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عبدالباري جهاني

د انارگل سندره
زه چی انار ته گورم زه چی انار گل ته گورم
زه چی پتنگ ،زه چی بورا ،زه چی بلبل ته گورم
زه چی گودر زه چی پر سرو شونډو پېزوان وینمه
زه چی ځواني ،زه چی وصال ،زه چی هجران وینمه
زه چی د زلفو د دامونو اسیر زړونه وینم
زه چی سجدې لره د ورځو محرابونه وینم
وایم تصویر ته یې ،نقاش ته یې باغوان به ته یې
وایمه مینه یې ،مین ته یې ،جانان به ته یې
وایم صنم ته یې  ،آزر ته یې  ،سجده به ته یې
دیر او منتر به یې ،خلوت به یې ،کعبه به ته یې
د مینی اور به یې  ،لیال به یې ،مجنون به ته یې
پانوس به ته یې ،له پتنگ سره جنون به ته یې
هغه به ته یې چی له نوره دي جهان ښکلی دی
ورځ دي رنگینه ده له ستورو دي اسمان ښکلی دی
هغه هم ته یې چی خپل نوم دي پر منصور ایښی دی
په آیینه کی دی خپل رنگ ایښی خپل نور ایښی دی
ستا د بېلتون سوي نارې له نیستانه راځی
ستا د جنون اغزي له زړه د بیابانه راځی
ته هم منبر یې هم بالل یې هم آذان پخپله
هم له زما ن سره ملگری هم زمان پخپله
ته لکه نور داسی را خپور یې د هر رنگ ملگری
ته لکه سور په تار کی اوسې د هر شرنگ ملگری
ته په ښکال ،ته په هنر  ،ته په رنگونو کی یې
ته په نسیم ،ته په شبنم  ،ته په گلونو کی یې
ته د شاعر د خیال مېلمه یې چی جانان دي بولي
ته درندانو میخانه یې چی مغان دي بولي
ښایست له تا دی ،نور له تا دی او ځال له تاده
خوښي له تا ،مستي له تاده او نڅا له تاده
د جنتي خوبونو شپې مستي شېبې له تادي
تسبیح له تا دي د خیام ډکي پیالې له تا دي
ته له سرور ،ته له مستۍ ،ته له ښکال سره یې
ته لکه شمع په پانوس کی له بورا سره یې
*****
خو چی شپه ستړې سي ،تیاره سي شیطانان راوزی
له تورو تورو کنډوالو څخه پېریان راوزی
ستا د بدریو  ،درخانیو غلیمان راوزی
د کوه قاف له کنگرو دي ترابان راوزی
ستا د ساړه ژمي له شپو څخه لمبې تښتوی

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ستا د آدم د زوی له کور څخه ډېوې تښتوی
ستا له اسمانه ستا پر کور باندی بمونه اوري
ستا د بې وزلو په ښادیو کی مرگونه اوري
ستا د گلونو نړۍ وسوځي اغزن السونه
د حق پر غاړه دي چاړه ایږدي خیرن السونه
له جنتونو دي اسمان ته غلبلې پورته سی
له کوثرونو دي تر عرش پوری لمبې پورته سی
پر تامین ستا د وصال اسمان ته نه پرېږدي څوک
ستا پر منبر باندی بالل آذان ته نه پرېږدي څوک
د تاریکیو له کوگله فریادونه راځی
د مینی ښار ته دي له هسکه چپاوونه راځی
د مور پر شونډو االهو سندره سره لمبه سي
د ماشوم ستوني کی وروستۍ چیغه تغمه تغمه سی
ستا د گلونو په باغچو کی تور زاغان دېره دي
ربه گوښه په خلوتو کی شیطانان دېره دي
چی ال تر څو به په سکروټو کی بهېږي وینی
ستا پر غوټیو به له هر لوري اورېږی وینی
*****
کشکی چی ستا تر پسرلیو خزان نه راتلالی
د بڼ مرغۍ دي د ښکاریانو غشیو نه ویشتالی
چی تل رنگینه له گلونو وای ستا ښکلې نړۍ
د ماتمونو وای بېغمه نازولې نړۍ
چی ستا په ښکلي الس جوړ سوی باغ سمسور وای مدام
د ښکلي پېغلي پر تندي اوربل را خپور وای مدام
تل دي منصور د حق له چیغو مستانه راتلالی
تل دي خیام په الس د میو پیمانه راتلالی
تل دي د مینی په جنون کی افسانې جوړېدای
تل د شیرینی په گرېوان کی ترانې زنگېدای
تل مسېدالی خپلو میندو ته ماشومی خولگۍ
تل یې وهالی پر بیده مځکه نازکی پاپۍ
*****
خو یوه ورځ به ورته گورو چی بهار به راځی
باغ به سمسور وي په گلونو کی ملیار به راځی
لمر به د مځکی له کونجونو وي تیارې شړلي
د فرشتو پوځ به زامن وي د شیطان وژلي
زموږ په کیږدی کی به وي بل د پېشلمي اورونه
پېغلي به اوري د بوډا نیکه زاړه نکلونه
د عمر پېټی د مظلوم د اوږو بار به نه وی
پرته له تا په دې نړۍ کی بل بادار به نه وی
نه به د چا په خوښي ساندی گډوالی سی څوک
نه به د چا پر کور اورونه بلوالی سی څوک
پر انار گل باندی به وایی شالمار سندري
له تورو غرونو به راځي د یکه زار سندري
جهاني موږ د هغه وخت په انتظار کی اوسو
د خپل کاروان را رسېدلو ته په الر کی اوسو .
 ٥-2۰1۰جنوری
ویرجینیا
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