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 قُقنُس از خاک به پا برخیزد

مارچ  20نوروز در این یادداشت را من یک روز پیش از کذرد. فردا باز نوروز است. عمر راستی هم که زود می

 نم.ک معمول برمنکهم برای دوستان تقدیمش می یخبندان غیر به یاد نوروز بلخ از بازاینک  نوشته بودم و 201۴

 نکارکر برمنکهم 2018مارچ 20

** * ** 

 

من بود سپری  مألوف شریف که سرزمین وطن بودم نوروز را حتماً در مزار من هنگامیکه در فردا نوروز است و

از  روز پیش نوروز می افتادم. دو بلخ و ادجا که بودم به ی هر سال در وقتی از وطن دور افتادم هر می کردم و

ان ش غلبۀ مخالفان برای دامی افغانستان طالبان با قدرت فرمان می راندند، جنگ دوام داشت و م در1999سال  نوروز

میخته ی آنوروز من شعر روز پیش از دو چندان بهتر از طالبان نبودند.  نمی رفت حاال بگذریم از اینکه مخالفان نیز

مه ه امید کرده بودم که یک بالی آسمانی گریبان مردم بیچاره را از طالبان و آن ابراز در امید سروده و نومیدی و از

 کرد.  جنگساالران رها خواهد

دولتی طالبان را سرنگون ساخت اما طالبان را به  قدرت آمد و آن بالی آسمانی به صورت حادثۀ یازدهم سپتمبر فراز

 خود از طالبان کم نبودند رشوه ها انزی دیگر که به هیچ وجه در جنگساالران برای زخمی رها کرد و صورت مار

 را یکی نموده به اژدها بدل کرد.  آن مار ها داد و

می زند به مردم  جا که سر هر قدرت نیستند ولی این مار زخمی بازهم به شدت نیش می زند و امروز طالبان بر سر

هم شعر مرحوم استاد خلیلی  باز کشور همان ماتمسرا که بود هنوز است و شان را تحویل می دهد و زانجنازۀ عزی

 :را در نوروز می توان خواند یعنی
 

 وروز که امسال نیایدـگویید به ن"

 "درکشور خونین کفنان ره نگشاید
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 5از 2

ن خون ای بر بنا گوشی نرسید و فریاد مظلومان افغانستان به سلیمان دیوان ستم را نروفت و عدل متأسفانه جاروی

را رنگین می  این باز هم خون بی گناهان است که جاده ها حق به حقدار نرسید و انسان همچنان بی ارزش ماند و

 .کند

در  خود واویال سر داده است چه گونه می توان برایش نوروز را تبریک گفت و زانعزی نعش نوروز بر آنکه در

به هر حال پانزده سال پیش آنچه را که برای نوروز سروده بودم با  سرود کرد؟ ساز وماتمسرا چه گونه می توان 

م کن آن شعر ُکالً تحقق نیافت باز برای سال های آینده آرزو می اگر آرزوهای بیان شده در میان می گذارم و شما در

اعتدال خواهد افتاد.  مسیر در اسالم دوباره جهان کوتاه خواهد شد و مسلمانان گروه خوارج از سر که دست اسالم

 :من این است که عنوان شعر

 

 قُقنُس از خاک به پا برخیزد
 

 زار آمده استوان ُگل سرخ م      آمده است ارـهـد بـوینـه گـمـه

 ده استآم وصل کنارعشق با       جلوه طراز باغ شده ُحسن در

 است گذار آمده فُرصت گشت و      د بازـــن شاهچم دهـردیـاز گـب

 ده استسار آم قمری و بلبل و    ل ـگُ  محفـــل یـریـگ نیاـخ رـبه

 ده استاده ُگسار آمـــم بـباغ ه      راِب شبنــمـش د زــت باشـسـم

 ـُِل سوری شده ُمرتاِض چمنگ

 خار آمــده است ه بر بسترِ خفت

 

** * ** 
 

 باد از بارش و زبه ُجـ من ندیدم

 شاد سازم با چــه حیله دِل خــود

 

 اُمید فزود ـد وفصل عشق آمــــــ ودوروز ُغنــــــــر نـباغ در بست

 رودبسُ  ینـامۀ رنگزمـان چـ رـه باغ  شورـــَـدِر کتـــــقـمُ  رــاعـش

 ودبُستـ نــنسری ه وــرۀ اللچهـــــ رـه آهنِگ دگـه بـامچــــ درانـون
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 رد ُزدودگـــُل گــ وبزه ـاز ُرخِ س بــــاران  ُگالب دست اـر بابـــــــ

 گشود جام در دست چه خوش دیده دــوشــم نشبنــــــــ ادۀــا بـه تـالل

 ه ُدرودــی مشاطـدیوانمنــــــر تـب اییبـــن زیـمـه ایـتد هـرسـی فـم

 دود آتش و نیست چیزی به ُجز از نمـ ــۀرانــــوی شورـیک در کـل

 ودـنـد کس خوششو امیده ـه چـب گ است ـنـج و هــنـکی و رتـفـن

** * ** 
 

 ن کنج غـریبــچـاره دریـیـن بـم

 یست نصیب؟ـم چنــاز بهــار وط

 تار مـن استـج پرســمه دم رنـه

 پس از کیست نصیب؟ از من ار نیست،

 

** * ** 
 

 ِت سبوـشـو پُ ـبـد سـیـوشـه نـالل    ود باغ نکـش آمد و بهـــــار گر

 وجــ ۀـنـیـآی نگــــرد روی درـب    مغرور بَُود نرگس وهی مست و

 وـم حلقــــۀ مــودست زهـوا نم    لوه فروشج سنبِل عشوه گر و

 ان گیسوـتـسـوی زاِل زمـه سـب    بیـد رودابۀ زیباست که ریخت

 عجب عطر شبو خویش زده بر    وهرشـ چون عروسی به هوای

 رواالب فـــِم تُخـــ در لـجاِم گُ     ادـر بوازشگـــی کند دسِت نـم

 ـلوُگل ها پهـ ویـلـد پهـی زنـم    د از مستیمست شو چون سیه

 اژوــن شپی م زدهغــ رییمـــق    ران راده از هـون شـآن دِل خ

 ار گرفتسوزِن منقـــــ بُرده و

 ورفـــ د چاِک دِل خویشا ُکنــت
 

** * ** 
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 ارـدی ار وـانده ام از یُجــدا مـ من

 ام لحظه شمارهمچـو ساعت شده 

 نــکـمـا مـن نوطـ دن زـریــدل ب

 وارـدو بس ُدشــو گرفتن به عخـــ

 دن سخت تپـــــۀ مـنـیـلیک در س

 ق به فـــــردا سرشاراز عشـــ دلِ 
 

** * ** 
 

 رسدـان بـایـه پـره بـیــِب تـن شـای رسدـان بـرامو خـــردا چــف صبح

 رسدشان بـــدرخ یدِ ــورشـخ روز جهــــــالت ُگــــَذَرد کاریـت امـش

 ـرسددان بــنــــخ ۀچــنـِت غـوبـن  َرَودـــاتم بِ مـ ه وــاین گری فصــل

 رسدبنــــــــدان بــ بـــاغ را آیینه  ی بستــــــه َشَودــزدگ خـِر یـتـبس

 ـدبرسـ که چـــــه آسان تو ببینی  ـه مشِکل بکند جلوه کنونگرچــــ

 رسدتان بــمس یـیـتـم مســوســم  ـوردخــ خویشمحتسب خون دِل 

 رسددان بـــه دنـب باز صد شیشه  ـد ولیاک شکستنـــــت شاخـــــــۀ

 رسدان بـــابـتـــه شـالی کــو بـک تـودش این در سخت ماتمکده شد

 درسـخوان ب زلـدست غ در ساز زد ـرخیـا بــاک به پاز خــ قُقنُس

 رسدــراوان بــــــآب در رود فــ  وتـسک خِ سردی وـد این یبشکن

 درسـب رانـــــشۀ شیـیـاز در بـب  انتاِب جه آن گوهــِر شب آری

 رسدـب "انافغــ"ِت ــد راحبرسـ   ه درگیـِر ستمهاست کنونچ رـگ

 ه دیوـمـن هــن ایتــــی روفـاز پ

 جــــــاروی عدِل سلیمــان برسد

** * ** 
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 ه فـــــــردا دوزمـد بـیـشـِم امـچ ا سوزمـن جـه امروز دریـگرچ

 ع دگــــر افروزمــمـن شـاز مـب هــرچه خاموش کند دسِت فلک

 ُهنــــــــِر جهــــــد ُورا آمــوزم پای م مانـــد زـدمـر ثبــاِت قــگ

 الش انـدوزمـهست تا پــــای ت رم غم نیستـیـغـم اگر کرد اس

 ــد نیروی دیگـــر هردممی دهــ

 ـاِل روزمِب تـــــــار خیــــدر ش
 

 میالدی برمنگهم 1999شِب نوزدهم مارچ 

 

 

 

 عرض ناشر:

 جناب دانشمند فرهیخته و قلم به دست توانا استاد نگارگر بزرگوار،

از تأخیر یک روز در نشر مضمون عالی شما و از شعر عالی تر از آن معذرت ما را بپذیرید چه 

شد. ایکاش آنرا یکی یا دو روز قبل از نوروز ارسال می فرمودید.  این پیام شما باید دیروز نشر می 

شمسی را به شما دانشمند بزرگوار و به هر یک از خانوادۀ عزیز تان تبریک  1397نوروز و سال نو 

آن استاد دانشمند و بزرگوار را از صمیم قلب مبارکباد می گویم تولد در عین زمان سالگره فرخندۀ عرض می کنم. 

 ولی احمد نوریو برای شان طول عمر با صحت متمنی ام. 

 

 
 

          
 


