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     حميد. ش  : فرستنده 

   2013 آگست پنجم    

    "چاووش"شعر از     

  

 

  شعرھای مقاومت

  "سروِد ابديّت" ۀاز مجموع

  )دوم(
  

  مجيد کلکانی) .ک .م(اھداء به 

  جھان پھلوان
  

  پگاھان در آن نا

  که طوفاِن ظلمت جھان در نورديد

  جھان چيره گرديد چشماِن شب بر و

  آنگاه ت وفَّ ، در گور شب خِ سحر ُمرد

  غمگين گاِه تاريک ودر آن ناسحر

  ھزاران ھزار =شخواِر مھاجم

  از آن سوی آمو

  ين باغدر                 

  در ين ُکشتگاِه اساطيِر خونين

Bگستِر مرگبگسترد چتِر ب  
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  ،و آنگاه

  دسِت پليِد تجاوز

  افشاند بذِر ستمبارگيھابر

  ،و اکنون

  زندان درينجاست آزادی در بند و

  درينجاست آزاده در بنِد دونان

  در اينجا که در کارزاِر نھائی

  زنده ماندن کنون زندگی در رهِ 

  ری برای رھائیکند پافشا

  پگاھان سپاِه تجاوزدر آن نا

  ببستند دستاِن آزادگان را

  ک نمودندشبَّ با نيِش مرمی مُ  و

  تِن رادمردان

  آرمان راآن قلِب بيمرگِ  پر و

  ، آن جھان پھلوان راو آن پيشمرگ

  ،و آنگاه

  شگوفا شد آن خاِل سرخِ شھادت

  مرغان سرودند و

  ازآفرين داستانھای پروغرور              

  سرودند مرغان 

  آزادگی را                   

  سروِد اساطيری زندگی را

  ،و

  در آفاق خونين پرواز کردند

 ******  

  ،و اما

  در آشوبگاھی چنان فتنه انگيز

  ھمه =شخوران نفيری کشيدند

  !!!نفيِر نويِد اميدی کشيدند
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  نويِد دروغيِن اميِد فردا

  ،و آنگاه

  ھمه آشيانھا در آتش کشيدند

  مرغان در آتش تپيدند و

  کشيدندنواھای ھجرت ز دل بر

  فرياِد در سوختن زيستن را و

  ،که از ياد بردند

  از ياد رفتند                  

******  

  ، آن خيِل مرغان عاشقو آن خيل

  نه ھرگز دل از آشيانھا بريدند

  ، تا بينھايت پريدندتا اوج و

  خِط سرخِ پرواز در آسمانھا

  !چه زيبا کشيدند                         

  نامۀ زندگی آفريدندابد

  که بالد بر آن داستانھای تاريخ

******  

  گه به آوردگاھانسحردر آن نا

  مرگِ خونين در آن پھنۀ آتش و

  چه مرغان که بر شاخساِر رھائی

  سروِد رھا زيستن را سرودند

  بودن سرودندنواھای آزاد

  رانامۀ دفتِر عاشقان وفا

  فرياِد مردانه مردن سرودند    و

******  

  جھان پھلواِن شھيِد اساطير

  نگه کن که در آسماِن شھادت

  ستاِت زندگی بيزمان تماميّ 
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  ستاِت زندگی جاودان تماميّ 

******  

  !جھان پھلوانا

  نَفسھای نوروِز فردا دميده ست

  خورشيد از خاوران سر کشيده ست و

  شباِن تجاوز به پايان رسيده ست

  مت به ظلمتگِه خويش مرده ستظل و

******  

  کنون باز در بذرگاِه اساطير

                      داستانھای تاريخبار، ببالد دگر 

  درختان شاداب و گلپوش گردند

  مرغان فراز درختان بخوانند و

  به گھنامۀ زندگی قصۀ نو

******  

  !جھان پھلوانا

  !شيدا چه زيبا نگه کن که مرغانِ 

  آفرينتشور فرا روی تنديسِ 

  سرايند ياِد ترا در نواھا

 بخوانند نام تو در گوِش فردا

 

  

  )1360حوت (

  
  

  

  


