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۲۵۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!؟ینامیم هچ هب نیدنچ ناتسبیرغ هب ،اناج
!؟یناشیرپ دنچ ات ،تبرغ نیا زا وت آزاب

مداد ناشن هار دص ،مداتسرف همان دص
یناوخیمن همان ای ،ینادیمن هار ای

دناوخ ار وت همان دوخ ،یناوخیمن همان رگ
یناد هر هجنپ رد ،ینادیمن هار رو

سک دنادن وت ردق سبحم نآ رد هک آزاب
یناک نیا رهوگ نوچ ،نیشنم نNد گنس اب

هتسش ناج و لد زا تسد ،هتسر ناج و لد زا یا
ینازاب ز هک ،آزاب ،هتسج ناهج ماد زا

ییوجیمه بآ مه ،ییوج مه و یبآ مه
یناشیا زا رتهب مه ،ییوهآ مه و ریش مه

؟ناج ای یرت هفرط وت ؟ناج ات وت ز تسا دنچ
؟یناناج وترپ ای ،ناج اب یاهتخیمآ

بل رد یرکش و دنق ،بش رد یرمق رون
ینابر هبوجعا !بر ای ،یسک هچ !بر ای

رس و ناج و لد ام زا ،رف و )۱(بیز وت ز مد ره
یناتسب و یهدب شوخ ،رتشوخ نینچ رازاب

ندرم رکش وچ ام زو ،ندرب ناج وت قشع زا
یناویح همشچرس ،ندروخ وت فک زا رهز
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یناویح همشچرس ،ندروخ وت فک زا رهز

۱۴۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مریگ و منز دوخ اب مریش نوچ و رکش نوچ
 منابنجب ریجنز درآ نونج وچ معبط

۱۶۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدمآزاب ناج هاگنمرخ هب ام
میدمآ زابهش وچمه هش بناج

قارف و یبیرغ زا میتشگ ریس
 میدمآ زاغآ یوس و لصا یوس

زاین و ییادگ زا میدیهراو
 میدمآ زان بناج نابوک یاپ

میرورپ ناج نامرحم رانک رد
 میدمآ زار هدرپ ردنا کنوچ

دیشکرب ار ام و تخادنا دنمک وا
 میدمآ )۳(زاگنا ،)۲(عناص تسد هب ام

لجا درک ناریو هناخ نیاک نآ زا شیپ
 میدمآ زادرپ هناخ lدمح

دسر یم شیوب و تسهتخپ ام نان
 میدمآ )۴(زابخ هب نان یوب هب ات

نامجرت دیوگب ات نک شمخ نیه
 میدمآ )۶(زازعا یوس )۵(تّلذَم زک

۱۴۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۴۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج آرد شیپ رد منامهم وت هدرک یا
منادیمن هناخ نم مناریح هک یور ناز

هد لها مه و رهش مه )۷(هلاو وت ز هتشگ یا
منادیمن هناخ نم هد مناشن هناخ وک

شناد بلطم سک ناز شناج یدش هک سک ناز
منادیمن هناخ نم شناجنرم و آ شیپ

شروذعم وت راد یم شروش دوب وت زک ناو
منادیمن هناخ نم شرود نکم هناخ زو

مقافآ هرهش نم مقاتشم و قشاع نم
منادیمن هناخ نم مقاط نکم و رآ محر

فک مخز هب وت نز یم فص بحاص برطم یا
منادیمن هناخ نم فد نیا ملد هار رب

مزیماین وت اب زج مزیربت قحلا سمش
منادیمن هناخ نم مزیخ یم و متفا یم

۴۷۰۹ تیب ،مششرتفد ،یونثم ،یولوم 

َشبَح و یمور و )۸(قاچفِق و ودنه
شوَخ ،روگ ردنا دناگنر کی هلمج

راگن و گنر همه ناک ینادب ات
)۹(راَعتسُم و رکم و تسا شوپور هلمج

سب و تسا )l)۱۰ا ُةَْغبِص یقاب گنر
)۱۲(سَرَج نوچمه ناد )۱۱(هتسب رب نآ ریغ

نیقی و یوقت گنر و قدص گنر
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نیقی و یوقت گنر و قدص گنر
نیدباع رب دوب یقاب دبا ات

قافن و نارفک گنر و کش گنر
)۱۳(قاع ناج رب دوب یقاب دبا ات

)۱۴(اغَد نوعرف ییورهیس نوچ

انف وا مسج و یقاب نآ گنر

نیقداص بوخ یور رف و قرب
)۱۵(نید موی ات اج هب نآو دش انف نت

سب و بوخ نآ بوخ و تسا تشز نآ تشز
)۱۷(َسبَع ردنا نیا و )۱۶(کاّحض نآ میاد

.شیارآ ،رویز ،تنیز :بیز )۱(
.روهشیپ ،رگتعنص ،دزاسیم دوخ تسد اب یزیچ هک یسک ،هدنزاس ،هدننیرفآ :عناص )۲(
رازفا ،تلآ ،تادا :زاگنا )۳(
اونان :زابخ )۴(
.یتسپ و یراوخ ،ندش راوخ :تّلذَم )۵(
.ندرک دنمجرا ،Xشاد یمارگ ،ندرمش زیزع ،نداد تزع :زازعا )۶(
.ناریح ،هتشگرس ،قشع زا رارقیب ،قشاع ،هتفیش :هلاو )۷(
.دنیوگ یقاچفِق ای یقاچبِق ار نادب بوسنم ناکرت هفیاط هک ناتسراتات رزخ یایرد لامش رد دوب یتیحان و تشد قاچبِق ای قاچفِق :قاچفِق )۸(
.هدشهتساوختیراعهب ،هدش هتفرگ هیراع هک یزیچ :راَعتسُم )۹(
.َنوُِدباَعُ هَلُ نْحََنوۖ ً ةَغِْبصِ mqاَ نِمُ نَسْحَأْ نَمَوۖ ِ mqاَ ةَغِْبص :هرقب هروس ۱۳۸ هیآ زا تسا ذّختم ،ادخ گنر :mا ُةَْغبِص )۱۰(
.ناگدنتسرپ ار وا مییام و ؟ندرک گنر رد ادخ زا رتوکن تسیک و ،ادخ زا یندرک گنر
.دنا هدرک ریسفت ادخ تجح و ترطف و مzسا و دیحوت هب ار mا ُةَْغبِص میرک نآرق نارسفم
.یزاجم ،لیصا ریغ :هتسب رب )۱۱(
.دنزادنا یم هلگ ندرگ رب هک ییاه هلوگنز ،گنز :سَرَج )۱۲(
.قوقُع ردصم زا لعاف مسا ،نامرفان و شکرس :قاع )۱۳(
.راّکم ،رگ هلیح :اغَد )۱۴(
ازج زور :نید موی )۱۵(
.نادنخ ،هدننک هدنخ رایسب :کاّحض )۱۶(
.یسوبع ،ییور شرت :َسبَع )۱۷(


