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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   ٢٠١٣ اکتوبرسوم    

    "چاووش"شعر از    

 

  ھای مقاومتشعر

  "س2م بر خورشيد"از مجموعۀ 

  ) مچار (

  يک آسمان غرور

 ھمرزمانش و) ، ع ن(به ياد 

 

  يلدا گذر کنند اين شبِ  اهِ ـــــــــــــــاز دامگ       سفر کنند  ھوای  شبنورد  انِ ــــــــــــمرغ

  ذار حادثه شب را سحر کنندــــــــدر رھگ       تسرای مرگـــــــــظلم بيرون پرند از دلِ 

  سر کنند  امهـــــــــھنگ شبزده   در آسمانِ        راســــــــــبی ھ ، پرواز با بالھای زخمیِ 

  ونين سپر کنندـــــــــــــسينۀ خ تا عاشقانه       رفته اند مرگ  و زندگی   زارِ ارـــــــدر ک

  ردا خبر کنندـــــــــــــف  مھمانی به  ما را        روز ع سرودِ ـــــــــــــخوانند از بلندی طال

  زبر کنند انه را ھمه زير وـــــــــــــخبيداد       خويش شستِ  با ضربِ  و پايمردی  با کوهِ 

  سمر کنند   ائیــــــــــــــرھ  نبردِ   ۀحماس       روس انِ ـخونبارگ وحشیِ   خيلِ   در جنگِ 

  شبان مستمر کنند ه ــدر زمان قصه  وين        گشوده اند  ميھن   نامۀھا به يادـــــــــــــــلب

  تر کننددژکامه    چه  ،ارــــــــبکدژخيِم نا       در شکنجه گاه ود ــــخ پايمردی   در اوجِ 

  ون شعله ور کنندـخ دھليز مرگ ز آتش و       به ھم پنجه افگنند دشنه  و ا که قلب ـآن ج
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  ھان مستقر کنندـــــــــــــآئين تازه ای به ج       زدای خويشاسارت  ایـــــــــکارنامه ھ با 

  مه سر کنندــــــــــدر مبارزه آسي  تا مرگ       ا بر دميده اندــــــــج  ھمه  مقاومت  روحِ 

  بر کمر کنند  کينه کشی  ایــــــــھشمشير       تان ادِ ـــــــــــــــکه ملت به ي! پاکباز يارانِ 

  ؟ر مگر کنندـــــــــــــچاک آزادگان اطاعتِ        آزادگی به کف وھرِ ـــــــــــــــــگ آرند نقد 

  ره خر کنندـــــآن ک  بيعتِ   مردم چه گونه       شوم بردگی  فاجعۀ  اهِ ـــــــــــــــــدر زادگ

  اجعه را تنگتر کنندـــــــــــــــف تنگِ ميدانِ        زندگی ست مي]دِ  وتِ ــکه دع تان  دستان 

  گشايند بی گمان رور ــــــــــيک آسمان غ

  دای بشر کنندـــــــــــــــــآنان که جانمايه ف

  

  

  )١٣۶١ ميزان (

 

 

  


