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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 
 

)سی و نھم(  
  

  

  آرزوھا

  

يست و دوم نشر کرديم، که را يکبار ضمن قسمت ب "آرزوھا"رص�بت پارچۀ پُ 

آن رؤيت  ، بخش معتنابهِ "ادبی ــ فرھنگی"متأسفانه بر اثر اشتباه تخنيکی صفحۀ 

از نظر خوانندگان بالتمام پارچۀ کم نظير را  آناينک با ابراز پوزش، . نيافته بود

  :ميگذرانيم" انافغانستان آزاد ــ آزاد افغانست"پورتال ارجمند 

  

  راِز آسمانھاـــــــــــــــف بر   پر زنم        د که ماننِد ُعقابیــــــــــــــخواھ دلم 

  ِح اوجِ کھکشانھاـــــــــــــــفت  سرودِ       با صداِی آتشينم  م ــــــــــــــــــبخوان

جھان را از نھيبم  مـــــــــــــــبلرزان       دـــکه ھمچون خندۀ رع  خواھد دلم   

نسوز لھيبمانماــــــــــــــــخ برِق   ز      دشِت شب را   زارِ بسوزم  خــــــــار  

اِم شب راـــــــــــک  پاره  پاره  نمايم       دلم خواھد که چون خورشيِد مغرور  

ناِم شب را  اودانهـــــــــــــج بشويم        رِم نور از لوِح تاريخـــــــگ  موجِ  ز  

راغِ جست و جوھاــــشوم چشِم و چ       ون اختِر صبحــــدلم خواھد که ھمچ  

زميِن آرزوھا در  م ــــــــــــــــبروي       واھد که ھمچون بذِر اميدــــــــدلم خ  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

نوردمــــــــان دردر بياب ان ـــــــبياب       وی وحشیــکه چون آھ خواھد  دلم   

وفان به َگردمــــــط رسد   که نتواند       مست ک خيزانه وـــبُ و سُ   چنان تند  

وِش درياــــــــــــــبغلتم مست در آغ      سرکش   واھد که ھمچون موجِ دلم خ  

وِش درياــــــدر گ  سفَ نَ   ھر بگويم        لب را پيام Wله ھــــــــــــــــای تشنه  

لۀ سرکش برقصمـــــــــــبه َدوِر شع       که ھمچون دوِد مجمر واھد ــخ دلم   

آتش برقصم  خلوتِ   زمِ ــــــــــــبه ب      که ماننِد سمندر   واھدــــــــــــخ  دلم  

اِر جنبش آئينــــــــــــــشوم پيِک بھ       ماننِد پرستو  که واھد ـــــــــــخ دلم   

ای رنگينـــــــبه رقص آيد ھمه گلھ       ۀ منـــــــچھچ  مژده بخشِ  ساِز  ز   

را فروزمـــــــصح در دِل   چراغی       ون Wلۀ سرخــھمچ  که  خواھد دلم   

اِر بيابان را بسوزمــــــــــخ و  خس       ز قلبمـــــــــــــــآتشخي  داغِ   برقِ   ز  

س افسردگان رافَ وش آرم نَ ـــــــبه ج       ون بادۀ عشقـــکه ھمچ  خواھد دلم   

  ردگان رامُ دگــر ِدل انِ ــــــــــــدھم ج       اری به رگھای تِن شانـــــــــشوم ج

  ازه ای راـــــــت  نوای آرم   ساز به        ز ساِز تاِر احساس  دـــــــخواھ دلم 

  بلند آوازه ای را  دم  يک م ـــــــــکن       شناسینا ارِ ــــــــــازاِر ديــــــــــبه ب

انتقامم وهِ ـــفـــــــــــــــرو غلتم  ز ک       ـون بھمِن خشم ـــدلم خواھد که ھمچ  

ـــــر را به کاممـــکشم کاخِ ستمگــــ       ـون اژدھائیـــھد  که  ھمچدلم خـوا  

ز و خشمناکیـــچــــو سيِل شعله خي       ـــره  فريادـــدلم  خواھد  کشم  با نع  

ترسناکی  ھيب وــــوفان  مَ ــچو طــ       ــرانه تا کـــــــرانهـــخروشم از کـــ  

به قلِب سخِت دشمن ــردم ــرو گـــف       تيز ـرِ ـــدلم  خواھد که ھمچون خنج  

سازم سخت دشمن  ـون آلودهــبه خـ       ــی  دلش  را پاره سازمـــبه  بيرحم  

ور سازمــــن کـچشم  دشمـ  روم  تا       که ماننِد خدنگی ـــــواھد ــدلم  خــــ  

ـور سازمــاش  در گگنده   چو نعشِ        ــــــوانمـــسروِد مرگِ ننگينش بخـــ  

رينشـــبتابــــــــــــــــــم بر جھاِن آف       ورشيِد تابانـچون خ که   دلم خواھد  

بينش  چشمِ  ا  را ــــم  توده ھـــگشاي       سرا راـــســازم  اين ظلمت  درخشان  

ددرنگ گر  ـوھسارانــــــــک  ستيغ       اِه پيکارـــدلم خواھد ز خونــــــــم گ  

گ گرددـــنصيــــــــِب  نسِل پيشاھن       ــح  و  پيروزِی جنبشـــــــــفت  کليدِ   
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ظلم را ويرانه سازم  ـــــــاخِ ــچو کـ       ـــــرِح  نو، بنياِد نو راــطــــ  بريزم  

ـــرازمــسرخ پيروزی فــــــ  درفش      آن حصاِر تازه بنيان   ـــرجِ ــبه بـــــ  

 


