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پوهندوی آصف بهاند

اوبه ،وینه او مینه
په «کک او زرینه» کې د وطنپالنې روحیه
او ښکالیز جوړښت یې
دریمه برخه
کک او زرینه د هیواد پالنې سرتیري او قهرمانان دي،
د کک او زرینې پیام د هیواد پالنې پیام دی،
د وطن او وطني گټو د دفاع پیام دی
او د مینې هغه پیام دی
چې د ورو وژنې
پر ضد سر را
پورته کوي.

د کرکترونو د انځورولو بیلگې ډیرې دي ،د منظومې په دولسم سرود کې د زرینې د ښکال او اندام انځورول د لیوال
د هنر کمال دی ،وگورئ:

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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

سترگې پرانیستلې کک ،شاته یې خـېـز کـړ
د ښـکــال بــله لــنـبه یــې مــخ تــه راغـله
خــدای پــه څـه هنر وه ښکلې جوړه کـړې
د خـــدایي هـنـر جـلــوه یــې مـخ ته راغـله
تــورې زلــفـې یې ول ،ول پـر سپـینو ولـیو
هــر انــدام یې لکــه مــــوج د پـسـرلـــیـــو
کک تــَرور شو ،کک نه وار وپار خطا شـو
یــو نــاڅــاپــه د ښــایـست پـــه تــمـاشـا شـو
خــُم نــه ووتــلــه ،تــاو لــکــه لــنــبـه شـوه
مــلـکـه زریـــنـه بــلــه شــوه ،ډیــــوه شـوه
یــو زریــن نــازکــه تـاج یـې پـر سر ایښـی
مـخـامـخ پـرې سـور یـاقـوت لـکـه سکـروټه
ښکــلې ستـرگې یــې چـیـنـې وې د رازونــو
هســکــه غــاړه لـکــه تـکـــه سـپـیـنـــه بـتـه
پــه اوبـــرنـگــه اسـمــانــي جــامـو پـوښلې
لـکـه لــویــږي شـرشـره پــــر سپـینه بکــره
تـر نـازک کـمـیس یـې هــر اندام ښکاریـږي
د هــوس زلــزلـې راشـي چــې خــوځـیــږي
دا نــازک بـــدن هــــوا بـانـــدې خـوږیـــږي
مـوج پـه مـوج د مـیـنې تـږیـو تـه لـړزیــږي
سپـین بـدن ،تـر نـیلي رنـگـې جـامې هـاخـوا
چې ښـوریــږي ،نـو خـوړل کـوي د زړونــو
چې قـــــدم واخــلـي او ښـکــلــې ادا وکــړي
هـــره خـوا څـپـې خـــورې شـي د عـطـرونو
غواړي کک ،چې دې ښکال ته په گونډو شي
مست هیرمند شي ،ورته راشي ،په څـپو شي
د «کک او زرینه» په یولسم سرود کې د طبیعت انځور داسې وړاندې شوی:

مـــازیــگــر د پـسـرلـي دی څــه خـامـوشه
لــویـه دښـتـه د فـــراه ده ســبــزه پــوشــه
هلته دلــتـه کــوشـنۍ بـوړبـوکۍ تــاو شـي
سـارانـي گــلـونــه ونـــڅــوي ځـــان تـــــه
لکـــه شـوخـه ډمــه هسکــه شي اسـمان ته
ځای ځای غره کې ژېړ گلونه زرغونه دي
د کـک دنـــگــه ډبــریـــنــه کــــــال لـــوړه
په بــرجـونو یې والړ زلــمي سپاهــیان دي
د طبیعت د انځورولو په برخه کې کله کله لیوال طبیعت په خبرو راولي او غږوي یې ،د هیرمند شرهاری خبرې
گڼي او د هیرمند څپې غږوي ،په خپله هیرمند غږوي .په شلم سرود کې یې دغه بیلگه راغلې ده:

زریـنې سـتـرگې کـړې پـټې غـوږ یې ونیو
چېرته لرې یې تر غوږ د سیند څپې شوې
د هـیـرمـنـد د شــرهــار اواز یــې واورېـد
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د لـومـړي گـوزار لپاره هـیرمند خوښ دی
لکــه سیـنـد چې منـنـدوی وي لــه ساکـانــو
او بیا هم لیوال د خپل کمال په ادامه کې د هیرمند د سیند په اړوند داسې یو نه حس کیدونکی انځور وړاندې کوي چې
اوبه یا هیرمند یا د هیرمند څپې تږې دي ،د دوو مینانو د مینې او قدمونو ښکالو ته تږی دی ،د هغوی راتگ ته انتظار
دی .د منظومې په درویشتم سرود کې راغلي دي:

سـمـنـد ځـي پـــه مـنـډه ،مـنـډه تــر هـیـرمـنـــده
چـې د عـشق نــوی داســتان ورتــه بـیان کـړي
راز ونــیاز بــانــدې مـــاړه دوه مــیــنان کــړي
عـشق د لـــویـــو حــمــاســو دی د مـنـځ ټکی
عـشق د هـــــــرې اتــــلــــــوالـــې د زړه زړی
د عـشق شـور دی چې ودان لـوی ساکـستان دی
عـشـق لـــــه بُسته تـــــر زرنـګــــه ال روان دی
د عـشق زور دی چې هـیـرمـنـد دی د سـاکــانــو
هیرمند مست دی ،هیرمند غاړې غاړې غورځي
هــیـرمنــد خـپـلـو مـېـلـمـنـو تـــــه الرې څــاري
هــیــرمـنـد تــږی دی ،چـــې راشــي دوه مـیـنــه
د څــپــو تــنــدی یــې کــــېــږدي پــــــر لــمــنـه
د وطن د مینې په برخه کې لیوال د منظومې په یوه ځای کې داسې دیالوگ برابر کړی دی چې د وطن مینه نور ټول
عشقونه او کارونه ننگوي او هر څه د وطن تر مینې ځاریږي .کله چې زرینه کک ته د پارتیانو د حملې په باب وایي
او بلنه ورکوي چې باید دی د یوه جنگیالي اتل په توگه د وطن ،خلکو او هیرمند د دفاع په سنگر کې له دوی سره
ودریږي ،نو کک له ځان سره داسې سوچ کوي:

کک د نویــو احساساتـو په ټال زانگي
د مــلکـې زریــنې ښــکــال لــــوټــلـی
یو ځل بیا یې زړه نـری نـری تخـنیږي
دا زړگـی څـه بـوالـهـوسه مـالمت دی
کـله دلــتــه کـلــه هـــلــتــه مــیــنـیــږي
د گـلـبـویـې د بـېـلـتـون غــم ال تازه دی
چې د بلې په پـیکـي پــورې زنگــیــږي
خــو دا ځـل خـبـرې نورې کیسې نورې
تــش مـیـن د زریـنې پــه ښکــال نـه دی
دغې پېـغـلې یې په روح کې ویښه کړې
د هـــېـواد او د ټــبــر نـــوې جـذبـــه ده
دا ځـل مـیـنـه د هـیـرمند او ساکستان ده
دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی
د غیرت دی هم د ننگ او د پـېغـور دی
دا ځـل نــورې مــینې ډېـــرې زورورې
د دوښـمـنـو لــه تــور نـیـتـه انـدېـښنه ده
د گـلـبـویـې او زریــنـې تـوپـیر ډېر دی
شـهـزادگــۍ وه بــوالـهـوسه ،دروغـجـنه
پــوهـه لــږه ،کــبـرجـنه ،په زړه سـخـته
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خـــو ملکــه زریــنــه پـه سیاست پـوهـه
د ټــبـر پــر درد دردمـنـه ،لــږ مغروره
د هـیـرمـنـد په اوبــو وتې مــال تــړلــې
د سـاکــانــو د یــــووالـــي ارمـانـجــنـه!
لیوال د کیسې د مفاهیمو ترسیمولو ته د لغاتو له سترې ذخیرې څخه څه ډول وللي توري انتخاب کړي او داسې یې
ښه سره پییلي دي چې سړی فکر کوي چې پر هر بیت یې ــ لکه د سرو زرو وستا کار ــ څومره وخت لگولی دی
او څه ډول یې مرصع کړی دی .زه خو د لیوال دې مهارت ته گوته په غاښ شوم.
کک او زرینه د هیواد پالنې سرتیري او قهرمانان دي ،د کک او زرینې پیام د هیواد پالنې پیام دی ،د وطن او وطني
گټو د دفاع پیام دی او د مینې هغه پیام دی چې د ورو وژنې پر ضد سر را پورته کوي او دا کار د لیوال د شعري
هستونې په هغه هنر کې تر سره شوی چې هر لوستونکی له ورایه ځان ته ورکاږي.
لیوال په «کک او زرینه» کې له دې ټولو کمالونو سره ،یو ځل بیا له هره اړخه ځان وځالوه« .کک او زرینه» هم
وطني مینه ده ،هم اقتصاد دی ،هم تاریخ دی ،هم سیاست دی او هم هنر دی؛ نو ځکه زه لیوال ته وایم:
لیوال صاحب مبارک دې شه!
ــ د دې سترې ارزښتمنې کیسې بیا را ژوندي کول ،هغه هم په داسې حساسو شرایطو کې چې د پارتیانو او پارسیانو
بچیان زموږ مادي او معنوي هستیو ته لکه ښامار هسې خولې را اچوي،
ــ له خلکو او وطن سره مینه ،له خپلو اوبو سره مینه او له خپلو وینو سره مینه .د دې مینې بیا را ژوندي کول او د
نوي نسل په ذهنونو ته یې لیږدول،
او...
هغه هم په داسې هنر مندانه او شاعرانه ژبه او هنري انځورونو کې .دا کیسه مو د انځورونو په ټال کې او د تشبیهاتو،
استعارو ،کنایو ،تخیل او تخییل په څپو کې داسې انځور کړې چې ما یې تر اوسه ساری نه و لیدلی.
کله مې چې لوستل پای ته ورسول ،نو سمدالسه مې په کاغذ کې داسې ولیکل:
لیوال صاحب درناوی!
«کک او زرینه» مې په یوه سا داسې ولوست چې له کوره هم و نه وتم.
د «کک او زرینه» د مینې په داستان کې د وطن د مینې داستان ،د وطن له انسان ،اوبو او وینو سره د مینې د
څرنگوالي د داستان انځورول ،هغه هم د داسې استعارو ،کنایو ،تشبیهاتو ،تخیل او تخییل په زانگو کې؛ دا ستاسو د
شعر هنر کمال گڼم.
دا هم د «کک او زرینه» د بریا په پار د لیوال د هنر د کمال یوه بله بیلگه:

مازیــگـر دی ،لــمــر ســاه ډوبـی پــه افق کې
د لــویدیـــز اســمـان لـــمــنـه تــکـــه ســره ده
د لــمـر سـره سترگه ال ځیر دښتې ته گوري
ځـای ځای وریځې هم له رنگه تکې سرې دي
هــلـتـه لـــرې دی روان جـــنــوبــخـتـیـځ تـــه
یـو سـمـنـد پـــــه تـنـده مـنـډه ،مـست سـرکـشه
پرې د غره غوندې یو هسک قامت ښکاریږي
شــاتــه پـېغـلې ورنه غـېــږه تــــــاوه کـــــړې
اوږدې زلــــفې یــې د بــاد څـپـو تـــه نــاڅـي
تــر جــانـانـه د پـېـروتــې پـــه شــان تـــاو ده
دوه بــــدنــه پـــر یــو بـــل خـواږه تاوده دي
غــېـــږه ډکــه د زریــنـې لــه جــــانــــان ده
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دا شېـبـه ورتــه ژونــد ښکلی پــر جـهـان دی
پـهــلوان نـــه مــرمــریــنــې مــټــې تـــــاوې
بــنــدیــوان د چــــا د غـېـږې د زنــــدان دی
نــن شپـه ټــولـه د جـانـان تـر څنگ سفر دی
د ښــایـست او مـیـنې تاج یې نـن پـر سر دی
کک که تږی شو د یار سترگې به نوش کړي
د جــانـان شــونډې بــه وڅـښـي تـــر مـسـتیه
د مـلکې عـشق یې نن زړه کې خـروش کړي
نن شپه چـېرته اللــه زار کــې د دوی شپه ده
تــر هـیرمنده لـــویه الر کې د دوی شــپه ده
د هـیـرمـنـد تـــر څـــنډو ډېر مزل ال پــاتــې
دغه شـپه د ژونــد تــر ټــولــو خـوږه شپه ده
پــر دوښـمنـو بــری یـــو خـــوا جانان بـلخوا
پــر دوه زړونــــو د مــراد وږمـه خــوره ده
هـیــرمند غــواړي مـیـنان تــر خـپـلې غاړې
چې یــو بل سره د مـیـنې په خـوند پــوه شي
د څــپــــو د مـستـانــــه شــوخـیـو خـــوا تــه
پـــه خـــوږو د یــــوه نــوي پـیـوند پوه شي
سـمـنـد ځي پــه مـنـډه مـنـډه تــر هـیـرمـنـده
چې د عشق نوی داستان ورته بــیـان کــړي
پای
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