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محمد شریف منصور

معرفی بانو مستوره غوری در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان در کنار تضمین شرح مجمع اللغات ،تاریخ ،جغرافیه،
اقتصاد و بسی مسائل دیگرافغانستان ،تعهد دارد تا خدمتگزاران اصیل و
طندوست را در کنار «شعراء ،نویسندگان و هنرمندان» کشور برجسته سازد
تا نسل های آینده به پیروی چنین ذوات محترم بتوانند راه وطندوستی را در
پیش کیرند.
قاموس کبیر افغانستان مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات آشنایی،
تبعیضی و حب وبغض شخصی ،باید شخصیت های ملی را که خدمات ارزندۀ
به جامعهٔ انجام داده اند ،به تمام ملت خود معرفی کند.
اسم این بانوی فرهیخته حورالنسا بود ملقب به مستورە غوری ،البته بانو مستوره لقب دیگری هم داشت و بی بی
سفیدپوش هم نامیده میشد.
بانو مستوره در والیت زیبای غور دیده به جهان گشود ،سال تولد او را  ۱۳۱۱هجری شمسی نوشته اند و در
مواردی هم تولد او را حدود یک قرن قبل از این تاریخ دانسته اند که تاریخ اول درست تر به نظر میرسد ،پدر او
میر سید اعظم نام داشت.
مستوره تا پایان عمر کوتاه خویش همسر اختیار نکرد.
دیوان شعر آن مرحومه تحفه العاشقین و مفرح المسلمین نام دارد و  ۳۵۰۰بیت شعر را در خود جا داده است .
بانو مستورە در سال  ۱۳۴۵دارفانی را وداع گفت و در  ۳۴سالگی به جهان باقی شتافت.

نمونه شعر :
بتی دارم كه با ناز و ادا گیسو رها كرده
میان چون نیشكر بسته ،دهان چون غنچه وا كرده
فروهشته نقاب از رو ،مكحل كرده دو جادو
كشیده وسمه بر ابرو ،سر انگشتان حنا كرده
پری رویی جفا جویی ،به سان خویش بدخویی
به تیر غمزه هندویی ،چه خونریزی به پا كرده
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

به حال عاشق مسكین ،جفا چندان نمی گردد
به سان مردمك گویا ،درون دیده جا كرده
به حال عاشق مسكین ،جفا چندان چرا داری
كه مسكن عمر خود را ،بر سركوی وفا كرده
فلك بویی ندارد از مروت ،ای پری پیكر
ویا دوران نصیب من ،غم و رنج و جفا كرده
بگو « مستور » این دنیا ،نباشد جای آسایش
وگرنه ابن مریم از چه رو جا در سما كرده
قاموس کبیر افغانستان

پایان
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