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  تقریظ

طور که در خانۀ  همان. شود رامایانا، صحیفۀ مقدس هندوان شمرده می
هر ایرانی، یک مجلد از دیوان حافظ وجود دارد، خانۀ هیچ هندو مسلکی 

را در آن  نتوان کتاب رامایانا، یا نقش و نگاري از این اسطوره نیست که
و  منزلۀ اثري آسمانی این کتاب براي هندوها، هم به. مشاهده کرد

س محسوب است و هم اثري ادبی و عاشقانه و در عین حال اخالقی، مقد
که بیانگر تاریخ و تمدن هند باستان است و دربردارندة شکوه 

  .هاي این دیار در هزاران سال پیش حماسه
پتی از این شاهکار، خود  ا مسیح پانیترجمۀ منظوم فارسی ملّ

ویژه  هۀ ادبی جهان، بجامع فی بهشاهکار دیگري است که شایستۀ معرّ
لی که آقاي دکتر با وجود مقدمۀ پربار و مفص. فارسی زبانان است

نو، بر کتاب  عبدالحمید ضیایی، رئیس خانه فرهنگ ایران در دهلی
  .مقدمۀ من نیست اند، نیازي به نوشته

هاي  که باید بگویم؛ سال ا اینسخنی براي گفتن نمانده است الّ
هشتاد  فراوانی بر من گذشته است و تا االن که در آستانۀ ورود به

 باید عمیقاً فی و نشر این نسخه در دلم مانده بود وام، آرزوي معرّ سالگی
، با رویی ایشان که علیرغم مشغلۀ سنگین اداريسپاسگزاري کنم از 

را  گشاده، پیشنهاد تصحیح و توضیح عبارات و اصطالحات دشوار آن
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پایان  خوبی به با تالشی مثال زدنی، این کار را به رفته و انصافاًپذی
  .اند رسانده

ی ارزشمند بتواند دوباره یاد و امیدوارم که چاپ این نسخۀ خطّ
ه را زنده و ت زبان فارسی در شبه قارخاطرات روزگار شکوه و عزّ

  .یادآوري نماید

  د یونس جعفريد محمسی پروفسور
  هندـ  شگاه دهلیاستاد بازنشسته دان
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مرا  ،کوشم که از عشق درگذرم، عشق یهرچند که م
غالب  ن همه، اویو با ا دارد یخود م فته و سرگردانِیش
  د؟یتوانم کوش یبا عشق ک …شود و من مغلوب یم

  )عین القضات همدانی(
  مقدمه

، چیزي جز غمِ پرورِ ارباب معرفت جان ۀتوان گفت که قص می یقین به
ا ما ،یک قصه بیش نیست دوه شیرین،قول حافظ، این ان به و تنیسعشق 

ي ها در گریه گاه :، بازگفته شده استبا صد زبان و هزار گونه روایت
، گاه در فرهاد در کوه بیستون ۀ، گاه در صداي تیشمجنون بر مزار لیلی

قلم عین القضات  ۀوضوي خون منصور حالج بر بلند چلیپا و گاه در گری
  …وید و ابوسعید بایز ،گاهی در رقص سماعِو بیهقی
 که این ،توانم گفت می طنزآمیز و صدق آلودي که سخنِ تر کوتاه

برخالف نگاه  روایت هنوز و همیشه است که ابر فراروایت یا ، تنهاعشق
 ،نسبیت فرهنگی اصولی از قبیل هیچ گاه مشمولِ ،ها پسامدرنیست
  !شود نمی …واثبات پذیري  ابطال پذیري،

، عطر گشوده است نیز در اوراق کهن خود اکتابی که پیش چشمان شم
و هند را پنهان کرده  آریاییِ شکوهمند دلدادگانِ هايِ انگیز عشقبازي دل

خوانده  براي گفته نشدن و کهاست، و شعرهایی ها حرف واگویۀمشتاق 
در ادبیات هند  2سیتاو  1عشق رام داستانِ .اند و آفریده شده نشدن، سروده

                                                   
ودا،  گیدر ر. است شنویهندو و اوتار و میراماچندرا از پادشاهان قد ای ،राम: سانسکریت:(راما  .1

.کار رفته است به یکیتار یمعن راما به
هندوان او را . هندو است نیدر آئ شنویوتار واَ نیازدهمیراما،  همسرِ ،)सीता:تیسانسکر(: تایس  .2

بر  تایاست، که با نام س یشاکت ياز نمودها یکی ،یاوتار لکشم تا،یس. دانند یزنان م يبرا يا نمونه
.فرود آمد نیزم
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دارد که لیلی و مجنون در ادب عرب و فرهاد و همان قدر ارج و شهرت 
یابیم که اشتهار  می ، دراگر بیشتر دقیق شویم حتی. پارسیادب  شیرین در

 ر از همتایان ایرانی و عربی خویشبسی بیشت ،1)رامایانا( هاین قص و ارزشِ
مرهون خویشاوندي و پیوند  مدیون و ،تبخش عظیمی از این اهمی .است

عاشقانه با ساختار و بافت دینی و مذهبی هندوییسم در  ۀعاساطیري این واق
جاي  به هم -مثابه سنت به –دین  ،اگر بگوییم که در هند .ه استشبه قار

 اسطوره و حماسه و دیگر ژانرها و جاي فرهنگ و به فلسفه نشسته است هم
  .ایم بیراهه نرفته به خیلی ،…انواع ادبی و اجتماعی

آن هم از نوع (ي دینی که چندان با عشق ها تبرخالف برخی از سنّ
سرشار از  ،اند، هندوییسم خوبی نداشته ۀمیان )قابل درك آن محسوس و

هند را هم که خود . ایزدبانوهاي متنوع است خدایان و ۀاساطیر عاشقان
سه میلیون خداي شناسنامه دار و معلوم دانید که در حدود  می بهتر از من

که  ،منموخودشان معبدي دارند و پیروانی  ايدارد که هر کدام بر !الحال
 !کنند می خدایان خود را ستایش و پرستش ،با رقص و شادي و موسیقی

حماسی هند عاشقانه و  ،ي دینیها هر چه در اسطوره که نیتر اجالب ۀنکت
خبري از تراژدي و سوگ و  –هاي ایرانی و یونانی برخالف تمدن -بگردید 

در ) Happy End( نام پایان خوش به امروزه ماتم نیست و همان چیزي که
  !هم قابل مشاهده است ها در اسطوره ،بینیم می ي هنديها فیلم

رام و  ۀعاشقان ةمخاطب این کتاب با حال و هواي اسطور که براي این
زبان  به اندکی توضیحات را ناگزیر باید نیوشیدنِ به ،سیتا بهتر آشنا شود

  .ایان هند تحمل کنددر باره سلسله مراتب خد ،ساده

                                                   
रामायण(.: سانسکریت(: رامایانا  .1
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  دربارة خدایانِ هند
و براي هر  اند هر یک از خدایان هند نمایندة یک عنصر یا جزئی از حیات

 ؛2؛ الهۀ هنر و گانیش1لکشمی .تالش و هر عملی یک خدا وجود دارد
عهد و  الهۀ میترا؛ میثره یا .رود می شمار به الهۀ تجارت و کانون خانواده
این یکی در فارسی (؛ خداي خورشید 3ریاپیمان و عاشقی است و سو

 شمرده) شکل هور و خور درآمده به خودمان با کمی جرح و تعدیل
نا؛ خداي و؛ خداي رعد و باران است و وار4ایندراایندره یا  .شود می

پوشان یا  .؛ خداي جادوي سخن و کالم است5و ساویتري ها اقیانوس

                                                   
ल:تیسانسکر( یمهاالکشم ای یالکشم  .1 मी (هندو  نیدر آئ یروزبختیو پ يتوانگر يزدبانویا

 نیهم به. اند کرده ریاست، تصو ستادهیا یآب لوفریگل ن يکه بر رو یزنشکل  را به یالکشم. است
 است شنویاو همسر و. خوانند می زین) دوست دارد را لوفریکه ن یکس(اینام پادماپر او را به ل،یدل

.شود مورد ستایش و پرستش هندوها واقع می یوالیکه در جشن د
هوش  یمعن به - از دو کلمه گا یبیترک توان ینام او را م. است یپارواتو  وایفرزند ش نیولا: گانش  .2

مفهوم عقل دانست به - و نه.  
 زدیا یتیاد يو شو ابایپسر کاس د،یبزرگ پروردگار خورش ییروشنا ای)  सूय: سانسکریت( ایسور. 3

کنند یم ریتصو نیو دستان زر سوانیرا با گ ایسور زدیا. هندو است نیآئ

इ: تیسانسکر(اندرای  .4 इं  (گیاز کتاب ر یفصل. است ییسمآب و جنگ در هندو يخدا 
 یکامال، ربوس، رسابا، و وال ذوسا،ی، مانتایو پدر ارجونا، ج یندرانیاو همسر ا. نام اوست ودا به
ند ا دانسته یرانیا - هندو انیاز خدا یکاو را ی.است آمده نام او  زین نکرد،ید یدر متن زرتشت. است

.جنگاور بوده است ٔو طبقه يجنگاور يکه خدا
خاصیت و نیروى حیات بخش  معنى برانگیزنده، تحریک کننده و جذاب، ناظر به به :ساویتري  .5

او اختصاص  در ریگ ودا یازده سرود که از مشهورترین سرودهاى ودایى است به. خورشید است
ترین خدایان ودایى است که همواره مورد او یکى از قدیمى . بار ذکر او آمده است 170دارد و 

کنند می هاى صبحگاهى او را ستایش خطاب بوده و اکنون نیز برهمنان در نیایش
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وند قدرت و عظمت، و نیز خدا ؛2؛ الهۀ رزق و روزي است و شاکرا1پوسان
دیائوس؛  .؛ تجلیگاه و خدایگانِ اخالق و کردار نیک است3یواسواتو

جوان  صورت زنی به که -و اوشاس خداي آسمانها و یا پدر آسمانی است
  .الهۀ سپیده دمان و سحرگاهان است - و زیبا وصف شده

 تا یادم نرفته بگویم که این خداوند آخري در عین حال، خواهر شب،
  .رود می شمار به خورشید و دختر آسمان هم همسر یا معشوقۀ

 ا یادمان نرود که عالوه بر همۀ اینها،ام. خوب بس است اسم خدایان
هم در هندوییسم وجود دارد که فلسفۀ نظام  یک تثلیث خیلی مهم

: سه ضلع این مثلث عبارتند از .دهد می هستیِ این آیین را تشکیل
ه وظایف این خدایان، خیلی صریح و دقیق البتّ .ویشنو، برهما و شیوا

                                                   
عصر شبانى و دامپرورى و مظهر  زدانیمعناى رونق دهنده و شکوفا کننده، در اصل از ا پوسان، به  .1

ت محافظت از گله و رمه سبب صف به شتریپوسان ب. است دیجنبه بارورى و برکت بخشى خورش
را از  یکره خاك است و جوامع انسان ياو در اصل، محافظ انسان ها در رو. است افتهیشهرت 

گم شده را  واناتیو ح ایکند و اش می تیاو انسان ها را در جاده ها هدا. دارد می وظمحف بیآس
. کنند می طند او را عبادتمقوله در ارتبا نیکه با ا یرو، جادوگران و ساحران نیاز ا. ابدی یبازم

.دارند می مرتبط زین یزيخدا را با ازدواج و حاصلخ نیا
صفات فاتحان موصوف  به نماد روح قهرمانی و شجاعت در میان جنگاوران وسکرا، : شاکرا  .2

کارهاي  شود و به می خود نوشد و از خود بی می »سومه«دایم » وداها«از این روست که در . است
او شخصیت شگفت انگیز و اسرارآمیزى دارد و حامل نیزه، درفش و سیخ . پردازد می متهورانه

شناسد و  او راههاى آسمانى را مى. کند و محافظ راههاست ها را حمایت و هدایت مى گله. است
 120اوست و نام او  به سرود خطاب 8در ریگ ودا . کند می منزلگاه پدران راهنمایى به مردگان را

ایندره و سومه یاد شده استبار، و گاه با 

. شود می نازل نیاو بر زم قیاز طر اکانینظارت دارد و عقل و خرد ن اکانیبر اعمال ن :ویواسوات  .3
خدا  نیهر حال،ا به .مردگان، خوانده شده است يواد يخدا ،»امهی«خدا پدر  نیودا، ا گیدر ر
.ستخاص برخوردار ا یو مرتبت گاهیاز جا ییودا نییآ دگاهیدر د
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هندو، نیز دربارة  يو گاه در بین خود علما است تفکیک و تعیین نشده
مثال در عین حال  .آید می شرح وظایف این خدایان، اختالف نظر پیش

که معتقدند ویشنو، خداي محافظ کاینات و نیروي محاط و مسلط و 
منشأ ظهور هستی است، در همان نیروي پیوند دهندة اجزاي عالم و 

! برهما یا شیوا هم تفویض شده است به حال بعضی از این وظایف
را خداي  بخصوص در علم االساطیر متأخر هندوییسم که برهما

ویشنو را خداي محافظ و  آفرینشگر، شیوا را خداي نابود کننده و
فقط  ،رهماکه ب اند گونه قضیه را فیصله داده شمارند و این می نگهدارنده

عهده داشته و سپس ویشنو تکیه گاه و  به نقش آفرینش نخستین را
و برهما از آن روزگار تاکنون، دوران  است متصل کنندة اجزاي عالم بوده

ه من البتّ. چرخد می و هستی بر مدار ویشنو 1گذرانَد می بازنشستگی را
 چون! کمی گیج شدم و دقیقا متوجه نشدم ربط برهما و ویشنو را 

براساس بعضی تفسیرها از هندوییسم، برهما هم یکی از آفریدگان 
ي قدیم آمده؛ ویشنو ها و آن طور که در اسطوره رود می شمار  به ویشنو

 2مشغول تخیل دربارة باز آفرینی و پیدایش کائنات بود که گل نیلوفري
                                                   

این تعبیر از برهما، چه شباهت عجیبی دارد با تصویر خدا در بعضی از نحله هاي فلسفۀ مدرن   .1
معمار بازنشسته عالم   پوش و سپس رخنه  و فاعل  طبیعی  علل  موقت  بدلکه خدا را نخست،  

!تلقی کرده و اندك اندك خواهان عزل و اخراج وي شدند
هاي تخت جمشید  حجاري شرق باستان نقش بارزي داشته است ازگل نیلوفر ونماد آن در دنیاي   .2

در فرهنگ بودایی . شود هاي طاق بستان ارتباط شگفت انگیزي با این گل دیده می تا کنده کاري
بینیم که در یک  گاهی بودا را می .شود می صورت شعله صادره از نیلوفر تصویر ظهور بودا به

ی نیلوفر تا حد زیادي در  .ستتخت نشسته ا نیلوفر کامال شکفته به درحقیقت درتعلیمات بودای
طبیعه وارد می در معابد بودایی نیلوفر نقش مهمی دارد و جزو هشت عالمت .شود قلمرو ماوراء ال

این دلیل که از آبهاي آلوده بیرون  نیلوفر نماد نجابت است به فرخندگی درکف پاي بودا است
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 بعد ویشنو وداها را. از ناف وي رویید و برهما از همان گل زاده شد
شیوا هم در الهیات . هما الهام کرد تا دوباره جهان را بیافریندبر به

هندویی خداوند سکوت مطلق، سیاهی و سرزمین عدم است و آفریدگارِ 
  .رهایی نابودي و
آیند،  میسختی از عهدة آن بر به کارهایی که هند پژوهان ازیکی 

 بندي ساده در یک تقسیم .بندي خدایان هند است تفکیک و تقسیم
خدایی که محدودیت . همن را سرورِ خدایان هندو دانستوان برت می

ی مطلق و اعال شود و نامیرایی و جاودانگ نمی زمان و مکان شامل حال او
برهما، ویشنو، (همن، سه تجلی داشته و در سه قالب بر. از اوصاف اوست

 و اوتارها ها بحث اینکه آیا این تجلی به .ظهور و بروز یافته است )شیوا
پردازم  ، نمیق دارند یا زمان خطی و مادي خودمانزمان اساطیري تعلّ هب

  .چون خود عالمان هندو هم نظریکسانی در این خصوص ندارند
ي متعدد ها هم تجلی) برهما، ویشنو، شیوا(هر کدام از این سه اوتار 

، اساس الهیات و ها و قالب ها که همین تجلی اند و عجیب و غریبی داشته
عنوان مثال ویشنو، نُه تجلی  به .دوییسم را تشکیل داده استاساطیر هن

 :و یک موعود خواهد داشت که این ده تجلی عبارتند از است داشته
 همین رامِ(دست  به شیر، کوتوله، رام تبر ،ماهی، الك پشت، گراز، انسان
حماسی رامایانا و داستان عاشقانه و  واي  خودمان که ماجراي اسطوره

کریشنا که مهمترین نماد  ،)نام وي ثبت شده است به یتاکهن رام و س
                                                                                                          

مده آوجود  فرهنگ هندي نیز،گل نیلوفر گلی است از خود به در .پذیرد آید، اما آلودگی را نمی می
 شوند که با نماد شکل نیلوفرهایی تصویر می چاکراها به. رود شمار می و نامیرا که نماد جهان به

لوتوس  .چرخند هنگامی که این مرکز چاکراها بیدار شوند، نیلوفرها باز شده و می. چرخ مرتبطند
 .هست نام یکی از حرکات یوگا نیز
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شک  بی کریشنا( عاشقی و خوشبختی و نیز زایل کنندة رنج و غم است
 ،اعتقاد هندوان به شود و می ترین خدا از بین خدایان هند شمرده محبوب

یادآوري نام کریشنا و جاري کردن آن بر زبان باعث پدیدآیی آرامش و 
عاشقانۀ  -داستان مذهبی .جان و رهایی از اندوه است نور و شادمانی در

 .رادا و کریشنا هم برگرفته از احوال و حیات این خداي هندوان است
ي موجود هم ها کریشنا با موسیقی هم پیوندي کهن دارد و در شمایل

بودا که بنا بر عقیدة  و نیز .)شود می همواره در حال نواختن فلوت دیده
 بوده و )کالی یوگا(ار دورة ظلمت و گناه و تباهی هندوان، نخستین اوت

  .شود می نوعی طغیان و شورش علیه هندوییسم تعبیر به آیین وي
آخرالزمانِ هندوییسم  نام دارد و موعود »کالکی«آخرین اوتار ویشنو، 

اوج خود برسد، خداوند در جسم  به است و هر گاه گناه و تباهی و اندوه
  .دنیا خواهد آمد به تکالکی، براي ترویج عدال
، شیواي خشمگین، جهان را فرو بلعیده، نابود 1بعد از ظهور کالکی

خواب  به که مار کیهانی است،» ششا«خواهد کرد و ویشنو بر چنبرة 
دوباره ویشنو بیدار  یفرومی رودو همه چیز، عینِ عدم خواهد شد، تا ک
افش زاده شود و روز شود، جهان را از نو در مایا تخیل نماید و برهما از ن

  …روزي از ،از نو
ویشنو است  ۀیا اوتارهاي دهگان ها رام یکی از تجلی ،که دیدیم چنان

ي دور تاکنون، ها از گذشته .و اهمیت بسزایی در تاریخ دینی هند دارد
 و اند را یک وجود واقعی دانسته» راما«شمار قابل توجهی از هندوها، 

                                                   
क :سانسکریت به(: کالکی  .1 क( .اصر کالی یوگبنا بر عقاید هندویی، ع )که بنا ) یا دوره انحطاط

.قبل از میالد مسیح شروع شده 3102ماه فوریه سال  18 و 17بر باورهاي هندویی از نیمه شب بین 
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اطره او، چندین جشن و مراسم برگزار براي گرامیداشت یاد و خ هنوز هم
را، » راوانا«و  م کامل خیر و خوبیرا تجس» راما« هندوها،. کنند می

این ترتیب، جنگ میان  به .نمایند م کامل شر و بدي تعبیر میتجس
خیر و شر تعبیر و تفسیر عنوان مبارزه و نبرد بین  به  را» راوانا«و » راما«

  .کنند می
، استمعروف ) Rama Navami( »رامانومی» به هک» راما«روز تولد 

، در اوایل ماه آگوست هر »راما«جشن تولد . ستها یکی از این مراسم
در این جشن، بیان ساده یا . شود سال در بیشتر مناطق هند برگزار می

و جنگش » راما«هایی از سرگذشت پر فراز و فرود و جذاب  هنري بخش
هاي مذهبی و  برپائی مراسم رقص. ردگی با اهریمن مورد توجه قرار می
  .است» راما«هاي گرامیداشت تولد  نواختن موزیک، از دیگر برنامه

مدت . است) Dusserah( »دسهره«یکی دیگر از این مراسم، جشن 
یاد ده روز جنگ سخت میان  به این جشن،. این جشن، ده روز است

ندن دعا و جشن و در نه روز اول، خوا. شود می برگزار» راوانا«و » راما«
کنند  در روز دهم، هندوها تالش می. گیرد پایکوبی مورد توجه قرار می

نمایش  به که پایان رزم این دو و غلبه خیر و نیکی بر بدي و شر را
براي این منظور، سه مجسمه بزرگ از اهریمن و برادر و . بگذارند

آتش  هب ، با»راما«فرزندش ساخته و پس از بیان رزم این سه تن با 
بر شر و بدي  ، غلبه خیر و نیکی»راما«کشیدن این سه مجسمه از طرف 

  .دارند را گرامی می
کنند،  برگزار می» راما«یاد  به هایی که هندوها یکی دیگر از جشن
یاد  به این جشن چهار روزه،. است) Diwali(جشن مشهور دیوالی 

تزئین چراغانی . شود می موطنش، در ماه نوامبر برگزار به »راما«بازگشت 
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مهمانی یکدیگر، و  به هدایا و رفتن تقدیمي نو، ها ، پوشیدن لباسها خانه
  .پایکوبی و دادن شیرینی، از جمله مراسم این جشن است

  داستان رام و سیتا ۀخالص
. ، نام یکی از پادشاهان کشور هند باستان بود)Dasartha(دشرتهه 

گش رام، دومین پسرش پسر بزر. دشرتهه چهار پسر از سه زن داشت
این . نام داشتند 1بهارات، سومین پسرش لکشمن و چهارمین شتروگهنه

چهار برادر، در مجلس بزمی که جنک پادشاه ودیهه براي انتخاب 
رام در . شوهري مناسب براي دخترش ترتیب داده بود شرکت جستند

 اي از گل را سیتا حلقه. مسابقه از میان شرکت کنندگان پیروز شد
و آن دو زندگی . عقد رام درآورد به سیتا را ،کنَج. گردن رام آویخت به

مشترکشان را با شادي تمام شروع کردند و مدتی درقصر دشترهه با 
سن کهولت رسید بر آن  به دشرتهه چون. سر بردند به یخرمی و شادمان

نام کایکیی  به جانشینی خود برگزیند، ولی همسر دوم وي به شد رام را
من قول  به نزد شوهرش رفت و گفت تو در گذشته، ر بهارت بودکه ماد

چون و چرا برآورده  بی دادي که هر گاه آرزویی در قلبم خطور کند آن را
کنی و اکنون آرزویم آن است که رام را از سلطنت برکنار کنی و بهارت 

دشرتهه از این سخن سخت ناراحت . جاي او بگماري به پسر من را
. کیی را از این فکر بازدارد، نتوانستیکوشش کرد تا کاگردید و هر چه 

. میلی تمام رام را نزد خود طلبید و ماجرا را براي او بازگو کرد بی آنگاه با
رام با بزرگ منشی و بلند نظري جایگزینی بهارت را که از نظر سنی 
. کوچک تر از رام بود پذیرفت و پدر را از این مخمصه عجیب نجات داد

                                                   
.اند هاي لچمهن و سترگن ذکر شده شکل در این منظومه، به  .1
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تصمیم گرفت همراه همسرش سیتا و برادرش لکشمن از  پس از آن
دشرتهه پس از عزیمت رام . اجودهیا خارج شود و در جنگل زندگی کنند

ه بیمار و رنجور گردید وو سیتا و لکشمن سخت متاثر شد و از غص 
  .دیري نپایید که بدرود حیات گفت

 هنگامی که پی ،که برادري جوانمرد و نیک سیرت بود 1بهارت
چگونگی پادشاهی خود برد بسیار اندوهگین شد و چون سلطنت را  به

درنگ رهسپار تبعیدگاه اي  دانست بدون لحظه حق برادر بزرگ تر می
پایتخت باز آورد و هنگامی که رام را یافت، از  به برادر بزرگ شد تا وي را

 ا رامام. تخت سلطنت بنشیند به اجودهیا مراجعت کند و به او خواست تا
خواست پدر  به او گفت وظیفه تو این است که به این امر تن در نداد و به

. بهارت داد به گردن نهی و آنگاه یک جفت کفش خود را از پا درآورد و
ي خود صرف نظر کردم ها منظورش این بود که همان طوري که از کفش

بهارت هنگامی که از نزد رام . تو بخشیدم به سلطنت را نیز تو دادم، به و
کفش رام را روي تخت سلطنت در زیر چتر پادشاهی نهاد و . از گشتب

 ،در آن وقت رام. کرد می نام رام حکومت به نشست و می خود نزدیک آن
برادر مهربانش در  ،و لکشمن )زن زیبا و وفادار خود(سیتا  همراه

 زاهدان چندي ها در آن جنگل. جنگلهاي دوردست عزلت گزیده بود
 1آشرام به یکی از ایشان بود و رام 2ودند و والمیکیعبادت مشغول ب به

                                                   
یاد او  رام، شخصیتی بسیار نیکو کار و فدارکار که نام سرزمین هند را در ابتدا بهبهارت برادر   .1

.بهارات گذاردند
वा: تیسانسکر به(:والمیکی  .2 मी क(  در  ییسرا چامه شگامیپ،در شمال هند الدیاز م شیپ 400در

 ای يکو ياد ،تیسانسکر به را انایراما یاثر حماس ٔندهیسرا والمیکی. بود تیسانسکر اتیادب
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کرد و والمیکی از حال و زندگی او و سیتا  والمیکی آمد و شد می
  .اطالعاتی کسب کرد

 ها تصمیم گرفت دیوها و راکشس برد، می سر به وقتی رام در جنگل
. را از آن نواحی براند و یا از بین ببرد و از این رو جمعی از آنها را کشت

 که امیر جزیره سیالن بود، »راون «به یکی از سران دیوها موسوم
صورت غزالی  به خونخواهی دیوها برخاست و با نیروي خود یک دیو را به

سیتا با  .سوي خلوتگاه رام روانه ساخت به زیبا و طالئی در آورد و آن را
ب رام آن غزال را تعقی. دیدن غزال از رام خواست تا آن را برایش بیاورد

کرد و از خلوتگاه خود خارج شد اما بعد از گذشت چند ساعت از او 
دنبال او رفت و سیتا در  به اصرار سیتا به لکشمن برادر رام. خبري نشد

شکل زاهدي وارد خلوتگاه رام  به در این هنگام راون. خلوتگاه تنها ماند
هر ش به زور در ارابه آسمان پیماي خویش سوار کرد و به شد و سیتا را

راون که دیوي با بیست و چهار سر بود بسیار . لنکا در جزیره سیالن برد
 رام کند ولی سیتا تا آخر عمر به خیانت به تالش کرد تا سیتا را وادار

  .رام وفادار ماند به
هنگامی که رام و لکشمن بازگشتند، سیتا را در خلوتگاه خود 

ندایی از آسمان شنید در آن میان . نیافتند و رام بسیار پریشان حال شد
رام براي نجات سیتا از . و راه آزادي سیتا جلوي پاي رام گذاشته شد

سردار بوزینگان پیمانی منعقد کرد و با یاري  )Sugriva(راون با سوگریوه 
راون  جنگ با ، بهسردار بوزینگان یا هنومن؛) Hanumat(او و هنومت 

                                                                                                          
پدر  ستوده و تیانسکرآوردن ساختار شعر س دیپد لحاظ  به را اوو  خوانند یشاعر م نینخست

.خوانند یم يشعر هند
.ی براي سکوت و مراقبه و عبادتمحلّ: آشرام  .1
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ي رام از دریا، پل در این جنگ میمونها براي عبور نیروها. پرداخت
وارد جزیره  آنوجود آوردند و نیروهاي رام از روي  به متحرکی روي دریا

 سیالن و پایتخت آن یعنی لنکا شدند و شهر را آتش زدند و سیتا را
 رام ابتدا سیتا را. شرحی که در کتاب رامایانا آمده آزاد ساختند به
شود سیتا مطمئن  خواست از پاکی و وفاداري گرمی نپذیرفت زیرا می به
  .کندگناهی او را ثابت  بی و

توجهی رام سخت ناراحت شد؛ از این رو آتشی  بی سیتا در لنکا از
اي گواه : روشن کرد و در جلو آتش با دستهاي بسته زانو زد و گفت

از یاد رام فارغ نشده است، تو اي  گونه که قلب من لحظه همان! جهانی
هاي آتش  یشتن را در میان زبانهآنگاه خو. نیز از من روي مگردان

کردند آتش مانند ستون  که تماشاچیان ناله و فریاد می انداخت و درحالی
او  به آنکه آسیبی بی بزرگی برخاست و سیتا را در آغوش رام افکند،
رام چون چنین دید . رسیده باشد و پاکی سیتا بر همگان روشن گشت

که سیتا پاکدامن است  دانستم سیتا را در آغوش گرفت و گفت من می
  .ولی خواستم که بر همه جهانیان پاکی او ثابت و روشن شود

زندگی خود ادامه  به اجودهیا بازگشتند و به آنگاه رام و سیتا از لنکا
ظن رام را  جگزاري رام حسودان و جاسوسان سوءدادند ولی پس از تا

 سان رامیکی از جاسو. برانگیختند و موجب شدند رام سیتا را رها کند
 او خبر داد که مردي که زنش خانه شوهر را ترك و قهر کرده بود به
 من مانند رام نیستم که با زنی که خانه شوهر اطرافیانش گفته است که به

ار آشفته و یرام از شنیدن این حرفها بس. را ترك کرده دوباره زندگی کنم
رو  از این. گویند ناراحت شد که مردم شهر در مورد او چنین سخنانی می

لکشمن . دو در بیابانهاي دور رها کن دخواست که سیتا را ببر لکشمناز 
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 هرچه کوشید نتوانست رام را از تصمیم خود منصرف کند و ناگزیر دستور
ترتیبی که در رامایانا ذکر شده است سیتا  به برادر بزرگتر را گردن نهاد و
  .اجودهیا بازگشت به ساخت و خود را که باردار بود در بیابان رها

سیتا با سرگردانی و ناراحتی تمام در جستجوي سر پناهی بود و 
والمیکی او را . آشرم والمیکی رسید و در آنجا سکونت گزید به سرانجام

سیتا بعد از مدتی در آنجا وضع . دلداري داد و از وي پرستاري نمود
مادرشان م نزد اپسرها در آشر. دنیا آورد به حمل کرد و دو پسر دوقلو

آنان علم، ادب، دانش جنگاوري و کمانداري آموخت  به بودند و والمیکی
اجودهیا نزد رام رفتند و رام آنان را  به پانزده سالگی رسیدند به و وقتی

سیتا . اجودهیا طلبید به فرزندي قبول کرد و سیتا را نیز به شناخت و
اش از مادر خود  اندوهگین و آزرده بود و دوباره براي اثبات پاکی بسیار

در آن هنگام زمین دهان . خواست تا پاکی او را گواهی کند 1)زمین(
رام . همان جا بازگشت به کرد و او از همان جایی که آمده بود باز

 درهنگامی که این ماجرا را دید، بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت 
از پی سیتا  او بپیوندد و بدین ترتیب رام به دنبال سیتا بگردد و بهآسمان 

  .پایان رسید به رفت و عمرش
  .ي مختلف موجود متفاوت استها ه پایان داستان در روایتالبتّ

  ي رامایاناها ویژگی
اغراق  اسخن در باب اوصاف ممتاز رامایانا درازدامن و فراوان است ام

با مطالعه و  .است نخواهد بود اگر بگوییم که ایجاز، ویژگی ممتاز رامایانا
 ویژگیتوان دریافت که مهمترین  ر شاهکارهاي جهانی میبررسی د

                                                   
.وجود آمد ههاي موجود، سیتا در هنگام شخم زدن از میان شیارهاي خاك برخاست و ب براساس داستان  .1
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حجم عظیم مطالب و در بسیاري موارد اطناب بوده  ،متون ادبی کهن
خورد که در تقابل  چشم می به آثاري موجز هم ها ا در میان آنام. است

برخالف اشعار . کوچک و نورانی هستنداي  چونان روزنه ،با سایر آثار
در کمال ایجاز خلق شده  »رامایانا« ، افسانه»ادیسه«و  1»ایلیاد«حماسی 

ها و اشعار  تواند با تمامی افسانه و در عین حال که موجز است، می
بعضی اشعار این مجموعه داراي یک واژه . حماسی حجیم مقابله کند

خالق این اثر توانسته با استفاده از چند واژه، اثري در قد . پرمفهوم است
بهترین و زیباترین شعري که در این  .ل خلق کندو قواره یک شعر کام

. 2“ال پیناتاپیا مامی ها”: اثر وجود دارد، از یک واژه تشکیل شده است
این  به نگرند، چشمان یکدیگر می به :مفهوم کلی این واژه چنین است

که هر دو قصد انجام دهد امید که دیگري پا پیش نهد و کاري را 
  .شدانجام نخواهد وقت  انجامش را دارند و هیچ

ویژگی ممتاز و شاخص دیگر رامایانا، وجود کارکردهاي عمیق 
انگیزي که در اکثر  ي دلها یکی از صحنه .انسانی در این حماسه است

 آثار حماسی جهان وجود دارد این است که شادمانی پیروزي پایانی، که
 داستان را در ،طور معمول نتیجۀ پی ساخت حماسه است و خواننده به

طور  به ماند و راوي می کند، ناگفته انتظار چنین پیروزیی دنبال می
این صحنه کارکردي . کند مشخص، سوگواري قهرمان کشته را روایت می

                                                   
سرودة  _پس از حماسه سومري گیل گمش - ومین حماسه کهن جهاند :و اودیسه ایلیاد  .1

) سرود(بخش 24ایلیاد بر. رسد حدود هشتصد سال پیش از میالد می به هومراست که قدمت آنها
است که ده ) شهري در آسیاي صغیر یا ترکیه امروز (است و موضوع جنگ مردم یونان با تروا 

  .سال طول کشید
2. mami ha ala pina tapi. 
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تواند از پیروزي قهرمان  می راحتی به خواننده که به انسانی دارد و عمیقاً
ا ام مطلوب،کند که پیروزي گرچه  می خودي سرمست بشود، یادآوري

تواند با شادي مرگ رقیب با انسان کاري کند که  ناك است؛ زیرا میخطر
  .انسانیت را از یاد ببرد

جاي  بهدست رستم،  بهپس از مرگ اسفندیار فردوسی،  شاهنامۀ رد
 پیروزي، داستان تغییر مسیر یافته و رستم پیروزمند را رها کرده شاديِ

رود و سوگواري مادر  یم ایران به دنبال تابوت و گرز سرنگون اسفندیار به
رسد  کاخ گشتاسپ می به پیکر او که. کشد روایت می به و خواهران او را

دور تابوت  به کتایون و خواهران اسفندیار موي کَنان و مویه کُنان
را  ها گیرد و آن می پشوتن نیز گریبان گشتاسپ و جاماسپ را. ریزند می

ی شعر در اینجا باید ساخت زبان. کند جانیان اصلی این قتل اعالم می
همراه با » او«و » ي«مصوتهاي بلند . سنگین باشد و چنین نیز هست

با قدرت تمام » دال«و  »ت« ،»ك« ،»گ«ي انسدادي چونها صامت
وزنی  به ي عروضی اش، بدلها وزن رزمی متقارب را، بدون تغییر میزان

  :کنند می سنگین و سوزناك براي بیان سوگ
ــابوت کــرد آه   ــز ت ــی نغ   نــینیک
ــه   ــن ب ــک روي آه ــدود ی ــر بین   قی

  راه پشـوتن همــی رفـت گریــان بــه  
  زنـــان از پشــــوتن درآویختنــــد 
ــابوت را برگشــاي  ــد ت ــن بن ــه ای   ک
ـان    ـان زنـ ــد میـ ــی ش ــوتن غم   پش

ــه ــز   ب ــوهان تی ــت س ــران گف   آهنگ

ــین    ـاي چ ــی ز دیبـ ــترد فرش   بگس
ــر مشــک و عبیــر    …پراگنـد بــر قی

  پـس پشــت تــابوت و اســپ ســیاه 
ــد    همـی خــون ز مژگــان فروریختن
ــار مــا را نمــاي    تــن خســته یــک ب
ـازو کنــان    ـان و گوشـت از دو ب   خروش
ــتخیز  ــون رسـ ــد کنـ ــد کامـ   بیاریـ
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ـاز کــرد       ســر تنــگ تــابوت را بـ
  چو مادرش با خـواهران روي شـاه  
ــال و بــرش    ــر مهــر ی ــودند پ   بس
  دکــزو شــاه را روز برگشــته بــو   

  جنـگ  کزین پس کرا بـرد خـواهی بـه   
ــه ــد   ب ــدر آویختن ــالش همــی ان   ی
ــه ــپاه   ب ــد خــروش س ــدر آم ــر ان   اب

  خروشید و دیـدش، نبـردش نمـاز   
ــه ـان  ب ــر سرکشـ ــت اي س   آواز گف

ـا تـن خـویش بـد         اي کــردهازیـن ب
  ز تــو دور شــد فــره و بخــردي   

  تـو شکسته شد ایـن نـامور پشـت    
  

ــه ــرد   ب ــاز ک ــه آغ ــی موی ــوي یک   ن
ــیاه  ــش س ــد ری ــک دیدن ــر از مش   پ

  شکتایون همی ریخت خاك از بـر 
ــه ــود ب ــته ب ــر، پشــت او گش   آورد ب

ــه   چنــگ نهنــگ کــرا داد خــواهی ب
ــد ــارکش ریختن   همــی خــاك بــر ت

  ایـــوان شـــاه پشـــوتن بیامـــد بـــه
ــه  ــد ب ــراز   بیام ــک تخــتش ف   نزدی

  ز برگشــتن بختـــت آمـــد نشـــان 
ــران بـــرآورده   ــهر ایـ   اي دم از شـ

ـاد  ــو بــ ــابی تـ ــزدي  بیـ ــره ایـ   افـ
  د بـاد در مشـت تـو   کزین پـس بـو  

  

) Rama(این دست دارد؛ مرکز شعر، نبرد راما رامایانا نیز پایانی از 
از ) Sita(بعد از پیروزي راما، او و معشوقش سیتا ). Ravana(است با راوانا 

سیتا مشخصا از . برند دردي بزرگ، که دالیلی پیچیده دارد، رنج می
راما هم در . کند می زمین نیز چنین. خواهد که او را ببلعد می زمین

فراروي  ۀهر دو این رویدادها نمایانگر لحظ. دشو می غرقاي  رودخانه
موضوع  به اما در هر دو مورد. نیرویی آسمانی است به روحانی و پیوستن

شاید این خود دلیلی بوده براي بازخوانی . شود می خودکشی نیز اشاره
اش با  از متن و تغییري که در پایان نمایشنامه )Bhavabhuti(باهاوابوتی 

در این کار، باهاوابوتی، . است داده) Uttararamacharita(یتا نام اوتاراراماچار
پرد،  می اي رودخانه به دهد که براي خودکشی ناموفق می سیتا را نشان
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  .شود می طور مبهم در متن اصلی والمیکی یافت به ترکیبی از آنچه
آن  ۀقی بسیار ارزشمندي است که مطالعرامایانا واجد نکات اخال

 ۀي دینی خاص قهرمانان روایت، مایها دین و گرایش تواند فارغ از می
 ۀي پنهان در مرکز و هستها درك و دریافت پیام. عبرت و تحول گردد

ي الفاظ و حجاب ها مستلزم سلوکی صادقانه و عبور از پرده ،این اسطوره
شأن و وصف اسطورگی  که البته(ي عقل گریز ها کلمات و گذر از الیه

  .1خواهد بود )بخشد می یک اثر را شکل
  مسیح ادرباره منظومه ملّ

 پتی، حدود دوازده سال در بنارس اقامت گزیده، سعداهللا مسیح پانی املّ
 و داستان رام و سیتا را 2مطالعۀ زبان و ادبیات سانسکریت پرداخت به
پتی  مسیح پانی ۀروابط حسن، در خور توجه ۀنکت. شعر فارسی درآورد به

شیدا، صائب و مقرب خان از دوستان  .با معاصران ادبی خویش است
 مسیح در روزگار جهانگیر و شاهجهان .3رفتند می شمار به نزدیک وي

  .دربار شاهان رفت و آمدي نداشت به ازیست ام می
                                                   

اهتمام نگارنده و پروفسور  به(اي که بر نسخه خطی رامایانا  بخشی از مطلب فوق را از مقدمه  .1
.ام جهت ارتباط و اهمیت موضوع، در این جا نیز نقل کرده ام، به نگاشته) اظهر دهلوي

یم،ایشان البته در بحث مشروحی که با پروفسور یونس جعفري، پیرامون شخصیت مالمسیح داشت  .2
هاي محلی که عموما  دانسته و نظم وي بر اساس ترجمه معتقدبود که مالمسیح، سانسکریت نمی

معموال هم این وقایع با آب و . شد، انجام گرفته است توسط آوازه خوانان دوره گرد خوانده می
اس د هاي جدي بین متن سانسکریت تلسی تاب فراوانی نقل شده، همین نکته باعث ایجاد تفاوت

از سوي دیگر کتابت متفاوت اسامی خاص و . هاي منظوم و منثور فارسی گردیده است با ترجمه
.ها با اصل سانسکریت نیز دلیل دیگري بر این مدعاست اعالم و اماکن و عدم انطباق آن

جلیلی، ابوسعادت، سعداهللا مسیح اور فارسی راماین  : براي مطالعه بیشتر در این باره رك به  .3
.2001: ، خدابخش اورینتل پبلیک الیبرري، پتنا، اشاعت)اردو(ی مسیح
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کرده و گفته است که  یاد نیکی بهالشعراء از مسیح  صاحب کلمات
تواند  بیت زیر بهتر از صد هزار بیت است و دیگر هیچ کس مانند او نمی

  :سرود
  1چو جان اندر تن و تن جان ندیده  دهـان ندیـن عریـــرهـش را پیـتن  

ي ها در این مثنوي مسیح در سطح باالیی از لغات عربی و نیز واژه
سانسکریت و هندي استفاده کرده است؛ عالوه بر اسامی خاص، کلماتی 

 ةزجشن ده رو( ، دسهره)مرتاض( سنیاسی ،)خدا مِنا(» اوم«از قبیل 
، عادات و آداب فرهنگی و تمدنی هندنیز  …و) ارابه( ، رت)هندوان

  .چشمگیري در این منظومه یافته استانعکاس 
در مطبع  1899در سال  ،ی رامایاناي منظوم مسیحخطّ ۀنسخ

 .داردبیت  5307و  است سنگی رسیده چاپ به منشی نولکشور لکهنو
 یاري از ابیاتمشکالت جدي این چاپ سنگی این است که در بس از
دخل و تصرفات  ،در قرائت اصل کلمات نسخه ،کاتب جهت ناتوانی به

  .ابیات صورت گرفته استکتابت فراوانی در 
 .رود می شمار به ي فارسیها مسیح یکی از بهترین منظومه ايرامایان
بلکه  نیست، ي مشابهها بر دیگر منظومه تقدمت تنها از لحاظ این اهمی

 .ت استطف نیز حائز اهمیحیث شعریت و ل از
که  »پیغمبرنامه«نام  به ؛ کتابیانده استم مسیح اثر دیگري نیز باقی ااز ملّ

  :شده است و با این ابیات آغاز سروده )ص(درباره زندگی و سوانح پیامبر اسالم
  بسم اهللا آغاز هر کـار کـن   به

ــه ــتند  ب ــام فرس ــل ةن   جبرئی
  

ــد دادار کــن   ســرانجام توحی
  اصحاب فیـل  کعبه ز ةرهانند

  

                                                   
 .)است دهیرس طبع به1942 سال الهور، در کتاب نیا ( الشعرا کلمات محمدافضل، سرخوش،  .1
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 1050سال  به تاریخ اختتام این کتاب چنان که خود وي آورده است،
  :گردد هجري قمري برمی

  که کردم تمام این کتاب غریب
ــم لطــف او ــدر دل   نــدا کــرد ان

  

ـاریخ وي از مجیــب     بجسـتیم ت
  که سـال تمـامش معظـم بگـو    

  

 خاطر به منتقدانی نگاشت که او را به این منظومه را در پاسخ ،مسیح
ابیات  .1دانستند می نجس و کافر ،رام وسیتا ۀسرایش منظوم به اشتغال

 ،این منظومه نیز ارزش ادبی در خور توجهی داشته و در سرایش نعت
  .گردید سرمشق شاعران زیادي پس از وي

حکما  ،آید در همین مثنوي برمی که از قراین موجود مسیح چنان املّ
 ه و با دقایق و لطایف عشقمجرب و کارآزموده بود ،در فن عاشقی

مسیح،  ةدر بار ،، این کشف و کرامت من هماست خوبی آشنایی داشته به
 پنهان در بلکه سوز وگدازِ! ک دریافت ذوقی و شخصی نامدلل نیستی

تر باشیم اندوه نهفته در فواصل سپید بین  بین و اگر کمی باریک ها بیت
ی گرانبار از اندوه عشق دلی سوخته و روح به همین مثنوي، ما را سطور
  .2کند می داللت

                                                   
  .دانشگاه پنجاب الهور موجود است نۀفرد این کتاب، در کتابخا خطی منحصر به خۀنس  .1

  :وي زده شده دارد هاي که به نیز ابیاتی در این باب و تهمت) ایاانارام(ا مسیح، در همین منظومه ه ملّالبتّ  
  میدان گوي دعوي در افکندم به

زام     ون از تیـر اـل ـازم کـن   هدف س
ــار     ــوال کفّ ــد اق ــر مجته ــه پی   ن
  گران ناید چنین افسانه بر شر ع

  

  صوفی صـورت ابلـیس معنـی    به
  دین خوانَـدم ز افسـانۀ رام   بی که

ـا نویســـد رد آن زار     بخوانــد تـ
ر در شـرع      که نقل کفر نبـود کـف

  
  

س بخش تاریخ دانشگاه ملی هند، درگفتگویی با نگارنده، درباره یپروفسور عزیزالدین حسین، رئ  .2
ازدواج منجر شد، سخنان مبسوطی  دختري هندو، که به پتی به عشق پرماجراي مال مسیح پانی



 ٢٨/  سخۀ منظوم رامایانان

بیت نخست رامایاناي مسیح با نام خداوندگار عشق و با دعایی 
  :شود می آغاز عاشقانه

  جهان دست بر که در مستی فشانم  تـن مسـق کـز جام عش داـخداون  
هم عشق و هم مستی و شراب شاعر، رنگ و بوي صوفیانه و عرفانی 

توان بوضوح  می اش مثنوي حات ابیات نخستینِدارد؛ این نکته را از تلمی
  :فهمید

  میی کز بوي او موسی شد از هوش
  ندانم چون کشم ساغر مـنِ مسـت  

  

  کز دلِ ساغر زنـد جـوش   نه آن می
  کز آبِ دست ساقی رفـتم از دسـت  

  

که  چنان –روزگار جوانی ) هاي(عشق به ه اعتراف دلنشین اوو البتّ
  :شنیدنی است ،خود و حال و روز فعلی - افتد و دانی

  ز طفلی بازي من عشـقبازي اسـت  
ـاده و جـام       جوانی گشـت صـرف ب

ـاز مخلـوق     به   پیري خـوش نـدارم ن
  

  چنین عشقی که بازي شد مجازي است
ــدام  ــل ان ــر گ ــاز ه ـال ن   شــدم پامـ
  نخواهم عاشقی را جز تـو معشـوق  

  

نماید  می که در همان ابیات آغازین رخ شگفت و غریب دیگري ۀنکت
جانِ جنونمند و جسورِ مسیح است که در  ،کند می شیفتهو مخاطب را 

 شورانگیز کلماتی حریرگون، شطحیات و سخنان پارادوکسیکال و کفرنماي
با خداوند، با لحنی غریب، که از نظر  کند و می بیان و عرفانی خود را

  :کند می فقیهان و متکلمان پسندیده نیست، راز و نیاز
  ؟اناالحق گفتنم بر تو چه بارسـت 

  رضایی است گناهم گرچه عین بی
  بخشایش مکن ممنون رحمـت  به

  

  !اسـت  دو منصوریم گویا قحط دار
  گذشت از وي چه نقصان خدایی است؟

  !بخشی، چـه منّـت   ز دریا آب می
  

                                                                                                          
طبان و خالی نبودن عریضه فقط جهت استطالع مخا .گنجد گفت، که نقل آن در این مجال نمی

!ام کاربردي اشاره کرده ۀاین نکت به



  ٢٩/ مقدمه 

  

جسورانه همراه  ۀنوعی بیانگر نوعی مطالب به این ابیات را هم که
  :حسن تعلیل است ببینید با

ــه ــردازد ب ــارم چــرا لطفــت نپ   ک
  یکبـار  عتابِ خود مکن ضایع بـه 

  

  تهی دسـتی، تـرا معـذور دارم؟   
  که مشتی خاك را سازي گرفتار

  

شود که شعرش  می گاهی شطحیات او با نوعی آشنایی زدایی همراه
  :کند می تر دلنشین را

  که از چشمش گشاید موج طوفان  دانـنـرم چـج بی وح راـد نـابـعت  
خراسانی،  يها لفیقی از سبکت ،که رامایاناي مسیح دیگر این ۀنکت

؛ حماسه و مصطلحات حماسی و پهلوانی را از سبک عراقی و هندي است
، سوز و گداز و تغزل را از سبک عراقی و ها ارث برده، لطافت به خراسانی

یادگار سبک هندي  ،ي غریب آنها صید معانی بیگانه و نازك خیالی
. ستها سبک ۀز بقیه سهم سبک هندي در این میانه بیش ااست و البتّ

آید که ناگفته بماند؛ سبک  می ا دریغمرود، ام می بیراهه به چند سخن  هر
ي افراطی ها اندیشی و نازك ها هندي با تمام نقاط تاریک و باریک بینی

هر چند گاهی ماده تاریخ . سخت دوست داشتنی و دلنشین است ،اش
ولی انصافا گاهی !  رساند می لب به جان آدم را ،ها و صنعت بافی ها سازي
ي ها از غزل بعضاً(ي درخشانی در سبک هندي وجود دارد که ها غزل

نشیند می دل به )هم بیشتر لشاعران درجه او.  
) و درست(ي درشت ها ي خشک و حرفها بگذارید اندکی از تئوري

که میوة درخت  این دو غزل راشما هم . ادیبان و منتدان فاصله بگیریم
خدا را چه دیدید؟ شاید شما هم خوشتان  ،وانیدبخ سبک هندي است،

  :غزل اول! آمد
  



 ٣٠/  سخۀ منظوم رامایانان

  رم استـدم نامحـق ـاـروم کانج یراهی م به من
 رم استـه دم نامحـم کـگوی از مقامی حرف می

  د سفید از انتظارـمن ش ةدـگر دی ،مـدل خوش
 تـرم اسـم نامحـان، دیده هـکز پی دیدار جان

  مـان در دلـــوبـاد خـد یـنجـال او، نگـیـبا خ
 هرکجا سلطان کند خلوت، حشَم نامحرم است

  زنـن مـر مـی بـغم طعن بی! قـیر عشـاي اس
  رم استــم نامحـه غـاد او کـی به وتی دارمـخل

  نـکـا مـب مـم، عیـتیـوشـتوب ننـر مکـما اگ
 تـرم اسـم نامحـان، قلــان راز مشتاقــدر می

  قـي عشم کوـریـود حــنان نبــزل تردامـمن
د پ رم نامحرم استـدامن، در ح اكـهر که نبو 

  اند لـافـان غــا حریفـاط مـزم نشـاز ب! فیضی
  تـم نامحرم اسـم، جـریـگی هرکجا ما جام می

ي حسی سبک ها لذت ااین یکی را هم از قتیل الهوري بخوانید ت
  :متوجه شویدر هندي را بهت

  غمزه کشت و قضا را بهانه کـرد  ما را به
  دوش غیر نهاد از ره کرم به دستی

  آمد برون خانه، چو آواز مـا شـنید  
  مسجد از پی نظارة رخـش  رفتم به

  رخان زاهد نداشت تاب جمال پري
  

  بر ما نظر نکرد و حیا را بهانه کـرد 
  ما را چو دید لغزش پا را بهانه کرد
  بخشیدن نواله گـدا را بهانـه کـرد   

  رخ کشید و دعا را بهانه کـرد  دستی به
  رفت و ترس خدا را بهانه کردکنجی گ

  

ي عاطفی ها و لذت ها مسیح نیز از این دست بهره ۀدر مثنوي عاشقان
 فراوان ،و حسی که در پیراهنی از کلمات سخته و متناسب، پنهان شده

  .توان یافت می



  ٣١/ مقدمه 

  

ادب و عرفان اسالمی این منظومه را  ،تسلط ویژة مسیح بر فرهنگ
هندویی، اي  ر خالل منظومهغناي خاصی بخشیده و باعث شده که د

همۀ . حجم معتنابهی از آیات و روایات و تلمیحات اسالمی گنجانده شود
تشریح برخی از این تلمیحات  به کوشش من بر این بوده که تا حد ممکن

مسلمان نیز بتوانند با منابع و ان غیربپردازم تا مخاطب ها و اقتباس
  .آشنایی حاصل کنند نه،و عاشقا این اثر حماسی اسالمیِ يها سرچشمه

 توان گفت که می در خصوص اثرپذیري مسیح از سبک عراقی هم
 پتی، با آثار حکیم نظامی گنجوي، بسیار مأنوس بوده مسیح پانی شک، بی

خوانده  می دقت به نظامی را همو خسرو و شیرینِ  و بویژه لیلی و مجنونِ
کاش  .است در مثنوي خود بهره جسته هاو هم از ظرائف و طرائف آن
و  ها برخی از این اثرپذیري به توانستم می مجالی بود و در این مقال

ي ها ي لفظی و معنایی موجود بین این مثنوي با مثنويها شباهت
 .اختصار گفته شود به ا دریغا که باید سخننظامی اشاره کنم ام ۀعاشقان

یی ي لفظی و معناها این منظومه، از زیبایی گاهی در اثناي مطالعۀ
شد  می ي فراوانی نیز تهیه کردم کهها آمدم و یادداشت می وجد به آن
ي سبکی و مفهومی ها مفصل درباب ویژگیاي  ، مقالهها تحلیل آن با

ي پنهان در ها تا لذت ،کنم می ا سخن را کوتاهکتاب فراهم آورد، ام
  .منظومۀ دل انگیز رام وسیتا را خود دریابید

و جناب آقاي  رایزن فرهنگی ،فیاز جناب آقاي دکتر کریم نج
سپاسگزارم که دلسوزانه  رضا قزوه مدیر مرکز تحقیقات فارسی نیز علی

کوشند و امید  می جان ، بهدر جهت احیاي میراث مشترك ایران و هند
شکل گیريِ نهضتی ارزشمند در حفظ مواریث  به است که این اقدام،

  .کهن منجر شود



 ٣٢/  سخۀ منظوم رامایانان

زبان فارسی در هند  بهت و داناي ر یونس جعفري، پیر پرطراودکتاز 
حق استادي داشته و بر این کمترین منت نهاده و که بر اکثر استادان 

من  بهرا نقاط و نکات مبهم این نسخۀ ارجمند کار تصحیح و ایضاح 
  .شود می ، صمیمانه سپاسگزارياند واگذارده

آخرین نکتۀ قابل ذکر درباره زبان فارسی در هند، این است که 
چشم بستن بر واقعیات، زبان فارسی را توهم و ود دیگر با اغراق و ش نمی

ذهن در این زبان از تصویري که . شمار آورد بهزبانی مهم در هند مدرن 
جوان و  نبایدر برابر رق رمق است که بی پیري هزارساله و ،من نشسته

و در خطوط غریب  ها زبان انگلیسی، در کنج کتابخانه ش، بویژهقدرتمند
یک  .گذراند می سکوت و کهولت را، ي خطی، روزگار تنهاییها هنسخ

رود که زبان علم باشد،  می شمار بهزبان، زمانی زبان استراتژیک 
در هند معاصر هیچ یک  ،و زبان فارسی .غیر ذلکسیاست یا اقتصاد و  یا
 .بگذریم !نیست ها این از

 نخستین کاري است که جهت معرفی و تصحیح منظومۀ دفتر،این 
تهی از خطا و اشتباه  ،شک بی سیتا انجام گرفته است و ارزشمند رام و

ت، حمایت و نقدهاي ي آتی با همها امید است که در چاپ. نخواهد بود
زنده نگهداشتن چراغِ  بهو بتواند  کاستی پذیرد ها صاحبنظران، این نقص

  .کند -هر چند ناچیز - قاره کمکی  زبان فارسی در شبه
  …تد و چه در نظر آیدتا چه قبول اف

د عبدالحمید ضیاییسی  
 1388پاییز نو،  دهلی



  ٣٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  مناجات

ــت    ــن مس ــق ک ــام عش ــدا ز ج   خداون
ــد    میـ ــام ا ــه جـ ـبم ـن ـ ــر ـل ــب بـ   لباـل
  1میی کز بوي او موسی شـد از هـوش  

ـئه آ از ــی نشـ   اي در جــام انگیــز           ن م
ــی    ــو باش ــدم ت ــر هم ــاده گ ــم ب   بنوش
  2ز دسـت دوســت خــواهم دوســتگانی 

دانم چـون کشــم سـاغر مـنِ مســت       ـن
ــی    ــدان ب ــم، بخن ــل داغ ــل بــاغ  گ   گ

ــرودة درد  ــ ـــــن دلِ ـپ ـــــت ک   کرام
از         جگـر کـن چـاك چـاك از خنجـر ـن

ــه ــن را   ب   تیــغ عشــق کــن رنگــین کف
ــمع از کــس     ــد ش ــو نخواه ــهید ت   ش

  

  که در مسـتی فشـانم برجهـان دسـت    
ـید    که باشد جرعه حسن طاس خورش
  نه آن مـی کـز دلِ سـاغر زنـد جـوش     
ز        که گـردم همچـو مـی از شـوق لبرـی
و باشـی         چه بهتـر زانکـه سـاقی هـم ـت
ــدگانی   ــر و آب زنـ ــد خضـ ــه باشـ   چـ

  دســت ســاقی رفــتم از دســت کــز آبِ
ــان ــل داغ   ز نش ــر گ ــبنم ب ــاس ش   الم

ــه ــرة زرد  ـب ــارین چهـ ــونِ دل نگـ   خـ
ــاز      ــش جگــر س ــرهم ری ــک را م   نم
ــتن را   ــهید خویشـ ــن شـ ــارت کـ   زیـ
ــاش زان پــس    تــو شــمع تربــت مــن ب

  

ــد     ــو بایـ ــور تـ ــمع از نـ ــراهم شـ   مـ
  

ــی ــاید  3تجـل   خـــتم بـــر موســـی نشـ
  

                                                   
.سوره اعراف 143ه آی مدهوش شدن حضرت موسی در کوه طور؛ رك به ۀواقع تلمیح به  .1
.وشندیاد کسی دیگر بن یاد آنان یا به یکدیگر دهند که به پیاله پر از شراب که دوستان به:دوستگانی  .2
معناي وضوح و انکشاف و آشکارشدن و از  در لغت به. تجلی از مفاهیم کلیدي در عرفان است  .3

ی عرفا تجلّ ةاگر بخواهیم طبق زبان پیچید. باشد و مقابل آن خفاست در آمدن می نهانی و کمون به
ر شدن آشکا: ی در نزد عرفا عبارت است ازمعناي اصطالحی تجلّ: را تعریف کنیم باید بگوییم

اش  تعینات ذاتیه یا اسماییه یا افعالیه ذات مطلق حق تعالی و کماالت او پس از متعین شدن به
!نحوي که تجافی یا حلول یا اتحاد الزم نیاید به) در آینه فعل(براي خود او یا براي غیر او 



 ٣٤/  سخۀ منظوم رامایانان

  گفتــنم بــر تــو چــه بارســت  1انــاالحق
ــه  ـ ــت دادي آدم را ـب ــ ــالم خالف ــ   2ع

ر دلـم کـز غـم حـزین اسـت         ببخشا ـب
  رضـایی اسـت   گناهم گرچـه عـین بـی   

ــه ــت  ب ــن ممنــون رحم   بخشــایش مک
ــردد    ــم نگ ــوري ج ــو م ــف ت ــز لط   بج
ــکایت    ــت ش ــده وز غفل ــعیفم خوان   ض

ــه   ــردازد ـب ــت نپـ ــرا لطفـ ــارم چـ   کـ
ــویش  بــه ــه رانــی از در خ   نومیــدي چ

ــو  ـ ــروم از در ـت ــ ــاز مح ــ ــردم ب ــ   نگ
ز بنـده تقصــیر       ز حـق رحمـت سـزد، ا

ــت از ــهور   عطای ــت مش   خطــایم گش
ـیم محشــر      ــه ـب ـو آنگ ــر ـت ــدي ب   امی
ــور؟    ــازد جــان رنج ــه س ــا چ ــا ت   بفرم
ــانم   ــوخت ج ــن ناسپاســی س ــی زی   ول

ــه دا ــک ــی؟  نام ــرد گــر نبخش ــو گی   ت
ــه   ــن بـ ــاه مـ ــرزد  گنـ ــیدن نیـ   ترسـ

  

ر   ــط دا ــا قح ــوریم گوی ــت دو منص   اس
ـــه ــراث آدم  ـب ــۀ میــ ــ ــن ده حص ــ   م

ــدا وـن ــدي همـــین اســـت! خدا   خداوـن
  ؟گذشت از وي چه نقصـان خـدایی اسـت   
ــت   ــی، چــه منّ ــا آب مــی بخش   !ز دری

ــه  ــم ب ــدایی ه ــردد   خ ــم نگ ــی ک   لطف
ر   ز ز اسـت ایـن حکایــت   م وکـج دا   رـی

ــذور دارم؟   ــرا معـ ــتی، ـت ــی دسـ   تهـ
ــش    ــم دروی ر از چش ــرم دا ــرانم، ش   م
ــو  ــور تـ ــواهم در خـ ــام خـ ــو انعـ   ز ـت
  عیـار بــوي آن مشــک آمــد ایــن ســیر 
ــور    چــراغ از ظلمــت شــام اســت پــر ن
ــار مـــــادر  ــ ــر گفتـ ــ ــازارد پسـ ــ   نیـ

ــدا ز ــمان دور خداون ــخت آس ـین س   مـ
  چه جاي کس که بر خـود هـم گـرانم   
  کریمـــی گـــر ببخشـــی ور نبخشـــی 

ــه  نمـــی ــویم بـ ــرزد  گـ ــیدن نیـ   بخشـ
  

                                                   
هجري است از شطحیات عارفانه حسین بن منصور حال ج از عارفان نامدار قرن سوم  »اناالحق«  .1

شبستري در مثنوي . قتل رسید سبب بیان سخنانی از این دست، ملحد شناخته شده و به که به
  گلشن راز، در شرح چراییِ انا الحق گویی منصور، چنین گفته است

  انا الحـق کشـف اسـرار اسـت مطلـق     
  همــه ذرات عــا لــم همچــو منصــور 
  چـو کــردي خویشـتن را پنبــه کــاري  

ــ  ــرآور پنبـ ــو  ۀبـ ــدارت از گـ   شپنـ
ــاه   ــه ناگــ ــن کــ   در آ در وادي ایمــ

  

ا الحـق؟   به   جز حق کیست تا گوید اـن
  تو خواهی مست گیر و خواه مخمور
ن دم بـر آري       تو هـم حـال ج وار اـی
ــوش  ــ ــار بنی ــ ــداي واحــــد القه ــ   ن

ــااهللا   ــی انـ   …درختـــی گویـــدت اـن
  



.سوره بقره 39الی  30آیات  اشاره به  .2



  ٣٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه دشــوار     ــیدن چ ــده بخش ــاه بن   گن
ــه    ــایع ب ــن ض ــود مک ــابِ خ ــار عت   یکب

  یــک حرفســت خرســند ولــی بنــده بــه
ـیان گـواه اسـت        سیه نامه کـه بـر عص

ــه ــاي    ب ــت مفرم ــا دقّ ــل م ــول و فع   ق
ــد   ــرا جوی ــهمســلمان گــر ت ــات ب   طاع

د فرمـان روان اســت      ر نیـک و ـب را ـب   ـت
ردوس ار نزیبـد ایـن کهـن چـوب      به   ـف

ــه ــم    ب ــر آزرده باش ــه گ ــت ک   آن طاق
ــــایم    ز ذم ـبر ا ــ ــدهی دلِ ص ـــر ـن   اگ
  مســـیح از ناامیـــدي چنـــد افســـوس

  

ــو بســـیار     نخواهــد بـــودن از عفــو ـت
ــار   ــاك را ســازي گرفت   کــه مشــتی خ
ــد    ــر از خداون ــود کف ــدي ب ــه نومی   ک

ــیاه ا    ــو را خـــال س   ســـتجمــال عف
  اگـــر کفرســـت ور ایمـــان ببخشـــاي

ــه ــات    ب ــافر مناج ــد ک ــود کن ــر خ   کف
د ز تـو، نیکـی همـان اسـت        هر آنچ آـی
ــانگی روب    ـــاي دوزخ خـ ــرم فرم   کـ

  شـــکر عـــذابت کـــرده باشـــم یدمـــ
ـــرآیم ــــون ـب ــــو چ   ز شــــکر دوزخ ت
زن کـوس       خدا داري چـه غـم داري ـب

  
  فی مناجات

ودم      به   هسـتی دیـده چـون نگشـوده ـب
ــه نــه از همخــوا ــی ز ب ب   ســترمنّــت، ن

ــطرابی  ــان اضـ ــواب پریشـ ــه در خـ   ـن
ــی  ـبان بـ ــوده  ز دزد و پاســ ــم غنـ   غـ

د        صداي لطـف تـو سـوي خـودم خواـن
ــه را بیــــدار کــــردن  ــ   گــــداي خفت

ــا  ــلیمانی ده ــورم  ! س ــم ز م ــن ک   1م
ــر محتــاج     ــواهی درم ده به   کــرم خ

ی   ـنج و گـوهر    چو مـن ـب   مایـه را ده گ
ر دسـت       اد نقـدي نیسـت ـب   مرا جـز ـب
ــه دارد   ــه در گنجین ــی ک ــخی گنج   س

  

ــه ــوده بـــودم  خـــواب ـب   نیســـتی آسـ
ــر    ــالش پـ ز بـ ــی ا ــانه، ـن ز افسـ ــه ا   ـن
ــوابی  ــه وسواســـی پـــیِ تعبیـــر خـ   ـن
ــوده      ـبابِ گش ــته، نــه اسـ ـه در بس   ـن
ــکَر خــوابی عــدم بــر مــن بشــوراند  ش  
ــــردن   ــت آزار ک ــ ــا دادن اس ــ   عطای

  رنــج از چــه کــه اي پــر زر و زورم  بــه
ــاج  بــه ــامش نهــد ب   مــنعم گــر دهــی ن

ه     محشـر  که حاجت نیست بخشـیدن ـب
و خـازنی هسـت   ولی نازم که چـ    ون ـت

ــی      شـــمارد گــدا در کیســۀ خـــود م
  

                                                   
در ادبیات فارسی داستان مور و سلیمان، بیان نموده،  داستان سلیمان و مور را قرآن در سورة نمل  .1

. منشأ قصص و امثال بسیار گردیده است



 ٣٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــیش    ــدم ب ــد ق ــن ص ــی دارم ز آه   دل
ــم   ــۀ غ ــن ورط ــان زی ــی را وا ره   خس

  عشق از جمله وسواس تهی کن دل به
  ز طفلــی بــازي مــن عشــقبازي اســت
ــام    ــاده و ج ــرف ب ــت ص ــوانی گش   ج

ــوق  بــه ــاز مخل ــدارم ن   پیــري خــوش ن
ــت  ــن ذره مهــوش زان نهادس ــی ای   ول

زان هــــر ذره  ـــت ا ــی همـ ــــازد بلـ   ن
ه  ی گــر ادب نیســت  ـب   لطــف شــه فزوـن
و خـواهم چنـد حاجـت     به   طاعت کز ـت

ــه   ــواهی ب ــوتی خ ــت رش ــارم ز طاع   ک
ــک جــوي کـــار     ــد ی ـتم برنیای   ز دسـ
ــدم    ــد بنـ ــی در بنـ ــدم کنـ ــر بنـ   اگـ

ــه ــه  ـب ــازآیم ـب ــو بـ ــاه ـت ــار درگـ   زنهـ
ـیاهم روي زردم   ــ ـــ ـین روز س ــ ـــ   بب
ــدارد ســـود هـــر چنـــد    پشـــیمانی ـن
ــیش   ــم و ب ــائی ک ــت و زیب ــدانم زش   ن

ــا  ــس ح ــاه ازآن پ   جتی خــواهم ز درگ
ــامی   ــا تمــ ــ ــرم فرم   گــــدایی را کــ

  لفظــم بخــت معنــی نوجــوان ســاز  بــه
  کــن چنــان نــو 1کهــن فــیض نظــامی

  

  مغناطیس قدرت کش سوي خـویش  به
  نه جـذب عشـق توسـت از کهربـا کـم     
  که در سندان نگیـرد جـا جـز المـاس    
  چنین عشقی که بازي شد مجازي است
ـاز هـــر گــل انـــدام    ــدم پامـــال ـن   ش

ــو معشــوقنخــواهم عاشــقی را    جــز ت
ــت   ــولش اعتمادس ــر لطــف و قب ــه ب   ک
ــازد    ــان عشــق ب ــا خورشــید تاب ــه ب   ک

  نازم عجـب نیسـت   لطف چون تو می به
ــی   ــام ده ـب ــرا انعـ ــت  مـ ــزد طاعـ   مـ

ــدارم     ــا مکــن، رشــوت ـن ــن، گوی   بک
  جــان خــویش بســیار بــدي کــردم بــه

ــدم؟    ــه بن ــر ک ــو ب ـتن گ ــاه خویشـ   گن
ــار    شـــفیعم روي زرد و اشـــک خونبـ
ــردم   ــه کـ ــون از آنچـ ـیمانم کنـ   پشــ
ــد    ــاید از خداون ــه ش ــن آنچ ــو آن ک   ت
ــویش     ــت خ ــاب نعم ــن انتخ ــرم ک   ک
ه   ــاخوا ه نـ ــوا ــد داد او را خـ ــه بایـ   کـ

ــه ــامی  ـب ــروي تخـــت نظـ ــاج خسـ   ـت
ــاز      ــاحبقران س ــیم ســخن ص ـر اقل   ـب
ــاز نشناســم ز خســرو    2کــه خــود را ب
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  ٣٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــانم    ز زبــ ــراود ا ــ ــی ت ـ ــر حرـف   مگــ
ـیار      ز خوش لفظی چـو دادي گـنج بس

  

ــانم   ز زمــ ــاري ا ــد یادگــ ـ ــه ماـن   کــ
ــردا  ــاز کـ ــق سـ ــهموافـ ــار رم ـب   گفتـ

  
  ایضاً فی مناجات

ــه ــ ــاپی   ـب ـــ ــاقی دور پی ــام ســـ ـــ   ن
  د آشــــامرف خلــــوت هــــر دیــــحر

ــکایت    ــس در ش ـتیِ ک ــد مسـ ــه از ب   ن
  چنـین سـاقی و مـا مخمـور تـا چنـد؟      

ــور م  ــر هشــیار و مخم ــاگ ــتی   ی هس
  رو زبــان زیــن نغمــه بــر بنــد! مسـیحا 

ــار    ــ ــود اعتب ــاه نبــ ــ ــف ش ــ   يز لط
ــوهر    ــغ گـ ــان تیـ ز زـب ــن ا ــذر کـ   حـ

ن نغمــ  نمـی    ه درکــشگــویم زبــان زـی
  بشـــویم 1دهـــان از چشـــمۀ حیـــوان

  جــان گــر وا دهــان خــویش کــردم بــه
ــالوت داد ذکـــرش کـــام جـــان را    ح

ــه ــان   ـب ــه داـن ــر نکتـ ــام نکتـــه گیـ   ـن
ــابی   ــردون حبـ ــدرتش گـ ــر ـق   ز بحـ

  لطـف او گـواه اسـت    چنان رحمـت بـه  
ــندد   ــون او پس ــود چ ــت ش ــه طاع   گن

  

  که هم جام است و هم مستی و هم می
ــی  ــ ــارِ ب ــ ــرانجام خم ــ ــرانجام س   ســ

ــه از ــت  ـن   کـــج نغمگـــی بـــوي کناـی
ــا چنــد؟     ــود دور ت ــزم شــاهد خ   ز ب
ــت    ــود دس ــاقی خ ــن س ــدار از دام   م
ــد    ــاف خداونـ ــرور ز الطـ ــو مغـ   مشـ
ــاري   ــ ــد کردگ ــ ــده بای ــ ــان بن   بســ
  کــه از تیــغ زبــان تیــغ اســت بــر ســر 

ــه   ـرده ـب ـین ـپ   آهنــگ دگـــرکش  همـ
ــویم      ــاز گ ــاکش ب ــام پ ــه ن ــس آنگ   پ

ــن مــی   ــا م ــو ب ــاد ت ز ی ــم ا ــد دم ه   زن
ــان را   ــکر رشــوت دهــم شــیرین زب ش  

ــــی ـــــان ـب ـــــان دان زب ــان زب ــ   زبانـ
ــرایی ــ ـــا س   ز نیــــل رحمــــتش درـی
ــت    کــه طاعــت نــزد عفــو او گنــاه اس
  2ملَـک عاصــی چــو لطفــش در ببنــدد 
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 ٣٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ـه  ـازان گنهکـــار   ـب   دســت لطـــف او ـن
ــالم  ــ ــر او سرگشــــته ع ــ ـــیم قه   ز ـب
ــام   ــش انعـ ــت بخـ ــه آدم را خالفـ   کـ

ــدان  عتابـــد نـــوح را بـــی    جـــرم چنـ
ــز هـــوائی    ــدرتش دان کـ ــکار ـق   شـ

ــی   ــرد ب ــل ک ــه گ  رخ گ ـگ گلگون   لرـن
ــوان را  ــرمه، چشـــم آهـ ــیده سـ   کشـ
  چــو در صــورتگري صــنعت بپرداخــت
ــانی  ـــ ــان را داد ذوق جانفشــ ــ ـــ   زب

وش  به   گوش از سمع داد آن نوش بر ـن
  چشم از نور بینش بخشـد آن دسـت   به

ــب ســـاخت دل از گـــنج گـــوهر    لباـل
ــان را    ســـپرده پـــس کلیـــدي آن زـب
ــان   ــوش زباـن ــدیث خـ   نمـــک دار حـ
ــازش  ــی نـــاز و نیـ ــا هـــر دـل   جـــدا ـب

ــادر و  ــوز  ز م ــد دلس ــد چن ــدر ص   ز پ
ــده   ــواهش گزـی ــیوة خـ ــی شـ   کریمـ

ــه ــر از و در بـــی ـب   گنـــاهی شـــادي ـپ
ــواهی    ــذر خ ــه را ع ــوش گن ــد عف   کن
ــر مــه یافـــت از خــور روشـــنایی      اگ
ــازار    ز مهـــرش روز روشـــن گـــرم بـ
ــی    ــازه روی ــن ت ـبح را ای ــو دادي صـ   ت

  

ه       بخشـایش ســزاوار  چـو مـن عاصـی ـب
  چـه جبریــل و چـه ابلــیس و چــه آدم  

  اش دام نـه که همچـون مـرغ سـازد دا   
ان      1که از چشمش گشـاید مـوج طوـف

ـــه ــائی  ـب ــد همــ ــ   دام عنکبــــوت افت
ــی   ــاز ب ــون س ــه پرخ ــاي الل ــگ قب   جن

ــر  ــخب ــرمه دان را ن ــی س ــل را ن   ی می
ــاخت  ــن زار ارم س ــون چم   ز آب و خ
ــز آب زنـــدگانی   ــد لـــب رـی   کـــه شـ
  که چون فرهاد گشت از ذوق بیهـوش 
  که از گـل چیـدن نظـاره شـد مسـت     
ــر در     ــل ـب ــاده قفـ ـــی نهـ   ز خاموش

  تــا بخشــد زکــات بحــر و کــان را کــه 
ــان   ــیرین دهاـن ــب شـ ــز ـل   شـــکر رـی
ـــی از کنــــه رازش    ـــاه ن ــی آگ   کسـ
ـــــروز ـــــرات رزق ام ــــته وي ب   نوشـ
ــده   کنـــد بخشـــش ره خـــواهش ندـی

ــه ــاهی   ـب ــل زو در پادشـ ــازي طفـ   ـب
ــی    ز ب ــر ا ــت غی ــاهی نیس ــاهی  گن   گن

ــدایی   ــه کدخ ــود گرفت ــور از خ ــه خ   ن
ــردار    ــرده ـب ــتّاري او پـ ــب از سـ   شـ
ــویی     ــام را آشــفته م ــی ش ــو بخش   ت

  

                                                                                                          
ردن، آمده ابلیس، کلمه عربی و اسم شود، اندوهگین و سر گریبان ک که از شدت یاس پیدا می

، آدم را مقدسهاي  خاص است و معروف شده براي همان کسی که بنا بر ایات و روایات کتاب
.فریب داد و باعث بیرون شدن او و همسرش از بهشت گردید

.هود ۀداستان حضرت نوح و آیات طوفان در سوره شریف تلمیح به  .1



  ٣٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــر رخ روز   ــتی ب ــب شکس ــف ش ــه زل   ن
  نبندي گـر تـو زلـف شـب کـه بنـدد؟      

ـه  ــی گلدســـتۀ داغ    ـب ــل نه   دســت گ
ی      به   خشـم از چشـم گـر کـس را براـن

ــه ــاراي   ب ــه ی ــو خــاکی را چ ــد ت   توحی
ــو دگــر کــس  ــر از ت   تــرا نشــناخت غی
  جه باشـم مـن کـه عـاجز شـد پیمبـر      
ــد    ــق نیایـ ــار حـ ــده کـ ــت بنـ   ز دسـ
ــذور    ــاد معـ ــانم ـب ــویم زبـ ــر گـ   و گـ

ــطفی ــاج  ز خــاك مص ــه بــر ســرم ت   ن
ــامم   بــه ــامی ســت ن ــطفی ن   نعــت مص

ــه   ــاري ب ــو ک ــردي   نک ــیش ک ــالم پ   ع
ــد    ــرت نگنجـ ــو غیـ ــق ـت ــان خلـ   میـ

 

ــروز     ــالم افـ ــاب عـ ــرد آفتـ ــه گیـ   کـ
ــدد   ــ ــدانی نخن ــا نخنــ ـ ــحر را ـن ــ   س
ــاغ    وزان گلدســـته ســـوزي ســـینۀ ـب
ــۀ چشــمت نهــانی     ــم گوش ــر او ه ب  

ــه    ـتی ب ــم خشـ ــاري زن ـاي  ز بیک   درـی
  ولی مخصـوص خـود دانسـت هـرکس    

و غیـر از تـو دیگــر   کـه گویـد حمـد       ـت
  حقّ خویش خـود گـوهر چـه شـاید     به

  که مردودست انـاالحق گـوي منصـور   
ه       معـراج  که بوسد عـرش خـاك مـن ـب

ــه  ــی ب ــزدان هــم کالمــم  کــزین معن   ی
  کـه رحمـت را وکیـل خـویش کـردي     
ن رحمــت نگنجــد     اگـر گنجــد جــز اـی

 
  سلمآله و  فی نعت سرور کائنات صلی اهللا علیه و

ـــددل از عشــــق  ـــش دارم محمـ   رـی
ــازم  ــر مجــ ــ ــاز دارد ب ـ   حقیقــــت ـن
  درین میـدان نیامـد همچـو مـن مـرد     
  رسول اندر حقیقـت جـز خـدا نیسـت    
دود    ل اـن چو خورشید نخستین شـد گـ  

ــد ــه   محم ــز آئین ــت ج ــیش نیس   اي ب
ــه  ــوه ب   جــان خــاطر نهــادي  بــدان جل

ــی  ــ ــودکنی در ب ــاز خــ ــازي نیــ   نیــ
ــی    ــویش م ــر خ ــه و ب ـین آیین ــاز ببـ   ن

  ز عشق خود شـدي شـرمنده خـویش   
 

ــا خـــ   ــت ـب ــویش دارم رقابـ   داي خـ
ـــه ــقبازم  ـب   معشــــوق خــــداي عشــ

  تــوان کــرد هــا مــی عشــقم عاشــقی بــه
ــنا نیســت     ــل آش ــام جبری ــدین پیغ   ب

ــد ــود   محم ــت محم ــردش بخ ــام ک   ن
ــوة خــویش تــو در وي مــی   نمــایی جل

ــه ــاف دادي  ـب ــود انصـ   داد حســـن خـ
ه    خـود نــازي اگـر بــر خـویش نــازي    ـب

یش مـی      ن هـم ـب ان ازـی از  جهان قرـب   ـن
  یشکه خـود را نـام کـردي بنـدة خـو     

 



 ٤٠/  سخۀ منظوم رامایانان

  و گــر نــه کــی پســندد عقــل مخلــوق 
ن جـا دم ز     مـایی و تـویی نیسـت    درـی

ــور    دو بینــد هــر یکــی را چشــم کــم ن
ــی     ــی و پیش ــو بیش ــس ز ت ــدارد ک   ن

ــزء ــدانم    ز ج ــتن ن ــخن گف ــل س   و ک
ـناس اسـت      ترا بشناسد آن کو حـق ش
  اگر کفر است حرفم گـو مکـن گـوش   
ــــانی ـــــال مهرـب ـــــز کم ـــــازم ک   بن
ــور     ــت کش ــاه هف ــه ش ــد ک ــا باش   بس

  د نهـان هـر سـو گـدا وار    شـب گـرد   به
  در آن دم هر که بشناسد که شاه است
ــو خاموشـــی رضـــاي شـــاه دانـــد    چ
  گشـــایم چنـــد راز دل چـــو مســـتان

  

  1که خالق عاشـق و مخلـوق معشـوق   
ط ورنـه دویـی نیسـت       شمارم شد غـل

  ام کـور   تو خواهی اولم خـوان خـواهی  
  اگــر عینــی و گــر عکــس آن خویشــی

ـــدا  ــت را ـف ـــانم یپیامــ ــاد جـ ــ   ی ب
ــ  ــن چ ــت خــدایا ای ــر لبــاس اس   !ه تغیی

ــد خــاموش    ازیــن گفــتن نخــواهم مان
ــود مـــی   ــام خویشـــتن خ   رســـانی پی

ــــر  ــر در ـب ــ ـــــاس فقـ ــــه لب   گدایاـن
ــردار   ــالم خبـ ــد عـ ــک و بـ ــر نیـ   ز هـ
و شـاهی گنـاه اسـت       د کـه ـت   اگر گوـی
ــد    ــاموش مانـ ــلحت خـ ــر مصـ   ز بهـ
  مـن و نعـت تــو چـون ظـاهر پرســتان    

  
  ایضاً فی نعت

ـــــل آدم   ز نس ــري ا ــ ــین پیغمب   مهــ
ــازان   ــرد ـن ــاي خـ ــهمعمـ ــامش بـ   نـ

ــی   ــ ــرورد الهـ ـــ ــاز پ ــ ــی ـن ـــ   یتیم
ـــانی   ــ ــت المک ــ ــریر آراي تخـ ـــ   س

  

ــم  ز یـــزدان مجسـ ــان رحمـــت ا   جهـ
رد جـــامش دو عـــالم جرعـــه اي از د  
ــاهی      ــاج ش ــر ت ــا ب ــت پ ــري پش   فقی
ـــانی     ــن فک ـــاج کـ ــراي ت ــر پیـ   گهـ

 

                                                   
و  یمن طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی أحبن: این حدیث قدسی دارد اشاره به  .1

دیته عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علیمن أحبنی
مرا آن کس که. شناسد آن کس که مرا یافت؛ می. یابد آن کس که مرا طلب کند؛ می. (فأنا دیته

من عشق  که بهآن کس. ورزد من عشق می به ؛کس که دوستم داشت آن. دارد شناخت دوستم می
و ان کس که . کشم ورزیدم؛ او را میاو عشق آن کس که به. ورزم او عشق می ورزید؛ من نیز به

و آن کس که خونبهایش بر من واجب باشد؛ . استمن او را بکشم خون بهایش بر من واجب
.)من، خود خونبهاي او هستم



  ٤١ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــارش  ــ ز عیـ ــد ا ــ ــد توحیـ ــ   رواج نقـ
ر کفشـش عـرش افـالك       زمین در زـی
ــود    ــت موج ـتایش گش ــر سـ ــان به   زب

م      اه ز عـدلش دسـت چـرخ از ظـل   کوـت
ر سـر        فلک چون نیـل خـاکش کـرد ـب

  1جیب مـه فکنـده چـاك ز انگشـت     به
  نشـــان پـــاي او بـــر دســـت موســـی 

ــه   لطــف ار پــیش خــوانی ســلیمان را ب
ــازد   ــو بـ ــق تـ ــان عشـ   خداونـــد جهـ

  

ــارش    ــل نث ــتی، ب ــنج هس ــیلش گ   طف
د لـوالك       2خدا طغـراي عرشـش خواـن

ــود  ــرینش اوســـت مقصـ ــل آـف   ز خیـ
ــاه     ز م ــتاند ا ــان بس ــاف کت ــه انص   3ک

  راهــش ســاخت شــهپر ملــک جــاروب
ــر پشـــت    نشـــان مهـــر حـــق آورد ـب
ــاال   ــ ــاي ب ـ ـتی ـپ ـــ ز پیشدس ــاد ا ــ   نه
ــادمانی  ــور از شـ ــرآرد پـــر چـــو مـ   ـب
ــازد      ــاش ن ــر نقّ ــه ب ــی ک ــی نقش   زه

  
  حکایت بر سبیل تمثیل

  چشم خـویش دیـدم عاشـق مسـت     به
ــدار  بــه   جــان آن نقــش بیجــان را خری

ـــدة تــــر  ــــذ نهــــاده دـی ــران کاغ   ـب
ـــویش آزاد   ــک آن از خ ــدم نزدـی   شـ

  ســی ایــن یادگــار اســتبگفــتم کــز ک
ــه     ــر ب ــو از س ــاز گ ـتم ب ـیل بگفـ   تفصـ

ــا ــ ــی : بگفت ــ ــبندي ب ــ ــرم نقش ــ   نظی
  یکایـــک صـــورتی زینســـان کشـــیدم

  چو جان نقشی نهـاده بـر کـف دسـت    
ــه ــوار وزان صــورت ب   حیــرت نقــش دی

ــر کاغــذ زر  بــه   خــواهش چــون گــدا ب
ـته، شـد شــاد        مـرا همـدرد خـود دانس

ار اسـت     : بگفتا ـین ـی ـین ع ی، ک   نامه ـن
ــه  ــد زبــان یکســر ب   تعجیــل بگفــتن ش

ــرم    ــر حری ــاند ب ــان فش ــانی ج ــه م   ک
ــدم    ز دســت خــویش دیــدم آنچــه دی

                                                   
.رك آیات ابتدایی سوره قمر ؛واقعۀ شق القمر اشاره به  .1
لوالك لما خلقت :فرموده است )ص(پیامبر حدیث قدسی که خداي تعالی خطاب به است بهاشاره  .2

.آفریدم اگر تو نبودي آسمانها را نمی ؛»االفالك
این بیت از  رد . است شده شدن پارچۀ کتانی می ، پرتو ماه سبب فرسودگی و سوراخ باور پیشینیان به  .3

  :شود قارنت این دو پدیده دیده میبیدل دهلوي، م
  یـتایـبات یکـاده است اثـا آمـی مـدر نفـق به

کتان چندان که تارش بگسلد، در ماهتاب افتد



 ٤٢/  سخۀ منظوم رامایانان

  دهم جـان  کنون در عشق آن جان می
ـه  ــادم     ـب ـب گش ــرین را ـل   نقشــش آف

ــه  ـتم دل ب ــادي  بگفـ ــقش زان نه   عش
ـتی    ــب نبسـ ــی ل ــام طبع ـیح از خ   مسـ

ــدا نعـــت  ــدخـ ــس  محمـ   دانـــد و بـ
 

  یکی خود کرده را خود نیست درمـان 
ــه ــد انصـــاف دادم  ـب ــافش دو صـ   انصـ

  که خود انصـاف دسـت خـویش دادي   
ـتی   ــه مسـ ــا گرچ ــن ج ــد دری   ادب بای
ــد کـــار مـــردان از دگـــر کـــس    نیاـی

 
  در صفت شب معراج

ــد   ـ ــال جاوـی ــرمایۀ اقبــ ــ ـبی س ـــ   ش
ــی   ــ ر الهـ ــرا ـــ ـنج اس ـــ ــه گـ ـــ   نهفت
ــــا ـــــور تجلّـ ــــیقل ن ـــــوادش صـ   س
ــازار   ـ ــرم ـب ــ ــوایش گ ــ ــا را از ه ــ   وف

ــه ــمع مهتــاب     ب ــور ش ــق من ــور ح   ن
ــب  ــازن غیـ ــاده خـ   در رحمـــت گشـ

ــ  بــه ــا ه ــوده ب ــش و آبصــلح آس   م آت
ــت    ــرده در دس ــت ک ــام عنای ــا ج   قض
ــو شــد آرایـــش خلــوت کمـــاهی      چ
ــن را ــب فرمـــود آن ســـلطان دـی   طـل
ــــب آن همــــاي المکــــانی   در آن ش

ــه ــرده    ب ـبوح ک ــش سـ ــق دل ــر ح   ذک
ــواب    ــکر خ ــرون از ش ــدار بی   درون بی
ــت   ــت برخاس ــوابش بخ ــی تعبیــر خ   پ
ــز   ــا ری ــل از جــان ثن   همــان دم جبرئی

ــه  ــــدار    ـب ــژدة پیغـــام دل ـــوق مـ   ش
  

ورش جرعــه    اي در جــام خورشــید ز ـن
ــــیاهی ـــــدگانی در سـ ـــــو آب زن   چ
ــا  ــا تمنّـ ــا ـپ   چـــو روز وصـــل ســـر ـت
ــق را خریــــدار  ــ ــوق عاش ــ   درو معش
ــــوان زده آب ــــد را رض   ز کــــوثر خل
ــب   ــۀ عیـ ــر نامـ   کـــرم خامـــه زده ـب
ــاب   ــاطر بــیم مهت   قصــب شســته ز خ
ـوي او مســت    ــین و آســمان از ـب   زم
ـــر مـــرغ الهــــی    ـــه ـب ــد نام   در آمـ
ــم الیقــــین را  ــ ــدة عل ــ   همــــان دانن

ــــــایه دا ــانیز س ـــ م هـ ــــــاج ا   1د ت
ــرده    ــروح ک ــب مج ــوده ل ــان فرس   زب
ــواب  ــدار در خـ ــت بیـ   نمـــودش دوـل

  مـژده اکنـون کـار شـد راســت    : بگفتـا 
  اي چشم بخت از خواب برخیـز : بگفت

ــوي گـــل اخـــالص بیـــدار    شـــد از ـب
  

                                                   
همین مطلب و  بیت زیر از نظامی ناظر به. ام هانی بود سول اکرم در شب معراج در خانه: ام هانی  .1

  :مسیح و دلیلی بر اثرپذیري جدي مسیح از نظامی است ااز هر جهت مشابه بیت ملّ
.خلوت در سراي ام هانی شبی رخ تافته زین دیر فانی به



  ٤٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  بشــتاب! خواجــه يبگفــتش جبرئیــل ا
ـه  ــاموس اکبـــر   ـب ــیش آورد پـــس ن   پ

ــــداري    ـــا در پاـی ــین وـف ـ ــــو آـی   چ
ـــده   ـــمی آفریـ ــرف جسـ ــ ز روح ص  
ــیر     ــبک س ــه س ــم اندیش ــرغ وه   ز م
ــانی     ــوش عن ــر در خ ــوار نظ ــو ره   چ
ــویش   ــوده ســبقت خ ــه جــوالن نم   گ

ـه  ــدر رکـــایش   ـب ــا نهـــاد ان ــت پ   دوـل
ــک در رکـــابش میـــل در میـــل    مالی

ــه ــه    ب ــد زخان ــی ش ــت اقص ــوف بی   ط
ــان را   ــر بســته می ــگ ب   پــس آنگــه تن
ــاد  ــاال عــزمش افت   چــو ســوي ملــک ب

  دیــوان دوم چــون جلــوه گــر شــد  بــه
ــدیمش گشــت   ــوت ن   ناهیــدســوم خل

ا چـو برداشـت       به   قصـد تخـت چـارم ـپ
ــه ــت آرام    ب ــون بگرف ــهر چ ــنجم ش   پ

  ششـم منظــر چــو زو شـد گــرم بــازار  
ــر رهبــان علــم زد چــون بــه   هفــتم دی

  

ــاب  ــال دوســـت را دریـــاب درـی   وصـ
ــراقِ  ــ ــا ب ــک پیمــ ــ ــر 1فل   روح پیکــ

ــراري   ــراپا بیقـ ــو، سـ ــق نـ   چـــو عشـ
ــده  ــتن کــس ندی ــو روح از ذوق رف   چ
ــر    ــد نامــۀ خی ز مــژده آی ـیش ا ــو پـ   چ

ه  ـتن چــون جــوانی جــ ـب   ان مشــتاق رف
یش    ـتن ـپ   چو همت صد قـدم از خویش
ــابش   ــر رک ــدا شــد ب ــعادت جــان ف   س

  بـــر دوش جبریـــل 2گرفتـــه غاشـــیه
ــه    ـ ــد در دو گاـن ــا شــ ــام انبیــ ــ   ام
ــــرف داده نخســــتین آســــمان را   ش
ــه داد    ــد مـ ــدي نقـ ــک در نعلبنـ   فلـ
ــد   ــدر شـ ــاق از دل ـب ــارد را نفـ   عطـ
ــد    ــام جاویـ ــت زو انعـ ــعادت یافـ   سـ

ــاي بگذ  ــتپــی تعظــیم او خــور ج   اش
  تیــغ خــویش قربــان گشــت بهــرام  بــه
ــه ــدار   ب ــد مشــتري او را خری   جــان ش

ــلمان   ــو مس ــد ن ــه ســر ش ــل پیران حز  
  

                                                   
ر یمعراج، مس است که پیامبر اسالم در سفر شبانه خود، یآسمان یبنا بر روایات، نام مرکب: براق  .1

 یشناس شهیدر خصوص ر. مودیالمقدس را با آن پ تیدر ب یه تا مسجداالقصن مسجدالحرام در مکّیب
مرکب  یمعن انه بهیم یآن را از کلمه بارق فارس یبرخ. واژه براق، اختالف نظر وجود دارد

.اند گرفته» آذرخش«ا ی» درخشش« يمعنا و به یعرب» برق«شه یآن را از ر یاند و برخ گرفته
زین اسب شوند برمعنی زین پوش اسب آمده چون از اسب سواري پیاده  در لغت به: غاشیه  .2

ها نقل شده  شکم در لغت نامهمعانی مطیع و فرمانبردار و درد بیماري پوشانند و همچنین به می
قرآن، معانی آتش و  88از سوره  »هل اتیک حدیث الغاشیه«ۀاستناد آی است از حیث قرآنی نیز به

.دیگر، قیامت و رستاخیز از آن مستفاد استعبارت آتش دوزخ و به



 ٤٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ـه    هشـــتم آســـمان گشـــتند یکبـــار ـب
  ز کرســی پــس قــدم بــر عــرش بنهــاد

  چون هـواي المکـان جسـت    1ز سدره
ــرافیل ــانش  2سـ ــد همعنـ ــد و شـ   آمـ

ــی مهــــر حـــق تعــــالی     ز دل گرمـ
ــانی   ــد از همعنـ ــاز ماـن ــودي را بـ   خـ

ــانی  ــاف  مکـ ــار و اوصـ ــر از گفتـ   برـت
ــوج   ــوج در م ــت م ــاي رحم   در و دری
ــدار     ــع دی ــوق از وس ــد ف ــالی دی   جم

ــــیار    ــتقبال سـ ــ ـــر اس ـــت بهـ   ثواـب
ــاد    3ز اوج ســدره هــم بگذشــت چــو ب

ــت   ــد و سس ــل ش ــر جبری ــدن پ   ز پری
س بـه   4مشرف گشـت رفـرف     رانـش  ـپ

ــاال  ــ ــت ب ــ ــار آب رحمــــت گش   بخــ
ــانی  ــریر المکـــ ــ ـــــر سـ ـــــد ب   برآم

ــ  ــش جه ــار ش ــافهــوایش از غب   ت ص
ــوج   ــوج در ف ــیده ف ــف کش ــت ص   عنای
ــدار   ـ ــد خرـی ز نقــ ــر ا ــ ــاعی برت ــ   مت

                                                   
ور و خاردار که میو سدر همان درخت کُنار است: هسدر  .1 و شکل سنجد بوده آن به ة؛ درختی تنا

در تفسیر نمونه در باره سدره در آیات سوره . شود بعد از رسیدن سرخ یا زرد رنگ و شیرین می
ها، در منتهی الیه  است که در اوج آسماناي درخت پر برگ و پرسایه »سدره«:  نجم آمده است

، در جایی است  آن.  ها قرار گرفته است انبیا و اَعمال انسانشتگان و ارواح شهدا و علومعروج فر
. شد آن رسید، متوقّف ، هنگامی که به روند و جبرییل در سفر معراج آن فراتر نمیکه مالئکه از

ود و دیدم که ایستاده باي ، فرشته هاي آن ، بر هر یک از برگ من«:  فرموده است )ص(پیامبراکرم
المنتهی رسیدم و دیدم در  ةسدر من به«: آن حضرت نیز فرموده است. »کرد خداوند را تسبیح می
متی قرار سایه هر برگی از آن المنتهی درختی شبیه  ةدهد که سدر این تعبیرها نشان می. »اند گرفته، ا

)498- 497، ص 22، ج  ، همان تفسیر نمونه: ك.ر( . نیست  بینیم چه در زمین می آن
نفخ  ن شهرت او بهیشتریاز مالئکه مقرب خداوند است که ب يا سرافیل یا اسرافیل؛ نام فرشته  .2

است  یشه عبرانیاي با ر ل واژهیبنا بر نظر زبانشناسان، اسراف. امت استیق ییهنگام برپا صور، به
نام  م بهیکردر قرآن . »خداوند« یمعن به» لیا«و » بنده« یمعن به» سراف«ا ی» اسراف«مرکب از 

دیگر سخن، در  به. ان آمده استیم ن فرشته بهیات، سخن از ایح نشده و تنها در روایل تصریاسراف
اي نشده است، اما  نام دمنده در آن اشاره به یان آمده ولیم م از نفخ صور، سخن بهیقرآن کر

ل ذکر ید، اسرافریپذ یامت صورت میق یی، نام ِ دمندة صور را که در هنگام برپايریات تفسیروا
.اند کرده

.هاي اسري و نجم آیات شریفه سوره تلمیح به  .3
.اند کار برده جاي براق نیز به را به »تخت و سریر«معناي  به »رفرف« واژه عربی  .4



  ٤٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ه تنهـا میهمــان شـد بــر سـر خــوان       ـن
ــاقی    ــیش آورد س ــه پ ــاده ک ــر آن ب   ب
  چنان جذب محبـت یکجهـت سـاخت   
ــت  ــو انگیخ ــدم طــرح ن حــدوثش را ق  

ـه    شــاخ اصـــل نوپیونــد شــد گـــل    ـب
ــت   ــوج بشکس ــال نقــش امکــان م   خی

ــه ــب ا   ب ــمع ش ــعلۀ ش ــوق ش ــروزش   ف
ــن رمــز مســتور    مســیحا دم بخــود زی

ــار   بــه ــاك او هــر لحظــه صــد ب   روح پ
ــاودان زو پـــس بـــه ــب درود جـ   تقرـی

 

  که صاحب سفره تنها کـم خـورد نـان   
ــاقی  ــد بـ ــر امـــت ماـن ــورد از بهـ   بخـ
  که خود را عاشق از معشوق نشـناخت 

  درآمیخـت  خود همچون گالب و می به
ــر شــامل      ــار دیگ ــز ب ــده ج   لکُــ ش

ــاي وجــوب آن قطــره پیوســت  بــه   دری
ــوز     ــش دمِ س ــود آت ــه خ ــود پروان   ش

ـیش آمـد بـه      نمـی    منصــور بینـی چـه پ
ــار    ــود گرفتـ ــا خـ ــن ـب زـی ــا ا   تحیتهـ

ــه    ــحابش ب ــر اص ــر اوالد و ب ــب ب   ترتی
 

  در بیان اوصاف پیر خود
ــدي    ــر بلنــ ــۀ اختــ ــعادت نامــ ــ   س
ــــالم ــ ـــــر در دو ع ر پیمبـ ــــودا ــ   نم
ــا را  ــــ ــرافرازي بق ــــ ــام او س ــ ـ   ز ـن

ــه  ــاتش بـ ــی  مناجـ ــزدان همکالمـ   ـی
ــت   ــفاعت وارث بخـ ــک شـ ــه ملـ   شـ
ــر     ــد سـ ــو نهـ ــۀ زانـ ــر آیینـ ــو بـ   چـ

  راز نهـان چنــدان شــنید ه ســت ز دل 
ــه  ــرکس ب ــه زو ب ــس آزار  ن ز نف ــر ا   غی

ــه داده  ـ ــر فاـق ــ ــس را ب ــ   غــــذاي نف
ــتایش    ــردون س ــه در گ ــده از کعب   ش

  

ــه  ــد ارجمنــــدي    ـب ــر یاـب ــر پیـ   ذکـ
ــــد ـــــم محمـ ــاقر آن روح مجس ــ   ـب

ـه  ــن مصـــطفی را ـب   ذاتـــش تـــازه دـی
ــامی  ـــ ــار نیکن ـــ ــو به ــ ــانش ـن ـــ   زب

ــجاده   ــر و س ــش افس ــت کاله   اش تخ
  1همــان بینـــد، کـــز آیینـــه ســـکندر 

  که در جام جهان بین جم ندیده سـت 
ــار    ــس پیکـ ــا نفـ ــرش بـ ــاد اکبـ   جهـ
ــرده زاده    ــس م ــه نف ــتم ک ــط گف   غل
ــایش   ــه نمـ ــت اهللا بـــود قبـل   کـــه بیـ
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 ٤٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــرادر     ــت ب ــا رحم ــویش ب ــق خ   ز خُل
ــمت او  ــ ـــ ه عصـ ــت زاد را ـــ ـــ   قناع
ــوش    ــه در گ ــت حلق ــایش را اجاب   دع
ـــــوانی ــــا و ورد خ ـــــانش در دعـ   زب
ــب    ــت ش ــن ظلم ــش روز روش   ز روی

ـــه ــا  ـب ــ ــا یزدانی   ن رامقصــــد رهنمــ
ــد اوراد   ــد خواـن ــون تواـن ــته چـ   فرشـ
ــــب   ـــردة غیـ ـ ر ـپ ــش رازدا ـــ   درون

ه  یش      ـب ه کـرد در ـپ   جـان شـغل دوگاـن
ــه ــزدان  ـب   تلقیـــنش حیـــات دیـــن ـی

  ز شـــادي وحـــی آمـــد هـــر زمـــانی 
  زده دســـت صـــفا در دامـــن صـــدق 

ــه   ــق ب ــرف ح ــر ح ــه غی ــش نرفت   گوش
ــر    ــر ب ــون اب ــی چ ــال  گه ــادش مص   ب

ــت    ــوق پیوس ــام ش ــیار ج ــد هش   کش
ــاز    ــاخت انبـ ــوت سـ ــا نبـ ــت ـب   والیـ

م کـه او مـی      بخشـد ایمـان         ز خود داـن
ــت  ــ ــدة تس ــ ــالم بن ــ   مســــیح آزاد ع
ــالی  ـــ ــزد تعـ ــ ــ ــۀ ای ــ ــ   اال اي خاص
ــامرادي   ــو ایـــن ـن ــان تـ   مـــن و دامـ
ــت   ــول قیام ــدن و ه ــان کن ــه در ج   ک

ــز   ــدارم ج ــدن ــار   محم ــی ک ــا کس   ب
 

ه    چشـمش مـور و جـم بـا هـم برابـر       ـب
ــ ـــ ــت او توکّـ ــ ــ ــه زاد هم ـــ   ل خاـن

ــوش   ــت را خطــا پ ــب اجاب ــل عی   نــه ب
ــاب  ــ ــتح بـ ـــ ــد ف ــ ــمانی کلیـ ــ   آسـ

ــب    ــدن ـل ــد از جنبانـ ــان جنباـن   جهـ
ــان را  ــ ــف روحانی ــ ــام حــــق ص ــ   ام
  کــه جبریــل از مریــدش یافــت ارشــاد 

اك و بـی     عیـب  برونش چون درونش ـپ
ــه از خـــویش    یگانـــه بـــا خـــدا بیگاـن
  دهد ایمان چـو عیسـی مـرده را جـان    
ــانش ترجمـــانی    کـــه دارد چـــون زـب
  صــفا را جســم جــان انــدر تــن صــدق 
  ازان تــا حــق نکــویی هســت هوشــش 

ــی  ــا    گه ــد پ ــا نه ــر دری ــاد ب ــون ب   چ
ویی شـود مسـت      نه چون منصور کز ـب
ــاز    ــر اعج ــبقت ب ــدو س ــت زد ب   کرام
  که چون من کافري شـد زو مسـلمان  
ــت    ــرمندة تس ــدگی، ش ــد بن ز ب ــم ا   ه

ــد  ــــا مســــمی  محمـ ــم ب ــــام اسـ   ن
ــادي    ــت شـ ــن نامرادیهاسـ ــرا زیـ   مـ
ــدامت   ــد نـ ــار آـی ــاکرده کـ ــه برنـ   کـ
ــس گـــواه صـــدق گفتـــار    خـــدایم ـب

 



  ٤٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  1گیر پادشاهجهان الدیندر مدح نور
دبیر      جهان نو زنده گشـت از حسـن ـت
ــال  ــاحبقران و صـــاحب اقبـ   شـــه صـ

  خـدمت بسـته پیشـش دسـت امیـد      به
ــه ــد     ب ـید بخش ــت جمشـ   جــامی دول

  نه در عهدش کسـی جـز عشـق غمـاز    
  حلمش کوه خواندن نیز ننـگ اسـت   به

ــت    ســعادت همرکــاب تحــت شــاه اس
ــر   ــاج برسـ ــاده تـ ــق نهـ ــل حـ   ز فضـ
ــی    ــ ــور تجلّ ـ ــوي ـن ــش پرتــ ــ   ز رای

ــ ــید گـــوهردمانـــد لطـ   ف آن خورشـ
  ز جــود او چنــان زر بــار ســنگ اســت

ــه ــی   ب ــاه ب ــود ش ــه ز ج ــر خان ــج ه   رن
  ز دسـت او کـه در بخشـش علَـم شــد    
ـــا داده درم را ــت ـت ــ   کفــــش نگذاش
اد    ک از عـدل آـب   دل از دستش چو مـل

ــه ــار مشـــغول  ـب ــر او قضـــا در کـ   امـ
ــه   ــی را ب ــت گیت ــان آراس ــان چن   احس

  

ـه  ــدین جهـــانگیر    ـب ــاه نورال   عــدل ش
ــوا ــالجوانبخـــت و جـ   نمرد و جوانسـ

ـید     صد افسر بهمن و صد تخـت جمش
ــه ــد  ـب ـید بخشـ ــب خورشــ   ذره منصـ
ــز راز  بــه ــدانی بج ــه زن   دورش کــس ن

  که دست آن ز حلمش زیر سنگ است
ــت    ــه اسـ ــلّ الـ ــایۀ ظـ ــر همسـ   ظفـ
ــپند دولـــتش هــر هفـــت کشـــور     س
ــلّی ــ ــــد تسـ ــــش آرزو را صـ   ز لطفـ
ـر       ــبزة ـت ــار ز آتــش س ــو خــطّ ی   چ
  کــه مــار گــنج را از گــنج ننــگ اســت 

را ـیش از ضـعف  هزا   شـطرنج  2ن گنج ب
  درم جز پشـت مـاهی جمـع کـم شـد     
ــرم را   ــد کـ ــام درم بخشـ ــون جـ   کنـ
ز لعب طبعش از کـرم شـاد     چو طفل ا

ــه ــزول   ـب ــداد معـ ــر بیـ ــیش اختـ   نهـ
  که ننماید کسی دل خسـته جـز کـان   
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 ٤٨/  سخۀ منظوم رامایانان

  کند زیست       کنون عالم چنان خوش می
ــه  ــش ب ــم رخش ــا  س   جــوالن روز هیج

ــه ــز    ب ــر تی ــس خنج ـین ز عک ــاه کـ   گ
ــور  همـــاي ــر هفـــت کشـ   رایـــتش ـب

  ز عــدلش معتـــدل اضــداد ســـرکش  
ــاه   ــن آن گ ــد ایم ــه ش ز زلزل ــان ا   جه
  نگـویم بــرق در رزمــش حســام اســت 

  خــواب مــرگ گــر ســهمش نمایــد  بــه
ــر دوران   ــکندري کــش خض   زهــی اس
ــت   ــ ــار اس ــ ــویم ذات او پروردگ ــ   نگ
ــارا  ــ ــود ی ــ ــق ب ــ ـــرا همتــــایی ح   ـت
ــود نیـــارد آفریـــدن    خـــدا چـــون خـ
ــایون  ــ ــاه همـ ـــ   زهـــــی دور شهنش

ــدحش نگ  ــل م ــگ  گ ــرد رن ــرد از خ   ی
ــاها ــأثیر   !شهنشـ ــی تـ ـیض وحـ ـ   ز ـف

  بــران تیغــی کــه گیــرد ربــع مســکون 
ــه مـــدحی گفتـــه   ام صـــاحبقران را ـن

  ولـــی کـــو بخـــت آنـــم کـــز روایـــی
ــه ــۀ مـــاه  ـب رالضـــرب طـــبعم اخچـ   دا

ــرّافان هراســـم     ــر مــن ز ص ــزد گ   س
ــر    ــره اختــ ــ ــالعم را تی ــ ــاي ط ــ   قف
ـیار    ــه سـ ــد ن ــت ش ــه ثاب ــر ن ــرا اخت   م

ــابم امــان گــر از لــب شــاه  بــه   جــان ی
ــی ز ــتن را   ـب ــانم خویشـ ــی زمـ   عیبـ

ــن دل کبــابم     ــن و م ــید م ــک ص   فل
 

  که کس جز طفل در زادن نه بگریست
ــــین انّــــا فتحنــــا ـــر زم ــــارد ـب   1نگ

ـــز   ــ ــــش انگی ــدگانی آـت ــ   ز آب زـن
ـــه داد از ســــایۀ پــــر ــــعادت ماـی   س

ــه ــش   ـب ــمندر آب و آتـ ــاهی و سـ   مـ
  کنـد شـاه          که در جان فتنه را جـا مـی  

ــت   ــام اس ــرق تــیغش را نی ــغ ب   کــه تی
ــوآاز ــر آیـــد ن سـ ــا ـب   ي عـــدم جانهـ

ــرد راهـــش ز آب حیـــوان  ــاند گـ   نشـ
ــت   ــار اسـ ــالف کردگـ ــالف او خـ   خـ

ــی   ــد مـ ــر ماننـ ــدا را        اگـ ــودي خـ   بـ
  تــو مثــل خــود کنــی در دم کشــیدن 
ــد اکنـــون    ــداحانش، ممدوحن   کــه م
  کــه دارد دســت موســی از حنــا ننــگ
ــانگیر   ــغ خــور جه ــانم شــد چــو تی   زب

ــه ــد از جگــر خــون   ب ــا شســته بای   دری
ــه ــته  ـب ــا شسـ ــان را           درـی ــغ زبـ   ام تیـ

ــایی    ـــ ـــار پادشـ ــ ــد عیـ ــ ــ   زرم یاب
ــاه    ــکّۀ ش ــود از س ــور ش ــد خ ــو نق   چ

  شناســم کــه قلــب بخــت خــود را مــی
ــه ــکّ  ـب ــانی گـــره چـــون سـ   ۀ زرپیشـ

  و نه بیدار      است این نه درخواب       چه بخت
ــازم آگــاه   ــویش، شــه را س ــال خ   ز ح
ــتن را    ــدانم خویش ــی ن ــن عیب ــز ای   ج

ــه ــم    ـب ــاج آبـ ــوهري محتـ ــا گـ   دریـ
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ــی  خجــل ــاز ب ــدار       از خــود چــو ن   خری
ــازم    ــه نـ ــا کـ ــدارم بـ ــداري نـ   خریـ

ــه ــه    ب ــازم از طــالع ب ــش ن   جــانم  دان
ــري را    ــر خ ــم ه ــر شناس ــود بهت   ز خ
ــتم    ــر پرس ـیحی خ ــد مسـ ــت ب   1ز بخ

  ز جـام یــأس مســتی همچـو مــن کــو  
ـاال زمـــین زیـــر   ـود تـــا آســـمان ـب   ـب
ــال   ــد اقبـ ــهزادگان جاویـ ــه و شـ   شـ

ـــانش    ــران نکــــو خواه   کســــریوزـی
  

ــو  ــو خ ــره در دل چ ــار گ ــروي ی   ي اب
ــازم    ــم بسـ ــامرادي هـ ــا نـ ــی بـ   دمـ

ــه ــرانم    ب ــت گ ــی قیم ــان ارزان ول   ج
ــد نیـــک اختـــري را    مبـــادا بخـــت ـب

ــه    ــالع ب ــوي ط ــک ج ــد ی ـتم نیام   دسـ
ــو    ــن ک ــو م ــتی همچ ـیح خرپرس   مسـ
ــیر   ــر پنجـــۀ شـ ــو از سـ   هراســـد آهـ
ــــال ـــادا از زر و م   والیــــت شــــاد ـب

ــه ــت غیـــر ـب   یصـــرقخاقـــان و  تدوـل
  

  در صفت سخن
ــت   ــق مــزاج اس   ســخن معشــوقۀ عاش
ــخن را    ــزار سـ ــت گلـ ــی نیسـ   خزانـ

  چشـم خـود ندیدسـت    خدا را کس بـه 
  سخن گر یک قدم ماندي ز خود پـس 
ــدگانی   ــت آب زنـ ــر نیسـ ــخن گـ   سـ

ه    حیـوان  سخن فرق است ز انسان تا ـب
اغ رضـوان     سخن خوش حلّه است از ـب
ــان نـــام   ــخن جاویـــد دارد در جه   س
ــت   ــر اوسـ ــل را آب گهـ   محـــیط عقـ

 

ــت  ــا دردمنــدان را عــالج اس   ســخن ن
ــان پ   ــار ج ــن چمـــن را  به ــتار ای   رس

ــت  ــخن هــرکس شنیدس   ز پیغمبــر س
  خـــدا و مصـــطفی نشـــناختی کـــس 
ــاودانی  ــرا بخشــــد حیــــات جــ ــ   چ

ــوان ز انســان کــه باشــد بــی ــان حی   زب
ــانمــدعا کــه حـــور     ي اوســـت عرـی

  سـخن شــد توأمــان بــا وحــی و الهــام 
ــت  ــکر اوسـ ــم شـ ــزاج روح را طعـ   مـ

 

                                                   
هنگام مراجعت از اردن  یسیبراساس روایات مسیحی، حضرت ع ؛)ع(حضرت عیسیخر  تلمیح به  .1

ه و در آنجا یسمت آن قر د بهیبرو” :ون گفتیحوار م شد بهیک اورشلیچون نزد مقدسال تیب به
آمد  مقدسال تیب آوردند و بر آن خر سوار شد و به. “دید آن را نزد من آرید دیدار خواه کره يخر

آمیز ترسایان از خر، عموما در ادب فارسی،  علیرغم نقل ستایش. ماران را شفا دادیو کوران و ب
سخن با طعنه از ناآگاهی و جهل این حیوان زبان بسته  خر عیسی شده و غالباً نگاهی معکوس به

.میان آمده است در
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ــر    ــلِ تـ ــش را گـ ــاغ داـن ــد او بـ   دهـ
ود   سخن بود آنکه با موسی به   1شـب ـب

  سخن را عاشق آمـد هـر کـه مخلـوق    
  ز چندین گفتگو کاندر جهـان خاسـت  
  سخن را دوست دارد دشمن و دوست
ــم و مهربــــانی   ــــگ خشـ ــد رن   نمایـ
ـــــنائی  ــام آش ــ ـــــد پیـ   گهـــــی گوی
ــاك  ــرّد دل از دل آن چنــان پ   گهــی ب
ر دارد ــس شـــاخ طـــوبی وا   ســـخن ـب
ـتم بـر هنـد       سخن شد چون معـانی خ

  اوامـ مرا هم چـون سـخن هنـد اسـت     
  شـد چـون سـر و کـار     دلم را با خـرد 

ــانی   ــت معــ ــد گلگشــ   زمــــین هنــ
  

ــور    ــت زـی ــه را او بسـ ــروس نغمـ   عـ
ود   سخن بود آنکه عیسی را بـه  ب ـب   2ـل

  است اینکه شدمعشوقِ معشوق چه حس
  سخن مقصود شـد، بـاقی سخنهاسـت   
  کــه تخــم دوســتی و دشــمنی اوســت 

ــه ــدگانی   ب ــرگ و زن ــت م ــت اوس   دس
ــدائی    گـــه از صـــد تیـــغ نپـــذیرد جـ

ز مــرگ نـامیزد بهــم     خــاك کـه بعــد ا
ــار دارد    ــزاران ب ــاخش ه ــر ش ــه ه   ک
  3کـه طـوطی و شــکر خیزنـد در هنــد   

ر هـم صـدف خیـزد ز دریـا       کـه هـم د  
ــــتار  ــد پرس ــ ــخن باش ــ ــــانم را س   زب
ـــــدگانی ـــــک آب زن ـــــوادش رش   س

  
  در صفت ملک هندوستان

  ز من عشق اسـت هندسـتان زمـین را   
ــت     ــق اس ــد عش ــل جاوی ــتان گ   گلس
ـیر اســت     ــرج شـ ــت آفتــاب و ب   محب

ــان سر   ــوري از ج ـتی کش ـته بهشـ   شـ
ــــ ــهمحب ــ   رضــــوانی نشــــانده ت را ب

  است خس و خاشاك او ازعشق مست
ــن زمـــین بـــرگ گیـــاهی  ــد زـی   نروی

  

  که عشق آنجاست مذهب کفر و دین را
  که صاحب طالعش خورشید عشق است
ن رو گرمسـیر اسـت    ز اـی   هوایش هم ا

ــور و   ــا حـ   رشـــتهفدرو حســـن و وفـ
ــه  ــــده   ـب ــانی نمان ـــویش درـب   در تش

ــت    ــت اس ــق پرس ر او عاش ــوا   در و دی
ــ ــایی  کـ ــا کهربـ ــل او بـ ــود میـ   ه نبـ

  

                                                   
.سخن گفتن خداوند با موسی از زبان شعلۀ شاخسار طور دارد اشاره به  .1
.سخن گفتن حضرت عیسی در گاهواره دارد اشاره به  .2
شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که : این بیت حافظ د ارد که اشارتی به  .3

.رود بنگاله می به
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ــن    ــت آه ــادات اس ــز جم ــین ک ــر ب   اث
ــه ــیم از عشّــ   ب ــت اقل ـریش هف   اق دـل

اد    ـیش از دو کـس ـی   ندارد هیچ کس ب
ــیده    ــروس نارسـ ــور عـ ــن کشـ   درـی

ــه ــخن را    ب ــد س ـب نجنبان ــرگش ـل   م
  کنـد کـار جـوان مـرد          زن است و مـی 

ــه ــقان بـــی  ـب ــردن عاشـ   اختیارنـــد مـ
ــوم    ــش ه ــین در آت ــوزد آبگ ــو س   1چ

ــژادان همــی بیــنم    ــدي ـن   بســـی هن
ــــود فزاینــــد  ـــق کفــــر خ   رواج عش

ــه ــاند     ب ــم زرفش ــی ک ــق کس ــام ح   ن
ـن صــحرا بســی مــرغ       انـــد آزاد درـی
ــی برکَ    ـــت او، ـن ـــرّد جف   د دلنَــــنپ

ــه ــد    ب ــر ش ــد ت ــاك هن ــق، خ   آب عش
ــک بــه    ـین جام ــاران   ببـ   عشــق آب ب

ن           ذب سنگ چـون در مـی  ج به   دهـد ـت
ــه   مــرگ دلبــر خــویش نمیــرد کــس ب

  که کس جان داد جز مجنون و فرهـاد 
ـنیده    ــامی شـ ــی ن ــود هم ــت خ   ز جف
ــتن را    ــوزد خویشـ ــا نسـ ــازد ـت   2نسـ

ــرد   ــد سـ ــۀ پروانـــه شـ   کـــزو هنگامـ
ـپارند    ــان سـ ــا ج ــوق اینج ــی معش   ول
ــوم    کجـــا باشـــد شـــمار ســـوزش مـ
ــان     کــه خــود را بــر صــنم ســازند قرب

ــه   جـــوانمردي نماینـــدجـــان دادن  ـب
ت سرفشـاند      خوش آن همت که بـر ـب
ـیاد    ـید ص   کز ایشان چون یکی شـد ص
ــا جفــت بســمل    شــود خــود نیــز تــا ب
ــد    ــر ش ــان اث ــی مرغ ــاي آدم ــه ج   چ
ــوان     ــد آب حی ــه باش ــد گرچ ــو ش   نن

                                                   
.معنی در آتش ریختن نذر و نیازهاي مومنان است ما در سانسکریت، بههومقدسشراب : هوم  .1
الً. دهند می باد سوزانند و خاکستر آن را بر رود گنگ به می هندوان جسد مردگان خود را  .2 ت سنّ قب

نشانه وفادارى میان  مذهبى این بود، که هنگام سوزاندن جسد مرد متوفى، همسر وى نیز به
وى لقب  این امر به سوخت و براى تشویق زنان به می بید و همراه شوهرخوا می هاى هیزم توده

این واژه سانسکریت در فارسى و . (شد می فضیلت عطا معناى بانوى وفادار و با به) Sati(ستى 
اگر احیانا زنى تاب و تحمل این .) رود می کار عربى براى تجلیل از بانوان بسیار برجسته به

 تراشید و جالى وطن می یافت پس از مرگ شوهر موى سر خود را فداکارى را در خود نمى
ممنوع . م 1829زنده سوزاندن زوجه را انگلیسیها پس از استعمار هندوستان در سال . کرد می

:گوید می این سنت صائب تبریزى در اشاره به. کردند و از این منع کمتر تخلف شده است
  چون زن هندو کسى در عاشقى مردانه نیست

ه نیستـته کار هر پروانـختن بر شمع خفسو
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ــد   ــوا شـ ــن آب و هـ ــان ایـ ــا قربـ   وفـ
  مــرا بایــد ز هندوســتان ســخن گفــت 

ــدیث  ــتم حــ ـیتا ازان گفــ ـــ   رام و س
 

ا شــد      ن چمــن مـاهی وـف   کـه مـرغ اـی
  که با عشق است خاك این زمین جفت
ــا   ــت اینج ــاریخ اس ــانه، ت ــن افس ــه ای   ن

 
ساددر مذّمت ح  

ــه  ــوي  در افکنــدم ب ــوي دع ــدان گ   می
ــی  ــه ب ــانۀ رام   ک ــدم ز افس ــن خوانَ   دی

ـــوال کفّــــار    ــــد اق ــر مجته ــه پیـ   ـن
ــرع   ــر ش ــانه ب ــد چنــین افس   گــران نای
ــــور اســــالم ــد ن ــ   خلیــــل اهللا خواه
ـیم    ــر تعظـ ز به ــت ا ــه رف ــه در بتخان   ن
ــم     ــاك زان ــافم پ ــجاده ب ــن س ــو م   چ

ـین اســت   دلـت سـاکن بــه     کفـر مــا یق
ــدارد   ــل ن ــاغ و گ ــه ب ــو بلبــل گرچ   چ

ــ ــادار   هب ــد وف ــان خوان ــل گــل چس   بلب
ی رنـگ        نه بوي خـوش کنـد پروانـه ـن
ــانی     ــان فش ــش ج ــاي آت ــر پ ــد ب   کن

  

ــه   صـــوفی صـــورت ابلـــیس معنـــی ـب
ــزام   هـــدف ســـازم کنـــون از تیـــر اـل
ــد رد آن زار  ــا نویســـ ــ ــد ـت ــ   بخواـن
ــرع    ــر در ش ــر نبــود کف ــل کف ــه نق   ک
  1نبـــود آن گفتگـــو جـــز بهـــر الـــزام

ــراي بـــت شکســـتن شـــد بـــراهیم   ـب
ــار  ــ ــر از زن ــد  2گــ ــمانمباشــ ــ   ریس

ن اسـت       ه بـاري در چـه دـی   بگـو پرواـن
ــدارد    دلـــی دارد کـــه صـــد بلبـــل ـن
ـــزار    ــزد ز گل ــده بگرـی ــزان نادیـ   خـ

ــگ  بــه ــد چن   جــان در دامــن آتــش زن
ـــــدگانی ــــت ز آب زن   بشـــــوید دسـ

  

                                                   
 .بار ذکر شده است 69سوره قرآن کریم،  25آیه از  63نام ابراهیم خلیل اهللا، دومین پیامبر اولوا العزم در   .1

.هاي قرآن است هانگیزترین قص ها و خدایان زمینی، از دل گفتگوها و اجتجاجات وي درباره بت
هاي مهرپرستی  از ایدهبستند و بعدها مانند بسیاري دیگر کمر می بهاي که مهرپرستان  رشته: زنار  .2

شد و Freemason/Masonicفراماسونهاي و پس از آن وارد فرقه. ایرانی وارد مسیحیت شد
هاي مسیحیان  در ادبیات پارسی زنار از نشانه. شود خوانده میSacred Zennar نام در انگلیسی به

الزم  …کفر و نامسلمانی و ۀت، نشانمحب ۀگوناگونی دارد مانند رشت معناهاياست و در عرفان
مسلمانان مجبور بودند که زنار داشته امر ذمیان مسیحی در مشرق زمین بهیادآوري است که  به

خود تکه  ۀکه یهود مجبور بودند بر شان چنان باشند تا بدین وسیله از مسلمانان ممتاز گردند؛
بدوزندینام عسل زردي به ۀپارچ



  ٥٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ت عشــق     مگـو کـافر کــه هسـت از امـ  
  چو در عشق است سنّت جان سـپردن 
  مگس هم جان دهد بر شـهد و روغـن  
ــار   ــه انگـ ــون پرواـن   دلـــم را نیـــز چـ

ــر هـــوم افروخت  ــه آتـــش بهـ   مســـتـن
  !دهیـــد انصـــاف اي نـــازیرکی چنـــد 

  غـــم نشـــین از طعنـــۀ غیـــر دال بـــی
ــارا    ــاش م ــف ب ــو منص ــم ت ــرهمن ه   ب
  بگـو بـاري چـو داري عقـل و فرهنــگ    
ــت    ــه نیکوس ـتیدن ن ــادي را پرسـ   جم

ــه ــه گــویم مــاجرا را      ب ــو کــافر چ   ت
ــرهمن   ـود عاشـــق ب   بـــر رخ مـــاه 1ـب

ــکین طنــابش     ــان مش ــار ج ــد زنّ   کن
ــر بیــا    ــت گ ــین ب ــرهمن چن   بم اي ب

ـتی  ــاش اي دل ز مسـ ـیار ب   دمــی هشـ
ـنی عشـق تنـگ اسـت                                             که دل بی   چاش

ام       به یش مـا چـه گیـري عشـق را ـن   ـپ
  نفهمـــد ســـرّ وحـــدت غیـــر عاشـــق 

  

ــه ــق    ب ـنّت عش ــده دارد سـ ــردن زن   م
ــد بـــی ــ بباـی ــردن رغـ   ض مردانـــه مـ

  ولـــی پروانـــه را سوزیســـت روشـــن 
ــازم  ــ ــذر و ب ــدا را بگــ ــ ــازار خ   میــ

ــرهمن را سوختســـتم  ــد و ـب   کـــه بیـ
  که چون مؤمن نمودم مشرکی چنـد؟ 
ــر   ــن کعبــه از ســنگ و گــل دی ــا ک   بن
ــــدا را    ــافردلی یکـــدم خ   !مکـــن کـ
ــنگ    ــت س ــا ب ــوتر ی ــیمین نک ــت س   ب

  سـت؟ 2بت سیمین پرستیدن چـه آهـو  
ــدا را   ــت را شناســی نــی خ   کــه نــی ب
ــاقوس زن آه   ـ ــکده، ـن ــ ــش آتش ــ   دل
ــابش     ــم آفت ــود ه ــت ب ــم ب ــش ه   رخ

ــر عاشـــق ن ــن اگـ ــافرم مـ   گـــردم کـ
ــه ـتی   ب ــزدان پرسـ ــق کــی ی ــر عش   کف

  درد است ننگ است مرا زین دل که بی
ــه ــالم    ـب ـیم اسـ ــ ــده تعل ــر مـ   پیغمبـ

ــه   ــردد کعب ــه گ ــق   ک ــر عاش ــرد دی   گ
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 ٥٤/  سخۀ منظوم رامایانان

  نه عاشـق کـافر اسـت و نـی مسـلمان     
ــدم  بــه   عشــق انــدر کســی صــادق ندی

ن   نه من دارم بـه    شـان کـار              کفـر و دـی
ـاز شـــیرین    ـدم حســن لیلـــی، ـن   ندـی

ــوا ــ ــش رام نخ ــ ــوختن در آت ــ   هم س
ــد    ــس ندان ــق، مــآل ک ــز ح ــی ج   کس
  ولــی ز انصــاف خــود را نیســت چــاره 
ـتم      نه افسانه است این عشـقی کـه گف
ــوان  ــوان بســـت نتـ ــانه نتـ   دروغ افسـ

ــی   ــ ــر در آه بـ ــ ـــــدندردان       اثـ   باشـ
ــی     ــاغر مـ ـید آب از سـ ــوان نوشــ   ـت

ــ    ــ ز قص ــرد ا ـــوم کـ ــوان معل   ۀ رامـت
ــدش   ــر دل نمان ــدگان ب   نــه داغــی مان

ــه ــم ب ب ــرد  درد و غ ــدم ک ــت ق   ســا ثاب
ــز دســتش برآمـــد     ــر کــار ک   ازان ه
  محال است این که کس بر روي دریـا 
ـته      ــاه گشـ ــه تــا آگ ــن نکت ــرد زی   خ

ـر      ــل هســت ـب ــار آن پ ــوز آث ــا هن   ـپ
ــزد عاقــل هســت دشــوار    مگــو کــان ن

  

  که داند عشـق را خـود دیـن و ایمـان    
ــرا عاشـــق شـــنیدم    پرســـتم هـــر کـ

  عشق افسانه چشمم گشـت خونبـار   به
ــه   ــو ب ــدانم ک ــن  دوزخ ر ن ــا ای ــت ی   ف

  نــه انــدر گــور مجنــون خــواب و آرام 
د       جز این کز حـال خـود افسـانه خواـن
ــاره  ــ ـــد کــــردن از عبــــرت نظ   بباـی
  چو خورشیدست هر گوهر کـه سـفتم  
ـــان    ـــاب عشـــق بهت ــاید در جن   نشـ
ــد   ــان نباشـ ــده را افغـ ــود دـی   دل خـ

ــیکن مســـتی مـــی    نیســـت در وي ول
ــاده دارد عشــق در جــام    کــه خــون ب

ــی او نشــ     ــز گل ــاغی ک ــه ب   فاندشکن
ــ ــرد   هب ــم ک ــوانمردي عل ــردي و ج   م

ــه ز آدم کـــز فرشـــته برتـــر آمـــد    ـن
ــا   ــهر لنکـ ــاید شـ ــل گشـ ــدد ـپ   1ببنـ

ـته    ــاه گشــ ــارت گـ ــل زـی ــان ـپ   نشـ
ــاگاه  ــیا تماشـ ـــا سـ ــت آنج   حان اسـ

ز اعجاز عشـق آسانسـت هـر کـار       که ا
  

  در حسب حال خود
ــت   ــاي رازسـ ــاطرم درـی ــه خـ   اگرچـ

ــروم  ــویم خس ــامی  2نگ ــود نظ ــا خ   3ی
  

ــه هکـــ ــت دریـــا را ـب   غواصـــیم نازسـ
ــامی  کـــه ــی تمـ ز دلـــم معنـ   تابـــد ا

  

                                                   
.معنی نشستنگاه راون پادشاه دیوان است در اینجا به. نام زنی غیر عفیف نیز بود. نام جزیره سیالن: لنکا  .1
..منظور امیر خسرو دهلوي است  .2
..اي است       منظور نظامی گنجه  .3



  ٥٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  ســت ایــن پیمبــرهســخن را آن خــدا 
ــه ـ ـــدایی    ـب ـــاي خـ ــــان درـی   غواص

ــاك شــو را قســمت زر     ــود مــر خ   ب
ــرد آدم   ــ ــد ک ــل توانــ ــدا از گــ ــ   خ
  نگردد کـس نبـی ز افسـون و تلبـیس    

ــه ــه دا  ب ــرو ک ــهرآن نی ــاز          1د گنجف   ب
ــر زنـــد پـــر   چـــو شـــهباز خـــدایی ـب
ــت  ــس نیس ــان جــز مگ   شــکار عنکبوت

ــد هــ  ــ 2سننچین ــه  ج ـه دان   ز در داـن
ــتم شـــد کـــار فرمـــاي ــیکن همـ   و ـل

ــار  ــدد از کردگـ ــت  ،مـ ــده همـ ز بنـ   ا
ـتم   ــانچنــین کــز همـ ــترفرم   وایی اس

ـنا نیسـت    به ت آش هست و نیست، همـ  
ــت     ــان همـ ـتی نشــد نقص ــی دسـ   ته
ــت   ــی دس ــت از ازل زادم ته ــو هم   چ
  چو خورشـیدم تهـی دسـت زرافشـان    
ن بینــوا را      ت کـه هسـت اـی دین همـ   ـب

ــ    وده کــردمســر خامــه چــو مشــک آل
ــور  ــر در زیـ ــروس مهـ ــیدم 3عـ   کشـ

  

ــافر   ــه کـ ــان اندیشـ ــود ز انکارشـ   شـ
ــدایی     ــزي در گ ــاك بی ــد خ ــه الف   چ
ـــاگر     ـیش کیمی ــ ـــت پ ـــی خاکس   ول
ـتاد عــالم        چـه شـد گـر شــد کـالل اس
ــیس     ــد ز ابـل ــل بتراشـ   مگـــر جبریـ
رآرد دسـت اعجـاز         چـو موسـی کـی ـب

ــه  ــا ب ــود عنق ــر   ب ـید الغ ــمش صـ   چش
  چه چاره بیش زان چون دسترس نیست

ـــد  ــت دان ــه   غنیمـ ــرغ خانـ   ارزن مـ
ــاي کــه در میــدان مــردان مــی   نهــم پ

ــت   ــت منّ ــس نیس ــداهللا کــه از ک   بحم
ــت  ــاهی اسـ ــال پادشـ   گـــدایی را خیـ
  که همت پادشـاه اسـت و گـدا نیسـت    
ــت  کــه بــس کــافی بــود زو شــان هم  
ـتم هســـت     ــدارم همـ ــزي ن ــر چی   اگ

  گــوهر دامــن کــان کــه پــر ســازم بــه 
ــا خـــدا را   مگـــر خـــود را ببخشـــد ـی

ــ   ــدوده کـ ــاز اـن ــت را مجـ   ردمحقیقـ
ــیدم     ــر کش ـرو معج ــر ـب ــس از عنب   پ
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 ٥٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــرش  ــر معج ــر ســر   1معنب ــده ب   افکن
ــد   ــس نخوان ــدیثم ک ــل دل ح ــز اه   ج
  دلم را با خموشـی خـوش سـر و کـار    

  مــاتم گــر چــه نبــود جــاي رقّــاص  بــه
ر سـاغرم دسـت      ب ـب ـنه ـل   بزن اي تش

ــه ــان را آب دادم   ـب ــغ زبـ ــون، تیـ   خـ
ــق    ــۀ عش ــه پروان ــه شــمع گ ــدم گ   ش

ــه ــار     ب ـتان دهــم پروانــه را ب   شمعسـ
ــ ــور   ز نخـ ــعلۀ ـن ــرآرم شـ ــی ـب   ل نـ

ــــاج دادم ـــــخن را از معـــــانی ـت   س
ـــان را     ـــغ زب ـــاختم تی ــیحی س   مسـ
ــت    ــان یاف ــن زب ــدگانی زی ــانی زن   جه
ــو   ــه مشّـــاطه شـــدم بـــر دلبـــر نـ   ـن
ــودم    ــون رودي گش ــوق چ ــر ش   ز بح
ــود   ــع فرم ــس من ــرد ب ــوزي خ   ز دلس
ـــــدي زان گشـــــادم ـــــرتاریخ هن   س
ار      نصیب از بخت من بگریسـت صـد ـب

 

  چـــو دود مشـــک تـــاج کـــان عنبـــر 
ــارته ــد   اشـ ــگ دانـ ــان، گنـ   اي گنگـ

ــار     ــت گفت ــنجم مس ــان نغمــه س   زب
ــاص    مــالل اســت از نشســتن پــاي رقّ
ــت   ــربتی هسـ ــی نـــدارد شـ ــر آـب   اگـ

ــه ــادم  ـب ــا گشـ   زخمـــی کشـــور دلهـ
ــق   ــۀ عشـ ـنی در خانـ ــودم روشــ   نمـ
ــزار     ــعله گـل ــدلیبِ شـ ـیلم عنـ ـ   2خـل

ــور   ــش ط ــق آت ــی عش   ببــین اي موس
ــه  ــانی را بـ ــان معـــراج دادم   معـ   جـ

ــان را ــ ــــاودان و مردگـ   حیـــــات جـ
  کزو بس مرده جان یافـت عجب تیغی 

ــو    ــاغر نـ ـیکن سـ ـ ــه ـل ــراب کهنـ   شـ
ــرودم  ــ ــروز آهنگــــی س ــ ــراغ اف ــ   چ
ــود   ــار خــود ب ــه مســتی ک ــی پروان   ول
ـژادم     ــدي ـن ــدر جــادوي هن ــه ان   3ک

ــه  ــردازم ـب ر ـپ ــردا ــه از کـ ــار کـ   گفتـ
 

  آغاز داستان رام و سیتا
  شـــکر گفتـــار ایـــن شـــیرین فســـانه
ــد      ــور هن ــدر کش ــود ان ـی ب ــه راـی   ک

  

ــه     ــن تراـن ــگ بســرود ای ـدین آهن   4ـب
ــه ـند      ب ـا سـ ــه ـت   زیــر خــاتمش بنگال
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  ٥٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــامش راجــه جســرَت 1دشــهر او بــه   2ن
  ز عـدلش آتــش و پنبـه شــده خــویش  

ــرّم  دورش بــس بــه ــود خ ــه گیتــی ب   ک
ــوروز    ــد ـن ــان را عیـ ــالش جهـ   ز اقبـ

ــه ــه  ب ــانش ب ــل  فرم ــرده بلب ــتان ک   بس
ــزش خنجـــر مهـــر   ـیده تیـــغ تی   کشـ
ــاق ــ   ز دســــت آرزو بخشــــش در آف

ــه ــزان آز از ملکـــش ـب   فرســـنگ گریـ
ـــه ــــتش  ـب ــام دول ــ ــاک ــ ــاز و تمنّ ــ   ن

ــک بخــــت نوجــــوانش  ــ ــرده لی ــ   نک
ــه ــی  ب ــان آرزو م ــد ج ــد       ص ــرد فرزن   ک

ــانش صــدفها مــی   ـر   ز نیس ــدي ـپ   ش
ــی ــوس   ز ب ــت افس ــود داش   اوالدي خ

ــاودان بـــاد    ازان گوینـــد عمـــرش جـ
 

ــی  ــمان م ــرت  ز تخــتش آس ــرد حس   ب
  برادر خوانده خواندي گـرگ را مـیش  
ــپرغم     ــز در س ــم ج ـام غ ــده ـن   3نمان

  روزبــزم و رزم چــون خورشــید فیــ بــه
ــــا فرمــــانی از گــــل ــــام ن   تغیــــر ن
ـته مـــادر دهـــر   ز فتنـــه گشـ   عقــیم ا
ــدر زر چــون رنــگ عشــاق    شکســته ق
ــگ    ـتن نن ــود و خواسـ ــر ب ــرفتن کف   گ
ــا     ــک مهیـ ــک یـ ــتش یـ ــراد همـ   مـ
ــدانش    ــدر خانـ ــن اـن ــی روشـ   چراغـ

  شـــد نخـــل امیـــدش برومنـــد        نمـــی
ــی  ــه   نم ــد ب ــر رشــتۀ در    آم ــف س   ک

ــاموس   ــام و نـ ــد نـ ز اوالد مانـ ــه ا   کـ
ــ رکــه عمــر انــد   ت هســت اوالدحقیق

 
  مشورت کردن راجه جسرت براي اوالد با وزیران

ــوت آراســت    ــبی از دور بینــی خل   ش
ــرد  ــ ــرَت دم س ــ ــد از دل جس ــ   برآم
زون اسـت     که عمرم را شمار از صد ـف
ــــیچ فرزنــــدي ولیعهــــد  ـــدارم ه   ـن

  

  ز هر یک اهل دانش مشورت خواسـت 
  حســاب عمــر خــود پیرانــه ســر کــرد 
  درین اندیشه جانم غـرق خـون اسـت   

اموس را جهـد     که بعـد    از مـن کنـد ـن
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 ٥٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ـــی دارم کمــــاهی   ــــه دولت ـــر چ   اگ
ــا   ــو خواهیـــد داـن   شـــما هریـــک نکـ

زان دانـــش پژوهـــان ز   جـــا جنبیـــد ا
ــرد  ــا ک   زمــین بوســید، جســرت را دع

  اي صـاحب اقبـال  : زبان بگشاد و گفت
  ازیــن پــس غــم مبــاش از بهــر فرزنــد 

  اسـت  1مرا این نکته نقـل از چـار بیـد   
  آتشــی ســوز 2ز بعــد جــگ پــی هــوم 

  سینش همـه کـس لـب گشـادند    تح به
  ز خلوت راي چون بـر تخـت بنشسـت   
ــد   ــود خوان ــک خ ــک را نزدی ــر مل   وزی
یش      که ما را جگ اسـمید اسـت در ـپ
  چـو همـت شـو دریـن کـارم مــددگار     
ــس کلیـــد گـــنج خانـــه    ســـپردش ـپ
  کــه از آب و ســروج آن روي جــا کــن
  رهــا کردنــد پــس اســپِ ســیه گــوش 
ز زر    ــوحی ا ــویش ـل ــر گـل ــزّین ـب مـ  

ــام  ــوح ـن ــر آن زر ـل ــطور ـب   راي مسـ
ــت    ـین جنیب ــامش کـ ــد ن ـته بع   3نوشـ

  ی کـه بـر جـنگش بـود رأي    یهر آن را
  هر آن کس صـلح شـد معقـول خـاطر    
ــرون   ــس ز حکـــم راي بیـ   نیامـــد کـ

  

ــ ــاهی        ل مـــیمعطّـ ــار شـ ــذارم کـ   گـ
ــا را   ئبگو ــرد مـ ــد کـ ــه بایـ ــد آنچـ   یـ

ــلحت دان   ــري مص ـنجیده پی ــرد سـ   خ
ــه  ــــرد ـب ــــاي او ادا ک ــــان وام دع   ج

  و فـال که گیرد مـاه و مهـر از روي تـ   
ـند   ــاطر دار خرســ ــدبیر خـ ــدین تـ   ـب
ــت   ــو جــگ اســمید اس   عــالج نســل ت
ــروز   ــش افـ ــدان زان آـت ــراغ خاـن   چـ
ــر جـــگ بدادنـــد  ــرار مصـــلحت ـب   ـق

  جان کمربسـت  جان و ز گره بستش به
ر فـرق بخـتش گـوهر افشــاند      ب ـب   ز ـل
ـق خــویش      ــردم وکیــل مطـل ـرا ک   ـت
  که همت کرد بر من واحـب ایـن کـار   
ــه    ـ ــر خزاـن ــ ــت ب ـ ــافه داد همـ   اضــ

ــه ــگ   ب ــذر ج ــن  ن ــا ک ــو بن ــهري ن   ش
ــه    دنبــــالش دلیــــران ظفرکــــوش ـب

ــور  ــارده در شـــب منـ ــاه چـ   چـــو مـ
ــور    ــکّۀ ن ــان س ــید تاب ــر خورش ــو ب   ج

  سـت جسـرت   داده رسـم جـگ سـر    به
ــف آراي    ــردد ص ــپ و او گ ــدد اس   ببن
ــر     ــگ حاض ــود در ج ــاج و ش ــد ب   ده
ــکون    ــع مس ــد رب ــم او ش ــع حک   مطی

  

                                                   
هندوان آریانژاد که مشتمل بر چهار  مقدسکتاب  .وِد است (VaDa) تلفظ فصیح این واژه: بید  .1

  .فصل متصل است
ون و هاون از یک ریشه(HOM) هوم  .2 باشند می ، ه.
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  ٥٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه ــکون را بپیمــود    ب ــع مس ــالی رب   س
  هفــت اقلــیم گشــت و بــاز گردیــد  بــه

ــر   ــر سـ ــرت آوردنـــد ـب ــراج جسـ   خـ
ــــریرش تاجــــداران ــــتاده بــــر س   س

جـوالن  به بشت که ماند اسدر آن مد  
ــ  ــا اسـ ــدم راي ـب ــانگرد بهمانـ   جهـ

ــتانی     ــرم بوس ــه خ ــو ک ــهر ن ــه ش   چ
ــدود   ــ ــاي آن زر ان ـنقّش کاخهــ ــ   مـ
ــع    ــگ مرب ــدر ج ــرت ان ــته جس   نشس

ــ  ــاد و دو ملّـ ــیم هفتـ   تز هفـــت اقـل
ــه    ــی را ب ــرد گیت ــیافت ک   احســان  ض

  جهـان بـود   هر آن نعمت که در خوان
ان دهـی چـون دل بپرداخـت       ز کار ـن
ــودش   ــه ب ــا ک ــد یکســان ت   همــی باری
  ز بــس زد بحــر دســتش مــوج گــوهر 
ــع مســـکون   1ز جـــود عـــام او در رـب

  نمانــده در جهــان محتــاج یــک کــس 
ـــه ـــرهمن ـب ــــر ـب ــــس پی   رأي راي پ

ــان  ز کـــار داـن ــع ا ــر آتـــش مجتمـ   ـب
ــه ــردند    ب ــا فش ــک پ ــر ی ــگ ه ــار ج   ک
ــه ــتان     ب ــش پرس ــد آت ــار بی ــم چ   حک

ــود بســوختند آن اســدر آتــش    موج
ز نـور       ز آتش جلوه گـر شـد شخصـی ا
نش در شـعله چــون یـاقوت شــاداب      ـت
ــن او  ــ   ز آتــــش کــــرده پیــــراهن ت

  

ــود     نبســتش هــر کــه را یــارا نــه آن ب
ــد  ـ ــی دـی ــته راي، راه او همــ ــ   نشس

  ه فغفـور و چـه قیصـر   چـ چه خاقان و 
ــاران  ــل بهـ   چـــو نـــرگس زار در فصـ

ــه   ــد بـ ــو آمـ ــهر ـن ــاي شـ ــان بنـ   پاـی
ــه ــو را  ب ــهر ن ــت ش ــرد  دول ــه ک   تختگ

ـــــدلی را نوجهـــــانی   نشـــــاط خوش
ــ ــوار مشـ ــر انـــدود کدر و دـی   و عنبـ

ــه ــه  ـب ــت زر بـ ــع  تخـ ــرتاج مرصـ   سـ
ــام   ــالي عـ ــرتجرســـیدند از صـ   سـ

ا خورشـید مهمـان      که گشت از ذره ـت
  نخوانده پیش هر کس داشـت موجـود  
ــاخت   ــن س ــی انجم ــراي گــنج بخش   ب
ـاران جــودش     ــم ـب ــور و ج ــرق م   بف

ــــر آورد  ــورآـب ــ ـــــت کشـ   رزوي هف
  شـد بــا گــنج قــارون گـدا هــم کیســه  

ــه  ــودك ب ــز ک ــس  بج ــادر و ب ــیر م   ش
ــه ــن     ب ــرد روش ــش ک ــوم آت ــم ه   رس

ــان     ــد خوان ــت و بی ــش پرس ــه آت   هم
ــپردند  ـــش را ســ ــور هــــوم آـت   بخــ

ــو اســ   ـان    بچ ـد قرـب ــگ را کردـن   ج
  که رسم جگ اسمید ایـن چنـین بـود   
ـش طــور     ــون آـت ــتش چ ــروغ طلع   ف
  سـراپا آتشــین چــون کــرم شــب تــاب 
  چـــو خورشـــید و شـــفق پیـــراهن او 
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 ٦٠/  سخۀ منظوم رامایانان

  گفـت خیـز اي راي برگیـر   جسـرت   به
ــت  ــان اس ــن پســخوردة روحانی   کــه ای
ــش آه   ــدي مکـ ــر ز نومیـ ــرو دیگـ   ـب
  طفیــل جــگ چــو ایــن آتــش فــروزي 
ــر   ــن چــار اخت   چنــان طــالع شــوند ای
ــو جســـرت دیـــد آن نـــور نهـــانی    چ
ـیر بگرفــت     ــرد و جــام شـ ــع ک   تواض
ده بـر زمـین پــاي      س شـادي نماـن   ز ـب
د    ـیش خـود خواـن   سه بانوي کالن را پ

ـیم   دست خویش کـرد آن  به   شـیر تقس
  همان شب هـر سـه مـه را مانـد امیـد     

ــال  ــتین کوس ــرف رام  1نخس ــد مش   ش
ــویرا    چـــون در گنجینـــه بگشـــاد 2س

ــت  بــه   طفلــی کــین چهــار ارکــان دول
ـند   ــدي از رام خرســ ــن شـ   دل لچمـ

ــه ــی   ب ــال م ــا اقب م ب ــا را ــر ج ــت ه   رف
ــه ــار نـــازان بـــازي دو بـــه ـب   دو هرچـ

ک پنجـاب      ز ملـل رت ا   که آمـد خـال ـب
ــه ــواهرزاد  ـب ــپار خـ ــن بسـ ــن ةمـ   مـ
  جــان تعلــیم علــم و دانــش و دیــن بــه

ــه ــیر  ـب   جـــام زر بـــرنج پختـــه در شـ
ــه ــت  ـب   جســـم آرزوي مـــرده، جانسـ

ــاه    ــول درگ ــده مقب ــو ش ــگ ت ــه ج   ک
ــت روزي    ــد اس ــار فرزن ــود چ ــرا خ   ت

ــو     ــام ت ــه مانــد ن ـا روز محشــر  ک   ـت
ــدگانی   ــ ــت آب زنـ ــ ــش یاـف ــ   ز آتـ

ــرّ ــت   تب ــر بگرف ــد از پی ــون مری   ك چ
  سبک بر جست و کرد اندر حرم جـاي 

  صـد جـان در کنـار خـویش بنشـاند      به
ـیم  ـــ ــۀ ن ـــیم دو را نیمــ ــی را ـن ــ   یک

ــه ــا چیدنـــد از بیـــد  ـب   نـــه مـــه بارهـ
ــی  ــد از کیکی ــاهی 3دمی ــ  م ــرت ن   امب

ــه   ــترگن را ب ــان داد  4لچمــن  س   توأم
ــا مـــی ز نـــاز و  تواـن ــدند ا ــتشـ   نعمـ

ــترگن  ـرت افتـــاد پیونـــد  را بـــه 5س   ـب
ز دنبــال مـی      رفــت چـو ســایه لچمـن ا

ــازان    ــاز ـب ــازي نـ ــد ـب ــی کردنـ   همـ
ه    جسـرت گفــت کـاي راي ظفریــاب   ـب

ــرفن     ـتادان ـپ ــ ـــاب اس ــه در پنج   کـ
ـین     کنند آن سان که گوید خلـق تحس

                                                   
  .بود (KOShaLYA) نام اصل این زن کوشلیا  .1
.نام زنی از طبقه پایین که رام را دوست داشته و رام میهمانی او را پذیرفت): شَتري(یرا سو  .2
3.  KaiKaYi.
رام بود و همراه وب  دارنده نشان و عالمت سعادت و خوشبختی، برادر): لکشمن(لچمهن   .4

.جنگل رفت به
.برادر رام و لکشمن بود): شترو گهن(سترگن   .5
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ــعادت    ــب س ــد کس ــردد کن ــوان گ   ج
ــاه     ز فرمـــودة شـ ــاب ا ـــوي پنجـ   س
  در آن کشــور هاللــش گشــت مهتــاب
ــا     ــویم اینج ــی گ ــا ک ــرت ت ــال ب   ز ح

 

ــه ــدمت   ـب ــر خـ ــد بهـ ــیش راي آـی   ـپ
  همــراه بــرت رفــت و ســترگن نیــز بــه 

ــاب  ــرپنجه گشــت از آب پنج ــوي س   ق
ــن و گ ـیتا  مـ ــق رام و ســ ــار عشـ   فتـ

 
  اندر احوال طفولیت رام

ــان شـــد  ــاه رام را پرتـــو عیـ   چـــو مـ
ــور    ــارة ن ــد آن پ ــه دی ــم دای ــو چش   چ

ن     به   صد جان جـاي کـردش مهـد زرـی
ـند   ــدن او گشـــت خرســ ــدر از دیـ   ـپ
ــوخیز   ــرو ـن ــد سـ ــم شـ   ببالیـــدن علَـ
ـید    ــک خورشـ ــی آن رش ــاه افزون   ز م

  نیســان گشــت آن خورشــید اقبــال بــه
  ش آموخـت مکتب رفـت علـم و دانـ    به

ک یــاد مـی       کــرد سـالح جنـگ یــک ـی
ــه ــدل    ب ــل جوان ــدت آن طف ــدك م   ان

ز اوالد شــد شــاد   چــو جســرت را دل ا
ــه ــارغ    ب ــت ف ــام بخ ــک ــتب   ال بنشس

 

ــد     ــمان شـ ــاه آسـ ــد مـ ــالل عیـ   هـ
  بشســته در گــالب و مشــک و کــافور 
ـیرین     دهانش از شیرة جان سـاخت ش
ــد      ــد چن ـزود ص ــت اـف ــر تربی ــا ب   دع
ــز    ــر تیـ ــدن نظـ ــرو دیـ ـتی ـب   نیارســ

ــی بالیـــد ــد  همـ ــان امیـ   در تـــن جـ
ــارده در چــارده ســال     ــاه چ ــو م   چ
  عطارد را ز رشـک خامـه دل سـوخت   

ــه ــی  ت ب ــاد م ــداختن دل ش ــر ان ــرد ی   ک
  هـر فـن گشـت کامـل     چه یک فنی، به

ــه  ــــق ز اوالد  ـب ــــا آورد شـــکرِ ح   ج
ه    صـد اقبـال بنشســت   تخـت جـم بــه   ـب
 

 راجه جسرت و بردن رام را آمدن بسوامتر زاهد براي طلب رام پیش
ــه ا  ــد ناگـ ــار  درآمـ ــبِ ـب   ز در حاجـ

ه    اســتقبال جســرت رفــت چــون بــاد ـب
ــاك راهـــش   ــالي دیـــده داد از خ   ج
ــر بـــرهمن  ــاد کـــاي پیـ   زبـــان بگشـ
ــازم   ــر خــود چــون نن ــو ب   ز تشــریف ت
ــت  ــازد ز پاـی ــر آســـمان نـ   زمـــین بـ

ــه   صـــد عـــزت درون شـــهرش آورد ـب

ــوامتر زاهـــد آمـــد از  ــار کـــه بسـ   غـ
ــاد    ــایش افتـ ــا دوان در پـ ــه ـپ   برهنـ

ک یـک گنـاهش     طاعت  به   شـد بـدل ـی
ــرمن     ــو ـب ــال تـ ــرد اقبـ ــوازش کـ   ـن
ــرفرازم   ــ ــت س ــا روز قیامــ ـ ــه ـت   کــ

  چشم مـاه و خـور برجاسـت جایـت     به
ه    اش کــرد مســند بـر نشــاند و وعـده   ـب
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  که هـر خـدمت کـه فرمـایی کـنم آن     
ــت   ــده بخ ــه اي فرمان ــوابش داد ک   ج
ــواهم    نــدارم هــیچ حاجــت کــز تــو خ
ــس    ــوده و ب ـین فرم ــت همـ ــرا عزل   م
دم خواسـت    ز تـو باـی   ولی این حاجت ا
ــز   ــه انگیـ ــا فتنـ ــد آن ز لنکـ   دو دیوـن
ــا     ــر آنه ز به ــت ا ــس اس ــا ب ــاي م   دع
ام یــزدان ورد جانســت     کسـی کــش ـن

ــدهی   ــون فرمان ــو چ ــا رس فرت ــاد م   ی
ــت   ــه شــبان اس ــا گوســفندان، ش   رعای

ـه  ـوي دل     ـب ــن رام ـق ــراه ک   مــن هم
ــه ــاند    ـب ــا برفشـ ــر خونهـ ــغ و تیـ   تیـ

  هــوش رام، جســرت گشــت بــی ز نــام
ــام  ــو ـن ــر نکـ   جـــوابش داد کـــاي پیـ
ــازي    ــق رزمسـ ــد او طرـی ــه داـن   چـ
ــرکش    ــوان س ــا دی ــگ ب ــاً جن   خصوص
ـپار   ــویی رام بســ ــد گـ ــا چنـ ــرا ـت   مـ
ــزش دوســت دارم    ــه از جــان عزی   ک
ــویش    اگــر فرمــان دهــی بــا لشــکر خ
ــفت   ـــوامتر آشــ ــرف راي بسـ ــ   ز ح
ــد آه   ــردي آه صـ ــده کـ ــالف وعـ   خـ
ــت   ــاي برخاس ــر از ج ــا وزی ــن اثن   دری

د آن کـن    که    شاها هر چـه زاهـد گوـی
ــا ــان را  کـــه حاشـ ــد زـب   گـــر بجنباـن

ــت  ــاي او نگهداشـ   کنـــون بایـــد رضـ
ــدنام   بــه ــق ب ــدي مشــو در خل ــد عه   ب

  تــرا چــون نیــت خیــر اســت در پــیش 

  خوشــنودي فــدا ســازم دل و جــان بــه
ــه ــت    ب ــر و تخ ــم افس ــاد دائ ــت ب   کام

ــت    ــک قناعـ ــه در مـل ــاهم پکـ   ادشـ
  که غیر از حق نخواهم حاجت از کـس 

ل     در طاعـت ماسـت  که از دیوان، خـل
ر و خـــونریز   ــیه رأي و تبـــه کــردا   س
ــا ــ ــــارم از زبانهـ ــــر نیـ ـــــیکن ـب   ول
ــت  ــ ــانش را زیانس ــ   دعــــاي بــــد زب

  انــده و بــسمفر رکــه ایــن باراســت بــ
  گ فتنــه شــان را پاســبان اســت رز گــ

ــل      ــود آنجــا مقاب ـوان ش ــه بــا دـی   ک
ـــد  ـــوان رهاـن ــد دـی ــ ز ب   جهــــان را ا

ــد خــاموش يدریــن اندیشــه دیــر   مان
ــد شـــد   ــر، فرزـن   راممـــرا پیرانـــه سـ

ــازي  ــد غیــر ب   کــه طفــل اســت و ندان
ــش   ــد آب و آتـ ــادو ببارـن ــه از جـ   کـ

ــــی   ـــذور م ــرا در کــــار او مع   دار مـ
ــه ــذارم   ب ــون گ ــمنانش چ ــگ دش   جن

ــوان را کـــنم بـــیش  ــع دـی   بیـــایم دـف
رو چـین فکنـد و از غضـب گفـت      به   اـب

ن راه     زـی تم ا   تو باش ایمن کـه مـن رـف
ـت آراســـت   ــخن را از دعـــاي دوـل   س
ــد آنچنــان کــن    اگــر نیــک اســت ور ب

ـ  ــ ـین و آســــمان را زن ـــرهم زمــ   د ـب
ــــت  ــان را از دعــــاي او نگهداش   جهـ
ــراه او رام ــ ــــن بــــده هم   توکــــل ک
ــارت مینــدیش      ــود خیــر آخــر ک   ش
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ـین کـس در میانسـت        دگـر هرگـه چن
  جسرت کـرد معقـول ایـن سـخن را     به
 

ــت   ــان اس ــن و ام ــوان رام در ام   ز دی
  ــپرد رام و لچ ـــا بسـ ــه ـت   مــــن راکـ

 
  و بردن رام را همراه خود رخصت شدن بسوامتر زاهد از راجه جسرت

  امتر رخصت شـد ز جسـرت  وچو بس
ــه ــالوه  ب ــزم م ــس راه پیمــود  1ع   ب

  شـد هفتـاد فرسـنگ    دهچو ره پیمو
ــازنین رام    همــی رفتــی چــو عمــر ن
  ز رفتن یک نفس چون باد بنشسـت 
  چو تخت جم روان شد کشتی از باد
ــی    ــ ــابی از هالل ــد آفتــ ــ ــر آم ـ   ـب

  زاهــد گفــت رام اي خضــر ثــانی  بــه
  از آسـمان اسـت   2شنیدم اصل گنگ

ک دم زبـان را     !خدا را   رنجـه کـن ـی
 

ــه رام و لچمـــن    ــه  راگرفت   صـــحبت ب
ــود   ــاه او ـب ــادت گـ ــا عبـ ــه آنجاهـ   کـ
ـــگ    ــد گن ــر معبـ ـیدند از اود بـ   رســ
ــدم آرام   ــا یک ــه یکج ــور نگرفت ــو خ   چ

ه  ر نشسـت و بادبـان بسـت      ـب ـتی ـب   کش
ــاد    ــو اوت ــر چ ــان ت ــت از آب آس   گذش
ــالی   ـ ــده ـف ــ ــاق را فرخن ــود آفــ ــ   نم

ــان بخشــی   ــه ج ــه ک ــدگانی  ب   آب زن
ــت    چنــین تعظــیم و تکــریمش از آنس
  ابــدل روشــن تــرك ســاز ایــن بیــان ر

 
  رام از بسوامتر حقیقت گنگ پرسیدن

  آمده و جواب دادن او که چگونه از آسمان بر زمین
ـــــد پاســـــخ رام ـــــش داد زاه   ز دان
ــی    ــاحب کاله ــران ص ــاه اخت ــو ش   چ

  

ـ   ود در س ام  3گ، سـگر تجکه رایی ـب   ـن
ــم ســـپاهی  ــاه آســـمان انجـ   چـــو مـ

  

                                                   
.ی در جنوب هندمحلّ  .1
 گنگ یا گنگا؛ تند رو و زود گذر، الهه و رودخانۀ گنگ، اسم این رودخانه مقدس دو بار در ریگ ودا  .2

و در اثر دعاهاي  روایات پوراناها، گنگ از انگشت پاي ویشنو جاري شد بنا به .آمده است
ته زمین آمد تا خاکستر شصت هزار فرزند راجه سگر را که سوخ ، از آسمان بهمقدسبهاگیرتیه، 

.شویند هندوان براي تغسیل و طهارت دینی خود در آب گنگ، تن می امروزه هم،. بودند، پاك نماید
نامه پایانی همین واژه  به. پادشاهی از نیاکان رام که شصت هزار پسر او خاکستر شده بودند: سگر  .3

.کتاب رجوع شود



 ٦٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــه ـیم  ـب ـ ــه اقـل ــانش همـ ــا رام فرمـ   هـ
ـــد ـــه نقــــد فرزـن ــــودش در خزاـن   نب

ــه ـیش زاهــدي   ب ــدار پـ ــت آن جهان   رف
ــه زاهــد در بشـــارت  نیــ    ت در دل ک

ــد   ــوهر آی ــرا یــک گ ــک زن ت   کــه از ی
ـود شصـــت    ــمار هــر هـــزارانش ـب   ش
  سگر را نقش گشت آن مژده در جـان 
ــه   ـــ ــاي آن یگان ـــ ـید پ ــ   دوان بوســ

  مشــکو همچوجاســوس ازســرِهوش     هبــ
ــه ــه مـــژده ـب ــه را       ناگـ   اي دادنـــد شـ

ــاق   ــمارند عشّـ ــده بشـ ــو روز وعـ   چـ
ــاه  ــرد مــی ز بــس شــادي شــکار م   ک

  ان رو همی کاستزشادي عمرخود      هب
ــه مـــاه  ــدر آرزو بگذشـــت ـن   چـــو اـن
ـنج        شه از شـادي نثـارش کـرد صـد گ
ــر آمــــد    ـــت زادن آن دیگـ ـــو وق   چ
ــور   ــر ـف   یکـــی ابریـــق وش زائیـــد بـ
ــه     ــد دای ــران مان ــل حی ــع حم   ز وض
ــور   ــد زهــر یــک بیضــۀ م شــه آگــاه ب  
ــرد   ــرد ک ــرغ خ ــاگردي م ــو دل ش   چ
ــا شـــد شباشـــب هـــزاران خـــم مهیـ  

ــهرو بــه ــاب  غــن بیض   هــا شــاهی ظفری
  جـدا در هــر خمــی یــک بیضــه بنهــاد 
زون    ک اـف   شدند از خورد روغن هـر ـی
ــاي   ــر پـ ـتاده بـ ــم اســ ــان خـ   نگهبانـ
ک چـراغش        کزان روشـن شـود هـر ـی
ــاهواره  ــیر و از خـــم گـ   ز روغـــن شـ

  

دام        چو حکـم جـان روان بـر هفـت اـن
ود در بنــد      دلـش زیــن غـم همیشــه ـب
ــد ز دادار   ــدیش در خواهـ ــه فرزنـ   کـ

ــه  ــ  ـب ـــک فرزـن   د داد اول اشــــارتـی
ـــد  ــیش زاـی ــ   زن دیگــــر هــــزاران ب

ــ  ــین دول ــ تچن ــت              هب ــد فرادس   زود آی
ــه   ــود ب ــک نب ــه ش ــان  ک ــاد کریم   میع

ــه    ــوي خانـ ــد سـ ــد آمـ ــر زاهـ   ز دیـ
ــد بــر دیــوار و در گــوش  بــه   مــژده مان

  کــه مانــد امیــد از بخشــش دو مــه را 
ــتاق     ــی شــاه مش ــه گرفت ــاب م   حس

  کـرد  خواهش عمر خـود کوتـاه مـی    به
  خواسـت  اودان ز اوالد مـی که عمر جـ 

ــاه    ــک زن ش ز ی ــاره زاد ا ــه پ ــی م   یک
ــمنج     ــد اس ــامش مان ــد ن ــرهمن دی   ب
ــد     ـــام و درآمـ ز ب ــرت ا ـــرود حیـ   س
ــور    ــۀ مـ ــان بیضـ ــه بسـ ز بیضـ ــر ا   ـپ
ــایه     خبــر شــد پــیش تخــت عــرش س
  کــه خواهــد شــد نهنــگ و اژدهــا زور 

ـه  ــدرت بپـــرورد ـب   حکمـــت بیضـــۀ ـق
ــب  ــ ــد لبال ــه از روغــــن کنجــ   همــ

ــه   ــاهی بیض ــو م ــرورد در آب  چ ــا پ   ه
  ز هــر یــک بیضــه طفــل مــوروش زاد 
م از خـوردن خـون    چو طفل اندر رحـ  

ــه ــزاي   ب ــن اف ـته روغ ــم راي گشـ   حک
ــاغش  ــ ــاي ب ــیرابی گلهــ ــود ســ ــ   ش
ــدین گشـــتند طفـــالن شـــیرخواره   ـب

  



  ٦٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  کـــالن گشـــتند آن خـــردان بســـیار 
  حکــم شــه ز خــم جســتند بیــرون  بــه

ـنج      ـین گ   برآمد هـر یکـی چـون از زم
ــاز    ـته دمس ــی را گشـ ــر یک ــدر مره   پ

ــه ــتند  ب ــن گش ــران  ت ــن دلی ــل افک   پی
ــف مـــور   ــزدان زان ص ـدرتهاي ـی   ز ـق

ــــ  ــی اس ــ ــوانمرد مول ــ   نج را راي ج
ــدازه بگذشــت    ز ان ــازش ا ــی ن   ز طفل
ــتیش آموخــت      ـد مس ـاز ـب ــرابِ ـن   ش

  ي و خودکامأش و خودرکجوان و سر
ــه ــر  ـب ــان تـ ــاري عیـ ــه از جفاکـ   کینـ

ــی  ــو حســن ب ــردم آزار         چ ــد م ــا ش   وف
ان فتنـه انگیـز        چو چشـم مسـت خوـب

ــار هــرخسچــو آب از میــل پســ   تی ی
ــه ز جـــور   ملـــک او خلـــل شـــد او ـب

ـ   1گلجز کَ شد بتـر سگ ز اسـمنج تج  
ــه ـوم     ب   گــوش راي شــد فریــاد مظـل

  حکیمانه عالجش بین کـه چـون کـرد   
ــام   ــت ناک ــرون رف ــک اســمنج بی   ز مل
د     ز بـدن بیـرون شـفا ماـن   مرض رفت ا
  چو گـوهر زاد از سـنگ و گـل از خـار    
ــادار  ـــ ــردار و وف ـــ ر و خب ـــــدا   جهان

ــو رأي  ــام و نکـ ــوي  نکونـ ــو گـ   و نکـ
  

ــه  ــالی ب ــانخوار  پــس از س ــد طفــل ن   ق
ــون    ــد اکن ــم زادن ــز رح ــی ک ــو گفت   ت

  ــد   خوبیهـــاي اســــمنج  و بســـان ـق
ــودش پـــرورش در نعمــت و نـــاز     نم
ـیران     ره ش   جوان و حملـه زن چـون ـن
ــا زور    ــر اژده ــک در آخ ــر ی ــده ه   ش

  نـاز پـرورد   لز خردي داشت چون گـ 
ازك مـزاج و تنـد خـو گشـت        جوان ـن

  وختاز دلبــران دلهــا همــی ســنــچــو 
ــام    ــوة خـ ــر از میـ ــخ تـ ــانش تلـ   زبـ

ــه  ــان تــــر    ـب ــال نامهرـب ـــداد از ـب   بی
ــرهم زن ســتمکار  ــه ب   چــو عشــق خان
ــز   ــاه گــرم خــون ری ــو شمشــیر نگ   چ

  هـرکس  سـبب دشـمن بـه    چو آتش بی
ــا مثـــل شـــد    کـــه در بیـــداد کردنهـ
ــج      ـس رن ه آمــد ز ـب ــوا ــا داد خ   رعای
ــــوم    ـــته معل ــدر را گش ــاد او ـپ   فسـ

  اخــراج از تــن ملکــش بــرون کــرد  بــه
ــد  ــمان ازو فرزـن ــده انسـ ــام 2مانـ   ـن

ــاقی بقـــا مانـــد  ــا فـــانی شـــد و ـب   فن
ز نـــار    چـــو مهـــره ز اژدهـــا و نـــور ا
ــار  ـــ ــار و گهرب ــ ر و گرانبـ ــم آزا ــ   کـ
  نکـو طبــع و نکــو کــیش و نکــور روي 
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 ٦٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــادق   ــبح ص ــبح کــاذب ص ــد از ص   دمی
ــانی    ــان فشــ ــ ــار ج ــاد بهــ ـ   ازان ـب
ــاك   ــاي غمن ــده دله ــل ش ــر گلگ   ز س
ــت   ــر یاف   چــو از حــال نبیــره جــد خب

ـــدش گ   ز ق ــاي پیـــري ا ـــده عصـ   زی
  جان جهـد  کردي به        کارش جد همی      به

ــه ــد   ـب ــام جاویـ ــان انعـ ــکر آنچنـ   شـ
ــا  ــگ کـــرده مهیـ   تمـــام اســـباب جـ
ــر  ــاد صرصـ   ز بنـــد اصـــطبل را بگشـ
  جهان پیما شـد آن رخـش ظفـر سـم    
ــی     ــاد خزان ــون ب ــیش چ ــرس در پ   ف

ــ ــد س   ري کــو سرکشــی خــویش بگزی
  جـان خـاك   کسی کز عجز بوسیده بـه 

ــ   ــهر و ده و دش ــدبیر در ش ــدین ت   تب
ـیم     ــت اقلـ ــهان هف ــان ش ــین بوس   زم

ــ  ــانگیر بدوان پـــی در پـــی اسـ   جهـ
ــاهی   ــپ ش ــاب اس ــت در رک ــو دول   چ
ــم   ـ ــین سـ ــد آهنــ ـ ــا را آن لوـن   قضــ

  یکدم از نظـر چـون وهـم بگریخـت     به
ــه  ــادش ب ــیده  مگــر ب ــان رس ــف ج   لط

ــاه  ر ناگـ   همـــه شـــب پاســـبان بیـــدا
رِّ   ــه آرد د ــی کـ ــو غواصـ ــهوار چـ   شـ

ــه بـــازي دهـــر   ســـپه حیـــران ز روـب
ــی  ــگر ب ــ س ــه درما باس ــده ب ــاهی ن   ش

ــوم   ــال از آتـــش هـ ــر انفعـ   دلـــش پـ
ــت    ــش نیفروخـ ــا آـت ــاد پـ ــد بـ   نیامـ
ـتن    ــواري نهفـ ــر خ ــون جگ ــش خ   دل

  

ـید عاشـــق     ــو نیلــوفر بــرو خورشـ   چ
ــانی    ــازه ج ز ت ــاغ ا ــاغ ب ــد ب   جهــان ش
ت تریــاك     و گـویی زهــر خـورده یاـف   ـت

  چشــم نــور کــم کــرده بصــر یافــت بــه
ــده   چـــو عینـــک داشـــتی بـــاالي دـی

ــا ــ ــد بخط ــدي ولیعهــ ـ   ش داد فرزـن
ه    اجــب گرفتـی جـگ اســمید  خـود و  ـب

ــا     ــاد پیمـ ــاي ـب ــاد پـ ــد ـب ــا شـ   رهـ
اد   ه    که گـردد ـب   کشـور  سـان کشـور ـب

ــه ــان دم  ـب ران دمـ ــپهدا ــالش سـ   دنبـ
ــانی  ــانی در جهـ   ســـپه در پـــس جهـ

ــرگ ریــز عمــر خــود دیــد  بــه   یکــدم ب
  زر چون در خـزان خـاك   توانگر شد به

ــــام مــــی ــــقِ ای ــــت بســــانِ ابل   گش
ـیم   ــ ــد تعظـ ـ ــراج آورده و کردـن ــ   خ

  خیرســـپهداران جهـــان کردنـــد تســـ
ـــه ــلطنه گشــــتند راهــــی ـب ــ   دارالس

ــم  ــب تخـــت گـــاه راي شـــد گُـ   قرـی
ــت   ــی درآمیخ ــا هــوا گرم ــوا شــد ب   ه
ــده   کـــه در رفـــتن ندیـــده هـــیچ دـی
ــحرگاه  ـتارش ســ ـــ ــوده دزد دس ــ   رب

ــاز کـــم ســـازد بـــه  ــا ـب   بـــازار ز درـی
ــدعا خجـــل بـــی   رفتنـــد در شـــهر مـ

  ســت کشــتی در تبــاهیا بــاد کــه بــی
  خود بگداخت چون موم ازین حیرت به

ــاد،  بــه   آتــش همــی ســوخت بــییــاد ب
ــد از شــکفتن   ــو نقــش غنچــه نومی   چ

  



  ٦٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ـــالم     ــــود عـ ــــر ب ــگر پ   ز اوالد ســ
ـود     ــگر ـب ــه پنــداري س ــدان ن   ز فرزن
ــود گفـــت     ـا لشــکر اوالد خ ــگر ـب   س

ــیش از اســـ ــد بســـته ـپ   ش آوردببباـی
ن کوشــش کمـر بندیــد پـر تنــگ      درـی

ر گشـت     کنون باید به   کـوه و بحـر و ـب
ــه ــد     ب ــرده بای ــدیر ســعیی ک   هــر تق

ــر آن اســ ــر روي  باگ ــتب   زمــین اس
ــاك    ــه خ ـتن در ت ــه رفـ ــرورت ورن   ض
ــار     ــد زنهـ ــس نائیـ ــار پـ ــرده کـ   نکـ

ـــه  ــــواج اوالد ـب ـــــدر افـ   فرمـــــان پ
ــت  ــتند محن ــان گش ـیدند  جه ــا کشـ   ه

ــت کردنـــد  ــا در دسـ   ضـــرورت پیلهـ
  زهــر یــک ضــربت پیــل گــران ســنگ 

ــاوان بــه   ــین ک ـال  زم ــمان ـب   زور آس
ــر    ــت زنجی ــیالن هش ــال پ ــک تمث   فل

ــه ــر   ب ــرد کمت ــین زان گ ــان زم   فرقش
ــی    ـــد پـ ــر مان الن زان دلیــــريتحیـ  

ـــد  ـــد برایشــــان یادکردـن   دعــــاي ـب
ــس میــل  ــد ب ــرو کندن   ز پــیالن هــم ف
ــــان ـــــانور را دل پریشـ ــــراوان ج   ـف
ــدار ارضــی گشــت بــد حــال    بســا جان
ــرین     ــد و نف ــا کردن ــد دع ــان ب   برایش
ــد    ــت کندن ــر هف ــین ه ــاي زم   طبقه

ــه ــد   ب ــریش کردن ــاك را دل ــاوش خ   ک
  

ز تخـــم آدم    چـــو صـــحراي وجـــود ا
ــود  ــ ــانی مگــــر ب ــ   جهــــان را آدم ث

  جگ با هر کـس کـه بنهفـت    بسکه ا
ه  ـیرش همـی شـاید سـزا کــرد     ـب   شمش

ــرا چنــگ  ــد ف   کــه اســپ جــگ زود آی
ــ ــت   ستجس ــودن در ده و دش ــا نم   ه

ـــد  ــا برآـی ــ ـــدبیر کــــارِ م   کــــزان ـت
ــه ــعی  ب ــدك س ــت         ان ــد فرادس ــان آی   ت

رِ ـــــان د ــــرآوردن زک ــــاك ـب   خطرـن
ــا    ــان ع ــود از رویت ــمم را ب ــه چش   رک

ــاد     ــون ب ــد چ ــیط خــاك پیمودن   بس
  شـــته ندیدنـــدگـــم گ بنشـــان اســـ

ــه ــد   ب ــت کردن ــین را پس ــدن زم   کاوی
  شـد چنـد فرسـنگ           زمین برکنـده مـی  

ــال    1همـــی رفتنـــد تـــا پـــیالنِ دکپـ
ــد تقــدیر   ــرق ایشــان مان ــر ف   زمــین ب

ــر   ــل ب ــزد پی ــوم ری ــه از خرط ــر ک   س
ـیري     که خوش از جان خود کردنـد س
ــد    ــاد کردن ــین ی ــو آی ــد چ ــت ش   اجاب

  جسـتند نـی پیـل          خویش می بکه اس
ــا  ــر خ ــه زی ــان ک ــاي ایش ــوده ج   ك ب

ــال  ــور و ملـــخ گشـــتند پامـ ــا مـ   بسـ
ــه ــکین   ب ــات مس ــده حیوان   جــان رنجی

ـرِ    ــا زـی ـندند    کــه ت ــا پسـ   رســاتل ج
و گــویی حفــر گــور خــویش کردنــد    ـت
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 ٦٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ــاغی    ــد بـ ـین دیدنـ ــتم زمــ ــه هفـ   ـت
ــر ســـبزه زارش ز   مینـــو دل گشـــا ـت

  یکی خوش حجره در صـحن گلسـتان  
ــــکَ ــده 1لپِ ــ   زاهــــد درو مــــاوا گزی

ــه ــرن بیــ    ب ــد ق ــود هفص ــت ب   دارطاع
ــه  يپــس از عمــر ــالین نهــاده ســر ب   ب

ر خـواب      به خوابِ خوش درون چشم پـ  
ــوش    ــت هـ ز غایـ ـــان ا ــه روحانی   شـ

ــگ آشــکارا  خلــل مــی   خواســت در ج
ــد  بِچــو اســ ــاغ دیدن   خــویش را در ب

ــه دزد اســ  ــد   بک ــت زاه ــگ ماس   ج
ــیر  ز ــ ــرده هــــیچ تقص ــ ـــذاها نک   اـی

ــه ســبحه دام کــرده   ــد دان ــه اي ص   ک
ــویی     ـیس خـ ـ ـــی و ابـل ـــته روی   فرش

ـ  ــش ـت ــر   ز ری ــز ن ــش ب ــر ری ــو ت   و نک
د       سر و ریشش چـو پشـم خایـه کندـن

ـ کَ ــ ـــال پِ ـــدر ـب ـــد گرفتــــار  يل ان   ب
ــد     ــدبري چن ــاحق م ــد ن ــدي کردن   ب
ر برداشـت        چو زاهـد سـر ز خـواب دـی
  که با من خود کسـی را نیسـت کینـه   

ــی    ــور ب ــد ج ــم دی ـبب ک ــبب را سـ   س
ــ ــیچ ــد   و ب ر باش ــس آزا ــب ز ک   موج

  مــردن خــواري رســیده تــا بــه 2لــت ز
ــش بی    ــون آت ــرم چ ــاه گ ــتنگ   فروخ

  

ــی     ـینه داغ ــر سـ ـش ب ــر گـل   ارم را ه
ــارش  ــ ــانفزاتر جویبـ ـــ ــوثر ج ــ   ز کـ
ــاغ رضـــوان  ــور ـب   بعینـــه چـــون قصـ
ــیده   ــن کشـ ــاي در دامـ ــت ـپ   ز عزـل
ــرگس گشــته بیمــار  ــو ن   ز بیــداري چ

  دیــده وقــف کــرده خــواب نوشــین  بــه
ــو تشــنه کــرد ســرد از شــربت آب     چ

ـیه گـوش   بِباغش بسته بـود اسـ   به   س
  کــز آنجــا چــون بــرد کــس بــاد پــا را 

  از بس نشاط از جان جهیدند بچو اس
ن ناراسـت زاهـد      دیش اسـت اـی   کج اـن
ـــر     ــا پی ــادند بـ ــه بگشـ ــانِ طعنـ   زبـ
ـــام کــــرده    ـــب را محاســـن ن   !معای
ــان فتنـــه جـــویی    نکـــویی چـــون بتـ

ــه ــت از طیل ب ــاس ــر  س ــل خ ــو ج   ان ت
ــد    ــش بندن ــراي ری ــان ب ــز ریش ــه ب   ک
  چو در مستان و صهبا محتسـب خـوار  
ــدین حـــق اهانـــت کـــافري چنـــد    ـب

ــانرا خــ    ــت آزارش   وب پنداشـــتنخس
ه    ســینه خــوابم دســت چــپ آمــد بــه ـب

ــب را    ــم غض ــرد ک ـید م ــب جوشـ   غض
ــد   ــیار باشـ ــب بسـ ــان را غضـ   حکیمـ
  چو آتش گرم گشت از چوب خـوردن 
ه وش ســوخت     ضـاللت پیشــه را پرواـن
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ــد   ـ ــاحق برفتادـن ــر نــ ــ ــمِ کف ــ   ز ظل
ـدر جــزاي فعــل نــاخوش     ــدند اـن   ش
  بدینســان مــاجرا بگذشــت شــش مــاه 

ــ   ــن قص ـیچ ازی ــگر را هـ ــه س ــر ن   ه خب
ــم  ــگ  ز غ ــد راي دلتن ــر ش ــگ ت   دلتن

ــــکاري را  ــــش   وس بریــــانی غــــازه
ـه  ــه فرمــود آن صــف آرا    ـب   دل اندیش

ــان   ــ ــمان را داد فرم ــد اُنســ   ولیعهــ
  جان کوشش نما کین کار دین است به

  ز حـــرف جـــد نبیـــره شـــادگر دیـــد
ر داور ــت از دادا ــ ــر درخواســ ـــ   ظفـ
ــر فـــوجش طالیـــه    دعـــاي خلـــق بـ
ــا  ــ ــاد آن در یکتـ ـــ ــدم در ره نه ــ   ـق

ـــه ــا ر ـب ــ ــدة عمه ــ   وان شــــدراه کن
ـه  ــرده آهنـــگ    ـب ــان ک ــه ایش ه رفت   را

ــک و دو     ــدر ت ــت ان ــان گرف ــی ایش   پ
  هرکس شد دچار آن را خبـر نیسـت          به

ــال   ــیالن دگپـ ز پـ ــت ا ــال خواسـ   تفـ
ـده    ــدین خوشــخویی آن مــرد گزـی   ب

ــه ــار     ب ــاد رفت ـبی ب ــت اسـ ــاغش یاف   ب
ــود  ــق ب   کپــل در صــومعه مشــغول ح
ـتاد     ــاي اسـ ــر پ ــمان ب ــرد انس   ادب ک

ــه ــالص درو   ب ــجدة اخ ــاك س ــشخ   ی
ــت برضـــاي او گرفـــت و اســـ   بگرـف

ــود    ــاي او ـب ــرق عمهـ ــا محـ   همانجـ
ـتر عـم     هـاي خـود رفـت    چو بر خاکس

ــراق اختـــران دیـــد    ز خورشـــید احتـ
  

ــه   ــالم بـ ــن عـ ــد  درـی   دوزخ درفتادنـ
ـــش    ــان آت ـتران طوـف ــ ــف خاکس   کـ
  کســی زان راز پنهــان کــم شــد آگــاه 

ــدان اثـــر نـــه بز اســـ   جـــگ و فرزـن
ــگ  یان ــه در گنـ ــتخوان رفتـ ــد اسـ   مـ

ــه از   ــت اینک ــاز ندانس ــرد ب ــتش ب   دس
ــا را   ــاد پـ ــود جســـتن ـب   ضـــرورت ـب

ی     اسـت کـارم نـا بسـامان     باسـ  کـه ـب
ـین اسـت        ز تو خواهـد شـدن مـا را یق

ــویش فــال نیــک بشــنید  بــه   گــوش خ
ــاخت لشـــکر   ــنودي دلهـــا س   ز خوش

ــ  ــر همـ ــایه ز چتـ ــرق سـ ــر ـف   تش بـ
ــا     مســافر گشــت چــون خورشــید تنه

ی  بجست و جوي اسـ  به   نشـان شـد   ـب
ــه   ــین ب ــزان زان ره و آی ــنگ گری   فرس

ــرو    نــه انــدر گمرهــی شــان گشــت پی
ـه  ــت آرزو مـــی  ـب   کــرد از نیســـت  من

ــال    ــوران پام ــز م ــل ک ــاي پی ــه ج   چ
ــه   گلگشـــت کپـــل زاهـــد رســـیده  ـب

ــن زار    ــاري در چمـ ــاد نوبهـ ــو ـب   چـ
  ســود عبـادت را جبــین بــر خـاك مــی  

ز ورد و اوراد    ــل ا ــد کپ ــارغ ش ــو ف   چ
  همه تن شد جبین چون سایۀ خـویش 

ــ  ــاي او گرفـــت و اسـ ــت بدعـ   بگرـف
ــارت را روان  ــدود   زی   شــد آن غــم ان

  بس زاري چو اشک ازجاي خود رفت ز
ـــــد ر نالی ــــوخته زان زا ـــــتاره سـ   س
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ــاك مــی     ــر خ ــر ب ـتر بس   زد ز خاکسـ
ــی   ــیش م ــانی ب ــران زاري زم ــرد گ   ک

  نجــات از ســوختن شــان دادي آســان 
ــت   ــد فرصــت از دس ــت نق   ولــیکن رف
ــام    ــرده ناک ــورده م ــار خ ــحرگه م   س
  چـو دوشـم کـرد آتـش خانمـان سـوز      

ـــه ــد دادن  ـب ـ ــا بباـی ــ ــی دل گفت ــ   آب
ــاب   روان شــد تــا دهــد آب آن جگــر ت
ــانع آمـــد و گفـــت   ــی ســـیمرغ م   ول

ــی  ــد ب ــت همــی بودن   دیــن کــه عمهای
ــه   مـــردن ســـوي دوزخ رو نهادنـــد  ـب
ه    روحشــان چـه ســود ایــن آب دادن  ـب

  شتابی چـون کنـی کـار درنـگ اسـت     
ــت    همــه آبِ جهــان لخــت ســراب اس
ــد     ــان نخواه ــرة نیس ــز قط ــدف ج   ص
  ولی مشکل که گنگ ازتان نهان اسـت 

ــر  ــت   اگ ــی چنــگ  زدر دامــنِ هم   ن
  یقــین دان کــار مــردان کــرده باشــی 
ـــان عـــذابِ آن جهــــانی    ـــی آس   کن

ــن بـــه   آب آن بشـــوید کســـی کـــو ـت
ــار    ــدین گنهکـ ــرزش چنـ ــود آمـ   شـ

ــ  ــ ــی یابنــــد جنّ ــ ــراوان دوزخ ـ   تـف
ــه  ــد او ب ــو پن ــ چ ــد گ   وش آنســمان ش

  سگر زان مژده شادان گشت و خرسند
ــه    ـــار جـــان ـب ــاري   به ـــاد بهـ   آن ب

  

ــاك دل گریبــان چــاك مــی      زد ز چ
  شـدي سـرد   چه آن آتش که دوزخ می

ــان    ـیش طوف ــارا ـپ ــه ی ــوري را چ   1تن
ــت   ــه در شسـ ــر رفتـ ــاز تیـ   نیامـــد بـ

ان ریخـتن شـام    یچه سود اشک   گوزـن
ــروز     ــن آب ام ــرا ای ــد م ــار آی ــه ک   چ

ـــه ــوابی ـب ـ   روح شــــان رســــانیدن ـث
ود آب      ز مژگان گرچـه صـد ره داده ـب

ــه   راز ســـفتنی ســـفت رگوشـــش د ـب
ـین   پک   ل شان سـوخت زان در آتـش ک

ــ ــن آتـ ــهازـی   آن آتـــش فتادنـــد ش ـب
ــار بســـته را نتــوان گشـــادن      کــه ک

ــان   ــالج تشنگیش ــگ اســت آع   ب گن
ــت    ــاب اس ــنۀ آبِ حب ــک تش ــه جات   ک
ــد   ــوان نخواه ــمۀ حی ــز چش ــر ج   خض
ــت     ــمان اس ــر آس ــین ب ــر زم ــد ب   نیای
ــگ  ز آســمان گن ــر زمــین ا   کــه آري ب

  خویشـان نیـز احسـان کـرده باشـی      به
ــان   ــش رهــ ــ ــۀ آت ــ ــدان خان ــ   یز زن

ـــد    ـــد روـی ـــبن توحی ـــاکش گل   ز خ
ـــرو ـــار ـف ــــه داغ ادـب ــوید ز جام ــ   ش

ــت    ــدر حقیقـ ــواب اـن ــد ـث ــرا باشـ   ـت
  و روان شــد بنــداد آب و گرفــت اســ

ــه   ــد بـ ــرون آمـ ــد  ـب ــتقبال فرزنـ   اسـ
ـــــدواري ــ ــ ـــــیدند از ره امی ـــ   رسـ
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ا بــاد هرجـای     کــه خوشبوســت یرود ـب
ــه بخــالص از  ــو آمــد ب ــد دی ــوالن ن   ج

  چـــو مـــرغِ بســـته پـــر پـــرواز یابـــد 
ــد    ــار امیـ ــده بـ ــاس چیـ ــرو یـ   ز سـ

  بپرداخـت  کـار جـگ   و بـه  بگرفت اس
ــرد   ـین ک ــمان را جانشـ ــس انس   ازان پ

ــمان را دل هــــواي گنــــگ در ــ   انس
ـــاك جــــوهر  ــــد ـپ ــدي آم   ازو فرزـن
ــام کـــرده  ــدلی در جـ   شـــراب خوشـ
  پس از عمري چو فرزندش جوان شـد 
ــی عهـــد  ــایا داده و کـــردش وـل   وصـ

ــان گوشـــه گیـــرانمـــد بســـا   ت بسـ
  شـب خفـت   نخورده هیچ روز و نی بـه 

و اي مـرد     که گر گَنگ است مقصود ـت
ــی  ــ ـــدول ـــدي آـی ـــو فرزـن   ز اوالد ـت

ــه ــد راي زاهـــد  ـب   نومیـــدي روان شـ
ـــه  ــه بنوشــــته ـب ــ   اوالد وصــــیت نام

رض      که طاعت را کند بـر خویشـتن ـف
  

  ادآورده اوسـت بـ خوش آن بـویی کـه   
ــه ــلیمان     ب ــاد س ــد ب ــت ش ــیش تخ   پ

  چـــو مـــرده عمـــر رفتـــه بـــاز یابـــد 
ــواب جــگ اســـمید    ــگر را شــد ـث   س

ـر    ن آنجهـــان صــاحبقران ســـاخت اـق
ه    ین کـرد تـرك سـلطنت خلـوت گـز     ـب

ــان را   ـنه ج ــوده تشـ ــق آب ب ــو عش   چ
ــچ ــوهر   ن ــاك گ ــان پ ــر نیس ــز اب   ان ک

ــپ ــه 1دلی ــرده   آن را ب ــام ک ــدي ن   هن
ــد  ـــ ــمان ش ـــ ـــــب آروزي اُنس   مجی
ــد   ــا جه ــا هــواي گنــگ ب   روان شــد ب
  ریاضــت کــرده چــون فرمــان پــذیران 

ــت  تــا 2برهمــا ــرو حاضــر شــد و گف   ب
س گـرد     ازین طاعت به   حسـرت بـاز ـپ

ــاید   ــزو ایـــن قفـــل بســـته برگشـ   کـ
ــوي فرز ــد  سـ ــک آراي زاهـ ــد ملـ   نـ

ــان باشــد خلــف زاد    کــه از نســلم هم
ــما در دامــن ارض    ــگ از س ــد گن   نه
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ــخن را   ــد سـ ــمان نقـ ــپ از اُنسـ   دلیـ
ــیر  ــو ســ ـــد نیکــ ــد تازو فرزـن   آمــ

  ز گلـــبن نـــو گـــل خنـــدان دمیـــده 
ـــــی  ـــــرّ اله ــافتی ف ــ ــش ـت ــ   ز روـی
ــدر شـــد   ــر ـپ ــوي دـی   عبـــادت را سـ

ــا  ــد برمـ ــروهم خوانـ ــد  1ـب ــت بیـ   آـی
ــاگیرت  ــ ــد نوبــــت ب ــ ــعد 2درآم ــ   س

ــه ـادان  ب ـک   آـب ــان خــود مـل   ی از احس
ـــیش کــــرده ــدر را ـپ ــ   ره جــــد و پ

ــز   بــه ــر چی ــر نهــاده دل ز ه   طاعــت ب
  مثلــث شــکل ســعد کهنــه دیــر اســت 

ث اختیـار اسـت      به   دعـوي شـخص ثاـل
ــی  ــا مـ ــت را ســـوم جـ   گذارنـــد اماـن

  ی روزه شـب خشـک اسـت ناهـار    طّ به
ـــه ــادت  ـب ــال یکهــــزارش از عبــ ــ   س

ــا عقــل و فرهنــگ    بشــارت داد کــاي ب
ـین را نیسـ      ت آن تـاب ولیکن خـود زم

ـــش زمــــین را  ــکافد تیــــزي آـب ــ   ش
ــتاخ   ــاك گس ــرم خ ــازد ز ج ــرون س   ب

ــه ــیر   ب ـیچ تقص ــا هـ ــت از م   دادن نیس
ن راه سـخت پـا را       چو افشـردي در اـی

  

ـر بســت چــون در عـــدن را       گــره ـب
  آمـــد 3کـــه نـــام نیکـــوش بـــاگیرت 

ــوفر برمهــــا ــ   ســــر کشــــیده 4ز نیل
ــاهی    ــار شـ ـپرده کـ ــ ــپ او را س   دلیـ

ــه ـ    ب ــز القصـ ــد  شــغلش نی   ه بســر ش
ــد ب ـــ ــد ز مقص ـــ ــد نومی ـــ   ازگردانی

  هـم سـیرت سـعد    که بودش صورت و
ـک     ــود مـل ــر ولیعهــدان خ ــپرده ب   س

  ل بـــر خـــداي خـــویش کـــردهتوکّـــ
ن سـوم نیـز     به ه آن دو کس شـد اـی   را
ه ثم   خیـر اسـت   ل هم در جهان ثالث ـب

ــت   ــر اعتبــار اس ــهان ب   ســوم حکــم ش
ــــپارند  ـــوم را نیــــک دانســــته س   س
ــار   ــیوم نباشـــد وقـــت افطـ ــز سـ   بجـ

ــد زیـــاد    ــا کــرد لطـــف از ح   تبرمه
ــو از آســمان گنـــگ    ــر ـت ــتم به   فرس
ــر جــا پــیش آن آب   ــاي ب ــد پ   کــه مان
ــر مــرد کــین را     ــز خنج ــو آب تی   چ
ــوراخ   ــت س ــردد دس ز تیــزاب گ ــو ا   چ
ـــدبیر  ــــرد ـت ــــد ک ــــیکن ببای ــرا ل   ـت

ــه ــن    ب ــان ای ــر نش ــی ب ــدعاکرس   را م
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ــه ــو     ب ــرت نی ــا گی ـتن ب ــاري خواسـ   ی
ـــرو آزاد    ــون س ــدگی چـ ــر بنـ   ز بهـ
ــد   ــان ش ــون مهرب ــرم چ   مهــادیو از ک

  ض او بـر سـر پـذیرفت   غرض کان عـر 
ــده بــر مــا چــون درِ تنــگ    گشــاده دی
ــت   ــاران رحمـ ــد بـ ــدا از ابـــر شـ   جـ
ــت   ز هــوا ریخ ــی ا ــق شــر شــر آب   معل
ــاد  ــالم افت ــمان در ع ز آس   چــو گنــگ ا

ــه ـــانی    ـب ــد نه ــایش شـ ــار مویهـ   مـ
ــار     ــرة ی ــدر ط ــدانی ان ــان زن ــو ج   چ
ـف چــون گــزینم     ـتن توـق ز رـف ــه ا   ک

ــی    ــت مـ ــا را لطافـ ــفر مـ ــد       سـ   فزایـ
ـتی دو  ـــ ــی گش ــیمه همــ   ادوسراســ

ــان    ــده پنه ــویش مان ــده م   دران ژولی
ــه   ــا ب ــد در وي ت ــده مان ــال خزی   یکس

ــر خــم    مهــادیو آن زمــان زان جعــد پ
  چــو مخلــص یافــت زآنجــا آب جــاري 
ـیش و پـس گنـگ      ز پ   روان بـا گیـرت ا

  کشـور فـیض عـامش    شد از کشـور بـه  
ــه ــه خــاك   ب ــا در ت ز آنج ــا رفــت ا   دری

ــا رام    چــو زاهــد قصــه از ســر گفــت ب
 

ــه  ــادیودرگـــاه م از آنجـــا شـــد ـب   1هـ
ـتاد   ــاي اسـ ــک پ ــر ی   دو ســال بــیش ب

  هـر نیـک و بـد کـارش ضـمان شـد       به
ــه ــ  ب ــت ب ــا رف ــت ابرم ــر گف   گیرت خب

ــگ  ــمه گنـ ــاد قفـــل چشـ   روان بگشـ
ــاران آیتـــی از شـــان رحمـــت  ــه ـب   ـن
ــت   ــاص خــدا ریخ ــدرت خ   ز دســت ق
ــا داد   ــ ــرق ج ــ ــر ف ــ ــادیو اوالً ب   مهــ

ــه ـ ــدگانی   ـب ــ ــر آب زن ــ ـــاي زه   جـ
  همی پیچید بر خود گنـگ چـون مـار   

ــه   ــم ب ــش آی ــ ز ری ــینم س ــر نش   بلت ب
ــه ــد    ب ــوش نیای ـین خ ــم نشـ ــا ه   یکج

ـــــدر رو ه پ ــویش را را ــ ــــده خـ   ندـی
ــوان  ــت آب حیـ ــرون نایـــد ز ظلمـ   ـب

ــه    ـت زور او ب ــر حــال   کمــالی یاـف   ه
ــاد کــرده حلقــه       اي کـــم         گــره بگش

ــون بـــاد بهـــاري   ــرم چ   روان شــد ـن
ــه   ــش ب ــل جوش ــنگ رســیده غلغ   فرس

ــامش   ــاد نــ ــاگیرتی افتــ ـ ــر ـب ــ   ز س
ــاك     ــوم غمن ــاك ق ــیراب خ ــده س   ش

ــه  ــا  ـب ــک فرجــــام  ـپ   افتــــاد رامِ نیـ
 

  ملک مالوه که نزد صوبۀ اَود است به رفتن رام
ــه ــود   ـب ه پیمـ ــس را ــالوه ـب ــزم مـ   عـ

ــۀ راه  ــ ــا در نیم ــد تــ ــ   همــــی رفتن
  

ــا  ــه آن ج ـود   يک ــاه او ـب ــادت گ   عب
ــاه    ــ ــد ناگ ـ ــب دیدـن ــانی عجــ ـ   بیاـب

  

                                                   
1.  MaHa DEV دیو بزرگ، خداي دیوان.  



 ٧٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــزاي و دژم روي  ــت اف ــب و وحش   مهی
ــود   ــان ـب ــان آنچنـ ــوهی درختـ   ز انبـ
ــان  ــ ــاخ درخت ــ   چنــــان پیچــــانی ش

ـــو  ــــید آن زمــــان رامز بس   امتر پرس
ــوه ــ ــــتند انب ــــرا گش   درختــــانش چ
ــان    ــاي خورشــید تاـب ــوابش داد ک   ج
ــا    ــو اینجـ ــیم دیـ ــس ز ـب ــد کـ   نیامـ

ــو  ــاریچ دی ــادر م ــت 1کــه جــاي م   اس
  کنون در خواب هست آن تیره فرجـام 
ــاجرا را     ــر م ــو از س ــا ت ـتم ب ــو گفـ   چ
  مکن در دل که زن را کس کشدچون
ــن زن هــر چــه باشــد    بــرو در قتــل ای

ــن مـــاج   را و رام برجســـتشـــنید اـی
ــرد    کمــان زه کــرد وانگــه چاشــنی ک

ـه  ــو خونخـــوار   ـب ــگ رام آمـــد دی   جن
ــه ـ ــا را  ـب ــاوکی زد تارکــ ــ ــارك ن ــ   ت

  ملـــک بـــر چـــرخ کـــرده آفـــرینش  
ــد   ــر افکنــی دی ــان تی ــد آنچن ــو زاه   چ

ــه ــرد  ـب   آب گنـــگ پیشـــانیش تـــر کـ
  کــه در دســتم همــین نقــد دعایســت 
ــکارا   ــوان آشــ ــگ دیــ ــالح جنــ ــ   س

ــه  ــدر ب ــالح ان ــرق   س ــر ب ــی خنج   معن

ــوي    ــز و بالجـ ــه انگیـ ــوایش فتنـ   هـ
ــی   ــم م ــه راه وه ــدود  ک ــد مس   کردن

ــلیمان    ــاد سـ ــۀ بـ ــدان خاـن ــه زـن   کـ
  زاهــد بگــو ایــن دشــت را نــام کـه اي 

ــوه  ــن کـ ــا درـی   تبـــر زن نامـــده ماـن
ــان  ــام ایـــن بیاـب   سداســـرم اســـت نـ
ـــا     ــر پ ـــد ـب ــانش از آن ماندن   درختـ
  جهان از جـور ریـوش در غریـو اسـت    

ــت او را تارکــا      نـــام 2کــه در دیوانس
ــون تارکــــا را  ــ ـــد کشــــتن اکن   بباـی

ن خـون    که بر فتواي من می زي اـی   رـی
ــد     ــه باش ــوذي هرک ــت م ــد کش   ببای

ــه ــل تا ب ــت  قت ــر بس ــان کم ــا از ج   رک
ــرد  ــ ــان ناگهــــان گ ــ ــد از بیای ــ   برآم
ــــدار ــــته بیـ ـــــانش گشـ   ز آوازه کم
ــال را   ــ ــد آن ب ــا در افکنــ ــ ز پ   دوان ا
ــنش  ــاف بوســـیده زمیـ   فلـــک ز انصـ
ــیر دل شـــیر افکنـــی دیـــد    ز رام شـ
ــرد    ــر ک ــز پ ــا را تی ــی دع ـبک مرغ   سـ

ر تـو فدایسـت        به   صـد جـان نقـد مـا ـب
ــا را   ــا داد مـ ــه برمـ ــا کـ ز مـ ــر ا   بگیـ

  کــوه را فــرق زخمــی کــه بشــکافد بــه

                                                   
ی، سیتا را سبب شد  شکل آهو درآمده، سیتا و رام را فریب داد و دیوي که به  .1 که راون در تنهای

.بدزدد
 .العاده شد و اسباب دردسر خدایان گردید کی از دانوها که در اثر ریاضت داراي قدرت فوق  .2

.نامه پایانی همین کتاب رجوع شود واژه به



  ٧٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــدنگ آت ــ ــاد خ ــ ــاوك ب ــ ــین و ن   شــ
  که چون در جنـگ افتـد مـر تـرا کـار     
ــد    ــاطر آیـ ــدر خـ ــه اـن ــال هرکـ   خیـ
  روان گشــتند پــس ســوي وطــن گــاه 
ــد     ــا رام دیدن ــویش را ب ــو پیــر خ   چ
ــودیم  ــ ــار رام ب ــ ــا در انتظ   کــــه مــ
ــوان    ــر دی ــا از ش ــگ م ــده ج ــه هف   ک
ــن جــگ مــا در خــدمت رام    کنــون ای

  نکته کرد از زاهدان گـوش        چو رام این
  آن زاهــــدان را تســــلّی داد، گفــــت

ــرفن      ر پ ــردا ــد ک ــوان ب ــن دی ــه ای   ک
ــد   رنـ ــود ندا ــا تعیـــین وقـــت خـ   و ـی
ـدو گفتنـــد کــاین دیـــوان گمـــراه     ـب
ــاد    ــدر روز میع ــد ان ــب مان ــو یکش   چ
ــگ   ــان تنـ ـته میـ ــدبیر بربســ ــی تـ   ـپ
  همه شب پـاس جـگ زاهـدان داشـت    

 

ــه ــر او داد   ب ــک به ــت هــر ی   رام آموخ
ـــب فرمــــا ز جنّــــان ســــلح دار   طـل

ــه ــد   ب ــر آی ــت حاض ـته پیش   دل نگذشـ
ــت در راه    ــدان بودس ــم راه ــه چش   ک
ـــد  ـــابوس او از ســــر دویدـن ـــی ـپ   ـپ
ــودیم   ــام ب ــبح و ش ــه ص ــن اندیش   دری
ــران   ــت ویـ ــامی گشـ ــه در ناتمـ   همـ

ــه   ــد ـب ــر آیـ ــعی او مگـ ــام ز سـ   اتمـ
ش جــوش    ام دیـو خــون زد در دـل   ز ـن

ــه ــان را  ـب ــن راز نهـ ــن گوییـــد اـی   مـ
ــــین ــــت مع ــــر وق ــــد ب   همــــی آین
ــد    ــی دل گمارنـ ـــر خرابـ ــک ب   یکایـ
ــاه     ــۀ مـ ــز در نیمـ ــد جـ ــی آینـ   نمـ

ـــه ــد ـب ــ ـــع دیــــوان رام آزاد بن   و دـف
ــگ  ــ ــادة جن ــــتاد، آمــ ــلح ایس   مســ

ـبان داشـت     به   طاعت شـاه خـود را پاس
 

  در بیان کشتن رام دیوان را
  زاهدان را از آفتشان و خالص کردن

ــه ــ  ب ــون ش ــمان چ ــت آس ــاورتخ   اه خ
ــاز     ـوان فســون س ــم انگیــز دـی   طلس

ــه ــت از تأ  ـب ــاي طاعـ ـــون ثجـ   یرافس
ــوریده زمــ   ــه ش ز فتن ــین ا ــزازم   ن نی

ــوان    چــو رام آن فتنــه دیــد از شــر دی
ــــت ــــو بشکس ــــوج دی   ز تیــــر رام ف

  

ــر     ــد افس ــج مان ــب ک ــو ش ــتح دی   ز ف
  ز هـــر ســـو جـــادویی کردنـــد آغـــاز

ــم  ز ری ــون 1روان شــد جویهــا ا   و ز خ
ــز   ــش آســـمان نیـ ــد آتـ ــی بارـی   همـ

ــه ــو ـب ــاران ـف ــر بـ ــر زد تیـ ــو ـب   ج دیـ
ــــت   ــه بنشس ــارانش غبــــار فتنـ   ز ـب
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 ٧٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــد   ــون شـ ــر زبـ ــو زاد آخـ ــپاه دـی   سـ
ــاد  ــ ــو افتــ ــ ــ ــــپاه دی ــ   روارو در س
ــوز   خـــدنگِ آتشـــین انـــداخت جانسـ
ه تـن سـوخت       ز تیرش دیو تیـره جمـل
  مهـادیوي یقـین شــد رام خـوش کــام   
وج مـاریچ از دگـر سـوي        عیان شـد ـف

ــه ــاوك خــورد   ب ــم زد ن ــاریچ ه ــن م   ت
ــه ــان  ب ــا رفــت پنه ــیمش دری ــد ز ب   ش

ــت  ــوان دل بپرداخ   چــو رام از کــار دی
ــه ــاد     ب ــرد بســوامتر را ش   خــدمت ک

ــو    کــه کــردم آنچــه گفتــی خــدمت ت
ـه    ــتم ـب ــون هــم ایستادس   یکپــاي  کن

ــن     ــتم ک ــداري رخص ــر کــاري ن   وگ
ــا  ــ ــ ــوامتر دان ــ ــ ــــــوابش داد بس   ج

  پیش کرده است 2جگ سوینبر 1جنَک
ــان را   ــان جه ــت رای ــرده اس ــب ک   طل

ش کند آن قصگوشه تا هر آن کس ک  
  نجـا خـود ضـرور اسـت    آمرا رفتن در 

  تو کردي کار خود آخر چه کـار اسـت  
ــن     ــان ک ــاي کم ــواهی تماش ــر خ   اگ

ــه ــا رام خوشـــخ  ـب ــوامتر گفتـ   يوبسـ
 

ــان ســـرنگون شـــد   ـواي کیـــد ایش   ـل
ـــه ــد ـب ــ ــــپاه آم ــــتاد س   رزم رام ایس

ــوز   ــان س ــره آه مظلومــان جه ــو تی   چ
ــوخت   ــرمن س ــخص اه ــهاب رام ش   ش
ــو خــود کـــام     ــاد دی ــش در نه   ز دان

ــد  ــه یک ــههم ــروي  ل ب ــگ رام یک   جن
رد  ز سهمش نیمه جان با خود برون بـ  
  ز سـهم او دل و جـان شـد دو نــیمش   

  چشم خلق خود راسـرخ رو سـاخت   به
ــاي اســـتاد  ــدمتش یکپـ ــر در خـ   دگـ

ـه  ـت تـــو     ـب ــل همـ ــت طفی   جــان منّ
ــاي  ــ ــر داري بفرم ــ ــار دگ ــ ــر ک ــ   اگ
ــن   ــتم ک ــالص از محن ــرت خ س دلِ ج  
ــا را    ــد م ــی خوانن ــت هم ــه در تره   ک

  خویش کرده استجهان مهمان جشن 
ــان را   ــن کمـ ــان زرـی ــاده در میـ   نهـ
ــدو ســـازند ســـیتا را هـــم آغـــوش    ـب
ــت   ــور اس ــش جــگ، عــین ن ــواب آت   ث
ــت   ــرت اختیارس ــر دو ام ــون در ه   کن
ــن     ــان ک ـازه ج ــدر را ـت ــه رو پ   وگرن
ر گـوي     سوینبر چیست سیتا کیست ـب
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  .پایانی همین کتاب رجوع شود
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.کرد       شد و دختر خود شوهرش را انتخاب می      ترتیب داده می



  ٧٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  گفتن بسوامتر زاهد حقیقت سیتا با رام
  همراه بسوامتر در ترهت و رفتن رام

ــوابش د ـــهر ترهـــت   جـ ــدر ش   اد اـن
ــ ــروز   کجنَـ ــوم یکـ ــده آن بـ   فرماـن

ـــد  ــــوا دـی ــزادان چنــــدي در ه   پرـی
  کــزین گلشــن اگــر چیــنم گــل بخــت

ــه   ــت مشــتاقم ب ــر پســر گــر نیس   دخت
ـــش     ــد آرزوی ــزادان چـــو دیدـن   پرـی
ــــت کیــــانی ــــده تخ   کــــه اي فرمان
ـابی     ــج ـی ــن محنــت اگرچــه رن   از ای

ــه  ـتابان  جنَــک زانجــا ب   صــحرا شــد شـ
  کافتزریـن قبلـه بشـ    زمین را چون به

ــد   ــک ناهیـ ــري زو رشـ   برآمـــد دختـ
ــــاه رو را   ــالع آن م ــــده طـ ـــو دی   چ

ر  د   دجنَک در خانه ـب   و دختـرش خواـن
ــی   فرزنـــدي او را خوانـــد فرزنـــد  ز ـب

  جوان گشـته اسـت اکنـون آن پریـزاد    
ــرده    ــاد ک ــن آب ــر حس ــا مص   مهــش ت
ـــان     ــاه تاب ـــون مـ   خیـــال آن رخ چ
ب نوشــش زده صـد خنــده بـر لعــل      ـل

ــه ــان  ـب ــقش داغ بـــر دل ماهتاـب   عشـ
ــر شناســـد ماهتـــابشز خــو  ــر ـت   د ـب

ــد    ــد جاویـ ــش خنداـن ــروغ عارضـ   ـف
روز     ـید را شـمع شـب اـف   رخش خورش
  گـل انـدامی کــه داد از چشـمۀ نــوش   

ـی    ــده نرگســش آهـــوي ـب   قیـــد جهن

ز نـاز و نعمـت       که معمورسـت خلـق ا
ــروز   ــک فیـ ــریر مـل ــته بـــر سـ   نشسـ
ر دسـت مالیـد       ز حسرت دسـت دل ـب

ــا  ــه پـ ــود مـ ــتـب ــتۀ تخـ   ره و شایسـ
  که چـون خورشـید نبـود شـاید اختـر     

ـه     ــی ـب   جــویش  دواندنــد ازســخن آب
ــی  بــه   دســت خویشــتن کــن قبلــه ران

ــــد آرزو خــــوش گــــنج یــــابی   ز نق
ـــان      ــر بیاب ــده بـ ــا ســـایه فکنـ مـ ه  

ــت  بــه ــی صــندوق زان یاف   قفــل زر یک
  خجـــل از جلـــوة او مانـــد خورشـــید
ــام او را  ــ ــیتا ن ـــد ســ   مــــنجم خواـن

ــه ــ   ـب ــه خوابانـ ــار داـی ــد زر کنـ   دمهـ
  کـرد یکچنـد   صد جان پـرورش مـی   به

ــاد  ــالم افتـ ــی در عـ   ز حســـنش آتشـ
ــرده     ــالم آزاد ک ــد غ ــف ص ــو یوس   چ

ــه   ــازد ب ــان س ــان   کت ــۀ ج ــا جام   دله
ــ  ــان تن ــل  گده ــوراخ در لع ــون س   چ

ــان    ز مهـــرش صـــبح را چـــاك گریبـ
ــه  ــتد آفتـــابش    ـب ـیدي پرسـ ــ   خورش

ـید    ــمع خورشـ ــر ش ــرده را ب ــراغ م   چ
ــوروز     ــد ن ــبح عی ــده ص ــبش در خن   ل

ــرت   ــد را حس ــوثر خل ــوش ز ک   در آغ
ــد طــره دامـــی آســمان صـــید      کمن
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ــه ـاده     ب ــزاي ـب ــار اف ــب عی ـین ل   نوشـ
ــس شـــیرین زبـــانی   حـــدیثش را ز ـب
  چو بر لطف تنش جـان دیـده بگشـود   

ــه ــاق   ـب ــن آـف ــروي حسـ ــوبی آبـ   خـ
  هخـود طـاق گشــت   يچـو جفـت ابــرو  

ــوش   ــ ــت ه ـ ــرو آـف ــارتهاي ابــ ــ   اش
ــز   ــوه آمیـ ــاهش عشـ ــا نگـ   تغافـــل ـب

ــه ــوش   ب ــه پ ــاه کل ــف و روي آن م   زل
ــان  ــبش لعـــل بدخشـــان و درخشـ   ـل

ــه ــ  ـب ــوج خـــوبی از تبسـ   ملعلـــش مـ
ــانی  ــگ در لعلــــش نهــ ــ   دهــــان تن

ــ ــ ــالش مث ــ   ال چشــــم او آمــــد مح
ــان   ــد شمشــیر مژگ ــر جــان زن ــر ب   اگ

ــون  ــویش چ ــال خ ــد  ز خی ــه بین   آیین
ــخندش   ــان از نوش ــیرین ده ــکر ش   ش

وش و شــکرخند  شـکر     لفـظ و شــکر ـن
ــمه   ــد داد کرشـ ــوه دهـ ــو در جـل   چـ
ـیچ     ـیش در ـپ ـیاهش پـ ــف سـ ــم زل   خ
ــاخت پـــرکم    ــر نگـــاهش س   مگــر تی

  خــوش رفتــاري آن ســرو ســرافراز  بــه
ـــر    ــازه روت ــی ـت ــور عروسـ   زر و زـی

ــه ــنش    ب ــر نگی ــن زی ــی چم ــل روی   گ
ــه  ـین او ـب ـنا رو   جبــ ــا آشــ ـین ـن ــ   چ

ــو غ ــرم زاده نچـ ــاب شـ ــا نقـ ــه بـ   چـ
ه  ـتوري چــو راز مصـلحت کــیش   ـب   مس

ــ ــر  جم ــۀ فک ــون غنچ ــا چ   الش از حی
ــــده    ـــان ندی ــرهن عری ــنش را پیـ   ـت

ـــه ـــی زیــــاده  ـب ــال حرـف ــ ز ب ـــاال ا   ـب
ــه ــب تشـــنه آب زنـــدگانی ـب   جـــان ـل

ري در چشـم ننمــود       دگـر رو چـون ـپ
  حسن و خلق چون ابروي خود طاق به

ـته        ز طـاقش جـان ز طاقـت طـاق گش
ــا گـــوش    کمــان در چاشـــنی آورد ـت
ــه انگیــز     ــازش فتن ــدود و ن ــب ان   فری
ــد همــدوش     ــب معــراج و روز عی   ش

ـــم  ـــان    تبس ـــل بدخش ــوج آن لع   مـ
ــه ــرد را رشــته  ب   اي گــم           ســوراخش خ

  چـــو جـــان در ضـــمن آبِ زنـــدگانی
ــم باشـــد مثـــالش   مگـــر چشـــم دوـی
ــزدان ــ ــد ز ـی ــ ـــــخ آرزو خواهـ   تناس
ــد      ــید چین ــارد و خورش   گــل مــه ک

ــ ــدش   تبس ــر دو قن ــداي ه ــان ف   م ج
و    رهـش صـد چاشـنی قنـد     سزمین ـب

  ز خارا خـون گشـاید چشـمه چشـمه    
  در هــیچز بــس تنگــی دهــانش هــیچ  

  که گردد گرد چشمش غمـزه هـر دم  
ــاز   ــر دیـــدة نـ ــز بـ ــاد جـ ــدم ننهـ   ـق
ــوتر    ــرم خـ ــل ـن ــۀ گـ ــوي غنچـ   ز ـب

ــه ــنش   ب ــاران در جبی ــخویی به   خوش
ــاخو    ــت پ ــر پش ــه جــز ب   نگــاهش را ن

ــه ــداده   ـب ـبا را ره ـن ــود صــ ــاغ خـ   ـب
  معصومی چو عشـق صـادق انـدیش    به

ــر   ــم بکـ ــه هـ ــالش از دل اندیشـ   خیـ
ن جـان ندیـده      ن و ـت   چو جان انـدر ـت
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ــه ــ ب ــدوش  زنّ ــتر هم ــون س ــا چ   ار حی
اك گـوهر    به   عصمت همچو عصـمت ـپ

ــاکی مــریم قســم خــوار  بــه   روحــش پ
ـه  ــایه فتـــاده   یهــر خـــاک  ـب ــزو س   ک

ـــر     ـــت دی ــرم آن ب ــرده شـ   درون ـپ
ــزد   ــکه پرهی ــت بس ــز  ز عف ــر چی   زه

ــاب مــــاه رویــــش  ــ ــر نق ــ   حیــــا اب
ــه ــزادي ـب ــز  پرـی   صـــد آدم گـــري نیـ

ــ ــ ــابی نق ــ ــارد ک ــابش برنگــ   ی نقــ
  رخـــش گـــر در خیـــال ســـاغر آیـــد
ــار   ــب ت ــی ش ــن ن ــده روز روش   نــه دی

ـــه ــــاال ـب ـــاموس ب ــــر ـن ــــوالش س   اق
  حیـــا را نشـــئۀ نشـــو و نمـــا اوســـت

  ســت از هفــت کشــور جنَــک را آمــده
ــت   ــداده س ــواب کــس ن   ولــیکن او ج
  بــراي آن عــروس اســت ایــن ســوینبر 

ه    پانصــد کــس خــود از جــابر نخیــزد ـب
ــادیو آن    ــت مه ــو از دس ــتچ   کمانس

  چو وصف حسن سـیتا کـرد در گـوش   
  هاي خون روان شد ز چشمش چشمه

ــانی    حـــدیث عشـــق کـــی مانـــد نهـ
ــده آرزوي او بـــه ــت  ندـی ــان داشـ   جـ

ــزاجش    ــر م ــق تغیی ــد از عش ــو دی   چ
  گرفته هـر دو کـس را همـره خـویش    

 

  جز وفا حسنش هـم آغـوش   نه با کس
ــور    ــر حســن زی ــا ب ــون حن ــا را چ   حی
  پرســـتیدي حیـــا نقشـــش صـــنم وار 
ــــاده ــــمت نهـ ــــۀ عصـ ـــــاي قبـل   بن
ـت خیــر      ــان کریمــان نیـ ــو در ج   چ
ــود نیــز     ــواب خ ــارد آمــدن در خ   نی
ــویش   ــگ و ب ــز رن ـنیده هرگ ــبا نشـ   ص
ــز    ــري نیـ ز پـ ــرده، ا ــوي بـ   ز آدم گـ

ــی  ز ب ــه نقــش ا ــرم دارد  ک   حجــابی ش
ــوردن حجـــاب دل فزایـــد  ز مـــی   خـ

ــوار   در ــش دـی ـه همچــون نق   ون خاـن
ــه ــش مـــی ـب ــوال فعـل   کنـــد همـــت ـت

ـین حیـا اوسـت      غلط گفتم که خود ع
ـــور دختــــر   ـــام خــــواهش آن ح   پی
  کمـان ســخت بهـر کــش نهـاده ســت   
ــت یکســـر   ــت آن نیس   کســی را طاـق
ــا او ســتیزد   ــه کــس ب ــه جــاي آنک   چ
ــت   ــم برآنسـ ــیتا هـ ــار سـ ــق کـ   معـل

ــی   ــاد ب ــنید رام افت ــخن بش ــوش     س   ه
ــان شــ     ز تیــغ زب ــقش ا ــهید عش   دش

ــر خـــاموش مـــانی   ــر گـــویی و گ   اگ
ــان داشــت    ــک راز دل نه ــد لی   ز زاه
ــر زاهـــد عالجـــش  ــاد ـب   ضـــرور افتـ
  روان شـد ســوي ترهــت بــا دل ریــش 
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سینمبر  رفتن رام در شهر ترهت همراه بسوامتر و کشیدن کمان در
  کدخدایی رام به دادن راجه جنک دختر خود را سیتا  و

ــد  ـــ ــانی نارمیدن ـــ ـتن زم ـــ   ز ره رـف
ــاییدر آن مجمـــع پـــی    بخـــت آزمـ

ــی    ــیش ب ــر جِ ــی ب ــازان        یک ــدازه ن   ان
ــی   ــاد م ــب را ی ــام و نس ــی ن ــرد یک   ک

ـنج     یکی بر عشق خود گشته فسـون س
ــر تیــغ   ــون بــرق ب   یکــی مغــرور همچ

ــی   ــل نظــاره م ــر دم گ ــرد ه ــد         خ   چی
  چـــو اهـــل جشـــن روي رام دیدنـــد 

  گفتند هر یک حیرت این اسـت  خود       به
     ــرد بــر شــاهان تقــد ــکوهش ک   مش

  تعظــیم زاهــد کــرده برخاســت کجنـَـ
  نهان پرسید ازو کین نوجـوان کیسـت  
  ز اقبالش چنـان دانـم کـه شـاه اسـت     

ــه ــا همــره او    ب ــویش اســت مان   او خ
ــت   ــک گف ــا جنَ ــم کــرده زاهــد ب تبس  
  کـه ایــن صــاحبقران را رام نــام اســت 

  خون دشـمنان ایـن شـیر سرمسـت     به
ــاري کــرده بــر زه     ــرش زهــر م   زتی

ــه ــده   ب ـتی نمان ــل را مسـ ــمش پی   چش
  ر ایــن لچمـن گیتــی سـتان اســت  دگـ 

ــور    زیــک روغــن چراغــی هــر دو پــر ن
ـراي خـــاطر مـــن راجـــه جســـرت    ـب
ــد     ــن دو فرزن ـوان ای ــر دـی ــع ش   ز دف

ــون  ــ ــوان را ذکن ــت رام نوجــ ــ   وقس

ــه   روز جشـــن در ترهـــت رســـیدند ـب
ــایی      ــود نم   همــی کردنــد رایــان خ
  یکــی بــر ملــک و دولــت مهــره بــازان

  کـرد  یکی خود بر حسب، دل شاد مـی 
ـنج  ـــ ــوبۀ گ ــ ــی انگیختــــه منص ــ   یک
ــغ    ــارش میـ ــوهر بـ ــی را الف گـ   یکـ

د      نشسته عشـق عـرض حسـن مـی       دـی
ــه ــد   ب ــود دویدن ـیش از خ ـتقبال پـ   اسـ

رزمین اسـت     که خورشید فلک چون ـب
ــیمم     ــزد ـت ـــر خیـ ــد آب ب ــو آیـ   چـ

ــراي م ــت  یـب ــه آراسـ ــان خلوتگـ   همـ
ــت؟    ــی چیس ز پ ــر ا ــر در ب ــاس فق   لب
  کــه پیشــانیش بــر دولــت گــواه اســت

  تابــد مــه او کــه چــون خورشــید مــی 
فت     ـتن گهـر سـ   شکر خندیـد و در گف

ــام اســت  بــه   تیــغ بــرق تــیغش هــم نی
  یکدست ست صد خنجر بهچو خورشید

ــه  ــیرش ب ــرزه   ز شمش ــرزه ل ــیر ش   ش
  چه مستی بلکـه خـود هسـتی نمانـده    

ــه ــت    ب ــان اس ــم عن ــرادر ه ــا ب ــازو ب   ب
ــوهر زاد  ــو گـ ــافور  ةچـ ــان و کـ   نیسـ

ــت    ــوان داد رخصـ ــل دیـ ــر قتـ   ز بهـ
ـند   ــالمی کردنـــد خرســ ــک عـ   دل ـی
  که در مجمـع کشـد پیشـت کمـان را    
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ــت  ناز آ ــ ــوق کمانسـ ـــ   رو رام را ش
  جنََـــک بشـــنید و در تعظـــیم افـــزود
ــد   ــرون نهادن ــش بی ــد کس ــه ص   ز خان

ـــه ـــد گــــردون  ـب ـــیش رام آوردـن   پـ
  فرمــان و بــهزده دســت آن کمــان ابــر

ــدش     ــد بن ــرده بن ــرم ک ــش ن ــو آت   چ
ــاخته زه  ــزح را سـ   چـــو آن قـــوس ـق
ــازه آورد  ـــ ــنی خمی   از آن در چاشـــ

  نوعی دست کرد آن قبضه را چسـت  به
ــر رام   ــه مگـ ــان خانـ ــه در کمـ   نرفتـ
ه درشــد در کمــان رام ظفــر کــیش    ـن
ــره را اوج   ــتري را زه ــد مش ــرف ش   ش
ــازوي او    کشـــیده قـــوس گـــردون بـ
ــاده   ــرو گشـ ــان ابـ ــیده آن کمـ   کشـ

  ان لــرزد چــو مهــر از قــوس تابــد جهــ
ــدار   ــت اي کمان ــان گف ــرو کم   ازآن اب
  کمان بشکست و تیرش برهدف خـورد 

ــه ــ   اش در ترکتــــازي                                                       شکســــته قبض
ـــتن دادش آواز   ــدر شکس ــان انـ   کمـ
  کمان بشکست ار چه سـهمناك اسـت  
ـتن     ــد بسـ ــر عق ــت به ــان بشکس   کم

ـتن مــی   ــاز  دهــد   شکسـ ــد را س   پیون
  که دیده ست از شکستن شاد و خـرم 
ود آن شکسـتن زو عجـب تـر       عجب ـب
ــان را    ــت آن کم ــا رام بشکس ــه تنه   ن

 ــد ــانی مــ ـتهجهــ ـــ   عی را دل شکس
  بخت عشـق عاشـق کـار خـود کـرد      به

  کــه زیــب چشــم خوبــان ز ابروانســت 
  کمـان زود  اشـارت کـرد کـه آرنـد آن    

ــد   ــردون نهادن ــر گ ــرج قــوس ب ــو ب   چ
ز قیــد قربــان ســاخت بیــرون    ســبک ا
ــان  ــروش قرـب   کمـــان بـــر گوشـــۀ اـب

ــی ــه ز ـب ــدش قیـــدي ـب   قیـــد زه فکنـ
ــزح؛ زه    ــوس ـق ــنی ق   !بگفــت از چاش
ــرد   ــا ک ــدارش ز خــواب عمره ــه بی   ک

  شده چون دست کس سست          کز آن سختی
ــرام    ــرج به ــو ب ــو شــد از ن ــاه ن ــه م   ک

ــتري در خ  ــد مش ــۀ خــویش در آم   ان
  مـه و خــور زان قـران ســعد شــد زوج  
ــروي او  ــ ــان اب ــــته خــــم کمــ   نگش

ــز ســـهمش  ــادهلـ ــان فتـ   رزه در رایـ
  غیـر از مـن کـه یابـد؟     چنین معنی بـه 

  یکبار کشیدي دو کمان خوش خوش به
  چو مـردان گـوي از میـدان بـدر بـرد     

  بــازي کمـان خــس چـو طفــالن را بـه   
  چـو بشکســتی ز دســت خــود مینــداز 

ز    آن چه باك است؟چو طالع یار باشد ا
ـتن    ــه زود آرد شکسـ ــتن ک ــی بس   زه
ــاز  ــدي کــه هرگــز نشــکند ب   چــو پیون
ــم     ـــاجش هـ ـــدار کمـــان و ص   خری
ــان گــر     ــر از کم ــزین ت ــاگر ح   تماش

ــه نظــــاره ــ ــان را          کمرهــــاي هم ــ   گ
ــه ـته    ب ــري نشسـ ــدان تی ــم حاس   چش

ــرد   ــه شــد س ــوس را گرمــی هنگام   ه
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ــیش    ــد ب ــان از حس ــتند رای   روان گش
  مثل زن این مثل زان وقت بسته است
د       چو زاغـان زان کمـان را پـس ندیدـن

ــر کشــ   ــک در ب ــرام جنَ ــرد اک   ید و ک
ـ    ــ ـــر زنّ ــل از گه   ارش افکنــــدحماـئ

ــامش نــامزد چــون گشــت ســیتا  بــه   ن
 

ــویش   ــرمنده از خ ــل ش ــه خج   ز بیگان
  است که بگریز از کمان گرچه شکست

ــد     ــود رمیدن ــروي خ ــر ز آب ــه دیگ   ک
ــقه  ــیده قشـ ــانی رام  1کشـ ــر پیشـ   ـب

ـند     به   دامـادي خویشـش سـاخت خرس
ــدر را    فرســـتاد ایـــن خبـــر مـــژده ـپ

 
وده در ترهت   آمدن راجه جسرت از شهر اَ

  جهت کدخدائی رام به
ــ ــد        هدل جســرت ب ــادمان ش ــت ش   غای

ــادي   ــت کیقب ــن مــژده بخ   چــو داد ای
ــه ــاز    ب ــفر س ــوس س ــوبتی ک ــت ن   دس

ـال     ز ــرآورده پــر و ـب ــس شــادي ب   ب
ــه ــاد     ب ــت بنه ــت بخ ــل تخ ــت پی   پش
  جــانش گشــت راحــت محنــت راه  بــه

ــزل   ــد من ــن چن ــا رام و لچم   جنــک ب
ــهر   ــق شـ ــه بنـــدي روـن ــزود آیینـ   ـف

ــه ــدي از رخ رام   ـب ــه بنـ ــهر آیینـ   شـ
ــاهی     ــدر جشـــن گـ ــرود آورد انـ   ـف
ـته     ـیش جسـرت دسـت بس   جنک در پ
ــس ســاز کـــرده     ـین مجل ـس آـی   ز ـب

ــه  ـــایه  ـب ــــر س   گلعــــذاران بانهــــا          زی
ــه  ــزادان ب ــرگرم  پری ــه س   رقــص و نغم

  جـــدا هـــر گوشـــه بـــزم میگســـاران
دبیر      جنک را گفت جسـرت چیسـت ـت

  

  همان ساعت خوشـش آمـد روان شـد   
ــادي     ــل ش ــا طب ــوس ســفر ب   زده ک

ــه   طبـــل شـــادمانی شـــد هـــم آواز  ـب
  روان فیــل و حشَــم هــر یــک ز دنبــال

ــه  ــن قلع ــو زری ــوالد          چ ــوه ف ــر ک   اي ب
ــ  بــه ــاهشــهر ترهــت آمــد بع   د یــک م

ــه ـــدل    ـب ـتقبال او رفتنـــد خوش   اســ
ــط گفــتم چــه شــهر آرایــش دهــر    غل

ــه ــام     ب ــه ن ــدي یافت ـید بن ــو خورشـ   ن
ــی     ــج کاله ــاهی ک ــان ش ــده مهم   ش
ـته    ــدمت نشســ ــی خـ ز پـ ــو ا   دو زانـ
ــرده     ــاز ک ــد ن ــمان ص ــر آس ــین ب   زم
ــاران    ــو بهـ ــر نـ ر اـب ــزا ــر گلـ ــو بـ   چـ
ــدم شــرم     ــرتا ق ــوخی و س ــراپا ش   س

ران  به   نقل و باده سر خوش جرعه خـوا
ـه  ــأخیر کـــار  ـب   خیـــر نتــوان کـــرد ـت
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ــارت   ــرده اشـ ــاطه را کـ ــک مشـ   جنـ
ــور    ــ ــانند زی ــیتا را بپوشــ ــ ــه س   کــ
د مشـاطه معـزول     ز حسنش گرچـه بـ  

ــه  ــري روي چــو زد شــانه ب ــرق آن پ   ف
ــش از درازي    ــق زلف ــت عش ــو دس   چ
ـین    ــت آـی ــافی گش ــوي ب ــش م   ز زلف
  چـو دیـده مـوي بنـدش گفـت معجـر      
ــد     ــکین او دی ــب کاکــل مش ــو زی   چ

ــه ــتان ر  ـب ــرق دلسـ ــرد ـف ــر کـ ر پـاد  
ــی   ــره ب ــش زه ــد گوش ری ــاب ز مروا   ت

  پیشــانی چــو عقــد گــوهر آویخــت  بــه
ــور   ــازنین حـ ــایۀ آن ـن ـین از سـ   زمــ

  تـر شـد چشـم مسـتش           ز سرمه مست
ــاراي مــن نیســت    حــدیث آن دهــان ی

ه  ز نــور    ـب ـته ا   رو چـون خــور تُتقهـا بس
ــاز   ــه را سـ ــاخته گلگوـن ــت سـ   ز عفـ
  بســا خــون ریخــت نــاز خــود نمــایش 
  کــف دســتش حنــا را رنــگ بشکســت 

ــ ــرق    لب ــا ف ــاي ت ــرده پ ــرخ ک   اس س
  جمــالش چــون نمــود آرایــش عشــق 

ــه ــاوك  ب ــگ آراي ج ــایش گشــت رن   پ
  داد ســیمین ســاق او زر بوســه مــی بــه

  چو چشـم عاشـقان شـد گـوهر آمـاي     
  

ــارت   ــرم را ده بشـ ــل حـ ــه رو اهـ   کـ
ـــر   ــ ــد دختـ ــ ــ ــانه بیاراین ـــ   عروسـ
ــغول     ــار مش ــد در ک ــم ش ــراي رس   ب
ــوي   ــک م ــت ی ــرو نگذاش ــش ف   ز آرای

ــه ــی  ب ــا م ــا           پ ــرد ب ــازي  ک ــال ب   خلخ
ــایین    ــویش پ ــاي خ ــد ز پ ــا نفت ــه ت   ک
ـتمگر     ــن سـ ــادا ای ـته ب ــم بسـ ــه دای   ک
  بنفشــه در چمـــن زان طـــره ببریـــد 

ــه ــان را  ـب ه کهکشـ   شـــب بنمـــوده را
ــی  ــه م ـور از آتــش و آب   ک ــزود ـن   اف

ه    پیشـانی عـرق ریخـت    گل از شبنم ـب
ــور     ــور و ن ــرق زی ــته غ ــا گش ــرا پ   س

ــان ــی   1ز پ ــل م ــاداب لع ــتش ش   پرس
  نیسـت ه که جـاي دم زدن  تسخن کو

ــی  ــالش ب ــتور  جم ــده مس ز دی ــاب ا   نق
ــداز    ـ ــع اـن ــابِ مقنــ ــاي او نقــ   حیــ

ــه ــگ حنــایش    ب ــا رن ــتش خونبه   دس
ب لعلــش مگــر زد بوســه بــر دســت    ـل
ــرق   ــر غـ ــور در گهـ ــراپایش ز زـی   سـ
ــش عشـــق  ــر آرایـــش فـــزود آراـی   ـب

ــه  ــفق را زد ب ــاوك   ش ــاي ج ــت پ   پش
  خوش آن سیمی که زر در پایش افتاد

ــه ــه   ب ــگر ب ــه پرستش ــاي  بتخان ــک پ   ی
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ــه ــ ب ــت خلوتگ ــش افروخ ــرهمن آت   ه ب
ــوق و عاشــق    ــن معش ــره زد دام   1گ

ــی  ــاي بیــد م ــد بــران هــر دو دع   خوان
ی      غـش عشـق   ز شادي مسـت جـام ـب

  گـرد شـعله گشـت آن چشـمۀ نـور      به
ه جـان باخـت    به   شمع روي شان پرواـن

ــرده رقصــان      ـدن برگــرد آتــش ک   ـب
  گرد خـویش خـواهم گشـتن امـروز     به

ــت  ــاد برخاسـ ــر جانـــب مبارکبـ   ز هـ
ــر دو مـــه گـــوهر ــاندند نثـــار هـ   فشـ

ـــــاغی   ــازه ب ـ ـــراي رونمـــــایی ـت   ـب
  جنـک را چــون ز بخـت روشــن اختــر  
ــردن     ــرد گ ــر ک ـبک ت ــر داد و سـ   دگ
ــرادر   ــر از ـب ــت دیگـ ــر داشـ   دو دختـ

ــه   ــا ب ــی زانه ــت   یک ــرت بس ــان ب   دام
  یک شـب کـرد آن هـر چـار شـادي      به

ـــــاد   ـــار دام ـــــران چـ ـــراي دخت   ـب
  نیامــــد از دمــــاغش بــــوي تنگــــی

 

  ز بعـد بیــد عــود هــوم چــون ســوخت 
ــا درون ب  ــوده بـ ــق نمـ ــرون مواـف   یـ

ــه ــد   ـب ــت بگردانـ ــش طاعـ ــرد آتـ   گـ
  همــی گشـــتند گـــرد آتـــش عشـــق 
  کـه گــردد گــرد شـمعش آتــش طــور  
  کــز آتــش روي ایشــان بــاز نشــناخت 

ــه ــان  ـب ــرد یکـــدگر گشـــتند از جـ   گـ
  گــرد آن دل افــروز گــردم بــه کــه مــی

ــاد برداشــت     ــم فری ــل نغمــه ه   ز اه
ــاندند  ــر فش ــوهر داده شــد اخت   چــو گ
ــه داد و حیــرت شــبچراغی     ــک م   فل

ــ  ــده از ســر فــرو شــد ب ــر خوان   ار دخت
ــه    ــود را ب ــر خ ــی دخت ــن  حقیق   لچم

ـر      ــدش براـب ــی دی ــیتا هم ــا س ــه ب   ک
ــا  ــر را ب ـتر دگ ــت گسـ ـته پیوس   ن رشـ

ــه ــادي     ب ــار ش ــد ب ــتش آم ــل بخ   نخ
ــا داد ــ ــراوان گنجهـ ــ ــه ـف ــ   ز اندیشـ
ــی   ــ ــت درنگ ــ ــز در دادن رخص   بجــ

 
  رخصت شدن راجه جسرت از جنک و مالقات کردن پرسرام در راه

ــواري  ــ ـــــر سـ ـــــد از به ــــا آم   مهیـ
ــو خ ــاري چـ ــاهی زده در کوهسـ   رگـ

  

ــه ــاري  ـب ــر عمـ ــمان پیکـ   2پیـــل آسـ
ــروزان از ح  ــانوس فـ ــو ـف ــچـ   اريصـ

  

                                                   
یکی از میان هندوان رسم است که عروس و داماد، هفت مرتبه دور آتش گردیده و سپس   .1

ن پیمان و  زند و این به روسري عروس گره می اي از شال گردن داماد را به برهمنان، گوشه عنوا
.شود عقد زناشویی تلقی می

.هودج و کجاوه  .2



  ٨٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  شوق عاشـق آن معشـوق سرمسـت    به
ــل وي  ـــ ــت مخم ــ ــاه رام مسـ ـــ   نگ
  جنــک در وقــت رخصــت بــا دم ســرد 
ـتان داد  ــ ــک در ره وداع دوســ   جنـــ

ــه    ــد ب ز ره نیمــه اي آم ــو ا ـان  چ   پاـی
ــه   ناگـــه خواســـت گـــرد هولنـــاکی ـب

ــوه صـــحرا   ــرام از کـ ــر آمـــد پرسـ   ـب
ــدانی مـــن کـــیم مـــن پرســـرامم   1ـن

ـــرهمن    ـــداکن ـب ــد جم ــنم فرزـن   مـ
ــز     ــر تی ـیدم خنج ــه کشـ ــت گ   ز طاع
ــــان   ـ ــــرة رزم آزماـی ــــدم زهـ   وزـی

ــار  2نچهتــر   گــرد گیتــی بیســت و یکب
ـدر شــهر ترهــت     ــه اـن ــتم ک   شنیدس
ــت   ــان مــن هس ــن در فرم   کمــان بش

  کــه گویــدهـر  سـخن بــا چتــري زاده  
  چشم خویش مرگ خویش چون دید به

ز ه     سـت تمامی لشکرش شـد نیسـت ا
ـتاد     ــه اسـ ــدان ک ــد رام در می ــر آم   ب
  پــدر هــر چنــد منــع از جنــگ فرمــود 

  حمله چـون کمـان بشـن بشکسـت     به
ــرا  ــهمش پرس ــه  مز س ــد ب ــار  آم   زنه

ــــیر نیســـــتان  ــــوابش داد آن شـ   ج
  

ــب ــانوس بنشســـتسـ   ان شـــمع در ـف
ــۀ مـــی    دل مخمـــور چـــون از شیشـ
  ســه منــزل بــا عزیــزان همرهــی کــرد
ــاد    ـیش افتـ ــ ــفر در پ ــزان را سـ   عزـی

ــو    ــر س ــد زه ــگون ب ــان  ش ــد نمای   ش
ــه ــاکی  ـب ــده خـ ــا آتشـــی در دـی   دلهـ
ــه ــکارا    ب ــت آش ــان گف ــل ش ــد قت   قص

ــامم زمـــین در لـــرزه مـــی   آیـــد ز نـ
ــدر مـــن  ــر کینـــۀ خـــون ـپ   کـــه بهـ

ــه ــونریز   ب ــام خ ــت اقلــیم کــردم ع   هف
ــه ــان    ـب ــام راـی ــتم ـن ــغ شسـ   آب تیـ

ــار     ــ ــل زن ـــراي اهــ ـیدم ـب ــ   ببخشـ
ــن کشــیده رام جســرت   ــر م   کمــان ب
ــت    ــدازم از شس ــر ان ــري ظف ــزو تی   ک

ــا   ــد ب ــن کش ــان م ــد  کم ــگ جوی   جن
ــد    ــد نالیـ ــرت نامیـ ــرت جسـ   ز حسـ

  شست از حیات خویشتن دست نخو به
ــــلی ســــاخته شــــاد ز تس ـــدر را ا   ـپ
ــود   ــت برب ــانش از دس ــد کم ــر آم   دلی

ــر شســت  بــه ــد ب   قصــد او خــدنگی مان
ــدار   ــانم نگهـ ــدا جـ ــر خـ ز بهـ ــه ا   کـ
ـزدان      ــام ـی ــداي ن ــن ف ــان م ــه ج   ک
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 ٨٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــزدان چـــون نبخشـــم ز نـــام ـی ــرا ا   ـت
ـــان    ـیدن آسانســـت آس ــ ــرا بخش   مـ

زیـــن صـــحرا بفرمـــا تـــا   یـــرجنخ يا
ــه ــر پرســـرامش  صـــد ـب   الحـــاح دیگـ

ــی   ــی رام ــن و شخص ــا جــان بش   بگفت
ــون را    ــن زب ــت ای ــد طاع ــن نومی   مک

ـه  ــید آن جـــوانمرد   ـب   زنهــارش ببخش
ــپاهش   ــرین داد و سـ ــد آفـ ــدر صـ   ـپ
  دگــر تــا تخــت گــه شــد گلشــن آبــاد 

 

  چو گفتی نـام او جـان چـون نبخشـم    
ــردان    ــر مـ ــد تیـ ــالی نیفتـ ــی خـ   ولـ

ـــه   ـــادت خان ـــدازم       عب   از تیــــر ات ان
ــه  ــایی ب ــامش نکــرد از اشــک خونه   ج

  کـــه گـــردد گـــرد نامـــت نیکنـــامی 
ــن نگــون را     نشــان تیــر خــود ســاز ای
  هر آنچه خواست دشمن او همان کرد
  کــه عــاجز کــرده بخشــیدي گنــاهش 

ــاد   ز ــون ـب ــودند چـ ـتن نیاسـ ـ   ره رـف
 

  خانۀ خود نشستن با یکدیگر     آوردن رام سیتا را در اَوده و به
  سـایه گســتر سـعادت هــر کـه را شــد   

ــه ــوش   ب ــردد فرام ــتش گ ــت محن   دول
ه    خوشــوقتی زیــد نــازان مــه و ســال ـب

ــري زاد  ــور ـپ ــان حـ ــه آورد آنچنـ   کـ
ـین آن دالرام  ـــ ــان جب ــور افشــ ـ   ز ـن

ــه  ــو رام آمــد ب ــاخ  چ ــر آســمان ک   قص
  دسـت  زد چو شوقش بـر نقـاب شـرم   

ــاري   ــدخت بهــ ــ ــرد مه ــرج کــ ــ   تف
  شـدي هـر لحظــه زان گلگشـت امیــد   
ــد   ـــ ــل رو نمودن ـــ ــه مقاب ـــ   دو آیین

ــه ــاره ـب ــود  نظـ ــر ـب ــان ذوق نظـ   چنـ
ــنبل    ــاخ سـ ــی آویختـــی در شـ   گهـ

ــایش ف   ــف در پ ــون زل ــگهــی چ   اديت
ــاب  ــام زان روي جهانتـ ــی در شـ   گهـ

  زلف و خالش چو روزش شب شدي از

ـیر اختـــر     ـتش سـ ه بخـ ــوا ــود دلخ   ش
ــه ــوش    ب ــم آغ ــد ه ــازنین خواه ــار ن   ی
ــه ــال   ب ــاحب اقب ــو رام ص ــام دل چ   ک

ــ   ــام قصــرش جنّ ــزان شــد ب ــادک   ت آب
ــام    ــر در و ـب ــی بـ ــر تجلـ ــی ـب   تجلـ

  دســت انــداز شــد بــر مــاه گســتاخ  بــه
ــت ز گ ــده شــد مس   لگشــت تماشــا دی

  مهســـتان گلشـــن و خورشـــید زاري
ـید   ــاه و خورشـ ــد م ــته بن ــر گلدس   نظ

ــد  بــه ــگ غــم از دل زدودن   یــک دم زن
ــود    ــدگر ب ــال یک ــر خی ــرت ب ــه حی   ک
  گهـــی تـــاراج کـــردي خـــرمن گـــل
  گهـی چـون خـال بـر رخ بوسـه دادي     

ر مـی   به   جسـتی از خـواب   وهم صبح ـب
ــالش    چـــراغ طـــور بـــر کـــردي جمـ



  ٨٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــدان بـــرآن لعـــل شـــکرخند   زدي دـن
ز رام زیــن ســان ترکتــازي    چــو دیــد ا

ــدادي بوســه و ــی  ب ــاز م ــت      از ن   خواس
ــازنینش ــ ــــل ن ــــیده لع   چنــــان بوس

 ــل د   ر پـــوشز شـــرم خنـــدة آن لعـ
ـ  وه گـه کـرد     تبس بش را جـل   م چـون ـل

  شــکر پاســخ چکانــد از نــوش خنــدي 
  معطـــر بـــالش و بســـتر گـــل آگنـــد 

ــور یتــو گــو ــمۀ خ   ی در ارم شــد چش
ــی ز زلفــش چشــم بیــدار     گهــی خفت
ــب و روز   ــف و روي جانــانش ش   ز زل
ـــانی   ـــت ذوق جانفش ــدل مس   دو بیـ
ـته  ـــ ــاز بســ ـــ ــا را آرزو در ـب ــ   حیــ
ــر دوش   ــم دوش ب ــا ه ــاز ب   دو ســرو ن

ــاز مــیصــنم هــر گــه    گفــت       ســرود ن
ــده    ــا عشــق خواـن ــدلی ـت   فســون یک

ــه ــوبرویی ـب   بســـتر آن دو گـــل در خـ
ــی  ــورده گهــی گفتــی صــنم ب   بــاده خ

ــاز     ــوق طنّ ــق از آن معش   گهــی عاش
ــی    ــا ب ــان و تنه ــد ج ــی ش ــف یک   تکلّ

ــام   ــرون زده گ ــان بی ز می ــو ا ــن و ت   م
ــــود ــــان جــــاودان ب ــــار زندگیش   به
ــدار   ــر دو دلـ ــاطر آن هـ ــواس خـ   حـ

ی  دو گل غرق عرق زآن سا   ن کـه داـن
ــا  ــري چــو بگشــاد آن معم ز دی   پــس ا
  ز رشــک زندگیشـــان آســـمان مـــرد 
ــود   ــن کــار غیــرت کــار فرم   گهــی زی

 

ــه   کنــد      مــی نــام خــویش عقــیقش را ب
ــازي     ــه ب ــر بوس ــد دلی ــم ش ــنم ه   ص

  خواسـت        چو طفلی دادة خود بـاز مـی  
ــش پیـــدا بـــرنگینش     کــزان شـــد نق
ــاگوش    ــد در بن ــرق ش ــش ع ر گوش د  
ــورد   ــنی خ ــتان چاش ــک از شکرس   نم
ـــاب قنــــدي  ــراب ـن   خمســــتان شــ

ــه ــد    ب ــردي آن دو دلبن ــاز ب ــواب ن   خ
ـــه ــکر  ـب ــ ــیر و ش ــدگانی شــ ــ   آب زن

ــار   ــب ت ــن را ش ــدي روز روش ــه دی   ک
ــوروز شـــب م ــراج بـــودي عیـــد ـن   عـ

ـــانی     ــاز از همعنـ ــ ــــاز ب ــــاز و ن   نی
ـته    ـــرون در نشســ ــامحرم ب ــو ـن   چـ
ــآغوش  ـــ ــته هم ــاغ آرزو رســـ ــ   ز ـب

ــا ســاز مــی    گفــت      بــرهمن ســوز دل ب
ــده   ــی نماـن ــرهمن فرـق ــا بـ ــنم بـ   صـ
ک غنچــه دو گـل بشــکفته گــویی     ز ـی
ــاز مــن آیــا کــه بــرده    کــه کــم شــد ن

ــی    ــاز خــویش را م ــاز         نی ــتی ب   خواس
ــه ــون ن  ب ــرق چ ــامی ف ــرادف ن ــه ت   قط

ــام     ــز ن ــر دو ج ــازي ه ــدي امتی   نمان
  هر یک زان دویی گویی دو جان بود به

ـه  ـتی ـب ــار    نیارسـ ــک ک ــرد ی ــا ک   تنه
ــدگانی       مــه و خــور شســته ز آب زن
ــما   ــ ــم مس ــ ــد اس ــفته شــ ــ   در ناس

ــادمانی غــم همــی خــورد   بــه   ســاز ش
ـود     ــی جــاي آن ـب ــاف پرس ــر انص   اگ

 



 ٨٨/  سخۀ منظوم رامایانان

  شاهی بر تخت جهت جلوس رام به مصلحت کردن راجه جسرت با وزیران
  و حیله انگیختن مادر برت براي اخراج رام

  د بنشســت دلشــادوچــو جســرت در ا
ران    تخلـو  به   مصـلحت جسـت از وزـی

ـته    ــد گشـ ــر آم ــر آخ ــرا عم ــر  م   ام پی
ــاهی    ــار شـ ــد کـ ــر نایـ ــت پیـ   ز دسـ
  چــو رام مــن جــوان و شــیر مردســت 
ــانم   ــر تخــتش نش ــه ب ــر ک   همــان بهت
ــر   ــر رخ غیـ ــدم بـ ــس در ببنـ   روم ـپ

ــه ــرین    ب ــس آف ــر ک ــردرأي راي ه   ک
ــت    ــر تخ ــردا رام ب ــه ف ــد ک ــرر ش   مق
ــود   ــ ــا راي فرم ــ ــار فرم ــراي کــ ـ   ـب
ــانی   ــن مـــژده نهـ ــد ایـ ــی بردـن   همـ
ــادر را    ــارت م ــن بش ـنید ای ــو بشـ   مچ

ــز َ ــرَکنی ــفت  1تب ــرت برآش ــن غی زی   ا
ی    و جسـرت ـب ا شـد        که در عشق ـت   وـف

ــه ــک او را مـــی  ـب ــانَد   تخـــت مـل   نشـ
ــت   ــر او هسـ ــاد مهـ ــر اعتمـ ــرا گـ   ـت
ــز   ــه برخیـ ــی تـــدبیر خـــود مردانـ   ـپ

ــوابش  ــفت ج ــر س   داد و دل داد و گه
  مرا جسرت ز جان فرمـان پـذیر اسـت   
ــد     ــرد چشــمش نخواب ــم تــا ننگ   رخ

ــی  ــازم دل او بـ ز نـ ــت  ور ا ــاز اسـ   نیـ
ــاد     ــل ـب ــن خجـ ــاز مـ ــاز او ز ـن   نیـ

  

ــه  ــــق ز اوالد  ـب ــــا آورد شـــکر ح   ج
  نهــان پرســید کــاي روشــن ضــمیران 
ــدبیر  ــت اکنــون چیســت ت   صــالحِ دول
ــت فــرِ کــج کالهــی   ه اس   جــوان خــوا

  کـس نکردســت  ز دسـتش آنچـه آمـد   
ــه بــه   تــاجش زر فشــانم دســت خــود ب

ــر   ــۀ دیـ ــوم در گوشـ ــگر شـ   پرستشـ
ــرد     ــزین ک ــاعت گ ــد و س ـنجم آم   مـ
ــت  ــر و تخـ   ز دســـت راي یابـــد افسـ

ــه ــاز موجــود    ب ــش س ـباب جلوس   اسـ
ـــانی    ــ ـــر مژدگـ ــ ــراي رام بهـ ـــ   ـب
ــام     ــاران انع ــد از ب ــان ش ــش نیس   کف

ـ  به رت ایـن سـخن گفـت   گوش مادر ب  
ــه  ــرش ب ــد   از آن مه ــال ش ــور کوس   پ

ــــرت ن   ـــت ب ـــــد ز دوـل ــد مانَ   اامیــ
  غنیمت دان، مده شب فرصت از دست

ــه ــوبه   ب ــو، منص ــرت ش ــار ب ــز 2ک   انگی
رین گفـت    آن دلسـوزي  بر   اش صـد آـف

  کـه در زنجیــر زلــف مـن اســیر اســت  
ــی ــر زلفـــم نتابـــد  شـــود ـب   تـــاب اگـ

ز اســـتزســـر  ــرا رشـــته درا ــف مـ   ـل
ــوه  ــغ عش ــاد        ز تی ــل ب ــونش بح   ام خ
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  ٨٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــر   ــد دی ــکرخندي کن ــم در ش ــو لعل   چ
ــی   ــق مـ ــپاه عشـ ــون       سـ ــم اکنـ   آرـی

ــب  ــه کـــنم شـ   ز زلـــف آبســـتن فتنـ
ــادویی وام   ــرم جـ ــره گیـ ــاب طـ   ز ـت

ــه ــازش   ـب ــم روي نیـ ــا زنـ ــت ـپ   پشـ
ــازم    ــه بـ ــرد فتنـ ــرده نـ ــی کـ   حریفـ
  چو جسـرت در حـرم شـمع شبسـتان    
  که جام مهر چـون لبریـز خـون اسـت    
ــب    گلســتان شبســتان را چــه شــد زی
ـیار   ــ ــد بس ــی خوانـ ــون چاپلوسـ   فسـ

ــوه    ــوج عش ــاز، ف ز ن ــرون، ا ــتآب   راس
ز آن افسـون دمیـدن   چو شد نز ک ا   دـی

ــت آزار    ــاز دوس ــه ن ــد ک ــرورت ش   ض
ــه ــی  ـب ــوعی کیکیـ ــوابش 1ـن   داده جـ

  عشــق مــا میــاویز کــه بــد عهــدي بــه
ـــــنایی ــــرون آش ـــــه، بیـ   درون بیگان

ــه ــا را    ب ــردي وف ــل ک ــدي مث ــد عه   ب
ــارا ــش  ! جفاک ــی ری ــی کن ــا ک ــم ت   دل

ــار     ــو انک ــد ت ــا عه ز وف ــرد ا ــان ک   چن
  يأجوابش داد کاي خود روي خـود ر 

ــ   ــد کهــن س ــان عه ــوشچس   ازم فرام
  صنم گفـتش کـه یـادت بـاد بـر جـان      

ــه   ــته ـب ــت خس   پیکانهــاي دلـــدوز  تن
ــم   ــز غ ــیچ ج ــوردم ه ــوزي نخ   ز دلس
  بــران غمخــوارگی خــود دادي انصــاف

ب تشـنگی آیـد ز جـان سـیر      ز   بس ـل
ــه   ــکیب او ب ــر ش ــازم ب ــه ت   شــبخون ک

ـبش لــب     ـنم از جنـ ــدش کـ ــان بن   زب
  کــه دلتــنگش کــنم چــون حلقــۀ دام 

ــازشنتغافـــل کـــش کـــ   م از تیـــغ ـن
ــازم   ــود بسـ ــار خـ ــریبش داده، کـ   ـف

  انــد حیــرانفســرده یافــت در خــود م
ــت    ــون اس ــرده چ ــدگی پژم ــار زن   به
ــیب   ــاد آسـ ــر زد ـب ــراغش را مگـ   چـ

ــه  ــري، لـــیکن بـ   گفتـــار نیامـــد آن ـپ
  درون، از عشق، حسن او مدد خواست
  هـــالك مـــرغ دام از بـــس طپیـــدن 
ــار   ــرغ گرفتــ ــ ــران م ــ ــاید ب   ببخشــ
ــابش   ــد از عتـ ــوقی تراوـی ــه معشـ   کـ
ــر پرهیـــز  ــد عهـــدان نشـــاید غیـ   ز ـب

ــه ــایی  ـب ــا کـــن بیوفـ ــوقان رهـ   معشـ
ــاوردي  ــهنیـ ــا را  ـب ــد مـ ــاطر عهـ   خـ

ــویش   ــم خـ ز غـ ــاموز ا ــاداري بیـ   وفـ
ــادار   ــوانی زو وفـ ــام جـ ــد نـ   کـــه شـ
  چه بد عهدي ز مـن سـرزد؟ بفرمـاي   
ــوش     ــد ج ــویم زن ــن م ــر ب ز ه ــا ا   وف
ــوان    چــو زخمــی آمــدي از جنــگ دی

ــه  ــدم ب ــل شــبانروز  ســرت مان   زانــو چ
ـه    تیمـــارت نکـــردم خـــواب یکـــدم ـب

ــا زدي الف   ـدانم وعـــده کــردي ـی   !ـن
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 ٩٠/  سخۀ منظوم رامایانان

ــــت    ــد آرزوی ـــه باشـ ــه دادم آنچ   کـ
ــده در آن دم    ــن وع ــو م ــرفتم از ت   گ
ــی     ــواهم آرزوی ــو خ ــه هرگــه از ت   ک
ــه برگــرد    کنــون زیــن کجــروي مردان

ــ ــن را   یکنـ ــان کهـ ــازه پیمـ ــر ـت   گـ
ــورد   ن ــم خ ــاره قس ــر ب ــت و دگ   دانس

  چــو دیــد آن عشــوه ســاز فتنــه انگیــز
  آتش خواست سـوزد خـان و مـانش    به

  من بخش     هکه شاها این دوخواهش را ب
ــر راي     ــرت از افسـ ــال بـ ـــی اقبـ   یک
ــرت    ــد جس ــران مان ــار حی ــن گفت   ازی
ــدا رام     ــزو گــردد ج ــبر آن ک ــه ص   ن
  گــره شــد بــر لــب از حیــرت جــوابش 
ــتمایه    ــف دسـ ــرد از کـ ــریفش ـب   حـ

ــا  ز بهانـــه   زب ــر خصــم ا ــد خنج   ن ش
  کنـد جـانی   همه شب چون سـحر مـی  

  بــراي بــرت فرمــان شــد کــه بشــتاب  
 

ــ  ــ ــار موی ــ ــداي ت ــ   تدل و جــــانم ف
  دل بســتم گــره، وعــده قســم هــم  بــه

ــی و نبینــــی هــــیچ ســــویی    ببخشـ
ــرد  ــا کـ ــد وـف   کریمـــی وعـــده را باـی
  گشایم با تـو زیـن خـواهش سـخن را    
ــا درد    نیاندیشـــید کـــین صافســـت ـی
اد فسـون گشـت آتشـش تیـز      ز ـب   که ا
ــانش   ــ ــان در می ــاد آن راز پنهــ ــ   نه

ه     دســت خویشـتن بخــش  مـراد مــن ـب
ــور راي  ــ ــ ــراج رام از کش ــ   دوم اخــ

ـین حیـرت   ز حیرت گشت ج   سـرت ع
ه تـاب آن کــه بـد عهــدش بـود نــام       ـن
ــرد خــوایش    ــال دزد چشــمش ب   خی

ــی بــه ــاد ب   جــان تــر ز ســایه خــاك افت
ــمخانه   ـید از چشـ ــم او کشــ   دو چشـ
ــــاحبقرانی   ــم، ص ـیم مــــرگ غـ ـ   ز ـب

ـه  ــک پنجـــاب  ـب ــاه از مـل   عـــزم تختگ
 

  اخراج کردن جسرت رام را و روان شدن رام و سیتا
  1صحراي چترکوت به و لچمن

  بر سر شاه چـین تـاج   سحر چون ماند
ــرف رام جـــوان بخـــت     مــه بـــرج ش

ــه ــه    ب ــد ب ــوس آم ــاديِ جل ــاه ش   درگ
  س دیــر انتظــارش در حــرم رفــتبــز 

ــرد   ــو زد؛ ادب ک ــید و زان ــین بوس   زم
  

ــراج   ــاه اخـ   ز بنـــد آســـمان شـــد مـ
ــولیعهــــد خــــدیو آســــمان   ــ   تتخ

ــون بــرون شــاه    نیامــد از شبســتان چ
  پــاي ســر نــه، از ســعیِ قــدم رفــت بــه
  عجـب کـرد  خـاك افتـادنش دیـد و     به

  

                                                   
.نام محلی در ایالت اتراپرادش فعلی  .1



  ٩١ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــد   ــا دی ــت پ   پــدر از شــرم رویــش پش
ــت  ــادر بــرت آن زمــان گف   و لــیکن م
یش    ـتم ـپ   که از جسرت دو وعـده داش

ـه  ــاج  ـب ــش ـت ــد دادـن ــرت بای ــرق ـب   ـف
د      ز بخت بد چو رام آن نقـشِ کـج دـی
ک شــد غـم انــدود      در آن شـادي یکاـی
ــدیش   ــا مینــ ــ ــدر را داد دل گفت ـ   ـپ

ــو  ــنک ــاد  ک ــود ی ــد خ ــاي عه   ردي وف
ـــو ســــعادت  ــاي ـت ــ ــویم از رض   بجــ

ــادر ا ــی رخصــت ز م   گــر رخصــت ده
ــاي   ــرین خــاك کفــت پ   بســایم ســر ب

ــه   پـــاي مـــادر افتـــاد فرمـــانش بـــه ـب
  کـه از مـن نیســت شـه را بــر دل آزار   
ــــر مکــــش آه  ـــراقم ب ــو از درد ـف   ـت
ــال    ــارده س ــد از چ ــت بع ــر عمرس   اگ
ــد؟    ــد باش ــا چن ــت ت ــن دل ــر م   ز هج
ــا   ــدل همانجـ ـید زان بیـ ــان پرســ   نهـ
ــاموس    ــود ز ن ــردنش نب ــره ب ــه هم   ک

  نســت عشــق آن دو دلبنــددا       چــو مــی
ــوابش داد گفـــت  ــرورد : ج ــاز ـپ   اي ن

ــ  ــه همراه ــر ک ــار تهمــان بهت ــود ی   ب
ــراه  ــ ــز هم ــرادر نیــ ــ   ز دلســــوزي ب

ــامرادي  ــاز نـ ــا ب چـــو سـ ــتیهـ   اراسـ
ــا بوســـش مـــراد جـــان بـــرآورد    ز ـپ
ـــر رو  ــا را خــــاك رو مالیــــد ـب   رضـ

  

ـید    ــالش را نپرســ ــده حـ ـیم وعـ ـ   ز ـب
  همان حرفی که نتوان گفتن، آن گفت

ــاي وعـــدة  ــون بهـــر وـف   خـــویش کن
ــراج     ــت اخ ــال اس ــارده س ــا چ ــرا ت   ت
  درون بگریســت، بیــرون زهــر خندیــد 
ــر معهــود     ــویی غی ــود گ ــوفی ب   خس
ــالق خـــویش    ـم مجـــازي خ ـرا داـن   ـت

ــه ــاد    ب ــو ب ــد ت ــداي عه ــانم ف ــد ج   ص
ــادت    ــت زـی ــم از طاعـ ــت دانـ   اطاعـ
ــر ســـر  ــو ـب ــه فرمـــان ـت   بگیــرم ورـن
  شــتابم ســوي صــحرا از همــین جــاي 
ــه دل داد    ــدن مردان ــت ش ــه رخص   گ

ــد آورد  ــاي عهـ ــار وفـ ــدین کـ   ش ـب
ــاه   ــه، آزارِ دل شـ ــن طعنـ ــن زـی   مکـ
ــال   ــاج و اقبـ ــابم تـ ــو یـ ــابوس ـت   ز ـپ
ــد     ــد باش ــرا فرزن ــن ت ــون م ــرت چ   ب

ــده   ــران مان ــه حی ـیتا          ک ــار سـ   ام در ک
ی    به   مـن ز افسـوس        ماتم جـان دهـد ـب

ــد     ـتحکامِ پیون ــت اسـ ــر گش ــین ت   یق
ــرد   ــایۀ مـ ــد زن را سـ ــی خواننـ   همـ
ــار    ــرا کـ ــد تـ ــالل آـی ــع مـ ــی دفـ   ـپ

ــد شــد  ــواه  شــریک روز ب ــا خ   خــواه ن
  ز مادر یافت رخصـت از پـدر خواسـت   
ــرد  ــر را دیبـــاي خـــود کـ   گلـــیم فقـ

  ســر ژولیــده گیســو بــه 1چــو سنّاســی
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 ٩٢/  سخۀ منظوم رامایانان

  جبـین چـون سـود بــر خـاك کـف پــا     
  گشــت شــاداب       ز خاکسـتر گلــش مــی 

ـیراب   ـــ ــتر رخ س ــتبز خاکســ ــ   نهف
  ازآن غیرت که خور شدچون گل اندود
ــان   ــوي بیاـب ــد روان سـ ــا شـ   و زآنجـ

ــاثیرغمش مـــی ــاب       ز ـت   گشـــت خوـن
ــرت   مدر آن د ــت جس ــی را گف   کیکی

ـــد   ه فرزـن ــــرا ــا هم ــــذار ـت ــرا بگ   مـ
ــی   ــرد ب ــه خــواهم م ــم ک   او یقــین دان

ــر کــار دشـــمن     ـه اي پ   ببخشــا ورـن
ــه  ــونگر زن، ب ــه  فس ــی ب ــک دم ابلیس   ی

ز پدر گـوش    چو رام آن درد دل کرد ا
  تســــلیِ پــــدر کــــرد و روان شــــد 
  هــر آن گنجــی کــه بــودش در خزانــه

ــه، در ره  ــ ـــ ــ ــ ـ مِ آزاد جوانمرداـن   را
ــامی  ــود تمـ   از آن بخشـــید گـــنج خـ
ــا   ــاخته ـپ ــر سـ   تمـــامی شـــهر از سـ
ــا خــود راز دل خــون    همــی گفتنــد ب

ــه ــر              ب ــوردیم ب ــم خ ــی قس ــردویران   ی
ــی  ــا داده مـ ــه        دالسـ ــت آن یگانـ   گفـ

ــ بــه   گفــت آن ســرافراز         ت نیــز مــیمنّ
  چو عاجز شد سلیمان زان صـفت مـور  
  ســـحر چـــون رام را مـــردم ندیدنـــد
  ضـــرورت بـــاز ســـوي شـــهر رفتنـــد

ـــه ــرادر  ـب ـ ــــیتا و ـب   صــــحرا رام و س

ــفّ ــ ــــه ز خاکســــتر مص ــــد آیین   1اش
ــاب   ــادة ن ــردن ب ز بیــد گ ــو صــاف ا   چ

  نهفــت     هید عالمتــاب بــگــل خورشــ بــه
ن سـود    به   جاي دست صندل جملـه ـت

ــان  ــوار گرـی ــت در و دیـ ــر آن غرـب   ـب
ـــــاهی آب ــــــوا و مـ ـــــرغ ه   دل مـ
ــت  ــو دوـل ــارك بـــاد بـــر بـــرت ـت   مب

ا وي دمـی چنـد    به   صحرا خوش زنم ـب
  کـه نتـوان زیســت در هجـر چنــان رو   

  گــردن گرفتـی خــون مـن نــا حـق بــه   
ـــــوا و آدم ز ارم ح ـــــرد ا ــــرون ک   ـب

  فرامــوشز دردش محنــت خــود شــد 
  برون از شهر، چون از جسم جان شـد 

ــه ــه    ب ــرد آن یگان ــرم ک ــان ک   محتاج
  داد هر کس خواست می حشم را هم به

ــۀ ره نیکنــــامی  ــ ــازد توش ــ   کــــه س
ـه  ــه    ـب ــحرا  همــراهش گرفتــه ره ب   ص

ــرك وطــن کــردیم اکنــون   ــا ت ــه م   ک
  کــه نتــوان مانــد از هــر جــا رود خیــر 
ــه   ــد اکنــون ســوي خان ــر گردی ــه ب   ک

ــا    ز همــراهش نمــی   ــد کســی ب   زآم
  شب بگریخت زانهـا کـرده پـی گـور     به

ــه ـیدند   ب ــرد از دل کشـ ــرت آه س   حس
  جگـر پــر خــون و دل پـر زهــر رفتنــد  

ــه  ــراز عاصــی ب ــران ت   محشــر روان حی
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  ٩٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــ   ــت و ن ــن طاق ــه در ت   در دل آرام ین
ــی    ر م ــادر زا ــر م ــی از هج ــت گه   رف

ـنج      به ش خـو کـرد چـون گ   ویرانی دـل
  ز شهر و کـوه و دشـت، آزاد بگذشـت   

ــــ    ــر نی ــا ز رام خیــ ـنم آنجــ ـــ   تص
 

ــی  ــا دد و دام کهمـ ــت بـ ــد الفـ   ردنـ
ــی    ــار م ــدر خونب ــه از درد پ ــت گ   رف

ــایی اســـتخوانی گشـــته از رنـــج    همـ
ــت   ــاد بگذش ــون ب ــگ، همچ   ز آب گن
ــت     اجــازت خواســت بهــر غســل طاع

 
 ل کردن سیتا در دل آب گنگغس

  کرد آن سـرو گلرنـگ   1چو قصد غسل
  کنـــار آب رفـــت آن رشـــک مهتـــاب
ــی    ــ ــد زعفران ــر پرنــ ــ ز ب ــید ا   کشــ
ــت   ــر عیــد بشکس ــل ب   ز مــاهش آب پ
ــافور     ـــمع کـ ــوِ آن ش ـــود از پرـت   نم
  ز عکـــس خـــویش مـــه ز آیینـــۀ آب 

  آب از شوق در شد مست و مدهوش  به
ــه ــه  ب ــرد او ب ــد  گ ــرداب گردی ــان گ   ج

ــاي خــو   د کــرده فرامــوشز شــادي پ
  چو ماهی شـد در آب آن مـاه دلکـش   

ــاغ مــی  ــ  چــو جــوي ب   ثیرأنــو شــد ز ت
ــه ــر    ب ــري چه ــوسِ آن پ ــاي ب   ذوق پ

ــود داد آب را آب ـــ ـــ ــ   ز آب روي خ
  از آن صافی بـدن گشـت آب چـون در   
ــبنم آبِ رو را    ــته ز ش ــل شس ــو گ   چ
  صـفا شـد جـان گنـگ از غسـل آن رو     

ــه ــاري    ـب ــو بهـ ـیم ـن ــوي آن نســ   ـب
  ت جــانچـو جــا در آب کـرد آن راحــ  

  

ــه ــگ  ـب ـنا گنـ ــ ــدگی شـــد آش   آب زـن
ــــش در دل آب ــــایه، آت   فکنــــد از س
ـــانی     ــر کت ــه از اـب ـــد مـ ــرون آم   ـب

ــه  ــابش قب ــی   حب ــد م ــاي عی ــت ه   بس
ــس آبگینــه آب پــر نــور     ــو از عک   چ
ــاب   ــق آب بیت ــد ز عش ــاهی ش ــو م   چ
  که عکس خـویش را گیـرد در آغـوش   

ــود نگنج   ــدر خ ــوج ان ــادي م ــز ش   دی
ــوش    ــت آب از ه ــاي او رف ــوس پ   ز ب

ــر  ــش  وبرســـتش را گـ ــرد آب زآتـ   ـب
ــیر   ــاده و شـ ــین و بـ ــه آب انگبـ   همـ
ــر    روان آب از دهــــانِ چشــــمۀ مهــ
ــاقی ســـت بـــا آب  ــوز آن آبـــرو ـب   هن
ــر  ر زان آب شـــد پـســـراپا همچـــو د  

ـــــه ــرو را ـب ــ ــ ــزود آب ــ ــ   روي آب اف
  بحالســــت آب او زان تیرگــــی شــــو
ــاري  ـــ ــــتن آب ج ــالك بازگشـ ــ   هـ
ــوان    ز رشــک گنــگ جــان داد آبِ حی
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 ٩٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــاخت    ــل او س ــارِ لع ــوهر نث ــدف گ   ص
  ن ماهرو، چـون جلـوه نـو کـرد    آب آ به

ــد  ــدر ش ز بهشــت اول ب   1اگــر گنــگ ا
ت مسـت     چو بر سـر ریختـی آب آن بـ  
ــر زد     ــا از آب ب ــل پ ــد از غس ــو بع   چ
  برون شد چون ز آب آن نـازنین حـور  

ــول ــوي شـــد ـق ــا ـق ــا يهـ   هنـــد ماـن
ــه ـ ــعله زد آبِ روان را  ـب ــتن شــ ـ   رـف

ــه ــی  آ ب ــده ب ــدر ش ــاهی  ب ان ــاب م   ت
ـید     ـیس نـازان سـوي جمش   شد آن بلق

ــد ــ ــو دی ــ ــــنم راچ   ه رام روي آن ص
ــش   روان شـــد رام زآنجـــا بـــا دلِ رـی

ــه ــحرا ب ــرد   ص ــا ک ــوت ج ک ــاه چترّ   گ
ــه ــد   ب ــادمان ش ــا ش ــق در آنج ــاد ح   ی
 

ــرق مــوش مــاهی عنبــر انــداخت  بــه   ف
ــرد    ــد س ـید ش ــوفر از خورشـ   2دل نیل

ـانی انـــدر گنــگ در شـــد    ــت ـث   بهش
  رفـت از دسـت   ز دستش آب خـم مـی  

ــر زد   ــ ــین از آب سـ ـــ ــال آتش ـــ   نه
ــو   ــ ــوارة ن ــ ــش ف ــم زد جوشــ ــ   رعل

  شــک ز دریــا کـه مــاه آمــد بـرون بــی  
ـــان را    ــد ماهی ــکده شـ ــن آتشـ   وطـ

ــی   ــون ـب ــده آب چـ ــاهی طپیـ   آب مـ
ــل خورشـــید  ــرج آب شـــد تحوـی   ز ـب
ــم را   ــه غـ ــرد آن دیرینـ ــرامش کـ   ـف
ـــیش  ــــدر ده روزه ره ـب ـــرحد پ   ز س

ــه ــرد            عبادتخانـ ــا کـ ــس بنـ   اي از خـ
ــه   طاعـــت پیشـــواي زاهـــدان شـــد ـب

 
  امدر بیان وفات کردن راجه جسرت در فراق ر

ــران راي خردمنـــد    ــیش آمـــد ب ــو پ   چ
ــر    ــرگ اخضـ ــن گـ ــازي ایـ ــه بـ   ز روـب

ــی   ــه ب ــن ک ــت ای ــوب  ندانس ــدار محب   دی
ــد انگشـــت  ــانش ماـن ــرت در دهـ   ز حیـ

  

ــد   ـ ــر فرزـن ــالي هجــ ـ   ز عشــــق زن ـب
ــرادر     ــود را ـب ــف خـ ــد یوسـ ــدر شـ   ـپ
ـــوب    ــم یعق ــان چشـ ــانش بسـ   رود جـ
  چو مستی کو ز مستی خویش را کُشـت 
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  ٩٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــار  ــ ــ ـــــین نظـ ـــــراي واپســ ـ   رام ةـب
ــد  بــه ــانچشــم خــویش دی   آن رفــتنِ ج

ــه  ــدن ب ــی دی ــد  گه ــکش روان ش   رو اش
ــتن دور     ــک آن کــز رـف ــو شــد نزدی   چ
ــار هجــر بیتـــاب     ــت از خم ــش گش   دل
ــاز   ــود دمسـ ــان بـ ــر روي جاـن ــه ـب   نگـ
ــار     ــم خونب ــوز از چش ــد پنهــان هن   نش

  تــن جــان چـو هجــر دوســت نگـذارد بــه  
ــی از چیســت    دران جــان دادنــش حیران
ــراق رام جـــان داد   چـــو جســـرت در ـف

ــه  ــان ب ــرت گری ــ ب   ویش و آیــینرســم خ
ــه ــازه   ـب ــرد آن جنـ ــتن بـ   دوش خویشـ
ــه ــاي م ـب   عـــودورســـم هنـــدوان در جـ

ــس وام   ــد ـب ــی کردنـ ــقش آتشـ   ز عشـ
ــه انــدوخت     ــالع چ ــق از ط ــدانم عاش   ن
ــود     ــم او ع ــر زر، جس ــش مجم ــد آت   ش
ــــش دل    ز آـت ـتري ا ــ ــ ـــران خاکس ـ   ـب
ــور   ــعله معم ــت از ش ــراب عشــق گش   خ
ــق از دم برافروخــت  ــه عش   ازان آتــش ک
  تنش هم سـوخت زان آتـش چـو جـانش    

ــی  ح ــاج کجکالهــ ـ ــت ـت ــابی گشــ   بــ
ــاب    ــیر ظفرـی ــه گشـــت شمش   مگــر ش

 

ــام      ــب ب ــر ل ــد ب ــر برآم ــان، آخ ــو ج   چ
  چــو نــرگس، زار چشــمش مانــد حیــران
  چو نور چشـم، چشـمش هـم روان شـد    
ــتور    ــاده مس ــردد ب ــت گ ــم مس   1ز چش

ــواب    ــرین خـ ــد آخـ ــابی آمـ   در آن بیتـ
ــرواز     ــن کــرد پ ــرغ روحــش از ت   ك م
ــار    ــب تـ ــد شـ ــدگانی شـ ــه روز زنـ   کـ

  وصــل جانــان خوشــا کــو جــان دهــد در
  جان چون توان زیسـت               جانش رفت بی         هک

ــاد     ــش افت ــانش آت ــان و م ــم در خ   ز غ
ـین   ـــ ــز و تکف ــ ــاخته تجهی ــا ســ   مهیــ

ـه  ـازه      ـب ــن داغ ـت ــرت ای ـی دیــد ب   طفـل
ــود  ــته از صــــندل و عــ ــی آراســ ــ   2تل

ــی    ــرف ب ــراب ص ــاندند آن ش ــام  چش   ج
ــه ــوخت   ب ــدش س ــدگانی بای ــرگ و زن   م

ـبو گشــت از آن د     ودمشـام عشــق، خوش
ــش دو  ــد آـت ــل  زدـن ــل محفـ ــاره اهـ   بـ
ور    نچو شمع از سوخت ن ـن ه ـت   شد جمـل

ــوخت    ــد س ــه ب ــر پروان ــمع و اگ ــر ش   اگ
ـــه ــتخوانش  ـب ــد اســ ــ   آبِ گنــــگ بردن

ــاهی    ــد مـ ــتخوان خوردنـ ــا را اسـ   همـ
ــارش بـــود بـــا آن آتـــش و آب    کـــه کـ

 

                                                   
.مستوري و مستی، همه کس نتوانند مگرم چشمِ سیاه تو بیاموزد کار ور نه: یادآورِ این بیت حافظ. 1
هاي آن با رسم هندوها در وجود  یکی از تفاوت. رسد دوره مهر پرستان می به يرسم مرده سوز  .2

ا ام ،سپردند دل رودخانه گنگ می ها را به است؛ هندوها خاکستر مرده »عود دود کن«نام  ی بهظرف
.داشتند ن ظروف نگه مییمهرپرستان، خاکستر اجساد رفتگان خود را در ا



 ٩٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــت     ــراج اس ــم خ ــی ک ــاد گیت ــراب آب   خ
ــی   ــۀ بـ ــن ویرانـ ــار   ازـی ــر مـ ــنجِ پـ   گـ

  1دو ســاغر دارد ایـــن نیلـــی خُـــم دون 
ــد  ـــ ــز بایـ ـــ ــزم و دور آن پرهیـ ــ ـ   ز ـب
ــــــه  ــاتم راي یگان ــ ــ ـــــا م ــــد تـ ــ   کن

  دل چون چشمه زد جوش         زچشمش خون 
ــده  ــور دـی ــده         چـــو نـ   اش بـــود آن گزـی

ــان    ســـپه یکســـر ســـیه پوشـــید و گرـی
  مـــاتم چهـــره خســـتند پریچهـــران بـــه

ـه  ــر گیتــی افـــروز    ـب   مــاتم داشـــت مه
ـیار     ــت بسـ ــوگش داش ــرت س ــه ب   اگرچ

ــد نشســ     ــان بای ــوگ کس ــه در س   تنچ
ــه    ــوانم بـ ــر خـ ــا اگـ ــدانم تـ ــیون ـن   شـ

  

ـی    ــد هســـتی ـب ــا نق   رواج اســـت درینج
ــدار   ــان نگه ــردان ج ــرو چــون شــیر م   ب
ــون   ــر زهــر و آن دیگــر پــر از خ   یکــی پ
  کــه جــام زهــر و خــون خــوردن نشــاید 

ــه    ــد بـ ــاز آمـ ــرت بـ ــا بـ ــه از آنجـ   خانـ
ــدگانی شـــد ســـیه پـــوش    چـــو آب زـن
ــده    ســـیه پوشـــیده همچـــون نـــور دـی
  شــب آیــد چــون شــود خورشــید پنهــان 

ـتند   چ   و خورشید و شـفق در خـون نشس
ــل روز     ـــیاره چهـ ــاه و س ـــوف مـ   خس
  کمک گفتم کـه چنـدان نیسـت در کـار    
ــد گرســـتن    مـــرا بـــر خـــود بســـی باـی
ــر مـــن  ــدارم هـــیچ کـــس اي واي ـب   ـن

  
  جهت جلوس او و منع کردن به مشورت کردن وزیران با برت

  جهت آوردن رام به برت وزیران را و آمدن در چترکوت
  ملک کردن رام از و انکار

ــه ــام مــاتم     ب ــید ای ــون رس ــان چ   پای
ــرت گفتنــد ایــن ســخن را  بــه   پــیش ب

ــردار    ــون خب ــک اکن ــد ز مل ــد ش   ببای
ـین       چو جسرت بسـت چشـم عاقبـت ب
ــان ــ ــوابی داد زآنسـ ــ ـــــایی جـ   ز دان
  مــرا هـــر چنــد جســـرت داد افســـر  

ر مـن حرامسـت    رتص   ف چون کـنم؟ ـب

ــا هـــم  ــد بـ ــران مشـــورت کردـن   وزـی
ــه شــاها ــن را ! ک ــد که ــن عه ــازه ک   ت

ی      جهانــدار جهـان چــون بیـوه باشــد ـب
ـین   ــت بنشـ ــر تخ ــویی، ب   ولیعهــدش ت
ــر جــان     ــز آب زر نویســد عقــل ب   ک
ــیکن هســـت ایـــن حـــقِ بـــرادر    و ـل
ت نصـیبِ بخـت رامسـت      ن دوـل   که اـی

                                                   
.استعاره از چرخ و روزگار  .1



  ٩٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه    ــه ب ــر ک ــان بهت ــتابم  هم ــحرا ش   ص
ـــانم     ــتش نش ـــر تخـ ــر س ــارم بـ   بیـ

ــه ــ  ب ــن س ــا زی ــرت دله ــزود حی   خن اف
ـتابان    به   جست و جـوي رام از جـان ش

ــــپاه بیکــــران را ـــرد و س ــــم ـب   حش
ــد   ــدان دیـ ــروه زاهـ ــحرا گـ   دران صـ
  یقـــین شـــد در دل آن قـــوم یکســـر 

ــه ــت    ب ــرت گف ــا ب ــر زاهــد ب   پاســخ پی
  چو رام از ملک و دولت گشت معـزول 
ــت در بــــر  ــ ــر پوشیدس ــ ــاس فق ــ   لب
ــت   ــن دش ــر دری ــرگ گیــاه ت   خــورد ب

ــوی     ــه ج ــون رام را بهــر چ ــو اکن   یت
ــد    ــه زاه ــاي فرزان ــت ک ــرت بگریس   ب
ــا رام دشـــمن    کـــه اصـــالً نیســـتم ـب

ــی  ــر آن مـ ـیکن بهـ ـ ــویم او را و ـل   جـ
ــود    ــدر ـب ــرت ـپ ــرا و رام را، جسـ   مـ

ــر  دبرهنـــه مانـــ ــر مـــرا سـ   زان افسـ
ــه ــه    ـب ــی نـ ــن مرهمـ ــازة مـ   داغ ـت

ــت    ــرین گف ــد، آف ـنید زاه ــخن بشـ   س
  شب مهمـانش کـرد و روز رخصـت    به

  چــو رام آن گــرد لشــکر را نظــر کــرد 
ـیتا گفـ   به   ت پنهـان شـو تـو در غـار    س

  ببین در دشت تا ایـن لشـکر کیسـت؟   
داخت       ر لشـکر اـن   ز کُـه لچمـن نظـر ـب
ــار   ــغ کهسـ ــد دوان از تیـ ــرود آمـ   ـف
ــن     ــر جوش ــر گی   بگفــت اي رام در ب
ــت   ــه برخاسـ ــمن بیگاـن ــدانی دشـ   ـن

ــــابم   ـته، بی ــر جــــا رام را جســ   ز هـ
ــانم     ــان فش ــدمت او ج ــدر خ ــن ان   م

ـ      تکه احسـنت اي بـرت بـر صـدق نی  
ــان    ــران در بیاـب ــا وزـی ــد بـ   روان شـ

ــه ــر نشـــانده مـــادران را ـب   محفـــل ـب
ــا چــون حــال رام پرســید     بــرت ز آنه
ــرادر     ــد ـب ــل رام آمـ ــر قتـ ــه بهـ   کـ
ــت    ــرد جف ــا خ ــه راي ب ــه اي فرزان   ک

ــه ــار طا ب ــغول  ک ــت مش ــت یزدانس   ع
ــاك بســـتر    ــنگش بــالش و از خ   ز س
ــت  ــذر کــه او از خــویش بگذش   ازو بگ
ــویی؟ ــ ــــد پ ــانش، چن ــ ـــی آزار ج   ـپ
ــار اســت شــاهد   ــر صــدق گفت ــدا ب   خ
ــن؟    ــه آزاري دل م ــت چ ــدین تهم   ب
ــو را   ــت و گ ــامی گف ــویم تم ــر گ   ز س

ــه ــود     ب ــر ب ــاجِ س ــرما ت ــر س ــت ب   دول
ــد بـــرادر  ــدر باشـ ــواهم ـپ   کنـــون خـ

ــه   ــان او بـ ــی، نشـ ــر دانـ ــن ده اگـ   مـ
ــه  ــم ب ــت  نشــانش ه ــین گف   رايِ دورب

  ســرعت نشــانش یافــت شــد راهــی بــه
ــر کــرد  ــر خــرد وحشــت اث   دلــش را ب

ــه ــار    ب ــاالي کهس ــت رو ب ــن گف   لچم
  کسی را قصد مـا اینجـا پـی چیسـت؟    
ــناخت     ــرت بش ــان ب ــد و نش ــم دی   علَ
ــردار     ــی خب ــن معن ــا رام ازی ــود ت   ش
  مهیــا شــو کــه نزدیــک اســت دشــمن 
  کــه آتــش بهــر مــا از خانــه برخاســت 
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ـیده سـت         برت بـر قتـل مـا لشـکر کش
  نکـو شـد کـز خـود اینجـا آمـد امـروز       
  دهد فتواي خـونش دشـمن و دوسـت   

ــا  ــل مـ ــراي قتـ ــه  ـب ــد ـب ــحرا آمـ   صـ
ــکر ــ ــــنیده رام نــــام بــــرت و لش   ش
  نخواهـــد بـــود کـــرده آنچـــه تقریـــر 
  در ایــن اندیشــه چشــمش بــود در راه

ــه ــاده   ـب ــکر پیـ ــرت زان لشـ ــا ـب   تنهـ
ــرفتش   ــر گـ ــرده و در بـ ــوازش کـ   ـن
ـــزاز     ـــرد اعـ ـــدر را کـ ـــران ـپ   وزـی
ه هـر کسـی بـود     در آن لشکر که و مـ  
  زیـــارت کـــرد زآن پـــس مـــادران را 

  گـوش بـرت پنهـان گفـت پـس رام      به
ــه؟ پــ ز بنــده خوشــنود اســت یــا ن   در ا

ــه ــازنینش؟   ب ــخص ن ــود ش ــحبت ب   ص
ــت اي رام آزاد   ــت و گف ــرت بگریس   !ب

ــی   ــا بـ ــون مـ ـیم  کنـ ــدر درِ یتیمــ   پـ
ــن     ــایه افک ــا س ــر م ــر ب ــون اب ــا چ   بی
ــرادر  ز ب   چــو بشــنید ایــن ســخن رام ا
ــان    ــۀ ج ــدن جام ــد دری ــرورت ش   ض

ــه ــاد  ـب   روحـــش آب دادن آمـــدش یـ
  زاري گفت مرگ آیا چه خواب است؟ به

ــو  ـدن آب   چ ز دـی ــارغ گشــت رام ا   ف
ــاراي   ــ ــر بی ــ ــاه از س ــ ــا و تختگ ــ   بی
ن فرخنـده سـاعت       هم امروز اسـت اـی
ــر  ـــ ــۀ ده ـــ ــوابش داد آن فرزان ـــ   ج

ــه   صـــحراها بگـــردم چـــارده ســـال ـب

ــوج بــه ــت  ف   بیکــران اینجــا رســیده س
ـه      پیکانهــاي دلـــدوز  هــدف ســازم ـب

  که اکنـون خـون او بـر گـردن اوسـت     
ــا؟     ـرت اینج ــار ـب ــت ک ــه چیس   وگرن
ــرادر   ــ ــدان اي ب ــوابش داد خنــ ــ   ج
  وگـر باشـد چنـین سـهل اسـت تــدبیر     
ــاه   ــاد ناگـ ــر روي بـــرت افتـ ــر ـب   نظـ
ــاده  ــایش فتـ   زمـــین بوســـید و در پـ
ــرفتش   ــر گـ ــازپرس از سـ   حـــدیث بـ

  ســرافراز ســران را ســاخت از پرســش
ــه ــود   ـب ز فرمـ ــزا ــالتش، اعـ ــدر حـ   ـق

دا مـی   به   سـاخت جـان را   خوشنودي ـف
ــام    ــد پیغ ــه آوردی ــرت چ ــه از جس   ک
ــه؟     ــا ن ــت ی ــود اس ــاد فرم ــر را ی   پس

ــید ج  ــت خورشـ ـنش؟بدرخشانسـ ــ   ی
ی      تـو جـان داد   پدر خـود رام گویـان ـب

ی    ـیمیم  در آن گلشن چـو غنچـه ـب   نس
  احســان بشــکفان پژمــرده گلشــن  بــه
ــه ــر   ب ــاند ب ــاك ره افش ــاتم خ ــر م   س

ــا چـــاك گریبـــان  ــودش جامـــه ـت   نب
  داد هم از دست و هم از چشم آب مـی 

ــت؟     ــاج آبس ــا محت ــاي م ــزان دری   ک
ــاب    ــر جانت ــه اي مه ــتش ک ــرت گف   ب

ــه ـاي      ب ــت ـپ ــه من   چشــم آســمان ن
 و ــهر ا ــه در شــ ــعادت دکــ   آري ســ

  که من اکنون نخـواهم رفـت در شـهر   
ــال     ــاج و اقبـ ــادا تـ ــده ـب ــرا زیبنـ   ـت
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  چـو کــردم بــا پــدر آن روز ایــن عهــد 
ــاي   ــاد بـــر ـپ ــرت افتـ ــاره ـب ــر ـب   دگـ

ــه   ــا ب ــی ت ــه آی ـتابان   ن ــدر شـ ــهر ان   ش
یش   ز اندازه شـد ـب   چو گفت و گویش ا

ــو  ــددر اثنــــاي جــ   ابش آن خردمنــ
ــه ـیار    ب ــرد بسـ ــیحت ک ــوزي نص   دلس

ــدر داد   ــ ــد پ ــ ــی پن ــرادر را بســ ـ   ـب
ـیحت       چو لب بـر بسـت زان پنـد و نص

 

ــاي آن کـــنم جهـــد  ــون بهـــر وـف   کن
ـند   ــه اي مسـ ــور  ک ــین کش   !رايآنش

ــان  ــن بیاب   نخــواهم رفــت مــن هــم زی
ــدیش   ــر رام دل انـ ــزود بـ ــالل اـف   مـ
ــوگند   ــورد سـ ــدعایش خـ   خـــالف مـ
ــدار   ــاخت بی ــت او را س ــواب غفل   ز خ
ــاد      ــدها ی ــن پن ــتن ای ــد داش ــه بای   ک
ــت   ــوبین داد رخص ــش چ ــرت را کف   ب

 
  رخصت کردن رام برت را با کفش چوبین

و ادشاهیپسلوك  و تعریف   ا
ر سـر   برت آن کفـش چـوبین ب     سـت ـب

ــه ــاز گردیـــد  ـب ــا ـب   نومیـــدي از آنجـ
ــهر ــ ـــرون ش ــــتاد ـب   اود آمــــد بایس

  کــه تــو در قلعــه پــیش مــادران بــاش 
ــد      ـتن خــوش نیای ــهر رـف   مــرا در ش

ـنم رفتـه جسـرت    به   شهر اکنون چه بی
ــر کــه بــی   دیــدار خویشــان      همــان بهت

ک چنـد       د ـی ه کـرد و ماـن   همانجـا خاـن
ــاموس    ــت ن ــر تخ ــش او ب ــادي کف   نه

ــا   ــت بســـته بـ   وزیـــرانســـتاده دسـ
ــاهی    ــۀ ایشـــان کمـ ــنیدي گفتـ   شـ

ــه ــود  ـب ــر رام از بـــس مبـــتال ـب   هجـ
ــا ــر   نبسـ ــر سـ ــده بـ ــو ژولیـ   رام مـ

ــی   ــده خفت ــب کندی   زمــین خــواب ش
ــالین    ــت ب ــه رام را خاکس ــر گ ــه ه   ک

ــوهر    ــاج گ ــد ت ــت از ص ــزش داش   عزی
ــد     ـ ــاز گردـی ـ ـــا ـب ـــد رام تنهـ   نیامـ

ــتر  ــه گس ـتاد    ن را ب ـدر فرسـ   شــهر اـن
ــه ــاش   ب ــبان ب ــان پاس ــدمتگاري ش   خ

  زایــدجــان وحشــت ف کــه از رفــتن بــه
ه جسـرت   به   آنجا خود نه رام است و ـن

ــر خــون جــاي ایشــان    نبینــد چشــم پ
ــه ــانش بـــود خرســـند  ـب ــاد رام جـ   ـی

  سـحرگاه آمــدي کـردي زمــین بــوس  
ــران    ز امیـ ــتی ا ــک جسـ ــالح ملـ   صـ
ــدین تـــدبیر رانـــدي کـــار شـــاهی    ـب

ــی  ــامش ب ــود   طع ــا ب ــرگ گی ــک ب   نم
ــون او کـــرده در بـــر   ــیم فقـــر چ   گل

ـه  ـن راز گفتـــی    ـب   نزدیکــان خــود اـی
ـــد  ــرا باـی ــایی مــ ــ ــد پ ز او خوابیــ   نا
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ــه را    ــن خوابگ ــاك ای ــازم مغ   از آن س
ــوابم    ــاك خ ــر خ ــر س ــد از ادب ب   نیای

ــدي بــود و غنــودش  بدینســان مــی   ش
ــف آرا  ــتش؟ رام صــ ــد رخصــ ــ   ز بع

  اي دارنـد هـر یـک         وشـی خود سـر گ  به
  وگرنـه وحشــت شـانرا ســبب چیســت  
ــان   ــزدان شناس ــاین ی ــت ک ــرادر گف   ب
  جگــر زان فتنــه کیشــان ریــش دارنــد

  نگوینــد         صـریح ایــن حــرف بــا مــا مــی 
  کــه یــا از مفســدان کــن پــاك صــحرا 
ــو   ــا ج ــاموش آن وف ــد خ   شــنید و مان

ـــه  ــزم روارو   ـب ــ ــــون ع   دل دارم کن
ــودن   ــت ب ــب نیس   دریــن صــحرا مناس

ــس دور ز چ ــت بـ ــد رـف ــوت باـی کـ   ترِ
ــق     ــد خـل ــد شـ ــا آمـ رِ مـ ــد آزا   دهـ
ــر آرد    ــس درد سـ ــق بـ ــوم خـل   هجـ
ــد   ــا نماندنـ ــدان اینجـ ــر آن زاهـ   دگـ
ــت آرام  ــ ــر نگرف ــحرا دگــ ــ   در آن ص

 

ــه را   ــه شـ ــر خفتـ ــوانم برابـ ــه نتـ   کـ
  کــه پــیش رام مــن کــی در حســابم؟ 
ـودش     ـد و ـب ــر ماـن ــرین ب ــزاران آف   ه

  لچمــن گفــت کــین زهــاد صــحرا   بــه
ــی   ــد ـب ــن آزارنـ ــا از مـ ــک همانـ   شـ

  مــزاحم خلــوت شــانرا دگــر کیســت؟ 
ــان  ــ ــب هراس ــد روز و شــ   ز دیواننــ

ــم    ز غ ــا ا ــم م ــغ ــد خ ـیش دارن   ود ـب
ــت جوینـــ   ــالح وـق ــان لـــیکن ص   دنه

ــا وا  ،رو و ـی ـأ ــاز مــ ــاي دیگـــر سـ   جـ
ــــا او    ـــت ب ـــد چنـــد روزي گف   ز بع

ــنکش   ــن ک ــن ای ــنو  1زم ــول بش   معق
ـــــودن ــوان گش ــ ــود نتـ ــ   درِ آزار خـ

ــه ــور  ب زینجــا اود معم   نزدیــک اســت ا
ــق    ــد شــد خل ــت، کجــا آم   کجــا طاع
ــرآرد  ــت از طاعـــت ـب ــل در عزـل   خـل
  ز همــت مرکـــب دل پـــیش راندنـــد 

ــت ونــدك  بــه   کــرن زد گــام ســیر دش
 

  زن او را صحراي اتره زاهد و دیدن سیتا به وترفتن رام از چترک
  دعاي زن زاهد به ها از عالم باال براي سیتا و فرود آمدن حله

ــه  ــیاحان ب ــو س ــر   چ ــاي دیگ ــزم ج   ع
ه    هـر صـحرا و کـوه و دشـت و وادي     ـب
ــه ــوش    ب ــدار دلخ ز دل ــت ا ــرك دول   ت
ــ ــود    هب ــا راه پیم ــر ج ــت ب   روي دوس

  

ــد بـــا بـــرادر    صـــنم همـــره روان شـ
ــــام    ـیر ن ــ ــغول س ـــدي مشـ   راديش

ــرامش   ــت ف ــود محن ــت ش   چــو از دول
ــود  ــ ر ارم ب ــزا ــ ــاهش مــــرغ گل ــ   نگ
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ــانی و انـــدوه    دلـــش جمـــع از پریشـ
ــه ــاب    ب ــودي آب نای ــه ب ــر وادي ک   ه

  ز کوه سخت زان رو غـم نمـی خـورد   
س زان گـل شـگفت آن مــرغ آزاد      ز ـب

ــه   جانــان شــاد خنــدان چنــان رفتــی ب
ــه  ـــري رو ـب ــــاه آن ـپ ــــک نگ   ذوق ی

  هر گامی ز صحرا صد چمن کاشـت  به
ــه ـگ    ب ــرو گلرـن ــوه از ســایۀ آن س   ک

  هر خـاري کـه آن گلرنـگ بگذشـت     به
ــویش    غـــزال مشـــک شـــد آهـــو ز ـب

  حیــرت مانــد زو کبکــان در آن راه بــه
ـیتا    ــاي ســ ــن جـ ــان رام و لچمـ   میـ
ــگ  ــون بـــا گنـ ــرادر چـ   روان رام و ـب
ــوهر      ــو لعــل ســفته مــابین دو گ   چ

ــا  ــان میـ ــش تابـ ــن نمهـ   رام و لچمـ
ــــده    ــده دی ـــحرا دـی   تماشـــاهاي ص

ــر خــ     ــرف ب ــر ط ــف ب ــدتکل   وان زاه
ــارت   ــا زیـ ــز کـــرد آنجـ   زنـــش را نیـ

ــه  ــ ــد ب ــانی  زن زاهــ ــم میهمــ   رســ
دام        پس از لطـف و کـرم بـا آن گـل اـن
  چـــه مردانـــه مثـــل زد آن مثـــل زن

  

ــی  ـــختی کـــوه     ز ـب ـــرّ و س ـــی ب   آب
ــه ــود ســیراب   ب ــوش خنــدش ب   لعــل ن

ــــراه مــــی ــــدا هم ــــرد تجلــــی خ   ب
ــه ــاد     ب   خــوابش پادشــاهی نامــدي ی

ــل زنـــدان      کــه هنگــام خالصـــی اه
ران  ــزا ــردي هـ ــدا کـ ــو  ـف ــاغ مینـ   بـ

ــت    ــود داش ــراه خ ــتان روان هم   گلس
  لعل آتشی شد چـون ز خـور سـنگ    به

ارور گشـت       1چو نخل خشـک مـریم ـب
  که صد چین داشت هر یک تار مویش
  کــه در دامــان گــرد افتــاد چــون مــاه 
گ و بـو جــا        چـو گـل کـرده میــان رـن

ــتی  رسـیتا س ــر دو سـ ــان ه ــگ 2می   رن
ــر  ــرج دو پیکـ ــالع از ـب ــاه طـ   چـــو مـ

  شـته روشـن  چو حقی کز دو شـاهد گ 
ــه ــره  ـب ـــاي آتـ ــیده   3ج ـــد رسـ   عاب
  شــهد و میــوه شــد مهمــان زاهــد  بــه

  کـه سیصــد قــرن کـارش بــود طاعــت  
ــه ــی ـب   حـــد مهربـــانی ســـیتا کـــرد ـب

ـیحت  ــنصــ ــدمت رام کـ ــر خـ   رد بهـ
  کـه دلجـوییِ شـوي اسـت طاعــت زن    

  

                                                   
کشانده  خرمایی درخت پناه را به زادن اوآنگاه که درد  )س(حضرت مریم به  خداوند خطاب لمیح بهت  .1

ساقطْ«: بود زِّي الَیک بِجِذْعِ النَّخْلَۀِ تُ وهًیان طَباً جر لَیکسوي خود بتکان تا  ؛ درخت خرما را به»ع
25، مریم، آیه فرو ریزدرطب تازه چیده بر تو

.واژه نامه پیوست رجوع شود ها، به سرزمین دریاچه  .2
.مرتاض و زاهدي در رامایانانام : اتره  .3
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ـــرو ســــیمتن را     بســـی پرســــید س
  عیـب  تویی انـدر زنـان چـون مـاه بـی     

  هـــاي کســـوت حـــور       بهشـــتی حلـــه
ــــور  ــ ـــع زی ــ ــــوي الالمرص ــ   ي لول

ــر    ــرد در بـ ــع کـ ــا تواضـ ــمنبر بـ   سـ
ــه  ــود آن مــه ب ز بســکه ب ــت مگــر ا   عف

  د ازطرب چون غنچه در پوسـت ینجگن
ــادمانی  ــراوان شــ ـ ــد  ـف ـ ــا نمودـن   هــ

ــود دمســاز همانجــا شــب بــه ــان ب   جان
ـــروز  ـــار دل اـف ــا ـی ــ   ز ذوق ســــیر ب
ــیر   ــرو لـــذت سـ ــت زانـ ــا داشـ   همانـ
  چــو خورشــید آن جــوانمرد جهــانگرد

ــب و  ــحرا شــکارافکن ش   روز در آن ص
  منــزل چنــد فرســنگ همــی رفتــی بــه

  ز ســهمش از وطــن هــر ســو گریــزان
ـش     ــا دل رـی ــرش ب ـیمِ تی ــر از بـ   هژب
ــان    غـــزال ســـرمه چشـــم انـــدر بیاـب
ــراز     ــر اف ــروِ س ــا س ــک روز ب ــنم ی   ص
  که تنگ آمـد ز صـیدت مـرغ و مـاهی    
  چــه باعــث شــد تــرا بــر شــیوة صــید  
  شــکار از حــد فــزون، ســازد ســیه دل 
ــازي   ــو ترکتـ ــور و آهـ ــر گـ   مکـــن بـ

ــان   ــۀ شــور    زب ــیرین لقم ــاد ش   بگش
  مجو آزار کس، کاین سهل کـار اسـت  
ــروِ آزاد  ــ ــخ سـ ــ ـــــنم را داد پاسـ   ص
ــوانی     ــا ـت ــیدم تـ ــع صـ ــا منـ   مفرمـ
  مـــرا در ضـــمنِ آن کارســـت بســـیار

ـتایش کــرد و گفـت آن حــور زن را     س
ــا کـــز   عـــالم غیـــب ازان کـــردم دعـ

  معطر چون گل انـدر مشـک و کـافور   
ــاال   ــ ـــد ز ب ــرود آـی ــ ــو ف ـ ــراي ـت ـ   ـب
ــور ــ ــــواع زیـ ـــــاخر و اـن ـــــاس ف   لب

ـه  ــق داد خلعـــت   ـب ــمتش، ح   داد عص
  خوبی جلوه گـر شـد در بـر دوسـت     به
د   به   حسن و عشق خود هر یـک فزودـن

ــاز      ــفر ب ــگ س ــرد آهن ــه ک ــحر گ   س
  چـو مـه یکجـا شـب و روز     يماند         نمی

  دیــد بــا غیــر         کــه یــار خــویش را مــی 
ــرد  ــب کـ ــاران طـل   وداع همـــت از یـ

ــور  ــیر و گ ــوزن و ش ــوز  گ ــو و ی   و آه
ــگ    ــا تن ــگ و اژده ــر پلن ــان زو ب   جه
ــزان   ــوده ریـ ــک زهرآلـ ــان اشـ   گوزنـ

  کـام خـویش بـردي سـبلت خـویش      به
ه    گــرد خــود ز تیـرش یافــت مژگــان  ـب

ــاز   ــرد آغـ ــیحت کـ ــوزي نصـ   ز دلسـ
ــه ــاهی ندرویشـــی  ـب ــار شـ ــد کـ   زیبـ

  قیـد؟        و بـی  گـردي        که سرگردان همی
  که هست از خون نـاحق غیـر حاصـل   

ــه ــازي؟     ب ــد ب ــا چن ــران ت ــان دیگ   ج
ــی   ــر ب ــن ب ــدر زور   مک ــن ق ــان ای   زبان

  کــم آزاري، رضـــاي کردگــار اســـت  
ــاد   ــن ب   کــه صــید دام زلفــت جــان م
ــدانی    ــن ـن ــکار مـ ــبِ شـ ــه تقریـ   کـ

ــه    ــی بـ ـتم راضـ ــه نیســ ــر ـن   آزار وگـ
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  کردنــد دیــوان قصــد جــان را کــه مــی
  مـــن از بهـــر نگهبـــانی ایـــن جمـــع 
ــه دانـــی  ــر نکتـ ــري داد آفـــرین ـب   ـپ

 

  شکل وحش و طیـر ایـن زاهـدان را    به
ــر  ــم ایــن وحشــیان را تی   طمــع بــی زن

ــانی   ـید زان شـــیرین زبـ ــبش بوســ   ـل
 

  رفتن رام در منزل سرسکه بر بتک زاهد و دیدن اندر
  عالم باال به را در آنجا و رفتن زاهد

ــت   ــدي یاف ــش ســراغ عاب ــر جــا ک   به
ــمنبر   ــا سـ ــد بـ ــین در آمـ ــدین آـی   ـب

ــوش ل  ــوانی خ ــج ـا روي ســاده  ق   ا ـب
ر پیشـانیش نـور     چو خور مـی  ت ـب   تاـف

ــه ــیما   ب ــاه س ــر یکــی زان م ــت ه   دس
ــه ــرادر   ـب ــد ازو رام و ـب ــرت مانـ   حیـ
ــه ـید    ب ــاك بوسـ ــد خ ــد آم ــیش عاب   پ

  که بود آن مرد روحـانی سـر و شـکل   
ــه ـنا رو    ب ــود آشـ ــش ب ــم دل رخ   چش

در بـوده ســت        شـه روحانیـان خـود اـن
ــال    ــدین ح ــدن ب ــرا دی ــد ت ــغ آم   دری

ــه    ــاال ب ــالم ب ــزم ع ــو ع ــود  چ ــان ب   ج
ــزي     ــان عزی ــون تــو مهم ــیکن چ   ول
ــان پرســـتی فـــرض آداب  ــود مهمـ   ـب

ــد بعــــد ا ــ ــانگردز عاب   ز آن رام جهــ
ــاعت   ــا دو سـ ــد ـت ــوابش داد زاهـ   جـ

ــی   ــش ب ــوزانم در آت ــیش  بس ــم و ب   ک
ــزد ز جـــانم  ــن فـــرو رـی ــو بـــار ـت   چ
ــدیش  ــن قفــس جــانِ غــم ان   برآیــد زی
ــانم  ــد مـــن نمـ   چـــو خاکســـتر بمانَـ

  

ـتافت   ــتاق بشــ ــدنش مشـ ــراي دـی   ـب
ــه ـ ــر   ـب ــربتک رکیســ ــاه ســ ــ   منزلگ

ــتاده   ــ ــد ایس ــ ــوا دی ــق در هــ ـ   معـل
  گــردش حلقــه کــرده لشــکر حــور  بــه

ــــباب ــ ــــاهی مه ز اس ــ ــاشهنش ــ ــ   ی
  که غائـب شـد ز چشـم آن روح پیکـر    
ــب از وي حــال پرســید    ز شــخص غائ
ــک آیـــین نـــورانی ســـر و شـــکل    مل
ــو    ــک خ ــان مل ــد ک ــوابش داد زاه   ج

ــه ــت  ـب ــت نمـــوده سـ ــاد مالقاـت   میعـ
ــال   ــدنت در عــز و اقب ــه خواهــد دی   ک
ــــود  ــــان ب ــرا در ره رفیــــق مهرب   مـ

ــفر دو ــزي   رس ــاحب تمی ــت از ص   اس
ــا    بخردمنــدي ز مــن ایــن نکتــه دری

ــرد    ــب ک ــا طل ــود ج ــودن خ ــر ب   ز به
  تو باش اینجا کـه تـا مـن بعـد طاعـت     

ــه ــویش     ب ــن خ ــوي ت ــالمِ عل ــزم ع   ع
ــ ــ ـــم بس رواـن   کروحی کنــــد مــــرغِ 

ــــویش ــــیانِ اصــــلی خ ـــر آش   رود ـب
ــه ـتخوانم  ـب ــن اســ ــگ، در کـ   آب گنـ
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ــت   1ســتیچن ــدي هس ــر عاب ــام دیگ   ن
ش افروخـت    سخن گفت و به   معبـد آـت

ــد  ــوان گشـــت و برآمـ   ز آتـــش نوجـ
  ان قبله گه سـاخت نه چون آتش پرست

ــت   ــوا رـف ــر هـ ــرده بـ ــاي رام کـ   دعـ
ــیت   ــد رام از وصـ ــال شـ ــو فارغبـ   چـ
ــیش    ــدان ب ران عاب ــزا ــد ه   در آن معب
ر بسـتر خـار          یکـی غلطـان چـو گـل ـب

ــه    ــر ب ــه س ــون بنفش ــی را چ ــو یک   زان
ل     روتن کـرده چـون گـ   یکی خود را ـف
ــده  ــی نخوان   یکــی جــز یــاد حــق حرف
ــر و زار ــ ــــته الغ ز روزه گش ــی ا ــ   یک

ه    قـه ذاکــر ذکـر حــق یکـی چــون ح   ـب
ــتن ســود     ـان خویش ــده زـی ــی دی   یک
ـته       یکی چـون دل ز بنـد خـویش جس
ــاب   ــینه در ـت ــشِ دل س ــی را زآـت   یک
ــور  ــد چــون ن   یکــی خــود را لبالــب دی
ــرده     ــده ک ــش زن ــن ز آت ــر ت ــی ب   یک

ــه ــت   ب ــد رام از طاع ــرت مان ــان         حی   ش

  بــرو آنجــا کــه بــر فرقــت نهــد دســت 
  وختفسون خواند و بخور هوم هم سـ 

ر آمـد      جوان چه بلکه جان گشـت و ـب
  وي انداخت که چون پروانه خود را در

ــت   ــا رف ــرواز چــون مــرغ دع   ســبک پ
ـه  ـدانش افتـــاد صـــحبت  ـب   دیگـــر عاـب
ــه ــیش   ب ــان ب ــورانی ز ج ــانی و ن   روح

ــار    ــا ســینه افگ ــد ج ــق ص ــغ عش   ز تی
  یکی چون بیـد مجنـون کـرده گیسـو    
ــون دل   ــوس چ ــري معک ــازي دیگ   نم
ــــده ـــر خــــود اره ران ره ـب   ز ذکــــر ا

ک جـو کـرده افطـار     پس از سالی به   ـی
  یکی بر درد وغـم چـون عشـق شـاکر    

ــه ــانع دود   ب ــه ق ــو خان ــوردن همچ   خ
ـته        زخود بینـی یکـی چـون دیـده رس
ــز آب    ــز ج ــغ تی ــو تی ــوردي همچ   نخ
  که زو در خامشی صـد طبـل منصـور   

ــمندر ــرده   2س ــرمنده ک ــود ش   را ز خ
  ــت ــر همـ ــرین بـ ران آـف ــزا ــان     هـ   شـ
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  ١٠٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  ز رام آن عابــدان چــون گــل شــکُفتند
ــش داد خواهــان    ــرده داد بخ ــه ک   ک

  و کـوه و غـاریم  اگر در شهر و دشـت  
  فزون زین طاعـت شـه نیسـت معلـوم    
ــدیم  ـــ ــا آزار دی ــوان عمرهـــ ـــ   ز دی

ــور اک   ــت آن جـ ــده طاقـ ــنمانـ   وننـ
ــه ـند آزار    ب ــن مپسـ زی ـیش ا ــا ـب   جانه

ــه  ــی خونابـ ــاندند  بسـ ــايِ دل فشـ   هـ
ــه   ــد ب ــم ب ــد   ز چش ــل رفتن ــوه و نی   ک

ـــانی   ـــد همعنـ ــرورت رام را شـ ــ   ض
 

ــه  ــا آورده گفتنــــد   ـب ـــش التجـ   لطف
ــا  نگ ــــ ــان رعای ــ ــ ــاهانپهب ــ ــ   ادش

ــهریاریم    ــاه شــ ــ ــر در پن ــ ــه آخ ـ   ـن
ــتاند داد مظلـــوم؟  ــالم سـ   کـــه از ظـ
ـیدیم   ــان کشـ ــت ز جورش ــی محن   بس

  هــا خــون         جگرهــا داغ گشــت و دیــده
زان فتنـــه نگهـــدار   طفیـــل خـــویش ا
ــد   ـ ــد نماندـن ــ ــر دران معب   دم دیگــ
  چـــو مـــور از رهگـــذارِ پیـــل رفتنـــد
ــبانی  ـــد پاســ ــوان نماـن ـ ــه از دـی   کــ

 
  دعاي شوهر به لیا زن گوتم کهخالصی یافتن اه

  سنگ شده بود از قدم مبارك رام
 

ــیدند    ــري رس ــر در دی ــا ب ــین ت   چن
  خواري و خس و خاشـاك گمنـام   به

  نه چون دیگر بتان سـنگین بنـا بـود   
ــه ــرد    ب ــا ک ــدر زن ــا ان ــه ب ــرم آنک   ج

  اجابــت شــد دعــاي صــدق درویــش 
  میعادي کـه چـون رام آیـد اینجـا     به

ــر وي   ــدم زد رام بــ ــ ــته ق   ندانســ
دن شـد    بت سن ـیمین ـب   گین، بـت س

  چو دیدش رام در لـب کـرده خنـده   
ــی صــنم در حــور زن دیــد  بــه   حیران

  در آن غیرت چو گل در دست پژمرد
ــدر کنــار و کــرد فریـــاد       خزیــد ان

ــواب آن کنایــــت ــ ــی ج ــ ـــم ب   تکـل

ــد    ــدر خـــاك دیدنـ ــاده اـن   بتـــی افتـ
ــان در شــهر  ــون بت ــان اکن   اســالم چن

ــوت  ــی گـ ــود   مزنـ ــا ـب ــر اهلیـ   رکیشـ
ــرد   ــا کـ ــراي مســـخ او زاهـــد دعـ   ـب
  همه تن سنگ شد همچون دل خویش
  شـــود بـــاز آدمـــی آن ســـنگ خـــارا
ــبزة وي    ــر زد سـ ــد سـ ــاران دـی   بهـ
  شکفته چون گل و دیرش چمـن شـد  

ـیحا مـــرده  ــده       مسـ   اي را ســـاخت زـن
ــه ــی ک ــد  ب ــه نقــش خویشــتن دی   آیین

  بـرد  مـی  جانان رشک به که از خود هم
ــزاد  مـــی هکـــ   ترســـم ز آســـیب پریـ

ــ    ــک تبسـ ز ـی ــرد رام ا ــت کـ   مکفایـ



 ١٠٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ـتانش    ــ ــرت دلس ــا ز غیـ ــد ـت   نرنجـ
از در دشـت     ـنم شـد ـب   هم آغوش ص

 

  زودي داد رخصــت همچــو جــانش بــه
ـتر ز گلگشـت     که سازد دشت را خوش

 
  کور کردن رام یک پسر اندر را

  را رنجانیده بود صورت زاغ سیتا به که
ـــــرکیش ـــــکار آورد روزي آن ظف   ش

ــه ــراوان  ـب ــاین صـــید ـف   ســـیتا داد کـ
ـ چـو بخشــی ح  را هــاي مــرد و زن       هص  

ــري زاد    دران قســمت کــه آن حــور پ
ــی   ــوخ زاغـ ــا را شـ ــان قضـ   ازان زاغـ
ر دســت    ـتی گــه چـو داغ اللــه ـب   نشس

ــوخی  ــد شـ ــاپی دیـ ــاي آن زاغ پیـ   هـ
ــه   گلـــزاري کـــه رضوانســـت بلبـــل ـب

  دلش گفتـا ز عقلـم ایـن سـراغ اسـت     
ـــه ــــه زاغ را بــــازي ـب   شــــهباز وگرن

ــه ــین ـب ــداخت بـــاز غیـــرت آـی   زاغ اـن
ــی    ــاهین تیــز در پ ــزان زاغ و ش   گری

ــالص ــار  خ ــد از وي دگــر ب ــان ندی   ج
  چــو آن عاصــی کــه بــا روي ســیاهش 
ــان   ــرا جـ ــیدم ـت ــتش رام بخشـ   بگفـ
ــدیش   ــرت ان ــر غی ــواهی ز تی ــان خ   ام
ــرد   ــا دمِ سـ ــه ـب ــردن آنگـ ــیم مـ   ز ـب
  ز غیـرت مانــده بـر یــک چشــم او داغ  

ــدوزد دیـــده   هـــا را غیـــرت عشـــق ـب
ود کــارش    س کــز عشـق غیــرت ـب   ز ـب
ـتابان    ــن شـ ــید افک ــه ص ــدي روزان   ش

 

ــوان ر   ا از عـــدد بـــیشگـــوزن و آهـ
ــحرا   ــرین ص ــمت ب ــن قس ـینان بک   نشـ

  نصــــیب طعمــــه ده زاغ و زغــــن را
ــن داد    ــر زاغ و زغـ ــام بـ ــالي عـ   صـ

ــه  ــل ب ــاغی تعشــق جســت چــون بلب   ب
ز ناخن کف دستش همـی خسـت     گه ا
ــدم داغ    ــا ق ــر ت ــد س ــرت رام ش   ز غی
ــل     ــد گ ــو کن ــا ب ــره زاغ را ت ــه زه   ج
  که پورِ اندر است این خود نه زاغ است

ــدم رفــتن    ــود در ع ــود خ ــهب ــرواز ب   پ
ــاهین   ــس جــاروب ش ــري از خ ــه تی   ن
  ز ســهمش کــرد هفــت اقلــیم را طــی 

ــه ــار     ـب ـــر زنهـ ــد به ــیش رام آمـ   ـپ
ــه   ــز ب ــد ج ــاهش   نباش ــق پن ــف ح   لط

  و لیکن چون تـو دیـدي سـوي جانـان    
ـدة خــویش       کفــارت را بــدوز آن دـی

  یک چشمی ز تیرش صلح کـل کـرد   به
ــم اســت زان بی  بــه ــیــک چش   ی زاغیان

  عجـب نبــود چنـین از عصــمت عشــق  
ــنم ــکارش  ص ــیر و ش ــدوش در س   هم

ــان  ــایش نمـــودي در بیاـب   شـــب آسـ
 



  ١٠٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  دیدن حوض پر آب و نیلوفر
  رگیو سیتا با یکد و چیدن گلها رام

ــن    ــا روي روشـ ـــک بـ ــانگیر فل   جهـ
  درآمـــد گـــرم انـــدر چشـــم عشـــاق
  از آن گرمـی دلـش شـد آنچنـان شـاد     

  صــحرا یافــت آن خورشــید بــا مــاه  بــه
ـته      ـا هــم شکسـ ــوفرش ـب ـس نیل   ز ـب

ــه  ــوفر ـب ــه نیـل ــابروي آ ـن   ن دو مهتـ
ـبح   ــ ــوفري ص ــا نیلـ ــامی یبسـ   و شـ

ــد  ــوفر دمیدنـ ــر دو نیـل ــر زان هـ   مگـ
ــه  ــوفر بـ ــدار  دو نیـل ــم آن دو دلـ   وهـ

ه  ـتر خوانــد    ـب   گـل چیــدن پـري را پیش
ــل  ــ ـ ــتان آن دو ماـئ ـــ   ازان نیلوفرسـ
ــد    ــبح امیـ ــوفر زان صـ ــد و نیلـ   بچیـ
ــرگش زبـــان شـــکر وا شـــد  ــر ـب   زهـ
ـــاد مســــیحا در دمــــاغم   مــــن و ـی

  طـالع چـون نسـازي    خود گفـتم بـه   به
ــه ــام دل دو  ب ــب آب  هک ــر ل ــدم ب   م
ــه ــتند    ب ــم نشس ــا ه ــی ب ــازي دم   گلب

ــی  ــحرا بس ــب  در آن ص ــد از عجائ   دی
ــد کـــز وي  ــی دـی ــب حـــوض آـب   لباـل

ــه  ــرود نغم ــوش          س ــرد در گ   اي زان ک
ــدر گلزمینــــی   ــــادش اـن ــر از افت   گـ
ــزار   بســـا چشـــمه روان در عـــین گـل

ــه داد درشــن    ــن جزوک ز زری ــو ا   1چ
ــه  ــوفر ب ــه نیل ــتاق  ک ــود مش ــن ب   درش

ــدر عشــق آمــد خنــده  ــاد       کــه ان   اش ی
ــــوض در راه   ــــب ح ــوفر لبال ــ   ز نیل
ـته   ــا دم شکســ ــی جـ ــاب از تنگـ   حبـ

ــه ـده چشــمها آب    ب ــاز ماـن ــرت ب   حی
ــه ــر کــدامی     ب ــکفته ه ــر ش   یکجــا ب

ــ   ــدوش دیدن ــاه را هم ــه مهــر و م   دک
ــه ــار     ب ــون گرفت ـا اکن ــاه ـت ــر و م   مه

ــاند   ــدام بنش ـیم ان ــرو سـ   نشســت و س
ــه ــل   ـب ــرده حماـئ ــدیگر کـ   دوش یکـ

ـید    مشرف شـد بـه     وصـل مـاه و خورش
ـیب ایـن گیـا شـد       که خوش دولت نص
ــاغ بـــاغم   کـــزین شـــادي شـــکفته ـب
  کـه بــا خورشــید کــردي پنجــه بــازي 

ــه ــواب    ب ــه در خ ــل رفت ــایۀ گ ــر س   زی
ــاز بســـتند     ــتن ب ـر ســـاز رف   کمــر ـب

  قــل حیــران زان غرائــبکـه گشــتی ع 
ـــی ــــاي دف و ـن ــد نواه ــ   همــــی آم
ـتی گـم کنـد هـوش       که زاهد را ز مس
ــی   ــرین نگینـ ــل و نسـ ــع از گـ   مرصـ
ــار  ــادمانی بـــر رخ یـ   چـــو اشـــک شـ

                                                   
.زیارت و دیدار: درشن  .1



 ١٠٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ــان خـــوش آواز    دران گلگشـــت مرغـ
ــز    ــحن دالویـ ــرگ در صـ ــراوان بـ   ـف

ـــروي  ـــش آـب ــتانز آـب   صــــد گلســ
ــه ــاز   ـب ــور دمسـ ــده زنبـ ــوفر شـ   نیلـ

 

ــرواز   ــل ز پ ــون بلب ــد چ   ز مســتی مان
ــز  ـــ ــد لبری ــ رـی ــو مروا ـــ   ز آب همچ

ــه  ــون ب ــکفته گ ــتان ،گــون ش   نیلوفرس
ــاز   ــر آتــش گشــت جانب ــه ب   چــو پروان

 
  هدرفتن رام بدیدن ستیچن زا

  1سهیل ةخبر ستار و پرسیدن
  خرامان آن دو سـرو از گشـت گلشـن   

ــه ـیم    ب ــرد تعظـ ــتیچن ک ــویی س   دلج
ــادي   ــر ـب ــتش خیـ ــا داد و گفـ   دالسـ

  کــرد      شــفقت بــاز پــرس حــال مــی  بــه
ــال   ــا ح ــو ت ــراج ت ز روز اخ ــن ا ــه م   ک
ـنیدم     ــردم شـ ــو از م ــاف ت ــس اوص   ب
ــد    ــر دو دلبنـ ــا هـ ــد آرام اینجـ   کنیـ
ــاري   ــد اختیــ ــ ری ــر ندا ــودن گــ ــ   بب

ــده رام  ــ ــرانش ــاش حیــ ــ ز بزرگیه   ا
ز   ــو ا ــاطر   جــ چ ــتیچن نیــز خ   اي س

  هر جـا خواسـت ششـماهی و سـالی     به
ــا بــ  ــر ز آنج ــ     هدگ ــد ج ــد یکچن   اي بع

  هـر حـال   ا زینسان بـه ج      هصحرا جا ب به
ــت  دمِ رخصــت بــه ــع زاهــدان گف   جم

  

ـــــتیچن  ــاه س ــــیده در وطنگـــ   رسـ
ه   به   صـد تعظـیم و تکـریم    پیش آمـد ـب

ــادي   ــوه در پیشـــش نهـ ــادم میـ   دمـ
ــه ــال ب ــی  ط ــال م ــديِ او ف ــرد ع من   ک

ــه  ــر دارم ب ــی  خب ــوقت م ــال ش   زدم ف
  چشــم خــویش دیــدم نکـو شــد تــا بــه 

  چو مهر و ماه روز و شـب سـفر چنـد   
ــاري   ــ ـ ــائید ـب ـــ ــج ره بیاسـ ــــ   ز رن
  در آنجــا بــود چنــدي شــاد و خنــدان 
ــافر   ــردد مســ ــا گــ ــرآن آورد تــ ـ   ـب
ــی    ــع مالـل ــی دـف ــودي پـ ــی بـ   همـ
ـند       همی رفتـی و گشـتی شـاد و خرس

ــه و نیمــی گذشــت از چــارد  ــالنُ   ه س
ــفت     ـــان سـ ـــوهر راز نه ـــانش گ   زب

  

                                                   
ن ستاره پرنور آسمان شب است یپس از شباهنگ دوم. یصورت فلک ةن ستاریتر درخشان: سهیل  .1
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ــان    ــیش بینـ ــتگانِ پـ ــه اي وارسـ   کـ
  سهیل اختر که بس روشن ضمیر است

یش اسـت     به دازه ـب   جانم شـوق او ز اـن
ــت   ــ ــدیثم را جوابس ــ ــراغ آن ح ــ   س
ــیما     ــال س ــاي اقب ــت ک ــتیچن گف   س
اك گــوهر      دو فرسـنگ اسـت ســانت ـپ
ــرادر نیـــز همتـــاي ســـهیل اســـت    ـب
  خرامــان بــا صــنم چــون مهــر بــا مــاه 

ــود بــدان م ــه زاهــد منــزوي ب   نــزل ک
 

ـــت نشــــینان  ــــبِ عزـل ز ل ـــنیدم ا   ش
  طاعت گوشه گیر اسـت  درین صحرا به

  که دیدارش عـالج جـان ریـش اسـت    
ــر رهنمـــائی بـــر صوابســـت  ــود گـ   ـب
وا      ـأ ــم مـ ــا داری ــن منــزل کــه م   ازی
ــر  ــا نســـب بـــا او برابـ   کـــه باشـــد ـب
ــت    ــهیل اس ــاي س ـتر ج ــا بیشـ   وزانج
ــراه  ــت همـ ــانت را بگرـف   ز منـــزل سـ

ــود او   ــا ش ــنود روان شــد ت ــز خوش   نی
 

  زمین به مالقات رام با سهیل وقت برگذشتن سهیل از آسمان
  چــو مــژده یافــت زان اقبــال جمشــید 

ــه ــد رو ب ــ ره ش ــرت     هب ــا رام، جس   رو ب
ــه ــه  ـب ــردش از ره آن یگانـ ــزل بـ   منـ

  در آندم داشت جـگ آن خیـر فرجـام   
ــرد  ــال او کـ ــاز پـــرس حـ ــراوان ـب   ـف

ــه ــود  ـب ــان را رام بگشـ ــکر آن زبـ   شـ
ــانِ اور  ـ ــه اي خاـق ــی کــ ــ ــگ اله ــ   ن

ــایت   ــوة نخــــل رضــ ــ ــعادت می ــ   س
ـناس اسـت     زبانت شکر و جانت حق ش
ــت    ــی کالهس ــت ترک ــر تارک ــک ب   فل
ـدي ســـراپا    ـنگی دـی   ز عشــق آن تشـ

ــاب  ـ ــل باـت ـ ــردي  1اـل ــ ــابود ک ـ   را ـن
  بر افالکت مصاحب مـاه و مهـر اسـت   

ــر  ــه آوردت بـ ــی یچـ ــز دوربینـ   ن کـ
  

ــه   ــد ب ــهیل آم ـید  س ــتقبال خورشـ   اس
ــت   ــن و دول ــم دی ــا ه ــد ب ــران کردن   ق

ــرود آورد م  ــه ـف ــــان را ـب   خانــــه هم
ــروزي رام   ــده همـ ــگ شـ ــواب جـ   ـث
ــــرد  ـــال او ک   دعـــاي او مبــــارك ـف
ــتود   ــمرد و بســ ــاي او بشــ ــ   مناقبه

ــک    ــو ملـ ــر تـ ــلم ـب ــاهیپمسـ   ادشـ
ــت  ــ ــاغ دعاـی ــ ـــــل ـب ــت بلب ــ   اجابـ
ــت     جبینــت ســجدة عــین ســپاس اس

ــت  بــه ــر آشــامیت ســوزش گواهس   بح
ــره  ــه        کــزان شــد قط ــا ب ــر ت ــا اي ب   دری

ــــردي ــــان زاهــــدان را ســــود ک   زی
ــو   ــرش ت ــم ف ــت   ادی ــپهر اس ــع س   نط

ـــــی  ــــتی زمین ــمان گشـ ــ   ز اوج آس
  

                                                   
.نام یکی از دیوها  .1
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ــــین  ـــت آی ــــوابش داد پیــــر عزـل   ج
ا دیـر     به   کوهستان خصـومت داشـت ـت

ــر رغــم دیگــریفــزون شــد هــر    کــی ب
ـین رنـگ     نهان شد خور، شود آري هم
ــانی  ــر آمــــد مهربــ ــ ـــر مه   مــــرا ـب

ــه ــر  ـب ــل پیکـ ــوه پیـ ــلح آن دو کـ   صـ
ز مــن مــدد یافــت  بــه   ســرکوبی کــوه ا

ـــه ـــروز  ـب ــار آفتــــاب گیتــــی اـف ــ   ک
ــرا ا ــه  مـ ــوي بـ ــالم عـل ــفلی ز عـ   سـ

  نه اخراج تـو عـزل از پادشـاهی اسـت    
ــت  ــه اصـــل آب گنـــگ از آسمانسـ   ـن

  بیـداد  کوشـد بـه   بس که می 1که راون
  خون نا حقش از بس که میل اسـت  به

ــاد  ــدان خواهــد بــر افت   ز ظلــم آن خان
ـــک   ــــت نزدیـ ــت او هس ــ   زوال دول
ــراج  ــد اخــ ــ ــر آن کردن ــ ــرا از به ـ   ـت
  شــنید و مانــد بــر ســر دســت تعظــیم 

  حرف تو شـاخی ز هـر پنـد   که اي هر 
ــت هم ــد گــر امــداد    ز دس   تــت باش

ــه  ــــا   ـب ــر دادش دالس ـــداري دگـ   دل
  

ـین      ـام پیشـ ــنو کــه در اـی   ز مــن بش
ــه ــر  ـب ــا هیـ   دعـــواي بلنـــدي بنـــد ـب

ــاور  ــور شـــمع خـ   کـــه در پوشـــند ـن
ــال پیــل در جنــگ     ــا کــس پایم   بس

ــودم پ   ــیالن نمــ ـ ــران ـپ ـ ــانییـب   لبــ
ـــین ســــکندر  ــوار روـی ــ ــدم دی ــ   2ش

ــه ــت   ب ــمان تاف ــن چــراغ آس ــعی م   س
ــدم ــال زان روز   بمان ــا ح ــین ت ــر زم   ب

ه     ک اسـت اخراجـت ـب ی  چو ازمـل   طفـل
ــت     ــی اس ر اله ــرا ــري ز اس ــن س   دری
ـن جهانســـت     ز بهــر نجــات اـی   کــه ا

ــه   ــد بـ ــمان آمـ ــاد زمـــین و آسـ   فرـی
ـیل اسـت    ـیل س   گذرگاهش ز خونها س

ــه  ــرگش بـ ــود مـ ــزاد ـب   دســـت آدمیـ
  ست باریـک یمزربفهم این نکته، کاین 

  نه معزولـی ز بخـت و تخـت و سـرتاج    
ــ  ــل پــ ــان طفــ ــرِتعلیمبســ ــ   یش پی

ــد    ــون بن ــد چ ــر پن ــان ب ــراپایت زب   س
ــوان بر  ــــوان را ز بنیــــادکـت   نــــد دی

ز مــا     ــداد ا ــو و ام ــه کوشــش از ت   ک
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ــکل میمــون      ـر ش   بســا روحانیــان ـب
  بســا زاهــد چــو مــن ســوده جبــین را 
ــاه گـــردون  ــاهی زمـــین تـــا مـ   ز مـ

ــن  ــان بش ــاد  1کم ـیش بنه ــس در پـ   پ
ــا  ــدو ت ــهت ــر  رکش ب ــوي داد پرتی   دع

ــه  ــزل ب ــانیش خ در آن من ـندمهم   رسـ
  فــراوان بــود شــهد و میــوه در دشــت 

  و زاهدان خواسـت            چورخصت ازسهیل 
 

ــون    ــال میم ــون ف ــو چ ــداد ت   کنــد ام
ـــین را     ـــردازي زم ــزان فتنـــه بپ   کـ
  جهــان شــد دشــمنت را تشــنۀ خــون 
ــی بــدو داد     ــم تیغ ــدر ه ــت ان   ز دس

ــرخ نخ  ــاوکش را چ ــودي ن   یــرجکــه ب
ــد     ــک چن ــه ی ــر بیش ــود آن هژب   بیاس

  د گلگشـت کـر  خاطرخواه خـود مـی   به
ــت   ــان خواس ــم نش ــودن او ه ــراي ب   ب

 
  رخصت شدن رام از سهیل زاهد

ــــان  ــــدمت آن نیکنام ـــو رام از خ   چ
  کـش سـهیل او را نشـان داد    یجـای  به

ــالی  ــال خــ ــ ــاري خ ــار آب جــ ــ   کن
ــه    ــوزون ب ــر م ـیخ پ ــت ـب ــا درخ   یکج

ــر     ــک ب ــاخ ی ــر ش ــود ب ــان را ب   درخت
ــان خانــه بــه   اي ســاخت          زیــر آن درخت

  اش جـا شـد  چو یکچندي در آن صحر
ــا   ـــی عنقـ ــایون طلعت ــی  2همـ   قرینـ

ــی   ــهباز ب ــر آن ش ــحرا ب ــر در آن ص   پ
  دفع الوقت خود رام انـدر آن دشـت   به

ـید    ــز صـ ــغولی بج ــیچ مش ــودش ه   نب
ه            یمـ چو شـب     دام زلـف دلـدار   شـد ـب

  

  بــه طــرف جــوي شــد ســرو خرامــان 
اد  آ در   ن گلشن زمین زد گام خـون ـب

ــو   ــ ــا ط ــ ـتاده جابج ـــ ــالیبس   ی نهــ
ــاخ و بـــرگش   ــارســـیده شـ ــر ثرـی   بـ

ــر   ــه تــن ب ــر آن درختــان جمل ــی ب   ول
  اي ســاخت       ز بــرگ پــان یکــی کاشــانه

ــرگس  ــام کـ ــایو ـن ــد  3جتـ ــنا شـ   آشـ
ــزه چینــی   بــه ــد ری   خــوان صــید او ش

  چو مرغـان بـر سـر جـم سـایه گسـتر      
  گشـت              یـر مـی  خجچو شیران در پـی ن 

ــی   ــدر دشــت ب ــه ان ــدي روزان ــد ش   قی
  شـد گرفتـار       چو صید خویش خود مـی 

  

                                                   
.ویشنو، خداي رزق  .1
. ار بزرگ و داناستیاي بس قت پرندهیدر حق يا ن موجود افسانهیا. مرغ استیواژه س یعرب: عنقا  .2

.ها کوه دماوند است نوشته یدر برخ ن پرنده کوه قاف ویا یمحل زندگ
.دست راون کشته شد نام کرکس، دوست رام بود و به: جتایو  .3



 ١١٢/  سخۀ منظوم رامایانان

ــود هــوا   ي صــید بــس کانــدر ســرش ب
س ت    کیــد حفظـش ســاخت دیگــر أز ـب

ــه   ـــحرگاهی بـ ــایۀ پــــر   س ــر سـ   زـی
ــا    ــت لنکــ ـ ــواهر عفرـی ــه خــ ــ   بریک
ــدام   ــل انـ ــد روي آن گـ ــا را دـی   قضـ
ــکارا     ــق آش ــد عش ــا کن ــد ت ــران ش   ب
ــالب    ــو ق ــد آن زن دی ــر ش ــري پیک   پ
ــت  ــداده از دسـ   ز جـــام عاشـــقی دـل

  میــزان ســخن بــس نکتــه ســنجید  بــه
ــه ــخن را   ب ــو س ــگ ن ــواهش داد رن   خ

ــگفت   ز ــس رام بشـ ــتی بـ   روي راسـ
ـید چـــون رام    ــام و نشــان پرسـ   ازو ن
ــم     ــب ک ــان در حس ــر تاب ز مه ــیم ا   ن

ــه   ــردم ب ــان ک ــاش  ز دل راز نه ــو ف   ت
ز مــن  تــرا بــه   زیــن شــرف نبــود کــه ا

  ســـرود عشـــق او چـــون رام بشـــنید
ــــوابی داد صـــــافی ـــــؤالش را جـ   س
ــگ   ــث جن ــد باع ــه باش   دو زن در خان

را بایـد بـه      لچمـن ایـن سـخن گفـت     ـت
  بــر خاســت آن زن نوز پــیش رام چــ

ــه ــانی    ب ــر زب ــود آن ت ــم نم ــن ه   لچم
ــرف آرزو بشـــ   ــو حـ ــن نچـ   ید لچمـ

  نپنداري کـه مـن خـود خـویش رامـم     
ـ   ـرین نیـ ــرون   ـب ـه بی   ت شــدم از خاـن

ــوي   ــی ش ــا کن ــواهش زن ت ــدارم خ   ن

ــــ  ــرادر پاس ـ ـــود ـب ــرش بـ   بان دلبــ
ـــــ ج ـــــرادر تـ ــ ــددگار ب ــ ــ   ایو را م

ــرادر   ــ ــیتا و بـ ـــ ــته رام و س ـــ   نشس
ــاوا    ــت مـ ــان داشـ ــوار آن درختـ   جـ

ــر رام  بــه   یــک نظــاره عاشــق گشــت ب
ـبر از روي زیبــا       کـه ممکـن نیسـت ص
یس در خـواب     شود چون حوروش ابـل

ــه   ــ ـــد رو ب ــــت بیامـ   روي رام نشسـ
ـید       ز حال هر سـه کـس مشـروح پرس
  کــه از ســرگو حــدیث خویشـــتن را   

  ر گذشــت خویشــتن گفــتتمـامی ســ 
  نـــام 1بگفتـــا مهوشـــم ســـورپ نکـــا

ــه ــم     ب ــب ه ـدر نس ــواهرم اـن   راون خ
  کــه مشــتاق تــوام مشــتاق مــن بــاش 
ــان راون  ــابی از خویشــ ـ ـــزي ـی   عزـی

ه  ـبح خندیــد     ـب   شـام طلعـتش چـون ص
  که یک زن بهر یک مـرد اسـت کـافی   

ــه غیــرت مــی    بــرد ننــگ ز جنــگ خان
ش بـا تـو شـود جفـت         اگر خواهـد دـل

ــیش لچ   ــد پ ــهوت آم ــنز عشــق ش   م
ــه ــانی  ـب ــت آن راز نهـ ــواهش گفـ   خـ

  جـواب پوســت کنــده گفــت کــاي زن 
ــه ــم  ـب ــان غالمـ ــدمتگاریش از جـ   خـ

ــت فراغــت نیســـت اکنـــون     مــرا وـق
ــوي   ــتن ش ــت خویش ــد دس ــن امی   ازی

                                                   
.پیوست رجوع شود ۀواژه نام به. خواهر راون که عاشق رام شد  .1
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ــل لچمــن و رام   ــد وص   چــو شــد نومی
ه    خــاطر گفـت تــا زنـده اســت ســیتا   ـب

ــار    ــویش آن خ ــردارم ز راه خ ــو ب   چ
ــد    ــو ب ــان را دی ــور ج ــالك ح   کیشه

ــام    ــا کـ ــو اژدهـ ــاد دیـ ــان بگشـ   دهـ
ــم   ــۀ چشـ ــرد رام از گوشـ ــی کـ   اداـی

ــه ــزا    ب ــد س ــرادر ش ــان ب ــوش فرم   ک
ري را آنچــه خواسـت آن دیــو غــدار     ـپ

  مد بـــود آن بـــدکاره در عیـــبآســـر
ــه ــاد  ز دســـت او ـب   بینـــی زخـــم افتـ

ــخ ــدن  جـ ــی بریـ ــاره زان بینـ   ل مکـ
ــه ــرادر کـــرد فریـــاد ـب ــیش خـــر ـب   ـپ

ــی ــه معیـــوب کردنـــد       چنیـــنم ـب   گنـ
 

ــدنام  ــ ــدکاره بـ ــ ــــید آن ـب   براندیشـ
ــز رام او را   ــت هرگـ ــد خواسـ   نخواهـ
  ضـــرورت رام را بـــا مـــن فتـــد کـــار

ــه  ــویش  بــرون آمــد ب ــلی خ   شــکل اص
ــازد ل   ــرص صــبح س ــه ق ــام ک   قمــۀ ش

ش تافـت از خشـم      کزان لچمن چو آـت
ــوش   ــزا را بینـــی و گـ ــد آن ناسـ   برـی

ار      به   گوش و بینـی خـود یافـت یـک ـب
  ز نقصـان شـد زیـادت عیـب بـر عیــب     

ر بــاد   خـ چـو     ر داد از پـی دم گـوش ـب
ــرزان ســوي مســکن   ــزان رفــت ل   گری

ــه ــزاد   ـب ــت داد از آدمیـ ــوان گفـ   دیـ
ــد   ــوب کردن ــویی خ ــد گ   چنــان خندن

 
  ا نیز و چهارده هزار دیو از دست رامکشته شدن خرد و وتراسر

رابـــه خـــر بـــه  ــوان بـــر ا   پیکـــار غرـی
ــــــرق او   ــه بیـ ــ ـ ز اراـب ـــان ا ــ   نمایـ
  دو خــر بــا لشــکر از حــد عــدد بــیش 
  ز یکسـو بــر سـراپا فــوج چـون تاخــت   
ــداي   ــی ان   ز بــس برخاســت گــرد گیت

ـــه ــــپرده رام ســــیتا را ـب   لچمــــن س
ــدوز آن صـــف آرا    ز شســـت تیـــر دـل

ــه ــو نخ   ب ــرش هــزاران دی ــر تی ــرجه   ی
ــر  ــو خ ــکارا    چ ــر آش ــز تی ــت ک   دانس

ــه ــاد     ب ــون ب ــد چ ــد رام آمــد تن   قص
  رســـولی بـــود هـــر یـــک بیلـــک رام 

ــار   ــاعقه ب ــوپ ص ــو ت ــد همچ   روان ش
ــــان زورق ا   ــرق، بادـب ــ ــه بیـ ـــ   وچ

ــدیش    ــد ان ــوج ب ــت در ف ــراول گش   ه
و گــویی چـرخ را خواهــد برانــداخت     ـت
  زمــین را شــاخ گــاو چــرخ شــد جــاي
  چــو خــور تنهــا زده بــر قلــب دشــمن 

ــی  ــوا را  قفـــس مـ ــان هـ ــرد مرغـ   کـ
ــه  ــان زد ب ــر   بدینس ــارده تی ــوان چ   دی

ــرا را    ــر را کشـــت رام و ترسـ   دو خـ
ــل خـــود صـــید را آرد بـــه  ــ اج یادصـ  

ــی  ــه م ــام    ک ـان مــرگ پیغ ز زـب   داد ا



 ١١٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــرواز    ــرخ ـپ ــان چـ ــس کرگسـ   ز عکـ
  چوتیري کش کشاد آن شرزه از شست
ــرق   ــون ف ــه شــد نگ راب ــرق ا ز ب   پــس ا
  چو خـر را کشـت جمشـید عـدو بنـد     
ـیش راون   ــ ــواهر پ ه خـ ــرا   شـــده همـ

 

ــده ر ــاز  ش ــینۀ ب ــون س ـین چ   وي زمـ
ــه ــت    ب ــرد بشکس ــرق خ ــو ب ــرق دی   ف

ــرق   ــد غ ـتی کن ــان کشـ ــت بادب   شکس
ز و جــان دیــوکی چنــد   گریــزان بــرد ا

ــه   لنکـــا داد خـــواه از رام و لچمـــن ـب
 

  داد خواه شدن سرب نکا پیش راون در شهر لنکا
ــه ــود راو   ـب ــوان بـ ــاه دـی ــا شـ   نلنکـ

ـــود     ــان او بـ ــ ــابع فرم ـ ــر ـت   عناصــ
ــه   ثیر اجـــرامأه زد تـــامـــرش ســـکّ ـب

ــواب   ــت در خ ـبانش گش ــک پاسـ   مالئ
ــی   ـبحدم م ــیم صـ   روفتــی جــاي   نس

ـید     بخوردي چاشت بعد از جـام جمش
ــه ــوان   ب ــودي شــمع ای ــاه ب   شــامش م

ــود     ــی ب ــنیدم واقع ــت ش ــین دول   چن
ــزدان ــود ز بخششـــهاي ـی   عجـــب نبـ

ه  ر سـر تخــت     ـب   ده سـر بیسـت بــازو ـب
ــاري     ــه منـ ــه کـل ــود نـ ــرها بـ   ز سـ

ــه ــوه     ب ــود انب ــوان ب ــره دی ــردش ن   گ
ــه ــواهرش بی ـب ــه خـ ــدهناگـ   نـــی برـی
ـه  ــاد     ـب ــرد فری ــان ک ــم داد خواه   رس

ــت   ــر نیس ــوش و بینــی خــواهر اث   ز گ
ــــدبیر راون ــ ــــرا ت ــــد چــ   نیاندیشــ

ــت تم   ــد راي سس ــل مان ــه غاف ــزیچ   ی
ـود      ه خــر ـب   هــزاران دیوکــان همــرا

    ــود راو ــان ب ــري ج ــو و پ ــدن دی   نب
ــود  ــوس در زنـــدان او ـب   اجـــل محبـ
ــام   ــزل اوهـ ــس عـ ـبش از تجسـ   نهیــ

ــی   ــان مـ ــر نیسـ   زدي آب       درش را اـب
  چو حوران زهره پیشـش کـوفتی پـاي   
ـید   ــی خورشــ ــه از گرمـ ــام پختـ   طعـ

ن گـوي چوگـان      به ـبحش مهـر زرـی   ص
ــار فرمــود     ــبعم شــاعري را ک ــه ط   ن
ــلیمان    ــک س ــود مل ــوي را ب ــه دی   1ک

ــت    ــر تخ ــر افس ــر س ــد ب ــته مان   نشس
ــاري    ــک چن ــاخه ی ــت ش ــازو بیس   ز ب
ــوه    ــۀ ک ــون قل ــته همچ ــر بس ــر ب   کم
ــیده   ــیبت در رس ــون مص ــده چ   نخوان

ـوا  ــه دـی ــاد    ک ــر افت ــو ب   ن خانــدان ت
ــرادر را خبــر نیســت     ــرا گــوش ب   چ

  چـون رام و لچمـن؟   یکه دارد دشمن
ــ    رد و خـر نمانــد و ترسـرا نیــز  وکـه خ

ــود شـــمار از چـــارده   شـــان بیشـــر ـب
                                                   

.سوره نمل: رك به. داستان دیو و ربوده شدن نگین حکومت حضرت سلیمان دارد تلمیح به  .1
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ه    تیــر خــویش رام آنجملــه را کشــت ـب
  چــو راون گفتگــویش کــرد در گــوش 

ــردان ! بگفــت اي زن ــا در جمــع م   می
ــو  ــت ــب راون  گ ــواهر عی ــود خ   ویی ب

ــواهر او    ــش خـ ــد نقـ ــو روان دـی   چـ
ــخن را   ـیدي سـ ــ ــگ پرس ــل رنـ   تغافـ
ــود   ــار فرمـ ــرد را کـ ــم خـ   عـــالج غـ
ـــــوانی   ــاز ج ــ ــــت و ن ـــرور دولـ   غـ
ــر اعـــدا چیـــره دســـتی    دلیـــري و ـب

  سـر داشـت   ها مستی بـه        ز چندین باده
ــغف از آن افســـانه   ت بـــرد خـــوابشـل

  چو دید آن حیله جو کز حیلـه سـازي  
ــر منصـــوبه انگیخـــت   ز مکـــاري دگـ

ــاید بگفتـــا بـــا تـــو   گفـــتن هـــم نشـ
ــه جیشـــی     ـی و ن ـزم آراي داـن ـه ـب   ـن

دبیر تــو خــوب نمـی شــد گـر ُ     بــدي ـت
  وگر در عیش و عشرت داشـتی هـوش  

ــدین زن کــه مــی  ــه زچن ــازي ب ــا ن   آنه
ــام   ــرا ـن ــازگو بـــردي کـ   بگفـــتش بـ

 

ــ ــت ااجــل را در ده ــد انگش   ن زان مان
ــاموش  ــد خ   ز حیــرت در جــوابش مان

ــه ــخن داري ب   مــن رو در شبســتان س
ــودن  عیــان تــر مــی  ز پنهــان نم   شــد ا

ـ   ــ ــه از س ــر او  کـ ــد درد سـ   ر وا نشـ
ــتن را     ــگ خویش ــع نن ــازد دف ــه س   ک

زود  سخن کم کرد و در می   خوردن اـف
ــامرانی   ــ ــراب ک ــاه و شــ ــی جــ   مــ

ــی  ــراوان ب ـتی   ف ــال و مسـ ــی و م   غم
ــانه پنداشــت    ـتی حــال او افس   ز مسـ
ــوابش  ـــ ــل داد راون در جــ ــ ــ   تغافـ
ــازي   ــ ــار ب ــ زان پرک ــرد ا ـ ــارد ـب ــ   نی

ــه ــت    ب ــال ریخ ــرد ب ــت گ ــم عافی   چش
ــر نیایـــد     ز تـــو کــاري ب   کــه دانــم ا

ــه عیشــی  نــه کــار ملــک مــی  ــی ن   ران
رادر گشــته خـواهر خــوار و معیــوب     ـب
ــآغوش    ــان را هم ــردي قبیح ــی ک   نم
ـیتا   ـــ ــن س ـیش حســ ـــ ــد پ ــ   کنیزانن
ــیتا زن رام    ــان سـ ــور جـ ــا حـ   بگفتـ

 
  نکا، حسنِ سیتا را براي راون بیان کردن سرپ

 و عاشق شدن راون

ــده   ــروي ز رحمـــت آفرـی   ســـهی سـ
ــور صـــبح امیـــد   ــته نـ ــکّل گشـ   مشـ

دانم کـز چـه جـوهر     ـته موجــود  ـن   گش
ــــا     ـــاخن پ ــا ن ـــرق او تـ ــوي ف   ز مـ

  

ــه ــق دمیــده    ب ــم و روح نــور ح   جس
ـید   ــرم خورشــ ــی از جِـ   تراشـــیده بتـ
ــود    ــد ب ــت کالب ــنش را محب ــه حس   ک

  ــد مه ــش آرزو خواهـ ــان کـ ــاچنـ   یـ
  



 ١١٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــاه     ــره ناگ ــاب از چه ــردارد نق ــو ب   چ
ــادام    ــوي ـب ــش آهـ ــونگر نرگسـ   فسـ
  مهش بر رخـش رعنـایی سـوار اسـت    
ــروان را   ــم و ابـ ــکل چشـ ــی شـ   نبینـ

ازش     پسـت سـازد پایـۀ خـویش     چـو ـن
  صد رشوت شود با عشـوه همـدوش   به
ــد  تب ــم چــون کن ــاداب زس   ان لعــل ش

ــه   ــازیها ب ــوه س ــز عش ــی ک ـتی بت   مسـ
  مهش رونق فزاي حسن و عشق اسـت 
ــیاهش  ــم ســ ــ ــــیوة چش   تغافــــل ش
  ز زلفش، عشق گشته حلقه در گـوش 
ــور دارد   ــر ن ــان پ   ز رویــش حســن ج
ـید    ــل را صـ ــد جبری ــش کن ــا زلف   کج

ــاه تکلـــ    ــرورش گـ ــان پـ ــب جـ   مـل
ــزاد  ــان آن پریــ ــ ـــري دیوانــــه ج   ـپ
ــور ــ ــــایه و ن ــران س ــ ــــودي زو ق   نم
ــاز    ــور ـن ــی کشـ ــاهش را خراجـ   نگـ

  اب اســتخــرخـش از خنــدة صــبح انت 
ی  1صد برقع  به   نقـاب اسـت   جمالش ـب

  چــو چشــم خــود ســراپا عــین مســتی
ــه ــان    ب ـید تاب ــان آرزو خورشـ ــد ج   ص

ــوانی   ــ ــال نوجـ ــالی در کمـــ ــ   جمـ
دان صـدر    دو نارنجش کـه مـی     نـازد ـب
  یی دســت تقــدیربــدان مانــد کــه گــو

  

ــاه   ــر گـــردن مـ ــور بـ   نمانـــد وام خَـ
  کمان کش غمزه حکم انداز چـون رام 

ــه ــت  ب ــت در شــکار اس   صــحراي محب
ــوان را  ــان درگـــردن افکنـــد آهـ   کمـ

ه    نــور خــور فــرو شــد ســایۀ خــویش ـب
ــه ــاز را گیـــرد در آغـــوشمنّـــ ـب   ت ـن

ــبه   ــردد ش ــران گ ــاب  2گ ــوهرِ ن ز گ   ا
ـتی    ــت پرسـ ــق ب ــر ح ــف ب ــد تکلی   کن

  شق اسـت تو پنداري خداي حسن و ع
ــاهش   ــغ نگــ ــ ــوهر تی ــت جــ ــ   محب

ا قیامـت مسـت و مـدهوش     به   بویش ـت
ــه کــارد     ــم فتن ــالش عشــق تخ   ز خ
  کـــه الغـــر بینـــد و واســـازد از قیـــد

 ــوان تب ــر چشـــمۀ حیـ ــمکنـــد ـب   سـ
ــــروِ آزاد ــــدش، سـ ــــالم زر خرـی   غـ
ــافور     ــمع ک ــر ش ــرین ب ــو دود عنب   چ
ــا     ــه انبـ ــا فتنـ ــال ـب ــانش بـ   زز مژگـ

ــت   ــ ــاب اسـ ــ ــان آرزو را آفتـ ــ   جهـ
ه شـمعِ مــه کـه عــین آف      تـاب اســت ـن

ــــتی   ــ ــه در خودپرس ـــ ـــال آین ــ   مث
ــان  رهــش مــی ــاروب مژگ ــد از ج   روب

ــو عکـــس جـــان در آب زنـــدگانی    چ
ــه ــختی از دل او  ب ــان صــدر جس   ایش

ــویر   ــرد تص ــرکش ک ــرورِ س ــا مغ   دو ت
  

                                                   
.نقاب. حجاب: برقع  .1
.بدل، ناسره: هشب  .2



  ١١٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــتاده   ــن ایســ ــ ــه حس ــران شــ ـ   وزـی
  مگر زان خودسران شـد عشـق دلگیـر   
  چو چشمش نرگس بستان سیه نیست

  عشــوه زان مشــکین کمــانی 1خــدنگ
ر ریــ زي کنــد زان درج مرجــانچــو د  

ــگ     ــم رن ــو ک ــا چ ــازنین مان ــان ن   می
ــی   ــن از ظریف ــان حس ــازد ز آن می   بن
  چــو وصــف حســن او بشــیند زانســان 

  افسون سـخن بـرد از سـرش هـوش     به
ــت داده  ــده، دل از دسـ ــش نادیـ   رخـ
ــان  ــازیش بـــر یوســـف جـ ــه ـب   ز روـب

 

ــاده   ــتادن دل نهـ ــر سـ ــختی بـ   ز سـ
ــیر    ــذر تقصـ ــر عـ ــتادند بهـ ــه اسـ   کـ

  ه نیسـت ین سـ گر از سرمه دمد زینسا
ــه ــانی   ـب ـیرین زبـ ــین شــ ــغ انگبـ   تیـ

ــه   ر ب ــان د ــت مرج ــزد انگش ــدان گ   دن
ــگ    دهــانش چــون دل شــوریدگان تن
ــعیفی   ــدر ض ــزاج ان ــون م ــک همچ   تنُ

  خــود در رفــت راون، مانــد حیــران بــه
  تو گویی جـان کشـیدش از ره گـوش   

ــش نهــاده   بــه ــان نعــل در آت   2صــد ج
ــدان   بــه ــز دن ــن شــد تی ــو گــرگ که   ت
 

  یچ دیوآمدن راون در منزل مار
  ماریچ راون را از دشمنی رام و منع کردن

ــــی ز ب ــراري نمانــــدش اختیــــار ا ــ   ق
ــردون ده ســر    ـیدندي خــران گ   کشـ
ــــا    ــــه ســـوي دری ــر اراب ره بـ ـــوا   س

  

ــــواري  ــــر س ــــت از به ــه خواس   اراـب
ــز خـــر 3نباشـــد مرکـــب دجـــال   جـ

ـــا    ــک تنهـ ــ ـــد راون، لی   روان گردیـ
  

                                                   
درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین اسب سازند و تیر خدنگ و : خدنگ  .1

عتبار گویند زین خدنگ به این ا

ن براي حاضر کردن کسی به: نعل در آتش نهادن  .2 اند بدین  برده کار می عملی است که افسونگرا
اند  خوانده میه و در آتش افکنده و افسونکه نام و صورت شخص مطلوب را بر نعل نوشتگونه

تا وي قرار از دست دهد و حاضر شود

سال پیش از اسالم براي  400) معنی مسیح دروغین در عربی به(کلمه المسیح الدجال : جالد  .3
Mšhترجمه  ā Daggālā که معادل یونانی آن . است عربی استفاده شده از سریانی به

antichristos موضوع دجال و مبارزه او با دولت موعود در . سی آن ضد مسیح استو معادل فار
.پایان جهان در منابع مسیحی و اسالمی آمده است



 ١١٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ــاخ    ــاخ در ش ــالی ش ــد ع ــی دی   درخت
  پــایش ســدره بــردي ســر فــراپیش  بــه
  فرســنگ آن بــر ســایه افکــن  صــد بــه

  ز دریــا زان گــذر بگذشــت چــون بــاد 
ــود مـــاریچ آن دیـــو فســـون ســـاز    ـب
ــاحري را     ــون سـ ـــه فسـ   چنـــان آگ

ـه  ـه   ـب ــی ـب ــا پافشــردي    ابلیس   هــر ج
  پیـــل زوري شـــیر جنگـــی 1هیـــونی

  سـمندر مشــربی ز آتــش درون ریــش 
ــداخت   ــاریچ ان ــر م ــده ب ــو راون دی   چ

ه      ت ـب ن تـاب و نــی طاـق ه در ـت   بــازو ـن
ـــد حــــالی او را   ون در افســــوسز ـب

ــونگر  ــ ــاریچ فس ــ ــوان و م ـ ــه دـی ــ   ش
ــه ــاه    ب   راون گفــت مــاریچ اي شهنش

ـتن    ــ ــا گذش ــادت از دریـ ــالف عـ   خـ
ــواري   ــا سـ ــود تنهـ ــک خـ رالملـ   ز دا
ـــلحت رأي     ـــراي مص ــد ب ـــی آـی   نم
ــت   ــوم مــن نیس ــی تقریــب آن معل   ول
  دعاي خیر خواهـان نیسـت جـز خیـر    
ــوابش  ــخن بشــــنید راون در جــ ــ   س
ــاهان  ــه تنهـــا پادشـ   نکـــو گفتـــی کـ

  

ه   هزارش بند چـون    هـر شـاخ   طـوبی ـب
ــویش   ــا خ ــد ب ــه شــاخ او کنــد پیون   ک

ـه  ــکن     ـب ـود مس ــدان را ـب   زیــرش عاب
ــاد  ــاریچش افتـ ــر منـــزل مـ   گـــذر ـب
ــاز   ــوا را داشـــتی بـ ــان هـ ــه مرغـ   کـ

ــمردي ســامري    ــه گوســاله ش   را 2ک
ــردي  ــ ز راه ـب ــیس را ا ـــ ــزار ابل ــ   هـ
ــی    ــا نهنگـ ـــته در درـی ــی گش   پلنگـ
ــویش   ــده خ ــا مــاهی ش   در آب بحــر ب

ــر بشــناخت   بــه ــد کــو را دی   حــالی دی
ـــت آهــــو  ل ـــی ســــاخته از پوس   باس

وس    ـین ـب   که ماریچ آمد و کـردش زم
ــر   ــال دیگـ ــک حـ ــر ـی   بپرســـیدند هـ
ــاه     ــمۀ م ــور چش ــو ن ــوس ت ــین ب   زم
ــتن    ــد در نوشـ ــم باشـ ــاط حـل   3بسـ

ــی    اختیــاري چــه تقریــب اســت ایــن ب
ــاي  کــه بــی ــب راون جنبــد از ج   تقری

  وگـر باشـد دگــر جـاي سـخن نیســت    
ــیر   ــز س ــود ج ــد ب   کــه تقریبــی نخواه

دیش خـود کـر     به   ده خطـابش خیـر اـن
  گردنـــد جـــز بـــا خیرخواهـــان نمـــی

  

                                                   
بعضی شتر بزرگ را معنی شتراست مطلقاً و بعضی گویند هیون شتر جمازه است و به: هیون  .1

.اند جانور بزرگ را نیز گفته گویند و هر
) روایت تورات به(یا هارون ) روایت قرآن به(است که سامري  ال بودهاي از ط گوساله: گوسالۀ سامري  .2

.پرستش آن دعوت کرد اسرائیل را به کوه طور رفته بود از زر ساخت و بنی آنگاه که موسی به
.درنوردیدن، طی کردن: در نوشتن  .3



  ١١٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــس نجــویم   و ــن صــالح از ک   لــیکن م
ـرا از جـــان و دل دانســـته دلســـوز    ـت
ــواهر ــه شنیدســـتم ز خـ   ســـخن کوـت

ــر ــورزادي انـــد  يـپ ــوش ررو حـ   آغـ
ــا رام    ــت ـب ــرادر هسـ ــین ـب ــرا کـ   مـ
  دگـر کوشــم ز مــردان کــان پــري زن 

ــی   ــاریچ بـ ــد مـ ــام رام شـ ــاب ز ـن   تـ
  خود بـاز آمـد آن دیـو    پس از دیري به

ــرمن را ن ــ ـــودن اه ــم رـب ــ ــــین ج   گ
ــردن   ــوش مثــل زد گــاه م ــغالی خ   ش
ــارا   ــت را چـــه ـی ــان درکـــش زبان   زب

ــــار کــــ   ن رام و دیگــــریمجــــو زنه
ــوامتر او را   ــگ بسـ ــن در جـ ــه مـ   کـ

  یـر جز دستش نـاوکی خـوردم چـو نخ   
  در آن دم ساده رو بودست چـون گُـل  
ــوانی     ــدر ج ــون کان ــن کن ــی ک   قیاس
ــور   ــري ن ــیدي ب ــر دزدي ز خورش   اگ

ــدین    ــه چن ــن ک ــود ممک ــابی آرامب   ی
ــز   ــب تی ــت راون در غض ـنید و گش   شـ

  شـد تلـخ از آن پیـر خردمنـد     چـو مـی  
رق تیــغ آن سـهگمین میــغ      کشـیده ـب

ـه    مــاریچ از غضــب راون برآشـــفت   ـب
  کــه دانســتم ز دلســوزان خــود بــیش 

ــویم    ــرم نگـ ــز محـ ــه راز دل بجـ   کـ
ــه   کــار خــویش امــروز مــدد خــواهم ب

ــر   ــل خـ ــرت قاتـ ــه دارد رام جسـ   کـ
  که با مهرست حسنش دوش بـر دوش 
ــام     ــر ن ـد زو دگ ــواهم نماـن ــی خ   هم

  از وي کشم چون روحش از تن زور به
  کـه بینــد آتــش و آب  1چـو مصــروعی 

ه جـان دیـو      به   راون گفـت کـاي دیواـن
ــــتن را  ــــاد دادن خویش ـــر ب ــود ـب   ـب
ــوردن   ــل خ ــا پی ــکر ب ــوان نیش ــه نت   ک

ــام ســـیتا کـــه گیـــري بـــی   محابـــا ـن
ــرور    ــدیث آن ظفـ ــنو حـ ــن بشـ   زمـ
ــو را    ــود جنگجـ ـناختم خـ ــو بشــ   نکـ

ــدر آ ــان ــر   م ت ــوزش تی ــون زان س   کن
ـ      ر سـر نیـز کاکـل   چو سـنبل داشـت ب
ــود ــان زورش ب ــی ! چِس ــو دان ــر ت   دیگ

ــور    ــی ح ــی برکش ــردوس اعل ز ف   ور ا
ــمیِ رام   ــا خص ــی ب ــن ول ــت ای   محالس
ــام پرهیــز     ز ن ــول ا ــد مل ــی ش   مریض
ــد      ــا پن ــار ب ــد ک ــق را نباش ــه عاش   ک
ــغ    ــز تی ــت ج ــان نیس ــد زبان ــزاي ب   ج

ــغ مــی   ــان تی ــخن هــم از زب ــت س   گف
  گزیـــدم از همـــه بیگانـــه و خـــویش 
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و  و عالئم آن حمالت ناگهانی شود پیدا میمغزنورونهايامتعارف و متناوبنی تخلیه الکتریک
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ــر    ــادر برابـ ــن اي ـن ــتم مـ ــرا گفـ   ـت
ــه  ــد ب ــو رام افت ـید  چ ــی صـ ــت پ   دنبال

ــت    ــون جوانس ــه رام اکن ــیدم ک   نپرس
ــوش مثــ    ــل زد خ ــایی مث   ل زنز دان

ز آســمان کــردم مــن اکنــون ؤســ   ال ا
  پـــذیري ندهــم وعــده گــرم فرمــا    

ـم چـــاك    ــه جامــۀ عمـــرت زـن   وگرن
  چــو راون را بدینســان در غضــب دیــد
ــــاریچ در دل ــ ـــــید زان مـ ــ   بیندیش
ــرار   ــم در اقــ ــ ــاوك رام ــ ـــدوزد ن   ـب
ــد در دل دیـــو ســـیه روز    یقـــین شـ

  پیکـار  همان بهتر که چـون مـردان بـه   
  راون گفـت کـاي شـاه ظفـر جـوي      به

ــا  ــیم ج ــار  ز ب ــن ک ــع ای ــردم من   ن نک
  سـت ا نمی گویم مکن کاین کار جهل

ــو      ــکل آه ــر ش ــن ب ــالفرض م ــر ب   اگ
  تقـدیري کـه آن هـم گشـت تجـویز      به

ز نـــزد ســـیتا  ــی ا   ولـــی لچمـــن دمـ
ــت   ــر او چیس ــه فک ــول آنگ   بکــن معق
ــو راون    ــد همچ ــود ص ــا ش ــر یکج   اگ
ـــرد   ــا دمِ سـ ــ ــوابش داد راون ب ــ   ج
  مــرا خـــود اختیـــاري نیســـت آنجـــا 

ــالك ا ــ ــم در آرزوي او ه ــ ــتدل ــ   س
ــه   ــد دالرام   ور از ســعیت ب ــت آی   دس

ه نـــاخواه  ــه خـــوا ــر اراـب   نشـــاندش ـب
ــر بشــتافتســپــس از قطــع م   افت دی

ــه ــدك ب ــان   دن ــره بخت ــه تی ــرن رفت   ک
 

ــه   ــد بـ ــد شـ ــوي زر  بباـی ــکل آهـ   شـ
ــد   ــه در قیـ ــنم را رفتـ   در آرم آن صـ

  گویی چنـین اسـت و چنانسـت    که می
  کـه دشــمن بــر نیامـد وصــف دشــمن  
  جواب از ریسـمان دادي، شـدم خـون   

ــه ــري   ـب ــابی امیـ ــن یـ ـتوريِ مـ   دســ
ــگ ســازم بســتر خــاك   بــه ــت رن   خون

ز و چـــون بیـــد لرزیـــد  ــاریچ ا   دل مـ
  مرا در هـر دو صـورت هسـت مشـکل    

ــه  ــد راون بـ ــار   زنـ ــدر انکـ ــیغم انـ   تـ
  دن خالصــم نیســت امــروزکــه از مــر

ــه   ـته ب ــوم کشـ ــار  ش ــت آن نکوک   دس
  تــافتم روي مـن از حکـم تـو کـی مـی     

ــار     ــد ب ــاه ص ــداي ش ــانم ف ــن و ج   م
ــت    ــهل اس ــو س ــدبیر ت ــدیر ت ــی تق   ول

ــه     ـیتا ـب ــ ـــاطر س ــریبم خ ـــادو  ـف   ج
ــز     ــن نی ـید م ــر صـ ــد ز به ــه رام آی   ک
ــا   ــدا و مانـــد تنهـ ــد جـ   نخواهـــد شـ
  حریف جنگ لچمن در جهان کیست؟

ــیتا را ز لچ   ــ ــرد س ـ ــد ـب ـ ــننباـی ــ   م
  ز دل گرمـــی عشـــق آهـــی بـــرآورد 
  کمنـــد گـــردنم شـــد عشـــق ســـیتا 
  اگر جانم رود، گو رو چه بـاك اسـت؟  
ــت نیمــه انعــام     دهــم از ملــک خویش
ــراه ــ ــاریچ هم ــ   روان شــــد راون و م
ــت     ــان یاف ــود جایش ــد و ب ــانِ مان   نش
ــان   ــر درختـ ــد در زیـ ـین کردـن   کمــ
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و فرستادن رام  برآمدن سیتا براي گل چیدن و دیدن او آهوي زرین را
  را براي شکار آهوي زرین

ــور   بــه ــان ح   گــل چیــدن برآمــد ناگه
ــه ـاي    ب ــبزه در ـپ ــش فتــاده س   پابوس

ــایش فتــادن هــر کجــا مــی   خواســت پ
ـس صــفائی       خرامــان در چمــن از ـب

ــه  ــدي جاب ــاالك  دمان ــرو چ   جــا آن س
  مسـت گشـت از بـوي آن گـل     انبهار

ــدوش    ــازه هم ــار ت ــا به ــد ب ــن ش   چم
ــه ــایش  ـب ــداز پـــیش رنـــگ ـپ ــا اـن   ـپ

ــ   ــخند آن ـل ــرم نوشـ ــوشز شـ   ب ـن
ــوي آن    شـــک بهـــارانرز رنـــگ و ـب

ــت   ــاد در دس ــل بنه ــاره گ ــد پ   دل ص
ــاد  ــان چمـــن برخاســـت فریـ   ز مرغـ
ــار گــــل را آب دادي    گهــــی رخســ

ــه بر گهـــی دســـتی بـــه   شـــاديگالـل
ــگ گــل شکســتی    گهــی نشکســته رن
ــد     ــون قن ــاي چ ــیرینی لبه ــه از ش   گ
ر دسـت       گه از دست چنـارش نکتـه ـب
ــور    ــم مخم ــاه چش ــاز آن نگ ز ن ــه ا   گ

ــ ــل ق  یگه ــرو نخ ــت از س ــت آراس   ام
ــه  ــه بـ ز پنجـ ــه ا ــل  گـ ــازي و تغافـ   بـ

ــه ــانی    ب ــی نه ــی گفت ــل گه ــوش گ   گ
  دستش بوسـه زد جـاي   ی چیدن بههگ

  هر آن گـل را جـا در جیـب خـود داد    
ــاریچ  ــت مـ ــد در گلگشـ ــري را دـی   ـپ

 

ز نـور    خرامان شد بـه    گلشـن سـروي ا
  نــت یافتـه جــاي ج گـل از دســتش بـه  

ت جـایش   نسیم از شـاخ گـل مـی      روـف
ــایش بــه   ــف پ ــل حنــا   ک ــگ گ   ئیرن

ــاك   ــوفر از خ ــود نیل ــاي خ ــش پ   ز نق
  چــو گــل شــد بســتۀ آن مــوي کاکــل 
ــــه را کــــرده فرامــــوش ــــار کهن   به
ــدایش     ــرده ف ــو ک ــگ و ب ــاران رن   به
ب شـد فرامـوش       سمن را خنـده در ـل
ران   ــه زا ـ ــی در الـل ــ ــاد آتش   در افتــ
ر دسـت      که چیزي غیر ازینم نیسـت ـب
ــن گلــزار خنــدان جــاودان بــاد    کــه ای
ــــاب دادي   ــه ت   گهـــی زلــــف بنفشـ

ــه ــ  ـب ــادي  داغ ـت ـــرهم نهـ   ازه اش م
ه  ـتی    گهی چون مه ـب ه بس   گـل گلگوـن

ــه ــکرخند   ـب ــیمِ شـ ــه داده تعلـ   غنچـ
ــت   ــه نرگســش مس   گهــی از جــام الل
ــور    کشــان در چشــم نــرگس ســرمۀ ن
  که قـد سـرو زان مسـطر کنـد راسـت     

ــه     ـنبل را ب ــودي شــانه سـ ــل  نم   کاک
ــانی   ــی زب ــن ســخن چین ــه از سوس   گ

ــه  ــا ب ــاي  ســخن گفت ــالع یافــت آنج   ط
ــه  ــزاري بــ ــ ــزار برا ز گل ــ ــادگل ــ   فت

ــه ــت مــاریچ    ب ــوي زر گش ــکل آه   ش
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  طلسـمی کــرده خـود را ســاخت آهــو  
  حــالی افســون گشــت از حــالی بــه  بــه

  سیه رنگ و سـفیدش گنـگ تـا جـون    
ــاه یکشـــبه یکجـــا دو شـــاخش    دو م
  تنش روزانه رخشـان کـرم شـب تـاب    
ــر آهــو ســیه کــرد    چــو ســیتا چشــم ب

ــه  ـــی    ـب ز رواـن ــنه آمـــد ا ـــام تشـ   ک
ــا  ــز و بیـ ــت اي رام برخیـ ـین بگفـ ــ   ب

  گیــر صــیدش کــن بیــا زود کمـان بــر 
ــت  ز پوســتش در دل قیــاس اس ــرا ا   م
ــور   ــان پوشــاك و زی ــم چن   چنــین دان
ــایی   ــدم هـــیچ جـ ــو ندـی   چنـــین آهـ

ــ ـــ ـــــوي زرتعج ز آه ـــــد رام ا   ب دی
  صحرا هـیچ آهـو زیـن نمـط نیسـت      به

ــه  ــویم ب   صــحرا صــید او بــه چــو مــن پ

ــر ز ن      مـــنقش ـــت ــادو بفـــش اسـ   جـ
ــی   ــن غزال ــده زری   چــو شــاه چــین ش

ش فرعــون   مرّ   1صـع پشـم او چــون رـی
ــاخش     ــا دو ش ــته ب ــد بس ــا عق   گهره

  خوش نما دردیده چون خواب 2مشَعبد
ــرورد    ــاز پــ ــزال نــ ــ ــد غ   دوان آمــ

ـــه ـــدگانی  ـب   پــــاي خــــویش آب زـن
  کــه مانــدم در عجــب ز آهــوي زریــن
دود      که دارد پوستین خـوش گـوهر اـن

ه باشـد هـم لبـاس        اسـت که هم پیراـی
ــر   ــور و قیصــ ــ ــر فغف ــ ـــدارد دخت   ـن

ــه ــفایی کـــه باشـــد جاـب   جـــا او را صـ
ــرادر    ــوي ـب ــرد رو سـ ــخن را کـ   سـ
ر غلـط نیسـت       ی ـب د غزاـل   گـرش خواـن
ــانی صـــنم را  ــو اینجـــا کـــن نگهبـ   ـت
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را گرفت و کشید و مقداري از موي ریش او کنده شد، و سیلی دست خویش ریش فرعون با
کرد با همان چوب بر  وچکی بازي میگفته بعضی با چوب ک فرعون زد، و بهصورت محکمی به

دنبال  ، همان دم به»این کودك، دشمن من است«: فرعون خشمگین شد و گفتفرعون کوبیدسر
  .جلّادان فرستاد تا بیایند و او را بکشند

فهمد، براي اینکه حرف مرا تصدیق  نمیاین نوزاد است و خوب و بد را”: فرعون گفت آسیه به
گذاري، اگر یاقوت را برداشت، معلوم  آتشین نزدش مییک قطعه ذغال کنی، یک قطعه یاقوت و

فهمد، آنگاه آسیه همین کار را  شود نمی آتش را برداشت، معلوم میفهمد و اگر شود که می می
طرف آتش برد،  طرف یاقوت دراز کرد ولی جبرئیل دست او را به دست بهکرد، موسی

گذاشت، زبانش سوخت، آنگاه خشم فرعون دهان  ذغال آتشین را برداشت و بهموسی
56(، ص 13بحاراالنوار، ج ( .“نشست و از کشتن او منصرف شدفرو

.شعبده باز، حقه باز: مشَعبد  .2
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ــه ــت    ب ــان اس ــداوت در می ــوانم ع   دی
  هــر کــار کــه مشــکل پیشــت آیــد  بــه
  

ـبانی کـن کـه جـان اسـت        پري را پاس
ـــدمــــجتــــاوِ کــــرگس ا   دادت نماـی

  
  سیتا، لچمن را شکار آهو و فرستادن به رفتن رام

  واهبراي خبر رام خواه ناخ
ــن جه    ــوي زری ــت آه ــی رف ــهم   دهی

ـیاد   ــ ــو، رام صـ ــاریچ آهــ ــده مــ ــ   ش
ــنگ   ــد فرس ــا چن ــرد زانج ــان ب   بدینس
  چــو آهــو را ز تــن از تیــر جــان رفــت 
ز مــردن شـد آهــو صـورت دیــو    س ا   ـپ
ــاد ـــ ـــــري را در دل افتـ   ز آوازش پـ
ــمن    ــت دش ــون از دس ــد زب ــا ش   همان

ــه ــردار  ب ــو زو خب   لچمــن گفــت رو ش
ه    پاســخ گفــت لچمــن بــا گــل انــدام ـب

ــ ــکار از در درآیـــدهمـــین دم بـ   ا شـ
ــاي     ــود مفرم ــیش خ ـتن ز پ ــرا رـف   م
ــلحت نیســت     ــذارم مص ــا گ ــرا تنه   ت

ـه  ــا ت    ـب ــد ب   یــد بســـیار أکپیشــت مان
ــد    ــت آمـ ــدر گوشـ ــه اـن   ز آوازي کـ
ــت   ــن آواز رام اس ــه ای   ز مــن بشــنو ن
ــس  ــده و ب   ور از دشــمن شــود در مان
ــداد    ــر امـ ــد بهـ ــز نخوانَـ ــرا هرگـ   مـ
  دگـر بـاره ســمن بگریسـت چـون ابــر    

ــز آواز  ــک ــد دح ــم خــون زینش ش   ل

ــده   گهـــی پیـــدا و گـــه پنهـــان ز دـی
ــه   دامـــش در نیفتـــاد نزدیکـــی بـــه ـب

ــدنگ رام دلت  ــر از خـ ــد آخـ ــشـ   گنـ
  مــردن نــام لچمــن بــر زبــان رفــت بــه

ــو   ـیادش از آن ری ــت صـ ــا گش   1شناس
ــه    ــن را ب ــد رام لچم ــه خوانَ ــاد ک   فری

ــن   ــداد لچمـ ــیِ امـ   از آن خوانـــده پـ
ــس آزار   ـــ ز ک ــد ا ــ ــادا رام یاـب ـــ   مب

ــع دار از جانــ    ــاطر جم ــه خ   ب رامک
ــد     ــر آی ــعادت همب ــا س ــت ب ــو دول   چ
ن جـاي     که من هرگز نخواهم رفت زـی
ــت  ــا رام زانســان مشــورت نیس ــرا ب   م
ــردار    ــم خب ــدت باش ــک و ب ز نی ــه ا   ک
ــد    ــت آم ــل در گوش ــم خل ــان دان   چن
ــت    ــدام اسـ ــالم کـ ـیم رام در عـ ــ   غن
ــداد از کــس      ــدا ام   نخواهــد جــز خ
ــاد   ــود فری ــوي ب   یقــین کــاین کیــد دی

  رفت از دلـش صـبر   ز چشمش آب می
ــ ــون    ینم ــو چ ــنگین ت ــوزد دل س   س
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ــرادر     ــا ب ــرت ب ــت مه ــر زان نیس   مگ
ــه   ــون اهـــل زمانـ ــه چـ ــافق آنکـ   منـ
  دگر زین خـام طمعـی کـن تهـی سـر     

ـــا  ــدا شـ ــ ـــدگی را هخ ــاز بنـ ــ   د نی
ــردنم سهلســت و بهبــود  چــه باشــد م  

ــ ــ ـــــل نیـ ـــــوابش داد آن جبری   تج
  کنـی ریـش   زبان درکش که دلهـا مـی  

ــرنجم ن ــان گفـــتن بـــدیــــن   ک زینسـ
  بد گفـتن اگـر خواهـد دلـت کـوش      به

ـتی اي بـال جـوي   ولی زینجـا کـ     ه هس
ـتم کنـون سـیر       پري گفتا ز جـان گش
  خــورم زهــر و روم در آخــرین خــواب

ــه  ــــا داد   ـب ــنم داد وف   معشـــوقی صـ
ــد   ــو نباشـ ــر زن ار دلجـ ــه دل ـب   منـ
  قسم خورده کـه ایـنم مـرده بـر گیـر     
  ز جانبـــازیش لچمـــن گشـــت آگـــاه 
  در آن رفتن گرفت آن حیـرت انـدیش  
ــرد     ــم ک ــت ه ــدان دش ــر عاب ــر ب   خب

ـید   ــاي بوسـ ــمن را ـپ   و روان شـــد س
 

ــادر   ــه مـ ـتی زاده از بیگاـن   کـــه هســ
ــه ــرَت بـــودي یگانـــه  ـب رامـــی بـــا بـ  

ــوهر    ــرد ش ــواهم ک ز رام خ ــد ا ــه بع   ن
ــی   ــن ب ــه م ــدگی را  ک ــواهم زن   او نخ

ــرده انگــار و بــرو زود     ــرا خــود م   م
  !عیسـی چنـد تهمـت    بـه ! که اي مریم

  عیسـی تهمـت خــویش   منـه مـریم بــه  
ــی  ــر ب ــل زد  کــه ب ــق مث ــی زن ح   عقل

  د جهـان را پنبـه در گـوش   صالحم شـ 
  نجنـبم یـک قــدم بـل یــک سـر مــوي    
ــیر  ــنه آب شمشـ ــو تشـ ــامم چـ   بیاشـ

  شــوم یــا غــرق در آب چـو گــوهر مــی 
ــاد      ـرین ب ـر آن عاشــق پرســتی آـف   ـب
ــد   ــو نباش ر ب ــت ا ــندل هیزمس ــه ص   ک

ــه  ـــ ــر روگرن ـــ ــانم خبرگی ــ   و ز جانـ
ز نـــزد آن مـــاه    روان شـــد العـــالج ا
ــاهد خــویش    ــین و آســمان را ش   زم

ــنم    ــان صـ ــم داد و نگهبـ ــردقسـ   کـ
ــا گرفــت از ســر دوان شــد    ســراغ از پ

 
  زور به دیدن راون سیتا را و بردن سیتا

ت آن یافـت      چو لچمن رفـت، راون وـق
ــه ــی   ب ــا ب ــام اژده ـنج   ک ــد گـ ــج ش   رن
ه  س دیـر     حصـ  ـب   راي خُـتَن شـد بعـد ـب

ــــــانی ـــــی پرنی ـــــري در زعفرانـ   ـپ
ـــدي زر و حســــن آراي دلــــدار   پرـن

ی    ره ـب   شـبان یافـت      که گرگ کهنـه، ـب
ــج    ــد رن ــنج ص ــر گ ــا ب ــرا زان اژده   م

  صــید هفــت ســر شــیر ،غــزال مشــک
ـــی  ــدوش خزاـن ــ ــود هم ــ ــاري ب ــ   به

ــل خ ــران زار گ ز زعف ــگفت ا ــدان ش   ن
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ــه ــران    ب ــو حی ــد دی ــري ش   روي آن پ
ــري    ــور ـپ ــب حـ ــد جانـ   زادروان شـ

ــه ــان   ب ــد بیــد خوان ــرهمن ش ــکل ب   ش
ــوانی   ــد خ ـنم زان بی ــرد آن صـ   ادب ک
ت ســاخت مهمــان   رهمن دیــد آن ـب   ـب

ــه ــادي  ب ــرگردان نه ــت س   پرســش گف
ــار  ــوه قناعـــت کـــن بیـ ــدین میـ   ماـب

ــانی    بگفــــتش رهــــزن جــــان جهــ
ــی   ــردي وه چــه روی ــم از دســت ب   دل
  ببـــین اي حـــوروش کـــاخر کجـــایی
ــري زن    جنــک را دختــرم گفــت آن پ

ـتش از قضـا شـو    به   ري فتـاده سـت  بخ
ــود     ــت آنچــه بــودنی ـب   بســی بگذش
ــم آزاد گــردیم     ــد ز غ ـت آی ــو وـق   چ

  نگاه بشـکفت آچو گفت از سر گذشت 
ن دشـت خطرنـاك؟    چه می   مانی درـی

ــان     ــول بیاـب ــو غـ ــا مشـ ــري رویـ   ـپ
  بخـت خویشـتن نیسـت    چـرا گریـه بـه   

ــن عمــر تــو   ــهــزار افســوس زی   ا رامب
ــور    نــه رنگــین کســوتت، نــی زیــب زی

ـیا    همنــه مــن چــون رام تــو طــالع سـ
ــوانی     ــازي ج ــدا س ــا گ ــایع ب ــه ض   چ

ـ    ــ ــوري ن ـنم حـ ــتارت کــ   ادانژپرسـ
ـه  ــ  ـب ــوهري کـ   ادشـــاهیپ نبخـــت گ

ــان    صــنم گفــت اي بــرهمن بیــد خوان
ــد   ــت ب ــام مکــن زنهــار بیــد اي زش   ن

ـناس     ــز بشـ ــود را نی ـناس خ ــرا بشـ   م

ــان     ــد نگهب ــود را ش ــاد و خ ــا افت   ز پ
ــه ــاد   ـب ــاس خویشـــتن شـ ــر لبـ   تغییـ

ــان همـــی گفتنـــد لعـــنش بـــی    زباـن
ـــال مهربــــانی   ــب کــــرد از کم   طـل
ــاران    ــوه ب ــون می ــرو گلگ ــود از س   نم

  غـوالن چـون فتـادي؟    يدرین صـحرا 
ــــد رام  ـــر ده ــــاب ـت ـــکار آرد کب   ش
ــوانی ــو بیـــد خـ ــرامش کـــردم ازـت   ـف

ــتت    ــادم از دس ــا افت ــویی ز پ ــه گ   چ
  کــه هســتی از کجــا و از چــه جــایی؟ 
ــانجو رام جســـرت شـــوهر مـــن    جهـ
  پدرش اخراج چندین سـال داده سـت  
ام معهـود     ده اسـت از آن اـی   کمک ماـن
ــردیم     ــاد گ ــا ش ــن ی ــدر وط ــم ان   روی

ــه ــت  ـب   بلقـــیس زمانـــه اهـــرمن گفـ
ر خـاك       ر آسـمان زیبـد نـه ـب   که مه ـب
ــوان   ــاید ایـ ــی شـ ــر ارم مـ ــرا قصـ   ـت
  کـه انــدوهت نصــیب هــیچ زن نیســت 
ی بـاده در جـام      ـترت، ـن ر بس   نه گل ـب
ا کـی کنـی از خـار بسـتر؟         چو گـل ـت

ــه ــا    ـب ــهر لنکـ ــن شـ ــاهمپزرـی   ادشـ
ــه  ــا اي م ــه! بی ــامرانی   ب ــن ک ــه ک   ش

ــادان   ــ ــر نه ــ ــم اخت ــ   کنیزانــــت ده
ــه      ــا ب ــه ت ــت از م ـرَد فرمان ــاهی  بـ   م

ه  مشـو بــی    عشــق مــه جبینــان دیــن ـب
ـــت رام  ــقبازي باـب ــا عشــ ــ ــی ت ــ   کن
ــیش المـــاس    ز ن ــاس دار ا   جگــر را پ
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ده، خـدمت کـردم از جـان       برهمن دـی
ــد     ــو تراویـ ــان ـت ــژ زـب ــرف کـ   ز حـ

ــه  ز برّ ــدن ب ــی دیـــر    ی ــه گــر کن   توب
  و گفـت راون  شـکل خـویش گشـت    به

ــن    ــرم م ــو ده س ــه دی ــی ک ــی دان   نم
ــان  بــه   ده ســر، بیســت بــازو شــد نمای

ــد گـــاو از پـــا در افتـــاد    زمــین لرزـی
  ز صـحرا گشــت وحـش و طیــر نایــاب  

ــه ــوان   ـب ــد غریـ ــري آمـ ــد آن ـپ   قصـ
  چه نفرینها که بر کارش جهـان گفـت  
  چـه شـد سـلطان عشـق غیـرت آیــین     
ــو     ــز ریـ ــو جـ ـتی دیـ ــ ــد دوس   نباشـ
  همان سـرمه کـزو چشـم اسـت نیکـو     
ــت   ــور روي اس ــآبروي و ن ـپیدي ک   سـ
  همان آتش که دین را سود ازان اسـت 

  رنگ گـل طـراوت بخـش آب اسـت     به
  غــرض چــون راون مغــرور بــد مســت 

ــه ــاز   ب ــاه را ب ــید آن م ــردون برکش   گ
 

ه ایمـان   د تویی بی ن داري ـن   ین، نه دـی
ـه   ــد ـب ــان بای ــد   زب ــت ببری ــد جان   قص

ــه  ــویایی ب ــیر   بش ــو شمش ــش همچ   آت
ز رام و لچمــن؟    ــرا ا ــه ترســانی م   چ

  شـوکت بـر تـرم مـن     ه گـردون بـه  ز نُ
  لبـاس سـرخ شـد چـون تیـغ رخشــان     

اد  ز بانگش کـوه و دشـت آمـد بـه       فرـی
ــب آب   ــتند و ل ــک گش ــان خش   درخت

ــا ــر گلســـتان نچـــو بـــاد تنـــد آـب   ـب
  ان نفــرین کنــان گفــتزمــین و آســم

ـین         که از معشوق و عاشق می   کشـد ک
ه  ا دیــو   مـردم عشــق مـی   ـب   زیبـد نــه ـب

ــیه رو     ــردي س ــی گ ــر رو کش ــر ب   اگ
  مـوي اسـت   سیه پوشیده باید چون بـه 

ه    تیـر از دود آن صــد ره زیـان اســت   ـب
ــراب اســت     ــش خ ــۀ آت ــی زو خان   ول

ــهرســتم  ــت  ا زد ب ــري دس   مــوي آن پ
رواز  شد آن گردون چو تخت جم بـه    ـپ

 
  و با راونیجنگ کردن جتا

 لنکا به او و بردن او سیتا را دست به و کشته شدن جتایو

ی  به ردش از مـو   رویـی کشـان مـی    ـب   ـب
ــه ــادش جتـــا ـب ــرداریفرـی   و شـــد خبـ

  راون پنجـه زد کـرگس چـو شـهباز     به
  نصــیحت کــردش اول آخــر آن جنــگ
ــر  ـــون گیــ   همــــی زد راون دون زـب

  

ــا جتــایو      ــد ب ــوا ش ــدر ه ــار ان   دو چ
ــل   ــدار ز بانـــگ طبـ ــاز بیـ   گـــردد بـ

ر همـا شـد چنگـل انــداز       ومی ـب   کـه ـب
  کَنـد و هـم از چنـگ    هم از منقار مـی 

ــر  بــه   قصــد جــان کــرگس ترکشــی تی
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ــد     ــگ کردن ــم جن ــا ه ــر ب ــانی دی   زم
ــه جنگــی کــرد کــرگس  بــه رف   راون طُ

ــه   رابـ ــا ا ــر و بیـــرق بـ   شکســـته چتـ
ابود     ه نیسـت و ـن   چو کرگس کـرد اراـب
ــاغش  ــ ز دم ــرود ا ــ ـــاد نم ــــد ـب   برآم

  ا برخاســت راونخشــم آنگــه ز جــ بــه
ــري را    ــف بگذاشــت مــوي آن پ   ز ک
  تنش گشت ازغضب پـوالد یـک لَخـت   

ـید    به   زور هرچه در خـود داشـت کوش
  ز پاســـخهاي او چـــون کـــار نگشـــاد

ــا  ــ ـــده زه جت ــانش یبرـی ــ ــر کم ـ   و ـب
ــا     ــه ب ــده حرب ــی نمان ــز تیغ ــو بج   دی

ــع   ــغ المـ ز تیـ ــد ا ــالش برـی ــر و ـب   ـپ
  

ــه ــد   ب ــگ کردن ــوا را رن ــون روي ه   خ
  ان کــسکـه در عــالم نکــرده پــیش از 

ــه     ــدر خراب ــس خــراب ان ــدش ب   فکن
ــرود    ـندوق نمـ ــ ــوا ص ــاد از هـ   1بیفتـ

  خـواري کـرد داغـش    که آن کرگس به
ــت راوان   ــویش آراس ــگ خ ــالح جن   س
ــري را   ــگ سرســ ــ ــی داد جن ــ   وداع

ر رخـش سـخت     به   نعره زد طپانچـه ـب
ـه    تیـــر آنگـــه هـــوا را روي پوشـــید ـب

ــاد   ــرت افت ــد راون و در حی ــب ش   غض
ــنانش    ــی س ــت ن ــد ثاب ــر مان ــه خنج   ن

ـید آ ــه کشـ ــه ب ــادیو   نگ ــغ مه ــین تی   ک
ــائر   ــر ط ــد نس ــزان ش ــع  2ک ــر واق   نس
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ــا او    چــو راون کشــته راهــی گشــت ب
  چه شد بر کرگسـی گـر یـافتی دسـت    
ــاد     ــخت افت ــگ س ــه جن ــی ک   در آوان

ــه ــدوه    ب ــاي ان ــرق در دری ــرت غ   حی
ــ ــرو       هب ــاد آن س ــت افت ــر درخ ــاي ه   پ

ــانجو   ــد جه ــدم بن ــت اي ع   همــی گف
  وفایش بین که چون نیکـو نهـاد اسـت   

ــدنگی نــ  ــهخ ــر   ه ب ــغ ب ــا تی   شکزه ب
ــی   ــود م ــر خ ــون راون  وگ ــزي خ   نری

ــا   ــر جت ــو راون ب ــد یچ ــد ظفرمن   و ش
ــه ــاز   ب ــري ب ــوي آن پ ــت م   کــف بگرف

ــت دوزخ  ــ ــل عفری ـتی در بغــ ـــ   بهش
ـتاخ    ــار گسـ ــرُد، م ــر زم ــد ب ــرا ش   1چ

ــه تریـــاك    زبـــون زهـــر شـــد بهرچـ
  شـمع کــافور  2پریشـان شـد ز صرصــر  

ــبر  ــش زده در خـــرمن صـ   بســـی آـت
  زمانــه ســاخت نــوش و نــیش بــا هــم 
ــا کــه عیســی را تــب آمــد     ملــک گفت

 

ــا    ویطپــان در خــون همــی گفتــی جت
ــت     ــین اس ــدر کم ــر رام ان ــاب تی   عق
ــر داد   ــو س ــري را دی   ز دســت خــود پ
ــوه   ــن ک ــنم در دام ـتی ص ــی گشـ   هم
  که کردي رام هر یـک را گمـان سـرو   

ــی   ــون م ــت چ ــا   دل ــر جت ــوزد ب   وینس
  دلسـوزي مـا در خـون فتـاده سـت      به
و سـرکش      به   خـاك انـداز همچـون دـی

ــه ــتلش  ـب   نـــامزد فرمـــاي لچمـــن ـق
ــه   ــد ب ــر آم ــد   دلی ــکر خن ــد آن ش   قص

ـه  ــرد پـــرواز     ـب ــا ک   ســوي شــهر لنک
ــــالع آوخ    ـــا ط ـــت و گفت ــی رف   همـ

ــه ــتاخ    ب ــار گس ــل خ ــن گ ــاك دام   چ
ــاك    ــد آب را پـ ــش نباشـ ــه از آتـ   کـ
ــور ــ ز ن ـــه ا   پریشــــانی نباشــــد طرـف

رق در ابـر    به   خود پیچان ز غم چـون ـب
ـــادمانی و شـــب غــــم    ـــو روز ش   چ

  3عقــرب آمــد فلــک گفتــا کــه مــه در
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ــرگ    ــت گلب ــادي گش ــرد ب ــین گ   ره
  جان بود آن پري زان دیـو خونخـوار   به

ــاس   ــد خن ــور عــین در بن ــاد آن ح   فت
ــرد ابلـــیس  ــان بربـــود گـــویی ـب   چنـ

ـــــی ــد ب ــ ــمانی نیفتـ ــ ـــــاي آسـ   قض
  حالش نوحه گـر شـد بانـگ خلخـال     به

  ز گوش و گـردنش گـوهر فـرا ریخـت    
ــت   ــه انگیخ ــرش قیامــت گون   غــم هج

ــا رام گــل افشــان از هــوا مــی    رفــت ت
  ن سـهی قـد گلفشـان شـد    نه دسـت آ 

  هجــران مگــر دانســته مــرگ خــود بــه
ــاره     ــاره پ ــا پ ــر ج ــه ه ــدي جام   فکن
ــور پاکــــدامان    ــاك حـ ـــان چـ   گریب

ــه ــا   ب ــد یکج ــون دی ـنج میم ــوهی پـ   ک
ــر درد  ــگ و روي درد پـ ــواهی رـن   گـ
ــا   ــس ز دریـ ــرد راون پـ ــذاري کـ   گـ
ــدار     ــو غ ــس دی ــود زان پ ــب فرم   طل

ــه ــان  ـب ــزاران داد فرمـ ــوج صـــد هـ   ـف
ــان بب   ــر دم ج ــه ه ــا رفت ــددر آنج   ازن

  

ه  ر مــرگ    ـب   عمـر نــازنین شـد چیــره ـت
د     بختـی گرفتـار   چو جان در دسـت ـب

ــوس در راس    ــارده محب ــاه چ ــو م   چ
ــه ــان ـب   تلبـــیس صـــواب طاعـــت پاکـ

ـــه  ـــــدگانی   ـب ـــرگ آب زن ـــد مـ   بنـ
ــال    زمــین و آســمان بگریســت زان ح
  نــه گــوهر اشــک مرغــان هــوا ریخــت 
  ستاره بر زمین چـون آسـمان ریخـت   
ــدام   ــر گــل ان ــد ب ــرده آی ــی ب   ز گــل پ

ــتی  ــد   بهش ــویی خــزان ش   بــاغ را گ
  روح خود از آن شد خود گل افشـان  به

ــاره  کــه مــی ــاره پ   شــد زان جگرهــا پ
ــان   ــگافت گـــویی ماهتاـب ــب بشـ   قصـ
ـیتا    ــداخت ســ ــوري انـ ــان را زیـ   نشـ

ــــاره   اي زان کســــوت زرد فکنــــده پ
ــانیدش بـــه ــا  رسـ ــهر لنکـ   زریـــن شـ

ــردار   ــت سـ ــامی هشـ ــان ـن   ز عفریتـ
ران      که جاي خردوخر مانـده سـت وـی

  رام تازنـــدقصـــد  کمـــین کـــرده بـــه
  

  شدن برگشتن رام از شکار و دیدن او در راه لچمن را و خبردار
  از حال و بیتاب شدن رام و جستجو کردن لچمن سیتا را

ــوي  ـتن آهـ ــو رام از کشــ ــنرز چـ   ـی
ــل   ــران رام عاقـ ــد حیـ ــوان مانـ   ز دیـ

ــ ــدران راه   گش ــد ان ــد بســی دی   ون ب
ــــد حیــــران ــن مان ــ ـــادانیِ لچم   ز ـن

ـین   ــ ــت تمک ــو را برداشـ ــم دـی   طلسـ
  شــکار افکــن روان شــد ســوي منــزل 

ــه    ــادش ب ــن افت ــر لچم ــر ب ــاه نظ   ناگ
ــرا کــردم نگهبــان      ــه بــر ســیتا ت   ک



 ١٣٠/  سخۀ منظوم رامایانان

و اسـت تنهـا        ن صـحرا کـه پـر دـی   درـی
ــه ــرادر      ب ــا ب ـیتا ب ــوي سـ ــت و گ   گف

ـتابان     ــم شـ ــا ه ــس ب ــتند ب   روان گش
  چـو از وي نــی نشــانی یافـت نــی نــام  
  سـلیمان را رود چـون خـاتم از دسـت    
ــار    ــره از م ــد مه ــون ربای ــونگر چ   فس
  زغیـرت خــون دل از دیـده زد جــوش  
ــیدن    ــب کشـ ــاب ـت ــل ـت ــدارد پیـ   ـن

  طوفـان غضـب غـرق    ز بس غیـرت بـه  
ــه   ـ ــردي بهاـن ــ ــف او ک ــ ــال زل   خیــ

ــام ز   ــون ن ــان چ ـردي  زب ــار ـب ــف ی   ل
ــه ــر  ـب ــل پیکـ ــون آن پیـ   زنجیـــر جنـ

ــت     ــود ازدس ــزان برب ــا خ ــش را ت   گل
ه   ار   ز داغ هجر دل خون شـد ـب   صـد ـب

ــزان   ــده ری ــش دی   چــو ســیمابی در آت
  ز بد حالی چو چشمش گشت مضـطر 
ـــراپا    ـین س ــ ـــارگی غمگ ــو یکب   مشـ
ــد    ــه باشـ ــا رفتـ ــاي تماشـ ــر جـ   مگـ

ز تشــن   جــانی، دل خرابســت هبگفــت ا
ــد    ــد خرامیـ ــو بایـ ــر آبِ جـ ــر ـب   اگـ

ــرا ــواه  چ ــور دلخ   جــویی در آب آن ح
ــه ــد   ـب ــان نمانـ ــا پنهـ ــوه آن دلرـب   کـ

ـــلّ    ــارش تس   ی داد لچمــــندگـــر بـ
ــر   ــوي آن ســمن ب ــت و ج ــراي جس   ب
  نخسـت از کــوه جسـت احــوال او بــاز  
ـنم در مـن نهانسـت        که بنگـر کـان ص

  صحرا کان سهی قد گل همـی چیـد   به

ـیتا     ــال سـ ــد ح ــه باش ــم چ ــی دان   نم
ــا ــمتم ــر  ی قص ــت از س ــن گف   ه لچم

ــران   ــد ویـ ــل دیدنـ ــتان را ز گـ   گلسـ
ــد    ـتن آواره ش ــیت خویشـ ــو ص   رامچ

  اگـــر آواره گـــردد جـــاي آن هســـت
ــه   ــر ب ــش س ــار از دریغ ــد م ــوار زن   دی

ــاگوش     ــت رادان از بن ــو پیــل مس   چ
ـــدن    ــزاد آرمی ــق آدمیـ ــه در عشـ   ـن

ا فـرق     مهچو    ر آتـش فشـان از پـاي ـت
ــــه  ــرت ب ــــانش تازیانــــه زدي غیـ   ج

ــوردي    ــاب خ ـته ت ـیم کشـ ــار نـ ــو ن   چ
  کــرد بــر ســر ز مســتی خــاك ره مــی

ـته  ــش گلدسـ ــی  دل ــاي داغ م ــت ه   بس
ــ   ـیچ کـ ــادا هــ ــارمبـ   س را دل گرفتـ

ــروزان   ــون ف ــته و در خ ــم بگسس   ز ه
ــرادر   ــان ـب ــاي جـ ــت کـ ــرادر گفـ   ـب
ــحرا    ــوه و صـ ــنم کـ ــاري ببیـ   روم ـب

  صــحرا رفتــه باشــد گــل چیــدن بــه بــه
ــلّ  ــن تس ــتسرابســت ای ــه آب اس   یها ن

  کــه ســرو انــدر کنــار جــو تــوان دیــد 
ــاه   ــی م ــدر آب، ن ــابی ان ــاهی ی ــه م   ک

ــ ــ ـــــد تجلّـ ــان نمان ـــ ــدا پنه ــ   ی خـ
ــري زن ــ ـــــراغ آن ـپ ـــــد در س   برآم

ـــرادر د ــی شــــد ـب ــ   الســــا داده راه
ــدا در داد آواز  ــ ــ ــوابش را صـ ــ ـــ   ج
  نهـان در سـنگ مـن آن لعـلِ کانسـت     

  صـد حسـرت در آنجـا هـم خرامیـد      به
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ــه را داغ    ــر دل اللـ ــرد بـ ــا کـ   تماشـ
ــر لــب جــوي   ــت آمــد ب   ز کــوه و دش

ــه ــه حــال  ب ــد   ناگ ــر دی ــو دگ   آب ج
ــاهی    ــ ــش در تب ـ ــار آـب ــ ــاده ک ــ   فت
ــر زان خشـــک شـــد آب روانـــی    مگـ
ــواهی     ــر گ ــنگش ب ــورده نه ــم خ   قس
  زبان شد جمله تن، ماهی سخن گفـت 
ز نیلــوفر زد دســت بــر گــوش   صــدف ا

ــه  ــا    ـب ــد ـب ــیش رام آمـ ــد  زـپ   نومیـ
ــان دردا    ــاري ج ــت ب ــم رس ــزین غ   ک
  مـرا در دل یقـین دان کـان گمانســت   

ــا متّ  ــا تـ ـتابیم  بیـ ــم شــ ــا هـ ــق بـ   فـ
ــدوه  دلـــش  ــوه انـ ــزاران کـ ــر هـ   زیـ

ــه صــد فرســنگ مــی     ــداي نال   زد ص
 

  یقین دانست کان گـل نیسـت در بـاغ   
ــد نشــان جــوي  بــه ــوفر ز آبــش ش   نیل

  غمــانش خشــک تــر دیــد       ز اشــک بــی
ــاهی     ــگ م ـین ری ــته عـ ــان گش   نهنگ
  کـــه بـــا مـــن نیســـت آب زنـــدگانی 

ــ    گنـــاهی ر آبـــش بـــیمقــرر شـــد ـب
ــدر انجمــن گفــت  ــونس؛ ان   نخــوردم ی
  نه اصـالً نیسـت در مـن گـوهر گـوش     
ـــحر ناهیــــد   ـــخن را آب داد از س   س
ــیما  ــاه سـ   نشـــد در آب غـــرق آن مـ
ـــاي نهانســـت    ـــري ج ــت را ب   فریبـ

ه    کـوه از جسـت و جـو شـاید بیــابیم     ـب
ــوه    چــو فرهــاد او روان شــد جانــب ک

ـنگ مـی       زد چو پاي خویش سـر بـر س
 

 رگس را و خبر یافتن از سیتادیدن رام جتایو ک

ــه ــان کـــوهی  ـب   ناگـــه رفـــت در دامـ
ــر    ــرق و تی ــر و بی ــت چت ــته یاف   شکس

ــره  ــراوان قطـ ــازه       ـف ــون تـ ــاي خـ   هـ
ــون   ــرق و خـ ــالح و بیـ ــرادر را سـ   ـب

  تــو فــاش بگفتــا ظــن خــود گفــتم بــه 
ه بهـر مهـر جنـگ اسـت      به   دیوان گرـن

ــش   ــخن نزدیـــک راهـ ــاي سـ   در اثنـ
ـدیش     ــم اـن ــین شــد در دل رام غ   یق

  !نـــک زد کـــاي رام لچمـــنو بایجتـــا
ــه   ــردم مــن ب ــد نک ـیتا یقــین دان ب   سـ

ـتان عجـب گـردون شـکوهی     به   کوهس
  کمانی نیـز چـون قـوس آسـمان گیـر     

  غــازه عقیقــی گشــته ســنگ از وي بــه
ــرون    ــد بی ــده ران ــون ز دی ــده، خ   بدی
ز بهـر آن بـت کـرده پرخـاش       دو دیو ا
گ اســت؟     اقوت رـن ـین ـی   چـرا روي زم

ـه  ــرگس افتــاده نگـــاهش    ـب   خــون ک
  ۀ خـویش که کرگس کرده او را طعمـ 

ـــــد دشـــــمن  ـــرا در دل مپنداری   مـ
ــو لنکـــا   کـــه او را بـــرده ده ســـر دـی
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ــر     ــا دی ــته ت ــاران خس ــد ی ــاي عه   وف
ــه ــاد دادم  ـب ــان بـــر ـب   دلســـوزیت جـ
ـه  ــدگی گشـــتم نگهـــدار ـب   حـــالی زـن

  جتـــایو را شناســـا گشـــته برخاســـت
ــان    ــم زار و گری ــا ه ــر دو ب ــانی ه   زم

ــه ــرین  ب ــدش آف ــا داد برجنــگ   عه   ه
  چــون نگــریم: زاري گفــت کـرگس       هبـ 

ــر   ز به ــن ا ــاره   م ــاره پ ــتم پ ــو گش   ت
ـین بخـت     ا چن   چه باید کرد خـود گوـی
ــاز  ـــ ـیتا ز آغ ـــ ــدیث راون و سـ ـــ   ح
اش    دگر آن کشته گفت این راز دل ـف

ه  ن نهـال اســت  چشـمم هـر پـر زر    ـب   ـی
ــر ســر آمــد     بــزن آتــش کــه عمــرم ب

ــه ــن  ـب ــفا کـ   فعـــل آتشـــم دل را صـ
ــا ــ ــان و رام زد وايیجتــ ــــ   و داد ج

ــ ت آتــش افــروزشــد آخــر چــون محب  
امش ریخـت آ   به ـ ـن   جگـر تـاب   ش آنب

ــداز     چــو شــهباز اجــل شــد چنگــل ان
 

ــا چنــان شــیر    بســی جنــگ آزمــودم ب
ــه مــی   ــدین روزي ک ــادم  ب ــی فت   بین

ــار   ــی ک ــد از کس ــتن نیای   پــس از کش
  صد شرمندگی زو معـذرت خواسـت   به

ــه ــان   ـب ـتند برـی ــدگر گشــ ــال یکـ   حـ
ـــگ    ــو نیرن ـیدش ز مکـــر دـی ــ   بپرس
  چو زخم از بخت بد، خون چون نگریم

ـتی چـه چـاره؟   تو ب   ر من بدگمان گش
ــخت   ـین س ــمان دور و زمـ ــا آس   دریغ
  همــه خــاطر نشــانش ســاخت دمســاز
ــاش   ــدمم ب ــد یک ــدنم ش ــان کن   دم ج
  چنین در کرگسان در مرگ فال اسـت 

ــد   ز د ــر آم ــان ب ــافی ج ــم، ص   رد جس
ــک دم، حاجــت عمــري روا کــن  بــه   ی
  لچمــن گفــت هیــزم ســاز یکجــاي  بــه

  تنش را چون دل خود سوخت دمسوز
ـاران بــاز چــون آب    روان شــد آب    ـب

ــه   زاغ افغـــان نیامـــد مـــرغ جانبـــاز ـب
 

 دیدن رام نقش پاي راون و نقش پاي سیتا را

ــاي ده ســـر   در آن نزدیـــک نقـــش ـپ
ــد از دور    ــایش دـی ــش پـ ــب نقـ   قرـی
ــري رو  ــ ــاجراي آن پـ ــ ـــــامی مـ   تم
ــر ســـرو طنـــاز    ز عـــین بیخـــودي ـب
  که اي پر کـار و عاشـق کـش بیـا زود    
ـــانی    ــاي نهـ ــ ـتنم ج ــ ــراي کشـ ـ   ـب

  

ــوده رام دل خــــ  ــ ــرادر نم ــ   ون را ب
اي آن حـور      به   چشـم خـویش نقـش ـپ

ــــا     ـــول جت ــا ق ــت ـب ـــق یاـف   ویمواف
ــاز    ــرد آغـ ــی کـ ــز حرفـ ــاب آمیـ   عتـ
ــود     ــود س ــدانت ب ــه چن ــن ن ــان م   زی
ردم زان کـه جـانی     بیا اي جان کـه مـ  
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ــا   ــگ کــف پ   يدریغــا کــین چنــین رن
ــدي؟    گنــاه از مــردم چشــمم چــه دی

  گفـت  جان ریش مـی  چو من گریان به
ــاي     ــف پ ــش ک ــر نق ــد ب ــین مالی   جب
ــم    ــاي داغـ ـتۀ گلهـ ــ ــن آن گلدس   مـ
اس      ـین ـی   ندانم کس چـه سـازد بـا چن
ــون نبـــارد      ـش خ ــر آـت ــر ب ــاب ت   کب
ـــه شــــد دل  ــۀ پرواـن ــ ــارت خان ــ   زی
ــاریم  ــرب دو ی ــه هــم مش   مــن و پروان

ــل دا ــگ ــهغ ــام   ی ب ــم ناک ــت آری   دس
  چوگـل پـروردن از غــم پیشـۀ ماســت   
ـتم    ــ ــود برشکس ــتی خـ ــار مسـ   خمـ

ــه ــت   ب ــتن رف ــان از خویش   زاري آنچن
  ا زده چـاك چو جیب خـور، گریبـان ر  

ــدایت  ــانم فــ ــ ــایی اي دل و ج   کجــ
ــه ــوز   ب ــد آم ـتم ب ــو گشـ ــل ت   ذوق وص

ــر دامــان عصــمت  ــم کــز تــو ب   مــن آن
ر جـا اگـر جـان در گـداز اسـت         بود ـب

  بــاران گشــت مــدهوش چنـین خونابــه 

ــتی واي   ــن داشـ ــدة مـ ز دیـ ــغ ا   درـی
ــدي    ــمم گزی ــر چش ــاك راه ب ــه خ   ک

  گفـت  سب حال خویش میسرودي ح
ــدايآزمــین را کــرده پــی    ن انجــم ان

  ســوزد نسـیم از کشــت بــاغم  کـه مــی 
ــاران المـــاس  ز مـ ــم پـــر ا   گـــل داغـ
ـه آرد     ــوز دل مــن گرـی ــه بهــر س   ک
ن خـرمن گـل      ش شـعله زد زـی   که آـت
ــاریم     ــها بک ــان تخــم آتش ــه در ج   ک
ــام   ــوش وفــا ن ــد زو گــالب خ   کــه مان

  فـــا در دل گـــالب شیشـــۀ ماســـت و
ـــه  ــــتی، دیواـن ـــامِ نیس ــــتم ز ج   مس

ز بـدن رفـت       که گویی مـرغ روحـش ا
ر خـاك    1چو صوفی در سـماع    افتـاد ـب

ــت     ــاك پاـی ــداي خ ــان ف   هــزاران ج
  مـــرا تـــاب جـــدایی نیســـت امـــروز 
ــرت   ــل غیــ ــایۀ جبریــ ــرم از ســ ـ   ـب
ر تــو دسـت ابلیسـی دراز اســت       کـه ـب
  زبانش دوسـت گویـان مانـد خـاموش    

                                                   
با شعر حالت وجد و سماع در صوفیان، غالباً. تصوف استاي عملی مسلک یکی از برنامه: سماع  .1
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ــرادر    ــو ـب ــر زانـ ــت بـ ــرش بگرفـ   سـ
  ز مســـتیهاي عشـــق آن گـــل انـــدام

 

ـه  ــش زد گـــالب اشـــک پـــرور ـب   روـی
ــه ــا     ب ــا ش ــبح ت ــاده ص ــی فت   مبیهوش

 
  ماه را و پنداشتن سیتا و مخاطب کردن او دیدن رام

ه      خـود لختـی شـبانگاه    چو بـاز آمـد ـب
ــابه ــ ــتان را  مشـ ـــ ــد روي دلس ــ   دیـ

ـام شـوقش دل شـد      از دسـت  ز بس کز ج
ــو برآشـــفت    1چـــو دیوانـــه ز مـــاه ـن

ــت از دوش    ــدم روی ــودي ندی ــا ب   کج
ــزون   ــه اف ــد گری ــز درد دل ش   بســا ک

  لچمــن فــرض شــد تیمــار خــواري  بــه
ر نیس هکه اي لب تشن   ت موجـود آب ا

ــد اســـت     مــراد دل کـــه گــنج ناپدـی
  مکـن یکبــار دســت و پــاي خــود گــم 
ــا را سرشــتند     نــه ازهــر غــم همــی م
  شناسد لـذت غـم هـر کـه مـرد اسـت      
ــر آه     ــرد از جگ ـر ک ــوابش داد و ـب   ج

ــ مــن  کــه بــا ــوانیا همرهــی کــن ت   ت
  کـارم  ت گـر شـوي یکـدل بـه    و همـ چ

  سخن گفت و کمر بسـت و روان شـد  
 

ــاه   ــر رخ م ــر خــون ب   فکنــده چشــم پ
ــاه آســــمان را   ـنم پنداشــــت مـ ــ   ص
  زمین تا آسمان نشناخت چـون مسـت  

ــه ــرده مــی  ب ــارده رو ک ــاه چ ــت م   گف
ــوش    ــون در آغ ــم اکن ــر کش ــا ب ــا ت   بی
ــون    ــمۀ خ ــد چش ــر آم ــم ب ــوه غ   ز ک

ــق را بیمـــــار ــ ــــریض عشـ   داري مـ
ــه  ــی بــردن ب ــود تــوان از صــبر پ   مقص

  یقین دان صـبر قفلـش را کلیـد اسـت    
ــی  ــرین ب ــن تب  ب ــود ک ــاقتی خ ــمط   س

ــه ــاك آدم او ـب ــتند خـ ــه کشـ   ل دانـ
  که مردانه رود هر جـا کـه درد اسـت   

  جسـت و جـوي آن مـاه    میان بسته به
ــانی    ــا نمــ ــرا تنهــ ــد مــ ــ ــرا بای ـ   ـت
ــارم    ه یـ ــرا ــین همـ ــود روزي یقـ   شـ

  جست و جـوي جـان شـد    تن مرده به
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  روان شدن رام خبر گرفتن سیتا را
 کیندها دیو و یافتن خبر سیتا و مالقات شدن با

ــدم زد   ــحرا ق ــد در ص ــو روزي چن   چ
  نیـــده دیـــو پیـــدا شـــد بالجـــوش ک
ر ز مقـدار     به زون ـت   جسم چون غـم اـف

  چه جانداري قوي هیکل چـو سـیمرغ  
ــه ــگ   ب ــرد آهن ــدل ک ــوي آن دو بی   س

ــایه  ــدي ســـ ــ ــال را        فکنـ ــ   اش دام بـ
ـــالي ناگهــــانی ــد آن ـب ــ ــــو دیدن   چ
ــرد  ــی تـــدبیر دفعـــش آن نکـــو مـ   ـپ
ر جنـگ سـرگرم      که اي لچمن مشو ـب
ــار    ــد ک ــلح اوفت ــا ص ــه ب ــی گرن   ز نرم

ــو   قــدم در ــا دی ــت ب ــد وگف ــیش مان   پ
ــو  ــچـ ــهخـ ــاویز  ار ره بـ ــانم میـ   دامـ

  بگفت اي ساده لـوح بخـت در خـواب   
  خالص از من عجب کاریسـت مشـکل  
ـیاد   ــ ــر مـــرغ ص ــم آورد بـ ــر رحـ   اگـ
  چو لچمن دیـد کـار از صـلح بگذشـت    

ـه  ـنگش متفــ   ـب ــا بـــرادر   قجـ ــد ب   ش
ــن     ــم رام و لچم ـا ه ـید ـب ــا کوشـ   بس
ا شـیر       دگر ره حمله کـرد آن شـرزه ـب

ــه ــا در فکندنـــد تیـــغ تیـــزش از ـب   ـپ
ــوار  ــت خونخ ــان دادن آن عفری   دم ج
ــت   ــر مــن نهــان نیس ــو ب   بزرگیهــاي ت

  

ـــه ــم زد ـب ــ ــــالم عل ــۀ ع ــ   ناگــــه فتن
ــوان تـــر ز ابـــر آســـمان پـــوش    غرـی
ــر شـــکل جانـــدار    نمـــوده از هـــوا ـب
  که صد سیمرغ کردي طعمه چون مرغ
ــنگ    ــایش دو فرسـ ــایۀ پـ ــاده سـ   فتـ
ــا را  ــرو بــــردي پلنــــگ و اژدهــ ـ   ـف
ــدگانی   ز زنـ ــت ا ــتند دسـ ــرو هشـ   ـف

ــرادر مشــورت کــرد    ن ـا ب ــتین ـب   خس
و ــرو ا ــرم    ب ــدو ن ــا ع ــو ب ــخن گ   ل س

ــختی  ــار  همــه اســباب س   1هاســت طی
ــو    ــن شــیوة ری ــوا در گــذر زی ــه دی   ک
ــز   ــیش دارم غیــرت انگی ــاري پ ــه ک   ک

ز را بـه   قصـاب؟  چه جاي گفت و گو بـ  
ــل     ــم فروه ــز حلق ــه ک ــو اي لقم   مگ
ـــــاد ـــــر ب ــــدنهاش ب   رود دام و فکنـ

  کین خصم هم چون بخـت برگشـت   به
ــردنش   ــدف کـ ــر در هـ ــر جگـ   از تیـ

ــه  ــارگر تیـــري بـ ــمن نیامـــد کـ   دشـ
ــه    ــاق او ب ــر دو س ــده ه ــیر بری   شمش

د   خاك و خـون بـه   به   صـحرا در فکندـن
ــو کـــار    تواضـــع کـــرد کـــاي رام نکـ

  اخالق تو یک تـن در جهـان نیسـت    به
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ــــته رنجانیــــدم امــــروز  ــرا دانس ـ   ـت
ــود    ــر ب ــار دگ ــن ک ــمن ای ــرا در ض   م
ــاز     ــخن ب ــن س ــی زی ــر مالل ــد گ   نیای

ــد   ــوم اي فرخنـ ــدانی دیـ ــادـن   ه بنیـ
ــود رشـــک زهـــره و مـــاه   جمـــالم ـب

ــه ــد بــه   ب ــدان را  شــکل ب ــبها زاه   ش
ــه ــر   ب ــدي ب ــه زاه ــناگ ــردم ــا ک   ن دع

ـتم   ــا در گذشــ ــوش منظریهـ   ازان خـ
ــــت    ـتۀ تخ ـــو اي شایســ ـــال ت   ز اقب
ــان    ــکر و احس ــر ش ــو به ــا ت ــویم ب   بگ
ــت   ــر جــا از کثاف ــم نیســت ب   چــو عقل

ــ  س از خل   ســر بــاز ردم بــهکـ بــدن  عـپ
ــه ــت    ب ــش افروخ ــن آت ــر رام لچم   ام

ـري   ــگشــت و ز آ ـپ ــده ـت ـر پرـی   ش ـب
ـین اسـت     که اکنون مصلحت با تو هم

ین کوه رکه مونک است پر نـور که زر  
ــون 1ن فرمــــانروا ســــگریوآدر ــ   میم

  نه میمون نوعی از حیـوان صحراسـت  
ــه ـتی   ـب ــ ــی دارد درس ــم و زیرکـ   فهـ

ــوز   چشـــیدم لـــذت زخـــم جگـــر سـ
  مقصــود رسـیدم خــود ز ســعی تــو بــه 

ــاز      ــویم ســر گذشــت خــود ز آغ   بگ
ــه ــزاد ـب   اصـــل و نســـل بودســـتم پرـی

ز بـــراي خنـــده گـــه گـــاه  ـیکن ا   و ـل
ــو طفـــالن عابـــدان   ــاندم چـ   رابترسـ

ــی   ــو ب ــا ک ــد دع ــت ش ــرد  اجاب ــا ک   ری
ـتم  2برین صورت که دیدي مسـخ    گش

ــر بخـــت     ــالم اختـ ز وبـ ــد ا ــر آمـ   ـب
  سـخن کــز وي شـود دشــوارت آســان  
ــت    ــد لطاـف ــه بـــاز آی ـزن آتـــش ک   ـب
ـه گــویم بـــا تــو ایـــن راز      خردمنداـن
ــوخت  ــو را سـ ــردة آن دیـ ــود مـ   وجـ
  سـخن گفـت و دگـر چشـمش ندیــده    
ــت   ــاال چنـــین اسـ ــالم بـ ــر از عـ   خبـ

ـــم دامــــ عــــواع ن ــورز اـن ــ   انش معم
ــون    ــتن اکنـ ــدو پیوسـ ــد بـ ــرا باـی   ـت

ــه ــت   ب ــان صحراس ــام او انس ــدي ن   هن
ــرو ـتی   ب ــت چــاالکی و چسـ   خــتم اس
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ــان    ــی ش ــر یک ــارد ب ــر ب ــد تی ــر ص   اگ
ــطرنج     ــد ش ــه بازیدن ــون ک ــا میم   بس

ــی   ــند ب ــه نوش ــن آب  ز چ ــو و رس   دل
ــه ــدبی ب ــد  ت ــون نمای ــه آن میم   ري ک

ام میمـون      به   گوشـش چـون درآمـد ـن
  دلــش را رهبــري شــد ســوي مقصــود
ــام     ــره فرج ــت تی ــود ز بخ ــب نب   عج

 

  چســت و چــابکی رد ســازد آســان  بــه
ــه ــط رنـــج  ـب ــته از شـ ــایی گذشـ   دانـ

ــاب    نکـــو تـــدبیريِ ایـــن جمـــع درـی
ــــه ــــته ب ــــاید در بس ــــت در گش   روی

ال خـود را یافـت میمـون        ز میمـون ـف
ــود    ــوه موع ــوي ک ــت س ـتابان گش   شـ

ــار مــردم بـــا دد و دام   کــه اف    تــد ک
 

 در بیان احوال سیتا

ــو ــد    زز س ــخن ران ـبعم س ــا طـ   رام ت
ــانم اکنــون     ـنم جنب ــر صـ ــب از ذک   ل

ه    شــهر زر چــو رفــت آن ســیم پیکــر ـب
رداز      به ه ـپ ش اشـک خـون گلگوـن   روـی

  تنی چون مـوي چنـگ از زیـر و زاري   
ز نحیفـــی   هـــالل آســـا شـــده بـــدر ا
ـتی       هر اشـکی کـان ز مژگـانش شکس

ــاهی نــ   ــاه م ــیمن گ ــنگنش   رگس ش
ه  ـیم خـواب از دل دو لختـی     ـب   چشـم ن

ـتی    ندانم شب به   چشـمش چـون گذش
ز بـرگ پـان سـرخ       دهان غنچه سـان ا
اره بـر فـرق      نه سرخی داشت آن مه ـپ
ــوبی   ــگ طـ ــائی رـن ــاي حنـ   کـــف ـپ
ــۀ درد     ــیدي نال ــبوحی چــون کش   ص
ـتی    ــ ــرد گش ــش سـ ــش ز آهـ   درِ آـت

  طاقـت شـدي ز افغـان و زاري    چو بـی 
  که رسم است اینکه روز محنت و غـم 

  

ــاند  ــه آتـــش افشـ   زبـــانم چـــون زباـن
ــون    ــمۀ خ ــایم چش ــارا گش ــه از خ   ک
ــۀ زر  ــر گوـن ــیر غـــم بـ   شـــد از اکسـ

ـیه روزي بــه    چشـمش ســرمه انــداز  س
ــراري    ــرق از بیق ــبض ب ــون ن ــی چ   ول
  سـراپا چشــم خـود گشــت از ضــعیفی  

  اي از لعـــل بســـتی       زمـــین را تکمـــه
ــــگ ــــینۀ تن   شبســــتان ســــمندر س
ــی     ــور بخت ــک ش ـته اش ــا گشـ   نمکس

  ق در خون نشستیکه روزش چون شف
  چو زخم از خوردن خونها دهان سـرخ 
ــرق     ــارکش بـ ــر ـت ــال بـ ــر بـ   زده ابـ

ــش در افتـــاده بـــه  ـیخ آـت   طـــوبی ز ـب
ــرد  ــب خورشـــید بســـتی از دم سـ   ـت
ـتی    ــیمش زرد گشـ ــرخ از نس ــل س   گ
ــاري   ــه ـی ــتی در نالـ ــور خواسـ   ز زیـ
ــاتم  ــه گـــر بـــا اهـــل مـ ــد نوحـ   مؤـی
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ــس را   ــرده خ ــان ک ــاب روي رخش   نق
ــاه  هفکنــد از ســای ــو قآن م ــب پ شص  

ـــه  ـیدي ب ــ ــال رو را  تراش ــاخن خـ   نـ
ه    ب ـب دي ـل دان  ز بس حسرت گزـی   دـن

ــار    ز زلـــف عنبـــرین مانـــده دل افگـ
ــه ـته    ب ــا نشسـ ــو دل تنه ــم چ ــنج غ   ک
ـه  ــرده      ـب ـیون ســاز ک ـزم شـ   مــاتم ـب

ر وز مــژه المــاس مــی  ســفت ز لــب د  
ـر دوش    ــان دوش ـب ــا ج ــال رام ب   خی
ــاب     ــر ت ــب را در جگ ـنه ل ــد تشـ   فزای

  خون صـد بـار غلطـم    تو در دل من به
  ایــن حســرت از جــانم فرامــوش مبــاد

ــز خوابســت    ــر و آن نی ــت حاض   خیال
ــو میمــونم خیـــال خــام در ســـر      چ

ــی ــو ب ــ  چ ــد حب ــی نباش ــارشکرم   ه ک
  کـوزه گـر کنـی صـد کشـت شـبنم       به

ـین دانــم کـه هســتی در دل ریــش     یق
ــت  ــۀ تسـ ــم ویراـن ــو گنجـــی و دـل   ـت
ــتان را      ــن دوس ــان ک ـازه ج ــا و ـت   بی

ــه ــاش    ب ــنا ب ــان آش ــا ج ــه ب ــن بیگان   ت
ــزن دســـتی کـــه در  ــا فتـــادمـب   درـی

ــت کــــارم   ــــو دهقانسـ ــت چ   بهاراـن
ــانی   ــو میــرم ســود نبــود تشــنه ج   چ
ــم    ــفته رای ــس آش ــه ب ــتم ک ــط گف   غل

ــانده نفــــس را  ــ ــه پوش ــ ــاس نال ــ   لب
ــه   ــی حل ــین را زعفران ـر دوش  1زم   ـب

ــی ــو را خراشـــیدي دل و مـ ــد مـ   کنـ
ــه بــی ــب نخنــدان او خســته  ک ــادا ل   ب

ــار  ــونگر خســتۀ م   چــو در مشــتی فس
ـته    ــق بســ ــر خلـ ــدن بـ ــد شـ   درِ آمـ
ــرده    ــد آواز کــ ــ ــم بلن ــ ــرود غ ــ   س

ــه ــه  ب ــی ب ــی  دلتنگ ــاس م ــت داغ ی   گف
  حسـرت جـان دهـم بـر بـاد آغـوش       به

  چو عکـس خـویش بینـد غـرق در آب    
ــم     ــار غلط ــر خ ـتر و ب ــدر بسـ ــل ان   گ

وش  که می در ساغر و خون می   کنم ـن
ــت   ــ ــتم آب و سرابس ــط پنداشــ ــ   غل

ــ کـــه ه را پنـــدارد اخگـــردر وي حبـ  
ـــ  ــرزد حب ـــ        هنیـ ــد حب   ه زارشاي صـ

ــان لـــب نـــم    نگـــردد تشـــنه را دامـ
  ولی چون مـن درآیـم در دل خـویش   
ــت     ــۀ تس ــر خان ــه آخ ــش ک ــزن آت   م
ــتان را  ـــ ــادابیی ده بوس ـــ ــو ش ــ   ز ـن

اش  ! مرا باش، اي سـرت گـردم     مـرا ـب
ــاد دادم    نــه آن گــاهی کــه جــان بــر ب

  نـت نــدارم چـو کشــتم خشـک شــد م  
ــوی ــ ـــدگانی ندم بــــهکــــه ش   آب زـن

ــایم    ــد بق ــان، همــین باش ــاقی م ــو ب   ت
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ــ   ــد ز دس ــن کــاري نمــی آی   متجــز ای
ــد   ــکر خن ــل ش   کــیم مــن دور زان لع
ــی     ــیچ روی ــون از ه ــان کن ــدارد ج   ن
  جـوانمردي کـه شـد محبـوس نــاکس    
ــردي   ــام یـــار ـب ــه ـن   زبـــانش گـــر نـ
ــاري   ــه ب ــب خوناب ــان برل ــن ج ــو م   چ

ه خــود بــو    د آنکــه بهــر یــار دلــریشـن
ــروز    ــاخی آن دل اف ــته ک ــا را گش   وف
  دو چشــم نــیم خــواب از گریــه بیمــار
ـیراب   ــت سـ ــده از خوابس ــر دی ــه آخ   ن
ــار    ــرو ک ــواب دزدان را س ــود در خ   ب

ــه ــال   ن ــه ح ــا اندوخت ــق از کیمی   عش
ــل    ــب نع ــاده روز و ش ــش برنه ــر آت   ب

  جان خوش کرده کیش آتش پرستی به
ــرورد    عجــب کــان دل کبــاب شــعله پ

  داغ حسـن خوشـنود   ن شد بهجگر خو
  مـه شـد کـاهش آمـوز     گهی مهوش به

  چه حیرانی کـه هـر جـا عشـق زد راه    
ـته   ــر دو شکسـ ــش ه ــگ رخ   دل و رن

ــه  ــه ب ــو دیوان ــش  چ ــوریده رای ــر ش   س
ــریش   ــان دل ــا ج ــدان شــده ب   دران زن

 

ــت مــی   ــت، خیال ــه جــاي ب ـتم ک   پرسـ
ز قنـد       مگس بودم کـه بیـرون گشـتم ا
ــی   ــ ــتن آرزوی ــه گشــ ـ ــز پرواـن   بجــ
ــس     ــد و ب ــت دان ــود غنیم ــالك خ   ه

ــردي  بــه دنــدان خــود زبــان ببریــده م  
  عشــق از هســتی خــود شرمســاري بــه

ــویش  ــد از خـ ــاري ماـن ــا را یادگـ   وفـ
  صــنم ســوزپرســتش گــاه چــون دیــر 

ــار  ــوان نـــو گرفتـ   حـــزین چـــون آهـ
  چرا شد چشم پر خون دشـمن خـواب  
  غمش دزدیده خـواب از چشـم بیـدار   
ـیم خلخـال    اي او زر س   که گشت از ـپ

  گوش از تاب دل گـوهر شـدي لعـل    به
ــه   خــویش آتــش پرســتی کــه آمــوزد ب

  ز آتـــش چـــون بـــرآوردي دم ســـرد
ــه ــود    ب ــاس بگش ــرهم الم ــش م   زخم

روز    ـید آتـش اـف   گهی ماهی چو خورش
  شــود مــاه، آتشــین خورشــید جانکــاه 
ــدر شکســـتن عهـــد بســـته    بهـــم اـن
ــایش  ــر ـپ ــف ســـیه، زنجیـ   شـــده زـل
ــیش   ـ ــر ـب ــاي دگــ ـــی از بالهــ   بالـی

 
 جاي دادن راون سیتا را در باغ اسلوك بن

ــد     ــوکی چن ــري زن دی ــر پ ــل ب   موک
ــزاوار  ــتر نبـــود سـ ــن بیشـ   ســـتم زـی
ران    همــاي هــم قفــس بــا جیفــه خــوا

  

  ســـتم رأي و ســـتمکار و ســـتم بنـــد
ــ  ــار کــه طفــل م ــه کفت   رده مــادر، دای

  چو گنجی هـم قفـس بـا تیـره مـاران     
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ــوزآوزان بـــدتر کز   نهـــا آن جگـــر سـ
ام      که هست   او صاحب اقبال و خوش ـن

بِ تـاج شـاهی اسـت       سرش با فر و زـی
ــود زان  ــوتغــرض آن ب   زویــز و زان ری

ر افســوس کــز دســتان و تلبــیس    هــزا
ــف کـــرده مـــی   گفتنـــد گهگـــاه تکـل

ــوش    ــه در گ ــا پنب ــري زان گفتگوه   پ
  چنــان گــوش دلــش مشــتاق ســیماب

اخن بلکـه جـان نیـز     زمین کندي به   ـن
ــم    ــاخته گ ـتن را س ــرت خویشـ   ز حی

ت طـاق شـد مـه را بـه        یکبـار  چو طاـق
ــه   مـــردن دل نهـــاده، کـــام ناکـــام  ـب

ــت آگــاه   ــد ز حــال آن ب ــو راون ش   چ
ــوار  ــري، عفریــت خونخ   ز عشــق آن پ
ــاز  ـ ــتۀ ـن ــ ـــیِ تســــکین آن گلدس   ـپ
ـتی   ــراط مسـ ــدر ز اف ــن ق ــت ای   ندانس

ــرش در  ــاغ جنّـــ گـ ــاگزینیبـ   ت جـ
  ن بـاغی کـه بـود اسـلوك بـن نــام     آدر

ــامرانی   ــ ــاط و کـ ــ ــباب نشـ ـــ   ز اس
ر بــاد        مگـر کـز عشـق عقلــش رفتـه ـب
ــون آن بستانســـرا زنـــدان او شـــد    چ
ــمین در گلســتان  ــت تض   بهشــتی گش
  ز روي بلـــبالن شـــرمنده شـــد گـــل

  گفـت زان نخـل گـل آگنـد     چمن مـی 
  

ـــ ــــنیدي قصـ ــب و روزش ــ   ۀ راون ش
ــو دارد از    ــده نیکــ ران بنــ ــزا   رامهــ

ه مـاهی اسـت    ز مه تاـب   روان فرمانش ا
ـو     ــلِ دـی ــور را دل مای ــردد ح ــه گ   ک

ــی مــی  ــر آدم   جســت ابلــیس شــرف ب
ــود مـــاه    ــا همخوابـــۀ راون ش   کــه ت

  حیرت سـر فـرو، گریـان و خـاموش     به
  کـه چشــم کبــک بــر رخســار مهتــاب 

ــه  ــدي ب ــان دی ــز  نه ــمان نی ــوي آس   س
  ــه در تب ــه و گـ ــی در گریـ ــمگهـ   سـ

ــــۀ زار ــ ــــم دل نال ز غــ ـــــرآورد ا   ـب
ــران  ز لـــب بـــام ـب ــا بیفتـــد ا   شـــد ـت

ــه ــابی مـــاه  ـب ــد زان بیتـ   حیـــرت ماـن
  گلــزار چـو ابـري بــود خـون بــاران بـه    

ــه ــودنش ســاز   ب ــاي ب ــرد ج   گلشــن ک
ــا   ــی ک ـر شکســـتی نگل ــبن ـب   را ز گـل

ــــرده  ــز نبینــــی     بجـــز پژم   اش هرگـ
ــاي آرام  ـــ ــمن را داد راون جـ ــــ   س

ــی    مه ــه دان ز آنچ ـیش ا ــت ـب ــا داش   ی
ــملی  ــرغ بس ــه م ــی  1ک ــه م   داد را دان
ــگ و   ز رن ــن ا ــد چم ــران او ش ــو حی   ب

  در آمــــد شــــبچراغی در شبســــتان
ــر ز بلبــل    بــران گــل گشــت عاشــق ت

  طــوبی گشــت پیونــد کـه ســرو مــا بـه  
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  ١٤١ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  نهـــاالن چمـــن زان شـــمع گلشـــن 
ــاب   ــاه جهانتـ ــس آن مـ ــود از عکـ   ـب

ــآدر ــدود   ن جنّ ــم ان ــورِ غ ــرا ح   ت س
ــتان را  ــدود کــــرده بوســ ــ ــار ان ــ   به
ــر دم ــازه او پژمـــرده هـ   چمـــن زو ـت

  نچنان کاندر قفس مـرغ خـوش الحـا   
  جـان بـود   چنان جان جهان کز غم بـه 

ــو نخ  ــاد  جیــ چ   ري کــه او در دام افت
ــروز    گــدازان همچــو شــمع محفــل اف

ــري    ــان آن پـ ــوز جـ ــویم سـ   وش      نگـ
  زیسـت  جان کندن گران بیمـار مـی   به
  

ــن   ــلِ وادي ایمـ ــرده ز نخـ ــرو ـب   1گـ
ـــۀ آب    ــب حوض ــاه نخشـ ــال چـ   مثـ
ف داغ و غـرق خـون بـود        چو اللـه وـق
ــزان را  ــم خــ ــ ــرهم ره و رس ـ   زده ـب

ــم   گ ــد درِ غ ــل ص ــر دل از گ ــاده ب   ش
ــ ــه وازو خوش ـق و او ب ــدان  قت خـل   زن

ــخـــزان خـــود، ب ــودهـ   ار دیگـــران ـب
ـیاد     ــود انــدر مــاتم و زو عیــد صـ   خ
ن سـوز      جهان زو روشن و او جملـه ـت
ــش     ــان آت ــود طوف ــم زو ش ــه ترس   ک

ــه ــی   ب ــار م ــال ی ــکین خی ــت تس   زیس
  

 آمدن رام در کوه رك مونک

ـین  چو در رك   مونک کوه آن کوه تمک
ــ  ــی دـی ــوه  فراشـ ــن کـ ــدر دامـ   د انـ

ــود    ــین ب ــگ آن زم ــه نن ــم و اندیش   غ
ــزار     ــود بیـ ــوایش بـ ــم هـ ــام غـ   ز ـن
ــه    ــوان را نمونـ ــاغ رضـ ــوادش ـب   سـ

  

ـین    ــیاح جهــان ـب ــو س ــر زد چ ــم ب   عل
ــدوه  ــوش از دل ان ــزان گشــتی فرام   ک
ـود     ـرین ـب ــردوس ـب ـزاي ف ــاط اـف   نش
ــار  ــر کـــافران بـ ــاید ارم ـب   کـــه نگشـ
ــــه گونــــه  ــا شــــکفته گون   درو گلهـ
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آنست  الطور ناراً قال الهله امکثوا انیفلما قضی موسی االجل و سار باهله آنس من جانب : است
واد االیمن فلما اَتیها نود. ناراً لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون ي من شاطی ال

یعنی ؛ 30و  29آیه  28سوره ( فی البقعۀ المبارکۀ من الشجرة ان یا موسی انی انااللّه رب العالمین
اهلش  به. پایان رسانید با اهلش روانه شد و از سوي طور آتشی دید چون موسی آن مدت را به

آن براي شما بیاورم تا گرم  ازاي  بینم شاید خبري و یا شعله می درنگ کنید چه من آتشی: گفت
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م: شد اي موسی من خداوند پروردگار جهانیان



 ١٤٢/  سخۀ منظوم رامایانان

ــی د   ــد زن ــا عاب ــت ج ــددران گلگش   ی
ــه ــود  ـب ــق معتـــرف ـب ــدانیت حـ   وحـ

  چو گـل خنـدان و سـوري نـام آن زن    
ــافت  ــش دری ـدیش   یدل ــم اـن   در آن غ

ــا رام   ـرد و گفـــت ـب ــار حـــوض ـب   کن
ــ ــان ـب ــد در دل و جـ   غمـــی را       یفزاـی

  مشــو غمگــین کنــون در هجــر دلــدار
ــی ســـگریو میمـــون تیـــز بشـــتاب   ـپ
ــو را   ــت و ج ــانی جس ــن زم ــف ک   توق

ــه ــر او   ـب ــواب حاضـ ــرت زان جـ   حیـ
ــخن معقـــول  ــد در خـــاطر رام  س   ش

 

ــاغ خــدایی گــل همــی چیــد     کــزان ب
ـود      ــف ـب ــوض پنهــان معتک ــار ح   کن

ه  1شکفته چون گـل سـوري     گلشـن  ـب
ــوه در پـــیش  ــاده میـ ــیافت را نهـ   ضـ
ــام   ــا بیاشـ ــده آب مـ ــه اي غمدیـ   کـ
ــاتمی را   ــد مـ ــور بخشـ ــاط و سـ   نشـ
ــار    ــن ک ــدبیر ای ــده ت ــک آم ــه نزدی   ک
ــرین آب    کــه او هــم گــه گهــی آیــد ب

ــز او     ــواهی نی ــت خ ــا یاف ــم اینج   راه
ــاطر او   ــت راز خـ ــون دریافـ ــه چـ   کـ
ــرد آرام    دران گـــل بـــوم چنـــدي کـ

 
  آمدن فصل بهار

ز روزگـاران    چو یک   چنـدي گذشـت ا
ــرِ بهــــاري  ــ ــــوا اب ــر ه ـ ــــم زد ـب   عل
ــر ســـر شـــاخ   شـــکوفه تـــاج زر زد ـب
ــز    ــل آمیـ ــواي بلبـ ــا نـ ــس گلهـ   ز ـب
  عـــروس غنچـــه خـــورده بـــادة بـــاد 
ــاز   ــیِ ن ـتند از م   درختــان مســت گشـ

  گــل 2فیدیــد چــون مســتو          صــبا مــی
ــاقی     ــاله بـ ــس یکسـ ــرون آورد پـ   ـب
  مگــر معشــوق گــل عاشــق مزاجســت
ــوي   ــت آب در جـ ــن را از لطافـ   چمـ

  

ــاران    ــو بهـ ــکفتن ـن ــد در شـ   در آمـ
ــه ــه و گـــل کـــرد زاري ـب   عشـــق الـل

ــر غنچــه گســتاخ     نســیم صــبح شــد ب
ــاغ    ــی عشــق از ای ـز  3م   حســن لبرـی

ــاد  ــاب از روي بگش ــاب از دل، نق   حج
ـتیها چـــو مــی بـــار آورد بـــاز     ز مسـ

  عشــق از دفتــر گــل حســاب حســن و
ــاقی  ــه بـ   ز گـــل خنـــده ز بلبـــل نالـ

ی      عالجسـت  که چاك جیـب او بـس ـب
  ز شرم خویش گل را بر جبـین خـوي  
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ــور  1نگارســتان چــین   شــد هفــت کش
ــــبگیر  ــحر آورده ش ــ ــاد س ـ   گــــل ـب
ــزان   ــاد و خی ــیم افت ــر گــل نس   وزان ب
ـــن ـــدي هــــوا را بســــته آذـی   نمودـن
ــاموس    دریــده گــل ز مســتی جیــب ن

ـــص طاو ــاوهــــالك رـق ــ   ســــان رعن
  م از غنچــه بــوي مشــک تــر بــردنســی
ــه ــور    ـب ــرت حـ ــان غیـ ــوق لعبتـ   شـ

ده بگماشــت    دانم بــر چـه غنچــه دـی   ـن
ـــه  ران    ـب ـــدا ــــدوان نامـ ــم هن ــ   رس

  ازان چــون شــاهدان در جلــوه ســازي
  ز شــادي بســکه گشــته راحــت آگنــد 
ــام    ــاغر آش ــد س ــه ازو ش ــمال ار ن   ش
ــت    ــه جامس ــدانم از چ ــل ن ــراب گ   ش
ـتان مســت      ه تنهـا زو چمـن بـا گلس   ـن

ـتانه مـی    ـبا مس ن بــار           ص   رقصــد کـه اـی
ین شـد     ـیش جـیش ـب   بهاران عرض ج
ــاي  ــاده رو ج ــاران چینــی س   چــو عط

ــه ــوا زار   ب ــن ن ــري ای ــرده قم ــل ک   بلب
ـز       ــکر رـی ــل ش ــبالن بــر گ ـواي بل   ـن

  

ــور  ــ ـــرینش گشــــت زی   جمــــال آـف
ــه ــ ـــــا بـ   زنجیـــــر دوان اب روان و پ

ـه ریـــزان    ــر از هـــوا در داـن   دمــان اب
  جمـــال خـــویش برجســـته ریـــاحین

ــص طـــاو  ــبالن در رـق   سومغنـــی بـل
ــه   ــا ب ــون دم پ ــرد چ ــا نگــارین ک   گله

  غزال از اللـه بـرگ پـان همـی خـورد     
ــده زنبـــور    ــراپا مردمـــک گردـی   سـ
ــت  ــد تبســـم زان نگهداشـ   کـــه نتواـن
ــاران     ــن نوبه ــو کــرده حس ــن ن   چم

ــه ــازي   ب ــرده ب ــا ک ــوي گله ــگ و ب   رن
ــد     ــکر خن ــل ش ــان گ ــد در ده   نگنج

ــزان مــی  ــان و خی   زنــد گــام؟           چــرا افت
  مسـت که بویش مست کار خـاص و عا 

  فلک مست و زمین مست و زمان مست
ار     چمن را حسن و عشق آمد گـل و ـب
ر ارم صـد نکتـه چـین شـد        گلستان ـب
  ز خلق خـوش بهـر دل سـاخته جـاي    

ــد بــه کــه بــوي دوســت مــی  ــزار آی   گل
ــد  ــاز بارـب   در بـــزم پرویـــز 2چـــو سـ
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در داستان . اند نام نگارخانه خوانده تصاویر طرفه و نقش و نگار بدیع، و همان است که به
این شهرت از . نگارستان شهري پرنقش ونگار در سرحد چین معرفی شده است» هوش ربا دژ«

.اند آنجا پیدا شده که چینیان در انواع نقاشی و مخصوصاً مینیاتور از دیرباز مهارتی خاص داشته
رده و ک پرویز زندگی می نظیر و مخترع نثر مسجع که در عصر خسرو موسیقیدان بی: باربد  .2

هاي قابل تامل در موسیقی  آهنگهاي زیبا ي او بعد از صدها سال همچنان شنیدنی و جزو گوشه



 ١٤٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــر داشــت      ــۀ بلبــل اث ــر چــه نغم   اگ
د  مـی  1نـد زش گـل  تـ گر او بـر آ    خواـن

  الحـان پیشش جمله مرغـان خـوش    به
  

ــت     ــر داش ــوزي دگ ــوکال س ــواي ک   ن
  رانــد چـو هنـدو ایـن حـدیث بیـد مـی      

  2ز درس علــم موســیقی ســبق خــوان
  

ــه ــان دلتنـــگ  ـب ــر، خوـب   آهنـــگ جگـ
ــادي   ــرده منـ ــن کـ ــزارن در چمـ   هـ
ـــردگی چنــــد   ـــار آمــــد دال افس   به
  ز شــادي نــرگس بیمــار مســت اســت 
ــارش    ــت آب جویبـ ــی نیسـ ــر مـ   اگـ
ــافور    ـــزان آب کـ ـــوج ری ــاخ م   ز شـ

ــــندل  ـــالش نونهــــال ص ــــود نه   و ع
ــت   ــري زاري در و دش ــد پ   ز گلهــا ش

  وسـت سـر بـرزد دران حـال    دنه خط 
ــ  ــانی نام ــو م ــد   ۀچ ــرین ش ــش آف   نق

ــانی  ــ ــــــگ مــ ـــــان آذر و ارژن   3بتـ

ــگ   ــۀ چن ــر دم زخم   شکســته ســاز ه
ــادي  ـــگ شــ   کــــه رود آب زد گلباـن
  چو گل بشکفت این پژمردگـی چنـد؟  
  نه خود مست است کو هشیارمست است

ــی ــرا ب ــج خمــارش؟  چ   تشــنه شــد رن
ــور  ــان و انگ ــاده از بلس   چــو دهــن و ب
ـــدود    ــر اـن ـــرده عنبـ ــام روح ک   مشـ

ه      گلگشـت  چو جمع شاهدان بـا هـم ـب
ــال    ــۀ خ ــه دان ــبزي گرفت ــر س ــه س   ک
ــد     ــین ش ــر نگ ــد در زی ــن را خل   چم
ــتانی   ــ ــکلهاي بوس ــل زان شــ   خجــ
                                                                                                          

بنا بر بعضی از روایات . ایران است، از داستان زندگی وي اخبار چندانی در دست نیست
باربد، با رنگی پریده و  ؛بزندان افتاد »شیرویه« نگامی که خسرو پرویز بدست فرزندشتاریخی، ه

آمیز از  اي که خسرو در آنجا زندانی بود رفت و در برابر او آهنگی نوحه خانه دوه بار بهان
گردد و آتشی افروخته و  خانه برمی خواند و چهار انگشت خود را بریده و به هایش را می ساخته

سوزاند همه سازهایش را می

تفسیر تا اواخر عهد ساسانی زبان پهلوي شروع شد و تدوین این  فسیر اوستا است که بهت: زند  .1
چه نام مزدك بامدادان در بند (طول کشید  )م 490 -  351(مخصوصاً تا زمان مزدك معاصر قباد 

زند یا تفسیري که امروزه در دست داریم، تفسیري است از عهد . )وندیداد آمده 4از فصل  49
.ما رسیده است کلمه به 141000روي هم رفته از تفسیر پهلوي اوستایی، یعنی از زند . ساسانیان

.متعلم، دانش آموز: سبق خوان  .2
این اثر، دفتري از . مانی است  ترین کتاب عنوان مهم )Ardahang: ایرانی میانه به(» ارژنگ«  .3

هاي  هاي بسیار مهم آموزه ي شرحی مصور از جنبه هاي رنگی براي ارائه ها و پیکرنگاري نقاشی
.مانوي بود (dualistic)ثنوي 



  ١٤٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ـــه  ــان ـب ــ ـــه بســــا مرغ ــواع تراـن ــ   ان
ــتان   ـــزاران یوسفســ ــراهن هـ   ز پیــ
ــه    ـ ــاران جاوداـن ــرده بهــ ــ ــرو ب   گــ

ــه ــنگ    ب ــاهد و ش ــان ش ــازك بت   دم ن
ـــب غنچــــه چکیــــدي تب   ســــم از ـل

ــراز شـــاخ نـــرگس مانـــد ح    یـــرانـف
ــت   ز اس ــاي را ــر افش ــوش ب   بنفشــه گ
ــویش    لــب گــل فــال زن بــر بوســۀ خ
د       ز بس خود بـر شـکفتن دشـت جاوـی

  لــب داشــت مســتور ۀاگــر چــه غنچــ
ــه   ــان ب ــوا زانس ــام   ه ــاغر آش ــامِ س   ک

ــ ــ ـ ــۀ دل أز ـت ـــ ــوا و جذبـ ـــ   ثیر هـ
ـته   ــواي دل سرشــ ــز هـ ــوایش کـ   هـ
ــاد  ــادوگري بـ   ز نیرنگـــی کـــه زو جـ

ــه   افســـون از پـــی حیـــرت فزایـــی  ـب
ــه  ــا را ب ــک دم تماش ــی ی ــگ و دو ب   ت

ــــادابی ارزان    ـــر و ش ــــراوت واـف   ط
  آن عالم که عشرت هم قرین بود         خوش

ــادر    ــن مـ ــدر بطـ ــه انـ ــبیه نطفـ   شـ
ــانی   ـ ــحاب از مهرـب ــاحین را ســ ــ   ری
ــا را   ــو و نمـ ــاز شـــد نشـ ــر اعجـ   مگـ
ــان رام بیــدل    ــدان و گری ــان خن   جه

ــار    ــدر به ــراق ان ــم  اف ــد غ ــزون کن   ف
ـه ذوق آن کـــه بینــد جلـــوة گـــ     لـن

ــر دم روي   ــود هـ ــاهشمقابـــل ـب   مـ
  خیـال روي جانـان داشـت بـا خــویش    

ــزار  بــه ــل انــدامان گل   هــر یــک زان گ

ــقانه  ـــ ـــــیکن عاش ــان و ل ــ   غزلخواـن
ــدان   ــاي خنـ ــه از گلهـ ــرآرد غنچـ   ـب
ــه     ـ ـــار زماـن ـــزيِ کـ ــــگ آمیـ   ز رن

  صــد رنــگ مشعبدشــان نمودنــدي بــه
ــدي     ــر دمی ــکفته ب ــبن ش ز گل ــل ا   گ
  همـه تـن دیـده همچـون دیـده بانـان      
ر وي دراز اسـت    ان ـب   که سوسن را زـب
ــیش     ولیــک از شــرم بلبــل ســر فــرا پ

ــت   ــایه ز من ــل س ـید  گ ــاي خورشـ   ه
ــی    ــدا م ــه پی ــان بوس ــد از دور  نش   ش

  جــام کــه ســوي لــب شــتابد بــاده بــی
ــل    ــق ماـی ــر عشـ ـنگدل ـب ــانِ ســ   بتـ

ــواي مــی    ـته   دهــد فت   خــوردن فرشـ
ــاد حدرِ  ــل بگشـ ــر روي عقـ   یـــرت بـ

ــانی، ســـیمیایینمـــوده خـــوش ج   هـ
ــو    ـ ــالم ـن ــ ــل را در ع ــ ــده عق   فکنــ

ــکفتن بـــی  ــراوان  ش   حــد و بـــالش ـف
ــود    ـین ـب ــ ــمانی در زم ــت آسـ   بهشـ
ـیمیاگر    ـــ ــاغ س ــ ــو ب ــدي چــ ــ   ببالی
ــدگانی   ـ ـیر ز آب زـن ـــ ــاندي ش ــ   چش

ــور مــی  ــن ح ــا را کــه حس ــد گی   بخش
  خاك و خون طپان چون مرغ بسمل به

ــاتم    ــد م ــر خنــک در عی ــد پ ــه باش   ک
ــنبل      ــف س ــرد زل ــه گی ــاب آنک ــه ت   ن

ــه ــل ن  ـب ــاهش رنـــگ گـ ــالودي نگـ   یـ
یش       خجل سـاز گلسـتان داشـت در ـپ
ــار  ـ ــوة ـی ــ ـــت را نمــــوده جل   خجاـل



 ١٤٦/  سخۀ منظوم رامایانان

  خــونین اللــه هرجــا دیــده بگشــود  بــه
ــر داغ  ــودش جگ ــالی اهللا، چســان ب   تع
  نــه شــبنم بــود بــر اللــه کــه از شــرم 

ــه   ــر کــردي ب ــران اث ــانش تــب هج   ج
  دوسـت غمنـاك   گل گفتی مـنم بـی   به

  تمیـز اسـت       گهش گفتی که خارت بی
ــر کــردچــو گلــبن را ز در   د خــود خب

  نهادي پیش سوسـن گـه سـر خـویش    
رگس بـه       ناکـام  گهـی در خواسـت از ـن
ـی    ــاد ـب ــگ بنفشــه ش ــل  دل از رن   قی

  گهـی بــر گــل چـو بلبــل نالــه کــردي  
ـــه  ــی دادي ب ـــر  گهـ ــاري اب   زاري یـ

  دلش با صـد جنـون دسـت و گریبـان    
ــی ــبن درد   رخ ب ــو چــون گل ــگ و ب   رن

ــه   ــۀ زارش بـ ــوز ناـل   گلگشـــت  ز سـ
ــ   ــا دل تنـ ــه بـ ــه دانـ   گز اشـــک دانـ

ــود   ــک س ــر دلهــا نم ــه ب   ز افغــانش ک
ــه ــی   ب ــانی، ب ــوریده ج ــد ش ــراري ص   ق

  تنــگ آمــد ز انــدوه چــو در صــحرا بــه
 

ــه ــود  ـب ــتن داغـــش بپیمـ   داغ خویشـ
و مـی      شـد ز داغـش داغ بــر داغ   کـه ـن

  ریخــت آتــش زان دل گــرم عـرق مــی 
ــر آوردي دهـــانش    ــه ـب ــه تبخالـ   کـ

  اي چـاك          باري چون گریبـان کـرده   تو
ه خـ که جسم آ   دامـانم عزیـز اسـت    ر ـب

ــه ــر   ب ــاري ن ــل بیم ــرد گ ــر ک   گس اث
  که بـر مـن کـار فرمـا خنجـر خـویش      
ــوري وام    ــده رنجـ ــانم را بـ ــه جـ   کـ
ــل   ــاتمش زد جامــه در نی ــه بهــر م   ک

ـبزه      هـا را اللـه کـردي    گـه از خـون س
  من و ز گریه کـن صـبر   که نوبت ده به

  کزینسان خـویش سـازد چـاك دامـان    
  شکست صـد خـزان خـورده گـل زرد    

ــاع  ــت حمت ــرت ارزان در در و دش   س
ـتی در ســـین  ــ ــنگمحبـــت کاش   ۀ سـ

ـــود    ــرمندگی ب ـبالن شـ ــ ـیب بل   نصــ
ــه ــی  ب ــاري  ســر م ــان روزگ ــرد زینس   ب

ــن کــوه    ــت دل در دام ــر دس   زد آخ
 

  آمدن رام باالي قلعۀ کوه و مالقات کردن
  1میانجی هنومنت به با سگریو

  چـو در رکـه مونــک آمـد رام دلخــون   
ــمن     ــود دشـ ــا او ـب ـــال ـب ــرادر ب   ـب

  

ــر ب ــر ســـگریو میمـــون رخبـ   دنـــد ـب
ــن   ــی ـف ــی انگیختـ ــش را همـ   هالکـ

  

                                                   
خدایی است که  ـ  ها هنومان، میمون  ا مورد توجه ویشنوياز جمله خدایان فرعی ام: هنومنت  .1

.دهند هیبت انسانی با سر و دم میمون نمایش می معموال آن را به



  ١٤٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه ــت آن راز   ب ــران گف ــا وزی ــنکش ب   ک
ــر   ــوان پیــــل پیکــ ــــنیدم دو جــ   ش
ــر جــا       ــند ه ــی پرس ــراغ مــا هم   س
ــد    ــز دارن ــنانها تی ــخت و س ــان س   کم

ـتم جـان دشـمن گشـت مسـکن      به   بخ
ــنند  ــال هســ ــ ر ب ــــتدا ــا دوس ــ   همان
ــار   ــته پیکـ ــت نادانسـ ــب نیسـ   مناسـ
ــیاح و فقیرنـــد    اگـــر گیـــرم کـــه سـ
ــد      ــرا خــود باســالح جنــگ گردن   چ
ــــان    ـــا او هنوم ـــورت ب ـــل مش   ز اه

و ــالکـــه ا ــان بـــدانم         ل رفتـــه حـ   شـ
  صدق شـان دلـم چـون گـردد آگـاه      به

ــر  ـــدبیر دیگــ ز ـت ــه ا ـ ــا ورـن ــ   همانج
ــه   ن آمـــد از کـــوهیســـوي رام پـــای ـب
ز زمــین بوســش تــیمم  بــه ــب کــرد ا   ل

ـید   ــب پرسـ ــام و نســب تقری ز ن   پــس ا
 ــد رام از روز او ـــ ـ ــرو برخواـن ـــ ـ   لـب

ده عاشـق   سخن سر می   زد از خون دـی
ــدقش یگا    ــت در ص ــه یاف ــر چ ــه اگ   ن

ــت    ــت در دش ــی افروخ ــم را آتش   قس
ــروز   ــن و ســگریو ز ام ــه رام و لچم   ک
ـند   ـــ ــانی نیوشـ ــ ــاران راز پنهـ ــ   ز ـی
ــون     ــر اکنـ ــا برخیـ ــا بیـ ــر گفتـ   دگـ

دوه       دل   ازعهدش چوتسکین یافت ز اـن
ــانجی بهـــر پیونـــد   ــومن شـــد می   هن
ــم    ــت محک ــون گش ــدلی چ ــاي یک   بن
ــرابم   ـیتا دل خـ ــران ســ ــه از هجـ   کـ

  

ــاز   ــو ب ــه ز ن ــر مــن شــد در فتن   کــه ب
ــلح ــ ــیران دالور  مسـ ــ ـته شـ ـــ   گشـ

ــه وا     ـب ـأ ــد مــ رـن ــا دا ــوه مـ ــر کـ   زیـ
ــد      ــونریز دارن ـا مــن ســرِ خ ــر ـب   مگ

ن گونـه دشـمن     که می د ازو زـی   خیزـن
ه    ان ـب ـین مـن نشسـتند    کمـین جوـی   ک

ــار؟    ـین ک ــدبیر چنـ ــرد ت ــد ک ــه بای   چ
ــه   نفســـانیت خـــود چـــون اســـیرند ـب

ــد     ــمنی آهنــگ کردن ــین بــر دش   یق
  سخن سنجیده گفت و خواست فرمان

ــه راز دل ب ــ ــــوحِ جبهـ ـــــوانمز ـل   خ
  بیـــارم همچـــو دولـــت بـــر در شـــاه

ــه ــر   ـب ــازم از سـ ــال در سـ ــانی ـب   آسـ
  ز کـــوه عـــیش ســـوي کـــوه انـــدوه 
ــم   ــس درتکلـ ــت زان ـپ ــازت یاـف   اجـ

  چیـد  ز هر حـرفش هـزاران نکتـه مـی    
ـــم   ـــر غ ــاب دفت ــ   حسـ ــا مفصـ   لهـ

  ز روي راســت همچــون صــبح صــادق
ــه  ـ ــاري عاقالـن ــرد کــ ــ ــــین را ک   یق

  گشــت گرفتـه دستشــان بــر گـرد مــی  
ــه ــوزعهـــد دوســـتی باشـــند   ـب   دلسـ
ــه ـند     ب ــان بکوشـ ــا ج ــار یکــدگر ب   ک
ــه ــون   ب ــاه میم ــاب مهــر ش ــان دری   ج

ــۀ کـــوه       ز قـل ــرا ـــر فـ ــد ب ــر آمـ   ـب
  جهانبـان بــا جهانبــان گشــت خرســند 
ــوریده ســر زان راز محـــرم     زد آن ش
ــابم    ســـیه روزم کـــه گـــم شـــد آفتـ

  



 ١٤٨/  سخۀ منظوم رامایانان

  ز دسـتم دل شـد واز دسـت دل جـان    
  درونــم ریــش گشــت و دیــده خونبــار
ــــا    ـــا دالس ــون ب ـــوابش داد میمـ   ج

ــرد زنــی را    مــو کشــان دیــوي ز جــا ب
ــر ــانش  1مزعفَــ ــ ــگ پرنی ـ ــود رـن ـ   ـب

ــر مســـکن مـــن        فکنــده جامـــه    اي ب
ــار      ــود ک ـبرت ب ــا صـ ــد ب ــر یکچن   اگ

ــه   ــود را ب ــکر خ ـتم لش ــا  فرسـ ــر ج   ه
ــه ــود  ـب ــز بنمـ ــه نیـ   رام آن زرد جامـ

ــی قصــب بــی   حــور مــاه دیــد و حلــه ب
ــی  ــم   ز غــم ب ــر چش ــود ت ــارش ب   اختی

و پنــداري کـه کــرد آن درد بــر درد     ـت
ــس بـــی   قتی از پـــا در افتـــادطـــا ز ـب

ــوخت    ــوز او س ــز از س ــگریو نی   دل س
ــور  ــون تــازه زنب   ز دردش گشــت میم
ــت   شـــعاع بـــرق آهـــش برجگـــر تاـف
ــو دارم دل ریـــش  ــو تـ ــا همچـ   بگفتـ
ـته    ــون در ببسـ ــو میم ــته چ ــم بس   دل
ـــود دلبــــر    ز دســــتت اهــــرمن برـب
ــتانی    ــمن سـ ــن از دشـ ــر داد مـ   اگـ

ــه ــا    ب ــر ج ــم ز ه ــان دان ــدبیر ک ــر ت   ه
ــه  ــر راون بـ ــد   اگـ ــرده باشـ ــا بـ   لنکـ

ــان  هــر بــه   تقــدیر بــر مــن هســت آس
وي دسـت    ـیر ـق   هم اکنون لیکن اي ش

ــــه   دامــــان عزیــــزان زدم دســــتی ب
ــاران در    ــد ز ی ــدد بای ــار م ــین ک   چن

ــا   ــدم تماشـ ــوا دیـ ــه روزي در هـ   کـ
ــرد  ــا کجـــا ـب ــدانم لـــیکن آخـــر ـت   ـن
ــانش    ز زـب ــز ا ــو نیـ ــام تـ ــنیدم نـ   شـ
ــد آن زن   ــیتا باش ــه س ــم ک ــان دان   چن
ــردار   ــالش خبـ ـتن از حـ ــ ــوانم گش   ـت
ـــیما    ــاه س ــر زان مـ ــانندت خبـ   رسـ

  رویش زردي افزود ز چشمش خون به
ــده دیــده بــی دلــش بــی ــور صــبر مان   ن

ــم    ــر چش ــه ب ــی جام ــاد آن زعفران   نه
ــال ــۀ زرد عــ ــم از جامــ ــ   ج درد چش

ــوه در داد ــ ـــدر ک ـــه اـن ــــداي ناـل   ص
ــت   ــرده افروخ ــده، شــمع م ــراغ زن   چ
ــور     ــه ناس ــر دیرین ــاس ب ــاند الم   2فش

ــه ــت   ب ــود یاف ــدرد خ   داغ عاشــقی هم
ز بیگانه مـی    نـالی، مـن از خـویش    تو ا

ـته     نه خود رسته نه کس بنـدش گسس
ــرادر      ــالِ ـب ـــرمن، ـب ـــد اه ــرا ش   مـ
ــــــانی ــــر آرزوي دل رس ـ ـــــرا ـب   مـ

ـــانم   ـــت نش ــــیتا  در آغوش ــور س   حـ
ــد    ــرده باشـ ــا ـب ــر ثرـّی ــه بـ ــا مـ   و ـی
ــــتن دان  ــــنم را در کنــــار خویش   ص

ــه ــی  ب ــال م ــین ب ــت  ک ــر بس ــد کم   بای
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  ١٤٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  ز تقریــر ســخن چـــون شــد مقـــرر   
ــرو  ــخن مش ــانجو  حس ـید آن جه   پرسـ

  که تقریب خصومت در میـان چیسـت  
ــیر   ــت تقص ــه از خصمس ــم ک ــر دان   اگ

ــه   ــود بـ ــر نبـ ــواهی  وگـ ــرم او گـ   جـ
ــ ــ ــدق نی ــ ــاهز ص   ت او گشــــت آگــ

 

ــرادر   کــه قتــل بــال مــی       خواهــد ب
ــا او  ــال بــ ـ ــال سرگذشــــت ـب ــ   ز ح
ــانبی کیســـت    بیآگـــاهم، ســـتم از جـ

ه      یـک تیـر   توان دل جمـع کـردن زو ـب
  گنـــاهی نشـــاید ریخـــت خـــون بـــی 

  پــس از تحســین جــوابش داد دلخــواه
 

  سگریو حقیقت منازعت بال را با رامگفتن 
ــاوي ملنگـــی  ــوي بـــود ماـی   کـــه دـی
ــــره دیــــوان  ز ن ــد ناگهــــان ا   در آمـ
ــاخ در وا   ــر شـ ــتی بـ ـین را داشـ   زمــ

ــه ــان حملــه آورد    ب ــگ بحــر عم   جن
ــه ــا   ـب ــت درـی ــار آمـــد او را گفـ   زنهـ

ــیالس   ــوه ک ــون ک ــت اکن ــف تس   حری
ــاز   ــن دســت ســتم ب ر از جیــب م   بــدا

ــه  ــد ب ــوه گســتاخ  از آنجــا ش   جنــگ ک
ــ  ــد از صــ ــ ــاد برآم ــ ــوه فری ــ   داي ک

ـه    ـد ـب ـرا باـی ــال بشـــتافت   ـت   جنــگ ب
ــه ــه  ـب ــره زد بـ ــال نعـ ــار بـ ــار غـ   پیکـ

ــه  ــ ــوزي ب ــرادر  ز دلســ ــ ه ب ــرا   همــ
ــادم   ــدر دمـ ــاو شـــیر اـن ــزان گـ   گریـ

ــو کــرد   ــر در غــارش نگـــاهی  مچ   ـب
ــــال   ــدمت بـ ــ ــــر انتظـــــار خ   ز به
  نیامـــد هـــیچ کـــس از غـــار بیـــرون 
  چو دیدم خون، گَزیدم از غـم انگشـت  

ـه  ران فیـــل جنگـــی ـب   زور صـــد هـــزا
ــه ــوان     ب ـیر غری ــد شـ ــاو ش   شــکل گ

ــردي از جــا    چــو گــردون آســمان را ب
ــرد ــ ــــوج آن گ ز نهــــاد م ـــرآورد ا   ـب
ــا   ــالش م ز م ــه ســاز دســت ا   کــه کوت
  که گشت از سخت رویی کـان المـاس  
ـــداز    ــا او را در ان ــردي ز پـ ــر مـ   اگـ
ــاخ    ــه ازشـ ــار قـل ــد ـب ــبک برکنـ   سـ

ــی   ــرا ب ــاك م ــده خ ــاد   م ــر ب ــرم ب   ج
ا مـن بـی    ت    نشاید ـب   1دسـت و پـا کاـف

ــار برآمـــد بـــال  ــر جـــنگش از غـ   بهـ
ــی   ــــایه مـ ـــتم برابــــر بســـان س   رـف

  غارســتان کــوهی هــر دو شــد گــم  بــه
ــین مــی   ــر زم ــوي قع ــی  س ــت راه   رف

ــر در آ  ـتم بـ ــ ــال ن نشس ــار یکسـ   غـ
ــون   ــد چشــمۀ خ ــالی برآم   پــس از س

ا     ا کشـت ل رگمان بردم که دشـمن ـب
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 ١٥٠/  سخۀ منظوم رامایانان

ـنگی  ـــ ــار س ــر در آن غــ ــادم بــ ــ   نه
ــه ــاتم  ـب ـتم  مـ ــان نشســ ــد گرـی   چنـ

ــــک یکســــر ـــران و ســــران مل   وزـی
ــد      ــن گذاری ــا م ــرا ب ـتم م ــی گفـ   بس
ــد      ــن نماندن ـا م ــرا ـب ــی مــردم م   ول
ــان مــاجرایی    ــس از چنــدي ازینس   پ

ــه ــت    ب ــد بهان ــدا ش ــه پی ــا ک   مــن گفت
  بســا دشــمن کــه زیــر پــا کنــد جــاي 
ــر    ــر رخ مهـ ــدد بـ ــف بنـ ــاب لطـ   نقـ

ــز بـــه ــاب نمانـــد جـ ــادة ـن   تیـــغ و ـب
  مـرگ مــن سـر و کــار   نبـودت گـر بــه  

ـــرا  ــــردي  مـ ــــدگی آزرده کـ   در زن
ــه ــرادر   ب ــاي ب ـتم ک ــتاده گفـ ــذر اس   ع

ــواهم   ــذر خـ ــنو عـ ــو آزرده بشـ   مشـ
ــــردم انتظــــارت ـــیش ب ــــالی ـب   ز س
  یقینم شد که گشتی کشـته در جنـگ  
ــم   ــار محکــ ــردم در آن غــ ــ   ازان ک

ــرف دال     ــن ح ــنید ای   ویـــزز مــن بش
ــود     ــق ب ــن متف ــا م ــه ب ـپاهی را ک   سـ

ــه ــاراج   ب ــت ت ــاده دس ــر گش ــنجم ب   گ
م ب         زنـی معشــوقه    چــون جــانودسـت  ا

  دریــغ مــال و ملــک و لشــکرم نیســت
  گـر زیــن غیــرتم گـردد جگــر ریــش  د

ــال   ــی الح ــا رام ف ـنید گفت ــخن بشـ   س
ــزم   بیـــا تـــا خـــون او بـــر خـــاك رـی
ــالم   ــ ــت ـب ــ ــر بالسـ ـــ ــال اخت ــ   و ـب
ــان دم   ــا همـ ــد تـ ــال باشـ ــات ـب   حیـ

ــه ــاز گشـــتم بـــی ـب ــه ـب   درنگـــی خاـن
ــه ـتم    ب ــران نشسـ ــتن حی ــار خویش   ک

ــر    مــــرا داده نویــــد تخــــت و افســ
ــار   ـــدز کـ رـی ــــلطنت معــــذور دا   س

ــه ــاندند  ـب   زورم بـــر ســـر مســـند نشـ
ــایی      ــدا شــد ز ج ـال پی ــک ـب ــا ی   یک
ــت   ــود جاـن ــن ـب ــردن مـ   هـــالك مـ
  چو خرس از بهر خون لیسد کف پـاي 
ــدرون زهــر     بــرون چــون انگبــین و ان
ــرة آب   ــدر قطــ ــ ــش ان ــ ــان آت   جهــ
  چـرا سـنگ گــران مانـدي بـر آن غــار    

  غارم دخمه همچـون مـرده کـردي    به
ـــادر     ــیر م ــوگند حـــق شـ ــرا سـ   ـت

ــی خــ   گنــاهم دا آگــه کــه مــن خــود ب
  برآمــد چشــمۀ خــون چــون ز غــارت 
ــگ  ــ ــو نیرن ــ ــــیدم ز کیــــد دی   بترس
  کــه خواهــد کشــت مایــاوي مــرا هــم 

ــه ــونریز  ـب ــیده تیـــغ خـ ــدادي کشـ   ـب
ــه ــود  ـب ــام فرمـ ــور قتـــل عـ   تیـــغ جـ

  ز ملــک خــویش مفلــس کــرد اخــراج 
ز مــن بــه   زور، آن بــاز بســتان کشــید ا

  دریغ آن است کـاکنون دلبـرم نیسـت   
  طلعت را زن خویش که کرد آن زهره

ــال  ز ب   کــه دانســتم یقــین جرمســت ا
ــه ـتیزم    ب ــمن سـ ــا دش ــت ب ــار دوس   ک
ــه ــه   ب ــود ب ــول خ ــالم   ق ــال ف ــرگ ب   م

ــراهم   ــد ف ــر رخــش نای ــمم ب   کــه چش
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ــان داده ان   ــال را ج ــس ب ــاز آن پ   ارگ
  ز رام آن مــژده چــون ســگریو بشــنید

 

ا سـیلش بـود کـار        چو آن شعله کـه ـب
د      بدین یک حرف گفـتن مصـلحت دـی

 
  بیان کردن سگریو زور بال را

ــرف   ــو یــک ح ــا ت ــویم ب ــال گ   ز زور ب
ــده مشــتی   ــوي مان ــتز دی   استخوانس

ــو را کشــت لمیــدان بــا بــه   انســان دی
ــگ   ــوي چن ــال ق ــن کــوه را ب   ز جــا ای
ــن       ــال یــا م ــز ب ــی ج   نجنبانــد کس
ــردار   ــن کــوه را از جــاي ب   تــو هــم ای

ــه ــالی   ب ــاي ح ــان بنم ــن امتح ــن ای   م
ــه ــت  ز آه خــود ب ــري آموخ   پیکــان تی

ه    کنــدي تیــرش از کـوه بــرین رفــت  ـب
ــه ــر آورد از ســـرخاك  ـب ــا ـب   ســـگر ـپ

ـ    ــ ــاده زب ــواه بگشـ ــازت خـ   ان رااجـ
ه  ا نـه دل بپرداخــت     ـب   کـوه از پشـت ـپ

ـه  ــرین   ـب   هـــا زورش کــرد ســـگریو آف
  که آید بـال چـون بـر جنـگ مـن رام     

ـــه ــرادر  ـب ـ ــال نعــــره زد ـب ــ ــار ب ــ   غ
ــانش    ــد جـ ــر قصـ ــه بـ ــرادر تاختـ   ـب
ــار    ز کـ ــت ا ــرادر رفـ ــت او ـب   ز مشـ

ه    کــرده ســوي رام زمیــدان خســته ا ـب
ــه     ــدي ب ــه افکن ــر چ ــرا به ــت م   محن

ــه ــی  ب ــم ب ــا  کشــتن دادی ــب اینج   موج
  یمــون زیــن ســخنها بــر نیاشــفتم بــه

ن طعنـه هـر دم       که اي نادان مـزن اـی
ــود بـــا تـــو بـــال چنـــدان  مشـــابه   ـب

رف   وهیهمی ک ا ـب   که همرنگ است ـب
ــت   ــد سانسـ ــر الونـ ــد نظـ   کـــه درمـ

ه، کـز ضـرب یکمشـت      به   ضرب تیـغ ـن
ــه ــنگ   ب ــدازد دو فرس ــا در ان ــت پ   پش

ــه ــ  دیـــو ـب ــته معـ   ینو دام و دد گشـ
اوك بـ   به ار    دیک ـن   وز ایـن هفـت تـا ـت

ـالی      ــف جنــگ ـب ـم حری ــا داـن ــه ت   ک
  درخت هفت تار از تیـر خـود دوخـت   
  زمــین بشــکافت در زیــر زمــین رفــت 

ــه   ــایش رو ب ــون دع ــاده چ ــالك نه   اف
ــکافم    ــا شــ ــا تــ ــ ــمان راآبفرم ــ   س

داخت   لیک انگشت چـ  به   فرسـخ در اـن
ــا  ــ ــزم کســــکندا از آنج ــ ــــوده ع   نم

ــه ــار ا تیـــري ـب ــامکـ ــازد اتمـ   و را سـ
ــیر دالور   ــون شـ ــال چـ ــد بـ ــر آمـ   ـب

ر خـون شـد دهـانش       به   مشـتی بـال ـپ
ــه ــار   ب ــال در غ ــاز در شــد ب   ســرعت ب

ــه    ــرحد ب ــا س ــاد ت ــان بگش ـنام زب   دشـ
ــ   ــروي همـ ــر نیـ ــر سـ   تنبـــودت گـ

ــا   ــدان هیجـ ــعی در میـ ــردي سـ   نکـ
ــفت   ــذرت سـ ــان دان رام، درِ معـ   زبـ
ــردم   ــانت زان نکـ ــاطر نشـ ــنم خـ   کـ

رق کـرد از هـر دو آسـا        نکه نتـوان ـف
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ـــدبیر ــدم تیــــر ـت ــ ـــر زه نمان   ازان ـب
ــــر امتیــــاز دوســــت دشــــمن    ز به
  چــو زیــن گلهــا مــن از وي بــاز دانــم 
ــحرا   ــا را ز صـ ــده گلهـ   همانـــدم چیـ

  گـردن کـردش آگـاه    گـل بسـتن بـه    به
ــه ــاز   ـب ــگریو آمـــده بـ ــال سـ ــار بـ   غـ

ار     جنگش خوا به ال آیـد دگـر ـب   سـت ـب
وب     که اکنون گشت سگریو از تـو مغـل

ــر ا  ــا به ــهمان ــت م ــی هس   دادش کس
ــداد   ــردش رام ام ــه ک ــم ک ــان دان   چن
ــرداز   ــداوت دل بپ ــن ع ــون زی ــو اکن   ت
ـا تـــرك وطـــن یکچنـــد بنمـــاي    و ـی

ـه  ــمنت گـــردد هراســـان  ـب   تنهـــا دش
  دهـــم یـــاد نکـــو تـــدبیر دیگـــر مـــی

  گهرهایی که کردي جمـع چـون کـان   
ــو راضــی گـــردد از ایثــ      ار گـــوهرچ

د یکـی کـرد         ازین هـر سـه سـخن باـی
ــال    ــرده گــوش پنــدي رأي زن ـب   نک
ــد    ــده پن ــر م ــرا دیگ ــت اي زن م   بگف
ــوز  ــ ـــامردي آم ـــدبیر زن ـن ـــود ـت   ـب
ــیش دشـــمن    زبـــونی کفـــر دانـــم ـپ

 

ــد زخـــم آن تیـــر    مبـــادا بـــر تـــو آـی
ــه   ــدازم بـ ـته اـن ــرا گلدســ ــردن ـت   گـ

ـــانم      ـــده نم ـــرا زن   دگـــر خصـــم ت
ـته  ـــ ــو گلدس ــ ــا       نک ــ   اي کــــرده مهی

ــار دامنگیـــرت از راه  ــه رفـــتم خـ   کـ
ـــه ــر داد آواز  ـب ــار دیگــ ـ ــمن ـب ــ   دش

ــه     ــارا ب ــی زنــش ت ــد راض ــار  نش   پیک
  همین دم باز آمـد، نیسـت ایـن خـوب    

ــو ز    ز ت ـود ا ــه در نیــرو ـب   ردســت بک
 ــاد ــی برافتـ ــو مـ ــاد  تـ ــد ز بنیـ   خواهـ

ــاز     ــود س ــک خ ــریک مل ــرادر را ش   ب
از آي     س تـو ـب   رود چون رام ازینجـا ـپ

ــه ــتان  ـب ــاز بسـ ــت ـب   زور از وي والیـ
ــــتاد  ــــیش رام انگــــد فرس ـــد پ   بباـی
ــان  ــ ــد کــــردن از ج ــ ــار رام بای ــ   نث
رادر       تو هم رو خـدمتش کـن چـون ـب
ــاورد    ــ ــیکن بهرن ـ ــت ـل ــ ــد رف ـ   نباـی
ــال  ــانع ســخن ب   دژم رو گشــت زان م

ـــاي   ـــان ژاژخ ـــویش  1زب   بربنــــد خ
  محالسـت ایــن کــه رو گــردانم امــروز 
ــن     ز ت ــی رو ا ــو م ــانم رود گ ــر ج   اگ

 
  شدن بال از دست رام و راضی شدن سگریو و انگد و رام کشته

ــال دلتنــگ      ــد ب ــر بــر آم ــار آخ   ز غ
  کــین چــون اره دنــدان تیــز کــرده  بــه

ــرد   ــگ ک ــالح جن ــنگ  س   ه تختــۀ س
ــه ــرده   ـب ــز کـ ــرادر ریـ ــونریزي بـ   خـ

                                                   
.بیهوده گو: ژاژ خا  .1
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ــه ــاوك رام   ـب ــین زد ـن ــه از کمـ   ناگـ
داخت      به   جان کنـدن نظـر بـر قاتـل اـن

ه    ن  داد و  کـه مشـهوري ـب ش و دـی   داـن
ــن    ــمنی م ــز دش ــو هرگ ــا ت ــردم ب   نک

ــز    ــت اف ــتیزه وحش ــویی س ــر گ   ودوگ
  چنـــان دانـــم کـــزین ظلـــم آشـــکارا
ــن   ــتم ز دام ــا دس ــازي ره ــان س   چس

ــب ـیتا          عج ــق سـ ــدر عش ــه ان ــر زانک   ت
ــر   ــر جنـــگ ده سـ ــت بهـ ــرا بایسـ   ـت
ا چنـین دیـو       چه جاي جنگ و نیـرو ـب
ــد   ــفت آن خردمنـ ــرف او برآشـ   ز حـ
ــــت دختــــر  ــــرادر هس ــر ب   زن کهتـ

ـیاهی    چه شد ا ایـن رو س   شرمت که ـب
ــن گنــه کشــتم یقــین دان   بــه   حــد ای

ز دیــر    تــرا پــاك از گنــه کــردم پــس ا
ــه   ــردن ب ــین م ــالمت  چن ــان س   از ج

ــال    ــر ب ــول ب ــد معق ــذر رام ش ــو ع   چ
ــد   ــد ولیعهـ ــرا انگـ ــپردم تـ ــه بسـ   کـ
ز غــم  ــد فــارغ دل ا چنــان کــن تــا زی  
ــا اي جـــوانمرد     کــه روزي فـــتح لنک

ــه ــور    ب ــت اي ن ــز گف ــد نی ــده انگ   دی
ــور عاقـــل مـــنمشـــو نـــادا ــو ـپ   ن ـت

ه    خـدمت بـاش جانبـاز    چو دلسوزان ـب
ــم      ــدمت ع ــون در خ ــد کن   دگــر بای

د یــاد  ولـی چـون او کنــد از مـن بــه      ـب
ــه   ــتان ب ــرا مس ــوانی   م ــا ت ــش ت   رغم

ــرادر    ــت اي ـب ــی گفـ ــر همـ   دم آخـ

ه    دان تنـدي ـب   دسـت مـرگ شـد رام    ـب
ــاخت  ــش تیــر مالمــت را هــدف س   دل
  تو خود گو کین چه رسمست و چه آیین

ه    ادم چــرا کشــتی چــو دشــمن؟ دیــب ـب
ــود      ــمنی ب ــرادر دش ــا ب ــود ب ــرا خ   م
ــزا را  ــل نیســــتی روز جــ ــ   کــــه قای

ه    که بی   گـردن  موجب گرفتـی خـون ـب
ــتح ل   ــس ف ــر ک ــع داري ز ه ــاطم   نک

ــرادر      ز ب ـی ا ـتن مــدد ـن   ز مــن جسـ
  کـــه معلومســـت مردیهـــاي ســـگریو

  آدم میدهــد پنــد کـه ایــن وحشــی بــه 
ــور     ــه در خ ــردن چ ــا ک ــا او زن ــرا ب   ت

ــی  ــ ــوده الف ب ــ ــی ببه ــ   گنــــاهی زن
ــان   ــر ز احس ــود بهت ــتن ب ــین کش   چن
ــیر   ــو ز آب شمشـ ــۀ ـت ـتم نامـ ــ   بشس
ــت  ز قیامـ ــان ا   بکـــن شـــکر و مترسـ
ــال     ــاحب اقب ــا آن ص ــرد ب ـیت ک   وصـ

ــه ــراوا  ـب ــار او ـف ــد کـ ــدت جهـ   ن باـی
ــد بــی  ــم     نبین ــش ه ــم دل ــدر از ع   پ

ــرد   ــه نتوانــد کســی ک   کنــد کــاري ک
ــر مــن رســیده   ــل ب   گــران خــواب اج
ــمن    ــا رام دشـ ــدر بـ ــون پـ ــی خـ   ـپ

ــه ــاز   ب ــاحبان ن ــر ص ــزد ب ــازي س   جانب
ــم   ــادي و غـ ــاري شـ   گـــذاري روزگـ
ــاد     ــاطرش ش ــن خ ــد م ــازي از ب   بس

ــه  ــه دم ب ــانی   وگرن ــاموش م ــود خ   خ
ــر    ــی روز محش ـنود باش ــن خوشـ   ز م
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  مـــرا کشـــتی ولـــی بشـــنو وصـــیت 
و مـی     ـتین بـا ـت   گـویم همـی پنـد    نخس

ـیار     ــت بسـ ــد اس ــارا خردمن ــم ت   دوی
ــ  ــویم پنــد اینکــه در نزدیک   ی و دورس

ـه  ز ـین او ـب ــدر بینــدیش   کـ ــف ان   لط
ــه  ــه ب ــزاج ش ــد   م ــعله مانَ ــا ش ـین ب   کـ

ــان داد  ــ ــال ج ـ ــایا داده داده ـب   وصــ
ـــه ــی ســــگریو بالکــــوش  ـب ــ   همراه
ــه ــر زدنـــدش یآب گنـــگ غســـل ـب   ـب
ــه   مـــاتم چندگـــه یکجـــا نشســـتند ـب
ــه ــگریو را رام  ـب ــس سـ ــعد پـ   روز سـ
ــاخت  بــه ــال پــس فرمــانروا س   جــاي ب

  خطــاب شــاه میمــون یافــت زان پــس
ــد   ــد انگ ــه ش ــس ب ــایون  پ ــان هم   فرم

ــه ــه  ب ــام دل ب ــروز  ک ــت فی ــالع گش   ط
ــرض    ــیش رام در ع ــین بوســید پ   زم

ــه بــه ــو چــه خامــه  ســر پــویم ب   کــار ت
ر شـکال اســت      ـیکن چـون هـواي ـب   ول
ــاه    ــه م ــا دو س ــردن ت ــبر ک ــد ص   ببای

  هجــر دوســت غــرق بحــر حرمــان  بــه
  که تو چون من مکن خـون دل آشـام  

ــد زان پــس رام و لچمــن  بــه   تنهــا مان
 

ــو   ز ـت ــغ ا ـیحت درـی ــ ــی دارم نص   نمـ
ــد    ــم ز فرزن ــی ک ــه بین ــد را ن ــه انگ   ک

ــی  ــرد ـب ــواهی کـ ــار نخـ   تـــدبیر او کـ
ــه   ــد ب ــواهی ش ــرور  نخ ــف رام مغ   لط

  قیـاس از مــن نمــا بــر حالــت خــویش 
ــرق از ــه ف ــد  ک ــه ندان   خــویش و بیگان

ــه  ــان ب ــاد   ز میمون   زاري خاســت فری
رنیــل و انگــد ن   ش بــر دوشعــگرفــت ا

ــه   رســـم هنـــد آتـــش در زدنـــدش  ـب
  پــا نشســتند بــیســر و  در آن غــم بــی

ــود و کــرد ا    و اکــرام ززاعــطلــب فرم
ـه  ــان عـــالم پادشـــا ســـاخت ـب   میموـن

ــس    ــان او ک ز فرم ــر ا ــده س ــه پیچی   ن
ـــون    ــاه میمـ ــ ـــر ش ــد وزـی   ولیعهــ

  شادي شـد جلوسـش در همـان روز    به
رض     که جانبازي به   کـارت شـد مـرا ـف

ــه   ــد کارنامـ ــه مانـ ــاري کـ ــنم کـ   کـ
ــت   ــردن محالس ــفر ک ــزم س   کنــون ع

ــه    فرمانــت پــس آنگــاه  کشــم لشــکر ب
ــه  ــان  مصـــاحب را بـ ـتن داد فرمـ ـ   رـف
ــه  ــاري بـ ــرو بـ ــارام  ـب ــود بیـ ــار خـ   ـی

ــکن     ــاخت مس ــد و س ــی گزی ــب آب   ل
 

 در صفت فصل بهار برسات و فراق رام

  هــواي عشـــق آمـــد فصـــل برســـات 
ــت   ــان نوایس ــوایش ج ــس آب و ه   ز ب

  

ــرین را مــی   کنــد مــات کــه فــردوس ب
ــه ــت  ـب ــر هوایسـ ــاه هـ ــوبی پادشـ   خـ
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ــد اســت     ــات هن ــقان برس ــار عاش   به
ــو   ي پرکاریســـت در ويز رنـــگ و ـب

ــاود    ـینه کـ ــدالن را ســ ــوایش بیـ   هـ
ــه ــوهر گشــایم    ب ــفش مخــزن گ   وص

  میعــاد چـو بنشسـته پـس از سـالی بـه     
ــت پــر تیــز     ــش او گش ــاد آت   از آن ب

ــه ــازه   ـب ــو شـــد اجـ ــر را ـن ــه ابـ   گرـی
  فلـک عاشــق زمـین معشــوق زارســت  

  خنــده ابــر همچــون زنگــی مســت  بــه
ــه ــره رو تُنـــد   ـب ــر تیـ   تیـــغ بـــرق اـب

ــر آذار   ـ ـته اـب ـــ ــه گش ــ ــد پیش ـ   مقـل
ــه ـ ــوان   ـب ـ ــر غرـی ـ ــمان اـب ــ   روي آس

ـته     ازل شـد فرش   نه دیو است او کـه ـن
دیل اسـت   سقایی چـه شـخص بـی    به   ـب

ــر      ــالم پی ــواره ع ـیر خ ــد شـ ــر ش   دگ
ــان   ــر درافشـ ــزي از اـب ــگ آمیـ   ز رنـ
  هـــوا چـــون نشـــرة اطفـــال رنگـــین
ــا را    ــو و نمــ ــ ــرت نش ــه غیــ ــ   زمان
ــال  ــانی از ســـیمرغ تمثـ ــیده مـ   کشـ
ــویی     ــت گ ــگ زمانــه بیخ ــش رن   کف

ــر اســت بــازاري  ــاب یقــین اب   چــو قص
س هـر پیشـگی هسـت آن هنــرور       ز ـب
ــت  ــعله دود آه عشـــق اسـ   نقـــاب شـ
ــان     ــش افش ــالي آت ــره ب ــم تی ــو غ   چ
  فلک موسـی و ابـر سـرمه سـان طـور     

ــن موجــ    ــرزده زی ــان س ــل  ۀنهنگ   نی
ــل گــر در   بــه ــرق نی ــتف   خوشــاب اس

  

  ز دلها خون فشان برسـات هنـد اسـت   
ـــت در وي    ــه و زاریسـ ـ ــــراپا ناـل   س
ــراود  ــو تـ ــر ذره عشـــق ـن   کـــه از هـ

ــایم چـــو چ ــزي نمـ   شـــم ابـــر در رـی
ــاد     ــند ـب ــر مسـ ــک بـ ــلیمان فلـ   سـ
ـــز    ــت انگیـ ــا یافــ ـ ــار آب درـی   بخــ

ـنّ   ــازد ســ ــه سـ ــعت کـ ــازهشّـ   اق تـ
  که آن را گریه وین را خنده کار اسـت 

ــت  بــه ــرق در دس ــغ ب ــازي کــرده تی   ب
ــد     ــزي خنجــر زریــن خــود کُن   ز تی
ــار   ــاه دز بـ ــت شـ   کنـــد تقلیـــد دشـ
ــــره دیــــوان ــــپاه انگیختــــه از تی   س

ــاري از رحمــت س بــه   رشــتهرحمــت ب
ــت    ـبیل اس ــدگیش آب سـ ــه آب زن   ک

ر از شـیرة جـان مـی       دهـد شـیر   که اـب
ــز چـــرخ دوکـــان   گشـــاده رنـــگ رـی
  کــه هــر یــک ابــر دارد رنــگ چنــدین 
ــوده گلشــــن رنگــــین هــــوا را  ــ   نم
ــال     ــر و ب ــین پ ــق رنگ ــر اف ــاده ب   گش
  شــفق بــا روز و شــب آمیخــت گــویی 
ــش و آب    ــه دارد آت ــک کلب ــه در ی   ک
ــانگر   ــروش و گــه کم   گهــی خنجــر ف

ر افشــان ک ــان شــاه عشــق اســت د   اوی
ــه ــان   ب ــش افش ــاي آت ــون اژده   دم چ

ــ ــور    یتجلّ ــر ن ــرده پ ــرقش ک ــاي ب   ه
ــل   ــۀ پیـ ــن حلقـ ــد آهـ ـته بنـ   شکســ
  یقین کان نیـل نیسـانی سـحاب اسـت    
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ــر بــه ــاحین ســایه گســتر  گلشــن ب   ری
ــیده   ــر کشــ ـ ــایبانها ـب ــدایی ســ ــ   خ

ــی   ــرخ بـ ــت چـ ــا گشـ ــاره همانـ   کنـ
ــان     ــره رهب ــر تی ــت اب ــر اس ــک دی   فل
ــادمانی   ــ ــر اشــــک ش   ز چشــــم ابــ

ــو  ــوا گ ــاز  ه ــت اعج ــاد از دس   یی گش
   ـی ــ ــر آب سـ ــره بــ ـ ــره داـئ ــ   ارز قط

ــۀ پـــاك   ــزان نطفـ ــر ریـ   ز صـــلب اـب
ــر  ــار آرد گـــل تـ   ز شـــاخ خشـــک بـ
ــرب را     ـت زده عــیش و ط ــک نوـب   فل
  ز ســبزه شــخص گیتــی پرنیــان پــوش
ــزون    نشــاط و انبســاط از حــد شــد اف
ربـــار  ز ســـبزه خـــاك را میناســـت د  

  سر سبزي جهان چون بخت شـاهان  به
ــت د   ــم نیس ــوري غ ـبزه ک ــوارز سـ   ش

  

یش از فـوج لشـکر      یش ـپ یالن ـپ   چو ـپ
ــده    ــمانها آفریــ ــ ــور آس ــو خــ ـ   ز ـن
ــاره   ــاره پــ ــ ــق پ ــ ــور آه عاش ــ   ز ص
  چــو دیــن مصــطفی خورشــید پنهــان 
ــدگانی   ــو آب زنـ ــر دم چـ ــان هـ   چکـ
ــاز    ــر ـب ــد ـت ریـ ــندوق مروا ــر صـ   سـ
ــار     ــار پرگ ــد ک ــه دان ــه ک ــی نقط   زه
ــازه بـــدو آبســـتنی خـــاك   ــم تـ   رحـ

ــ   ز و صــدف کــافور و گــوهروهــم از م
  پشــت لــب رازمــین نــو ســبزه کــرده 

ــر دوش 1فکنـــده طیلســـان   خضـــر ـب
ــرون    ــود داده بی ــگ دل خ ــین زن   زم
ــار  ـــ ـــــمان زو وام زنگ ـــــه آس   گرفت

  شــادابی زمــین چــون روي ماهــان بــه
ــار    ــدة مـ ــرد دـی ــگ زمـ ــو از رنـ   چـ

  

ــد   ــواج ز برجـ ــی الـ   2شکســـته موسـ
ــیلی     ــوتازه س ــر س ــز ه ــروش انگی   خ
ـــــد دام آزاد ـــ ــان ز بن ـــ ــ   دل مرغـ
ــاك   ــر خــ ز پیکــ ــفا ا ــ ــده ص ــ   تراوی

ــاحین   ـس گـــل هنـــد ز اقســام رـی   ـب
ــرد     ــادم س ــک ب ــره چات ــق قط   ز عش

ــاو ــوش ودل طـ ــتی جـ   س را از مسـ
ــه ــکندر   ـب ــدي سـ ــه نازـی ــک آیینـ   ـی

ــد    ــت بیح ــراوان داش ـبزي ف   از آن سـ
ــه  ــه ب ــو دیوان ــی  چ ــرده میل ــحرا ک   ص

ـیاد        کــه دانــه ســبز شــد در دام صـ
ر گــرد ســر خــاك  فلـک مــی    گشــت ـب

ــد    کشــ  ــل هن ــد بلب ــوکال ش   فت و ک
ا صـدف چـون مـور مـی        کـرد  رقابت ـب

ـ   ــ ــی جنّ ــده معزوـل ــوش شـ   ت فرامـ
ـن    ــه دارد اـی ــزار آیین ــه  ه ــر پـــر  ب   ه

                                                   
.نوعی ردا که خطیبان و قاضیان بر دوش اندازند: طیلسان  .1
حا  .2 معناى تخته و صفحه چوبى و غیر آن است که براى ساخت کشتى یا نوشتن  جمع لوح به: لوا

.نگاشته شده است هایى است که تورات بر آن صحیفه )ع(رود و مقصود از الواح موسى کار مى به
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ـه  ــیش طـــوطی آن آیینــه بنهـــاد   ـب   پ
ــت  ــه دار اسـ ــان حســـن را آیینـ   جهـ

ــال حســـن دارد انـــدک    نقـــص یکمـ
ــی   ــان مـ ــن عیبجویـ ــد  ز طعـ   هراسـ

ک عیبـی کــه داري گـو مینــدیش      ز ـی
  در آن موســم ز غــم رام جگــر خــون 

ــ   ــر س ــر ه ــه اب ــر چ ــد اگ ــیلها ران   و س
ــمان وش  ــ ــان آسـ ـــ ر فش ــر د ــ   ز اـب
ــن   ــردد آتــش م ــه گ   بگــو ســرو از چ
ـــد ابــــرِ آذار    ز ان ش ــت ا   مگـــر نامـ
ـبو را    ــنگ و سـ ــا س ــرت نم ــش غی   دل
  چو شمع از آتش دل چهـره افروخـت  

  زیسـت       شمع خود با سوز می          ز بس بی
ـه   ــرده ـب ــرو ب ــاهی ز مهتــاب  گ   جانک

  آزار جـان شـرمنده شـد عشـق     سز ب
  ت بسـر بـرد  کندن آن مـد  صد جان به

ه    پایــان صـد غـم آمـد آن فصـلش بـه      ـب
 

ــاد     ــد ی ــتن ده ــکر گف ـیم ش ــه تعلـ   ک
ــه ــت  از آن آیینـ ــار اسـ ــایش پرنگـ   هـ

د در غمـش در شـادي رقـص       که گرـی
  شناســد کــه عیــب خــویش نیکــو مــی 

یش        که باشـد هـر هنـر را عیـب زان ـب
  شکســته دل چــو شــاخ بیــد مجنــون  
ـیخ بنشـــاند    ـش غـــم سـ ــش را آـت   دل

ــه ــش    ب ــردي آت ــاران ب ــرکس آب ب   ه
ــن   ــر وي نفــط روغ ــه آب افشــاند ب   ک

ــ ــه بـ ــر آزار کـ ــاري غیـ   ر عاشـــق نبـ
و را        دمـش چـون صـبح خنجـر زن گـل
  چو مشک اندر دلش خون جگر سوخت
ــه بگریســـت    ــتر پرواـن ــرو خاکسـ   ـب
ــش و آب    نشســته چــون گــل انــدر آت
  وفایش دیده از جان بنـده شـد عشـق   

  صد حسرت دلش خون جگـر خـورد   به
ــتان   ـــ ــل زمس ـــ ــد اول فص ــ   در آمـ

 
  در صفت ماهتابی

ـبح، آبسـتن نـور        شبی چـون جِیـب ص
ــت ــۀ او جلّــ ـ ـــوت خاـن ــمع خـل ــ   ی ش

ــاه  ــرد آگـ ــو رأي مـ   هـــوا صـــافی چـ
  1مهش چون نکته چینان گشته غمـاز 

اده پیماسـت        همانا مـه چـو مسـتان ـب
  

ر شـمع کـافور      چو خور دامن فشان ـب
ـــــۀ او  ـ ــــــمان پرواـن ـــراغ آسـ ـــ   چ

ــا    ـته گ ـیر شسـ ــین از شـ ــاه2 زرزم   م
ــمن راز   ــط گفــتم چــو عاشــق دش   غل

ــده بــه  ــت کــه راز دل در افکن   صحراس
  

                                                   
.سخن چین: غماز  .1
.سپیدکار. جامه شوي: گازر  .2
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ــو ــان از پرـت ــتر  جهـ   مـــه نطـــع گسـ
ـان      ــر تاـب ــا مه ــه ت ــرده ز م ــط ک   غل

ــاد د ــر ـب ــا ـب ــان راادقضـ   ه دخـــل کـ
ـبی آیـا چـه شـب بـود         بدان خـوبی ش

ــوا ــم بغیه ــگ  اش ه ــدل رن ــت معت   ی
ــد   ــن جاویـ ــاه از حسـ ــانیده مـ   نویسـ
ــه بنواخــت    ــاك از صــفا آنگون   دل خ
ــیقل پــذیرفت     ــین ص ــه زم ــو آیین   چ

ــه ــه ی ـب   کرنگـــی چنـــان مـــه داد مایـ
ـــاب    ــز مهت ـــمان لبرـی ـین و آس   زمــ

ــرا ــه را  ـب ــر مـ ــا مهـ ــد مانـ   در خوانـ
ه مـاه از جبــه افشـاند آن همـه نــور       ـن
ــاي   ــل ج ــان از گ ــو خوب ــابی چ   ز مهت
ــروز   ــاه شــب اف ــان م ــار بت ــو رخس   چ
ــــاره   ـــاه نظـ ـــــرب گـ ـــد از ط   براـن
ــرش    ــر عـ ــا کنگـ ــري ـت ــاه ثـ   ز بنگـ
ــل     ــر ح ــافورِ ت ــد ک ــاه ش ــرص م   ز ق

ــه ـ ــاب  ـب ــاه جهانتــ ــوة مــ ــ   ذوق جل
ــان  ــاه تاـب   چـــو حســـن گلعـــذران مـ

از  چو آنسـت از چـه شـد مـاه ف       لـک ـب
ــاب     ــیده جلب ــب پوش ــاه ش ــاب م   ز ت
ــام    ــه آش ــرده م ــه ک ــورش هم ــی ن   م

یض چشـمۀ خـور      دسـت شســته  1ز ـف

ر سـطح مرمـر      به   شـوخی خنـده زن ـب
  شــب تکبیرگــو مــرغ ســحر خــوان  بــه
ــه ــقف آســمان را    ب ــدوده س ـیم ان   سـ

  که چون معشوق نو عاشق طلـب بـود  
ــگ  ن ــل رن ــد از وي خج ــاط روز عی   ش

ــــید  ــــار خورش ــــط انک ـــوفر خ   ز نیل
ــور از حیــا چــو    آب بگــداخت نکــه بل

  تکه عکس شخص را چـون آب بنهفـ  
ور و سـایه      که مـی    آمیخـت بـا خـود ـن

ــیماب   ــه زده در مــوج س   جهــان غوط
ــه را      ــه کُل ـا هم ــد زان ـب ـدل کردن   ـب
ــافور    ــ ــد ک ــ ــمان باری ــور آســ ـ   ز ـن
ــــــتر آراي ــان بس ــ ــ ـــــزاالن بیاب   غـ

ــه ـ ــردة روز  ـب ـ ــده ـپ ــ ــابی دری ــ   مهت
ــتاره   ــاه از ســ ــه مــ ــاطی یافتــ   بســ
ــرش   ــه ـف ــوده ریختـ ــد سـ ریـ   ز مروا
ــد صــــندل  ــ ــــراپاي جهــــان مالی   س

ــل    ــان منفع ــم دیرخواب ــوابز چش   خ
ــان   بــه ــک گریب ــرزده از ی   خــور ســر ب

ز لــب انــداز    چــو طفــالن شــیر مــادر ا
  رو مالــد ســفید آب چــو زنگــی زن بــه

  حسرت زان تهـی جـام   شکسته خور به
ـته    به   جام عشق دل چـون مسـت شس

                                                   
رسید  )مغرب زمین(غروبگاه خورشید  اي را پی گرفت تا به وسیله )ذوالقرنین(پس «: چشمۀ خور  .1

 »کند و نزد آن قومی یافت اي گل آلود و سیاه غروب می نظرش آمد که خورشید در چشمه به
.86-85: سوره کهف
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ــفا جــام شـــب و روز     ـدر ص ــفا اـن   ص
ـان شـــب     ـرد از ضــمیر عارـف   گــرو ـب
ــت   ــیم اهللا برداشـ ــت کـل ــک دسـ   فلـ

ه در داد    به   یک خارق کـه مـاه از خرـق
ود و شــب گنـه کــار       مگـر مـه توبــه ـب

ــه ـنایی   ـب ــود آن روشــ ــه نبـ ــدر مـ   ـق
ــه   انه عشـــوه یوســـف مـــاهمعشـــوق ـب
ــه ــتن را   ب ــده خویش ــک دی ــم کب   چش

ــی ک ــولـ ــرده بـ ــاك کـ   ک دري غمنـ
ــدان بـــی ــریش ـب   التفـــاتی کبـــک دـل

  گـاه محشـر   زمین سیمین چو صـحرا 
  آن مـــاهروي ســـرو قامـــت کــه بـــی 

  ریخــت اگـر چـه مـه لعــاب طلـق مـی     
ــ ـــروزد  محبـ ــاتش ف ــی کـ   ت در دلـ

ــو  ــه س ــود  زن ــدکی ب ز رام ان ــه ا   آن م
ــت    ـتن برونس ــش از گفـ ــوز آت ــو س   چ

ــاغ  دو  ــی ب ز یک ــد ا ــه بودن   خــونین الل
ــر مـــی   ــیکن مختص ــازم اینجـــا  ول   س

د   چو یک کس را به   زندان رو تـوان دـی
  در آن شب بیدل و با بخـت در جنـگ  
ــت    ــر انپاش ــم ت ــر چش ــاب جگ   ز خون
ــر    ــو گی ــم گل ــان غ ــک جه ــی و ی   دم
  چـــو بـــرف از ناامیـــدي دل فســـرده
ــت    ــدش روز قیام ــان ب ــب ک   دران ش

ــه ــر داري ـب ــاطر کینـــۀ مـــن  مگـ   خـ
ــانم   ــرا ج ــت  چ ــرِ توس ز اخگ ــاب ا   کب

ــی   و ــ ــالعم دارد گرانـ ــ ـیکن طـ ــ ـ   ـل

ــانجی در میـــان آن مـــاه دلســـوز    می
ــدش لــب     ــراهم نام ــادي مــه ف   ز ش
ــت     ــورش انباش ز ن ــاه ا ــاه نگ ــذر گ   گ

ــ   ــاري در افت ـیه ک ــم سـ ــب رس   ادز ش
ار      که شد رویش سـفید از وي دگـر ـب
ــدایی ــ ـــور خ ــــب در ـن   مگــــر زد نق
ــا کبـــک را راه   ــون زلیخـ   زده همچـ
ــن را   ــو داده چمـ ــگ و ـب ــوه رنـ   زکـ
ـــاك کــــرده    ـــب را چ ـــان قص   گریب
ــویش    ــالع خ ــر ط ــه ب ــد قهقه   زده ص
ـــــرادر   ـــاب دل، رام و ب ـــم بیتـ   ز غـ
  مــرا مـــاه اســـت خورشـــید قیامـــت 

ــت  نز جـــا ــش انگیخـ   رامِ بیـــدل آـت
ـیش     ــق ریـــزي ـب   ســـوزدگــرآب طل

  که آنجا خود دو مـاه اینجـا یکـی بـود    
  ازین گویم که چون گل غرق خونست
ــشِ داغ    ز یــک ســینه دو دل لــذت چ
ــــیتا    ــتان رام و س ــر داسـ ـــخن ـب   س
ــد    ــوان دی ــم زو ت ــري ه ــاب دیگ   حس

ر سـنگ   چو مار خسته سر می   کوفت ـب
  کاشـت  دل المـاس مـی   لب زهر و به به

ــی و ــر    دل ــد و زنجی ران بن ــزا ــد ه   ص
ــافور    ــر از دم کـ ــک ـت ــوردهخنـ   خـ

  مــه کــرده ســخن بــا صــد مالمــت  بــه
  سـوزي چـو دلبـر سـینۀ مــن     مـی  هکـ 

ــت  ــ ــدگی در ساغرتوس ـ ــه آب زـن ـ   ـن
ــی ــه کـــه مـ ــدگانی ســـوزم ـب   آب زنـ
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ـی    طـــاقتی گفـــت اي بـــرادر در آن ـب
ـــون     ــد میم ــاي عهـ ــد وفـ ــر امیـ   ـب
د چـارة خـویش       کنون خود کـرده باـی
ــادم     ــی دل نه ــان وحش ــر پیم ــو ب   چ
  چنان دانم که بس ناحق شناس اسـت 
ــا بیایـــد   ــرو فـــردا طلـــب کـــن تـ   ـب

ــادان وگــر عــذري بــه   پــیش آرد چــو ن
ــین دان بـــی  ـا ر        یق   ا کشـــته بایـــدوـف

ـیار    ــ ــرد بس ــوان کـ ــدبیر نتـ ــر ـت   وگـ
 

  کــه دل برجــا نمانــد و هــوش در ســر
ــه   ــا ب ــارم ت ــار و ب ــر ک ــد ابت ــون ش   اکن

ــن    ــایع عمــر زی ــرد ض ــد ک ــنبای   یشب
ــاد دادم     ــر ب ــود ب ــر خ ــد عم ــه نق   چ
  ز تیغ کـین شـاهی کـم هـراس اسـت     

ز  ــایدکـــه ا   مـــردان وفـــاي عهـــد شـ
ــان    ــع سرافش ــزن تی ــش ب ــان درک   زب
  ببیـــنم تـــا چـــه دیگـــر پیشـــم آیـــد
ــدي ز دادار   ــر نومیـ ــد کفـ ــه باشـ   کـ

 
 فرستادن رام لچمن را براي آوردن سگریو

ـین   ــت کـ ز غای ــین ا ــو شاهنشــاه چ   چ
ــه ــب   ـب ــی شـ ــاه زنگـ ــزم رزم شـ   عـ

  فــر گشــت و منصــورمظّ ندران میــدا
  کین لچمن شده چون مهـر در تـاب   به

  وي کســکندها زده گــامز چشــمه ســ
ــه ــه   ب ــرده ب ــود ب ــایون  خ ــان هم   فرم

ــد همچــو گــوي از سرشــتابی     کــه بای
ــزون     ــد اف ــین از ح ــش ک ــنیده آت   ش
ـدبیر دیگــر       ــن ـت ــد جــز ای ــو نام   نک

  صـد جـان معـذرت خـواه     دوان آمد به
ــو رأي    ــون نکـ ــد میمـ ــا جنبیـ   ز جـ
ــده چــون ابــر    همــه پیــل افکــن و غرن

ــه  ــانی ـب ــگ  نهنگـ ــا جنـ ــرو اژدهـ   نیـ
ــیش ر    ام اســـتادزمـــین بوســـید و ـپ

  عفـو کـن زیـن بنـده تقصـیر      اکه شاه

ــ    نز هـــر ســـو آختـــه شمشـــیر زریـ
ــب   ز ل ــدي آتــش ا ــر خن ز زه   فشــاند ا

ــور  بــه   چــرخ افراخــت بخــتش بیــرق ن
ــر آب    ــغ زه ــر تی ــرده در ب ــل ک   حمائ
  کــه صــبح عمــر میمونــان کنــد شــام 

ــام را ــ ـــون    مپی ــــاه میمـ ـــر ش   بهـ
ــن خـــود ســـر نیـــابی ــر ـت   وگرنـــه ـب
  چو زیبق مضـطرب شـد شـاه میمـون    

  جـان یــا ســازد از ســر  کـه بشــتابد بــه 
ت خاشـاك و خـس راه     به   مژگـان روـف

ــا ــان لشـــکر آرايز میموـن   ن و خرسـ
  همـه شــیر افکـن و درنــده چـون ببــر   

ــه  ــانی ب ــگ   پلنگ ــوا جن ـیر ه ـین شـ   کـ
ــپه داد   ــرض س ــگري ع ــس از پوزش   پ

ــی  ــع م ـپه را جم ــه  سـ ــردم ب ــدبیر ک   ت
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ــردم  ـــ ــر ک ــ ــدنها دـی   از آن در آمـــ
ــرد  ــانم بایـــدت کـ ــر خـــاطر نشـ   دگـ

ــه ــارا   ب   گیتــی هــیچ کــس را نیســت ی
  خـدمت  جز این جمعـی کـه آوردم بـه   

ــد   ــان خــود کیانن ــد، خرس ــه میمونن   ن
ـه  ــود   ـب ـتح لنکـــا منحصــر ـب   اینهـــا ـف

  کنون شـادان گـره دور از جبـین کـن    
 

ــردم     ــیر ک ــوج ش ــوج ف ــع ف ــه جم   ک
ــین بـــادت کــه روز رزم و نـــاورد     یق

ــه  ــتیزد بـ ــه بسـ ــا  کـ ــو لنکـ   راون دیـ
ــ   ــن نیــرو و هم ــن زهــره وی   تکــرا ای

ــم   ــم ز تخـ ــا هـ ــه اینهـ ــد کـ   جنیاننـ
ــود    ــر ب ــدیثم مختص ــه ح ــخن کوت   س
ــن   ــار و آفـــرین کـ   ببـــین تـــدبیر کـ

 
  آمدن سگریو با لشکر خویش

 هرچهار طرف از براي خبر سیتا و فرستادن کسان خود

ــه ــري زاد   ـب ــال آن پـ ــیِ حـ   جاسوسـ
ــزون    ــد اف ــپاهی از ح ــا س ــتین ب   نخس
  که گم گشته اسـت خورشـید نکویـان   

ه    جســتن ســعی کــن از حــد زیــادت ـب
ــگ  ــیم فرـن ــر  در اقـل ــگ و بربـ   و زنـ

ــار   ــان کهسـ ـند از کبکـ ــان پرســ   نهـ
ــی جوینـــد اطـــالل و دمـــن    را 1بسـ

ــام     ــر آش ـپاه خنج ــا سـ ــه ب ــس آنگ   پ
ــد   ــه بایـ ــرب رفتـ ــوي مغـ ــا سـ   بگفتـ
ــد   ــور هنـ ـته اول کشـ ــ ــامی جس   تمـ

ــه ـ   ب ــمیر  کــوه تبـ   ت و گلگشــت کش
ــوران   ــ ــران و ـت ـــ ــخانۀ ای ـــ   در آتش
  تفحـــص کـــرده بایـــد در تـــري راج 

  اش جوینــد چــون گــنج      هــر ویرانــه بــه
ـه  ــد گــر تــوانی      ـب   ظلمــت رفتــه بای

  

  چــار اطــراف عــالم کــس فرســتاد   بــه
ــت میمــون   بــه ــامزد شــد بن ــرق ن   مش
  مشرق رفتـه بایـد جسـت و جویـان     به

ــزا ــعادت   نک ــد صــبح س ــو ســر زن   س
ــر  ــر  پخب ـته اخت ــم گشـ ـند زان گ   رسـ

ــار   ــک رفتــ ــ ــاهروي کب ــ ــان م   نشــ
ــیمتن را  ــــیم ســــرو ســ ــوه س   زکــ

  مغـرب زده گـام   يسکن میمـون سـو  
  ایـــدکـــه مـــاه عیـــد زان ســـو ره نم

ـند   ــر ســ ــد از معبـ   ازان پـــس بگذرنـ
ــه ــد شــبگیر   ب رن ــا دا ــو پ ــوي گــل چ   ب

ــر پرســـند زان شـــمع شبســـتان    خبـ
  که آنجا زن نهد بر سر چـو خـور تـاج   
ــج   ــیرت از رن ــون زن س ــند چ   نیندیش
ـــدگانی    کــــه باشــــد جــــاي آب زـن
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ـل را     ـبت بـ ـس سـ ــازت داد زان ـپ   اج
ــالی     ــویش ح ــپاه خ ــا س ــا ب ــز اینج   ک
ــراغ آن ســـمن بـــر   ــبا شـــو در س   ص

  ارتفـــاع شصـــت فرســـنگ  کـــه دارد
ــک ســـر     ــوه فل ـه دارد آن ک ــه قـل   س

  تابــد و بــس دران بــومی کــه مــه مــی
  دگــر آبـــی اســـت ســـبو نـــام آنجـــا 
ــگ    رســد بــر هــر کــه آن آب ســیه رن

ــه    هـــاي چـــین بجوینـــد      همــه بتخاـن
ــد    ــخن ران ــون س ــونی چ ــدبیر جن   ز ت
ــیش   ــدد ب ز ع ــپاهی ا ــزون دادش س   ف
ــتور   ــه دس ــاي فرزان ــت ک ـتوده گف   سـ

ـتعداد مـردان ج     ملـه در تسـت  چو اس
ــامم   ــگ و ن ــد نن ــه مانَ   بکــن کــاري ک
ــاه      ــک م ــر ز ی ــفر برت ــن س ــد ای   نبای
ــش آمیــــز   ـین تــــدبیرهاي داـن   چنــ
ن کارسـت نزدیـک        دلش گفتـا کـه اـی
ــاه میمــون     ــر ش ــرین ب ــاد داد آف   بس
ــت   ــاتم را ز انگشـ ــاه خـ ــید آنگـ   کشـ

ــه ــري را   ب ــابی آن پ ــه ی ــایی ک ــر ج   ه
ــس گهـــر ســـفت   ز پیغـــام نهـــانی ـب
ـــر در زاري افتــــا   ـین داد و دگ ــ   دنگ

ــونی    ــوي خ ــد ب ــه آی ــاکی ک ــر خ   ز ه
ــاك دارد    ــان چ ــو گریب ــل ک ــر گ   ز ه
  ز هر مرغی که در دامـی اسـیر اسـت   

  خون خوردن خموش است       هر لب کو به ز
ــازه دارد  ــه از خــون غ   ز رخســاري ک

 

ــل را   ــد جب ــو جوی ــی نک ــا جمع ــه ب   ک
ــمالی  ــ ـــدم زن جانــــب کــــوه ش   ـق

ــه  ــس ب ــذر کــن پ ــدر  گ ــوه من ــاغ ک   ب
ــگ    ــمان گن ز آس ــت ا ــد نخس ــرو افت   ب
ــروزه و زر   ز فیــ ــاب و ا ـ ـیم ـت ـــ   ز س
ــس   ــید را کـ ــمۀ خورشـ ــد چشـ   نداـن
ــکارا  ـــ ر آش ــدا ـــ ـــــود را نگه   از و خ

ه    یکــدم همچــو آبِ وي شــود ســنگ ـب
ــه ــد     ب ــک پوین ــزال مش ــحرا بــا غ   ص

 ــاص خــود ه ــدنووزیــر خ ــت را خوان   ن
ــویش  ــرادرزادة خـ   شـــه خـــرس و بـ

ــه ــهور    ب ــو مش ــدبیر ت ــیم ت ــت اقل   هف
ر تســت     ن کـارم تمــامی چشـم ـب   درـی

ــ  ــه پـــر شـــرمندة احسـ   ان رامـــمکـ
  کـه دارم گــوش بـر در، چشــم بــر راه  
ــنید و شــاد شـــد رام غــم انگیـــز      ش
ــک     ــام تاری ــن ش ــا زی ــبح م ــد ص   امی

  یــاد دوســت افشــاند از مــژه خــون  بــه
ــون را داد کــین را دار در مشــت  ه   ن

ـتري را   ـــ ــا انگش ــم نمــ ــ ــان ج   نشــ
ــت      ــا گف ــا او چه ــر ب ــد دگ ــدا دان   خ
ـین داد       نشان جسـت و جـوي مـه جب
ــزو خیـــزد جنـــونی    ز هـــر بـــادي کـ

ــاك دارد  ز  ــر خ ــري ب ــر دل کــو س   ه
ز آبگیــر اســت    ز هــر مــاهی کــه دور ا
  ز هرگوشی که سرگرم از خروش است
ــازه دارد  ــی تـ ــاري کـــه زخمـ   ز افگـ
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  ز هر مستی کـه معصـوم از شرابسـت   
ــرد    ــر دم س ــوخته وز ه ــر دل س   ز ه
  ز هرخونی که گرم و تازه جوش است
ــگ شکســته چــون دل مــن   ــر رن   ز ه
  ز هرکس کو چو من گم کرده خود را
ــد  ــاره جوینـ ــان آن پـــري رخسـ   نشـ

ــه  ــان بـ ــتابیدند میمونـ ــو  شـ ــر سـ   هـ
ــه ــاه      ب ــک م ــاد ی ـر میع ــاه ـب ــار م   ک

ــــار آن درِ   ــ ــالك انتظ ــ ــــــهـ   رورپ
ه    زان یــار جــانی، یکمــاه از ســه ســو ـب

ــۀ زار   ــ ــم دل ناـل ــ ز غـ ــر آورد ا ــ   ـب
  شد افزون درآن محنت که حسرت می

  

  آتـش کبـاب اسـت    ز هر صیدي که بی
ــر رخ زرد  ــر و از هـ ــم تـ   ز هـــر چشـ

  ی همـدوش خـروش اسـت   ز هر اشـک 
ل مــن    ز هـر پامــال حسـرت چــون گـ  

رورده خـود را    ز هر تـن کـو بـه      غـم ـپ
ه    به ی ـب   وبنـد پپـاي خـویش    چشـم و ـن

ــه ــته رو  رچـــا ـب   اطـــراف عـــالم داشـ
ــه ــاي در راه   ب ــاده پ ــو نه ــت و ج   جس

ــر    کـــه باشـــد انتظـــار از مـــرگ برتـ
ــه   ــد ب ــواب آم ــی   ج ــن تران ــق ل   1عاش

ــه ــار  ـب ــاد آن دیربیمـ ــردن دل نهـ   مـ
ــون     زیســت دلخــون مــیبــر امیــد هن

  
  در غار روان شدن هنونت با جمع میمونان و رفتن

 و یافتن سوم برتهارا
ــه   ــق نامــ ــدان عشــ   کهــــن تاریخــ
ــاي دالرام    ــر دالسـ ــون بهـ ــه چـ   کـ
ــده   ــان چیـ ــس ز میموـن ــزاران کـ   هـ
ــاد   ــد نیــز چــون ب   دگــر جــامون و انگ
  نخستین چون پري را جست وجو کرد
ــوه    بســی جســتند لیــک از جســتن ک

ــه ــد بیابـــانِ   ـب ــیش آمـ ــازـپ ــر بـ   دگـ
ــون دل عاشـــق خرابـــی  ــر چـ   سراسـ

ــه    ــوك خام ــونی ن ــد خ ــین جنبان   چن
ــت از رام ــ   گرفــــت انگشــــتري هنون
ــده  ــراي همرهـــی خـــود بـــر گزـی   ـب
ــــتند بــــا او بهــــر امــــداد   روان گش
ــرد    ســوي در بنــد کــوهی بنــده رو ک
ــر انـــدوه   ــد غیـ ــد پیـــدا ز مقصـ   نشـ
ــاز   ــده وهـــم تکتـ ــانش ندـی ــه پایـ   کـ
  چـــو چشـــم بیغمـــان، نادیـــده آبـــی
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  بجزخورشید و گردون دیده در خـواب 
ــایه از نــور    ــون س ــایه دور همچ   ز س
ــتنی را    هـــوایش دشـــمن جـــان رسـ
ــاه    ــود جانک ــوالخی ب ـتی، دی ــه دشـ   ن

  ه تشـــنه، جســـتندي شـــتاباننگرســ 
  صد سختی ز دشـت محنـت آن روز   به

  همی جسـتند کـوه و دشـت و صـحرا    
ــار    ــر کـ ــا در آخـ ـتند ـت ــ ــی گش   بسـ

ــ ــاري  دران غـ ــود غـ ــا را ـب   اران قضـ
ــــان  ــــر از درون زردگوشـ ـیه ـت ـــ   س
ــزل     ــره من ــگ و تی ــار تن ــر غ ــه قع   چ
ــک    ــق باری ــز عش ــو رم ــی چ   درو راه
ــدند آن رســـتمان در چــاه بیـــژن     ش
ــت یکــــدیگر دران راه ــ ــه دس ــ   گرفت
ــد پــــر دور ــ ــده رفتن ــ   در آن ظلمتک
س سـفیدي      ـیاهی ـپ   عیـان شـد زان س
ــاهی     ــد مـ ـیه دیدـن ــ ــار س   در آن غـ
ــبچراغی   ــب ش ــو در ش ــري زادي چ   پ
ــامش   ــر و بـ ــن قصـ ــاغ زرـی   درون ـب
ــوي شــان کــرد رو آن حـــورزاده      س
ان سـخن زان بـت شـنفتند       چو میموـن
  بدو گفتند کـاین جنـت سـرا چیسـت    
ــزدان پرســتم   ــن ی ــا کــه م   صــنم گفت
ــــو  ــــیوه رـی ــدانم شـ ــ ــــزادم نـ   پرـی
  هزاران سال طاعت کـرده درخواسـت  
ــان  ــ ــت آس ــ ــت یاف ــ   دعــــاي او اجاب
  چو این گلگشت جـا خلـوت سرایسـت   

ــــبزه  ـــد آنجــــا نشــــان س   و آبندـی
  بجز وحشت در آنجا کـس نـه معمـور   
ــتنی را   ــم آبسـ ــورده قسـ ـین خـ   زمــ
ــان را زدي راه  ــر غـــول بیابـ   کـــه سـ
ــان ــ ز بیاب ـــد ا ــردي ندیدـن ــ   بجــــز گ
ـباروز    ــه شـ ــان در س ــد ج ــرون بردن   ب
ــاال ــ ـ ــــیب و ـب ــ ـــــد راه ش   بپیمودـن

ــه ــار   ب ــون م ــد چ ــتان در افتادن   غارس
  مـاري  همهیب و سـهمگین چـون تیـر   

ــان   ــۀ بیدادکوشـ ــدان خانـ   چـــون زـن
ــدخل چــو چشــم  ــاي م ــد و دله   حاس

ر تنــگ و تاریــک     چـو گــور ظالمــان ـپ
ــن   ــان ک ــب ک ــب زن در نق ــان نق   بس

ــه  ــان ب ــو میمون ــاه  چ ــت آب در چ   وق
ــه  ــور         ندیــده چشــم شــان تــا هفت   اي ن

ــدي     ــا امی ــام ن ــد ش ــبحی بع ــو ص   چ
ــــال یوســــفی در قعــــر چــــاهی   مث
ــاغی   ـ ــاه ـب ــان شــ ــــته در میــ   نشس
ــامش    ــود نـ ــا ـب ــوم برنـ ــري را سـ   ـپ

ــون او   ــذر چ ــان گ ــه اینجات ــاده؟ک   فت
ــــه بشــــنفتند گفتنــــد ــــواب آنچ   ج

  ی وین گلشن از کیسـت؟ تتو خود گو کیس
ــه ـتم     ب ــو هسـ ــن دی ــر م ــوهر دخت   گ

  کـه جـز طاعـت نبـوده کـارِ مـن دیــو      
  چنین جایی که نتوان کـردنش راسـت  
ــزدان  ــالم بهشـــتش داد ـی ــن عـ   درـی
  کسی آگاه نی کین جا چـه جایسـت؟  
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ــارِ آ   ــز ـب ــبا را نیـ ــت صـ ــدن نیسـ   مـ
ــر و مـــاه را راه    درینجـــا نیســـت مهـ
ــن    ــمع عارضــم اینجاســت روش   ز ش
از اسـت    ـید ـن   مرا زین حسن بر خورش
ــوده    ــرت گش ــت و در حی ــخن گف   س
ــوه و آب     ـاغ خــویش شــهد و می   ز ـب
ان ز خـوردن سـیر گشـتند       چو مهماـن
ــو   ــه نـ ــد آن مـ ــم بندـی ــا چشـ   بگفتـ
ــده بســـته یکـــدم آرمیدنـــد  ــو دـی   چ

ــه      چــو مشــرف بــود کــوه  ــا شــان ب   دری
ــه   دل کردنـــد، گرمـــا بـــاز گـــردیم ـب

  لب، چشم اسـت در راه  که رام جان به
ــه ــم   ب ــان رام در غ ــد ج ــدي ده   نومی

ـیم        درین صـورت یقـین بـد کـرده باش
ــه ــ ــه  ـب ـــ ــات آن یگان ــ ـــــدبیر حیـ   ت

ــون   ــل چ ــتاند  واج ــا س ــان از م   ام ج
ام اسـت    ناک نددقسم خور   کو اهـل ـن

ــرورد    ــاز پ ــان ن ــود زایش ــد ب ــو انگ   چ
  از آن ضـعف دل انگــد گشـت بیهــوش  
ــردار  ـــ ــان س ــ ـــــته زار میموـن   نشس

 

ــر  ــت   آوگ ــدن نیس ــرون ش ــد ره بی   ی
  مـاه  که دارد از رخم هـم مهـر و هـم   

  یقین است این سخن دیگـر مبـر ظـن   
  که گـاه سـجده بـر خـاك نیـاز اسـت      

ک حیـرت دو صـد حیـرت فـزوده      به   ـی
ــاب     ــع احب ــف جم ــاه وق ــود آن م   نم
ــتند   ـیر گش ــون شـ ــی چ   ز عجــز روبه
ر رو کــــه بنمــــایم کنــــون راه بــــد  

ــه ــوه دیدنـــد  ـب ــراز کـ ــود را ـف   دم خـ
ــا    ــیش ازینج ــفرها پ ــن س ــد ممک   نش
ــردیم     ــه م ــود، ن ــار خ ــار ی ــرده ک   نک

ــا  ــو ب ــاه    بــی  چ   حاصــلی رفتــیم ناگ
ــم    ــادرش هـ ــرد مـ ــرگ او بمیـ   ز مـ
ـیم     ــرده باشـ ــود ک ــا خ ــالك رام م   ه
ــه   ـ ــرك آب و داـن ــ ــرد ت ــد کــ ـ   بباـی
ــد     ــده مانـ ــاید زنـ ــد شـ ــرین امیـ   ـب
  بجز غم، خوردنی بـر وي حـرام اسـت   
  نخســتین ضــعف دل در وي اثــر کــرد
ــد فرامــوش  ــان را ش   غــم خــود همگن
ــار   ــالین بیمــ ــ ــر ب ـ ــار ـب ـــی تیمــ   ـپ

 
  سنپات کرگس مالقات با

 سپارش رام به خود را همراه دادن پسرو 

ــوه   ق ــدران ک ــود ان ــی ب ــا را کرگس   ض
ــامش    ـنپات نـ ــ ــان س ــان کرگسـ   میـ

ه    شــادي بهــر صیدشــان شــده پــیش ـب

ــدوه    ــر انـ ــان ابـ ــل بسـ ــوي هیکـ   ـق
ــه   ــان بـ ــد میمونـ ـــش د در افتادنـ   ام

  کــه دیــده چنــد روزي روزيِ خــویش
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ــب چنـــگ ســـنپات             دل ــان از نهیـ   شـ
  و خـوش کسـی بـود   یهنون گفتـا جتـا  

ــان داد    ــر کـــار رام جـ ــه بهـ   چگوـن
ا    خواهـد  مکه این چون آن نه ننگ و ـن

ــایو یا  ــون از جت ــر چ ـنپات خب ــت سـ   ف
  بگفــت اي وحـــش آخـــر از کجـــایی 
ــن از ســـر     ــا م ــو حــال جتـــایو ب   بگ
ــرت آمــوز    ــت غی ــون آن سرگذش   هن

  کـاي وفـا جـو   گس زاري گفـت گـر   به
ــه   ــوا روزي ـب ــن و او از هـ ــرواز مـ   ـپ

ــوا را    ــ ـــاهی ه ـــا مـ ــدیم ـت ـ ردـی نو  
ـید واال   ـــ ــرك ادب خورش ـ ــن ـت ـ   ازـی
ــر     ــی مه ــرد از گرم ــعف ک ــایو ض   جت
ــانش  ــــر امــ ــر به ــ ـــر پ   گــــرفتم زـی

ــد او   ــالمت مانـ ــور سـ ــی خـ   از گرمـ
ــــمع آســــمان را  ــــه ش ـــدم پروان   ش

ـی    ــا ـب ــن ج ــادم دری ـال  بیفت ــر و ـب   پ
ـــرادر    ــال آن ـب ــدت ز حـ ــن مـ   درـی

ــون بشــ  ــر را  نکن ــن خب ــو ای   یدم از ت
ــت   ــابیی هسـ ــرا بیتـ ــا مـ ــر گفتـ   دگـ

  لنکاســت همــی بیــنم کنــون ســیتا بــه
ــی  ــذر ب ــو ع ــه  چ ــري گفــتم ب ــاران پ   ی

ــت     ــرا هس ــدي م ــام فرزن ــپارس ن   س
ــر کینـــه کوشـــی    دهـــم همـــراه بهـ

  چـو زیـن معنـی خبـر شـد      سپارس را
ـیار   ــرد بســ ــپارش کـ ــپارس را سـ   سـ
ـوي دســـت    ــژده دلیـــرانِ ـق ـن م   ازـی

ــات   ــورانِ هیه ــو رنج ــود رفتــه چ   ز خ
ه    ظـاهر گرچـه او هـم کرگسـی بــود     ـب

وان داد؟   مثالش چون به   این کـرگس ـت
ــد   ـــ رام خواه ــدانِ  ــ ــالك قاصـ ــ   هـ

ــه ــورد هیهــات    ب ــف خ ــرگ او تاس   م
ـــوي آشــــنایی     ــو ب ــد از ـت ــه آیـ   کـ
رادر       که چـون جـان داد دور از مـن ـب

ــا بــه    آن روز مــنقح گفــت یــک یــک ت
ــر ــایو ـب ــا مـــن خـــود جتـ   ادر بـــود ـب
ــه ــرواز   ـب ــردیم پـ ــمان کـ ــد آسـ   قصـ

ـــما را     ـــرینِ س ـــردیم نس ــل ک   خجـ
ــــاال ــــاند آتــــش غیــــرت ز ب   سرافش

ــه   دل مهــر  حــال او مــرا آمــد بــه     ب
ــــایبانش   ــویش دادم س ــال خــ ـ   ز ـب
ــهپر    ــوخت شـ ــابش او سـ ــرا از ـت   مـ

ــان را بســـنجیدم بـــه ــر زمـ   بـــال و ـپ
ــال  ــزار و چارصــد س   شــد از عمــرم ه
ــو    ــور غمخَ ــن مهج ــوم ای ــد معل   رنش

ــاره مــی  ــه از غــم پ   ســازم جگــر را ک
  که صد فرسنگ بینم چون کف دسـت 

ـه    بـــاغ دیوکـــان آن روي دریاســـت ـب
ـــا غمگســــاران ــــارم همرهــــی ـب   نی
  که در مرغانست چون عنقـا زبردسـت  
ــی    ــاران جانفروشـ ــار یـ ــد در کـ   کنـ
  همان دم بهر خـدمت جلـوه گـر شـد    
ــادار   ــت آن وف ـتی گش ــاران رخصـ   ز ی

  شادي رقصـها کردنـد چـون مسـت     به
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ــا چــه شــاید شــاد گشــتن    هنــون گفت
ــواه    جـــوابش داد انگـــد کـــاي هواخـ
ــرآییم    همـــان بهتـــر کـــز اندیشـــه ـب

رو یـازیم در جیـب       به   غـم شـب سـر ـف
  چـه خـوش گفتنـد پیـران جگـر سـوز      

 

ــ ـتن  ز دری ــان گذشـ ــوان آس ــون ت   ا چ
ــر آمــد، گشــت بیگــاه     چــو امــروز آخ
ــورد و خــواب آســایش نمـــاییم      ز خ

ردا چـه ظـاهر گـردد از        یـب غکه تا ـف
  غـــم فـــردا نشـــاید خـــوردن امـــروز 

 
  طور بگذرند ۀجمع آمدن میمونان که از دریاچ

ــدوه     چــو مهــر از قعــر ایــن دریــاي ان
ــه ــگ  ب ــان دلتن ــه میمون   کــوه آن جمل

  لنکاســت کــز اینجــا مقصــد مــا شــهر 
  گذشــتن نیســت از وي سرســري کــار
ــگ  ــا کــه روز مــردي و جن   یکــی گفت
ــل   ــر چ ــی کــرد دعــوي دیگ   یکــی س

ــه ــز ب ــداد   ع ـیش تع ــد ـب ــدگر ش   م یک
ه  رد بســتود    ـب   دعـوي خــویش را هـر ـف

ه      ی  پس آنگـه گفـت انگـد مـن ـب   طفـل
در لـیکن بـه      گفـت اي پــور  مـن مـی   ـپ

ــارش ــد کـــار و ـب   کـــه از ورزش فزاـی
  جوابش داد جـامون چـون تـو شـاهی    

ــه ــدت شـــد کارفرمـــاي ـب   لشـــکر باـی
ــارا     ــت ی ــم هس ــرا ه ــري م ــدین پی   ب

  د جنـگ تـ ولی مشکل که چون آنجـا ف 
ــوانی  ــ ــی از زور جـ ــ ـــــویم حرفـ   بگ
دبیر         کـه خنـدد همچـو طفـالن پیـر ـت
ودم       ل هـم پنجـه ـب   که من بـا راجـه ـب
ــرهمن     ــکل ب ـر ش ــه ـب ــتی ک   شنیدس

ــۀ کـــوه     ــراز کوهـ ــر فـ ــم زد بـ   علـ
ــنگ    ــۀ س ــر تخت ــده ب ــع آم ــم جم   به
  صـد و پنجــاه فرســخ عــرض دریاســت 
  چــو مــردان زور خــود ســازید اظهــار 
  تــوانم جســتن از جــا بیســت فرســنگ

زون مــی    منــزل گشــت ره منــزل بــه ـف
ــ  ـیده کـــار ـت   ا هفتـــاد و هشـــتادکشـ

  صفات خود کنان آن چون شـب سـود  
  علــوي جســتم از ســفلی بــه  نــود مــی

ــه ــرور    ب ــت مغ ــاید گش ــتن نش   برجس
ــارش  ــود اعتبـ   چـــو ورزش رفـــت نبـ
ــی  ــ ــدیوي کجکالهـ ــد خـــ ــ   ولیعهـ

  کار سهل خود چون مـی نهـی پـاي    به
ــا    ــذرم از روي دریـ ــان بگـ ــه آسـ   کـ
  ز فرتــوتی خــود گــردم ســبک ســنگ 
ــــاتوانی   ـــدر ـن ــــه انـ ـــد گرچـ   نزیبـ

ــو از  ــر  چـ ــد پیـ ــوانی دم زنـ   زور جـ
  ز پیـــل و اژدهـــا کـــم رنجـــه بـــودم
ــاون     ــل چــون داد ب ــی راجــه ب   فریب
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ــود     زمــین را باشــش و ســه گــام پیم
  در آن فرصت که باون ساخت آن کـار 

ـیري کینـه تـوزي   ز جا جستم چـ    و ش
ــود    ــان ـب ــا مســـکن روحانی ــو آنج   چ

ــه  ــوان ب ــوي   از آن دی ــره دی ــنگم ن   ج
ــو  ـر زاـن   کـــوه گـــران ســـنگ مزده ـب

  درین پیـري جـوان شـد زخـم سـنگم     
ــا   ــه برجســتن ز دری ــکل ورن ــه مش   چ
ــان   حـــدیث خـــویش چـــون آورد پاـی
ــون   ــاه میمـ ــاد شـ ــه کلـــی اعتمـ   کـ

ــاف ده اي زاد  ــود انصـ ــو خـ ــاد ةـت   ـب
ــه  ــویی هدهــد ب ــلیما  ت   نبلقــیس از س

  تــوانی یــک جهــان عفریــت را کشــت 
  ندانی اصـل و نسـل پاکـت از چیسـت    

ـو پورکیســـري هســـتی بـــه    ظـــاهر ـت
 

ــود    ــفر ـب ــاعت مــرا ذوق س   در آن س
  بگشــتم گــرد عــالم بســت و یــک بــار 

ــه ــاف   ـب ــوه ـق ـیر کـ   روزي 1ذوق ســ
ــود     ـبان ـب ـر وي پاسـ ـو ـب   هــزاران دـی

ــه  ــوي کــو ب   عفریتــان خــدیوي نــه دی
  که چون کیوان کهن گشتم ازان لنـگ 

ــی    ــگ م ــذر لن ــه ع ــنگم ن ــه ل   آرم ک
ــه ــا  ـب ــا کـــوه لنکـ   نـــاخن کنـــدمی ـب

ــا   نســـخن را کـــرد رو ســـوي هنومـ
  بود بر هر کـه عاقـل چـون بـود چـون     
ــرا داد  ــه رام انگشـــتري خـــود کـ   کـ
ــان   ــد شــد از ج   ســوي ملــک ســبا بای
ــت   ـید در مش ــاتم جمشـ ــه داري خ   ک

  نیروي تـو در گیتـی کنـون کیسـت     به
ــاش مــاهر     ــن حقیقــت ب ــیکن زی   ول

 
  در صفت پیدایش هنونت

ــ  ـنو اح ــام  شـ ــاز و انج ــود ز آغ   وال خ
ی      چو بت رویان بدان صـورت کـه داـن
ــر   ـ ــار در ـب ــ ــوت گلن ــ ــده کس   فکنــ

ــد و  ــبا دیـ ــی  صـ ز بـ ــد ا ــ دوـی   فتکلّـ
ــان  ــاك دامـ   صـــبا را گفـــت حـــور ـپ

  گفــت کــاي حــور د وجــوابش داد بــا
ــه  ــن ب ــیکن م ــانم   و ل ــاك ج ــت پ   غای

  

ـزادي کـــه بـــودش انجنـــی نـــام    پرـی
ه  در جــوانی      ـب   خـود هـر هفـت کـرد اـن

ــ   ــاس خ ــو گــل کــرده لب ــرچ   ود معط
ــرف    ــردش تص ــن ک ــران چم ــو بک   چ
ـتور دسـت انـداخت نتـوان        که بـر مس
  نکو دانـم کـه هسـتی پـاك و مسـتور     
ــدانم  ـ ــش ـن ــ ــم و آالی ــ ـــدارم جس   ـن
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ــه   ــش ب ــر آالی ــادي   گ ــق نه ــانم ح   ج
ــتم گـــر دامنـــت را   ــه غـــم برداش   چ
  کــزان نبــود قصـــور عصــمت حـــور   
ــویش    ـتر خ ــر بسـ ــو ب ــوده ش ــرو آس   ب
ــد   ــاك فرزن ــه خــواهی زادن آخــر پ   ک

ــ    ود آن شــرزه پیکــرچنــان شــیري ش
ــه   ــته غنچ ــاد گش ــیض ب ــیر ز ف   اش س

ــین را   ــدان کـ ــم میـ   درآمـــد در رحـ
ــود خورشـــید را جـــا در دل شـــیر    ـب
ــاد   ــ ـــۀ ـب ــري و نفحــ ــ   ز آب کیسـ
ــو زادي    ــز وي ت ــر ک ــت مختص   حکای
ــت اســـت از هـــر آخشـــیجان    زبردس
ــان را  ــ ـــر دم   سیاســــت او کنــــد اـب
ــاد      ــوه بنیـ ــاد کـ ـــوم عـ ــر ق   از و ـب
ــمارد  ــ ــف او را ش ــ ــور خل ــ ــرد پ ــ   خ

ــازگاريچـــو تـــو فرزنـــد     بـــادي سـ
ــگ  بــه ــود نن ــت ب   شــیري از هــوا جنگ
اد     به   تخم خویش رو ایـن نکتـه کـن ـی

ــه   جیـــب مـــریمم کـــی بـــار دادي  ـب
ــه بشـــکفاندم گلشـــنت را   چـــو غنچـ
را خواهـد شـدن پـور        و لیک از مـن ـت
ــــویش    ـــوهر خ ــار ش ــانه کنـ   عروسـ
ــد    ــاد پیون ــا ب ــودنش ب ــواهی ب ــه خ   ک

ــه   ـا ـب ــد ـت   محشـــر کــه مثـــل او نزاـی
ــیر    غـــزال مشـــک شـــد آبســـتن شـ
ــین را    ــاه زمــ ــمان مــ ــر آســ ـ   هژـب
  عجب خورشـید کـو شـد حامـل شـیر     

ــد   ــرج اسـ ـید رو بـ ــه خورشــ   زاد 1مـ
ــادي   ــد ب ــه خــود فرزن   شناســا شــو ک
ــلیمان   ــت ســ ــته تخــ   از آن برداشــ
ــمان را    ــتن آس ــد شکس ــم او خواه   ه
ــاد    ــره افتـ ــه روز تیـ ـتی چـ   شنیدســ
ــیش دارد   کـــه در کـــا از پـــدر پـــا ـب
ــاري    ــت یادگـ ــا قیامـ ــد ـت ــه مانـ   کـ
ـنگی چـه باشـد در هـوا جنـگ        تو نرس

ــدهی    ــد فرمان ــا کن ــر دری ــه ب ــاد ک   ب
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ـناس    ــاك بشـ ــود پ ــوهر خ ــی گ   نهنگ
ــه ــان رو   ب ــن کش ــر ســان دام ــا اب   دری

ـ   ــو همـ ــا چ ــی آب درـی   ت قطـــره دان
  نامسـت  مکن سستی که وقت ننـگ و 

ــادت   ــود عـ ــی ـب ــان را ز طفلـ   هنومـ
  همــین کــو را کســی دیگــر ســتودي  

  ینیدچو از جامون حدیث خـویش بشـ  
 

ــراس    ــوج مهـ ز مـ ــذر ا ــا برگـ   ز درـی
  نـب و همچـون آسـمان رو   ز جا در ج

ــر و زبـــر کـــن شـــهر لنکـــا ــرو زـی   ـب
ــت رامســت     ــو از شس ــاد تیــر ت   گش
ــادت    ــود زـی ــت زور خـ ــی دانسـ   نمـ
ــودي  ــ ــود را آزمـ ــ ـــــدي و خـ   ببالی
ـــد     ــر بغرـی ـــیر نـ ـــو ش ـــد و چ   ببالی

 
  که از دریا بجهد رخصت شدن هنونت از انگد

ـه    ــت ـب ـی رخص ــاد    ـپ ــد افت ــاي انگ   پ
ــمائل   ــ ــو ش ــران نیکــ ــ ــاول را ب ــ   تف

  م کـامروز وحـش و طیـر شـد معلـو     به
ــا  ــ ــا روي زیب ــ ــان ب ــف روحانیــ ــ   ص

ــه ــی   ب ــمان نظــاره م ــرت آس ــرد     حی   ک
  نخست آن شرزه از کوهی که برجست
ــن     فــرو شــد در زمــین کــوه گــران ت
ــوان    ــر دیـ ــد بهـ ــر نیامـ ــت گـ   قیامـ
یش    هنون از پس سپارس کرگس از ـپ

ه  ود شــهباز  ظــاهر گـر چــه بـی   ـب   پــر ـب
ــی  ــد بـ ــاخت آزاد  ز بنـ ــري دل سـ   ـپ

  رانسپهر ازجست و خیـزش مانـد حیـ   
ــه ـته   ب ــر گذشـ ــا ب ـتن ز دری ــک جسـ   ی

ــر فـــن  ــو ـپ ــی کفتـــار جـــادو دـی   یک
ــه ــاده  ـب ــا دیـــده بـــر معبـــد نهـ   درـی

ــادي   ــایه فتـ ــر کســـی سـ ــرو از هـ   ـب
ــه ــانش    ب ــی در ده ــویش رفت ــام خ   ک

اد       که از دریا بخـواهم جسـت چـون ـب
ــل    ــان حماـئ ـتند میمونـ ــ ــل بس   ز گـ

ــا مـــی   جهـــد هنونـــت فیـــروز ز درـی
ــــا   ـــر تماشـ ـــــوا بهـ ـتاده در ه ـــ   س

ــ  ــار همـ ــینثـ ــیتش سـ ــرد اره مـ   کـ
ــت    ز بــارش در زمــین آن کــوه بنشس

ــه  ــل بـ ــان بـ ــاون  بسـ ــاي بـ ــر پـ   زـی
  چــرا شــد پــیش خیــف آن کــوه پــران

ـــتابیدند و  ـــویش   ش ـتند از خ ــ   بگذش
ـه  ــود کـــرد پـــرواز  ـب   بـــال همـــت خ

ــاد     ــائر ب ــون ط ــر چ ــت پ ــراپا گش   س
  کـــه باشـــد از عجائـــب شـــیر پـــران 
ـته     ــال انــدر نوشـ ــون خی ــانی چ   جه
ــا ز راون    ـ ــر درـی ـ ــود ـب ــ ــل ب ــ   موک
ــاده  ــون در دوزخ گشــ ــانی چــ   دهــ

  تیــر ســحر کــز شســتش گشــادي  بــه
ــه در زمــانش     ــو لقم ــردي چ ــرو ب   ف
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  هنون چـون دیـد کـان جـادوزنِ دون    
ــه ــدبیرش ز پشّــ  ب ــد  ت ــر ش ــرد ت   ه خ

ــد درون را   ـ ــکافته آن ـب ــ ــر بش   جگــ
ــیده     ــر برکش ــس س ــز پ ــغ تی ــو تی   چ

ــت از  ــو دل پرداخ ــا  چ ــوس دری   جاس
ــه انـــدر شـــهر دشـــمن    نشـــد روزاـن

 

  گشادســتی دهــان چــون اوج گــردون 
ــه ه ن ب ــرا ــد  سفــ هم ــق در ش   در حل

ــون را  ــوج خــ ــاده از دل او مــ   گشــ
ــده   ــ ــو دری ــ ــکم پهل ــد از شــ ــ   برآم
ــا   ــ ــهر لنک ــواد شــ   در آمــــد در ســ
ــن   ــدر ســـیر گلشـ ــام انـ   نمـــوده شـ

 
  روان شدن هنونت براي خبر گرفتن سیتا

  چو ابروي هالل از وسـمه گـون طـاق   
ــه ــت دهـــر  ـب   رســـم شـــبروان آن آـف

ــتین    ــد نخس ــه ش ــد قلع ــوي در بن   س
ـــت یکســــر    ــن یاف ـباب تحصـ ــ   ز اس

ار    هـاي زر  کنگـر  هب   یـن شـعله چـون ـن
ــو جــا   ــوپ هــر س ــراوان ت ــی نف   زدای

ران   ــــزا ــدر ه ر اـن ــــزا ــان ه   ز عفریتـ
ــزار    ــرده گلـ ــدها بـ ــازارش حسـ   ز ـب

ه    به ه ـب ام   هـر منـزل بـه    هـر خاـن   هـر ـب
  هـر کـو مشـک و کـافور     ز بس وافر به

  جاسوســی شــد آن میمــون پــر دل بــه
  هر روزن چو خورشید اندرون رفـت  به

ــر خــاص راو     ــوي قص   نبدینســان س
ــتی بـــود قصـــرِ آســـمان ســـاي    بهش

ه    دیــوار جــاي خشــت، سـیم و زر بــه  ـب
ــرانش    ــک و زعف ــل ز مش ــه کهگ   هم

ــ  بــه ــدشــکل گــل مرص   ع مســندي دی

ــاق     ــم عش ــا چش ــد ب ــاز ش ــارت ب   اش
ــه ــهر  ب ــه رفــت در ش ــی آن م   جاسوس

   ــد زر ــمانی دیـ ــه آسـ ــه قلعـ ــنـن   ـی
ــل زر   ــان منقــ ــ ــش بس ــر از آتــ ـ   ـپ
ــار     ــکل گــل ن ــب ش ــودي بوالعج   نم
ــایی   ــین اژدهـ ــاده رویـ ــان بگشـ   دهـ

ه    بنــد و هــر بــرجش نگهبــان هــر در ـب
ــاع رنــــگ  ــ ــازار ومت ـ ــو را روز ـب ــ   ب

ــام  ــادي بـــاده و جـ   زده گلبانـــگ شـ
ـبا عنبــر فروشــی خواســت بــا خــور    ص

ــه  ــه  شناســا کــو ب ــزل ب   منــزل کــو، من
ــده، وز   ــا دی ــت  تماش ــرون رف ــا ب   آنج

ــن   ــر آســـمان کَـ ــد آن هژـب   روان شـ
ــه  ــاي  ســتونهایش ب ــرش همپ   ســاق ع

ــار    ــد معم ــرده بن ــید ک ــه و خورش   م
ــمانش   ـــ ــوردي آس ــ ــاب الجـ ـــ   کت

ــواهر مـــی    درخشـــید کـــز انـــواع جـ
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ــه ز آ ب ــروا ــپ ــان م ــون بدانس   دي ز افس
ه    شــب معـزول شــمع از شــبچراغش  ـب

ــرو آســـوده راون بـــی   غـــم و رنـــج ـب
ــه  ــــو ســــاقیان مــــاه پیکــــر ـب   یکس
ــه ــرداز   ـب ــه ـپ ــان نغمـ   یکســـو حوریـ

  مسـت  ناده عقل و جـا دل از نغمه ز ب
  بغیر از حسـن و نغمـه دوش بـر دوش   
  بتان ساقی هم از حسـن و هـم از مـی   
ــود  ــ ــدمنظر ســــاخته ع ــ   بســــا ناهی

ــک تــ    ــود و مش ــش ع ــر آت ــاده رب   نه
ــه   ــا ب ــاغش ت ــد دم ــد معح ــري ش   ط

ه    شـادي دیــد راون را غمـین گشــت   ـب
ــه ــتاخ    ب ــرد گس ــرش رو ک ــر دیگ   قص

ــا    ــت آنجـ ــدودري را یافـ ــش منـ   زنـ
ز مــوج  ــش در شــک فتــاد ا   خــوبی دل

ــود    بگفتـــا هســـت مانـــا هیـــزم و عـ
ــویم    ــق جـ ــار عشـ ـنش یادگـ   زحســ

  داغ عشـــق خرســـند نیـــابم گـــر بـــه
ــر را     ــی نظ ــزد یک ــده چــون ز ن   فکن

ــت ســلیمان     ــحر تخ ــاد س ز ب ــه ا   1ک
ــراغش    ــر چ ـتی ب ــه گشـ ــوس پروان   ه
ـنج      ر گـوهرین گ   چو مـار سـهمگین ـب
ــــوثر   ــز کـ ــ ـــاغ مهرســـــان لبری   ایـ

ــه ــ   ب ــب ش ــی ل ــل روی ــل آوازگ   ان بلب
  دماغ از گل نگاه از حسن شان مسـت 
ــوش    ــده و گـ ــال دـی ــد در خیـ   نیامـ

ــه ــاپی    ـب ــام پیـ ـــود زده جـ ــاد خ   ـی
ــود     ــوخته ع ــر س ــید پیک ــا خورش   بس
ــاد داده ــر ـب   خـــراج هنـــد و چـــین ـب

ــه  ــا تــا ب   شــرحم کــه شــد عطــار جانه
  بــران ابلــیس نفــرین کــرد و بگذشــت 
  همی جست آن پـري را کـاخ در کـاخ   

ــ ــا روي ســ     وچ ـنا ب ــود آشـ ــم ب   یتاک
ــوبی    ــت طـ ــرو را پنداشـ ــده سـ   ندـی
ــرین دود    ز عنب ــک ا ــت لی ــوان دانس   ت
ـــــویم  ـــــابم پیـــــام درد گ ـــــر ی   اگ
ــد      ــش خاون ــر ری ــد ب ــاالي ب ــم ک   زن

ــی  ــم ب ــکر را  ز غ ــد آن ش ــنی دی   چاش

                                                   
تخت سلیمان که یکی از سه . رفت تخت حضرت سلیمان که بر باد می اشاره به: تخت سلیمان  .1

آتشکده معروف ساسانی را درخودجاي داده و محل تاجگذاري پادشاهان این سلسله بوده 
هاي باستانشناختی  هر چند کاوش. احتماال در دوران پیروز، پدر بزرگ انوشیروان بنا شده است

جاي مانده از دوران هخامنشی و مادي را نیز نشان داده است  در محوطه تخت سلیمان آثاري به
آتشکده آذر گشنسب، معبد : ا شهرت این محوطه بیشتر مدیون بناهاي دوران ساسانی استام

جاي مانده از دوره ایلخانی امتیاز  بقایاي تنها کاخ به. ، موزه هدایا، کوه زندان و دژ بلقیسآناهیتا
دیگري براي این مجموعه تاریخی است
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ی زرد     گلش را سرخ و خندان یافـت ـن
  خجل از خود شد و از چشم تر گشـت 

ــه  ــراغ الل ــود در بــاغ           س   اش چــون ب
 

ــــرد    ــش س ــد آن آـت ـــراپا داغ شـ   س
ـه  ز آنجـــا نیــز برگشـــت   ـب   نومیــدي ا

ــرهم داغ   ــا مـ ــن ـب ــد در چمـ   در آمـ
 

  تادیدن سی به دیدن هنونت سیتا را و آمدن راون
 و جاسوسی گرفتن

ــد از دور    ــنم را دـی ــا صـ ــالل آسـ   هـ
ــدنش دل  ــ ــک دی ــ ز ی   گــــواهی داد ا
ــار و فســـونگر    ـــو کفتـ ــا زن دی   بسـ

ــه ــزاد     ب ــان پری ــی ک ــل درخت ــر گ   زی
ــه   ــد ب ــان آم ـده   نه   شــاخش در خزـی

ــا گویـــد بـــه  ــر ـت ــاه پیـــام مهـ   آن مـ
ــد     ــام دزدی ــدر ک ــه ان ــس ز اندیش   نف
ــا  ــیم شــب بگذشــتش آنج   بدینســان ن

ز      ـک و ا ز نزدـی ــد عــام ا   دورخبــر ش
ــت  ــا کنــون وقــت تماشاس   هنــون گفت
  شـود پیـدا هــر آنـچ انــدر نهـان اســت    
ــان ترگشـــت در طــرف گلســـتان     نه
ــري زاد  ــ ــابی عشـــــق آن ـپ ـــ   ز بیت
ــراري دیـــو منحـــوس    چمیـــد از بیقـ
ـید    ــال جمشــ ــا اقبـ ــو ـب ــد دـی   درآمـ
ــــوانی    ــد ج ــت و عهــ ـ ــار دوـل ــ   به
ــاقی   ـید سـ ــره و خورشــ ــوازان زهـ   ـن

ــی   ــاف ب ــام ص ــورد ج ــاپی خ ــش پی   غ
  شق سرگرمبرونش از می درونش از ع

ـید جو  ــ ــدرآمـــد عقربـــی خورش   انـی
  

  مخمـور  مضعیف و نـاتوان چـون چشـ   
  که این حق است و آن خود بود باطـل 

ــه ــته یکســر     ب ــه بس   گــرد مــاه حلق
ــرو آزاد   ــود سـ ــت خـ ــاند از قامـ   نشـ

ــایه  ــه س ــده      چنانک ــس ندی ــم ک   اش ه
ــاه   ــرب آگ ــردد عق ــز وي نگ ــان ک   چن

ــی   ــت مـ ــار وقـ ـته انتظـ ــ ــد نشس   دیـ
ــ     اکـه ناگــه خاســت از هـر ســوي غوغ
ــور  ــو بهـــر دیـــدن حـ   کـــه آمـــد دـی
ــت    ــتاق سیتاس ــد و مش ــه راون آم   ک
  ببینم تـا چـه صـحبت در میـان اسـت     
ــان   ــ ز پنه ــکارا را ــ ــد آش ــه بینــ   کــ
ــاد   ــش آتــش افت ــب در درون   در آن ش
ز بـس شـمع و فـانوس       هوا تنگ آمـد ا
  کــه در خــاتم کشــد یــاقوت خورشــید
ــامرانی    ــ ــل ک ـــال و نقــ ــی اقبـ   مــ
ــی  ــ ــراي هنــــد و آهنــــگ عراق ــ   ش

  ســـرخوش ز بخـــت دولـــت و اقبـــال
ــتی بــوي آزرم    ــن دو مس ــده زی   نمان

ــه ــان    ب ـته ماهروی ــه بسـ ــردش حلق   گ
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ــاه    ــه گ ــه گ ــه حلق ــاه هال ــر م   کنــد ب
  نگنجیــده چــو مــار از ذوق در پوســت
ــب را دیــد لرزیــد    پــري چــون حــور ت
ــازنین حــور    نقــاب از مــوي کــرد آن ن
ــد      ــر افکن ــب ب ــد ش ــور پرن ــاب خ   نق

ــه ــار  تعشـــق را ـب ــاه رخسـ ــرو مـ   سـ
ــا بـــه   ــد ت ــون زهـــره را  فریب   دل افس
  عشـقت اي پـري روي   که دل دادم به

ــاش     ـــن بـ ــدرمان م ــالج درد بیـ   عـ
  ترا چندین چـه در دل مهـر رام اسـت   
ــفت    ــر آش ـیتا ب ــخن سـ ـیماي س   ز سـ
ــردد     ــراز گ ــون هم ــو چ ــا دی ــري ب   پ

ــه  ـــانی     ـب ــزاج جانفش ــا مـ ـــش ـب   آت
از و مکـر و تلبـیس        وگر صـد دسـت ـب
ــتان   ــرمن را در شبسـ ــارا اهـ ــه ـی   چـ

ــه   کــه شــب یکســو نشــنید  ز روز آن ب
ــور آ ـه ز ن ـزد    ن ـب ــایه در گرـی   کــه س

ــکر    ــم ش ــا طع ــر را ب ـبت زه ــه نسـ   چ
ــه  ـتري را یگرفتـ ــوان مشــ ــت کیـ   اـف

ـه    پرکـــار دگــر شـــد نکتــه پـــرداز   ـب
 

  عقرب حلقه چون شد یکجهـان مـاه   به
ـتم دوسـت      سوي حور آمد آن دیـو س
د      ز جان نومید چون پیلی کـه تـب دـی
رده گـرد شـمع کـافور        چو مشـکین ـپ

ه    ظلمــت آب حیـوان داشــت در بنــد  ـب
ــار گفتــــارنشســــته ا ــ   هــــرمن کفت

ــه ــرم ب ــل  ندم ش ــحر باب   ده کــرده س
ــم چــاره  ــاره از غ ــدم بیچ   جــوي ما       ش

ـه  ــاش     ـب ــان مــن ب   لطفــی آرزوي ج
  ببین کآخر چو من شاهت غـالم اسـت  

  طاقـت شـد و گفـت    عتابش کرد و بـی 
ــردد     ــاز گ ــون دمس ــوم چ ــا ب ــا ب   هم
ـــــدگانی  ـــــع آب زـن ــازد طبـ ــ   نســ
ــیس   ــت ابل ــوان جف ــور رض   نگــردد ح

ــیس  ــه بلق ــانوي   1ک ــت ب ــلیماناس   س
ــد   ــود نبینـ ــالك خـ   وگرنـــه جـــز هـ
  و گرنه خون خـود هـم خـویش ریـزد    
ــردن خــر      ــر گ ــد لعــل خــود ب   نزیب
  کـــه در نگرفـــت افســـونش پـــري را 

ـــود از چاپلوســـی منّـــ      ت آغــــازنم
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ــدام    ــل ان ــد گ ــهی ق ــورِ س ــه اي ح   ک
ــدر جـــوانی ــت بهـــره گیـــر اـن   ز دوـل
ــن    ــم مـ ــو راونـ ـناس نیکـ ــ ــرا بش   مـ
ــر خــویش     ــرفتم دلب ــرا از جــان گ   ت

ــــ ــو تی ــ ــوردمز مژگــــان ت ــ   ر رام خ
ــ  ــه صـ ــارحاللـــم کـــن کـ   یادان پرکـ

  یک موي چو من صد جان فدا سازم به
ــی    ــر ـب ــو دیگـ ــد از ـت ــازي  نزیبـ   نیـ

ـیتا      ـاي سـ ــد ســر فــداي ـپ ـنم ص   کـ
ـــــري در داد آواز ــــارش پ   دگـــــر ـب
ــر از گــور    ــزن اي کمت ـیري م   دم شـ

ــود لچمــن چــه جــاي رام اگــر مــی    ب
ه  ـین برخاسـت از جـا دیـو جانکــاه     ـب   ک

  خـت که گر بر کام من گـردي زهـی ب  
ــان    وگـــر ســـر در نیـــاري زیـــر فرمـ
ــار   ــالن کفتــ ــ ــب فع ــ ــایم ذن ــ   بفرم

ــه ــیم  ـب ــر ـب ــاران اجـــازت داد ـب   کفتـ
ـــم ــــنم را آن ســــیه کــــاران ارـق   ص

ــــد همچــــون    ار گــــرزهمــــبیازردن
ــا ســـحرگاه  ــري از نیمـــۀ شـــب ـت   ـپ
ــان شـــب نیـــز آخـــر آمـــد او را    چنـ
  دمادم خوردي آن سر جوش خـون را 

  

  خود چون تلخ کردي خواب و آرام؟ به
ــــو ــــال خــــود مش ـــدگانی وب   در زـن

ــه ـنارویی  ـب ــ ــت آش ــت راون ا منـ   سـ
  پــاي تـو هــر ده سـر خــویش   نهـم بـر  

ه    تیـغ غمـزه بسـمل کـن کـه مـردم       ـب
ــردار     ــم ســازند م ــکار خــویش ک   ش

ــه    ــرا بنــدي ب ـاد مــن ره بـــوي   چ   ـی
ــازي     ــود نن ــر خ ــرا ب ــت چ ــن من   ازی
  چه یکتا سرچه ده تا سر چـه سـی تـا   
ــاز      ــر دغلب ــادا ب ــف ب ــت وق ــه لعن   !ک
ــــا زور   ـــه ـب ـــریبم داده آوردي نـ   ـف
ـــــاي راون ــــار مردیه ـــــدي اظهـ   ش

  شـش مـاه   بـه  که مهلت دادم اي مه تا
ــه  ــازم ب ــدا س ــت   ف ــر و تخ ــت افس   پای

  جــاي احســان 1ز مـن بینــی سیاســت 
ــار     ــع ناه ــت دف ــرص ماه ز ق ــد ا   کنن
ـیم    ــت سـ ـیش ب ــره از ـپ ــد تی   روان ش
ــر دم    ــرده ه ــت ک ــیش مالم ــان ن   زب

ــه ــرزه   ـب ــیر شـ ــاي شـ ــکل اژدهـ   شـ
ــاه   ــاران جانکـ ــور کفتـ ــول از جـ   ملـ

ــرزدیغــم گ  گفـــت و گـــو را تـــی نیـ  
  تماشا دیـد و دل خـون شـد هنـون را    
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 ١٧٦/  سخۀ منظوم رامایانان

  سیتا به دادن هنونت انگشتري رام را
 ی خاطر رامتسلّ و فرستادن سیتا لعل خود براي

  چو روشن گشت شب را جـان تاریـک  
  شدند آن تلخ گویـان در شـکر خـواب   
ــود   ــا مــاه کــم ب   هنــون چــون آشــنا ب
ــوز     ــر سـ ــاه جگـ ــانۀ مـ ــه افسـ   همـ
ــنی   ــت درد بش ــون سرگذش ـنم چ   دصـ

  شــه روحانیــان یــک هفتــه زان بــیش 
ــاه     ــود از حــالش آگ ــانی کــرده ب   نه
ا شــکیبش        کـه چـون بینـد بدانسـان ـب

  نگنجیـد  خود چون مـی  از آن شادي به
ــه ـأخیر     ب ــرد تـ ــش ک ــاز پرس ــال ب   ح

ه   به ی ـب ـید    حیراـن   خـود در مانـد خورش
  هجـوم شــوق چـون گشــتنش زیــادت  
ر صـدق      ز عشق و دل گواهی یافـت ـب

ــد از لعـــل ب   ـد از مـــاه، بن   گشـــادپرـن
ام      که اي آن کس کـه بـردي رام را ـن
  هنـوزم گــر چــه نیکــو نیســت روشــن 
ــودم   ــاب از دل گش ــاب از رخ، حج   نق
ــانی    طفیـــل دوســـت کـــردم جانفشـ
ـیم    ــت سـ ــر آن ب ــت مه ــون دریاف   هن
ــش    ــاي بوسـ ــراي پـ ــد بـ ــرود آمـ   ـف
ــاز پوشـــید  ــه را ـب   نقـــاب افکنـــد، مـ
ــو اي دیـــو      ــت بــر ت ــاد لعن ــا ب   بگفت
ــایش     ـــر وـف ــاف داده ب ـــون انصـ   هن

ــــد  ــام زد دمبســـــان هدهـ ــ   از پیغـ
  

ــه ــک    ب ـبح نزدی ــروغ صـ ــد ف ــده ش   دی
د سـوزان شـمع شـب تـاب      به   تنها ماـن

ــه ــود   ـب ــار فرمـ ــرد را کـ ــایی خـ   دانـ
ه     به   آن روز خود گفتـه ز حسـرت تـا ـب

ــد   ــر و روي هنـــون دیـ ــرآورده سـ   ـب
ــلّ ـه تس ـدیش  حــ آن  ی را ـب ــم اـن   ور غ

ــت در راه   ــد رام اسـ ــا قاصـ ــه مانـ   کـ
ــریبش     ــر ف ــد دیگ ــورت ده ــدان ص   ب

ــ    و ترســـیدنهـــان لـــیکن ز مکـــر دیـ
ــیر   ــوزد از ش ــو س ــر دوغ دم ک ــد ب   زن
ـیم و امیـــد    ــان در میـــان ـب ــو ایم   چ
  زدل بــر صـــدق او جســـته شـــهادت 
  چو خود در عشق راسخ یافت در صدق

  مــژده گــوش دل بــر گــوش بنهــاد  بــه
ــدي بـــه  ــازه گرداـن   پیغـــام دلـــم را ـت

  که تا فرقت کـنم از دوسـت و دشـمن   
ــه ـ ــودم   ـب ــ ــدارت نم ــــام رام دیــ   ن

ــو دا   ــمنی راون ت ــود دش ــر خ ــیدگ   ن
ـیم    ــرد تعظــ ــتش کـ ــاالي درخـ   ز ـب
ـــش    ـــۀ راون فسوسـ ـــزود اندیشـ   ـف
  ز چشــمش رو، ز گوشــش راز پوشــید
ــو     کــه نشناســی دگــر کــاري بجــز ری
ـــان از دعـــایش    ـید پنه ــ ــی ترس   ولـ
ــاتم  ــ ــم پــــري را داد خ ــ   نشــــان ج
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ــان     ــید گری ــري پرس ــد و پ ــین دی   نگ
ــا ــ ـــر جســــتن ز دری ــــج راه، ـب   ز رن

  ر صـد جـان و دل سـازم فـدایت    گکه 
ــن محــروم  ــم م ــادا چش ــار مب   زان خ

  گشــاد آنگــه چــو غنچــه درج مرجــان
ـه  ــد مـــه را زار میمـــون ـب   حـــالی دـی

ــشد ــک  لـ ــرشـ ــده کتـ ــاه دـی   ان مـ
  رنـگ  مهش همچون گـل پژمـرده بـی   

ــش  ــته حلقـــه مانـــا بـــا دل رـی   نشس
ــان     ــگ گرگ ــدر چن ــف ان ــاده یوس   فت
ـنش قـرین بـود       ا حس   نه مـوج گریـه ـب

ـه  ــاده گــوهر عشـــق     ـب ــر غــم فت   بح
ــان ــ ــر خیــــال روي جان ــ   دمــــادم ب

ه     دنــدان گشـته رنگــین  سرانگشـتش ـب
ــال   ــب خـ ــرت نائـ ــانده داغ حسـ   نشـ

ــم ز  ــ ــار غــ ــ ــ ــاره او رعی ـــ   رخسـ
ــه ـید     ب ـواع کســوف آمــاده خورشـ   اـن

ــا   ــــ ــون دان ـــ ــت آواره را میمـ ـــ   ـب
ــک   ــام تارـی ــن دلتـــگ انـــدر شـ   مکـ
ــون   ــگریو میم ــن و س ــه رام و لچم   ک
ــا  ــ ــر فــــتح لنک ــ ــــتند به   کمــــر بس

ــوم  خچــو ا ــدرین ب ــاه ان ــو اي م ــار ت   ب
ــیر  ــ   از آن در آمــــدنها گشــــت تقص

 

ــد ــلیمان   1از آن هدهـ ــانهاي سـ   نشـ
ـیتا   ـــ ــ ــا داد س ــ ــراوان آفرینهــ ـــ   ـف
ــت   ــذر پاـی ــکر عـ ــایم ز شـ ــرون نـ   ـب
ه آزار   ــده زو در را ــ ــت دی ـ ــه پاـی   کــ
ــرده راز از پـــردة جـــان   جمـــال از ـپ
  که گر گـویم کنـون دلهـا شـود خـون     

ــه ــت رســـیده  ـب   گلبـــرگش هـــزار آـف
ــم،  ــگ آز غـ ـید در زـن ــۀ خورشــ   یینـ

ــد  ــد اـن ــویش  رهـــالل عیـ ــاتم خـ   مـ
  سرشکش خنـده زن بـر مـوج طوفـان    

ــه ـود     ک ــین ـب ــر نگ ــاه را زی ــا م   دری
دم غـرق زر عشـق        چو خور سـر تـا ـق
ــان    ــوهر افش ــده گ ــره زر، ز دی   ز چه

ه  ه خــال مشــکین  ـب ز مـ   نــاخن کنــده ا
ــال  ــ ــگ خلخ ــ ــــانش یادگــــار بان   فغ

ـــار   ــ ز نظ ــرت ا ــ ــم در عسـ ــ   او ةاـل
ــه ـ ــد   ـب ــال آواره ناهیــ ــ ــام وب ــ   اقس

ــا  ــی داده دالسـ ــوزان بسـ ــو دلسـ   چـ
ـبح اقبـال اسـت نزدیـک       که شب را ص

  د از حــد افــزونســپاهی جمــع کردنــ
ــردا  خالصـــت مـــی   کننـــد امـــروز فـ

ــوم  ــ ـــر رام معل ـــاکنون ـب ــوده ـت ــ   نب
ــدبیر     ــه ـت ــه جملـ ــود ورنـ ــا بـ   مهیـ

  

                                                   
د یا شانه: هدهد  .1 دهر یا مرغ سلیمان نام یکی از پرندگان از خانواده هدهدیان  هبس(Upupidae) ،

هدهد نامه . تداستان هدهد قاصد پیغمبر سلیمان در قرآن مشهور اس .راسته سبزقباسانان است
.در مملکت سبا رسانید »ملکه بلقیس«سلیمان پیغمبر را به
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  کنـون از مـن چـو یابـد ایـن خبـر رام      
ــه   ــد ب ــرو ش ــاد   پری ــون ش ــار هن   گفت

ــام رام بشـــنفت   ــنم ســـیتا چــو ـن   ص
ــون چــراغ     ـ فســرده چ   یم روشـــنـن

  دلش گشـت از سـخنهاي هنـون شـاد    
ــود هــم یادگــاري   ــا ز خ ــد ت ــران ش   ب

ــ ـیه روز    هب ــتاد آن سـ ــور فرس ــزد خ   ن
ــــرآورد   ـــر ـب ـــرین، اخگـ   ز دود عنبـ
ـید  ــاهرو فرزنـــد خورشــ ــداد آن مـ   ـب

ــه  ـــلّ  ـب ـــاك تس ــــدارترـی   ی بهــــر دل
ــام    ــانی داد پیغـ ــس زـب ــون را ـپ   هنـ
ــاغ   ــه در ب ــادش از آن روزي ک ــده ی   ب

ــه  ـــکایت    ز آزارش ـب ــردم ش ـــو کـ   ت
ــت کــو     ــان غیرت ــر تاب ــون اي مه   کن

ــه    ــون دارد ب ــو چ ــري را دی ــدان پ   زن
  در آتــش فتـد خــس غلـط گفــتم چـو   

  

ــه ــر رام  ـب ــر و زـب ــا کنـــد زـی   دم لنکـ
ــده غنچـــۀ گــل از دم بـــاد    ــو خن   چ
  گـــل پژمـــرده دیگـــر بـــار بشـــگفت 
  رســـیدش ناگهـــان از غیـــب روغـــن 
ز یــاد  ــد وغــم شــد ا   نگــین دوســت دی
ـــاري  ــوز ـی ــ ــــتد بهــــر آن دلس   فرس
  ز کاکــل بنــد خــود لعــل شــب افــروز 
  ز شـــام تیـــره جـــان اختـــر بـــرآورد 
  سرشک خـون چکیـد از چشـم نومیـد    

ز مـار     1افسون به ـید آن مهـره ا ر کش   ـب
ــت بــا رام     ــد گف ــیده بای ــین بوس   زم
ــر صــورت زاغ   ــدر شــده ب ــور ان   کــه پ
و چشـمش دوختـی بـا صـد کفایــت        ـت
ــو   ــت ک ــو و آن غیرت ــر ت ــد مه   چهرش
  تو خود گو این چه جرمست از سلیمان
ــس   ــز کـ ــد ـن ــدش نالیـ ــالع باـی   ز طـ

  
  سیتا زرخصت شدن هنونت ا

وس    هنون رخصت شد و کرده زمین ـب
ــ بــه ــز و بخــرام پ   اي همــت از جــا خی
ــه ـا      ب ــه ـپ ــتم بن ــر پش ــل ب ــزم وص   ع

ــد      ــه بای ــانم رفت ــو ج ــا چ ــري گفت   پ
ــاه    ــردد آگ ــو راون گ ــن چ ــی از م   یک

اموس       صنم را گفـت کـاي خورشـید ـن
  کــــه بنشــــانم در آغوشــــش دالرام 

ــدین  ـا   کب ــذر آســان ز درـی ــتی گ   ش
ــد   و ــانع آیـ ــزم مـ ــیکن چنـــد چیـ   ـل

ــر راه   ــدد س ــان بن ــک جه ـپاهش ی   سـ

                                                   
چشم زخم و زهر  ۀ، هر چیزي که شخص را از آفت و صدم)عزیمهجمع (یا عزایم : افسون  .1

حیوانات زهر دار محفوظ دارد
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ــا مــرا کــردي نگهبـــان     ـو تنهــا ـی   ـت
ـیم اسـت       دویم جستن ز دریـا جـاي ب
ــدر غـــم     ــود نــدارم آن ق   ز غــرق خ
  از آن ترســم چــو گشــتم غــرق در آب
ـــۀ رام     ـــنم همخواب ـــوم گفتـــا م   س

  یــب روي ســیتاهمــین بــس نیســت ع
ــه    ـ ــب جاوداـن ـــزاي عیــ ــرو مفـ ـ   ـب
ـنم    ـــ ــار رام بی ــم انتظــ ــ ــن غ ـ   درـی
ــد     ــار باشـ ــق یـ ــت موافـ ــرم بخـ   گـ
ـــــد زود  ــد رام، راون را کُشــ ـــ   بیاـی
ــتین   ــر نخسـ ــا دو تقریـ ــون گفتـ   هنـ
ـیر صـف آراي       که هسـتم آن جـوان ش
  غـــم دریـــا و بـــیم دشـــمنم نیســـت 
ز تـــو شـــنفتم  ــر پســـین ا   چـــو تقرـی

ــزاد   مد ـ ــایش را پرـی ــ ــت دع ــ   رخص
ـد ز عشـــق مــ      ا فســـانهکــه تـــا ماـن

 

  و یــا خــود را زنــی بــر قلــب خصــمان 
  تنت خرد است و دریا بس عظیم است
  کــه مــرگم ســهل باشــد زنــدگی هــم 
ــاب  ــش غـــرق گـــردد رامِ بیتـ   در آـت

ام    کزو اموس و هـم ـن   زنده است هم ـن
ــه    ــرد راون بـ ــده ـب ــه دزـی ــا کـ   لنکـ
ــه    ــازش ب ــرد ب ــونی ب ــه میم ــه ک   خان

ــــنم  ــام بیـ ــ ـــــت ایـ ــراوان محن ــ   ـف
ـــــد  ر باش ـــــدا ـــــت دل   نصـــــیم دول
  مــن از طــالع شــوم آن روز خوشــنود 
ــن معقـــول چنـــدین   ــد نـــزد م   نباش
ــاي    کـــه لنکـــا را تـــوانم کنـــد از جـ
ــت    ــم نیس ــکار راون ــر، ش ــس برت   ز خ
ـتم     ـ ــاي رـف ــر جـ ــتم ـب ــرا بگذاشـ   ـت

  گــردون دســت بــاال کــرده اســتاد  بــه
ــه    ـ ــامش در زماـن ــ ــاد ن ــدایا بــ ــ   خ

 
  رخصت شدن هونت از سیتا

  و جنگ کردن با دیوان
یش        هنون چـون رفـت گـام چنـد از ـپ
ــه بهـــر جنـــگ راون    در آن روزي کـ
ران  ــزا ــزاران در هــ ــود آن دم هــ ـ   ـب
ــاري   ــرد کـ ــوانم کـ ــان کـــی ـت   نمایـ
  اگــر کــاري کــنم وقــت شــب امــروز  

ــــ  ــرین نی ـ ـــت آزاد ـب   ت ز ره برگشـ
ــک    ــک ی ــد و ی ــن برکن ــانش زب   درخت

ــدیش    نکــو اندیشــه مــرد آن همــت ان
ـه  ــد رام و لچمـــنزر ـب ــن قلعـــه آـی   ـی

ــن کینـــه جــ    ـه از م رانـب   وي نامـــدا
ــماري     ــرد ش   کــه از وي عقــل درگی
ــروز    شــوم در خــرمن خصــم آتــش اف

ــه ــاد     ب ــون ب ــد تنــد چ ــاغ راون آم   ب
  ریــاحین ســاخت از روي چمــن حــک



 ١٨٠/  سخۀ منظوم رامایانان

ــه ــرده    ـب ــه کـ ــاغ را ویرانـ ــوعی ـب   ـن
ــود    ــاغ او ب ــب ب ــه زی ــري ک   دگــر قص

  نمودنــد همـه دیــوان کــه پاسـش مــی  
ــزال   ــو افکنـــد زلـ ــتند کـ ــو دانسـ   چـ
ــوان   ــر غریـ ــون اـب ــد چـ   هنـــون نالیـ
ــــتی    ــرده چوبدس ــر کـ ـــتون قصـ   س
رزن        چو غوغـا عـام شـد در کـوي و ـب
  چه بر مسند نشسـته در نشـاط اسـت   

ــنید راون   ــر بش ــوش خب ــت در ج   گش
ــرد   ــب کـ ــکر را طلـ ران لشـ ــپهدا   سـ
ــــتاد   ـــگ او فرس ـــپاهی بهــــر جن   س
ــتور    یکـــی فرزنـــد از هـــر پـــنج دسـ

ــه ــپهدار  ـب ــر فـــوج برکـــرده سـ   دیگـ
ــا    روان شــد لشــکري چــون مــوج دری
ــاموس   ــر نـ ز بهـ ــا ا ــرد پـ ــم افشـ   علـ

ــد ــاي زر ردم اـن ــد نـ ــن در دمیدنـ   ـی
ــش لشــکرش نـــام     ــی دریــاي آت   یک

ــه ــرق     ب ــی ب ــر یک ــاخن ه ــایی آن   زم
ــد زه شـــکا   ــا تـــن همــه ش   ر و اژده

ـیدند    وان صـف کش   هنون چون دید دـی
ـیر فلـک دسـت      به ه زد ش   دیـوان جمـل

دان داشـته ننـگ        ز جنـگ چنـگ و دـن
ـود     ــا ـب ــوان اژده ــش گــویی غری م د  

ــود نــه د   م گــردش کــه دور آســمان ب
  خبــر چــون یافــت راون تنگــدل شــد  

  
 

ــه کـــرده   کـــه بلبـــل بـــوم را همخاـن
ــود   بــه ــاي خــود بفرس ــر پ ــک دم زی   ی

ــد   ـ ــر بودـن ــ ــاغ و قص ــ ــان ب   نگهبانــ
ـه  ــی الحــال     ـب ـتابیدند ف ــگ او شـ   جن

ــوان      ــره دی ــالك ن ــر ه ــد ب ــل ش   اج
ــد ـتی   بران ــک هسـ ز مل ــه را ا   آن جمل

ــه    ــان بـ ــد جاسوسـ ــر بردنـ   راون خبـ
  نه خسپک را در آمـد در بسـاط اسـت   
ــگ کــین دل برداشــت ســرپوش    ز دی
ـران را از آن غفلــت خبــر کــرد       وزـی
ــاد   ــود هفتـ ــزارش ـب ــه تعـــداد هـ   کـ

ــه ــور    ب ــت منظ ــکر داش ــرداري لش   س
ــردار   ــ ــار سـ ــ ــران چـ ــ   ز اوالد امیـ

ـ   ــ ــیده گـــرد اس ـــا  برسـ ــر ثری   ان ـب
ــر نوحــه لــ   ب کــوسفغــان برداشــت ب

ـیدند     ــف کشـ ــان ص ـین ج ــالن آهنـ   ی
ـــــام   ــادم دوزخ آش ــانش دمــ ــ   نهنگ

ــه ــایی    ب ــاس خ ــی الم ــر یک ــدان ه   دن
ــن     ــوالد جوش ــن و پ ــل افک ــه پی   هم

ه    ت اجــل خصــمان رســیدندقــســر و ـب
ــت    ــب پس ــد جان ــد کای ــیل تن ــو س   چ

ـیري آنچنـان کـرده بـه     به م جنـگ  ش د  
ــابود    ــاخت ن ــالمی را س ــه در دم ع   ک
  کـه چنـدین خـان و مانهـا را بفرســود    

ــرح ــد   ز شـ ــل شـ ـتبرد او خجـ ــ   دس
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  دست هنونت به و کشته شدن او جنگ کردن پسر راون با هنونت
ــــود را   ــرد خ ــــور خـ ـــازت داد پ   اج

ــک ــوان همــرهش داد  1نــود ل ــره دی   ن
  خروشان حلقه حلقه صف شـکن پیـل  

ــه ــرق     ب ــل و بی ــر لع ــل چت ــت پی   پش
  زد طبـل جنگـی   چو شیران نعـره مـی  

ــران را     ــوج بیک ــد ف ــو میمــون دی   چ
  ملـه شـد پخـش   زیـر کـوه لشـکر ج    به

ــه  ــــد دالور  ـب ــور راون ش   جنــــگ پـ
ــر زد   ــم پنجــه ب ــا ه   دو شــیر شــرزه ب
  ز شســتش تیــر بــاران ســوي میمــون 
ــان را    ــان کمــ ــ ــر زاغ ــاب تیــ   عقــ
ران    ــزا ــدر ه ــزار ان ــم ه ــو ه ــن س   ازی

ــه ـتم زال   ب ــون رسـ ــو همچ ــردي دی   م
  

ــود را    ــرد خ ب ــت ــاي دس ــه رو بنم   ک
ــر  ــه بـ ــاد   کـ ــر زادة ـب ــد ره بـ   بندنـ

ــه ــل  ـب ــانیِ نیـ ــوه آموختـــه جوشـ   کـ
ــهکُ   قزرفـــرق چـــرخ ا لـــه ســـایان ـب

ــی     ــر ز زنگ ــغ خنــدان ت ــش تی   درخ
ــران را   ــوه گـ ــد و زد کـ ــا برکنـ   ز جـ

ـه  ــد پـــور راون و رخـــش  ـب   تنهـــا مان
اکس چـون نرسـنگ جگـر در      به   هـر ـن

ــر زد  پدو  ــر یــک دگ ــر ب ــده س   یــل ژن
ز اوج گـــردون   چـــو بـــارد حادثـــات ا
ــوان را  ــاد خــ ــال در داده و بنهــ ــ   ص

ــه ــاران   ـب ـنگ ـب ــ ــین نرس ــوه آهنـ   کـ
ـین  ــی ژوپـ ــ 2گه ــال هم ــاه کوپ   زد گ

  

  خــوردي پــور راون چــون بزرگــان  بــه
وردي    3دو رویین تن س میـدان ـن   ز ـب

ــه ــگ  ب ــی دران جن ــش آن دلیران   کوش
  ز تیر و سنگ گشته دستشـان سسـت  

ــه  ــر یــک ب   کشــتی تــه و بــاال شــده ه
ــر را  ــرازوي ظفــ ـ ـــه شــــد ـت   دو پـل

ــا هنومــان      ــخت کــرده ب   مصــاف س
ــردي  ــ ــاش داده داد مـ ـــ   در آن پرخ

  کند گشت و ریزه شد سـنگ  چو حربه
ا چسـت     به د ـپ   کشتی هر دو تـن کردـن

ـتی     چو اندر خشک و تر گـردون و کش
ــر را    ــر و زبـ ــر زیـ ــته هـ ــا گشـ   مهیـ

                                                   
.هر لک معادل صد هزار است: لک  .1
 (Javelin) یونانیان آن را از ایرانیان گرفتهزوبین، یکی از جنگ افزارهاي ایرانیان است و : ژوپین  .2

نیزه کوتاهی بوده (است » چوبین«نظر برخی رویه دیگري از  به» ژوبین«زوبین یا . اند نامیده
  .شد هاي ستبر و بند بند خیزران ساخته می هاي درخت خرما یا نی متر که از شاخه 1درازاي  به

نیروهاي مافوق طبیعی او را شکست ناپذیر . ثر نکنداي بر او ا بهرویین تن کسی است که هیچ حر  .3
اسفندیار و اشیل . ضعف دارد ۀیعنی یک نقط. و فقط یک جاي بدنش رویینه نیستاند  کرده

.شدند جمله رویین تنان شمرده می از
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ــادمانی   ــا شـ ــم بـ   فلـــک ســـنجید غـ
ــب شــد و مغلــوب دشــمن    هنــون غال

ــدقتــل فر از چــو آگــه گشــت دیــو    زن
ــه ــان     ب ــش افش ــالي آت ــد ب ــه ش   کین

ــون   ــد دل ســنگین او خ ــون ش   ز میم
ام      ود انـدرجت ـن ش ـب مهین فرزنـد کـ  
ــی     ـور گرام ــتود و گفــت کــاي ـپ   س
  خبـــرداري کـــه در میـــدان میمـــون
ــدر را  ــفقت ـپ ــه از شـ ــاید گرچـ   گشـ
ــت  ــ ــ ــراي امتحان ــ ــ ز ب ــــــیکن ا   ول
  نکـــو دانـــی کـــه باشـــد ننـــگ راون 

ــه ــدد    ب ــغ بن ــور تی ــر خ ــون ذره گ   خ
ـرو نیـــروي خــود را      کـــار فرمـــايـب

 

ــی    ــم از گراـن ــۀ غـ ــد پلـ ــون شـ   نگـ
ــن  ز ت ــداخت ا ــد و دور ان ــرش برکن   س

  ر بنـد خـون قاتـل از جـان شـد کمـ      به
ــه ــان   ب ــش افش ــاي آت ــون اژده   دم چ

ــون   ــم میمـ ــش زخـ ــراپا داغ داغـ   سـ
ز و اکــرام   ــود و کــرد اعــزا   طلــب فرم
ــی   ــرار غالمـ ــردت اقـ ــدر کـ ــه اـن   کـ
ــاده اســت در خــون    بــرادر کشــته افت
ــر را   ــایی پسـ ــین جـ ــتادن چنـ   فرسـ
ــمنانت   ــع دشــ ــ ــر دف ـتم بهــ ـــ   فرس

  جنــگ ســفله دشــمن کــه بشــتابد بــه
ش او چـون صـبح خنـدد       جهان بر رـی

ــايبــر افکــن نخــل    عمــر دشــمن از پ
 

  جنگ هنونت به فرستادن راون، اندرجت پسر بزرگ خود را
ه      ک اسـپه تاخـت انـدرجت ـب   میـدان  ـی

د      نخستین چون حریـف خـویش را دـی
ـا مـــا      ــام و نشــان خــویش ـب ــو ن   بگ
ــا زور  ــ ــیر اژدهـ ــوابش داد شـــ ـــ   ج
ــر پنجــه زنـــم در جیــب افـــالك      اگ
  و گــر چوگــان کــنم پــاي فلــک مــال 

ــه ــواهی     ب ــه خ ــایم کین ــر نم ــا گ   دری
ــار   ــو طیـ ــازویم چـ ــزان بـ   شـــود میـ
ــر     ــس از دی ــون پ ــدم اکن ــی آن آم   پ
ـین    ــ ــم آن دو تنن ــا هـ ــد بـ   بپیچیدـن
ر کـوه گـران خـورد         تو گـویی کـوه ـب

ــدان   ــوج چنــ ــ ــات ف ــ ــرده التف ــ   نک
ـید     ــال پرسـ ــگ شــرح ح ــرده جن   نک

ـه    نجـــاپـــاي خــود اجـــل آوردت ای  ـب
  که خورشیدم چه پرسی موشـک کـور  
ــاك    ــنم چ ــق ک ــان دل عاش ــو دام   چ
  زمین غلطان شود چون گـوي اطفـال  

ــی ــاهی   ز ـب ـنه مـ ــرد تشــ ــی بمیـ   آبـ
ــه ــار    ب ــوه را ب ـنجد ک ــی نسـ   خشخاش

ــر زیـــر   ــا زـب   کــه بـــا راون زنـــم لنک
ــر هــم چــو کشــتیهاي ســنگین    زنــد ب
ا خــود آسـمان بــر آسـمان خــورد      و ـی
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  بســـی مـــردي و کوششـــها نمودنـــد
  ز جــنگش دیــو را بــس حیــرت افــزود
ــدش  ــش گزـن ز آـت ــن ا   نبـــودي ممکـ

 

ــی   ــیم را در مـ ــد و بـ ــودند امیـ   گشـ
ــود یر ژیــان رویــین تنــیکــه آن شــ   ب

ــا کنــد بنــد از کمنــدش    بــر آن شــد ت
 

 انداختن اندرجت کمند را که برمها داده بود

ــر  ــدرجت عــدو گی   کمنــدي داشــت ان
ــر درد     ــه پ ــود آن حلق ــار ب ــان م   ده
ــف ماهرویـــان یکجهـــان دام   چـــو زـل

  چشــم انــدر گذشــتی خیــالش گــر بــه
ــه ــدي اندیشـــه درهـــم  ـب ــاد او شـ   ـی
ه  ـتنش گـویم سـخن چنـد      ـب   وصـف بس
ـــار  بی ـــدي م ــد آن کمن ـــر  فکنـ   پیک

ــه ــون   ب ــز میم ــت و خی ــاري جس   پرک
ز مـــردي دران بنـــد  ــر ا   نیـــاورده سـ
ــت خونخـــوار   ازان رو گـــردنش عفرـی
ـی آن     ــا از ـپ ــته برمه ــه گش ــو پش   چ
  کمنـــد دشـــمنت بخشـــیدة ماســـت 

ــه    ــن ده ب ــا ت ــر م ــی از به ــدان دم   زن
ـدت داد     ــد دشــمن باـی ــدر بن ــر ان   س

ـه      ــردن ـب ــو بنــه گ ـرهمن ش   ارزنّــ  ـب
ــ    و فــی الحــالشـود بنــد کمنــدم بــر ت

ـتی گلـوگیر        که چـون حـق نمـک گش
ــرد   ــذر ک ــاد از وي نیارســتی گ ــه ب   ک
ــی ازو وام ــ ــــرده گیراـی ـــــت ـب   محب
ـتی   ــ ــه گش ــده زندانخاـن ــه را، دـی   نگـ
ـــی دم   ــ ــتالي تنگ ـــ ــدي مب ــ   بمانـ

ــان بنــد ۀگــره شــد رشــت ز زب   حــرف ا
ــه م ــه ک   چنبــر یمــون را گــذر بنــدد ب

ــار افســـون  ــا گشـــته ز زهـــر مـ   رهـ
  برون جسـته چـو طفـل از حلقـۀ بنـد     
ـیار     ـنده بسـ ــر بخشـ ــرد ب ــوهش ک   نک
ــان   ــوش هنومـ ــت در گـ ــانی گفـ   نهـ
ن داریـم درخواسـت    ز تو اـی   کنون ما ا
ــدان   ــا مخنـ ــر دعـــاي مـ   عـــدو را بـ
  کــه گــر صــد بنــد باشــد هســتی آزاد 
ـب مرگـــت ببنـــدم از همـــان تـــار    ـت

ــم  ــم زخـ ــال 1دوال دفـــع چشـ   اطفـ
                                                   

عتقاد دارند که در بعضی از چشمب: چشم زخم  .1 اي وجود  العاده ها قدرت خارق سیاري از مردم ا
چیزي نگاه کنند، آن را  ی رأفت و مهربانی بهب، حسرت و حتّتی از روي تعجدارد که وق

عقل این مسئله را محال . کند دگرگون ساخته، اگر آن چیز انسان باشد او را بیمار و یا دیوانه می
ها، قدرت مغناطیسی  زیرا امروزه بسیاري از دانشمندان معتقدند که در بعضی از چشم. شمرد نمی

تواند با ممارست و  ی این نیرو میاست که از کارایی زیادي برخوردار است و حتّخاصی نهفته 
 دست آید تمرین به
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ــابی آرام    ــان زو یـ ــف بتـ ــو از زلـ   چـ
ــت  ــر چیــز را مــنم ضــامن خالص   ز ه

ــاجرا را    ــن م ــنید ای ــا ش ز برمه ــو ا   چ
ــدر بنــد دادن     ــد تــن ان ــرورت ش   ض
ــت    ــر تاخ ــار دگ ــرو ب ــدرجت ب ــو ان   چ
ــام   ــدر بنــد ســرداد آن نکــو ن   خــود ان

ــه ــود را آن ظفـــرور  ـب   بســـتن داد خـ
ه    دعـوي  چو در هنگامه افسون خوان ـب

ــا ز  ــون برمـ ــدهنـــون ممنـ   ان گلوبنـ
ــون   ــو ملع ــتی دی ــرب دس   نمــود از چ

ــه ــوار   ب ــته دش ــده رش ــردن در فکن   گ
رزن       همی بـردش کشـان از کـوي و ـب

 

ـته در دام    ــ ــو پیوس ــید تـ ــد صـ   نمانـ
ــز    ــه را نی ــد و قلع ــایی کمن ــه بگش   ک

ـه  ــاده رضـــا را    ـب   چشــم انگشــت بنه
ــادن      ـود بنــدش برگش   کــه آســان ـب
ــازش انــداخت  ــار پیچــان ب   کمنــدي م
ــیتا دل رام  ــدر طــــرة ســ ــ ــو ان ــ   چ

  چنبـر  بـه  مشعبد چون نهـد خـود سـر   
  گلـــوي خـــویش را در پیچـــد افعـــی
ــق خرســند    شــده هنگــام رقــص و خل

  چـوب ضـرب رقـص میمـون    ضـرب   به
ــار   ــه کـ ـتار گنـ ــ ــده دس ــو پیچیـ   گلـ
ـــــت راون  ــا پیشـــــگاه تخ ـــ   دوان ت

 
 گرفتن اندرجت هنونت را و بردن پیش راون

ــون ــی  ریزز خ ــت ب ــر عفری ــ         ي پس   اكب
ــد   ــخانه کردنـ ــف آتشـ   خســـی را وقـ

رزد از غضـب سـخت    شسوی به   بانگ ـب
ــایی    ــی از کجـ ـتاخ رأیـ ــدین گســ   ـب

ــو  ــدیکــه خــون چــون ت   ی ریزنــده بای
ز  ـت ا ز عتـــابش نخـــود ه نرـف   ومــان ا

ــم کــت گــزارم ســخت پیغــام     مــن آن
ــا گب ـتاد   گرکفتـ ــ ـــد فرس ــت قاص   سـ

ـتن چــون بوالفضــوالن   ه شــور انگیخ   ـن
ــه ــاب زهــر خنــدش    ب ــکین و عت   تس

ــان داد ســـخن داد   ــو عـــالی فطرت   چ
ــدر کــار   ــن ق ــر ای ــدي گ   ز دســتم نام

ـبناك     ــا غضـ ــرتا پ ــود س ــش ب ــو آت   چ
ــم ــ ـــد ش ــه کردـن ــ ــب پروان ــ   ار منص

ـیه بخــت      کـه اي بیشـرم بــد رأي و س
  کــه نــی بــا دل نــه بــا چشــم آشــنایی 

ــه  ــادر را ب ــه م ــد  ک ــه نای ــت گری   مرگ
ــوابش   ــه جـ ــیران داد مرداـن   چـــو شـ
ــــد رام    ـــون قاص ـــاه میم ــل ش   وکیـ

ــرا ب   مـــن داد یســـت پیغـــامش بـــهاـت
ــوالن  ــس کــار رس   کــه پیغــام اســت ب
ــندش   ــواب دلپســ ــون داده جــ ــ   هن

ــری  ــوابی آـف ــر جـ ــرآن حاضـ ــادـب   ن بـ
ــار    ـــرا ـب ـــر در راون م ــه دادي ب   کـ
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ــامم    ـینده ن ــی نشـ ـتی کس ــه دانسـ   چ
وده سـر گـرم    به   تندي بس که راون ـب

ــه داري    ــامی ک ــه پیغ ــان آرک   در می
ــداخت  ــخ ان ــو طــرح پاس   گزارشــگر چ
ـــدازي    ـــمن گ ــش دش ــام آـت   ز پیغـ

ـ    ــید ایـ ــین جمش ــید زم ــه خورش   امک
  کــه اي راون بســی زحمــت کشــیدي 

ــه   ــت ب ــرا دول ــزون   ت ــد اف ــایی ش   دان
ــه ــت ز دادار    ب   طاعــت خواســتی دول

ـتی داد     زدان دولتـی کـان خواس   چو ـی
ــف دون     ــد ک ــت ش ــوي دول ــال ک   وب
ــا  ــال لنکـ ــان خـــواهی و اقبـ   اگـــر جـ

ــل ز ــر   نخ ــوري ب ــون خ ــدگانی چ   زن
ــار     ــه ک ــتی گن ــه گشتس ــراپا گرچ   س
ــــیتا ـــ ـــــی آزارِ س ــ ز پ ـــــه ا ــ   وگرن
ــرد جــان را     ــرم نخــواهی ب ــو از تی   ت
  ز حـرفش راون از جــا تیـره برخاســت  
ــزد راون   ز ن ــري زان خواســت رام ا   پ
ش افشـان       ز کین چون اژدهـا شـد آـت
ــی کـــه پـــیش تخـــت بودنـــد   وزیراـن

ــه   ـ ــود راون را ـب ـ ــرادر ـب ـ ـیکن ـب ـــ   ب
  تخــتش اســتادزمــین بوســید و پــیش 

ــذور   ــت مع ــد داش ــه از کشــتن ببای   ک
ــانجی  ــونی میـــ ــن آزار میمـــ   مکـــ
ـــــردن آزار   ــــاید ک ــانجی را نش ــ   می
دن تیـغ خـونریز        چو جـایز نیسـت راـن
ــزت دم  ــژادان عـ   کـــه در میمـــون نـ

ــم    ــام رامـ ــد پیغـ ــی قاصـ ــه گفتـ   کـ
ــرم ــز انـــدکی ـن   شـــد از عـــذز دالوـی
ــان آر   ــ ــر زـب ــ ــانی ـب   ز دل راز نهـــ
ــاخت   ــر سـ ــه گرمتـ ز زباـن ــان را ا   زبـ

ــه ــته طــرازي    ب ــخن بس ــی از س   معن
ــرا اي اهـــرمن دادســـت پیغــــام      ـت

ـیدي      به دین دولـت رس   صـد محنـت ـب
ــه ــون     ب ــادش اکن ــر ب ــده ب ــادانی م   ن

ــال د  ــزاران سـ ــار هـ ــش نگونسـ   ر آتـ
ه بیـداد  ! ز تو خواهد سپاس اي دون   ـن

  چو جـوز هنـدي انـدر دسـت میمـون     
ــه ـیتا    ب ــور سـ ــالی ح ــت ح ــن بفرس   م

  کــه کــردي کــرده زهــر آلــوده شــکر 
ــه ــدار    ب ــود را نگه ــو خ ــه ش ــذر توب   ع

  زنـــم بـــر هـــم تمـــامی شـــهر لنکـــا
  کــــه دوزد تیــــر آهــــم آســــمان را
  که مهره ز اژدهاي هفـت سرخواسـت  

  ز دشمن که دشمن جان همی خواهد
ــه ــان را ـب ــان هنومـ   کشـــتن داد فرمـ

ـــه ــتودند  ـب ـتلش رأي راون را ســ ـــ   ق
ــاص راون  ــ ــ ــر خ ــ ــ ـــــد وزی   ولیعهـ

ــا    ــر ت ـا ابــد بـــاد    جکــه ف ــاهی ـت   ش
ــر دور    ــت پـ ــین شاهانسـ ــه از آیـ   کـ
ــانجی  ــ ـــد ریخــــتن خــــون می   نباـی
ــدار    ــر جهان ــتلش ب ــت ق ــارك نیس   مب

ــه  ــت را ـب ــز  سیاسـ ــش تیـ   دم زن آـت
ــه     ــد ب ــر باش ــی معتب ــو بین ــردم  چ   م



 ١٨٦/  سخۀ منظوم رامایانان

م رهـا کـن خـوارش اکنـون      به عیـب د  
ــا    کـــه دیگـــر هـــیچ میمـــونی ز درـی

ــیم کردنـــد  ســـمندر را بـــه ــش ـب   آـت
 

  جمــع میمــونکــزان عبــرت فتــد در  
ــه ــه ـب ــد ـب ــا شـــوخی نگـــذرد ناـی   لنکـ

ــد   ـ ـــرخیم کردـن ــادي داده و ـت ــ   من
 

  زدن هنونت را در دم و فرستادن پیش سیتا آتش
ــد   ــر گرفتنـ ــوختن از سـ   حســـاب سـ
  چو نفـط انـدوده شـد پنبـه خروشـان     
ــود    چــو آتــش در دمــش بگرفــت فرم
د     هنون را چون بدان خواري صـنم دـی
ــور  ــان را شــعله کــرد آن غیــرت ح   زب

ـــ  ــانم تـ ــ ـیم بزرگ ـــ ــد تعظ ـ   را کردـن
ی    بیـدادي چــه ســرگرم  مهــري بــه ز ـب
ــه ــداري ـب   جـــور و کینـــه همتـــایی ـن

ــتان   ــر گلس ــر خلــیلم گ ــه گشــتی ب   ن
  آزار ایـــن دلســـوز چنـــدین يمجـــو

  مــن و منــت اگــر کوتــه کنــی دســت 
  هــوا خواهانــه آتــش گفــتش اي جــان
  ز طعنت موي دودم خاست از پوسـت 
ـپارش را مخـور غـم      ن س   چه جـاي اـی

ــواه   ــمنت را خ ــق دش ــو عاش   م آزارچ
ــه   م ب ــت   ز ســوز د ــن آزار کــم یاـف   ت

ــه  ــوزي بـ ــش  ز دلسـ ــون بالکـ   میمـ
ـــر   ــ ـــرت بب م آن غیــ ــده د ــ   فروزـن
ــین دم    ــش گشــت اژدهــاي آتش م د  

ـه  ـن قلعــ   ـب ــی جنـــگ   ۀزرـی ــش پ   آت
ــاد  ــهر از دم او آتـــش افتـ ــه در شـ   ـن

ــد    ــه در گرفتن ــط و پنب ــش در نف   دم
ــان  ــش آن بیـــدرد کوشـ ــد آـت   فکندـن
ــون زود   ـیتا را کنـ ــد ســ ــه بنماینـ   کـ
ــد    ر نالی ــاند و زا ــون فش ــان خ   ز مژگ

ــه ــور    ب ــرمایۀ ن ــاي س ــت ک ــش گف   آت
ه     ک امیـد از تـو ـب ـی   بدل شد ـی   مصـد ب

ــی ــر    نم ــا ت ــم م ــد ز چش ــرم؟ آی   ا ش
ــه پروایــــی نــــداري  ـ ــه از پرواـن   کــ
  کـم آخــر ده امـانش از ســوزش جــان  

ن  اسوزي بس        کز هجر می مرا   سـت اـی
ــت    ــرا هس ــانی ت ــه طوف ــکم ورن   ز اش
ــوان    ــت آب حی ــاك پای ــد خ ــه بوس   ک
ــمن از دوســت    ــدانی دش ــادانی ن   ز ن

ــ ــ پســ ــرادر زاده را عــ ــد بــ ــ   مر دان
ــار     ــوزانم دل ی ــوقم کــه س ــه معش   ن

ــ  ــش علــم یاف   تســمندر مشــربی ز آت
ــش    ــرد آت ــوان شــد س ــاخ ارغ ــو ش   چ
ــر    ــن اب ــد در دام ــعله ب ــی ش ــو برق   چ

ــه  ــش بـ ــده در دمـــی آتـ ــالم فکنـ   عـ
  چو سوزد بیشه بر شـیران هـوا چنـگ   
ــل داد   ــاروب اج ـین ج ــان را آتشـ   خس
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ــرا    ــام خض ــر ب ــعله به ــد ش ـتون ش   سـ
  بـاك  نبود آن دم شفق رنگین کـه بـی  

ــه ــندل و عــود    ب ــتون ص ــهر زر س   ش
ـــش   ــت آت ــاد گرفـ ــدي از دم ـب   بلنـ

ه  ن       ـب ا دـی ن مثـل زد کفـر ـب   حیـرت اـی
ــد    ــین ش ــم همنش ــزم انج ــرر در ب   ش
ــــار راون ــــدر جهــــان گفت ــــود ان   نب
ــمان را   ــ ــور آسـ ـــ ــش تن ــ   از ان آـت
ــان ســرد مــاه زان گــرم    چنــان شــد ن
ــانی    ــد زبـ ــه صـ ــر زبانـ ــد از هـ   دمیـ
ــت  ــ ــول قیامـ ـــ ــذاب دوزخ و ه ــ   عـ
ــی     ـــات آـب ـــعله، حیوان   ز عکـــس ش
ــاب    ــر ت ــان جگ ــنۀ مرغ ــب تش ــا ل   بس

  ز طــراز آمــد غــم عشــق ز بــس معجــ
ـــا    ــمیرم رام مان ــدر ضـ ــت اـن   گذشـ
ــاس انفــاس   ــا پ   رهــا کــرد آن صــنم ب
ـش افروخــت    ــال رام آن آـت ــر اقب   مگ
ــاد صرصـــر ــور چشـــم ـب ــش ـن   در آـت
ــش   ــت زآتـ ــدازان گشـ ــار زرگـ   حصـ
ـــارش  ـــ ز عی ــه زر ا ــــ   از آن بگداحت
ــوج    ــت رام زد مـ ــرِ دسـ ــا بحـ   همانـ
ــداخت   ـــاه بگـ ــرم رخ آن م   زر از شـ
ــرین را     ــو جــان آف ــکرانه گ ــري ش   پ

ــه شــ  ــت  ن ــروز اس ــش دلف   هر زر ز آت
  هنون لیکن چو در شهر آتش افروخت
  کـه در شــهر اســت جـاي حــور ســیتا  
ــرد زان غــم خــاطر جمــع    پریشــان ک

ــه ـــا   ـب ــقف مین ــدود روي سـ   دود انـ
ـش دســـت در دامـــان افـــالك    زد آـت
ــرین دود   ــر عنب ــاي مجم ــد اخگره   ش
ــــتی شــــهر زر در دورخ افتــــاد   بهش

ــۀ چـــینکـــه آتشـــخانه    شـــد بتخاـن
ــد   ـین شـ ــی آتشــ ــرج آـب   فلـــک را بـ
ــن    ــان م ــر زب ــد ب ــرت آم ــل حض   طفی
ــوان را   ــرورده خ ــده، پ ــان ش ــره بری   ب
ــرم    ــید را ش ــۀ خورش ــد قرص ــه آم   ک
ـــانی    ـــذاب آن جهـ ز عـ ــر داد ا   خبــ
  در افکنـــد و برآمـــد خـــود ســـالمت 

ــه ــ ــاده رو ب ــ ـــی نه ــحراي خراـب ــ   ص
ــه  ــدي بـ ــش از آب  رمیدنـ ــم آتـ   وهـ

ــق   ــش از دم عشـ ــان آـت   شـــده طوـف
ــش در گر    فـــت از وي ســـراپاکــه آـت

ــته شـــعلۀ پـــاس     کــه عـــالمگیر گش
دان سـوخت      که چون پروانه اعـدا را ـب

  تاخت شـادان چـون سـمندر    فرس می
  گدازشـــگر شـــده میمـــون ســـرکش
ــارش   ــل کـ ــد عقـ ــز آب زر نویسـ   کـ

ــن مــوج او شــد آســمان اوج کــه زر   ی
ش بـاز نشـناخت       که رنگ خـود ز روـی
ــــین را  ــ ــ ــه دادي داد آه آتش ــ ــ   کـ
  ســپند عشــق مــا را عــود ســوز اســت 
ــوخت    ــر س ــۀ داغ جگ ــش ز اندیش   دل
  چســان مانــد چــو ســوزد جملــه لنکــا
  کـه پروانــه شـد انــدر آتـش آن شــمع   
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ــه  ــن آتــش ب ــاه رســید آســیب ای   آن م
  خود در رفت و حیران مانده برجـاي          به

ــر زن  ــادان تبـ ــدم خـــود چـــو ـن   برـی
ــروزد    ــر ف ــمعی ب ــه ش ــادانی ک ــو ن   چ

ن مثـل شـد راسـت اک       نـون ز عقلم اـی
ــوان    ــر در خ ــمنان را زه ــادي دش   نه

ـه    کشـــتی مخــالف رخنـــه کـــردي  ـب
  چــرا گشــت از غــم آن مــه دل افگــار 
ــوزد   ــوان را نسـ ــش آب حیـ ــه آـت   کـ

ــش بـــه   ــت هرکـــرا آت   جـــان زد محب
  هرآن سینه که از عشق اسـت در تـاب  
ــاز  ـ ــرمایۀ ـن ــان آن ســ ــر پرســ   خبــ

ــه  ــش را ـب ــدامت  دلـ ــد آن داغ نـ   شـ
ــه   ــاره ب ــر ب ـتافت   دگ ــه بشـ ــزم قلع   ع

ــه ــه آوردشـــادي بـــار  ـب   دیگـــر حملـ
ــه   ــار زر ـب ــا حصـ ز پـ ــد ا ــار فکنـ   یکبـ

ــه ــدوده ب ــت کــاخش  زران   هــر جــا یاف
ــه   خنـــدق ریخـــت گـــنج رایگـــانی  ـب

س از دیـر      به ر شـد از قلعـه ـپ   خندق ـپ
ــت    از آن دربنـــد خنـــدق دل بپرداخـ
ــد    ــان ش ــار او چن ــاطرخواه ک ــو خ   چ

ــه  ــ ـتن ـب ـــ ــوان داد آواز دم رـف ـــ   دی
ــه ــد    ب ــرد باش ــو م ــد آن ک ــدان آی   می

ــه    معــذرتخواهخانــه  چــو بــود آتــش ب
ــس رو در هزیمـــت مـــی   نهادنـــد ز ـب
  جـنگش  چو دید آخر که کس نامد بـه 

 

ــر آه   ــر کــرد از جگ ــواس ب ــن وس   دری
ــد واي   ــردم واي ص ــه ک ــادانی چ   !ز ن
ر شـدم مـن      همان شاخی که بر وي ـب

ــه ــوزد    ب ــه س ــاع خان ــود مت ــت خ   دس
ــ ــون   ردروگـ ــد ز میمـ ــگی ناـی   پیشـ

  شدي هم کاسه، واي اي دوست نادان
  تی کـه خـود هـم غـرق گـردي     ندانسـ 

ــادار    ــت آن وف ــم ندانس ــن ه ــر ای   مگ
ــان را نســـوزد  ــوزد و جـ ــدن را سـ   ـب

ــی  ــر وي مـ ــش آب ـب ــوان زد ز آتـ   ـت
ــیماب   ــش از وي همچــو س ــزد آت   گری
ــاز    ــده ـب ــارین آمـ ــر نگـ ــوي قصـ   سـ
ــالمت   ــالم را س ــان ع ــد آن ج ــه دی   ک
ــت  ــاه دریاف ــرج شــرف آن م   چــو در ب

ا سـازد بـه       مـردي قلعـه را گــرد   کـه ـت
  مانــده نــه دیــوار جــا نــه دربنــدش بــه

ــه   ویرانـــی نمـــوده شـــاخ شـــاخش  ـب
ـــه ــانی  ـب ــاکریزي زرفشــ ــ ــاي خ ــ   ج

ــه   مــال تنــگ دل ســیر  گرســنه شــد ب
د سـاختن سـاخت      چنان کاري که باـی

ه  ـتن چــو بخـت دشـمنان شــد    ـب   برگش
ــاز          کــه اینــک بهــر جنــگ اســتاده    ام ب

ــد    ــرد باشـ ــردي سـ ــه الف مـ   وگرنـ
  نشـد ممکـن کــه بنـدد کـس ســرِ راه    

ـــش مــــ ـــیم او در آـت ـــد      یز ـب   فتادـن
ــش نشا  ــد ک ــش یروان ش ــتی درنگ   س
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  ت از لنکا و دیدن رام هنونت رانباز آمدن هنو
ــت از شــهر لنکــا     ــر ره بــاز جس   دگ

ه    جــامون شــادي مــژده داد آنگـه بــه  ـب
ــه ــد   ـب ــا برجهیدنـ ـتقبالش از جـ   اســ

ــار   ــد افگــ ـ ــون دیدـن ــراپاي هنــ ــ   س
ـــنیدند     ـتبرد او ش ـــرح دســ ـــو ش   چ

ــی   ــا مــ ــراوان آفرینهــ ـ ــد ـف ـ   نمودـن
  رفتن چه کـار اسـت  مقرر شد که جز 

ــاه    ــ ــزم وطنگ ــر عــ ـ ـتابیدند ـب ـــ   ش
ـــی ــد آزار  ز ـب ـ ــراوان دـی ـ ــی ـف ــ   برگ

ــه ــاغی   ـب ــود بـ ــارش بـ ــون غـ   پیرامـ
ــت  ــوه ماالمــال بــوده س   ز شــهد و می
ــرادر   ــ ــد زان ب ــال شــ ـ ــته ـب   گذشــ
ــی زد   ــر نمــ ــ ــده پ ــیم او پرنــ ـ   ز ـب
ــخت    ــنه س ـنه گُرس ــد تشـ ــی بودن   بس
ــد    ــارت بازکردن ــت غ ــه دس ــس آنگ   پ

ــه ــان گشــتند گســتاخ  ب   خــوردن آنچن
ــه   ــر چـ ــی اگـ ــان مـ ــرد آواز باغبـ   کـ

ــون    ــاه میم ــوي ش ــت س ــان رف   نگهب
ــداد    ــه بی ــان زان گون ــده باغب ــو دی   چ
ــان  ــا هنومـ   کـــه گســـتاخانه انگـــد بـ

ــــدران اندیشــــه د ــــوده ان   یــــرينم
ــان غالبــاً  ــاري چنــان کــرد   هنوم   ک

اش    به   لچمن چون شـد آن راز نهـان ـف
  چه خـوش بـودي اگـر هنونـت امـروز     
ــوان    ــاغ رض ــد ب ــر ص ــدیر گ ــدین تق   ب

ــا ــ ــــرم از روي دری ـــده بــــاد گ   وزـی
ــون     ـیر میم ــا شـ ــد ز لنک ــاز آم ــه ب   ک
ــر دویدنـــد   ــتح مجســـم ـب   ســـوي ـف
ــار بســیار    چــو آن کــوهی کــه دارد غ
ــد   ـــ ــالم برگزیدن ــ ــان عـ ــ   ز میموـن

  تحســینش زبــان ز انصــاف ســودند  بــه
ــت     ــار اس ــف انتظ ــم رام وق ــه چش   ک
ـــــول آن راه  ــع ط ــ ــد نطـ ــ   بپیچیدـن

ــه ــار    ـب ــا در غـ ـیده ـت ــ ــدا رس   کلکنـ
ــی    ــم و چراغ ــردوس را چش ــش ف   گل
وده اسـت     ال ـب ز آنِ ـب اغ ا   نخست آن ـب
ــر   ــویش بهت ــان خ ــدي ز ج ــی دی   هم

ــی  ــم ب ــبا ه ــی زد   ص ــر نم ــازت س   اج
ــدگان رخـــت ــد آن ره ماـن   درو ماندـن

ه    شــهد و میــوه دســت انــداز کردنــد ـب
ــر شــاخ    کــه جــز برگــی نمانــده بــاز ب

ــار ــاز  از آن تـ ــان ـب ــد دستشـ   اج نامـ
زون     که دست اندازشان شد از حـد اـف

ــه ــاد    ب ــرد فری ــون ک ــاه میم ــیش ش   پ
ــران   ــاغ شـــه کردنـــد ویـ ــامی بـ   تمـ
ن دلیـري    ز ایشـان اـی   که چون سرزد ا
  که بروي اینچنین شـوخی تـوان کـرد   

  گفت اي کـاش  خود می دمسردي به به
ــی ز ســ   ــر گفت ــوز یخب ــر س   تاي جگ

ــدان    ــت چن ــاکی نیس ــاد ب ــر ب   دهــد ب
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  هـم گفـت وگـو بـود     در اثنایی کـه بـا  
ـت و جــامون    ــان هنوـن ــد ناگه   در آم
ــت افتـــاد  ــر هنوـن   چـــو چشـــم رام ـب

  زنـد گـام   شادي مـی  که این میمون به
ــه   ــت ب ــرا راح ــدارش م ــت ز دی   جانس

وي دلــدار     ت از وي ـب   دلـش چـون یاـف
ــر حســـن تقـــدیر   نبســـته زیـــوري ـب
ـید      ندادش دل که پرسـد حـال خورش
ــز حــالش       ــا بپرســد نی ـه زهــره ت   ـن

ب دو صـد ر     ه جـان دمسـاز  ز دل تا ـل
  درون پر زهر و بیـرون تـر چـو سـنبل    
ز مهــره بازهــاي گــردون    چــو صــبح ا

 

ــد جبــ   ــود ز دربن ــیش رو ـب   ل کـــو پ
ــه ــون   ب ــع میم ــا جم ــان ب ــد همعن   انگ

ــی داد  ـــ ــ ــاي رازش آگه ـــ ــ   دل دان
ــه   ــان ب ــز ج ــر ک ــام  مگ ــن آورد پیغ   ت

ــت   ــ ــام دلستانس ــا او پیــ ـ ــــین ـب   یق
ــا پ   ــا خبره ــد ت ــران ش ــار رب ز ی ــد ا   س

ــان را شــد عنــان گیــر    کــه اندیشــه زب
ــه ــد   ب ـیم و امی ــالك بـ ــده ه ــان مان   ج

ــالش    ــا خیـ ــت ـب ــبها قناعـ ــد شـ   کنـ
ــدي بــ     ــرون و آم ــی ب ــو دم رفت   ازچ

  دلش پر خون و لب پر خنده چون گل
  تنیــدي هــر نفــس در خنــده و خــون 

 
  رام به دادن هنونت لعل سیتا را

  زاري کردن رام در فراق سیتا و
ــاب   ــر ت ــت حــال آن جگ   هنــون دریاف
ــاد   ــه افت ــد آن لعــل را در گری ــو دی   چ

ــاقوت  کــه بــی ــو بوســم چنــد ی   لعــل ت
  گهش بر رخ، گهش بـر دیـده سـودي   

ــل گز ــ ــــید را لع ــدهبلــــی خورش ــ   ی
ــخت   ــۀ س ــت دادش گری ــوهر دس   ز گ
ــوهر و زر   ــل را در گـ ــت آن لعـ   گرفـ
ـنایی     ــن ز آشـ ــک ت ــود ی ــدل ب   دو بی
ــود   ــان ب ــدن در می ــم پری ــو آن زخ   چ
  ز مژگان خونفشـان شـد بـر سـر لعـل     
ر دل چـاك     ه مـرهم ـب   نمک سودي ـن

ــاب  گهــر   ناســفته داد آن لعــل شــب ت
ــه ــا ب ــه   دی ــش بوس ــل نوش ــا داد      لع   ه

ـ  ــ ــو  ح ـــاد ذوق ـق ــوت رامم ب   ت و قـ
ــه ــودي  ـب ــر نمـ ــی دیگـ   هـــردو گرمـ

ـده      ـور دـی ــل ـن ـود ب ــر گوشــه ـب   جگ
  چو آن بیدل کـه گریـد ز اختـر بخـت    
ــور   ــاخت زـی ــع سـ ــالش را مرصـ   خیـ
ـــدایی    ــغ ج ــت از تیـ ــاره گشـ   دو پـ
ــود   ــون روان ب ــویی خ ــاب گ ــل ن   ز لع
ازه شـد زیـن اخگـر لعـل          کـه داغـم ـت
ود ایـن مهـره نـه تریـاك          کـه زهـره ـب
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ــاره  ــش ـپ ــود      نبــود آن لعـــل آـت   اي ـب
  اشک از چهره او رنگ خـون شسـت   به

ــه ــل را   ب ــزود آن لع ــون دل ف ــابخ   ت
ــون    ــت اکن ــد گف ــت بای ــون را گف   هن
ــو خــواه      ـت نک ـید هنوـن   زمــین بوسـ
ــا    ـتم ز دریـ ــ ــر جس ــو ـب ــال تـ   ز اقبـ
ــانی  ــــتم، روز روشــــن زو نشــ   بجس
  نــرفتم روز، چــون شــب رفــت نیمــی 

ــه ــد را   ب ــردم چشــم ب ــور ک   خفــتن ک
  تـاب  خون غلطیـد بـی   چو گل دیدم به

ه    صــد کوشـش گذشــتم انــدر آن راه  ـب
ــه   ــدم ب ــی دی ــلخ   مه ــرت س ــره غی   غ

  جــان کنـدن رســیده  بـه  چـو هنــدویی 
  زیست چون جانش نفرسود         چسان می

  چو رام احوال مـه زیـن گونـه بشـنید    
ــۀ غـــم  ــرد زان اندیشـ   دلـــش نـــو کـ
ــام   ــ ــر داده پیغ ــ ــت اول ز دلب   بگفــ

ــه  ــادي نگنجــد جــان ب ــب ازیــن ش   قال
ــــیتا    ـــد شـــرح درد س ـــون از بع   هن

 

ــن ال  ــر داغ که ــه ب ــود ک ــو س   مــاس ن
  !خون آن داغ را یارب که چون شست به

ــاقوت را ز آتـــش دهنـــد آب    بلـــی ـی
ــه رفتـــی و بازآمـــدي چـــون؟    چگوـن
  که چون رخصت شدم از خدمت شـاه 
ــا   رســـاندم خـــویش را در شـــهر لنکـ
ــانی    ــدم جهــ ــ ــه دی ــان مــ   نگهبانــ
ــون نســـیمی    ــودم چ ــبکروحی نم   س
ــد را  ـ ــرو ـق ــ ــدم س ــ ــاغ دی ـ   درون ـب

ق اشــک چــون گــوهر بــه    گــرداب غرـی
ــو در ــاه  چ ــک آن م ــوج اش ــود م ــا ب   ی

  ز غــم بــر جــان شــیرین زنــدگی تلــخ 
ــده   ــ ــن در آب دی ــ ــیم ت ـ ــاده ـن ــ   فت

ــود مگــر عشــقت بــه   تــن جــان دگــر ب
  ز غم چون صرعیان بـر خـاك غلطیـد   

ــه ــازه مــاتم     ب ــۀ خــود ت   مــرگ کهن
ـــان کــــردي غــــم هجــــر دالرام    بی
ر لـب      ـتی شـد جـانِ ـب   وزین غم رخص
ــا    ســـخن ســـرکرد ز اســـتحکام لنکـ

 
  در صفت قلعۀ لنکا

  اي سخت ردون، خویش دیدم قلعهگ به
  سه تا قلعـه اسـت بـر کـوه فلـک سـر      
ــی   ــ ــر دوربین ــ ــرت ه ــ ز فک ــد ا ــ   بلن
ــدبیر     ـــرغ ـت ــرازش م ـــر ـف ــرد ب   نپـ

ــه    ــبانش را ب ــد پاس ــه باش ــاك ن   دل ب

ــت  ــر بخـ   بلنـــدي را درو دریـــوزه گـ
ــن و زر   ـنگ و آهـ ــ ــرده ز س ــا کـ   بنـ
ــینی    ــ ــاال نش ــ ــمان ب ــرج آســ ـ   ز ـب
  شـــود اندیشـــه انـــدر نیمـــه ره پیـــر

ــال و   ــوس خیـ ــه جاسـ   ادراك دزد ـن
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ــتانش    ــد آس ــرخ بوس ــد چ ــو خواه   چ
ــرون    زه بی ــدا ــگ، ز ان ــر و تفن ــرو تی   ب
ــه در دل   ــرد اندیشـ ــنید و رام کـ   شـ
ـیتا   ـــ ـــرق آن س ــا ز ـب ــ ــون گفت ــ   هن

ــه عـــال   ــایش گرچ ـود محکـــم بن   ی ـب
ــاد   ــد شـ ــخ او رام شـ ــن پاسـ   ز حسـ
  پس آنگـه عـرض کـرده شـاه میمـون     
ــروز    ــردن امـ ــا کـ ــزم لنکـ ــد عـ   بباـی

 

ـــ ــانشز همـ ـ ــــد نردـب   ت کــــرده بای
ــ   ــد کــان ح ــه ش ــردونک   وادث اوج گ

ـتح مشـکل       کزین سان قلعـه، گـردد ف
ــا   ــه لنک ــدم ســوخت دار جمل ــو دی   چ
ــت در دم   ــکش ریخـ ــاران سرشـ   ز ـب

ــه ــار و بـــه ـب   کـــردار آفـــرین داد گفتـ
زون     که لشکر مستعد هست از حـد اـف
  کزین سـاعت شـوي بـر خصـم فیـروز     

 
  جانب لنکا به روان شدن رام با سپاه میمونان و خرسان

  ریاو فرود آمدن او کنار د
ــرهمن   ــر بـ ــوان پیـ ــا اي بیـــد خـ   بیـ
ــا    کــه چــون بگذشــت رام از روي دری
ـــد  ــر را ببرـی ــو ده ســ ـــه دیــ   چگوـن
م      وعی کـه داـن   من این غمنامـه هـر ـن
  که در گوشم سـروش غیـب گفتسـت   
  کـه از میـزان، ده و دو بـرج خورشــید   

ــه ــ ــهره  ـب ـــ ــزم رام در روز دس ــ   عـ
ـوي چنـــگ     ــیر ـق ــپاه انگیختــه ش   س
ــل     ــاص او نی ــوج خ ـیش ف ــراول ـپ   ه

ـراول کیســـر  ــک علـــم بـــرـق   ي ده ـل
ــه ــرون  ـب ــده از تعـــداد بیـ ــوج چیـ   ـف

ــت    ــب راس ــرادر جان ــرس و ب ــه خ   ش
ــام    ــاز و انجـ ــلحت ز آغـ ــراي مصـ   ـب

ــه  ــنج ســــردار    ـب ـپاه گـ ــ ــال س   دنبـ
ــود    ســپاهش را شــمار از حــد فــزون ب

ــاز بــر مــن    بخــوان ایــن داســتان ز آغ
ـــا     ــهر لنک ـتح شـ ـ ــرد ـف ــه کـ   چگوـن

ــه ــد   ب ــري دی ــان روي پ ــام دل چس   ک
ــوانم     ــت بخ ـا پیش ــه ـت ــازت ده ک   اج

ر  به مـه و خورشـید سفتسـت   جـاي د ،  
ــد   ــال جاوی ــون ز اقب ــع، چ   نمــوده قط
ــره  ــ ــــیر زه ــاب ش ــ   روان شــــد آفت
  ز میمونان و خرسان شد جهـان تنـگ  
ــل      ـش از پی ـود آراـی   کــه لشــکر را ـب

ــه    ــداول ب ــرب چن ــواج و س   لشــکر  ک
ــون    ــاه میم ــی ش ــرح رفت ــکر ط   ز لش
  که در راج سکن میمون چپ و راست
ــره رام  ـــت و انگــــد همــ   روان هنوـن

ــدگان   ــس مان ــه از پ   باشــد خبــردارک
ون بـود      ک را زـب   که پیل و شـیر هـر ـی
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ــیر    ــن ش ــه ت ــره زن رویین ــراوان نع   ف
ــرربار    ــر شـ ــین اـب ــر زمـ ــوان بـ   غرـی
ــت    ــاي بالدوس ــم آس ــن خص ــه ت   هم
ــا دم    همــــه تنــــین تنــــان و اژدهــ

  یـک حـال   خشـک و تـر بـه    نی بهنهنگا
ــا ــدین لشـــکر روان شـــد رام از جـ   ـب
ــیتا بـــود بیتـــاب   ــش از عشـــق س   دل

ــه ــاخیر  ـب   ســـاحل ایســـتاد و کـــرد ـت
ــره    ــد تیـ ــون ماـن ــاي او چـ   دل درـی
  دل و چشمان او هر سه چـو جیحـون  
ــاب   ــ ــر ـت ـــ ـین آه جگ ـــ   ز دود آتشـ

ــه ــا    ب ــروز دری ــر ام ــت اگ ــن گف   لچم
ــه  ــــدوزم   ـب ــا ب ــــینۀ دریـ ـــري س   تی

ا در مـوج اشــک خـود کـ       نم غــرقو ـی
ــتابی   ــون ش ـین چ ــرادر گفــت در کـ   ب
ــده بایـــد    کنـــون آهســـته مـــا را دـی
ــرآورد    ــا بـ ــدعاي مـ ــود مـ ــر خـ   اگـ
ــوانی بکــــن زود    ـــه بتـ ـــه آنچ   وگرن
ــاطر رام     ــر خ ــد ب ــول ش ــخن معق   س

  
 

ز نـاخن چـو شمشـیر      ز دندان خنجر، ا
ـه  ــا   ـب ــدان وغ ــم ظفــر کـــار   1می   تخ

  پوسـت  2همه چون کرگدن برگستوان
  کـه گشــتی در دهانشــان عــالمی گــم 
ــــال ــــین و آســــمان ب ــــانی زم   پلنگ
ــا  ــ ـــــار آب درـی ــرود آمـــــد کن ــ   ـف

ــی  ــ ــاهی ب ــ ــار آب چــــون م ــ   آب کن
ــدبیر    ــت ت ـا خواس ــتن را ز درـی   گذش

ــزه کــ  ــود دســـتش را جزـی   ه دریـــا ب
ــش و دو دیگــر از خــون     ــی از آت   یک
ــاهی آب   ــه طپیـــده مـ ــر تابـ ــو بـ   چـ
ــــا را   ـــک مـ ـــد داد راه خشـ   نخواهـ

ه  ه سـوزم       ـب   پیکـان قطـره سـان بـر تاـب
ا قطـره اي فـرق        که نتـوان کـردنش ـب
ــی   ــ ـتابیها خراب ـــ ــار آرد ش ـ ــه ـب   کــ

ــه   مــا چــون پــیش آیــد کــه تــا دریــا ب
ــرد    ــدو ک ــد ب ــلح کــل بای ــم ص ــرا ه   ت

ــو  ــا را خ ــه م ــود ک ــود س ــان او ب   د زی
ــار آرام   ــک ـب ــده ـی ــدي شـ   از آن تنـ
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  پیش رام آزرده شدن ببیکن از برادر راون و آمدن او
  و نوازش کردن رام او را

ــوال راون    ــخن ز اح ــنو س ــون بش   کن
  همان روزي که میمون سـوخت لنکـا  
ــمانگیر  ـــد دیــــو آســ ــگفتی ماـن ــ   ش
  که ما را جان و دل از رشک غم سوخت
ــمن     ز رام دشـ ــدم ا ـــیتا شـ ــی س   ـپ

ــ ــگ  مـ ــا چنـ ــگ اژدهـ ــا آن نهنـ   را بـ
ــاموش ماندنـــد  ــا دالن خـ ــه داـن   همـ
ــد   ــاي خردمنــ ــ ــود دان ــ ـیکن ب ـــ   بب
ــک زن     ــق ی ــراي عش ز ب ــاها ا ــه ش   ک
ــاه او، بینـــدیش    مبـــین روي چـــو مـ
ائم خـود بخـود شـد       ز حرصت فتنه ـق
ــدر شبســـتان  ـرا چنـــدین بتـــان اـن   ـت
ــر رام ــ ـــــدزدي دلبـ ــــه آوردي ب   کـ

ــه ــر؟   ب ــرا نشــکیبی آخ ــدین زن چ   چن
ام آور بـ     ـتی  هشدي زیـن حـرص ـن   زش

  مـــرادي کـــان تـــرا حاصـــل نگـــردد
ــان را   ــان و جهـ ــده جـ ــر او مـ   ز بهـ
ه بیـد          چـو بیـد انجیـر و نـه انجیـر و ـن

ــه   شـــیرینی شـــکر جـــان را ببایـــد  ـب
ــت آســان       در اول خــوردن زهــر اس
ــازي     ــد ترکت ــب نمای ــور ش ــا خ ــه ب   ن

ــه   کـــه روي مـــه نبینـــد کتـــان آن ـب
  آن می که ذوقش گم کند هوش           منوش

  د آتــش افروخــتســرما گرچــه بایــ بــه

ـیکن      که چـون آزرده گشـت از وي بب
ــه ــت از آنجــا    ب ـتان برگش ــام دوسـ   ک

ــدبیر   ــا اهـــل ـت   نمـــوده مشـــورت ـب
ه      م سـوخت د که میمـونی جهـانی را ـب

ــن      ــور م ــپه بــر کش ــو رام آرد س   چ
  چه باید کردن آنگـه صـلح یـا جنـگ؟    
ــد     ــی نراندن ــان حرف ــر زب ــیمش ب   ز ب

ــوابش داد ا ــ ــد ج ــوزي و بنــ ــ   ز دلس
  گـردن؟  چه گیري خون یـک عـالم بـه   

ــیش   ــر ب ــه در دور قم ــزد فتن ــه خی   ک
  خـود شـد   که بر میمون بال مشـت بـه  

  !چه حرص است این چه حرص اي پیرنادان
ــه  ــ ــه دارد دان   اش دام         ندانســــتی کــ

ـــــی آخـــــر ـــــومه را بفریب   زن معص
ـتی      درود هـر تخمـی کـه کش   کنون ـب
ــردد     ــرد دل نگ ــر کــه گ ــان بهت   هم

ـان را    شناســ  ـاش هــر ســود و زـی   ا ـب
ــد   ــایه نومیـ ــوه و از سـ ز میـ ــو ا   مشـ
  چـو زهـر آلــوده شـد خـوان را نشــاید    
  ولی مشکل در آخر چـون کشـد جـان   
ــازي    ــا آب ـب ــزد بـ ــش را سـ ــه آتـ   ـن
ــل آتـــش نچنیـــد     کـــف مـــومین گـ
  مپوش آن در که بارش بشـکند گـوش  
ــوخت   ــر آن س ــود به ــۀ خ   نشــاید خان
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ــدن را   ــا گــر ب   خــوش آیــد غســل دری
ــه  ــر بـ ــرد گـ ــر  بمیـ ــنۀ دیـ   وادي تشـ

ــر    ــر بـ ــاره بـ ــد پـ ــۀ صـ   گلـــیم کهنـ
ــار     ـــوزن خـ ــدوزد س ـــه ـن   زره جام

ق    به   مردي هر که دعـوي کـرد در خـل
ــا رام    ــرد ب ــد ک ــلح بای ــم ص ــون ه   کن
ــوي     ــر ش ــت ب ــدگانی دس ز زن ــا ا   و ی
ــخ راون  ــ ــرو شــــد ز پنــــد تل ــ   ترش

ــه ــان پاســخ قهــر    ب   تلخــی داد ازانس
ــرو بنــد کــه گ   ســتاخانه گفــتن لــب ف

ــرادر   ــ ز ب ــودي ا ــو بــ ــ ــدم ت   ولیعهــ
ــه ــادي    ب ــب برگش ــا ل ــلح ت ــرف ص   ح

  زبــونی چــون کــنم در جنــگ دشــمن
  ســـخنهایت زد آتـــش در گـــل مـــن 
ـــــد  ــــان تیـــــغ یاب ـــــت از زـب   جواب
ــر     ــود زه ــر ب ــانده گ ــود نش ــال خ   نه

ــه ــت    ب ــان مهربانس ــر برک ــی مه   گرم
ــراج    ــویش اخ ــک خ ــردم ز مل ــرا ک   ت
ــواهی   ــرو هرجــا کــه خ ــا ب ــک م   ز مل

ــ ــخت  ببـ ــخ سـ ــه زان پاسـ   یکن یافتـ
  برآشــفت و ز جــا برجســت چــون بــاد

ین   که اي بی   !دانش و ناراست و کـج ـب
ــــتی آزار ــــد ســـــودمندم گشـ   ز پنـ
ــز  ــم نی   ســپه بگذاشــت برجــاي و حشَ
  نه همـراهش کسـی جـز چـار دسـتور     

ـبا جفــت   ز منـزل شـد بـه      رفــتن بـا ص
  ز نومیدي چو دیـدش بـر جگـر زخـم    

ــتن را    ــردن خویشـ ــرق کـ ــد غـ   نباـی
ــه   ــد ب ــرو مان ــش آب ف ــیر حلق   شمش

ــر   ــاره بهتـ ــد پـ ــن صـ ــاي کفـ   ز دیبـ
ـــــار   ــدة م ــ ـــــرد دی ـــد در زم   نبینـ
ق    ر زند خود دشـنه بـر خـل   بود جهل ا

ــه ــ ـــــتادن ـب ــــ فرس   یش آن دالرامـپ
وي  مرگ خویشـتن بنشـین و مـی    به   ـپ

ــی گشــت بــا آیینــه دشــمن     چــو زنگ
ــه  ــکافد ب ــه بش ــر  ک ــرة زه ــویش زه   ب
ه   ی و ـب   دهـی پنـد   پیـران مـی   که طفـل

ز مــن صــاحب دیهــیم و افســر    پــس ا
ــا   موس مـــن بـــر بـــاد داديهمـــه نـ

ــره نیســتم مــن   ــو ســیماب زه ــو ت   چ
ــن  ــ ــا زد در دل مـ ـــ ــت تیغه ــ   زباـن
ـــاید    ز مـــن نش ـــت ا ــی خونریزی   ولـ
ــر   ــدن از قه ــود ببری ــت خ ــه انصافس   ن
ــــت  ــــش امانس ـــاقوت را ز آت   از آن ی
ــاش محتـــاج    ــاهی رو، گــدایی ب   ز ش
ـیاهی      که در چشمم چـو دشـمن روس
  که آن بدبخت ازو برگشت چون بخـت 

ــرو  ــده رو بـ   داد جـــواب پوســـت کنـ
ــدین    ــداد چن ــتن بی ــر خویش ــن ب   مک

  دار نه من رفتم، تو خـود را پـاس مـی   
ــر چیــــز  ــ ــده زه ــ   دل نومیــــد برکن
ــور    ـین و رنج ــا دل غمگـ ــد ب   روان ش
ــت   ـیش رام و درد دل گفـ ـ ــد ـپ   بیامـ

  احســان مــرهمش بنهــاد بــر زخــم  بــه
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ــک راون      ــتح لنکــا مل   کــه بعــد از ف
  ي حکومــت همچــو ده ســرکنــد در و

ــه ــن    ب ــاه لچم ــژده داد آنگ ــادي م   ش
 

ــه ـیکن    ـب ــک ببــ ــود ملـ ــامم شـ   انعـ
ــا بـــه    محشـــر از آنِ اوســـت لنکـــا تـ

ـــر ببــــیکن ــــا ـب ــــاد لنک ــــارك ب   مب
 

  جهت گذشتن دریا به ردن رام با ببیکنمشورت ک
  و جواب دادن ببیکن رام را

  دگـر گفتــا چــو گشــتی یــار دل ســوز 
ـپه چـــون بگـــذرانم     کــه از دریـــا سـ
  زمین بوسـید همچـون عـذر خواهـان    
  هـر آن رایــی کــه نـزد مــن صوابســت  

  لیــک اکنــون جــز ایــن تــدبیر دیگــر و
  کـه بعـد از غسـل بنشـین بـر لــب آب     
  رفیـــق آب شـــو چـــون خضـــر تنهـــا

ــو ــو ظــاهر    ش ــر ت ــا مجســم ب   د دری
  از آن پس نیسـت بـاك از آب چنـدان   
  خوش آمد مصلحت زو همچنین کـرد 
ــــا    ـــا طهـــارت رام تنه ـــه روزه ب   س
ــل    ــرده تأمـ ـــی کـ ــوري را بس   حضـ
  خجل چون تشنه لـب مانـد از سـرابی   
ــت    ــون مس ــفت چ ــال آش ــاد انفع   ز ب

ــه ــن   ب ــش افک ــدنگ آت ــد آن خ   زه مان
ــاوك رام     ـــوج از ـن ـــپر افکنـــد م   س

  لرزه بر آب اسـت از آن سهمش چنان 
ــار   ــر زنهـ ــا بهـ   برآمـــد شـــخص دریـ

ــی  ــو سنیاسـ ــوده همچـ ــائی 1نمـ   لقـ

ــوز    ــدبیر آمـ ــی تـ ــون یکـ ــرا اکنـ   مـ
ــه ــانم   ـب ــتن در بمـ ــر گذشـ ــزم بـ   عـ

  نمودش عرض گفـت اي شـاه شـاهان   
ــه ــم  ب ــت ش ــت پیش ــاب اس ــزد آفت   ع ن

ــن بنـــده در خـــور   ـدارد خـــاطر ای   ـن
ــه ــاب   توج ــر ب ــن ز ه ــا ک ــوي دری   س

ــا  حضــوري مــی ــب از شــخص دری   طل
ــاهر   ــال آب مـ ــه حـ ــر کنـ   شـــوي بـ

ــه ــان   ـب ــر گـــذر از آب آسـ   لشـــکر بـ
ـــه ــرد ـب ــ ــــرین ک   راي روشــــن او آف

ـــه  ـته رو ـب ــ ــــا  نشس ــوج دری   روي مـ
ــل   ــز تغافـ ــا جـ ــاهر ز درـی ــد ظـ   نشـ
ــوابی    کـــه بـــر نامـــد ســـؤالش را جـ

ت در دسـت   کین تیر  به   و کمـان بگرـف
  ط و روغـن فـ که سوزد آب زان چون ن

ــی ــان دام  زره م ز ماهی ــت آب ا   خواس
  کــه تــا اکنــون ســراپا اضــطراب اســت
ــهوار    ــاي شـ ــرد گوهرهـ ــارش کـ   نثـ

ـه  ـرقش هــر ســ    ـب   مــو اژدهـــایی  رـف
                                                   

.زاهد، مرتاض  .1
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ــه  ــر ب ــو گنــگ ن ــر  چ   ده جوهــاي دیگ
  بدین صورت عیـان شـد شـخص دریـا    

ــا  ــه رام ــاي  ! ک ــدل ببخش ــن بی ــر م   ب
وس    ـین ـب   درنگ از بهر آن شـد در زم

  من گشته است واجب جمله کـارت          به
ــرت   ــچ آیـــد پســـند رأي پیـ ــر آـن   هـ

ــل     ــت پ ــد دل ــر خواه ــرمن اگ ــد ب   بن
ــه ــایی   ـب ــرا دادم رضـ ــتن تـ ــل بسـ   ـپ

  کــه هــر چیــزي کــه اندازنــد بــر مــن 
ـتن دلـت گرنیسـت خوشـنود     به   پل بس

ه    هــر نــوعی کـه خــاطر خــواه باشــد  ـب
ز بنــده بپــذیر   ــن عــذر نیــک ا ــی ای   ول
ــک  ــردد آبهــاي آن زمــین خش   کــه گ
ــال را    ــ ــر ب ــان تیــ ــیفکن از کمــ ـ   ـب
ـــــرور ـــــنید آن گفتگـــــو رام ظف   ش

  سـت که ما را گرچه بر وي خشم نیز ا
ـته اسـت   به   چشمم زانکه پر بیتاب گش

ــرد   ــ ــا ک ــ ــش از آب روي او حی ــ   دل
ــان   ــل را داد فرم ـیت ن ــه سـ ــس آنگ   پ

  ســنگ و چــوب دریــا را تــو نســپار  بــه
ــه   ـ ــه در زماـن ــ ــن کارنام ـ ــن اـی ــ   بک
ــده منــت      ــر دی ـل ب ــیت ـن ــاده س   نه

 

ــوهر    ــراه ش ــان هم ــی زن ــو سیناس   چ
ــه ــا  ـب ــر جـ ــاي معـــذرت اســـتاد بـ   ـپ

  ز تیرت ورنه گـردم خشـک بـر جـاي    
را اکنـون بـه     هـیچ افسـوس   خـاطر  مدا

ـه    دســـت توســت مـــا را اختیـــارت  ـب
ــه ــذیرت   ب ــان پ ــان و دل شــوم فرم   ج

ــمن   ــان دش ــد در ج ــرت فت ــزان عب   ک
ــایی   ـ ــود را وـف ــدة خــ ــایم وعــ ــ   نم
  نخــواهم غــرق کــرد از ســنگ و آهــن 

  کشــتی از مــن بگــذران زود ســپه بــی
ه باشـــد   ــرقم را ــه فـ ــر کوـب   نهـــم سـ

ــه ــر  ـب ــداز ایـــن تیـ ــاروار اـن ــرز مـ   مـ
  دمد زو سبزه و گلهـاي چـون مشـک   

ــش آن نیســـت مـــا را  کـــه   تـــاب آـت
ــرادر     ــا ـب ــرده ـب ــاز کـ ــاب آغـ   خطـ
ــز اســـت  ــا عزـی   ولـــیکن خـــاطر درـی
ــت    ز ســهم مــن ســراپا آب گشــته اس

ــه ــرد    ب ــدا ک ــاوك را ج ــته ن   زه پیوس
  کــه انــدر بســتن پــل کوشــی از جــان 

  کــم روزي مکــن ایــن کــار بســیار  بــه
ــن جاودانـــه    ــو زی ــام ـت   کــه مانـــد ن

ــت   بــه ــل بســتن گشــاده دســت هم   پ
 

  رام فرمودة به بر دریاپل بستن نل میمون 
  راه پل     و گشتن رام با سپاه به

ــان را  ــاد  ز گـــنج دل زبـ ــل بگشـ   قفـ
  میمونــان خبــر کــرد از جــز و کــل بــه

ــه ــی ب ــه   ،طراح ــده ب ــل افکن ــاد  پ   بنی
ـــل     ـتن ـپ ــ ــر بس ـتابید بهـ ــ ــه بش   کـ
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  سخن چون شاه میمون کرد در گوش
ــد   ــار دیدن ــویش را در ک ــاه خ ــو ش   چ

ــه ـ ــردار   ـب ــ ــان س ـ ــار رام میموـن ــ   ک
ــه ــه ـب   هـــاي کـــوه کندنـــد     نـــاخن قـل
ــه ــر     ب ــایه ده س ــد همس ــود ب ــا ب   دری

  گ و گل فتـادي هـر چـه در آب   ز سن
ــا   ــر روي دریــ ـ ــا ـب ــ ــق کوهه ـ   معـل
ـارش     ــرم وـق ــوه از ش ــد ک ــل ش   خج
ــک گـــام    همـــه میمـــون نـــژادان فـل

  دسـت درفشـان گـر کـردي آهنـگ      به
ــور  ــ ــدا شــــده ش ــ ــوز آه او پی ــ   ز س
ــت   ــا در در و دشـ ــورید آب دریـ   بشـ
ــو و فرشـــته گشــته یکجـــا      مگــر دی

ــه ــانی    ب ــا نه ــم گفت ــق، غ ــوش عش   گ
  غلـــط گفـــتم بخـــار بحـــر جوشـــید 

ــه ــا     ب ــدر دری ــته ق ــتن شکس ــل بس   پ
ــه ــترد   ب ــرش گس ـنگین ف   روي آب سـ

ــــان  ــــوه و بیاب ــا ســــر زده ک   ز درـی
  

ــر دوش ــوه ـب ز کـ   دوان آورد ســـنگ ا
ــه ــد  تخــدم ب ــان دویدن ــه میمون   جمل

  1چو دیـوان بهـر جـم گشـتند معمـار     
ــه ــه   ب ــتن ب ــل بس ــد  پ ــا در فکندن   دری

ــر  ــد ـب ــر  ازان باریـ ــنگ یکسـ   وي سـ
  گشت بـر آب  نشد غرق و چو خس می

ـته رام مـــی   ـــا   نشســ ـــردي تماش   ک
ــارش   ــر آب ـب ــد از آن ـب ــران نامـ   گـ

ــز رام  بــه ــغول ج   ســنگ انــداختن مش
ه    گــوهر بنـد بــر بسـتی نــه از ســنگ   ـب

ــا شــده شــور     ــک شــور او دری   ز اش
  گشــت ز مــوج آن ســواحل غــرق مــی

ــــا  ـــــار درـی ـــــر ب ــوراندند دیگ   بشــ
ــان ثـــانی   کـــز اشـــک رام شـــد طوـف

ـیدش کنـار خویشـتن دیــد   کـه خ    ورش
ــا  ــد آتـــش پـــاي برجـ   ز حیـــرت ماـن
ــرد ــ ـــا آب از دم ســــردش بیفس   و ـی
ــان  ــ ـــــکل خیاـب ـــــوده آب زو ش   نم
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ــیم    زهـــی امیـــد پیـــدا گشـــته در ـب
ــراي رام آزاد   ـــ ــل ب ــ ــود آن ـپ ـــ   نب
ــوح    ــتی ن ــار کش ــان قط ــر طوف ــو ب   چ
ــاز     ــل زد ب ــا در نی ــی عص ــر موس   مگ
ــالی  ـــ ــود از آب خ ـــ ــا نم ــ   دل درـی

ــه  ـــا قصـــرتاالب     ـب ـــود لنک ــا ب   دریـ
ــه ــ ـ ـــــدي ـب ـــــا و درازي و بلنـ   پهنـ

ـیل   ــرد تفصـ ــمارش ک ــدس در ش   مهن
ــون    ــاه میم ــل ش ــام آن پ ــس از اتم   پ
  که اکنون شاد و خندان باش چون گل
ــد   ــار کردن ـیم گــردان ک ــه روز و نـ   س
ــار    ــخص گرفت ــدر دل ش ــبر ان ــو ص   چ
ــان    ــت آس ــته اس ــو آن گش ــال ت   ز اقب
ــر   ــر گی ــاك ب ــار غــم از دل پ   کنــون ب
ـــد زان رام    ــازت بع ـــپه را داد اجـ   س

  ز دریـا خـود گـذر کـرد     پس آنگـاهی 
ــت    ــت رخص ــا وف ــت دری ــاگو گش   دع
ــد مـــر تـــرا در جنـــگ راون    کــه باـی

ــه ــوش   ب ــاهانه در پ ــت ش ــت خلع   دول
ــارت      ـدر وق ــود قصــور اـن ــا نب ــه ت   ک
ــد دلســوز    ــد رام را آن پن ــوش آم   خ

ــا هــم صــدف هــم آب زو شــاد  بــه   دری
ــا  ــادل ز دری   چــو رخصــت گشــت دری

 

ــه   ــا ب ــد دل دری ــو گفتــی ش ـیم ت   دو نـ
  خـویش ره داد فـرق   که دریا خـود بـه  

ــابض روح    ه ق ــس را ــون عک ــا چ   1و ی
ــاز  ز اشــک دریــا قعــر آغ   کــه گشــت ا

  شــت چـون در خشــک ســالی کمیـان  
ــر آب   ــاق بنــدي راه ب ــل ط ــد آن پ   ش

ــک زان   ــل طــاق فل ــدي طــاقخج   بن
  طـول چـار صـد عـرض چهـل میـل       به

ــون  ــیش رام دلخـ   زمـــین بوســـید ـپ
ــ ــه مهی ــد ب ــل   ا ش ــین پ ــت چن   فرمان

ــد   ــار کردنـ ـیت را طیـ ــ ــل س ــل تـ   ـپ
ــ  ــوار  هبنـــاي پـــل ـب ــود دشـ ــا ـب   درـی

ــی ــان   ز ب ــون هراس ــو اکن ـبري مش   صـ
ــه    ــان را ب ـته جان ــدو را کشـ ــر ع   برگی

  کـه از پــل زان ســوي دریــا زنــد گــام 
ــرد     ــر کـ ــد نظـ ــهر را مـ ــواد شـ   سـ

ــه ـیحت    ب ــر در نصـ ــرد ه ــش ک   گوش
ــن    ــر از ـت ــاس فقـ ــدن لبـ ــر افکنـ   ـب
ــر و دوش  ز ب   جــدا کــن پوســت آهــو ا
ــارت   ــم حقـ ــمن از چشـ ــد دشـ   نبینـ
ــان روز   ــاس خــود هم ــدل کــرده لب   ب
ـــر داد    ـــش را گهـ ــر را آب، آبـ   گهــ

ــه  ــد بـ ــرود آمـ ــا  ـف   ده فرســـنگ لنکـ
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  باالي قصر به دیدن راون لشکر رام را
  عتاب کردن وزیران خود را و

ــاره  ــر خــــویش راون در نظــ   ز قصــ
ــان   ــک جه ــکر، ی ــه لش ــابض روح ین   ق

  گلـــویش را نفـــس زد تیـــغ زهـــراب 
ــاد    ــا در افت ز پ ــش ا ــت دل   از آن دهش

ــه ــران    ب ــد حی ــتن در مان ــار خویش   ک
ــش ا ــمن  دل ـیم دش ــد از بـ ــه من   ندیش

  دریا بست و بگذشـت  که دشمن پل به
ــا   ــتح لنک   ز رام اکنــون چــه مشــکل ف
ــت   ــنش هس ــذر ک ــین آورم ع ــر ک   اگ
ــار    ــر ک ــتتان دگ ــد ز دس ــد ش   نخواه
ــداخت    ــکر ان ــر لش ــر ب ــاره نظ ــر ب   دگ
ــوش   ــرده فرامـ ــان کـ ــاب همگنـ   عتـ
ــود  ــاز بگشـ ــب درج ســـخن را ـب   ز ـل
ـید در دل   ــ ــه بیندیشـ ــ ــق م   ز عشــ

ــه روز جنـــگ د  ــدا کـ ــمنخداونـ   شـ
  چـه خوشــتر زانکــه یکــدم گیــرم آرام 

ــه ــا آن گـــل انـــدامم نیایـــد  ـب ــر ـت   ـب
  کنون وقـت اسـت مهـر چـاره سـازي     
ــته کـــاري برگشـــاید   ـه آســـان بس   ـن

 

ــش   ـ ــکر آـت ــد آن لشــ ـ ــبدـی   ارهعیــ
ــه  ــــابض روح   ـب ــانی ق ـــتن توأمـ   کش

ــاب   ــد ز قصـ ــر شـ ــه پـ ــاه کلـ   چراگـ
ــه بینــد فــوج صــیاد جچــو نخ   یــري ک

ـیمان   ــد پشــ ــابق شـ ــاي سـ   ز غفلتهـ
  آتـــش افکـــنعتـــابش بـــر وزیـــران 

ــت    ــم گش ــاه ک ــی آگ ــال او کس   ز ح
ــه    ــتن ب ــل بس ــود پ ــان ب ــه آس ــا ن   دری

  که جاي صد هـزاران سـرزنش هسـت   
  کنون من خود شـوم از خـود خبـردار   
ــت   ــکرش تاخ ز لش ــیم بــیش ا ـپاه ن   سـ

ـه  ــت خـــاموش    ـب ــدو بنشس ــدبیر ع   ت
ــه ــود    ب ــم فرم ــدي حک ــه بن ــاز قلع   س

ر مـن کـار مشـکل         کز امـروز اسـت ـب
ــن     ــا م ــته ی ــه او کش ــود در معرک   ش

ــی ــدام   گل ــل ان ــل آن گ ــنم ز وص   چی
ــه ــد    ـب ــم نیایـ ــرگ آرامـ ــواب مـ   خـ

ـازم مهــره بـــازي     ــا مـــاه ـب   کــزان ب
ــه ــد    ب ـیده بای ــون کوشـ ــگ و فس   نیرن

 
  او سیتا جهت فریب دادن به نمودن راون طلسم رام را

  و زاري کردن سیتا و دالسا دادن ترجنا او را
ـه  ــوي داد پیغـــام   ـب   افســون ســـاز دی

ــه     ـــان آن یگانـ ــون کم ــانی چـ   کمـ
ــه ــر رام طلســـمی کـــن ـب   تقلیـــد سـ

ــانه  ــر نشـ ــوان زد ـب   کـــزان تیـــري تـ
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ــر  ــانی بـ ــه کمـ ــمنبر  بـ ــزد آن سـ   نـ
ــه ـ ــارش  ـب ــ ــد اختی ـ ــدي نماـن   نومیــ

ــه  ــد ب ــوگند   دوان آم ــورد س ـیتا خ   سـ
ت و میمــون     کـه رام و لچمــن و هنوـن
ــر رام  ــر سـ ــبیخون ـب ــپاهم زد شـ   سـ
ــوان لشـــکرش را  ــرو خوردنـــد دیـ   ـف
  تــرا هــر چنــد کــز مــرگش رســد درد 
ــن اي دالرام   ــا کـ ــون دعـ ــرا اکنـ   مـ
ــانش  ز بیـ ــرت زده مانـــد ا ــري حیـ   ـپ
ــاور   ــر چنـــد بـ   نیامـــد در دلـــش هـ
ــت آرد    ــت، کلفَ ــر کلفَ ــه دل را ذک   ک
ـــش    ـــانِ مـــدعی ری ــغ زب   دل از تیـ
ــره   همانـــدم پـــر فریـــب آن دیـــو تیـ
ـتن ســاخت       مشـعبد پیشـه کـار خویش
ــر رام    کـــه کشـــتم رام را اینـــک سـ
د       کمان و سر، مـه مشـکین کمـان دـی

  خون غلطیـد همچـون مـرغ بسـمل     به
ــا کـــیش    خـــالف عـــادت دهـــر جفـ
ــاي   ــر ج ــدش عقــل ب ــی نمان   ز بیهوش

ـتن  ــرت خویشـ ــم  ز حی ــاخته گ   را س
ــت  ــوریده،گه آشــفته،گه مس   گهــی ش

ــه    ــد ب ــخن گوی ــه س ــو دیوان ــوار چ   دی
ــا ــ ــول عمــــرم را زدي راه! کمان ــ   ط

ــویی    ــدیث او نگـ ــن حـ ــا مـ ــرا ـب   چـ
ــا  بــه   یــادت هســت یــا خــود نیســت آی

  زهت چـون رام را شـد همـدم گـوش    
ــان روز   ــرده هم ــرت هــدف ک ــرا تی   م

ــوهر     ــردد زن ز ش ــد گ ــا نومی ــه ت   ک
ــارش   ــار و ب ــن افتــد ک ــا م   ضــرورت ب

ــد    درو ــت پیون ــا او راس ــت ب ــی گف   غ
  بخــتم کشــته گشــته در شــبیخون  بــه
ــه ــام   ب ــز ن ــون بج ــد اکن ــالم زو نمان   ع

ــون   ــیش مــن ســـرش را   آکن ــد پ   رن
ــی  ــرورت صــبر م ــرد  ض ــرآن ک ــد ب   بای

ــه   ــردازم ب ــه پ ــه   ک ــو ب ــان ت   از رام ج
ــانش     ــر زـب ــد ـب ــول نامـ ــز الحـ   بجـ
  حزین شد زین سخن حـور سـمن بـر   
ــت آرد   ــت، وحش ــر وحش ــرد را فک   خ

ـ      ر طـالع خـویش  بسی بگریسـت مـه ب
ــویش خیــره     ــم خ ــد بــا طلس   در آم

ــه   پــیش راون انــداخت کمــان و ســر ب
ــه ــام   ب ــواهم راون انع ــو خ ز ت ــاف ا   انص

ــون بباریـــد  ــاران قوســـی خـ ــرو بـ   ـب
ــر دل     ــر ب ــانش تی ــی زد کم ــو گفت   ت
ــیش    ــدگی ب ــزح، بارن ــوس ق ز ق ــد ا   ش
ــراپاي    ســـرایت کـــرد زهـــر غـــم سـ

  ــه در تب ــه و گـ ــی در گریـ ــمگهـ   سـ
ــه از د   ــا و ن ز پ ــه ا ــالً ن ــر اص ــتخب   س

ــه     ـا کمـــان آمــد ب ــانش ـب   گفتـــار زب
ــاه   ــت کوـت ــی هسـ ــا روز قوسـ   همانـ
ی       که چون مـن عمرهـا همـدوش اوـی
ـیتا   ــان رام و ســ ــودي در میـ ــه بـ   کـ
ــامتم کـــردن در آغـــوش    خـــدنگ قـ

ــه  ــتی ب ــه بشکس ــروز  ک ــت رام فی   دس
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ــــۀ رام   ــت پنج ـــود آرامگاهـ ـــو ـب   چ
ـر اعـــدا مـــی    نمــودي تیـــر بـــاران  ـب

ــر کمـــان ابـــرو مـــرا ــتیتیـ   ش کشـ
ــت   ــداز چونسـ ــم انـ ــان رام حکـ   کمـ

ـه  ــرو   ـب ـان  یشــکل اب ــود قرـب   ش دل ب
ــی  ــم ـب ــرو دلـ ــاریابـ ــد يش کـ   نیایـ

ــا ــ ــ ــود از رام! کمان ــ ـ ـــــم ـب   آرزوـی
ــن    ــش م ــوش از آت ــو خ ــاز ت ــد س   کن
ـــا بیــــایی    ـــو تنه ـــه ـت ــتم ک   ندانسـ
ــن    ــون م ــدا از رام چ ــودي ج ــر ب   مگ
  وگر چون جان من بودي در آن مشت
ـتی       تو هم گویی چـو بخـت مـن شکس

ــی ــرو  چــو م ــدم کمــان اب   ش خــمیدی
  بیــنم کمــانش دوســت مــی کنــون بــی

  ترا زین بـار غـم چـون نشـکند پشـت     
روِ دوسـت       کمان شد قد مـن چـون اـب
  کمــانی تــو و مــن خــم چــون کمــانم 
ــر دو در آتـــش نشـــینیم    بیـــا تـــا هـ
ـــري را   کمــــان آزار چــــون دادي ـپ

ی     ن  و زان سر کـو طلسـمی بـوده ـب   ـت
ــیش   ــرو پ ــر ف   پــري از حیــرت ســر س

  سـوخت آن مـه تـازه داغـی    نه بر دل 
  همی گفت ایـن نـوا از دیـده و ز لـب    

ــه ــاك     ب ــد خ ــاد ص ــتم ب ــانیِ بخ   پیش
ــــر رام آزاد  ــــم را ب ـــارا خص ـــه ـی   چ
ــــیمان ــ ـــــل راون ز آزارش پش   خجـ
ــد   ــز دان ــدر خــر نی   روان شــد کــین ق

ــیرکُ    ــوزن ش ــاخ گ ــدت ش ــام ش   ش ن
  کنـــون آمـــاج کـــردي جـــان یـــاران

  دار در مشــت تــو تیــر خــود نگــه مــی
ــرو ــان اـب ــازیکمـ ــت ش را سـ   خونسـ

ــان    ــه قرب ــان را خان ــد مرکم ــه باش   ک
ــی   کمــان کــس را نشــاید کــه قربــان ب

ــی بـــه   لنکـــا همـــره رام کـــه تـــو آـی
ـــــان راون  ــــدنگی ج ـــدوزد از خـ   ـب
ــایی   ــان نمــ ـ ــر جاـن   هالکــــم را ســ

  وي گشـت تنهـا چیـره دشـمن     که بر
  چسان دیدي که دشمن دوست را کشت؟
ـتی   ــمن نخَسـ ــدان دل دش ــه در می   ک

  شــدي بــر مــن در آن دم قیامــت مــی
ـــد ــروانشـن ـ ــال اـب ــ ــت ح ــ   انم چیس

  که دردش عالمی را چون مـرا کشـت  
  وي خواهش اوسـت  همان شد آنچه بر

ــانم    ــالك خــود گم ــر ه ــد ب   یقــین ش
ــی ــان ـب ـنم  جهـ ــان نبیــ   ابـــرويِ جانـ

ـتري را   ــود مشــ ــوس نبـ ز قـ ــال ا   وبـ
ــرافکن     ــغ س ــق زد تی ــه عش ــران م   ب

  جان بگریست خون بر کشتۀ خویش به
  شـــهید خـــویش را روشـــن چراغـــی

ـیه بخـت مــرا شـد ر      وز چـون شــب س
  کـزو دارم گریبـان چــون جگـر چــاك   
ــداد    ــغ بی ــدي تی ــو ران ــقا ت ــر عش   !وگ
ــوان   ــرده نت ــی ک ــاتم عروس ــه در م   ک
  کـــه هرگـــز مـــرده کـــام دل توانـــد 
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ــان او را  ــ ــد نگهباـن ــ ــرورت شـ ـــ   ض
ــرد    ــر ک ــالم خب ــق در ع ــروش عش   س
ــام     ــا ـن ــا او ترجتـ ــت بـ ــانی گفـ   نهـ

ــی    ــاتش ب ــه ک ــو پروان ــتفروغ مش   س
  حســد بــر نیــک بختــان نیســت تــاوان
  بــر اوج آســمان عیســی اســت هشــیار
ـین مبـاش اي حـور سـیما       کنون غمگ
دخواه خـود را کشـته بشـمار       همین ـب
ــال     ـان آن نکــو ـف ز زـب ــنید ا ــو بش   چ

 

ــه ـــاهرو را    ـب ــلی م ـــان دادن تسـ   ج
  زهـی دردي کـه در دشـمن اثـر کـرد     
ــب رام   ــاي دار از جاـن ــه دل برجـ   کـ
ــت   ــد دروغس ــن حاس ــار ای   همــه گفت
ــاوان  ــ ــاي زاغ گـ ــ ــد از دعـ ــ   نمیرـن

ه    1آن کـو دشـمن دیـن کـرد بــردار     ـن
ــا ــ ــــر فــــتح لنک ــــد رام به   کــــه آم

ــه ــه   ب ــق را ب ــکرانۀ ح ــان ش ــا آر ج   ج
ــه    هــر حــال دل مــه یافــت تســکینی ب

 
  جاسوسی لشکر رام به فرستادن راون سک و سارن دیوان را

  بندي کردن راون شنیدن لشکر رام را از آن جاسوس و قلعه و حقیقت
ــو راون ــت  ،چـ ــاه برتاـف ــاخ مـ   روز کـ

ــر ــدآب ــه  ن ش ــا ب ــرفن  ت ــان پ   جاسوس
ــکر  ــ ــتعداد لش ــاه ز اســ ــ ــود آگ ــ   ش
ــد    ــان جنگاوراننــ ــ ــا کی ـ ــد ـت ـ   بداـن
  که چون دانسته شـد احـوال هـر یـک    

ــه  ــ ــد ب ــ ــمندي بیندیش ــ   دل از هوش
  وگــر معقــولش آیــد جنــگ صــف نیــز 
  حریـف هــر یکــی از خــرس و میمــون 
ــن  ــگ رام و لچمـ ــر جنـ ــر از بهـ   دگـ
ـه کـــس را کـــرده از راز دل آگـــاه    ـن

ــه   دجاسوســی فرســتا ســک و ســارن ب
ــه ــرو   ب ــخت نی ــو س ــر دو دی   دم آن ه

ــــکر رام    ـــوي لشـ ــتابیدند ســ ـــ   ش
  

ــت   ــی یاـف ــمن آگهـ ــی دشـ   ز نزدیکـ
ــمن   ــکرگاه دشـ ــرد ز لشـ ــر گیـ   خبـ

ــورد آن  ــد در خـ ــر  کنـ ــر سراسـ   فکـ
ـــــش ــان وزراي دان ـــ ـــــد کی   پرورانن

ــک     ــر ی ــال ه ــب ح ــر مناس ــد فک   کن
  بنــدي کــه جنــگ صــف نکــو یــا قلعــه 

ـه  ــر چیـــز     ـب ـدبیر ه ــد ـت   اندیشــه کن
ــدون    فرســـتد اهـــرمن زادان هـــم اـی
ــن   ــود روم م ــا خ ــدرجت ی   فرســتم ان

ــه   صـــد تأکیـــد از خاصـــانِ درگـــاه ـب
ـپاه رام تعــــداد   ــ ــــد از س ــه گیرن   کـ
ــادو    شـــده بـــر شـــکل میمونـــان جـ
ــام  ــ ــپاه آهــــن آش ـــد آن ســ   بدیدـن
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ــــیکن  ــود در لشــــکر بب ــ ــه ب ــ   طالی
ــان را    ـتن کردش ــد کشـ ــت و قص   گرف
  ســپاه خــویش را خــود عــرض بنمــود 
ــد    ز آن بن ــا گشــتند جاسوســان ا   ره

ــران   ــرض ســپه حی ــد  از آن ع   بماندن
ــه   لنکـــا پـــیش راون رفتـــه ره بـــاز ـب

ــال     ــوان محتـ ــکر دـی ـــال لشـ   1ز ح
ــردار    ــان س ــان و میمون ــم از خرس   ه
یش اسـت      که از میمون گردان پیـل ـپ

  تن چرخ اسـت نیـل آن غیـرت پیـل     به
ــل الل اســت خامــه    ز وصــف ســیت ب
  چـــو گـــویم کیســـري نایـــد بیـــانش

  رنــگ ســرخ، شــکلِ گــوي میمــون  بــه
ــیم درشـــن   ز خرســـان بـــیم راج و ـب

ــد  ب ــود نخواننـ ــف خـ ــز راون حرـی   جـ
ــدان   ــن زورمنــ ــ ــرة ای   فکنــــده نعــ
ــــتاون  ـــزد از س ــت گرـی ــ ــــو ایراپ   چ
ــاالر خرســـان دومـــرو نـــام  ــود سـ   ـب

ــا دلــ   ــر دان ــوش   یز ه ــت ه ــز غای   ک
ـیر چنـگ اسـت      به   میـدان شـجاعت ش

ــدان    ــرق دن ــن ب ــز ت ــر تیــره ک ــو اب   چ
ــامون   ــگ ج ــت روز جن ــیه شیریس   س
  چــو شــام هجــر جانکــاه غنــیم اســت 

ــون آن آتـــش دوزخ عیــار ا     ســـتهن
ـپهدار انگـد اسـت آن نوجـوان شـیر        س

  

  چــو آگــه شــد ز حــال آن دو پــر فــن 
ــد آن را  ــ ــانع آمـ ـــ ــــیکن رام م   و ـل

ــه   رخصــت حکــم فرمــود امــان داد و ب
ه    شــکر رام جانشـان گشــت خرســند  ـب

د   جان بی ز بس دهشت به   جـان بماندـن
ــاز  ــد ز آغــ ــ ــاجرا گفتن ــامی مــ ــ   تم
ــال   ــیل اجمـ ــا تفصـ ــد ـب ــر دادنـ   خبـ
ـــد گفتــــار ــــی راندـن   ز زور هــــر یک

  گویم وصف او ز اندیشه بیش استچه 
ــه ــل     ب ــگ موجــۀ نی   هــر مــویی نهن

ـــا  ـــل درـی ـــــپ   س از وي کارنامــــهب
  رنـــگ زعفـــرانش ظفــر خنـــدان بـــه 

  تو گویی کوه خورده غوطـه در خـون  
ــان ســـگند و گنـــده مـــاون    ز میموـن
ــد    ــویش دانن ــگ خ ــه نن ــت قلع   شکس
ــدان   ــال و دنـ ــمان چنگـ ــر آسـ   ز تیـ
ــت راون   ــود نیس ــگ او خ ــف جن   حری

ــاي دوزخ آ  ـــ ــدیل اژده ــ ــامعـ ــ   شـ
وش     به ـیه ـپ   مرگ دشمنان هـم شـد س

ه    مــردي یادگــار خـرس رنــگ اســت  ـب
دان دنــدان بـه     مــرگ خصـم خنــدان  ـب

ـبیخون   ــد شـ ــول ص ــش داده ه   ز رنگ
  اجل را هم ز سهمش دل دو نیم است
  که لنکا سـوختن زو یـک شـرار اسـت    
د هفـت آسـمان زیـر         کـه در بـاري زـن
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ــاه اســت    ــی پادش ــگریو پرس   ور از س
ــکر   ــپهداران لشـ ــک آن سـ ــر یـ   ز هـ

ــب بــه   وصــف رام بگشــاد پــس آنگــه ل
ــد    ــن خداون ــیر افک ــدم رام ش ــه دی   ک
ــان در وصـــف او نتــوان گشـــودن     زب
ــن    ـــت لچمـ ـــازوي او هس ــرادر ب   ـب
ــرد  ــال ازل رو ســـوي او کـ ــو اقبـ   چـ

زون   به   تو این هر سه را کین از حـد اـف
ــان حـــدیث رام و لچمـــن    ز جاسوسـ
ــنید    ـپاه رام بشـ ــ ــف س ــس وصـ   ز ـب
ــب در زهــر خنــدي  ــان و ل   دلــش گری

ش پـرور هنـد    چنین سـفت     اسـت داـن
ــه   ــد ب ــون آم ــه چ ــکر رام  ک ــا لش   لنک

ــه   الهـــام خـــرد ایـــن شـــد معـــین  ـب
ــخن را    ــوي س ــرد گ ــدان ب ــزان می   ک

ــه ــان را ـب   صـــلح و جنـــگ آمیـــزد بیـ
ــد    ــه بای ــان گفت ــر ســخن ک ــد ه   بگوی
ــد  ــوهر چنـ ــان از درج دانـــش گـ   نهـ
ــتش داد   ــش رخص ــیم دان ــس از تعل   پ
ــا پیشـــگاه تخــــت راون    ــین تـ   همـ

ــی  ــک م ــه این ــدمت رام  ک ــم از خ   رس
ــ   ریبش خواســـت راون دیـــو غـــدارـق

ــی  ــو م ــه  چ ــی ب ـند  آی ــام رام خرسـ   ک
ــاش خــاموش بــرو اي نــا خلــف مــی    ب

ــدین بـــی ــی اي تیـــره اقبـــال ـب   غیرـت
  

ـپاه اسـت   1چو کل بر جز، خدیو   این س
ــــف یکســــر  ـــه نمــــوده وص   جداگان
  ز تیغ و خنجرش یـک یـک نشـان داد   

  شبه و ماننـد  مهر و کین چو خور بی به
  که مستغنی است خورشـد از سـتودن  
ـیکن   ـــ ــت بب ـ ــود بازوـی ـ ــه ـب   چنانکــ
ــرد   ــازوي او کـ ــو بـ ــازوي تـ ــدا ـب   خـ
ــب تشـــنۀ خـــون  ــان ـل   زبـــان تیغشـ

ــوش راون م ــا در گـ ــرَح کـــرد جـ   شـ
  جنــگ صــف نکوشــید از آن هیبــت بــه

ـه  ــا کـــرد حکــم قلعــه بنـــدي    ـب   لنک
ــد     ــت کشــور هن ــر گذش ــر از س   گه
ــواب و آرام   ــه رفتـــه خـ   ز اهـــل قلعـ
ـــزد راون   کــــه انگــــد را فرســــتد ـن
ــرمن را    ــ ــاند اه ــم رســ ــام جــ ــ   پی

ــه ن ـیحت نامـ ــان را        صــ ــازد زبـ   اي سـ
ــه ــه   ـب ـــار و ـب ــد   گفت ر آزمایـ ـــردا   ک
ــه ــد   ب ــید آن خداون ــوش آوازه بخش   گ

ــده بنیــــاد    ـــد فرخنـ ــد انگ   روان شـ
ــمن   ــخت دش ــا آن س ــت ب   ســتاده گف
ــام     ــو پیغ ــا ت ــانش ب ز زب ــویم ا ــه گ   ک
ــردار  ــال شـــیر کـ   کـــه اي فرزنـــد ـپ

و فرزنــد    کـه دختـر بـه      بـود از چـون ـت
  که چون خـون پـدر کـردي فرامـوش    

ز بـال    چه    پندارم کـه چـون زاییـدي ا
  

                                                   
ن، فرمانروا: خدیو  .1 .حکمرا
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ــی   ــد اوـی ــر فرزـن ــادان اگـ ــو اي ـن   ـت
ــار   ــار زمـــین را کفچـــۀ مـ ــد بـ   کشـ

ه    روزش آســمان صــد ره حســد بــرد ـب
ــت بــا رام    ــت نیس ـتعداد جنگ   در اسـ
  که نصف ملک و مال و لشـکر خـویش  

  حیله خواست از وي خواستن خـون  به
ــوابش داد انگــد راســـت بــا دیـــو      ح
  مکن کج نغمه دیگر سـاز کـن راسـت   

ــه ــو را   چ ــاك خ ــون آن ناپ ــویم خ   ج
ز پــاك جــانی    نــه کشــتش رام بلــک ا
و هــم اکنــون زمــن بشــنو ســخن را    ـت
ــرهم زود    ــن هم ــیتا روان ک ــري س   پ
ـاب    ــت در ـت ــش رام اس ــوز آت   جهانس

ــی  ــلحش آب مـ ــوانی  ز صـ ــا ـت   زن ـت
ــفت   ــخ او راون برآشــ ــ ــرف تل ــ   ز ح
ــد  ــن گســتاخ رو را خــون بریزن   کــه ای

ــه   ــرش ب ــه عم ــدي ســلخ   م ــره بن   غ
ــد  ـــ ــد آن ب ـــ ــژادان درو آویختن ـــ   ن

ــاي   یکــی دســتش گرفــت و دیگــري پ
  که دیوا زین زبون گیـري چـه حاصـل   

  مــن کــن آیــد بــه      ز دسـتت آنچــه مــی 
ــدت   ــی ز بنــ ــ ـیچ پروای ـــ ـــدارم ه   ـن
ــانم  ز زـب   ســـخن گـــر نیســـت بـــاور ا
  همین گفتا چو برق از جـاي برجسـت  
ــدگان را   ــه گیرنـ ـتن همـ   دران جســ

ــه ــرد   ب ــر ک ــر شــد و کــار دگ ــوان ب   ای
ــگ   ــوي راون آهنـ ــرد سـ ــا کـ   وزانجـ

  

ــون خــویش جــویی   ــال، خ ــم ب   ز خص
ار     چنان ماري بـه  ود یـک ـت   دسـتش ـب

ــد مــرد    دریغــا کــان چنــان کــس الول
ه امـــروز ناکـــاممـــز    ن امـــداد خـــوا
  هــم ســازم تــرا بــر وي ظفــر کــیش د

  میمـون  دادی کـ  کشف را زهره خـود 
ــو     ــدین ری ــا ب ــد دل دان ــر ش ــه آخ   ک
ــت   ــوا در رودة ماس ــس ن ــان ب   کزینس
ـــاك او را ــغ رام کــــرده ـپ ــ   کــــه تی

ــدش  ــ ـــانی رهان ــذاب دو جهـ   از عــ
ــن را  ــ ــــال که ـــاد اقب ــــر ـب   مــــده ب

ز تــو خوشــنود مکـه تــا گــردد دل را    ا
  اسـت و هـم آب   طترا در دست هم نف

  ریــزي تــو دانــی وگـر خــود نفــط مـی  
ــه ــت   ب ــردار خــود گف ــوان ســتم ک   دی

ــــتیزند  ـــا جــــانش س   در آویزنــــد ـت
خ      که با شاهان سخن گویـد چنـین تـل
  که گیرنـدش چـو زر ممسـک نهـادان    

ــد انگــد؛   ــرهمــی خندی ــاي ب ــاي پ   ج
ــت مشــکل     ــس کاریس ــا رام ب ــرا ب   ت

ــن     و ـتن ک ــان خویشـ ــر ج ــیکن فک   ل
ــص از کمنـــدت   کـــه آسانســـت مخـل

  رهــانم ببــین تــا خــویش را چــون مــی
ـــه ــــت ـب ـــاالي رواق قصــــر بنشس   ـب

ــان را     ــرد ج ــت و ب ــرق گش ــان ب   بس
ــر و زبـــر کـــرد   نگـــارین قصـــر او زـی

ا بـا او کنـد جنـگ      به   سرعت جسـت ـت
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ــه ــرق راون     ب ـتن زد لگــد بــر ف   جسـ
ــع  ــ ــر او مرص ــاهی از ســ ــاج شــ ــ   ت

ــه ــدار   ب ــو غ ــد دی ــطرب ش   حــدي مض
ــدهوش از تخــت     ــاده زان لگــد م   فت
ــرمن زاد    ــا اه ــت از ج ــل برخاس   خج
ــایند   ــه گشــ ــم در قلعــ ــ ــا ه ــ   بگفت
ـــود    ــل ب ــد منفعـ ــی از روي انگـ   ولـ

ــه ــاد   ـب ــته بنیـ ــد شایسـ ــادي انگـ   شـ
ــرش را   ــ ــویی افسـ ـــ ــه دادگ ـــ   نمون
ــرد   ــر ک ــن را نظ ــاج زری   چــو رام آن ت

ـــه ـیار  ـب ـــ ــا داد بس ــارش آفرینهــ ــ   ک
ــران ــد   سـ ــرها نهادنـ ــاي او سـ   در پـ

ــه ــاندند   ب ــر فش ــد جانهــا ب ــفش نق   وص
ــر راون زر  ــه رام افســ ــ ـــس آن گ   ـپ
ک راون و تخــت      کـه چـون دادیــم مـل
ــت یافــت لچمـــن    ــو فرمــان عناـی   چ
ــد    ـــاد گفتنـ ـــر مبارکب ــران یکس   سـ

  زخــم خنجــر تیــز چــو شــاه چــین بــه
ه    به   خـون مسـت   میدان ظفـر گشـته ـب

ــداد   ــر رام ام ــت به ــور خواس   مگــر خ
ــکر راون  ــه زده صـــف لشـ ــدان بـ   میـ

ــکر   ــرض لشـ ــول و عـ ــیِ طـ   ز افزونـ
  

ــه   ــرده ب ــل ک ــو ب ــاون   چ ــاي پ ــر پ   زی
ــر او    ــدان از بـ ــت خنـ ــت و رفـ   گرفـ

اي کـــار      هکـــه از دســـتش نیامـــد ذر  
ز بــرش بخــت    ز فــرقش تــاج رفــت و ا
ــاد  ــی دفـــع خجالـــت زان بـــر افتـ   ـپ

ــه ــد     ب   رام امــروز جنــگ صــف نماین
  چه جاي کس که از هم خود خجل بود

ــه ــیش پـــاي رام آن تـــاج ـب   بنهـــاد ـپ
اج آورم هـر ده ســرش را       کـه چـون ـت
  سرش را دسـت احسـان تـاج زر کـرد    
ــار   ــان ک ــود آنچن ــرین ب ــه جــاي آف   ک

ـــدان مردانگــــ ـــد یـب ــــاف دادـن   انص
ــد   ــران بماندن ــازویش حی   ز دســت و ب
ـــــرادر  ــــت ب ـــت و داد در دسـ   گرفـ
ــت    ــر و بخ ــن افس ــزد ای ـیکن را س   ببـ
ـــرق ببــــیکن  ـــاج بــــر ـف ــاده ـت ــ   نه
ــــفتند   ـــاي رام سـ ــ ــاي ثن ــ   گهرهـ

ــپاه  ــده در سـ ـــونریز   فکنـ ــگ خ   زـن
ــت   ــوده در دس ــغ خــون آل   هــزاران تی
ــوالد    ــغ پ ـیده تی ــر ســو کشـ ــه از ه   ک

  گشت حیـران          که وهم از عرض آن می
  1ششـدر  چو مهر شش جهت مانده بـه 
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ــزال    ــوس زل ــوق و ک ــد ب ــس افکن   ز ب
  که گشتی مغز در جـوش  ز بوق از بس

ــت  ــ ــت را شــــده پیــــدا عالم ــ   قیام
ــه ــرد    ب ــد گ ــره ش ــر تی ــد و اب ــر رع   تی

ا بـه   غریوان ک وان ـت   صـد میـل   وس دـی
ـــان از آن کــــوس ــــپاه رام میموـن   س
ــران   ــره زن هــر ســو دلی ــان نع   خروش

ــه ــدي     ب ـیري کوفتن   نعــره کــوس شـ
ـینه شـد محبـوس از گـرد       نفس در س
ــت   ــاحت دش ــدر س ــب ان ــل مرک   ز نع
  هوا از گـرد زانسـان شـد کـه سـیماب     
  ز گـــرد تیـــره خـــور پوشـــید چـــادر
ـیاهی      ــرد سـ ــوا گ ــر ه ــد ب ــان ش   چن

  ز زمـین گـرد  ز بس کاندر هـوا رفـت ا  
ــه  ــرچم ب ـیه پ ــار  سـ ــب ت ــدر ش   روز ان

ــود  ــز ـب ز دیبـــا و خـ ــه ا ــا کـ   ز بیرقهـ
ــر دوش   ــه ب ــه حیل ــه گون ــق را گون   اف
ــزین  ــرچم گلگــــون مــ ــ ز پ ــم ا ــ   عل
ـته   ــعله بســ ــر شـ ــم سـ ــتان عـل   نیسـ
ــگ     ــی جن ــوان پ ــکر دی ــد لش ــر آم   ب
ــغ     ــون آب در تی ــا چ ــن قب ــالن آه   ی

ـه    تـــن پوشـــیده آهـــن پیـــرهن وار ـب
ـیدند     ـر کشـ ــه در ـب ــس چــار آین   ز ب

  جنــگ گــردد مســخ هــر تــن  گــاه بــه
ــادت افتـــاد  ــان عـ   زره پوشـــی بدانسـ
ــن    ــرآت جوش ــمن از م ــس دش   ز عک

  رمیــدي ز کشــتن ســایه زانســان مــی 
  

ــــتم زال  ــور رس ــ ــد گ ــ   همــــی ترقی
  زیــر خــاك مــرده پنبــه در گــوش  بــه

ـاي زد، صــورِ قیامـــت     ــن ـن   کــه زری
اران خـون کـرد      ـین ـب   چو برق تیـغ ک
ــل    ــتی پیـ ـــه از مسـ ــار انگیخت   خمـ

ــه ــ   ـب ــل افسـ ــورده طبـ   وسآوازه نخـ
ــوج شــیران    کــه باشــد نعــره کــوس ف

ــه ــیر میــدان ر  ب ــديودم چــون ش   فتن
ــی    ــوج مـ ـــرزة مفلـ ــالج ل ـــرد        عـ   ک

  گشـت       ه مـی درم بر پشت مـاهی سـکّ  
ــواب    ــتر خ ـتراندي بس ــش گسـ ــر آت   ب
  هــالل نعــل شـــب را گشــت مـــادر   
ــرج مــاهی ریــگ مــاهی    کــه گشــته ب
  گل حکمت سـپهر شیشـه گـون کـرد    
ــو شــد ظفــروار   ــر م   ز زلفــش هــر س

ــک  ــوا رشـ ــود   هـ ــرز ـب ــان رنگـ   دکـ
زح گشـته هـم آغـوش      به وس ـق   صد ـق

ــــبار، گــــل وادي ایمــــن ــــد آتش   ش
ــه   ـیري ب ــدا شـ ـته   ج ــر نشسـ ــی ب   هرن

ــا   ــا پ ــر ت ــن غــرق س ــگ يدر آه   ارژن
ـــــغ ـــــبار در می ـــــر آتش ـــــال اب   مث
ــخت ســـتمکار    ــه در دل س ــو کین   چ
ــد   ــن دمیدن ــه ز آه ــس از آین ــو عک   چ
ــن    ــد آه ــه گردیدن ــوان ک ــز آن دی   ج

  زاد جوشن طفل مـی  که چون ماهی به
  شــتی فــرق خــود ظــاهر ز دشــمن نگ

ــدي    ــن خزیـ ـــۀ جوشـ ــه در آیین   کـ
  



  ٢٠٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه ــان  ـب ــر خفتـ ــیده رام آزاد 1ـب   کشـ
ــر     ــغ ب ــان را تی ـین تن ـ زده روـی   رقـف

رق نیــزه شــد تــاج  سـران را ســر بــه    ـف
ــه  ــرافرازي ب ــنان را   س ــل س ــون نخ   خ

ــاخیر  بــه   2ره رفــتن شــود از عطســه ت
ــیر اره    ــب شمشـ ــدن لـ ــس راـن   ز ـب

ــه ــان  ـب   خـــود آهنـــین گرزگـــران جـ
ــــه ســـر   ـــراب کاس ــــودش   نوش فرم

ـنه   ـــ ـین آب دش ــ ــود عـ ــ ــه ب   اگرچــ
ــر حلقـــۀ پیـــل    تفنـــگ مهـــره زن ـب
ــال را  ــ ــد ب ــــنیده بانــــگ آن رعــ   ش
ــاك گـــوهر   ــه هنـــدي تیغهــاي ـپ   چ
  هــوا خــورده دمــادم غوطــه در خــون 
  خرد را دل پریشان گشـت چـون نـور   
ــوانی  ــ ـــ ــاي لنک ـــ ــ ــان تیغه ــ ـــ   زب

  

ــاسِ ــو الم ــه چ ــوالد  ب   ســندان غــرق پ
ــرق  ــر رویــین فتــد از آســمان ب   چــو ب

ــالن را تـــن ز ر ــاج ـی ــر آمـ ــق تیـ   شـ
ــه ــان را   ـب ــته میـ ــالمی بسـ   کـــین عـ

  خـود تیـر   چرا عطسـه زده گشـتی بـه   
ـــه ــــرز مغفــــر ذره ذره ـب ــرب گ ــ   ض

ـندان  مثل خوش می   شد از الماس و س
ـیکن سـرگردان بـود      چو مخموران و ل
ـرآورده چـــو تشـــنه   ــان بیـــرون ـب   زب
ــراً ابابیــــل  ــ ــــته از طی ــر گش ــ   مفس
ــا را    ــر اژده ــر در س ــون مه ــده خ   ش

ــو     ــرده جـ ـــا کـ ــراوان خانمانه   هرـف
ـ    ـبا پوشــید چـون گــل حلّ   گلگــون ۀص

ــرچو کــافور   ــوش از س ــد ه   همــی پری
ــویحیی ـ ــانی  3ز ـب ــودي ترجمــ ــ   نم
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 ٢١٠/  سخۀ منظوم رامایانان

ــدان   ــغ چن ــون از تی ــت خ   زره بگریس
ــد     ــدان بپری ــزان می ــردي ک ــراي گ   ب

ــه  ــمن بـ ــراي کینـــۀ دشـ ــمن ـب   دشـ
ــود از دیـــر    اجـــل مشـــتاق جانهـــا ـب
ــان    ــوهر ج ــر گ ــد ب ــاك ش ــل حک   اج
  ز بس جاي سنان در جـان و دل شـد  

ــر  ــر گـ ــکرشکســـته بـــر سـ   دان لشـ
ــال روي  ـس هـــول اجـــل تیـــغ ـب   ز ـب

ــه ـنه    ب ــق تشـ ــد خل ــدگر ش ــون یک   خ
  صــفدران را 1چـو مرشـد گفـت نـاچخ    

ــرون    ــه بیـ ــر دم رفتـ ــغ هـ   ز آب تیـ
ــدنها گشـــته چـــون زنبـــور خانـــه    ـب

ــه    ــر ب ــاده س ــرچم گش ــیه پ ــاتم س   م
ــم تیـــغ و نیــزه خـــورده      دهــان زخ

ــه   ــین ب ــاد ک ــاد   ز ب ــرزه افت ــدي ل   ح
ــران    ــرز دلیـ ــر گـ ــاو سـ ــم گـ   ز زخـ

  کـرد  رها پخـش مـی  چو خوشه گرز س
ــــور  ـــۀ نیمــــانیم در خ ــد حصـ   نیامـ

ــده  ــرم خن ــغ  ز ش ــان تی ــاي خونچک   ه
ــه  ــران دل ب ــد   دلی ــود نهادن ــرگ خ   م

  فتـــاد اندیشـــه در گـــرداب وســـواس
ــد   ــرگ کاری ــم م   ســنان در ســینه تخ
ــاور    ــاه خ ــد ش ــوج خــون ش ــق م   غری
  دران میــدان همــی لرزیــد چــون بیــد

  

  کــه در خنــده نمــود از مــرگ دنــدان 
ــزاج فرفیـــون  ــاغ از وي مـ ــد دمـ   دیـ

  آهــن همـی شـد کینـه کــش آهـن بـه     
ــیر   ــت شمش ــن روان برداش ــاب ت   حج
ــان   ســـنان آهـــن دالن را کـــرد طوـف
  خدنگ غمزه چون خوبان خجـل شـد  
ــاب از گــرز مغفــر      ــه حب ز ژال ــو ا   چ

  تافـت چـون مـوي    ز روي زخم رو می
ـق دشــ     ــان در حـل ــده آب ش   هنچکان

ــردي کــافران را  ــر دم غــوث ک   کــه ه
ــون   ــژه خ ز م ــاهی ا ــو آب از دام م   چ

ــه درو پ   النـــه یکــان چـــو زنبـــوران ـب
ــم     ــر گیســوان ه ــده خــاك را ب   فکن

ــه  ــعبد را ب ــرده   مش ــات ک ــه م   دم ش
ــوالد  کــه مــی ــر خــود تیــغ پ ــد ب   لرزی

ــی مغــز شــیران    ســبک گشــت از گران
  کـرد  چو خرمن تیـغ تنهـا بخـش مـی    

ــده چـــار عنصـــر   ــاز مان ــرکت ـب   ز ش
ــغ    ــرق در می ــده ب ــرد خن ــرامش ک   ف

ــه  ــه بـ ــو پروانـ ــد  چـ ــش در فتادنـ   آـت
ان مـوج شـد       دریـاي المـاس  که طوـف

ــد      ــاران بباری ــون ب ــغ خ ــر تی ــو اب   چ
ــر     ــود خنج ــن او ب ــو از ت ــر س ــه ه   ک

  عــذر دختــري بگریخــت خورشــید  بــه
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  ٢١١ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه ــی  ب ــب م ــا نق ــر  تنه ــغ و خنج   زد تی
ــار   ــنه ز گفتـ ــه دشـ ــون آموختـ   فسـ

ــه ــدبیر   ـب ــخت ـت ــان سـ ــان کمـ   فرمـ
ــــتی نهــــانی درون ســــینه ــا گش   هــ

ــار     ــی ک ــران پ ــر پ ــه ب ــرع نام ــو م   چ
  تفنــگ از مهـــره طــاعون وبـــا شـــد  

ــاب روان  ــ ـــــدر زره تیـــــغ ظفرـی   ان
ه مـی     به   شـد  زخمی دسـت و پـا بیگاـن

ــاوك انـــداز 1ز ســـهم نـــاوك   هـــر ـن
ــی ــان ب ــور   چن ــمۀ خ ــده چش ــور مان   ن

  علـــم شـــد تیغهـــاي آســـمان گـــون
ــی   ــره آب ــون زآن قط ــاي خ   روان دری
ـــالم    ــزه ظ ـته نیـ ــ ــوم گش   زره مظلـ
ــان را    ــیل دم ــون س ــت داده خ   خجال

ــالم در آب تیـــغ مـــی   شـــد غـــرق عـ
ــمندر   ــرق افکـــن سـ ــغ بـ ــف تیـ   ز ـل
  قوي هولی که بر جان زان زمان اسـت 
ــر   ــر و بـــرق خنجـ ــاران تیـ   زبـــس بـ
ــاب     ــو ت ــد گل ــان ش ــار پیچ ــد م   کمن
  چـــو اشـــتر مـــرغ گـــردان ســـپهدار 
ــانان   ــان زر فش ــدان رو کریم ــو خن   چ

ــی   ــرون م ــان ب ــاع ج ــرد ازان در مت   ب
ــوار  ــران را جگــر خ   بــدان افســون دلی

ــه   جاسوســـی دویـــدي قاصـــد تیـــر ـب
ــاي دل زبــــان  ــ   یکــــه گویــــد رازه

ــار    ــال و منق ــل در ب ــتح و اج ــط ف   خ
ــد     ــا ش ــر آورد و فن ــر ب ــن س ــر ت   ز ه
  چــو عکــس سوســن انــدر چشــمۀ آب

ــه ــی  ب ــدگی افســانه م ــی زن ــد زخم   ش
ــواز  ــاده چــون غلی   2شــدي ســیمرغ م

ــور     ــک ک ــد موش ــر آم ــه ب ــه روزان   ک
ــه   تیـــري رشـــک تیـــزاب فالطـــون ـب

ـــابی   ــ ــردون حب ــ ــوفر گـ ـــ   درو نیل
ــر حـــاکم  ــوم تیـــغ و تیـ   ســـپر محکـ

ــما     ـــیاي آسـ ــد آس ــه گرداـن   ن راکـ
ــره    ز قط ــود آب ا ــه ب ــر چ ــم          اگ   اي ک

ــه  ــر از مـــاهی ـب ــان ـت   آذر شـــده بریـ
ن نهـان اسـت         که تـا امـروز هـم در ـت

ــه   ــو باخ ــر چ ــده س ــپر  3خزی ــر اس   زی
ــاب اســر   ن زو گشــته شــاگرد رســن ت

ــکر وار   ــل ش ــن گ ــد آه   همــی خوردن
ــانان    ــ ــت سرفش ــــوانمردان همــ   ج

                                                   
.نیزه کوچک: ناوك  .1
معنی  هب» غلیو«است معروف که آن را زغن نیز گویند و مرکب است از  اي پرنده :غلیواز  .2

که آن سالی نر و سالی ماده باشد و بعضی گویند اند  سرگشتگی، و این در او ظاهر است، و نوشته
شود می دگرگونی انجامکه در شش ماه این 

.مرغابی  .3



 ٢١٢/  سخۀ منظوم رامایانان

  لــرزه کــوه شــد همخــوي ســیماب بــه
ــد خـــواه ــه در چشـــم ـب   عـــالج زلزـل

  که شـد در هـر دل تنـگ    گریز از بس
ــف ــغ ز ـت ـــاب   تیـ ــین ت ــاي آتشـ   هـ

ــا  ــ ــر آب ج ــ ــردار ز زه ــ ــرق ک ـ   م ـب
  کشتن آنچنان شـد در غضـب غـرق    به

ــه ــن   ـب ــی آهـ ــرفکندن گفتـ ــاه سـ   گـ
ــت قســمت    اگرچــه ســیم و زر را هس
ــزدان     ــد ی ــم خوان زان ـأس ا ــدید البـ   ش
  نــه از زن ســیرت و مــن شــیر مــردم 

 

ــون آب   ــد چـ ــه لرزـی   زمـــین از زلزلـ
ـع آن چـــاه    ــراي دـف ــنان کنــده ـب   س

ــگ کُ ســرِ ــدي پــیش در جن   شــته دوی
ـته سـیماب     شدي بی ش کش   سـعی آـت

ز بهـــر زنهـــار   کشـــید آتـــش زبـــان ا
  جنبید از خود تیـغ چـون بـرق    که می

  کــه اکنــون گشــت پیــدا جــوهر مــن  
ــبت    ــه نس ــن چ ــا ای ــرا ب ــغ م ــی تی   ول

  پشــت مــن قــوي دل روي مــردان  بــه
ــردم      ــال ک ــاج زر پام ــا ت ــر ب ــه س   ک

 
  جنگ خرسان با دیوان

ــان راي عفریتــ  ــد  1انز خرس ــه ش   تب
ــان    ســـپه شـــیران چـــو مرغـــان بیاـب

ــگ  بــه   روي و مــوي از زنگــی ســیه رن
ـــــدي  ــــوان در وغـــــا نگریختن   ز دی
ــیم راج و بـــیم درشـــن  ــان ـب   از ایشـ

  جنگ هـر یکـی زان خـرس پـرکین     به
  

ــد     ــیه ش ــان س ــره روزش ــت تی   ز بخ
ــه ــان   ـب ــزن جـ ــومت رهـ   وادي خصـ

ز پـــی جنـــگ   چـــو زنگـــی آفریـــده ا
ــدي     ـباز آویختن ــو خــرس و خرسـ   چ

ــیم   ــن ب ــه ت ــمن   هم ــان دش ــر ج   به
ــمان  ــرس آس ـین  2دو خ ــد تحسـ   دادن

  

                                                   
فرد  يمعنا به تیعفر. است یعرب يها جن در اسطوره یو نوع یلیتخ يموجود :تهیعفر ای تیعفر  .1

سخن  مانیبا سل  که یتیعفر به  اشاره ،93  هینمل آسورة  در.گفته شده است زیگردنکش و خبیث ن
.است  رفته  گفته،

 نیاز معروفتر یکیخرس بزرگ . است یفلک يها از صورت یکیدب اکبر نام  ایخرس بزرگ   .2
 ایخرس کوچک . ماه است نیفرورد یصورت فلک نیتر مهم نیآسمان و همچن يها یصورت فلک

 .باشد یم) یکره شمال مین( یدر آسمان شمال یکوچک یصورت فلک) Ursa minor: نیدر الت(اصغر  دب 
. است يامروز یصورت فلک 88از  یکیخرس کوچک . دندینام یم شگیباستان تر رانیرا در ا آن

.دارد قرار یصورت فلک نیدر ا یستاره قطب یعنیستارگان آسمان  نیاز مشهورتر یکی



  ٢١٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  دیــد حـال خــود نمــی  کسـی زانهــا بــه 
  بگفتندي کزینسـان زخـم غـم نیسـت    
  تــن خرســان ز خنجــر غــرق خوننــاب
ــت  ــر انگشـ   ز طبـــع آب گـــردد اخگـ
ــر    ــت اخگ ــت انگش ــرا زان آب گش   چ
ــد     ــون نمودن ــیل خ ــرس س ــیم خ   گل
ـــت و نگذاشـــــتندي   ـــدو بگذاشـ   عـ

 

د       که دشمن دسـت و پـاي شـان ببرـی
  موي خرس و کاه کوه کـم نیسـت   که

ــدان آب  ــان اخگــر ب   شــده انگشــت ش
  ز آذر انگ ــود ا ــاخگر ش ــان ک ــتچن   ش

ــه  ــود آتــش ب ــوهر مگــر کــان آب ب   ؟گ
ــد   ــود را در ربودن ــمان خ ــان خص   کش

  مــرگش غــرق در خــون داشــتندي بــه
 

  جنگ هنومان با پیالن
ــان دالور آدر ــ ـــ ــدان هنوم ــ ـــ   ن می

ــز  ــه تیـ ــده چـــون ســـموم بادـی   وزـی
ــگ موجــ    ــون نهن ــوان چ ــل غری   ۀ نی

  بــر گریــزان حلقــه حلقــه پیــل زان بــه
ــانی ز دریـــا تنـــد جســـته   چـــو طوـف
ــر دور   ــه پـ ــاد پـــیالن رفتـ ــور بـ   ز ـپ

ــه ـتی   ب ــم او گذشـ ــوي خش   هــر ســو ب
 

ــر   ــا پیـــل دیگـ ــی زد پیـــل را بـ   همـ
ــه ــز     ب ــا ری ــرده فن ــمنان ک ــرق دش   ف

ــــب پیــــل  ـــو زادان را ت ــالك دـی   هـ
ــــر    ـــوهی اـب ـــاد انبـ ــده ز بـ   پراکنــ

ــه  ـته  بســا کشــتی ب ــر شکسـ   یــک دیگ
  وههـــا از نفخـــۀ صـــورچـــو پـــران ک

ــوه گشـــتی    رخ پـــیالن ز بـــادش لقـ
 

 جنگ رام و لچمن با دیوان

ــام    مــ ه ـا ش ـبح ـت ــروغ صـ   ه روز از ف
ــت هــول شــب شــد    چــو آن روز قیام
ــوان   ـ ــره دـی ـ ــیکن ـن ـ ــودند ـل ــ   نیاس

ش از دود        در آن شب فتنه   ها چـون آـت
ــر آب  ز لــب شمشــیر زه   همــه شــب ا
  حســام و زخــم شــد کیخســرو و غــار 

ـــش ت  ــرز ســــهم آب تیــــغ و آـت   یــ
  زمـین چـون چـرخ در دوران ســرماند   

  

  دیــوان جنــگ کــرده لچمــن و رام  بــه
ــد     ـبب ش ــویی سـ ــق را گ ــات خل   حی
ــوان    ــدي غری ــگ کردن ــبیخون جن   ش

  هــر جانــب فــراوان جلــوه گــر بــود بــه
  تــن و جــان را فــراق جفــت ســرخاب 
ــار    ــوي افک ــش پهل ــژن جه ــنان بی   س
ــر   ــاده دلگی ــرعیان افت ــون ص ــرد چ   خ
  کـه دســت نیــزه تخـم رعشــه افشــاند  

  



 ٢١٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــــ ز را تیــــرکمان ـــدا ــرق اـن ــ   داران غ
  گهی چون گوش خـر در سـر خزیـده   

  دم شیر ازان دهشت که خون گشتی به
ن بـه    ـیم  دو شخص نیم تن یـک ـت   دو ن

ــابی    ــق ت ـته حل ــه گشـ ــد از حلق   کمن
ــامی    کمنـــد همچـــو گیســـوي و شـ
ون شـد      ز تیـر و سـر از خنجـر زـب   تن ا
ــود   ــق ـب ــت الطبـ ــۀ بیـ ــام آیینـ   حسـ
راوان در در و دشــت    ـتن ـف س کش   ز ـب

ــاده دل  ــهپیـ ــاده  بـ ــر نهـ ــتن بـ   کشـ
ــر جـــایی وي   ــوار از رشـــک پــا ـب   س
  چکان خـون از دم شمشـیر چـون آب   
ــود   ــدوان ـب ــار هنـ ــر حســـن بهـ   مگـ

  تیــغ ارغــوان کــار گهــی شــد سوســنِ
ــدان   ــرز زورمنــ ــ ــم گ ـــیم زخــ   ز ـب
دان شکسـته گـرز خودکـام      س دـن   ز ـب
  چـو خــود شــاخ گـوزن افتــد سرســال  
  سخن زاغ کمـان در گـوش مـا گفـت    
ــتگان افتــاد پشـــته     ـس کــز کش   ز ـب

  دیـوان خشـک حیــران   رکـت مانـد  زح
ــاوك رام  ـ ـــر هــــر عقــــابی ـن   زده ـب

  

ــویر    ــو تص ــه چ ــرق کمانخان ــدي غ   ش
ر زد ز دیـده        گهی چـون مـوي سـر ـب

  شــدي طفــل رحــم پیــر  1چــو زال زر
ــرده تیــغ تقســیم   ــزدان رزق ک ــو ی   چ

ــی  ززه ا ــزح مـ ــهابی قـــوس قـ   زد شـ
ــامی  ـــ ــل الیت ــ ــاقی زاد از جبـ   خنـــ
  زمانـــه بوســـتان افـــروز خـــون شـــد

  حق بود جان بهکه هرکس دیده در وي 
  گشـت  صلب سنگ آتش کشـته مـی   به

ــــاده   ــزد پی ــه در شــــطرنج نگرـی   کـ
ــی     ــویش را پ ـز خ ــود اســپ گرـی   نم

  کـه بتــراود ز ســیماب  2چـو شــنگرفی 
  عیــان بــود یکـه از خونهــا درو ســرخ 

ــار ِ  ــی خ ــار  گه ــد ی ــه ش ـنان را الل   سـ
  ریخـت دنــدان  چـو ببـران پیــل را مـی   

  فتـــاده گـــرز را دنـــدان شـــکن نـــام 
ــدان و   ــیر را دنـ ــاده شـ ــال فتـ   چنگـ

ــت    ــده جف ــرین ش ــا نس ــر ب   عقــاب تی
ــــته ــــد زیرکش ــــتگان ش ــــاه خس   پن

ـنگ صـورتهاي بـی        جـان  چـو مسـخ س
ــرگس بگســـالند     لقـــۀ دامحچـــو کـ
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  ٢١٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــران  ـ ــر رام ـپ ــ ـــدخواه تی ــوي ـب ــ   س
  حنجــر گهــی خنجــر گــذر کــردي بــه 

ــا    ــر رام تنهـ ــت تیـ ــا دوخـ ــه تنهـ   ـن
ه     زخـم تیـغ و خنجـر    که لچمن هـم ـب

  ز جان بردن اجل گشت آنچنان سست
  

ــو بـــر ابلـــیس    الحـــول مســـلمان چ
  نجــرخ نجــر زدي خــود را بــهحگهــی 

  1خـور از سـعی عطـارد سـاخت جـوزا     
ــن را دو پیکــر  دم مــی بــه   کــرد یــک ت

  جسـت  کـه عـذر کنـدي شمشـیر مـی     
  

ــقر  ــیم آتشـــین تیـــغ سـ ــاب 2ز ـب   تـ
  کشـتن داد خصـمان را چنـان سـود     به

ـــان    ــالك پهلوانـ ــر هــ ــ ــادم ب   دمــ
ـتن  ــس از کشـ ــوش  ،پ ــران ظفرک   دلی

ـــه ــــیر زد آب  ـب ــا شمش ر فنــ ــزا ـ   گـل
ــالرك  ــر از زخـــم ـپ   3شـــکافیدي سـ

ـه    زخـــم تیـــغ آن دو شـــیر صـــفدر ـب
ــه  ــوان ب ــد  همــه دی   جــا حیــران بماندن

ــه ــر و تیـــغ ســـرافکن  ـب   زخـــم خنجـ
ــه  ــزه تعجیــل  چــو بنمــودي ب ــوك نی   ن

ــر رام  ــرخیال خنجـــ ـــ ــــدي س   برـی
ــاالك  ــ ــردان چ ــ ــر گ ــ ـــیم خنج   ز ـب
ــا شــد ســر از دوش    گهــی همســایۀ پ

ـین بـارِ   چو سنجیدي به   گـران گـرز   ک
ــی   ــم ب ــزش چــو ظل ــده تی ــابی ش   حس

ــر ابتـــر       مگـــر شـــد نامـــه   هـــاي عمـ
 

ــون آب    ــعله چ ــر ش ـید در ب   زره پوشـ
  سـود  تن جبین بر خاك مـی  بی که سر

ـ    ـین مرثیـ ــوس کـ ــان ک ــانفغ   ه خوان
ــوش    ــم آغ ــل ه ــا قات ــد ب   همــی خفتن

ـنان خـواب     به   چشم زخم شـد خـار س
ــارك چــو هنــدو اره خــود رانــده بــه    ت

ــن ســر جــدا و افســر از ســر  ز ت   شــد ا
ــ  ــو شــیران علَ ــیچ ــا م ب ــدج   ن بماندن

ــن    ــردي داد لچم ــردان داد م ــو م   چ
ــه  ــودي حلق ــل        رب ــۀ پی ــد حلق   وش ص

ــف  ــر منکس ــو مه ــام  4چ ــال ارح   اطف
ــه     ــه ب ــس فتن ــاز پ ــزان ب ــالك گری   اف

  گهـــی پـــا کـــرده زانـــو را فرامـــوش
ــه  ــرآوردي بـ ــرز  ـب ــز البـ ــه مغـ   حمـل

  کــه هــر جــا پــایش آمــد شــد خرابــی 
ــی  ــی ب ــه خلق ــر  ک ــد یکس ــل مردن   اج
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 ٢١٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــه  ـــد ز دادا    ـب ـــم آم   راســـرافیل حک
  حـدي گشـت کشـتنها کـه سـیماب      به

ــی رام    ــد محرابـ ــه شـ ــر را قبلـ   ظفـ
ــن دو دســـتی تیـــغ فـــوالد    زده لچم
ــیرش آن آب  ــمۀ شمشـ   روان از چشـ
ــر هزیمــت     ــت ب ــس هزیم ــاد از ب   فت
ــاه از کهربـــا تـــن    همـــی دزدیـــد کـ
  چو آن دلخسته کو گردد ز جان سـیر 
  ز شــخص کشــتگان در کــوه و صــحرا
  چــو تصــویر وغــا شــد صــحن میــدان 

  

ــل    ــه عزرائیـ ــد مــــددکار کـ   را باشـ
ــه  ــد ب ــر آم ــون آب  دلی ــل شــعله چ   قت

  پشتش دل قوي چـون دیـن اسـالم    به
ــاد    ـپاه راون افتـ ــ ــدر س ــت اـن   شکسـ

ــه   ــش ب ــقی از آب ــاب اجــل مستس   خون
ــت    ــدان غنیم ــت در می ــت گش   هزیم

ــز م ــم بگریخـــت آهـــن غنـ   اطیس هـ
  همچنـان شـیر   ،اجـل از جـان شـیرین   

ــا     ــداز دیبـ ــا اـن ــترده پـ ــا گسـ   1قضـ
  نجـا  هم کشـته هـم ناکشـته بـی     درو

  
  جنگ کردن اندرجیت از رام و لچمن

 و بیهوش شدن رام و لچمن
ــه     ــوان تب ــکر دی ــال لش ــو ح ــد  چ   دی

ــاز  ز راســـتی و شـــد دغلبـ   گذشـــت ا
ـــه ــــود جــــایی ـب   نزدیکــــی لنکــــا ب

  سـاحري بـود   چو چشم دوسـت کـانِ  
ــل    ــاه بابـ ــره آب چـ ــاکش تیـ   2ز خـ

ــنگ   ــر س ــونگري بودســت ه ــت افس   ب
ــوز آهـــو      گریــزان چــون ز جنـــگ ی

ز آتــش پرسـتی ســحره   س ا   ا خوانــدـپ
ـه  ــه از برمـــا درآموخـــت  ـب   آیینـــی ک

ــت    ــورت دس ــش ص ــد ز آت ــرون آم   ب
ــهباز    ــو ش ــرآورده چ ــر ب ــادي س   ز ش

  

ــ  ــ ــه بجوش ــ ــدرجت از کین ـ   دیدل اـن
ــهباز    ــد و رام ش ــود را زاغ دی ــه خ   ک

ــو کـــوي دلبــران جـــادو     ســـرایی چ
ــود  زیـــارت گـــاه ــامري ـب   ســـحر سـ

  دمیدي سـبزه سـان هـاروت زان گـل    
ــود آن معبـــد دو فرســـنگ   ز لنکـــا ـب

ــا ــادو   در آنج ــغول ج ــد مش ــه، ش   رفت
ــد   ــاعتی مانـ ــا سـ ــرد آنجـ ــف کـ   توـق

ه     یـک سـوخت   بخُور هوم جادو یـک ـب
ــی  بــه ز ب ــت عهــد او شــده ا   غمــی مس

  چـو وهــم از دیــده غائــب کــرد پــرواز 
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  ٢١٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــران     ــت پـ ــه گشـ رابـ ــر ا ره بـ ــوا   سـ
ــه ــاه  ـب   جنـــگ شـــیر آمـــد بـــاز روبـ

ــمانی    ــالي آسـ ــون ـب ــتمکش چـ   سـ
ــده پیکـــر آن نحــس دیـــدي    ـه دی   ـن
ــردار    ــان س ــه میمون ـتش جمل   ز شسـ

ــه ـیدي   ب ــادویش رسـ ــر ج ــرکس تی   ه
  و زان مـدهوش مانـدي شـخص افگـار    
ــونگر  ــ ـــو فس ــحر آن دـی ــ   ز تیــــر س
  همه گفتند کاینجـا جـز خطـر نیسـت    
ــا از جــان گذشــتیم   ــوبه م   ازیــن منص
ــام  ــره فرجـ ــا آن تیـ ــان زد تیرهـ   چنـ
ــود  ــ ــر ب ـ ــادو را اـث ــاران جــ ــ   ازان م
  چو بخـت خصـم تخـم خـواب افشـاند     
ــاك   ــت ناپـ ــوانی عفرـی ــون خـ   ز افسـ

ــو  ــار ب ــا م ــت همان ــرین شس   د آن عنب
ــه ــیر     ب ــر ش ــته س ــادویی بس ــار ج   م

  نـاب  چکان خونها ز زخمش چون مـی 

ــراوان ــ ــــالح جنــــگ جــــادوي ف   س
ــاه  بــه   حیلــه دســت شــیران کــرد کوت

ــد   ز دـی ــرد ا   بـــانیه نظــر را عـــزل ک
ــه گـــوش آواز شســـت او شـــنیدي   ـن

ــی  ــد تیـــر ـب   کمانـــدار همـــی خوردـن
ــار و بــه   زخــم انــدر خزیــدي شــدي م

ــه   ــز ب ــتی ج ـیار  نگش ــر هشـ   روز حش
ــم   ــر ه ــار ب ــده یکب ــکر  ش ــه لش   جمل

  کــه تیـــر آســـمانی را ســـپر نیســـت 
ــتیم   ــات گش ــب م ــطرنج غائ ــدین ش   ب
  که هم لچمن شده مدهوش و هم رام
ــود    کــه افســونش از آن ســو ســیمبر ب
د   ـته در ماـن   از آن هر یک چو دیده بس

    ــح ــار ض ــیر م ــد اس ــدون ش   1اكفری
  که سرتا پاي عاشق چون دلش خست

ــد شمشــیر       گــره ــر زده چــون بن ــا ب   ه
  آلــوده در خــوابچــو مســتان شــراب 
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 ٢١٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ــه ــاده   ب ــل فت ــدهوش و الیعق ــون م   خ
ازنین بـود     به   خون غلطید چـون گـل ـن

رون صـد پـاره چـون جیـب یتیمــان        ـب
ــرون    ــه بی ــنانی رفت ــویش س ــر م   ز ه
ــفق وام    ــابش ش ــته زخون ــین گش   زم
ــاس کــین خــار   ــش الم   خلیــده در دل

ــابش  ــ ز ت ــاده ا ــو افتــ ــ ــل را گل ــ   ده
ر بـود     ـبش پـاره ـت   دل از تن، تن ز جن
  مزعفــر گشــته رنــگ اللــه گــون روي

ـته دل چـون در شـهوار     به   پیکـان خس
ـــرورد    ــود رام درد پ ـته بـ ــه خســ   ـن
ــده    ــار کفی ــون ت ــاره چ ــد پ ــنش ص   ت
  چـو بــوي گــل شــده حــالش پریشــان 
ــکارا     ــد آش ــان دی ــدرجت چت ــو ان   چ

ـه    اش راون آمـــد کـــرد تقریـــر       پـــی ـب
ـه  ـاج کی     ـب ــد ـت ــج مان   قبـــاديســر ک

ــادمانی    ــل شـ ــت طبـ ــی بنواخـ   همـ
ــه ــام     ب ــر ب ــان کــز س ـیتا داد فرم   سـ

 

ــاده   ــت ب ــق را خونس ــت عش ــه مس   ک
ـــود     ـین ب ــ ــد آهن ــار بنـ ــنانها خـ   سـ
ــان   ــب کریمـ ــون جیـ   درون آواره چـ
  چو خورشیدي که باشد غرق در خون
  کــه گــردد بســتر خــور لعــل در شــام 
  چــو گــل خــونین قبــا و ســینه افگــار  
  چـو بلبــل نوحــه کــرده مــرگ گــل را 
ــود    کــه زخــم تیــغ عشــقش کــارگر ب

  ويخضابی کـرده از خـون مشـکبو مـ    
ـیار  ـــ ــان زاده بس رش لعــــل رمــ ز د  
ــۀ درد   ــته جامـ ــاره گشـ ــی پـ   ز تنگـ
اردان در خـون طپیــده       دلـش چـون ـن
  چون خوي مل پس از مستی پشیمان

ــاســحر خــویش  بــه   لنکــا زان شــد بــهت
ــه    تــدبیر کــه کشــتم رام و لچمــن را ب

ــه ــه  ب ــادي  شــادي زد ب ــدر من   شــهر ان
ــدگانی     ــد زن ــر آم ــمن را س ــه دش   ک
ــن رام   ـ ــاده ـت ـته افتــ ــ ــد کشـ   ببینــ

 
  میدان به دیدن سیتا رام را

ــالك   ــام اـف ــاه از ـب ــرد مـ ــاره کـ   نظـ
ــی  ــک م ــد زاري و آه        فل ــا ص ــت ب   گف

  مکـش جانــا دلــت گــر مهربــان اســت 
ــان    ــاه تاب ــون م ــت چ ــوش آن طلع   بپ
ــر افکـــن  ــر مـــه رو معجـ   خـــدا را ـب

ــه ــمن   ب ــم دش ــود مــه را زخ ــن بنم   ت

ا قـدم چـاك        وجود چون کتـان سـر ـت
  پرنــد خــور قصــب کردســت ایــن مــاه
  که تو ماهی و عاشق خسته جان است
  کــه باشــد خســته را مــاه آفــت جــان 

  ست کـردي کـار دشـمن   چو نادان دو
ـــــن ـــــافی ت ــــاي دل از ص   جراحتهـ



  ٢١٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــــت ــــرا در دل ماللس ز پنــــدم ت   ور ا
ــواري   ــدم هــیچ خ ــمن ندی   کــه از دش

ــن مــن مگــر آهــن ر   بــا گشــت ایــن ت
ــــرم    ـــاج تیــــر چـــرخ پی   کهـــن آم

ـو دهــا     ز ـن ــی گشــاد ا ــر زخم   ینزه
  دلــدار غــم دل ورنــه چــون گفتــی بــه

ــه ــرون    ـب ــد بیـ ه زخـــم درد افکنـ   را
د     چو سیتا رام را در خاك و خـون دـی
ــان    ــرو خرام ــرگس آن س ز ن ــاند ا   فش
  فغانش مرده شـمع صـد دل افروخـت   
ــاك    ــوز دل تبانـ ــان ز سـ ــراغ جـ   چـ

  1روتمحبـت خوانــد گـویی ســحر هــا  
ــر غــم شـــد آب زنــدگی تلـــخ      ز زه

ه    صـد خـواري بکنـد آن مشـکبو مــو     ـب
ــر   ــر گــل ت ـته ب   ز سوســن دســت بسـ
ــد    ـــه ببریـ ــرین از حلق ــد عنبـ   کمنـ

ــه ــود را   ـب ــرده دود آه خـ ــوان بـ   کیـ
ــه  ــه زد ب ــگ   بنفش ــمن چن ــان س   دام

ـیمتن حـور      همه تن نیل گشـت آن س
ــود هــیچ ســودي     ــرزان نیــل نب   و گ
ــد   ــک نالیـــد ناهیـ ــر فلـ ــالش ـب   ز حـ

ــت   ــان برداش ــا گــرد  فغ ــت قف   از بخ
  ازیــن طــالع کــه جــانم زوســت افکــار 
ــت  ــونین نهـــاد اسـ   دلـــم نیلـــوفر خـ

ــت   ــونش حاللس ــرا خ ــوقی ت ــو معش   ت
ــاري   ــوردم تیرک ــت خ ــت دوس   ز شس
ــن   ــویم آهـ ــر پهـل ــه ننشـــیند بجـ   کـ
ــم تیــرم     ــوان برشــمردن زخ ــه نت   ک
ــانی   ــده زبـ ــان درو ماـن ــم از پیکـ   هـ
ــار بســیار    کــه بــودش یــک زبــان گفت

  دي خـون همه تن زخـم شـد تـا گریـ    
ر نالیـــد ــت طـــاق گشـــت و زا   ز طاـق

ق  خـونِ چـو   ه   ،خـل   دامــان خـون دل ـب
ز کــه آموخــت   ــروز نغمــه ا   ؟چــراغ اف

ــر خــاك   ــاده ب ــور افت ــر ز ن   پریشــان ت
  که سیمش زر شـد و زر عـین یـاقوت   
ــلخ     ــاه را س ــاخن م ــم ن ــود از زخ   نم

اف آهـو    که خون می   شد ز مشـکش ـن
ــر     ــا س ــاي ت ـته پ ــه داغ گشـ ــو الل   چ
ــد    ــش بپریـ ز دامـ ــرغ روح ا ــه مـ   کـ
ــود را   ــاه خ ــه م ــرد از طپانچ   کلــف ک

ــگ نقـــاب  ــد نیلـــوفري رـن ــر شـ   مهـ
ار خـود دور        که سـازد چشـم زخـم ـی
ــد کبــودي     ــرگ خــود پوش ــراي م   ب
ـید      که مه بگداخت انـدر عشـق خورش
ــرد   ــبا کـ ــره شـ   کـــه روز دولـــتم تیـ
ــــــر آزار ـــــر آزارم پ ـــــر آزارم ـپ   ـپ

  رهن شب فتـاد اسـت   که خورشیدم به

                                                   
 هی که از آنان سرزده بوده استجرم گنا به که بر زمین آمده واند  هاروت و ماروت دوفرشته بوده  .1
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ــا  ــه رام ــینه! ک ــی        س ــتی و رفت   ام خس
ــر   ــش ب ــون نق ــن کن ــت وجــود م   آبس

 

ــی   ـتی و رفتـ ــاخ بشکســ ــم از شـ   گلـ
  چو دریا خشـک شـد مـاهی کبابسـت    

 
  ا راتسلّی دادن ترجتا سیت

  چــو ســیتا بــر هــالك خــود برآشــفت 
ــا انـــدرجت گرفیــل زور اســـت     همان
د      بر آن کس ذره خود کـی دسـت یاـب
  مخـور غــم ز آنچــه دیــدي و شــنیدي 

ــه   میـــدان وگرنـــه رام و لچمـــن را ـب
ـــــد آزاد ــزاران بن ــ ـــــود رام از هـ   ش

  شــمار اســت اگــر چــه مــار جــادو بــی
ــــدم رام  ــد عنکبــــوت از مــــا ق   نیاـب
ــان را  ــدازد جهـ ــر اـن   اگـــر صرصـــر ـب

ــاك  نب ـ ــمنان ـب ــ ــد رام را از دش ــ   اش
ــو زار   ــود مش ــر خ ــان ب ــو اي نامهرب   ت
ــو زن گردیــد ممنــون     ـري زان دی   ـپ
ــاد    ــکر ب ــر ش ــت پ ــژده دهان ــزین م   ک
و اي عیســی نفــس دادي مــرا جــان    ـت
ــت   ــر ناقتیــل اس ــه دلب ــا ک ــش گفت   دل
ــه   ـ ــت ماـی ــدگانی هســ ــ ــرا از زن ـ   ـت

  او هســت قالــب ،وگــر روحــش تــویی

ــلّ ــهتس ــت   ی را ب ــا گف ــش ترجت   گوش
  چو در خورشید حیران موش کور است
ــد     ــید تاب ــۀ خورش ــتش پنج ــه دس   ک
ــدي    ــه دی ــادویی ک ــود ج ــمی ب   طلس
ــود صــد پــور دســتان  ز زالــی ب   1کــم ا

ــاد  بــه   صــد افســون نمانــد در قفــس ب
  اسـت  مـار  ي سـر کـوبِ  وعصاي موسـ 

ه    ؟نــازش پـاي پــیالن کـی شــود رام   ـب
ـــمع آســــمان را   ـــارد کشــــت ش   نی

ز بـوي تریـاك   خود  شود   کشته زهـر ا
ــدار    ــته دل ــی ناکش ــود را پ ــش خ   مک
  کــه بــر افعــی گزیــده خوانــد افســون 

ــه ــی   ب ــدگانی م ــرگم زن ــاد  م ــی ی   ده
ــان   ــو قرب ــان شــیرین بــر ت   هــزاران ج
ــت     ــل اس ــاتش را دلی ــو حی ــات ت   حی

ـ   بدین بـی  شـخص سـایه   د بـی جـان زی  
ــب    ب ــم ش ــو ه ــد روز ت ــداهللا کش   حم
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ــار   ز غــرق هــر ب ــات ا   چنــین بهــر نج
ــد ــابز عشــق آمــد ن   ا کــین رمــز دری

ــارت   ــن بش ــق ای ــاتف عش ز ه ـنید ا   شـ
ــکر   ــجدة ش ــد جبــین س ــن ش   همــه ت

 

  زدي دست سبب در هر خـس و خـار  
  نمیـرد عاشـق از کشـتن چـو ســیماب    

ــه ــارت  ـب ــو کـــرده طهـ   آب دیـــده ـن
ـــکر    ــجدة ش ـــین سـ ــرده زم   ارم کـ

 
  تسلّی دادن هنونت سپاه بیدل را

  چـو رام از تیـر جــادو گشـت مجــروح   
ــه   ــته دل ب ـیم گش ـپاه از ـب ـیم سـ   دو نـ

ــه ــاه میمـــون  ـب ــالینش ســـتاده شـ   ـب
اران گفـ   به دوه    ـی   ت هـم جـا نیسـت اـن

ــام    ــ ــن آش ــ ــردالن آه ــ ـیکن پ ـــ   ول
ــه ــور  ـب ــه از گـــردان تهـ   حـــدي رفتـ

ــش    ز ســـهم تیـــر جـــادو بـــا دل رـی
ــون   ــاه میمـ ــی شـ ــا داده گفتـ   دالسـ
ــد    ــاي داری ــر ج ــی ب ــود را دم   دل خ
ــام  ــی ن ز پ ــد ا   چــو مــردان جــان ببازی
  کـه آخــر رام هــم خواهـد شــفا یافــت  

ــه ــویش نبین  ـب ــدکنون سـ ــروز ـب   دیـ
  وشگونه گفت آن صاحب ه بسی زین

ــه    ــس از گفت ــاز پ ــده ب ــس         ندی   اش ک
ــد     ــی پن ــان او کس ز زب ـیند ا ــو نشـ   چ
  که هر جا هر که خواهـد گـو بـرو زود   

 

ی     به   روح خاك افتـاد همچـون جسـم ـب
ن نخسـتین داد تقـدیم        که جـان بـر ـت
  همــی گفتــی فشــاندي از مــژه خــون 
  کـه باشـد جشـن مـردان مـرگ انبـوه      
ــون دالرام    ــان چ ــر پریش ــده یکس   ش

  از سـهم تصـور   شـد دل  که خـون مـی  
ــون روزيِ  ــد همچـ ــویش پراکندـن   خـ

دخواه دلخــون  شـد  کـه   ز بــیم تـان ـب   ا
ــد    ریـ ــاي دا ــر ـپ ــعی را بـ ــواي سـ   ـل
ــــتن رام ـــ ــــوزانید دل از خس ــ   مسـ
  چه شد از بخت گـر روزي جفـا یافـت   

ــه ــش ببینیـــد ،چشـــم اولـــین ـب   روـی
  نکــرده لیــک حــرف او کســی گــوش  
ــس    ــوده و ب ــیکن ب ــواهش بب ــوا خ   ه

ــینِ    ــن چ ــروي که ــر اب ــد  ب ــو افکن   ن
ه خشـنود  واخکه ن   شنودم از شخصی ـن

 
  هراسان نشدن ببیکن و رضاي رخصت دادن سپاه را

  هـا خـوش و نـاخوش رضـا داد     رفتن به
  رفــتن پــر بــر آریــد شــما هــر یــک بــه

ــی  ــایش ب ــایی رض ــی داد  هــا  رض   هم
ریـــد    ولـــی هنونـــت را بـــا مـــن گذا



 ٢٢٢/  سخۀ منظوم رامایانان

ــر راون  ز بهـ   کـــه مـــن تنهـــا بســـم ا
ــه ــور دالور  ـب ــاي ـپ ــت کـ   انگـــد گفـ

ــن   ــ ــاتوان ک ـ ــم رام ـن ــالج زخــ   عــ
ــی   ــک م ــن این ــا   م ــتح لنک ز ف ــم ا   رس

ــه رام ا ــ  رک ــد زن ــرده باش ــرددم   ده گ
ــدیش    ــت ان ــاه هم ــرم ش ــدند از ش   ش
ــدهوش     ــد رام م ــاز آم ــی ب ــو لخت   چ
ـته      ود خس   نه خـود لچمـن بدانسـان ـب

ــه ــرزد   ب ــگ ب ــون بان ــاه میم ــوي ش   س
ــیر     ـیچ تقص ــردي هـ ــارم نک ــو در ک   ت
ــتند    ــابود گشـ ــس نـ رانت بـ ــپهدا   سـ
ـین باشـــد طریـــق مـــردي و داد    همـ
ــاب  ــی چــون شــمع بخــتم بــود بیت   ول
ــود  ــالع ندیـــدم روي بهبـ   مـــن از طـ

  تــو جــان را در پــی مــن مکــن ضــایع
ــد بــه   ــرو نای ـته   ف ــر کشـ ــون زه   افس

ــادیم   ــن میــدان فت   مــن و لچمــن دری
ــد       ــه باش ــد نصــیب مــا چ ــدا دان   خ

ـــه ــــارد ـب ــی 1ناگــــه ن ــ   برآمــــد جن
ــه  ــادت را بـ ــت  اعـ ــیش رام بنشسـ   پـ

ــون    ــار و جگرخ ــته افگ ــدي دلخس   ش
ــیمرغ دارو   ـــ ــرا س ـــ ــد درد ت   دهـــ
ـنفت     اد بش   ز نارد گفت و گـو چـون ـب

ـنید ابـن حکایـت شـاه مرغـا        نچو بش
ــه     ــد ب ــاف آم ــاه ق ــت گ ــرواز ز عزل   پ

ا مـن       ت اسـت ـب   چه جـاي آنکـه هنوـن
ـر     ــود ـب ه خ ــرا ـته را هم ــو رام خسـ   ت

  کــارش آنچــه بتــوان کــرد آن کــن  بــه
 ـی ــان در پـ ـیتا دهــم ج   ش از وصــل سـ

ــردد    ــده گ ــان پرخن ــیتا را ده ــو س   چ
ــدم  ــت ق ــویش  ســپه ثاب ــردن خ ــر م   ب

ــاموش    ــد و خـ ــاده دیـ ــرادر را فتـ   ـب
ـته     ــت او شکسـ ــازوي بخ ــد ب ــه ش   ک
  کــه خـــون بگریســـتم از طـــالع بـــد 
ــا را نیســـت تغییـــر   ــی حکـــم قض   ول
ــتند  ــت خـــون آلـــود گشـ   هواخواهاـن
ــاد     ــرین ب ــد آف ــا ص ــد و وف ــرین عه   ب
و ضـایع شـد دریـن بـاب        همه سعی ـت

  خـواهی بـرو زود   تو هم هر جا که مـی 
ه     شـمن بخـت د  کـامِ  که من گشـتم ـب
ــه    کشــتن بهــر کشــته  مــده خــود را ب

ــه ــ بـــه ،روز بـــد ـب ردن دل نهـــادیممـ  
  دریــن خســتن طبیــب مــا کــه باشــد 

ــر      ــالش ب ـبح اقب ــویی صـ ــو گ ــد آت   م
  کــه چــونی اي جــوان شــیر زبردســت
ــون    ــار افس ــر م ــین ز زه ــو غمگ   مش
ــادو   ــاران جـ ــازد از مـ ــت سـ   خالصـ

  دم در گوش سیمرغ آن سخن گفت به
ــلیمان    ــار س ــی ک ــد پ ــد ش ــو هده   چ

ــا   ــا ب ــرش ب ــاز  پ ــت انب ــان گش   د طوف
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ــر او  ـ ــاد ـپ ـ ــت از ـب ــ ــت خواس ــ   قیام
ــه ــت  ب ــار وحشــت انگیخ ــوان از غب   دی

ه     خـود رفتنـد بیـرون    ز بیمش خـود ـب
ــر آمـــد  ــروغ مـــاهش از عقـــرب ـب   ـف
ــن و رام   ــان لچمـ ــر بسـ ــپه یکسـ   سـ

ه     دل گشـته ـب   راحـت  چو آن محنـت ـب
  از آن شـــادي خبـــر شـــد نـــزد راون

ــه ــت راون  ـب ــر ره گفـ ــدرجت دگـ   اـن
  ؟ه کار این چیست سستیکه اي ناکرد

ــابی آزار   ـ ــته ـی ــ ــیم کش ـ ــار ـن   ز مــ
ــه ــد    ب ــدرجت روان ش ــاز ان ــوي ب   دع
ــه   ســـوي معبـــد موعـــود بشـــتافت ـب

ــاه   ــرد آگـ ــالش کـ ــان را ز حـ   هنومـ
ه  ه ایــن بــار  ـب   زودي فکــر آن کــن ورـن

ــر راه    ــادو سـ ــر جـ ــت بـ ــد بسـ   بباـی
ــ  ــر یابــد مجــال س ــدنکــه گ   حر خوان

ــران جســت      ــا ســپاه بیک   هنومــان ب
ــد ب  چـــو راه ــتن خـــود دـی   ســـتهرـف

ــــر داد    ــازه ت ــب ـت   هنومـــان را فرـی
ــه   جـــادوي طلســـمی حـــور ســـیتا ـب

ــاند   ــ ــــیتا بپوش ــور س ــ ــاس و زی ــ   لب
ــه ــاره  ـب ــز کـــرد آن را دو پـ   تیـــغ تیـ

ــود آن پریــروي گــل انــدام    کــه ایــن ب
ــرد   ــوده هــالك یــک جهــان ک ــی ب   زن
ــن     ز ت ــدم ا ــن فتنــه زان ببری ــر ای   س
ــه    ــا را در میان ــت م ــلح اس ــون ص   کن
ــریبش    ز ف ــد ا ــرت زده مان ــون حی   هن

ــر او   ـــ ــان از صرص ـــ ــالك عادی ــ   هـ
رق خاکسـاران خـاك غـم بیخـت      به   ـف

ــون    ــار افسـ ــت مـ ــوراخ جراحـ   ز سـ
ــو گـــویی آفتـــاب از شـــب برآمـــد    ـت
ــت آرام   ــادو یاـف ــار جـ ز مـ   خـــالص ا
ـیمرغ رخصـــت   ـیش رام شـــد سـ   ز ـپ
ــد رام و لچمــن   ــا ش   کــه از جــادو ره
ــع دشـــمن    نکـــردي هـــیچ فکـــر دـف

  فـــارغ دل نشســـتی ،خصـــم تهنکشـــ
ـــر   ــده س ــار  برـی ــاز گفتـ ــد ـب   نگویـ

ار    ن ـب   ار نـه آن شـد   ،که سازم کـار اـی
ــت    ــر یاف ــالش خب ــک از ح ـیکن لی   ببـ
ــونگاه ــدرجت عـــزم فسـ   کـــه دارد اـن
  جهـان بــر هـم زنــد زان جـادوي مــار   

  اش را دســت کوتــاه       کــه گــردد چــاره
ــدن   ــده مان ــس را زن ــد هــیچ ک   نخواه

ــه   دیـــو ذوفنـــون بســـت ره معبـــد ـب
ــش گشـــت خســـته   ز اندیشـــه دروـن

ــدر  ــزو آن ششـ ــاد  کـ ـته بگشـ   بربســ
ــا    ــرده از جـ ــا بـ ـیر هیجـ   دل آن شــ
د     رو راـن   از آن پس تیغ خـون افشـان ـب

  خســت از نظرگــاهش نظــاره کــه مــی
  کـــزان شـــد دشـــمنی در راون و رام
ــرد     ــی ک ــان را زو ته ــیغم جه ــر ت   س
ک زن     چه کم گردد جهان از مـرگ ـی
  کــه رفــت آن جنــگ جســتن را بهانــه
  نه در سر هوش و نی در دل شـکیبش 
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ــاز دوان ز   آنجـــا ســـوي رام آمـــده بـ
ــت   ــونگر فرصــتی یاف ــه فس ــدان حیل   ب

 

ز بخــت ناســازکــه گویــد آنچــه دیــ   د ا
ــه  ــد ب ــار ســحر بشــتافت  ســوي معب   ک

 
  خبردادن هنونت رام که سیتا را اندرجیت

  کشت و بیتاب شدن رام و دالسا دادن ببیکن
د     ر عاشـق فـرو خواـن   چو آن غم نامه ـب

  دســت و پــا شــد ز غــم یکبــارگی بــی
ــرد  ــ ــر آوردي دم س ــدي بــ ــ   ز نومی

ــه ــود ـب   رنـــگ رخ عـــدیل زعفـــران ـب
ت طـاق شــد صـبرش بـه       اریکبــ ز طاـق

ـه  ــر آهــی بـــرآورد    ـب   حســرت از جگ
ــد    ــا در افکن ــا از پ ــر م ــل عم ــه نخ   ک

ــالك ز ده ســـنگی بـــه ــانم دور اـف   جـ
  با منت زینسان چه کین اسـت ! سپهرا

ــر ســـرم بـــار  ــش ببـــاري ـب   اگـــر آـت
ــروز   ــت فیـ ــراد تخـ ــر مـ ــردي بـ   نکـ
ــرد  ــرو ب   دریــغ آن شــمع بــزم جــان ف
ــم     ــدگی را تنــگ دان ــون مــن زن   کن

ــه ــه  ب ــش ب ــارم   آت ــار و ب ــد ک ــه افت   ک
ــش گف ــدي  دل ــون طپی ــا چــرا در خ   ت

ــت خـــزان را رو بـــه ــزار ارم نیسـ   گـل
ــور    ــش طـ ــان زآـت ــرد آب طوفـ   نمیـ

ــان  ــانِ  بچس ــر ج ــد س ــان را بری   جه
  کجـا جنبــد بـر آن کــس دسـت قاتــل   

ــش او روغــن افشـــاند    ــر آـت   همــی ب
ب جـدا شــد      و گـویی روحـش از قاـل   ـت
ــۀ زرد   ــانش گونـ ــر رخـ ــده ـب   دو دـی
زان بـود     که شادي مرگ دشمن هـم ا
  شکاف دل چو چشمش گشت خونبـار 
  کـــه چـــاك انـــدر دل خـــارا درآورد 

ــ ــد اکـــه طوـب ــیخ برکنـ ــرا از ـب   ي مـ
ــدگانی ری  ــه آب زن ــاك ک ــت در خ   خ

  اسـت  1که زهـرم داده گـویی انگبـین   
ـــی   ــده آب حیــــاتم ب ـــار مـ ـــب ـی   ـل

ــ ــ ــرا روز یس ـ ـــاد از روزم ـت ــر ـب ــ   ه ت
ــرد   ــدان بپژمـ ــل خنـ ــغ آن نوگـ   درـی

ــانم ،رود کــه جانــان مــی   مــن زنــده م
ــدارم     ــه ـن ــن پروانـ ــاب طعـ ــه تـ   کـ
ــنیدي    ــان ش ــی ک ــود حرف ــد ب   نخواه
ــال عـــدم نیســـت    جمـــال روح از خـ

ــا   ــاد فن ز ب ــم ا ـود حــور    ،ه ــن ـب   ایم
ــامی نیســت جــان راکــه خــرق    و التی

ــر   ــردد تیــغ ب ــه گ ــان دل ک   وي مهرب
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ــــزاد    ــدارد آن پری ــم ـن ـــوان غـ   ز دی
ــا  ،مســوزان دل ــه بت ــو پروان ــاك! چ   پ

ر بگریســـت ــیم و امیـــدش زا   دل از ـب
ــه ــانه    ب ــون و فس ــز افس ــی ک   دل گفت

ــدگان   ــن زنـ ــرا زیـ ــادا مـ ــرم ـب   ی شـ
ــاران    ــ ـیر روزگ ــ ـــرغ اسـ ـنم مـ ــ   مـ

  پــرواز مـن آن کــبکم کــه از بیضــه بــه 
ــانی    ــخت ج ــز س ــاهیی ک ـنم آن م   مـ
ــاد      ــاطر ش ـاري خ ـدانم چیســت ـب   ـن
  ز عشقت این جفاها هیچ شـک نیسـت  

ــقا  ــز عش ــار  !ز مــن بگری ــن ب ــه ای   ورن
ــید   ــق آزاري کش ــم از عش ــته دل   س

ــاد    ــن افت ــر جــان م ــم کــه ب ــار غ   ز ب
ــل بشناســد ار کــس     ــرغ گ ــان م   زب

ــ ــه نناـل ــون ـب ــاغ  د چـ ــل ـب   دردم بلبـ
ــون نبـــارد      ـش خ ــر آـت ــر ب ــاب ت   کب
ــوانی      ــا ت ــمر ت ــرده بش ــود م ــرا خ   م
ــاب   ــد بیتـ ــون دیـ ــیکن رام را چـ   ببـ
ــاتم     ــده م ــر زن ــن ب ــوده مک ــه بیه   ک

ــاد خزانســـت گلـــش بـــی   آفـــت از ـب
ـت را دیــو ســیه بخــت     ــین هنوـن   یق

ــه   کـــار جـــادویی منصـــوبه بنمـــود ـب
ــن     ــر لچم ز به ــون ا ــن کن ــارت ک   اش
ــا   ــ ــخانه را ب ـنج آتشــ ـــ ــایم ک ــ   رنم

ــــتی  ــش پرس ــ ــس آت ــ ز پ ــه ا ــ   وگرن
ــر قـــولش دل رام    شـــهادت یافـــت ـب

 

ــو آهــوي      رم از گــرگ بیـــداد حـــچ
ــی   ــت ب ــر بریدنهاس ــراغ از س ــاك چ   ب

  زیسـت  مرد مـی  می ،دمادم شمع سان
ــه   ــا کـــی بهاـن ــات مـــرده را ـت   ؟حیـ

ــادا   ــخن آزرم ـب ــن سـ ــم زـی ــرا هـ   ـت
ــاران    ــیش از به ــم پ ــده گل ــزان دی   خ
ــاز    ــل ـب ــز جنگـ ــیان جـ ــدانم آشـ   ـن

ــدگان  ـــ ــردد آب زن ــرابش گـــ ـــ   یس
ــه ــاد   ب ــادر نزای ز م ــس ا ــن ک ــت م   بخ

ک نیسـت     ز فـل   که چندین جـور تنهـا ا
ــار  تــرا هــم مــی ــرم بــا خــویش در ن   ب

د       سـت ه که پنبـه ز آتـش سـوزان ندـی
ــاد     ــوه فرـی ــرآرد کـ ــویم ـب ــر گـ   اگـ

ــه  ــو ـب ــد کـ ــس  بداـن ــد و بـ   دردم نالـ
ـینۀ داغ     ــن سـ ــر دل م ــوزد ب ــه س   ک
ــوز دل مـــن گریـــه آرد    کـــه بـــر سـ
ــدگانی    ــن زن ــت ای ــگ مردنس ــه نن   ک

ــلّ ــ ــش آبی را تسـ ــ ــر آتشـ ــ   زده ـب
ــه ــرده ب ــالم   ،م ــم ع ــد رس ــه باش   نوح

  کــه ســیتا نــزد راون همچــو جانســت 
ــخت   ــود سـ ــار خـ ــی داد بهرکـ   فریبـ

ـــه ــــود ـب ــــدگاه راه بســــته بگش   معب
ــه   ـتابد ب ــه بشـ ــن   ک ــره م ـتلش هم   ـق

ــردار   ــ ــه کـ ـــ ــوزانم درو پروان   بســـ
ـتی   ــره دسـ ــر وي چی ــت ب ــه امکانس   ن

ــــــه ـــــت آرام از دالرام ـب ـ   دل بریاـف
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  اندرجیت به جنگ شدن لچمن
  اندرجیت از دست لچمن کشته شدنو 

ــه ــکر    ب ــردان لش ــا گ ــت ب ــن گف   لچم
ــاز و فرصــت  بــه   غنیمــت بــردشــمن ت
  رخصــت لچمــن انــدر پــایش افتــاد بــه

و مـی      خـواهم و بـس   که من فرمـان ـت
ــود  و ــیکن رام را فرمـــان چنـــان ـب   ـل

ــابش  ــر دوان انـــدر رکـ   ســـران یکسـ
ــن    ــویش لچم ـپاه خ ــا سـ ــد ب   روان ش
ـــا     ـــادو در آنج ــدرجت ج ـــوز اـن   هن

ــ  ــن ب ــه لچم ــف ک ــپاه دوزخــین ت   ا س
ــــگ  ــــین چن ـیم آن ســــپاه آهن ـ   ز ـب
  بــر آتــش هــوم خــود آنگــاه بگذاشــت 
ــار بگذشـــت     ز افســون و ز جـــادو ک

ــدرجت زانســان ســگالید ،لچمــن بــه   ان
ــاران    ــر بهـ ــون ابـ ــد چـ ــی غرـی   همـ

ـه  ــدن آمــد ابـــر بیـــداد  ـب   کـــین بارـی
ــه  ــا ب ــدي  گهــی از ج ــوه کن ــاخن ک   ن

ــرکش    ــر س ــغ آن اب ــرق تی ــی از ب   گه
ــازو    بســـی کوشـــید دیـــو ســـخت بـ

ــرد  ب ــان دســت ب ــرفن   هدینس ــو پ   دی
ــاهی   ــر آتـــش گیـ ــی پیچیـــد بـ   همـ
  چو شب نزدیک شد کـارش بپرداخـت  

ــه ــر   ب ز تی ــردش ا ـتی ک ــکل خارپشـ   ش
ــن   ــ ــش افک ـ ــان آـت ــیده پرنیــ   کشــ

ــه   ــدرجِت ب ــر ان ـتافت   ب ــز بشـ ــغ تی   تی
 

رادر      که هان وقت اسـت بشـتاب اي ـب
ــه  ــد ب ــر باش ــت  ظف ــر غنیم ــرعت ب   س

ــ تش درخواســـت امـــدادروان از همـ  
ز   ــو ا ــرهم گ ــد هم ـپه کــس  نباش   سـ

ــه پویــد همــر  بــه   ش زودهلشــکر جمل
ـتاره ذر ـــ ــ ــابش  هس ــ ــ ــاي آفت ــــ   ه

ـیکن  ـــ ــاي او ببـ ـــ ــدان ره رهنم ــ   ـب
ـــا    ــود را کارفرم ــحر خـ ــته سـ   نگشـ

ــه ــف   ـب ــد زده صـ ــش معبـ ــرد آتـ   گـ
ــنگ    ــش در دل س ــاز آت ــد ب ــان ش   نه

  جان ز جادو پاك برداشت ،دل از جان
  لچمن جنگ و صف کرد اندران دشت     به

ــد    ــار نالیـ ز بـ ــین ا ــاو زمـ ــزان گـ   کـ
ــان ــی  بسـ ــره مـ ــاران  قطـ ــر ـب   زد تیـ

  ازو هـــر قطـــره بـــاران کـــوه پـــوالد 
ــرد بــه ــرقش فکنــدي هگــردون ب ــر ف   ب

ـش     ــان آـت ــر ســرش طوف ــادي ب   گش
  ولـــی شـــد بـــار ســـنگش در تـــرازو 
ــن   ــد لچم ــی خندی ــد و هم ــی دی   هم

ــی  ــق آب مـ ــایی  غرـی ــت و پـ   زد دسـ
ــاخت     ــود س ــر خ ــاه تی ــس آماجگ   نف

  یـر جچو شیر آمد پس آنگـه سـوي نخ  
ــاعقه زن  ـــ ــرة او ص ــ ـــــحابی قطـ   س

  بــرق آســمان گــون کــوه بشــکافت بــه
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ــن    ز ت ــد ا ــی بری ــون هم ــرش را چ   س
ــو ملعــون  بــه   مــرگ خــود مثــل زد دی

  چون نعـش دیـو را جـوش کفـن شـد     
ــر فلـــک گفتنـــد بـــا هـــم   فرشـــته ـب
ــاندند  ــ ــان گلهــــا فش ــ ـــرو روحانی   ـب
  چو لچمن کار اندرجت چنـان سـاخت  
ــرادر    ــتش ـب ـــر و دسـ ـیده س ــ   ببوس

  

ــن     ــود لچم ــح ب ــعد ذاب ــویی س ــو گ   ت
د چـون  روح کندن  سگ از بی   چون زـی

ــد      ــانه زن ش ـم را ش ــف عـل   ظفــر زل
ــتم   ــد رسـ ــفید افکنـ ــو سـ ــر دیـ   1سـ

  چــو رنــگ و بــویش انــدر گــل فتادنــد
ــیش پـــاي رام انـــداخت   ســـرش را ـپ
ــرین کـــردن یکســـر   ســـران هـــم آـف

  
  جنگ صف به بر آمدن راون

  زخم تیر راون به و خسته شدن لچمن
ــد     ــر ش ــرگ او خب ــا ز م ــو در لنک   چ

ــه ــون راون  ب ـید در دل خ ــین جوشـ   ک
  کارش چون جگر بـس رخنـه افتـاد    به

ــحرا    ــر روي ص ــف زده ب ــپاهش ص   س
ــت     ــر دس ــار ب ــان یکب ــه ده کم   گرفت
ــازو  ــود خــود بیســت ب   کســی را کــو ب
ـــان و از خرســــان ســــردار   ز میموـن
ــاد بیــروح  ــرب و کــوي افت   کــواج و س
  نمانــد ایمــن ز تیــرش جــز تــن چنــد 

ــه ـته    ب ــل گشـ ــاي پی ــک پ ــالش رش   م
ــد  ـــ ــپاه رام افکن ـــ   هزیمـــــت در س

ــدازه شــد بــردش       چودســت   بــیش از ان

ــد     ـر ش ــر و زـب ــان زی ـیمه جه   سراسـ
ــه ــن    ب ــگ جوش ــر جن ـید به ــن پوشـ   ت
ــه ــام در داد   ب ــالي ع ــف ص ــگ ص   جن

ــا   ــار لنکـ ــد تهـــی یکبـ ــوان شـ   ز دیـ
اران شسـت بـر شسـت       همی زد تیر ـب
ــرازو   ــود ده در تـ ــد بـ ــک ده صـ   ز ـی
ــزاران کشـــت یکبـــار     هــزار انـــدر ه

  و هنونـــت مجـــروحببـــیکن و انگـــد 
ـند       نمی شـد خـاطرش زان قتـل خرس

ــه ـته    ب ــل گشـ ــت عزرائی   کشــتن دس
ــد    ــا چن ــاه ت ـتیزه گ ــش سـ ــا آت ــه ب   ک

ــه ــیش   ب ــل میمــون آمــده پ ــگ پی   جن
                                                   

 .قرار داشت رسیدندهفت کوه که غار محل زندگی دیو سفید در آن خوان آخر، رستم و اوالد به رد  .1
دیوان  دست و پاي اوالد، بهصبح روز بعد رستم پس از بستن. شب را در آنجا سپري کردند

در غار با دیو سپید . وي سپس وارد غار تاریک شدبرد آنان را از بین  شد و نگهبان غار حمله ور 
دل دیو را پاره کرده و جگر او را درآورد ،رستم با خنجر خود نبرد، در پایان. مواجه شد
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  دفع چشـم زخمـش نیـل شـد پیـل      به
ــی   ــو ب ــا میــل چشــم دی ــرم شــود ت   ش
ه      میـدان  چنان کوشید چـون مـردان ـب

ـه    کـــین آخــر خـــدنگ آتشـــین زد  ـب
ــاد   ــز از آتـــش و بـ ــود تیـ   مرکـــب بـ
ــاب   ــل بیتـ ــد نیـ ـین شـ ــر آتشــ   ز تیـ

ه    پــس پــایی ز راون شــد زبــون نیــل ـب
ــل راون  ز نی ــرد ا   چــو خــاطر جمــع ک

ــ    یربســان پیـــل مســـت نوجـــوان شـ
ــت   ــو زبردس ــد دی ــره ش ــرو هــم چی   ب

ــه ــار   ب ــت از ک ــزه لچمــن رف ــم نی   زخ
 

ا میـل     همی زد جست و خیز از میل ـت
ــه ــرم    ب ــد گ ــل ش ــالف نی ــوري مخ   ک

ــوان    ــد ز دی ــت ش ــه راون را خجال   ک
ــود     ــاد بیخ ــم آن افت ــل از زخ ــه نی   ک

ــه   ــش رو ب ــه آت ــ   ک ــش افت ــان آت   ادج
ـیآلب    ــدر آب ـن ــعله ان ــس ش ــو عک   چ
  چو رفت از پیش فرعون واژگـون نیـل  

  کــین انــدرجت شــد ســوي لچمــن بــه
  همــی کردنــد بــا هــم جنــگ تــا دیــر 

ه  شمشیر و به به   جـا خسـت   ژویین جاـب
دن مــار    ـته گشــت از دـی   چـراغش کش

 
  زخم تیر رام به جنگ رام با راون و بیهوش شدن راون

  لنکاگریزاندن بهلبان رت راون در قلعۀ  و
  میــدان چــون زبــون دیــد بــرادر را بــه

ــلیمان درع داوودي ــه 1س ــرد  ب ــر ک   ب
ــن مــاجرا ســخت  ــدهاي زی   ندیــده دی
ــد رام و راون  ــدگر شــ ــف یکــ ــ   حری

ــه ــال    ب ــان ف ــد آن زم ــرگ راون آم   م
ر دسـت از دوش       چو بگرفتـه کمـان ـب

ــت بـــی ــر عفرـی   دیـــن خـــدنگ رام ـب
ــه ــر   ب ــده ده س ـیش رو افکن ــر در پـ   س
  لهـر سـو کـرد رو آن صـاحب اقبـا      به

  

ــش کســوت آهـــن بپوشـــید   ــو آـت   چ
ــ ســر کــرد ت بــهچــو افســر مغفــر هم  

ــت   ــو بــر تخ ــر زمــین و دی   ســلیمان ب
ــن   ــوالد و آهـ ــو ـپ ــد از دو سـ   بجنبیـ
  کــه بــا عیســی مقابــل گشــت دجــال 
  ز شست او ظفر شـد حلقـه در گـوش   
ــیاطین   ــم شـ ـته از زخـ ــدم جســ   تقـ
ـس ســـد ســـکندر   ز ـپ ــو یـــاجوج ا   چ

  رفتـی ز دنبــال  ظفـر چــون سـایه مــی  
  

                                                   
بستند  خود مىهاى آهن را بر بود و پیش از او صفحه) ع(اند اول کسى که زره ساخت داود فتهگ  .1

دست او مانند خمیر نرم کرد تعالى آهن را در پس حق. توانستند کرد نمى که از گرانى آن جنگ
د: رك به(.دست خود زره بسازد که به 331، ص 1القلوب، ج ةباقر مجلسى، حیامحم( 
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ـی  ز دســت بـــرد او   ــا شــد دیـــو ـب   ـپ
ـید   ــر ز جمشـ ــرمن آخ ــد اه ــون ش   زب

  تــاب نیــارد ظلمــت شــب پــیش خــور
ــو زد آمـــاس  ــا فربهـــی پهـل ــا ـب   کجـ
ــان   ــد مــدهوش راون رت بهلب ــو ش   چ
ــور    گریــزان شـــد بســـان ســـایه از ـن
ــمن شــد گریـــزان رام آزاد    ــو دش   چ
ـیش و پـس را      د نیکـو پ   ولی چـون دـی

ــه ـــکر   ـب ران لش ــپهدا ــردش از سـ   گـ
  یقین دانسـت کایشـان کشـته گشـتند    

ـــ ز ببــــیکن هـب ـــاز پرســــید ا   زاري ـب
  ازین غم خون من در دل زنـد جـوش  

ــه ــدن ـب ـتگان را  1پالیـ ــ ــد کش   در آمـ
ــه ــه  ب ــون پیمان ــز   خ ــر لبری ــاي عم   ه

ــرادر را بـــه ــت خســـته ـب   میـــدان یاـف
ــام   ــده در حیـــاتش   یبجـــز نـ   نمانـ

ــاي  ــ ـــدبیر او درمانــــد برج ـــی ـت   ـپ
ــانی    ــال مهربـ ــت از کمـ ــی گفـ   همـ
ــــا    ـــهر لنک ــــتح ش ــد ف   اگرچـــه بعـ

  بـــرادر نخـــواهم زبســـت هرگـــز بـــی
ــازنین را    ـ ــان ـن ــ ــرد ج ــ ــدایم ک ـ   ـف

ـــانِ  ــــوز زدوده آه و افغـ   جگـــــر سـ
ــه ـیکن   ب ــت جــامون و ببـ   گوشــش گف

ــر؟  ــه هـــر دردي دوایـــی دارد آخـ   ـن
  خردمندي، مشو دیوانـه چـون مسـت   

ــا   ــار ترسـ ــان از ـن ــا زـب ــو از ملسـ   چـ
ــاب خورشــید   ــارد ت ــرف ن   کــه شــیر ب

ــعله ســـیمابر بـــه ناســـتد رو   وي شـ
ــاس    ــفتن الم ــد س ــی توان ــخ دي ک   ی
ــدان    ــا ز میـ ــوي لنکـ ــده سـ   گریزانـ

ــ چــو درد ی از طبــع مخمــورســر ز م  
ـتاد    ــ ــاز اس ــی بـ ــرد لختـ ــب کـ   تعاقـ
ــس را   ــیچ کـ ران هـ ــدا ز نامـ ــد ا   ندـی
ــت ظفـــر ور     ــود و هنوـن ـــیکن بـ   بب

ر هـم پشـته گشـتند      به   خون آغشـته ـب
ـته شــد امـروز لچمــن      کـه گــویی کش

  شیر ظفر کوش ؛که چونست آن جوان
ــان را    کــه بــردارد تــن هــر خســته ج
ــز    ــر تی ــاقی خنج ــوار و س ــل میخ   اج

  ن دل شکســـتهچـــو عهـــد ماهرویـــا
ــر    ــرده بـ ــدم کـ ــر عـ ــود ـب   تشآوجـ

  لچمن چه باشـد حـال مـن واي    که بی
ــدگانی      ــر آمــد زن ــر س ــا را ب ــه م   ک
ـیتا  ـــ ــاتم وصــــل س ــ ــود آب حی ــ   ش
ــر    ــان براب ــا ج ــرا ب ــر م ــود او م ــه ب   ک

چنـــین را ایـــن نیـــارم تـــاب مـــرگ  
مِ ــر ســـر را ــد ـب   ســـیه روز شـــب آمـ

  که چندین غم مخـور از زخـم لچمـن   
ــفایی دارد آ    ــی ش ــر رنج ــه ه ــن   ؟رخ

ـنش هسـت   مکن  در ت   ماتم که جان اـن
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 ٢٣٠/  سخۀ منظوم رامایانان

  چـو مـردان در عــالج او همـی کــوش   
ــفت   ــل س ــه در عق ــا ک ــت هدل دان   اس

ــیِ  ـــارم    ـپ ـــراپا دل فگ ـــش س   زخم
ــالی     ــه ح ــود ک ــن نب ــر ازی ــالج غی   ع

ــه د  ــایی کـ ــاك گیاهـ ــع تریـ   ارد طبـ
ـــدنها  ـــود جانــــداروي خســــته ـب   ـب
ـید    ــور خورشـ ــوع ن ــیش از طل ــر پ   اگ
ــاك گـــردد    کـــه زهـــر زخـــم را ترـی

  هســـت مشـــهور ننشــان آن گیاهـــا 
 

  گریه گم کنـی هـوش   چو زن تا کی به
  اسـت  هز یک دم صد هـزار امیـد گفتـ   

ــه   خـــاطر آنچـــه آیـــد عـــرض دارم ـب
ــمالی  ــ ــوه شـ ــ ـــــت در کـ   رود هنون

ــه ــدگانی رســـته زان خـــاك ـب   آب زـن
ــه  ــرآرد خــود ب ــا  ب ــود پیکــان ز تنه   خ

ــا  ــارد آن گیاهـ ــد   نبیـ ــت امیـ   هسـ
ــردد    ــاك گ ــت خ ــته مش ــه خس   وگرن

ر نـور   که در شب شمع سا ـند ـپ   ن باش
 

  کوه شمالی و جنگ کردن او با دیوان به دن هنونتمآ
  و کشته شدن سیصد هزار دیوان از دست هنونت

ــام     ــرف هنونــت نکون ــن ح ــنید ای   ش
ــود    ــوه موع ــوي ک ــت س ــب رف   شباش

ــه  ــی راون بـ ــان  ولـ ــوان داد فرمـ   دیـ
ــا  ــد گی ــه نشناس ــرکش  ،ک ــون س   میم

ــاالك   ــوس چ ــد آن جاس ــر بشناس   وگ
ــش ببن     ــد ســر راه ــاز آی ــو ب ــد چ   دن

ــرد   ــده گی ــر جــا کــو نفــس ره مان   به
ـــد ـــر وي بتازـی ــارگی ـب ــ ــــما یکب   ش
ــو زادان   ــ ــپاه دـی ــ ــانش سـ ــ   ز فرمـ

ــون کردنــ   ــیش از هن ــزار ددوان پ   گل
ــتاق  ــوه را هنونـــت مشـ ــد آن کـ   بدـی

  جــا دیــد کــاتش فــروزان جابــه بــس ز
ــف آراي   ــراي آن صـ ــد ـب ــان آمـ   چنـ

ــر ــوه بیبــاك    ب ــاد آن ک ــتی نه   انگش

ـــــت رام ــــــار رخصـ ـــــده انتظ   ندـی
ــا زود  ــ ـــــداروي گیـ ــه آرد نوش ــ   کـ
ــدان   ــد چن ــش افروزن ــوه آت ــه در ک   ک

ــط خوانَــ  ــش  غل ــمع ز آت ــاب ش   د کت
ــه    ــدد بـ ــدعا بنـ ــکار مـ   فتـــراك  شـ

ــه  ــاهی ب ــوش بخند  ز آگ ــت خ ــغفل   دن
ــه ــذیرد    ب ــا پ ــه خاطره ــوعی ک ــر ن   ه

ــه ــازید   ـب ــار او بسـ ــرب و زور کـ   ضـ
ــادان   ــ ــد نه ــک بــ ـ ـتابیدند هرـی ـــ   ش
ــار     ــان کهس ــون دام ــه گ ــش الل   ز آت
ــاق   ــ ــخانۀ دلهــــاي عش ــ ــو آتش ــ   چ

  تشـــخیص گیـــا دیـــد ،ز امکـــان دور
ز    ــد ا ــوه را برکن ــن ک ز ب ــه ا ــاي ک   ج

  شــاخ گــاو بــر چــون مرکــز خــاك  بــه



  ٢٣١ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــل   ــت او از روي تمثیـ ــوه انگشـ   ز کـ
ــو پیــل مســ     ت در چنگــال عنقــا  چ

ی     س رواـن   چو کشتی گشـته کـوه از ـب
ــدي کشــتی کــوه    چنــان برخشــک ران
  ســـبک برداشـــت کُـــه را آن نکونـــام
ــان نـــی   ــوه دســـتش را زیـ   زبـــار کـ

ــه ــود  ـب   حکـــم رام گـــویی توأمـــان ـب
ــل ز حلمـــش کـــوه بـــی ز تحمـ   پـــا ا

ــاد  ــد بـ ــان تنـ ــرد دود  يبسـ ــو ـب   کـ
ا و بـی   دستش کـوه شـد بـی    به   صـبر  ـپ

ــاز    ــوان ناسـ ــر دیـ ــت بـ ــت رـف   قیامـ
ــاه    ـین گـ ــ ــو زادان از کم ــپاه دیـ   سـ

  دســتی تختــۀ ســنگ ،دســتی کــوه بــه
س چشـمه بگشـاد    ر بد ز خونِ   گـان ـب

ــاران     ـنگ ب ــتش سـ ــد دس ــس باری   زب
ه   به   یـک دسـت   صد دل حملـه آورده ـب

ــا خــاطر شــاد   ــر ب ــتح و ظف ز ف   پــس ا
  پــیش شــبگیري شباشــب از ســحر بــه

ــه  ــه ب ــو اندیش ــز  چ   کــارش کــرد تمیی
ــادند  ــ ــرینش برگشــ ـــ ــان آـف ــــ   زب

ــود در کــار  ســبک هــر داوري   کــان ب
ــر زخمهـــاي خســـته بســـتند    دوان ب

  دم برخاست هر یک خسته از جـاي  به
ــا داد  ــ ــاثیر گی ـ ــه ـت ــ   خداونــــدي ک

ــه  ــرادر را ب ــون رام  ب ــد چ ــحبت دی   ص

ــل    ــرّ جبری ــوط و پ ــتان ل ــو شهرس   چ
ــا      ــوج دری ــر م ــران ب ــتی گ ــو کش   چ
ــــانی    ـــادش بادـب ــور ـب ــ ــوده پ ــ   نم
ــدوه    ــرق مــوج ان ــت غ ــا گش ــه دری   ک

ــدل دا ــ ــ ن ــ ــاي ای ــو محنتهــ ــ   اما چ
  چـو غــم بـر خــاطر عاشـق گــران نــی   
ــود    ــاب او دوان ب ــدر رک ــوه ان ــه ک   ک
  که کوهی را روان برداشت چـون گـل  

ــه ــوه  ـب ــود زودي کـ ــاي برـب   را از جـ
ــه ــر  ـب ــد ابـ ــان موکـــل ســـر نهـ   فرمـ

ــه    ــد ب ــوا آم ــدر ه ــوه ان ــه ک ــرواز ک   پ
ــه آوردنــد ناگـــاه    ــر وي حمـل ــو ب   چ
  دران ره کــرد بــا دیــوان بســی جنــگ 

  1دستش کوه همچـون گـوي فصـاد    به
ران  ــر گشــت از ششصــد هــزا   فــزون ت
ــو زادان جملـــه بشکســـت   ســـپاه دـی

 ــد با ــاه آمـ ــده گـ ـتاددوان در وعـ ــ   س
ــ  ــوه را آورد بـ ــت و کـ ــویشبرـف   ا خـ

ــه ــز   ب ــکرش نی ــد رام و لش ــرت مان   حی
ــد     ـــاف دادنـ ـــنم انص ــزون از گفت   ـف

ـه  زان کـــوه گرانبـــار ـب   دســـت آمـــد ا
ــه   شــد کــه پنــداري نخســتند  چنــان ب

  چــو گــردد مــرده روز حشــر بــر پــاي
ــه  ــا داد و ب ــفا داد   گی ــم ش ــن ه   لچم

ــان جنبانــد در کــام  بــه   شــکر حــق زب
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 ٢٣٢/  سخۀ منظوم رامایانان

ر خـاك         جبـین سـاییده بهـر سـجده ـب
ــاد     ــت ب ــک تهنی ــر ی ــد ه ـپه کردن   سـ

 

ــاك    ــزد پـ ــکر ایـ ــرد شـ ــراوان کـ   ـف
ــاد    غمســتان گشــت در دم عشــرت آب

 
  براي جنگ رام بیدار کردن کنب کرن برادر خود را از خواب

  و بیدار شدن کنب کرن
ـــدوه    کمــــر بشکســــت راون را ز اـن

  دل گفتا که وقت کنـب کـرن اسـت    به
ــرانش  ر از خــــواب گــ   کــــنم بیــــدا

  یقین خواب عدم نیست ،گران خوابش
ــوابش ســر و کــار   ــا خ   بــود پیوســته ب
  چنــان چشــمش ز بیــداري رمیــده    

ـه  ـاب  راون کنــب کــرن آ   ـب ـین ـت   تشـ
  خفتن داشت عشـق آن مـرگ پیکـر    به

د همیشـه بـود در خـواب        چو بخـت ـب
  بســا کــس نــامزد شــد بهــر ایــن کــار 
  ؟که روزي مـرگ آیـد خـواب تـا کـی     

ــود   ــران ب ــه در خــواب گ   اگرچــه خفت
ار    1دمش را نفخ صـور    انگاشـت صـد ـب

ـیدي    ــرش رسـ ــا در قص ــو ت ــی ک   کس
ــد   ـــ ــرون در بماندن ــ ــتاده ـب ـــ   فرس
ــه  ـ ــوار خاـن ــ ـــد از عقــــب دی   فکندـن

ــزا ــاهی ه ــوق و کــوس طبــل ش   ران ب
ـتی گوشـها ریـش       از آن غوغا کـه گش

ــه  ــش بـ ــل آتـ ــاندند  گـ ــتر برفشـ   بسـ
ــده  ــک در دی ــدان        نم ــودند چن   اش س

  کــه چــون آورد هنونــت آنچنــان کــوه
  که این ساعت گران بر ما چو قرن است
ز تیـغ و ســنانش       کـه دشـمن خسـپد ا
ــت   ـیچ کــم نیس ــی زو در درازي هـ   ول
ــدار    ــواره بی ــقان هم ــم عاش ــو چش   چ
ــد    ــداري ندی ــواب بی ــز در خ ــه ج   هک

  بــرادر بــود همچــون مــرگ بــا خــواب
ــرِ  ــ ــود مهـ ـــ ــرادر را ب ــ ــرادر ـب ــ   بـ

  سـر خـواب   سر به مرده ز غفلت همچو
  که گردد کنـب کـرن از خـواب بیـدار    

  ؟کــی ایــن آب تــا ،جهــانی غــرق شــد
ــود     ـبان ب ــد پاسـ ــرة ص ــا نع ــش ب   دم

  شـد مــرده بیــدار  ز خـواب مــرگ مــی 
ــدي   ـ ــاد از دم پرـی ـ ــرگ ـب ـ ــو ـب ــ   چ

ـــاطر و اب  ــان خ ـ پریشـ ــ ــد ت   ر بماندنـ
ـــهدرون رفتنــــ ـــن بهاـن   د آخــــر زـی

  کمــاهی گوشــش کوفتنــدي خــود بــه
یش    چو از افسانه مـی    شـد خـواب او ـب

ــل بـــر ســـینه دواندنـــد    هـــزاران پیـ
  شـد کـان   هکه چون دریا نمک را دید

                                                   
.اعالم رستاخیز. دمیدن اسرافیل در صور قیامت: نفخ صور  .1
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ــه ـــده   ـب ــرده دی ـــداري نکـ   اش رو      بی
ــر راون   ــ ــران دلگی ــواب گــ ــ   ازان خ
ــوم    ــت معل ــر نیس ــدبیر دیگ ــزین ت   ج
ــر   ــور منظـ ــدین حـ ــد بـــرد چنـ   بباـی

  خــوبی بــر همــه بــا مــاه خویشــان  بــه
ــد ازان نک   هــت ز خــواب خــوش بــر آی

ــود   بــه ــی کــو نــازنین ب ــدر زن   شــهر ان
  بســان غنچـــه عطــر انـــدود گشـــته  
ــاه   ــر ســو پیکــر م   ز بــس در جلــوه ه
ــاري   ــ ــان حصـ ــ ــد کبکـ ــ   خرامیدنـ

ـــه ــانِ  ـب ــوي گلرخــ ــراي بــ   عطرپیــ
ــدار    ـ ــد پدـی ــر آمــ ــ ــر دور قم   مگــ
و از خـواب برخاسـت      چو آن دیوانه دـی
ــود   ــد موجـ ــر او کردـن ــبوحی بهـ   صـ
ــوانی  ــ رغ ــراب ا ــ ــزاران خــــم ش   هــ

ــراي ــ ــا  ـب ــ ـــــرده مهیـ ـــــل او ک   نق
ــادة خـــون     ــورده ب ـیش خ ـا ـب   ز درـی

  گشت بد مست          هم ازخون و هم از می
 

ــه   ــو ب ز پهل ــود ا ــده خ ــه غلطی ــو ن   پهل
ــه ــر راون  ـب ــن تقرـی ــرد اـی   دیـــوان کـ

ن آهـن بـه    ش شـود مـوم    که اـی   آن آـت
ــر   ــک و عنب ــدر مش   معطــر کســوت ان

ه  د بـوي ایشــان  مغـزش چـون    ـب   در آـی
ــاید ــ ــــمان برگش ــــاره چش ـــی نظ   ـپ
ــود    ــزین ب ــل گ ــتور در محف ــر مس   اگ
ـته  ـــ ــود گش ــوت موعــ ـ   روان در خـل

ــه ــذرگاه     ب ــگ آمــد گ ــور تن   مــوج ن
ــه ــاري    ب ــاي به ــو گله ــو چ ــگ و ب   رن

  از آن خواب گـران برخاسـت از جـاي   
  کــزان خــواب گــران شــد فتنــه بیــدار 
ــت  ز قامـــت آراسـ ــمان ا   ســـتون آسـ
ــود   ــین معهـ ــر آیـ ــاده بـ ــام و بـ   طعـ

ـب    وي خـود فــزون تـر ز آنچـه دانــی   س
ــاال    ــوه ـب ــوده کـ ــوده تـ ــامی تـ   طعـ

ـرو نُ  ــوه افـــزون   ـب   قــل و کبــاب از ک
ــت  بــه ــت راون رفــت بنشس   پــیش تخ
 

  او پند دادن کنب کرن راون را و اعراض شدن راون از
وان       زمین بوسـید و گقـت اي شـاه دـی
ــدارکردي    ــرا بیـ ــوابم چـ ــه از خـ   کـ

  دشـــمن مگـــر کـــاري درافتـــاده بـــه
ــا ر ــا؛ رام لنکــ ــ ــرد بگفت ــ   ا قتــــل ک

  ز دیوان جز دو کـس پیـدا اثـر نیسـت    
ــ  ــغ آن گُــ ــ ــرب تی ــ   رد بالجــــوز ض

ــران  ــده اســت امــروز حی   دل مــن مان
ــردي ــ ــادتم آزار کــ ــ ــ ــــــالف ع   خ

  خوش خواب بر منکه شوراندي چنان 
ــرد    ــل ک ــوان را خل ــهر دی ــر ش   سراس

ــی  ــرا اي ب ــت   ت ــر نیس ــر اصــالً خب   خب
ــو   ــردي جــز مــن و ت ــده ف ــده زن   نمان
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ا تــو چـه کـین اســت       ؟بگفتـا؛ رام را ـب
  بگفتا؛ بهر یک زن گر چـه حـور اسـت   

ــه ــان    ب ــد دادن از ج ــد بای ــالن پن   طف
ــته  ــاده گش ــد رأي     زی ــت و ب   اي بدمس

ــه   ــت ب ــر عقل ــار   مگ ــر ب ــد دگ ــا آی   ج
اد         مخور بسـیار مـی ایـن نکتـه کـن ـی

  در گلسـتان گشـت گسـتاخ   چو بـاد انـ  
ر نـور        چراغ ار چـه ز روغـن هسـت ـپ

ــه ــی   ب ــون م ــی چ ــش رهزن ــد دان   نباش
  مـزاج اسـت   آشـوبِ  ،کسی را کز مـی 

  بــاده چنــدان دلــت شــد غــرق عشــقِ
ــت هملکـــت را خرابیهـــا بـــه   ازآن یاـف

  ز نخـــوت ســـر فـــرو یکـــدم نیـــاري 
ــد گفــت گفــتم  بــه ــو حرفــی کــه بای   ت

ــه   نـــزد رام بفرســـت کـــه ســـیتا را ـب
ــه  ــدي کـ ز پنـ ــر ا ــابی دادم رو گـ   بتـ

ــوابش داد راون کــاي تُ ــج ــرفنُ   گ ظ
رو خـوابِ     گــران کـن اي جــوانمرگ  ـب

ــویش   ــق ســازم ده ســر خ ــداي عش   ف
  دلـش غیـرت گرفــت از طعـن ده ســر   
ز بهــر تــدبیر    کـه گفــتم حــرف صــلح ا

ــت   ــیتا در کمــین اس ــق س ــا عش   بگفت
ــیِ ــدن  خراب ــان دی ــت  ،جه ــور اس   قص

ــو حیفســت پنــد بــه ــادان ،ت ــر ن   !اي پی
  !بکن ترك می اي خود بین خـود رأي 

ــه ــار   ب ــین ک ــن چن ــی زی ــه برگرای   توب
اد   که گـل هـر چنـد      بشـگفت از دم ـب

ــل  ــزد گ ــاخ   ،بری ــکند ش ــبن بش   ز گل
  مانــد از روشــنی دور ،چــو شــد لبریــز

ــو   ــمنی چ ــرد را دش ــد  نخ   وي نباش
  العـالج اســت  ،گـر آیـد صــد فالطـون   

ــان  ــد آورد نقصـ ــت پدـی   کـــه در عقـل
ـو روي برتافــت       کــه دانــش از دل ـت
ــاري    1چـــو شـــیطان ســـجدة آدم نیـ

ــفتم   د ــفت س ــاید س ــو ش ــش چ   ر دان
ــه ــام   ب ــود پیغ ــذر جــرم خ ــت ع   بفرس

  نخــواهی دیـــد هرگــز جـــز خرابـــی  
ــن حــرف  زی ــوي هــراس آمــد ا   ز تــو ب

  جـان مـرگ   خـواهم بـه   که بهر نام می
ـپارم کــی بــه    دشــمن دلبــر خــویش س

ــرادر  ـــ ــفته ـب ــ ــ ــــــوابش داد آش   ج
ـیر نهراســـد ز نخ   ــ ــه ش ـــر جوگرنـ   ی

                                                   
مانع شد تو را  زیچه چ«: فرمود طانیش خدواند به .سیآدم سجده کردند جز ابل تمام مالئکه به  .1

من از آدم برترم، مرا از آتش و آدم را از گل «: جواب داد طانیو ش» .انسان سجده کردن به از
رج شو هبوط کن از منزلتی که داري و خا: ند در جواب ابلیس فرموداوخد. »يدیافر
ن، مالئکه که اینجا مقام و مکان خاشعان و مطیعان است نه جاي سر کشان وصف از متمردا

.)سوره اعراف 13و  12رك آیات (. بیرون رو که تو از صاغران و پست فطرتان هستی
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  ترســی ز دشــمن مـرا گفتــی کــه مــی 
ــر    ــغ و خنج ــان تی ــواهم امتح ــو خ   چ
ـیتا      ـاي سـ ــد ســر فــداي ـپ ـنم ص   کـ

ــه ــا    ب ــود در نم ــان خ ــگ خاکی   نمجن
ــاد    ــر ـب ــر را داد بـ ــوع بشـ ــوان نـ   ـت
ـــرم    ــر نگی ـــماري ـب ــان ش   ز میموـن
ــه چشـــم    نیـــارم نیـــز خرســـان را ـت

  ؟آدمـی کیسـت   ،فرشته ترسـد از مـن  
ــه    ــیران غزالـ ــۀ شـ ــم پنجـ ــد هـ   نشـ
ه مقصــود مـن از فخریــه الف اســت     ـن
ــرادر   ــاه از ـب ــت آنگـ ــازت خواسـ   اجـ

 

ــن   ــ ــدر دل م ـ ــیم راه اـن ـ ــد ـب ـ   نباـی
ــانه  ــکافم شـ ـــد       شـ ـــکندر  وش س   س

ـیتا     چه یکتا سـر    چـه ده سـر جـاي س
  اسـت بــر هفـت آســمانم   دو رخ طـرح 

ــکـــه مع ــی زاد ـل   وم اســـت زور آدمـ
ــرم  ــر نگی   بجــز خــوردن حســاب از س
  شـمارم جـنس ایشـان را کـم از پشـم     
  ؟کـه مـور انـدر دهـان اژدهـا چیسـت      

ــه ــه   ـب ــتیزد نواـل ــد بسـ ــدان چنـ   ؟دنـ
ــار ــت   مغب ــاف اس ــان روز مص ــر ده   ب

ــنفر   ــد غض ــدان ش ــوي می ــه س   ز بیش
 

ر میمونان را هزا جنگ کردن کنب کرن با هنومان و خوردن چندین
  جنگ کردن میمونان با کنب کرن  و

  چــو عــزم رزم گشــته در دلــش جــزم
ــوش خــون ــه  ،ز ج ــک قراب ــش رش   دل

ــه   ــه ب ــود اراب ــاري ب ــب  حص ر اس ــزا   ه
ــلِ  ــو پی ــد   چ ــین بن ـته آهن ــر شکسـ   ب

ــه   جنـــگ آن نهنـــگ تشـــنۀ خـــون ـب
ــگ    ــوي چن ــان ق ــاه میمون ــرو زد ش   ب
ـــن  ــو آســــمان ـت ــ ـــرو باریــــد دی   ـب
ــاد   ــوه بنیـ ــا آن کـ ــود اژدهـ ــر ـب   مگـ

ـه  ــون تیـــر  نا ـب ــدانهاي چ   خنهــا و دـن
  ز آهن خوردنش دندان چـو شـد کنـد   

ــه    فرســنگ ز دســتش ســنگها رفتــی ب
ــه ـتی     ب ــیش دسـ ــرده پ ــو ک ــر دی   آخ

  رزم آمـد چـو مسـتان شـاد در بـزم      به
ــه    ـ ــر اراـب ــاده بــ ــ ــا نه ــ ــلح پ   مســ

  باسـ  سـوار صـد محنـت    کشیدندي به
ــد   ـــ ــپاه رام افکن ــ ــت در سـ ـــ   قیام

ــس   ــبــرون نامــد ک   ردان میمــوناز گُ
ـه    قصـــد اژدهـــا آمـــد هـــوا جنـــگ ـب

ــن   ــ ــان آه ـ ــرو طوـف ـ ــیر ـب   ز شمشــ
ــوالد      ـدانش همــی خاییــد پ   کــه دـن
ــیر     ـیچ تقص ــاه میمــون هـ ــرده ش   نک

ـنگ شـد تنـد     شیري دل به به   جنـگ س
ـنگ  ،خجل از سنگسازش   خرسـنگ  س

ـتی    ــ ــوي پس ـــده سـ ــاال در فکن   ز ـب
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ین شـه بـه    به   سـر افتـاده مجـروح    ژوـپ
  ز شـادي دیــو ســر بــر چــرخ افراشــت 
ر شـاه میمـون      چو دشمن چیره شد ـب

ـنگی      به ر کـف تختـه س ت ـب   کین بگرـف
  دوان از زخـم ســنگ و ضــربت مشــت 

ــ  ــاده هـ ــاي  فتـ ــرخ پیمـ ــد چـ   ر لونـ
ـــه  ــون در طویـل ــ ــد ز میم ــ ـــال نای   ـب
ـبناك    ــ ــت غض ــت عفریـ ــاده گشـ   پیـ

زه بیــرون  بــه   یــک ســاعت کــم از انــدا
ه    خـاك افکنـد سـرها از همـه ســوي     ـب

و چیـره       ر قلـب دشـمن دـی   چو شـد ـب
  خـود سـاختم مـن    ،که کـار دشـمنان  

ق زخــم خـون شــد شـاه میمــون      غرـی
ــب تــا کــی ظفــر شــد جنــگ بــی   تقری

ــرم    ــگ گی ــرك جن ــه ت ــاید ک ــرا ش   م
ـــا    زینج ــمش ا ــته جسـ ــرم برداشـ   ـب

دین    رم جسـمش ـب   سـان  چو بردارم ـب
  خود خواهنـد بگریخـت   یالنش خود به

ــی  ـپه ب ــه   سـ ــزد ب ــاه بگری ــنگ ش   فرس
ــنش را در بغـــل بگرفـــت دشـــمن    ـت

 

ــه ــی    ب ــم ب ــان جس   روح بیهوشــی بس
ــت    ــره برداش ــرد و نع ــیر ک ــکار ش   ش

  نـت را خـون  هنو ،دل آمـد بـه  جوش  به
ــه ــی   ب ــد ب ــمن آم ــگ دش ــی جن   درنگ

ک کشـت   یـک بـه   ،رابـه ا بهزار اسـ    ـی
ی   چو رخش آسمان بی   پـاي  دسـت و ـب

ــه      ــر طویل ــد ب ـال ش ــون ـب ــرا میم   چ
  خــونریزي چــو تیــغ عشــق بیبــاك  بــه

رو خـورد از سـپاه خـرس و میمـون        ـف
ــه ــه    ب ــا باخت ــیل خونه ــاي س ــويپ   گ

ــره    ــت تیـ ــدر دل عفریـ ــت اـن   گذشـ
ــه  ــمان ب ــاك سرخص ــن  خ ــداختم م   ان

ـــون    ــدانم اکن ــوار در میـ ــاده خـ   فتـ
ــد   ــار آمــ ــ ــش  ؛به ــذارم آتــ ــ   يدگ

ــــرم    ـــگ گی ــتح را در چن ـــکار ـف   ش
ه   ،ردد جـان راون گـ که    لنکـا  خـوش ـب

ــه    ــان ب ــس ز میمون ــد ک ــدان نمان   می
ـیخت     ـته بگس   پراکنده گهـر چـون رش

ی   ن ـب   سـر چــه کـار آیـد گـه جنــگ     ـت
ــیش راون   روان شـــد ســـوي لنکـــا ـپ

 
  بند کنب کرن خالص کردن خود را شاه میمون از

 دست رام از زخم تیر به و کشته شدن کنب کرن

ــه ــوار    ب ــو خونخ ــته دی ــدان بازگش   می
  جـان ایثـار مـرگ اسـت     جهان گفتا به

  ســران یکســر ز جــان نومیــد گشــتند 

ــال ــار    ـب ـــد دگرـب ــاز آم ـــه بـ   ي رفت
  ناهار مـرگ اسـت   ،که خود عود مرض

ــتند   ـــ ــدگانی برگذش ـــ ــر زن ـــ   ز فک
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ـه  ـته جهــان غـــرق    ـب ـان بالگشـ   طوـف
  گریزان صف شکن میمـون و خرسـان  
ـتبردش رام آزاد   ــ ــد آن دس ــو دیـ   چـ

ــه ــان زدي رام   ب ــی ک ــر تیــري هالل   ه
  ه تیري نخسـتین کـرد جـا راسـت    ز به

  شکســتن دســت چــون بــرگ چنــاري
ــاند   ــر افش ــال و پ   عقــاب تیــر چــون ب
  جهان گفتا چو دیگر دست هم خسـت 

ــه ــرِ  ـب ــر زخـــم تیـ ــايع دیگـ   مرفرسـ
ــا ب  ـــ ــر بادـپ ـــ ــدش آزادبز تیـ ــ ــ   ری

ــی     ــت ب ــره گش ــو تی ــرش دی ــا ز تی   پ
ــه   ـا ـب ــر دیگـــر   بدینســان ـت ــم تی   زخ

ــودقمگــر تیـــر     ضـــا در شســـت او ـب
ــر   ــوان فرشـــته ـب   شکســـتهســـر دیـ

ــه ــاد  کــوه بــی ب ــه فره   ســتون زد تیش
ــو ناپـــاك  ــاد آن دـی ــا اوفتـ ز ـپ   چـــو ا
ــمانی   ــ ــتح آس ـ ــو ـف ــد رو چــ   نمایــ
ــدوز    ــت انـ ــوزادان وحشـ ــپاه دیـ   سـ
  فلک بر مرگ دیوان خوش مثل گفـت 
ــا    ــان لنکـ ــتن ز عفریتـ ــس کشـ   ز ـب

  روي او زرد ،از آن وحشــت خبــر شــد
ــرون آمــد دگــر روز  بــه   جنــگ صــف ب

ـته گـردد      ا کش   که دشـمن را کشـد ـی
  
  
 

  اي فــرق      طوفـان قطـره   ز خونهـا تـا بــه  
ــاه رام  ـــ ــان جپن ــ ـتندي هراسـ ـــ   سـ

  ــرد در میدانگــه ا ــان زه ک ـتاد کم   سـ
ــدام    ــدي ز انـ ــوش بپراـن ــی عضـ   یکـ

  خواست          خود نشان         خصم         زدست راست
ه  ـت   ـب   گان شـد پشـت خــاري  پشـته کش

  و دســت عــدو چــون نهلــه پرانــد ســر
ه شـد کنـون بیـداد را دسـت        که کوـت

ــو  ــرده ز زان ــدا ک ــوزه ،ج ــاي          م   وش پ
  عجـــب نبـــود ظهـــور لنگـــی از بـــاد

اخوش   چو عـذرِ    در همـه جـا   ،لنـگ ـن
ــر   ــردنش س ــو دام از گ ــرود آمــد چ   ف
  که مـرگ جانسـتان در دسـت او بـود    
ـته   ـــ ــت آزر شکسـ ـــ ــل اهللا ب ــ   خلیـ

  داد بــر بــاد هــا مــی هکــه زخمــش قلــ
ر خــاك     و گفتـی آســمان غلطیـده ـب   ـت
ــاحبقرانی   ــور صـ ــو خـ ــد ذره چـ   کنـ

ـ کدر آن روز   ه و م   ه کشـته گشـتند اـن
  کـه امـروز آتــش دوشـین فـرو خفــت    
ــا ــ ــــد تنه ـــده راون مان   در آن دم زـن
ــرد    ــود ک ــر خ ــاس عم ــرگ او قی   ز م

ــه  ــر بســـته بـ   خـــون رام فیـــروز کمـ
ـته گــردد  در آن میـدان بـه     خــون آغش
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  رام دست به راون و کشته شدن راونجنگ رام با 
  تیرهاي هالهل که سهیل داده بود به

ـید ظفـر کـوش         سـحر کـز تیـغ خورش
ردوش و برکــف تیـغ و خنجــر      کفـن ـب
ــوالد  ــان پ ــوش از دو ســو طوف   زده ج
ــاکش     ــدر کش ــان ان ــب ج ــاده جی   فت
ـار و پــود تیـــغ و خنجــر صـــاف      ز ـت

ــــه ــــا ش ــــد تمن ـــا ص ــــان ـب   روحانی
ــه  ــدر پــر ب ــر ان   هــر ســوي پریــزادان پ

ــ ـــ ـــ ــوارهپی ــ ـــ   اده رام، راون را سـ
ــه ــا داد  ـب ــود رضـ ــان خـ ــل بهلبـ   ماـت

ــد   ــون در آن دی ــل چ ــد مات   رضــاي ان
ـــد ــــعی رام را همــــت فزاـی   کــــه س
  چـو ماتــل بهلبــان را دیــد فــی الحــال 
ــــــاده ـــــده رام پی ــــــوار رت شـ   س
ــبانروز    ــه ش ــک هفت ــگ ی ــوده جن   نم
ــالی   ــرده حـ ــن را زه کـ ــان بشـ   کمـ

ــه ــا رام  ـب ــی تیرهـ ــد آن هاللـ   زه مانـ
ــت تـــ    ــی تیرهـــایش داشـ   ثیرأهاللـ

ـه   ــدارش ـب ـین در روز نـــاورد  کمان   کـ
ــر   ــرون س ــه ب ــو کــردي از کمانخان   چ
ــر ســر افکــن     ز شســت افکنــده آن تی

ــه ـ ــی  ـب ــ ــر هالل ــر او ،ده تیــ   ده ســ
ــاد یهــر تیــري  بــه ــان ســر داد بــر ب   ک

ــر انــــداز  ــ ــخص راون و رام س ــ   ز ش
  چــرخ شــاه شمشــیر ضــرورت شــد بــه

 

ــردوش   شــفق خــونین کفــن افکنــده ب
ــرون آمـــد بـــه   جنـــگ رام ده ســـر ـب

ـین شـد سسـت بنیـاد     ،لرزه ز بس   زم
ــش   ــپند روي آتـ ــته سـ ـین گشـ   زمــ
ـــاف     ـــی ب ــد آهن ــته پرـن ــوا گشـ   هـ
ــا  ــ ــر تماشـ ــ ــوا بهـ ــ ــد در هـ ــ   بیامـ
ــر روي   هـــوا را کـــرده گلشـــن از سـ
ــاره   ــران زان نظـ ــد حیـ ــده، ماـن   بدـی

ــه ــت او رت خـــود را فرســـتاد  ـب   دسـ
ــد  ــر راهـــش دوانیـ   دوان رت بـــر سـ
ــد  ـ ــا راون نماـی ــ ــگ ب ــ ــواره جن ــ   س

ــه ــال    ب ــت آن ف ــتن بگرف ــتح خویش   ف
ــا  ـــاده    قضـ ــت گش ــر وي در دولـ   ـب

ــه ــروز   ـب ــته رام فیـ ـتم روز گشـ   هفــ
ــی    ــ ــر هالل ــرکش تیــ ـ ــاده ـت   گشــ
ــام     ـود انع ــهیلش ـب ــت س ــه از دس   ک
ــر    ــه و تی ــانش م ــدي ز پیک ــه لرزی   ک
ــرد     بــرآوردي ز هــر هفــت آســمان گ
ــر   ــان صرص ــمش از طوف ــدي خص   پری
ــرهاي راون  ــی سـ ــرد آهنـ   هـــدف کـ

ــه ــ ـــــده بـ ــر او پرانی ـــ ز ب ـــــدم ا   یک
ــاد    ــا در افتـ ز ـپ ــاد ا ــر ز ـب ــار سـ   منـ

ــه  ظفــر ــاز  گشــته ب   میــدان گنجفــه ب
ـر      ــد در زـی ــوي غــالم افکن   کــه دهل
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ــر    ــرهاي ده س ــه س ــن هم ــاد از ت   فت
ــود   ــاي هفــت ســر ب   نــه ده ســر اژده
ــاد   ــدر جــانش افت   چــه ســوز عشــق ان

ــی    ــر رام ب ــد ز تی ــو راون ش ــان چ   ج
ــرین کــرد     ـتبردش آف ـر دسـ ــک ـب   فل

  

ــر  ــار یکسـ ــت از کهنـــۀ کهسـ   شکسـ
ــر رام ســـیمرغیش  ــود 1کـــه تیـ   بنمـ

ــ  ــر داد از س ــه ده س ــاد ک ــر ب   وداش ب
ــه   ــاده ب ــون کــوه افت ــنش چ ــدان ت   می

  که ناید ز آدمی کـاري کـه ایـن کـرد    
  

                                                   
با دم  يا افسانه یمرغ ده؛یچیپ يبا ساختار ستیا نگاره) Senmurv: یسیانگل به( مرغیشان سن  .1

از  ياریبر بس ،یساسان رانیدر دوره ا مرغینشان س. ریش يها دن عقاب و سر و پنجهطاووس، ب
مرغ  نیحضور ا نهیشپی. بوده باشد رانیا یشاهنشاه ینشان رسم دیجاها و ظرفها نقش بسته و شا

ن باستان م به یرانیدر فرهنگ ا يریاساط  د،یآ یبر م يآن چه از اوستا و آثار پهلو. رسد یدورا
 »شیسپوبیو«نام  درمان بخش به یاست فراخ بال که بر درخت یمرغ مرغ،یکه س افتیرد توان یم
در اوستا اشاره شده . دارد انیاست، آش اهانیگ ۀهم ۀتخم ةکه در بردارند» تخمک سپیهرو« ای

در اوستا  مرغیس ۀکلم. قرار دارد» فراخکرت« ای» وروکاشاً« يایدرخت در در در نیکه ا
 یاست و جزء دوم آن با اندک» مرغ« يمعنا آن به نیمده که جزء نخستآ» مرغوسئن«صورت  به

 وجه چیه است و به خوانده شده »یس« يدر یو در فارس »نیس«صورت  به يدر پهلو یدگرگون
) یس(واژه  نیهدف از ا دیشا. شود یم »نیشاه«آن همان نام  يبلکه معنا ست؛ین 30عدد  ةندینما

هم در  یپهلوان يها پس از اسالم هم در حماسه مرغیس .است آن مرغ بوده تیصفت روحان انیب
در داستان ( یزدانیمتفاوت  ةدو چهر یفردوس ۀدر شاهنام مرغیس. ابدی یحضور م یآثار عرفان

 انینزد ثنو عتیموجودات ماوراء طب ۀهم رایز. دارد) اریدر هفت خوان اسفند( یمنیو اهر) زال
مرغ اژدهاست، فاقد  کی شتریب یمنیاهر مرغیس. متضاد هستند يدو قلو) دوگانه پرستان(

. شود یدر خوان پنجمش کشته م اریدست اسفند است و به یزدانی مرغیس یقدس ياستعدادها
 يها کتاب یفردوس ۀپس از شاهنام. شود یآغاز م» زال«شاهنامه با تولد  به یزدانی مرغیورود س

از . است آمده اتشیو خصوص مرغیس از یهست که در آنها نشان یفارس اتیدر ادب زین يگرید
 ریرسالۀ الط ۀترجم نا،یابن س ریرسالۀ الط: بر شمرد توان یرا م ریز يها ها و رساله آنها کتاب ۀجمل

ابوالرجاء  نیقیالفر ضۀرو ،یغزال داحم ریرسالۀ الط ،يسهرورد الدین توسط شهاب نایابن س
از قرن  یمیقد یمتن( دی، بحر الفوا)یفارسزبان  دانش نامه به نینخست( ییعال ۀنزهت نام ،یچاچ

شام نوشته  نیدوم قرن ششم در سرزم ۀمیششم که در قرن چهار و پنج شکل گرفته و در ن
.ارعطّ ریمنطق الطتر  و از همه مهم) است شده
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  آوردن دمودري زن راون سیتا را
ــا    چــو راون کشــته گشــت و فــتح لنک

ـــه ــــیرت آورد ـب   نــــزد رام نیکــــو س
ــدمت رام  ــ ــر در خ   دوان آمــــد بســ

ـه  ــرده رو ـب ــویش رام و فرمــود   نک   س
ــتم ســراپا     ــرم ازو گش ــرق ش ــه غ   ک

و چـون مـی      سـی از مـن  تر منم آدم ـت
ن ز رام اسـت    ز راونسـت و اـی   که آن ا
ــویش   ــۀ خ ــین در خان ــرده نش   پــس پ
ــرد   ــو خــود ک ــد نکوکــاري چ ــرا بای   م

ه  ـتن یافــت    ـب   جـان دادن سـزاي خویش
ــد      ــاك مالی ــر خ ــر ب ــیم س ــی تعظ   پ

  شــرم و عفــو و لطفــش آفــرین داد  بــه
ه  ت دیگـر خـاك درگـاه      ـب   مژگـان روـف

ــدان    ــر راون ز میـ ــردارد سـ ــه بـ   کـ
ــار   ــاي انتظ ــه ج ــا چ ــدو گفت ــت ب   اس

ـداز      ــش اـن ــرو در آت ــود ب ــا خ ــرو ب   ب
ــو   ــون زن دی ــان چ ــت از رام فرم   گرف

س هیـزم افروخـت     به   جاي سـوختن ـب
ــه ــو آتـــش برفکندنـــد  ـب ــابوتش چـ   ـت

د      سمندر چون لـبش از حـرف در ماـن
ــر کـــه یابـــد بـــوي دودي  ــاغ هـ   دمـ
ــرده  ــت ب ــارش نصــیب از دس   گــل و ب

  هند این نقل مشـهور اسـت هـر جـا     به
ــوز     کــه راون ز آتــش عشــق جگــر س

ــرو مــــیو  ــ ـــد آواز زان آتــــش ب   آـی

ــت دســـت حـــور ســـیتا ز ــش بگرـف   ن
ــاگیرت آورد    ــمان ب ــگ از آس ــو گن   چ
ـــام     ــاداش اـی ـــر پـ ـته ب ــ ــا گش   مهیـ
ــود    ــه نگش ــر زن بیگان ــمم ب ــه چش   ک
ــا  ــ ــ ـــــد ز لنک ــرا آمـ ــ ــ   زن راون چ
ـد اندیشـــید گــر خـــود دیـــو راون     ـب
ــا تــو چــه جــاي انتقــام اســت    ؟مــرا ب

ــی   ــان دادم چــه م ــراپیش   ام ـی ف   آـی
  ز بــد ذاتــی گــر آن بــد کــار بــد کــرد 
  گــر او بــد کــرد و رو از راســتی تافــت
ــد  ـ ــف رام را دـی ــو لطــ ــ   زن راون چ

ــر ــزاد  جبــین را ب ــود آن پری   زمــین س
  دلخـواه  حسـب چو شد کارش همه بر 

  جان منت ز لطفش خواسـت فرمـان   به
ی   که مارا با   جـان چـه کاراسـت    تـن ـب

ــش کـــن انبـــاز  رشـــرا   فتنـــه بـــا آـت
ــو  ــوزانند در آتـــش تـــن دیـ   کـــه سـ
  درو زد آتش و جسمش در آن سوخت

ــا بـــهآســـپند    آتـــش در فکندنـــد سـ
ـــد  ــه برخواـن ـ ــۀ پرواـن ــ   وصــــیت نام

ــه  ـــتد   ـب ـــا فرس ـــو درودي  روح م   گ
ــالخورده     ــار سـ ـــش چنـ ــت آت   گرفـ

ــی ــه م ــا   ک ــر و برن ــر یــک پی ــد ه   دانن
ــه   ــا ب ــش ت ــروز همــی ســوزد در آت   ام

ــانِ  ــه اي دلســـوز عفریتـ ــاز کـ   دمسـ
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ـنها بپو   ــد و جوشــ ــر بندیـ ـیکمـ   دشــ
ــن    ــر ـف ــد رام پـ ــت یابـ ــادا دسـ   مبـ

  جوش آید ز رشک این مـرده خـونم   به
ــش کـــه هســـتم   ــدرین آت ــه اـن   وگرن
  اگر چه کشـته گشـت و سـوخته هـم    
ــت    یقــین دان روح او را عشــق ساقیس
  چنین کان سوخته غیـرت نهـاد اسـت   
  محبــت چــون زنــد ز اعجــاز خــود دم

ــی   ــون ب ــه چ ــه  غ ن ــن زمان ـان ای   یرـت
ر خـوان مگـس وار    به   هم جمع آمده ـب

نـــت فلـــک تـــازچنـــین گوینـــد هنو  
ــر    ــال دیگ ــا س ــی ت ــوزد هم ــزان س   ک

ــق  ــرار عش ــر ش ــرد  اگ ــر ک   در دل اث
ــزم    ــال هیـ ــک سـ ــر یـ ــدازد اگـ   نینـ

ــی   هـــا کنـــد بـــاز شـــود زنـــده خراـب
ــواب    ــه در خ ــد فتن ــزم نمان ــدان هی   ب

 

ــه ـید    ب ــیرافکن بکوشـ ــم ش ــین خص   ک
ــن    ــۀ مـ ــرد از خانـ ــیتا را بـ ــه سـ   کـ
ـــم ـــش غیــــرت دروـن   بســــوزد ز آـت

ــه   ــوان و گــل ب   دســتم بــود چــون ارغ
ــم    ــوي ک ــقش ج ــرت عش ـته غی   نگشـ

ـتر   ــه در خاکسـ ــت ک ــق باقیس   او عش
رو رحمـت، اگـر چـه دیـو زاد اســت        ـب
ــو و آدم ــ ــــته گــــردد از وي دی   فرش

ــه ــه     ب ــرده بهان ــق را ک ــا عش   هــر ج
ی شـرم دلـدار        نه غیـرت در خـود و ـن
ــداز   ــزم ان ــال در وي هی ــر س ــود ه   ش
ــــیند آذر  ــ ــرو ننش ـــ ــا ـف ــ   ز بارانهــ

ــان نگــردد آتشــش ســرد  بــه   صــد طوف
ــم      ــر پیــدا شــود آن فتنــۀ گ ــه س   ن

ــه    ــد ب ـتم باش ــک را در سـ ــازو فل   ي ن
ــش و آب ــ ـــــر ره آتـ   نســـــوزاند دگ

 
  پادشاهی دادن رام ببیکن را و رفتن در شهر لنکا

ــا   ــ ــتح لنک ـ ــد روز ـف   چنــــین گوینــ
ــد    ــرده بایـ ــا کـ ــا را تماشـ ــه لنکـ   کـ
ــت  ــهر لنکاسـ ــا بســـی در شـ   تفرجهـ

ــه ــت   ب ــار اس ــن حص ــرد او زری   گرداگ
ــار    ــر ـب ــخن رام گهـ ــواب آن سـ   جـ

  یر سـیر اسـت  که چشم همتم زین سـ 
ه اکنـون زا     ن رام اسـت چو بخشیدم ـن

  چــه خـوش بــود آن زمانــه  !اهللای تعـال 
 

ــا رام صــــف آرا  ــ ــیکن گفــــت ب ــ   بب
ــتن ت  ــن رفـ ــی أدرـی ــل مـ ــاید مـ   نشـ

ــ ــی  ک ــی از دین ــهر زر یک ــت         ه ش   هاس
ــت   ــار اسـ ــوهر نگـ ــوار او گـ   در و دـی

ـتار تب ـــ ــا پرس ــ ــرده داده ب ــ   ســــم ک
  ام ایــن قلعــه دیــر اســت       تــرا بخشــیده

ــت   ــم حــرام اس ــرو دان   نظــر کــردن ب
ـــهدر آن مــــردان    جــــوانمرد و یگاـن
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ز زر    ــهر ا ــنگ آن ش ــل فرس ــچه   ابن
ــه ــید ز ـب ــردآدم بخشـ   ن دیگـــري کـ

  کنون کس را اگـر بخشـند یـک خـس    
ـیکن یافــت رخصــت رفــت در شــهر    بب

ـه  ــه  ـب   ســـر بنهــاد افســـر  تخـــت زر ب
ــه   ــا ب ــرق ت ــوان   زمش ــره دی ــرب ن   مغ

ــم دارد  ــاه ایـــن اسـ ــان از دیرگـ   جهـ
  فلک را غم ز مرگ هـیچ کـس نیسـت   

ـتن   نکدامی   زیسـت  کس بـراي خویش
  غـــم و شـــادي و مـــرگ و زنـــدگانی

  

ــ ــاب مرصـ ــب تـ   ع از جواهرهـــاي شـ
ــاورد  ــامش نیـ ــان ـن   دگـــر ره بـــر زـب
ــس    ــار واپ ــر ب ــان ه ــن جه ـتانند ای   سـ
ــر    ــا زهـ ــر پـ ــین زهـ ــد جانشـ   بنوشـ

ــت  ــرادر شسـ ــرادر  1ـب ــاي ـب ــر جـ   بـ
ــــان  ـــده فرمــــانبرانش از دل و ج   ش

ـــدرود ــو  ،کهــــن را ـب ـ ــارد راـن   بکــ
  دلش را جـز دل آزاري هـوس نیسـت   

  بگریسـت  مشـا  ،گهکه زد خنده سـحر 
ــا هـــم تو  ــد بـ ــانیأشـــب و روزاـن   مـ

  
 مبارکبادي رام به هاي هر سه لوك         آمدن اندر با دیوته 

ــت    ــا دل بپرداخ ــتح لنک ز ف ــو رام ا   چ
ــالم    ز قتـــل راون اهـــل هـــر ســـه عـ
ــدگانیم   ــون بن ــود رام را چ ــا خ ــه م   ک
ــن احســان شـــتابیم    ـراي شــکر اـی   ـب
ــنیدند     ــژده ش ــن م ــو ای ــزادان چ   پری

ــا  ــه روحانیـــان ـب   لشـــکر خـــویش ش
  تــنش بــا صــد هــزاران چشــم روشــن 
ــاووس بهشـــتی نغـــز پیکـــر    چـــو طـ
ــته ز آب زنـــدگانی    ــو ســروي رس   چ

ــه ــردار   ـب ــک کـ ــوق روي رام نیـ   شـ
ــالم    ــه عـ ــر سـ ــان هـ ــه روحانیـ   همـ

  

  مـردي و جـوانمردي قـران سـاخت     به
ــل و گفتنــد بــا هــم     شــکفته چــون گ
ــرمندگانیم  ــان او شــ ــس احســ ـ   ز ـب

ــه ـتابیم    ب ــان شـ ــت گوی ــدمت تهنی   خ
ـــــاد گو ــــیدندمبارکب ــان در رسـ ــ   ـی

ــاش ســوده افســر خــویش  خــاك بــه   پ
ــه ــر تـــن   ـب ــابی جامـــه ـب   رنـــگ آفتـ

ــاغ عنبـــر  ــده همچـــون ـب   ســـراپا دـی
ــا ــانیردلـــی ـب   2ش همـــه جـــزع یمـ

ــمان وار    ــته آس ــده گش ــن دی ــه ت   هم
ــه ــیش آدم   ب ــک پ ــون مالی ــجده چ   س

  

                                                   
.نشست  .1
است  یباشد و آن سنگ اهیو س دیکه سف یمانیسل ةمهر ، معروف بهیمنیاي است  مهره :یمانیزع ج  .2

.اند بر آن مترتب کرده یو خواص دیآ دست می وحبشه به منیکه از 



  ٢٤٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــازو   ــر دســت و ب   ش ســتودند یسراس
  هر تعظیم هـر کـس شـاد و خنـدان     به

ــه ــت   ـب ــه رام نیـــک نیـ ــامی کـ   هنگـ
ــکارا  هنو ــرم آشــ ــ ــود مح ـ ــان ـب   مــ
  صد جان گرچه عاشـق بـود مشـتاق    به

ــش را کـــارگر شــد تیـــغ غیـــرت     دل
ــد  ــه از چشـــمش برانـ ــه روي آنکـ   ـن
ــاد    ــیم افتـ ــد و بـ ــاکش در امیـ   کشـ
  ســپاه رشــک چیــره گشــت بــر شــوق 
ــب    ــد ش ــه ش ــه روز رام از غص   اگرچ
ــا را داشـــتی پـــاس  ــرون روي حیـ   ـب

  داشـت           ظاهر خویش را خرسـند مـی   به
ـاب جگــ    ــو خوـن   ر در دل نگنجیـــدچ

  کــه از چشــم چنــین کــس دور بهتــر 
ــا رام  ــ ــه گفتنــــد ب ــ ـــزادان هم   پرـی
ــم     ـین و آســمان ه ــاهد زمـ ــدا ش   خ
ــاییم  ــور مـ   گـــواه عصـــمت ایـــن حـ

ــم   ــم قس ــک ه ــا مالئ ــد  ه ــاد کردن   ی
ــوگند    ــورد س ــم خ ــان ه ــه روحانی   ش

ــی   ــتی مـ ــرف راسـ ــت آزار  ز حـ   یاـف
ــردن    ــت کـ ــرق نتوانسـ ــرت ـف   ز غیـ

ــاهديِ  ــرده شــ ــ ـــاور  نک ــق ـب ـ   خـل
ـتی از دل  ــال دوســ ــد  نهـ ــرون کنـ   ـب

ــمنی    ــا دش ـتی ب ــد دوسـ ــدل ش ــا           ب   ه
  خـود کـرده چـو مجنونـان حکایـت      به

  

ـــرد  ــع  ه،ادب ک ـــد  تواضـ   هـــا نمودـن
ــدان   ــیمش دو چنـ ــوده رام تعظـ   نمـ
ــحبت    ــرم ص ــد گ ــان ش ــدان روحانی   ب

ـه  ـرد حــور مــاه ســیما      ـب   پیشــش ـب
ــاق  ــ ــید آف ــ ـــده روي آن خورش   ندـی
  ســـراپا گشـــت غـــرق بحـــر حیـــرت 
ــاند  ــه بـــر بســـتر نشـ ــاب آنکـ ــه تـ   ـن

ــر ــت امــداد   ز ش ــرت یاف ــق غی   م خل
ــکرش ذوق    ــب لش ــت قل ــت یاف   هزیم
ــب     ـد ـل ــک و ـب ـیچ از نی ــد هـ   نجنبانی
ــاس    ــغ الم ــف تی ــوي وق ــر م   درون ه

  تشـ دا          مژگـان آب حیـرت بنـد مـی     به
  ز لــب زهــر و ز مژگــان خــون تراویــد

ــش دیـــده ــی       ز روـی ــر  ام بـ ــور بهتـ   نـ
ــن دالرام    کــه بــد کــردي چــرا دل زی

ــری    ــین م ــیتا ع ــت س ــه در پاکیس   مک
ــداییم   ــر خــ ــا بهــ ـ ــه از روي رـی ـ   ـن
ـــد  ــش آزاد کردـن ــ   ز بنــــد غــــم دل
  نشـــد زان لیـــک جـــان رام خرســـند

ــاره  ز بیغ ــو ا ــار   1چ ــر افک ــردد زه   گ
ــتان  ــد دوسـ ــطع ،ز پنـ ــمننـ   ۀ دشـ

ــه ــر    ب ــدگمان ت ــد ب ــتان ش ــق دلس   ح
زود    از مهـرش دو صـد چنـد    ،کمی اـف

ــه ـیتا ـب ــ ــی  ،س ــرده راوـن ــا رام کـ   هـ
ــه ــکایت  ـب ــود شـ ــتان خـ   دل از دلسـ

  

                                                   
.مالمت وسرزنش :بیغاره  .1



 ٢٤٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ــقی کــرد   ــرك عاش ــه ت ــهک ــدار م ب   دل
ــا مـــن    :خمـــار غیـــرت دل گفـــت ـب
ــدم  ــون گشــت یک ــدگی چ   کــه آب زن
  نشــان پـــاي ســـگ بـــر جـــا نمایـــد 

ــویی ــم        نک ــه پیش ــد شــد جمل   هــاش ب
ــکربار    ــب ش ــر ل ــیه ب ــال س ــان خ   هم

ــ   کــه گــردن بســت زنــار یهمــان زلف
ــاغ  ــ ــۀ ب ـ ــون الـل ــ   نبیــــنم آن رخ چ
ـنگ    ــروزم دو فرسـ ــاتش بیف ــر ک   1مگ

ر آب حیـرت     مـژه پـر     اشـک و جـان ـپ
ــر ــالمت گ ــت  س ــاك جانس ــد پ ــر آی   ب

 

  چـه نقـش دیـوار    ،کنون پیشم چـه او 
  منوش ایـن بـاده جـامش نیـز بشـکن     
ـنه آدم    ــرد تشــ ــه میـ ــد گرچـ   ننوشـ

ــد  آ در ـ ــته در نیاـی ــزل فرشــ ــ   ن من
ــرت دل ــ ــم  ،ز داغ غی ــینه ریشــ   ســ

ــس وار  ــت زو مگـ   کنـــون دارم کراهـ
ده خـواهم چـون سـر مـار        کنون ببرـی
ه شـد داغ       که از غیرت دلـم چـون الـل

ــار  ــنگ  رود در وي ســه ب ــر س   آن دلب
ــرت   ــران ز رام غـــرق غیـ   صـــنم حیـ

ــوزد   ــزاي جــرم آنســت    ،وگــر س   س
 

  امتحان پاکی او در آتش انداختن رام سیتا را جهت
  و سالمت بر آمدن او

  کشــید از دل بــس آهــی آتــش انــدود
ــینه ســوزي     ــاب س ــک ت ــود از ش   نب

س     ن گـه گفـت عاشـق دلســتان را   آـب
ــار    ــائم الن ــردد ق ــه گ ـیمابی ک ــه سـ   ن

  آتـــش آیـــد کســـی کـــو را گزنـــد از
  چـو جـانم سـوختی ز آتـش مینــدیش    

  

ر دود         زمـین پـر شـعله کـرده چـرخ ـپ
ـــروزي  ــش ـف ــ ــر آت ــ ــازت داد ب ــ   اج

ــش مـــی   فـــروزم امتحـــان را کـــه آـت
ـیار    ــت بسـ ــایش هس ـیم و زر به   ز سـ
ــــاید    ـــالج او نشـ ـــش عـ ــز آـت   بجــ
ــن آمـــده پـــیش   ــزاي ســـوزش م   ج

  
                                                   

در قدیم یکی از روشهاي نهایی . معناي گوگرد است سوگند یا سئوکند به: آتش افروختن  .1
گوگرد یا چنانچه متهم بعد از خوردن. است آنان بوده اتهام متهمان، خوراندن گوگرد بهاثبات
خوردن که تأکید شخص اصطالح سوگند. دادند برائتش می ماند، حکم به سوگند زنده می همان

سوگند براي رفع اتهام بر چند  است شدههایش است، در اصل از همین امر گرفته بر صحت گفته
.ها عبور از آتش بود ه یکی از آنگونه بوده است ک



  ٢٤٥ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــه ــ ـــش رو ب ــــین ســــیاوش در آـت   آی
  اطمینــان دل در شــعله کــن جــاي بــه
ه  ـین اســت صـدق پاکیـت شـا    ـب   هد هم

ــاب    گـــل عشـــقم ز شـــبنم روي برـت
ــر جــاي موعــود  بــه ــان بــران ب   دم فرم

ــت   ــون آتــش برافراخ ــعله چ ــواي ش   ل
ــه ــر را  ـب   بحـــر آتـــش افکنـــد آن گهـ

ــعله خــود را آن جگرخــون    زده بــر ش
  

ـیاوش   ـین سـ ــت کـ ــن از دل ــرون ک   1ب
ــزاي  ــود بیفــ ـــروي خــ   ز آتــــش آـب

ــه ــین اســت     ب ــش عیــار و آتش   زر آت
ــوي شـــعله بایـــد خوردنـــت آب    ز ج

ــودنمو ــ ـــش نمــــرود موج ـــد آـت   دـن
ــداخت   ــش ان ــویش را در آت ــل خ   خلی

ــه  ــرده ب ــان ک ــکر را  نه ــرگ آن گلش   ب
  3شد هـم آغـوش طبـر خـون     2طبرزد

  

  آتش در شـده دانـی کـه چـون شـد      به
ــانش     ــد امتح ــه گیرن ــاقوتی ک ــو ی   چ

ــه ــانی   ـب ــرده جانفشـ ــق کـ   اذن عشـ
ــام    ــرو گلفـ ــر آن سـ ــش پیکـ   در آـت

ـنم را     به   دوزخ گشـت جـا چـون آن ص
وه کـرد      آن تـازه شمشـاد  در آتش جـل

ــان    تقـــدم یافـــت آتـــش راحـــت جـ
ــی    ــت پیش ــش جس ــر آت ــر آب خض   ب

  

  درون بیرون شـد و بیـرون درون شـد   
ــانش  ــ ــوزان زی ـــش ســ ــرده آـت ــ   نک

ــه ـ ــدگانی  ـب ـ ــل آب زـن ــ ــش غس ــ   آت
ــویی در دل رام  ــ ــود گ ـ ــالش ـب   خیــ
ـــزار ارم را    ــعله گل ــد شـ ــن شـ   چمـ
ــاد    ز حســـنش آتشـــی در آتـــش افتـ
  که در جسم لطیفش در شد آن جـان 

ــت  بــه   کــرد خویشــی کــوثر شــعله ثاب
  

                                                   
وي . با دختر زیبارویی از نژاد فریدون بودثمرة ازدواج کیکاوس پادشاه کیانی ایران  :یاوشس  .1

رستم سیاوش . رستم سپرده شد براي اینکه فتون جنگاوري را بیاموزد از همان ابتداي کودکی به
نزد پدر،  در بازگشت به وي آموخت زابلستان برد و آیین شکار و سواري و کشورداري را به را به

پنهانی سیاوش را  شیفتۀ سیاوش شد ومادر وي مرده بود و سودابه همسر جدید کاووس، 
حیله متوسل شد و با اجراي  سودابه به. شبستان خویش فرا خواند ولی سیاوش نپذیرفت به

یکاوس بر سیاوش بدگمان شد و بعد از مشورت . اي سعی در رسوا کردن سیاوش کرد نقشه
) سیاوش یا سودابه(دو تن معنی که باید یکی از آن  این دید به» ورگرم« بزرگان چارة کار را در با

 …گناه شناخته شود بی از میان آتش بگذرند تا گناهکار از

.نبات، شکر، کنایه از سخن گفتن محبوب است :طبرزد  .2
.استعاره است براي لب و دهان معشوق. چوب قرمز بید، چوبی است قرمز رنگ :طبرخون  .3



 ٢٤٦/  سخۀ منظوم رامایانان

ــل  ــدر ســاغر م   1چــو عکــس ســاقی ان
ــان  ــاب روي آن خورشـــید رخشـ   ز ـت

ــه ــرورد   ب ــه پ   ســایه ســرو ســیمین الل
ــه ــد    ب ــاي ناهی ــد ج ـین ش ــرج آتشـ   2ب
ش همچـو گـرداب    به   گردش گشت آـت

ـید    ــار پوشــ ــور نـ ــگ و روي ـن   ز رنـ
ــه ــان    ب ــوهر افش ــراغ گ ــب چ ــل ش   لع

ــی کـــرد حســـن آن پـــري وش    تجلّـ
ش پرســتَش        شـده شـعله چـو میـغ آـت

ــه ـ ــ ـب ـنایی شــ ـــ ــنج روش ــ   عله داد گ
ــاه   ــویش و آن گ ــور خ ــد ن ــت مان   امان

  گیتی ساخت روشن عصمت خـویش             به
ــود عشـــق ســـتمگر  ــو مشـــاطه ـب   چ

ه      به ود آن مـه یگاـن   عصمت بـس کـه ـب
  چه حیرت گرچه آتـش سـوز پاکسـت   
ــت    از آن آتــش چــراغ عصــمت افروخ

ــل    ــد گ ــان دم ــون سیاووش ــو از خ   چ
ــل بدخشـــان    ـش معـــدن لع ــد آـت   ش
ــرد    ــذر ک ـتان گ ــدر عقیقسـ ــهیل ان   س
و گــویی عشـق کــرده جـگ اســمید      ـت
  شفق را هاله بر خـود سـاخت مهتـاب   
ـید    ـــار پوشــ ــوت گلن ــعله کسـ   ز شـ

ــک ز  ــش نمــوده درج مرجــان    فل   آت
ــش     ــی زد آـت ـر موس ــن ـب ــور حس   تن
ــتش     ــمندر چــون دل پروانــه مس   س
ــدایی    ــور خـ ــازن نـ ــش خـ ــد آتـ   شـ
ور خــویش در مــاه   ش همچــو ـن   در آـت

ــویشســآتــش ش بــه   ت داغ تهمــت خ
ــور  3ز خــون غــازه   دهــد وز شــعله زی

ــه  ـــ ــان داده زبان ـــ ـــــهادت را زم   ش
  خلیــل عشــق را از وي چــه باکســت؟ 
ــوخت   ــدان س ــه درون حاس ــو پروان   چ

                                                   
.شراب: مل  .1
 نیپرنورتر دیبعد از ماه و خورش.بعد از عطارد است یمسمنظومه ش ارهیس نیدوم )زهره( :دیناه  .2

 نیونوس که معادل الت .کند خود جلب می نظر مردم را به یهر از چند گاه است و یجسم آسمان
 شتاریرا ا آن هایوبابل تیرا آفرود آن هایونانی.وعشق است ییبایالهه ز يمعنا زهره است به

آنرادر روز  ایاقوام ما هم شناخته شده بوده وظاهراً الدیسال قبل از م 1600 ارهیس نیا.دندینام می
.اند کرده هم رصد می

و نحوه آن اشاره دارد شاهنامه فردوسی  زنان آرایش أخذ ادبی که بهترین م سرخاب، عمده: غازه  .3
پوشیده بودن روي آنها  ی بهآراستگی موي سر زنان، زیبایی چهره و حتّ است که طی آن به

 :همچنین در سایر متون بر استفاده زنان از هفت قلم آرایش یا هفت وند شامل. پرداخته است
.سرمه، حنا، غازه، سرخاب، سفیداب، وسمه و زرك اشاره شده است



  ٢٤٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ـر     ــمن ـب ــالمت آن س ــد س ــرون آم   ب
ـــدگانی  ـــر آمــــد ز آتــــش آب زـن   ـب

ــمت   ــر عص ــان ب ــرد  جه ــرین ک   او آف
  چــو مــاه چــارده را یافــت فــی الحــال 
ــت  ــانی بـــرون تاـف ــاط دل پریشـ   نشـ
ــم   ــراج او هـ ــدت اخـ ــر مـ ــد آخـ   شـ

  

ـه  ــرخ روتـــر   ـب ــه آتـــش س   رنـــگ الل
ــري در پــاك جــانی     ز پ ـرد ا ــزو ـب   ک
ــرد  ــداي عقــل و دیــن ک   دل عاشــق ف
ــال  ــارده سـ ــج چـ ــرامش کـــرد رـن   ـف
ـین گـم شـده یافـت         تو گـویی جـم نگ
ــم     ــاج او ه ــت و ت ــت تخ ــد وق   در آم

  
  نشستن رام بر تخت پرّان

ود و رخصت   شدن از دریا و رفتن در شهر اَ
  دلش عـزم وطـن کـرد از سـر و جـان     

ــاز ز راون  ــت گـــوهرین سـ   بـــود تخـ
ــران  ــرِ آن تخـــت پـ   نشســـته بـــر سـ
ــانش    ــدر عنـ ــري انـ ــو و پـ   دوان دـی
  بدین شوکت روان شـد تخـتش از جـا   
ــا را خبـــر شـــد   ز اقبـــالش چـــو درـی
د       سخن از عـرض حـال خـویش جنباـن
ــل قرضـــم در آزار ــل چـــون از ـپ   ز ـپ
ـبش عـرض   ز ل   چو بشنید آن جوانمرد ا
ــار   ــت گفت ــواب آن راس ـیکن در ج   ولـ

ـ    ـتن  که چـون آري کنـد ب   ر پـل شکس
ــدارش    ــاي پایـ ــر بنـ ــا محشـ ــه تـ   کـ
ــانش     ــان نش ــا زآن س ــده ت ــد دی   نبین
  نــه چــون گوینــدگان رد ســؤال اســت

ــه  ـ ــرادر را ـب ـ ــان  ـب ــ ــر داد فرم ــ   آخ

ــل   ــت دارد اه ــن را دوس ــان وط   1ایم
ــه   ــی آمــد ب ــون هم ــه از افس ــرواز ک   پ

ــلیمان     ــیسِ س ــو بلق ــر چ ــري در ب   پ
ــرانش  ـ ــان بـ ــین فرمــ   دد و دام زمــ
ــا   ــر از روي دری ــو اب   گذشــت آنگــه چ

  ســر شــد پــایش، نــی بــه دوان آمـد بــه 
ــان ماهیــان خوانـــد    ــر زـب ــکایت ب   ش
  ســبک کــن گــردن عجــزم ازیــن بــار 
  اداي قــرض او شــد بــر ســرش فــرض 

ــه ــاراي کـــرده          نکـــو اندیشـ ــر بـ   دگـ
ـتن    ــوار بسـ ــان دش ــد آن چن ــه باش   ک

ــه ـــارش    ـب ـــد از وي یادگ ــالم مان   عـ
ــتانش  ــاور داســ ــ ــوش ب ــ ـــدارد گ   ـن
ــال اســت  ــدر مــذهب همــت وب   کــه ان
ــران  ــانش ســاخت وی ز می   کــه نیمــی ا

                                                   
.»حب الوطن من اإلیمان«: )ص(حدیث پیامبر اکرم اشاره به  .1



 ٢٤٨/  سخۀ منظوم رامایانان

ــار   ــر ب ــا شــد دگ   وداع از شــخص دری
  دو ساعت در هوا تخـتش روان گشـت  
  چو ماند از تختگـاهش یکـدو فرسـنگ   

ه    شـهر انــدر خبـر شـد مــرد و زن را    ـب
  

ــار   ــر بـ ــر گهـ ــوا اـب ــر هـ   علـــم زد بـ
ــا و زکـــوه و دشـــت بگذشـــت   ز درـی
ــگ   ــش آهنـ ــت دانـ ــرود آورد تخـ   ـف
  که خور بیـت الشـرف کـرده وطـن را    

  
  شادي کردن رام ر شهر و دیدن برادران وآمدن رام د

  و جلوس او بر تخت پدر خود
  جهــان بشــکفت از شــادي چــو گلــبن

ــر داد صـــالح مـــوي ژولیـــده بـــه   سـ
ــن     ز ت ــاخت ا ــرون س ــاس فقــر بی   لب

  شــادي شــد بــدل غمهــاي دیــرین  بــه
ز راه بــــازار ــــن رســــید ا ــــار افک   به
ــد    ــو در آمــ ـ ــار ـن ــارت را بهــ   عمــ

ــه ــر آیینـــه عکـــس رام و ســـیتا  ـب   هـ
ــ  ـــ ــارت ک ـــ ــادران رازی ـــ   رد اول م

ـر حیـــا دیـــد   ــو مـــادر روي آن اـب   چ
ــادي شـــدش تـــر    مـــژه از گریـــۀ شـ

ــه ـیار     ب ــرد بسـ ــفقت ک ــز ش ـیتا نی   سـ
  برهمن کرد خوش سـاعت همـان روز  
ور دلکـش       ز مادر خواسـت رخصـت ـپ

ــا داد  بــه ــادر رض   صــد خوشــنودیش م
  رســم هنــدوان بــر تخــت بنشســت  بــه
ه  د      ـب   داد و عـدل ز انسـان شـد کـه باـی

ـه  ــتقبال شـــد بــرت و ســـترگ   ـب   ناس
ــاد     ــرق بنه ــر ف ــاج را ب ــه ت ــس آنگ   پ

ــد کســوت رام    ــدل کردن ــن ب   و لچم
ــه ــین         شـــهر آیینـــه ـب   هـــا بســـتند آـی

ــزار   ــارش گشــت گل ــهر از به   همــه ش
ــد    ــا برآم ــت را دیب ــنگ و خش ــه س   ک
ــا    ــ ــاخ زلیخ ــ ــرت ک ــ ــوده غی ــ   1نم

ز ادب ســــرو روان را  ــــد ا ـــم افکن   خ
ــد   ــویش را دیـ ـیم خـ ر یتــ ــدف د   صـ
ــوهر    ــاخت گـ ــده سـ ــور دیـ ــار ـن   نثـ

  ایثــار کفــش هــم در فشــان شــد بهــر
ــوس رام فیــروز    کــه خــوش باشــد جل

ــه برت ــدر بنشــیندش خــوش ک   خــت پ
  دعــا و رخصـــت از لــب توأمـــان زاد  

  دســت عــدل، پــاي فتنــه بشکســت بــه
  لطف و خلق صد چنـدان کـه شـاید    به

                                                   
ماخوذ از زلخ که ضم اول وفتح الم تصغیر زلخا که صیغه صفت مشبه باشد مونث ازلخ،  زلیخا به  .1

اسم زلیخا که شهرت دارد . زبان سریانی راعیل بود اسم اصلی او بهمعنی جاي لغزیدن پا است  به
.در تورات و قرآن، نام زلیخا نیامده است. وسیلۀ اعراب وضع شده است به



  ٢٤٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــی  ــان م ــا را چن ـند د رعای ــت خرسـ   اش
ــد ســپاهی را بــرادر خوانــده مــی    خوان

رادر        چنان خـوش داشـت جـان هـر ـب
یش   به   خویشان چون نباشد لطـف او ـب

ــر چــار   ــی شــد عنص ــم یک ــا ه   از آن ب
  چو فارغ دل نشسـت از شـغل شـاهی   
ــار     ــر ک ــپرده شــغل ه ــران را س   وزی

  

ــدارد نـــاز فرزنـــد  ــر ـن   کـــه مـــادر ـب
د  فزون از بهر هـر کـس لطـف مـی       راـن

ان تــر     ز پـدر شــد مهرـب   کـه صـد بــار ا
ــ  ــه را پنداش ــر بیگان ــویشتکــه ه   ی خ

  که جـان عـدل را شـد جسـم در کـار     
ــلم گشـــت ــر وي کجکالهـــی مسـ   ـب

ــه ـدار     ب ــت دـی ــد مس ــر آم ــد دلب   قص
  

  بیان صحبت شدن رام با سیتا
  خـوش آن هجـران کـه از داغ جــدایی   

ــه   گرمـــی شـــوق مشـــتاقان فزایـــد ـب
ــذت آب   ــد لـ ــنه ندانـ ــز تشـ   کـــه جـ
  که گر هجران نباشـد روي چـون بـدر   
ــروز    ــر دل اف ــق مه ــس عاش ــد ک   نش
ــاه   ــدن م ــد دی ــد زان ش ــان را عی   جه

ــ    تچــو اکنــون شــرح ایــام وصــال اس
ــر     ــۀ هج ــد قص ــد نزیب ــل آم ــو وص   چ
ــل   ــت وص ــون دول   نصــیب رام شــد چ

ـرین ز  ــم دـی ــوش    غ ــا شــد فرام   دله
ـینه  ــدل سـ ــد         دو بی ــم نهادن ــر ه ــا ب   ه

ــه ــگ    ب ــرش تن ــدر ب ــدگر ان ــوق یک   ش
ــوس     ــوس در ب ــار و ب ــدر کن ــار ان   کن

ــه ــل   ـب ــاز ماـی ــرو نـ ــدیگر دو سـ   یکـ
  خودیک جان و یکدل شد دو دمساز    به

ــه اســباب  ــا عــیش خــوش را جمل مهی  
ــه   ــو بـ ــته دو زانـ ــم بنشسـ ــو بهـ   زانـ

ــه  ـــازد آشــــنایی   ـب ــا گــــرم س   دلهـ
ــد   ــداران نمایـ ــه روي دلـ ــس آنگـ   ـپ

ــه ــواب    ب ــت خ ــی راح ــداري شناس   بی
ــی    ــاق بـ ــدة عشـ ــود در دـی ــدر ـب   قـ

ــی  ــه ب ــ ک ــر روز منّ ــد ه ــی بینن   ت هم
  شـود از دیـده گـه گـاه     که پنهان مـی 

  هجــر گفــتن پــر مــالل اســت حــدیث
  نورســـت در فجـــر چـــراغ شـــام بـــی

ــا راحــت وصــل    بــدل شــد محنــتش ب
ــدر آغـــوش ــک اـن   نگنجیدنـــد هـــر ـی

ــه ــر  ـب ــک دگـــر مـ   م نهادنـــدهداغ ـی
  کزان شد نرم جون مـوم آن دل تنـگ  

ــوس    تم ـیخ افسـ ــ ــد از دل ب ــا کنـ   نـ
  گــردن دســتها چــون گــل حمایــل  بــه

ــاز    ــایش ـن ــان گنجـ ــده در میـ   نمانـ
ــا  ــپند از ســـوختنها گشـــت ناـی   بسـ

ــه    ــرو بـ ـته دو ابـ ــم پیوســ ــرو بهـ   اـب



 ٢٥٠/  سخۀ منظوم رامایانان

ــب قنــد   ــه زان خنــدان ل ــودي بوس   رب
ه    داد آن گـل انــدام  سـودا بوسـه مـی    ـب
ه    قصــر انــدر ز بــس بــوس شــکر بــار ـب

ـر     ــمن ـب ــاه س ـوي آن م ــگ و ـب   ز رن
ــه   شـــوق مهـــر روي آن دل افـــروز ـب

ــر  ـ ر در ـب ــت دیــــدا ــ   جمــــال و دول
  ر گشــت ایــن ذوقمیسـ  کسـی را گــر 

ــوانِ   ـــ ــت ج ــ ــی بخـ   رام آزاد زهـــ
ــه   مـــوي آن دل افـــروز ذوق روي و ـب

ــون غنچــۀ گــل   ــد حاملــه چ   پــري ش
  ســهی ســروي ز طــوبی بــارور گشــت
ــواه   ــانی دلخــ ــر نیســ ـ ــیض اـب ـ   ز ـف

 

در شـکرخند      که شیرین است بـوس اـن
ــد وام    ــکر ده ــود را ش ــدو س ــو هن   چ
ـوار     ـام و دـی ــته ـب ــدوده گش ــات ان   نب

ــه   ــردي ب ــه پژم ــتر   ن ــاي بس ــر گله   ب
ـ  ــ ـــیکش ــــوفر روز  مفتی ـن ـــب نیل   ش
ــه ــ   ب ــد میس ــی را ش ــم کس ــی ک   رگیت

فلک گه   رد   صـد شـوق   سرش گـردد ـب
  خوش زیسـتی شـاد   ،که با جانان خود

ــه ــ ب ــب و روز ی ــالً ش ــدي اص   ادش نام
ــه   ــتن ب ــو آبس ــل   چ ــاغر م ــادي س   ش

ــت    ــر گش ــته ت ــدگانی رش ــز آب زن   ک
ــاه   ــید را م ــوهر خورش ــد گ ــدف ش   ص

 
  حسد بردن خواهر رام بر سیتا و فریب دادن او سیتا را

ــدام   ــا آن گــل ان ــد ب   شــنیدم کــز حس
ــه     ــم ب ــه دای ــار آمیخت ــو خ ـبن چ   گـل

ـــــی دل  ـــان را داد روزي نرمــ ـــ   زب
ــه  ــخن از جــا ب ــد س ــا وي جــا جنبان   ب

ــه ــت  ز پرکــاري ب ــور ســاده دل گف   ح
ــرزن    ــوي و ـب ــوام کـ ز عـ ــنیدم ا   شـ
ــخن نیســت     ـن س ــار اـی ــم را اعتب   دل

ــده ــ ـــو او را دی ـــه         ـت ــور یگاـن ــ   اي ح
ــه  ــا بـ ــاده لوحیهـ   آن زن صـــنم از سـ

ــار    ــر ک ــم پ ــر ره خص ــریبش را دگ   ف
  دل نقـل  که اصالَ نیست معقول این به

ــــمارم  ــال عقــــل را بهتــــان ش   محـ

ـود دشــمن خـــواهر رام    ــردي ـب   ز خ
  نحـرفش جـاي نـاخ    همی جسـتی بـه  

ـه  ــی دل     ـب   جــان اظهــار کــرده گرم
ــا وي   ــد ـب ــا رانـ ــهر لنکـ   حـــدیث شـ
  !که اي در حسن طاق و در وفا جفـت 
  کـه ده ســر بیسـت بــازو داشــت راون  

  ده سر در سه عالم هیچ تـن نیسـت   به
ــوده اســت   ــهبگــو کــین واقعــه ب ــا ن   ی

ــت راون   ــود اس ــین ب ــت آري چن   بگف
  مکــرر کـــرد پیشـــش حـــرف انکـــار 
ــاور کــی کنــد عقــل    بدینســان نقــل ب
ــارم  ــز در خــــاطر نیــ ــ ــدیثت نی ــ   ح
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ـتی      اگـر راسـت  تو اندر قول خـود هس
ــه  ــبیه او ب ــویس و بنمــاي   ش ــن بن   م

ــت بـــی   تامـــل مـــاه در حـــال ز غفـل
ه    نقشــش بــر کشـیده آن وفــا کــیش  ـب
ـین  دسـتش داد آن کاغـذ کـه مـی     به   ب

  نــه کاغــذ در کفــش آن حــور زن داد 
ـــــدعا را ــــــدعی آن مـ ــــه م ــ   گرفت

ــه ــزد رام بـــرد آن صـــورت دیـــو  ـب   ـن
ــیده   ــورت راون کشـ ــیتا صـ ــه سـ   کـ
رهمن       پرستد روز و شـب چـون بـت ـب

ــو  ــی ت ــان م ــاك دام ــام  او را پ ــی ن   نه
  از آن صـــورت پرســـتی داغ شـــد رام

ه  به ـین مهـر جـو را    جوش آمد ـب   دل ک
ــرد دمــادم خــون دل در جــام مــی    ک

ــه  ـ ــل را ـب ــا  تامــ ــ ــد کارفرم   دل شــ
ــادم  ـــ ــهادتها دم ـــ ــش داده ش ـــ   دل
ـــد  ــــیتا نیاـی ــار از س ــان کــ ــ   کزینس
ــرد    ولـــی غیـــرت رگ جـــانش بیفشـ

ــی   ــدتی م ــا م ــاموش  چنــین ت ــود خ   ب
ه  ـب   ـب ود کــارش ص   ح تــا شــامحیــرت ـب

  خـورد هـر دم   ز غیـرت خـون دل مـی   
 

  کـم و کاسـت   برین کاغذ که دادم بـی 
  و یــا رنــگ ســخن زیــن پــس میــاراي

ــه ــال  ـب   روي کاغـــذي بنگاشـــت تمثـ
ز  ده کـرده کشـتۀ خـویش    سر که ا   زـن

  ازیــن پــس گــو مکــن انکــار چنــدین  
ــوا   ي خـــون خویشـــتن دادخـــط فتـ

ــه  ــرده ب ــرو ک ــا را  گ ــود جف ــت خ   دس
ــو  بــه ــۀ ری   گوشــش گفــت پنهــان گفت
  سـوگش خـون همـی بـارد ز دیـده      به

ــام راون  ــــ ــانش ن ــ ــ ـــــود ورد زب   ـب
ــی   !غیــرت کســی اي بیخبــر رام چــه ب

  اهـل اســالم  ،چـو خصـم بـت پرسـتان    
ــان داد او را   ـتنم جـ ــر کشــ ــه بهـ   کـ

ــی   ــام م ــگ و ن ــرم نن ــرد ولــیکن ش   ک
  را نکــرد آشــفتگی چــون خشــم خــود

  که از تهمت چو جـان پاکسـت مـریم   
ـتی را نشــاید     ــت پرسـ ــومن ب ــه م   ک
  دلش را موکشـان در مـوج خـون بـرد    

ه مـی   ش جـوش   بسی خونناـب   زد از دـل
  دهان و دیده بسـت از خـواب و آشـام   

  طاقـت از غـم   شبی صـبرش شـده بـی   
 

  در وصف شب تیره و جاسوسی گرفتن رام
  افواه مردم شهر در باب پاکی سیتا از
ـ   ــ ــره چ ــبی تیـ ـــاق شـ   و دود آه عشّ

ــون زنگیــانِ   ــبی چ ــی خــوار  ش   آدم
  

ــه ــاق   ب ــون ط ــام نیلگ ــدوده ب ــر ان   هج
ــار    ســراپا زهــر همچــون ســهمگین م
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ــون    ــک چ ــبی تاری   ســمان کــافر  اش
  شبی چـون عاصـی محشـر سـیه روي    
ــاره  ه نظــ ــت زده را ــ ــب از ظلم ــ   ش

ـه    ـیه بســـته ـب ــبی ابـــر سـ   زنجیـــر ش
ــاتم    ــت م ــگ رخ ــو رن ــزا چ ــالل اف   م
ـــار ـــده درازي شــــب ـت ـــس دـی   ز ـب

ــگ   رخ آی ــد زـن ــف صـ ــه وقـ ــۀ مـ   ینـ
  ســیه دل گشــته شــام از کینــۀ صــبح 
د    چو طفل کور دل گردون سبق خواـن
  اجابـــت شـــد دعـــاي مـــرغ عیســـی 
ــب را     ــر ش ــان کف ــد مرغ ــوي دیدن   ق
ــد در گـــل     ــا مان ـاد را پ   ز جنــبش ـب
  هـــوا در چشـــم انجـــم کـــرد میلـــی

وعی عـیش خـواب از دسـت رفتـه      به   ـن
ــایوس  ــوش مـ ــا گـ   ز جاسوســـی لبهـ

ــار     ــده غ ـور از دی ــرد ـن ــیاهی ک   تس
ــاز   ــاد آن ســرمۀ ن ــادو گش ــب از ج   ش

  جـان بـود   ز ظلم ظلمت شب خـور بـه  
ــور   ســـحر گشـــته عقـــیم از زادن خـ
ـیاهی     ـته سـ ــین گشـ ــان زیــر نگ   جه

دود      به   حـدي گشـت گیتـی ظلمـت اـن
  گشــــاده شــــب دهــــان اژدهــــایی 
ــره روزان  ــاري چــو بخــت تی   جهــان ت

 

ــر  ـ ــان افکنــــده در ـب ــ ــاس راهب ــ   لب
ــدگوي     ــال ب ــۀ اعم ــون نام ــبی چ   ش

ــه ـــ ــــ   تب ـــته درو درج سـ ــ   تارهگش
  ریـ چو زنگـی غوطـه زن در چشـمۀ ق   

ــم    ــانی غـ ز پیشـ ــر ا ـیما ـت ــ ــدو س   عـ
ــوار     ــش دی ــم نق ــواب چش ــوده خ   غن

ه  ف شـب خضـاب ابـر سـیه رنــگ      ـب   زـل
ــینۀ صـــبح     ــرون از س ــس نامــد ب   نف

ــی ــد   ولـ ــل در مانـ ــورة واللیـ   در سـ
رون نامـد بــه     1معجـز دسـت موســی   ـب

ــب را   ــتند ـل ــر بسـ ــر بـ ز تکبیـ ــه ا   کـ
  نفـــس راه دهـــان گـــم کـــرد در دل

ــ  ــیقفــس شــد زاغ ش   ب را قــرص نیل
ـته   ـبان همخــواب گشـ ــه دزد و پاسـ   ک
  چو شب گردان نظر در دیده محبـوس 

ــرا شــد کُ ــلچ ــب دزد بصــارت 2ح   ش
ــاز   ــس دگــر ب ــزو کــس را نبینــد ک   ک
ــود    ــدالن ـب ــیاه بیـ ــت سـ ــر بخـ   مگـ
  که از قطران شـب زهـدان شـدش پـر    
ــاهی    ــر ش ــر چت ــر س ــر ب ز اب ـید ا   کشـ
ــوان فــرق کــرد از آتــش و دود    کــه نت

ــنای   ــ ــالم روش ــ ــرده ز ع ــ ــرو ب ـ   یـف
ــمع   ــی ش ــه ســوزان  نــ درون   ی پروان
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  ازان شــد چــون دل عاشــق ســیه فــام
ــــیچ  ــــیچ در ه ــــیاهی و درازي ه   س
ـتی سـرمه دان را      شکسته شـب ز مس

ــه   ــدو زن ب ــو هن ــاده   چ ــاتم سرگش   م
ـــال بیــــز  ــــر ـب ــــمان اب ــاده آس   گشـ
ــاریکی انـــدوز   ســـیه رنگـــی شـــب ـت
ــان را   ــد ظلمــت جه ــیم خــرس ش   گل
ــاه      ــۀ م ــده قرص ــره مان ــه تی ــو تاب   چ

اي برجـا    ـتن ـپ ده چـون کـوه    ز رف   ماـن
ــی    ـیاره ب ــمان سـ ــر آس ــل ب ــور خج   ن

ــد    ــان خوان ــتر زن ــت س ــحف آی   ز مص
ه    شـت گــر دوکـان گشــوده  شــب انگ ـب

ــکین  ــۀ تاتـــار مشـ   فلـــک چـــون نافـ
ــام  در آن تاریـــک شـــب رامِ ــو ـن   نکـ

ــوت ره نــداد آن شــمع جــان را  بــه   خل
ــروز   ــب اف ــور آن شــمع ش ز ن ــالل ا   ه
  چـو در گـرداب غیـرت غـرق در مانــد    

ز پـا تـ       نـاخن  ا بـه که رشـکم سـوخت ا
  شنو تا ذکر مـا چـون در جهـان اسـت    
ــاي در راه   ــو روان و پ ــون ش ــم اکن   ه
ــام    ــد ن ــا کــه ب ــت ســیتا ی ــام اس   نکون
ــب   ــق و هــاتف غی ــم آواز اســت خل   ه
ــد     ــه بینن ــانی ک ــد ز انس ــی گوین   هم

  کـم و کاسـت   پیشم نقل کن پس بی به
ــان را  ــ ــــنوم راز نه ــدا بش ــ ــو پی ــ   چ

  شـهر  يروان شد لچمن از پیشش سو
  

دام  که فاسـد گشـت شـب       را خـون اـن
ـیچ     ــان ـپ ــوي بت ز م ــرو نگذاشــت ا   ف
ــدان را   ــ ــرده درون حاس ــد بــ ــ   حس
ـــاد داده     ــــر بـ ــالمی ب ــاط عــ   نشــ
ــز  ــتوان خنـــگ شـــب تیـ ــه برگسـ   ـت
  چـو افعــی پوســت افکنــده همــان روز 
ــــتن بگذاشــــت آن را  ــه از بگذاش   کـ
ــاه    ــک چـ ــدانی آن در تـ ــان زنـ   جهـ

ــدوه  و ــوه انـ ــزاران کـ ــر زد هـ   زو سـ
ــور    چـــو بـــر نیلوفرســـتان فـــوج زنبـ

ــبح   ــروس ص ــد ع ــرده از آن مان   در پ
ــوده     ــوده ت ــم ت ــر ه ــت ب ــاد انگش   نه

ــی   ــار ب ــۀ کف   دیــن زمــین چــون دخم
ــفت آن دالر  ــر آشــ ــرف غیــ ــ   ماز ح

ــان را    ــرده خانمـ ــک کـ ــم تارـی   ز غـ
  شده خود شـمع و خـود پروانـۀ سـوز    

ه  و  برادر را ـب د    تخـل یش خـود خواـن   ـپ
ه ســــترگن  ــرا ــ ـــرو در شــــهر هم   ـب
  چــه عنــوان نــام و نــنگم بــر زبانســت 

ــواهگــوش هــوش شــو جاســوس  بــه   اف
ـنام   ــ ــف دش ــا وـق ــرین ـی ــزاي آفـ   سـ

ــر را  ــد هنـ ــب ، هنرگوـی   عیـــب را عیـ
ــد      ــم فریبن ــا ه ــه ب ــه خلــق و آین   ک

  نخواهی گفـت جـز راسـت    ،قسم دادم
ـد کـــرد آن را     ــري کــه باـی ـنم فک   کـ
ــر     ــوش از به ــد گ ه بخش ــوا ز اف ــه ا   ک
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  ر رازگا رفتن لچمن در شهر بفرمودة رام و دیدن او
  ن تمام ماجرا راکه با زن در جنگ بود و باز آمدن لچمن گفت

ــگ  1ريزقضــا را گــا ــا عقــل و فرهن   ب
ــا  ــفا دل گـ ــن زصـ ــاکیزه دامـ   ري پـ
ــه  ــر گذشــتی  ســیه نامــه ب   دســتش گ

ــه آگــاه  بــه ــت و شــو زانگون   علــم شس
ــی  ــه داغ مـ ــاهی  ز جامـ ــردي کمـ   ـب

ــوت ننـــگ      ز داغ طعنــه شســته کس
ــه  ــ ــش ب ـ ــا  ز آالـی ــاد آب دریــ   هفتــ

ــاك   ــري پ ــون پ ــوده چ ــرد ب   زن آن م
ـین شبی شد گفت و گو    زن و شـوي  ب

ــرون از خانـــه نزدیـــک پـــدر شـــد    ـب
ــانِ  ــر دواي جــ ــدر بهــ ـ ــرورد ـپ ــ   پ

ــپارش کـــرد دختـــر را بـــه    دامـــاد س
ــه را کــار  کــه بــی   موجــب مفرمــا کین

ــی   ــاد ب ــی دام ــفت   ول ــر آش ــرت ب   غی
ــر کــه بنشــیند کــر و کــور    زن آن بهت
ــاي    ــد پ ــرون نه ــتان بی ــز آس ــی ک   زن
ــبانگاه    ــی ش ــرون رفت ــه ب ــو از خان   چ
ــه     ــردي بهانـ ــدر کـ ــالین پـ ــو ـب   چـ

ــادي ز خا   ــو بنه ــرون   چ ـاي بی ـه ـپ   ـن
  عـالم  خـواهی بـه   برو هـر جـا کـه مـی    

ــا مانَـــ   ــرو ـت ــامم  ـب ـــاموس نـ   دي ن
ــار  کــه آن بــی   غیــرت و نــادان دگــر ب

ـه  ـرد زن را بعـــد ششـــماه  ـب ــه ـب   خاـن

ود در جنـگ      در آن شب با زن خـود ـب
ـته کـردي روز روشـن      که شب را شس
ر نگشــتی      چنـان شســتی کـه کاغــذ ـت

ــز  ــه ب ــاه  دک ــارض م ــف از ع   ودي کل
ـیاهی    ــ ــو ایمـــان ازدل کـــافر س   چـ

ر سـنگ   سر خذالن    زده چون جامـه ـب
   ــش م ــاره رخـــت ناموس ــه ب   طـــراس

ه  ـنش از هـر تـري پـاك      ـب   عصـمت دام
ــوي  ــت آن بالج   در آن آزرده دل گش

  غــم آن شــب بــرو آنجــا بســر شــد  بــه
ــازش آورد   ـتش گرفــت و ب ــحر دسـ   س

ه    داد شـفقت چــون پسـر را پنـد مــی    ـب
ــازار   ــس میـ ــن پـ ــاره را زـی   دل بیچـ
ــت     ــرش گف ــا دخت ـتی ب ــواب راسـ   ج

  رده در گـور کـنج خانـه همچـون مـ     به
ــ  ــد دف ــاي   نببای ــر ج ــده ب ــردن زن   ک

ــا عــارض مــاه    ســیه روي چــو شــب ب
  ؟چــه دانــم خــود کجــا خفتــی شــبانه 

ــه  ــرا در خان ــت اکنــون        ت ــا نیس   ام ج
ـی دم     ــته اگــر دیگــر زـن ــوي کش   ش

ــی ــین ــم   م ب ــو رام ــوا چ ــرت و رس   غی
ــار    ــو نگونسـ ــر دیـ ــه بـ   دوان از خاـن

  وي بنشسـت بـاري حسـب دلخـواه     به
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ــی  ــرا ـب ــود  چـ ــار فرمـ ــی را کـ   غیرـت
  چو لچمن گوش کرد آن حرف غیـرت 
ــد      ــل مان ــنود و رام بــر جــا منفع   ش
ــز    ـنۀ تی ــش صــد دشـ ــر دل   شکســته ب

ــه ــتلچمــن گفــت و برخاییــد ا  ب   نگش
  کــه عاشــق گرچــه بــا جانــان ســتیزد 

د فاســق کـه معشــوق ارچـه باشــد رِ     ـن
ــا  ــ ــانش ازینجـ ـــ ـــــدر بیاب ــر ان ـــ   بب
ــیر     ــۀ ش ــن طعم ــک را ک ــزال مش   غ

 

ــ  ــودنــه آخــر در جهــان قحــط زن   ان ب
ــه ــرت   ب ــت آن را ز حی ــوش رام گف   گ

  از خود هم خجل ماند ،چه جاي لچمن
ــونریز   ــر تیــغ خ ــی ب ــه دل دادش ول   ن
ــت     ــا کش ــغ جف ز تی ــتن ا ــه نتوانس   ک
ــزد   ـا خـــونش برـی   کجــا آن زهـــره ـت

ـه    خـــون او نجنبــد دســـت عاشـــق  ـب
ــه   ــن در دد و دامــش ب ــحرا رهــا ک   ص

ه  کـه از  ر او گشــتم ـب   جــان ســیر دیــدا
 

  ا و رها کردن لچمن او را در بیاباناخراج کردن رام سیتا ر
ــه ــگ   ب ــا دل تن ــن ب ــت لچم ــیتا گف   س

  که هر کـس غسـل سـازد انـدر آبـش     
ــپردن  ــ ــد ره معبــــد س ــ ــــون بای   کن
ــدل   ــیتاي بیـ ــده سـ ــواره رت شـ   سـ
ــــد لچمــــن   دوان اســــبان رت را ران
ــان   ــنم شـــد تشــنه در عـــین بیاـب   ص
  زبس لب تشنگی گشت آن پـري روي 
ر شــد    ب خشــک ـت   ز چشـم تنگــدل ـل

ــان ط  ــ ــرآورده زب ـ ـیار ـب ــ ــه بسـ ــ   عن
ــی  ــه از ب ـی ک ــد  آبـ ــب آم ــر ل ــان ب   م ج

ــاب  بــه   لچمــن گفــت کــو رام جگــر ت
ـرا پـــرواي ســـوز ســـینه    ام نیســـت       ـت

د     چو لچمن دید کان لب تشـته درماـن
ـتافت   ــار بشـ ــون م ــود چ ــراي آب خ   ب
ــز    ــرد لبریـ ــش کـ ــوزه ز آبـ   دوان کـ

ــه  ــا مــن ب ــا ب ــگ  بب ــب گن ــر ل ــد ب   معب
ــوابش  ــد ثــ ــ   نجــــات آخــــرت بخش
ــردن     ــج ـب ــاید رنـ ـنج شـ ــراي گــ   ـب
ــل    ــواه غاـف ــد خـ ــازي ـب ــه بـ   ز روـب
ــرزن   ــوه و ـب ــت از کـ ــانگیر گشـ   بیاـب

ـه    لچمـــن کـــرد ظـــاهر راز پنهـــان ـب
ـنگی گــوي      چـو مستسـقی دمــادم تش
  چو حوض خشک خاك اندر جگر شـد 
ــار    ــنه ناچـ ــان تشـ ــد زبـ ــرون آمـ   ـب

ـــاتم را  ـین روز حی ــ ــد  یق ــب آمـ   شـ
  چشـم آب  آوردي از رنجـم بـه   که مـی 

ــ   ام نیســـت      ۀ دیرینـــهنغـــم لـــب تشـ
ــاند    ز رت زیـــر درختـــی بـــرده بنشـ

  اي یافـت        سی فرسنگ زانجـا چشـمه   به
ـــز     ـــزم را تی ـــمند ع ـــان داده س   عن
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ــوزة آب    ــن کـ ــاز آورد لچمـ ــو ـب   چـ
ه    ســرعت کــوزه را بــر شــاخ بربســت ـب

  قطـــرة آبچکیـــد از کـــوزه بـــر وي 
 

ــد در خــواب   بــه ــایه مــه را دی ــر س   زی
در جسـت   ،ش ماند او رابخوا به   خود ـب

ــواب   ــت از خ ــب برجس ــنه ل   نگــار تش
 

  شدن سیتا در بیابان و سراسیمه شدن او حیران
  و با گریه و زاري در آمدن

ـه  ــت خونبـــار بگریســـت ـب   تنهـــایی ـب
  استه خود گفت از کجا وحشت فزود به

ــه ــان   ـب ــا در بیاـب ــد تنهـ ــرت ماـن   حیـ
دود     کسی جز کوزه کم دید آن غـم اـن

  رفـت  خویش آشـفته مـی   سخنگویان به
ــون از دالرام   ــدي چ ــا رم ش ــه رام   ک

ــد   ـ ــت گوـی ــ ــانم تهین ــ ــا را زب   جفــ
ــایی   ــ ــدم در وـف ــ ـــــ ندـی   انیش راث

ــکایت ــی  ش ــه م ــا ک ــرد آن دالرام ه   ک
  کنـون رامـا اگـر گـردي تـو خورشــید     
ـــۀ آب     ـــن ز آیین ــس م ــی عکـ   نبینـ

ــه  ــب ب ــه از غای ــردي خطــابی ک   دل ک
ــا را   ـ ــان وـف ــخت دامــ ــه ســ ــ   گرفت
  زبون گیري تو نیز اي عشـق سـرکش  
ــن آه  ــیش ذـق   کشـــیدي از دلـــش ـپ
ــر   ــره گیـ ــف گـ ــه زـل ــون آویختـ   نگـ

ــی بــ   ــکایت را دم ــان ش ــم گری   ا چش
ــاد    ــ ــی ی ــ ــارم ز آدم ــ ــزادم نی ـ   پرـی

ــد   ــت گزی ــی عزل ــور آدم ــت هز ج   اس
ـید  ، تنهـایی کـنم خـو    به   همچـو خورش

ــت  ر بگریسـ ــان زا ــرو بـــرگ درختـ   ـب
ــود   ــواب پریشــانم نم ــته مگــر خ   اس

ــو شـــتابان     ـیمه شــده هــر س   سراسـ
ــود     ــود نیاس ــک خ ــو اش ــا چ   ز رفتنه

ــه  ــان را ب ــی  بیاب ــه م ــو رفت ــت گیس   رف
ــم بـــی  ــو اسـ ــر رام  ـت ــمایی مگـ   مسـ

ــــا را ــــد وـف ــــه گویـ ـــــانم مرثیـ   فغ
ــقه کـــش پیشـــانیش را    محبـــت قشـ
ــد رام    ــین دانســت ـب   مگرخــود را یق
ــانی از خورشــید نومیــد   ــو ســایه م   چ

ــالم   ــزد خیـ ــواب بپرهیـ ــو در خـ   از ـت
  خـود کـردي عتـابی    که از جرمش بـه 

ــا را    کــه حاضــر کــن ضــمانا خصــم م
  کــه بــا رام آب و بــا مــا هســتی آتــش 
دانی چــاه       کـه خـوش بگریخـت آن زـن
ــردي ز زنجیـــر      کــه دزدم را رهــا ک

ــه ــو ب ــان  ح ــان بری ــر دارد ج   ش و طی
ــزاد   ز آدمیــ ــري ا ــ ــر پ ــان بهتــ ــ   نه

  است هپري را چشم کس زان رو ندید
ــا  ــان م ــو آبِ ننه ــد  م چ ــر جاوی   خض



  ٢٥٧ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

  صــحرا خــوش بســازم بــا دد و دام  بــه
ــان    ــوع انسـ ــی در نـ ــده مردمـ   نمانـ

ـیچ کــس     ز ـدتر انســان هـ ـدم  ـب   ندـی
ــیِ  ــی بدنفسـ ــن   زهـ ــر ـف ــان پـ   انسـ

ــان     ــدر بیاـب ــري انـ ــامش ـب ــر ـن   اگـ
ــه ــه  ـب ــا رفـــتن بـ ــام اژدهـ ــام کـ   ناکـ

ــد   ز چشـــم ــو معـــزول باشـ ــاز کـ   نـ
ــه ــازم     ب ــس نن ــا ک ــر ب ــوقی دگ   معش
ــه ــزار  ـب   صـــحرا از رخ آن رشـــک گـل

ــدي     ــا وزیـ ــر جـ ــاز از هـ ـیم ـن   نســ
ــه ــار   ب ــان عط ــد دک ــت ش ــویش دش   ب
ــه ــرد  ب   هــر وادي گــذر آن ســیمتن ک

ــان    ــت پریشـ ــد از بخـ ــزادي شـ   پرـی
ــامرادي   ــف نـ ــرد وـق ــان کـ   دل و جـ
ــــیر ببــــر مــــردم آزار    ز جنــــگ ش

  آتــش خــوش ســرو کــاري فتــادش بــه
ــوز د ــهز س ــاد   ل ب ــرد فری ــا ک ــر ج   ه

  دل عاشـــق شـــده از خســـته جـــانی
ــازش     ــه س ــم فتن ــه چش ــري از فتن   ب
ــده  ــژه مهجـــور ماـن   کرشـــمه زان مـ
ــده    چــو آهــو چشــمش از ســرمه رمی

ــاب         دمـــاغ آشـــفته   اي زان زلـــف پرـت
ــرخی لبــــانش   ــــگ سـ ــته رن   شکسـ
ــم  ـــ ــران تکل ــ ــی او حیـ ـــ   ز خاموش
ــاه    ــت کوت ــمه دس ــونریزي کرش   ز خ

 

ــن پــس دگــر نــام    نگیــرم ز آدمــی زی
ــان   ــول بیاـب ــی غـ ــر ز آدمـ ــه بهتـ   کـ
ــدم     ــر ندی ــز ش ــر ج ــوع بش ــه در ن   ک

  هـر حیوانسـت دشـمن     موجب بـه  بی به
ــن را بـــی  ــد آتـــش وطـ ــان زننـ   زباـن

ــه ــردن آرام   ـب ــان کـ ــوي انسـ   از پهـل
ــی عشــوه   ــا ک ــه ت ــد        ک ــا خراش   ام دله

ــه ــود عشــقبازم  ب   حســن خویشــتن خ
ــ ــر تجلّـ ــر سـ ــته هـ ــار ی زار گشـ   خـ

  کرشـــمه رســـت او عشـــوه دمیـــدي
ــــالِ ــافور اشــــجار نه ــ   صــــندل و ک

ــن کــرد      ــا وط ــو بهــار آنج ــیم ن   نس
ــه ـ ــان  ـب ــ ــول بیاب ــاوندي غــ ــ   خویش

ــد کــــوثرِ  ـــه  روان شـ ـــانی ـب   وادي ث
ــه ــدار   ـب ــش نگهـ ــش آهـ ــحرا آتـ   صـ

ــدادش   ــی ن   جــز اشــک شــور کــس آب
ــش افتــــاد    ـــان آـت ـــش در بیاب   ز آه
ــاتوانی  ـ ــم دلبــــران از ـن ــ ــو چش ــ   چ
ــازش   ــیوه ـن ــه شـ ــم آزاري گرفتـ   کـ

ــدهشـــک   ر خنـــد از دهـــانش دور ماـن
ــده ــ ــاهش آب دـی ــ ـــــه خوابگـ   گرفت

ــر     بآدلـــش بیمـــارتر زان چشـــم ـپ
ــول ــانش  1دل تنبـ ــون دور از دهـ   خـ

ـــ  ــــان تبسـ ــــبش گری ــران ل   مز هجـ
ــزد آه  ــا را نــ ــ ــوه دله ـــب عشــ   فرـی
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 ٢٥٨/  سخۀ منظوم رامایانان

  غــم از چشــم دل اشــک نشــان داد بــه
ــه ـ ــان   ـب ــ ــده در بیاب ــ ــایی دری ــ   تنه

ــه ــدام   ب ــازك ان ــاد آن ن ــختی در فت   س
ــانچــو چشــم خــود شــده بیمــا    ر پری

  ز نــیش غــم دلــش چــون پــاي افگــار 
ـــه ـــراوش کــــرد داغ دل ـب   پهلــــو ـت

ــه ــاي    ب ــارش انب ــار و ب ــاد ک ــار افت   خ
ــی   ــ ز روان ــت ا ــه گشــ ـ ــراپا آبـل ــ   س

  

ــی نخ ـی    جپ ـت صـ ــر از خــون یاـف   ادی
  دامـــن عشـــقش گریبـــان 1مغـــیالن

ــه   ــایش ب ــازنین پ ــده ن ــام  کفی ــر گ   ه
ــان   ــوي خــود سراســیمه پریش ــو م   چ

ــه  ــایش ب   خــون خــار حنــا بنــد کــف پ
ــا  ــت آم ــه  گذش ــا ب ــایش ت ــو س پ   زان

  روي گل بدش جـاي  که چون شبنم به
ـــدگانی  ــایش چــــو آب زـن ــ   کــــف پ

  
  زاهد 2زاییدن سیتا پسر در خانۀ بالمیک

ــی زاهــد در آنجـــا داشــت مـــاوا      یک
  حــق مشــغول مــرد عزلــت آهنــگ  بــه

ــاکش از طاعـــت سرشـــته  ــود ـپ   وجـ
ــام    ــا ش ــبح ت ــود کــارش ص   رباضــت ب
ــت    ــوي دش ــاالن از س ــاه ن ــنم ناگ   ص

ــرده ک   ــه کـ ــش نالـ ــارانز آهـ   وهسـ
ــوه   ــاالن زاهـــد کـ ــد نـ   صـــنم را دـی
ــدیش    ســخن پرســید زان حــور غــم ان
ـــد ــد درماـن ــ ــــرح درد آن درمان   ز ش
ــدش داد   ــا در معبـ ــلّی داده، جـ   تسـ

ـــري را دل ــق رام برکنــــد ز ـپ ــ   عش
دران دشـت        چو زاهـد معتکـف بـود اـن
ــمت   ــور عصـ ــاه حـ ــد مـ ــر زاییـ   پسـ

ــت زان پســر شــاد صــنم را دل بــه   غرب

ــــا   ــرد عنق ــاف قناعــــت کـ   در آن ـق
  هـر سـنگ   چو صندل سود پیشـانی بـه  

  عبـــادت قـــوت او همچـــون فرشـــته 
ــام    ــدش ـن ــته بالمیـــک زاهـ   خجسـ

ــه  ـیمه ب ــت   سراسـ ــوه بگذش ــرف ک   ط
ران  ـــــوگوا ــان سـ ــ ــ ـــــر دارد فغ   اثـ

ـه    یـــر کـــوه بـــر دل کـــوه انـــدوهز ـب
ــویش  ــد محنــت نامــۀ خ   صــنم برخوان

د     به د برخواـن   شفقت دختـر خـود خواـن
  ذکـر و طاعـت حـق کـردش ارشـاد      به
ـند     به   ذکر و طاعـت حـق گشـت خرس

ا    بـر سـرش نـه مـاه بگذشـت      چنین ـت
ــروت  ــ ز م ــامی ا ــ ــو زاهــــد نیکن ــ   چ
ـــاد  ــاوردي ز شــــادي وطــــن ـی ــ   نی
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  ٢٥٩ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــاران    ــر به ــون اب ــه چ ــه دای ــدش م   ش
ــزار بهشـــتی ــود آن تـــازه گـل   بـــاغ ـب

ــرور  ــر پـ ـــردي دبجـ ــاري نک   نش کـ
ز بســتر خــواب   ســحر چــون خاســتی ا

ــه ــل را   ب ــرما طف ــا س ــردي ب ــود نب   خ
 

ه  ـیر بــاران     ـب   کشـت خـویش کـردي ش
ــیر    ــوي شـ ــت جـ ــار درو بایسـ   ناچـ

ـتی از هـر گـرم و سـردي       نگهبان گش
ــر لـــب آب   ــراي غســـل کـــردن ـب   ـب

ــه ــواره بـــدان عابـــد ســـپردي  ـب   گهـ
 

  دعاي عابد به پیدایش کش از کاه پشته
ــحرگاهی خـــالف عــادت آن مـــاه     س
ــرد ســـاده    ــردن م ــت آگــه ز ـب   نگش
ـــالی    ــواره خ ـــه گهـ ــودك یافت   ز کـ
ــــده ـــ ــ ــــــد خوان ــ   ز آزار دل فرزـن
ــــید   ـــدل بترســ ــر آه آن بیــ ــ   ز تیـ

ـد انگشــت حی   ـه  گزـی ــی ـب   دنـــدان ران
ــه ــاهواره  ـب ــدر گـ   جـــاي کـــودك اـن

ر خـاك    به   سجده سود گریان جبهـه ـب
ــا کریمـــا کردگـــارا     کــه جـــان بخش
ــد    ــر شـ ــایش را اثـ ــوز دل دعـ   ز سـ
ــاه    ــر جانکـ ــز پیـ ــاد عجـ ــول افتـ   قبـ
  چـو دیــده چشــم زاهــد روي مقصــود 
ــدل     ــیتاي بی ــون س ــل چ ــد غس   ز بع

ـه  ــب گهـــواره بشـــتافت ـب ــه جاـن   خاـن
  وزخود گفت آن دل افر از آن حیرت به

ـین جـرم آمـد از تـو     به   چشم آشفت ک
ــزدان  ــران ز قـــدرتهاي ـی   صـــنم حیـ

 

ــرد همــراه      ــود ب ــا خ ــز ب ــر را نی   پس
ــاده    ره نهـ ــوا ــظ گهـ ــر حفـ ــر ـب   نظـ
ــالی  ــاره حـ   گریبـــان کـــرد زاهـــد ـپ

  حیـرت غـرق بـر جـا خشـک مانـده       به
ز بنـــد مـــرگ او بلرزیـــد   چـــو بیـــد ا
ـــــدان  ــان دردمنـ ــ ــ ـــــر دارد فغ   اثـ
ــاره    ــاه پـ ــا کـ ــت یکجـ ــراهم بسـ   ـف

ــیش ا   ــرد پـ ــایش کـ ــاك نیـ ــزد پـ   یـ
ــه ــا را    ب ــن گی ــاز ای ــی س ــدرت آدم   ق

  1چون مـرغ عیسـی جـانور شـد     خسِ
ــاه      ــارة ک ــد پ ــازنین ش ــل ن ــه طف   ک

ر خـاك ره سـود     به ـین ـب   شکر حق جب
ــه     ــد ب ــاز آم ــد ب ــود و فرزن ــزل خ   من

ــت   ــر یاـف ــد دگـ ــواره فرزنـ   دران گهـ
  که چشمم گشت گـویی حـول امـروز   

ــــایی ــــد را بنم ـــک فرزن   م دوکــــه ـی
ـه  ـاز گفــت آن راز پنهـــان    ـب   زاهــد ـب
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 ٢٦٠/  سخۀ منظوم رامایانان

ــار    ــت گفتـ ــر راسـ ــوابش داد پیـ   جـ
ــاه آفریدســـت آدمـــی زاد  ز کـ ــه ا   کـ
ــوان    ــد برخ ــو فرزن ــز ت ــن را نی ــر ای   م
ــگفتی مانـــد زان خـــاطر صـــنم را    ش
ــش      ــن کُ ــام ای ــو، ن ــام آن ل ــاده ن   نه

ــه ــده   ـب ــل برگزـی ــره آن دو طفـ   چهـ
ــه ــد    ب ــالن دلبن ــد آن طف ــم زاه   چش

یش زاهـد آن طفـالن جـوان شـد      به   ـپ
ــه  ـــدي آن یگانــــه   ـب ـــفقت پروری   ش

ــا طـــوب    ی نهـــال راحـــت انگیـــزدو ت
ــدي  ــار ارجمنــ ــ ــورس شاخس ــ   دو ن
  چو گشت از آب چشم سیرشـان سـیر  
ــروز   ــم افـ ــاه انجـ ــی اوج آن دو مـ   ـپ

در خطـاب شـان علـف شـد       به   مهـد اـن
ــه ــی   ب ــد م ــب رش ــازي  کس ــد ب   کردن

ــــیدند  ـــایی کش   ز طفلــــی قــــد برـن
ــه ــت  ـب ــد الفـ ــر دو بگرفتنـ ــد هـ   زاهـ

 ــدی ــدر خواندنـ ــرادر ـپ ــر دو ـب   ش هـ
ــر کــرد     ــد اث ــحبت زاه ــان ص   درایش

  خواسـت  هر یک بجز طاعـت نمـی   دل
  

ــوار      ـیچ دش ــد هـ ــادر نباش ــر ق ــه ب   ک
ــرو آزاد   بــه ــن س ــی ای ــین یک   عبــرت ب

  کـن دو چنـدان   از آن شفقت برین می
ـه    ســـجده رفـــت شـــکرانه کـــرم را ـب

  صـــنم را خـــاطر دیدارشـــان خـــوش
ــده    شـــبیه یکـــدکر همچـــون دو دـی
ــان چـــو فرزنـــدان فرزنـــد  ــز جـ   عزـی

ــه ــدان   ب ــز فرق ــب رم ــرد قط ــد 1گ   ش
  از طفــالن ترانــهآمـد   کـه خــوش مــی 

ـــه ــــوخیز ـب ــــته ن ــــدگانی گش   آب زن
ــه ز قـــد بلنـــدي ـب   بخـــت آموختنـــد ا

  شــدند از شــیر شــیرین نوجــوان شــیر 
ــک روز  ــاله طـــی کردنـــد ـی   ره یکسـ

ــ ــف ب ــدف شــد خل   د قطــره زان در ص
ـــه ــرفرازي ـب ــ ــــاگردي همــــت س   ش
ـــه ــــرح ـب   د جــــوانی در رســــیدندس

  کـه بــردي از دل شـان رنــج و کلفــت  
ــو طفـــالن دایـــه را داننـــد مـــادر    چ

ــه ــرد   ب ــاطر بیشــتر ک   طاعــت میــل خ
ــکی ــت       ش ــحبت را اثرهاس ــه ص   نبودک

  
  منع کردن زاهد لو و کش را از ریاضت بسیار

  دست ایشان و دعا کردن او در حق ایشان به کمانها و دادن او
ــادت   ــز عبـ ــان جـ ــار ایشـ   نبـــوده کـ
ــت رویشـــان زرد   ز رنـــج ریاض ــد ا   ش

ــادت    عبــادت گشــت چــون از حــد زی
  شــفقت گفــت روزي آن نکــو مــرد بــه
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  ٢٦١ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــدان  ــه فرزـن ــهزادگانید ! کـ ــما شـ   شـ
  و تخــت جــان بندیــد دل در افســر بــه

ــارد کـــرد ســـوزن کـــار شمشـــیر    نی
  نــه بازیچــه اســت تــرك نعمــت و نــاز 
  شـــکم را جـــاي لقمـــه ســـنگ دادن
ــــتن ـــــده بسـ ــــان دی   ز روي نازنینـ
ــن فشــردن    نظــر در دیــده جــان در ت
ــواب   ــم پرخ ــا در چش   شکســتن خاره
ــدن     ــفته مان ــل آش ــوي گ ز ب ــاغ ا   دم

  اســت هشــما را حــق جــوانمرد آفریــد
ـنج    چو بی   محنت نصیب کـس شـود گ

ــالن ــه دل طف ــاد   ب ــرد ارش ــتن ک   گف
  که این فن بهتر از طاعـت شماراسـت  
ــت   ــد و صــالح اس ــدان زه ــالح زاه   س
ـتم   ــا را ز دســ ــن کمانهـ ــد ایـ   بگیرـی
ــر     دعــا کــردم کــه از شســت شــما تی
ــت    ــا نیس ــر قض ــم از تی ــدنگ آن ک   خ
س کمـان اسـت      قدم خم نه خم تان ـب
ــد   ــایش فتادنـ ــه در ـپ ــان بگرفتـ   کمـ
ــا    ــان کمانهــ ــ ــرو جوان ــ ــان اب   کمــ

ــا داد و داد ــاد کمانهـ ــم آن ـی   ش عـل
ــه ــتند  ـب ــاز گشـ ــر انـــداختن ممتـ   تیـ
ــه ــدوه   ب ــارغ دل ز ان ــر دو ف   شــادي ه
  
  
  
 

  درویشــان ندانیــد چــو مــن خــود را ز
  که درویشـی بـود کـار عجـب سـخت     

ــ بــه ــانع چــو آهــوکی شــود شــیر کَ   ه ق
ـــاز ــــتن ـب ز آرزوهــــا داش ــــواس ا   ح

ـــه   ي نهــــادننومیــــد هــــوا را دل ـب
ــان دل شکســـتن    ــه جبین   ز مــوي م

  مـرگ مـردن   که چون در زنـدگی بـی  
ــیماب    ــوش س ــتن در گ ــه ریخ   ز نغم
  چمـــن زار هـــوس نشـــکفته مانـــدن

ــد   ــر آفری ــت و افس ــراي تخ ــت هب   اس
ــد بـــردنش رنـــج   ــوده باـی ــرا بیهـ   چـ

ه    تیـر و کمــان داد  ،دســت هـر یکــی  ـب
ــت پیشـــگی زیبنــده ماراســـت     ریاض

ــپصـــالح  ز سـ ــاهان ا ــتادشـ   الح اسـ
ــت د  ــه پش ــمنانتک ـتم  انش ــر شکسـ   ب

ــر   ــمان گی ــایم آس ــون دع ــود همچ   ش
ــت   ــایم را خطــا نیس ــر دع ــر تی ــه م   ک

  ستا انووسمه ز ابر ،که کحل از دیده
ــده نهادنـــد  ــر دـی ــرو بـــر سـ   چـــو اـب

ــی    ــان ب ــرو نمای ــار اب ــو چ ــا چ   گمانه
ـتاد   ــ ــل اس ــده جبریـ ــو آدم را شـ   چـ
رك غمـزه حکـم انـداز گشــتند        چـو ـت
  همـی گشـتند صــید افکـن دران کــوه   
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  امبیان فراق ر
ــد     ــدا مان ـیتا ج ــل از سـ ــو رام غاف   چ
  خطـا کـرد و خطـا کـرد و خطـا کــرد     

ــر عشــق شــد منســوب عاشــق  بــه   کف
  چـو کــاري کــرد چــون نــاکرد کــاران 
ــــد ز آزار آخــــر کــــار  ـیمان ش   پشــ
ــادمانی  ــ ـــیخ ش ــر کنــــد ـب ــ   ز دل ب

  راحــت خــوش نخــورده یکــدم آب  بــه
ــه ــدرود     ب ــیش پ ــرده ع ــار ک ــر ی   هج

ــازنینم   ــر نـ ــایع گشـــت عمـ   کـــه ضـ
دم خواسـت  دگر معشـوقۀ خـویش ب     اـی

ــت   ــاره ســیتا رفــت از دس ــر مــه پ   اگ
ــر معقـــول    ــرد در دل فک   دگــر ره ک
  کزین اندیشه جـانم را غـرض چیسـت   
ــر زن     ــرم دگ ــر گی ــیتا اگ ــر س ــو ب   چ

ــی  ــر ـب ــه  اگـ ـنم ـب ــزار روي او بیــ   گلـ
ــرابی     ــواهم ش ــدل خ ــوثر ب ز ک ــو ا   چ
ــواري  ــ ــــنم در راه ـــی ک ـــی ـپ   براـق

ــه  ــ ــزایم ب ــ ــه اف ــ ــر چ   دل آزار دیگــ
ــــت   ــه در راه صوابس ــ ــونم آنچ ــ   کن

 

ه  د      ـب   پشـت پـاي خـود دولـت ز در راـن
  که بر معشوق خود عاشـق جفـا کـرد   
ــافق   ــون من ــود چ ــرده خ ز ک ــل ا   خج
ــاران   ــو بهـ ــل نـ ــر گـ ــزان آورد ـب   خـ
ــت آزار ــ ـــــدان گشـ   ز آزارش دو چن
ــدگانی  ــت خصــم زن   چــو هجــران گش

  کــام دل نکــرده یــک مــژه خــواب  بــه
ــود    ــه بنم ـبی اندیش ــم در دل شـ   ز غ

ــه ــزینم  ـب   جـــاي مـــه بـــت دیگـــر گـ
ــلم مــر  ــت کــه تنهــایی مس   خــدا راس

ــت     ــر هس ــید دگ ــان خورش ــرا امک   م
ـــــول منقـــــول  ز معق ـــــید ا   بیندیش

  ؟جان را عوض کیست پري جان بود مر
ــر مـــن    زمــین و آســـمان خندنـــد ـب
ــدة مـــن بشـــکند خـــار    مـــژه در دـی
ــابی   ـــ ــاي آفتـ ــ ــانم ذره جــ ــ   نشــ

ــه   میــدان خرســواري کــنم زان پــس ب
ــر  ـــد کــــرد فکــــر کــــار دیگــ   بباـی
ــت    ــار ثوابس ــگ ک ــمید ج ــین اس   هم

 
  جگ اسمید را رها کردن رام اسببنیاد کردن جگ و 

  اطراف عالم به
ـید     سحرگاه از شبستان همچـو خورش

ــ ــمهیـ   جـــگ اســـبابر ا ســـاخت بهـ
ــرادر   بــه   لچمــن رفــت فرمــان کــاي ب

ــر ـه  ب ــمید   ون آمــد ـب ــذر جــگ اس   ن
ـه    آتشـــخانه رفتـــه تیـــز چـــوب آب ـب

ــه  ــر بـ ــکر  شـــود حاضـ ــراران لشـ   جـ
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  دهـم مـن   که اسـب جـگ را سـر مـی    
اموس      به ان شـد آن جویـاي ـن   سـر پوـی

اد       سیه گوش اشـهبی پوینـده چـون ـب
ــرادر   ــکر ـب ــی لشـ ــود در پـ   روان خـ

ـیت    ــر از صـ ــا ت ــان پیم ــوانمردجه   ج
ــار را   ــاد ـپ ــد بـ ــو دیدنـــد آن لوـن   چـ
ــان    ــس هراس ــا را ک ــاد پ ــت آن ب   نبس
ـش     ه آـت ــرا ـود هم ــاً چــون ـب   خصوص
ــاد    ــیش آن ب ــا در پ ــاهان دو ت ــد ش   ق

ــه ــاد و آذر او    ـب ــت ـب ــا رـف ــر جـ   هـ
ه    ـبش از کشـور ـب   کشـور  همی شد اس

یم را طـی کـرد برگشـت       چو هفت اقـل
ــم    ــت را خـ ــري پشـ ز دلیـ ــد ا   ندادنـ
ــادند  ــان زه کـــرد ترکشـــها گشـ   کمـ

 

ــانش کـــه باشـــد غیـــر لچمـــن    نگهب
  یــک پــا ایســتاد انــدر زمــین بــوس  بــه

ــه ــرداد   ـب ــمید سـ ــگ اسـ ــانون جـ   ـق
ــر   ــال صرصـ ز دنبـ ــش ا ــم زن آتـ   علـ

  چار اطراف عـالم خـوش گـذر کـرد     به
ــاراکــ    ه بـــوده بســـتنش بیـــرون ز ـی

ــت    ــوان بس ــاد نت ــاي ب ــه پ ــانک   ن آس
ــرکش  ــی از هـــیچ سـ ــد سرکشـ   نیاـی
ــرو آزاد     ــم س ــود خ ــد ش ــاد آی ــو ب   چ

ــه   ــور ب ــد آن کش ــانبر او  ش ــان فرم   ج
ــ   ــت کشــور شــد مس ــان هف   خربدینس

ــه ــت    ب ــز بگذش ــوکش نی ــوه ل ــر ک   زی
ــم     ــد راســتان بســتند محک ــو عه   چ

ــ   در میـــدان ســـتادند بببســـتند اسـ
 

  دست ایشان به با لو و کش و خسته شدن لچمن 1جنگ لچمن
ــوخیهاي آن  ــی ز ش ــل ب ــاك دو طف   ب

ــا داد  ــان میـــدان را رضـ ــوا خواهـ   هـ
ــه ــر دویدنـــد  ـب ــران ـب   حکـــم آن دلیـ

ازان جــوان شــیر     دوان چـون کنجــه ـب
ــاي   ــت همپ ــري گش ــا نفی   دهــل زن ب

ــه  ــوس کــین آمــد ب ــاد ز یکســو ک   فری
ــن یافـــت امـــداد  ــاي زرـی ــاده ـن   ز ـب

ـبناك      برت برجست و لچمـن شـد غض
ــد آزمـــون را تیـــغ پـــوالد    کــه گیرـن
ـیرافکن کشـــیدند    ـیر شـ   همــه شمشـ

  یک سـر ده گشـاد اصـناف شمشـیر     به
ــاي    ــد دم نـ ــرش شـ ــم آوازه نفیـ   هـ

ــی    ــوه م ــوابش ک ــو ج ــر س   داد ز دیگ
ـــش ش ــراوان آـت ـ ــــیر ـف ــمش ـ   والدـپ
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ــو    ــر س ــزاران وز دگ ــد ه ــو ص   ز یکس
ه    سـبقت پیشدسـتی خواسـت غــازي    ـب

ــر    ــود بـ ــل خـ ــد از توکّـ ــرنهادنـ   سـ
ــزم دیگــر   ــدر ع ــه ان ــه در رزم و چ   چ

ـــه ــا دار  ـب ــ ر پ ــان فرمــــودة دادا ــ   ج
ــازد   ر بتــ ــش و آب ا ــی در آتــ   کســ
  چو پیش از مرگ هرگـز کـس نمیـرد   
ــادان    ــالن ن ــان طف ــد ک ــین گوین   چن

  شـان شـد پنجـۀ شـیر          تن هـر مـوي   به
ــر   ــت زو تی ــا راس ــت کمانه ــا پش   دو ت

ه    خـونریزي جهـان کـش تیـغ فــوالد     ـب
ــان ــ ــــول یکس ــــل و مقت ــــا را قات   فن
  کمان خمپاره کـرد و عطسـه زن تیـر   
ــدار    ــان آن دو کمان ــمان بت ــو چش   چ

ــه ـیرافکن  ب   جــان مشــتاق کــرد آن شـ
ــاورد ـ   ز زخــــم تیــــر آن شــــیران ـن
ــت  ــتح اندیشـــه بشکسـ   ســـپاه رام فـ
  اگــر چــه کــرد لچمــن جنــگ بســیار  
س زد تیـر پیکــان از جگـر جــوش      ز ـب
ــمن    ــم دش ــز زخ ــد رام را ک ــر ش   خب
ــتند    ــگ بس ــب ج ــد اس ــل زاه   دو طف

ــد ز ــ ــ ــگفتی ماـن ــ ـــ   ان رام دالورش
ــد    ــکون درنوردی ــع مس ــویی رب ــو گ   ت
ـــان    ــترگن داد فرم ـــا سـ ــرت را ب   ـب

ه   ـپارند    چو سـربازان ـب   مـردي جـان س
ــد    ــان نمایـ ــمنان زانسـ ــزاي دشـ   سـ
ــداد   ــرون ز تعـ ــکر بیـ ــا لشـ ــرت ـب   ـب

ــ   ــد روي ـب ــه شـ ـیر یکدلـ   رو           ردو شــ
ــازيبز خــود چــون در روش اســ   ان ت

ــر   ــد در بـ ــن افکندنـ ــت جوشـ   ز همـ
ــر     ــد سراس ــاز آم ــار س ــت ک ــه هم   ک
ـیار         که بـس انـدك بـس آمـد بهـر بس

ـی  ــوزد ـب ــرق ســازد    نس ــی غ ــا ن   قض
ـذیرد     ــونی چــون ـپ   ز دشــمن دل زب
ـــان     ـتند از ج ــ ــاموس بگذش ــی ـن   ـپ

ـته شمشـ  مچو    یرهر از کین سراپا گش
ــی   ـــود تقــــدیر   دعـــاي ـب ــایی ب   رـی

ــه ــه  ـب ــزه ـب ــاگردي غمـ ـتاد شـ ــ   ز اس
  جــان همــه چــون لشــکر شــطرنج بــی

ــر     ــغ تکبی ــوان و تی ــه خ ــنان مرثی   س
ــه  ــانی را بـ ــار  جهـ ــتند یکبـ   دم کشـ

ــه ــه  ب ــون ب ــن چ ــن  آه ــاطیس آه   مغن
ــه ــاورد   ب ــاب ن ــردي ت ــیچ م ــدان ه   می

  چو مو از شانه صد جا بـیش بشکسـت  
ــه ــار     ب ــر افگ ــد آخ ــو ش ــر ل ــم تی   زخ

ی   همه تن خـون     هـوش  شـد و افتـاد ـب
  میـدان خسـته افتـاده اسـت لچمـن      به

ه    یــک حملــه ســپه جملــه شکســتند ـب
رادر    ـته از طفـالن ـب   که چون شد خس
ــد   ــر دی ــون خط ــد چ ــدان زاه   ز فرزان
ــــراوان     ــوج ف ـــا ـف ـتابند ب ــ ــه بش   کـ
  زمیـــدان خســـته لچمـــن را بیارنـــد 
ــد   ــرگ را هــم غیــرت آی   کــه از وي م

ــه  ــــا در راه بنهــــاد ـب ـــا افتــــاد، پ   ـپ
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ــو و دد و دام  ـ ــی، دـی ــري و آدمــ ـ   ـپ
ــکر  ــ ــتعداد لش ـــوي دل رام ز اســ   ـق
ـــــد زه آم ـــــوش آن آوا   دگـــــر در گ
  برت هر چند سعی از حـد فـزون بـرد   

ـتاد   بد ــر فرسـ ــه او دیگ ــر ک ــان ه   ینس
ــود آنچنـــان آنجـــاي ناســـاز    مگـــر ـب

ــه ــدگان رام صـــف آراي  ـب ــاقی ماـن   ـب
 

ـــراهش از  ــ ـــودة رام  دوان هم ــ   فرم
ــازي دیگـــر  ــک ـب   کـــه بنمـــودش فـل
ــازه آمـــد    کــه لشـــکر را شکســـت ـت
  همان شربت که لچمن خورد او خورد
ــا در افتـــاد    نکـــرده هـــیچ کـــار از ـپ
از        که هر کـس رفتـی آنجـا، نامـدي ـب
ــاي  ــد خــود جنبیــد از ج   ضــرورت دی

 
  و خسته شدن رام از دست ایشان 1جنگ رام با لو و کش

ــد    ــاي جنبی ــک فرس ــیري فل ــا ش   ز ج
ــکن رام هژ ــ ــا ش ــ ــه لنک ــ ـــر معرک   ـب

ــرد   ــیش رو کـ ــاهی پـ ــکوه پادشـ   شـ
  سبقت پیشدسـتی خواسـت در کـار    به

ــد     ـــگ بودنـ ــتعد جن   حریفـــان مسـ
  چـو تیـر انـداخت از خجلـت کمـان را     

ــز آشــفت   بــه   غیــرت گرچــه تنــد و تی
ــه  ــزه ب ــر نی ــم   س ــد خ ــه ش ــاه حمل   گ

رگ بیـد چـوبین        حسامش شـد چـو ـب
ن     به ر ـت   رمحش طعنه گر شـد مـوي ـب

ــه  ــون ب ــت خــون گــرم مــزاج خ   پیوس
ــن     ــدیش روش ــر فرزن ــد مه ــر ش   مگ
داخت      ز دیگر سو پسر چـون نـاوك اـن

ــه   زخـــم تیـــر لـــو شـــد رام افگـــار ـب
ــد رام را کــو زخــم کــین زد  نــه لــو ب  

ــه ـته   ب ــخص رام خسـ ــد ش ــدان مان   می

  بیـد از جـاي جن  فلک حیران کـه کـوه  
اده در جـام   ز بیمش شود خون ـب   که ا

ــ ــاورد  بدو اس ــر ن ــر رت به ــت ب   ه تاخ
ــه ـیار     ب ــرد بسـ ــاران ک ــر ب ــوکش تی   ل

ــد    ــیمش نمودن ـیش تعظ ــدان ـپ   ز می
  روان برداشـــت شمشـــیر و ســـنان را
ــذیرفت    ــدي پ ــنان کن ــغ و س ــی تی   ول

ــیغش ز   ــب تــ ـ ــزد دم رّپـل ـ ــی ـن ـ   اـن
ـین    ــوك ژوـپ ـته ن ــکر شکسـ ــو نیش   چ

ه    زد تیــغ سوســن تــیغش خنــده مـی  ـب
  اش بســـت             یر نـــوك نیـــزهدم شمشـــ

ردي آهـن         کـه گـاهی زخـم فرصـت ـب
ــاز نشــناخت     پــدر را خســته کــرد و ب
ــدار   ــان دلـ ــو از مژگـ   دل عاشـــق چـ
ــین زد    ــیتا از کم ــوه س ــر عش ــه تی   ک
ـته    ــکر دل شکسـ ــت لش ــزان گش   گری
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  پســر کشــته پــدر را بــر نمــی داشــت 
ــد    ــدا شـ ــکر جـ ــیمه ازو لشـ   سراسـ
ــمانی   ــ ـــــتح آسـ ــاد ف ــ ــده ـب ــ   وزـی

ـین آمـد بـه     اد  ولی چون کـوس ک   فرـی
ه  ر گــوش  حجــره  ـب   در نهـاده گــوش ـب

ــارزاري   ــد کـ ــوه باشـ ــدر کـ ــه اـن   کـ
ــن   ــایۀ م ــگ را همس ـبت جن ــه نسـ   چ
  نه من با کس، نه کس با من بداندیش

  من دشمن بغیر از نفس کس نیست به
دیم     هم او را تـا بـه   ه دـی   خـود بـد خـوا

  مگــر شــد زنــده نفــس مــن دگــر بــار 
ــــگ    ــا دل تن ـــران ـب ــن آواز حی   ازـی
ــی     ــزد آب ــش ری ــر آت ــا ب ــد ت   روان ش

ــاد ـــدر افتــ ــتاده ـپ ــدان ســ ــ   ه، فرزن
ـتگی   ــه ناشایســ ــرده طعنـ ــان     نکـ   شـ

  ز روي آن حقیقـــت پـــرده برداشـــت
ــا    ــک دعاه ــر ی ــر ه ــرد ب ــتین ک   نخس
ــه    ــد روان ــک ش ــر ی ــت ه ــه دس   گرفت
  که عقل مصلحت دان چون گهر سفت
ــار    ــر نکوکـ ــد آن پیـ ــوي رام آمـ   سـ

ــه  ـــ ــ ــی بـ ـــ ــ   روي رام آزاد زده آبـ
  زخمش پیـر دسـت مرحمـت سـود     به

ــانی   ـ ــز مهرـب ــ ــتی ک ــ ــا کیس ــ   بگفت
ــدانم کــه شــ ــت ن ــن چنــین نعم   کر ای

ــه ــدار   ـب ــده دیـ ــد فرخنـ ــخ زاهـ   پاسـ
ــو را بـــه   پـــاي رام افکنـــد کـــش و ـل

ا دانسـته شـد در جنـگ تقصــیر        کـه ـن

ــت   ـته بگذاشـ ــرادر خســ ــرادر را بـ   ـب
  بدن خاکست ازو چون سـر جـدا شـد   
ــادمانی  ــاغ از شـ ــو بـــاغ ـب   کـــش و ـل

ـــه ــوش زا ـب ــ ــاد آوازگ ــد آن افتــ ــ   ه
د انگشـت افسـوس    حیـرت مـی   به   گزـی

  وگرنــه چیســت بانــگ کــوس بــاري ؟ 
  دشـمن  که خوش کردیم صلح کـل بـه  

ــویش  ــدانم دشــمن خ   بجــز خــود را ن
  جنگ من خود او را دسترس نیسـت  به

ــه   شمشـــیر ریاضـــت ســـر بریـــدیم ـب
  پیکــار کـه آمــد بهــر کــین بــا مــن بــه 

  که در کوهم که را با کیست این جنگ؟
ــه ــوابی صـــلح از ـب   جنـــگ بســـتاند ثـ

ــــاده   ـــرت فت ــــده در حی   تماشـــا دی
ــی   ــتگی  کــه م   شـــان    دانســـت نادانس

ــت   ــه نگذاشـ ــۀ ناگفتـ   ز گفـــتن گفتـ
  پــس آنگــه گفــت یــک یــک ماجراهــا 

ــه ـ ــه   ـب ـ ــب رام یگاـن ــ ـــدان جان   میـ
ــه   اول جنـــگ آخـــر آشـــتی گفـــت ـب

ــار    ــالین بیمـ ــر بـ ــت ـب ــیحا رـف   مسـ
ده بگشـاد    به ـتان دـی   هوش آمد چو مس

ــتگی  ــوده خسـ ــا روي           نمـ ــودهـ   بهبـ
ــدگانی    ــر زـن ــیدي از سـ ــرا بخشـ   مـ

ــه   جـــان منـــت پـــذیرم تـــا تـــوانم  ـب
ــار     ــرد اظهـ ــه کـ ــرّ نهفتـ ــه سـ   همـ
د      ن دو فرزـن   که مـا را بخـش جـرم اـی

ـه  ــد رام از گفتـــۀ پیـــر  ـب   حیـــرت مان
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ــزودش   ــگفتی در ـف ــگفتی در شـ   شـ
ــران     ــد حی ــار و مان ـدر کن ــت اـن   گرف
ــدا   ــ ــرد پی ــت کــ ـ ــش راز محبـ ــ   دل
ـــد شــــادمانی    ـنید آن نوی ـــو بشــ   چ
ـاب     ــش شــوق جگرـت ــزون شــد آت   ف

 

  که در وهم و گمان ایـن هـم نبـودش   
ــان  بــه   شــفقت بوســه زد بــر روي ایش

ـیتا    ــاه ســ ــال مـ ـید حـ ــان پرســ   نهـ
  کــه در کــوه اســت جــاي لعــل کــانی 

  آب يگشـت چـون تشـنه سـو     شتابان
 

  بر رام آمدن رام پیش سیتا و در بستن سیتا
 و زاري شروع کردن رام

ــیش  ــی داد او از آن پـ ــنم را آگهـ   صـ
ــت    چــو زاهــد در درون حجــره بنشس

د     به ـتگی دـی   کار خود چـو رام ایـن بس
ــه ــتانش   ـب ــب ببوســـید آسـ   جـــاي لـ

ــر در   ــه ب ــش حلق ــو زلف   گرفتــه همچ
  دانست خود حق جانب اوسـت  می چو
ــرار جــ بــه   رم خویشــتن خــود کــرد اق

ــاي     کــه هــا هــا بــر مــن بیــدل ببخش
ــه ـاده     ب ــورت زـی ــا مکــن ج   جــان م

ــاره      ــاه ـپ ـو هــم اي م ــی ـت ــو دان   نک
ــود  ــه ـب ــس گنـ ــرا آزرده کـــردم ـب   ـت
ـنم    ــر ایـ ــورده ب ــم خ ــا قس ــنم گفت   ص

ــه ــوگند    ب ــاد س ــقم ب ــاي عش ــاك پ   خ
ــانم  ــا نمـ ــانم ـی ــده مـ   اگـــر مـــن زـن
ــایم  ــی رو نمـ ــه رویـــت بیـــنم و ـن   ـن

ــی داودي آ   ــر صـــد ره کن   1هنـــگاگ
ــه  ــر ـب ــار مـــده درد ســـرم دیگـ   گفتـ

  

  نمـــوده حجـــره در بتخانـــۀ خـــویش
ــت   ــ ــرون بس ــ ــی در ب ـ   از آزار دروـن

ـ   ــ ــ ــــرون در س ـــــدـب   تاد و زار نالیـ
ــانش    ــکر در ده ــود ش ــاکش ب ــه خ   ک

  پیچیـد در بــر  دلـش چــون حلقـه مــی  
  که از من دشمنی شد در حق دوسـت 
ـیار    ــ ــت بس ــذرت بگریسـ ــراي معـ   ـب

ـــ   ــرتم را عفـ ــ ــاه غی ــ ــاي وگن   فرمــ
ــزایم    ــت سـ ــه هجراـن ــک دادهکـ   نیـ

  کــه مــردان را ز غیــرت نیســت چــاره
ــود  ــرتم ایـــن کـــار فرمـ   ولـــیکن غیـ

ــده   ــا زن ــن ت ــه م ـنم  ،ام         ک ــت نبیـ   روی
  که جز عشق از دلم نگشـاد کـس بنـد   
ــانم     ازیــن قطــع نظــر کــرده اســت ج
ـــــم ـــــش در آیـ   روم در آب و در آـت
ــن دل ســنگ    نخواهــد نــرم گشــتن ای

ــه  ــم نغمـ ــار        شناسـ ــبش ـت   ات از جنـ
  

                                                   
.آهنگ داوودي  .1



 ٢٦٨/  سخۀ منظوم رامایانان

  کشتی کز مگس دوست مشو دشمن به
ــور  ــدم ـن ــا ـق ــر ـت   بســـان آتشـــی سـ

  دو دسـت  نمک بر زخم مـن سـایی بـه   
ـه چیـــنم       گــل شــادي ز گلــزارت ـن
ــوانم    ــر ـت ــت گـ ــویم دل ز نقشـ   بشـ

ــی    ــان ب ــردم کت ــر گ ــت  دگ ــاه روی   م
ــدرود چــون خــواب    خیالــت را کــنم پ

ه    صــد زاري کنــون خــواهم ز یــزدان ـب
ــان ناشـــاد     ــن ج ــرد ای ــم آواره ک   دل
ـــاوري کــــن ــــکیبایی خــــدا را ـی   ش
ــو شکســـته   ــی دارم چـــو عهــد ـن   دل
  تو خورشیدي و روزم از تـو شـب شـد   
ـــدگانی  ـــویی هــــر چنــــد آب زـن   ـت
ــان مــــایی  ــ ــو از ج ــ   نبیــــنم روي ت
  اگر خواهد ترا جان، جـان مـن نیسـت   

ــی  ـنم ب ــی  وگــر خــود را بیـ ــو ب ــاب ت   ت
ـتم     ــ ــزار گش ــا بیـ ــام وفـ ــن از ـن   مـ

ــه ــد زن    ب ــر کن ــا کمت ــی وف ــن گفت   م
ــا دار     ــرد وـف ــویی مـ ــا تـ ــر رامـ   اگـ

ــهوفــا از هــر دو ســ   هــر حــال و بایــد ب
ــاه دل را کهربــــایی  ــ ــه ک ــ ــــر چ   اگ
ــدم   ز هــر کمن ــالص ا ــدل خ ــن آهن   م
ــدت   ــرون از دل کمنـ ــد بـ ــر ناـی   وگـ
ــه     ــت کین ــم را نیس ــداري دل ــه پن   چ
ــــنت بــــو ــــر آرد نســــیم از گلش   اگ
ار چــاالك      کنـون تــا کـی فریــب اي ـی

یش       به اي مـن سـر خـاري کـه زد ـن   ـپ
 

  نخواهم پوستین بیـرون مکـن پوسـت   
ز      ــم ا ـــتیدن هـ ـــد پرس ــرا بای   ردوـت

  ز من حق نمک خـواهی نمـک هسـت   
ــه ـنم    ب ــت نبیـ ــم روی ــان ده ــت ج   نام
ــه ــو کنـــون در بنـــد آنـــم  ـب   جـــان ـت

ــرت  ــس ــرد کویــت  گ ــردم گ   ردم نگ
ـــــده زان آب   ــار دی ــ ــویم جویب   بشــ
ــنگ گــردان    ــون دل او س ــم را چ   دل
ـــاد  ره بــــر ـب   کــــز آواره شــــدي آوا
  چو غم خونم خـورد غمخـوارگی کـن   
ـته    ــرد و خسـ ــان ک ــرا آن دل پریش   م

ه   تو جانی وز تو    لـب شـد   جـان مـن ـب
ـــانی     ــیکن زب ــرا ـل ـــش مـ ــنم آت   مـ
ـنایی   ــرك آشــ ــت تـ ــا جانسـ ــرا بـ   مـ
ــت   ــن نیس ــم زان م ــت او ه   از آنِ تس
  ببــرم خــویش را از خــویش چــون آب
ـتم   ــوار گشـ ــان خ ــا دارم کــزین س   وف

  زن زچه جاي گفتن اسـت اي کمتـر ا  
ــار   ــا ننگســت صــد ب ــن وف ــان را زی   زن
ــال   ــرغ یکبـ ــد پریـــدن مـ ــه نتواـن   کـ
ــایی   ـــیکن رهــ ــافتم ـل ـ   ز بنــــدت ـی

ــه   ــتغنا ب ــه ز اس ــدم  ک ــاطیس خن   مغن
  بســـوزانم در آتـــش چـــون ســـپندت

ــرو  ــن آن دل را ب ــرد نم ــینه مک   ز س
ــه ــو   ـب ــۀ مـ ـنم در حلقـ ــدانش کــ   زنـ

ــا ز دل چــاك    ــتن دله ــان دوخ   گریب
ــینه    ـرآوردي و کــردي س ـش      ـب   ام رـی
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  کسـی کـز روي او کـردي عـرق پـاك     
ــذار   ــا خــویش بگ ــرا ب   ز مــن بگــذر م
ــاریم   ــا هــم غمگس ــه ب   مگــو دیگــر ک

ـــک را  ــــت نم ــــنی آري همانس   چاش
ــه ــاش   ب ــد ف ــده راز دل کن ــقم دی   عش

ــیده    ــت رسـ ــم آفـ ــر دلـ ــده بـ   ز دیـ
را   ـــدم بهــــر مــــدا ـــر عشــــق آی   اگ
ــر دیـــدار   ــد بهـ   اگـــر چشـــمم بگرـی
ــــاره   ـــنگ خ ـــاب دردم س ـــارد ـت   نی
ــار     ــن ک ــد دری ــافردلی بای ــو ک ــو ت   چ
ــزاد      ــو آدمی ــی ت ــون من ــر چ ــه آخ   ن

ـــه ـــار ـب ـــه پرســــتی خانــــۀ ـی   ویراـن
ــحرگاه    ــ ــش آه س ــز آتــ ـنم کــ ــ   مـ

ــ   ــد شمشـ ــد کنـ ــاهماگـــر شـ   یر نگـ
ــه ــر آزار  ـب ــارد اـب ــعله بـ   1کشـــتم شـ

ــود بــه     ــده خ ــان دل نمان ـتم  عن   دسـ
  بر آن کس خنـده دارد مـرده در گـور   
ــن ترانـــی   ــواب ـل ــوه آمـــد جـ   2ز کـ

ــم روزن   ــر چش ــود ب ــم خ ــاده چش   نه

ر خـاك    چرا خون ریختـی بـی     جـرم ـب
ــر میــــازار    ـــویش را دیگـ ــرا و خ   مـ

ــ ــش چـــو اللـــه داغـــداریمز ـی   ک آـت
  ولـــی چـــاك جگـــر غیـــر دهانســـت

ه      اي کـاش  نبودي این چنـین بـد خـوا
ــی  ــن رو مـ ـــده  ازـی ـنم روي دی ــ   نبی

ــه  ــی بـ ــنم جنگـ ــکارا  کـ ــم آشـ   او هـ
ــــی ــــازار م ـــن ب ــــویم دور زـی   زار بگ

ــاره     ــاره پ ــم پ ــن غ ــاس زی ــود الم   ش
ــار     ــرا ـب ــاي تـ ــردارد جفاهـ ــه بـ   کـ
ه بیـداد     مکن بر چون خودي زین گوـن

ــود ســاز   ــه ب ــو در خان ــهچ ــار   ي گن   ک
ــه ــاه   ب ــرمن م ــوزم خ ــر بس ــردون ب   گ

ــم   ــر آه ز تی ــز ا ــت نی ــذر فــرض اس   ح
ــه ــار  ـب ــر آورد بـ ــکر زهـ   بخـــتم نیشـ

ـتم   ــمن پرســ ــن دل دشـ ــالك ایـ   هـ
ــور     ــدة ک ــر دی ــرمه به ــاید س ــه س   ک
  دوچشمش چشمه گشـته خونفشـانی  

ــی  ــان م ــري زن  نه ــالش آن پ ــد ح   دی
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ــر آزار  ـــ ــۀ آن ابـ ـــ ز گرـی ــان ا ــ ــ   نه
ــی ــم مـ ــرو  تبسـ   نهفـــت از چـــین اـب

  

ــزار   همــی زد خنــده در دل رشــک گل
ــل مــی  ــر خــم مــو    تغاف ــود از ه   نم

  
  افکندن زاهد میان رام و سیتاآشتی 

ـــــاد ــدر زاري افت ــ   دگـــــر ره رام انـ
ــکربار  ــل ش   ســخن شــیرین کــن از لع
  چـو آن بـی طـاقتی ز انـدازه بگذشـت     

ــه   !ســـیتا گفـــت اي فرزندخوانـــده  ـب
ــروز   ــر مــن ام ــذاري ب ــر حــق گ   ز به
ــوانمرد  ــن جـ ــا اـی ــاطرم ـب ــراي خـ   ـب
ــت     ــاه اس ــا گن ــا پ ــر ت ــه رام س   اگرچ

ـه  ـن بـــیش آزار   ـب   جــان او مکـــن زـی
ــن  ــر زـی ــایی  وگـ ـیش آزارش نمـ ــ   ب

ــابی     ــازش نی ــی ب ــم کن ــه دل را گ   ک
ــود آزار  ــ ــد ظــــاهر ب ــ ـــري هرچن   ـپ

ـــه   گلشــــن درش بگشــــاد ره داده ـب
وش     ب بـر چشـمه ـن   رسید آن تشته ـل
ــیش   ــا کـ ــا دل آزار جفـ ــنم گفتـ   صـ
ــودن  ــ ــود دل آزاري نمـ ــ ــو نبـ ـــ   نک

  سـبب رنجانـدن کـس    چه بـود آن بـی  
ــرت   ــان غیـ ــاز داد آن کـ ــوابش بـ   جـ
ــد غـــرق     ــدبیر ش ــتی ت ــرد را کش   خ

ــرت ــم   ز غیـ ــورِ روانـ ــن جـ ــود اـی   ـب
  هنوز آن غیـرتم کـان خصـم جانسـت    
ــاخوش   ــاطرم آن خــوي ن   نرفــت از خ
ــري وار     ــاکی پ ــو پ ــه ت ــد ک ــم دان   دل

ــه ـزاد    ب ــور پرـی ــت کــاي خ   زاري گف
ــی   ــدر نمکســـار  منوشــان ب   نمـــک ان

ــه   ــش ب ــاد آت ــد دشــت   فت ــان زاه   ج
ــت  ــده وحقــم برگردن ــی اســت مان   ام

ــــوز ــــر س ــــر دل رام جگ   ببخشــــا ب
ــاخواه آشـــتی   ــواه ـن ــد خـ ــردبباـی   کـ

را شو که اشکش عـذر خـواه اسـت   مب  
ــار   ـیش از وي گرفتـ ـ ــود ـپ ــانی ـب   نهـ

ــی   ــاي بـ ــو دعـ ــر تـ ــنم ـب ــایی کـ   ریـ
ـــــرابی ــــت سـ ــ ـــــد آب حیوان   نمایـ
ـــــار ـــــود در دل زو گرفت ـــــانی ب   نه
ــن   ــرد روش ــان را ک ــود جه   ز روي خ
ــقا فرامـــوش  ــرد استسـ ــادي کـ   ز شـ
د از تـو دلـریش       چها محنت کـه دیدـن

ن همـه خـواري نمـودن     به   معشوق اـی
ــا چــه    ــا ت ــد کــس  بفرم ــام آن نه   ن

ــرت   ــان غی ــم طوف ز دل ــید ا ــه جوش   ک
ز نیـک و بـد فـرق       که نتوانست کـرد ا

ـتش بـه        جـانم  که مـن هـم نیـز از دس
ــه  ــاکی ب ــدین پ ــت  ب ــر، بدگمانس ــو ب   ت

  کمان کس ساخت از بند رسـن کـش  
ــار    ــر ب ــواهم دگ ــان خ ــیکن امتح   و ل
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ــد آن شــکر خنــد    شــنید و زهــر خندی
  چه گوید بـا چنـین بهتـان کـس انـدر     

ــدم  ــت زاه ــد   ز گف ــر ش ــس پس   از خ
یش  از آن تهمت که می   کردي از آن ـپ

ــزاد   ــو و پریــ ــ ــی دی ـته آدمــ ـــ   فرش
ــار    ــر ـب ــرا آرم دگـ ــود کـ ه خـ ــوا   گـ
ــاره   ــن زمــین ســخت پ ــه ســازد ای   ک
  همین گفت و دعـا را دسـت برداشـت   

  

ز لعـــل تعویـــذ    زبـــان بنـــد 1گشــاد ا
ــر    ــون دور دروگ ــاره چ ــد پ ــک ش   فل
ــد    ــدر ش ــت پ ــر ز آل ــر را پس ــه دخت   ن

ن دل     ه اـی   ریـش شد آتش خـوش گـوا
ــاد   ــتم ـب ــر عصـ ــورد بهـ ــمها خـ   قسـ

ــه ـیش دادار   ـب ــ ــالم پ ر نـ ــواري زا   خـ
ــاره   ــرم کنــ ــو گیــ ــ   روم در وي ز ت
  ز صـــدق دل دعـــاي او اثـــر داشـــت

  
  رام بافرو رفتن سیتا در زمین و همکالم بودن 

ــاك    ــان چ ــد ناگه ــین ش ــان زم   گریب
  فرو شـد همچـو تخـم کشـت در گـل     
ــــري وار ـــري زاد پــــري پیکــــر پ   ـپ
  همه تـن روح گشـت آن جـوهر پـاك    
ــل    ــت کام ــدازش داش ــان گ ــار ج   عی
  مگر شخصی زمین تشـنه شـد و مـرد   
ـنم یوسـف شـکاف چـاك شـد چــاه        ص

  کان خویش در شد لعـل شـب تـاب    به
ــه ــود مشــکل   ب   گــل پوشــیدن خــود ب

ــرق  ــون ب ــاره چ   شکســته خــاطر آن پ
ــد      ــین ش ــاو زم ــا گ ــاه ت ـیض م   حضـ

  

  در آمـد همچــو جـان در قالــب خــاك  
ــد در دل  ز دانـــا ماـن   نهـــان چـــون را

ــده غا  ــیش دی ــه ز پ ــب شــد ب ــار ی   یکب
ـه    نقــل روح شـــد در پیکــر خـــاك   ـب

ــل     ــۀ گـ ــدر بوـت ــابود انـ ــو زر نـ   چـ
ــرد  ــ ــرو ب ــ   کــــه آب زنــــدگانی را ف

ــه ــاد یوســـف آه صـــد آه  ـب ــاه افتـ   چـ
  ز لعلـش خــاك تشـنه گشــت ســیراب  
  نهان چون شد چنین خورشید در گـل 

ـین خشـک شـد غـرق      به   یکـدم در زم
ــه ــد     ب ــرین ش ــره ق ــمان زه ــاو آس   گ

  ج

                                                   
و فارسی آن  است عربیة ژوا مصدر، است. » انگلیسی و فرانسويamulet« ةژکه معادل وا تعویذ  .1

معنی  تعویذ در لغت از مادة عاذَ یعوذُ، عوذاً و عیاذاً است و به. است» و «چشم بنام» فساا«چشم 
است » فلق و ناسهاي مبارك این اصطالح برگرفته از آغاز سوره. باشد می بردن و پناه دادنپناه

گویند آنها معوذتین می و بهاند  آغاز شده» عوذقل ا«که با 



 ٢٧٢/  سخۀ منظوم رامایانان

ــد   ــرده در ش ــور پردگــی در پ ــو ح   چ
ــر ســر      ــره ب ــاك تی ــاه خ ــانده م   فش
ــاك برخاســـت    ــان خ ـو از خفتگ   غرـی

ــزدان خــاك از ســر بــه بــه   روز حشــر ی
ــه  ــاب پــــاك جــــانی  ـب ــــار عتـ   اظه

ــب   ــور شــکر ل   فــرو شــد در زمــین ح
ــدوخت   ــرمایه ان ــوي او س ــگ و ب   ز رن
ــل    ــارض گ ــر ع ــه زان ب ــد گلگون   کش
ا سـینه چـاکی         فغـان برداشـت خـور ـب

ــد بـــه   ــت ش   جــان رام مشـــتاق  قیام
ـــ   ــان انـ ــ ــالل ابرس ــدنهــ   در دمیــ

ـنم محمـل سـوي قعـر زمـین رانــد        ص
ــه ـ ــام رام آزاد   ـب ــ ــرغ ج ــ ــید م   صــ

  ز مــویش روز روشــن شــد شــب فــام 
ــت   ــار اسـ ــدیم روزگـ ــم ـق   ره و رسـ

ــی  ــر ب ــاهی  خَض ــته م ــوان گش   آب حی
ــت  ــار بگرـف ــال زلـــف ـی ــان دنبـ   کشـ

ــه ــده  ـب ــدار ماـن ــل دـل   دســـتش کاکـ
ــا را  ــــ ــوي دلرب ــــ ــه رام م ــ ــ   گرفت
ــا مکـــن دلســـوزي زرق    صـــنم گفتـ

 

ــه ــرده عـــالمی را پـــر ـب   ده در شـــدـپ
ــر خــاك شــد خورشــید خــاور    کــه زی
  که بـود از حـق قیامـت وعـدة راسـت     
ــوان  ـــد گــــنج آب حیــ ـــت ماـن   اماـن

ــه ــاس کــانی    ب ــده الم ـندان در ش   سـ
  1چـو مــاه نخشـب انــدر چـاه نخشــب   

  اري آموخـــتاشـــی و عطّــ زمــین نقّ 
ــــف ســــنبل  ــــد زل ـــر زان نمای   معط
ــاکی   ــرج خـ ــد در بـ ــاه شـ ــال مـ   وبـ
  که مشرق گشت پـیش شـرق اشـراق   

ــا   ــد نه ــده ش ــدن ز دی ــین دی   ن در ع
ـــد  ـــرون ماـن   ازو دنبالــــۀ کاکــــل ـب

  ـی ــ ــت ص ــان گشـ ــده دام پنهـ   ادفکنـ
ــــر رام  ــــاد ب ــــیاه افت ــب روز س   عجـ
ــوع شــام تــار اســت    غــروب خــور، طل
ــا ســـیاهی   ــارش بـ ــفته کـ   فتـــاد آشـ

ــه ــت  ـب ــار بگرـف ــیم مـ   روزن رفتـــه ـن
ــده    ــار ماـن ــه مـ ــنج رفتـ ــه گـ   ز خاـن
ــنا را    ــرق آن آشـ ــد ز غـ ــه برهانـ   کـ

ا غیـرت کشـیده گشـته        قام غــر      کـه ـب
 

                                                   
. داد یمردم نشان م ش بهیخو ةعنوان معجز از اختراعات المقَنَع است که آن را به: ماه نَخشَب  .1

رون یدر نخشب ب یدرخشان و گرد بوده که شبانگاه از چاه یشکل جسم ن ماه بهیکه ااند  آورده
ق ی، از طريگفته شده که المقنع، با شگرد. ه استنمود یآمده و مردم را شگفت زده م یم

شکل قرص دیگري  داد که از دور به ید را چنان بازتاب می، عصرها نور خورشییها نهیدادن آ قرار
نبرد  يش برایخو يسو ن نمایش، بیشتر ترغیب مردم بهیالمقنع از ا هدف. شد یده میاز ماه د

.بود یعباسفه یخل يالمهد با



  ٢٧٣ /نسخۀ منظوم رامایانا 

  

ــوانمردا ــج   ! ج ــش رن ــن مک ــر م   ز به
ه   به د     صـد زاري ـب رو ماـن   جـا عاشـق ـف

ــحابی    ــاران ســ ــ ــد ب ــ ــین باری   چنــ
ــاس مــی  ر ی ســفت ز ســر مژگــانش، د  

ــرفتم    ــرت گ ــم حس ــدر غ ــس کان   ز ب
ــده   ــو اي مـــار گزـی   غــریقم چـــون ت
ـا نمیـــرد    ــی غریقـــی ـت ـو هـــم دان   ـت
ـیار       چه جـاي حیرتسـت اي عقـل هش

  

ه  ـنج     که گنجم من، ـب ه گ زیـر خـاك نـ  
رق   به ده مـی   ـف ز دـی د  خـویش آب ا   راـن

ــی       ــار آب ـتش م ــار گشـ ـف ی   کــه زـل
ــی    ــار و م ــف ی ــار زل ــه م ــت گرفت   گف
  دســتم کـه تــا زهــراب شـد مویــت بــه  

ـده      ــاك مــن در آب دـی ـو انــدر خ   ـت
ـــه ــرد  ـب ــاه آب گیــ ــ ــدي گی   1نومیــ

ــق بســیار     کــزین ســان کــارکرده عش
  

  عالم باال و تمام شدن قصۀ راماین به رفتن رام
ــان    چــو شــد نومیــد رام از وصــل جان

  کــین برخاسـت دیگــر بـار از جــاي   هبـ 
ــه ــین را    ب ــت ک ــا گش ــرت کارفرم   غی

ــین را در تــه تیــر     ــی گیــرم زم   هم
ــت  ــاب آن نیس ــره ســر را ت   ســپهر خی
ــر    گــرفتش دســت و گفــتش زاهــد پی
  تو هم دانی نـه ایـن جـرم زمـین بـود     
  مکن کاري چنین کز ایـن چنـین کـار   

ــه ــد آرام     ب ــان دارن ــک جه   زیــرش ی
ــه ــار   ب ــز گفت ـنید آن نغ ــوش دل شـ   گ

ــو  ــت  چ ــد در گــره بس ــد زاه ــد پن   نق
ــه ــور    ب ــت کش ــاه هف ــک ش ــرك مل   ت

ــل       روان از عرضــه گــاه دشــت کونپ
 

  جـان  فتاد از پـاي همچـون جسـم بـی    
ــه   ــردارد ب ــه ب ــاي   ک ــاك از پ ــاي خ   پ
ن سـرزمین را    که بـر هـم مـی    م اـی   زـن

ــاثیر    ــت تـ ــرم را خدادادسـ ــه تیـ   کـ
  آخـر آسـمان نیسـت    ،زمین خاکسـت 

  مزن تیرش کـه از وي نیسـت تقصـیر   
ــود قضـــاي آســـمانی ــن چنـــین ـب   اـی

ــــیار ـــد مخلوقــــات بس ــــف گردـن   تل
ــردن رام   ــال گـ ــان وـب ــود چونشـ   شـ

ــ  ــرد از گفتــ ــ ــار  ۀنک ـیچ انکــ ـــ   او ه
  کمــان و تیــر کــین برتافــت از دســت 
ــر   ــت و افسـ ــان را تخـ ــپرده وارثـ   سـ

ــه ــل    ب ــوه همانچ ــت در ک ــت رف   طاع
 

                                                   
 ۀهر شاخ به غریق،. الغریق یتشبث بکل حشیش: المثل ضربمفهومِ  به دیک استاین بیت نز  .1

.تا خود را نجات دهد زند می اي چنگ خشکیده



 ٢٧٤/  سخۀ منظوم رامایانان

ـري وار     ــردم ـپ ز م ــت ا ــانی خواس   نه
ز این جهان دسـت  به   همت باز شست ا

  تسـ زکوه آن سو حـدیثش کـس ندان  
  

ــه ــروِ   ب ــده کیخس ــدر ش ــوه ان ــار ک   1غ
ــت  بــه   عــزم آن جهــانی رخــت بــر بس

ــت    ــس ندانس ــوال او زان پ ــی اح   کس
  

  

                                                   
نامیده  Key-Hosrav در پهلوي Sushravs در وداها Kavi-Haosravah خسرو در اوستایک  .1

ند سیاوش و فرنگیس، فرزدر متون پارسی و پهلوي او. معنی شهریار نیک نام است شود که؛ به می
 یک :توان گفت که می شناسی نام وي اجماال باب ریشه در. تورانی است ـ اي ایرانی شاهزاده

کسرا، کایزر، تزار،  يها شکل به را دارد، چنان که سپس یشاه است و خسرو نیز همین معن یمعن به
و او  .شاهان یا شاهنشاهشاه  ییعن خسرویپس ک. یابد یدیگر راه م يها زبان به سزار، قیصر و خضر

نخست با اسطوره آمیخته زندگی او از .دریافت داشته است یکه چنین لقب ست ینخستین پهلوان
یا  آخسار ینیز او را همان ک یو برخ پندارند،  یکورش م یی افسانه ةکه او را چهر خسرویک شده

 ست یهفت تن جاویداندر شمار  نماد انسان کامل است و یدر ادب فارس ،شمارند یهوخشتره م
 ۀهنرا از پ يو اهریمن و پلید خیزد یسوشیانت برم يیار به روز رستاخیز ،که بنا بر باور زرتشتیان

 یاست کهاراك، محل یجنوب غرب يو پنج کیلومتر یغار شاه زنده، در س اینک .کند  یزمین پاك م
زرتشتیان هر  که یی قله بزرگ بر فراز یی دخمه :جا ناپدید شده است در آن خسرویک گویند می

ه احوال کیخسرو و ربراي مطالعه دربا. روند  یجا م آن به زیارت يساله از سراسر جهان برا
.رجوع شود شاهنامه فردوسی، داستان کیخسرو به ،ههاي آن با بخش پایانی این قص شباهت



ژه   ٢٧٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 فارسی نامه سانسکریت به واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مایانا  را وم    ٢٧٦/ نسخۀ منظ

  
  
  
  
  
  
  
  



ژه   ٢٧٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  

  



مایانا  را وم    ٢٧٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٧٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٨٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٨١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٨٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٨٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٨٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٨٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٨٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٨٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٨٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٨٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٩٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٩١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٩٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٩٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٩٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٩٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٩٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٩٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٢٩٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٢٩٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٠٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٠١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٠٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٠٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٠٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٠٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٠٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٠٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٠٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٠٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣١٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣١١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣١٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣١٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣١٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣١٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣١٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣١٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣١٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣١٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٢٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٢١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٢٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٢٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٢٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٢٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٢٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٢٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٢٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٢٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٣٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٣١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٣٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٣٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٣٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٣٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٣٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٣٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٣٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٣٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٤٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٤١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٤٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٤٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٤٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٤٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٤٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٤٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٤٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٤٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٥٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٥١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٥٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٥٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٥٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٥٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٥٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٥٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٥٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٥٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٦٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٦١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٦٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٦٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٦٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٦٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٦٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٦٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٦٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٦٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٧٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٧١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٧٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٧٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٧٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٧٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٧٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٧٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٧٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٧٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٨٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٨١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٨٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٨٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٨٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٨٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٨٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٨٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٨٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٨٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٩٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٩١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٩٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٩٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٩٤/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٩٥/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٩٦/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٩٧/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٣٩٨/ نسخۀ منظ



ژه   ٣٩٩/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٤٠٠/ نسخۀ منظ



ژه   ٤٠١/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٤٠٢/ نسخۀ منظ



ژه   ٤٠٣/  فارسی نامه سانسکریت به وا

  



مایانا  را وم    ٤٠٤/ نسخۀ منظ
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