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 دپلوم انجنير نسرين معروفی : بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۴جنوری . ۶
  

  نامعلوم: شاعر

  

  زنان زنجير شکن
  زن که اندر بنـــد استــــبداد خــون آلود

  مریزيست ع

  از طلســـم پاســداران فســون غمــگين

  سينـــه اش از کيــن دشــــمن داغــــدار

  بازويش از آفت زنجير دشــمن درد مند

  فغانوسر  سينه پر ذوق  در عشق دردل  شور

  نغمۀ چنگش سرا پا درد

  بود اما خستــه و دلسرد

  

  زن که عمری در گلستان وطن

  رنج تاراج ستمــگر ديده اسـت

  ھا در سنـگر پيــکار آزادیبار

   يادگـار تلخ رنجش را به خون بنـوشته است

  ھمچو شــيران در صف پيکار دشـــمن سوز

  درس ايثار و جوانمردی به مردان داده است

  ليک سخت اندر طلسم شوم استبداد

  يک چنين زن حاصل از درد و داغ اندوخته ـ چون چراغ النه عمری در بيابان سوخته

  

  زن که عمری زيست در بيحاصلی سرد و خموش

  »شـــعلۀ«ديد روزی کــــز دل محـــزون مـــردم 

  پيکار ھستی ساز دشمن سوز» شـعلۀ«

  و دورانســــاز» شــــــعلۀ جـــــاويــد«
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  برق سينۀ شرق ستمکش ھمچو از سرکشيد

  آتــش ديـريــنـه را بـار ديــگر افروخـت

  ه اش پيچيددر دل کوھســار کشــور نغم

  برخيزيد و اين زنجيرھا را بشکنيد و آتش ديرين برافروزيد: گفت

  يکدل و يکدست، دشمن را در آن سوزيد

  استــلق با فرياد رعـد آسـای او برخخ

  

  اينک، اينــک باز ھم در سنــگر پيـــکار

  رزمجـو دوشيزگان بيتاب و رزم آھنــگ

  عشق دردل  شوردرسر  سينه پرذوق و فغان

   چنگـش سراپا دردۀنغمـ

  نيست اما خسته و دلسرد

  بــعد ازيــن بيـحاصـلی ســــرمــايــه زن نيـــست

  زن چو مردان رھسپار سرزمين روشنائی ھاست

  صـــبح روشـن پيـش روی اوسـت

  نيک می داند که ديگر،

  ..........زندگانی بی ھدف مرگ است  مرگ تلخ و طاقت سوز

  

  

  

  

  

 

 


