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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴ اول اپريل     

  "پاغر"شعر از        

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                        

  !!!از شعر من است                                     

  رھای مقاومتـشع

   "دستی در آتش"از دفتر 

  )بيست و نه(                                         

 مرثيۀ شاعران

  !                                          آھای

  شاعراِن بسته به ديوار جسم خويش

  از خود رھا شويد 

  سوی حلقه ھای رھا گشته پا شويد آن

  وز مرز پيله ھا

  تا ارغوانی چشمۀ خورشيد پر کشيد

  ديگر نگين نافذ آن ديدگان ژرف            

  حيف است بر ترانۀ اندام خويش کاشت

  بر فرق بسته دايرۀ شعر خود نگاشت

  از خود رھا شويد

  جام رھائی تا خط فرياد سر کشيد
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  جنگل غريو و درد            

  چون قُوِی پر شکسته بر امواِج نا قرار                

  تا شِط ديدگان شما

  ميپرد به ھيچ؟؟؟                

  آواز پر گMيۀ دھليِز روزگار                      

  رازی تلنگری                                     

  بر دوش و بر ضمير شما  مينھد، ھيچ؟؟؟       

  نگه ز گريبان بدر کنيد            آن سو ترک 

  کابوس زندگی بشر را نظر کنيد

  دستان باد

  شاخ بلند شگوفه را

  بر پای اشک  و خوشۀ پدرود ِمشِکند

  برھر چه خاطرات د�ويز ما و تو

  شال سيه و پردۀ ھيھات ِمفگند           

  اردوی واژه ھای کسل ساز بی رمق

  ُمرداب گس به معبر تنگ تکاوران

  بی سوز و داغ و درد

  اين گونه قلب پرچم موعود ميدرند

 !آھای

 خيل پرستوان زبان شما مگر

 در خم خم و مواج گلوی کبير روز 

  گال ھراس و دانۀ مسکوت خورده اند؟

  تفخنده باد، بر

  آنی که کلک لشکر موعود ِمشکند     

  از خود رھا شويد

  بر کلک زخمخوردۀ دوران دوا شويد     

  !ھای مقدس چه بی اماناينجا کلنگ

  بر پای استوار

  سدر سMله خيز ھنر ريشه ميزنند     
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  ھر لحظه شاخه ھائی از ين پيکر کبير

  بر خاک ِمفگنند

  اينجا که شعر

  چون مرغ پير

  بر آشيان سرد و تب آلود و بی فروغ

  بی روزن و اميد

  در دامن غروب 

 ُخرناسه ميکشد

  آخر مگر نه آن که خدا را نظر کنيد

  يچه ھای زرد غزل را چو يک گناهموس

  در خون مثنوی فMن قصه تر کنيد

  با تيغ يک سرود

  در مسلخ قصيدۀ  خونين تر کنيد

  !                                  خيزيد

  ِخفتان مصرعھای حماسی به بر کنيد        

  و اما ھست در بين ما کسی 

  با آخته شعر بُرشدار خود ھميش               

  عرصۀ بزرگ در

  چکاچاک واژه ھا       

  با اھريمِن سکوت

  با دست و با زبان و نگه جنگ کرده است     

  من ديده ام                           

  يک بار ھم حميدی شاعر را

  بر دار شعر خويشتن آونگ کرده است

 ديری ست شاعران که نجوای اين چنين

  در قاب سينه ھای زمان نقش بسته است

  ما مگرگوش ش

  که بدھکار ھيچ نيست؟ 

  روح شما مگر
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  که در اين حلقه پيچ نيست؟

  از خود رھا شويد  

  سر تا به پای ھستی خود

  يک نگه شويد

  از خود رھا شويد

  

  ١٣٧٣حمل 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


