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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴ فبروری ٢۶   

  "پاغر"شعر از      
  

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                          

  !!!از شعر من است                                    

  شعرھای مقاومت

  "دستی در آتش"از دفتر 

  )يک و بيست( 

 ذره ای ھرم

     ؟ميَ کِ من 

  ؟کجا تذکره ام صادرۀ شھرِ 

  لبم طنطنۀ زمزمه ھا بر

  نام من

  سبزی که  خش خشی در جنگلِ 

  ابد شايق شده اش تاجِ 

  در رگش حل شده 

  در ريشه اش آگنده تنم

  لقبم  پل

  نور لشکرِ  قدمِ  که زند بوسه به خاکِ 

  عبور در فصلِ 

  ذره ای ھرم
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  باِر غرورگران خورشيدِ  ز نوِر تنِ 

  نه که چون 

   لولی وشی 

  کولی وشی 

  رپلۀ آستانۀ زوری که زند تکيه دَ 

  بام فغان خانۀ خشکی دور بر

  شھر من

  عت اين کرۀ خاکوسُ 

  ھا ميميرندمرز

  ءھای فضاوقتی فرياد من از �ی اتم

  تا به افق ميخندد

  ھا ميميرندمرز

  :پدرم 

  سی به نھانخانۀ يک فتح کشيدأگلبن ي

  : پدرم

  ميخِک زردی به دِل خستۀ تاريخ نھاد

  يک خاطره مرد پدرم در تبِ 

  پدرم وقتی مرد

  بلَت من موج عرق ميلرزيدتازه در سِ 

  من به يأس پدرم خنديدم

  :مادرم 

  يک دمن اشک

  به آستانۀ دلگيِر شِب خسته نھاد

  جواِر آتش

  تا بلندای حزين َدخمۀ جور

  روی بَرزخکدۀ من ُخسپيد

  :مادرم 

  ر دختر، چھاسه

  پسر را با من جفتِ 
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aی غمیؤلچون ت  

  ی رِ ھفت پَ 

  تنش ميپرورد رومالِ  در تهِ 

  !دخترا

  تار به سوزن بنھيد

  !دخترا

  خامک بزنيد گل

  کنِج شو�ی عبوِس تِن غمخانه

  ھمه

  صبح از ھمان اولِ 

  سحر  خونخيزِ  دستِ 

 تاری

  تاب به درازای نفس در تب و

  چکاد يک آئينه بر فرقِ  لوحِ 

  شوق با سوزنِ 

  سرخی به صدف سينۀ من کاشت گلِ 

  که کاشت

  چشم موج آورِ  من به درياچۀ

  خاطره ھا شبِ  من به طوفانِ 

  کز مژه ھا ساحل داشت

  دلگير پا بر عرشۀ يک زورقِ 

  ، آرامنھادم

  دکلش بادبان و

  خون داشت با خطِ 

  نشان

  ؟زندگی يعنی اين

  باری من بوسه زدم

  سجده زدم

  ورم کرده نھان خاکِ  عمقِ 
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  ر ريشۀ تلخب

  بوسۀ تلخ

  خواھرکم را که وقتی

  دھه ھا آزردم به لحافِ 

  يک لجۀ يخ افگندم گودِ 

  ابدی من بدين زجر به طولِ 

  گوش زدم

  ذوق من

  وصدا ميکوبد ناخنی بر صوت 

  ذوق من

  من ميشويد  روحِ  ،واژه به آب

  ذوق من

  دبوکس رقص سخن ميرَ بر جَ 

  وقتی که پرچمی از زمزمه ھا

  دلم نگيرِ خو شبِ  بر فرازِ 

  اھتزازی خورد

  ،شعر

  لبم تبخالِ  نِ اين گلبُ 

  حقيقتبوسۀ راِز 

  طريقت شيھۀ سرخِ 

  عطوفت خوشۀ داغِ 

  تن با روی غماگينِ  پشتِ 

  تير بکاشت

  شفقم نگاهِ  من بر آن ناوکی تا سقفِ 

  بر بستم

  من نميريزم 

       بلور در حوضِ  هواژيک  گردِ 

  من نميرانم

  چکاوک به زبان سحر آوازِ 
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  زمان ر سرم خنجری از جنسِ د

        مشدَ واژه سوھان 

  شتھا را بايد کُ رمکِ 

  من از آن قبل 

  خور بنشينم نور افگنِ  که بر زورقِ 

  من از آن قبل

  اندارکّ سُ  که بر دستِ 

  زنم بوسۀ عشق

  من از آن قبل

  شقايق که در باغِ 

  دل کاشت کنم غمِ 

  ھوس جنجالِ  شب و نطعِ  پشتِ 

  خوابيدم

  بوئيدن گل ھوسِ 

  سبزه لگد کردن و وسِ ھ

  خنديدن

  بوسيدن ماه ھوسِ 

  تا تکانی

  قدمی

  ھوس بر بستند مرزِ 

  خمرُ ه زمستان ب سردِ  وزشِ 

  سيلی گرمی بنواخت

  را برد ماه ابر آمد و

  باد آمد و گلھا را برد

  سبزه را برد

  خنده را برد

  تنگی که قفسِ  من درونِ 

  شقاوت ميرفت بر موجِ 

  و بی پنجره بود
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  ھی زدم فريادی

  لگد کوبيدم ت ومش

  کوبيدم

  کوبيدم

   شوقی   روزنۀبه دلم  ءبه اوج تقu و

  شده ای گفتررپَ با خندۀ پَ 

  که نور

  من مردی را ديدم

  که خدا با او بود

  بلور از جنسِ 

  گرانباری به آھن ميکوفت تنۀ توتِ 

  گفتم

  ای وای

  توت نجابت دارد

  بارش به ھمه خلق پناه می آرد بَر و

  خشمی که دايرۀ در دلِ 

  عش به درازای دو آژنگ تنشعاش

  به من ديد

  غضبناک

  ھوسش بر گوشۀ دنجِ 

  شاخۀ ريحانی کاشت

  من زنی ديدم

  بلند با گيسِ 

  سرو با قامتِ 

  ساق او با نبض گل مرمرِ 

  از روی چمن ميلغزيد

  بر پای او ميبست می آمد و مردِ 

  سuم

  من مردی را ديدم 
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  محراب تهِ 

  نعت سعادت ميکاشت که با زمزمه،

  گلويش تر ميکرد

  سرشت آبله از جنسِ  با عرقِ 

  من ديدم 

  ديدم 

  ديدم

  زندگی را ديدم

  تبر با توت است زندگی جنگ

  سuم است زندگی جنگِ 

  ساق با مرمرِ 

  سعادت با نعت است زندگی جنگِ 

  زندگی يعنی جنگ

  زندگی يعنی به دور افگندن

  زندگی يعنی به جاش آوردن

  خاستنندگی يعنی به پا برز

  زندگی يعنی به موج آويختن

  من يادم ھست

  ھست

  وقتی که زندگی را ديدم

  نان خدا بود

  خدائی که حضورش چو گلی

  در برھوتی

  غايب

  مخمل نام او بر مفرشِ  لذتِ 

  گلخانه کاخ و به زبانِ 

  خرامان ميرفت

  ھمه بودند در حسرت

  لوليدن يکی در حسرتِ 
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  گدام بر کنگرۀ بامِ 

  ی در حسرتِ يک

  گدام دربانِ  در و کفشِ  بوسيدنِ 

  گدام خانۀ ما پشتِ 

  کندوی ما خالی

  ويرانی من در حسرتِ 

  گدام دربانِ  در و سقف و

  من کuغی ديدم

  جغدی ديدم

  که بی بدرقۀ شuقی

  طعم از نفرينی بی زبان بردنِ 

  آن سوی مرزی که ما آدميان ين سو وا

  کاشته ايم

  ميخراميدند 

  با غرور

  بی ترس 

  رانی که به حيرانی منعاب

  خنديدند

  وقتی در ساحت نيم سايۀ آن 

  کuغ جغد و

  خورد 

  ژاندارمی خون نفسِ بر تارک من 

  تن من 

  مھميز حلقۀسيبل دھھا 

  روح من 

  آتش ريز صد خنجرِ  مجمرِ 

  من ديدم

  کuغی که نجابت داشت

  جغدی که نجابت داشت
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  من به قانون زمين

  ترين درد ومن غم انگيز

  ين خندۀ تلخیدل انگيزتر

  شده مشحونلب البکه 

  زينحَ  به ھيھات و

  ر او بر بستمبر فراز پَ 

  در چنان احساسی غرق

  رمقم يک سلولِ 

  تا ياخته از  با دو

  ترک خوردۀ چشم درزِ 

  سکوت يجور ودَ  شبِ  با نھيبی که بساطِ 

  سوی عرش خدا را لرزاند آن

  دره ای ديدم

  یئ، چه ژرفاآه

  تا ببينی عمق

  وردۀ تاريخشق خ تا ببينی دلِ 

  تا ببينی زرد

  تا ببينی سرخ

  يک طرف

  قناری ميراند دسته ای آوازِ 

  يکايک ميکوفت عشق زردينه به رخسارِ 

  نمک ريخته با� ميزد نمکدانِ خنده از اوجِ 

  ظفر ميتابيد سايه از تاقِ 

  عرق سرخِ  مايعِ 

  در ساغر تاول ميخورد

  خنجر در پناهِ 

  آھن در پناهِ 

  آتش در پناهِ 

  سوی دره آن 
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  اشک صفِ 

  تاريخ دلِ  ضربانِ  به توانِ 

  فروميغلتيد

  َضجه از کوچه ای رخسار به با� ميرفت

  خون ميکاريد دھھا شبنمِ  بر زمين شخم و

  آه با آھنِ 

  با نيزۀ دل

  سکوت داغِ  با تبِ 

  من به حيرانی خود خنديدم

  من رفتم

  رفتم

  ن وشوراز شيوَ  ھاله ای در عمقِ 

  له ھالچِ چِ  پَرِ  بر

  ک مجمر آگندۀ نوري دست بر دامنِ 

  در حصاری که به ھر باروی آن

  اجل ميخواند مرغِ 

  او غم انگيزِ  ر از برجِ ندَ تُ 

  سرب ی زئ��

  سحر در زوايای تن و روحِ 

  ميراند

  ؛دستی

  تنی چند ھوسخيزِ  چشمانِ 

  ادۀ مرگبر سجّ 

  خون ميشويد طِ در شَ 

  عشق

  ءنيم سوخته در اوج تقu بر پيکرِ 

  دبه دلی ميخند

  عت خاک منوسُ 

  ۀ زندان استيطرَ در سَ 
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  شرر دشنه با انگِ 

  خون

  جنايت

  چنين زندان است زيبِ  زينت و

  گوش تا گوش

  ھمه زندان است

  چشم چشم تا

  ھمه زندان است

  صدا اشک و زمزمه و

  زندانی

  او تنِ  من به کنجِ 

  شقايق زده ام سرخِ  مزرعِ 

  آب

  آن ميرانم از چشمۀ خورشيد بر

  خاک

  رد رخش افشانمشفق گِ از تِل 

  سرخ گِبا شاھر

  حيات با بيلِ 

  با پنجۀ شوق

  اين ھمه سوز از پسِ 

  اين ھمه آه در دلِ 

  پَریيک دھن زمزمۀ سرخ

  ميخوانم

  ميشکنم با پنجۀ پو�د

  زمان را پيھم

  تنم بر

  بر روحم

  ميثاق شود سبز تخمِ 

  فريادی ُشکوه اوجِ 
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  چنين فريادی

  تنم �لۀ سرخينه دمد خاکِ  بر تا که

  گِ کuمم رود آھن تا که بر عرشِ 

  سکوت

  من َسيuَنی سرخ دلِ  در ضربانِ 

  ، سرخخون من

  ، سرخخون من

  ، سرخرمقم

  ، سرخشفقم

  

  

  ١٣۶٩دلو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       


