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لستحصال ۽الف سگهارو آولز بڻج ُلڀري.
آزلديَء ج تحريڪ سب سنڌي شاعريَء ،سياس شرور ،سياست ،ومييت،
لنقال  ،آزلدي ،وطن سا محبت ج جذبن ۽ لح اسين ي پنهنجي لرهيار جيو ذريريو
بڻايو .سنڌي شاعريَء ۾ غيير طبقيات نميا ۽ لنقيال جيو تيصور شيٿڀ سيا لڀرييو.
رومانويت سا گڏ ،حقيقيت نگاري ۽ تر پ نٿي سنڌي شاعريَء جو لهم ج و بڻج وئ .
ن حولي سا يسج ت ل دور ۾ غي ل جي جياظ نميم ۽ گييت جهينين نيين
صنفن ورت  .غ ل ۽ بيت ج هيئت ۾ نمم يکڻ جا تجربا ئيا ويا .م لي پ غي ل يکيڻ
سب غ ل ج صنف ،نمم سا ويجهنلئپ ائم ئئ  ،۽ ل ۾ نول نول موضو آنٿل ويا.
جٿيٿ سنڌي شاعريَء ۾ ئالسييڪپ شياعريَء جيو ئييتريو ئي روليتيو
ائم ٿيو  .عورڀ عاشق ۽ مرد ج محبو جوتصور ،جيڪو ڪيالس ي شياعريَء ۾
موجود هو (غ ل ج لچڻ سا جيڪو تصور ۽تم ٿ چڪو هو) گيت ج صنف ذرير
نئين سر وجود ۾ آيو .ل تصور نئين سر جيئارڻ ۾ هري ديگير ۽ هونٿرلج ”د اييپ“
جو لهم ئردلر آه  ،جن ئالسيڪپ شاعريَء ج روليتن ٻيهر لپنايو.
ديگير جو شمار ،ورهاڱ ا لڳ جٿيٿ سنڌي شاعريَء ج لنهن لهيم رتنين
۾ ٿئ ٿو ،جن ’بيو ‘ سا گڏج  ،جٿيٿ سنڌي نمم ۽ گيت ج صينف جي لوسير ۽
ولڌ ويجه ۾ لهم ئردلر لدل ئيو.
’بيو ‘ انپوظ هونٿرلج ’د ايپ‘ ،يئلٿل ’ ان ‘ ،۽ هيري ديگيير ،سينٿ
پوئلڳ َء ۾ نيول تجربيا شيرو ئييا ۽ گييت جي شياعريَء ۾ نيولڻ ۽ لنفرلدييت پييٿل
ئئ ’....بيو ‘ ۽ سنٿ شيگگرد (د اييپ ،يان ۽ ديگيير) جي ويي َء نيول گييت
()1
چئ  ،نئين ُلٿپ پيٿل ئئ “.
هري ديگير گيت ج هيئت ۾ نول نول ن تجربا ئيا .هن سنڌي گيت ي
ن ولن يهجو ينو .ليئن ئالسيڪپ شاعريَء ا پوظ پهريو ڀيرو نئين سنڌي شاعريَء
عورڀ جو آولز ،ي ۽ يهجو مليو.
ديگير ،بيو ج ل ر هيٺ رهڻ سب ل ا متيا ر ٿييو ۽ ل جيا ل ير سينٿ
شاعريَء ت پيا .بيو ولنگر ديگير ج شاعريَء ۾ بي ررتي حي ن جيا جليول جابجيا
پکنيپ نمر لينٿل ۽ بيو ولنگر ،هن ج شاعريَء ۾ رومانوييت بي پنهنجي مخيصو
رنگ ڍنگ ۾ موجود آه .
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مشتاق گبول

هري دلگير :نئين سنڌي شاعريَء جو هڪ اهم رتن
Abstract:
Hari Dilgir: A jewel of Modern Sindhi Poetry
Hari Dilgir is one of the most famous modern Sindhi poets. He is said
to be the pioneer of writing geet in poetry in his own peculiar manner. Dilgir
gave a feministic colour to Sindhi geets. In his pre and post partition geets,
feelings of "wistfulness and sanguinity" are deeply absorbed. Dilgir was an
important poet and a contemporary of Bewas. Dilgir, like Bewas, coloured
romanticism in his own peculiar way of poetry. He did several experiments
from artistic point of view in his early Dohas. On the one hand, he wrote Dohas in line with Doha Chand, while on the other hand he also wrote Dohas on
the another format, Matark Chand, by doing experiments in it.
Among the modern Sindhi poets, Bewas and Dilgir established new
traditions of art and thought. He made popular in Sindhi poetry the forms like
Triolet. Melodical charm, attraction and fascination found in Dilgir's style
carries away his readers. He also experimented writing "Nazam Proli" and
introduced new traditions of art and thought in Sindhi poetry.

انگريز دور ،جيڪو حقيقت ۾ سنڌي شاعريَء جي حوليي سيا ’بييو ‘ جيو
دور آه  .ل دور ۾ ’بيو ‘ جيڪا نئين سنڌي شاعريَء ج تحريڪ شيرو ئيئ  ،ل
سا جيڪ نوجول شاعر گڏ هئا ،لنهن ۾ هري دريان ديگير بي هيو’ .بييو ‘ دور ۾
سنڌي شاعريَء ۾ نيو صنفو ۽ نيو هيئتو ليجاد ٿييو ۽ لنگريي ي شياعريَء جيو
ئيتريو ئ صنفو سينڌيَء ۾ رلئيٿ ٿييو  .لنگريي ي ،عربي ۽ ارسي صينفن جي
ميالپ سا نيو هيئتو پڻ تخليق ٿيو  .ليئن سنڌي شاعريَء ۾ نئيين لٿيپ پييٿل ٿي ۽
ن ۽ ڪري حولي سا ل ۾ لنقالب تبٿيليو رونما ٿيو .
ڪيري يحيياا ييا روشيين ۽ييياي  ،۽ تر ي پي نٿيَء جي ل يير سييب سيينڌي
شاعري ،سماج تبٿيل َء ۾ پنهنجو لهم ئردلر لدل ئييو .ڪالسييلل شيرري رولييت
ٻيهر لهميت مل ۽ ل ي هييرو طيور پييو ئييو وييو ،۽ ل
ولنگر پورهيت طبق
طبق ذرير سماج جي تبيٿيل َء جيا نيول ۽يول يايا وييا ۽ سينڌي شياعري ،لني ان
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ن ولن ي ۽ يهجو يئ ُ ،ل لصپ رنگ ۾ يکڻ جو سهرو هري ديگير ج سر وڃ ٿو.
نئين سنڌي شاعريَء ج لبتيٿلئ دور ۾ هيري ديگيير ،هونيٿرلج ’د اييپ‘ ۽
يئلٿل ’ ان ‘ ،بيو ج شرري رلهن ت نول نول تجربا ئيري پنهنجي ظ ليي
رلهو جوڙڻ شرو ئيو هيو  ،پر لنهن ۾ ديگير لهنو شاعر آه  ،جنهن ’بيو ‘ جي
لڳت وڌليو.
شرري ور
”ديگير ،نئين سنڌي شاعريَء ج لبتٿلئ دور جو بيو ا پوظ ٻيو نمائنٿو
شاعر آه  ،جنهين بييو جي رولييت ي لڳيت وڌلييو ۽ منجهيل ئئيين ديڪيشيو
()4
ُح نائيو پيٿل ئيو “.
ديگير ،گيت ۾ عورڀ ج جذبن ۽ لح اسن ج ڀرپور عڪاس ئئ آه .
هيئيت ،ييا ين جي ترتيي  ،ل جي نييٿيَء جهييني نسمگي ۽ رچيا سيينٿ گيييت ي
۽وبصورڀ بڻائين ٿا .ديگير جا گيت ،لبتٿلئ سنڌي گيت ج تاريخ ۾ لي لنفرلدييت
ر ن ٿا .لنهن ت ئٿ ب بيو ج پاپ نمر نٿ لچ  .سينڌي گييت جيو لبتيٿلئ سيفر
ديگير ج منفرد رنگ سا شرو ٿيو ،جنهن ديگير ا پوظ شيخ لياز ُبلنٿي بخش .
”آيو ساجن ڄاڻ،
سک ! هت آيو ساجن ڄاڻ!
ڦوين سا آ سيٿ سجايپ ،تار ولري رلڀ،
سوڀيا جوڀن ييٽ تنهن ت  ،ئن ٿا مٺني باڀ،
ئن ٿا مٺني باڀ،
دل دل ج باڀ،
ِپرلڻن جو ُهو ِپرلڻ ،سک ! هت آيو ساجن ڄاڻ!
نيڻ مالئينٿو نيڻن سا  ،سامهو ويه ترڀ،
ڳجھنيو پريم-ئهاڻيو چونٿو ،آٌء يڄاري نرڀ،
آٌء يڄاري نرڀ،
وينٿي ساڃه سرڀ،
ئٿ ما پپنٿيل هاڻ ،سک ! هت آيو ساجن ڄاڻ!
در ت نئو ،دل ۾ ڌڙئو ،لينٿو هاڻ ضرور،
مٺنو مو سا لڄ ئ ملنٿوَ ،پ َين لهنو ُپور،

”هريَء ج ئال ۾ ح ِن ررڀ  Beauty of Natureجيا جليول نمير لچين ٿيا.
سنٿ ئال ۾ رومانويت جا منئ لنيگ موجيود آهين .هيريَء جي ئيال ۾ ٻويي َء
()2
توڙي موضو ج يحاا ا بيو جا پرتول پونٿل نمر لينٿل“.
 2492۾ ديگير جي پپييپ مجموعي ”ئيوي“ ۾ پپييپ سينٿ گيتين تيوڙي
نممن ۾ ررڀ پوري رعنائ َء سيا نئيين نموني ۽ نيين نيين تيرئيبن سيا يسي
سگهج ٿو.
” ُسک ج نگري سن ار!
هير ي ڻ ج من_موهن جيا  ،مٺني بين وڄائ ،
پشپ يتائن گوپين جا  ،منهر ناچ نچائ ،
ئوئپ ڳائ ،
دل يهرلئ ،
جهوي ٿ هر ار-سک ج نگري ه سن ار!
چنڊ-پري ،نيلم-ماڙيَء ما ُمرئ هيٺ نهاري،
پريمُ -لمنگ سمنٿر ج سين ۾ يهرو ماري،
ڳائن پوييو ،
ٻوين ٻوييو ،
پين دل ج تار-سک ج نگري ه سن ار!
سانوڻ-رلجا آيو ،وييا سارنگ ساز سمورل،
ئارل ولر ُل يل بر ا-لپ رل ،پاتا ُنورل،
بونٿو برسن،
پيريو پمڪن،
()3
مڌر مڌر جهڻڪار-سک ج نگري ه سن ار!“
’چنڊ-پري‘’ ،نيلم-ماڙي‘’ ،سانوڻ-رلجا‘ ،۽ ’بر يا-لپي رل‘ جهينين نيين ۽
لپوتين ترئيبن ۽ لسترار سا گيت ج صنف ذرير ديگير نئين سنڌي شياعريَء ۾
ٻوي َء ج تخليق لسترمال ۽ شرر ۾ ن ۽وبصورت پيٿل ئئ  .ليئن ُل دور ۾ سنڌي
شاعري ن ج نين رلهن يلنهن هڪ نئين سفر ج لبتٿل ئئ .
گيت ج صنف جو جنم دلتا ڻ ئشنچنٿ ’بيو ‘ ئ آهي  ،پير گييت ي
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ُهو لينٿو ،پا حايت ٿينٿي! ب سرت َء ۾ ديني لينٿي،
ُهو ئجه ُپڇنٿو ُمرئ ُمرئ  ،پر ن يڄاري ورنٿي يينٿي،
لي يڄ ،شر َ ! َل َٿ َو پا رليو؟
()6
منهنجو سائين ڄاڻ ت آيو!“
گيت ۾ لنتمار ئنٿڙ ناريَء ج ئيف ،سرم ت َء ۽ سرشاريَء ج ئيفيت
ِچٽيو ويو آه  .جيڪا لنتمار ج حايت ۾ بي آ ۽ ُلمييٿ سيب آننيٿ ۽ ُسيک جي
لح اسن سا ڀريپ آه .
لها آننٿ ،لهو ُسک ۽ لها آ لميٿ ۽ آشيا ،ديگيير جي شياعريَء جيو مرئي ي
ُنڪتو ( )Neocluseآه  .ل حولي سا ُهو پاڻ يک ٿو ت :
”منهنجو لئثر ئويتائو آننٿ ج ُلپپ جو نتيجو آهن ۽ ما چاهييا ٿيو تي
()7
ل موج ۽ م ت َء جو م و ٻين ب واايا “.
’آننٿ ج ُلپپ‘ ئ هن ُسک ۽ سڪو بخش  ،ل ۾ آشيا ۽ لمييٿ جاڳائي
ٿ  .جيڪا سک ،آشا ۽ لميٿ ج صورڀ ۾ سنٿ تخليقن ۾ ييئائا پيائ ٿي  .آشيا ۽
آننٿ ج لح ا سا ئ هن ج شاعريَء جو م لج جني رل ٿيو آه .
سنڌي گيت ج لبتٿلئ دور ۾ هيري ديگيير ،هونيٿرلج ’د اييپ‘ ۽ يئليٿل
’ ان ‘ جو ئم بيو ج شرري رلهن لڳت وڌليو ،پر لنهن ۾ ديگير’ ،بيو ‘ ج
لڳت وڌليو.
شرري ور
دوهو ،ئالسيڪپ شاعريَء ج هڪ لهم صنف آه  .هري ديگير جو شيمار
نئين شاعريَء ۾ دوه ج لنهن لبتٿلئ شاعر ۾ ٿئ ٿو ،جين دوهي جي صينف ي
شروري طور سنڌي شاعريَء ۾ رلئٿ ئرڻ جو لبتٿلئ ئوشيشو ئييو  .ل ي ۾
يئلٿل ’ ان ‘ ۽ هري ديگير جا دوها لي لنفرلدييت ر ين ٿيا .ديگيير جيا دوهيا جٿييٿ
سنڌي لد جي نمائنيٿر رسياي ’سينڌو‘ جي ميئ  2491ولري شيماري ۾ پپييا .هين
پنهنج لنهن لبتٿلئ دوهن ۾ پنٿ ۽ وز جا تجربا ئري ،لنهن نئو آهنيگ ۽ هيڪ
موضيو جي جيٿڀ
لي ن رستو ينو .ن تجرب سا گڏ هن دوه ج صينف ۾ ِ
آڻ  ،ل نئين ڪر ۽ نئين دور سا هم آهنگ ئيو .سنڌو ۾ پپيپ دوهين ميا ي
عٿد دوها  21_21ج ماترڪ سٽاَء ۾ نئين ن تجرب جو ح ين نمونيو هئيا .پنيٿ جي
تجرب ا عالور له دوها نين تشبيهن ،لسترار ۽ رومانل ج نو جذبن ۽ لح اسين

َپ َين لهنو ُپور،
لينٿو هوڀ حضور،
()5
لهنو آ ُلهڃاڻ ،سک ! هت آيو ساجن ڄاڻ!“
گيت ج هيئت نرلي  ،ٻوي ميٺاج ڀري ،۽ ل ج نسمگ ئمال درجي جي
آه  .هيئت ج يحاا ا گيت ج هير ٻي ميصر جيو آ۽يري پيٿ ،يين ميصر طيور
ورجائ شاعر گيت ۾ تڪرلر پيٿل ئري ،ن صرف ن تجرب وسيل گيت ج هيئت
لنفرلديت بخش آه  ،پر ل ورجا ذريري ديي جيذبن ۽ لح اسين ي شيٿڀ سيا
لرهاريو آه  .لڌ پٿ جو ورجا  ،گيت ۾ تج ل پيڻ پييٿل ئيري ٿيو .ميصر جيو ورجيا
جذبن ج لرهار ج ُگهرج مرابق ر يو ويو آه .
ورهاڱ ا پوظ ب هن پنهنج گيتن ۾ ’ن ولن يهجي ‘ ذريري عيورڀ جي
لنٿر ۽ لح اسن ج عڪاس ئئ  .ورهاڱ ا لڳ ۽ ورهاڱ ا برٿ ولر هين جي
پپيپ گيتن ۾ ’آشا ولدي لوسيئني‘ جا لح ا سمايپ آهن .هن ج گيتين ۾ لنتميار ۾
ويٺپ ناري وٽ مايوس َء جا لح ا ناهن ،پر هيڪ آشيا ۽ ُلمييٿ آهي  ،جيڪيا هين ي
لنتمار ئنٿي ئيف ۽ سرم ت َء ج لح ا سا سرشار ئري ٿ پڏي.
”منهنجو سائين ڄاڻ ت آيو!
نيل ُلڀ ت ننڍڙل تارل ،لڄ پو ۽ا وڻن ٿا پيارل،
لڄ ئيڏو َمن موهن ٿا ،لڄ ئن ٿا ئ ۽ا لشارل،
بيٺا آهن جهرمر يو،
منهنجو سائين ڄاڻ ت آيو!
لي ُبلبپ! تو ڳائين پو ٿ ؟ هير! تو ساز وڄائين پو ٿ ؟
ناچ نچ ۽ ڳائ ُجهوم  ،سنڌو! موج مچائين پو ٿ ؟
پا ئنهن ئنهن آه ُٻڌليو؟
منهنجو سائين ڄاڻ ت آيو!
ساهينين ۾ هيا هڄ ٿو ،دنيا ا من دور ڀڄ ٿو،
در ت نئو ،دل ۾ ڌڙئو ،تڪنو تڪنو ساه ڄ ٿو،
ل بڻ ُمکنو شرمايو،
منهنجو سائين ڄاڻ ت آيو!

80

79

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

ج ُح نائ َء سا ڀريپ هئا.
”تييو چقمييق ئيير پيياڻ ي  ،ٿيييا آٌء ئييشو جييو سييار،
سييارو جيي تييويي پڪيييا  ،ٿيييو يوهيي مثييپ سنيي ار.
تييو جيي ديڪييو سيياز ٿييين ،مييا سيياز سيينٿو آولز،
()8
آنن ييٿ جي ي آئ ييا يي ،دل ئ ييري وڃي ي پ ييرولز“.

”ساڻ تو آنه  ،جڏهن آ لئيلو آهيا ،
۽و ديڪو ٿو يڳ عيو لئيالئ َء جو،
تو دل وي ئريا پيار ،جيئن ڀ چاهيا ،
سا تو آنه  ،جڏهن آ لئيلو آهيا .
رنگ هڪني منجها ست رنگ جٿل ٿو ااهيا .
لنڊيٺ مثپ يڳ روپ ٿو تنهائ َء جو.
ساڻ تو آنه  ،جڏهن آ لئيلو آهيا ،
()11
۽و ديڪو ٿو يڳ عيو لئيالئ َء جو“.
لهني نئين لنٿلز ۾ ،سو ب هڪ نئين صنف ۾ پيو
لئيالئ َء ج لح ا
ئرڻ جو ئميال ديگيير جي شياعرلڻ يلڀ جيو ديين آهي  .لئيالئي َء جي ينگينيٿڙ
هڪ نئين رخ سا پيو ئري ،ديگير ،لئيالئ َء هيڪ حي ين لحي ا
لح ا
۾ بٿ ئ پڏيو آه ” .تنهائ َء ج روپ لنڊيٺ ج رنگن سا ڀيٽ هن ت تنهيائ َء
ئهنو ن نئو ۽ ح ين روپ يئ پيڏيو آهي  .تنهيائ َء ۽ لئيالئي َء جي لحي ا
يلنهن هن پنهنٿڙ جو رويو تبٿيپ ئيو آه  ،جيڪ يف  ،سينڌي شياعريَء ۾ ئير ،
دک ۽ درد ج نمائنٿگ ئنٿل هئا ،ديگير لنهن يفمن ي آننيٿ ،سيک ۽ ۽وبيصورت َء
ج لح ا طور پيو ئيو آه .
َ
نمم ۾ ب نول لح ا  ،جذبا ،۽ نيو ئيفيتو ملن ٿييو  ،جين ۾
ديگير ج
لنٿلز بيا ج ديفريب آه  ،جن ج ترنم ،نسمگ ۽ رولني پنهنيٿڙ ي پياڻ
هن ج
ِ
سا گڏ يوڙهينٿي وڃ ٿ ُ .هو هڪ يئريڪپ شاعر آه  ،جنهن جي شياعري ،۽يا
طور گيت ۽ نمم ۾ يفم ترنم ۽ نٿيَء جهني رولن سيمايپ آهي  .هين جي شياعريَء
ج رولن َء جو ترلق ،۽يال ۽ لح اسن سا آه  .۽يال ،جذب ۽ لح اسين مريابق ل ۾
لتار ۽ چنها آه  .تڏهن ت هن ج شاعريَء ج يف يف ما ترنم جو يهرو موجي
آهن .هن جو نمم ’موج ئئ مهرلڻ‘ ،ل جو ۽ا مثال آه .
” َه َه ئنٿي ،ڦه ڦه ئنٿي،
َٻه َٻه ئنٿي ،چه چه ئنٿي،
َگن َگن ئنٿيَ ،بن بن ئنٿي،
نت ڦنئنٿي ،نت ڀنئنٿي،

’ل۽بار جا ئانگ‘ نئين دور جيو نئيو ۽ جٿييٿ لسيترارو آهي  .ل بييت ۾
’ئا ئا ئرڻ ‘ ،ج مرن ٰ ٻويڻ ناه  ،بلڪ ل ج مرن ٰ ڌيا پڪائڻ آه  .يست
نئين مرن ٰ ۾ ئم آڻڻ ۽ سو ب ئنهن پک ج مخيصو آولز
مرن ٰ ما ئڍي ل
 ،لهو ديگير ج آرٽ ۽ ئاريگريَء جو ئمال آهي  .لهيني نموني يفي ’ٻانيگ‘ بي
ٻوي َء ج مرن ٰ ۾ ئت آيپ ئانه  ،پر لهو يف ”۽يبر  “،جي مرين ٰ ۾ ئتي آييپ
آه .ليئن ُهن ٻوي َء ا تخليق ئم ورتو آه .
ديگير ،پنهنج ن ۽ ڪري تجربن ذرير سنڌي شاعريَء ۾ نو رنگين ۽
روپن ( )Formsت نت نول تجربا ئنٿو رهيو آه  .هن سنڌي شاعريَء ۾ ترلئييپ جي
صنف رلئٿ ئيو .هن جا لبتٿلئ ترلئيپ مهرلڻ ج  2 ، 2491ج صفح نمبر  92تي
’لهو ساز‘ ۽ ’ح ين موڀ‘ ج عنول سا پپيا .ليئن يرين شياعريَء جي لهيا صينف
سنڌي شاعريَء ۾ رلئٿ ٿ ۽ يلڍي مقبوييت ماڻ .
ديگير آ۽ر تائين ترلئيپ ج صنف سا نڀيايو 2112.۾ هين جي تيرلئيلن جيو
مجموعو ’گاه ليا گل گل‘ پپيو .سنٿ ترلئيپ ،يهج جي تيازگ  ،۽ ۽يياين جي
لنفرلديت جو عڪل پيو ئن ٿا.
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’آننٿ جو آئا ‘ ئهني ن نئين شاعرلڻ ترئي آه ! .ديگير جيو دوهيو،
لبتٿل ۾ ئ ن سرح ت تجرب ج ُبلنٿين پهنٿي نمر لچ ٿو .هن ورهاڱ ا بي
لڳ ۾ ئ دوه ۽ گيت ۾ شروري طور پنهنج ظ هڪ لي ن رست ج ُچونڊ ئئ .
هن ئالسيڪپ شيرري صينفن ي نئيين دور جي نيو موضيوعن سيا هيم
آهنگ بڻائ ،گهڻو ئجه نئو چيو آه  .بيت ۾ هن ُسڌ سماَء ج هيڪ لهيم وسييل
”ل۽بار“ ت تنقيٿ ئنٿي يکيو آه ت ل۽بار وسيل غلط ل وله ڦهلجن پيا:
”ل۽بييار جييا ئانييگ ،ئييا ئييا ئيين گهيير ۾ گهييني،
()4
ُٻ ُ
ڌٻ ييڌ ت يين جي ي ٻان ييگُ ،لي ييي ُپل ييي ل ولهي ي ئي ي “.
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يفمن ج مرن ٰ ۽ ۽يال گڏي پيو ئيو ويو آه  .جيئن ’ َه َه  ،ڦه ڦه  ،ٻهي ٻهي  ،۽
چه چه ‘ يفمن جا ُلچار ڌيما ۽ ماايڻا آهن ،تنهن ئري لنهن يفمن جي مرين ٰ بي ڌيمي ۽
جهيڻ لنٿلز رياهر ئنيٿڙ آهي  .لهيني نموني ’ ُگهوگهياٽُ ،سوسياٽ ،سيرڙلٽ ۽
رڙلٽ‘ جا ُلچار ڀڀڪيٿلر ۽ گرجٿلر آهن ،له ُلچار ۽ آولز ،سنڌوَء ج تيک ،تيي ي ۽
طو ا راهر ئن ٿا .لنهن ۾ يفم ۽ مرنوي موسيقيت سمايپ آه .
ديگير ،ل نمم ۾ سنڌوَء جو عڪل پيو ئيو آه  ،جنهن ۾ هيڪ طيرف ل
ج وهڪ ،تک ۽ تي ي جو عڪل له ت ٻ طرف تک ۽ تي ي سب ۽وف ۽ هيبت جيو
منمر پڻ پيو ئيو آه  .نمم ۾ شاعر سنڌوَء ج وهڪ ،تک ۽ تي يَء ولري منمر
نئين سر تخليق ئرڻ جو ئارنامو سرلنجا ينو آه .
ديگير ج شاعري ،پنهنج ب پناه ترنم ،يفي يفي ميا ُڦٽنيٿڙ موسييقيت
ذرير لي حيثيت ج حامپ آه .
ديگير َ
ين طيور مختليف هيئتين هييٺ
نمم ن وسرت بخشڻ ظ ل
يکيو آه  .هن جو نمم ’نيٺ ب چئو ،سو ئهنو‘ ،نرلي هيئت ر نٿڙ پروي نميا نميم
آه  .جيئن شيخ لياز گيتن ۾ پروي ولرو لنٿلز آنٿو ،تيئين ليياز ولنگير هيري ديگيير بي
نمم ج هيئت ۾ پروي ولرو لنٿلز آڻ نئو تجربو ئيو آه .
”لهنو بلڪپ لهنو هو،
نيٺ ب چئو ،سو ئهنو هو؟
ئونڊيَء منجه گال يام ،منهنجن سپنن جهنو هو.
لهنو بلڪپ لهنو هو،
نيٺ ب چئو ،سو ئهنو هو؟
آڌيَء رلڀ ُٻڌ آولز ،تنهنجن ٿمن جهنو هو.
لهنو بلڪپ لهنو هو،
نيٺ ب چئو ،سو ئهنو هو؟
ساگر پوييمار يام ،منهنجن جذبن جهنو هو.
لهنو بلڪپ لهنو هو،
نيٺ ب چئو ،سو ئهنو هو؟
()11
ئنول پت ت ماڪ ڦنو ،منهنج جيو جهنو هو“.

هئن رعٿ ولنگر رڙئنٿي،
ُگهوگهاٽ سا ُ ،سوساٽ سا ،
سرڙلٽ سا  ،رڙلٽ سا
وڻ ڻ ل ينينٿي لچ ،
وحشت پکينينٿي لچ .
وڙينٿي لچ ،
ڪر
ڳوان ٻوڙينٿي لچ ،
ب تين يوڙهينٿي لچ ،
گٿ نچوڙينٿي لچ ،
يڌ ويوڙينٿي لچ ،
م ت لجهپ ڻنٿي لچ ،
هنبوشيو هڻنٿي لچ ،
طو ا سا يننٿي لچ ،
رلئا جا رڙنٿي لچ ،
چينلڪ جا چننٿي لچ ،
()11
ميخولر جا ٿِننٿي لچ “.
هن نمم ۾ يفمن ج ُلچار يرن آولزي تا ر ذرير  ،سنڌو نٿيَء ج وهيڪ،
وهڻ ج لنٿلز يا هلڻ َء جو نقشو ِچٽيو ويو آه  .سنڌو ج وهيڪ ،تيک ۽ تيي يَء جيو
تا ر ئجه مخصو يفمن ۽ لنهن ج ُلچار ’ ه ه ‘’ ،ڦهي ڦهي ‘’ ،گين گين‘’ ،بين بين‘،
’ڦنئنييٿي‘’ ،ڀنئنييٿي‘’ ،ئنئنييٿي‘ُ ’ ،گهوگهيياٽ‘ُ ’ ،سوسيياٽ‘’ ،سييرڙلٽ‘ ۽
’ رڙلٽ‘ ذرير شٿڀ سا ُلڀاريو ويو آه  .لنهن يفمن ۽ آولز پنهنيٿي ليئين يڳي
ٿو ،ڄڻ سنڌو نٿي ،نمم ما وهنٿي پئ لچ ۽ ُل ج تک ۽ تي ي ،ل ج هيبيت ۽ ل
جو شور ،لنهن يفمن ما ُٻڌڻ ۾ پيو لچ .
نمم ۾ ترنم ۽ نسمگ ب سنڌوَء ج يهر ولنگر آه  ،ئٿ مياايڻ  ،شيانت
۽ سانتيڪ وهڪ ولنگر ت ئٿ گوڙ ۽ شور ولري ضا ۽ آولز جيو تيصور ،يفمين جي
تا ر ذرير پيٿل ئيو ويو آه  .لنهن يفمن ج آولز لنهن ج مرن ٰ ميا ئي جيذب ۽
۽يال شٿڀ سا بيا ئرڻ جو تا ر ائم ئيو ويو آهي  .آولزي ُلچيار ذريري ئي
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هيئت ج يحاا ا يسج ت نمم جو هر بنٿ ن مصرعن تي ميشتمپ آهي .
ل ج هر بنٿ جو شرو ولريو ٻئ مصرعو ورجا طور ساڳيو ر يو وييو آهين،
جن ج تڪرلر ۽ ورجاَء سا نمم ۾ تج ل پيٿل ئري ،پرويي ولرو لنيٿلز لپنيايو وييو
آه  .لصپ ۾ نمم ج لهم مصر  ،هر بنٿ ج ين مصر آه  ،جنهن ۾ ئنهين شيئ
يا ئنهن لسم يس ۽ ُٻڌي ،لنهن پنهنج سپنن ،ٿمن ،جذبن ۽ جيو سيا ڀييي
ين وئ آه  ،تنهن ئري نمم جو لصپ جوهر هير بنيٿ جي آ۽يري ميصر ۾ پوشييٿر
آه  .نمم ن صرف هيئت ج يحاا ا منفرد آه  ،پر ٻوي  ،موضيو ۽ مياحول جي
يحاا ا ل ۾ گيت ولرو ر چل ب آه  .ل ا عالور نمم ج هر بنيٿ ۾ هيڪ ليي
۽يال ج ۽وبصورت ۽ تخيپ جو ُح ن موجود آه .

نتيجو:
نئين سنڌي شاعريَء ۾ ’بيو ‘ انپوظ هري ديگير نمائنٿر شاعر آه  ،جنهن
بيو سا گڏج نئين سنڌي شاعريَء نيو ين ۽ ڪيري تجيربن سيا ميا ميال
ئيو آه ُ .هين نئيين سينڌي شياعريَء ۾ دوهي جي صينف ۾ پنيٿ جيا تجربيا ئيري
ورهاڱ ا لڳ ۾ ئ  ،ل ۾ ن تجربن جو رلهو همولر ئيو  .ل ۾ نيول موضيو
آنٿل ،۽ ل ۾ گيت جهني نفاست پيٿل ئئ  .ديگير ئ لهو شاعر آه  ،جنهين گييت ي
سڀ ا لول لصپ رنگ ۾ يکيو ۽ ل ’ن ولن يهجو‘ ينو ،جنهن ذرير نئين سنڌي
شاعريَء ۾ عورڀ جو آولز گونجيو .عورڀ جي جيذبن لح اسين ي لرهيارڻ ظ هين
گيت ن ڪري ۽ موضوعات وسيرت بخيش  .هين جي شياعريَء ۾ نسمگي َء ۽
رولني َء جييو ُسيير يهييرو وهنييٿي محي و ٿييين ٿيييو  .تنهيين ئييري سيينڌي يئريڪييپ
شاعريَء ۾ هن ج شاعريَء جو لي مقا آه  .ورهاڱ انپوظ نئين سينڌي شياعريَء
۾ نيو نيو صنفو رلئٿ ٿيڻ يڳيو  .نارلئڻ شيا سانيي ج صنف رلئٿ ئييو ۽
هري ديگير وري سنڌي شاعريَء ۾ ترلئيپ جي صينف ي رلئيٿ ئيري ،نئيين سينڌي
شاعريَء ج لهم صنف بڻائ پڏيو .مقصٿ ت هن هر صنف ۾ پنهنجو و ار ائم ر ييو
۽ لبتٿلئ دور ۾ ئ هن نئين سنڌي شاعريَء ۾ نت نيو رلهو روشن ئيو .
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