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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ فبروری ٢٨
  

  سپاس، ستايش و پوزش
 محترم، که مجموعۀ اول و دوم اشعار "تيموری صاحب"بدينوسيله مراتب سپاس و امتنان عميق خويش را خدمت جناب 

 که مثل ھميشه با مھربانی کم نظير "معروفی صاحب" و جناب  ش را با بزرگواری و لطف خاص برايم فرستادندخوي

ِشان وسيلۀ اين تفقد شدند ابراز داشته يادآور می شوم، که رنگين کمان اشعار اين شاعر عزيز، فرھيخته و بادرد از نظر 
دبی ـ اجتماعی و سياسی استثنائی در ميان شعرای کشور، به موضوع و محتوا و از لحاظ شعر و ادب يکی از کار ھای ا

  . سبب بالندگی و افتخار ماھم خصوص شعرائی که در تبعيد به سر می برند، می باشد؛ زحمتی که ھم قابل تقدير است و 

واقعيت اين که بعد از حصول اين . ًموقعی به دستم رسيد که واقعا به آن نياز داشتماز نظر زمانی مجموعه ھای ياد شده 

که پالن داشتم چند روزی به سفر و به ديدن برخی از دوستان به فرانسه  تحفۀ بی ھمتا و غيرقابل فراموشی درحالی

ايام اين لطف بی پايان جناب در اين . بروم به طور غيرمترقبه روانۀ بيمارستان شدم و چندی را در آنجا خوابيدم

  .  بيشتر از دوا و داکتر و مراقبت ھای نرس ھای خوش برخورد در بھبودی حالم مؤثر ثابت شد"تيموری صاحب"

مھربان ھمين موضوع " معروفی صاحب" نازنين و "تيموری صاحب"خير در تشکری از شفقت و تفضل جنابان أدليل ت

  .شش تقصير نمايان من مورد قبول ايشان قرار گيردچندان خوشايند بود، که اميد برای بخن

  .برای ھر دو عمر دراز التجاء دارم. اميدوارم ھر دو ھميشه سرحال و صحتمند باشند

  با تشکر و احترامات مجدد

  ارادتمند تان سديد   
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