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۱۴۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسشنب )۱(هدبرع رد ،متسر نآ سلجم رد
متسمرس هک هتسهآ ،متسکشب رغاس دص

هدنخ و ینز )۲(کبنُخ ،هدنز ره رکنم یا
متسمرس هک هتسهآ ،هدنبرخ و رخ مه یا

رگنهآ وچ تور یا ،رگنل نوچ لقاع یا
متسمرس هک هتسهآ ،رگنب ام ربلد رد

ینیش کرتشیپ رگ ،ینیبوچ )۳(کصخش وت
متسمرس هک هتسهآ ،ینیب نوخ هلجد دص

یقاب ام ز تسا یقاب ،یقاس یا وشم )۴(لهاک
متسمرس هک هتسهآ ،)۵(یقاوار یم هد رُپ

)۶(!دنن\وگ هچ ،هار نیز دنن\ولم هک اهنآ
متسمرس هک هتسهآ ،)۷(دنن\وضف درس سب

هداس یم و زیربت ،هدازآ قحلا سمش
متسمرس هک هتسهآ ،هداتفا نم )۸(رشح ات

۳۱۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسیناطلس مه هب یقشاع و یشیورد
تسیناهنپ یلو قشع مغ تسجنگ

لد ٔهناخ دوخ تسدب مدرک ناریو
تسیناریو رد جنگ هک متسناد نوچ

یهاشداپ ،همانهاش ،یسودرف
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یهاشداپ ،همانهاش ،یسودرف
 ناردنزام هب وا Hفر و سوواکیک

رگداد یاک تفگ نینچ نادزی هب
)۹(رف و روز و شناد ارم یداد وت

لیپ هچ و وید هچ و ریش هچ مشیپ هک
لین یایرد و بآیب نابایب

تسیکدنا رگ و رایسب شیدنادب 
تسیکی ممشچ شیپ مروآ مشخ وچ

تفای )۱۰(روبنط زین یکی یم ابا
تفای )۱۱(روس ٔهناخ نانچ نابایب

تفرگ رد رب هب ار نآ رم )v)۱۲مهت
تفرگرب اهراتفگ و )۱۳(دور دزب

همانهاش ،یسودرف
 نیچ ناقاخ ناتساد

دینک نوریب مزر ٔهماج همه
دینک نوزفاب یراکبوخ همه

)۱۴(جنپس یارس ردنا لد یدنب هچ

جنر هب یهاگ و داش یهگ دراد هک

گنجب دیآ )۱۵(نمرهآ وچ ینامز
گنر و یوب زا رپ یسورع ینامز

نیزگرب یم ماج و یرازآیب
نیرفآ زا هب نیرفن هک دیوگ هک

روخم هدنا و یراد چنآ روخب
رذگ رب ام و تسا جنپس یتیگ هک

همانهاش ،یسودرف
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همانهاش ،یسودرف
 پساشرگ یهاشداپ

:دیوگ یم ناپوچ ، شخر

دنمروز متسر نار درشفیب
دنمک مخ درک رتگنت ورب

روزب یدرگ لاگنچ دیزایب
)۱۶(روب تشپ رب تسد کی درشفیب

یهت ندرشف زا تشپ چیا درکن
یهگآ یمه درادن یتفگ وت

تسنم تسشنرب نیاک تفگ لدب
تسنم تسد هب ندرک راک نونک

اهدژا نیاک دیسرپب ناپوچ ز
اهب دناد هک ار نیا و تسدنچ هب

یمتسر رگ هک خساپ داد نینچ
یمز ناریا یور نک تسار ورب

تساهب ناریا موب و رب ار نیا رم
تسار درک ناهج یهاوخ وت رب نیدب

)۱۷(دَسُب نوچ دش هدنخ زا متسر بل

دزس نادزی ز یکین تفگ یمه

ار گنرلگ دروآ ردنا نیز هب
ار گنج و هنیک دش زیت شرس

همانهاش ،یسودرف
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همانهاش ،یسودرف
 نیچ ناقاخ ناتساد

 :متسر و شخر زا بایسارفا فیصوت

داب رادرکب شریز هوک یکی
داژن دراد داب زا هک ییوگ وت

ریش )۱۹(لوه و دراد ناوهآ )۱۸(گت
ریلد ددرگ ریش اب دروانب

راتساوخ ینک وز را دیوگ نخس
راک زور دوب یتشک وچ ایردب

گنج دوب یسب رو\د اب ارم
گنلپ مرچ ز )۲۰(شتسنشوج یکی

رگراک ورب دماین )۲۱(محیلس
ربت و زرگب مدومزآ یسب

رازراک یکی ار نومزآ نونک
راگزور دوب نوچ ات میزاسب

)۲۳(دنمرای دوب نادزی )۲۲(کنودیا رگ

دنلب خرچ تسیابب ددرگب

رایرهش نآ هن دنام رهش نآ هن
رازراک نیا نم رب رگم دیآرس

گنج زور دوب متسر تسد رگا
گنرد ناوارف )۲۴(ردیا نم مزاسن

نیچ یایرد یور نادب ات موش
نیمز ناروت زرم نیا منام ودب

یهاشداپ ،همانهاش ،یسودرف
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یهاشداپ ،همانهاش ،یسودرف
 ناردنزام هب وا Hفر و سوواکیک

ریگهتفر و )۲۵(هتسبرمک نم نونک
ریگتسد رگداد زا زج مهاوخن

منک دبهپس یادف ناج و نت
منکشب ناوداج لد مسلط

نایناریا ز تسا هدنز هک سکناره
نایم رب رمک مدنبب مرایب

دیپس وید هن منام گنژرا هن
دیب هن یدنغ د\وپ هن هجنس هن

یادخ کی نیرفآناهج مان هب
یاپ شخر زا دنادرگن متسر هک

گنس وچ هتسب گنژرا تسد رگم
)۲۶(گنهلاپ رد شندرگ هب هدنگف

یاپ ریز ار د\وپ زغم و رس
یاج ز ار نیمز هدرب شخر یپ

لای دروآرب و ربب دیشوپب
لاز رایسب دناوخ نیرفآ ورب

۱۷۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میزیگنارب یاهنتف ات ،زیخ
میزیرگب هنامز زا نامز کی

مینیشنب طاشن طاسب رب
میزیخرب شیوخ شیپ زا همه

مینیزگن فیرظ فیرح زج
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مینیزگن فیرظ فیرح زج
میزیماین )۲۷(ناسخ ناسک اب

میروخن ناهج رد هدوهیب مغ
میزیر حدق رد هدوسآ یم

میبرط و یداش راتفرگ ام
میزیهرپ و دهز راتفرگ هن

ام اب کلف دنک هزیتس رگ
میزیتسن و میور شدارم رب

زیوآ تسد چیه میرادن نوچ
!؟میزیوآرد یسک ره اب دنچ

یزیربت سمش تسا یقاب شیع
میزیربت هاش دیواج تسم

۶۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع قرغ ناقلخ یتشک نیا رگنب
قشع قلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابرلد دیدپان ییاهدژا
ابرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وا زا دش هگاک راطع ره لقع
وج بآ ردنا تخیر ار اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک ور
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

نیبب و یاشگب مشچ )۲۸(ر�وَزُم یا
؟نیا و نآ منادنیم :ییوگ دنچ

آ رب یمورحم و )۲۹(قَْرز یابو زا
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آ رب یمورحم و )۲۹(قَْرز یابو زا
آ رد )۳۰(یمّویَق وّ یَح ناهج رد

دایرف ،هرعن :هدبرع )۱(
ندرک هرخسم :ندز کبنُخ )۲(
کچوک صخش :کصخش )۳(
لبنت ،تسس :لهاک )۴(
ینامسآ بارش :یقاوار یم )۵(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوگ )۶(
وگ هوای ،دنکیم هلخادم نارگید راک رد تهجیب هک یسک :لوضف )۷(
vخیگنارب :رشح )۸(
تعفر ،هوکش :رف )۹(
.راتهس هیبش کچوک ۀساک و دنلب ۀتسد یاراد یقیسوم ت\آ زا ،روبنت برعم :روبنط )۱۰(
یداش ،یشوخ :روس )۱۱(
.تسا ناریا ناولهپ ،متسر بقل لصارد ،ریلد ،دنمورین ،هثجیوق ،روانت ،دنمونت :vمهت )۱۲(
ندز زاس :ندز دور )۱۳(
یناف یایند :جنپس یارس )۱۴(
نمیرها :نمرهآ )۱۵(
گنر خرس بسا :روب )۱۶(
.ناجرم ،گنر زمرق :دَسُب )۱۷(
ندیود ،راتفر رد یزیت ،تخات ،ود :گت )۱۸(
میب ،سرت ،ساره ،فوخ :لوه )۱۹(
.هدیبسچ مه هب یزلف یاههقلح اب هرز یعون :نشوج )۲۰(
گنج رازفا ،گنج تلآ :حیلس )۲۱(
مد نیا ،نامز نیا ،نونکا :نودیا )۲۲(
تسود و رای ،هدنهد یرای :دنمرای )۲۳(
کنیا ،نونکا ،اجنیا رد :ردیا )۲۴(
تمدخ هب هدامآ رکون :هتسبرمک )۲۵(
.دنتسبیم بسا راسفا رب هک یاهمست ای نامسیر ،هتشر :گنهلاپ )۲۶(
نوبز و ،سکان ،هیامورف ،تسپ یاهناسنا :ناسخ )۲۷(
وگغورد ،راکم ،رگ هلیح :ر�وَزُم )۲۸(
ریوزت و هلیح :قَْرز )۲۹(
.مئاق نادب قی�خ روما عیمج و تسا هدنز هک تسا ّتيهولا هبترم زا دارم :یمّویَق وّ یَح ناهج )۳۰(


