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 ضوع چیره دست، شاعر دانشمند، هنرمند، نقاش و ،«یوسف کهزاد» شیرینم استاد بی پایان، دوست دیرین و اندوه   سف وأبا ت

 ساخت. عالقمندان خود را سوگوار دوستان و محبوب خانواده فرهنگ وطن به رحمت حق پیوست و

 ۀخود نمایشنامه می نوشتیم، پای بعضا   درامه ها نقش بازی می کردیم و کابل درشاروالی  تیاتر که یک زمانی در دو هر ما

مه ه می شدیم. می بینم این خبرناگوار حضر جویای احوال همدیگر و سفر در همان دوران گذاشتیم و هم از را با دوستی استوار

 .ته استساخ ثرأمت سخن شیوایش آشنائی دارند عمیقا   وطنداران را که با شخصیت نیک و

 
 

 
 

 ی باداروحش شاد و یادش جاوداهن گرام 
 ردد دلیست بهمین مناسبت:

 

 

 اد رفتـریــان فـمـزمین تا آس از
 رفت «یوسف ُکهزاد» ما صف کز  

 انـوش طینت ما ناگهـخ «یوسف»
 بنیاد رفت یـای بـیـن دنـازی ،رفت
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 2از 2

 مقام ت ما، درـیـعـمـج که در آن

 رفت راد، بود و (1)شاذ و بود ناب

 پرستصورت  و صورتگر و شاعر

 رفت "زادـهـب"مکتب  شایـگ ره

 بود ازـتـادب مم و شعر آنکه در

 تاد، رفت ـاس د وــسرآم رـنـه در

 آفرین سحرها  نقش در پنجه اش

 ن ایجاد، رفتـارش سخـکلک سح 

 تـبـت، عاقـبـمح راه روـــــــره

 م آباد رفت ـتـن سـزی بست و ارـب

 جان لبیک گفت ق را بهـح  وتـدع

 ان شیرین را به جانان داد، رفتـج

 «اسیر»م بردوش من افتاد ـوه غـک

 آنکه شیرین بود، چون فرهاد رفت

 

 م، فرانکفورت2019فبروری دوم «اسیر» نسیم م.  

 

 

 

 

 تذکر:            
را مطالعه کنند، می  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
 

 

 

 

 

 
 

                یگانه  و کم همتا -بی نظیر  -نادر  -" شاذ " به معنی کم یاب  (1)


