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۲۵۱۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ییاشگن مشچ نیا ارچ ناویح همشچ و غاب هب
؟ییام زا لصا رد وت وچ ،ام زا یاهناگیب ارچ

َمناجنَرَم و زان نکم ،مناج یاهداز یطوط وت
)۱(ییاخَرکِش ِنوناق وت مناد یاهدروآ لصا ز

آ شیپ ،دوخ ِسکع زا سرتم ،آ شیوخ هناخ رد ایب
)۵(ییاجره و )۴(تسهوای وا هک ،یشیدناژَک )۳(ِعَبط )۲(لِهِب

ییارام هک ،اج ره ورم ،)۶(ییامغَی ِهاش یا ایب
ییاولَح وچ ام ِدزن هب ،یخلت نارگید رب رگا

یروک دَُوب لفاغ وا زک یرون رد بیع دشابن
)۸(ییارفَص ِصخش )۷(ِنَعط هب ار اولح بیع دشابن

ار ینامسآ ناج نیبب ،ار یناج کاخ زا رآرب
)۹(ییارضَخِ خرچ نیا و هم ناج یا تسدش نادرگ نآ زک

هِن )۱۰(ینایَع ردنا مشچ ود ،هِن ینابدرن رب مدق
ییازفیب ار ناج ات هک ،هِن ینایز رد ار ندب

َرت ین و ینیب شکشُخ هن ،)۱۱(َرب اب یسب نیب یتخرد
ییاسایب و )۱۲(یپسُخِب ردنا تخرد نآ هیاس هب

ینیشنب وچ شکیدزن هک ،ینیب بجع همشچ یکی
ییابیز و قوذ و فطل هب ،)۱۳(نیِح رد واِ گنرمه یوش

)۱۵(یش{ مه و )۱۴(ءیش مه یوش ،یو زا ار شیوخ ینادن

ییامیس و گنر َدنامن ،یک َدنامن وک َدنامن

یزیربت ِسمش دیامن ،یزیمآرد همشچ اب وچ
ییارآ مَلاع ِرهب ز هَم نوچمه بآ نورد

۱۹۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(یونزَغِ میکح زا دنپ نیا ونشب

یُون هنهک ِنَت رد یبایب ات

)۱۷(درَو وچمه دیابب ییور ار زان

درگم ییوخدب ِدِرگ ،یرادن نوچ

زان و ابیزان یور دشاب تشز
درد و انیبان مشچ دشاب تخس

نکم یبوخ و )۱۸(شِزان ،فسوی شیپ
نکم یبوقعی ِهآ و زاین زج

زاین ُدب ،یطوط ز ندرُم ینعم
زاس هدرُم ار دوخ ،رقف و زاین رد

دنک هدنز ار وت یسیع مد ات
دنک هدنخرف و بوخ تشیوخ وچمه

؟گنس زبسرس دوش یک ناراهب زا
گنر ،گنر ییورب لگ ات ،وش کاخ

شارخلد یدوب گنس وت اه لاس
شاب کاخ ینامز کی ،ار نومزآ

۷۹۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ز نداز ِهگ مدیدیم گرم
وت ز نداتفا دوب مفوخ تخس

گنت نادنز زا متسر ،مدازب نوچ
گنربوخ ِیاوهشوخ ناهج رد

نونک مدید محر نوچ ار ناهج نم
نوکس نیا مدیدب شتآ نیرد نوچ

ی�اع مدیدب شتآ نیردنا
 یمدیسیع وردنا هرذ هرذ

تاذْتسه ِلکشتسین ناهج کن
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تاذْتسه ِلکشتسین ناهج کن
 تاَبثیب ِلکش ْتسه ِناهج نآ و

۴۳۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شطع ِنامرد تسین ،یروش ِبآ
شوَخ و درس دیامن رگ ندروخ تقو

۱۷۴۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ار یفوص ،یضاق نداد باوج - ۶۱ شخب

)۱۹(رُم ِرما یدوبن رگ :یضاق تفگ

رُد و گنس و تشز و بوخ یدوبن رو

اوه و ناطیش و سفن یدوبن رو
)۲۱(اغَو و )۲۰(شیلاچ و مخز یدوبن رو

)۲۲(ِکلَم یدناوخ بقل و مان هچ هب سپ

؟)۲۳(کَِهْتنُم یا ار شیوخ ِناگدنب

؟)۲۴(میلَح یا و روبص یا یتفگب نوچ
؟)۲۵(میکَح یا و عاجش یا یتفگب نوچ

)۲۸(نیقِْفنُم و )۲۷(نیقِداص و )۲۶(نیرِباص

؟)۲۹(نیعَل ِوید و نزهر یب یُدب نوچ

۱۷ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

�اَو َ�ِتِناَقْلاَو َ�ِقِدا�صلاَو َنيِرِبا�صلاْ �اَو َ�ِقِْفنُْ ْ�اِب َنيِرِفَْغتْسُ ِراَحْسَ

.ناهاگرحس هب دنا ناهاوخ شزرمآ و ناگدننک قافنا و نانتورف و نایوگتسار و ناگدننک ربص نامه )نانمؤم(نانآ

یُدب کی )۳۱(ث�نَخُم و )۳۰(هزمَح و متسُر
یُدب )۳۲(کَْدنُم و لطاب تمکح و ملع

تس یهریب و هار رهب تمکح و ملع
تس یهت تمکح نآ ،دشاب هر همه نوچ

بآ هروشِ عبط ِناّکد نیا ِرهب
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بآ هروشِ عبط ِناّکد نیا ِرهب
؟بارخ یراد اور ار مَلاع ود ره

ماخ هن ،یکاپ وت هک منادیمه نم
)۳۳(ماوَع ِرهب زا تسه تلاؤس نیو

تسه هک یجنر نآ ره و نارود )۳۴(ِروج
تسا تلفغ و قح ِدعُب زا رتلهس

درذگن نآ ،دنرذگب اهنیا هکنآز
دََرب هگآ ناج هک دراد نآ تلود

ندیوج رکش ،نورد زا ندوب داش :ییاخَرکِش )۱(
نک اهر ،راذگب :لِهِب )۲(
ینهذ نم ،تشرس ،یوخ :عَبط )۳(
هزره ،هدوهیب :هوای )۴(
درگهزره ،هراوآ :ییاجره )۵(
جارات هب بوسنم ،رگ جارات :ییامغَی )۶(
ندرک تم�م ،ندرک شنزرس ،هنعط :نَعط )۷(
تسا بلاغ شجازم رب ارفص هک نآ ،یناجیه :ییارفَص )۸(
گنر یبآ ،دوبک :ییارضَخ )۹(
ندوب یگدنز سنج زا ،یقیقح :نایَع )۱۰(
هویم ،راب :َرب )۱۱(
یباوخب :یپسُخِب )۱۲(
ًاروف :نیِح رد ،ماگنه ،تدم ،تقو :نیِح )۱۳(
ءایشا :عمج ،زیچ :ءیش )۱۴(
یقیقح ،زیچان ،ءیش{ :یش{ )۱۵(
یرجه مشش نرق رعاش یونزغ ییانس میکح روظنم :یونزَغِ میکح )۱۶(
خرس لگ ،لگ :درَو )۱۷(
ندیلاب دوخ هب :شِزان )۱۸(
.درادن تسود ار نآ ماجنا ینهذ نم هک یمکح ،تسا خلت ینهذ نم یارب هک یراک ،خلت رما :رُم ِرما )۱۹(  
شکمشک و گنج ،شلاچ :شیلاچ )۲۰(
راکیپ ،گنج :اغَو )۲۱(
هاشداپ :ِکلَم )۲۲(

.تسا هدمآ هدننک کتَه و رَد هدرپ ینعم هب کِتَْهنُم اه هخسن یضعب رد ،اوسر :کَِهْتنُم )۲۳( 
رابدرب :میلَح )۲۴(
هنازرف ،اناد :میکَح )۲۵(
ناگدننک ربص :نیرِباص )۲۶(
نایوگتسار :نیقداص )۲۷(
ناگدننک قافنا :نیقِْفنُم )۲۸(
هدش تنعل ،نوعلم :نیعَل )۲۹(
ربمایپ یومع :هزمَح )۳۰(
راکدب درم زا هیانک .دراد هنانز راوطا و لاوحا هک یدرم :ث�نَخُم )۳۱(
هدش یش�تم :کَْدنُم )۳۲(
مدرم رثکا ،قلخ ۀمه ،داوسیب ً{ومعم و یداع مدرم ،مدرم هماع :ماوَع )۳۳(
ندرک متس :روج )۳۴(


