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۱۲۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شدَشَک نام0غ وچ (۱)نیز هیشاغ هم هک نآ
شدشک ناتسب بناج ام تمه نیا هکوب

یخاتسگ نیا توق دوبن ار ناج هچرگ
شدشک ناناج تمحر ددم زا ناج هکنآ

دسیلیم دوخ بل ناج شبل دای زا مد ره
شدشک )۳(نادند نب زا دونشیم )۲(طَقَس رو

ناهم دندیشک تخر ،انف و وحم بناج
شدشک ناشیا بناج دنک فطل اقب ات

دشچ رهز یمه بوقعی وچ هک ناج اسب یا
شدشک ناتسرکش رد ناج فسوی نآ هک ات

دنک رخف درخ یوزارتب وک یسک ره
شدشک نازیم هب خرچ دَُوب هام نوچ هچرگ

یکمدرم دوش قاشع هدید رد هکره
شدشک ناسنا رهوگ یوس دوز رظن نآ

دربب شهار ز هک ار نآ یو فلز رفاک
شدشک نامیا بناج وا رب دیآ رفک

دنک تسمرس وت قشع ارم زیربت سمش
شدشک ناسنیدب هداب ،دشک هداب وا هک ره

۲۵۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴(رفظ ناشیا لد رب دباین سک
رهگ رب ین ررض دیآ فدص رب

۱۸۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نوزوم ربلد نآ زا نوگلگ هداب وجب
نازیم هب تشگ ناور نودرگ هم مد نیا هک

rایم شیر و بل rاب یم زا شونب
ناویک و رتخا ره ز )0r)۵َع و گناب ونش

شاف وگم زار نینچ شاب شمخ و شیدنیب
ناجرم و رهوگ نینچ شابوا رب تسا غیرد

۳۶۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ییهنامیپ نوچ هصق ردارب یا
تسا ییهناد لاثم یو ردنا ینعم

لقع درم دریگب ینعم ٔهناد
لقن تشگ رگ ار هنامیپ درگنن

راد شوگ لگ و لبلب یارجام
راکشآ اجنآ تسین یتفگ هک رگ

۳۶۲۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مه هناورپ اب عمش یارجام
منص یا نک نیزگ ینعم و ونشب

تسه تفگ ّرس تسین یتفگ هچرگ
تسپ دغج نوچ رپم رپ rاب هب نیه

تسا خر ٔهناخ نیک جنرطش رد :تفگ
تسد هب دمآ شاجک زا هناخ :تفگ

؟تفای ثاریم ای دیرخب ار هناخ
تفاتش ینعم یوس وک سکنآ خرف

بَرَض دقً ارمع دیز :)۶(یوحن تفگ
!؟بدا یمرج یب درک شنوچ :تفگ

ماخ دیز ناک دب هچ شمرج ار ورمع
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ماخ دیز ناک دب هچ شمرج ار ورمع
؟م0غ نوچمه دزب ار وا هنگ یب

دوب ینعم ٔهنامیپ نیا :تفگ
در تسا هنامیپ هک ناتسب یمدنگ

زاس و تسبارعا رهب زا ورمع و دیز
زاس بارعا اب وت نآ تسغورد رگ

ار ورمع منادن نآ نم ین :تفگ
اطخیب و هانگیب دز نوچ دیز

دوشگ رب )۷(یغr و راچان زا تفگ
دوب هدیدزد نوزف یواو کی ورمع

دزب ار شدزد تشگ فقاو دیز
دزس دح ار وا درب شدح ز نوچ

۳۷۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد زا ریشمش یلع نینمؤ/اریما &خادنا و )هَهجَوُ :ا َم8َرک( یلع نینمؤ/ا ریما یور رد مصخ &خادنا ودخ

لمع ص0خا زومآ یلع زا
)۹(لَغَد زا )۸(رَه�طُم ناد ار قح ریش

تفای تسد یناولهپ رب )۱۰(ازَغ رد
تفاتش و دروآرب یریشمش دوز

یلع یور رد تخادنا )۱۱(ودَخ وا
یلو ره و یبن ره راختفا

هام یور هک یخر رب دز ودخ نآ
هاگهدجس رد وا شیپ درآ هدجس

یلع نآ ریشمش تخادنا نامز رد
)۱۲(یلهاک شئازغ ردنا وا درک

لمع نیز زرابم نآ ناریح تشگ
لحمیب تمحر و وفع ندومن زو
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لحمیب تمحر و وفع ندومن زو

یتشارفا زیت غیت نم رب :تفگ
؟یتشاذگب ارم ؟یدنکفا هچ زا

نم راکیپ زا رتهب یدید هچ نآ
؟نم راکشا رد تسس وت یدش ات

تسشن تمشخ نینچ هک یدید هچ نآ
؟تسج زاب و دومن یقرب نانچ ات

دید سکع ناز ارم هک یدید هچ نآ
؟دیدپ دمآ یاهلعش ناج و لد رد

ناکم و نوک زا رترب یدید هچ نآ
؟ناج میدیشخب و دوب ناج زا هب هک

۳۹۷۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش نآ وت &شک عنام دنامن لمع صQخا و دیبنج نم سفن نم یور رد یتخادنا ودخ نوچ یک دوخ نیرق اب )هَهجَوُ :ا َم8َرک(یلع نینمؤ/ا ریما &فگ

ناوج نآ اب نینمؤ�ا ریما تفگ
ناولهپ یا دربن ماگنه هب هک

نم یور رد یتخادنا ودخ نوچ
نم یوخ دش َهَبت و دیبنج سفن

اوه یمین و دش قح رهب مین
اور دَوَبن قح راک ردنا تکرش

یتس یلوم فکٔ هدیراگن وت
یتسین نمٔ هدرک ،یقح نآ

نکش قح رما هب مه ار قح شقن
نز تسود گنس تسود )۱۳(ٔهجاُجز رب

دیدپ دش یرون و دینشب نیا )۱۴(ربَگ
)۱۵(دیُرب یراُّنز هک ات وا لد رد

متشاکیم افج مخت نم :تفگ
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متشاکیم افج مخت نم :تفگ
متشادنپ رگد یعون ار وت نم

یاهدوب وخدحا یوزارت وت
یاهدوب وزارت ره ٔهنابز لب

یاهدوب مشیوخ و لصا و )۱۶(رابت وت
یاهدوب مشیک عمش غورف وت

)۱۷(وجمشچ غارچ نآ م0غ نم

وزا تفرذپ ینشور تغارچ هک

رون یایرد نآ جوم م0غ نم
روهظ رد درآرب رهوگ نینچ هک

نم هک ار تداهش نم رب نک هضرع
)۱۸(نََمز زارفارس مدید ار وت رم

وا موق و شیوخ ز سک هجَنپ برُق
ور دندرک نید یوس هناقشاع

ار قلح نیدنچ ملح غیت هب وا
ار قلخ نیدنچ غیت زا دیرخ او

رتزیت نهآ غیت زا ملح غیت
رتزیگناْرفظ رکشل دص ز لب

دش هدروخ ود یاهمقل اغیرد یا
دش هدرسفا نآ زا ترکف ششوج

فوسُک ار مدآ دیشروخ یمدنگ
فوسُخ ار یردب )۲۰(عاشعَش )۱۹(َبَنذ نوچ

لگ تشم کی زا هک لد فطل تنیا
)۲۱(لِسُگْنیورپ دوشیم نوچ وا هام

دوب دوس شدروخ دوب ینعم وچ نان
)۲۲(دوحُج دزیگنا تشگ تروص هکنوچ

دروخیم ُرتْشاک زبس راخ وچمه
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دروخیم ُرتْشاک زبس راخ وچمه
دربیم تذل و عفن دص شروخ ناز

تشگ کشخ و تفر شیزبس نآ هکنوچ
تشد ز رتشا دروخیم ار نامه نوچ

غیرد یا )۲۳(شْجنُل و ماک دناردیم
غیت تشگ )۲۴('یّبَرُم دْرَو نانچ ناک

زبس راخ نآ دوب دوب ینعم وچ نان
)۲۵(زبَگ و تسا کشخ نونک دش تروص هکنوچ

نیا زا شیپ ار وا هک تداع نادب وت
نینزان دوجو یا یدوب هدروخ

ار کشخ نیا یروخیم وب نامه رب
)۲۶(یَرث اب ینعم تخیماک نآ زا دعب

ربتشوگ و کشخ و زیمآکاخ تشگ
رتش یا زیهرپب نونکا هایگ ناز

نُخس دیآیم دولآکاخ تخس
نک دنب هچ رس دش هریت بآ

دنک شوخ و فاص زاب شیادخ ات
دنک شفاص مه درک هریت هک وا

باتش هن ار وزرآ درآ ربص
باو�صلاِب مَلَْعاُ �او نک ربص

یدناگ امتاهم

نودب جنر لمحت دیشروخ عولط ربارب رد مه اه تلاهج نیرت نشخ و اهلد نیرت تخس
.دش دنهاوخ دیدپان یهاوخدب نودب و مشخ

نیع رد و دراد دوخ رایتخا رد ناهج هک تسا یتردق نیرت دنمورین تبحم
.درک روصت ناوت یم هک تسا ییورین نیرت هداس لاح
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بسا نیز شوپور :نیز هیشاغ (۱)
شحف ،مانشد :طَقَس (۲)
دوجو قامعا زا ،لد هت زا :نادند نب (۳)
یزوریپ :رفظ (۴)
اغوغوروش ،دایرف :0rَع (۵)
.دنکیم ثحب ترابع ای هلمج تخاس یارب تاملک شیارآ ۀرابرد هک تسا یدعاوق ۀعومجم وحن ملع ،دنادیم وحن ملع هک یسک :یوحن (۶)
(۷) rیخوش :غ
هزیکاپ و کاپ :رَه�طُم (۸)
گنرین و یرگ هلیح :لَغَد (۹)

رازراک و گنج :ازَغ (۱۰)
فُت ،ناهد بآ :ودَخ (۱۱)
.دیشک راکیپ زا تسد و دادن همادا گنج هب ینعی درک یلهاک ازغ رد ،یتسس :یلهاک (۱۲)
هشیش :هجاُجز (۱۳)
.دوش یم هدافتسا کرشم و رفاک قلطم ینعم هب اجنیا رد ،تسرپ شتآ :ربَگ (۱۴)
�شگرب یرفاک زا ،ندرک هبوت رفک زا ،ندش ناملسم زا هیانک :ندیُرب راُّنز (۱۵)
بسن و لصا و نامدود :رابت (۱۶)
نیب نشور صخش هدنیوج ،انیب مشچ هدنیوج :وجمشچ (۱۷)
نارود ،نامز :نََمز (۱۸)
.دریگ یم رارق دیشروخ و هام نیب نیمز ینعی دتفا یم قافتا فوسخ هک یتلاح :َبَنذ (۱۹)
شبات :عاشعَش (۲۰)
هدش هدنکارپ ،نیورپ هراتس دننام ،هدنکارپ :لِسُگْنیورپ (۲۱)
ندومن زیتس و ندرک راکنا :دوحُج (۲۲)
پُل ،بل :ْجنُل (۲۳)
دنق لگ ،رکشلگ :'یّبَرُم دْرَو (۲۴)
تشرد ،ربتس :زبَگ (۲۵)
نیمز کاخ ،کانمن کاخ :یَرث (۲۶)


