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۲۴۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهرمهیب ایم هر رد ،یه مان شوخ ِفسوی یا
یهَچ رد یتفینرد ات ،درخ ِبوقعی ز )۱(لُکسَم

یرد ره ِشیپ هب َدپسُخ هدهیب واک دَُوب گس نآ
)۳(یهگرَخ ره یوس دیآ )۲(یگدنام زک دَُوب رَخ ناو

دسریم بناج هچ زک نیب دسح و قشع نیا هنیس رد
؟یهگآ ،یزاونلد زج دهد یهاگآ هک ار لد

نابساپ وچمه )۴(هضیب رب ،ناه شاب یغرم ِدننام
یهَقهَق و لصو وِ یتسم تدیاز لد هضیب زک

ومع یا دنا ادگ هلمج ،وا ِریغ )۵(درادن نماد
یهشنهاش )۶(ِنماد رد ار شیوخ ِتسد ود نز رد

بش هب ات شتآ رد وریم شمغ زا دیشروخ ِدننام
یهَم نوچمه واِ ماب رب شوخ درگیم ،دوش بش نوچ

)۷(نانز کبوچ مدحبص ات نارتخا نیا واِ ماب رب
)۱۰(یهگرد )۹(نویامه pاو ،)۸(یترضح کرابم pاو

ناکمu رد ور دندرک ناهج ردناک ایبنا نآ
یهلبا ره ِتکرش زو ،نیمزِ ماد زا دنتسَر

ابر نهآ زا نهآ نوچ ،فرط نآ دنتشگ هدوبرب
)۱۱(یهَک دّرپ اپ و ّرپیب ابرهک ِیوس هک ناس ناز

نیمز رد دَیورن )۱۳(یلُزن وا )۱۲(ِلازنایب هکنادیم
)۱۴(یهز دَْوَبن ار هیام کی وا ِریوصت ِتبحصیب

)۱۵(نایتسَم *اوُریس ِزاوآ ز نارتُشا نوچمه حاورا
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)۱۵(نایتسَم *اوُریس ِزاوآ ز نارتُشا نوچمه حاورا

)۱۷(یهنهن ار نارتُشا نآ دنکیم )۱۶(یبارَع نوچمه

)۱۹(دنزیم قیاقح ِلمَر ناج )۱۸(ِلاّمَر لدِ حول رب

)۲۰(یهَد هَد ِفیطل |رز دش لمَر شموقُر زا ات

ناهج رد یبیبط دماک ،ناهرمه یا دیور رتشوخ
)۲۱(یهَمَکا ره ِنکانیب ،ییهدرم ره ِنک هدنز

شَخُر درادرب هدرپ نوچ یلو ،دشاب همه اهنیا
)۲۲(یهَو هَو ار رگ هحون ین ،اون ین دنام هرُهز ین

رَپ زاب نشلگ ِیوس ور ،یلبلب رگ نک شوماخ
یهگ هگ ،ردان هب اما ،دور ناتسراخ هب لبلب

۱۱ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا يِف اوُريِس ْلُق ْ�ا َُةبِقاَع َناَك َفْيَك اوُُرظْنا �ُمث ِضْرَ َ�ِب|ذَكُ

.تسا هدوب هنوگچ ناگدننک بیذکت راک نایاپ هک دیرگنب و دیدرگب نیمز یور رد هک وگب

۴۱۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

بجع ِریدقت ز شِک ،فسوی وچمه
َبا )۲۳(|لِظ زا دُربب بَعَلن و َعتَرن

.درب نوریب ردپ هیاس زا ار وا مینک یزاب و مینک شدرگ هلمج ،زیگنا تفگش تشونرس و ریدقت رثا رب هک فسوی دننام

نآ تسا یزاب ناج هکلب ،یزاب هن نآ
نآ تسا )۲۴(یزاساغَد و رکم و هلیح

.تسا یزابگنرین و بیرف و هلیح و .تسا یزاب ناج هکلب تسین یزاب ،نآ
.)تسا تک�ه دزادرپ یم نآ هب ینهذ نم هک یبعل و وهل(

نآ دزادنا ادج ترای زا هچره
نایز ،دراد نایز ناک ،ار نآ ونشم
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نایز ،دراد نایز ناک ،ار نآ ونشم

۳۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنق و )۲۶(شون رُپ خبطم نآ )۲۵(اذ�بَح
دنا یو )۲۷(ناسیلهساک نیط�س نیک

نید یارحص نمرخ نآ اذ�بَح
نیچهناد ار نآ نمرخ ره دَُوب هک

یمغیب رمُع یایرد اذ�بَح
یمنبش ایرد تفه وز دَُوب هک

تسََلا |یقاس تخیر نوچ ییهعرج
)۲۸(تسدریز کاخ هروش نیا رس رب

میششوج نآز ام و کاخ نآ درک شوج
میششوکیب سب هک ،رگید ٔهعرج

۴۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وُلگ هر رد ار وت دریگ دسح رو
)۲۹(ولُغ دشاب ار سیلبا دسح رد

دسح زا دراد گنن مدآ ز وک
دسح زا دراد گنج تداعس اب

تسین هار رد )۳۱(رتبْعَص نیز )۳۰(ییهبْقَع
تسین هارمه دسح شک نآ )۳۲(ُکنُخ یا

نادب ،دمآ دسح ٔهناخ ،دسج نیا
نادناخ دشاب هدولآ دسح زك

کیلو ،دشاب دسح ٔهناخ دسج رگ
کین ،pا درک کاپ ار دسج نآ

تسا یکاپ نایب **یْتَیب ار|َهط
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تسا یکاپ نایب **یْتَیب ار|َهط
تسا یکاخ شمسلط را ،تسا رون جنگ

 هنیجنگ ،یرصنع دبلاک ،درک کاپ اه یدیلپ زا دیاب ار لد هناخ
.تسا یکاخ مسج ،نآ مسلط هچرگ ،تسا یهلا راونا

دسح و رکم دسح یب رب ینک نوچ
دسر اه یهایس ار لد ،دسح نآز

اپ ریز ار قح نادرم وش کاخ
ام وچمه ار دسح نُک رس رب ،کاخ

۱۲۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

……َ يِْتَيب اَر|َهط ...

.… دینک کاپ ار ما هناخ …

۵۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ییاشامت را قوشعم ریغ
دَُوب ییادوس هزره ،دَْوَبن قشع

تخورفرب نوچ وک تس هلعش نآ ،قشع
تخوس هلمج ،یقاب قوشعم زج هچره

دنارب قح ریغ لتق رد u غیت
 ؟دنام هچ u دعب هک سپ نآز رگنرد

تفر هلمج یقاب ،pا uا دنام
تفز زوس تکرش قشع یا شاب داش

۱۷۹۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دیپس وم ینعی ریپ ؟دَْوب هک خیش
دیما یب یا نادب وم نیا ینعم
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دیما یب یا نادب وم نیا ینعم

وا |یتسه هیس یوم نآ تسه
وم یات دنامن شاّیتسه ز ات

تسوا ریپ ،دنامن شاّیتسه هک نوچ
تس )۳۳(وم ود دوخ ای ،وا دشاب ومهیس رگ

رشب فصو ،هیس یوم نآ تسه
رس یوم ،و شیر یوم ،وم نآ تسین

***ریفن دراد رب دهَم ردنا یسیع
ریپ و میخیش ام هتشگان ناوج هک

رشب فاصوا ضعب زا دیهر رگ
رسپ یا دشاب )۳۴(ْلْهَک ،دوبن خیش

تسام فصو ناک هیس یوم یکی نوچ
تسادخ لوبقم و خیش ،یو رب تسین

تسدوخ اب را ،دیپس شیوم دوب نوچ
تسدزیا صاخ هن ،و تسریپ هن وا

تسا یقاب شفصو ز ییوم رس رو
تسا یقافآ وا ،تسا شرع زا هن وا

۳۰ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق ***

اًّيَِبن يِنَلَعَجَو َبَاتِكْلاَ يِناَتآِ �pا ُْدبَع ي|ِنإ َلاَق
.تسا هدینادرگ ربمایپ ارم و تسا هداد باتک نم هب هک ادخ هدنب منم :تفگ )هراوهگ رد یسیع(

۱۷۶۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب ادیپ ار رشح ،اشگب مشچ
نید موی رد تاههبُش َدنامن ات

ّیعماج ینیبب ات مامت ار ما
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ّیعماج ینیبب ات مامت ار ما
مامتها ز ندرُم تقو یزرلن ات

ینمیا �فُخ تقو هکنانچمه
ینت یاه سح هلمج تاوف زا

باوخ تقو یزرلن دوخ ساوح رب
بارخ و ناشیرپ ددرگیم هچرگ

۴۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هوک وچ شصرح ،و هَن یهاک شتمسق
هوجو لیصحت هدرک ،و هَن هجو

ناهج رد ار ام هدرک ر�سَیُم یا
ناهر او ار ام ،راگیب و هرخس

تسَش هدوب ناو ،ام هب هدومنب همعط
تسه هک ار نآ ام هب امنب نانچنآ

۱۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یربیم ینارگ سب )۳۵(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک ،)۳۶(مک دیابن ناز

؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوَج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخ زاب

دیشک دیابیم هک نک نآ لاوَج رد
)۳۷(دیشَر ِناهاش و ناناطلس یوس
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۵ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق

 َنيِرِساَخْلا َنِم ِةَرِخْ¤ا يِف َوُهَو ُهُلَمَع َطِبَح ْدََقف ِناَميِْ¢اِب ُْرفْكَي ْنَمَو…
 رد و هدش هابت شلمعً اعطق ، ]دنک لمع ینهذ نم زا و دنکن لمع میلست یاضف زا[،دزرو رفک نامیا رد سک ره و…

دوب دهاوخ ناراكنايز زا ترخآ

ندش ادج ،ندیلسگ ینعم هب ندیُلکِس ردصم زا :لُکسَم )۱(
ندومیپ هار ای راک رثا رب یگتفوک و بعت :یگدنام )۲(
هدرپارس و همیخ ،هاگرخ :هگرخ )۳(
غرم مخت :هضیب )۴(
�شاد تورث و ندوب رگناوت زا هیانک :�شاد نماد )۵(
ندش لسوتم ،�ساوخ یرای :ندز نماد رد تسد )۶(
.ینابساپ یارب رگید بوچ هب یبوچ �خاون ،ندز لبط :ندز کبوچ )۷(
روضح ،هاگشیپ :ترضح )۸(
خرف ؛هتسجخ ؛کرابم ؛هدنخرف :نویامه )۹(
هناتسآ ؛رد یاج ؛رد ولج ،هاگراب ؛هاگشیپ :هاگرد )۱۰(
هاک ففخم :هَک )۱۱(
ندرک لزان ،نداتسرف ورف :لازنِا )۱۲(
ماعط زا دنهن نامهم شیپ هچنآ ،یزور ،قزر :لُزن )۱۳(
شیاز :هِز )۱۴(
تسم عمج :نایتسَم )۱۵(
نیشن هیداب برع :یبارَع )۱۶(
.دور یم راک هب تاناویح �شادزاب و عنم یارب هک یتوص :هَهنهَن )۱۷(
ریگلاف ،نیبلاف :لاّمَر )۱۸(
ندرک ییوگشیپ :ندز لمَر )۱۹(
صلاخ و رایع مامت ی�ط :یهَد هَد |رز )۲۰(
انیبان :هَمَکا )۲۱(
فسأت راهظا ،یاو یاو :هَو هَو )۲۲(
هیاس :ّلِظ )۲۳(
بیرف ،گنرین ،رکم :اغَد )۲۴(
یهز ،اشوخ :اذ�بَح )۲۵(
دنیاشوخ و عوبطم زیچ ره ،دهش ،لسع:شون )۲۶(
سولپاچ ،راوخ هزیر ،دروخ یم ار اهاذغ هدنام هت هکنآ ،هساک هدنسیل :ناسیلهساک )۲۷(
لیلذ و راوخ ،تسدورف و تسپ :تسدریز )۲۸(
یور هدایز و طارفا :وُلُغ )۲۹(
هندرگ ،روبعلا بعص هار :هبْقَع )۳۰(
راوشد و تخس :بْعَص )۳۱(
شوخ و بوخ ،اشوخ :ُکنُخ )۳۲(
یمدنگ وج یوم ،دیفس و هایس طولخم یوم :وم ود )۳۳(
تلوهک ،دشاب یگلاس هاجنپ ات یس نیب شنس هک یدرم :لهَک )۳۴(
گرزب هسیک :لاوَج )۳۵(
مک ِتسد ،ّلقاu ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن ناز )۳۶(
 راگتسر ،هدننک تیاده ،امنهار :دیشَر )۳۷(


