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همایونشاه عالمی

در وصف موالنا جالل الدین بلخی
عاشق راه جالل الـ ّدین شدم

از هـوا و آب و آتش طیـن شدم

این گِلـم از آفتابش گـرد شد

رفت بلخ و قـونـیه تا زرد شد

مثنـوی آورد وجــدم بـر زبان

شاعـری کـردیـم چـنـدی امتحان

تا طنیـن انداخت مـوالنــای بلخ

بـاده شیرین گشت از مینای تلخ

گفت مُردی وصل حق بینی کنون

(خوانـده یـی اناالـیـه ِ راجعون)

تا شنیدم مصراع بشکستم صبوح

(کشتی ِ روحیـم در توفان نوح)

گفت بازآ رقص و شادی سر کنیم

قصه های ِ عالم ِ دیگر کنیم

عشق گفتا کی به علم و دفتر است

درنوای ِ چنگ یا دفّ ِ تر است

ترس و وهـم ِ مرگ را برباد داد

عشق را بر عالمیـان یاد داد

شمس تبریزی در او آتش نهـاد

در نهادش آتشی از عشق زاد

همچو الیخورک سنائی را رسید

شام موالنا ظهور شمس دید

عالم آن شعله ها در حال نیست

عالم اسرار آن جز قال نیست

عاشقی را بر زبان نتوان بیان

عاشقان دانند حـال ِ عاشقان
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ارتباط ِ آفتاب و نـور چیست؟

تا بدانی قصه یی منصور چیست

آن دلی کو چشم برآورد و دید

گفت انا الحق و با حق در رسید

منبع انـوار روح از حق رمید

تا حیات انـدر گِل ِ بی جان دمید

قطـره و دریـا و نـور و آفتاب

روشـنایی تابشی در مـــوج ِ آب

شمس بـر انداخت دیـوار عظیم

تا که موالنا ز مـولی شد نعیم

بحـر شرع و فقه با هم داشتی

بحـری از اسرار هم برداشتی

بحرها را غوطه ورشد صاف کرد

هر گهر را جمع از اطراف کرد

هـر نگین اصل را در کوزه کرد

جنس آنرا در بیان انـدازه کرد

چون شکـر آمـد سخن اندر لبش

فـارغ از اندیشه رخشان کوکبش

ترجمـان دیـن و پیامـبـر بشد

بـا جـنون ِ عـشق در مـنـبـر بشد

آنچه در تورات و انجیلش بدید

مطلب ِ اصل ِ حقایق در کشید

بیگمان تفسیر ِ قـرآن می نمود

تـن زجان مقبول جانان می نمود

پوست بر انداخت مغزش درکشید

مست شد تا از مـی ِ عرفان چشید

گاهــی جالینوس و افالطون بشد

گاه بـر بــام ِ فلک بیـرون بشد

مثنوی اش را بخوانـدم چند بار

گه دلـم شـد آب و گــه انبار ِ نـار

نیست پروایش ز وزن و قافـیه

عشق می رانــد به عـمـق حامیه

بولهب محروم کرد از نار عشق

نیست گفتا بلهـوس را کار عشق

آ ز «مـوالنا» بآمــوزیم راه

چون؟ به روی آب می باشیم کاه

ما چو برگ شاخسار یک درخت

بـی مـی عشاق سردیم و کرخت

کـرده تـزویر و ریــا را پیشه ما

کـی خـرد سنجد چنین اندیشه را

بس نفاق و بس نفاق و بس نفاق

خشک گردیــده درخت اتفاق

ما ّده را معبود سازی تا به چند

تا هـوس سازد نفس را خوب بند

چـون علی دست سخاوت بر کشیم

چون عمر توحید وحدت سر کشیم

گه چو عثمان در حیّا پنهان شویم

همچو صدیق در بن یاران شویم
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سر بافرازیم ازحق چون حسین

تا نماند چرخ را نی قرض و دَین

چون زبیر و طلحه شو بیخوف باش

شو شهید عشق ابـن عوف باش

با تبسم جان بده همچون بالل

پیش جانان در شو از ماضی وحال

مـن چـه دارم علم تا دستان کنم

تا بـه پـای نـقـد او ارزان کنم

اوست دانــی آفتاب عارفان

من چه تیری سازم ازعلمش کمان

علم «موالنا» نگنجد در کتاب

یک شـرار آوردم از آن آفتاب

تا جهان است نام او پاینده است
از نفیر َنی (همایون) زنده است
سید همایون شاه عالمی
28نوامبر 2007
افغانستان
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