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 ۰۸/۰۹/۲۰۲۰                  پوهندوی آصف بهاند

 
 

 
 خطاط شاعر

 
 د شهنواز باقر د ژوند او هنر یو بل اړخ

 

 
 

لومړي ځل له پاره د پښتو ژبې د نازکخیال شاعر   یو وخت چې مې د خپلو لیسانس دورې د زدکړو په ترڅ کې د 
مصري خان خاطر بیوگرافي او شعرونه له نظره تېر شول، افسوس مې وکړ چې داسې نازکخیاله شاعر بڼوالي کوي 
او د همدې بڼوالۍ په ترڅ کې داسې شاعري هم کوي چې د خپلو مینوالو او لوستونکو د ذهن بڼوالي هم ورله غاړې  

 هم راغی چې دلته په اروپا کې زه )آصف بهاند( خپله هم څو کاله بڼوالۍ ته اړیستل شوم.  ده او داسې وخت
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تر دې وروسته مې څو کلونه مخکې چې په ټولنیزه میډیا کې د مطیع هللا تراب د کالم بېلگې د ده په خپل غږ او ادا 
پښتو ژبې داسې یو بې جوړې شاعر    کې واورېدې او د ژوند او کار نه یې خبر شوم، نو بیا مې افسوس وکړ چې د

 پښ دی او هره ورځ په ساعتوتو، ساعتونو بېځانه او کلکې وسپنې ټکوي او سره نښلوي: 
 

 
 
خو پر شهنواز باقر باندې خدای بیا د شاعرۍ د هنر تر څنگ د خطاطۍ هنر هم پېرزو کړی دی. د پښتو ژبې د   

، خطاطي هم کوي او خپل ژوند د همدې هنر پر مټ  اوسنۍ دورې مطرح شاعر شهنواز باقر د شاعرۍ تر څنگ
 پرمخ بیایي، له همدې کبله کېدای شي شهنواز باقر ته د خطاط باقر خطاب هم وشي.  

 

مطیع هللا تراب او شهنواز باقر سره له دې چې د خپلو کماالتو نه په استفادې سره خپله گوزاره کوي، یو پښ دی  
ې کوي او د ژوند د مزي د غځولو له پاره کرښې رسموي؛ خو دواړه په سخته  وسپنې ټکوي او بل له رنگونو سره لوب

خواخوږي، د دوی دا حالت په هنري  اقتصادي تنگسه کې ژوند تېروي او السنیوي ته اړتیا لري. د تراب او باقر کوم  

 کړی دی، گوندې څوک یې واوري:  انځورډول 
 

 یوه ورور الندې کرښې لیکلي وې!»
 

  :زر په کنډوالو کې
 

خو بدبختانه چې    ،مطیع هللا تراب او شاه نواز باقردا دوه شاعران د اوسني عصر انقالبي او حماسي شاعران دي،  ...  
دوي د ژوند د تېرېدو څخه    خو د  ،په داسې وطن او په داسې خلګو کې ژوند تېروي چې په شعر یې ځان وژني

 هېڅوک نه دي خبر.
 

 « دې سختو مرحلو څخه یی راوباسي. دې شاعرانو په اړه ولس ږغ پورته کړي او د باید د
 

 سره پوست کړي وو:»  متننږدې ورځو کې باقر خپل یو عکس او د خط یوه بېلگه له دې په همدې 
 

 چونا په مخ رنګ په السونو، او سورۍ لمنه 
 ته راليده سـړيه!  بـازار کې خلکـو ماپه ټـول  

 

په دې تصویر کې نن یو شاعر نه، بلکې یو عادي رنګ ساز وګورٸ چې مخ یې په رنګونو لیت پیت دى ته وا همدا  
   :ولي څخه راغلى وي. په ذهن کې یې دا سوال چورلک وهيهد هیندوانو له  به اوس 
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   «باچا خبره واوره! »
 

ږي. په زیړ رنګ چې څه ـنو د خپل وطن او د اولس ویني یې مخې ته نیغې ودرې  ،دېوال سور رنګ وویني  رچې پ
نو په وطن کې د امن او سوکالۍ    ،نو د خزان فکر یې لېونى کړي، چې په شین رنګ د لفظ وجود جوړوي  ،ولیکي

او د جنګ په لوګیو یې د قام  هغه ځکه چې د نفرت    ،استعمال یې بېخي زړه ډوبوي خو د تور رنګ  ؛سوال وکړي
   :زړه کې ووایى ـ مخونه تک تور دي، په زړه

 

   «،دا زما د وطن حال دى»
 

 او 
 

   «هر پښون د وخت غالم دى»
 

 ... زه په خپل کار او محنت ویاړ کوم. 
 

 : مصروفیتونو په اړه یې پوښتنې کولېد دا تصویر مې د هر هغه چا لپاره وویست او نشر کړ چې زما 
 

 هېچا مې ونکړ تپوس که هر څو ښه نه ومه 
 « ر زه نه ومهـدوي پکار و، مګ زل دـزما غ

 

 
 

 ال پخوا مې یو ځل د مسنجر پر مټ د خبرو په ترڅ کې شهنواز باقر پوښتلی و چې:  
 

 »باقر صاحب ژوند څه ډول پرمخ بیایې، څه کار کوې؟«
 

 ده راته وویل:
 

 یم، خطاطي کومه. کله، کله که څوک غوښتنه وکړي، د دوکانونو لوحې لیکم.«   »زه خطاط 
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بل وار مې د دوه زره شلم کال د اگست پر اتمه نېټه بیا د مسنجر پر مټ، د ده خطاطۍ هنر پورې اړوند، دا څو  
 پوښتنې ورته مخکې کېښودې: 

 

 ــ خطاطي مو چېرې او څنگه له چا نه زده کړې ده؟ 
 

 مو ډېر خوښېږي؟ )کوفي، نسخ، نستعلیق...(  ــ څه ډول خط 
 

 ــ له خط لیکلو نه چې څه مزد ترالسه کوئ، گوزاره مو پرې کېـږي؟ 
 

وق او خوښه ځینې هنري خطاطۍ هم کوئ که نه؟ که مو کړي وي، بېلگې یې ــ له فرمایشونو نه پرته، په خپل ذ 
 کومې دي؟ 

 

 کوئ چې وبه یې غځوئ که به یې پرېـږدئ؟ ــ په راتلونکې کې د خطاطۍ په  باب څه فکر 
 

 :او په پای کې یوه وړه پوښتنه
 

 « خطاطي مو له څه وخت نه پیل کړې ده؟
 

 او دا هم د باقر صاحب ځوابونه:»
 

ــ لکه څنګه چې مې د شعر سره له وړوکوالي نه مینه وه ، داسې مې د خطاطۍ سره د لېونتوب تر حده مینه وه.    ۱
چې کوم خطاط به لوحه یا بوټ لیکلو، نو زه به ورته یو څو دقـیقې ودرېدم خوند به یې راکولو؛ زه ډېر وړوکى وم  

بیا مې په کوزه پښتونخوا هنګو کې له یو استاد سره شاګردي شروع کړه، حسن نومېده. له هغې وروسته کوهاټ ته  
 راغلو، بیا مې د ناصر پېنټر سره یو وخته پورې شاګردي وکړه.

 

 ق. ــ نستعلی ۲
 

ــ شکر په هر حال، ناشکري نه پکار ـ یو وخت مو کار ډېر ښه و، خو اوس چې دنیا ماډرینګ شوه یعني سمارټ   ۳
شوه، نو هر څېز تغیر وکړ. اوس پینافلیکس بورډونه خلک جوړوي یعني مشین سره، زمونږ په کار یې لوى اثر  

 غورځولى، اوس پکې ګوزاره ډېره ګرانه ده.
 

ده کړې، دا خو د شعر په څېر لېونتوب غواړي، خپل کیفیت غواړي. ځینې وخت کې مې ډېر    ــ هو ولې مې نه  ۴
شوق وشي یو منظر جوړولو ته، یو لفظ لېکلو ته، یو جعملې لېکلو ته؛ نو هغه وخت لیکل هم کېـږي چې مونږ ورته 

لحال یوه هم نشته، هغه د چا خپله حېران یو. وروسته بیلګې وې راسره، خو خلکو رانه ټولې وړي دي، له ما سره فې
 خبره د موچي خپله څپلۍ شکیدلي وي.

 

 ــ شاید دې کار ته نور د پاى ټکى کېـږدم.  ۵
 

 کاله وشٶ.«  ۸ــ د خطاطۍ مې  ۶
 

 بیا ما ورته ولیکل: 
 

 !باقر صاحب ډېره مننه
 

رنگینه شي او درنو لوستونکو ته به  که د خپلو خطاطیو د یو څو بېلگو عکسونه راولېـږئ، تر کار الندې مقاله به ال 
 ستاسو په هنرمندو گوتو د لیکلي خط بېلگې هم وړاندې شي.

خو د باقر د خط نمونې ما ته په یو څه ځنډ راورسیدې چې لوی دلیل یې له ده سره د خپلو د لیکلو خطونو د بېلگو نه  
 نه وکړه، ده په ځواب کې داسې راته وویل:شتون و. کله مې چې له ده بیا د لیکلو خطونو د بېلگو د نه شتون پوښت

 

ــ وخت ناو خت مې چې کومې بېلگې لیکلې دي، هغه به یا فرمایشي وي چې مشتریانو به له ځان سره وړې او یوه  
نیمه بېلگه مې چې شوقي لیکلې وه، هغه مې خپلو ملگرو ته د ډالۍ په توگه ورکړې دي او اوس زما په واک کې نه  

 شته، 
 

اردو او   خبره دا ده چې دلته په کوهاټ یا پېښور کې چې د خط لیکلو کوم فرمایشونه ماته راځي، ټول په  ــ بله 
 انگریزي ژبو باندې وي، ځکه له ما سره په پښتو ژبه باندې، زما د لیکلي خط بېلگې نه شته.  
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ټ خبرې ورسره وکړي، څو شېبې مو مه( نېټه د مسنجر پر م۱۵بیا مې د دوه زره شلم کال د اگست پر پنځه لسمه )
بنډار سره وکړ او  بیا مې غوښتنه ورنه وکړه چې کوم څه د دې مقالې په پار د نمونې په ډول ولیکه چې دلته خوندي  

 شي، او ده هم د خپلې خطاطۍ دغه څو بېلگې راولېږلې چې یوه بېلگه یې دا ده: 
 

 
 

 پای 
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