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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جنوری ١٥برلين، 

  
  

  استاد گرانقدر ، فخرالشعراء
  

  "اسير" محمد نسيم جناب
  

باشيد و و برخوردار آرزومندم که در پناه عنايات الهی مأمون و مصون . بپذيريديات نيک مرا ه تمندر بدو اين رقيم
  !ر از گزند روزگاکناربر

ـ افغانستان آزاد ـ"، زينت بخش پورتال  انتقادی بنده انشاد و ارسال شدمنظومۀ دوم شما که در جواب منظومۀ نيمچه
مثلی که اين قلم . ا اين چند سطر مختصر و نيز مصراعی چند را تقديم بدارم و بر آنم داشت، تگرديد" آزاد افغانستان

آن جناب از خالل نشيدۀ دوم موقف سالم و صريح حين خواندن نشيدۀ اول  استاد ، برداشت شتاب آلود داشته ، چون 
  . باشيمدر زمينه بکلی آشکار ميگردد، و غير از اين هم نميتوانستيم از استاد عاليقدر انتظار داشته

، چيزی نظير شعر تبديل هواطوری که آن بزرگوار ميدانند، من شاعر نيستم، ولی بعضًا برسم تفنن و بر سبيل 
  .ميسرايم، و آن هم وقتی که نکته ای و نشيده ای طبع کم بغـل و خاطر حزين مرا  برانگيزد

  :بر خالف فرمودۀ حضرت حافظ  که 
  

  ر تر انگيزد، خاطر که حزين باشد         يک نکته ازين معنی گفتيم و همين باشدـکی شع
  

  :برانگيزندۀ منظومۀ آتی، خاطر حزين اين قلم است 
  

  

  "اسير"منظومۀ استاد منظومِ  جواب 
  

  وباماست، انگار اگذریر بـــــــ  ز هر کوی و گذر گ       گــــــــوئی که ذی انوار اوباماست  دير دو دردرين 
  مصرع برگرفتم، کار او با ماست سه     از آن يک دو ـن هم اوست     ـــنشيدی کرد انشاد، آن که استاد سخـــ

  سرودی خــــــــاست از طبع ولنگاری که من دارم         بگفتم آن چه خـــــــــــــود آمد، ولو انکار اوباماست
  ــــد باسطـ معـنی         چنان که از صرير خـــــــــامه اش نسوار اوباماستنشيــــــــــــــد دوم استاد آمــــــــــ

   اندک و يا بسيار او با ماستکــزو آيد اگــــــــــــــرالهی تا جهان باشد نميــــــــــــران کلک زردوزش         
     

 


