
 

۴۲۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین میتسُج )۱(نیب هار تقشع ِریغ
تسین میتسُج نیشنمه تناشن زج

وگب یهاوخیم هک =سُج نانچنآ
تسین میتسج نینچنیا ار نانچناک

رای مییوج نامسآ َرب نیا زا دعب
تسین میتسج نیمز رد یرای هکناز

لایخیب یا وت ِهام ِلایخ نوچ
تسین میتسج نیمتفهِ خرچ هب ات

میوش نیا ِوحم هک دشاب نآ رتهب
تسین میتسج نیزا ْهِب مَلاع ود زک

ریگ هدروخ ملاع هلمج ِیاهفاص
تسین میتسج نید ِدرَد )۲(ِدرُد وچمه

تسیَنتسُج نامیلسِ کلُمِ متاخ
تسین میتسج نیگن و تسه اههقلح

تسَُدب وا ِنیگن ردناک یتروص
تسین میتسج نیچ و مور ِناُتب رد

منکیم شَحرَش هک تروص نانچنآ
تسین میتسج نیرفآ تروص هک زج

دوش لصاح نیقی تروص نآ ردنا
تسین میتسج نیقی ،نآ ِیارو زک

میَرب َدب ِنامگ را تسه نآ یاج



میَرب َدب ِنامگ را تسه نآ یاج
تسین میتسج نیما )۳(یرکَمیب هکنآز

نامک نوچ دش دب )h)۴نظ زا ام ِتشپ
تسین میتسج نیمکیب یهار هکناز

دوشیم ادیپ هک یرون نایب نیز
تسین میتسج )۵(نیبُم رد و نایب رد

ان>وم هب بوسنم

دشاب ناـشن یب مناشن دشاـب ناكـمn مناكـم
مناناج ناج زا نم هك دشاب ناج هن دشاب نت هن

۱۲۶۶ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شَناشِن رد هقرغ ام و ناشنیب تسیحور
شناکم مدق ات رَس و ناکمیب تسیحور

شیوجَم یی هظحل کی ؟یبایب ات هک یهاوخ
شنادَم یی هظحل کی ؟ینادب ات هک یهاوخ

۲۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش رارَسا ٔهنیآ قوراف هکنوچ
دش رادیب نوردَنا زا ،ریپ ِناج

دش هدنخیب و هیرگیب ،ناج وچمه
دش هدنز ،رگید ِناج و تفر شْناج

نامز نآ شنورد دمآ یتریح
نامسآ و نیمز زا دش نوُرب هک

وج و تسجِ یارو زا ییوج و تسج
وگب ،ینادیم وت ،منادیمن نم

لاق و لاحِ یارَو زا یلاح و لاق



لاق و لاحِ یارَو زا یلاح و لاق
)۶(لwَجْلاوذ ِلامج رد هتشگ هقرغ

شدشاب یصwخ هک یَن یاهقرغ
شَدَسانشِب یسک ،ایرد زج هب ای

۷۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نابنجب ار قشع رپ تسنورد نامسآ هر
دنامن نابدرن مغ دش یوق نوچ قشع رپ

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۸(نوگبآ )۷(ِقاور نیز ینامز ره دیآ گناب
نوُعِسوُم اّنِا َو اَهَاْنَیَنب اّنِا ِتیآ

۴۷ هیآ ،)۵۱( تايراذلا هروس ،میرک نآرق

َ� ا�ِنإَو ٍْدَيأِب اَهَاْنَيَنب َءاَم�سلاَو « » َنوُعِسوُ

».میا هدنهد تعسو ]هراومه[ ام و میدرک انب ورینو تردق هب ار نامسآ و «

۱۳۷۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منکشب نادنز لفق ات ،ون دیع نوچ مدمآزاب
منکشب نادند و لاگنچ ار راوخ مدرم خرچ نیو

دنروخ یم ار نایکاخ نیاک ،ار بآیب رتخا تفه
منکشب ناشاهداب مه ،منز شتآ رب بآ مه

نم زاب نوچ مدش نارپ نم زاغآیب هاش زا
منکشب ناریو رید رد ار راوخ یطوط دغج ات

۴۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(انف ات )۹(ل�َتَبت ِتاماقم زا

ادخ ِتاقwم ات هیاپ هیاپ



ادخ ِتاقwم ات هیاپ هیاپ

۸۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مَدَع زَک

۱۰۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یلوق شقیرط ،یزومآ ْملع
تسا یلعف شقیرط ،یزومآ َتفرِح

تسا میاق تبحص هب نآ یهاوخ رقف
تسد هن ،دیآیم راک تنابز هن

ناج ز ناج دناتس ،ار نآ ِشناد
نابز زا هن ،و رتفد ِهار ز هن

زومُر نآ تسه رگا کلاس ِلد رد
زونه ار کلاس تسین ینادزمر

ایض دزاس نآِ حرش ار شلد ات
*ادخ دیامرفب ْحَرْشَن ْمََلا سپ

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

؟یبلاط ار نآ جراخ زا زونه وت
؟)۱٢(یِبلاح نوچ نارگید زا ،)۱١(یبَلْحَم

رانکیب ،وت رد تسریش ٔهمشچ
؟)۱٣(راغَت زا ییوج ریشیم ارچ وت

ریگبآ یا رحب هب یراد یذفنم
)۱۴(ریدغ زا =سج بآ زا راد گنن

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۱۵(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ



؟)۱۵(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

نوردنا رد لد حرش رد رگن رد
**نوُرِصُبت n ٔهنعط دیاین ات

۱-۸ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *

)١( » َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ «

» ؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ «

)٢( » َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو «

» ؟ميتشادنرب تتشپ زا ار تنارگ راب و «

)٣( » َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذ�لا «

» ؟دركىم ىنيگنس وت تشپ رب هك ىراب «

)۴( » َكَرْكِذ َكَل َانْعَفَرَو «

» ؟ميتخاسن هزاوآدنلب ار وت ايآ «

)۵( اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �نِإَف

.تسا ىناسآ ىراوشد ىپ زا ،سپ

)۶( اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �ِنإ

.تسا ىناسآ ىراوشد ىپ زا هنيآ ره

)٧( ْبَصْناَف َتْغََرف اَذِإَف

.شوك تدابع هب ،ىوش غراف راك زا نوچ

)٨( ْبَغْراَف َكhبَرٰ ىَِلإَو

.وش قاتشم تراگدرورپ هب و



.وش قاتشم تراگدرورپ هب و

۲۱ هيآ ،)۵۱(تايراذلا هروس ،ميرك نآرق **

» َنوُرِْصُبت wَََفأۚ  ْمُكِسُْفَنأ يِفَو «

»؟دینیب یمن ایآ .تسامش نورد رد قح تایآ «

۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرب َدب hنظ هک دشاب نآ ْمزَح
یَرب ،َدب زا یوش ،وّ یزیُرگ ات

لوسر نآ تس هتفگ نظلا ءوُس ،ْمزَح
)۱۶(لوضَف یا نادیم ماد ار مَدَق ره

خارف و راومه تسه ارحص ِیور
)۱۷(خاتسُوا نار مک ،تسا یماد مدق ره

؟وک ماد هک دَوَد یهوک ُِزب نآ
ولگ رد دتفا شماد ،دزاتب نوچ

۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش تفُج یلقع وچ یلقع اب هکناز
دش تُفگ َْدب و یلعف َْدبِ عنام

دش رای نوچ رگد ِسَْفن اب سَْفن
دش راکیب و لطاع یوْزُج ِلقع

۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ات ود رگد ِلقع اب لقع
دوش ادیپ ،هر و تشگ نوزفا ،رون

دوش نادنخ رگد ِسفن اب سَْفن
دوش ناهنپ ،هر ،تشگ نوزفا تملظ



دوش ناهنپ ،هر ،تشگ نوزفا تملظ

۱۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِندش لِجَخ و تسُشیم دوخ ِتسد هب ار وا ِثhوَلُم ِنیلاهن یفطصُم هک تعاس نآ رد مhiسلاِهیَلَع یفطصم ٔهناخ هب نامهم نآ ِندرک عوجر ِببس

.دوخ ِلاح رب و دوخ رب وا ٔهحون و ندرک کاچ هماج و وا

راگدای ُدب )۱۸(یَلکیَه ار کرفاک
رارقیب وا تشگ و ار نآ دید )۱۹(هوای

متشاد اج بش هک )۲۰(هرجُح نآ :تفگ
متشاْذگُب ربخیب اجنآ لکیه

دُرب صرح شمرش ،دوب )۲۱(نیمرَش هچ رگ
درُخ تس یزیچ هن ،تساهردژا صرح

دیود ردنا باتش لکیه ِیپ زا
دیدب ار نآو ،یفطصُم )۲۲(ِقاثِو رد

*دوَخ هب مه ار )۲۳(ثَدَح نآ ،®اَُدی ناک
َدبِ مشچ شروُد هک ،َدیوش یمه شوخ

دیدپ دش و تفر دای زا شَلکیَه
)۲۴(دیرَد ار نابیرگ ،یروُش وردنا

رَس و وُر رب ار تسد ود وا دزیم
رَد و راوید رب تفوکیم ار هَّلک

شَرَس وّ ینیب ز نوخ هکنانچنآ
)۲۵(شرتهِم نآ درک محر و ناور دش

   
ورب دمآ عمج قلخ ،دز اههرعن
)۲۷(اوَُرذْحِا !سّانلااه�َیا :نایوگ )۲۶(ربَگ

رس لقعیب یا هک رَس رب وا دزیم
َرب رونیب یاِک هنیس رب وا دزیم



نیمز hلُک یا هک وا درکیم هدجَس
)۲۸(نیهَم ِوزج نیا وت زا تسراسمرش

ییِو ِرما )۲۹(ِعِضاخ ،یُّلک هک وت
)۳۰(یوَغ و تشز و ملاظ ،مَوزُج هک نم

قح ز ینازرل و راوخ یُّلک هک وت
)۳۱(َقبَس رد و فwِخ رد موزُج هک نم

نامسآ رب وُر درکیم نامز ره
ناهج ٔهلبق یاِ یوُر مرادن هک

دیپط و دیزرلب ،نوریب دح ز نوچ
دیشک دوخ ِرانک رد شایفطصم

)۳۲(شتخاونب یسب و درک َشِنکاس

شتخانشِا داد و داشگب شاهدید

۱۰ هیآ ،)۴۸(حتف روس ،میرک نآرق *

»…ۚ ْمِهيِْدَيأ َقَْوفِ �®ا َُدي…«

»…تسا ناشياهتسد ىnاب ادخ تسد…«

۱۳۸۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشک رد و درک همقل ار یمَـلاع
*دیزَم ْنِم ْلَه :نانز هرعن شاهدعم

؟تسین نیا زا رتشیب ایآ :دنز یم دایرف نانچمه شا هدعم و .دیشک ورف شیوخ ماک هب و درک همقل کی ار یمَـلاع ،راوخناهج خزود نآ

ناکمn زا دهن یو رب مدق ،قح
**ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

ام ِسفن نیا تسا خزود ِوزج هکنوچ
اهوزج هلمج دنراد لک ِعبط



اهوزج هلمج دنراد لک ِعبط

دشُک ار وک ،دوب ار قح مدق نیا
؟دشک وا نامک یک دوخ ،قح ِریغ

تسار ِریت nّا دنهنن نامک رد
تساهریت ژک نوگزاب ،ار نامک نیا

نامک زا هَراو ،و ریت نوچ وش تسار
نامگیب دهجب تسار ره ،نامک زک

۳۰ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق *

ََ¶تْما ِلَه َم�نَهَجِل ُلوَُقن َمَْوي « » ٍديِزَم ْنِم ْلَه ُلوَُقتَو ِتْ

»!؟تسه نیا زا رتشیب ایآ :دیوگ خزود ؟یدش ریس ایآ :مییوگ خزود هب هک یزور «

ثیدح**

 نیا رد .دهن نآ رب دوخ مدق ،رترب و کاپ راگدرورپ سپ ؟تسه شیب نیز ایآ :دیوگ ؟یدش ریس ایآ :دیآ هتفگ خزود هب
.تسا سب ،تسا سب :درآ یمه گناب خزود لاح

۱۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نََمچ ددنخ یک ،ربا َدیرگَن ات
؟)۳۳(َ·َل دَشوج یک ،لفط دیرگن ات

قیرط دنادیمه هزور کی ِلفط
)۳۴(قیفَش ٔهیاد دسر ات َمیرگِب هک

ناگیاد ٔهیاد هک ینادیمن وت
؟ناگیار وا ریش هیرگیب دهد مَک

  
*راد شوگ ً،اریَثک اُوْکَبیَْلف تفگ
راگدرک ِلضف ِریش دزیرب ات

باتفآ ِزوس و تسربا ٔهیرگ



باتفآ ِزوس و تسربا ٔهیرگ
)۳۶(بات هتشر ود نیمه ،ایند )۳۵(ُ=ُسا

رباِ کشا و رهم ِزوس یدوبن رگ
)۳۹(رَبتِس و )۳۸(تفَز )۳۷(ضَرَع و مسج یدش یَک

؟لصف راچ ره نیا )۴۰(رومعَم یُدب یک
لصا هیرگ نیا و )۴۱(فَت نیا یدوبن رگ

ناهج ِربا ٔهیرگ و رهِم ِزوس
ناهدشوخ ار ناهج دراد یمه نوچ

راد زوس رد ار لقع ِباتفآ
راد زورفاکشا ِربا نوچ ار مشچ

درُخ ِلفط نوچ ،تدیاب نایرگِ مشچ
دُرب وت )۴۲(ِبآ نان هک ،ار نان نآ روخ مک

نآ زا بش و زور تسا )۴۳(گرب اب وچ نَت
نازخ و تسزیر گرب رد ناجِ خاش

دوز تسا ناج ِیگربیب نَتِ گرب
دوزف ار نآ ،=ساک دیابب نیا

**نتِ گرب نیز هِد ضرق ،®ااوُضِرَقا
نمچ ،لد رد ضَوع رد دیوُرِب ات

َتَنت ٔهمقل نیا زا نُک َمک ،هِد ضرق
***َتأَر ٌنیَع n ِهجَو دیامن ات

دنک یلاخ نوچ شیوخ ،)۴۴(نیگرِس ز نَت
دنک )۴۵(یلwجِا hرُد و کشُم ز ُرپ

دََرب یکاپ و دهْدب یدیلپ نیا
****دَروخ رب وا ِنَت ُمکرhهَطُی زا

نیه و نیه هک تََدناسرتیم وید



نیه و نیه هک تََدناسرتیم وید
)۴۶(نیزَح یدرگ و یدَرگ نامیشپ نیز

ندب وت اه سوه نیز )۴۷(یزادُگ رگ
ندش یهاوخ نیمَغ و نامیشپ سب

جازِمِ یوراد و تسمرگ ،روخب نیا
جwَع و عفنِ یپ زا ماشایب نآو

۵*تسا )۴۸(َبکْرَم نَت نیا هک ّتین نیدب مه
تسا )۴۹(بَوَْصا شَنآ تس هدرک وُخ هچنآ

)۵۰(لَلِخ دیآ شیپ هک وُخ نادرگم نیه

للع دص دیازب لد و غامِد رد

)۵۱(نوُد ِوید نآ اهدیدهت نینچ نیا

نوسُف دص َدناوخ قلخ رب و دَرآ

اود رد دزاس سونیلاج شیوخ
ار وت ِرامیب ِسفن دبیرف ات

یمغ و درد زا تسا دوس ار وت نیک
یمدنگ ،رد نیمه ار مدآ تفگ

ار تاهیَه و یَهیَه دَرآ شیپ
ار تاهبل وا دچیپ )۵۲(هشیوَل زَو

)۵۴(لعَن ِتقو رد )۵۳(سََرف یاهبل وچمه

)۵۵(لعَل وچ ار رتمکِ گنس دیامن ات

بسا ِشوگ نوچ وا دریگ تااهشوگ
بسکِ یوس و صرحِ یوس َدناشکیم

هابتشا ز یلعن تاپ رب َدَنز رب
هار ز نآ ِدرد ز وت ینامب هک

راک ود رد )۵۶(د�دََرت نآ تسه وا لعن



راک ود رد )۵۶(د�دََرت نآ تسه وا لعن
راد شوه نیه ؟منک نآ ای منک نیا

یَبن ِراتخم تسه هک نکب نآ
)۵۷(یبَص و نونجم درک هک نُکَم نآ

تشگ )۵۸(فوفحَم هچ هب ،ه�نَجْلا ِت�فُح
َ�اِب ۶*تشَک دوزفا وزا هک )۵۹(هِراکْ

)۶۰(اهَد زو تلیح ز دراد نوسف دص

اهدژا تسه رگ ،)۶۱(هّلَس رد دنک هک

شَدَدَنب َرب ،ناور ِبآ دَُوب رگ
شددنخ رب ،نامز )۶۲(ِربَح دَُوب رو

نک رای یرای ِلقع اب ار لقع
۷*نک راک و ناوخب یروُش ْمُهُرَْما

 ِشتآ و تمادن و تلاجخ رد درکیم دوخ رب هک هحون و هیرگ و بارطضا زا ار وا ِنداد نیکست و ار نامهم ِبرع نآ مhiسلاِهیَلَع یفطصُم uِخاون

.یدیمون

     برع نآ ،درادن نایاپ نخس نیا
بجع رد هَش نآ فاطَلا زا ْدنام

دیمر شلقع ،ندش هناوید تساوخ
دیشک شزاب یفطصُم ِلقع ِتسد

نانچنآ دمایب ،آ وس نیا :تفگ
)۶۳(نارگ ِباوخ زا دزیخرب یسک هک

آ دوخ اب نیه نکم ،آ وس نیا تفگ
اهراک وت اب تسه وس نیزا هک

نخس رد دمآ رد ،دز وُر رب بآ
نک هضرع تداهش قح ِدیهش یاک

موش نوریب و مهْدب یهاوگ ات
موش )۶۴(نوماه نآ رد ،یتسه زا مریس



موش )۶۴(نوماه نآ رد ،یتسه زا مریس

)۶۶(اضَق hیضاق )۶۵(ِزیلهِد نیا رد ام

یَلب و )۶۷(میتسََلا hیوعد ِرهب

ناحتما ز ار نآ و میتفگ یَلب هک
نایب و تسا دوهش ام ِلوق و لعف

؟)۶۸(میدز نت یضاق ِزیلهد رد هچ زا
؟میدمآ یهاوگ ِرهب ام هک هن

هاوگ یا یضاق ِزیلهد رد دنچ
)۶۹(هاگپ زا تداهش هِد ؟یشاب سبح

وت هک ات اجنیدب تدندناوخب نآز
)۷۰(ُوتُع یران و یهْدب یهاوگ نآ

ییهتسشنب =شیوخ )۷۱ِ(جاجِل زا
ییهتسب بل و فک یگنت نیردنا

دیهش یا یهاوگ نآ یهَْدنِب ات
؟دیهر یهاوخ یَک زیلهد نیا زا وت

زاتب و )۷۲(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
۸*ناهر او و رازُگاو تناما نیا

۸۲ هیآ ،)۹(هبوت روس ،میرک نآرق *

» َنُوبِسْكَي اُوناَك اَمِب ًءَازَج اًريِثَك اوُْكَبيْلَو wًِيلَق اوُكَحْضَيَْلف «

».دنيرگب ناوارف و دندنخب كدنا هك دياب دناهداد ماجنا هك ىلامعا ىازس هب «

۲۰ هیآ ،)۷۳(لّّمزم روس ،میرک نآرق **

»…ۚ ًانَسَح اًضْرَقَ �®ا اوُضِرَْقأ…«



»…ۚ ًانَسَح اًضْرَقَ �®ا اوُضِرَْقأ…«

»…ديهد هنسحلا ضرق ادخ هب…« 

ثیدح ***

».ٍرشب ِبلق ىلع َرطخ nو تعمس ٌنذأ nو تأر ٌ½ع n ام َ½حلاصلا يدابعل ُتددعأ «

 یناسنا بلق رب هن و هدینش یشوگ هن و هدید ار نآ یمشچ هن هک ار یمیعن ،مرادرکوکین ناگدنب یارب مدروآ مهارف «
».تسا هدرک روطخ

۳۳ هیآ ،)۳۳(بازحا روس ،میرک نآرق ****

»…اًريِهْطَت ْمُكَرhهَطُيَو ِْتَيبْلا َلَْهأ َسْجhرلا ُمُْكنَع َبِهُْذِيلُ �®ا ُديُِري اَم�ِنإ…«

»…دراد كاپ ار امش و دنك رود امش زا ار ىديلپ دهاوخىم ادخ...«

ثیدح ۵*

» اهِب ْقَفْراَفَ ُکت�یطَمَ کُسَْفن «

».نک راتفر یمرن هب وا اب سپ ،تسوت بكرم وت سفن «

ثیدح ۶*

ْ�اِب ُة�نَجْلا ِت�فُح « ».ِتاَوَه�شلاِب ُرا�نلا ِت�فُح َو ِهِراَكَ

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان یاهزیچ رد تشهب «

۳۸ هیآ ،)۴۲(یروش روس ،میرک نآرق ۷*

»…ْمَُهْنَيب ٰىَروُش ْمُهُرَْمأَو…«

»…تسا رگيدكي اب تروشم هياپ رب ناشراك و…«

۷۲ هیآ ،)۳۳(بازحا روس ،میرک نآرق ۸*



۷۲ هیآ ،)۳۳(بازحا روس ،میرک نآرق ۸*

ْ¿ا َانْضَرَع ا�ِنإ « ْ¿اَو ِتاَواَم�سلا ىَلَع َةَناَمَ َْ½َبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضْرَ  اًموَُلظ َناَك ُه�ِنإۖ  ُناَسْنÀِْا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمْحَي َْنأ َ
».nًوُهَج

 نآ ناسنا .دنديسرت نآ زا و دندز زابرس نآ لمحت زا ،ميتشاد هضرع اههوك و ½مز و اهنامسآ رب ار تناما نيا ام «
».دوب نادان و راكمتس وا هك ،تفرگ شود رب تناما

.دهد صیخشت ار هار هک برجم و سانشهر :نیب هار )۱(
.دِرل ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۲(
بیرف ،هلیح :رکَم )۳(
نامگ ،سدح :ّنظ )۴(
.دهد ناشن دناوتب نهذ هک هچ ره ،راکشآ :نیبُم )۵(
تمشح و هوکش هدنراد :لwَجْلاوذ )۶(
.تسا یبآ نامسآ ینعم هب نوگبآ قاور اجنیا رد .دشاب یم ترامع لخاد رد رادفقس لخدم و ورهار ،ناویا ،دراد لکش یسوق فقس هک یترامع ینعم هب قاور :قاور )۷(
بآ دننام ،یبآ :نوگبآ )۸(
=شاد صwخِا و ندیُرب :ل�َتَبت )۹(
®ا یَلِا ریس تیاهن :انف )۱۰(
ریش ندیشود یاج :بَلْحَم )۱۱(
ریش هدنیوج ینعم هب اجنیا رد .ریش هدنشود :ِبلاح )۱۲(
.دنزیر یم تسام نآ رد هک یگرزب یلافس فرظ :راغَت )۱۳(
شیاوتحم و نهذ ،هکرب :ریدغ )۱۴(
هدننک یّدکت ،هدننک ییادگ :زاسهیدُک )۱۵(
.دزادرپ یرورض ریغ ِلاعفا هب هک یسک ،وگ هدایز :لوضَف )۱۶(
اورپ یب ،خاتسگ :خاتسُوا )۱۷(
.تسا ُتب روظنم اجنیا رد .رکیپ ،دبلاک .دننک لیامح دوخ رب هچنآ :لَکیَه )١۸(
.هدش مگ ینعی اجنیا رد :هوای )۱۹(
قاتا :هرجُح )۲۰(
راسمرش ،هدز تلاجخ :نیمرَش )۲۱(
لزنم ،هناخ ،قاتا :قاثِو )۲۲(
.دنکیم لطاب ار وضو هچنآ و ،عوفدم ،راردا :ثَدَح )۲۳(
=فاکش ،نداد کاچ :ندیرَد )۲۴(
راوگرزب ،رت گرزب :رتهِم )۲۵(
رفاک :ربَگ )۲۶(
دیزیهرپب ،دینک رذح :اوَُرذْحِا )۲۷(
ریقح و راوخ :نیهَم )۲۸(
عضاوتم ،نتورف :عِضاخ )۲۹(
هاریب ،هارمگ :یوَغ )۳۰(
.تسا =شذگ دح زا ینعم هب اجنیا رد ،=فرگ یشیپ :َقبَس )۳۱(
ندرک ییوجلد و شزاون ،ندیزاون :=خاون )۳۲(
ریش :َ·َل )۳۳(
زوسلد ،نابرهم :قیفَش )۳۴(
نوتس :ُ=ُسا )۳۵(
.وج لسوت رما ود نیا هب ینعی ،ندیبات ردصم زا رما لعف :بات )۳۶(
.تسا یتسه بتارم و تادوجوم اجنیا رد ضرع و مسج زا روظنم .دشاب ریغ هب مئاق هچنآ :ضَرَع )۳۷(
هبرف ،تشرد :تفَز )۳۸(
دنمونت ،گرزب :رَبتِس )۳۹(
هدش دابآ ،هدش ریمعت :رومعَم )۴۰(
ترارح ،امرگ :فَت )۴۱(



هدش دابآ ،هدش ریمعت :رومعَم )۴۰(
ترارح ،امرگ :فَت )۴۱(
رابتعا ،وربآ :بآ )۴۲(
.تسا یدام قزر و هقوذآ ینعم هب اجنیا رد :گرب )۴۳(
عوفدم :نیگرِس )۴۴(
یراوگرزب ،لwج و هوکش :لwجِا )۴۵(
نیگهودنا ،نیگمغ :نیزَح )۴۶(
ندش بآ ،ندش بوذ :ندیزادُگ )۴۷(
.دنوش راوس نآ رب هچ ره :َبکْرَم )۴۸(
رت تسار ،رت تسرد :بَوَْصا )۴۹(
لwتخا ،همدص و بیسآ :لَلِخ )۵۰(
هیامورف و تسپ ،راوخ :نوُد )۵۱(
.دننکن اجبان تاکرح ات دنباتب و دنهن هقلح نآ رد ار شومچ رخ و بسا و دننک بصن یبوچ رس رب هقلح لکش هب هک ینامسیر :هشیوَل )۵۲(
بسا :سََرف )۵۳(
.دننزیم روتس مُس هب هک ینهآ هعطق :لعَن )۵۴(
خرس گنر هب یتمیق گنس یعون :لعَل )۵۵(
ندوب د�درم ،یلدود :د�دََرت )۵۶(
کدوک :یبَص )۵۷(
هدش هتفرگارف ،هدش هدیشوپ :فوفحَم )۵۸(
اهیراوگان ،اه یدنسپان ینعم هب هَهَرکَمِ عمج :هراکَم )۵۹(
ینادراک و یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهَد )۶۰(
.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،دبس :هّلَس )۶۱(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۶۲(
نیگنس :نارگ )۶۳(
ارحص ،نابایب ،تشد :نوماه )۶۴(
.تسا ایند روظنم اجنیا رد ،ورهار :زیلهِد )۶۵(
رگداد و لداع دنوادخ :اضَق hیضاق )۶۶(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسََلا )۶۷(
ندش شوماخ و تکاس :ندز نت )۶۸(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۶۹(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۷۰(
یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۷۱(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۷۲(


