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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 جو�ی نزدھم   

    "چاووش"شعر از     

  

  

 شعرھای مقاومت

 "يک گام تا بيمرگی"از مجموعۀ 

   )شش(

 !!!زنده باد آزادی

  در شامگاه شوم شش جدی

  نامدزدان بيمروت بد

  نام وحشتاز آن کُ 

  در آستان مادر ميھن 

  ھجوم آوردند                   

  ببری و

  صورتکپوش را

  شيران بر سر نوشت بيشۀ

  حکمروا کردند                       

  بر صورتکپوشتا ب

  ،آوا کشيد                       
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  آوای آشنای ھمان روباه 

  در گوشھا خليد                    

  صولتمردان  شير

  روباه بر گماشته را 

  آماج تير کينۀ خود کردند                 

******  

  در شامگاه شوم شش جدی

  يک صد ھزار وحشی

  فرمان مرگ بر کف

  يران گذاشتندپا در حريم بيشۀ ش

  آن خادمان مرگ

  با کاروان آتش و خون

  برگۀ جنون                       

  زمين مادر سر

  در فصل کارزار قيامت

  رزم آزما شدند                   

  ،در آسمان شھر

  دميدند ابر زھر                 

  در پھنه ھای دشت

  در کلبۀ محقر دھقان

  خونين در جلگه ھای تفته و

  انفجار بمببا 

  ،بر افشاندند                 

   تباھی را بذر مرگ و                     

  کردند ءاز کشته پشته ھا که بنا

  وز کله ھا منار بر آوردند

  باروی پنجمين زمان را

******  
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  ،اامّ 

   ھا     دشت زغالين و از سينۀ شگاف

  ھاار قلب پاره پارۀ کوھ

  فرياد انتقام به پا خاست

  که  تیفرياد مل

  ، استوارچون کوه              

  بر پای ايستاده                                

  و فرياد مرتعش از خشمش

  ميNد فجر را                         

  آواز ميدھد                                  

******  

  ،اينک

  پھنای سينۀ ملت

  ستا آماجگاه ضربت رگبار                

  ھا ھزار �لۀ زخمیصد

  پيکارگاه را

  گلزار کرده اند             

******  

  ،اينجا

  دژخيم نابکار    

  فرمان ميدھد                  

  و مردم 

  در پيش پای عدالت

  در آبشار خون

  بسترده اند لکۀ دامان خويشتن

******  

  ،اکنون

  قلبی که ميتپد در پنجه ھای خشم
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  فنگت دستی که ميفشارد بر لولۀ

  کلکی که ميفشارد بر ماشۀ تفنگ

  ک نميبيندوَ چشمی که جز جَ 

  ھنگامۀ مصاف رھائی را

  در سنگر نبرد،

  :آواز ميدھد 

  !!!آزادی، زنده باد

******  

  ،اينجا

  اره ھای خون شھيدانفوّ 

  در راه واژگونی بيداد

  ستا طوفان گستر                    

  ستا دشمن اسير پنجۀ ترس 

  او 

  هدر نماز توب

  آورد پناه می

  ، اامّ 

  ھنگامه ھای فصل قيامت

 ستافرو بسته را دروازه ھای توبه 

******  

  در شامگاه شوم شش جدی

  نامدزدان بيمروت بد

  از آن کنام وحشت ايام

  در آستان مادر ميھن

  ھجوم آوردند

  و ببری صورتکپوش را

  نوشت بيشۀ شيرانبر سر

  حکمروا کردند
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  ،باری

  گل قيام شگوفا شد

  ام به پا خاستفرياد انتق

  فرياد ملتھب از خشم

  ميNد فجر را

  :آواز ميدھد

  !!!آزادی، زنده باد
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