
 

 

 از نظامی -پرورده عشق –معنی واژه گرای درس ششم 

 تر هر روز پرآوازه -2 .در آسمان پدیدار شد وقتی پرچم عشق آن جهاندار )مجنون(، مانند ماه صورتِ لیلی، -1

خویشاوندان همه  -4. شد و پدر در کار او سخت عاجز وشت دست از کار او شستسرن -3 .شدتر میکاملعاشقیش 

وقتی درماندگی او را  -5. پرداختندبا او )پدر مجنون( به چاره اندیشی )درباره مجنون( ، احساس تکلیف از روی

تنها به یاری کعبه باز می شود.  گره،همه با هم گفتند که این  -6به گفتگو پرداختند.  جوییدیدند برای چاره

وقتی زمان حج فرا رسید ]پدر  -8زمین و آسمان است.  پرستشگاهاست و  یانکعبه، قبله نیاز همه جهان -7

فرزند دلبندش را با تالش فراوان  -9ها کجاوه گذاشت. مجنون[ دست به کار شد. شترانی تهیه کرد و روی آن

سوی به سوزان ای با سینه ]مجنون[ -10نشاند. مانند ماه در کجاوه ]راضی کرد که به سفر حج برود و او را [ 

زود به  پدر گفت ای پسر اینجا جای بازیگوشی نیست. -11 کعبه آمد و مانند کعبه حلقه بندگی در گوش کرد.

حال  -13بگو پروردگارا مرا از این بیهوده کاری )عاشقی( رهایی بده.  -12گری است. خودت بیا اینجا جای چاره

 وقتی اسم عشق به گوش– 14عشق آزاد کن.  یام مرا از این بالگرفتار شدهبه بالی عشق  زیرا مرا دریاب 

 -16کعبه گرفت. در مانند مار چنبر از جا پرید و دست از حلقه  -15خورد اول گریه کرد سپس خندید. مجنون 

 اتدر خانهین حلقه به امروز من مانند ا]خداوندا[ گفت دست گرفته بود میدر حالی که حلقه کعبه را در 

من با عشق  هستی -18گویند از عشق جدایی کن ولی این رسم عاشقی نیست. میبه من   -17. امچسبیده

به عظمت  تو را پروردگارا تو را به خداوندیت و  -19. پیدا نکنمسرنوشتی غیر از عشق [ الهی]عجین شده است 

حتی  دکه آوازه عشقم در جهان باقی بمان یکه مرا از عشق به درجه ای برسان -20پادشاهیت سوگند می دهم 

هر چه  -22تر کن. که هستم عاشقتو مرا از آنچه  ،عشق هستم هر چند مست میِ -21. اگر خودم زنده نباشم

های او گوش می داد وقتی این پدر که داشت به حرف -23از عمر من باقی است بگیر و به عمر لیلی اضافه کن. 

 فهمید که دلش اسیر عشق است و دردش درمان ناپذیر است. -24را شنید ساکت شد.  داستان


