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 26/07/2018                  ولی احمد نوری

 تاریخ ۀهنر افغانستان درعرص
 اثر گرانبهای نویسنده، محقق و شاعر برازندۀ افغانستان

 جناب حامد نوید
دقایقی فرصت یافتم به دیدار صفحۀ ادبی و فرهنگی دوست فاضل و دانشمندم جناب نوید صاحب بروم و از نوشته ها زیبا و با 

محتوا و اشعار آسمانی شان محظوظ گردم.  چشمم به یادداشت آتی شان افتاد که مژدۀ و خوش خبری نشر کتاب جدید شان را 

را میداد. از نوشتار عالی شان معلوم بود که این کتاب جدید شان مانند « تأریخ هنر افغانستان در عرصۀ»تحت عنوان معظم 

همه آثار تحقیقی و فرهنگی سابق شان به یقین از بهترین ها خواهد بود. با ابراز تبریک از ورود اثر جدید شان تمنی دارم جناب 

 افغانستان عزیز بدرخشند. ولی احمد نوری شاعر و نویسندۀ عالیمقام افغان همیشه در دنیای ادب و فرهنگ و تأریخ 

مهر دوستان نپرداختم. درین رابطه باید به  های پر به جواب پیام ببخشید که در چند هفتهٔ اخیر درین صفحه چیزی ننوشتم و

ماه  عرصهٔ تاریخ" بود که جلد اول آن به یاری خداوند در هنر افغانستان در "عرض برسانم که دلیل آن آماده ساختن کتاب

آگست امسال به نشر خواهد رسید. درین کتاب که بر اساس اسناد معتبر و دست اول تاریخی تهیه گردیده ما می آموزیم که آثار 

 وصف نشیب و فرازهای روزگار طی زمانه ها با هنری و آبدات تاریخی افغانستان بیانگر این حقیقت است که میهن ما در

بوده  ر ازمنهٔ پیش از اسالم و چه در ادوار اسالمی از قرن هفتم میالدی تا عصر حاضرمهد مدنیت های غنامند انسانی چه د

 بگیرد. اکنون درحال قرار هموطنان توجه گرفت موردبر در را سال سه دری به است. امید است این نوشته که نگارش جلد اول آن

  یرد. گ افغانستان قرار فرهنگ و هنر تاریخ عالقمندان دسترس آینده در آگست سال امیدوارم تا نگارش جلد دوم این کتاب میباشم و

 

 

 .ضمن توجه تانرا به مثنوی "رویای غزنه که چند سال پیش سروده بودم و جنبهٔ تاریخی دارد جلب مینمایم در

 

 رویای غزنه
 

 اهرامشــاخ بهکـــــــ رانۀــه ویـب    اهبود و پرتوفشان نور مــ شبی

 های قصـور هرانو وی (1)اطالل ز   نـــــای شبانان ز دورای ـواهــن

                                                           

 "اطالل" کلمۀ عربی است به معنی آثار بجا مانده از خانه ها و بنا های خراب شده. -1  
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 3از 2

 ـاردر آن شام خاموش فصل بهــ   ارروزگـــ ۀـد افسانـوانـخ میـه  

 کنبتشـــــ ۀــت افسانـفـی گـمـه    نکهـــ ایــوارهــدر آنجا که دی

 ز روم و ری و سنـــد تا کاشغر   فر و با زور "محمود" در آنجا که

 الدغزنه به شهر و بـــ ز ایوان   دل و دادبا عـ میراندهمی حکم 
 

 همیکوفت بر دژ اهـــــــریمنان    رز گرانگ "مسعود" در آنجا که

 م دریار نــظـــر بـظ گهـفـه لـب   "عنصری"و  "فردوسی"آنجا که  در

 ر افــراشتندــن را بـخـلـوای س    اختندا ســاخ هـر کـنـاغ هـه بـب 

 وان ربثناخ "یسنائــ"سخنور    ان ادبـتـوسـه در بکـا ـدر آنج 
 

 ـزودف ر میـی گهبه گنج معانــ   سرود ها می به نیمه شبان نغمه 

 ه رانـــشهر پاری نظر کردم آن    ه هابگذشت ادـی ه درـتـرو رفــف 

 بارگاه نه درب و نه دربان و نی    اهبه دربار ش خروشی نه دیگر 

 و کمان نه پیکان و خفتان و گرز    جنگآورآنوی ز ـر غریگنه دی 
 

 ه آوای رودـران و ناگـیـنـه خـن   وا و سرودنه در کوشک شه نـ

 ر آب بودـده بـرزنش لـقـا نـو ی    خواب بود؟مگر شهرغزنین چون 

 گاهبسته ن رانهـر ویـشه ه آنـب    ماه لک دختـشب ساکت و از ف 

 وشه گـب دـای آیـۀ نـالـی نـهـگ    وشـمـاخ خکاز آن دشت آرام  
 

 ـۀ دل ز محمـل رسدمـنغ اـی و   د؟ـی به منزل رسمگر کاروان

 روش دراـجا خ ه پیچیده اینک    واز هامون ن زدـیـاز خـمگر ب 

 یل و نهارـی سال و لز بعد بسـ    ارپ مگر زنده گشته است رویای
 

 زمان اروانا کــاست ب رسیده   باز از سیستان "یرخـف"مگر 

 ردمند بـــنـز شعر افگ پرندی    وید سخنگ که از عشق پارینه 

 د از درد در دژ نایالــن میـه   نای چو "مسعود سلمان" یا باز و 

 وید چنیناز گــــرسا گردد و ب    زینح ای نایـواهـردم نـکه ه 



  
 

 

 3از 3

 ان پاررشاهـــز زور و زرو ف    ارروزگ بد خوب و نیک و که از 

 ه جاـد بـو بمانکــام نیـط نـقـف        ها قرن دور زمان و ز پیبه             

 

 

 

 


