
 

۱۸۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟نمِ یوک ز یفرط ره ،رَمَق یا یزیرگ دنچ
)٢(نَمَش رگ و )١(میَمنَص رگ ،وتِ کلُم و میاوت ِدیص

یيهناهب ینک داي ،یيهنارک زا سََفن ره
نَف رازه )٣(یمَدَع زا یشک نورب یسََفن ره

ملد نیا وت ِنطو دش ،ملزنم فیثک هچ رگ
*نطو ِّتبحم و لیم دَُوب ینمؤم ِتمحر

مرّصقُم سب هک هچرگ ،َمیِن وت ِهاج ِنمشد
؟dشیوخ ِناج ِنمشد ،اهش دَُوب یسک چیه

نُکَم یلِهاک و هَجَرب ،ناقشاعِ عمج ِبرطُم
نزب ناقشاعٔ هدرپ ،وگب وا ِنسُح ٔهّصق

وا ِرکذ )۴(تسینَسَر نوچ ،وا ِرجه تسیهَچ وچمه
نَسَر نآ رد نانز تسد یفسوی هاچ )۵(ِکت رد

اخَم ار کشخِ ین نآ ،وُجِب رکشین ز قوذ
نسحلاوب ز وجَم هراچ ،بلط وا ِنسُح ز هراچ

وا )۶(قلطُم ِدارم تسه ،یبلاط و دیرُم وت رگ
)۹(نمی رد لیهُس تسه ،)۸(یفیاط )۷(میَدا وت رو

دهد یم رون و یزور وا ِباتفآک مَد نآ
نهد رد هتفرگ رون ،رگن ار هّرذ هب هّرذ

رتشیب تفرگ )۱۰(قزِر ،رتفیطل لگ هک هچ رگ
نمسای ِناهد هب مه یکدنا دیسر کیل

رگا ناودنِه هب داد یکریز و )۱۱(اکَذ و رمُع



رگا ناودنِه هب داد یکریز و )۱۱(اکَذ و رمُع
)dَ)۱۲ُخ ِدهاش هب داد یربلد و لامج و نسح

)۱۴(نارتهِک ِبیصن قشع ،)۱۳(نارتهِم ِبیصن کلُم

)۱۵(نَجِم ٔهبیصن فطل ،دش غیت ِبیصن رهق

یبل ٔهبیصن تسه یبش ره یادخ ِدهش
نز راچ ِدقع هب هتسب شَدَشاب هک یسک وچمه

نم ِتابن دَُوب قشع ،نم ِتایح دَُوب هک ات
نَفک ارم دَُوب قشع ،مَوَر ناهج نآ رب هکنوچ

نُکَم مک هدابِ یتسم ارم و )۱۶(مَرمَخ ِنِمدُم
)۱۷(َ�َل نم ز نُکَم رود ،ماهراوخریش و کزان

دنُک )۱۹(َمیمیَدن قشع ،موش مغ )۱۸(ِنیزَح هکنوچ
نَزَح اهدژا دشاب ،دَُوب ید�رُمز قشع

مغ ِرامُخ تَهَر تسب رگا :لد هب نم متفگ
)۲۰(نََقذ شوخِ میَدن و عمش ،تَمَرآ لُقن و هداب

مَیقاس و عمش یزاس وا زج رگا :ملد تفگ
)۲۳(نزباب ِبابک و ماج نَز )۲۲(باب و )۲۱(مام ِرس رب

رگد ِتروص هب کیل ،سب و تسوا یقاس :متفگ
)۲۴(نََحتمُم ِتسم ِلد یا ،نُکَم طلغ نیبب کین

هدِب واِ یاوهِ ماو ،اههناهب نیا زا نُک سب
)۲۶(نهَترُم ِقارف ِشیپ ،ناج )۲۵(ِشامُق دَُوَبن ات

ثیدح *

» نامیْ�ا َنِم َِنطَولا �بُح «

».تسا نامیا زا نطو dِشاد تسود «



».تسا نامیا زا نطو dِشاد تسود «

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن ،تسا میلست ِطرش
زاتْکُرت تل�َض رد دَْوَبن دوس

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار هنوردنا نامیلس سپ
 درس درک شدوب هک توهش نآ رب لد

۳۱۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نَف ز )۲۷(َرب یدروخن هظحل یکی نوچ
)۲۸(َ�ِمـْلا �بَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب و نُک )۲۹(یلوُگ dشیوخ

انَل َمْلِع � :هک وگ کی�م نوچ
اَنتْم�لَع ام َْریَغ ،یهلا ای

یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق



۳۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �ِ�إ َانَل َمْلِع َ� َكَناَْحبُس اوُلاَق «

».ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ «

۴۳۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب ،دمآ دسح ٔهناخ ،دسج نیا
نادناخ دشاب هدولآ دسح زك

کیلو ،دشاب دسح ٔهناخ دسج رگ
کین ،¢ا درک کاپ ار دسج نآ

تسا یکاپ نایب )۳۰(یْتَیب ار£َهط
تسا یکاخ شمسلط را ،تسا رون جنگ

.تسا یکاخ مسج ،نآ مسلط هچرگ ،تسا یهلا راونا هنیجنگ ،یرصنع دبلاک ،درک کاپ اه یدیلپ زا دیاب ار لد هناخ

۱۲۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

».ِدوُج�سلاِ ع�ك�رلاَو َ¨ِفِكاَعْلاَو َ¨ِفِئا�طِللَ يِْتَيب اَر£َهط َْنأ َليِعاَمِْسإَو َميِهاَْرِبإٰ ىَِلإ اَنْدِهَعَو …«

 عوکر و نارواجم و ناگدننک فاوط یارب دینک کاپ ار ما هناخ هک میدرک رما لیعامسا و میهاربا هب ام و …«
».ناگدننک هدجس و ناگدننک

۲۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یضَم ام ِدای ِز ،یرایشُه تسه
ادخٔ هدرپ ،تلبقتسم و یضام

یَک هب ات ،ود ره هب نز ردنا شتآ
؟یَن وچ ود ره نیزا یشاب هِِرگ ُرپ

تسین زارمه ،دَوبْ یَن اب هِِرگ ات



تسین زارمه ،دَوبْ یَن اب هِِرگ ات
تسین زاوآ و بل نآ ِنیشنمه

۲۶۶۲ تيب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رسهریخ دراد وتِ مهو ار وت نوچ
رگِد نآِ مْهَو دِرگ یدَرگ هچ زا

dشیوخ £ینم زا نم مزجاع
؟نم شیپ وت ینم ُرپ یتسشن هچ

ناج هب میوج یمه ییام و نم یب
ناجَلْوَص شوخ نآِ یُوگ نم موش ات

۳۶۸۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نَسَْحاِ یادخ ِقشع زج هچره
 تسا ندَنک ْناج نآ ،تسا یراوخَرکِش رگ

 ندمآ گرم ِیوس ؟ندنک ْناج تسیچ
نََدزان یتایح ِبآ رد تسد

)۳١(تامَم و کاخ رد هدید ود ار قلَخ

تایح ِبآ رد دنراد نامگ دص

دََون ددرگ ناُمگ دص ات نُک دهَج
دَوَر بش ،یپسُخب وت رَو ،وُرب بش

ار زور نآ یوُج ،کیرات ِبش رد
 ار زوس تملظ ِلقع نآ نک شیپ

 
دَُوب یکین سب ،گنردَب ِبش رد
دَُوب یکیرات ِتفُج ،)۳٢(ناویح ِبآ

؟dشادرب ناوت یک dفُخ ز رس



؟dشادرب ناوت یک dفُخ ز رس
dشاک تلفَغِ مخت دص نینچ اب

دش رای هدرُم همقل ،هدرُم ِباوخ
 دش راک َرب بش ِدزد و تفُخ هجاوخ

دنا یک )٣۳(َتنامصَخ هک ینادیمن وت
دنا یکاخ ِدوجوِ مصَخ )۳۴(نایران

تسوا ِنادنزرف و بآِ مصَخ ،ران
تسوا ِناجِ مصَخ ،بآ هک نانچمه

وا هک اریز دَشُک ار شتآ بآ
)۳۵(ودَع و تسا بآ نادنزرفِ مصخ

تسا توهش ِران ،ران نیا نآ زا دعب
تسا )۳۶(ت�َلز و هانگ ِلصا وا ردناک

دَرُسْفِب یبآ هب ینوریب ِران
دََرب یم خزود هب ات توهش ِران

بآ هب دمارآینیم توهش ِران
باذع رد خزودِ عَبط دراد هکناز

نید ِرون ؟هراچ هچ ار توهش ِران
*نیرِفاکلا ِران ُءافطِا ُمکُرُون

.تسا نارفاک ران هدننک شوماخ امش رون ،نانمؤم یا .نامیا و نید رون اب ؟درک هراچ دیاب زیچ هچ اب ار توهش شتآ

ادخ ِرون ؟ار ران نیا دَشُک هچ
اتسُوا زاس ار میهاربا ِرون

وت )۳٧(ِدورَمن نوچ ِسَْفن ِران ز ات
وت )۳٨(ِدوُع نوچمهِ مسج نیا دهَراو

دشن َمک ندنار هب یران ِتوهش



دشن َمک ندنار هب یران ِتوهش
 ُدب چیه یب ،دوش َمک ندنام هب وا

یشتآ رب یهنیم مزیه هک ات
 ؟یشَکْمزیه زا شتآ دریمب یک

درُم ،ران ،یریگ زاب مزیه هکنوچ
 دُرب رانِ یوس ،بآ ،یوَقت هکنآز

؟بوخِ یور شتآ هب ددرگ هیس یک
**؟بولُقلا یَوَقت زا هنوگ لُگ دهن وک

 ابیز و نیگنر ،اوقت باخرس اب ار حور راسخر و دراذگب دوخ نطاب یور رب ار بلق یوقت هکنآ ؟ددرگ یم هایس ،شتآ زا یک ابیز و بوخ یور
؟ددرگ یم هایس ،تاوهش دود و شتآ زا نطاب نیا یک ،دنک

».هنع ^ا یضر رمع مایاب رهش رد نداتفا شتآ «

رَمُع ِدهَع رد داتفا یشتآ
)۳۹(رَجَح وا دروخیم ،کشخ ِبوچ وچمه

اههناخ و انِب ردنا داتفرد
اههن� و غرم £رَپ ردنا دز ات

تفرگ شتآ اههلعش زا رهشِ مین
)۴۰(تِفگِشیم و نآ زا دیسرتیم بآ

دندزیم هکرس و بآِ یاه کشَم
دنمشوه ِناسَک شتآ ِرس رب

یدشیم نوزفا ،)۴۱(هزیتسِا زا شتآ
یدَح یب زا )۴۲(ددَم ار وا دیسریم

باتش ر�مُع ِبناج دمآ قلَخ
بآ زا چیه دَریَمنیم ام ِشتآک

تسادخ ِتایآ ز شتآ نآ :تفگ



تسادخ ِتایآ ز شتآ نآ :تفگ
تسامشِ ملظ ِشتآ زا یاهلعش

دینک تمسق نان )۴۳(دیراذگب ،بآ
دینَم )۴۴(ِلآ رگا دیراذگب ،لخُب

میاهدوشگب رد :هک شَدنتفگ قلخ
میاهدوب )۴۶(تَوُتف لها و )۴۵(ّیخَس ام

دیاهداد تداع و مسر رد نان تفگ
دیاهداشگن ادخ ِرهب زا تسد

زان ِرهب و )۴۷(شَْوب ِرهب و رخف ِرهب
زاین و یوقت و سرت یارب زا هن

هِنَم هروش ره هب و تسا مخت ،لام
هِدَم نَزهَر ره ِتسد رد ار غیت

نیک ِلها زا )۴۸(نادزاب ار نید ِلها
نیشِن وا اب ،وُجِب قح ِنیشنمه

درک راثیا دوخِ موق رب یسک ره
درک راک ،دوخ وا هک درادنپ )۴۹(هِغاک

۸ هیآ ،)۶۱(فص هروس ،میرک نآرق *

».َنوُرِفاَكْلاَ هِرَك ْوَلَو ِهِرُون �مِتُمُ �¢اَو ْمِهِهاَْوَفأِبِ �¢ا َرُون اُوئِْفطُِيل َنوُديُِري «

 هچرگ دنک لماک ار دوخ رون ادخ هکیلاح رد .دنزاس شومخ دوخ راتفگ اب ار ادخ رون ،نارفاک هک دنهاوخ «
».دیاین شوخ ار نارفاک

۳۲ هیآ ،)۲۲(ّ جح هروس ،میرک نآرق **

».ِبوُلُقْلا ىَوَْقت ْنِم اَه�نِإَفِ �¢ا َرِئاَعَش ْم£ظَعُي ْنَمَو «

».دریگ یم همشچرس لد یاوقت زا راک نیا هک نادب ار ادخ رئاعش دناد مرتحم هکره و «



».دریگ یم همشچرس لد یاوقت زا راک نیا هک نادب ار ادخ رئاعش دناد مرتحم هکره و «

ُتب ،ابیز قوشعم ،ربلد :َمنَص )۱(
تسرپ تب :نَمَش )۲(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۳(
نامسیر :نَسَر )۴(
رعق ،هت :کت )۵(
اهر و دازآ ،دیق یب :قلطُم )۶(
مرچ ،هدش یغاّبد تسوپ :میَدا )۷(
هّکم رد یرهش مان :فیاط )۸(
.دوش یم هدید رت ناشخرد نمی رد هک یا هراتس :نمی رد لیهُس )۹(
تشیعم ،یزور :قزِر )۱۰(
یکریز ،یشوهزیت :اکَذ )۱۱(
ناتسکرت رد dخ لها یورابیز :dَُخ ِدهاش )۱۲(
اوشیپ ،رت گرزب :رتهِم )۱۳(
درُخ ،رت کچوک :رتهِک )۱۴(
َرپِس :نَجِم )۱۵(
تسم هشیمه ،رمخلا مئاد :رمَخ ِنِمدُم ،هدنهد همادا :نِمدُم )۱۶(
ریش :َ�َل )۱۷(
تحاران ،نیگهودنا :نیزَح )۱۸(
نیشنمه ،تبحص مه :میَدن )۱۹(
تبحص شوخ ،هناچ شوخ :نََقذ شوخ ،هناچ :نََقذ )۲۰(
ردام :مام )۲۱(
ردپ :باب )۲۲(
بابک خیس :نزباب )۲۳(
هدش هدومزآ ،هدش ناحتما :نََحتمُم )۲۴(
بابسا ،تخَر ،هچراپ :شامُق )۲۵(
.ناگورگ ،دشاب ورگ رد هک یزیچ ،هدش هتفرگ نهر هب هک یزیچ :نهَترُم )۲۶(

هرمث و هویم :َرب (۲۷)
اه تمعن راگدرورپ :َ�ِمـْلا �بَر )۲۸(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۲۹(
.دینک کاپ ار ما هناخ :یْتَیب ار£َهط )۳۰(
یگدرُم ،ندرُم :تامَم )۳١(
تایح بآ ،یناگدنز بآ :ناویح ِبآ )۳٢(
نمشد :مصَخ )۳٣(
.دنا هدش هدیرفآ شتآ رهوگ زا هک اهنآ ،نیطایش :نایران )۳۴(
هاوخدب ،نمشد :ودَع )۳۵(
شزغل :تَّلز )۳۶(
لِباب رّابج هاشداپ :دورَمن )۳۷(
.دنکارپیم شوخ یوب dخوس ماگنه هک گنر یاهوهق بوچ اب یتخرد ،بوچ :دوُع )۳۸(
 گنس :رَجَح )۳٩(
ندش ناریح ،ندوب بجعتم :dفگِش )۴۰(

بضغ ،مشخ ،هزیتس :هزیتسِا )۴۱(
کمک ،یرای :ددَم )۴۲(
ندرک کرت ،ندرک اهر :ندراذگ )۴۳(
نادناخ ،هفیاط :لآ )۴۴(
دنمتواخس ،هدنشخب ،میرک :یخَس )۴۵(
مََرک ،یدرمناوج :تَوُتف )۴۶(
َّرف و َّرک ،ییامندوخ :شَْوب )۴۷(
زیچ ود نایم dشاذگ قرف ،نداد زیمت ،نداد صیخشت :dسنادزاب )۴۸(
نادان ،هلبا ،قمحا :هغاک )۴۹(


