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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 آگست  25    

    "چاووش"شعر از    

 

  شعرھای مقاومت

  "سروِد ابديّت" ۀاز مجموع

  )مچار(
     

  یزندگ عشقِ 

  

  معشوق من کجاست

  معشوق زندگی من

  که به نامش

           مکودکي بر تخته مشقِ 

  :خويش نوشتم  عشقِ  مشقِ سر

  آزادی

*****  

  معشوق من که نگاھش

  صبح سپيد زندگی من بود

  يشاز نفخه ھای زندگی  آرا

  .بوی بھشت می آمد

******  
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  دلکش يادش شعرِ من که  معشوقِ 

  کودکيم خواناست مشقِ  هبر تخت

  آزادی

  ست زندگی نغمۀ شادانِ 

******  

  !ای عشق زندگ

  تجاوز ميبينمت که دستِ 

  دامان عفتت را 

  است آلوده کرده

  ناموسادھای بی و قوّ 

  در بھای بکارتت

  پوشالی قدرتِ  پا بر سريرِ 

  .نھادند

******  

  آھنيناِن مرد

  جوزنھای کينه 

  عاشق دوشيزگانِ 

  تو پاکِ  در عشقِ 

  ھای تيرناخوش باران در روزگارِ 

  کنند تن را سپر

  دختر زن و ھا ھزار مرد وصد

  يافتنت ھر روز باز در راهِ 

  پھنای زندگی را 

  تو سازند يادِ  ھنگامه خيزِ 

  ھا ھزار دستصد

  انگشتھا به ماشه بيفشارند

  ننگ را تا داغِ 

  از دامنت

  .به خون شويند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

******  

  دره ھا در کوه و

  روستا در شھر و

  ھای آتشرگبار

  جانفزای تو بگشايند در يادِ 

  با غرش تفنگ

  نفرت خود را خشم و فريادِ 

  سر ميدھند

  ترا نام ارجمندِ  و

  .تجليل ميکنند

******  

  مرگ بيمِ  دشمن  ز

  فرو رفته در حصار زرھپوش

  ،او

  از شکنج ترس

                       ستالرزان 

  ،اما

  ،او را

       !!!امان نيست بارزمُ تير ز ضرب 

******  

  ھر مادری که مرثيه را مويه ميکند

  کشتگی راپدر ھر کودکی که دردِ 

  در مشھد رھائی

  خون گريه ميکند

  مقدسی ست خشمِ 

  کز کورۀ گداختۀ دلھا

  اره ميکشدفوّ 

******  
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  تفنگ ھر غرشِ 

  ملتھبی را فريادِ 

  آھنين چون پتکِ 

  .نان فرو کوبددشم بر فرقِ 

******  

  !زندگی ای عشقِ 

  ،آيا تو در غروب

  در بھای اين ھمه قربانی

  ؟طلوعی دوباره خواھی کرد

  ، آریدگرت تولدِ 

  خوشبختی ست فصلِ  آغازِ 

  نشاط رور ولطف تو سر چشمۀ سُ  نگاهِ 

  تو جانبخشاست گرمِ  صدایِ 

  گلشن رويت بھارِ 

  .زندگی پيداست  در باغِ 

******  

  !تو ، آزادی  کوهِ شُ  در معبدِ 

  انفجار را  طلوعِ 

  !!!ويمس]م ميگ

******  
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