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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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  اشعار الھوتی  

  جاويد: فرستنده 
  ٢٠١٩ اپريل ١١

  

  )چه توان کرد؟(
 توان کرد چه  است و مکدر شده، با جان جان       توان کرد چه  جانان، یرـــ مھی ب  ھمهني ابا

  چه توان کرد رغان گلستان،ـ به مهي گرزـــج       اديص  ۀانــــ خ ن،ـچمصحن  بود  که   اـــآنج

  چه توان کرد طاني ش به جنان است، ِانـطيش       ميدي ند  فتنه  از زــ ج  به الش،ـ خ ِندمـــ گ از

  توان کرد چه ان،ـمي ا ِزنــــ دل و رھ ِ دزدبا       انــمي ا ِزنــ رھ  دل و ِ دزد دَُو ب  که چشمش

 چه توان کرد ان، ـ دام  به  اشک ِختني رزـج       ربتـ و غی ارـمي و بی دست  یر و تھــ ھج با

 چه توان کرد ژگان ـــ م اوکـ ن  آنـی  سختبا        کرد  منی  رنجور به  ل، رحمـ اج  که رميگ

  چه توان کرد انيرـ گۀ ديــد  نيا  وششـ ج با       خي ب  از رکندـ ب راـــ م اديــ بن  که  است زود

  چه توان کرد راني وۀ انـخ نيا  به  ،یوا ی ا        من  دل  امروز  بود رانيــ از ا  تر رانيـــو

  چه توان کرد دانـ وجی ريـــوگـــجل  به  اــام       ستيرقــ ت  راه ن،ـ وط  به انتيـ خ  که مــدان

  چه توان کرد  نگھبان،خانه  نيادر است دزد        استري ام وزامر زه اش ــ دل غم  کشوررـب

 چه توان کرد ادان ــــ ن ِ آدمبا  ،وــت ربانــــــق        دغل منکر عشق است؟خيش رو به چه: یگفت

  چه توان کرد زندان،   به  صفت افتاد وسفي        داشت  نگه که ھر   وطنی خاي زل ِوســـنام

  چه توان کرد بان،ي رق وادارــ ھ ستي ن چون        ندارد اريـــــ  ِرَ د به ره  ا، ـــ می توـــــــالھ

  چه توان کرد دان،يم  به  غيـــ ت آختن  زـــــج       د سودــ ندھ انــدام  به  اشک  ختني ر ونــچ
  

 ١٩٢١ جوالی بول،انتاس

  

  

  

  


