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ولی احمد نوری

به مناسبت روز "چهل" سفر ابدی شاعر نامور افغانستان
جنت مکان استاد خلیل هللا "ناظم باختری"

چندی پیش ــ و دقیقا ً به تأریخ هشتم ماه آگست ــ یک هموطن بسیار عزیزم ،یک تن از دوستان نهایت گرانقدرم ،یکی
از شعرای نامور و بزرگ و کم همتای کشور عزیزم افغانستان ،دنیای فانی را ترک گفت و هموطنان و شعر دوستان
و ادب پروران وطن را به ماتم نشاند.

روانش شاد و یادش گرامی و جاودان باد

زنده یاد ناظم باختری

ولی احمد نوری
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

رگ رگ دل و جانم ،اشعار زیبا و دلنوازی را فراموش نمی کند که آن شمع شبستان شعر ،برای افتتاح و بنیانگذاری
وبسایت عزیز دل ها یعنی "آریانا افغانستان آنالین" ،سرود و برای نشر در روز افتتاح فرستاد ،که در پایان هر دو
را می خوانید:
یک گپ را نباید فراموش کنم که در هنگام رأی گیری به خاطر تثبیت اسم این وبسایت ،که می خواستم در عالم انترنت
و جمع ستارگان مطبوعاتی موجود متولد گردد ،یک لیست از پانزده اسم را پیشنهاد نموده بودم و برای تقریبا ً چهل و
چند تن از دوستان فرستادم که در آن ،اولین اسم همین (آریانا افغانستان آنالین) بود و برادرم جناب دانشمند و شاعر
همه دل ها "خلیل هللا ناظم باختری" اسم [آریانا افغانستان آنالین] را پذیرفت و باالخره به همین نام پا به عرصۀ وجود
گذاشت.
از روز افتتاح وبسایت آریانا افغانستان آنالین تا سال قبل که مشکالت صحی برای شان پیش شد صدها پارچه شعر
دلنواز ایشان در این وبسایت نشر گردید و با نشر آنها صفحات وبسایت ما زینت یافت .این اشعار ،خوانندگان شعر
شناس را از سراسر دنیا به خود جلب نمود .به همین سبب تصمیم دارم برای یاد بود و دعا و ثنا ،تا از فردا که روز
چهلم وفات شان است برای چند هفته هر دو روز یکی از شعر های زیبا اش را به نشر بسپارم تا با خواندن آن یاد
شان نزد خانوادۀ عزیز و دوستداران ایشان هر جایی که هستند  ،حظ و لذت سر شار گیرند و لحظاتی به یاد آن پیغمبر
شعر و ادب باشند.

مبارکباد به وبسایت عزیز
"آریانا افغانستان آنالین"
دیروز صبح مژده رسید که وبسایت جدیدی به مدیریت نویسندۀ شهیر وطن ،جناب ولی احمد "نوری" ،باز شده است.
با گرفتن این خبر گوارا ،که روزم را گواراتر ساخت ،صفحه را باز کرده و تعدادی از مطالبش را خواندم.
با اعتماد کامل به شخصیت واالی "نوری صاحب" ،اطمینان دارم که صفحۀ جدید چون مقناطیسی نویسندگان و
شاعران را به خود جذب خواهد کرد .ولی در بارۀ خود و نوری صاحب اگر بخواهـم چیزی بگویم:
"نوری صاحب" عاشق افغانستان هستند و من نیز .و اگر این جمله را صدها بار هم تکرار کنم ،کم است و همین
نکته ما را به هم پیوند ناگسستنی میزند.
وبسایت "آریانا افغانستان آنالین " دو نام قدیم و جدید خاک پاک ما را در خود مدغم ساخته است و این بدین معناست،
که به همان پیمانه ای که وطنپرستان به افتخارات تأریخی خود عالقه دارند ،به همان اندازه و نه کمتر از آن پایبند به
جغرافیای کنونی آن و باشندگان عزیز آن می باشند .از ته دل آرزو میبرم که وبسایت جدید به زودی در صف وبسایت
های بااعتبار گردن افرازد.
در حالیکه به شخصیت واالی ولی احمد نوری بنیانگذار و مدیر مسؤول "آریانا افغانستان آنالین" و اعضای محترم
این وبسایت تبریکات صمیمانه ام را تقدیم میکنم ،از کثرت شادی قطعه شعر "سیل اشک" را به رسم تحفه تقدیم
میدارم :

سیل اشک
گـر اجــل آیـد کسی را باک نیست

آدمی مشتی به جز از خاک نیست
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گــاه بـدتــر از بــهایــم مــی شوند

جــاهــالن را قـــوۀ ادراک نیست

خــون مـردم را تجــارت مـی کنند

قــاتالن سـر تا قــدم نـاپاک نیست؟

مرد و زن از فـیـر راکت شد تباه

حاجت چرس و غــم تریاک نیست

صد می ُکنند
هــر طرف دزدان تر ُ

راه رفتن تــا ســـر خاواک نیست

گــر مسلمان را مسلمان مــی ُکشد

لعنـت حـق بر سر سـفاک نیست؟

از دل صد چاکـم ار واقـف شوی

هیچ کس مانند مــن غمناک نیست

داغـدار است قلب هر فـرد وطن

یک دلی در مملکت بی چاک نیست

سیل اشک آخر به طوفان می کشد

موقف مژگان به جز خاشاک نیست

ای وطن قـربان گرد و خـاک تو

بهتر از خاک تو دیگر خاک نیست

ســرمــۀ چشمـان "ناظــــم" می شود
ُ
گرد و خاکت در خور افـالک نیست
الحاج خلیل هللا ناظم "باختری" همبورک ــ  8نومبر 2015

از انظم باختری هب ولی نوری
حازی صد آفرین

[و] وارث سلطان ( )1و مرد نامدار

[ل] الیــق توصیف باشد بار بار

[ی] یاد و یاور میشود لیل و نهـار

[ا] از عزیزان است و از اهل تبار

[ح] حـایز صد آفــریــن و افتخار

[م] مهربان و پشتیـبان و کامـگار

[د] در ادای خدمت قـوم و دیار

[ن] نعمت ارزانی کند پـروردگار

[و] وز بــرای مـردم خدمـتگـزار

[ر] رهروان راه حق در کار و بار

[ی] یاسمـیــن آرزو دارد هــــزار
چون نوشـتم [ناظــم] و کردم شمار
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ازین قطعه شعر ،که در صنعت "توشیح" سروده شده است ،نام "ولی احمد نوری" در آن ظاهر می شود.
2015/11/10
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برای مطالب بیشتر از این نویسنده ،اینجا را کلیک کنید
 1ــ در بند اول ابن شعر استاد ناظم آمده است [ (( :و] وارث سلطان و مرد نامدار)) "سلطان" مراد از نام پدر بزرگوار
"ولی احمد نوری"؛ یعنی "سلطان احمد خان نوری" است.

 4از4

