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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 
  

  )هنُ بيست و ( 
  

  ؟؟؟، بارانی نميباردتيره ابرِ  مگر روزی ز

  

  اگر تا اين زمان

  افسردۀ تاريک اين خاکسترِ  نمناکِ  از بسترِ 

  سرخِ اخگِر داغی نروئيده خونين و لِ گُ 

  اگر تا اين زمان

  غمگين اين دشِت تب آلودۀ از سينۀ

  خروشان چشمه ھای خون نجوشيده

  نميبايد چنين پنداشت 

  سرِد بی بھاران را زرد و که مھرِ 

  چرکينش ھزاران لکۀ ننگ است که در دامانِ 

  آھنگ است  غرب، گامشتند زوالِ  و در سيرِ 

  جاودانی نيست غروبِ 

  دروغين را  چو خورشيدِ 

  فروغِ پرتو افشانی

  آسمانی نيست رگِ بز چو خورشيدِ 
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  ولی بايد چنين فھميد

  ست ھاشھپر فشانيھا نھان در زيرِ پر که ذوقِ 

  ست ھاانه در سرــــھای بيباکھوای رزمجوئي

  ست ھاافسرده، اخگر خاکسترِ  ھنوز اندر دلِ 

  ھااخگر در آغوشِ  و

  ست ھاسمندر

  ز اينروا

  ھا نبايد مانداز تپيدن

  پای زندگانی راتيز سمندِ 

  آرزوھای جوان خود نبايد راند رگِ م به سوی شھرِ 

  اميدی را نبايد خواندنا سرودِ 

  وز  کزين وز

  ننگين است ھنجار وکه نا

  آيد انديشه می ، بوی تبِ ھمان

  شاھين است آميزِ غرور را که پروازِ  آنان و

  چنين وز وز 

  ، مگسھا را ستکه بايسته

  ، نميشايدنميزيبد

  ؟چرا اين نغمه ھا را ساز بايد کرد

  چرا درِب دِل خود را

  غارتگِر اميد نوميدی ُکش وبه روی لشکِر ايمان

  ؟به دسِت ناتوانی باز بايد کرد

  ؟روزی ز ابِر تيره بارانی نميباردمگر 

  ؟تخِم طوفانی نميکاردبه ھر سو 

  آن قطره بارانھا مگر ز آميزشِ 

  ھاآن بذِر طوفان مگر از حاصلِ 

  ؟خروشان چشمه ھای خون نميجوشد

  دريا تا در جوی روحِ خوابِ  که

  ؟تند بخروشد
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  تھی از آب دريا را مگر جامِ 

  ؟ی پُر نخواھد کردموج روز شرابِ 

  باورتپش آن موجِ  خيزِ مگر از خون آتش

  ؟نميگردد دھاِن خشِک دريا تر

  خروش آھنگ  آن موجِ  ھستی بخشِ  مگر از شورِ 

  ؟ھا در تِن دريانميسوزد رگِ افسردگي

  شوِر طوفان رنگمگر از خندۀ پر

  ؟نميخيزد صدای نعره ھای خشمناک، از دامِن دريا

  خيزآن روِد طوفان مگر از بسترِ 

  انگيز سيTبیغريو

  بساِن اژدِر ناراِم بيتابی

  ؟نميخيزد

  ؟با اھريمِن افسردگيھا سخت بستيزدکه 

  ؟آويزديِت زشِت نابکاريھا  درکه با عفر

  کِن خشمشبنيانکه با يک جنبِش 

  نای سست تھداِب دروغين راب

  ؟موجھای خود فروريزد آتشينِ  به کامِ 

  زدناز آتش  و

  در پيکِر فرتوِت غوِل کور چشِم پير

  ؟پرھيزدن                                   

  ؟پرھيزدن                                   

  

  

  
 

 

  


