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 بلخ  رهان شبه دامانــد شف هیم یاشكـ

 

 بلخ كــــــهن خـموش و  از آن اوج دخت مــــه 

 ه راـانـزم راز قصۀ  ه داشت ـنـيـدر س

 آن شهر خفته نت    ۀهـــــرخشت سالخــــــــورد

 ار  فسانه نهــــــزارا  خــــامشانــــــهميگفت 

 

 باستان  فر  از    عظمت و از  دوره های 

 ی  زمن و 
 فتنه های چرخ  وز  یی ثبای 

ه ها یپارسائــــــ  از عشـــق  و جنگ و ستت  

 تلخ  یقصه هابس خاطـرات خرم و بس 

 

 ـهـام خوش بـش
 
 انـه ز آسمـ د و مـار ب

 كاخ كعب و باغ درختان نظاره داشت  بـــر 

 آنجا كه بيگمان  یبنشسته بـــــود دختــــــر 

 ت شرشك بدان ماهپاره دا صـــد مـــاهتاب

 
 ســـــرمست از شمـــيم گــــل و نگهت چمن 

 بود   پروردگار  ۀمحــــــو شــــــكوه جلو 

 چنان ز شوق  بگشوده لب به وصف طبيعت

 ود ـب ار ــهـب   یراـتــرانــه س كــــه او   یوئـــگ

 

 ز عشق سوسن و سنبل قلم به كف  یگاهـ

 ه هاـاخـش یوش به نجواـاده گـنه یگــــاهـ

 راز طاق نگارين كـــــــاخ شعر ـگـــه از فـــ 

 بــــگشوده چشم دل بـــه خــــرام ستاره ها
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ه ها یشاخـــــه ها یاز ال  درختان به ستی 

 د ـدميـی مـه  ی  پيـــــا  شقـمهتـــــاب نـــــور ع

 حسن بوستان  ۀجـــــوان فــــــريفتدخت 

 ل امــيد ــــك نظــــاره گــــر آن گــلچشـــم ف

 

 رسشــــار جلوه بود كه ناگه در آن سكوت

 بــــگوش او  ی ســــم ســـوار  یآمـــد صـدا

 ريد دلش از طرب تپيد گون نيك بنـچ

 بـرده هوش او  یت كيست از كف و س دان

 

 زغـالمان كاخ او  ایبكتــــاش بـرده 

 باغ  یسپيد روان بود سو بر توسن 

 مـرغ طرب به سينۀ او پر زدن گرفت

د از او رساغ یرو كـرد سو   باغ كه گت 

 ليـــكن بــــــخود نهيب زد و گفت: رابعه

 چيست؟  ر كه گم  ندان  ويش  خام قا مآي

 او یراـاز بــ ی زاست دل بـــدهــــآيا س

 كيست؟   او را ببي   كهو    تـو از تبار خرسو 

 

 بكتـــاش بـــــرده ايست به درگاه قرص تو 

 است بيشمـــار   غـــــــالم تـــــــــرا  مانند او 

 تو  یدر هوا و بس ت شاه بــلخ ختو د

 چه كار است؟ آيــــا تـــرا بــه كــار غالیم

 

 ايوان كــــاخ شد  ز  ايـــن را بگفت و دور 

 گه كـــه آن سوار بـــه بـاغ حرم رسيد وان 

 عه ـب رابـلـدر ق  یرار ديــگر ــامــــــا ش

 تپيد  رمجنان كــه دلش ال چ شدور شدر  
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؟  گفتا كــــه چيست، بهر چه آنجا ستاده ی 

 آيا كـه نيست خــــواب به چشمان تو مگر؟ 

 ام   پاسداری  این   که پهره دارم و   گفتا 

 و زر  خوردن و خوابست و سيمز    خوشتـر مرا

 

 هـــرچند بـــــرده ام به نگاه های ديـــگران

  مــــهر 
ٔ
 و  وفـــــاستم ليكـــــن است  حلقه

 م ـنـك  یاگـــــــر افســـر   روز كـــــارزار    در 

  در راه صـــــدق ليـــــك غــــــالم شمــاستم

 ببست  فرو رابعه و لب  گشت خـاموش

 ویشـخوابگاه خ  وی ـرو بسوانگه نمود 

 صد آرزو به دل  با صد خـــيال در رس و  

ياه خويش سد به زلف یكش  یهمـ  یدستــ  
 

 آنشب نــــگـاه دخـــــت جوان تا سحر نخفت 

 بـــــا خود بگفت عشق چه ارسار زندگيست 

 مذهب و نژاد  ی  مـــــرز دين شناسد و  ی  

 به كشور دل اصل بندگيست یچـون خرسو 

 

 ــردا كــــــــه آفتاب زرفشان نــــــوبــهارفـــــ

 بـــــر خـــوابــــــگاه رابعــــه تابيد از سپهر 

 به چهره داشت  یوان تبسم ناز جت خد

رسود مهر عشق و  ترانۀرسمست از   
 

 بـاغ ديد یاز جــــــا جهيد بـــــا شعف و سو 

 با رسور رخ گلزار  گشــــود بــــر   یچشمـــ

 جـــــــام عقيق اللـــــه و چشــــم بنفشــــه ها 

 ورـرق نــغ دــ ورشيـخن ـروش یاز خنـــده هــــا
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 چون رابعـه به باغ شد و هر طرف بديد

د   ختی  او   از    بكتــــاش را نيافت كــــــــه گت 

 ليــكن به خود بگفت كه چون شب فرا رسيد 

 رـدگ  دم كــــــاخم  یپاســــدار آيــــــد بـــــــه 

 لــيـك مـــــــــن و  او پــــاســــدار جان منست 

 اوستم  یو  وفــا ها در بنـــد پـــــاس مــــهر 

 بـــــه دلم كار ايزد است یدانم كـــــه مهر و 

 اوستــم یبــــه تمـــــنا چـــــرا چني   ورنـــه 

 

 دام بكنم تا رهم ز  ن  هـــــرچـــــــند تـــوســـ

ور 
َ
 م ـردنـگ  این حلقه تنگت  بشود  د

 فس و ليك ق بـا آنكه درفتاده ام انـدر 

 زنم بــر افالك پر  بــــر بــــال عشق بــــاز 

 

 ا چــه قدری  ــدا بـنــگر كه نــــور خـ یبــار 

 است تـــنيدهدر تـار و پود عالم هستــــی 

ه فام  از فيض عشق اوست كـــزين خاك تت 

ه و گـــــل رسكشيده است   رنگ حيات و ستی 

 

 ایدر راه عشق گــــــــرچه غالمم به برده 

 وشته اند ن نسانیوشت من انرس ادم كـه ش 

 ن        مــ روان دميدهطـــــور خـــــاك  شايــــد ز       

ار ع كـاينسان  رسشته اند  انمجق بـه شرسر

 
 فيض عشق  ز  و رابعه هرشبگذشت   یچند

 زود ــف خن به گنج معای  هیم ـقد سـن

 بــا شـــعر نــاب و بـا غـــزل آبــدار خويش 
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 رسود  بـــا هــــر تـــــرانه نغمۀ دل را هیم  

 شتاش نيـز عکب
 

 سينه داشت به   ق بزرگ

 و از غايـــت ادب یليـــــكن بـــه پاس مـــرد

 گداخت  رساپا هیمشمع  وچهمبــــا آنكه 

 لـــب یرو  داشت رمت ویحوت کمهر س

 

 رابعه و بكتــــــاش و  آمــــــد بهار ديــــگر 

 روزگــار فــــــــارغ ز فتنه هـــــــا و ز تهديد 

 كنار هم   وان درجل  خدو ن ونچبودند 

 بر كنار  شاداب و پـر طراوت و از غصه

 

 تا آنكه كعب ديـــده فروبست از جهان 

 وز مـــرگ شــــاه بــــزم طــــرب شــام تار شد

 رابعه   مغرور   حــــارث چـــــو آن بــــرادر 

 دشپدر بــــه بلخ كهن شـــهريــار  یجــا

 

 خلق را بكشت   یآهنــــگ جنگ كــــرد و بســ

 ستمـگران  رســم  بــــر تخت تكــــيه داد بـــــه 

 نمود  دگــــــر  ر ـشه ۀـــبـــكتــــاش را روانــ

 نشان   یو  نبـــاشد ز  در حـــــريم كـــــاخ  تــــا 

 

 زان پس نمــــود امـــــر كـــــــــه منبعد رابعه 

 ن به لب خاز شعر  وز كتــاب نيـارد س 

 زن است ۀپيش یو نـــ هنه شيو  یشاعر  ونچ

 شاهان با نسب  نــــــی
ٔ
 در خـــــور سالله

 ن كنـون كـــه شهرت اشعار رابعه کليـــ

 بود رسـيده  تــــا ديـــار بخــــــارا   بـــلخ  از 

 كـــس را تـــــوان نبــود كــــه مــــانع آن شود
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 كـــــآهنگ آن بـــــه معبد دلها تنيده بـــــود 

 

 يكـــشب بــــه بـــــــزم شاه  بخارا كه رودگ 

 
 

 رسود   هیم  ی  نواخت و نوا یهمــ چنگ

 غـافـل از آنـــكه حارث مغرور و سنگدل 

 گشود ن خس  نشسته است، لبـــی بـر آنـجا 

 

 وانـگه بگفت كـــاين غــزل ناب و آتشي   

 رابعه ست ربار ـهـاز خامه وز طبع گ

 ای عشق پـــــــر آشوب برده  ز  بشنو كــــه او 

 رود مست   واجـــ امۀ ــــــرانـــتدارد بــــه لب 

 

 از شعر اوست كــــــــــاين دل زيبا پرست من 

 اينسان ز ســـــوز آتش و جان نغمه ها كند 

 وزعشق پــاك اوست كه امشب خروش چنگ 

 نوا كند    و  هــــردم تــــــرانه خواند و شور 

 

م حــارث بـــه غيض آمـــــد و اما ز   فرط رسر

 غضب گزيد   لنی از    برد و  ســـر را  بزيـر 

 بـــا خـــويش عهد كرد كه از بهر عزتش 

 نان كشيد چواهر  خ  بـــائيست انتقام ز 

 روزگــار  فسانه بماند به  كــــــز مرگ او 

 م دهر مثالش ندیده است شآنسان که چ

 قـــــلم نه ستاند به شــاعریتـــا هيچ زن 

 جـــز آنزمان كه دست و زبانش بريده است 

 

 و بازگشت به ايوان كـاخ بلخ چارث ح

 آوريد  زدم ــــه را نـــعـ راب رياد زد كــــــه ـــفـــ

م   دو   تــــا با   دست خويش گلويش بـيفرسر
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 دريد پيكرشاز  تيغ تت   دلوانـــگه بـــــــه 

 

 كــــــه به حمام قـرص او در آنشب دژم  

 یگر ـــمـــد رابعــــــه را بــــا ستـــزدنـــرگ ميـــ

 چكيد از بدن ماهپـاره اش  یخون مــ

 یيا تو بنگر اخدميگفت زيـــــر لب كــــــه 

 

 جهـل  یرو   انسان ز  ظلم یی نهايت كاين

 بـــــرمــــن روا برفت از آنرو كه يك زنم 

 جالد جان دهـم اكنـون كه زير پنجۀ 

نم ــــــــــــــــــــدر بــارگـــــــاه عـــــدل تـــــو ف  رياد مت  

 

 ی يارب روا مدار كه ديگر چو من زنـ

 و یی بال و پر شود  ون بغلتدخدر خـاك و 

 گهـــــی   یی معرفتيا ظالمان جاهل و 

ه ور شود  چت 
 بر عاشقان علم و هت 

 چكيد  ن هیمـــه از تـــعـــون رابـــآنشب كه خ

 ر بساختـــر كـه دل او خبــــگــبـــكتاش را مـــ

 بر اسپ بــــر جهيد نعره ای زد و  درد    از 

 كــاخ كعب با شتاب تاخت  یوانـگه بسو 

 
 بكتاش چون بر درگـــۀ گرمابه پا نهاد 

 بـــــود آخــــرين رمق به تن رابعه هنوز 

 رين نگه كه به محبوب مينمود خبـا آ

 رفت و بسکه ماند به بکتاش درد و سوز او 

 یار  انتقام   یپ رفت ــــــــر گــــــشمشت  ب

 از كشتـــه پشتـــه ساخت و رس و پا و تن دريد 

ور زمـ
َ
 شد  امـــمــــحــــارث ت  یـامـــــدار ـــــد
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 تيغ بركشيد شه  یو ر  بر  ایتا برده 

 

 قربانگاه يارو انـــگـــه بـــــــرفت باز به 

 و بيشت  گريست یزانو بزد به نزد و 

  به قلب  :
 كرد  خويش فرو برد و نوحهتيغ 

 يار كشته شدن به ز زندگيست یاپ در 

 

 بــلخ باستان كه نشسته ست بر رخت یا

 ه ها ــــانــــزم  رخ و ـــردش چــــار گـــــــــبــــغ ــرد ــــگـــ

د ز   قلب تواين يـــاد رابعه ست كه خت  

 صدا كه دارد چني   يـا شعر ناب اوست 

 

 فــــــرياد آن زنم كه اسارت به ارث برد

 دور  یقرنها یسال و بســــــــ یاز سالها

 بـــا صد هزار آرزو و عشق و بس اميد

 
 

 رد همچو مور م  و  در گــــور كرد زندگ

 

 كــــه باز درخشنده آفتاب  ــیبــــاشد دمـ

 بــــه فرسوده پيكرم تـــابــــد ز روی مهر 

 ودشربت من گلفشان ت د كـــــه باز شبا

 بــــا شعر نـــاب و نغـــز جوانان كشورم 

 

 ميــهن به خود ببال كه در خاك پاك تو

 نــــام آوران علـم و ادب آرميــده انــد

 سـركشت  یكهسار فلــــكسا  یوزپا

َمن رس کشیده اند
َ
ور و ز

َ
 آزدگان د

 حامد نوید 
 ویرجنیا 

 


