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ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 

 

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی        
  2112می  22ــ برلین                

 

 

 :ـــــــــــرـتذک
نظر گذشتاندمش از . برخوردم "حیف حیف"را در آرشیفهای قدیم میپالیدم، که به منظومۀ چیزی 

راء و فخرالشعراء شعالاستاد سخن، ملک  ۀواب منظومجو معلومم گشت، که این منظومه در 

و اینک بی وفای  یقدیمگرامی همکار  ۀمنظومتحت همین عنوان و به جواب  ،صاحب" اسیر"

دانستم، آن یف ح .سروده شده بود "خامه جنگی"، زیر عنوان مختارزاده جانجناب نعمت  ما،

سروده شده و مصلحتاً از نشرش منصرف  2112آگست  22تیار را که به تاریخ  د ونق ۀقصید

منظومۀ هم  ،درک موضوعهت ج .گشته بودم، حاال از نظر خوانندگان ارجمند پورتال نگذرانم

 .تقدیم میکنم ــ 2112می  22 ــامروز قصیدۀ نعمت جان را نیز در صفحۀ هم استاد و 

  

 

 حیف حیف
 

 "اسیر"نسیم  استاد محمد جناب فخر الشعراء، "حیف حیف"منظومۀ  2112آگست  21به تاریخ 

شاعر با نام و نشان ِو همکار ارجمند دیگر پورتال  "خامه جنگی"آگست منظومۀ  22و به تاریخ 

، صفحات پورتال را زینت "مختارزاده"، جناب نعمت هللا "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

خیراندیشانۀ  منظوم این قلم است، به منظومه های گردد، جوابکمی آنچه در ذیل تقدیم. بخشیدند

 :آن دو همکار گرانقدر و گرانمایۀ پورتال 

  

 "حیف حیف"عنوان ه یار       پیککی  منظومکی موزون،  ب ــوی رسید از کـــــ پیکی   دمصبح دوش وقت 

 "حیف حیف"واندگر با نام، و جوالن " خامه جنگی"       "اسیر"  ،ـــر واالز آن شاعـــــاول ا" حیف حیف"

 حیف حیف" راخوانـــف"ز سر صدق و صفا  داده ـما       ک ـــرین بر طینت  یاران نیک اندیش ـــــــــآفـــــــ

 حیف حیف دریابیم  یاران  ـــوبـــــــــخـ  سزد  تارود       می  " خیر اندیشی" ـــر بر ماورای ــنظـــــــ گر 

 و گردد نمایان حیف حیف ردد ـــرض حالی گعــــــــ    عزیز   و   انیــــــــاران  جدمت  یــــــخ  تا سزد می

 هزاران حیف حیف  شد  دو،رـه رقـف  رددــنگر  ـگ    عزیز    یاست ا "خط" دو نیست، این جنگ" خامه جنگی"
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 توفـیر ایشان حیف حیف  کس  اگــــــــر، می  نداند "       انقیاد"ـــر ـآن سوی دیگــ ، "آزادگی"رف یک طـ

 ان حیف حیفعزیزکی  باشد   کند       درخـــــــــــور تمجیدمی" اسارت"ـــغ ـــکه تبلیـــــــــ ایتیس نان آن چ

 حیف حیف" کهکشانان"پِر کاهی  را نگـــــــر  وان "       زرین"اگـــر خـوانند هردو را   ست نازیبا سخت 

 سزد آن حیف حیف، کی می" رزین"این اگــــر باشد        !!زیز، عـخوانی " رزین"دو ر هرکی بود زیبنده گ

 د و پیمان حیف حیفـدر میان از عه بوده  ــه آنچــــ  ؟     ما یتِ س  " تحمیل اراده" ـرده ی کــــــــک  بر کسی

 یفحیف ح" خِط  طیران"نویسی   ـِر منبهــ گر تو   یا  چنان      ـزیزم ع ـنمیکــــ ــویم  چنین ـــگـمن  نمی

 عـزیزان حیف حیف" تشجیع"و "  ویفـتخ"کی کنم   رف     زان طـ  و  گام بردار   رفمن نگویم  زین  ط

 ان حیف حیفاِمع  ـرد بر ما شرطِ ــــــکس نشاید کـــ     ـــــــــقالل رأِی  ــــاصل  استـــبر  ما   هستیم معتقد 

 ان حیف حیفاین اصل تابــــر ـــــگـــگردد ا زیر پا        ما "منشور"ـــــود منقـور در بــــــــ" آزادی" اصل

 حیف حیف "بطالن خط " ونـــچ بود" آزادی"سلب     بود   " آزادی"ـــــل بر اصــــــــ  بنا" همکاری"کار 

 جریان حیف حیف هِ نآن  ُکــــر ـــــــــاگـــ یابنددر نمی       زیزـعـ ن ِبا  خلیال  "خلیال" ـــردمدرد  دل  کــــــــ

 درگاِه  بزرگان حیف حیف مقبول  گــــــــــــــر نشد   ــــــذاری  کرده است     گله گـــــــ  دردم  کمیرطبع پُ 

 ان حیف حیفشرط  امک گر نباشد   لطـــــــف یاران ب؟      بگستردم چه عی اندک " درد دل"ماِط  ر سِ گـــــ

 عصیان حیف حیف ـــوفِ ـبر ندارم پرده  ای از خـــ ریشم  اندکی       یِش ـــاک و رر ز قلب چــــاک چـــگـ

 ماست  اندوداشاد دردن  قسمتاز   ه هستچهــــــر

 گلستان حیف حیف  بر  تشریِف  باران نشد  ر گــــ

 

 

 

 (2112آگست  22 ــ برلین)

 


