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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

  2013جو�ی ششم    

  شعر از چاووش    

  

  

 شعرھای مقاومت

  "يک گام تا بيمرگی"از مجموعۀ 

  )يک(

  به ياِد ميھن

  دو ديده ام  ز نگـاِه  تو سخت  لبريز است      که در منی و نگـــــــــه ميکنی ز ديدۀ من

  اميِد بودِن من ديدِن رھـــــــــــــــائِی تست      به باِغ صبـــــــــح تو سر ميزند سپيدۀ من

******  

  ھاجمان بشکستمُ  خيلِ  رشِ وويُ  به ضربِ از آن گھان  که  َدِر آستــــــــــــان قِِديست      

  به پاِس حرمِت  آزادگـی  به خون بنشست      ردارتـــــــــنامبُ  برمردِ که اَ   گھان از آن 

******  

  ــــــــن برآوردنداز آن گھـــــــــــان که ُگرداِن رزم آور تو      به سينه  3لۀ  خونين کفــ

  دلم به ياِد تو ای رشکِ خـاوران بگريست      دلم به ياِد تــــــــو و آن د3وران بگريست

******  

  وزآن سپس ديری ست         

  به دشِت سينۀ من کين تلــــــخ روئيده ست      و در زميِن دلم خشِم سرخ گــل کرده ست         

  وز آن سپس ديری ست         
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  صدای جاری دوشيزگـــــــــــاِن عاشق تو         

  دگر طنيِن غزلھا نيست         

  طنيِن  نعـــــرۀ  حماسه ھای  خونين است         

  !!!وز آن سپس آری         

  ھواِی  باغ  غـــــــــزلھای عاشقانه گرفت      و بذِر کينه به باِغ د3ن جــــــــوانه گرفت

******  

  تو در ھجوم ب@ھا        

  که بی بھارترين باِغ روزگــــــــــــــارانی        

  در آن بھـــــــــــار که از باد ِمشنوم بويش       صفاِی گلشن تو برگــــــــريِز پائيزی ست

******  

  آتشی گل آرايددر آن بھار که با انفجــــــــــاِر صاعقه ھا      گــــــــــــــــــ@بدان  تو با  

  آيد به ھــــــــــــــــــر کرانۀ گلدشِت آفتابی تو      ھـــــــــــــــزار 3لۀ خونين کفن به بار

******  

  تو بی بھارترين  باِغ  روزگــــــــــــارانی      و در تو جلــــــــوۀ  ياراِن رفته پيدا نيست

  ھنوز در رِگ تو خوِن زندگی جاری ست ولی به عــــــــــــرصۀ پويای زندگيسازت     

******  

  بھـــار، آئينه، گـــلھا، پـــرنده، غمگين اند      به ھـــــر کــــــــــرانۀ  گلباِغ ارغوانی تو

  صداِی غلغلۀ  بالھــــاِی  خـــــــونين است        

  که ميخلد در گوش        

******  

  مرگان      فـــــروِغ سرخ ز رخسار 3له افشان استانْ فــــراِز  سنگــــــِر  خونيِن آن جو

  بھار در سفـــــــــــِر خويش ميرسد از راه      و من به ساحت اين دشِت انتظـــــار کنون

  چــــــراغ   و آئينه  بر کف  به راه ميپايم      و من که ھمسفــــــر آن بھاِر فـــــــــردايم

  !ــــاِر تو باز می آرم      بھار ميرسد از گـــــــــــرِد راه؛ ای ميھنبھار را  به  ديــــــــــ

 و من به ياِد تو مادر، به باِغ نيلی صبــــح      به ھمصدائِی مرغـــــــــان  درود ميخوانم

  !!!چـــــراِغ 3له به دشتت ھميشه تابان باد

 !!!و  آســـــــماِن شبانت،  ستاره باران باد

  

  

 ) 1360دلو  17چاووش ــ ( 


