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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ دسمبر ١٢برلين، 
  

  
  

  !استاد سخن و فخر الشعراء، جناب اسير
من . ر و چه در قالب مثنويی زيبا، مشام جانم را تازه کردرقيمۀ نوازشگر شما چه در چند جمله نث

خود را به هيچ صورت شايستۀ اينقدر ستايش نميدانم، مگر بخود می بالم که مورد ذره نوازی آن 
ندانم که با کدام جرأت  شعر شما را با شعر جواب گويم، که نور شمع کجا . عاليجناب قرار گرفته ام

  و چشمۀ آفتاب کجا؟
  :نثار پارچۀ زيبايتان مينمايم " شعر گونه"حال،  دل را با دل شير  پيوند زده و ابياتی را علی ای 

   
  

  م کرداسيراوستاد سخن 
  

 ـاد را ديدمــــــــــــردم        نامۀ اوستــــــــــــــــک ــاز میــــی که ايميل بــــــِد
  ــرده را کند زندهـــــــ که او مــــود بس نوازنده        آنـــــــــــنامه ای بــــــــ

  زد از آن دماغم ذوقــــــــر شوق       چونکه ميـــــــــــخواندمش بار بار از س
  ـــر چيدمـــــــــدم        از سراپای او گهـــــــدي ت ـــت  لغـــظ  و لغــظ  لفـــلفـ

  ر کردم بـَِ ــه زــــــــــذر کردم        محتوايش همـــــــــــبس که از روی آن گـ
 رــم رفته بود دگـــــــــوده بود گذر       خواب از چشــــــــــــــپاسی از شب نمـ

……  
  گفتم آخـــــــــــر چنين نشيدۀ نغــــــــز       که سر سوزنــــــــــــــی ندارد لــَغـز

   را دگـــــــــــر خجل سازمبايديش گــــــــــــــــــوشوار دل سازم        ورنه دل
  سخن نغــــــــــــــــــــــز اوستاد سخن        ُبرد هـوش و قرار و طـــــــاقت من

  م کرد        خـــــرمن ذوق در خميــــــــرم کردرـــــــــاسياوستاد سخـــــــــــن 
  ـــــــــرير پوشيدهاين دو سه حــــرف خـــــــام جوشيده        که لباس حـــــــــــ

  هست گر شعرو يا که ورد و دعاست        ذره ذره ز التفـــــــــــــــات شماست
  زنده باد آنکه در وسـاوس دهــــــــــر       برکند تلخــــی از دسايس زهـــــــــر

  ر سفتن؟بيشتر زين نبايــــــــــــــــــــــدم گفتن        من کجا باشم و گهـــــــــــــ
   لـرزان است"خليل"شعـــــــــــر گفتن  نه کار آسان است        سخــــــنت ای 

  
  
  

  
 


