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حامد نوید

مقام ادبی و معنوی نورالدین عبدالرحمن جامي
" مــولدم جــام و رشحــه ٔ قـلـمـم
الجـــرم در جـــریـــده ٔ اشـــعــار

جرعه ٔ جام شیخ االسال میـــست
به دو معنی تخلصم جامیــــست"

ارج گزاری از مقام ادبی و معنوی سخنور و عارف بزرگ قرن نهم هجری

رمز هستی
برخیز بـــــا سرود دل انــــگیز بامداد
در جام عشق بــــادۀ نـــاب سخن بریز
با یاد پیر جـــــــام صبوحي به كف بگیر
صبح است و از دمن بدمد باد مشك بیز
آیا كـــــــــه چیست در نفس خرم سحر؟
كــز روي مهر روح به هامون همي دمد
ویـــن باده اي كه اشك گهر بار شبنم است
آیا نـــه از دو دیــــدۀ گردون همي چكد؟
اي دل ببین كه نیست جهان جز فروغ عشق
ز آنـــرو كـــــــه نور لطف خدا بیكران بود
خورشید ها نهفتـــــــــــه به هر جلوۀ حیات
هرجا كـــــــه بنگري همه از وي نشان بود
بــــــــــاري به رود مست هریوا نظاره كن
جامـــــي بگیر و یاد بــــــكن پیر جام را
بنگر كه نور عشق چه روشن نموده است
آن رود پــــر طــــالطم فیــــــروزه فام را
وانـــــگه شــــــكوه جلوۀ خورشید را ببین
اندر فــــراز شهر ادب پـــــروري هــري
آنجا كه بود مهد بزرگــــــــان روزگـــــار
آنجا كه شهره بود بــــــــه شهر سخنوري
در آســـــمان نیلــــئ آرام و روشـــــنش
بنــــگـر كه بــــال مهر گشوده فرشتگان
سر بر فلك كـــــشیده زهـــــر سو منار ها
از بـــوستان كــــاخ مــــــصال به كهكشان
بر هــــــر رواق گنبد فـــیروز گون شهر
یادي زنخبـــگان هـــري نقش بسته است
وین نام جامــي است كه در عرصه سخن
اندر فراز طـــــــاق زبرجد نشسته است

آنكس كـــــــه از كمال هنر گشت نامور
ایدل بدان كه عزت گیتي به كام اوست
در كـوي فقر گرچه زند ره چو پیر جام
لیكن به شهر عشق سالطین غالم اوست
جامي از آندمي كه رۀ صـــــــادقان گرفت
نامش به اوج مرتبت خــــاصه گان رسید
آنروز درب راز بـــــــرویش گشاده است
گــــاهیـــــــكه جرعۀ زمي عاشقان چشید
***
وقت غـــروب بود و هري در حریر زر
جامــــي ز كوچه باغ خموشي همی گذشت
گاهــــــي نظر ببسته بــــه اقصاي آسمان
گاهي نـظاره داشت به گلهاي كوه و دشت
محو شـــــكوه جــــلوۀ رنگ غروب بود
وانــــــگه كــــــه آفـتاب پس ابر مي نهفت
ناگــــه صداي آمد او را به خویش خواند
پیري نشسته بود و به وي این چنین بگفت:
در شــــامــــگاه خامـــــش اندیشه هاي ما
وانگه كه نور جلـــــــوۀ یـــــزدان گذر كند
خیزد طلوع دیــــگري از ســــینه هاي ما
كـــز شــــام تیره خندۀ صبحـــي بــدر كند
باري نـگر كـــه از خــــم زریــــن آفتاب
بارد فروغ مهر به هــــــــر برگ بوستان
زآنجا كه چشمه سار فـروزان خلقت است
زآنجا كــه بیكرانــه بـــــود نور جـــاودان
زآنجا كـــه وصــف آن نتـــواند زبان كند
زآنجا كه است جلوۀ خورشید و مه از آن
باري نـــگر كه نور خدا بر زمین ز عرش
مي بارد و هــــمي دمد از خـــاك تیره جان
جامـــي چو حــــرف پیر خردمند را شنید
در خـویشـــتن بدید و درنــگي خموش شد
در قلب خـــود چو نور خدا را نظاره كرد
از خود برفت و نعره زد و در خروش شد
خـــود گشت روح شعر و جهاني از آن او
در جـــام عشــــــق بادۀ نــــاب سخن فزود
وز سوز دل نــواي خوشـــش جـــاودانه ماند
آن پیر پارســــا چــو به وي راه حـــق نمود

عشق است رمز هستي و شعر است روح آن
خـــرم بدانـــكه دســت به ایـــن راز میـــبرد
مانند پیر جــــام شـــــود شــــهره در ســــخن
آنكــس كــــه رو به خالــــق دمســــاز میبرد
پایان

