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۲۹۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییروح لامج قشع زا هآ
ییرود شناقشاع زا تفرگ وک

شنتشک زا ،ون هب ون یگدنز
ییروجنر زا دش هزات تحص

ارم لاح نیبب ،یراد رهگ رگ
ییرود ایرد ز ایرد کت رد

:تفگ لقع ؟ییاجک ملقع یا متفگ
؟»ییروگنا منک نوچ یم مدش نوچ«

شرتسکاخ نک همرس و زوسب ناج
ییروک ملاع ود رد دنامن ات

عامس رد ناجیب یاهناج دنک ات
ییروبنز لزا دهش نآ درگ

قح هب یزیربت سمش نآ دنک ات
(۱)ییرومعم ار تاهناریو هلمج

۳۴۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

گنر و یوب زا دناهتسَر لقیص لها
گنرد یب یبوخ دننیب یمد ره

دنتشاذگب ار ملع رشق و شقن
دنتشارفا نیقیلا نیع )۲(تیار

دنتفای ییانشور و رکف تفر
دنتفای ییانشآ رحب و )۳(رْحَن
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دنتفای ییانشآ رحب و )۳(رْحَن

دنتشحو رد وزا هلمج نیک گرم
دنخشیر یو رب موق نیا دننکیم

)۴(َرَفظ ناشیا لد رب دباین سک
رَهُگ رب ىَن ررض دیآ فدص رب

دنتشاذگب ار هقف و وحن هچرگ
دنتشادرب ار رقف و )۵(وْحَم کیل

۱۰۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ْمُکَعَمَ وُه َو ریسفت

رس قرفرب ار وت نان رپ دبس کی
؟رد هب رد نان بل یهاوخ یمه وت

یرسهریخ )۶(ْلِه ،چیپ دوخ رس رد
؟یرد ره رب ارچ ،نز لد رد ور

وج بآ نایم ییوناز هب ات
وج بآ وت نآ و نیز ،دوخ زا لفاغ

ددم اب بآ مه سپ و بآ شیپ
دَس )۷(فْلَخ و ّدَس شیپ ار اهمشچ

وج بسا )۸(سِراف و نار ریز بسا
؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ

؟دیدپ وت ریز هب نیا تسبسا هن یه
؟دید هک یبسا دوخ کیل یرآ :تفگ

نآ تسوا یور شیپ و بآ تسم
ناور بآ ز ربخیب و بآ ردنا

؟وک رحب :دیوگ رحب رد رهگ نوچ
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؟وک رحب :دیوگ رحب رد رهگ نوچ
وا راوید فدص نوچ لایخ نآو

دوشیم شباجح »؟وک نآ« �فگ
دوشیم شباتفآ بات ربا

شدب مشچ مه تسوا مشچ دنب
شَدَس هتشگ وا �دس عفر نیع

وا شوه مه هدش وا شوگ دنب
وا شوهدم یا راد قح اب شوه

۴ هیآ ، )۵۷( ديدح هروس ،میرک نآرق 

... ُْمْتنُك اََمْنَيأ ْمُكَعَم َوُه َو ...

یسراف همجرت

... دیشاب هک اجره تسامش اب وا ...

یسیلگنا همجرت

And He is with you wheresoever ye may be

۵۲۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دوبن تیزورفلد عبط هک سوسفا
دوبن تیزوس هنیس و ینکشلد زج

ناج و هدید و لد همه نم وت هب مداد
دوبن تیزور کیلو همه وت یدرب

۲۹۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهدیم تبرش دقن ار نافراع
ینکیم ادرف تسم ار نادهاز
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ینکیم ادرف تسم ار نادهاز

یهدیم مغ ار شیدنا گرم غرم
ینکیم ایوگ و تسم ار ن�بلب

ینکیم (۹)نیگرس قاتشم ار غاز
ینکیم )۱۰(اخرکش ار دوخ یطوط

۱۲۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوا قشع ی�ب رد تمایق دص
سرپم ادرف زا و زورما رگنرد

رود تخس یرود شیدنا لایخ یا
سرپم ازفاراک عبط زا وا رس

دوب یک یزیربت سمش یسرپ دنچ
سرپم ایرد زا و نیب نوحیج مشچ

۴۴۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(یفقاوان نیزک نک )۱۱(یدْلَج کرت

)۱۳(یفَخْلاِب ْمَلعاُ �ا ،دنبب بل

منک نوفدم نیزا دعب ار نخس نیا
؟منک نوچ نم دَشَکیم هدنَشَک نآ

)۱۴(یَنتْعُم یا دشکیم تِک نآ تسیک

؟ینز مد نیک تدراذگنیم کنآ

رفس رهب ینکیم تمیزع دص
رگد یاج ارت رم دناشکیم

ماگل نآ وس ره هب دنادرگب ناز
ماخ بسا سراف ز دبای ربخ ات
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تسا یپ وکین ناز راسکریز بسا
تسا یو رب سراف هک دنادیمه وک

تسبب ادوس دص ود رب ار تلد وا
تسکش ار لد سپ درک تدارمیب

تسخن یار نآ لاب وا تسکش نوچ
؟تسرد نکشالاب یتسه دشن نوچ

)۱۵(تسُکُس تریبدت لبح شیاضق نوچ

؟تسرد نآ یاضق وت رب دشن نوچ

۲۳۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ناتسپ رد تسریش نخس نیا
ناور ددرگیمن شوخ هدنشک یب

دش هدنیوج و هنشت نوچ )۱۶(عَِمتسُم
دش هدنیوگ دوب هدرم را ظعاو

ل�میب دمآ هزات نوچ عَِمتسُم
ل� و گنگ �فگ هب ددرگ نابزدص

مرد زا دیآ رد مرحمان کنوچ
مرح لها دنوش ناهنپ رد هدرپ

دنزگ زا رود یمرحم دیآ رد رو
دنبیور )۱۷(ناریتَس نآ دنیاشگرب

دننک ابیز و شوخ و بوخ ار هچره
دننک انیبٔ هدید یارب زا

مب و ریز و گنچ زاوآ دوب یک
)۱۸(؟مََصا سحیب شوگ یارب زا
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)۱۸(؟مََصا سحیب شوگ یارب زا

درکن مدشوخ قح هدوهیب ار کشُم
درکن )۱۹(مَشَْخا یپ و درک سح رهب

تسهتخاس رب نامسآ و نیمز قح
تسهتخارفا رون و ران سب نایم رد

)۲۰(نایکاخ یارب زا ار نیمز نیا

)۲۱(نایک�فا نکسم ار نامسآ

دوب �اب نمشد )۲۲(یلفُس درم
دوب ادیپ ناکم ره یرتشم

؟یتساخرب وت چیه )۲۳(هریتَس یا
؟یتسارآ روک رهب ار �شیوخ

منک )۲۴(نونکَم ِرُد ُرپ ار ناهج رگ
؟منک نوچ دشابن نوچ وت یزور

وگب نز یا ینزهر و گنج کرت
وگب نم کرت هب ییوگیمن رو

؟دب و کین گنج یاج هچ ارم رم
دمریم مه اهحلص زا ملد نیک

منک نآ ىن رگ ،و یدرک شمخ رگ
منک نام و ناخ کرت ،مد نیمه :هک

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(ینَس و )۲۵(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

)۲۷(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم
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)۲۷(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا )۲۸(سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۳۰(غ� هب ار تبآ هک ینعی )۲۹(اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۶۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دینک هضرع یرپ ناسواط وچمه
دیوش )۳۱(ِبجعُم و شکرس و تسم زاب

زاستشز ار دوخ یاپ نآ دیرگنب
زایا عمش دوب وک قراچ وچمه

لامشوگ رهب حبص میامن ور
(۳۲)لامِش لها ز ینم زا دیدرگن ات

۳۷۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب غاز تروصب رگ ناشیا غاز
دوب )۳۳(غازام و دمآ تّمِْهزاب

۳۷۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب دازآ دنق ز ناشیا یطوط
دومن شیور دبا دنق نورد زک

رظن رد ناشیا ناسوواط یاپ
رگد نارپسوواط زا رتهب

۱۹۳۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۳۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یوت رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هک ور
یوت رِْسبحاص یاج هچ ،یوت رِس

لفاَون برُق ثیدح

 .مرادب تسود ار وا هكنآ ات ديوج ىم برقت نم هب اه هلفان ماجنا اب هدنب هرامه
دونش نادب هک موش وا شوگ ،مرادب تسود ار وا هکنیمه سپ
دریگ نادب هک مدرگ وا تسد و دنیب نادب هک مدرگ وا مشچ و

...دور نادب هک موش وا یاپ و

۱۹۳٩ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(هَلَو زا � َناک ْنَم یدش نوچ

هَلُ �ا َناک هک مشاب ار وت نم

.تسوا ىارب زين ادخ دشاب ادخ ىارب هكره

۴۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 یب و عمسی یب هک قح رون هب دشاب هدش لدبم وا مشچ یک رگم <شیوخ دنسپ مشچ یک تسین کلهم نانچ ار یمدآ یدب مشچ چیه کنآ نایب رد
هدش <شیوخیب وا <شیوخ و رصبی

نیب یاپ و نیبم تسواط رپ
نیمک دیاشگن )۳۵(نیَعْلا ُؤس هک ات

نادب مشچ زا هوک دزغلب هک
نادب ناوخ رب )۳۷(یُبن زا )۳۶(َکنوُِقْلُزی

رظن زا دیزغل هوک نوچ دمحا
)۳۸(َرطَمیب لِگیب هار نایم رد

؟تسیچ ز شزغل نیک دنامرد بجع رد
تس یهت تلاح نیا هک مرادنپن نم

درک هاگآ و تیآ دمایب ات
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درک هاگآ و تیآ دمایب ات
دربن زو تدیسر دب مشچ ز ناک

)۳۹(یدش � مد رد وت ریغ یُدب رگ

یدش )۴۱(انفِا )۴۰(ٔهرخُس و مشچ دیص

)۴۲(ناشکنماد یتمصع دمآ کیل

ناشن رهب زا ُدب یدیزغل هک نیو

هاگن نک هُک نآ ردنا ریگ یتربع
هاک ز مک یا نُکم )۴۳(هضرع دوخ گرب

هدشدابآ ،نادابآ :رومعم )۱(
مچرپ :تیار )۲(
.ندش یسک یورایور ،�فرگ رارق مه لباقم ،برق ،یکیدزن :رْحَن )۳(
�فای تسد ،یزوریپ :َرَفظ )۴(
.دشابن ناسنا رب طلسم هک ییاج ات ینهذ نم ندش بوذ ،رفص هب نآ ندیسر و ینهذ نم ندش کچوک :وْحَم )۵(
ندیله ردصم زا ،نک اهر ،نک کرت :ْلِه )۶(
تشپ :فْلَخ )۷(
بسا رب راوس ،راوسبسا :سِراف )۸(
رتسا و غ�ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف ،عوفدم :نیگرس )۹(
راوخرکش ،رکش هدنوج ،رکش ۀدنیاخ :اخرکش )۱۰(
یگنرز :یْدَلج )۱۱(
ینهذ نم شناد و تامولعم :یفقاوان )۱۲(
ناهنپ لئاسم هب تساناد ادخ طقف :یفَخْلاِب ْمَلعاُ �ا )۱۳(
هدننک انتعا :یَنتْعُم )۱۴(
�خیسگ و �سسگ یانعم هب �سکس ردصم زا ،تخیسگ ،تسسگ :تسُکُس )۱۵(
هدنونش :عَِمتسُم )۱۶(
باجح رد ،هدش هدیشوپ :ریتَس )۱۷(
اونشان ،رک :مََصا )۱۸(
.دنک یمن ساسحا ییوب و دنک یمن راک شا هّماش سح هک یسک :مَشَْخا )۱۹(
ناینیمز ،نیمز لها :نایکاخ )۲۰(
ناینامسآ ،نامسآ لها :نایک�فا )۲۱(
نییاپ ،تسپ :یلفُس )۲۲(
ورابیز نز ،یور هدیشوپ :هریتَس )۲۳(
ناهنپ و هتفهن دیراورم :نونکَم �رُد )۲۴(
اناد ینعم هب اجنیا رد ،دنمشناد :ْربَح )۲۵(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۶(
.تسا تقیقح ناهج و سدق ملاع ینعم هب اجنیا رد :نَدَع )۲۷(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۲۸(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۹(
هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ� )۳۰(
نیبدوخ :ِبجعُم )۳۱(
نایخزود ینعم هب تسا لام�شلا باحصا نامه لامِش لها ،پچ :لامِش )۳۲(
.تشذگن رد یهلا ررقم دح زا و دیزغلن ربمایپ مشچ :يَغط ام و ُرََصبْلاَ غازام ،مجن هروس ۱۷ هیآ هب هراشا :غازام )۳۳(
تریح :هَلَو )۳۴(
مشچ یدب :نیَعْلا ُؤس )۳۵(
ار وت دننازغل یم :َکنوُِقْلُزی )۳۶(
نآرق :یُبن )۳۷(
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ار وت دننازغل یم :َکنوُِقْلُزی )۳۶(
نآرق :یُبن )۳۷(
ناراب :َرطَم )۳۸(
دش یم دوبان :یدش � )۳۹(
روهقم و لیلذ :هرخُس )۴۰(
.ندرک انف ینعم هب لاعفا باب ردصم ،ءانفِا ففخم :انفِا )۴۱(
نامارخ :ناشکنماد )۴۲(
.ندرک مادنا ضرع و ییامن تردق ،ندیشک خر هب ار دوخ هشوت و بابسا :ندرک هضرع دوخ گرب )۴۳(


