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 اشک در چشمان و بغضم در گلوست مرگ او را از کجا باور کنم؟

  ل را بيابان می کندصحبت از پژمردن يک برگ نيست وای جنگ

ميهن پرست صفتی است که به .بزرگ ترين صفت استاد نگهبان عشق به مردم و ايران بود.هفت روز از رفتن مردی ميهن پرست می گذرد
و هر گاه چهره ای ميهن پرست و عاشق ايران از ميان ما رفته  .هر کسی نمی توان داد اما براستی برای استاد تورج نگهبان برازنده است

براستی غم . خرقه تهی ميکند هزار افسوس بدرقه راهش خواهد بود و در اين ميان تلخ ترين بخش حادثه، دوری او از خاک ايران است
تنگيز ترين مورد برای من اين است که چرا اين بزرگان دور از خانه و کاشانه خود راهی ديار هميشگی می گردند و ما در اين سو حسرت 

آوارگی ميليون ها نفر ايران و عاشق ايران در سراسر دنيا غمی است بس بزرگ؛ ما در اين سو غم دوری .ن را داشته باشيمبودن بر مزار آنا
 .غم غربت مرگ تدريجی است...آنان می خوريم ،خود در آن سو چه می کشند

رايی را از نخستين سال های دبيرستان و در نگهبان کار ترانه س.  در شهر اهواز به دنيا آمد١٣١١تورج نگهبان در روز هفتم ارديبهشت 
 و مجيد وفادار آغاز کرد و نخستين ترانه هايش به ترتيب با صدای محمود کريمی،   با همکاری همايون خرم، امين اهللا رشدی١٣٢٨سال 

رضيه، خواننده مطرح موسيقی عالوه بر اين نخستين ترانه های م.امين اهللا رشدی، منوچهر همايون پور و داريوش رفيعی از راديو پخش شد
تورج نگهبان از تارنمای  زندگی نامه برای خواندن. ايرانی با آهنگ های مجيد وفادار و همايون خرم با کالم تورج نگهبان همراه بوده است

ر ،نويسنده و ترانه سرای بزرگ ايران در سن هفتاد و شش سالگی، بامداد روز چهارشنبه اين شاع.کليک کنيد پاينده ايراناو روی  شخصی
او نمرده است هرگز .  مرداد ماه در شهر لس آنجلس آمريکا برای هميشه از ميان ما رفت هرچند ترانه هايش در ميان مردم جاريست٣٠

  .نخواهد مرد

و خود شرح  )کوروش بزرگ در ابتدای تارنمای شخصی او در باالی نوشتار آمده است آرامگاه عکس( تورج عاشق ايران و ايرانی بود ... 
   :عاشقی اش را چنين می گويد

  در روح و جان من می مانی ای وطن
  به زير پا فتد آن دلی، که بهر تو نلرزد



  شرح اين عاشقی ، ننشيند در سخن
  که بهر عشق واالی تو ، همه جهان نيرزد

   دور از دامان پاکت دست دگران ، بد گهرانای ايران ايران
  ای عشق سوزان ، ای شيرين ترين رويای من تو بمان ، در دل و جان

  ای ايران ايران ، گلزار سبزت دور از تاراج خزان ، جور زمان
  ای مهر رخشان ، ای روشنگر دنيای من به جهان ، تو بمان

  
  ر ، به پرچمت نشستهسبزی سر چمن ، سرخی خون من ، سپيدی طلوع سح

  شرح اين عاشقی ، ننشيند در سخن
  بمان که تا ابد هستيم ، به هستی تو بسته

  
  ای ايران ايران دور از دامان پاکت دست دگران ، بد گهران

  ای عشق سوزان ، ای شيرين ترين رويای من تو بمان ، در دل و جان
   جور زمانای ايران ايران ، گلزار سبزت دور از تاراج خزان ،

  )1(ای مهر رخشان ، ای روشنگر دنيای من به جهان ، تو بمان 
  
از آن دسته شاعران و ترانه سرايان بود که باد انقالب او را با خود نبرد و با سرودن ) 57 بهمن 22(در هنگامه نزديک شدن به روز واقعه 

انقالبيون جز ندای رهبرشان خمينی بت شکن چيزی نمی شنيد و دريغا که ترانه هايی به مردم هشدار داد که اين چنين نکنند اما گوش هايی 
  رسانه ای برای بازتاب نوشته ها و ترانه ها آنان نبود گله می کرد و57از اينکه در آن بازه زمانی انقالب شوم . شد! آنچه بايد می شد

آن روزها ترانه هايی بر آتش انقالب می دميد شما در برابر آن در گرماگرم : هنگامی که بهارلو مجری سدای آمريکا از تورج نگهبان پرسيد
 و پس از سالها ترانه ای سرود برای من و بسياری ديگر ترانه می گفتيم و کسی نمی شنيد؛: چه می کرديد؟ و تورج نگهبان با ناراحتی گفت 

من و تو در گذر تند شنيدند، و آن روزها را يادآور شد که برخواستن دوباره به همگان و بويژه آنان که زنهار او و ديگر ميهن پرستان را ن
  ...:باد حادثه ها ، هزار مرتبه اوج و حضيض ديده ايم ، مپوش چشم اميد از وطن ،که ما زين بيش به عمر خويش چه ضد و نقيض ها ديدم

  
  نگفتمت تنها مرو شب در کمين نشسته 

  سيمای عمر آزاده را غم بر جبين نشسته 
  نگفتمت با من بيا تا سرزمين خورشيد 

  که رنگ غم بر قامت اين سرزمين نشسته 
  نگفتمت که ظلمت بر جاده ها نشسته 

  صد پيچ کاروان کش تا شهر ما نشسته 
   ای رفتی و به راه مانده ای در شب سياه مانده

  رفتی و به راه مانده ای در شب سياه مانده ای 
...  

  آماده شو ای همسفر که بر خطر بار دگر پا بنهيم 
  به يکدگر باردگر دست دل و يگانگيها بدهيم 

  کن رها بازوی دربند مرا پای دربند دماوند مرا 
  خيز و چيره شو بر خطر فکر چاره کن همسفر 

...  
   ياری طلب که پشت شب ميشکندهمت کن و از عزم خود

  که جلوه خورشيد ما پالس شب زخانه بيرون فکند
  کن رها بازوی دربند مرا پای دربند دماوند مرا 
  )2(خيز و چيره شو بر خطر فکر چاره کن همسفر 

  



 به ياد می آورم که هميشه نشان برنامه هايش در کانال تصوير ايران را. غم آنچه که سرزمينش ايران می گذشت همه گاه در چهره اش بود
استاد دريغ و افسوس خود از ويرانی ايران و دوری از ميهن خويش را اينچنين  فروهر و پل سفيد اهواز در پشت سرش خود نمايی می کرد

  :با صدای داريوش به گوش ميليون ها ايرانی رساند" ياران"در ترانه 
  

  ياران زه چه رو رشته الفت بگسستند
  ه روا بود دگر باره نبستندعهدی ک

  آن مردمکان از سر انديشه نديدند
  که اين بی خردان حرمت انسان بشکستند

  ما را دگر ازطعنه دشمن گله ای نيست 
  که آن عهد که بستيم رفيقان بشکستند

  
  افسوس همه سلسله داران بغنودند
  آن يکه سواران همه از پا بنشستند

  ببينیای قافله ساالر کجائی که 
  دزدان همگی همره اين قافله هستند
  دردا در گنجينه بماران بگشودند
  اندوه که بر دوست ره خانه ببستند
  دردا در گنجينه بماران بگشودند
  اندوه که بر دوست ره خانه ببستند

  
  افسوس که کاشانه به دشمن بسپردند
  آن قوم که بيگانه و بيگانه پرستند

  دشمن بسپردندافسوس که کاشانه به 
  آن قوم که بيگانه و بيگانه پرستند

  
  افسوس همه سلسله داران بغنودند
  وان يکه سواران همه از پا بنشستند

  ای قافله ساالر کجائی که ببينی
  دزدان همگی همره اين قافله هستند
  دردا در گنجينه به ماران بگشودند 
  اندوه که بر دوست ره خانه ببستند

  جينه به ماران بگشودند دردا در گن
  )3(اندوه که بر دوست ره خانه ببستند 

  
در جای ديگر آنچه در درونش می گذشت را با صدای داريوش فرياد زد تا هميشه به يادآوريم بزرگ مردی که شعرش را به دشمن  

  ...نفروخت

 
   رفته ز خاطر تاکنون٫افسانه عشق و جنون 
  د شد واژگون با اسب خو٫آن تک سوار قصه ها 

  
   ديگر خدا هم خسته شد٫بس عهدها بشکسته شد 

   بازوی مردان بسته شد٫در کارزار زندگی 
  



  ای چرخ افسونت چه شد؟ 
  الوند و سيحونت چه شد؟
  ٫بر تنب آوچك تا ارس
  کاوه فريدونت چه شد؟

  
  صفرا طاليه دار آو؟
  آن نقطه پرگار آو؟

  در شهر آزادي ،دري،
  يوار آو؟بر قامت د

  
   سيمرغ در زنجير شد٫شهنامه خاني دير شد 
   آماج زخم تير شد٫آرش، آماندار زمان 

  
   فرياد زير آب شد٫فريادها بر باد شد 

  )4( افسانه اي در خواب شد ٫ء سردار عشق  ارابه
  
امه حضور چند ماه پيش او در برنامه ميزگردی با بهترين و ماندگار ترين تصويری که تورج نگهبان برای هميشه در ياد من خواهد ماند هنگ 

از ايران و عشق به ايران می گفت ،چهره ای مهربان که از انسانيت موج می زد و پرچم شيرو خورشيدی که بر . شما صدای آمريکا بود
 .گوشه کت او نماد غرور بود و سربلندی

  .ار ترانه ی ديار کارون ميهن پرسِت هز روحت شاد. به احترامش سر تعظيم فرود می آورم
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  حاکميت ملی آباد و آزاد در سايهبه اميد ايرانی

 پاينده ايران

  به دست مزدک 1387 چهارشنبه ششم شهريور  نوشته شده در

 

 


