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 نوشته اند داکتر صاحب نادر برھانیمحترم  

.Nader Borhani 

  !س(م زيمحترم مختار زاده صاحب عز قدرميو عال یگرام تيبرادر نھا 

  !است یو آموزش باي، واقعاً که زشما را خواندم هٔ يھم با کنا ی، مملو از طنز و اندک، مقبولعالمانه پاسخ

  :نکهيا مينشود اضافه نما یاگر فضول خواستم

آمار احساس  نيي، و تعشيآزما ۀليوس ثيمنح توانستميم) حيمل... لبخند(شما را  یبايسرودٔه ز ھرگاه
 ی، در آنصورت نام خدا ھمه دوستان نمره ھا..)شده فيبطور تحر ( دوستان استفاده کنم نيطنز در ب

و (تيموفق ني، که بنده به ھمه دوستان اشدنديم بينص باشديم))  ۶(( را که در اروپا  یابيتاپ و بلند کام
  ؟طنز کياست داشتن احساس ن ی، چه نعمت بزرگمينمايعرض م کيرا تبر) نعمت را

، تا ديفزايگانش ب، در وجود بندآور محبت و صلح است امي، که پنعمتش نيکه به ا کنميخداوند تمنا م از
Rنيرُب العالم اي ني، آمگردد تيھا و خ(صه بشرانسان نين در بمانع ھر نوع مشاجره و جو!!!!!  

  

 لی نوشته اندواحد افضلمحترم سيد عبدا

.Saeed Abdul Wahed Afzali  

 ديام ،دارميم ميمختار زاده صاحب تقد یمعظم آقا را خدمت محترم و شيخو انيپا یاحترمات ب س(م و
و محترم  نجانبياظھارات ا یتان رو یدانرابطه به قدرمحترم مختارزاه صاحب در . ديکه خسته نباش

اگر زحمت نباشد  ديد...بدست نشر سپر یعال تيصاحب که چند ب نيصاحب و محترم آرو یبرھان یآقا
   ، جـوRنگران به جوRن ليبه تحل گـــران ليتحل( تيبخش ب در

  )، گــم کــرده مــدعا را یبــه عشقــبـاز عــاشق

  ...ادامه .ديفق باشوم مينما یقب^ اظھار سپاس م انداخته شود یروشن اگر

 

  از نعمت هللا مختارزاده
    

 
  

  ندنل ـرِ ـــــاز شھــ! ضلی اR ای اف

  ما ميگذاریر بر سِر ـ؟ سراــــچـــ
  

  ما را رِ انی شعر سو ميکشـــــه ھـب

  رقش ُمھر ُِرسوا ميگذاریـــــه فــب
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  زمی و رزمیب  پرسشی  بائــعج

  ا ميگذاریـخود جذوِق وق و ـز ش
  

  رانِ ــــــ، از تحلـيـل گسـؤال عشـق

  اشـا ميگذاریـح  ردهــک  سـيـاسـی
  

  دت و ُحبــبـــه کـام ِ تشنگان ِ وح

  لوا ميگذاریــھــمـيـشـه ، نان و ح
  

  يخ و م(ـشـ ـــــــانِ در دھــولی انــ

  ا ميگذاریربـــــا مــــبــ ل را ـعس
  

  ، در تشاجرھـاـوـــگ سمنـد ِ گفت و

  چلـيـپـا ميگذاری ، شوRنـــــه جـب

  
  ــر ، چـيزی نگفتهـــــين ِعـمـز سـيـم

  وا ميگذاری ره ،ــ(زادهـــــــــــمــ هب
  

  ون خاله اندرـــــولی سيمين به ما ، چ

  اR ميگذاریبـ  ـده،خوان وانش ـــــــج
  

  ر از پيش ، بينی چـھره اش راـــــاگــ

  نقـــطه ھــا را ميگذاری ايبــــــــعج
  

  انـــدام ِ ايشانــر و ــــــولی از پـيـکــ

  ذاریميگ لـيـپــا   در   چـلـيـپــاــــــچـ
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  اور نداری ، حـرف ِ مـا راـر بــــــاگـ

  ــه ايــــ( ميگذاریــــــخطابـش از چ
  

  و شب  دلنگان  روز  زاده(ــــه مـــب

  را ميگذاریــــــکـه شايد صيغه  ُمجــ
  

 کام ِ سيمينگپ در يگ ود ن درـــسخ

  ، R و اRِّ  می گذاریقشـلـه حـــــــــب
  

  د فصل ِ پيریــرفت و آم وانی ــــــج

  ا ميگذاریـــمـعــم ،  ابش راـــــــحج
  

  ه گويمــــچ شـاظـفــدار ِ الـنـيـاشـز م

  ، چند تا می گذارینمرهـــادر ــــبه چ
  

  در صفر صفرِ ولی شش نمره ، يعنی 

  چه ، بِه ، گــر نمره يک را ميگذاری
  

  اـــــربيست اينجـمواظب ، سنجش ِ غ

  ميگذاریا ــــــــاروپ و  ک ــريــماز 
  

  ، درخت استاُسخـــــــسؤال  ِده  را پ

  ر ز لي( ميگذاریـــــــــگ ،ونـه مجنب
  

  اه و بند و زندانــــچه يوسف ھا به چ

  يگذاریا مـخـيــم زلـــــــــرادر ، ھــب
  

  ن دارد اماـتـوشــوق ِ نـــــم شلـــــــــق

  را ميگذاریـصح ه ب سر ، که سيمين
  

  ا نقطه نقطه ، نقطه نقطهـــــين جـمـھ

  ا ميگذاریـــــدري دل به» نعمت« که 

 

 


