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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد   

  

   )دو بيست و( 

  

  آرزوھا

  

آسمانھا رازِ ـــــــــــــــف بر   پر زنم        قابیعُ  د که مانندِ ــــــــــــــخواھ دلم   

کھکشانھا اوجِ  حِ ـــــــــــــــفت  سرودِ       آتشينم  با صدایِ  م ــــــــــــــــــبخوان  

جھان را از نھيبم  مـــــــــــــــبلرزان       دـــکه ھمچون خندۀ رع  خواھد دلم   

انمانسوز لھيبمــــــــــــــــخ  برقِ   ز      شب را  دشتِ   زارِ ارــــــــخ بسوزم   

شب را امِ ـــــــــــک  پاره  پاره  نمايم       مغرور دلم خواھد که چون خورشيدِ   

شب را نامِ   اودانهـــــــــــــج بشويم        تاريخ نور از لوحِ  رمِ ـــــــگ  موجِ  ز  

جوھاو  جست راغِ ــــچو  شوم چشمِ        صبح ون اخترِ ــــدلم خواھد که ھمچ  

آرزوھا زمينِ  در  م ــــــــــــــــبروي       اميد ھد که ھمچون بذرِ واــــــــدلم خ  

نوردمان درــــــــدر بياب ان ـــــــبياب       وی وحشیــکه چون آھ خواھد  دلم   

دموفان به َگرــــــط رسد   که نتواند       مست ک خيزانه وـــبُ و سُ   چنان تند  

دريا وشِ ــــــــــــــبغلتم مست در آغ      سرکش   موجِ  نواھد که ھمچودلم خ  

دريا وشِ ــــــدر گ  سفَ نَ   ھر بگويم        لب را ای تشنهــــــــــــــــپيام Jله ھ  
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لۀ سرکش برقصمـــــــــــشع ورِ به دَ        مجمر که ھمچون دودِ  واھد ــخ دلم   

آتش برقصم  خلوتِ   زمِ ــــــــــــبه ب      سمندر  که مانندِ   واھدــــــــــــخ  دلم  

جنبش آئين ارِ ــــــــــــــبھ شوم پيکِ        پرستو مانندِ   که واھد ـــــــــــخ دلم   

ای رنگينـــــــھبه رقص آيد ھمه گل       ۀ منـــــــچھچ  مژده بخشِ   سازِ  ز   

را فروزمـــــــحص  در دلِ   چراغی       ون Jلۀ سرخــھمچ  که  خواھد دلم   

بيابان را بسوزم ارِ ــــــــــخ و  خس       ز قلبمـــــــــــــــآتشخي  داغِ   برقِ   ز  

س افسردگان رافَ وش آرم نَ ـــــــبه ج       ون بادۀ عشقـــکه ھمچ  خواھد دلم   

ردگان رامُ لر دِ ــدگ انِ ــــــــــــدھم ج       شاناری به رگھای تِن ـــــــــشوم ج  

ی راازه اــــــــــتنوای  به ساز آرم        احساس تارِ  ز سازِ   دـــــــخواھ دلم   

ی رابلند آوازه ا  دم  يک م ـــــــــکن       شناسینا ارِ ــــــــــدي ازارِ ــــــــــبه ب  

  

 

 

 

  


