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 مخمسی بر شعر موالنای بزرگ

 «ای قوم به حج رفته»

یکه زماندر روال زندگی در مسیر نا معلوم سرگذشت، وقتی همسفر با قافلۀ عمر شتاب زده به پیش میروی، گاه گاهی 

رت رق و برق دنیا با چشم بصیز نیاه چشم سر را میبندی و فارغ ازر مکیی میکند هتت ااست  خستیی ها،  القافله سا

قافلۀ عمر مرا در هما  مرحلۀ مکث  ،میشنوی و خودت را تهربه میکنی. انیار اه ای  زما  دبه خود مینیری، از خو

ش را در چشم بصیرت م  از دست داده. خود پرستی را به خود شناسی، رسانیده است اه رنیینی دنیا دییر شور و شعف

رنیینی را به بی رنیی، و شور و مستی های  واز دلنشی  ساز را به صدای هانبخش هاتف درونی م  مبدل ساخته 

 است. 

رفش ف حوقتی شعر موالنای بزرگ را اه بیشتر از ششصد سال قبل به ای  مرحله رسیده بود و پختیی االم از حر

میریخت و خدا را در درو  خویش با خود یافته بود، خواندم خود و حاالت خودم را در    یافتم، دریافتم اه هنوز هستند 

بیخبرانی اه در هامۀ زهد و خدا پرستی نا  گاه و بدو  هر نوع تعمق و بخود نیری هنوز معشوق هستی  فری  را در 

بیش در همع  ه اید شا ، در محدودۀ ارۀ خاای اه ذرساخته شدۀ دست خوپای خم محرابی، در چتار دیوار خانه ای 

اائینات نیست تکاپو میکنند و بیتوده و سر گردا  با پرداخت پول گزاف )حق یتیما  و مساای  و بیچارگا ( فرسنگ ها 

 ری به ای  نام میعم دور از خانه و ااشانۀ شا  به سفر می پردازند و دل به تملقات و تعلقات دنیایی خوش میسازند و

 را به نام خدا زیارت ارده اند، بیخبر ازینکه صاحب خانه را در خود و با خود دارند.  ه اینازند اه خان

شما به استقبال از عید شعر موالنای بزرگ سبب التامی در م  گردید و بیتی چند زیر عنوا  مخمس سرودم اه خدمت 

 پیشکش مینمایم. یسعید اضح

 رفته کجایید، کجایید ای قوم به حج

 ییداای خویش پرستا  دمی از خویش بـر

 ییداـــه در اعبــــه و بتخـانــه درتـا ای ب

 غــافل ز خـــداونـد دل خویش چــراییـــد

 ای قـوم بـــه حج رفتــه اهـاییــد، اهایید

 معشـوق همی  هـــاسـت بیـاییـــد، بیاییــد
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 مــــارخ  ای محو هتـا  عـــدم و خــانــۀ 

 ای غافـــل از حیــــرتیۀ    مـالک دوار

   دیـــد بصر را بـــه پس مژه تـو بیداراا

 معشوق تـو همسایـــۀ دیــوار بـــه دیـوار

 در بــادیــه سر گشته شما در چه هواییــد

 در اعبۀ هــا  گر بـــه سهـودش بنشینیـد

 از عشق بچینیـــد یر گــلوز بــاغ فنـا گــ

 در حرم ها  بــه پنــاهیاش امینیــــدونـــ

 گــرصـورت بی صورت معشـوق ببینیــد

 ـدخانـه و هم اعبـه شماییـ هم ـه وهم خواه

 ا قــافلـــۀ عمر چــــه رنــــدانــه برفتیــدـب

 پی هانــانــه برفتیـد ،ر درـه هتکـــرار بــ

 بیتــوده و بی حاصل و دیــــوانـه برفتیــد

  ز    راه بـــدا  خـــانه برفتیـــدده بـــار 

 یکبـــار ازی  خانــــه بری  بــام بــر ییـــد

ِر ت  وصیف بسفتیـدـدر وصف حـرم صد د 

 وق رسیـد  بـه درش عمری نخفتیـدـاز ش

 ر رازی نتـفتیــدــتور نظـــدر پــــردۀ مسـ

 یــدـه لطیفست نشـــانتـــاش بیفتـ   خــانــ

 دــانــه نشـــانی بنمــاییــخاز خواهــــۀ    

 چیست    خم محراب اه بر سهده خمیدید

 وز بتـر طواف، ِگرِد همــال ای دویــدیـد
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 هز هــاتف هــا  از ای صدایی بشنیـدیـد

 یک دستـۀ گل اـو اگــر    بــاغ بـدیـدیــد

 یک گوهـر هـا  او اگر از بحر خـداییــد

 ویـد شـادـاز پـــردۀ غفلت بــدر  ییـــد و ش

 سازیـــد بــه دل گنج پـــریخـــانـه ای  بـاد

 شــادی بکنــد رنج وصالش بـه دل ایهــاد

 بـا ای  همــه    رنج شمــا گنـج شما بـــاد

 افسوس اــه بــر گنج شما پـرده شمـاییــــد
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