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  AA-AAواداران يک تن ازهــ: فرستنده 
  زداری بلخیرابعه بنت آعِب قــُ: شاعـره 

  ٢٠٠٩            هشتم مارچ 
  

 دری که در تاريخ ادبيات "  قزداری بلخیرابعه بنت کعب"گذرد نمونۀ کالميست از آنچه در ذيل از نظر تان مي
وی  که امير زاده ای بود منوط به طبقۀ حاکمه، با . را به خود اختصاص داده است" شهيد عشق" اولين جايگاِه

ث يک زن غالم برادرش، تمام مرز های طبقاتی را شکسته و می خواست به حي، " بکتاش"عشق پر شورش به 
به . فرمايد که جامعۀ مرد ساالر می قم زند که خود می خواهد ، نه آنسانآزاده زندگانی خويش را همانطور ر

ر را از جمع غزليات وی انتخاب کرده و به مناسبت روز فرخندۀ هشتم مارچ ، به ـهمين مناسبت اين پارچه شع
  .زينت نشر يابدکه فرستادم ، باشد " ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"پورتال " زن پيشتاز"صفحه 

  
  
  

  غــزل                              
  

  ــــری ،  پيام من به دلبر برــــــــــيـاال ای باد شبگ
   برابر براه خـــــوبان را ، که جان با دل بگو آن م

  
  به قهــر از من فگندی دل ،  به يک ديدار مهـرويا
  چنان چـــــون حيدر کرار،  در  آن حصن خيبر بر

  
  تو چون ماهی  و من ماهی ، همی سوزم به تابه بر
  غــــــــــم عشقت نه بس باشد، جفا بنهادی از بر بر

  
  تنم چـــــــــــــون چنبری گشته بدان اميد  تا روزی
  ز زلفت  بر افتد ناگه ،  يکـــــــــی حلقه به چنبر بر

  
  م زين قِِـبَـَل دارمــــم ، همه غــه معشوقستمبر گشت

  ـند کس ، به معشوق ستمبر برکه هرگـــــز سود نکـْ
  

  اگر خواهی که خـوبان را بروی خود به هجـر آری
  يکی رخسار خـــــــوبت را ،  بدان خـوبان برابر بر

  
  ايا ُمــْؤِذن به کار و حــــــــال عاشق گر خبر داری

  ن نگاهی کــــــن ، بدان اهللا اکبر برسحـــــــــــرگاها
  

  ـدا ماندــانُده ، که يار از تو ج" کعب  بنْت"مدار ای
  رسن گـــــــــــرچه دراز آيد ، گذر دارد به چمبر بر

  
 


