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  ريمَمرديم و بـــه نامــرد ، سـر و کار ندا

  آزاده  شــعــاريـــم  و ، غـــمِ  دار نداريم

  ينه ، با صيقـلِ  تدبير و تـدبُّرئـون آـــچــ

  از بــدُکـنـشـان  ،  صفـحـۀ زنگار نداريم

  بس آبِ  ُزاللــيــــم و َشـــفـّافيم و روانيم

  بـــا سر زدنِ  ســـنگ ز کس عار نداريم

  در سـيـنـۀ بی کـينۀ فارغ ، زِغل و غش

  غـيــر از دلِ  صد پــاره و  افگار نداريم

  با منطق و با عقل و خرد ، درهمه حالت

  وز باورِ  خود ،  نزدِ  کس  انکار نداريم

  با فـخـــر بـبـالـيـــم و ، بنازيم که ميراث

  از کـس نگـــــرفتيم و ، بـه بگذار نداريم
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  تحقيق نموديــــم و به محبوب رســـيـديم

   انکار و از اقرار نداريمديگـــر غــم از

  ســيـمــرغ و چو عـنقا و عقابانِ  چکادی

  هــــرگــــز هـــوسِ  الشۀ مـردار نداريم

  هـــرلحــظه به ما فخر بود خدمتِ  ابرار

  نـنـگست اگــــر ننگ  ، ز اشـرار نداريم

  اشـــرار شــرر آرد و بــدجنسی و نفرت

  نداريمشــيـطـان  بــه پــرستـيدنِ   اغيار 

  صد پـــاره شــدی دامنِ  تــزويـرِ  منافق

  در سوزنِ  هر جاهلی ، ما ،  تار نداريم

  بر صفحۀ تدبيـر، شـب و روز به جوالن

  زيـــرا قـلــمِ  لـشم  ، بــه  پــرکار نداريم

  يمئـخِ   هـر نـاخـلـفی  ، هيچ نگوبـر پـاُس

  چـــون تـربـيـتِ  کوچـه  و  بازار نداريم

   ادبــان شـهــر بـدل کـرده خموشيماز بی

  در ملکِ  ادب ، موش به هر غار نداريم

  يمخچابون نلسچـون ماش نـَلـُوليم و چو 

  زيــــرا  هـــوسِ   يـــاریِّ غـــدار نداريم

  با مردمِ  چند چهره و ، با جاهـل و نادان

  حـرف و سخن  و هم گپ و گفتار نداريم

  آمد همجی طعنه به ما داد  کــه چون فيل

  در گـــوشِ  کـسـی ِپچ ِپـچ و آزار نداريم

  از ُپـوکیِّ  آن فـيل ، که با نقـطه شود قيل

  آذان  ز َاذانــش  کـر و ،  پــنــدار نداريم 

  شخصيتِ  خيـراتی و کـاذب  ،  به پليدان
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  زاغ  و  زغن  و کـرگس  و کفتار نداريم

  روفيسر و هم داکتر و استادپــوهــاند و پ

  الــقاب  ، بـه راکت زنِ  خرسوار نداريم

  پولی که حرام است و مخالف به شريعت

  زهــريست کـه در گژدم و در مار نداريم

  از دزدی و از رشوه و ،  قاچاق و مخدر

  از ودکــه و از بـيــر و ز سـيـگار نداريم 

  در جــرگــۀ ملـی کــه ملقب بــه نجاتست

  عــاقـل و فـــــرزانه و هشيار نداريميک 

  باغ و چمنِ  ميهنِ  مـا سوخت ، به بالـلـه

  برگ و گل و هــم سـرو و سپيدار نداريم

  از راکت و ُخـمـپارۀ گلــبــدينِ  بـی ديــن

  ميهن شــده ويـــرانــه و ، مـعـمار نداريم

  مادروطن  افسرده و زخـمی و جگرخون

  ، پرسـتار نداريمدرمانگــــر و ، دارو و 

  مــا غنچه گـل از باغِ  وفا و چمنِ  عشق

  پر رنگ و پر عطريم و ولی خار نداريم

   و به لب حرف محبت گهــرِ مهردر دل 

  چـــيــزی دگـــری بهـــرِ  وطندار نداريم

  تا وحدتِ  عالـــم به جهان ، رنگ نگيرد

  نــرمِ  قـــلــمِ  نـــقـــد ،  ز  اشـعار نداريم

  ز بزرگانِ  سخنی در دمِ  آخـر» نعمت« 

  جــــز بيتِ  تــری ، خدمتِ  ابرار نداريم

  ما نخـــلِ  وفـــائيم ، پـر از ميوۀ توحيد"

 "ــر رهگـذری سـنگ زند عار نداريمـهـ


