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4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 07/07/2019          رحیم شنسب
 

 به مناسبت چهلمین سالروز وفات مرحوم
 

 صوفي عشقري
  

 ب یافتم، مناسرا به این مناسبت نشر آنتجدید ، فیسبوك مرقوم نموده بودم ۀصفح در این متن را قبلا 

 مردم این عصر گویند كه صوفي عشقري شیرین كلم استتمام 

 ، دریغا عشقري شخص عوام استستاانشاء سوادش خالي از املء و 

 

  : این مطالب را از آن بیرون كشیدم مد،آدستم ه ها زدم و دیوان عشقري ب امروز سري به كتاب

 ۀهـ ش در شهر كهن1271صوفي غلم نبي عشقري پسر شیر محمد مشهور به داده شیر در سال 

كابل تولد شد، پدرش به زودي فوت كرد و كودكي بیش نبود كه برادر 

را و بعد مادر را از دست داد و غلم نبي به سرپرستي دوستانش زندگي 

ولي خصایل عیاري و آزادمنشي با رشد و جوان شدنش  کرد را آغاز

تیلي در  زیر چراغ هاي م شد و بعدأ به شغل صحافي روي آورد، وأتو

منزل محقري به كسب سواد و علم آموزي و شعر سرائي پرداخت، 

سالگي وفات و در شهداي صالحین  ٨7شد، در عمر ای صوفي واراسته 

  .خاك سپرده شده بکابل 

 

 : او در وصف خود میگوید

 شدم كاش آدم مي دم ايـر شـدر جهان شاع

 شدم زین فضولي هاي طبع خویش بیغم مي
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 4از 2

 یا:

 ا حكمت استـگفتار شیرینت سرا پعشقري 

 وشیارم ساختيـي هـم شاد باشـدر دو عال

  .سپردروز قبل از مرگش، دیوان اشعار خود را براي امكانات نشر به دوستانش  چهارده عشقري 

 :این هم بعضي ابیات از دیوان آن مرحوم

** * ** 

ا نوای زیبا آهنگ ساخته موسیقي به هاي را در پارچ "عشقري"اكثر هنرمندان كشور اشعار صوفي 

 خداوند رحمتش كندو زمزمه کرده اند 

 ه بودـه زیبا زمانـاد چـر بـیادش بخی    ا چه شد كه غم یار داشتمـآن روز ه

 روانه بود ي شوخيـاز په ـگفتا، به گری    ده ايـدیـم را نــاز كسي كه دل پرسیدم

 ه خانه بودـم خانـدل نـیـبار ـانمثل     داگانه داشتمـاق جتـتي اـر بـر هـب

 بودپیشت فسانه  "عشقري"عرض حال  این    از رفته اي اي نازنین چراـخواب ن در

** * ** 
 

 اـیـن دنـشان ایـي دانــزد بـــن

 نكه دانشور است مجنون استآ

 انــیاي زمـنـد اغـي زكات انـب

 ثروت شان ز گنج قارون است

 رات بسازـا تغییـب "ريـعشق"

 بي چون استكه به یك حال ذات 

** * ** 
 

 محبت بجا كنید و ا و مهرـشرط وف   اد ما كنیدـدا یـاي دوستان براي خ

 ا كنیدـم دعـرایـد و بـدستي برآوری  خواهشم ز دگر ز پیش شما نیستـچی

 كنیدي را روا ـگر حاجت شكسته دل  استاز صد طواف كعبه ثوابش فزونتر 

 ا كنیدــدعـي مـائي بـنـاري و آشـی دوستي كسد ـا بسر نرسـدعـا مـب

** * ** 



  
 

 

 4از 3

 ت درد داردـبـحـل مـــــــاه دل  

 به دیده اشك و رنگ زرد دارد

 را "عشقري"بدقت خوان شعر 

 كه بین هر غزل شاه فرد دارد

 وب نیستـدار خـر و كلـدال زاد آوري ـی دي نشسته است بینواــلي كه دیـدر محف

 سركار خوب نیست ۀخذ و جر از خزانا رعیت گذاره كنون ـر گشنه اي به خـگ

** * ** 
 عشقري را عیب دیگر یكسر موئي نبود

 دیده بودي گاهگاهي راه خوبان میكرفت

 میرود جاي دگر "عشقري"ن سر ره ـزی

 می گرفترویان  پاي خوب خود زیر تا سر

** * ** 

 ت شد سیاهعشقري در عشق بازي روزگار

 دیگر انتخابكار  نمودي از برایت مي

** * ** 
 ا صد كرتـم ـۀانـدر خ و میائي بیاــر تـگ

 جنگ انداز را ت لیكن نیاري شخصـهمره

** * ** 

 دارد رواست اگر نزد خوبان قدر عشقري در

 در شان خاكروبیها به مژگان كرده است بر

** * ** 

 را آنچنان حاجي نگرداني "عشقري"الهي 

 آید غدار حج رود زانسو نمائي خود كه بهر

** * ** 

 د كه صاحب تسخیري عشقريـوم شـلـمع

 توست رم آشنايـنگ مي رخي كهـر گلـه



  
 

 

 4از 4

 ساقی به گردش آر صراحی و جام را

 اه صیام راـه، مـیـمطرب بخوان وداع

** * ** 
 

 ه بودـناوك نازت نشانه م بـعمري دل

 ه بودـیگان اك درت راـخه م بـجان دادن

 دو  ب  میرزاپسر ن  اگر استاد درس عشقت آن 

 كجا آموختي اي عشقري این نكته داني را

** * ** 

 و نباشدــه نــامـا جـدم تـه دیــل زمانـاه

 و نباشدـلـرغ پـردد تا مـار كس نگـكس ی

** * ** 
 افتاده جان من "عشقري"زدست و پا اگرچه 

 ا داردـهـتـبراي خوردن درد و بلیت اش

** * ** 
 گذشت عشقريهر كجا خواند حدیث سر

 شود یاد عمر رفته پر نم مي دیده ها از

** * ** 
 ورمـــا بیشتر خـي ز شمـاران مباد مـی

 دا كنیدــا را جــبر دست خویش قسمت م

** * ** 
 

 روح مرحوم عشقري شاد
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