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  اشعار الھوتی  قطعه ھا و منظومه ھا

  جاويد: فرستنده 
  ٢٠١٨ جنوری ٠٢

  دوستم

١  

  واھـیـ  بيـــرق  مشروطـه خشد  پا  به      م شاھـیــ ضد ظلبهدر ايــــران چـون 
    زيــــر سرخ  پــرچـم  عھــــد بستهبه     ر سو، دسته دسته ــــھـــا  زھمجاھـــد 

  مــ  تھـــاجـدرــــــان  ـدندــ آم ــح ـمسلــ      ردمـــــــبه  دفـــــع  خصـــم  آزادی  م

  به يادم آيــد ولـــی  چــون  روز پيش،        سال از آنـدمشدکنون  بيش از چھــل  

  ـودمــق  پيمـــــان  بسته  بــ  خلراه  به     ودم ــم  رھبــر يک  دسته  بکه  من ھــ

  ـز از دوست دشمنــکه  می داد  او تمي      ـرکب  منــسمندی  تيـــــز  دو  بــد  م

  به دنبالـــــم  چــو سگھــــــای  وفـا دار     روان  می شد  ميـــان  کـــوی و بازار 

  ردهـــل  مــادم  مثـافتـ ـی ـم  ـونـــــنگ     زين  من تيــــر خـورده ِاگــر از پشت  

    نمــی  دادره  راَبـه  دور مـن کـسی        ِبه سم،  خــاک  زمين می داد  بـــر باد

  ،  مــی کــــرد خندهزنز شادی  شھيه       چو  بـر  می  خـاستم  از خــاک  زنـده

  سياھـی در  ی شد ـبه مــا  نـــزديک  م     ی ـی  شاھوگـــر شب  بخشی  از اردو

  !ن  بی خبــر آمـد،  خبـــر دارـکه  دشم     مــــرا  با  پـــوز خود  می کــرد  بيدار

  ع  می شدـِشيـری  وقت  حمله  جمچو       دو گوشش راست ھمچون شمع می شد

  ی  داشتـم بـاز    خــود نفس در سينۀ       باز مـی داشترا وسعت چشم ھــا  به

    می گشتبازرا  ــوظيفه  کــــرده  اج      وگــر  جمعی   زما  از کـــوه  يا دشت

    و بـاران بادخبـــر، چون  باد سنج از      به جنبش  اسب  من  مــی داد  از آنـان

  ران  بود رزم  آو ھمـه  ـا  ـزيــــز معـ     سخن  فھــم  و جسور و مھـــربان  بود

ْوی نه کذب است ونه اغراقـاين دعدر   ـاقطاسب ھــــا  که گـــويـم  بـود  بين       ِ

  بخـشيـدم  او  را» دوستـــم « کـه  نـام       چنــان  در  دوستی  سنجيـــــدم  او  را

  ادامه دارد


