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   پاسخ به يکی از سروده ھای آقای حداد

 رابـگِ محـس

 دـی ترسـوجوان سھــــراب مـ، از نردـَو رستم در نب    دـی ترسـ، که آب از آب میـچـــرا ؟ بيھـوده می نال

 دـی ترسـاب مـخ از شـ، نه شينه کودک از پدر مادر    مـ، نه از سھــــراب ھا رستدـرسـنه آب از آب می ت

 دـی ترســزاب مه از احـديشـار و نه انـور از نــ ننه    ، نه صاحب خانه از مھماندـب از دزد ميترسـشنه 

 دـی ترســراب مـه از اعـــزد، بلکــه ز ايـ نالـه مـک    هـر بستـِ، رخت سفُرم و حرمت از جھـــانـحيا و ش

 دـی ترسـاب من، رھبـــر از پنجــــِک ما والکـه ملـب    قـده ، بجز از حـ، نترسيبه عالم رھبـــــری ھرگـز

 دـترس یـاب مـِـر قصــا و اتمـه ھـــريک از عطـــک    دينِل گلــبـــد فعـن و کرزی و بـ غين وـر بر عيـنگ

ّد ازين از چون شما نھابکه کس نه بع    ردشـِای ولگـھر سگــار و بـن به حکمتيـو از مــبگ  دـی ترسـ م*َ

 دـترس یـب از مھتاب مـر شارت ھــن تجـلی با ايـَچ    رــته، ھمبستد گشـــاجـ، مسدر ـياست ــت با سـانـدي

 دـی ترسـاب مجـــه در احـ، کـيریاســـات از تفـَو آي    الــدـص نـِات و قصـايکـات و ح، از روايثــاديـاح

َ، فلدـی آيـه مکـوزادی ـز ن     دنــيئِال زاــان در حـ مکــــلح وِن صــان آبستــزم  دـی ترسـواب مـک از خـَ

َّو عمــ ارـيين ــکـمس فقـــط    ازی ھاــ نين وـات و سيميادــسرت و ـــی از سيـول  دـی ترسـٰـاب مـّ خطـِـرُ

 دـی ترسـرتاب مـــانم و پ از خزـمـيـه سنِگ روی ـک    ادهـد آمــِر کار انـــدر دفت ـانر ھـــای شـــــرتــکـس

 دـت، از ايجــاب می ترســــان سخلمــِن ســ بدــمـمح    ٰریـی مجـــق زن کمو ح اـرپـری به محشـــه کعبـب

 دـی ترسـ م*ابـــَدانســب ِيس ــلـ ابۀرــچھـاب از ـــنق    اـی ننمـه مـديشـچ انــ، ھيرابـ اعۀر و حيـلـــکـز م

 دـترس یـالب مـان و از سيی نه از طوفـــم ـابترقـ    زدت ـاسـيـم سـن و ھـــِاالق ديـر تـی بـُارت مشتـتج
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 دـی ترسـی آب مـِّی بـوحش ِن گــروهـم زيــخــــــدا ھ    ــشب و داعـــِــار و انفجـــار طالـز از انتحـــريگــ

 دـرستی ـمّذاب ـــٔن اوالده کــز زيــــــان نيکــه شيطـ    رـن و کرزی و اتمـن و غيـگريز از اردوغان و عي

 دـی ترســراب مِز مضگ و اـؤذن از رباب و چنــم    زم عشــــق روی آورـــ به بز وـريـر از رزم بگـدگ

 دـی ترسـاب مـه اربـد و نـــونی ديگـــر نه از آخـکس    مــِدت عالــِجمـال وح رقـد از مشــع شکـنـون طالــ

 دـی ترسـراب مـ، سگِ مح»نعمت « ِتر ِرـکه از شع    الــر و مــِ، دوران شــيخ و منبدیــچنين، آخــــر ش

  معنای لغات

ّنھاب   *   غارتگر =َ

  بدنژادبدنسب و  = ابـَدانسـب *
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