
 

۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام ِناتسبات وت ِبات اههدرپ ِیارو زا یا
ام ِناتسُب ات مرگ لد ،َربِب ناتسبات وچ ار ام

!ایب ؟یتفر اجک رخآ ،)۱(ایتوت ار ناجِ مشچ یا
ام ِنادشتآ ِنحص زا )۲(َدَنزررب تمحر ِبآ ات

اهروگ ددرگ )۳(هضور ات ،اهروش ددرگ هزبس ات
ام ِنان ددرگ هتخپ ات ،اه هروغ ددرگ روگنا

)۴(ِلجخ وت زا باتفآ یا ،لد و ناج ِباتفآ یا
؟ام ِناج ِدرگ تسب نوچ لِگ و بآ نیاک نیبب رخآ

اهراب تیور ِقشع زا ،اهرازلگ اهراخ دش
ام ِنامیا رد دنکفا اهرارقِا رازه دص ات

دسَج رد یدومن ور شوخ ،دبا ِقشع ِتروص یا
ام ِنادنز نیزا ار ناج ،)۵(دَحاِ یوس یرب هر ات

بش ِنیع زا امن یزور ،بَرط اشگب مغ ِدود رد
ام ناشفارون ِحبص یا ،)۶(بَجَعْلاوب و بیرغ یزور

ار هرُهز یّرَدِب هرَهز ،ار )۷(هرهُمرَخ یُنک رهوگ
ام ِناطلس یا شاباش ،ار هرهبیب ینک ناطلس

وت ِدَرگ رد دسررد ات ؟وت ِدروَخ رد اههدید وک
ام ِناهرب دونشب شوخ ات )۸(وت ِدروآ شوه ِشوگ وک

)۱۰(َرکِشِ خاش نآ ِرکُش رد )۹(رَمُش ناسحا دوش لد نوچ

ام ِنادند رهِ خیب زا ینشاچ دَرآرب هرعن

لُک هب دیآ اهوزج ات )۱۱(لُهُدِ گناب ناج ز دمآ
ام ِناتسراخ ِسبح زا ،لُگ هب لُگ ،ناحیر هب ناحیر

۲۱۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۱۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
دَروَخ وا ار شرس ،دبای شَسَک یب

نامز کی |فر عمج زا )۱۲(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

*)۱۴(راصْبْ{اوُلُوا دیونشب )۱۳(اورَِبتْعاَفِ یادن
؟)۱۵(دییاخیم هچ نیتسآ ِرس ،تیکدوک هن

؟)۱۶(|سَج وج ز زج هب دشاب هچ رابتعا دوخ
)۱۷(دییانُرب وچ ،فرط نآ دیهجب وج ز ،�ه

۲ هیآ ،)۵۹(رشح هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا يِلُوأ اَي اوُرَِبتْعاَف …« » ِراَصْبَ

».ديريگب تربع ،تريصب لها ىا سپ …«

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۱۴۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دوب لِفآ ،لیلخ دوبعم تسین

نیا و نآ هگ ،و دشاب لِفآ هکنآو



نیا و نآ هگ ،و دشاب لِفآ هکنآو
نیلِفْ�ا �بُِحا { ،ربلد تسین

۷۵و۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو « ْ�ا َنِم َنوُكَِيلَو ِضْرَ )۷۵(».َ�ِنِقوُ

».ددرگ �قي لها زا ات ميداد ناشن ار �مز و اهنامسآ توكلم ميهاربا هب ناس نيدب «

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف « )۷۶(».َِ�لِفْ�ا �بُِحأ َ{ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دشورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نیا :تفگ .دید یا هراتس ،تفرگ ورف ار وا بش نوچ «

۱۱۷۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هتسر یماخ ز هس ره نیا رگنب
ار هتسپ و ار زْوَل و ار زْوَج

دوش ناطیش ،دنک نایصِع وا هک ره
دوش ناکین ِتلود ِدوسح هک

*افو یدرک ادخ ِدهع رد هکنوچ
ادخ دراد هگن تدهع مََرک زا

یاهدید هتسب وت قح ِیافو زا
**یاهدینشن ُُمکُْرکَْذا اوُرکُْذا

.یا هدینشن ناج شوگ هب ار » منک ناتدای ات دینک مدای « هیآ تقیقح اریز ،یا هدرک رظن فرص یهلا دهع هب یافو زا وت اما

رادشوگ یدْهَعِب اُوفَْوا هِن شوگ
رای ز دیآ ُمکَدهَع ِفوا هک ات

».دسر رد » منک افو امش دهع هب « باوج قوشعم ترضح زا ات راپسب ناج شوگ » دینک افو مدهع هب « هیآ تقیقح هب «

؟)۱۸(نیزَح یا دشاب هچ ام ِضرق و دهع
نیمز رد |شِک کشُخ ٔهناد وچمه

)۱۹(یرت� و غورف ناز ار نیمز هن

یرگناوت ار نیمز دنوادخ هن

مَدیابیم نیزا هک تراشا زج



مَدیابیم نیزا هک تراشا زج
)۲۰(مَدَع زا ار نیا ِلصا یداد وت هک

ناشن مدروآیب هناد و مدروخ
ناشک ام ِیوس هب تمعن نیزا هک

تخبکین یا )۲۱(ْلِه کشخِ یاعد سپ
تخرد دهاوخیم )۲۲(هناد ِْدناشف هک

۴۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

»… ْمُكِدْهَعِب ِفُوأ يِدْهَعِب اُوفَْوأَو ْمُكْيَلَع ُتْمَعَْنأ يِت�لاَ يِتَمْعِن اوُرُكْذا…«

»…منك افو ناتدهع هب ات دينك افو نم دهع هب و .ديروايب داي هب متشاد ىنازرا امش رب هك ار ىتمعن…«

۱۵۲ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

»ِنوُُرفْكَت َ{َو يِل اوُرُكْشاَو ْمُكْرُكَْذأ يِنوُرُكْذاَف «

».دينكم نم ىساپسان و دييوگ ساپس ارم .منك داي ار امش ات دينك داي ارم سپ «

۱۱۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینکیم اهاعد هگنآ ،یونشن قح ِتوعد
زامنیبِ یاعد نیز ،ردارب یا ،تَداب مرش

۱۱۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اعد نآز دزیا ،هناد یرادن رگ
یعَسام َمْعِن هک ،یلخن تَدَشخب

*ین هناد ،شَدوب درد ،میرم وچمه
ینف بحاص ار لخن نآ درک زبس

)۲۴(دار ِنوتاخ نآ دوب )۲۳(یفاو هکناز

دارُم دص نادزی داد شدارُمیب

٢٢و٢٣هیآ ،)١٩(ميرم هروس ،میرک نآرق *



٢٢و٢٣هیآ ،)١٩(ميرم هروس ،میرک نآرق *

)٢٢(»اًّيِصَق اًناَكَم ِهِب َْتَذَبْتناَف ُْهتَلَمَحَف «

.درب هداتفارود ىناكم هب دوخ اب ار وا و دش |سبآ وا هب سپ

ْ�ا اَهَءاََجأَف « َه َْلبَق �تِم يَِنْتيَل اَي ْتَلاَق ِةَلْخ�نلاِ عْذِجٰ ىَِلإ ُضاَخَ )٢٣(»اًّيِْسنَم اًيْسَن ُْتنُكَو اَذٰ

».مدوب هدش شومارف اهداي زا و مدوب هدرم نيا زا شيپ شاك ىا :تفگ .ديناشك ىيامرخ تخرد هنت ىوس هب ار وا نديياز درد «

۵۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟میرک یا ار ام تسا یتخبدب هچ نیک
میتی وت یب ام هدنام نید و لد زا

درد ز ام وّ ینُکیم هناهب وت
درسِ یاه مَد ،لد ِزوس زا مینزیم

میاهدرک وخ ،تَشوخ ِراتفگ هب ام
میاهدروخ وت ِتمکح ِریش ز ام

نکم ام اب )۲۵(افَج نیا ،َ»ا َ»ا
نکم ادرف ار زورما ،نُک ریخ

)۲۶(ن{ِدیب نیک ار وت رم ،لد دهدیم

؟)۲۷(ن�صاحیب زا رخآ دندرگ وت یب

دنپطیم یهام وچ یکشخ رد هلمج
دنب رادرب وُج ز ،اشگب ار بآ

سَک تسین هنامز رد وت نوچ هک یا
سَر دایرف ار قلخ ،َ»ا َ»ا

۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناگس )۲۸(ِی{�َع و گناب زا تفگ
ناوراک یهار ز ددرگاو چیه

گسِ یاغوغ زا باتهم بش ای
)۲۹(گت ریَس رد ار ردب ددرگ تسُس

دنک وعوع گس و رون َدناشف هم



دنک وعوع گس و رون َدناشف هم
دنتیم دوخ ِتقلخ رب یسک ره

اضق هداد یتمدخ ار یسک ره
�تبا رد شرهوگ ،نآ ِروخ رد

)۳۰(مَقَسٔ هرعن نآ گس دراذگن هکنوچ

؟)۳۲(مَلِه نوچ ار دوخ )۳۱(ِناریَس ،مَهَم نم

دنک نوزفا )۳۳(یگِکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار َرکِش سپ

نیبگنا نوچمه فطل ،هکرس رهق
)۳۴(نیبجَنکسِا ره ِنکُر دشاب ود نیک

)۳۶(لَخ ز )۳۵(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۳۷(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

دنتخیریم اههکرس یو رب موق
دنق تخیریم نوزف ایرد ار حون

دوُج ِرحب زا دَدَم ُدب ار وا دنق
دوزفیم مَلاع ِلها ٔهکرِس ز سپ

۳۷۲۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنلباق ناشیاک کین ِیاههروغ
 دنلد کی رخآ ،لد ِلها مَد زا

زیت دنناریمه یروگنا یوس
زیتس و نیک ،و دزیخ رب یود ات

۱۰۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن رد دیآ لاکشِا ار وت رگ
*رَمَقْلا �قَشْنِا رد یراد کش وت سپ

نابز ِتفگ زا هن ،نامیا نک هزات
 ناهن رد هدرک هزات ار اوه یا

تسین هزات نامیا ،تسهزات اوه ات



تسین هزات نامیا ،تسهزات اوه ات
 تسین هزاورد نآ لفق زج ،اوه نیک

۱ هیآ ،)۵۴( رمق هروس ،میرک نآرق *

» ُرَمَقْلا �قَشْناَو ُةَعا�سلا َِتبََرتْقا «

».ديدرگ هراپ ود هام و دش كيدزن تمايق «

۳۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

گنل ِیاهرخ رب تاکاردا هلمج
 گنَدَخ نوچ نا�رپ ،داب راوس وا

هَش ِدَرگ دباین سک ،دزیرگ رگ
 هَر ِشیپ دریگب وا ،دنزیرگ رو

ین مارآ ،ار تاکاردا هلمج
 ین ماج تقو ،تسا نادیم تقو

۱۹۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب اه یتسم هدولاپ نیزا کناز
 دور تدای زا قراچ و نیتسوپ

همرس ،یوُر دیسُکا :ایتوت )۱(
ندرک ناروف ،ندیشوج :ندَزرب )۲(
تشهب ،ناتسوب ،غاب :هضور )۳(
راسمرش ،هدنمرش :ِلجخ )۴(
دنوادخ یاهمان زا ،اتکی ،هناگی :دَحا )۵(
تِفگِش ،بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعْلاوب )۶(
.دندنبیم رخ و بسا ندرگ رب هک یبآ ای دیفس گنر هب ،شزرایب و تشرد ۀرهم یعون :هرهُمرَخ )۷(
.دونش یم مدع یرایشه اب هک یشوگ :وت ِدروآ شوه ِشوگ )۸(
یکین و ششخب هدنرامش :رَمُش ناسحا )۹(
  .دنداد یم رارق نآ نایم یبوچ هک یمکارتم یاهرکش و تابن :َرکِشِ خاش )۱۰(
گرزب لبط :لُهُد )۱۱(
بَجَو :تسََدب )۱۲(
دیریگب تربع :اورَِبتْعاَف )۱۳(
نیب نشور نامدرم ،تریصب نابحاص :راصْبْ{اوُلُوا )۱۴(
ندرک مرن نادنداب ار یزیچ ،ندیوج :ندییاخ )۱۵(
ندرک زیخ ،ندیهج :|سَج )۱۶(
ناوج :انُرب )۱۷(
نیگهودنا :نیزح )۱۸(
هبرف و قاچ :رت� )۱۹(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۲۰(
ندرک کرت ،|شاذگاو :ندیْلِه )٢۱(
هناد ندیشاپ و ندنکارپ :ندناشف هناد )۲۲(



ندرک کرت ،|شاذگاو :ندیْلِه )٢۱(
هناد ندیشاپ و ندنکارپ :ندناشف هناد )۲۲(
دهع هب هدننک افو :یفاو )۲۳(
ریلد ،هدنشخب ،تّمه بحاص :دار )٢۴(
متس و دادیب :افَج )۲۵(
قشاع ،هدنسرت :لدیب )۲۶(
لامک زا یراع و هتفاین تیبرت و میلعت :لصاحیب )۲۷(
اغوغ و روش ،گناب ،دنلب زاوآ :{�َع )۲۸(
راتفر رد یزیت ،تخات ،ود :َگت )۲۹(
یرامیب :مَقَس )۳۰(
شدرگ و ریس :ناریَس )۳۱(
ندیلِه ردصم زا ،مراذگ ورف ،میوگ کرت :مَلِه )۳۲(
یشرت :یگِکرس )۳۳(
 نیبجنکس )نیبگنا + هکرس( نیبگَنکرس برعم :نیبجَنکسِا )۳۴(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۳۵(
هکرس :لَخ )۳۶(
 یبارخ و ناصقن ،یتسس :لَلَخ )۳۷(


