قصیدۀ بهار
رودکی
آٔذ ثٟبر خزْ ثب رً٘  ٚثٛی عیت
ثب صذ ٞشار ٘شٞت  ٚآرایص عجیت
ضبیذ ؤ ٝزد پیز ثذیٗ ٌ ٝضٛد جٛاٖ
ٌیتی ثذیُ یبفت ضجبة اس پی ٔطیت
چزخ ثشرٌٛار یىی ِطىزی ثىزد
ِطىزش اثز تیز ٚ ٜثبد صجب ٘میت
٘فبط ثزق رٚضٗ  ٚتٙذرش عجُ سٖ
دیذْ ٞشار خیُ ٘ ٚذیذْ چٙیٗ ٟٔیت
آٖ اثز ثیٗ ،وٌ ٝزیذ چٔ ٖٛزد سٛوٛار
 ٚآٖ رعذ ثیٗ ،و٘ ٝبِذ چ ٖٛعبضك وئیت
خٛرضیذ را س اثز دٔذ رٚی ٌبٌٜبٜ
چ٘ ٛبٖ حصبریی ،وٌ ٝذر دارد اس رلیت
یه چٙذ رٚسٌبر ،جٟبٖ دردٔٙذ ثٛد
ث ٝضذ ،و ٝیبفت ثٛی سٕٗ ثبد را عجیت
ثبراٖ ٔطىجٛی ثجبریذ ٘ ٛثٛ٘ ٝ
ٚس ثزي ثز وطیذ یىی حّ ٔٝلطیت
وٙجی و ٝثزف پیص ٕٞی داضت ٌُ ٌزفت
ٞز ج ٛیىی و ٝخطه ٕٞی ثٛد ضذ رعیت
تٙذر ٔیبٖ دضت ٕٞی ثبد ثزدٔذ
ثزق اس ٔیبٖ اثز ٕٞی ثزوطذ لضیت
الِٔ ٝیبٖ وطت ثخٙذد ٕٞی س دٚر
چ ٖٛپٙج ٔٝعزٚس ث ٝحّٙب ضذ ٜخضیت
ثّجُ ٕٞی ثخٛا٘ذ در ضبخسبر ثیذ
سبر اس درخت سزٔ ٚز ٚرا ضذٔ ٜجیت
صّصُ ث ٝسز  ٚثٗ ثز ،ثب ٘غٕ ٔٝوٟٗ

ثّجُ ث ٝضبخ ٌُ ثز ،ثب ِحٙه غزیت
او ٖٛٙخٛریذ ثبد ٚ ٜاو ٖٛٙسییذ ضبد
وبو ٖٛٙثزد ٘صیت حجیت اس ثز حجیت
سبلی ٌشیٗ  ٚثبدٔ ٚ ٜی خٛر ث ٝثبً٘ سیز
وش وطت سبر ٘بِذ  ٚاس ثبغ عٙذِیت
ٞز چٙذ ٘ٛثٟبر جٟبٖ است ث ٝچطٓ خٛة
دیذار خٛاج ٝخٛة تز ،آٖ ٟٔتز حسیت
ضیت ت ٛثب فزاس ٚفزاس ت ٛثب ٘طیت
فزس٘ذ آدٔی ث ٝت ٛا٘ذر ث ٝضیت  ٚتیت
دیذی ت ٛریژ  ٚوبْ ثذ ٚا٘ذر ٖٚثسی
ثبریذ وبٖ ٔغزة ثٛدی ث ٝفز  ٚسیت

قصیدۀ مادر می
رودکی
ٔبدر ٔی را ثىزد ثبیذ لزثبٖ
ثچۀ ا ٚرا ٌزفت  ٚوزد ث ٝس٘ذاٖ
ثچۀ ا ٚرا اسٌ ٚزفت ٘ذا٘ی
تبش ٘ىٛثی ٘خست  ٚس٘ ٚىطی جبٖ
جش و٘ ٝجبضذ حالَ دٚر ثىزدٖ
ثچۀ وٛچه س ضیز ٔبدر  ٚپستبٖ
تب ٘خٛرد ضیز ٞفت ٔ ٝث ٝتٕبٔی
اس سز اردیجٟطت تب ثٗ آثبٖ
آٖ ٌ ٝضبیذ س رٚی دیٗ  ٚر ٜداد
ثچ ٝث ٝس٘ذاٖ تٔ ٚ ًٙبدر لزثبٖ
چ ٖٛثسپبری ث ٝحجس ثچۀ ا ٚرا
ٞفت ضجبرٚس خیزٔ ٜب٘ذ  ٚحیزاٖ
ثبس چ ٛآیذ ثٛٞ ٝش  ٚحبَ ثجیٙذ

جٛش ثز آرد ،ثٙبِذ اس دَ سٛساٖ
ٌب ٜسثز سیز ٌزدد اس غٓ  ٌٝ ٚثبس
سیز سثزٕٞ ،چٙبٖ س ا٘ذ ٜجٛضبٖ
سر ثز آتص وجب ثخٛاٞی پبِٛد
جٛضذِ ،یىٗ س غٓ ٘جٛضذ چٙذاٖ
ثبس ث ٝوزدار اضتزی و ٝثٛد ٔست
وفه ثز آرد س خطٓ  ٚرا٘ذ سّغبٖ
ٔزد حزس وفهٞبش پبن ثٍیزد
تب ثطٛد تیزٌیص ٌ ٚزدد رخطبٖ
آخز وبراْ ٌیزد ٘ ٚچخذ تیش
درش وٙذ استٛار ٔزد ٍٟ٘جبٖ
چ ٖٛثٙطیٙذ تٕبْ  ٚصبفی ٌزدد
ٌ٘ٛۀ یبلٛت سزخ ٌیزد ٔ ٚزجبٖ
چٙذ اس ٚسزخ چ ٖٛعمیك یٕب٘ی
چٙذ اسِ ٚعُ چٍ٘ ٖٛیٗ ثذخطبٖ
ٚرش ثجٛییٌٕ ،بٖ ثزی و ٌُ ٝسزخ
ثٛی ثذ ٚداد ٔ ٚطه  ٚعٙجز ثب ثبٖ
 ٓٞث ٝخٓ ا٘ذر ٕٞی ٌذاسد چ٘ٛیٗ
تب ثٛ٘ ٌٝ ٝثٟبر ٘ ٚیٕۀ ٘یسبٖ
آٖ ٌ ٝاٌز ٘یٓ ضت درش ثٍطبیی
چطٕۀ خٛرضیذ را ثجیٙی تبثبٖ
ٚر ث ٝثّٛر ا٘ذر ٖٚثجیٙی ٌٛیی:
ٌٞٛز سزخست ث ٝوف ٔٛسی عٕزاٖ
سفت ضٛد رادٔزد  ٚسست دالٚر
ٌز ثچطذ سٚی  ٚرٚی سرد ٌّستبٖ
ٚا٘ه ث ٝضبدی یىی لذح ثخٛرد سٚی
ر٘ج ٘جیٙذ اس آٖ فزاس  ٝ٘ ٚاحشاٖ
ا٘ذ ٜد ٜسبِ ٝرا ث ٝعٙج ٝثزا٘ذ

ضبدی ٘ ٛرا س ری ثیبرد  ٚعٕبٖ
ثب ٔی چ٘ٛیٗ و ٝسبِخٛرد ٜثٛد چٙذ
جبٔ ٝثىزد ٜفزاس پٙج ٝخّمبٖ
ٔجّس ثبیذ ثسبختّٔ ،ٝىب٘ٝ
اس ٌُ  ٚاس یبسٕیٗ  ٚخیزی اِٛاٖ
٘عٕت فزدٚس ٌستزیذ ٜس ٞز سٛ
سبخت ٝوبری و ٝوس ٘سبسد چ٘ٛبٖ
جبٔۀ سریٗ  ٚفزشٞبی ٘ ٛآییٗ
ضٟز ٜریبحیٗ  ٚتختٞبی فزاٚاٖ
ثزثظ عیسی ِٖٞٛ ٚبی فؤادی
چٔ ًٙذن ٘یز ٘ ٚبی چبثه جب٘بٖ
یه صف ٔیزاٖ  ٚثّعٕی ثٙطستٝ
یه صف حزاٖ  ٚپیز صبِح دٞمبٖ
خسز ٚثز تخت پیطٍب٘ ٜطستٝ
ضبّٛٔ ٜن جٟبٖ ،أیز خزاسبٖ
تزن ٞشاراٖ ث ٝپبی پیص صف ا٘ذر
ٞز یه چٔ ٖٛب ٜثز دٞ ٚفت ٝدرفطبٖ
ٞز یه ثز سز ثسبن ٔٛرد ٟ٘بدٜ
رٚش ٔی سزخ  ٚسِف  ٚجعذش ریحبٖ
ثبد ٜدٙٞذ ٜثتی ثذیع س خٛثبٖ
ثچۀ خبت ٖٛتزن  ٚثچۀ خبلبٖ
چ٘ٛص ثٍزدد ٘جیذ چٙذ ث ٝضبدی
ضب ٜجٟبٖ ضبدٔبٖ  ٚخزْ  ٚخٙذاٖ
اس وف تزوی سیب ٜچطٓ پزیزٚی
لبٔت چ ٖٛسز ٚ ٚسِفىب٘ص چٌٛبٖ
ساٖ ٔی خٛضجٛی سبغزی ثستب٘ذ
یبد وٙذ رٚی ضٟزیبر سجستبٖ

