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حاجی به ر ِه کعبه و من جانب دیدار
شعر از شیخ بهایی
اهااااااکا هااااااود از هر موه هون ساااااای ا روانااه
تاااا کااام باااه تاااماااناااا و اااااااااال تاااو یاااگااااناااه
ا تاااایاااار غااااماااات را دل اااااااااا ن اااااااااانااااه
خواهاااه باااه ساااااار آیاااه هاااااااا ه ران تو یااااناااه
جمعم باااه تو م ااااااغول و تو غاااایااا ز میااااناااه
دیاااهم هماااه را پیر رخااات راک و سااااااااااجاااه
رفااااتااااا بااااه در اااااااااومااااعاااا ااااابااااه و زاهاااه
گاااه م ع ت کی د یرم و گاااه ساااااااااا کن م ااااااا اااه
در مایاکاااهه رها ااااناا و در اااااااوماعاااه ااااباااه
یاعانام کاااه تاو را مام طالا اا خااااناااه باااه خااااناااه
زاهه سااااااو م اااااا ه هاااااااه و من جان خمار
روز کاااه باارفااتااناااه حااریااپاااان پاام هاار کاااار
حااااجاام باااه ره کااعاا اااه و ماان طاااالااا دیاااهار
مااان یاااار طااالااا کاااردم و او جااالاااوهگاااه یاااار
او خااااناااه همم جویاااه و من اااااااااحااا خااااناااه
هر جاااا کاااه روم پر تو کااااهااااااااااناااه تو یم تو
هر در کااه زنا ،اااااااااحاا آن خااانااه تویم تو
مقصاااااااود من از کع اااه و بتخااااناااه تویم تو
در مااایاااکاااهه و دیااار کاااه جاااانااااناااه تاااویااام تاااو
مااقصااااااااود تااویاام کااع ا اااه و بااتااخااااناااه ب ا ااااناااه
پرواناااه ،در آتر هاااااااااه و اساااااارار یاااان دیاااه
بل ا  ،بااه همن زآن گا  ،رخ اااااااار ن اااااااان دیااه
یااعااناام هااماااه جاااا ااک ا ر یاااار تااوان دیاااه
ااار  ،ااااااپاات رو تو در پیر و جوان دیااه
دیااواناااه ماانااا ،ماان کاااه روم خااااناااه باااه خااااناااه
دیاااواناااه بااارون از هاااماااه آیااایااان تاااو جاااویاااه
اااااهاااا بااااه هااااواناااایاااان خاااارد راه تااااو پااااویااااه
هر ک باااه زباااانم ااااااپااات حماااه تو گویاااه
تاااا غاانااتااا ب ااااااااکااپااتاااه ایاان باااا کاااه بااویاااه
باال ا ااا باااه غاازلااخااواناام و هااماار باااه تااراناااه
هر هنه که ا اااااام اساااااات ،ز خی خهم ت اااااات
بیتااااره اب اااایما کاااه دلر زار غا ت ااااااااات
تاااقصاااااااایااار خااایاااالااام باااه امااایاااه کااارم ت ااااااااات
اماااایااااه و از اااااطااااپاااات دم بااااه دم ت ااااااااات
یعنم کاااه گناااه را باااه از این نی ااااااااات ب ااااناااه

پایان

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

