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אز  
 بھارمرحوم خليل هللا فقيری فرزند فقير محمد در 

. خورشيدی در ديار غزنه چشم به جھان کشود ١٤٣٨
تحصيالت ابتدايی و ثانوی خويش را در ليسه عالی 

سپس در انستيتوت و د پايۀ اکمال رسانيسنايی غزنی به 
  .تربيت بدنی کابل آموزش مسلکی ديد

ی در ليسه عايشه مرحوم خليل هللا فقيری ساليان زياد
کار کرده و در قانه ديث آموزگار صادرانی کابل به ح

  .اکثر فعاليت ھای مسلکی سھم فعال داشته است

نسبت شرايط دشوار کشور رھسپار ديار  ١٣٧٦در 
با و  را تجربه کرد زيادی یسرگردانی ھاغربت شد و 

آمدن تغييرات سياسی در کشور مانند صدا ھا بی وطن 
ديگر ھمراه زن و فرزندانش به وطن بازگشت و به 

نسبت تالش و . دوباره اشتغال يافتت مقدس معلمی خدم
کار و اعتمادی که بر او وجود داشت جديتش در
شھر کابل  آمريت ورزشی مکاتب یسرپرستمسووليت 

و ھمچنان ترينر واليبال و باسکتبال  برايش سپرده شد
  .گرديدشھر کابل  دخترانمکاتب 
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دو فرزند بنام ھای زھره و  مرحوم فقيری ثمرۀ ازدواج
  .عال شاگرد مکتب ميباشندھشام اند که ف

و ، طنز نويسی نکارتو فقيری به نقاشیخليل هللا 
تجاربی در اين بخش  واشتياق زياد داشت  شعر سرودن

کتله يی  او. با آن سرگرم بود گاھگاھیھا داشته است و 
سرشار از استعداد بود ولی افسوس که ھيچگاھی مجال 

 ناگوارشرايط پيرايش و آرايش استعدادش را نيافت و 
که نتوانست به  زندگی او را سخت مشغول ساخته بود

او مدتی با  .بپردازد مھارت ھايششکل جدی به 
  .تلويزيون طلوع در کابل ھمکاری داشت

نسبت  ١٣٨٨دلو  ٢٣مرحوم خليل هللا فقيری در 
در مورد مريضی که داشت با عالمی از تشويش 

  .ان فانی وداع کردجھبا فرزندان کوچکش، 

ه از سيا ه يیيی را که در دست داريد گرد آورد دفترچه
مشقھايش ميباشد که بطور پراگنده در دست ما رسيده 

 آن به نشر  شاست و دريغ  و درد که امروز در نبود
   .ميپردازيم

  .ھيماروانش را شاد ميخو. جايش برای ھميشه خاليست

  با حرمت،
  عتيق هللا فقيری
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  اسرار
  

  ز دل برکن بخوان اسرار قرآن
  به سينه جا گزين گفتار قرآن

  که قرآن است گفتار الھی
  اظھار قرآن نبه گوش دل رسا

  کالم پاک يزدان دلپذير است
  به نه لوحش ھمه انوار قرآن

  محمد سرور و سردار عالم
  اسرار قرآننگھدارندۀ 

  که مھبط شد با جبريل امينش
  رآنــد رسيد گفتار قـــبه محم
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  درود محمدي
  گاه و سحر مدام درود محمدی

  صد سالم درود محمدیدعا و 

  دلدار االسامع اسرار و ای محرم
  دل و کام درود محمدی بهدارد 

  الر ما رھرور ھر کارماای سرورو سا
  در روح و در کالم درود محمدی

  الھی ھمه الھام دل او کالم
  در کالم و الھام درود محمدی

  کالم الھی آمد ھر دمو دردر لوح 
  اسرار او مدام درود محمدی

  سرور سردار ھمه عالمی و دھراو 
  سرور اسالم درود محمدی یا

  ھمه دلرادرملک حرم کرده مصور
  دیـــدرود محم الم ــــالم کـــای ع
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  مادر مرا ببخش
  

  و تو ناياب و بھتریمادر تو گوھری 
  ماه و مھتری منتو اختری و خورشيد 

  مادر مرا ببخش که سراپا مالمتم
  رورده ای مرا و ز تو پر محبتمپ

  صد بار از خطای پسر اشک ريخته ای
  شمع سا به مھر و محبت که سوخته ای هچ

  شبھای تار بسکه نخفتی تو تا سحر
  با ناز و مھر و الفت خود ماندی سر به سر

  بان تيره که در انتظار مناندر ش
  چشمت بچشم من بنشستی کنار من

  چشم من ار به رمز تو ھيچ آشنا نبود
  کار تو از برای پسر جز دعا نبود

  در شامھای تيره که سوختم ميان تب
  تو در کنار بستر من تا سحر ز شب

  با چشم نيمه خواب به دردم رسيده ای
  بس دردھای تلخ وجودم چشيده ای

  د باز مادرمـکوه نشـاما لبت به ش
  پرورده ای مرا چو گل ناز مادرم
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  ياد پدر
  

  بنام ذات الھی خوانم دعای صبحگاھی
  دل فانیسوزکنم زاری شوم در حز شب تا صب

  پدرم عارف دانا چو بلبل در ھمه گلھا
  بزم سخن ھا شاعرو شمع محفل ھااديب 

  روانش باد منور صفاتش می گويم از بر
  مجمر وخت چونيکسر دل ما سپريد از قيد دل 

  پدر ای نور عرفانی شمع بزم شبستانی
  روم بر تربت پاکت بدل گوھر بيفشانی

  خاک تو سرمۀ چشمان بود ھر درد را درمان
  فدای خاک کوی تو ز دوری ات شدم ناالن

  پدر ای عارف قرآن درود گويم ز دل و جان
  به روح پاک تو ھردم نثار کنم تن ناالن
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  من روح تو در روان من پدر عشق تو جان
  نامت از فقر و درويشی خاک تو زر فشان من

  م به غفلت جمله آسوديميپدر قدرت نفھميد
  چه ُدر گفتی چه ُدر سفتی بدل ارمان تو خورديم

  پدر حرف تو شيرين بود به قرآن جمله قرين بود
  به قول احمد مختار ھمه قول تو امين بود

  واال یزيبا بما عشقی بود یبما نخلی بود
  بما علمی ز ساحل ھا برفتی سوی محمل ھا

  کنون بالم بنام تو بدل دارم پيام تو
  تو روم دايم به گامبود دايم نشان 

  فقيری است دعا گويت که دل ھردم رود سويت
  دای پند نيکويتفندانستم به راز تو 
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  خواب
  

  باد وحشی جنگل مويش پريشان کرد و رفت
  افغان کرد و رفتو مرغ از بھر او ناليده 

  زلف پيچانش چو شاخ نازوبو افتاده بود
  عطر گيسويش بسويم باز پاشان کرد و رفت

   ه اشگيسوانش نرم نرمک ريخت بر رخسار
  در ميان حلقه ھايش باد پنھان کرد و رفت

  در سکوتی خرقه اش را ديده حيرت مينمود
  نرگس چشمان او چون سيل طوفان کرد و رفت

  آن ُدر زيبای يمنراز را بر دل نھفت 
  با لھيب ھجر خود قلبم چه بريان کرد و رفت

  ديدگان ناز او آرامش جانم گرفت
  قلب زار و خسته ام غمگين و ناالن کرد و رفت

  ر يارــــدمی از ھج ری يکـوه را بس کن فقيـشک
  و رفتروحم را به يکخوابی پريشان کرد چون که
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  وصل
  

  

  يارانای ساقيان خلوت يک جرعه سوی 
  آريد بھر غزل سرايان بچنگ و ربا

  زاھدان حرمت درب حرم گشاييدای 
  وفا ببوييد از دست می گسارانعطر 

  پير مغان رفته از خانقا به مسجد
  چشم انتظار دارد در خانقا ھزاران

  ما نامراد وصليم درمان ما چه سخت است
  رحمی بکن طبيبا بر درد بی دوايان

  شکوه ھرچند کند فقيری از ھجر يار
  ربايان؟ـــراق داند جز يار دلـــدرد ف
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  سراغ
  

  

  

  جنونی با دل گمگشته از کوی تو می آيد
  دماغ من پريشان است يا بوی تو می آيد

  ھوای نرم دلشاد سحرگاھان ز بستانت
  به کوی من عجب عطری ز گيسوی تو می آيد

  پيدا يکدمیخيال روی تو در آيينه دل 
  وی تو می آيدبخوابم در نظر چشمان جاد

  فدای چشم بيمارت شوم ای رھزن دلھا
  که قلب من پريشان است مگر سوی تو می آيد

  فقيری نامراد وصل تو گشته چه گويم من
  دل مسکين سراغ چشم آھوی تو می آيد
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  صنعت وجود
  

  است زيبا نوجودت مايۀ حس
  است باال فصاحتکالمت از 

  را حسن طلببيابم معنی 
  چشم و لب راچو گل زيبا ببينم 

  عجب حسنی بتو داده خداوند
  بند در بندکه عضوت انسجام 

  گشت نامت در غزلھا اشتقاق
  مشابه گشته يی با جمله گلھا

  آن دو چشمانت درخشان ترجيعچو 
  فقيری گشته در حسن تو حيران

  خسارت چو گل ھارگشته  ملمع
  شگوفان گشته ای در باغ گل ھا

  گشته ايدل مقيددو زلفانت 
  ن ماه و خورشيد گشته ايدلرخت چو

  است گفتار شيرينت سجعکه 
  بسی زيباست نام نازنينت
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  درس وفا
  

  رفتار من قدم به قدم سوی دلبر است
  ره رفتن صنم چقدر با کر و فر است

  چابکی برسم نزد يار خويش هخواھم ب
  دور تر است ھر سو روم به ھر قدمش بس چه

  در ظلمت خموش روم پا بپای يار
  رفتنش قدم بقدم سوی ديگر استره 

  حرفش به من چون ُدر و عقيق است پُر بھا
  گفتار او سخن به سخن با زيب و فر است

  می آيدم حيأ که شوم ھمنشين يار
  کالم وی دھن به دھن بس شيرينتر است

  در وصال يار  که من به کام رسمخواھم 
  تاری مگر رسن به رسن نازکتر است

  عيد است باال بدرگھش برسم روز من
  است عنبرحرفش بدل نفس به نفس ھمچو 

  خواھی مشو بيرون فقيری ز عھد خويش
  درس وفای يار به من ُدر و گوھر است
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  سالم ما برسان
  

  به مرشدان طريقت سالم ما برسان
  به عارفان حقيقت سالم ما رسان

  سالم ما برسان گر به شھر ما برسی
  شريعت سالم ما برسان رھروانبه 

  باغ عبادت گلی بدست آرم اگر ز
  به باغبان عبادت سالم ما برسان

  حديث نغز کالمش دلم سالمت کرد
  به نغز گويان سالمت سالم ما برسان

  انجمن ھر دمدر به شمع بزم و دوستان 
  سالم ما برسان سالکان عطوفتبه 

  برو و پنجره بگشا به خانقای غزل
  و بوقت غنيمت سالم ما برسانابر

  نگرببه بزم الفت وعطوفت ياران 
  به شفيقان شفقت سالم ما برسان

  فقيری از فراق جمله عزيزان فعال
  نسيم صبح ز فرقت سالم ما برسان
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  زخم دل
  

  ه چسان گوش کنم گفتۀ ناشنيده راآ
  بچشم دل کجا بينم آن يار نو گزيده را

  پای او بر ديده نھم شودبختم اگر يار 
  ُرخ پريده را رنگ وفا ھمی دھد بمن

  رفته ز جان اين دلم گشته اسير آن صنم
  صيد شکار او شده مرغک دام نديده را

  مرغ دلم به خون تپد تشنه لبم ز خون دل

  طبيب درد اگر رسد بيمار درد رسيده را

  کشته رخم دمبدم گشته چو جان بسملم
  کيست بداد دل رسد جان به لب رسيده را

  رسمناله و آه سرکشم به وصل يار کی 
  کی ھا بود برچيند اشک روان چکيده را

  سراغ دل گيردمرھمی نيست بداغ دل کيست 
  سخت بود خار بپا خليده را رهرفتن 

  بدرد و رنج نازنين گشته فقيری مبتال

  را حال تپيدهيار بداد دل رسد بيند 
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  تمنا
  

  لمت افتادگان نظاره بکنظبيا به 
  شب بی نور غريبان پر از ستاره بکن

  بيا به کلبۀ بيچاره نور افشان بيا
  به نور آتش خود کلبه را شراره بکن

  بدست گير دل غمزده گان را گھی
  نظر به سوی فقيران و ھم بيچاره بکن

  بتاب جلوۀ رخسار خويش ھمچون ماه
  تو شام تيرۀ ما را پر از ستاره بکن

  سحاب چتر زده بر سرفقيری چنان
  سحاب ز سرما پاره پاره بکنبيا 
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  سوز عشق
  استقبال از شعر ناالن

  

  اشک گرم و آه سرد در ديده و جانم ھنوز
  حسرتا از ھجر دلبر زار و حيرانم ھنوز

  ده ام در عشق جانان بسمل استراين تن آز
  مرغ دل را کشته ام کس نيست مھمانم ھنوز

  سيل اشک از ديده گانم گر رود در انتظار
  زوصل جانان کی بينم در ديده گريانم ھنو

  شکوه ھايم رفته رفته موج دريا ميشود
  من غواص بحر عشق در بين طوفانم ھنوز

  ناله ھاز از دل بيرون گردد رسوا می شوم
  ھمچو مجنون وار در کوه و بيابانم ھنوز

  درد عاشق را بجز معشوق ميداند مگر
  عشق جانانم ھنوز همن که خاکستر بکو

  چون فقيری الف بر ما ميزند در عاشقی
  وزـکه نادانم ھن عشق و محبت بسدر ره 
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  تن بيمار
  استقبال نظم پدرم

  

  تن رنجور که در شور و فغانم ياھو
  بسکه آشفته و غمگين و تپانم ياھو

  را ز کرم مرھم نه الم و زخم دلم
  ورنه از سوز دلم بس نگرانم ياھو

  پروانه به گرد شمع سوزم مدام ھمچو
  دور رخ شمع در شعله سوزانم ياھو

  سردم اگر از دل بيرون می آيدآه 
  گرم فرما ز کرم سوز نھانم ياھو

  اسم پاکت ای خوشا بھر دالن گشته بسی
  چه زيباست بيانم ياھو که هللا هللا

  نيست بر لوح دلم جز سخن عشق و فا
  لطف فرما ز عدم نور ايمانم ياھو

  ای کريم ھمه عالم ای رحيم ھمه خلق
  کن بجان ناتوانم ياھو ینظر

  م که چه زودم ز کجا آمده اممن ندان
  عجز دارم که ندانم نشانم ياھو



 
٢٢ 

 

  

  

  در ھراسم چکنمبار عصيان بدوشم 
  عفو کن از غم فردا گنھانم ياھو

  جز رھی نيست بدرگاھت دگر راه به من
  ۀ آن کن که ندانم ياھومرا دانست

  غرق دريای گنه گشته ام از بار خجل
  برسانم ياھو ساحلدست من گير دم 

  به ابد غرقۀ تقصير شدمز ازل تا 
  بيھوده زود گذشت روز و شبانم ياھو

  شھنشاه جھانو ای امير ھمه ميران 
  من گدای درت در شور و فغانم ياھو

  چشم اميد فقيری بدرگاه تو است
  رانم ياھونذر دارم ز درگاھت ع
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  عمر عبث
  

  ای دوست بسی راز نھان است در اينجا
  اينجاھشدار که ھر نکته بيان است در 

  از بھر نديمان کھنسال بينديش
  رفته نشان است در ينجا ۀاز قافل

  ھرغنچۀ خندان که گشايد لب خود
  لبخند شھيدان جوان است در اينجا

  در موسم گلھای زيبا خوب نظر کن
  ھت گل باد خزان است در اينجاکدر ن

  را دهفدر زمزمۀ آب روان گوش 
  عمر ھمه چون آب روان است در اينجا

  بھاران به چمن مرغ چه خوش گفتدر فصل 
  گل ھمسفر باد خزان است درينجا

  پند فقيری گوش کن ھر لحظه که سود است
  جا ران است دراينــــر عبث بار گــاين عم

  

    



 
٢٤ 

 

  

  

  

  گذشت عمر
  

  روزگاران شاد بودم شادمانی را گرفت
  چون زبانم برگشودم ھمزبانی را گرفت

  اين جھان دون وفا بر زنده دالن کی نمود
  فصل پاييزی رسيد و زندگانی را گرفت

  در بھار عمر لبخندی چو گلھا می زدم
  اشک پيری خنده ھای نوجوانی را گرفت

  سوخته ام چون شمع سا پروانه وار در شعله ام
  بودم گوھر فشانی را گرفت زاشک گوھر سا

  در بيابان جنون پا می کوبيدم در زمين
  پايکوبی ھستی و ھم شادمانی را گرفت

  ھان دون مگر جز حيله و نيرنگ نيستاين ج
  سالھا بيھوده بگذشت و جوانی را گرفت

  ای خوشا آن بلبلی کز ذکر حق بالش بريخت
  باغبانی را گرفت ما آه و حسرت باد که از

  رو فقيری با دل خونين و عمر عاصی ات
  دنيای دون که عمر رايگانی را گرفت

  

    



א 

 
٢٥ 

 

  

  

  

  نشناختي
  

  نشناختیدر عشق تو سوختيم تو ما را 
  ما را نشناختی و وفا را نشناختی

  ھرچند برت نغمه سروديم غزل مست
  فکر تو کجاست راز صفا را نشناختی

  در ھر نفسم عطر گيسويت به مشام است
  اما چکنم لطف و وفا را نشناختی

  در ھر نگه ام راز وصال تو ھويداست
  راز نگه و چشم حيا را نشناختی

  يارمی شوم در ھر نفسم و فرمانبرت
  تو ام درد و دوا را نشناختیربيما

  دارد فقيری ھوس وصل تو ايدل
  اين قلب صفای بينوا را نشناختی

  

    



 
٢٦ 

 

  

  

  درد عشق
  

  درد عشق درمان ندارد زار و حيران گشته ام
  دل پريشان گشته ام ددرمان ندار مطبيب

  در وفای عشق جانان می سوزم پروانه وار
  گشته امم بال و پر خويش بسکه بريان اسوخته 

  خوبرويان را وفا نيست در گلستان وفا
  از جفا و جور خوبان زار و ناالن گشته ام

  رشتۀ صبرم به مژگان صنم ببريده شد
  سوختم در عشق جانان بسکه سوزان گشته ام

  در شب ھجران اگر آيد نگار نازنين
  ورنه از سوز و فراقش شمع سوزان گشته ام

  بکیتا بکی غمگين و ناالن دل پريشان تا
  وصل جانان کی بيابم ديده گريان گشته ام

  درد عشق درمان ندارد جز وصال نازنين
  درد عشق درمان ندارد من بی درمان گشته ام

  مرغ دلم ناله دارد در گلستان عشاق
  باغبان عشق ليلی در گلستان گشته ام

  در وفای يار چو فرھاد تيشه در پا ميزنم
  گشته امسر به صحرا پا به کوه ھا بی خانمان 

  من فقيری زادۀ خاکم بکوی عاشقان
  چون قلندر وار به عشق جان جانان گشته ام



א 

 
٢٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  نسيم عطر گيسوی که از کوی تو می آيد
  ريشان است يا بوی تو می آيدپدماغ من 

  ھوای نرم و دلشادی سحرگاھان زبوستانت
  به کوی من عجب عطری از موی تو می آيد

  پيداخيال روی تو در آيينۀ دل شود 
   بخوابم در نظر چشمان آھوی تو می آيد

  فدای چشم بيمارت شوم ای رھزن دلھا
  که قلب من پريشان است مگر سوی تو می آيد

  فقيری نامراد وصل تو گشته پريزادی
  دل مسکين سراغ چشم آھوی تو می آيد

  

  

  

  

  

  



 
٢٨ 

 

  

  ياد وطن
  

  نوبھار و دشت و دامان وطن آمد به ياد
  به ياد نغمه ھای جويباران وطن آمد

  جلوه ھای نور مھتاب در ميان بحر عشق
  رودھای بس خروشان وطن آمد به ياد

  ناله ھای آبشاران دره ھای پيچ و تاب
  دشت و دامان و بيابان وطن آمد به ياد

  غمآتشی در سينه دارم دل ھمی سوزد ز
  نالۀ مرغ ھزاران وطن آمد به ياد

  ناله ھای رنگ رنگی در ھمه دشت و دمن
  ان به بستان وطن آمد به يادنرگس و ريح

  شمع بزم دوستان خاموش ديدم اين زمان
  مجلس گرم عزيزان وطن آمد به ياد

  خرمن گلھا چو ميديدم به بستان وطن
  گريه ھای ابر و باران وطن آمد به ياد

  جلوۀ مھتاب در شبھای زيبای بھار
  بر چمنزار خروشان وطن آمد به ياد

  آه از درد وطن فرياد از ھجر وطن
  رسم زيبای بھاران وطن آمد به ياد

  کاسۀ صبر فقيری دمبدم لبريز شد
  ميله ھای جمله ياران وطن آمد به ياد

  



א 

 
٢٩ 

 

  

  

  شب قدر
  

  با سير معنوی بامن سفر کن
  با آب ديده يکدم جامه تر کن

  شب قدر است منزلگاه قران
  به خلوتگه نشين شب را سحر کن

  صفای ده به قلب تيره ای دل
  ه ز سر کنچو مرغ تازه دل نال

  بنوشان باده ام از جام توحيد
  ز سير عاشقان دل را خبر کن

  اگر خواھی ببينی وصل جانان
  ز خود بيخود شو و در خود نظر کن

  کليمی در قفس داری مياسا
  به ذکر حق تو جان را شعله ور کن

  ز خود بيرون شو ای عنقای وحشی
  به پرواز آ ز نه کرسی گذر کن

  خبر نيستدر ايامی که جسم از جان 
  به مستی خانه را زير و زبر کن

  به سر داری فقيری خواب غفلت
  ز غفلت بگذر و پيمانه سر کن

    



 
٣٠ 

 

  

  

  نيايش
  

  ای ماه من امشب به ويرانۀ من باش
  ای رشک گل و بلبل پروانۀ من باش

  مدھوش نگاه تو من عاشق شيدايم
  تو ھمنفسم لحظه به کاشانۀ من باش

  ھستمفرھاد تو من بس که گرفتار تو 
  باش تو دردانۀ من باش منشيرين 

  ای ماه رخت عيد مرا عيد نما کن
  تا عيد دگر يا به غمخانۀ من باش

  با عشوه و ناز اين بت طناز من امشب
  ای سرو و سمن بر در و بر النۀ من باش

  تو عشوه نما من غزل مست سرايم
  ای جان و جگر يکه و يکدانۀ من باش

  شبتو خاطرۀ شعر دالويز من ام
  در خانۀ دل بلبل جانانۀ من باش

  گر جان طلبی نقد برايت بسپارم
  از من بطلب ای بت نازدانۀ من باش

  لعل شکر آسای تو چون غنچه نمايد
  اين غنچۀ گل در دل ديوانۀ من باش

  زلف تو که پابند فقيری شده امشب
  در کلبۀ فقرم طرب خانۀ من باش



א 

 
٣١ 

 

  

  

  اشك خونبار
  

  بگريد آن کيست که بر حال وطن زار
  با چشم دل و ديدۀ خونبار بگريد

  بيوۀ زاری چه بگويم از درد عروس
  کو چشمی که برحال دل افگار بگريد

  يتيم پسری واله و آشفته و حيران
  کو مردی که بر ديدۀ خونبار بگريد

  بانوی جوان از غم ھمسر شده دلخون
  نيست چشم که بر چشم گھربار بگريد

  موجدر دشت وطن اللۀ خونبار زند 
  گر ابر شفق بر سر گلزار بگريد

  گويد فقيری که وطن وای وطن وای
  با چشم دلش ھر دم و تکرار بگريد

  

  

  

    



 
٣٢ 

 

  

  

  

  افسانة دل
  

  

  ز امواج خروشان دلم افسانه ميگويم
  ای خوب خوبان مھوش يکدانه ميگويم اتر

  اسير عشق زيبای تو ام جانم به قربانت
  دو زلف سرکشت در گردنم زوالنه می گويم

  ز عشقت سرکشيدم منزلم دشت و بيابان شد
  بخود از عشق تو ديوانه ميگويمد خودم را خو

  در ديده ام ای عشق و دنيايم چو شمع روشنی
  ترا شمع و خودم را دور تو پروانه ميگويم

  تويی جان و جھان و زندگی عشق و دنيايم
  بجز تو ھر کسی را بينم و بيگانه می گويم

  خيالم ھر نفس آيیمنم مستی که در خواب و 
  مميگويشتم و اين زندگی افسانه فقيری گ

    



א 

 
٣٣ 

 

  

  

  

  

  

  

  اميد
  

  

  قطره گی تا کی، خوشا دريا شدن
  پر زدن از دام و در صحرا شدن

  ھمه مردم به يک قلب و زبان اب
  درد بی پايان بود تنھا شدن

  بھر آبادی ملت دستبدست
  رسم ملت کی بود جدا شدن

  عشق ميھن عشق بی آاليش است
  بود اھل وطن يکجا شدن شخو

  پشتون و ترک و ھزاره ھموطن
  لذتی دارد جھان آرا شدن

  پشه يی ھا تاجک و ازبک ھمه
  دست وحدت داده و يکتا شدن



 
٣٤ 

 

  جملگی اھل وطن افغان بود
  خوش بود از دل کدورت وا شدن

  تا زبان را برنبندی از نفاق
  در نيابی لذت گويا شدن

  فرصت امروز را از دست مده
  د پی فردا شدنغفلتت باش

  نزھتی دارد به گلزار وطن
  اشکباران در دل شبھا شدن

  حاصل اشک شبانگاھی بود
  صبحدم چون برگ گلھا وا شدن

  عذرھا دارد فقيری از خدا
  در وطن صلح و صفا پيدا شدن

    



א 

 
٣٥ 

 

  

  

  

  

  پند پدر به پسر
  

  به طفلی ھمچو مرغی تو در آغوش پدر بودی
  ز ھر رنج و تکلف ھا گل من بی خبر بودی

  ر و گھر بودیضعيف و ناتوان بودی ولی دُ 
  که پروردۀ دست مھربان يک پدر بودی

  کنون برنا شدی دانا شدی جان و دلم فرزند
  توانمند و نيکو خواه باش حل مشکلم فرزند

  توانمندی خزان من چه پرزور وتو در فصل 
  ببخش نيروی بازويت بجان بسملم فرزند

  د برمنــــميرسل ناتوانی ـــون ايام و فصـــکن
  گلم فرزند و برخاک چه خواھی کردپس ازمرگم 

    



 
٣٦ 

 

 

 آرمان
  

  نی کاخ زر نه قصر سليمانم آرزوست
  وصل نگار به کلبۀ ويرانم آرزوست

  فرھاد ميشوم که کنم جان فدای يار
  مجنون صفت به کوه و بيابانم آرزوست

  دل را کنم فدای دلبران با وفا
  جانم برای تحفۀ جانانم آرزوست

  ساقی بده ز جام محبت می وفا
  يک ساغری ز شيشۀ خوبانم آرزوست

  با سالکان به قصر محبت کنم سفر
  نی گلشن بھار نه غلمانم آرزوست 

  با اشک دل دعا کنمش ناله سر دھم
  ھمچو سحاب ز ديده بارانم آرزوست

  آن يار نوسفر زسفر باز ميرسد
  يارب ده آنچه از دل و از جانم آرزوست

  جز الھی ز درگه اتدارد فقيری ع
  بوسيدن دو دست به چشمانم آرزوست

    



א 

 
٣٧ 

 

  

           

  

  

  

  

  جشن نوروزي
  

  باد نوروزی بيامد ابر و بارانش بخير
  عطر گلھا می وزد از مرغزارانش بخير

  خونين بدن ۀدشت و دامان الله گون و جلو
  پارچه ھای رنگ رنگ نو عروسانش بخير

  خواب اندر نيمه شبھا ميرود از چشم من
  ھای و ھوی بلبالن نغمه خيزانش بخير

  غرش درياچه ھا و رودبار نيلگون
  شرشر آب روان و آبشارانش بخير

  دل چو می بينم درون سينه ام غوغا کند
  سوز و ساز و نغمه ھای عندليبانش بخير

  از دف و چنگ و رباب مطربان دلنواز
  جشن شادی بزم وحدت ميگسارانش بخير



 
٣٨ 

 

  رد باد صباسنبل و گل را به رقص می آو
  مھربانی ھر نسيم و آب بارانش بخير

  محفل و بزم سرور بلبل و پروانه ھا
  ميرسد در گلستان و سبزه زارانش بخير

  می شود تازه دماغ از عطر گلھای بھار
  در مشامم ميرسد عطر گلستانش بخير

  خورشيد و مھتاب و انجم پرتو افشانی کنند
  جلوه ھای نرگس و ھم نازبويانش بخير

  نانچدسته دسته گل بچينم از گل باغ 
  گلبدن می آيد و با جمله خوبانش بخير

  چشم بيمار مرا باد صبا روشن کند
  روز نوروزش بخير و شور و افغانش بخير

  شاد ميخواند فقيری نوجوانان جھان
  عاشق و معشوق در دشت و بيابانش بخير

    



א 

 
٣٩ 

 

  

  

  

  

  

  درد بي درمان
  

  رخسارتدو چشم مست و بيمارت لب ميگون و 
  و مدھوشم ز جان و دل گرفتارت تبه حسنت مس

  رخ نازت که ميبينم ز خود بيخود ھمی گردم
  شدم زوالنۀ زلفت منم آن صيد افگارت

  اگر دينم ادا سازم سرو جانم فدا سازم
  من کی خريدارت بجزبه عشق تو که دل بازم 

  تويی آن شاه خوبانم به درد عشق درمانم
  سوايم به بازارتتويی ياقوت و مرجانم که ر

  شراب لعل ميگونت مراد دل کند حاصل
  که دردم ميشود درمان تو دانی درد بيمارت

    



 
٤٠ 

 

  

  

  

  

  سوز جگر
  

  ھجران و درد و زجر فراوان کشيده ام
  اشک روان ز چشم دل و جان کشيده ام

  من گشت ۀمجنون صفتم دشت و دمن خان
  سوزی که من از خار بيابان کشيده ام

  آن يار يار ماستبگفت که جان و دلم 
  بر لوح دل نقش صنم جان کشيده ام

  با درد دل و سوز جگر آه ميکشم
  بار غم  و فراق تو جانان کشيده ام

  از دوری تو مرغ دلم ناله ميکند
  با آه و ناله درد فراوان کشيده ام

  گر پا بگذاری به سر ديده گان من
  خيال تو بديدۀ ارمان کشيده ام

  آشناست شادست فقيری که به عشق تو
  من درد و داغ عشق تو ای جان کشيده ام

 



א 

 
٤١ 

 

  

  

  درد بي فرجام
  

  جگرم کردی ينرفتی ز برم جانا خون
  چون شمع شب غمھا با اشک ترم کرد

  تيری که ز مژگانت در خانۀ دل آمد
  جان را به کف آوردم سينه سپرم کردی

  چون اشک غم انگيزی در پای تو افتادم
  نخل ثمری بودم تو بی ثمرم کردی

  از درد فراق تو غمبادۀ زھر نوشم
  از من چه جفا ديدی خاکی به سرم کرد

  از درد دل زارم آگاه نمی گردی
  رفتی ز برم افسوس داغ جگرم کردی

  فقيری شدم از غم دردم که فزون گشته
  از عشق چه پرھيزم از بد بدترم کردی

  

  



 
٤٢ 

 

  

  اشك گهربار
  

  مجنون به عشقم که صفا نام من اينست
  ت بدنام من اينستدر عشق صنم شھر

  از عارض رخسار و لب يار چه گويم
  من صيد محبت شدم و دام من اينست

  عمريست که اشکم رود از ديده گھربار
  از ساغر دل نوشم و ھم جام من اينست

  در سلسلۀ زلف نگار بند و اسيرم
  از مکتب عشاق ھمه الھام من اينست

  من دوست غم و درد شدم دل شده بسمل
  که انجام من اينست از غم شده آغاز

  در دشت جنون خانۀ الفت بگزيدم
  از ھمنفسان دور شدم کام من اينست

  دل قطره ز خونيست که نامش بنھادند
  ھم ساغر و مينای دالرام من اينست

  در شعلۀ خودسوزم و آرام ندارم
  در اخگر عشق خانۀ ارام من اينست



א 

 
٤٣ 

 

  مرھم که نشد زخم دلم با کی بگويم
  انعام من اينستمن صيد بتان گشتم و 

  با اشک تر و خون جگر زار بنالم
  افسانۀ عشقم که پيغام من اين است

  در بحر جفا غرق شدم دست و گريبان
  گر لعل بدست آرم چون کام من اينست

  با دلق سيه سازم و ديبا نپسندم
  برطوف ھمان خانه احرام من اينست

  عشقم شده افسانه و دردم شده دلبر
  ام من اينستدردم شده افسون که الھ

  در عشق صنم گر بنوشتم غزل مست
  تسکين دلم مرھم آالم من اينست

  زخم دلم از اشک نھم مرھم و گويم
  از ديدۀ تر روغن بادام من اينست

  فقيری شدم از غم دلدار چه گويم
  افسانۀ ايام و روز و شام من اينست

    



 
٤٤ 

 

  

  

  ناتواني
  

  برگ برگ تنم از باد خزان می سوزد
  ای دل و جان می سوزددل و جانم ز غمت 

  تا که پرواز کند مرغ دلم سوی تو يار
  بال بشکستۀ من چه ناتوان ميسوزد

  ق تو نزديک استراه من دور و دلم با عش
  ه کنان می سوزددل رنجيدۀ من نال

  من که افتاده ز پايم بکويت ايدل
  نخل بوستان فقيری ناتوان می سوزد

  

    



א 

 
٤٥ 

 

  

  

  يار گريزپا
  

  وفادار کجاستما خريدار نگاريم 
  پرسد که آن شوخ دل آزار کجاستبدل 

  دل بسمل شده در خون برقص آمده است
  به ديدار دل من آن رخ گلنار کجاست

  سجدۀ عشق خوبان کردم در کوی وفا
  لذت سجدۀ من جز رۀ دلدار کجاست

  کردم در خرابات مغان رفته دعا ھا
  بمراد دل ما شوخ ستمگار کجاست

  شوق برسدعاشقی ھيچ نتواند به مع
  ر کجاستکوه ياآسمان دور و زمين سخت 

  آه سردت فقيری که ز دل می آيد
  گل جدا، الله جدا بلبل ھزار کجاست

  

  



 
٤٦ 

 

  

  

  

  افسانه عشق
  

  اين دل بيمار است محبت نديده است
  چشمان اشکبار مسرت نديده است

  مھجور شدم داغ بدل الله نما شد
  مجنون شده گان ھر طرف انگشت نما شد

  عاشق و معشوق بداند بيتابی دل
  مرغی به قفس بند بود ناله نمايد

  درديست محبت که انجام ندارد
  راھيست محبت که فرجام ندارد

  افسانۀ الفت شنو ای مرغ خوش الھام
  در باغ معرفت ميروی در سحر و شام

  ھرچند بگفتی ز ھمه دور برفتی
  از جور و جفايت فقيری تو نگفتی

  

  



א 

 
٤٧ 

 

  برگ خزان
  ی گل گران می فروشدباغبان به زلف ليل

  ی بيگانۀ عشق رايگان می فروشداز برا

  می سوزم تا سحر من نبا شمع ھمسفرم
  حيف پروانه تن خويش چه ارزان می فروشد

  ستان در طرب بباغ و بوستانابلبل ھزار د
  سرود نغز و زيبا باگالن می فروشد

  بامدادان عطر زلفی نسيم سحر می آرد
  فروشديگان می ه به مشام ھمه عالم ب

  سنبل بنفشه ديدم عطر شيرينی چشيدم
  چون بھار عارض يار ارغوان می فروشد

  خال رخسار نگاری به مه چھارده ماند
  بخيال مه بختم آسمان می فروشد

  نگرم به حسن جانان بخيال بيھوده امشب
  صورت زيبای خود را به خوبان می فروشد

  که افسرده گردد ذوق اگر پژمرده گردد دلی
  رين را به خزان می فروشدورق برگ ز

  آخر مشورو فقيری چاره ات کن دل ملول 
  بتو برگ نا اميدی ز خزان می فروشد



 
٤٨ 

 

  

  

  

  

  

  

  رباعيچند 
  

  خوش آنکه چون آب دل صفايی دارد

  شب تا به سحر دست دعايی دارد

  موچند نکته که از مرغ سحر ميشن

  بيداری شب عشق و وفايی دارد

  

* * *  

  

  پای کشيدآن شوخ که از کلبۀ ما 

  بگذشت ھرآنچه ناله کردم نشنيد

  گفتم که بمان به کلبۀ درويشان

  گفتا که بخانه ات نماند خورشيد

  

* * *  



א 

 
٤٩ 

 

  

  دل بردی زمن دلت سالمت باشد

  مرغ دل من با تو امانت باشد

  صياد دلم بود ندانسته بودم

  عشق من و تو تا به قيامت باشد

  

* * *  

  

  دل از غم تو غمگين و ناالن گشته

  دوری تو دلم پريشان گشتهاز 

  يادت بکنم دلم تسلی بدھم

  عشق تو بمن دوا و درمان گشته

  

* * *  

  

  در خانۀ دل نام تو تصوير کنم

  زوالنه به پا زلف تو زنجير کنم

  دل باخته ام به تو توکل به خدا

  از عشق دروغين تو دل سير کنم

  

* * *  



 
٥٠ 

 

  

  

  

  تو تازه نھال باغ  و بستان منی

  ناالن منیتو نور چراغ دل 

  تقدير چه ھا کرده به جان و دل من

  افسانۀ عشق من داستان منی

  

* * *  

  

  ھرکس بخيال خود يک کس آيد

  يا برگ گل و يا خار يا خس آيد

  قسم بخدا که من ز خس کمترم

  پس آيدمن زيرا گل و خار بخاک 

  

  

  

    



א 

 
٥١ 

 

  

  ترانه هاي روستايي
  

  دل گشته ای شھالدو چشمت مست و 

  گشته ای دلبه عشقت دل مصفا 

  به مثلت دلبری ھرگز نديدم

  که چشمت چشم ليال گشته ای دل

* * *  

  

  مرا تقدير من از تو جدا کرد

  دل و جان را ز تو بی آشنا کرد

  نشد روزی که بينم وصل جانان

  جھان بی وفا بر من جفا کرد

* * *  

  

  يکی يار و دگر دلدار پسندد

  يکی عشاق دل آزار پسندد

  و زارمن بيچاره و درمانده 

  پسندد داردلم يک يار وفا

* * *  



 
٥٢ 

 

  

  

  

  

  اگر الله ز خاک من زند سر

  و سنگ را مجمر لند گابسوز

  نشانی از دلم در الله باشد

  است در بر اللهلباسم ھمچو 

* * *  

  

  کالم نغز تو در دل گزيدم

  که رمز عشق به دو چشم تو ديدم

  لبانت ھمچو گلھای بھاران

  رسيدمچه خوش عطری ز گيسويت 

* * *  

  

  سرود آبشاران گشته خاموش

  نوای مرغ بوستان گشته خاموش

  بجز از آه سردم نيست آواز

  صدای می پرستان گشته خاموش

* * *  

  



א 

 
٥٣ 

 

  

  

  

  دعا بخوانم ت وطنز ھجران

  به صبح و خفتن و فردا بخوانم

  خداوندا بحال ما نظر کن

  نماز حاجتم کجا بخوانم

* * *  

  

  ھرآنچه باد و باران کرد فرياد

  بيوفا از ما نکرد يادنگار 

  درين دنيا که تنھايم و تنھا

  ز درد يار ھزاران داد و بيداد

* * *  

  

  ز چشم اشکبارم گر شوی دور

  زار و دلفگارم گر شوی دورچه 

  مرا در وادی غمھام مگذار

  گر شوی دور مز عشقت بيقرار

* * *  

    



 
٥٤ 

 

  

  

  

  

  

  مخمس بر غزل حافظ شيرازي
  

   ايمما گدا و بينوا بر در شاه آمده 

  کوه غم بر سر و با ناله  و آه آمده ايم
   با دل بسمل و با حال تباه آمده ايم

  ما درين در نه پی حشمت و جاه آمده ايم

  از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم

     ای رخت مشعله و پرتو شبھای برين

  ھمگی خادم درگاه تو زيبای برين
     کھتران چاکر و دربان شھنشاه برين

  تو بينم به دريای برينرخ مھتاب 

  به طلبگاری آن مھر گياه آمده ای

     بار عصيان بدوشم چه گران گشته بسی

  ديو نفسم شده غالب نگران گشته بسی
     که عملنامه حسنم زيان گشته بسی

  شده مدھوش نشانم بی نشان گشته بسی

  که به ديوان عمل نامه سياه آمده ايم



א 

 
٥٥ 

 

     گنج فقری که بدست دارم دولت نبود

  ا چنين گنج در ين دير مروت نبودب
     فخر دارم به چنين گنج که حسرت نبود

  بدر شاه دو عالم حقارت نبود

  به گدايی به در خانۀ شاه آمده ايم

     جز به درگاه الھی نروم سوی دگر

  که در مغفرت آنجاست روم با کرو فر
     به دگر راه فقيری نکند ھيچ سفر

  بربيانداز و محافظ اين خرقۀ پشمينه 

  از پی قافله با آتش و آه آمده ايم

  

    



 
٥٦ 

 

  

  

  

  

  

  پري چهره
  

  مخمس بر غزل استاد فيروزی صاحب

  

  گل نازک بدن ای نافه کشا می آيی
  ز بر غارت دلھا چه صفا می آيی

  آيی یبت رخشنده بلوری خوشنما م
  ای پری چھره که با ناز و آدا می آيی

  جان و دل باد فدايت ز کجا می آيی

  

  از عشق تو جان گشته فسون عطر جان پروری
  بلبل از شوق تو مينالد در باغ جنون

  انتظارم به رھت تا که شود اشک چو خون
  به پذيرايی تو گل شود از حجله بيرون

  چون نسيم سحری نافه گشا می آيی



א 

 
٥٧ 

 

  

  مرغ دل رفت زجانم به فضای تو ز کف
  دل گمگشتۀ ما رفت به پای تو ز کف

  تو ز کفجان و دل باختم ای جان به وفای 
  رفت ايام جوانی به ھوای تو ز کف

  بعد يک عمر به پرسيدن ما می آيی

  

  رخ زيبای تو در چشم دلم مظھر عشق
  تا ترا ديدم و غواص شدم در بحر عشق

  فقيری نام تو بنوشت ھمه دفتر عشق
  نيست امروز فروزی چو تو در کشور عشق

  پادشاھی و به ديدار گدا می آيی

  



 
٥٨ 

 

 

 

 

 

 

  دنياي خودي
  

  شب مھتاب و خلوتگاه رازدر 
  داشتم با مرغ دل راز و نياز
  آرزوی وصل دلبر داشتم

  خود ندانستم چه در سر داشتم
  بودسرم خوابم رحالتی آمد 

  چشم در خواب و دلم بيدار بود
  مرغ دل از پنجره پرواز کرد
  سوی باغ ديگری دم ساز کرد
  ره گشودم سوی صحرای دگر

  از پی مرغ دلم کردم سفر
  بی کران بی انتھادشت ھای 

  در نظر می شد بيابانھا صفا
  در بيابانھا چراغ و نور بود

  پای در بند بود و منزل دور بود
  ناله و فرياد و زاری سر زدم
  سوز و فرياد از غم دلبر زدم

  رع سوی درگاه خداضبا ت
  و صفاعجز کردم از بر صدق 



א 

 
٥٩ 

 

  
  گفتم ای شاه دو عالم دستگير
  خسته و زارم و تويی دلپذير
  عاشقم دل خسته و زار آمدم
  بھر مھمانی سوی يار آمدم

  از روانم خستگی ھا دور شد
  خانۀ تاريک دل پر نور شد
  يافتم يک عالم عشق و وفا

  مرغ دل پرواز کرد اندر ھوا
  عالمی صدق و صفا دريافتم
  شوق و شادی در وجودم يافتم

  الله ھای رنگ رنگ در باغ بود
  جام ھايش پر شراب داغ بود

  جھت ديدم پراز مھتاب نورشش 
  بسکه نور در موج دريا شد ظھور

  صد ھزاران انجم رخشنده را
  صد قمر آويخته تابنده را

  مرغزار اندر طرب و خوشگوار
  باغھا گوھر فشان و آبدار

  بالھای مرغکان ھمچون گالب
  جام الله داغدار و پر شراب

  رود ھا از عکس گلھا رنگ رنگ
  نغمۀ مرغ ھزار آواز چنگ

  کان دل می ربود با نغمه ھامرغ
  رقص رقصان سوی گلھای وفا

  نوعروسان چمن جلوه کنان
  عطر می پاشيد در باغ جنان
  جامه ھای نو عروسان چمن
  دلربا و دلفريب و دلشکن



 
٦٠ 

 

  
  از لب ھر غنچه می آمد صدا
  در مشامم ميرسيد عطر وفا

  در گل و گلبن سرای حوريان
  شور عشق پيدا شد اندر روان

  نوای عشق يار عندليبان در
  رودھا در نغمه ھای نوبھار
  از دل ھر برگ گل آمد صدا
  در دل ھر گل عشق کبريا

  جلوه گاه ديدم پر از جوش و خروش
  نغمه ھا ديدم در ساز و سروش

  جلوگاه نور بود ششش جھت
  عقل و فکرت از بيانش دور بود
  ھر طرف آواز ھای و ھوی بود
  در مشامم عطر عنبر بوی بود

  جوالنگه حور و پریدر نظر 
  دور از انديشه و از باوری
  در گوشم آمد نوای دل نشين

  بس نوای نغز و زيبا در طنين
  چون به بند دل گرفتار آمدم
  اندکی در سوی دربار آمدم

  آنکه می ديدم ھمه يک رحمت است
  خود فضای کوچکی از جنت است
  اين سرای عشق و يار با وفاست
  نعمتی از کبريا بر دو سراست

  وزن حق مھبط اھل صفاستر
  آن بھشت ما و جای اولياست

  جسمی که در عشق نورانی شود
  دل در عشق خدا فانی شود

  
  از خودی بگذر تا که جان شوی



א 

 
٦١ 

 

 
  در سرای جان و دل مھمان شوی

  با وفا و با صفا پر نور باش
  از ھوا بگريز ز شھوت دور باش

  پرستد باطل است ار آنکه دنيا
  است از وفای عشق جانان غافل

  دل بدنيا بستنت کار خطاست
  عشق در کار خدا بس بی رياست
  اين سرای مرد دنيا دار نيست
  عشق دنيا تا ابد بيدار نيست

  سيم و زر عشق از وجودت می برد
  خواب غفلت تار و پودت ميبرد
  شور عشق يار در دل داشتن
  بھتر است تخم وفا را کاشتن

  دل که غافل می شود آن دل مگو
  ار بس مشکل مگوعشق جانان ک

  من نميگويم که چه تدبير بود
  يا که چشم دل بمن تصوير بود
  زين حکايت ھا بسی حيران شدم
  خود مالمت کردم و گريان شدم

  يک زمان از خواب چشمم باز شد
  اشک ريزان دل به سوز و ساز شد

  در سرای فانی و پر ماجرا
  دست و پايم بند عصيان و جفا

  جانجان را گفتم که ای غافل ز 
  در ھوای عشق جانان بی نشان
  در جھان دون خواری تابکی

  دور زعشق و غمگساری تابکی
  



 
٦٢ 

 

 
  گر تو خود ھما و شھبازی شوی

  اوج عشق را راز و ھمرازی شوی
  با دل خود در حکايت بودمی
  يار عصيان در شکايت بودمی
  ھر قدر فرياد و زاری سرکشم
  لذت عصيان جانم می چشم

  منعصيان بر  ایووای بر من 
  وای بر جان و دل ناالن من

  من که نافرمان و غافل بوده ام
  می ز جام تلخ شيطان خورده ام

  حلقۀ غفلت به پايم کرده ام
  با تنم جور و جفا خود کرده ام

  کيست؟ شيطان نفس شيطانی منم
  در ھوای نفس زندانی منم

  نفس شيطان کرده زندانی مرا
  برده از جان روح يزدانی مرا

  بگريانم نمودديو غفلت بس 
  پای بند نفس شيطانم نمود

  خود فريبم ميدھم پس ديو کيست
  اينچنين ديو گفتنت از بھر چيست
  من بالی جان و ديو گمراه من

  غافلم از رحمت هللا من
  بر سرم آمد منم یھر جفاي

  کشت غفلت کردم اينست خرمنم
  ھوا رمست مستان ميروم اند

  می ندانم ميرسم من تا کجا
  سير گشته استصيت چون بدانم مع

  آن زمان دير گشته و دير گشته است
  من فقيری فرصتم را باختم

  جسم و جان را خواب غفلت ساختم


