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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ  فرھنگی
 

  ي,نی لبيبـــــــــــــــــج

   ٢٠١۴جنوری  ٧برلين ــ 

  

  

  
  

    

 ابوالقاسم 1ھوتی، شاعری فراَمرز
  )قسمت ششم(

  

 بيتاب،  ،واصل ،جامیسنائی، مولوی،  ،رابعه وطنای اشتھار آنھا در چکامه ھای زير بر مبن

 ،استاد رحيم بخش احمد ظاھر، ،ساربانيوند آھنگھای دلنشيِن دليل پبيش از ھمه ب و... پژواک، 

  :با اين ترانه ھا، برگزيده شده اند... و  استاد يعقوب قاسمی،
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 نكن ز با، من ، ای مهِ مننجيده به ديده ر

  نكنز نااين ھمه                                             

 نكناز ندااه غلط ــــــنگنه گو اينمن به 

  نكنز نااين ھمه                                             

 داری منپا  فسانۀاز ا الم ـــــــعد وَپر ُب

  ز وفاکاری منو                                            

 نكن از نداورر شبھه ـــــــنظ  با  مراتو 

  نكنز نااين ھمه                                             

 کرد  گيرمنزميتو   ایـــر جفبا ، عاقبت

  م کردپيرو خسته                                            

  نكن ز نو آغاجور ر ـــــــگدخسته من با 

  نكنز نااين ھمه                                             

 نيست ھوتی R ن دلچودل،  :که گويند ھمه

  عمری زيستخطا بی                                       

 نكن در راستی اين دل ممتاز  ھه ــــــبُش

  نكنز نااين ھمه                                             

****** 

 م ھمه افسانۀ خود راـــگفت  تو در عشق        رزانۀ خود راــــــــــف  دل ديوانه نمودم 

 چ کسی خانۀ خود راــــــــھي نزند  آتش        جانمه ی شعله باغير از تو که افروخته 

 پروانۀ خود را  ان دلــــای شمع، مرنج       را تو مسوزانر دگری ــمن زنده ام، آخ

 جانانۀ خود را ان باخته ـــج  ،ھر دلشده       باختن من ھنری نيستر تو سرـــــاز بھ

 ک بی Rنۀ خود راـر، اين مرغبَ باز آ، بِ        د و نام تو گويدوَ ه دَ ــکوچه ه بـکوچ دل 

 گ زدن از بر دلبر نشود دورـــــــبا سن

 شناسم دل ديوانۀ خود را  وبـــــــمن خ

****** 
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 ت سرای درد است خانۀ منـخدور از رُ 

  سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

 جان گذشتم جانان من که گشتی، ديگر ز      شادی، از آسمان گذشتم ز را ــــــت ديدم 

 ون سرای درد است خانۀ منــــبی تو کن      من از جھان گذشتم: واھیـآخر خودت گ

 سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

 سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

 

 تو  پيمان من توئی،  م،ـصدق پايبند  من       تو  رمان من توئی،د  من دردمند عشقم،

 ت سرای درد است خانۀ منـخدور از رُ        تو  ايمان من توئی،  ی، تو،ـاميد من توئ

 سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

 سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

 

 سر ندارمه ز از خيال عشقت فکری بـج      يار دگر ندارم ،ر از تو من به دنياـــــغي

 ت سرای درد است خانۀ منـخدور از رُ       ارمند ن دست از تو برــسر ميدھم و ليک

 سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

 سرد است خانۀ من ؟یئخورشيد من کجا

****** 

  دل را ببين، دل را ببين

 در کوی جانان آمده

 سر واژگون، تن غرق خون

 افتان و خيزان آمده

 

 خواھد که جان پيشش رود

 جانان در آغوشش دود

  دنيا فراموشش شود

  مست است و مھمان آمده

  را ببين، دل را ببيندل 

 !در کوی جانان آمده
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 دبا انکه راھش تنگ بُ 

 دھم دور و ھم پر سنگ بُ 

 جنگ بُد با رھزنان در 

 فاتح ز ميدان آمده

 دل را ببين، دل را ببين

 !در کوی جانان آمده

 

 گل ديدش و در خنده شد

  بلبل از او شرمنده شد

 ...طوطی به نطقش بنده شد

  هدل نيست اين، جان آمد

  دل را ببين، دل را ببين

  !در کوی جانان آمده

 دل نيست اين، ديوانه است

 ديوانۀ جانانه است

 پر درد و پر افسانه است

   از بھر درمان آمده

  دل را ببين، دل را ببين

  !در کوی جانان آمده

  

  ساقی بساطی نو فگن

  مطرب بيا چنگی بزن

  Rھوتی شيرين سخن

  امشب غزلخوان آمده

  ل را ببين، دل را ببيند

  !در کوی جانان آمده

 

 


