
 ادخ مان هب
 
 »ینیب بیع«
 
 ؟مینکیم ییاشگاضف ،مینیبیم هک ییاهبیع يارب و میراّتس ام ایآ

 
 ناوج يا هناهب هن مک اضق رب
 نارگید رب یهن نوچ ار دوخ مرج
 413 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،تاقافتا زا و يریگیمن هدهع هب ار دوخ يرایشوه و يداش تیلوئسم هک تسنیا وت مرج .شابن تیاهدرد يارب هناهب لابند هب نوریب رد ناسنا يا
  .يوشیمن رادیب و یهاوخیم یگدنز
 
 نیبب دوخ مرج و درگرب دوخ درِگ
 نیبم هیاس زا و نیب دوخ زا شبنج
 415 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ؟يودیم تاینهذنم هیاس لابند هب هدوهیب روطچ نیبب .دنتسه وت ییاشگاضف و شبنج عنام تیاهیگدینامه هنوگچ نیبب و نک هاگن تزکرم هب

 
 هنم هنییآ رب بیع وشب كاپ ار يور
 نکم يوزارت بیع ،نک هرس ار دوخ دقن

 1992 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و ربص و رکش رد هظحل ره هک تسا نیمه وت دقن ،دنک یلجت وت رد دناوتیم ادخ و يوشیم هنیآ هب لیدبت ،ییوشب اهیگدینامه زا ار تزکرم رگا
  .تسینوریب ياهوزارت زا بیع ییوگن و یشاب زیهرپ

 
 وم هب وم دنیب تسانیبان صرح
 وک هب وک دیوگب و ناقلخ بیع
 
 وا روک مشچ هرذ کی دوخ بیع
 وجبیع وا تسه هچرگ ،دنیبنیم
 2630 و 2629 هرامش تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دنیبب ار دوخ بیع راب کی هکنیا زا غیرد ،دنزیم راج وک هب وک و دنیبیم ار نارگید ياهبیع طقف هک دنکیم روک ار ناسنا لد مشچ ردقنآ صرح
 .دنک رارقا نآ هب و
 
 هدش هدناوخ سک         هنم رگید یسک رب ار دوخ مرج
 هِد شاداپ نیدب دوخ شوگ و شوه
 
 یتشاک دوخ وت هک هن دوخ رب مرج
 یتشآ نک قح لدع و ازج اب
 
 یندرک دب ببس دشاب ار جنر
 ین تخب زا ،سانش دوخ لعف ز دب

 428 یلا 426 هرامش تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رگا .دونشیم ار یگدنز يادص ،ینهذنم راجنهان يادص ندینش ياج هب ام شوگ و دیآیم الاب روضح يرایشوه هک تسا نیا ییاشگاضف شاداپ
 ببس میمهفیم و مینیبیم تسا لامک رادنپ و عقوت ،شجنر ،هنیک ،لرتنک ،سرت ،ینیب بیع هک ار نامدوخ مرج مینک یتشآ هظحل نیا اب
 .متخبدب نم و مسناش دب نم مییوگب ینهذنم اب هناروکروک هکنیا هن ،تسا نامدوخ لعف زا نامیاهدرد
 
 َمد هب َمد ياههصغ نیا تسوت لعف
 ملقلّافج دق ینعم دوب نیا

 3182 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



 .دسیونیم شوخ ،مینکیم ییاشگاضف هک ياهزادنا هب ار ام یگدنز ،ادخ ملق و دیآیم دوجوب اهیگدینامه بسح رب ندید و ام لعف زا ام ياههصغ
 
 نیقی دب سفن تسا هدنّرد گرگ
 ؟نیرق ره رب یهنیم هناهب هچ
 4856هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نامنهذ رظان ام هک سوسفا اما دردیم ار ام يرایشوه هک تسیاهنسرگ گرگ ینهذنم .دنکیم راک نتساوخ رتشیب اب ینهذنم ای سفن روتوم
  .میزادنایم نارگید ندرگ هب ار نامیاهبیع تیلوئسم ،دوخ یناطیش سفن اب و میتسین

 
 نکم هناخ نامدرم نیمز رد
 نکم هناگیب راک ،نک دوخ راک
 263 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دنکیم ییازفاراک و دنکیم تلاخد نارگید راک رد دوخ زکرم رب تراظن ياج هب هک تسا رظان نودب نهذ ،ینهذنم
 
 تسوت ّیتسه زا وچ اما شین مخز
 تسس درد ددرگن دشاب يوق مغ
 3250 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ياهمغ میهد همادا ینهذنم هب رگا و تسا نامدوخ ینهذنم شین زا ام ياهدرد مامت ،دنزیم شین ار وا رام لثم ناسنا زکرم رد یگدینامه ره
 .دنوشیم رتیوق هکلب دنوشیمن تسس ام
 
 ناسک رد ینیب هک یملظ اسب يا
 نالف يا ناشیا رد دشاب وت يوخ
 1319 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ٱدرف ،هزیتس و مشخ ياج هب یسک ره رگا هک میتسه يرامشیب ياهگنج و اهملظ دهاش ،دنتسه ینهذنم ۀطلس ریز اهناسنا هک یناهج رد
 .میتشاد حلص زا رپ و ون یناهج تفرگیم هدهع هب ار یگدنز درخ ندروآ و ییاشگاضف تیلوئسم
 
 تسهدُب يریخ انَا سیلبا تلع
 تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیا

 3216 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نارگید اب ار نامدوخ ام هک تسا ینهذ ياهنم ۀمه رد ضرم نیا .»تسا ِلگ وا و مشتآ نم ،مرترب ناسنا زا نم« :تفگ هک دوب ناطیش نیا
 .میوشیم راچد درد و تواضق هب و مینکیم هسیاقم
 
 مَع يور رب ،دَب سکع هدیدب يا
 مرَم دوخ زا ،ییوت نآ ،تسا مَع هن دب

 1327 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نامه زا هک تسنیا ،مینیبیم دب ام هکنیا تلع« :دیوگیم ام هب انالوم .مینکیم شتواضق و مینیبیم دب ار وا ام هک یناسنا ره و ومع ینعم هب مَع
 .»مینکن رارف دوخ زا و مینک وجتسج نامدوخ رد ار سنج نآ دیاب ام و تسه مه ام رد سنج
 
 نایع ینیبیمن ار دب نآ دوخ رد
 ناج هب ار دوخ ياهدوب نمشد هنرو
 
 درم هداس يا ینکیم دوخ رب هلمح
 درک هلمح دوخ رب هک يریش نآ وچمه
 1323 و 1322 هرامش تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هلمح شدوخ هب و دنیبیم بآ رد ار دوخ سکع هک تسا يریش لثم ،میدش راچد سیلبا ضرم هب ینهذنم اب هک اهناسنا ام ینیببیع ناتساد
 .دنکیم
 



 مشخ ز يدنتفرگ ندییاخ تسد
 هدش هدناوخ يدیدن    مشچ هب يدندیدن دوخ بیع کیل
 
 درم تشز نآ دید هنییآ رد شیوخ
 درک مشخ و نآ زا دینادرگب ور
 3346 و 3345 هرامش تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ییاشگاضف هظحل کی رگا و دننکیم راکنا ار ناشیاهبیع ،دنهدیم همادا ار ناشینهذنم یتقو ات اهناسنا هک تسیترسح ینعم هب ندییاخ تسد
 .مینیبیم ناملد ۀنیآ رد ار دوخ لمع و رکف یتشز دوش هنیآ نامزکرم ات مینک
 
 دیرگنشور امش رگ :ناشقح تفگ
 دیرگنم لفغم ناراک هیس رد
 3350 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و ینک يرگنشور یناوتیم و یتسه رظن يرایشوه سنج زا وت« :دیوگیم هک میونشیم ار ادخ يادص مینک تکاس ار نامنهذ و مینک زاب اضف رگا
 .»يروخن ار ینهذنم تواضق و تمواقم يراک هایس بیرف

 
 ینکیم ینیببیع هم خر رد
 ینکیم ینیچراخ یتشهب رد
 
 وجراخ وت يور ردنا تشهب رگ
 وت ریغ یباین اجنآ راخ چیه
 3348 و 3347 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یشافخ لثم و دنکیم تمالم و ددنسپیمن ار نآ ینهذنم دنچ ره ،تسا داش و دنکیم زاب اضف روضح يرایشوه اب هک تسیناسنا خر دامن ،هام خر
 یناوارف دامن هک اهلگ زا ندرب تذل ياج هب ،دورب لُگ زا رپ ییاج هب رگا ینهذنم .دنکیم رارف روضح هب هدنز ياهناسنا زا ،دیآیم شدب رون زا هک
  .تسوا نهذ رد اهراخ ۀشیر هک دنادیمن و دنکیم تیاکش ،تسا روآ جنگ ياهجنر دامن هک اهراخ زا ،تسیگدنز يداش و
           
 دش كاچ یقشع ز هماج ار هک ره
 دش كاپ یبیع هلمج و صرح ز وا

 22 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دنکیم يرب ار دوخ یبیع ره زا دردب ار اهیگدینامه صرح ۀماج ،دوخ لصا و قشع هب ندیسر يارب هک یسک نآ

 
 دوخ بیع دشوپب ات دریگ وت بیع همه وا
 هدش هدناوخ يزیریم        ؟ارچ ،ینادیم و يزیر ناج بیغ زا وا رَب وت

 137 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 یگدنز ةدنز يژرنا دنادیم هکنیا اب ناسنا هک تسا بجعتم انالوم .دناشوپیم ار دوخ ياهبیع راک نیا اب و تسا ینیببیع ینهذنم تیصاخ
 تّوق و ناج ینهذنم ياهرکف و اهرواب ،اهدرد هب و دربیم نهذ يزاس ببس و دودحم ياضف هب ار نآ ،دیآیم بیغ ياضف زا هظحل نیمه
   ؟دنکیم ار راک نیا ارچ رخآ ،دهدیم
 
 ار نیب بیع مشچ ود دنبرب
 ار ناد بیغ مشچ ود ياشگُب

 124 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 ،دیآیم بیغ ياضف زا هک ار یگدنز ماغیپ و درخ ،هدش هدوشگ ياضف رد ات میدنبب ار نامنیب بیع مشچ زیهرپ و رکش و ربص اب« :دیامرفیم انالوم
 .»میریگب

 
 بیع يوم زا ار مشچ ود نک كاپ
 بیغ و ناتسورس و غاب ینیبب ات

 1944 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



 و )میوشیمن قیقد نارگید بویع رد( میشکیمن نوریب تسام زا ار وم رگید و دوشیم هتسب ام نیببیع مشچ ،اهتیعضو ربارب رد اضف ندوشگ اب
 .دش هفاضا هلمج هب                        .مینکیم ینابغاب ار ناملد غاب و مینکیم زکرمت نامدوخ يور طقف و مینکیمن تواضق

 
 دمآ قشع وچ ،دشاب ار وت ملاع همه بیع رگا
 یتسنامرهق سب وا هک ار تبیع هلمج دزوسب

 2519 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 ار نامیاهبیع نیربانب ،مینکیم یتشآ نامنورد نامرهق و یگدنز يورین اب ،تسا هظحل نیا هشیمه هک هظحل نیا قافتا ربارب رد اضف ندوشگ اب ام
 .میهاوخب رذع لد هت زا و مینک ادص ار ادخ تسیفاک .میوشیم یکی قلطم رون اب و مینازوسیم هنارایشوه درد شتآ رد ار اهنآ و هدرک ییاسانش
 
 دید شیوخ بیع هک یناج کنخ يا
 دیرخ دوخ رب نآ ،تفگ یبیع هک ره
 3034 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ندرک كاپ ددص رد و دنیبیم ار شدوخ بیع و صقن ییاشگاضف اب و دوشیم دنوادخ نیرق و دنکیم مدع ار شزکرم هک یناج تداعس هب شوخ
 .دزاتیم هظحل ره شزکرم
 
 تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره
  .هدش هدناوخ هبسا هد  تخات هبسا ود دوخ لامکتسا ردنا

 3212 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  تسه شیر هد ار وت رم رس رب هکنوچ
 تسب راک دیاب شیوخ رب تمهرم
 3036 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب زاین نیا و میباییم ار مهرم نیا ،هدوشگ ياضف رد هکلب تسین نوریب رد ام ياهمخز مهرم و ،دنهدیم ام هب درد اهدص هک دنتسه اهیگدینامه
 .دراد ربص
  
 نم بوخ يا وت شیر دیورن ات
 نزم هنعط خنز هداس رگد رب

 3043 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دش »دنکن« نیزگیاج »دنک«          
 یسک هب ،دنک ومن و دشر وت رد اهشزرا دض و يراک لصاان مخت هک یهاوخیمن رگا سپ ،تسا ناهن وت تاذ رد ییاشگاضف و یبوخ هک ناسنا يا
 هب ار اهنآ درخ و قشع ییاشگاضف اب و نکن لرتنک دشاب تردپ و ردام و رهاوخ و ردارب ،تدنزرف ،ترسمه دناوتیم هک ار نارگید و ریگن داریا
 .مینکن راداو شنکاو هب ار یسک هک تسا ناهج هب ام تمدخ نیرتگرزب نیا مینادب نیقی .روایب رد شاعترا

 
 :میزومایب لد و ناج اب ار انالوم دنپ رخآ رد و
 
  ادخ ملح زا ریگ وخ ،وش راتس وش راتس
 مود عرصم ،متشه تیب ،34 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 .مینکن راکشآ و میناشوپب ار نارگید ياهبیع میناوتب ات دنکیم راتس ،دوخ يوخ مه ار ام هک تسا هدوشگ ياضف ادخ ملح
 
 ��یمارگ نارای و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب
 جرک زا ابید


