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 Literary-Cultural ادبی ــ  فرھنگی
 

  ي,نی لبيبـــــــــــــج

  ٢٠١۴ مارچ ۶برلين ــ 

  

  

  

 

 

  ابوالقاسم 1ھوتی، شاعری فراَمرز

 )آخر دھم و قسمت(

ی، جامی، واصل، بيتاب،  چکامه ھای زير بر مبنای اشتھار آنھا در ميھن رابعه، سنائی، مولو

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

  :با اين ترانه ھا، برگزيده شده اند... يعقوب قاسمی، ساربان و 
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 ھمت کنيد ای دوستان

 دشمن به ميدان آمده؛

 با حرص خرس گرِسنه

 با مکر شيطان آمده

 

 آمد به قصد جان ما

 بر ضد فرزندان ما

 اين سگ، برای نان ما

 نزديک انبان آمده

 

 ی شرفھاراست، ھار، اين ب

 شمشير ھم دارد به کف

 يک صف شويم از ھر طرف

 جQّد انسان آمده

 

 يک صف شده او را زنيم

 شمشير او را بشکنيم

 پامال و نابودش کنيم

 کو دشمن جان آمده

 

 اردوی سرخ نامور

 در زير حکم راھبر

 بر کشتن اين جانور

 چون بحر جوشان آمده

 

 ھر صاحب ناموس و نام

 راحت بخود سازد حرام

 تا روز ھيتلر را تمام

 بيند به پايان آمده

***** 

 »م اثر نداردــــــــلــيا آه د  رد  ز دل من خبر ندايار ا«
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 )از آثار قديمی(

 

 جز عشق جھان ھنر ندارد

 يا دل ھنر دگر ندارد 

 يا موسم صبر من خزان شد 

 يا نخل اميد بر ندارد 

 يا بر رخ من نميشود باز 

 يا قلعۀ بخت در ندارد 

 يا وصل تو قسمت بشر نيست 

 يا طالع من ظفز ندارد 

 يا دامن رحم تو طلسم است 

 يا نالۀ من شرر ندارد 

 يا تير تو بگذرد نھانی 

 يا سينۀ دل سپر ندارد 

 يا عشق خط امان به او داد

 يا دل ز بQ حذر ندارد 

 يا چشم تو با دلم رفيق است 

 يا شير سيه خطر ندارد 

 باش  يا با دل خسته مھربان

 !يا جان بستان، ضرر ندارد

***** 

  :چند رباعی و دوبيتی

 دلدار مرا ز من مQلی ست مگر

 آسايش دل كار ُمحالی ست مگر

 يكروزه، در انتظار او پير شدم

 ھرساعت انتظار سالی ست مگر

***** 
 ای شب تو به روزگار من ميمانی
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 ای ماه نھان به يار من ميمانی

 زارای ابر سيه، تو ھم به اين حالت 

 بر ديدۀ اشكبار من ميمانی

***** 
 امشب به منت ھوای جنگ است مگر

 دل ميشكنی، دل تو سنگ است مگر

 ھردم ز برم گريختن ميخواھی

 در سينۀ من جای تو تنگ است مگر

***** 
 تو آن ما ھی كه حسنت را ضرر نيست

 تو آن شاھی كه ُملكت را خطر نيست

 به دل راحت بمان وز كس مينديش

 كه در اين خانه، يك جا بيشتر نيست

***** 
 بگردت گر حصار از سنگ سازند

 رھش را چون دل من تنگ سازند

 شكافم قلعه را، پيش تو آيم

 ز خونم گر زمين را رنگ سازند

***** 
 الھی مانَد اين دل، خانۀ تو 

 تو بلبل باشی و دل lنۀ تو

 كتاب كودكان گردد به مكتب 

 پر از حرف من و افسانۀ تو 

***** 
 ديده در دل خانه كردی ز راه 

 سپس، اين خانه را ويرانه كردی 

 نگويم، زانچه كردی يا نكردی

 فقط يك گپ، مرا ديوانه كردی 
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***** 
 كمان ابرو، كمانت را ببوسم 

 سنان مژگان، سنانت را ببوسم 

 كمند افگن، بگيرم گيسويت را 

 صدف دندان، لبانت را ببوسم

***** 
 نه روز آئی كه شادابت ببينم

 نه شب خوابم كه در خوابت ببينم 

 زمين را ميكنم از اشك، دريا 

 چو ماھی، بلكه در آبت ببينم 

***** 
  

از جلد اول و دوم ديوان ابوالقاسم lھوتی، به کوشش و  هصاخلابرای نگاشتن اين مطلب، ب

 ١٩٨۵، سال Middle Eastern, jahan Book Coگردآوری احمد بشيری، انتشارات 

  .عيسوی بھره برده شده است١٩٧۵ن اشعار ابوالقاسم lھوتی، نسخۀ مسکو، سال عيسوی و ديوا

  پايان

 


