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

۲۰۲۰/۰۴/۲۳

آصف بهاند

د مجروح د ځانځاني ښامار یوه پاڼه
او د استاد اڅک یوه وړوکې خاطره

پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح بې بدیله قلموال او مفکر و .ده په فلسفه او ادبیاتو کې ځانته ځانگړې الر او جال فکر
درلود ،د شعر په دنیا کې یې د ځانځاني ښامار په تخلیق سره ،په پښتو شعر کې د یو ځانګړي سبک الر پرانسته چې
په اوسني پښتو شعر کې د «ښامار سبک» په نامه یادېـږي.
څه موده وړاندې د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح دوه دېرشم تلین و ،ما هم د ده د یاد د ژوندي ساتلو په موخه یو
مقاله ولیکله .د دې مقالې په پیل کې ما د مجروح په باب خپل نظر داسې څرگند کړی و:
«مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده ،چې انسان د بې خبرۍ په خوب ویده پاتې نه شي ،که همداسې ویده
پاتې شي ،تورې لښکرې به راشي ،پر ښار به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

د مجروح غـږ جا وانورېد ،همداسې وشول ،تورې لښکرې راغلې ،ایگو خان د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله
بدل شو ،مجروح هم د تورو تیارو استازو ،د گور تیارو ته ولېـږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو ،خو افکار
یې تاند او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي».
د مجروح صاحب د شعر یوه برخه ځکه رایاده شوه چې ،په همدې ورځو کې د خپلو مقالو پر یوه ټولگه باندې کار
کوم ،د دې ټولگې یوه مقاله زما یو استاد خدایبښلي استاد بایزید اڅک ته وقف شوې ده .هلته هم د مجروح صاحب
د ځانځاني ښامار د یوې برخې (د مجروح د ځانځاني ښامار یوه پاڼه) یادونه شوې وه.
پر استاد بایزید اڅک دې خدای ورحمېـږي ،د مقایسوي ژبپوهنې یو بې جوړې استاد و .استاد اڅک پورې اړوند ،د
محصلۍ او بیا د استادۍ دورې خاطرې څومره چې زما په یاد دي ،په هغو کې زه یوه داسې خاطره په یاد نه لرم چې
استاد اڅک دې ما ته یا بل چا ته یوه بده خبره هم کړې وي .داسې چلن یې کاوه چې هر چا به ګڼله چې دی یې له
پخوا پیژني یا یې د کورنۍ غړی دی او یا یې له ډیر پخوا ملګری دی .زه یې د مخامخ شاگردۍ ویاړ لرم.
د شپیتمې لسیزې څلورم که پنځم کال و چې یوه ورځ «اڅک صاحب»زما د ناستې خونې ته را ننوت ،زه لګیا وم د
پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح ځانځاني ښامار مې لوست ،کتاب مې چپه د میز پر مخ کـېـښود ،د درناوي په دود
ورته ودریدم ،له چای سره مې وچه میوه مخکې ور ته کیښوده ،وې پوښتلم:
په څه لګیا یې؟ څه شی لولې؟
ما په شاګردانه او عاجزانه ډول ور ته وویل:
د مجروح صاحب ځانځاني ښامار دی .ده را غبرګه کړه:
دغه مخ چې تا لوسته ،یو څو کرښې یې را ته واوروه!
دا کار ما وکړ ،خو ده په یوه ځانګړې خوځېدا سره زما د لوستلو لړۍ را غوڅه کړه او وې ویل:
« ځانځاني او خودي خو په هر چا کې شته او «ایګو» خان نن سبا د هر چا پر اوږو سپور دی ،ته یې د فلسفې او
محتوا په باب فکر وکړه ،خو زه د مجروح ژبني اړخ حیران کړی یمه ،دومره یې روان او د ګرامر پر اصولو سم
لیکلی دی چې سړی ورته حیران شي».
اوس هم ځانخاني ښامار لکه تل زما د کار پر میز ایښی دی ،هماغه مخ چې استاد بایزید اڅک ته مې اورولی و ،دلته
یې را نقلوم او له تاسو درنو لوستونکو سره یې شریکوم«:

هغه ښار چې ټول ښاریان یې رنځوران وو
الروی د نیمو شپو وم
هلته ناست د سمڅې خولې ته
هک حیران وم
نږدې هلته
ښکاریده ړنګ دیوالونه
کنډوالې وې د کوم زوړ لرغوي ښار دا
رواقونه زوړند ــ زوړند ،مرمري ستنې والړې ځینې مالستې
داسې فکر مې کولو:
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

آخر څوک به را پیدا شي
زمانې به ور یادیـږي تیرې ،تیرې
د دې ورکې آبادۍ
خبر به واخلي
د دې ښار تیر شوی ژوند به را بیان کړي
را ته وبه کړي کیسې زړې ،زړې هم»...
(مجروح ،ډوکتور بهاالدین ،ځانځاني ښامار ،د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی ۱۳۵۶ ،کال ۱۹ ،ام مخ)

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

