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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

   ٢٠١۴فبروری  ٩برلين ــ 

    

  
  

  

  
  

  

 فراَمرزابوالقاسم 0ھوتی، شاعری 

  )قسمت ھفتم(

بيتاب،  جامی، واصل، سنائی، مولوی، ابعه، رچکامه ھای زير بر مبنای اشتھار آنھا در ميھن 

استاد پژواک، و  بيش از ھمه به دليل پيوند آھنگھای دلنشيِن احمد ظاھر، استاد رحيم بخش، 

  :با اين ترانه ھا، برگزيده شده اند... ساربان و يعقوب قاسمی، 
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 ستزندگی در کار ني  بندگی گر شرط باشد،       بندگی در کار نيست ،ر سر آيدـزندگی آخ

 مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نيست       ر فشار دشمنان آبت کند، مسکين مشوـــگ

 بارندگی در کار نيست برو: آسمان را گو       رر ببارد بر سرت باران دُ ـــگ با حقارت 

 در کار نيست ن، اينچنين دارندگیـدورش افگ       ر که با وابستگی دارای اين دنيا شویـــگ

 در کار نيست افگندگیسر که ،جان ده و رد کن       ند در تنتبوسی سر بماشرط پاي ر به ـــگ

 ل اوستKزادی انسان و استقآی ــــــزندگ

 بندگی در کار نيست! بھر آزادی جدل کن

******  

 اھم اينستـــــــبی پن  دل  درد      شده ام گناھم اينست اشق ــــع

 م، سپاھم اينستـــــمن شاه غم      صف بسته ھميشه گرد من غم

 مم، گياھم اينستــــــباغ غمن       ل منـــــاز گ  نرويد جز درد 

 اھم اينستـــر غمم، رفـبح من      ند موجز دل جوشد سر و خون به

 ته آھم اينستــــــــــدر سينۀ تف      نفسم، چو يخ شود آب سنگ از

 شب سياھم اينست ان ـــــــــپاي      افورـشد موی سرم به رنگ ك

 واھم اينستــــــدر زنده دلی گ      ستيزمشه ميــــــــمرگ ھمي با 

  ر تيرــــــــا اگــــوف بارد ز رهِ 

  م اينستـــه راھواپس نروم، ك

******  

 آرزويت، گر نميدانی بدان  در م ــــسوخت      عاشقم، عاشق به رويت، گر نميدانی بدان

 خواھم آمد من به کَويت، گر نميدانی بدان      رقيبو و حيله و مکر  و بندزنجير  با ھمه

 گر نميدانی بدان ،جويت و  ھستم اندر جست      سخن، من ُسست پيمان نيستم گوبد ازمشنو 

 دانی بدانبه بويت، گر نمي  ردمـميگ  زنده      بر سر بالين من  مردن بيائی از  ر پسـگ

 دانی بدانگر نمي ،ار مويتـرا ت  آن  بسته      سر کويت نرفت ازدگر غير  اينکه دل جای
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 زد به رويت، گر نميدانی بدان بوسه خواھم      کورش کند حسرت، يا ز غم بميرداگر رقيب 

 آرزويت، گر نميدانی بدان  در  تمــــسوخ      عاشق به رويت، گر نميدانی بدان عاشقم 

 دانی که اين bھوتی آواره کيست؟چ ميـھي

 دانی بدانگر نمي ،ويتـــــــنک  روی  ۀبند

******  

 ما تا کی؟نُ کم انان ــــــــج راق آتش بجان افروختـف

 فا تا کی؟ـــــجسان پر اين الم سوختـــحه دل عالم ب

 فا تا کی؟ـــــجسان پر اينما تا کی؟نُ کم انان ـــــج

  ؟ا تا کیـــــــوف چندان بی

 ون بخندم يار، تو ياری نميدانیــــــــــــرنجی چب

 ريم زار، دلداری نميدانیـــــــــــچون بگ  بخندی

 واھم بار، غمخواری نميدانیـــــبخ  چون برانی 

 من عشقت جنون آموخت، آخر اين ادا تا کی؟ه ب

 فا تا کی؟ـــــجسان پر اينما تا کی؟نُ کم انان ـــج

  ؟ا تا کیـــــــوف چندان بی

 یئم را نميبوــــبا منت جنگ است، صدق ھميشه

 یئرمم را نميگوــــم ناخنت رنگ است، جنزخو

 یئسان دلت سنگ است؟ حالم را نميجو چر اين

 انت، بK تا کی؟ـــــدنيا ديده ام را دوخت مژگ ز

 فا تا کی؟ـــــجسان پر اينما تا کی؟نُ کم انان ـــج

  ؟ا تا کیـــــــوف چندان بی

 تو گر، يکدم ن، زاين بيش مانم بیـبحالم رحم ک

 يخواھمھان پيوند، جان را ھم نمـــــــــبُرم از جبِ 
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 وتی در اين عالمـــــــھمه صاحبدbن گويند، bھ

 ا آموخت، با او بيوفا تا کی؟ــــــــــفقط درس وف

 فا تا کی؟ـــــجسان پر اينما تا کی؟نُ کم انان ــــج

 ؟ا تا کیـــــــوف چندان بی

******  

 م را بلبلی کاواره شد از bنه ميداندــــــــــــــغم      در جھان پروانه ميداند را  م ــــــــسوز دل فقط 

 م، يارم مرا بيگانه ميداندــــــــــــغ ننالم چون ز      حال منه سوزد بغيرت، غير مي نگريم چون ز

 مرا ديوانه ميداند  اينھم  من،ه دد بـــــــھمی خن      وۀ خود را به دل گفتمـــــــبه اميدی نشستم، شک

 م که داند يا نميداندـــــــــــولی ميميرم از اين غ      ه دردش را ھم از جان دوستتر دارمک جان اوه ب

 مو اين داستان را شانه ميدانده مو ب ن ــــــوليک      شداندر سر زلفش چه خونھا ــک  کسی نميداند، 

 !ر، چه ميپرسی عKج جان بيمارمـــــــنصيحتگ

  انانه ميداندـــــــــــــاصول اين طبابت را فقط ج

 ******  

  

 


