درس رودکی
جلسه نخست و دوم
سهبًِ  ،پٌذی آسادٍار داد هزا
سهبًِ ،چَى ًگزی ،سزبِ سز ّوِ پٌذست
بِ رٍس ًیک کسبى ،گفت :تب تَ غن ًخَری
بسب کسب! کِ بِ رٍس تَ آرسٍهٌذست
سهبًِ گفت هزا :خطن خَیص دار ًگبُ
کزا سببى ًِ بِ بٌذست پبی دربٌذست
بِ سزای سپٌج هْوبى را
دل ًْبدى ّویطگی ًِ رٍاست
سیز خبک اًذرًٍت ببیذ خفت
گز چِ اکًٌَت خَاة بز دیببست
بب کسبى بَدًت چِ سَد کٌذ؟
کِ بِ گَر اًذرٍى ضذى تٌْبست
یبر تَ سیز خبک هَر ٍ هگس
چطن بگطب ،ببیي :کٌَى پیذاست
آى کِ سلفیي ٍ گیسَیت پیزاست
گز چِ دیٌبر یب درهص بْبست
چَى تزا دیذ سردگًَِ ضذُ
سزد گزدد دلصً ًِ ،ببیٌبست
ایي جْبى پبک خَاة کزدار است
آى ضٌبسذ کِ دلص بیذار است
ًیکی اٍ بِ جبیگبُ بذ است
ضبدی اٍ بِ جبی تیوبر است

چِ ًطیٌی بذیي جْبى ّوَار؟
کِ ّوِ کبر اٍ ًِ ّوَار است
کٌص اٍ ًِ خَة ٍ چْزش خَة
سضت کزدار ٍ خَة دیذار است
جْبى ایي است ٍ چًَیي بَد تب بَد
ٍ ّوچًَیي بَد ایٌٌذ ببرا
بِ یک گزدش بِ ضبٌّطبّی آرد
دّذ دیْین ٍ تبج ٍ گَضَارا
اس آى جبى تَ لختی خَى فسزدُ
سپزدُ سیز پبی اًذر سپبرا
سًذگبًی چِ کَتِ ٍ چِ دراس
ًِ بِ آخز بوزد ببیذ ببس؟
ّن بِ چٌبز گذار خَاّذ بَد
ایي رسي را ،اگز چِ ّست دراس
خَاّی اًذر عٌب ٍ ضذت سی
خَاّی اًذر اهبى بِ ًعوت ٍ ًبس
خَاّی اًذکتز اس جْبى بپذیز
خَاّی اس ری بگیز تب بِ طزاس
ایي ّوِ ببد ٍ بَد تَ خَاة است
خَاة را حکن ًی ،هگز بِ هجبس
ایي ّوِ رٍس هزگ یکسبًٌذ
ًطٌبسی س یک دگزضبى ببس
ًبس ،اگز خَة را سشاست بِ ضزط
ًسشد جش تَ را کزضوِ ٍ ًبس

هْتزاى جْبى ّوِ هزدًذ
هزگ را سز ّوِ فزٍ کزدًذ
سیز خبک اًذرٍى ضذًذ آًبى
کِ ّوِ کَضکّب بزآٍردًذ
اس ّشاراى ّشار ًعوت ٍ ًبس
ًِ بِ آخز بِ جش کفي بزدًذ؟
بَد اس ًعوت آى چِ پَضیذًذ
ٍ آى چِ دادًذ ٍ آى چِ را خَردًذ
هْز هفگي بزیي سزای سپٌج
کیي جْبى پبک ببسیی ًیزًج
ًیک اٍ را فسبًِ ٍاری ضَ
بذ اٍ را کوزت سخت بتٌج
آى صحي چوي ،کِ اس دم دی
گفتی :دم گزگ یب پلٌگ است
اکٌَى س بْبر هبًَی طبع
پزًقص ٍ ًگبر ّوچَ صًگ است
بز کطتی عوز تکیِ کن کي
کبیي ًیل ًطیوي ًٌْگ است
بب خزدٍهٌذ بیٍفب بَد ایي بخت
خَیطتي خَیص را بکَش تَ یک لخت
خَد خَر ٍ خَد دُ ،کجب ًبَد پطیوبى
ّز کِ بذاد ٍبخَرد اس آى چِ کِ بلفخت
چْبر چیش هز آسادُ را سغن بخزد:

تي درست ٍ خَی ًیک ٍ ًبم ًیک ٍ خزد
ّز آى کِ ایشدش ایي چْبر رٍسی کزد
سشد کِ ضبد سیذ جبٍداى ٍ غن ًخَرد
تب کی گَیی کِ :اّل گیتی
در ّستی ٍ ًیستی لئیوٌذ؟
چَى تَ طوع اس جْبى بزیذی
داًی کِ ّوِ جْبى کزیوٌذ

