
 
  
 

 2018مارچ  26دوشنبه                                                              عارف عزیز گذرگاه

 آمدن روح مرحوم محمود طرزی
 در خواب ضیاء قاری زاده

 دوست بسیار گرامی ئی از آلمان برایم تحفه بسیار گرانبها فرستاد که به وی تشکرات قلبی خویش را تقدیم می دارم.

 1346در سال صفحه می باشد و  60از کتاب منتخبات زنده یاد ضیاء قاری زاده است که حاوی این تحفه عبارت 

 هجری شمسی در مطبعه دولتی کابل چاپ گردیده است و نسخه های آن بسیار نایاب است.

ما سروده شده  بعد از مطالعه اشعار ناب زنده یاد ضیاء قاری زاده متوجه شعری شدم که گویا به حال این زمان وطن

  است:

 و این قصیده را زیر عنوان "خانۀ دانش" به دوستان تحفه می کنم
 

 

 خانه دانش
 

در سواحل بوسفور بعد از زیارت مقبرۀ مرحوم دانشمند منور افغان، زنده یاد محمود « روح سرگردان»این نشیده به نام 
 رسیده است.شمسی در روزنامۀ انیس به چاپ  1330طرزی سروده شده و در سال 

 
 گذرم شد به سوی اهـل قبور در کـنـار ســواحــل بوسفور 

 آسمان بــود از دمـه مستور شب سیه خیمه کرده بود بلند 

 مِن گـم کـرده آشیان سرور ه گرِد بی سر و پامِن آوار 

 بی هدف، بی دلیل و بی منظور اندرین نیمه شب روان چون باد 

 پــی رفــع کـسالـت مـــوفور پاسی از شب گذشته بود که من 

 پافشردم جدا ز شور و شرور پای وحشی درخت نـارونی 

 که نمی کرد کس عبور و مرور ایـن هنگاماندرین بیشه و در  

 نه به خوابی چنان عمیق و فتور خستگی چشم من به خواب سپرد

 چشِم تن خفته، چشم جان میسور خــواب آمیخته بـه بـیـــداری 

 شـمـع نــورانی پـدیـد از دور در خــالل خـیـال می دیـــدم 

 ورروح "محمود طرزی" مشه      روح محمود است جان بدل گفت            

 خسرو علـم و شعـر را دستور      روح دانـشـوری نکـــو نـامـی    



 نام نامیش کـرده نـقـش دهـور  رهـنـمـائـی کـه ملـت "افغان"

  در سواد شب همچو شعلۀ طور  آن که افروخت شمع دانش را  

 رویـت روی آن سـرا پـا نـور   لـــرزه افگـنـد در ســرا پـایـم

 شد به من مشحور تا به حدی که    گشت نـزدیک آنـقــدر بـر مــن

 فراری معذور گفت: باش ای   بـرجـهـیـدم سـپـنـدوار از جـای

** * ** 
 

 من نه هندی، نه انگلیس جسور   من نه ترکم، نه رومی و نه گریک

 ـخـبـۀ غـیوراز هـمـان نسل و ن  مـن یکـی پــور پـاک "افـغـانم"

** * ** 

 دیده را مقطور  خاک پای تو  گـفـتـمـش: ای مـعـلـم اول

 راه علم و عمل به مردم کور  تـو هـمـانی که معـرفـی کردی  

 و موتور تـو هـمانـی که گـام اشـتــر را         کردی تبدیل با تـرام   

 حسب عصور پیکر شعر را به  نـو دادی تـو هـمـانی که جان   

 در غـیـاب تـو کرده ایـم قصور       تـو هـمـانی هـمـان و امـا، مـا

 آنچـه ماندی، تمام رفت به چور      آنـچـه آوردی داده ایـم از دست

 جسم ما ناسورگشت یکسر به        کهنه زخمی که از تعصب بـود

 تـازه شد رسـم کهنۀ منصور       رسوایی خـون به دل کـرد داغ

 ظهور دست غیبی نمی نمود       بــود بر بــاد کـار ملک اگــر

* ** ** 

 از گذشته به من مخوان راپور چرا  چون و ز گفت دارم خبر

 اندرین عالم پر از شر و شور حالـیا گـو که مملکت چونست

 زنیم چون واپور پا می دست و گفـتم انـدر حیات کهـنـه و نــو

 بـه خــدا شاه و صدراعظم را



 نیست جز خیر مملکت منظور

 از هـجـوم غــرایـــز منفور لیک مـا در مـیـان خـود ناساز

 مغرور تنگ ظرفیم و کوچک و چون به سطح غـریـزه پویانیم

 عقب هـم دگر فـتـاده چـو مور از پی جزئیات و خود خواهی

 از وزیـر و رئیس تـا مـأمــور خود بینی و غرور و آز حرص و

 این همه دشمنان عقـل و شعور حسد رشک و جبن و و تنگ چشمی

 هر طرف انـدرین شب دیجـور کشد این بـادهـا چو خس ما را

 کجاست شعلۀ طور چراغ و کو زین مفاسد چگونه بـایـد رست

** * ** 
 

 گفت: کردی تــو خدمتی به وطـن

 گفتم آری به شعر و نظم و نثور

** * ** 
 

 خواستی تا دمی شوی مشهور گفت: ایـن ها دروغ بـافی بود

 شرم حضور آب شو ز آب شو غــم میهــن اگر بـه دل داری

 جـور می نایـد از دل رنـجـور از جهان، مـیـل بـاوری نکنی

 چشم بینای عاطفت شـد کــور غمشریک کس نشود هیچکس

 خود معذور همگان پُر به نزد همگان بر نـفـع خود پـویـا

 اندرین عالم پر از شر و شور نیست ممکــن بــدون قوت

 اهـتـمام معـارف است ضرور اولـیـن قـوت از برای ملل

 هـمـه گـردد ز راه دانش جور و پول ثـروت و اقتصاد و صحت

 مـوقـف اجتماعی "افغان"

 هست امروز با خطر محشور

 خطر مست و نـشه و مخمـور خطر جهـل و فـقـر و بیماری



 که نماید ازین دو راهـه عبور کاروان حـیـات در حرکت

 می رسد زندگی نو به ظهـور هر کجا می رود حیات کهنی

 بـه تصادم شونـد جـورا جـور الجرم این قــوی کهنه و نـو

 خورده اغلب ملـل این وافـور دیـده اکـثر ممالک این بحران

 نشود عامـل چپاول و چـور اصطکاک نـو و کهن هرگز

 ور رسد برق معرفت به ظهور گر بـود پای دانش اندر بین 

 دانِش مبتنی به فضل حضور معرفت چیست؟ علم با اخالق

 پی این کاروان خسته و عور بهر تثبیت یک مسیر صحیح
 

 بـه وجـود آوریـد جمعیتی را

 حاکـم نفس و حـامـی کلـتـور

 یک جمعیت فـدائـیـان دلـیــر

 یک دبستان جوان و پیشرو وقور

 دانـش بگــذاریــد خــانــۀ

 نـام آن را اگـر بــود منظـور

 تـا رهـانـنـد ملک و ملـت را

 زان بالیا که جمله شد مذکور
 

** * ** 
 

 غایب از دیده به سرعت نور   این وصایا بـه مـن سپرد و بشد
 بـه هــزاران خـیال دورا دور   رفت آن روح پاک و من ماندم

 عارف عزیز
25/03/2018 

 انجمن فرهنگ افغانستان
 شهر لیموژ فرانسه

 

 


