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۴۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین رارق رب یمد هک یشتآ هفرط نیا
تسین رای دزن رگ و دشاب رای دزن رگ

!؟تسین تابث ار وک دراد یاپ هچ تروص
!؟تسین راکشآ نوچ دریگ تسد هچ ینعم

راکش همه قیOخ و هاگراکش ملاع
تسین راکش ریما ز یاهناشن ریغ

میرتهم و ریم ام هک راب و راک یوس ره
تسین راب ،تسریما هاگراب هک وس ناو

شوخ گنر یامنب و نکرب تسد حور یا
تسین راگن و شقن و فک زجب همه اهنیاک

تسرکشل یاج نآ دزیخ رابغ اج ره
تسین راخب و دود و (۱)فَتیب هشیمه شتآک

!؟تسیدرم هچ ،ینادن درگ ز ار درم وت
تسین راک درگ اب هک یوج درم درگ رد

تدیوجب ییوجن وت رگا تخبکین یا
تسین رامش ار یو تمحر هک یاهدنیوج

شهر رد هک یناد دیابررد وچ تلیس
تسین رایتخا کیلو قلخ رایتخا تسه

منک مک فرح ات مدرک دهع رقف رد
!؟تسین راخ شولهپ هک دید هک یلگ اما

شاب هاوگ ،ردارب میلگ نیا راخ ام
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شاب هاوگ ،ردارب میلگ نیا راخ ام
تسین راع ،تسرخف ندوب راخ سنج نیا

۹۰۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک هچ )۲(یراز و یتفز اب ار هام
راوهیاس دیوپ دیشروخ یپ رد

دهدیم یرارق وک ره اضق اب
دنکیم دوخ )۳(تلبَس دنخشیر

؟رارق هگنآ ،داب شیپ یگربهاک
؟راکمزع یناهگناو ،یزیختسر

قشع تسد ردنا منابنا رد هبرگ
قشع تسپ مدکی و nاب یمدکی

رس درگ رب مدنادرگیمه وا
َرَبز هن ،مراد مارآ ریز هب هن

دناهداتفا دنت لیس رد ناقشاع
دناهداهنب لد ،قشع یاضق رب

رادَم ردنا ایسآ گنس وچمه
رارقیب نnان و نادرگ بش و زور

تسا دهاش )۴(نایوُجْ یوُج رب شَشدَرگ
تسا دکار وُج نآ هک سک دیوگن ات

)۵(نیمک رد ار وج وت ینیبیمن رگ
نیبب ینودرگ )۶(بnود شدرگ

وزا ار نودرگ تسین یرارق نوچ
وجم یمارآ راورتخا لد یا

؟(۷)دَلِه یَک ،یتسد خاش رد ینز رگ
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؟(۷)دَلِه یَک ،یتسد خاش رد ینز رگ
دَُلکسِب ،یزاس دنویپ اجک ره

ردق )۸(ریودت وت ینیبیمن رگ
رگن شدرگ و ششوج رصانع رد

فک و کاشاخ نآ یاهشدرگ هکناز
فرش اب رحب نایلغ زا دشاب

شورخ ردنا نیبب نادرگرس داب
شوج هب نیب ایرد جوم شرما شیپ

)۹(سارَخ واگ ود هام و باتفآ
ساپ دنرادیم و دندرگیم درگ

دنودیم هناخ هناخ مه نارتخا
دنوشیم یسحن و دعس ره بکرم

یَه دنا رود رگ خرچ نارتخا
)۱۰(َیپتسُس و دنالهاک تساوح نیو

ام شوه و شوگ و مشچ نارتخا
؟اجک یرادیب هب و دنااجک بش

یشوخلد و لاصو و دعس رد هاگ
یشُهیب و قارف سحن رد هاگ

تسا ندیدرگ نیرد نوچ نودرگ هام
تسا نشور ینامز و کیرات هاگ

ریش و دهش نوچمه فیص و راهب هگ
)۱۱(ریرَهَْمز و فرب هاگتسایس هگ

تسوگ وچ وا شیپ تایلک هکنوچ
تسوا ناگوچ نک هدجس و هرخس
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تسوا ناگوچ نک هدجس و هرخس

رازه دص نیز nد یوزج کی هک وت
؟رارقیب شمکح شیپ یشابن نوچ

ریما مکح رد شاب یروتس نوچ
ریسم رد یهاگ سبح رخآ رد هگ

شاب هتسب ،ددنبب تخیم رب هکنوچ
شاب هتسجرب ،ورب ،دیاشگب هکنوچ

دهجیم ژک کلف ردنا باتفآ
دهدیم شفوسخ یيورهیس رد

رادشوه نیه نک زیهرپ )۱۲(َبَنذ زک
راوگید ورهیس وت یدرگن ات

۹۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرش و روش )۱۴(ندیروش )۱۳(رذح رد
تسرتهب لکوت نک لکوت ور

زیت و دنت یا نزم هجنپ اضق اب
زیتس وت اب اضق مه دریگن ات

قح مکح شیپ دوب دیاب هدرم
)۱۵(قََلفلا �بَر زا مخز دیاین ات

۳۴۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد هب )۱۶(یملح ینک یرون یب وت رگ
تسا رتسکاخ رد و تسهدنز تشتآ

نیه شوپور و دشاب فلکت نآ
نید رون ریغ هب دشکن ار ران

شابم نمیا ،نید رون ینیبن ات
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شابم نمیا ،نید رون ینیبن ات
شاف زور کی دوش ناهنپ شتآک

)۱۷(سَْفچ بآ رد مه ،و ناد یبآ ،رون

سرتم شتآ زا ،بآ یراد هکنوچ

وُخ هب شتآک ،دشُک ار شتآ بآ
وا نادنزرف و لسن دزوسبیم

دنچ زور ور نایباغرم نآ یوس
دنَشَک یناویح بآ رد ار وت ات

دننتمه یبآ غرم ،یکاخ غرم
دننغور و بآ ،دننادض کیل

دناهدنب ار دوخ لصا رم یکی ره
دناهدننام مه هب نک یطایتحا

تْسَلا یحو و هسوسو هکنانچمه
تسه قرف نکیل ،دنلوقعم ود ره

ریمض رازاب نnnد ود ره
ریما یا دنیاتسیم ار اهتخر

سانش ترکف ،(۱۸)یلد فارص وت رگ
)۱۹(ساخَن نوچ رکف ود �رِس نک قرف

نامگ زا ترکف ود نیا ینادن رو
n ِخOنارم و باتشم و یوگ )۲۰(هب

۳۴۹۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ارِش و عیَب رد ندش نوبغم عفد هلیح

تفگب ار ربمیپ یرای یکی نآ
تفج )۲۲(ْ�َغ اب )۲۱(اهعیب رد منم هک
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تفج )۲۲(ْ�َغ اب )۲۱(اهعیب رد منم هک

دَرَخ ای دشورف وک سک ره رکم
دربیم مهار ز و تسرحس وچمه

رارِغ زا یسرت هک یعیب رد :تفگ
رایتخا ار دوخ زور هس نک طرش

نیقی نامحر زا تسه )۲۳(یّنأت هک
نیعل ناطیش ز تلیجعت تسه

ینکفا نان همقل نوچ گس شیپ
)۲۴(یَنتْعُم یا دروخ هگنآ ،دنک وب

دَرِخ اب ام ،دنک وب ینیب هب وا
)۲۵(دََقْتنُم لقع هب شمییوبب مه

ادخ زا دوجوم تشگ یّنأت اب
اهخرچ و نیمز نیا زور شش هبات

نُوکََیف ْنُک وک دوب رداق هنرو
نوُرب یدروآ خرچ و نیمز دص

)۲۶(مامُه نآ کدنا کدنا ار یمدآ

مامت درم دنک شلاس لهچ ات

سفن کی ردناک دوب رداق هچرگ
سک هاجنپ دنک نارپ مدع زا

اعد کی زا وک دوب رداق یسیع
ار هدرم دناهج رب فقوت یب

وا هک دناوتنب یسیع قلاخ
؟وت هب وت درآ مدرم فقوت یب

تست میلعت یپ زا یّنأت نیا
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تست میلعت یپ زا یّنأت نیا
)۲۷(تسُکُس یب دیاب هتسهآ بلط هک

دوریم میاد هک کچوک یکیوج
دوشیم هدنگ هن ددرگ سجن هن

رورس و لابقا دیاز یّنأت نیز
رویط نوچ تلود ،هضیب ،یّنأت نیا

؟)۲۸(دینَع یا هضیب هب دنام یک غرم
دیدپ دیآ یمه هضیب زا هچرگ

اههضیب نوچ وت یازجا ات شاب
اهتنا ردنا دنیاز اهغرم

َهبَش رد دنام هچرا رام ٔهضیب
هر تسا رود ،ار کشجنگ هضیب

زین بیس هناد هب یبآ ٔهناد
زیزع یا ناد اهقرف دنام هچرگ

رظن رد دشاب گنرمه اهگرب
رگد یعون دوب کی ره اههویم

دناهدننام اهمسج یاهگرب
دناهدنز )۲۹(یعیر هب یناج ره کیل

دنوریم ناسکی رازاب رد قلخ
دنمدرد رگید و قوذ رد یکی نآ

میوریم ناسکی گرم رد نانچمه
می)۳۰(ورسخ یمین و نارسُخ رد مین

ترارح ،یمرگ :فَت )۱(
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ترارح ،یمرگ :فَت )۱(
یراز و یربتس :یراز و یتفز )۲(
لیبس :تلبَس )۳(
یوج ناگدنیوج :نایوُجْ یوُج )۴(
تسا هدیشوپ و نومکم ینعم هب :نیمک )۵(
هاچ خرچ :بRود )۶(
دنک اهر :دَلِه )۷(
ناروَد و شدرگ :ریودت )۸(
.دنک تکرح نآ لاثما و واگ و رخ طسوت هک ییایسآ :سارَخ )۹(
.دشاب فیعض شداینب هک هچنآ ،فیعض :یَپتسُس )۱۰(
ناتسمز دیدش یامرس :ریرَهَْمز )۱۱(
.تسا یزیچ اب ندش تیوه مه ای هانگ ینعم هب اجنیا رد :َبَنذ )۱۲(
ندرک طایتحا :رذح )۱۳(
بارطضا و یناشیرپ :ندیروش )۱۴(
قلف هروس زا ذّختم .نادادماب راگدرورپ ،ناگدیرفآ راگدرورپ :قََلفلا qبَر )۱۵(
یرابدرب :ملح )۱۶(
نک کسمت ،بسچب :سَْفچ )۱۷(
.دسانشزاب یقیقح یاه هکس زا ار یبلقت یاه هکس دناوت یم هک دنیوگ یسک هب فارص هکنانچ .دهد صیخشت ار هرسان زا هرس دناوت یم هک یلد :لد فارص )۱۸(
هدرب ای اپراهچ شورف لRد :ساخَن )۱۹(
.تسین راک رد یبیرف وگب دتس و داد رد هک تسا ینعم نیا هب هب{ِخR ،~فیرف ینعم هب :هب{ِخ )۲۰(
شورف و دیرخ :عیب )۲۱(
شورف و دیرخ رد نایز :ْ�َغ )۲۲(
ربص ،گنرد :یّنأت )۲۳(
هدننک مامتها ،هدننک انتعا :یَنتْعُم )۲۴(
بان ،هدش هتساریپ دیاوز زا ،هدش یداّقن :دََقْتنُم )۲۵(
گرزب :مامُه )۲۶(
هتسسگان ،هفقو یب :تسُکُس یب )۲۷(
رگ هزیتس ،نمشد ،دناعم :دینَع )۲۸(
لوصحم و لصاح :عیر )۲۹(
.تسا بایماک ینعم هب اجنیا رد ،هاشداپ :ورسخ )۳۰(


