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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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 Political سياسی

 
دپلوم انجنير معروفی: باز تايپ و ارسال از  

٢٠١۴ جنوری ٢٠  

ناشر انديشه ھای دموکراتيک نوين» شعلۀ جاويد«  

  ع١٩۶٨ می ٩ھـ  ١٣۴٧ ثور ١٩شمارۀ ششم 

 شاعر فردا
مـان خــلق زحمتـکشداستانـسرای آرمنم   

  ھــائیکه ھستم رھسپار ســرزمين روشنا

 چراغ شعر من،

 روشـنگر ايـــن وادی تــاريک و جـانـفــرســا

 سرود پيشتازم

 اختر آن آسمان روشن فردا

 که بـر خورشيد رخشانــش

 نـگردد چـيره ابــر ظـلمت و تـاريکی و افسون

  بينیو اندر کوھساران زمينش الله

 الله ھای آتشين و ســرخ

:که باشد يادگار جاويدان از قــطره ھای خــون  

 خون رادمرد و پيشتاز راه آزادی

»ھستی ساز دشمن سوز«که اندر سنگر پيکار   

 طلسم بردگی بشکست و دست زور کــوته کرد

 ســـرود من،

»شـعلۀ جاويد«نباشد آب و باشد   

 چــه آتشــھا

ـــتم زين شــعله افروزدکه اندر کاخ بيداد و س  

 کجا شعرمن،

 اين فرياد مرغ آتشين بال است

 که ازاين گوشه،

کشد آواز، می» بام گيتی«از اين   
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 برای کارگر،

  اين رھرو فردای ھستی بخش،

  بـيداد اين مشت ستـمگســـترۀکه اندر کــور

سوزد روان پــرشـــکوه خويشتن بــيھوده می  

 و آن برزيگر محزون

....کارد کشتزار خويش بھر غير میکه اندر   

 ســرود من،

 کـجا مانـند ايـن جــادوگــران پــير انــدر ظــلمت تـاريـــخ

 جبين خــويش بر درگــاه اربـابـان زر سـايـد

 و يا در آستان ايـن نـکورويــان سـيمين تــن،

  عشق و ھــوس خواندۀفرود آرد سر و افسان

ست ـ پيکار رھائی بخشسرود من، سرود رزم و پيکار ا  

 بــھار من،

..... ھا، بھار خلق زحمتکشئیبھار روشنا  

  ھائیگريزانم ازين ظلمت به سوی روشنا

....شاعر فردا: منم، من  

باختری» مضطرب«  

 

  :يادداشت

ياددھانی از گذشته ھا، اگر از سوئی دلشاد کن و غرور آفرين است، از جانب ديگر می تواند عکس آن حزن انگيز و 

  . ننگين نيز باشد

د، آنچه در سطر گذشته تذکار يافت، نتايپ و ارسال می گردز با»شعلۀ جاويد«در اشعار و نوشته ھائی که از جريدۀ 

شعری که شاعرش را شالق «از ھمين رو در آغاز نشر آثار گذشتگان جنبش زير عنوان. بھترين عينيت خود را می يابد

ن اشعار فقط تا زمانی می تواند مال سراينده اش به شمار آيد که به آنچه در با صراحت ابراز داشتم که اي» می زند

گرديده و مال جنبش می اند، باور مند باشند، در غير آن شعر نه تنھا از مالکيت سراينده بدر سروده جوشاجوش جنبش 

زير شالق انتقاد  جنبش از موضعشخص سراينده را نيز مواضع کنونی و استحالۀ شخصيتی، ، بلکه اينجا و آنجا گردد

  .خرد می نمايد

 .م.          ن

 


