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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 ھوادار پورتال. ش: فرستنده

  ٢٠١٣ جنوری ٢٩

  

  به فردا
  

  به گلگشت جوانان ، 

  ! ياد ما را زنده داريد ، ای رفيقان 

 که

   ما در ظلمت شب ،

  م ،زير بال وحشی خفاش خون آشا

  نشانديم اين نگين صبح روشن را ،

  . انگشتر فردا ۀبه روی پاي

  وخون ما ، 

  به سرخی گل الله

  به گرمی لب تبدار بيدل

  به پاکی تن بی رنگ ژاله

  ريخت بر ديوار ھر کوچه ،

   ھرکوه ،ۀورنگی زد به خاک تشن

  ونقشی شد به فرش سنگی ميدان ھر 

  ....شھری

  واين است آن پرند نرم شنگرفی ،

  که می بافيد 

  واين است آن گل آتش فروز شمعدانی ،

  که در باغ بزرگ شھر می خندد ؛

  واين است آن لب لعل زنانی را 

  که می خواھيد ؛

  وپرپر می زند ارواح ما ،
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  اندر سرود عشرت جاويد تان 

  وعشق ماست الی برگھای ھر کتابی را

  که می خوانيد

  شما ياران نمی دانيد ،

  ی تن رنجور ما را آب می کرد ؛ھائچه تب 

  ی ، به جای نقش خنده ، داغ می شد ھائچه لب 

  .ی در دل غرقاب خون ، نابود می گرديد وچه اميد ھائ

   خود ،ۀولی ما ديده ايم اندر نمای دور

  حصار ساکت زندان 

  که در خود می فشارد نغمه ھای زندگانی را ؛

  سر آزاد مردان را فراز چوبه ھای دار؛

   خود می گدازد آھن تن ھا ،ۀ کاندرون کورورنجی

  طلسم پاسداران فسون ، ھرگز نشد کارا

  کسی از ما ،

   نه پای از راه گردانيد  

  ونه در راه دشمن 

  .گام زد 

  واين صبحی که می خندد به روی بام ھاتان

  واين نوشی که می جوشد درون جام ھاتان

  !گواه ماست ، ای ياران 

  گواه پايمردی ھای ما

  اه عزم ماگو

  کز رزم ھا

  !جانانه تر شد 

  

  

  

 


