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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

  
  داد نورانی
٢۴.٠٣.٠٩  

  

 مشعلي بر راه
  

  ای نجات از ھمه مرگ
  موج ناميرو فروزنده و تابنده ھميش

  منجی عالم و انسان و زمين
  ای تو بر شورش و عصيانگری تابنده نگين 

  بر روان تو درود
  بر روان تو درود

  اوج ھر عشق و کالم
  ماندگار نام تو بايد که سرود

  گرگھا ميرقصند
  ھمھمه، ھلھله و شادی و شور

  در عزای تو چنين جشنی به پاست
  عيش و صفاستۀمرگ تو رايح

  مرگ تو مرگ صداست
  آنطرف دلقک و دالل فرنگ

  با بی نمکی /  با دھن پارگی
  ُش ترا پتک نمود ميخ آخر به کفن پو
  که دگر مرد و فسرد

  !! گردن ما دگر ازُ برش آن تيغ رھاست
  مرگ بشر/ مرگ تو 

  گرکه آن مردک دون
  بر مزار شھدا

  ترا خاک کند» تابوت«برگ 
  ُنام تو وز سرخون الله رخان پاک کند

  بی ترس/ سدر ھا 
  »گلسرخيھا«زانکه عطر ظفر آوای 

  در فضا بال و پری خواھد زد
  ردن آن جنس پليدباز برگ

  خنجری خواھد زد
  تو دوای ھمه درد
  ِمشعل راه بشر

  ھمه باره/ کی نداند که دگر باره
  توگلرنگ جھانی

  ِتيغ جوھر زده ای کارگرانی
  عصر در پيچ و خم است

  اين ندا از تو که بر قامت تاريخ فرو می آيد
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  عصردر پيچ و خم است
  تا که چرخ و چکش و داس
  ِ تک تکی دور جھان بنمايد

  آبله دستی ز شرو شور چکش
   عرقالود و غمين

  آه از پنجه ای بشکسته عيان بنمايد
  ِھيبت تو به جھان / ِآيت تو به جھان

  زنده جاويد و شکوھنده، شکوھنده،  شکوه
  پيکر خاکی ابر مرد ترا

  گرکه سرمايه رسن بست چه باک
  بر سرش رسم کفن بست چه باک

  يض تو اگربر سرگلبن ف
  قھقه ای زاغ و زغن بست چه باک

  ُسالھا در غل و زنجير
  ِ سالھا آھن داغ

  گرد بازوی تو پيچيده  و پيچيده  و پيچيده
  مگر پاره نشد ؟

  وز شرارش ھمه جا پيکر سرخين تو آکنده نشد ؟
                                                         پراکنده نشد ؟

  بازھم باز
  ميم نفس آرای دالويزی تووز ش

  کاخ اھريمن سرمايه فرو ميريزد
  فرو ميريزد/ گرکه صد باره کند راست 

                                                   ميريزد
  باز پاريس و کمون

  در تب و تيغ خود آھنگ و شباھنگ دگر
  ِگردن قلدر سرمايه فرو خواھد بست

  ِخون سرمايه فرو خواھد ريخت
  ز آھنگ جھانی زتن و خون کمونبا

  ِبر غروب شب سرد
  عطر گل کرده ای از شعر و سرود

  شفق خواھد بست
 
 


