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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴ مارچسوم     

  "پاغر"شعر از       
  

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                          

  !!!از شعر من است                                    

  شعرھای مقاومت

  "دستی در آتش"از دفتر 

  )سه و بيست(

 تبيره

  شب  آخرِ  سکوت صاعقه ھا در ضميرِ 

  خاموش است نه سردی يک انفجارِ 

  ببين به آن سوی شب

  جوش استپر هچکھکشان 

  ، ھنوزسDلۀ تُندر

  سفر تنگِ  بر رواقِ 

  سرخ وردِ ابه کوره راِه رھ

  در تِب تند

  شعشعه دھليِز تنگِ فردا را ُشکوهِ 

  به طوِل وادی نورين ستاره ميچيند

  نمای دشمِن نوراژدر فِ از تَ اگر که 

  ئيدجھان به دوِد نفسگيِر سرد آ�
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  ک بستاگر که افسِر خورشيد را به ناوَ 

  هجِم اسيِر کرۀ مااگر صدائی به حَ 

  وفه ھای طلوع سر به خاک مدفون کردگش

  فرازانببين شرارۀ آماِل سر

  به پای کورۀ قلِب اميد ميسوزد

  جنگلھا ببين ز خش خِش برگاِن سبزِ 

  آفريِن صبح ميخيزدِت عطرطراو

  خونی قرن ھش به ذرۀ تا�بِ جَ 

  ، خوشنود استنمرده

  سپيده ھا زنده است لجانِ ، در خَ نويد

 قدم فراز نما

  ھر موجود است لبانِ  بر

  يل خموشانه به فردا سرود ميخواندس دھانِ 

  ھارستومن اينک پَ  اشکِ  ز چشمۀ

  خم قلمبه زير شُ 

  دريای فتح ميچيند تبسم از لبِ 

  دل را  من اين سماورِ 

  ، بستمعشق اضِ فيّ  به پای مجمرِ 

  سخت

  نجوايش ھای تندِ صدا موشِ که تا چَ 

  بياويزد

  ياقوتی باره تپشھای سرخِ  به برج و

  صبور به بادبانِ 

  حيات ميپويد گرمِ  که ره به ساحلِ 

  ؟ببين چه گونه اتمھای شوق ميخندند

  ، فاتحان کبيرشهبه َعر

  Dعق اودانِ به ن

  آن دارِ Dع که سپربدين قِ 

  خورشيد است چترِ 
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      آن اندارکّ سُ بدين عرشه که 

  اميد است کلکِ 

  ؟بادھا فرو خواھد ريخت چه گونه از وزشِ 

  ؟موجھا فرو خواھد رفت چه گونه در تپشِ 

  بيدار، زندۀ افقشفق به زانوی شب

  سحر در آن جاری ست ،افق رھی ست که سيDن

  ی ست که نھنگان آنشفق شطّ 

  خيره ميکوبند دھھا موجِ  نگاه به نبضِ 

  شقايق سرخِ  نگينِ 

  نيزه ميکوبند ،ۀ گردابيھش به طولِ 

  ھاصخره خار اگر که بر بدنِ 

  ھا�له  صفِ  به ارتفاعِ 

  سبزند

  ھا نور فردا اتراقِ  ببينی در دلِ 

  آتشی

  که شعله ھايش

  ترانه ھای سحر را تبيره ميکوبند

  ره زنانما تبي و

  فردائيم فاتحانِ 

  

  )١٣٧٠ميزان (

  

  

 

  

  

    


