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 یمیاستکرا  ام کو خـاۀ تـسـای     ای پادشاهی بر تو راستبای ق

 و دولت را حصار کسطوت تو مل     یارـو عـتسروی را از وجود خ

 ردگی نأشرا  " احمد شاه تخت "     رفو ظح تـو ای سرمایــۀ فـاز ت

 هه ب  ـدل  و از  آرزو بـیـگاناز      هرانه ب  و ویر تـی مها بـسینه ه

 رنیــم شب از تاب او گردد سح     رمکآبگـون تیغـی که داری در 

 است م باطن او ظاهرن چه گویم     است "نادر"دانم که تیغ می نیک

 ری بگیـز سلطانـفـقـیـری رماز     ن پذیرآورده ام از م حرف شوق

 رخـدا دادی نگ کن مـلــگـرد ای     رت زیــن تیــای نگاه تــو ز شاه
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 3از 2

 و نیست؟یست با که می چیست آنچیزی     یست؟کم از تقدیر یی بینـکه ماین

 ر ماستقدیروز و شب آئینۀ ت       ر ماستدبیـنۀ تیـروز و شب آئ

 دختر امروز و دوش فردا؟چیست      وشکخت س و گویم ای جوانـبا ت

 ردـ  رد گهـر گ  پـردد سرد او گگـ        کرد هرکه خود را صاحب امروز

 فردا ازوستازو،  روزمدوش ازو، ا      و را آبروسترنگ و بان جهاو 

 است بکوکرا  زانکه او تقدیر خود      سرمایۀ روز و شب است مرد حق

 مما   قـدیــرـتـبـیـنــای او  مـچـشـ      ممر  ا  ـیـپ صاحب نـظـر،  بـنـدۀ

 ستیر نیجر او نخیـجهمه نخ ما      ستیر شمشیر نت تیز از نگاهش

 ارون روزگــدر بـطــحادثـات انـ      ه کارۀ آن پختـشـلــرزد از انـدی

 ر را دوست دارندۀ صاحب نظـب     را دوست دار اهل هنر چون پدر

 رار زیکو  و پردم وشک سخت     دار زیییان بـهمچو آن خـلـد آش

 ستیـلات عـی از مقامــقامـاین م     چیست؟ (1)رارکشناسی معنی می 

 راری حیاتکبه  جز ممکننیست     اتثب  یرا در جـهـان بـ امـتـان 

 ان خونین جگرـیـربـریب غـاز ف    رت آل عثمان را نگــــرگــذشـس
 

 رداشتندم بـلــ  در جهان، دیگـر ع    دی داشـتنــراری نصیـبکــا ز ـت

 داشتراری نــکت او بــوی ـمـه    ذاشت؟را میدان گندی چـمسلم ه

 ردـاری نکــن کـی آواز مـگــرم    ش آنچنان گردید سردـمشت خاك

 ری در خون تستبری با دلاهـق    خون تست در "نادری" و فکرر کذ

 رود گیـو محم م کار از هاش ر   س      رــیـــدۀ بـرنـا و پــای فــروغ دی

 د آوازه گشتلنق ز تـیـغ او بــح     (2)وه و دشتکهم ازآن مردیکه اندر 

 وانی تـر آفـریـدن مـعصر  دیگ     وانتپیدن می ت ،شب ها، هاروز

                                                                 

  .. حیدر کرار یکی از القاب حضرت علی )رض( بوده استکننده گویندکرار به حمله  -1
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 3از 3

 ی خود را بسوزانــدر آیاتـش یک    باقیست در قرآن هنوز صد جهان

 دهوروزی بـرا صبح ن عصر  او    دهوزی بـرا از آن س "افغان"باز 

 رزی دگچی ش دیـده امـنـیـبـاز ج     رـمکـو  وه کــگــم  گـشتۀ  ملـت  

 را آگاه کردـق ز تـقـدیـرش مــح    زانکه بود اندر دل من سوز و درد

 دا دیده امان است پـیهنـچـه پ آن    ده امو سنجیـکارش را نـار و بـک

 سوست!ار چای او جهان ر پزی    رد میدان زنده از هللا و هوستـم

 ستکج او شاجز ازتوان سنگ  می    بستن رهللاــــیــاو دل به غ ـنـدۀب

 دن دریا مبنـل به ایــمت ساحـهـت     و چند  ونـاو نگنجد در جهان چ

 ذابع او حسابست، او ثوابست، او     خویش برگیرد حجاب چون ز روی

       ................................     ............................... 
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