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۸۰۲ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیهد رارقا همه ،یرصم فسوی دسریم
دیهد راب ،رکش گنت دص ود وچ دمارخیم

دیوش حور همه و دیراپس قشع نادب ناج
 دیهد رازلگ هب گنر نآ زا هقدص یپ زو

میدش گنر کی همه نافیرح و نادنر عمج
دیهد رازاب هب و دیناتسب اهیورگ

یرثا دنامنب نامیا ز و رفک زا هک ات
دیهد رافک هب عرش یم ز ار حدق نیا

دیبایرد حدق هب ار ناگتخوس نیا لوا
دیهد رایشه هجاوخ نادب رم]ارخآ و

تسار و پچ زا درگنیم ،درخ تسنیمک رد
دیهد )۲(رارط کریپ نادب )۱(تفز حدق

دیهن قاشع شتآ نیا رب تسا سنج یک ره
دیهد رارسا هنتفرس هب تسدقن هچ ره

دیربب یبارخ و یتسم رس زا راب و راک
دیهد راک نیدب ،راب کی هب ،دوز ار شیوخ

سومان رب دنزب نوچ نونج و قشع شتآ
دیهد راتسد هشیر کی هب راتسد و رس

دیور هقلح نآ رد و دیراذگب ار اهناج
دیهد رامخ هب و دیشورفب ار اههماج

میدش )۳(روع همه و راک هیس تسیشورف یم
دیهد )۴(رازیا رگم ار یسک تسین نهریپ

دوب هدرک عمط هماج نت هب هک n شاح
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دوب هدرک عمط هماج نت هب هک n شاح
دیهد رادلد هب کاپ لد تسهناهب نآ

!؟دهاوخیم ارچ هماج افص ناج بلاط
دیهد راثیا هب ،هماج و نت تسهدرب کنآ و

دشک هدرپ ار وت هک توهش ز تسیتوبکنع
دیهد راب کی هب هلمج رس و رز نت و هماج

یدیشروخ یکی هدرپ سپ دینیبب ات
دیهد رادید هب هدید وا زک ،زیربت سمش

۴۴۰۳ تیب ،مششرتفد ،یونثم ،یولوم

یفراع رون هّرذ کی نورد رد
)۵(یفص یا ف}رعُم دص زا دَوُب ِهب

~شاد ف}رعُم نهر ار شوگ
نظ و )۶(رزَح و تسا یبوجحم تیآ

نابدید دش لد مشچ ار وا هکنآ
نایِعْلا ُنیَع وا مشچ دهاوخ دید

وا ناج عناق تسین )۷(رُتاوت اب
وا )۸(ناقیا دسر لد مشچ ز لب

۴۸۳۸ تیب ،مششرتفد ،یونثم ،یولوم

متخومآ نم )۹(بأد ار ناردام
؟متخورفا نم هک یفطل دوب نوچ

هطبار دص و مدرک تیانع دص
هطساویب نم فطل دنیبب ات

شکمشک رد ببس زا دشابن ات
شَنَم زا )۱۰(تناعتسا ره دوب ات

شدوبن یرذع چیه دوخ ات ،هنرو
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شدوبن یرذع چیه دوخ ات ،هنرو
شدب رای ره ز دوبن )۱۱(یتَوکَش

هطبار دص اب دید )۱۲(تَناضِح نیا
هطساویب ارو مدرورپب هک

لیلج ٔهدنب یا دوب نآ وا رکش
لیلخ ٔهدنزوس و دورمن وا دش هک

۴۸۸۶ تیب ،مششرتفد ،یونثم ،یولوم

دنرتلهاک ناهج ود زا نافراع
دنربیم نمرخ )۱۳(رایُْدش یب هکناز

)۱۵(دنس ناشیا دناهدرک ار )۱۴(یلهاک

دنکیم نادزی وچ ار ناشیا راک

ماع دننیبیمن ار نادزی راک
ماش و حبص )۱۶(دک زا دنیاساینیم

زاب دییوگ یلهاک دح ز نیه
زار فشک زا نآ دح منادب ات

تسا لد ٔهدرپ نابز ره هک نامگیب
تسا لصاو اهرس هدرپ دبنجب نوچ

بابک هحرش کی وچ کچوک ٔهدرپ
باتفآ دص تروص دشوپبیم

تسه زین بذاک قطن نایب رگ
تسا )۱۷(رِبخُم شبذک و قدص زا یوب کیل

نمچ زا دیایب هک یمیسن نآ
)۱۸(نَخْلُوگ مومَس زا ادیپ تسه

)۱۹(ریگلوگ بذک یوب و قدص یوب

ریس و کشم نوچ سفن رد ادیپ تسه
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ریس و کشم نوچ سفن رد ادیپ تسه

)۲۰(هلِد هد زا ار رای ینادن رگ

هلگ نک دوخ دساف ماشم زا

ریلد ناعاجش و نازیح گناب
ریش و هابور نف نوچ ادیپ تسه

تسار تسا )۲۱(گید رس نوچمه نابز ای
)۲۲(تسابَا هچ ینادب وت دبنجب نوچ

)۲۳(شهزیت دنادب نآ راخب زا

شُرُت )۲۴(جابکَس ز ینیریش گید

هبرف ،تشرد :تفز )۱(
رببیج ،دزد :رارط )۲(
هنهرب ،تخل :روع )۳(
هماجریز ،راولش :رازیا )۴( 
درم هدیزگ :یفص )۵(
ندز سدح ،ندز نیمخت :رَزح )۶(
 رد بذک و لعج ناکما هک یوحن هب دشاب هدش تیاور فلتخم قرط زا هک تسا یربخ رتاوتم ربخ ،یپ رد یپ :رُتاوت )۷(
.دشاب هتشادن هار نا
نیقی :ناقیا )۸(
مسر و هار ،هقیرط ،شور :بأد )۹(
.~ساوخ کمک ،~ساوخ یرای :تناعتسا )۱۰(
تیاکش :تَوکَش )۱۱(
.نابرهم ناگیاد و ناردام هویش هب کدوک یرادهاگن :َتناضِح )۱۲(
.تعارز یارب نآ ~خاس هدامآ و نیمز ندرک رایش ندز مخش :رایْدُش )۱۳(
یلبنت :یلهاک )۱۴(
هاگ هیکت :دنس )۱۵(
 یتخس و جنر :دَک )۱۶(
هدنهد ربخ ،هدنهد شرازگ :رِبخُم )۱۷(
.دش یم نیمات نیگرس و عوفدم زا شتخوس هک یمیدق یاه مامح هناخشتآ ،مامح نوت :نَخْلوُگ )۱۸(
.ندوک و قمحا نایمدآ هدنریگ ،سانش هلبا :ریگلوگ )۱۹(
هرهچ دنچ مدآ ،ور ود و نّولتم مدآ :هلِد هد )۲۰(
.دنراذگ یم گید یور هک یشوپرس :گید رس )۲۱(
.تسا ماعط قلطم دارم اجنیا رد ،شآ :ابَا )۲۲(
رایشوه مدآ :شهزیت )۲۳(
.دنزیرب هکرس نآ رد هک یشآ ،هکرس شآ :جابکَس )۲۴(


