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پروفسیور دکتور حیدر داور
فرستنده :محمد نعیم اسد

استقبال از غزل استاد سخن ابوالمعانی عبدالقادر بیدل
« بباغی که چون صبح خندیده بودم
یه خوابی کـه دیشب تـرا دیــده بودم
بنـازم به خـوابـی که من تا دل صبح
دمـاغم معطــــر ز بــــــوی تـو باشد
بــدامــان گــرمت کـه آن شب غنـودم
زچشمان حسرت سحرگـاه چو شبنم
ِ
نــوای محبت در آن شب ســــرودی
ز جـورو جفای تو هرگـز در آنشب
ُگلـی را نســازم به مــویت بـرابـــر
کــالم شکــر بـار و شیریـن بگویـم
من آن عشق وپیچان سروتوبـــودم
به نـازو نــوازش تــرا یار جــــانی
بودم بیــد مجنــون بی حاصــل تــو
گناهی که کردم درآن خواب دوشین
دو چشمم که نقش جمــال تـو باشــد
به پیکــان ابـرو مـرامی کشی تـــو
دل بــی نوایــم فـــدای تــو کـــــردم
کــه روزی توبامـن جفــا می نمائی
غــزال رمیـده کــه تــا رام گـــردی

ز هـر بـرگ گـُل دامنی چیـده بـودم »
شــراب لبــان تـو نـوشیــــده بـــودم
در آغـوش نــازتــوخــوابیـده بــودم
که سرتـا بـه پـای تـوبـوسیده بــودم
ِز ُگلــــزار حسنت ُگلــی چیـده بــودم
به گـُلبرگ روی تـوبـوسیــده بــودم
بـه نـاز و نیــاز تــوبــالیــــده بــودم
بت نـازنینــم نـه نــالیـــده بـــــــودم
که عطر دو ُزلف تــو بــوییده بودم
کــه لب بـا لبـان تـو ساییـــده بــودم
کــه دور نهــــال تــــو پیچیـده بودم
در اعمـاق قلبــــم تــراشیــده بــودم
که در باغ عشق تو روییــــده بودم
دوچشــم خمــارت پرستــــده بـودم
به ســاق دو پــای تـومالیـده بــودم
ز طــرز نگـــاه تــو فهمیــده بــودم
اگــر دل نمـی بـود لغــــزیـده بــودم
قسم بـر وفـایت نـه سنجیـده بــودم
غزل من بــرایت سراییـــده بـــودم

به داور ثناگوی عشق تو سوگنــد
کس را نه جوینده بودم
که جزتو ِ
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