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۳۰۱۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییناحور ِربلد ،نورد زا یسََفن ره
ییناهنپ هر زا ،ارم درآ هدبرع

مَیناشیرپ و روش ،مَیناریو و هنتف
ییناملسم ِیاو ،مَیناملسم درب

یربیم نامگ هچ ای ،یروخ یم :ارم تفگ
؟)۱(ییناّبَر لد زج ،نامگ زا نورب تسیک

ور هناخ یوس تسم ،ور هناسفا رس رب
ییناشفا لگ درک راگن ناک ،ناشفب ناج

راد شوگ ارم ِلاح ،)۲(راذع شوخ یا مد کی
یینابهگنِ مسر ،رایب ار تمغ تسم

نم دوهشم و دهاش ،نم دوبعم و دباع
ییناسنا ِلد رد ،فیرح یا سانش قشع

وا ِیور ام هلبق ،وا یوک ام هبعک
ییناطلس ِهر رد ،وا یوب ام ربهر

َرذَح ،ام زا )۳(َرذَحَلا ،رظن بحاص هجاوخ
ییناج رطخ رد ،رس هجاوخ دهنن ات

رازه دص یربب ات ،رایب رس مطلغ ،ین
ییناریو هب جنگ ،راخ ز زج دمدن لگ

نم ِریس ناج ِقشاع ،نم ِریش نآ دمآ
)۴(ییناوخ یرپ ِلکش ،یاهشیش وا فک رد

سرپب ار ام رخآ ،سدق حور یا :متفگ
ییناد ارم لاح غیرد ؟مسرپ هچ :تفگ

هاوخم شسرپ و )۵(نز نت ،هار هدرک مگ و متسم
ییناناج هداب ،ریگ یوب ؟ماهچ ِتسم
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ییناناج هداب ،ریگ یوب ؟ماهچ ِتسم

؟ادج ام زا هدش ام ،ادخ یا نآ دَُوب یک
ییناحبس ِتراغ ،ام )۶(ِتاشامُق هدرب

تسیکراخ وا فک رد ،)۷(تسیکَراک ارو هک ره
یینادنز وچ تسه ،)۸(تسیکَرای ارو هک ره

ییوت مه وت کرای ،ییوت مه وت کراک
یینادنر وچ تسه ،دش رود دوخ ز هک ره

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۸۶ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

شوهزیت ینادراک ناهنپ تفگ نم اب شود
شورف یم زار درک دیاشن ناهنپ امش زو

عَبط یور زک اهراک دوخ رب ریگ ناسآ :تفگ
شوک تخس نامدرم رب ناهج ددرگیم تخس

کلف رب شغورف زک یماج داد رد مهگناو
شون تفگیم نانز َطبَرب و دمآ صقر رد هرُهز

ماج وچمه روایب نادنخ یبل نینوخ لد اب
شورخ ردنا گنچ وچ ییآ دسر یمخز ترگ ین

۳۵۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هلماح ار ناج ِلفط ،ردام وچ نت
هلزلز و تسا نداز درد ،گرم

رظتنم هتشذگ یاهناج هلمج
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رظتنم هتشذگ یاهناج هلمج
؟)۹(رِطَب ِناج نآ دیاز هنوگچ ات

وا تسام زا دوخ :دنیوگ نایگنز
وا تسابیز ،ین :دنیوگ نایمور

دوج و ناج ِناهج رد دیازب نوچ
)۱۱(دوُس و )۱۰(ضیب ِف�تخا دنامن سپ

نایگنز شَدنََرب ،یگنز دوب رگ
نایمور شَدنَشَک ،یمور دوب رو

تسا ملاع ِت�کشم ،وا دازن ات
تسا مک ،وا دسانش هدازان هکنآ

دَُوب �ا ِرُونِب ُرْظَنی رگم وا
دَُوب هر ار وا ،تسوپ ِنوردناک

.دنیب یم ادخ رون اب هک تسا یسک دوش یم ربخاب رهاظ یاروام یاه هدیدپ لاح زا هک یسک نآ

شوَخ و تسا دیپسا هفطن ِبآ ِلصا
َشبَح و یمور ِناج ِسکع ،کیل

ار میوْق�تلا ُنَسَْحا ،گنر دهدیم
ار مین نیا دََربیم )۱۲(لَفَسا هب ات

.درب یم ورف تبترم نیرتورف هب ار یکی نآ و دهد یم تروص نیرتهب ار یمور ،یمور ناج وترپ یلو

۴،۵ هیآ ،)۹۵(نیت هروس ،میرک نآرق

)۴ٍ(ميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ�ا َانْقَلَخ ْدَقَل

)۵(َِ�لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر �ُمث

)۴(میدیرفآ راجنه نیرتوکن و نیرتهب رد ار یمدآ انامه و

)۵(.میدنادرگزاب بتارم نیرت تسپ هب ار وا ،ینامرفان تهج هب سپس 

۳۴۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنتفای ییانشور ،و رکف تفر
دنتفای ییانشآ ِرحَب و )۱۳(رحَن

دنا تشحو رد وا زا هلمج نیک ،گرم
دنخشیر یو رب موق نیا دننکیم

)۱۴(َرَفظ ناشیا لد رب دباین سک

رَهُگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

۱۳۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبک ٔهشیش یتشاد تمشچ شیپ
دومنیم تدوبک ملاع ،ببس ناز

شیوخ ز ناد یدوبک نیا ،یروک هن رگ
شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ

دوبن �ا ِرُونِب ُرْظَنی را نمؤم
؟دومن نوچ هنهرب ار نمؤم ،بیغ

یُدب )۱۵(�اُران هب ُرْظَنی وت هکنوچ
یدب زا یدیدن او ار یوکین

نزب شتآ رب ،بآ کدنا کدنا
)۱۶(نَزَحْلاُوب یا ،رون وت ران دوش ات

ثيدح

ِ�ا ِرُونِب ُُرْظَنی ُهّنِاَف ِنِمؤُمـْلا َةَساَرف اوُق�تِا

.دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یراسكريز زا ديسرتب

۵۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش )۱۷(تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

۳۰-۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق
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۳۰-۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ُسْف�نلا اَُهت�َيأ اَي )٢٧( ُة�نِئَْمطُ

!هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا

)٢٨( ًة�يِضْرَم ًةَيِضاَر ِك¢بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

.درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب

)٢٩( يِدَابِع يِف ِيلُخْداَف

یآرد مناگدنب نایم رد سپ

)٣٠( يِت�نَج ِيلُخْداَو

.وش دراو متشهب رد و

۷۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۸(دنک وب مرای فلزِ کشُم ز رگ َربنَع و کشُم

دنک وب شفلز لاح رد ،)۱۹(دَلِهاو ار دوخِ یوب

دنوش فقاو ششوخ ِیوخ زا رگ نمؤم و رفاک
دنک وخ وا اب )۲۱(لاح رد )۲۰(دنکاو دوخ زا یوخ

دوش نابات وا ِیور زا ناهگان یباتفآ
دنک وسکی ار راک نیو ،دردرب ار اهدرپ

قح داد ناز اهحور تسد هب ار اهنت ِگنچ
دنک وا یلاَزیª ¢قح ¢رِس نایب ات

دنزیم تجاح و قشع و )۲۲(دقِح و مشخ یاهرات
دنک ور ثداوح رد رگیدِ گناب کی ره ز ات

َدتِس شقح ناج ِتسد زک نتِ گنچ نآ داب داش
دنک وه ار نآ ِزاس و داهن دوخ ِرانک رب

ناهج رد دشاب گنچ نآ اهگنچ ِداتسوا
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ناهج رد دشاب گنچ نآ اهگنچ ِداتسوا
)۲۳(دنک ولهپ قح ِگنچ نآ اب هک یگنچ رب یاو

شوخ و ناهنپ سب تسیرات قحِ گنچ رد مه زاب
دنک وداج ِسگرن ود نآ فصو هگان هب وک

جاهتبا گنشوه

مدینش وت ین زاوآ هک یبش
مدیود وت یپ هنشت یوهآ وچ  

مدیسر همشچ بل ات ناود ناود
مدیدن همغن و ین زا یا هناشن  

ییامن یمن خر هک ییاجک یرپ یا وت
ییاشگیمن یرد ناهنپ تشهب نآ زا

ما هتشگ وت یپ ...اج همه نم
ما هتفرگ ناشن ...هِم و هَم زا  

ما هدینش لگ ز ار وت یوب
ما هتفرگ نآ زا لگ نماد

ییامن یمن خر هک ییاجک یرپ یا وت
ییاشگیمن یرد ناهنپ تشهب نآ زا

وت ی هتشگرس ،نم لد
وت ی هتشغآ مسفن

می وب تلگ وچ ،اه ایور غاب هب
میوج تهم وچ ،هنییآ و بآ رب

ییاجک یرپ یا وت

  میوپ تا یپ ز ادلی بش نیا رد
میوگ تنخس یرادیب و باوخ هب

ییاجک یرپ یا وت

  دنناد یم نم درد هراتس و هم
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  دنناد یم نم درد هراتس و هم
دننادرگرس وت یپ نم وچمه هک

وش ادیپ همشچ رانک یبش
وش او لگ وچ نم کشا نایم

ییامن یمن خر هک ییاجک یرپ یا وت
ییاشگ یمن یرد ناهنپ تشهب نآ زا

۱۴۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

نم وت ِبولطم ¢یلک َمین سپ
نََمز ردنا ار وت مدوصقم ِوزج

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

دَُوب ُوت کی وا هکنآ قوشعم تسه
دَُوب وا )۲۶(تیاَهتنُم و )۲۵(اَدتبُم

۷۷۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دییوشب اهرابغ ز تمکح بآ هب ناج و لد
دنامن نادکاخ یوس ترسح مشچ ود ات هله

بَر هب طوبرم ،یهلا ،ییادخ :یناّبَر )۱(
یورابیز ،تروص شوخ :راذع شوخ )۲(
نک یرود ،سرتب ،زیهرپب :َرذَحَلا )۳(
یریگ نج ،دنک یم ریخست ار یرپ و ّنج نوسفا ندناوخ اب هک یسک لمع :یناوخ یرپ )۴(
ندش شوماخ و ندوب شوماخ :ندز نت )۵(
ثاثا و تخر ،شامُق عمج :تاشامُق )۶(
دراد یکچوک راک سک ره :تسیکَراک ارو هک ره )۷(
دراد یقوشعم سک ره :تسیکَرای ارو هک ره )۸(
تسمرس ،نامداش :رِطَب )۹(
دیفس ینعم هب ضَیَبا عمج :ضیب )۱۰(
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تسمرس ،نامداش :رِطَب )۹(
دیفس ینعم هب ضَیَبا عمج :ضیب )۱۰(
هایس ینعم هب دَوَسا :دوُس )۱۱(
رت تسپ ،رت نییاپ :لَفَسا )۱۲(
 برق ،یکیدزن ،³فرگ رارق مه لباقم :رحَن )۱۳(
³فای تسد ،یزوریپ :َرَفظ )۱۴(
 ینهذ نم یمسج کاندرد یرایشوه روظنم ،ادخ شتآ :�اُران )۱۵(
نیگهودنا :نَزَحْلاُوب )۱۶(
هشیدنا ،رکف :تَرکِف )۱۷(
ندرب یپ ،ندرب وب :ندرک وب )۱۸(
³شاذگاو ،³شهاو :دَلِهاو )۱۹(
دنشاب داتعم نادب هک یزیچ زا تداع کرت :دنکاو دوخ زا یوخ )۲۰(
لاحلا یف ،مد نامه :لاح رد )۲۱(
هنیک :دقِح )۲۲(
³سُج یربارب ،ندز ولهپ :ندرک ولهپ )۲۳(
قودنص ای هبعج :وتُق )۲۴(
یزیچ زاغآ :اَدتبُم )۲۵(
نایاپ ،رخآ :اَهتنُم )۲۶(


