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 درویزه او آزاده شاعري؟ آخوند
 برخه دوهمه

 

 رسوا مینه
 سپوږمی د لوړو غرو له شانه راخته راخته

 سپینه رڼا په لویو دښتو خوریده خوریده
 وږمې د ګلو له عطرونو سره

 آوازونو سرهشپې د شپنو له 
 نشې د میو له جامونو سره

 زما السو کي ځنځیرونه د ګناه اچول
 توبه وه ماته

 زه د نشې له پیچو تاوه اوښتم اوښتم
 دا د مچکو له ګرمیه تاویده تاویده

 ماله عصیان او ګناهونو سره
 دې له مستۍ او هوسونو سره
 ساقي له ډکو ګیالسونو سره

 ېالفي د میني د وفا او د مستۍ کول
 حیا ویده وه

 دا په مستۍ کي زما له غیږي ړنګیده ړنګیده
 بیدم ډوبیدمزه په هوس او په ګناه کي ډو

 له تږو تږو ارمانونو سره
 له ښکلیو ښکلیو عذابونو سره
 د زلمیتوب له کړاوونو سره 

 د سباوون رڼا د ستر پرده وچیرله
 .   مینه رسوا شوه

 سلیمان الیق  چونغر
 

غوره کړي دي؛ ... پل شعر کي د ښه ترا شرنګ د پیدا کولو لپاره، هوسونه، ګیالسونه، عذابونه اوسلیمان الیق په خ
خو دا شعر نه مثنوي او نه قصیده ده بلکه خالص آزاد شعر دی، چي د مقید شعر یوه قالب ته هم نه ورلویږي؛ او په 

دلته چاته دا . د روانو اوبو په څیر بهیږي شعر کي له پیل نه تر پایه پوري یوه وړه غوندي سکته ګي هم نه لري او
 آخوندلکه د . ضرورت نه ور پیدا کیږي چي د سلیمان الیق دغه شعر د غزل یا مثنوي چوکاټ ته ور واچوي

درویزه د مخزن متن بیلي بیلي برخي چي پخپله نارې وهي چي زه قصیده، غزل او مثنوي یم، د سلیمان الیق دا 
 .ي د آزاد شعر شاهدي ورکويشعر هم پخپله پر ځان باند

 !چي شپیلۍ بنده نه کې
 شپانه دا خپله شپیلۍ بنده نه کې

 په دې دښتونو کي یوازي دا یوه نغمه ده
 چي موږ ته نکل د پیړیو کوي

 یوازي دغه آواز
 اوس د آشنا دښتونو
 د جګو جګو غرونو
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 زموږ د زهیرو چپاو سویو زړونو
 د نړیدلو سوځیدلو خونو

 ه خوا قبرونود ځوانیمرګو نیم
 یوه یوه کیسه پر ژبه لري

 یوازي دغه آواز
 یوازي ستا د شپیلۍ مستي او آزادي نغمې

 د لوړو غرونو تر کمرونو ورځي
 ال د کیږدۍ تر ماښامونو ورځي

 ال په دښتو کي تر اورونو ورځي
 ال د زلمیو مینانو تر نکلونو ورځي

 ال د بلبلو چڼچڼیو تر غوږونو ورځي
 یلۍ بنده نه کېشپانه دا خپله شپ

 چي زموږ د غرونو دا ژور الښونه
 چي دا زخمي ګلونه

 دا سوځیدلي او دا وچ ډاګونه
 دا نیمه خوا ښارونه

 دا بې صاحبه دا میرات کورونه
 دا د مرګي له ساندو ډکه خونه

 یوازي تا پیژني
 شپانه کلونه کیږي

 د لیونتوب اخیستی چي وطن رنګ
 جنګونو باج له سړیتوب اخیستی

 قاتلو لوټمارانو ټولۍ د څو
 د بیګانه داړه مارانو غدۍ

 زلمي سرونه په لمنو کي وړي
 شهیدي ویني په ُخمونو کي وړي
 پردي تیغونه په السونو کي وړي

 نه یې په شپو کي دي کیسې پرې ایښي
 نه په کیږدیو کي لمبې پرې ایښي
 نه یې پر شونډو ترانې پرې ایښي

 نه یې شهباز نه یې نغمې پرې ایښي
 ه یې لنډۍ نه یې نارې پرې ایښين

 ستا له شپیلۍ به هم نغمې تللي وي
 ستا له نغمو به هم کیسې تللي وي
 ستا له کیسو به زمزمې تللي وي
 جهاني    ...تا ته به هم سورونه نه وي پاته

 

ې خیال ساتل موږ ګورو چي په دې آزاد شعر کي کله دوه، کله درې ځایه، کله پنځه ځایه او کله شپږ ځایه د قافی
دا شعر هم د سلیمان الیق د شعر په څیر نه مثنوي او نه قصیده ده، . خو مطلب قافیه نه بلکه شرنګ دی. سوی دی

اوس نو سوال دا پیدا کیږي چي که دا نظم آزاد بولو نو دا دونه قافیې څه . او په ټوله معنی یې آزاد شعر بلالی سو
سیالبونو د شمیر خیال ساتل سوی دی، نه د قافیو یو رنګي پکښي سته او کوي؟ خبره دا ده چي په دې نظم کي نه د 

نه د مثنوي په څیر دوې دوې قافیې تعقیبوي؛ او ټولي قافیې یوازي، شعر ته د آهنګ او شرنګ ورکولو په منظور، 
 . د شاعر په انتخاب او خوښه، راغلي دي

هم د غزل په څیر مقطع ولري او دی خپل نوم درویزه خپل ټول کوښښ کړی دی چي نظم ولیکي او هغه  آخوند
تر توري پوري یې د هر نظم په پای کي خپل  یپه الفنامه کي خو یې دا نیت بیخي څرګند دی، او د. پکښي یاد کړي
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نه  و او سیالبونو خیال نه سي ساتالیخو چي سم او پر قانون برابر نظم نه سي لیکالی او د قافی. نوم ذکر کړی دی
 :مسجع نثر او که آزاد شعر ووایي قدین اوس ورته حیران دي چي دې تهتساتالی؛ ځکه زموږ منیې سي 

 سیالبه 13  هر چه بې راه ځي له کمره به پرې وځي
 سیالبه /۱ یو یې عمر حبطه شي بل یې بخره د عقبی نه وي موندلې

 سیالبه 1۱   که په شرع مستقیم شي به راهبر شې
 (مخ ۶۷مخزن )سیالبه     /۱   .ه ده په قرآن او په حدیثو کښي لیدلېدا خبره درویز

************************************ 
 سیالبه /۱ ګڼه نوره به یې نه کړم ما ښی الس دی پر نبي ورلګولی

 سیالبه ۱1 اول توبه پسي عمل دی په قرآن کښي دا آیت هسي راغلی
 سیالبه 1۱   اخالص کړهکل عمل یې په توبه او په 

 سیالبه 1۱    د ریا څښتن هورې دی شرمیدلی
 سیالبه  1۷   درویزه لږ بیان وکړ دا نایانو لره بس دی

 سیالبه 1۱    غافل نه وي په دا مغز ور پوهیدلی
یې له  درویزه د قافیې او ردیف په توپیر، یا نه پوهیږي او یا آخوندمخونو کي ګورو چي  ۶۶او  ۶۷د مخزن په

د قافیې په توګه ټاکلی او د هغه څخه مخکي یې چي هر « نشي»په دې نظم کي یې. رعایت کولو څخه عاجز دی
 .توری خوښ سوی او پر خوله ورغلی دی ورسره یوځای کړی یې دی

 سیالبه /۱ ثبوت د ذات دی چی ثنا ویلی یې مصطفی ویلی نه شي
 سیالبه  ۱1  نبي غلطه نه شي عاجزي کانړی طالبانو بله الر ُوم تر
 سیالبه 1۱   خدای برتر دی تر فهمونو تر عقلونو

 سیالبه 1۱   چه په ذات کښي یې د هیچا فکر نه شي
 سیالبه 1۱   هرچه خدای په عقل غواړي یا په فکر
 سیالبه 13   هغه ګمراه به تر نبي پوري ورنه شي

 سیالبه 1۱    د قرآن او د رسول کړهپسروي ته 
 سیالبه 1۷  هر چه بې رسوله یون کا تر منزله به ور نه شي

 سیالبه /۱  ته په شرع مستقیم شه که بایده لرې له خدایه له رسوله
 سیالبه 1۷   چه په شرع مستقیم شو د هغو به ویره نه شي

 سیالبه 1۱   د ښه خدای په ویاسته الس ورلګویه
 سیالبه 1۷  د باور هسي رسۍ ده په ګناه به پریکړه نه شي

 سیالبه 1۱   د باور څښتن که هر څو عذاب وکسي
 سیالبه /1    په دوزخ کښي به تل پاتي نه شي

 سیالبه 1۷  ته دایم صالح عمل کړه امیدا ور شه له دیداره 
 سیالبه 1۷  ره پاته نه شيچه هیڅوک به په بهښت کي بې دیدا 

 سیالبه 1۱   درویزه ایمان په ځای لرې اې خدایه
 سیالبه 1۷   .چی په وخت د ځکندن یې له زواله ویره نه شي

 

موږ ګورو چي په دې غزل کي د قافیې د څرګندي نیمګړتیا تر څنګ د سیالبونو شمیره له لسو څخه تر شلو 
هغه به بیا په لوی الس تقطیع کوو او آزاد نظم . اوس به موږ له دې غزل سره څه کوو. یوویشتو پوري رسیدلې ده

به ورڅخه جوړوو؟ په داسي حال کي چي دا نظم پخپله د غزل په نیامت لیکل سوی دی او بیت هلته پای ته رسیږي 
موږ باید له لومړي سره دا زده کړو . سوی دیمخي ته راسي، ځکه چي نشي د قافیې په دود غوره « نه شي»چي

متن موږ هغه وخت تقطیع کوو . چي په یوه متن کي، چي زموږ په نظر نظم وي، کله تقطیع ته ضرورت پیښیږي
حال کي چي موږ په دې په داسي . چي د نظم بیتونه او میسرۍ یو په بل کي وهل سوي او ګډي وډي نقل سوي وي

نو موږ تقطیع ته مخه کوو، او په خپل زیار سره دا ثابتوو چي دا نثر . باوري یو چي هغه متن، نثر نه بلکه نظم دی
کله چي موږ پورتنی نظم په سترګو وینو چي . نه بلکه نظم دی او د کاتبانو اشتباه له هغه څخه نثر جوړ کړی دی

تعقیبوي، نو بیا موږ څه حق لرو ( یا غلطه یا صحیح)تر پایه پوري د نشي قافیه هغه د غزل په نیامت لیکل سوی او
د نظم  آخونداو کله چي زموږ د مخزن لیکونکی . مثنوي جوړوو چي د هغه څخه په لوی الس یا آزاد نظم او یا مثالا 
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یوه میسرۍ لس سیالبه او  په دنیا کي دونه بیخبره وي چي د قافیې او ردیف په توپیر پوه نه سي او په عین غزل کي
بله شپاړس او ال بله شل او یوویشتو سیالبونو ته ورسوي؛ موږ له هغه څخه د آزاد نظم، چي د شعر ډیر پرمختللی 

 .شکل دی، د لیکلو انتظار ولرو
تر څو چي په پښتو ژبه کي نظم جوړول خپل پوخوالي ته رسیدلی نه وو، شاعران د سیالب، قافیې او ردیف له 

ت سره بشپړ بلد سوي نه ول، او د غزل او قصیدې او مثنوي قالبونو د شاعرانو د خیاالتو او افکارو د بیان په رعای
د شعر د په تولنه کي له خلکو او د شعر له لوستونکو سره د نوي او آزا. مقابل کي هیڅ ډول خنډ ایجاد کړی نه وو

ظم کالسیک شکلونه تکرار سوي او په اصطالح د شعر او ن. نه وو احساس سوی لوستلو او اوریدلو ضرورت
ان، دغه راز زموږ د پښتو ژبي شاعر. سولیدلي نه وه؛ ځکه چي په پښتو ژبه کي شعر او نظم لیکل ایله پیل سوي وه

نه د آزاد  آزادو شکلونو سره بلد سوي نه ول،د بهرنی نړۍ د شعرونو له نویو او  چي د ګوتو تر شمیر هم کم وه،
 . ه راتللو ضرورت موجود وو او نه چا د آزاد شعر په باره کي فکر کوالی سوایشعر د منځت

درویزه او یا د پښتو ژبي نورو شاعرانو د آزاد شعر د لیکلو عقل او  آخوندد دې ټولو خبرو معنی دا نه ده چی یا 
 .  استعداد نه درلود؛ بلکه خبره د شعر او نظم د ودي او تکامل او اجتماعي ضرورت ده

وی او آزاد شعر یوازي د قافیې د قید په مقابل کي د قلم بغاوت نه دی؛ بلکه، د شعر په شکل کي د تغییر راوستلو ن
په فارسي ادب، په تیره بیا ایران، کي هم . سره یو ځای، په زاړه مضمون کي د ژور تغییر راوستلو اقدام هم دی

رانو خپله وظیفه بلله چي د قاجاریانو او په وروسته کي د ستړي سوي او هم شاع شاعران د قافیو له زاړه سسټم څخه
که څه هم چي په ایران کي د نوي او آزاد . پهلویانو د استبداد او خپل سریو په مقابل کي د ټولني ږغ ته جواب ووایي

او شعر د رواجیدلو څخه مخکي د ابوالقاسم الهوتي، میرزاده عشقي، پروین اعتصامي او نورو د شعر په مضمون 
ماهیت کي بشپړ تغییر راوستلی وو، او په زړو قافیو کي یې نوي او انقالبي مضامین ځای کړي او په اصطالح په 

د نوي قالب منځته . زاړه ُخم کي یې نوي شراب اچولي وه، خو په نوي قالب کي نویو مضامینو بیل خوند درلود
لیکوالو او شاعرانو د یوه بشپړ نسل او د هغي ټولني راتلل د ذوق او د څو شاعرانو د انتخاب خبره نه وه بلکه د 

پهلوي مطلقه شاهي رژیمونو استبداد تر سږمو رسولي او د یوه ژور تغییر غوښتنه یې  غوښتنه وه چي د قاجاري او
نه په اروپا، نه په ایران او نه د اسالمي نړی په کوم هیواد کي داسي څوک سته چي نوی شعر یې لیکلی او . درلوده

کله چي په . ه پیړۍ وروسته نورو شاعرانو د هغه پر پله قدم ایښی وي؛ بلکه دا د یوه نسل خبره او حرکت دییو
ایران کي د نوي شعر د لیکل کیدلو او په نوي چوکاټ کي د نویو مضامینو او پیغامونو د ځایولو ضرورت احساس 

لی شاعر وو چي د تولني غوښتني ته یې جواب سو نو، دا خبره سمه ده چي نیمایوشیج به لومړنی یا تر ټولو غښت
ووایه او دغه علت دی چي په ایران کي نوی شعر د نیما له نامه سره تړلی دی، مګر سمدستي یوه نسل شاعرانو 

احمد شاملو، فروغ فرخ زاد، فریدون مشیري، . نوي شعر ته د نوي مضمون ورکولو انقالبي حرکت پیل کړ
ي، نادر نادرپور او په سل هاوو نورو ځوانو او د پاخه عمرشاعرانو دې حرکت ته احمدرضا احمدي، سیمین بهبهان

 .لبیک ووایه، او تر دغه نني ورځي یې را ورساوه
لره پښتونخوا، لکه څرنګه چي د پښتو ژبي د شعر او ادب لومړنۍ خښته هلته ایښودل سوې وه، نو د شعر د نوي 

چي هغه سیمه د انګریزي استعمار د ظالمانه استبداد سره مخامخ  مضمون په برخه کي یې هم ځکه بیرغ پورته کړ
د . ټولنیزو شرایطو له شاعرانو څخه د نوي مضمون غوښتنه کوله او شاعرانو یې هم لبیک ورته ووایه. وه

او نوې دنیا جوړه کړه شعرونو په خپل وخت کي ټول پیښور ولړزاوه او « مرګیه مه راځه درځمه»عبدالمالک فدا 
ولي محمد طوفان او ورسره د نوي یاغي شعر قافله ساالر خان . تر نني ورځي پوري یې ال آزانګې خپرې دي ان

غني خان او اجمل خټک د زړو قافیو بندونه مات کړل او په نوي، خو زیاتره مقّفي رنګ، یې نوي مضامین ور 
ر دغه وخته یې چا تصور نه وو غني خان د پښتو شعر ته هغه فلسفي او سیاسي رنګونه ورکړل چي ت. واچول

 .کړی
 

 چي خمار مستې تې ووزي
 شراب څه ترخې اوبه دي

 چي سرور غرور یې نه وي
 دا ژوندون ژوندون د څه وي
 چي په ژوند کی سخته نه وي

 لکه بې ملګي طعام
 چي په خوله کي خندا نه وي
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 لکه ډک د خاورو جام
 ژوند که تش فیرني څټل وي

 دا خو سپی هم شي څټالی
 ه تش نسل زیاتول ويک

 دا غویی شي ښه کوالی
 ژوند نه خیټه نه ماڼۍ وي

 نه ډیری د سرو اللونو
 نه یاران نه معشوقې وي

 نه باغونه د ګلونو
 ژوند خو تله دي او په مخه 

 غورځیدل او پاڅیدل دي
 ټکی سوز او ټکی ساز دی
 څه خندل دي څه ژړل دي

 ژوند په سترګو د عاشق کښي
 پلوشه ده د خمار

 ه صحرا کي لټول ديپ
 د آشنا د کوڅې الر

 نوربیا
 


