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۱۹۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ناج یدوبن هگآ وت ریغ زا یکشاک
نم )۱(ناد ینعم ناج وت زجب یتسنادن دوخ

لوبق ین ،)۳(دGدََرت ین و یمدرک )۲(یّدَر هن ات
نم )۴(ِناّمُع رد کاشاخیب و مادیب یمدوب

دوش مک ممشچ ِرون ،منیب هچ ره تیور ریغ
نم ناگژم هدرپ یا ،هدم هر ار یسک ره

قشع یاهتفاطل زا مناج تشگ کزان تخس
؟نم نآ ،وک نم ِنآ ،مهاوخن ناج ،مهاوخن لد

شیوخ نیریش تریغ زا )۵(شُُرتور مربا وچمه
نم )۶(ِناهُرب دوب سب تباتفآ نوچمه یور

وت درد زا ات هک نم زا نامز کی نادرگم ور
نم نادشتآ دود دزوسن مه رب ار خرچ

مرب یم ناحیر وت ِرازلگ ز نم ،مشومخ ات
نم ِناحیر زا ملاع دریگ رطع ،ملانب نوچ

یهن ممان وت هکنآ نم ؟ار وت رم مشاب هک نم
نم ناطلس ،نم ناطلس ؟ارم رم یشاب هک وت

منک مگ هر ،ار وت یور وت ِدعَج دشوپب نوچ
نم نامیا وت یور ،دمآ نم رفک وت ِدعَج

رتکیدزن نم ناغفا زا وت نم ناج هب یا
نم ناغفا ییوت ای ،دیآ وت زا مناغف ای

۱۲۵ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

دراد ینایم و ییوم هک تسین نآ دهاش
دراد ینآ هک شاب نآ تعلط هدنب

۱۷۸۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۷۸۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرکاچ نامیا و رفک دش مرب ردنا یدمآ ات
نم نامیا وت یور یو نم نید وت ندید یا

۲۳۳ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

دیآرب نم ماک ات مرادن بلط زا تسد
دیآرب نت ز ناج ای ناناج هب دسر نت ای

۴۳۵ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

یتسم و قشع رارسا دییوگم یعuدُم اب
یتسرپدوخ ِدرد رد دریمب ربخیب ات

دیآ رس ناهج راک یزور هن را وش قشاع
یتسه هاگراک زا دوصقم شقن هدناوخان

مناغم سلجم رد تفگ شوخ هچ منص نآ شود
یتسرپیمن تب رگ تراک هچ نارفاک اب

۴۳۴ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

ینیشن تفرعمیب ینیب لقع و لضف ات
یتسر و نیبم ار دوخ میوگب تاهتکن کی

۸۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 دشکیم لیجعت هب و دزرلیم و دشوجیم و دشوکیم مدنگ ٔهناد اب گرزب هاگنمرخ رد هک یروم هب ار وا ِتمحر نیازخ و ،ار قح یقّازر ،هدننیبان صیرح درم لیثمت
دنیبیمن ار نمرخ نآ ِتَعَس و

دوش نازرل نادب هناد رب روم
دوب )۷(یمَعا شوخ یاهنمرخ ز هک

میب و صرح اب ار هناد نآ دشکیم
میرک )۸(ِشاچ نانچ دنیبیمن هک

یه هک دیوگیمه نمرخ بحاص
یش )۹(مودعَم وت شیپ یروک ز یا

یاهدید نآ ام یاهنمرخ ز وت
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یاهدید نآ ام یاهنمرخ ز وت
یاهدیچیپ ناج هب هناد نآ رد هک

نیبب ار ناویک ،هرذ تروص هب یا
نیبب ار نامیلس ور ،یگنل روم

یاهدید نآ وت ،مسج نیا یاهن وت
یاهدید ناج رگ ،مسج زا یهر او

تسوپ و تشوگ یقاب ،تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

۸۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ دمآ مدع زا وک یاهدید
دید مودعم همه ار یتسه تاذ

۲۷۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهشیدنا نامه وت ردارب یا
یاهشیر و ناوختسا وت یقب ام

ینشلگ وت ٔهشیدنا تسَُلگ رگ
)۱۱(ینَخُلگ )۱۰(ٔهمیه وت یراخ دوب رو

دننز تبیج رس رب یب�گ رگ
دننکفا تنورب )۱۲(یلوب نوچ وت رو

******

یشاب لگ ،درذگ لگ وت لد رد رگ
یشاب لبلب ،رارق یب لبلب رو

دنچ یزور رگا تسا لک قح و یوزج وت
یشاب لک ینک هشیپ ،لک هشیدنا

۸۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۲۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یخزود رب ،شوخ ِتّانَج تمعن
)۱۴(یخَس دمآ قح هچرگ ،)۱۳(مuرَحُم دش

)۱۵(دلُخ دهش دیآ خلت شناهد رد

دلُخ دهع رد نایفاو زا دوبن نوچ

یرگادوس رد زین ار امش رم
؟یرتشم دوبن وچ دبنج یک تسد

؟دَُوب ندیرْخِب لها )۱۶(هراظَن یک
دَُوب ندیدرگ )۱۷(لوگ هراظَن نآ

؟دنچ هب نآ و دنچ هب نیک ،ناسرُپ سرُپ
دنخشیر و تقو ریبعت یپ زا

وت ز دهاوخیم )۱۸(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
)۲۰(داب دومیپ ؟وا )۱۹(دومیپ یک هماج

یرتشم َّرف و َّرک و مودُق وک
یرَسرَس )۲۱(�یَلگَنگ حازِم وک

یاّهبَح دشابن شکلم رد هکنوچ
؟)۲۲(یاّهبُج دیوج هچ لَگَنگ یپ زج

یاهیامرس شتسین تراجت رد
یاهیاس هچ ،وا ِتشز ِصخش هچ سپ

تسا رز ایند نیا رازاب رد هیام
تسا رت مشچ ود و قشع اجنآ هیام

تفر رازاب یی هیامیب وا هک ره
)۲۳(تَفت ماخ وا تشگزاب ،و تفر رمع

اج چیه ؟ردارب یدوب اجک یه
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اج چیه ؟ردارب یدوب اجک یه
)۲۴(اب چیه ؟ندروخ رهب یتخپ هچ یه

نم تسد دبنجب ات وش یرتشم
نم )۲۵(ِتسَبآ ندعم دیاز لعل

تسا )۲۶(دِراب و تسس هک هچرگ یرتشم
تسا دراو توعد هک ،نک نید توعد

ریگ حور )۲۷ِ(مامَح نک ناَّرپ زاب
ریگ حون قیرط توعد هر رد

راگدرک یارب نکیم یتمدخ
؟راک هچ تناقلَخ �دَر و لوبق اب

۸۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 هک رهب ،تسین یسک یارس نیا رد هکنآ رگید و تسین رحس تسا بشمین رخآ هک تفگ ار وا هیاسمه دزیم یروحَس بش مین ییارس رد رب هک صخش نآ ناتساد 
ار وا ،برطم _فگ باوج و ؟ینزیم

یرد رب )۲۸(یروحَس دزیم یکی نآ
)۳۰(یرتهِم )۲۹(ِقاوَر و دوب یهگرد

ّدِج هب ار یروحَس دزیم بشمین
)۳۲(ّدَِمتْسُم یاک )۳۱(یلِیاق ار وا تفگ

روحَس نیا نز رحس تقو �ّوا
روش و رش نیا ِهَگ دَْوَبن بشمین

)۳۳(سَوَهْلاُوب یا نک مهف هکنآ رگید

؟سک تسه دوخ ،نورد هناخ نیرد هک

یرپ و وید زج تسین اجنیرد سک
؟یربیم هوای هچ دوخ راگزور

؟وک شوگ ،فد ینزیم یشوگ رهب
؟وک شوه ،دنادب ات دیاب شوه

باوج رکاچ زا ونشب یتفگ :تفگ
بارطضا و رGیَحَت رد ینامن ات

بشمین وت َِرب مد نیا تسه هچرگ
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بشمین وت َِرب مد نیا تسه هچرگ
*برط ِحبص دش کیدزن نم دزن

دش زوریپ نم شیپ یتسکش ره
دش زور ممشچ شیپ اهبش هلمج

لین ِدور ِبآ تسا نوخ وت شیپ
)۳۴(لیَبن یا تسا بآ ،تسین نوخ نم دزن

)۳۵(ماخُر و نآ تسا نهآ وت قح رد

**مار و تسا موم یبن دواد شیپ

)۳۶(دامَج و تسا نارگ سب هُک وت شیپ

داتسوا ،دواد شیپ وا تسا برطم

تسا تکاس هزیرگنس نآ وت شیپ
تسا )۳۸(تِناق و )۳۷(حیصَف وا دمحا شیپ

تسا یاهدرم دجسم ِنوتُسا وت شیپ
تسا )۳۹(یاهدرب لد یقشاع دمحا شیپ

ماوع شیپ ناهج یازجا هلمج
مار و اناد ادخ شیپ و هدرُم

ارس و هناخ نیردناک یتفگ هچنآ
؟ار لبط نیا ینزیم نوچ ،سک تسین

دنهدیم اهرز قلخ نیا قح رهب
دنهنیم دجسم و ریخ ساسا دص

تسدرود �جح هار رد نت و لام
تسم ِقاّشُع نوچ دنزابیمه شوخ

؟تس یهت هناخ ناک دنیوگیم چیه
تس )۴۰(یَبتخُم ناج ،هناخبحاص هکلب

ار تسود یارس دنیب یمه رُپ
ایض شتسا هلِا رون زا هکنآ

)۴۱(یُهبَنا و عمج ز رپ یارس سب
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)۴۱(یُهبَنا و عمج ز رپ یارس سب

یهُت نانیبتبقاع مشچ شیپ

وجب هبعک رد وت یهاوخ ار هک ره
ور شیپ وا نامز رد دیورب ات

دوب یلاع و رِخاف وک یتروص
؟دوب یلاخ یک )۴۲(�ا ُتَیب ز وا

)۴۳(جاتِر زا هuَزنُم ،رضاح دوب وا

جایتحا یارب مدرم یقاب

۸۱ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق *

.ٍبيِرَقِبُ ْحبGصلا َسْيََلأ…

؟تسین کیدزن نامد هدیپس ایآ

۳۷۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دور یم یلین وچ یفطل نینچ نیا
دوش یم نوخ نوچ ،مینوعرف هکنوچ

زیرم نیه ،مبآ نم :دیوگیمه نوخ
زیتس رپ یا ماوت زا گرگ ،مفسوی

رابدرب رای هک ینیبیمن وت
رام وچ ددرگ ،یدش دض وا اب هکنوچ

دشن رگید وا )۴۵ِ(محَش و وا )۴۴ِ(محَل
دشن َرظنَم زا هک زج ،دب نانچ وا

۷۰۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

**دوش یم یموم ،دواد زا نهآ
دَُوب یم نهآ وچ تتسد رد ،موم

۱۱و۱۰ هیآ ،)۳۴(أبس هروس ،میرک نآرق **
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۱۱و۱۰ هیآ ،)۳۴(أبس هروس ،میرک نآرق **

)١٠( َديِدَحْلا ُهَل اuنََلأَوۖ  َْريuطلاَو ُهَعَم يِب�َوأ ُلَابِج اَيۖ  ً�ْضَف اuنِم َدوُواَد َاْنَيتآ ْدَقَلَو

شیاین اب زین امش ،ناگدنرپ یا و اه هوک یا :میتفگ و میدیشخب دواد هب دوخ لضف زا ام و  
.میدرک مرن وا یارب ار نهآ و دیوش اونمه ،دواد

)١١( ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ي�ِنإۖ  اًحِلاَص اوُلَمْعاَوۖ  ِدْرuسلا يِف ْر�دَقَو ٍتاَغِباَس ْلَمْعا َِنأ

مریصب و انیب دینک هچنآ نم هک دینک یراک وکن و راد هگن هزادنا ،نآ ¤فاب رد و زاسب هرز :میتفگ و

۲۱۵۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تلاسر هب دمحم تیقح رب هزیرگنس نداد یهاوگ و لهجوبا تسد رد هزیرگنس ندمآ نخس هب ،ربمغیپٔ هزجعم راهظا 

دوب لهجوب فک ردنا اه گنس
؟دوز تسیچ نیا وگب دمحا یا :تفگ

؟ناهن متشم رد تسیچ ،یلوسر رگ
نامسآ زار ز یراد ربخ نوچ

؟تساههچ نآ میوگب ؟یهاوخ نوچ :تفگ
؟تسار و میّقح ام هکنآ دنیوگب ای

تسرتردان مود نیا :لهجوب تفگ
تسرترداق نآ زا قح یرآ :تفگ

گنس هراپ ره ،وا تشم نایم زا
گنرد یب ،دمآ ¤فگ تداهش رد

تفگ �ا �ا ،تفگ هلا �
)۴۶(تفُس �ا لوسر ،دمحا رهوگ

نیا لهجوب اه گنس زا دینش نوچ
نیمز رب ار اهگنس نآ ،مشخ ز دز

۲۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لوسر )۴۹(ِرجَه زا )۴۸(هنّانَح )۴۷(ُِ¤ُسا
)۵۰(لوقُع ِبابرا وچمه دزیم هلان
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)۵۰(لوقُع ِبابرا وچمه دزیم هلان

؟نوتس یا یهاوخ هچ :ربمغیپ تفگ
نوخ تشگ تقارف زا مناج :تفگ

یتخات نم زا ،مدوب نم )۵۱(تََدنسَم
یتخاس َدنسَم وت ،ربنم رس رب

دننک یلخن ار وت یهاوخ یم :تفگ
؟)۵۲(دَنِنچ هویم وت ز یبرغ و یقرش

دنک یورس تقح ملاع نآ رد ای
؟دبا رد ینامب هزات و رت ات

شاقب دش میاد هک مهاوخ نآ :تفگ
شابم یبوچ زا مک ،لفاغ یا ونشب

دنک کاردا ار یزیچ �رِس و تقیقح هکنآ :ناد ینعم )۱(
شریذپ مدع :ّدَر )۲(
ندرک کش ،ندرک دیدرت :دGدََرت )۳(
ناّمُع یایرد ،ایرد :ناّمُع )۴(
ومخا ،سوبع ،یورشرت :شُُرتور )۵(
لیلد ،تجح :ناهُرب )۶(
روک :یمَعا )۷(
هدش هتفوک نمرخ ،هدش هدرک کاپ هّلَغ :شاچ )۸(
دوبان و تسین ،هدشتسین :مودعَم )۹(
مزیه :همیه )۱۰(
نوت ،مامح ۀناخشتآ :نَخُلگ )۱۱(
راردا :لوب )۱۲(
هدش مارح ،هدش میرحت :مuرَحُم )۱۳(
دنمتواخس ،هدنشخب :یخَس )۱۴(
تشهب ،یگنادواج ،اقب :دلُخ )۱۵(
نایچاشامت ،ناگدننکاشامت :هراظَن )۱۶(
قمحا ،نادان :لوگ )۱۷(
عاتم ،�اک :هلاک )۱۸(
سابل ندیرخ ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۱۹(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۲۰(
یخوش ،یگرخسم ،لزه :لَگنَگ )۲۱(
دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۲۲(
باتش اب و دنت :تَفت )۲۳(
تسا شآ ینعم هب اب ،چوپ و چیه شآ :اب چیه )۲۴(
¤سبآ :تسَبآ )۲۵(
درس :دِراب )۲۶(
مِئامَح :عمج ،رتوبک :مامَح )۲۷(
.دنروخ یم ناضمر هام ناهاگرحس رد هک یماعط ای رجا بلط هب ناگرزب هناخ رد رب ¤خاون زاس و لبط و ندیشکرب زاوآ :یروحَس )۲۸(
ناویا ،هناخ هاگشیپ :قاوَر )۲۹(
رتگرزب :رتهِم )۳۰(
هدنیوگ :لِیاق )۳۱(
هدنهاوخ یرای :ّدَِمتْسُم )۳۲(
سوهرپ ،دراد رایسب سوه هکنآ :سَوَهْلاُوب )۳۳(
لیصا ،فیرش ،بیجن :لیَبن )۳۴(
دراد ندش لقیص تیلباق و تسا فافش یدح ات هک یکهآ گنس یا هنوگ :ماخُر )۳۵(
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لیصا ،فیرش ،بیجن :لیَبن )۳۴(
دراد ندش لقیص تیلباق و تسا فافش یدح ات هک یکهآ گنس یا هنوگ :ماخُر )۳۵(
تکرحیب و ناجیب زیچ ره ،دماج :دامَج )۳۶(
روآ نابز ،رو نخس :حیصَف )۳۷(
رگشیاین ،عضاخ ،سرت ادخ :تِناق )۳۸(
قشاع :هدرب لد )۳۹(
هدش هدرک ناهنپ :یَبتخُم )۴۰(
ددعتم ،رایسب ،هوبنا ففخم :ُهبَنا )۴۱(
ادخ هناخ :�ا ُتَیب )۴۲(
جاتَرا :عمج ،گرزب رد :جاتِر )۴۳(
تشوگ :محَل )۴۴(
هیپ ،یبرچ :محَش )۴۵(
¤فگ زغن نانخس ،رهوگ ندرک خاروس :¤فُس رهوگ )۴۶(
نوتس :ُ¤ُسا )۴۷(
هدننک هلان :هنّانَح )۴۸(
یرود و نارجه :رجَه )۴۹(
درخ و لقع نابحاص :لوقُع ِبابرا )۵۰(
هاگ هیکت :َدنسَم )۵۱(
دننیچب :دَنِنچ )۵۲(


