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۴۴۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسود یوج و تسج دوب )۱(هضیَرف ناقشاع رب
تسود یوج هب ات ناود لیس وچ رس و یور رب

اههیاس وچمه ام و بلاط هلمج تسوا دوخ
تسود یوگ و تفگ یگمه ام یوگ و تفگ یا

میشوخ ناور بآ وچ تسود یوج هب یهاگ
تسود یوبس رد هدش سبح بآ وچ یهاگ

رکف هب وا و میشوجب گید )۲(ِجیوَح نوچ هگ
تسود یوخ تسا نینچ هک دنزیم )۳(زیلفَک

)۴(همَدمَد هب وا ناهد هداهن ام شوگ رب
تسود یوب هراب کی دریگب ام ناج ات

تسین ریزگ یو زا ،دمآ یو ناج ِناج نوچ
تسود یودع ناج کی مدیدن ناهج رد نم

فیعض دنک تیوم وچ و زان ز )۵(تدزادگب
تسود یوم یاتکی ملاع ود ره هب یهْدن

؟وک تسود تسود یا هک هتسشن ام تسود اب
تسود یوک هب یتسم ز مینزیمه وک وک

)۶(کیکَر هشیدنا و شوخان یاهریوصت
تسود یوس تسین نیا و دشاب تسس عبط زا

دنک دوخ شیوخ تفص ات شاب شوماخ
تسود یوه یاه وک وت درس یاه یاه وک

١٢٩٨ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شنتفگ اما ،دنام رگید زیچ
َشنَم یب دیوگ سْدُقْلا ُحور ،وت اب

uشیوخ شوگ هب مه ییوگ وت ،ین
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uشیوخ شوگ هب مه ییوگ وت ،ین
نم وت مه یا ،نم ریغ ین ،و نم ین

۱۳۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قیفر شوخ یا یتسین وت یکی وت
قیمع یایرد ،و ینودرگ کلب

تسا ُوت دصهن نآ هک َتتَفز ُِوت نآ
    تسا وت دص هاگ هقرَغ و تس )۷(ُمزلُق

۱۳۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نانز مد زا یونشب ات نزم مد
 نایب رد و نابز رد دمان هچنآ

باتفآ ناز یونشب ات نَزَم مَد
 باطخ رد و باتک رد دمآن هچنآ

حور وت رهب دنز مد ات نزم مد
حون یتشک رد راذگب (۸)انشآ

۲۲۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم 

وج و تسج یارو زا ییوج و تسج
 وگب ،ینادیم وت ،منادیمن نم

لاق و لاح یارَو زا یلاح و لاق
(۹)ل�َجْلاوُذ ِلامج رد هتشگ هقرغ

شدشاب یص�خ هک ین یاهقرغ
 شدسانشب یسک ،ایرد زج هب ای

یتسین ایوگ لک زا ،وزج لقع
 یتسین اضاقت رب اضاقت رگ

دسریم اضاقت رب اضاقت نوچ
 دسریم اجنیدب ایرد نآ جوم
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 دسریم اجنیدب ایرد نآ جوم

۳۳۷۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

(۱۰)یرتَسا یزور دید ار یرتُشا

 یرُخآ رد دش عمج وا اب هکنوچ

ور هب متفایم رایسب نم تفگ
 وک و رازاب رد و هار و )۱۱(هویرَگ رد

هوک ریز ات هُک ی�اب زا هصاخ
)۱۲(هوکِش زا ینامز ره میآ رس رد

تسیچ رهب ور رد وت یتفایمه مک
 ؟تس یتلود تکاپ ناج دوخ رگم ای

منز وناز و مَد ره میآ رَس رد
 منک نوخ رُپ اطخ ناز وناز و زوُپ

مرَس رب َمتخَر و ن�اپ دوش ژک
 مروخ یمخز نامز ره )۱۳(یراکُم زو

هاَبت ِلقع زا هک یلقع مک وچمه
 هانگ رد مَد ره هب هبوت دنکشب

نََمز رد ددرگ سیلبأ هرخسم
 نکشهبوت نآ یار یفیعض زا

گنَل ِبسا نوچ نامز ره دیآ رَس رد
 گنس هار و نارگ شَراب دَُوب هک

وا ،مخز رَس رب ،بیغ زا دَروخیم
 )۱۴(وخرابدِا نآ هبوت تسکش زا

تسُسِ یار اب دنکیم هبوت زاب
  )۱۵(تسُکُس ار شهبوت و درک فُت کی ،وید

نانچنآ شرِبک و فعض ردنا فعض
 ن�ِصاو رد درگنب یراوخ هب هک
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 ن�ِصاو رد درگنب یراوخ هب هک

۴۱۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(تسُچ و ّدِج میوجب نیدنچ ار رای

 تسُج تسیابیمن هک منادب هک

ِشوگ رد دور یک )۱۷(ت�یعَم نآ نم ِ
 نََمز ِنارْوَد درگ مدرگن ات

؟زارِ مهف ت�یعَم زا نم منک یک
 زاردِ یاهرفس ِدعَب زا هک زج

۴۱۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یمتسناد رگا :دیوگ نآ زا دعب
؟یمتسُج ار وا یک ،ار ت�یعَم نیا

رفَس ِفوقوم دوب نآ ِشناد
 َرکِف یزیت هب شناد نآ دیآن

۱۴۱۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ین بآ نکیلو ،منیبیم همشچ
؟ینزهر دز رگم ار مبآ ِهار

وت ِقوشعم متسین نم سپ :تفگ
)۱۸(وتُق رد تدارم و راغُلب هب نم

یتلاح رب ،و نم رب وت یقشاع
یتف ای ،دوبن تسد ردنا تلاح

نم وت بولطمِ یّلک َمین سپ
)۱۹(نََمز ردنا ارت مدوصقم ِوزج

ین قوشعم ،ماهقوشعم ٔهناخ
ین قودنص رب ،تسدقن رب قشع

دَُوب وت کی وا هکنآ قوشعم تسه
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دَُوب وت کی وا هکنآ قوشعم تسه
 دَُوب وا تیاهتنم و ادتبُم

رظتنم ینامن شاّیبایب نوچ
رِس زین مه ،دَُوب وا ادیوه مه

۴۲۰۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیزا شیپ هک ارَو دیوگ )۲۰(یتَس نآ
نیمز یازجا ز مدوب وت وچ نم

یرذآ ِداهِج مدیشونب نوچ
یروخ ردنا و متشگ اریذپ سپ

نََمز ردنا ماهدیشوج یتّدم
 نتِ گید ِنورد رگید یتّدم

مدش اه سح ِتّوق ،ششوج ود نیز
 مدش اتُسا ار وت سپ ،متشگ حور

یوَدیم ناز :یمتفگ یدامج رد
یونعم ِتافص و ملع یوش ات

رگد راب سپ ،حور نم مدش نوچ
رذگ یناویح ز نُک رگید ِشوج

اههتکن نیز ات هاوخیم ادخ زا
اهتنُم رد یسر ،وّ یزغلن رد

دندش هرمگ یسب ،نآرق زا هکناز
 دندش هَچ ِنورد یموق )۲۱(نَسَر ناز

)۲۲(دونَع یا یمرُج تسین ار نَسَر رم

 دوبن �اب رس یادوس ارت نوچ

   
مز� ،بجاو رما :هضیَرف )۱(
…و یزبس ،بوبح ریظن خبطم مزاول ،جیاوح ففخم :جیوَح )۲(
ریگفک :زیلفَک )۳(
بیرف ،رکم ،نوسفا :همَدمَد )۴(
دنک بوذ ار وت :تدزادگب )۵(
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بیرف ،رکم ،نوسفا :همَدمَد )۴(
دنک بوذ ار وت :تدزادگب )۵(
دنسپان ،فیخس و تشز :کیکَر )۶(
ایرد :ُمزلُق )۷(
انش :انشآ )۸(
تمشح و هوکش هدنراد ،ادخ :ل�َجْلاوُذ )۹(
رطاق :رتَسا )۱۰(
بیشارس نیمز ،هندرگ :هویرگ )۱۱(
میب ،سرت :هوکِش )۱۲(
راداوراچ ؛دهدیم هیارک اپراهچ هک یسک :یراکُم )۱۳(
تسا یزور هریت و یتخبدب ینعم هب رابدا ،تخبدب :وخرابدِا )۱۴(
uسکش :uسُکُس )۱۵(
کباچ ،ک�اچ :تسُچ )۱۶(
.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ :ت�یعَم )۱۷(
قودنص ای هبعج :وتُق )۱۸(
راگزور ،نامز :نََمز )۱۹(
نمادکاپ مناخ ،ونابدک :یتَس )۲۰(
بانط :نَسَر )۲۱(
.دنک یم ریمعت ای و دزاس یم ار شدوخ تمواقم و هزیتس اب هک ینهذ نم ؛رگ هزیتس :دونَع )۲۲(


