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 آتش!! آب و
 

را در البالی اشعار زیبا و ستگی هایم و خخودم  لحظاتیدیشب اندکی فرصت میسر شد تا یادداشت ناشر : 

شاعر و قصیده سرای  ،ملک الشعرای افغان ها در هجرت دوست نهایت عزیزم نسیم جان اسیر وملکوتی برادر 

  فراموش کنم. ،و عاشق افغان و افغانستانوطن کم نظیر 

آنالین  ا افغانستانیت ها به شمول وبسایت عزیز آریانر دو سال قبل در بسا وبسابراببه منظومه ای برخوردم که 

. آن شعر رسا و پر از انواع درد های شاعر همین است که در ساعت ها مرا با خود نگهداشتنشر شده بود و 

ا و گیرید ولی به زبان رسمی به خوانش فارسی ایران(  البته)به گفتۀ افغان های فارسی دوست ذیل می خوانید. 

 د نوریولی احمخوانید. می زیبای دری خود ما 

 

ستاد ا یک شعر خلیل هللا معروفی از القدرم انجنیر عزیزست که ا ، عنوان مطلبیذیل ه  نگیزه سرودن منظوما

سایت وب در منزلت استاد مقام و در «آتشست آتش اندر آتش اندر» عنوانه بمطلبی  خلیلی، انتخاب وبزرگ 

استاد بی بدیل  ازانتخابی  شعر وشایسته مقام  متن نوشته بلند باال .نوشته بودند نالینافغانستان آآریانا وزین 

 نسیم اسیر تان مطلبی بنویسم: هم با آتش بازی کنم و سبب شد تا من وگزاشت  من اثر ، برخلیلی

 

 آتش!! آب و

 گویی دنیا آتش است ،چنان که آن ن سراپا آتش استـود مــاین وج

 ؟آنجا آتش است چه اینجا و رـبه ؟چیست ی که این آتش زـیچ میدانـه

 ، آتش افزا آتش استنمـچون جه دست ناکسان ا زـــن مـسرزمی

 آتش است ،آتش ما ی ازـمـعال میــه عالــتـرفـا گــآه م وزــس

 است برسه دیگر، درد پیرا آتش چارعنصر، هریکی را خصلتیست

 ریا آتش استـه ثـری تا بــث از زاسمان، سو بارد بهرشعله می 
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 2از 2

 دا آتش استپی طرف پنهان و هر ا رسید ـفشانی ه آتش ه  ـظـلح

 هرچه را می بینی تنها آتش است کنار کنج و فتنه می خیزد زهر

 دا بیتو اصال آتش استــام یلـش ت ما همچون شب یلدا گذش روز

 دیبا آتش است خلعت ز مـنـت بر ای ماستـه فرصت آتش مزاجی

 ما آتش است من و چه باشد از هر من مپرس ما و قصه اسرار

 فردا آتش است آب و امروز یار  حیرتم بخت خویشتن در ن زـم

 «اسیر» شده جانم مشت خاکستر

 پیما آتش است هنهادم را در

 

 م، فرانکفورت2015 اگست 14 نسیم اسیر

 

 

          
 


