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۱۹۵۹ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

نز هناختب رب هبعک زک دهد یوتف وا یور
نسر ،یزاب نسر کنیاک دنک یوعد وا فلز

» تسین طرش Gسکش رهوگ ،مرهوگ « :دیوگ لقع
» نزب رهوگ رب و ناتسب ام گنس « :دیوگ قشع

تسام گنس رب مه فیح و تسکش رهوگ ام گنس
ندب نابرق شدش رگ دشاب حور رب مه فیح

!؟دنک شنوخ رد تسد ربلد هک ار لد سب هن نیا
!؟نکش تب شلیلخ نوچ دشاب هک ار تب سب هن نیا

وج و تسج زا دیهراو تمحر هب وا تسج ار هک ره
نم و ام زا دیهراو » ییام نآ « :تفگ ار هک ره

لسع ناز یزور دیسیل دوخ تشگناک یبل نآ
نهد رد دجنگن ناک !؟میوگ هچ ار بل نآ فصو

هلزلز زا دوب نمیا دوب ییارحص هک ره
!؟نک هماج زا دروخ مغ یک دوب ییایرد هک ره

!؟شورف یهام وا دش رگ دش نایز ار نامیلس یک
نمرها ،دب نمرها دتسب کلم رگ نمرها

تسیرتشگنا وا تشگنا یرتشگنا دشب رگ
نزم یو رب دب مشچ یاک یرتشگنا دوب هدرپ

تسغراف ناز ام هام دوخ ،دروخ ار دوخ دب مشچ
نگل دتسب وا رون رگ دش ماندب یک عمش

۲۴۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

nا ِْلبَح شقن نمؤم هب هداد دوخ فلز زا یهگ
(۱)ییاپیلچ نایاسرت هب هداد دوخ دعج چیپ ز

یدیشروخ ز رتنوزفا هک یدید رگا دوخ نسح وت
!؟)۲(ییاربغ نادنز نیرد ،یدیسوپ هچ ،یدرمژپ هچ

!؟لد )۳(عیبر فاطلا ز ،یشابیمن هزات ارچ
!؟ییاسیمن ربنع ارچ !؟یدنخیمن لگ نوچ ارچ

۲۶۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

آ رصم هب ،نابوخ فسوی یا xه
یتسر nا ِْلبَح هب هچ رعق ز

تشپ یربنچ ریپ خرچ یا ریگب
یتسجب ربنچ زک ،تخس ار نسر

مزاون شوخ انرُس و )۴(یلول منم
یتسکش نوچ ار مین ،رکش هدب

۳۴۹۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یچ هک یدنبورف سگرن نوچ مشچ
؟)۵(یچا یا مروک هک شک مااصع نیه

رفس رد یدیزگ هک شکاصع ناو
رتروک وت زا دشاب ینیبب دوخ

نز nا ِْلبَحِب هناروک تسد
Gَم ینادزی یهن و رما رب زج

اوه ندرک اهر ؟nاُْلبَح تسیچ
ار داع رم )۶(یرَصرَص دش اوه نیک
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ار داع رم )۶(یرَصرَص دش اوه نیک

تساوه زا هتسشن نادنز رد قلخ
تساوه زا هتسبب اهرپ ار غرم

تساوه زا مرگ ٔهبات ردنا یهام
تساوه زا مرش )۷(نایروتسم زا هتفر

۱۲۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تشذگ اهادرف هک ادرف وگم نیه
تشک مایا درذگن یلکب ات

تسا یوق دنب نت هک ونشب نم دنپ
تسا یون لیم ترگ نک نوریب هنهک

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

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

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

اوه کرت نیا تس )۹(ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
امَس رب ار ناج خاش نیا دَشَکرب

شیکبوخ یا اخَس خاش دََرب ات
شیوخ لصا ات ناشک�اب 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
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تس هدش هگیب وشم لفاغ نسر زا

دنتخیوآ نسر نیک n دمح
دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

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

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت تاحیبْسَت ناج ندرک ربص
تسُرُد حیبْسَت تسا نآک ،نک ربص

)۱۰(جَرَد نآ درادن یحیبْسَت چیه

جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا ،نک ربص

تشهب وس نآ ،طارِص لوپ نوچ ربص
تشز )۱۱(ی�� کی بوخ ره اب تسه

تسین لصَو ،یزیرگیم �� ز ات
تسین لصَف دهاش ز ار �� کناز
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تسین لصَف دهاش ز ار �� کناز

۴۰۳۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 نوچ ار نیا یک ریزو تفگ و نکشب ار نیا نونکا یک ار وا هاش ندومرف وا تمیق رد ریزو ندرک هغلابم و دزرا دنچ نیا یک ریزو تسد هب عمجم و ناوید نایم ار رهوگ هاش نداد
هصقلا رخآ یلا منکشب

تفاتش ناوید بناج یزور هاش
تفایب ناوید نآ رد ار )۱۲(ناکرا هلمج

)۱۳(ریَنتْسُم وا دیشک نوریب یرهوگ

ریزو �فک رد دوز شداهن سپ

؟رهگ نیا دزرا هچ و تسنوچ :تفگ
رز راورخ دص ز دزرا هب :تفگ

؟منکشب شنوچ :تفگ ،نکشب :تفگ
منم تلام و نزخم هاوخکین

رهگ نیا لثم هک مراد اور نوچ
؟رَدَه ددرگ اهب رد دیاین هک

یتعْلِخ شدادب و )۱۴(شاباش تفگ
یتف و هاش نآ دتْسِب یو زا رهوگ

دوُج هاش نآ ریزو راثیا درک
دوب هدیشوپ وک )۱۵(هّلُح و سابل ره

نُخَس لوغشم درک ناشیتعاس
نُهَک زار و هزات هیضق زا

یبجاح تسد هب شداد نآ زا دعب
؟یبلاط شیپ هب نیا دزرا هچ هک

تکلمم ٔهمین هب نیا دزرا :تفگ
تِکلْهَم زا ادخ ارادهگن شک

غیتدیشروخ یا :تفگ ،نکشب :تفگ
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غیتدیشروخ یا :تفگ ،نکشب :تفگ
غیرد ،ار Gسکش نیا تسغیرد سب

)۱۶(ع� و بات نیب راذگب شتمیق

عبت ار وا زور رون نیا تس هدش هک

؟وا )۱۷(رسک رد ارم دبنج یک تسد
ودع مشاب ار هاش ٔهنیزخ هک

دوزف )۱۸(شراردا داد تعلِخ هاش
دوشگ وا لقع حدم رد ناهد سپ

)۱۹(دادریم تسد هب تعاس کی دعب

داد زاب )۲۰(نُک ْناحتما نآ ار ّرُد

نیمه ناریم همه و تفگ نیمه وا
)۲۱(نیَمث وا داد یتعلِخ ار یکی ره

هاش دوزفایمه ناشاه )۲۲(یگماج
هاچ هب هر زا دُربِب ار ناسیسخ نآ

ریما تصش هَْجَنپ دنتفگ نینچ نیا
ریزو دیلقت هب مه کی کی هلمج

ناهج نوتسا تسديلقت هچرگ
ناحتما ز د�لقم ره اوسر تسه

۴۰۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 ار دلقم دیاشن هک ندرک نائطخم لقع حدم و ندرک نوزفا اهیگماج و اهتعلخ و هاش نداد لام و )۲۳(لاگ هب وا ندشان رورغم و ار ناشیا ندشان دلقم و زایا تسایک و زایا هب رود رخآ تسد هب تسد زا رهوگ ندیسر

. . . دشاب ردان اما دشاب ناملسم ،mشاد ناملسم

رَهُگ نیک ییوگن نونکا زایا یا
رنه و بات نیدب دزرایم دنچ

نم تفگ منات هچناز نوزفا :تفگ
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نم تفگ منات هچناز نوزفا :تفگ
نکش رد شدرخ دوز نونکا :تفگ

باتش شدوب نیتسآ رد اهگنس
باوص نآ دوب وا شیپ شدرک درخ

شتلود اب علاط قافتا ز
شتمکح ردان هظحل نآ داد تسد

افص رپ نآ دوب هدید نیا باوخ هب ای
ار گنس ود لغب ردنا دوب هدرک

هاچ رعق نورد هک فسوی وچمه
هلا زا شراک نایاپ دش فشک

داد ماغیپ رفظ و حتف ار هک ره
دارمیب و دارم دش کی وا شیپ

رای لصو دش یو نادنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

تام درک دهاوخ هک شتشگ نیقی نوچ
)۲۴(تاه�ُرت شتسه لیپ و پسا توف

تسوجپسا هکنآ ره شپسا درب رگ
؟تسوا گنهآ شیپ هک هن ،وگ ور پسا

؟دَُوب یشیوخ یک پسا اب ار درم
؟دَُوب یشیپ یپ زا شپسا قشع

)۲۵(ریَحز نیدنچ شکم اهتروص رهب

ریگب ینعم یتروص )۲۶(عادُصیب

راک نایاپ مغ ار دهاز تسه
؟رامش زور وا لاح دشاب هچ ات
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؟رامش زور وا لاح دشاب هچ ات

دنمشوه هتشگ زاغآ ز نافراع
دناغراف رخآ لاوحا و مغ زا

)۲۷(اجر و فوخ نیمه ار فراع دوب

ار ود ره نآ دروخ شینادهقباس

شام درک تعارز قباس وک دید
)۲۸(شاچ دوب دهاوخ هچ دنادیمه وا

میب و فوخ زا تسر زاب و تسا فراع
مین ود قح غیت درک ار وه یاه

ادخ زا دیموا و میب ار وا دوب
اجر نآ تشگ نایع دش یناف فوخ

نامز نآ صاخ رهوگ وا تسکش نوچ
ناغف و گناب دص تساخ ناریما ناز

تسرفاک nاو ؟تسا یکابیب هچ نیک
تسکش ار رهوگ رون رپ نیا هک ره

)۲۹(امَع و لهج زا هلمج تعامج نآو

ار هاش رما ّرُد هتسکشرد

)۳۰(دُو و رهم ٔهجیتن رهوگ یتمیق

؟دش هدیشوپ ارچ رطاخ نانچ رب

۴۰۷۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ناشیا زایا نداد باوج و ؟شتسکش ارچ یک زایا رب ارما ندز عینشت 

رومان نارتهم یا :زایا تفگ
رهگ ای تمیق هب رتهب هش رما

امش شیپ دَُوب هِب ناطلس رما
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امش شیپ دَُوب هِب ناطلس رما
ادخ رهب ؟رَهُگ وکین نیا هک ای

هن هاش رب رهگ رب ناترظن یا
هن هارٔ هداج و تس لوغ ناتهلبق

رظن منادرگنیم رب هش ز نم
رَجَح اب مرآن یور کرشُم وچ نم

ار گنس نیگنر هک یناج رَهُگیب
ارم هاش دهن سپ دنیزُگرب

نک گنرلگ )۳۱(تبعُل یوس تشپ
نُک )۳۲(گنَد هدنروآ گنر رد لقع

نز گنس رب وبس وج رد آردنا
نز گنر ردنا و وب ردنا شتآ

نانزهر زا نید هار رد یاهنرگ
نانز دننام تسَْرپَم وب و گنر

نارتهم نآ دنتخادنا دورف رس
ناج هب نایسن ناز هتشگ نایوجرذع

نامز نآ هآ دص ود کی ره لد زا
نامسآ ات یدشیم یدود وچمه

نُهَک دxَج هب هَش تراشا درک
نُک رود ار )۳۳(ناسَخ نیا مردص ز هک

؟دنانم ردص قی� هچ ناسَخ نیا
دننکشب ار ام رما گنس یپ زک

داسَف لها نینچ شیپ ام رما
داسَک و راوخ دش گنس نیگنر رهب
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داسَک و راوخ دش گنس نیگنر رهب

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندیرپ هگ دمآ ،ینامسآ غرم یا
ندیرچ هگ دمآ ،یناعم یوهآ یو

هدیزگ ناقشاع رب ،)۳۴(هدیرج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب ،هدیرفآ ز رذگب

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۳۵(بیلقت هجنپ رد ملق نوچ

بیلص :اپیلچ ۱
نیمز زا هیانک ،دولآرابغ  :اربغ ۲
راهب :عیبر ۳
یلوک :یلول ۴
ردارب :یچا ۵
دابدنت :رصرص ۶
نماد کاپ :روتسم ۷
یدرمناوج و مرک ،ششخب :اخس ۸
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلا ُةَوُْرع ۹
هجرد :جَرَد ۱۰
هدنب و مxغ ،هـلل :�� ۱۱
ناگرزب ،مهم دارفا :ناکرا ۱۲
نشور ،هدنیوج رون :رینَتسُم ۱۳
تنسحا ،نیرفآ :شاباش ۱۴
ون سابل ،هماج :هّلُح ۱۵
یگدنشخرد :ع� ۱۶
Gسکش :رسک ۱۷
یررقم ،یرمتسم :راردا ۱۸
هیلدع سیئر ینعم هب دادریما ففخم :دادریم ۱۹
هدننک ناحتما :نُک ناحتما ۲۰
یتمیق ،اهبنارگ :نیمث ۲۱
یرمتسم :یگماج ۲۲
بیرف :لاگ ۲۳
شزرا یب و هوای نخس ینعم هب هه�ُرت عمج :تاه�رُت ۲۴
دیآرب یگدرزآ و یگتسخ زا هک یا هلان :ریحز ۲۵
دردرس :عادُص ۲۶
دیما و میب :اجر و فوخ ۲۷
لوصحم :شاچ ۲۸
یروک :امَع ۲۹
یتسود :دُو ۳۰
یزاب بابسا ،هچیزاب :تبعُل ۳۱
قمحا :گنَد ۳۲
ناگیامورف :ناسخ ۳۳
اهنت :هدیرج ۳۴
ندینادرگرب :بیلقت ۳۵


