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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political   سياسی

 

      
 سيد موسی عثمان هستی تاريخ

 امريکاايالت کالورادو ــ 
   ٢٠٠٩ ــــ ١١ـــ ٢٦ 

 
   

 
 

 شمع آزادی رقص دور
 

  مان ها تا پرواز کنم بر آسکستم ميلۀ زندان،ش

   سرود عالم باالتا بخوانم

  بگويم قصه ای از کهکشان ها

  به انگشتان خوشۀ پروين

  زنم تا دف به ابر آسمان ها

  کنم روشن به رعد و برق
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  خانۀ تاريک اين دنيا

  بدور شمع آن رقصم

  بسوزم تا پر و بال را

 که بشمارند مرا از عاشقان خسته و زارم

 برقصم من بدور شمع

  هايم رَََسم بر آروزو

  بسوزانم تن رنجور

 که مرگ هم زندگی باشد

  نجاست ناکامیاچرا که من به هر جايم ، به هم

 ندارم چارۀ ديگر

 شوم فارغ ز درد و غم و تا سازد مرا آرام 

  که غير مرگ نمی بينم بخود داروی جانم

  که اين حرف اول و آخر است ورد زبانم

  ندارم چارۀ ديگر ز بس من خسته و زارم

  و  بدنبال مرگ آسانماز اينر

  نه در فکر کفن و قبرم

   ازين دنيا بيزارم

  که در فکر کهکشان های دور از انسانم

  نه دل بر دنيا بستم نه عاشق عقبايم

  که من آزاده آمدم ، تا آزاده برگردم

 اسارت بر من ننگ است و اين دنيا به من تنگ است

  شکنم قفل دل ،  يکبار کند پرواز مرغ دل

  که نزديکتر بر شيشۀعمرم 

 يک سنگ است يک سنگ است

  بکن پرواز مرغ دل
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  که دل تنگ است دل تنگ است

  که اين دنيا با من سر جنگ است

  سر جنگ است

  دلم تنگ است ، دلم تنگ است

  بهر جا پای لنگ است

  همانجا ضربۀ سنگ است

  از اين حالت دلم تنگ است

  به من اين زندگی ننگ است

  گ استاين دنيا بمن تن

  سر آشتی ندارد ، دايما با من در جنگ است

 در جنگ است در جنگ است

  رهام کن ازين حالت که بر من مرگ من قند است

  دنيای من پر از رنگ است 

  سراپايش نيرنگ است

  از اين حالت دلم تنگ است

  به پای لنگ من سنگ است

  از اين حالت دلم تنگ است

  از اين حالت دلم تنگ است

   مرغ دل که اين دنيا به تو تنگ است  آیه پروازب

  اين دنيا به تو تنگ است ، به تو تنگ است

  سراپای اين دنيا همه ننگ است

 جز غم نی هستی همه جنگ استه ب
  


