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۱۷۹۱ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

نم رای دشاب هک انام ارم دیآیمه ییوب
نم رامخ افواب نآ یم دومیپ نم دای رب

شلزنم ناج و لد رد یا ؟شلد زا تفر نم دای یک
نم رامیب لد رهب دنک ینوجعم هظحل ره

وا شوپوریب شوج ناز وا شوج زا نونک هصاخ
نم رارسا مزلق رد دور یم نوحیج وچ تمحر

نم لاق نیا و Tفگ نیا نم لاوحا رب تسهدرپ
نم راخ نوچ ترکف زا ریمض رازلگ گنن یا

؟نم یادوس روخردنا یگناب ای یاهرعن وک
؟نم راونا هدننام یهم ای یباتفآ وک

شبح ردنا مور ز دمآ یرصیق نک اهر ار نیا
نم راگنز ندرب رد دنز مهرب ار گنز ات

وا ماغیپ یاهظحل ره وا ماب زک نک هراظن
نم راوخشتآ ناج رد دسر یم لد نزور زا

bمنک نوچ شلامج حرش منز نوچ شلاصو ف
نم راتفگ نیا ماد زا دنشک یم رس نایطوط ناک

نم رای یوس هب رگنم نم راتفگ روخردنا

http://ganjoor.net/moulavi/
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نم رای یوس هب رگنم نم راتفگ روخردنا
نم راکفا هنیس رد رگن ار یسوم یانیس

اهرارسا نآ زا یزمر اهراتفگ نیا رد بشما
نم رادیب تلود نآ دهن نارادیب شیپ رد

؟بش هب ناتسدنه دید نوچ بجع یا ،باوخیب ،لیپ نآ
نم راو نونجم ناج رد بلط رد دمآرد یلیل

ملگ و بآ دوش ناریو ملد بkیس ز بشما
نم راهنا همشچرس لد یباریم هب دمآک

یاهرذ ره دش تسم ناز یاهرغ دز نم شوگ رب
نم رایط رفعج ناز دسر یم ندیرپ گناب

ناور هد ینابز ار ناج نابز نیا ریغ هب بر ای
نم راّنز دلکسب ات تتدحو لصو و عطق رد

یاهدرک مبارخ و تسم یاهدرب نم لد زا ربص
؟نم راسکریز لقع وک ؟نم ملح وک ؟نم ملع وک

ربمیس نآ دونشن ات رسپ یا ناشوپب ار نیا
نم رایغا دوب ناج رگ وا داد ریغ هچ ره یا

نم تفگ رد هدمان یا نم تفجیب ربلد یا
نم راتس یا رویز زا شخبب یبیز ار تفگ نیا

اخم ینوچیب دنق زج ام ناوخ مه یطوط یا
نم راثآ ین و شقن ین ضرع ین و وگ نیع ین

دور وس نآ ملد و ناج دهر نامیا زا و رفک زا
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دور وس نآ ملد و ناج دهر نامیا زا و رفک زا
نم رادرک و نف دشاب نآ ریغ رگ دوب خزود

؟منز نوچ رگید لبط نم ،تّرکشرپ ماهلبط یا
نم راطع و هفان دص وت فلز زا نکش ره یا

رحس ات نز یم هدرپ نیا رسپ یا نک مینامهم
نم رانید و زر و غاب نم توپ و تول تسا نیا

دش رایشه مبش تسم دش رادیب ملد هتفخ
نم راردماب ربا ناز نم ناج رب دزب یقرب

نینچ نیا دومننب یقشع نیرخآ و نیلوا رد
نم راصبbاُ ةربع یا ،ار هدید تربع راصبا

مدش رفاک و نمؤم سب مدش رهوگ سب و گنس سب
نم رارکت و تدوع رد مدش رس هگ مدش اپ هگ

دب و کین زا موش غراف ،دوخ ز میآ نورب یزور
نم رابنارد قطن اب دمص نآ تافص میوگ

ُکبُحلا و ُءامّسلا اَذ ای کنخ اهنیز دشن مناج
نم راهزا و هضور یا ،نم رازلگ و خرلگ یا

یظَل و ران نآ دناشنن اهنرق ؟دشاب هچ بشما
نم ران نیا دشن نکاس ایح زا متشگ بآ نم

موش یم رتناهن دوخ زو موش یم رتناوج مد ره
نم راومه تلود زا موش یم رتنآ هراومه
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نم راومه تلود زا موش یم رتنآ هراومه

موش لگ مه ملگ راخ موش لک مناج وزج نوچ
نم راّود هرود رد موش لُق ،انعِمَس متشگ

وشم لهاک ،مبرطم یو ،وشم لتخم ،منز فک یا
نم راثیااب هاش نآ وت رذع دهاوخب یزور

وا تسد یسوبب یزور وا تسمرس یوش یزور
نم راتسد نوچ قشع رد ینک یناشیرپ یزور

وا داهرف ارم ناج وا دای بشما تسدرک
نم رات شگنچ تسکشاک ون نوناق نیا زا دایرف

وا شیر لد دوب یلیل ؟وا شیپ دشاب یک نونجم
نم راجنه شوخ یلیل درب ناییلیل سومان

رحس ات نک افو وا اب رسپ یا ریگ ردپ تسد
نم رابشتآ ربا ناز ررش ردنا منم بشماک

نامز رد ددرگ ربصیب ناج هک دمآ مارح یم ناز
نم رادید هم دید رد شهر دهدن لحز سحن

وا دزرا یم ار هزرل دص وا زا دزرلیمه رگ ناج
نم راَّخز مزلُق رد وج جوم یاههدید وک

شش و جنپ رادجات یا شمیوگ تمایق ات نم
نم راشنا و ثعبم رد دوش ناریحیمه تریح

وا زا نم مرادن یربص وگم یهاوخ وگب یهاوخ
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وا زا نم مرادن یربص وگم یهاوخ وگب یهاوخ
نم راپ شدعج فلز یا نم لاسما وا یور یا

رکش ندرم ارم ششیپ رذح ردنا گرم ز ناقلخ
نم راع وایب رخف یو نم گرم وایب رمع یا

هدش لهاک رتخا زو هدش لتخم هم زا هآ
نم راوف شنادیب هدش غراف نم هدقع زا هن

منک تولخ نارتخا زا منص یا مدرگ بطق رب
نم رارحا هقلح وک نم ناحوبصم حبص وک

نkهاک ناولهپ اب نایبلاوُذ یا هنب ولهپ
نم راعشا و هعطق زو نابز نیز متشگ رازیب

وگم یزوریپ و رصن زج وگم یزیربت سمش زج
نم رارقا نادم نیا زج ،وگم یزوسلد و قشع زج
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 ۱۸۴۷ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

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 bُ جْلِع ای bا « :کی ره ار وت دیوگ یم هک

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

۷۸۹ تیب ،موس رتفد ،یونعم یونثم ،یولوم

نامسآ دهاوخب تریشٔ هرغ
ناگس قkخا هگنآ و ریش شقن


