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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴جنوری  ٢٧   

  "پاغر"شعر از      

  

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                          

  !!!از شعر من است                                    

  ھای مقاومتشعر

  "دستی در آتش"از دفتر 

  )دهچار(                                                          

  ، زندگیشعر، جدال

  عمر من فانوسِ  ساطعِ  ای شبچراغِ 

  درد ديدگانِ  مردمکِ  ای شه شھابِ 

  ای ھمرھی شکيب

  ای شعر

  زمانه ھا جاودان زبانِ  ای رقصِ 

  ترانه ھا روانِ  بيکرانِ  ای عطرِ 

  حيات خود غمينِ  ھوارِ امن پای ر

  ون کرده امتو مرھ خِ رس در واژه زارِ 

  زندگی ارِ تی فشرد پنجۀ جبّ وق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  سينه ام تا برکشد عصارۀ  مادر ز

  زندگی بارِ شرر رسمِ  ناخن شگافِ 

  تو زدم بخشِ شفا نقشِ  من لب به پایِ 

  شاد را ريز وگھر خنديدی و دو دستِ 

  سنگوارۀ پيمان من زدی بر پشتِ 

  منيلي از بس چکيدی سرخ بر اوراقِ 

  خون رفت بر چکاد

  مزندگاني تنِ  مسارِ زخ تا فرقِ 

  ای در حجم من دميدی فقط قطره

  بس و

  خود به قضا سيلی ميزنم من وز سرشتِ 

  خاطرات من ميلرزد از سرشک دلِ 

  !ای زندگی 

  من لبخند تو به قامتِ 

  ؟مرده است مگر

  ھر لحظه ام چو پلۀ زيرين آسياب

  آخر چرا نپرسی که اين

  ؟ مگ مرده است

  صاف تو مَ  م مگر اندرزخمي زخمِ  من

  ای اژدھای روح من ای زجر

  ]زندگی[

  ھامصرع که ھای سرخ چو تقطيعِ چاين 

  تو تصوير ميکنم ناوک نما به خشمِ 

  روزگار  ای دستِ 

  دھھا تير ميکنم لِ يبمن پنجه ھات سِ 
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  روح من دمادم و خوشخيزِ   ای ھمدمِ 

  ای شعر

  تو صد درد گشته ام خونِ  من در حمامِ 

  روز غروبِ  پاغر تو در من پای سرخِ 

  آه يک يکی از پشت بسته ام دستانِ 

  ؟روز يادت ھست آن

  چه ھای ژندۀ آوارگی مندر کو

  چند  پرورانکينۀ  کين  در کينگاهِ 

  روزگار کجرو آن روز و تکِ وقتی که پُ 

  زن به پيراھنم بدوختقراضه ھای حُ 

  تنم بکوفت ھای جور به جان وسنگسار

  من پای کژ کiمی عجب ذبح ميشدم

  تو گونِ  سيمينِ  ساعدِ  آن وقت حلقۀ

  بر گردنم ھنوز حمايل نبسته بود

  مر ھمای تو سرشار ميشدمن وز پَ 

  گفتی خموش باش

  کمانگير لحظه ھا رعدِ  گفتی به زيرِ 

  خروش باش مست و

  ی مينمودتمن ناخنی که رعشه بران مس

  ، بلیگفتم بردم به روی ديده و

  قبول

  واژه ھا دارِ سفر خوشخرام و نگِ ای خِ 

  روان و درد ای عرشۀ  زبان و کiم و

  جمال تو زنده ام نظاره گاهِ  بر من

  تو  گل غنچه ھای سرخ و شگوفای نازِ 

  لبخند ميزنند

  چشم من و ديدگان من در ريگزارِ 

  ای شاخۀ شفا
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  زھر   زھرِ ای پاد

  تو شدم لباريزِ  جرعه جامِ  تا مستِ 

  تو شدم خيزِ چھر ھوس تراشِ پيکر

  دکی آويختی مرااز شانه ھا چو کو

  گفتی خموش باش

  سحر خواب ميکنم گفتی ترا به يادِ 

  خيز واژه ھاجلو گفتی که در تکانِ 

  رفته گفته ھانا

  خودم آب ميکنم دِ سيحل کرده در ا

  زندگی تابِ شرر دژِ   ردِ بَ من در نَ 

  روزگار نفسگيرِ  من در فضای دودِ 

  خرۀ کiمصای 

  تو پيوند ميزنم بر متکای عشقِ 

  رخکار تو لبخند ميزنمس بر نقشِ 

  زندگی ستيزۀ ساطورِ  من بر دمِ 

  دم بر نميکشم با فرق ميخرامم و

  کين بر پای من خليده در ين تنگه خارِ 

  من سايۀ ھما گھی بر سر نميکشم

  !ای دشنۀ جدال

  لحظه ھا توزِ کين شقاوت وپُر در شطِ 

  من موج را به پاروی تو پاره ميکنم

  نممن مرگ را به پای تو آواره ميک

  ، سکوتگفتی

  نی

  پايت فدا کنم گفتی که ديده بر کفِ 

  گفتی که بر فراز و نشيبی شراره ھا

  روشن ستاره ھا

  آن را دوا کنم تو بکارم و بر روحِ 

  خيزشگون شوم و من در سکوتِ 
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  دست را

  اندر حنای شيون و فرياد شسته ام

  iم تيرۀ تسليم بسته امپشت َظ 

  گير زندگیاجل تابِ  زجر و در پيچِ 

  توان توپُر کَ فَ  ھا و يرهبِ ر �ی د

  ھيو�ی مرگ را سرشت وفريت خونعِ 

  ترس کشته ام بی

  ست زندگی من مرگی را که خوشۀ قنديلِ 

  روشنی بر فرق ميبرم چون چلچراغِ 

  ميمون ميخرم بر مژه ھا مبارک و

  ست زندگی آن مرگ بر نماد ابد فرقِ 

  ست بندگی آب داده بر حلقومِ  چون تيغِ 

  

  

  )١٣۶۶ثور (

  

     


