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 31/12/2015                         شاه عالمیهمایون
 

 در وصف موالنا جالل الدین بلخی
 

  ن شدمـآتش طی وا و آب وـاز ه  ّدین شدمـعاشق راه جالل ال

  یه تا زرد شدـونـرفت بلخ و ق  رد شدـم از آفتابش گـاین ِگل

  دی امتحانـنـم چـردیـری کـشاع  ر زبانـدم بــوی آورد وجـمثن

  اده شیرین گشت از مینای تلخـب  ای بلخــوالنـم ن انداختـتا طنی

  ن(ه ِ راجعوـیـی اناالـده یـخوان)  کنون بینی گفت ُمردی وصل حق

 (در توفان نوح مـروحیکشتی ِ )  صبوح تا شنیدم مصراع بشکستم

 

 

 

 

 

 

  قصه های ِ عالم ِ دیگر کنیم  کنیم سر بازآ رقص و شادیگفت 

  ای ِ چنگ یا دّف ِ تر استنودر  دفتر است گفتا کی به علم وعشق 

  ان یاد دادـعشق را بر عالمی  م ِ مرگ را برباد دادـوه ترس و

  در نهادش آتشی از عشق زاد  ادـنه شمس تبریزی در او آتش

  ظهور شمس دید شام موالنا  همچو الیخورک سنائی را رسید

  عالم اسرار آن جز قال نیست حال نیست عالم آن شعله ها در

  ال ِ عاشقانـعاشقان دانند ح  بر زبان نتوان بیانعاشقی را 
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  چیست یی منصور قصه تا بدانی  ؟ور چیستـو ن ارتباط ِ آفتاب

  گفت انا الحق و با حق در رسید  آن دلی کو چشم برآورد و دید

  ِگل ِ بی جان دمید درـتا حیات ان  وار روح از حق رمیدـمنبع ان

  وج ِ آبـــایی تابشی در منـروش  ور و آفتابـا و نـره و دریـقط

  ولی شد نعیمـتا که موالنا ز م  وار عظیمـدی ر انداختـشمس ب

  ری از اسرار هم برداشتیـبح  با هم داشتی ر شرع و فقهـبح

  از اطراف کرد گهر را جمع هر  صاف کرد غوطه ورشدها را بحر

  دازه کردـان جنس آنرا در بیان  در کوزه کرد اصل رار نگین ـه

  رخشان کوکبش اندیشه ازارغ ـف سخن اندر لبشد ـمر آـچون شک

 ر بشدـبـنـر مشق دـنون ِ عـا جـب  ر بشدـبـن و پیامـان دیـترجم

 مطلب ِ اصل ِ حقایق در کشید انجیلش بدید و توراتآنچه در 

  نمود جان مقبول جانان میز نـت  نمود رآن میـبیگمان تفسیر ِ ق

  عرفان چشید ی ِ ـشد تا از ممست   درکشید انداخت مغزشپوست بر 

  رون بشدـام ِ فلک بیــر بـگاه ب  ی جالینوس و افالطون بشدــگاه

  ارـه انبار ِ نــد آب و گـم شـگه دل  دم چند بارـمثنوی اش را بخوان

  ق حامیهـمـد به عــعشق می ران  یهـپروایش ز وزن و قاف نیست

  کار عشق را وسـبله گفتانیست   نار عشق بولهب محروم کرد از

  باشیم کاه می ؟ به روی آبونچ  وزیم راهــبآم «والناـم»آ ز 

  ی عشاق سردیم و کرختـی مـب  درخت ما چو برگ شاخسار یک

  رد سنجد چنین اندیشه راـی خـک  ا را پیشه ماــزویر و ریـت ردهـک

  درخت اتفاقده ــگردیخشک   نفاق بس نفاق و بس بس نفاق و

  را خوب بند نفس وس سازدـتا ه  تا به چند معبود سازی ماّده را

  سر کشیم وحدت توحید عمرچون   بر کشیم سخاوت علی دستون ـچ

  یاران شویم در بن همچو صدیق  در حّیا پنهان شویم گه چو عثمان
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  تا نماند چرخ را نی قرض و َدین   حق چون حسیناز بافرازیم سر

  اشن عوف بـشو شهید عشق اب  بیخوف باش طلحه شو و چون زبیر

  ماضی وحال جانان در شو از پیش  با تبسم جان بده همچون بالل

  ارزان کنم د اوـقـای نـه پـتا ب  ه دارم علم تا دستان کنمـن چـم

  من چه تیری سازم ازعلمش کمان  ی آفتاب عارفانــاوست دان

  از آن آفتاب رار آوردمـیک ش  در کتاب نگنجد «موالنا» علم

  است دهتا جهان است نام او پاین

  ( زنده است)همایون یاز نفیر نَ 

 

  سید همایون شاه عالمی

  2007نوامبر  28

 افغانستان
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