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 Political سياسی

 
  داد نوراني

  »از خشمساطوري «از مجموعة شعر 
  
  

   مي تپدروز جهاني كارگربه كارگران انقالبي كه قلب شان براي 
  

  مشعلي بر راه
  

  اي نجات از همه مرگ
  زنده و تابنده هميشموج نامير و فرو

  منجي عالم و انسان و زمين
  اي تو بر شورش و عصيانگري تابنده نگين

  بر روان تو درود 
  بر روان تو درود

  اوج هر عشق و كالم
  ماندگار نام تو بايد كه سرود

  گرگها مي رقصند
  همهمه، هلهله و شادي و شور

  در عزاي تو چنين جشني به پاست
  مرگ تو رايحة عيش و صفاست

  رگ تو مرگ صداستم
  آنطرف دلقك و دالل فرنگ
  با دهن پارگي، با بي نمكي
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  ميخ آخر به كفن پوش ترا پتك نمود
  كه دگر مرد و فسرد

  گردن ما دگر از برش آن تيغ رهاست
  مرگ تو، مرگ بشر

  گر كه آن مردك دون
  بر مزار شهداء

 ترا خاك نمود» تابوت«برگ  
   نمودنام تو و ز سرِ خون، الله رخان پاك

  سدرها، بي ترس
  »گلسرخيها«زانكه عطر ظفرآواي 

  در فضاء بال و پري خواهد زد
  باز بر گردن آن جنس پليد

  خنجري خواهد زد
  تو دواي همه درد

  مشعل راه بشر
  كي نداند كه دگر باره، همه باره

  تو گلرنگ جهاني
  تيغ جوهر زدة كارگراني
  عصر در پيچ و خم است

  اين ندا از تو كه بر قامت تاريخ فرو مي آيد
  عصر در پيچ و خم است

  تا كه چرخ و چكش و داس
  تك تكي دور جهان بنمايد

  آبله دستي ز شر و شور چكش
  عرقالود و غمين

  آه از سينة  بشكسته عيان بنمايد
  آيت تو به جهان، هيبت تو به جهان

  زنده جاويد و شكوهنده، شكوهنده، شكوه
  ابر مرد تراپيكر خاكي 
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  گر كه سرمايه رسن بست چه باك
  بر سرش رسم كفن بست چه باك

  بر سر گلبن فيض تو اگر
  قهقة زاغ و زغن بست چه باك

  سالها در غُل و زنجير
   سالها آهنِ داغ

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

  وز شرارش همه جا پيكر سرخين تو آكنده نشد؟
                                    پراكنده نشد؟           

  باز هم باز 
  وز شميم نفس آراي دالويزي تو
  كاخ اهريمن سرمايه فرو مي ريزد

  گركه صد باره كند راست، فرو مي ريزد
                                            مي ريزد

  باز پاريس و كمون 
  در تب تيغ خود آهنگ و شباهنگ دگر

   قلدر سرمايه فرو خواهد بستگردن
  خون سرمايه فرو خواهد ريخت

  باز آهنگ جهاني ز تن و خون كمون
  بر غروبِ شب سرد

  عطر گل كرده اي از شعر و سرود
  شفق خواهد بست

        
 


