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    "چاووش"شعر از    

  

  

 شعرھای مقاومت

 "يک گام تا بيمرگی"از مجموعۀ 

   )ھفت(

  زندگی ھمزادِ 
  

  !ھمزاِد خوِب زندگيم، بشنو

  آوای دردمنِد مرا، کز ديار شب

  کوچه ساِر ياِد تو پرواز ميکند در

  شببوی باغِ وسوسه انگيِز ياِد تو

  در آسماِن خاطره ام موج ميزند

******  

  راين شِب خونباِر بی سح سویِ در چار

  از چشِم سايه ھا

  ھر سو نگاِه کور دميده ست

  باره ھای شب بر

  بينم که سايه ھا ھمه جا ديدبان شوند
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  من در حصاِر شب

  بسته به زنجيرم  در چار ميخ

  من در شکنجِ مرگ

  در انتطاِر لحظۀ اعدامم

  من در گلوی خويش

  پنجه ھای سرد و تبھکاِر مرگ راسر

  احساس کرده ام

  �ِن زندگیمن مرگ را به پويۀ جو

  کز �ی سايه ھای عبوِس شبانه ھا

  با تيغِ خونچکان با ديدۀ دريده و

  قد بر کشيده است

  صد بار ديده ام

  ای آخرين ستارۀ بخِت سياِه من

  نگاِه تو برقِ 

  سيماِی صبِح زندگيم را

  زده تصوير ميکنددر آسماِن شب

******  

  مRِل منھمزاِد خوِب زندگِی پُر

  امشب تماِم زندگيم را

  پروِر تو گريه ميکنمدر ياِد درد

*******  

  تو پيونِد ما و

  !شگفتی ست، خواھر آن نسبتِ 

  معبود را به آن صفاِی عابد و لطف و

  پيمانه ميکنند

  !ای مھرورِز من

  افشانده در دلمدسِت تو بذِر مھر بر

  جوانۀ قلبم رااين باغِ پُر
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  چون دستۀ گلی

  در روِد اشِک جارِی خود ميکنم رھا

  جوشم ، در پيشگاِه توھرقلِب مِ  تا

  در ماوراِی غربِت من باز بشگفد

  !پروردگاِر مھر

  تو دستاِن ما و

  در آسماِن ھستی ما پُل کشيده است

  من از فراِز آن

  صفاِی تو ھر زمان در جلوه گاِه لطف و

  از خويش بگذرم

******  

  !، خواھرھمزاِد جاودانی من

  دانم که ياِد من

  در مويه ھای شيونت ھر شب

  شبناله ھای رنجِ ترا ساز ميکند

  ھای منتظرت خوانمدر چشم

  آن سوگيانه آيۀ دلتنگی 

  کز اشتياِق يافتنم ھر سو

  در کوچه ھای غمزده پرواز ميکند

  گِر حزيِن تو ھر شبآوا

  آن نغمه ھای قدس الھی را

  جوِش من آغاز ميکنددر ياِد تلخ

******  

  !ھر، ای طلوعِ مھان

  ، تا که منآنجا بمان، ھميشه بمان

  ترين سروِد سزاواِر مھر رازيبا

  از نغمه ھای گرِم تو در گوش بشنوم

******  
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  ، تا که منآنجا بمان، ھميشه بمان

  اين راھکورۀ شِب يلدا را

  در روشنای تابِش چشمانت

  تا پای بسپرم

  وز �ی اين سياھی دلگير بگذرم

******  

  ديدۀ مرابR ت  روانِ شبتابي

  با دستھای گرِم نوازشھا

  آباد ميکند

  پرتِو تو در غروِب من، باد تابنده

  خوب من بی پرتِو نگاِه تو ھمزادِ 

  ز خنجِر مرگم گريز نيست ميميرم و

  دانم که

  ھوای بودِن من دلپذير نيست تو بی 

******  

  !ھمزاِد  خوِب زندگيم، خواھر

  شببوی ياِد تو

  ج ميزنددر آسماِن خاطره ام مو

  من از دياِر شب فرياِد دردمندیِ 

  در کوچه ھای ياِد تو پرواز ميکند

  

  

  

  ) 1361 دلو( 

  


