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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  حميد .ش :فرستنده 

  ٢٠١٣ فبروری ١٧

  

  "داوود سرمد "اشعار بر گزيدۀ زنده ياد 

 )چھار (

 

 خشک مغز  
 

  ای شيِخ خشک مغز

  ای بی خبر که در قفِس تنگِ ذھن تو

  ه بال وپِر اعتقاد تومرِغ شکست

  در دانه ھای وسوسه واضطراب وبيم

  زند  منقار می

  تا چند پرده ھای  فريبندۀ   خيال

   ماننِد سايه ھا

  زند در پيش چشم تو ديوار می

  تا چند می پزی 

  در کارگاِه مغِز تب آلود خويشتن

   پندار خام را

  کنی  تا چند می

  بيھوده زمزمه

   در کنج ھای معبِد فرسودۀ کھن

   در گوِش سايه ھا 

  پندار خام را 

  ای شيِخ خشک مغز

  ای بيخبر ز راِز نھان در کالِم نغز

  من نيز ھمچو تو 
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  يک عمر پيش پای خدا سجده کرده ام 

  بايک جھان خلوص وصفا سجده کرده ام

  که عاقبت   تا آن

  تاريک خانه ھای خيالم فروغ يافت

  آن وعده ھای پوچ وفريبنده را ھمه

  يافتيکسر دروغ 

  در گوِش ھوِش من

   بھشت وجھنم دگر مخوانۀافسان

  کھنه بساط شعبده بازی پوچ را

  از پيِش چشم من 

  جای دگر کشان 

  زيرا که من دگر

  بی باورم به تسبيح به دستان خرقه پوش

  بی باورم به کور تميزاِن کند ھوش

  بی باورم به وھم

  بی باورم به پوچ

  بی باورم به ھيچ

  آن جوی ھای شير 

  آن چشمه ھای شھد

  در روضۀ بھشت

  ارزانی تو باد

  آن حور ھای مست

  آن چلچراغ ھای فروزاِن زرنگار

  آن ميوه ھای خشک وتری را که چيده اند 

  در خوان وھم تو 

   مھمانی توباد

  اما ھزار بار 

  افسوس من زدل 

  بر اين ھمه

  يک بار چشم خويشتن 

  ای شيخ باز کن 

  ت تا نيک بنگری که اينجا جھنم اس

  در کوچه ھای غربِت اين شھر مسکنت

  کانون صد مرض

  چندين ھزار پير وجوانش زغم تباه
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  صد ھا ھزار کودک ِمعصوم وبيگناه

  زنند در موج ھای آتش وخون غوطه  می

  در سنگالخ رنج

  باِر ھزار

  !آری 

  اينجا جھنم است

  بايد که روز ھا  

  بايد که سالھا

  بايد که عمر ھا 

  دن بسی گداختدر کوره ھای سرِخ تپي

  تا آنکه زين جھنِم سوزان بھشت ساخت

  کنم تکرار می

  بايد از اين جھنِم سوزان بھشت ساخت

                    

 "سرمد                           " 

  

  

  

 


