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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
      

  هنعمت هللا مختارزاد     
  ر اسن ــ المانـشھ

  2011مبر دس 23

      
  

  

   

  
  )گذِر سی و دوم (   

  

  پاسخِ  يکم و سی و به ارتباط گذر" زرغون"جناب محترم معظم محمد ابراھيم 

  چنينشعری را به تعريف اين نمله  پارچه "تمحب در گلستانِ "منظومۀ 

  :سروده اند
  

  

Mohammad Ibrahim Zarghoon   
    

  

  معروضۀ اين حقير                             
  

  را ھوشيار  شکستی نفس خود خود

  انی را نفس غدارـــيطـمشرب ش

  کم خودی د شمردن ،ـھرکه نتوان

  رد با وقارــوی مــــــاين بّود الگ

  دست نوازش بر سرم " نعمتا" 

  اشم نزد ياران شرمسارـــبـا نــــت

  ه بردوشم عزيزـخان من غريب و

  زاران رنج دارم بار بارــــصدھ
  گيستم آوارــــــرنج من درد و غ

  شمار ای ملت بیـهدردی از غم

  ان من ـــــــغـــت آزادۀ افــــــلـم

  ر ديارنظير و بس حقير در ھ بی
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  تو دست بردارنزد حق خواھم از

  نای عجز و زارـد ثــــتـتا قبول اف

  بروبد درب تو» زرغون«تا ابد 

  راروب، مژه ھايم راه واـه بجــن
  

  باعرض حرمت                         

  

  

  !!!استغفرهللا
Nematullah Mokhtarzada  

  

 ر عنوانزيپارچه ای را  ،يبای ايشانبنده با قدردانی از سرودۀ ز      

  :شان تقديم نمودم دمتخ دهکر انشاد "التجای نوازش"

  

  
  

 
  

  درود و بــــا ســـــپاس بيشمار  بــــا

  ، بار بار) زرغون  ( خدمت ِ آقـــای

  رعرض ِ اخRص و ادب دارم حضو

  چـــون بــرادر کوچک ِ بی بند و بار

  نـــــامــــــۀ مــنــظــــوم ِ ثــانیِّ شما

  بــنــــده را بـنـموده خـيـلی شرمسار

  من کـــه سر تــا پای ، غرقم در گنه

  جـــــای ما بجـــز از قعـر ِ نارنيست 

  می نکـــن از مــا دريغ ، ای محتشم

  بر اين نزار گاھان دعا ، در سحــــر

  الـتـجــــــا دارم ، نــــوازش از شـما

  تـــا قـصـــورم را بـبـخـشـــد کردگار

  بـــــا ســـRح ِ نغزِ  شعر و تيغ ِ طنز

  ھــزار ــاری از طبعم شــود روزِ ـجـ

  ــان ِ مـــــR و چــــلی و طـــالــبهجـ

  نحله وار  حــمــلـه ھــای نمله وار و

  زانکـــه بدبختی ِّ عــالم ، زين گروه
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  ھـــر يکی چون غندل و گژدم َو مار

  معــــذرت خــواھم که رفتم ، حاشيه

  حــــال آيم بـــر سرِ  موضوع دوبار

  خـــواھش ِ کـــــوتاھی دارم از شما

  دار زرگی ، گوشـشم را ، با بپــــرس

  شــعـــر ِ تـانرا چند باره ، خواندمی

  زِد مـا ايھام دارــيک دو بـيـتـش ، نــ

  مــی نـفـھـمـيــدم ز منظـور و ھدف

  قرار آن دو بـيـت ِ شـعـــر ِ تان از اين

  خود شکستی نفس خود را ھوشيار( 

  دارــــــانی را نفس غــمشرب شـيـطــ

  ، کم خودیشمردن ھـــــرکـه نتواند

  )ـــوی مـرد باوقار ــايــــن بُــّود الگــ

  ستانتظار ِ پاسخ ا» نعمت « حال 

  گــــــر توانی ، چند سطری می نگار 

  

 

  

 

 


