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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 

 17/04/2017         همایون شاه "عالمی"
 

 ل بهارشگوفه کرده درخت و رسیده فص
 

 "ابو ضیاء"

 

  

 
 

 

 هللا ابو ضیاءفیظ ح          عالمی  ههمایون شا     

 

شهر کابل افغانستان در قمری در هجری  1318سال  پسر عبدهللا قندهاری در  "ابو ضیاء"هللا  حفیظ

امور خارجه خود را در لیسۀ عالی حبیبیه تکمیل نموده و بعد مدتی در وزارت  تعلیماتزاده شده 

سسات ؤجمن ادبی کابل را داشته بعد در معضو انهجری شمسی  1309مشغول کار شده در سال 

 .ملی کار نموده است

مرحوم موالنا محمد امین قربت را استاد خود  ،در نقد و تبصرۀ شعر دست قوی داشته و در شعر

  تقدیم می کنم: این سطور خوانندگانرا به  وی اتی از یکی از قصایدیبادر پایان  .میداند
 

 )رح(نوشتۀ موالنا خال محمد خسته  «معاصرین سخنور»کتاب  :مأخذ

بهتر و کس ع کدامیا و  داشته باشیدخصوص این شاعر در دست در اگر معلومات بیشتر  نوت:

ً  نزد تان باشد،« ضیاءزنده یاد "ابو  ازروشنتری   «عالمی همایون»به نویسندۀ این سطور لطفا

 .سازید سپاسگزارو بفرستید و او را ممنون 
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 ل بهارشگوفه کرده درخت و رسیده فص
 

  د زمین زمرد کارـما شـچو الجورد س ل بهار شگوفه کرده درخت و رسیده فص

 هر سو مگر که مشک تتار ه فشانده اند ب وی شگوفه خوشبوی است ـب نسیم باغ ز

 الزمست و بکار  روی زمین فرشلعل  ز  چنان به زیبایی قـو نموده شقایـمـن

 رده است بید و چنار ـن کـقبای سبز به ت همچو زالل  سبزه و در جوست آبدمیده 

  د قرار قرارـاران چکـرۀ بـطـر قـز اب ز طرف چمن  و وزد معطر است نسیم

 بیمار  س  ـرگـر باغ نـبه ه ،گشوده چشم ه ها بسته ـنگر به شاخ که از گل شگوف

 نگار روی  یکی چو زلف و دگر خوشنما چو  ته است گالب و دمیده سنبل ترـفـشگ

 رخسار  لگر دارد آن ـر نشاط دگـمگ  دمی نشاط آرد رـاگر چه دیدن گل ه

  نبل وارـست س عاشق د صید دل  ـکمن چ و مشکفام بتان ـیـنگر به کاکل پر پ

  به کناربیا به طرف چمن یکدمی نشین  گذر به جانب صحرا و جوش الله ببین 

  بیاررنگ لعل لبت یک دو جام باده ه ب برخیز تو مطرب تو ساقیابگیر چنگ 

  غباراک گرد و که شست از رخ گلشن چو خ ر نیسان است ـطراوت گل و سنبل ز اب

 کنون که فصل گلست و نوای بلبل زار    رف سپید و برفت زاغ   سیاهـنماند ب

  ده اشک نریزد گدا چو آب انارـدی ز  م سردی دی ـرزد ز بیـلـر نـقـدگر ف

 ده حیدر   کّرار ـدم مانـمگر به باغ ق   سر خویش که بید به تعظیم کرده خمچنین 

 کنون بپای شه دین و ماه برج یقین 

 خت ز برگ شگوفه سیم نثارکند در

 
 


