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     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 آگستاول     

    "چاووش"شعر از    

  

  

 شعرھای مقاومت

 "يک گام تا بيمرگی"از مجموعۀ 

   )ده(

  چراغ افروز

  ) م(اھداء به 

 

  از آن کرانۀ دور

  گشائی رااشارِت تو پياِم افق 

                        دخوانَ  یکشيده اما به نوای  به گوشِ 

  ، ما و

  ياری تو به نامِ 

  حوصله ات به کوهِ 

  ھای بيکران داردکه ره به سوی جھان                

   اه می افتيمبه ر 

  راھپوئی را ھمه نوای دل انگيزِ 

  ھم خوانيم به گوشِ                              



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  ھستی ما حجمِ  و

  ستا ھنوردی ھميشه لبريزار ز شورِ 

  پيمان خويش بفشاريم رِ پای بر س و

******  

  زمان خروشِ دريای پُر بسترِ  درونِ 

  غلغلۀ موجھای کوه پيکر زبانِ 

  رفتن خود را سرودِ 

  کوچه ھا زند فرياد تپشِ پُر نبضِ به 

  ولی ترانۀ امواج سقط گرديده

  آKيندسقوط  پويه به داغِ  روانِ 

******  

  سفر مرغھای بی پرواز در آزمونِ 

  اوج زدند گزافِ 

  ، يھاتولی ھَ 

  !! !چه اوجی              

  سنگی مرغان که بالِ 

  به َژرفنای حضيض

  سنگوارۀ شان  به سينه ميکشد اندامِ 

******  

  سفر در آزمونِ 

  بی پايان اين سنگRخِ  اولِ  به پيچِ 

  ستا شوارمای و دُ نُ ش آسانه رھسپاريک

  سفر جدا کردند طريقِ  سان فريق وه چ

  سقوط از نَفس بر افتادند به پَرتگاهِ 

  نگی به بار آوردندنامۀ نَ ياد و

******  

  ه ايم ھمهزيدرگُ ين سفر که به جان بدر

  تو شھادتِ  ُمرتسم پنجۀ به خطِ 
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  می تو راه پيمائيرو طالعِ  به صبحِ 

  اين ره در تداومِ  و

  اشاننوای ُخفّ 

  چاه شغاد شب از نھفتِ  ظلمتِ  پيامِ 

  شبانۀ شان نفير ميکشد از خلوتِ 

          راه ُگزينیِ بھ و

  ھای ھر فريق شودنگريخود حديثِ 

  ُخروش تنھائی

  ، به آوای درھمی جوشدبه قلب کينه

  ی خيزدچاه نوای کشيده ا عمقِ  ز

  که ھر کرا راھی ست

******  

  تاريخ جنگلِ  اK طليعۀ فردایِ 

     بيرون یکنده ادل از سينه  به اختيار،

  ،کنون

  تفَ کَ  به بينھايت ره در چراغدانِ  

  راه شده ست نشانِ تو اخگر چراِغ قلبِ 

  ھاخودپرستي که سودایِ ! ولی دريغ

  ته سترھبری گش شبزده اورنگِ  به شھرِ 

******  

  ، بر اوجھای غريبآنجا یايستاده اتو 

  توئی که خنجر دشمن دريده پھلويت

  لوغ بھارقطره قطرۀ خون در بُ  و

  نور روشنِ  شگفته در تنت ھمچون درختِ 

******  

  له ھا بنگرشکوھمند قُ  تو از فرازِ 

   ھا"لهلغُ غُ  شھرِ "به 

  ،که آسمانش
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  دگرگونی ست آبستنِ             

  ،که آذرخشش

  باروت م به خرمنِ ھردَ           

  آيد فرود می                                 

  قده ھای بُغض آلودو زندگی ھمه با عُ 

  ل گردددَ به انفجار بَ                              

******  

  !سفر ببين، ای يار از آن بلندی اوجِ 

  ، پُر غوغاستدرازنای ره از عابران

  سوزانی ست فشانِ که سينه ھاشان آتش

  سھاشانفَ نَ  ھوای گرمِ 

  طوفانی ست ُگزاره ھای ھراس آفرينِ 

  ستاافغان   شان ھمه آوازه خوانِ  لبانِ 

  ستاعصيان  پيامِ  ک وو دستھاشان پَي

******  

          آشوبخيز و پُر غوغا ۀزمانتو در 

  سفر باِر خويشتن بستی به روزگارِ 

  تند ميرانی غروری و رخشِ  سوارِ 

  زمان پایِ دبا و

  ستارخش تو ھر لحظه بوسه افشان  به سمِ 

  کشی چو دست نوازش به ياِل افشانش

  سمش کوبد درازنای زمان به ضربِ 

  پيروزی سمش خواند پيامِ  طنينِ 

  تو بر بلندی راه

  ز دستھای نجيبت درفش افرازی

  را سرود ميخوانی                ریپَ رھسُ پيام 

  يرانیاميد م صبحِ  ۀو رو به جاد

******  
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  ،من

  تو ميبينم در نگاهِ 

  بارقۀ چشمت فروغِ 

  تنينئاز شکست رو

   پيام می آرد                      

  دوست گز ای تيرِ  کجاست شھپرِ 

  رخش ھر دو التيام دھد که زخم رستم و

  دگر تير گز فرود آرد که در مصافِ 

  تنبه چشم روئين                                 

  گِ مرگ به تدبير آشکاره کندراِز مر و

******  

  تاريخ اK طليعۀ فردای جنگلِ 

  ين زمانه که ھر دست دعوتی ست بزرگدر

  چه گونه گمشدگان را به راه ميخواند

  بی بَر اين تکدرخِت تيره شبان به شاخِ 

  چه گونه ميوۀ نور

  شگوفۀ تابان اختران رويدچه سان 

  ،ببين

  ست پيروزی فصلِ  ين زمانه که آغازِ در

  ز دستھای شرف دستبند ميِشکند

  ،سروش

  پَيک رھائی را 

  شب صفير زند به ھر کرانۀ اين دشتِ 

******  

  تو از بلندی آن قُله ھای اوج ببين

  ھای دشمنکام"افشين"رمان تو به آ

  کجی کردنددھن

  ،ببين
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  ان را"رمازيا" جنون تلخ و تبھکار

  مينوشند که خون به جام جفا ميَکشند و

  ، ھر بارآمد کشتار بی امان پس از سر

******  

  دادگری ين زمانۀ ھنگامه سازِ در

  که داور تاريخ

  رسوائی دادگری دستبندِ  به پاسِ 

  زند" مازيار"و " افشين" نه وِر کي به دستِ 

  ل لبخنددر آن زمانه شگوفا شود گُ 

  به شاخساِر درختاِن جنگِل تاريخ

  ھايمردياپ بھارانِ  و در ُشکوهِ 

  زندگی خندد به گلدانِ اميد  گلِ 

  ما به ھم آنگاه و

  شيدائی به شور و

  شادی را طلوعِ 

  درود ميگوئيم

  فراز ميجوئيم در ھوای تو راهِ  و

******  

  !ايزديت، ای چرغدار شبان فروغِ 

  د بھاران رارَ راھروان پَروَ  به قلبِ 

  چشمانت آفرينِ غرور خشمِ  برقِ  و

  باران را د سرودِ به شور و ولوله خوانَ 

  

  

  

  )62 جوزای(

  


