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۸۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دبا یسورع تسه ام گرم
)۱(ْدََحاُ 7ا َوُه ؟تسیچ نآ رس

اههنزور زا دش )۲(قیرفت سمش
ددع تفر ،اههنزور دش هتسب

دوب روگنا رد هک اهددع نآ
دکچ روگنا زک هریش رد تسین

7اِرون هب تسهدنز هک ره
ددم تسار وا رم حور نیا گرم

ار ناشیا ،وگم کین ،وگم دب
دب ز و وکین ز دنتشذگ هک

وگم هدیدان و هن قح رد هدید
دهن هدید رگد هدید رد هک ات

هدید نآ دوب هدید هدید
دهجن وز یرَس و یبیع چیه

تسا 7اِرون هب کنوچ شرظن
؟دوش هدیشوپ هچ رون نانچ رب

دنقح رون همه هچ رگ اهرون
)۳(دَمَص رون ار همه نآ ناوخم وت

تسادخ رون نآ هک تسیقاب رون
دسج و مسج تفص یناف رون

قلخ هدید نیا رد تسیران رون
دشک همرس شقح هک ار نآ رگم

لیلخ رهب زا دش رون وا ران
درخ مشچ تفص هب دش رخ مشچ
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درخ مشچ تفص هب دش رخ مشچ

تسدید تیاطع هک ییادخ یا
درپ وت یاوه هب هدید غرم

تسکnفا کلف هک نیا بطق
)۴(دَصَر تسب وت oسج یپ رد

ار وا رآ دید وت رادید ز ای
در ار وا نکم بیع نیدب ای

مد ره ار ناج وت راد رت هدید
)۵(دَخ و دق ماد ز راد شهگن

یرادیب وت ز باوخ رد هدید
)۶(دَشَر و تسلامک باوخ نینچ نیا

ریبعت دباین باوخ رد کیل
دسح مغر ناهج هب شباوخ ز وت

دشوجیم رب و دشوکیم هن رو
)۷(دَحَل هب ات دََحا قشع شتآ ز

۱۸۱۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم رظنم تهج زا میادزب یاهنیآ
نم )۸(رَدَکا لد هریت ،منت کاخ نیا زا یاو

نم لگ زا دشن کاپ نم لد نیا و بش تفر
؟نم )۹(رَمَحا حدق وک ،نم لبقتسم یقاس

نم رخ هگان هب درم ،نم رخ اغیرد تفر
نم رد زا تسهدش رود یرخ نیگرس هک رکش

دوب تخب نم قح رد ،دوب تخس نارخ گرم
نم رب یسیع دشاب دوش رود رخ وچ کناز

فلت و تام مدش دنچ فلع )۱۰(لیبرَغ یپ زا
نم رغ� رخ رهب ژک و رغ� مدش دنچ

دنکن هدنرد گرگ نم هب درک رخ هک چنآ
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دنکن هدنرد گرگ نم هب درک رخ هک چنآ
نم رثکا ،ادخ قح ،وا مغ و درد ز تفر

نم یماندب و یراوخ ،نم یماخ ،نم یخلت
نم رس رب وا زا کاخ ،نم یماشآ لد نوخ

نم قلاخ رظن زا نم )۱۲(قِراف نم )۱۱(قِراش
نم رظنم و رظن رد ینَک هدید یشُک عمش

۹۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شاهلیح و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ تشادنپ ناج کنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تسبب رد
دوب هناسفا نیز نوعرف ٔهلیح

۱۵۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نادم )۱۳(َپز نت ٔهمان حتف کیل
نایع یدید لد �رس سک ره هنرو

)۱۴(بعَص و تسراوشد هچ نداشگب همان

)۱۵(بعَک نnفط هن تسنادرم راک

میاهتشگ عناق تسرهف رب هلمج
میاهتشغآ اوه و صرح رد کناز

ار هماع یماد تسرهف نآ دشاب
ار همان oم دنناد نانچ ات

)۱۶(باتم ندرگ ار همانرس نک زاب

)۱۷(باو�صلاِب مَلَْعاُ 7اَو ،نخس نیز

نابز رارقا وچ ناونع نآ تسه
ناحتما نک ار هنیس ٔهمان oم

؟وت رارقا اب تسه قفاوم هک
وت راک دوبن راوقفانم ات
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وت راک دوبن راوقفانم ات

یربیم ینارگ سب )۱۸(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک )۱۹(مک دیابن ناز

؟شوخ و خلت زا لاوج رد یراد هچ هک
شکب ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیزا ار دوخ رخ زاب

دیشک دیابیم هک نک نآ لاوج رد
)۲۰(دیشر ناهاش و ناناطلس یوس

۱۳۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(وُلُغ زو هَچ رد دید ار دوخ ریش

ودع زا مد نآ تخانشن ار شیوخ

دید شیوخ �ودع وا ار دوخ سکع
دیشک یریشمش شیوخ رب مرج�

ناسک رد ینیب هک یملظ اسب یا
نnف یا ناشیا رد دشاب وت یوخ

وت �یتسه )۲۲(هتفات ناشیا ردنا
وت �یتسم دب و ملظ و قافن زا

ینزیم دوخ رب مخز نآو ،ییوت نآ
ینکیم تنعل وت تعاس نآ دوخ رب

نایع ینیبیمن ار دب نآ دوخ رد
ناج هب ار دوخ یا هدوب نمشد هن رو

درم هداس یا ینکیم دوخ رب هلمح
درک هلمح دوخ رب هک یریش نآ وچمه

یسر ردنا دوخ یوخ رعق هب نوچ
یسکان نآ دوب وت زک ینادب سپ

دوب هک دش ادیپ رعق رد ار ریش
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دوب هک دش ادیپ رعق رد ار ریش
دومنیم سک رگد شِک نآ وا شقن

َدَنکیم یفیعض نادند هک ره
دنکیم نیب طلغ ریش نآ راک

)۲۳(مَع یور رب دب سکع هدیدب یا

مَرَم دوخ زا ،ییوت نآ ،تسا مَع هن دب

*دنرگیدمه ٔهنییآ نانمؤم
دنروآ ربمیپ زا یم ربخ نیا

دوبک ٔهشیش یتشاد تمشچ شیپ
دومنیم تدوبک ملاع ببس ناز

شیوخ ز ناد یدوبک نیا ،یروک هن رگ
شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ

**دوبن 7اِرُونِب ُرْظَنی را نمؤم
؟دومن نوچ هنهرب ار نمؤم بیغ

یُدب )۲۴(7اِران هِب ُرْظَنی وت هک نوچ
یدب زا یديدن او ار یوکین

نزب شتآ رب بآ کدنا کدنا
)۲۵(نَزَحْلاُوب یا رون وت ران دوش ات

)۲۶(روَهط بآ ان�بَر ای نزب وت

رون هلمج ملاع ران نیا دوش ات

ثیدح*

َْ�ا" ْ�اُ ةآْرِم ُنِمْؤُ "ِنِمْؤُ

".تسا نمؤم هنییآ نمؤم"

ثیدح**

ْ�ا َةَساََرف اوُق�تاِ " " �7ا ِرُونِب ُُرْظَني ُه�نِاَف ،ِنِمْؤُ
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ْ�ا َةَساََرف اوُق�تاِ " " �7ا ِرُونِب ُُرْظَني ُه�نِاَف ،ِنِمْؤُ

".دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یراسکریز زا دیسرتب"

۲۰۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

فیرش یا مشابن یسرخ زا مک نم
فیرح مشاب تنم ات نک وا کرت

یاهشیدنا ز مدزرلیم لد وت رب
یاهشیب رد ورم یسرخ نینچ اب

فازگ زا دیزرلن زگره ملد نیا
ف� هن و ّیوعد هن نیا تسا قح رون

هدش 7اِرُونِب ُرْظَنی منمؤم
هدکشتآ نیزا زیرگب ناه و ناه

تفرن رد ششوگ هب و تفگ همه نیا
تفز تسا یدس ار درم ینامُگدب

دیشک یو زا تسد و تفرگب وا تسد
دیشر رای یاهن نوچ متفر :تفگ

شابم هراوخمغ وت نم رب ور :تفگ
شارت رتمک تفرعم )۲۷(�وضُفلاوب

۱۵۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ داتسا اب هک یدرگاش سحن
شیپ هب دیآ و دزاغآ یرسمه

ناهج داتسا ؟داتسا مادک اب
ناهن و ادیوه ناسکی وا شیپ

هدش 7اِرُونِب ُرْظَنی وا مشچ
هُدب )۲۸(قراخ ار لهج یاههدرپ

میلگ هنهک نوچ خاروس لد زا
میکح نآ شیپ هب ددنب یاهدرپ
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میکح نآ شیپ هب ددنب یاهدرپ

ناهد دص اب وا رب ددنخیم هدرپ
نآ رب یفاکشا هتشگ یناهد ره

ار درگاش رم داتسا نآ دیوگ
؟افو نم اب تتسین گس زا مک یا

تسیکی دنوادخ :ْدََحاُ 7ا َوُه )۱(
ندش هتساک ،ندش هدنکارپ :قیرفت )۲(
زاین یب :دَمَص )۳(
هاگدصر رد بکاوک لاوحا و تاکرح ندرک نییعت ،oفرگ رظن ریز ار ناگراتس لاوحا و عاضوا ت�آ و رازبا اب :oسب دَصَر )۴(
هرهچ ،تروص :دَخ )۵(
تیاده ،یگتفای تیاده :دَشَر )۶(
روگ ،ربق :دَحَل )۷(
رت هریت ،هریت :رَدَکا )۸(
خرس :رَمَحا )۹(
رتتشرد یاهخاروس اب کلا یعون ،نآ لاثما و مدنگ ،درآ ،تابوبح تشردوزیر یازجا ندرک ادج یارب ،خاروسخاروس حطس کی اب یاهلیسو ،لابرغ :لیبرَغ )۱۰(
هدنشخرد :قِراش )۱۱(
هدنهد زیمت :قِراف )۱۲(
ناسآ ،تفم :پَز )۱۳(
تخس ،راوشد :بعَص )۱۴(
 دنیوگ یم باق نآ هب هک اپ کزوغ ناوختسا ،درن هتخت سات :بعَک .دنتسه یزاب لوغشم هک یلافطا :بعَک نnفط )۱۵(
.دنزیر یم باق حnطصا هب و دننک یم یزاب نآ زا یدادعت اب نازابرامق و
باتم خر ،نکم یچیپرس :باتم ندرگ )۱۶(
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ :باو�صلاِب مَلَْعاُ 7اَو )۱۷(
.دنیامن لمح راب نآ اب و دننک تسرد میخض هچراپ و خن زا هک یگرزب هسیک :لاوَج )۱۸(
مک تسد ،لقا� ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن ناز )۱۹(
راگتسر ،هدننک تیاده ،امنهار :دیشر )۲۰(
oشذگ دح زا :وُلُغ )۲۱(
هدیبات :هتفات )۲۲(
ومع :مَع )۲۳(
.تسادخ رهق روظنم ،ادخ شتآ :7اِران )۲۴(
نیگهودنا :نَزَحْلاُوب )۲۵(
هدننک کاپ و کاپ :روَهط )۲۶(
وگ هوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هم ینادان :لوضُفلاوب )۲۷(
هدننک هراپ ،هدنفاکش :قراخ )۲۸(


