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     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 آگست نھم   

    "چاووش"شعر از    

 

  شعرھای مقاومت

  "سروِد ابديّت" ۀاز مجموع

  )ومس(
    

  تسروِد ابديّ 

  ")پ"اھداء به (

  

  تو در لحظه ھا بار ديگر زاده  ميشوی

  لحظه ھا نويد مي(د مجدد ترا و

  پيام می  آرند                                

  ، من در پيشگاه تو و

  !قِديسای فروھر                          

   .بھار را س(م ميگويم

******  

  بھار بر شاخسار غرورت گل ميکند

  وش ميگشائیتو در جلوه گاه بھار آغ و

  ، مادری شبناله سر ميدھدوقتی

  پدری غمنامه ميخواند و
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  ، دھقانی چراغ به دست زمينھا را وقتی، شبھنگام

  ،آبياری ميکند                                            

  ھای  شبانه ميخواندنام ترا در سرود

  ، اولين جوانه ھای گندم ميرويندوقتی

  درختان گلپوش ميگردند و

  سبزوارۀ ياد ترا تجليل ميکنند

  ، اولين سرود آزادی را از بر ميکنندوقتی، کودکان

  لبخندۀ ترا به ياد می آرند

  .تو بار ديگر زاده ميشوی و

  وقتی ، دوشيزگان بر روی پشتيھا گل ميدوزند

  ترا در گلدان سينه آب ميدھند Gلۀ ياد

  ميخيزدوقتی، شھر از بستر غفلت بر

  پروردآغوش مينسل بيدار را در  و

  برای ارضای وسوسۀ شناسائی تو

  کاو ميکند در فراخنای بی انتھای ذھن تاريخ کند و

  تو ھر لحظه زاده ميشوی و

  سيمای نجيبت در عرصۀ تخيل نسل بالغ جان تازه  و

  ميگيرد                                                        

  تو طلوع سپيدۀ بامداد و

  . سرود ابديت و

******  

  ست چشم دھکدۀ زادگاھت ديری

  در انتظار آمدن تو

  در راه مانده است

  اشک چشمان منتظرش را و

  آلودبا اشتياق درد

  .بر نقش پاھای تو ميريزد

******  
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  ،ديری ست

  ، بلخام الب(د 

  دوخته است نگاه مه گرفته اش را در آسمان پُرابر

  صبح ترا ديدار کند تا سپيدۀ

******  

  !عشقای پيمبر 

  که پيام شکيب تو

  درد عشق را دلپذير ميکند،              

  بيا که چشمھا

  در انتظار آمدنت                     

  ، لبريزدرياھای خشکيدۀ قرون را با سي(ب اشک

  ميکنند                                                         

  ،لبھا و

  ،با تلخجوشی فرياد

  خروش طوفان را ميپرورند                     

******  

  !ای پيشمرگ ميدانتاز

  که بی وجود تو

  دير گاھی ست            

  باد خاوران نميوزد                        

  ، ايستاده اند گند مزارھا، در گذرگه فصل و

  ،                           وج تو به رقص آيندتا با نسيم آوازۀ خر

  ستابه آواز مرثيه ھا بسپرده ، گوش و زمين

  ،تا از طعم سوگ تو

  رستاخيز رويش را آگنده سازد                                                     ذائقۀ 

  ،اکنون و

  ی که بر زبان لحظه ھا ميگذردھر زمزمه ا

  سرود تولد تو ست

  من در پيشگاه تو و
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  زندگی را ميسرايم

  ستنوايم را که طنين صدای تو و

  در رھگذار باد ميَدمم

  .را کران تا کران سر بدھم بودنتا که پيام 

 ******  

  تو در دھليز مرگ

  در ميدان مقاومت

  روی فرماندار آتش ايستادیرويا

  و در اوج بيمرگی 

  حماسۀ شکست مرگ را آفريدی                

  حماسه ای که نام گرامی ترا در گھنامۀ گيتی

  .ماندگار ميسازد                                             

  و آنجا که دست فاجعه بنياد زندگيھا را 

  .اندازد بر می                                                

  بختک وحشت ـ در بيدادگاه استعمار و

  آھنين به سينه ھای زخم آلود ميکوبد پاشنۀ

  تجسم رادمردی در سيمای تو جلوه ميکند

  دگان تاريخ از صولتت بر خود ميلرزندحرامرا و

  ، معاد َدم به َدمت را در گوش آنھاکه سروش زندگی

  .آواز ميدھد                                                   

  من در پيشگاه تو و

  تمام پايمردی را باز ميخوانمسرود نا

  تا بازتاب صدايت آھنگ بشکن بشکن زنجير اسارت را

  .آورد در دل تاريخ به صدا در                               

  و دستان پُر توانت چرخ گران آنرا در جادۀ زندگی

  .به چرخش آرد                                                  

  خراشتو کوه غرور آسمان

  ھستی سر بر کشيده است که در اوج شکوھمندِ 

  ؛از اوجھای گذر ناکردنی عبورت دھد
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  ، که ھيچ عابری، جز ابر بارانکوھی 

  .بر تخته سنگھای درشت آن پای نسوده است

  تو پيشانی غرور بر تارک آسمان ميسائی

  ھای غمگين بر شاخه ات مينشينندابر و

  باران را گريه ميکنند و

  سراپايت را به شادابی می آرايند و

  تا فصل زيستن را با لطافت بھار آذين بندند

  برگ ريزان پائيز در امان ماندبار ھستی از  تا برگ و

  .تا نويد بودن، ماتم بی برگی را بزدايد

  !مردای کوھ

  ، از تو دورموقتی

  چنان کوھستانی يک دست مينمائی

  ھر چه به تو نزديکتر ميگردم و

  متناھی ستناصخره ھای شانه ھايت ـ که  ستيغھا و

  .تسخير نا پذيرت ميسازد                                  

  .اولين پله ھای بلندت آبله ميباردپايم در پيمودن  و

  !روزی به تو خواھم رسيد، ای کوه پُر غرور

  .از روی شانه ھايت س(م خواھم گفتخورشيد را  و

******  

  ، بودن را تجربه ميکنممن در نبود تو

  و گوش به طنين صدای پای تو بسپرده ام

  حلقه بر در بکوبی که باز آئی و

  آوازم من که گوش به و

  صدای آشنای در زدنت را ميشناسم

  تصوير سيمای مھربان تو و

  .ت در ايستاده در ذھنم جان ميگيردکه پش

  بھار را رنگ معنی بخش بيا و

  ،که بھار

  تو، ای روح شادابی بی
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  جامۀ سبز بر تن ِريَش ِريَش ميکند

  ،اگر بيائی

  می آرائی ءصفا جھان را به لطف و

  .ميکنی ديده را بھارانباغ پائيز و

******  

  ، از انتظار تو لبريزيمما سالکان طريق عشق

  و در رھگذارت آغوش گشوده ايم

  ديده در امتداد جادۀ ابديت دوخته ايم و

  ستاسرود ابديت را که بر لبانت مترنم  و

  .به گوش ميشنويم                                             

******  

  ن زندگيھا راتو از عصارۀ روح بزرگ خود جني

  .مايه ميگذاری                                               

  و در جاده ای که نگاه ظلمت شگافت کشيده است

  نسل بيداران را با رھتوشۀ اميد به رفتن واميداری

  ،و آنگاه

  ھاشقايق در رستاخيز

  ،از آذرستان

  نيزه ھای آتش

  افگنی در دل ظلمت می

  گسترۀ جامعيت انسان ، برودر التذاذ آزادی

  .گذر ميکنی                                        

******  

  !يعقوب من

  ستاصدای تو دعوت رستاخيز 

  ميخيزد  صدائی که از اعماق بر

  بنای بيداد را پُر گزند ميسازد

  ،ای محکوم مردم، با دعوت توھگروھ
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  .برابر حاکميتھای نامردمی قد بر ميکشند

  شير بيداد افگنی که از توبا برھان شم و 

  ،به ميراث گرفته اند

  بنای دارالفساد قدرت ھای عدالت کش را در ھم ميريزند       

  و در آسمان آزادگی با بالھای شادی به پرواز می آيند

  تا اوجھای اثيری به پيشواز تو ميروند و

  سرود ابديت را به نام تو ميخوانند و

  ،تو آنگاه و

  ده ميشویبا طنين ھر نوائی زا

  و در طلوع تو 

  بھار را س(م ميگويند

******  

  ، در تو شگوفه بار ميشودبھار

  ، آغوش ميگشائیو تو در تجلی بھار

  با صدای نالۀ مادری و

  وغمنامۀ پدری 

  زاده ميشوی                

  تو با رويش اولين جوانه ھای سبز

  ، اولين سرود آزادی راو با از بر کردن کودکان

  به ياد می آئی                                          

  ، دوشيزگان پشتيھا را گلدوزی ميکنندوقتی

  مست ميشونداز Gلۀ ياد تو سر

  ، شھر از بستر غفلت برميخيزدوقتی

  نسل بيدار را در آغوش ميپرورد و

  شناسائی تو برای ارضای وسوسۀ

  کاو ميکنند و در فراخنای بی انتھای تاريخ کند

  ار ديگر در آستانۀ آشنائيھاتو ب و

  زاده ميشوی                                 

  سيمای نجيبت در عرصۀ تخيل نسلھا  و
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  .تازه ميگيرد جان

  ، تصويرت رانقاش خيال و

  .در صفحه اذھان ترسيم ميکند 

  تو طلوع سپيدۀ بامداد

  !!!سرود ابديتی و

  

  

  

  )1361اسد (


