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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

۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ناویح ّسح یدیدب رگ
ار Nا رخ و واگ یدیدب سپ

۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوا شیپ رRوَصُم ای رRوَصُم ان
تسوپ ز دش نوریب و تسزغم همه وک

۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شاقن مه و شقن ینیبب مه
ار )۱(شاّرف مه و ار تلود شرف

۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لامَجِْلل ٌبِحُم و تسا )۲(لیمج وا
؟)۳(لاز ریپ دنیزگ ون ناوج یک

۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت رم دریگ هسات را زاب ،مشچ
اشُگ رب ،یتسبب لد مشچ هک ناد

سانش لد مشچ ود یاضاقت نآ
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سانش لد مشچ ود یاضاقت نآ
سایقیب یایض دیوجیمه وک

۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگنب نم ،ارم دناوخیم وچ وا
o؟مرکیپ دب ای و مبذج قی

۹۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رای یور oا تسین ناج ٔهنیآ
راید نآ ز دشاب هک یرای نآ یور

۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هدید ار ملد نوچ وتٔ هدید
دش هدید قرغ ،هدیدان لد دش

دبا مدید ارت یلک ٔهنیآ
دوخ شقن نم ،وت مشچ ردنا مدید

متفای نم ار شیوخ رخآ :متفگ
متفای نشور هار ،شمشچ ود رد

ناه تس وت لایخ ناک :ممهو تفگ
نادب دوخ لایخ زا ار دوخ تاذ

داد زاوآ وت مشچ زا نم شقن
داحتا رد ینم وت ،وت منم هک

۱۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش رهوگ یا ونشب تیاکح کی
سایق زا ار نایع وت ینادب ات

۱۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تساک وزارت ار وزارت مه

دش )۴(گنسمه ناتساران اب هک ره
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دش )۴(گنسمه ناتساران اب هک ره
دش )۵(ْگنَد شلقع ،و داتفا یمک رد

۱۲۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نیه سیلبا تدیوگ اباب ناج
نیعل وید تََدبیْرفِب مد هب ات

۱۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اه لاس ،وا )۶(سَخ دنام ولگ رد
اه لام و هاج رهِم ؟سَخ نآ تسیچ

۱۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ینف رپ یّوُدَع تلام درب رگ
ینزهر دشاب هدرب ار ینزهر

دُرب رام یریگرام زا یکدزد
درمشیم تمینغ ار نآ یهلبا ز

۱۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش دودرم اعد ناک ،ار قح رکش
دش دوس نآ و ،متشادنپ نایز نم

ک~ه و تسا نایز ناک اهاعد سب
کاپ نادزی دونشنیم مََرک زو

۱۴۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوخرارَسا متسین نم رگا :تفگ
ناوختسا رب ار مان ناوخ رب وت مه

؟تسیچ رارَسا نیا بر ای :یسیع تفگ
؟تسیچ )۷(راگیب نیرد هلبا نیا لیم

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تس هدرک اهر ار دوخٔ هدرم
)۸(وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

تسوجرابْدِا ،)۹(رگرابْدِا :قح تفگ
تسوا تشِک یازج هدییور راخ

۱۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مداخ Xفگ ْلوَح 'S و همیَهب تشاد رامیت رد ار مداخ ،یفوص ندرک زردنا

قفا رود رد تشگیم ییفوص
)۱۰(قُنُق دش یهاقناخ رد یبش ات

تسبب رخآ رد ،تشاد )۱۱(همیهَب کی
تسشن نارای اب )۱۲(هُّفص ردص هب وا

شیوخ نارای اب تشگ بقارم سپ
شیپ ،رای روضح دشاب یرتفد

تسین فرح و داوس یفوص رتفد
تسین فرب نوچمه دیپسِا لد زج

ملق راثآ ،دنمشناد ِداز
مدق راثآ ؟تسیچ یفوص ِداز

دش راکشِا یوس یدایص وچمه
دش راثآ رب و دید وهآ ماگ

تسروخ رد وهآ ماگ شهاگ دنچ
تسربهر وهآ فان دوخ نآ زا دعب

دیرب هر ،و درک ماگ رکُش هکنوچ
oدیسر یماک رد ،ماگ ناز مرج

فان یوب رب یلزنم کی �فر
فاوط و ماگ لزنم دص زا رتهب

تساه باتهم عَلْطَم وک یلد نآ
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تساه باتهم عَلْطَم وک یلد نآ
تساه *باْوَبا َْتحُِتف ،فراع رهب

تسا رد ناشیا اب و تسراوید وت اب
تسرهوگ ،نازیزع اب ،و گنس وت اب

نایع ینیب هنیآ رد وت هچنآ
نآ زا شیب دنیب )۱۳(تشخ ردنا ،ریپ

دوبن ملاع نیک دنا ناشیا ،ریپ
دوج یایرد رد دوب ناشیا ناج

دنتشاذگب اهرمع نت نیزا شیپ
دنتشادرب )۱۴(رُب تشک زا رتشیپ

دناهتفرذپ ناج شقن زا رتشیپ
دناهتفس اهرد رحب زا رتشیپ

٧٣ هيآ ،)٣٩(رمز هروس ،ميرك نآرق *

…اَهُباَوْبَأ ْتَحِتُفَو اَهوُءاَج اَذِإٰ ىRتَح ۖ اًرَمُزِ ةRنَجْلا ىَلِإ ْمُهRبَر اْوَقRتا َنيِذRلا َقيِسَو

 هک یلاح رد دنسر نآ هب نوچ ،دنوش یم هدنار تشهب هب هورگ هورگ دندرک اورپ ناشراگدرورپ زا هک یناسک و
…تسا هدش هدوشگ شیپ زا شیاهرد

۲۰۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ندومن فلخت و ار همیهَب دهعت مداخ ندرک مازتلا - ۸ شخب

)۱۵(دیفَتسُم نایفوص نآ ٔهقلح

دیسر رخآ برط و دجو رب هکنوچ

نامهیم رهب دندروایب ناوخ
نامز نآ دروآ دای همیهَب زا

ورب رُخآ رد هک ار مداخ تفگ
وج و هاک همیهَب رهب نک تسار

؟تسا �فگ نوزفا هچ نیا ،)۱۶(لَْوح o :تفگ
تسا نم راک اهراک نیا میدق زا
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تسا نم راک اهراک نیا میدق زا

تسخن زا ار شَوُج نآ نک رت :تفگ
تسس شاهنادند و تسریپ رخ ناک

اهِم ییوگیم هچ نیا ،لَْوح o :تفگ
اه بیترت نیا دنزومآ نم زا

شیپ شیپ هِن ورف شنoاپ :تفگ
شیر ِتشپ رب هنب )۱۷(لَبْنَم یوراد

رازگتمکح یا رخآ ،لَْوح o :تفگ
رازه دص دمآ منامهم وت سنج

ام شیپ زا دناهتفر یضار هلمج
ام شیوخ ،و ام ناج ،نامهم تسه

)۱۸(مرگ ریش نکیلو ،هد شبآ :تفگ

مرش تفرگب موت زا لَْوح o :تفگ

نک هاک رتمک وت وج ردنا :تفگ
نک هاتوک نخس نیا ،لَْوح o :تفگ

)۱۹(کشُپ و گنس زا بورب ار شیاج :تفگ

کشخ کاخ یو رب زیر ،رت دوب رو

نک لَْوح o ردپ یا ،لَْوح o :تفگ
نُخَس وگ رتمک ،لها لوسر اب

راخب رخ تشپ ،هناش ناتسِب :تفگ
رادب یمرش ردپ یا ،لَْوح o :تفگ

تسُچ )۲۰(تسب ار نایم و تفگ نیا مداخ
تسخن مرآ وج و هاک متفر :تفگ

دای چیه وا درکن رُخآ زا و ،تفر
دادب یفوص نادب یشوگرخ باوخ

دنچ )۲۱(ِشابوا بناج مداخ تفر
دنخشیر ،یفوص زردنا رب درک
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دنخشیر ،یفوص زردنا رب درک

زارد دش ،و دوب هدنام هر زا یفوص
)۲۲(زارف مشچ اب دیدیم اه باوخ

دوب هدنام یگرگ گنچ رد شرخ ناک
دوبریم شنار و تشپ زا اههراپ

؟)۲۳(تسایلوخام ناس هچ نیا لَْوح o :تفگ
؟تساجک )۲۴(قفشُم مداخ نآ بجع یا

وَرهار رد شرخ نآ دیدیم زاب
)۲۵(وَگ هب هگ و داتفیم یهاچ هب هگ

هعقاو شوخان دیدیم نوگهنوگ
هعراقْلاَو وا دناوخیم هحتاف

دناهتسج نارای ؟تسیچ هراچ :تفگ
دناهتسب اهرد هلمج و دناهتفر

کمداخ نآ بجع یا :تفگیم زاب
؟کمن و نانمه تشگ ام اب هک هن

)۲۶(نیل و فطل oا یو اب مدرکن نم

؟نیک ،سکعرب دنک نم اب ارچ وا

دنس دیاب ببس ار توادع ره
دنک نیقلت افو تّیسنج هنرو

دوج و فطل اب مدآ :تفگیم زاب
؟دوب هدرک یروج سیلبا نآ رب یک

درک هچ ار مدزک و رام رم یمدآ
؟درد و گرم ار وا رم دهاوخیمه وک

تسا ندیردب تیصاخ دوخ ار گرگ
تسا نشور رخآ ،قلخ رد دسح نیا

تساطخ دب نامگ نیا تفگیم زاب
؟تسارچ مّنظ نینچ نیا ردارب رب
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؟تسارچ مّنظ نینچ نیا ردارب رب

تسوت �نRظلا ُؤس ،)۲۷(مَْزح یتفگ زاب
؟تسرد دَنام یک تسین نظدب هک ره

نانچ رخ نآ ،و هسوسو ردنا یفوص
نانمشد یازج اداب نینچ هک

گنس و کاخ نایم نیکسم رخ نآ
)۲۸(گنَهْلاپ هدیرد ،نoاپ هدش ژک

فلع یب بشٔ هلمج ،هر زا هتشک
فلت رد هگ ،و ندنک ناج رد هاگ

هلا یا :درکیم رکذ بش همه رخ
هاک تشم کی زا مک ،مدرک اهر وج

خویش یا :تفگیم لاح نابز اب
)۲۹(خوشِ ماخ نیز متخوس هک ،یتمحر

باذع و جنر زا دید ،رخ نآ هچنآ
بآ لیس ردنا دنیب یکاخ غرم

رحس ات بش نآ تشگ ولهپ هب سپ
)۳۰(رَقَبْلا ُعوُج زا هراچیب رخ نآ

دادماب دمایب مداخ ،دش زور
داهن شتشپ رب ،تسج نoاپ دوز

دزب شمخز هس ود ،هناشورف رخ
دزسیم گس ناز هچنآ رخ اب درک

شین یزیت زا تشگ هدنهج ،رخ
؟شیوخ لاح دیوگب رخ ات ،نابز وک

۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یرب َدب �نظ هک دشاب نآ مْزَح
)۳۱(یَرب ،دب زا یوش ،وّ یزیرگ ات

لوسر نآ تس هتفگ )۳۲(نظلا ؤُس ،مْزَح
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لوسر نآ تس هتفگ )۳۲(نظلا ؤُس ،مْزَح
)۳۳(لوضف یا نادیم ماد ار مدق ره

۲۴۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسروجنر یفوص ٔهمیَهب هک نایناوراک ندرب نامگ - ۹ شخب

ناور دش و تسشن رب یفوص هکنوچ
نامز ره وا تفرگ نداتفا رد ور

دنتشادیم رب قلخ شنامز ره
دنتشادنپیمه شروجنر هلمج

تخس دیچیپیمه ششوگ یکی نآ
تخَل تسُج شماک ریز رد رگد ناو

گنس تسُجیم وا لعن رد رگد نآ و
گنز دیدیم وا مشچ رد رگد نآ و

؟تسیچ ز نیا ،خیش یا :دنتفگیم زاب
؟تسیوق رخ نیا ،رکش هک یتفگیمن ید

دروَخ لْوَح o بش هب وک رخ نآ :تفگ
درک هار دنادن هویش نیدب زج

دوب لْوَح o بش هب ،رخ توق هکنوچ
دوجس ردنا زور ،و دوب )۳۴(ح�بَسُم بش

نامدرم بلغا دنراوخ یمدآ
ناما وج مک ناشِ کیّلَع م~س زا

همه یاه لد تسا وید ٔهناخ
)۳۵(همَدْمَد مدرم وید زا ریذپ مک

دروَخ لْوَح o وا هکنآ وید مد زا
دربن رد دیآ رس رد رخ نآ وچ مه

وید سیبلت دروخ ایند رد هک ره
)۳۶(ویر و میظعت ورتسود �ودع زو

طارص لوپ رب و م~سا هر رد
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طارص لوپ رب و م~سا هر رد
)۳۷(طابُخ زا رخ نآ وچمه دیآ رس رد

نیه )۳۸(شوینَم دب رای یاههوشع
نیمز رب وت ورم نمیا ،نیب ماد

نیب رآ لْوَح o سیلبا رازه دص
نیب رام رد ار سیلبا ،امدآ

تسود و ناج یا :ار وت دیوگ دهد مد
تسوپ ،تسود زا دشک یباصق وچ ات

دشک نوریب تتسوپ ات ،)۳۹(دهد مد
دشچ نویفا ،نانمشد زک وا یاو

راوباصق ،وت یاپ رب دهن رس
راز ِراز دزیر تنوخ ات دهد مد

نک شیوخ ار دوخ دیص ،یریش وچمه
نک شیوخ وّ یبنجأ هوشع کرت

ناسَخ تاعارم ناد مداخ وچمه
ناسکانٔ هوشع ز ،رتهب یسکیب

نکم هناخ ،نامدرم نیمز رد
نکم هناگیب راک ،نک دوخ راک

وت یکاخ نت ؟هناگیب تسیک
وت یکانمغ تسوا یارب زک

یهدیم نیریش و برچ ار نت وت ات
یهِبَرف ینیبن ار دوخ رهوج

دوش اج ار نت کشُم نایم رگ
دوش ادیپ وا دَنگ ندرم زور

لامب لد رب ،نزم نت رب ار کشُم
)۴۰(ل~َجْلاوُذ کاپ مان ؟دَْوب هچ کشم

دهنیم نت رب کشُم قفانم نآ
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دهنیم نت رب کشُم قفانم نآ
دهنیم )۴۱(نَخُلگ رعق رد ار حور

وا ناج رد ،و قح مان ،نابز رب
وا نامیا یب رکف زا اهدنگ

طاسب و شرف هدنرتسگ :شارف )۱(
ابیز :لیمج )۲(
توترف ریپ ،وم دیفس ریپ :لاز ریپ )۳(
بحاصم اجنیا رد ،هبترم مه ،اتمه ،نزو مه :گنسمه )۴(
شوهیب ،قمحا :ْگنَد )۵(
کاشاخ و راخ :سَخ )۶(
دزم یب راک :راگیب )۷(
 شرف ای هماج یگراپ �خود :وفَر )۸(
 یزورهریت ،یتخبهریت ،یگتشگرب تخب :رابْدِا )۹(
نامهیم :قُنُق )۱۰(
اپراهچ :همیهَب )۱۱(
راد فقس ناویا :هّفُص )۱۲(
هتخپان و ماخ رجآ :تشخ )۱۳(
مدنگ :رُب )۱۴(
دنک یم هدیاف بلط هکنآ :دیفَتسُم )۱۵(
)۱۶( o لَْوح: o و َلَْوح o ُوقRا َةoّ اِبNِ. ار ادخ رگم تسین یتردق و ییورين.
دنرب راکب هزات یاه تحارج و اه مخز دوبهب تهج هک یهایگ مان :لَبْنَم )۱۷(
هدیشود هزات ریش یمرگ هزادنا هب مرگ ،می~م :مرگ ریش )۱۸(
نآ لاثما و دنفسوگ و زب لکشپ :کشُپ )۱۹(
ندش هدامآ زا هیانک :�سب نایم )۲۰(
شَبَو عمج ،تسپ مدرم ،ناگیامورف :شابوا )۲۱(
هتسب ینعم هب اجنیا رد ،یتسپ ،یدنلب :زارف )۲۲(
.دراد تقیقح شتoایخ هک دنک یم نامگ و دوش یم هدوهیب تoایخ ثعاب هک یبصع یرامیب عون کی ،ایلوخیلام :ایلوخام )۲۳(
زوسلد ،نابرهم :قفشُم )۲۴(
لادوگ :وَگ )۲۵(
ندش مرن ،یمرن :نیل )۲۶(
یشیدنا رود :ْمَزح )۲۷(
.دنتسبیم  غoا ای بسا راسفا رب هک یاهمست ای نامسیر ،هتشر :گنَهْلاپ )۲۸(
مرش یب و خاتسگ نادان :خوشِ ماخ )۲۹(
.دوش یمن ریس دروخ یم هچ ره نادب ی~تبم و تسا هدعم یاه یرامیب زا :َرَقْبلاُ عُوج )۳۰(
هانگ زا کاپ ،هانگیب :یَرب )۳۱(
ینامگدب :نظلا ؤُس )۳۲(
وگ هوای ،وگ هدایز :لوضف )۳۳(
هدننک حیبست :ح�بَسُم )۳۴(
ندز لوگ ،�فگ هدنبیرف نخس :همَدْمَد )۳۵(
هلیح :ویر )۳۶(
زغم یگدیروش ،یگناوید هیبش تلاح :طابُخ )۳۷(
نکم شوگ :شوینَم )۳۸(
نداد بیرف اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مد )۳۹(
هوکش هدنراد :ل~َجْلاوُذ )۴۰(
.تسا هدوب یدولآ دود و فیثک رایسب یاج هک میدق یاه مامح نادشتآ و قاجا :نَخُلگ )۴۱(


