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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 آگستم سو   

    "چاووش"شعر از    

  

 

  ھای مقاومتشعر

  "تابديّ  سرودِ " ۀاز مجموع

  )اول(
  

  فتح نويدِ 
  

  ).چ .ج(اھداء به 
  

 

  تو پرندۀ نگاهِ  

  بيقرار من اميدِ  به جنگلِ 

  ساليان دور يرِ رمھَ که زَ 

  برفپوش کرده بود  سرد و کرخت و

  زندگی سرود سرودِ 

******   

  تو نگاهِ  پرندۀ

  من  اميدِ  به جنگلِ 

  آن رفپوشِ ب که شاخسارِ 

  بود خود فسانه کرده سپنجِ  ھستیِ  پُر م5لِ  آيه ھای بی اميد و
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  زندگی به نوشخندِ 

  بارور پاک و زمينِ  به بسترِ 

  رفنابه ژَ 

            ماندگار را مۀ اميدِ نغ ھای زنده هيشرکه 

  شبانه ھای دير پا ز ياد برده بود

  زندگی سرود ودِ سر

******  

  رستخيز ھای خوبِ روز جسته، ای خُ ريغد

  آسمانگذار که آن پرندۀ نھانبينِ 

  سدره بست آشيان ، به شاخِ به جاودان سفر

   زمان                    گذرگهِ که آن پرنده در 

  صدای گامھای تان شنيده بود

  درَ خِ  بريشمِ  به رشته ھای نازکِ 

  نُمود ھستی ترا تنيده بود

******  

Kمن  دلنوازِ  ، پرندۀ اميدِ ا  

  پر فشاندنت با وقارِ  غرورِ 

  مردمان نشسته است خونفشانِ  به چشمِ 

  ھا ببين تو از اثير

  ھاجانگدازت از گلوی درد به سوگِ

  چه گونه خون چکيده است

  !ھمدلم ببين ، عزيزِ ببين

  تو پاکسوزِ  زخمھای مردمت به دردِ  که عمقِ 

  به استخوان رسيده است

  چشمھا دستھا و و

  ھاياد سبزِ  در آسمانِ 

  نگارۀ اثيری ترا

  سدره باز آفريده است به شاخِ 
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******  

  !نگاه کن

  خاک تِ به ريشه ھای زنده در نھف

  تو دميده است يادِ  نسيمِ 

  من بيقرارِ  جوانۀ اميدِ 

  تو جانبخشِ  ورِ به صُ 

    ز خاک سر کشيده است                        

  !پاکباز شھيدِ ای  ،نامی تو کنون به نامِ 

  Kله ھای دشت قرمزیِ  چراغِ 

  اده ھاچو شبچراغِ ج

  در شبانه ھای عاشقانه ات دميده است

  تو صدای دلنشينِ 

  ھموطن به گوشِ       

  : سر دھد جاودانه پيامِ 

  عھد  با صفایِ  وفایِ 

  وطن فدا شدن مادرِ  به پایِ 

  !چه با ُشکُوه ست، الص5

  زخمپوش  کوه ھای Kله پوشِ  و

  :ھمصدا شوند با تو 

  ...K...K...K...ص5 

******  

  قرن ھرزه مردِ  چه باک اگر به دستِ 

  وطن فدا شدی  حرمتِ  به پاسِ 

  بی وطن  ناکسانِ  ز ايلِ 

   جدا شدی                             

  مرگ Kنۀ سکوت و اگر که جغدِ 

  کينه ات گلو دريد به تيغِ 

  اره زدو خونت از گلو فوّ 

  خشم اکِ دردن به يک خروشِ 
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  صدا شدی يک آسمان ستاره و

******  

  من پرندۀ نگاهِ 

  ديدگاِن تو سبزِ  به جنگِل اميدِ 

  ببسته آشيان

  وز آن بلند آسمان

  تو ھمصدایِ  پيامِ 

   برای تو                   

   !!!دفتح ميدھ نويدِ 

  !!!فتح ميدھد نويدِ 

****** 

  

  

  
  

  

  


