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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
 AA-AA: تنظیم و ویرایش  

 

       

  

 ای قوم به حج رفته

 تخمیس بر غزل موالنای بلخی

 یرت  بگشائید     یک بار گــــر از ورطۀ  وسواس برائیدیک روز اگـــر چشم  بص

 ای  قوم به  حج رفته  کجــــائید، کجائیداین نغمۀ جـــانبخش مکــــــــّرر بسرائید     

 معشوق همین جـــــــــا ست بیائید، بیائید

 مگذارای ُدور ز پندار و فرو رفته به کـــردار     پا از حــــــــرم عقل  برون آمده، 

 معشوق تو همسایۀ  دیـــــوار به  دیـواریک حــرف حقیقت بتو میگویم و هشدار     

 در بادیه سرگشته شما در چــــــه هوائید

 گــــــاهی  به ریا بر سر سجــّـاده نشینید     گه سر به فلک، گـاه  در اعماق  زمینید

 بی صورت معشوق ببینید گـر صورت یک بار گر از میوۀ  اخـــــالص  بچینید     

 هم خواجه و هم  خانه و هم کعبه شمائید

 بی دانه عجــب  بی سر و سامانه برفتید     خــــود  دام  بجا مانده  و بی دانه برفتید

 ده  بار ازان راه، بدان  خـــــــانه برفتیداز دوست سخــن گفته  به  بیگانه برفتید     

 یک بار ازین خــــــانه  برین بام  برائید

 در کعبه  رسیدید  و خـــمیدید  و چمیدید     بسیار صفـــــا رفته  و در مروه  دویدید

 یک دستۀ گل کو اگــــــر آن  باغ  بدیدیدیک نغمۀ خوش کو اگر آن لحظه شنیدید    

 یک  گوهر جان  کو اگر از بحر خدائید
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 دِر آن  خانه بُِرفتید     در بادیه پیمائی  نه خــوردید و نه خفتیدبا آنکه  به  مژگـان  

 آن خـــانه لطیف است،  نشانهاش بگفتید     و   بُِسفتیدصد  ُدّر  گــرانمایه   بگفتید  

 از خواجــــــۀ آن خــــــانه نشانی بنمائید

 انۀ ویران شدۀ خویش بکن یادای خــــــــــــانۀ بیگـــانه ز امداد تو آباد     از خــــــــ

 با  این همه  این  رنـج  شما گنج شما باددر خانۀ  دلهای  حـزین  خانه  کن ایجاد     

 ج  شما،  پرده شمائیدــه بر گنک ،افسوس

 

 

 

 ( ع2۲1۲نومبر  2۲ــ فرانکفورت، « اسیر»محمد نسیم ) 

 

 

 


