
 

۴۸۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسدب تسود ِز ار وت رَم دنک رود هچنآ ره
تسدب تسوکن را ،یِو یب یهن یور هچ ره هب

تسوکن تسوپ ِنورد رد دَُوب ماخ ِزغم وچ
تسدب تسوپ هکنادب سپ نیزا تشگ هتخپ وچ

تفرگ لاب و َّرپ غرم نآ وچ هضیب ِنورد
تسدب تسوا باجح سپ نیزا هضیب هکنادب

سَک دزاسب ناهج اب رگا بوخ ِقلُخ هب
تسدب تسوخ کین هن ،دسانشن قح ِقلُخ وچ

تسین کدنا ،تسکدنا رگا تسود ِقارف
تسدب تسومِ یات مین رگا مشچ ِنورد

تشذگب وج و تسُج هب یرمع وچ )۱(قارف نیرد
تسدب تسوج و تسج زین رگا گرم ِتقو هب

وگ ار نید )۲ِ(حgَص ،سپ نیزا نک اهر لزغ
تسدب )۴(تسوفُر لَزَغ ار ون )۳(ِتَعلِخ هکنآ زا

۳۱۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلقَلا nفَج دُوَب نآ ینعم هکلب
متس و لدع نم شیپ ناسکی تسین

۴۸۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنوگرگد نم )۵(ِنیراگن هک دش زور هس
؟تسنوچ شُُرت َرکِش نآ ،دَُوَبن شُُرت َرکِش

دوب یناگدنز ِبآ ورَد هک یی همشچ هب
تسنوخُرپ همشچ هک مدید و مدُربِب )۶(وبَس



)۸(تسُریم لُگ رازه دَص ورَد هک )۷(یی هضور هب
)۹(تسَنوماه و گنس و راخ ،لُگ و هویمِ یاج هب

مَمَدِب یَرپ نآِ یور رب و مناوخب )۱۰(نوسُف
تسَنوسفا هشیمه )۱۱(ناوخ یَرپ ِراک هکنآ زا

دشن هشیش )۱۲(ِنوبز ،اهنوسُف هب نم �یرپ
تسنوریب هناسِف و نوسُف ز وا ِراک هک

تسهنیریدِ یاهمشخ واِ یوربا ِنایم
تسنونجَمِ کgه یلیلِ یوربا رد هِرگ

تسین یناگدنز وت یب ارم هک ایب ایب
)۱۳(تسنوحیج مشچ وت یب ارم هک نیبب نیبب

نُک نشور مشچ هک تهام وچ ِیور �قح هب
تسنوزفا قلخ هلمج زا نمِ مرُج هچ رگا

؟تسیچ ممرُج هک ملد )۱۴(دیآرب شیوخ ِدرگ هب
)۱۵(تسنورقم هجیتن اب یببس ره هکنآ زا

لَزاِ مکح )۱۶(ِبیقن زا مَدَسر یمه ادن
تسنونکا ز هن ببس نیاک ،وجم شیوخ ِدرگ هک

۱۲۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شنتفگ اما ،دنام رگید زیچ
َشنَم یب دیوگ )۱۷(سْدُقْلا ُحور ،وت اب

�شیوخ ِشوگ هب مه ییوگ وت ،ین
نم وت مه یا ،نم ِریغ ین و نم یَن

۴۸۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دربب و درایب ،دریگ و دشخب یادخ
تسنوزوم لقع ِنازیم هب هن وا ِراک هک

*ْنُوکََیف ْنُک ِفطل هب نونکا مه هک ایب ایب
**تسنُونْمَم ِْریَغ هک دیاشگب رد تشهب

بجع ِیاههفوکش ینیبب راخ ِنیع ز



بجع ِیاههفوکش ینیبب راخ ِنیع ز
تسنوراقِ جنگ هک ینیبب گنس ِنیع ز

دیلک رازه نآ زا و تسدبا ات فطل هک
تسنون هنیفس و فاک هنایم ناهن

۸۲ هیآ ،)۳۶( سی هروس ،میرک نآرق ۱*

» ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمnِنإ «

».دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم :ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ «

۱۱۷ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ۲*

ْ�اَو ِتاَواَمnسلاُ عيَِدب « ».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَمnنِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضْرَ

 دوجوم ]لاحلا یف[ و وش دوجوم :دیوگ اهنت دریگ تروص یراک هک دهاوخ نوچ و تسا نیمز و اهنامسآ هدنرآدیدپ ون ]ادخ[ «
».دوش

۸ هیآ ،)۴۱( تلصف هروس ،میرک نآرق **

».ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهَل ِتاَحِلاnصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذnلا nِنإ «

».دنراد ینتسسگان و نایاپیب یشاداپ دنا هدرک هتسیاش یاهراک و هدروآ نامیا هک یناسک هتبلا «

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم� زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم� و ناکم ردنا میودیم

۲۳۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میرک یا ،مرادن یزیچ فلا نوچ
میم مشچ زا رتگنتلد یلد زج

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
انَع دص نیا تسا مراد مهو ز هک

۳۰۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نونک )۱۸(وش مک طلغ ،دش اتکی هتشر
نون و فاک ِفورح ینیب اتود رگ

)۱۹(بوذَج دمآ دنمک نوچمه نون و فاک

)۲۰(بوطُخ رد ار مدع رم دناشک ات

رَوُص ردنا دنمک دیاب اتود سپ
رثا رد ود نآ دشاب اتکی هچرگ

۱۶۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 و هیرگ و بارطضا زا ار وا ِنداد نیکست و ار نامهم ِبرع نآ م̂_سلاِهیَلَع یفطصُم Uِخاون «

» یدیمون ِشتآ و تمادن و تلاجخ رد درکیم دوخ رب هک هحون

برع نآ ،درادن نایاپ نخس نیا
بجع رد هَش نآ فاطَلا زا ْدنام

دیمر شلقع ،ندش هناوید تساوخ
دیشک شزاب یفطصُم ِلقع ِتسد

نانچنآ دمایب ،آ وس نیا :تفگ
)۲۱(نارگ ِباوخ زا دزیخرب یسک هک

آ دوخ اب نیه نکم ،آ وس نیا تفگ
اهراک وت اب تسه وس نیزا هک

نخس رد دمآ رد ،دز وُر رب بآ
نک هضرع تداهش قح ِدیهش یاک

موش نوریب و مهْدب یهاوگ ات
موش نوماه نآ رد ،یتسه زا مریس

)۲۳(اضَق �یضاق )۲۲(ِزیلهِد نیا رد ام

یَلب و )۲۴(میتسََلا �یوعد ِرهب



یَلب و )۲۴(میتسََلا �یوعد ِرهب

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

»…ٰۛ ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُك�بَرِب ُتْسََلأ…«

»…ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ…«

۱۴۷۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میمیدق ِقشع ِهر ِشونgب هظحل کی
میتسلا ِتاجانمِ یوگ یلب هظحل کی

اریزا میرادن ربص یلب تفگ زا
میتسلا )۲۵(قارغَس هتسر رب و هتشرسب

۲۹۳۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدوبر ییهقلح رگ ،یدوشگ ار قلح دص
)۲۶(یتسَخب ییهنیس رگ ،یدادِب لد و ناج دص

میوگب نونج زا هچ ره ،نم ماهتشگ هناوید
یتسَلاِ مرحم رگ ،وگ یلب یلب رتدوز

۹۳۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داشگب اهدنب هک ار ادخ رکُش و ساپس
داشگب ام ِدنب ،میتسب وچ رکُش هب نایم

دنتفگ یلب اهناج و قح تفگ تسَلا
داشگب gب ِهر قح یلب ِقدصِ یارب

۱۷۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناحتما ز ار نآ و میتفگ یَلب هک
نایب و تسا دوهش ام ِلوق و لعف

؟)۲۷(میدز نت یضاق ِزیلهد رد هچ زا
؟میدمآ یهاوگ ِرهب ام هک هن

هاوگ یا یضاق ِزیلهد رد دنچ
)۲۸(هاگپ زا تداهش هِد ؟یشاب سبح



)۲۸(هاگپ زا تداهش هِد ؟یشاب سبح

وت هک ات اجنیدب تدندناوخب نآز
)۲۹(ُوتُع یران و یهْدب یهاوگ نآ

ییهتسشنب �شیوخ )۳۰ِ(جاجِل زا
ییهتسب بل و فک یگنت نیردنا

دیهش یا یهاوگ نآ یهَْدنِب ات
؟دیهر یهاوخ یَک زیلهد نیا زا وت

زاتب و )۳۱(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهر او و رازُگاو تناما نیا

۷۲ هیآ ،)۳۳(بازحا روس ،میرک نآرق

ْ�ا َانْضَرَع اnِنإ « ْ�اَو ِتاَواَمnسلا ىَلَع َةَناَمَ َْ©َبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضْرَ ».ً�وُهَج اًموَُلظ َناَك ُهnِنإۖ  ُناَسْنªِْا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمْحَي َْنأ َ

 رب تناما نآ ناسنا .دنديسرت نآ زا و دندز زابرس نآ لمحت زا ،ميتشاد هضرع اههوك و ©مز و اهنامسآ رب ار تناما نيا ام «
».دوب نادان و راكمتس وا هك ،تفرگ شود

نارجه ،ییادج ،یرود :قارف )۱(
تحلصم ،ریخ :حgَص )۲(
سابل :تَعلِخ )۳(
.دوشن مولعم یناسآ هب نآ در هک یروط هب هچراپ ای هماج خاروس و یگراپ �خود :ندرک وفُر )۴(
.وربوخ بوبحم و قوشعم :نیراگن )۵(
یلافس هزوک :وبَس )۶(
ناتسلگ ،غاب :هضور )۷(
ندمآ دیدپ ،ندییور :�سُر )۸(
تشد ،راومه نیمز :نوماه )۹(
مسلط ،وداج :نوسُف )۱۰(
.دنک نج راضحا هک نآ ،رگنوسفا :ناوخ یرَپ )۱۱(
زجاع ،ناوتان ،هراچیب :نوبز )۱۲(
هناخدور ،دور :نوحیج )۱۳(
ندز خرچ دوخ رود :ندمآرب شیوخ ِدرگ هب )۱۴(
هتسویپ ،کیدزن :نورقم )۱۵(
رورس ،رتهم ،اقآ :بیقن )۱۶(
لیئربج ترضح :سْدُقْلا ُحور )۱۷(
نک هابتشا رتمک :وش مک طلغ )۱۸(
بذاج هغلابم هغیص .هدننک بذج رایسب :بوذَج )۱۹(
گرزب و ّمهم راک ینعم هب ْبطَخ عمج :بوطُخ )۲۰(
نیگنس :نارگ )۲۱(
.تسا ایند روظنم اجنیا رد ،ورهار :زیلهِد )۲۲(
رگداد و لداع دنوادخ :اضَق �یضاق )۲۳(



.تسا ایند روظنم اجنیا رد ،ورهار :زیلهِد )۲۲(
رگداد و لداع دنوادخ :اضَق �یضاق )۲۳(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسََلا )۲۴(
بارش ۀزوک ،ینیچ ای یلافس رادهلول ۀزوک :قارغَس )۲۵(
ندرزآ ،ندرک هدرزآ :�سَخ )۲۶(
ندش شوماخ و تکاس :ندز نت )۲۷(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۲۸(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۲۹(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۳۰(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۳۱(


