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

        
 ۲۵/۰۸/۲۰۲۲                            سمسور ودان

 

 د ښکال تبصره 
 

هغه ځانګړی لذت کې چې کروندګر یې د غنم په ډکي کې له نوي را ټوکیدلي وږي اخلي، شاعر یې د اضطراب پر  
یې تخلیق کوونکي ذات سره په مینه کې، فیلسوف یې د  مهال له خپل خیالي دوهم کرکټر سره په خبرو کې، صوفي  

کایناتو په ټولو رازونو، مین یې د معشوقې په شتون کې د هغې له هر اندازه او ان احساس او درک بایللی رند یې په  
 :خپله نشه کې ویني، حسن او جمال یې بولو. که حسن لذت نه درلودلی؛ نو ولې به ستر خوشحال ویل چې

 

 یسي ـ ه نـاد تــې بـفـونې دې زلـ ج ې ـنـتـښـپ
 چې شمال یې بوی راوړي په رنتهبور کې 

 

مونږ ټول له دې لذته برخمن کېدلی شو؛ خو که پنځه ګوني حواس په کار واچو، زمونږ یار سپین سهار حسن د شهۍ  
چې ورته  په سترګو کې ګوري، سره له دې چې د سهار سترګې خپله د حسن دوه بیلې سمسورې دنیاوې دي او زه  

 .ښه ځیر شم، کومه ورکه به کې پیدا کړم
 

عرب شاعر ابوالقاسم الشابی په یو اوږده قصیده کې ښکال تعریفه کړې او د انساني ښکال اصلي سرچینه یې سترګې  
بللې، وروسته یې سترګې د ښکال پناه ګا ګڼلې او ویلي یې دي، چې څومره په سترګو کې ورننوځې هومره به له ښکال  

 :خبریږې. ده د شعر په پیل کې ویلي
 

 د انسانانو لومړۍ ښکال په سترګو کې ده
 چې یوه نړۍ رازونه پکې پټ دي

 او د رنګینې نړۍ خوبونه پکې پراته دي 
 

پوهېږم چې خبرې اوږدیږي خو زه چې کله هم د حسن نوم اورم نو ژر مې پر زړه او ذهن د موسی شفیق څلوریزه  
 :خپره شي

 

 نګامو کې ـ و هـن ـ یـګـه دې رنـــي پـرلـسـد پ
 و کې ــه وږمـــو پ ـونـلـــکو ګـنـ ت ، وـکـنـد ت

 

 م چې ځان مې ـلـ ه ورغـږې تــېــا غـدا د چ
 وو کې ـرا نه ورک شو د یو مست حسن جل

 

زه په دې عقیده یم چې که له حسنه سرسري تیر شم دا به ګناه وي، باید چې بحث پرې وشي. ښایي د همدې عظیمې  
 ې:  ګناه له ویرې ندیم قاسمی چیغه کړې وي، چ

 

 ی فنکار کا شہکار ہو تم ـ هـجس ب
 اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا 

 :ژباړه
 

 !ته چې د هر فنکار شاهکار یې؟
 هغه به خامخا پېړۍ په تا سوچ کړی وي 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wadan_s_de_sh_t.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wadan_s_de_sh_t.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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

 

 

یې ښایي یوه بله ښه  پر حسن او ښکال له ازله بحثونه کیږي او دا هغه بحر دی چې درېدل یې نشته. ستاسې شعر  
 .اضافه شي، په بحر کې د یوې متوسطې ویالې اوبه وراضافه کړي او غوره نقش ولوبوي

 

اردو ژبي کاندي: "ہم حسن کو دیکه سکتے ہیں، محسوس کرسکتے ہیں اس سے لطف اٹها سکتے ہیں لیکن اس کا 
 "بیان آسان نہیں

 

 "د هم ترې اخیستلی شو، خو بیان یې اسان نه دی ژباړه: "مونږ حسن لیدلی شو، محسوسولی یې شو او خون
 :د همدې معقولې صدق د جگر مراد آبادی په دوو مسرعو کې وینو

 

 تیرے جمال کی تصویر کهینچ دوں لیکن 
 که نہیں آنکه میں زبان نہیں ـزباں میں آن

 :ژباړه
 

 مه خو ـلـه واخــور بــځــکال انـا د ښـست
 !نشتهژبه کې سترګې، سترګې کې ژبه  

 

مګر کله چې یو شاعر د حسن په رازونو خبر شي، شونډې یې جمال ته وا شي او خپلو روانو زرینو الفاظو کې یې  
 :راونغاړي، نو بیا حسن په شاهکار بدل شي او الفاني جامه واغوندي. ځکه خو امام ناسخ وایي

 

 تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت 
 پهرتے ہیں ہم جہاں میں تری تصویر لیے  

 :ژباړه
 

 ستا له څیرې سره د چا څیره هم سیاله نشي 
 مونږ په نړۍ کې ستا تصویر ګرځو 

 

د ټولو تاریخي دورو وګړیو منلې چې شاعر مونږ ته حسن را پېژندلی او نابینایان یې ترې خبر کړي. کیف بهوپالی  
 :دا ویاړ په دې انداز څرګند کړی 

 

 ہلےتجهے کون جانتا تها میری دوستی سے پ
 ترا حسن کچه نہیں تها میری شاعری سے پہلے

 

 :ژباړه
 

 ه ته چا پېژندې زما له دوستي وړاندې ـوای
 ستا ښکال هیڅ نه؛ زما له شاعري وړاندې 

 

مګر بیا هم دا منلی حقیقت دی چې مونږ ال حسن پوره نه دی پېژندلی او پوره واټن مخې ته لرو. پروین شاکر څه  
 :ښه وایي

 

 سمجهنے کو عمر چاہیئے جاناں حسن کے 
 دو گهڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کهلتیں 

 

 :ژباړه
 

 په ښکال پوهیدل پوره عمر غواړي 
 انجونې د دوه ساعته مینې لوبه نه کړي 

 

خو سره له دې د ادم زادو خوله کله هم د حسن او جمال له کیسو نشي بندېدلی، فخرالدین عراقي په خپله عشاقنامه  
 :دي ویلي چېکې عبث نه 
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 جمال تو، ای جهان افروز  بی 
 چشم عشاق، تیره بیند روز 

 

 :ژباړه
 

 ستا له ښکال پرته اې دنیا ورکوونکې 
 د عاشقانو سترګې رڼا ورځ هم تیاره ویني 

 

 :له عراقي سره علی آتش هم دغه دلیل منلی او د هغه په الره یې یو بل پل ایښی
 

 جهگڑا نہ پاک ہوگا کبهی حسن و عشق کا 
 وه قصہ ہے یہ کہ جس کا کوئی گواه نہیں 

 

 :ژباړه
 

 ختمه به نشي د حسن او عشق جګړه 
 هغه په دې چې د دواړو کوم ګواه نشته 

 

حسن، جمال، ښکال او ښایست د زړه راښکون هغه الفاظ دي، چې زرګونه کرښې پرې لیکل کېدلی شي؛ خو زما قلم  
 :د یو شعر بیت لیکلی و، چې تر همدې ځایه زور درلود؛ په ماشومتوب کې مې

 

 !قصیده، غزل، ټپه پرې واړه کم دي 
 ستا د حسن کتابونه په جلدو کې 

 

د حسن د مدحې او جمالي قریحې نوره سلسله باید مشران ادیبان ال پسې اوږده کړي؛ څو مونږ ته په بدرنګو الرو 
 .کې مشال او مثال وګرځي

 

ژباړه درته ډالۍ پرېږدم چې د حسن انداز یې پکې بیخي په نادره توګه وړاندې  زه به د اردو ژبې د یو سپین شعر لنډه  
 :کړی

 

 زمونږ بحث جاري و"
 ما وویل 

 بحث مه کوه، و به یې بایلې 
 !ښایست دومره ستر دلیل نه دی

 هغې ناڅاپه الس د وېښتو شا ته کړ
 چوټي ګل یې را ووېسته
 خپل وېښته یې پرانیستل

 سر یې ښکته کړ
 یوې جټکې یې بېرته پورته کړاو په 

 زلفې یې هر لور ته وشیندل شوې
 :واچولېاو زما په سترګو کې یې سترګې را

 "ښه نو تا څه ویل؟
 

 لیکنه: سمسور ودان
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