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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۱۰/۲۶

آصف بهاند

«مې نوشتم بیت رنگین ،رنگ اگر میداشتم»...

پاسنی سر لیک د غالم نبي عشقري د هغه شعر نیم بیتی دی ،په اوسني وخت کې یوه افغان سندر
غاړي ډیر ښه زمزمه کړی دی .داود سرخوش د صوفي عشقري د زړه غږ یو ځل بیا داسې اوچت
کړ ،چې که عشقري ژوندی وای ،خپله به یې خپل کالم ته اوښکې تویې کړې وای.
غالم نبي عشقري زموږ هیواد وال مطرح شاعر په  ۱۲۷۱ل کال کې زیږیدلی او په  ۱۳۵۸کال کې
مړ شوی دی او د خپل عمر اویا کلونه یې له کتاب ،قلم او شعر سره تیر کړل.
په ټولنیزه میډیا کې څو ځلې د عشقري صاحب هغه شعر په مخه راغی چې داود سرخوش په
هنرمندانه او ماهرانه ډول زمزمه کړی دی ،څو ځلې مې واورید ،څو ځلې د عشقري غږ ته غوږ
شوم او څو ځلې ورته وپسخیدم چې وې لیکم ،خو بیا به پاتې شو ،په پای کې مې یوه ورځ یوازې
هغه بیتونه را ولیکل چې داود سرخوش زمزمه کړي وو ،چې د همدې کرښو په پای کې به یې تاسو
درنو لوستونکو سره شریک کړم.
داود سر خوش ،هغه هم له دنبورې سره زمزمه کړی او په داسې استادانه ډول یې دنبوره غږولي
چې ته به وایی ټول عمر یې له دنبوري سره لوبې کړي او هغه یې غږولې ده  .داود سر سرخوش
د صوفي عشقرې د دې شعر د پنځو بیتونو ټول تورې او کلمات داسې په سوز سره تلفظ کوي او

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

وایي یې چې ته به وایي په خپله صوفي عشقري در ته ناست دی او د خپل ژوند له السه په شکایتونو
سر دی او د زمانې نادودې بیانوي.
دا هم د عشقري صاحب د شعر هغه بیتونه چې داود سر خوش زمزمه کړي دي:
مې نوشتم بیت رنگین ،رنگ اگر میداشتم
میگرفـتــم دامـنـې را ،چـنگ اگر میداشتم
قـدرتـم نبـود که از میخانه ای ساغر کشم
سر خود ،بنگ اگر میداشتم
گـرم میکردم ِ
مـاه مـن امــروز غمگـیـني نـمـیـدانم چرا
ساز مـیکـردم برت سارنگ اگـر میداشتم
یا ترا یا خویش را میکشتم حاال ای رقیب
هـمـچو عـیـاران عالـم نـنگ اگر میداشتم
چاپـلـوسي نـایـد از دستـم بــه مانند رقیب
آشـنـایـم مـیـشـدي ،نـیـرگ اگـر مـیـداشتم
پای

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

