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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: فرستنده

  ٢٠١٢ اکتوبر ١۴
  

  :يادداشت

اسب با  متنباشداز خوانندگان گرامی پورتال تقاضا می نمايم، تا سرايندۀ اين شعر را نيز معرفی بدارند، 

  .موضعگيری سياسی کنونی اش، از وی ياد نمائيم

  با عرض حرمت

  نسرين معروفی

 

 جنبش شعله ھا
 

 تو ای ھمرزم و ھمزنجير و ھمسنگر

  کاری کنبجنب و فکر

 که ھمرزمان تو محکوم می سازند فطرت را

ر خاک و اوقيانوسھاعبدر کردند گنج از ق  

و در وادی حيرت فرو رفتهو بشکستند آن ذرات ريزی را که عقل از درک ا  

 بريدند مرز اتمسفير با تير فلک  تند راکت  و اقمار

 و بشکستند طلسم عظمت ديرينۀ وينوس و مريخ و عطارد را

 و آوردند پيک از پشت ماه و آن سوی کيھان

 تو تا کی خوابی و مسموم در بند خرافاتی

 تو ای ھمرزم و ھمزنجير خيز و فکر کاری کن

محروم و با فقر و مرض دست و گريبانیو تا کی اينقدر   

 نمی دانی که اين ناراحتی ھا از کجا گرديده دامنگير

 و نانت را که دزديده

 نجات تو به دست تست و کن عزمی به پيکاری

 گناھست اين که می گوئی
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 افق تار است و شب تار است و ره تار است و ناھموار

 اميدی پيشتازی نيست درين راه ظلمت بار

 نگر ھمرزمان تو شکستند اين دژ بيداد

 و بگزيدند راه پيشتازی و رھا بخشی

 نمی دانی که حق گيرند با ايمان و ايثار و فداکاری

 مترس از اين ھيوالی ستمگاران و دژخيمان

 که نبود پايه اش سنگين و مستحکم

 که دايم چون حباب و کف بلرز از موج خلق بيکران باشند

انش نام بگذاريمدرين مرز که زندان جھ  

 که ھستی مرگ تدريجيست

پا سازند قصر و جايگاه عيش وه که مشت خائنين از حاصل رنج تو و مردم ب  

 لبخندی زنند بر عقل و طرز فکر و کردارت

ی با سستی و ذلتاگناه توست چون تن داده   

 و قانع گشته با اين شکل وضع نابسامانی

ت داده دشمن راأکه اين فعل تو جر  

دست تعرض برزند بر ذھن و روح و جسم وجدانتکه تا   

 پژوھش کن تا آن اصل که عزلت به بار آورد و مارا زبون کرده

 شنو حرف زما و زود در فکر عمل برخيز

 تا بنياد بيداد و ستم را بشکنيم و خورد سازيم اين طفيلی ھا

 و بگذاريم سنگ نو به ايجاد جھانی

ارد ھم آھنگیکاندر نظم و مساوات و اصول و ارتقا د  

 

 

 


