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  شعر  ازعشقری

  محمود شاداب: فرستنده 
  ٢٠١٨ اکتوبر ١٧

                                                            

  ]امروز[
 نگارم امروز  رفته  رمــ ز ب یئ خو تند  و  رانیـ سرگ به          من چه ایــو خطــک  من  ِناهــگ نباشد  م ـرسيدنـــــ پ زين

  امروز ارمـــ و بھ رگـ ب  تکيد  قسمت، ِزانـ خ ِ باد وزند          با رفيقان به عشق و عشرت نشسته بوديم  از زمانی پس 

  امروز زارمــ م سویـه  ب  روان لـ ز کاب رفتهــــدلگ که           زارم ِالـح  به  ايدــر نمـ نظ ردانــــم  شاه   که اميدوارم

 ار از غبارم امروزـازين فزونتر چه می نمودم که داری ع          گشتم  خاک  تو ذارــــ رھگ  به ادهـــ تو سر نھ  آستان به

 ی خاکسارم امروزاوشه ـالل بر من، به گـانده جاه و جــنم         ا کشيدمــھه ا شنيدم، من از خجالت چــھه  تو چ ِ خاطر ز

  و ديارم امروز به دوستان م ـرگــخبر ز م  می رساند  که         تمگش الک ــ ھ ربتــ غ عين  به  رادیـــ و نام یئبه بينوا

 زارم امروزــ م نشان سنگِ در شناسی ــوسی ز قـر ببـــاگ         ندارد حاصل ان،ــی افغئاـنم م ــ خاک  به ردنــــ م ِ بعد ز

  امروز سر شرارم ا ـ ت ایـذاری ز پـــ آتشين ع ِراقــــز ف        آسيب رايت ــ ب اداـمب رسد  زم ــزيــ من ع  ز  شو نارهــک

 کناره گشت از کنارم امروز  جان ِ که يوسف غ و دردــدريی        ارـ وق  بی  ميدان  روی  به  جسمم فتادها  کثافت  ر ازـپ

 ارم امروزـــ به دانه ھای قمد ز بخت واژگونـز بس بر آم         ر برايمـــانده چيز دگــ و دين، نم  دل  ز من  خوبان ببرده

  به صحن اين مرغزارم امروز م نشسته،ـھه ب به گلعذاری          نمايم ادا  را  ر آنــــشک  که  زبانی ده ـ ب بر من ھی ــــال

 امروز گارم ي س  رسيده دود یئروـــ ماھ نـ شيري ِلــز لع         دــم به خويش بالــ روح ِرغـــ جانم که م ِر مشامــبود معط

  امروز ارمــ نگ ِ دست ِ خضاب دیـ ھن ِ حنای ِ احتياج شدی          خون نثار رهـ يک قط  نمانده  نحيفم ِرــــ الغ ِرـــبه پيک

 ی شھسوارم امروزت به سرع منر گذشت از ـرمـ م ِچو باد          بر سالمم گفته  نا انم، جوابـــــ دک سوی ردی ـــنک نگه 

 وارم امروزــ جِ به دوغ و نان  ياری ز روی ا ـانـ ج بساز          ندارم*یــجن و قابلطھستم، م ديارت   و رـــ شھ ِريبــغ

 وح مزارم امروزـچه سود بر من که شير و شکر بسازی ل         ؟ی بار ردی ياری، ز بعد مردنم چه اشکــنک يم ـبه زندگ

 ای دوتارم امروزـد ز نغمه ھـــحجره زاھه آيد ب به رقص          ن منـ ز ناخ وشدـ بجرــ محبت، اث ِمــــ و غ  و داغ ز درد

 وی شکارم امروزـج وجسته ود بـشکاری خ ربای ــبه دل         ونـ کوھساران، به سوی صحرا و دشت ھامِ سبز ِبه دامن

  وبان، خجالت و شرمسارم امروزــخ زد ـ نو ن ای اد ين از         ريت که نی بخوانيش و نی برانيشــچه داری جانا به عشق
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