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 یازدهماشعارِ مربوط به سخنرانی جلسۀ 

 

 

 « وکیل صذر جهان بخارا» شرح تفسیر داستان

 

 
 

  ایرج شهبازی

 
 

 هعطَق ّن ضکاس عاضك است: 

 خَدًذ ٓتٌذ ٓتٌذ ضاّاى جولِ

 سا خَیص پستِ پستٕ ضاّاى جولِ

 ضکاس سا هشغاى ادصیّ ضَد هی

 دالى سا دل اسیش تی دلثشاى

 !داى هعطَق ،دیذیص عاضك کِ ّش

 جْاى اص جَیٌذ آب گش تطٌگاى
 

 خَدًذ ٓهشد ٓهشد خلماى جولِ 

 سا خَیص هستِ هستٕ خلماى جولِ

 ضکاس سا ایطاى ًاگاُ کٌذ تا

 عاضماى ضکاسِ هعطَلاى جولِ

 آى ّن ٍ ایي ّن ّست ًسثت تِ ٍاک

1 تطٌگاى عالنِ ت ّن جَیذ آب
 

 

***** 

 گیشد: لشاس هی عاضك دس همام ًاص ،سوض ىاَید سد یّاگ

 دٍش خیال هست تَ آهذ ٍ جام تش کفص

 گفتن تشسن اس خَسم ضشم تپشد اص سشم

 کٌن گفت تیا عجة کسی دیذ کِ ًاص هی

 خَسم گفت هکي صیاى کٌی گفتن هی ًوی 

 دست تشم تِ جعذ تَ تاص ص هي کشاى کٌی

 کٌی جاى تِ تَ سٍی آٍسد سٍی تذٍ گشاى
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 تا ّوگاى پالس ٍ کن تا چَ هٌی پالس ّن
 

1 خاصثک ًْاى هٌن ساص ص هي ًْاى کٌی
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 مٍاذت ٍ اًذ ّا هوکي است ظاّشاً تِ صَست جٌگ ٍ تضاد تِ ًظش تشسٌذ، اها دس ٍالع تخص ِ ًاگضیش ِ ّستی تفاٍت

 :دساد یگتست اّ تٍافت دَجٍ ِت تایح

 گشى            چَى تٌْ ،لایي جْاى جٌگ است کُ

             ةد تِ چشَّپٓ  ُ ّوىآى یکى رسّ

 اى تاال ٍ آى دیگش ًگَى            ُ رسّ

 ًْاى             لى ّست اص جٌگِعٕفِ جٌگِ

 لَل             جٌگِ ،لىعٕفِ جٌگِ ،عىثٕطَ جٌگِ

 د            َٓتٔ جٌگ لاین هىایي جْاى صیي 

 لَى است             ستَىِش چاس اُصٌْٔچاس عٔ

 آى دگش             ٓکٌٌذضّْش ستًَى اِ

 ضذاد تَد            پس تٌاى خلك تش اَ

                     ّوذگش حَالن خالفِّست اَ
 

 چَ دیي تا کافشى ،ُُ تا رسّرسّ 

  ٍآى دگش سَى یویي اًذس طلة

  َىکُلیطاى تثیي اًذس سٔعٕفِ جٌگِ

 ...  !ف سا تذاىخالُف آى تَخالُصیي تَ

  تى است َّلشْجضٍّا حٓ دس هیاىِ 

 تا حل ضَد !ش دسًگشدس عٌاصِ

  َى استتَسٕدًیا هٔ کِ تذیطاى سمفِ

 سشَآى ضَ ٓضکٌٌذآب اِ ستيِاُ

 ٍ سَد شّین اص ضَا م ها جٌگیشَالجٓ

2 خالف دس اثشّش یکى تا ّن هٔ
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 :داذضا تذحٍ

 !ای جولِ هي !ذس آًاِ گفت یاسش ک

 غلط کن ضَ کٌَى ،سضتِ یکتا ضذ

 زٍبکاف ٍ ًَى ّوچَى کوٌذ آهذ جٓ

 سَٓس دٍتا تایذ کوٌذ اًذس صٔپ

 دشَسا تٓیک گش دٍ پا گش چاس پا 

 چوي هخالف چَى گل ٍ خاسِ ًِ 

 کاف ٍ ًَى گش دٍتا تیٌی حشٍفِ

 طَبذ هش عذم سا دس خُتا کطاًَ

 گشچِ یکتا تاضذ آى دٍ دس اثش

 دشَدٍ تا یکتا تٔ شاضِمّْوچَ هِ
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 !س سا تثیيگاصٔ آى دٍ ّوثاصاىِ

 آى یکی کشتاس سا دس آب صد

 ٌذک تاص اٍ آى خطک سا تش هی

                     ًوا استیضُ لیک ایي دٍ ضذِّ
 

 ى ٍ صیيآّست دس ظاّش خالفی ص

 کٌذ طکص هیى دگش ّوثاص خُآٍ

 تٌذ ضذ تش هیتِ تیضُ ص اسٕ ّوچَ

1 کاس تاضذ دس سضا دل ٍ یک یک
 

 

 

                                                           
1

 .7702 تا تیت 7733 ، اص تیتاٍل، دفتش مثنوی - 


