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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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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠٩

  

  خستگی ذلت است و ناتوانی
 آغاز يافت، به "خستگی"از مدتھا قبل، وقتی مشاعره بين ھمکاران ارجمند و شعرای تراز اول کشور به ارتباط 

عالوۀ آن که آنھا را با عالقۀ مفرط تعقيب می نمودم، در جريان مطالعۀ اشعار، نقاط پراگنده ای در ذھنم  به مرور 

از آنجائی که شاعر . شکل می گرفت، که با گذشت ھر روز، عدم تفاھم با عنوان خستگی در آن چيره تر می شد

 خطی منظم، به صورت يک پارچه شعر بيان دارم، بعد از مدتھا بر آن نيستم تا به زودی آن نقاط پراگنده  را در

اين شما و اينھم  آن . شدم، تا آنچه را می انديشم، با بيان شکسته مگر به اميد بزرگواری دوستان، تقديم شان بدارم

  :نقاط پراگنده

  :خستگی

            تباھی است و بربادی

           غفلت است و بی خبری

  شکست است و نا اميدی         

           بی کاريست و سھل انگاری

           ظلمت است و تاريکی

           ضعف است و زبونی

   ؟سترکه بر پاع  در کشور چه ممنمی دانيمگر

  تا به جای بيزاری و نفرت

  تا به جای مبارزه و آھنگ آن

  ازخستگی ياد می کنيم؟

  ارکنار و در دنيای دل آزردگان و ستمديدگان پرواز کنذخستگی را بگ

  ه را فراموش کن و خستگی را به باد فنا بسپاروسکوت را بشکن و موانع را بردار و اند

  بر خيز و ستيز کن

  وفان کنططغيان کن و 
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  چرخ فلک دون را ويران کن

   بر پا کن"شعله"آتش افروز و 

  صدا بياورآزاديخواھانه را به شيپورپيش آھنگ شو و 

  کاخ ظالمان را فرو بريز

  اھداف خويش را برآورده کن 

  تا

  ،خستگی ھويتت را نابود نکند

  چه بيزارم از خستگی خسته دالن 

  اينک حکايت دل من بشنو

  من با خستگی ھرگز آشنائی ندارم

  من خستگی را با پشت کار کنار می زنم

  من خستگی را با نبرد در تاريکی شبستان می فرستم

   نمی گذارم ھم آغوشم شودھرگز

  که به سراغم می آيد زمانی

  در برابرش قرار می گيرم

  تا از پا نينداختمش، آرام نمی گيرم

   ندارد مبارزان و دور انديشان راهچه می دانم که خستگی در قاموس

  اگر درد است و سوز است و گداز است

  ھمه اين است که

  ران استار جھانخواران و ستمکاحکشورم غرق در عمق اب

  من خسته نيستم

  " وفانزا و سراب ناپيداطبحر "از 

  از ساز و سرور بزم حريفان 

  از ملک ويران 

  از نابودی ناتوانان 

  از درد بی درمان ياران 

  از جانی و قاتل وخونخوار و اجيران ھيوالی سياه 

  از دھل و سرنای وطنفروشان 

  از کار ھای نا انجام 

   خستگی را از من می ربايند  است کهه ایھمۀ اينھا انگيز

  :در عوض

  بر بيزاری ام از خستگی و خسته دالن می آفزايد

 


