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  گل محمد خان واقفیمحترم و نمونه اشعار مختصر زندگی نامه 

   نوروز علی ثابتی: نويسنده

  .ق.هـ ١٤٣٢رجب المرجب  ٢٠|| . ش. هـ  ١٣٩٠ سرطان اول|| . م ٢٠١١جون  ٢٢: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

نظر به ( ی شمسی هجر ١٣١٠در سال » واقفی « فرزند نور محمد فرزند گل محمد متخلص به خان گل محمد 
نظر  .قريه بهشار ولسوالی شغنان، بدخشان چشم به جهان گشوده استدر دهکده باور ) ١٣١٢تذکره تابعيتش سال 

در دهکده نـُواد قريه غارجوين در خانۀ يکتن از خويشاوندانش زندگی که سالگی، زمانی ) ٧(بقول خودش در سن 
مال الچين برای . الفبا را برای اولين بار از مال الچين فرا گرفته استمالقات نموده و مال الچين ، در آنجا با ميکرد

آموزش الفبا را شخصی بنام دوشنبه فرزند عبد الخالق خانه جور ميکرده، و در همان لحظه برای گل محمد خان 
هجری شمسی شامل  ١٣٢١گل محمد خان در سال  .داده است

 ١٣٢٧ل رحمت گرديده و در سا) شش صنفی(مکتب ابتدايی 
در . از صنف ششم از مکتب متذکره موفقانه فارغ می گردد

، گل محمد خان جهت ادامه تعليماتش عازم کابل ١٣٢٨سال 
. گرديده و در دار المعلمين مسلکی کابل شامل می گردد

از دارالمعلمين متذکره سند فراغت  ١٣٣٢موصوف در سال 
ر بعد گل محمد خان برای اولين با .خويش را بدست می آورد

از طريق حکومت اعالی بدخشان  ١٣٣٣از فراغتش در سال 
در مکتب ابتدائيه مايمی در منطقه درواز به صفت معلم 

به وظيفه اش در  ١٣٣٦تدريسی استخدام می گردد و تا سال 
بعدًا، موصوف نظر به لزوم ديد . درواز ادامه می دهد

 که فعًال(مديريت معارف بدخشان، به مکتب ابتدائيه رحمت 
محترم گل محمد خان . تش باقی می ماندـّمبه ِس ١٣٤٢بحيث معلم تدريسی تبديل می گردد و تا سال  )ليسه است

، نظر به تقاضای ١٣٤٣در سال . در همان سال به صفت معلم به مکتب ابتدائيه شهر بزرگ تبديل می شودواقفی 
به وظيفه مقدسش در آنجا ادامه می  ١٣٤٤ال و تا س معلم مکتب در درواز تبديل گرديده مردم درواز، بحيث سر

  .دهد

در آنجا به وظيفه  ١٣٤٧و تا سال  تب ابتدائيه اشکاشم تبديل، موصوف بحيث سرمعلم در مک١٣٤٤بعد از سال 
در بخش معارف و تربيه و آموزش لياقت و درايتی که موصوف نظر به شايستگی،  .محوله اش ادامه داده است

نظر به لزوم ديد هيئت اعزامی وزارت معارف در واليت  ١٣٤٧در سال از خود نشان داده بود اوالد وطن 
بحيث آمر ليسه رحمت در عالقه و تحسين نامه رسمی دولتی می گردد؛ و ضمنًا، بدخشان، نايل به دريافت جايزه 

م گل ن تاريخ به بعد، محتراز آ .بهمان سمت باقی می ماند ١٣٥٠و تا سال  ين گرديدههمان وقت تعي داری شغنان
  .ايفا نموده استکشور در چوکات معارف را  وظايف زيرمحمد خان واقفی 
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  )برای بار دوم (بحيث سر معلم مکتب ابتدائيه اشکاشم  ١٣٥٢تا  ١٣٥١از سال 

 } ولسوالی شهدای کنونی{بحيث معاون مکتب متوسطۀ  ميرزا محمد کامل در عالقه داری زرديو  ١٣٥٣در سال 
  .مربوط ولسوالی بهارک

  بحيث معاون مکتب  ليسه نسوان مرکزی در شغنان ١٣٥٩تا سال  ١٣٥٤از سال 

  بحيث مدير مکتب ليسه نسوان مرکزی در شغنان ١٣٧٤تا سال  ١٣٦٠از سال 

  تا کنون، بحيث سرمعلم و مشاور علمی و مسلکی در مکتب ليسه نسوان مرکزی در شغنان ١٣٧٥از سال 

دو بار نايل به دريافت تحسين نامه از طرف وزارت  داری اش، محترم گل محمد خان واقفی در جريان وظيفه
  .معارف، کسب مدال افتخاری وظيفه شناسی و خدمتگزاری برای معارف، و اخذ معاش بخششی گرديده است

در راه خدمت گذاری معارف وطن در سمت های مختلف زندگی خويش را از سال ) ٥٨(جناب ايشان تا اکنون، 
  . وقف نموده است

 شخص بار می باشد و يکی از جملۀ خبرگان و گل محمد خان واقفی در بين اجتماع هم از شهرت خوبی برخور دا
دار بوده و مورد تعظيم وتکريم همگان در بين مردم از احترام خاصی بر خور نفوذ در بين مردم شغنان می باشد و 

  .قرار دارد

ط داشتن در مضامين وکتب تدريسی مکاتب، در رشته های علمی ديگر نيز تا حدی ب ايشان، عالوه بر تسل جنا
داشته و در قسمت فلسفه مذهبی خصوصًا در  قسمت علوم دينی نيز تا حدی معلومات موصوف در. معلومات دارد

شايد اشخاص انگشت شماری در و در اين عرضه نظير او  قسمت فلسفه مذهب اسماعيلی معلومات کافی داشته
اين درايت و شايستگی، داشته ها و اندوخته های علمی او بود که برای اولين بار در . دنوجود داشته باشمنطقه 

  .ديه بهشار بحيث مـُکی تعيين گرديجماعت خانۀ نور در قر

مت کشی زحو ی، ، وظيفه شناسی، استدالالت منطقی، دليردر قسمت بحث های علمی، نظريات مسالمت آميز
  .دنبا او همتايی کناشخاص انگشت شماری پيدا خواهند شد که 

من شخصٌا ديوان اشعار . مع الوصف، گل محمد خان واقفی از جملۀ شاعران و اديبان طراز اول شغنان زمين است
ش شعر هجری شمسی در ايام وظيفه داری اش در درواز آغاز به سراي ١٣٣٦او را ديدم که اولين بار در سال 

متأسفانه اشعار او تا حال بصورت قلمی مانده است و اين . تا الحال جناب ايشان دو تا دفتر شعر دارد. نموده است
اگر  .عموميت نيافته اند او در دسترس ديگر نويسندگان قرار نگرفته اند و در بين مردمباعث شده است که اشعار 

که » همو طن « افی و دو قطعه شعر بطور نمونه در مجله چه معاون سر محقق محترم خير محمد حيدری، بيوگر
ولی شخصيت گل محمد خان . از طرف وزارت اقوام و قبايل و سرحدات افغانستان نشر می شود، نشر شده اند

در زير چند قطعه شعر او را بطور نمونه کالمش در اينجا ذکر می کنم تا . واقفی تا حدی نا شناخته باقی مانده است
  .ان سايت وزين سيمای شغنان با نمونه کالم او بلديت حاصل نمايندخوانندگ

  .در زير نامۀ ارسالی گل محمد خان واقفی را که برايم ارسال نموده است در اينجا رقم می زنم
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  :نامۀ استاد گل محمد خان واقفی برای نوروز علی ثابتی

نور چشم و فرزند روحی ام، عرض و احوال دعا گويی خويش را با تمام فاميل خاندانی برای « 
اهل فضل و کمال و دانش، خدمت گذار برای مردم از درگاه خداوند » ثابتی « محترم نوروز علی 

اينطرف . کريم و رحيم استدعا داشته اميد است در پرتو لطف و رحمت خداوند اليزال بوده باشيد
اندانی از دربار حق تعالی صحت و جانجوری شما را با تمام اهل بيت نجيب خ. آرامی حکمفرماست

  .آمين. طلب دارم

 قطعه اشعار دری که از جملۀ اشعار سروده خود) ٦(برادر نهايت عزيز و دوست داشتنی، به تعداد 
بعد از بررسی دقيق که در آن اجازۀ . تعيين و انتخاب نمودم و غرض مالحظۀ شما ارسال نمودم را

  .تقديم شد تصحيح نمودن و بررسی کلـّی داريد، برای شما

اگر . ، برای دفعتًا بدست نيامددفتری که در آن اشعاری بزبان شغنی سروده و در آن تحرير نمودم
  .دستياب شد، برای شما طور نمونه چند قطعه شعر ديگر ارسال خواهم نمود

در حال حاضر، اين چند قطعه شعر را برای شما تقديم می نمايم تا روی لزوم ديد با قبول زحمت در 
عرض سالم و دعاگويی را برای برادر نهايت مشفق و مهربان محترم . جهت نشر آن اقدام نماييد

  .مال صاحب ايلبان، قبلۀ گاه تان هم وسيله شويد

  با عرض دعاگويی

  گل محمد، سرمعلم

  »١٣٩٠ماه جوزا ) ٨: (تاريخ
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  ) ١( شعر 

مد خان عقايد مذهب اسماعيلی را در اين شعر گل مح .نام گذاشته ام» قصيدۀ فلسفيه « برای اين شعر من عنوان 
  .شته نظم کشيده استب

  بودست  برياـِا وصف کـنـد و ثـمـزار حـه ـودست        ه بـر ال الــۀ امــبـرتـــست مـخـُن

  بودست دا ــدرت خـرف قـل شـُقل کـبه ع      ی     ـوجود عالم هستی به صورت و معن

  بودست دا ـتـوال ابــۀ احــمـری هــيانگـب          ل اثری در وجود موجودات  ـُز نفس ک

  بودست  اــورت بقـصلت او صشان و َوـن           رت و وحدت ـوال به کثـشهود نظم هي

  بودست  لوی يقين بجاــُم عــالـــام عــظــن            ل دان   ــُبات جسم درون طبيعتی کـث

  بودست  ماوات در فضاـه َسـَبعـَحساب س            راتب آن   ـو منزل و مقام از فلک ـم

  بودست  ش ضياـابـن او او تـود روشـوج          رج را که ميدانی    ـُبـال لُکـَراحلی فـم

  بودست  ا سـُواـَيف جهان جمله مـَز کـّم و ک         حِل تا به قمر هفت کوکب اند چنان   ُز

  بودست  م جداـی ز هـانـسض َرـيـَر فـهـَز ب         درت افالک    ـظهر انوار و قـَوه مـجُو

  بودست  راـاجـه مـلی چـفـُم سـالـديث عـح         ل      ـَفعـَعل او يـِشرف ز عالم آفاق و ف

  بودست  که هست و علت و بوَدش به مدعا      روی حساب  به هر عنصر اگر بنگری ز

  بودست  اـت و رسع با حـکمــانـکه يـَد ص      گاه به صنعت پيدا سه مواليد کن           ـن

  بودست  ناـبه بود و هستی خويش عالم ف        رينش دان        ـسان ز آفــلقت انـراد خـم

  بودست  اـخـا سـری دست بـارگـم کـديـق             م دوران اگر بحق نگری   ـُالطبدين تـ

  بودست  ه و چراـن چـم پائـيـالـان عـيـم           لوی به ذات او قايم       ـُم عـالـاساس ع

  بودست  د در شک و رياَرـبـَکسی که پی ن              ادری بيچون   ـق نه ذات خداوندـُبه ک

  بودست  اـيـر در انبـکه شرح حال به ظاه        وجود ذات به اوصاف در صفات نگر     

  بودست  ياـِر او لــت او سِـّظَمـَالل و عـج          غرا    مالش به عالم ُصـصف کشان َوـَن

  بودست  اـيـِوصدايت به َاـر هـت است و واليت به علم و شرح بيان          رموز و امنبّو

  بودست  یــٰبـتـجـُوالد مه َاـيّرب ُذـصيـَن             ۀ امامت دان    ـيت رسول پايـَهل بز َا



٥ 
 

  بودست  ربالــَر به کــظاهـَهيد بـَن شـيــسـُح          دا   ــول خـری رسـتـدخ ،اـسـِن يِرـَطن خـَب ِز

  بودست  یـٰحالضُّکه شرح وصف جمالش به َو         قين   ـه يـسين بـُعد از علی حـَق بـر حـامام ب

  بودست  ه در گشاـر چـَيبـَه خـلعـــر قــيـِفـَظ           علی به ذات و کمال و صفات قدرت خويش 

  بودست  اــِانـَّم اين لفـظ ــه مــعنـــیان بــهــهمه موجود گشت رونق دين             ن" کـُن"به امر 

  بودست  جاـحض التـَن مـۀ مـالــنو رد ه ِوــک    ـق         ريـروان طــهمد َرـَعادت است مرا حـُس

  بودست  برياــاص کــظری خـن نـوی مـسـب      ـص من         راييد به فکر ناقــِول گـُطـن بـخـس

  بودست  ارواـص من کار نــاقــل نــعــِه فـک          داری    ـان کار و نيک و دينـنکرده ام به جه

  بودست  طاـمه خـدم هـردم و ديـه کـر آنچــه  ـد            اشـرون بــدد بـن ز شمار و عـاه مــنــگ

  بودست  یضٰــَرتـــو آن مــالی تَو ی دِرــصَو         فی به لطف خدا    ـصطـُما مـنـم بــتـاعــفــش

 بودست  اهـنـت پـَهـر درگـب» فی ـواق« د ـيـام      ود و احسانت        ـُم ز جـمت هَرـَـم از کـريـک

 

  )٢(شعر 

  دختران امروز آرمان

  مـيـوب مادرانـسـم ايزد منـکـردا به حــف  م           ـيـق روانـروز در راه حـــران امـــتـا دخـم

  مـيـت نشانـعرفـَدای مضمون ما مـتـدر اب        در کسب فضل و دانش، تحصيل علم وعرفان   

  مـيـا جمله کاروانــادت مــعـادۀ ســــدر ج         ــــاش اروان بــمرای کـــرد ای دل هـدار گـيـب

  مـيـدر مکتب و مدارس شاگرد درس خوان    ـرآن      اک قـــم پــليـعــم تـــالـــود عـــض وجـيـَف

  مـيـود رهروانـوجـت مـم اين رسالــتـدر خ   ــر مسلمان       ود هــصــقــَروز مـــاد امــهــراه ج

  مـيـم هوشيار و نکته دانـن معلـيض ايـَاز ف است           یــختـک بـيـاب نـاسب ـــوزش مــعلــم آم

  مـيـد اين زمانـنرزــن فـَيهـَان مـتگـاخـر            دل بـيــر گــاد بـهــو راه جـَـَسر روان شــاال پــح

  مـيـشانـکـهــوار کـــخالق انود َاــر وجـهـَب       م       ـسازيـر بــده تـنـشــی را رخــدگــدوران زن

  مـيـوستانـای بـــل هــاران گـــهـلشن بـدر گ           الن   ـفـول طـوال قـرايد احــت است در جـبـث
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  مـيـانـگـستـشـَشتی نـِا کـمـَعـُن مـاي ّلـدر ح   ـت        روای مّلـرمانـــت فـاعــر در رۀ اطـــس

  مـيـدر جهانفظ خاک کشور، مشهور ـدر ح      رادر     ـا بـدوش بـمـن هـمـمع دشـلع و قـدر ق

  مـيـير يا جوانـر پـگ اشدـرض بـديه فـن هـاي    ـردم       واست های مـم از خـصلح وصفای داي

  مـيـسروانـاج خـحتـک ماــن خـای ايـقـارتدر          ــم الــــار عــروردگــــگهدار، پـامی ما نـح

  مـيـل دل رسانــا اهــرا ب» فی ــواق« ام ــيغــَپ     ـَقايق ای دل    شف حـَک" یِـّنُدـَـن لـِم" رار ـاس

  

  )  ٣( شعر 

  ن معلمـاش

  مـلــعـــم م              روشن بکنی گوشه ای از بام ـلــعـــام مــر شـدم هـحـبـَما صـنــا رب بــي

  مـلــعـــم  د دامّوــر بـيـدبــۀ تــلقــن حـاي      ی       ـلک وحشـو  کرده شکار طفـکـلق نــُا خــب

  مـلــعـــم در جام عـلم تو  ن َمـيیـر کـُپ     ادت         ـعـان سـيمــَادۀ پـــی بــه دهــی کـــاقـــس

  مـلــعـــمژده و پيغام ـد ميوه بّوــن شـاي       د        ـيـوحـۀ راز دل تـمـغــد نـيــوش رســـدر گ

  مـلــعـــمد خام ـنر پخته کـنض هـيـاز ف                ناپـختــه در اين بــاغ تــَمـَّدن ر مـيـوۀـــــه

  مـلــعـــمکام  د از مـزه اشـنـکشيريـن اين سفرۀ مکتب که دروست شيره دانـش                   

  مـلــعـــمام ـک و ارقـسلـَد مّوـبـان نـآس              دايت   ـهو يب ــرتــش و تـردن و آرايـستــَگ

  مـلــعـــمۀ نام ـبـان و شرف راتـم شــه               ت     ـالــلـز و جـبه و عـرتــد مّوـده بـنـبـزي

  مـلــعـــمد به جهان رونق الهام ـهن شـَپ                 آبی از اين چشمۀ رحمت» واقفی « نـوش 

  

  )٤(شعر 

  )بر گرفته شده از مجله هموطن( در مقام واالی معلم 

  مـو ايـت یـاغ بهارانـی بــه يــلدستـــل از آن گــگ       م    ـو ايـت یانـرمــر و فـه در امـمـا هـم مــلـعــای م

  مـو ايـی تــضل دامانـاِن فــروردگـــه پــمــا هـــم    ـــی      دگــال زنــــــاغ وصـــم و در بــــيـاالنـهـو نـن
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  مــو ايــی تـانـوفـوج تــه ای از ماب ذّرـيض يـف         يم  در بحر محيط    ـارانـــک بـای اشـره هـــطـــق

  مـو ايـانی تـهـنــت دار پـای قـيـمان ُدر هـمـا هـم     م در حقيقت دانش است       ــالــای عـی هـناسـُدر ش

  مـو ايـيسانی تـــر ِنـــاری ابـــظــتـاِن انــگـنـشـــت          اداب کن   ـان شـنـم چــــالـــــد و آمــيـزرع امــم

  مـو ايـی تــت دورانـه ای آن دسـتــود رشـار و پـت     اشيم و يا داراب وقت         ــان بــهــم داران جـکـح

  مـو ايـی تـوانـخهــمـيـن ر ـا بــمعن ان مویـبـالـط                ــر وزيريم يا دبـيـريـم، يا طبيب يا انـجينـرگ

  مـو ايـی تـــدوراننـقطه ای پـــَرکــار بـَيـن خـــِط                م و ادب  ـلـش و عـر عشق دانـيـی تـگانـشتـک

  مـو ايـی تـانــدن و کـــعــدار مـــای آبـر هـوهـــگ                 از فيض علمت يافت بهره اندکـی» واقفی « 

  

  ) ٥( شعر 

  )ترجيع بند ( فـردا  انترانۀ مادر 

  ادرمـــاک مـــل پـســزادۀ از ن ـــورم            ر زيـــۀ هـستـايــرم شـتـدخ

  ام آورمــی و نـاقــــهرت آفـش          رين    ـخت آفدرس و تعليم و ادب ُد

  اکسترمـی خـِهـَۀ روشن تـعلـی              شـد و زنگ تيرگـِزدورفت بــعــم

  ادرمـم ادرم، مـنــم ادرم، مـنـــم                            

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                            

  است بر فرق سرم" مناّرـَک"تاج         م      ـتـا يافـسم و تا روح بين توانـج

  رمـور و صنعت گـشـدانو ايق ـل            بدی ای فضل و کمال ـُعلم باشد م

  رمـن الجـر مـلم بـاشد عـفرض ب         هر من بگشوده شد    ـَباب رحمت ب

  ادرمـم ادرم، مـنـــم ادرم، مـنـــم                            

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                            

  دای داورمـــــخ اِنـــــر احســزي        عقل و فکر ومعرفت مارا نصيب    

  رمـتـرج اخـه بـخشی بـی بـنـروشـق           راغ نور حـان وچــابــمع تـــش



٨ 
 

  رمـوهـصدف زا گ يقت منـقـدر حـــاف زمان           لــاد اخــم اولـيـودکــک

  ادرمـم ادرم، مـنـــم ادرم، مـنـــم                            

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                            

  اورمـــيا خــور ضـــن از نـروش        لک         ــرام فــارد ز اجــی بـور مـن

  صدرمـَعل مـِف اِبـم از بــَـــقـَشتـُم         ذار      ــای وطن خدمت گـنـبر َاـهــَب

  اورمـــت است دايم بـصيحـــن نـاي  ــی      دگـــار زنــــۀ دوران و کـــاحـــس

  ادرمـم ادرم، مـنـــم ادرم، مـنـــم                            

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                            

  رمـن اندر سـر وسودای وطـــکــف            اک   ـظ خـفــات و حـجـی نـا راهـراه م

  درم ـــام و ر بـــان بــابـــه تـــعــاش  ــاد            ور بـــمــعــمم هنا ورــپ وریــکش

  رمـاب خيبـــتح بـــَدی از فـــاهـــــرار              شـرم قـيـر گـــر اگـفـُصاف کـَدر م

  ادرمـم ادرم، مـنـــم ادرم، مـنـــم                            

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                            

  رمـبـه اکـلـگ الـــانــــار بــظــــتـان      رد          ــَـبــر در روزی نـيــکبـرۀ تـــعـن

  رمــن بين الغــه تـره زرد و بـهــچ            سته و زار و ضعيف  ــوان وخـــا تــن

  اورمــار و يـــارم نيست و يـمگســغ          ات و زندگی   ــدر حيه ــنــرهـــا بــــپ

  ادرمـم ادرم، مـنـــم ادرم، مـنـــم                            

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                            

  رمــاکـالم چـــس ظــفــت نـر دســزي          ی   ـا و بندگـران است و مــجـام هــش

  رمــکـيـدر پـــوان و زور انـــی تــن   ه ام          ـصروف کار شاقـروز و شب م

  رمـودا گـا ســهــن بــد ايــريـــدر خ           ر دين  ـدر ام» فی ـواق« ادی ـقـتـاع

  درمـــيـان آل حــرمـــوش در فـــگ      ن      ــاک وطــردن در رۀ خـــر سپــس

  ورمـن کشـريــرد آفـــُادری گــم                 ادرمـم ادرم، مـنـــم ادرم، مـنـــم
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  )٦(شعر 

  آرزوی مهاجر

  تـم آرزو ســانـــغــت افـلـالح مــــرو فـيــت              خـم آرزوســــانـمــيــدت و پــا و وحــفـح و صــلــص

  تـآرزو سم ــانــسـل انـــاتــالح قـــع ســـلــخ   ـگ           نـر جــسيـا در مــن مـــهــيـشت مـــه گـــرانــــوي

  تـآرزو سم ــاروانـل کـحِمـصوت و صدا و م            ک   ــانــــوپ و تـــــت آواز تــالکــت و فــشــاز وح

  تـآرزو سم ــالنـفـادت طــــعــــی و ســــآرام         ان     ـل و نــو جـورد و زن و طفــر مـيـرگ و مــاز م

  تـآرزو سم ــيالنـغـار مـار و خــــاک ديــــخ           ر      ـــــيـــالک غــــــری در به دی و دربــــــــآوارگ

  تـآرزو سم ــوپانـسلک چـوه و مــــان کــــدام                یــارجـــزدور خــــت مـّــنــار مــــر بـــــــدر زي

  تـآرزو سم ــانـقــرۀ دهــفــسو ن ــويــان جــن             اه    ــنــرپـه سـم و نـــريـــای حــــۀ وجـــانــه خـــن

  تـآرزو سم ــانــغنـوه و شــيـــوای شـــآب و ه              پ  ـمــَر کـــی زيـــرمـــرارت وگــــت حّدــُاز ش

  تـآرزو سم ــانــمــغـــۀ پـــاحـــــی زالل ســـآب                ل بيتـان اهـب جــده به لـيـــگی رســنــشــاز ت

  تـآرزو سم ــانــابـۀ تـــعــد  اشــيـفـــح ســبـص                اريکیـرد و تـــَم و گـــاه و درد غــيـــام ســــش

  تـآرزو سم ــروانــش پــشمـرم کـــان گـــا نـــب             ا     ـــمـــان دايــــم نـــاس و غـــــبــۀ لــصــدر ق

  تـآرزو سم ـانــقــت دهـمـع و زحـيــت وســدش               اهد به اصل جای   ـجـه مـملــان جــارب رســـي

  تـآرزو سم ــانـرفـب و عـکتـاب و مـتو کــ درس             لم    ـصار عـديم از حـم و دور شـــده ايــانـــوام

  م آرزو ستــانــدخشــوی بــــســر بـــفــت ســرخ            وش       ــام روز خــّد و ايــت آمـدســرصت بــف

  م آرزو ستــرانـيــش و پــل دانــاه اــت بــبـحصـ            ا عجز و با نياز      ـب» فی ـــواق« ا ـــت دعــدس

  

  )٧(شعر 

  ودـی شـر نمــبـنـاحب مــظ صــوعــا بــرســـت  ـود          ی شـمـر نــرابــق بــلــخ دای وــار خـــک

  ودـر نمی شـيبـح خـاتـر و فــيـفـــس ظـــر کـــه      جز بود مگر     ـعـۀ مـجـنـــوان و پـــــزور و ت

  ودـمی شـر نــام بـــيـت پـوه دوســــکـب دــُـدهـُــن رسان           هـی زمـــانــام زبـــيـا پـــيـد بـاصـــق
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  ) ١(  "ودـی شـر نمــســيـج مــنـگ ـج، رده رنـــــــا بـــن"     اش       ــــليف و رنج بـا و مصدر تکـزحمت نم

  ودـی شـمـور نـنـخـرف ســه يک دو حـی بــوطــط   ن          ان آدم و وحش و طيور و ّجـيـست مــرقـَف

  ودـی شـر نمــفــظــر مـــــــــار دهـــــــــــدر روزگ       ـت اگـرنداشت جوان در سرشت خويش      ّمـه

  ودـی شـر نمـهــطـــاک و مــــوی پـــت و شـسـِبا ش       دا      ـتـد ز ابـاشــبـاک نـــه پـــک ه ایـّـکـِهر س

  ودـی شـه و اژدر نمـچـفــار، کــــــــوع مــــر نـــه    ا          ــــار اژدهـــود مــــــدار زور شـــتـــاز اق

  ودـی شـور نمـنــه و جــاشـــاز و بـــلک و بـُـدر س            دام    ــُدی اگر شکار کند روز و شب مـغـُج

  ودــی شـاور نمــــر دلــــــد امــنـــظ و پـــــاز وع           مردی که ترس و وهم به نهادش سرشته شد  

  ودـی شـر نمـوهــر گــــــگــوانـــر تـــب هـيـدر ج          د    ری در سرش بّوـام خـره تا که نــهـُمخــر

  ودـی شـر نمـجـنـۀ خـــتـــشک دســُوب خـر چــه          مود    ـَند بدستۀ خود خوب و خوشر بّوـنجـخ

  ودـی شـرادر نمـــه بـــت بـــتـصيحــد و نــنــــکردار خويش باش               پ مواظـب» فی ـواق« ای 

  

  )٨(شعر 

  آروزی کودک 

  راــذر مــان گـسـوی دبــســود بــــروزی ش ــرا                 ر مـرايش مگــل و گـيـم مــيــودکـــا کـــم

  راـر مـسـا بـا تـادت پــعـرت ســـثـن کـــوي               ۀ اميد    ـا ساحــرسر ــکــف و فــيـطــوی لــخ

  راـر مـده سير و سفــُه بـصد مـزم و قـا عـب           ت        ـرفـان و معـرفـــــۀ عــــگــادۀ ادبـــــدر ج

  راـر مـه قطع نظـاصلــفـبدان  َرــخـــِا بــــب           ار نيست        ـار و بـم و ادب کـلـان عـزنــا رهــب

  راـر مـبـرد خــيـش گـل و دانـضــاد فـــتـاس                رد شوق مکتب و درس و زمان و وقت  ــاگـش

  راـر مـدی سحـيـا و روز امــفـح و صــلـص                   ی ـرگـيـرد و تـــَرۀ گـــاطـــد خـــزدوده شـــِب

  راـر مـوه و کمــود وادی کـــــمــن نــــروش              ور علم      ـخورشيد نۀ ــعـد اشـنــگــو فــَرتـــَـپ

  راـر مــقــار ســـات ز دوزخ و نـــجــداده ن              ول      ـقل و قـم به نـالـستی عـود هــجـض ويـف

                                                            
  :بيت زير از سعدی شيرازی است مصرع دوم تضمين.  ١

  نا برده رنج و گنج ميسر نمی شود              مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد



١١ 
 

  راـر مـمس و قمـارۀ شـــان ستـــاری رســـي                   م   ـصار جسـاز نيستی به هست شدن در ح

  راـر مـهـج و گـۀ گنـــانـب نشـصيـردد نـــگ              وشيار باش و طالب ديدار وصل دوست     ـه

  راـر مـقـتـسـُق مــَحــَام بــــًا امـــمــاست دائ              رم     ـر ســاران بـت بـمـــور رحـد نــاريـــب

  راـر مـض و ثمـيـش فــور دانــل ز نــاصـح            ر      ـۀ شجـاخـر شـه سازد هـختـام پـــــاز خ

  راـر مـفـح و ظــتــادت و فــعـــدا ســـداده خ           ار       ـــم دوران روزگــُالطـــۀ تـــدر ورط

  راـر مـوف و خطـۀ خـاحــست سـيـزديک نـن         مل        ـی عــادانــت و نـــاللــض ـــم ازدوري

               راـر مــت آن دادگــايـــمــۀ حــــــايـــــدر س               ام علم   ـقـرسان در مــب» فی ــواق« اوالد 

  

  

  


