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آصف بهاند

«د نـوروز مـنـت پـه بـاغ دی پــه صـحرا هم»
خوشحال پوهنه
۳۴
اشعار
لږ څه کم پنځه میاشتې شوې چې زما د شخصي بوختتیاوو او ځینو ډیرو اړینو فرهنگي کارونو د سرته رسولو په
وجه ،د خوشال پوهنې د مقالو سلسله په ټپه را نه والړه وه .د نوي کال او نوي پسرلي په فکر کې وم ،د پښتو ادب د
کالسیکو شاعرانو دیوانونه مې مخ ته کېښودل ،پاڼې مې یې اړولې:
ــ د حمید کلیات،
ــ د رحمان بابا دیوان،
ــ او په پای کې د خوشال کلیات.
د دې ټولو کالسیکانو د مطالعې په وخت کې زه د دوی له دیوان او کلیاتو نه خپل یادداشتونه په جال پاڼو کې لیکم .د
خوشال کلیات مې چې پرانستل ،د یادداشتونو په لومړۍ پاڼه کې مې د نوروز په باب دا بیت د خوشال له کلیاتو را
لیکلی و:

د نـوروز مـنـت پــه بــاغ دی پـــه صــحرا هم
نـــورانـي یـې شـي لـــه فـیـضـه هــغــه ،دا هم
ټاکلی مخ مې چې را واړاوه ،د بابا یوه قصیده په کې راغلې وه ،د گلونو په موسم او پر گلونو باندې یې ښه زړه یخ
کړی و .د نوي کال او گالنو د ستاینې او یادونې په باب به زه د اوسني نوي کال د رارسیدو په پار د بابا دا قصیده
«د پسرلي ننداره» له درنو لوستونکو سره شریکه کړم:

د پسرلي ننداره
د نـوروز مـنـت پـــه بــاغ دی پــه صــحرا هـم
نـــورانـي یـې شـي لـــه فـیـضـه هــغــه ،دا هـم
چې پـــه بـــاغ کـې رنـگـارنگ گــلونـه وا شـي
غــــنـیـمت ده د گـــلــــونــــــــو تــمــــاشــا هـم
لـخـلـخـې د نـــوبــهــار پــه هــــر مــشــام ځـي
گــلــدستې یــې څـنـډوي پــیــر و بــــرنــــا هـم

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 گــلــونـــــو هــــار پــــــه غــــــاړه د دلــبـرو
شــرمــــوي الل و یــــاقــوت ،لــولــو ،الال هـم
د مـعـشوقـــو پــه زلـفـیـنــو کــې ځــــای وکــــا
ښـــایـسـتـه گـــلــونه پــاس پــــه اوربـــل ال هـم
ارغــــوان ،کـــه بـنـفــشـه ،کـــــه شــقـایــق دي
زیــبــایــي لـــري یـــــو ځــای ،جــدا ،جــدا هـم
پــه هـــر گــل بــانـــدې ټــــټــر مــــږي بـلـبـلې
بــیــا لــه شــوقــه پــه هـــوا کــانــدي نــــوا هـم
د هـــر گـــل پــر مـخ چـې ســر کــیـږدي بـلبـله
پــرې غـلـطـان ،غـلـطـان راځــي بــاد ســبا هـم
پـــه گــلــــزار پـســې بــلــبــلــه دل کــــبـاب ده
پـــه ارمــان یــې ځـیـگـر خون دی د مـیــنا هـم
څوک په عیش په عشرت کې څوک په غــم کې
ځـیـنې څــه چــارې لـیـده شــي پـــه دنـــیــا هـم
د قــفــس بــلــبــلـــــه ژاړي گـــــریــانــــي کــا
چـې بــه چـیـرې پــه گـلـگشت والوځــو بیا هـم
کـه یـې وضـعـه طـور دا دی چې مــــعـلـوم شو
یــو مـن ریــخ یــې پـــه مــریــخ پـه ثـریــا هـم
پــه هـغـــو زمـــــا سـالم مــا دې هــم یـــاد کـا
پــه گــلـزار کې چې نگــار لـــري صـهـبـا هـم
څــــو بــهــاره مــې بــې مـیـو مـعـشـوقه ځــي
دا خــود رای فــلک څـه چـارې کـا په مــا هـم
مـا وې زر به څـرخ زمـا پـه کــام راوخوري
ولې ډیــر تـعـطـیـل یـې وکــړ ال یـې کــا هـم
چـې وخــپــلې کــامــرانـۍ وتــه مـې شا کـړه
غـــم انـــدوه د فــلــک نــه لــرم پــــــروا هـم
د ســفــلــه مـنـت بــه هــیــڅ دانــــا وانــخـلي
چــې خـبـر یـې پـه خـصلت شي په عـطا هـم
د مـنـت دارو کــه مـــرم پــه کـار مې نه دي
کــه عــالج لـــــره مـې راشـي مـسـیـحـا هـم
چــې پـــرې کـلـه ،کــلـه الس د اهــریـمـن و
د سلـیـمـان پـه گـوتې پـیـچي کــړم خـندا هـم
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د فــرښـتـو امـیـن مـنـت دی پـــــه دعـــا کـې
الجــــرم ورځـنــې پــټـــه کــــړم دعـــــا هـم
د جــهــان غــمــونه واړه پـه کـې ځـای شول
شکـر دا چې زړه یـې لــوی راکــړ ومــا هـم
چــې لــیــدلې دې وفـــا د هــــغــه یـــــار وي
پــه دوه سـتـرگـــو قــبــلــــوه د ده جـــفــا هـم
ښـاپـیـرۍ ،مــخ پـه خوب کې راښکــاره کـړه
لــیــونـتـوب مـــې ورسـره مـونـــده سودا هـم
چـې پـــه هسې مـخ مـــې کـسي بــرابـر شول
زه به نـور په بل مخ نه کړم سترگـــې وا هـم
مـــړیــدل بــه یـې بــې هـسـې مــخــه نــــه و
پــه جـهـان کې وږې ستـرگـــې دي زمــا هـم
کــه خــوشال د یــار وصـال پـه دنـیا مـــومي
تـمــامـي دنــیــا تــرې ځـــار شه مـافـیـها هـم
(د خوشال کلیات ،د زاهد مشواڼي اوډنه ،د  ۲۰۰۵کال چاپ ۴۰۹ ،ام مخ)
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