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 Literary-Cultural ادبی ــ  فرھنگی
 

  ي,نی لبيبـــــــــــــــــــج

  ٢٠١۴فبروری  ٢۶برلين ــ 

  
  

  

  

  
  

  فراَمرزابوالقاسم 0ھوتی، شاعری 
 )قسمت نھم(

چکامه ھای زير بر مبنای اشتھار آنھا در ميھن سنائی، مولوی، بيتاب، واصل، پژواک، رابعه و 

... يِن احمد ظاھر، استاد رحيم بخش، ساربان و جامی و بيش از ھمه به دليل پيوند آھنگھای دلنش

  :با اين ترانه ھا، برگزيده شده اند

 پشت در دويدمصد ره در انتظارت تا 
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  کار افتاد آنگه به سر دويدم پايم ز

  ت وعدۀ توقصد ره سرم بدر خورد، چون و

  تر دويدمتر شد، من تندھر قدر دير

  سوی در شنيدم ی زانيتا يک صدای پا

  جستم، ترا نديدم، بار دگر دويدم

  گويت از خواب و خور گذشتمو  در فکر گفت

  در انتظار رويت، شب تا سحر دويدم

  مست خواب راحت، من مضطرب نشستم تو

  اين بيخبر دويدم زاتو فارغ از من و من 

 شب رفت و پيش چشمم دنيا سياه گرديد

  خورشيد من نيامد، من بی ثمر دويدم

  نديد چشمت! شايد دل تو ميسوخت، بھتر

  چون با لبان خشک و چشمان تر دويدم

  اکنون، ترا که ديدم، در پای تا سر من

 جانم مگر دويدم؟ ،يستآثار خستگی ن

******  

   را بين ، بزم من و دلمن خوانم و دل رقصد

   را بين ، عزم من و دلگور از پی غم کنديم

  در رھگذر جانان ما منتظر فرمان 

  را بين ، نظم من و دلسر در کف و جان بر لب

  د و من جنبمت، دل غلمن افتم و دل خيزد

  را بين لبا عشق قوی پنجه رزم من و د

  ھر کس که ز وی بوئی از عشق نمی آمد 

 را بين ، حزم من و دلما ديده از او بستيم

  يك دل و يك دلبر –، من دل يار و مرا دارد

 !را بين ملك وفاداری رسم من و دل در

******  

   نشد يک لحظه از يادت جدا دل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  زھی دل، آفرين دل، مرحبا دل

  دم آسايش ندارم ز دستش يک

  دانم چه بايد کرد با دلنمي

  ھزاران بار منعش کردم از عشق

  مگر برگشت از راه خطا دل

  به چشمانت مرا دل مبت\ کرد

  ، مصيبت دل، ب\ دلف\کت دل

  ازين دل، داد من بستان خدايا

  خدا، دل: ز دستش تا بکی گويم

  درون سينه آھی ھم ندارد

  ستمکش دل، پريشان دل، گدا دل

  گردنش را بسته زلفت به تاری

  فقير و عاجز و بی دست و پا دل

  کويت بر نخيزد بشد خاک و ز

  وفا دلقدم دل، بازھی ثابت

  عقل و دل دگر از من مپرسيد ز

 !چو عشق آمد، کجا عقل و کجا دل؟

  دل نالی، دل از تو تو، _ھوتی، ز

 !حيا کن، يا تو ساکت باش يا دل

******  

 يا اغيار يا ھردو؟ وطن ويرانه از يار است

 مصيبت از مسلمان ھاست يا کفار يا ھر دو؟

 دانمخواھی زنند، اما نميھمه داد وطن

 وطن خواھی به گفتار است يا کردار يا ھر دو؟

 كند ايمنوطن را از خطر، فكر وكي\ن مي

 ار يا ھر دوو يا سرنيزۀ يك لشكر جرّ 

 نشينان داد بر دشمنوطن را فتنۀ مسند

 دم بی دانش بازار يا ھر دو؟و يا اين مر
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 کمند بندگی بر گردن بيچارگان محکم

 نار يا ھر دو؟بند سبحه شد يا رشتۀ زُ  ز

 به قتل و غارت دھقان و استثمار زحمتكش

 فقط مسجد بود بانی و يا دربار يا ھردو؟

 بنای ظلم و استبداد صنف مفتخور، ويران

 شود يا داس جوھردار يا ھر دو؟ز چكش مي

 کند عمداً مت ملت تغافل ميوکيل از خد

  و يا باشد وزير از مملکت بيزار يا ھر دو

 دھند امابه مجلس نسبت ايرانفروشی مي

  دانم كنم اقرار يا انكار يا ھردونمي

  گويموکي\ن و وزيرانند خائن، فاش مي

  وددر زير تيغم يا به روی دار يا ھراگر 

 دھد ناچار، _ھوتیتو را روزی به کشتن مي

  !دوزبان راستگو يا طبع آتشبار يا ھر

******  

 

 


