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ناصر اوریا

عُقـــــــــــــابِ مغرور

درست سی سال قبل از امروز به تاریخ  ۱۱فبروری ۱۹۱۱
سرو بلند دانش و فلسفه را ریشه بریدند.
ب استاد اسحاق نگارگر به مناسبت شهادت دانشمند و فیلسوف بی بدیل افغان پوهاند
مرثی ٔه عارف عالیقدر افغان جنا ِ
سید بهاالدین مجروح که به تاریخ  ۱۱فبروری  ۱۹۱۱از طرف جهال به دستور اجنبی ها در پیشاور به قتل رسید.
کاپی از صفح ٔه استاد بزرگوار م .اسحاق نگارگر

ب مغرور
عُقـا ِ
تبار دانش و فرهنگَ ،ع َجب بیداد رفت
بر ِ

کـام استبداد رفت
اخـتـرې دیگـر از آن در ِ

مستـــان ادب
خامــ ٔه او جــ ِام لبـــریز از ُخ
ِ
خنــدان او بشکست رنگِ زنـدگی
ب
ب ـر ل ـ ِ
ِ

ت اُستاد رفت
ت محفـل حضـر ِ
ساقیی تردس ِ
ب خوشنـوا از شاخــ ٔه شـمشاد رفت
عنـــدلی ِ

کوفت عُمـری ،تیشــ ٔه همت به فرق اژدهـا

بیستون معـرفت فرهـاد رفت
حیـف اگر از
ِ
ویران ما آزاد رفت
لشن
ِ
همچـو سرو ،از ُگ ِ

دیار بیخودی" چنگ از نـوا افتاده بود
در " ِ

صاحبدل فـرزاد رفت
شورش َآو َرد،
تا بـه
َ
ِ

صاحبدل دیوانـه" با دیــَو خـودی
سـال ها "
ِ

گرم پیکار و ستیزآهنگ و پــُر فریاد رفت

مار ُکبرای" تعصُب را به مردی سر بکوفت
" ِ

تیغ خود را آبدار از خون نمود و شاد رفت
ِ

وه! از آن فـرخنــده آغـاز و خجسته عاقبت

ت سعـد آباد رفت
َگـوهـری در
رودبـار مس ِ
ِ

جـام غرب
باد ٔه پُر زور شرق ،افگنــد اندر ِ

دیـار جــامی و بهـزاد رفت
نـز ِد هیگل ،از
ِ

"ره َن َورد نیمه شب" از بانگِ َنی سرمست بود
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مونس شب های تارش بــود بانگِ مـولوی
ِ

ت الهــــوتیان َحمّــاد رفت
کسو ِ
رفت انـدر َ

دیار "بامـدا ِد عشق" بـود
"سـبـز پوشی" از ِ

ِـــرد بنیاد رفت
ف َیلَسوفِ شاعــر و مـــر ِد خ َ

تیغ کین
نیست غم ،مجروح اگر مقتول شد از ِ

زنــــد ٔه جاویـد آیـا می توان از یـــاد رفت؟

هنگـام مرگ
ب مغرورې که تا
ای خـوش آن عُقـا ِ
ِ
فــارغ از انــدیـشـ ٔه فــرعــون و هــم َشــدّاد رفت
نگارگر
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