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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۴۴

راست.۷تصویر 

و سنان١[ز] خود دور دارش بخشتن کت بگیرد عنا[ن]پیاده مما
خون ریختن٢یافهبپرهیز وز ز چیز کسان وز بدانگیختن

٣برء چشمه و آب منزل نسازمشو شب بشهر اندر از ره فراز۲۱۰

که با مهربان همرهیمکن جزمدار اسب و ناآزموده رهی
و مخور هرچت آید هوامجویبشهری که بد باشد آب و هوا
ز هر خوردنی زود پرهیز کنببیماری اندیشه را تیز کن
[پیش]چو بینی خورشهای خوش گرد خویش بیندیش تلخیء دارو ز

د][که تنها بسی به که با یار بو هم کار بد٤مشو یار بدخو۲۱۵
[که] ه اوست][ککه هرکس چنانت شمارددوست٦بدپیشه آیدت٥نباید

سند][مشو مست ازو خّرمی کن بمخور باده چندانکت آرد گزند
مخواه آرزو تا نگردی خجلدلمگو راز با زفت و بیچاره

که پنهان مردم فزون زاشکارپنهان مردم بدل ترس دارز
[برو]ن پیسه باشند و مردم درونون][گهمه جانور در جهان گونه۲۲۰

آی و بر پل گذربیک ماه دیرمشو سوی رودی که نایی بدر
مگیر ار نباشی بران آب چیرگانرا دلیربگرداب در غرقه

چو زیرک نباشد نخست او مردآشنا را گردشنابر چو بی
دران دشمنی دوستی را بپایچو در دشمنی جایی افتدت رای

که مر دشمنی را بود جایگاههچنان بر سوی دوستی نیز را۲۲۵
٧فراز]شو [زی او خوش چو زی دوستان [بد]شمن چو داری بچیزی نیاز

.: بتیر۲۱۴/۷۸/۲۳.١
.: خیره۲۱۴/۷۸/۲۴.٢
.: مساز۲۱۴/۷۸/۲۵.٣
.: بدخواه۲۱۴/۷۸/۳۰.٤
د و وزن مصراع بدین را ندار»که«: نسخه ۲۱۴/۷۸/۳۱.٥

.سبب مختل است
.: باشدت۲۱۴/۷۸/۳۱.٦
زنند پور حدس می: سرفراز. آقای راستی۲۱۵/۷۸/۴۱. ٧

باشد، که همین هم » شو فراز«که صورت صحیح 
درست است.
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۴۶

.چپ۷تصویر 

گزافبی١نکوهش بخوربده بیگر از خواسته نام جویی و ال[ف]
ازان به که بنهی و دشمن خوردخوری و بپوشی ز روی خرد
این دو نباشد چه بیش و چه کم٢چوز بهر خور و جامه باید درم

هست٤مرین را نگه دار کاکنونتغم ز چیزی که رفتت ز دست٣مخور۲۳۰
بسی٥ز رادیش زفتی به آیدچون اندک بود خواسته با کسی
داشتن٦به از دست پیش کسیدرم زیر خاک اندر انباشتن

ناب٧تافتنبخانه در از  چنانست کاندر جهان آفتابزّر
چو بدخواه چینه نهد دام بینهمه کارها را سرانجام بین

گه نهء تو وزرد٨مخند ار کسی را بخود روی۲۳۵ او راست درد٩که آ
١١نهان رای و تدبیر او را مجوینشناسی و رای اوی١٠خوی انک

باز١٢وگر بد بود بد ُسرایدتسازکه گر نیک باشد بود نیک
دگر تن میفگن دران کار سختسخت کاری برستی ز بخت١٣تو چون

تن از طمع مفگن بزندان و چاهیز دزدان مخو]اه[مکن دزدی و چ
بدزدی ورا زود گیرند نیزچیز١٤یرفتذدزدان هرآنکو پز۲۴۰

د پندار و بسجهانرا همه دزکس١٥چو خواهی که چیزت ندزدند
مکوش١٦بزور آنکه بیش از تو باشدبگفتار با مهتران برمجوش

ناردت پیش باز١٧که جز راه خوددست از نیازمزن رای با تنگ
بخوان کسان کدخدایی مکنز بهر گلو پارسایی مکن

که از شومیش بهره یابی تو نیزکم بوده چیز١٨مشو یار بدبخت۲۴۵

نکوهش بده؛ متن چاپی پس : بخور بی۲۱۵/۷۸/۴۲.١
: چنان خور که نایدت درد و استازین بیت افزوده

.ش کت نفگند در نیازچنان بخ/گداز
اما در ،باشد»چن«: این لغت ممکنست ۲۱۵/۷۸/۴۵.٢

.فیلم نسخه درست معلوم نیست
.: مبر۲۱۵/۷۸/۴۶.٣
.: اکنون که۲۱۵/۷۸/۴۶.٤
.: نکوتر۲۱۵/۷۸/۴۷.٥
.: کسان۲۱۵/۷۸/۴۸.٦
طه نقدر نسخه حرف اول این کلمه بی.: یافتن۲۱۵/۷۸/۴۹.٧

.د معنی بهتریستتافتن مفیاما بنظر من درینجا ،است
؛ در صحت قرائت خود از این : رخ از درد۲۱۵/۷۸/۵۱.٨

.مصراع مطمئن نیستم
.: زو و۲۱۵/۷۸/۵۱.٩
.: آنکه۲۱۵/۷۸/۵۳.١٠
.: راز و تدبیر با او مگوی۲۱۵/۷۸/۵۳.١١
.: سگالدت۲۱۶/۷۸/۵۴.١٢
: چو از؛ در متن چاپی این بیت پس از ۲۱۵/۷۸/۵۲.١٣

آمده است.»را رخ از درد زردمخند ار کسی«بیت 
.که پذرفت: ۲۱۶/۷۸/۵۶.١٤
.: چیزی ندزددت۲۱۶/۷۸/۵۷.١٥
.: با او۲۱۶/۷۸/۵۸.١٦
.: بد۲۱۶/۷۸/۵۹.١٧
.: بدبخت و۲۱۶/۷۸/۶۱.١٨
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راست.۸ر تصوی

[؟] هست جفت٢اهلی خو]اب بس[که با ک١مکن خو ببد گفتن اندر نهفت
گرفتش ببر دیر و بگریست چندبرین باش یکسر که دادمت پند
٣پند کار ره آماده کردبرینسپهبد دل از هر بدی ساده کرد

برون رفت تنها بروز گزینسمند سرافراز را کرد زین
زی بادیه داد روی٤سوی شام وهمه برد هرچش نبد چاره زوی۲۵۰

٥گاهز بهر پرستش بهر جاییکی ریدگ ترک با او براه

عنان داده او را و دل کام راانجام راشتابان نوند ره
دل غول و دیو از نهیبش نژندشده چشم چشمه ز گردش ببند
راه٦کمانش از کمین بسته بر مرغگاهسنانش از جهان کرده نخچیر

ز شمشیرش اندر دل شیر شورگوربدام کمندش سر نّره۲۵۵
درختان بارآور و سبزه دیدز ناگه بر مرغزاری رسید

دروی٨[یکی چشمه چون] چشم عاشقبویمشک٧لب َمرغ هر سو گل
[؟] ه پاک بزدوده زنگو] از آین[چهمه آب آن چشمه روشن چو زنگ

بجوش اندرو سیم بگداختهی] بوته بد ساخته[تو گفتی یـک
دمان بر دم گوری اندر کمینبرء چشمه شیری شخاوان زمین۲۶۰

بزد بانگ بر باره گرد دلیرچو زد چنگ و گور اندرآورد زیر
بزخمی که زد هر دو را چار کردتیغ پیکار کرد٩بکین دست بر

برافروخت آتش ز پیکان تیردرختی بکند از لب آبگیر

.فتن اندر نهفتخر پ: ب۲۱۶/۷۸/۶۲.١
.: شب۲۱۶/۷۸/۶۲.٢
پس ازین بیت در نسخه برای جدا کردن مطالب فاصله .٣

گذاشته است.
.: < و>۲۱۶/۷۹/۲.٤
. متن استنقطه گذاشتهسه»گاه«ۀروی گاف کلم.٥

نه سپاه و ب: بدان بیاستچاپی پس ازین بیت افزوده
که تا کس نداند چرا و نه چون./شد برون

.: چرخ۲۱۷/۷۹/۷.٦
.: گلی۲۱۷/۷۹/۱۰.٧
.یک: سو۲۱۷/۷۹/۱۰.٨
.: سبک دست زی۲۱۷/۷۹/۱۵.٩
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چپ.۸تصویر 

زنزدان گور چون مرغ بر بابن]زه یل فگ[بران آهنین نی
فراز١که ناگه دو پیک آمد از رههنوز اندرین کار بد سرفراز۲۶۵

پیموده بومبسی یافته رنج و ز خاور همی آمد آن وین ز روم
زمین جای نخچیر و آرام و خوابگل و سبزه دیدند و آب٢درخت

میان کرده آتش سوار دلیرز یک دست گور و ز یک دست شیر
کمند٤گره کرده بر باد٣چران گردش اندر تکاور سمند خّم

خوان شدندبخوردن نشستند و همخوان شدندشگفت آفرین٥برو از۲۷۰
نشست٧شده خیره از خورد او وانکبابی بدست٦هنوز آن دوانرا

همه خورده تنها و نابوده سیراز گور پردخته گرد دلیر٨بر
چیزی شگفتدانیتکه هرجا که چو پردخت ازان هردو پرسش گرفت

١٠مگر دل بچیزی بیارایدمتا دانش افزایدم٩بگوئیت

همی گفت هرگونه و او شنیدکه دیدجدا هریکی هر شگفتی۲۷۵
که دیدم شگفتی درین روزگارار]سخن راند ر[ومی سرانجام ک

که از روی رشک بت آزرستشه روم را دختری دلبرست
نگاه١١نیارد بدو کرد نیکوچهره کز چرخ ماهنگاری پری

ستایوانها پیکر چهر اوبرء مهر اوستدل هر شهی بسته
کمانی ز درگه برآویختستزمهرش پدر رنگی آمیختست۲۸۰

گمانکشد دختر او را دهم بیاین کمان١٢هرکنهادست پیمان که 
ــــردن ــــان گ ــــای ــــرازز زورآزم بسی کس شد و گشت نومید بازف

.پیک نزدش: رسیدند دو۲۱۷/۷۹/۱۸.١
.: درخت و۲۱۷/۷۹/۲۰.٢
.: نوند سمند۲۱۷/۷۹/۲۲.٣
.: بر یال۲۱۷/۷۹/۲۲.٤
.: زان۲۱۷/۷۹/۲۳.٥
.: دو تن را۲۱۷/۷۹/۲۴.٦

.: وز۲۱۷/۷۹/۲۴.٧
.: بد۲۱۸/۷۹/۲۵.٨
.: بگویید۲۱۸/۷۹/۲۷.٩
است.» نیارایدم«. در دستنویس ١٠
.: تیز کردن۲۱۸/۷۹/۳۱.١١
است.» هرکه«. در دستنویس ١٢
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راست.۹تصویر 

ن]یچو باد بزا[ن اندرآمد بزبشد شاد ازین پهلوان گزین
رومیه برگرفتءرهشتابان بویهء یار دلبر گرفت١بدل

برهنه بسی مردم افگنده دیددو منزل چو بگذشت جایی رسید۲۸۵
پست٢غریوان و بر خاک افتادهدستیکی بهره خسته دگر بسته

؟بکین دام بر ره که بنهادتان؟بپرسید کز بد چه افتادتان
که بازارگانیم ما یک گروهل از غم ستوهخروشید هریک د

خواستهابا کاروانی پر ازز مصر آمده روم را خواسته
بد بستدند٤وآنچ٣ببستند ماما زدندچهل دزد ناگاه بر۲۹۰

رسی گر کنی رای ناوردشانک از پیش تو گردشانـهنوز آَن
زم را داد رویزنان رسوی رهجوییل نام٥ببد تافته زان

یکسر سر خویش هین٧که گیریتبانگ برزد بکین٦گانبران یافه
تان بیکبار پستستانم کنمبستنه همه کاروان باروگر

شـیر من]رتان رهد سر ز شم[اگشما را بس از بازوی چیر من۲۹۵
٩ما] طمع را باختیکه بر د[ّمبد ساختی٨بپاسخ بگفتند

از شیر شد بخت شور١٠بسا کس کشنه هرک از پی شیر شد خورد گور
ببینی کنون پست باالی خویشسپردی تو نیز اسب و کاالی خویش
اندرفگند١١بناورد ایرانیسپهبد برانگیخت سرکش سمند

کجا سرش چون ماغ برشد بمیغبتیغ١٢درآمد یکی را چنان زد۳۰۰
ــ ــر گ ــزه ب ــی ــزد] ن ــردرده[ب ــاه دو گ براورد و زد بر زمین کرد خردگ

.: بجان۲۱۸/۷۹/۳۷.١
.: بر خاک غلتنده۲۱۸/۷۹/۳۹.٢
.: ببستندمان۲۱۸/۷۹/۴۳.٣
.نچهآ: ۲۱۸/۷۹/۴۳.٤
.: بشد تافته دل۲۱۹/۷۹/۴۵.٥
.: رهزنان۲۱۹/۷۹/۴۶.٦

.: گیرید۲۱۹/۷۹/۴۶.٧
.: بپاسخش گفتند۲۱۹/۷۹/۴۹.٨
.: تاختی۲۱۹/۷۹/۴۹.٩
.: که۲۱۹/۷۹/۵۰.١٠
.دشان گردی: بناور۲۱۹/۷۹/۵۲.١١
.: چنان زد یکی را۲۱۹/۷۹/۵۳.١٢
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١چپ.۹تصویر 

[مشکین گرفت همه آسمان نوک ژوپین گرفت]همه خاک ازو گرد
[ز در سیمبر]ۀدرآمد پریچهرسوی باغ با دایه ناگه
[پرنبید چو الله می و جام چون شنبلید]یکی جام زّرین بکف

ز یاقوت و در افسری بر سرش]ی برش[نهفته بزربفت روم۳۰۵
ز گیسو چو در دام مشکین تذرو]خرامان چو با ما[ه پیوسته سرو

[در جیم دال٢دو زلفش همه دهن میم و بر میم از مشک خال]جیم و
دو شمشاد عنبرفروش بهشت]سرشتن می[دو برگ گلش سوس

که افتد چه از نوک چوگان دروی]گوی[سیم پاکیزهاز٣زنخدان چون
میانش بالماس اندیشه سفت]ادو نهفت[دو بیجاده گفتی که ج۳۱۰

گوشوار]ۀفروهشته زو حلقورشیدوار[بناگوش تابنده خ
[و دیگر دو نیم٤چو دو مه و دیگر ز سیم]یکی گرد یکی ماه از زّر

پذیر]تاب چین ساز و گه خمگه ازشک و عبیر[مبمه برش درعی ز
[تافته هاش دست زمان بافته]گرهشکنش آتش نیکوی

مست]خواب و یکی نیمیکی نیم[؟] [و تنبل پرست٥دو بادام پیوند۳۱۵
همه ره چو از نافه بگشاده زیز]فک مشکبیز[بزان بادش از زل

[نوش فسرده درو قطره بر قطره آب]نابز خنده لبش چشمهء
که بایدت مهمان ناخوانده جفت]بسیمین ستون خم در[آورد و گفت
[بردش نماز مزیدش دو یاقوت گوینده راز]سپهدار برجست و

چو معنی ز گفتار شیرین بدل]ت آن دلگسل[بدو اندرآویخ۳۲۰

.چاپیست۲۲۴–۲۲۳ۀمتن صفحتصویردوم این بخش.١
.: بهم۲۲۴/۸۰/۵.٢
.: چو۲۲۴/۸۰/۷.٣

.: دو مه ُبد۲۲۴/۸۰/۱۰.٤
: پربند؛ قرائت من ازین کلمه ۲۲۴/۸۰/۱۳.٥

.نیست»پربند«مشکوکست، اما اصل هرچه که باشد 
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راست.۱۰تصویر 

همی ریخت بر الله] شّکر ز نوش[برویش بر از بسد دّرپوش
ران خواستند]بمی یاد یکدیگ[نشستند و بزمی نو آراستند
کش ا]ز الله پر ژاله شدکف می[بلورین پیاله ز می الله شد
بجای١ون تو جفتی]که آمد مرا چ[سپهدار گفتا سپاس از خدای

و] خوبی و دیدار تودانستمی کار تو[گر از پیش۳۲۵ همین فّر
کشیدستمی] بر امید تو ماه[بدی دیرگه کان کمان پیش شاه
؟٢ندارند پس] چون تو داری توان[پریچهره گفت ایچ پیل آن توان
دگر چوب و] توز و پی است از برون[بدان کان کمان آهنست اندرون

پدر٣من از چوب] سازم نهاننی دگر[بمان تا چنان هم کما
دم ندارم برنج]کشم چونت دی[بخندید یل گفت از آنگونه پنج۳۳۰

مرا هست موم] ار ترا آهنست[کشیدن چنان چرخ کار منست
نکوشد بزو]ر از خداوند خر[چو خر در گل افتد کسی نیک تر
و] دایه سرایان سروددبر هر[ازآن پس بمی دست بردند و رود
زن خوب بازا]رگان بود و بس[بجز دایه دمساز با هر دو کس

زن٤گه این پایکو]ب و گه آن چنگدو زنشان هر[شده غمگسارنده۳۳۵
مل و نقل و با]زی و بوس و کنار[همه بودشان رامش و میگسار
شتری دور بود]که انگشت از انگ[بیک چیزشان طبع رنجور بود
سمن برگ هر د]و چو گلنار شد[چو از باده سرشان گرانبار شد
گاهن بارام]بشد باز گلش[یل نیو را کرد بدرود ماه

.ون تو آمد: جفتی مرا چ۲۲۵/۸۰/۲۲.١
.: توانی تو آن۲۲۵/۸۰/۲۵.٢

.: نهان از۲۲۵/۸۰/۲۷.٣
.: دست۲۲۵/۸۰/۳۳.٤



Or. 11586(|۵۷شمارۀبه (بریتانیا ۀکتابخانۀنامگرشاسپ

The British Library Board, Or.11586© 



۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۵۸

١چپ.۱۰تصویر 

٤همی آشیان بستد از وی بقهر٣ر[...]مرغکی خ٢ازو مه یکی۳۴۰

آبگیر٥ز پروازش افگند برر][بر مرغ تیسپهدار بگشاد 
هوا کرد جانش بزندان مهرچهرتر شد بت ماهبدل گرم

از دم سرد خیری شده٦دو لبشد از بام الله زریری شده
بتن برش هر موی داغیست گرمتو گفتی که از آتش مهر و شرم

؟نو چه انده رسید٧بپرسید کینرنگ دیدچو دایه رخ ماه بی۳۴۵
ده شد]و رنجی[جان ت٨بگو کز چهجهان بر دلم زین ترنجیده شد
ر اندرون ناتوا]ن[شد بمه٩تنمچنین داد پاسخ کزین نوجوان
د]بن کلیکه دارد بدر[یای بی[یکی بند بر] جانم آمد پدید
[غ[بتر]سم که با آن کمان سرفراز م من دراز]نتابد بماند

ز رسوا شوم][بنزد پدر نیجای پیدا شوم[ببدنام] هر۳۵۰
[در]یای نا [دست گیر]پذیربن  درین ژرف تو افگندیم هم توم

[او پایمردم تو باش]][بن درمان در[دم تو با]ش١٠بدین کارزدیک
[هر چمدو بادام مست]بگفت این و از ١١ستبپیکان همی خست دّر

چون نگار١٣هم اکنون کنم کار تواند]ه مدار١٢بدو گفت ازین د[ایه
مرگ کش چاره ناید بدست١٤بجزبهر کار بر نیک و بد چاره هست۳۵۵

ز هر در سخن گفت و چندی شنودبرء جفت بازارگان رفت زود
که چونست مهمانت را کار و سازز گرد سپهبد بپرسید باز

؟چ]ی[سخن راند از دختر شاه ه؟کمان هیچ دارد بسیچ١٥بکار

۲۲۲-۲۲۱ۀمربوط به صفحتصویراین سمت چپ .١
.متن چاپیست

.: دگر۲۲۱/۷۹/۹۶.٢
.: خوبرنگ۲۲۱/۷۹/۹۶.٣
.: بچنگ۲۲۱/۷۹/۹۶.٤
.: در۲۲۱/۷۹/۹۷.٥
.: نوش۲۲۱/۷۹/۹۹.٦
توان هم می»کت«ته این را الب؛: کین۲۲۲/۷۹/۱۰۱.٧

است.»کین«اما بنظر من رسم الخط مبّین ،خواند

.: که۲۲۲/۷۹/۱۰۲.٨
.: دلم۲۲۲/۷۹/۱۰۳.٩
.: درد۲۲۲/۷۹/۱۰۸. ١٠
.: سفت در بر جمست۲۲۲/۷۹/۱۰۹. ١١
.: دایه گفت آخر۲۲۲/۷۹/۱۱۰. ١٢
.: که کارت هم اکنون کنم۲۲۲/۷۹/۱۱۰.١٣
پی پس ازین بیت افزوده: چاۀ: جز از؛ نسخ۲۲۲/۷۹/۱۱۱. ١٤

.برنگ خزان شست رنگ بهار/چو از باغ چرخ آفتاب آشکار
.: ز کار۲۲۲/۷۹/۱۱۵. ١٥
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راست.۱۱تصویر 

کشیدست نوش١دماد[م بیادش]چنین داد پاسخ که تا روز دوش
رخش د[یدمی] باری اندر نهفتهمی زد دم سرد و گفت٢بهر می۳۶۰

گشت کوچک کشمبان٥من ان چرخخوشم٤بینمش چهر و اید٣اگر
که یکدیگرانرا ببینند چهرتو نیز ار توان چارهء کن ز مهر
ز چشم است دیدن ز دل خواستن٦ز دیدار باشد هوا خواستن
درست٧شنیدن بدیدن بباشدگمانست در هر شنیدن نخست

٨که به گردد از آبدادن گهردگردانىىکد [....] وى۳۶۵

این هواست١٠اگر در دل میهمانتت دایه که] کامت رواستگف٩نین[چ
[رو ساز کن گل که امشب بیارم من ان ماه راشن و گاه را]تو

نگردد کزو گوهر آرد بکفپیمان که غواص گر]د صدف[ب
[گنج را دزد] نکند تباه کلیدش نجوید سوی قفل راهدر

[بست پیم۳۷۰ رفت١١بر دختر آمد بگفت آنچن باد تفتان و چو]برین
ژده بر شاه آزاد]گان[بمد جفت بازارگان]وز[ین سو بش

تر ا]ز نوبهارّرم[یکی بزم خبسازید در گلشن زرنگار
بخوّشی چو با ایمنی خواستهبخوبی چو گفتار آراسته
١٢و عنبر کالهبرآمیخت با مشک بجام بلورین می آورد ناب

ز رامش برو جان همی برفشاندپهلوانرا بشادی نشاند١٣ها]ن[ج۳۷۵
ورا زرد گیلی سپر گشت ماهل شد در گلیم سیاه]ینو شـب [چ

.: بیادش دمادم۲۲۲/۷۹/۱۱۶.١
.: بمی در۲۲۲/۷۹/۱۱۷.٢
.: که گر۲۲۲/۷۹/۱۱۸.٣
.: افتد۲۲۲/۷۹/۱۱۸.٤
.: کمان را۲۲۲/۷۹/۱۱۸.٥
.: خاستن۲۲۳/۷۹/۱۲۰.٦
.دن نباشد: چو دی۲۲۳/۷۹/۱۲۰.٧

و قرائت مصراع اول آن هم متن چاپی این بیت را ندارد.٨
.درست بر بنده معلوم نیست

.: بدو۲۲۳/۷۹/۱۲۲.٩
.: میهمان ترا۲۲۳/۷۹/۱۲۲.١٠
.: آنچه۲۲۳/۷۹/۱۲۶.١١
.: گالب. معلومست که بیت قافیه ندارد۲۲۳/۷۹/۱۳۰.١٢
.: یل۲۲۳/۷۹/۱۳۱.١٣
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١چپ.۱۱تصویر 

٢یب و نه با دیده آب]نه با دل شک[تابهمه شب دژم هردو از مهر و

الجوردمبرمره بر ]روان مهنهاد گردون ز یاقوت زر[دچو ب

پوش درگاه شده]بنزد سید[سپهبد سوی دیدن شاه ش
ایمی مرد بیواره]ایران یکازا[یمبدو گفت کز خانه آواره۳۸۰

کمان پیش اوی٤شید این][بخواهم ک٣به پیوند شاه آمدم مهرجوی
ز گفتا]ر او خنده برداشتندند[سش خیره بنداشتکجدا هر

[اگر دختر] پادشاهت هواستکجاست٥که گنج سپاه و صالحت
تند از شهء ما همین]بسی خواسخسروا[ن زمین٦ز شاهان و مر

؟بتو چو]ن دهد چون بدیشان ندادژاد[ناسبه نهفتهتو مردی یک۳۸۵
؟٧برآشفت و] گفت این چه بانگست و جوشموش[او خچندی گواژه زدندچو

روزیء اوست٨د آنک]بهرکس دهت[بگیتی بسی چیز زشت و نکوس
ارید و بر برنداشت]بسا کس که ک٩بسا کس که برخورد و هرگونه کا[شت

او درست١١که مردش پز]شک و ببدت[و سس١٠بسا زار و غمخوار و بیمار
١٢بزرگ آنکه] نزدیک یزدان بزرگرگ[بزرگ آن نباشد که شاه و ست۳۹۰

دل و زو]ر دارم بهنگام رنجنج[ار ندارم نه لشکر نه گ١٣صالح
یر و سنان لشکرست]هنر گنج و تخرد جوشن و بازوم خنجر[ست
نشاید شمرد]نش خوار از گزافکرا نازمودی گه نام و ال[ف

کران سوختنتوان بیشه]ء بین[چراغی برافروخت١٤بیّکی

.متن چاپی۲۲۵ۀاین عکس مربوطست به صفحسمت چپ.١
.: خواب۲۲۵/۸۰/۳۸.٢
.: آرزوی۲۲۶/۸۱/۴.٣
.: کشیدن۲۲۶/۸۱/۴.٤
لغت : و سلیح و سپاهت۲۲۶/۸۱/۶.٥ »سالح«؛ مکررًا

نویسد.می»صالح«بصورت ،را با صاد
با دو کلمۀ اول : از۲۲۶/۸۱/۷.٦ . این مصراع را اشتباهًا

شروع کرده، اما متوجه » جدا هر«، یعنی ۳۸۲بیت 
شتباهش شده و روی آنها را خط زده است.ا

.: بانگ و خروش۲۲۶/۸۱/۹.٧
.: آنچه۲۲۶/۸۱/۱۰.٨
.: هرگز نکاشت۲۲۶/۸۱/۱۱.٩
.: بیمار و نومید۲۲۶/۸۱/۱۲.١٠
.: ببود۲۲۶/۸۱/۱۲.١١
چو /پس ازین بیت افزوده: کشیدن کمانست پیمان شاه.١٢

.چو بود این چه بایست گنج و سپاه
.: سلیح۲۲۶/۸۱/۱۵.١٣
.: ز یّکی۲۲۶/۸۱/۱۸.١٤
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راست.۱۲تصویر 

[آگهی داد ساالر بار۳۹۵ ار١بدو] گفت رو هم کنون اند[ر]بشاه
یک زمان٢ندیم باری برو]بخگمان[بیایغرچهبود ابلهی 

[کنیم] خمار شبانه بدو بشکنیمبسیلی رگ سرش پیدا
[ستم]کس که بیند درم٣ز درویش حالیی به نداند کشیدن

بپرسید شاهش ز روی فسوسچو پیش شه آمد زمین دا[د بوس]
ا]ز ایران شتابان چو باد امدی[آمدیکه داماد فرخنده شاد۴۰۰

و بالباین برز و این شاخچه نامی ال][یبباال بلندی و اگنده
کش نهادکمان٤مرا نام بابمدنژاد[بدو گفت گرد سپهب

[پسند]بداماد[ی شه گر] واهم کشید این کمان بلند][بخآیم
که] بپسندی و گویی از دل که زهنانش کشم چون برآرم به زه[چ

زدان که فرزند من جفت تست]بی[بدو گفت شاه ار کشی این درست۴۰۵
ز] دار اندر آویزمت سرنگونبرون[وگر نایی از راه پیمان

گوا] کرد چند از مهان سپاه[بدین خورد سوگند و خط داد شاه
کما]ن آوریدند ده تن کشان[چو شد بسته پیمانشان زین نشان

[پدر ماه شد]ه گونه از روی و لرزان ز مهرچهرنشسته بنزد
ار دلبر بیازید دستد]بدیسپهبد چو باید بزا[نو نشست۴۱۰

شت چون چرخ گردان بگاشت]بانگر برفراشت[کمانرا ز باالی س
پس] آنگاه نرمک سه ره درکشیدشید[بزانو نهاد و بزه برک

گوشه گوشش گرفتکه هر] دو کمانچهارم درآهخت ا[زآنسان شگفت

.: بدو گفت شه رو ورا ایدر۲۲۶/۸۱/۱۹.١
.: بدو۲۲۶/۸۱/۲۰.٢

.: جایی۲۲۷/۸۱/۲۲.٣
.: باب نامم۲۲۷/۸۱/۲۶.٤


