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۱۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام یب داتف یرفس ار ام
ام یب داشگ ام لد اج نآ

دشیمه ناهن ام ز هک هم نآ
ام یب داهن ام خر رب خر

میدادب ناج تسود مغ رد نوچ
ام یب دازب وا مغ ار ام

یم یب تسم هشیمه مییام
ام یب داش هشیمه مییام

زگره دای دینکم ار ام
ام یب دای میتسه دوخ ام

مییوگ ،داش میاهدش ام یب
ام یب داب هشیمه هک ام یا

ام رب دوب هتسب همه اهرد
ام یب داد هار وچ دوشگب

تسهدنب دابقیک لد ام اب
ام یب دابقیک وچ تسهدنب

هدیهر دب و کین ز مییام
ام یب داسف زا و تعاط زا

۹۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۹۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ترکف خر هنیآ وچ رد دمن هب مشکورف
دش )۱(نورح یک ،دش مار یک ،میامنب هنیآ وچ

ار دوخ رطاوخ زجب میوگن )۲(وجه هک منم
دش نونج هاگ و تشگ لقع یسفن مرطاخ هک

دوخ رس هب رمش ادج یرهش وت هنورد ارم
دش نوکیف نک هب نم رهش نآ دشن لگ و بآ هب

نوریب زا نم دب و کین اب مرادن نخس
دش نوچ هسوسو ز نیا و تفر اجک و درک هچ نآ هک

نادان لد دشک دوخ هب ار )۳(اجه هک نک شومخ
دش نونک هن ،رگنژک یاهرظن دوب هشیمه

۳۰۷۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شاف اهارجام و زار همه تستمایق
)۴(یروقان یاههلان دنک هدنز هدرم هک

هدیسوپ ناوختسا یا ،رس زاب رآرب
یروم همعط و یرام )۵(هرخس هچ رگا

نوکیف نک ریما تدیرخ رام و روم ز
یرومأم یازج یریم تعلخ شوپب

راذگب ناکد هصغ ،رهگ ناک تسار وت
یرونت نان هک هب ،یروخ کاپ رون ز

)۶(لهب ،تفکش ادخ بارش یاههفوکش
یروگنا بارش رامخ و اههفوکش

یراغلب ناگدرب زا هب روح لامج
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یراغلب ناگدرب زا هب روح لامج
یروغلب یاهشآ زا هب حور بارش

دمآ نم کشا مامح هب رای لایخ
)۷(یروطان هب ماهدید کمدرم تسشن

۲۱۶۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسج دیلقتٔ هدرپ زا وا هکنآ
تسه هچنآ دنیبب قح رون هب وا

نایبیب و لیلدیب شکاپ رون
نایم رد دیآ رد دفاکشب تسوپ

هَرَس هچ و بلق هچ نیبرهاظ شیپ
)۸(؟هَرَصوَق ردنا تسیچ دناد هچ وا

دود هب هدرک هیس رز اسب یا
دوسح یدزد ره تسد زا دهر ات

رز هب هدودنا رز سم اسب یا
رصتخُم لقع هب نآ دشورف ات

میروشک ٔهلمج نیبنطاب هک ام
میرگنن رهاظ هب و مینیبب لد

دننتیم رهاظ هب هک ینایضاق
دننکیم رهاظ لاکشا رب مکح

دومن ینامیا و تفگ تداهش نوچ
دوز موق نیا دننک نمؤم وا مکح

تخیرگ رهاظ نیردناک قفانم سپ
تخیرب یناهنپ هب نمؤم دص نوخ

یوش نید و لقع ریپ ات نک دهج
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یوش نید و لقع ریپ ات نک دهج
یوش نیبنطاب وت لک لقع وچ ات

داشگ ور ابیز لقع نوچ مدع زا
داد مان شرازه و داد شتعلخ

سفنشوخ یاهمان نآز نیرتمک
سک جاتحم وا چیه دوبن هک نیا

ور لقع دیامن او تروص هب رگ
وا رون شیپ زور دشاب هریت

دوش ادیپ یقمحا لاثم رو
دوب نشور وا شیپ بش تملظ

تسرتیرات و )۹(رتِملظُم بش ز وک
تسرختملظ )۱۰(یقَش شافخ کیل

زور رون اب نک یوخ کدنا کدنا
زورفیب ینامب یشافخ هنرو

تس یلکشم و لاکِش اج ره قشاع
تس )۱۱(یلبقُم غارچ اج ره نمشد

شلد دیوج ناز لاکشا تملظ
شلصاح دیامن رتنوزفا هک ات

دنک لکشم نآ لوغشم ار وت ات
دنک لفاغ دوخ تشز داهن زو

۲۲۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساطخ ندروآ ترسح هتشذگ رب
)۱۲(تسابَه نآ دای هتفر دیان زاب
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)۱۲(تسابَه نآ دای هتفر دیان زاب

۲۲۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

روَخم مغ هتشذگ رب :رگید تفگ
َربَم ترسح نآ ز تشذگب وت ز نوچ

۲۲۷۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دور سخ هکنانچ یو رب موریم
دور سک هکنانچ یحابسب ین

بآ هب مراپسب شیوخ مدرگ هدرم
باذع زا تسنما گرم زا شیپ گرم

یتف یا تسنما گرم زا شیپ گرم
یفطصم ار ام دومرف نینچ نیا

َْنا ِْلبَق ْنِم ُْمک�ُلک اُوتوُم :تفگ
َ�ِفْلاِب اُوتوَُمت ُتْوَ�اَ یِْتأَی

۲۳۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منکیم ناریو وت راک ارهاظ
منکیم ناتسلگ ار یراخ کیل

۲۳۴۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

.جاوز_او دادض_ا ةیقب اذه یلع و تسا مدع رد دوجو و تسیدارمیب رد دارم و تس یگتسکش رد یتسرد و تسیگدنکارپ رد تیعمج و تسیناریو رد ترامع کنآ نایب

تفاکشیم ار نیمز دمآ یکی نآ
)۱۳(تفاتنَرب و درک دایرف یهلبا

ینکیم ناریو هچ زا ار نیمز نیک
؟ینکیم ناشیرپ و یفاکشیم

)۱۴(نارَم نم رب ،ورب هلبا یا :تفگ
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)۱۴(نارَم نم رب ،ورب هلبا یا :تفگ

ناد زاب یبارخ زا ترامع وت

نیا رازمدنگ و رازلگ دوش یک
؟نیمز نیا ناریو و تشز ددرگن ات

َرب و گرب و تشک و ناتسب دوش یک
؟َربز و ریز وا مظن ددرگن ات

)۱۶(زغَچ )۱۵(شیر رتشن هب یفاکشنب ات

)۱۷(؟زغَن دیدرگ یک و وکین دوش یک

اود زا تیاهطلِخ دیوشن ات
؟افش دیآ اجک شروش دور یک

ار هماج )۱۸(یزرَد هدرک هراپ هراپ
؟ار هم�ع یزرد نآ دنز سک

ار هدیزگب سلطا نیا ارچ هک
؟ار هدیردِب منک هچ ؟یدیردرب

دننک نادابآک هنهک یانب ره
؟دننک ناریو ار هنهک لوا هک هن

باصق و )۱۹(داّدَح و راجن نینچمه
بارخ اهترامع زا شیپ ناشتسه

�فوک )۲۱(هلیَلب نآ و )۲۰(هلیلَه نآ
نت )۲۲(یرومعم دندرگ فلت ناز

ایسآ ردنا مدنگ یبوکن ات
؟ام ناوخ ناز هتسارآ دوش یک

کمن و نان نآ درک اضاقت نآ
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کمن و نان نآ درک اضاقت نآ
)۲۴(کَمَس یا مناهراو )۲۳(تتسَش ز هک

یهر او یسوم دنپ یریذپ رگ
یَهتنُمان دب تسَش نینچ زا

اوهٔ هدنب یاهدرک ار دوخ هک سب
اهدژا وت یاهدرک ار یکمرک

ماهدروآ اهدژا ار اهدژا
مد هب مد نم مروآ ح�صا هب ات

دنکشب نیا مد زا نآ مد ات
َدَنک رب ار اهدژا نآ نم رام

رام ود زا یدیهر یداد اضر رگ
)۲۵(رامد نآ درآرب تناج زا هنرو

نامرفان ،شکرس :نورح )۱(
.یسک بیاعم ندرمشرب ،ندرک ییوگدب :وجه )۲(
ییوج بیع :اجه )۳(
.تسا روپیش ای قوب هیبش هک یداب یزاس :روقان )۴(
تسدریز و لیلذ :هرخس )۵(
نک اهر،راذگب :لهب )۶(
نابغاب :روطان )۷(
.تسا ناسنا دبلاک ینعم هب اجنیا رد ،رِصاوَق :عمج ،امرخ لیبنز :هَرَصوَق )۸(
رت هریت :رتِملظُم )۹(
زور هیس :یقَش )۱۰(
تخب کین :لبقُم )۱۱(
.هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،هدنکارپ رابغ و درگ ینعم هب ءابه ففخم :ابَه )۱۲(
درکن لمحت :تفاتنَرب )۱۳(
نکن تفلاخم نم اب :نارَم نم رب )۱۴(
مخز :شیر )۱۵(
نیکرچ و هتسب رس مخز :زغَچ )۱۶(
وکین ،بوخ :زغَن )۱۷(
طاّیخ :یزرَد )۱۸(
رگنهآ :داّدَح )۱۹(
.دراد ییوراد فرصم هک درز گنرهب ماداب ۀداوناخ زا کچوک یاهشوخ یاهویم :هلیلَه )۲۰(
 و تسا دنه یموب هک گنردرز ای یرتسکاخ تسوپ اب هلیله هیبش یتخرد ۀویم رمث :هلیَلب )۲۱(
.دوش یم فرصم درد رس و یمشچ یاهیرامیب و هفرس نیکست رد و دراد ییوراد فرصم
تم�س ،یتسردنت :یرومعم )۲۲(
یریگیهام ب�ق :تسَش )۲۳(
یهام :کَمَس )۲۴(
.ندرک راچد ک�ه و باذع هب ار ناج :ندروآ رب رامد ناج زا )۲۵(


