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Abstract
Imagery is the main focus of the word. When we listen a word the image is made
in our mind and we get it through our senses. The word is ful of images and
every one had worked on image. The scientist,scholars and even the poets.
Imagery is one of the fields of linguistics. But the real image is that which give the
real sensation to the man. Words are images and when a poet make the real
image through his modest words the words speak. The same case is of
Dr.Abaseen Yousafzai whose words are the real images of our feelings and
nature as well. This paper will discuss that point of imagery in the poetry of Dr.
Abaseen Yousafzai. The research is based on the published poetry of the
mentioned poet.
Keywords: image, picture,imagery, senses,words’s imges,real images,poetry and
words.
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ډاکټر اباسين يوسفزے د جديد ادب د سر نامه ده .که غزل دے که نظم د موضوعاتو تنوع ئې شاعري رنګينه
کړې هم ده او د هر پښتون په شونډو ئې زمزمه کړې هم .د اباسين د شاعرۍ ډېر اړخونه دي ډېر رنګونه دي او
د موضوعاتو په حواله خو خدائے داسې غني پېدا کړے دےچې فن ئې د جديد پښتو ادب د پاره د رڼا دمينار
حېثيت لري .د هغۀ شاعري د پښتون د سماجي ،معاشرتي او نفسياتي رنګونود بوډۍ ټال دے .هر رنګ پکښې
پرېوانه دے .او هره موضوع پکښې عيانه ده .د اباسين يوسفزي په شاعرۍ کښې که روايت دے که جدت هر
شعر ئې د خپل کلتور ثقافت او تهذيب په رنګونو کښې خوشت کړے په خپل ځانګړي انداز او اسلوب د فن جولۍ
ب حيات وينځلے او د افغان په ښاغلې
ته سپارلے دے .خپل تفکر ئې د خپلې سپېځلې عقيدې او نظرئې په ا ِ
پېمانه کښې ئې د خپل فن شراب دخمار او مستۍ هغه مقام ته رسولي دي چې څوک ئې هم اوري ،لولي او
ګوري نو په هغه کښې دننه د پټ انقالبي سترګې پرانېزي .د هغۀ په زړۀ او ذهن کښې د لفظي تصويرونو او
انځورونو داسې مجسم پېکرونه جوړ کړي چې د ذوق د تسکين سره پکښې فکري حظ هم په الس راشي .دغه
لفظي تصويرونه که هر څو د لفظ د توريو نه جوړ وي خو د قارې په ذهن کښې يو الشعوري تصوير جوړ
کړي او هغۀ هم هغه مقام ته ورسوي چې د جمالياتي ذوق سره ئې نۀ صرف په خپل ځانګړي انداز معرفي کړي
بلکې هغه هم د دغې لفظونو د خوږو او شوخو په سمندر کښې د ځان سره غوپه کړي .او د يو اميد نوې رڼا
ورته ورکړي.
په دې تحقيقي او تنقيدي ليکنه کښې د اباسين يوسفزي په شاعرۍ کښې د دغې انځورګرۍ جاج اخلو خو
اول به راځو چې انځورګري وپېژنو .هره تخليقي ژبه او ذهن کښې د انځور ګرۍ قوت وي او هم دغه قوت يوې
فنپارې ته د انځور ګرۍ رنګونه بخښي .داباسين يوسفزي په شاعرۍ کښې د انځور ګرۍ يا پېکر تراشۍ نه
وړاندې د انځور يا پېکر په حواله ادراک او پوهه الزمي ده او بيا د دغې پوهې او ادراک په بنياد به مونږ د
اباسين يوسفزي په شاعرۍ کښې دغه رنګونه لټوو او د دغې خبرې د اثبات کوشش به کوو چې د هر څۀ نه پرته
د اباسين يوسفزي شا عري د انځورګرۍ يا پېکر تراشۍ هغه نادره نمونه ده چې مونږ له د فکري حظ سره سم
جمالياتي خواږۀ هم راکوي.
مشاهدې او تجربې د انساني ذهن فطري عمل دے او هم دغه عمل د تخيل او تصور نه تاوېږي .او
مادي او غېر مادي ارضي او غېر ارضي ،فطري او غېر فطري څيزونه او خاصيتونه په خپله ولقه کښې د
راوستلو کوشش کوي .او هم په دې وجه د انسان ذهن د ليدلي او ناليدلي او محسوس شوي او غېر محسوس شوي
څيزونو د تصور سېوري د خپل ذهن په دېوالونو نقش محسوسوي .انسان چې په پينځوو حواسو د مادي دنيا نه
څۀ هم اخلي د هغې انځور د هغۀ په ذهن کښې خوندي کېږي .او چې بيا زمونږ د وړاندې د هغسې څيز ذکر
کېږي نو د هغې انځور زمونږ د ذهن په پرده جوړېږي .او هم دغې ته ذهني شبيه يا ذهني انځور وئيلے کېږي.
او چې کله دغه انځور دلفظي تصوير په صورت وي نو هغې ته ژبنے انځور وئيلے کېږي .او په فني لحاظ چې
مونږ ذهني انځور پ ه ژبني انځور کښې بدلوو نو دغې عمل ته انځور ګري يا پېکر تراشي وائي.
د هرې ژبې په علم و فن کښې د پېکر/انځور استعمال د يوې اصطالح په شکل شوے دے .او د هغې
ماهرينو او پوهانو د پېکر يا انځور مختلف تعريفونه بيان کړي دي.
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مولوي عبدالحق د لفظ امېج په حقله وائي:
"ص ورت بنانا ،شبيہ بنانا ،منعکس کرنا ،تصور کرنا ،وضاحت سے بيان کرنا ،تصوير کھينچنا ،سماں
باندھنا اور مثال ہونا وغيرہ" i
دغسې په پښتو کښې د امېج مختلفې ترجمې په څو کرته کېږي .چې پکښې انځور ،تصوير ،عکس ،منظر
کشي،څېره ،پېکر او تمثال وغېره عامې دي .خو په دې ټولو کښې انځور او تصوير ډېرې مقبولې دي.
خوبعضې وخت د امېج معنې تشبيهـ يا استعاره اخستے کېږي .او ډېرو پوهانو امېج د پېکر ،مجمسې ،خيال،
عکس وغېره په معنو کښې هم استعمال کړ ے دے.
 C Day Lewisد انځور په حواله وائي:
"انځور داسې يو جامد او خيالي څيز دے چې هغه د يو داسې څيز د عالمت په طور په کارولے شي د
کوم سره چې هغه مطابقت خوري .د مثال په توګه مرګ ته خوب وئيل يا د مړ کېدو د پاره د اودۀ کېدو لفظونه
استعمالول .په نورو لفظونو کښې مونږ دا وئيلے شو چې انځور د ژبې يو مجازي شکل دے .هغه يوه تشبيهـ ده.
يوه استعاره او يا يو صنعت دے .يعنې انځور د صنعتونو او ژبې د مجازي شکلونو هغه صورت دے چې هغه د
بل يو څيز سره مطابقت لري .هر انځور څۀ حده پورې يوه استعاره دهii " .
که مونږ دغې تعريف ته غور وکړو نو د ژبني انځور تعريف ته ډېر ورته کېږو .په دې کښې د انځور
او د حقيقي څيز د مطابقت په حواله خبره شوې ده .يعنې د دواړو د رشتې او تعلق په بنياد انځور جوړېږي .خو
دا هم ده چې په استعاره کښې خيال او تصوير دواړه موجود وي او د انځور د پاره د تصوير او تصور يو کېدل
الزمي وي .نو ځکه په استعاره او انځور کښې تر ډېره ح ده مماثلت دے .خو يوه خبره داهم ده چې په انځور
کښې زيات معنوي ژورتيا او وسعت وي.
پېکر د مجازي ژبې هغه صورت دے چې ورته د استعارې منزل وئيلے شو .او استعارې ته پېکر وئيل
يا د پېکر معنې نۀ شو ورکولے .البته استعاره په خپلو خوبيو او صالحيتونو پېکر جوړېدے شي.خو استعاره د
مجاز مرسل د ذهن د رشتې د قربت د تحليق تصور دے .د ذهن
ذهني قوت د مماثلت دريافت اوتخليق دے .او
ِ
مجاز مرسل .خو دغه
دوه تخليقي قوتونه وي .يو قوت د مماثلت په بنياد استعاره جوړوي او بل د قربت په بنياد
ِ
خبره هم ده چې د پېکر او استعارې تر مېنځه ډېر نزدې تعلق دے نو دا يو بل ته ډېرې نزدې لګي .په استعاره
مجاز مرسل نه سېوا ناشنا والے او نوے والے او د ترسيل قوت وي .د دې په حواله د يو فرانسيسي
کښې د
ِ
ژبپوهاند جي اسنالټ خيال ته هم غور کول پکار دي.
"مجاز مرسل د استعارې په شان نوې الرې نۀ جوړوي بلکې په زړو او اشنا الرو سفر کوي او هغه
الرې رالنډوي چې د هغې سره د اشنا څيزونو وجدان په اسانۍ کېږيiii ".
په شاعرۍ کښې دمجاز مرسل خپل ځاے او ارزښت دے خو استعارہ ترې زيات اھمىت لري .او چې د
مجاز مرسل ،تمثيل ،معمه ،قيصه ،افسانه،
اسټفن براؤن دې جامع خيال ته ګورو چې "استعارہ ،تشبيه،
ِ
عالمت ،او اشارې له که يو نوم ورکړو نو ھغه به پېکر يا انځور ويiv ".
د دې نه دا اندازہ لګي چې د ژبې دغه صورتونه د پېکر په دائرہ کښې راځي .په دغې اصطالحاتو کښې
يوہ ھم د پېکر وضاحت صحيح نۀ شي کولے .زما په خيال د ژبې ټول مجازي او تخليقي شکلونه خپل
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مخصوص او منفرد خصوصيات لري او د پېکر/انځور د خصوصياتو په رنګ کښې رنګېدلو نه پس په دغه
کښې ھر شکل د پېکر /انځور رنګ اخيتارولے شي.
سي ډے لېوس د انځور د معنوي وسعت او ژور والي په تناظر کښې د خپل خيال څرګندونه داسې
کوي.
"ھر شعر او نظم په خپل ځاے يو انځور دے"v
انځور په اصل کښې د شاعرۍ ھغه طاقتور لساني عنصر يا ھغه اظھار دے کوم چې د شاعر مافي الضمير د
قاري يا اورېدونکي په ذھن منکشف کوي .د کومې په ذريعه چې د تصور او خياالتو ژوندي تصويرونه د
سترګو وړاندې راځي .د شاعر نصب العين د خپل داخل اظھار وي ځکه نو انځور ته د شاعر د شخصيت
ھېندارہ ھم وئيلے شي.
شاعر د خپل شعور په بنياد ھغه کېفياتو له معنې ورکوي کومې چې د ظاھري حواسو په الر د حقيقت
وړانګې زمونږ د زړۀ او ذھن په آئينه انځوروي .او دغې ته د لفظونو او کېفياتو معنې وئيلے شو .او لفظونه
ھم د دغې معنو د تصويرونو او انځورونو اجزا وي او ھم دغه معنې د صحيح انځور سوب ګرځي.
شاعري معنوي مصوري دہ  .ھسې خو ھر څوک د لفظونو نه د معنو انځور جوړ وي .خو شاعر د دې
صنعت استاذ دے .د چا تېز فکر او نظر او نکته رس شعورچې د حقيقت ھغه خدوخال ښائي ،ھغه پټ رازونه
رابرسېرہ کوي کوم چې يو عام وګړے غواړي چې اوويني او وګوري .لټون ئې کوي خو په الس نۀ ورځي.
شاعر ھم دغه څ ۀ د موزون بيان په قالب کښې قالب کړي او د خپل فنکار وجدان په الس ترې داسې انځور
جوړ کړي چې ھر څوک ورته حېران حېران ګوري.
شمس الرحمان فاروقي د انځور په حواله وائي:
" ہر وہ لفظ جو حواس خمسہ ميں سے کسی ايک يا ايک سے زيادہ کو متوجہ اور متحرک کرے
پيکر ہے۔ يعنی حواس کے اس تجربے کی وساطت سے ہمارے متخيلہ کو متحرک کرنے والے الفاظ پيکر
کہالتے ہيں۔"vi
د فاروقي په خيال انځور/پېکر ھغه محرک دے چې پينځۀ واړہ حسونه بېداروي .دا تعريف ذھن د انځور د
ساخت سرہ سرہ د ھغې د عمل پله بوځي.
شعري انځور د احساساتو او جذباتو د باقياتو انځورګري دہ .جذبات ،احساسات او ذھني او روحاني ارتعاشات
په رنګ ،اواز يا خوشبو په خپله ولقه کښې راوستل انځور ګري دہ .حقيقت ته رسېدل څۀ اسان کار نۀ دے او
د شعري انځور استعمال صرف د فن کمال دليل نۀ دے بلکې د حقيقت د عرفان يو لطيف او مؤثرہ الرہ دہ .په
ک ائناتو کښې ھر څيز د يو بل سرہ تړلے دے .د دغې تړون او تعلق نوعيت د څيزونو او جذباتو او احساساتو
په مېنځ کښې نقطه اتصال انځور ګري متعينوي .د دې نه دا ظاھرېږي چې شعري انځور صرف د مفرد الفاظو
يا ترکيبونو په الر يوہ محرکانه فضا پېدا کوي او ھم په دغه الر قاري د معنو په سمندر ورګډ وي .
لکههههههه دلبههههههر لکههههههه جانههههههان ئههههههې کههههههال و سههههههر موسههههههم دے
خهههههو پهههههه ګرمهههههد کښهههههې بهههههې ايمهههههان د پېښهههههور موسهههههم دے
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پيتههههاؤ تههههه پههههروت يههههم سههههتا د يههههاد څههههۀ خونههههدور موسههههم دے
ټکهههههور ټکهههههور دے کهههههه ھهههههر څهههههو پرھهههههر پرھهههههر موسهههههم دے
تخههههههم انبههههههار دے خههههههو دھقههههههان پههههههه خههههههواږۀ خههههههوب اودۀ دے
زمکهههههه ښهههههۀ وتهههههرہ دہ او ښهههههۀ ښهههههکلے د کهههههر موسهههههم دےvii
پروفېسر عنوان چشتي ډېر په واضحه لفظونو د انځور په حواله ډېر څۀ وئيلي دي ھغه د پېکر په نفسياتي او
لساني اړخونو رڼا اچولې دہ وائي.
" پيکر کے دو مفہوم عام ہيں۔ ايک نفسياتی تجريدی ہے۔ جس ميں پيکر کو تصور عکس اور ذہنی
تشبيھ تصور کيا جاتا ہے۔ اور دوسرا لسانی ہے جس ميں پيکر کو زبان کی مختلف شکلوں يعنی استعارہ،
تشبيہ اور لفظی تصوير وغيرہ خيال کيا جاتا ہے۔ پيکر کا پہال مفہوم نفسيات اور دوسرا ادب سے زيادہ قريب
ہے۔ ليکن پيکر کی جامع تعريف ان دونوں تصورات کے امتزاج کے بغير نہيں کی جا سکتی ۔ نفسياتی پيکر
مادی ادراک کی تخليق جديد ہے۔ جو جذباتی لمحات ميں ذہن ميں ابھرتا ہے۔ مثالً اگر کوئی شخص کسی رنگ
کو ديکھتا ہے تو وہ اسی رنگ کا ايک مخصوص پيکر اپنے ذہن ميں محفوظ کر ليتا ہے۔ چونکہ پيکر کو
ايک داخلی کيفيت کی شکل ميں محسوس کيا جاتا ہے۔ اس لئے خود پيکر خارجی رنگ کی ثانوی نقل قرار
پاتا ہے۔ لسانی پيکريت ان تمام پيکروں کی طرف اشارہ کرتے ہيں۔ جو مادی ادراک کو دھراتے ہيں۔ اور
قاری کے تجزيوں کو بيدار کرتے ہيں يا حسی تاثرات کو ابھارتے ہيں۔ چونکہ شعر تجريدی خيال اور پيکر کا
مرکب ہوتا ہے۔ اس لئے پيکر ميں دونوں چيزيں يعنی پيکر اور خيال کے مرکبات شامل ہيں جو چيز پيکر کو
قوت و تاثير عطا کرتی ہے وہ پيکر کی محاکانيت سے زيادہ اس کی ذہنی وقوع پذيری ہے جو ہيجانات سے
متعلق ہوتی ہے۔"viii
د دې نه دا اندازہ لګول ګران نۀ دي چې د انځور ګرۍ اجزا صرف ذھني پېکر /انځور نه بلکې د خيال او پېکر
د يو والي مرکبات او لفظونه او بيا د لفظونو ھغه ټول صورتونه په انځور يا پېکر جوړلو کښې الس لري کوم
چې د ذھني پېکر د جوړولو اجزا وي .اګر چې انځور حسي او ادراکي وي خو ولې بيا ھم دا د يو غېر حسي
څيز نمائندګي کوي .او يو داخلي څيز پله اشارہ کوي .دا په يو وخت د ذھني خاکې د بيان په اظھار او د
استعارې په ټولو صورتونو مشتمل وي .نو ځکه مونږ دا وئيلے شو چې انځور يو داسې لساني او ذھني
تصوير دے د کومې په الر چې شاعر د خپلو نازکو نادرو او نايابو شعري تجرباتو اظھار کوي .د دې نه پرته
ھغه د دې سر سڼه او سينګا ر کوي او د ھغې د روڼولو کار ترې اخلي .انځور يو داسې الھامي نزول دے چې
د ھغې ډېرہ حصه الشعوري وي .او د ھغې کېفيت د ھغې لمحې سرہ تړلے وي کله چې جذبات په عروج وي.
دا نزول په اصل کښې د شاعر د جمالياتي تجربو متعلق وي يعنې انځور د شاعر د تصوراتو او د ھغۀ د تخيل د
رېګزارونو متعلق کېدے شي .د څيزونو او د ھغې دخصوصياتو بارہ کښې کېدے شي .د دې نه عالوہ د ھغې
څيزونو او واقعاتو متعلق ھم کېدے شي د کومې نه چې ھغه تېرېږي او د ھغۀ په ياداشتونو کښې ھغه محفوظ
پاتې شوي وي او ھغه نه ھېروي .يعنې د شاعر د ښکارہ او پټ جمالياتي تخليقي او مادي تجربو مغز انځور
بللے شي .تخليق کار بعضې نيم وخت د خپل باطني کېفياتو اظھار نېغ په نېغه نۀ شي کولے .بلکې د کائنات د
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بعضې څيزونو او نورو مظاھرو په مماثلت او مناسبت خپل اظھار ته ځال بخښي .او ھم په دې چل د ھغۀ د
مافي الضمير بالواسطه اظھار کېږي .ا و دې عمل ته د تخليق کار انځور ګري وئيلے شي .د قاري يا ناقد په
حېث چې مونږ کله د تخليق يا فنپارې مطالعه يا تنقيدي جاج اخلو نو د ھغې په ر ِد عمل کښې ھم دا چل کېږي.
يا به دا اووايو چې د ھغې فنپاري متعلقه عناصر زمونږ حواس متاثرہ کوي .په دې عمل کښې مونږ يوہ فنپارہ
د يو لساني انځور په صورت کښې وړاندې کوو .او د دې نه پس د يو قاري يا نقاد په حېث د تخليق يا فنپارې
نورې خوبد اونزاکتونه لټوو .په دې چل کښې د دې خبرې خاص خيال ساتلے کېږي .چې د فنپارې بنيادي
ساخت څۀ دے .د ھغې مجازي ،تخليق اوجمالياتي ژبه د کوم نوعېت دہ .په دې کښې د استعارو او انځور
استعمال او د ھغې شناخت څۀ دے .اصل کښې انځور ګري د انساني ذھن بنيادي وصف دے .ھم په دې وجه په
ھر تخليق کښې د انځور عنصر فطري خبرہ دہ.
چونکه ھر ټکے،ھر ترکيب ،ھرہ استعارہ ،ھرہ تشبيھه او ھر عالمت کښې د انځور جوړېدلو صالحيت موجود
وي نو ځکه د فن پارې په ساخت د غور کولو نه پس مونږ د انځور ګرۍ شناخت کولې شو .خو د دې انحصار
د تخليقې ژبې په مخصوص استعمال وي .لکه د اباسين صېب دا يو څو شعرونه چې پکښې د ىو مخصوصې
ژبې استعمال په مخصوص انداز شوے دے.
حهههههههاالت مهههههههې د وجهههههههود د ھهههههههر انهههههههدام نهههههههه وينهههههههه څښهههههههي
ژورې مهههههههههههې لګيههههههههههها دي پهههههههههههه ځهههههههههههواند خهههههههههههورې ورې
چينههههههههو تههههههههه الرې بنههههههههدې ګودرونههههههههه شههههههههو ټههههههههول شههههههههاړ
ټههههههههههوکېږي تلمېههههههههههرې د خههههههههههوړ پههههههههههه ژۍ خههههههههههورې ورې ix
د لهههههههوپټې پهههههههيڅکے ئهههههههې ونيهههههههوو پهههههههه غههههههها وئيهههههههل ئهههههههې
ګلشههههههن تههههههه ځههههههو خههههههو پههههههه کمڅههههههو بههههههه دې السههههههونه تههههههړم
سهههههههتا د چپهههههههو چپهههههههو چشهههههههمانو نهههههههه مهههههههې ويهههههههرہ کېهههههههږي
ځکهههههههه پهههههههه غهههههههاړہ کښهههههههې د اوم سپڼسهههههههي بندونهههههههه تهههههههړمx
اباسههههههههههههين ورتههههههههههههه چپههههههههههههې چپههههههههههههې چپههههههههههههې شههههههههههههي
چهههههههې منګهههههههي نهههههههه پهههههههه ګهههههههودر غېهههههههږہ راتهههههههاؤ کهههههههړيxi
پهههههه توروغرونهههههو کښهههههې ئههههههې ځکهههههه زړۀ راټهههههول غونههههههدې وي
سهههههههههههتا اباسهههههههههههين پېدائشهههههههههههي دے د ښهههههههههههکال لېهههههههههههونےxii
زمهههههههونږہ زړونهههههههه لکهههههههه تمبهههههههل پهههههههه يهههههههو تهههههههال غږېهههههههږي
روحونههههههه يههههههو دي ھغههههههه ځههههههان ګههههههوري زۀ ځههههههان ګورمههههههه xiii
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په دې شعرونو کښې شاړ ګودرونه ،تلمېرې ،ژورې ،د لوپټې پيڅکے غا کښې نيول ،په کمڅهو السهونه تهړل،
چپو چپوچشمانو ،د سپڼسي بندونه ،اباسين چپې چپې کېدل ،د منګي نه غېهږہ تاوھهل .تهورو غرونهو کښهې زړۀ
راټولېدل ،تمبل او تال وغېرہ د مخصوص انداز انځورونه جوړوي .د څۀ په شا چې د ژوند رنګا رنګهې تجربهې
موجودې دي .او د قاري په ذھن کښې خپل تاثر منکشف کوي .خو دا خبرہ دلتهه نهۀ ختمېهږي ځکهه چهې کهه دا
انځور ګري وي نو په انځورګرۍ پوھېدل ګران نۀ وو .په دې ضمن کښې اصل مشکل او ګهران کهار دا دے چهې
انځ ور ګري صرف د منظر نګارۍ نوم نۀ دے بلکې د ژبې مجازي او تخليقي اسهتعمال ھهم غهواړي .د مجهازي
استعمال نه مطلب د ژبې تخليقي يعنې غېر لغوي استعمال دے .د مثال په توګه دا شعرونه وګورئ.
د سههههههول سههههههول ګرېوانههههههه بسههههههمې بسههههههمې زړګههههههي قيصههههههه دہ
چههههههههې سههههههههتا د څڼههههههههې ګههههههههل ؤ د ھغههههههههې زړګههههههههي قيصههههههههه دہ
اوس چهههههې سهههههتا يادونهههههه ھهههههم ھهههههي پېښهههههه ورتهههههه نهههههۀ کهههههړي
دا يهههههههههوہ د داسهههههههههې بهههههههههې اسهههههههههرې زړګهههههههههي قيصهههههههههه دہ xiv
د غههههههههههرور پېههههههههههرے دې کههههههههههوز کههههههههههړہ چرتههههههههههه راشههههههههههه
الړ بهههههههههه نهههههههههۀ شهههههههههې دوبهههههههههارہ زمههههههههها د کهههههههههور نهههههههههه xv
د وخهههههت پهههههه سهههههمندر کښهههههې چهههههې مهههههې ذات چپهههههې چپهههههې دے
پههههه ماتههههه آئينههههه کښههههې بههههه خپههههل ځههههان څنګههههه راټههههول کههههړمxvi
تهههههههۀ د اباسهههههههين پهههههههه غهههههههاړہ وچهههههههې شهههههههونډې ناسهههههههت ئهههههههې
سههههههههتا ھههههههههم زنههههههههدګي کېههههههههږي حېههههههههران يمههههههههه حېههههههههران xvii
دښائسهههههههت ئههههههههې نههههههههۀ ثههههههههاني شهههههههته نههههههههۀ جههههههههواب شههههههههته
لکهههههههههههه راي چهههههههههههې مجسهههههههههههم شهههههههههههي داسهههههههههههې دے xviii
خپسهههههههه مهههههههې پهههههههه ټهههههههول وجهههههههود سهههههههورہ شهههههههي د يهههههههادونو
سهههم الس رالهههه څهههوک کېهههږدي پهههه تينهههدوړي پهههه غرمهههه کښهههې xix
په دې شعرونو کښې د ژبې تخليقي استعمال شوے دے .اباسين ىوسفزى د خپل شعري اظھار د مؤثرہ کولو
او په دې کښې د جامعيت او ھمه ګيرۍ پېدا کولو په غرض تشبيھه استعارې ،او عالمت په منفرد فنکارانه
انداز استعمال کړي .سول سول ګرېوان ،بسمې بسمې زړګے ،دغرور پېرے ،د اباسين په غاړہ وچې شونډې
ناسته ،راي مجسم کېدل او خپسه سورېدل داسې لفظونه او ترکيبونه دي چې د دې په استعمال شعري صنعتونو
ته شوخ او خواږۀ رنګونه وربخښلي دي .او په بنيادي توګه د تخليقي ژبې دا اجزا د انځوريت عناصر دي.
انځور ګري په وړہ سطح ھغه کار کوي کوم چې په غټه سطح شاعري کوي .د شاعرۍ د پوھې يوہ اسانه الر
دا ھم دہ چې شاعر د دنيا د بې ترتيبد سرہ مخ د خپلې شاعرۍ په تناظر کښې په ترتيب ر ِد عمل ښائي .ګويا
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شاعرانه انځور ګري يا خو د بې ترتيبد احساس شوخوي يا په ترتيب احساس نور ھم ژوروي .د مثال په توګه
د اباسين د يو نظم يوہ ټوټه وګورئ.
د پشکال سرہ غرمه
د خولو شړق وۀ په ما
غارمه تک سرۀ وو دومرہ
چې سترګو کار نۀ کوو
ما چارچاپېرہ کتل
او وار خطا غوندې ووم
تندې اخستے وومه
زړګي مې وار نۀ کوو xx
اود  Sidneyد نظم دې ټوټې ته ھم ځير کېدل پکار دي چې دواړو څنګه د خپل احساس بې ترتيبي په ترتيب
کښې بيان کړې دہ.او بيان ئې پکښې زور اچولے دے.
With how sad steps
O moon, thou, climbs at the skies
How silently, And with how
Wan a Facexxi
ژباړہ :اے سپوږمد! تۀ څومرہ په زيړ( بې نورہ ) مخ څومرہ په خاموشد په غمژنو ځنګېدلو قدمونو د اسمان
په وسعتونو کښې سفر کوې.
د دې نظمونو تل ته کوزېدل د انځور ګرۍ د مطالعې نه بغېر ګران دي .دلته د پشکال غرمه او زيړ مخې
سپوږمد دواړہ د انسانانو د دړدېدلي احساس انځورونه دي .خو دا انداز په خپل ځان کښې نورې معنې او
رنګونه ھم لري .د سپوږمد مجسم کېدل او د پشکال تندہ اخستل د انسان په دړد او غم کښې اخته کېدل يو
واضحه خيال وړاندې کوي .د دې يوہ ښکال او حُسن دا ھم دے چې شاعر د خفګان او خپل دړد د اظھار د پارہ
بالواسطه او په ډېر ھنر او ذھانت ښۀ کوټلے شعري طريقه کار په کار راوستلے دے .د ژوند د ھر ډګر نه ئې
خفګان او پيکه والے په داسې انداز د پيکه پيکه څيزونو د احساس په الر په مؤثر او منضبطه طريقه راټول
کړي دي .چې مونږ دا وئيلے شو چې انځورګرۍ دغه خيال لږ شان تاؤ راتاؤ کړے دے .او بيا ئې په کښې زور
پېدا کړے دے .په ادب او په خصوصي توګه په شاعرۍ کښې د انځور ګرۍ لوے ارزښت دے .د انګرېزۍ د
شاعر ورډ ورتھه وېنا دہ.
"شاعري د انساني فطرت عکس(انځور) دےxxii" .
او دغسې د شاعرۍ د تعريف په مدکښې ټي ډبليو ډاټن په تصويري ترسيل ډېر زور راوړے دے.
"خالصه شاعري د انساني ذھن ھغه جذباتي او د آھنګ نه ډک لساني اظھار دے کوم ته چې مادي او فنکارانه
خو تصويري اظھار ھم وئيلے کېدے شيxxiii ".
International Journal Pukhtunkhwa Journal | Volume 3 | Issue II | June 2018
https://pukhtunkhwajournal.org
info@pukhtunkhwajournal.org

55

د ډاکټر اباسين يوسفزي په شاعرۍ کښې انځور ګري

کيو اېچ کاډوېل په شاعرۍ کښې د تصويرسازۍ /انځور ګرۍ صالحيت ته په درنه سترګه ګوري.
"د تخيل د ټولو نه وړومبے او د ټولو نه ښکارہ وصف د تصويرسازۍ يا انځورګرۍ صالحيت دے .د دې
صالحيت په ذريعه ذھن داسې انځورونه ھم پېدا کوي کوم چې د سترګو وړاندې نۀ وي او يا په حقيقت کښې د
ھغې څۀ وجود نۀ ويxxiv ".
د دې مطلب دا شو چې د انځورګرۍ په صالحيت شاعر په خپل شعري اظھار کښې نااشنا څيزونو له يو نوم
ورکوي او يو شکل ورته بخښي .د شېکسپير په خيال
"د شاعر سترګې په خپل بې چېنه نظر يا جنوني کېفيت کښې د زمکې نه د اسمان يا د اسمان نه د زمکې
نظارہ کوي .او چې د تخيل سانچه ئې پخېږي نو د شاعر قلم غېر متعارف څيزونو له شکل ورکول شروع کړي.
او يو ال وجود څيز له وجود او نوم ورکړي او په دې زمکه ئې په خپل ماحول کښې معرفي کړيxxv ".
د شاعر د ذھن تصوير سازي د ھغۀ د ذھانت په وجه وي .او قاري يا اورېدونکے دومرہ متاثرہ کوي چې ھغه
د شاعر د خياالتو او تاثراتو په الرہ د ھغۀ د باطن ژورو ته د رسېدو جوګه شي .شاعري فطري وصف دے.
دا د انساني ذھن بنيادي عمل دے .انسان د موجوداتو نه اول تصورات جوړوي .په ازاد ذھن د سوچ نه
مخکښې ويرہ او د ساډوبد سرہ خپلو صالحيتونو ته پام کوي .د وېنا نه مخکښې د ځان سرہ اکثر ګوڼېږي.
سندرہ وائي ،د نثر نه وړاندې د نظم په ژبه خبرې کوي .او د تکنيکي اصطالحاتو نه وړاندې د استعارې
استعمال کوي .او دغه د استعارې ژبه ئې فطري وي .او ھم دا د انځور ګرۍ يا د منظر نګارۍ بنياد دے .او
دغه انځور ګري د شاعرۍ روح دے.
د انساني ذهن بنيادي عمــل انځــور ګــري يــا پېکــر تراشــي ده .يعنــې شــاعرۍ کښـې انځــور ګــري يــو بنيــادي او
ارزښتناک توکے دے .مونږ دا وئيلے شو چې شاعري د تخليقي عمل نه تېر شوے د انساني ذهن او ضمير هغــه
جمالياتي ر ِد عمل دے کوم چې معنى خېز هم دے او د آهنګ نه ډک هم.
شاعري څۀ کاونټر لېنګوېج نۀ دے بلکې يو کلک ،کــوټلے او ښــکارېدونکے څيــز دے .پــه نـورو لفظونــو کښــې
وئيلے شو چې شاعري د بيان هغه انداز دے کوم چې ليدے شي .د شاعرۍ ژبه د وجدان يوه داسې ژبه ده .چې
احساس ته د منتقل کېدو توان لري ..او يو کس د ځان سره په يوه خيالي الره الس نيولے بوځي .د بصري مفهوم
ادا صرف د انځور په جام کېدے شي .نثر خو يو داس ې زوړ لوښے دے .د کومې نه چې بصري مفاهيم تويېږي.
په شاعرۍ کښې انځور صرف د ښکال يا د سنيګار د پاره نۀ وي بلکې دا خو د يوې وجداني ژبې محاصل دے.
انځور ګري يواځې کما ِل فن نۀ دے بلکې د حقيقت د عرفان يوه ډېره لطيفه او موثره وسيله ده .په کائنات کښــې
هر شے صرف د يو بل متعلق نۀ دے بلکې د يو بل سره تړلے دے .او دغه تړون مونږ د شعري انځورګرۍ پــه
الر پ ېژندلے شو .ځکه چې د څيزونو او جذباتو او احساساتو په مېنځ کښې همدغه يوه نقطه د تړون نخښه ده .او
ظاهره ده چې شعري انځور ګري د لفظونو او ترکيبونو په الر يوه محرکانه فضا نۀ قائموي بلکې د ځــان ســره د
معنو رنګونه هم راوړي .شاعر کله کله خپلې بنيادي رويې او د اقدارو نظام هــم لوســتونکي تــه رســوي .ګويــا
شعري انځور د نظم يا غزل په معنوي لحاظ د مستحکم کولو مظهر دے.

International Journal Pukhtunkhwa Journal | Volume 3 | Issue II | June 2018
https://pukhtunkhwajournal.org
info@pukhtunkhwajournal.org

56

د ډاکټر اباسين يوسفزي په شاعرۍ کښې انځور ګري

د مختلفو اديبانو ،پوهانو او دانشورانو د نظرياتو د مطالعې نه پس دا خبره واضحه ده چې شاعري يــو قســم لــه
مصوري ده .يعنې شاعر د يو څيز خيال او حالت په خپل فنکارانه ادا د شاعرۍ په ژبه داسې انځوروي چې يو
مصور ئې د خپل ټول مصورانه صــالحيتونو بــاوجود پــه کېنــوس نــه شــي انځــورولے .انځــور ګــري د شــاعرانه
مصورۍ ماحصل او بنياد دے .دا د تجربې د يو نــه ســېوا مخونــه مــونږ تــه واضــحه کــوي .او پــه شــعر کښــې د
تصويريت او معنويت اختالط او د انځور نه انځور جوړولو کېفيــت د ژونــد د کړمــو يــو ښــکلے ،حســين او رو
انداز راوړاندې کوي .لکه اباسين يوسفزي چې پ ه خپل کالم کښې څنګه انځور ګــري کــړې ده .هغــه هــم د دغــې
چوکاټ مطابق ده.
ســــــــتا يادونــــــــه مــــــــې پــــــــه زړۀ داســــــــې خــــــــوارۀ دي
لکــــــه ونــــــې نــــــه چــــــې کــــــور غېــــــږه راتــــــا کــــــړيxxvi
د بڼــــو پــــه غاښــــور ئــــې ټــــول خوبونــــه رانــــه ټــــول کــــړه
خدايــــه بيــــا مخــــې لــــه راغلــــه لېــــونۍ پــــه ماښــــامي کښــــېxxvii
غــــوڅ غــــوڅ الســــونه چــــاودې شــــونډې د اجــــرت پــــه طلــــب
د محـــــل مخـــــې تـــــه مـــــودو نـــــه کـــــاڼي ټـــــک والړ ديxxviii
ګلـــه ډېـــر حســـين ئـــې خـــو رقيـــب مـــې پـــه کمڅـــو کښـــې شـــې
داســــې د جانــــان پــــه اوږو ســــور پــــه کلــــي مــــۀ راځــــۀxxix
د ځنګـــــل اور دے نـــــو اخـــــر بيـــــا بـــــه ئـــــې څنګـــــه وژنـــــې
کـــــه ګـــــورې زلفـــــې دې زمـــــا د ســـــاه نـــــه اور واخلـــــيxxx
ســــپينه ســــپوږمۍ خېــــژي پــــه غــــر بانــــدې راپــــرې نــــۀ وځــــي
د چينــــــارونو پــــــه ګــــــودر بانــــــدې را پــــــرې نــــــۀ وځــــــي
ټــــــــول دېوالونــــــــه ئــــــــې چــــــــاودلي دي کــــــــاږۀ واږۀ دي
چرتـــه دا کـــور زمـــونږ پـــه ســـر بانـــدې را پـــرې نـــۀ وځـــيxxxi
دا وريځـــــــــــې راتـــــــــــا شـــــــــــوي د ســـــــــــپوږمۍ نـــــــــــه
کـــــــــه پلـــــــــو دې مـــــــــ رانيســـــــــي د شـــــــــوخۍ نـــــــــه
ســـــــتا د زلفـــــــو تـــــــار د زړۀ پـــــــه ربـــــــاب ســـــــر کـــــــړم
څـــــــــۀ خـــــــــوږې ســـــــــندرې اورم د ځـــــــــوانۍ نـــــــــه xxxii
په دې شعرونو کښې چې مونږ د اباسين يوسفزي د تخليقي توان جاج اخلو نو دا خبره ترې جوتېږي چــې د يــوې
مفکورې سره سم زمونږ ذهن ته يو داسې انځور هم راځي چې هغه شوخ هم دے رنګين هم .زمونږ خپل هم دے
او زمونږ د فکر ترجمان هم.
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کور غېږه ،د بڼو غاښور ،کاڼي ټک ،د ګل د حسن په اوږو سور ،د ځنګل اور ،زلفې او ساه داسې ترکيبونه دي
د َ
چې زمونږ په الشعور کښې پراتۀ بلها تصويرونه رابرسېره کوي او مونږ له د ذوق د تسکين سره سم د معنــو او
مفاهيمو درنګونه راکوي.

انځور ګري دانشورانو او پوهانو په څو قسمونو کښې وېشلې ده .يو انګرېز ليکوال داسې وائي:
“There are seven distinct types of imagery: visual, auditory, olfactory, gustatory,
tactile, kinethetic and organic. Many of these deal with the fice senses, which all
work toghether to help us create matel image of whatever we are reading.”xxxiii
انسائکلو پېډيا آف پوئيټري اېنډ پوئټکس هم د انځور تقسيم په پينځوو حسونو او حسي ادراک کړے دے.
هلته انځور ګري په دې ډول تقسيم ده.
”بصري انځور ،سماعي انځور ،شامي انځور ،ذوقي انځور (د ذائقې انځور)  ،لمسي انځور،عضوي
انځور،عضالتي انځور“xxxiv.
 .1بصري انځور :په دې کښې څلور قسمه انځورونه شامل دي.
(الف) د رڼا انځور( ،ب) د صفائۍ انځور( ،ج) د رنګ انځور( ،د) د حرکت انځور.
د بصري انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
لکـــــــه بـــــــې ســـــــترګو چـــــــې تيـــــــارۀ او رڼـــــــا نـــــــۀ پېژنـــــــي
هغـــــه بـــــه ړونـــــد وي پېغمبـــــره(ۀ) چـــــې تـــــا نـــــۀ پېژنـــــيxxxv
پـــــــه تـــــــورو تـــــــورو زلفـــــــو کښـــــــې دې نېغـــــــه ســـــــپينه الر
ښـــــکارېږي لکـــــه تـــــورو تـــــورو غرونـــــو کښـــــې دېــــــوالxxxvi
د چمـــن ســـترګې درپســـې ســـرې دي يـــو ځلـــې راشـــه پـــه زړو الرو
سپرلے سمسور دے د حسن زور دے مارغان چغېږي ګلونه ډېر دي

xxxvii

اســــــمان چــــــې کلــــــه وبرېښــــــي خنــــــدا دې را پــــــه يــــــاد شــــــي
بـــــاران خـــــو ســـــتا د حســـــن تـــــالوت دے ځکـــــه خـــــوږ دےxxxviii
پکښـــــــــــې برېښـــــــــــي ســـــــــــتوري ســـــــــــتوري مقېشـــــــــــونه
ســـــــتا پـــــــه شـــــــال مـــــــې د اســـــــمان مينـــــــه مـــــــاتېږيxxxix
نــــور مــــې هــــې نــــۀ دي پکــــار خــــو ســــره جــــوړه بــــه راوړې
لـــــــږه نکريـــــــزه څـــــــو بنګـــــــړي او دنداســـــــه بـــــــه راوړېxl
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 .2سماعي انځور:
د سماعي انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
ښــــــــکالو دې نشــــــــته د قــــــــدم څــــــــۀ انګــــــــازه نشــــــــته دے
لکــــــه تصــــــوير راتــــــه د هــــــې شــــــي انــــــدازه نشــــــته دےxli
لکـــــه ســـــوالګرے پـــــه کوڅـــــۀ کښـــــې غلـــــے نـــــۀ ودرېـــــږم
زۀ اباســــين يــــم ســـــتا پــــه کلـــــي کښــــې پـــــه شــــور ګرځمـــــهxlii
زۀ پـــــــه يـــــــوه وړه شـــــــانتې جـــــــونګړه کښـــــــې اوســـــــېږمه
تــــۀ د اباســــين غ ونــــدې پــــه شــــور پــــه کلــــي مــــۀ راځــــۀ xliii
لکــــــه شــــــپونکے د ســــــوز ګــــــداز ډکــــــه شــــــپېلۍ غــــــږوي
يـــــــــا لکـــــــــه پـــــــــاڼې د نښـــــــــتر تېـــــــــزه ســـــــــيلۍ ژړوي
يــــــا لکــــــه ســــــويه چرتــــــه ډېــــــر ظــــــالم ښــــــکاري قتلــــــوي
يـــــــا لکـــــــه څـــــــوک د خـــــــوار بلبـــــــل اشـــــــيانه ورانـــــــوي
د ســـــــماعت هـــــــرې پـــــــردې تـــــــه چـــــــې نظـــــــر رســـــــېدو
داســــــې اواز چــــــې د زړۀ تــــــل تــــــه ئــــــې اثــــــر رســــــېدوxliv
 .3شامي انځور
د شامي انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
ســــــــــــتا د زلفــــــــــــو خوشــــــــــــبويانې ترېنــــــــــــه خېــــــــــــژي
دا جــــــــامې مــــــــې ځکــــــــه نــــــــۀ ويــــــــنځم لــــــــه بتــــــــه xlv
يـــــو شـــــپه مـــــې ســـــتا پـــــه ســـــپينه لوپټـــــه کښـــــې تېـــــره کـــــړې
تـــــر اوســـــه خوشـــــبويانې ګـــــام پـــــه ګـــــام پـــــه مـــــا پســـــې ديxlvi
نـــــــۀ پـــــــوهېږم چـــــــې وږمـــــــه ئـــــــې کـــــــۀ نغمـــــــه ئــــــــې
چـــــې ګوګـــــل تـــــه مـــــې د ســـــترګو نـــــه پـــــه غـــــال ځـــــې xlvii
پخــــــوا چــــــې ويشــــــتے ووم جانــــــان د کشــــــمالو پــــــه غنچــــــه
څـــــومره خوشـــــبو بـــــه مـــــې يـــــارانو د پرهـــــر نـــــه راځـــــي xlviii
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دا خوشـــــــــــبويانې پـــــــــــه ځـــــــــــان چـــــــــــا نوســـــــــــتې دي
چــــــــــې د ټــــــــــول کلــــــــــي نــــــــــه وږمــــــــــې راخېــــــــــژيxlix
 .4ذوقي انځور ( د ذائقې انځور)
د ذوقي انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
ژونـــــد مـــــې ټـــــول د ازغکـــــي پـــــه شـــــانې تـــــري دے
بـــــې لتـــــا مـــــې پـــــه چـــــا ســـــترګې نـــــۀ خـــــوږېږيl
انګـــــور ســـــره يـــــاري ده کـــــه د بنـــــګ ســـــره يـــــاري ده
د مســـتو خـــو د ژونـــد د هـــر يـــو رنـــګ ســـره يـــاري دهli
څــــوک چــــې زهــــر ګــــام پــــه ګــــام د خپــــل مــــزل خــــوري
دے بــــــه قنــــــد د محبــــــت لــــــه کــــــوره تــــــل خــــــوريlii
پـــــه خـــــوږلن کښـــــې د خوږلـــــت نـــــه خبـــــردار شـــــوم
د جانـــــــــان د نزدېکـــــــــت نـــــــــه خبـــــــــردار شـــــــــوم
د نفـــــــرت پيکــــــــه پيکــــــــه اينګـــــــولي نــــــــۀ خــــــــورم
چـــــــې د مينـــــــې د نعمـــــــت نـــــــه خبـــــــردار شـــــــوم liii
 .5لمسي انځور:
د لمسي انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
پــــــــــــــه شــــــــــــــونډو چــــــــــــــا دنداســــــــــــــه ومږلــــــــــــــه
چـــــــــــې د محلـــــــــــت نــــــــــــه غرغنـــــــــــډې راخېــــــــــــژي
پــــــــه مــــــــا ئــــــــې ســــــــترګې تــــــــورې تــــــــورې کړلــــــــې
د چــــــــــــا د ســــــــــــترګو نــــــــــــه لمبــــــــــــې راخېــــــــــــژيliv
شــــــــــــــونډې دې پيکــــــــــــــه منګــــــــــــــولې يخــــــــــــــې دي
دا د بــــــــــــــــې وفــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــو نخښــــــــــــــــې ديlv
هغــــــه ګــــــورې ګــــــورې زلفــــــې مخملينــــــه تــــــاوده غېــــــږه
د يخنـــــۍ نـــــه وشوشـــــکېږم د ګرمـــــۍ پـــــه ماښـــــامي کښـــــېlvi
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ســــترګې دې شــــمعې دي لمبــــې نــــۀ دي نــــو نــــورې څــــۀ دي
د شـــــونډو کرښـــــې دې ارې نـــــۀ دي نـــــو نـــــورې څـــــۀ ديlvii

 .6عضوي انځور:
د عضوي انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
لکــــــه تېــــــرې تېــــــرې ســــــمبې مــــــې لــــــه ګوګلــــــه وځــــــي
هــــر يــــو ارمــــان تــــه مـــــې ښــــېرې د زړۀ لــــه تلــــه وځـــــي
روح بـــــه مـــــې هـــــم ورســـــره وځـــــي پـــــوخ يقـــــين لرمـــــه
کـــــه ســـــتا څهـــــره مـــــې د وجـــــدان نـــــه مکملـــــه وځـــــي lviii
پـــــــه ګوګـــــــل دننـــــــه ټـــــــول پـــــــر هـــــــر پرهـــــــر يـــــــم
زۀ د دړد د هـــــــــــرې څړېکـــــــــــې نـــــــــــه خبـــــــــــر يـــــــــــم
د دنيــــــــا هــــــــرې ســــــــختۍ تــــــــه مــــــــې زړۀ ټينــــــــګ دے
خــــــو چــــــې وخــــــت د مينــــــې راشــــــي نــــــو اوتــــــر يــــــمlix
د ســـــلګو شـــــور مـــــې پـــــه محلـــــت کښـــــې زلزلـــــې راوســـــتې
پــــه دې ژړېــــږم چــــې بيــــا هــــم جانــــان پــــه خــــوب اودۀ دے
دنيــــــا لګيــــــا ده بــــــې وزرو پــــــه اســــــمان کښــــــې ګرځــــــي
د اباســــــين لــــــه قامــــــه شــــــم قربــــــان پــــــه خــــــوب اودۀ دےlx
 .7عضالتي انځور:
د عضالتي انځور ګرۍ انځورونه مونږ په دې شعرونو کښې محسوسوو.
ورانــــــــــــــــه باغيچــــــــــــــــه او د بلبلــــــــــــــــو شــــــــــــــــور
اورمــــــــــــــــــــــه د زړۀ د ماتېــــــــــــــــــــــدلو شــــــــــــــــــــــور
کلــــــــــه چــــــــــې ويجــــــــــاړ ګــــــــــودر تــــــــــه وګــــــــــورم
ســــــــــوے زړۀ مــــــــــې غــــــــــواړي د پــــــــــائيلو شــــــــــورlxi
وارمـــــې خطـــــا شـــــي ســـــتا د يـــــاد پـــــه هنګامـــــه راپــــــاڅم
زۀ چــــــې لــــــه خوبــــــه راپــــــاڅم ســــــتا پــــــه نامــــــه راپــــــاڅم
ســــتا مجبــــورۍ لکــــه زنځيــــر زمــــا د پښــــو نــــه تــــا شــــي
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کـــــــۀ څـــــــو څـــــــو ځلـــــــه د درتلـــــــو پـــــــه اراده

راپـــــــاڅم lxii

مينـــــه چـــــې رادرومـــــي نـــــو د عقـــــل مـــــزے پـــــرې شـــــي
اور تــــــه بــــــه ســــــره د پــــــوهې کلــــــه څــــــوک نــــــزدې شــــــي
بيـــــــــا بـــــــــه دې هـــــــــم چـــــــــا د قـــــــــدمونو ښـــــــــکلومه
نمـــــر کـــــه نېـــــزه وال شـــــي او دا زمکـــــه د تـــــانبې شـــــي lxiii
ســــــــتا مئــــــــين د لېونتــــــــوب لــــــــه حــــــــده تېــــــــر شــــــــو
پـــــه نوکونـــــو ئـــــې هـــــر ځـــــاے کـــــړو کرښـــــې کرښـــــېlxiv
طبعيــــــــــــت دې د ماشــــــــــــوم غونــــــــــــدې نــــــــــــازک دے
کــــــــــه خبــــــــــرې دې پســــــــــتې دي زړۀ دې کلــــــــــک دےlxv
نــــــۀ مــــــې زړ ۀ رڼــــــا شــــــو نــــــۀ مــــــې ذهــــــن منــــــور شــــــو
څـــــۀ پـــــه بـــــې دردۍ د پښـــــتنو پـــــه مېـــــنځ کښـــــې وســـــوم
ګونــــګ شــــومه پــــه ژبــــه پــــه شــــته خلــــۀ کښــــې بــــې اظهــــاره
عمـــــر لـــــه د خپلـــــو ولولـــــو پـــــه مېـــــنځ کښـــــې وســـــومlxvi
د دې څو مثالونو په بنياد مونږ دا وئيلے شو چې اباسين يوسفزے د فن په هغه مقام والړ دے چرتــه چــې لفــظ د
خپلې معنې په انځور د فکر او نظر په رنګونو منور د خپل ځان او چاپېرچــل ترجمــاني هــم کوي،مصــوري هــم،
رنګونه هم شيندي ،فکرونه هم .په هر لفظ او ترکيب کښې يو تصوير دے .او د تصور په شا که يــو خــوا د خپــل
محبت د جذبو شوخ رنګونه لري نو بلخوا د يو هوښيار او ماهر انځور ګر په څېر هغه لفظي او لساني انځورونه
جوړوي چې زمونږ د تحت الشعور نه هم د يادونو او جذبو انځورونه د حقيقي رنګونو او شوخو جذبو په کېنوس
انځوروي .دغه ترکيبونه زمون ږه د تخيل سره يو شان جذب شي او بيا ترې يو ښکلے ،نازک او ګلورين انځــور
جوړ شي .چې د قاري يا سامع د ذوق د تسکين سوب ګرځي .د اباسين يوسفزي د تصور تعلق په ياداشتو دے خو
د دغې ياداشتو رشته د شعور او ال شعور سره جوړه کړې ده .او د انځور تعلق نېغ په نېغه د ادراک ،خيال ،فکر
او تصور سره دے .بلخوا د خيال او حافظې يا يادشاتونو هم د يو بل سره تړون دے .خو دا خبره هم حقيقت دے.
چې د اباسين يوسفزي د انځور په لمن کښې چې د کوم خيال خصمانه کېږي هغه د هغۀ خپل نقطــه نظــر ،طــرز
فکر او احساس ،جمالياتي تجربې او د تخليقي شخصيت هېنداره ده.
د اباسين يوسفزي تخليقي عمل د حسي ادراک په جذبو کښې خوشت دے .او هم دغه وجــه ده چــې دغــه ســپېځلې
جذبې د اباسين يوسفزي شاعري واقعي شاعري کوي .د اباســين شــاعري د تصــور او جــذبې ژبــه ده .اوهــم دغــه
تصور او جذبې د هغۀ شاعرۍ کښې د انځور ګرۍ هغه نادرې نمونې خوندي کړې دي چې پکښې مونږ ته خپلې
ټولې جذبې مجمسې ښکاري .د تخيل عنصر د اباسين د شاعرۍ انځور له تازګي او ندرت ورکړے دے .په جذبو
کښې ئې شدت دے .او هم دغه وجه ده چې د هغۀ شعر خپل يو ځانګړے تاثير هم لري او د يو تحريک په څېر د
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ژوند د بقا فکر هم .او هم دغه د جذبو شدت ،تاث ير او اشــنائي چــې پــه کومــه موزونــه او کاملــه طريقــه اباســين
انځور کړې ده نومونږ د هغۀ شاعري شاعري نۀ ساحري ګڼلے شو.
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