
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   

     حميد. ش :رستندهـف

  ٢٠١۴جنوری اول   

  

  زندۀ جاويد، داوود سرمد

  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد  

   )هس تاد وشھ(

  عشق

  )مکمل حالتِ (
  

  داز از باده ات مينای ماــــــــــدر گ       رگھای ماوِن تو در ـــخ ای ! عشق

  پِر پروازھا  در اوجت  اکـــــــــخ       ه ات شھبازھاـــــــــــــای اسيِر پنج

  پيمانه ُمل ھر   به  وشدــميج  از تو       ر برگِ ُگلـــھ  رگِ   ميجنبد  از تو

  ه ھای شاخسارــــپنج  تو رنگين از      وفد از تو لبخنِد بھارــــــــــــــميشگ

  ھر ساِز تست آواز در   جھان يک        در ھر راِز تست صد ھزاران راز 
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 دھد یدستزبر  را  تانـــــــــدسريز      دھد  یتو مست اِم ـــاز ج یا  رعهــج

 آھنگِ تست   ھا  روش نالهـــــدر خ       تست گِ ـچن از  ھااديرــــــــف  ۀنغم

 یا نهيئآ نيرــــــــروشنت ۀلوــــــــج       یا نهيس  زارانــــــھ قلِب    جنبشِ 

 پا  بنھاده  تپش رِ ــــــــــيدر س  رود      پا   استاده  تو  رمانِ ــــف   را   وهــک

  نيجب  ديسايم   رنـــــــق  یھارنـــق       نيزم  تو  رورِ ـــــغ یکه در پا یا

 تست  شستِ   رامِ  زين ھاکشانــــــکھ      ست آسمان در دسِت ت  زمامِ   ونــچ

 ابآفت گاِه   دهـــــــــــــــجس تانت ـآس      شھاب  چشِم  ۀسرم  راھت رِد ـــــگ

 یعالم تو   ورِ ـــمح ِد رـــــگ  هدور       ینم ،تو  چشم از آب ر ما،ــــــــبح

 تو بام   باشد ر اوج ــــــھ برتر از       تو   نامِ   عتـــــــــيطب   وجِ م  نتيز

  ستتُ   رِ يزنج در  ريتدب  ۀـــــــــپنج      ست تُ  رِ يتصو ۀلوج نشيرـــــــــــــآف

  تمناھای من  گلزارِ   رِ ــــــــــــــعط       ِر رؤيای منـــــــــساغ  شرابِ  ای 

  وابھاــــــــــــــــدر ديدۀ بيخ  پرتوی       مھتابھا  سينۀ  ی  درـــــــــــــــــآتش

  برجِ بلنِد آرزو  مِ ـــــــــــــــــــــپرچ       راهِ جست و جو  ونينِ ـــــــمشعِل خ

  ح اميدـــــــــــــچشِم اختِر صب  برقِ        ِم نوبھاراِن نويدـــــــــــــــــــای نسي

  ِت جھانِم دســـــــــــــخات ای نگيِن        ان را داده جانــــــــتِن افسردگ  ای

  پنھان توئی  ريانيتـــــــــع  با ھمه       رفت عنوان توئیـــــــــدر کتاب مع

  ر لفظ را معناستیــــــيک سخن، ھ       ـِر آئينۀ دنياستیــــــــــــــــــجوھــــ

  رزه ای پژمرده بودــــــچون گياِه ھ       افسرده بود  من  ِر بيجانِ ــــــــــپيک

  دِن موجم نبودــــــــــــــشوري مستیِ        در اوجم نبود  پرواز ِر ـــــــــــشھپ

 ^مم روحِ موزونت دميدـــــــــدر ک       ر در تنم خونت دميدــــــــديگ  جانِ 

  را به من آموختی انی ــــــــــــزندگ       روختیـــــــــــــتا که آتش در دلم اف

  رچه ھست و بود منـخاک کردی گ       پود من و تار ــــــرچند  ھ  سوختی

  وق و مستيم آموختیــــــــش شور و   راِز ھستيم آموختی     ک ـــــــــــــــلي

  ان و پيکرمــــــج  به  افگندی آتش        تی در ساغرمـــــــــت  را ريختا َميَ 

  وشيدن گرفتج  نور ای ـــچشمه ھ       رِق تو درخشيدن گرفتـــــب که  تا 
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  ھای راز شدـــــــــــــگنج خود کليِد        م باز شدــــــــبه چشم  رازت پردۀ 

  انِب دنيای دلــــــــــــــره گشودم ج       از تپيدنھای دل  دومتـــــــــــــق  با

  دم پر و باِل ھوســــــــــيک سوختم        م اين چنين آتش نفســـــــاز تو گشت

  ن آھنگ يافتـــچني  بی سازم  سازِ        ِر من رنگ يافتـــــبرگِ دفتدر تو 

  ِر من جھانگرد از تو شدــــمرغِ فک       ِه درد از تو شدــــــــقلب من منزلگ

  آِه شعله گون  اهِ ــــــــجوdنگ  گشت       ِر آلوده خونـــــــمجم  اين سينه ام 

  رياد من گرديد تيزــــــــــــــخنجِر ف       ورۀ بس شعله خيزــــــز آتشِ اين ک

  پيچ و تاب  راهِ  رفت ــــــــآِه من بگ       رفت رنگِ التھابـــــمن بگ  حرف

  نزاکتھای غم  شرحِ   مــــــــــــتا دھ    و بجنبانم قلم   ـــــــــــــــچون به ناِم ت

  اره ھاــــــــــــآب سازد خ کاتش آن       ر پاره ھاـــــــــميجھد از خامه اخگ

  کشان در اوِج نورــــــرفته ام تا کھ      مرغِ سبکباِل غرور   ونـــمن که چ

  جبين ميسايم   تو  دمھایــــــــق  در

  دروِد آتشين  ويمــــــــــــميگ بر تو 

  

  


