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۱۶۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مریمب وت شیپ ات نامارخ مدمآزاب
)۱(مریَحز و هّصغ زا هدیرخ اهراب یا

مکشُم و ربا وت فطل ،مکشخ نیمز نوچ نم
مریگن وت )۲(ِدعَج زج ،مهاوخن وت ِدعر زج

یریما زا راب دص وت ِیریسا رتشوخ
مریسا لد هتسخ یا :ییوگ هک یمد هصاخ

هدیمر یرز زا هب ،هدیسر وت هب یکاخ
مریقف اونیب یا :ییوگ هک یمد هصاخ

ار ارجام لقع وگ ،نک رذگ ارجام زا
مریپ و خیش تسهداب ،مرکذ و درو تسا گنچ

ناتسد گنتِ جنگ یا ،ناتسم ِناج ِناج یا
مریش و دهش قرغ نم تلامج ِّتنج رد

)۳(مدیَدبان شیوخ زو ،مدید زیختسر نم
مریت وچمه هدنّرپ ،مدیمخ نامک نوچ رگ

مکاخ تفرگ kاب ،تداب ز مُدب یکاخ
مریزگان وت زا یا ؟نم مور اجک وتیب

نیشنب :لقع هب یتفگ ،نید و هدید رون یا
؟)۴(مَریتَس یله یم یک ،هدیرد اههدرپ یا

متسا هدوب وت ِنآ ،متسلا هدنب نم
)۵(مریخریخ دنار یم ،تقارف شُک هریخ نآ

؟تیور ِراهبونیب متخرد نیا ددنخ یک
؟مریمخ )۸(یشرسن ات )۷(مَریطَف )۶(دسررد یک

)۹(مدیَرث زا دازآ ،مدیدب وت ِناوخ ات
)۱۰(مَریَفن دوخ ِشیوخ زا ،مدیدب وت ِشیوخ ات
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)۱۰(مَریَفن دوخ ِشیوخ زا ،مدیدب وت ِشیوخ ات

متشذگ ناج و لقع زا ،یدرک وچ رذگ نم زا
)۱۱(مریَثا ِدبنگ رب یدرک وچ رثا نم رد

نک نم ِنیزگ ناج یا ،یمzس )۱۲(ماهدعَق رد
مریخا هدعَق نیا دوبن مzسیب ات

؟مبوخ تسا فک رد نوچ ،)۱۳(مبوکن ارچ فک نم
؟مریز تسهدش مب نوچ ،مبوکن ارچ اپ نم

)۱۴(تمدخ وت ناسر ام زا ار نید ِسمش زیربت

)۱۵(مَریَنتسُم شور زک هب یقرشم هب تمدخ

۱۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب یناویح حور رد هقرفت
دوب یناسنا حور ،دحاو سفن

هَرُون مِهْیَلَع �شَر قح هکنوچ
وا رون ددرگن زگره قَِرتفُم

.ددرگ یمن هدنکارپ زگره ادخ نآ رون هدناشفا اه ناج نیا رب ار شیوخ رون ،یلاعت قح هک نوچ

۱۰ هرامش ،مهدزناپ باب ،همان راتخم ،راطع

وا و منام نم هک یک و دشاب یک
وا و مناوخ نم دناوخن سک هک هّصق نیو

نت زا دیآرب نم ِناج هک زور نآ
وا و مناد نم و مناد نم و دناد وا

تایعابر ،مایخ

وگ نوچمه اضق ناگوچ هب هتفر یا
وگم چيه و ور یم تسار و روخ یم پچ

وپ و َکت ردنا هدنکف ار وت هک سکناک
وا و دناد وا و دناد وا و دناد وا

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مادم تسم یا یماب ِرانک رب
)۱۷(م�zسلاَو ،آ دورف ای )۱۶(نیشنب تسپ

نارماک وت یدش هک ینامز ره
ناد ماب رانک ار شوخ مد نآ

وت شاب ناساره شوخ ِنامز رب
وت شاف هن ،نک )۱۸(هیفُخ شجنگ وچمه

zب هگان )k)۱۹َو رب دیاین ات
)۲۱(zَه )۲۰(نَمکَم نآ رد ور ناسرت سرت

۲۱۵۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هدمآ ناک ناهگان )۲۲(یلاکَن ره
تس هُدب یداشٔ هرگُنک رانک رب

طوقس دَوَبن دوخ ،ماب رانک زج
طول موق و حون موق زا )۲۳(رابِتعِا

۸۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار نت ریمخ وت رگ هیامریمخ نآ یب
دشاب ریطَف شنان یراد مرگ لاس دص

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف نُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمk و ناکم ردنا میودیم

۱۸۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َدَنکیم یناج هتشگ هقرغ درم
دنزیم یهایگ ره رد ار تسد

رطخ رد دریگ تسد شمادک ات
رَسِ میب زا دنزیم ییاپ و تسد

یگتفشآ نیا ،رای دراد تسود
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یگتفشآ نیا ،رای دراد تسود
یگتفخ زا هب هدوهیب ششوک

تسین راک یب وا ،تسا هاش وا هکنآ
تسین رامیب وک ،)۲۴(هفُرط یو زا ،هلان

:رسپ یا نامحر دومرف نیا رهب
رسپ یا *نأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک

.تسا یراک هب زور ره رد وا :دومرف نامحر ترضح هک تسا نیمه یارب ،یونعم رسپ یا

شارخیم و شارتیم ،هر نیردنا
شابم غراف یمد ،رخآ مد ات

دَُوب رخآ یمد ،رخآ مد ات
**دَُوب رِسبحاص وت اب تیانع هک

تسا نز و درم رد هک ناج دشوک هچ ره
***تسا نزور رب ،ناج ِهاش مشچ و شوگ

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحَرلا هروس ،میرک نآرق *

ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي �لُك …

.تسا یراک هب نآ ره ادخ

۹۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق **

ُ�َِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ى�تَح َك�بَر ُْدبْعاَو

.دسر رد وت گرم ات نک تدابع ار تراگدرورپ و

۱۹۵ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق  *** 

…. َٰىْثُنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِم ْمُْكنِم ٍلِماَع َلَمَعُ عيُِضأ kَ ي�َنأ ….

… منک یمن عیاض ،نز هچ و درم هچ ،ار یا هدننک لمع چیه لمع نم انامه …

۳۰۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب رتهدرم هدرم زک مدع نآ و
دوب )۲۵(َرطضُم مدع ،شداجیا تقو

ناوخب ٍنأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک
نادم یلعفیب و راک یب ارو رم

.راگنیم راک یب ار وا زگره و .ناوخب ار »تسا یراک هب نآ ره ادخ«

۱۷۰۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی نادیم ،اود دراد ضرم ره
نیتسوپ ،امرس ِجنر ِیاود نوچ

دَرُسفب یدرم هک دهاوخ ادخ نوچ
درذگب مه نیتسوپ دص زا یدرس

نآ هک ،دهنب یاهزرل شدوجو رد
نایشآ زا هن ،دوش هب هماج هب هن

دوش هلبا بیبط ،دیآ اضق نوچ
دوش هرمگ مه عفن رد اود نآو

؟ریصبِ کاردا ،بوجحم دوش یک
)۲۶(ریگلوگ ِباجحِ یاه ببس نیز

دوب )۲۷(لَمَکا نوچ ،هدید دنیب لصا
دوب )۲۸(لَوَحا درم هکنوچ ،دنیب عرف

۱۲۳۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باوخ هب شناد دوش ،دیآ اضق نوچ
باتفآ دریگب ،ددرگ هیس هَم

؟تسا ردان یک )۲۹(هیبعَت نیا اضق زا
تسا رکنُم ار اضق وک ،ناد اضق زا

۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفرگ یراکوکن وک نآ ُکنُخ یا
تفرگ یراز وا ،تشاذگب ار روز

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۳۰(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هکنیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

یرامیب ،جنر ،شچیپ :ریحَز )۱(
رادبات و هدیچیپ یوم :دعَج )۲(
یئرمان ،ادیپان ،بیاغ :دیَدبان )۳(
روتسم ،هدیشوپ :ریتَس )۴(
یگدوهیب هب ،هدوهیب :ریخریخ )۵(
 ریمخ ندیسر رو ،ندمآ رو :ندیسررد )۶(
دشاب هدماین رو نآ ریمخ هک ینان :ریطَف )۷(
ندرک هتشغآ ،ندرک ریمخ :¤شرس )۸(
دننک درخ نآ رد نان هک تشوگبآ :دیَرث )۹(
دایرف و یراز و هلان ،هدننک ترفن ،هدنزیرگ :ریَفن )۱۰(
تساوه یkاب هک شتآ هرک ،نامسآ :ریَثا ِدبنگ )۱۱(
رکف تکرح زا ¤فرگ تیوه فقوت ،زامن رد ¤سشن :هدعَق )۱۲(
ندز تسد :ندیبوک فک )۱۳(
ندرک غzبا مارتحا و مzس :ندناسر تمدخ )۱۴(
هدنیوج رون ،هدنریگ رون :ریَنتسُم )۱۵(
نیشنب رت بقع ،نیشنب تحار ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسپ )۱۶(
داب وت رب مzس :م�zسلاَو )۱۷(
هتفهن ،ناهنپ :هیفُخ )۱۸(
یتسود :kَو )۱۹(
.تسا روتسم نارگید زا هک تسا یبلق لاوحا و لد هناخناهن روظنم ،هاگناهن ،هاگنیمک :نَمکَم )۲۰(
شاب هاگآ ،هیبنت هملک :zَه )۲۱(
تخس تازاجم :لاکَن )۲۲(
¤فرگ تربع :رابِتعِا )۲۳(
بیجع ،روآ یتفگش :هفُرط )۲۴(
هراچیب :َرطضُم )۲۵(
قمحا یاه مدآ هدننک راکش ،سانش هلبا :ریگلوگ )۲۶(
رت لماک :لَمَکا )۲۷(
مشچ جک ،چول :لَوَحا )۲۸(
ندروآ مهارف ،یزاس همدقم ،رکشل ¤سارآ :هیبعَت )۲۹(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۳۰(


