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 18/05/2015                 م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 برداریم !! یخن همدگر بیایید دست از
 

، اجتماعی وقایع برابر قلم در ۀیه های بزرگ معنویست که با حرب، سرمامرد زن و اعم از فرهنگ و اهل قلم

وشنی رزوایای تاریک زندگی  ، بری تابناکچون مشعل و نندمدبرانه مبارزه می ک ،اقتصادی جامعه سیاسی و

  می اندازند.

 روز تا روز و یمدست داده ا از بنیاد از را خود معنوی که ما منابع مادی وشرایط خیلی نا بسامان وطن  در

م بدستان قل ۀسرپنجه ب باید چشم امید ،مروان می باشیزوال  سوی نیستی وه بتوسط خود ما  ،دشمنان ۀبا مداخل

رخورد ب اخیرا   زین جمع نیا رد دشو جایی که دیده می سفانه تاأمت جست.استعانت  و استمداد ایشان از دوخت و

عمال با است طرفین می انجامد و تحقیر و تعجیز به مرحله بی حرمتی و که غالبا  د رومی خ به نظرهای قلمی 

 یمناسبت ینچن بهشش سال پیش بیاد منظومه ای که  مرااین حالت  .می افتند رکیک ترین کلمات بجان همدیگر

   تان می گذرد: نظر ز، انداخت که اشده است سروده
 

 ف حـیـفـیحـ

 ، حیفیفع شبستان حآن شم ، دیگرنـنیست روش

 ، حیفریشان حیفـجمع ما پ انه تاریک است وخ

 رــحــرغ ســوش مآهنگ خ زد ، دیگـرـیـبرنخ

 ، حیفان حیفـابـآن خورشید ت، رـد دیگابــنـت رـب

 رقـــــوفان گشته غـه طـا بکشـتی بی بادبان م

 ، حیفحیف، ا خدا درکارما، درمانده، حیرانن

 یـدمـمـه روغ دوستی وــ، آن فچشم ه ازـرفـت

 ، حیفحیف گریبان دست وا همدگر، دوستان ب

 یانـم شن محبت درـآن ج، رـ، دیگاـنیست برپ

 ، حیفان حیفچراغ نمی گردد چمن دیگر در
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 ی کاشتندـمـه تخـا ایـن چـن طـیـنـت مـیـزم در

 ، حیفحرمان حیف همه رنجست و ،حاصلچنین با

 زنیمخود می  ۀریش ی سبب درتیشه را خود ب

 ، حیفدوران حیف عداوت های از وه داریمشک

 شد   ـش می کـه آتا بــی هـی اتفاقـلک را بـ  م

 ، حیفران آتش چوهیزم، شعله افشان حیف، دما

 سـاالران نقاضت ها کنند گجن ی سـزد گرـم

 ، حیفادیبان حیف دارند،هم جدل  چنین با رگ

 ارـــا وقـب ا وـیـا حـکس نمی بیند کسی را ب

 ، حیف   حیف دامان را پاکد کسی یـابکس نمی 

 ام زندگیـظـن م وـنظ ۀتــکف رش ته ازـرف

 ، حیف  حیف ما هستند، کوشان کار ران دردیگـ

 کف داده ایم ، راحت ازداوتـرمان عما به ف

 ، حیف لک می رانند فرمان حیفـم ران درـدیگ

 دـپـی تـاران مهای یم محبت ـیـدل به تحک

 ، حیفحیف ، ما پریشانالی شانح پـریشان از

 د دوستی ها بسته بودروزی که عهیاد آن 

 ، حیفپیمان حیف این روزیکه بگسسته ست بهوا 

 

 یر(ــاسد )ـزاع دوستان ما چنین باشنـ رـگ

 ، حیفیف، حقرآنه گفتن، ب توبه خواهم کرد از

 

 فرانکفورت، م09 اگست 16اسیر() نسیم م.
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