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  اخاثاپهـ
  يــــخازوخ تاماها آالزم

  ْى بداراثانـــــــوموثا هول
  بخا َشوطا دروغزا آَمْمحْى

  ْىـــبَأرعا شلَّدّّيه ْىوآدار

  وقْىـــــــــــَقِصدياثا َرح
  ْى وآاِخل ُآْل َعّماــرائْآ

  ْىــــــــــــليالِيّما ِوبابا وِل
  *ـغرْى دّييايهْىـَپوبَقورا 

  اـــــــانْى ديِّماثـپولــــخْو گ
 قخْىـِپآَيوشي وآَنثري ِمخ ْو

  اــــــــــــِيّما محوَلقتا وميثت
 ْىــــــــــــيال بيخايئْد خَديِگ

  زْىـــــــَعزي ْىآَميثي يال
  ْىـــــــوهَويلُمإّمْد حوبا ْد
  اهــِخليْمياصا وبروناه ِبْم

 *كوساهآَناِشقاله وآآرْى ْب
  هـــــيباه بَنغنوغيآقارْى لگ

  اهـــــــــــبِطلْي قاال دَنونوي
  وءآـــــــــــــَقي آيلْى أو َنب

  واثاــــــــــــواثْى َحبيپوِسـ

  آـــــــــــِيّما ِيّما وال آَشمئ
  ْىـــــوْدمونشوقياثاه َبسيم

  ْىـــكيما دال آَمْحدحوبا ْد
 *آاساهْد يرْىپدال آَنشقي 
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  ونـــــــِخنواثي ال آَسيفوت
  دراهـــيال لَصپِديخ يااله نـ

  واتــــــــيا َبختا ما قشيَثي
  اخــــــــمواليليه آوا ِدطأن

  ْىــــتا مَرحمليْزبَأي ِيّما گ
  اــوال آَشقالليه وآهو عيق
  اخــوال آَحينات لهويا ِمّن

  *اخـو آاسِتشئا َيرخْى بگ
  هــاليلى أو دِمْن َسَبابيمو 
  اِرْســـپيَشت ِيّما وتا دـَپد

  باِثْر ما دموهويالخَقي ْم
  راخْدـــــوآهو ِبعياقا لَص

  اــــــورا وَهْم َبيثگقنيالخ 
  اــــــعاثَزرآخ وياِرث َأْر

  هـــــوسليالخ وِآمَحلقاتيُم
  *هـــــبِطليه ِآّماخ ِمنشاقي

  

^è^ÛşÎ<]çiçÿÚ< <
bîbäíÈ :g@çŽŠbàµÝÉŽáŽya‹q@ZçbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z@ĆçŽŠbà

ÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg*  
  اخاثاـپهـ

  ى ِدتياووثاـــــــــــــَزونايل
  لخونا دَأرعاــِـــــپ وخقشو

  اــــــــوَمرموخ َعيَنْن ِلشَمّي

  لتاپـَلـْپــــلخوخ بَشـَپو دلخـِپ
  ىـــــــــــدآيِوذالن أرعاناي

  *نانا وَرحمْىْح َلْنوَطلبوخ 
  يـــــــــــيا حطَّاي اوولمَقِلق

  ْىــــآوْد خا َمودْى ِبحطاه
  اخاــپـآما دأيث َرحمْى ِبْش

  يشوتون َتياوْىـَـــــــــپتا ْد
  هــــــِدمحاسْى بنوقَصنواثي

  *ياناَثنوخ گُخـْپآَلزما دَشـ
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  اــــشَمنتـَپـياَنن ْبمَقهروخ گ
  يــختاي صخي َأْنـَپديخ ِدآـْ

  يـــــــاليْعهاَدخ ِآمشاَهي 

  اـــــــــصخي إمَّن ِبرياثـَپْد
  اــدآيثاي ِمن شَمي ْىبطوو

  *اويــــــَتّييري طاوي ْدپ
  الن خا قاالـيشوخ ُآـَــــــپ
  اليــو خا حوبا َيسروخبگ

 دارـــــــــد خيِزنحوبا خَديِگ

  وناــــــــبوهاويالن خا ِعْج
  نــــــــــــياناَثن ميخ قيناَثگ

  *نـــِثخ تا صلوَثاپَترعا آـ
  اـــــــــــهاوي ِآمَّن لآلاله

  اــــهاوي صوَمن تا مشيح
  يـــــــِآنَشن قاري بَمرجوي

  وثاـــــــــــــيرما ِمليا ِبسمپ
  نــــــخِور بيشاَثـا دَمـپزو

  *م إّالنــــــــيا َمريا مراِح
  

bîbäíÈ :µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@ZçbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z@ĆçŽŠbà

gÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹q*  
<^Þ^è†ŽÎ_<<__< <

  )2(ثا ؤواــــــــَأيما دآثى لب
  را َهم َمشَمعتيهــوَمحضي

  يه ِمن خوشاويهپشود صا
 *اراــــــــــِمخ َأرعا تا أآ

  ل باپايي آناــــَزرعا دخ
  اثيهـــــآود خا َمنِدف َنثي

  اويهــــگإن أيبا دراءشا ب
 *هراـــــــد َأينا َقم بيِگخَدي

  يئرـــــــأيث َأينا َم َبلكي
  يّرــــــــَبلكي أيث ناثا َآ

  راـــــــــوليبا ددأال َزهري
  *ىـــــثغامپواليبا دَشمئا 

  ي أيث نيتا بيشتاــــــــبلك
  ي أيث ديلى آخاـــــــــَبلك

  يـوآَجعزا مَدرمانا دخاي
  *الي آخاـوخوشاوي الي
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 ي أيث ْدِطالنيثىــــــــَبلك
  ْل بِلخماـــــــــَين دِآمَتخِم

  آخازوخ مَبَدل خوشاويى
  *وماقا دآاِخل ال آساويء

  وما لوخمايلىــــَبلكي َص
  را ِآمَتخِمْلــــو َخمگَين ب

  ولتاـــــــــوبِلبا نيتا دميخ
  *وها ُآل َخمرانى آطامى

  روثيه مَتخِمْلـــــــَين بَأتي
  ق ِدييهــــَين ِآمَتخِمْل بَح

  ىــوهولى بَخشبونيه لَدين
  *ِلطماعا ْىوالــوَأينيه ه

  زايىــَين أيث دَليووخ ِبخ
  ونيهـــسانى َألخوأيث ِدْآ

  زاياـــــوِطليه أيووخ ِبخ
  *و ِطشواـگوِآمَهِجْجليه ب

  َين أيث دآَِمَدرِقْل َخوريه
  ي أيِثن َحّساماـــــــــوَبلك

  وها آيِخل َهْم ِمن ِبسريه
  *اوايىــــگوِلّبيه آياِقذ م

  لِخنى ْىــــآداعَين أيث ِد
  ايليهـــــَين أيث دُآليه آخ

  ِبصلوثا وهولى ِدآداعْى
 *وخَيرتيه آَطشيا ْببيشوثا

  ِلّبيه آخا ْىــَين أيث داليل
  والنــانگناوا آگَين أيث 

  يهپرصوـَپوال آخازوخ غير 
 *وبِشتقيه هولى بَمطعوَين

  تاـــَين دياله خَيرتيه بيش
  عا َمريرايليهــــــَأذ روش

  دوآثا َقديشتاـــــــتيوا بو
  *آخا َبرناشا اطْىــــــحْد

  اــــــــخا عوال زورا آخ
  ريواــــــَبس خا َهّداما خ

  وراـــِبْش رابايليه ِمن ط
  *وشما آخاروليهگآليه 

  وذيهـــخا ويوا عاَآر لخ
  ـاليپوــــُچـايي ْمـپِإن ألـ

  هـــــــليپـاچوُآل َعّما ِآمـ
  *ليهورا ِدحطيگَبس بخا 

  ه محيالـــوَأذ ِآنَشن ديلي
  نــَهيوو دشاآوخ لبيشاَث

  ايىـــــديخ ِبْد زاِخم بَحط
 *اَوي تا دشاآوخ لبيشاگد
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  طيثاـــــــــــــعاياَنيليه ِدخ
  اــــــــَغَضب ِبأراقا بَأرع

  تاپـَيشا مونَخـپوالن ـــمك
  *اواـــــــيه أَرقتيه َتيپَمْر

  ارْىــومْى َأآوخ بَصهاُو
  وثاـــَلخوخ ِبصلپلخوو ْدپ

  ي خا بأماــــيْى دآيثئَزْر
  *اواــــــــَدليثا َخمراه ط

  ْى دّيانـــــبانوخ خوشاوي
  وخـــخا رابا دشارْى ْبَبيث

  اــــــباتْى دَخشخي آلاله
  *هـــــــأيقارا طالوخ أيلي

  اروخــــــآما ِبْد عالْى أيق
  هوي طاليه َهيكال وآومرا

  مارا دآول وخـــــِإن آثيل
  *مشاِمشليه اَويثوخگ گووب

  ْى مَسبابوخـــــديخ ِدهويل
  ليه َهيكال خوشاووخشـپوْد

  َمذبحا وآومرا وقوربانا
  *اويه صاثاگال َشوِقت ْب

  ق مَبيثا دأالهاـــــــــــپمو
  اـــــــــــمساِقل َبيثا دآاله

  دي ِسنيا آلالهاـــــــــــِمن
  *ق آلالهاـــــبِمندي دالِي

  ن تاماـــــــــــِحمثا أن أيِث
  ن تاما َغَضبـــــوِإن أيِث

  اــــــــــبيشوثا آَشريا تام
  *ن تاماـــــــــــِتنانا آعاِش

  ـِق ِآنتا ِمن تامـــــــــاپمو
  ماِبر دري تاما حوبـــــــا

  ريخا ِسريــا ساما َمْرْحْو
  *يرما ِمليا ِبسمانـــــــْىپ

  ـــهـِق ِزبال ِمنيپآنوش مو
 بذوربيه خوشاويْى طاويه

  ُآل عياذْى بيشْى وِسنيْى
  *ـِقخْى وبيبونــْىپد گخَدي

  ومَبَدل َوردْى وشوَشنيــه
 َعوال وخساچمـاِيش پشود 

  مساِقلْى ِبصالواثــــــــــا
  *و ِخّنْىگاَون ِإن بگِإن ب

  وخسـاچـاِيش مپوِإن ِمنَّن 
 وخساچـايش مپ وإن مِخّنْى

  خوشاوان طــــــاوتيال تا
  *طاوتيــــــــال تا َهّدامان
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  ـــلـِــــــپمآخا وتاما ِبد نا
  ِإن ال مَرزلوخلْى َعـــوال

  ِإن هاويلْى مَهّجانــــــــــا
  *آيِوذليـــهكالْى أو ْدال ْآ

  ـــــالگالوخليه دوگِإن ال 
  آورهانا َقـــــط ال آباِسم

  َهم ال آــــزاديء أواذْى
  *ـــــــاِإن ال شاِقل َدرمان

  آيثْى آقائيـــــرْى َقياصا
  آجاِيق َحّراثا ألرعـــــــا

  َمرءا مَهدامـــــــــْى دّيان
  *وآشاِقْل ِمِنْى زيوانــــْى

  آجاِيق مَجخسانا لّلّبـــــــا
  ِإن ال مَجخسا َسيبووثـــــا

  وآشاِقل ِمنْى ِحطيانـــْى
  *َهم ال آَدأرا جَونقووثــا

  وثـــــــاِإن ال مَعيطا آينو
 زِخملْى َعوال َآبيــــــــــرا

  ال آرألي مَتِعديانــــــــْى
  *ولُكل َترعْى هولْى قيما

  اليلْى ِإمَّن مَقتـــــــــــولْى
  ِإن َطوتا آيِوذ طــــــاالن

  ـــــــَلنپمَجخسانا دِآموِلـ
  *ـا بَملوَشـــــنپاليلْى ِنخـ

  بَمَشرتا ديال طاوتـــــــــا
  موما ِدخطيثــــــاوَهم أو 

  أيبْى دموِرملْى مومــــــا
  *يِبد َحطايــــاگل پآناِخـ

  مَبسمانا آود آقاِيـــــــص
  وَحقووثا آود ِآمَجخســـا

  َشّريه ِإمِّد آيــــــــــوايال
  *َشّراه ِإمِّد َعواليــــــاله

  بيشايلْى ِدآَمخشـــــــوالن
  ِآبْى دمأِرقالن مالومـــــا

  اوا ِشمَّــــــــنديالي ِبخر
  *ـاپدآِرق آهو ِمن ِنخــــــ

  دَأخني سانوخ َجَخستـــــا
  اَون مَبسمانــْىگآَمسنْى ب

  وآهو دال َخـــروي ِشّميه
 *دَمِشل آيويه بَهداَمــــــن

  دإن سانوخ َدرمانانــــــْى
  آموِقمَلن ِلمَجخســـــــاَنن

  اَون آورهانْىگـاِيش بپبـ
  *اثاـقالن ِمن طاوپدَمسـ
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  ــــانْىپاَون َملـگآَمسنْى ب
  آَمِشر إّالن ِدمَجّســــروخ

  دال هاويالن َعيانـــــــــْى
  *ـَن بَدينونـــاپدزاِيد ِنخـ

  آهو آَمحطْى وِآمجاِخـس
  الووثـــــــاّگـالن َدپآموِلـ

  ِدمطاشْى َبن بيشاثــــــيه
  *ِدمَكسيا مومْى دّيــــــيه

  ـاـالن َهْم رامووثــپآموِلـ
  آَمقنيالن َمكيخووثـــــــــا

  تا دال خاتْى شوهاريــــه
 *دماِزغ َمّرتيه بِحليووثــا

  اِول شوقريه بَحقووثاگآ
  لدا دَبرخْى ِآمكاســــْىِگب

  ِدمَكسيا زاغالوثيــــــــــه
  *ـَرذي ِمنيه أرويــهپدال 

  ـَشَمنتا ديال خـــــــــمِّرْىپ
 اواه موَمـنگدال خازوخ ب

  قال بيناَثـــــــــــنال آشاِو
  *ومَخّلوخ ِمنَّن بيشاثيــــه

  آقاِيم َدرقول َجَخستـــــــا
  َجَخستا أيبا دهاويــــــــــا

 َتد ال أيذيياله بيشتيـــــــــه
  *د ِمّرْىگلبيشاثيه خَديــــ

  لّبا ِقشيا آَمقنيــــــــــــالن
  اوانگقويوثا آماِزغ بـــــ

 َهم أخني خواثيه دَخسروخ
 *دَميرخـــــــوخ بيَنن إّليه

  َمّراحـــــــــــوثا آَمقنيالن
  ـاثا قويثا آماِزغَبــــــــنپ

  وَأوذوخ خروتا ِدمَجسروخ
 *دال داءروخ ِمن َجخاستا

  طــــاالن پَهم ِحلتا آمول
  آيِوذالن ماِحــــــــــكيانْى

  دحاطْى ناشا بَصنيتـــــــا
  *ـاِيش مزوآياپد ناهاگَمر 

  اطْى آيثْى آَمرجْىدإن ح
  و َمرَجيتْى وِبعـــواذْىگد

  وِإن مَتعدْى آآرْى حوشتا
 *خوسرانْى آماَطيلْى تَري

  پالْى آموليــــــگَمملْى َد
  دِإن حطيــــــــالن ِبعواذا

  بوقـــــــــــارا غاِلبليهدال 
  *و جوداالگدَمقِنعالن بـــ



10 
 

 ِدمــــجاِسر پلجَونقا آموِل
  ـــــــــاوادال َأورا أينا دس

  ليــــه دزاديپوساوا آموِل
  *ِدمجاِخسليه ِلجوانقـــــــا

  صوئـــرا پلَمراحا آمول
  دِإن زديئليه َنصَّاحــــــــا

  وأو ِدآناِصح آَمزديليـــه
 *ال ِآمآِدب َمراحـــــــــــا

  ـِـــــالنپـاچاوايي ِآمـگم
  يشوخ َقوراثا ِسريـــــيپَِد

  ــالنومَبرايي ِآمساِقــــــ
  *اوايي ِمليي ِشختــــاگم

  آَملبيش ِشمانــــى طاوْى
  نى مبار دَيمنــــــــْىبِشما

  وآَمقنيالن عواذْى بيشْى
  *ـــْىـّپَچوِبعواذْى مبار ْد

  ِإن ناشا جاِيل لشِّّمـــــــــا
  بخازيلْى ديلْى قريمـــــــا

  أو طـــــــــــاوا ديليه ِإّلن
  *ــــاوايىگلموميْى دّيان 

  خير ساطانا بآالهــــــــــا
  ثخليْى بيشا خيزنتيـــــــهپ

  دباالش بذيرْى ِخزناثيــه
  *وباالش آدارْى مال دّيه

  تا خا ولّيه راموثـــــــــــا
  ِشطليه مـَرزوليْىپلخا مو

  وتا ِخّنا ِلّبا ِقّشيـــــــــــــــا
  *وتا أو ِخنا مَقلـــــــودْى

  ـــــاتا آذي بيَبختوثــــــــــ
 وأو ديل اليشيه َقديشــــــا

  وتا ِخّنا َنفسانوثـــــــــــــا
 *خميرا ِقّصا آياِوليـــــــه

  يليه نيتــــهپوتا أو دموص
  ـــــــاپوأو ِدآياتوو َنخوو

  ِشطليــهپَزرءا دِآتوْى آَم
  *آموتــوليه وبيشتا بَأينيه

  وأو ديل قيما بأيقــــــــارا
 ليــــــــهپوأيث ِخنا دِآمَّنِخ

  آيِوذليه دقاِيم بَأيبـــــــــــا
 *وتويريه َفنداآاروثيـــــه

  بـــارْىگآتاِور وآَمختْى 
  ل بارْىخيــه بُكَپآصالْى 

  ـِلپوَقم ناشْى محيلْى آشا
  *وِآمَسيِبر َألقولياثيــــــه



11 
 

 وَهم ال آجاهْىوال آجاِعز 
 خاثا آصاليـــــــــــالَپآما 

 يــــــــــــهأقولياث پِدمَشخِل
 *يانا دآريـــــــــــالگِلخذا 

 بــــــــــــــاراگَويالن َأيما 
  طووا آلناي َنّصيحــــــْى

 ِإمَّن قيما بشَّـــــــّرْى هوْل
 *اويه شِقّالي آلياليهيگد

  خــــــــْىَپو گلبِّيه هولْى ب
  و ِنشبــْىگهاونيه هولْى ب

  ولبَّن هولْى بِمندانـــــــــْى
  *وَنن هولْى ْبِبنيانــــْىوه

  آليه هولْى تا َصيـــــــــدا
  ياَنن موَشلتا بِشتلــــــــْىگ

  و ِشتلــْىگوَعقلن هولْى ب
  *ـــــو َأقولياثاگوخطيثا ب

 خيـــــــْىَپو گلّبيه هولْى ب
  َليث طاليه جيهــــوا داها

  ــــو زوزاگوَأخني لّبان ب
  *دال جيهوا يلي ِبصياَدن

  ـــــــــــاالپيووخ ِبنَده أخن
  ــــاوان ساطاناگزريلْى ب

  بخورتــــــــــوثا بَأقولياثا
  *عياذْى بيشْى مقاَميثـــــا

  ودال جيهـــوا آصاِيد َدها
  وايالن ِهل َأيكا تهيــــالن

  عياَذن أيلــــــــْى ِبصياَدن
  *يالنپوايالن َقم ماني ر

  وايا الن بدومايوثيــــــــه
  هيرا بَصيديهديخ ديلْى م

  طووا الن ِبمحيلوثيـــــــه
 *و خورطوثيهگبمحياليلْى 

  ِإن أيثوالْى خرطــــــــوثا
 ورسْى دّيه آَفهمــوخپِمن 

  ــــــورساُپال ويوا سنيقا ل
 *دال آشاِقالن بخورطوثـا

  وخ آزاِخـــــم ِإّالنپِإن را
  َمسقانا رابا أوذليــــــــــه

  ْىيايلپوِإِن مصالـــــوخ ِر
  *أالها تا بَنيناشـــــــــــــا

  ـــــغرانْىَپيشي َپدَيسقي و
  بكل َدرغي آموِسق طاوا

 روحانايْى خمالخـــــــــْى
 *بيشاورسْى آَمنِخث پبكل 
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 ها بَدرغا ِدبثــــــــــــوالثا
 ها بَدرغا دَقديشــــــــووثا

  بثولْى آموِسق ِلشَميـــــــا
 *يشي ِعليي َقديشــــــْىَپآ

 خزيلْى بيشا بكل َدرغـــْى
  اويه آل يوقرْىگآياِسر ب

  غرا آياِسق ِلشَميــــــــــاَپ
 *تا دناِخث مَأي ِعليــووثا

 آيِوذ طاليه بولبالــــــــــْى
 لياثا بَدرغــــْى آيــــــِوذَپن

  دشاِغشال أورخا دّيـــــــه
 *بيشاثـــــا بَأرءا آَمخوْى

 ن شَمياِثل ِلّبـــــــــان ِمپدَم
  اليالي زريئـــْى بخا ناشا

  عومقْى دَأرءا َخيروخو گد
  *آل بوسامــــــْى دبيشاثا

  ريسياالي َترزْى َترزْىپ
  ِآمزاريئـــــــالي بارويا

  ــوال ناشووثاالي بكـــــُآ
  *لَشهِوتياثا ِبْبــــــــــــريثا

  ال آوالي بخا َبرناشــــــا
  وَهم ال مكوالي َرحوقـــا

  ل َبرناشـــــــــــاِپ ناتا دال
  *تا دال هاوْى َبطيــــــــال

 بَشهـــــــــــــــِوتياثا ِآمَبينا
 َبيْد ِمن َشهِوتـــــــــا َشّرْى

  غاليبوثا دَنصيحـــــــــــْى
  *ْومشَّّرْى آبارْى آوالال

  بزيقيالي َشهِوتياثــــــــــا
  تا دآِوذليه َبرناشــــــــــــا

  ــــل َبرناشوثاآالي بكــــ
 *يانيــــــــــــهگَشّرْى ِإّمد 

  خا ِآبيه آسوطوثــــــــــــا
  وخاءا آيبه ِعليــــــــــوثا

  ياروثــــــــــاَگوال آبياله 
 *ناووثــــــــــاَگوالآبياله 

  أيث دِآمشاهْى ديهـــــــوا
  أيث دآيبْى َربوثــــــــــــا

  غــــــراَپوالآبْى َشهوّتـا د
  *وِخّنا آيبْى أيخالــــــــْى

  أيث دِآمشاهْى َخمـــــــرا
 أيث َرحوقا ِمْزنايـــــــــــا

 وأيث دآيبْى شوهــــــــارا
  *وِآمقاِلْد إّلد ِخنـــــــــــْى
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 اِصخ بصوءراپأيث خا ِدآ
 أيث دآيويذ َجَحتـــــــــــــا

  وِخنا آيبْى َبرطيلـــــــــْى
  *ـــــاوأو ِخنا بيَبختووثـــ

 أيث َرحوقا مخا عـــــاوال
 أيث َزآايا مخا مومــــــــا

  وبخا ِخنا هولْى غميطـــا
* وبخا ِخنا هولْى تليفــــــا

  ّخـــــــاَپأيث خليصا مخا 
  شوديالي هاَدخ رابــــــْى

  ـالْى ِخرتـــاچياليلْى بـپون
  *ِمنيانا ِدخِطياثــــــــــــــا

 ــكْىيشي دريـَپبخا ِقّصا آ
  بخا ِقّصا بكل خا ِمنــــدي

 ماقا دهـــــــــاواي َآبيرْى
 *اِيش طميئا آبيــــــــراپآ

  ايَمن ِدآياِســـــــــــر بيشا
  بَأي دآبياله آياسيـــــرْى

  َبرناشا بَشهـــــــــــــوتياثا
 *تا دباِسمليه أيساريـــــــه

 دِإن باِسم ليه أيساريـــــــه
 بوساميـــــهوَبيديل سيرا ْب

  َقط ال آشاريليه ِمّنيـــــــه
  *اويهگاِيش ِهْل عاَلم ْبپْب

 سارانَحّكيمايلــــــــــــْى َي
 ِدآياذيء إن ياسيـــــــران

  و ماها ياِســرگآياذيء ْب
  *ـــالنبأيسارا دال آباِسْم

  قاطيليـــــــــه ِبْد ِعجبوَنْن
  ِعجبونيــهخا آياِسر ْب آوْد

  لـــــــــــــــوالأو أيسارا َق
  *بأو ِمندي دِآبيه ِلّبيــــــه

  وآزوثا دّيان أيبــــــــــــاه
  بأيسارْى َترزْى َتــــرزْى

  َقطئا أيسارْى ِمّنــــــــــاهْد
 *دِشكلْى ِشكلْى َقيدْىو گوْب

  بونانيرى بِعْجهووخ ْص
  أو ديْل سيرا ِبحسامـــــــا

  آتيفــــــْى وأخني رامانْى
  *وثا ليليـــــه سيرايارگْب
  آخاشو َسخال ديل ِشريـــا

 ـــــــــناوا اليلْى سيراگوِب
  وأو ديل سيـــــرا بَقلودْى

  *َقط اليلْى سيراآخاشو ْد
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  ِخكالن آـــــالن خا لِخّناگ
 خيكگكاِتف وَهم آَمآهو ْآ

  ـــالنخاآا لُكـــــگوبيشا ِب
 *دَمخشوالن داليلْى آتيَفن

  َمــروْىآهو آياِسر وَهم آ
  ال آعاِيـــــــــق بيشا بآذي

  اليلْى سيراندَمخشوالن ْد
  *دياسيَرن بَترزْى َترزْى

  آَبسمالْى آهــــــــــو بآذي
  ورسْى آجاِيل آلذيپبكل 

 دآود خا بخا ِمندي سيرْى
 *اليــــخپدآل ناشا بنيرْى 

 كل ِعلثــــــــــــاَهم آالها ْب
 ليلْى وتقيليلْى طينيـــــــْىپ

  نيرْى آدارْى لكل ناشــــا
  *وِآمطاِآسالي دوآانــْى

  آود خا تا دطاِئـــن لَخيلْى
  َبَدم أخني آالزمـــــــاالن

  وراِخش بأو ديبْى إّليـــــه
  *تا دسانوخال ِلخطيثــــــا

  وال قاطوالن آَقطلوخوَع
 مَحلقوخ ِمّنان آل يوقـــرا

  يثــــــاپا دنيتا صپو َسيگب
 *ــــــــاواثاَمِغمطانْى دطـ

  وشوخ َجّكا روحانـــــاولـَ
 ِفتلْى اليلْى ِدخطيثـــــــــــا

  َدرقول شولْى ِدخطيثـــــا
 *وِثّليالن بيهــــــرا دَيوما

 و بيهرا آالزمـاگد ِگوخَدي
 َدمخوتــــــوْن أيَمن ِبْد ِهْل

  َطكسوخالي رَخشياَثنِدْم
  *َحطايي بِشنثا دَعـــــوال

  دبيشتوخون مَحلقوا يوقرا
  يقتـــــــــــــاپهوال َنعمْى ن
 وا ِمنيـــــــهپلپدأورو ومَش

  وَمِندفـــــــــــــوا ِبتياووثا
  ِبجياال إلربْى مسوآـــرْى
  *دَمدئيروخون لخايـــــي

*****  
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اتْى ىْ َم:** ب ه دَمحك ا  : ن أيب ا رويخ و بين . بگ
يبرانوثوخ اَهن: ِلمَس يبرا گن َثن َع. دِآمَس : والِبخطي

ا  ان راموث ذاذىْ : وبَطوت ي إلخ يي دال : وَأخن قش
ه   : علويا آَحسموخلْى. َرحمْى يال آَپصخوخ بي  .ونپ
  *وحطاَهن َيريخْى: ما ِآرييوخاَين 

ومَرن **       وخ ع ّنىْ : موآريل وئي ِش ا َش : لخ
بَرحموخ  . إشوا شوا حطيالن : ريش َشوئيوَأخني 

وخ اَهن دال َير: موآريل ي حط وخ : خ بَرحم
ِبن وخئْد: ِآمَعج اه لكينوث انْى. يب ا آس ود بيش : دش
  *ال جِعزلوخ معاوالن: وآِيت َقديشا: داميليهلبيشا ْد

وخ  **      م بگو آينوث زاله  : َه ي دال جِع د : بِهتل ِإمِّ
قا ِشمشوخ  ديخ آيا. مَسَبب دِآمَجخسا: َطيبوثوخ : س

لوخ ي : ألو دِآمَمحِمص وخ ِبري ي : آميالي وَأخن
يراالن ا. خس ت طاواث اآ: آمََلپي وخ خروتياث : َپلخ

  *عواذْى شليخايوخ: ِشّما لويشايوخ
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  )2( أالها خوس لِكنشــــان
  ماقا دِآم َمِحمصوخلـــوخ

  و تياووثا آقاروخلــوخگد
 *لِشّموخ َآبيرا شكيـــران

  كـــــــــال وآِيت باباال آش
  لَخوريه ِآمساليــــــه ناشا

  و َحّشا َغلِقــــت َترأوخگد
 *يبــــــوخگسواليا هّلن ْم

 اَونگبآذي ماري رضي ب
  ال ذيالن َترءا ِخّنـــــــــــا

 دآِيت أيويت شـــــوهاران
  *غير ِمن َترئوخ باروَين

  ِمن ماني زاالن َمرجــوخ
 ـــــنماني آدامْى لباروَيــ

  ِإن ماَرن َهــــر مسايبالن
  *وخليه بآالَهــــــنپدَمِخل

  َمن أيث َبسيما خواثــــوخ
 هّالن َبر بَحنينوثـــــــــوخ

  تا دزالْى َعقَلن َبثريـــــــه
  *ياَننگدَأخني مَعدلوخال 

 هّالن َبر بَطيبوثــــــــــوخ
 هّالن َبر َدّيانــــــــــــــــَن

  بيشاَثنوَأخني مَجخسوخ 
 *ياَنن ِبعــــواَذنگْدَدينوخ 

  هّالن َبر مَخِشبناَنـــــــــن
 هّالن َبر َربكومـــــــــرْى

  ناَهنگرذوخ گو ِدمئْى گد
 *وَقيموخ َقموخدَنضفوخ تا 

 شمو باعوثا دساغـــوذوخ
  صلوثا قذيال ِدبريثـــــــــا

 وهّالن ِمندي ِدطِلبــــــالن
 *ثخا طاالن ِخزناثـــــوخَپ
  يا طاوا دَقط ال آَمنشــــْى
  آمودوخ ماري ِدحطيالن

 ورقانــــــوخپَقلِقل وآثْى ْم
 *ال ناآراالن َطيبوثــــوخ

  انپآَمليا آذي تا ِنخــــــــــ
  َأذ الوما تا أو دفاِهــــــــم

 دموحِمـــصالن آِيت طاوا
 *ِبش رابايلْى مِجنــــجارا
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  ِغلطا تا أو ِدآرائيـــــــش
  آزْى ِبش ِمن لومـــــاِبر د

 ِبش َمزدئانايلْى مَقَتـــــــــا
 *پمَعوال ِدأِوذليه آناخيـــ

 ألو دأتْى ِقّصا رأشتــــــــا
 أو ِدآزاديء ِمن َقَتـــــــــا

  عاوال ِبش آَمْمريء مَقتا
  *َبس تا خا بينا آــزاديء

  وأو ِدآزاديء من عــاوال
  ِمن ناشــــْى پوأو ِدآناِخ

 َجكايال طالــــــيهزدوئثيه 
 *و بيثا أيبه دحاطـــــْىگب

  ِمن طـــــاوا پوأو ِدآناِخ
  اواهگاليث دوآثا دحاطْى بْد

  و ِطشواگاليبيه دحاطْى ب
 *ل دوآثايليــــــهدأالها بُك

 شود ال َمْمِرت لعـــــادوال
  يانــــــــْىگَحكيمايلْى ِمن 

  آهو آماريء إن غِلطلــْى
 *قنوميْىٍلآَمْمريء َشوطْى 

 ــــــــــاپماري آماليلْى ِنخ
 اثا آومتــــــــــاپآَملياالن 

  ألو ِدرأشلْى ِدحطيلــــــْى
 *َبيْد موحِمصالن باروَين

 اَونگشَمنتا هوال بــــــــــَپ
 ـــــــنَپآماليالن ماري ِنخ

  ـــــــــْىپدياله نيَشن ِدنخي
  *شالنِپدضالومْى لطاوا 

 ا لَحطاييپـآمالْى ِنخــــــــ
 َهم َأذ دونيْى بكينوثـــــــــا

  ديل ِشمَّي َأودْى بيشـــــْى
 *ِآمَجخساالن أشكـــــــرا

 ِدمطوشيالن بيشاَثـــــــــن
 وْدَليث نيتا ِدمجاِخســـالن

  اَثنپو گَغَضب مَخيلْى بــ
 *َغَضب ِآمـــعاِيط لبيشْى

 دِآمشاِوقالن روحقـــوذشا
 بِدمجاِخس وِدمآِد وداليث

  ــــــاوانگبولباال بريليه ب
 *صا هولْى مَأدوَبــــــنَقْم

 ودَليث خا ِدمعاِيط وساِيف
 ودَليث خا دَمزديالن بَقتْى

  اَونگَبرذا آسايف ب هوْل
  *أالنزوعا دَأرعا آَمـــْر
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  وخْى َزربانْى دثيـــــاليپ
 ياَنن ِمنـــديگدَخشووخوا 

  َجَخستا َربثا ويــــــــــــوا
 *د ال ِمنـــديِگخَديشالن ِپ

  ياَنن ناشــْىگدَخشووخوا 
  حِمصالي إلَّن ِبرياثـــــــا

 َحيَون ِبش آفاِهم ِمنَّـــــــن
 *َبيد موحِمصالن باروَين

 ِشمشا مطوميرا مقاَمـــــن
 وثا ِقمال قامـــــــــــــاهپَخي

  ِدعشِّّنا بأرءا خطيَثـــــــن
 *ال مضالومــــــْىپَبيد نِخ

  َبهورا بِخشكــــــــا سيهرا
 َقمصا محيال آداِيشـــــالن

  بيني َأيوْى مكوسيلـــــــْى
  *يا آغاِلـــــــبالنپَخيال ِر

  بكل دوآثا دأيثوا آينــــْى
  طاوْى ميثي موخـــــهيلْى

  لقويْى تويَرْى ِبصلوثــــــا
 *وإّالن ثيلْى موثانــــــــــا

 باتْى بكينْى مبـــــوِرخالي
 وِشخنْى ِآمــــــري أّبويْى

 ياثا خرواليپحطاَهن سقو
 *ِآّما آالِزمــــالنياما ْدچ

  موشْى َقمصا مورِحـــقلْى
  زدوياثا ِدآَشغـــــــــشيلْى

 َألثَرن محيلْىوِمن خطيَثن 
 *ِخلـــــما َويوا تا آينْى ْخ

  ال زديالي وأنهي رأيشْى
  ـــــــوباگدانييل زِخملْى ب

  يالنوِخلمْى زدگوأخني ب
  *وبي َحَننيا بأتـــــــــــونا

 و باتْىگوأخني زديئْى بـــ
  ــــــــــنَپآذي آَمليا تا ِنخ

  وِبشويثا ِخلمْى شغيشيـــْى
 *ثا ميثــــــالنپَطِرمقاال ْد

 آذي آَمليا تا دَمرجــــــوخ
 بآذي ناشا آياذيــــــــــالن

  ـــــــــاپو ِنخچشليَبن ِپدال 
 *ِزبـــــال را وَهم الپال أو

  يالْى آيميَرن علويـــــــــا
  اليِثن خا دثيال لباليــــــــه

 وَهم تا آودْى ال آَخشخوخ
 *ِدمَتخِمل شـــــود حطيلْى
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 شولْى دَويــــــــــوا آيبانْى
 شالي داها شــــــــوهاراِپ

  آلَني ناشْى قََمايـــــــــــْى
 *تا آذي َزوَنن بيشـــــــــا

 ليهپــــنولْى نِخــگحزي ِدَگ
 لوما وَأيبا دبي ناَبــــــــــل

  ــَــــــــناووثا ِبش ِزدالَگو
  *طاالن شويقْى يورثانـــا

 اه يالزورْى شِتقــــاليگأي
  مَأي آينوثا دَقــــــــــمايْى

 وإديوم َأنهي آَمشــــــيري
 *ال آدألوخ ميلْى ضالمــا

  اليلْى بإيا َمكيخــــــــــــــا
  ْى بأورخاثـــــا بيشْىآآر

  ديخ ديْل َمزدآنا بيشـــــــا
 *تا دَزدأي ِمنيه شـــواويه

  ِمسكينوثا ِدشليحـــــــــــْى
  دليثوابا أيذيـــــــــه زوزا

 طروس شوهارايــالَپلَمر 
 *ويال أيذيه ِبســــــــــموثا

 يشال ِفقروثــــــــــــــاپَأيبا 
 داَرن مروزال ِمسكينـــــاْب

 يشـــــــلْى ماراپَبيد زوزا 
 *وماَرن طّوا آيــــــاويلْى

 لزورا آياِول أيقــــــــــارا
 آل آذي بَزوَنن آَبريـــــــا

 ساوا ِدآقاِيم مقاميـــــــــــه
 *ـــــاـيشـــپكي ديخ أيله ـََل

  آَعيقوخ ديالي شغيشْى وَهم
  ـــــوثا َربثاـما َعجيبـــــــ

  ــــوآاسْىِبرياثا ِمن طـــــ
 *يشْىپديووخ ِهْل َدهـــــا 

  ال مَعجبيت دثيلْى َغَضـب
  ليث َعجيبـــــــــوثا دثيليه

  ــاويه دموِشليهگمعاِجب ب
 *َعجيبــــــــــوثا إن زاليه

 ناشوثا دال طوآاســــــــــا
  ال مَعجبوخ ديخ َأذ دونيْى

 وآينوثا إّالن شِتقتـــــــــــا
 *لتاهوال شغيشتا ومبـــولَب

 شود مَعجبــوخ ِمن عاواال
  نوح لَغَضب موآِرزليـــه

 ديخ ال آَمقِلبال أرعـــــــــا
 *وناشا إّليه ال ِصثلـــــــْى
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 نويي وَهْم شليحْى قريالي
 د ِخلما آَخشوخـــالهِگخَدي

 وقاالي َزمَزمتا خشــوالن
  *َدينــــــــــــونا َربثا دَأثيا

 ـاولكانــــــَآمروخ ميلْى ُم
  ماني آعاِيق تا َخوريـــــه

 وزوزا إّالن َعزيــــــــــزا
 *خا آجاِيل لنيخـوثيه آوْد

  اثاپل دوآـــــــثا شقاال ْببُك
  مانيل ِآميه ناضيفــــــــــا

 ل دوآانْى تَعسياثـــــــاوبْك
 *ِدمجاِخس تا َحقووثـــــــا

 ـــــــــــاپآزْى مزوِبّنْى ِنخ
 قويثــــــــــاشال ِپوَبيْد َأينا 

 شِقـــــــــالي دِإليه َبرطيْل
 *ا مشونيلْى مَاثريــهپِنخـــ

  ــْىَآبيرْى سنيْى ساقوليـــ
  الْى َهْر ِسّنيـــــــْى اليگَد

  بآذي َزوَنن ِبأيايلـــــــــْى
 *وبَزوَنن َآبـــــــيرا ِبأيْى

 روشعا وِبزحا وَقَلدتــــــــا
 ــــاآما بيشايلْى َأذ َزونـــــ

 ل بيناَثــــــــــنَپـَچاليالي 
 *دال آسانيــــــالي بيشاثا

  وآذياله بيشتيـــــــــه َربثا
 كينـــــــاعوقانْى دآيثاي ْم

 الي بيشاثـــــــــــادال آداِئ
  *أنهي آَخشووخ بيشاثــا

  وآذيال بيشتيه َربثـــــــــــا
 عوقانْى دآيَثاي مكينـــــــا

  ثــــــــــادال آدائالي بيشا
  *آنهي آَخشـــووخ بيشاثا

 ِبزحا دقاِطل َآبيـــــــــرْى
 ِحمثا دحومثا آَمقـــــذاالن

  لِلّبان ما َبسيــــــــــما يلْى
 *وَأخنــــي خوشاَون نيخا

 مِبرقا آَمسيمــــــــوخ باال
 وخا قويا آسانــــــوخ ليهپ

  اَون لهيثـــــــاگوَشهِوّتا ب
 *سنيثــــــاوراموَثن اليال 

  وخا قويا آَتــــــوروخليهپ
 َهم بيشاَثن آَخشــــوخالي

 ـــــالوْخُخپوراموَثن ال آَق
 *ديــــــالي َعيانْى طاالن
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 وآني ديالي بيشاثـــــــــــا
 ورْى َأَدبتــــــــــــــاپَهم آَا

 يشي هويــــــْىَپمآزوَثن َآ
 *بيشتا آقاريلْى ِشّمـــــــاه

 اَونگدأيث  ومثاال وحگلدو
  َمردوثيه مليثا خايــــــــْى

 آوديوم آشاِتق آالهــــــــا
 *ما َيقورتا آخازوخـــــال

  يَبــنگطماعا اليلْى ِمندي 
  أخني آسانوخ َمردوثـــــا

  وتا َحّكيمْى يوقرايلـــــــْى
 *وتا َفّهيمْى طاوتايـــــــال

  ماني َبَدم ال آباخـــــــــْى
  تاــولَقلـــ دبيشتا آخازوخ

 ديْل َعقالن هاَدخ آـــــورا
 *وَطوتا آخازوخ َيقــورتا

  ِآبـــــــوخ خايْى دّأذ َزونا
 يافا دناشا ِبش آَمزديءگو

  خايْى مقوولْى ِبشطاو ِمْن
 *يهانا ديال َأثيـــــــــووگْم

 را دَزونا ِبش بئيثــــــاپصَِ
 نثا دِيـــــــرقاگآيبوخ  ِبْش

  دَملكووثــا راپِمن دَأي صَِ
  *ـَياســـــــاگمَأي ديرثليه 

 بأيالنْى زورْى دَأثــــــَرن
 ِبش آيبوخ ِمشتولياثــــــــا

 لْى أيالنا دخايــــــــــْىپخلَِ
 *رَديسا دآالهــــــــــاَپِمنَ 

 ال آداروخ باال لنيَتــــــــن
 نيَتن شِوقـــــــــــالن َبيارا

  خ باال ِدآداروخ لَكرَمـــن
 *لخـــوخَپومَبدااله َأرءا َآ

 ِبش آيبوخ دَعـــــدال أرءا
 ْىپَجو تا دصَاوِبش آيبوخ 

 ِمن ما تا دَعــــدلوخ أخني
 *ـوخپِمن ما َتد أخني صَا

 آيبوخ َحيوانْى دإتَّـــــــــن
 لَحيَون آداروخ ِلّغيمـــــــا

 تا دفهمي ِبش طاو ِمّنـــان
 *وَأخني َعقالن ِبتهــــــايا

  يَون ِآمطاِآس لبَّــــــانلَح
 َحيـــــــــوانْى إّليه آَطيعي

  وآهو آآِرق ِمن نيــــــــرا
 *وآهو آعاصـــْى لبارويه
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  ِآمالِغمالي َحيوانــــــــْى
 َأذ ِدآَمفِهم َحيوانــــــــــــْى

  دالَتْى َهونا وَتخمالتــــــــا
 *شليه آهو دال َهونـــــــاـِپ

 نوثــــــــاآسانْى َقيدْى دآي
  تورا آياِسر َبرناشـــــــــا

 دآاريليه ِمتَعسياثــــــــــــا
 *وآهو هولْى ِبهياجــــــــا

 آماخْى تورا دال داِقـــــش
 ــِــسپآآرْى َحيَون دال را

  وآهو آداِقش َآبــــــــيرْى
  *ــِسلْىپآهو ِدقِشطلْى ور

 ـليــــــــــهپِبلَعم مَحيَون أيِل
 ـيشال خَبرناشـــاپخَمرتيه 

  آود ِزليه دال َتخَملتــــــــا
  *وآهو لَحيَون مدوميليــه

 ــــــــــــاپإن َقتا دناشا آَمل
 ال آَمنشْى مارا طــــــــاوا

  آما َبم َقتا دآالهـــــــــــــا
  *ِمن َأوديه إيَمن دَخروي

 وبابا َحكيــــــــــــما اليبيه
 خروتا َربثايال دخايــــــس

 ـْى دياليهپآالْى ْمَملـــــــود
 *مَبسمانا إّلد آيــــــــــــوا

  اليال طـَـــــــــوتا ِدمراِحم
 َحكيم بَحقيه آقايـِصــــالن

  ودال قاِيص تا ِدمباسـِـــــم
 *آَمِنخالنوْآكاوْى ْوآقاطئ 

 وآالها ال آَبسمالـــــــــوخ
 زدوثا َدرمـــــــــــانا واوا

  َيـــــِولوخْبَبالش عاونْى د
 *ساخوثا دروحــــــا هِوّال

 ال َخشويت ديلْى ِقشيـــــــا
 شِوقلوخ وال ِآمشاِوقلــوخ

 آبيـــــــــــــالنأو َبسيما ْد
  *و َمردوثيه آقاريلوخگب
 ال مونشيليه َبسيــــــــــــما
  آِيت سنيقا ومسويــِـــبلوخ

 مآَنى دمونشيالي ِمنيــــــه
 *تيروخوِآمقاريلــوخ دَمأ

  يبـــوخگقاال طاوا دقارْى 
 ـانْى دِطعيووثــــاپوَهم يول

  تيهـــــد ِقشيا آَخشِوِگخَدي
 *ِرقاليخشيو ِقشيا وشويق وْئ
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 ساالي َطيبوثيـــــهوِآمَجْخ
 ديخ ِآمري طاليه ِقشيـــــا

 َممـرىء وِآمَسيِبروأيبيه ْد
  *ـَيــــــهيپوداگدِآمَسيِبر 

 ــــــاديخ آَخشويلْى ِقشيــــ
 أيبيه دماخْى وال آمـــاخْى

 وِزلگوآود آشامْى ال ِآم
 *َبسيمايلْى لضالـــــــومْى

 بآذي موخويليــــه طاوتيه
 َأيما ضليما ِآمراِحـــــــــم

  ديخ ِدأِوذالي ريئليهپدال 
 *َأيما طـــــــــاوا آداميليه

 آينايلْى واليلْى ِقشـــــــــيا
  م َحّطايْىَهّيو َبــــــــــــــَد

 ِدآموِســــق ِشمشيه لبيشْى
 *مــــْىشقولوا َدرمانا دَنْع

  ــــــوالي إّلد ِشخنْىپوَمط
 لو وَمخووليه آيواوخونْگ

  ِدبريناثا ِدخطيثــــــــــــــا
  *تا َأذ مَبســــــــمانا طاوا

  ورسْى دساخووثاپآياذْى 
  صورو َصلما ِدمشيـــــحا

 تا دَمنيخ ِجـــرحْى دعاوال
 *عومقْى دخوشاوخونو گْب

  ـِشليه ِمشيا ِبخطيثـــــــــاپ
 لي قاولْى دّيــــــيهگال ِآمَد

 شَمنتاَپو گــوليه ْبـــــــآثو
  *يوثا ِدرَخشـــــــياَثنپمر

 ــــــــــــقا أيثايثيهپتا دال َس
 أيِثن َأمـود تا مسوآــــرْى

  َيشَتن ِبخِطياثـــــــــــــــاْپِب
 *لْى ساخوثـــــايپوَهم تا ن

  دإن َشلــــخي َعوال ِسنيْى
 ال قَنقصا ياما دَرحمــــــْى

  بالوشي شوقتا دشــــوقانا
 *إن آثاي َطلبي وَشــــقلي

  وَهم ال آَنقصا َطيبوثــــــا
 بـــــــــــخايْى دّييه إيميليه

  إن َنــــــــذفي آل َحّطايْى
 *بْى خايايِون آالهــــــــــا

  لي بَموثاوخـــونال آعاِجب
 زووئو ْخطُميبي گدأورو ل

  حّطايْى ميثْى دعـــــــاوال
 *ـوآرْىســـُما َبسيما تا ْم
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  وِقشيــــــــــــوثا دتاناياَثْى
 َدرمانانْى ِبكـــــــــــــثاوْى

 طاوتايال تا أو دشــــــامْى
 *ـــــغراَپيانا وگدمانيخي 

  داروخــــــــــالي ِلبريناثا
  ميخ سيــــــــعانْىَرحمْى 

 َهـــّداَمندخوشاوان وَهم ْد
 *ِبجياال باِثر عـــــــاوالن

  َطلبوخ تا ِدمَصلحيـــــالن
 هول حوبا دبابا دَرحمـــْى

  إِمّد َملكا مَشدرانـــــــــــي
  *مَشهويْى دَأرتا دّيــــــان

  َأمروخلْى خ أو ِدْدئيـــرْى
  هولْى باروَيـــــــــن طاوا

  ــالن ال آِرت إّالنحطيــــ
 *َشكروخلْى لَنعـــمْى ِدّييه

  هــولْى ماَرن َبسيمـــــــــا
 طاوايلْى بيـــــــد ِآم راِحم

  َشكروخلْى دِآمآِدبــــــالن
 *وطاوا يلْى بيد آَمْمريء

 بحوّبيه ِآمآِدب يالـــــــــْى
 بَقّتا دِآمـــــــــــــآِدب يالْى

  دال هاوايلْى نوخرايـــــْى
 *طاوتا آيويـــــــذ تا يالْى

 آهو ِآمآِدب وآيــــــــــويذ
  َمن ِآمآِدب نوخـــــــرايْى

  طاوتا تا يالــــــــْى دَبيثيه
 *َبيد نوخـــرايالي لطاوتا

  َمن آَمنشْى مناشْى دَبيثيـه
 پمــــــــــــوِلأالها آبيه ْد

 اليپــدإن َخروي ال آموِل
 *وآِيت آَعيِقــت ِمن دآذي

 پطاوا ِآمآِدب دموِلــــــــ
 اِخس دياِول طـــــّوواچِآم

  وآِيت آَعيِقــــــت ِمن َقتيه
 *وآِيت آَغبِنت معون دّييه

  بريخا هاوْى دمــــــوثيليه
 اواه ومونــِدفالنگيَرن بْخ

  ِمـــــّرْى طاالنَمردوثا ْخ
  *صـــــاثا آسيثا ِمن لّبان

 اواه ومســوِقّالنگيَرن بْخ
  ِآسيْى ِبشَميــــــــا طّووْى

  ــــــــاوايْى وبارايْىگِمن 
 *وإّلد أرءا شووقانـــــــــا
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  َمسقوخ آالن ِتشبوحــــتا
  ــــــالن بخا قاالَأمروخ ُآ

  الن بإخذاذْىوَأمـــروخ ُآ

  ألو دموِزدلْى ِخزناثـــــــا
 شوحا طالوخ لَمردوثــوخ

 *ْمَمرعيثوخشوحا طالوخ 
  

^]…„Ú< <
ا االو ْوْم :عوناي ا ْطص و دال آالي َبن  : لوب ا دأي ماق

  *وساِيد ِخزنتيه ماريا: غاِلقلْى َترءاَقّما ْدْم. خوصالِدْم
اتْى اروتون ْب إْن:** ب ويْىق امْى : َمرج د ش ِب

يمووثا ـ  وإْن. ْبَبس ون ْب قلوتون شَمنتا ْبَپَطلبوت َش
ـ ا َرْح. يخووثاپِبش را وِملي ْىَأتي ـ: م ا پاال آَس يق ماق
  *وياما مليثا َحوسانا: ناناا يلْى َدْحَنبوء. دياِول
ْى**       و َرحم اوْى طلوب ا : َتي ا ت ث َزون ا دي آم
اوا وْد. تي ه  آ اويق َأي دّلبي ا ش ْى : خ ب َرحم وطاِل
اَوْح يالن. نان وخ وَمنيخ ا  َپْد: دَمنيخ اوْى ت وخ ط يش

  *تا پالپلخوخ بَشـَپلخوا دِپ: َزونايلْى ِدتياووثا. عواذا
ـََضب ِبأرا**      أرءا غ ا ب وْد: ق ْىِپَمر ش اوا يل . َتي
ا : الخْى دصوماپَِيشوخ پَِ يشوخ  پَِ. َزرءا دآيثْى خا بأم
لوثاپَِ اوا : ألْى ِدص راه ط ا َخم اوْى  . َدليث انوخ خوش ب

  *َهيكلْى دَخشخي لآلالها: دّيان
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ا  : موخويلْىدأو **  ار  . (حوّبيه رابا بگو َبرناش ن م ). إي

  ).آمين* (بعاوال دناشا گويال وشغيشا: َمنيخ عالما
ا با ** انئاي ا:ي و بَنيناش اذا گ د ال زاديء. زروء حوي : َت

  *ناشا مناشا: وال َتد مارْى
ْى  . آَمحِكم َملكْى ِلبَنيناشا: َملكا دَملكْى**  َمرِآخ ِلّبا دَملك
  *ِلبَنيناشا: ِقشيْى
ّرىْ **  ْل ش ا  : مباِط ْن بَنيناش يا ِم ي شغوش د ال . وَمكل َت

  *بيشْى ِلبَنيناشامَجسري ناشْى 
وخ ** اگعيت ا وآْ  : ويث وخ آَمخي رءا دَرحم الَت  .َطرپ

  *ِدشِمن دناشا: دَمِزخِمتا دال غاِلبال
ا   بُح: أيسور يااله**  ا بَنيناش يال ت اي  . وبا آم وِرم ِمن : وم

  *ِدبَنيناشا: ناياحساما وْس
ي **  ور ش الما   : اناهڤنط ه ش ْل بيوماثي اوَه ا . لناش ت

  *تا بَنيناشاِدمَشپِلپ محََنينوثوخ 
رآي   . دموقيميلوخ دَمرأي لناشا: نواثاَڤوشي**  وَنْى دَم ع

  *صيخْى ِلبَنيناشاوأنهي ْپ
ومرا**  ا  : آذي ع اِيش مقودش ّموخ آپ ه ِش ت . دگاوي آِي

  *ِدبَنيناشا: ستوريه ِمن ِسنيوثا
ولْ **  ا دآ ا  : أاله ه ِلبَنيناش پيخا حوبي ش  . ش ور ري نط

  *وهّلْى َخيال دقاِيم بريشا: عومرا
والي  . دهاَوْى ِصپيْى ْبَپغرا وگيانا: مقاِدش َآهنْى**  وقب

  *مباَدل ناشا: آاوذي طالوخْد: ِدوحْى
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انْى**  م مَشمش ا: وَه ث قوذش و بي يلوخ بگ . دِآمَشمش
  *موما پريشا: دال هاويباي: مقاِدشاليهي

ي**  ا : وَأن ِدآَملپ اَطْى لنيش اي دم ا عون م . طاوت وَه
  *وراشابگو د: َهَالْى بيهرا يالوپْى

وِيمنىْ **  ْم مه ا   : وَه موخ مَقدش ما دشِّ ويعْى بروش . ط
  *وهاوْى ِشّموخ بگاَوْى مقودشا: مباِرخاليهي

ا**  ا   : وِلمَزمران وخ بَحّش ارْى لگيب وم آق ْى . دآودي َهّل
  *بأيذا دبيشا: وال مساپـِّتْى: َرحمْى

: َهْل سواليا. بگو عوقانْى وِلّبا هريشا: وتا َأن ديالي** 
  *مَعقثا وَحّشا: يْىِومخاِلصال

الْى**  ل َأن دي ا : وآ اْى طميش ا هون و ِطعيوث . بگ
  *ْببيهروخ مَقدشا: دأورخاَثيهي: گروشالْى مِخشكا

ي**  ا : وَأن ِدآَرخش ا وياوش وخ بيام ْى إّل . تكيل
  *وناشا بيشا: ِمن داراآْى: مخاِلصاليهي

اِبحلوخ  . شورا علويا تا َأذ ِآنشا: وَخيلوخ هاوْى**  ِدمش
  *آمين وامين: دانابكل ِع

bîbäíÈ :µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@ZçbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z@ĆçŽŠbà

ÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg*  
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****  
  ـاخاثاپهـ

  أالَهــــــــــــــن ِمليا َرحمْى
 آَيــــــويت لبيشْى َطيبوثوخ
 أتيرايــــــــويت وال آآريت

 خا إالن خيلئتوخـْپـَشــــــــــ
 َتياوْى َيمنْى ّديـــــــــــوخْوْل
 *مَصلحانْى ما ْدطالبـي ِمْن

  َترئوخ ِآبـــــــــــــْى َتياوْى
 خايْى خاثْى ِمّنـــــــــوخ َبيْد
  قالْى طاوتاپخا آَنـــــــ آوْد

 خيزنتوخ تا سنيقـــــــــْى ال
  آَيويت طاالن ِبصلوثـــــــا
 *ِمْن َترئوخ ِبتياووثــــــــــا

  يشْى هويلـْىپزناثوخ آـخيْم
 دري بَأثَرن َنعمْى دّيــــــوخ

  موشتيلْىنابوءا يـــــــوت ْد

  عاونْى تا آل بَنيناشــــــــــا
 مَسقال ِآنَشن خيليتـــــــــوخ
  *َدرمانا دخايْى طـــــــاالن

 طائنّتانآيت أيبـــــــــــوخ ْد
 ال هاويا ِحمثوخ داهــــــــــا

  شغيشتاو َمرعيثوخ گب خور

  ثــــــوخ مَسيبراالنوَحنينو
  ِعلثا دموثا تا ناشــــــــــــْى
  *َقّتـــــــــــوخ َشينا َدريا با

  اليبْى َغَضـــــــب تا دآالْى
  اليبْى زوعا دَمزديئــــــالن

  حومثـــــــــــاَمِفتلْى نيَشن ْد

 إن َأثيا َنعمْى ّديـــــــــــــوخ
 ـــانيبــــــگإن َشينوخ آثْى ل

 *خِصخــالن بَحنينوثـــپـوَم
< <
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 )2( ماري َمكلي آينوثــوخ
 َبيد آينوثوخ آَمــــــــزدءآ

  بَنعمْى دّيـــوخ تا دَعدلوْخ
 *وَنعمْى دّيوخ َبسيمتــــــا

 قويايلْى تا محيلوَثــــــــــن
 ال آَخشخي تا محيلوَثــــن

 ِطما وَخيال دآينوثـــــــوخ
 *ونْى دَطيبوثــــــوخإال َع

 َحطايـــْىكلي حومثوخ ْمَم
 َهْل موهال تا آزوَثـــــــــن

 يشْى َتيــــــــــــاوْىَپَبلكي 
  *دَشلخا ِمناه بيشاثــــــــاه

 د ديِوت َدهـــــــــاِگال خَدي
 وهـــــــــــالآِيت آَياِوَتن ُم

 ا ميووخ َأخنـــــــــيپيالبئ
 *ّالنوخ إـدإيذوخ ديخ ِحّن

 آليه َعوالن آيـــــــــــِذتْى
 آِيت ياذاءا وال آبيــــــــت

 وِقّصا ِمنيه آَديِنتيـــــــــــه
 *درأِشت بكوليه عاوالنتا 

 حوبوخ ال آَمِمـــــــر إّالن
 ِعجبونوخ َغَضب تِقليــــه

 ـِل َحطايـــــــــــــاپَتد ال نا
 *وَهر ديخ ِدبئيليه هــِوليه

  سيعانــــــــــْى موثانْى َأخ
 ِقذلـــــــــــوخپإلّبويه آِيت 

 مشودريليه أليـــكا دميريه
 *لــــطيَپغرْى َپو َأيما گد
 بريالْى ِشخنْى بَهداَمـــــن
 أيث دويوا قاطــــــــــــوال

 ِقذلـــــــوخپخا مِخنا ديخ ِد
 *وأيث دويوا َمِخهيانــــــا

  وآَمنِقص َخالصوخآَمِزد 
  ثا دَمِدخــــــــــالهِآبْى بدي

 دهاوْى َعّيانا طـــــــــاالن
  *اَويَثنگنورا آسيثا بــــــ
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  ا ِخــــرتاگوَهم إن بائيت 
  َأن ِدأِوذليه وَأن دآيـــــِوذ

 بِرمزا ِآسيا آَملهيــــــــاله
 *معوجبْى آَمخويالن شولْى

  دالَتْى حوآما ِبرياثـــــــــا
  لَبرناشا هِوليه حوآمــــــا

 ِدمَدبري ِلبَنيناشــــــــــــــا
  *ِدمطاِآسالي ِبصلوثـــــا

  َزدأوخ زورا شوْدمَغَضب 
 بَأي َمردوثا دثيـــــــــــاله

 ِمن َغَضب ِقشيادَخلصوخ 
 *يثيــــــالهوخ َنعمْى ْدئپَيل

  يشا مباِرخليــــــــهپَدخال 
  َنعمْى دّيوخ ما هــــــــِوّال

  ـّالوآينوثوخ ِقّصا شِقــــــ
 *ِدمسالوخ مأو ِدتلفلــــــْى

  ّآاراملياله َأْصـــــــــرا دأ
  زريئا بَدينا َهْل طاليــــــه

  ـِقال آود زريلـــــــــْىپِدس
 *ِرشماال وَمحصول إّميـه

  ــقا وزريليهأتيــــــــ ِخّليه
  اِصخ ِلّبا دَأرِملثــــــــــــاپ

  آِخْل خاثا ِبغصــــــــــــادا
 *ـــــــــــنا ِدّياهپِآِدسويلْى 

  لَيتــــــــــــومْى َزيدا َدبرا
  َمنشيـــــــــالن ِمن عاقاثا

  ْولِمسكينْى مــــــونا دشاتا
 *اوايهيگبيسْى پديووخ س

  َمِفت ِمنان َهم َخبـــــــرْى
 وَهم َمِفت بَحنينـــــــوثوخ

 مــــريرْى دِآم َشموخالي
 *زدوياثا دِآمـخازوخالي

  ياپدَأينا شـــــود َصخَزيثا 
 ا َهْل بــــــــــوساماتا آوّم

  وشَمأتا دناثا شود َنيخـــــا
 *تا دشاآيـــــــروخ َآبيرا

  أيذا َطأنا طــــــــــــــاواثا
  معاِدْل َأرءا تا رخاشــــــا

 دِمّناي َأوذا ِزدقاثــــــــــــا
 *دآثوخ لَبيثـــــوخ ِبروازا

 نومأو َغَضب دَميثْى واال
  وثايالَأي دَغَضب خورت

  و َشينا آثـــــوخگلَبيثوخ ب
 *وَاي دَشينا آزوثايــــــاله
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  اِيش مبـورخاپوشما گآل 
 بكل َعلما بارْى َشينــــــــا

 دشاآيروخ بـــــكل َهّدامْى
  *دَشكريلوخ ناشْى دأيبْى

 لَعلما حون بَطيبـــــــوثوخ
 آذي أومَرن َنطـــــــــِرتْى

  خ مَدَشنتـــــــاديخ ِدبريلو
 *اويه ِتشِمـــشتوخگديال ب

 هوي ناطورا دال آـــداِمخ
  حنانوخ ناِطر َنظيفــــــــا

 تا آوَتن دإروْى ِدّيــــــوخ
  *بيثا دقوذشا وَشماشــــيه

 بقودشا َغَضــــب ال بارْى
 ال مَخبليت مَسَبب عاوالن

 ـــــِقالن َخالصپدِمّنيه آنا
 *ـــاروخبيثا ِبنيا إليقـــــــ

 بَهيكال بخيلْى حيَزقيــــــــا
  إن خا ِدبخيلْى نِصحــــلْى

 ورقانــــــــاپـِقليه پومّنيه ن
 *ديخ إن باَخْى َآبيـــــرْى

 َغَضب ال بارْى بدوآثـــــا
 بيث قوذشا بصوما نِصحلْى

 وَهم آاهنوثا ِبصلوثــــــــا
 *ِدمصوليـــــــالي َقّديشْى

 راثـــــــاَدشريلْى َشينوخ ْب
 َمِدْم ِصفراثا دِمّنــــــــــاي

 وليالي ِزدقاثـــــــــــــاپِدم
 *ِمسكينْى وسويالي ِخالي

 َشينا بعيتا خازوخلــــــــيه
 الي عيتاثـــــــــاصليوا بُك

 وشالما َبرايْى معيتـــــــــا
 *ــِنياثـــــــاپناِطر ألربْى 

 َترئْى دعيتا هاَويــــــــالن
 وميخ دآني َهـــــــّالنآني 

 ل طاواثـــــــــــــاَنبوءا دُآ
 *َقط ال آــَمنشْىيا طاوا ْد

  اَونگال هاوْى زوعا بـــــ
 ال مَتعدْى خا ألو ِخّنـــــــا

 دَلـَــــــــكون بارْى بولباال
 *بِعدانا ِدشغيشوثــــــــــــا

 تا َرحوقي وَقريــــــــــوْى
 ريوىِمن َرحــــــــوقْى وَق

 َهْل ماري َشينا ديمـــــــــا
  *تا دهاوْى ِلبَّن نيخــــــــا
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  ال َمخويت نيَشن دحومثــا
 َبيد َأيكا دأيثوا حومثــــــــا

  دال جاِيل ناشا لَخوريـــــه
 *آود خا لَخوريه جاِيلــوا

  َهّالن ماري دَبس إلــــوخ
  يمــــــــــاوآِيت طاوا وَبّس

 نـــــاَجيلوخ ِبشغوشيا وَشي
 *جول وخزيال َسَكرَتــــن

 رِشَتن بَمـــــــــزدوئْىگال 
  ال بحومثا ِآمخاِزتــــــــْى

 ُسكرْىتا ْمآَخشخي  وَرحمْى
  *ئيروخْدإربا مسوآرا دُم

 ـَخِســــتْىچومَبَدل ما دِآم 
 ْبَبرخا َحّيا دآالهـــــــــــــا

  لروشانوخ ِآـــــــم َطأِنتْى
 *آــرادئيرْى أو أربا مسو

  َبرخا دآالهــــــــــا قريلْى
  َبرخا دآالها أوذليــــــــــه

 شمي قاليه أربْى وديــراْى
 *أو أربا آوتا رابـــــــــــا

 مـو توخمايوخ ِدمسوآــرا
 موِرمليه َغَضب ِمنَّـــــــن

  جول إّالن ْبَبسيموثـــــــــا
  *يوثاپِصاوخ ْبگدَخيروخ ب

 ـوخوخ إّالن َرحمْى دّيـپش
  شغيشايلْى ِدآخازيلـــــوخ

  تا ِدمصالوخ َبسيمــــــــــا
  *آوا دخازيلوخ غضيبـــا

  اووخگِبرآال آخاِير بـــــــ
 ال آاليقا وأخني شغيشــْى

 آل ِدآقاريلوخ بَحّشــــــــا
 *دَقرووخ إّلد نيخوثــــوخ

  يــــرْى دأرءاپمباِرخالي 
  مباِسمالن دال َممــــرويْى

  ووذ ساخوثــاجراحا أ دال
 *دَشكريلوخ َأن دَأخليالي

 مباِرخ ِبدراثا بَدخـــــــــال
 مباِرخ َآرمْى وأيالنــــــْى

 تا دَشكريلــــــــوخ َأآارْى
 *تا ِدمَشبحيلـــــوخ سنيقْى

  َهم َخدامْى ْببيث قــــوذشا
  َأالها دال آَدرآوخلـــــوخ

  ـغروخ وِدّموخَپبقوربانا د
 *َخلصيآوَرحمْى دّيوخ ال 
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 بخا ِقّصا مَحنينوثــــــــوخ
 طـــــــــوِآسلْىيا طاوا ِدْم

 َمكليلْى َغَضب ِقشيـــــــــا
 *دوآثا دروحاثا علـــويْى

 مطاِآس أرءا تا ختــــويْى
 علويْى وَهم ِمن ختويْىِمن ْد

  دخاَهْى إاله بنيخوثـــــــــا
  *قوخلــوخشوحا رابا َمْس

 ويْىشود َطلبي إمَّـــــن عل
 تا دناِيخ َعلما شغيشــــــــا

 و ِمنديچدال آَشغشي ِمن 
 *ثا لَحطايْىبَحنينـــــــــــو

 َنْعميـــال دال آَمعيقــــــــــا
 َسليا َحّطايْىآهـــــــــــي ْم

  آَنْى روحاثا علويـــــــــْى
 *غبينْى ِبخِطياَثيـــــــــهي

 ديــــــخ ِدْدريلوخ ماالخْى
  االن بريثــــــاهاَدخ َهم ط

  بأو نوهرا دال ِآمخاِبـــــْل
 *َمِنخال ديال شغيشتــــــــا

 ـِقخْى آداَمْى َحّطايـــــْىپلـ
 يْى ِآمَبيــــــطريپبَشينا ِر

 كيْمَچا دَغَضب آگدِمن هو
  *يَرألِقّصا َغَضب آ وبخا

  ــَــــــبارْىگيشي َپبَشينا آ
  َييوخ بَنيناشـــــــــــاپما ِر

  يْىپيشي ِرَپَغَضب آ وگوب
 *ِمخ َوردْى دِآم َآِرمشـي

  و َشينا آَمعلوخ ريشـــاگب
 بساخوثا َأرزْى علويـــــْى

  لوخپوإن ثيلْى َغَضب آَش
 *وبكورهانا ِطلَّنياثـــــــــا

 ثيال راموثا وخِلمـــــــالي
 ـــــــاپو َغَضب ِآمَشِخلگب

 ـِاليپخَيرتا دَغَضب ن وِمن
 *ــــــــــايشوثايي قاَميثــگ
 ال آَتخري بَزونا دَشينـــــا
 َهّالن َبَدم َهْم بَشينـــــــــــا

  ِلطــــــالي ِمنيهپَغَضب ِد
 *ْدَتخروخ آاَسن َمريـــرا

 و َزونا دَغَضبگوَهّالن د
 و َزونا دَشينــــاگوَهّالن د

 دال َقطئوخ َأمود دّيـــــــان
  *خاالن رامووثـــــاْپدال َن
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 َضب ِآمصالـوخبَزونا دَغ
 شوهاَرنبَغَضب آَتخروخ 

  و َزونا دَشينا آَمنشوخگوب
  *ِدمَبيطروخدال آالزماوا 

  ماري شود َتخروخ بحّشا
 و شالماگشود َتخروخ بوَهم 

  خـــــَروتا دِوذلْى شوهارا
 *ما طاوايلْى موآاخـــــــا

 مخاِلصالن ماري وَهـّالن
 َبيد أو ْدتاِخر عوقانـــــــْى

 ـِشالن مبوسمْىپخ دناشودال 
  *اليبْى دناشْى َخالصــيه

 وآوى ْدناشــــــْى عوذابيه
 مباِسمـــالن ماري وهّالن

 ديخ ِبد تاِخــــــر َخالصيه
  *ْدَتخروخ ديخ ِآمَبسِمّتان

 بسيما آناشْى آــــورهانيه
 ال آناِيخ ِمن خا آيــــــــوا

  آريـــــهايلْى بهونيه ِطعيا
 *ّنـــــــاـِل بخا ِخپوإال آنا

 مباِسمالن ِمن تراَويــــهي
 و ساخوثا َشكروخلــوخگْد

  ِمن آيوا وِمن ِطعيووثــــا
 *َتخروخلوخو آورهانا گوب

 َهْل ماري تا محيلوَثــــــن
  أو دتاِخر اليلْى سنيــــــقا

  دال َغبنا وال َتــــــــد َنشيا
 *َمتخيــريهدآثْى َغَضب ْد

  ليهَعّما دَخالصــــــيه نشي
 وأيساقا ْمِمصرين نشيلــيه

  بِيِسر تخيــريه مَخلصانيه
  *ِبنــــــخاثا لباِبل تخيريه

  بَقّتا دَغَضب تخــــــيريلْى
 خناقا دَيلــــــــوذْى نشيليه

  َأي َقّتا ِدمَخلصاليـــــــــــه
 *باِبل َيلوذيه قِطـــــــــــّال

 َبيد نشيالن وَهْم نكيـــــَرن
 ـَرن َشينا قامايانكيـــــــــــ

 َمتـــــــِخر َرندا َهْم طاالن
 *ثيلْى َغَضب ِبمخايــــــــا

  دِنشياالن َمكيخوثـــــــــــا
 ِخنواثي َزدئوخ مَقّتـــــــــا

 ولْى ِآْمَشغشيـــــــــــالنپآ
 *دأو ديلْى َحنين إمَّـــــــن
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 مَخّثوخ َقاوال وداروخلــيه
 َتخروخ ديخ خِلصالن اويهگب

 د ِمّرْى دعاِيّنـــــــانِگَديخ
  *اويه َتخروخ قول دّيانگوب

  وديخ أو خالصا ِآبوخليه
  أالها َهّالن َخيـــــــــــــال

 َهْم قــــــوْل دّيان آروخليه
 *تا ِدمَكملوخ قول دّيــــان

  دال آِيت اليبْى دآاِمـــــــل
 شوديلْى مَغَضب ميــــــرا
  وِلتراوايهي َمسقـــوخلوخ

 ولْى ِدمحيلوثــــــــــــانَقو
 اِيش مُحوّبوخ نطيرا پشود 

 *ِتشبوحتا ِمن َمرعيثـــوخ
^]…„Ú< <

ا وخلوخپآَنخ :عوناي اري دَمرض وخلوخ : وخ م آَمرض
اووَثنپنخي. وآَمِحمصوخلوخ وخ ِبتي ْد: ْى ي اطوخ  َبي ا گآح

  *ِخرتا
دَ   : َهْم َغَضب ِآمراِزالن:** باتْى ْى ِآم ْد إن ِفتل ال . لوخگَبي

اوا َب ْى َتي د ال آب يالن : ي َبب ال آَمنش َأذ َس اوا ْددو. وم ال گَتي
اِوبالن : آسانْى اوىْ  پآهو آ . مهاَدخ ال ِآمج إن ال : اصيخ بَتي

  *َدأري ِلخطيثا
آريوا**        وخ ال آ ا دَطلب ا: م اطوخوا ِخن ال . إن ال ح

واالن لوا بي اَپإن ال : آَمِش وا ِخن اووَثن. لموخ لْى ِلتي : ال آَمس
ايىْ   . ن دآثْى ِآمَتخِمْلبَعوال ه حّط ل ومقامي و وصَ  : ِتمَّ را پأدي
  *َتياوْى

اوالىْ **       ا ع ا ِخن ه : ليوم وَبر ماروذي ه ول إن . ِمني
ْد هاوىْ   ارىْ    خدود : شاميالن ِب ا ْبب اذْى م اذيال  . ال آي وال آي

اوَثن ا: َتي ا ِآري ا َزون رءا. إال ت وخلْى َت ي آَغلق ا پب: َأخن اث
  *دآالي صالوثان
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 )2( طاوا بَقتوخ ِآمسالــوخ
  َخستوخ آعالْى ريَشــنَچب

  َبيد ال آماِخت تا خـــروتا
 *َبيد اليال تا َسكـــــــوَرن

  ما بياِوالن آالهــــــــــــــا
 ما َحِكمتا َمردوثــــــــــوخ

 ِمخ يالْى ِآمآِدبــــــــــــالن
  *يشوخَپاواه ياروثْى آگب

  ـــــــوخ إّآلنَمَسمتا دبالـــ
  آل َقتوخ شـــــــوهارايال

  و َمردوثوخ آيذوخالهگب
 *يالْى طالـــــوخ آوذاالن

  َمردوثوخ شوَحن أيــــــال
 خستوخ تا أو دفاِهـــــــمَچ

 دِآمقاِرتَّن ياروثــــــــــــْى
 *آَمِيذءا دياله دّيـــــــــوخ

  پخِستْى آياِلـــــَچآود ِآم
  ـــــــــــهَمَسمتا دبالوخ إلي

 داليلْى نوخرايا ِمنـــــــوخ
  *آساهذا ديلْى ِبرد َبيثوخ

 ا آَأمــــــراپَقّتوخ آود آَمل
  نيتا دَقتوخ آذيـــــــــــــاله

  طاوتا ِآبيت دياِوتَّـــــــــن
 *دهاو َحكيما ياروثــــــــا

  ــــــــــــالْىپَحيَون َقّتا آَمل
 مانـــــــــــوخ بيشاثا دّيان

  آما َبَدم ِلبَنيناشــــــــــــــا
 *ِدآمايذئي طاواثيـــــــــه

  ْوخروتياثا دّيان َتقلـــــوخ
 ــــوخپوِبحطاهْى دّيان َنخ

  اَوي أيذوخ ِخزناثيـــــهگد
 *االنـدما َقدرا آشاِوق ط

 وبتاَعدا دّيان َفهمــــــــوخ
 بَزغالوَثن أيذوخليــــــــــه

 ـــــيهما َربثايال طاووثـــــ
 *يوثيه ديال إمَّـــــــــنپِص

 لْى دّيان أيـــذوخگوِمن دو
 اِيش ميوقـــــــراپِبعَيقَتن آ

  ِمخواَثــــــن پدال ِآمَشخل
  *دال آعاِيق َبيد موِعقالن
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 طــــــــووا تا أودْى دإّتاي
  طووا ليالْى َحّقانــــــــــي

  آذي مارا َبسيمــــــــــــــا
 *قووثــــــــادأّتاي بابا دَح

  َحّطايْى ْهوو َمــــــــّر ِلّبا
 هوو َمّر ِلّبا يا مسوآـــرْى

  َبيد أيث شوقانا دحاوبــْى
 *دإتوخون خازايا دآــول

 ــِلــــــــوخپال َزدأت أو ِدن
 هوو َمّر ِلّبا يا آريهــــــْى

  ماقيمانوخ هول إّمــــــوخ
  *دأيث مانيــــخانا ْبَبالش

 قـَـهريت ْموآيت جريحا ال
  يتوآِيت مصوثانا ال َزْدئ

  مَدِرمنانوخ آخاِير بـــوخ
  *ا دَمخويروخپهولْى زو

  ِمن َحّشا ال َعيقوتـــــــون
  آهوليه ِدآَمشميــــــــــالن

  ليــــــه ِعلثا دعون أيلْىُآ
 *لخـــــــوخَپدإِمد َأذ مارا 

 وااــَبيد ال آبيوا َأذ طـــــــ
 ـــــــــــاوال آبيوا َأذ بّسيم

  دآثْى إّمن بِقشيوثــــــــــــا
 *دَمشتْى َمرثا تا يالـــــــْى

  ِمن باباواثـــــــــــا ْپأيلو
 آود ِآمَأدبي ليالــــــــــــْى

  ّألذي بابا مَرحمانــــــــــا
  *َأنهي آَمرئي ِبمخايــــــا

  مَبرايْى آماَخْى َقّتــــــــــا
  اوَهم آود آهاَوى ِبمخايــ

 اواْى آياِقذ ِلّبــــــــاْىگوم
 *بَرحمْى آماَخى يااليـــْى

 َبيد حوَبْى ال ِآمَسيِبــــــــر
 وإن خازيالْى وال َمحكـْى

 تا خازيالْى عاصوطــــْى
 *اليلْى ثبيتا وَعــــــــدوال

  ـــاوإن ال مارىء ِبمخايـــ
 و حوبــــاگَليث أذ ِمندي ب

 اِرش وال ِآمراِحـــــمپال آ
 *وإن أيبْى اليلْى حوبـــــا

  بيد ال آخاِيس أو حـــــوبا
  إن خاِيس ال ِآمراِحـــــــم

  وإن خاِيس وإن ال خاِيس
 *وإن شاِتق ال ِآمَحِبـــــْب
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 ــهـبْى برونيـــــآل آوا دِآ
  خور لبابيه مَرحمانــــــــا

 ليـــــــــْىپبِهشياروثا آموِل
 *وخور بيالْى بيخايــــــْى

  اباوثا طاواثـــــــــــــــامب
  وآني يالـــــــــْى ماروذْى

  ـْىيشْى نطيرْى تا يالـــَپآ
 *آَرحقي مآني يورثانـــْى

  آَجبريالْى باباواثـــــــــــا
  مَبَدل ما دَيوي يورثانـــــا

  تا دهاَوْى إمَّاْى ِقشيــــــْى
 *آَيوي طاالْى عوذابـــــا

 ــــاواليال ِمن باباواثــــــــ
 بيَحيــــــــــــــوثا دماروذا

 دَأوذي لوما تا يالــــــــــْى
 *ـَلزالْى ميورثانــــــاگِآم

 تـــــــــــــوروثا ِآملومالْى
 شيذانوثيه مـــــــــــــوثيال

  وبعاصــوطوثيه معوذبلْى
 *َقيدْى وِششالثا طاليـــــه

  إن َبَدم باباواثـــــــــــــــــا
  با دَحقوثــــــــــاوَهم أو با

 ي وآقاَنْى يااليهـــــيپآَمل
 *النپبَحنينوثيه آمـــــــوِل

 إن َحمِصت دِآماخيلــــوخ
 أو دِآمياِولوخ َقّتـــــــــــــا

 آحاِمص برونوخ ِدمخيلوخ
 *برونوخـِت وقاِنت پتا دَمل

 آِيت آَعيِقت ِمن َقتيـــــــــه
 َين محوِلق َقّتيه مأيــــذوخ

  لوخ وآقانيلــــــوخپِلِدآمو
  *برونوخاوا گب ـِْتپدال َمل

 َين َشكرا َقّتوخ َشوطيـــــه
 ـاآهو هِولـّيه ِحِخمثــــــــــ

  برونوخ ـِْتپو َقتوخ آَملگد
 *رونوخْب ـِت وقاِنْتپدَملتا 

  ِحِخمثيه ِآمَيقــــــــــــــِرتا
 ـْتيه سنيثايـــــــــــالپإن َمَل

  اِنتـــــــــــاتيه آسپوَأذ َمَلـَـ
* توخ بيشتايـــــــالْپَهْم َمَلـ

 وإن ايال َقتوخ طاوتــــــــا
 لْىپمشاري ِمّنوخ وأيلــــو

  َقتيه ِبش ِمناه أيـــــــــــــال
  *تيهپآهو ال آِبت دَيلـــــــــ
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 أو دِآمياِولـــــــــــوخ َأودا
 ـِتپماروخ إيَمن دَملتخور 

  ـــــهِآمآِوذلوخ ِمن َأوديــــ
  *ـِـتپيانوخ آَملگَأودوخ ِب

 وَهم آِيت زيِلـــــت خواثيه
 ِخت َرحمـــــــْىپإن ال َمِش

  يِشت ِمخيا مبارويـــــــوخَپ
  *َألودا ِدحطيلــــــــْى إّلوخ

  ال آَأثيا ألوخ َرحمــــــــْى
  ـِـــتپإن َأودا وبرونا آَملـ

  دال مروِحملوخ لِبرْد َبيثوخ
 *ِمن يالْىهوي ِمن َأودْى و

 هوي َأودا تا مارا دآـــول
  ــِتيــــــــــــهپإن ساِنّتا َملـ

  وياروثا ِلمَيرثانا دآــــــول
 *وبرونوخـِت َأودوخ پَملـال 

  وإن اليبيه حوبوخ دآالْى
  ـِت ياروثـــــــــاپِآِبت دَملـ

  ديخ آالْى بائايا دآــــــــول
  *وآِيت آعاِصت ليورثانـــا

 دآِرتيه ـــــــــــْتَحيَون ِآِب
 يما لَحيَون آــــــــداِرْتِلّغ

  يِشت مســـــويباَپوآِيت تا د
 *وآِيت ليشانوخ شريـــــــدا

  َحيَون آماِثت َقم نيـــــــرا
  يِخت بَكلبا ِدآناويـــــخَچآ

  يڤيِشت آـــوَپوآِيت َهر آـ
  *وآِيت ِآمصائرت خناوال

 وخسني صوءرا دِآمراِزل
 ِآمــــوخ پــــبورآاثا يالـِ

  وبأي حوّبا ِدآعاِينـــــــــوخ
  *وَمكلي ِمنيه لوطاثـــــــــا

 مطوميا بيَحيا وَآلبــــــــــا
 خِكـــــــتگإّلد عوغالنا آ

 وميايلْىوالياطا ِبش مطـــ
 *وَعقلوخ ِبش عوغالنا يلْى

 عوغالنا آيانايا يلـــــــــْى
 بعوغالنا َين بَعـــــــــدوال

  خ بِعجبونوخ أيليهوعوغلو
 *ــايانيه َبرناشـگاِخس چم

 ينا آَمــــــــــأرِقتيهپديوا آ
 ـِميا آَمديِخــــــــتچنورا 

  ينْى ســَوأتوخپوآَطمعا ِلكـ
 *ـتوخا نورا ِخنا آَملِهـــ
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  آَمديِخت َشلهيويثـــــــــــا
 َزءا دخويْى آساِنتـــــــــْى

  ـايـپـَوايثوخ ِطـگونورا ب
 *ولْى َتنينـــــــــاوبأبوخ ه

 آَقطِلتا َهم َعِقـــــــــــــروا
 آذي ِمّرْى ِدريايـــــــــــلْى

  وآِيت ِبش آَنأِست ِمنــــــاه
  *أالها َقم ناشووثــــــــــــا

 ماني دَبرايــــــــْى وخپدَيلـ
 وَبيْد أيث ِربجْى وَحيوانْى

  ـــــــــاَونگبيشاثا ديالي ب
 *ـــــوخديذوخ دإالي آدامـ

  ال آداموخ آلني طــــاوْى
  بريْل أالها عوقانـــــــــْى

 آلني سامانْى آدامـــــــــوخ
  *خسوخ بيشاَثنَچاَوْى مگد
  وإن عوقانْى دَبرايــــــــْى
 ماقا آالزما دَمِرحِقــــــت

 ــــوخِمّنــــ دَمِرحِقْت ِآِبْت
  *اووخگـبيشاثا ديالي بــ

 ــــْىتا ماها آَقطِلت ِربجــ
 وليشانوخ هول ِبقطالــوخ

  مو ال دالآون نائسيلــــوخ
 *ــــْىْى َأثايــــَهم ِمن خاي

 جولْى ديِوت لويشايهـــــي
  وخوشاوخ هولْى خَدحلْى

  اِلَتْىپمِربجْى دأيَبْى آــــــــ
 *اثا دبيشتاــــــليا ِقّنِمـــــــ

 و ريشوخگديالي ب وِربجْى
 وِبشواثناي َترئْى دريشوخ

  رِشَتاْىـَـــگمبيني آوسا آ
  *ــَنـاوْىگقي وآآوري پآَنـ

 َترئْى دناثا آَمبيــــــــــري
 َترئْى دَأينا آَمبيــــــــــري

 ــَلتــــــــــــــــاگبيَبختوثا َد
  *خَيرتا بيشتا وبيَحيـــــــا

 وقانا آَشقلــــــــيپوَترئْى د
 وأو ِآما َترئا رابــــــــــــا

  ما ِدخطيثــــــــاريخا وِبس
 *نابوئا دعاوال رابـــــــــا

  يشتــــــــاپوَقرقومتا ديال 
 بآذي َصلما دَبرناشـــــــــا

  ــَناوْىگـــــوبيثا دگخداْى 
 *أيـــــــــقارا دَبرناشا يلْى
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 بَأذ َصلما ِبش رابا مكــول
 ـِشليه ميـــوقراپبَأذ َصلما 

  يانيه َبرناشـــــــــاگآَمِزد 
 *َذم ِبش مكول ِبرياثــــــاآ
  وبَأذ َصلما حِسمليه بيشــا

  ـــــــاـَمريا هِولْى َنثياثـــــ
 اويه َأودانــــــاگودريلْى ب

 *دَشمأوخ َرندا نامـــوسيه
 وبيشا ِسدليه َمشمأَتــــــــن
 لَنثياثا سيدْى آماخـــــــــْى

 ــِشليـــــهپدانا الوَبر گوپو
 *ـــــــــاقاال علويا دِقريانـ

  وليَبْى خا نـــــــوقبا زورا
 ان قيما بنثـــــــــــــاڤاگَدر

  دآِوذ أو قاال َنقيـــــــــــــذا
 *اِثـــــخ الپآهو آساِيد وآ

  آل قاال دآاثْى لناثــــــــــا
  ــِــقلْىپإن أيب خايْى آمو

 ِآّما دناَثن آطاميلــــــــــْى
 *وإن أيب موثا آباليـــــله

  جبونا بيشا آقايــِـــــــــمِع
 لوطاثــــــــــا پلِكما آموِل

  أخ رابا إّلد َهّدامـــــــــــْى
 *ِوّليشانا تاناياثـــــــــــــــا

 أيذا تَرْى شولــــْى پآموِل
 َصــــــــــنيثا پَألينا آموِل

 ــَرشــــاگشطا َشقال وَپتا د
 *ناواگــَـــــنواال خَيرتا گد

 ِرغشْى َبرايـــْىْملكود خا 
 يشيـــــــالْىپآثاوا وآيانا 

 ليهپتَرْى تَرْى شولْى آموِل
 *انْى تا بَنيناشــــــــــــاپَمل

 دَمعلْى َقّتيه بكينووثـــــــــا
 ليـــه ريشيهپال آراِئش دِآ

 ألو ِدحطيـــل إليه پوموِل
 *َهم آهو َقم آينووثـــــــــا

 ــــــهدينا ْدِدنيه آداِينيـــــــ
  اليِوت سنيقا لناموســـــــا

 َقتا دأيذيه آماخيــــــــــــال
 *انا رابـــــــــــــاپأّتوخ َمل

  يانـــوخگبأي ألخونوخ ِخ
 ِمندي خريوا ال َأوذيـــــت

  دانا خاثـــــــــــاگوپآذيليه 
 *آذيْل ناموسا ونويـــــــْى
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  َهم َعّتيقتا ِوحـــــــــــــَذتا
 ـــــــــراپويْل مأوگبَعتيقتا 

  تا آَذم يـــــــــالْى تراواْى
 *وِبحَذتا مخوِلص ْمموثــا

 شوحا لمارا ْدتوروايـــهي
  َخســــــتاَچو َمردوثا وگب

  وَشكروخليه لبابا وبرونـا

 دطاالن أيالْى ِتروايهــــي
  قانوخ خايْى بَطيبوثيــــــه

 *دقوذشا أين وآمين وروحا
^]…„Ú< <

اريلوخ   : وثا دآينْى دّيوخِبصل: عونايا ايْى دق . حون لَحط
  *حنانا وَرحمْى وپورقانا: ومشاديَرن ِمن خيِزنتوخ

ا  :** باتْى ارْى َحّطاي تْى بْ : لگيبوخ آق . شوقانوخ ِدمَخلِص
روخ بشوْپ. دَجيِقت آثاوا دأيث إليه: ِمنوخ آَمرجْى َدينانا

نيا   نيوثيه  اودگ : آخاِير آل ِس قال ِس اِير   . وخ مَس وخ آخ إّل
  *ل ناشا ساوْىدِمنوخ ُآ: ل ساعاُآ

وخ  **        را َمرعيث اه زارارىْ  ْد: إلوخ آَخي ت ِمن . َمكِل
ْى ري َمكيخ وخ آَخي و روْم: إل اْىدگ وخ َمعِلت اوا . رام ط

اري  . مراِحم إالن مَرحمانا: ْددوم َحنانايلْى ال َغضبيت م
  *رايلْىماقا دعالْى أوپـْ: ألوپَرن

مأت آُ  آ: آِيت ئيويت ِبلخوذوخ **      ت   َش م جاوِب ل وِآ
ردْ  . لُآ ا ِب ت ي اوا ال َغلقي ا  : ط وخ رابث رءا دخيزينت . َت

لوَثن    ا ص رءا ت ـثوخال َت ا  : پ د قوربان وال خَديِگ . وقب
  *وباؤوَثن َشپرا قاموخ: َشپالپتان ماِرضيالوخ
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^m^Ò…çe< <
ار . (مليثا شالما وَشينايوثا: ياما َربثا**  اِين  ). إين م مش
  ).آمين* (ليغوثاْپشغيشا وگويال ِب: َعلما
ا**  اِين ِلّب ا: مش الي لَبيتايوث ْى ُآ ّرْى. دَملك ل َش : ومباِط

  *إمِّد ِقطال مدونيْى گويلتا
وخ  **  ول دّي ور ق ليحووثا  : تخ ا ِدش ا أو ريش ر . ت أو ِب
  *دِآمقوِلتيه ِبثبيتوثا: ديونا
ا   : ترئْى ِدشيول**  ا گويث يال لعيت ا  . ال َغلب ـِشال گويث : دپـ
  *ل ِملتياثاوُآ ل َعّمْىِمن ُآ
دَمرئْى . وَمذِبت ونطوريه بِهشياروثا: لريشاه مباِرخ** 
  *وإربْى دّياه بَشينايوثا: َبرخاه

ـَباروثا : َهّال ماَرن**  االىْ  . َخيال وأيذا وگـ ا دَغلب ل آُ : ت
  *سانايه بَنْى ِطعيووثا

: مباِرخاليهي. ْى مسوقلْى ْبپيشا عليثايبيئ: َآهنْى دّياه** 
  *يهي آل بورآاثاوقبوْل ِمَن

انْى**  تا : وِلمَشمش و ِتشِمش وم بگ الْى آودي . دي
  *ِدمَشمشيلوخ بَقديشووثا: مقاِدشاليهي

ا**  دايمووثا  : وِلمَزمران اوا ب وهرا بگ ْى . مش دريل
  *دال آماطيلْى ِخشكا دموثا: بنوهرا

وخ**  ويمنْى دّي ْى ب: مه اگأري توَرْى . اواه بَهيمانووث س
  *َعسياثاِمن زارارْى وِمن ت: آالي
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اي **  اوْى ِدْيي نوْدالي ب : لس ونَّْى وس اگع . و نيخوث
  *ِصخاليهي بَزديقوثاپَم: وجَونقْى ِدْيياي

الْى زورْى**  ا : لي ْى َتربيث وذْى بَن ي. ِولَيل : َمروياليه
  *وَممطياليهي لكاميلوثا

ا : وَمسقوخ شوحا**  وإالن . لبابا وبرونا وروحا دقوذش
  *ل ِعدانا آمين وآمينَرحمْى بُك

µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@Z@ĆÞİjÔ@çŽŠbà: وعانين

çbqíÈbi@ZÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà*  
  

bjş“jqþm@bqíÈbi†@ @

***  
^è^Ú„şÎ<]çiçÿÚ< <

bîbäíÈ@ZµÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@ZçbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z

ÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà*@ @

  اخاثاپهـ
 الخْىَپطالوخ هـــــــاووخ 

 َحقوثوخ ماِآرزوخـــــــاله
 جاِمع طاوا َمرعيثــــــوخم

 َعيانا ِدمهوِيمنــــــــــــــــْى
 َحقوثا ثيثا لَعلمـــــــــــــــــا
 *دِمنــــــوخ آَطلبا دَعيِنتاه
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  اثا خَورتــــــــاپَهْل طااله 
  ثخوخ ِآمَّـــــــنَپاليَبن تا د

 هاواي قالْى ِدصلوَثــــــــن

 تا دَطلبا ِمنوخ حنانــــــــــا
  ِشّنا خطيَثـــــــــنبيرا ْعَآْد

 *قذيلْى لخيِزنتــــوخ مليثا
  َهْل طاالن ِعلثا دخايــــــْى
 طاوا قبوّال باؤوَثــــــــــــن
 مارا دِآبْى َتيــــــــــــــاوْى

  وخاواه إّلـــگوخ ْبورـَتا دَق
  ــــتَهم َدها ديخ ِدآَقبليـــــ

  *ثوخال َترءا تا صلوَثــنپ
 ـــــــوخ َربثايالَرحمْى دّيــ

  يال دوم َطيبوثـــوخيختاپش
 ْبَبسيموثوخ مَرحمانـــــــــا

 ِبش َربثايال ِمخطيَثـــــــــن
 لَحطايْى ِدآقاَريلـــــــــــوخ

 *ـِخ بَأثَرن عون دّيوخپشا
 بَنعمْى مشوريلوخ ِإّمـــــان
 شورايا بَنعمْى دّيــــــــــوخ
 مشوريلوخ ومكاِمل ِإّمـــان

 ل ِإمَّن ِخليتـــــــــــوخمكاِم
  ـااواه هاوْى شوالمــــگوْب

  *دَشكروخلوخ ِلتراوايهي
< <

<^Þ^è†ŽÎ_<<__< <
  بنينوايْى يوَنن موآِرزليه
  أويريه ِلمذيتا َربثــــــــــا
  وَآريوثا إال قــــــــــِرمال

  د ياما شغيشــــالِگوِمخَدي

 ــــــــــــْىپهوذايا بيني َحن
  الـزدءانا رِئوبقاليه َمــــــ

  بَأذ آاروزا عيورايــــــــا
 *بيوَنن دِسقلْى ِمــــن ياما

  اويه بـــــــولباالگبريلْى ب
  يوَنن ياما شغيشالـــــــــْى
 شِغشال ياما ِدأِرقليــــــــــه
 رِآناه ياما ِبصلوثـــــــــــا

 د موجْى بيامــــــــاِگِمخَدي
 اِوليـــــــــهگوَهم َيوشا ِآم 

 ِزعلْى َيوشا دموْآِرزليـهو
 *وَهم َيوشا ِبتياووثـــــــــا
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  مصوليلْى بنوونا رابــــــا
  صلوثا لَيوَنن مخوِلصــــال
  أرقليه َيوَنن مآالهـــــــــــا
  وِآمأرياالي آينوثـــــــــــا

  ونينوايْى بأثرا رابــــــــــا
  وَألن نينوايْى باؤوثـــــــــا

  ـــــــــاونينوايْى ِمن َدخيوث
 *ِلتراَوْى ِمخ َحّطايـــــــــْى

  تياووثا أوذالي قامـــــــــاه
  بياما ليوَنن مخــــــوِلصاله

  يانيه فِهمليــــــــهگيونان ِب
  ــــــــــيانيه ِوذالهگدوميا ِب

  ــبْى وخِلصالْىگتراَويهي 
  ـــــــــو َيوشاگَولنينوايْى ب

  آالزما دَخلصـــــي َتياوْى
 *إّلد َحّطايـــــــــــــْى َنعمْى

  ريشا ميامــاگــِشليه پديخ د
 َأْى نينوْى َيمتا شِغشــــــــال

  ِثخوالْى ِآميه آينـــــــــــاپ
  خا آاروزا عيـــــــــــورايا

  اشال مذيتا غِمّطـــــــــتاِرگ
  ــِقليه ميامـــــــــاپبَيوَنن ِدن

  ــالنينوْى شميال ومكوِمــــ
  *ال مذيتـــــــــاُآشغيشاليه 

  ـاموآِرزليه وهولـّيه وايــــ
  يــــــــــــاپِقمليه آاروزا ِر

  توير قاليه لّبا دَملكـــــــــْى
  بقاال ِدقطاءا دأمــــــــــــود

  وليلْى موثــــــــــاپلناشْى م
  بارْىگِبخذا مـــــــــــذيتا د

  مذيتاْى بريشاْى ديَقلبـــــــا
 *تيـــــــواآاسا دَغَضب َمش

 ـِـّـــــالْىپَملكْى ِدشميالي ش
  شميالْى ريشانْى وتِونـــاْى
  شميالْى ساوْى َيقيـــــــرْى

  ِثـــخالْىپشميالْى َأتيرْى و

 محوِلقالْى تاَجْى وختيــالْى
  وآاليهي سيرا لِوشـــــالْى
  وِقطما بريشاي مدوريالْى
  *ِخزناثا َقــــــــــم ِمسكينْى

  َمر َدينــــــــــا وِآمَشمئيلْى
  وِآمَشمئيلْى َدينانـــــــــــْى

  ريالْى َدينـــــــــــاپَدينانْى 
  يانيــــــهگآود خا معوِدليه 

  وشويق َديناْى تا ِزدقاثـــــا
  ريالْى َدينــــــــاپوبكينوثا 

  وَمر َدينا َدينا شِوقليــــــــه
  *و آينوثـــــاگتا دراِخش ب
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  ـوا خا َبرناشايشـــــــــپوال 
  ــِالْى بَميَدن دآينوثـــــــاپن

  ــَـــــناوْىگليوَنن شميالْى 
  نيوا شِتقليـــــهگوَمر ِمندي 

  دآبيواال تاَعدتــــــــــــــــا
  يانيــــهگآود خا ِدمخاِلص 
  نيــــــواگوموديراْى ِمندي 

 *ــَناوْى ِآمَشوقيليــــــــهگل
  ــوايانيه داِينــــــــگآود خا 

  اليثوا دَخوريه دايــِنــــــوا
 اِخســـواچاليثوا دَخوريه مـ

  شميالْى قاطـــولْى وقيراْى

  وإلِّد َخوريه حاينـــــــــــوا
  يانيه داينـــــــــواگآود خا 

  اِخســـواچمـالْى دَغَضب ُآ
 *ْدِدشالْى زدوثا ْدَديانـــــْى

 شميالْى َدّيانْى وبِطــــــالْى
  ْدَديني ِقشيـــــــاال بئيالْى 

  آود خا َرحمى زاريـــــــوا
 ليوَنن شميالْى َحّطايـــــــْى

  دَغَضب شوالْى موآليلـــْى
  ـاـيشي دينْى ْبِقشيـــــــَپدال 

  َتد غاِصد ِمَنْى َخـــــــالص
  *وآود خا قيرْى ِبخطيثــه

  شميال مذيتا َحطَّيتــــــــــــا
  ـاِآمَشميلْى ماراواثـــــــــــ
  ِآمَشمئيلْى َهم أوديــــــــــه
 وإنشْى راباثا دَقصـــــــرْى

  وَقلوال خطيثاه شِلخـــــــاله
  ـهوهِوالْى آزووثا َألوديــــ
  وميوقيَرْى ماراواثــــــــــا
  *راموثا تويرا وديشــــــــا

  خذا تياووثا َحّقانـــــــــــــي
  ليَنث آيا تياووثــــــــــــــــا

  آيا باؤوثــــــــــــــاوليناث 
  واليناث آوا موآاخــــــــــا

  يشانْى ختيـــــــالْىگإنشْى 
  آذي دّيان ْخِخْلمايـــــــــــال
  آذي دّيان ِطاليـــــــــــــــال

  *موآاخـــــــــادوميا إتَّن ْد
  ِقّصايالْى َأن دِخـــــــــالْى
  نينوايْى ِوالْى ِزدقـــــــــْى 

  مســـــــــويبالْى أني َأودْى
 ــِشليه مشــودراپيوَنن آود 

  و ّأذي صومـــــــاگَدينْى ب
  أخني آاِلك مَشهويــــــــــْى
  َأختون حــــــونوا َألن آزْى

  *ـــــناهْىگّألي مذيتا مليثا 



48 
 

  آينوثا ِآمَزرئاليــــــــــــــه
  تا آيوْى ِآمياواليـــــــــــــه

  ــــــهمَبسمانا طاوا ِزليــــــ
  ــاهِولـّْى طاالْى َدرمانــــــ

  راليـــــــــــهبقِووّتا وِآمَشْد
  ــــــــــــــْىپَدرمانانْى َخري

  ِلمـــــــــــــذيتا مليثا آيوْى
  *َمزدئانا وَمنيخانــــــــــــا

  َألذ نيتا َنعمْى دَمريــــــــــا
  ال تا دَمقِلبال مـــــــــــــذيتا

  ـــرْى آاروزاال موشيـــــــ
  دَمخوْى آل ديلْى عيقـــــــا

  ِآمَشدرالْى ِلنويـــــــــــــــا
  ــــــــاـإال دَمِنخال مذيتــــــ

  ِلبَنْى مذيتا تا دَتيـــــــــــوي
  *يانيهگآهو آجايــِل َقـــــم 

  اَثيهـــــــــــيپأريلْى َترءا ْب
  ِلمَخيثا دميرْى يوَنـَـــــــــن

  درا أيبــــــــــاهدَمخوْى ماَق
  وْمماَقدرا َهم َتّيـــــــــــــاوا

  ــــــالْىپدَميذْى ماَقدرا طِر
  مجوِدالْى إّميه وقبيـــــــال
  تياووثا دَأوذا شالمــــــــــا
 *أيبْى تا دشاِقل َرحمـــــــْى

  آورهانا وا ِدخطيـــــــــــثا
  قاال ويوا َمزدءانــــــــــــــا

  َمراحــــــــــــادرائيل ِمنيه 
  مَبسمانا ِزليه دَمنيـــــــــــخ

  دِعجبونا وال دخورطوثــــا
  ـــــــــاپد َسيِگَمزدءانا خَدي

  اويه ِمخطيثــــــاگوباسيم ب
 *ِرشليه ِلكريهـــــــىگا پَسي

  اليتيه رإمــــــــــــذيتا ِبخَز
  يلْى ِمزدوثــــــــاپآريهْى ن

  ـــــــاــــپقاال ديوَنن ِمخ َسي
  قتيــــــــــــــه مَبسًمنتا واوا

  دقيما ويوا خقاياصـــــــــــا
  مقولِقالى ِلتياووثـــــــــــــا
  آيوْى َعّسقْى قاطيــــــــــوا
 *ِبش طاو مَدرمانا دِخّنـــْى

  اَخســـــــــتاچو گمَبسمانا ب
  اَخستا قويثــــــــــــاچِبخذا 

  لْىآذيلْى أو دمـــــــــــوزدي
  آريها شويثْى شاِوقــــــــوا

  يوَنن بقاليه مَدرِمنــــــــــوا
  اِلخوا بَحكيمووثـــــــــــــاپ

 قاليه آريهْى ِدّيايهـــــــــــي
 *دخازيوا َقّتا دحومثـــــــــا
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  َسخ ويوا آَنْى آريهـــــــــْى
 اِيخـــــــواچثيه گِرآود خا ْب

  ـالزياِفّتا دَملكْى بِطـــــــــــ
  إن زورْى ِصمالْى مِخليــا

  بكورهانا دَشهِوتياثـــــــــــا
  يانْى بأيذيه مَدرِمنــــــــواگ

 وَعشاياثا دريشانـــــــــــــْى
 *َمن بجايلوا اليخــــــــــاال

  مَحيوانْى أريالْى مايــــــْى
  إن َملكا سيرا لِوشلـــــــــْى

  يالْىپإن مطوميْى نِضفالْى ص
  خريــــوْى رأالْىإن ناشْى 

  ماني َخمرا بشاتيـــــــــــوا
  ماني جوّلْى بالِوشـــــــــوا
  َمن بجايلوا لزوواغــــــــــا
 *َمن أثوابْى دآاليـــــــــــوا

 صيخْى باَخيــــــــواپإن َهم 
  وشِمنَّــــــــْىپــَناوْى مگإن 

 إن مذيتا ُآال ِزعـــــــــــــال
  خــــــــــْىثيپِخزناثا ْدِدهوا 

  اِخــــــــــكواگَمن أثوابْى د
  ماني َخورْى بظاِلمــــــــوا
  ماني َبيثيه بناِطـــــــــــروا

  *واانــــــــّوگوا ناشا دوليث
  أريالْى بيشْى َأيَنيهـــــــــي

  ــراپوإنشْى موسليالْى شو
  َبيد أيذيـــــــــــــــواال آذي
 َأن دخازيالْى إن حاَطـــــْى

  و إّنشـــــْىگَتد ال َخيري ب
  ال َتعسي َخزايـــــــــــْى َتْد

  اواگديال خــــــــــــروتا تا 
  *ــِش َخلصيپَهم أنهي ال 

 يــــــــرْىپال مهوِرشالْى َش
  دَيذئيوا مباَداليهــــــــــــــي
  مبوِسمالْى وَهم بِسمــــالْى
  ليثوا دَخورْى َمحطيـــــــوا

  مذيتــــــــــــا تياووثا ِدبَنْى
  َغبنيــــــــــــــوا َأن َتّياوْى
  خا مِخّنا ِبتياووثـــــــــــــــا
 *دآود خا َعـــــوال طاِردوا

 اِرشــــــواگآود خا َخورْى 
  ــِشواال آوال مذيتـــــــــــاپ

  آوال آوال َنطـــــــــــــراوا
  ـــــــواپآود خا َخوريه موِل

  ـــــــــــــاِلصلوثا ِولباؤوثــ
  وشما ميــــــــــخ َتّياواگخا 

  دال َحطيا ميخ قاَميثــــــــــا
 *يانيــــــــهگيا ِبپاِيش ِصپد
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  و ناشا ال مصــــــــوليلْىچ
  يشْى ويوا خَهّدامـــــــــــْىپ

  يشال قريثـــــــــاپآل مذيتا 
  طاوْى دّيايْى الثـــــــواباْى

 ــهدخاِلص آهو ِبلخوذيـــــــ
  مَصلــــــــــويْى تا أخذاذْى

  وشمــــــــاگلَخَبلتا ميخ خا 
 *دخاَهيوا دال َحّطايـــــــــْى

  َأخ َهّدامْى سيـــــــرْى َويوا
  َزديَقيْى َطلبيــــــــــــــــــوا
  وَحّطايْى َهم َطلبيـــــــــــوا
  آينْى ِدّياْى َطلبيـــــــــــــوا

  اذْىطاوْى وبيشْى ِبخــــــذ
  مَصلويْى تا أخــــــــــذاذْى

  يشي شميئـــــــْىَپَزديقْى د
 *مَبَدل عاوالْى دَخلصـــــي

  وعاوالْى َهم َطلبيـــــــــــوا
  ِبخيا ِديــــــــــــالْى زورْى
  قاال دزورْى ِبعاليـــــــــــا

  ورِخالْىگساوْى لقوطما م

  َتد َمطيا صلوثا دآينـــــــْى
  خــــــــــــــيواُآال مذيتا َمْب

  لّباواثا جاِيقـــــــــــــــــــوا
  *رْى وِشذيْىپنووساواثا ْم

  ِمّزْى خوارْى دَسيبووثـــــا
  جَوّنقْى ِدخزيــــالْى ساوْى
  ساوْى بخيالْى تا جَونقـــْى
  معوِدْدالْى ْددي َقــوريالْى

  قِرمالْى بَحّشا ماريــــــــرا
  ياو ِبخگــِخالْى بــــپِبش أي

  عايانْى دَسيبوَثيهــــــــــــي
 *َقوارْى وَمقورانــــــــــــْى

  ليه آوسا دريَشيهــــــــــيُآ
  ـــــــــــــاگلَپو گِقمال ِيّما ب

  ـــــــــــــوالالپراشا بشوگِب
  يـــــــــــواپمقاال دزوعا طا

  اال ِبصلوثــــــــاچخليْص ن
  ـــــــــِوذراناه يالْى دّياهوخـَ

 ِدمَخلصاالْى ِمن موثـــــــــا
  *ـــال دِيّميــــــــهپطافاال لَق

  ا ْدَممصانيثيــــــهپولگوخو 
  بهيرا خِشكال ماَنيـــــــــــوا
  آود خا منايا يومـــــــــــاثا
  أيَمن دفاِيتوا َيومـــــــــــــا

  ِطفال بعاقا طاشيــــــــــــوا
  يوماثا دميرْى يوَنـــــــــــن

  يشْىپّالْى وَأن ديـــالْى دِز
 *مَعّديوا دِمّناْى ِزّلــــــــــْى
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  ــِقــــــــــــــواپأّمْد َيوما دنا
  يالْى مبوقيراْى بخايـــــــــا
  باباواَثن مـــــــــــــوروالن
  ميوماثا دميـــــــرْى طاالن

  ــــــــــــــقاواپياَنيهي َنگَهم 
  وبِدْمئْى صويئي َأيَنيهـــــي

  ــِشليالنپآما يومــــــــــاثا 
 *أو آاروزا عيورايــــــــــا

  وما ساعا ميــــــرْى طاالن
  وَأيما بهاوْى أو يومـــــــــا
  وما يومايلْى َخرايـــــــــــا
  وَأيما ِعّدانا بهويــــــــــــــا

 بَنخثوخ بيخايْى لَقـــــــــورا
 ــََبرتـــــــــــاگدَخروا مذيتا 

  َسكروخ ْمباِثر ِمّنيــــــــهِدم
 *دماخيالن آوالن موثــــــا

  و دونيــــــْىگوأيما يوما ب
  وبَفيتي َخزايْى وبخــــاَزْى
  باباوثا ِدشميـــــــــــــــالْى
  ِدمَأيهي بَمريروثــــــــــــــا

  اِرس َخبرا دساَآرتــــــانپب
  مذيتا قليبتا لَمرواثــــــــــاه

  ــن يالْى زورْىآذي ِمـــــــ
 *إاليهيــِخالْى پوشرِثخالْى 

  ياناثا دُآـــــالْىگشيَرْى پو
  واليثواَبْى باباواثـــــــــــــا
 ِآريــــــــــــــوثا ِآمَيسرالْى
  َمحَكيَثْى آليال وقطيــــــــال

  دباباواثا ِوديالـــــــــــــــْى
  دَمحكيوا ِمن ِدمئيثـــــــــــا

  دَمحكـــــــــــْىِآّما وليشانا 
 *ْبِبخيا ليالْى ِدّيايهـــــــــــي

 دال زاالْى باباواثــــــــــــا
 دال َميثي ِمن ِآريوثـــــــــا
 موآليالْى باباواثـــــــــــــا
  ِدمساالْى بَحكيموثـــــــــــا

  ْبَمْمروئْى ليااليهــــــــــــي
  سيقــــــــــاپمَقم يوما ديلْى 

  َقم يااليهـــــــــــيِبخيايهي 
 *زوروثا ِدمبوقيــــــــــــرا

  َزدأيوا باباواثـــــــــــــــــا
  ِدقروليه َيوما ِومطيلـــــــْى
  َأنهي ْبِبخايا ميـــــــــــراْى
 َأالها مَرحمانايليــــــــــــــه

  دَامريال َأي َعدولتـــــــــــا
  ميخ َتنايثا ِدنويـــــــــــــــْى

  يااليهي َحبيـــــــــــــوْىتا 
 *وال آخارو َصلمْى ْدِوذلْى
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  َصّيارا دصاِير َصلمــــــــا
  آما َبَدم بناِطر طـــــــــــاوا
  ياالن ال آخارو أثــــــــــرا
  ِآبْى دَمـــــزديء الن بآذي

  آناطيرْى بِهشياروثـــــــــا
  َصلميه بيخايْى ومسوقــــال

  ـــــــــاوَهم ال مذيَتن ِبد َقلب
 *دقاريالن ِلتياووثــــــــــــا

  وبَغَضب ِقشيا دموثيليــــــه
  َأختون ياالن َحبيـــــــــوْى
  لِغلطا ِخلوخــــون مَخيثــــا
  دال واوا َقّتا دِحمثـــــــــــــا

 دَمدئيَرن لناضيفووثــــــــــا
  ــَه أيوخ ِمخيوخـــونگآما 

  لوخـــــــونپوبَأي مَخيثا أيل
  *دماخيواال أّلوخــــــــــون

 اوا ِآم آِدبلوخــــــــــــونگب
 وَهم أختون أيذيلوخـــــــون

  يبوخـــــــونگوَرندا ثِبتال ل
  لوخــــــــــــــــونپبَأَدبتا أيل

  شلوخون مؤدبْىپدِصخالن پو
  دِحمثا ِمن حـــــــــوبا واوا
 دواوا َأي مَخيثا دَرحمـــــْى

 *لوخـــــونوطاوتا ِمناه قني
  َأي ِآريوثا دَمرءوخــــــون
  وعوقانا ِدمخاياثـــــــــــــــا

 ـــــالپوعوقانوخون مشوخِل
  وو َبَدم يا يالـــــــــــــــْىپِيل

 ــِصخـــــــــووثا واواپآاله 
  ِخزناثا دَطــــــــــــوتا واوا

  يشال ُآال بوسامــــــــــــاپو
 *مجورابا دعوقانوخـــــون

 ـــــــــــــــاوانگَقّتا ِدِقحال ب
  تا َطــــــــــــوَتن ِآمآِدبالن

  ثيــــــــــــالو ِحمثا گَقتيه ب
  ديخ دأخني باباواثـــــــــــا

  ما َحكيمتا يال وَطوتـــــــــا
  ـــــــــــالنپأو بابا دِآم موِل

  ــــــــالنپتا دَمزدآالن دموِل
 *َخستا آياوخلوخـــــــونَچ

  وتون وَعدلوتــــــــونپد َيلَت
  وَهم أو طاوا وَبسيمـــــــــا
 وبطاووثيه ِآمخاِلصـــــالن
  بَقتيه حوّبيه آَميذيــــــــالن

 صخوتــــونَپَتد َغبنوتون و
 ــــــــــالنپَخستا آموِلَچبَأذ 

  وَرحميه دّييه آيـــــــاِوالن
  *اِثــــخ طاالنپوِخزناثيه آ
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  ــــــــوالوإن آذي أيذوتـــــ
  ديخ ال َخشووخ دَأالهــــــا

  َخستا ِدّيـــــــــــانَچوآذي 
  دخازوتون َأذ َأَدبتـــــــــــا

 محوبا َمخويوالوخـــــــــون
 اِخسالنچِمن حوّبا ِآمــــــــ

  خ ِمّرْى هاويا طالوخــــون
  *دَحنينوثا وطاووثـــــــــــا

  اليَبن أخنــــــــــي يا بأيْى
  يبْى آالهــــــــــــــاديخ دآ

 اليَبن تا دباؤخلوخـــــــــون
  وماقا دَعشنا َمردوثيــــــــه

  دباؤخلوخون َأذ حوّبــــــــا
  بَنيناشا بَحنينوثيـــــــــــــــه
  ماقا دآهو ِآبيـــــــــــــــالن
 *طاووثيه ِبش َربثايــــــــال

  يشا هــــويلتاَپوبَمردوثيه آ
 مسالــــــــــوا ياالن َحّشانْى

  زوعا ِمنَّــــــــــــن ِبد آالْى
  َأثرا َده ِبد مسالــــــــــــــْى

  تياووثا تا بَنيناشــــــــــــــا
  ئــــــوخونوَمكلوا ِقّصا ِدْم

  وَغَضب ِمَنن ِبد زالــــــــْى
  *صخـــاَپوَهم مذيتا َده ِبد 

 *مأودبـْى يالْى شلوخون پد  اِصخ مَأدبانا دخــــازْىپوْب
^]…„Ú< <

دي   : عونايا ن ال ِمن ان ِم دي   : باروي ِلّتان خال ِمن وإن . ال َمس
  *يختيالهپَنعمْى دّيوخ ش: حطاَهن َآبيريالْى

وخ  پ. وخ حاِئن آول پــِلپِآمَش: لِتكلونا دَحنينوثوخ:** باتْى ث
وخ  : َترءا تا باؤوَثن ْى ِدّي وخ  . ِدآَطلبا َنعم يما أري آينوث : َبس
ا ِم   ا دال َعيق اوالنت ن  . ن ع وخ إمَّ اِلحلوخ حوب خ : مص دي

  *ديويت هاداخ آاوذيت
َذأتوخ  **       ا أي ود ال أري ْى إّالن : ش اَثن ثبيت وال . خِطي

ا   أو َيوم تَّن ب ا  : َديِن اريف بَنيناش دينا دص اؤوَثن  . ب د ب َبي
َميا  : محيلتيال ا ِلش ذا دَرحمىْ    پ. واليباه دَمطي : شوط طااله أي

  *دَيسقا وَشقال شووقانا
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وخ : آما دهويا خطيَثن َربثا**     وإن . زورتيال لَحنينوث
وَثن   ا لبيش ث دومي ال  : الي يخ ِطالي وخ م َدم ال . لَطيبوث َب

رءا ت َت وخ: َغلِق را دَحنينوث اؤوَثن. أتي اه ب م : وال َمكِلت َق
  *َترءا ِدخطياَثن

  

 <^Þ^è†ŽÎ_<<h_< <
 شولْى موحكيوااليأخ دأن 

  أنهي بيــــــــــــــــواال ِلّبا
  ـــــواليد ِدتيووالْى َقلـــــَب

 خذا تياووثا َحقانـــــــــــي

  نينوايْى تا يااليـــــــــــهي
 إّلد َشينا مَنبايــــــــــــــــوا

  ـــــامنوبيالْى ِبثبيتوثـــــــ
 *ـــــــــاـّم نويووثا ثبيتوَه

وَأنهي هاَدخ بَمحكويـــــْى
وَأنهي بيواال ِلّبـــــــــــــــا

 زقاوادوثا صــــــوما َحز
  ـاَبيد خيَرْى بَحكيمووثـــــ

 ِمن ِبخيا ال آااليـــــــــــوا
 ِمن َحّشا ال َمنَشيـــــــــــوا
 وَقليلوثا ِلصلوثـــــــــــــــا
 *دَأن َزّديقْى ال رِآّنـــــاْى

 ديخ ال َعيقي َحّطايــــــــْى
 و جوّلْى دسيـــــراگَملكا ب

  ــــــــــــــواِمن أالها زادي
 وَملكا بخيلْى ِدخزيلـــــــْى

 ــــرءاوموَثايْى قيما لَتــــــ
  ِآمشائشال ِلمذيتــــــــــــــا

 الويش جوّلْى دايــــــقاراْد
 *مذيتا ِعقتا وِبْبخايـــــــــا

 وبخيلْى َملكا تا مذيتــــــــا
  آل مذيتا بـــــــــخايا واوا
 ـْىَمن أيث هاَدخ مصوليلـ

 يانيــــه هاّدخگَمن تويرْى 

 موَآمتا بجوّلْى دسيـــــــرا
  اه إّماه ِبْبخايــــــــــــاپوآي

  لــْىپِلپَمن أيث هاَدخ مشو
 *يانيــه موختيلْىگوهاَدخ 



55 
 

  ماني شِلخلْى بيشاثيــــــــه
  ماني قطيلْى ومحوِلقليــــه
  ماني ِمن شَمأتا دقـــــــاال
  ــــاماني شميلْى تانايثــــــ

  اليهـــــــيليْى ُآِگِآّسيْى و
  خوشيْى ميخ َهّداميـــــــــه
  جـِقليه ِلّبيه ِلخطيثيــــــــــه

  *اَويثيهگوأويرا زدوءثا ل
  يـــــــــاپماني مقاال دخا ِر

  ماني صيرْى آالهـــــــــــا
  َمن ِآمخازيلْى لكينــــــــــا
  َمن خزيلْى أثرا رابــــــــا

  ا دموثـــــــــامشوِثنيه شاث
  َقم َأينيه ِبتياووثـــــــــــــــا

  يه ِآسيــــــــــاپِبشماطا َسي
  *يه وبخايـــــاپلوپآليه مَش

  َمن أيثوابيه ِدمَسيبـِــــــــر
  دِآَبْى خايْى َيريخـــــــــْى
  وَمن أيثوابيه ِدمَسيبـِــــــر
  دِآباْى َقـَــــــورا وقاوارْى

  ــــــــــوذْىقاال وِبخيا دَيلـّ
  دالْى خاَييهــيِگشميالْى ْد

  شَتيَخنتا دآني ســـــــــاوْى
  *شميالْى دي َقلبا مذيتــــا

  َمن أيثوابيه ِدمَسيبـِــــــــر
  ريوا لداواَثيهــــــــــيپدَس

  َمن أيثوابيه ِدمَسيبـِــــــــر
  نونـــــــــْىگأنهي تيوْى ْبَب

  أو ِبخيا عشينا دجَونقــــْى
 ـِشالْى مكورمْى لموَثيهيپو

  قاال وِبخيا دآاالثــــــــــــا
  *ـِشالْى مكورمْىپلَقوراثا 

  َمن أيثوابيــــــه دال باخْى
  مَبَدل َقصرا دَملكوثيـــــــه
  وآهو َملكا دبيخايــــــــــْى
  ومَبَدل َمرَآوتا دشــــوحيه

  َقم َملكا دويوا ْبخايــــــــــا
  يـــولمكوِرم تا دناِخث ِلش

  را بيـــث ميثْىپايـِش أوپد
  *شميلْى مذيتيه دي َقلــــبا

  ومَبَدل خوشيْى َربثــــــــــا
  ومَبَدل شويثا دنيخوثيــــــه
 َأثرا وَملكيه بيخايــــــــــــْى
 قريلْى َملكا َعســـــــكاريــه

  شميلْى مـــــــــــوثا ْبباليلْى
 لَهوثا دَغَضب دي ناخيـــث

  يْل إّالْى موثـــــــــالَغفلْى ث
 *ــِشالْى بخايا الخــذاذْىپو
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  تنيلْى َملكا قاَميهـــــــــــــي
 وَهم موتخيرْى طااليهـــــي

  ــِـــــــّالپيانيه ِوشگِمكاله چ
 شليه طــــــــــاالْى بايماراپ

  اْىرـّراثا نصيْدِبكما َشـــــــ
  ْدبـِكما َميدانْى غِلبـــــــالْى

  َتد عاِينيــــــــه يش خاپدال 
  *َأذ َميَدن اليلْى دَشــــــّرى

 تا دزاالن أخني وَغلبـــــوخ
  ــَّبارْى ِآمَزِعزعــــــــــيگ

  َأخني دَآبيرْى تويــــــــَرن
 قاالن َملكْى َمرِءلــــــــــــوا

 و َخيالنگوَدأروخ نصيرْى ب
  ِمن ِشّما رابا دآثــــــــــــور

  ــــــَرنخا عيورايا آتاويـــ
 *وقاال ديوَنْن آشاِئشـــــالن

  َأثرْى َآبيرْى خـــــــروالن
  ــَّبـــــــــــارْىگنينوْى ِيّما د
  ــاِقّنـــــــــــ وگِنقوا دَأريا ب

  رْىبدونيْى قااله مُبْربــــــي

  وبَأثَرن هولْى ِبتــــــــواَرن
  يا زديـــــــــالهپمخا ناشا ِر

  ــــــــارِئال ِمن خا عيورايـ
  *اواهگوقاليه ِآمَبرِبْر بــــــ

  ــِــّلْىپديخ مزوعِزعلْى وش
  لْى َملكا َمَشرتـــــــــــــاهّو

 َآمِرنوخون َحبيــــــــــــوْى
 ــَّبــــــارْىگْد ِگمَقتلوخ خَدي

  ــَـــــــــباراگَزرءا دَنمرود 
  لَعّسكاراثيه َخيالنيــــــــــه

 ــــــوخـپَهْم داها شوْد ال را
  *يْىپـــِد ِرگدال َميثوخ خَدي

  و عوقانــــــــــْىگُآل آوا د
  ــَّبــــــارْىگإن َميثوخ ميخ 

  موثْى دشِّما طاوايلـــــــــْى
  ِتتــَْى طاواثا آشاِقـــــــــــل

  هاوْى ليه ِلّبا قويـــــــــــــا
  وإن خاهوخ ِمخ َنّصيحــْى
  وَهم خايْى دَنّصيحووثـــــا

  *ــَباروثيـــــــــهگيحا بَنّص
  وهاَدخ َهْم تَرْى آيـــــــوْى

  ـــــــــــيلْىَپموثيه آلْى ِنخـ
  َزخموخ وهاووخ ِلّبانــــــْى

 لطـــــــــا بإيَذنَپوَهم إن ال 

  ــِـــــــــْىپآياِرث آوا ِدآرا
  وَهم خايْى دِشّما خريــــــوا

  ــَوروثـــاگوال مَسيبوخاله 
 *ّبارْى بقانـــــووخــَگِشّما د
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  يثــــــــاَپشميَئيووخ ِمن سا
  دأيث آينـــــــــــوثا آلالها
  بكينوثيه َغَضْب آَميثيـــــه
  َمرضوخ َبَدم آينــــــووثيه

  قاَميثا دباباواثــَــــــــــــــن
  يبْى َطيبوثـــــــــاگوأيث ل

  وْبَطيبوثيه آآِوذ َرحمـــــْى
  *ــهوَرندا مَيقروخ َطيبوثيـ

  دإن رضياله آينووثيـــــــه
  وإن حِمصتايال آينووثيــــه
  َهْم إن آهي ال مَصلحــــــــا
 بيني آينووثا لَنعــــــــــمْى 

  إمَّن أياله َطيبوثيــــــــــــه
  يقتا باؤوثــَنپاليــــــــال س

  ـــــــــــاپَتن ال آَمِنخپالپَش
 *تياووثا اليال ضليمتــــــــا

  كا خاثـــــــــــاَچخالن َخْشِل
  َشرْى آسيثايــــــــــال آذي
  شميَئيوخ ِمن قامايــــــــــْى

  ِرســــــالْى قالْى ديايهيپِو

  لَشرْى َخثتا ِدْبريـــــــــــاله
 كا ِآسيا َشقلــــــــــوخالنَچ

  دموآِرزواالْى َحقوثـــــــــا
 *وَخبرْى دغاِلبــــــــوَثيهي

  اشـــــــــووثايقتا نپاليال س
  رِخشالْى َخْبرْى ِبْبريثـــــا

  ــِشال مدورَمنتــــــاپوْبريثا 
 وشميالن إّلد عاوالــــــــــْى

  ــِرشونْى ديَذعثــــــــاپِمن 
  ديــــخ ناشْى آينْى غِلبالْى
  دشاِقل آريها َدرمانــــــــــا

 *ِوحطيالْىمجوسيَرْى ديخ 
  اــــــِشال دريثا َمخزيثــــپو

  نيَشن ِدريا ِبْبريثــــــــــــــا
  ــِشاله موآَرزتــــاپوَنعمْى 

 تياووثا صيــــــــــرتا بأرءا

  پديخ ناشا بيشا آناخيـــــــ
  ِدمداَمْى بيه َخّزايـــــــــــْى

  اواه َشمائـــــــْىگدَخيري ب
 *اواه َحّطايـــــْىگدَخيري ب

  مو َمنيلْى دال رأشليــــــــه
  ن َقروتا يـــــــــــالوَهم إّال

  ِبشواووثا دقيووثـــــــــــــا
  ــِرشونــــاپليزا مگليث خا 

  بآَنْى مايْى َخيالنــــــــــــْى
 انا دنـــــــــــوحپَقِصّتا دطو

  راوا آل ناشووثـــــــــاعاْم
  *ثـــــــــــايقا ميَذأپوليث س
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  بأنشْى زنيالْى وحطيــالْى
  قريلْى قاال وَهــــــــــم تاما

  عاوالْى شميالْى وجِعزالْى
  قاال دَخصينا وَمقَّــــــــــــر

  أو دارا ديوماثا دنـــــــــوح
  انا تا دآثيــــــــــــــــواپلطو

  ولو قاال مقوِلــــــــــدواالْى
 *انا َمكِرزواپلو طـــــــــــو

  وَهم ِنســـــــــــورتا ِبنسارا
  الْىِخــــــكگلقاال دَخصينا 

  آوْد آِملواال قيووثـــــــــــا
  ليوااله آينووثـــــــاگوآود 

  انا َمِحكياواپلطــــــــــــــــو
  وقاال دَمقــّـــــــــر مروِزْل

  لياله آينوثــــــــــــاگاه گَأي
 *اله َمَراحووثـــــــــاپموْنِخ

  ـِـــخالْىپِجقالْى َنبوئْى وش
  ــاانــــــــپلَغفلْى مخيلْى طو

  ِخكـــــــالْىگلقاال دَخصينا 
  وقاال دُنســــــورتا مروِزل

  لعاوالْى ِدمقـــــــــــوِلدالى
  لَرشيعْى ِدمصـــــــوئيراْى

  ــَـــــمياثا معوِذبالْىگــَرگب
 *ـشالْى آورْىــِپ برقْى وگب

  ــِشالْى ِبأراقــــاپِهجالْى و
  اَثيهـــــــــــيپغِلقال َترءا ْب

  ــَخكـــــــــوخگي ال َأِخنواث
  وال َخشــووخ آاروزووثيه

  لقيووثا دِآمَرزليـــــــــــــال
  ِدمقوِلـــــــــــــدالْى ِلأواذاه
  لقاال ديوَنن عيورايــــــــــا

  *د أيال باطيلتــــــــــاِگخَدي
  ــِرشونا مَتِخملوخ بــــــاهپْب

  يانــــــــــــــيگآنا خيري ِب
  ووثــــــــــــــاَدمِرتاه َمراح

  إن َأمـــــــــروخ شيذانايلْى

  وِمن آل بارْى ماصيثـــوخ
  ِمن قاال دآاروزوثيــــــــــه
  آَخشِوتا شيذانوثــــــــــــــا
  *خيِزنتايلْى دِحخماثــــــــا

 ى خــــوشاواپاواه آصاگوب
  يــــاپآخازوخلْى محيال وِر

  قاموخون ِآمَبقِرنيــــــــــــه
  حصوخالْى ميخ نوراتا دَف

  ريا بيه أيَذءثـــــــــــــاتا دَب
 وَتَنيثْى َربثا وَزخمـــــــــيْى
 َبَقرياثا ِدبئيـــــــــــــــــــالن
  *تاناياثا دموحكيـــــــــــلْى
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  َقط ال زديلْى وال شِغشــلْى
  ليه تاَنيثيـــــــــهپال مشوخِل

 ــــــــو َمحَكيثيهگِوليه بگال 
  ِشنيه وال قِلقلــــــــــيهِآمَشأ

  ونْى ال مخوِبليـــــــهگوَهم 
  رتا واوا بَحقوثــــــــــــادِس

  يوباليه قـــــــــــــــويا ويوا
  *ِآم َمزدئنيه وال رِئليــــــه

  ِخكلْىگو زيلْى ِدهوامــوخ
  ا َقط ال زديلْىپِمــــــــن َسي

  أيث ِدآسامْى ِمن ِدهـــــــوا
  ِمن مَخيثــــــاَين ِدآزاديء 

 ا مقــــــــــــــوِلدلْىپوإلِّد َسي
  أيلْىوِدهـــــــوا وَسيما ر ب
  ـــاپوأيث ِدآزاديء ِمن َسي

 *َين ِدآطاميع لِخليئتـــــــــا
  َهم َمطمـــــوعْى وَمزدوئْى

 ِلطلْى ِمن تراَوثَنيهيــــــيپو
  خكلــْىگموخزيالن ِدهوا و

 ــــهبَأيثا دزوزا غليباليـــــــ

  اوذالن تا ّأذ عيورايـــــــــا
 تراَوثَنيهي مروزليلـــــــــْى

  ثيه موقِلبليــــــــهپا ِسپولَسي
  *وزدوثا ْمموثا ديشاليـــــه

  ــِثغاما دآِمــــــــــــرواپآل 
 ال زديلْى ِمن َزربوثــــــــي
  آليه أيقاَرن خشــــــــووليه
  َأتيروَثن ديشاليــــــــــــــــه

  ا قاِيصــــــــــواپيه آيپبِخر
 ليه ِمــــــــن أيقاريپوال ِنخ

  ميخ ِزبال محــــــولقا َألرءا
  *ن مقوِلدليـــــــــهَپوإّلد َسي

 اثا قويثا شِقليــــــــــــهپخذا 
  يليـــــهپو ِمندي ال رچو گب

  ــِشاله ِمــــــــــــّرْىپَتَنيثيه 
  اويه خزيالن أالهــــــــاگب

  يَبن بجولِعتــــــــاگليه لوثي
  اثا دَملكوَثـــــــــنپدشاِقل ْب

  اواه خِطياَثــنگوخزيالن ب
 *ديليه غضيبا لبيشاَثـــــــن

  اويه خزيالن آينوثـــــــاگب
  اويه ِخزياالن مذيَتــــــنگب
  اويه خزيالن َمكَرزتيـــهگب

  وآذي اليال َصنيثـــــــــــــا

  ـــــــنناَهـــــگدياله ِعقتا ِم
  ِدمطيــــــــــــاله مَخيثا إاله

  ـِقــــــــــالهپدِمن ِآّما آينا ن
  *وال ِمن شوال دَصناثــــــا
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  إن َمكِرزوالن َشينـــــــــــا
  بَخبرا طاوا دموآِرزليـــــه
  وآوا دِآبيه ِدمحاِصـــــــــل
  وَخراشا َبيد طِمعلــــــــــيه

  ابَدمروخواليه َفندانـــــــــــ
  َأغرا طاوا ِبد شاِقـــــــــــل

  اليه ِمندي َبّسيمـــــــــــاگآ
  *لثايـــــــــالهِگَمحَكيثيه دو

  ــِنيـــــــــــهپَفالآجي َبيد آ
  دشاِقل َآبيرا مبــــــــــــورا
  ال آدارْى باال دَيويـــــــــل
  آَمطِمع بورا وآناِهبليــــــه

  ِلهــــــــــَويثا طاوتا آقارْى
 ادا طاوا آَمحكيلــــــــــْىگل
 و ِمندي َقـــــط ال آياِولچو

 *وَهم أو دأتيه آشاِقليـــــــه
  َحكيم ديلْى أصاليــــــــــــا
  جراحا لزيما آيميــــــــرْى

  وايْى دنورا َمقذانــــــــــْىْآ
 َقط ال آزادْى ِمن آريهـــــا

 مَحقا آَمحكْى تا آريهــــــــا
  ْى دَبيثيــــــــهگلَپتا آريها ْب

  آيِوذليه وآهو ْبَبيثيــــــــــه
 *اال دآاآـــــــْىچدآميرْى ن

 وال آزاديء َهم ِمن َملكــــا
 وال آزاديء ِمن ِبرد َملـــكا

 اليــــَح ال آزاديء ِمن َرْب
  ــَــــــــــباراگال آرائل ِمن 

  دآني بكيوْى آميريــــــــــه
  ـــــــاو َدرمانـگدَمْمريلْى ب

  آآريلْى وِآمَدرِمنيـــــــــــه
  *وايـــــــــــاــِليه ِبْكپِدآَمش

  االگَمن بآميــــــــــــــرْى َد
  االگإن هاويــــــــــــــــوا َد

  وَبيـــــــــــد قاليه َزرباَنيلْى
 َحكيم شـــــود َقط ال آزادْى

  نوّيا دموآِرزليه َغَضـــــب
  ـــــــــــواَهم قاليه ِبد راِئلــ

  َهْم نيتيه عادولتايـــــــــــال
 *ِمن َسَبْب َأغرا آطايــِــــع

  وَأذ يوَنن ِبش رابايـــــــلْى
  يقــــــــــــاپآهو َهم ِلخما س
  يَبــــــــنگِمن يوما دثيلْى ل

 لماني جبير دال َمحصــــول

  يشا دَحكيمــــــــــــــْىپِمن 
  ـــَرنالآبْى دآِخل ِمن َأثـــــ

  هولْى صيما وَحّشانــــــــــا
 *دَمكِرزالن َغَضْب رابــــا
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  ديخ ال زديئلْى تا دآثــــــيه
  شميالن إّلد عيــــــــورايْى
  دِصمالْى مِلخما يوماثــــــا
 وَبلكي هاَدخ صيمايليـــــــه

 و أثـــــــَرنگوَمكِرز آذي ب
  إّلد موشْى وأيليـــــــــــــــا

  ِمنيانــــــــــــاأربي أربي ب
  *آذي نِويا عيواريـــــــــــا

  وإن آهو آينا وآصاِيـِــــــم
  پلــِــــــــپوآهو آينا وِآمَش

  صوميه وصلوثيه موِزدليه
  ِآبيه تا دَقلبا مذيتيــــــــــــه

  َصيموخ أخني ِدحطيــــالن
  سيرا وِقطما مشاووخـــالن

  ـــَــــــــــــاالگاِلط َدپتا دال 
  *ا دَذبتا آاروزوثيـــــــــهت
  بصومايليه َشّرْى إمَّــــــــن
  اليوخ إمِّْد نّويـــــــــــــــــا

  ناهــــــــــاگال أوذليه إمَّن 
  اليلْى آهو ِبخـــــــــــــراوا

  و صوما مَقتلوخ إّميـــــهگب
  مَقتولْى ِبتياووثــــــــــــــــا

  ناها ِدخطيثــَن أيـــــــــلْىگ
  *َألثرا دعوليه آخاروليــه

  خا ِدشِمن ِخنا ِآسيـــــــــــا
 َدرقوْل ِدّيه لزيَميـــــــــووخ

  يبان َقِصتــّـــــــــــاِگهوال ل
  َحيوانْى دال ِآّمـــــــــا وَهْم

 إتوخون يا َحبيــــــــــــــوْى
  ــَبارووثـــــــــاگِدمَقتلوخ ب

  ادأيوو آينا قــَامايـــــــــــــ
  *ــَــــوروثيهگَبلكي شميئا 

  ـــــــــوراپجورابيه ميخ شي
 ساطانا ِآمشاآيليــــــــــــــه
  إن بيشا َبــــــــــــَدم شكيلْى

  ثيخا ِآّميــــــــــــهپماقايلْى 

  ِرسلْى بَأرءا َزخموثيــــــهپ
  و قـَِصتــّـــــــاگديخ دياله ب

  آلني آينْى َقامايـــــــــــــْى
 *آْى لناشْى َحطايــــــْىدشا

  بيشوثيه تَرْى َتـــــــــرزيال
  َزديقا ِآمَهِجْجليـــــــــــــــه
  وَهم َحطايا آقاِطليـــــــــــه
  آهوليه ِدخرّواليـــــــــــــــه

  تا َزديقْى وَحطــّايــــــــــْى
  ايــِش َحطايـــــــــــاپَبلكي 

  ايــِــــــــــش َتياواپدالآون 
  *يثا ِديالْى دأيــــــــــــــووَب
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 ِوليه ِدّمايْى بَخمــــــــــــراگ
  آهو خرولْى أيتاوتــــــــــــا
  وَبلكي آهوليه مشـــــــودرا
 بَشرْى َملكْى تويروخـــــون

  ــَـــرمْى دّياْىگوَقطخايْى ب
  وَبيثا لَعمارْى ِدّيــــــــــــــه
  تا دخارو َأثَرن ومذيَتــــــن

  *شا تورو ِبصلوثــــــــاوبي
  وروخـــــــــونگلطي َبدم َپ

  شلوخوا مَحلقوا جولوخـون
  توروا ومَحلقوا ِقشتاثـــــــا

  ْى محيــــلْىپمَحلقوالْى َسي

  إلواذا إميه َشــــــــــــــّرْى
  ـــــونـكا سيرا الوشوتـَچو

  وا ِبصالواثـــــــــاپــِلپومَش
 *وأرولوخون صوما َزخما

  يه دصوما آقاطيلـــــْىپِخر
  ــَوروثـــــــــاگاليال ِمندي 

  آخا إن َبريا دَغلبــــــــــوخ
 وآنا دقامايا ِونــــــــــــــــوا

  عاوال ِآسيا دأيث بَأثـــــَرن
  ِدأِوذلوخون بَشراثــــــــــــا

  ــَباروثــــــــــــــــاگآخايال 
 *ــــو َصيداگو َشراثا وبگب

  ـــــــــــاِون قاماياآنا بهــــــ
  يانوخونگخواثي مَزرزوا 

  َملكا شليخالْى لويشتيــــــــه
 وَقلوال لِوشليه سيــــــــــــرا

  بآذي َشّرْى َخيالنتـــــــــــا
 َعسكاراثي َحبيـــــــــــــوْى
  وشِلخالْى أنهي ِمخواثيــــه

 *الْى َعسكارْى خواثيهوِآْم
  ــرْىيــــــــــــــپآثورايْى َش

  بكــــــوسا دسيرا ِدلِوشالْى
  نـــــوالْىگشالْى يونان ِوِگ
 ليه ساطانا خعيســــــــوپنِخ

  ــِشالْى ِهندوايـــــْىپلَغفلْى 
  يشالْىپو دوميا دَيعقـــو گب

  زاخوثا ِبتياووثــــــــــــــــا
  *أو رابا ميخ َتلميـــــــــذْى

  وغِلبالْى أنهي ميخ َيعقــــو
 لكا َرب َحيليــــــــهقريلْى َم

 آاروزْى بَعســـــَكر ِجّلالْى
  بيشا شاِلخ بيشــــــــــــوثيه

  خ رابا وَتلميذْى دّيـــــــــه
  ــِقليه زيرْى َعســـكاريهپون

  دآود خا آِوذ تياووثـــــــــا
  *ــــو َشّرْىگدال َتوراليه ب
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 وَطَمعكار َطماعوثيــــــــــه
 ــــهحميصا شاِوق تا َخوريـ

  يشــــــــــــــــاَپِآنتا بِلبا ال 
 ال اليط ِآما ومصاِئـــــــــر

  يا َشّرْى ِدّيـــــــــــانپدال َر
  تا دشاِوق طاالن آينــــــــا

  ورقانـــــــاپتا دال مهاِرش 
 *دشاَرْى إّالن بورآاثـــــــا

  ناشا ال فاِتن وضاِلـــــــــــم
  ــــــاتا دال َثبتا بكينوثــــــــ

  ــــو ِلّبانگشاروخ ِقطرْى د
  ناشا ال آرْى خطيثـــــــــــا

  ـــــــلِگال يامْى وَهم ال مدا
  ـِـــــــــــــقال إالنپمَخيثا ِدن

 تا دال مَهرشا باؤوثـَـــــــــن
 *دبارْى بَأثَرن شوقانــــــــا

^]…„Ú< <
رد طاوا شَ   : قبوال طاوا باؤوثــَن: عونايا و گ ب. نَتپالْپويا ِب

  *اثوخ ِمنَّنپال َمرِحق : َحّشا وِدمئْى آَمرجوخ
اتْى اغوذوخ:** ب ا دس موا باؤوث اطْى : ش اوا دال آق ط
رْى دسِ پوقبوالْى . َرحمْى ـَن ْپي اروثوخ  : واثـ رووخ لم . ِدآَمِق

م خاالص    : ومشاديران ِمن خيِزنتوخ ْى وَه ا وَرحم ا  . حنان ت
  *وخ بياوما ْدديناپدال َنخ: ناَهنگحوسايا ِد

اراْى گل**       وخ آق ـَنگيب ـَياوْى : ياناثـ ْى تـ اوا دِآب ط
وخ پ رءا دَرحم االن َت وخ ط ه : ث ا إلي ووخ ِبمخاي راِحم . دي م

ورا  : اِخس ومخاِلصالنچوم وخ گوال مَحلقيت بن ود  . ويلت َأم
   *َتنپالپال مَغفليت ِمن َش: دّيان وشوهاران

ِهذليه ب**       اوالن س ـَنپإن ع وو: اثـ خ خوس إّالن دي
وخ    : ايــِش مخوبال شولوخ  پوال . لَصلموخ ْى ِدّي ا َرحم ت

ا نتا . َربث ْىپبَدَش الن ِبري يما: يش اوا وَبس زوخ ط . بِرم
  *اثــَنپدَأخني ال آقويا : َمرجي آِيت مبادالن
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ا  ). إين مار. (روما وعومقا بَكفا دأيذيه: أو ِدرِشمليه**  بَأين
  ).آمين( *خور ِلبريثوخ ومراِحْم إّاله: طاوتا
  . دِمنيه جريالْى خايْى لناشْى: نيوءا دخايْى** 

  *مشاِين عالما شغيشا بعاوليه: آِيت بَرحموخ
  . نطور يا ماَرن عون يا ماَرن: مباِرخ ماَرن** 

  *اِطرَيرآيس ريشا دّيانپ: لَرعيا َربا
  . يرما دَمرضْى آالهوثوخپ: هاويا صلوثيه** 

  *يروخِمندي دِآبْى ديخ دم: وَمثيا طاليه
  .َدبرا دشاتا بَنعمْى دّيوخ: مباِرخ ماَرن** 

  *بَشينا هاَوْى بَدوالَثيهي: وَملكْى دَأرءا
  .آلذي بيثا بكول بورآاثا: مباِرخ ماَرن **

  *يه دِهشياروثوخپولگستوَرْى ب: وناشْى دئيبيه
  .َأتيروثا دعالما دَزونا: وخ إاليهيپش** 

  *ثوخِمندي دَطلبي ِمْن َربو: وَهْل بايَذيهي
  .بآني خايْى بكوليه َزونا: نطوراْى آالْى** 
  *مال وِمندي بَأتيروثا: وخ إّاليهيپوش

  .لَمر شولطانا دريشانوثا: مباِرخ ماَرن** 
  *ِدمدابيَرن بدايمووثا: وَهّليه َخيال

  .ِلحويشايْى وِلمَدشنانْى: مباِرخ ماَرن** 
  *روء جيهوايْى بَملكوث شَمياپو: وَهّالْى َأغرا

  .َآهنْى آالْى وِلمَشمشانْى: اِرخ ماَرنمب** 
  *ولخوَنيهيپَقْم َربوثوخ ْب: يْىپدهاَوْى ِص
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  .لساوْى دسوالْى وأويراْى بِشنْى: مباِرخ ماَرن** 
  *ِصخالْى بخايْى دآثاْىْپوَهْم َم: سنوْد َسيبوثاْى

  .دَأتقي بخايْى َزونانايْى: َهْل تا جَونقْى** 
  *آذي َزوناَميِرخ خاياْى ب: ويالْى زورْى

  .دَميثْى ِمطرا تا َدشتاثــَن: قوْذ إلنانْىپ** 
  *وَهْم َأراثان بَطّال دَرحموخ: وَمشتــَْى َآراوان

  .يرْىپلَزرئْى وَآرمْى وآالْى : مباِرخ ماَرن** 
  *َأخلي َأودوخ ومَشبحي لِشّموخ: وِمن طاواثوخ

  .وَهْل ميخولتا َألرِملياثا: مباِرخ لَيتومْى** 
  *برانايهيبابا دَيتومْى ومَد: تدآِيت ئيوي

  .بَرحمْى دَيويت تا ناشوثــَن: َهّالن ماَرن** 
  *ِمن بوساما دَأْى َملكوثوخ: دال َطرِدتَّن

  .مَيمنْى دّيوخ دَزمروخ شوحا: َهّالن ماَرن** 
  *دِآمبائيلوخ لِشّموخ رابا: بيني آينْى

  .بيوما ْددينا دَقريا َقرنا: بَأْى ِعدانا** 
  *بَأْى َملكوثا مليثا طووْى: اثوخپخازوخ 

  .َطلبي طاالن بَأى ِعدانا: َرحمْى دّيوخ** 
  *حطاَهن ِمنوخ يا باءاَين: وال َمرحقيالن

  .را دآالهوثوخپالْى شوگد: بَأْى أيثايثا** 
  *َخشخوخ دَأوروخ َألثرا دنوهرا: إّمْد آينْى

  .آذي ميمرا بروحا دحوبا: مشوقيا دميرْى** 
  *َقم آينوثوخ پدال ناِخ تا: مراِحم إليه

  .ِعدانا تا مَيقراَنن بكوْل: وشوحا َمسقوخ** 
  *وإالن َرحمْى لعاَلم عالمين آمين وآمين



66 
 

µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@Z@ĆÞİjÔ@çŽŠbà: وعانين

çbqíÈbi@ZÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà*  
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****  
  ـاخاثاپهـ

  يا أالها خــــــــــــوس إّالن
 مِصخلـــــــــــوخماقا دِآَمِح

 ال آَشكال وآِيت بابــــــــــــا

 و تياووثا آقاروخلـــــوخگد
 لِشموخ َآبيرا شكيــــــــران

 *و َحّشا َغلِقت تـَــرءوخگد
 ناشا لَخورْى ِآمساليـــــــــه
 تا آذي ماَرن قبـــــــــــوالن
 ال ذيالن َترءا ِخنــــــــــــــا

 ــــايبوخ سواليـــــگهالن م
 ديويت آِيت شــــــــــوهاَرن
  *إمِّْد َترءوخ باروَيـــــــــن

  ـــــــوخپــِلپبَمني زاالن مَش
 ماني آدامْى لبارويـــــــــان
 َمن أيث َبسيما خواثيـــــــــه
 َهّالن بار بَحنينوثــــــــــوخ

 إن هاوْى دماَرن مسايــِبالن
  وخليه بآالَهــــــــــــنپدَمِخل

  دزالْى َعقالن َبثريــــــــهتا 
  *ياَننگدَأخني مَعدلوخاله 

 َهالن بار بَنعمْى دّيــــــــوخ
 َهالن بار يا َدّيانــَــــــــــــن
 َهالن بار يا باحــــــــــوَرن

 ـــرْىآومـيا َرْب  َهالن بار

  دَأخني مَجخسوخ بيشاثــَــن
 ياَنن ِبعـــــــواَذيـنگْدَدينوخ 

 ناَهــــنگمَخلوخ و ِدمئْى گد
  *دَنضفوخ وَقيموخ قاموختا 
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 شموء باؤوثــا دساغــوذوخ
 صلوثان قذيال ْددونيــــــــال
 يا طاوا دَقط ال آَمِشـــــــــْل

  وبَرحمْى مجاويب صلوثان
  ثخاالن َترءا دَرحمــــــــْىَپ

 *َهي قالوال مخاِلصــــــالن
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 ــــهيشواليـــپَملكا دنينوْى 
 ِسقليه صوما لَعســـكارْىپ

  ِآمقاريالْى ِلصلوثــــــــــا
 يليه َمكيخووثـــــــــــاپمول

  لبيه عيقا وَحّشانـــــــــــــا
  كا َخيالنا هِوليــــــــــــهَچ

  اويـــهگماطاال دَخلصي ب
 *يــــــــراه َخيالنْىگِقشتا 

  ريشيلْى لحوّبا َحيـــــــــاگ
 ما ْدِجليه َملكا مباَثـــــــــر

  ثيليه ِدمزاِرز مذيتــــــــــا
 تا خاِتر دَعّما آوليـــــــــه

  ا بأيـــــــــــــذاپا َخريپَسي
  ومزوِرزليه َعسكاراثيـــه

 ـــــورْى وإنشْى ِبخذاذىگ
 *مقاِتل تا دخاَزْى َخالص

 لِوشليه سيرا قاَميهــــــــي
 ــَّبــــــاراگبـِرْد أو َنمرود 

 ه مِقطال دَحيوانــــــْىبِطلي
 مَبَدل قطاال دَجياقــــــــــْى

 وآل مـــذيتا خواثيه ِوذاله
  َصَيدنايا وَخيالنـــــــــــــا
 وَشهِوتياثا قاِطلـــــــــــــوا

 *يش قاِطلـــــــواپبيشاثيه 
 مَبَدل َصيدا بَدشتاثــــــــــا
 شِوقليه َحيَون دَبرايـــــــْى

 نينـــــــــــــاِدشليه َمرثا دَت
 مَبَدل َمرَآوثا دشوحــــــــا

 مَأثرا ِصدليه بيشاثــــــــــا
 وايْى قِطِلـــــــيهگوَعوال د

 يليه نيتيــــهپبصوما موص
 *بَأقليه زايــِــــــروا مذيتا
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  َعّما آوليه فاِقـــــــــــــــدوا
  َملكا بشوقيه تاهيــــــــــــوا

  ـــــارِخشواليه بَمكيخووثـــ
  ِبـــــــــــــرخاشياثا َمكيخْى

  دَمرِئشليه ِلتياووثـــــــــــــا
  دَمنـــــــــِدف ِمنايهي صاثا
  وسِندليه َأثرا مزوِعزعـــــا
  *زريئلْى َشينا بشـــــوقانْى

  يوَنن خزيليه ومعوِجبليــــه
  نوْى خزيلْى َخيـــــــــالبني

  َزرءا ِدآناِعن عِدليــــــــــه
  دال مطوهرْى رِآخليــه لّبا

  ليـــهپوِمن ناشْى دَأثريه نِخ
  ولَزرءا دَأوراَهـــــم بخيلْى
  وَزرءا دَيعقــــــو مروِزليه
 *ومطــوهرْى ِلّبايْى قشيلْى

  خزيلْى شاباثا ديشــــــــــْى
  دال َشبثا آني خِلصـــــــالْى

  و ناشْى دَأثريـــــهگِدقليه ب
  ــــــاْوِدِآْم آوذياله طاَهرتــ

  ـــــــدانْى نطيرْىگوپوآخا 
 وَهم دال َطَهرتا نصيــــراْى

  و َشباثـــــــــــــاگــَيافْى بگ
 *ناموسا دموثا وخايـــــــْى

  َملكا دنينوْى ياذيـــــــــــواه
  قطيلْى قورما دبيشاثـــــــــا
  َحكيم أيليه ِدمذيتيــــــــــــه
  بصــــــــــوما َدرمانا طاوا

  لثا دَغَضب خطيثايـــــالدِع
  ولْى ِوشليــــــــهپوقورما دَأ

  وَدرماناه ِآمياذيليــــــــــــه
  *َمرءا دَأثرا مبــــــوِسمليه

 ْوبسيرا وِقطما طريذاليـــــه
  وِدأويراْى ِمن خطيثــــــــا
  بِرشماال وَمحصول ِدشويق

  ــِقــــــواپناهْى موگيونــَن 

  دَأثرا اوايْىگخطيثا ْمــــــــ
  خلْى طاوا شــــــــوقانيهِپْش

  ِلصـــــالْىمذيتا وَأثرا مخو
 *صوما حطاهْى شاِوقــــوا

  ِوذالْى َمَشرتـــاجِمعالْى وا
  دريالْى آوالْى خذا نيتــــا
  لنينوايْى َمن مويذيليــــــــه
  دأيبْى صوما دموِرمليــــــه

  ياَنيهـــــــيگديخ مَخلصي 
  ــــــــــاتا ِدمَصلحي آالهـــ

  رازا ِآسيا دآالهــــــــــــــا
  *مَخيثا دميرْى آالهـــــــــا
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  ليليــــــــــــهگآذي يوَنن ال 
  يونــَن إّاليْى موْآِرزليــــــه
  لقاال ديونــَـــــن مهويِمناْى
  فِهــِمالْى َرندا وأيذيــــالْى

  ــِروا شوقانـــــــــاپدال آسا
  ـــــالهمَخيثا دميرْى ذبـِتايـ

  ومَخيثا دميرْى مبوِطـــالْى
  *ميْل آالها وَبرناشــــــــــا

  َبرناشا خَبرناشايلـــــــــــْى
  خزْى نّويا ما َزربانـــــــــا
  شِتقالْى َبرقوْل َزْربانـــــــا
  ميونــَن ميَرْى آينوثــــــــا

  وآالها َحنين أيليـــــــــــــه
  ــاوآالها ما ْمَرحمانــــــــــ

  تا ِدمَصلحي مَرْحــــــــمانا
  *وِمن آالها َطيبوثـــــــــــا

  يونــَن َأمود بـِقطــــــــــاءا
  يونــَن بَمعوقْى ِلّبــــــــــــا
  َغَضْب دويوا ِبزخامــــــــا
  َأيوْى آومْى ِدقِرمـــــــالْى

  بصوما َأمود باريـــــــــــوا
  اصلـــــــــــــوثا ِلّبا مَسلياو

  و سيرا بِطليـــــــهگَخيلْى ب
 *ــِشالىپورُپمونا دسيرا گب

 دونيْى دواوا َمِرتــّـــــــــــا
 َأرءا بــِـــــــــــــرءاال واوا

 ــِــــــــلپشأشليه َأثرا تا دنا
  ناهـــــــــــْىگزوزا ْدآيِوذ 

  مصوخياله بــِتياووثــــــــا
  ِآمَسندااله آينوثــــــــــــــا

  ِزدقاثا ِآْمآَريلــــــــــــــْىْو
 *اويه محوَسْى ْخِطياثـــاگب

 ــِشالْى نطيـــــرْىپطافالْى 
  بخيالْى ساوْى ريش ِقطمـا
  ْوْجَونقْى ِدبخيالْى بَحشـّـــا
  وَآالثا لويشْى َحّشـــــــــــا

  ِدخزْى صوما بعوقانــــــــا
  وِبْش أيِرخالْى خاَييهـــــي

  ايـــــــــْىنطيراْى آليلْى دي
  *نوَنيهــــــيگدأيَرْى لبيث 

 قاريوا بــِّرْى بــِـــــــــــّرْى
  َعَيطــّتــــــــا َترزْى َترزْى
  قاالْى شميال آينوثـــــــــــا
 ِمن َيوما دميرْى يونــَــــــن

  َحيوانْى صيمْى ْممايــــــْى
  ِدْبَنيناشا وَحيـــــــــــــوانْى

  بووثـــــاوِآمخالصاالْى َطي
 *َحشــّــا َزخما زاِخْمــــــوا
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  باؤوثــَن ال َبطــــــــــــالوا
  سيرا لسيرا خاِلمــــــــــــوا

  ــِمـــــــــــــال َأينا تاماچال 
  ال شِتقلْى خا ليشـــــــــــانا

  وصوما لصوما آثيـــــــــوا
  وِقطما إّالْى معابيــــــــــوا

  ـــــــــــاِمن ِبخيا ِدْتياووثـــ
 *بخايا وِبطالبا َرحمـــــــْى

  ال شميال ناثا تامــــــــــــــا
 تا وِبخيـــــــــــــــاْدقاال دَعَد

  ال خزيالْى َأينْى تامـــــــــا
  خاآــــــــــــاگوال خا ِآّما ِب

  قاال دخا ِمندي ِخنــــــــــــا
  مكول َبرانْى آثيـــــــــــــوا

  قوختــــــــــــــاَپاثا پونا دگ
  *آاليهي صفينْى وغبينْى

  ِدمئْى خاثْى دال آاليـــــــــا
  ِزدقاثا ِشكلْى ِشـــــــــــكلْى
 صـــــــالواثا َترزْى َترزْى

  تا لكل سنيقووثــــــــاپالْپَش

  مونِخثالْى ِبتياووثـــــــــــا
 يـــــــــــــوم تاما ياويواآوْد
  ــــــوايوم تاما أمريـــــآوْد
 *يشاوا خزيثــــــــــــاَپتاما 

  ونابوءا دآْل سواليـــــــــــا
  َنضيفوثا دال ِشختـــــــــــــا

  يوثا دال بــــــــــــولباالپِص
  َبسيمـــــــــــــــوثا بيناثــَْى

  ِثخليهپطااليــــهي بَرحمْى 
  وريه وَهم إْنشْىگلِوشالْى 

  و صــــــوما ِآمَنطريالهگب
  *حليال ليشاَنيهـــــــــــيمو

  بإتيفاقوثا وَشينـــــــــــــــــا
  ْوْنِخثال َهْم َنعمْى دَمــــــريا
  بيَنث ياال لياال حــــــــــوبا
  بيَنث حومثانْى َشينـــــــــــا

  ميخ َهّدامْى محــــــوِيذالْى
  وإاليهي َرحمْى ِرســــــاله

  ورْى َحقــــــــــوثاگوَبيَنث 
 *ليغْى حــــــــوياذاپث وبيَن

  بيَنث إنشْى نيخووثــــــــــا
 وَهْم بيَنث ساوْى شالمــــــا
  جـــــــــَونقْى ِدّيايْى بَأدابْى
  وِخَدمياثا وستـَتـْاثـــــــــــــا

  ِشتقا ِمليا طاواثــــــــــــــــا
  َمَشرتا مليثا َخيــــــــــــــال
  فوثاوَخماثا بنـَضـّـــــــــــــي

  *آوالْى بأتيفاقووثـــــــــــا
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  يانا زورتـــــــــاگآوالْى ِب
 اليثوا َمْر ِتتْى إنـْشــــــــــْى

  يايْىْپيشْى خـــــــوپآوالْى 
  يقا أخليــــــــــــــواپِلخما س

  آوالْى لويشْى موآاخـــــــا
 حساما بِطلْى بَأذ َغـــــَضب
  َأودْى وإستاذاواثــــــــــــــا
 *َأتيرْى وَهم ِمسكيـــــــــنْى

  وِمن خا ِشقيا شاتيــــــــــوا
  آاليهي لـــــــــويشْى سيرا
  بخا نيرا آليه َأثـــــــــــــرا

  لخيـــــــــــــواَپــِلخونا پخا 

  ماراواثا وَهـــــــــــم َأودْى
  غوالْمواثا وريشانــــــــــْى
  آِرقوا ِلتياووثـــــــــــــــــــا

  *ــِرؤونا َشقليــــــــواپدخا 
  َعــــــــــــــَددتا بقالْى قالْى
  وِآريوثا ْبَحّشْى َحّشــــــــْى
 وعاَيطتا بكيوْى آيــــــــوْى

  ـــــــــــْىپِبزدوياثا مشوِخل

  يشاوا ِمرتــــــــــاَپآوديوم 
  يشاوا خزيثــــــــاَپآوديوم 
  يشواال شميتــــــاپمكوالْى 

 *ـِطلْى آليه َأثــــــراـپورپم
  بـِْجَفلياثا َزربانـــــــــــــــْى

 را سقيطا لِكتــــــواْپميخ ِص
  َأثرا بـِزيائا وميائـــــــــــــا
  مخوشكا َقط ال َخشويـــــوا

  آوليه َأثرا راِئلــــــــــــــوا
  مذيتا بَحشا َيتــــــــــــــواوا

  وخــــــــــْىپميخ َقنيا بيني 
  *انْى َيومــــــاگّالْى بـِد دإ

  وِبخَشكتا ال َخشويــــــــــوا
  ثا دَقورا ِبــــــــــــرءاالپلِس

  ـــــــــواْپلَترءا ِدشيول طاِر
  يوَنن منايا يوماثــــــــــــــا

  دإّالْى ِبْد ياِسق يومــــــــــا
  قيما ويوا آل َعّمـــــــــــــا
  هَأثرا وآل ما دأيثوابيــــــــ
 *ونينوايْى خِطياَثيهـــــــــي

  ومخوشِبنيه اليالواثـــــــــا
  ِلخال أِشْت شاباثــــــــــــــاْپ

 رانا ِتكيا يونـــــــــــــانپبقو
  يونان خزيلْى ِدمأيهــــــــي

  ونينوْى منياله بيشــــــــاثاه
  ْببـِــــخيا وَمرجويْى وَشهرا
  ونينوايْى ْبباتْى بخايـــــــــا
  *ِعقليه مصومْى دّيايهــــي
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  آهو خو ِطـــــــــــّال دقـَرءا
  يشال خروتــــــــاپرانيه ْپقو

  يخــــْىپياناثــَْى شگخزيلْى 
  ورِخــالْىگخزيلْى َملكْى م

  وَأنهي بِخما َمقذانــــــــــــا
  إاليهي َيمنْى قِرمــــــــــاله

  ْد مايْى َقم َمريـــــــــاِگخَدي
 *وأنهي صيمْىريش ِقطما 

  خزيلْى َيلوذْى بخايــــــــــا
 شيـــــــــــرْىپخزيلْى ِيّماثا 

  اليْى صـــــويئْىْپوَأنهي لَق
  خزيلْى ساوْى ِببخايـــــــــا

  ذيْى وَبرخْى ِبْبعايــــــــــاِگ
  مَحنينوثا ليااليهـــــــــــــي
 بِدمئْى ِدّياْى َمريـــــــــــرْى

 *طوميــــهوساوْى دِمّلتيه م
  ِخزيالْى نينوْى غبينتــــــــا
  آثور َقط ال خشيواليـــــــــه
  خزيلْى مطـــومياثا َنضيفْى
  خزيلْى بنينـــوْى ِلشغيشيْى

  وِصهيون ْببيشاثا بسيمتــــا
  خدَأْى أورشِلم راَمنتـــــــــا
 وبناثا دِمّلِلتيه مطوميـــــــْى

  *يه َحقوثــــــــاپرآينْى ولي
 لْى بِصهيون ِلنويــــْىوخزي

  خزيلْى َصنامْى تــــــويرْى
  وخيرْى وخـــــزيلْى ِمْلِلتيه
  شقيال ويوا عيـــــــــــورايا

 الْى وِمليْى شوقـــــــــــراگَد
  ـــــــــــــْىپَأشكرا بيني َحن
  ووثـــــــــاپَهيكلْى ِمليْى َحن
  *ــــــــْىپجورابا مبيني َحن

  ْى موشــــْىديخ آومرا قِبّلل
  وداويــــذ أريقا مَقم شاؤول

  ـــــــــــــاالگاِلط َدپزديلْى د
 دياذيوا دآاروزوثيـــــــــــه

  وَهم َأرِملثا أيليــــــــــــــــا
  ــــْىپيشليه ميوقرا ِمن َحنپ

  يشلْى مشــــودراپآاروزا د
 *ِبْد َشريا ِبتياووثــــــــــــــا

  ــــــوانينوْى َيوَنن خازيـــــ
  آوْد خا ِلبرونيه بخايــــــــا
  بيخايْى آباَخْى لميثــــــــْى

 را دإنشْى مخوبــِليـــــهپشو

  ِدْجِمعاله ُآواله خعيتـــــــــا
  نسيــــــــه ِبنهاياِگوتا بــِرد 

  ونينوْى لبيخايْى بخــــــــايا
 *ِمن ِبخيا وِمن موآاخــــــا
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 واآوْد خا َخوريه ناِشقــــــــ
  ما ِغبنا بريلْى تامــــــــــــا
  يپدَأنهي بيخايْى زئيـــــــــ

  ما دآاَريوا يوماثــــــــــــــا

  ليه باخيــــــــــــــواپوإلـّْد َق
  وما َحشــّا تاما بريلــــــــيه

  ـــراپيشي خويشْى خو أوَپد
 *خيـــــــــــواپِدمَأيْى ِبش َش

 يـــــياَنيهــــــگ هَخشويواال
 ـْـــــــــالپمطيلْى َيوما تا ْدَن

 وريشواال آواله مذيتــــــــا
 ـــــــرا دَأرءاْپموتريالْى أو

  اثا دَأرءاپِخْمُسوآــــــرْى م
  قروليه يوما تا دقــَلبـــــــــا
 َحشــّا وِبخيا وعاَيطتـــــــــا

  *ــَوليلْى بِدمَأيــــــْىگوِآم
  ــاموِقمالْى باباواثــــــــــــ

 ــَــــــهگدباخــَْى إّالْى ِبخذا 
  ي طليبْى وطليباثـــــاپوصي

  يانا حطيـــــالهگبماني خذا 

  ياالْى َقم يورثاَنيهــــــــــي
  تا ياروثيه ديورثانيــــــــــه
  وَأنهي بخايا إلخــــــــذاذْى
 *بَأذي ِحزوا َمريـــــــــــرا

  وَمريزي ِخثنْى وآاالثــــــا
  بنونْى وبناثـــــــاوموقيمي 
 زورْىرا دياْل پبشو خيراْى

  أرءا َبرقوْل َأيَنهـــــــــــــي

  و ِبخيا وِدمئْىگوشغيشي ب
  ومطيال روبا ِلشَميـــــــــــا
  وبآني ِشتلْى ديااليهـــــــي

  *قيتـــــــــــاپمَبيناوا دياله 
  اِمّيا َخشويــــــــــــواالهگْخ

  ــــاِقمالْى ساوْى وساواثـــ
  وَأنهي عيقْى وِبْبخايـــــــــا
  بخايا لمـــــــــــــوثا ِدَييهي

  دآيزا وِآثيا خوثايهــــــــي
  وقاوارْى َبرقواليهـــــــــي

  ايــِم َأينْى ومكاريــخچَمن ب
  *داليث قاوارا وَبخايــــــا

  باَخيوا لقــَوراثــَيهــــــــــي
 باَخيوا ِلْلويشتايهــــــــــــــي
 آود خا موثيه صايــِـــــروا
  متــَِخمليوا ِوْمَعديـــــــــــوا

 ارا وْمَطْمـــــراناپداليث خا
  وليا ماني مكاسيلـــــــْىگم

  َقْم َأينيه بَمريروثـــــــــــــا
 *لما َخرثا آـــومتا مطيالْى
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  آوْد خا بآذي خاجــِلـــــــوا
  ايــِقــــــــــواچآود خا ِلّبيه 

  ْى دآـــــــوالْىگَرن ِقخالْى
  ِقمالْى َملكْى وَملكاثـــــــــا

  ما موثا إّليه ثيلـــــــــــــــْى
  ثخــــــــــاَپِدشميالْى َأرءا ْب

  ِدشميالْى َأرءا بَقلقـــــــــــا
  *وتاَجيهي ريْش سيرايهي

 يشــــــيَپرا ال آپخيَرْى َص
  را قاِرطــــــــواپآود خا أو

  صلوثـــــــــاآود خا لبيكا ِب
  اليثوا قاال دَعْدَدتـــــــــــــا

  وِبْش ِزدال عوقاَنيهـــــــــي
  وآهو ِبقرايا الالهــــــــــــا
  وأيداثيه ِمليْى ِقطمـــــــــــا

 *يشلْى ميرا تامـــــــــاپدال 
  شورانْى قريمْى بكومـــــــا
  َهْم يوما آوما ويــــــــــــوا

 وْلِبلــــــــــْىوَجْو إّاليهي ْمب
 وخْى َزْربانــــــــْىپأنانْى و

  وإالْى قوطما مدوريــــــــا
 ونا آوما ْدسيــــــــــراگِمن 

  ْوْشَميا إليهي شغيشتـــــــــا
  *روبا وروذانا بـــــــرياله

  قاال لقاال تانيــــــــــــــــــوا
 ِبرقا ْلِبرقا ماخيـــــــــــــــوا

  خاِيــــــــروا آوْد خا بَأرءا
  بخيالْى آوالْى الْخـــذاذْى

  ــَمتا خذا َألْى ِخرتاگــَرگو
  لكيه قاطيـــــــــــــــواَپِلّبا م

  خاشْووااله دي َقلبــــــــــــا
 *ْد ديالْى ميثــــــــْىِگِمْخَدي

 آود خا لخونيه باخيــــــــوا
 آود خا َخوريه قاريــــــــوا

  ــــــــْىليشاَنيهي دي آالــــ
  آوْد ِتمواالْى يوماثــــــــــا

  وتا َعزيزيه مناشيــــــــــوا
 دخازيلْى وساوْى ِمّنيــــــــه
  ْوْبَنخثي ِلشيــــوْل بإخذاذْى
  *آوالْى ِقمالْى َقْم موثـــــا

  يلْى أخـــــــــذاذْىپوأنهي ق
  مطيلْى َيوما خارايـــــــــــا
  وامطيلْى أو ليلْى دويـــــــــ
  متــَِخمليــوا ِبْبخايــــــــــــا

  ْوْمَعـــــــــدودْى تا أخذاذْى
 دآاِمْل َغَضْب مـــــــوِآرزا
  َبِثْر إِشْت شاباثـــــــــــــــــا
  *بَأيما ساعا ِبْد َقلبــــــــــــا
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 بَأيما خذا ِمْن ِعّدانـــــــــــْى
  َبلكي بَرمشا ِبْد َخـــــــــروا

  ِبْد آثـــــــــــــــْىبَأيما نوبا 
  خشوالْى بَرمشا ِبْد َقلبــــــا

  دآذي اليلْى ِبْد َقلبــــــــــــا
  يان مخوشكا ِبْد َقلبـــــــــــا

 ونحا ماريــــــــــــراگقاال د
  *يشــتاپمطيليه َرمشا وآي 

  خشوالْى باليلْى ِبْد َخنقـــي
 خشوالْى بِخشكا ِبْد َخـْروي

  الپــــــــتا بَنخشوالْى بَقَدمـ
  بِعدانا خشووتا دموثـــــــــا

  وَهمْْ باليلْى نطيرْى ويــــوا
  ِفتلْى ِخشكا وال خــــروالْى
  وأمود بَقَدمتا بريلـــــــــــْى

 *َخالصهوْل بريلْى اواه گب
  آوْد خا َخوريه خازيــــــوا
  أربي يوماثا مزوعـــــــــــا
  يونــَْن قيما مَرحووقـــــــــا
 رِآنْى زوعا وروضانـــــــا

  ْوْلَعزيزيه ِمشتاق ويـــــــوا
  ال نِخثاله َأرءا مروبـــــــــا

  ــــــالگاِيش مدوپزديئا دال 
  *بِعدانا دَأموْد اليثــــــــــوا

  َبشارا دَرحمْى ثيــــــــــــال
  َبشــــــــــــــــارا آذي واوا

 ْ شِتقالْىوومىگــَــرگوبراقا 
  يلْى ِدمئـَــــــــيهيطاوا خز

  ِدْخزيالْى نيَشن دَطوتــــــا
  دِنخال أرءا ِمْن زوعــــــــا

 ِصخـــــــالهپوَهْم ناثا وَأينا 
 *ْوْمروِحمواليه إاليهـــــــي

  وشوْد ال ِمثالْى معوِذبالْى
 بآَنْى إشِّت شاباثـــــــــــــــا 
  بيخايْى ويوا بخايـــــــــــْى

  تاِفقـــــــــــواخونا بَأخونيه 

  ِدطميئالْى موثا بخايـــــــْى
  ِمنَّْى ِبْش منيخْى ميثـــــــْى
  وَأنهي ميثْى دال َقــــــــورا
 *وال ياذيوا شيفاتيــــــــــــه

  ــَورا لَخوريه خازيــــــواگ
  وَهْم ناثا ال ِوليبــــــــــــــاه
  وَهْم ال َأينا ِوليبــــــــــــــاه

  ثا َخشوآــــــــــــْىخِطالنيا

  اريشوا صوراثيــــــهپوال 
 رشا قاال ِمْن قـــــــــــــاالَپد
  رشا َصلما ِمْن َصلمــــــاَپد

  *داَميوا ِمْن عوذابـــــــــــا
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  ْد ِدّرْى خِرخــــــالْىِگِمْخَدي
  وشماْى ِمْن َشهـراگْمِحّالْى 

  بِعدانا ديونــَــــــْن خشولْى
  ِعدانـــــــــا بأو يوما وبَأْى

  ِمْن دأو صوما ِحّزوقــــــــا
  ــَــرمْىگلدا وِگـِشواالْى پْو

  مذيتا دي زاال قــَلبـــــــــــا
  *ْخِلصوااله ِمْن ساَآرتـــــا

  وخْى قويــــــــــْىپإّنانْى و
  ِنخاله وأمــــــــوْد زِخمليه
  لوشليه يونــَن ِآريوثــــــــا

  ـــــــالهَبشارا طاالْى ثيـــــ

  لَغفلْى آليالْى ومبورِبزالْى
  وَأثرا ميثا منــــــــــوِحْمليه

  قيخــــــــــاپونا گونينوايْى 
  *يـــالهپِدْخزيالْى شَميا ص

  ّالْى لبورآْى ِبصلوثــــــاِپن
  ِوالْى شوحا آول ُآّمــــــْى
  تا آوا دِرمزيه نطيريـــــــه

  ِشطالْى أيَذْى ِلْشَمّيـــــــــاپ
  وتاوديثا آول ِلّشانـــــــــْى
  *خاَييهي ِبتياووثـــــــــــــا

^]…„Ú< <
ا ىْ : عوناي ا َرْحم ا وِملي َننْ : َحنان ارتوخ ِم يْت خي . ال َمنش

  *ورقاناپحنانا وَرحمْى و: ومشاديَرن ِمْن خيِزنتوخ
نيقىْ    : حنانوخ آحاِيْن لَحّطايْى:** باتْى ا س وخ آياويت ت . مَطوت
ا گب ِلّتاه  . طاوا دال آآريت َرحمىْ   : غوذوخاووخ َأترْى س ال َمْس

ـَن وخ بْ : باؤوثـ ت َترئ ـَْنپوال آري مئيت . اثـ موءالن ِدْآَش : إال ش
  *وَهّالن ِمْندي ِدْطِلبالن
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 نينوايْى آوالْى ْجِمعـــالْى
 ــِشالْى آوالْى بإخذاذْىپو
 صوْخ إمَّْن يا بـِــرد َمّتاْىپ

 بصايــِّتوخ ِآْم خازوخالى

 ِدمَصلحي وْمساالْى يونـَْن
 بأيمارا تا أو نوّيـــــــــــــا
 ِدْخهيالن خايْى خاثـــــــْى

 *شالْى طاالنــِپخايْى دَأن 
  لـّـــــــوخِگآِيت َقط ال ْمدو

 بأيداثوخ ِآْم خازوخليـــــه
 دِمْن خيِزنتا دآالهـــــــــــا
 ما ِبْد ماطيوا أليــــــــذوخ

 دِآْمَخلِصتَّْن ِمــــــــن موثا
 ِلْقذيال ِدتياووثـــــــــــــــــا
 َأمود طاوا هِوليــــــــــالن
 *ْىإْن ِوخوا آوالن مخوبل

  ما بقاِنتــــــــــــوا آاروزا
 ما مَحصِلتوا ِبــــــْر دَمَتْى
 وما خروتا ْبَبريا طالـــوخ
 ال َغْبِنت ِدْمَبسِمتــّــــــــان

 إْن ِوخوا آوالن ِفنيـــــــْى
 إن آوالن شتيقالن ِبشيول
 ِدتيوالن وآِيت نِصحلـــوخ
 *وِآنشا آوليه آشاآيروخ

 ا بآذيقـَى أيـــــــِوت غبين
 قـَى أيــــِوت غبينا َنْصيحا

 يِشْت َهْر ديخ ديِوتَپشوْد 
 ــِــــصخوثوخپآَمليا آذي ل

 دِآمَحْصِلتــّا ِلْمذيتـــــــــــا
 و تــَــــْياوْىگِدْنِصحلوخ ب

  َعّيانا وال مَحلقانـــــــــــــا
 *ــِـْصخيلوْخ َمالخْىپْدمو

 ْصِخـت بَأرءاَپآالزما تا د
 اِوز ِلّبــــــوخبآذي شود ر

 بآذي نايـِخ خــــــوشاووخ
 خوْر ِبأيلْى ِدْخِلصــــــالْى

  ِصخلْى بــِشَميـــــاپدَمريا 
  آَشكروخ آالهـوخدآوالن 

  دَأثرا وَملِكيه آساِغــذلوخ
 *خاَييهيومصالي دَيرخي 
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  خور بَيلوذْى نطيــــــــرْى
  مباِرخليه َأثرا نطيــــــــرا

  ـتـَــــــــنمباِرخ يوَنن ِلمذي
  ِإِشْت شاباثا طبيقــــــــــــْى

  ْودرياله أيذوخ لريَشيهـــي
  اويه دوخرانوخگايــِش بپْد

  دِمن دا بِشّموخ بقاروخاله
  *ِصمليه ِآّمـــــوْخ مأيخاال

 َحشوخومسالي َصوموخ شري 
  إْديوم أيذايلْى رابــــــــــــا
  دارا تا َخوريه ْبَمحكـــــــْى

  موحكيــــالْى خداني َمْملْى

  صوخ ِإمَّْن بـِرْد عيوارايْىپ
 و آول دارْى دوْخرانيهگوْب

  إلِّْد َحشــَّن ِوخالْصتــَــــــن
  *وبـِْش َآبيرْى ِمن دآنــــي

  لخا بارا تيوا ويـــــــــــــوا
  ِآمَشمأيليه ْبَمحـــــــــكويْى

  ــــو ِآميهگروحا دقوذشا ب
  يه مــوحكيليهپرصوَپْتَرْى 

  ـِــقالهپْل مذيتا صوبيه نآو
  يانيهگيونــَن ومَبقـــوريْى 

  يانيــــــهگمجوِدليه َدرقوْل 
  *دآالها وَهْم ِدْنّوّيــــــــــــا

  شاميوا آوليه َعّمــــــــــــا
 مخيْل ِشتال دقــَرءا ِوقنوميه
  وَشمئيواليه ْمَجدولـــــــــْى

  يشيوا شميئـــــــــــْىَپِمْنيه 

  ـــــــــــــــو بأيمارانوّيا آهـ
  ومَبَدْل ماريه ِومذيتيــــــــه
  ِإمِّْد ماريه ِلمذيتـــــــــــــــا

  *ــَّبــــــــْىگَبْرقالْى ِدْتَرْى 
  نجي عيورايـــــــــــاِڤيا لنا

  ِآنشْى ِآنشْى ثيــــــــواالْى
  وَشمئيواليه بأيمــــــــــــارا
  اِدغّبنيه وطِلبليه موثـــــــــ

  مآذي آلذي َمحكيـــــــــــوا
  دَشمئي قاال ِدْنّوّيــــــــــــــا
  بليشانيه قـَْم آالهــــــــــــــا
  *لِشتال دقــَرءا ديِوشليــــه

  وَهْم دئيرْى روحا دقوذشــا
  ليشانيه ِقمليه إّليــــــــــــــه
  ِآمَشمئيليه بأيمـــــــــــــارا

  ِبنوخدِإْن آِيت يــــــــوَنْن ْغ

  ـــــــــو ِآّميه مقاِتْل إّميهگد
  مَبَدْل قاال دآالهـــــــــــــــا
  أالها مَسَبْب َأثـــــــــــــــرا
  *ألو ِشـــتال دقــَرءا محيال
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  و َمـــروويهگدال جهيلوخ ب
  بِشتال دقـَرءا ديِوشليــــــــه
  ِشتال إّلوخ َعزيــــــــــــــزا

  وءو ِشتال محيال أيــــــذگب

  وبخا بينا ِآريا ِوشليـــــــــه
  مَدميا مذيتا ِدخهيــــــــــاله

  ِمّنيه ِحْخماثـــــــــــا ْپأيلو
  *ميْل طيما دَحنينوثـــــــــا

  آيــِت ْآَخيِست ْلِشتــــــــــال
  رانوخ هويا دوميــــــــاْپقو
  رانْى بَأرءا آَنصـــويتپقو

  ِشتال دَقرءا آَنطـــــــــِرتيه

  نا ْآَخيِسن ِلمذيتـــــــــــاوآ
  آلذي مــــــــــذيتا ْدتـَّياوْى
  ْومذيناثا ِآبيت دَخــــرويت
  *وَأثرا رابا ْآَخـــــــرِوتيه

 آايال آينوثوخ يـونــَـــــــان
  رانا طاوايِوتْپتا قـــــــــــو

  قرءا ديْل تا أيــــــــــــخاال
  ِشتال ديْل تا َخَبلتـــــــــــــا

   ْآَمطويت أْثرا بقــَــرءادال
  وتا مذيتا ما ِقشيايـــــــِوت
  بـِْش مآخــــــــــالْى ِآبيتيه
  *بــــــــــِْش ِآِبتيه متياوْى

  ْى دَقرءا ِآْمَيقــــريتپطــَر
  ـِقخْى وبـِروْى دَأذ ِشتـــالپ

  شميليه َأثــــــــرا وبخا قاال
  ْدداِينوا مبادااليهــــــــــــي

  ْى َمْلــــــاللْىْن ناشبـِْش ِم
  بـِْش ْمياْل زورْى وَيلووذْى
  هِوّالْى شوحا آلالهـــــــــا
  *وطاالْى ِإّميه مقاِتلــــــوا

  ْنجــــــــــــــيِڤِآمآِوذليه نا
  وآهو بـِْديانا ِإّميـــــــــــــه

  لــّيـــــــــــــــهِگأالها ِآْمدا
  ـِشليه مقاتولــــــْىپويونان 

  ا دويوا بـِْديانـــــــــــــانِوّي
  مزاآيواليه شـــــوْد الآبيه
  دَخلصي ناشْى ِدمذيتـــــــا

  *ليليــــــــــهگَأالها دال ْمَد
  قـَط ال ْآَعيقي َزديقـــــــــْى
  َهْم ال يونــَْن ْغِبنواليـــــــه
  ِعلثا ويــــــــــــــوا بـِجياال
  ـــرَعجَِْبتا واوا ْدداِئـــــــــــ

  بـِتياووثا ْدعاوالـــــــــــــْى
  بـِتياووثا دَحّطايــــــــــــــْى
  دشامْى َأثرا َخالصيــــــــه

  *يبايهي ْبباطيلوثـــــــــاگم



80 
 

  دال آياذيــــــــــــوا َتّياوْى
  وديخ ْغِضبال آينوثـــــــــا

  ــــــــــــاگلَپثيالْى َسَبابْى ْب
  ــوْىقريلْى يونان تا ْدَمخـــ

  ديْخ رِخشــــــواالْى شولْى
  وديخ مخوِلصاله تياووثـــا

  ـــــــــاپِغشمووثا ِمّناْى ْدَيل
 *ماقا ْغِضباله آينوثـــــــــا

  ِشتال دِوشليه معايـِطـــــــوا
  يِبد َيونـــــــــــانگأو َعّما ل

  لِمندي ِدشميالْى بناثــــــــا
  بَنثياثا شمي جـــــــــــوداال

  ـَدرا ِخساله َنعميـــــــــهماق
  بقاال دشوحا معايـِطـــــــوا
  ْوْلِمْندي ِدخزيالْى بَأينـــــا
  *ْوْبَأينا خزْى ِشتال دقـَـرءا

  بقـَــــــــــرءا ِدِقمليه لَغفليه
 ـــــــــالْىپوبيَوشتيه ِبش أيِل

  نينوايْى بحوبا خِطفـــــالْى
  وليذاثاْى ِآمَزيحيليـــــــــه

  ْى نيَشن مَعجبانــــــاخزيال
  ــِخـــــــــــــالپَحنينوثا ِدش

  آاروزا بـِرْد عيورايــــــــا
 *وْخَملكا موبـِـــــــْر بأيقارا

 ــِشالْى بــِسغاذا قاميـــــــهپ
  ِآْم َميثيليه قــــــــــــوربانا
  هِوالْى طاليه ِنذرايهـــــــي
  ِطفلْى آادْى دِيّيايهــــــــــْى

  ْى ِآنشْى ْدتـَيــــــــاوْىِآنش
  ْوْمإسرا خا دماْل ِدّييايـــهي
  ِدنذيراْى بعـــــــــــوقاَنيهي
  *وجَونقْى طوقْى ِديّيايهــي

  هِوالْى ريشانْى تاجـــــــْى
  ِثخليه خيزينتيـــــــــهپَملكا 

 ـِشليـه مشوبحاپمكوْل ِآّميه 
 شليه مبورخاِپومكوْل ِآّميه 

  هـــــــــيآامارْى وشيباقـَي
  وِآمياِوليه مداِولتيــــــــــــه
  أالها لَحنينوثيـــــــــــــــــه
 *َهْم يونـَْن لكاروزوثيــــــه

  ثياله َمرَآوتا طإنــــــــــــاه
  ْدداِئر بأيقارا رابـــــــــــــا
  بزوياحا يونـَْن ِسقليـــــــــه

 ْد َملكا وِبر َملكـــــــــاِگخَدي

  ــــــوربانْى وِنذرْىآنــَْى قـ
  ألو َأثرا دثيلْى ِمنيـــــــــــه
 خَملكا وتوليه بعـــــــــاغاال
 *مَزيحيـــــواليه بـِر دَمتاْى
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  و ياما طئين لنونـــــــــاگب
  ْتيا ويـــــــــــــواِخوبنونا م

  َخستـــــــــــــاَچبياما ِخليه 
  نونْى قاميه آثـَيــــــــــــــوا

  ــــــوشا طئين لعاغاالوْبَيـــ
  ـِشليه موِعليــــــــاپوْبَيوشا 

  ـِشليه مَزيحـــاپو َيوشا گوب
  *بياما آود ويوا أريقــــــــا

 وَدها بَيوشا َرآــــــــــــاوْى
  ِجقاله ياما ِدأِرقليـــــــــــــه
  رأشالْى بيه نونْى ديامــــا
  بريوالْى شغوشيا بيامـــــــا

 ساقتيــــــــــهِآمَخوريليه بأي
 وِزعليه َيوشا آود ِسقليـــــه
  وْبَنيناشا ديالْى لياوشـــــــا
 *ْوبَيوشا خذا روبا َربثــــــا

  بأورخا دمايْى نِخثواليــــــه
  زديالْى ِمنيه َحيوانـــــــــْى

  ــََبرياثــــــــــــــــاگمذيناثا 
  بليء وا لنونا َخيالنـــــــــا

 ِسقليــــــه و َأرءا ويشتاگوب
  َمزدءانْى ديالْى بيامــــــــا
 ِوالْى أورخا آود ِسقليــــــه
  *وشميء وا لَملكا َزربانــا

  نونا أورخيه موحضيريـــه
  لنونيه نونيه مخــــوويراْى
  َملكا آما سيعّيانيــــــــــــــه
  تا دَمِحضريوا طاليــــــــــه

  ثيخاليـــــــــهپوَملكا طاليه 
  َمْرَآوتيه راآاويــــــهوَهْم ْل

  قاميه بلَّّزيه مشوديريـــــــه
 *اَوْى شــــــارْىگَمنزالْى د

  آاله موخويلْى أورخــــــــا
  َملكا موخويلْى أورخـــــــا

  و أيقارا وقوربانــــــــْىگب
  ــِقـــــــــواپآود خا قاميه نا

  تا نونا َأيكا ْدزالـــــــــــــْى
  ياِســــــــــــــقتا نِوّيا َأيكا 
  و زوياحـــــــــــاگياِسقوا ب

  *ْوْبَهيبا طاليه ساِغـــــــذوا
  ـِشالْى بـِـــــــــرآالپَملكْى 
  ـِقالْى قاميــــــــــهپبأيقارا ن

  آول َأثرا دخازيواليـــــــــه
  مذيناثا ِآمَيقريليـــــــــــــــه

  مأو آاروزا خـَيالنــــــــــا
  اروزوثيــــــــهِمزدوءثا دآ

  زاديوا دال َمقِلبليـــــــــــــه
  *يشاله نينوْى َمخَويثـــــاپد
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  ـِشاله ِمرْى تا بريثــــــــــاپ
  آود يونان مطيلْى َألثريـــه
  مورجيليه مأثيْى إّميــــــــه

  وا دالآون خــــــــاَزْىپناِخ

  اواه خزياله آينوثــــــــاگب
  ــــــــهوِلتخوما ِدبَنْى َعّميــ

  دزاالْى َدأري ِبشالمــــــــا
 *ووثا ِدبَنْى َعّمـــــــــيهپَحن

  ودالآــــــون َأوري َتّياوْى
  ودالآون أوري ِمْن َعّمــْى
  زاديوا دالآــــون مطاراْى
  قبـِلـّيه ِمنتا ِمّنايهــــــــــــي

  وَخــــــروي بيني عاواالْى
  ي عاوال ِمْن َعّمــــــــاپوَيل
  يالْى وِنـخالْىپرحْى ِدطجـِ

 *مَأن دويوا أثيْى إّميــــــــه
  و حوّبــــــــاگِآمناِشقالْى ب

 ـــــــْىقبـِالْى ِمنيه َشينايـــــ
  ــــــــــــالْى وِآمَنشقيلْىْپِآ

  َآبيرا غِبناْى طاليــــــــــــه

  وِآمياِوالْى بورآاثـــــــــــا
  ـهَمرَجيثا ِدطِلبواليـــــــــــــ

  وْشِقالْى ِمنيه بورآاثــــــــا
  *ْودأيراْى وَأنهي ِبْبخايــــا

  آواليهي ِآمَشكريليــــــــــه
  آذي نوّيا طووانـــــــــــــــا
  دخاَيْن آهو زوينيليــــــــــه
  آوْد آذي مييراه تامـــــــــا

  وَأمريـــــــــــوا تا أخذاذْى
  دايـِم بَأثَرن دوخرانيــــــــه

 قـَْط ال آناشوخـــــــاله آذي
  *ـِصخوثـــاپدأيراْى ِمليْى 

  وميراْى آوالْى ْبِحِخمثــــا
  ِتشبوحتا تا آالهــــــــــــــا

  ــَرهانـــــــــيگلقاما هوّلْى 
 ِمْن َحّطايْى ِدنِضفــــــــالْى

  وأنهي رويزْى بَحقووثــــا
  ليــــــهپدَعّما بَعّمــْى موْنِخ
  ثـــــــــــْىلخاالص رابا دآ

  *قالْى دشوحا َمسقوخـــليه
 يْىپمتوبْى وِصِمْن مطوميْى 

  ــويلْىگمخوشاويْى ديالْى 
  وَهْم ِآنتانْى ِوحميصــــــْى
  وضالوميْى ِآمَشكريليــــــه

  يرْى طاوْى ياهِوخليــــــهپ
  يا مقـَدموخليـــــهپشوحا ِص

  ِآمَشكريلْى َألذ َشينــــــــــا
  *ْى ِزدقاثــــــــاالپدِآْم موِل
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 ِآمَشكريليه خاطوفيــــــــــه
 وماقا شكيراْى َزنايـــــــــْى
  ِآمشـَكريليه َمــــــــــْراحْى
  ِآمشاآيريه الياطـــــــــــــا

  اه ياوالــــــــْىگشالْى َأيپْد
  ـِشالْى آزْى ِمْن بيشتــــاپْد

  ِدنطيراْى أورخا ْدآينــــــْى
 *باريـــــــــخليه ِآّميه ِدمپدِل

  ِآمشاآيريه َيتومــــــــــــــا
  سِغذاله طاليه أرِملثــــــــــا

  اوويــــــــــــاگِآمشاآيريه 
  ِآمشاآيريه َأآـّـــــــــــــارا

  ـِشليه طاليه بابـــــــــــــاپْد
  دموِرمليه ضلوميا ِمنــــــاه
  دِآْم ماليليه بورآاثـــــــــــا

 *يريه بذانيها ِخـــــرتا سگد
  ـِشليه مبورخــاپو َدخال گد

  الخاَپِآمشاآيــــــــــــــريه 
  ايْىِآمشاآريليه خــــــواج

  و ديوانايهـــــيگشكيراْى ب

  ومليليه آاسيه سويئووثــــا
 وَمْر َآرما شوحا هِوليــــــه
  ِلشالما دِآــــــــــــم ياِوالْى

  *يقْى ِمـــْن ناشْىپيوا سدَو
  ــْر آاريْىـليه َمــــِآمَشكري

  َهْم بابْى ِآْمَشكريليـــــــــــه
 ِآْمَشكريليه َهْم َملكــــــــــْى
  محوِلقواالْى تاجايهــــــــي

  ِلخالى صاناَثيهـــــــيپْدُمو
 ْدَأمـــــــــوْد بريلْى تا ياالى
  ِدخزيالْى َأثرا ْدِنخليــــــــه
  *وْبَرحمْى نطيرْى تاَجيهي

  ه َعْســـــــــكارْىِآمَشكريلي
  ِآمَشكريليه ريشانـــــــــــْى
  ِآْمَشكريليه َأتيريــــــــــــْى
  شْكيْر ليالْى ِدمشــــوريالْى

  ـِرؤونـــــــــــاپَبيْد ْشِقالْى 
  ِدْدأيراْى لريشانوثــــــــــــا
  ِدخزيالْى ِخزناثايهـــــــــي

 *ا وَطأولــــــــــْىپو أيالگب
  ه َيلـــــــــــــوذْىِآمَشكريلي

  ِآمَشكـــــــــــريليه تـَّجارْى
  ليـــــــــهپوآينا شكيرْى ديِل

  ِآمشاآيرْى َمْر َدينـــــــــــا

  ـِشالْى طئينْى لــروشانْىپْد
  الْى ِمّنيه آينوثــــــــــــاْپْدِل

  ديخ َزيدا َنعمْى ِدّيــــــــــــه
  *ليه دشاِوق َدينيــــــــهپديِل
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  ليلْى شوحا مشوقـــــــــــْىِث
  ِآمَشكريليه بَمنزالـــــــــــْى
  ِآْمَشبحيلْى لشورانــــــــــْى
  ِآمَشكريليه آاالثــــــــــــــا

  خا باخيــــــــــوااَوْى آوگْد
  دَويـــــــــوا ِقريْى تا خراوا
  ِدْمساِندالْى َحَنانـــــــــــــــا

 *ينوَنيهـــــگِصخالْى ْببـِْپِد
  ِآمَشكريليه خـَياثـــــــــــــا
  َهْم َمْمصو ِآمَشكراليـــــــه
  طليباثا ِآمَشكــــــــــــريليه
  بثـــــــــــوالثا ِآمَشكريليه

 مبورخْىـِشالْى پو ياالْى گْد
  ـْــــــــالهپِدخهيليه برونا لَق

  ِدْبريالْى داواثــَيهـــــــــــي
 *ـاْدِآْمناطيَرْى ِمْن موثــــــ

  بطاقياثا هِوالْى شوحـــــــا
  بقـَصرْى هوالْى ِزدقاثـــــا
  ْوِدآريواالْى خاَييهـــــــــي
  ِآْمَبرخيليه َديانـّـــــــــــــْى

  اثــَيهــــــــــيگِدْرِئالْى ِدن
  ِدخِلصالْى أوداثـَيهـــــــــي
 ِآْمَبرخيلْى ديِرخــــــــــالْى
 *دال ديني ديخ ِدآَدينـــــــي

  لطاوا شكيراْى شاقالــــــْى
  شاقالْى دَسَلف شكيــــــراْى
  مارْى ْدَدينا ْمُبــــــوِرخالْى
 َمِشلخانْى ْمشوبـِحــــــــالْى

  دال شقيلي ديخ دشـَقليـــــوا
  دال طليْب َدينـَْى ِمَنيهـــــي
  دجيقي َسنادْى ْدَدينــــــــْى

 *ِدزريئالْىديخ دال خِصدالْى 
 لْى شوحــــــــــاا هوپحاطو

  مَأذيانا هولْى شوحـــــــــــا
  تراَوثَنيهي مشوبـِــــــحالْى
  مَأذيانا دال خياللـــــــــــــْى

  ِلخلــــــــْىْپدال شِقلْى ديخ ِد
  ْوْمؤوذيا هولْى ِتشبوحتـــــا

  ـِشالْى عينْى بإخــــذاذْىپْد
 *ـِشلْى نطيــــــراپْومؤذيا ْد

 مشــــوبـِْحالْىَأودْى ِدّيياْى 
 يـِِسْر بـِش طاو ِمْن موثــــا
وَاودوثا دَبيـــــــــــــثا طاوا

  ِصخواال يـِّما عيقتــــــــــاْپ

  ِلمخـَلصانا دموعيقـــــــــْى
  وشوعباذا ِمْن ساَآرتــــــــا
 بـِش طاو مآزوثا دقـَـــــورا
  *ِدخــــــــزياله بـِئيْى ِدّيياه
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  ِغــــــــــذالهيـِّما دَآبيرْى ْس
  ويـِّما دَيكانا ْسِغـــــــــــذاله
 شكيراْى تاما حومثانـــــــْى
  إّالن قـَْط ال داَميــــــــــــوا

  ــــــيباهگِدْدئيراْى آوالْى ل
  ألو َيكانا ِدْخِلصليــــــــــــه

  و غـََضب ِحمثا ِدْخــــالهگد
  *ـَلتايـــــــــــالگتياووثـَن َد

  زادْى آوْد خــــــاخا بينا آ
  ْوآوْد آيثْى غـََضْب آَتيوخ
  ْببيحايووثا آاوذوْخـــــــــال
  ياْن دآيذوخ آالهـــــــــــــا

  ِهْل دفايـِت غـََضْب وَمنشْى
  وآوْد آيِزْل ِمَنْن ْآعاصـوخ

  و ِمنـــديچيْش پْد ال ِگخَدي
  *يْش دايـِّنا خطيــــــثاپدال 

  ـــْىَيْن آالها ال آسانـــــــــ
  ـَّلو ِمْن حطاهْى ِخّنـــــْىگو

  آوْل َتياوا َحّقانـــــــــــــــي
  ايـِْش ِقّصا ِمخيــــــــــاپإن 

  إال إْن خطيثا وِحمثــــــــــا
  مو ال آَحمصا آينوثــــــــا

  اِلخ طاوتـــــــاپبَشينا ِبْش آ
  *آوْديوْم آتاخيرا ْمخيثيـــه

  ــومَأودا َمّراحا آوْديــــــــــ
  نينـــــــوايْى بَشينا شكيراْى
  آوْل َأثرا ِآمشاآيريـــــــــه
  آْل مذيتا ِآْمباِرْخــــــــــاله

  آناشْى مَخيثيه قاَميثـــــــــا
 ِلمَأدبانا ْومَرْحمانــــــــــــــا
  دوايوا آــــــــوديوْم بـِْرآال

  *ـَـــــــِمّياگدِزاله وثياله خ
  نــــــْىمشوبـِحليه َمْر َحيوا

  وَهْم َأتيرا مبوِرخليــــــــــه
  ْوْدِخّالْى ِلخما دمــــــوآاخا
  ْوِلشوّياثا مبـــــــــوِرخالْى

  ْدِصمالْى َحيـــوانيه ْممايْى
  ـِشليه مبوْرخا ماْل ِدّييــهپْد

  دئيراْى نصوالْى ِصفراثــا
 *ـــراْپوِرخلْى ألوگدويوا م

  لكوْرساواثـَْى مشــوبـِحالْى
  ّلْى دشوحا مشوبـِحالْىبجو

  ْمَبَدل سيرا َبْدالثــــــــــــــا
 شوحا لمارا ْدَزديقـــــــــــْى

  ِدْنِخثالْى وتوالْى ْلِقْطمـــــا
  ِدْلِوشالْى جوّلْى دَحشــّـــــا

 ـِشالْى مَشبوحْىپلِوشالْى و
  *دِوذلْى بآثــــــــوْر َتياوْى
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  وِمْن َزديــــــــــقْى وَتياوْى
  ن ِدشميالن َأمـــروخوآوال

 لبابا وبرونا وروحقوذشــــا

  شوحا طاليه وتا مشيحيــــه
  شــــــوحا طاليه ِمْن آوالن
  *ِتشبـــــــوحتا آمين وآمين

^]…„Ú< <
ا َميا: عوناي ذيلْى ِدْش ذوخ ق ْت بَپْوآ: بأي ْت وآَغلقي و گثخي
  *ديووخ إّليه بـِْمخايا: ثوخ طاالْن َترءا دَرحموْخپ. ِآّسيا
اوْى:** اتْىب ا ْدط ا بائاي ـَنگب: َملك قال بيشوث . اووخ مَس

يمتايال  وخ َبس وان  : َمردوث يْم آي َدرماناه باس ه . ب ال مازيِدتي
قلوخ شووهارا  گب. ْى  دال آَبيلوخپبيني َحن: لومان : اووخ َش

  *دِآمَشمئيتا باؤوثـَن
ـَن : اثا خَورتاپَهْل طاالن **        ال . دِآمَشمإتــَْى صالواثـ
ال غـَلقيت بَزونا . ْى شووهارانپتا دال را: ِنطال باؤوثــَنمَح

ـَنْ  پتـَرؤوخ ْب: دِحمثا ا دباؤوثـ ـَن    . اث وخ تياووث : شوْد َبسما ل
  *ويلتا آوالهگبحاشايال 

ـَرؤوخ  گد: ال آَشكال لَبسيموثوخ **       . و َحشــّا َغلقيت ت
ْن ا آذي مصاليْح إمَّ وهاران: ت ْى صليووخ ش الن . ديل ال ذي

بَرحموخ  : إّلوْخ ئيليه ِتكلوَنْن. إمِّْد َترؤوخ باروَين: َترءا ِخنا
  *مجاويباله صلوثــَْن

^m^Ò…çe< <
ينوخ  . ِمْن ِعليوثوخ ومباِرخ أرءا: ثوْل يا َمرياپ**  ْى َش : ودريل

  *ــِنياثا وَأثراواثاپبكوْل 
: يهپَهْم شوخال . بكوْل خَذرياثيه مداِبر ِرمزوخ: آليال دشاتا** 
  *يخپايهي َمقِشط وَمشَأرَبثن
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ىْ    گدِآْم : لعيتا دقوذشا ** وْل َعْمّم ْن آ اه ِم وْل   . اِوت نطور ق
  *اووخ ثــَبتاگومكاِمْل إّماه د: ِدّيوخ
ا **  ا َرّب اه  : لَرعي ا دتوخم ارآيسپوريش وخ . اِطري بَيمن
  *َيمنيه ِدّييه لكوْل زدوياثا: َيرما
واله َأرءا  : اباباواث**  يَفنواثا دآ دَ . وش الْى  : يهيأري باي وَه

  *َخيال بدايمووثا
ا**  وْد آريه ا ْب: فق الي غبين نوْد محيال. يهيَپرصوَپمس : س

  *جوْل ِلمسوآرا ِبصلوثــَيهي
بَدرغا : مساِقاليهي. ِدْآَخدميلوخ بَأثراواثا: وَآهنْى دعيتا** 

  *علويا بِترواْى عالمْى
ولْى**  ْى بث ِرق شو: َآهن وَثْىْپَمْب واْد ْددِگخَدي. را دَقديش : ي

  *يا واليبيه موماپفحيصا ومصو
ْىگ**  انىْ : ذوْل آليل ا مَشمش ايْى ت اال. روحان ْم ق : دباِس

  *دآاروزوثاْى لنيتا دحوبوخ
اْى**  ولْى ِدّي طَ : بث َدرغا دإس اْى ل داَميهي. انوسپماط : وَه
  *يشي َهيكلْى مقودشْى طالوخَپ

اري **  ا م وْر ي ْم َمل: تخ انوثوخپوَه وخ ْپو. انْى دَهيم ث
  *درازوخ ِآسيا لخوشاوايهي: نتاخيِز
ا  **  ا َمري وْر ي اثا : تخ ايْى وَمدراس وِل. لَمْدراس : اليهيْپوم

  *شولْى ِآسيْى دآالهوثوخ
ذايْى**  وخ  : أيحي ا دّي نيالْى لحوب ا س ذاليهي. دعالم : محاِي
  *و حوياذا روحاناياتگب

رْى**  ا دأوم اْى ب: ريش ْم َمعِلت اذاگدِآ زروْع . و حوي
  *وثا بخوشاوايهيوَشيناي: موآاخا
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را**  اوْى أوم ـَيثا : وه َميا عل ا ش دوميا دآي . ب
  *ألورخا بأيثا دماْر َأنطونيس: وَمْمطياليهي

: َهالْى َنعمْى. يا بِلباْى نورا دحوباْپِط: وَهْم ْمَدشنانْى** 
  *تا ِدْمشاراْى وتا ِدْمكاملي

ا**  ه ِتغم اَرن: آولي ا م وْر ي ذايْى تخ ا . ديحي ْل ت وَه
  *تا ِدمَشرآي ِبصلوثايْى: مهويمنْى

ْى**  ي: ِلمَزمران ذيرْى َمثِبتاليه ْى ن اْى . والَن دماط
  *لَدرغا علويا دإسَّْر َآْكرْى: آالْى
ـِْل َملكىْ  پْآموِقْم َملكْى وْآَمن: َملكا دَملكْى**  روساله  پ. ـ
  *و خوشاوْى دَملكْى دَزوَنْنگب: وثوخزد

وخ **  اَوْى َأين ْم َألْذ أَ : ه داِيمووثا َه َرْنب وْر . ث ْوْنط
  *ِمْن زارارْى دَمِحطيانْى: عاموريه

َأْى : َمشميه طالي  . آنا َحّطايا وَهْم ِمسكينا : أيْل آالها** 
  *ــَياساگَتنايثا دأو 

ا **  ْل آاله ا : أي الْى ِوزميراث والْى ق ايوثي. قب : مَحط
  *ْد ِفلسْى دَأْى َأرِملثاِگخَدي
ا **  ل آاله وخ َألْى َملكووث  : إي خوخ إّم الْى . اَخش بق

  *و ليشاني حكيما بِشتقاگب: دميري
انْى طالوخ شوحا   : وِمْن آوْل ِآْمّمْى**  ا  . وآوْل ليش باب

  *وروحا دقوذشا لعاَلم عالمين: وبرونا
@µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@Z@@çbqíÈbi: وعانين ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z

ÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà*  
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bîbäíÈ@ZµÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@ZçbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z

ÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà*@ @

^]…„Ú<<JJ<_JJ< <
اله بَرحموخ   . أيل آالها شمو باؤوثـَن دِآمشامإّتا: عونايا وَه

  *نيتا دِلبَّن ِدآيِذّتا
خ ِدْآَمخويت     پش :** باتْى وخ دي ه َمخوي حوب ا  . يخا حناني ت

وخ  پيا َأتيرا  .لشوال ديذوخ دال مقاِلْد ِدشِمْن دناشا ثوخ خيِزنت
أروخ    . تا سنيقوثـَن نقوخ وَم ا دال َس ا ساطانا   گت اَنْن ت ْر  َگ. ي بَّ

ا     وخ َزخم وخ بَخيل نوداله بريث المْى س ْن  . ع ا ِم دِآمَزِعزع
  *ِقشيوثا دَحّشْى وبيشْى

َميا ْوَأرءا  پِمْن **       ا ش وخ   . اَيدتوخ هواله مليث يالن ِمّن مل
ا بپْد ّمگاِيْش مقودش انْى . وخاَوْن ِش ْن روح يا ِم انوخ ِآس آي
ايْىَپْو يموثوخگ. غران ا دَبس ّالن ميام وْخ وَه يالن َخيل . ل

دي  ا    . بريلوخ آواله بريثا ِدّيوخ ِمْن دال ِمْن وخ ت خوْس ِلْبريث
  *دال مَخبال بِعلثا دحاوبين

شوط الن  پ. يا دِآمداِبْر ْوْآَمخهْى ْبَنعمْى مليلْى وَخرسْى** 
وال  وْى آ وْخ وَمس وْخَيمن ْن خيليت ْن  . ن ِم نيقا وِم ْت س اليوي
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وخ ياله بريث وخ مل رءا دَرحموخ پ. ِمليوث ا صلوثان َت وْخ ت ث
داِيموثوخ     . اثـَنپغليقا ْب يال واليث شورايا ل ْل  . آِيت آم مكاِم

  *إمَّْن َأْى تانايثا دِآمقوِلّتان
  

<^Þ^è†ŽÎ_<<__< <
< <

  يا َصيارا بَخيال دروحا دال ِآمــــــــــــــخابـِْل
  ِلْل صاثا دال أيَذءثا ِمْن خــــــــــــــوشاَوْنمَخ

  ــو َهدامْىگيانا بگخيت ْپوشمْى وآَنگآباريْت 
 *ْى َقْم جـــــورابْىپحزوقلْى َيصران تا دال را

  يا مَيقراَنْن ِبْش مكــــــوْل ِمندي مَسَبْب حوبيه
  خوْس ْلَصلما دَيقيــــــــــروثوخ تا دال مراِزْل

 وْخ روحاَنيتا ِآمباِرتَّـــــــــــــــنْبشِّما دصورت
 *ـــو َخَبلتانگشوْد ال مخابـِْل ِشّموخ ميوقرا ب

 اَون ِآْم ًمخِوتيه تا بــِرياثــــــــــوخگحوبوخ ب
 ال َمخويت َبْن نيَشن دغـََضْب تا عويذاثـــــوخ

 اَون دريلوخ آوْل صانيتا دبارويوثــــــــوخگب
 *انْى ِوشَميانـــــــــْىاَون صيروخ َهْم َأرئگوب
 وشمــــاگاَون صيروخ شَميا وَأرءا ميخ خا گب

  ياَنن شوال معوجبــــاْگغران مليلْى ِبَپَخرسْى ْب
 ال شاِرتيه َأذ روآاوا دِوذليه حوبـــــــــــــــوخ

 *ذيما بحوبـــــوْخگْى حزاقا رابا پوشوْد ال را
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  ـــــــــــايـــْپبَأذ روآاوا حيري بَعقلي محيال وِر
  ـــــــــهاويـــــــگلي دَمحِكن تاناياثا سيرْى بيوبئ

 بَأذ ئيسارا ِقحليه هوني زورا وبـــــــــــــــــــورا
  *وْبِهتلْى ْمِرمزا دَاْى صانيتا دِآمآوذاليــــــــــــه
  بَأذ طوآاسا فيرْى َعقلي زورا وِآريـــــــــــــــا

  يه َقْم شامائـــــــــــــــْىوجـِلي ْلَمْمال دَمحِكْن إّل
  ِثخلي ِآّمي بَأذ َمحَكيثــــــــــــــــــاْپآلذي َأموْد 

  *دَمحِكْن وْمَبشرين بِشموخ معوجبا تا ِبرياثــوخ
  آلذي نيتا جـِّلي بريزى ِدآثيواثــــــــــــــــــوخ

  ـِْن ناشْى شولْى معوجبْى دبارويوثــــــــوخپدَمل
  َمْملي خذا قانيثـــــــــــــــــــابآذي دوميا ِوذلي 

  *دَصيِرن ناشْى بَصلما مسوقال دعاوذوثــــــوخ
 َصلموخ ْمطوآسا خزيلي ْمسوقال ْبَحكيموثــــوخ

  ــوبحا َقْم َخزايْىريه مشـــــپلين شواگلي ديوْبئ
  بَصلما دَصلَمْن خزيلي سيرتا آاله بريثـــــــــــا

  *اوانگـــــاله بوقريلي ناشْى دآثاْى وخازاْى ُآ
  اويـــــــــهگاِرشلي دخازيْن آيانْى سيرْى بگِآْم

  وديخ برياله آيانا محيال دطاِئْن ُآـــــــــــــــالْى
  اويه آـُْل ِحخماثا دآالهوثـــــــــــــوخگخزيلي ب

  *وميري أيِثن َأموْد لناشا ْآما دهاوْى ِحْطـــــــيا
  إّليـــــــــــــه ِشّما دصورتوخ خزيلي ديلْى ِدريا

  را دطاِئن مارا ِآسيــــــــــــــــــاپديْخ ْآَبريا أو
  ما ْمحياليلْى وما َآبيرا ِآمَيقِرتيـــــــــــــــــــــه

  *ويلوخ ِبْش مكـُلگْمَعجبوخ دَأذ محيلوثيه ديخ ال 
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  اِوليه وقريلْى ْبِشّميـــــــهگوإْن َهْر حوبوْخ ِآْم
  ِولـــــــوخْگْط ال ْآَمسليت أو ِديباْن دَقگْثِبتاله ل

  وإْن ماروثوخ ِآْمَأوذاليه مارا دَعلميــــــــــــه
  *يانيه بنيرا دشوال دخايـــــــْىگَمْن ال آياِسْر 

  وإْن أيَذئتوخ ِآمَقرياليه لَدرغا علويــــــــــــــا
  ال آقايــِْر بَدرغيه رابا وشولطانوثيــــــــهَمْن 

  ــَليوثيـــــــــهگو گِآم َمخِوّتاه ْبوإْن َآسيوثوْخ 
  *اويهگايــِْم َأينيه ِمْن آوْل دخايــِْر بچَمْن ال آ

  ليلوْخ رازا َرّبا ِدْبــــــــرونا وروحاگاويه گوْب
  َمْن ال ْآقاروو َألْن ِحخماثا ِآسيْى بِشّميـــــــــه
  وَهْم موخويلوخ َبسيموثوخ تا بـِرياثــــــــــوخ

  *غريه وِدّميه ماِخهيانــــــــــــاَپاِآْل لَمْن ال آت
 اويـــــــــــــه گوإْن تانيثا هوويا ِمنوْخ شريلْى ب

 َمْن ال آيِمْر ديلْى إريا روما وعومقــــــــــــــــا
 اويه ِوذلوخ شولْى معوجبْى تا آــُْل بريثـــــاگب

  *اليخ بآني شولْى دال جعيزووثــــــــــاپَمْن ال آ
  اويه بداثيْت وْبَديِنْت َأرءا بَخرثا دَزونـــــْىگوْب

  َمْن ال آزادْى ِمْن َدينونا دَبريا إليذيــــــــــــــه
  اويه بياِوْل طووا لطاوْى ْووايا لبيشـــــــْىگوْب

  *َمْن ال ْآَمرجْى تا ْدشاِوقالْى آوْل خِطياثيـــــه
  ــْىوإن حكيمايليه آلذي عالما وَعلما دآثـــــــــــ

  َمْن ال ِآْمَهيِمْن ديليه برونا دآالهووثــــــــــــــا
  آلني َدرغْى خزيلي دِسقليه آياَنْن محيـــــــــــال
  *وِآمآريلي َتخَملياثا َقْم َربووثيـــــــــــــــــــــــه
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  ــــــــــــــاــاثا قويثــــــــپ َدرغيه رابا ِآمياِولي
  و َمْحَكيثــــــــــــــــــاچشِقنيه شوْد ال آَمليا َپِدْم

  آلالهوثوخ ْبَبرناشوثيـــــــــــــــه بئيلي دَقروين
 *ندقـَرِوْن وَمرجيِشمعون  دِگأيذوخ خَديشوطلي پ

  لياما َربثا دخايْى ِدّيان نِخثلي بــــــــــــــــروحا
  روشلي بِرمزوخ َتد ال َغمطين بشولْى هريشْىگ

  ديئي ودخـَــوري دَمرِجن قرولي مَبَدْل حطاهْى
  * ْى آوْد َشمئيليـــــــــــــهپَمْبِهْر َمْملي تـَد ال را

^]…„Ú<JJ<hJJ< <
ا وخ آَطر : عوناي ـَرءا دَرحم اَينْ پلت ارا دخ . ي َأودوخ م

  *ثوخالن دَأوروخ وَشقلوخ ِزدقا ميخ ِمسكينْىپ
زْى   :** باتْى نيقْى وعي ا    ِگس ْل طاواث ْن محيال ْمُك نوْد  . نَس س

ه ب ـَكما محيلوثي وخْ پخ ْن خيليت ا ِر. ـِرزْى ِم ايلْى ْپم ي
ه دْ . ِدمجاِمعلْى َدْبرا ْدَزونا ه دال عون   پ واليبي اِلخ َأرءا بَخيلي

  *ِدّيوخ
ا  . اِلخپزدوثا َربثا أيبيه شوليه ماقا ْد**       واليث ِتكلون

ا   . لَدبرا ِدّييه ماقا دهاويا ه بَقيط َحّشْى وآيوْى آَخذري إّلي
  *رْى آماخاْى إّليه ولُكْل ما دأيتيهوُآل زارا. وِستوا

ه    **      اطْى إّلي ا آم را ِقّص ا َأغ وا راب اهْى . بجيه آج
ه  زارْى    . وآناهْى وقـَْط ال آخازْى نياخا بخاي را آ ا َآبي م

دْ   ا ِدآغاِص أيثْى      . وِقّصا م ـِخ آ ـَّما دناي ا مشوقيايلْى وْمق م
  *موثيه
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 د َدخليــهو روغراغا آغاِصگزديئا آزارْى وب
 اصيخ بجيهوا دأيذيــــــــهپوليْث ِتكلونا بِلّبيه د

  اثا دَأرءا ْدداِئْر إّليــــــــــــــــهپآباِزق ِلخميه ل
 *دَلكون مساِآْر وَميثي خايه وآشاِغْشوْآعايـِق 

 اِلْخ َأرءا وآخاشو َبلكي ال آَمقيمـــــــــــــــاپآ
ْر إّليـــــــهـِپوآيِزْل بأورخا وآياتو موثا وآسا

 ــــــــــــرا َخيثا لياالهپيرْى ديخ ِدآَساپـِْر پآسا
 *وَخولْى دموثا آماخـَْى آلشاع لتـَخَملياثيـــــه

 بَشرْى دَحّشْى هولْى قيما باليلْى وْيومـــــــــــا
 واليْث خالصتا لَميَدْن رويخا دَشهِوتياثيـــــــه

 َيصريــــــهَشرْى َربثا عشينتا آوديوْم َدرقوْل 
 *وَهْم إْن داميْخ َخشَبنياثيه ِآمَيسريليـــــــــــــه

  يــــــــــــــالپآهو محيال وِبتَرْى دارْى هولْى ن
  غـــــــــرا وَدبرا دخايْى ما ِجنجارْىَپبَحّشْى ْد

  يانيه بأيذا دَيصـــــرْىگميْخ ِنشتارْى آَمْمرْى 
 *وجـِرحْى واليبيه دوآثا داليـــاله مليثا َحّشْى

 ِجهيا وِنهيا بكوالْى خايْى وْبكوالْى شوليــــــه
  واليْث ِعدانا دال ْآِمشَتيِخْن بَمريروثـــــــــــــا
 بِخّما دِشْمشا آخايـِْم ِلّبيه لَزرئيه ِدّييــــــــــــــه
 *وإْن اليث ِمْطرا آياِوْش ِلّبيه لِمشتولياثيــــــه
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  مصيهـــــــــــــــواوإن عِشّنا َخميموثا آماِيث 
  وإن ْعِشّنا قـَريروثا آصاوْى مقـَرثـــــــــــــــا

  يانيه بَدرَدمياثــــــــــــــــــاگوإن سِنقلْى آَعيقا 
  *ايـِْش َشِوهرانــــــــــاپئلْى آعالْى وآيوإْن سو

  اخيْك لناشْى ِحْطيــــــْىگإْن تيوليه آَمحكْى وآ
  وآقاطْى َأمــــــوْدوإن حطيلْى آعاصْى بأورخا 

  را ْمحيــــــــــــــالپيانا دأوگليه آناشْى پوإن أيِل
  *ـــــاــايـِْش َحيَوْن دال َتخَملتـــــــپوإن عليلْى آ

  بزورتا وَربثا َحّشيه آَزيدي وخطيثيه آَروخـــا
  ويال بخاييــــــــــــــــهگماها آويْذ واليكا آريق 

  ــــــــــــــــْر سنيقايلْىينا َهـــــپإن سويئا وإن آ
  *وديخ ْبَبريا دناِطْر خاييه مــــــــــــــِْن َزرارْى
  ما َعْسقاياله ِلْبَنيناشا دخــــــــــــــــــــاَهْى َرندا

  غرانايـــــــــــــْىَپدطاوتا لشيقتا أورخا پوالياله 
  ـــــــــــــــاغرايليه َهْم إْن مشاهْى روحاْنياثَپَهْر 
  *َأْى َشهِوّتا الياله ِدّييه إال دِخنـّـــــــــــــــــــاو

  ريه ِدِآْمخابــِــــــــــــــــلپِخنـّا أيبيه عميرا بأو
  وْبخايْى ِدّييه آدامْى لَوردا مقـَْم ِدْمخابـِــــــــــل
  َخَبلتاياله ماقا دأيبيه َسْهما مخايــــــــــــــــــــْى

  *اليبيه تا دَمْخهيليـــــــــه وَهْم َأذ َسْهما مخايْى
  وإن ال آماالْى خايْى دأيبيه تا ْدَمْخَهيليـــــــــــه
  *ديخ بهاويبيه دخاهْى بخايْى ِدْآْمَخْبلــــــــــــي
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^]…„Ú<JJگ<JJ< <
ا ه : عوناي اري عوني وْخ م ْى ِدّي يالِگبَرحم ْن مح ْد . نَس َبي

  *ـِليه َخْيال دخايْى بَشرْى دَحْشْىپْش
ا ذا لپ:** تْىب وْطليه أي رْى ِرگش ْنياپـَورا دَش ا وِش ه . ي ديلي

ا گعيقا واليبيه دآِوْذ َشرْى ْب ينتا إلْل     . لي رْى عش ا بَش ْى ِلّب َهّلل
  *يليه واليبيه دشاِقْل غاليبوثاْپدهوليه ر. ِمْن َخيليه

ه  پ**       ا دَعينيلي َميانْى ت انْى ِدش وْذ ِلْكي ه پدال . ق يْش ليبي
ّرْى  ا دآِوْذ َش ا َحقووث ا   . ت َميانْى ت ابورْى ِدْش ري لط ق

  *خكا ْلِدْشِمْن ِديْىِگايـِش پْل وپمَقّما ْدنا. ْدَفزعيليه
ولْ     **      ا دآ موْخ َخيالن اوا دشِّ اديريه آث وو ومش . آث

ْموخ  مخي صوبيثوْخ   . وهاَدخ بزاِخْم ْدطاِئْن َحّشيه تكيال ْلشِّ
ه   االْص ِدّيي ا دخ َزدأي َحّش  . ِبْكثيواث اَدخ ب ْى وه ْى وبيش

  *ويهگدَخيري ْب

<^Þ^è†ŽÎI<گI< <
< <

  يْى قيمْى إّليـــــــــــــــــهچاِخْس َخيلْى دَشَرچم
  دانا دآالهوثـــــــــــــــوخگوپو گْدَدأري ِمنيه ب

  خا ماالخا آثْى ْخَزونا دآثورايــــــــــــــــــــــا
  *ِدْمَبْربـِْزالْى َخيلْى دبيشْى خذيرْى إّليـــــــــه

 شاِدْر ِرْمزوْخ ميْخ إيَشعيا تا حيَزقيـــــــــــــــام
  ومَباَدْل تينْى دارْى َرحمْى ِلْخِطياثـــــــــــــــاْن
 َمشمْى طاالْن َأْى تانايثا دتا حيَزقيـــــــــــــــــا
  *مَبَدْل خايْى ِبْش ِبْد ياويْن شواقا دعــــــــــــوال
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  يانـــــــــــــــاگا وغرَپَنِعْم ماري َهْل ساخووثا ْد
  تا دال ساروخ ِبْبريناثا ِدخِطياثــَــــــــــــــــــــن

  ْد َمثال دإربا ِطعيــــــــــاِگوْق جول إّالن خَديپْن
  *دَأوروخ وراؤوخ بكوتـَْن دخايْى روحانايـــْى

  إّالْن ديووْخ مسوآرْىوَهْى جوْل اثوْخ پمصاخي 
  ْن طويعا بِشّمــــوْخَرْپرا دأوْپتا دال مخابـِْل شو

  ــــــــْد َمثال دياال زوراِگتـَْن ْخَديْپالْپصوْخ بَشپ
  *اويـــــــــــهگْوَمحكي إمَّْن قالْى دَأموْد ِدريْى ْب

  ِلخالن َبالْش وضِلمالْن َأغـــــــــــرانْپإمِّْد بيشا 
  وَخنوْى ِخالن دَشهِوتياثا بخايْى بيشــــــــــــــْى

 ال آَحمِصْتوَهْر ْصلوْخ َخسلْى دَحمِصْت وِآْم َمحِم
  *واليوْخ خاشيْخ دَأمروْخ ِشمَّْن يالْى دِشّمــــوخ

  يشوخ غوالمواثا بشوال دَبيثـــــــــوخَپذالن ْدوَو
  اثــــــــــوروخپوَشقلوخ ِزْدقا ميْخ ِمسكينْى ِمْن 

  وَهْم إْن َبريا ميْخ َقِصّتا دأو عاصوتـــــــــــــــا
  *ــــــــــــــْل َمثال دِآمياِوتيه دوميا طاالنمكاِمـ

 ـــــــوْنن ميثوثا َده خيلوخــــــــــموراه طاالْن م
  وِمْن ِطعيوثا لَبيثا دبابا َده دئيروخــــــــــــــــوْن

  يا لوَمْن بشوقتا دشوحــــــــــــــاْسَحنينوثوخ مكََ
  *ــــاوَدريا بأيَذن موهرْى دخايْى ميْخ أيِسقثـــــ

  ِرموزوخ َمرجْى ْدداِرت قاَمْن برونوخ دويحـــا
  تا دَأخلوخليه دَمرِحق ِمناْن َمرثا دموثـــــــــــــا
  وأو دحاِسْمالن ِبتياووثا وْبَخالْص ِدّيـــــــــــــاْن
 *حوبوخ تاويْر َمرثا دَيصريه بِطمئا دخايـــــــْى
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 ــــرانِصخاليهي بآذي َأثـــــــْپقري لماالخْى وَم
  آوْد حطيالن غبـِّناْى وروزي َده ِدتيــــــــــوالن
  مصاِلحاليهي دويـــــوا حميصْى مَسَبْب عاوالن
  *وَميثي دآثاْى تا ِتشِمشتا ِدسنيقــــــــــــــــواثان

  وخا بَخيال دِمنوْخ ديخ دآـــــــــــــوذيپدماْتَرْى 
  ـــــــــهيليه دطاِئْن مايْى إلْل ِمْن خاصيــــپوَمكي

  داَرْى بِكّميه َقيدْى دَشينا وِتفاقــــــــــــــــــــوثا
  *يه دال طوآاســــــاپو شوخالگتا دال شاغيْش ب

  َيتوي إّليه ميْخ راآاوْى إلل ِمْن خاصيـــــــــــه
  اثا دأرءاپوَيوي باال دَقليلــــــــــــــــــــــــوثيه ل

  َميدانـــــــــــْىو گخاَزْى مَخيثيه ميخ خازايْى ب
 *ْصِختــَـــْنِپــَذلي لِشّموخ آليال دشوحا دِآْم َمگو

  شيـــــــــــــــــــــطوثاْپماري قبواله َأذ َمْحَكيَثن ِل
  ختايــــــــــــالهَپـِرؤونا ْلِمشتاقوثـَْن شوْد پوَهْل 

  ماري َخشخا َأذ َتَنيثــَْن ِدمجوِبتـــــــــــــــــــــاه
 *خ ِمنوخ تيووا ِحطيْى أيِثْن َأمــــــــــــودوَشمئو
  صيخ لَجــــــــــو غبينا مَسَبْب عاوالنْپماري َم

  ْى دِمْطرا دباِسْم طـــــــــــاالْنّپودريلْى بِكّميه ِط
  يشي غذيال تا خيِزنتـــــــــــــــوخَپوقالْى دِآّمان 

  *ثخوخ َشقلوخ شواقا دحاوبْى وَدْبرا دَزونـــاَپو
< <
< <
< <
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^]…„Ú<JJ<JJ< <
ا ـَنْ    : عوناي ا دِمسيكينوثـ ْن باؤوث يْت ِم اْر َمنش ا دال . ال م ت

  *خ وقــَطئوخ أموْدتكاالْن إّلو: ــْىپرا
اتْى ـِثليْت پال َم:** ب ـََضْبپـ ا دغـ نَّْن بَزون دال . اثوخ ِم

َرزليالْن اوذي  : م ْخ دآ ْى دي يذْى بيش وْن   . ش ْن ع تَّْن ِم ال مَحلِق
  *اَوْن ميخ قاَميثاگبيشْى ب: صخيَپتا دال . بيشْىْد ِگِدّيوخ خّدي

ت  **       ار هاوي تْ ال م ا مَرحماَنيوي لْى . ال ْمَرحمان َخس
ِشّموخ رابا شوْد ال خاتْى . ِآمِرْن آذي ديووخ سنيقْى: ماري

  *ْىپا ألپَهْم إْن حاطووخ َأل: َهْر ال آخاتْى. بِعلثا دعاوالْن
اونوخ ِقصّ **      اوْى ع اْر ه اال م ذوخ أريث ا . ا وأي أوه م
ّموخ : الگدو ْد ِش ري إّل دي دمي يخ  . ِمن ْت م اْر هاوي ال م

ا  . نوخرايا ْببارويوثوخ يخ َأرخ ْى دبايث ال ب  : وال م و گ دآيث
  *َبيتيه

<^Þ^è†ŽÎI<I< <
< <

 ال ماْر هاويت ميخ َبرناشا دآالهايويـــــــــــــــت
  ـَورا دال ِآمخاِلْص مَخلصانايويــــــتگوال ميخ 

  ْم إْن حطاهْى ِدّياْن ْعِشّناْى ِبْش مكــوْل دارْىوَه
  *يشالن ِقــــريْىپخوْس إالْن َبيْد بِشموخ مَيقرا 

 يثــــــــــــاپوإن بيشاثــَْن ِآمَهرشياله دونيْى ص
 اثا دِحمثا دال ْآَشكاللـــــــــــــــــوخپال َمخِوّتان 

 دعاوالن إْن بيشوثــَْن مِنعــــــــــاله طاوتا مِكّما
  *پيْت ِشّموخ طاوا دال ِآمَشخليـــــــــپال مَشِخل
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 آِيْت طاوا وآِيْت آينا وآساِنْت عـــــــــــــــــاوال
 والتاه تخوما ال طاووثوخ وال آينوثــــــــــــوخ
 وناشا ليبيه ْددارْى ِشّما دالِيق ْلِشمــــــــــــــوخ

  *ــــــــــاشقي شوحوخ رابـَپدآوْل ِشّمانْى ال ِآْم
  ريستا بَأرءاپْدَأمروخ طاوا ها آينوثــــــــــــوخ 

  ْوْدَأمروخ آينا شَميا وَأرءا ِمليْى مَرحمـــــــــوخ
  ريســــــْىپْدَأمروخ ِآسيا بكوْل ِبرياثا عواذوخ 

 *وو ِبريا تا ْدخازيلـــــوخچليا اليث ِگْوْدَأمروخ 
  ماقا دقاروخْدَأمروخ شميليه آَشمأْت قـــــــاالن 

 ْوْدَطلبوخ دَشوقيْت لقاما حوبوخ شويقلْى طــاالن
  َهْر ال آَيذوخ ال ِدمصالوخ وال ِدمَشبحـــــــــوخ
 *ْوْآَزدئوخ ْدَأمروخ َمحَكاياثا دال آاليقيلـــــــوخ
  ديْخ مصالوخ تا آميال دال نوقصانوثــــــــــــــا
  ـــاوديخ مَشبحوخ آلوا ديليه بشوحيه ديمـــــــــ

  وإن مَشبحوخليه مو آمازيدوخ لشوحا ِدّييــــــه
  *اِيْش آميــــــــالپوإْن موِزْدالن َبَدْم بشوحاْن ْآ

  ران ِبْش مِتشبوحتيهْپآو روخبيه رابايْلْپوإن َآ
  وإن مَقدشوخليه بِكمَّْن آَمِزْد َألْى ِتشبوحتيــــــه

  ــــــــنإْن موِعقالن ال ياذيواال َتَعْدتــَــــــــــــــ
  *لْى ِتفاقووثـــــــــــــــــــــــاْپوإن مصاِلْح ِمنَّْن ِل

  شَمنتا آِوذ ِمْندي باِثْر َزونـــــــــــــــــــــْىَپإن ْب
  لْى دياذْى ِمندي دال ياذيـــــــــــــــــواْپمَزونْى ِل

  وإْن ال آياذْى ِمْندي حريما ْلِكّما دآِمـــــــــــــــْر
  *اذْى ِبْش زودانا ِمْن بـِْرياثيـــــــــــــــــهَمها آي
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  ال أرءانْى ال مَتِخملوتون َأرَءنياثــــــــــــــــــــا
  ليْث بآالها ِمْندي دالليه آالهايــــــــــــــــــــــــا
  آالهووثا ِشّماه آَمخوْى آالهووثــــــــــــــــــــــا

 *ه ئيــــــــــــــــــالوَهْر ديخ دياله َهْم ئيَذءتاه إّما
 مَقم آوْل ِمندي هاَدخ ئياله َهْر ديخ ديــــــــــاله
 وَقْط ال آَنشيا ِمْندي دِزليه وِمْندي دآثــــــــــــْى
 َأْذ َتخَملتا مَتْخِمْل ِبريا ألو بارويـــــــــــــــــــــا

  *ارْى ناشا تا بارويــــــــــــــــهپوآذي آالزما د
  رؤوخ آوالن حوبا تا باروَيــــــــــــنَپْد آالزما

  رؤوخ ِقّصا ِمْن َآبيـــــــــــــــــــــراَپَهيوا َبَدم ْد
  ـِرؤونا ِآبيه ِمَنْن ديليه سنيقــــــــــــــــــــــاپال 

  *ِعلثا آخازْى دَأخني َشقلوخ ِمْن ِخزناثيــــــــــه
  ـــــــــــــهياما دخايْى دَلتاه خَلصتا أيث ِبكيانيـــ

  وما ِآمشاهْى دَيِوْل ِمناه تا بَنْى َبيتيــــــــــــــــه
  بَنْى َيرتوثا دحوبا ديشوع قريلْى ِشّمـــــــــــــان

  *وآَمفِهْم طاالْن بأورخا دحـــوبا ْپمهاَدخ آموِل
  يبيـــــــــــــــهگَبَدْم َقْبلوخ آوْل َمْردواثا دآَثْى ْم

  نا وال دآورهانــــاْپرئْى دِآوشوْد ال َجعزوخ بَم
  إْن ِآمَهيْمنوخ بِشّما ديالْى دِآْمقاريـــــــــــــــالن
  *شوْد مَهيمنوخ دَهْم َمردوَثْن لَطوَتْن ئيـــــــــاله
  دال َدرَدمتا َقْبلــــــــــــــــــوخ َحّشْى ِمْن عاوَذْن
  ودال جاَحدتا َقْبلوخ شغوشيا دبارْى بَزونــــــــْى

  ْس خا ِمندي َطلبوخ ِمنيه بَزونا دَحّشـــــــــــــاَب
 *خِسّتان ماري بِحمثا ِلْخِطياثــَـــــــــــــــنَچال م
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  دَحّشاأيخ دأو ِبْر دأيَشْى َمرجوخ لعاوالن بِدمئْى 
  *ْوبتاناياثيه راخشوخ بأورخا ِدتياووثــــــــــــــا

^]…„Ú<JJ<{âJJ< <
ذ  َألْى ت: ماري َخشخوخ: عونايا ياله لداوي وَدأروخ . انايثا دث

  *لَدرغا دشوَقْن عاوال بدوميا ِدّييه
اري شووقاله  :** باتْى والْن خَدي  : م ا دآ ذ گِ خطيث ْل  . ْد داوي وَه

وا . أو شووقانا دِولوْخ طاليه: َهم طاالن ا   : آينا وي مليه بيش وْحِس
  *ِرذليه مِلبيه لِشّما دبيشتاگ: وَبيْد موديليه. ـِشليه بيشاپْو

نْ  . شياله بيشْى وآثواله طاوىْ ْم: إْن تاوديثا* *      َدْم إتَّ : َب
ِوقلوخْ  . يشي طاوْىَپَأموْد لبيشْى ْد ا ِدش تا وِقطال ب  : ي و گ بيش

  *دشوالْن مطوميا ديْخ ْدموْآِرزلوخ: شوْق ِحْطيانْى. تاَنيثا
ا َحن   : آِيْت شِوقلوْخ**      انْى ت وْل ِحطي ْم   . ايْىپ آ شووْق َه
ْت شريلوخْ  . َثْن ْمَدِرقالنْىآوْل خِطيا: داها ا  : آِي ا   پدين يقا ت س

  *َحّشْى دِوّلوْخ لضالوموثـَْن: َهْم دا َمْكلي. قاطولْى

<^Þ^è†ŽÎJJ<{â<JJ< <
  ِولوخ َرحمْى بِحمثا بكـــــــــــوالْى دارْىگآِيْت 

  وال هِولوخ باْر تا ساناَيْن ِدمَرزلي َبــــــــــــــْن
  َزديقـــــــــــــــــــــْىوآِيْت هِولوخ حوّبا رابا تا 

  *وِآْم َمِخشِختاْى دَمرَجْى ِمنوخ وآِيْت ال سنيقـــا
 ناهْى دَعَمْن ِمْن َدَشنتـــــــــاگبحوبوخ شِوقلوخ 

 وهِولوخ َأغرا دَبسيموثوخ الناشْى آينــــــــــْى
 مَسَبْب آينْى شِوقلوخ حطاهْى دَأْن قامايـــــــــْى

 *ا دَطلبي مَبسيموثــــــــــــــوخآِيْت آَشوِقْت مَقّم
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 و غيِرّتا دَطلبي ِمْنــــــــــــوخگناشْى ْمخيلوخ ب
 َبيـــــــــــْد إْن َطلبي بَيذئي دإيباْى دَغلبي عاوال
 طلِِبليه موشْى مَبَدْل َعّما سغيذا لَشرخــــــــــــــا
  *وميروخ طاليه هوليْى شِوقلي ديخ ِدْبئيلــــــوخ

  أيشوع وأريلوخ رَخشتا دِشمشا وسيهــرا طِلْبليه
  ومـــــــــــــــــــــــوِآثوالوخ َأذ تاَنيثا تا َسهذوثا

  متا ِآمجوِبتيـــــــــــهَگرَگو گطِلبيلْى شموئيْل وب
  *وِمطرا أريا مَسَبْب صلوثيه ِآْم ًميِثتيــــــــــــه
  ـاطِلبلْى داويذ وأو ماالخا مخايا لَعّمــــــــــــــــ

  وِآْم َمكليلْى ِبصالواثيه وْبِرمزوخ آليليـــــــــــه
 يبوخ دآثْى ِمْطــــــــــــــــــرا گوَهْم إيلّيا قريلْى ل

  *وَبرقوْل َعّما أِوذلوخ ِمندي دميريه آينــــــــــا
  ِرشلوخ ميثا لخايـــــــــــْىگوَهْم أيليشاْع بأيذيه 

  ـــــــــــــــــــاخذا نويووثا دغاليبوثا لِكّما دموثـ
  ْى دآثورايــــــــــــــــــْىپوتا حيَزقيا تويروخ َأل

  *آهو زِخمليه دِآمَشْدِرتيه خا ماالخـــــــــــــــــا
  ليليه شولْى ِآّسيـــــــــــــْىگَهْم دانيئيْل بَخيلوخ 

  يشووثــــــــــــــاگو گوناشْى دباِبْل ِآْمَيقريلْى ب
  وثا دآينا ِآْمَشمأّتـــــــــــــــاهبكوالْى دارْى صل

  *ليزا ِمْن َزديقْى آِيْت َمرجـــــــــــــيگوْبداَرن 
  َمرَجيثوخ ِبْش قبيلتاياله ِمْن آوالْى آينــــــــــْى
  وَرحمْى ِدّيوخ اليْث خواثاه بيني ِبريـــــــــــــْى

  ِرشلْى لّبا دآينْى دَمرَجْى ِمْنـــــــــــوخگحوبوخ 
  *ْد اليث آينْى أووذ ِعجبونوخ َهْر دال آينْىوآو
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  دّيوخ أياله صلوثا وَمْمال ِدمَصليانــــــــــــــــْى
  لما ِبْد َطأنيت ِمْنتا ِدّيوخ ِمْن بَنْى َبيثـــــــــــــوخ
  هويا َطوتا آواله ِدّيوخ َهْر ديخ ديـــــــــــــــاله

  *وْنــــــْىِوأَوذليه إمَّْن ِمْندي دِوذلوخ بشوَرْى َز
  َمْن مورجيلْى دباِرْت بريثا آـــــــــــــوْد ال واوا

  و َبرناشـــــــاگوَمْن موشيريه دَخشويْت عالما ب
  لوخ تا ْدقاِرتَّن بِشّما دَصلمـــــــــــــــوخْپْمَمْن أيِل

 *و روآاواْن مَكمِلْت بريثـــوخگوْمَمْن ئيذيلوخ د
  وْل َقْط ال سِنقلــوخو برايا دآگو براَيْن وگوإْن ب

  لماني بَسنقيْت دَشوقيْت عاوالْن َأخني محيلــــْى
  اليوخ ِمْندي َبرقوْل َخيال دآالهووثـــــــــــــــوخ

  *َمشتا دئيذا َبرقوْل ياما دَرحمْى ِدّيـــــــــــوخگ
  َحنينوثوخ ياما َربثا ِبْش ِمْن يامــــــــــــــــــــــا

  يالْى َقْم َربوثـــــــــــوخوراوما وعومقا ما زور
  شَميا وَأرءا آَقيرْى تراواْى بَأْذ َربووثـــــــــــــا
  *آوْد ال ويوا ميروخ وبريالْى ِمْن ال ِمْنــــــدي
  ِمْن ال ِمندي ِآْمباِرتاْى ِمْن َسباَبـــــــــــــــــــــن
  َبْم ديخ آَبريا دَمنشيْت ِمَنْن بَزونا دغـَضـَــــــــْب

  ْى َربووثا دال آَدرآياله آيانْى دهوونـــــــــــاَأل
 *ـْــــــــــرانپلَدرغا علويا دآالهووثوخ ِسقليه أو

  غراْن وْلِوشليه شووحـــــــــــــاَپِمْن َيمينا تولْى 
  شوْد ال مرازيْل شوحيه بَلوما دَمراحووثــــــــان

  ــــــهيووثيـــــــْپال َمساليليه آيانْى مليلْى ِمْن ِر
 *دِآْم قاِرتيه بِشّما رابا دآالهووثـــــــــــــــــــوخ
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  ال َشـــــــــــــــوِقتاْى روحْى بيشْى دَخلمي إّالن
  ياله أيذاْى ِمْن شولطانـــــــــــــاپَبيْد ختيالْى ور

  صخي َأْن ساناَيْن ديْخ دآـــــــــــــوذيَپشوْد ال 
  *دال مايوثيــــــــه آيْل أو ْدِسقليه لَدرغيه علويا
 خكي ْلِشّما دِآمقاِرتَّْنَگَبّسا مَقلـــــــــــــــــــدي و

ي تا دال مَجسري الالهوثــــــــــــوخپَمْشِتْق دَنخ
 بأيَذْن ِآباْى تا ِدمَرزلي ِشّموخ رابــــــــــــــــــا

  *اثا دآالهوثـــــــــوخپاَون آَخشوي دَقيمي بگوْب
  َأْن سانايْى دال سابابـــــــــــــــْى ِشموخ آساناْى

  ي طاالنپاووخ آَملگرا بپوَبيْد ال آَسوئي مكـــو
  ماري مخيالْى تا دال آثْى َقط بأيذيــــــــــــــــْى

  *يشا ديشتـــــــــــــــــــاپَِوراموثـَيْى مليثا بيشتا 
  ال ألرءاْپمخي راموثا دخـــــــــــــــوشاَويهي دَن

  ريشا دَمكيخوثـَْن لَدرغا دِشّمــــــــــــوخ وموِرْم
  مخاِلْص آيانـَْن ِمْن أيداثا ِدمَخبالنـــــــــــــــــْى

 *يالْن بشـَرْى قشيثا دَعسكاراثـَــــــــــــــْىپَبيْد ْر
  دريال أيذوخ لِكنشـَْن محيال دالتيه َخيــــــــــــال

  ووثـــــــــــــــــاَبيْد ِقّصايالْى َأْن دِآْمَقتلي تا َحق
  اثوخ بعومَرْن ِمليا مكوْل عاقاثــــــــــــــاپَمْبِهْر 

  *يا دَزديقووثـــــــــــــاْپـِشليه بْى بيهرا ِصپدال 
  يوثـَــــــــــــــْنْپدريلْى ِرمزوخ خا ناطورا تا ِر

  ِدمبورِبزاله ما ِدْشِقاله ِمْن خيليتـــــــــــــــــــوخ
 نْى ْومشاِدْر دآثـَْى تا ْدعينيــــــــــــالنقوْذ روحاْپ

 *دثيالْى إّالْن بيشْى وَحّشْى وِآمَنهبيـــــــــــــالن
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  قوَذ ماالخْى ْدَمريشيالْن ِمْن دميخوثـَــــــــــــْنْپ
  ْد ِشنثــــــــــــــــاگَِو بيشاثا خَديَگَبيْد ْغِمْطالْن ب

  وثـَــــــــــــــــــْنقوْذ ماالخْى ِدْمَشينياله ِلْشغيشْپ
  *و شـَّراثا واليْث حويــــــــــذاَگديووخ لبيكْى ب

  وإن ال ْآماالْى َأْن ماالخْى تا ْدَعينيـــــــــــــالْن
  خونـَْن وبـِْد مشايـِّناْن َقم َربوثــــــــــوخ ْپِلْپمَش

  و جورابـــــــــــــــْىَگأيبيه دعايـِْن ِلمحيلوثـَْن ب
  *رونوخ خا َيكانا وطاالْن أيليـــــــــــــــهديلْى ب

  آياذيه دَمرجْى بأورخا دحوّبا مَبَدْل ِحطيـــــــْى
  َبيْد ْطئنيه َحّشْى ِقّشيْى دمايوثوثـــــــــــــــــــــا

  غرا شقيال ِمْن مايوثــــــــــــْىَپـِشليه مجوربا ْبپ
  *ـْىيشي مجوربـــَپوَرندا آياذْى دعايـِْن آناْى ْد

 وبيلوْخ مكوْل ِدْمشايـِن آـــــــــولَگم لِعلثا دَشينا
 مكاِمْل نيتا دثيليه طااله ْبِعلثا دشـَينـَـــــــــــــــْن

 اواْن َدرغيه رابــــــــــــــاَگِعداناياله دَمخوْى ب
  *ديخ ْدموخويليه بَزونا دِزداله َحّطايوثـَـــــــــن

  ِآمشـَيِنتـّـــــــــــــــــنإْن آوْد ِوخوا ِمْن سانايْى 
  ْآما بـِْش إيبيه دا ِدمشايـِْن شغوشيْى ِدّيـــــــــــان
  إْن ِمْن موثا وْمبيشا بأيذيه ِآْمخـَْلصِّتـّـــــــــــــْن

  *يــــــــــْىْپآما مَخلِصتـَْن دا مجورابيه أخني ِر
  وثا وهوذايوثا تويرْى صليويـــــــــــــــهپإن َحن
  ـِْش أيبيه دَمكلــــــــــيه َحّشْى دآيثـَْى إّالْنآما ب

  إْن بـِْد دايـِْن ُآْل خا ِمنَّْن بَخرثا دَزونـــــــــــــْى
  *ْى َأْن جـِنــــــــــجارْىپآما ِمْن داها أيبيه دَمر
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  إن حكيمايليه َألْى خيِزنتا دآالهـــــــــــــــوثوخ
  يناشـــــــــــــــــــــاَبَدْم أيبيه دحايـِْن بَرحمْى ِلْبَن

  حوْن يا طاوا ِلْمحيلوثـَْن ديخ ِدْآَحيِنــــــــــــــــْت
 *وَهّالْن ِزْدقا أليذا دئيشوْع َمْر ِخزناثـــــــــــوخ

^]…„Ú<JJ<æJJ< <
ـَنْ پماَرْن ْبَرحموخ : عونايا ـا  ْپالْپو َشگ د. ثوخاله َترءا تا باؤوث ت

  *ْآَمِقرووخاله ومراِحْم إّالْن
اتْى ما  :** ب ا ِبْس ـَْن هوي ينا  ياْپِص صلوث ا َش ْم ب. ِملي اواه گوباِس

امْى إاله  اوا وش وخ ط ا ل. حوب ه َأذ  گَمطي ْن آولي وخ مِكنَش يب
  *وَهّالْن بَرحموخ ما ِدبئيالن ومراِحْم إّالْن. باؤثـَن

ا    **      ا بَنيناش ايْى ت ْى خ زا    . يا بائاَيْن دِآب وخ بِرم ـِْر بريث مداب
يم  ا دَبس وي  . وثوخنيخ ا دَأْن ِدآَتي يانا ِدخِطياث ا مَحس ي . ي محاس

  *حطاَهْن وشووقليه عاوالن ومراِحْم إالن
مالوخ **      خ دَبس ذوخ دي ا لشوال دأي وْن َحنان روذالْى گو. ح

ني     ا دَعش اْن مَقّم اهْى ِدّي وخ حط َدرِمْن   . بَرحم اثا م ْل ص مَخِل
راِحْم   ْد ِگوَهالْن دَأوذوخ خّدي. ِجرَحْن ومباِسْم موَمْن وخ وم حوب

  *إالْن
^m^Ò…çe< <

ا **     ْل آاله يناىْ  : أي ورا دس ه لط ه دوآثي ريليه . دِوذلي ش
  *َشينا دآالهوثوخ بعالما شغيشا

ا **     ْل آاله ا  : أي ا وعومق ه َروم ا بِرمزي نوداله . حكيم س
  *ال بِعلثا دعاوالْنپبريثا تا دال نا

ا**     ْل آاله را: أي اِوْل بيه را وْآي ْى بيه ْر َمْب. بريل ـَن پِه اث
  *ـِصخاناپبيهرا دِشمشوخ َم
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يرْى پدَفرهي . مباِرْخ آليال دَشاتا بَرحموخ: أيْل آالها**    
  *وَهْم َزرئونْى بكوالْى َزونْى

ا**     ْل آاله اِينايهي: أي ْى دَأرءا مش ديا . َملك ومرا ِه دع
  *ونيخا عامروخ بَشينا دِمّنوخ

ا **     ْل آاله انو  : أي ورا دَحيلث وِقْم ش ومرا . ثوخم آلذي ع
  *دنوخرايوثـَْن بكوالْى َزونْى

ْى  . سنوْد شورانْى ونطوْر ليالْى: أيْل آالها**     مدابـِْر ِتغم
  *ِدمَشبحيلوخ بدايموثا

ِدمدابيَرن بدوميا . ِطْريارآيسَپمباِرخ باَبْن : أيْل آالها**    
  *دموشْى تا ئيسرايـِْل

ا **     يال بْ  : أيْل آاله ه َخ را و َپَهلي ا گغ ا    . يان وخ ت يال دِمن بَخ
  *ْى َقْم تَعسياثاپدال را

ا **     ْل آاله وراْى شي  :أي وخ نط وأري . ـَنواثاڤبرحم
  *بايَديهي دَنطري إرواْى بِهشياروثا

ا **     ْل آاله ا پـِسقوپوال :أي ش َمرعيث را  . ْى ري ه بيه َهلي
  *يانيه آوْل َيذعاثاگوملياله 

ا**     ْل آاله رْى وراب: أي اوْى مَيق الس ْى . ْى دماث ْر َأين َمْبِه
  *دِلباوثاْى تا َحقوثا

ا**     ْل آاله تا : أي اوذيلوخ ِتشِمش اهنْى دآ را . آ الْى َأغ َه
  *روء جيهوايهي بطووْى طاوْىْپو

ِذبحوخ : أيْل آالها**     الْى   . وِلمَشمشانْى دَقْم َم اْى وَه عون
  *َهْم بورآاثا َمخ جيهوايهين

ا **     ْل آاله اي: أي ا وَأْن حويش الْى ِلّب اِوْش  . ْى َه ا دال ي ت
  *َزرءا دروحا مآذي َبيثا
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ْن زارارْى  . نطوراْى بِرمزوخ ِلمَدشنانْى: أيْل آالها**     ِم
  *وِمْن تَعسياثا ِدْبَنيناشا

ا **     َدرِمْن جريحىْ    : أيْل آاله ْى ْوْم ْم آريه مسالي  . مباِس
  *غبينْى وَهْم َأْن عيقْى بكوْل ِعّدانْى

ْل آال**     اأي ا: ه ا وَيوش ا بيام الْى فيات ري. دي ونَّْى ْددائ  ع
  *لَنشواَثيهي بَشينا دِمنوخ

ا    . ِلمهوِيمنْى ومهوِيمناثا: أيْل آالها**     ذوخ مليث اله أي دري
  *َرحمْى ِلگيانايهي

َونقْى   . يالْى زورْى َمِپصِخّتاْى: أيْل آالها**     ونطوَرْى ج
  *وَهْم خاماثا بَرحمْى ِدّيوخ

ْل **     اأي ـَنْ  : آاله را دنوخرايوث ِرْخ ّألث ه  . مَب ْت ِمّني وَمِف
  *نا وَقّتا دِحمثاْپا وِآپَسي
ا**     ْل آاله ـَْن: أي ْم باؤوث ـَْن وَه ولال صلوث الن . قب وَه

  *بَرحموخ آوْل ِخآلثا ِمْن ِخزناثوخ
يخ   . قبوليه صوَمْن ميخ ْدإلّيا: أيْل آالها**     ـَن م ِوصالواث

  *خيبوگْى لـَدانيئيل ماط
ا**     ْل آاله اپش: أي وخ آلذي ِآنش ق . وخالْى َرحم وَمرِح

  *ِمّنيه خيلْى دبيشا بكوْل ِعّدانْى
ـَن  : أيْل آالها**     ـَن وراباواث ْد    . باباواث ْى إمِّ الْى مَيمن دري

  *ِآنشْى ِدشَميانْى
ىْ   : أيْل آالها**     وْل ِآّم ْن آ ا   . طالوخ شوحا ِم ا وبرون باب

  *آمين وروحا دقوذشا لعاَلمين
µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@Z@@@çbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z@@@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà@@: وعانين

ÚîŽ†íŽÉÜ*  



110 
 

<<àè†mÿ<]çiçÿÚ< <
****  

  سيامى دمار أپريم
  *µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@ZçbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@ZÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà: وعانين

  ـاخاثاپهـ
 بِتكلونا لَحنينوثــــــــــــــوخ

 ِدّيـــــــــــانماري بَعوقانْى 
 دَقط ال مونشيـالْى َرْحمـوخ

 يبوخ بارويــــانگآقاروخ ل
 ــــوخمجورباالْن َبسيموثــــ

 *ِمْن قاال ِدسنيقوثـَــــــــــن
اليوخ ِنشيْى وال آناشــــوخ

اثا قويثاپال آــــــــــقاروخ ْب
 ناهيــهگاليث خا دال آياذْى 

 ماَقدرا حطيالن قامـــــــوخ
 و ِمنديـــــــووخچياَنن گ ِمْن

 *ِبحطاهيهآمودْى دآوْد خا 
  طاواثا وَهـــــــــــــم بيشاثا
 وال ِآمَسكري ِتخرونـــــــْى
 شوْد إّلوخ ِآمَبِرطِمتــَّـــــــْن

 يانـَــــــنگهوالْى ِدريْى قـَْم 
  ِدعواذْى ِمْن خـــــــوشاوان

 *نسا دآَذم ئيـــــــووخِگِمن 
   بَنْى آينــــــــْىال آينْى وال

 حِكملوخ آلَذم وْمُسوِيبلـــوخ
 بَنعمْى مشوريلوخ إّميـــــــه

  حّطايْى بَنْى َحطايـــــــــــْى
 يوما دِخليه ال ميثليـــــــــــه
  *ْوْبَحنينوثـــوخ ختوم إمَّْن

 ال ويتوا إّميه خواثيـــــــــــه
  إّميه ِوتوا مَرحمانـــــــــــــا

 مباَثر حطـــايا وديخ دخيلْى

 وَهْم ال إمَّْن ِمخواثـَــــــــــن
  وإمَّْن ئيويْت َحنانـــــــــــــا
  *خاهْى بَزوَنْن َحطايــــــــا
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<^Þ^è†ŽÎ<JJ<_JJ< <
< <

 )آرر(ما ئيِرثالْن ِمْن باَبن 
 خطيثا ئيِرثـــــــــالْن ِمّنيه

 رئـــوخ َدينْى دأيث إّالنَپد
 *وإّليه دريالْن خوسرانــا

 أتيرا طالوخ آَشكــــــــــال
 طووا إّالن َبيْد إتَّـــــــــــن

 دَحيِنـــــــــــــْت إّلْد َتياوْى
 *َمْر َدينا وَهْم شاقـــــــــال

 َمْر َدينا ِدآطاِلبـــــــــــالن
 إْن طاِلبواالن سنيقــــــــــا

 وشـــــــــــــاقاال ِدْآياِوالن
 *معاِسرتا مياِســـــرواالن

 َدينانْى ِدّيوخ ئيـــــــــووخ
 ـِشليه مزوبنــــــاپَمْر َدينا 

 ـِشلوخ مزوبنا مَسباَبـــْنپْد
 *اويه خِلصالْىگوَدينانْى ْب

 آَطلبوخ ِمنوخ َحوسانـــــا
 َمْن إّتيه خــــــــداذي مارا

 َهّالْن إّميه َهْم َدبـــــــــــرا
 *َيْن ميخ دَأذي ِبْر دمــارا

 ريــــــــالنپمارا اليوخ بي
 آَقيروخ ديووخ ضالـومْى

 رئـــــوخَپوَهْم ال أيَبْن تا ْد
 *مِصفروخآَيويْت سنيقْى تا 

 يبـوخگني آيثـَْى لپآوْد ْآَك
 إْن َسنقي آيثـَْى لتـَرئـــوخ

 وآوْد آَسوئي آَشوقيلــوخ
 *ثلي خفايوتـــــــْىَپوإال آ

 بعوقانا آَجمعي لعيتــــــــا
 ّديقْى آَطلبــــــــــــيإمِّْد َز

 وْبروخانا آَرحقي ِمنـــــاه
 *وإمِّْد بيَحيْى آَسرخـــــي

 ْخِستَّـــــنَچوإْن خا ِقّصا م
 آِيت أيبوخ ْدَطأِنتـَــــــــــْن

 يانـَــــــــــــْنگال ِآمَسِيبرا 
 *وَحنينوثوْخ مَسيـِْبـراالن

 آــــــوْد آعايـِْق ياال زورا
 ـَْن َربثايــــــالوَبيْد َعسقوث

 حوّبا دبابيه آطاِئنيـــــــــه
 *مَسيبيراْى َدرَدْمياثـَـــــن
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 مَبسمـــــــانا طاوا آطائـِْن
 إّالْن آالزما مَسيبـــــورْى

 َعِسْقواثا ِدآريهوثـَـــــــــْن
 *مَبَدْل ما دآيـِْت طاْئِنّتــان

 عاوالن بـِْش رابا ْمَخيالن
 دْدتـَّياوْىَهـــــم خا نيشـَْن 

 اثا َمراحـــــــــــْىپوإتـّاْن 
 *ال ِوذالْن ِبتياووثــــــــــا

 أو ِحْطيا ال مُجـــــوسيرْى
 ــــــــاپوَمّراحوثـَْن ال ْآَنْخ

 تا ْدخايـِروا بـِْشَمّيـــــــــــا
 *و شَميا َبْس آَخيــــراگ د
 بابايويْت تا زوروثـَـــــــْن

 ـَـــــــْنَدرمانايويْت ِدمَخيث
 ومارا طاوا َألودوثـَـــــــْن
 *ْوْمَبسمانا ِدْبريناثـَــــــــن

 ينووثــَـْنپِصفرايويْت تا ْآ
 ْخِسْت َبيْد ِآبـِّتـــــــاْنَچِآْم

  ونابوءا تا ِصهيوثـَــــــــن
 *وِمْن حـــوبوخ ِآمَأْدبـِتَّن

  آماِختَّْن َبيْد آَخيِســــــــْت
  جريحــْىَمردوثوْخ تا َأْن 

 وآماِخْت تا ِدْمَبسِمتَّـــــــْن
 *ُآاله َدرمانايـــــــــــــاله

  دال َمرأوخ ِآْم َمْمِرتـَّـــــن
 ْبَمرءا زورا ِآْمَخلِصــــْت

 ِختـّــــانْپدال ْمَعذبوْخ ِآْم َق
  *ِمْن َمرءا رابا دآثـــــــْى

 َحقـَّــــــــْن دماِختـّاْن ِقّشيا
 ــــــوِقْتبعوذابا زورا آَش

  إال آَشوِقْت آابيـــــــــــرا
 *يهانـــــــــاگعوذابا دَأْى 

 ِقّصا آماِختـَّْن داهـــــــــــا
 ْخِستـَّـــــــــــنَچبليشانا ِآم

  دال ماِختـَّْن بيوْم دينــــــــا
 *دال َزيِفتـَّْن بأو يومـــــــا

 اثـَـــــــنپإْن غـَلِقْت َترءا ْب
 غاِلقليـــــــــهحوبوخ آخا آ

 ثِختيه بيوم دينــــــــــاَپتا د
 *بَخرثا حومثوْخ بآريــاله

 وْخ خا ِقّصــاپْمريزا ْدَطر
 ِخنواثي َرأشوخ مِشنثـَـــن

 وْخ َآبيــــــراپوغليقا دَطر
 *صخا شَميا بـِرَأشتـَـــْنَپد
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 ّكـــــــــاَچتياووثا َلوشوخ 
 ريخا ْدِسريــــوثـَْن شِقالن

 طلوْخ عاوال َمْمثانــــــاوقـَ
 *َبيْد ال بِسْمالن ِبمشيحـــا

 بـِرياثا قيـــــــــــــمْى إّالن
 َأرءا خو َأقالن رِئـــــــــّال

 َبيْد موْحِمصالن باروَيـــْن
 *دال رِئّالن مْن دأو علويا

 خالْىِگوْرگرْى علويْى ْمڤَآ
 ـِشــــالْى قأيرْىپوأيالنْى 

  الْى راموثـَْنْدِآمفـَـــــــيتا
  *تا ْدقاروْخ عياذْى بيشْى

 َغَضْب آقائيراْى ِشتلـــــْى
  بـِرقْى وموْبِشالْىمخيالْى 

  آقأروخ بيشاثـَـــن دَأخني
 *ــــــــْىپتا دراِآخ ِلّبا دآي

 خِشكالْى َآِوخوْى بـِشَميــا
 و بيهرا ال خازوخــــواگد

 لياثـَـــنَپدخازوخ بِخشكا ن
 *ازوخ بيهخِشكلْى ِبهرا دخ

 ِطعيْى معوِدالْى أورخــــا
 ـــْىپقوْدَشْن مخوبـِالْى َحن

 لميـــــــــــاله هونانْىَپدِآْم
 *دميَرن َحقوثا بشوقـــــرا

 ـِالْى الخـــــذاذْىپآـَهنْى ْن
  وِخنواثا خا ألو ِخّنـــــــــا

  وِطعيْى موِرْمـــــالْى أيذا
 *وخا ِآمَهِجْج َآبيـــــــرْى

 شـــــــــِوقالن باروَيْن َبيْد
 وَمثال ِوذالن تانايثيــــــــه

 ـِشالن لوما تا شــــواَوينپ
 *ـِشالن َمثال وَمحَكيثـــــاپ

  أورخـَنال خشيواالن وَبيْد 
 ـِشالن مروزلْى ِمْن ِخنْىپ

 وِآْم َرزلوخـــــــــال َآبيرا
 *دشاتوخ ِمّناْى َقَلدتــــــــا

 ْى وِآمريِطعيْى ِآْمَتْعــــَد
 اَونگهوْل َدها مــروزال ب

  آايلْى َخيال دَحقووثــــــــا
 *َخيال َخيالنا دآــــــوالْى

  َبيْد آزوثـَْن مطــــــوشياله
 َهْم َأي َحقووثا شِتقــــــــال

 وال موخوياله َحقووثــــــا
 *ِدمَقلدي إّالن ِطعيـــــــْى
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 موقذي لبيشْى عيتاثـَــــــن
 خـَرويلـــــــــــيهَمِذبحا ِآْم

 َبيْد ال مصــــــوليالْن َرْندا
 *دال مشوِمشالن َنضيفـــا

  آثاوْى َقّديشْى شــــــويقي
 ـِشــــالْى نهيبْىپِخزناثـَْن 

  وآـــــداَنيهيپدال نطيَرْى 
 *دِزدليه عاوال بيـــوماثـَْن

 عِشّناه ِحمثا دَمخايــــــــــا
 اَبيْد ضِلمالن طاووثــــــــ

  دَآبيرا ْعِشّنا خطيثـَـــــــن
 *شِتقاله ِمنَّْن آينووثـــــــا

 آينا قريلْى عاقاثـــــــــــــا
 وموثيليه َأْن عوقانــــــــْى

  مَسَبْب دآني خِطياثـــــــــا
 *اَون بيشاثـَـــْنگدَمكلْى ب

 شِوقالن وال ِآْمشاِوقـــالن
 ُآْل آني ِآْم َميثيــــــــــالْى

 ــــــــــالنْپبيه دموِلبآني ِآ
 *َرحوقْىدَصيثوخ ْلَخبرْى 

  زدوثا زورتادَزدؤوخ ِمْن 
  تياووثا وَمكيخـــــــــووثا

  دال آثْى َمرءا ِقشيـــــــــــا
 *دَأوذوخ وَزرئوخ بيناثـَن

 ـَبْىگلبـِــــكالْى إّالن مُكْل 
 وخ ِمْن لواشا دسيـراپآَنْخ

 ليـــــــــْىِگشـَراثا ِآسيْى و
 *و ِمنديليه إْن لِوشــالنچ

  ميليه سيرا تا حطاَهــــــْن
 تياووثا ميـــــــْخ سيراياله

 وِقطما دَمخِوْر بيشاثـَـــــن
 *وشَمْنگلواشاه ِبْش صوويا م

 محيليووخ دالوشوخ سيرا
 زدوياثا زورْى ميـــــراْى

  وَخيالنْى تا خِطـــــــــياثا
 *دياله تياووثا لزيـــــــمتا

تياووثا ديوماثــــــــــــا ال 
 ـراأديوم طأنوخ يوقـــــال 

  إال دَيرخْى وَهـــــْم دِشّنْى
  *را محلقوخليه ِمنَّْنْپوَص

وَشقلـــوخ طاالْن دوبارْى
 رخاشا نيخا دال آاليـــــــا

 يشي َزوادْى ألورخـَـــنَپْد
 *بـِْش طاو مَقلــوال دآالْى
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  إن مَجمِعْت أو دال ْآكاليـه
 ــــاياثــــپخ ديال ْمنوطودي

 ايـِْش خيِزنتا َربثــــــــــاپْب
 *انا راباپآبارْى طــــــــو

  َهَيو قروو َحطـّايــــــــــْى
 يانوخـونگال مَسكروتون 

 لَحقووثا دِآبالوخـــــــــون
 *ماَرن آجايـِْل إلوخـــون

 وشـــــــو تـَّياوْىپَمليزو و
 آذي آَيذئوخ دَأمروْخــــال

 يشي شويقــــــْىَپوَقمايْى ْب
 *ِوأواذا قـَْط ال آوذوخـاله

  آود خا َخوريه ِآْمجاِخْس
  ْى دئيث بِخنــــــــــْىپاْپِط

 يانيه َهم ال ِقّصـــــــــــاگْو
  *ِخْبريناثا آخازوخـــالْى

  ـــاَوْنگوآوْد ئيليه ِسريا ب
 آوْد خا ْآباخْى بِغشمووثـا

  ــيالنــــــــپِشختْى ِدْآَمنخ
 *ـــو ِخنْىگلكيوْى دأيث ب

 وِلبَّْن َأخني ال آـــــــراِئْش
 وْد خا آجاِفْل وِآمعاجـِْبآ

 واَيـــــــــــْنبكيوا ديليه ِبْك
 *ديخ فالْن آَنهبيليـــــــــه

  و ِتّنانـــــــاگوال آراِئْش ب
  بنورا ِديَّْن ال رِئشــــــالن

  اويـهگدَأْى نورا طميرتا ب
 *ناناه بَمسمــــوَيْنوهوْل ِت

  لياثا دِخنيـــــــــــــــهَپإّلْد ْن
 الپوچيانيه مگَمْن خزيليه 

 اِخْك وِآمقـــاِلْدگآوْد خا آ
 *ْومقـــــــولِقليه تا ِدمَخِلْل

  َعـوالْن رابا ِآسيايليــــــه
 آريها شِوقليه آورهانيـــه

 وِغلطا زورا آداءلــوخليه
 *ا آَمحكْىچورگم ديلْى وألو

 رْى َرْندا ِآْمدامــــــوْخْپلَس
 دخازيوا شولْى معــوْجبيه

 ريشْى َخورايهــــيْپوَهْم ِل
 *وَعيقيوا ْمشـولْى زورْى

 وثــــــاپشليخاالن آوْل ِنخ
 عواذْى طاوْى رحيَقيـالْى

  يَبْنگَبْس ِشّماه ئيــــــــاله 
 *وَبْس ِشمَّْى أيـــــث إّالن
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 ــــزْىشموءوا َبَدْم َعزيــــ
 ميل أو ِمندي دالِزمــــــوا

 نجــــــيِڤـِسقوا دينا خناپْو
 *آلالها دآِوذ طـــــــــاالن

 َهْم إْن ِوخوا َزديقــــــــــْى
 تا ْدَبحروخ َزديقووثــَــــن

 آالزما ْدَدأروخوا آـورْى
 *ميخ أيوو وميخ َأوراَهــم

  ماقـَْدرا َبَدْم آالزمــــــــــا
 ديليه عوذابـَــن ْوْدقـَيروْخ

 ِدْمَعْذبوْخ ديخ ِدْحطيـــالن
  *بـِْش زورا ِمْن خِطياثـَن

  ــــــــدِگال ْمداموْخ دِمْخَدي
 وشاِتـــــــق إْن آينا مارئ

  اليوخ ْخشيخْى لعوذابــــا
  *ايـِْم ِآّميه َحّطايـــــــــاچ

  ال ْمَدْمِدْم أو دخيالليـــــــه
  اأو دأيبيه دماخْى ِقشيــــــ

  بَأثياليه َنعميه َربثـــــــــــا
 *آحايـِْن وِقّصا ْآَمزديالن

 وَهْم ْمَبِثْر ما ِدحطيـــــالن
  ْمِدْمــــــَدوإن ناشا ِمخيا ْم

 وخا دَشوطا ْمعـــوِذبالنپْب
 *َعشنا َمردوثـَنخزوا دال 

  نجــــــــيِڤشوا ناُپتيووا ْو
 أو آينا َبيْد ْعصيــــــــالن

 ــالزماوا دآِوذواما آــــــــ
 *وأو َبسيما ِدْحطيــــــالن

  َأرءا هِولْى ْومطــومياالن
  رَديسا هِولْى وخروالنَپْو

  الالنْپوُچـَنثا هِولْى وْمگْو
 *يشاواَپيشـــال إْن پشيوْل 

  ديخ ال شاِغْش بارويــــــا
  يشليه يا َعــــــزيزْىپَبيْد 

  بـِرياثيه بِعلثا دبيشــــــــْى
 *ِعلثا ِدشغـــوشياعاوالْن 

 ـِـــــــــْىپِبتياووثـَن ِبد صا
 طاوا آينوثيـــــــه ْپآموِل

  دوبارا وطوآاسا ْددوْنيـْى
 *ْپتا ضالـــــوما دال ناِخ

ريه آداريلْى لِكمَّـــــْنْپشو
 حوّبيه آقاِرْم ِلْحساَمــــــْن

 دال مبينْى َأيبيه ِدّيـــــــــان
 *ندال مالوما َحّسامـــوثــَ
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 اِقذليـــــــــــــهپـَناوا ْآگتا 
 ـَيارا ناموســــــــــــاگوتا 

  ِبعواذيــــــــه ْپتا دال ناِخ
 *ليا شـــــوليهِگايـِْش پدال 

  وَهْم قاطوال ْآَمْزديليــــــه
  ـــــــاالگاليلْى لَدگوَحْق ْآ

  وحوبيه بـِرثاخا طاليـــــه
 *دال هاوْى لتيْخ مِخنـــــْى

  پَزنايا ماقا آموِلـــــــــْوْل
  حوبيه آسايـِْف ْبَحّطايــْى

 ـِل بـِسيانيـــــــــــــهپلَپتا ْم
 *تا دآثـَْى ِلْتياووثــــــــــــا

 ـِشالْى يالْى دمومــاپشوْد 
 اَون آجاهـــــْىگديخ َهْم ب

 جهيليه ْدَمْنِدْف موَميهــــي
 *اويهگتا ْدَنذفا بيشَتن بــــ

  ْىپليه دصاْپِلمطوميا آمـو
 طاواثـــــــا ْپلبيشْى آموِل

 ِدمَيقريليه َخزاييـــــــــــــه
 *ْدِمّناْى َشكــــري َآبيرْى

  ْپلَمريرا َرحمْى آمـــــوِل
 ليهْپوَهْم ضالوما آمــــــوِل

  دهاوْى َبسيما خواثيـــــــه
 *دَزيــــــدي ِخزناثيه لئيْل

 ـَناوا ديلْى ملومــــــــــاگو
  نيْل َبسيما خــــــــواثوخَم

  و ِزدقاثا َمْدحيلـــــــــيهگْد
 *يا عاووَذْن َحنانـــــــــــا

  َبرناشا قاالنايليــــــــــــــه
 َمْن ِأتَّْن ماري خواثـــــوخ

  وَهْم ْلبارويه ِآْمـــــــَدرِدْم
 *يرا ِدآدامْى لبابيـــــــــهپ
  آما دهويا َمريروثـَـــــــْن

 ـَْن ْآَمِحكيـــــــــــاعاوالوث
 ْآَطأناال َبسيموثـــــــــــوخ

 *اِزْنگلكينــــــوثا داليباه 
  ْآَطأناالن وآهـــي ضليمتا
 شوحا طالــوخ دال ْآَعيِقْت

 ورْى مكولــــــونْىپِمْن آا
 *ورا دِآمصائيــروخپْمكا

  شوحا طالوخ دال ْآَسيِدْت
  ال آَشوقا ماري قـَتـّــــوخ

  أّلـــــــــوخ ْپاِدگمِآّما ْدِآ
 *ليمْىْپَهْم ال تا دهــاووخ 
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  ْى أيذيه مآواپال آَمــــــــْر
 أو طاوا آـــــــــدارْى باال

 يانيــــــــــهگدِآبيه ِدمآذْى 
 *ياالنْپيانا مــوِرگدَأخني 

 وآدارْى باال لخــــــوشاوا
 ْتَرْى َعلمْى ِدّيـــوْخ ئيالْى

  راشاْپ شوْد َهــونـَْن اليلْى
  *َهالْن آخا وَهـــــــْم تاما

  َهّالْن خا َشينا ديمــــــــــا
  َهْل آخا َدْبرا دَزونـــــــــا

 دَشكروْخلوخ لَنعمْى ِدّيوخ
 *وتاما ِصفرا ْدَملكووثــــا

  يـــــــــورثانا بَأرءا َهّالن
 سا َهـــــــــّالنْپشتا ِدآَسلِو

 ودوآثا ِبشَمّيا شــــووْقالْن
 *قتا دشوحا َمْحضيَرنوشو

  َهّالن آخا سنيقووثــــــــــا
 آني دآخا َمـــــــــــــِزْدالن

  رَديسا بوسامـــــــاَپو گوْب
 *وآني ْدتاما ِبْش َهـــــّالن

 و َطيبوثا وآينووثـــــــاگب
 و َطيبوثوخ وآينوثــوخگْد

  َهّالن آخا وَهـــــــــْم تاما
 *َشكــــروخ آخا وَهْم تاما

  آِيْت ديِوْت ســــــــــوالَيْن
 بَنعمْى ِدّيوخ شوْد َرْحــقي

  بـــــــــعاقاثا خذيرْى إّالن
 *عـــوقانْى ديالْى جميعْى

  اووخ آَشقلوخ شوهاراگب
  اووخ َرويا َتنايثـَــــــْنگب

 ِدقريالْن وِآمجــــــــوِبّتان
 *ِدّيوخ خَدن ْدِآمجــوبـِتَّْن

  ْتشوهارا دعيتوْخ ئيــــِو
 اووخ ْآَعليا َمرعيثـــوخگب

 ْى دِآْمسانايالهپَقــــــــْم َحْن
 *ْدِآْمَشمِئّتاْى صالواثــــاه

  اِصْخ ُآْل ِآْنَشنپْآاووخ گب
 وموِسقلوْخ ِآنَشْن شوحـــا

  ِدقبياللوْخ باؤوثيـــــــــــه
 *وَهْم تا بابوْخ ِتشبـــوحتا
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روْخ  . اَوْن ِبرْد طاوا گقوْر ْب: آمودوخ بوْخ ديِوْت برونا ْآَقي
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 )آرر(شموءو َمَشرتا ِبئيْى 
 يا باؤوثــَـــــــْنْپشوْد ال َر

  ْد يالْى َحــكـّـــــيمْىگخَدْي
  *َبيْد مطيــــــــاله ِخِلئتـَْن

تـَـــــــــــنپَلْپوال َمكَِْسال َش
 بُكْل قالْى إْن َشكروخليـــه

 دثيلْى ِمْندي ِدْطِلْبــــــــالن
 *َنعمْى ِدّيه ضِلْمتاياله ِهْش
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وخليه بُكْل ِآّمْى إْن مَزْمـُر
ــــــــرئيَپو ليشانا ال ْآچْب

  ًدينانْى ووخ ِدْحــــــــنانيه
 *طاواثا دَآـــــــوِذْت ِإمَّْن

 بصوباثا ال ْآَمِخشـْــــــوي
ياثا ْدِمطــــــروخْپُآْل ُنطو

  يشي ِمنيــــــْىَپوال بأيذا ْآ
 *َرحميــــالْى ِمليْى بِكسيا

 بَايما َوراقْى َآثـــــــــووخ
 َأيما لوْحياثا َرشُمــــــوخب

  عونْى ْدآيَثْى مَنبــــوؤوخ
  *يخْى ِدحنانوخپموجْى ْش

  َأيمايلْى َآيال ْدمالــــــــــْى
 بَأيما ِآّما َمحكوخــــــــاله

  لَنعمْى ِدّيوخ باروَيــــــــن
 *َبسيموثـــــــوخ عاووَذن

 شقـــــــــوخَپبَأيما ليشانا ْم
ِمنـَــــــــن َبيْد ِبْش َربثايال

 خليئتــــــــوخ يا شوهاَرن
 *وليشاَنْن ال آـــــــمالياله

 ِإّمْد َزديقْى ْبَشكـــــــــروخ
شاِآْر ِإمَّــــــــن ْوْمباداالن

 لخليتا دِآْم ياِوتـَّـــــــــــــْن
 *هاِوْل ْدُموقرولْى َبرخـــا

 ْبَبرخيه مباِرخالْى إرَبـــْن
ــن ْوْمباداالنشاِآْر ِإمَّــــــ

 دَزيدي ِنذرْى وقوْربانـــْى
 *َهْم حنوْخ ِدْغِلبلْى موثـــا

  وَأيكا ديلْى تـَخروْخليـــــه
ــوحـِمروا لنــــالَمْك آوا ْا

  دعوْمَرْن مباِرْخ ِبصلوثيه
 *دآذي ْبَمِنخالن ْمجيهـَون

  بوِرآثيه هاويا إمَّــــــــــْن
 ونوْح ِدْنطيرْى قيووثـــــا

 ِفْت طاوا لوطاثـَــــــــْنْدَم
 *وِمليالْى الِزْمواثـــــــــــا

 عوْمَرْن ناِطْر ِبصلــــوثيه
وَهْم شيم وياوْت تراَويهي

 ومالْى طّووْى وطاواثـــــا
 *ِدمكوسيالْى باَبيهـــــــي

 صلوثـَْى بَقرثا وِخّمــــــــا
نصيوالْى أورام ِصفـــــرا

 ــــانمَكسيا ِمْسكينْى ِدّيـــــ
 *ينْى ِمنـّــــاهپتا ْدَسوئي آ
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  لِصفريه ْمَدميا َهْم ِصفَرن
 وأسَحق ِدزريئلْى وغِصدلْى

 بطووْى ِدســــواءا وْبساما
 *وثيلْى َدخليه خا بأمــــــا

 صلوثيه ْمَبرخا َأراثـَــــــن
 َيعقــــوو ْدمورئيلْى بَأْثَرن

 دَغصدوْخ ِمَنيْى طاواثــــا
 *ِدّيْىْن مال ـِخلْى بَأرَءپْوْش

  صلوثا دميـــــرالْى بَأْثَرن
 وْملْى مشوديرْىگْوْدَأوَرم 

  آهـــــــــــــي َمنيخا َأرَءن
 *موطِئنْى طــووْى َألْثَرن

آثـَْى قالْى ِدصلوثيــــــــــه 
 بريخا هاوْى ِدشميلـــــــْى

  طئينْى طاالن بـــــورآاثا
 *باؤوثـَن ِوصالواثـَــــــن

 ديرْى ِخليتيـــــــــهْوِدمشو
 بريخا ِدجبيْر ْلَرحميـــــــه

  تا سنيقْى ِدآقاريليــــــــــه
 *اثا ِدخطيثـَــــنپْوْشِقليه ْب

  بريخا دِوذليه ِعْجبونـَــــن
 بريخا دموخويليه نيشـَـــن

 ثخوْخ ِآمَّــــــنَپدهاويَبن ْد
 *دال آَمسليال باؤوثــَـــــن

 ــنبريخا دموخويليه نيشـَـ
 بريخا َهْم شوْد موْحِمْصالن

 تـَـــــــنْپالْپدال آشاِوقال َش
 *يبيهگال ْآَمْرِحقــالْن ِمْن 

 اِخْســالنچَهم إْن مبريخا 
 شوحاليه َهم شوْد آراِئـش

 ال آآريالن ما دَطلبـــــوخ
 *ال آبيه تا دآرْى ِآنتــــــا

 آوْد ْآَمْمـرْى شوحاليه َهم
 ـــْلآوْد آَمِش شوحاليه َهم

 طـــــــــــاوتا ِآبْى تا دآِوْذ
  *ِآبيه دياِوْل َآبيــــــــــرا

 آوْد آغاِضْب شوحاليه َهم
 اِخـــْسچِآم شوحاليه شوْد

 َغَضْب ِآبيه ِدْمباِطــــــــْل
 *َبيْد آغابـِْن ِدحطيــــــالن

  شـــــــــــوحاليه ماقا ِآبيه
 شوحاليه دال ْآداميــــــالن

 اثا خــــــــــَورتاپدياِوالن 
 *ْوِدْآدامْى آــــوليه لبابيه
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 بريخايلْى داليلْى خواثـَــن
 شوحاليه دِآمشاميـــــــالن
 ِمْن ِعاليْى وَتحتايـــــــــْى

 دِمخواثيه َحنيْن ئيليــــــــه
 وال موسليليه باؤوثــَــــــن
 *شــــوحاليه لعاَلْم عالمين

^m^Ò…çe< <
الَوثخون**     َأربْى م: َبص الما . ـِنيانپاَرن دارْى ْب ش

  *رآينا وشـَينا نيخا َبصالَوثخون
بحوبا هاَوْى . َملكْى آوالْى دُآْل َدوالثا: َبصالَوثخون**    
  *و حوياذا َبصالَوثخونگوْب
ْل   . عيتا زوينتا بدِّما َحّيا :َبصالَوثخون**     ذاه لُك زاخما أي

  *َبصالَوثخونزدوياثا 
ا   :َبصالَوثخون**     ه   . اِطْرَيرآيسپ راعيا َرّب ـِْر إربي مداب

  *َبصالَوثخونبَشينايوثا 
ماَرْن ياِوْل َخيال ... . ْولباَبْن َزهيا ماْر : َبصالَوثخون**    

  *طاليه َبصالَوثخون
راگـَنواثا دڤشي: َبصالَوثخون**     ْل َأث ـَ. و ُآ خي إالْى ْپش

  *ُآْل ِخآلثا َبصالَوثخون
الَوثخون**     غيذىْ َآ :َبص اوذي رازْى س ْى دآ ْل . هن ُآ

  *َبصالَوثخونبورآاثا آثـَْى إالْى 
انْى  :َبصالَوثخون**     ِذبحْىگِلمَشمش ا . و َم ْى ْدَمري َنعم

  *َبصالَوثخونهاويا إمَّْى 
الَوثخون**     ذايىْ : َبص اَرن ليحي ْم م ا . َمفِه َتخَملياث

  *روحانايْى َبصالَوثخون
وِيمنىْ  ماَرْن ع: َبصالَوثخون**     ـِْن ِلمه الْى   . اي َوْى ي وَمه

  *دَزديقووثا َبصالَوثخون
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الَوثخون**     ا گ: َبص ونْى وبناث ْى وْبن . ورْى وإْنش
  *مَبِرخاليهي ماَرْن ئيشوع َبصالَوثخون

الَوثخون**     ا : َبص ْى والْرِملياث ـِْر لَيثم وْى . مداب وَمس
  *ينْى وَمأتيرايهي َبصالَوثخونپآ

الَوثخون**     ـّانىْ  : َبص ْن َحشـ ـّا ِم ْت َحشـ ون . َمِف وع
  *سنيقْى ومباِسْم َمرئْى َبصالَوثخون

را دخايىْ     :َبصالَوثخون**     ا َدْب اِوْل َمري الْى زورْى  . ي لي
  *َبصالَوثخوناويه َخلصي گْد

ا گيلْى بَعقثا وْبپْن :َبصالَوثخون**     وِرْم   . و جوراب ا م َمري
  *َبصالَوثخونعوقاَنيهي 

الَو**     ا : ثخونَبص ا وَيوش ْى بيام زاالْى . وَأْن َرخاش
  *وآثاْى بأورخا دَشينا َبصالَوثخون

ـَنْ    : َبصالَوثخون **    ا لريش اَرْن هاوي ْى دم ْى  . َيمن وَرحم
  *ديشوع َشريا إالن َبصالَوثخون

الَوثخون **    اطيَرن : َبص ا ِدآن وحا لَمري كروخ . ش وَش
  *خـَيال ِدْآَمقويالن َبصالَوثخون

الَوثخونَب**     ا: ص ا ش اپَمري ْل بورآاث ْى . يْخ ُآ وَرحم
  *َبصالَوثخونياناثـَن ْگتا  ياويل

والْن ْومَزمروخ شوحا    َقيموْخ: َبصالَوثخون**     ا  . آ لباب
  *وبرونا وروحا دقوذشا لعاَلْم عالمين

@µÝÉŽáŽya‹qg@@: وعانين çŽŠbà@Z@@@çbqíÈbi@ ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z

ÚîŽ†íŽÉÜ@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà*  
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  )مريليه لَترئا دَمذبحاوِآ(

^è^ÞçÂ :مارا دآوْل: آَطلبوخ ِمنوْخ يا ماَرن .  
  *آَطلبوْخ ِمنوْخ يا ماَرْن ومراِحْم إالن         

łîi^e** : ْل  . مارا دآوْل: و َعلماگدريليه َشينا ْب ِوشالما بُك
ولْ : ـِنياثاپ ينا دآ ْن َأرءا  . َش يْى ِم راثا وشغوش ْل َش . وْمباِط
اد ا َحّنان ينا ونيخوث روخ بَش ْى . َعم تا بَنعم ا َقديش اِرْخ عيت مب

وْخ ولْ . ِدّي ارا دآ ّدموخ م ا ب دياله زوينت وَرْى . َبي االه نط وي
  *ِومراِحْم إالن: ِمْن َزرارْى دساطانا. ِبصليووخ ناَطر آوْل

ا َمِد**     ا َرّب ْلمَآهن ارا دًآ ه م ه َيل. لي وخ پدِمّني وخ ِعجبون
ا ي. َحنان وخ انا ڤش ه ِدّي يريه بَنعمي اِوْق . دإرووخ َمنص دش

ار   . انا دآوْلڤخطيثا دَمرعيثوْخ شي ا م .. مباِرخليه باَبْن َزهي
ْى  . ومخاِلصليه مُكْل عوقانْى بَنعمْى ِدّيوخ ْوَهّلْى خايْى َيريخ

وْل ارا دآ ِقليه . م ا ِدش وحا آاهنوث اِقْل بش ا ْد. ومس اِلْخ پت
ه  والِو. ـِصخوثاپْبَكْكرْى ِدّيوخ ْب ا بدوباري . ْش شوقتا دزاخوث

ْى َيل . مباِرْخ آاهنْى وَشماشْى سغيذا مكولْ  يوثا پوْخ صِ پ دِمَن
ا وْل. َحنان انا دآ ليانْى مَقْدش ْم ِلمَص اِرْخ َه ـَْى گْد. مب و صلوث

  *محاِستَّْن ِومراِحْم إالن
ولْ **     ارا دآ انْى دَأرءا م ْى وريش ِرخالْى َملك  .مَب

ْودري شالما َبيناَثيهي َشينا . بابا دآوْلوَمْثِبتالْى بَدوالثايهي 
وْل ولْ   . دآ ارا دآ اَثيهي م وخ مِخزن ْم  . دَيويل اِرخالْى َه مب

  *تا ْدَديني ميخ ِعجبونوخ ومراِحْم إالن. َدّيانْى َدّيانا دآوْل
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اِطر آولْ   **     ْى َيل  .مباِرخالْى جَونقْى وساوْى ن وْخ پ ْدِمنَّ
ا پَنخ ا َحنان و  . وث اري بث ا م اِرخ ي ولْ مب ا دآ . لْى مَبرخان

الوخ  اطري ط وْلَپدن انا دآ ي مَقدش ْى ْن. غَريه ْى پآريه يل
ـَيهي مَخلصانا     . مباِسمالْى مَبسمانا دآولْ   ْى ياِسق بين وعيق

ا  گ ْد. وَأْن ديالْى ساخ نطوَرْى َنطارا دآولْ    . دآوْل و ِزدقاث
  *َشكريلوخ ِومراِحْم إالن

ْى ِديّ **     اتا بَنعم را دش اِرخاله َدْب ي . وْخمب رْى پوَمْمط ي
وخ ان بَحنينوث ديَرْى ْل. دَحقالث ولْ گَم اِئْن آ ْى ح وخ ِطعي . يب

ولْ  ا دآ اِزتَّْى َخزاي ْت خ وآرْى آي ا  . مس اري ت ووق م ش
ْن آوالنْ   دراِحق . َحّطايْى مَحسيانا دآوْل ه ِم . َغَضب ِدْبِطلي

وخ     ْى ِدي َرْن بَنعم ه أوم ْدِمتوخ    . مَبِرخليه آلي ا ِخ روخ ت ِدنطي
  *إالن ومراِحْم

وخ  ْپالْپَش**     اَرن بَحنينوث واله م ا  . َتن قب ـَْن َمطي وباؤوث
اَين . يبوْخ َشماءا دآوْلگْل ا  . تياووثـَْن هاويا لحوبوْخ بائ ِدوح

ّدانْ   وْل ِع الما بك ا ش يال ت ْى  . قب اه بَنعم لوثا دَأودوخ َقْبِلت ص
وخ وْل. ِدّي ماءا دآ بحانوخ َش ـا ِدمَش وخ . وباؤوث ْن خيِزنت وِم
  *ما ِدطِلباله سنيقوثـَْن ومراِحْم إالن. بالْن َحنانامجاِو

ولْ   **     ا دآ وخ مَبرخان اِرخ بَحنينوث ْن مب وخ پِوش. لِكنَش
وخ   . إالن عاونْى دّيوخ عايانا دآولْ  الن دَأوذوخ بِعجبون وَه

مباِرخ ِآّمْى . الْى يوماثا دخاَيْن َمِخهيانا دآوْلُآ. مارا دآوْل
ْن  ا ِم وخ مبورخ وْلدِآمَزمريل وخ . آ واله َمرعيث ا دآ ِوْمِكم

  *ِتشبوحتا لِشموخ آمين ِومراِحْم إالن. مارا دآوْل
µÝÉŽáŽya‹qg@çŽŠbà@Z@çbqíÈbi@ĆÞİjÔ@çŽŠbà@Z@@@bÈŽ‹qg@ĆçŽŠbà: وعانين

ÚîŽ†íŽÉÜ*  
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طبع كتاب قصائد باعوثـة أهـايل   مت االنتهاء من 
وبالكتابة الكرشـونية  ) سوادايا(باللهجة الدارجة .. نينوى

  الذي قام بترمجتها من الفصحى الكلدانية ) عريب(
  املرحوم القس يوحنا جوالغ

  وطبعت ونشرت بيدي أنا اخلاطيء 
  الشماس عبداهللا هرمز ججو النوفلي

يف شـهر آذار ويف   للمسيح، 2008الباقويف، يف سنة 
ينة بغداد اليوم الثالثني منه وبواسطة جهاز الكومبيوتر يف مد

يف أيام احلرب األعظم مار بندكتوس السادس عشر بابا روما 
ومار عمانوئيل الثالث ديل الكردينال البطريرك، ليجعل اهللا 
 *الكنيسة يف أيامهما تسري حنو اخلري والصالح إىل األبد آمني
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