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۳۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بشما تسنشور سب رتخا داد زاوآ
» بشما تسنم اب هم « :ار ناگراتس متفگ

ار )۱(@ّصلا رهب زا ;اب ماب هب وررب
بشما تسندروخ یم ،بشما تسندیچ لگ

لد نوچ تسرب ردنا ام ربلد زور ات
بشما تسندرگ رد ار ام رهم هب شتسد

تسریگ و راد مور اب ار )۲(نایگنز زور ات
بشما تسنت )۴(Qنت ار )۳(نایگنچ زور ات

ششخب و تسا شدرگ رد یم رغاس زور ات
بشما تسنسوس اب تولخ هب لگ زور ات

مزیر ماع و صاخ رب تلصو بارش بشما
بشما تسنزور رب تهام کنآ یداش

ددرگ موم وچ نهآ ار ام راودوواد
بشما تسنهآ لد ،ربلد تسابر نهاک

دبوک قشع یاپ ات ار لد تسد یاشگب
بشما تسنمأم رد هدید سرت راز ناک

هدیم هسوب تخب یا نم رز نوچ یور رب
بشما تسندعم رد هدیدزاگ رز نیاک

ار ام هار تسبیم شناد و رکم هب وک نآ
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ار ام هار تسبیم شناد و رکم هب وک نآ
بشما تسندوک وک هن وا رب رخ ن;اپ

نیبوچ و تسا هدیسوپ شرادبآ ریشمش
بشما تسنزوس نوچ شزارد هزین ناو

)۵(شنیصح هعلق نآ تستوبکنع هاگرخ
بشما تسنغور نوچ شدوخ و )۶(ناوتسگرب

هشیمه دوب )۸(نکلا )۷(عماط هک نک شوماخ
بشما تسنکلا وک !؟یراد ثحب هچ وا اب

۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین زابنا نادزار اب زج زار
تسین زار ِرکنُم شوگ ردنا زار

راگدرک زا تسا دراو توعد کیل
؟راک هچ ار وا لوبقان و لوبق اب

دومنیم توعد لاس دصهن حون
دوزفیم شموق راکنا مد هب مد

؟دیشک سپاو نانع Qفگ زا چیه
؟دیزخ یشوماخ راغ ردنا چیه

ناگس )۹(ی;@َع و گناب زا :تفگ
؟ناوراک یهار ز ددرگاو چیه

گس یاغوغ زا باتهم بش ای
؟)۱۰(گت ریَس رد ار رَدب ددرگ تسُس
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؟)۱۰(گت ریَس رد ار رَدب ددرگ تسُس

دنک وع وع گس و رون دناشف هم
دنتیم دوخ تقلخ رب یسک ره

اضق هداد یتمدخ ار یسک ره
@تبا رد شرهوگ نآ روخ رد

)۱۱(مَقَسٔ هرعَن نآ گس دراذگن هکنوچ

؟)۱۳(مَلِه نوچ ار دوخ )۱۲(ناریَس مَهَم نم

دنک نوزفا )۱۴(یگِکرِس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار رکش سپ

)۱۵(نیبگنا نوچمه فطل هکرس رهق

نیبجَنکْساِ ره نکُر دشاب ود نیک

)۱۷(لَخ ز )۱۶(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۱۸(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

دنتخیریم اههکرس یو رب موق
دنق تخیریم نوزف ایرد ار حون

دوُج رحب زا دَدَم ُدب ار وا دنق
دوزفیم ملاع لها ٔهکرس ز سپ

۲۰۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(وفُپ درآ ادخ عمش رب هکره

وا زوپ دزوسب ؟دریم یک عمش

باوخ دننیب یسب ناشافخ وت نوچ
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باوخ دننیب یسب ناشافخ وت نوچ
باتفآ زا میتی دنام ناهج نیک

حور یاهایرد زیت یاهجوم
حون نافوط ُدب هک نادنچ دص تسه

تسُر یوم ناعنک مشچ ردنا کیل
تسج هوک و تشهب ار یتشک و حون

نامز نآ درب ورف ار ناعنک و هوک
)۲۰(ناهِتْماِ رعق هب ات یجوم مین

دنک ْعَو ْعَو گس و رون دناشف هم
؟دنک َعتْرَم یک هام رون ز گس

گت هب هم ناهرمه و ناور بش
؟گس گناب زا دننک یک Qفر کرت

ریت دننام ناود لک یوس وزج
؟ریپ هدَنگ ره یپ زا فقو دنک یک

تسا فراع یوقت ناج و عرش ناج
تسا )۲۱(فلاس دهز لوصحم تفرعم

تسا ندیشوک Qشاک ردنا دهز
تسا ندییور ار تشک نآ تفرعم

داقتعا و داهج دشاب نت وچ سپ
)۲۲(داصِح و تسا تابن Qشک نیا ناج

تسوا فورعم مه و وا فورعم رما
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تسوا فورعم مه و وا فورعم رما
تسوا فوشکم مه و رارسا فشاک

تسام یادرف و هنیزورما هاش
تسامیاد شزغن زغمٔ هدنب تسوپ

دُرب شیپ و خیش تفگ قَحْلا اَنا نوچ
درشف ار ناروک هلمج یولگ سپ

دوجو زا دش ; هدنب یاَنا نوچ
)۲۳(دوحَج یا شیدنیب وت ؟دنام هچ سپ

رگن رد اشگب تسا یمشچ ار وت رگ
؟رگد دنامیم هچ رِخآ ; دعب

ناهد و قلح و بل نآ هدیرب یا
نامسآ ای هم یوس فُت دنک هک

یکش یب ددرگ زاب شیور هب فت
یکلسم دباین نودرگ یوس فت

بَر ز دراب ورب فُت تمایق ات
بهَلُوب ناور رب ت�َبت وچمه

رایرهش کلم تسه تیار و لبط
)۲۴(راوخْلبط ار وا دناوخ هک یسک گس

دنایو هامٔ هدنب اهنامسآ
دنایو هاوخ ْنان هلمج برغم و قرش

وا )۲۵(عیقوت رب تسا ک;ْوَل هکناز
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وا )۲۵(عیقوت رب تسا ک;ْوَل هکناز
وا )۲۶(عیزوت رد و ماعنا رد هلمج

.دوشیم هتفگ یراک نداد ماجنا ای ندروخ ماعط یارب مدرم زا یاهدع توعد ماقم رد هک یاهملک :@ّصلا )۱(
.تسوپهایس ،دنتسوپهایس نآ مدرم هک اقیرفا لحاوس رد یاهریزج ،رابگنز ای گنز هب بوسنم :یگنز )۲(
.دزاونیم گنچ هک یسک ،نزگنچ ،زاونگنچ :یگنچ )۳(
زاوآ ،دورس ،همغن :نت نت )۴(
.مکحم ،راوتسا :نیصح )۵(
.دنتخادنایم بسا یور ای دندرکیم نت رب گنج ماگنه هک یصوصخم هرز و شوپور :ناوتسگرب )۶(
.صیرح ،راکعمط :عماط )۷(
.نابزدنک ،دریگیم ندز فرح ماگنه شنابز هک یسک :نکلا )۸(
اغوغوروش ،گناب ،دنلب زاوآ :;@ع )۹(
ود ،ندیود :گت )۱۰(
.هنوگرامیب ،رازآ لد ،هیرک ،تشز :مَقَس )۱۱(
شدرگ و ریس :ناریَس )۱۲(
.ندیله ردصم زا ،مراذگ ورف ،میوگ کرت :مَلِه )۱۳(
.درد داجیا ییاناوت ،ندرک داجیا درد ،یشرت :یگکرس )۱۴(
لسع :نیبگنا )۱۵(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۱۶(
هکرس :لَخ )۱۷(
.ل@ِخ عمج ،تسا یبارخ و ناصقن روظنم اجنیا ،زیچ ود نیب فاکش ،یتسس :لَلَخ )۱۸(
فُپ :وفُپ )۱۹(
.تّلذ و یراوخ اجنیا رد .ندرک راوخ ،ندرک شزرا یب :ناهِتْمِا)۲۰(
.یضام ،هتشذگ ،نیشیپ :فلاس )۲۱(
.ندرک ورد :داصِح )۲۲(
.هدننک راکنا رایسب :دوحَج )۲۳(
.روخ تفم ،روخرپ ،هرابمکش :راوخ لبط )۲۴(
.طختسد و نامرف ،نامرف و همان ندرک اضما :عیقوت )۲۵(
.تسا یزور و قزر میسقت ینعم هب اجنیا ،ندرک شخپ :عیزوت )۲۶(


