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 مراتب تسليت پورتال
  به مناسبت درگذشت استاد صفرزاده

، "صفرزاده"محمود اد  از درگذشت المناک فرهنگی نامور، جناب است و تأثربا تأسف
 ادبیمتصديان پورتال در حالی که درگذشت آن مرحوم را ضايعۀ بزرگ . مطلع گشتيم

برای ايشان تقديم کرده و و وارثان فرهنگی د، مراتب تسليت خود را به بازماندگان نميدان
  .همه صبر جميل آرزو ميکنند

  

  !!!خاطر مبادِ  فراموش روان مرحومی شاد و يادشانِ 
  AA-AAل ادارۀ پورتا

 
 
 
  بيلبی النيــــــــــــــج

  ٢٠١١فبروری ١٩ برلين ــ 
 

 صفرزاده محمود
 

   ستين ما انيم در گريد
 

  فروتنی آموزگار و مهربانی استاد ازی ادي
  

 عطر و هرات سلطان ۀسيل سبزی چمنها انيم در ... بود بهار... باشد روزيد نكهيا مثل ... استاد
 از ...خوانديم مانی برای ريمش دونيفر از ،یاآاس رختاند درنگيسپ و قشنگيها گل آور جنون
 . ...و پور نادر نادر
 شعری گريد آس هر از شيب  زاده صفر محمود آالم، نيريش و لباس خوش مهرباِن آموزگاری آر
 نصرت و ساخت آشنا بما  رای ريمعی ره عمر يۀسا ....داد گسترش ما ۀمحل و مكتب در را نو

 ....او” ادرم “شعر با رای رحمان
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 امشب گذر بر بره چشم نيمنش مادر
 مياين بعد  نيز تو مهر پر ۀ انــخ بر

 را پسر فكر  نــمك و  اراميب  آسوده
  مينسا پنجه رـــدگ  خانه نياۀ حلق بر

....  
 

 بت“ی  ها چامه همچنانكه.... شد زادگاهش در همه زبانزد” آوچه “شعر آه  بود اوی صدا با  .... 
 ....پور نادر نادر  از” انگور رشع “و” تراش

ی برای شعر تا ميآرد خواهش او از و آمد ما صنف در اول باری وقت.... استاد بودی نينازن روزگار
 ....بخواند ما
 بايز رای ليسهی مهد” اديص “شعر و آرد باز رای آتاب پرور، دانش آموزگاِر ، زاده صفر ودمحم و

  :داد سر
 !نگاف صيد صيادی ا انداز، تير مردی ا اال
 ؟یميدان هيچ رای مادری ب آودك الـــح تو
 ؟یخوانی م هيچ جانگدازش بانگ ز را آهو بره آن غم
 شبها بره آهو آن آهی ميدان تو
 سنگ؟ بر زندی م غمها ز را خود سر
  دلگير؟ بود شامش همه
  دلتنگ؟ بود صبحش همه
....  
 ....بستم دل  ...انشيب زبان و ها واژه با  نو، شعر به آه بود اول باری برا من و

  ....اند تو نيتدو و اصالح ونيمد را شيخوی وانهايد چاپ آهی شاعران بسا چه... ريبخ ادت ياستاد
 ....ینمود گرانيدی فدا را شيخو آهی فروتن چه با خودت و
  ... من ی بادمرغانۀ همکوچ ...ريبخ ادت  يخوبم استاد 

 ....تاريد  اتيادب و هنر راه در و ديتپ هنيمی برا  غربت در لحظه نيآخر تا دلت
... بغلت ريزی ديحم آتراد "معشوق اشك" شعر آتاب و بدستی حيتسب... باشد روزيد نكهيا مثل
 نظم حساب... ی افزودی م و ...ندارد آهنه و نو ...  خوب شعر ... دينباش متعصب... ها بچهی گفتيم
 !!!جداست شعر از

  .... ماال پل سر  ميرويم جمعه نيا ها بچهی گفت كباري. ...باشد وزريد نكهيا مثل. ...استاد
 و سرود م،يديشن  چكامه و ميخواند شعر شام ريد ظهرتای ها كينزد از روديهر آنار پارك در

  ....و یجام ناعبدالرحم موالنا ....ی بلخی مولو از  ...ترانه
 ....باشد بوده روزيد نكهيا مثل ....یآر

ی زندگ  شعر،. ...ی آر ....بود شعر تيزندگ ....ی بود شعر خودت. ...ريبخ ادت ي،زيعز آموزگار
  ....بود تو
 

 !!!شگاهتيآسا عشق و سخن دگاريآفر ِنيبر بهشت و شاد روانت
 

  


