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۱۴۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینانچ زورما هک هدابِ حدق نکشب
مینانکش هبوت ِرس =سکش هبوت زک

سب ام هداب انف ،تشگ انف هداب رگ
مینادن گنر نیا رگ میناَدب کین ام

دراد هک زیچ نآ دراد انف ز هداب
مینامن زیچ نآ زا ،مینامب هداب رگ

زیچان هب ،زیچ یا رذگب دوخ )۱(ِیزیچ زا
؟مینارد هدرپ ام هن ؟تسهدرپ هن زیچ نیاک

میریسا و میریم وت ِتسمرس )۲(هزمغ اب
میناوج و میریپ وت ِتخب ناوج قشع اب

؟تسا دوس هچ دنپ نیز و ؟دنپ یهد هچ :یتفگ
مینامه درک لزا شاقن هک شقن ناک

تسین ادج چیه لزا شقن زا نم دنپ نیا
مینادن قرف لزا شقن نادب شقن نیز

قوشعم رب زا یاهدنام ادج :هک یتفگ
میناما رد )۳(هُدنا ز قوشعم رب رد ام

مییوا ِرب زا ام هک تسا یتخرد قوشعم
مینامن چیه ،دوش رود وا ِرب ام زا

میچیپن چیه مغ ز ،مینامن چیه نوچ
مینآ مه و مینیا مه ،مینامن چیه نوچ

شوخ َرکِش وچ شمیروخ هک مغ نآ دوش یداش
مینامغ )۴(ریسکا هک یآ ام ِرب مغ یا

)۵(مشیرب گرب دوش ،هلیپ دروخ گرب نوچ
میناهج ِگربیب هک میقشع هلیپ ام
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میناهج ِگربیب هک میقشع هلیپ ام

مینامن چیه ام هک تقو نآ رد مییام
میناود یاپ ،دوش تسین اپ هک تقو نآ

ار لزغ mیقاب و دوخ ناهد میتسب
میناهد هتسب ام هک مییوگب تقو نآ

ملاع شنیرفآ ردنا راتفگ ،همانهاش ،یسودرف

تسرد یناد هک دیاب زاغآ زا
تسخن زا نارهوگ ٔهیام رس

دیرفآ زیچ زیچان ز نادزی هک
دیدپ درآ ییاناوت ات نادب

۲۱۹۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت mیراز نیا :هک شتفگ رمع سپ
وت mیرایشه راثآ مه تسه

تسرگید یهار ،هتشگ یناف هار
تسرگید یهانگ ،یرایشه هکناز

یضَم ام دای ز ،یرایشه تسه
ادخٔ هدرپ ،تلبقتسم و یضام

یک هب ات ،ود ره هب نز ردنا شتآ
؟ین وچ ود ره نیزا یشاب هرگ رُپ

تسین زارمه ،دوب ین اب هرگ ات
تسین زاوآ و بل نآ نیشنمه

)۷(یَدترُم یفوط هب دوخ ،)۶(یفوط هب نوچ
یدوخ اب مه ،یدمآ هناخ هب نوچ

ربخیب )۸(هِدربخ زا تاهربخ یا
رتب وت هانگ زا وت ٔهبوت

وجهبوت هتشذگ لاح زا وت یا
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وجهبوت هتشذگ لاح زا وت یا
وگب ؟هبوت نیزا هبوت ینک یک

ینک هلبق ار ریز گناب هاگ
ینک )۹(هلبُق ار راز ٔهیرگ هاگ

دش رارسا ٔهنیآ )۱۰(قوراف هکنوچ
دش رادیب نوردنا زا ،ریپ ناج

۲۶۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لامب لد رب ،نزم نت رب ار کشم
)۱۱(ل�َجْلاوُذ کاپ مان ؟دَْوب هچ کشم

دهنیم نت رب کشُم قفانم نآ
دهنیم )۱۲(نَخُلگ رعق رد ار حور

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

تسا نَخُلگٔ هزبس وچمه وا اب ،رکذ
تسا نسوس و تسا لگ )۱۳(زَْربَم رس رب

تسا تیراع ،نیقی اجنآ تابن نآ
تسا ترشع و تسا سلجم ،لگ نآ یاج

نیبّیط یوس هب دیآ تابّیط
نیه تسا تاثیبَخْلا َنیثیبَخِْلل

دنهرمگ نیک زا هک اهنآ رادم نیک
دنهن نارادنیک یولهپ ناشروگ

وت نیک ،و تسا خزود هنیک لصا
وت نید مصخ ،و تسا ّلک نآ وزج

راد شوه سپ ،یخزود وزج وت نوچ
رارق دریگ دوخ لک یوس ،وزج

رادمان یا یتنج وزج وت رو
رادیاپ تنج ز دشاب وت شیع
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رادیاپ تنج ز دشاب وت شیع

دوش قَحْلُم نیقی ،ناخلت اب ،خلت
؟دوش قح نیرق ،لطاب مد یک

یاهشیدنا نامه وت ردارب یا
یاهشیر و ناوختسا وت یقب ام

ینشلگ ،وت ٔهشیدنا تسا لُگ رگ
ینَخُلگ )۱۴(ٔهمیه وت ،یراخ دوب رو

دننز تبیج و رس رب ،یب�گ رگ
دننکفا تنورب ،)۱۵(یلوب نوچ وت رو

نیبب ناراطع شیپ رد )۱۶(اههلبط
نیرق هدرک دوخ سنج اب ار سنج

هتخیمآ اه سنج اب اه سنج
هتخیگنا یتنیز ،)۱۷(سناجت نیز

شر�کش و دوع دنزیمآ رد رگ
شرگیدكی زا کی کی دنیزگ رب

دنتخیر اه ناج و تسکشب اههلبط
دنتخیمآ رگدمهرد دب و کین

)۱۸(قرو اب ار ایبنا داتسرف قح

قبط رب ار اههناد نیا دیزگ ات

ميُدب *دحاو تّما ام نیزا شیپ
میدب و کین ام هک یتسنادن سک

ناور یدوب ناهج رد ،وکین و بلق
ناوربش نوچ ام ،و دوب بش همه نوچ

ایبنا باتفآ دمآ رب ات
ایب یفاص ،وش رود )۱۹(شِغ یا :تفگ

ار گنر ندرک قرف دناد ،مشچ
ار گنس ،و ار لعل دناد ،مشچ
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ار گنس ،و ار لعل دناد ،مشچ

ار کاشاخ ،و رهوگ دناد مشچ
اه کاشاخ دلخیم ناز ار مشچ

)۲۰(ناکبّ�َق نیا ،دنزور نمشد

ناک یاهرز نآ ،دنزور قشاع

وا فیرعت ٔهنیآ تسزور هکناز
وا فیرشت ،یفرشا دنیبب ات

درک زور ناز بقل ار تمایق ،قح
درز و خرس لامج دیامنب زور

تسایلوا رس ،زور ،تقیقح سپ
تساههیاس نوچ ناشهام شیپ ،زور

زور دیناد قح درم زار سکع
زودمشچ ماش ،شیرّاتس سکع

۲۱۳ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

َنيِرِْذنُمَو َنيِرmَشبُم m�َيِب�نلاُ ��ا َثََعَبفً ةَدِحاَو ًة�ُمأ ُسا�نلا َناَك …

دنناسرتب ار ناراکدب و دنهد هدژم ار ناراکوکن هک داتسرفب ن�وسر ادخ .دندوب هورگ کی ،مدرم …

ندوب زیچ ،تیئیش :یزیچ )۱(
همشرکوزان یور زا ناگژم ندز مهرب ،وربا و مشچ اب هراشا :هزمغ  )۲(
هودنا :هُدنا )۳(
هویج Lًثم ،دهد رییغت ار یمسج تیهام دناوتیم دشیم روصت هک یرهوج ،ایمیک :ریسکا )۴(  
مشیربا :مشیرب )۵(
یزیچ درگ رب Sشگ :فوط )۶(
.دشاب هدنام ورف ینیبدوخ باجح رد هک یسکً ازاجم ،دشاب هدیشوپ ءادِر هک یسک :یَدترُم )۷(
یلاعت قح اجنیا رد ،دشخب یهاگآ هگنآ :هِدربخ )۸(
تسا ندوب بلاط زا هیانک ،ندز هسوب :هلبُق )۹(
تسا هدوب رمع بقل ،لطاب و قح ۀدننکادج :قوراف )۱۰(
هوکش هدنراد :لLَجْلاوُذ )۱۱(
.تسا هدوب یدولآ دود و فیثک رایسب یاج هک میدق یاه مامح نادشتآ و قاجا :نَخُلگ )۱۲(
زیربآ ،حارتسم :زَْربَم )۱۳(
مزیه :همیه )۱۴(
راردا :لوب )۱۵(
هچقودنص  :هلَبط )۱۶(
ندوب سنج مه :سناجت )۱۷(
ینامسآ یاه باتک ندرک لزان ینعی اجنیا رد :قرو نداتسرف )۱۸(
یبلقت :شِغ )۱۹(
.دنز یم یبلقت یاه هکس هکنآ :بLَّق  )۲۰(


