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۹۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دولآ باوخ ِرامخ ام ،ناجِ یقاس دیسر
دوشگب وبَس ِرس ،نیَّرز ِرغاس تفرگ

نارگ ِلطَرِ یDَص و ناج هدابِ یDَص
)۱(دوزادوز هاگ هب نارامُخ هب دهدیم هک

زیزعِ حوبص یهز ،کرابمِ حابص یهز
دوجس و عوکر ام ز و بارشِ ماج هاش ز

رای تلود و میدن ناطلس و یفاص ِبارش
دوب هچ هنایم رد هک [فگ )۲(مراین رگد

دزیرورف شرس رب ،دروخن یم هکنآ ره
)۳(دوبک و روک ِناهج رد ورب :هک شدیوگب

هدرُم دروخیم هدرُم وا رد هک ناهج نیا رد
)۴(دونُغَن یمد کی و دوسان و لقاع دروخن

کاپ هداب دیسر ،ار مکش تشاد کاپ وچ
دونش و تفگ و مزب و ماج یهز و بارش یهز

ینیب ار تسم و ینیبن وت ار بارش
دودرپ اههناخ و ار لد شتآ ینیبن

دیآ دبِ یوب هچ ،دزوسب وچ )۵(ناسَخ ِلد
دوع و ربنَع دوزف ،دزوسب وچ ناهَش ِلد

یدرب ناج هک ور ،تسم رهِ خر رب هتشبن
دومحم تبقاع هک رغاس ِبل رب هتشبن

وت هدنب هرُهز هک برطم ِفد رب هتشبن
)۶(دوعسَم تَعِلاط هک یقاس ِفک رب هتشبن
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)۶(دوعسَم تَعِلاط هک یقاس ِفک رب هتشبن

نوعرف ِیروک هب !نارمع یسوم ،دنخب
دورمن ِیروک ،شون !ادخ لیلخ ،روخب

یُدب تسم یادخ ِبارش ز رگا سیلب
)۷(دودرَم شتعاط چیه یدشن هنگ دص ز

نارایشه ِشیپ هب ْهِب شمخ هک منک شمخ
دوزفا ناشلایخ و دندش هریخ قلخ هک

۴۱ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

)۹(تقُرف و لاصِو یدبن دوخ رگا ارت ،)۸(مطلغ
)۱۰(یدوبک یدشوپنب ،متام ِلها وچ وت ِنت

۱۵۴۸ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

وت یهاگآ ثیدح نیزا رگ لد یا
وت یهاوخیم هچ شیوخ ٔهقرفت نیز

ینام بیاغ روضح زا هک هظحل کی
وت یهار کرشم هکنادب هظحل نآ

۱۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اه ناج باتفآ دش قرتفُم
اه نادبا نزور نورد رد

تسا یکی دوخ ،یراد صرُق رد رظن نوچ
تسا یکش رد ،نادبا بوجحم دش هکنآ و

دوب یناویح حور رد هقرفت
دوب یناسنا حور ،دحاو سفن

*هَرُون مِهْیَلَع �شَر قح هکنوچ
وا رون ددرگن زگره قَِرتفُم
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وا رون ددرگن زگره قَِرتفُم

.ددرگ یمن هدنکارپ زگره ادخ نآ رون هدناشفا اه ناج نیا رب ار شیوخ رون ،یلاعت قح هک نوچ

ثيدح *

 رب ،رون نآ ار هک ره .دیناباتب نانآ رب ار دوخ ینشور سپ .دیرفایب یکیرات رد ار ناگدیرفآ ،هبترم دنلب دنوادخ انامه
.دور یهارمگ هب دروخن رب رون نآ ار هک ره و دیآ تسار هار هب دروخ

۱۲۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت یتسه رد نوعرف و یسوم
تسج شیوخ رد ار مصخ ود نیا دیاب

۲۴۳۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

cسناد قح تاراشا ار نز ضارتعا نیا و تشیعم ِبلط زا دوب نز سامتلا هچنآ هب ار دوخ ،درم ِندرک میلست

نانچ دش نامشیپ [فگ نآز ،درم
ناوَع ،ندرُم ِتعاس )۱۱(یناوَع زک

؟مدش نوچ نم ،ناج ِناجِ مصخ :تفگ
؟مدز نوچ اهدگل مناج ِرس رب

)۱۲(رَصَب دشوپ ورف ،دیآ اضق نوچ

رس ز ار اپ ،ام لقع دنادن ات

)۱۳(دروخیم ار دوخ ،تشذگب اضق نوچ

دردیم نابیرگ هدیردب هدرپ

موشیم نامشیپ ،نز یا :تفگ درم
موشیم ناملسم ،رفاک مَُدب رگ

نکب یمحر ،َماُوت ِراکهنگ نم
نُب و خیب زا میگرابکی نَکَم رب

دوشیم نامیشپ را ریپ ِرفاک
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دوشیم نامیشپ را ریپ ِرفاک
دوشیم ناملسم ،درآ رذع هکنوچ

مرک ُرپ و تسا تمحر ُرپ ِترضح
مدع مه و دوجو مه وا قشاع

ایربک نآ ِقشاع ،نامیا و رفک
ایمیک نآٔ هدنب ،هرقن و ّسم

۲۴۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکشن سومان ات تولخ هب نوعرف ندرک تاجانم و رون و تاملظ و رهزاپ و رهز هکنانچ دناتّیشم ِرhخسم ود ره نوعرف و یسوم هکنآ نایب رد

)۱۴(یهَر ار ینعم ،نوعرف و یسوم

یهریب نیا و دراد هر نآ ،رهاظ

هدش ن�ان ،قح ِشیپ یسوم ،زور
هدمآ نایرگ ،نوعرف ،بش مین

؟مندرگ رب ادخ یا تسا )۱۵(ّلُغ هچ نیک
؟منم نم دیوگ هک ،دشاب لُغ هنرو

یاهدرک ر�َونُم ار یسوم هکنآ ز
یاهدرک ر�َدکُم مه نآ ز ارم رم

یاهدرک ورهَم وت ار یسوم هکنآ ز
یاهدرک ورهیس ار مناج ِهام

ماهراتسِا دوبن یهام زا رتهب
ماهراچ دشاب هچ ،دمآ فوسُخ نوچ

)۱۶(دننزیم ناطلس و بر رگ متبون

دننزیم )۱۷(ناگَنپ ،قلخ و تفرگ هم

دننکیم اغوغ و )۱۸(ساط نآ دننزیم
دننکیم اوسر )۱۹(همخَز ناز ار هام
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دننکیم اوسر )۱۹(همخَز ناز ار هام

نم یاو یا ،قلخ ز ،منوعرف هک نم
**نمِ یDعَ�اَ یّبَر نآ ،ساطِ مخز

 و ساط رب ندیبوک و [خاون نیا ،دننک یم باطخ رترب راگدرورپ ارم هک مدرم زا نم رب یاو یا ،منوعرف هک نم
.دیامن یم میاوسر و دنک یم شاف ارم حور یگریت و فوسخ ،تشط

تاهشیت اما ،)۲۰(میناشاتهجاوخ
تاهشیب رد رتِ خاش دفاکشیم

دنکیم )۲۱(ل�صَوُم ار یخاش زاب
دنکیم لّطعم ار رگیدِ خاش

ین ؟تسه یتسد هشیت رب ار خاش
ین ؟تسج هشیت تسد زا خاش چیه

تسار وت هشیت نآ هک تردق نآ �قح
تسار ،وت ار اه یژک نیا نک مرک زا

بجع یا :نوعرف هتفگ دوخ اب زاب
؟بش هلمج ماان�بر ای رد هن نم

موشیم نوزوم و یکاخ ،ناهن رد
؟موشیم نوچ ،مسریم یسوم هب نوچ

دوشیم وتهَد ،)۲۲(بلق َّرزِ گنر
دوشیم ورهیس نوچ ،شتآ شیپ

؟تسوا مکح رد مبلاق و بلق هک ،هن
تسوپ هظحل کی ،دنک مزغم ،یاهظحل

شاب تشک :دیوگ هکنوچ ،مدرگ زبس
شاب تشز :دیوگ هکنوچ ،مدرگ درز

هایس مد کی ،دنک مهام یاهظحل
؟هلِا راک ،نیا ِریغ دشاب هچ دوخ
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؟هلِا راک ،نیا ِریغ دشاب هچ دوخ

***ناکَف نُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکم� و ناکم ردنا میودیم

دش گنر ِریسا یگنریب هکنوچ
دش گنج رد ییسوم اب ییسوم

یتشاد ناک یسر یگنریب هب نوچ
یتشآ دراد نوعرف و یسوم

۲۴ و ۲۳ هیآ ، )۷۹( تاعزان هروس ،میرک نآرق **

ٰىَدَاَنف َرَشَحَف

ْ�ا ُمُك�بَر اََنأ َلاََقف ٰىَلْعَ

امش رترب یادخ منم :تفگ رورغ یور زا و درک نمجنا شیوخ رابرد ناگرزب اب نوعرف سپ

۸۲ هیآ ، )٣۶( سي هروس ،میرک نآرق ***

ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ

.دوشىم سپ ،شاب :دیوگ یم هک تسا نیا شنامرف ،دنیرفایب ار یزیچ دهاوخب نوچ

نامز رد مک هلصاف اب ،دوز هب دوز :دوزادوز )١(
ندمآرب هدهع زا ،[سناوت :[سرای )٢(
بویعم ،اوسر و صقان :دوبک و روک )٣(
ندیمرآ ،ندیباوخ ،[فخ :ندونُغ )۴(
سکان ،هیامورف ،تسپ :سَخ )۵(
تخبکین ،دنمتداعس :دوعسَم )۶(
لوبقلباقریغ ،هدشدر :دودرَم )۷(
متفگ طلغ ،مدرک اطخ :مطلغ )۸(
ییادج :تقُرف )۹(
هایس و هریت :دوبک )۱۰(
ناطلس ناوید گنهرس ،هدننکرجز و ملاظ و هدنریگ تخس :ناوَع )۱۱(
ییانیب سح ،مشچ ،ییانیب :رَصَب )۱۲(
ندرواینرب مد و [فر ورف راب هودنا هشیدنا رد :ندروخ دوخ )۱۳(
ور هار ،کلاس :یهَر )۱۴(
دنتسبیم ناینادنز یاپوتسد ای ندرگ هب هک ینهآ دنب و قوط :ّلُغ )۱۵(
.دندز یم ناهاش یارس رد رب راب دنچ یزور هک یا هراقن ،ندز انرک و لهد و هراقن و لبط :ندز تبون )۱۶(
تسا نیسم هساک و ساط ینعم هب ناگنپ .سم یور رب ندز لمع :ندز ناگنَپ )۱۷(
یسم هساک :ساط )۱۸(
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تسا نیسم هساک و ساط ینعم هب ناگنپ .سم یور رب ندز لمع :ندز ناگنَپ )۱۷(
یسم هساک :ساط )۱۸(
دنزاون یم زاس یاه میس هب هک بارضم :همخَز )۱۹(
دنراد سیئر ای هجاوخ کی هک ینارکون ای مDغ زا کیره :شاتهجاوخ )۲۰(
هدز دنویپ :ل�صَوُم )۲۱(
یبّلقت یDط :بلق َّرز )۲۲(


