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     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 جو�ی 28   

    "چاووش"شعر از    

  

  

 شعرھای مقاومت

 "يک گام تا بيمرگی"از مجموعۀ 

   )هنُ (

  روز نبرد شب و
  

  سپاه صبح به گلباغ ارغوانی شرق

  گشوده است آتش

  نبرد سھماگين

  مرگ نبرد زندگی و

  لود صبحدم جاری ستبه کوچه ھای مھا

******  

  چه رزمجويانی

  که عاشقانه ترين نامۀ رھائی را

  سرود ميخوانند

  و رو به سنگر خونبار مرگ ميتازند

  زندگی سازند آرند وکه گرد مرگ بر
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******  

  به ھر کجا که ببينی ھجوم حادثه ھا ست

  ھا ستبه ھر کجا که ببينی کمين وحشت

  ستاکه دست فتنۀ دشمن مصيبت انگيز 

******  

  روز در ين نبرد شب و

  آور جنايت شدکه بذر فاجعه بر

  دست چيرۀ مرگ و

  بلور جام جھانبين را 

  ز شوکران آگند

  غريو زندانبان

  : بارۀ زندان شب صدا سر داد ز برج و

  "، ضحاک ماردوشمنم"

  که چار سوی در آفاق کور ميتازم

  آيم ز قعر تيرۀ ظلمت به بار می

  ضحاک اژی دھاک منم

  خوار بر دوشمکه ُرسته مارھای مغز

  !*، ارمائيلخواليگران مطبخم

  ھای دوشم رامار

  ھای جوانان غذا دھيد غذاز مغز

******  

  در آن شب بيداد

  ماران شدھای جوانان غذای که مغز

  پھلوانان و

  اُسطورۀ شھادت را

  به خط سرخ نوشتند

  رسالت تاريخ کتابِ  برگِ  به برگ

  زمين سوختۀ دشت
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  به فصل سرخ شھادت

  بھاران شدز جوش رويش گل رشک نو

******  

  در آن نھايت بيداد

  قيام  کاوۀ آھنگر

  زدگان مژدۀ رھائی دادبرای شب

  به ضرب خنجر خود کام اھرمن بدريد

  ز به رگھای زندگی بدميدخون رو و

******  

  درون پھنۀ باغ

  درون آئينۀ آب

  شليل گونه ترين رنگھا پديد آمد

  نگاه نافذ روز

  ديدۀ افق بگشود ،در آن نھايت شب

  ، اکنونبرق شعلۀ گوگردی شفق و

  چراغ �له فروزد به �له زار افق

******  

  ، آریسپاه صبح به گلباغ خاوران

  گشوده است آتش

  نون مژده خوان آزادی ستقيام کاوه ک

  ، اکنونز برق شعلۀ گوگردی شفق

  فروغ �له به گلدشت خاوران جاری ست

  

  )1360قوس  25(

 

  

گرمائيل دو برادر نيکو کار بودند که خواليگران مطبخ ضحاک بودند   ارمائيل و* 
 .ھر شب يک جوان را از مرگ نجات ميدادند و

  


