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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴ فبروریاول    

  "پاغر"شعر از      

  

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                          

  !!!از شعر من است                                    

  ھای مقاومتشعر

  "دستی در آتش"از دفتر 

  )دهپانز( 

 بش آخر

  

  شب آرميده بود  ساکتِ   اعِ ـــدر ارتف      باوران ر خيزِ ــــــسح  آفتابِ  نگشتِ ا

  فردا خميده بود از تلنگرِ  شيھه   يک      زندگی شيشۀ خونرنگِ  روغِ ــف پشتِ 

  

  ير ميخزيدــنفسگ از موج تا به موج       لحظه ھا دلگيرِ  چشمم فرو به ساحتِ 

  ھات ميگزيدــــــاژدر ھي پلشتِ  پشتِ       نگاه انۀ ـــکمانخ  ز تيز خود  تيرِ  با 

  

  نظارۀ دوران نشسته ای اين گونه بر      که مسکوت تا به کی ،گفتم به آسمان

  نگاھم شکسته ای چرا به دربِ  نرااو      لحظه ھا  در پيالۀ مواجِ   اشک است
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  رد دردر کاشت کُ ـسح  نويدِ  بر پھنۀ       ارـروزگ ناسورِ  لشکرِ   عبوسِ   خيلِ 

  شگرد رـــلشک  و زد  هسپيدبر سينۀ       نمود کمين سحرگاه پشتِ وئی غروب ـگ

  

  عطشم خواست بشکندپُر روحِ  در باغِ      را   وفهـــشگ  بلندِ   شاخِ   باد   دستانِ 

  ندگاک بفـــــخ مباد بر زبرِ  را  کان       من ھراسِ بر و خوشا گفتم بدار دست 

  

  نور بر تنت آواز ميکنم ريادِ ـــــــــــف      اميد نوبرِ  ای   مقدمت  اهِ ـــپيشگ  در

  تو پرواز ميکنم ره گونِ ــــنق  يالِ  تا       تو بر چکاد خويش شوکتِ  چو نعلِ بينم 

  

  گيسوان توبر  ای چفتهدستان من چو       بستصبح  نقشِ  خود دامنِ که شب ب هگ نآ

  تو بوسه ای بر پای جانِ  شعرم نگينِ       گھاندلم ای سحر روسِ ـــگويم ترا ع

  

  سپيدی ھمی نشاند  کوهِ شُ  بر تيرگی       شب تبيره زنان دست بامداد عِ ـبر نط

  شب تيره مينشاند بی صدایبر بيشه       وفۀ پيروز صبح راـــزنان شگسوسو

  

  چشم شفق بال ميکشاند اهِ ـــــــتا ديدگ      زنانشبگير پَر وئی سپيد بر شطِ ــــق

  شب نور ميفشاند آخرِ   راهِ  بر کوره  ھا     ــــــوجند مکُ  نآ بر نبا پای مرمري

  

  ر شاد ميشومـسح صدای مرغِ  ازمن       رم نوشته امـــشع  ط_ئی بر صفحۀ 

  آباد ميشوم ،که ھستم ر ـــــگ  ويرانه      صبحگاه طليعۀ خورشيدِ  از گرمی و

     


