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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

  
  "سيماب"امين 
 ٢٠١١ مارچ ٢١

  
   وآرزوی رھائی ھموطنان دربند ١٣٩٠به پيشوازبھاران 

  ازيوغ مظالم استعماروارتجاع
  

 ازبلندی ھای ُبخدی تا کرانه ھای کارتاژ، فقط و فقط مرگ غلظت دود باروت وبوی زنندۀ خون به ميزانی است که

آنجا . بھاربه جزيک رؤيای شيرين برای مردمان حرمان کشيده و شھيد دادۀ ما و ملل مظلوم ديگرنيست.  می بارد

که جاداشت ھزاران سرود دلگشا سردھند و شقايق وريحان مشام دلسوختکان را با عطرجادوئی بھاران بنوازند، 

پرستوھای سرکش و دلشاد که به انسان ...  اين فقط پرزدن پرستوھا است...   مرگ است وھوای چرکينُسرفۀ

 !حرمان کشيدۀ ديارمن وتو نفس تازه می دمد و نويد آزادی می دھد

 
، سال نوتان پرازسعادت جمعی و مقاومت تان دربرابراھريمنان اشغال ، کشتارويغما پاينده نوروزتان خجسته 

  !ترباد
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  » سيماب«امين 
  
  
  

  پرستوھا
  
  

  !پرستوھا! پرستوھا

  !پرستوھای مست وسرکش و دلشاد

  که چون گلبوته ھای شاخسارروزگارانيد

  شما ،

  !برق اميد آسمان ابرپوش سوگوارانيد

  شما،

  !يدپيک بھاران

  !که انبوه کالغان سيه راازحريم باغ می رانيد

  !پرستوھای مست وسرکش و دلشاد

  ورود فيضبارتان به شھرما ،

  !گرامی باد ، گرامی باد

  ـــــــــــــ

  پرستوھا ،

  !پرستوھای ايمن ازفريب و حيلۀ صياد

  !پرستوھای از دام قفس آزاد

  !که نيک آزادگان را دوست دارانيد

  !زاندوه زمستان دردل من درد بسياراست

  مراھم ـــ ھمزبانی چون شما آزاده ـــ

                                              درکاراست

  ــــــــــــ

  پرستوھا ،

  دلم خواھد ـــ برای تان بگويم فاش ،

  زيخبندان حکايت ھا،

  ،زتاراجيکه درگلشن ، غرورخشک سرماکرد

  ! برپاکردزمحشرھای خونينی که

  !نمايم سازآھنگ شکايت ھا

  ــــــــــــ

  پرستوھا،
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  دلم خواھد برايتان بگويم فاش

  چگونه ابرچرکين دامن تاريک خود گسترد

  !چگونه غنچه ھا پژمرد

  !چگونه شعله ھای رنگ وبو دربوستانھا مرد

  چگونه آتش فرياد مرغان چمن افسرد؟

  چگونه زورق گلبرگھا را

  !               سيل باد خشک با خود برد                     

  ـــــــــــ

  پرستوھا،

  !پرستوھای برلب نغمۀ فردا

  !که ھمچون نقطۀ فرجام درفصل زمستانيد

  !که عنوان نخستين برگ فصل نوبھارانيد

  !شما لبخند صبح مژده بارانيد

  !شما پيک بھارانيد

  ورود تان به شھرما

  

  !مبارک باد! مبارک باد

            (.......)                                       

  

  

  :يادآوری

 گلچين نموده بودند و من آن را ١٣٧٨برای محفلی به پيشوازبھاران » رھبر« پروفيسرقيوم زنده ياداين قطعه شعرپرمحتوا را 

، برای من » سرمد «ده يادزنيا ازو است » رھبر «زنده ياداينکه شعراز.  دريافت نمودمبی ھمتاازدست آن پيشوای انقالبی 

  .متأسفانه واضح نيست

  سيماب                       

  

  

  

  

  

  


