
۱۲۰۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

سَب هک وگم و نُکَم سَب ،نم ِناج تشَگن ریس
سَک چیه ز یَنَزن مک ،یاهتشگ )۱(لولَم هچ رگ

شُُرت دُش و لولَم تشگ )۲(ُقنُق زا لوسر هکنوچ
*)۴(َسبَع رد )۳(باتِع درک ارو یدزیاِ حصان

تَدَریگب یلد ِدرَد تقفاوم یُنکن رگ
سََفن کی زیرگم نیه ،شوخ تسا شوخ یسََفنمه

دوخ ِسنج ِنایم تخُپ وا هچ ره تفرگ قوذ
سدَع زا میَمک هن ام ،مهب مه میَزپِب ام

ناشَکَرکِش نیزا هصاخ ،ناشوخرس ز مَُرَبن نم
؟سوه دَُوب اِرک گرم ،ناشقارف دَُوب گرم

نم ِتسد هب )۵(وبَس داد ،نم ِتسم ِفیرح ،شود
)۶(سَبترُم ِسَْفن ِرَس رب ار یوبَس نآ َمَنکشِب

دوخ ِفیرح مُنکَن نم ار هدعم فیعض ِسَْفن
سگم نیزا ارم ِناوخ دوشیم )۷(کودُخ هکنآز

مَرَدَرب مرَش  ۀدرپ ،مرگَنن شیپ و سپ نم
سَپ و شیپ ِز مَدَشَکیم یم )۸(ِرکُس ِدنمک هکنآز

ام ِباتفآ دشاب واِ یور هک یرحَس شوخ
)۹(سَسَع لدِ یوک ِرَس رب وا دشاب هک یبش داش

نم ِشیپ بیبط ِلکش ،یتشاچ قشع دمآ



نم ِشیپ بیبط ِلکش ،یتشاچ قشع دمآ
)۱۰(سَجَم دش فیعض :تفگ َمگَر رب داهن تسد

شََمتفگب ،لد ِت�وُقِ یِپ روخ باَبک :تفگ
)۱۱(سََرف نار بارشِ یوس ،دش بابک یگمه ْلد

روخَم یسَخ ره ِفَک زا ،یروخ رگا بارش :تفگ
سَخ و کاخ ِز هدش فاص ،نیُزگ مهد َتنَم هداب

؟ار بارش مُنک هچ نم تََمبایِب رگا :متفگ
)۱۳(سََرا رب و )۱۲(لین ِبَل رب یم�َمَیت اوَر تسین

وت )۱۴(ِتایحْلا ُسََرف نیک ،اقَس یا شاب شُماخ
)۱۵(سَرَج وزا اشُگزاب دشکیم تایَح بآ

)۱۶(فَلَخ ره هب دسرن دوخ ْفرَش زا تایَح ِبآ

)۱۸(سَلَغ رد تایَح ِبآ )۱۷(یَفتْخُم تسَببَس نیز

۱-۶ هیآ ،)۸۰(سبع هروس ،میرک نآرق *

)١( »ٰ ى�لََوتَو ََسبَع «

».دينادرگرب رس و درك شرت ار ىور «

ْ�اُ هَءاَج َْنأ « )٢( »ٰ ىَمْعَ

».دمآ شدزن هب انيبان نآ نوچ «

)٣( »ٰ ى�ك�َزي ُه�لَعَل َكيِرُْدي اَمَو «

»،دوش هزيكاپ وا هك دياش ،ىناد هچ وت و «

)۴(» ٰىَرْك�ذلا ُهَعَْفَنَتف ُر�ك�َذي َْوأ «



)۴(» ٰىَرْك�ذلا ُهَعَْفَنَتف ُر�ك�َذي َْوأ «

».دتفا شدنمدوس وت دنپ و دريگ دنپ اي «

)۵( »ٰ َىنَْغتْسا ِنَم ا�َمأ «

»،تسا رگناوت وا هك نآ اما «

)۶( » .ٰى�دَصَت ُهَل َْتَنأَف «

».ىنكىم ودب دوخ ىور وت «

۸۹۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسارجام ناج و لد اب ار رادلد میاد
دوریم امش ِشیپ کنیا تسینورب تسوپ

نیا تسا اردِ گناب ،نیا تسا اقس ِبسا
دوریم اقس ِبسا نورب زک نانک گناب

۲۸۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوش درم تفص هب ات رگن قشع خر رد
یوش درس ناشمد زک ،نیشنم )۱۹(نادرس دزن

تروص زج ،رگد زیچ وجب قشع خر زا
یوش درد مه وت قشع اب هک تسا نآ راک

یرپنرب اوه هب ،وت تفص هب یخولک نوچ
یوش درگ و ینکشب را ،یوشرب اوه هب

دنکش وا تشرس هب تک نآ ،ینکشن رگا وت
؟یوش درف رهگ یک ،دنکش تگرم کنوچ

دنک زبس شََرت خیب ،دوش درز نوچ گرب



دنک زبس شََرت خیب ،دوش درز نوچ گرب
یوش درز وا زک ؟قشع زا یعناق ارچ وت

۲۷۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناوت ات ،زاسب رای اب
ینامن �تبم و سکیب ات

یبای هار تایح ِبآ رب
ینادب تقفاوم �رس رگ

وش یکی ،ور رای ءهیاس اب
یناشن �شیوخ ز یامنم

شکرد ،دنهد نارگ لطر رگ
ینارگ نیا ،راذگب ناج یا

تروص شیب ریذپم ،لد یا
یناور رد بآ وچ شابیم

تسا یدامج زا تروص َ�فْرذپ
یناج )۲۱(قیحر زا رگا )۲۰(رسفم

اج نآ هک آرد لد سلجم رد
ینامسآ ِفیرح و تسا شیع

۱۲٣۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بل کشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

وت )۲۲ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۲۴(َریِس نیا زومایب قح )۲۳(ِلیلخ زا



)۲۴(َریِس نیا زومایب قح )۲۳(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

۱۲۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
 وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یق�ت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز سفن

۱۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

َسَبترُم ره زا دیآ ،یشخبهمقل
سَب و تسَنادزی ِراک ،یشخبقلَح

ار حور و ار مسج دشخب قلَح
ادج توضع ره ِرهب دشخب قلَح

یوش یل�جِا هک دشخب یهَگ نیا



یوش یل�جِا هک دشخب یهَگ نیا
یوش یلاخ ،)۲۶(لَغَد زا و )۲۵(اغَد زو

سَک هب ار ناطلس �رِس ییوگن ات
سگم ِشیپ ار دنق یزیرن ات

ل�ج ِرارسا )۲۷(دشون سکنآ ِشوگ
ل¡ و داتفا نابز دص نسوس وچ وک

۱۱۰۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتّیراع ،)۲۸(مُُرط و قاط ار قلخ
تسا یّتیهام مُُرط و قاط ار رما

دنشَک یراوخ ،مُُرط و قاطِ یپ زا
دنشوَخ یراوخ ردّ زِع ِدیما رب

کودَخ )۲۹(ٔهزورهَد �زِع ِدیما رب
)۳۰(کود وچ ،مغ زا دناهدرک دوخ ِندرگ

؟منم یک اجنیا دنیآیمن نوچ
منشور ِباتفآ ،ّزع نیردناک

۲۲۳۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لاح دیسرپیم ،تسشنب وا ِشیپ
لایعْبحاص مه و شیورد شتفای

؟دیزیاب یا اجک وتِ مزع :تفگ
؟دیشک یهاوخ اجک ار تبرُغ ِتخَر

)۳۱(هَگِپ زا مراد هبعک ِدصق :تفگ

؟هَر )۳۲(ِداز یراد هچ دوخ اب نیه :تفگ

تسیود هرقن )۳۳(مَرِد زا مراد :تفگ



تسیود هرقن )۳۳(مَرِد زا مراد :تفگ
تسا )۳۴(یدر ٔهشوگ رب تخس هتسبب کن

راب تفه مدرِگ هب نک )۳۵(یفَوط :تفگ
رامش جح ِفاوط زا رتوکن نیو

داوج یا ،هِن نم ِشیپ اه مَرِد نآو
دارم دش لصاح و یدرک جح هک ناد

یتفای یقاب ِرمُع ،یدرک هرمُع
یتفاتشب افص رب ،یتشگ فاص

تسا هدید تناج هک یّقَح نآ �قح
تسا هدیزگب دوخ ِتیب رب ارم هک

تسوا �رِب ٔهناخ هک یدنچ ره هبعک
*تسوا �رِس ٔهناخ زین نم ِتقلخ

تفرن یو رد ار هبعک نآ درکب ات
**تفرن یح نآ زجب هناخ نیردناو

***ییهدید ار ادخ یدید ارم نوچ
ییهدیدرگرب قدص ٔهبعک ِدِرگ

تسادخ ِدمح و تعاط نم ِتمدخ
تسادج نم زا قح هک یرادنپن ات

رگن نم رد ،نک زاب وکین مشچ
رشب ردنا قح ِرون ینیبب ات

تشاد شوه ار اههتکن نآ دیزیاب
تشاد شوگ رد شاهقلح نیّرز وچمه

دیزَم ردنا دیزیاب یو زا دمآ



دیزَم ردنا دیزیاب یو زا دمآ
  دیسر رِخآ اهتنُم رد یهتنُم

یسدق ثیدح *

».ُه�رِس اََنا َو یّرِس ُناسْنَِْ¡ا «

».وا �رِس ،نم و تسا نم �رِس ،ناسنا «

یسدق ثیدح **

ْ©ا َيِْدبَع ُبْلَق ينُعَسَي ْنِكل َو يئامَس ¡ َو يضَْرا ينُعَسَي ¡ « ».نِمْؤُ

».دراد نم شیاجنگ نمؤم لد یلو ،نامسآ هن و دراد ارم شیاجنگ ،نیمز هن «

ثیدح ***

».�قَحْلا َیأَر ْدََقف ینآَر ْنَم «

».تسا هدید ار قح ترضح ،دنیب ارم هک ره «

۲۹۶۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاطع ِرهوگ یاک ،متفرگ شنماد ید
ییام نآ زا بشماک ناجنرم ،وگم شوخ بش

رگخا وچمه خرس دش ،شکلد ِیور تخورفا
؟ییادگ نیا زا دنچ ات ،شکرد تسا سب اتفگ

*وکین یور ز تجاح ،تفگ قح لوسر :متفگ
ییآ )۳۶(ر�َفظم وت ات ،یهاوخب رگا هاوخرد

وخدب و تسا هماکدوخ وکین یور :هک اتفگ
)۳۷(ییاور یسب دراد ،شروج و زان هک اریز



)۳۷(ییاور یسب دراد ،شروج و زان هک اریز

تسا ناج تایح شروج ،تسا نانچ رگا :متفگ
ییامزایب هگ ره تسا ناک مسلط اریز

؟تسا مادک وکن یور ،تسا ماخ ثیدح نیا :تفگ
ییافویب و تسا رکم ،تسا ماد شقن و گنر نیا

درادن نآ هکنادیم ،درادن ناج ناج نوچ
ییانف تروص رد ،دراپس ناج هک سک سب

ار انف نک تسه وت ،اراذِع شوخ هک متفگ
ییایمیک ناج وت ،ار ام �سم زاس رز

دیایب ایمیک ات دیابب سم میلست
ییایسآ ِنوریب نکیلو یمدنگ وت

یسانشان ّسم وت یساپسان وت اتفگ
ییامنیم هک اهنیز ،یسایق رد و ّکش رد

یراد مکح هک متفگ ،یراز هب مدش نایرگ
ییانشور ِلصا یا یرای هب سر دایرف

هدنخ درک زاغآ ،هدنب ِکشا دید نوچ
ییانشآ و فطل ناز ،هدنز برغ و قرش دش

ناراب وچمه دییرگ ،نارای و ناهرمه یا
ییاقل شوخ دنرآ ،ناراگن نمچ رد ات

ثيدح *

 ».هوُجُولا ِناسِح َْدنَع َْريَخلا اُوبُْلُطا «

».دینک بلط نایور ابیز زا ار یبوخ و ریخ «

۱۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نََمچ ددنخ یک ،ربا َدیرگَن ات
؟)۳۸(ََل دَشوج یک ،لفط دیرگن ات

قیرط دنادیمه هزور کی ِلفط
)۳۹(قیفَش ٔهیاد دسر ات َمیرگِب هک

ناگیاد ٔهیاد هک ینادیمن وت
؟ناگیار وا ریش هیرگیب دهد مَک

  
*راد شوگ ً،اریَثک اُوْکَبیَْلف تفگ
راگدرک ِلضف ِریش دزیرب ات

باتفآ ِزوس و تسربا ٔهیرگ
)۴۱(بات هتشر ود نیمه ،ایند )۴۰(ُ�ُسا

۸۲ هیآ ،)۹(هبوت روس ،میرک نآرق *

» َنُوبِسْكَي اُوناَك اَمِب ًءَازَج اًريِثَك اوُْكَبيْلَو ً�ِيلَق اوُكَحْضَيَْلف «

».دنيرگب ناوارف و دندنخب کدنا هك دياب دناهداد ماجنا هك ىلامعا ىازس هب «

۴۴۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شورف اولحِ کدوک دیرگن ات
شوج هب دیآیمن رد تمحر )۴۲(رحب

تسوت مشچ لفط ،لفط ،ردارب یا
تسُرُد ناد یراز )۴۳(فوقوم ،دوخ ماک

دسر )۴۴(تَعلِخ نآ هک یهاوخیمه رگ
دسَج رب هدید لفط نایرگب سپ



نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۱(
یکرت هملک ،نامهم :ُقنُق )۲(
ندرک تم�م ،ندرک شنزرس :باتِع )۳(
نآرق یاه هروس زا یکی مان ،ییور شرت ،ندرک مخا :َسبَع )۴(
.دنزیرب بارش ای بآ نآ رد هک رادهتسد ۀزوک ،یلافس ۀزوک :وبَس )۵(
تفس و تخس تشوگ :سَبترُم )۶(
ناشیرپ ،هتفشآ :کودُخ )۷(
ندش تسم ،یتسم :رکُس )۸(
اهنابساپ و اهدرگبش ینعم هب ،ّساع ِعمج :سَسَع )۹(
ضبن لحم :سَجَم )۱۰(
بسا ،�فر شیپ :سََرف )۱۱(
هناخدورً اقلطم اجنیا رد :لین )۱۲(
.تسا لطاب مّمیت دشاب بآ هک ییاج هک تسا نیا روظنم ،هناخدور اجنیا رد :سََرا )۱۳(
تایح بسا :تایحْلا ُسََرف )۱۴(
گنز :سَرَج )۱۵(
راکوکین ،حلاص :فَلَخ )۱۶(
هدیشوپ ،ناهن ،ناهنپ :یَفتْخُم )۱۷(
بش رخآ یکیرات :سَلَغ )۱۸(
نیگمغ یاهمدآ ،قوذ یب یاهمدآ :نادرس )۱۹(
ندش دمجنم :ندرسف )۲۰(
صلاخ بارش :قیحر )۲۱(
ردام :مام )۲۲(
´ا لیلخ میهاربا :لیلخ )۲۳(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۲۴(
بیرف ،رکَم :اغَد )۲۵(
راّکم و زاب هّقح ،رگ هلیح :لَغَد )۲۶(
.دََونشِب ینعم هب دشوین فّفخم :دشون )۲۷(
 .دراد یم نوتفم ار قلخ ماع هک تسا یرادیاپان تمظع و هولج و یرهاظ یادص و رس ،نآ زا دارم :مُُرط و قاط )۲۸(
یویند یاه یشوخ ندوب رادیاپان هب دراد هراشا :هزورهَد )۲۹(
.دنسیر یم خن نآ اب هک یتلآ :کود )۳۰(
دوز حبص ،هاگپ فّفخم :هَگِپ )۳۱(
.دنرادیمرب دوخ اب رفس رد هک کاروخ ای ماعط ،هشوت :داز )۳۲(
مهرد :مَرِد )۳۳(
 .شوپ ¡اب ینعم هب تسا ءادر لامم :یدر )۳۴(
ندیدرگ یزیچ درگادرگ ،ندرک فاوط :ندرک فَوط )۳۵(
زوریپ ،هتفای رفظ :ر�َفظم )۳۶(
قنور :ییاور )۳۷(
ریش :ََل )۳۸(
زوسلد ،نابرهم :قیفَش )۳۹(
نوتس :ُ�ُسا )۴۰(
.وج لسوت رما ود نیا هب ینعی ،ندیبات ردصم زا رما لعف :بات )۴۱(
ایرد :رحب )۴۲(
هدش فقو ،طونم ،هتسباو :فوقوم )۴۳(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تَعلِخ )۴۴(


