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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 

  )ھفتاد و سه( 

رگتُ سوگنِد سُ   

شاخسار ۀ ـــــــــــــــــــپنج  رنگينیِ  به       نو بھار َموسِم   وشیِ ـــــــــــــــــجبه  گل  

ردِن آن شکستــــــــــگ  رگِ دارد  که       روشندۀ روِد مستـــــــــــــــــبه موِج خ  

د و به باران و بادــــــــــبه ابر و به رع      روشاِن روشن نھادـــــــــــــــــبه روِد خ  

از کوھسار  زدــــــــــــميلغ  مستانه که       رقصيدِن آبشار  یِ ـــــــــــــــــــشوخ به   

وش آورد نيم روزـــــــــج به  دريا   که      سوزاِن فصِل تموز  رمایــــــــــــــبه گ  

ميشود شعله خيز  زمين رِش ـــــــــکه ف      برگريز  ِز افسردۀـــــــــــــــــــــــبه پائي  

سوزد از سردِی آن دماغــــــــــــــکه مي      زمستاِن باغ  کِ ــــــــــــخش به سرمای   

آزمونِق ســــــــــــــــرمای صبربه شFّ       خ بستِن اشِک آلوده خونـــــــــــــــــبه ي  

زان ورقورد ـــــــــــزمانه خ که برگِ       ای شفقـــــــــــــــــــجلوه ھ  به گلگونیِ   

مت رساند خبرــــــــــــــکه از مرگِ ظل      سحر  مرغِ   خيزبه بانگِ  ظفـــــــــــــر  

اک چاکـــــــــــــکه قلِب شبستان کند چ      ورانِی تابناکــــــــــــــــــــبه خورشيِد ن  

و به غم به درد   و اب عذ ج  وــــبه رن      و ستم  ربانياِن جفاــــــــــــــــــــــــــبه ق  

َنی ِستاند در دِل ــــــــــــــــــکه آتش زن      بر لِب آن شبان ، َنیرياِد ــــــــــــــــبه ف  

وزد از آتِش آن زبانــــــــــــــــــکه ميس      که ميبارد آتش از آن  رفیـــــــــــــبه ح  
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و تاب دودش خورد پيچ  که  ی ــــبه آھ      آبربه خونابۀ ديدگـــــــــــــــــــــــــاِن پُ   

خشِم ما  بشکستۀ رياِد ـــــــــــــــــــف به       ی که زد حلقه در چشِم ماـــــــــــبه اشک  

ِل حياتش بَُود پُرثمرـــــــــــــــــــــکه نخ      اھِی پيِر روشننگرـــــــــــــــــــــــــبه آگ  

باشد از بذِل جانــــــــــــــــکه باکش نمي      جوانــــــــــــــزِم  آن نوبه  پيگيرِی  عـ  

خجل  باشد از خنده ھايش ل ــــــــگُ   که      ساده دل  ودکِ ــــــــــــک  صومیِ ـمع  به  

رورش گھیـــــــــــــــــــــنسايد جبيِن غ      يِن مردی که در درگھیــــــــــــــبه تمک  

پاکبين  دۀـــــــــــــــــــــــــــدي  به بيتابیِ       ِل يقينـــــــــــــــــــــــبه سختِی ايماِن اھ  

چو نور روشن  انبيِن ــــــــجھ چشِم  ز       رورـرِق غــــــــــــــــــــــبه تابيدِن تند ب  

خون خورد شست و شوبه فرقی که در       که نامش بَُود جست و جو ی ــــــبه راھ  

رس در سفرــــــج روِش ـــــــبه ساِز خ      اِن رِه پُرخطرـــــــــــــــــــــــــبه پويندگ  

اِن آن در ِگل استـــــــــبه تيری که پيک      حاصل است  اميشـــــناک  که  به سعيیِ   

ورد و شکستـبخ  شتير  که بر سنگ،      وِس صيّاِد لرزيده دستــــــــــــــبه افس  

له ريزــــــــــکه دشت و دمن ميشود شع      روِش دِم رستخيزــــــــــــو خ  به جوش  

غش برون ميکشد از نيامـــــــــــــــکه تي     نۀ انتقام ــــــــــــتشــــــــــــدۀ   رزمن به   

د به ماننِد شيرــــــــــــــــه جنگکه مردان      ھرماِن دليرـــــــــــــــــــــــبه جانبازِی ق  

رش، مسيِر زمانـــــــــــــــکه باشد مسي      ستمديدگان  خشمِ   وفانِ ــــــــــــــــــبه ط  

کند واژگون  را  اِخ کھنـــــــــــــــکه ک      توفندۀ اشک و خون Fِب ـــــــــــــبه سي  

وش آيد از تابِش آفتابـــــــــــــــــــبه ج      بگِر انقFــــــــــــدر سن  که  خونی به   

لرزد از ھيبتش قلِب سنگـــــــــــمي که       ميداِن جنگ پُرشوِر  گِ ـــــــــــنـآھ  به  

نوين نظامِ   درفشِ   گونـــــــــــــــگل به       اِر خFِّق عصرآفرينـــــــــــــــــــبه پيک  

د اندر سخنـــــــــــنميگنج  وصفش که       عْظمِت اين وطنـــِخ پُربه تاريــــــــــــــ  

باستان  شوکتِ ــــــــــــــــراِت  پُريـبه ھ      زنين و بلخ و کھن باميانـــــــــــــــبه غ  

و شمشير تيزـــــــــچ  ستيغش  باشد که       دوکِش مردخيزــــــــــــــــــــبه داماِن ھن  

افغان ستان  رامیِ ــــــــــــــــــــگ به ناِم       م ميھنانـــــــــــــــــــھ پرستِی  به ميھن  

ِج پنھان شده در دلشــــــــــــــبه صد گن      و ِگلش سنگ  و به   خاک  و به به آب   

  که  در کـــــــــــــــــــاِر  نوسازِی ميھنم

  !!!ميکی سنگِ  تھداِب  ُمحـــــــــکم، من

  


