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  نعمت هللا مختارزاده 
  شـھر اسن ــ المان    

  2011اکتوبر  26    

  

  

  
  

  ) سيزدھم گذر(                                                  
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   أِ با مبد شيرازی مريم جان   سروده ای را که

  

  ی؟ ا دوش کجا بوده! جان و جھان

  ای ودهــــا بــدر دل م ی غلطم ــن

  

  در گذر دوازدھم کام0ً نشر شده ، کهدر فيس بک نوشته بودند 

  :نازی جان نور  چنين پرداخته اند به پاسخش محترمه

Nazy Noor از محترمه نازی جان نور:  

  

  به وقت گريز!  سبک روحيار ِ

  ای  تيزتــر از بـــاد صبا بــوده

  تو مرا رنج و بــ0 بند کرد بی

  ای  و بنده ب0 بودهـه تـــباش ک 

  

  :و اين کمترين بپاسخ نوشته بودم که

   ــه بــــزم ِ دگــــری بوده ام دوش بـ

  خـبــر از پـــا و ســری بوده امبـيـ

  ـــرعـــه ای از دست ِ پری پيکریج

  وش ، ز بس در بــــدری بوده امـــن

....  

  .که در گذر دوازدھم کامل نشر شد

آميز شان خيلی زياد از اندازه به سحر ترمۀ مکرمۀ معظمه  نازی جان نور  با نوشتۀمح
ته ام را اند که خامۀ شکسدانی نموده مسکين قدراز اين ذره نوازی و نمله پروری پرداخته 

خويش پرداخته اند که با ديدن عکِس  به تعويضھمچنان  .قدرت و توان پاسخش نيست
   :تصوير جديد شان خامه به جوQن آمد
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 تو گِه نازِ ن   از    رابـــخ  و  مست

  از ســـر  شـــب ، تا ســحری بوده ام

  ابی بـمـيـــان آمدیـــــجـف  ،  حــيـح

  ـــد بـتـــری بـــوده امب  از    شــايـدم 

  حــر آفرينـجـــادوی س گـــهِ ــــــاز ن

  نــظـــــری بوده ام دور  ،  ز ُحـسنِ 

  چه رِ ـياه   ، بھــــــعينک ِ دودی ِّ  س

   ، چــه  قِـَصری بوده ام ؟ ِمــرتـکـب

  ی ز منت  سر زده ؟ائـــطـه خـــــيا ک

  يــا کـــــه زيـــــادی اشـری بوده ام ؟

  د گذشت ؟ـن از حــــيا که فضولی ِّ م

   ھـمـچــــو ، حذری بوده ام ؟ِ قـــQي

  خواھم ز حضورت ، چــرا ؟پاُسخی 

  ـــمـــه بـيـــگانــــه تری بوده اماز ھ

  روم ، ز گرم ِ نگــهـــمح» ت ِ نعم« 

  ال  و پری بوده امـــنــمـــلــــۀ بی ب

  

  Ariana Khalil 

چنين  )ليلیِّ لي0ی عشق ( شتِ  سرودۀ  ادو ھمچنان محترمه آريانا جان خليل در ياد
  :تبصره نموده اند که 

wa,wa ,che asheqan ra geer mandim  

  ) ديمانمواه واه چه عاشقان را گير ( عنی ي

  

Nematullah Mokhtarzada  

  :، آريانا جان ِ خليل  تقديم است باعرض ادب و احترام  خدمت محترمۀ معظمه

  

  د ِ عاشقانـنـه بـــدی گر بــگير مان

  مند ِ عاشقانــاز ک  ی ،ـــاطـيـتـاح

  فا از ھر طرفـجر ِ ــيـد تــــميخل

  د ِ عاشقانـنـمــای ســــفِ  پـک در 

  د ھر طرف ، ديوانه وارــانـکشيم

  َوند ِ عاشقانــر نَ ـــ، ھ ی اراده ــب
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  ، ميشویگر ز صدق ِدل بخواھی

  م و ارجمند ِ عاشقانــور ِ چشــــن

  بسی پيھم رسد  ی ،ــاتـانـــحـتـام

  َسَرندِ  عاشقان از    ند وـــغـاز ف

  داد  و فريادت زچيست!  آريانا 

  اشد َروند ِ عاشقان ؟ــــاينچنين ب

  ود را اندکی شيرين   کنـکام ِ خ

  ر و از شھد و قندِ  عاشقانــَشکّ 

  جان جانت نوشِ  نوشِ  جانت نوشِ 

  ند ِ عاشقانـپسـاب ِ دلــــبــــن کــزي

  گويدت» نعمت « اشتھای خوب 

  زند ِ عاشقانــــدارد   گ    ذتیـــل

  

 


