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۲۸/۰۵/۲۰۱۸                 عبدالباري جهاني

                 

 له مینځي سره د پاچا مینه
    

  شعر په پای کي یادونه کړې او دا یې خپل حال بللی دی.چي مولوي د مقدماتي  د مثنوي لومړی داستان؛
 

 له مینځي سره د پاچا مینه
 

 پخوانیو زمانو کي یو پاچا وو
 هم دینداره هم مالک د ښې دنیا وو
 یوه ورځ پاچا په ښکار پسي ووتللی

 له لښکر سره دښتونو ته وتلی
 مست له زوره مست له میو له قدرته

 قیامتهبې پروا هم له دنیا هم له 
 اورول یې هري خواته رسا غشي

 دا یې نه کتل چي څوک ولي یا څشي
 هري خواته چي هوسي منډه وهله

 تر سینه یې د پاچا غشي وتله
 په دې ترڅ کي چي پر مینځي یې نظر سو

 د اجل غشی یې زړه ته برابر سو
 هغه دم سو لولپه په اور د میني

 د سلطان زړه سو خبر په زور د میني
 یې سودا کړله نازکهله څښتنه 

 پر خپل آس یې کړه سپره لکه نانځکه
 په حرم کي سوه ساالره د بیبیانو
 ورته ودرېدې ډلي د مینځیانو

 
 له پاچا پاته دربار کړ اور د میني

 زیاتېدی یې ورځ تر بلي شور د میني
 خو نجلۍ له پټه درده رنځېدله
 هره شپه به لکه شمع ننېدله

 تونونه پروا به یې کېده په نعم
 نه یې زړه کراراوه ټولۍ د نجونو

 نه یې خواته کړې نیژدې بدرۍ د زرو
 نه الړونه د اصیلو مرغلرو

 د پاچا یې شپه او ورځ کړه ناکراره
 د ژغورني سوه پر ټپه هره الره

 یو سړی وو خر یې وو خو ځل یې نه وو
 ځل پیدا سو خر یې وړی ترې لېوه وو

 کوزه وه مګر اوبه نه وې ورپاته
 چي اوبه یې کړې پیدا کوزه سوه ماته
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 پاچا وپوښتل ټولۍ د هوښیارانو
 د قاضیانو د سپین ږیرو وزیرانو

 هوښیاران یې په چاره کي سول نیګمړي
 د حیرت ګوته په غاښ د هر وګړي

 چي په ښار کي طبیبان که حکیمان وه
 ټول ناکام سول په عالج پوري حیران وه

 نه دوا کاوه اثر د حکیمانو
 د درویشانو کاوه ُدعا تاثیر نه

 
 په جومات کي به یې تل کول نفلونه

 کرۍ شپه به یې کول خدای ته خواستونه
 دواړي سترګي به یې تل سرې په ژړا وې
 پوهېدۍ چي ډېري سختي یې په خوا وې

 یوه شپه وو په محراب کي غځېدلی
 سحرګاه ورته په خوب کي څوک راغلی

 اصل سوویل پورته سه د زړه مراد دي ح
 چي په برخه دي حکیم طبیب کامل سو

 چي طبیب هر څه ویله ته هغه کړه
 که د درد عالج کوې د ده په خوله کړه

 پاچا ژر له خوبه پاڅېدی سهار سو
 وزیران او قاضیان راغلل جوړ دربار سو
 حکیم راغی چي په خوب کي یې لیدلی

 الس پرنام د پاچا مخ ته درېدلی
 ه طبیب دیپاچا پوه سو چي که وو دغ

 چي درمل د زخمي زړونو دی حبیب دی
 الس نیولی یې حکیم روان کړ کورته

 د ناروغي محبوبا د پالنګ لور ته
 یې ونیوی په الس کي  د نجلۍ نبض

 ښکارېدی چي حکیم هم سو په وسواس کي
 ویل غواړم له ناروغ سره تنها سم

 ګوندي پوه یې هم په رنځ هم په دوا سم
 

 ناروغ سره تنها سوچي طبیب له خپل 
 د حکیم په دود ورو ورو ورته ګویا سو

 ورته یاد یې کړل نومونه د ښارونو
 د نیژدې لیري ملکونو وطنونو

 خو چي نوم پکښي را یاد د سمرقند سو
 د ناروغ په نبض او مخ کي ښکاره ژوند سو

 طبیب یاد کړله نومونه د کسبونو
 د دنیا د کمالونو هنرونو

 یې نوم د زرګر راغیچي پر خوله باندي 
 د نجلۍ په نبض او مخ کي اثر راغی

 حکیم وښودل رقم رقم نومونه
 سمرقند کي چي څوک بولي اوالدونه

 چي یې نوم د محبوبا د یار پر خوله سو
 هم پر نبض هم پر څېره یې اثر وسو

 په ژړ مخ کي یې پیدا ُسرخي د ژوند سوه
 لکه بیرته چي له ژوند سره پیوند سوه

 ړ د زرګر احوال پاچا تهحکیم ورک
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 چي را وغواړه محبوب خپلي لیال ته
 که عالج له مرګه غواړې د بیماري

 د درملو دي تړلي نوري الري
 پاچا هم ونیوی غوږ د حکیم پند ته
 ژر یې واستول استازي سمرقند ته

 
 پر زرګر یې جوړ باران کړ د مهرونو

 چي بېغمه کړلې خدای له عذابونو
 پاچا یو رالېږليژر راځه چي موږ 

 ستا له السه ګاڼې غواړي نازولي
 په نصیب دي د دنیا سول نعمتونه

 در په برخه سوې طالوي سره ُمهرونه
 زرګر راغی پاچا راوستی خپل ځای ته
 په هغه شپه یې روان کړ حرمسرای ته
 په نکاح یې کړه کنیزه خپل دلدار ته

 لکه ګل کنیزي وخندل بهار ته
 له زرګرهسره وصل چي نجلۍ سوه 

 درد له زړه او غم یې کوچ وکړ له سره
 په دامنځ کي هفتې میاشتي سولې تېري

 له نجلۍ سولې د رنځ خبري هېري
 لکه ګل د نسیم غېږ کي غوړېدله
 لکه زرکه په حرم کي ګرځېدله
 طبیب ورکړله زرګر ته شربتونه

 په هډونو یې ورکښې ایستل رنځونه
 ننېدی به لکه شمع له رنځونو

 ه د هډوکو له دردونوکړېدی ب
 تاوېدی به لکه مار وي څوک چیچلی

 په څو ورځو کي سو مړاوی ژړ زبېښلی
 

 له دردونو پر مال کړوپ سو لکه سکور سو
 د کنیزي یې له میني زړګی تور سو
 هغه مینه چي له رنګ سره پیوند وي

 نه ریښې لري په زړه کي نه یې خوند وي
 زرګر پوه سو چي اجل وو راوستلی

 ښکاري دام ته پخپله وو راغلید 
 د هوسیو په څېر بند سو په دامونو

 مشک یې والړل تر بازار تر دوکانونو
 د ګیدړي په څېر پرېوتی په ښکار کي

 خرڅ سو په بازار کي یې روح یې والړی پوست
 پیل تر هغه چي زړېږي نو په کار وي
 عاقبت یې ویني توی عاج پر بازار وي

 لب لپارهچا چي مړ کړمه د خپل مط
 خالص به نه سي زما د وینو له آزاره
 د دېوال سیوری که هر څونه اوږدېږي

 بیرته د دېوال لور ته ستنېږي سیوری
 جهان غر دی زموږ عمل پکښي آواز دی
 د آواز مو بیرته زموږ پر لور پرواز دی

 دا یې وویل سو مړ ګورته روان سو
 مینځه بیرته ملکه سوه بیا دوران سو
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 سره مینه نه سي کړالیڅوک له مړو 
 ځکه مړي موږ ته نه سي ستنېدالی

 
 عشق په روح، مینه په سترګو کي پایېږي

 هر ګړی لکه غوټۍ داسي غوړېږي
 انتخاب کړه هغه مینه چي باقي وي

 هر ګړی چي دي خپل روح لره ساقي وي
 دا زرګر چي په دوا حکیم وژلی
 نه انعام نه یې امید وو درلودلی

 پاچا یې دی وهلید   نه په خوښه
 دا الهام وو د هللا له خوا راغلی
 د ماشوم ویني چي خضر بهولي
 عام وګړي په ِسر نه دي پوهېدلي
 که په دې کار کي الهام د هللا نه وو

 نو بیا دی خروړی سپی وو پاچا نه وو
 له شهوت له حرصه پاک له هري چاري
 هغه داسي نېکي وکړه چي بد ښکاري

 کي خضر ماته که کښتۍ کړه په دریاب
 په هغه عمل کي سل نېکۍ وې پاته
 چي موسی هغه عمل ته بدګومان سو
 بیرته پوه په حقیقت په هغه آن سو
 که پاچا د مسلمان ویني چښالی

 کافر وم که مي نوم هم اخیستالی زه
 عرش د بدو له صفت څخه لړزان سي
 پر هېزګار یې له صفته بدګومان سي

 
 وو هغه شاه وو او خبر په هر هنر

 خاص د خدای وو او هللا ته معتبر وو
 چي د داسي شاه له السه څوک په ګور سي

 بخت یې ویښ سي د فردوس جنت یې کور سي
 د حجام له ستني ووړ هلک لړزېږي

 غم ته خوشالېږي دې مهربانه مور
 دا نیم روح درڅخه واخلي او سل درکړي

 در په برخه نعمتونه یو په زر کړي
 یې پوهېدلیته قیاس کوې خو نه 

 چي له اصل څخه لیري یې لوېدلی.
 

 د دویمې برخې پای
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