
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۴۱/۸۰/۲۲۰۲               عبدالغفور لېوال 

 
 
 

 د خیال خوځند انځورونه )صور( 
 
 

 ړې ـه ښکاره دیدار کـې تـنـیـ ې آئـچ
 ړې ـزار کـلـره ګــه سـتـه درسـنـیـآئ

 

 چې شونډې کېږدې د جام په مورګو 
 ړې ـکار ــې ُرِب انـام کـه جـه پـاوب

 
 خوشال

 
  .په بالغت کې د خیال انځورونه )صور= صورتونه، څېرې، شکلونه، مخونه( پر تشبیه او استعارې ډېر راڅرخي 

ژبنی هنر وایي یوڅه او مراد ورڅخه بل څه وي، چې شباهت )تشبیه( یې د اړیکیو اصلي تړاو دی. د سینما تر 
انځور شوې   د طبیعت  انسان په الس  د  او  اختراع وړاندې  تللې  ته  ده حافظې  د  د والړو تصویرونو په شان  بڼې 

 ل: خوځښت )حرکت( په حافظه کې نه ثبت کېده. ځکه خو تشبیه، استعاره او د بیان نور ارکان والړ و
 

 :شیدا وایي
  

 ه احوال نه یم ـرګس پـر لکه نـبـڅ خـېـه
 چې په څه چمن کې ناست یم تماشا کړم 

 
له نرګس څخه راکوي او ځان ورسره تشبیه کوي. پخواني خیال د نقاشۍ د تابلو یو والړ تصویر دی، چې شاعر یې  

په شان والړ خیالونه شعر او هنري نثر ته ننه ایستل، د سینما په شان خوځند انځورونه یې داسې سره پرلپسې راوړالی 
 .ينه شول، چې ستاسو ذهن له یوه ځایه تر بل ځایه په کالمي هنري خوځښت کې ولېږدو

 

 :شال دغه کار په عجیب مهارت په خپلې دغې څلوریزې کې کړی دیخو
 

 :تصور یې کړئ
 

 د معشوقې څرګندېدل ← او ← تشه آئینه ډکېدل← بیا داسې ښکارېدل لکه ګلزار ←تشه آئینه 
په جام کې اوبه ← د معشوقې شونډې← د معشوقې شونډې د جام په مورګور اېښوول← د جام اوبه رنګ اړول← 

 .اړولې اوبه داسې ښکارېدل لکه د انار ُربرنګ 
 

په شعر کې د خوځنده انځورونو اوډون هغه وخت بریالی وي، چې پنځوونکی د ګڼو والړو )مجرد، چې د خوځندوالي  
ماهیوي تومنه ونه لري( انځورونو د سره څنګ په څنګ کولو او بیا د خوځولو له الرې د یوې ژوندۍ یا خوځنده 

 .رامنځته کولو کې حسي تجربه ولري. کټ مټ لکه د سینمایي شېبو لومړني خوځښتونه انځوریزې ټولګې په
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که خوشال ویلي وای: ته په آئینه کې ګلزار غوندې یې او شونډې دې په اوبو کې د انار د ُرب په شان دي. دا به د  
 .والړو انځورونو داسې لړۍ وای، چې تر منځ یې د خیال خوځندوالی نه شو حس کېدالی

 

زموږ اوسمهالي شاعران چې د سینما او بېشمېره خوځنده انځورونو لیدنۍ تجربې ډېرې لري، ولې کړالی نه شي په  
خپلو شعرونو کې خپل تخییل خوځند وساتي؟ په تېره بیا، چې موږ په نویو قالبونو کې له قراردادي وزن و قافیې ازاد  

 .الس هم لرو
 

 .پخوانیو شاعرانو په تقلید تشبیهات او استعارې والړې دي، نه روانې ځکه زموږ په حافظه کې د 
 .په شعر کې د خیال انځورونه )صور( د خپل حرکت له مخې مهم دي
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