AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۶/۰۶

آصف بهاند

«سر تر پایه درست وجود واړه هنر یم»
خوشال پوهنه
اشعار

۱۴
خوشال له خپله وخته تر اوسه پورې معاصر دی .خوشال د هر نسل له پاره خبرې لري او د ټولو له پاره د غږیدو له
پاره ژبه ،د ده نظریات او خبرې له اوسنۍ زمانې سره اړخ لگوي ،نو ځکه ورته معاصر ویلی شو.
خوشال پښتو شعر ته څه ورکړي؟
د دې پوښتنې ځواب هغه وخت تر السه کیدای شي چې د ده آثار او اشعار په ژوره توگه په ډیرې حوصلې سره
ولوستل شي.
د خوشال پوهنې په دولسمه برخه کې ما ویلي وو چې څنگه پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح ،د «ځانځاني ښامار» په
بیالبیلو برخو کې د خوشال اشعار د خپلو خبرو د قوت او السوند له پاره راوړي .د ځاځاني ښامار» د «لومړي څرخ،
تور ښامار د مرگ په لور ځي» (مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځاني ښامار ،خپرونکی :د ادبیاتو او بشري علومو
پوهنځی ۱۳۵۶ ،کال ۱۹ ،مخ) په پیل کې ،د خوشال دا بیتونه را اخیستل شوي دي:
په درون کـې مـې پـــراتـــه دي ډیـر گــنجـونـه
بــه مــانــا کــې لـکــه کــان د سیــم او زر یـــم
کــه مـې الس لـکــه دریـــاب خـالـي لـیـده شـي
د ټــټــر دنــنــه ډک پــــه دُر گــــوهــــــر یـــم
کــه مې حـلـق له تـنـدې وچ شـي په هـمـت کې
پــروا دار کـــلــه پــــه حـــوض د کــوثـر یـــم
ال یــو شـور راځـنـې الړ نــه وي بـــل راشــي
مــگـر زه پـیــدا پــه ورځ د شـــور و شـر یـــم
خوشال هیڅ کله بې مضمونه او بې موضوع نه دی پاتې شوی ،د همدې له پاره د ده په اشعارو کې هر ډول موضوع
او مضمونه پیدا کیدای شي .د خوشال له پاسنیو څو بیتونو نه چې استاد مجروح استفاده کړې وه ،د خوشال پوهنې په
دې برخه کې به یې بشپړ متن راوړم:
چـې قــانــع د زمــانــې پــه خشک و تـــر یـــم
کـــه مــې پـیـژنــې بــادشاه د بـحر و بـــر یـــم
نـه مې تـخـت ،نـه مې افسر ،نـه مې سپاه شتــه
پــه تســخــیــر د درست جهان خـتلی نمــر یـــم
په درون کـې مـې پـــراتـــه دي ډیـر گــنجـونـه
بــه مــانــا کــې لـکــه کــان د سیــم او زر یـــم
کــه مـې الس لـکــه دریـــاب خـالـي لـیـده شـي
د ټــټــر دنــنــه ډک پــــه دُر گــــوهــــــر یـــم
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د تــالــې پــه سـود و زیـان مې نـظـر نــه شـته
ســر تـر پـایـه درسـت وجــود واړه هــنـر یـــم
کــه مې حـلـق له تـنـدې وچ شـي په هـمـت کې
پــروا دار کـــلــه پــــه حـــوض د کــوثـر یـــم
ال یــو شـور راځـنـې الړ نــه وي بـــل راشــي
مــگـر زه پـیــدا پــه ورځ د شـــور و شـر یـــم
کــه لــویـي مـې لـــه آسمـان ســره سیـالـي کــا
پـه پـستـۍ تــر تـــورو خـــاورو نـــه بـتـر یـــم
په سپین والي کې مې زړه تر واورې سپین دی
پـــه تــــــور والـــي د دوزخ د اور شــرر یـــم
څــوک مې پــرې مــه وځـه د قـهـر تـر کـمـرو
کـــه پــه حکــم په سکـــون لکــه تور غر یـــم
و بــاطــن وتـــه مـــې گـــــوره کــــه دانـا یــې
پـــه ظـــاهــر صــورت که هـر څو محقر یـــم
د حــاطـم غـونــدې مــې خــیل و حشم نه شتــه
پـــه عــطــا کـــه لـــه حــاطــمــه بــرابــر یـــم
سخــاوت مــې پــه تــقــلـیـد پــه رســـم نــه دی
زه لـــه ځـــایـــه د ســـخــي بـــابـــا پـسـر یـــم
نـــــه دا یـــو عـیـب زمـــــا ،نــــه ډیـــر هـنره
چــې بــهــرام زمـــا پــســر ،زه یــې پـدر یـــم
پــــــه وگــــړي مــې خـبـرې د مــــردۍ شـــي
پـــه هــمــت کـې پـه هــر لــوري نـامــور یـــم
د یـاقـوت ،د اوبــــو غـــم نــه شـتـه لـــــه اوره
کـــــه دایـــم د زمــانــې پـــه اور کـــې در یـــم
خــپـل پــردي ســره ډیــر حــلـم هــم ښه نـه دی
زه دا هــســې درمــانــــده پـــه در گــــــذر یـــم
څـــوک دې هیـڅ گـمان پـر ما د روغـو نـه کــا
چې په ُمـلـک کـې لـیـونـی ،د هــغــو ســر یـــم
ال پـــــــردي را ســـــره بـــرگـــــړنـــدي وکـــا
زه د خـــپــلــو پـــه ســالم کــــلــه پـه چـر یـــم
څـــوک دې الپـې د خـپـلـوالـــي را تـــه نـه کـا
چــې پــه حــال د نـیک و بـــدو ښـه خـبـر یـــم
زیـست روزګــار بــه مې لـه خلکو سره نه شي
زه خـــوشـــال لـــه واړه خـــلــکــه مـرور یـــم
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۴۱۲ ،ام مخ)
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