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۱۳۴۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ل1ج رون همیخ باتفآ دنزن ات
!؟لاب و رپ دنزب یک زور ناغرم هقلح

راز هلG نیمز تشگ باتفآ رظن زا
)۱(لابو لابو تسه نونک Jسشن هناخ

تخیرب ار )۲(قفش نوخ ،باتفآ دیشک غیت
ل1ح ار وا )۳(تعلط قفش نارازه نوخ

نیبب ناج کلف رب ،اقشاع اشگ مشچ
ل1ه نوچ نم تماق ،رمق نوچ وا تروص

اقب ماج رغاس یمد ره دنک هضرع
)۴(لام لام وا رغاس فطل ز نم هدش هشیش

»تسبش ،اهاش «:متفگ دوب باوخ زا رپ مشچ
»)۵(لاحُم کنیا دوب بش نم یور اب «:هک تفگ

نامگ رد دوب زور حبص تسا دوبک هک ات
)۶(لاق و لیق رگد تسین زور مین دشب کنوچ

ناج دیشروخ خر رد زین وت نک رظن زیت
لامج ینیبب وت ات رگن نم رظن زو

نید سمش هش تروص وا صرق )۷(عsُ رد
لاف هب کرابم )۸(دعس تسوک ،زیربت تنیز

۲۱۸۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ادیپ یقمحا لاثم رو
دوب نشور وا شیپ بش تملظ

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

زور رون اب نک یوخ کدنا کدنا
زورفیب ینامب یشافخ هنرو

۲۲۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لایخ و شقنرپ هناخ نیا رد وت هتسشن یا
وگم چیه ربب تخر ورب هناخ نیا زا زیخ

۶۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنََرچ برطم مد زا نارامُخُرپ
دنََرب هناخیم یوس ناشْنابرطُم

تسوا نایاپ نیا و نادیم رس نآ
تسوا ناگوچ رد یوگ نوچ هدش لد

دور اجنآ شوگ تسه هچنآ رس رد
دوش ادوس نآ تسارفَص را رس رد

دنور یشوه یب هب ود نیا نآ زا دعب
دنوش کی اجنآ دولوم و دلاو

درد و یداش یتشآ دندرک هکنوچ
درک رادیب ام کُرت ار نابرطم

کاْنباوخ یتیب دیزاغآ برطم
کاَرا G ْنَم ای َساَکْلا یِنْلَِنا هک

،منیب یمن ار وت هک یسک یا(
).هدب نم هب زیربل یماج

هاَرا G َنا بَجَع G ،یهجَو َْتَنا
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هاَرا G َنا بَجَع G ،یهجَو َْتَنا
هابِتْشGِْا ُباجِح ِبرُقلا ُةیاغ

هک تسین یبجعت و ینم تقیقح وت(
باجح ،برق تیاغ اریز ،منیبن ار وا
).تسا هدش نم یاطخ و هابتشا

ْکََرا ْمَل ْناِ ْبَجَع G یلْقَع َْتَنا
ِسابِتلGِْا ِروفُو نِم sُا ِ َْکَبتْشْ

ترثک زا ار وت نم رگا ،ینم لقع وت(
،هدیچیپ مهرد و وتردوت ِتاهابتشا
).تسین یبجعت چیه یاج منیبن

دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم َْتَنا ْبَرَْقا َْتئِج
دیَعبِْلل ٌءادِن ای ای ْلَُقا َْمک

.یرتکیدزن نم هب مندرگ گر زا وت(
» ای «:میوگب وت هب باطخ رد یک ات

یارب » ای « یادن فرح هک ارچ
یتفاسم زا صخش ندناوخ

).تسا رود

رافِقلا یِف یداُنا مُهْطِلاُغا ْلَب
راَغا ن�مِم یعَم نَم م�َتُکاْ یَک

مزادنا یم هابتشا هب ار لهاان مدرم هکلب(
منک یم ادص ار وت ً)ادمع(اه نابایب رد و
زا مزرو یم تریغ ودب هک ار یسک نآ ات

).مزاس ناهنپ ن1هاان هاگن

۶۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 مWسلاهیلع لوسر ]فگ و ریرض شیپ زا اهنع \ا یضر هشیاع ]خیرگ و مWسلاهیلع یفطصم ٔهناخ رد ریرض ندمآ رد
ملس و هیلع \ا یلص ار لوسر اهنع \ا یضر هشیاع نداد باوج و دنیبیمن ارت وا یزیرگیم هچ یک

)۱۱(ریرَض ربمغیپ شیپ دمآ ردنا

ریمخ ره رونت شخباون یاک

)۱۲(ما یقَْستْسُم نم و بآ ریم وت یا

ما یقاس یا )۱۳(ثاَغتْسsَا ،ثاَغتْسُم

باتش رد زا ریرَض نآ دمآ رد نوچ
باجتحا رهب تخیرگب هشیاع

کاپ نوتاخ نآ دوب فقاو کناز
کانکشر لوسر )۱۴(یرویغ زا

نوزف شکشر دوب رتابیز هک ره
)۱۶(نونب ای دزیخ زان زا )۱۵(کشر هکناز

دنهد )۱۷(اّمُق ار یوُش ناریپهدنَگ
دنا هگآ یریپ و یتشز زا هکنوچ

نَْوک ود ره رد یدمحا لامج نوچ
؟)۱۹(نْوَع )۱۸(شینادزی �َرف یا تس هُدب یک

دسر ار وا نَْوک ود ره یاهزان
دسر ار وتدص دیشروخ نآ تریغ

ار یوگ ناویک هب مدنگفا رد هک
ار یور یَه نارتخا یا دیشک رد

دیوش G مریظنیب عاعش رد
دیوش اوسر نم رون شیپ هنرو

موش بیاغ یبش ره نم مرک زا
مور هک میامن Gا ؟مور یک
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مور هک میامن Gا ؟مور یک

راوشافخ یبش نم یب امش ات
)۲۰(راطَم نیا درگ دیرپ نانز رپ

دینک هضرع یرپ ناسواط وچمه
دیوش )۲۱(بجعُم و شکرس و تسم زاب

زاستشز ار دوخ یاپ نآ دیرگنب
زایا عمش دوب وک قراچ وچمه

لامشوگ رهب حبص میامن ور
*لامش لها ز ینم زا دیدرگن ات

نخس نآ تسا زارد هک نک نآ کرت
نک رما یزارد زا تس هدرک یهن

۴۱ هیآ ،)۵۶( هعقاو هروس ،میرک نآرق *

ِلاَم�شلا ُباَحَْصأ اَم ِلاَم�شلا ُباَحَْصأَو

ٍميِمَحَوٍ موُمَس يِف

ٍموُمْحَي ْنِم �لِظَو

Gَ َو ٍدِراَبGَ ٍميِرَك

یسراف همجرت

لامش باحصا دنراد لاح هچ ،لامش باحصا و

دنشوج بآ و دابشتآ نایم رد

هدود زا یاهیاس و

شوخ هن و تسا کنخ هن هک

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

The Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?

(They will be) in the midst of a Fierce Blast of Fire and in Boiling Water

And in the shades of Black Smoke:

Nothing (will there be) to refresh, nor to please:

یتخبدب ،باذع ،یتخس :لابو )۱(
باتفآ ندمآرب و بورغ ماگنه قفا یخرس :قفش )۲(
باتفآ ندمآرب :تعلط )۳(
رُپ ،زیربل :لام لام )۴(
نکممریغ ،یندشان :لاحُم )۵(
لاجنج ،ادص و رس :لاق و لیق )۶(
)۷( sُعمج ،اه یگدنشخرد :ع  sُْةَع
کرابم ،هتسجخ :دعس )۸(
کیرات :ِملظُم )۹(
تخبدب ،زور هیس :یقَش )۱۰(
انیبان :ریرَض )۱۱(
هنشت تخس :یقَْستْسُم )۱۲(
.سرب مدایرف هب ینعی ثاغَتْسsَُا ،دایرف :ثاَغتْسُم )۱۳(
Jشاد تریغ :یرویغ )۱۴(
دسح ،تریغ  :کشر )۱۵(
نبِا عمج ،نارسپ :نونب )۱۶(
.دننک یم هغیص ار وا نادرم هک ینز ای و کزینک :اّمُق )۱۷(
.دبای یرترب نانگمه زا دبات هک ره لد هب هک یهلا یوترپ ،یدزیا �َرف :ینادزی �َرف )۱۸(
روای :نْوَع )۱۹(
ُریطَی َراط زا ناکم مسا ،ناَرَیط و زاورپ لحم :راطَم )۲۰(

نیب دوخ :ِبجعُم )۲۱(


