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                             م ٢٠٠٧ -الس انجلس           حميد انوری

 ببه
 به مناسبت کشف يک گور دستجمعی ديگر در دشت چمتله

  
  
  
  

  مادرم بر گور بی تابوت فرزندت منال
  دــدم روز تجليل شهيدان ميرسـباش يک

      
  گريه مکن ! مادرم
  شکوه مکن ! مادرم
  ناله مکن  ،آه مکش! مادرم

  با قامت افراشته  فرزند تو مادر،
  با سر بلند، به بلندی آسمائی  

  نترس و بی حراس 
  به قربانگاه شتافت 

  دژخيمان بی آزرم  حتی برای لحظه ای
  حتی لحظه ای ! بلی مادر

  در ايمان وی رخنه ای نتوانستند آورد
  او خوب ميدانست 

  وطن وی را مادر است 
  فرزند دلبند تو مادر 
  پاس ترا نگهداشت 

  جان داد و ايمان نگهداشت
  ******  
  گور فرزند تو          
  گور برادر من است ،مادر          
  گور فرزند تو           
   گور خواهر من است مادر          
  گور انسانيت است           
  گور عدالت است           
  گور آزاديست           

                   ******  
  دژخيمان شرف باخته                   
  مذبوهانه تقال کردند                   
  آزادی را به زنجير کشند                   
  عدالت را تيرباران کنند                  
  انسانيت را به دار آويزند                   
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  زند ترا مادرو تفکر فر                  
  در حصار کشند                   

  چه آشفته خوابی                    
  چه مذبوهانه تقاليی                   

                      ******  
  جنايتکاران ، جنايت آفريدند 
  آزادگان درس آزادی دادند

  فرزند تو مادر 
  زنده است و جاويد 

  فرزند تو مادر 
  چون نگينی بر تارک تاريخ

   همی درخشد 
  مادر فرزند تو 

  افتخار آسياست 
******      

  گور های دستجمعی           
  ثبوت جنايت ددمنشان بی آبروست           
  فرزند تو مادر          
  درخت آزادی را           
  با خون پاکش           
  آبياری کرد           
  فرزند تو مادر           
  درست در لب گور          
   با قد افراشته و سربلند           
  :فرياد کشيد           
  عقاب زخمی ام ، می توانی ام کشتن ((           

  ))مگر محال بود ،لحظه کنی رامم               
                 ******  

  شير پاکت حاللش باد ! بلی مادر               
  فرزند تو مادر               
  چون کوه استوار               
  به قربانگاه رفت               
  دمی هم لب از لب  نگشود               
  ان بيگانه لحظه ای هم به آست              
  سر فرود نيآورد               
  آزاد آمده بود               
  آزاد زيست وآزاد چون عقاب زخمی               
  به جاودانگی شتافت               
  اما هرگز تسليم نامردان دون نشد              
   فرزند تو مادر               
  درس مردی و مردانگی               
  درس شجاعت وتسليم ناپذيری              
  هدرس مبارز              
  درس آزادی وآزاد زيستن              
  به فرزندان ميهن آموخت               

                      ******  
   فرزند تو مادر تا قاف قيامت زنده است 

   فرزند تو مادر در قلب هم ميهنانش جادارد
  فرزند تو مادر در صفحه صفحه تاريخ ميهنش 
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   زنده و جاويد است 
  مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال (( 

  ))   باش يکدم روز تجليل شهيدان ميرسد 
  امروز گر نرسيد 

  ايمان داشته باش مادر 
   فردا ميرسد

   بگذار جانيان شرف باخته 
   روزک چند ديگر 
  عربده سرايی کنند
  فرزندان تو مادر 

  انتقام خون برادر خواهند گرفت 
  و من به آن ايمان دارم 

  
  پايان

         
************* 


