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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۶۱/۶۱/۶۱۶۱       ورادکتور حیدر د پروفسیور
 فرستنده: محمد نعیم اسد

 

 استقبال از غزل استاد سخن ابوالمعانی عبدالقادر بیدل
 

 «ز هـر بـرگ گـُل دامنی چیـده بـودم   ن صبح خندیده بودموچبباغی که » 
 بـــودمشــراب لبــان تـو نـوشیــــده    یه خوابی کـه دیشب تـرا دیــده بودم
 در آغـوش نــازتــوخــوابیـده بــودم   بنـازم به خـوابـی که من تا دل صبح

 بـوسیده بــودموـای تـپ ـها بـکه سرت   عطــــر ز بــــــوی تـو باشدمدمـاغم 
 ـزار حسنت ُگلــی چیـده بــودمــِز ُگلـ   غنـودمه آن شب ـرمت کــان گــدامــب

 به گـُلبرگ روی تـوبـوسیــده بــودم   مچو شبن اهـرت سحرگسحزچشماِن 
 ودمــده بــــالیــوبــاز تــاز و نیـه نـب   رودیــــشب س وای محبت در آنــن

 بت نـازنینــم نـه نــالیـــده بـــــــودم   ز جـورو جفای تو هرگـز در آنشب
 بودمکه عطر دو ُزلف تــو بــوییده    رـــرابـویت بــازم به مــی را نسـلگُ 

 کــه لب بـا لبـان تـو ساییـــده بــودم   مـن بگویـرییکــالم شکــر بـار و ش
 کــه دور نهــــال تــــو پیچیـده بودم   ودمـــان سروتوبچعشق وپی آن من

 در اعمـاق قلبــــم تــراشیــده بــودم   به نـازو نــوازش تــرا یار جــــانی
 ده بودمــــشق تو روییعکه در باغ    وــل تــون بی حاصــد مجنــبودم بی

 ودمـده بــــارت پرستــم خمــدوچش   گناهی که کردم درآن خواب دوشین
 ودمــده بـمالیـوای تــاق دو پــبه س   دــو باشـال تــم که نقش جممدو چش
 مودــده بــو فهمیــاه تـــرز نگــز ط   وـــی تشی کمراـمرو ـان ابــبه پیک

 ودمــده بـزیــــود لغـی بـر دل نمــاگ   ردمـــــو کــدای تـــم فــایی نوــدل ب
 ودمــده بـه سنجیـایت نـر وفـقسم ب   ا می نمائیــن جفـه روزی توبامــک
 ودمـــده بـــرایت سراییــغزل من ب   ردیـــرام گا ــته ــده کـزال رمیــغ

 
 دــتو سوگن قبه داور ثناگوی عش

 مرا نه جوینده بود که جزتو کسِ 
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