
 

۱۰۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رکشل َدزِب گنز رب ناتسکُرت )۱(ِکبامغی
رتوز Pه ،زیرگب یشیوخیب ٔهعلق رد

؟یگَنت دَُوب لقع رب یگنز ِبش ِز یک ات
رجنَخ وا ِرس رب دز ،دمآ حبص ِهشنهاش

دندرک رحس ِنابرق ار بش ِهیس ِواگ
fَا َوُهُ eاک دیوگ نیاِ یپ نذوم ربکْ

یعمش نگل ِریز زا نودَرگ نورب درَوآ
رتَخا دنامن خرچ رب وا ِرون ِتلجخ زک

دشاب تفصرامیب لّوا زا َرگ دیشروخ
رتشوخ یسََفن ره رد ددرگ دوخ ِلد زا مه

نیشنب وا ٔهیاس رد ،یدرد ُرپ هک مشچ یا
رگنَم وأ هرهچ رد تلاح نیا رد ،راهنِز

دَرآ صقر هب هّرذ واک ،لد نشور ِظعاو نآ
َربنِم نیا ِرَس زا وا دناشفب هک رون سب

یروک ره ِیروک رب ،یرون یهز شاباش
رس دَرآرب هک سپ ناز دناشوپن یور واک 

َتفاص ٔهنیآ رد ،یزیربت قحلا سمش
رفاک زا َرَتب مشاب ،منیب ادخ ِریغ رگ

۱۲۵۹ هرامش تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

۵۵۰ هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۱۱۴۵ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هگ هریچ هاگ یوزج لقع
ْ~ا ُبیَر زا نمیا یلک لقع نُونَ



نوگن هگ هریچ هاگ یوزج لقع
ْ~ا ُبیَر زا نمیا یلک لقع نُونَ

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هیف َْبیَر fَ زا وش ،روآ خیب هردس تخرد نوچ
نُونَ~ا ُْبیَرِ مد زا تگرب و خاش دزرلن ات

۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

.َ�ِق�تُمِْلل ىًدُه ِهيِف َْبيَر fَ ُبَاتِكْلا َكِٰلَذ

.تسا ناگشيپاوقت تياده هيام ]و[ ؛تسين ىديدرت چيه نآ ]تيناقح[ رد هك ىباتك تسا نيا

۱۴۲۷ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یار و مزع ِفوقوم اه لاح
وا ِیاسآْحیسمِ ْخَفن زا هدنز

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دوب لِفآ ،لیلخ دوبعم تسین

نیا و نآ هگ و دشاب لِفآ هکنآو
نیلِفْ�ا �بُِحا f ،ربلد تسین

۷۵،۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو « ْ~ا َنِم َنوُكَِيلَو ِضْرَ )۷۵( » َ�ِنِقوُ

».ددرگ نیقی لها زا ات میداد ناشن ار نیمز و اهنامسآ توکلم میهاربا هب ناس نیدب «

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف « )۷۶( »َِ�لِفْ�ا �بُِحأ fَ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

».مرادن تسود ار ناگدنوشورف :تفگ ،دشورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نیا :تفگ .دید یا هراتس ،تفرگ ورف ار وا بش نوچ «

۱۳۰۰ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بیغ ِداب ِتسد هب سَخ نوچ ناهج نیا
)۳(بیغ ِداد و )۲(تفرگ هشیپ یزجاع

تسَپ شیهاگ ،دنکیم شدنلب هگ
تسکِش یهاگ ،دنکیم شتسرُد هگ

)۵(راسَی یهاگ ،دربیم )۴(شنیمَی هگ
راخ شیهاگ ،دنک شناتسلگ هگ



راخ شیهاگ ،دنک شناتسلگ هگ

رازُگ ْطخ نیب ملق ،و ناهنپ تسد
راوس ادیپان ،و نfْوَج رد بسا

نامک ادیپان و نیب ناَّرپ ،ریت
ناج ِناج ،ناهنپ و ادیپ اه ناج

تسا یهَش ِریت نآ هک نَکْشَم ار ریت
تسا یهگآ تْصَش ز ،یواتَرپ تسین

قح تُفگ َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
َقبَس دراد اهراک رب قح ِراک

١٧ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو…« »…ٰىَمَرَ �eا �نِكٰ

»…تخادناىم ريت هك دوب ادخ ،ىتخادناىمن ريت وت ،ىتخادناىم ريت هك هاگنآ و…«

ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخِ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخِ مشچ

َرب هاش ِشیپ و ریت رب هِد هسوب
َرت وت ِنوخ زا دولآْنوخ ِریت

نوبز هتسب و زجاع ادیپ هچنآ
)۶(نورَح و دنت نانچ ،ادیپان هچنآو

؟تسار هک یماد نینچ نیا ،میراکش ام
؟تساجک )۷(یناگوُچ ،میناگوچِ یُوگ

؟وک طاّیَخ نیا ،دزودیم ،دَرَدیم
؟وک )۸(طاَّفن نیا ،دزوسیم ،دمدیم

۱۹۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دُش هدنبِ یاضر قح یاضق نوچ
دُش هدنَهاوخٔ هدنب  ار واِ مکُح

۲۵۴۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(تسَدِجاس )۹ً(اعَْوط هک ناد نموم کیل
تسَدِصاق و اضرِ یایوج هکنآز

۵۹۰ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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



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

۱۳۴۷ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشامگب نونک ار نافوط ،رکُش
یتشادرب ار لPَطا ٔهطساو

دنُدب َدب و میئَل ِلPَطا هکنآز
دندزیم ییادص یِن ،ییادن یِن

باطَخ رد مهاوخ لPَطا نانچ نم
باوج دیوگاو هوک نوچ ادص زَک

وتِ مان نم مونشب ّانثُم ات
وتِ مارآ ْناجِ مان َرب مقشاع

۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهجِ گید نیا ِشوج رد ،رگد ِناماخ وت زا شیپ
اضر fّا دوبن نامرد ،دشن و دندیپطرب سب

۱۳۱۱ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسPب ِنافوطِ جوم نیک ،نکم نیه
تسf زورما ،انشآ و اپ و تسد

شُک عمشِ یPب و تسرهق ِداب
شُمَخ ،دیاپیمن قح ِعمش هک زج

دنلب ِهوک نآ َرب متفر ،ین :تفگ
دنزگ ره زا ارم هُک نآ تس )۱۱(مِصاع

۴۳هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق

ْ~ا َنِم يِنُمِصْعَي ٍَلبَجٰ ىَِلإ يِوآَس َلاَق « ْ~ا اَمَُهْنَيب َلاَحَوۚ  َمِحَر ْنَم �fِإِ �eا ِرَْمأ ْنِم َمَْويْلا َمِصاَع fَ َلاَقۚ  ِءاَ ْ~ا َنِم َناَكَف ُجْوَ » َ�ِقَرْغُ

 هك ار ىسك رگم تسين ادخ نامرف زا ىاهدنرادهگن چيه زورما :تفگ .تفرگ مهاوخ اج ،دراد هگن بآ زا ارم هك ىهوك رس رب نم :تفگ «
».دوب ناگدشقرغ زا وا و تشگ لياح ود نآ نايم جوم ناهگان .دروآ محر وا رب

نامز نیا تسا هاک هوک هک ،نکم نیه
ناما دهْدن ار شیوخ ِبیبح زج

؟ماهدونشب وت ِدنپ یک ،نم :تفگ
)۱۲(ماهدوُد نیز نم هک یدرک عمط هک

۴۵ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق



۴۵ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق

»…ِيلَْهأ ْنِم يِْنبا �ِنإ…«

»…دوب نم نادناخ زا مرسپ…«

ارم زگره وت ِتفگ دماین شوخ
ارس ود ره رد وت زا مایَّرب نم

تسین ،زان ِزور هک اباب نکم نیه
تسین زابنا و یشیوخ ار ادخ رم

تس )۱۳(یکُزان مَد نیا ،وّ یدرک نونک ات
؟تسیک ِزان اریگ ،هاگرد نیردنا

)۱۴(مَدِق زا وا تسا ْدَلُوی ْمَل ِْدَلی ْمَل
مع هن ،و دنزرف هن ،دراد ردپ ین

۳ هیآ ،)۱۱۲( صPخا هروس ،میرک نآرق

» ْدَلُوي ْمَلَو ِْدَلي ْمَل «

» هدش هداز هن و تسا هداز هن «

؟دیشک دهاوخ اجک نادنزرف ِزان
؟دینش دهاوخ اجک نایاباب ِزان

زانب مک اریپ ،دولوم متسین
)۱۵(زارُگ مک اناوج ،دلاو متسین

یتوهش نم مَین ،رهوش متسین
)۱۶(یتِس یا اجنیا ،راذگب ار زان

رارطضا و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

یی هتفگ نیا اه لاس اباب :تفگ
ییهتفشآ لهج هب ،ییوگیم زاب

۷۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش اضر و میلست همه ،دش ام وچ هک سَکنآ ُکنُخ
دش افص )۱۷(ِرحَب ِرَهُگ ،دش نونج و قشع ِوُِرگ

۲۲۰۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسَیِو �یدرَس ز یداز یمدآ ِلقع و شوه
؟وک )۱۸(مPَحا ای لقع شَدرک مرگ یم نآ هکنوچ



تسَیِو �یدرَس ز یداز یمدآ ِلقع و شوه
؟وک )۱۸(مPَحا ای لقع شَدرک مرگ یم نآ هکنوچ

۲۲۰۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگتسد دشاب قیفوت رگ تسهار مدق کی
؟وک )۱۹(ماوَعا ³ِفر و رود هار ِثیدح سپ

دتفوا وت رب هک دیاب )۲۰(َمنَص نآ ٔهیاس کیل
؟وک مانَصا هلمج ردنا لثم شک منص نآ

۴۳۳ هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتِش و صرح زا فَص ْفَص و )۲۱(قْوَجْقْوَج
َِرتْحُم بآ ِیوس نازیرُگ ،شتآ ز )۲۲(زِ

fرس دندروآرب شتآ ز مَرَج
ربخیب یا )۲۳(رابِتْعfِْاَرابِتْعاِ

)۲۴(لوگ ِناجیگ یا شتآ دزیم گناب
لوبق ٔهمشچ منم ،شتآ ماَ یِن نم

َرظَنیب یا دناهدرک یدنْبمشچ
رَرَش زا زیْرگَم چیه و یآ نم رد

تسین دود و )۲۵(رارَش اجنیا لیلخ یا
تسین دورمن ٔهعْدُخ و رْحِس هک زج

یاهنازرف رگا قح ِلیلخ نوچ
یاهناورپ وت و تسوت ِبآ شتآ

رگتراغ ،رگامغی :کبامغی )۱(
.تسا هتخاس دوخ هشیپ ار یناوتان :تفرگ هشیپ یزجاع )۲(
.بیغ ملاع فّرصت تردق :بیغ ِداد )۳(
.تسار تسد :نیمَی )۴(
.پچ تسد :راسَی )۵(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۶(
ناگوچ ،دشاب یزاب ناگوچ قیf و بسانم هک یبسا :یناگُوچ )۷(
زورفا شتآ ،زاب شتآ و زادنا تفن ،دنزیر تفن نآ رد هک نیسم فرظ :طاَّفن )۸(
تبغر اب ،ليم اب ً:اعَْوط )۹(
هدننك هدجس :دجاس )۱۰(
هدننک ظفح ،هدنرادهگن :مِصاع )۱۱(
هداوناخ ،نامدود :هدوُد )۱۲(
مهم ،ریطخ ،قیقد :یکُزان )۱۳(
لزا :مَدِق )۱۴(
³فر هار ّربکت و زان اب ،ندیزان :ندیزارُگ )۱۵(



لزا :مَدِق )۱۴(
³فر هار ّربکت و زان اب ،ندیزان :ندیزارُگ )۱۵(
وناب ،یب یب ،نز قلطم :یتِس )۱۶(
ایرد :رحب )۱۷(
.مهرد و هدیروش یاهباوخ ،ایور ،ماهوا ینعم هب ملُحِ عمج :مPَحا )۱۸(
لاس ینعم هب ماعِ عمج :ماوَعا )۱۹(
ابیز قوشعم ،ربلد :َمنَص )۲۰(
.تسا قاوَْجا نآ عمج ،هتسد هتسد :قْوَجْقْوَج )۲۱(
َِرتْحُم )۲۲( هدننک زیهرپ ،هدننک یرود :زِ
.ریگب تربع ،ریگب تربع :رابتعfَِْارابتعا)۲۳(
نادان ،هلبا :لوگ )۲۴(
هقرج ،دهج اوه هب هک یشتآ هراپ :رارَش )۲۵(


