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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
      

  هنعمت هللا مختارزاد     
  ر اسن ــ المانـشھ

  2011مبر دس 21

      
  

  

  

  
  )سی و يکم گذرِ ( 

  

مندان گذاشته ه ۀ فيس بُک خدمت دوستان و ع�قرا در صفح) چتبازی(سرودۀ 
اما جناب محترم محمد  ،ندرا نوشت نظريه ھای خود بودم که تعدادی از دوستان

  .پارچه شعری را به تعريف اين نمله سروده اند "زرغون"ابراھيم 

   
 Mohammad Ibrahim Zarghoon  

  

  :دلپسند مقبول و معقول و تينھا
           
 

 اري شيپ تييا تحـــذ بـ�مــــون تـچ

 ر تو باشد تک سوارـــشع متيوـــگ

 رزند وطنـرجاد و فــــر فــــــشاع

  اوقارـــــد بـــاشــب  هللا  "ِتـــــنعم"

  تو زينظم شورانگ ر موزون،ـعــش

  فگارـربا و دلــــو دل بيــرـــــفـــدل

  انيوابـيـش یبس یوئــن گــــوط از

  صدھزار یشور ومست ھم زعشق و

  یزنيواژه ھا رنگ م رـــواژه را ب

  نگارصورت  ۀوــيـش لـيـــــــخـت در
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  زنديدل م بر چنگ   لب، چنگ بر

  شاخسار یه ھاـــشاخ رــلت بــبـلـب

  کجا یرا دان دهــيــجـنـــس ـــۀتـــنک

  ، زر وار دل ۀبر صفح ــیھـا نــــت

  ینگذر یم وجب کي  تـقـيـقـح از

  ق را رستگارـــح نـيـتـراس ۀدـــنـب

  تيرم بنام نامــخـف ـــیمـــن ھــــم

  د تو در ھمقطارــنــمان یرکســــــھ

  یگفتم هيالبدا یف ازما، بود یئخطا گر

  ون عبارت نازک افتد ھوشدارـــــچ

  حق نزد» زرغون « ماست  یالتجا

  ردگارـد کـشـخـردوس بـــــت فـنـج

  

   باعرض حرمت

  
Nematullah Mokhtarzada  

  

پارچXXه ای  ،ياداشXXتھای دوسXXتان زيبXXای ايشXXان وسXXرودۀ  بنXXده بXXا قXXدردانی از
  : خدمت شان تقديم نمودم که چنين است سروده

  
  

  تحـبّ م انِ تگلس در
  

  شــيـــوا بــيـــان ِ ھمتبار شــاعــــــر ِ

  فــم بــه شعـر ِ آبدارـکــــرده تـعــــريـ

  مندـارج مــقـام ِ بــس  ،  ا را ـم  داده

  بـيـــان ِ با وقــار خـــوش  آن اديـب ِ 

  گشته ام از خـجـــالت ، در َعــَرق تـر

  زان کــــ�م ِ نغـــز و خـوب ِ شاھوار

  از حد فزونش ، بسی ــلُطف و اِلطاف

  شمار ان بیمھـــــربانی ھـــــای ايش

  رواريد و لعل و ھم گھرـســـفــتـه ، م

  ر ِ اين شرمسارـس، ـو اکـلـيـلی ھــمچ

  افور و ُمشکـــــنبر و کـته بس عبيخ

  پُـــر گــل و ريحـــان شده کنج و کنار
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  وچه ھای فيس بُکــکـــوچـــه و پسک

  قــمــری و ســارل و ــبـعـنـدليب و بل

  ند ، در ارتباطـمـھخيل ِ خــوبان ، با

  ـدار و ، يارـدلــــربا و ، دلــبر و ، دل

  م ِما بـيـنـا شـدیـشـ، چ) ُکِمنتَش ( از 

  تار ِ ُغــــربت ، وز پــيامش ، نوربار

  نـه ایـخـــويـشـتـن را ، ديـــده در آئي

  رده نثارــه خـــود بــوده ، به ما کـآنچ

  دامـــن ِ پُـــرگــــل ، بــه باغ ِ دوستی

  يک چـمـــن ، يک فـصل آورده بـھار

  ـــه ایگــــــلســتـان ِ مـحـبـت cنـ در

  مانـــــد ، از وی ، جــــاودانـه يادگار

  نـــازمی "يم ِ زرغــــونــابراھـ"نام ِ 

  به ياری ، پايدار» نـعـمـت « تا ابـــد 

  ن عقاب ِ کاسرینملــــه ای را ، چــو

  عــاطــلــی را ، خوانده ، فرجاد ِ ُکبار

  "خليل"ادم آمد از ــــملــه گـفـتـم ، يـنـ

  اسوارمۀ المـــاـــــــــــه دارد خــآنکـــ

  لص ميکندـتخ) روفـی ــــــمعـ(ه کـآن

  دار وشنصيحت گ! َمنَت گــفـتــا رــبـ

  وانـھرگز می نخ "نمله"خويشتن را 

  بايد ، زانکه نيش و زھردار "لهـــنح"

  رگز می نداری ، بر حريفحــم ھــر

  تـــا کـــــه از ميدان دھــی او را فرار

  نَـد بيخ ِ فَـلَکـعـــارت کـَ تـــيـــغ ِ اشــ

  الـم در پَِرش ، آنی ھــــزارــــناف ِ ظ

  ريش ِ مـــ� ھـــم ز تـــو در اھـتـزاز

  و نزار طالـــبه ، بيمار و ھـــــــم زار

  عبدالرحمان و ، خطاب و ، ھــم نبيل

  ھـا ھـزارصد و ، راز ِ شان در نزِد ت

  ـايح از ِ بیرنامـــه ســـھـــــم از آن ب

  پاِی ِگـردی دارد و ، چشــمـان ِ پـــار

  ھـر طرف بينی که می لولد چو مـاش
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  ان ، تار و مـتـارــداشـت با وابـسـتـگ

  يـک يکـی م گيرمنـــاروزِ  ديگــــــر 

  يارـتــــا فـطـيـر ِ نــان ِ مــا گــــردد ت

  ذرتمعـــذرت خــواھم ز ياران ، معـ

  زانکـــه رفت از کـف ، عنان ِ اختيار

  رض ِ ادبـھـــمچنان تکبير و ھــم ع

  يّات و ، درود ِ بی حصارــھــــــم تح

  امــران و وثـيـقـــعـلی و کـدمتِ  لـخ

  ھــادی ، بــار بـــاران و ـــآريــانــا ج

  ی و ، محـتـسـب زاده و ، ھـمــضلــاف

  ھزار، و ، برھـانی  ـد زاده بـــر احـــ

  ازی جان نور ِ مـــھـربانــھـــم بــه ن

  شمار ا را بیان است مف ايشـــــــطل

  ی که تنھـا ، نـام ِاو"الھــام"ه ــھـــم ب

  ايشان ، مستعــار عکس  وــشايد ھمچ

  ام "ريمـم"خـبــــر از  بی دمـدتی شــ

  ن ِ واcتــبــارـآنکـــــه نـــامــش روش

  بار ِ دگر از ما ســ�م! » نعــمـتــا « 

  ه ابـــرار و ھـم اغيار و يــارھــم بر

  

  :يادداشت پورتال

نعمت هللا  محترم اثنای تنظيم اين قسمت به بخشی از شعر ھمکار گرامی ما،در 
. شده بود" معروفیخليل هللا انجنير "ذکر خيری از جناب مختارزاده، رسيدم که 

  :ين باره ا دم و اينست تبصرۀ شان درموضوع را برايشان انتقال دا

   2011دسمبر  21برلين ــ « 

  پاسخ منظوم بهصميمم، نعمت جان مختارزاده، که ضمن  ياربستشکر از دوست 

  .، ذکر خيری از من ھم کرده است"ابراھيم جان زرغون"جناب 

آواز گيرايش از ، در خانه نيست یکستلفون ميزنم و ھر وقت که به نعمت جان 
  :طنين می آيدچنين به  پيامگير قطري

  

  م داخل منزليَ نِ از آن که  لـــھستم خج

  جان و سر و دل قربان صدای تو کنم 

  ر نمره و نامت ز کرم لطف نمائیـــگ

  شنوی پاسخ عاجل  لۀ ادناــــــنم زين 
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است و نعمت جان ميخواھد به ما تفھيم  "مورچه"کلمۀ عربی و در معنای  "نمله"
تنھا من ــ که ــ و نه من  !!!بی آزار است "مورچه"مانند خدای ناخواسته کند که 

تجربۀ دگری دارم، برايش باربار گفته ام که در عوض دوست داشتنی از آن عزيز 
 را ميدھد؛ "زنبور"را بگذارد، که نيز عربی بوده و معنای " نحله"کلمۀ  "نمله"

فرياد ھزاران جنايتکار و دشمنان مردم ما تا ملکوت اع� باc نيش قلمش از چون 
  .ستگرديده ا

نعمت جان عزيز  بگذريم، پيشنھاد ميکنم که زبانیشيرين و اگر از مزاح و 
  :دور بدھد چارم را مث�ً در ھيئت ذيلمصراع 

  »مسکين شنوی پاسخ عاجل  عاجزِ زين « 

  !!!"ادنا"اثری باشد و نه از  "نمله"و يا ھر صورت ديگری که در آن نه از 

  .ل افتدواميدوارم که مشورت دوستانۀ من مورد قب

ما " زنبورگاو"و " کليز"دری ھراتی  لھجۀدر  را" زنبور"که ايننکتۀ آخرين 
دنب ) خنب"(مخُ "مانند ه ند، يعنی کليزی که بنام می" خمبهکليز "را ابليان ک
  .بزرگ دارد) شکم(

  با محبت فراوان

  خليل معروفی

  

  )ختم نقل قول( »

  .را درست انعکاس داده باشيم رزومنديم که پيامآ
 

  با تمنيات نيک            

 AA-AAادارۀ پورتال           

 


