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  جانم ۀی شيرا شما
 

  !!!مرا درياب

  ،رھايم ساز

  .ای فرزند آگاھم تو

  ،دگر تاب و توانم نيست

  ،دگر روح و روانم نيست

  !!!بس اين آتشفشانم نيست

  ،خدعه و نيرنگ مگر آيا جز اين مشت فريب و

  ،تفنگدارن بی فرھنگ

  ،جرسداران بد آھنگ

  ،که دارند کاروان را لنگ

  ،را سوارانمن آن چابک

  ،را نغيوران شيرمردا

  خون خويش نپروردم؟ه ب

  ،آن انسان آگاھی که دردم را بداندمن 

  خويش نيفزودم؟ وجود در

  :نه اينطور نيست
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  ،ھای شيرين اندياؤھمه در خواب و ر

  ،فرداھای رنگين اند ھمه در فکر

  .گروھی نيز در افکار پيشين اند

 !!يدئبخود آ

  

  ،جانم ۀشما ای شير

  ،شما ای قھرمانانم

  ،فغانمشما ای  نسل ا

  ،ی 6نه بنموديدئاز اين قفسھای ط5 یاھر گوشه  که در

  !تانقفس تنگ است براي

  ،ن به پروازيدشما شاھي

  ،آوازيد شما نيرو و

 !!يدئبخود آ

  

  .خويش ميخواھد م ز دستِ ھمر د زخمم دگرص تبدار و تن

  !!پرستارم شويد

  آخر چرا بسپرده ايدم بر پرستاران بيگانه؟

  ،ری خويش ھم به زنجيرمن بستر بيماکه در اي

  ،را ديگر توانم نيست غل و زنجير

  .گر با سرب داغ آزمون ميگرددد پاره ام بار دص تن

 !!يدئبخود آ

  

  ،رنج و درد جانفزايم باخبر ھستيد شما از

  ،ھستيدور راشق و ايمان بعشما از واژه ھای 

  ،ھستيد پرثمروفانزای خشم طا امواج شم

  !شھادتھا؟ ،آئين شھامتھا شد رسم و کجا

  !شد قھرمانيھا و غيرتھا؟ کجا

  !شد وحدت و رزم و ستيزتان برای کسب آزادی؟ کجا

 !!يدئبخود آ
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  ،فرجاماريدم بدست دشمنان غول بدنز

  ،سرم پيمان ند برکه بند

  ،سازند ز اعضايم جدا یضوعگه ھر يکی آن و

  .گر آنگه نه من مادر توانم بود نه تو فرزند نام آورد

  حاليد؟اموش و بيچرا خ

  چرا در خود ھمی ناليد؟

 چرا بيھوده ميباليد؟

 !!يدئبخود آ

  

  ،شت و انتظار تانگذ

  ابتکار تان زمان

  چه وقت آخر فرا خواھد رسيد؟

 ،یای اختران فصل بيدار

  ،يرينمشبھای تنھائی د در

  ،گريکبار د! فروزان باد

  ،خفته در دامان اين صحرای سنگينم آن اخگران

 . وفانزای پارينمط آن امواج! خروشان باد

  !!!خموشی ننگ تان بادا

  !!!خموشی ننگ تان بادا

 

 

 

 

 

 

 


