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  :لی نوشته اندمحترم سيد عبدالواحد افض

Saeed Abdul Wahed Afzali   

دانشمند توانا و  و سندهينو ،ني آروحشمت هللا یآقا کيھر  نيخدمت محترم انيپا یس!م و احترامات ب
نموده و از بارگاه خداوند  ميدقت ینادر جان برھان یآقا یاسيگر امور سليو تحل قدريعال محترم دانشمند

محترم مختارزاده  که ديدانيشما م! زيدوستان عز .ديشس!مت با با صحت و شهيمتعال تمنا دارم تا ھم
 شتريغرض معلومات ب نجانبيبه نشر سپرده بودند که ا" حيلبخند ِ مل" تحت عنوان ه ایصاحب سرودھ

تا از  خواھميحاG م .اندلطف نموده  یئبايدر پاسخ مطالب جالب و شعر ز شانيکه ا ،نمودم هئارا یاGتؤس
 ديبه ام .ھمه چثز برايم روشن نشده استھنوز  رايز بخواھم، ینظر نهيزم رشما بزرگواران ھم د

  .ديفق باشوتان م کين اتينظر

  

  :نوشته اند داکتر صاحب نادر برھانیمحترم 
  

Nader Borhani   

  !!!  کميصاحب اس!م و اعل یافضل قدرميو عال یگرام تيبرادر نھا

و بموقع شما عرض ... ، خواستم به پاسخ سوال بجا ، بوقتانيپايب یاز عرض احترامات و درود ھا بعد
 ءشعرا ...گان اشعار ننديکه ب دفرمودن نکهيبنده با جناب بزرگوار مختار زاده صاحب در مورد ا نکهيکنم ا

: نديگويبقول معروف که م ظر، نباشميکام! موافق م نندکيم ريداشت خود تفس، ذوق و بررا نظر به حال

 توانميم.. که من از آن بزرگوار دارم ینظر به شناخت گريد ی، از سوشوديشوربا از سر کاسه خورده م

 تيشخص(ورندآ یم کاغذ در یچه به قلب دارند بروجناب بزرگوار ھر نکهيبه خدمت برسانم ا نيقيبه 
ً ي، مستق حيلبخند مل ۀسرود ازو برداشت من  رياصل تفس نيا ی، رو)ھستند یقيصادق و صد متناسب به  ما

دوستان چند موضوع نزد  ديمز یئجھت روشنا خواھميمثال م ، طور.. باشديسروده م آن یظاھر یمعنا
ضرورت  اديآن تعمق ز ريو تفس یکه معن کنمي، فکر منشر برسانمه ب !ً يسروده را ذ نيع از اامصر
  :ديلطفاً دقت کن... باشديھم نم یاضاف ريو تفس ليو حاجت به تحل... ندارد

  

  لرزان کريآن پ ی، دمزِت مھمانــــــــــبھِر ع ز

  ی، که تا شامم سحر کردانيرــــآغوشم نما ع به

  

  ھم با زبان خود یود کمــــــبا لبان خ "نعمت" و

  یحذر کرددر دھان خود ، مکد تا بر یقند چون

  

  !یصاحب گرام یجناب بزرگوار افضل ...

و برداشت  لي، لطفاً تحلديموافق نباش زيزاده صاحب عزشت بنده از سرودٔه بزرگوار مختاراگر با بردا 
  .ميشو ديتا مستف ديينما هئخدمت دوستان ارا را ود خ

  !!!...و مددگار شما باد ارياز لطف و محبت شما ، خداوند  تشکر

  

  نوشته اند محترم حشمت هللا آروين

..Hashmatullah Arwin   

   یافضل یمحترم آقا

در  شيشامل بحث خو زيبنده را ن نکهياز ا.  رسانميرا خدمت شما بعرض م شيو احترامات خو س!م
 ديخدمت شما با. و سپاسگزارم  ممنون، ديمختارزاده نمود یو معزز آقا یمحترم گرام ۀمورد سرود

دود خ!صه عچند سطر م ئۀبا ارا سندگانيو نو ءشعرا ۀاثر و منظوم رامونيپ فيو توص ليبنگارم که تحل
را  یلحاظ وقت کاف نياز ا. شود دهيشک موضوع به مشاجره ديشا ميبحث تمرکز کن یاگر رو. توانديشده نم

  ديموفق و کامگار باش. در نظر داشت ديبا

  

  : لی نوشته اندمحترم سيد عبدالواحد افض

.Saeed Abdul Wahed Afzali   

جھان جھان سپاس که  ني جان آروو حشمت هللا یداکتر صاحب نادرجان برھان یآقا کيھر نااز محترم
 یھمکار با ما ،جناب محترم مختارزاده صاحب" حيلبخند ِ مل"ٔه اGت در رابطه به سرودؤدر پاسخ س

 ،یطف و مھربانل یرو رياما ناگز ست،ھنوز مدلل نشده ا ھمه چيز برايمبا وصف آنکه  .نموده اند
تا تمام  داشتيساده دل ھم توان م نيکاش ا یا. قناعت دھم تان خود را یو بزرگوار یفھم عال.،دانش
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 تيفقوم ديبه ام. کردميم ليتحل و دانستميمختارزاده صاحب را م یاشعار آقابخصوص  اشعار شاعران و
 !انت شتريب یھا

 
  از نعمت هللا مختارزاده  

با تشکر و سپاس از جنابان ، محترم افضلی صاحب، معظم داکتر صاحب برھانی و برادر عزيز و 
تی  به ارتباط موضوع  تقديم است، چند بي. گرامی مفخم حشمت هللا آروين  و ديگر دوستان و ع!قه مندان

  !از لطف و محبت شان قب! ً و قلبا ً تشکر. اميد قناعت معظم افضلی صاحب را فراھم نمايد

  

  
  ديــدی نگـفـتــه بــــودم ، اشــعــار ِ نـاب ِ ما را 

  يابد ھــر آنکه خـوانــــد ، خــود را و ھم ِدگا را

  

  ـھــرۀ ســياست اسرار ِ پُشتِ  پـــرده   ،   در چ

  يک يک عـيان نـمـودی   ،  نقش ِ گـذشته ھا را

  

  تـــحلـيــل ِ ھـــــر سياست ،  راز ِ نـھـفـتـه دارد

  امـا  ز شـعــــــرِ  شاعـر،   آخــــر شـد  آشکارا

  

  آئـيـنـۀ   بـلــوريـــن ،  از  Gبــــ!ی  شـــعــرم

  را بی پرده کرد يکسر  ،   ھـم چون و ھـم چرا

  

  تحليلگـــران به تحليل، جــــوGنگران به جوGن

  عــاشق بــه عشقــبـازی ، گــم کــرده مــدعا را

  

  ھـــر لحظـۀ  تـفـاُخــــــر،   زايـــنـــدۀ تـشاُجــر

  آرنــدھۀ  تــنــافُــــر،  ھــــم مــا و ھـــم شـما را

  

  توقيرِ  خاص دارد   تطھيـــر گـفـت و گــوھا  ،

  ـنــويــر ِ ذھـــنِ  يــــاران ،   اِبــداع ِ ُمقـتـدا رات

  

  سپاس و حـرمت، بر تک تک ِعزيزان" نعمت"

  آورد  بـحـث ِ ايـــشـان  ،   بـــر درد ِ دل دوا را
 

 


