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  شعر از الھوتی

  جاويد: فرستنده 
  ٢٠١٧ نومبر ٢۴

  

  ]دور مانده ام از يار واز ديار[
                  

      جـــز  من  که  دور مانده ام   از  يار  و از  دياربستند ھمـــــرھان  ســــــوی  يــار و ديــار  بـــار     
  

  از  کاروان  به  جـــای  نمــاند  به  غيــــر  نــار:          در آتشـــــم  ز فــــرقت   يـــاران  که  گفته  اند 
  

  !خدايت  نگاھدار ای  کـــاروان  که  بــار  دل  و جـان  گــرفته ئی          خوش  ميـــروی  ،  بــرو که  
  

  راه  وطــن  بگيـــــر  که  اين  منزل  غـــــــريب         آب  و ھــــوای  آن  نبود  بــــــر تو  ســــــازگار
  

  ای  بلبالن  عاشــــق  و ای  طـــوطيان  مســـــت         آنجـــــا   که  يافتيد  به  ھنـــــد   وصــــال   بــار
  

   از  مــن  گـــم  کـــــرده  آشــــــيان          نامی  بــــــريد  از  مـــن  دلــــخون   داغــــــداريــادی   کنيد 
 

  عمری  ست  گز جفای تو ، ای چـرخ زشت کيش         در  حســـرت  گلی  شـده ام  ھمنشـــين  خــــــار
  

  دانم  چـــــــرا  ستيزه  کنی  با  مــن ،  ای  فلـک          خــــواھی  به  زينھار  تــو آيم  به  اضطــــــرار
  

  ای  آسمان  بـــرو  ،  که  تو عاجـز  تــری  زمن          ای  چـــرخ  دور شو ، که  تو بيش از منی فـگار
  

  !ن  بــزن          تير ھـالک  ھـــر  چه  بخواھی   به  مــن  ببار تيـــغ  مــالل ھـــــر  چه  تــوانی  به  مـ
  

  !من  سخرۀ  تو  نيستم  ،  ای چرخ  دون  پــرست          من  طمعۀ  تـو  نيستم ،  ای  گرگ  الشه خوار 
  

  شم  ، چه  احتقار؟شمشيرم  ،  ار  بـــرھنه  بمانم  مــــرا  چه  عيب          شيـــرم  ،  اگــــر به سلسله  با
  

ّبيـــچاره  نيســـتم  ،  به  تھـــی  دســـتی ام  مبين          طبعم  خــــزينه  ايست پــــــر از در  شــــاھـوار ُ ُ  
  

  رو  مينــھم  بـه  درگـــــه  يــار ،  اينــم  آبـــــرو          تــن  ميـــزنم   زمنت  غيــــــر ،  اينـــم  افتــخار
  

  ـــرگـــز  نيازمند   نگــــردد   بـه  ھيـچ  کـــس          آنجــا  که  مـــرد  بخــــرد  تــن  ميـــدھد  به کارھ
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