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۳۰۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینم هد )۱(قارغَس هداب رایب ،یقاس
یندرک تسا یراک ،نک اهر ار هشیدنا

)۲(اَنْنَیب ُماَّیا هک یوگم ،ناج دقن یا
یندرگ تسا یماو هک ،هجاوخ راخم ندرگ

رگن ناگنشت رد ،یناگدنز بآ یا
ینمشد یروک هب ،رآ محر تسود رب

؟تسیچ شوه وت شیپ هب و ام دنب تسا یشوه
ینکرب شیهاوخب ،تسا ربیخ جرب رگ

تسهلزلز و فوخ همه شوه ماقم ردنا
ینمیا تاماقم و شیع تسا یشهیب رد

دندرجم اهناج همه یشهیب مزب رد
ینشور و رون ناشروخ ،اههرذ وچ ناصقر

زوسب نت راوید و رد ،ناج باتفآ یا
ینزور رون نیدب میوشیمن عناق

میاهنشت تخس ام ،نک اهر ار هصق نیا
ینغ و هفرصیب و یمیرک یقاس وت

تسا ینشلگ یوب زا همه ناقشاع یاهیه
ینشلگ هچ و غاب هچ هک سک تسین هاگآ

نوخ کشا تسار و پچ ز رگنیم و رآ کشخ
)۳(ینز نت دنچ ات هک یوگب ،لد گنس یا

تسا سب ،نک شوماخ ؟ییوگ دنچ هدوهیب
)۴(یَنکَلا هک ریگ نامه ،تسین تفگ نامرف

یشیاشگ درآ زیربت قح سمش ات
)۵(یَنتعُم ،فرح رد دنامن هقطان نیاک
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)۵(یَنتعُم ،فرح رد دنامن هقطان نیاک

۲۹۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باوج و لاکشا لوغشم موش رگ
؟بآ داد مناوت یک ار ناگنشت

)۶(جَرَح و یلکب یلاکشا وت رگ
)۷(جََرفْلا ُحاتفِم ُربّصلا ،نک ربص

اههشیدنا ز امِتْحِا نُک )۸(امِتْحِا
اههشیب اهلد و روگ و ریش رکف

تسا رورس اهاود رب اهامِتْحِا
تسا رگ ینوزف ندیراخ هکناز

نیقی دمآ اود لصا امِتْحِا
نیبب ار ناج توق نک امِتْحِا

۱۲۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ژک هدعو یا :شمکاح یزور تفگ
)۹(ژَغَم سپاو ام راک رد آ شیپ

اَنْنَیب ّمَع ای ُماّیَْ�ا :تفگ
اَنْنیَد ْلِطاُمت � ْل�جَع :تفگ

 .میراد شیپ رد ییاهزور ،ومع یا :تفگ راخ یاه هتوب بحاص(
).رادم اور ریخأت تا هدعو ماجنا رد و نک باتش :تفگ مکاح

نادب نیا ادرف هک ییوگیم هک وت
نامز دیآیم هک یزور ره هب هک

دوشیم رتناوج دب تخرد نآ
دوشیم َرطْضُم و ریپ هدننک نیو

�ساخرب و توق رد نبراخ
�ساک رد و یریپ رد نکراخ

رت و زبس مد ره و زور ره نبراخ
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رت و زبس مد ره و زور ره نبراخ
رت کشخ و راز زور ره نکراخ

رتریپ وت دوشیم رتناوج وا
ربم دوخ راگزور و شاب دوز

تدب یوخ یکی ره ناد نبراخ
تدز رخآ راخ یاپ رد اهراب

۳۱۹٧ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا )۱۱(سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز )۱۲(لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۱۴(غ� هب ار تبآ هک ینعی )۱۳(اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۲۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد رد یطوط 1خیر نغور و یطوط و لاقب تیاکح

ییطوط ار یو و یلاقب دوب
ییطوط ایوگ و زبس ییاونشوخ

ناکد نابهگن یدوب ناکد رب
)۱۶(نارگادوس همه اب )۱۵(یتفگ هتکن

یدب قطان یمدآ باطخ رد
یدب قذاح نایطوط یاون رد

دوب هتفر هناخ یوس یزور هجاوخ
دومن ینابهگن یطوط ناکد رب

ناکد رب هگان تسجرب یاهبرگ
ناج میب زا کیطوط یشوم رهب

تخیرگ ییوس ناکد یوس زا تسَج
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تخیرگ ییوس ناکد یوس زا تسَج
تخیرب ار )۱۷(لُگ نغور یاههشیش

شاهجاوخ دمایب هناخ یوس زا
)۱۸(شوهجاوخ غراف تسشنب ناکد رب

برچ هماج و ناکد نغور رپ دید
برض ز لَک یطوط تشگ دز شرس رب

درک هاتوک نخس یدنچ یکزور
درک هآ تمادن زا لاقب درم

غیرد یا :تفگیم و دنکیم رب شیر
)۱۹(غیم ریز دش متمعن باتفاک

نامز نآ یدوب هتسکشب نم تسد
نابز شوخ نآ رس رب نم مدز نوچ

ار شیورد ره دادیم اههیده
ار شیوخ غرم قطن دبایب ات

راز و ناریح بش هس و زور هس دعب
راودیمون ُدب هتسشنب ناکد رب

تُفگِش نوگ ره ار غرم نآ دومنیم
تفگب وا دیآ ردناک دشاب هک ات

تشذگیم هنهرب رس )۲۰(ییقَلْوَج
تشط و ساط تشپ وچ وم یب رس اب

نامز نآ دمآ تفگ ردنا یطوط
ن�ف یه :هک دز شیورد رب گناب

؟یتخیمآ ن�ک اب لک یا هچ زا
؟یتخیر نغور هشیش زا رگم وت

ار قلخ دمآ هدنخ شسایق زا
ار )۲۱(قلد بحاص تشادنپ دوخ وچ وک

ریگم دوخ زا سایق ار ناکاپ راک
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ریگم دوخ زا سایق ار ناکاپ راک
ریش و ْریِش �شبن رد دنام هچ رگ

دش هارمگ ببس نیز ملاع هلمج
دش هاگآ قح )۲۲(لادَبا ز یسک مک

دنتشادرب ایبنا اب یرسمه
دنتشادنپ دوخ وچمه ار ایلوا

*رشب ناشیا رشب ام کنیا :هتفگ
روَخ و میباوخ ٔهتسب ناشیا و ام

)۲۳(یمَع زا ناشیا دنتسنادن نیا

یهتنُمیب نایمرد یقرف تسه

لحم زا دندروخ روبنز نوگ ود ره
لسع رگید نیز و شین ناز دش کیل

بآ و دندروخ ایگ وهآ نوگ ود ره
بان کشم ناز و دش نیگرس یکی نیز

)۲۴(روَخبآ کی زا دندروخ ین ود ره

رکش رگید نآ و یلاخ یکی نیا

نیب )۲۵(هابَشا نینچ نیا نارازه دص
نیب هار هلاس داتفه ناشقرف

ادج وز یدیلپ ددرگ دروخ نیا
ادخ رون همه ددرگ دروخ نآ

دسح و لخُب همه دیاز دروخ نیا
دحا قشع همه دیاز دروخ نآو

دب و تسا هروش نآ و کاپ نیمز نیا
)۲۷(دَد و تسا )۲۶(وید نآ و کاپ ٔهتشرف نیا

تساور دنام مه هب رگ تروص ود ره
تسافص ار نیریش بآ و خلت بآ

بایب دسانْش هک )۲۸(قوذ بحاص هک زج
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بایب دسانْش هک )۲۸(قوذ بحاص هک زج
بآ هروش زا شوخ بآ دسانش وا

سایق هدرک هزجعم اب ار رحِس
ساسا درادنپ رکم رب ار ود ره

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس دش شوم شناج غرم
)۲۹(اوُج�رَع وا ناگبُرگ زا دینش نوچ

رارق و دید نطو شناج ببس ناز
راوشوم ایند خاروس نیردنا

تفرگ ییّاَنب خاروس نیرد مه
تفرگ ییاناد خاروس روخرد

)۳۰(دیزَم رد ارورم هک ییاههشیپ

دیزگ دیآ راک خاروس نیردناک

ندش نوریب زا دَنک رب لد کناز
ندب زا ندیهر هار دش هتسب

یتشاد اقنع عبط را توبکنع
؟یتشارفا یک همیخ )۳۱(یباعل زا

سفق ردنا دوخ گنچ هدرک هبرگ
)۳۳(صَغَم و )۳۲(ماسرَس و درد شگنچ مان

وا لاگنچ ضرم و تسگرم هبرگ
وا لاب و ّرپ و غرم رب دنزیم

اود یوس دهجیم هشوگ هشوگ
اوُگ یروجنر و تسیضاق نوچ گرم

هاوگ نیا دمآ یضاقٔ هدایپ نوچ
هاگ مکح ات ارت دناوخیمه هک

زیرگ رد یو زا یهاوخیم یتلهم
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زیرگ رد یو زا یهاوخیم یتلهم
زیخ تفگ هنرگ و ،دش ،دریذپ رگ

اههراچ و اود تلهم �سُج
اههراپ نت ٔهقرخ رب ینز هک

راومشخ یحابص دیآ تبقاع
راد مرش رِخآ ؟تلهم دشاب دنچ

دسحرپ یا هاوخب هش زا دوخ رذع
دسر یزور نانچنآ کنآ زا شیپ

)۳۴(یگَراب دنارب تملظ رد کناو

یگرابکی لد رون ناز َدَنکرب

شدصقم و اوُگ زا دزیرگیم
شدناوخیم اضق یوس اوُگ ناک

۳۹۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیپ یاپ وت هنم نیه یریش هن نوچ
شیم تسوت ناج و تسا گرگ لجا ناک

دش ریش تشیم و یلادَبا ز رو
دش ریزرس وت گرم هک آ نمیا

دوش لدبُم وا کنآ لادَبا تسیک
دوش )۳۵(لَخ نادزی لیدبت زا شرمخ

نامگ زو یریگریش یتسم کیل
نارم نیه ار دوخ وت یرادنپ ریش

۱۰ هیآ ،)۱۴( ميهاربا هروس ،میرک نآرق  *

...َانُْلثِم ٌرَشَب �ِ�إ ُْمْتَنأ ِْنإ اوُلاَق...

یسراف همجرت

... ام نوچمه یرشب رگم دیتسین امش ؛دنتفگ ...
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... ام نوچمه یرشب رگم دیتسین امش ؛دنتفگ ...

یسیلگنا همجرت

...They said: Ah! ye are no more than human, like ourselves!…

۷ هیآ ،)۲۵( ناقرف هروس ،میرک نآرق *

َه ِلاَم اوُلاَقَو ْ¢ا يِف يِشَْميَو َماَع�طلا ُلُْكأَي ِلوُس�رلا اَذٰ . . .قاَوْسَ

یسراف همجرت

...دور هار رباعم و رازاب رد و دروخ ماعط )ام دننامه( هک تسا یلوسر هچ نیا :دنتفگ

یسیلگنا همجرت

And they say: "What sort of a messenger is this, who eats food, and walks through the streets…

بارش ۀزوک :قارغَس )۱(
.تسا یقاب تصرف و تقو .تسا تبون هب زیچ همه :اَنْنَیب ُماَّیا )۲(
ندرک یراددوخ ،ندرک تمواقم :ینز نت )۳(
نابزدنک ،دریگیم ندز فرح ماگنه شنابز هک یسک :نَکَلا )۴(
هدننکانتعا :یَنتعُم )۵(
راشف و یگنت :جَرَح )۶(
تسا تاجن و یراگتسر رد دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُربّصلا )۷(
ندرک زیهرپ ،�شاد هاگن یزیچ زا ار دوخ :امِتْحِا )۸(
�فر هار هتسشن وناز یور هب ،�فر هاد ناکدوک دننام اپ و تسد راهچ ،ندیزخ ینعم هب ندیژَغ ردصم زا یهن لعف :ژَغَم )۹(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۱۰(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۱۱(
وگب :لُق )۱۲(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۱۳(
تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ� )۱۴(
�فگ هفیطل :�فگ هتکن )۱۵(
هدننک دتس و داد ،یرتشم :رگادوس )۱۶(
دراد یبط صاوخ هک خرس لگ نغور :لُگ نغور )۱۷(
مارتحا دروم ناگرزب و نارتهم دننام :شوهجاوخ )۱۸(
ربا :غیم )۱۹(
.دندرک یم نت هب ناردنلق و شیوارد هک میخض و نییوم یا هقرخ ،لاوج :قَلْوَج )۲۰(
.دنشوپ نایفوص هک تسا هنیمشپ یعون قلد ،یفوص ،شیورد :قلد بحاص )۲۱(
راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم ،لََدب عمج :لادَبا )۲۲(
یروک :یمَع )۲۳(
روخشبآ :روَخبآ )۲۴(
َهبَش عمج ،اهاتمه ،لاثَما ،ریاظن :هابَشا )۲۵(
سیلبا ،ناطیش :وید )۲۶(
هدنرد روناج :دَد )۲۷(
.تسا یبلق و یحور ندیشچ ینعم هب یونعم لئاسم رد قوذ ،ینطاب و یرهاظ قوذ هدنراد :قوذ بحاص )۲۸(
دینک جورع :اوُج�رَع )۲۹(
یتدایز و ینوزفا :دیزَم )۳۰(
ناهد بآ :باعل )۳۱(
رس سامآ ،تسا غامِد و رس یاهیرامیب زا :ماسرَس )۳۲(
هچیپ لد ،مکش شچیپ :صَغَم )۳۳(
روتُس قلطم ،بسا :یگَراب )۳۴(
هکرس :لَخ )۳۵(


