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آصف بهاند

«الم او ایلینو»
او
زما څو بیتونه
اوس مې په یاد نه دي چې د لیوال صاحب د «الم او ایلینو» منظومه مې څنگه په ډنمارک کې تر السه کړه ،خو چې
څنگه په الس راغله ،یوه کاپي مې ورنه واخیسته چې اوس هم راسره ده.
وروسته له «هوسۍ» او «ارشاک او اوشاس» نه« ،الم او ایلینو» د لیوال دریمه منظومه ده .ما هوسۍ لوستې وه،
«ارشاک او اوشاس» مې یې تر اوسه هم نه ده لیدلې ،خو «الم او ایلینو» مې له کاپي کولو سره سم کور ته راوړه،
په فارغ وخت کې ورته کیناستم او تر پایه پورې مې له نظره تیره کړه .ذهن مې قانع نه شو او د بیا لوستلو هیله مې
په زړه کې غوټه کړه.
د بیا ځلې لوستلو په ترڅ کې مې د کاپي کړی متن په حاشیو کې د «الم او ایلینو» د ځینو بیتونو انځورونه چې
خوښیدل ،نو په هماغه مفهوم مې بیا ځلي د مثنوي په قالب کې لیکل .څو ځایه مې دغسې منظوم یادداشتونه واخیستل،
منظومه مې تر پایه ولوستله ،چیرې مې د نورو کتابونو په منځ داسې ایښې وه چې لیدل کیده نه.
د څلورو ،پنځو کلونو په ترڅ کې مو دوه ځایه کډه وکړه ،نورهم کتابونه او کاغذونه سره گډ وډ شول او «الم او
ایلینو» داسې رانه ورک شول لکه له افغانانو نه آرامي .آغه بله ورځ مې بیا پیدا کړل ،پاڼې مې سره واړولې او خپل
لیکلي بیتونه مې په حاشیو کې تر سترگو شول ،ما هم نور و نه غځول او دا دی هغه څو بیتونه ستاسو په مخ کې
ږدم:

«الم او ایلینو»
او
زما څو بیتونه
په مـــرمــر کـې ایـلـیـنــو چــې راښــکاره شــوه
بــــــل څـــه نــه وه ښاپـیـرۍ مـــاه پــــاره شــوه
دواړه سـتــرگـې یـې راجـــــوړ ،دواړه عـالـم کــړ
بـــــل څه نــه شــوه اور یــې پــورې پـه ماتـم کړ
الم والړدی حــیــــران گــوري هــــرې خــــوا تــه
مــونـدی نـــه شـي کــوم یــــو دم دغــې بـــال تــه
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وایـــه څــه خــدای رانـغـښتـلي ستــا څـیـره کـې
چـې یـې ټــول جـهـان حـیـران دی نـــنـداره کــې
د ښــکال یـــو لـــوی لـښکر خـــو بـنـــدیـوان دی
دغـــه تــیـــږې بــیــا ځــلــي ورتــه زنــــدان دی
وایــه راز یــې راتــه وایــه چـې ژونـــدۍ کـــړم
گـنې ځـان به دغـو غـــرونــو کې زنــــدۍ کـــړم
دغـه هـر څه بـه دې پـښو تــه پــه سـجــده کــړم
کـه مـړ نـه شـوم ،نـو پـوره بـــه دا وعـــده کــړم
ستا ښکال نه ده ،بس نــور د لـــوی سبــحـان دی
ته وا هر څــه کې خــور شوی لــوی رحـمـان دی
پای
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