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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M آئينۀ ايران

 
 سرخ و فراموش نشدنی ھزاران تن از زنان و مردان مبارز و کمونيست ، که در يکی از سياھترين دوره ۀبه خاطر

 !ابل جالد ايستادند و با نثار خون خود، مرگ او را نويد دادند، سرفرازانه در مق۶٠ ۀھای تاريخ مملکت ما در دھ

   

  ۶٧تابستان   - شفق .ع

  فريد پرواز: فرستنده 

  ٢٠١٣ سپتمبر ١۶ 

  

  کيستند اينان؟
   

  ريشه در باروت

  ساقه از کينه 

  برگ ھا با خشم سرريز و 

  !غنچه ھا از انفجاِر عشق، آکنده 

  کيستند اينان؟  

   بلند،کيستند اين نامدارانِ  

  سرداراِن دلير 

  کاينچنين نعره زنان، پُرغوغا 

  پنجه در پنجۀ مرگ افکنده 

  !نرِد عشق می بازند 

  کيستند اين بندياِن سرفراز 

  کيستند اينان که حتی چوبه ھای داِر دژخيِم پليد 

  تاِب آنان را نيست 

  کيستند اين رھنورداِن دلير 

  کيستند اين شرزگاِن شب شکن؟ 

   شيرمردانند،اين دليران، 
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  !رفيقاِن منند 

  الله ھای بيشماِر دشِت ايراِن َمنَند 

  خون پاِک ميھِن ويران و دربنِد َمنَند 

  !نيک بنگر 

  :بر فروِغ چھره و چشمانشان بنگر 

  پھلواناِن اوين و قصر 

  رستماِن ُگرِد گوھردشت 

  آرشاِن ديزل آباد و وکيل آباد 

  ]قاصداِن فصِل رستن، الله ھای سرخ[ 

  :نيک بنگر 

  ريشه در باروت 

  ساقه از کينه 

  برگ ھا با خشم سرريز و 

   !غنچه ھا از انفجاِر عشق، آکنده 

 * * *  

  ديرھنگامی ست

  کاندروِن بند و در خلوتگِه شب ھا و در دھليِز نامردان 

  سيِل مردان، بسته در زنجير و با انداِم خون آلود 

  با جنوِن سفلگان پست 

  - خونخواِر زمانهاين سگاِن ھار و - 

  ُمثله گشته، غرق در خون می شوند 

  ی از درياِی خونی اينچنينئگو - 

  - حاکماِن رذل راضی می شوند 

  دير ھنگامی ست 

  در خلوتگِه شب ھا و در دھليِز نامردان 

  سيِل مردان در ُغُل و زنجير 

  خون چکان از دشنۀ جالد 

  خون چکان از جوخۀ آتش 

  : فردا رارايند شعرھاِی فتحِ می س 

  !مرگت باد! جالد 

  !ننگت باد! ای خصم 

  ما طنيِن گرِم صدھا تيِر در بنديم 

  کز ِچلۀسخِت کماِن فتح 

  به قلب قيرگونت نشان رفتيم 
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  !تا بسازيم دنيا را 

  نظم تو نابود، 

  !خلق پا برجاست 

  ی مملو از اميدئبا چشم ھای باز و با قلب ھا 

  از ورای ميله ھای بند 

  رايند شعرھاِی فتِح زيبا رامی س 

  ...برای خلِق در زنجير 

  کيستند اينان؟ 

  اين دليران، شيرمردانند 

  رفيقاِن َمنَند 

  الله ھاِی سرخ دشِت ايران َمنَند 

  خوِن پاِک ميھِن ويران و دربنِد َمنَند 

  ھيمه اند اينان که می سوزند 

  الله اند اينان که می رويند 

  ريشه در باروت 

   کينهساقه از 

  برگ ھا با خشم سرريز و 

  !غنچه ھا از انفجاِر عشق، آکنده 

  کيستند اينان؟ 

 * * *  

  دير وقتی ست، ھر شبانگاه يا صبحگاھی

  بسته در زنجير و با انداِم خون آلود 

  می ُغّرند و از پژواِک آنان 

  !نيک بنگر 

  :الله ھاِی سرخ می جوشند و می خوانند 

  ای ميھِن زخمی...! آه 

  اسيِر دسِت خونخوارانای  

  ديرينۀ ای سترگ افسان 

  صدای انفجاِر قلِب خونينت طنين انداز 

  و ما بر دامِن اين خاِک در زنجير 

  سفره ھای فَجر ُگسترديم 

  و از خوِن جوانت در تماِم دشت 

  ... کينه پرورديم 

  سالِم ما بر آنان باد
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  درود بی کراِن خلق، 

  بر آنان باد 

   ُسرخشان آتش،بر آنان َکز نگاهِ  

  َوز فروِغ چشمشان 

   !ترکش فرو می ريخت 

 * * *  

  ياد باد اسطورۀ اين خفتگاِن سرخ

  ياد باد آن شعله ھای شوِر جنگ و رزم 

  کز زباِن ماشۀ گرِم مسلسل ھا 

   داسقلِب آھنيِن پتک و از بُّرندگِی يا ز  

  بر روان و جاِن خصم آويخت 

  ... ياد باد آن پايداری ھای جاويدان 

  سالِم ما بر آنان باد 

  درود بی کراِن خلق 

  !بر آنان باد 

  * * *  

  اينک در تمام وسعت اين خاک 

  برفراِز گورھاِی بيشمار مرگ 

  الله ھای سرخ می جوشند 

  ديرگاھی ست کاندروِن بند 

  در سيه چال ھاِی دشمِن غدار 

  :يده از خوِن جوانمردانئالله ھا رو 

  ريشه در باروت 

   کينهساقه از 

  برگ ھا با خشم سرريز و 

  !غنچه ھا از انفجاِر عشق، آکنده 

  می رويند و می جوشند و می افتند اما 

  آنھاۀ بذِر پاک و زند 

  ھمچنان پوينده و سرکش 

  در ضميِر خاک می ماند 

  با نويد و انتظاِر رويشی ديگر 

  !ھمچنان پوينده و سرکش 

   

   


