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 Literary-Cultural ــ فرهنگیآدبی 
         

 الشعراءملک              

 «اسیر»نسیم مد حماستاد      
 

 

 
 

 

 حیف حیف،

 از گردد وان ادب میبیش از حد  دوستدار ، سبب تشویش قلمی فرهنگیان رۀمنازعه و مشاج بعضا  

که میتوان با آن  باری رابها و نوشته های گهراوقات بسیار گران باید کنند که چراال میؤس خود

کار ه م بی سرنوشت آن بمطالب خیلی علمی در راه خیر و فالح وطن و روشن ساختن اذهان مرد

ن اندیشه سروده شده  هما شعر ذیل ناشی از .ه تعجیز و تحقیر همدگر به کار میبرند، بانداخته شود

کنم تا تقدیم و با پیرانه سر استدعا می عین زمان به  دو پورتال دوست داشتنی غرض نشر درو  است

رصت ف به ما است صرف نکنند و آور اارزش خود را به مطالبی که تشویشها و نوشته های بقلم

 :یم مه بدهاداداشته به همکاری شان ی که تاکنون ادامه ئهاه گرمیتا ب ،بدهند

 

 حیف حیف و جمع ما پریشان انه  تاریک استــحیف حیف     خ ،نیست روشن دیگر آن شمع شبستان

 حیف حیف خورشید   تابان  آن رــدیگ  تابد  وش  مرغ  سحر     بر  نـــــخ  آهنگ  رـــدیگ  خیزدنبر

 حیف حیران حیف ،در مانده ،ودــخکار  دردا ـگشته غرق     ناخ  وفانـــــما  به  ط بان دبا کشتی  بی

 حیف حیف ریبانــگ و ر دستـــــگهمدبا   لی     دوستانهمد دوستی  و روغ ــــف  آن رفته   از  چشم 

 حیف حیف راغانــــچ  گرددر نمیـــچمن  دیگدر  میان     در   آن  جشن  محبت رــدیگ ست  بر پا نی

 حیف حیف حرمان وحاصل همه رنجست  کاینچنیناشتند     ــک میـــه  تخــــچ این طینت  ما  زمیندر 

 حیف حیف های  دورانداوتـوه  داریم  از عــــزنیم     شکمیود ــخ ۀریش در ، ی سببود بــتیشه را خ

 حیف حیف له افشانــهیزم  شع ن آتش  چوآ کشد     ما درها  به   آتش  میـــــــقیاک   را   بی  اتفـــمل

 حیف حیف ادیبان  دل  دارندــــها  کنند     گر  چنین  باهم  جساالران  نقاضتر جنگـــــــــــــ، گسزدمی

 حیف حیف دامان اک ــار     کس  نمی یابد  کسی  را  پــــــــوق با و ءاـــحی را  با کسی بیند  کس  نمی
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 حیف حیف وشانــهستند  کما   کار در  ران ــزندگی     دیگ امــــــــو  نظ  نظم  ۀکف  رشتاز   رفته 

 حیف حیفرمان ــــــف رانند ملک در ران ــــــ، راحت  از کف  داده ایم     دیگرمان عداوتــما  به  ف

 حیفحیف  پریشان  ، ماوئی  شانــتپد     از  پریشان  گمی اران ـــــــی  هایمحبت یم  ـــــدل   به   تحک

 حیف حیف روزی که بگسسته است  پیمان ازین وابود       محبت   بسته ه  پیمان ــــیاد  آن   روزی ک

 «اسیر»باشد   ما  چنین  ر نزاع   دوستانــــــگ

 نیست حیف؟ ،قرآنه ب ،گفتن از توبه خواهم کرد

 

 

 ،یف آخراول رد "حیف"درعوض  «نیست » ۀاستعمال کلم

 !!!کید در حیف و افسوس استأه غرض تب

 

   

 (ع2۰۰۲ گستآ 1۱فرانکفورت، )

 


