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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
      

  هنعمت هللا مختارزاد     
  شھر اسن ــ المان

  2011نومبر  26

   

  

  
  )ھفتم  و بيست گذر ِ (         

 
 

 
 

 

  

Abdul Khaleq Mohtasebzada  
  گذاشته بودند   )جای پا ( تحت عنوان پارچه شعری را  جناب محترم محتسب زاده صاحب 
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  !جای پا 

  ؟؟ پرسيد چنددل ميخری: فتمش گ

  ماِل تو ، تنھا بخند دل : مش ـتـفـگ

  رد و دل ز دستانم ربود ــده کــنـخ

  دم ، او رفته بودـاز آمــود بـتا بخ

  دل ز دستش روی خاک افتاده بود 

  ، جا مانده بودای پايش روی دلج

  

  

  
Nematullah Mokhtarzada  

  نعمت هللا مختارزادهاز 

  : به پاسخ ايشان نوشتم که  

  خوش به حالت ، دل ز دستش ، وا فتاد

  ون من به بادـــت ، چورنه بودی ھستي

  زيـــر ِ پــا کـــرد و ، حکايت ختم شــد

  رد و ، داغش می نھــادــر می بُ وا اگــ

  
RoshanMariam   

مريم جان روشن پارچه شعر حضرت موHنا را در صفحۀ مربوط ابشان نيز توجه محترمه معظمه 
  مرا بخود جلب کرد که

  د شان بر باد دادـيـلـقـق را تــلـخ

  ای دو صد لعنت بر اين تقليد باد

  ا نگذریـد آبــيـلـقـو از تــــا تـــت

  ریـی بئم من گر ز دين بورــکاف

  
Mariam Roshan  

 

  نيز پارچه شعر ديگری را از اقبال Hھوری برايم ارسال فرمودند که

  

  ه ترك و تتاريمــم و نـيـانـغـه افـــن

  م و از يك شاخساريمـــزاريـنـمـچ

  ز رنگ و بو بر ما حرام استيتمي

  وبھاريمــك نـي ۀروردــــه ما پــــك

  
Nematullah Mokhtarzada  

  از نعمت هللا مختارزاده

بارتباط گذاشته ھای محترمه مريم جان روشن و محترم محتسب زاده صاحب  و نيز  به بدينوسيله 
  دوام و به ارتباط  

  وا فتادخوش به حالت ، دل ز دستش ، ((

  ورنه بودی ھستی ات ، چون من به باد

  زيـــر ِ پــا کـــرد و ، حکايت ختم شــد

  )) ادرد و ، داغش می نھــر می بُ وا اگــ
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  :نوشتم با عجله ، باصطYح يک تير و سه نشان

  

  دل فــــروشی نـيـسـت کــــار ِ عاشقان

  قـدری گران  تـــا َخـــَرد ارزان و يا ،

  

  سوز است و ، گداز درد و قيمت ِ دل ،

  نـقـــد ِ جــــان ، در قسط اول ، رايگان

  

  ، چـــار و پنج، قــسط ِ سومقــسط دوم

  تــا ابـــد پــــرداخـت بــايــد قســط ِ آن

  

  ، بِـشـــارت آَوريـد) مـريــم ِ روشن ( 

  ھــــم ز مــــوHنا و ھـم اقــبـــال ِ مان

  

  ومژاد و جنس و قـنـعـيـض ِ ھـم ز تـب

  و و از خــــزانار و رنگ و بــاز بھ

  

  از تــــساوی ِّ حــقــوق ِ مـــــرد و زن

  ل ِ معيشت ، بی گــمانھــــم ز تـعـديـ

  

  ردن و ره يـافتنـخـــود تحـــــّری کـــ

  رانــبـــايــد رفت ، پُشت ِ ديگـــمی نـ

  

  ا شـد ، خرابوای ، از تـــقـلــيــد ِ آبـ

  ـديـــشه ھـا در ھر زمانبــــاور و انــ

  

  از کـنو آغــجست و جـ! ای بـــرادر 

  ر بــر آسمانتـــا رسی ، بی بــال و پ

  

  ـش ، معرفتآســــمــان ِ عــلـــم و دان

  و ، ديگرانـد از تــا بـيــامــــــوزنــتـ

  

  ، خيلی زيادحرف و گپ وقت تنگ و

 غانبـه يـک آه و ف» نعمت « ـــامۀ خ

  

Nazy Noor   

فرھيخته بانوی فرھنگی ، محترمه نازی جان نوووور با بزرگواری به ذره نوازی پرداخته سمند ِ 
  :خامه را چنين به جوHن درآوردند که 

سانی از از مطالعٔه سرودٔه فوق واقعاً لذت بردم ، کاش ميشد به آ! گرانقدر فرھيخته آقای مختارزاده 
يد، باورھای آ بايی و سنتھای غلط که بجز ذلت و بدبختی تا کنون چيزی ھمراه نداشته دست کش

زمان ميبرد تا گفته ھای شما و ديگر دوستداران عالم کمال انسانيت  ... بدون مطرود شدن از جامعه
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لی تان که ممنونم از نوشتن تک، تک کلمات شورانگيز اين شعر واشعار قب.و دانش بجايی برسد
  ....احساسات آدمی را تا نا کجا آباد ميبرد

  

  عر شاعر جویـش ر زــــــــرت شاعيــنشان س

  ھواست خاک و درفضل آب و فضل گلبن، که

  

  

Mohammad Nasim Aseer   

  :را روشن فرموده  نوشتند که  خود چشم ھای ماجناب اسير صاحب  با شرکت  ءمحترم فخر الشعرا

باعرض س=مھا و محبت بی پايان اجازه بدھيد برای اولين ! مختارزاده و محترمه نازی جان نورآقای 
  :بار درين نوشته سھم بگيرم و شعری از ولی طواف در مورد دلفروشی عاشق بنويسم 

  

  پيشم رکه زـ، گذرد ھدل لختی برد از

  ويشمخ ۀصد پار من قاش فروش دل

  

  

Nematullah Mokhtarzada  

  از  نعمت هللا مختارزاده

   

  کس می نتوان از بر ِ خوبان ببرد دل

  ا دامن ِ تو کرد ، بُريدهـدستی که رھ

 

 


