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پوهندوی آصف بهاند

د بـېکسیار د ډک زړه څپې
او
«لکه خوب هسې وختونه»
(د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج)
پنځمه برخه

گـډې قافیې (د قافیې نوې بیلگه):
بیکسیار په قافیه کې داسې یو نوښت کړی دی چې ما یې تر اوسه بیلگه چیرې لیدلې نه ده .د ده په «لکه خوب هغه
وختونه» ټولگه کې د «ته را په یاد» ترسرلیک الندې د شعر داسې یوه بیلگه راغلې ده چې د شعر د هر بیت
لومړی نیم بیتی ،د شعر تر پایه د ټولو بیتونو د لومړیو نیم بیتیـو سره همقافیه دی .دغه راز د شعر د لومړي بیت
دویم نیم بیتی ،د شعر تر پایه د ټولو بیتونو له دویم نیم بیتي سره هم قافیه دي .دا د یاد شعر بشپړ متن دی:

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

«ته را په یاد»
تـه را پـه یـاد سـتـا د لـومـړي دیـدن شیـبې را په یـاد
لکـه د سـرې اور پـټ ،پـټ راتـه ځـیـگـر مې سیزي
تــه را پــه یـاد د تــا د مـیـنـې مــرحــلـې را پــه یــاد
غــواړم دروالــوزم ،حــاالت راتــه وزر مـې سیـزي
تــه را پــه یــاد راتــه د کـلــي هـنـگـامـې را پــه یـاد
قسم تــر اوسه هـــر سبــا هـــر مـازدیـگـر مې سیزي
تـه را پـه یــاد ،د گــودر الرې او کــوڅـې را پـه یـاد
سوج د سپیرو ،سپیرو کوڅو خیال د گودر مې سیزي
تــه را پــه یــاد ،د تا کـاتـه جـوټې ،جـوټې را پـه یـاد
لــکـه لـمـبه ،لــکـه انـگـار او لـکـه لـمـر مـې سیـزي
تـه را په یـاد ،د تـا د حسن ځـوانــې شپـې را پــه یـاد
راتــه روژه ،راتــه بـــرات ،راتــه اخـتـر مې سیـزي
تـه را پــه یــاد ،د تــا خــبـرې او بــانــې راپـــه یـــاد
له خـلـکـو پټ پـنـا ،لـه ځـان ســره اکـثـر مې سیـزي
ته را په یـاد ،ستـا دې محـل کــې افـسـانې راپــه یـاد
اوس دغـه شاړې ،دغـه دښتې ،دغـه غـر مې سیـزي
تـه را په یاد ،ستا د خـنـدا مـوسکا صـحـنې راپـه یـاد
خـو ورکـتی نه شم ،ورگــورم چې نـظـر مې سیـزي
تـه را پـه یــاد ،ستـا بـیـکـسیاره تــرانې راپـــه یــــاد
چې دومره سوی ،رب به څنگه په محشر مې سیـزي
(بیکسیار عبدالمالک ،لکه خوب هغه وختونه (اومه شعري ټولگه) ،ډنمارک ۲۰۱۳ ،ز ۹۹ ،ــ  ۱۰۰مخونه)
سره له دې چې د نوي یا ازاد شعر ځینو الرویان او پلویان وایي چې د قافیې کال نوره ړنگه ده ،خو بیکسیار د قافیې
دیوال نه ،بلکې کالګانې هسکې کړې دي او تر ټولو مهمه او نوې خبره خو ال دا ده چې بیکسیار د قافیې داسې یو
نوی باب پرانستی دی چې ما ال د هیڅ شاعر په شاعرۍ او دیوان کې نه دی لیدلی.
له بیکسیار نه پخوا ،ال تر لرې زمانو ما داسې قافیې نه دي لیدلي .دا یو ادبي صنعت دی او د ادبي فنونو استادان باید
یو نوم ورته وټاکي.
د ځینو پخوانیو شاعرانو په کلیاتو کې د ذوالقافیتین کالم بیلگې راغلي دي لکه د خوشال دا بیت:

چــې دستار تړي هزار دي
د دستار سړي په شمار دي
دغه راز خوشال د « ذوالقافیتین ترکیب بند» تر سر لیک الندې یوه شعر هم لري ،د پیل څو بیتونه یې دا دي:

څــه د بــدو خـوب و چـې مـې ولـیـده سحـر
سترگې مې رڼې کړې ،ناکرار شوم په بستر

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پاڅـیـدم لـه کـټـه ،لـکـه خــوږ شي د چـا سر
هسې شان اوتـر شوم ،نه مې لیار لیده نـه ور
(خټک خوشال ،د خوشال خان خټک کلیات ،اوډنه ـ پرتلنه ـ سمون او دییپانگه د عبدالقیوم زاهد مشواڼي ،خپرندوی:
دانش خپرندویه ټولنه ۱۳۸۴،ل  ۲۰۰۵ /ز کال ۵۶۸ ،مخ)
د ترکیب بند ذوالقافیتین بیلگې له خوشال نه پخوا نه دي لیدل شوي لکه معشر او مثلث ،د دې صنف شاعرۍ مبتکر
هم خوشال گڼل کیږي.
(د زیاتو مالوماتو له پاره وگرئ :هیوادمل سر محقق زلمی ،ننگیالی د زمانې ،د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه،
جرمني ۲۰۰۱ ،م کال ۲۲۶ ،ــ  ۲۲۷مخونه)
په اوسنیو شاعرانو کې هم د ذوالقافیتین شعر بیلگې تر سترگو کېدای شي چې سمدالسه یې زه دوې بیلگې چې یوه د
غفور لیوال په «هوسۍ» کې راغلې ده او بله یې د زیار په «گلکڅونه» نومې ټولگه کې راوړل شوې ده.
دا یې بیلگې دي:
د غفور لیوال بیلگه:
د هوسۍ په لومړي چاپ کې د منظومې په یوه برخه کې ،داسې راغلي دي چې د «الت دیو» د لور له خولې په فخر
سره داسې راوزي:

د هغو دنگو شاځلمیو ژڼیو مرگ وم چې شپیلۍ غږوي
چې چیرته ناست وي په کیږدۍ کې
او سپوږمۍ نڅوي.
خو ځینو څیړونکو بیا د پاسني متن دریم بند له دویم بند سره نښلولی دی ،چې ذوالقافیتین بیت ورنه جوړ شوی دی
او هیڅ ډول سکتگي هم نه ده پکې راغلې چې د اوسنۍ شاعرۍ د ذوالقافیتین یوه غوره بیلگه گڼل کیږي .وگورئ:

د هغو دنگو شاځلمیو ژڼیو مرگ وم چې شپیلۍ غږوي
چې چیرته ناست وي په کیږدۍ کې او سپوږمۍ نڅوي
(لیوال عبدالغفور ،هوسۍ ،د پښتني فرهنگ د ودې او پراختیا ټولنه (جرمني) ۱۹۹۹ ،م کال ۴۰ ،ام مخ)
د مجاور احمد زیار بیلگه:

چې را مات کړ ها بېلوره ،تورک شاهین وزر زما
پـښـتـنـي مـیـنـې تـــه مــات کـــړ ،نازنین نظر زما
د زیار دا بیلگه د ده د « گلکڅونه» د ټولگې په حواله ،په «پښتو بدلمېچ (پښتو شعر څنگه جوړیږي؟) ۹۰ ،ام مخ)
کې راوړل شوې ده.
(زیار ،مجاور احمد ،پښتو بدلمېچ (پښتو شعر څنگه جوړیږي؟) ،دانش خپرندویه ټولنه ،دویم چاپ ۹۰ ،ام مخ)
خو د بیکسیار پاسنی شعر (ته را په یاد) له هره اړخه زما له پاره نوی دی او داسې نوښت یې کړی دی چې ما تر
اوسه د بل شاعر په کالم کې نه دی لیدلی .دا د بیکسیار یو نوښت دی چې خپل شعري قوت یې ښکاره کړی دی ،ډیر
زحمت یې گاللی دی او د قافیې دروندوالی یې داسې پر ځان منلی دی چې ټول بیتونه قافیه لري .د قافیې دومره دروند
بار وړل او بیا په دومره ښکلې شاعرانه بڼه ،دا هم لوی کمال دی او هم ښکلی هنر.
خو کله د ده په دې ټولگه کې داسې هم شوي دي چې ده د قافیې د جوړولو له پاره د نورو ژبو لغات را اخیستي دي
او قافیه یې ورنه جوړه کړې ده .لکه واژه .دا یې هم بیلگې دي:

مانا الـوتې د اشـنا لـه کـلمې اوس ،اوس
په ژبه مه راوړه په عمر دا واژه زړگیه
د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

(لکه خوب هغه وختونه ۹۱ ،ام مخ)
دلته د قافیې نه خپل کلتور قربان شوی دی ،منیژه او بیژن د بل چا په ژبه او کلتور کې دوه مینان دی ،د دې له پاره
را اخیستل شوي دي چې په قافیه کې منیژه راغلې ده که نه موږ خو په خپل کلتور کې تر هغو ښه ،ادم او درخو لرو،
موسی خان گلمکۍ لرو چې په هجاوو او وزن کې هم برابر ورلویدای شي.
دا خبره هم د یادولو وړ ده چې کله شاعر د قافیې او ردیف پابند وي او ډیره پاملرنه یې د شعر شکلیاتو ته وي ،د مانا
ارزښت ته یې دومره پام نه اوړي ،په داسې حال کې چې په معاصره شاعرۍ کې ،شاعران د مانا پلو ته ډیره پامرنه
کوي؛ خو له دې سره ،سره د قافیې رنگارنگي یو لوی کمال دی ،بیا داسې قافیه چې بیکسیار کارولې او بیا په دومره
مهارت سره ،دا د ده لوړ کمال او د شاعرۍ قوت ښیي.
د پنځمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

