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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۱۷

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
یولسمه برخه
د وخت یزید ورته بیا ګوته په ماشه نیولې
په یو تصویر کې یو باچا ارته سینه نیولې
(باقر)

شهنواز باقر غواړي خپله دریمه شعري ټولگه چاپ او د ادب مینوالو ته وړاندې کړي.
دا زیری مې د  ۲۰۱۹کال د دسمبر پر پنځه ویشتمه د ده پر پاڼه ولوست:
« دا څو ورځې وشوې چې په خپل دریم کتاب (تږي څاڅکي) په ترتیبولو بوخت یم ،یقینا ً چې ډیرو
ذهني ستړتیاوو سره مخ شوى یم ،نیمګړي شعرونه مې تکمیل کړل ،کوښښ مې دى چې د دې کتاب
شاعري په داسې ډول چاپ کړم ،چې تراوسه مې په فېسبوک خپاره کړي نه وي .ایوب صابر رښتیا
ویلي:
د زړګـي چې ویـنـه وڅڅـوم بیت شي
زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه»
په دې ورستیو کې چې کوم سفرونه باقر بهرنیو هېوادونو ته درلودل ،د دې سفرونو تاثیر یې پر شعر
باندې یو څه داسې اغېز کړی دی چې د شعر د تخلیق سلسله یې له اصلي مسیر څخه داسې ګږه کړې
وه لکه باد چې پاڼه وښوروي ،خو اوس لیدل کېـږي چې بېرته د خپل شعر کوڅو ته او بېرته بیا د
خپلو ځانگړو تصویرونو جهان ته ورگډ شوی دی.
زما هیله دا ده چې د خپلې دریمې شعري ټولگې په جاپ سره دا ثابته کړي چې دی د شعر د تخلیق
پر الرو په بري سره روان دی .دا یې هم په همدې هیله د کالم یوه بله بېلگه:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

بـې جـانـانـه ګـرځـېـدمــه ،خــو جانـان رانـه چـا جـوړ که
زه د ځـمـکې قــابــل نـه وم ،او اسمان رانـه چـا جـوړ که
چـې د سـتـرګـو مــدرسه کـې مــې د مـیـنې سـبـق زده که
چـــا احسان رابـانـدې وکـه ،مسلمان رانـــه چـا جـوړ که؟
دروازه یـــې راپـسې ،د هــــغـــې خــــوا نــه کــړه رابنده
تـنهـایي یې راتـه پــرېـښوه ،او زنـدان رانـه چـا جــوړ که
د چـــا اوښکـې پـــاکـــومـــــه ،د چـــــا زړه ټـــکــورمــه
چـې د هـریـو درد دوا یـمـه ،لـقـمـان رانــه چــا جــوړ که
زه خــو الل وم ،بـس لـه ځــان نــه مـې امـیـد نـه و باقره!
خپل قیمت راته معلوم شو ،چې خپل ځان رانه چا جوړ که

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

