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Abstract

Triolet is a French poetic form introduced in the thirteenth century in France.
In English this form has been written since the nineteenth century. The Triolet: (Fr.
Little Three) is a fixed verse form, French in origin with eight lines, often of tetra meter,
in rahymed abaaabab: The first, fourth and seventh lines are identical (or similar) as
are the second and last. A short form used chiefly in the last nineteenth century. In
French poetry it is a well known from, although it has been abandoned in English.
In Urdu the researcher found only one example and in Pashto it is an absolutely new
form. The researcher has introduced this new form to Pashto poetry with the hope
that it will make Pashto poetry more innovative and modern.

زمکې د هغه نو کړي پېدا ژوند مخ په زمکې د چې اوفرمائيله اراده دا کله چې تعالىٰ الله
کؤنکو ژوند د مخ په زمکې د ئې انداز دغه په هم ـ کېښوده رنګارنګي کښې فطرت په
نۀ دا ـ خوښوي رنګارنګي دا به دوي چې کېښوده خبره دا کښې فطرت په مخلوقاتو ټولو
ستر ژبې اُردو د چې لکه ـ وي برخه اهمه او زمه لا يوه ژوند د ددوي به بدلون ختمېدونکے

: فرمائي اقبال علامه شاعر

صرف دوام ـ دے ګران ډېر کښې (دنيا) کارخانه په تعالىٰ الله د جمود او "سکون
دے." حاصل کښې دنيا په ته نګۍ ر اورنګا بدلون يو صرف او

کوي اشاره ته حقيقت دې الفاظو دې په خان غني شاعر نامتو ژبې پښتو د دغسې هم
: چې

يونيورسټي ملاکنډ *ګولډمډلسټ



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٦٥ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

ځائےکيږي[2] يو نه شي ځائے يو بۀ نۀ دي اوبۀ او اور قرار، او ژوند

: چې وائي رنګه دا ځائے بل لکه يا او

توره ګلونه، سرۀ کښې بيابان غواړي جانان نوے نوے کښې محل رنګ نوي بنده
دے ړنديږي هم کښې رڼا ،تل روکيږي دے کښې تياره تل غواړي چراغان شپه

[2] ټينګيږي نه کښې حالت يو دے، تغير د بچے

ژوند انسان د چې دے بدلون دغه هم ـ لري دوام مخه له ئې دنيا چې دے تغير دغه هم
ـ تېريږي پرې شپې ورځې ژوند د چې ده رنګارنګي دغه هم ـ دے ښائسته پرې

وي (وګړے) اکائي يوه يواولس د ارومرو به دے ـ شي وئيلے حېوان معاشرتي ته انسان
سره سره دې د ـ کيږي موندے کښې دۀ په به خرابۍ او خوبيانې ټولې اولس دغه د چې ـ
دوؤ د ـ لري اهميت مهم او لازم يو هم اواړيکې راتګ تګ سره بل يو د اولسونو مختلفو د
ادب او ژبې د يو پکښې چې ـ شي کېدے اړخونو رنګارنګ په تعلق دا سره يوبل د اولسونو
ادبياتو د حصې ځنې دي. لاندې اثر د بل يو د زياتره ادبيات ژبو مختلفو د دنيا د ـ دے اړخ
حصې خپلې او ځانګړې ادبياتو د ژبې دغه د هم طور مجموعي او ُکلي هغه چې وي داسې
نورو د او ژبو نورو د شاعرانو او اديبانو ژبې دغې د هغه چې حصې داسې نورې ځنې بيا او وي
د ـ وي بوتلي وړاندې په او کړي خپلې کښې ترڅ په ادبياتو د هغوئ د کښې تاثر په اولسونو
د ادبياتو د کؤل ترجمه کښې ژبه خپله په حصې ډکې نه اثر د او ښائسته ادبياتو د ژبو نورو
کښې ژبه خپله په اصناف ادبياتو د ژبو نورو د دغسې هم ـ ده ګرځېدلې برخه مهمه يوه دنيا

ـ لري روايت زوړ ډېر يو هم ورکؤل رنګ ادبي او اولسي خپل ورله او راوستل
مقالې دې د زما چې کوم (درېواله) چې راځم له خبرې دې زۀ ورستو نه تمهيد دې د

دے؟ شے څه ـ دے عنوان
ئې ورته چې تېروتو صنف نوے يو نظم اُردو د نه نظر د زما کښې دوران په مطالعې د

: چې ؤ ډول دې په څۀ هغه ـ ؤ ليکلے (ترائيلے)

ښکاري[3] نه

: چې دي ليکلي دا ئې صفحه دغه په هم اولګېدوـ ښۀ ډېر ما په صنف دا

ښکاري[4] نه

دې د ئې کښې هغې په راواخستو لغت ژبې انګريزۍ د ما نو راغله خبره مغرب د چې
ـ دے ورکړے ډول دې په څۀ تعريف صنف



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٦٦ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

A poem of eight (usually eight syllabled) lines, rhyming abaaabab, in which the
first line recurs as the fourth and seventh and the Second as the eighth.[5]

پکښې چې abaaabab دے داسې ئې ترتيب قافيو د چې نظم (مصرعو) ؤکرښو ته ا (د
مصرعه) اتمه په مصرعه دويمه او راځي. بيا مصرعه اؤمه او څلورمه په مصرعه اولنۍ

مخه له (Chambers Twentieth Century Dictionary) لغت دويم د ژبې انګريزۍ د
ـ دے ډول دې په څه وضاحت ئې

An eight lined poem rhymed ab aaa bab, lines 4 and 7 repeating 1, and 8 repeating
2. �

په Abaaabab دےـ ئې ترتيب قافيو د چې نظم (مصرعو) کرښو ؤ ته دا (يو
دويمه) مصرعه اتمه په او ـ راځي بيا مصرعه اولنۍ مصرعه اؤمه او څلورمه

ليکي. داسې کښې ضمن په Triolet د Dictionary of literary Terms

Triolet: (Fr. Little Three) A fixed verse form, French in origin. Eight lines, often
of tetra meter, are rhymed abaaabab:

The first, forth and seventh lines are identical (or Similar) as are the second and
last. A short form used chiefly in the last nineteenth century.�

قافيو د اوشوه. کښې فرانس په ئې ابتدا چې صنف) (ټاکلے يعنې (Fixed verse) يو
ـ وي کښې Tetrameter په زياتره چې (مصرعې) کرښې اتۀ abaaabab ـ دے دا ئې ترتيب
ـ مصرعه اتمه او دويمه دغسې هم او ـ وي (اويايوه) شان يو ئې مصرعه اؤمه او څلورمه اولنۍ

دے. شوے ليکلے ډېر کښې برخه اخري په صدۍ لسمې نو د چې صنف لنډ يو نظم د
راوړے (Triolet) نظم دا Robert Bridge د توګه په مثال د ئې کښې لغت دغه په هم

ـ دے

When first we met we did not guess
That love would prove so hard a master
Of more than common friendliness
When first we met we did not guess.
Who could foretell this sore distress,
This irretrievable disaster,
When first we met? We did not guess
That love would prove so hard a master.[7]

ليکي داسې حقله په ټرائيولټ د ويکيپېډيا پېډيا انسائيکلو



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٦٧ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

Triolet A triolet is a one stanza poem of eight lines. Its rhyme scheme is
AbaAabAB.[8]

ABaAabAB ئې ترتيب قافيو د ـ دے نظم (مصرعو) کرښو اته او بند يو د Triolet
دے

عيسوۍ صدۍ ديارلسمه په Triolet کښې ژبه فرانسسېسۍ په مطابق Conrad Gellarد
[9] دےـ شوے شروع کښې

اصناف داسې زياتره کښې اصنافو فرانسيسي پخوانو په چې وائي کښې مضمون خپل په هغه
يو کښې اصنافو نورو دغه په به بېشتر اکثرو چې ځکه وهـ ګرانه ډېره پکښې شاعري چې ؤـ
چې ليکي. وړاندې هغه دےـ کار ګران يو چې کوم ؤـ لټول قافيې دېرش شپږ خواؤشا له شاعر
لکه ـ دے اسان نه ټولو د او پخوانے نه ټولو د چې ؤـ Trioletهم يو کښې اصنافو زړو دغه په

وائي: چې

But there is one of those old French forms, the oldest and simplest of them all,
that deserves a look from the contemporary poet: The Triolet.[9]

Triolet يو ليکلي خپلي د جوړښت Triolet هيئت) (شعري نظم ددې Conrad Geller
: چې بيانوي داسې کښې انداز په وضاحت د سره سره مثال د

It is best to begin a triolet with a statement or observation.

ـ شي شروع نه مشاهدې يا جملې ښۀ يوې Trioletد چې ده پکار

You have to write a triolet
If you would make your name immortal

وي قافيه هم سره اولنۍ د مصرعه درېمه the third line rhyme with the first وائي بيا

To get a form that fit and set

څلور اولنۍ اوليکه.دغسې بيا مصرعه اولنۍ Then you repeat the first line وائي بيا
شوې داسې مصرعې

You have to write a triolet
If you would make your name immortal.
To get a form that fit and set
You have to write a triolet.

بدلولے خيال نه (دلته وي. قافيه هم سره مصرعې اولنۍ د چې مصرعه بله وروستو نه دې د
شې)



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٦٨ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

From Free verse all you get

مصرعه قافيه هم سره مصرعې دويمې د بله يوه بيا

Is just another yawn or chortle.

(Conrad د ـ دے نظم ټول دغه هم ـ اوليکه بيا مصرعې دوه اولنۍ صرف اوس بس
ـ وي به داسې څۀ نو شي اوليکلے ځائے يو چې نظم دا Geller)

You have to write a Triolet
If you would make your name immortal
To get a form that’s fit and set
You have to write a triolet
From free verse all you ever get.
Is just another yawn or chortle
You have to write a triolet
If you would make your name immortal.[9]

ليکي. داسې څه کښې باره په جوړښت د Troilet د J.Zimmerman ښاغلے

• 8 Lines

• Two Rhymes

• 5 of the 8 lines are repeated or refrain lines

• First line repeats at the 4th and 7th line.

• Second line repeats at the 8th line[10]

چې وائي ـ کوي وړاندې ډول ښه په ډېر ترتيب قافيو د دې د هغه وروستو نه دې د بيا او

Rhyme scheme (Where an upper case letter indicates the appearance of the iden-
tical line, while a lower�case letter indicates a rhyme with each line designated
by the same lower case or upper case letter)

(ABaAabAB)[10]

راتلونکې شان يو بهو Alphabetهو تورے شوے ليکلے ډول غټ په ) ترتيب قافيو د
قافيه هم سره تورو غوندې ځان د توري شوي ليکلے ډول ورکوټي په او ويـ څرګند مصرعې

ـ راوړي مصرعې
چې: زياتوي خبره دا حقله په جوړښت د نظم د J. Zimmerman ښاغلے وړاندې



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٦٩ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

Many Poets begin writing a Triolet by preliminary but memorable couplet. These
two lines are strong enough and interesting enough to open the stanza, close the
stanza and provide more than half of the eight lines of the poem. Remember
that these two lines do not rhyme.[10]

دې مصرعې دوه دا ليکي. Triolet موندو په شعر وړ ساتلو ياد د او ښۀ يو د شاعران اکثر
کړے ختم شي، کړے شروع پرې نظم چې وي راښکونکې زړۀ دومره او مضبوطې دومره
پکار ساتل ياد ويـ جوړه نه دې د هم دې برخه زياته نه نيمې د نظم د مصرعو ؤ اته د او شي

ـ وي نۀ قافيه هم دې (اولنۍ) مصرعې دوه دا چې ـ دي
پوره معيار په دے راوړے توګه په مثال د ما چې (ترائيلے) هغه اُردو د مخه له وينا دې د

چې: کومه وړاندې (ترائيلے) ليکلے يو خپل دلته نه وجې دې له خېژيـ نۀ
اصناف ادبياتو د او ادب څېر په څيزونو ټولو د دنيا د چې راځم بيا له خبرې هغه زۀ دلته
اصناف څۀ چې اوشي داسې کراته ډېر ـ دي کښې زد په قانون دې د بدلون او تغير د هم
حېثيت خپل وروستو موده څه ، شي خوښؤلې او لري ارزښت ډېر کښې وخت څه په چې
د بدلون او تغير د ورکوي نۀ توجه ډېره ورته څوک چې اصناف داسې نور ځنې او ـ اوبائيلي
شاعرانو او اديبانو د سره سره اولس د او ـ کړي پېدا ارزښت او اهميت ډېر ندې لا قانون دې
راشي نه ژبو نورو د اصناف نوي چې اوشي هم داسې بيا يا ـ مومي بيا ځائے کښې زړونو په
او ښکاره دې د کښې ماضۍ لنډه په ادبياتو او ژبه پښتو په ـ کړي حاصل سند قبوليت د او
ځائے کښې ادبياتو پښتو په داسې او ، راغله نه ادبياتو جاپاني د چې ـ ده هائيکو مثال مهم

ـ وي صنف ادبياتو پښتو د خاص چې لکه شوه
وروستو نه کؤلو پوهه ځان د جوړښت په دې د او مطالعې د Triolet د غرض دغه په هم
د ما کښې ترڅ دې په او ـ شي راوړے هم ته شاعرۍ پښتو دې نظم دا چې ښتۀ اوغو دا ما
ليکلے هيئت دا نظم د چا کښې ژبه پښتو په ورځې نن تر آيا چې اوکړو هم لټون خبرې دې
په چې اورسېدم نتيجه دې په زۀ وروستو نه لټون حده تر اطمينان خپل د خو ؟ نۀ که او دے

ـ نشته نمونه هيئت دې د اوسه تر لا کښې ادبياتو پښتو
صنف دا چې اګر ـ اوليکلې  پکښې مې نمونې شمېر يو او کړوـ شروع کار ما نظم دې په
اوګڼله غوره خبره دا ما خو ـ دے راغلے سره نامې فرانسېسۍ د هم ته انګريزۍ فرانسېسۍنه د
معني چې څېر په Triolet د ژبې فرانسېسۍ د ـ کېږدم نامه کښې ژبه پښتو په ورله دې زۀ چې
هغه هم ئې برخه مهمه چې نظم هغه دے ترې مراد او درې) (واړۀ Little Three ـ ده ئې

ـ کېښوده (درېواله) نامه نظم دې د ما شي، راوستے پکښې ځله درې چې ده مصرعه
چې: وائي J. Zimmerman چې اګر

While the Triolet is often used to express humour.[10]



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٧٠ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

خبرې دې د هغۀ د هم بيا خو دے) شوے ليکلے کښې انداز مزاحيه په Triolet (اکثر
ـ شو ي کړے ځائے دي نۀ مضامين سنجيده کښې Triolet په چې دے نۀ ګز هر دا مطلب
سره خبرې دې د زما سنجيده يا دے مزاحيه کښې فرانسسېسۍ په که مزاج Triolet د
(درېواله) نظم دې په چې دے کړے کوشش دا ما حده خپله تر کښې پښتو په ـ نشته کار هېڅ
خوندؤر يو دا چې غواړم زۀ چې ځکه ـ شي اوچېړلے مضمون هر او موضوع هره دې کښې
ښۀ ـ شي ګرځولے نۀ او دې پابند مضمون يا موضوع خاص يوې د نو دے صنف ښائسته او
جذبې هرې د انسانانو د او اړخ هر د ژوند د دا کښې شاعرۍ او ادبياتو پښتو په چې وي دا به

ـ اوکړي ترجماني
هم قېد بحر او وزن د کښې (درېواله) په رنګ په اصنافو ځنې د شاعرۍ د چې دا بله
هره په او ـ شي اوليکلے دې کښې بحر هر په ـ اونيسي لار دې د هغه چې غواړم نۀ غورځول
دوۀ دا توګه په مثال د ـ ګڼم لازمي پرې ليکل عنوان نو دے نظم ـ شي اوليکلے دې موضوع

ـ لري مضمونونه بېل بېل چې نظمونه

ښکلا ١
په ؤ وړاندې سپوږمۍ د پړق يو ځلېدو کښې اسمان په شاته سپوږمۍ د برېښ يو
سپوږمۍ د برېښ يو پړقېدو غلے غلے ورايه له چې ستورے يو ته خوا زما زمکه
خندېدو شونډو نرمو په ګل مې کښې غېږه په ځلېدو کښې اسمان په ته شا
ته شا سپوږمۍ د برېښ يو ته خندا ئې ستورے هم وه حېرانه ورته سپوږمۍ

ته خوا زما زمکه په ؤ وړاندې سپوږمۍ د پړق يو ځلېدو کښې اسمان په

تباهي ٢

اهميته له سائنس د زۀ چرته کؤمه انکار
کړې جوړه وے نۀ دومره ئې تباهي چې دا خو

هېبته د وهلې چغې انسان به ولې اوس
اهميته له سائنس د زۀ چرته کؤمه انکار

وهي څه هر چې شو جوړ ترې ديو داسې يو
کلي ئې هم خوشکې ئې هم کړل وران هم ئې ښارونه لته په

اهميته له سائنس د زۀ چرته کؤمه انکار
کړې جوړه وے نۀ دومره ئې تباهي چې دا خو



٢٠١٢ء جون ـ اکتوبر٢٠١١ء ٧١ ٦٤٢ نمبر ٤٠-٤١ جلد پښتو

جذبات وګړي پښتون د کښې (درېواله) صنف دې په چې ـ ثابتوي وخت به خو دا اوس
دې د اديبان او شاعران ژبې پښتو د چې دا او شي کېدے ځائے حده کومه تر احساسات او
ډېره په او اوکړل ما هغه وو څۀ چې حده تر زما ـ کوي غندنه يا روزنه حده کومه تر صنف
اولس پښتون چې اوکړي دې الله چې سره ُدعا دې د ـ دي وړاندې په ستاسو خلوص او مينه
پوره يواځې نۀ ئې پلوشو په او ـ اوځلېږي سپوږمۍ د څوارلسمې د لکه اسمان په ارتقاء خپلې د

آمين ـ شي روښانه نړۍ ګرده بلکې نخوا پښتو

حوالې

١١١ لاهور، کتب تاجران و ناشران الفصيل اقبال، کليات اقبال، علامه [١]

٨٣ ١٩٨٥ء، وزرات، قبائلو او قومونو د غني، کليات خان، غني [٢]
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٣٣٠ ٢٠١١ء،

۴۷۷ مخ همدغه [٤]

[٥] Joyce M Hawking, Oxford reference Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1987, pp880

[٦] M Macdonald, Chambers Twentieth Century Dictionary, �W & R Chambers, 1983, 1440

[٧] Martin Gray, A Dictionary of literary terms, Longman york Press, 1994, 294

[٨] http://en.wikipedia.org/wiki/Triolet

[٩] http://www.writing-world.com/poetry/triolet.shtml

[١٠] http://www.baymoon.com/ ariadne/form/triolet.htm


	١ ښکلا
	٢ تباهي

