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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ جوالی ٢٤برلين ــ 
  

  

، غزل "افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد "، پورتال ٢٠١٠ جوالی ٢٣وقتی در صفحۀ ديروز، 
 ميخواندم، به "ديار فرنگزده"را زير عنوان " اسير "، جنابزيبای استاد سخن و فخرالشعراء

 :فرمود" شيراز"ياد غزل حضرت حافظ  افتادم، که هفت قرن پيش در گلزمين 

  زده نشسته پير و صالئی به شيخ و شاب       ود و آبزده ـــغان ُرفته بسرای ُم درِ 

  دۀ شاهدان شيرين کار       شکـر شکست،  سمن  ريخته، رباب زدهز شور و عرب

 وصال دولت بيدار ترسمت نــــدهند        که خفته ای تو در آغـوش بخِت خوابزده
 

که تحِت عنوان آن شد،  ماحصل. چيزی بگويم" سيرا" نشيدۀ استاد گفتم به استقبال و تضمين
    :تقديم ميگردد"  منگ زدهدلک"

  

  گ زده َمـندلِک
   من که منگ زده؟         چــه   پرسی  از  قفسِ  شيشه ئیِ  سنگ زده؟چه خـواهی  از دلک تنِگ

  چـــــــــــــرا  سراغ  دل  بی غشی نمی آئی؟         که  ميروی   پیِ  اين  لعبِت  خــــــدنگ زده؟

  مزاج  تلخـــَوشم  کی شود  ز می  خوشخوی         کشيده غمزه و يا  چـــرس  و يا که  بنگ زده

   پای لنگ زده         که هرچــــــــه سنگ رسيدست نصيب من ز بساط  زمان نشد  جـــــــــز غم

   کلفِت دبنگ زده ين ا  ايست  که ــزانه ۀ دل         خــــــچو  نيک  می نگـــــــــرم  مسنِد  سراچ

  فـــــــــــــــريب شعبده باز زمانه را مخوريد         نــــــــــــه شير شرژه بکشته نه هم  پلنگ زده

  چنگ زده* چه خـــوش  سرود سخنگوی و اوستاد سخن         بـــــــــــه ساز دلکش  آن  دلربای

  چهره زنگ زده باخته رنگ است و ه رویــ  ک     فريب  رنگ  و رخ اين جهان سفله مخور «             

   سرش به سنگ زده ود آيد،ـــــ بخ     که شيشه تا    و مدار   را  قرار نيست م  و نشاط  جهانـغ            

  »بجــز شکستگی و درد و داغ و سوز و گداز       دگـــــــر چــه  می  طلبی از ديار جنگ زده؟

   شعــرگـــوهر که الف ظرافت مزن" خليل"

  ه ايست ُمَصيقــَل، نـــــــه تيغ زنگ زدهنگين

 !!!!"دلربا"است در نواختن  "اسير"استاد اشارت به مهارت * 


