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۱۱۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رظنابیز و یفاص یسک تسه
؟رظن 7اب بناج دنکب ات

لگ و بآ نیا زا کاپ یسک تسه
؟رظن ایرد بناج دنکب ات

)۱(فاق هوک رمک رب دهنب اپ
؟رظن )۲(اقنع رپ رب دنزب ات

؟باتفآ ز دوش تسم رظن هک ات
؟رظن اپیب و رسیب دوشب ات

قشع رون زا ددم ار یسک تسه
؟رظن اج نادب هلمج شدتف ات

دوش افصم بآ زا مه بآ
رظن انیب دبای رظن ز مه

قح هاگرد هب هک وش رظن هلمج
رظن 7ا رگم دباین هار

۶۳۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زایتما ردنا وش یلیفارس ور
زاستسم و تسم و حورٔ هدنمد رد

دش هشیدنا )۳(حازم لد نوچ ار تسم
دش هشیپ منادن نآ و منادن نیا

؟تسیچ رهب منادن نآ و منادن نیا
تسیک مینادیم هکنآ ییوگب ات

نخس رد دشاب تبث رهب یفن
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نخس رد دشاب تبث رهب یفن
نک زاغآ تبث ز و راذگب یفن

راذگاو نیه نآ تسین و نیا تسین
رآ شیپ ار نآ تسا تسه نآ هکنآ

تسرپ یتسه نامه و راذگب یفن
تسم کرت ناز ردپ یا زومآ رد نیا

۶۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

اِذاَ و اُوِرکَس اوُبَِرش اِذا ِهئایْلَوNُِ هEَدَعاً اباَرش یلاَعتِ E Fِِنا یک ثیدح نیا ریسفت و )۴(حوبص تقو هب ار برطم رومخم کرت ریما ءاعدتسا  
تسا هدروآ مهارف ،ایلوا ،رکف باوخ زا رادیب یاهناسنا یارب هک تسا یبارش ار لاعتم دنوادخ انامه(ثیدَحْلا ِِرخآ یلِا اوُباط اوُِرکَس . 

).ثیدح نایاپ ات…دنوش لاح وکن دنوش تسم نوچ و دنوش تسم ،دنشون نآ زا هاگ ره

دشوجیم نادب رارسا مخ رد یم   
دشون یم نآ زا تسا درجم هک ره ات  

نوُبَْرشَی َرارْبNَا Eنِا :یلاَعتُ Fاَ لاق  

تسا مارح یروخ یم وت هک یم نیا
یلjح زج میروخن یم ام

یوش تسه تسین ز ات نک دهج
یوش تسم یادخ بارش زو

)۵(دش هاگآ رَحَس یکُرت یمَجَْعا
دش هاوخْبرطُم رمَخ رامُخ زو

دوب ناتسم سنوم ناج برطم
دوب نآ تسم تtوُق و توق و لقن

دیشک یتسم یوس ار ناشیا برطم
دیشچ برطم مد زا یتسم زاب

درب برطم نآدب قح بارش نآ
دََرچ برطم نیا زا نت بارش نیو

نخس رد دراد مان کی رگ ود ره
نسح نآ ات نَسَح نیا )۶(ناتَش کیل

نایب رد یظفل تسه یهابتشا
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نایب رد یظفل تسه یهابتشا
؟نامسیر ات نامسآ وک دوخ کیل

تسا نزهر میاد ظفل کارتشا
تسا نت رد نمؤم و )۷(ْرَبگ کارتشا

رسهتسب یاههزوک نوچ اه مسج
رگن نآ ؟دوب هچ هزوک ره رد هک ات

تایح بآ زا رپ نت نآٔ هزوک
)۸(تامَم رهز زا رپ نت نیأ هزوک

یهش یراد رظن )۹(شفورظم هب رگ
یهرمگ وت یرگنب شفرظ هب رو

ناد مسج نیأ هدننام ار ظفل
ناج دننام نورد رد ار شینعم

دوب نیبنت امیاد نتٔ هدید
دوب نیبنف رپ ناج ناجٔ هدید

یونثم یاهظفل شقن ز سپ
یونعم یداه و تسا )۱۰(لاض یتروص

لد ز نآرق نیک دومرف )۱۱(یُبن رد
)۱۲(لِضُم ار یضعب و یضعب یداه

یَم :تفگ فراع هکنوچ �ا �ا
؟ْیَش )۱۳(مودعم دوب یک فراع شیپ

دوب ناطیشٔ هداب نوچ وت مهف
؟دوب نامحر یم مهو ارت یک

بارش اب برطم دنزابنا ود نیا
باتش درآ نیدب نآ و نآدب نیا

دنََرچ برطم مد زا نارامُخُرپ
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دنََرچ برطم مد زا نارامُخُرپ
دنََرب هناخیم یوس ناشْنابرطُم

تسوا نایاپ نیا و نادیم رس نآ
تسوا ناگوچ رد یوگ نوچ هدش لد

دور اجنآ شوگ تسه هچنآ رس رد
دوش ادوس نآ تسارفَص را رس رد

دنور یشوه یب هب ود نیا نآ زا دعب
دنوش کی اجنآ دولوم و دلاو

درد و یداش یتشآ دندرک هکنوچ
درک رادیب ام کُرت ار نابرطم

کاْنباوخ یتیب دیزاغآ برطم
کاَرا 7 ْنَم ای َساَکْلا یِنْلَِنا هک

،منیب یمن ار وت هک یسک یا(
).هدب نم هب زیربل یماج

هاَرا 7 َنا بَجَع 7 ،یهجَو َْتَنا
هابِتْش7ِْا ُباجِح ِبرُقلا ُةیاغ

هک تسین یبجعت و ینم تقیقح وت(
باجح ،برق تیاغ اریز ،منیبن ار وا
).تسا هدش نم یاطخ و هابتشا

ْکََرا ْمَل ْناِ ْبَجَع 7 یلْقَع َْتَنا
ِسابِتل7ِْا ِروفُو نِم ُ�ا ِ َْکَبتْشْ

ترثک زا ار وت نم رگا ،ینم لقع وت(
،هدیچیپ مهرد و وتردوت ِتاهابتشا
).تسین یبجعت چیه یاج منیبن

دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم َْتَنا ْبَرَْقا َْتئِج
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دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم َْتَنا ْبَرَْقا َْتئِج
دیَعبِْلل ٌءادِن ای ای ْلَُقا َْمک

.یرتکیدزن نم هب مندرگ گر زا وت(
» ای «:میوگب وت هب باطخ رد یک ات

یارب » ای « یادن فرح هک ارچ
یتفاسم زا صخش ندناوخ

).تسا رود

رافِقلا یِف یداُنا مُهْطِلاُغا ْلَب
راَغا نtمِم یعَم نَم م�َتُکاْ یَک

مزادنا یم هابتشا هب ار لهاان مدرم هکلب(
منک یم ادص ار وت ً)ادمع(اه نابایب رد و
زا مزرو یم تریغ ودب هک ار یسک نآ ات

).مزاس ناهنپ ن�هاان هاگن

نارک ات نارک ،ناهج رساترس ،هتشاد هنایشآ نآ زارف رب غرمیس دنتشادنپیم هک یهوک ،اههناسفا رد :فاق )۱(
.تسا یبایان ای تلزع رهظم هک یاهناسفا یغرم ،غرمیس :اقنع )۲(
یخوش :حازم )۳(
یدادماب بارش ،هاگحبص :حوبص )۴(
.دش جراخ یتسم زا ،دمآ شوهب ینعی اجنیا رد :دش هاگآ )۵(
) تسادج ( َقََرتَفا و ) تسا رود ( َدُعَب ینعم هب تسا یبرع لعف مسا :نّاتَش )۶(
رفاک :ْرَبگ )۷(
گرم :تامَم )۸(
فرظ یاوتحم ،هدش هتشاذگ فرظ رد هک یزیچ :فورظم )۹(
.تسا هدننک هارمگ ینعم هب اجنیا رد ،هارمگ :لاض )۱۰(
میرک نآرق :یُبن )۱۱(
.ل�ضِا ردصم زا لعاف مسا ،هدننک هارمگ :لِضُم )۱۲(
.هدشمگ ،دوبان و تسین ،هدشتسین :مودعم )۱۳(


