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۱۲۹۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شُُرتامیس هجاوخ نآ دمآ
شُُرت )۱(اکرِس وچ هتشگ شََرکِش ناو

بجع یا ،تسا شُُرت ور ناگمه اب
شُُرت ام اب و شوخ نوریب هب هک ای

نیا تسین اور هجاوخ مرک زا
شُُرت اهنت ِنم اب شوخ همه اب

فیح و تسغیرد ،میتشذگب نیز
شُُرت ابیز ِتعلط شوخِ خر نآ

نیزح اج ره هدش نادنخ وت ز یا
شُُرت اج ره هدش نیریش وت ز یو

بل ِریز ناهن هک ینامز داش
شُُرت )۲(^^ و ددنخیمه رای

هنب یطرش مد نیا یشُُرت رگ
شُُرت ادرف وت یور دَُوَبن هک

هنم ون هدعاق ادخ رهب
؟شُُرت اولح هدعاق دَُوب چیه

دَُوب نادنز و هَچ رد یشُُرت نیا
؟شُُرت اشامت و غاب یسک دید

دنامب نادنز هب وچ نابوخ فسوی
شُُرت انعر لگ نآ تشگن چیه

رد و راوید دمآ نخس هب ات
شُُرت ،̂وم و هش یا ،یاهن هچ زک

موش اکرِس هقرغ رگا :تفگ
شُُرت ^اب تمحر )۳(مَدَلِه یک
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شُُرت ^اب تمحر )۳(مَدَلِه یک

دنک یمیدن و قشع مدهدیم
شُُرت )۴(ابهَص و یم رد دوش هقرغ

ات تسم دور حور ناشف تسد
شُُرت اج نادب تسین هک ***)۵(هنَمیم

روخ هطوغ َرکِش و دهش رد و نک سب
شُُرت )۶(اّفَوُم لضف دَلِهَن تک

۲۶۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک رکُش ،دش نوزف تمعن )۷(هلَه هک
)۸(ُوکuرَح دپسخب را رکُش َِبکرَم

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۶۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(رِصُم یا دمآ وت ِشیپ شوخ دنچ
ردک وا ِفاص و تشگ شوخان هلمج

یدمآ اه یشوخ نیا uودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

وت ِرای و انشآ دش وا هک ره
وت ِرادید رد راوخ و ریقح دش

مه ،وت اب دشاب هناگیب وا هک ره
مرتحم و تسا هم سب وا وت شیپ

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۱۱(یراس )۱۰(ناتفُج هلمج رد وا رهز

۲۶۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش شوخان وت هب دیاک یشوخ ره
دوش شتآ دسر رگ ناویح بآ

۲۷۳۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین قلخ ِتسد هب یروک نیاِ عفد
)۱۳(تس یدُه زا نابیبط )۱۲ِ(مارکِا کیل

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت تاحیبْسَت ناج ،ندرک ربص
تسُرُد حیبْسَت تسا نآک ،نک ربص

)۱۴(جَرَد نآ درادن یحیبْسَت چیه

)۱۵(جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا ،نک ربص

تشهب وس نآ ،طارِص لوپ نوچ ربص
تشز )۱۶(ی^^ کی ،بوخ ره اب تسه

تسین لصَو ،یزیرگیم ^^ ز ات
تسین )۱۷(لصَف ،دهاش ز ار ^^ هکنآز

۳۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیاهم مَد کی یتسار ماقم زج
تسین مشچ نوچ ار درم ^^ چیه

دوش )۱۸(هدولاپ ،دنپ زا رگا روک
دوش هدولآ زاب وا یمد ره

رظن زا روک یتسین وت ،امدآ
رََصبْلاَ یِمَع اضَقْلا َءاج اذِا کیل

 یهلا یاضق هکنیمه اما ،تسین روک وت لد مشچ ،مدآ یا
.دوش یم روک ناسنا یانیب مشچ ،دنک اضتقا

هاگهاگ ردان هب دیاب اهرمع
هاچ هب دتفا اضق زا انیب هک ات
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هاچ هب دتفا اضق زا انیب هک ات

تسوا هارمه ،اضق نیا دوخ ار روک
تسوخ و عبط ،نداتفوا ،ار وا رَم هک

؟تسیچ یوب دنادن ،دتفا )۱۹(ثَدَح رد
؟تس یگدولآ ز ای یوب نیا تسا نم زا

راثن )۲۰(یکشُم دنک یو رب یسک رو
رای ِناسحا زا هن َدناد دوخ ز مه

رظنبحاص یا نشورِ مشچ ود سپ
ردپ دص و تسردام دص ار وت رم

تسوت داتفه نآ لد مشچ هصاخ
تسوا ِنیچهشوخ ،ّسح مشچ ود نیو

۵۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

داهتجا نک یاهدنز دیما رب
دامَج ود یزور ِدعب ددرگن وک

یسَخ زا ،ار )۲۱(یسَخ نیزگم یسنوم
یسنوم نآ وا رد دشاب تیراع

؟تساجک اباب و ردام اب وت ِسُنا
؟تسافو ار تناسنوم ،قح زج هب رگ

؟دش هچ ^^ و هیاد اب وت ِسُنا
)۲۲(دُضَع ،قح ریغ هب دیاش یسک رگ

دنامن ناتسپ اب و ریش اب وت ِسُنا
دنامن )۲۳(ناتسریبد زا وت ِترفن

۱۹۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یاهیامرس یوق ،هیرگ و یراز
تسا یاهیاد رتیوق ،یُّلک ِتمحر

دَُوب وجهناهب ،ردام و هیاد
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دَُوب وجهناهب ،ردام و هیاد
دوش نایرگ وا ِلفط نآ یک هک ات

دیرفآ ار امش تاجاح ِلفط
دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

شابم یراز یب ،�ا *)۲۴(اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِمِ یاهریش دشوجب ات

 شومارف ار هیرگ و یراز و .دیناوخب ار ادخ :دومرف دنوادخ
.دریگ ندیشوج قح تمحر و ینابرهم ریش ات ،نکن

ربا ِناشفاریش و دابِ یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

؟یاهدینشن **ُمکُْقزِر ِءام�سلا یِف
؟)۲۵(یاهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

؟یا هدیبسچ تسپ یایند نیا هب ارچ سپ ؟تسا نامسآ رد امش ِیزور :دیامرف یم یلاعت قح هک یا هدینشن رگم

لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۲۶(لوفُس ِرعق ات وت شوگ دشکیم

دیشک ^اب ار وت هک ییادن ره
دیسر ^اب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

ناکم یور زا تسین یدنلب نیا
ناج و لقع ِیوس تساه یدنلب نیا

۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناد نیقی قلخ همه دنگرم ینادنز
دناهرن نادنز کت زا ار وت سوبحم

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تلیسو ناز

۱۱۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یندنکفا چنآ ره نکفا نورب مه
تسا ینَس سلجم نیا هک نآ اب ایم رد

۱۱۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

َمْح�رلا اوُعْدا َِوأَ ��ا اوُعْدا ِلُق ْ�ا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ …َٰىنْسُحْلا ُءاَمْسَ

…وکن یاه مان تسار وا ،دیناوخ مان مادک ره هب ،نمحر مان هب ای �ا مان هب دیناوخب ار ادخ وگب

٢٢ هیآ ،)۵۱(تايراذ هروس ،میرک نآرق **

َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَم�سلا يِفَو

.دیا هدش هداد هدعو نادب امش هچنآ و امش یزور تسا نامسآ رد و

۳۳-۲۵ هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق ***

)۲۵( اًميِْثأَت ََ̂و اًوْغَل اَهيِف َنوُعَمْسَي َ^
.دولآهانگ هن و دنونش وغل نخس هن اجنآ رد

)۲۶( اًمَ¡َس اًمَ¡َس ً¡يِق �ِ̂إ
.م¡س ،م¡س :نخس كي زج

)٢٧( ِ£َِميْلا ُباَحَْصأ اَم ِ£َِميْلا ُباَحَْصأَو
؟دنراد لاح هچ تداعس باحصا ،تداعس باحصا اما

)٢٨( ٍدوُضْخَم ٍرْدِس يِف
راخىب ردس تخرد ريز رد

)٢٩( ٍدوُْضنَمٍ حَْلطَو
هدشهديچ رگيدكي رب شاهويم هك ىزوم تخرد و

)٣٠( ٍدوُدْمَم ¬لِظَو
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)٣٠( ٍدوُدْمَم ¬لِظَو
مياد ىاهياس و

)٣١( ٍبوُكْسَم ٍءاَمَو
ىراج هراومه ىبآ و

)٣٢( ٍةَريِثَك ٍةَهِكاَفَو
رايسب ىاهويم و

)٣٣( ٍةَعُونْمَم ََ̂و ٍةَعُوطْقَم َ^
دنراد زاب نآ زا ار سك هن و ددرگىم عطقنم هن هك

۴۶-۴۱ هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق ***

)۴۱( ِلاَمuشلا ُباَحَْصأ اَم ِلاَمuشلا ُباَحَْصأَو
؟دنراد لاح هچ تواقش باحصا ،تواقش باحصا اما

)۴۲(ٍ ميِمَحَوٍ موُمَس يِف
.دنناشوج بآ و مومس داب رد

)۴۳(ٍ موُمْحَي ْنِم ¬لِظَو
هايس دود زا ىاهياس رد

)۴۴(ٍ ميِرَك ََ̂و ٍدِراَب َ^
شوخ هن و درس هن

)۴۵( َ£ِفَْرتُم َكِٰلَذ َْلبَق اُوناَك ْمُه�ِنإ
.دندوب تمعن و زان رد نيا زا شيپ نانيا

)۴۶(ِ ميِظَعْلا ِْثنِحْلا ىَلَع َنو³رِصُي اُوناَكَو
.دنديزروىم رارصا گرزب ناهانگ رب و

هکرس :اکرِس )۱(
لافطا هیاد ،هلـل :^^ )۲(
ندرک اهر ،نداد هزاجا :ندیلِه )۳(
بارش :ابهَص )۴(
.تسا نایتشهب ای ناور تسار ینعم هب هنمی·ا باحصا ای نیمیلا باحصا روظنم :هنَمیم )۵(
هدش ادا مامت ،لماک ،هدش هدرک افو :اّفَوُم )۶(
یتسارب ،¡َه ،هیبنت فرح :هلَه )۷(
دیروآ رد تکرح هب :اُوکuرَح )۸(
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یتسارب ،¡َه ،هیبنت فرح :هلَه )۷(
دیروآ رد تکرح هب :اُوکuرَح )۸(
هدننکرارصا :رِصُم )۹(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۱۰(
هدننکتیارس :یراس )۱۱(
ششخب ،¸شاد گرزب :مارکِا )۱۲(
تسا یلاعت قح تیاده ریثأت زا :تس یدُه زا )۱۳(
هجرد :جَرَد )۱۴(
 .تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا )۱۵(
 هدنب و م¡غ ،هـلل :^^ )۱۶(
ییادج :لصَف )۱۷(
یگدولآ زا هدش کاپ ،هدش هزیکاپ :هدولاپ )۱۸(
عوفدم ،تساجن :ثَدَح )۱۹(
.دنریگ یم َ¸ُخ یوهآ هفان زا هک رطعم یا هدام :کشُم )۲۰(
تسپ ،هیامورف :سَخ )۲۱(
هاگ هیکت و هیکت اجنیا رد ،وزاب :دُضَع )۲۲(
هناخ بتکم :ناتسریبد )۲۳(
دیناوخب :اوُعُْدا )۲۴(
یاهدیبسچ :یاهدیسَْفچ )۲۵(
یتسپ :لوفُس )۲۶(


