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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   ٢٠١٣  سپتمبر ٣٠   

   "چاووش"شعر از    

    

  ھای مقاومتشعر                                 

  " س2م بر خورشيد"از مجموعۀ                              

  )  سوم(                                                          

  س2م  بر خورشيد

   زندگانی را تو سيمایِ  ز نگاهِ ان م

  زمان پُر فروغ ميبينم در امتدادِ 

  خود از شب به روز مينگری تو در نگاهِ 

  سپاه زمانه رھسپری پيشِ  تو پيش

  امتداد زمان تو در خطِ  من از نگاهِ 

  که در آن یزمانه ا

  کور ميکند آفاق ،نگاه مردۀ شب

  گمشدۀ خويش باز ميجويم اميدِ 

******  

  ه سازنوای زمزم

  تيرۀ شب سحر در نگاهِ  نوای مرغِ 

  را  ھستی سرودِ 
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  غلغله ھای ز خود گذشتن را سرودِ 

  نامی تو  به نامِ 

  شفق بی درنگ ميخواند به پيشوازِ 

******  

  ه نيش ميزند در روزکُ  نگاھت از پسِ 

  و روز ميجنبد

  گل به بار می آيد سبزه ميدمد و و

  شفق تو با طلوعِ  به جلوه گاه نگاهِ 

  صبحدم رويد رخ به رخسارِ س گMبِ 

  :خود گويد سجدۀ گل در سپاسِ  زبانِ 

  !سMم بر خورشيد

  :، کوه يک صدا خواندبه ھمزبانی گل

  !سMم بر خورشيد

******  

  برکه ھای فلق  تو ايستاده به نيMبِ 

  روز بامدادیِ  دريایِ  سرکشِ  به شطِ 

  صبحدم شوئی  خواب ز رخسارِ  خمارِ 

  نقره گونۀ روز دريایِ  تو در تMطمِ 

  رستاخيز به موجِ 

  ھاطوفان به اوجِ 

  زورق آزاده پيش ميرانی راعِ شِ 

  ھای زمانصعودی به باره  تو ديده بانِ 

  وطنی حرمتِ  وفاکيشِ  تو پاسدارِ 

  انتظار منی کورِ  تو رھگشای شبِ 

  ھای زندگی سوزیجادۀ شب تو شمعِ 

  ، تو فروغیتو آتشی

  امروزی تو زيستمايۀ آزادگانِ 

******  
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  ه نيش ميزند  در روزکُ  گاھت از سرِ ن

  و روز ميجنبد 

  گل به بار می آيد سبزه ميدمد و و

  کبود جلوه ھای نگاھت در آسمانِ  و

  سرخ به دامان صبح افشاند گMبِ 

  خود خواند سجدۀ گل در سپاسِ  زبانِ 

  سMم بر خورشيد 

  !!!منی گرمتابِ  سMم بر تو که خورشيدِ 

  

  

  ١٣۵٧ۀ سنبل                             

 

  


