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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   ٢٠١٣  آگست  ٢٩   

    "چاووش"شعر از    

 

  شعرھای مقاومت

  "سروِد ابديّت" ۀاز مجموع

  )مپنج(
     

  یبيدار طلوعِ        

              .)پ .ن(به  اھداء 
  

  ھنوز ميبينم

  نگاھت به برکه ھای افق کز آفتابِ 

  شفق سرخِ  طلوعِ 

  زندگی جاری ست ديدۀ شبسوزِ  درونِ 

  سحر در آسمانِ 

  ھااختر در غروبِ 

  سپيده می آئی بلوغِ  به پيشوازِ 

  ھا، زباِن زنبقتو آمدنِ  به گاهِ 

  شھادت را گاھنامۀ شب مصرعِ  ز

  درود ميخوانند

  شفقزار صبح می آئی از ديارِ  تو
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  بيداری ست چشمت طلوعِ  روشنِ  نگاهِ 

******  

  ھمنشينم بود !تو ای يار شبی که يادِ 

  تو در کوچه باغھا پيچيد پایِ  صدایِ 

  تو يابیِ باز سپيدۀ سحر از شوقِ 

  تو آمد به لحظۀ ديدار به اشتياقِ 

  آمد به ديدۀ بيدارتو  به پيشوازِ 

******  

                     گاھانگذرتو در 

  ،درنگ کردی

   به خانۀ دل            زدی درو 

  در زدنت دلم به سينه تپيد از صدایِ 

  تو خانۀ دل در گشوده بر رهِ  حريمِ 

  زندگی افروختم به آمدنت چراغِ 

******  

  تو در خانۀ دلم در زد شبی که يادِ 

  لحظۀ ديدار ما به ھم بوديم درونِ 

  لطيف شبنمھا من از ورای حريرِ 

  نگاه ميکردم

  حرير آبی شبنمھا

  شب افروزت از آن دو چشمِ 

  ر درخشش بودسان دانۀ الماس پُ ب

  نگاه ميکردم

  تو در ذھن ^له روشن بود عشقِ  چراغِ 

  شوق ديدارت و

  افيونی خوابِ  شبزدگان را ز تمامِ 

  ش می آوردبه خوي

******  
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  ره گشودن را تو گلبانگِ  گرمِ  صدایِ 

  شعر سرود به گوشِ 

  ابد بگذشت صفير غلغله ات از دلِ 

  و آسمان

  ،که تنگنای حبابی ست

  در برابر تو

  لبانت پديد می آيد ز جويبارِ 

  شعرت جاریِ  به بانگِ 

  به خويش ميترکيد

  شب از صفير تو بيدار ميشوم از خواب

  رفيقانۀ تو در گوشم گرم و صدایِ 

  پاکبازی را  رسمِ  ی وزندگ صفایِ 

  پيام می آرد

  ھای مغشوشمبيشۀ پندار به عمقِ 

  نور ميبارد خاطره ات نفخِ  چراغِ 

******  

  خود آفاق ميکنی روشن تو با نگاهِ 

  من  و

  تو راه ميپويم نگاهِ  در آفتابِ 

  ، خورشيدمبتاب

  سياھم را و آسمانِ 

  به روشنائی چشمان خود چراغان کن

  !!!!!ران کنبام ديجور، نورظلِ مُ  شبانِ 
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