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 ۲۹/۰۹/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند

 

 د ډک زړه څپې کسیارـېبد 
 

 او
 

 «لکه خوب هسې وختونه»
 

 )د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج(
 

 هبرخ همشپـږ 
 

 
 

 د سوچه او کلیوالي لغاتو کارول:
 

د بیکسیار د دې کمال تر څنگ چې په شعر کې کلیوالي ژبه او اصطالحات کاروي ، بل کمال یې دا هم دی چې دی 
تر اوسه په فکر او عمل کې هم کلیوال پاتې دی، د ډیر بې تکلفه ساده کلیوالي ژوند په چوکاټ کې گوزاره کوي او 

ی. خوند خو یې په دې کې دی چې ځینې خلک له په عملي ډول په اروپا کې، په ډنمارک کې کلیوال پاتې شوی د
ښاري متمدن اروپایي ژوند نه ستړي او ستونزو سره یې الس گریوان دي، خو بیکسیار له خپلو کلیوالي مناسباتو او 

 کلیوالي ژوند نه خوند اخلي. 
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د ډیرو شاعرانو  د همدې اروپایي ژوند په دایره کې، په خپل شعر کې داسې کلیوالي لغات او اصطالحات کاري چې
 ال ورته پام هم نه دی. لکه:

 

 )یو ډول سابه دي(،« ورخاړی»ــ 
 

 )د کالیو مینځلو دبی(،« څوباړی»ــ 
 

 )یو ډول مرغۍ ده(،« شامتوره»ــ 
 

 )اړول شوی پټی(،« شودیاره»ــ 
 

کارولو په وجه، د کله، کله داسې کیـږي چې په یوه ژبه کې ځینې داسې لغات وي چې ډیر سوچه وي، خو د نه 
هېریدو تر بریده رسیـږي او بیکسیار په خپلو شعرونو کې د داسې لغاتو بیلگې په شعوري ډول خوندي کړې دي، 

 دی. الندې بیتونو ته پام وکړئ:« ورخاړی»چې غوره بیلگه یې همدا 
 

 مــوږه شــډل د شـاړو غــاړو خـلک
 مـدام ورخاړيزمـوږ رومـان گـل د 

 

 خـلـکـو بـیـکـسیـاره گالنلــوني پــر 
 مدام څوباړیاشنا پر موږ مات کړي 

 

 )لکه خوب هغه وختونه، دریم مخ( 
 

 ... چېرې ما منډه چې وهله کله
 الوزول...ـولي نــټ وروـتـشامد 

 

 ام مخ( ۱۴)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 د ده د دواړو نوو چاپ شوو کتابونو نومونه زما له پاره نوي او شاعرانه دی:
 

 ــ لکه خوب هغه وختونه،
 

 ــ د څپو چې زړه راډک شي.
 

بیکسیار په دې ښه پوهیږي چې په شعر کې د کلماتو بیا، بیا تکرار او بیا، بیا کارول، کلمات سولوي او پیکه کوي 
 یې د لوستونکو تر نظر ښه نه ایسي، چې د نقد په دایره کې دې ډول شاعرۍ ته کلیشه اي شاعري ویل کیږي.

هڅه کوي چې د خپلې ژبې د غنا په موخه خپل فکر د داسې کلماتو په قالب کې وړاندې کړي چې هم ډیره  بیکسیار
سلنه پښتو وي او هم د عامو خلکو په ژبه کې عمالً کاریـږي لکه ورخاړی، دا بیا په شعر کې راوستل او د هغه په 

 :کارولو سره یو شعري انځور وړاندې کول په خپله یو کمال او هنر دی
 

 مــوږه شــډل د شـاړو غــاړو خـلک
 مـدام ورخاړيزمـوږ رومـان گـل د 

 

د مطالعې ښه قوي بگروند لري او شعري تجربه خو یې ځکه غني ده چې دا اوس یې زما مخې ته اومه او   بیکسیار
 اتمه شعري ټولگې پرتې دي ومې لوستې او د مقالې له پاره مې یادداشتونه هم ورنه واخستل.

 بیکسیار د شعر د یو ښه تعریف پر اساس )شعر یوه نا پیژندلي هیواد ته سفر دی.(
 په خپل شعر کې ریښتیا داسې څه بیانوي چې لوستونکی په ریښتیا یو نا پیژندلې سیمې یا هیواد ته بیایي:

 

 ور الندې سر نیسم، د غم کاڼی پرې پاس اچوم
 اچوملـکــه مـاشـوم پــه رڼــاگــانــو پـسې الس 
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 دا ځل که راغی اشنا ږدمه په مـړوند ورته سر
 تـورې تـمـبـې بـه دروازو تــه د وسواس اچـوم

 

 اوبـه د رحـم د اشـنـا پـه زړه چې رانـغـلې هیڅ
 مـاشوم هـوس ته بـه مجـبـور قیضه د اس اچوم

 

 کـډې مې بـار دي ځم روان یـمه د ویـر له کلي
 د والـناس اچوم د غـم کـیسې تـه کـلـکـه غـوټـه

 

 نــور بـیـکسیاره هسې تـشې قــافـیـې نـه پـیــیـم
 نـور شاعرۍ تـه مې لـږ مالگه د احساس اچوم

 

 ام مخ( ۵۲)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 د شعر په پای کې دوه ځلي د تخلص کارول:
 

یعنې د غزل د پای په دوو د بیکسیار بل بدعت دا دی چې په ځینو غزلونو کې یې خپل تخلص دوه ځلې کارولی دی، 
 بیتونو کې یې په مکرر ډول خپل تخلص راوستی دی. دغه یې دوې بیلگې دي:

 د یو غزل د پای دوه بیتونه:
 

 زوړ شـو د یـورپ پــر ځـمـکه بـیـکسیار
 چې د وطن غــږ شي افغان غــونـدې شي

 

 هــر څــو کــه جانانه اوس زوړ بـیـکسیار
 ځوان غوندې شيستا د راتلو چې واوري 

 

 ام مخ( ۳۰)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 د بل غزل د پای دوه بیتونه:
 

 یار ته غوږ، غوږ ناست لکه تل چې به ناست بیکسیارزه 
 پــه زنـگـنـو مــې ایـښـی سـر دی شـپـیـلـۍ نــــه غــــږوي

 

 پــه پــردیسۍ کـې خـراب بـیـکسیارچـــا وې چې نــه شـو 
 ه، سـر یې بـبـر دی شـپـیـلـۍ نـه غـږويکـچـکـول یــې شت

 

 ام مخ(  ۳۸)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 یو څپیز غزل:
 

تر سرلیک الندې څو جال، جال هجاوې دي چې زه یې د لومړي ځل له پاره « یو څپـیـز غزل»د بیکسیار بل بدعت د 
 نوم ورکړی دی. « یو څپیز غزل»گورم. دا نه غزل دی، نه ازاد شعر، خو ده د 

مه نیټه، د سویدن په مالمو کې مې له خپل استاد پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار سره  ۲۱م کال د می پر  ۲۰۱۱د 
لیده کاته وشول او ما ته یې په هغه وخت کې خپل یو نوی چاپ شوی کتاب )پښتو بدلمیچ، پښتو شعر څنگه جوړیږي؟( 

ېدو او د بیلگو د لیدو په تمه مې د زیار صاحب کتاب را باندې د پوه« یو څپیز غزل»بیکسیار پر را ډالۍ کړ. د 
څپیز نه نیولې بیا تر دوه ځپیز پورې د شعرونو بیلگې په کې خوندي شوې  ۵۲واخیست، په ځیر سره مې وکوت، له 

 وې، خو یو څپیزه بیلگه مې و نه موندله. 
 ۷۵ـ  ۶۹م کال،  ۲۰۱۰دانش خپرندویه ټولنه،پښتو بدلمیچ، پښتو شعر څنگه جوړیږي؟، )زیار، پوهاند ډوکتور م . ا، 

  مخونه( 
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 دا د بیکسیار د یو څپـیز غـزل بشپړ متن دی:
 

 زه
 ته
 

 ته 
 زه
 

 ته 
 ښه
 
 زه
 نه
 
 نو

 څه؟
 

 خو
 که
 

 ستا
 زړه

 
 مې
 په
 
 نا

 مه
 

 مخونه( ۴۲ــ  ۴۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 
  

 مې برخې پایشپـږد 

mailto:maqalat@afghan-german.de

