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۱۱۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

راک نیا ات رای ز مدیشک جنر هیام هچ
رارق تفرگ رگج نوخ و هدید بآ رب

قشع شمان و تسمغ و دود و شتآ رازه
رای شمان و Kب و غیرد و درد رازه

Qا مسب ،تسدوخ ناج نمشد هکنآ ره
راز Vشک یKَص و ناج نداد )۱(یKَص

دزرا نینچ دص هب وا ارم هک رگن نم هب
رادلد Vشک ز مزیرگن و مسرتن

قشع هجنکش نیا دراد ور ود لین بآ وچ
راوخ نوخ وا ریغ هب و بآ وچ شیوخ لها هب

؟دشاب شتمیق هچ ،دزوسن عمش و دوع وچ
راخ هدنک و دوع ز دنامن قرف چیه هک

ریت و هزین و گنج هب دشابن غیت مخز وچ
رادناج و متسر ز )۳(ثfنَخُم و )۲(زیح قرف هچ

تسَرکِش زا رتشوخ غیت نآ متسر شیپ هب
راثن ز رتذیذل وا رب ریت راثن

ریش نیا دربیم زان دص ود هب ار راکش
راطق راطق ناود وا سوه رد راکش

دراز یمه نوردنا نوخ هب هتشک راکش
راب رگید وت شکب میادخ یارب زا هک

درگنیمه نادب هدنز هب هتشک مشچ ود
راخم شوگ و ایب ،لفاغ هدرسف یا هک

تسا سوکعم قشع تاراشا هک شمخ شمخ
رایسب Vفگ ز یناعم دنوش ناهن
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رایسب Vفگ ز یناعم دنوش ناهن

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یسک مشچ رد هدمآ دوبن تلایخ هکنوچ
یرگن هریخ و هریت دوب هتشک زب مشچ

۲۵۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟میتخود هچ زا بابسا رب مشچ
میتخومآ )۴(مشََرک ،نامشچ شوخ ز رگ

رگد یبابسا ،بابسا رب تسه
رظن نگفا نآ رد ،رگنم ببس رد

دندمآ بابسا عطق رد ایبنا
)۵(دندز ناویک رب شیوخ تازجعم

۲۵۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ببس عطق رد تسه نآرق هلمج
بهلوب کKه و شیورد )z)۶زِع

۲۵۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مامت ات نآرق زاغآ ز نینچمه
مKسلاو ،تلع و تسا بابسا )۷(ِضفَر

۳۱۳۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هدنام نابایب نآ نایم رد
هدناوخ رب دوخ گرم یناوراک

نوک ود ره )۸(ِثیغُم نآ یناهگان
)۹(نْوَع رهب هر زا دش ادیپ ،یفطصم

۳۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

.تخادنا نم تسد هب ار وت ادخ و تفرگ تنوخ یاهتشک وت ارم مJغ :هک Nفگ و ،تسوا هک Nخانشان و دیپس ار دوخ مJغ ،هجاوخ ندید

دنام هریخ و دیدب شرود زا هجاوخ
دناوخب ار هد نآ لها ،)۱۰(ر�یحت زا

نیا تسه ام رتشا ،ام )۱۱(ٔهیوار
؟)۱۲(نیبج یگنزٔ هدنب دش اجک سپ

رود ز دیآیم تس )۱۳(یرَدب یکی نیا
رون شور زا زور رون رب دنزیم

؟دش هتشگرس رگم ؟ام مKغ وک
؟دش هتشک و دیسر یگرگ ودب ای

؟یتسیک :شتفگ ،شیپ دمایب نوچ
؟یتسا یکرت ای ،و ّیداز نمی زا

وگ تسار ؟یدرک هچ ار ممKغ وگ
وجم )۱۴(تلیح ،امن او ،یتشکب رگ

؟مدمآ نوچ وت هب متشک را :تفگ
؟مدمآ نوخ نیرد دوخ یاپ هب نوچ

منم کنیا :تفگب ؟نم مKغ وک
منشور نادزی لضف تسد درک

؟تساجک نم مKغ ؟ییوگیم هچ یه
تسار هب زج نم زا تسَر یهاوخن نیه

مKغ نآ اب ار وت رارسا :تفگ
مامت نم کیاکی میوگ او هلمج

ارم وت یدیرخ هک ینامز ناز
ارجام میوگ زاب نونکا هب ات

دوجو رد منامه هک ینادب ات
دوشگ یحبص نم )۱۵(زیدبَش زا هچرگ

کاپ ناج نکیلو ،دش رگید ،گنر
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کاپ ناج نکیلو ،دش رگید ،گنر
کاخ و ناکرا زا ،و تسا گنر زا غراف

دننک مگ ار ام دوز ناسانشنت
دننک مُخ و کشَم کرت ناشونبآ

دنغراف اهددع زا ناسانشناج
دنچ و دننوچیب یایرد ٔهقرغ

سانش ار ناج ،ناج هار زا ،و وش ناج
سایق دنزرف هن ،وش شنیب رای

دناهتشررس کی لقع اب )۱۶(کَلَم نوچ
دناهتشگ تروص ود ،ار تمکح رهب

تفرگ رپ و لاب ،غرم نوچ کَلَم نآ
تفرگ )۱۷(رف ،و رپ تشاذگب درخ نیو

دندمآ )۱۸(رِصانُم ود ره مرج�
دندش رگیدمه تشپ ،ور شوخ ود ره

یدجاو ار قح ،لقع مه ،کَلَم مه
)۲۰(یدجاس و )۱۹(نیعُم ار مدآ ،ود ره

یدحاو لوا ز هدوب ناطیش و سفن
)۲۲(یدساح و )۲۱(ودع ار مدآ هدوب

دیمر وا ،دید ندب ار مدآ هکنآ
دیمخ وا ،دید )۲۳(نََمتؤُم رون هکنآ و

نیا زا دندوب نانشورهدید ،ود نآ
)۲۴(نیط ریغ هدیدن هدید ار ود نیو

دنامب خی رب رخ وچ نونکا نایب نیا
دناوخ لیجنا ،دوهج رب دیاشن نوچ

؟رَمُع زا Vفگ هعیش اب ناوت یک
؟َرک شیپ رد ندز َطبَرب ناوت یک

تسا سک کی هشوگ هب هد رد رگ کیل
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تسا سک کی هشوگ هب هد رد رگ کیل
تسا سب ،مدروآرب هک ییوه یاه

خولک و گنس ،ار حرش قحتسم
خوسر اب ،)۲۵(حzرشُم ،ددرگ یقطان

۳۲۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ْنeَما هک دهدب ات ندرک دیاب یزیچ جاتحم ار دوخ ،دیرفآ تجاح یاعدتسا هب همه ضارَعا و نایَعا و نیَضَرا و تاوامس زا دیرفآ و داد هچره یلاعت قح هکنآ نایب
.تسا قاقحتسا هاوگ رارطضا ،*ُهاعَد اِذا eَرطْضkُا ُبیُِجی

۶۵-۵۹ هيآ ،)۲۷(لمن هروس ،ميرك نآرق *

)۵۹( .َنوُكِرْشُي اfَمأ ٌْريَخُ Qfآۗ ٰ ىََفطْصا َنيِذfلا ِهِدَابِعٰ ىَلَع ٌمKََسَوِ Qzَ ُدْمَحْلا ِلُق

 هچنآ ای تسا رتهب ادخ ایآ .تسا هدیزگرب ار نانآ هک شناگدنب نآ رب دورد و ،تسادخ هژیو اه شیاتس همه :وگب
)۵۹( ؟دنهد یم رارق وا کیرش

ْ¡اَو ِتاَواَمfسلا َقَلَخ ْنfَمأ َِلَإأۗ  اَهَرَجَش اُوتِْبُنت َْنأ ْمُكَل َناَك اَم ٍةَجْهَب َتاَذ َقِئاَدَح ِهِب َاْنَتْبَنأَف ًءاَم ِءاَمfسلا َنِم ْمُكَل َلَْزَنأَو َضْرَ  ٌهٰ
)۶۰( .َنوُلِدْعَي ٌمْوَق ْمُه ْلَبۚ ِ Qfاَ عَم

 نامسآ زا امش یارب و ،دیرفآ ار نیمز و اه نامسآ هکنآ ای ]دنرتهب اه تب ای ؛دنرتهب امش یباختنا ناکیرش نآ ایآ[
 اب ایآ ؛تسین امش تردق رد شناتخرد ندنایور هک ،میدنایور توارطاب و مرخ ییاه غاب نآ هلیسو هب هک درک لزان یبآ
 زا هک[دنا فرحنم یمدرم نانآ هکلب ،]تسین ،هن[ !؟]دشاب وا تیبوبر و تردق رد کیرش هک[ تسه رگید یدوبعم ادخ

)۶۰( ].دننک یم لودع قح

ْ¡ا َلَعَج ْنfَمأ َْ°ب َلَعَجَوَ يِساَوَر اَهَل َلَعَجَو اًراَهَْنأ اَهَلKَِخ َلَعَجَو اًراَرَق َضْرَ َِلَإأۗ  ًازِجاَح ِنْيَرَْحبْلا َ  َ� ْمُهَُرثَْكأ ْلَبۚ ِ Qfاَ عَم ٌهٰ
)۶۱( .َنوُمَلْعَي

 و تخاس هاگرارق و مارآ ]شتادوجوم یارب[ ار نیمز هکنآ ای ]دنرتهب اه تب ای ؛دنرتهب امش یباختنا ناکیرش نآ ایآ[
 ود نایم و ،]دزرلن شلها یاپ ریز ات[ داد رارق راوتسا ییاه هوک نآ یارب و ،دروآ دیدپ ییاهرهن شیاه فاکش رد
 کیرش هک[تسه رگید یدوبعم ادخ اب ایآ ؛]دنوشن طولخم مه اب هک[ داد رارق یلیاح و عنام ]روش و نیریش ی[ ایرد

)۶۱( .دنناد یمن ناشرتشیب هکلب ،]تسین ،هن[ !؟]دشاب وا تیبوبر و تردق رد

²ْا ُبِيجُي ْنfَمأ ْ¡ا َءاَفَلُخ ْمُكُلَعْجَيَو َءو�سلا ُفِشْكَيَوُ هاَعَد اَِذإ fَرطْضُ َِلَإأ ِضْرَ )۶۲( .َنوُرfكََذت اَم Kًِيلَقۚ ِ Qfاَ عَم ٌهٰ

 و دنک یم تباجا دناوخب ار وا یا هدنامرد یتقو هکنآ ای ]دنرتهب اه تب ای ؛دنرتهب امش یباختنا ناکیرش نآ ایآ[
 رگید یدوبعم ادخ اب ایآ ؟دهد یم رارق نیمز یور دوخ نانیشناج ار امش و ،دیامن یم عفد ار شیراتفرگ و بیسآ

)۶۲( .دنریگ یم دنپ کدنا هچ ،]تسین ،هن[ !؟]دشاب وا تیبوبر و تردق رد کیرش هک[ تسه

َْ°ب اًرْشُب َحاَيzرلا ُلِسُْري ْنَم َو ِرَْحبْلاَو zَربْلا ِتاَمُُلظ يِف ْمُكيِدْهَي ْنfَمأ َِلَإأۗ  ِهِتَمْحَر ْيََدي َ  .َنوُكِرْشُي اfمَعُ Qfا ىَلاَعَتۚ ِ Qfاَ عَم ٌهٰ
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َْ°ب اًرْشُب َحاَيzرلا ُلِسُْري ْنَم َو ِرَْحبْلاَو zَربْلا ِتاَمُُلظ يِف ْمُكيِدْهَي ْنfَمأ َِلَإأۗ  ِهِتَمْحَر ْيََدي َ  .َنوُكِرْشُي اfمَعُ Qfا ىَلاَعَتۚ ِ Qfاَ عَم ٌهٰ
)۶۳(

 ییامنهار ایرد و یکشخ یاه یکیرات رد ار امش هکنآ ای ]دنرتهب اه تب ای ؛دنرتهب امش یباختنا ناکیرش نآ ایآ[
 کیرش هک[ تسه رگید یدوبعم ادخ اب ایآ؟دتسرف یم ناسر هدژم ار اهداب شتمحر شیپاشیپ هک تسیک و !؟دنک یم

)۶۳( .دنهد یم رارق کیرش وا یارب هچنآ زا تسا رترب ادخ ،]تسین ،هن[ !؟]دشاب وا تیبوبر و تردق رد

ْ¡اَو ِءاَمfسلا َنِم ْمُكُُقزَْري ْنَمَوُ هُديِعُي fُمث َقْلَخْلاُ أَْدَبي ْنfَمأ َِلَإأۗ  ِضْرَ )۶۴( .َ°ِقِداَص ُْمْتنُك ِْنإ ْمُكَناَهُْرب اُوتاَه ْلُقۚ ِ Qfاَ عَم ٌهٰ

 زا سپ[ ار نانآ هاگنآ ،دنیرفآ یم ار تاقولخم هکنآ ای ]دنرتهب اه تب ای ؛دنرتهب امش یباختنا ناکیرش نآ ایآ[
 تسه رگید یدوبعم ادخ اب ایآ ؟دهد یم یزور ار امش نیمز و نامسآ زا هکنآ تسیک و !؟دنادرگ یمزاب ]ناشگرم

)۶۴( .دیروایب ار دوخ ناهرب دییوگ یم تسار رگا :وگب ،]تسین ،هن[ !؟]دشاب وا تیبوبر و تردق رد کیرش هک[

ْ¡اَو  ِتاَواَمfسلا يِف ْنَم ُمَلْعَي َ� ْلُق )۶۵( .َنُوثَْعُبي َناfَيأ َنوُرُعْشَي اَمَوۚ ُ Qfا fِ�إ َْبيَغْلا ِضْرَ

 .دنوش یم هتخیگنارب ینامز هچ دنرادن یهاگآ نانآ و ،دناد یمن بیغ ادخ زج سک چیه نیمز و اه نامسآ رد :وگب
(۶۵)

۳۲۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درد و تس هدوب یمیرم زاین نآ
درک زاغآ نخس یلفط نانچ هک

تفگب وا یارب وا یب ،وا ِوزج
)۲۶(تفُهَن رد دراد تفگ توزج ِوزج

یهر یا تدنوش دهاش اپ و تسد
؟یهن اپ و تسد دنچ ار یرکنم

تفگ و حرش قحتسم یشابن رو
تفخب و دید ار وت قطان )۲۷(ٔهقطان

تسُر جاتحم یپ زا ،دییور هچ ره
تسُج هک یزیچ ،یبلاط دبایب ات

دیرفآ تاوامس رگ یلاعت قح
دیرفآ تاجاح عفد یارب زا

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
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دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دور اجنآ )۲۸(اون ،یرقف اجک ره

دور اجنآ باوج ،لکشم اجک ره
دور اجنآ بآ ،تس یتشک اجک ره

تسد هب روآ یگنشت ،وج مک بآ
تسپ و �اب زا بآ دشوجب ات

ولگ کزان کلفط دیازن ات
؟وا ریش ،ناتسپ ز ددرگ ناور یک

ودب اه یتسپ و �اب نیدب ور
)۲۹(ورگ ار ترارح ،و هنشت یوش ات

اوه روبنز گناب زا نآ زا دعب
)۳۰(ایک یا یشونب وج بآ گناب

شیشح زا دشابن مک وت تجاح
شیشکیم وا یوس ،یریگ ار بآ

یشکیم ،وت ار بآ یریگ شوگ
یشوخ دبای ات ،کشخ )۳۱(عرَز یوس

تسا )۳۲(رَمضُم رهاوج شک ار ناج عَرز
تسا رثوک بآ ز رپ تمحر ربا

باطخ دیآ **مُه�بَر ْمُهاقَس ات
باوfصلاِب مَلَْعاُ Qَا ،شاب هنشت

٢١ هيآ ،)۷۶()ناسنا(رهد هروس ،ميرك نآرق ** 

.اًروَُهط اًباَرَش ْمُه�بَر ْمُهاَقَسَو ٍةfضِف ْنِم َرِواََسأ او�لُحَوۖ  ٌقَْرَبتِْسإَو ٌرْضُخ ٍسُْدنُس ُباَيِث ْمُهَِيلاَع

 ناشراگدرورپ و ،نیمیس یاه دنبتسد زا دنوش هیاریپ و ،ربتس و کزان مشیربا زا یياه هماج تسا ناشيا مادنا رب
.هدننک کاپ و کاپ یبارش زا دنک ناشباریس

ندز ادص ،نداد زاوآ ،ندروخ اذغ یارب مدرم زا یهورگ توعد :Kَص )۱(
وسرت ینعم هب اجنیا رد ،درمان :زیح )۲(
وسرت ینعم هب اجنیا رد ،دننامنز ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت�اح هک یدرم ،درمان :ثfنَخُم )۳(
یلاعت قح ترضح یلKج یلجت زا تسا ترابع نایفوص حKطصا رد و وربا و مشچ هب هراشا و هزمغ و زان :همشرک ففخم :مشََرک )۴(
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وسرت ینعم هب اجنیا رد ،دننامنز ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت�اح هک یدرم ،درمان :ثfنَخُم )۳(
یلاعت قح ترضح یلKج یلجت زا تسا ترابع نایفوص حKطصا رد و وربا و مشچ هب هراشا و هزمغ و زان :همشرک ففخم :مشََرک )۴(
ندناسر نامسآ هبترم نیرتیلاع هب :ندز ناویک رب )۵(
یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۶(
ندرک کرت ،ندرک درط ،Vخادنا رود :ضفَر )۷(
سردایرف :ثیغُم )۸(
تدعاسم ،یرای :نْوَع )۹(
یگتشگرس ،ینادرگرس ،ندش هتشگرس ،ندش ناریح :ر�یحت )۱۰(
دراد بآ کشم هس یاج هب هک ناد هشوت ،گرزب بآ کشَم :هیوار )۱۱(
هرهچ هایس :نیبَج یگنز )۱۲(
هدراهچ بش هام ،مامت هام :رَدب )۱۳(
گنرین ،رکم ،بیرف :تلیح )۱۴(
.تسا گنر ینعم هب زید .گنر بش ،هایس گنر هب ،ماف هایس :زیدبَش )۱۵(
هتشرف :کَلَم )۱۶(
لKج و هوکش :َّرف )۱۷(
نابیتشپ و روای :رِصانُم )۱۸(
راکددم ،رای ،هدننکیرای ،کمک :نیعُم )۱۹(
هدننک هدجس :دِجاس )۲۰(
نمشد :ودع )۲۱(
دوسح :دساح )۲۲(
دنشاب هتشاد دامتعا وا هب هک یسک ،نانیمطا فرط و نیما صخش :نََمتؤُم )۲۳(
لِگ :نیط )۲۴(
 هدننک نایب ،دنکیم حیرشت هک یسک :حzرشُم )۲۵(
یفخم ،ناهنپ :تفُهَن )۲۶(
هدنیوگ ،نایب و قطن یورین :هقطان )۲۷(
ناماسورس ،هشوت و کاروخ ،شاعم بابسا :اون )۲۸(
دشاب وت مزKم هشیمه قشع و بلط شتآ ینعی .یوش ینورد و یبلق زوس و ترارح نیهر :ورگ ار ترارح )۲۹(
گرزب ،راوگرزب :ایک )۳۰(
ندرک تعارز ،Vشاک ،هتشک ،عورزم ،هدش هتشاک هچنآ :عرَز )۳۱(
هدش ناهنپ ،هدش هدیشوپ :رَمضُم )۳۲(


