
حسن مرّوجي 

در مدينه و مکه

بازم نگرداند از درگِه خود! 
کوکان لطف است کوکان اکرام ني ني مرا خواند با اين بدي هام 
با اين معاصيم، با اين بدي هام ب��ازم ن�گرداند از درگ�هِ خ�ود 
وز آن�چه ک��ردم در طول اّيام م�أيوس ب�ودم ز اعمال پيشين 
بر حضرت خويش آن جّو پدرام گفتم محالست زي خود بخواند 
م�ن ب��از م�انم ب��ا ک��وه آالم گ�فتم ب�ه خ�واريم از در ب�راند 
ي��ابم ک�نارش ي�ک لحظه آرام گ��فتم محالست ب�ا اي�ن غلق ها 

***
بل سوي خود خواند، چون باب و چون مام ن���ه ران�د از خود، ن�ه ب�از گرداند 
چ��ون او دل آرا، چ���ون او دل آرام ب��اب ان�د و م�ام ان�د ي�ا ديگري که 
لطفش عميم اس��ت فيضش ب�ود ع�ام ت�نها ن�ه بنمود ب��ا م�ن چنين لطف 
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در پي�ش روي�ش ب��ا اي�ن ب�دي ه�ام اکنون م��ن از شرم چون سر برآرم 
از ش�ام ت�ا ص�بح، از ص�بح ت�ا شام ص��لوات ب��ي ح�د ب��ر او و آل����ش 

مدينه منوره 88/2/12

من کجا و طواف خانة دوست؟! )در مکة مکرمه(    
م�ن ک�جا اي�ن ب�هين مقام کجا! م��ن ک�جا م�سجدالحرام ک�جا! 
م�ن ک�جا وي�ن نشاط تام کجا! م�ن ک�جا و غمان اندک و بيش 
م�ن ک�جا ج��ّو ب�ي غ�مام کجا! م�ن ک�جا و ص�وام�ع م�لک�وت 
م�ن ک�جا و وي�ن ب�لند بام کجا! م�ن کجا و طواف خانة دوست 
ب�خت بي�ن، م�ا و �بار عام کجا! م�ا گ��داي�ان ب�ار ي��افت�ه اي��م 
وين به هر سوي بي زمام کجا! او کجا، آن زمام جمله به دست 
م�ن ک�جا و رحي�ق و جام کجا! م�ن ک�جا و خ�رابيي اي�ن سان 
م�ن ک�جا ام�ن اي�ن ک�نام ک�جا! در ج�هاني ک�ه بنگه خطر است 
يقظت اس�ت اين همه، نيام کجا! نيست اين خواب و هست بيداري 
م�ن ک�جا، مسج�دالح�رام ک�جا! خ�ود ب�ود مسجدالحرام بهشت 

مکة مکرمه 88/2/16
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