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 AA-AAاعتذار پورتال 

ر گرانمايه و با احساس افغان ، جناب محمد ـری از شاعـ شع٢٠٠٩ فبروری ١٧به تاريخ 
.  تبجيل کرده بودند"اسير" از فخر الشعراء جناب استاد اسحاق برکت، را نشر کرديم که

نسبت و پارچه ای را ارسال فرمودند، که مع االسف  نيز لطف کرده "اسير"استاد عاليمقام 
 ازين معضله آگاه  ، ٢٠٠٩ فبروری ٢٨ همين امروز ، .معاذير تخنيکی بدست ما نرسيد

ه بار ديگر گسيل دارند، که ايشان ب آن پارچه را رديده و از استاد خواهش نموديم، تاگ
  .مانند هميشه خواهش ما را اجابت فرمودند

 همان پارچۀ سپستقديم ميداريم و  ــ ايشاناز  چندبا سطری ــ را  آن پارچۀ استاداينک 
  . ميگذرانيمAA-AA از حضور خوانندگان ارجمند پورتال  برکت را دوباره بجنا

  
   

 
     "اسير "نسيم. ماستاد    
  رانکفورتـــــشهر ف   
   م٢٠٠۴رــــــــنومب   

  
  

 یگزند اختيار
  

  هميشه اين کمينه را ی هستند ، گخود من برکت زند جناب اسحاق برکت که به تعبير
  من نوشته های ناچيز با کلمات بلند پروازانه ای از وارانه قرارداده وگمورد تفقد بزر

  شان يادی از  اخيرۀنوشت  چنانچه درخود ساخته اند ، زارگمنت  تمجيد فرموده ، مرا
   شده است  نوشته"هاللی چغتائی" که  به اقتفای شعر زيبای "یگزند اختيار" ۀسرود
  را  رـری زيبايی هم سروده اند ، اينک همان شعـن  شع آ پيروی  ازو بهفرموده   ياد

  .می باشد تقديم ميکنم مورد پسند خود من نيز که
    

  ان را قرار بهتر ازينگار بهتر ازين     که نيست  دلشدسرم زتيغ کشيدی ، چه ک

  ردنش آخر  ِمهار بهترازينگن  به  گف دارد        موی  تو سر کشیۀم  ز حلقـدل

  برو  ده     که  خنجری   نبود   آبدار   بهتر ازيناتيغ   به  تشنه کام  خود آبی ز

  شان را ُخماربهتر ازينر دارد     کجاست باده کگدو  چشم   مست  تو  کيفيت  د

  بهتر ازين ارگمرا بدست  تو  داد و به غم رهايم کرد     نمی کند به کسی ، روز

  من چه  می طلبی  اختيار بهتر ازين ی ام     زگبدست  توست  همه  اختيار  زند

  رمی  تو سال پار بهتر ارينگزسرد مهری  امسال تو چه شکوه کنم     که  بود  

  موزون است شعرهاللی چه خوب و] اسير[

  ر  خوبی ،  بيار  بهتر  ازينـر  تو  شاعــگا
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     محمد اسحاق  برکت   
  امـــريکا  ورجينيا ــ 

  ٢٠٠٩ فبروری ١٧  
  
  
  

  "زندگی اختيار"با الهام از 
  "اسير"الشعراء  از فخـر

  
   زير عنوان"اسير“راء زيبای فخرالشع پرحالوت و اين بارهم پارچه شعر همچون بارهای ديگر

 خواندم و گرفت، باز دلم جا در خواندم، آنرا چندين بار  به دستم آمد ،"گیزند اختيار"
زيبا، چيزی بريزد مگر نه به آن   آن شعربا الهام ازشد تا  بس خواندم قلم مجبور  از.بازخواندم
  .کــرم ياران  کم ما و.اصل شعر نهفته  که در نغزیزيبايی و

  

  
  

  يدشمع ام
  

  ازين ه کار بهترــــچ تيغ کشيدی، سرم ز« 
   »ازين رار، بهترـــق را شدگاندکه نيست دل

  

******  
  ازين ـرار، چـه بد ترـــــ قداردصه نـدلم زغ

  ازين چه بد تر گار،ــــ که منم دلفت گويمچه

  وه ها اثـر نکندــــــروم، چــه کنـم، شکـ کجا

  ازين  ترو خيـالش فرار، چه بد رـــفک کنم ز

   رنجنـــۀدا الش بــه دام وـــــخيـ فتـــاده ام ز

  ازين چه بدتر زار،ـــــين دام ها ۀمن فتاد چو

  جان دل و دارم ازبزيزش ــگويمش که ع چو

  ازين ول مـن نکند اعتبار، چه بد ترـــــــبه قـ

  هوسی کنم اگــــــــــــر رويش ۀ شوق بوسز 

  ازين بد تررار، چه ـــشودغضب و نا ق همی

  بشد حيات ز کـف وصالش فکر و ذکـــربــه 

  ازين چه بد تر ه يار،ـچيزی بـ، من نگفت  ز

  ميسوزدــوز ــــــــــــــبيا که شمع اميـــدم هنـ

  ازين چه بد تر ن اين شمع تار،ـــــبيا بيا، مک
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  ـم بــه بحر مٔايوسیـــــــــشکستــه کشتی بختـ

  ازين تر چه بد ســوار، زورق ديگرشوم؟ به 

  برفــت پيـش رقيـب ـود وـــــــدلم به جلوه ربـ

  ازين چه بــد تر  زار زار،نعـره زدمچـه  اگر

  سراغ مهــــــــــــرويانبران شــدم کـه نگيرم 

  ازين بار، چه بد تر ـوبه کنــم بارــــه تـ چاگر

  می ناب" کتبّر "بهر" اسير "ایــــــــهنشيده 

  ازين چه بدتر خمار،پس ازان  رددــــــنگ گرا

  همی سوزمراق وطن ـــــــــــــف و درد سوزز 

  ازين چه بدتر ار،ــــ روزگبشودبيوطن  وـــــچ

  النــٔه خويش ز  مروی،زيزــــــبه من بگفت ع

  ازين چه بد تر  کنار،،  کنارمه  ـــالن کنون ز

  
  
  

 
  
  

 


