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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
           "داوود سرمد"زنده ياد : اعرش

  احمد پوپل: ويراستاری و ارسال از
 ٢٠٢٢ نومبر ١۵

  
 زنده ياد داوود سرمد

  »سرمدداوود«اشعار  زنده ياد 

  فريب خورده
  اشتباه ِتاريـــــک ِاز  ره   ای  باز گشته 

  گناه َدامنی  نشسته  بــرآن  گرد  صد با 

  نگاه ِبا  موجی  از ندامت  بيھـــوده   در

  باز زبان  تو  در حيرتم  که از جـرأت  

  گرم  اينگونه گرم

  سخن  آغاز کرده ای با  لحنی  ديگـری 

  من  ِ وحشت  نشانِدل  ِزود  رنجـی  از

َآھنگ  شکوه    ساز کرده ای  ھای کھــن  َ

  !ای  فتنه  چـــشم

   فــــريب را ِزرد                       شعلۀ 

   ِجائی  دگر فروز  و به مانند  مشت خار

  در  آتشش  بسوز

   گشته ای  در چشم  من  تو مرده  و نابود
  گشته ای دود  سوخته  و سر تا  به  پای 
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  نخست  دفعـــۀ  در  َود  ھنوز  کهُيادم  ب

ِرمز  نگـــــاه   ِتو  با   زبان      خود سياه ِ

   َعشق دم  زدی از

َالف  از  تحمــل  الم   َ    و صد  ستم  زدی ِ

  ھر چند  قلب  من

  بود وسرد گردش دوران چشيده گرم  کز

ِزيبا  رخان اعتماد،  به  از کــــوی    دھر ُ

   دامن کشيده  بود؛

   بس که  توّاما  ز

  نداشت عشق خيزِکه درد شرر  را قلب ھر

  بسيار کـــم  زدی

  عاشقی پرھيز  زاھــــــــدانۀ  من  را  ز

  آخر به  ھم  زدی

  تو کــــه  پنداشتم 

  ِاز  حلقۀ  سياه  طـــــــــالئی  عروسکان

  خيل  دلقــکان از 

  جداستی  عصمت با  جلــــــوۀ  درخشش

  نماستی جوھر  آبديدۀتيــــــــــــغ  چون  

  صفاستی ِھـای  روشنی  با چون  چشمه 

ُجـــام  پر    وفاستی ِاز  شراب  غرور  و ِ

   آشناستی شوری  به  سينه  داری  و درد

  تو پنداشتـــم   که 

ِگوش من، که ز زھر ِجام در   تلخ ِسکوت ِ

   بود لبريـز  گشته

ِمـــــوج   شراب  پاک،  طنين    صداستی ِ

  شکسته ام طوفان ِچو زورق ھممن را که

  حيات ِرودبار  مست  و خـــروشندۀ در 

  خداستی نا چــون

  پنداشتـــم   که  تو

  ِدر کوره راه کشمکش و مرگ  وزندگی

  !ھمنواستی  من، ِبا  گــــــــــرمی  تپيدن

ِ پاس  باور  پندار خام من ھم  به   خويش ِ

ِشرار سرکش  ِتخم    ارا بيرحـــــــم عشق ِ

  ه  کـــاشتمسين در
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ِدل  را  در  اختيار  غــــــــم  تو    گذاشتم ِ

   صد درد، صد دريغ

  بود ھم  بی فروغ تو ِعشق  ِچون  آفتاب 

  بود ِکــالم تو خون  دروغ در رگ رگِ 

  ھوس بود ولی مقصدت حرفت  زعشق 

   مگس تو  پروانه  و بود   پيش  يکرنگ

   بود دور تو ھوس از و عشق  يعنی تمييز

  ِيدگــــــاه  تواز  د

  مرگ ِرھپوئی طـــريق  وفا  تا  به مرز

  بود مصلحت و نا ضرور ِامری  خالف

   عــاقبت آنکه  تا 

ِاز صرصر جفــای  تو، شمع  وفای   من ِ
  ُمرد و گشت افسرده

ِداغ  وفای  عشق  تو آخـــر به گور   ُبرد ِ

ِعقــــاب  وحشی  انديشه  ھای ديگر ِ   من ُ

ِسرد  شبستان  عشق ِدر آسمــــــــان  ِ   تو ِ

َنورد کھـــــکشان با بالھــــای  آتشی  و  َ   

  پـــر پـــر  نميزند

   نشسته ام در خون  رميدۀ  ِ ديگـــــر دل

  ترا ِغــــــــــــم ِسنگِ  سياه  ديوانه  وار 

  دزن نمی سر  بــــر 

*****  

 


