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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 جو�ی فدھمھ   

    "چاووش"شعر از    

  

  

 شعرھای مقاومت

 "يک گام تا بيمرگی"از مجموعۀ 

  )پنج(
   

  !بزرگمردا

  تيَ ميداندارِ  که افسانۀ

  ھای سھمگيندر گرماگرم نبرد

  سرود متوالی ماندگاری را

  با بارش خون                          

  در گوش تاريخ فرو ميخواند

  بينش تاريخ و

  ستا از حضور ذھن تو لبريز

  زيرا؛

  ،دیتو ماندگاری را رنگ ھستی بخشي

  تو  گلھای عشق
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  در زمين بارور دلھا

  بھاری ميروياند

  :صاعقه انگيز             

  گلھائی که از آن بوی تو ميتراود

  بوی رفاقت تو

  شھامت تو بوی مردی و

  طلوع قيامت تو و

  ،ت نيستابديّ  و

  ،مگر حماسۀ رسالت تو             

  بزرگی که بزرگترين

  و آسمان در برابر تو

  آوازۀ رزمای بلند

  !!!خورده مينمايدسر وبس حقير 

***** *  

  پيامت

  ست          اکه فرمان بشکستن بن بست 

  آھنگ خروج را ساز ميکند

  آزادی را و

  در ديدرس مردم            

  ميگذارد                                  

  بيکارگان فرومانده در بن بست و

  Oويز اندکه با خود ک

  تا کارکی کرده باشند

  ،نوای انکار سر ميدھند                     

  .انکار پيام بيش بھای تو

******  

  ، دور، آنجا

  پيکرمردان کاھ
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  با تيشه ھای چوبين

  یپنبه ئھای با سنگر

  ھای سرگينیبا دژ و

  .بر تو ميتازند

  :راست گفته فروغ فرخزاد 

  کوتاھانددر دنيای ق"که 

  "ار صفر دور ميزندعيار سنجش بر مدم

  کوتاھان نيزاين قد

  که مخنثان بيمقداری بيش نيستند

  کارنامۀ ارجمند ترا ارجی نميشناسند

  ،اينجا

  ھای بی ميدانمرد    

  ،آنجا

  نيمچه آدمھای حاشيه نشين   

  ميدانی ترا که مردِ 

  به شOق دشنام ميبندند

  ؟حابا تکفيرت ميکنندو بی مُ 

  از ميدان نبرد است آنھا بافتۀکه تافتۀ جدا شOقی

  برازندۀ خود شان

  افاده فروش مدعا ومشتی پر

  ی رستم صولتی دارندکه در خلوت دعوا

  از تو نان قرض گرفتند

  ،امروز

  ،در عوض

  دشنامت ميدھند

  فردا و

  انکارت خواھند کرد        

  ربائی کنندتا از تو افتخار        

  دنآنھائی که بزرگی  خود را در کوچک شمردن ديگران ميياب
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  و در بازار مکارۀ دنيا

  را به حراج ميگذارند ظرفيت بی ظرف شان

  ،ادانهوّ و قَ 

  .پرستی ميکنندآزادی را پای انداز خود        

*****   *  

  ،اما

  تو ھستیِ  شاخِ  بارِ     

  وزی ھرگز تکيدنی نيستوز گسانِ با باد بال اين م

  ، که تو

  در جنگل تاريخ

  سبزی وبار شاخ ھميشه پر                 

  افتخار خيره کننده ات و

  ميدرخشد" پامير"و " بابا"ک مغرور بر تارَ 

  سنگستان سنگرت و

  نقشستان نبرد ھولناک تو

        صبح پيروزی ست طليعۀدر 

                     زمان طOيۀتو در 

  بيدرنگ پيش ميرانی

  تدر دريای ابديّ  و

  دست بر يال سبز امواج ميسائی

  فانسوار بر کوھاب طو و

  پيش ميرانی   

  به سان طوفان ، طوفان لبانِ 

  ،ست که غريو رعشه آورت در آن جاری

  ستبيمرگی تُ  خوانِ آواز                                    

  !!!!تدر دريای ابديّ                                                       

  

  20.11.61ــ  چاووش


