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 داییــد صــر نمی آیـشادی ب ز  شب عید است و زان شهر تب آلود

 یـوایـبین ی،ـمـیـیت آه زـــجــه ب  دودی نبینی راــس مــاتـن مـدر ای

 دش به خون غلتیده امروزـفرزنکه   ادری راــد، آن مـیـع ادـمبارک ب

 روزـوسیده امـدش بــه زاری مرقـب  شـاکـرم تابنـای روِی گــه جـب

 فرزند مرا خورد؟ کجا این گرگ،"  بـش در دل شـد فغانــوش آیـه گـب

 

 "رد؟ــرا بـد مـنـبـد دلرزنـا فـجـک  وارـخ یـر آدمـیـکجا این گرگ پ

 الدــغ جـیـر تـزیکه جان داده به   زینیـرگـسنگ د برـیـع ارکـبـم
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 2از 2

 والدـپ انندِ ـمش ـنـرده تـر کـپـس  این خاک،در هرخاریبرای حفظ 

 ون راــای آبگـه رـیـشـمـب شـل  دـوسه دادنـی که از دل بـبه آنان

 ون راـا رنگ خــد تنهـدنـپسندی  ریخأی برای حفظ تـر رنگـه ز

 دشمن شکن ها، ای ها،ـه پـنـبره  ردانـم ر آزادــد بـیـارک عـمب

 خود گلگون کفن ها عیدِ  ه روزـب  نــه کرده زینت تـجامای ـبه ج

 د آرامـدنـشور نخسپیـدر آن ک  د آنان را که یک عمرـیمبارک ع

 ا کامـــان اژدهــتانند از دهـس  ی چو کهسارزمـولی امروز با ع

 ال گشتندــر دجــال خـامـکه پ  ان کشورـجوی داـمبارک بر خ

 ال گشتندـتم پامـسای ـکه در پ  سحرگاه انـنـزیـوت گـلـه آن خـب

 دـی ندارنــایـج انـمـر آســکه زی  ان راـاد آوارگــید بـمبارک ع

 دـدارنـی نـأوایــر مـبـرای قـب  سپارند به غربت جان اینجار ـاگ

 ون خفته فرزند جوانشـخ که در  در راـــادا آن پــد بـیـمبارک ع

 جانش وند  ـرگ از پیـده مـبری  رو سربلندشـتاده سـه خاک افـب

 ه آن دوشیزه زیبا که چون شیرـب  وس ملتـامـر نـاد بـمبارک ب

 رق شمشیرـه دشمن بـنشان داده ب  از چادر خویش راشتهم افـعل

 که باشد سازشان آواز زنجیر  دانیان بادـد بر زنـیـمبارک ع

 ر ضربت شالق دشمنـه زیـب

 ز فریاد تکبیرـه لب نارند جـب
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 رشِب عید است و ماتم در آن شه
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