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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

  )1392ثور  7( 2013اپريل  27 

    شعر از چاووش  

  

  

  

  روِز فاجعهزاد

  ) به مناسبت سياھروز ھفت ثور( 
  

  

  ستاسخت خاموش ! فروغ ديده ات ای روز

  باروت آسمانت را آتش و که دودِ 

  ست اتيره بياگنده  ز ابرِ 

       

    ******  

  یفاجعه ا زادگانِ زنا روزِ تو زاد

  زندگی مرده ست برقِ  ديدۀ تو درونِ 

  ستُرسته افسرده در نگاه تو گلھا نو 

     ******  

  دگر نمايان شد تو بارِ  سردِ  نگاهِ 

  شوم منظر تو و

  ما نمک پاشيد دردِ رسينۀ پُ  به زخمِ 

  جنگ افروز  جھانخوارگانِ  رھزنان و که
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  کين خنجرِ  در ين جزيرۀ محشر به ضربِ 

  انسان را کاروانِ ! ، گلوگلو بريده

  در ين جزيرۀ محشر که روزگارانی

  ُرستزندگی مي بارورش روحِ  ز خاکِ 

  

      ******  

  !نگاه کن، ای روز

  جزيرۀ عصيان مرگ درونِ  سپاهِ 

  گونه ميتازده برای کشتن انسان چ

  آزادی غرور آفرينِ  به اوجگاهِ 

  چريک رزم آور

  !رھائی چه چاره ميسازد ين نبردِ در

  ماشه ھا لغزندھمه بر روی  ھاچو کلک

  رستاخيز تير سرايد سرودِ  نھيبِ 

  رگبارش  غريوِ 

  به پھنه ھای ستيز                 

  دھاجمان خوانَ مُ  مرگ به گوشِ  پيامِ 
  

       ******  

  سياه نھادِ شب نموِد چھره ات ای روزِ 

  آزادی ست غروبِ 

  آدمخوار تو خونبارگانِ  از کمينِ  و

  قابان ھجوم آوردندعُ  در آشيانِ 

  دSوران خواندند نوای رجز به گوشِ 

  

       ******  

  نامحرامزادۀ بد
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  ت راشناسنامۀ ننگين تابعيّ 

  ستانفرين  ننگ و که واژه واژۀ آن نفسِ 

  به ارمغان آورد

  اسارت را فتنۀ او پرچمِ  دستِ  و

  جوانمرگان شھرِ  فرازِ 

  به اھتزاز آورد                         

  

       ******  

  آزادی خونِ  شت وپُر از کُ  درين نبردِ 

  عب انگيزصدای غلغلۀ نعره ھای رُ 

  خيزدکه از گلوی ھزاران چريک بر

  ست آزادی خروشِ 

  

      ******  

  صولتپُر آورانِ در ين نبرد، نبرد

  خويش نوشتند بر کتيبۀ ياد به خونِ 

  حّماسه ھای جاويدان مصرعِ  سرودِ 

  سوز صبح پيروزیاب َظلَمآفت و

  کينه سگاSن را غروبِ 

  پيام می آرد                           

  و اشکبارۀ خون

  نوروزی Sله بريزد شرابِ  به جامِ 

  

      ******  

  !، ای روزنگاه کن

  ميھن ما آفرينِ مرد مادرِ  به چشمِ 

  سنگش که ھر کفِ 
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  !گونه شد سنگره چ                    

  

       ******  

  کماندارت رشِ آن آ! کجاست، ميھن

  ردارتنامبُ  ردِ آن گُ ! کجاست، ميھن

  ، مرز ترا دوباره کشدکه تير آرش

  سطوره ھا شراره کشداُ ! تيرش ز برقِ 

 

       ******  

 

  

  
 


