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۲۵۱ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

افولاوب یا ،رتشیپ آ رتشیپ
ایب رتوز و رذگب ام و نم زا

نم و ام زا رذگرد ،آ رتشیپ
ام هن یشاب وت هن ات ،آ رتشیپ

ریگب و راذگب ربکت و ربک
ایربک نینچ ربک ضوع رد

»یلب« :یتفگب وت و »تسلا« :تفگ
Lب ندیشک ؟تسیچ یلب رکش

منم ینعی هک تسیچ یلب رس
انف و رقف هگرد نز هقلح

ورم اج زا مه و اج زا ورب مه
!؟اجک اجیب ترضح !؟اجک ز اج

وش کاخ همه و شیوخ زا وش کاپ
ایگ دیورب وت کاخ ز هک ات

زوسب شوخ یوش کشخ ایگ وچ رو
)۱(ایض دزورف وت زوس ز هک ات

یرتسکاخ وچ زوس زا یوش رو
ایمیک وت رتسکاخ دشاب

!تسایمیک ناس هچ بیغ رد رگنب
ار وت دزاسب کاخ فک ز وک

نیمز دراگنب ایرد فک زا
امس دراگنب ار هیس دود
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امس دراگنب ار هیس دود

دنک ناج ددم ار نان همقل
اهملع نیا دهد ار سفن داب

هدب ناج ایک و راک نینچ شیپ
اخس و دوج دناد ناج هب رقف

یهد ار وا تلع زا رپ ناج
اهتنمیب و شوخ یناتسب ناج

منک شماخ و fفگ نیا منک سب
ازف ناج نخس هب یشمخ رد

۲۴۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هتخیر ود ره نوخ یو ،هتخیوآ نم و ام یا
یرپ ین و یمدآ ین ،هتخیگنا رگد یزیچ

درب ناتسراخ هب ار ام اپ کنآ ز ،دشابن اپ ات
یرسود زا دوش رفاک رس کنآ ز ،دشابن رس ات

خی هتسب وج بل یبآ ،ناور وج نایم یبآ
یرسفن ات ،ور زیت نیه ،ور تسس نیا ،ورزیت نآ

وت گنس رب متفات ناز« :ار گنس دیوگ دیشروخ
»یرهوگ رد یهنرد اپ ،یهراو یگنس ز وت ات

تلد ردنا تسهتفات ناز لزی مل قشع دیشروخ
یرتهم ییامن رخآو ،یگدنب ییازف لواک

۳۴۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وجب ار یمسم ور یدناوخ مسا
وج بآ ردنا هن ناد lاب هب هم

یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
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یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
یرسکی نیه دوخ ز ار دوخ نک کاپ

وش گنر یب ینهآ ز نهآ وچمه
وش گنز یب هنیآ تضایر رد

دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ فاص کاپ تاذ ینیبب ات

۱۲۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اشُگرب رز رپ فک و دنبب بل
)۳(اخَس روآ شیپ و راذگب نت )۲(لخُب

تساخَس ،اهتذل و اهتوهش کرت
تساخنرب دش ورف توهش رد هک ره

تشهب ورس زا تسا یخاش اخس نیا
)۴(تشهب یخاش نینچ فک زک وا یاو

اوه کرت نیا تس ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
امَس رب ار ناج خاش نیا دَشَکرب

شیکبوخ یا اخَس خاش دََرب ات
شیوخ لصا ات ناشکlاب ارت رم

هاچ وچ ملاع نیا و ینسُح فسوی
هلا رما رب تسربص نَسَر نیو

تسد ود نَز رد نَسَر دمآ افسوی
تس هدش هگیب وشم لفاغ نسر زا

دنتخیوآ نسر نیک ~ دمح
دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

دیدج ناج ملاع ینیبب ات
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دیدج ناج ملاع ینیبب ات
دیدپان راکشآ سب ملاع

هدش ناتسه نوچ تسین ناهج نیا
هدش ناهنپ سب تسه ناهج ناو

دنکیم یزاب و تسا داب رب کاخ
دنکیم یزاسهدرپ ییامنژک

تسوپ و تسا راکیب تسا راک رب هکنیا
تسوا لصا و زغم تسا ناهنپ کناو

داب تسد رد یتلآ نوچمه کاخ
داژنیلاع و یلاع ناد ار داب

رظن دتفا کاخ هب ار یکاخ مشچ
رگد یعون دوب یمشچ نیبداب

۲۷۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵(یوَغ یا شتآ و تسطفن یرتهم
؟یوریم رذآ رب نوچ رذارب یا

نیمز اب دشاب راومه وا هچره
نیبب ؟ددرگ فده یک ار اهریت

وا هاگنآ نیمز زا درآ رب رس
)۶(ُوفَر یب دبای مخز اهفده نوچ

تسا ینم و ام نیا قلخ نابدرن
تسا ینداتفا نابدرن نیز تبقاع

تسرتهلبا دور رتlاب هک ره
تسکش دهاوخ رتب وا ناوختساک

دَُوب نآ شلوصا و تس عورف نیا
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دَُوب نآ شلوصا و تس عورف نیا
دَُوب نادزی تکرش )۷(ع�فََرت هک

وز هدنز یتشگن و یدرمن نوچ
وجکْلُم تکرش هب یشاب ییغای

تسا یو دوخ نآ یدش هدنز ودب نوچ
؟تسا یک تکرش ،نآ تسا ضحم تدحو

وج لامعا ٔهنیآ رد نیا حرش
وگ و تفگ زا نآ مهف یباین هک

۲۷۷۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیفرط زا ناشیا ثحب و تراما نیرد مرومام نم یک مSسلاهیلع یفطصم ندومرف باوج و دشابن یعازن ات ام اب نک تمساقم ار کلم یک مSسلاهیلع یفطصم اب برع ناریما تعزانم

دندمآ درگ برع ناریما نآ
دندشیم )۸(عزانُم ربمغیپ دزن

ریما مه ام زا کی ره یریم وت هک
ریگب دوخ شخب و کلُم نیا نک شخب

وجفاصنا دوخ شخب رد یکی ره
وشب دوخ تسد ود ام شخب ز وت

تسا هداد قح ارم رم یریم :تفگ
تسا هداد قلطم رما و یرورس

وا رود و تسدمحا )۹(نارق نیک
اوُق�تاِ ار وا رما دیریگب نیه

اضق نآز مه ام :هک شدنتفگ موق
ادخ نام یریما داد و میمکاح

داد کلُم قح ارم رم نکیل :تفگ
داز رهب زا هیراع ار امش رم

تسا یقاب تمایق ات نم یریم
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تسا یقاب تمایق ات نم یریم
تسکش دهاوخ یتیراع یریم

وگم نوزفا ریما یا :دنتفگ موق
؟وت ییوجنوزف رب تجح تسیچ

)۱۰(رُم رما ز دمآرب یربا نامز رد

رُپ فارطا نآ تشگ دمآ لیس

بیهم سب لیس دروآ رهش هب ور
)۱۱(بیعر هلمج نانکناغفا رهش لها

ناحتما تقو هک ربمغیپ تفگ
نایع ددرگ نامگ ات نونکا دمآ

دنگفرد دوخٔ هزین یریما ره
دنبلیس نآ ناحتما رد دوش ات

یفطصم یو رد تخادنا )۱۲(بیضَق سپ
اورنامرف زجعم بیضق نآ

دوبُر یکاشاخ وچمه ار اههزین
)۱۳(دونَع شوجرپ لیس زیت بآ

بیضَق نآ و هلمج تشگ مگ اههزین
بیقر نوچ هداتسیا بآ رس رب

تَفز لیس نآ بیضَق نآ مامتها ز
تفر بLیس نآ و دینادرگب ور

میظع رما نآ یو زا دندیدب نوچ
میب ز ناریم نآ دنتشگ رقُم سپ

دوب هریچ ناشیا )۱۴(دقِح هک سک هس زج
دوحُج زا )۱۵(نهاک و دنتفگ شرحاس

فیعض دشاب نانچ )۱۶(هتسبرب کلُم
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فیعض دشاب نانچ )۱۶(هتسبرب کلُم
فیرش دشاب نینچ )۱۷(هتسُر رب کلم

بیضَق اب یدیدن رگ ار اههزین
بیجن نیا نیب وا مان نیب ناشمان

درب گرم زیت لیس ار ناشمان
درمن شزیت تلود و وا مان

ماود رب شدننزیم تبون جنپ
مایق زور ات زور ره نینچمه

اهفطل مدرک تسلقع ارت رگ
اصع ار رخ ماهدروآ یرخ رو

منک نوریب ترُخآ نیز نانچنآ
منک نوخ رپ ترس و شوگ اصع زک

نامدرم و نارخ رُخآ نیردنا
ناما وت یافج زا دنباینیم

بدا رهب ماهدروآ اصع کن
)۱۸(بََحتْسُم دشابن وک ار یرخ ره

وت رهق رد دوشیم ییاهدژا
وُخ و لعف رد یاهتشگ ییاهدژاک

نامایب وت ییهوک یاهدژا
نامسآ یاهدژا رگنب کیل

ینشاچ دمآ خزود زا اصع نیا
ینشور ردنا زیرگب Lه هک

نم نادند رد وت ینام رد هنرو
نم نادنبرد ز دَْوَبن تصَلْخَم

تساهدژا مَد نیا دوب ییاصع نیا
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تساهدژا مَد نیا دوب ییاصع نیا
تساجک نادزی خزود ییوگن ات

.ییانشور ،رون :ایض )۱(
.تسخ ،ندوب لیخب :لخب )۲(
.یدرمناوج ،مرک ،ششخب :اخس )۳(
 .ندرک کرت ،نداهنورف ینعم هب fَشِه ردصم زا یضام لعف :تشهب )۴(
.هارمگ :یوَغ )۵(
.هماج خاروس و یگراپ fخود :ُوفَر )۶(
.ندید گرزب ار دوخ و ربکت ،fسج یدنلب :ع�فََرت )۷(
.هدننک عازن :عزانُم )۸(
.تداعس ،قفاوم تخب -نارود :نارِق )۹(
.ارجlا مزl و یعطق مکح ،راوشد و خلت مکح :رُم رما )۱۰(
.هدیسرت ،بوعرم :بیعَر )۱۱(
.اُّرب ریشمش ،هدش هدیرب هخاش :بیضَق )۱۲(
.هدنزیتس :دونَع )۱۳(
.ینمشد ،هنیک :دقِح )۱۴(
 هب ،دندیدیم ناشدوخ اهنت هک ار یبیغ موهوم تادوجوم هتفر هتفر ،مدرم نایم رد سدقم و یمئاد یرابتعا fفای یارب نارگوداج ینعی .دمآ نوریب یرگوداج لد زا هاگیاج نیا .دشیم هداد نایلباب و ناتساب نایرصم نویناحور هب هک دوب یناونع :نهاک )۱۵(
 نیناوق نانآ اهنت و ؛نارگید هن و تسا نانهاک راک اهنت اه تب نآ اب طابترا هک دندنامهف مدرم هب و دندرک یزیرهمانرب یاهنوگ هب و دنتخاس ینیناوق نانآ هب fشاذگ مارتحا یارب سپس .دنراذگب مارتحا نانآ هب و دننیبب ار نانآ مه مدرم ات دنتخاس سیدنت لکش
.دنوش یم نایادخ باذع راتفرگ هنرگ و دننک شتسرپ ار اه تب دنهاوخ یم نانهاک هک هنوگ نآ دیاب مدرم و دنمهف یم ار ینید
.لیصا ریغ و یگتخاس :هتسبرب )۱۶(
.یقیقح و لیصا :هتسُر رب )۱۷(
.تسا رادرک کین و بدؤم صخش ینعم هب اجنیا رد ،ینتشاد تسود :بََحتسُم )۱۸(


