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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  

  تارزادهــــــنعمت اهللا مخ    
  ٢٠٠٦ جنوری ٧ ،همبورگ    
      

  

  

 "نیپور غ"اين سروده در شبی که به يادبود مرحوم مغفور شاعر گرانمايه 
  : ،  فی المجلس سروده و قرائت گرديددر شهرِ  همبورگ برگزار شده بود

     

  محبوبِ  دل و جان
  

  ،  شـاعـــرِ  آزادۀ دوران    محبوبِ  دل و جان ) پـــورِ  غنی( ای 

  در قــــارۀ فـــرهـــنگ تويی صاحبِ  فرمان    محبوبِ  دل و جان

   توانا    هــــم فاضل و دانـاهـــم شاعــــر و خطاطی  و ،  نقـــاشِ 

  در مکتبِ  بـيـــدل ُبَوَدت  خـيـــلِ  مريــــدان    محبوبِ  دل و جان

  بنگــــر هــمه از نـــامِ  تو ، مستند و خرابند    ناخـــــورده شـرابند

  جــز بادۀ اشـــــعارِ  تو ، از ساغـــرِ  عرفان    محبوبِ  دل و جان

  ، بی سر و بی پایِ  زمانيم    بی نـــام و نشــانيـمهـــر چند کــه ما 

  بـــا نـــامِ  تــو مشــهـــورِ  جهـــانيم بـه قرآن    محبوبِ  دل و جان

  از نغـــزِ  کـــالمِ  تــو شکــر ، پاره به بازار    مـائيم خـــريـــــدار

  قـــند و عسلی عــرضه اگر زان لب و دندان    محبوبِ  دل و جان

  مشکِ  تـَتـَر آمــــد از شش جهتِ  عـالــــمِ  امکـــان ، خبر آمـــد   

  دشت و َدَمنِ  خاطره هـا ، ُپر گل و ريحـــان    محبوبِ  دل و جان
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  اشعارِ تو از بسکــه روان است و فصيحست    يعنی کــه مليحست

  انچـــون آبِ  حيــاتی چکــــد از چاِه زنخــدان    محبوبِ  دل و ج

  امشب که به يادِ  تو ، عـزيزان هـمه جـمعـنـد    پــروانـــه و شمعند

  سوزاست و گـــــدازاست و در افشانیِ  ياران    محبوبِ  دل و جان

  ازغـرب و شـــمال و ز جنوبست و شرقست    چون نور ز برقست

  گـــلپارۀ تعـطـيـر ،  نـثـــارت بــه هــــزاران    محبوبِ  دل و جان

  وحِ  تــــو بـــود شاد که اين دختِ  عزيزت    خــوشـنام و تميزتر

  تجـلـيـلِ  مقـــامــاتِ  تـــو در بـيـنِ  اديـبـــان    محبوبِ  دل و جان

  ساکـن ِ، هــالـــنـد    فــــرزانـــۀ دلـبـنـد) سهيالی غنی( با آنکــــه 

  محبوبِ  دل و جانگسترده چنين خـــوانِ  ادب ، گوشـۀ الــــمان    

  کـــه بــا لحـــنِ  مليحش    بـا ُحسنِ  صبيحـش)  صفرزاده( اسـتاد 

  با ساغــــر و پـيـمـانـۀ فـــرهــنگ بــه ميدان    محبوبِ  دل و جان

  نصيری کـه ، پژوهشگرِ  ماهر    از باطن و ظاهـــر )  مهـــرين(

  سنگِ  محکــش  ،  صـيـقـلِ  آيـيـنـِۀ وجــدان    محبوبِ  دل و جان

  ِ  ِ  آزاد )D V D)    ( خانمِ  کهـــزاد(و هم از ) يوسفِ  کهزاد( از

  بشنيده و ديديم ، چو خـورشــــيدِ  فــــروزان    محبوبِ  دل و جان

  ر و سـالمیکــــه ز امريکـــه فـرستاده پيامی    تکــبـيـ )  ليـــــال(

  مجنون گـــــريـــزان شــده در دشت و بيابان    محبوبِ  دل و جان

  کــــه همی دامـنِ  ُپر گل    با صلصل و بـلـبـل) حجـــازی(آقــــای 

  هـمه  سرمست و خرامان    محبوبِ  دل و جان در بــــاغِ  ادب  با

  وفموصوف    آن شاعرِ  معـر) ِ واصف(،)باختری(از خاورِ جان

  بنمـــــوده بيـــان ليک ،  يکی را  ز هزاران    محبوبِ  دل و جان

  هــم والـِه و بيرنگ)    شباهنگ(و)عثمان(و)فـرهادی(و)شهرانی(

  پـيـغـامی فـــرســـتاده يکايک ، ُدر و مرجان    محبوبِ  دل و جان

  )اختر(معروف به )    حيدر(افسوس کـــــه  از تـُندِ  سخــن گفتنِ  
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  حجـــابِ  نـــزاکـت ز ميان ، پاره و سوزان    محبوبِ  دل و جانا

  اين محفــــلِ  فــــرهنگ ، نـه بازارِ  سياست    تـنـدی و  شـراست

  شايسته که عاشر ،  به نهايت روح و ريحان    محبوبِ  دل و جان

  ، بــاهنــرِ   واژۀ فـــرهــــنگ    با نـغـمـه و آهــنگ )  پوالديــان(

  دردانـــۀ تـدبـيـر بسی عــرضه  بـــه  يـاران    محبوبِ  دل و جان

  الحـــاج  ، خـلـيـلی که جميلست    درعشق شکـيلـست ) ناظمِ ( آن 

  فرهيخته با طـبعِ  روان  ،  در پیِ ِ  خــــوبان    محبوبِ  دل و جان

  را  استُاسرا است    فخـرِ  شعـ)  اسـيـرِ ( الحـاج  ،  نسـيـمـی که  

  از دردِ  کمــــر ، حـيـف نـشــد آمـــدنِ  شـان    محبوبِ  دل و جان

  امـــا بــه تليفــون  ، يکــی دو شـعرِ  روانش    بـا طــبعِ  جــوانش

  ديـشـب بـه مـنـش خـوانــد ، بيارم به شمايان    محبوبِ  دل و جان

  ه چـــها کردی بيچاره فلک ، جور و جفا کرد    بنگر ک) زهره(بر 

  در ماتــمِ  مــادر شـــده ، گـــريـان و پريشان    محبوبِ  دل و جان

  نه سـپه دارد و نـه لشکر و فوجی    نه بحر و نه موجی» نعمت « 

  جــز خـامـۀ بشکسته و کـم رنگ ، به جوالن    محبوبِ  دل و جان  

     
 

 


