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 03/08/2016              ولی احمد نوری

 اشعار شاعران بزرگ
 

دیشب سیر و سفری در صفحات معجزه آسای جهان مجازی داشتم که از طالع نیک و شانس، بر یکی از 

مصراع آن فریادی بر می خواست و آسمان اشعار کم همتا و جاویدانی بر خوردم که از هر فرد و از هر 

 هستی را تیره می ساخت. فریاد ملتی بود که از نوک خامه و از طبع گهربار زنده یاد "سید اسماعیل بلخی"

جاویدان باد یاد چنین شاعری که برای مردمش ترسیم شده بود و در قلوب داغدار وطندوستان نقش می شد. 

 شعر و ادب کشورش جاویدان شد. ات تأریخو وطنش سرود و به خط زرین در صفح

 

 چه نام است اینجا
 

 ام است اینجاـر مقـقـر فـل را مسند و بـهـج   که چه نام است اینجا ،حاجتی نیست به پرسش
 

 رام است اینجاـح آنچه در شرع حالل است   ر ممنوعـو سعی و تفک هنر و فضل و علم
 

 ان همه دام است اینجانـب جواــزحلقۀ ح   سرفـــرم اــ  م منشی و فـلـد قـــش زاهـری
 

 ام است اینجاــصفت دشمن ج مستبد شیخ   د از چه به ماـدت نرسـمی آزادی و وح
 

 بر و خس دزد امام است اینجاـزن رهـراه    مــریـزل مقصود چسان راه بـر منـما به س
 

 یک فرد زمام است اینجا فـدر کـزانکه ان    ز حیرت نیستـه جـلـر مجموع در این قافـفک
 

 پخته شد میوۀ هر کشور و خام است اینجا    مــان طبیعت دوریـر از صحنۀ بستـمگ
 

 کامجویان همه در جستن کام است اینجا    راـم چـیـه ناکام روانـدرسـن مـما از ای
 

 ر در یک شخص غالم است اینجاــملتی ب    ا اّماـر جـوش و آزاد به هـبردگان سر خ
 

 ه دوام است اینجاـم بـا به عقب هـتن مـرف    دوامه ه فلک سبقت دانش بـران را بـدیگ
 

 بار قیام است اینجا ارۀ این همه یکـچ    سستی پیداست نکبت و ادبار ز "بلخیا"
 

 سید اسماعیل بلخی
 م27/02/1957 –ش 28/12/1336

 محبس دهمزنگ کابل/افغانستان
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