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  هنعمت هللا مختارزاد     
  ر اسن ــ المانـشھ

  2011مبر دس 16

   

   

  
  

 )گذر بيست و نھم ( 

  

  

مرحوم  تصويرکه با تشکر و سپاس از محترمۀ مکرمه نازی جان نور 
بتخانه (ا نمونۀ سرودۀ ايشان تحت عنوان دھقان را ب مغفور غ'م سرورِ 

جناب داشتند در صفحۀ فيس بُک غرض  که از آن با خاطره ای )نشين
   .آن  خيلی لذت بردم دوستان گذاشته اند  که از مطالعۀ مطالعۀ
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اين کمترين به پاس قدردانی از معظمۀ مفخمه نازی جان نور مخمسی 
مطالعۀ دوستان و  ه ب ذي'ً  شانايۀ ربر نشيدۀ مرحوم سروده با خاط

  :مندان تقديم ميدارم ه ع'ق

  

  

Nazy Noor  

 ١٢٨٢مشھور به حاجی دھقان، شاعر و عارف بزرگ در سال  غ'م سرور دھقان ،

وليت از ايشان خاطرات من در آوان طف. خورشيدی در دھبوری شھر كابل به دنيا آمدند
شان ميرفتند چون  پدرم که از رفقاء و ارادتمندان شان بودند اکثراً بديدن. زيادی دارم

با سماجت طف'نه از پدرم من  ،محل بود و باش ما با ايشان فاصلٔه زيادی نداشت
نميدانم چرا احساس ميکردم که آنجا مکان مقدس است . مرا با خود ببرندميخواستم که 

اقی نسبتاً بزرگی خالی از تکنجی مينشستم و به ايشان که در اآرام در  ھميشه ساکت و
 مفروشات در روی گليمی که رويش را با پوستينی پوشانده بودند مينشستند و من در تمام

ساکت به او مينگريستم وقتی متوجه وجود من ميشد فقط  گوی شان آرام وو  طول گفت
که چيزی زير زبان  با اشاره مرا پيش خودش ميخواست نزديکش مينشستم در حالی

من از . بعد بر سرم دست ميکشيدند ،قطعٔه کوچک نبات ميدادند ٣برايم دو يا  ،ميخواندند
و ژوليده چنان در لوح  درازآن موھای  شان با ۀکه به ايشان نگاه ميکردم چھر بس

وری تصويرشان در نظرم ميشود ف بردهاز ايشان  یخاطرم نقش بسته که ھر وقتی نام
ی که فکر ئبا سرودٔه زيبا ديدم و روی تصادف در سايتی عکس ايشان را .مجسم ميشود
ن آ ندنانم آنرا شريک سازم اميد از خواخواستم با دوست .آن آشنا ھستندا ميکنم اکثراً ب

 ....ر درودی بفرستيد لذت ببريد و به روح آن بزرگوا

 
 

 

 

 

 

 

 

  ه سخن دارم ــبـعــنشين ھستم ، از ك هـــانـــبتخ

  ان را اين كيش كه من دارمــمـاست مسل بـيـع

  بھشت اينجا در دامن يك مست است رھشتـــھ

  كه من دارم یيد ، ساقــدا بخشــــبه گ وثرــــــك

  ان ، ھرگز ننمايد ُرخـــانـم ، جــــدھــــجان ن تا

  ه من دارمـنيست ، اين درد ك یگ ع'جرم جز

  د سراغم راـرا ، گيريـــــن صحـــــدود در اي از

  له وطن دارمـعـم ، در شـــــقـشـع یدوزخ نــم

  يا كردندـرگ گــزارم را ، از بـــوش مـــپ رــــگ

  تم ، از سبزه كفن دارمـھمين دش»  انـقـــدھ« 

 »بتخانه نشين  « 
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  د ھمين باغم ، ھم شيخ ھمين صحراــــرن مـــھ

 ه من دارمـك یيجد ، معنـنــگ یز نمــــــغـم در

 

 

 

 

 
 

 روحی له الفـــداء مخمسی بر سرودۀ مرحوم ِ مغفور حاجی سرور ِ دھقان 
 

 

 

 

 

 

 

  ه وثن دارمـــب اعت ـــط  ،  وـــد ِ ُحسن ِ تـبــدر مع

  ن دارمـات ِ ذقـــآي  ،  ارت ـــــــف ِ رخسـوز مصح

  ر و تن دارمـــيکـاز پ   ، دام و ــد و انــــپ از قــگ

  به سخن دارم ـــعـاز ك  ،  ستم ـه نشين ھـــانــخـتـب

  ن كيش كه من دارمـاي،  ان را ــمـــعيب است مسل

  ،   پـيـمـــانه ای بر دست استھرهــــگلچ گر ساقی

  دا ھست استسـبوی عشق ،ھستی ، بخــ با جام و

  صد حور و دوصدغلمان وابسته بيک شست است

  ن يك مست استـا در دامـــھشت بھشت اينج رـــھ

  ی كه من دارميـساق   ،  دـــدا بخشـه گــــــــكوثر ب

  خمايد رُ ـنـن، ه ـــ، از چ  مـــتابـانـد ِ جھـيــورشــخ

  ظـلـمـتـکــــده شـــد عــالـم ، از چـــه نگـشايد ُرخ

  بــر درگھـــش  ھــر عــاشق ، بيھــوده نسايد ُرخ

  ز ننمايد ُرخــرگــان ، ھــانـج  ، م ــدھــان نـــتا ج

  ن درد كه من دارمــی نيست ايــSجــگ عرم ـــزج

  شــب ِ ھــجــــران   ،  خــوانيد کتابم رادر تــــار ِ 

  از غـــصــه و آه  و اشـک  ،  پــرســــيد کSمم را

 نعمت هللا  مختارزاده

 »بتخانه نشين  « 
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 بـــــا ســــوز و گـــــداز عشــق  جــوئـيد نشانم را

  د سراغم راـــيريـگ  ،   راـــحـن صــاي در  از دود 

  ه وطن دارمــلــعــم ، در شــــقــشـع یِّ ــن دوزخـم

  قـتـل ِ مـــــرا روزی  ، بــا فــخــر روا کـردندگـــر 

  بـــر دار اويــــــزانـــم  ،  بـا جـــور و جــفا کـردند

  در خـاک ســـيـا کـردند»  نعمت « َدفـــن ِ َجـسـد ِ  

  ردندـيا كـرگ گــاز ب  ،  زارم راــــوش مــــر پــــگ

  دارمفن ـبزه كـم ، از سـتـن دشـيـمـھ» ان ــقـدھ« 

  ھــــــم پــيــــر ِ خـرابـاتـم  ،  در  زاويـــــۀ دنــيـــا

  ھــــــم مــيـــر ِ مناجـاتـم   ،  در  دايـــــــرۀ عـقــبا

  ھــــــم مـسـتـم و ھشـيارم ، پـــنـھــانـم و ھــم پيدا

  ، ھم شيخ ھمين صحرا م ـن باغــيـمـم رند ھــــــھ

 ی كه من دارمعنيـم ،  د ـــــنجــز نمی گـــــغـدر م                                     

 


