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  بنام خداوند بزرگ
 عبدالقدير پورغنی آغاز به تدوين و ترتيب شادروانزمانی که 
گذاشت، اما بعدًا در " هزيان زندگی"د نمود، نام آن را ديوان خو

ديوان "نوشته هايش تذکر داد که اشعار و غزلياتش به نام 
 عارف سرآغاز آن را به نامدر ياد شود و همچنان " پورغنی
که خود پيرو " رام بابه خان محمدکبابا "و صوفی با کرامت  رهواالگ

  :و مرشد او بود، نوشت
  
  

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 
 

 شادروان نمونه ی دست خط 

  عبدالقدیر پورغنی
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  محمد نصير مهرين

  

   اثر اثرينيننكاتي در بارة انكاتي در بارة ا
  

  
ديوان شادروان عبدالقدير پورغنی که برگی از تاريخ گواه شعر چند دهه پيشين 

می پندارم که انتشار اين ديوان ره به . نيز هست، در پيش روی شما قرار دارد
سوی آشنايی خواننده گان بيشتر با يک تن از چهره های مطرح و شاعری می برد 

واضح است که . ه از مشتاقان و پيروان شيوۀ هندی به ويژه بيدل و صائب بودک
عاليق شاعران و عالقمندان شعر در افغانستان به شعر بيدل و صائب بيشتر بوده 
و پذيرش تأثير آنها مدتهاست که زمينه بحث و پژوهش اين عالقه و تأثير را احتوا 

در .   منابعی است در تأئيد اين ادعا بدون ترديد ديوان پورغنی يکی از،کرده است
ُبعد ديگر چنانچه از تاريخ سرايش شعر آگاه هستيم، دوگونه شاعران را در رابطه 

دسته نخست شاعرانی بوده اند که از . با موقف شان در قبال حاکميت می شناسيم
برکت همکاری با دولت ها، سالطين و قدرت مندان به نام و نشان، شهرت يابی و 

 از اين دسته نيز برخی استعداد و توانمندی را در پای ،ات مادی رسيده اندامکان
اما عده يی ديگر . ممدوح نهاده اند که ارزش هنر را می توان در آن باز شناخت

از اين دسته فارغ بال از زحمت و کوشايی و استعداد شاعر بودن، از برکت 
رزش هنری را مدتی به همکاری با دولت ها و زورمندان، فرآورده های فاقد ا
 و چنين است، هنگامی که ؛عنوان شعر عرضه کرده و به نام شاعر تحميل شده اند

چهرۀ زمانه دگرگون شده، اين دسته از شاعران تحميلی در جايگاه شايسته خويش 
  .معرفی شده اند

اما گروه ديگری را نيز در تاريخ شعر و ادبيات جوامع و منجمله افغانستان 
زاده گی را پذيرا شده و حتا آن را به جان خريده و در زنده گی شاعرانه داريم که آ

  .خويش وجوه آن را به نمايش نهاده اند
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 تعلق دارد که آگاهانه اين شاعران آزاده و سرفرازیپورغنی از اين منظر به 
  :راه و رسم را برگزيده است، چنانچه گويد

  رسم  ديار فقر است   و محبت  آزادی    
  گاه  دولت جز بار و خر مجوييددر بار    

  :و يا

  هر صفحه زور و ساز قدرت در بی نوائيست    
  :پورغنی با چنان موقف، از دِر دولت صفتان روزی جوی، زينهار ميطلبد

  زينهار از  دولت صفتاِن روزی جوی    
   شود الفت شان حلقه زنجير حلقه که    

شاعران درباری و با چنان موقف آگاهانه و جدا کردن راه خويش ازدسته  
ی از الفت و محبت با مردم يدولتی، جايگاهی در اجتماع می يابد که با رشته ها

محيط ادبی که . عوام و خاستگاه محيط اجتماعی وادبی اش گره خورده است
پدرش غنی نسواری در آن مؤثر بود و مقدمات شعر را نيز پورغنی از همان جا 

 ازعشقی دارد که سرانجاِم جانگدازی  زنده گی شاعرانه اش حکايت.فرا گرفت
به آموختن . يافت و تا پيرانه سری نيز او را همراهی کرد، منبع الهام او گرديد

. پرداخت و از محضر استادان عصر خويش در هر جايی که بود بهره جست
مصاحِب قاری، بيتاب، . جهان بينی اش را تأثير اشعار بيدل و صائب شکل داد

، بسمل و ساير بزرگان عرصۀ ادب و شعر گرديد و بيشترينه جمشيد شعله، دهقان
با آنکه جهان بينی اش در پرتو تأثيرات شيوه . سخنانش را در قالب غزل سرود

هندی شکل يافت، اما تا واپسين لحظات سرايش شعر، گونه يی از تنوع و تشبث 
رنگ و بوی اعتراض بر . در خارج آن قلمرو نيز در اشعارش وضاحت داشت

سال ايام پادشاهی يک شخص  ازچهل. اگواری های اجتماع در شعرش راه داشتن
 :شکايت کرد و از سانسور و جعل بيت ها به نام او نيز معترضانه نوشت که

  »!دو بيت را سانسور کردند و دوبيت از خود آوردند«  
 به مناسبت مرگ عزيزان اشعاری نوشت و در تعيين سال وفات و بهره گيری 

و چنين است . استفاده از حساب ابجد، دست توفيق تحسين برانگيز يافتاز سنت 
که مطالعه ديوان او نه تنها زمينه آشنايی با شعرش را معرفی می کند، بلکه 
صفحاتی از تاريخ ادبيات را در چهره انسانی می بينيم که در کنار عوام زيسته 

 .اشت و شعرمی سرودد» يک ُقطی نسوار، کاغذ و قلم در جيب« بود و به قولی 
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  .و ما، در تاريخ سرايش شعر ميهن خويش، شخصيت های از اين دست، کم نداريم

آرامش وجدانی و روحی نصيب بانو سهيال احمدی پورغنی باد که صفحات 
  .پراگنده و نامنظم اشعار آن شادروان را جمع آوری کرد تا انتشار بيابد

يشنهاد ديدن اشعار و تنظيم و  نخست با پ،اما در باره همکاری اين کمترين
از يک سو عالقه به انتشار . ترتيب آنها توافقی داشتم همراه با وسوسه و ترديد

صفحات پنهان مانده از انظار عالقمندان ترغيب می کرد، به ويژه که با برخی از 
غزليات شاعر آشنايی داشتم و از سوی ديگر نبود بضاعت الزم برای ترتيب و در 

و . دهايم می افزودينياز به تقطيع و رعايت توازن مصرع ها به تردبرخی مواقع 
و آن شادروان در هنگام . اين در حالی بود که اشعار در دست داشته مرتب نبود

 : بازنويسی برخی از اشعار چنان که خود نوشته است

 اشعاری را چند بار ،»ولی افسوس که پيری نقصان حافظه را دربر دارد« 
عاری به چشم می خورد که چند بار نوشته شده بود در صفحات نوشته بود، اش
حروف و يا کلمات برخی از بيت ها . ی از آنها نيز فرق داشتيمختلف بيت ها
يک قسمت از اشعار تاريخ . جای بعضی مصرع ها خالی بود. خوانده نمی شد

سرايش نداشت، با در نظر داشت اين وضع دست نويس، پس از مشوره های چند، 
ای کار را چنان نهاديم که غزليات، قصايد، رباعيات، و تک بيت ها و اشعار بن

مصرع های را که خوانده . مناسبتی را از هم در بخش های جداگانه جدا بسازيم
  .نمی شد و يا خالی گذاشته شده بود، به همان حال بگذاريم

 حسب وصيت خوِد آن شادروان نام ديوان، ديوان پورغنی گذاشته شد، 
نبشته های در دست داشته . مشخص ساخته شد(*) ضيحات شاعر با عالمه تو

با اين . پيرامون زنده گی، شرح حال و شعر شاعر را در صفحات نخستين آورديم
آرزو . همه ترديدی نيست که کار بايسته و شايسته يی از دست ما ساخته نشده است

ان، در چاپ های آينده می رود با خوانش اشعار، کمبودها و نقايص کار تهيه ديو
            .رفع شود

  محمد نصير مهرين      

  ع٢٠٠٤اپريل  – خورشيدی ١٣٨٣ثور      

   جرمنی- هامبورگ       
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  ١٣٢٠ تابستان –عبدالقدير پورغنی 

 باغبان کوچه کابل
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 غنی سهيال احمدی

  ابراز امتنانابراز امتنان
  

ان عزيز، بيش از هفده سال از مرگ پدرم شادروان عبدالقدير خوانندگ
در . (می گذرد" ماما غنی"مشهور به " غنی نسواری"پورغنی، پسر 

ن قاسمی، امورد ماماغنی يا غنی نسواری، محترم دگروال ناصر پور
  ).مطالبی به رشته تحرير درآورده که شامل ديوان پدرم است

فتم، تا سخنانی چند در باره پدرم و من برای اولين بار قلم به دست گر
ال والبته اين فاصله طوالنی زمان، برای دوستان جای س. آثارش بنويسم

خواهد داشت، که چرا ديوان اشعار پورغنی، زودتر به چاپ نرسيده 
بگذاريد بگويم که مشکالت روزگار فرصتی دست من و دو برادرم . است
  .نداد

 بنشينيم و ترتيب ديوان پدر را چه بيش آرزو داشتيم که هرسه با هم
نير انج" برادر بزرگم . هم پاشانداز بدهيم، مگر مهاجرت همه را

بعد از آوارگی ها از کشور هند روانه کشور هالند شده و " عبدالجليل غنی
  . از بستر بيماری به آغوش مرگ رفت١٣٧١در آنجا در سال 

وطن ماند، بعدًا مدتی از ما دور در " محمد تيمور غنی" برادر کوچکم 
روانه کشور هند و شوروی گرديده، باالخره در شهر هامبورگ آلمان، در 

  . به خواب ابدی رفت١٣٨٢سال 

 سال دور از وطن با هزار مشکالت و دوری از ١٧من هم اين مدت 
  .فاميل، در کشور هند و شوروی به سر برده، فعًال مقيم کشور هالند هستم

 که با هم بنشينيم، داغ مرگ دو برادر و سال ها گذشت، آن روز نرسيد
کمبود حضور آنها، به فکر کردن و اقدام چاپ اشعار پدر برای من که 

  .يگانه اوالد باقی مانده اش هستم، مشکل و همراه با غم و اندوه بود
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از يک طرف پرسش دوستان، که چرا تا به حال ديوان پورغنی چاپ 
اد سرآهنگ با غزلی از پدرم نشده و گاهگاهی شنيدن آهنگ مرحوم است

و از طرف ديگر ديدن اوراق شعرش به » به تو حسن نيکو نمی ماند«
  .دردهايم می افزود

خوش بختانه، سال گذشته در يکی از محافل فرهنگی در هالند، با شاعر 
و خطاط محترم آقای غالم فاروق سروش، صحبت از ديدن اشعار قلمی 

روش از محترم محمد نصير مهرين آقای س. پدرم و چاپ ديوان او رفت
و من با مشوره با آقای . دننام برد و گفت ايشان، شايستگی اين کار را دار

 دوستی و ۀعنايت اهللا شهرانی، دانشمند گرامی که در گذشته ها رابط
مجالس ادبی با پدرم داشت و از زندگی و شعرش اطالع کافی داشت، 

وی نوشته، از طريق تيلفون  ۀچنانچه در مطبوعات آمريکا نيز در بار
صحبت نمودم، او نيز از سپردن اشعار پدرم برای ترتيب و تنظيم آن به 

سرانجام مجموعه از سرودهای . آقای مهرين، اظهار خوشنودی نمود
  . منزل وی شدمۀمذکور را با خودم به هامبورگ برده، روان

د، در حالی که دوست محترم ما سوگوار از دست رفتن عزيزی نيز بو
با پيشانی باز از من استقبال نموده، بعد از نگاهی به چند صد ورق 

. به مشوره خودتان و آقای شهرانی، انشأاهللا کاری می کنيم: پراگنده گفت
بعد از مدت طوالنی صحبت ها و ديد و بازديدها، متن نهايی برای چاپ 

  .آماده گرديد

ه شکل يک  در زمان حياتش بناگفته نبايد گذاشت که اشعار پدرم
مجموعۀ شعری چاپ نشده بلکه به صورت پراگنده  در روزنامه های 

همچنان سوانح مختصر .  رسيده استنشر آنوقت به "اصالح" و "انيس"
و بعدًا در مجموعۀ " معاصرين سخنور"او با نمونۀ شعرش در کتابی بنام 

...  و ، تأليف محمد حنيف حنيف"شعر فارسی در آريانا"يا " پر طاووس"
شخص خودش قسمتی از اشعار خود را آمادۀ چاپ .  استبه چاپ رسيده

آن  عالقه يی به نشر  دست نشاندۀ روسساخته بود، اما زمام داران
مريضی و پيری  بعدًا .فی به عمل نيامده بودينگرفتند چونکه از آنان توص

در " اسد جان سيفی غنی"بار ديگر برادر زاده اش . دامن گير وی گرديد
اما متأسفانه گرفتاری های . اکستان، کوشش به تنظيم آن کردکشور پ

چرا که ترتيب يک ديوان شعر زحمت . مهاجرت، برايش موقع بيشتر نداد
  .زيادی دارد
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اما اين زحمت را محترم آقای مهرين، دوست عاليقدر و دانشمند گرامی 
ما به عهده گرفت که من از همکاری ايشان از صميم قلب سپاس فراوان 

، همانند ستاره درخشانی است که شعر و ادبچرا که وی در دنيای . رمدا
  .از پرتو روشنی اش امروز نام پدرم زنده و جاودان شد

برای معرفی پدرم، به عالوه آنکه محترم شهرانی در مطبوعات 
افغانستان در سابق و مطبوعات دری آمريکا، فعًال مطالبی نوشته، پدرم 

ويش را به قلم خود به رشته تحرير در آورده نيز قسمتی از شرح زندگی خ
و باقی در زمان حيات پدرم، . که در صفحات اول کتاب ديده می شود

شعرای عاليقدری چون مرحوم استاد بيتاب که رشته فاميلی با پدرم 
داشت، مرحوم استاد صالح الدين سلجوقی، مرحوم مولوی قربت، مرحوم 

هاتی، محترم نظر محمد صوفی عشقری، محترم غالم محمد شورش د
خان، محترم حيدری وجودی، اشعار توصيفی برای او نوشته اند که قيد 

و بعد از مرگش محترم ضياء قاری زاده، مرثيه يی را که . ديوان است
 ديگری را ۀتاريخ وفات پدرم در آن موجود است سرود و غير از آن مرثي

ر باره مرگ وی محترمه ليال تيموری که رشته فاميلی با من دارد، د
و هم چنان مطالبی را محترم برهان الدين نامق، محترم يوسف . نوشت

 مهرين تحرير نموده اند که همه و همه را مطالعه  نصيرکهزاد و محترم
  .خواهيد نمود

پدرم، مانند پدرش غنی نسواری، اهل علم و ادب و شخصيت باوقار و 
ه منبع الهام و هم چنان طبيعت عاشق پيشه داشت، چون ک. مردمی داشت

و اولين شعر و رباعی را به خاطر . شعری او، عشق ناکام جوانی اش بود
  .آن سرود

    نی ظلم فلک کرد رخ،ـچ ورـج نه       
  گک کرد مراعشق ُبتان بيچاره    

     خواست شور می داغ دلم را فلک     
  از آنم  ساکن  کان  نمک  کرد    

  

  : نيده امدر باره اين عشق ناکام حکايتی از خودش ش

روزی از روزها پدرم افسرده خاطر به خانه آمد، من علت افسردگی 
  :اش را سؤال کردم، در جواب گفت
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 کابل ديدم جنازه يی را به طرف قبرستان می "قول آبچکان"امروز در 
بردند و در ميان مشايعت کننده گان، آشنايانی را از تالقان ديدم، ناراحت 

ت؟ آنها نام مرحومه عشق دوران جوانی ام شده پرسيدم جنازه چه کسی اس
را گرفتند که بعد از نامرادی ها و ازدواج با شخص ديگری، ساکن کابل 

من صبر نکرده، نزديک رفته، به ياد جوانی و عشق ناکام مان، . شده بود
اما کسی ندانست که من چه . پايه چارپائی اش را گرفته تا قبرستان بردم

  . غمی داشتم

رم، رنج عميق تری مرگ پسر دومی اش يعنی برادر اما برای پد
 در ١٣٤٧در عنفوان جوانی در سال ) انجنير عبدالوکيل غنی(وسطی ام 

شوروی بود که تا اخير زندگی سوگوار شد و از سوز دل اشعاری نيز در 
اما موجوديت مادرم، که خود داغ مرگ پسر جوان . مورد مرگ وی گفته

رای پدرم آسان تر ساخت و هر دو با داشتن بر دل داشت، سفر زندگی را ب
غم بزرگی، زندگی را رفيقانه پيش بردند و در يک سال جهان فانی را 

  !روح شان شاد باد. وداع گفتند

فعًال از خانواده پورغنی، من دختر او سهيال احمدی غنی، شوهرم 
از برادر بزرگم دو . عبدالمؤمن احمدی و پنج اوالدم سه پسر و دو دختر

ر و يک دختر و خانمش، از برادر کوچکم دو پسر و دو دختر و پس
  .خانمش باقی مانده اند

 پدر عزيزم، درود می فرستم به روان ۀدر پايان به حيث يگانه بازماند
شخصيت های عاليقدری که از اشعار پدرم در زمان حياتش توصيف 

يم از کرده اند و حاال چراغ عمرشان خاموش شده و ابراز امتنان می نما
هم چنان از  .عزيزانی که بعد از مرگ پدرم، مقام او را گرامی داشته اند

فرزندان عزيزم فريحه جان، فاروق جان و فواد جان که هزينۀ چاپ اين 
  . کتاب را بدوش گرفته اند، سپاسگذاريم

کنم ديوان اشعارش  آرزو می در اخير باز هم درود به روان پدرخوبم و
  .ل ادب و شعر قرار بگيرد اه و پذيرشمورد پسند
  ارادت قلبی به خوانندگان محترم تقديم با      

   سهيال احمدی غنی         
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  عبدالقدير پورغنی با دخترش سهيال

   تاج محل، آگره– ١٣٦٠زمستان 
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  عنايت اهللا شهرانی
 

  

  پور غني صائب شناس بزرگپور غني صائب شناس بزرگ
      

 ه مسيحی، فقط زمانی که از فاکولتۀ تعليم و تربي١٩٦٦در اوايل سال 
فارغ شدم، چون بدخشانی و مسافر بودم، به سراچۀ حويلی شادروان 
عبدالقدير پور غنی ، واقع ده بوری کابل، طی توافقی آغاز به زندگی بعد 

اولين ديدار من با خانم مرحومه شان ماه گل جان بود که . از تحصيل کردم
شادروان پور غنی .  و مهربان تر از او کمتر سراغ داشتمميان زنها باالتر

بعد از دقايقی ظاهر گرديد و برخورد او بی نهايت عالمانه و ) گل آغا ( 
بعد از آن تاريخ . محترمانه بود و به فارسی تيپيک کابل سخن می گفت

تقريبًا هفت سال تمام در همسايگی او حيات بسر بردم تا وقتی که ازدواج 
 ميالدی ١٩٨٠ارتباط ما تا سال . بعدًا صاحب خانۀ شخصی شدمکردم و 

برد ده شدم و او در کابل حيات بسر ميدوام داشت، بعد از آن من غربت ز
و تا وقتی که دار فانی را وداع کرد و خداوند او را غريق رحمت خود 

  .گرداند و جايش را با خانمش خلد برين بسازد

  عبدالقدير پور غنی کی بود؟
نی فرزند مرحوم عبدالغنی نسواری از کاکه های مشهور کابل پور غ

است که مردمان معمرکابل همه او را ِمنحيث مرد با وقار، کاکه، سخی و 
درين اواخر دو مقاله توسط اين نگارنده به . شخصيت مردمی می شناختند

در کانادا در بارۀ " لمر" در آمريکا، و جريدۀ " درد دل افغان"مجلۀ 
با آنکه در اواخر دهۀ . ه غنی نسواری نوشته و به چاپ رسيدمرحوم کاک

چهارم شمسی مقالۀ مفصل با اسناد يعنی به استناد گفتار شخص پورغنی 
بمديريت " لمر" در باره مرحوم غنی نسواری نوشته بودم که در مجله 
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شادروان غالم عمر شاکر در وزارت اطالعات و کلتور بچاپ رسيده 
لۀ بسيار سودمند در بارۀ کاکه غنی نسواری توسط بود، امسال نيز مقا

ن قاسمی نواسۀ استاد قاسم افغان از طريق اجناب آقای دگروال ناصر پور
در آمريکا به نشر رسيد و کسانيکه خواسته باشند در بارۀ " اميد" جريدۀ 

  .او معلومات بيشتر حاصل دارند، بمنابع مذکور مراجعه نمايند

، به تعليم و تحصيل چندان اعتنا نکرد و به پور غنی در وقت حيات پدر
. تقليد از پدرش با لباسهای فاخره کاکه های کابل در گشت و گذار بود

دوکان پدرش سری می زد و در دعوت های پدرش از ه گاهگاهی ب
م يمهمانان پذيرايی و ميزبانی می کرد و دوستان و رفيقان هم سالش را دا

رگ پدرش، آنها را شريک می ساخت بخانه می آورد و در دعوت های بز
که دوستانش به من می گفتند، پور غنی از سرشارترين جوانان  و طوری

  .کابل بشمار می رفت

پدر پور غنی، کاکه غنی نسواری، عادت داشت که در شب نشينی ها 
علماء و دانشمندان را در بيدل خوانی و مشاعره به مهمانخانه اش دعوت 

پور غنی . بيات و غزل ها و تفاسير سحر می کردندکند و شبها را با ذکر ا
از طفوليت، اين مجالس را سعی می کرد که از دست ندهد و در حقيقت 

ی پور غنی، همين شب نشينی های پدرش با مشاهير لماولين مدرسۀ ع
کابل است و طوريکه از زبانش شنيده ام، که می گفت بلی، من همۀ 

در مهمانخانۀ پدرم بدست آورده ام، کماالت خود را از صحبت با بزرگان 
ولی وقتی که بزرگتر شدم، به اثر مطالعات شخصی، با بزرگان ادب 
آشنايی بيشتر حاصل کردم و کتاب ها را می خواندم و يادداشت ها 

  .ميگرفتم

پور غنی را پدرش در مدرسۀ صنايع نفيسۀ کابل شامل ساخت و او 
قيب نکرد و دوباره به زندگی نقاشی را آموخت ولی آن مکتب را تا آخر تع

آزاد و مطالعه شتافت و در هر کتاب و هر کتابخانه و هر کتابفروشی و 
هر مجلس مراجعه کرد و از آنها بهره يافت و کارهای مطابق ذوق و ميل 

بياد دارم روزی را که با اين نگارنده مسابقۀ نقاشی را . خود انجام داد
ا او پنجه نرم کنم، ولی وقتيکه سخن از انجام داد و البته تا حدی توانستم ب

شعر و شاعری بميان می آمد، چشمانش از قفسه های چشم بيرون ميشدند 
و چنان جدی سخن می گفت و چنان شعر می خواند که گويی حضرات 
صائب تبريزی و بيدل در مقابل چشمانش قرار دارند و اشعارشان را 
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نها صحبت می نمايد و هيچ بحضورشان خوانده و امتحان می گذراند و با آ
قدرتی نبود که در مقابل او با خواندن اشعار و يا شرح حال شعراء 
برابری کند، و دريغا که آن مرد با ذکاوت از جهان بی نام و نشان رفت و 

  :اينست بعضی زوايای حيات پورغنی

  
  : پور غنی مورخ کابل–الف 

  

 تربيه به نگارندۀ اين شادروان استاد عظيم زاير، استاد فاکولتۀ تعليم و
کوچه های کابل، . سطور می گفت که پور غنی بهترين مورخ کابل است

شخصيت های مشهور کابل، شعرای کابل، پهلوانان کابل، وکالی کوچه 
های کابل،روحانيون کابل، خراباتيان سرشناسان کابل، خاندان های کابل، 

 های کابل، زيارت خانواده های محمد زايی ها، پادشاهان کابل، قبرستان
ا و تفريحگاه های کابل، رسم ها و ههای کابل، باغهای کابل، ميله گاه

رواج های کابل و غيره را چنان می شناخت و می دانست که گويی 
کابلستان را خودش آباد کرده و هر وجب از خاکش را با مردمانش می 

  .شناخت

ی کابل چنان حکايات مختلف و داستان های متعدد را در بارۀ کاکه ها
مهمتر . شرح می داد که می گفتی همه در مقابل چشمانش قرار دارند

اينکه خواص و کارهای کاکه ها را مختص می ساخت و بررسی های 
عجيبی می نمود که الزم است در بارۀ کاکه های کابل و فرهنگ کابلی 

  .  ها، کتاب عليحده نوشته و تحرير شود

با شمائل شان با بينايی عجيبی تمثيل پورغنی چهره های مردم کابل را 
می کرد و خيلی جدی سخن می گفت و می گفت  که اگر استادان  پوهنتون 

بخواهند در بارۀ کابل کتاب بنويسند، او حاضراست که برايشان  ) دانشگاه(
حيف و صد حيف  که اين  کار صورت  نگرفت،  ورنه .  معاونت  نمايد

م در بارۀ کابل بدست می آمد و بسی بسی  چيزهای ناگفته به زبان قل
چيزهای فرهنگی به تاريخ کابل از زبان پورغنی، توضيح و روشن 

دريغا که من در آن اوقات بی اطالع و بی تجربه بودم و استاد . ميگرديد
  . عظيم زاير بيمار و مصروف تدريس بود

پورغنی داستان های شاهان گذشته را حکايه می کرد و به ظهيرالدين 
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همۀ . د بابر شاه، چنان احترام می ورزيد که گويی جِد بزرگش باشدمحم
تزئينات، زيبايی ها، غرس اشجار، تعمير باغها،  عمرانات و باغهای 
شهرآراء، جهان آراء، باغ بابر، مناطق پغمان، ويس اآلباد و غيره را 
محصول خدمات اوالدۀ امير تيمور می دانست و حقيقتًا همانطور هم بود 

" تاريخ مختصر افغانستان" ته هايش را استاد عالمه حبيبی در کتاب که گف
  . آنرا شرح و بسط می دهد" بابر شاه" تصديق می کند و در کتاب 

از ميرزا اولوغ بيگ، جِد بزرگ شادروان حاجی غالم سرور دهقان و 
ميرزا ويس و غيره حکايات و داستان ها داشت و خدمات هر يک را با 

) بابريان( کرد و می گفت که نام های تيموريان و اوالدۀ او اسناد ارائه می
قبل از آمدن امير عبدالرحمن خان ِورد زبان کابليان بود و آنها را 
پادشاهان بسيار بزرگ کابل می شناختند، ولی چه سود که بعد از روی 
کار آمدن محمد نادر شاه، نام اين خاندان های بزرگ و خدمتگاران 

  . ميان برده شدندراستين کابل، از

روزی از جوی بزرگ کنار باغ بابر در کمر کوه سخن در ميان آمد و 
او گفت که آنرا ميرزا ويس تيموری آباد کرده و يکی از آن محالت يا 

وجه . به نام او مسمی است" ويس اآلباد" آنطرف فابريکه جنگلک به اسم 
ۀ سخی، پل تسميه چهل ستون، داراالمان، ده بوری، کوته سنگی، کارت

های دريای کابل چون پل مستان، پل محمود خان، پل آرتل، پل باغ 
کابل،  مندوی ها،  عمومی، کوتی های کابل، کوتی لندنی، چارچتۀ

پيداوار، صادرات و واردات کابل را با تمام معنا در حافظه داشت و 
  . حافظۀ او بمانند يک دائرةالمعارف بود

م پورغنی گفته بودم که خاطراتش را اين نگارنده بار بار برای مرحو
بنويسد، چون از يک طرف رو به پيری نهاده و از جانب ديگر به 

تنها . مشکالت روزگار حياتی روبرو بود، نتوانست به اين کار موفق شود
وقتی را به ياد دارم که در بارۀ شعرای افغانستان تحقيق و تتبع می کرد و 

  .ه استمحرز است که آنرا به پايان نرساند

پور غنی در علم االنساب شهرۀ آفاق داشت، هرکسی را که در کابل از 
او می پرسيديد، اجداد او را نام گرفته معرفی می کرد و من حيران به 
استعداد و مغز غنی او می شدم، حافظۀ او محيرالعقول و فکر او از خارق 

  . العادگی برخوردار بود
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  : هم نشينان پور غنی–ب 
  

  با ديگ نشينی سياه شوی       نشينی ماه شویبا ماه    
اين نگارنده بعد از شناخت با شادروان پورغنی، سعی می کردم که در 
اوقات مساعد به حضورش بروم و او نيز بگونۀ دانشمند مهربان با من 

بطور امانت  ياری می داد و تشويق ها می کرد، کتب زياد را در اختيارم
  .حل مسائل و معضالت را انجام ميدادمی گذاشت و در صورت مشکالت 

بقراريکه شخصًا برايم مرحوم پورغنی گفته است، او با همه علمای 
کابلستان، شعرای کابل، نويسندگان کابل، بيدل شناسان کابل، خراباتيان 

  .کابل، نقاشان کابل، متصوفين و عرفای کابل ارتباط داشت

ر دهقان، داکتر احمد روزهايی را بياد دارم که مرحوم حاجی غالم سرو
جاويد، قاضی ظاهر سامی، استاد مولوی خسته، مولوی قربت، جمشيد 
شعله چاه آبی و غيره به خانۀ پورغنی می آمدند و بحث های علمی، 

از (پور غنی می گفت مرحوم استاد بيتاب . سياسی و ادبی می کردند
 محمد ، شايق جمال، عشقری، استاد خليل اهللا خليلی،)خويشاوندان غنی

ابراهيم خليل، استاد بسمل، استاد صفا و دانشمندان ديگر را مالقات کرده 
و با هر يک گفتگوها انجام داده است و نظريات هريک را با خصوصيات 

چون حوصلۀ . شعری شان، و اصل و نسب شان به من شرح می داد
نوشتن و يادداشت گرفتن را چندان نداشت، يگانه ذخيرۀ خانۀ او حافظه 

  .د و بسبو

از کوچه خرابات، اهل خرابات، اهل مردمان چنداول حکايات زياد 
داشت، خاندان استاد قاسم افغان را با خود استاد قاسم به خوبی می شناخت 

  .و معلوم بود که پدرش با استاد قاسم بزرگ موانست داشته است

يکی از خواص پور غنی اين بود که در مجلسی که او تشريف ميداشت، 
او آنقدر در . گان و هم صحبتانش هرگز خستگی احساس نمی کردندشنوند

معلومات آفاقی غنی بود که هرچه که می گفت، گفتارش تکراری نبود، 
زيرا معلوماتش زياد بود و حّتا نمی توانست هر آنچه را که بدل دارد، 
  .خالص نمايد و چه رسد به اين که موضوعات و گفتارش را تکرار نمايد



     

٢٨ 

 :ی پيرو و معتقد به صائب تبريزی پور غن–ج 
  
  صائب کسی به رتبۀ شعرم نمی رسد 

  شدم و بر آسمان  گرفتم  سخن  دست        
 

حافظۀ معجزه آسای پور غنی او را ياری داده بود تا صدها و هزاران 
 پورغنی آنقدر به ديوان .بيت حضرت صائب تبريزی را از ياد بخواند

 کلمه ای در چاپ ها اشتباه شده صائب حاکميت داشت که اگر حرفی يا
ميبود، فورًا آنرا با اعتماد کامل اصالح کرده و اصل را بجای آن قرار 

از بس که به صائب و مقام شعری او ارادت و عالقه داشت، . می داد
گاهی مجنون صفتانه با خود اشعار صائب را زمزمه می کرد و چيزهايی 

م شعر صائب عقيده داشت را بزير لب می گفت و چنان به عظمت و مقا
که ديگران قرآن را در کيسه ها با خود حمل می کردند و او کليات فارسی 

  .صائب را

هر مصرع  و هر بيت  صائب را عليحده ، عليحده  می خواند و ترجمه 
 نزاکت های ادبی، استعارات، کنايات، ابتکارات، ؛و تفسير می کرد

 با لذت تمام به زبان می موشکافی ها و باريک بينی ها را يک به يک
آورد و می دانستم که پور غنی به همه بزرگان قديم و يا قدما عالقه و 
محبت خاصی داشت، ولی باورم نمی آيد که پور غنی باالتر از صائب، به 

با آنکه ارادت پور غنی را در خصوص . قدمای ديگر عالقمند می بود
ه گاهی باالتر از بشر خطاب ابوالمعانی بيدل صدها بار ديده ام و او را گا

می کرد، ولی چون نوبت به صائب می رسيد، ورق برمی گشت و ديوانه 
  . وار همه را با ذکر نام او فراموش می کرد

پور غنی اگر مبالغه نکرده باشم، نيم اشعار و غزليات بيدل را از بر 
 داشت و آنقدر اشعار بيدل را از ياد می خواند که گويی از روی کاغذ می
. خواند، در حاليکه نه يادداشتی نزدش وجود داشت و نه کتابی و يا ورقی

او عقيده داشت که کسی به معنی اصلی اشعار بيدل آگاه می شود که چهل 
ساله و يا باالتر از آن باشد و می گفت که پختگی انسان و آمادگی بشر به 

  .سِن چهل است

زی شرح می داد و تفاوت اشعار بيدل را با تفاوت اشعار صائب تبري



 

٢٩ 

      ديوان پور غني

اين جانب از ترک بودن . خصوصيات هر يک را به آسانی می دانست
حضرت بيدل آگاه بودم، ولی معلوماتی در خصوص ترک بودن صائب 
تبريزی نداشتم و او را بنام صائب اصفهانی می شناختم و او که همه اصل 
و نسب صائب را می دانست، می گفت که از ترکان آذری است و از قوم 

  .مرشد اعلی موالنای روم، شمس تبريزی می باشد

با آنکه معنی گفتارش را . پور غنی ديوان ترکی صائب را بدست داشت
در ترکی آنقدر نمی دانست، از محبت زياد يک کاپی کليات ترکی صائب 
را با خود نگه می داشت و از طريق ترکی زبانان، بعضی اشعارش را با 

يسه می کرد و طوريکه از دانشمندان ترکی اشعار فارسی اش مقابله و مقا
  .دان شنيده ام، ديوان ترکی صائب قوی تر از ديوان فارسی اوست

محبت خاصی  دهلوی ونظامی گنجوی غنی هم چنين  به امير خسروپور
گفت که آن هر دو از سرداران ترکان بودند و من اين را  داشت و می

  .داشت ترکان بخوبی می دانستم که پور غنی ارتباط خونی به

شبی در محفلی، پورغنی را با جمشيد شعله در يک وقت مالقات کردم 
و محفل در خانۀ خود پور غنی برگزار شده بود و آن شب که بحث تا نماز 
. بامداد ادامه داشت، من تا آخرين دقايق صحبت هايشان را تعقيب کردم

انی، نظامی  او اشعار خاق.پورغنی در حفظ اشعار چون بحر بی کران بود
گنجوی، موالنای بلخی، حافظ، سعدی، سنايی و ده ها ديگر را می خواند 
و چنان به سرعت می خواند که تعجب آور بود اينقدر اشعار را در حافظه 
داشته باشد  و من در آن وقت قدرت و نوشتن مقاالت بسيار با سويۀ ادبی 

"  بۀ زمانپورغنی اعجو" را نداشتم، ورنه مقاله يی را به عنوان 
ناگفته نماند که جمشيد شعله هم از همان کسانی بود که دارای  . مينوشتم

مغز متفکر، مغز ادبی و صاحب  حافظۀ بسيار قوی  بشمار می رفت و او 
او بود که پورغنی را تا صبح مصروف  و بود  که با پورغنی مناقشه کرد

  .نگهداشت و چند باری بوجد آورد

ک،خاصتًا به سبک هندی سخت عقيده داشت، ادبيات کالسي پورغنی در
بارها از زبانش شنيده بودم که می گفت، جناب محمد عبدالحميد اسير 

از بيدل شناسان اول افغانستان می باشد  و هموست که عرس ) قندی آغا(
های بيدل را بر پا داشته و روح بيدل را شاد می ساخت و از همه باالتر 

  .دمات به بيدل مقام قائل بودبه مرحوم قندی آغا در خصوص خ



     

٣٠ 

  :  پور غنی شاعر غزل سرا –د 
  

پيش از اين که اين نگارنده با پورغنی آشنا شوم، فکر می کردم که او 
يک شاعر غزلسرای ايرانی است  که به سبک هندی شعر می گويد و 
بعدها دريافتم که بسياری از مردم همين طور فکر می کردند که او ايرانی 

ی غزل های خود را به سجع کالم بيدل و صائب می سرود پور غن. است
اشعارش در بسياری . و اشعارش بسيار آبدار و موزون و سوزناک بودند
شنيده بودم که استاد . اخبار، مجالت و جرايد در کابل به طبع می رسيد

بزرگ عالمه خليل اهللا خليلی می گفت که هر کسی که شعر زياد را به 
واند شاعر شود و با آوردن اين سند و برهان، بايد حافظه بسپارد، می ت

پور غنی شاعر می شد که هزاران بيت را از ياد می خواند و حقيقتًا 
  .شاعر پر آوازه گرديد

غنی را که در مسکو روزی از تصادف بد، ميت فرزندش عبدالوکيل 
تحصيل می کرد در خانه اش آورده و او را جريحه دار و قلبش را 

و خودش می گفت که جگرش پاره پاره شده است، چه کند؟ بناگه شکافتند 
معموًال يک قلم و کاغذ را . در گوشه يی نشست و شعر گويی آغاز کرد

شعر بسيار تراژيدی . در جيب داشت و قطی نسوارش ضميمه آنها بود
سرود که انسان را بی گمان به گريه می آورد و همه تأثرات پدری را در 

ين وقت، اگر چه بيش از سی سال از آن دم تا ا.  بودآن شعر گنجانيده
  :شود، يک بيت آن بيادم مانده که می گفتمي

  مرگ فرزند غربت آغوشم  هرگز نمی رود ز يادم       
وقتی که آنرا به حساب ابجد انداختيم، تصادفًا تاريخ فوت فرزندش به 

ا و پورغنی درحساب ابجد، تاريخ و تقويم ترکی، ستاره ه. دست آمد
ل ديگر، چون رمل و نجوم عالقمند بود و معلومات بسيار يبعضی مسا
  .مفيد داشت

شعرای ديگر که نامشان را در باال ذکر کرديم، اشعار پورغنی را 
ميپسنديدند و از او خواهش می کردند که اشعارش را در مجالس قرائت 

ر در شعر گويی پور غنی، چندان وقت را صرف نمی کرد  و تنها د. کند
اله پوست قره قلی اش را بکنار گوشه يی به زمين می نشست و ک

گذاشت و يک دهن نسوار را به دهن می انداخت و بعد از آن رويش را مي
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من اين طور صحنه ها را .  به طرف ديوار می گشتاند و شعر  می سرود
  .   چند بار مشاهده کرده ام

طور محترمه  جون سال دوهزار و سه به نگارندۀ اين س٢٧به روز 
سهيال جان دختر پور غنی از هالند تيلفون نمود و سی و پنج سال پيش را 
در خاطره ها زنده ساخت و او فرمود که در نظر دارد ديوان اشعار پدر 

خدا را شکر کردم که يک تعداد . گرامی اش را به زيور طبع آراسته سازد
 بدست سهيال اشعار آن مرحوم با همه مشکالتی که در کابل آمد، هنوز

  .جان قرار دارد

اين نگارنده که تقريبًا بيست سال با پور غنی هم طبق، هم کتاب و هم 
صحبت بودم، از او فيض ها گرفته و بهره ها برده ام و کابل را نظر به 
توان به برکت او شناخته ام و عالقۀ مرا به تاريخ و ادبيات، بعد از پدر 

  . مغفورم، او زياد ساخته است

ار محترمی که واقعًا با پور غنی محشور بود ياز شخصيت های بسيکی 
وجه بسيار خوب می شناسد، عبارت از جناب آقای برهان ه و او را ب

نامق که خود از شخصيت های کم پيداست، شاعر . الدين نامق می باشد
زبان های فارسی و ترکی است که در ترک و ترکستان شناسی يد طوال 

شنيده ام که . ا در آن باره در قيد تحرير آورده استدارد و کتاب هايی ر
آقای نامق در نظر دارند در بارۀ پور غنی رساله و يا مقاله يی را 

  .بنويسند، که البته يکی از کارهای خير آقای نامق خواهد بود
   

  : امرار حيات –ه 
  

من در سوانح مرحوم کاکه عبدالغنی نسواری از زبان شخص پور غنی 
خص ديگر شنيده بودم که کاکه غنی مرد خّراج، نان ده، سخی و چندين ش

و مهمان نواز بود که درش به روی مسکينان، فقرا و بزرگان هميشه باز 
بود و او هر آنچه را که بدست داشت، مصرف می کرد، چنانچه که در 

آمده بود که ميراث غنی نسواری فقط يک کتابچۀ " تذکره"مقاالت 
عارش را در آن گرد آورده و اشعار انتخابی ضخيمی بود که بعضی اش

ديگران را درج کرده بود و بس و از مال و ملک و جايداد به پور غنی 
  .چندان چيزی به ميراث نمانده بود



     

٣٢ 

پور غنی برای تأمين احتياجات فاميل در تجارت آزاد مشغول بود، يکی 
و به از عايداتش اين بود که خانه ها و يا زمين را خريداری می کرد 

قيمت بهتر می فروخت و در اين کار سرمايۀ زيادی را بدست نداشت و 
گاه .  شايد تمام سرمايۀ او معادل قيمت دو خانۀ متوسط در کابل می بود

  .گاهی کارهای قالين و کتاب را نيز انجام می داد

چون خودش کتاب خوان و کتاب شناس بود، کتاب ها را می خريد و 
فر از دوستان کتاب فروشش آنها را می فروخت  و بعداز مطالعه به چند ن

يکی از دوستان کتابفروش پور غنی شخصی . از آن چندان عايد نمی کرد
 کتابفروشی ،بود که در ايستگاه پل باغ عمومی باالی ديوار پهن پارک

  من هم آن  مرد .ميکرد و بس علماء و دانشمندان  با او ارتباط  داشتند
مردم او .  و کتاب هايی را از نزدش  می خريدم محترم  را می شناختم 

می گفتند، واقعًا مرد محترمی بود که فيض و " آقای ديوار سوار" را لقب 
  .   برکت او به بسياری از علما می رسيد

پور غنی از کتاب هايی که در هند قديم چاپ می شد، نام می گرفت و 
ن را برايم تحفه داد و روزی را به ياد دارم که ديوان عبدالرحيم خانخانا

يک نفر از . کابل هديه کردم) دانشگاه( پوهنتون ۀمن آنرا به کتابخانۀ
 خان خانان اسالم آباد کتابی را در باره) يونيورسيتی(استادان دانشگاه 

نوشته و تحقيقات کرده و در مرکز فارسی ايران و پاکستان در اسالم آباد 
در کتاب مذکور آمده که ديوان خان خانان مفقود .   به چاپ رسانيده است

االثر بوده و تا حال به چاپ نرسيده است، در حالی که ديوان خان خانان 
 و من بدست خود انرا به کتابخانه را که من بدست داشتم، چاپ هند بود

  . سپرده بودم و ديوان او چاپ شده است و مفقود االثر نمی باشد
    

  : بازماندگان پور غنی –و 
  

 برادرش داشت که سه خواهر ومرحوم عبدالقدير پور غنی يک برادر 
 در مزار شريف حيات بسر می برد و از فاميل او معلومات عبدالعلی خان

اج نموده و طوری پورغنی با يک دختر مزاری ازدو .کافی بدست نيست
که در آغاز اين مقاله يادآوری گرديد، يکی از زنان فرشته خصال و از 

محصول ازدواج هر دو سه پسر و يک دختر می . عفيفه های دوران بود
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غنی فرزند بزرگشان که در دوران هجرت به  انجنير عبدالجليل. باشد
يه وفات کشور هالند وفات کرد، فرزند دومی عبدالوکيل غنی که در روس

يافت، پسر سومی تيمور غنی که در اين اواخر در کشور آلمان وفات 
  .يافت

اوالد خوردشان محترمه سهيالجان ميباشد که فعًال در هالند با شوهرش 
 ديگر، ۀالبته بجز از عبدالوکيل، از اوالد. مؤمن خان بسر می برد
  .فرزندان موجود می باشند

غ  خانوادۀ خود را روشن نگاه فعًال سهيال يگانه  کسی است که چرا
ه شد می خواهد ديوان اشعار پدر نامدارش را ب داشته، چنانچه که گفته

  . چاپ برساند

 مرحوم عبدالقدير پور غنی، شخص دارای قامت بلند به رنگ گندم
شمايل خاصی داشت، دائم کاله قره . گون، قوی هيکل و با وجاهت بود

 لباس اصل کابلی و گاه لباس قلی سور را بر سر می کرد و گاهی به
رسمی تر بمانند دريشی ببر می کرد و پور غنی يکی از اصيل زادگان 

  .کابل و کابلستان بود

روح پور غنی، خانم ماه گل جان، عبدالجليل، عبدالوکيل و تيمور شاد 
 .باد و جايشان را از خداوند، ُخلد برين می خواهم

  
  اندگانبه سالمتی محترمه سهيال جان و بازم      

  داکتر عنايت اهللا شهرانی         

   انديانا –بلومينگتن             

   ميالدی ٢٠٠٣جون سال ٢٨                 
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  غنی عبدالقدير پورغنی با همسرش دلخواه

   ده بوری کابل– ١٣٤٣تابستان 
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  يم پور غن از قليپور غن
   
 خان ی ، ولد مرحوم عبدالغنی متخلص به پورغنقدير عبدالنجانبيا

قرار گفتار پدر . ی االصل باال حصاریکابل" ی نسواریغن" مشهور به 
 بوده، يی زاوسفي بوده و مادر پدرم یيمرحومم، پدر پدرم از قوم چغتا
  . بوده  استريمادر مرحوم خودم از ُرخه پنجش

 واقع ی شمس١٢٩٧ر جان خان کابل در اواخر بهار  در گذر سرداتولدم
 داخل شدم و تا صنف پنج آن مکتب یمکتب امانه  ب١٣٠٥در سال . شده

 سهي نفعي بوده، متعلم بودم، بعدًا داخل مکتب صنا١٣٠٩که مصادف بسال 
.  داشتملي ادامه تحصیدر مسلک رسام" هياعداد" گشتم و تا صنف اول 

پدرم رفتم و ) یها(عدن نمک به کارات  به می شمس١٣١٣اواخر سال 
 که به معدن نمک بودم، تحت یاما چند سال.  را رها نمودمميدرس و تعل
 رزاي و ميی معصوم جان خانقاشاني  و ای تالقانمي عبدالکرینظر مولو

  کي دار دفاتر پدرم بود و فهي نمک وظ معدن محمد خان معطر که درريام
 سال  در  ني رفت  و چندی به شمار م  ممتاز عصر خودسندهيشاعر و نو

 درس  را دوباره  بکف  ۀ  داشت، رشتفهي  وظیفايوزارت خارجه  ا
  :  ها را گفته امتي بنيو ا.  حاصل کردمیتي  موفقشاني اضيگرفتم و از ف

  
 شي خویدلتنگ نامراد"یغن" مشو عبث
 ستي اگر سخن  باق جهاناتيز باق

*   *   *  

 "یغن"احباب، ی دردی برتي غم از غچه
  توبودی سخن سویمردن هم اگررو بعد

*   *   *  
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 دياز بسکه غزل دلکش و دلبر گو"یغن"
  چندی دورانۀدر امان ماند از فتن

*   *   *  

 زُبدميناچۀ،سبز"یغن" جهان کاش در
  ی  سحرمي  نسقاِني  چو  شبنم  ز  رفاي

*   *   *  

  هر مصرع من مرهم داغ دلستدرغزل
   منستواني دِتي،هرب گاندهي شوررتيغ

 *   *   *  

  ماادگاريبعداز وفات ماست سخن 
   لعل پر بهاست  چراغ  مزار مانيا

*   *   *  

  سر و سامان گفتمی چند اگر بیسخن
   گفتمانيدر تب عشق ز بس سوختم هذ

*   *   *  

    ما   سخنستادگاري   جهان   در
  شمع    لوح    مزار ما سخنست

 سخن  به عشق حسن آنچنانم
   پروردگار ما  سخنستیگو

*   *   *  

 شمي گِر کسوت چند خوۀ غریک" یغن"
  شميمن که مغرورازآن طبع بلند خو

 *   *   *  

 دلم   تا  آن   ُبِت   نا مهربان   برد
    بردانيجهان   آرزو   را  از م

*   *   *  
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    جهانم داده انداني  که  عشق   خوبروتا
  داده اندعمر جاودانم    تکلف نقدیب

 ستي نفي از مال  و جاهم حی بهره گیبا همه  ب
  عوض گنج روان، طبع روانم داده اند

*   *   *  

  سؤال نمود از  ذکوة دولت حسن   یکي
  لب لعلۀ عشق بگفتا که بوسیفقه

  
*  *  *  

  

 ی خان نسواری فرد از پدر مرحومم عبدالغنني گفت ایپدرم شعر م
  :باشديم

   مفلسمینام  دارم ، ول " یغن"اطن  ِمَسم         طال و  به  ببظاهر

 اهللا خان بي حبري امحضرتيکه در روز جشن ملت، دوره سلطنت اعل 
 کرده بودند، قي و تعلمي کابل ترقی دوکان خود واقع پل خشتی در باالديشه
 بازار سرپل گشتند، نظرشان ی فرمافي موصوف تشرحضرتي اعلکهيوقت

 ی طرف توجه و پسند واالشان واقع و علاريبه فرد مذکور افتاده، بس
 فرد امروز زبان نيا.  بخشش کردندشي مسکوک برای صد طالدوالعجاله 

 قرار شي خووانيزد خاص و عام است، لهذا احترامًا و افتخارًا سرلوح د
  .دادم

*  *   *  

 ی شاعر دوره سدوزائی خانه دان پدرمرحومم از سالک باالحصارچون
 حضرت ی الرهي و غامي قني الدامي قرزايکوچه و م قصاب ی و سودائها

 سندهي که از اعمام شان بودند، همه و همه شاعر و نوتابيملک الشعرا ب
 چنان ی پرستباي و سرشت زی خانه دانراثي و مضيف. شنديگان عصر خو

  مشهورشان  کرده بود که با حفظ هزاران اشعار آبداِر یقيموسدر شعر و 
 عصر دانانيقي با سخنوران و موسانب و روزش شني و متأخرنيمتقدم
 یقي استادان خرابات و موسزيالبته مصداق قولم حاال ن.  شدی میسپر
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 خواهد بود، از ی گدهي و شنی گدهينوازان و سخنوران و شعر دوستان د
 مشهور فوق ی مثل فرد هاشد،ي جاست که زبان زد خاص و عام منيهم

  : ايالذکر و 

   کننيريه ش بر سر خاکم نگی رسچون
  وار استس نۀختي استخوانم همه آمکه

  )  گناه استیمقصد از نسواِر تلخ و تلخ(   

  : ايو  

   کندی مهي درد،شام و صبا گربااهل
   کندی مهي که گشت همدم ما گرهرکس

  دي  از  تجسس   گردون   حذر  کنیري پدر
   کندی مهي  گشته قامتان، به  عصا گرخم

*   *   *  

 ی ام را  چون  به کاغذ پاره های از دوران  جوانیاري  بسی هاغزل
بعد .   هم  نمانده استادمي  و چندان  به ند کردم، همه مفقود شدینوشته م

 غزل ها کردم، به ني شروع به تدو١٣٤٠ ی ال١٣٣٥از آنکه در سنوات 
 را که يی اشعار و غزل های موفق نشدم، بعضمي غزل هااري بسافتني

 نگرفته بودم، آنها هم به وانيه کرده ام، چون به د نوشتستداران دویبرا
 ني به تدودم،ي اشعارم فهمتي به قدر و اهمکهيزمان. حساب مفقود آمده

 سراسر ناقص واني دني لهذا ادم،ي نگردابي شاعرانه خود کامیکامل زندگ
 د،ي آادمي کم دارد، اگر کم کم اري ام را بسی جوانامياست و اشعار پر شور ا

 حافظه را در ی نقص هایري افسوس که پی خواهم کرد، ولنوايثبت د
  ! بردارد

  یپور غن       
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  ی پورغنريعبدالقد

   شهر نوی چهار راه– ١٣٢٧ سرطان
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  گراني از قلم ديپورغن

  
  

  ی نامق شهراننيبرهان الد: از

   فقريايبور
  

  زميلحظه که در محشر از خاک لحد خ آن                               
  زمي در دامنت آو،یاول که کنم کار             

  )یپورغن(

  
 روح و ظهور ناب ی فطرت شاعر و تجلدهي از همه زائشي که پشعر

  روان انسان و نافذیها  نمودني ترفي و لطیاحساسات بشر عواطف و
 ن،يتکو است، از بدو ی آدمی فطری هاشي گرانيتر  و ماندگارنيتر

  . نهاده استعهيآن را در وجود انسان به ود) ج(خداوند 

 يیباي باشد، شعر تجسم زيیباي که هنر باشد، زيی هنر است، جاشعر
 هر ،یاميهر پ: "ندي گویم.  استلي از خداوند جمۀ نشانبايهاست، شعر ز

 ختهي تا در قالب هنر ر،ی و هر فرهنگی هر تمدن،ی هر انقالب،یدعوت
 و یدانگي بلکه شانس جاوابد،ي یط مجال نفوذ و گسترش نمنشود، نه فق
  ." گرددی مسرشي کمتر مز،ي نیمانده گار

به خاطر .  را نخست از همه در خود داردی گژهي ونيهنر شعر ا! یآر
 کند و دل او را منقلب ی در اعماق قلب او اثر م،ی با طبع آدممتيمال
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 را تنها بر اندام ارزش  خودتي فاخر خالقۀگرداند، سخنور متعهد، حليم
 است ی همان معرفتقتي در حقني پوشاند، و ای می انسانیها و اصالت ها

  .ردي گی منشاء می روح آدمی نمودهاني ترفي از لطهک

 زبان هاست، ني و خالص ترني ترلي شاعر به زبان شعر، که اصاميپ
قالب  در قالب شعر، صادقانه تر و آسان تر از هر امي و پابدي یانتقال م

  : قابل صدور استگريد

 رشي تأثمانه،ي باشد، به همان پشتري شعر هر قدر عنصر احساس بدر
 و در فروزدي است، تا شاعر عاشق نباشد و عشق در دلش آتش نشتريب

  . جوشدی بر لبش نمی تاب نگردد، حرف جان سوزی عشق بنيآتش ا

 ۀ باد شاعر وارسته و آزاده و عاشق منش، تا بود سرشار از،یپورغن
 را که زاده طبع ري زیباي زۀ که غزل عاشقاندمي دیبارها م. عشق بود
 دل پاره پاره اش بود، با خود به زمزمه دهي سرشار و چکۀحيروان و قر

  : گرفتیم

   ماندی تو ُحسن نکو نمبه
   ماندی و هو نمی هاني من ابه
  ی در پی پاني رسد ساقیم
   ماندی سبو نمني ای ز مپر
   بلبالن شود خاموشۀنال
   ماندی رنگ و بو نمنيگل به ا 

  گدا و تو پادشاهی اگرمن 
  اين و با تو او نمی ماندمن 
   از جفا به تو همی مرا ُکشتگر

   ماندی و آبرو نمعزت
  "یغن" فقر یاي بود بورخوش
   ماندی رفو نمبي به عکه

 در ی شماری به جهان آمدند، بلبالن بیادي زاني روکوي گذشت، نسالها
 ی پاني در چمن شگفتند، ساقی فراوانی کردند، گل هايیبوستان نغمه سرا

 نمودند، يی در محفل ها و مجلس ها، بزم آرای پر ز می با سبوهایدر پ
 خاص و عام، ی رسواگري دی جفا و ستم شدند و برخی قربانیبسا مردمان

  .ردي پذی رفو را هرگز نمبي و عستي تا هنوز باق،ی فقر غنیاي بورگرم
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که  توان شناخت ی را می کمتر سخنوران،ی دراتي قلمرو زبان و ادبدر
اگر پور .  باشندختهي زمانه نرمناني اهری سخن را در پایگوهر گران بها

 ها بدانم، از جاده ني کمترني از همیکي را ی سخنور نستوه کابلیغن
  .انصاف به دور نخواهم رفت

 ی را داشتم، هرگز به مواردشي  که سالها افتخار شاگردني کمترۀنيکم
 و آزاده یتا بود به سرافراز ی برنخورده ام، پورغنی دست از ونياز ا
 ساز سخن را به ،ی انسانی و سلوک عالوهي شني و با الهام از استي زیگ

  . تمام نواختی و تردستیدل نواز

 سرود، کالمش ی تکلف و روان می سخن را صائب سان، بیپورغن
 کرد و شعر او به ی مرابي زالل، روان مستمع را سۀهمواره چون چشم

 و دي جوشی خاست و برلب میاز دل برم: " سخن ملک الشعرا بهار
  ." نشستی شنفت، دوباره بر دل می آن را میهرکجا گوش

 و ی و کاکه گی و جوانمردیاري ع،ی و سرافرازی که آزاده گیپورغن
 از کاکه ژهي کابل و به وی و جوانمردان و کاکه هاارانيمرّوت را از ع

 کابل ی و کاکه ها جوانمرداناران،ي عليآن سرخ) پدرش (ی نسواریغن
 و در ی دکان،ی و از هر متاعيی بهره یبه ارث برده بود؛ از هر هنر

 و ی خطاط،یقي به موسی به کتاب، وقتشتري داشت، بیدارير خیبازار
کبک و ( و پرورش پرنده گان قهي و آثار عتني به قالی و زمانیرسام
  .دي ورزیعشق م) ی و کنریطوط

 مي کل،یزي صائب تبریمد عل محرزاي در شعر به سخن میپورغن
 محمد ،یري کشمی غنر،ي جالل اسرزاي م،ی تهرانمي سلی محمدقل،یکاشان

 ی عرف،یرازي شی بابا فغان،ی طالب آمل،ی سرهندی ناصر عل،یجان قدس
 عبدالقادر رزاي مظهر جانجانان، م،ی شوکت بخار،ی دکنیضي ف،یرازيش
 یاره آثار گران بهاسخت دل بسته بود و همو) یلمعانحضرت ابوا (دليب
 منتقد آگاه، در باره کي کرد و مانند ی سخنوران را نقادانه مطالعه منيا

 به اشعار اني پرداخت و در می جداگانه می های به داورکيکالم هر 
 را در ی نهاد و عالقه مند بود و وی از همه ارج مشي ب،یزيصائب تبر

 ی اشعار قارشتريب داد و از معاصران، ی قرار مان شاعرۀ همشيشاپيپ
 جمال، محمد انور بسمل و محمد قي شاتاب،يعبداهللا ملک الشعرا، استاد ب

  .دي پسندی را مديسرور دهقان و استاد نو
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 ی و شاهنامه، نظامی به فردوس،ی کسوتان شعر درشي از پیپورغن
 و ی سعد،ی و مثنوی عطار، ناصرخسرو، مولو،يی و خمسه، سنایگنجو

 داشت و شتري توجه بی جام،ی خسرو دهلوريفظ، امگلستان و بوستان، حا
 سخنوران بزرگ به خاطر ني از ای فراواناتي متواتر و ابیغزل ها

 از ی و دوستانش، اشعاراراني شگفت، به یم طبعش یداشت و زمان
  . افزودی خواند و به وجد و طرب آنان می مشانيا

 هم در یک پ آنچه گفتم سال ها گذشت، حوادث هولنااز !زي عزۀخوانند
 مجاهدان بزرگ اسالم، اري دني شهر کابل اوست،يکشور ما به وقوع پ

 کارزار آزمندان وابسته به ۀ و کاکه ها، صحنارانيزادگاه جوانمردان و ع
 آباد و ی آن از کشته ها، پشته ها و از خانه هاۀ و آن شد، در هر گوشنيا

 ان،يکابل. وجود آمد انباشته از خاک به ی توده ها و تل هاش گالبیباغ ها
 مهاجر، به هر سو رخت سفر بربستند، یوحشت زده چون پرستوها

  . که افتاد، افتادیاري و ديیهرکس به هرجا

 ،ی کابل پورغنی دختر سخنور تواناگانهي ،یغناحمدی  الي سهخواهرم،
 است، او نخست به هند رفت، ی هزاران هزار مهاجر کابلني از همیکي
 تي حکااري کرد و از آن دی به آنجا مسافرت میه که پدرش گاه گايیجا

 به حافظه داشت و بعد هم رخت سفر به کشور نيها و خاطرات دل نش
 ند،ي نشی مهني منتظر بازگشت به می صباحچند کشد، تا یهالند م

 در ی و دموکراسی و آزادی آرامت،ي با برگشت صلح و امندوارميام
  . منتظر نماندنيز ا اشي انتظارش به سر برسد و بنيکشور، ا

 در ،ی کشور غربکي مهاجرت، آن هم در طي که امروز در شراني او
 ی را بتوان سراغ داشت که به زبان فارسی کمتر کسدي که شایمملکت
 ۀ به حلی پورغنواني اش؛ دهي صب،ی غنالي داشته باشد، به همت سهيیآشنا

مر مبارک را  اني از همه اشي پن،ي کمترۀني کمني شود، ایچاپ آراسته م
 مي گوی مکي و دوستان پدرش، تبراراني و ی غنالي خواهرم سهیبه گرام

 دست خوش گري دی پیکي و برادران جوان مرگش را نشيو ارواح والد
  . خواهمی رحم زمانه شدند، شاد و مسرور میحوادث ب

  ی محفل شمع تابان، در گلستان رنگ و بو باشبه
  یبهار آبرو باش ، ی هر کجا باشیاله                

  )دلي بیابوالمعان(
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  ، کهزادوسفي        
  کاي آمر– فرانسسکو سان 

  

   هاي دردها و شادشاعر
  

 يۀ شاعر گرانمااتي غزلواني سال قبل که در هند اقامت داشتم، دنيچند
عنوان ه  بی تا چند سطرد،ي بدستم رسی پور غنريوطن مرحوم عبدالقد

 شعر را از پدر بزرگوار خود شي که سرایپور غن. سميمقدمه در آن بنو
 و مودهي استوار پاري بسیبه ارث برده بود، عرصه گاه ادب را با گام ها

 نامرتب او که هنوز به وانيد.   شعر را به تجربه گرفته استاوزانهمه 
 را بکار داشت تا هر غزل ی چاپ آراسته نشده بود، زمان درازوريز
 ی شاعروانيچقدر مشکل است بد.  شودیند بفي و ردفي تصنشيبجا

 را در خود سراغ کرده يی نوشت که آن توانای مقدمه ایچون پور غن
 اندازم، از ی او که نظر می از سروده های اارچهتوانم و در هر پينم
  . کنمی آن احساس عجز مفي و توصليتحل

 ها، عشق ها و نفرت ها، افتادن ها و ی شاعر دردها، شادی غنپور
 از سنگ خواسته است که ؛ مردم خود استی هاستادنياره به پا ادوب
 راني را ويینواي بی پناه برده است تا کلبه البي را نشکاند و به سشهيش

تا .  لفظ استوار استی و روانی معنیگه  بر سادی شعر وۀويش. نسازد
 ها و يی سر و کار دارد، غالبًا از گزاف گوهي تشباي فيتوص با کهيی جا
.  به سرودن شعر عالقه گرفتی جوانۀاز دور. زدي پرهیغه سخت ممبال

 افته،ي اشعارش انعکاس ی او به وفرت در البالی جوانۀچشم انداز دور
 و ی و اجتماعی او در طرح و بحث مسائل فلسفی هایدقت و موشکاف

  . کشاندی خواننده را بطرف خود می بروشن،طرز تفکر همان عصرش
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 یبه کالم ابوالمعان.  داشتی ساده ایود، زندگ مانند اشعار خی غنپور
 سخت ی بلخی اللسان و خداوندگار بلخ موالنابي حافظ غدل،يحضرت ب

 و با ستي گری به عجز خود مد،ي شنی از آنها میعالقمند بود، هرگاه سخن
  . داشتیادي زی هایني هم عصر خود، شب نشانيسخن سرا

 شاعرانه اش التي تخکهي در غزل است و تا جائشتري بی پور غنشهرت
.  استختهي راتي خود را بدامن غزلیاجازه داده است، همه اندوخته ها

 خاص دارد، از بهار، از خزان، از ۀ در سخن او جلوعتيعالقه به طب
 در د،ي گوی سخن مرنگهايشگفتن ها و پژمرده شدن ها، از رنگها و ن

و دست نخورده،  تازه ی واژه هاافتني ی کند و برای مري خود سیاهايرؤ
 خود را ی عشقی و در جستجوردي گی را محکم مديمانند ذره دامن خورش

 تا یپور غن. ستي نی که باالتر و واالتر از او عشقسازديسرگردان م
  . سوزدی عشق مني عمر به آتش همري اخقيدقا
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   یموري تاليل

  ي پور غني رثادر
  
  یت و افسوس که با ناله  و افغان  رفآه

  ی  رفتاني  گرۀدي غمکده با دنيتو از ا  
  )١(" غم ما همدم روز غم ماست "ی بودگفته

  ی رفتراني غم آمد  و  تو  با دِل وليس  
  اري َگه از غِم  ،ی جهان سوختدادي ز بَگه

  ی  رفتاني  مجمر سوزان  دِل  برنيتو از ا  
  ی  پروانه  شدۀ  لرزان  شمع  و قصاشک

  ی رفتاني عصۀ  خاننيِر   آبله  زدل  ُپ            
  )٢(  تو در کام  اجل  رفت و مگر دي امنخل

  ی کنعان رفتوسفي  ی  ز  پعقوبيهمچو   
    و آمدن  ما که  به فرمان  خداسترفتن

  ی  و جانب جانان  رفتیمژه  بر  هم  زد  
   عصر  و زمانۀکو ز حافظي رود ناِم  نیک

  ی  رفتانکي  و  چو  نی   بگرفتکانيرِه  ن  
  )٣( گل رفت و فغان از لِب بلبل همه رفت ُحسن

  ی مطرب خوش خوان رفتیتوهم از بزم دل ا  
  " یپور غن  " ی شاعر فرزانه  تواحسرتا

  ی   در  دِل   طوفان رفتی شدابيُدرِّ نا  
   تو زنده کند داِغ پدر در   دِل  منادي

  یهم پدر رفت مرا،هم تو ِز دوران رفت  
    برفتدهيمرا خون دل از د رفتند و همه

  ی چون اشک به دامان رفتیکسي دل از بیا  
   چه گران"   اليل "دني آسان شد و خندهيگر

  ی  از بِر من  بس که  شتابان رفتی خوشیا       
   
  "روز غم کس نشود همدم ما جز غم ما: "یاشاره به غزل مرحوم پور غن   -١
 فرزند جوانمرگ مرحوم ی غنلينگام عبدالوک هاشارت است به مرگ نا به -٢

  یپورغن
  " ماندی رنگ و بو نمنيگل به ا: " اشاره به غزل معروف   -٣
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   آلمان– ی ناصر پورن قاسمدگروال

  

  

  

  ي نسواري شادروان عبدالغنةناميزندگ
  

 مي قرن و نکي از شي پ،یسوي ع١٨٥٢ – یدي خورش١٢٣١ سال در
 را يیهزاده کامران سدوزا شيی محمد الکوزااري ري که وزنيقبل، بعد از ا

 دوست محمد خان ريخفه کرده و زمام امور هرات را بدست گرفت، ام
 ۀ به کابل مواصلت کرده، مرتبی از هند برتانودي کابل، بعد از تبعميزع
  . زدهي بر اورنگ امارت کابل تکريرکبي امقاب به الیثان

وفات  که بود ی هر علتی محمد خان مذکور رواري سال ني در همهکذا
 سردار سلطان محمد خان مشهور به سرکار ر،يکرد، برادرزاده و داماد ام

 جدا ر،ي کشمی والی سرداران پشاورۀ خان از جملميپسر سردار محمد عظ
 حکمران ثي پادشاه سابق، بحی جد اعاليیاز سلطان محمد خان طال

 رهي با برادرزاده و دامادش تري که مناسبات امنيا. دي گردفيهرات توظ
  . باشدیشد، بحث جداگانه م

 خان سررشته دار في عبداللطرزاي مۀ سال به خانني آن در هممتعاقب
 – ی خونۀ متصل باال حصار کابل، مقابل دروازۀ  در محوطر،يدربار ام

 استاد قاسم ،ی را مسجد محمدشي  که فعًال جا- ني اعدام محبوسگاهيجا
خاک : همان وقت گذاشتند تولد شد که اسم آن را به حساب یگرفته، نوزاد

. ُ مسّما و مشهور شدی نسواری کبارت بنام کاکه غنامي که در ا،یالغنعبد
 دار درجه اول هي کابل و بعد سرمای در آنزمان از جمله کاکه هایو

 طال و الماس شي شاخ گاومکي ی گفتند ماما غنیمنطقه بود که مردم م
  .دارد
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ا، چون در آنوقت مکاتب و  ری مذهبضي و فراتي و تربمي تعلیعبدالغن
 عبدالوهاب خان دفتردار رزاي خود می ها وجود نداشت، نزد کاکاسهيل
 مرحوم تورن جنرال ۀ جّد بزرگ خانوادی ساالر پروانه خان بدخشبينا

 شادروان استاد سرآهنگ ۀ پدر خواندنک،ي خان مشهور به عیغالم عل
  . بود، آموخت محمد ظاهر شاهۀ دورسي ژاندارم و پلیمومقوماندان ع

 ی در پهلوی ادارفي از صغارت به کبارت قدم گذاشت، از وظایغن
 خود منصرف شده به شغل آزاد تجارت پرداخت، با عالمه یپدر و کاکا

 و ی طواف کابلی مرحوم ولادي زنده سوادي شاعر ب،ی افغانني جمال الدديس
. افتيت  و رفاقی بکابل آمده بودند، دوستی که از هند برتانویهنرمندان
 فهي نواخت و اساسات نواختن رباب را از مرحوم خلی رباب مهمخودش 
 قربان فهي خلنکهي فراگرفته بود، با ذکر اداي پدر مرحوم استاد شیقربان عل

 اول بعدًا ی نتو، مربی پدر استاد غالم نبی قربان علفهي جدا از خلیعل
  .استاد قاسم بود

 ی بی نرنجن داس پدر بواني عبدالرحمن خان، چون با دري عصر امدر
 و ی دوستی خان چرخدري و سپه ساالر غالم حهي مالوانيرادو جان د

 ی را در بدل ساالنه ده هزار کابلیني نسوار دهن و بۀرفاقت داشت، اجار
.  مبلغ گزاف بود، متقبل شدکي مذکور، که ريپخته، پول مروج عصر ام

ل شد، نقصان نمود، چون  اجاره که بعد نامش به قرارداد مبدولدر سال ا
 در اورده،ي سرچوک کابل بود، خم به ابرو نیخودش از جمله کاکه ها

پول :  کردی اجاره اظهار مۀ و شماتت دوستان از بابت خسارهيبرابر کنا
پدرتان نبود، پول حالل خودم بود، نادان ها،  کم بخت ها، در تجارت سال 

 امسال نکهياد حالل، ا سال دوم سره به سره، سال سوم مفصان،اول نق
 اتي خدا سال سوم ِان شأاهللا اگر حديسال اول من است خساره کردم، به ام

 گفتند همان طور شد، و ی بزرگان مکهيطور.  شودی بود، جبران میباق
 حاصل کي فراوان شهرت نيی و دارای با کاکگختهي آمی نسواریبنام غن
  .کرد

در روز تولد شهزاده  ،ی سالگ٤٢ به عمر ١٨٩٢ – ١٢٧١ در سال یو
 ها و مشعل ها را سي گن،يکي هزار چراغ ارکيامان اهللا، در پغمان 

 ري روشن کرد، که مورد الطاف امدي جدۀ شهزادیبخاطر نام گذار
 ني قبضه تبرزکيعبدالرحمن خان پدر بزرگ شهزاده قرار گرفته، 

 –.  جالل فالوده پز انعام کردی موصوف و کاکه حاجیجواهر نشان برا
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 تذکر داده شده دي امۀ هفته نامی قبلی جالل در شماره های حاجريذکر خ
 سي التأسدي احتفاالت دربار، در عمارت جدامي در ای غنی کاک–است 

  .دي ورزیقصر دلگشا اشتراک م

 عبدالرحمن خان مقدار ري  در روز وفات ام١٩٠١ – ١٢٨٠ سال در
 در باغ بوستان  جالل فالوده پزی توسط حاجراتي حلوا و نان خاديز

  . تدارک نموده به سوگواران و مستمندان عرضه کردري محل دفن امیسرا

 ی تولدی اهللا خان سراج، در بزرگداشت جشن هابي حبري امارت امدر
 متصل بازار قصاب کوچه که بعدًا ،ی دوکانش مقابل مسجد پل خشتر،يام

ر به  کوسه و سرور جان سپه ساالر مشهوني محمد حسرزايدوکان به م
 ضبط احواالت سردار محمد هاشم خان تعلق ی عضو بعدوه،ي بۀبچ

 گرفت و رهگذران را به صرف آب ی چراغان مادوکان خود ر. گرفت
 ی باب و  و مستمندان را در صحن مسجد پل خشتینيريشربت القاسه و ش
  . کردی استقبال مراتي پول خايبه صرف طعام و 

 دوکان خود نصب کرده ۀر لوح بود که دني ای نسواری کاکه غنشعار
  :بود

  !   ُمفِلَسمی  نام  دارم  ولیغن    به ظاهر طال و به باطن ِمَسم
 في گزارش توظکي جهت مرتب کردن ١٣٥٢ بنده در سال کهيطور

 فهي ژوندون، بر عالوه وظۀ و مجلسي انۀ روزنامی برایبازار کاه فروش
 یرش بازار کاه فروش گزای ثانۀ بودم، که مرتبی خود، همکار قلمینظام

 به ١٣٧٩ سال ی جوزا٩ ۀ مورخ٤٣٣ در شماره دي امۀفي شرۀدر هفته نام
 خان محمد خسته، تصادفًا با پسر ی شادروان مولوۀ در کتابخاند،ينشر رس

  . شدمی مالقی پور غنري عبدالقدادي زنده ،ی نسواریارشد مرحوم کاکه غن

 مطالب اگر داشته ی مرحوم تقاضا کردم تا راجع به پدر خود بعضاز
 یکي در ی لطف کند، تا آنرا در صورت نداشتن ممانعت نشراتميباشد برا

 در هفته کهياما متأسفانه طور.  مجالت به نشر برسانماياز روزنامه ها 
 شد، ثابت ندي مفمي برای متذکر شده ام، راپورتاژ بازار کاه فروشدينامه ام

 دي بدون اسناد شهيۀهام دوس در اتیاسي سال تحت نظارت سميمدت دو و ن
 زندان لي و کرندي جدۀ صدارت و بعد قلعی در کوته قفلدي فقوندواليم

  .دهمزنگ دعوت اضطراب بودم
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 ی آقافي تألم،ي و برداشت ها از کابل قدادداشتهاي ۀباچي دۀ مالحظبه
 ی کاکه ماما غنکونام،ي آن نی جوانمردۀمحمد آصف آهنگ، چند خاطر

 لمي بزرگان فامنهي به سنهي سیفظه ام از قصه ها را که در حاینسوار
  . آن هم در شرف ختم استی داشته و متباقريخطور کرد، توام هذا تحر

 اهللا خان به بي حبريام:  اظهار داشته بود ی پور غنري عبدالقدمرحوم
 کي آن، ناتي تزئی دوکان پدرم، و باقۀ لوحیاستماع آن شاه فرد رو

 ن،يکي چون دوکان خود را با چراغان ارد،ي پدرم بخشیاندازه طال برا
 مرغان خوش ،ی بنام کوکی خاکلي تی ها، چراغ هاني ها، الل تسيگ

 نتو، شاگرد ی استاد غالم نبيی خوشبو با نغمات و هنرنمایهاالحان، گل
 دوم را بعد از استاد خود داشت، و از ۀاستاد قاسم که در آنوقت مقام درج

 و اني داشت، مشترشتري بتي محبوب هنرمندان همطراز خود،گريد
  . داشتی را محظوظ منيمدعو

 مراتب ی نسواری از جانب کاکه غنشي احتفال سالگرد تولدني از اريام
 فرجام ري امی برایمتأسفانه سالگرد تولد.  خود را اظهار کردیخوش

 ري محمد غبار در جلد اول مسرغالميشادروان استاد م. خوش نداشت
  :داردي مري همان شب تحرۀ دربار٧٢٠ ۀ صفحیاس نهضت دموکرخ،يتار

 احمد خان دي محرر سراج االخبار، پسر کاکا سی خان لودعبدالرحمن
 اهللا خان بي حبري امی مزاج بود، در شب تولدني و آتشکاليکه جوان راد
 شوربازار کابل، در ی قاضۀ کوچۀ در بام دوکان منطقیبا تفنگچه ا

  .شست نري امیانتظار عبور موتر سوار

 جشن و چراغان کابل که ی معمول بود که شخص شاه در شب هاآنوقت
 بازار ارگ، چوک کابل، شوربازار شد،ي ملياز بند برق جبل السراج تمو

چون در آنوقت کابل مانند عصر حاضر آنقدر وسعت . کرديرا عبور م
 شي بهادر خان چنداول که فعًال جاۀنداشت، کابل از طرف غرب بنام قلع

 خان ني محمد حسرزاي گرفته، که متصل آن منزل مريم پامانيرا س
 الممالک قرار داشت، که در عصر شاه امان اهللا بعد از اعدام یمستوف

  - یلي اهللا خللي والد بزرگوار مرحوم استاد خل– دي شهیشادروان مستوف
 قرار هي سفارت روساري دولت مصادره شده و در اخت٦٠٠١به حساب 

 ها ی فروشهي ادوی تقاعد و بعضاستي رفعًال بيخرداده شد، بعد از ت
  . آن شدنيگزيجا
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 قرار داشت که از طرف شب قفل یمي سۀ دروازکي مذکور ۀ خانمتصل
 ی الهورۀ باالحصار که بعد بنام دروازۀ در منطقگري دۀ و دروازشد،يم

 کابل هم دروازه ی شهر در عموم کوچه هاتيُمّسما شد، جهت حفظ امن
 تفاوت ني کوچه ها موجود است، با ایفعًال هم در بعض. د موجود بويیها

 شد، اما در سال ی دروازه ها از طرف شب قفل میکه در آن عصر ماض
 صدراعظم، قفل نمودن ثي با آمدن مرحوم سردار محمد داوود به ح١٣٣٢

 ت،يدروازه ها از طرف شب ممنوع شد، که در عوض جهت حفظ امن
 که بنده در کابل اقامت داشتم، در هر یدر زمان.  سوار فعال شدیتول

 شد و لي مؤسسات تشکی تولسوار، ی عوض تولیتي امنتيمأمور
 ی را تولشي کردند، جای اسب اجراآت مۀعي که قبًال ذرتي امننيمحافظ

  .گزمه موترسوار گرفت که بحث جداگانه دارد

 عبدالرحمن خان ۀ تفنگچد،ي مقابل دوکان مذکور رسري که موتر امنيهم
 ی جان به سالمت برد، که روريه صدا درآمد، اما گلوله خطا خورده، امب
 دوکان و محوطه ني عمل محافل ساز و سرود بر هم خورده همه مدعونيا

 از ترس عازم منازل کي دادند و هرحي فرار را بر قرار ترجیکاکه غن
   .شدندخود 

 کي  نسوارۀکي چون جهت فعال کردن فابری نسواری ماما عبدالغنکاکه
 که در آن وقت مردم ،ی نسوار از هند برتانوکوبيمقدار سامان بنام پا

 یحي سردار ۀ گفتند، در تردد بود، با خانوادی منيعوام هند را ملک پائ
 بعد از وفات ١٨٧٩ – ١٢٥٥چون در سال . خان از قبل معرفت داشت

 از زندان باال عقوبي خان، پسر ارشدش شهزاده محمد یر علي شريام
 یحي سردار يۀبا صب.   خارج شده و به اورنگ امارت قرار گرفتحصار
 بزعم خود ی سردار محمد نادر خان ازدواج کرد، و کاکه غنۀخان عم
 لي خلی شاه داماد و عروس خانم که عبارت از شالهای برايیتحفه ها

 مروج سي نفی هاراهني دانه نشان، پی کمربندها،یشمي ابری لباسها،یخان
 و ی زریزارهاي براق، پی کفش ها– سچه یموره دوز بنام –آنوقت 

  . نمودشکشي بود، پرهيغ

 در شروع تعرض ١٨٨٣ – ١٢٦٢ سردار نادر خان در سال چون
 خان ني پنجده، سپه ساالر غوث الدني ترکمن نشيۀ در قری تزارهيروس
 دون هند رهي در د،ی چرخدرخاني از اقوام سپه ساالر غالم ح،یلوگر
 خان و وسفي با سردار محمد ی نسوارید، کاکه غن متولد شیبرتانو
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 خان معرفت داشت، سپه ساالر اي زکردارسردار محمد آصف خان و سر
فوق با قشون قزاق ها مجادله کرده و با شکست مواجه شد، در آن وقت 

  . و سه سال بودی به عمر سیکاکه غن

من  عبدالرحري خان در اواخر امارت امیحي که خانواده سردار یزمان
 خان و بردارش محمد وسفيخان بکابل فرا خوانده شدند، سردار محمد 

 اهللا خان و بي شهزاده حب– سردار کالن ی مصاحب هاثيآصف خان بح
 اهللا خان سراج بي حبري که امیوقت.  شدندفي  توظ-سردار نصراهللا خان 

 سردار ۀ جناب خواهر سکاي قرار گرفت، با محترمه علمارتبه اورنگ ا
 باز هم تحفه ها عرضه کرد، یادر خان ازدواج نمود، که کاکه غنمحمد ن
 خان ارتباط داشت و دوست مرداني باغ علمي شان مقلي با فامشهيو هم
 اهللا خان بود، بي حبري گارد امسي رئ– او سردار شاه محمود خان بيقر

  . تحت اثرش بودی جنوبی رضاهکه افراد خوش ب

ان اهللا خان بعد از استرداد  در زعامت شاه امی نسواری غنکاکه
 خاص ۀمي استقالل در پغمان خی جشن های برگزارامياستقالل، در ا

 آنجا ی مهتاب پغمان از طرف موصوف در باغ عمومیداشت، و در کاف
 اشتراک کنندگان نغمه ی خوشی برای و هندی هنرمندان افغانیدسته ها

 هشت روز و ی مراجعان از طعام وی و بعضستانش کردند، دوی ميیسرا
  . نمودندیهشت شب تناول م

 ی موصوف، دو طفل نسبتًا بزرگتر شربت فروشۀمي مقابل خدر
 و پشتکار آنها خوشنود شده به اوشان رتيکردند، شاه امان اهللا از غيم

 از تاجران ی اعطا کرد، که بعدًا آن دو برادر در بزرگسالیانعام کاف
 خان و عبدالظاهر خان ی مرحومان عبدالعلیمشهور شهر کابل بنام ها

 ۀ  مغازدند،ي رسانی را بفروش مکي که اموال آنتدند،يگرد)  و ظاهریلعل(
 خان ی دوم بعد از وفات عبدالعلۀ صدارت، و مغازیاولشان در چارراه

 طره باز متصل سفارت یبرادر بزرگ بنام عبدالظاهر در چارراه
 ی اوليۀ سرمانکهيابا ذکر .  داشتندتي فعال١٩٩٠ – ١٣٦٩پاکستان تا سال 

 پسر ی اموال مغازه براراثي بود، بعد از ترکه که میر نسوایاز کاکه غن
 اهللا بي حبري در زعامت امیکاکه نسوار.  تعلق گرفتري نور ششيسوم

 االسالم بي حبري دربار امري جان خان صاحبزاده وزريدوم چون دوست ش
 ديحرص و آز س آن عصر کابل بود، از گزند ی والیو ملک محسن کلکان

 در امان بوده، ی خود مختار اعزازی هالي کرنو ها لي جرنگري و دنيحس
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 کابل در مقابل یمصروف امورات خود بود که از جانب ملک محسن وال
 بود تا از في نفر محافظ توظکي بود، زيدکانش، که محل تجارتخانه اش ن
ز موصوف در زعامت نادر خان هم ا. خطر چپاولگران محفوظ باشد

  .احترام برخوردار بود

 کاکه س،ي بود، تا آمدن مساعدت از طرف انگلی که خزانه خاليی آنجااز
 پدر عبدالوهاب خان ،ی خان نقشبنددري غالم حی و حاجی نسواریغن
 فعًال ،ی وزارت تجارت و بعد عضو فعال بانک جهانني سابق معدر،يح

د، که بعد از  خزانه اهدا شمتي مقدار پول جهت غنکي کا،يمهاجر آمر
 غالم ی توسط نادر خان، حاجی خان چرخی غالم نبدي شهادتاعدام و شه
 مي با اوشان و مرحومان نائب ساالر عبدالرحی بخاطر دوستیخان نقشبند
 محمد ري شادروان مري صاحب، قرار تحریلي و استاد خلیخان صاف

 جلد ٦٥٩ص " ريافغانستان در پنج قرن اخ"  فرهنگ در کتاب قيصد
 وطن پرستان تحت نظارت گري با دانواده خۀل، قسمت دوم، در سلسلاو

  . سردار محمد هاشم خان مندرج استیاسي سانيگرفته شد که بنام زندان

 مصاحب، مخصوصًا ۀ خانوادی هالهي در مالتي جمعه و تعطیروزها
 اشتراک شهي همهي حربري با سردار شاه محمود خان وزشخوريدر باغ ر

و خودش هم .  نقل مجالس بودشي هايی بذله گو داشت، و بخاطریم
 تي قبل از محبوسی خان نقشبنددري غالم حی جمعه ها در باغ حاجیبعض
 خان در قي محمد رفی افضل خان و حاجی باغ حاجو کابل، یين باهيدر س

  . دادی مبي ها ترتلهي پغمان ممي خودش مقۀ حصار و محوطینيب

 سردار  محمد  نادر خان،  و   ماه پرور خانم،  همسری های عروسدر
 مادر محمد ظاهر ی خان، اولزي  خانم همسر سردار محمد عزديخورش

 سردار محمد  و مادر سردار محمد داود خانیشاه پادشاه سابق، و دوم
 هي صب،ی دربار بعدري خان، خواهران سردار احمد شاه خان وزمينع

 ی وطنداواريز پ امتي گران قی تحفه هازي کاکا نن،سردار محمد آصف خا
  . کردتي عنازي به اصطالح جهيی بخارای و الچه هایو هند برتانو

 ۀ سردار محمد هاشم خان که در جملۀني کابی محافل اکثر وزراني چندر
 آنوقت عبارت ی داشتند، و آوازخوان های اشتراک مزي بودند ناني گویبل

 گل و مياد رح گل، استی استاد نبن،ياستاد نتو، استاد غالمحس: بودند از
  . کردندی ميی نداشت، هنرنمای که آنوقت لقب استاددايمرحوم ش
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 ی محافل اشتراک مني استاد قاسم هنرمند دربار بود، کمتر در اچون
 بود، دهي افتشي باالیريداشت، در عصر محمد ظاهر شاه، چون گرد پ

 ، ١٩٤٠ – ١٣١٩ در سال نکهي تا اافت،ي یکمتر در محافل حضور م
 ی دوم نتوانست که جهت معالجه به هند برتانویتعال جنگ جهاننسبت اش

 ماني با شرافت و ای و مغرب به عمر نود سالگعصر انيبرود، در م
 ی باقیاي به دنی گفت و از جهان فانکي حق را لبی ندای و جوانمردیدار

اعدام گاه سابق که فعًال  ( ی خونۀ در دروازشي آبائۀسفر نموده و در مقبر
 سي رئني لودیمتصل مرقد تورن جنرال احمد عل) تاد قرار داردمسجد اس

 شاه طاووس پادشاه محترمانه بخاک سپرده شده ارتيز کياردو به نزد
 سابق و دوستان و يۀ حربري سردار شاه محمود خان وزۀکه بوکالت خانواد

  .اقارب شرکت داشتند

ا از  و برداشتهادداشتهاي ۀباچي محمد آصف آهنگ در نگارش دیآقا 
 ملنگ از ريقد« :  داردی مري تحرني چن٢٤٠ ۀکابل قدم، در صفح

 امان اهللا خان بود، در جنگ استقالل اشتراک ري امی گارد شاهانيسپاه
  . خود نصب نموده بودۀني را در سی رشادت آزادیداشت، نشانها

 که خبر مرگ مرشد خود نوروز ی نوروز ملنگ بود، روزدي مرچون
 شهرت وانهي دري کرده مجنون شد، و بنام قدايدن ترک د،يملنگ را شن

 ۀ که مردم قدم رنجه نموده بودند به جنازني از ای که پورغنیروز. افتي
:  گفتني نموده به حاضریپدرش شرکت نموده بودند، اظهار سپاسگزار

 ادعا داشته باشد، ی باز هم اگر کسست،ي قرضدار نی کسازهر چند پدرم 
  . بدهممن حاضرم که قرض پدر را

 از مدتها قبل بعد از وفات مرشد وانه،ي ملنگ و دري کاکه که فعًال قدريقد
 از ی سخنی کرده بود، چند سال بود که کسايخود نوروز ملنگ، ترک دن

 ی نسواری برخاسته بر سر تربت کاکه غنشي از جایو. دي شنیاو نم
در  خود ري که قدی خود را به دو طرف گرفت، از آنجائینشسته، دو پا

  : کاکه و بذله گو بود، صدا کردکي ی جوانانعنفو

 که من بچه و خوش صورت بودم، يی زمان هاد،ي مردم شما شاهد باشاو
 ساعت با من در خلوت کي دهم، ی به تو مهي روپکي مره گفت یکاکه غن

 قران کي پس از آن مره یمن قبول کردم و معامله انجام شد، ول! باش
 رميچون بعد از مردن پ! ن من تا حاال سر اوست قراکي خام داد، و یکابل
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 قران کي و مافات کردم، من آن اي مرد پاچا ترک دندي  و سنوروزکاکه 
  !دي شما شاهد باشدم،يرا بخش

 ی و دوستان بشمول سردار شاه محمود خان که از مرگ کاکه غنمردم
 ري کاکه قدی جوانامي ايی و پرزه گوی متأثر بودند، چون از شوخینسوار

  ! خود را گرفته نتوانستندۀواقف بودند، جلو خند

 ششم ۀ صفح٤٨٤ ۀ در شمارايفرني کالمي کهزاد مقوسفي استاد جناب
 دادي روکي گذرگاه و ۀ از محلدي امۀ هفته نام١٣٨٠ اسد ٨دوشنبه 

  : داشتندري تحرني چن٤٩ آن در سطر یخيتار

 مرد ديم س بنایگري دارتي زی بلندی بازار گذرگاه روري قسمت اخدر
 ی مادي ملنگ ی ملنگ و طوطريپاچا قرار داشت که مجاور آن بنام قد

 یشامگاهان روزها.  کردندی می زندگارتي مجاور زیشدند، در اتاق ها
 گرفت که مشهور ی هم در آنجا صورت میپنجشنبه، مجلس نعت خوان

 ی گل و حاجی آغای محمد اکبر، حاجی بودند از حاجتنعت خوانها عبار
  .مي عظمحمد

 با مستمندان و ضرورتمندان اهل گذر و ی نسواری کاکه غنمرحوم
 کرد، از بذل مال و پول و ی به او رجوع می محالت اگر کسگريد

 و ري در خشهي کرد، همی نمغي جالل فالوده پز، دری مانند حاج،يیدارا
  . بودیشر دوستان حاضر م

، محل  بودندی بزرگ مملکت در آن عصر همه از دوستان ورجال
 بود، و با ی به دستر خوان شب  ُپر از مهمان مشهي اش همیخانوادگ

 در دي سعۀ و باغچفي لطۀ در باغچسي گی چراغ هایمهمانان در روشن
 نتو و نعت خوان ی پر از ترنم استاد غالم نبی به آوازهان،ي صالحیشهدا

  . کردی پنجشنبه احتفاالت برگزار می در شبهاینسوار یآنوقت ماما غن

 که بنده به کابل جان ی زمان١٩٨٩ – ١٣٦٨ متأسفانه تا سال مگر
 هي زمان از مناطق شاداب ناحکي دي سعۀ و باغچفياقامت داشتم، باغ لط

 یشي ورثه از آن باغ منازل رهاد،يبودند، بعدًا به حالت خرابه مبدل گرد
 ارمغان مانده و في بنام باغ لطیاز باغ مذکور ِصرف نام. اعمار کردند

  . فنا شددشخو
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 ابراز ني آن باغ چنۀ سواد در باری طواف شاعر بی شادروان ولمرحوم
  :لطف کرده، البته به روال همان وقت ساده گفتار کرده

  !  استفي به خداباغ لط– هموشرشرک آو– کدن گاوهموکش

 ی آهنی دولچه هاۀعيبزرگ آب فعال بود که بذر) ارهد( باغ مذکور در
 آمد، و باغ یبزرگ آن توسط گاو به گردش م شد، و چرخ ی مدهيآب کش

 داد، که شرشر آن در صبحگاهان فرحت ی آب مبارهايرا توسط جو
 بوت دوزها، ۀلي مسگرها، مۀلي اصناف شهر، بنام می هالهيم. ديبخشيم
 که در شدي بصورت شراکت برپا مرهي قصاب ها و غۀلي ها، می دوبۀليم
 که بعد شدي استاد قاسم برگزار م سازنده ها از طرفۀلي مستي قرن بلياوا

 را لهي مني بخش مرحوم شاگردش امياز وفات استاد مرحوم، استاد رح
 سنبله، ٢٣ که روز و شب کردي استاد خود احتفال مادبوديساالنه ب

  . استادش بودتمصادف به سالروز وفا

 بود، ی داشت، گنج جوانمردی نسواری که کاکه غنیري ناپذاني پاثروت
 و روانش یکي به نشهي همست،ي آن جوانمرد که نود سال زادي. نه گنج زر

  !با روان عموم گذشتگان شاد باد

*  *  *  
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  ی اهللا شهرانتي و نگارش داکتر عناهيته

   ١٣، شماره "لمر " هي نقل از نشربه
  

  ي و پور غني نسواري از غنيادي
  ست؟ي کی نسواریغن 

 خان باشنده باالحصار في عبداللطۀد در خانواشي پمي قرن و نکي بًايتقر
 تي آن هنوز در کوچه ها، خانه ها و جمعۀ آمد که آوازاي بدنیکابل، طفل

 کابل ی در قطار کاکه های خاص و عام بر سر زبان هاست، در جوانیها
 یعبدالغن.  رفتی مشربان شهر به حساب مري از فقیکي یري پاميو در ا

 چوک کابل ی از کاکه هایکي یواندر آوان ج" ی نسواریغن" مشهور به 
 ساخت چنداول و کمربند و شال یشمي چپن و دستار ابریو. رفتيبشمار م

را " ی موره دوزیشال ها " گرينوع د" یپتک" و " ی خانليخل " يیشانه 
 مسلک کاکه ها داخل اي و تي که در جمعیدر آن زمانه ها کس. دي پوشیم
 از یغن.  ها بودیونت با کوچگ محله و معاتيثي او حفظ حۀفيشد، وظيم

 سرپرست کوچه و ی و بميتي ی زنان، بچه هاوهيآن جوانان بود که به ب
 یبرا.  کردی نمغي دری مادی بضاعت خود از معاونت هایدوستان ب

 داشته یداتي عاۀ الزم بود چشمد،ي همه مصارف برآني اۀ از عهدنکهيا
شاه گنج در اصطالح ( شاه گنج ی اجاره دارقي از طری وداتيعا. باشد

 کابل و ی بندرهاۀ، نمک، نسوار و اجار) گفتندیآن زمان گمرک را م
 حدود نود یعني کردي می زندگی که غنیدر زمانه ها.  آمدی بدست مرهيغ

 حکومت یعني وجود نداشت، ی سرکاری موضوع قراردادهاش،يسال پ
 نياما نخست. کردي مهي تهدي خوش خررت خود را به صواتيخود ضرور
 عي وقت اعالن شايۀ از طرف بلددي بود که شای شمس١٣٠٤بار در سال 

 ی نسواریغن.  خواستندی مواد طرف ضرورت قراردادهي تهیشد و برا
 خود را ی مراجعه کرده و بعنوان مقام مربوطه داوطلبیسي نوضهيبه عر
 ی شاهکي ضهي نوشتن عرۀاگر چه در آن زمانه اجور.  کاغذ نوشتیرو

بود " بسته واال " اي کاکه و صاحب بسته و ی نسوارید، اما غن بوسهيپنج پ
 به مشت اش آمد ی کابليۀ برد و پنجا و دو روپبيو هم خراج، دست به ج

 پول ني ای از اعطاسي نوضهي داد و طبعًا عرسي نوضهيو همه را به عر



 

٦١ 

      ديوان پور غني

 نکند که الي خی متهم نشود و کسنکهي ای رفت، معهذا برارتيگزاف به ح
 مراجعه کرده و حالت رزاهاي مسي خورده، به رئبي فرضهيصاحب عر

 نوش جانت، م،يبرو بچ: "  در جواب گفتی که بود شرح داد، ویرا طور
  ." دارداري ها بسی کاکگنياو از ا

 چند سي نوضهي داشت که عرمتي بود و پول چقدر قی زمانه هاچه
 ني چندنديو گی که مدي را خری آن عالوه کرده و خانه ای باالگري ديۀروپ

 و دي گزاف بفروش رسانمتي آن خانه را بق،ی بدوران شاهش،يسال پ
  . داشتاتي حی شمس١٣٥٠ ی مذکور تا سالهاسي نوضهياغلبًا عر

 سال تمام بدون مهمان در ٧٠ ی ال٦٥ َمرِد با جود و َکَرم در حدود یغن
 مهمانان ی وۀ در سفرشهي نان صرف ننموده بود، هميی خود به تنهاۀخان
  .تعدد دست دراز کرده اندم

 در حدود نًاي بود و تخمزي نی حال ُگلباز مشهورني در عی نسواریغن
 هم ی مراقبت آن طبعًا باغبانی هزار و پنجصد گلدان گل داشته که براکي

 هزار قفس پرندگان کي در حدود ی ونيهمچن. استخدام کرده بود
 عالقه داشته زي نیقي حال به موسني در عی نسواریغن. خوشخوان داشت

 دسته ساز هم کي ی و زمرد پالو وی چاماقي در محافل قشهيو هم
 اري حسنه داشت و خود ُرباب را بسۀبا اهل خرابات رابط. کردياشتراک م
  . نواختیخوب م

 هم شعر ی و حاضر جواب بود و گاهفي حال شخص ظرني در عیغن
 ی سال زندگ٩٠ الجسه بود و بعد از ی شخص بلند قامت و قویغن. گفتيم

 ۀ چشم از جهان بست و در مقابل دروازی شمسی هجر١٣١٩در سال 
  .دي خود دفن گرديی آباۀ باالحصار و مقبریخون

 قرار یگي در همسای پورغنري سطور با شادروان عبدالقدني اۀنگارند
 یو.  ها و بهره ها برده امضيداشتم و از صحبت آن مرد پر معلومات ف

 از ی شمس١٣٥١ معلومات را در سال نيد که ا بواني بواياز شاعران ش
اکر و دانشمند برجسته  در مجله او اخذ داشتم و مرحوم غالم عمر ش

  . مذکور چاپ کردندالبس" لمر"

 ی به شما باقیراثي که بعد از مرگ چه مدمي پرسی مرحوم پورغناز
 لباس را از دي بامي نمودی کفن او را مۀ سررشتکهيموقع:  گفتیماند؟ و
 به ضخامت یزي او را جستجو کردم چی هابيمن ج. ميدي کشی متنش
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 آن نوت باشد، ۀ همدي شامي بدست آمد که فکر کردی خشتمي  نکي بًايتقر
 است که در آن ی ویبي که جونک جميني بی ممي کردروني بکهي وقتیول

 از یباق.  اشعار منتخب درج شده بود که تا حال هم به تصرف من است
 گل ی های پرندگان خوشخوان و گلدانیهمان قفس ها پدرم یتصرف ها

 مقدار محدود آنرا خود کي شده و هي به دوستانش هدکي کيبود که آنهم 
 همان ني مانده و ای از پدرم باقنيکي دانه ارهزار کي نيهمچن. حفظ کردم

 کرد، ی را با آن چراغان میلي حوی است که در شب مهمانی هانيکيار
 کابل ی و جلوس پادشاه که بازارهای تولدین ها جشیمخصوصًا در شبها

 ني قرار داشت با ای دکان پدرم که درست مقابل پل خشتشد،يچراغان م
 شهر، دکان پدرم ممتاز ني تمام دکاکاني و در مشدي ها روشن منيکيار
 ها ی اجاره دارري نسوار و سایاگر چه پدرم از درک اجاره دار. بود

 بمصرف قي همه را در راه رفیل وآورد،ي بدست میثروت سرشار
 ی برادي از مردم است و باست،ي پولها ازمن نني که اگفتي میو. ديرسانيم

 شي را در پاراني بود و راه عو اۀ فلسفني اقتيدر حق. مردم صرف کرد
 ی بی مرده هایبرا. گرفته بود و عمر خود را در بذل و بخشش گذشتاند

 انيدر م. داديا برهنه لباس م سروپمانيتي ی و برادي خریکفن، کفن م
  : هم موجود است کهتي بني ایاشعار و

   مفلسمی نام دارم ولیغن   طال و بباطن ِمَسمبظاهر  
 سراج  الملت حضرتي شب چراغان، اعلکي که در کردي قصه مپدرم

 را شي شده، دستهانييمن فورًا از دکان پا. به مقابل دکانم توقف کرد
 نامت دي کرد و پرسی دکانم اظهار خوشنييسراج الملت از تز. دميبوس
  : من گفتم قربانست،يچ

   مفلسمی نام دارم ولیغن    طال و بباطن ِمَسمبظاهر  
 پدرم یبرا) ستي نادميپوره ب( دوصد دانه طال ايسراج الملت هفتاد و  
 زي سر پادشاه شکر همه چراتي شوم من از ختي پدرم گفت فدادند،يبخش

 از پدرم گريد. هر من است که عرض کردم مسجع ُمکي نيدارم، اما ا
 ی که بخشش سراج الملت را گرفت و کسدي گوی می اما کسدم،ي نشنیزيچ
  . کردابا ديگويم

 شهي بوده و در دودمان شاعر پمي و قدلي اصی های از کابلی نسواریغن
 قصاب کوچه يی و سودای سالک باالحصارافته،يو سخن پرور پرورش 

باشند، و با مرحوم ملک الشعرا استاد عبدالحق  ی از اعمام پدرش میا
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 رزاي مشي سرشناس بود و کاکاۀسندي داشت که پدرش نوی کاکازادگتابيب
 یغن.  داشتی سردفترۀ ساالر عهدبيعبدالوهاب در دفتر پروانه خان نا

شادروان .  مانده استی دو پسر و سه دختر باقیچهار زن داشت که از و
 یپسر دوم و) يیدر غزل سرا (دليک ب شاعر سبی پورغنريعبدالقد
 آن مرحوم بقلم خود در ۀ در باری سلجوقنيعالمه استاد صالح الد. است
و چون با پدر مرحوم و ... « :  نوشته اندني چنی عنوان پورغنیمکتوب

 جاي آن مرحوم بی دوستلتي داشتم که فضیکي مشرب شما معرفت نزدريفق
دوستدار ... ل بوجود آمده است  از آن مرد صاحب دینرفته و مرد فاضل
 ني ا»ی شمسی هجر١٣٤٨ سرطان ٢١ ی سلجوقنيشما صالح الد

  . و از آن مطلب فوق را آورده استدهي سطور دني اۀمکتوب را نگارند

 سروده ی نسواری را به مناسبت وفات غنی اهي جمال، مرثقي شااستاد
  :مي خوانی منکيکه ا

  حسرتا  دون  وایاي از دنفيح
    جز  خداايماند بدن ی نمکس

  یستي    نی  آخر   بکورونديم 
    ذرات  جهان  گردد فناجمله

     خلقِري مرد نامداِر   پريپ 
  اءي بود از مخلصان  اولآنکه

  ی  و با سخا  عبدالغنهوشمند
   کاکه وضع خوش نمایدي سفمو

   وعشرت ساخت صرفشيعمرخودباع
   ها پارسای  همه  وارستگبا
   امدهي د مانند او کمديوسفم
   رفاقت  با جوانان  آشنااز
  دورفتي داي دنی های ثباتیب

   محنت سراني شعبان از هشتم
   سؤاِل سال فوتقي از شاکردم
   فرزند او بر من دعاتاکند
  في حفيو گفتا ح) یآه (ديبرکش

     گدای ناي  ماند  بدنی غنین
  ) نشر شدهسي روزنامه ان١٣١٩، سنبله ٢٢ در شماره هي مرثنيا(
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  )١٣١٩ -١٢٣١" (ی ماما غن" مشهور بهی غنیعبدالغن

   کابلۀ چهار چت– ١٣١٧سال 
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  موالنا  قربت

  
  ظيتقر

  

 برجسته و ی از شعرایکي" یغن"  متخلص به ی خان پور غنريعبدالقد
 یروي و واقف پمياکثرًا از کل.  استابي ني و مضاماني بوايبا اقتدار و ش
 و عباراتش نيري شیکلماتش همگ.  را نشان داده استتشينموده موفق
 اتشي تازه در ابی نو در اشعارش موجود و معانني مضامن،يمالحت آئ
 و هي اگر چه در اقسام شعر، موجد افکار عالشيطبع رسا. تمضمر اس

 چون آب صاف لشي در انشاد غزل، می است، ولقهيمخترع انظار دق
 نزد هي عالی با معاناتشياب.  و گهر آبدار در آن بحر، فراوان استروان

 مقبول و رتي بصۀدي بدباي زني و اشعارش با مضامکدستيارباب ادب 
 عشق و تشي دارد که از هر بتي حدود هزار بدر بًايتقر. ن استمستحس

بناء .  ناب در آن هم آغوشی صهبا و مفيسوز در خروش است و ک
  . چمنني ای گلهانين است و گلچ مست جام سخشهيهم

 دو ی و صهباداي در خزان هم از طبعش پی معانی بهار گل هاشهيهم
 ما تمامًا از اتي همه نظرنياگر چه ا. داستيساله سرتا پا از کالمش هو

 ی مبرهن است،  ولزشيگفتارش بصراحت روشن و از کالم سحرآم
 و مي بمان اشعار آبدارش ساکتۀ سخن نگذاشت که در باریقدرشناس
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 ۀوي مالحت، خانه زاد اوست و فصاحت شالحاصل. مي کناري اختیخموش
  .گفتار او

انصاف .  الطبع، صاحب جود واحسان استمي اش، کری بر شاعرعالوه
و چون .  اش تابانهي اش ظاهر است و مروت از ناصنهي سیاز صفا

  : کنمی خود ختم سخن می رباعني ندارد، بایانيساحت وصفش پا

    استی  به  نزد همه اهل معنامروز 
   استی غنفيما ز توص" یغن "وانيد       
   ميآوردازي ندنشي به دامسال

    استیان مستغنــهم اـ مازــي ز نکنيل       

        
   ١٣٥٩ زاني م١٩ گذرگاه ، – کابل      

   قربتني محمد امريم                                          

                          

  

  
 موالنا  ی باشد، استاد گرامی نمچمداني من هقي را که الفي و تعرظي تقرنيا

 آن ابراز لي  رادرذشي خوقياز لطف شان  تشکرات عم. قربت فرستاده اند
  . باشدوانمي ثبت دادگاريدارم، تا يم

  ٢٢/٧/١٣٥٩ – ی غنپور
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  هواهللا

  ! "ي پور غن" ي دانشمندم شا غلدوست
  

  ! طبع سرشار و مبتکر و ژرف و بلندني گفت به اکي تبردي با راشما

 مشرب ري و چون به پدر مرحوم فقدي هستی شاعر و عارف و صوفشما
 آن ی دوستلتي ها خوش شدم که فضیلي داشتم، خیکيشما معرفت نزد

  . از آن مرد صاحبدل بوجود امده استی نرفته و مرد فاضلجايمرحوم ب

 شهيهم" نظر " یم صاحب عارف جناب آقا محترم من جناب حاکبرادر
 را که بر دوش ی درفش بلند و آسمانني ای کنند ولی میشما را معرف

 و ني درفش رنگني معرف شما است و مخصوصًا که درني بهترد،يگرفته ا
  . شده استمي معرفت و عرفان بوضاحت ترساتي شما آیبايز

 سرشار ۀحي خوش وطبع موزون وقری که صدادي و بسرائديسيبنو
  .ديدار

   استیاري ی آنکس را که بر خاطر ز عشق دلبرهر
   !  کار و بار خوشی گو بر آتش ِنه، که داریسپند

  ی سلجوقنيصالح الد:  دار شمادوست

  ١٣٤٨سرطان  ٢١      

  

*  *  *  
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  ! بزرگة عالمحضور

 جسارت است که خود را در حال ذره بودن چمداني بر مِن هگرچه
  م،يالمتاب نمانمودار مهر ع

  ،» آفتاب جهان آراستتي خاصی که ذره پرورني از ااما«

 زي دانم تا چند غزل ناچی می سفر زنده گني موقع را پر بها ترنيا
 نامدار لسوفي آن خسرِو ُملِک ادب و سخن و آن فشگاِهي را به پشيخو

  . دارمميوطن تقد

 تابان، وجودشي و فلسفه وجود ذی که نه تنها در قلمرو معانیخسرو
 شکافند، ستاره گان ی که انسانها دِل ذره و فضا را میبلکه در عصر

  در آسمان علم و دانشش در جوالنیهاني چون نظام کد،ي و جدقيعلوم عت
  .ستا

 جهان ُگل افتخار و مباهات بسر خواهم داشت و عالم عالم ُسنبِل جهان
 یر ان دانا سر و پا پسند خاطی بی هادهي چکنيمراد در بغل، تا اگر ا

 ی آن عالمه یري را از نظر روشن ضمی اصالحايعصر واقع گردد و 
 پر ستي و متاعاني پای بستيدولت" یپور غن"  البته بر د،ي نماجابيزمان ا

  .گاني تر از گنج شازشار

   رستنتستي ن،ی بحر تا  ُگهر نشونيز
  ستي کرانه ادني رسشي قطره را بخوهر           
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  : ی غن پورزي غزل ناچنکيا

  ستي نازي کس که ُعجز پرور و اهل نهر
  ستي راز نی که دانای دانستي بوعلگر

   صعوه هم هوس آهنگ آرزوستپرواز
  ستي و باز نني جهان بر شاهجوالنگه

   رموز صورت و صورت رموز عشقرتيس
  ستي خوش و زلف دراز نۀ بچهریُخوب

   را رقابت خسرو عجب نبودفرهاد
  ستي نازي شاه و گدا امتني عشق بدر
   راکنواختي ی نبود زنده گلذت
  ستي و فراز نبي آور است ره، چو نشرنج
  "یغن"  کشور سخن چو نبود اهل دل در
  ستي نازي که در قلمرو محمود ایمثل

*  *  * 
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   استمي تقدي پورغني برادرم آقاخدمت
 قي را نوشته وتحّسر عمی رباعني ای مرگ فرزند دوست گرامنسبت
  . دارميبراز مخود را ا

    قربتی مولوالحاج

  

   نه مرا مرگ تو پهلو بشکستتنها
  چو زانو بشکست" یغن" تا قدم سر
   غلطم که از همه اهل سخنی نین

   برد و بازو بشکستبي و شکآرام

 سروده اند، با تًاي  صنعت رجوع راجناب استاد قربت، مرثی رباعنيا 
 . اشعارم کردمواني درج داديتشکرات ز
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  ي به مخمس پور غني عشقرشعر
 
   جسم و جانم داده اندی عدم در ملک هستاز

   داده اندگانمي وافر رای نعمت هانوش
   و آنم داده اندني ای ره بنده نوازاز
   جهانم داده انداني که عشق خوبروتا
   تکلف نقد عمر جاودانم داده اندیب

***  

   ُمهمل و افسانه استیتي و دار  ساز گريگ
   سر و سامانه استیدل ما ب ني تجمل ابا
   نکردن همت مردانه استاي با دنليم
   دردانه استی بی ما ذوق بقا غوغاشيپ
   داده اندانمي سخن خضر بمي در اقلتا

***  

  ستي نفي از جرم و گناهم حدمي امی قوچون
  ستي نفي بارگاهم حی حاجب و بی جهان بدر
  ستي نفي و کالهم حی پوشی نباشد پاگر
  ستي نفي از مال و جاهم حیه گ بهری همه ببا

   گنج روان طبع روانم داده اندعوض

***  

   ماستی سوداشتني با خو،ی از مشترميعار
   ماستی سِر زانو نهادن گردش صحراسر
   ماستیناي و می بغل دائم دِل پر خون مدر
   ماستی از محتسب پروای و نخي از شی غمین
   مغانم داده اندري نشان درگِه پتا

***  
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   نبودی جهان جز وهم و اوهامیگان زنده
   نبودی غفلت آبادم بجز ناماري ددر
   نبودی گناه و در صوابم جرم و انعامدر

   نبودی سرانجامی بالي جز خی هستوصف
   داده اندانمي سود و زۀشي غلط اندبر

***  

  یاز توکل متکا دارم غن" ميعشقر"
  ی دارم غناي بورمني فقرم نشطالب

  ینوا دارم غن صد يی نوای وجود ببا
  ی از عشق و منت از خدا دارم غنیهمت
   عجز طبع آسمانم داده اندني زمکز

***  
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  از صوفي عشقري    
  شخص سخنور بود" یپورغن"

   ُدّر و گوهر بودانشي بجمله
  ني و متني کالمش نمکطرز
  ني حزتي و دل چسپ چو بدلکش
  مي سخن برده ز نطق حکیگو
  مي با سلی همسررسدشيم

  ني غزلهاش به صائب قرسبک
  نيقي ی ماست از وءیمنصف

   روانش چو روان من استتيب
   غزلش مرهم جان من استهر

   ورا خوانده استوانيد" یعشقر"
   و نشان مانده استظي به تقرگفته
   کتابني اگر در کف تو اافتد
   بود خوب، مکن انتخابجمله

***
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  ی من چامه بهر پور غنۀ خامۀسرود
  
   زبان بَودنيريکه شاعر ش" یور غنپ "

   ز انسجام چو آب روان بَودشعرش
  ی خوبان بدلکشی ابروتي چو بتشيب

   مصرعش چو قِد دلستان بَودبرجسته
   اقتفا کندمي و سلمي و کلدلي باز

   نازک و شوکت نشان بَودالي خدارد
   مای سخن از اقربایاست ب" یپور غن "
   ز قلب صاف مرا قدردان بَوددانم
   ستوده دارد و اوضاع با شرفلقُخ

   جوان بَودکي صفات چو او ني باکمتر
   ِز اخالص دل بمندهي قصکي است گفته
   وجود من نه سزاوار آن بَودکنيل
   غِم جهانندي نبشي به عمر خواربي

   جمله حادثات زمان بر کران بَودوز
   سطور سرودم بوصف اونيا" تابيب "
  د ناتوان بَوني نزدش ازادگاري تا

  
   ق١٣٨٨ محرم الحرام سنه ٤ شنبه سه      

  ١٣٤٧ حمل سنه ١٣مطابق            

  بيتاب              
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 شاعر معاصر، ی پورغنیکه مظهر اخالص من است به آقا  قطعه شعرنيا
  .شعر شناس و شعر دوست و هموطن اهدا شد

  ٥٣ یجد ٢٣      

  ي وجوديدريح        
  

   ماستنايکه شاعر روشن ب" یپور غن "
   شکر دهن بودی طوطشي طرز خودر
  ادگاري است مي و سلمي صائب و کلاز

   پاسدار کالم کهن بودامروز
   بروزگارنيري شی معانصورتگر

   عشق و وفا کوه کن بودستوني بدر
   شعر راستي بت پرست معانستيعمر
   و غزل برهمن بودتي بِري به دحاال

   زنده اشاتي ابکري ها به پمضمون
   که اندر بدن بودستيوشن جان رچون
   روان اوتي بۀ شستی هابيترک
   و صاف چون گهر اشک من بودتابان
   و تازه اشني پر حالوت و رنگاشعار

   ذقن بودبي را بکام شوق چو سما
   شود چراغ کالمش بدوره های کگل
   در جهان شعر و ادب انجمن بودتا
   دلکش به شعر اوی معانیکيبار
  کن بود زلف تابدار شکن در شچون
  "یدريح " ني خونۀدي او بدتي بهر
   بودمني اري دقي تر از عقنيرنگ

   همچو مهر و فروزنده همچو ماهرخشنده
   اهل سخن بودۀدي او بدآثار

*   *      *  
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     روزگارباني ادري شهی غنپور
  اري دني طبعت در ای هم ترازوستي نکس

  ی کشور سخن امروز گشته ئمحمود
  تو دارد افتخار شعر به ی عنصرصد
  زندي لوء بحر طبع ترا بوسه ملوء
   و غّواص روزگاری شکاف کنايدر
   ُگل بتارک طبعت اگر نهندلياکل
   دارد آنکه در قدمت زر کنند نثارجا
   کندی تو رقص مۀ ترانۀ نغماز

   غاراني خانقه عابد ماني میصوف
  غي و مو نظر و شاعر بلالي خنازک
  ر مهر تابدای سپهر شعر توئاندر

  في هزار حني حق بۀدي نداشت دگردون
   درت غباری به مژه روفت ز پاورنه
  ريست دل پذ ا بس که شعر دلکش تواز

   چو گوشواردي نماشي بگوش خوعارف
   مملکت عشق نهمتني گزعزلت
   وقاری زکی رفعت ادب الستعنقا

   چون تو پوراوردي بدان پدر که برحمت
  ادگاري ی ماندی به جان تو که زواحسن

  

      ١٦/١٠/٥٤  
  غالم محمد شورش دهاتی         
   کابلرآباديساکن وز      

*  *  *  
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  مخمس از كالم زارع

  شاعر معاصریبر غزل پور غن      

    

   قانعی است  بجودضي سرچشمه  فعشق
     قانعی   تقوا   همه  با  ذکر  سجوداهل
    قانعی اهل جهان گشته بسوداني پوکهين

    قانعیه  نمود  بی  از  چشم  کبودشدم
   قانعی  شدم از  چشم کبودی نمودبه

  

    کبابدهي  رِه  عشق  تو  گرداني  پوگرم
   غم خورد و نه خوابچي ندارند بدل هزان

    پر آبدهي  دی  همگیقي بازان  حقعشق
   عشاق  هوس گرم کباب اند  و شراببزم

  قانعی و به دودی همانم که به دردمن

  

  ُبَوَدم  سوز و گداز  در دِل  شبها  ی  بکتا
  ازي  بَود عرض و نچارهي دِل بني اخواهش

   توان گفت که معشوقه بَود بر سر نازیک
     عمر  درازۀ  زلف  تو  و  وسوسۀرشت
    قانعی  بندان  محبت   بگشودعقده

  

    نشودتي  عشق  تو  آخر  به حکاۀقص
     نشودتي  اندر  دِل  عشاق   حمازانکه
     نشودتيست  نها  عشق  دراز  امنزل
     نشودامتي  رخت  تا  به  قی  تماشااز

    قانعی آرزو چون چشم حسودۀديد
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   عشق همانست  که در مشرب ماعزت
    بزبان  مطلب مادياي ساز  است و نسوز

   جز درس  محبت دگر از مکتب ماستين
   عشق نگهدار که در مذهب ماحرمت

     قانعی   محبت   به  دروددردمندان

  

  ندي  سوداني  بازان  همه اندر سِر  اقعش
  نديماي   عشق   ترا    پيۀ  چسان    بادکه

  ندي دِر دل بگشاالتي   خی   تمنابه
  ندي صحراني همه بس را همه ااني جووصل

  قانعیودي که چو مجنون به قیکوجنون

  

   که  اندر غم عشق تو گرفتارم  و بسمن
   مثِل مِن زار گرفتاِر تو  کسنبود
   گشته ام  و گوش  به  آواز  جرسرمنتظ
    فرِّ  هوسی غم  دولت  و جاه  دارم  و ننه
   قانعیعشقم  و  با بود  و نبود"  یغن "

  

   و نهارلي  که بود  لعتي  قانون طبهست
   قرارستي جهان  بر سِر باد است ورا ننيک
  چکنم وصف گل و باغ و بهار" زارع " گفت
    عاشق   زار   نباشد   دگر   ازمي  تسلريغ

    قانعی  امر  تو با  ذکر  و سجودۀبند
  

*  *  *  
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  از طبع مهربار استادی پورغنري مخمس که بر غزل حقنيا
 واني ددي قادگارًاي افته،يتراوش "  نظر" محترم   نظر محمد خان 

   .شد
    یچوک ده بور١٣٤٦اسد           

  
   في حی بکامرانشتي حصول معنشد
  في حیگانيشد به را عمر پدر نقود
  في حی اگر رفته را ندانیري پبه
  في حی مفت رفت ز کف فرصت جوانبه

  في حی زنده گانامي موقع اخجسته

***  

   ما همه مبذول شد بکار دغلتالش
   راه ز َللی ما شد بسودني دوسبک
   است که در عمر ما رساند خللتزلزل

   مراد و َاَمليۀ ذوق ماند نه سرمانه
  في حیگاني گنج شا از آنالي خبجز

***  

  ابي دری به خّرمی روزه عمر جواندو
   حرص و آز بهر ره و رهگذر مشتابز
  ابي بهره باري به جلوت و خلوت ِز یهم

   خوش است عهد شباب،ی است عشق جوانخوش
  في حی و ندانی که اهل خرد باشعجب

***  

   سوزدی فراق که در دل نشست مغم
   سوزدی اگر مو برست مدهي دانيم

   سوزدی چه پست میائي زهد راغچر
   سوزدی به زاهد تقوا پرست مدلم
  في حی به بد گمانزشي رفت عمر عزکه

***  
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   است اگر چه همه ِز روز نخستمقدر
   و توکل شود شکسته درستی به سعیول

   سستیازي نی بی قوت بازومساز
   به دولت جستی زنده گتي عافکهيکس

  في حی گشت در اندوه جاوداندوچار

***  

  ی دانی مکي که نالتي به ضعف خنظر
  ی آهیزني شعر منهي به آئچرا
  ی راهیروي مدي و به تقلی رسینم
  یبه ُملک سخن گرچه صاحب جاه" یغن "

  في حی نشانی بمي عمر در اقلگذشت

* * *  
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  هوالقدير
  اندر شعرای عصر از فيض ازل

  ا به غزلدستيست خداداد غنی ر

  ای خسته غنی کابل و کشميرست

  ممتاز به سوز غزل و ساز مثل

  

   قمری١٣٨٧ رمضان سال ٢٢خسته، شنبه مولوی کتيبۀ 

   شمسی١٣٤٦
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  نسبت مرگ فرزند پور غني
  وکيل ابن پور غنی شد به غربت

  که گيرد ز علم و هنر روشنی

  چو پايان تحصيل و پايان عمرش

  سر آمد به هم از جهان دنی

  همی غرق فنا شد به کيف

  به بازی فگند آبش به تيزی

  به تاريخش از روی افسوس خسته

  "مرد وکيل ابن پور غنی"بگفتا 

  

، مولوی خسته١١٣٤٧  
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دوست گرام عنايت اهللا شهرانی غزلی از عبدالقدير پور غنی کابلی را 
  : هديه آورد و نام شاعر قافيه جواِب مرا ميسر کردناز جانب وی بم

  

  

  زم به هزاران دل و جان صبح بهاراننا
  داِغ سيۀ اللۀ سرِخ َدَمنی را

  نازم به سپيدِی کبوتر چو خورد تير
  شرط است صفا مشرب خونين کفنی را
  نازم به کسی کاو به يکی مصرِع رنگين

  بفروخت همه دولِت دنيای دنی را

  

*  *  *  

  

  شادم که يکی دوست يکی تحفۀ نوروز
  ی راآورد بمن ثمرۀ شيرين سخن

  که پيموده بسی دامن پامير" شهرانی"
  آورد به من ُحقۀ مشِک ختنی را

  شار شدم از قدِح ميکدۀ فقرسر

  را" پور غنی"از شوق چو خواندم سخِن 

  

  ١٣٥٤کابل، نوروز 

       روان فرهادی        
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  ی پورغنري همسرعبدالقدی غندلخواه

  ١٣٦٢سال 
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  اتيغزل
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   ترارــي زخم شمشردــي گميد تعظــر بصــس
  راــ ترــيدم ناوک تــ مقرــي خديرآــ بدل

   امکان وجودستيرد را نــاد خـ آبوسعت
  راــ تريدــان آهنگ تقـر زبــ گدي نمایم
   شودی درد و حرمان می از عقده هاازي نیب

   تراريبر چنگ آورد زلف گره گ که هر
  نتاني مس طني رونق بازار اشدي مگرم
   تراري اکسري تأثداشتندي خبر مگر
  ستي گل زخمت گر آشوب خزان را کار نبر
   تراري آب شمشواني اند از آب حداده
  "یـور غنــپ "ی کنیدلها مــش را بــ آتکار
   ترارــي شبگاديرــ فی کسزدــيرانگــ برـــگ
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   ترای رخ نکوندي شهر چو بامام
   تراید ساله آرزوــ بطاعت صدـده
   نافه سرنکشد مشک آهوان ختنز

   ترای بورـياند عبـرســر بــ اگاــصب
  ی ناله ام پس از عمرۀ قافلافتين
   ترایوـ گم گشته راه کی کاروانوـچ
   دل کردمی خرد عقده هاري به پیشب
   ترای جهان گفت چنگ موی گشاگره
   عمر کم چه خواهد کردني که درتمريبح
   ترای ستم زده ام ذوق جستجودل

   دانمگاني اگر بدهند مفت و راجهان
   ترای سبوۀ جرعکي دولت یبها
   بخشدیکه هر غزلت جان تازه م" یغن"
   ترای آب خضر مگر شسته اند گلوبه

*     *     *  

   شد مرای عقل و خرد چون تنگنائعالم
   شد مراینمائ جنون نازم که آخر رهبر
   نداشتی نقشی در بساط زنده گهايرکيز

   شد مرايی مخمل از تأمل خار پافرش
   داشتمی هوس آباد دل هرجا سراغاز

   شد مرای بالئی و هنگامه آرارفتم
   زلفش ره گِم ذوق و مرادم کرده بودشام

   شد مرای صبحگاهدي بناگوشش اماز
   کشد ناز اجابت را دگری ما کۀنال

   شد مرای تو محراب دعائی که ابروتا
   طفل َاشکم را بصد سوز و گدازدميپرور

   شد مرای عشق آنهم کدخدائاري ددر
   "یغن" رمز قناعت را ی معندمي رستا

   شد مرای فقر ما بال همائیايبور

*     *     *  
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   تا جلوه گر شد گلستان رارخش
   گشت برپا بلبالن راامتيق

   چمن گشتی تا رونق افزاقدش
   انداخت سرو و باغبان رابهم
  شي خورتي جذب حسن عالم حز
  ان راــ داد دوران زموقفــت
  انمـرگ نازش آن چنــ مابانــيب
   عمر جاودان راري خضر پکه
   صاحب اثر اشکم براهشنشد
   کاروان راني اري گشتم امیبس
   محشریتا دامن صحرا" یغن"
  را ان آنـ کند دامی می کاــره

  

   

  

  

  
 بود، در خانه واقع افشار ١٣٥٣ عصر پنجشنبه که روز آخر سال اين غزل را

  . سروده ام
  
  
  



     

١٠٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  

   تو بس ساخته سرمست جهان راچشمان

   مغان رای و کوکدهي در مبربسته

   دلم رامي حسن تو اقلی گرغارت

   جهان رازي باد چنان کرد که چنگبر

   در بدل جان بخرم ناز ترا منگر

  س گران را زده ام جنی که بمفتشادم

   به بهار هوس عشق بتان رفتعمرم

   آشوب خزان رایدمي دی نمکاشيا

   بقا دو جهان در لب لعلستکهيجائ

   خردان رای هوس آب بقا بباشد

  دمي که شود نسبت قد تو ندیسرو

   چمن در چمن باغ جهان راميگشت

  است" ميکل "بيشعر تو تعق" یغن" چند هر

   کجا طبع جوان راري سخن پکنيل

  

  

  



 

١٠٧ 

      ديوان پور غني

  

  

  
  
  
  

   رایاني خوش باري در جهان عشق بنازم
   رای و ادا پرداز شوخ نکته دانسخندان
   در گداز داغ و حرمانستی آباد هستغرور
   رای مهرباناري بخت بي کز نصنسازد

   رای و آنني شوق مال و جا دارم نه ذوق انه
   رای فقرم جهانۀ کنم با کلبی کبرابر
  عشق اري در دی کس مَخر از جنس زارنباشد
   رایاني جز زدمي ها بار امتحان کردم ندده
   و مرشد و فقر و فنا گشتمري درگاه پیبس
   رای آستاندمي دل ندی وفاني تسکبه
  ستي رنج و ناکامني گردون رهۀ خانتمنا
   رای داراالمانۀ اندر قناعت گوشبجو
  هاست دني طالع اهل وفا نقشش رسنيجب
  ا ری گم کرده گاناني آشاراني دي ما گوئز
  ج اوــان شکنــه زلفـــد آشفتــ شهــچ
   رای تاب دل دهد همچون من آشفته گانکه
  یمرد نيدرملک سوزدل نباشد بعد از "یغن"

   رای بعد مردن پرتو افروزد جهانغبارم
   استزي ودالونيريازبسکه ش"یغن"تيغزلها
   رای دهانني مصرعت چندکي کندیزيشکرر

  
*     *     *  

  

  



     

١٠٨ 

  

  

  

  

   هم بکام مایرزو آکي نشد هرگز

   که دشمنست فلک بر مرام مایگوئ

  اري نه لطف بمي مهر دهر گشت نصین

   ناتمام مای به زنده گحسرتا وا

   شومی بدارم اگر خاک می از تو کدست

   ماامي پني بسنگ تربت ما اباشد

  رسدي مقي تحقيۀ به ُپرس، پاآخر

   جفا و جور تو احترام مازاهد

  ستيعالم يی ما گوی زنده گانۀ پردهر

   دو جهان هر درام ماشي نمادارد

   ز خود رودرتي و حدي برآی از خودمحو

  گردد خرام ما" نهيآئ" روبرو به تا

  اهل درد را" یغن" ز شعر ماست راحت

   نهفته است مگر در کالم مادرمان

  
  نهي آئوسفي ی به استقبال غزل آقا– ١٣١٧ حوت

  

*     *     *  

  



 

١٠٩ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

   همدم ما غم کس نشود جز غم ماروز

   ما بود که شد همدم روز غم ماغم

  مي سبکبارتر از باد بهار آمده اما

   هم نشود صرفه بِر شبنم ماآفتاب

   بردشمي ز بس از خوی چشمی آهووحشِت

   جنون از رم مای شد دامن صحراتنگ

  ی بکامم روزدهي مهر نگردی بچرخ

   قد خم ماۀ شرمندیشدي اگر مکاش

  ديش را نکی ما منت احسان کسدست

   ما دولت ما همت ما حاتم ماعزم

   بود کنون دانستمیکي یري و پیطفل

   از هوس هر دم ماني و ای از بازآنم

   نشد بهره ور ذوق جهاندهي غم ددل

   گذشت عالم ماريچون عالم تصو" یغن"

  

  ١٣٤١سنه         

*     *     *  

  

  



     

١١٠ 

  

  

  

  

   مامي و بازاری از آوارگان کوین

   ماميزار از آن مستان غول مردم آین

  ی واال همتني کز تمکمي همان رندما

   مامي منت را ز جام جم نبرداربار

  مي الفتاري وفا از پاک بازان ددر

   مامي زاد دودمان عشق سرشارخانه

   دل باشد متاع من به بازار جهانسوز

   مامي سان سوداگر آه شرربارشمع

   چنُگل مژگان نرفتی رفت و بالعمرها

   مامي گرفتار کف خوبان چو مرغ نودر

   محزون بودی در کشت شبابم حاصلبسکه

   مامي کاری الله میري خشک پني زمدر

  "یغن " شمي پرور خورتي جهان از بس که حدر

   مامي را دارواري نقش در و دصورت

  

*     *     *  

  

  

  



 

١١١ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

   مااني اگر دهد بجهان کس بفرصت

   عشق ُبتان در زبان ماثي حدباشد

  اگر وفا فروش مهرم و سودگوهر

   خبر ز ارزش جنس گران مای بیا

  مي و بهر سر که سر زدمي در که در زدهر

   نشد در زمان ماافتي اهل درد کي

   امل که رهبر راهم نشد چه باکخضر

   جوان ما چو بود همعنان ماطبع

   بالستۀ تاب زلف بر سرم هنگامهر

   زند آتش بجان مای رخۀ جلوهر

  ستيل حشر اگر ز ُحسن ُبتان بزم محفتا

   عشق بود داستان ماني نشیکرس

  "یغن" نازپرور هوِس دل شدم تا

   مااني تمام به نقص و زی زنده گشد

  

*     *     *  

  

  

  



     

١١٢ 

  
   مااني آشی گلی بسته شد به پاتا

   ساخت دست خزان بوستان ماپژمرده
   نبودیخودي جنون و تاب و تب بشور
   ز دفتر راز نهان ماۀ صفحجز
  یکسي داغ بعمر سوختم ازه  بس باز

   مزار ما بود از استخوان ماشمع
  شي جلوه گاه ناز چنان رفته ام ز خودر
   نتواند نشان مای سراغ مرتي حکه
  ستي سعادت فسانه امني هما و فرِّ
   نقد ماست دولت طبع جوان ماتا
   هنوزگراني دۀ قافلدي ماه رستا

   در رباط هوس کاروان ماخوابست
  "یغن "ی زنده گی کجست آرزوريت

  خطا شد نشان مامي هدف زدیعمر
  

  
*     *     *  

  

   بسر امشبدي فکر سر زلف تو آتا

   سحر امشبامتي نشود تا بقترسم

   سو ُخلش عشقکي پهلو بخار هوس، کي

   امشبشتري مگر بستر من ناندهيرو

   عضو تنم شعله زن عشق و مراد استهر

   تن من مگر امشبدهي گردآتشکده

  یصال ودي غمش رفت به امیشبها

   ذوق وصالش شدم از بد بتر امشبدر

*     *     *  



 

١١٣ 

      ديوان پور غني

 
   که روز و شبش وحشت و َرم استی زنده گنيا

   الم و هر دمش غم استی لحظه اش بسهر
   غمکش وصالکي غصه خوِر دولت و کي
   کجاست گر اوالد آدم استی غم دلیب

  ستي چو سرو کمال مراد نی گآزاده
   درخت پر ثمر هر جا بود خم استشاخ
   نبودی زنده گتي رموز عافمخمل

   که طومار صد حم استاستي فرش بورنيا
   عشق که جوالن همتشی گدانازم
   و حاتم استدوني از هزار فرباالتر
   دهراميتا ق" یپور غن" نغز اشعار
   دفتر ُبتاِن جهان همچو خاتم استدر

*     *     * 

    ماستني ُبتان که سر خط لوح جبمهر
   ماستني و دشي کاه،ي دراز و چشم سزلف
   لب که شعله زن خلق عالم استاقوتي

   ماستني ز سوز دٍل غم گزۀبتخان
   سرو قد که سرکشد در گلشن مرادهر

   ماستني آفت قرامت،ي قۀهنگام
  مي کرده اامي ای بسکه خو به تلخاز
   ماستني ز خوشه کشان زمیکي کوهکن

   آرزوی بر کف است جام جوانتا
   ماستنينت ره خضر از قطار مردم مکو

   خاتم استی دلکشم همه طغرامضمون
    ماستني کار سوار نگی معانديص

   که هم تکاور ناز تو گشت دلزاندم
    ماستنياش زق ازۀ عمر خضر رشتصد

  "یغن" عمرت مشو ی نامراددلتنگ
   ماستني ما ز بعِد َدِم واپسآغاز

                                    *     *     *    



     

١١٤ 

   پرست تستیا نقد لب م بقآب

   جهان صفت چشم مست تستۀخانيم

  مي جان ستاناي ی نگاه چه جان دهکي از

   اهل محبت بدست تستاتي و حمرگ

   اتنهي فروز صبح ازل چاک سپرتو

   بگو که شام ابد در شکست تستزلفت

   عشقبي ُبتان و نهی و جفایرسوائ

   روز الست تستۀبينص" یغن"پور

  

*     *     *  

   پرست ُتستی لب مشيقدر ز ک را یم
   جهان صفت چشم مست ُتستۀخانيم
  مي جان ستاناي ی نگاه چه جان دهکي از

   و نبود اهل محبت بدست ُتستبود
  ازل چاک سينه ات  فروز صبحپرتو

  زلفت بگو که شام ابد در شکست ُتست
   دشت عشق سپاهانی صد هزار ترکدر
   کند کار شصت ُتستني که دلنشیريت

   دلیاي تا حرم کبرنهي سی نااز
   گسست ُتستماني پۀوي گداز شآتش

   مغان و مسجد و بتخانه و کنشتريد
   در که سر زدم سخن از بند و بست ُتستهر

  رسوائی و جفای بتان و نهيب عشق
  پور غنی نصيبۀ روز الست ُتست

  

 اگفته ام، ديگر تمام غزلهايم  ب" پور غنی" تخلص کامل بااين اولين غزليست که 
  .می باشد" غنی"ص تخل



 

١١٥ 

      ديوان پور غني

  

  

  

   مرغ چمن شالق آرمان منستۀنال

   گلستان غارتگر جان منستني گل اهر

   که گردد جلوه دار بزم ُحسنی روئی پرهر

   آباد دل شمع شبستان منستالي خدر

   چمنی چشم بلبالن و رنگ گلهاموج

   هجرانش چراغان منستکي شب تاردر

   و غم خانه زاد دودمان عشرت استآفت

  روان از طبع خندان منست اشک ذلت

   رفت و جهان را حرص و آز آواره کردیمردم

   عصر و دوران منستی بالی و خود خواهبيع

   غزل هر مصرع من مرهم داِغ دلستدر

   منستواني دتي گان هر بدهي شوررتيغ

  "یغن" پربها لعلم ی بدخشان معاندر

   منستداني گر بمی گوهر شناسصاحب

  

  ١٣٥٦ عقرب – کابل

  

*     *     *  

  

  



     

١١٦ 

  

  

  

  

  

  ست؟ي را ندانستم که چاي دنراز

  ست؟ي معما را ندانستم که چنيا

  ی دی امروز و مالمتهاسوز

  ست؟ي فردا را ندانستم که چساز

   شد بپاامشي از قامتي قصد

  ست؟ي و باال را ندانستم که چقد

   چشم و نگاه فتنه گرآفت

  ست؟ي دوتا را ندانستم که چزلف

  اب عهد شبی و خود خواهیطفل

  ست؟ي را ندانستم که چآرزوها

   تالش دولت و مال و منالدر

  ست؟ي را ندانستم که چجاي بحرص

   در جهان ابهام بوددمي دهرچه

  ست؟ي را ندانستم که چاي دنراز

  

*     *     *  

  

  



 

١١٧ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

   ستي انجمن باقبي شمع ترا زهنوز

  ستي جان مرا ذوق سوختن باقزهنو

   مرغ آرزو به قفسطپدمي مهنوز

  ستي به پر زدن باقشي دل به هواهنوز

   دلمی نغمه سرا است پرده هاهنوز

  ستي ساز جنون تو در بدن باقهنوز

   نگه اشکي ز ی کند عالمدي صهنوز

  ستي کش مکش زلف پر شکن باقهنوز

   داردی لعل لبش نوش زندگهنوز

  ستي عمر خضر را به طعنه زن باقهنوز

   سزد به بازارشی ناز فروشهنوز

  ستي حزن باقۀو کلب عصر آرزو که

   بلبلۀ و نغمی ناله قمرهنوز

  ستي چمن باقني خوش طراوت در اهنوز

  شي خویدلتنِگ نامراد" یغن" مشو عبث

  ستي جهانت اگر سخن باقاتي باقز

  

*     *     *  

  



     

١١٨ 

  
   ما سخنستادگاري جهان در
   لوح مزار ما سخنستشمع
   نکو باشدی ما معنعشق
   غمگسار ما سخنستدلبر
   و فرزندماري ی سوداستين
   ما سخنستاري و فرزند و آل

   بکسب دولت و جاستدمي دهرکه
   دار ما سخنستهي پادولت
   و بستان و گلشن و چمنمباغ
   و هزار ما سخنستبيعندل
   در آسمان ادبآفتابم

   مدار ما سخنستنوربخش
  یري و پی جواننشناسم

   خزان و بهار ما سخنستکه
   مرا ذوق خانه و جاهستنه
  القراء ما سخنست داریکو
   و ذوق عمر ابدواني حآب
   ما سخنستاري متاع در دنيا

   لب خوبانۀ بوسلذت
   دل داغدار ما سخنستبر
  ی نوشان جام دوران گوباده
   بند خمار ما سخنستنشئه
   گذرگاه کاروان جهاندر
   شکر نثار ما سخنستبار

   بعشق ُحسن سخنآنچنانم
   پروردگار ما سخنستیگوئ
   خاموشمين" یغن" مرگ هم بعد

   و گرد و غبار ما سخنستخاک
  
  

  ١٣٤٠ قوس – کابل
  



 

١١٩ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  ستي نی از آن عمر که صرف رِه جانانفيح

  ستي نی شمع شبستانی از آن دم که دمیوا

   زندان ابدۀغوليب است چو جانگداز

  ستي نی سخنداناري گر بجهان قسمتت

   دل را چو به بازار مراد آوردمجنس

  ستي نیدان که آمد بسرش گفت که چنهر

   رضوان باشدۀ دان اگرت روضدوزخش

  ستي نی را که در آن سرو خرامانیچمن

   سبب تهمت غفلت بخرابات زدندیب

  ستي نیباني آنجاست که در آن پاره گرغفلت

  شعر خوشت کابل را" یغن" ساخت اصفهان

  ستي نی ظفرخانفي حی عصر ولصائب

  

   ١٣٣١ سرطان

  آب متي آباد حضرت شاه والضي در مزار ف

  

                                                                                                       

جهان   کابل در عصر شاهی و والی صائب اصفهانرزايظفرخان ممدوح م* 
  بود



     

١٢٠ 

  

  ستي نی تو ُحسن چمنی ُحسن دالراجز

  ستي نی و شکنچي سر زلف تو پچي پجز  

  ستي نیتو ما را وطن ی نقش کف پاجز    

      . . . . . . . . . . . . . .  
  

   دلشدگان استی بسی مو جاۀ رشتهر

  ستي نی بجهان انجمناني زلف نکوجز  

   دورانيی سخن گوداني بمامروز    

  ستي نی سخننيريشاعر ش" یغن "مانند      

*     *     *  

  
  ستيدائــأن آن گـــ که شولــــکجک

  ستي چو شود کاله شاهواژون
   چو هوس به عشق گرددبتنس
  ستي خدائني و استي بنده گنآ

   گشتمري و مري درگه پصد
  ستي که همه فن و کذائدميد

   در ره عشقدهي مردم دچون
  ستيـــائــ ز آشنمــي گهــانــگــيب
  بي صبح شباب تا شب شاز

  ستي همه درد نارسائدردم
  درتــاز قــــ نغمه زور و سرــــه
  ستي نوائی آخر کار بدر

  گرچه شهرها گشت" یغن "شعرت
  ستي او کجائدي که گوستي نکس

  
  ١٣٣٨ثور           



 

١٢١ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

   و جام هم گذشتی گذشت و ذوق میمست

   دل خود کام هم گذشتی پرستعشرت

   جانسوز صبح دمۀ هجر و نالیشبها

   هم گذشتامي دور چرخ گردش ادر

   و غرور حسن که با ما چها نکردناز

   گذشت که هرچه کرد سر انجام همرميگ

  ف و تاب زلچي قد و پامي قۀهنگام

   تپاند دل که ز آرام هم گذشتچندان

   برفتنستمي سوار دهر که داابلق

   رفت اگر شام هم گذشتدي امصبح

  "یغن" دم که گشت مهر ُبتان مهر دل زان

   عام هم گذشتۀ ام ز محکمی نامبد

  

  ١٣٢٩ في مزار شر-خانه تخت طاق  

  

*     *     *  

  

  



     

١٢٢ 

  

   نوشتبانهي از آن روز غر منسرنوشت

   مآبانه نوشتی قضا عشق ترا عالکه

   فلک داد به ُحسن تو فروغکهي زمانآن

   عمر مرا صورت پروانه نوشتسجل

   استاراني آباد جهان داغ ز هوشغفلت

   نوشتخانهي مرا بر در متي بني اديبا

   بودیشاني دلها ز پرتي و جمعزلف

   شانه نوشتيۀ که در ناصستيثي حدنيا

  ع ديوانگی و رمز جهان آگاهيستوض

  کته را به مردم فرزانه نوشتنکاش اين 

  ستي رمز جهان آگاه عريانی ماوضع

    فرزانه نوشتاين پياميست که ديوانه به

   چو فرهاد به عشقدي جاوۀ نشد زندکس

   خود را نه نوشتۀ بخون خودش افسانتا

  ی چنان بود غنشي مشربم از خووسعت

   نوشتگانهي ب آشنا نام مرا در صفکه

  از صلح گل و وسعت مشرب نامت" یغن"

   در کعبه، برهمن به صنم خانه نوشتخيش

  بس جوش حالوت که بگفتار تو بود" یغن"

   نوشتگانهي از خود و بی غزلی سرودتا

  
  ١٣٣٨ زانيم



 

١٢٣ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

  

   بهشتی رفتن کوی آرزوی که داریا

   بهشتی سورودي ره می بهار زنده گاز

  ستيان وارسته گ جهی بستن از هوسهاچشم

   بهشتیاهوي سبب افتاده زاهد در هیب

   طلبی دارتي تعلق دور شو گر عافاز

   بهشتی عزلت بود پهلو به پهلوۀگوش

   شدم مغرور ذوق جنت حسن و جمالتا

  (*) " بهشتی افشان گذشتم از سر کونيآست "

   شد سحرالشي که در فکر و خیني دوشخواب

  ت بهشی خوشتر از بوی بودادي مبسترم

  "یغن" ز اشعارم، زدي چمن لعل و گهر رصد

   بهشتی ما را مگر آبست از جوگلشن

  

  

  

  

  
   شدني تضمی مصرع از شوکت بخارنيا *



     

١٢٤ 

  

  

   نداردیاباني ما بجنون
   نداردی کوه و دامانفغانم
   خراباتري دارم از پیثيحد
   نداردیماني و اني عاشق دکه
  ی سر فرو بر قبله گاهارمين
  دارد نیباني محراب گرکه
   رای حاصل سوز و ساز زنده گچه
   نداردی شمعت شبستاناگر
   از مسجد طاعت چه حاصلمرا
   نداردیباني محرابش گرچو

  زدي عقلم خنده مري بر پجنون
   نداردی است و دامانفلکتاز
   ناز و آواز بتان رابنازم
   نداردیماني کس طبع پشکه
  دي را بگوئشي مستان کوهيس
   نداردی عشق پرساناريد
  زدي بر نخی ما نوائمرگب
   نداردی با غم نواخوانیگل

  ی تا ابد در رنج هستبماند
   نداردی کو دست احسانیکس

  نازم غرور کشور عشق" یغن"
    نداردی ذلت و شانبي عکه
   دمي عشق داريرفتم د" یغن"
    نداردی آنجا شاه هم شأنکه

  
  ١٣٥٢ سنبله –کابل  

کرده اند و به عوض دو فرد اين غزل را در روزنامۀ جمهوريت سانسور 
  .سست از خود آورده اند



 

١٢٥ 

      ديوان پور غني

   بردري که تدبستي عشق نه راهسفر
   بردري تقدۀ سرپنجۀ برد قوگر
   جنونمي در اقلمي بصحرا زده گانسر

   بردري به زنجغامي که پستي نیقاصد
   که خاک رِه آنی مغان جوري از پهمت

   بردري ز اکسري که تأثستيائيميک
   نشود تا محشرشاني از حال پرفارغ
   بردري عقده از آن زلف گره گی دلهر

   نگاهِري چشمت، نه از تی از آهوترسم
   بردري از دهن شدي که صستي غزالکان

   کابلدي و آزديخ (*) ی از خاک غنحسرت
   بردري اگر شعر مرا جانب کشمکس

  
  یري کشمیمراد از غن * 

*     *     *  
  

   تا آن ُبت نامهربان ُبرددلم
   بردانيزو را از م آرجهان

  نشي قامت ناز آفرخرام
   را ز جان بردامتي و شور قشر

  لگونشي از نگاه نیبمست
   هفت آسمان بردی را سوالميخ

  دني زلفش را شنیتهايحکا
   گوشم لذت صد داستان بردز
   در چنُگل چشمش چنان رفتهوس
   برداني مرغ را در آشني شاهکه

   دادۀ تا خضر ذوقم جلولبش
  ر جاودان برد ز عمميتمنا

   راه عشق خوبانستي خوش راهچه
   توان بردی ره ره بهر در منيکز

   چشمشی های  پرستیرا م" یغن"
   مغان بردري مسجد بر در پز



     

١٢٦ 

   کردزاري عاقبت ما را ز خود باي دنمهر
   کرداري بسودا داد و دل در آفت بسسر
   طول امل کو را بسگالند خداۀرشت
  ار کرد سر بسر افگۀ از گرمي و پادست
   شدمی چون سبزه نثار مقدم گل مکاش

   کردواري سر دی خارني تا چنباغبانم
   خبر از راه آسان جنون بودم به عشقیب

   ره را بمن دشوار کردني از عقلست، کدادم
   کردن راز ناموس وفا را نارواستفاش
   چوب دار کردمي منصور را تسلسخن نيا

   را نازم که ما را در هوسگاه جهانعشق
   حسرت و صد کار ناهنجار کرد ازازي نیب

  "یغن" کس َمَخر بودم ی تا نام و ننگداشتم
   بازار کردني مرا منظور ايی رسواجنس

  ، شهر فيض آباد١٣٢٥جوزا      

*     *     *  

   من ز بلبل بگذردی گر گل نوابشنود
   تو از گل بگذردی گل روندي ار ببلبل
   هوادارم خرام قامت ناز تو گشتتا

  از منت بار توکل بگذرد همتم
  ستي رزم عشق نداني پا و سر می هر بیجا

   تغافل بگذردري کزو تدي باۀنيس
   نشدی ام جوالنگر صبح بناگوشناله
   عمرم در سواد شام کاکل بگذردکاش
   را که در راه طلبشاني ان مرد پرنازم

   چو زلف از موج سنبل بگذردازانهي نیب
  داشت نی دگر معنی هستۀ هنگامال،ي خجز

   صد تجمل بگذرداي ی گدهي بصد ژولگر
  "یغن "زمي صفاهان سرمه را بر خاک ره رصد

   چشمان کابل بگذردهي با سکهي دمکي
  ، شهر غزنی١٣٤٠



 

١٢٧ 

      ديوان پور غني

 

 

  

  

   گذرداني دِم عمر که در عشق نکوکي

   شاهان گذردۀ از عشرت صد سالخوشتر

   دلردي کز لب جان بخش تو تا گۀجرع

  ذرد گواني حۀ از هوس چشمازي نیب

   نکند زخمش بهامتي صبح قمرهم

   را که از آن خنجر مژگان گذردۀنيس

  گفتي گل بشکفته به شبنم مکي یسحر

   هان گذردکي همه عشرت ما و تو به نيا

   دار خلقت ُحسن بودنهي بهشت آئصد

   گلشن اگر آن سرو خرامان گذردیسو

   ستم عشق مباشلي از آفت سغافل

   گذرد ده ها مرتبه طوفانی وادني درکه

  "یغن" لجن زار فساد روش غرب در

   بر زده دامان گذردني آن را که از انازم

  
   کابل– ١٣٥٨ سنبله

  

*     *     *  

 



     

١٢٨ 

  

  
  
  
  
  زدي که آن سرو خرامان ز جا برختا
  زدي زن و مرد جهان نام خدا برخاز

   بخشدني را که قدش عشوه و تمکیکشور
  زدي از پادشه، ذلت ز گدا برخعزت
  گر پرده کش ناز شود ُحسنش اۀجلو
  زدي برخاي شرم ز رخسار حعرق
   به گلزار رخشهي تا فکند ساکاکلش
  زدي سعادت ز هما برخمني حرمت
   مستش چو شود فتنه گر دور زمانچشم
  زدي سما آفت و از ارض بال برخاز
   نگه زاهد راري هدف تدي نماتا
  زدي جبر و قضا برخۀ دلش وسوساز
  بش خبردار شود لذت جان بخش لگر

  زدي حسرت ز لب آب بقا برخخضر
  "یغن" در ره عشق از سپر کرک بگذرد

  زدي اگر از دل ما برخیري شبگآه
   فوالد بود بر جگر اهل جفاريت"
  "*زدي اگر از دل ما برخیري شبگآه

   عشق ُبتانی دل و آررزوی و سوداشور

  زدي از سِر ما برخیک" یغن" بمرگ هم تا

  

  

  
   شاعر استادداشتي  * 



 

١٢٩ 

      ديوان پور غني

  زدياز دل ناکام خ محبت
  زدي از دلبر بد نام خوفا

  دي آرزو را خوش متازسمند
  زدي آالم خی هر گامش بسز
  ندي گر بباهشي زلف سهيفق

  زدي بهر نماز شام خبصبح
   و زهره رقصدی سازش مشترز
  زدي جام خی کو صدای بزمبه
   چشمش بمحشریاز مست" یغن"
  زدي آشام خی خوش گر رنِد مچه

  ١٣٤٠ سال – درتالقان

*     *     *  
  زدي ری مستانه می اشک ساقدهي از دچرا
  زدي ری مخانهي مني اواري غم از در و دچرا

   افسون زاهد رفتۀ مغان در حلقري پچرا
  زدي ری ممانهي ساغر و پی هر جا آبروکه
   گلشنني در نواسنجان ااربي حال افتاده چه
  زدي ری گشته دام و دانه مگري دادي صکي که

   مای باغ آرزودهي گردنيز بس آفت گز
  زدي ری تابانه می ناگشته، برگ و بار بخزان

  ی ارمانفي مراد دل نشد تشرشبستان
  زدي ری اگر پروانه می شمع آن عمریبپا

   جویاري ري تقدۀ دام زلف آن از پنجز
  زدي ری فوالد را دندانه مۀ شانوگرنه
  ی شاخۀ و نشد مرغ دلم آسودري پشدم

  زدي ری ما را النه م باغبان از بسکهستمگر
   کشان عشقی ُدردني حال ااي خواهد شد خداچه

  *"زدي ری ممانهي باده در پی که ساقیني تمکبه"
   بازارني دریآه از کساد گوهر معن" یغن"
  زدي ری دهد شعرت اگر ُدردانه می ارزش مکه

  ١٣٥١ور ث
  عشقری* 



     

١٣٠ 

  
   که نام و نشان ما باشدتا

   عشق شأن ما باشدصفت
  ی شور مجنون وی کامتلخ

   داستان ما باشدسرخِط
   پرداز داغ دل چو شومشعله
   افسانه خوان ما باشدشمع
  ی شبمي گوهر فشان ناشک
   ما باشدگاني شادولت
   که سر کشد ز چمنی نهالهر

   آهنگ جان ما باشدغارت
   های مضمون و خلق معنجنس
   کاروان ما باشدمحمل
   استدي نقد عمر جاوسخنم
  باشد ما اني ما در بخضر

  ی جهان دل آرائکي و یريپ
   طبع جوان ما باشدضيف
  "یغن "ی رزمگاه زنده گاندر

   ما زبان ما باشدخنجر

*     *     *  

   مهر مه وشان حسرتم چنان باشدبه
   آسمان باشددي خورشی ذره در پکه
   سوز ستتي دهر عافی زنده گنشان

   نشان باشدی نام و بی که بی آن مردخوش
   کام ان کس باد ابد مفتشي عغرور

   نکته دان باشداري روز و شبش في حرکه
   استاني حادثات جهان جمله وقف نسز

   عشق که طومار و داستان باشدريبغ
  ستي عشاق رمز آگاهۀ نالینوا
   دل جرس آهنگ کاروان باشدفغان

  دي دلبران جوئی و کوکدهي مبخاک
  نشان باشد" یغن" بعد مرگ اگر از ز



 

١٣١ 

      ديوان پور غني

  
  

  
   داندیا پروانه م راز جهان عشق رفقط
   داندی دگر را او نه مزي از سوختن چري غکه
   عقل و خرد بارآور رنج و عقوبت بودره

   داندی موانهي مردم دقتي را در حقجهان
   آخردي کشی برسوائی عشق گل انداممرا

   داندی افسانه مني که ای از بلبل باغبپرس
  یري و راهب دخي شد مراد من، نه شیري پنه
   داندی کو مشرب رندانه م آن کسمديمر

  
*     *     *  

  
   مانددهي ما ناچدي و گل اممي گشتريپ

   مانددهي ذوقم از گلستان وفا نادچشم
   عقلم چاره پرداز دل داغم نشدبکر
   مانددهي ام افتدهي راز جهان در دۀپرد

   رفتهودهي ما چون رهرو گم کرده ره باشک
   مانددهي ام اندر فغان آباد غم نالناله

   گردون نبودۀ به حرمان خانشي آساازس
   مانددهي آخر چو معشوق نگه دزدحسرتم
   ُبتانی روۀ پرست قبلرتي شدم حتا
   مانددهي اسالم برگردۀ ما از قبلیرو
   دلیدنهاي هجر و از طپیدنهاي کشاز

   مانددهي سِر شورکي عهد شبابم حاصل
   ُحسن و عشقاريترک د" یغن" َقَدر کردم هر

   مانددهيچيوبان گردنم پ شکنج زلف خدر

  

سانسور کرده و " تيجمهور " ۀ غزل را در روزنامنيدو فرِد ا* 
  .عوضش دو فرِد ُسست از خود آورده اند



     

١٣٢ 

  
  
  
   ماندی حسن نکو نمبتو
   ماندی و هو نمی هاني ابمن
  ی در پی پاني ساقرسديم
   ماندی سبو نمني ای ز مُپر
   بلبالن شود خاموشۀنال
   ماندینم رنگ و بو ني به اگل
   اگری گدا و تو پادشاهمن
   ماندی با تو او، نمن،ي ابمن
   از جفا، بتو همی مرا کشتگر

   ماندی و آبرو نمعزت
  "یغن" فقر، یاي بود بورخوش
   ماندی رفو نمبي به عکه
  

*     *     *  
  

   جهانم داده انداني که عشق خوبروتا
   تکلف نقد عمر جاودانم داده اندیب

  ستي نفي از مال و جاهم حی بهره گی همه ببا
   گنج روان طبع روانم داده اندعوض

   نبودی سرانجامی بالي جز خی هستحرف
   داده اندانمي سود و زۀشي غلط اندبر

  ستي دردانه ای بی ما ذوق بقا غوغاشيپ
   داده اندانمي سخن خضر بمي در اقلتا

   ماستی از محتسب پروای و نخي از شی غمین
  نم داده اند مغاري نشان درگه پتا

  "یغن" از عشق و منت از خدا دارم یهمت
   ُعجز طبع آسمانم داده اندني زمکز

  
*     *     *  



 

١٣٣ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

   عشق ُبتانم کرده اندۀ ازل آواراز

   جهانم کرده اندی آرزوهانامراد

   ز اول کاشتندیدي تخم نومنمي جبدر

   با داغ و حرمان، الله سانم کرده اندپرورش

   سرو چمانیت ن گشبمي نصی گل باغین

   بشکسته بال بوستانم کرده اندیقمر

   دل را بچنگ باز مژگان داده اندۀصعو

   بسمل خون چکانم کرده اندمي مرغ نهمچو

   را شعله افروز محبت ساختندکرميپ 

   زاد ناله و آه و فغانم کرده اندخانه

  مي داشتی که با مور قناعت همنوائما

   کرده اندانمي سود و زۀ سبب آواریب

  

*     *     *           

  

  

  



     

١٣٤ 

  

  

  

  

  

   ُمل ساختندۀ خمار چشم مستت نشئاز
   شکنج گلبن زلف تو سنبل ساختنداز

  ختندي عرقناکت بناز آمی از رویموج
   چمنزار جهان آرزو گل ساختنددر
   حسن و عشقاري سوزان وفا را در دنهيس
   شان شور بلبل ساختندۀ نالی نوااز

  فتت پردازان عالم از نگاه آچهره
   بناز و عشوه و گه بر تغافل ساختندگه
  ی خضرونوش لعلت آب زنده گتي روخال
   عمر مرا از زلف و کاکل ساختندۀرشت
   کفر زلفبي جذبه چشم و فربي نهاز
   عاشق کعبه و بتخانه را پل ساختندبهر
   در گلزار دهردندي را بر گل چکانآب

   و کابل ساختندافزودندي بی معنجوهر
  "یغن" شعر شکوفانت  عشق رابوستان
  * بلبل خوشخوان آُمل ساختندیهمنوا
  یدري حیاز نوا" یغن" شکوفان شد دل

   خوشخوان آمل ساختندی را بلبلی وگرچه
  

  

  

  
   استريجهانگ ني در بار نورالدی ملک الشعرا،یمقصد از طالب آمل  * 



 

١٣٥ 

      ديوان پور غني

  
   ساختندني مستت را اگر خصم دل و دچشم
  اختند سني و آئشي خم زلفت به عاشق کهر

  دي کشتيباي سازان قضا تا ُحسن زچهره
   ساختندني و رشک ماه و پرودي خورشحسرت
   اندر آون شرم و خجالت آب شدسرمه
   ساختندني و سرمه آگاهي چشمت را سبسکه

  زتزي بران تغي از تتي ابروبرنمودند
   ساختندني مژگان ترا چنگال شاهچنگ
   جلوه انداز رختني خانه چني نگارصد
   ساختندنيسبت ترا با لعبت چ سبب نیب

   گانشهي قدرت پچارهي مردم ببي فردر
   ساختندنيري را اندر دل فرهاد شسنگ
   تو بودی ازل چون قسمتم وصف گل رواز
   ساختندنيپرشور و رنگ" یغن" طبعم بلبل

  ی و ده بور– کابل – ١٣٤٦ یجوزا

*    *     *  

   چندی و بدنامی خراباتی بود کوخوش
   چندیان پخته شود خام شی ز همجوشکه

   باده کشانۀ و غلغلی بود بزم مخوش
   چندی بود دور جهان دور لب جامکه
   که ز کف رفت بمفتی جوانامي اادي
   چندیامي بر دو جهان بود گر امتشيق
  گفتي ممي چنُگل زلفش بوفای شبکي
   چندی خبر باش ز مرغ دلت و دامبا
   در کام هوس شهد شودی زنده گیتلخ

   چندی دشنامی لب دلبر گر زشنود
   راهش گرددۀ عمر ابد توشدولت

   چندی هرکس به رِه عشق ُبتان گامزند
   رای هستۀفلسف" یغن" خواند عمرها
   چندی سخن پوچ ز سرسامدشي دهمه



     

١٣٦ 

   چندی گشت تلف در رِه خوبانی گزنده
   چندی عمر عبث رفت به آرماندولت
  ی بدوران شباب و مستراههي بذوق
   چندیشانيان پر زلفۀ در کوچبرد
   عشق و مرادۀ از آن روز که در مدرسآه
   چندیباني هم سبق پاره گرشدميم

  ابي خلوت دل را دری طلبی متيعاف
   چندیاراني صحبت ۀ ز غفلتکدنه
   آفت مجو از بوم و بر کشور عشقريغ
   چندیراني که دارد دِه وستياري دنيا

  گشتميم" یغن" گلستان جهان کاش در
   چندی سرو خرامان سان در قدمسبزه

*     *     *  
   چندی رِه عشق زدم دست بداماندر

   چندی جادوگر و رّمال و دعا خوانشيپ
   صبحشدي همه با ساز و غزل مميشبها

   چندی همه با صحبت رندانميروزها
  دمي مغان گردري و بتکده و دمسجد

   چندی و مناجات به عنواندرخرابات
   در طلب مرشد کامل گشتمسالها
   چندیراني و فقراني بر در پاروزه

   را که زدم کام دل حاصل نشدمی درهر
   چندیاباني دشت و بی آواره گريغ

   هرگزدمي تو ندی چون گل روی گلکي
   چندیاباني به خاباني خمي چه گشتگر

   که رسد کوکبه خسرو عشقیهرکجائ
   چندی سوزانۀني گذارد به عقب سیم

  مي محبت گشتميسرتاسر اقل" یغن"
   چندیشاني پرميدي دی رفتمهرکجا

   نداشتلي عمر جهان متيفيبر ک" یغن"
   چندیزاني و عزاراني دني از دبجز

*     *     *  



 

١٣٧ 

      ديوان پور غني

  
   جدل آموز نمودمي و قال فقهاليق

   چندیماني مذهب و اکي بود عشق که خوش
   رفتوني همه در ناله و در شميشبها

   چندی خوبانۀ همه در کوچميروزها
  دامم انداخت عشق از آن روز بآفت
   چندیشاني بدل بست گره زلف پرکه
   او عقل و خرد ره گم آرمانم کردیپ

   چندیباني پاره گری همره شدمکاش
  ري نشد از کعبه و بتخانه و دی تسلدل

    چندیماني مذهب و اکي بود عشق که خوش
   شقاوت نکندادي ظالم صۀپنج

   چندی آن کس که به دل چنُگل مژگانخورد
  هره کش عجز بود چقدر بیائيکبر
   چندیماني مور و هد فرِّ سلهمت

  دياز بسکه غزل دلکش و دلبر گو" یغن"
  چندی امان مانده از فتنه دوراندر

*     *     *  
   رودي می دل براهني و ای ما در راهباز

  رودي می عشق جانگداز جان تباهراه
   پروردی را بسر می دو چشمی سوداباز

  ودري میاهي زلف سۀ کوچی سوباز
  ی لعل جان بخش کسی باز آرزوکنديم
  رودي می درد و آهی در ظلمت سراباز

   دشت جنونۀ شود آوردخواهدي مباز
  رودي می پناهی باري تأمل در دیب

  شي به خوی زخم جانسوزاقي دارد اشتباز
  رودي می انداز نگاهري به خود در زخود

  رتمي خو در حگانهي درد خود بني از ااربي
  رودي می و او براهميروي می براهما

  "یغن" دوران ۀ مخور از درد عشق و فتنغم
  رودي می گردون کوه غم آخر چو کاهريز



     

١٣٨ 

  
   روشن شب تارم کندۀ تا از جلوستيک

   کنددارمي با مردمان چشم بیمردم
   مستم نمودهي چشمان سهي با سیآشنائ

   کجا باشد که سرشارم کندی چشملگونين
   رسدکی اي برگشته مژگان را  خدایلعبت
   بخت نگون سارم کندني ازی که درمانتا

   جهان از دل کشمی خار آرزوهاخار
   اگر از ساکنان ملک فرخارم کندبخت
   سازگارعتي است در خوان طبنيري ششور

   ثواب سر بسر آخر گنه کارم کندنيا
   گردن کشانني اشي تملق خم نگردم پاز
   کندوارمي فشار قدرت شان نقش دگر
   امدهي هما را د خرام مورچه فرِّدر
   اگر کس بر سِر دارم کندميگوي مفاش
  "یغن" حرمانم کي تارۀ کلبنيجاگز

   روشن شِب تارم کندۀ تا از جلوستيک
  

*     *     *  
  

    کندی بدامان می شخص را دستی نمائخود
   کندی پرت و پاشان می را باال بلندموج

  ی جهان و عشرت و آواره گروزگاران
   کندی خوبان می پابوس است آنرا کهخوشتر

   برد از زاهد صد ساله آنکی سبقت میگو
   کندی خامان ممي را تسلشي گر خویساعت
   جاوداناتي اجر است، محصولش ححاصلش
   کندی ِکشِت دوران می نامکي که تخم نهر

   عجزی های اوج و ابرو دارد فزونبسکه
   کندی مماني را جا در کف دست سلمور

  
*     *     *  



 

١٣٩ 

      ديوان پور غني

  
  کندي مهي که گشت همدم ماگرهرکس     کندي مهي درد،شام و صبا گر اهلبا
   کندی مهي قبا گردي رسی دممردن    بي مخورفراي دنۀ دوروزی هستبر
  کندي مهيعصاگره گشته قامتان بخم   ديکن  ازتجسس گردون حذریريپدر
  کندي مهي آبرو و وفا گری پادر    غم گذشتريس وقارم ازسر شمشپا
  

*     *     *  
  ی هرات خواجه عبداهللا انصارري حضرت پادي به

  
   کندی می با عشق و محبت زنده گانآنکه
   کندی می جاودانی بساط عمر فاندر
   دهدی می دل را در رِه عشق الهآنکه
   کندی می کامرانشي از بهاامتي قتا

   که بر خلق جهانني بقتي اهل حقهمت
   کندی می گر بگذرد صاحبقرانقرنها

  ت ما که عرفانش هنوز هراري پحضرت
   کندی می جهاندي چو خورشهاي بخشضيف

  ی و تقوا اش بگردون همچو ماه و مشترزهد
   کندی می بعالم کهکشاندشي توحدرس
   خرمنشني اندر تصوف خوشه چانيصوف
   کندی می خسروانیري اندر فقی وفقر
   نامه اشی ساز الهی بنده گنوازين
   کندی میگاني گنجش کار گنج شاینا
   دل حرمت هر نکته اشۀتمنا خان در
   کندی می پاسبانقتي حقفي تشربهر
  روب به گازرگاه ی اگر خواهنتي طیپاک

   کندی می را به آب زنده گانتي و شوُشست
  ی شود ُگل در جهان زنده گی دانش کشمع
   کندی می پرتو فشانی ها بارد ولفتنه
  در وصف مردان جهان" یغن" گلوسوزم بس
   کندی می زباننيري طبعم از آن شبلبل

  
  ١٣٥٥ ثور ٥ پنجشنبه لي ل– کابل



     

١٤٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  آنکه دل را می فروشد در دکان حسن و عشق

  تا قيامت از بهايش کامرانی می کند

  ساران وفامگذر از خاکبی تأمل 

   ميکندجهانیذره اينجا کار خورشيد 

  وای از آن اهل دل که در گذرگاه جهان

  دبی می و معشوق تشريف جوانی ميکن

  عشق بی پروا آخر مرا به رسوائی کشيد

  محتسب خوش باد کو عشق نهانی ميکند

  در تالش پير کامل عمر ها گشتم غنی

  نغمه خوانی ميکندبهر دنيا هر که  ديدم 

  

١٣٥٣اسد     



 

١٤١ 

      ديوان پور غني

  

  
   درد بودی من مردم بدشمن  ودـــرد بـــ سۀم نگــانــ جآفت
  ود راهم ز غم و درد بۀتوش  ی شب و روز سفر زنده گهر
   نرد بودني ششدر اعاقبتش  دي که بساط خرد و عقل چهر
   دردسر ما درد بودصندل   دلم راست زداغش عالجداغ
   اشک ُگهرآورد بوددولتم   ماسترانــيرادم دل وـ مگنج
   که همصحبت آن مرد بودکاش   دختر َرز کس نداشتیمردم
   جهانگرد بوددي چو خورشذره  تب وتاب هوس افروزعشقدر
   و آخر همه شاه فرد بوداول  "یغن"که سرودم را یغزلهر
  

  ١٣٣٥ سرطان ١٦          
*     *     *  

  
  

   تو بودی در خرام قد دلجوامتي قصد
   تو بودیسوي جهان عشق در هر تار گصد
  تي تمنا از مسلماناِن طاق ابروصد
   تو بودی هوس زنارداِر خال هندوصد
   اندر جلوه ات جوش بهار آرزوجلوه
   تو بودی بونيلد بر از نگهت خینگهت
   دار ذوق آمال جهانوهي خطت شخضر
   تو بودی لعل سخنگويۀ هدواني حآب
   زلفت شامگاهاِن مراد اهل دلشام
   تو بودی روۀ گان ازجلوشهي طاعت پصبح
   فرحت آشفته گانالتي آباد خراحت

   تو بودی کوی دل افسرده گان زنده گیجا
  "یغن" ندانستمیزي شر و شور جهان چاز

   تو بودیاهوي دانستم فقط شور و هآنچه
  

*     *     *  
  



     

١٤٢ 

  

  

  

  

   تو بودی کفر و مسلمان طاق ابروۀقبل
   تو بودی آمال عشاق جهان روۀکعب
  ازي خم زلفت عبادتگاه ارباب نهر
   تو بودیسوي گندي گوی که می القدرلةيل

  بي که با عمر ابد باشد رقی کوتاهعمر
   تو بودی کوۀ عشرتگۀ لحظکي فرصت

  ناگوش توصبح عشق و آرمان جلوه گر باز
   تو بودی موۀ راه شام غربت طرخضر
   عالم بکفۀ که دارد رشتیري تقددست
   تو بودیکوي ُخلق نی بند آرزوحلقه

   جّنت صاحبدالنالتي آباد خعشرت
   تو بودی عشق از سوِني ُخلد برنگهت
   چاک شدباني گربانتي از چاک گرغنچه
  تو بود ی گل از دودمان جسم خوشبویبو
   رفته استامتي قی سبب زاهد بسودایب

   تو بودی در خرام قد دلجوامتي قصد
   گلزار عشق و مرغ خوشخوان چمنبلبل
   تو بودی ثناگوی و در آزادیري اسدر
  "یغن" غزل چندان که سهل ممتنع آمد نيا

   تو بودی قدرت طبع سخنگوقتي حقدر
  

*     *     *  

  

  

  



 

١٤٣ 

      ديوان پور غني

  
   تو بودی ما خوی آنروز که جان بخشادي

   تو بودی آب بقا مفت لب جودولت
  ی نفسحاي و مسدي خط لذت جاوخضر
   تو بودیکوي نقد لب لعل و رخ نجمله
   مالمت دادمغي دِم تنهي سسالها
   تو بودی از آن ذوق که از عشق دو ابروبس
   گرهوت  جهان آرزو در هر خِم زلفصد
   تو بودی اثر قامت دلجوامتي قصد

   کردمداي ش با بلبلی خلوتصبحدم
   تو بودی هر زمزمه اش وصف گِل رودميد

   مغانري و ُبتکده و صومعه و دکعبه
   تو بودیاهوي بهر در که زدم شور و هسر
  "یغن" احباب ی دردی برتي غم از غچه
   تو بودی سخن سوی ُمردن هم اگر روبعد

  
  

*     *     *  
  

   بودهودهي آمدن باي آباد دنبي فردر
   بودهودهيانجمن ب ني سازش ای روزچند

   سرویهاي بازار ُگالن و دلربائجوش
   بودهودهي مرغان چمن بادي و فرناله

   به کسب دولت و گه در تالش مال و جاهگه
   بودهودهي و نابودنش بهودهي ببودنش

   مجنون و رنج کوهکنۀ قصوي غراز
   بودهودهي سر منصور تا دار و رسن باز

   مرادیخاي و عشق زلوسفي داستان
   بودهودهي الحزن بتي درد و غم و بۀنال

  
  

*     *     *  



     

١٤٤ 

  
  ی استقبال شوکت بخاربه

   شودري زده زان ُحسن جهانگرتيبسکه ح "

  "  شودري  تصوۀديد ۀ مژی مانکلک
  

  
  

   شودري شهر بعشق تو اگر گزاهد
   شودري خود تۀ سر طاعت صد سالاز
  نندي چشم ترا باده کشان گر بیمست

   شودريز پ که تا دختر َربگذارند
   راهش گرددۀ خضر توشدي جاوعمر
   شودري تأخۀ اگر لحظغشي تۀکشت
   دلی آهنگ کند گر به گرفتارفشزل
   شودري تقدهي بادني در اري تدبکار
   گفتمدمي از آن روز که دتي دلجوقد

   شودفسير به تو تامتي خواب قعاقبت
  گونتي کنم گر نکنم وصف لب مچه
   شودري که ز غم ، آب دِل شیاري ددر
   وفا را نشود منزل ُگمیماي پجاده
    شودري ز صد کوه و کمر تدي امَرخِش

  ی جوی از در دولت صفتان دورنهاريز
   شودري زنجۀ الفت شان حلقۀحلق
  "یغن" جانسوز ۀ لشکر شکند نالپشت
   شودري تني از آن کس که گرفتار چنیوا
   تو در ملک سخنزياشعار دل آو" یغن"
   شودري تباش جگر تافته گان قرصبر

  غنی از شعر خوش و طبع بالغت زايت
  سرزمين سخن آخر به تو تسخير شود

*     *     *  



 

١٤٥ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

  یاصل غزل شوکت بخار
  
  
   شودري زده زان ُحسن جهانگرتي که حبس 

   شودري تصوۀدي دۀ مژی مانکلک
   رفتروني طلسم نگِه ما نتوان باز

   شودري ما پۀني آئۀ در خانعکس
   براه خطر است ما چشمۀ خانروزن

   شودري ما را ُگل تعمۀراني وليس
   گلستان چو شود عکس ُرختی افزارتيح

   شودري تصوۀني ها جوهر آئسبزه
   سالمت باشدشهي کرد سر شخوشدلم
   شودري َرز که جوان کرد مرا پدختر

   تو کنم قطع نظری توانم که ز رویم
   شودري من گر َدِم شمشۀ َنّظارمدِّ

   رانيريه شود ش جنون سرمی صحراخاک
   شودري من آهن زنجۀشي از تاگر
   نتواند که کشدنيري آن ساعد شنقش
   شودري فرهاد اگر شۀشي در تآب

   است تنمفي فکر ضعی از تازه گبسکه
   شودري زنجۀ مرا حلقی کج پادخل

   شده دلکوب مرای چرب زباننيا" شوکت"
   شودري که گلوگی خموشستي نۀلقم

  

*     *     *  



     

١٤٦ 

  
  دهدي می نه آب زنده گانیسي دم عین

  دهدي می را نازم که عمر جاودانعشق
  ستي رمز کمال زنده گی ما افتاده گشيپ

  دهدي می را قدر شکستن پر فشانموج
  ی را در جلوه گاه اشک جونهي سوز سراه
  دهدي می صحرا نشان کاروانآتش
   از خاکساران وفای تأمل مگذریب

  دهدي می جهاندي کار خورشنجاي اذره
  ی وامانده گی به همت ده که در صد پستتن

  دهدي می دولت صاحب نشانقتي عقچون
   ساز کردارش نبودی که در پی گفتارسوز
  دهدي می و افسانه خوانی بزم آرائحکم
   الله سان داغ افگند بر داغ مای بهارهر

  دهدي می از روزگاران جوانادي زانکه
  "یغن" مه پاره گان آخر ني بازار ابشکند
  دهدي می که ماه آسمانیل وصۀمژد

  
*     *     *  

  
  دي اندر شام زلفش تا درآدل
  دي گرچه صبح محشر آدياين

   چمن راشي قد دلجوخرام
  دي سازد که باد صرصر آچنان

   عشقشی صحرای حسرت سوزز
  دي پر آی بمي آرزوعقاب
   ُبردی در قمار عاشقنباشد

  دي نرد عشق آخر ششدر آکه
   ناگهان مرگم چنان دهايخدا

  دي از در آاري عاشق غافل و که
  وانيرا لذت صد آب ح" یغن"

  دي بوس لبان دلبر آکيب



 

١٤٧ 

      ديوان پور غني

  

  

  دي تو فراوان آی رودني از ددهيد
  دي قافله ها در شب تابان آشتريب

   گفتمدمي و آن صبح بناگوش چو دزلف
  دي آشاني حال پری ز پشي گشاصد
  ستي را با هوس آموختگان نسبت نعشق
  دي بطوفان آ باش که تا قطرهعمرها
   رونق بودی همه بی محمود معانبزم
  دي سخن از ملک بدخشان آازي اتا

   بوددي جاوۀزند" یغن" عشق ۀکشت
  دي آداني که از خاک شهستي صدائنيا
  

*     *     *  
  

  دي و آن گردني وقف ای گزنده
  دي صرف رِه ُبتان گردعمر
   لعل لب تو نوش نمودآنکه

  دي عمر جاودان گردصاحب
  سن ترا بمکتب دهر ُحدرس

  دي خوش خواند نکته دان گردهرکه
   بهار جمال غّره مشوبر

  دي خزان گردی بهاران بسنيک
   شود آن دلی ناصور مزخم

  دي ابروان گردري تهدف
   ام به عشق ُبتانی مستغنبسکه
  دياز آن گرد" یغن" من لقب

  
 

*     *     *  
  



     

١٤٨ 

  

  
  دي برابانمي آموز جنونم در بوحشت

  ديتنگ، پا بدامانم بر خرد آباد نيز
   گلشنمشي عزاراني دردم ز بۀالل
  دي عشق و درمانم برني داغم در زمتخم
   بودري تصوۀ خانرتي حمي کجا رفتهر
  دي بندانم برنهي آئني ازشاني صفا کیا

   امدهي خرام مورچه، فّر ُهما را ددر
  دي سلطانم برشي پم،ي فاش گوی گدامن
   نداشتی سوز آرزو رنگري دانش غبزم
  دي باده نوشانم بری مدهوشم بکوساز
  افتمي ی در ساده لوحی وارستگدولت

  دي خبر را بهر استاد دبستانم برنيا
   زلفش حلقه کردم دوستان بهر خداکفر
  دي کافرستانم برني اسالمم و زۀزاد
  شودي می بزاری دارم، نه زور و نی زرین

  دي درمانده ام، در ُملک احسانم برعاشق
  "یغن" مرگ فرزندم  است بعدنيزهرآگ
   * دي شامم برۀ گر به عشرت خانیزنده گان

  

  
 اسد ١٤ خي بتارست،ي غزل را که به تتبع حضرت اقبال الهورنيا * 

 دم،ي از مرگ نابهنگام فرزند رشکهي در حال،ی در شهر غزن١٣٤٧
 ی حاجزمي همراه دوست عزکهي بودم، موقعدهي گرداري شهر و دۀآوار
 جانب ،ی أل أل غزنوی از تربت علادهي پیپا ی خان مزارني الدنيع

 در بعد از ی غزنۀ و آفتاب سوزندمي روان بودريکبآرامگاه محمود 
   . افزود، سروده امیظهر به شدت خود دم به دم م

*     *     *  

  



 

١٤٩ 

      ديوان پور غني

  دي پس از مرگ مرا شاد کندي بخواهگر
  دي کنادي ز من ديني بی کجا گلبنهر
  ی بارمي عشق و وفاۀ بسمل شدمرغ

  دي کنادي مرا جانب صادي دوستان
  ستي هجران باقی اثر تلخامتي قتا

  دي اگر از تربت فرهاد کنی و کاوکنج
   و دلم را بربودني آن مه صفتان دمهر
  دي کنرادي عشقم و کمتر بمن اکافر

   نشود غالب جنجال جهاننازپرور
  دي استاد کنۀني غائله از سني ارفع
  ستي ما رمز جهان آگاهیاني عروضع
  دي قلمداد کنوانهي آنست که دیجا
   داند و نه علم عروضاني و بی ز معننه
  دياز طبع خداداد کن" یغن" بر نيآفر

  ١٣٢٤حمل 

*     *     *  
  دي عشق ماندم دست امدادم دهینارسا

  دي جهان بهر خدا دادم دهدادخواهان
   بشکسته بالم در گلستان مرادیقمر

  دي دهادمي بصیادي طپم در خاک و خون یم
   دبستان محبت عمرها خواندم عبثدر
  دي دهادمي راه و رسم گل رخان اراني کاش
  ستي هم چاره ناتي ما در عشق ز آب حعطش

  دي جالدم دهري که از شمشی آن آبريغ
   جوش حالوت ذره امزندي مامتي قتا
  دي دهادمي مردن گر به آن نامهربان بعد
  بيگردد نص" یغن" آن روزم داري بدولت
  (*) دي و بر بادم دهديآن بسوزان ی هواکز

  
 آخر ی غزل به استقبال غزل مرحوم محمد انور خان بسمل که در روزهانيا *

 از ارادتمندان ی پور غننجانبي اراي سروده بود،انشاء شده، زشي خویزنده گ
  . همدل استدلي حضرت بیغزل بسمل مرحوم هم به اقتضا.جناب شان بود



     

١٥٠ 

  به زور ازل آمدنم زور و سرانجام از
   به زورامي چرخ فلک و گردش ادور
   گل را در باغۀ از زور کند نالبلبل
        آن سرو گل اندام به زورۀچاري بیقمر
   همهلي با بار عالئق شده سر خخيش
   ناکام به زورۀ جرعکي بدنام ز رند
  ی را جائیکي ستي نۀ پناه بوتبه
   دگر خفته به تخت هوس آرام به زوروان
   ستمکي تارۀغولي بۀچاري بیکي
   مسِت در و بام به زورهي سدهي گردیکي
  ابي جان برلب و آبش نای از تشنه گیکي
   سر بکشد تا به تِه جام به زورگريد

  ل شده رامشگر صد نعمت و نازجاه آنکه
   صد دام به زورۀ عاقل شده افتادآنکه
  "یغن" جهان را بجز از زورستي نیمنطق
  ه زور و عزت و جاه و حشم و نام بدولت

  ١٣٣٠ حمل

*     *     *  
   است هنوزازي ارباب نۀ ات قبلچهره

   تو محراب نماز است هنوزی ابروطاق
   زبان شانه صفت وصف ترا  گفتمصد
   زلف دراز تو دراز است هنوزۀقص

   تو بادی آهو روشان رام اداهارم
   سر ساز است هنوزامتي را بققامتت

   کسی فر آقائبدي نزکهي زماندر
   لبت بنده نواز است هنوز کنجۀخند
   نبرد دور قرون و اعصاری را معشق
   است هنوزازي محمود بآهنگ اادي
    شدمیريتا دامن پ" یغن "ی جواناز
   دور و دراز است هنوزی عشق بسیواد

   نبودهي در گرو دولت و سرماتيعاف
  در تک و تاز است هنوز" یغن" باک ی بحرص



 

١٥١ 

      ديوان پور غني

  
  

   تمناست هنوزري آماجگه تنهيس
   هنوزداستيانداز نگاهش دل ش هدف
   زلفشبي من از مهر صلادي و فرشور
   هنوزساستي فغان تر ز ناقوس کلپر

  کي هر لحظه روان ره عشق است ولاشکم
   هنوزداستي نه پی رِه طوالنني امنزل
   را داشتامتي قیاهوي دوش هیزاهد

   خبِر آن قد و باالست هنوزی بدمشيد
   با دل آفت زده خلوت کردمی شبکي
   حوصله افزاست هنوزی که بسدمي دکين

   تو بسوداست هنوزی از شور و وفاسرم
   سوز و تمناست هنوزۀ حرمانکددلم
  

*     *     *  

  
   آرزو در شور و فغانست هنوزجرس
   اشک روانست هنوزۀ رهش قافلدر

  ی سررانهي پۀ باغ دل از شاخبلبل
   ُبتانست هنوزی پرداز گِل رونغمه
  المان سخن و غی حوران معانليخ
   آن سرو روان است هنوزۀ مشاطهمه
  دي و قدم از ضعف خمدي مو گشت سفگرچه

   عشق است که مرا طبع جوان است هنوزضيف
   هوس دل برداردي جمشۀاز باد" یغن"
   که ته جرعه ِز آن لعل لبان است هنوزتا

  
  ١٣٥٢حوت  

*     *     *  



     

١٥٢ 

  
  

   هنوزابانشي از آواره گردان بخضر
   حرمانش هنوزیِم صحرا سکندر ره گصد
   زلفش خوشتر و دلکش تر از شام مرادشام

   از رخسار تابانش هنوزدي صبح عرشک
   َمَخر سازد ببازاِر هوس ُدرِّ عدنکس
   آرد بدخشانش هنوزی که می بها لعلپر

   بردی ستاند عشوه اش جان می جان مقامتش
   سرو بستانش هنوزی صد محشر بپاخفته

  "یغن" راه آن  بوس خاکدهي تنها دستين
   از صفاهانش هنوزندي صائب سرمه چچشم

  
  ١٣٤١ جوزا

*     *     *  
  

   هنوزرمي صد مکر و تزوۀ در هنگامروز
   هنوزرمي همه شب در گداز آِه شبگشب

   خمدي و قامتم گرددي شد سفمي موگرچه
   هنوزرمي آن شصت ِزه گۀ کمان سرگشتچون

   نبودیزي بجز درد و الم چی هستفرصت
   هنوزرمي عذر تأخني منت ره سببیب
   گرم راه آرزوستدمي توکل هر که داز
   هنوزرمي ز غفلت از خنک وضعان تدبمن

   امل نازم جنون عشق رااباني بدر
   هنوزرمي گشتم پا به زنجري محبت پدر

  اهل سخن را راحت است" یغن "تمي هر بساز
   هنوزرمي چون تباشی گلو سوزان معنبر

  
  ١٣٥٣کابل، قوس         

*     *     *  

  



 

١٥٣ 

      ديوان پور غني

  
  

   او هنوزی نقد گل رودي امصبح
   او هنوزیسوي مراد در خم گشام
  ستي سعادت فسانه امني هما و فرِّ
   او هنوزی ابروۀ اشارکي هست تا
   دارد او بعمر ابد طعنه زن شودجا

   او هنوزی دراز و قامت دلجوزلف
    لباننيري چه رمز بوده به عشق شاربي

  او هنوز یاهوي ُمرد و هست هفرهاد
  ی عالمی نشد ز غارت دلهانيتسک
   او هنوزی طبع جفاجوزواريچنگ
   "یغن" شانه پاره پاره دلم گرچه شد چون

   او هنوزی دستم از شکن موکوتاست
  

*     *     *  
  

   کسدهي صاحب دلها ندی خوبروکي
   کسدهي ندنهاي از اگري دیزي جور چجز
  ی قاف تا به قاف جهان هر کجا رواز

   کسدهي پا ندی سر و بی بني چنیقوم
   عمرها که وعده بفردا تمام کردبس

   کسدهي و فردا نددي حشر آیفردا
   که عشق تو در شهر دل نمودی ئرانهيو
   کسدهيند (*) مايشي که در هورنيقي دارم

  اي بوریرو" یغن " دي که دی لذتخوش
   کسدهي ندباي فرش ناز مخمل ددر

  

  
 بمب اتم ني دوم اولیه در اواخر جنگ عموم جاپان کی از شهرهایکي مايشيهور* 

  .دي گردني متحدمي و جاپان تسلختي در آنجا فرو رکاياز طرف آمر



     

١٥٤ 

 
  

  شي تو شد جلوه گر خوی تمناکهيروز
  شي صفت سوخت مرا در شرر خوپروانه
   نازتی به هوادارالمي خشهباز

  شي همه بال و پر خوختي تفت هوس راز
  ستي زلفت که خدا را چه درازافسانه
  شي سحر خوی بلب آمد ز شب بجانم
    مي نمای نگه ات محضر صد دعوکي از
  شي اگر دادگر خوی بجهان روزابمي
  ی ز گناهی شدم، نی مرد ثوابین

  شي ثمر خوی بی ام از زنده گشرمنده
  امتي شب هجر توام تا به قممنون
  شي دامان تر خوی چشم ترم شستمکز
   کویدلشده ا" یغن "ی صحرائۀ اللجز
  شي گل داغ جگر خومي عرضه نماتا

  
*     *     *  

  
  في حی رفت ز کف فرصت جوانبمفت

  في حی زنده گانامي موقع اخجسته
   مراد و املهي ذوق ماند نه سرمانه
  في حیگاني از آن گنج شاالي خبجز
   عشق ُبتان و خوشست عهد شبابخوشست
  في حی و ندانی که اهل خرد باشعجب

   سوزدی به زاهد تقوا پرست مدلم
  في حی به بد گمانزشي رفت عمر عزکه

   بدولت جستی زنده گتي عافکهيکس
  في حی گشت در اندوه جاوداندوچار

  یبملک سخن گرچه صاحب جاه" یغن"
  في حی نشانی بمي عمر در اقلگذشت

  



 

١٥٥ 

      ديوان پور غني

  
  
   سِر جنگی راه صلح دارد ننه
   شوِخ فتنه آهنگاِدي بنجفا
   منزلم گممي آرزوبيغر
  رکبم لنگ دور و دراز و مرِه

   محبت را بنازمیپرستو
   و فرسنگلي پروازد هزاران مکه

   آنچنان دارد فغان دلبزلفش
   مرغ شبآهنگۀ در شب نالکه

  ستي آرزو آب روانجهان
  رنگي باز بی ادائني رنگبصد

   عمل را پر حذر باشمکافات
   ات سنگشهي دارد، ششهي سنگت شکه

   فرزند الئق کار داردوطن
   لنگکاوي اي از لغمان باشد چه
  مضمون عشق نامرادت" یغن"

   همچون راِه سالنگچي پر پبود
   در راه سالنگ سروده شده– ١٣٤٢ سال

*     *     *  

   دلی خبر ز عالم نا منتهای بیا

   دلی ز قدرت و جبروت خداغافل

   استدني بخدا وارسی خود چو وارسبا

   دلیاـر دو جهان آشنــ هی آشنادـش

  دل است ۀ رصد خاندي آسمان دصد

   دلی دور روزگار بود درنماصد

...  

   دلی او شدُه و او گدای گداعالم



     

١٥٦ 

  
  
  
  
  
  
  

   چمن گم کرده امادمي دست آموز صمرغ
   انداز و ذوق پر زدن گم کرده امیشوخ

   جنونی وحشت نازم بصحراهمعنان
   ها وطن گم کرده امی بِس آواره گرداز
   نشدمي کس محفل آرایجلوه ها کردم ول 

   انجمن گم کرده امم،يرزو بزم آشمع
   سبقني و اخر زمي عمرها خواندی مستدرس
   سخن گم کرده امی و در معنی سخن معندر

  ميتابي بی از خود رفتگاِن وادبسکه
   گم کرده امشتني را در مقام خوشتنيخو
   در سوز و گدازستي عشق و محبت نیمعن
   سمندر عمر اگر در سوختن گم کرده امچون
   دل بلندستونيان از ب و شب دارم فغروز
   چون کوهکن گم کرده امی لعبتنيري که شمن
   نشدداي پی شهر آرزو گشتم ولشهر
   را که من گم کرده امی بهائمتي قگوهر

   در کمالی نافتمي ی بمال و جاه تسلین
   بها جنس سعادت را که من گم کرده امپر
  "یغن "دلي و بشعر حضرت بري شدم پتا
  خن گم کرده ام راه سی چو نهايفي ضعاز
  

*     *     *  
  
  
  



 

١٥٧ 

      ديوان پور غني

  
  
  
  
  
  
  به استقبال از رهی معيری

  
  

   امدهيچي چو آه و ناله در هر انجمن پین
   امدهيچي که در کوه و دمن پادمي چو فرین
   چو مجنونم از آن آواره گردان هوسین

   امدهيچي پشتني سان ِگرد مقام خوشعله
   عشق و مرادی گم کرده ام در وادکاروان
   امدهيچي وطن پیوشم بسودا آغغربت

   گل ز گلزار جهانکي دست ما نشد بيز
   امدهيچي چمن پني ای سبب در سر هوایب

  ی در زنده گی لعبتدمي ندی از معنخوشتر
   امدهيچي در سِر زلف سخن پی که عمرمن
  "یغن "ی نه از عقبدم،ي دۀ بهراي ز دنین
   امدهيچيکر و فن پم بدام دلبر پر تا

  
  
  

  ، کابل١٣٤٩                                                     
  

  *     *     *  



     

١٥٨ 

  
  
  
  
  
  
  

   امدهي داني به عشق خوبروی هستلذت
   امدهي شوکت و شان دی بمال و دولت و نین

   امدهي دشاني با زلف پرکهي روئی پرهر
   امدهي دزاني دل را بهر تارش آوعالم
   که ذوق آغوش عشق و آرزوستیگل باغهر
   امدهي و دل و غارتگر جان دني دفتآ
  دي ندیرحمي بادي صۀ از پنجدي صچيه

   امدهي من در دل از آن چنگال مژگان دآنچه
  ستي خرابات محبت آرزو معذور ندر
   امدهي درگه مراد دل فراوان دني درمن
  اهي بخت سۀ هنگاماي زلف ُتست ريخ
   امدهي دباني را که در شام غری هائضيف
   نگاهري طرف تکيفل،  تغاغي طرف تکي
   امدهي از مسلمان دی نن،ي چنني ز کافر این
   سوء عصر ماستیهايني هم از دانش قرنيا

   امدهي دباني پسر را با پدر دست گرهر
  "یغن "،ی مردني سخن رابعد ازداني مستين

   امدهي دداني سخن کو را بهر جا مرد مجز
           

  
  *     *     *  

  
  

  
  



 

١٥٩ 

      ديوان پور غني

  
   امدهي نه پروانه د در بساط شمعین

   امدهي که از جمال تو جانانه دیجذب
  تي نگاه و ساز دو چشم خمارناز
   امدهي دخانهي در فراش شاه و نه مین

   الفتم نرفتی درچي به هی زنده گدر
   امدهي دگانهي بسکه جور از خود و باز

   نخوردی میناي می مستبي فرعشقم
   امدهي خانه دی را اگر چه پرشهي شنيا

   منازمي سرو سامانی ببي به عزاهد
   امدهي چو زوالنه دشي سبحه ات بخومن
  "یغن "ی به رسم سادگی کوس شاهاز

   امدهي مردم فرزانه دقي غم رفچون
  

*     *     *  
   از امروز در عشقش کبابمنه

   شبابمامي آتش ز انيدر
   شبنم صبحم به گلشنفيحر

   محبت را سحابمگلستان
  شي جستم از خوی آبرو مجهان

   را حبابمی که بحرندانستم
   جزء تنم گشتۀرازي شسخن
   اوراق کتابمستي معنهمه

   آسا فغان دادم شب و روزجرس
   کاروان را همرکابمنيکدام

   را حساب از حد فزون شدگناهم
   و روز حسابمداندي مخدا

   رایکسي آسمان ببنازم
   تنها گرد همچون آفتابمکه

  یدر درسگاه زنده گان" یغن"
   جوابمین سؤال ب خواسبق

  



     

١٦٠ 

  
  

   کافر هستمی من مسلمان نین
   پرستمی پرستم بت می مبت
  ماني و اني دی خود شناسم نین

   عشق خوبان از بسکه مستمدر
  نميرـــاز آفـام جم را نـــ جدــص
   بدستمی داد جامی مه ُرختا
  مي کعبه رفتم تا توبه گودر
  را شکستمفر  کااني توبه گودل
  نجان مکتب عشق ما را مردر
  مــم الستـــ فهیه دانـــ چدــزاه

  
*     *     *  

  
   که طبع مست و خرم داشتمیامي اادي

   عالم داشتمی پروای و ناي غم دنین
   که در جوالنگه عهد شبابی آن روزادي

   جهان ساز دمادم داشتمکي بد و نبا
   صد باد صبا بودم به گلزار ُرخشرشک
   همچو شبنم داشتمشي در هوای شوقاشک

   بودم در چمندهي بلبل شوریهمنوا
   داشتمشمي با قامت شمشاد و شیهمسر

   بوددي صد خورشري سمي آرزوني زمدر
   با هزاران ماه و انجم داشتمیآسمان

  ی شد کنده از مهر سر زلفش شبی نمدل
   و بهر خم داشتمچي از بس بهر پعقدها

  "یغن" را چو دانستم اي دنی های ثباتیب
   َدم داشتمکي سوز و کي چون شرر ی عمرکاش

  ١٣٥٢ ی جد–کابل  

*     *     *  



 

١٦١ 

      ديوان پور غني

  

  

  افتمي را بساط نا بسامان اي دنبسکه
  افتمي اباني بني وحشت سرشت ایعالم
   از ناز سروی ز جوش گل دلم بشکفت نین

  افتمي گلستان يی غم را بسکه هر سوخار
   رفتم عمرها اندر غرور آباد جاهطرفه
  افتمين  مرگ ناالاباني تر خود را بطرفه
   الحرامتي بی مغان تا وادی سر کواز
  افتمي راني سانم محو و حنهي کجا آئهر

   سازم همت عقل فلک تازم نشدچاره
  افتمي آنرا نارسا و پا بدامان بسکه
   بخش دلی را گفتم مگر باشد تسلعشق

  افتميداغ وحرمان   چون جستم جهانکين
   مغانري با زاهد پی کردمی و قالحال
  افتمي از آن ی حالی نن،ي ازی سِر قالین

   نکته را از شاعر و اهل سخنني اخواستم
  افتمي داني افسانه خوان بزم و مزي دو نآن
  ی جستم شبی مضمون جهان از فلسفحال
  افتمي نادان شي را هم بمثل خویفلسف
  دي و دانش گرچه انسان رابمهرو مه کشعلم
  افتمي راني فهم ذره اش مبهوت و حشيپ
   تا منزلگه علم و هنر عقلاري داز

  افتمي طفالن گاهي بازداني را مجمله
" یغن" داغ حرمانم ري نشد درمان پذکس
   افتمي درمان شي را عاقبت بر خویخامش

  
  

 در شهر ف،ي اهللا شرتي در راه سفر حج بی شمس١٣٤٧ غزل در سال نيا
  .بغداد سروده شده است



     

١٦٢ 

  

  

  

  

  

  

  که ملک آرزو را نابسامان يافتمسب

  ذوق طبع را پريشان يافتمپشت اهل 

  از ديار عقبی تا منزلگه علم و هنر

  جمله را ميدان بازيگاه طفالن يافتم

  صد محفل شدمهمراز بهر رمز زندگی 

  آستان يافتم  از حال د و نی ز قال زاهنی

  عشق را گفتم که ممکن جای آمال منست

   حرمان يافتم و داغ جهانچون به آنجا هم

  

  

  ،١٣٥١شب شنبه، حوت     

خوشحال مينه     



 

١٦٣ 

      ديوان پور غني

  

  

  
  
   کردمی کردم چه می بار عشقش سر نمیري پبه
   کردمی کردم چه می داغش داغ خود بهتر نمز
   همماني و اني ددي ربای را در ربود و مدلم

   کردمی کردم چه می کافر نمني با چنمدارا
   و قامت خم رادي سفی آفت موعالج
   کردمی کردم چه می درمانگاه عشقش گر نمبه
   را وقف هجران کردیتاب محبت زنده گ و تب

   کردمی کردم چه می بچشم تر نممکافاتش
   رااني جانگداز خوبرویجور و جفا" یغن"
   کردمی کردم چه می اهل دل دفتر نمیبرا

  

*     *     *  

   شدماري به عشق ی جواناز
   گل الله داغدار شدمچون

   ندانستمی زنده گراحت
   آموز روزگار شدمآفت

  ق همچو شمع مزار رِه عشدر
   جلوه دار شدمدانهي امنا
   رسوا شدم به عشق ُبتانبسکه
   شدماري هر شهر و هر دننگ
   ما در خزان حسرت رفتعمر
   هم آغوش صد بهار شدمگر

  شي آگاه ز سوز آرزوناخود
   زلف تابدار شدمگرو

  
  
  



     

١٦٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
   هر دم دل بر احوال خودمنهي در سطپديم

  ال خودم هر لحظه دنبشودي می جاراشک
   معذورداری پری در من استي نی گاهجلوه
   را ربود از من خط و خال خودماي و دننيد
  يۀ سافکني سلطنت بر من می همایا

   دارم بس بَود بال خودمرانهي در وخانه
   سان در پرتو انوار خود بنشسته امشمع
   صبح اقبال خودمشمي ُملک خوآفتاب
  ی نگرفت دامان کسیستي ام در نیهست
   دنبال خودمهي قد بمثل سادميکش تا
   راشي بهار خوی از ِمکنمي میاريآب

   ُخلد اعمال خودمشم،ي خوی دهقانگرِم
   خود گشته امۀ هنگامۀ غبار آلودتا

    را گو که من مزدور بقال خودممحتسب
   بس بَودالني دلی بر باني استداللدرس
   در کارم نباشد من که دالل خودمدله
  

  
*     *     *  



 

١٦٥ 

      ديوان پور غني

  
  
  
  
  
  
  
  

   دارمراني حۀدي هر شام و صبا دبسکه
   فروشان دارمنهي آئۀ در کوچخانه
   نازيۀ مای لب لعل تو ای تمنااز
   خوشرنگ تر از لعل بدخشان دارمدل

   من و زلفش ز ازل توأم بودسرنوشت
   دارمشاني بصد تاب و توان حال پرکه
  دي جهان کرد و بدادم نرسی رسواناله
  راوان دارم جنس فني بر من که ازیوا

   نکند زخمش بهامتي صبح قمرهم
   بدل زان صف مژگان دارمکهيداغهائ
   زاهد نشود سّد گنهۀهودي بپند

   دارمماني انسانم و خود طبع پشزانکه
   استتي بني مصرع من حاصل چندکي کشِت
   با حضرت دهقان دارمی همصحبتبسکه
  في چه حستي گر بجهان دولت و جاه نقسمتم
  ت دونان دارم کز مّنی راحتدولت
  ی از درد محبت نه نمودم گاهشکوه
   اخوان دارمیلي گرچه برخ سعمرها

  "یغن" عشق ۀ مرا هست بدل بتکدتا
   دارمماني اۀشي غم کفر و نه اندنه

  

*     *     *  

  



     

١٦٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  

   ندارمی عشق ُبتان کاربجز
   زّنار دارمۀ زادمسلمان
   ُسبحه و سجاده و دلقمتاع

  گذارم ی م،ی ِمۀماني پکيب
  امل رفت عشق و  که بای عمریدم
   عمر جاودان خوشتر شمارمز

  ستي در جهان جز سوختن نبمينص
  ارمي دکي با پروانه گان از که
   هجرش بنازم طفِل َاشکمشب
   فرزند خلف آمد بکارمچو

  ستي ننتمي طی در صفاکدورت
   وارمنهي خوب و زشت و هر آئبه
   ضعف طالع من خنده زد چرخبه
   ها کنارمی مدار بس از کجز
   خو گشتگانهي جور دوستان بز
  قرارمي بی درد آشنادل
   بسني گلزار جهان ما را همز
   جان را سپارمی گلی در پاکه
  ی زنده گانیدر غم سرا" یغن"

   که از بهِر چه کارمندانستم
   

   کابل- ١٣٤٣ثور 
 

*     *     *  



 

١٦٧ 

      ديوان پور غني

  

  
  زمي لحظه که در محشر از خاک لحد خآن
  زمي در دامنت آو،ی که کنم کاراول
   رب به رِه عشقش مغرور جنونم سازاي
  زمي ده که بگريی پاز،ي عقل فسون انگنيز

   ندهد هرگز شمع دِل محزونمپرتو
  زميگر موم تمنا را بر رشته جان ر

   کاغذ در سوز و گداز از عشقۀ شعلچون
  زمي بخود آمی گاهزم،ي بخود آویگاه
  ی نبرد سودی بارگِه نازش، زاردر
  زمي وفا رحوني جش،يکه ز اشک خو رميگ
  دي محبت را عناب لبان باماريب
  زمي پرههي ادوني داد زانبي طبهودهيب

   ُحسنم، چون فصل بهار و گلۀفتي شدل
  زمياز عمر، در موسم پائ" یغن" چند هر

  
  

*     *     *  
  
  

  اب را مانمــ اشک کبوزـــس  انمــ م را راب ــ جام شوجــم
  اب را مانمــار ربـــ تازـــس  ن است رگم ناله زار حرماهر
  انمــواب را مـــ جی بۀامــن   دلیرادمــق و ناــ عشۀ ردر
  اب را مانمـــاب تـــ تنـــآه  مـمـداز غـ گۀروردــ پکه بس
  اب را مانمـــ نقرـــي زنــحس  شميوش جوهر خوـ آغوهــجل
   ورنگ خضاب رامانمشير  ی جهان دل آرائکي و یرـيپ

   سخن مشک ناب را مانمدر  مـونــ مضمرــيعب یانــ معدر
   خوش انتخاب را مانمتيب   در بزمگاه شعروسخن"یغن"
  انمــــاب را مــــ آفتشــابـــت  وخ چمنـ بر شبنمان ش"یغن"
  

*     *     *  



     

١٦٨ 

  

  

  

   و نوش زمان را چه کنم ؟شيع   گل جهان را چه کنم؟ی تو ایب
   را چه کنم ؟ناي پر زیهست  ستــانــ تو آفت جی بی گزنده
   را چه کنم ؟اني و عگي و بخان  ام ال توــرور جمـــ نمک پمن
  ؟ ه کنمــوان را چــاتـ ندـــکالب  یردــ و نقد جان بی برفتخود

  

  

*     *     *  

  
  مي ادهي دی نشانی در بني زمی روعشرت

  مي ادهي دی را کمال زنده گانی نشانیب
   تا واگشت صد درد و الم هنگامه کردچشم
  مي ادهي دی در کف رنج جهانی هستنقد
   و عشرت خانه زاد دودمان غم ُبَودشيع
  مي ادهي دی اشک روانۀ هر خندی پاز
   نبودشي غرور آباد ساز آسادر
  مي ادهي دی توانا را بچنگ ناتوانهر
   بر عشق و محبت زن که در بزم جهانهيتک

  مي ادهي دی را در مقام جاودانی گزنده
  ستي نهودهي، فخر ما ب بساط فقر و عزلتدر
...  
   عشق رابي همه درد و ِالم نازم طببا
  مي ادهي دی مهربانیري تا به پی جواناز
  "یغن "ی کند تنگی ماباني ام را صد بیمست
  مي ادهي دی تازان دو چشم آسماننشئه

  

*     *     *  



 

١٦٩ 

      ديوان پور غني

  مي داشتی و آنني که ما هم ایامي اادي
  مي داشتی جهانکي شي و عمي جوان بودنو
   دهراِنيروي که از عشق پری آنروزادي

  مي داشتی نشانهاي نشانی بی ورادر
   تند از کنار ما مرونقدري رو ای پریا
  مي داشتی شخ کمانی هم همچون تو نگارما
   باغبانی مکن ایشاني پني حقارت چاز

  مي داشتیاني گل آشۀ در پردیفرصت
  بي برخود فریخوري ماي در لبخند دنکهيا
  مي داشتی فهم و گماننيچن خبر ما هم با

  ی از وامانده گستي ما وضعیهاينارسائ
  مي داشتی ما خواب گرانستي نیتي گجرم
  "یغن" و فراز آن بي خوبست با شی گزنده
  مي داشتی دماغ آسمانن،ي بود ای نمگر

*     *     *  
  مي داشتی که از عشقش جهانی آن روزادي

  مي داشتی آسمانني از ماه و پروني زمدر
  ی که در شام سر زلف کسی آن روزادي

  مي داشتیگاني شب قدر و برات راصد
   نازی هایني آن دوران که از مست آفرادي

  مي داشتی رندان زمان نام و نشانشيپ
   که بودم جلوه پرورد جمالش عمرهابس
  مي داشتی خزانی از نو بهار و نالي خین

   صبح بناگوشش مدامۀ اجابت خاندر
  مي داشتیبه شأن عبادت منت و بر توبر

   را نازم که با صد آفت درد و ِالمعشق
  مي داشتی عجب داراالمانشي سر کودر
  "یغن" زان همه دوران اي آباد دنبي فردر

  مي داشتی و نه آنني ای که ندمي دعاقبت
 

مصرع دوِم مطلع  دم،ي را دیري مّعی عمر، رههيبعدها که سا: حيتوض
  با اوشان توارد شد
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  مي نادان تر شدميشت جهان گی داناهرچه
  مي تر شدراني حنهي چون آئمي ها کردجلوه
   حرص و هوسۀ جامني رنگميدي چه پوشهر
  مي تر شداني عرمي چون در خود نظر کردکين

  مي داشتشاني ها در دل از آن زلف پرعقده
  مي تر شدشاني و پرمي گشودش دست بردبر

   گرفتیماني را از گنه ننگ پشدامنم
  مي تر شدمانيا پش هی گناهی غرور باز

  مي دل ُبدی ناالن نقد آرزوسالها
  مي ناالن تر شدمي دولت اگر کردني اکسب
   ها گذشتی گداز سوز حرمانش جواندر
  مي پر حرمان تر شدیري شکنج موسم پدر
  ی گوارا داشت بر ما زنده گهايزي تمیب

  مي که انسان تر شدی افزود زان روزاجياحت
  ید غن شی ُحسن عالني تا رهی عالطبع
  مي خوش سخندان تر شدم،ي بودی سخندانخوش

  
  ١٣٥٥ – نهي خوشحال م– کابل

  
*     *     *  

  در وصف يکی از خوبرويان
   چون مصحف نکو کارانیرو

   گنهکارانۀ چون نامزلف
   جهان زهادۀ قبلشيابرو
  اراني ساز خمار هوشچشم

   دام کمند اهل جنونغمزه
  اراني بند عري زنجعشوه

   عشقامتيق شور صد قامتش
  داراني مهتاب شب بجلوه
  زدي تبسم که از لبش رهر
   است بر زخمدارانینمک

  
  



 

١٧١ 

      ديوان پور غني

  
  

   دل بکام شد، دل خودکام من همانصد
  طمع خام من همانعشق  ی آرزودر

  عالم به وصل يار من هجران کش وصال
  لب تشنگی همان و لب جام من همان

  افتي کس براه عشق تو شد عمر خضر هر
   من همانامي ای و آن تباهميمائ

   فلکی روزم اهي ساري ز هجر چندان
   شام را صبا بود شام من همانهر
   رخ همچو ماه اوِدي از امیري پتا

   در و بام من هماناقي طفل اشتچون
  عمرم ز بسکه تختۀ مشق مراد گشت

  رنگ سياه دفتر ايام من همان
  ست، مده فرصت از کفت "یغن" جان به تن تا
  * نجام من همان هر چه کرده سراريتقد

  
 ١٤ در معدن نمک آب، در باغ آخوندزاده، در ی جوانلي غزل در اوانيا *

  . سروده شده١٣١٦سرطان    
  

*     *     *  

   مجونيري روزگار لذت کام شاز
   مجوني تو ز مار انگبیستي نوانهيد
  ی که از شگف دهر غّره اۀ آبلپر
   مجونيقي دشمن ۀ بوالهوس ز خندیا

   عمر، جان منۀل کش کش مجاددر
   مجوني پشت زی در رکاب باش دمپا
  ميستي مرد الف و کر و فر عشق نما
   مجوني ناله و حال حزري ما به غاز
  "یغن "ی معتقد به مذهب خوبان شدتا
   مجوني کفر و دۀ رِه معاملگريد

*     *     *  
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.  سروده امکردم،يتخلص م" مضطر" که ی را در اوائل جوانلي ذغزل
سروده شده بود، از " مضطر" که در آن وقت به تخلص ميزلها غاريبس

 مفقود شده، خوشبختانه ،ی دوران جوانی های راهی شباب و باميغفلت ا
  . آمدري تحر به شدافتي کاغذها ني غزل که در بنيا

  

   نرفتهادمي از تي خوهنوزم

   نرفتهادمي از تيکوي نرخ

   قامت ُتستامي و روزم قشب

  ته نرفادمي از تي دلجوقد

  لي شمانيري شی بر نازت اقسم

   نرفتهادمي از تي کویهوا

   هستی هجرانت هنوزم راحتبه

   نرفتهادمي از تي زانوسِر

   بارمدهي اشک از دلي گر سسزد

   نرفتهادمي از تي آب روکه

   منکنمي به خنجر می بازاگر

   نرفتهادمي از تي آن که ابرواز

  ادياز مشک ختن " مضطر "اردين

   نرفتهادمي  ازتي موی بوچو

  

         *     *     *  

  



 

١٧٣ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  اني از خوبرویکي وصف در
   اش چنُگِل باز است رها ناکردهمژه

   خطا ناکردهستي بالئري اش تنگه

  ستي اش کشور دل را چو ستمگر شاهغمزه

   بغارت زده اش چون و چرا ناکردهکه

  دي حسرت بچکۀدي ما خون شد و از داشک

  کرده بصد رنگ ز کف ُبرد حنا نادل

  گفتي ممي منت عشقش بوفاسالها

   جفا ناکردهستي بجهان نیخوبروئ

   جلوه دهدکي مناجات بضي سحر فصد

   از صبح بناگوش دعا ناکردهگذرم

   شبنم آغوشش رای شب ُگلزدي مخنده

   صبا ناکردهشي عني از ای سبب شادیب

   بادارشي که خدا ی شوخ جوانشاهد

    بامان خدا ناکردهی آخر ولرفت

  شتنمي ممنون دل خوی در زنده گ"یغن"

   بار غمم ُبرد ابا ناکردهیعالم

  
 ادب ني در راه مسافرت سرزم١٣٤٨در حمل 

  هرات سروده شده استزيخ
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   ناز بدهۀ مرا راه بخلوتکداي
   ز َبرم باز بدهی دلم را که ربوداي
   جنوناباني بی بشو رهبر من سواي
   عقل فلک تاز بدهني اۀ رِه چاراي
  ابي دری و پا را به نگاه سری دل باي
   باز بدهني اۀ مرا طاقت سرپنجاي
  ادمي جفا بنادي برد عذر به صکه
   سر پرواز بدهاي خدا را بُکشم اي

  ی بگفتار فالطون کارستي را نعشق
   مرغان خوش آواز بدهۀ بر نالگوش
  ستي نی عشق به قانون وفا کافۀنغم
   ساز بدهني ای جان به همآهنگۀرشت
    فالطون سخنیسو ی محبت نرودر

   مرغان خوش آواز بدهۀ بر نالگوش
  ی رِه جستنش از نور، نظر را بازدر
   نظرباز بدهاريدل را بکف " یغن"

  
*     *     *  

  ی پروانه ایکي با بلبل گفتي سخن منيا
  ی افسانه ای براه عشق ندي باسوختن

   به آب خضر و عمر جاودانني کنم تمکیک
  یستانه ا مۀ دهد گر جرعی مه روئدست
   مپرسمي زاد عشقم و از جا و مأواخانه

  ی جنون ما را نباشد خانه ای صحراريغ
   را محرم رازت مسازی دل و دلبر کسجز

  ی اگانهي مردم بنجاي چشم است امردم
   جوهر ما را اگر ظاهر نساختیري گگوشه
  ی ارانهي خود با خود کنم چون گنج در وفخر

  ان دوستدي را بجوتمي بتي مردن ببعد
  ی و خانه اندر خانه ای اندر کوچه اکوچه

  ١٣٣٠کابل ثور 
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      ديوان پور غني

  
  
  
  

  ی داردمي جام شنکي جهان نشئه بصد
  ی داردمي شنامي چون گردش ایچشم
  دي خالت گردۀ دل از داندي صیعالم
  ی داردمي حلقه و صد دام شنکي زلف
  تيباي رخ زی فتد رشک مه در پاتا

  ی داردمي لب بام شنري سعادت
   حاصل نشدمیکام دل و دمي گردريپ

  ی داردمي دل ناکام شنني ایدارو
  را دل شد از آنروز بداغ تو کباب" یغن"
  ی داردمي گلفام شنی چون می لبکه

  

  ١٣٥٠ جوزا ١٠ دوشنبه عصر،  کوکچهیاي لب در- آبادضي فشهر

*     *     *  

  ی گلرخان خالی مباد ز سوداسرم
  ی ز سوز و گداز و غم ُبتان خالدلم

   استچيدو جهان در نظر مرا همتاع هر  
  ی بچشمم بود جهان خالی گر نباشتو

   دل بشکافد هزار جان ببردهزار
  ی نگاه تو از کمان خالري چو تشود
   چنان برفت دلمالشي آسمان خدر

  ی خالانيکه مرغ گم شده و مانده آش 
  دي کنري خی محبت، دعابرهروان
  ی عشق از فغان خالۀ قافلمباد

   نخوردیدنم کسبو" یغن" نام بيفر
  ی تا دهان خالبي عمرهاست مرا جکه

  
   باغ هوتل تالفان سروده شددر ١٣٤٦ ثور ١٩ خي غزل به تارنيا
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  ی داشتماري آنکه بسر عشق گذشت
  ی الله رخان اعتبار داشتمیبکو

   آنکه بحسرت َگه مراد و املگذشت
  ی قرار داشتمی پرست دل بهوس
   آنکه به گلزار عشق و گلشن نازگذشت
  ی سرو چهار فصل را بهار داشتمچو

   زلف پر شکنشی آنکه ز سوداگذشت
  ی و دار داشتمري گی شکنج بسبهر

   لب لعلشی آنکه ز جان بخشگذشت
  ی خضر عار داشتمی آب زنده گز

   وصالالي آنکه نبودم بجز خگذشت
  ی نکته کار داشتمني بهمی زنده گز
  بي قرستي فسانه اايچه چاره که دن" یغن"

  ی داشتمشماري بیزو آروگرنه
  

*     *     *  

   یکوئي نی مذهب بود عشق و کتابم رومرا
  ی چشم مست قبله ما طاق ابروئمبريپ
   راامتي جانسوز قدي پروا کند خورشکجا

  ی پرورده ناز و خرام قد دلجوئهوس
   کردماني و اني ام از دگانهي تنها جلوه اش بنه

  ی و سحر خال هندوئشي زلف کافر کبيفر
   انداز نگاه آن مشو غافلیش ها نرمز
  ی را با زور بازوئري تني ااجي نبود احتکه
  اني روی فرق خوب و بد به بازار پرنباشد

  ی ترازوئکي بود در ني با جفا اوفاات
  اني پایافتاده از بس شهر ُحسن و عشق ب" یغن "

  ی کوچه موئکي ره نوردم در خم ی عمربه
  ١٣٣٢حوت           



 

١٧٧ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  
  

  ی غنليجل عبدالريانجن

  ی پورغنريپسر بزرگ عبدالقد

  ١٣٥٢سال 



  



 

١٧٩ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديقصا
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      ديوان پور غني

  
  ی بدخشی به وفات مخفنسبت

  آن لعِل گهربار سخن" یمخف"
   ُبدش ُملک بدخشان مأواکه

   ادبی بوده در کانیالجورد
   بها و به صفا و به جالبه

   شهرت آنی بود ولشاعره
   سخن در لب و چون مه بسماچون

   ُدر چو ُدِر شهسوارسخنش
   آن همچو زبرجد به بهاشعر
   افسوسابي گوهر ناني ارفت
  اي کف زال جهان ُمفت و راز

   فوتش ز خرد چون جستمسال
    جاابدي به اوراق جهان تا

*     *     *  
   شهر فرخارفي تعرنسبت

   نجاستي فلک و نگهت صبا اتجمل
  نجاستي خوش نما ای زلف و اداهاميشم
   است و گل بر رقصدني غنچه بخندهزار
  نجاستي بلبل خوش خوان و خوش نوا اهزار

   در غوغای کبک خرام است و قمرهزار
  نجاستي و التجا اني عشوه و تمکهزار

  ی َرَود به هر طرفیلي محمل لهزار
  نجاستي مجنون نارسا اۀ کلبهزار

  ن مناز به خضر که بر عمر جاودابگو
  نجاستي لذت بقا ا و که عمر خوشايب

   باشدگاني که ُحسن نکو ستي گدهيشن
  نجاستي اند که هزاران هزار ادهيند

  
.  که در شهر فرخار عزب بودم، سروده امی قطعه را زماننيا

 شش نينزدم مفقود شد،  فقط هماز فرد بود، ستي ببًايقطعه تقر
  . خواهند شدري، تحر آمدادمي باتي ابیگر باق  مانده،ادميفرد ب



     

١٨٢ 

  
   محمد ظاهر شاه نسبت به وفاتحضرتي اعلحضور

  ی سرمنش،یمرحوم حافظ نور محمد خان ُکهگدا 

  
  
  

    مرحومی که ُکهگداافسوس
   رفتوفاي ز جهان بآخر
   بلبل نغمه سنج گلشنچون
   کابل گلستان سرا رفتنيز

   شاهانی به بساط کوعمرش
   خود گدا رفتکي ولبگذشت

   کردی زنده گ دانش و فضلبا
   رفتاي ری و بالي خوارسته
  ني آنکه به کاخ شأن و تمکخوش
   وش مردم آشنا رفتعرفان
   که همچو او سخندانفي حصد
   قحط سخن ز بزم ما رفتدر

  سال فوت او را" یغن "جستم
   خرد به التجا رفتی سودل
  : ِخردم بصد فسون گفتآخر

  *" عصر ما رفتبي مرد اديک"
  

  

  

  

  

  

  ی فوت مرحوم ُکهگداخي تار،ی قمریه هجر سن١٣٩٢ جمله*

  



 

١٨٣ 

      ديوان پور غني

  
  
  

  پسر دوست  جوان،ی شعر نسبت مرگ نابهنگام غالم نبقطعه
  پر یماه  که در راه خان  دادمي کری حاجزمي عز

  . از جهان رفتکليدرحادثه موتر سا
                   

    نوجوانی غالم نبدميشن

   برفتاي ز دنی جوانبجوش

  د آن نامرالي مرگش به فامز

   برفتاي و فغان تا ثربينه

   که در پشت کار و عملیجوان

   و برنا برفتري وصفش لب پبه

  دي شمع امی که در پایجوان

   پروانه با صد تمنا برفتچو

   آنخي سال تاریدر پ " یغن "

   عقل واال برفتی سوازمين

   سوز گفتی عقل عاقبت با بسو

  " برفتاي ز دنیدي رشیجوان"
  یسنه شمس١٣٤٩

  

*     *     *  
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  تابي نسبت وفات حضرت ملک الشعرا بهيمرث

     

   تابي ما بیملک الشعرا
  واحسرتا که آنهم رفت" یغن"

   سراغ فنای باباني بدر

   رفتهمي کاروان پی پاز

   بملک شعر و ادباعشي ضاز

   تا غرب شور و ماتم رفتشرق

   صفوف سخن شکست افتاددر

   پرچم رفتی سپاه معاناز

  ديبون گرد و غزل زتي بزاِل

   شعر، رستم رفتداني ز مچون

   فوتش چو از خرد جستمسال

   و در غم رفتدي و حسرت کشآه

  : گفتی فسرده گی با بسعاقبت

  *  زمان از عالم رفتیعنصر
  یشمس ١٣٤٧

 خود، آنرا واني دی اساسبي در ترتی هم دارد که در ثانی وقوعتي حکاخي تارنيا *
  !اتيورت دوام ح خواهم آورد، در صري تحریمفصًال رو

  :تي حال آن حکاو

 تاب،ي باحضرت ملک الشعرا بی باغ عمومسي سروستگاهي در اشي سال پچند
 افراد و شعرا، از یدر راه ضمن اختالط و گفتن از بعض. مي رفتی میکوته سنگ

 ی و خصوصًا در مراثدي توانا هستیمن خواهش نمودند که چون شما غزل سرا
 در خي تاردني و در کشدي بری بکار می خوبیهي نسبت و تشبخيو قطعات تار

  .ديشي ام، قابل ستادهي ات که دهي قطعه و مرثنيچند
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      ديوان پور غني

  

  

 که عمرم به آخر است و هر لحظه انتظار مرگ را دارم، اگر بعد مرگم ني ااز
 ري دربار محمود کبی ملک الشعرای مرا به عنصردي باد،ي سرودمي براهيکدام مرث
 ندارد، نشود ی و جوانیريواب گفت که استاد، مرگ پ به جیپورغن. دينسبت نمائ
 چون من ی ندارد، ولیاري فرمودند که البته مرگ معرم؟ي از شما بمشيکه من پ
 بشر است و ی زنده گانني دوران مراحل آخرني ام، ای هشتاد سالگۀدر مرحل

 یفي مرحله بگذرد، از آنجا که به ضعني از ای شود که کسی کم واقع ماريبس
.  قابل انکار استري و غی من حتمی انتظار مرگ برانم،ي بیافزون خود مروز 

 دار جهان رحلت هي ناپای هستنيگفتم بچشم، اگر زنده بودم و خدا ناکرده شما از ا
 تأسف اري به بسی خواهد شد، وللي اظهار کردم که امرتان تعمی به شوخد،يردک

د، فرضًا اگر من زنده بودم و  بخشش باشیاما ناگفته نماند که شوخ. قيو تأثر عم
 ،ی بدهم، عنصری انشاد نمودم و شما را نسبت عنصرهي فوت شما مرثیبرا

 تا ني عصر ما و عصر محمود زمني که فرق بیدر حال!  هم الزم داردیمحمود
 ديني بی بجا، چنانکه کنون ماريآسمان است، خنده کرده فرمودند، اعتراضتان بس

 زي چ،یفي سن ضعني که دری موتِرسوارکي عصر، یکه من ملک الشعرا
 کرامت از ی و آرامش عنصرهي سرمای رود، ندارم، ولی به شمار میالزم

 جا دارد که بحساب، شاهانه اش ی بود که امروز آن زنده گی طورر،يمحمود کب
 خواهم، نه در ی می که من در سخن، خود را نسبت عنصری بدانیول. ميبشمار

  .ی و کرامت شاهیاعتبار هست

 که من از حج ١٣٤٨اوائل سال . مي و از هم جدا شدميدي رسی کوته سنگبه
خواستم .  وفات کرده بودند١٣٤٧آمدم، حضرت ملک الشعرا در اواخر سال 

 ادمي دم،ي رسخيقطعه نسبت شان بسازم، قطعه را شروع کردم، چون بمصرع تار
 یرعنص"  مصرع هي و قاففي که به همان ردیوقت. گفتار حضرت شان آمد

 کردم که رتي آمد، ح١٣٤٧ که دمي ددم،ي، به عدد ابجد شمار" عالم رفتاززمان 
 بده و باز سال فوت شان ی که مرا نسبت عنصرنديچه تصادف، که بمن بگو

 ني ا؟ی تصادف عالکي اي و مي کرامت بگوني دانم که اینم. دي برآینسبت عنصر
 شعر معاصر باشد و یايدن در یادگاري آوردم تا ري تحریگفتار را از آن رو

 کهي هستند، در حالتي دار معنوی گان بدانند که بشر روزگار ما هم چاشنندهيآ
  .دهي رسی پرستیجهان بمعراج ماد

  

*     *     *  
  



     

١٨٦ 

  
  
  
  
  
  
  

     شاه خانم از جهان رفتدميشن 
   بر آسمان رفتني زمیايثر 
   اشی عشق ملت پرورکوي نز

   جهان صد داستان رفتخيبتار
  ی در جهان نامدارکوي نز

   عصر و زمان رفتشي نامبنام
   عصری خواهی در ترقکوي نز
   چون صاحبقران رفتشيبقرن خو  
   در محبت گاه دورانکوي نز

   از مهر آن افسانه خوان رفتجهان
   دهری در بساط بازکوي نز

   آمد و عزت عنان رفتیبشاه

  

*     *     *  
  

  

  

  

  

 باشد و ی  مزمي از دوستان عزیکي  ی  جان شهاب  مزارقي صدخي  شچون
 تربت پدرش که ی است، از من خواهش کرد که برایشاعر و سخن شناس خوب

 زبان  خود فياز تعر. مي بسراۀ وفات نموده، قطعی  شمسی هجر١٣٠٠ ۀدر سن
  . اش انشاء کردمی را به احترام دوستلي ذۀ جان، قطعقيصد



 

١٨٧ 

      ديوان پور غني

  

  برای تربت پدر دوست عزيزم شيخ صديق مزاری

   هجری شمسی وفات نموده١٣٠٠ه در سنه ک

  

  

  

    است گفتندیخي شیکي تربت نيدر
   و جوان رفتري بر سِر پضشي فکه

  قتي که در عشق حقیخي شچنان
   کاروان رفتري و امسرآهنگ

   دانشمي که در اقلیخي شچنان
   فقر را خسرو نشان رفتنيزم

   چو نامش بود ظاهرني الدشهاب
   زمان رفتدي عصر خورششهاب

   نسل حضرت داراالمان بودوچ
   آغوش خلد جاودان رفتامان

   وفاتشخياز بهر تار " یغن "
   عقل نکته دان رفتی سوالميخ

   و بودش ناله سر دادادي از عقل
   رفتاني مرد از مني چنني کغايدر
   آخر ناله را کم کرد گفتابه

   * دوران از جهان رفتني الدشهاب

  

  

  

  

 است کم ١٣٨٦ مصرع دوم که  شود از جمعی م٨٦ناله را که  *
  .شودي مصادف به وفات آن مرحوم می شمسی هجر١٣٠٠شود، 



     

١٨٨ 

  دي نومرگ
   رفتاني شاعر پر جوش و بکي که افسوس
   روان رفتی آور مضمون و معانبکر
   بلبل خوشخوانی ُبتان را که ُبدگلزار
   شد و در حسرت گلزار ُبتان رفتیاعم

  که استاد غزل بود بدوران" دينو"
  * همدان رفتمي چون کلی سخنصاحب"
  

  ١٤٠٤ الحجه یذ  است١٤٠٤ که فعًال ی قمریسال وفاتشان به حساب هجر*

*     *     *  
   شاعری نباتیفرزند جوان آقا" اشرف" مرگ نسبت

   جان دادبانهي غریمرحوم به شورو" ليوک"که مثل  

   را ز بوستان ادبی گلنو
   ُبردني گلچیباز دست جفا

   سخننيريششاعر " ینبات "از
   هوس به آب فشردی نباتخوش
  "یپورغن"جوان " ليوک "چون

   ُمردیبشورو" اشرفش "نوجوان
  یري جهان تۀ کمان خاناز
   خوردی جست و بقلب شاعرباز
   سخناري چه رمز است در دنيا

   که آمد جهان، داغ بُبردهر
  چو مرگ فرزندم" اشرف "مرگ
   فغان سرم آُوردامتي قصد
  ميه کن بجز صبر چی نباتیا
   گردون که بس جوانان ُبردريپ

  : فوتش ز عقل ُجستم گفتسال
  " ُمردی نباتیمحمد اشرف"

  ی قمریبسنه هجر١٣٩٠ 

*     *     *  



 

١٨٩ 

      ديوان پور غني

  
   جان ملنگ،دي نسبت به وفات جناب سقطعه

  که شخص صاحب حال بود
  

    شمردی را پِر کاهاي دنآنکه
   لذت نبردی دمی از هستآنکه
  د در جدال نفس بومي داآنکه
   حرص و آرزو را کرد ُخردآنکه
   فقرداني رستم می بودآنکه
   پا فشردري شهوت را بزويد

   عشقگاهي را در تجلی گزنده
   سپردتي به محونهي آئهمچو

   جان آن ملنگ نامدارديس
   چون پلنگ الش خوردی ملنگین

   صاحب حال و صاحب جذبه بودبسکه
   بردضي و عام از حضرت او فخاص
  ی زنده گ در بزم گاهعاقبت
   بخوردی ذائقة الموتۀجرع
   چون نسل رسول پاکزادبود
   آمد باز هم خود پاک ُبردپاک
  " یغن"  فوتش را چو جستم از سال
   حاِل فُسردی با بسزاني راشک
  دي تفکر بر کشِبي چو از جسر
  " جان آغا، آه ُمردديس" گفت

  ی قمریهجر١٣٨٢

  

خود نسبت ارادت که به  ی از پول شخصني قطعه را به لوح مرمرنيا: نوت
 تربت مبارکش نصب کردم و در روز ی و باالز نق،ر صاحبدل داشتميآن فق

  . و ارادت مندان آمده بودندشاني از اخالص کیادينصب آن عده ز

 نيا.  شودی حساب ابجد می وفاتشان از روخي ، تار" جان آغا آه مردديس"
ه اسم خودشان  شان بخي است که تارري آن مرد فقتيهم از برکت روحان

  .برآمده



     

١٩٠ 

  
   صاحب خسته، شاعر توانای وفات مولونسبت

   سخنورني صاحب  و مؤلف  تذکره  معاصرو
  
  
  

  
    آن مرد نامدار ادب" خسته"
  ه بُمردح سانکي که بدمي شنید

   ُعسرت رفتی در جفای وعمر
   از زمانه نوش نخوردشي نريغ

   مقامی علوِّني با چنیفاضل
  رد ُمیدي اما به ناامُمرد
   ی بسا مردمان پر ارجیا

   نُبردی روزگار ارجني در اکه
   مرّوت ماستی هم از عصر بنيا

   نسپردی به وی ارزشی دمکه
   فوتش چو از خرد جستمسال
   گداز و دل افسردوني شگشت
   گفتای فسردگی با بسعاقبت

  *" ما مردۀ خست" ف،ي صد حفيح
  

  
  
  
  
  
  
  
  

به ( آن خي تاری واقع شده ولی شمسی هجر١٣٥٢چون وفات موالنا در سال * 
 وقت ی وفات بعضخي عدد در تارکي برآمده، کم آمدن ١٣٥١) حساب ابجد

  . معمول شده استزيها از طرف استادان بزرگ شعر ن



 

١٩١ 

      ديوان پور غني

  

  نسبت وفات قاری شرف، بيدل شناس مشهور

  

   که آن مرد نکته دان مردسافسو

  ان مردمف رفيق عزيزقاری شر

   روزعاشق شده در سخن بودی شب و

  مشتاق معانی وبيان مرد

  بسان بيدل داشتانگشت 

  صد حيف فسون که بی نشان مرد

  چون عشقری فقير دوران

  چون خسته غريب ناتوان مرد

   بسملکهگدایهمصحبت  

  بيتاب صفت چو بسمل زمان مرد

  در هر سخنش رموز جان بود

  جان در سخنش اگر چه جان مرد

  پور غنی را ارادتی بود

  بی نشان مردبر حضرت شان که 

  فوتش ز خرد چو جستمی گفت

  يک نکته پسند نکته دان مرد

  

  
 ميشود که سال وفات ١٤٠٥به حساب هجری قمری " يک نکته پسند نکته دان"

  .قاری شرف بود



     

١٩٢ 

  

  
  که در  جمالقي غالم حضرت شاري نسبت وفات مهيمرث

  رهيشمش  شاه دوارتيوقت دفن آن مرحوم در ز

  ١٣٥٣ اسد ٢٦ شنبه – کابل سروده شده 

  

  

    سخن ُمردنيريش" ِقيشا "غايدر

  سخن ُمرد" قيشا"، بلکه با "قيشا "نه

  دي بوستان افسرده گردجمال

   چمن ُمردني جمال اقي آن شاکه

   آفت افتادی گلزار معانبه

   چهچه زن ُمردبي گلشن عندلبه

   خراباتی برخاست از کوفغان

   مرد و زن ُمردِني آن شعر آفرکه

   اهل ُعرفاندهي اندر صف کشصف

   سخن را صف شکن ُمردداني مچو

  چون سال فوتش از خرد ُجست" یغن"

  " سخن ُمردقيکه با شا":  آنهمبگفت

   باشدی می قمری که سنه هجر١٣٩٤ جمله

  

*     *     *  

  



 

١٩٣ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

    مدعا باشدی مدعا بطي آنکو در محهر

   بجا باشدندشي صاحب قران عصر گواگر

  یدگر داد را جان جاني کابل بی بودتو

   ناروا باشدمي بگویسي را گر َدِم عَدمت

   راباي زوندي مۀ جادی که دادی عرضنيبا

   سزا باشدی خانه ها، جانها فدا سازیبجا

   خدمتت ارزش کنون، فردا چه خواهند کردندادند

   با آب طال باشدخي تارۀ ثبت صفحکه

   شهر آب گلني تا روز حشر اتي نام نامز

   در نشو و نما باشد باشد که گل از آبچنان

  ري تأثني بال هما را بعد ازيۀ سانباشد

   در خدمت خلق خدا باشدی سرمدوصول

   داردی مردان جهان هم لذتفيتوص" یغن"

   تو معقول و بجا باشدفي شرط آن که توصبه

  

*     *     *  

   

  

                  



     

١٩٤ 

  

  

 کي  کهی عبدالظاهر متخلص به سامی قطعه نسبت وفات حضرت قاضنيا
  ی  بود و با پورغنی و شاعر خوش طبع و عالم توانائبي ادشخص

   سروده شدهآثار ضيداشت، در شهر  مزار ف یمداوم یدوست

  ١٣٤٥                                                                برج حوت 
  
  
  اري داشت بسی دل سوز و گدازکه  ادارـــوف  ارـــيِر ـــودم بــ بیــشب
  ستـيِر کـــ از بادتي زیها طپش  ستي گفتم گداز و سوزت از چبدو
  یردش دّوار دارـــ غم از گهــــچ  ی دلدار داریوــلـا در پهــ جوــچ
  االـــ بدــيردـــ گوـــي رادیداـــص  اـودم که آنجـــو بــ در گفتگدلـــب
  ادـتش افـادم آتــ در نهيیوـــ گوــت  ر دادـ خبی سامیاضــرگ قــ مز

   استاني مردم، زني مرگ چنیول   چه مرگ معمول جهان استاگر
  جهان مرگ مرِگ عالمان است

  ِر کاهـ چون صرصر باد و پَودـــب   راهني و خسرو و سلطان درريام
   تن راستي داغ زخم ناسورچو  الم وطن راــ عیکيرگ ــ میول
   فاضالنستی در بقاتمدن  انستــالمــود عــ در وجیرقـــت

   بوداني هنداري در دی شبلکه   همان بودی سامیرا قاض وطن
   سخن سردمي مرگش گشت اقلز  ازاوصاف آن َمردگري دمي گوچه
   بماندی خوب وبد عمر  رديبم  دــدانــ را کس نی زنده گوزــرم
  ستي صرصر خزانکي گل بهبهار  ستي جاودانیوهـار کـــ خارــبه
  ور شأن سترگش در خابمي که   مرگشخي تاریم از پــ گشتوــچ
   کردماري بسوني سو شکي ز   سوعقل ودل درکارکردمکي ز

  شي نباشد دردِل ریکه آگاه  شي خوونيگفتا که کم کن شخرد
  *ُمرد"  ُملک سخنیقاض "غايدر  آُورد  جمله نـي اونميد شـشکم چو
  
  

    
 از ٣٦٦" ونيش" و شودي م١٧١١بحساب ابجد "  ملک سخنیقاض"چون  *

 و سال وفات حضرت ی شمسی که سنه هجراندمي  م١٣٤٥آن کم شود 
  .باشدي میسام



 

١٩٥ 

      ديوان پور غني

  
  
  
  
  
  
  
   بعمر جهانی پسر بودمسه
   نام و نشان و حفظ اثربهر
   غربت پرست و مردم داریکي

   آهنگ و آرزو منظرادب
  ري آورد قلب مادر پعشرت
   افروز بزمگاه پدرجلوه
  ني وفا همچو کوه فوالددر
   محبت ز کوهکن بهتردر
  لشيگ فام رِه نام و نندر
   همچو سدِّ اسکندرداريپا

   بوستان فضل و کمالثمر
   گلستان علم و هنربلبل
   عاشق به شمع دانش بودبسکه
   پروانه داد آخر سرهمچو
  ی علم و فن چنان بودعاشق
   دگراري دۀ شد آوارکه
   رفتی شوروی بسوی سالچند
   کسب کمال و عزت و فربهر

   گِل عمرشۀ بستعاقبت
  رپر کمال مراد شد پدر
   مهر استی رموز جهان بنيا

   برد اهل مهر را زودترکه
*     *     *  

  
  



     

١٩٦ 

  
  
  
  
  
  
  
   خوش منظردي جوان رشدو
  گري دکي بي دو قوم و قرهر
   ماما و دخت عمهپسر
   رضاع را برادر و خواهرهم
   شانی صباوت هردوی صبااز

   بود همچو شمس و قمربمثل
  "ی پور غنليوک" اسمش پسر

  نام و اثر" سهينف" را دخترک
   شان چنان محبت داشتی دوهر
  کري روح بود دو پکي چو که
   جهان بوقلمونبي فراز

   کرد عاقبت شوهردخترک
   رفتی پسر به شورویروزگار

   کسب کمال و فضل و هنربهر
   بودهي پسر به روسی سالچند

   هم به خانه شوهردخترک
   آن نوجوان نو بمرادعمر

...  
   جهان ُگِل عمرشی قضااز
  ال مراد شد پرپر کمدر

  

*     *     *  
  
  



 

١٩٧ 

      ديوان پور غني

  
  
  
  
  
  
  
  

   نوجوانان کابلی اديائيب
   فضا گشت دامان کابلطراوت

   که آمد بهار دل افزاديائيب
   و ُبستان کابلاباني و خیبکو
   سبز و کوه سبز و دشت و َدَمن سبزنيزم
   کند ُحسن سبزان کابلامتيق
   جوش گل الله و ارغوانشز

  ل ز دامان کابردي رنگ گسخن
   خنددري و کشمشاپوري نبصبح
   دِم صبح رخشان کابلیصفا

  رزدي نشي بخواجه صفاصفاهان
   تابان کابلی بغداد شبهابه
  ردي از رشک میرازي چشم شهيس
   کابلاهاني چو چشم سنديبب
   زاهد دهد صد بهشت آرزو رابه
   گر به پغمان کابلی شبکي کند

   و بلبلباني هزار عندلهزاران
  لستان کابل چهچه زن در گبود
   پر درد و داغشی از غزلهاميند

   کابلاباني الله سان در بهمه
  "واصل"و " یقار"و " آزاد "یغزلها
   کابلواني دبي نقش و تذهبود

   چون شمع راهستتابي بیسخنها
   ماِه دبستان کابلکيبتار



     

١٩٨ 

   شائق جمالشنيري گفتار شز
   کابلباني سوز شد عندلگلو
   گرددزي دلت آرزو خنيزم
  ا هم آهنگ دهقان کابل تیشو

   در بزم عشاقستيائيهش ض"ايض"
  فرحت جان کابل" فرحش "بود

  :ِبسمل"و استاد " یليخل"و " صفا"
   کابلداني راست مردان مسخن
  ی ندانیاگر م" لشيخل "مقام
   قبوران کابلی سوی روزبرو
  و ناالن" یصدق" فرو رفته رتيبح
   موج گل و سنبلستان کابلز
  یابيعاشق ب مست و مدهوش و یبس
   خرابات و رندان کابلیبکو

   گر خضر را گوشه کرده استستي نعجب
   لعل جان بخش خوبان کابللب
  ی در جهان کابل ماست شهراگر
   نهفته است در جان کابلیجهان

  "صائب" بس که نيوصف کابل هم" یغن"
   مدح گو و غزلخوان کابلدهش

  
  

  ی شمس١٣٥٠ جوزا
  

  

  

  

  

  

  



 

١٩٩ 

      ديوان پور غني

  
   حک شده استی فرزند پورغنليبر سنگ مزار عبدالوک  

  ارمي غربت  دکسي بديشه
   کن خدا را برمزارميیدعا

   بودم  مسافر یبُملِک  شورو
  علم  و افتخارم لي تحصیپ
   عسکر بودم شش سال درس آموز 
    هزارمدي صدها ذوق و امبه

     بر کمالم  آن  چنان  بودتالشم
  که  حسرت داشت رشک روزگارم

   ودم محو جمال علم   بچنان
    دارمنهي  دانش گشت  آئکه
   فصلم  بهار آرزوها همه
    اندر مرغزارمگانهي  بخزان

     رفتمفي به شهر  کی روزیکي
  به ِاکمال   دروس  و کار و بارم 
     اجل  جستاديکه ناگه  باز ص 

      بال  در   رهگذارمني   شاهچو
    ام زددردآنهي   و  برحميچنان  ب

  د ساخت کارم چنُگل خوکيکه  بر   
     از جهان ُبرددمي  عالم  امکي  به

   شمارمیمراد ب  عالمکيبه  
    مرّوت آخر کاریجهان ب 

   را بکارمی نقشدي بازعجب
    من  کردیهايجوان   برینه   رحم 
  ارمي کس  و دور از  دی گفتا بنه
   نمي  دل عشق  آفرینه پروا 
  چشم انتظارم  زيینه پروا 

   ميرزو و آدي  باشد امکنون
  ارمي  و جوانان دراني پز

    دي روحم شاد سازهي   ادعکيز 
    داغدارمیجوان نامراد



     

٢٠٠ 

  

 ستاني نريش  وفات استادسرآهنگ،خي و تارهيمرث                
    و سرتاج استادان معاصر وطنیقيخرابات و کوه موس

    

  

  

  

   

        خرابات مغانستانيدر ن

   همري او شی بَود همباز ویک

   دور ما برفتیقيموس تاج

   مهر همی جهان پر غم و باز

   بلبل نخواهد چهچه زدني از ابعد

   همري دی نخندد سالهاگل

  ما تنها نبود" سرآهنگ "مرگ

  "  مرگ شعر هم،یقيمرگ موس"  
  ١٣٦١ ی سنه شمسمطابق

  

  

  

*     *     *  

  

  



 

٢٠١ 

      ديوان پور غني

  

  
  مي عبدالرحی چند نسبت وفات مرحوم حاجیاتياب

  . بودیرمشربي و فقکيرد نرنگ فروش که م       

  

  

  

   مي عبدالرحی سرشت حاجمحبت

  مي گان را ندچارهي و ببانيغر

  قي و شفزي را عزانيمناجات

  مي صمقي را رفانيخرابات

   ساننهي کرد آئی زنده گچنان

  مي از بهر زشت و سلنتي طصفا

   بُمردکوي افسوس کان مرد نصد

  مي به کابل مثالش عدیکي نز

  : عقل گفت آن جستم ازخي تارچو

  "مي عبدالرحی جاني بربهشت"
  یشمس١٣٤٨

  

*     *     *  

  

  

  



     

٢٠٢ 

  

  

   نسبت وفات استاد قاسم مرحومهيمرث

    بلبل بدتر از فصل خزانوضع

   گل پژمرده تر صد چند آنوضع

   افسرده دلۀچاري بیقمر

   افتاده با آه و فغانۀگوش

   عجولراني از رفتار پبدتر

   خرامان رفتن سرو روانآن

   شدمرانيباغبان ح سرشک از

   بر باد و تبه شد گلستانیگوئ

  ی جمله گگساراني مانيساق

   گانچارهي افگنده چون ببي بجسر

   ماجراني زی آمدادي بفردل

   و جوانري از پدمي ماللت دبس

   گرفتدني فکرم بچرخمحور

   آشفته گانني بداند حال اتا

  دي بگوش من رسی آوازناگه

   آسمانی ندااي یري صفاز

  آن استاد خوش خوان وطن" قاسم"

   و ذوق اهل دل ُبرد از جهانُمرد

  

*     *     *  



 

٢٠٣ 

      ديوان پور غني

  

  
   ی جدائی رسم جهان بودگر

  ی آشنائی کاش نبودیا

 که از ري غالم سرور دهقان، آن مرد وارسته و عارف روشن ضمیحاج
 بود، ی پور غنادي سال دوست محترم و طرف ارادت زی سنيمدت تخم

 اري رهسپار دیبه عمر هشتاد و دو سالگ ١٣٥٤ حوت ١١امروز دوشنبه 
 د،ي را متأثر و متألم گردانشي  و تمام دوستان و ارادت مندان خوديفنا گرد
 ی در روز مرگ آن قافله دار راه محبت و آشنائزمي که از طبع ناچليقطعه ذ
 سوانح عمر و راه و روش جناب شان یدر ثان.  شودی انشاء مافته،يتراوش 

 سخن ی خواهم کرد تا برامي ترقحدهيجهان به صورت عل یرا در زنده گان
 با ی عمر طوالنکي که ی پور غنراي باشد، زیپروران و ادب دوستان مأخذ

 اش اطالعات یري و فقی کرده از عرفان و مکتب شعری شان سپرضرتح
 دارد و الزم است که در دفتر روزگار سخن پردازان یاديو معلومات ز

  . شعر و سخن و عرفان باشدخيعصر و زمان قلمبند تار

  

  

   دهقانمرگ
   نامدار ما دهقانشاعر
   دورانی عصر و سعدحافظ
   شاخسار شعر کهنبلبل

   ُبستانني ابي نوا عندلخوش
  ی آهنگ ناقه رومجرس

   حرمانی ز وادی نوارین
   گنجهی نظامهمطراز
   و خاقانی با سنائهمنوا
  دي توحۀ صاف بادیصوف
  اني مست معرفت بنعارف
  شي خویريبود در فق الفخر
   هر دو جهاناهي که آن روسنه



     

٢٠٤ 

   که با جود و با سخاوت بودبس
   گشت در َکَفش احسانمنفعل
   رای بس که هستدي و غم درنج
   پوش روزگار از آنهي سشد
   غروب کرد آخریآفتاب

   محبت و عرفانزآسمان
  ی مردني چنني بادا که افيح
   رفت از کِف دورانگانيرا
  رگش را مدي که گوشم شنتا
   بر چشمانرهي جهان تار و تشد
   ِخردِري به پی بردمالتجا
   شور و ناله و افغانی بسبا

   عاقبت به فکرت شدخردم
   مرگ آن به جهانخي تاربهر

  ی هی و گفت هديآه و حسرت کش "
  " * جهان رفت سرور دهقاناز

  

  

  

  

  

  

  

  

که  ی هی شود از هی م٧ که – به حساب ابجد –چون در مصرع اول آه  * 
 مجموع مصرع ١٣٧٣ ماند که با ی م٢٣ ی شود، باقدهي شود کشی م٣٠

 سال فوت ی قمری گردد که به حساب هجری م١٣٩٦دوم جمع شود، جمله 
 مطابق ی قمری هجر١٣٩٦ حضرت دهقان بسال رايدهقان مرحوم است، ز

  . جهان را وداع کردی شمسی هجر١٣٥٤سنه 

  



 

٢٠٥ 

      ديوان پور غني

  
  ی گرامی حضور ملک الشعرابه

  بتاي حضرت ب

  
  
  
  

    خاقاناي متي گویعنصر
   سرآمد دورانی چو سعداي

   مضمونۀ پرداز چهرنکته
  اني و بیروِز معنف اجلوه
  نتي صفا طی صافیصوف
   برهاننتتي راست طانيصوف
   توی سخن ز ِرندخانقاه
   مغانري بهر پستي گاهرشک

          بي را زی شاعرچمنستان
   که سرو رواناي شمشاد همچو
  و ترا صد تاب" یتابيب" چه گر
   تب و تاب گاِه عزت و شأندر
  یني سخن چون مدار قطبدر
  رانيآن سخنور ا" بهار "با

   سرمستندی اهل معانهمه
   دانش تو چون مستانی ماز

   سخن ترا صاحبنيسرزم
   اني تو عی الشعرائملک

   مای ز جامیادآوري تو یا
  نشان" یسنائ" و ی تو از بلخیا

   اهل وطنی برای بهارچون
   رسانضيخاص و عام ف بسر
  دمي دی کجا اهل دانشهر
   تو داشت بجانی شاگردفخر



     

٢٠٦ 

  ستُـُ مّنِت تني عرفان رهاهل
   بدامان حشر و ختم جهانتا

   عصر و زمان به شأن تو بادفخر
   دار عصر و زماننهي تو آئیا
   باشد که گلشن عمرتفيح

   پرپر ز تندباد خزانگشت
   کردشاني اهل ادب پردل
  ج زلف ُبتان ات چون شکنیريپ
  دي خم قامت تو خم گرداز

   دورانني صاحبدالن اپشت
   تو توان بخشدیناتوان

   مکتب ُعرفانناتواناِن
   گردون خوَرد هزاران تابچرخ
   از آنديتا برآ" یتابيب" تو چو
   ماستمتي ات غنی همه هستبا
   دِه هزاران جانی تو هستیا

  ی ماه و سال شدري کنون پگر
   جهانري ات باد همچو پیريپ
  نستي اديرا از خدا ام" یغن"
  داني ترا بخشد عمر جاوکه

  

  
  ١٣٤٦ حوت – ی ده بورچوک

  

  

*     *     *  

  

  

  



 

٢٠٧ 

      ديوان پور غني

  
   جمال،قي شدن چشم شاني نسبت به کم بقطعه

   معاصریشاعر توانا     
  

    سخننيري شقي شادمي شنید
   چمنني حال ادهي شوربلبل
   پرداز گلستان جمالنغمه
  ن مست گلزار وطبيعندل
   که لطف طبع نازکشیقيشا

   تنمي اداتر از ُبتان سخوش
   کو بزم ُحسن و عشق رایقيشا

   انجمنبي سان بوده است زشمع
   و شامش رفت با آهو وشانصبح
   ُختنی ُمشک و صحرای بوهمچو
   عرفان صفتی ُعرفی معاندر

   ملک سخن اندر سخنصائب
   آن مظهر شعر و ادبعاقبت
   کو قدرداَنش مرد و زنیمظهر
   نمودی با خوبان نظر بازبسکه
  !شتني چشم خودي از کف دداد

   شد طرفاني رودي با خورشهرکه
   نور نظر را باختندشيبا

   بازان بساط عشق رانرد
   با صد گونه فنستي نی نقشیرو
   ُبَودی نرِد نظربازآخِر
   الحزنتي در ششدر بباختن

  
  ١٣٤٤ ثور – ی ده بورچوک

*     *     *  

  



     

٢٠٨ 

  

     و پسر نوجوان من بر منی وایا

   ُمرد و ماند عالم حسرت بجان منکو

  ی که به بازار زنده گی بر منی وایا

   برفت متاع گران منگاني راُپر

   که به بزم نشاط دهری بر منی وایا

   باده عشرت قران منختيبرخاک ر 

    جهانۀ من که بلبل خوش نغمی وایا

   جوش گل خموش شد از داستان مندر

   کسم اهل دل نماندچيه" ليوک" از بعد

   دودمان منۀ بخواند فاتحمرگش

   وفا شعارقي با وقار و رففرزند

   خاندان منی پرست و آبروعزت

   ملک آرزو و خسرو هوسیدارا

   سکندر و جام جهان منۀنيآئ

   سرشت و عسکر و علم آزمون عصرعاشق

   مراد و دولت نام و نشان منگنج

   محبت و طومار آرزوۀافسان

  و زلِف ُبتاِن زمان من شد چکوتاه

  شام و صبا چراست" یغن" اشک من آورده

   سرپرست گشت مگر کاروان منیب
  ی چوک ده بور– ١٣٤٧ اسد

*     *     *  



 

٢٠٩ 

      ديوان پور غني

   

  

  

  

    براهدمي بدیري نو فقیکي

   صاحب مال و جاهی بودی روزکه

   چه شد آن همه مکنتت؟بگفتم

   و دولت و عزت و حشمتت؟پول

  ر و زار؟ خواني چنني ای گشته اچرا

  ار؟ي به هر کوچه و هر دشانيپر

  ست؟ي و ذلتت بهر چیشانيپر

  ست؟ي حرمتت بهر چی وضع بنيچن

   که حالم ِز دسِت شراببگفتا

   و تباه و خرابلي شد ذلنيچن

   گذشتی و مستشي و عی با مشبم

   گذشتی به غفلت پرستصبااش

   دولت خسروان را بباددهد

  شراب شب و غفلت بامداد
    ١٣٥٩ثور         

   

*     *     *  

  

  



     

٢١٠ 

  

  

  

  

        ما را گناهاي بود یتي گجرم

   پادشاهکي چهل سال از سلطنت

   در بود و نبودستي هستلذت

   کالمم را دو شاهد مهر و ماهنيا

   کوته ذوق بخش دل بَودراه

   راهیهاي به لب شد از درازجان

   شب روز گشت و روز شبسالها

  اهي و گاباني ما همچون بعمر

  مي مست صد ناز و نعدانزورمن

   بر باد و تباهچارهي بمردم

  دي ملت کنني بر حال چنیوا

   دادخواهی نشان از دادگاه، نین

   تماشاگاه رنگارنگ دهردر

   باشد گناهی تلّون مشربیب

  ی نواخت زنده گکي ني بیغن "بر

   نگاهکي شد تبه از روزگارش

*     *     *  

  

  



 

٢١١ 

      ديوان پور غني

  
    یري شاه اجماي

  یري شاه اجمايشنا  جهان را آبانيغر
  یري شاه اجماي نواي پرور هر بنوازش

   کفراري که اندر تارکستان دی آن خضرتو
  یري شاه اجماي بخشاگر آب بقا یُبد

  ی عشق و عرفانني پرتو فروز سرزمچنان
  یري شاه اجماي جهان در قرنهادي خورشکه
   مطربان تا دامن محشری و نوای ناهمه
  یريه اجم شااي هر شام و صبا ادنديبفر
   دل عمرها در سوز هجران بودۀ خانتمنا

  یري شاه اجماي ده دِل سوزان ما یشرار
   عشقاري باشد عالج دردمندان دکجا
  یري شاه اجماي درگاه تو آن دارالشفا چو
  دمي مغان دري و کنشت و کعبه و دسايکل
  یري شاه اجماي تو جا ی خوشتر از کودميند

  حرمان داد ام بر باد ی ناخودآگاه هستجهان
  یري شاه اجماي ماجرا ني نما  زخودآگاهم

   غافل عشق و مرادم کرداي حرص دنبيفر
  یري شاه اجماي ده بما ی الطافت مرادز

  آمد " یپور غن"  بر درت بي را غرخراسان
  یري شاه اجماي نوازش پرورا وطندارا

  آمد" یپور غن"  آرزو بر تربتت بيغر
  یريم شاه اجاي را نوازش پرورا بانيغر

  
  ١٣٦٢ جوزا ٤ في شررياجم

  

  
 از شهر دهلی ذريعۀ ريل با هزار آرزو به تربت حضرت معين ١٣٦٢در ماه ثور 

اين قطعه را در باالی زينه مسجد شاه جهان  مقابل تربت آن عارف . الدين اجميری رفتم
  .بزرگوار، از فيض روحانيت وی به ظرف نيم ساعت سرودم



     

٢١٢ 

  
  قطعه نسبت وفات جناب

   محترم محمد انور خان بسمل استاد

  

  ی آن رستم سخندانبسمل
  یداني مفي نبودش حرکه
   که ُمرد حضرت اودمي شنید
  ی دانی فغان زد چنان که مدل

   دل از آنی شد تسلعاقبت
  ی بود عادت جهان فانکه

  بعد چون سال فوت او جستم
  یشاني پریاز خرد با بس 
   آه و فزودديآن هم از دل کش "
  "*ی ثاندلي جهان رفت باز
  

 و ماندي م٢٧ شود، دهي شود کشی م٣٤ شود از عدد دل که ی م٧چون عدد آه که * 
 ی م١٣٨١، ٢٧ زادي شود با ای م١٣٥٤که " ی ثاندلياز جهان رفت ب" مصرع 

  . باشدی و سال وفات ِبسمل مرحوم می قمری هجر١٣٨١گردد که مصادف به سنه 

  

  

  ی شمسی هجرۀ هم به حساب سنی رباعنيا

   مرحوم ِبسمل گفته شدهیبرا               

  

   خوردی ز خدنگ ناوکیزخم    یتي گدگاهي که به صبسمل

  ردـ و چهل ُمزدهــي سۀدــ سدر    و آخر کاردي به طپیعمر

*     *     *  

  



 

٢١٣ 

      ديوان پور غني

  
  
  

   ی شاعر ُبدم در زنده گانیکي
  ی داشتم آب روانی طبعکه
  مشهور بودم" یعرف "یبمعن

  "ی اصفهانیصائبا "بمضمون
   نمودمی میالي نازک خنيچن
  ی جوانی نازکتر ز گلهاکه
   عشق از سوز کالممکليم
  ی طور معانۀ درماندیُبد

   غالمان سخن هاهزارانم
  یهزاران دلبر حور معان

   در زبان بودلمي خلي خنيمضام
  ی و طرز نکته دانی دانزبان
   حال ما را دو فرزندني در عیول
  ی گشت از دور جهانبمينص

   در عمردي گردارشاني شراب
  ی عزم جوانی ن،ی پامردنه
  ی همت در وجودشان سراغنه

  ی و روزشان جنگ روانشبان
  اي ِز کار و بار دنيی سودانه
  ی و از ناتوانیري غم از پنه
   نظم سخن نظم وجود استمرا
   ی آل جاودانراثي مسخن

   ظاهر طال امسبباطن همچو م
   ميرم به بازار جهانیسبک
  انم باشد متاع خاندسخن

  ی دانکهيمفلسم، طور" یغن"
  

*     *     *  

  



     

٢١٤ 

  

  
  
  ی جوانامي اادي نمودم   شي را با دل غم پرور خویشب
  ی جهانی شد آن آرزوهاچه   شوخ هوس بازی گفتم که ابدو
  یگاني تو مفت و رای دادیهم  ی شد آندم که جان را برنگاهچه
  ی که دانیرفتي مشي از خوچنان   و چمبر زلفاهي خال سکي ز
  ی خضر بودت طعنه خوانبعمر   جانانی راحت اندر کوکدمي ز

  ی اگر سرِو روانیدي دیهم  ی نمودی جان می آرائچمن
  ؟ی رشک مانی شد آن نقش هاچه  الت؟ي شد آن باغ و ُبستان خچه

  ؟ی شد آن همه راز نهانکجا   ها کجا شد؟دني ها و طپطپش
  ؟ی آسمانی شد نغمه هاکجا    کجا شد؟تي آرزوهاسرود
  ؟ی ها نشانی شد زان نشانکجا  ؟تي ذوق و تالش وجستجو شدچه

  ی ره نکته دانني چندان در امکن   زبان باز دل افگاری ابگفتا
  :ی مصرع بود شعر زنده گاندو  ی هستواني که در دیندانست

  ی و درد و ناتوانیري پیکي   و غرورشی شور جوانیکي
  ی ونوش وعشق و سرگرانشي عچه   جهانستني رسم و آئگذشتن
  ی اش توانی بزرگني ام با اکوه    در حوادثگاه گردونندارد
  ؟ی و کاخ کامرانزي شد پروچه  ستونش؟ي شد فرهاد و کوه بچه
  ؟ی جاودانی شد آن عشقهاچه   محبت؟ی شد مجنون صحراچه
  ی در جهان داستانیاليخ   بود وبگذشتیالي چون خیجوان
  یان هم رنگها دارد که دخزان   رفت و خزان شدی زنده گبهار
  ی هم بود رمز جهانیري پکه  یري سوز و ساز پتابي بمشو
  ی و آخر ناتوانیتوانائ   لذت بخش باشد ساز دورانچه

  ی گرانیري باشد آفت پکه   کم کن وخود را سبک سازعالئق
  ی کاروانري هم امیري پبه  وانتــره بَود طبع جــ همرــاگ
  
  
  

    سروده شدفي در راه مزار شر١٣٤٢اسد  ١٧

   



 

٢١٥ 

      ديوان پور غني

  

 نسبت وفات عبداهللا نام متخلص به آرام، متعلم صنف نهم  لي ذۀقطع
 با موتر سهي در سرک مقابل آن ل١٣٤٣ ثور ١٦ خي که بتاری غازۀسيل

 بجه بعد از ظهر همان روز در شفاخانه مي تصادم، ساعت سه و نسيسرو
 آرزو جهان اي دنکي با ی سالگ١٩ به سن یعني ی آباد بعنفوان جوانیعل
  . کرد، سروده شدوداع را یفان

 نسبت آن جوان ناکام داشت، از تأثرات یچون عالئق اخالق" یپورغن"
  . ماندادگاري روزگار ۀ قطعه را سرود تا در صفحني اشيخو

 سرکها و ی عمومًا از رهگذر کم عرضیکيچون تصادفات تراف: نوت
 رد،يگي شهر صورت میکي اداره ترافی نظمی و بوراني دریباکيب

 ی نظمی به بزي مرگ عبداهللا موصوف نخيکور، تاربمصداق قول مذ
   . برآمدهکيتراف

  

  ی خون شد ز مرگ ناگهاندلم
  ی مرگ ناگهان نوجوانز

  شي کو ِز اخالق نکویجوان
  شي و جوان افسانه گوري پیُبد
   مرگش آنچنان آه و فغان رفتز
   تا آسمان رفتی داِد عالمکه

   موتر ته عراده اش کردچنان
  اده اش کرد مگر خّری خّرادکه
   فراموشی چرخ را سازیجفا
   گوشی جور چرِخ موتر گر کنز

   و جوان راري انداخت بس پبخاک
   داد صدها دودمان راغماي به
  باکي بی شوفرهای نادانز
   رفته در خاکزاني خون عزیبس
   سرک هاستني شوفران و اني ااگر
   خون مردم چون پِر کاستیبها
   راحت ماستی موتر برامگو
  ت بلکه بهِر زحمت ماست راحنه



     

٢١٦ 

  دهي خود گرچه آنرا آفربشر
  دهيکش ار ی خود بالئیبرا
   چه مرگ، موقوف قضا استاگر
   صورت جفا استني مردن بدیول
   سال فوت آن ناشاِد ناکامز
   نامش بود عبداهللا آرامکه
   عقل را همراز کردمريدب

   را پرواز کردمی معنیفضا
   آنراخي تارۀ مادابمي که
  هر خورد و کالن را ی آگاهدهم
   عقل گفتا از سِر هوشريدب
  ، کن گوش" وني و شهيگر"  کم کن که
   بدورانی سال فوت او جوئچو

   *  دورانکي ترافی نظمیز ب 
  یشمس ١٣٤٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ی و کمی عدد اضافکي چون خي تاریدر ماده ها.  آمدادي عدد زکيصرف * 

 مذکور خيته نماند که تار هم نا گفنيا. شد حي لذا توضستي نراديقابل ا
  . باشدی می هجریبحساب شمس



 

٢١٧ 
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  ی غنلي عبدالوکريانجن

  ١٣٤٧سال ، ی پورغنري دوم عبدالقدپسر
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  قطعات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



 

٢٢١ 
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   رای  و آنني شوق مال و جاه دارم، نه ذوق انه
   رایرم جهان فقۀ کنم با کلبی کبرابر
   عشقاري در دی کس َمخر از جنس زارنباشد
  را یاني جز زدمي ها بار امتحان کردم، ندده
   استزي و دل آونيرياز بس که ش" یغن "ی هاغزل 

   رای دهانني مصرعت چندکي کند یزي رشکر
  

*     *     *  
   ؛ی رسی به خدا م،ی کنداي پی را بخواهحي آدم صحاگر

   به آدم،ی خدا را جستجو کناگر                 
  

  مي تا به قدم الله صفت داغ وجودسر
   که زند ُگل بسِر ما جگر ماستیزيچ
   که از عشقمي بزم تو آن شمع وفائدر
   آتش حسرت بسر ماستمي آب شوتا

   را نتوان کردی نامه برني هم اليجبر
   به بِر ماستمي دوست که من طالِب اوکان

  

    دهقان  در عالمی  که من  و جناب  حاجستيشعر

  ٤/١٢/٤٣ شب سه شنبه  .ميخواب درست کرده ا 

*     *     *  

  ستي باشد دوامش کار نني چنني گر ای گزنده
  ستي مدامش کار ندمي که من دی هستلذت

   با غم مشو ، دل را گداز آموز کنپرورش
  ستي مدامش کار نی را تمنااي دنشيع

  "یپور غن" دل باشد عالج داغ ما سوز
  ستي کار نامشيچون ناسور گردد الت زخم

  



     

٢٢٢ 

  ستي غم عشق اگر زنده ام جان باقدر
  ستي است که از حسرت و حرمان باقیکالبد

   رفت ببادی و نام و نشانم همه گعزت
  ستي اخوان باقۀ فقط طعنستي باقآنچه
  ی عشق ندارد بجهان خاموشۀشعل
  ستي است که تا حشر فروزان باقیآتش

  
  

   شور و شر ندارد محض است، کوی سر کدوآن
   اگر نداردی داغارزد،ي نی دل جوآن
   دختر َرز، عمرش گذشت افسوسبي عدر
   زاهد خبر نداردش،ي دختر خوبي عاز
   از حرص جاه و مکنتدمي ندیشيآسا

   مفت آن بود، کو گاو و خر نداردیخوشبخت
  

  

   داردی چشِم ُپر َنمی که دمی آن کسخوشا
   داردی وطن غمادي که بی دلفرخ
  ديکرده روح جوانان چه کرده عصر جد چه
   داردی مود و لباس که هر کس البمريبغ
   زمانه خطاستني کهتر و مهتر درزيتم

   داردی کوس و پرچمی به هر که کننظر
  

  

   عشقش چنان بفشرده جان باشدۀ در پنجدلم
   باشداني ژري شۀني سري به زیري نخجکه
  یري به دلگشي ابروري گر هست از بس ترسا
   نشان باشدی بِريرگز نسازد، گر چه ت هخطا
   راهستۀ جان بخشش، ابد چون توشغي تريبز

   از ساده لوحانم، که فکرشان جهان باشدعجب



 

٢٢٣ 
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   داندی راز جهان عشق را پروانه مفقط
   داندی دگر را او نه مزي از سوختن چري غکه
   عقل و ِخرد بارآور رنج و عقوبت بودرِه

   داندیم وانهي مردم دقتي را در حقجهان
   آخردي کشی به رسوائی عشق ُگل انداممرا

   داندی افسانه مني که ای از بلبل باغبپرس
  یري و راهِب ِدخي شد مراد من، نه شیري پنه
   داندی آن کسم کو مشرب رندانه مديمر

                           
   کند؟ی و پوَدر چه می سرخستي ُحسن نچون
  د؟ کنی چه مزري بلند و پاکش کُبوت
   اگری جمال و دلکش و دلبرنبود
   کند؟ی چه موري زر و زني لباس و امود
   به داِد توانگر طمع مکنی مفلسچون
   کند؟ی توانگر چه مستي خدا چو نداد
  
  

 ونغي اعظم، دوست کاکه تیحاج ی برای که غزلنهي آئوسفي جواب به
  :سروده

   اعظم ما مرد صاحبدل نبودی حاجهمچو
   او قابل نبودلي در تمثنهي آئۀجلو
  "یغن"  عشق را نازم اني بازاریليل

   محمل نبودۀ ُحسن و جمالش پردمانع
   عشق و آرزولي تحصی در پونغي تبهبا

   راحاصل نبودلي تحصني گر رفت اعمرها
                                           

  دي رفت و ضعف تن رسی عهد جوانیمست
  دي من رسی کسی و بی گچارهي و بیريپ

   مال و منال و جاه بودمۀ دل بستسالها
  دي دل بستن گذشت وروز دل کندن رسروز
   آرا داشتمنتي زی را که عمری هستکاخ

  دي رسدنيلطغ وبرج و بار آن به برشکست
  



     

٢٢٤ 

   به کمند زلف خوبانیباز
   خوشتری ز هزار بازباشد
  دي که ز سوز دل برآیآه
   عمر فزونترکي طاعت از
   هر قدم خرام نازشدر
   محشرامي صد قۀنگامه

                      

   داشتم دارم هنوزماني رخ و خال و خط ابر
   چشمان داشتم دارم هنوزی جادومذهب
   قبله آمال بودی که عمری ابروئطاق
   چندان داشتم دارم هنوزشي گاه خوسجده

   ما هرگز نکاستی از وضع استغنای زریب
   فرِّ شاهان داشتم دارم هنوزی خالدست

  

   ما مپرسی عشقم ز جاۀ گم کردانيآش
. . .       

   هجر و املی چنُگل خورده ام در وادمرغ
   ما مپرسی در خاک و خون از ماجرابمي طبیب

   غمشی داغم بصحراۀ سان پروردالله
   ما مپرسی حرمان از دل درد آشناريغ
  

   راه آرزو به من و ما نساختمدر
   به تنها نساختمم،ي اگر شدتنها
  همدم و با مشفقان راز دوستان با
   و شناسا نساختماري و شي قوم و خوبا

   گذشتی وار بصد ساده گقي عقعمرم
   به ُمهر آرزو، طغرا نساختمنامم
   شدماي ری بس ز شور مشرب دل باز
   نساختمساي مسجد و کنشت و کلبا
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   کردمی سِر زلف تو باریشب چو سودا
   کردمی ماری دِم صبح هم آغوشتا

   دادیز بس بمن همرنگ چشم تو ایمست
   کردمی خمارشي دل خوردم و بر خوخون
   آن لحظه که بسمل شده ام در قدمتُخرم
   کردمی وشکاردي ازآن بخت که خودصخوش

  

   چنان دربدرماري رخ ی تمنابه
   سحرمی نه سالست، نه ماه و نه شب و نکه

   حاصل مای رفت نشد کام دلعمرها
   داغ به محشر نبرمني که استي نیعجب
   جانانی راحت کوی دهد دست دمار
   گذرمبمي بَود جنت فردوس نصگر
  بردن من کس نخورد" یغن" از نام یباز
   بخرمی گر دو جهان است به کاهمتشيق
  

   دانمی که من مستي عشق تو چنانرمز
...  

   رخ و مرغوله زلفان درازی هاشعله
   دانمی که من مستي آتش به دهانمار
  دشاي کنج لب چشمان جفا بنخال
   دانمی که من مستي کافرانبخدا
   عالم سوزشۀ به آن چهری اندازنظر
   دانمی که من مستي شک وگمانی بحشر

  

   منی زند موج جنون از بس که سرتا پایم
   منی و صحرای گم شود در وادکاروانها
  مي تابی بی از خود رفته گان وادبسکه
   منی ندارد ناله و غوغای دارشتنيخو

  زندي محبت م دادکرمي عضو پعضو
   منی قد و باالني ای مهر گوئدهيآفر

  



     

٢٢٦ 

  رم؟ي و سراغت را از که گیکجا هست!  آرزویا

 خندند و شامگاهان با هزاران ی خوش خرامانه مروزها
  .رسدي فرا منيعشوه و تمک

  .ابمي ی نمی آرزو سراغی از تو ایول

  ! آرزویا

  ؟ تو گردمیاي جوی و از کی هستکجا

 و دينماي می و ماه جلوه آرائزنندي ستاره گان چشمک مشبها
 نياز تو که باعث تسک  تاشودي مرانيطافکارم در آسمانها در

 خود بر وجود یاي ناکامانه به دنی ولمي نمای جستجویمن آالم
  .ابمي ی از تو نمی سراغو  کردمیم

  ! آرزویا

*     *     *  

   استبندهي زانيبروخو ی و غرور فقط براناز

  

    بوسهی منفور است، بجز از درد عالمیاهمه درد ه

  

  : لذت نداردزي سه چی بزي چسه
   کفری جنون و شعر بی گناه و عشق بی بی گزنده

  

  باستي خوش صورتان، جهان را زی و کج کالهاستغنا

  

  
  ) یپور غن (

*     *     *  
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   دل سخن به دهنب یمعن

   جمله ام چو اهل سخنهر

   کنمی هر غزل که شام و صبا طرح مدر

  ) دهدی نمیمعان( آن ضمونم

   اشکبارعقوبي ۀدي من چو دتي بهر

   الحزن استتي دل چو بتي بدر

   و حرف و صوت استی نه شعر و شاعرتنها

   به باغ و گل در چمن هابلبل

  ی هر کجا رواي قاف تا به قاف دناز

    شودی مدهي و کوه و دشت و دمن دصحرا

*     *     *  
   : زمزمهنيع

  م،يما، مثل الله ا 

   که جگر خود ما گل بزند،ني از اريغ 

  ...  زندی به سر ما گل نمگري دیکس 

 ...  

  ...  کهميما، همچو شمع وفا هست 

   آتش عشق تازه آب نکنهتا

  ... ميزي خی سرما نماز

  مرا هم زندگی برباد کردند

  شبان کو فرصت خواب است و راحت

  همه شور همه شر تا که دانی

  تهخدا، اين چه آفت خلق گش



  



 

٢٢٩ 

      ديوان پور غني

  

  

 

  
  

  یمورغني تمحمد

  ی پورغنري سوم عبدالقدپسر

  ١٣٤٩سال 

  



  



 

٢٣١ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

  

  

  اتيرباع
   و
   هایتي دوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



 

٢٣٣ 

      ديوان پور غني

   عشق اگر روز هزار است مراسنت
   عمر دوبار است مرای همه آرزوبا

   و خضرمحيحسرت کش انفاس مس ...
   مراارستي ُعمر بقا از لب دولت

  

   رایبائي نمود آن رخ زاني نماتا
   رای دفتر دانائی فنا داد بسبه

  بدي زی خوب به اخالق نکوئصورت
   رای چه کند دولت و دارائیزي تمیب
  

  تابي نسبت شأن حضرت ملک الشعرا بیرباع

  جنابي منش عالی صافی صوفآن
  ابي نایبي ُملک ادب چو او اددر

   و سخنی معانۀ چهرۀمشاط
  تابيب دِه زلف سخن هم ب تاهم
  

   لب تو ز جان و جهان بس استۀ بوسکي
   نشان بس استکي ني را متاع دهر همما
  شدنم را عجب مدار" یغن "ی مفلسدر
   نان بس استمي بجهان نی اگر شوقانع

  
 کي در ی مدان را نسبت محمود فارانچي که من  هیفي  حنزي  پائبجواب
 اهل فقر و شعر افتخار ی نشان دادن برا نشان داده  بود، اگر چه کمکم ۀقطع

  . انشاء کردمیفي حنزي پائی را بجواب آقالي ذی همه رباعنيا است، با

  

   را که سخن چو صائب دوران استما
  حانستـــ سبۀــــي ازل عّطضـــيف 

  مــيام سخنـــ در مقیانـــ معودــمحم
  دانستفا و کعبه وــا چـــ شام و صبهر
  



     

٢٣٤ 

  ر عشق آسان بوده است غلط رفتم که کابر
  ان بوده استــوبــ هر لحظه گو عشق خردنــم
   به آنی خلد خاری گذارم می کجا پا مهر

   دشت خاران بوده استی دهر گوئگلستان
  

  ستي چشمان تو نۀ سخت تر از فتنۀفتن
  ستي تر از خنجر مژگان تو نزي تیخنجر
   شاهان هالکو منشانغماگري دست
  ستيو ن مکدر شدن چهره تابان تبه
  

   دل رفتی در رِه آرمان پرستیجوان
   باطل رفتی هاشهي در اندیري پجهان
   گشتمشتني ملتفت حال خوکهيدم
   خبر ز منزل رفتیکه کاروان عمرب 

   راه  بغالن-١٣٥٦ حمل                    

   همه رفتی دوران جوانیمغرور
   همه رفتی عشق و کامرانۀهنگام

   سرمدي ورزیري صرصر باد پتا
   همه رفتی هرچه دانینعمت هستاز

*     *     *  
     ،یدري حی زبان آقانيري  شاعر شزمي عزبرادر

 محظوظ اريخواندم و بس" پشتون ژغ " غزل شما را در مجله کي روزيد
         ...  سرمستانيخصوصًا از مصرع دوم مطلع آن که چو آه عر. شدم

 دارمي مميروده ام  تقدس    از عطوفت خوش  قطعه چهار مصرع  استنکيا
  . باشدی نزدآن    برادر گرامیادگاريتا 

   نکته دان رایدريِز ما گو ح 
   بزم نکته سنجش باده را ُدردبه
   سرمست دلم راهي آن تشبکه
   خود ُبردیوسوديدل خانه کشِز
  



 

٢٣٥ 

      ديوان پور غني

  

   و مستان گذردی آن عمر که با مستنازم
   خبر از خود و از منت دوران گذردیب

  زيز دِل اهل محبت پرهاز سو " یغن "
   طوفان گذردهي بادني اشک دری نمکه

   

   ظلم فلک کردی جور چرخ و ننه
   گک کردچارهي عشق ُبتان بمرا
   خواستی داغ دلم را شور مفلک
  * آنم ساکن کاِن نمک کرداز

    
 ی جوانۀعي در معدن نمک آب که در طل١٣١٤ را در ثور ی رباعنيا * 

 به عشق ی در نوبهار جوانرايباشد، ز ی شعرم منيبودم سرودم و اول
 ۀ که در صندوقچستيزي و چه بود، چی که عشق کنيا.  دچار شدمیناکام

دلم قفل زده شد و همانطور بخاک خواهد رفت و اگر بعد از مرگم از 
  الخ.  تبارز کندتمخاک ترب

  

*     *     *  

   
 ١٣٦٢ یدر برج جوزا.  سروده شدهري جنت نظري در راه کشمی رباعنيا

بعد از شهر .  رفتمري به کشمی موتر َبس از شهر دهلۀعي چند روز ذریبرا
 لهي کندها و شدني خطرناک داشت، از دی و کندهاچي خم و پاريجمو راه بس
 خروشان آن در تمام راه انسان دست خوش وهم و اضطراب یايها و در

 دني دايگو.  را سرودملي ذی و وهم رباعجاني سبب در عالم هني ازود،ب
  . رساندی چون وهم برزخ، انسان را به جنت مر،ي جنت نظري کشمیواد

   بر محبت برسداري ی تندهر
   به راحت برسدی زحمت زنده گهر
   که رهش برزخ کوه و کمر استريکشم
   شود به جنت برسد؟ی که مآخر

  



     

٢٣٦ 

  

   آرام باشدی را زنده گیکس
   فارغ از نشان و نام باشدکه
  ی زلف او زاهد نگردربٌـُبق
   در هر حلقه اش صد دام باشدکه

   بکامم باشدی زنده گيۀسرما
   ازل و ابد بجامم باشدعمر
  ستي نی کارامتمي قۀ وسوسبر
   دوامم باشداممي روز قهر
  

   که دبستان باشدی کهنه سرائهر
   باشدراني خانه گک ساده و وچند
  ی آنرا دانی ارزش معنوگر
   ز هزار قصر شاهان باشدبهتر

  

   باشدزانيعلم گر که از ستي کآن
   نوع بشر باشد و انسان باشدگر
   که نامش فضل استداري دولت بآن

   جهان رشک بِر آن باشدشاهان
  

   جام عمر عرفان باشدۀ جرعسر
   آن، بذل و احسان باشدۀ جرعته
  ی فروشان نروی میبه کونهاريز
   باده به ساغر دبستان باشدنيک
  

   باشدني مهر در زمی چون تو دلبر بنه
   باشدني و حزچارهيون من عاشق ب چنه
   و ستم کردارشهي جفا پاري چون تو نه
   باشدني شرق وغرب و به هند وبه خاک چبه
  



 

٢٣٧ 

      ديوان پور غني

  

   عقلم چاره ساز و چاره گر شدنه
   خطر شدني عزمم سدِّ راه انه

   دل درد آشنا راني ابنازم
   نگاه آن سپر شدري بر تکه

   

   کو همدم و همراز من بودیدل
  وز وساز من بود ونوش وسشي عبه

  ی نگاهکي رفت از برم از چنان
   عمرها غماز من بودی گوئکه

   

  ستي و غم حسرت آغوش دوام زنده گمنت
   غم رودی زودتر در سراغ مردم بمرگ
   را که در راه طمعشاني ان مرد پرنازم
   حاتم َرَودۀ تأمل در سخاوت خانیب
   

   بودی مضمون مغلقی کتاب هستشرح
  دي و زَبر مجوئري درس نا مرتب زنيز

   فقر استاري و محبت رسم دیآزاد
  دي بارگاه دولت، جز بار و خر مجوئدر

   

   ناقرارري سرگشته پمي کمن
   در روزگارۀ گم کردنوجوان

   روز و شبشي در جستجوروميم
  اري اندر داري در شهر و دشهر

   

   روزگاری ما بسی که بغايدر
   گل و بشکفد نو بهارديبرو
  بهشتيه و ارد مای و دري تیبس
   و خشتمي که ما خاک باشديايب
  



     

٢٣٨ 

  

   دگری دل آرای دل رفته بسوداباز
   دگری زده و جاگري دۀشي به اندسر
   قامت ناز دگر استۀ حسرت زدباز
   دگری است خلق بخود محشر کبراکرده

   

   تا امروزی روز وجود آدماز
  از عصر حجر تا اتم عالم سوز 

   اوالد بشربي که شد نصزي چهر
   معلم است و ذوق آموزضي فهان

   

   آرزو در بوته جانست هنوزجوهر
   دل در گرو عشق ُبتانست هنوزذوق

   رفت و ادب پرده کش ناز نشدعمرها
   حرمانم همان بود همانست هنوزسوز

  

   قانعی به نمودی در چشم کبودشدم
   قانعی شدم از چشم کبودی نمودبه
   عشاق هوس گرم کبابند و شراببزم
   قانعی و به دودی به درد همانم کهمن

  

  دو چشمت رهنما اندر رِه عشق
   عشقۀ کعبني ابرو قبلتدو
   لعلت بسان آب زم زملب
   عشقۀ پستانت صفا و مرودو

  

   خضر درمان رِه عشقجمالت
   عشقۀ کعبني چشمت قبلتدو

   زم زم عطش محبتلبانت
   پستانت صفا و مروه عشقدو
  



 

٢٣٩ 

      ديوان پور غني

  

   داشتمی که از عشقش جهانیامي اادي
   داشتمی آسمانني از ماه و پرونيزم در
  ی که در شام سر زلف کسی آنروزادي

   داشتمیگاني شب قدر و برات راصد
  

   که من دارمیماني روم هر دم ز ای مرتيبح
   که من دارمیانياست عصري ننگ کعبه ودکه
   عشقاري دباني ز احوال غری پرسی مچه
   که من دارمی پر داغ و حال نا بساماندل

  

   از کف مدهگاني رای جوان عمرفرصت
  افتني نتوان ري بها را از هزار اکسنيکا
   و از گدا تا پادشاهی تا غنیري فقاز

  افتني نتوان ري و تزولهي را جز حجمله
   

  ی سرو شمشادی رسائني زدهي هرگز ندچمن
  یادي ی همچون تو گلدهي بلبل شورندارد
   من چندان شدم رسوا و سرگردانار،ي عشق به
  ی خسرو نه فرهادیند،يون چنان گرد مجنی نکه
  

  

  

  

  

  

  

  



  



 

٢٤١ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

  
  

  
  ی پورغنري دخترعبدالقدی غنی احمداليسه

  ١٣٧٩سال 



  



 

٢٤٣ 

      ديوان پور غني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفردات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



 

٢٤٥ 

      ديوان پور غني

  

   راب راــ شفيه کـــا مگو قصــا مـب  

   ناب رای لب هاۀ جرعميما خورده ا 

*  *  *  

  راـ روزگار مست منير اـآخ 

   شکست مرای مینايهمچو م

  نسبت فوت وکيل ناکام نامراد

*  *  *  

  

  د مراـ شیرد چون تنگنائـل و خـعالم عق  

   شد مرایبر جنون نازم که آخر رهنمائ   

*  *  *  

   مراگري از عمر جهان دستي نيیآرزو

   مراکري پی پرانيروـوبـق خـ عشرـيغ

  **  *  

  

    تِه کنِد فقر استی منصب شاهیراست

   رایان بانـ فرِّ جهی رسقير به تحقـگ

*  *  *  

  

   ردن نبود نقش قبر حاجت ماـ مدـبع

   تربت مای سخن ماست غننيبرزم

*  *  *  



     

٢٤٦ 

    باشد شعر موزون قوت مامي تا هستزنده

  ابوت ماــ گل تني رنگیردن معنــد مــبع

*  *  *  

  

   زان ما مپرسـل خر از حاـ بهار عمدر

   جور خوبان است رنگ زرد ماادگاري

*  *  *  

  

  صاف است درمحبت ازبسکه طينت ما
  آئينه می توان يافت از خاک تربت ما

  
                     *  *  *  

  

  "یغن "اي دنۀبعد فرزندم بحسرت خان 

   مامي را دارواريصورت نقش در و د 

*  *  *  

  

  ا مانـــي آشی گلیپاه د بـــ ش هــ بستتا

  پژمرده ساخت دست خزان بوستان ما

*  *  *  

  

  امشب رـ فکر سِر زلف تو آمد بستا

   سحر امشبامتيقه ترسم نشود تا ب

*  *  *  



 

٢٤٧ 

      ديوان پور غني

  

  ه امــ داغش همه تن سوختۀمن که از بوس

   بسوخت؟اقوتي کس از آتش چيدر جهان ه

*  *  *  

  از جهان و خط و خال خوبان

   استنجاي به نظر اديهر چه آ
  ١٣٥١اسد  ١٥

*  *  *  

  س نماندـ در قفیرــ ُمشت َپرــياز ما بغ

   ُپر است؟ني را هنوز چرا دل ز کاديص

*  *  *  

  در هر شکِن زلف تو صد عمر دراز است   

    تو باز استاميصد بخت گره خورده در ا    

*  *  *  

   زـي فرزند عزستي مصرع شوخ نونـچ

    استشي به از صد خوگانهي بی معنکي

**  *    

  نرفتی کس از درگه ات خالچيه
  ود از روز الستــ بیرچه خالــگ

  
در روزگاران .  نوشته شدهني الدني مرقد حضرت معی روشي پتي بنيا

 شنبه اول جوزا کي روز خيبتار . ی سر زنده گرانهيجهان و در سفر پ
 ٣٠/٢ و ساعت ميدي رسري بجه بعد از ظهر به شهر اجم٢ ساعت ١٣٦٢

  .مي نواز مشرف شدبي و بارگاه شاه غرارتير بزبعد از ظه



     

٢٤٨ 

  

   رع من مرهم داغ دلستـر مصـزل هـدر غ

   من استواني دتي گان هر بدهي شوررتيغ

*  *  *  

  

  شي خویدلتنگ نامراد" یغن"عبث مشو  

  ستير سخن باقــانت اگــ جهاتــيز باق   

*  *  *  

  

  ستي انجمن باقبيرا زـوز شمع تـهن

  ستيسوختن باقهنوز جان مرا ذوق 

*  *  *  

  

  امتي بازار قبي و زمتاع

   رنگ انواع گنه استتلون

*  *  *  

  

  چي عمر که تکرار شب و روز، دگر هنيا

  چير هــانسوز، دگــ جۀ درد و غم و نالاــي

*  *  *  

  

 یمرغ دلم از ناقرار" یغن"
  ادي صرـير نشان تـود آخــش



 

٢٤٩ 

      ديوان پور غني

  

   داردی چشم ُپر َنمی که دمیخوشا کس

   داردی که به حال وطن غمیرخ دلـف

*  *  *  

  

  زـيل محبت پرهـوز دل اهـ از سیـغن 

   طوفان گذردهي بادني دری اشکیکزنم

  *  *  *  

  

    زلفشی هایالطـ اختانـشيپر

  را دشمن باد صبا کرد " یغن"

*  *  *  

  

   کردزاري عاقبت ما را ز خود بايمهر دن 

   کرداريسر به سودا داد و دل در آفت بس

*  *  *  

  

   آوردی آسمان می آورد، نی مني زمین

   آوردی زمان مري آرد بما سیهرچه م

*  *  *  

  

   یهزاران صبحگاه زنده گان    

  ارزدي صبح بناگوشت نکيبه   



     

٢٥٠ 

  

  زديري مخانهي مني اواري غم از در و دچرا

  زديرـي مستانه میساق  اشک دهيرا از دــچ

*  *  *  

  

  راثيبعد ُمردنت م" یغن" بس است نيهم

  دــ باد رسیارت براــکه تن به خاک و غب

*  *  *  

  

   مدعا باشدی مدعا بطــير آنکه در محهــ

  باشد  بجادشياگرصاحب قران عصرگوئ

*  *  *  

  

   خواهدی می طبع عالیشاعر

    ا باشدـان مــت زمـرچه مفــگ

*  *  *  

  

   تر از حشمت شاهان باشدبيآنچه ُپر ز

   ان باشد احزۀ که در کلبستيساز و برگ    

*  *  *  

  

    بوسه زان دهن باشدکيمراکه قسمت 

  راد من باشدـر مـان به کام من و بــجه



 

٢٥١ 

      ديوان پور غني

  

  ا صبا گفتمـو بــ از شب زلفش چیثيدـح

   باد صرصر شدديچيبه خود ز بس که بپ

*  *  *  

  

    لبمدي به پستان آن رستا

   ره شدۀ توشديعمر جاو

*  *  *  

    آمدی شاهیچو فقر اندر قبا

  دــــ آمیالله دــي عبري تدببه
  داهللاي آغاز ارادت به خواجه عب–  ١٣٥٣اسد ١٨

  *  *  *  

   مانداري ی و َگرد ما به سِر کوميرفت 

  اندــدل روزگار مــار ما بــر غبــآخ

*  *  *  

  

    نگهت سحرماندینه ظلمت شب و ن

  ر ماندـرا اثـ مازـــيو، نه نــاز تـنه ن

*  *  *  

  

  کندي  ودامان می شخص رادستیودنمائخ

  دــکني پرت و پاشان میدـموج را باال بلن

  



     

٢٥٢ 

  

    کندی سرخ قدش جلوه می با قباتا

  دــ کنیار گل الله مـــ را بههــنيآئ

*  *  *  

  

   در کشی خموشستي اگرت نی و زورزر

  ودــ نبیر به کاهــ شهني دری زارتــميق

*  *  *  

  

   دمــــراغ دل گمگشته شـــ بسیوانــاز ج 

   اندرشکن زلف تو بودیچون جستم کين

*  *  *  

  

   "یغن" احباب ی دردی برتيچه غم از غ  

   بودی سخن سویردن هم اگر روــبعد  م  

*  *  *  

  

  رودي می دل به راهني و ایباز ما در راه

  رودــي میاهــان تبـق جانگداِز جــراه عش

*  *  *  

  

    نمودی زرد قدش دلبریتا با قبا

  ودــ نمیجعفر را بهار گل نهيآئ



 

٢٥٣ 

      ديوان پور غني

  

  دهدـي مادمي یوـ زان قِد دلجی رسائرـه

  دهدي مادمي ی از طاق آن ابرویهر کج

*  *  *  

  

  ان دهــرگم چنــ ناگهان مايداــخ

  دي از در آاريکه عاشق غافل و 

  ١٣٥١ اسد ١٥      

*  *  *  

   دي زلفش دۀتا سلسل " یغن"

  ديردــل گــائل دور تسلســق

*  *  *  

  

  ی کسمارينگاه چشم ب رـي ام توردهــخ

  دي بر سِر لوح مزار ما زنیشمع زرد

*  *  *  

  

  دي پس از مرگ مرا شاد کنديگر بخواه

  دـي کنادـين ــ ز مدـيدي دیر کجا گلبنــه

*  *  *  

  

   تمام جهان که هستستي نشي نقطه بکي 

  ر اــروزگ  یاــو تمن  الــير خـــفت د ر  د



     

٢٥٤ 

  

  اري نيري بر لب شني مشکخال

  کرده وطن در قندهار يیهندو

*  *  *  

  

   دگری دل آرایباز دل رفته به سودا

   دگری زده و جاگري دۀشيسر به اند

*  *  *  

   

   است هنوزاهي آن زلف سۀدام دل حلق  

  وزــ نگاهست هنرياجگه تــ آمنهيس    

*  *  *  

  

   داشتم دارم هنوزمانيهررخ وخال وخط وا

  زوــ چشمان داشتم دارم هنیادوـذهب جــم

*  *  *  

  

   ُحسن ُبتان مباشیپا در چمن گذار

   ُخلدت در فغان مباشۀ غمزی خاراي

*  *  *  

  

   "یغن"  چمن بودم ني حال ادهيورـ شبلبل

   خار و جور باغبان گشتم خموشیازجفا



 

٢٥٥ 

      ديوان پور غني

  

  "یغن" وفا ري ز بسکه گشته اسصدقم

  شي خواريو اختـ دهم جلیکس را نم

*  *  *  

  

   عشقۀ زلفش همچو رهبر در ردو

  قـــ عشۀرج قلعـانش دو بــ پستدو

*  *  *  

  

  تي دل شکاني سنگاريمکن از   

  که باشد احترام کعبه از سنگ  

*  *  *  

  

    داغ تو بر دلمي و بردميرفت  

   منزل به منزلی به وادیواد  

*  *  *  

  

   سؤال نمود از ذکات دولت ُحسنیکي

   لب لعلۀوسـا که بــ عشق بگفتیهـفق

*  *  *  

  "یغن" ما ید آه جانسوز از نوا صدمديم

   افتاده ام  قفا  در  تا را خ ــبل اروان ــک 

  



     

٢٥٦ 

  

  ی در زنده گی لعبتدمي ندیخوشتر از معن

   امدهيچي در سِر زلف سخن پیمنکه عمر

*  *  *  

  

   امدهي ادا زان قد و قامت دبس

   امدهي دامتي قی گوئ اــارهــب

*  *  *  

  

  تمافي ی خود سراغاري نهيري از دباز

  افتمي یراغـ را چیري شام پشکِراهللا

*  *  *  

  

    سر و سامان گفتمی اگر بی چندسخن

  مـ گفتانيوختم هذـدر تب عشق اگر س

*  *  *  

  

  تا سردوچار عشق تو نامهربان شدم

   خزان شدمیوانـ نوبهار جنــي عدر

*  *  *  
   مرحوملي مرگ وکنسبت

    بودمدهي نددميمن جور آسمان را د   

   بودمدهي نددمي جهان را دیر مهیب   



 

٢٥٧ 

      ديوان پور غني

  دميان بشنـ مجنون صفتۀ کجا نالرــه

  دمي را دی سردهي شوریلي شد لخوب

*  *  *  

  

  دمــي دارــيان بسـ جهنيوانـق

  دمي بوسه دزدان را ندیجزا

*  *  *  

  

   انمي الله روی بسکه محو تماشاِز

  رانمي بهاراست چشم حشهيگل هم

*  *  *  

  

   کنم ُگل جهان را چهی تو ایب

   و نوش زمان را چه کنمشيع

*  *  *  

  

   است منمدهي شاد ندی خود را نفسآنکه

   است منمدهي نرسیآنکه هرگز بمراد

*  *  *  

  بسکه همراهی خلق گمراهی آورد
  نمی رويم براهی که کاروان رفته

  

*  *  *  



     

٢٥٨ 

  انه آخر کارـ زممانـرست

  دانيسپرافگن شوند در م

*  *  *  

  

   کام من همانصد دل بکام شد، دل خود

  انــام من همـــو طمع خــــ تیدر آرزو

*  *  *  

  

    آن بـ لۀوشــگه  بیزـــ سب الـخ

  واني حۀهمچو خضر است و چشم

*  *  *  

  

  افتني نتوان ري شهر پر تأثني صدا زکي

  نــافتي وان ــ نترــي شبگ ۀ نالی گلوکي

*  *  *  

  

   است و منري شبگادي شبم از سوز دل فرهر

   است و منري طبع دلگ،یاز نامرادهر صبا 

*  *  *  

   

   ر ما راــود، درگاه دگـز درگِه تو نبــج 

  داهللاي خواجه عباي ر،يدستم ِز کرامت گ 

  



 

٢٥٩ 

      ديوان پور غني

  ی سرو آزادی رسائني زدي هرگز ندچمن

  یادي ی همچون تو گلدهي بلبِل شورندارد

  

*  *  *  

  جهانگردی، حليمی برده باری

  ز گلزار عيان قانع به خـاری

  

   کفت استاي صد نعمت دنگرا

 ی نداری گر احسانی دستیته 
                                       

        *  *  *  

    بودمزي ناچۀ سبزی جهان کاش غندر

  یرــ سحمي نسقانيم ز رفــ چو شبناي 

  

*  *  *  

  ی گلرخان خالیسرم مباد ز سودا

  یدلم ز سوز و گداز و غم ُبتان خال

  

*  *  *  
   لوح سنگ عبداهللا جوان ناکامی براهقطع

   رادستـ نامی تربت جواننيدر 

  ی جواننيکه مرگش بود در ع  

*  *  *  



     

٢٦٠ 

  وای بر حال خاليق اگر آرند بشر
  عوض روز قيامت شب تنهايی را

  

*  *  *  

  ت ماست سخن يادگار ماابعد از وف

  اين لعل پربهاست چـراغ مـزار ما

  

*  *  *  

  پر گداستمشت  من یيک مشت خس برا

  ان خزاندوستـــ من دهقـــوق و ار ازمعش

  

                        *  *  *  

  سخن نام بلند استز اارباب سخن ر
  ری نيستــه خلف تر پســبرجستمصرع از

  

*  *  *  

  م ديدمـروانه اين رقــــربت پـــوح تـــبه ل

  آتشی که مرا سوخت خويشرا هم سوخت

  

*  *  *  

   نگه شيرين کنچو رسی بر سر خاکم
  که استخوانم همه آميختۀ نسوار است

  

    *  *  *           



 

٢٦١ 

      ديوان پور غني

  

  حسرت از خاک غنی خيزد کابل آيد
   اگرشعر مرا جانب کشمير برد کس

  

  باشدمي نظيرجنت آن خطه  مردا از غنی کشميری شاعر توانای

*  *  *  

  سرنياورد بيرون هيچکس ازوادی عشق

  دانه ســوز است زمينی که مالحت دارد

  

*  *  *  

  از سعی ما نبود وصلت اگر نصيب شد
  دــستـــم خويش می کن  گـــردون  تالفی 

  

                     *  *  *     

  از آن روزی که دنبا آفريدند
  برای چه حسن زيبا آفريدند

  

*  *  *  

  چه گويم ز باريکی آن کمر

  ز معنی  تاريک تاريکتــر

  

*  *  *  

   حيفای بيتو گردش فلک بی مدار
  باشد زمانه و تو نباشی هزار حيف

                     *  *  *     



     

٢٦٢ 

  غرۀ دولت دنيا نشود اهل خرد
  منکه مغرور از آن طبع بلند خويشم

  

*  *  *  

  مــرود ز دلــامت نميــتا قي
  مرگ فرزند غربت آغوشم

  ١٣٤٨ ثور ٢    

*  *  *  

  جهــان گــردی حليم بردباری

  ریبه خاز گلزار جهان قانع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٦٣ 

      ديوان پور غني

  

  

                     

  
  

  ی پورغنريعبدالقد

   پغمان، کابل– ١٣٤٩تابستان 



  



 

٢٦٥ 

      ديوان پور غني

  

  
  

   ی وفات پور غنخيتار
  زادهي قاراءيض: از

  

   چشم ما گذشتشي هم پی پور غنعاقبت

   و مونس دلها گذشتقي سخن گستر رفنيا

  مي و دهقان و قربت چون روان او را ندخسته

   با نبات و با گذشت مرد نکته دان وبود

   وفات دوستانخي و تاری سخن گوئدر

   طوال گذشتدي از ی او گر راست پرسوصف

  هي مرثکي بودم که او سازد بمن منتظر

   گذشتجاي بی شدم آخر ثنا خوانش زهمن

   گفتمي خرد جستري فوتش را چو از پسال

  آغا گذشت" یپورغن"  سر نام و نشان کز

  ،یچون حرف اول اسم پورغن : نوت

  ی پورغنۀاست، با جمل" ق " ريقد

         

  .شودي م١٣٦٦بحساب ابجد 

  



     

٢٦٦ 

  

  

  
  

  

  زادهي قاراءي استاد ضی پنسلادداشتي

 د،ي آی است، به حساب نمی، و پ که حرف فارس١٠٠/ق  : وفاتخي حساب تاربه
  ١٠/ ی، ٥٠/ ، ن١٠٠٠/ ، غ٢٠٠/ ، ر٦/واو



 

٢٦٧ 

      ديوان پور غني

 

 

 

  א אز د د   ر      
  ز      ی و   א ،  א ن  כ  د  אن      

כ   א אن د، زא   א  אم، א אאد  رא ن      
  و  و زور  אی     و  א د  و   آد ص و و و      

 ی  ی د א  آوری ی     .  و   ن  .  
   دאزی  رא  אر  و   א     ن  א ، אر  

    .    
       ر   



  



 

٢٦٩ 

      ديوان پور غني
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