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۲۱۸۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت هویش زا رظن مداشگب وچ
وت هویش زا )۱(َرز وچ مراک دشب

ماخ هویم نوچ نم و دیشروخ ییوت
وت هویش زا رتهتخپ مد ره هب

)۳(ترشِعِ گنچ مزاونیم )۲(هرهُز وچ
وت هویش زا ،رمق یا زور و بش

هدرم یازجا رازه دص مد ره هب
وت هویش زا روناج نوچ دوش

نودرگ خرچ )۴(ِیابق قَرَزا ارچ
؟وت هویش زا رمک ددنب نینچ

ماش ره تسا خرس )۵(قَفَش یور ارچ
؟وت هویش زا رگج هبانوخ هب

)۶(تسَج یمه هراتسا تهام هویش ز
وت هویش زا )۷(رَصَب نم متفرگ

تسا لاحم نیا دوخ وت وچمه یبوخ هب
وت هویش زا رسپ یبوخ نانچ

)۸(نزوس یاج دشابن یهوبنا ز
وت هویش زا )۹(رَشَح نیو ،قشاع ز

قشع ملاع ردنا دمآ نوچ بجع
وت هویش زا رش و روش نارازه

مد ره هب یزیوآ هدرپ هن رگا
وت هویش زا رشب نیا دmرَدِب
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وت هویش زا رشب نیا دmرَدِب

ملاع هلمج ،دشابن تلفغ رگا
وت هویش زا ربز و ریز دوش

ادیش وچ ،یزیربت سمش ؟میارچ
وت هویش زا رد و ماب ِدِرگ هب

۶ هرامش تاعیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

ییاوشیپِ مشچ نوچ ،اهلد و مشچ ِرون یا
ییازفناج وت ار واک ،هدومزایب ناج یو

دراد وت رد یور ناج ،دروآ یور هک اج ره
ییاجک وت هک ناج یا ،دنادن یم هک هچرگ

یتسََلا ِتوعد رد ،یتسه هک یبناج ره
ییاطَع رد و )۱۰(دوج رد ،یتسه و یهد یتسم

یناشکیم شوس ره ،)۱۱(یناَما یهن لد رد
)۱۳(ییاشگ لد یوس هگ ،)۱۲(اهیگتسب یوس هگ

یدیماان تسهدرم ،)۱۴(یدیَفتسُم یوک رد
)۱۵(ییایلوا درک گس ،تفهک ِهانپ ردناک

دباتب وا رب تهام ،دباتش فرط ناک ره
)۱۶(ییاضَترم ِلقع مه ،دبای بیغِ کلم مه

دیوج دنمتسم وک ،دیوگ هچ یسک ار وا
ییادگ دنک )۱۷(هیدُک ،دیآ رز زا رپ نماد

نک نایب رگد یعون ،ار نیا ِخیب و خاش نیه
نک ناشن و نک )۱۸(انیم ،ار ناشنیب ِرحب نیا

۵۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتحار ِدیما رب یزیرگ رگ
یتفآ دیآ تشیپ مه فرط نآ ز

تسین ماد یب و دَد یب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگ تولخ هب زج

ریُزگان ِناهج ِنادنزِ جنک
)۲۰(ریصَحلا ~قَد یب و )۱۹(دزُماپ یب تسین

یور رد یشومِ خاروس را �او
یوش یلاگنچ هبرگ ی�تبم

۶۵۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نآ ز ایند ِسبح رد یمدآ
دوش تباث وا )۲۱(ِس�فاِک دَُوب ات

ام ِنادزی ار سیلبا )۲۲(�یِسلفُم
*ام ِنآرق رد درک یدانُم مه

نُخُس دب و تسا ِسْلفُم و )۲۳(اغَد وک
نکم یزاب و تکرش وا اب چیه

یروآ هناهب ار وا ینک رو
؟یرب یَک یَو زا هفرَص ،وا تسا ِسْلفُم

۳ هیآ ،)۲۲(جح هروس ،میرک نآرق *

ٍديِرَم ٍناَطْيَش mلُكُ عِبmَتيَوٍ مْلِع ِْريَغِبِ �mا يِف ُلِداَجُي ْنَم ِساmنلا َنِمَو

.دننكىم ىوريپ ،)ىشكرس( یهت ناطيش ره زا و دننكىم هلداجم ادخ هرابرد ىشناد چيه ىب ،مدرم زا ىضعب

۵۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار )۲۴(عمَس و لقع و مشچ یهاوخ فاص
ار )۲۵(عَْمط یاهدرپ وت نارَد رب

۵۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتساخ رب هنیآ رد عََمط رگ
یتسام نوچ هنیآ نآ ،قافِن رد

لام هب یدوب عََمط ار وزارت رگ
؟لاح ِفصو وزارت یتفگ یک تسار

۵۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش )۲۶(نَکَلا ،عََمط دشاب ار هک ره
؟دوش نشور لد و مشچ یک عََمط اب

۵۸۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش رادروخرب ،رادید زا هک ره
دش رادرُم واِ مشچ رد ناهج نیا

۶۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ینامیا ِتوُق ار وا هک ره
دَُوب ینان ،هر )۲۷(ِداز یارب زو

)۲۸(ویر هب هگ و رکم هب هگ مناتسیم

)۲۹(ویرَغ ینامیشپ زا دنرآ رب ات

ناشدیدهت منک یشیورد هب هگ
ناشدید مدنب لاخ و فلز هب هگ

تسا مک نادنز نیرد ینامیا ِتوُق
)۳۰(تسا مَخ رد گس نیا ِدصق زا تسه هکناو
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)۳۰(تسا مَخ رد گس نیا ِدصق زا تسه هکناو

یگراچیب دص و )۳۱(موَص و زامن زا
یگرابکی دََرب ،دیآ قوذ ِتوُق

هِناطیَش ْنِم �mاُ ذیَعتَْسا
هِنایُغط ْنِم هآ اْنکَلَه ْدَق

.ناطیش یشکرس زا هآ .میدش هابت ام هک یتسارب ،مرب یم هانپ ادخ هب ادخ ِناطیش زا نم

دوریم نارازه رد و تسا گس کی
دوشیم وا وا ،تفر یو رد هک ره

تسوا رد وک نادیم ،درک تدرس هک ره
تسوپ ِریز ردنا هتشگ ناهنپ ،وید

لایخ رد دیآ ،تروص دباین نوچ
)۳۲(لابَو رد تلایخ نآ َدناشَک ات

ناکُد یهاگ و )۳۳(هِجُرف ِلایخ هگ
نام و ناخ یهاگ و ملع ِلایخ هگ

نامز ردنا )۳۴(اه لْوَح � وگب ناه
ناج ِنیع زا کلب ،هن اهنت نابز زا

۸۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ هدرک ادخ ناج نارازه دص
؟دیدن ار ناک دَُوب یدرمناوج هچ

؟یُدب )۳۵(شَلخُب ناج هب یک ،یدیدب رو
؟یدش نیگمغ نینچ یک ،ناج کی ِرهب

دَُوب ار نآ بآ ِلخُب ،وج ِبل رب
دَُوب انیبان ،بآ یوج ز وک

نیقی زا هک ره هک ربمغیپ تفگ
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نیقی زا هک ره هک ربمغیپ تفگ
)۳۶(نیدِ موی رد دوخ ِشاداپ وا دناد

شدیآیم ضَوِع هَد ار یکی هک
**شدیاز نوگرگد ِدوُج نامز ره

تسا ندید اه ضَوِع زا هلمج ِدوُج
تسا ندیسرت ِدض ندید ضَوِع سپ

ار ضاوَْعا دَُوب ندیدان ،لخُب
ار )۳۷(ضاّوَخ ،ّرُد دید دراد داش

لیخَب دَوَبن سک چیه مَلاع هب سپ
لیدب یب دزابن یزیچ سک هکنآز

تسد ز هن دمآ مشچ زا )۳۸(اخَس سپ
تسََرن انیب زج ،راک دراد دید

ثیدح **

ةmيطَعْلاِب َداج ِفَلَخْلاِب َنَْقَيا ْنَم

.دشخب یم کین ،دشاب هتشاد نیقی ،ضوع هب هک سکنآ ره

۱۶۰ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

…اَهِلَاثَْمأ ُرْشَع ُهََلف َِةنَسَحْلاِب َءاَج ْنَم

…دریگ شاداپ نآ ربارب هد ،دنک یکین راک سک ره

۱۲۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یوق ِدنب ،نت هک ونشب نم ِدنپ
تسا یون ِلیم ترگ ،نک نوریب هنهک
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اشُگرب رزرُپ �فک و دنبب بل
اخَس روآ شیپ ،راذگب نت ِلخُب

تساخَس ،اه تذل و اه توهشِ کرت
تساخنرب ،دش ورف توهش رد هک ره

تشهب ِورس زا تسا یخاش ،اخَس نیا
***)۳۹(تشِهِب یخاش نینچ فک زک وا یاو

اوه ِکرت نیا تس )۴۰(ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
 امَس رب ار ناج ،خاش نیا دَشَکرب

شیکبوخ یا اخَسِ خاش دََرب ات
شیوخ ِلصا ات ناشک�اب ار وت رم

ثیدح ***

 نآ زا یا هخاش سک ره .تسا هتشهورف ایند رد نآ ناراسخاش هک تسا تشهب ناتخرد زا یتخرد ،یگدنشخب
 ایند رد نآ ناراسخاش هک تسا خزود ناتخرد زا یتخرد ،یمشچ گنت و .دََرب هار تشهب هب ار وا هخاش نآ ،دریگ

.دََرب هار خزود هب ار وا ،هخاش نآ ،دریگ نآ زا یا هخاش سک ره .هتشهورف

۲۴۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنب تخس ار اهدنبرد �َه وت
دنخب دوخ )۴۱(ِلابِس رب یهاگدنچ

رَدَق کی کی َدَنکرب ار تتلبِس
َرذَحْلا یِمْعُی رَدَقْلا هک ینادب ات

.درک دهاوخ روک ار ریبدت مشچ ،ریدقت هک ینادب ات دنک دهاوخ یکی یکی ار وت لیبس ،یهلا تارّدقم اما

؟داع ِنآ ای رتزیت وت ِتلبِس
)۴۲(د�ِب ،ناشمَد زا دیزرل یمه هک

؟دوَمث نآ ای یرتورهزیتس وت
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؟دوَمث نآ ای یرتورهزیتس وت
دوجو رد ناشیا ِلثم دماین هک

یرَک وت ،میوگب رگ اهنیزا دص
یروآ هدونشان و یونشب

متخیگناک نخس زا مدرک هبوت
متخیمآ تَوُراد نم نخسیب

دزپ ات تماخ )۴۳(ِشیر رب مهن هک
دبا ات تشیر و شیر دزوسب ای

ودع یا تسریبَخ هک ینادب ات
وا ِدروخرد ار زیچ ره دهدیم

ّرَش وت یدرک یک وّ یدرک یژک یک
؟رثا یپ رد شقی� یدیدن هک

نامسآ رب یمد یداتسرف یک
؟نآ ِلثم دماین یپ زک ،ییکین

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرک ِخساپ مد ره ینیب

)۴۴(نَسَر یریگ و یشاب بقارم نوچ

ندمآ تمایق دیان تتجاح

۲۱۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ �ینیشنمه دهاوخ هک ره
ایلوا ِروضح رد دنیشن ات

)۴۵(یُلکسِب رگ ایلوا ِروضح زا

یُلک یب ِوزج هکنآ ز یک�ه وت

دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
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دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
دَروَخ وا ار شرس ،دبای شسک یب

نامز کی  فر عمج زا )۴۶(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

راک  فریذپ ماجنا هجو نیرتهب هب :رَز وچ مراک دشب )۱(
یداش یادخ ،سونو ،دیهان ،یسمش ۀموظنم ۀرایس نیمود :هرهُز )۲(
ندرک یگدنز ،ینارماک ،یداش :ترشِع )۳(
هماج دوبک ،هماج زبس :ابق قَرَزا )۴(
دیشروخ بورغ ماگنه یخرس :قَفَش )۵(
ندز هقرج ،شتآ زا هقرج ندیرپ :تسَج یمه هراتسا )۶(
مشچ ،ییانیب سح ،ییانیب :رَصَب )۷(
.تسین  خادنا نزوس یاج ناقشاع ِتیعمج یهوبنا و ترثک زا ینعی :نزوس یاج دشابن یهوبنا ز )۸(
مدرم ندروآ درگ ، خیگنارب :رَشَح )۹(
ششخب ،مرک :دوج )۱۰(
اهوزرآ ،ّتینُما عمج :یناَما )۱۱(
ضبق ،یگتفرگ لد ،رطاخ یگتفرگ :یگتسب )۱۲(
طسب ،رطاخ طاسبنا :ییاشگ لد )۱۳(
دنکب هدیاف و هرهب بلط هک یسک ،هدنریگ هدیاف ،هدننک هدافتسا :دیَفتسُم )۱۴(
.دش مدرم و تفرگ ناکین یپ هک فهک باحصا گس هب هراشا :ییایلوا درک گس )۱۵(
دونشخ ،یضار ،هدیدنسپ :یضَترم )۱۶(
ییادگ :هیدُک )۱۷(
هنیآ :انیم )۱۸(
دصاق ترجا ،دیآ تسد هب اپ تمحز زا هک یدزم :دزُماپ )۱۹(
تمحز و فیلکت زا هیانک اجنیا رد ،ون هناخ یارب ینامهم یعون ،یبوک ایروب :ریصَحلا ~قَد )۲۰(
یتسدگنت ،ندش زیچیب :س�فِا )۲۱(
زیچیب ،رادن :ِسْلفُم )۲۲(
راکبیرف :اغَد )۲۳(
شوگ :عمَس )۲۴(
زآ ،صرح :عَْمط )۲۵(
نابز دنُک ،دریگیم ندز فرح ماگنه شنابز هک یسک :نَکَلا )۲۶(
هشوت :داز )۲۷(
هلیح :ویر )۲۸(
شورخ ،دایرف :ویرَغ )۲۹(
.تسا دیدهت دروم ،تسا )ندوبر( رطخ رد :تسا مَخ رد )۳۰(
هزور :موَص )۳۱(
باذع ،یتخس :لابَو )۳۲(
حیرفت و ریس ،جّرفت ،شیاشگ :هِجُرف )۳۳(
ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين :ِ�اِب ّ�ِاَ ةmوُق � َو َلْوَح � :لْوَح � )۳۴(
تmسِخ ،ندوب لیخب :لخُب )۳۵(
تمایق زور :نیدِ موی )۳۶(
ضاّوَغ ،هدنروخ هطوغ :ضاّوَخ )۳۷(
یدرمناوج ،ششخب ، شاد مرک و دوج :اخَس )۳۸(
 شاذگورف ،ندرک اهر :َ شِه )۳۹(
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلا ُةَوْرُع )۴۰(
نادرم بل تشپ یوم ،لیبس :لابِس )۴۱(
دََلب عمج ،اهرهش :د�ِب )۴۲(
مخز :شیر )۴۳(
نامسیر :نَسَر )۴۴(
ندیُلکِس ردصم زا .یوش هدیرب ،یوش ادج :یُلکسِب )۴۵(
بَجَو :تسََدب )۴۶(


