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۳۰۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاّقس وچمه بآ ِهَچِ یوس هب مدش
)۱(ییّ@َعُم یفسوی ،هَچِ کت زا دمآرب

تسد نم مدز شنهاریپ ِنماد هب کبس
ییانیب تشگ هدید شنهریپ ِیوب ز

نم بجعت زا مدرک یرظن ،رد هاچ هب
ییارحص دوب هتشگ وا )۲(ِتح@م زا هَچ

شتاقیم دیسر اج ره هب حورِ میلک
)۳(ییانیس ِروط تشگ ،دَُوب روک هچ رگا

رود هَچ زا تفگ هک یبیقر )۴(تسََدز َخَنز
ییابیز وت نوچ و هاچ و منم سپس نیا زا

وا زا هدرم رازه دص دوش هدنز هک یسک
)۵(ییانُرب تشگ ریپ رگا دشابن بجع

یناک بجع نینچ ِیادگ جنگ رازه
ییامیس فیطل ِراثن میس رازه

وک اما ،تسوت ِشقنرپ هنیآ وچ ناهج
؟ییاشامت هنیآیب وت ِبوخِ یور هب

وت ِبل ِتو@ح زا ارم هک ،وگ وت نخس
ییار ین و یاهشیدنا هن ،دنام لقع هن

۱۶۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًاْروَغ ْمُكُؤاَمَ َحبَْصأ ِْنإ تئارق رب یفسلف راکنا

۳۰ هیآ ،)۶۷(کلُم هروس ،میرک نآرق

ٍ�ِعَم ٍءاَمِب ْمُكيِْتأَي ْنََمف اًرْوَغ ْمُكُؤاَمَ َحبَْصأ ِْنإ ُْمْتَيأََرأ ْلُق  

؟داد دهاوخ ناور بآ ار امش ىسك هچ ،دور ورف �مز رد ناتبآ رگا :وگب
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؟داد دهاوخ ناور بآ ار امش ىسك هچ ،دور ورف �مز رد ناتبآ رگا :وگب

ناور بآ هب ناتدناسر هک ،ناهن نیمز رد ناتبآ ددرگ رگا وگب

باتک یور زا دناوخیم )۶(ییرقُم
بآ مدنب همشچ ز ،اًرْوَغ ُمکُؤام

منک ناهنپ )۷(اهروَغ رد ار بآ
منک ناتسکشخ و کشخ ار اههمشچ

رگد درآ یک همشچ رد ار بآ
؟رطخ و لضف اب ِلثم یب نم زج

)۸(ناَهتسُم �یقطنم �یفسلف
نامز نآ بتکم یوس زا تشذگیم

دنسپان زا وا تیآ دینشب هک نوچ
)۹(دنَُلک اب ام ار بآ میرآ :تفگ

ربت �یزیت و لیبِ مخز هب ام
)۱۰(َرَبز یتسپ زا میرآ ار بآ

درمریش کی وا دید و تفخب بش
درک روک شمشچ ود ره ،)۱۱(هچناَبط دز

)۱۲(یقَش یا ،مشچ ٔهمشچ ود نیز :تفگ

یقداص را ،رآ رب یرون ربت اب

دید روک مشچ ود و تسج رب زور
دیدپان شمشچ ود زا )۱۳(ضِیاف ِرون

یدش )۱۴(رِفَغتسُم و یدیلانب رگ
یدش رهاظ ،مََرک زا هتفر رون

تسین تسد رد مه رافغِتسِا کیل
تسین تسمرس ره ِلُقن هبوت ِقوذ

دوحُج �یموش و لامعاِ یتشز
دوب هتسب وا ِلد رب هبوت هار

تشگ گنس ِیور وچمه یتخسب لد
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تشگ گنس ِیور وچمه یتخسب لد
تشَک ِرهَب ار نآ هبوت دفاکش نوچ

اعد زا وا ات هک ،وک )۱۵(یبیَعُش نوچ
؟ار هوک دزاس کاخ �شِک رهب

لیلخ نآ داقتعا و زاین زا
)۱۷(لیَحتسُم و )۱۶(بعَص ِرما نکمم تشگ

لوسر زا سِقوُقَم )۱۸(هزویرَد هب ای
لوصا اب دش یعرزم یخ@گنس

درم ِراکنا ،نآ سکع رب نینچمه
دربن ار یحلص ،و ار رز دنک سِم

)۲۰(اغَد نیا دمآ )۱۹(خسَمِ یابرهک

)۲۱(اصَح و گنس دنک ار لباقِ کاخ

تسین روتسد مه هدجس ار یلد ره
تسین رودزم ره مسِق ،تمحر ِدزم

هانگ و مرج نکم نآ ِتشپ هب نیه
هانپ رد میآ رد ،هبوت منک هک

ار هبوت یبآ و بات دیاببیم
ار هبوت یباحَس ،و قرب دش طرش

ار هویم دیابب یبآ و شتآ
ار هویش نیا ،قرب و ربا دیآ بجاو

مشچ ود ِربا و لد ِقرب دشابن ات
؟مشخ و دیدهت ِشتآ دنیشن یک

؟لاصو قوذٔ هزبس َدیورب یک
؟ل�ز بآ ز اههمشچ دشوجب یک

۲۰۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تلفغ ،ناج یا مَلاع نیا )۲۲(ُِ�ُْسا
تسا تفآ ار ناهج نیا ،یرایشوه

نآ وچ ،و تسا ناهج ناز یرایشوه
ناهج نیا ددرگ تسپ ،دیآ بلاغ

خی ،صرح ،و باتفآ یرایشوه
)۲۳(خَسَو ،مَلاع نیو ،بآ یرایشوه

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد تلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۹۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزیرگب ناهگان هک شفطل نماد ریگب
دزیرگب نامک زا هک شریت وچ وت شکم یلو

۴۳۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(مَمِه نیو ،)۲۵(ِمیازَع )۲۴(ِخسَف نیردنا

مدق ره هَر رد دوب اشامت رد

تفای زاب وا ار جنگ ،دمآ هناخ
تفای زاس ییادخ ِفطل زا شراک

۸۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۸۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دسررد هک اج نآ و دشود هک ار ربا رَم
دوج شیوخ هب دیامن ربا هک رگم �ا

؟اپ و تسد داجیا هب تساجک ار )۲۷(مودعَم
دوجو ار مودعَم دشخب یادخ لضف

زامن رد هک اریز نیشنب راو مودعَم
)۲۸(دوعُق رد هک �ا دوبن م@س داد

۳۷۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داد و ربص و )۳۰(ملِح ز مهوک ،َمیِن )۲۹(هَک
؟داب دنت دیابُر رد یک ار هوک

تسا )۳۱(یسَخ ،اج زا دور یداب زا هکنآ
تسا یسب دوخ ،قفاومان ِداب هکنآز

)۳۲(زآ داب ،توهش داب و مشخ داب

زامن ِلها دوبن هک ار وا درب

تسوا داینب ،نم �یتسه و مهوک
تسوا ِداب مداب ،هاک نوچ موش رو

نم لیم دبنجن وا ِداب هب زج
نم )۳۳(ِلیخرَس دََحا قشع زج تسین

م@غ ار ام و هش ناهاش رب ،مشخ
ماگل ریز ماهتسب مه ار مشخ

تس هَدز ممشخ ِندرگ ،مملحِ غیت
تس هدمآ تمحر وچ نم رب ،قح مشخ

بارخ دش مفقس هچرگ ،مرون ِقرغ
)۳۵(بارتوب متسه هچرگ ،متشگ )۳۴(هضور

ادخ ریغ ،نایم رد دمآ رد نوچ
ازس ندرک نایم ردنا ،ار غیت

۲۶۰۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۰۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هدیسر روگنا فرب و امرس و دراد نایز ار نارامیب اما ،درادن نایز ار بیبط اولح هک ندرک لعف نامه و ندرک یخاتسگ دیاشن ار دیرم ،دنک یلو هچنآ هکنآ ینعم رد   
تسا هدشن َرvَخَأت اَمَو َكِْبنَذ ْنِم َمvدََقت اَمُ sا َكَلَرِفَْغيِل هک تسا هار رد هک دراد نایز ار هروغ اما ،درادن نایز ار

۲ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق

اًميَِقتْسُم ًاطاَرِص َكَيِدْهَيَو َكْيَلَع َُهتَمْعِن £مُِتيَو َر£َخأَت اَمَو َكِْبَنذ ْنِم َم£دََقت اَمُ £¢ا َكَل َرِفْغَِيل  

و دنك مامت وت رب ار دوخ تمعن و دزرمايب وت ىارب دشاب نيا زا سپ هچنآ و هدوب نيا زا شيپ هچنآ ار وت هانگ ادخ ات  
.ديامن هار ميقتسم طارص هب ار وت

دوش یشون دروخ یرهز یلو رگ
دوش یشوههیس ،بلاط دروخ رو

تس هدمآ نامیلس زا *یل ْبَه �بر
تسد و کلُم نیا ارم ِریغ هدم هک

)۳۶(دوُج و فطل نیا نم ِریغ اب نکم وت

دوبن نآ اما ْدنام ار دسح نیا

ناجب ناوخیم یَغْبَنی � ٔهتکن
نادم وا ِلخب ز یدعَب نِم رس

.ناوخم تداسح و لخب یور زا ار یدعَب نِم رارسا و ناوخب لد و ناج اب ار یَغْبَنی � ٔهتکن

رطخ دص وا دید ،کلُم ردنا هکلب
رَسِ میب ُدب ناهج کلُم وم هب وم

)۳۹(نیدِ میب اب )۳۸(ّرِسِ میب اب )۳۷(رَسِ میب

نیا لثم ار ام تسین یناحتما

وا هک ،دیاب یتمه نامیلس سپ
وب و گنر ،نارازه دص نیز درذگب

.تسا تمقن رب ربص زا رت راوشد یسب ،تمعن رب ربص

)۴۰(مَه ،دوب ار وا هک توق نانچ اب

**مَد تسبیم ورف شکلُم نآ جوم

درَگ ،هودنا نیز تسشنب ورب نوچ
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درَگ ،هودنا نیز تسشنب ورب نوچ
درک محر مَلاع ِناهاش همه رب

ار کلُم نیا :تفگ و درک تعافش سپ
ارم رم یداد هک ،هد یلامک اب

مََرک نآ یْنکِب و یهْدِب ار هکره
منم ،مه سک نآ و تسا نامیلس وا

یعَم دشاب وا ،یدعَب دشابن وا
یعدمیب منم ؟دوب هچ یعَم دوخ

رب هچرگ متسه نم دوخ وا هکلب ،دیآ یمن نم زا سپ ،صخش نآ  
.منم ِدوخ ،هبترم و ماقم رابتعا هب یلو .دیایب نم زا سپ ،نامز بسح

نم کیل ،�فگ تسا ضرف ،نیا حرش
نز و درم ٔهصق هب مدرگیم زاب

۳۵ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق *

ُبا£هَوْلا َْتَنأ َك£ِنإۖ  يِدْعَب ْنِم ٍدَحَِ© يَِغْبَني َ� اًكْلُم يِل ْبَهَو يِل ْرِفْغا �بَر َلاَق  

.ىاهدنياشخب وت هك ،دشابن نآ راوازس ىسك نم زا سپ هك نك اطع ىكلُم ارم و زرمايب ارم ،نم راگدرورپ ىا :تفگ

۳۲ و۳۱ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق **

)٣١( ُداَِيجْلا ُتَانِفا£صلا �يِشَعْلاِب ِهْيَلَع َضِرُعْ ِذإ

.دندرك هضرع وا هب دندوب هداتسيا هك ار ورزيت نابسا رصع ماگنه هب هك هاگنآ

)٣٢( ِباَجِحْلاِب ْتَراََوتٰ ى£تَح ي�بَر ِرْكِذ ْنَع ِْريَخْلا £بُح ُْتَببَْحأ ي�ِنإ َلاََقف

.دش هديشوپ بورغ هدرپ رد باتفآ ات مديزگب مراگدرورپ داي رب ار نابسا نيا ىتسود نم :تفگ

۲۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تفج و برع یارجام ِصَلخَم 

)۴۱(یصلخَم ار نز و درم یارجام

)۴۲(یصلخُم ِنورد دیوجیم زاب
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)۴۲(یصلخُم ِنورد دیوجیم زاب

لقن داتفا نز و درم یارجام
لقع و نادیم دوخ ِسَفن ِلاثم نآ

درخ و تسا سفن هک یدرم و نز نیا
دب و کین ِرهب تسا تسیاب کین

)۴۴(ارسیکاخ نیرد ،)۴۳(هتسیاب ود نیو

ارجام ردنا و گنج رد بش و زور

هاقناخ )۴۵(ِجیوَح دهاوخیمه نز
هاج و ناوخ و نان و ور ِبآ ینعی

یرگهراچ ِیپ ،نز نوچمه ،سفن
یرَورَس دیوج هاگ ،یکاخ هاگ

تسین هاگآ اهرکف نیز دوخ ،لقع
تسین ¢ا مغ زج شغامد رد

ماد و تسهناد نیا هصق �رِس هچرگ
مامت نونکا ونش هصق تروص

یدش یفاک ،یونعم نایب رگ
یُدب )۴۶(لِطاع و لطاب ،ملاع قلخ

یتسینعم و ترکف تبحم رگ
یتسین تزامن و هزور تروص

رگدمه اب ناتسود یاههیده
)۴۷(رَوُص ّ�ِا یتسود ردنا تسین

اههیده دشاب هداد یهاوگ ات
)۴۹(افَخ رد )۴۸(رَمْضُم یاه تبحم رب

دندهاش رهاظ یاه ناسحا هکنآز
دنمجرا یا ،ّرِس یاه تبحم رب

غورد هگ ،دشاب تسار هگ تدهاش
غود ز یهاگ ،و یم زا یهاگ ،تسم

دنک ادیپ یا یتسم هدروخ غود
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دنک ادیپ یا یتسم هدروخ غود
دنک )۵۰(اه ینارگرس و وه و یاه

)۵۳(تس@َص رد و )۵۲(مایِص رد )۵۱(ییارُم نآ

)۵۴(تس�َو ِتسم وا هک دیآ نامگ ات

تسرگید ینوُرب ِلاعفا :لصاح
تسرَمْضُم هچنآ رب دشاب ناشن ات

تساوخ هب ار ام هد )۵۵(زییمت نیا بر ای
***تسار ز ،ژک ناشن نآ میسانش ات

؟دوش نوچ یناد زییمت ار سح
ِرونب ُرْظَنی سح هکنآ دَُوب ¢ا ِ

)۵۶(تسرِهْظُم مه ببس ،دوبن رثا رو

تسا )۵۷(رِبخُم تبحَم زک ،یشیوخ وچمه

)۵۸(ماشَم رد دیآرد ¢ارون هکنوچ

م@غ دوبن ببس ای ار رثا ،رم

دنز هلعش ،نورد رد تبحم ای
دنک غراف رثا زو ،ددرگ )۵۹(تَفز

رهِمِ م@عِاِ یپ دوبن شتجاح
رهپس رب دز دوخ رون تبحم نوچ

مامت ددرگ ات ت@یصَفت تسه
م@ّسلاو ،وت وجب نکیل ،نخس نیا

دیدب تروص نیرد ینعم نآ هکنآ و
دیعب و تسا بیرق ،ینعم زا تروص

تخرد و دنا بآ وچمه تل�د رد
تخس دنرود ،یور تیهام هب نوچ

وگ تاّیصاخ و تاّیهام ِکرت
ورهام ود نآ ِلاوحا نک حرش

ثيدح ***
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ثيدح ***

امنب ام هب تسه هک هنوگنآ ار ءايشا ادنوادخ

ماقم دنلب ،عیفر :'یّلَعُم )۱(
ندوب نیکمن ،ندوب یوربوخ و ابیز :تح@م )۲(
.دش یم لوغشم تاجانم هب اجنآ رد یسوم .تسانیس هریزج هبش رد روط هوک دارم :انیس ِروط )۳(
�فگ هدوهیب :ندز َخَنز )۴(
ناوج :انُرب )۵(
نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۶(
یزیچ هت ،یدوگ ،رعق :روَغ )۷(
ردق یب ،لیلذ ،راوخ :ناَهتسُم )۸(
گنَُلک :دنَُلک )۹(
�اب :َرَبز )۱۰(
کچ ،یلیس :هچناَبط )۱۱(
تخبدب :یقَش )۱۲(
ناسرضیف ،هدنهدضیف :ضِیاف )۱۳(
هدنهاوخشزرمآ ،دنکیم رافغتسا هک یسک :رِفَغتسُم )۱۴(
دش ثوعبم نَیدَم موق رب و دوب یسوم نزردپ هک یربمغیپ مان :بیَعُش )۱۵(
تخس ،راوشد :بعَص )۱۶(
لاحم :لیَحتسُم )۱۷(
ندرک ییادگ :هزویرَد )۱۸(
هدمآرد ناویح لکش هب هژیو هب ،هتفای لکش رییغت :خسَم )۱۹(
رگ هلیح :اغَد )۲۰(
هزیرگنس :اصَح )۲۱(
نوتس :ُ�ُْسا )۲۲(
کرچ :خَسَو )۲۳(
هلماعم ندز مه رب ،�سسگ ،ندرک ادج :خسَف )۲۴(
هدارا و دصق ینعم هب ةمیزَع عمج :ِمیازَع )۲۵(
اه تساوخ ،اه تمه ،ة£مِهِ عمج :مَمِه )۲۶(
دوبان و تسین ،هدشتسین :مودعَم )۲۷(
�سشن :دوعُق )۲۸(
هاک فّفخم :هَک )۲۹(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۳۰(
هیامورف ،تسپ :سَخ )۳۱(
عمط و صرح :زآ )۳۲(
هورگ رس ،هتسدرس :لیخرَس )۳۳(
نشلگ ،ناتسلگ :هضور )۳۴(
دومرف اطع یلع هب لوسر ترضح هک تسا یا هینُک :بارتوب )۳۵(
ششخب ،مرک :دوُج )۳۶(
ندش هتشک و رس �فر داب رب رطخ :رَسِ میب )۳۷(
نطاب ندش هابت و ایند روما هب لد لاغتشا زا سرت :ّرِسِ میب )۳۸(
عرش ف@خ لمع زا ینارگن :نیدِ میب )۳۹(
دصق ،تّمه :مَه )۴۰(
نخس نایاپ ،م@ک هص@خ ،یص@خ هار :صلخَم )۴۱(
شی�آ یب و کاپ ،ص@خا اب :صلخُم )۴۲(
یرورض ،مز� ،بجاو :هتسیاب )۴۳(
نیمز ،یدام ناهج :ارسیکاخ )۴۴(
لزنم جاتحیام :جیوَح )۴۵(
هرهبیب ،راکیب :لِطاع )۴۶(
اه شقن ،تروص عمج :رَوُص )۴۷(
ناهنپ و هدیشوپ :رَمْضُم )۴۸(
یگدیشوپ و یناهنپ :افَخ )۴۹(
ینیگنس رس و یتسم :ینارگرس )۵۰(
راکایر :ییارُم )۵۱(
هزور :مایِص )۵۲(
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راکایر :ییارُم )۵۱(
هزور :مایِص )۵۲(
زامن ینعم هب ة@َص ففخم :@َص )۵۳(
یتسود :�َو )۵۴(
رگیدکی زا اهزیچ �خانش و ندرک ادج :زییمت )۵۵(
هدننک رهاظ :رِهْظُم )۵۶(
هدنهد ربخ :رِبخُم )۵۷(
ینیب ،هّماش هوق لحم :ماشَم )۵۸(
ربتس و تشرد :تفَز )۵۹(


