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۳۱۱۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یبارخ تقشع ز لد نیا تفریذپ
یباتفآ وت وچ ،یبارخ رد آرد

؟یسرتن نم زا وچ ار ملد ییوگ هچ
یبآِ غرم نینچ دسرتن ایرد ز

هدرپ زادنارب ،هدرپس لد منم
یباجح ردنا هک ،ناج یا تسیرمع هک

یه ،Rد :متفگ ،تخادنارب هدرپ وچ
؟یباوخ هب ای ،بجع نیا تسا یرادیب هب

ادیپ شاب نینچ ینامز متفگب
)۱(یباتنرب یلو ،دیاش هک اتفگب

شوج نآ ز دنار نخس نارازه دص ملد
یباطخ ِلها رگ ونشب تفگ ارم

؟ددنخ هچ زا غاب ،تسا بآ هن وا رگ هک
؟یبابک لد نوچ ،تسین یشتآ رگو

دش ناهج شقرب و ناراب سنج نیا زا
یباحَس ربا وچ شقشع رارسا رد

یقشع ِتسم وت وچ ،نک شمخ :متفگب
یبان ِنوخ زا رپ ،)۲(یحارُص ِلاثم

؟jفگ ِتسمرس وت یشاب دنچ ،Rد
؟یبارس ِتسم هچ ،یبآ نیع رد وچ

هناهب نیا هنم وت نآ رب و نیا رب
یباذع ار دوخ هک ،نک نورب ار دوخ وت

هتفرگ )۴(مُخ ِرس ،)۳(لِگهَک تسام و نم
یبارش mمُخ هک ،لِگهَک رادرب وت
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یبارش mمُخ هک ،لِگهَک رادرب وت

لد وت هک مناد و ،)۵(دپسخن نوخ ،Rد
یبایب ایرد هک ،ینوخ لیس نآ وت

زیربت سمش ،ایب ،اهنیا تسهناهب
)۸(یباب )۷ِ(حّاَتف و یشرع )۶ِ(حاتفِم هک

۱۶۲۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مباتب اههبارخ هب مباتفآ وچ مدق هب
میوگ بارخ نخس ترامع زا مزیرگب

مدآ دHیم ،ترطف ریخست ،قرشم مایپ ،یروه: لابقا

دش ادیپ یرگج نینوخ هک قشع دز هرعن
دش ادیپ یرظن بحاص هک دیزرل نسُح

روبجم ناهج کاخ زا هک تفشآ ترطف
دش ادیپ یرگن دوخ ینکش دوخ یرگ دوخ

۱۱۱۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(باذِع ِرحَب نیردنا ام تروص
بآ یور رب اههساک نوچ دودیم

تشط وچ ایرد رس رب رُپ دشن ات
تشگ قرغ یو رد ،تشط دش رپ هک نوچ

یمَـلاع ،رهاظ و تسا ناهنپ ،لقع
یَمن ،یو زا ای ،و جوم ام تروص

شدزاس تَلیسَو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تَلیسَو ناز

۱۰۷۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وجِ بآ نایم ییوناز هب ات
وج بآ وت نآ و نیز دوخ زا لفاغ

ددم اب ِبآ مه سپ ،و بآ شیپ
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ددم اب ِبآ مه سپ ،و بآ شیپ
دَس ،)۱۰(فلَخ و ّدَس ،شیپ ار اهمشچ

وج بسا )۱۱(سِراف ،و نار ریز ،بسا
؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ

؟دیدپ وت ِریز هب نیا تسا بسا هن یه
؟دید هک یبسا دوخ کیل یرآ :تفگ

۸۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب یلاع و رِخاف وک یتروص
؟دوب یلاخ یک )۱۲(�ا ُتَیب ز وا

)۱۳(جاتِر زا ه�َزنُم ،رضاح دوب وا

جایتحا یارب مدرم یقاب

)۱۴(اه کی�بَل نیک دنیوگیم چیه

؟ارچ رخآ مینکیم ییادنیب

کیبل زا روظنم

 شیاتس انامه .هلب .تسین وت یارب یکیرش .هلب هلب ،دنوادخ یا هلب
.تسین وت یارب یکیرش .تسار وت یهاشداپ و تمعن و

دروآ کی�بَل هک یقیفوت هکلب
دََحا زا ییادن هظحل ره تسه

کیبل نایب رد یسوط جارس رصنوبا

.دنهدن تبثم خساپ سفن یاوه و ناطیش و هراّما سفن توعد هب ّقح توعد تباجا اب سپ ناز ات

ارس و رصق نیا هک مناد وب هب نم
ایمیک شکاخ ،و داتفا ناج مزب

مب و ریز قیرط رب ار دوخ mسِم
منزیم َشاایمیک رب دبا ات

روحَس برض نینچ نیز دشوجب ات
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روحَس برض نینچ نیز دشوجب ات
)۱۵(روحُب شیاشخب و یناشفارُد رد

رازراک و )۱۶(لاتِق mفص رد قلخ
راگدرک رهب دنزابیمه ناج

راوبویا ،�ب ردنا یکی نآ
راوبوقعی ،یرباص رد رگد ناو

دنمتسُم و هنشت قلخ نارازه دص
دننکیم یدهج )۱۷(عَمط زا قح رهب

روفغ دنوادخ رهب زا مه نم
روحَس شدیّما هب رد رب منزیم

یرب رز یو زا هک یهاوخ یرتشم
؟یرتشم لد یا دشاب یک قح ز هب

سجن ینابنا تلام زا درخیم
*)۱۸(َسَبتْقُم یریمض رون دهدیم

انفِ مسج ِخی نیا دناتسیم
امِ مهَو زا نورب یکلُم دهدیم

کشا ز یدنچٔ هرطق دناتسیم
کشَر دنق درآ هک ،رثوک دهدیم

دود و ادوس ُرپ ِهآ دناتسیم
دوس هاج دص ار هآ ره دهدیم

دنار مشچِ کشا ِرباَک یهآ ِداب
دناوخ **)۱۹(هاَّوا نادب ار یلیلخ رم

ریظنیب مرگ رازاب نیرد نیه
ریگ دَقن کلُم و شورفب اههنهک

دنز هر )۲۰(یبیَر و یکش ار وت رو
)۲۱(َدنَس نک ار ایبنا ِنارجات

ناشتخب هشنهش نآ دوزفا هک سب
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ناشتخب هشنهش نآ دوزفا هک سب
ناشتخر ندیشک هُک دناتنیم

۲۷۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم هزوک و مُخ نیا ،دنوادخ یا
'یَرتْشاُ َ�ا ِلضف زا ریذپرد

۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ ��ا �ِنإ ...َة�نَجْلا ُمُهَل �َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

...تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانمؤم لام و ناج ،دنوادخ

۱۱۴ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق **

َ� َميِهاَْرِبإ �ِنإ … ٌمِيلَحٌ ها�وَ

.دوب ابیکش و دنموزرآ یا هدنب میهاربا انامه …

jفریذپ ،ندروآ بات ،ندرک لمحت :ندیباترب )۱(
بارش گنت ،دندیشونیم بارش نآ رد هک گنت ناهد و رادمکش یرولب ای یاهشیش فرظ :یحارُص )۲(
لگهاک :لِگهَک )۳(
هرمخ ،گرزب یلافس فرظ :مُخ )۴(
دنام یمن یقاب ماقتنا نودب قحان نوخ ینعی :دپسخن نوخ )۵(
دیلک :حاتفِم )۶(
دنوادخ تافص زا ،هدنیاشگ :حّاَتف )۷(
رد :باب )۸(
.تسا یلاعت قح تاذ زا هیانک باذِع ِرحَب .اراوگ و نیریش ینعم هب بذَع عمج :باذِع )۹(
بقع ،رسِتشپ :فلَخ )۱۰(
راوس بسا :سِراف )۱۱(
ادخ هناخ :�ا ُتَیب )۱۲(
جاتَرا :عمج ،گرزب رد :جاتِر )۱۳(
.دیوگ یم کیبل دیسر تاقیم هب و دیشوپ مارحا سابل صخش یتقو ،ما هداتسیا وت یرادربنامرف و تمدخ هب نم :کی�بَل )۱۴(
رحَب عمج ،اهایرد :روحُب )۱۵(
راکیپ ،رازراک :لاتِق )۱۶(
تشاد مشچ ،دیما ،زآ و صرح :عَمط )۱۷(
تسا هدنریگ رون ینعم هب سَِبتْقُم ،هدش هداد رون :َسَبتْقُم )۱۸(
هدنشک هآ رایسب :هاَّوا )۱۹(
نامگ ،کش :بیَر )۲۰(
هاگ هیکت ،هیکت یاج :َدنَس )۲۱(


