
 

۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)٢(*»یَتا ْلَه« ِهارهاش رب ار )١(هاش نآ رَحَس مدید
)٣(Fَعْلاوب وّ یلعْلاوب وز ربخیب تلفغ ِباوخ رد

  
   متشادرب یرغاس نم ،متشاد رس رد هک یَم ناز

!)UF«)۴صَلا !هاش یا« :هک متفگ ،متشادیم وا ِشیپ رد

!ناقشاع ِنوخ :هک متفگ »!؟نFف یا نیا تسا یچ« :اتفگ
)۵(»َ̀و و قشع ِشتآ رب ناج وچ یفاص و هدیشوج

یاهدیشوج ناج ِگید رد ،یاهدیشون وت وچ« :اتفگ
»!ادخ ِرارساِ غاب یا ،منک ششون لد و ناج زا

نم ِتسد زا )۷(حَدَق )۶(َدتسِب ،نم ِتسمرس ِربلد نآ
)۸(ازف ْناج ار ناج دوب ناک ،ناج وچمه شدیشکردنا

)۱۰(جََرف رد مه بََرط رد مه ،)۹(جَرَد دص هتشذگ ناج زا

»امش زا رود َدبِ مشچ یاِک« :نامسآ تراشا درکیم

۱و۲ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق *

)١(».اًروُكْذَم ًاْئيَش ْنُكَي ْمَل ِرْهUدلا َنِم ٌ{ِح ِناَسْنِْ}ا ىَلَعٰ ىََتأ ْلَه «

» !؟تسا هدوبن )نهذ اب یندرک رکذ( رکذ لباق زیچ وا و تسا هتشذگ ناسنا رب ینامز تّدم )هک تسا نیا زج( ایآ «

)٢( ».اًريِصَب اًعيِمَسُ هَانْلَعَجَف ِهِيَلْتَبنٍ جاَشَْمأ ٍةَْفطُن ْنِم َناَسْنِْ}ا َانْقَلَخ اUِنإ «

 )رکذ لباق ریغ ای مدع یرایشه ظاحل هب و هبنجزا( ار  وا و ،میاهدیرفآ هتخیمآ یهفطن زا ار ناسنا  )مسج( ام «
 و دنیب هب )مدع( ام ییانیب اب دهاوخ یم وا ایآ هک مینیب هب ( ،میئامزآیم ار وا  )هظحل ره( و . میاهدرک ،انیب و اونش

».دونشب )توکس( ام ییاونش اب

۸۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟اجک زا راک نیا ِریوصت ار کاخ
؟اجک زا راکنا وّ یمصَخ ار هفطن

۸۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس ینزهقلح نآ وچ وت ِلاثم سپ
تسین هجاوخ :دیوگ هجاوخ شنورد زک

تسه هک دبایرد ،تسین نیز نزهقلح
تسد چیه درادن رب هقلح ز سپ

ات راکنا یا تفر تعنص دنچ
یَتا ْلَه زا داز راکنا لگ و بآ

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدب ره ناحتما یدوبن رگ
یدب متسُر )۱۲(اغَو رد )۱۱(ثUنَخُم ره

۷۴۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ردپ یا تسا ناحتما رب ناحتما
)۱۳(رَخَم ار دوخ ،ناحتما رتمک هب ،نیه

۲و۳ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق

)۲(».اًريِصَب اًعيِمَسُ هَانْلَعَجَف...«

».میئامزآیم ار وا  )هظحل ره( و . میاهدرک ،انیب و اونش ار وا...«

)٣( ».اًرُوفَك اUِمإَو اًرِكاَش اUِمإ َليِبUسلاُ هَاْنيَدَه اUِنإ «

».ساپسان رایسب ای دشاب رازگساپس وا هچ .میا هداد ناشن ودب ار هار ام «

۲۸۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۸۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ وچ تمعن و تمعن ِناج ،رکُش
 تسودِ یوک ات ار وت دَرآ رکُش هکنآ ز

هابِتنِا رکُش و تلفغ درآ تمعن
 هاش ِرکُشِ ماد هب نُک تمعن ِدیص

۹۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد ِنزور تسا هتسب امِ یساپسان ز
 دُوَنکَل ِهِبUِرل ناسنا هک تفگ یادخ

۶-۸ هیآ ،)۱۰۰( تایداع هروس ،میرک نآرق

)۶(».ٌدُونَكَل ِه�بَِرل َناَسْنِْ}ا Uِنإ«

».تسا ساپس ان رایسب شراگدرورپ هب تبسن یمدآ انامه «

)٧( ».ٌديِهَشَل َكِٰلَذٰ ىَلَع ُهUِنإَو«

».تسا هاوگ نيا رب دوخ وا و «

)٨( ».ٌديِدَشَل ِْريَخْلا �بُحِل ُهUِنإَو «

».دراد یگتسبلد )یگدینامه( لام هب تخس وا و «

۴-۷ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق

)۴( ».اًريِعَسَو ً`Fََْغأَو َلِسFََس َنيِرِفاَكِْلل اَنَْدتَْعأ اUِنإ «

».میاهدرک هدامآ ار خزود نازورف شتآ و اهّلغ و اهریجنز )نهذ رد لفآ یاهزیچ اب ناگدش هدینامه( نارفاک یارب ام «

ْ£ا Uِنإ « )۵( ».اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربَ

 روفاک هب هتخیمآ هک دنشونیم و دنشکیم رس ار یبارش یاهماج )نهذ رد لفآ یاهزیچ زا اه هدینامهاو( ،ناکین «
».تسا



 روفاک هب هتخیمآ هک دنشونیم و دنشکیم رس ار یبارش یاهماج )نهذ رد لفآ یاهزیچ زا اه هدینامهاو( ،ناکین «
».تسا

)۶( ».اًرِيجَْفت اَهَنوُر�جَُفيِ U¥ا ُدَابِع اَهِب ُبَرْشَي ًاْنيَع «

 و دننکیم ناور دوخ اب دنهاوخب هک اجره و دنشونیم نآ زا ادخ ناگدنب هک یاهمشچ )زا دوشیم رپ اهماج نیا( «
».دنربیم

)٧( ».اًريَِطتْسُمُ ه¦رَش َناَك اًمَْوي َنُوفاَخَيَو ِْرذUنلاِب َنُوفُوي «

».تسا ریگارف و هدرتسگ نآ یFب و ّرش هک دندیسارهیم یزور زا و ،دندرکیم افو دوخ رذن هب ) هک یناگدنب( «

۵۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِبش ردنا دبات رگا دیشروخ وچ )۱۴(تسیب
دوَشَنیم یرحس دوخ ،یَهَنن رد مدق وت ات

یِلگ و بآ نینچ ِریز یاهتشاک لد هناد
دوشنیم )۱۵(یرجش وا ،دسرن تراهب هب ات

۴۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوت ِهم نوچِ یور ِدای زا یگدنز وچ ارم
تسوت )۱۶(ِهگرخ ِناتسآ مَهَگ هدجس هشیمه

دنک هدنز زور هب ات مدشُک یبش ره هب
تسوت ِهگرد ِنابساپ واک گس نآِ یاون

ار وت حور دیدب نم لِگ و بآ شیپ ز
تسوت هش وا هک َشُنک هدجس هک تفگب دَرِخ

دبا هب ات دنام هدجس نآ رد و درک دوجس
تسوت ِهر وا هک ،شوخِ کاخ نآ رب یور هداهن

منم هک ار کاخ هروش نیا رگا تَدشاب هچ
تسوت ِهگرذگ نآ هک )۱۷(یزاونزاب لعن هب

قح هب ِنید ِسمش ،زیربت هدید ود ایا



قح هب ِنید ِسمش ،زیربت هدید ود ایا
تسوت ِهَک یقشاع هب لد ،یلدِ یابرهک وت

۲۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلِد ارِو ناهج ود رد دش فاص هک یرَشَب ره
یَلب ار )۱۸(تسََلاِ گناب ،ُدب رَقف هک ضَرَغ دید

۲۶۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا تسََلاِ ماو افو هک ،نُک افو تسود اب
ینامِب ماو نیا رد و یریمِب هک مَسَرت

۱۶۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َمتَسا هدوب وت ِنآ ،َمتسََلأ هدنب نم
مَریخریخ دنار یم ،تَقارِف شُک هریخ نآ

۱۸۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

 مَعَن ،یَلب :مَدَع تفگ ،مَدَع رد دیسر گناب
نامداش و زبس و هزات ،مَدق فرط نآ مَهن یم

دش تسَم و ناوَد یاپ ،دش تسََلاِ عَِمتسُم
نارمیض و دیب و هل` ،دش تسَه و وا ُدب تسین

۲۱۱۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسََلا دیآ یمه یو زا یمَد ره
تسَه دندرگ یم ضارَعا و رهوج

یلَو ،ناشیز یَلب دیآ یمن رگ
"یَلب" دشاب ،مَدَع زا ناشْندمآ

۱۹۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۹۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت مشچ و نابز نم ار وا هتفگ
وت مشخ و اضر نم و ساوح نم

یوت رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هک ْوَر
یوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

)۱۹(هَلَو زاَ ِ¥ َناک ْنَم یدش نوچ

هَلُ ¥ا ناک هک مشاب ار وت نم

ثیدح

» هَلُ ¥ا َناكَ ¥ َناك ْنَم «

».تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره «

منم یهاگ ،اروت میوگ یوت هگ
منشور ِباتفآ ،میوگ هچ ره

۲۳۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یهت وا دقع و ّلح ،نیز َمَفک نوچ
؟تسیک ز نم )۲۰(�یبجعُم نیا بجع یا

متشاگنا دوخ هدیدان ار هدید
متشادرب اعد لیبنز زاب

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

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره
تخات )۲۲(هبسا ود دوخ )۲۱(لامکِتسِا ردنا

لFجلاوذ یوس هب درپیمن ناز
لامک ار دوخ دربیم ینامگ وک

لامک رادنپ ز ّرتب یتلع
)۲۳(ل`َد وُذ یا وت ناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب یِبجعُم نیا وت ز ات

*تس هدب یریخ انا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیو

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وج ریز )۲۴(نیگرس و ناد یفاص بآ

ناحتما رد ارت دناروشب نوچ
نامز رد ددرگ گنر نیگرس بآ

)۲۶('یَتف یا نیگرس تسه وج )۲۵(گت رد

ار وت رم دیامن یفاص وج هچرگ

)۲۷(نَطِف رپ نادهار ریپ تسه

نک یوج ار نت و سفن یاه یوج

؟درک کاپ دناوت یک ار دوخ یوج
درم ملع دش ادخ ملع زا عفان

ار شیوخ ٔهتسد غیت دشارت یک
ار )۲۸(شیر نیا راپس یحارج هب ور

سگم دمآ عمج شیر ره رس رب



سگم دمآ عمج شیر ره رس رب
سک شیوخ شیر حبُق دنیبن ات

وت لام نآ و اههشیدنا سگم نآ
وت لاوحا تملظ نآ وت شیر

ریپ وت شیر نآ رب )۲۹(مهرم دهن رو
)۳۰(ریفن و درد دوش نکاس نامز نآ

تس هتفای تحص هک درادنپ هک ات
تس هتفات اجنآ رب مهرم وترپ

شیرتشپ یا شکم رس مهرم ز نیه
شیوخ لصا زا نادم ناد وترپ ز نآ و

۱۲ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق *

».ٍ{ِط ْنِم َُهتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يَِنتْقَلَخ ُْهنِم ٌْريَخ اََنأ َلاَق…«

».یاهدیرفآ لگ زا ار وا و شتآ زا ارم ،مرتهب مدآ زا نم :تفگ سیلبا …«

۸۹۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت )۳۱(ِراشنِا دش راکنا ِتّجح
وت ِرامیب نیا دش رتدب اود زا

؟اجک زا راک نیا ِریوصت ار کاخ
؟اجک زا راکنا وّ یمصَخ ار هفطن

یُدب رِسیب و لدیب مد نآ رد نوچ
یُدب رکنم ار راکنا و )۳۲(تَرکِف

تسُرِب تراکنا هکنوچ یدامَج زا
تسرد دش تَرشَح ،راکنا نیزا مه

تس ینزهقلح نآ وچ وت ِلاثم سپ



تس ینزهقلح نآ وچ وت ِلاثم سپ
تسین هجاوخ :دیوگ هجاوخ شنورد زک

تسه هک دبایرد ،تسین نیز نزهقلح
تسد چیه درادن رب هقلح ز سپ

دنکیم )۳۳(نUَیبُم تراکنا مه سپ
دنکیم نَف دَص رْشَح وا دامج زک

ات راکنا یا تفر تعنص دنچ
یَتا ْلَه زا داز راکنا لگ و بآ

تسین راکنِا دوخ :تفگیم لِگو بآ
تسین )۳۴(رابخِا هک ربخیب دزیم گناب

قیرط دص زا نیا حرش میوگب نم
قیقد تفگ زا دزغل رطاخ کیل

یگدنز ،ادخ :هاش نآ )١(
 ْلَه .دنک یم یط )ادخ اب هنارایشه تدحو ای قشع( روضح یرایشه هب )ینهذ نم( یمسج یرایشه زا ناسنا ،میلست رثا رد هک تسا یا هداج :یَتا ْلَه هارهاش )٢(
…دماین ایآ :یَتا
نآ و نیا ،نّیعمان و یعون صاخشا :Fَعْلاوب وّ یلعْلاوب )٣(
.دوشیم هتفگ یراک نداد ماجنا ای ندروخ ماعط یارب مدرم زا یاهدع توعد ماقم رد هک یاهملک :UFصَلا )۴(
یتسود :َ̀و )۵(
¸فرگ سپ زاب ،¸فرگ :ندناتس )۶(
.گرزب ۀساک ،دنماشایب یزیچ نآ رد هک یفرظ :حدق )۷(
.دوش طاشن ثعاب هچنآ ،ناج هدنیازفا :ازف ناج )۸(
هّلپ ،هبترم :جَرَد )۹(
شیاسآ و شیاشگ :جََرف )۱۰(
دراد هنانز راوطا هک یدرم ،درمان :ثUنَخُم )۱۱(
راکیپ و گنج :اغَو )۱۲(
وشم دوخ ناهاوخ ،نکم یدنسپدوخ :رَخَم ار دوخ )۱۳(
 .تسا دودحمان رادقم و رایسب تّیمک زا هیانک :تسیب )۱۴(
تخرد :رجش )۱۵(
. گرزبٔ  هدرپارس ،عیسو لحم و اج ینعم هب هاگرخ فّفخم :هگرخ )۱۶(
ندرک هجنر مدق ،¸فر یسک رادید هب :یزاونزاب )۱۷(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسَلا )۱۸(
تریح :هَلَو )۱۹(
ینیب دوخ :یِبجعُم )۲۰(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۱(
باتش هب و ندرک باتش زا هیانک : ¸خات هبسا ود )۲۲(



یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۱(
باتش هب و ندرک باتش زا هیانک : ¸خات هبسا ود )۲۲(
همشرک و زان بحاص :ل`َد وُذ )۲۳(
نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۲۴(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۲۵(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۲۶(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۲۷(
تحارج ،مخز :شیر )۲۸(
دنهن یم مخز یور هک ییوراد :مهرم )۲۹(
دایرف و یراز و هلان :ریفن )۳۰(
ندرک هدنز :راشنِا )۳۱(
هشیدنا :تَرکِف )۳۲(
هدش هدرك نايب :نUَیبُم)۳۳(
هدنهد ربخ ،ربخم :رابخِا )۳۴(


