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۱۸۴۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نت و ناج زورفا غارچ لد رد یور یم نامارخ
نشور وت هب ممشچ یهز لد غارچ و مشچ یهز

رتخارپ ک?فا یهز رهوگرپ یایرد یهز
نسوسرپ ناتسب یهز رهبعرپ یارحص یهز

یتسم ار حاورا وت ز یتسچ ار ماسجا وت ز
نماد ار کاخ ناهج اهرهوگ هدرک رپ ایا

رتبا هس ود وت ریظن ربلد یا نم میوگ یم هچ
؟نم مناد هچ ؟نم مراد هچ ؟رگید منک تهیبشت هچ

ار ناناج فطل یدید وچ ار ناریح مشچ نیا وگب
؟نمرهآ درگ یدرگ هچ ؟ار ناقلخ دید یهاوخ هچ

یرادرب کوخ راکش یراذگب ریش راکش
ندنک ناج و راگیب یهز یرایشه و ریبدت یهز

شتاعارم و تاباطخ شتایانع یراب ارم
ندرگ رد تسا یقوط یکی شتاق?م و تاعاعش

لد زا درب ربص و رارق لضفم نآ یاهتو?ح
نکسم نیا رد مبای نوکس نم ات وا ریغ مدید هک

زگره دشن رگید وا هک زع و ل?ج نآ ریغ هب
نز و درم و ماع و صاخ ز زجاع و هدنامرد همه

http://ganjoor.net/moulavi/
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نز و درم و ماع و صاخ ز زجاع و هدنامرد همه

مزیه زا شتآ لاثم نازورفا قشع زا منم
نغور اب بآ لاثم هناگیب قشع ریغ ز

لد ردنا هک لد ریغ هب مراد نم هچ ره نازوسب
نشلگ دوخ ّرف و ّرک ز یزاسیمه تعاس ره هب

ناقلخ یقاس یدرک وت ار بش یگنز م?غ
نف و ریگ و راد یدادب ار یمور زور م?غ

یدرک نز و درم بیقر ار nn ود نیا هگناو
نمرخ نیا ردنا ینیزگ هک زا ناش هناد نوچ ات هک

تذلاب و دنزغماب هک مدنگ نnد بحاص همه
نحطِم رد دنزغمیب هک ْهَک نوچ ناینامسج همه

نادنخ نید غاب نایم لد بحاص زبس تخرد
نَخُلگ مزیه ؟دشاب هچ ینعمیب کشخ تخرد

یشخب ناج رهب یسیع وچ لد رد دور یم تلایخ
نَْمَیا بناج یسوم هب ینابر یحو کنانچ

اهیناشفرهوگ و رز اهیناشن ار تلایخ
نکلا دوش ایوگ وا زک نادند دوش نادنخ وا زک

یتسم رگد و قشع یکی مراد رگد زامغ ود
نسحا یرگید زا یکی میوگیمن ار نافیرح

منیب یم فطل نارازه منید و هدید یا وت ز
نظدب و دمآ شیدنادب قشاع رطاخ نکیلو
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نظدب و دمآ شیدنادب قشاع رطاخ نکیلو

دراد اهرحس شمشچ هک مسرت یم زور مشچ ز
wسبآ و تسا هنتف بش هک مسرت یم ماش فلز ز

تنحم ار وت رم دبوک هک یسرت یم هچ دیوگ ارم
» نواه رد هدییاس دش وچ دش هدید رون همرس هک

نز یم مک و زرل مک وا رب دیآ دوجو زا فوخ همه
نمأم نیبب وش هتسکش دیآ تسکش زا سرت همه

مدیچیپ هسیک رد و رز مدیدزدب نم ناکرا ز
نمکم نیا رد منادزد وچ نم ندادزاب سرت ز

نادزد نوچ درآ نایم دش ناهنپ هک هچ را سوبس
نزیورپ هب هشوگ ره ز شداد هنحش دناشک

دزرد وت هب شتآ قشع ز یدوب ربخیب مزیه وچ
نزور نیا زا دود نوچ آرب شتآ نیا زا قرب نوچ هجب

هن رجنخ شیپ ندرگ وت !؟اج نیا یشک یم رجنخ هچ
نزوس همشچ نورد وت یجنگن یتفز ات هک

نزوس همشچ لاثم دمآ گنت وچ تنج رد
ً?یزْغَتَ کاذ ْلِزَْغِتل وش یمشپ وچ یهاوخ رگا

تسا لزغ تمد نیاک ،دجنگن نزوس رد لزغ ناک دوب
نَکَْدا هّلُح یفاب هک نت هبنپ ز یسیر یم هک

دیان یگبنپ لْزَغ ز نکدا هلح سابل
نزخم نآ ریسکا ز دوش مشیربا هبنپ نیا رگم
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نزخم نآ ریسکا ز دوش مشیربا هبنپ نیا رگم

وا یحو بات مشیر و دیآ یوش مشیربا وچ
نسحتسم ماغیپ مدب » نونکا سیرب « :دیوگ ار وت

wفگ نخس ردنا شوگ هب ؟یزات رد یحو دشاب هچ
نز تبون دج و دهج هب تشوگ دونشن یم لهد

هبنپ ینکردنا شوگ هب وت هگناو یشوگ نارگ
نهاریپ هب رس یچیپب » اوَشَْغتْسا َو « :تفگ کنانچ

دمآ ریذن یناج نارگ یمسج نارگ یشوگ نارگ
» ْنَمأَت nُ جْلِع ای nا « :کی ره ار وت دیوگ یم هک

دمآ ریشب یناج کبس یمسج کبس یشوگ کبس
» ْنَزْحَت n ُْثیَل ای nا « :کی ره ار وت دیوگ یم هک

دنزیوآ وت رد ناتسب هب نابوخ ات شاب یراهب
نمهب دراب لکش ز نابوخ نیا دنزیرگب هک

ور شتآ رد ناتسبات وچ نونکا یتسین را راهب
نجهتسم درم دشاب قشع نآیب و نسح نآیب هک

ور رعاش و ایوگ دوش توزج ره هک یهاوخ رگا
ْنَکَْرتn رثن و مظن هب قطنم نیا یوس نک شمخ

ییآ یم تفگ رد نوچ رکف زا یوش هدنکرب هک
نکرب نابز تفگ نیا زا ار دوخ لد رکف زا نکم

دندرک اهدهع نادرم « :هک دیوگ دنز کبنخ اضق
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دندرک اهدهع نادرم « :هک دیوگ دنز کبنخ اضق
نَکَْما ام شوک یم ?ه » ار ناشاهدهع متسکش

مشاب نینچ نم سپ نیا زک دوخ اب ینک یم هزیتس
ندوک یا رگنب ار اضق ؟یدنبرب هچ هزیتسا ز

یبیغ تروص مد ره هب لد اب دنک یم یحاکن
نَوَرتْسا و نّینع دص دنیآ عمج هچ رگ دیازن

بذاک توهش نّینع وچ بذاج هدش لد ار روص
نَگْجو ندیشخب زجب ار نّینع تسین نابوخ ز

یزیر نوخ و یناطلس هک یزیربت سمش یا ایب
» نکفم ?ب رد ار ناهج nاب زا « هک وگ ار اضق


