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۱۴۹۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدیزُگ هک نت نیا زج ،دنکین همه ناقلخ
میدیزَگ تشگنا رس سب )۱(شهَفَس زا هک

شیوخ سوه زا زیرگب ،یزیرگ چیه رگ
میدید هدُهیب سوه زا جنر همه اریز

تسین شخُر )۳(Tَرف زا زج هب )۲(یَّرفَم هک Oاو
میدیرگن یم وا نشلگ و )۴(رَضُخ ردناک

ییوشب کاپ ور ،یزیخرب هک زور ره
میدیود درد هگ هک لد یا ،ود یوس نآ

قلخ لد راوشد تعاس رد هک یوس نآ
میدیرُم و جاتحم همه ایادخ هک دیآ

دوب fب ماد هله ،میدیچ هک هناد ره
میدیرپ هتسخ نت و هتسکشارپ وت یوس

۱۴۸۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟منام هک هب ؟منام هک هب امرفب هجاوخ یا
مناهج رهش نیا زا هن ،مبیرغ درم نم

دبنجن قلخ دسح ات منزن مد رگ
منادن هک مناوتن ،میوگن هک مناد

درک ناهن شیوخ ِلَک و تفای یهَُلک )۵(لَک نآ
مناهن یاناد هک تسا مشخ هب هدنب اب

میزاسب شیَّلک یوراد دنک حلص رگ
مناهر زاب شَهَُلک و یَلکِ گنن زا

۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هانپ ار ام تجاح هشیمه یا
 هار میدرک طلغ ام رگید راب
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 هار میدرک طلغ ام رگید راب

۸۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدید نآ وت ،مسج نیا یاهن وت
 یاهدید ناج رگ مسج زا یهَر او

تسوپ و تشوگ یقاب تسا دید یمدآ
 تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

َمن ِز مُخ کی دنک هقرغ ار هوک
)۶(َمی یوس دشاب زاب نوچ مُخ مشچ

مُخ ناج زا دش هار ایرد هب نوچ
)۷(مُُلتُْشا دَرآرب نوحیَج اب مُخ

۴ هیآ ،ديدح هروس ،میرک نارق

 ُْمْتنُك اَم َنَْيأ ْمُكَعَم َوُهَو... :ریسفت

 .تسامش اب وا دیشاب اجک ره...

۱۵۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

میدمآ هصق هب ام رگید راب
 ؟میدش یک دوخ نورب هصق نآ زا ام

تسوا نادنز نآ ،مییآ لهج هب رگ
 تسوا ناویا نآ ،مییآ ملع هب رو

مییو ناتسم ،مییآ باوخ هب رو
 مییو ناتسد هب ،یرادیب هب رو

مییو قَْرز رپ ربا ،مییرگب رو
 مییو قرب نامز نآ ،میدنخب رو

تسوا رهق سکع ،گنج و مشخ هب رو
 تسوا ِرهم ِسکع ،رذُع و حلص هب رو

؟چیپ چیپ ناهج ردنا میا یک ام
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؟چیپ چیپ ناهج ردنا میا یک ام
 چیهچیه ؟دراد هچ دوخ وا ،فَِلا نوچ

۱۳۹۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هنع Yایضر ار رمع تامارک وا ندید و هنع Yایضر رمع نینمؤSاریما ات مور لوسر ندمآ - ۷۷ شخب

لوسر کی رصیق ز دمآ رَمُع ات
)۸(لوغُن ِنابایب زا هنیدم رد

)۹(مَشَح یا ،هفیلخ رصق وک :تفگ
)۱۰(مشک اجنآ ار تخر و پسا نم ات

تسین رصق ار وا هک شدنتفگ موق
 تسا ینشور ِناج رصق ار رَمُع رم

تس یاهزاوآ ارو یریم زا هچرگ
)۱۱(تس یاهزاک ار وا رم ،ناشیورد وچمه

؟وا رصق ینیبب نوچ ردارب یا
وم تسا هتسر تلد مشچ رد هکنوچ

رآ کاپ تلع و وم زا لد مشچ
راد مشچ شرصق رادید ،نآ هگناو

کاپ ناج اه سوه زا تسه ار هک ره
کاپ ناویا و ترضح دنیب دوز

دود و ران نیز دش کاپ دمحم نوچ
دوب *Oا هجو درک ور اجک ره

).دید ار Oا هجو ،درک یور هک وس ره هب دش کاپ ،یرشب تارودک و یویند شتآ و دود زا دمحم هکنیمه ،لاثم ناونع هب (

ار هاوخدب ٔهسوسو یقیفر نوچ
؟ار *Oا ُهْجَو �َمث ینادب یِک

 ناطیش یاه هسوسو هارمه نوچ ،تسا هدشن کاپ سوه و یوه دئاز یاهوم زا تلد مشچ هک یسک یا(
)؟تسا یلجتم اج نآ رد قح ترضح تاذ ،دروآ یور اج ره هب یمدآ هک دش یهاوخ فقاو تقیقح نیدب یک ،یتسه هاوخدب

باب حتف هنیس ز دشاب ار هک ره
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باب حتف هنیس ز دشاب ار هک ره
باتفآ دنیبب ،یرهش ره ز وا

نارگید نایم زا تسا دیدپ قح
نارتخا نایم ردنا ،هام وچمه

هِن ،مشچ ود رب تشگنا ِرس ود
هد فاصنا ؟ناهج زا ینیب چیه

تسین مودعم ناهج نیا ،ینیبن رگ
تسین موش سفن تشگنا ز زج بیع

نیه راد رب ار تشگنا ،مشچ ز وت
نیبب یهاوخیم هچره یناهگناو

؟باوث وک :تّما دنتفگ ار حون
**بایِث اْوَشَْغتْساَو ،یوس ناز وا :تفگ

 یهلا شاداپ :داد یم خساپ زین حون !؟وت دوعوم شاداپ نآ وک سپ :دنتفگ ودب حون ترضح تّما(
).دیا هدیشک دوخ رس رب دانع و تلفغ و لهج هماج هک منک هچ یلو ،تسامش دانع و تلفغ و باجح یاروام رد

دیاهدیچیپ اههماج رد رس و ور
دیاهدیدان و هدید اب مرج�

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود دید هک ،نآ تسا نآ ،دید

هب روک ،دوبن تسود دید هکنوچ
هب رود ،دشابن یقاب وک ،تسود

١١۵ هيآ ،)٢(هرقب هروس ،ميرك نآرق *

ْ�اِ OTََو ْ�اَو ُقِرْشَ ٌمِيلَعٌ عِساَوَ �Oا �ِنإۚ ِ �Oا ُهْجَو �َمَثف او�لَُوت اََمْنَيأَفۚ  ُبِرْغَ

.دنوادخ هجو تساجنآ دینک یور ، یوس ره هب سپ .تسا دنوادخ نآ زا یتسه رتخاب و رواخ

۷ هيآ ،)۷۱(حون هروس ،ميرك نآرق  **

ْمُهَباَيِث اْوَشَْغتْساَو ْمِهِناَذآ يِف ْمُهَعِباََصأ اوُلَعَج ْمُهَل َرِفَْغِتل ْمُهُتْوَعَد اَم�لُك يTِنإَو

رس رب هماج و دنداهن یم شوگ رب ار دوخ ناتشگنا ،یزرمآ ار ناشیا وت ات مدناوخ یم ارف ار ناشیا هاگ ره نم و  
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رس رب هماج و دنداهن یم شوگ رب ار دوخ ناتشگنا ،یزرمآ ار ناشیا وت ات مدناوخ یم ارف ار ناشیا هاگ ره نم و  
.دندیشک یم 

۱۴۸۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

*یَنْتیَوَْغا امِب هک ناطیش تفگ
)۱۲(ینَد وید ،ناهن دوخ لعف درک

 ،قح ترضح هب ار دوخ یهارمگ وا .یدرک هارمگ ارم وت هک تفگ دنوادخ هب ناطیش(
).تشاد ناهنپ ار دوخ راک ،هیامورف وید نآ و داد تبسن

**انَسَْفن انْمََلظ هک مدآ تفگ
ام وچ لفاغ ُدَبن قح لعف ز وا

 .میدرک متس دوخ هب ام ،اراگدرورپ :تفگ مدآ ترضح یلو(
).دوبن ربخ یب قح ترضح راک تمکح زا ام نوچمه وا و

درک شْناهنپ بدا زا وا ،هنگ رد
)۱۳(دروَخب َرب وا ،ندز دوخ رب هنگ ناز

نم هن مدآ یا :شتفگ هبوت دعب
؟)۱۴(نَحِم و مرُج نآ وت رد مدیرفآ

نآ ُدب نم یاضق و ریدقت هک هن
؟ناهن نآ یدرک رذع تقو هب نوچ

متشاذگن بدا مدیسرت :تفگ
متشاد َتنآ ِساپ نم مه :تفگ

درب تمرح وا ،تمرح درآ هک ره
درب )۱۵(هنیزول ،دنق درآ هک ره

نیبTی�طِلل ؟هک رهب زا )۱۶(تابّیط
نیبب و ناجنرب ،نک شوخ ار رای

رایب یقرف یپ لد یا لاثم کی
رایتخا زا ار ربج ینادب ات

شاعترا زا دوب نازرل ناک ،تسد
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شاعترا زا دوب نازرل ناک ،تسد
شاج ز ینازرل وت ار یتسد هکناو

سانش قحٔ هدیرفآ ،شبنج ود ره
سایق نآ اب ،نیا درک ناوتن ،کیل

شَیدینازرل هک ینامیشپ ناز
شعترم درم تسین نامیشپ نوچ

۱۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

َ£ يَِنْتيَوَْغأ اَمَِبف َلاَق ْ�ا ََكطاَرِص ْمُهَل �نَدُعْقَ َميَِقتْسُ

هار زا ار نانا و منیشن یم نیمک هب تناگدنب هار رب زین نم ،یدرک هارمگ ارم هکنآ ضوع هب اراگدرورپ :تفگ سیلبا  
.مرادیم زاب وت میقتسم

۲۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق **

َنيِرِساَخْلا َنِم �نَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َان�بَر َ�اَق

زا هنیآ ره ،یرادم اور تمحر و یرواین شزرمآ ام رب رگا و .میدرک متس دوخ هب اراگدرورپ :دنتفگ اّوح و مدآ  
.دوب میهاوخ ناراکنایز

۴۳۱۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

میروخ وج بآ مه هُّرک نآ وچ ام
میرگنن )۱۷(نِعاط ساوسو نآ یوس

رپس هر ،یناربمغیپ وریپ
رمش یداب همه ناقلخ ٔهنعط

دناهدرک یط هر هک نادنوادخ نآ
؟دناهدرک یک ناگس گناب )۱۸(اف شوگ

ینادان ،یهلبا :هَفَس )۱(
رارف یاج ،هاگزیرگ :َّرفَم )۲(
لfج ،هوکش :َّرف )۳(
                                                                             یزبس ،یزبسرس :رَضُخ )۴(
  یوم یب ، لچک :لَک )۵(
                               ایرد :مَی )۶(
.تسا ندمآ بلاغ ینعم هب اجنیا رد .روز هب §فرگ ،یّدعت ،تنوشخ ،یدنت :مُُلتُْشا )۷(
قیمع ،فرژ :لوغُن )۸(
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.تسا ندمآ بلاغ ینعم هب اجنیا رد .روز هب §فرگ ،یّدعت ،تنوشخ ،یدنت :مُُلتُْشا )۷(
قیمع ،فرژ :لوغُن )۸(
ناراکتمدخ و ناسک و ناشیوخ :مَشَح )۹(
.تسا §فرگ لزنم و ندمآ دورف زا هیانک :ندیشک اجنآ ار تخر و پسا )۱۰(
   .دوش قfطا مه راغ رب .دنزاس بوچ و ین زا هک یا هناخ :هزاک )۱۱(
                                                                                        تسپ ،هیامورف :ینَد :ینَد )۱۲(
       .دش بایماک و رادروخرب :دروَخب َرب )۱۳(
             َتنحِم عمج .اه یعس و اه جنر :نَحِم )۱۴(
       .دنشاب هتخاس ماداب زغم زا هک ییاولح :هنیزول )۱۵(
       هزیکاپ و کاپ ،هبTَیط عمج :تابّیط )۱۶(
            هدننکشنزرس ،هدننزهنعط :نِعاط )۱۷(
    هب :اف )۱۸(


