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نپرستشگاه ما ایرا

چو رستم در نبرد زندگانی جنگ باید کرد

جهان را از براي تنگ چشمان تنگ باید کرد

فریب چاپلوسی هاي بیگانه نشاید خورد

آهن جا براي خود درون سنگ باید کردچو 

مرا ترك و ترا تاتار میخوانند دشمن ها

روز سیه آواز هم آهنگ باید کرددراین

جدایی در میان ملت ایران بیاندازند

!خردمندا بسی پرهیز ازاین نیرنگ باید کرد

فروشد هر که میهن را به سیم و زر به بیگانه

کردسر او را بسان مار زیر سنگ باید 

نگردد دامن فرزند آذربایجان ننگین

ز بهر نام پاك خود فرار از ننگ باید کرد

چه تبریزي،چه تهرانی،چه شیرازي،چه کرمانی

همه بر پیکر خود جامهء یکرنگ باید کرد

ما جمله سربازش- پرستشگاه ما ایران بود

هر آ نکو دشمن وي شد، به دار آونگ باید کرد

و ستار تبریزي؟قربا- چه شد آن شیر مردان 



٣

همیشه پیروي از آن دو با فرهنگ باید کرد

اگر این چرخ کج بنیاد با ما سرکشی دارد

به زیر پاي او را رام همچون خنگ باید کرد

کشد گر دشمن بدخواه لشکر از براي ما

ورا از کشور خود دور سد فرسنگ باید کرد

نخواهی گر به زیر پنجه بیدادگر مردن

او را به زیر چنگ باید کردبسان شاهباز 

نباشد کس چو پیشاهنگ با کفش و کله رسام

پیشاهنگ باید کرد-دل و جان و خرد را پیش

)د و بیست خورشیديصدیماه سال هزار و سی( 



٤

خیال گل رویت

با خیال گل رویت دل دیوانه خوش است

آشنا با تو شده، از همه بیگانه خوش است

دلداده و دلبر خواندمبس که افسانه

دلم از گردش ایام به افسانه خوش است

خوش نگاهی به من افکنده گذشتی چو نسیم

دل به یاد نگه و دیده مستانه خوش است

با لب لعل تو، پیمان، من شیدا بستم

میزند بوسه به آن لب، لب پیمانه خوش است

دل من در شکن زلف تو ناخوش شده است

من گل، شانه خوش استاز جفاي تو در آن خر

خانه ي دل زغم روي تو ویران شده است

دل غم دیده رسام در آن خانه خوش است

)قمري1302تفلیس ( 
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رسم و راه ما

دال بسوز ز دست زمانه آه مکن

چو روزگار من آفاق را سیاه مکن

در آن دیار که مردم گرسنه می خوابند

تو آرزوي زر و سیم و مال و جاه مکن

میان ملت بی سر اگر سري داري

غم سرت چو نباشد، غم کاله مکن

براي مردم بیکار کار باید کرد

چو رهبران ریا، جنگ بی سپاه مکن

مزن به خرمن ملت، به سود خود آتش

چو دشمنان دنی، آب زیر کاه مکن

گشاده اند به رویت در سفارت اگر

به زیر پرچم دشمن پناهگاه، مکن

گانه خیر خواهد بودگمان مکن که ز بی

بیا تو گوش به گفتار خیر خواه مکن

زمام کشور و مردم بی خرد نسپار

حقوق ملت غمدیده را تباه مکن

جاسوس شد مشاور او) شاپشال(شهی که 

تو هیچ فکر به غیر از فناي شاه مکن
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هر آن رهی که نموده پدر ترا، رسام

تو روي خویش، جز آن ره به هیچ راه مکن

)قمري1325ـ تبریز ( 

دل خوشی هنرمند

خري بود فرسوده و ناتوان

یکی روز در زیر بار گران

بیفتاد و از راه رفتن بماند

خر کچی هر آن چه بگوشش بخواند

ولی او نجنبید از جاي خویش

نمی دید نیرو چو در پاي خویش

خرکچی گمان کرد کاو مرده است

زدستش امان بر اجل برده است

فته بر ره فتاداز او بار بگر

بیچاره خر جان بداد: به دل گفت

چو وي رفت کم کم بشد زنده خر

بجنبید او را ز نو پا و سر

دوباره به پا خاسته جان گرفت

شده زنده راه بیابان گرفت

برفتی و در هر کجا سبزه دید
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از آن سبزه بی دردسر می چرید

رسیدي به هر چشمه می خورد آب

کرد خواببه هر جا که دل خواستی

نه جور خرکچی ، نه بار گران

نه بیم وي و نی غم پاسبان

خوش و خرم و شنگل و شاد بود

بنوشیدن و خوردن آزاد بود

از آن دشت یک گور خر می گذشت

که خوش خورده و گشته در کوه دشت

خر ناتوان را در آن مرز دید

به نزدیکش آمد به دردش رسید

بپرسید از وي که تو کیستی

بیچاره از جنس ما نیستیتو 

به او داد پاسخ خر باربر

که من هم خرم همچو تو در شمر

ولی اوفتادم به چنگ بشر

بسی رنج دیده شدم رنجبر

بگفتا چه کارت نماید بشر؟

که اینسان شدي زرد و الغر مگر؟

بگفتا ز بیداد جنس دو پا



٨

چه گویم که نبود یکی یا دوتا

نهد بار سنگین چو بر گُرده ام

بماند بزیر اندرش مرده ام

چو بیند که نتوانم آن را کشید

نماید مرا از جهان نا امید

زند چوب تر دم به دم بر تنم

گهی بشکند دست و گه گردنم

زمانی شکنجه به سیخم دهد

زمانی به زنجیر و میخم زند

براند مرا راه دور و دراز

گهی بر نشیب و گهی بر فراز

جوروينبیند ولی دیده ام

مگر سال یکروز، گاه درو

خوراند به من خار و خاشاك را

نهد در برم پاك و ناپاك را

دل گور خر سوخت بر حال او

بگفتا مکن بیش از این گفتگو

ولی تو چگونه نسازي فرار

نیایی به این دشت و این کوهسار

که در نزد ما زندگانی کنی



٩

به آیین ما شادمانی کنی

می کشیتو که اینهمه رنج و غم

ترا چیست بر آدمی دلخوشی؟

بگفتا که این آدمی گاه جنگ

که گیرد گریبان دشمن به چنگ

زند مشت و درد چو پیراهنش

زنش...... حواله کند 

چو من بشنوم شاد و خرم شوم

هر آن چه بگوید به من بشنوم

به این دلخوشی من نسازم فرار

نیایم به این دشت و این مرغزار

*****

را دل به اینست خوشهنرمند

آفرین، دستخوش: که گوید یکی

وگرنه نباشد و را سیم و زر

نه ماشین ویژه نه کاخ دو در

کشد رنج و خون جگر می خورد

جفا از رقیبان دون می برد

)1300تهران ( 
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مهر پدرانه 

کبوتر قشنگم بیا بزن بال و پر

به نزد بهزاد من پیامی از من ببر

حاصل عمر پدرکه اي عزیز دلم

از غم دیدار تو خون شده بر من جگر

براي آسایش شما به رنج اندرم

وگرنه کی کردمی بغربت اندر سفر

کنون تو فرزانه شو، بکوش، خواهی شدن

مایه ي دلشادي مادر و فخر پدر

گوش خرد باز کن پند من از جان شنو

زمردم پست و دون باش چو من در حذر

یمنیزکودکان دنی مباش در ا

زشاخه ي بید کس، نچیده هرگز ثمر

من بتو دل بسته ام، از همه کس رسته ام

فروغ چشم پدر عزیز جان، اي پسر

بگو به ایران من دخترك هوشمند

از خط تو روشن است مدام بر من بصر

بگو به پوران چرا، نمی دهد کاغذم

بهر چه بگذاشته اینقدرم بی خبر
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جاي منتو از پري و مهین بوسه ستان 

به من زبیداد چرخ نیست میسر اگر

4/3/1311تبریز 

سیب کودك

کودك رهگذري سیبی یافت

شاد شد، جانب مادر بشتافت

چه جستی جانم؟: مادرش گفت

که بدین گونه ترا گونه بتافت؟

سیب خود بچه به مادر بنمود

یک همچو ترا سیبی بود؟: گفت

مادرش تنگ در آغوش کشید

و رویش بربودبوسه ها از سر 

شد چو از مادر خود، بچه جدا

رفت بر کوچه و برزن چو صبا

هر که را دید، نشان دادش سیب

داري تو چنین سیبی را؟: گفت

ناگهان بر در باغی برسید
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اندر آن جاي یکی پیري دید

سیبک خویش به آن پیر نمود

کس سیب بدین گونه شنید؟: گفت

مرد خندید به عقل کودك

و فکندي جفتککه زدي قاز 

در جواب سخنش هیچ نگفت

زان که نشنید جوابش بی شک

از زمین پا شد و در باغ روان

گشت، و او را به سوي سیبستان

برد، وي سیب درختان را دید

سیب خود کرد به زودي پنهان

با ادب گفت به دهفان که عمو

سیب داري تو بدین سان نیکو،

از چه ننماییش او را چون من

نیم بچه چو تو: ادپاسخش د

:این سخن پیر سخندان گوید

)مشک آن است که خود بوید( 

با هنر، کارگه خود، چون کوه

بی هنر، کاه منش، می پوید

)13/12/1313تبریز ـ ( 
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پیام من به مام میهن

بده پیغام من بر مام میهن

که دارم زندگی بر نام میهن

هزاران هم چو من ناکام رفته

زگردون کام میهنمگر آید 

مرام من بود ایران پرستی

ندارم خواهشی جز این ز هستی

نمی گیرد به دل نیرنگ دشمن

شود تا کور چشم تنگ دشمن

من از روز ازل ایران پرستم

چرا گردم چرا؟ همرنگ دشمن

مخوان بیهوده بر گوشم فسانه

ببر بر مرغ دیگر دام و دانه

که ایران خونبهاي جد و آباست

ار جمله ي آنان در اینجاستمز

به زیر هر وجب خاکش هزاران

جوان پاکرو و خوب سیماست

ز گیتی رخت بسته آرمیدند
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به شکل الله از تربت دمیدند

به من این الله هاي داغدیده

ز ناکامی به کام دل رسیده

کفن کرده زخون خویش گلگون

چو سربازي سر از سنگر کشیده

استهمه گویند ایرانت عزیز 

به راهش جان و سر، ناچیز، چیز است

اگر خواهی که ایران گردد آباد،

وگر خواهی که ایرانی شود شاد،

مبین خود را ببین هم میهنان را

بنه بر داد، دل بر کن ز بیداد

ز سربازان ایران پیروي کن

به قلب بینوایان خسروي کن

من و تو رهرو این رهگذاریم

بسان رفتگان بی شماریم

بود پاینده و جاوید ایران

که ما مانند گل ناپایداریم

خزان گردد بهار این گلستان
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بماند تا ابد پاینده ایران

)16/02/1330تهران ، (

)فردوسی(زنده جاویدان 

در آن روزگاري که بر ما سیاه

زبیداد تازي بشد مهر و ماه،

جهان بهر ایرانیان تنگ شد

ز خون دره و کوه گلرنگ شد،

جوانان فرخنده از کارزار

شدند و گرفتند جا در مزار،

به هم میهنان گشت روز عزا

بشد تازي پست فرمان روا،

همه خواجگان بنده ي بنده ها

شد از بند، اهریمنِ دون، رها

بزرگان چو آراستند انجمن،

کسی جز به تازي نگفتی سخن

فراموش شد رستم جنگجو

نبودي ز کاوس کی گفتگو

گودرز یا توس و گیوفرامرز و 

ز رهام و گرگین و سهراب نیو
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نه نامی به خاطر نبودي نشان

همه سر به سر رفته بود از میان

چنین روز زشت و چنین گاه شوم،

سراپا زیان در زیان، زاد و بوم،

قد افراشت فردوسی پاکزاد

به نیکی ز بگذشتگان کرد یاد

به خود کرد هموار سی سال رنج

براي تو گنجفراهم نمود از

نه گنجی که دزدش زند دستبرد

نه آنسان که بتوان زرش را شمرد

پی افکند کاخ بلند از سخن

همیشه نو است و نگردد کهن

بنازم به آن شاعر راد مرد

که یک ملت مرده را زنده کرد

چنان داد، داد سخن در جهان

که شد تا ابد زنده ي جاودان

)1330تهران ـ اسفند (
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یعقوب دالور 

شبی گفت با عمرو، یعقوبِ راد

که ایران به دست عرب اوفتاد

نبایست همچون زنان گریه کرد

که دشمن به ما چیره گردید و شاد

ببایست بر تیغ کین دست برد

در آوردگه داد مردي بداد

محمد نفرموده قوم عرب

کند روز ایرانیان را چو شب

کجا گفته اسالم بر نام دین

هر چه خواهی زبیداد و کینبکن 

علی نیست اندر جهان! دریغا

نباشد امام حسین! دریغا

که عباسیان گشته اند! دریغا

به جاي علی و حسین جانشین

مسلمان که با هم برادر بود

به نیروي ایمان برابر بود

؟!چرا تازیان خواجه، ما بنده ایم
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؟!از این ننگ پیوسته شرمنده ایم

ثروت بی شمارزر و زیور و 

به یغما رود، ما سرافکنده ایم؟

از این زندگی مرگ بهتر بود

براي چه ما زنده ایم؟! شگفتا

بگفتند و هم راي و پیمان شدند

چو رستم روان سوي میدان شدند

بدین گونه پیکار کردند و جنگ

که بر دشمن سفله شد عرصه تنگ

سپاه و سپهدار ایران زمین

کردند ننگز دامن به خون پاك 

نهادند بر راه بغداد گام،

جوانان جنگی، چو شیر و پلنگ

ولی مرگ، یعقوب را در ربود

هال کو طلسم خالفت گشود

******

چه بس آرزوها که بر خاك رفت

چه اندیشه ها کز میان پاك رفت

چه برنامه و نقشه ها ناتمام

بماند و تمامش به فتراك رفت
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چه یعقوب ها دیده ماه سپهر

کزین رزمگه چست و چاالك رفت

خوشا آن که او مرد با نام نیک

چو آغاز وي گشت، انجام نیک

)13/04/1331تهران ـ ( 

!زندگانی در راه هنر

اي هنر کردي مرا بی اعتنا بر زندگانی

ساختی سرگرم خود تا رفت از دستم جوانی

آنچه بگرفتی ز من آخر چه دادي در برابر

و روزگار ناتوانی؟جز غم پیري و رنج

از همه گیتی کشیدم دست و پابند تو گشتم

مهر ورزیدم، ندیدم هیچگونه مهربانی

دوستی با تو نمودم دشمنی با خویش کردم

کاستی جانم، نمودم هر چه بر تو جانفشانی

آنچنان دلداه ي زیبایی خویشت نمودي

جز به کام تو نجستم از زمانه کامرانی
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چه کردي این همه بیداد بر مندر شگفتم از

تلخ کامی ها کشیدم بر امید شادمانی

هر کسی رسام، دل خوش کرده بر چیزي، به گیتی

تو ندادي دل زخوبان، جز به نام جاودانی

)11/09/31تهران ـ ( 

گناهان من

پیشتر تنها گناهم بود فرهنگ و هنر

گشته ایران دوستی اکنون مرا جرم دگر

بی هنرها دشمنم بودند و بسدر گذشته 

بسته اکنون بی وطن ها، بهر آزارم کمر

راستی، میهن پرستی و هنر باشد گناه

در میان این گروه سفله و نادان و خر

برده ي بیگانه هر کس گشت و بدخواه خودي

این هنر کافی بود او را به گیتی سر به سر



٢١

شرط چیزي نیست چیزي، اندرین گلخن سرا

ی جوید هنر زین سفلگان بی پدرکس نم

هر که طوق بندگی چون برده بر گردن نهاد

گر هنر وي را نباشد، اوستاد است در شُمر

خوش به حال من که از من نوکرانِ اجنبی

جز به زشتی هیچ ننوشتند بر دیوار و در

غم مخور رسام، هستی زنده ي جاوید، تو

زرخاك میهن را ندادي هیچگه بر سیم و 

)05/04/32تهران ـ ( 

!مالیات بر درآمد

یکی از کوچه هاي پست تهران

درون خانه اي نمناك و ویران

زنی با دخترش می زیستندي

به سختی یافتندي پاره اي نان

به زحمت روز را شب می نمودند



٢٢

ولی شب نیز آسوده نبودند

ز هر دردي بود، بدتر نداري

نداريتو دارایی، خبر از آن 

چه دانی چون گذشته دیشب او

تو روز خویش را خوش می گذاري

کجا دانی چه باشد تنگ دستی

تو که پابند عیش و نوش هستی؟

یکی از نیک خواهان گفت، بر، زن

به کاري دست برزن! که کوشش کن

که بنمایی به راحت زندگانی

میان مردم این کوي و برزن

انم؟من چه کاري می تو: بگفتا

من ندانم! تو می دانی، بفرما

دختر تو کاردان است: بگفتا



٢٣

توانا و زرنگ و نوجوان است

بود در کار دوخت و دوز ماهر

چرا بیکار و مهمل این چنان است؟

دهم یک چرخ خیاطی به او من

شود دوزنده ي این کوي و برزن

برفت و چرخ خیاطی فرستاد

به خطاطی، سفارش تابلویی داد

همه آماده میز و صندلی شد

به پشت چرخ خود بنشست استاد

کشیدند انتظار کار فرما

که آید، کار فرماید، به آن ها

نخستین کس که وي از در آمد

!نبودي غیر مامور درآمد

براي مالیات اقرار بگرفت



٢٤

چه پرسش ها نمود و چانه ها زد

که این جا چند تن مشغول کارند؟

ز تو روزي مزد دارند؟چه مبلغ ا

چه مقداري، فزون بر خرج داري؟

چه بانکی، این فزونی را سپاري؟

بده پاسخ هر آن چه از تو پرسم

عذر و بهانه در نیاري! بپا

*****

مالیات بینوایان! شگفتا

ستاند کدخداي مرز ایران

!توانگرها ولی جمله معافند

!همیشه اهل ساخت و پاخت و الفند

یک روز سختی پیش آیداگر 

همه چون موش پنهان در شکافند

هر آن کاو، دست تنگ و کار زار است



٢٥

گشاده دست، اندر کارزار است

)15/07/1332تهران ـ ( 

پاسخ بابک به خلیفه

چو با نیرنگ بابک را گرفتار

بکردي دشمن زشت و تبه کار

دو دست راد مرد از پشت بستند

خواربه چشم دشمنان سفله شد، 

بسی آزار و بیدادش نمودند

روان بر سوي بغدادش نمودند

خلیفه خواند او را در برِ خویش

اي مردك بد کار و بد کیش،: بگفت

مرا تو سال ها بیچاره کردي

زدست تو شدم دل خون و دل ریش

بسی سردار و ساالرم بکشتی

هژیر و گرگ من شد در برَت میش

پیکارچرا با من نمودي جنگ و 

ندانستی شوي آخر گرفتار؟

به او زد داد بابک، همچنان شیر



٢٦

که می بینی مرا در زیر زنجیر؟

بدین سان خیره و گستاخ گشتی

؟!گمان کردي تو شیري، من چو نخجیر

مرا بیم و هراسی نیست از تو

زجان و زندگانی گشته ام سیر

بجنگیدم اگر با لشکرت، من

براي ملت و از بهر میهن

و جنگیدي که مارا بنده سازيت

زبون و زار و سرافکنده سازي

بگیري دسترنج و مزد ما را

بنزد همگنان شرمنده سازي

ببین فرق میان این دو پیکار

!اگر مردي، مکن، گفتارم انکار

)15/11/1332تهران ـ ( 



٢٧

جشن سده 

اي جوان برخیز تا جشن سده بر پا کنیم
غوغا کنیمآتش شادي بیفروزیم و خوش 

سنت و آیین ایران کهن را نو کنیم
اندرین روز خجسته یاد از آبا کنیم

آن شکوه و فر دیرینه که از ما گمشده
در جهان پر ز نیرنگ و فسون پیدا کنیم

نیست دنیا جاي سستی و خمودي، هوشیار
بر دیده ي دنیا کنیم! دود آتش را بیا

ستکامرانی بسته بر کار است و کردارِ در
چند روزي دفتر گفتار بیجا، تا کنیم

جاي ما برتر ز هر کس بود در دانشسرا
از براي خویش، آنجا بار دیگر جا کنیم

مستی و سستی تو را رنج و الم بار آورد
کار کن تا خویش را با دیگران همتا کنیم

دانش و فضل و هنر باید به بازار جهان
یک چنین کاال فراهم کن، سپس سودا کنیم

!کشورت داراي گنج و تو به رنج اندر چرا؟

جانم تا گره از کار بسته وا کنیم! خیز

تا به کی رسام رنج مردم نادان کشی

دانا که درد دل به آن دانا کنیم؟! کو کجا



٢٨

پرتو قمر 

شب تاریک نسوان را قمر امشب منور کرد

منور می کند آري قمر از هر کجا سر کرد

زن فرزانه و نیکوچنان داد هنر داد آن 

که در صدرِ هنر زن هاي ایران را مصور کرد

دگر صوت هزار و لحن بلبل را مکن توصیف

قمر نغمه سرایی را ز مرغ صبح خوشتر کرد

سزد گر نوش بنمایم به آن بانوي با همت

که خود رنجی کشید و کیسه مسکین، پر از زر کرد

خوشا بر حال آن کس کاو بگیرد دست درمانده

بدین گونه که امشب دستگیري آن هنرور کرد

زما جز نیک و بد در صفحه ي گیتی نمی ماند

خُنُک آن کس که نام خود به نیکی ثبت دفتر کرد

ز بعد قرن ها مستوجب نفرین ایرانیست

تبه کاري که با داراییِ دارا، سکندر کرد

درخت بارور باش و بده بارو برِ مردم

خویش، بی بر کردکه شرط مردمی نبود نهال

گر آهنی یابی بکن داسش: بیا بشنو زمن

مگو در دل، که زین آهن توانم خوب خنجر کرد

مشو خار ره مردم، مزن نیش جفا بر کس



٢٩

کنون که می توانی عالمی چون گل، معطر کرد

زشمع دلفروز آموز، رساما، بزرگی را

که خود بگداخت بهر دیگران، محفل منور کرد

)15/12/1312ـ تبریز ـ شب ( 

گوهر و پیله ور

هر بی هنري کار هنرور نشناسد

هر پیله وري ارزش گوهر نشناسد

شبکور سیه روز که خورشید ندیده

حربا صفت، او، مهرِ منور نشناسد

خواهی که زر و سیم بسنجی، به محک زن

هر سنگ سیه، همچو محک زر نشناسد

آواز خوش و روي نکو، قامت موزون

ستمدیده و هر کر، نشناسدهر کورِ 

داراي هنر هر که شود، بگذرد از زر

هرگز، ره دربارِ سکندر نشناسد

دادم به نهال هنر از خون جگر آب،

این ریشه خشکیده ولی، برنشناسد

از فضل و هنر هر که چو من بهره بگیرد

چون بی هنران، این در و آن در، نشناسد



٣٠

رسام ترا شان و بزرگی نشود کم

خردي جاي ترا گر نشناسدهر بی

)17/07/1316تهران ـ ( 

رسم و راه ما

دال بسوز ز دست زمانه آه مکن

چو روزگار من آفاق را سیاه مکن

در آن دیار که مردم گرسنه می خوابند

تو آرزوي زر و سیم و مال و جاه مکن

میان ملت بی سر اگر سري داري

غم سرت چو نباشد، غم کاله مکن

بیکار کار باید کردبراي مردم

چو رهبران ریا، جنگ بی سپاه مکن

مزن به خرمن ملت، به سود خود آتش

چو دشمنان دنی، آب زیر کاه مکن

گشاده اند به رویت در سفارت اگر

به زیر پرچم دشمن پناهگاه، مکن

گمان مکن که ز بیگانه خیر خواهد بود



٣١

بیا تو گوش به گفتار خیر خواه مکن

مردم بی خرد نسپارزمام کشور و 

حقوق ملت غمدیده را تباه مکن

جاسوس شد مشاور او) شاپشال(شهی که 

تو هیچ فکر به غیر از فناي شاه مکن

هر آن رهی که نموده پدر ترا، رسام

تو روي خویش، جز آن ره به هیچ راه مکن

)قمري1325تبریز ـ ( 

یعقوب دالور 

شبی گفت با عمرو، یعقوبِ راد

ان به دست عرب اوفتادکه ایر

نبایست همچون زنان گریه کرد

که دشمن به ما چیره گردید و شاد

ببایست بر تیغ کین دست برد

در آوردگه داد مردي بداد

محمد نفرموده قوم عرب

کند روز ایرانیان را چو شب



٣٢

کجا گفته اسالم بر نام دین

بکن هر چه خواهی زبیداد و کین

جهانعلی نیست اندر ! دریغا

نباشد امام حسین! دریغا

که عباسیان گشته اند! دریغا

به جاي علی و حسین جانشین

مسلمان که با هم برادر بود

به نیروي ایمان برابر بود

؟!چرا تازیان خواجه، ما بنده ایم

؟!از این ننگ پیوسته شرمنده ایم

زر و زیور و ثروت بی شمار

به یغما رود، ما سرافکنده ایم؟

ن زندگی مرگ بهتر بوداز ای

براي چه ما زنده ایم؟! شگفتا

بگفتند و هم راي و پیمان شدند

چو رستم روان سوي میدان شدند

بدین گونه پیکار کردند و جنگ

که بر دشمن سفله شد عرصه تنگ



٣٣

سپاه و سپهدار ایران زمین

ز دامن به خون پاك کردند ننگ

نهادند بر راه بغداد گام،

چو شیر و پلنگجوانان جنگی، 

ولی مرگ، یعقوب را در ربود

هال کو طلسم خالفت گشود

******

چه بس آرزوها که بر خاك رفت

چه اندیشه ها کز میان پاك رفت

چه برنامه و نقشه ها ناتمام

بماند و تمامش به فتراك رفت

چه یعقوب ها دیده ماه سپهر

کزین رزمگه چست و چاالك رفت

نام نیکخوشا آن که او مرد با 

چو آغاز وي گشت، انجام نیک

)13/04/1331تهران ـ ( 



٣٤

گناهان من

پیشتر تنها گناهم بود فرهنگ و هنر

گشته ایران دوستی اکنون مرا جرم دگر

در گذشته بی هنرها دشمنم بودند و بس

بسته اکنون بی وطن ها، بهر آزارم کمر

راستی، میهن پرستی و هنر باشد گناه

این گروه سفله و نادان و خردر میان 

برده ي بیگانه هر کس گشت و بدخواه خودي

این هنر کافی بود او را به گیتی سر به سر

شرط چیزي نیست چیزي، اندرین گلخن سرا

کس نمی جوید هنر زین سفلگان بی پدر

هر که طوق بندگی چون برده بر گردن نهاد

شُمرگر هنر وي را نباشد، اوستاد است در 

خوش به حال من که از من نوکرانِ اجنبی

جز به زشتی هیچ ننوشتند بر دیوار و در



٣٥

غم مخور رسام، هستی زنده ي جاوید، تو

خاك میهن را ندادي هیچگه بر سیم و زر

)05/04/32تهران ـ ( 
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