
۴۱۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

تسدُش باوخ رد هچ هک نیب وج ِبل رب ییهنشت
تسدُش )۱(باتُرپ هچ هک نیب ادگ ،جنگ ِرَس رب

یسک ِرْحِس ِهِرگ زک ابَل کشخ اسب یا
تسدُش بPود وچ بآ زا ربخیب )۲(سََرا رد

؟یدُش عمش ِورگ هک ،یُدَبن َرا دَنب ْمشچ
تسدُش باتهم )۳(ِخِسان یرحس ِباتفآک

ار هَم َدنیَبنِب دشابن عمش َرا دَسرت
تسدُش بامیس وچ سرت نیزا )۴(لوگ نآ ِلد

تسَلِد شْناوید هک تسناهن ِنامیلس نوچ
تسدُش باّجُح ِرَخفَم وا زا بوجحم ِناج

تسدُش لعَل شرَجَح هک Pِد گنس اسَب یا
تسدُش )۶(باشود )۵(هرَصْعِم نیرد هروغ اسَب یا

وزک تسبیغ )۸(ٔهنوگُلگ و )۷(هطاّشَم هچ نیا
تسدُش بّانع وچ قاّشُعِ خُر ینارفعز

واِ یتسَم زا هک مرَش زا ُرپ ِنامثع دنچ
تسدُش )۹(باّطَخ و هتشگ نَکش مرَش رَمُع نوچ

دیلک و لفُق دُنک سافَنا زک )۱۰(لاّفَق هفُرط
تسدُش )۱۱(باْوَباِ حتاف واک متسَب ناکُد نم

۳۲۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۲۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(زارِتحِا یب دنزیم یو رب جوم

زارد ِنابایب رد )۱۳(نایوپ ،هتفخ

دیدش یاه شطع دنیبیم هتفخ
دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم ُْهنِم بَرَقا ،بآ

.تسا رتکیدزن وا هب شبلق گر زا بآ هک یلاح رد ،هدش یتخس شطع راچد ،هتفخ صخش نآ

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَن َو…«

».میرتکیدزن وا هب یمدآ بلق گر زا ام و…«

۱۰۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرسهریخ )۱۴(ْلِه ،چیپ دوخ ِرَس رد
؟یرد ره رب ارچ ،نَز لد ِرد وَر

وج بآ ِنایم ییوناز هب ات
وُج ْبآ وت نآ و نیز دوخ زا لفاغ

ددم اب ِبآ مه سپ و بآ شیپ
دَس )۱۵(فْلَخ و ّدَس ،شیپ ار اهمشچ

۴۳۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماهدرم ییادگ زا جنگ رس رب
ماهدرپ رد و تلفغ ردنا کناز

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضَق رگ
؟باَطتسُم عبط و وخ نآ دور یک

؟موش یک ورادگ ،متشگ ادگ رگ
َماُون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۲۳ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

یمَدروخ وا ۀداب زو ،یُدب رضاح میقاس َرگ
یمَدرک قلطم ِرْحِس دص شَوُداجِ مشَچِ حرش رد

یدش وا )۱۷(ِریگریش شوخ ،)۱۶(مَلِدُرتُشا ِرطاخ رگ
یمَدروآ نیز ِریز رد نامز نیا ار َرن ِناریش

َشنَمرَخ ابیز ِهام ناز ،شَلبنُس نوچِ یوربا ناز
یمَدَرگ نودرگ ِدِرگ رب ،یَمتسَراو نَت ِواگ نیز

دوخ ِناطلس ِسلجم زا یَمیآ نوریب تسَمرَس
یمَدرَد ره ِهِد نامرَد ،یمَرهَش ره ِهِد نامرف

یدُشاو مناجِ یاپ زا ،هرحاس نیا ۀدقُع َرگ
یمدرم دص و متسر دص ،یَنزهَر رهِ یروک رب

۱۰۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۸(ریگ هدید دوخ ناهج دص ،تَلامَج نم منیبن نوچ

ریگ هدینشِب ّرِس �رِس ،دشابن وت ِثیدح نوچ

)۱۹(َشت�یُّرذ و مدآ هدیدن تباوخ رد هک یا

ریگ هدیسرپ همه زا ؟َتنسُح ِفصو مسُرپ هک زا

ناهن نایانیب ز یا ،تلاصو رد مشابن نوچ
ریگ )۲۰(هدیشاب دبا ات تلود و روح و تشهب رد



ریگ )۲۰(هدیشاب دبا ات تلود و روح و تشهب رد

یمَد ره َتنیر�کِش ِزان و مشخ منیبن نوچ
ریگ )۲۱(هدیزان ارم رم ینعم ِناهاش ِرَس رب

)۲۲(نود ِیایند ۀرِحاس نیا ندش دهاوخ انف نوچ

ریگ هدیشخب نم هب ار مَلاع و جنگ و تخَب و تخت

۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۲۳(غ�َب دراد شیروک ،�سُج نیع

یاهدرب ینامگ ،ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت ،و تس حابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور :�فگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۲۴(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ،�سج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب )۲۵(اُوتِصَْنا
*اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۲۶(سکُن یهاوخن رگ
)۲۷(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

َنوُمَحُْرت ْمُك�لَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو …

.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...



.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...

۳۷۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

م�غ یا مینایباغرم همه ام
مامت ام ِنابز دنادیم رحَب

)۲۸(رَیط وچ ام ،دمآ رحَب ،نامیلس سپ

ریَس میراد دبا ات نامیلس رد

هنب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هرز دص دزاس ،بآ دواد وچ ات

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف وّ یکانباوخ و لهج ز ات
)۲۹(لولَم یو زا ام و ام ِشیپ هب وا

۳۷۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

راوزاب ،)۳۰(عِزانُم ِناغرم هلمج
رایرهش ِزاب ِلبط نیا دیونشب

داحتا یوس ،شیوخ ف�تخا ز
داش دیدرگ ناور بناج ره ز نیه

ُمکَهْجَو او لََوف ُمْتُنک ام ُْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذ�لا اذهُ هَوْحَن

 هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا

۳۳۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۳۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مُد وت نابنجیم رود ،یرود هچرگ
ُمکَهجَو او لََوف ُمتُنک ام ُثیَح

 یم هک نک هجوت نآرق هیآ نیا هب .رآ رد تکرح هب ار )ندوب وا سنج زا( وا اب ییانشآ مُد رود زا ،یرود وا زا و یتسه نهذ رد هچ رگ
.نک وا هب ور یتسه هک اج ره رد :دیوگ

۱۴۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

ªْا َْرطَش َكَهْجَو �لََوۚف اَهاَضَْرت ًةَْلبِق َك�َني�لَُونََلفۖ  ِءاَم�سلا يِف َكِهْجَو َب لََقت ٰىََرن ْدَق «  او لََوف ُْمْتنُك اَم ُْثيَحَوۚ ِ ماَرَحْلا ِِدجْسَ
».َنوُلَمْعَي ا�مَع ٍلِفاَغِبُ �ا اَمَوۗ  ْمِه�بَر ْنِم  قَحْلا ُه�َنأ َنوُمَلْعَيَل َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنيِذ�لا �ِنإَوۗ ُ هَْرطَش ْمُكَهوُجُو

 بناج هب ىور سپ .مينادرگىم ىدنسپىم هك ىاهلبق ىوس هب ار وت .مينيبىم نامسآ فارطا هب ار تنتسيرگن «
 زا و قح هب ىنوگرگد نيا هك دننادىم باتك لها .دينك بناج نادب ىور ديشاب هك اج ره و .نك مارحلادجسم

».تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و .تسا هدوب ناشراگدرورپ بناج

۳۷۴۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میتخاسان سب و میناغرم ْروک
میتخانشن یمَد ار نامیلُس نآک

۱۵۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رود و چیپاچیپ تسیفرح نیزا دعب
روشم ار ناوید و شاب نامیلس اب

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۳۲(َمی وا و ددرگ رُد )۳۱(ش َهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۳۳(ِیارِج نآ ز
دش )۳۴(هاگیرجِا و برق یازس وا

دوش )۳۵(ناصُقن نوچ حور یارِج نآ ز



دوش )۳۵(ناصُقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۳۶(ِرازنَمَس هک

۳۷۰۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دشن مک ندنارب یران توهش
دب چیه یب دوش مک ندنامب وا

یشتآ رب یهنیم مزیه هک ات
یشکمزیه زا شتآ دریمب یک

درم ران ،یریگ زاب مزیه هکنوچ
درب ران یوس بآ یوقت ،هکنآز

؟بوخِ یور شتآ هب ددرگ هیس یک
؟بولُقلا یَوَقت زا هنوگ لُگ دهَن وک

 و نیگنر ،اوقت باخرس اب ار حور راسخر و دراذگب دوخ نطاب یور رب ار بلق یوقت هکنآ ؟ددرگ یم هایس ،شتآ زا یک ابیز و بوخ یور
؟ددرگ یم هایس ،تاوهش دود و شتآ زا نطاب نیا یک ،دنک ابیز

۳۲ هیآ ،)۲۲(ّ جح هروس ،میرک نآرق

».ِبوُلُقْلا ىَوَْقت ْنِم اَه�نِإَفِ �ا َرِئاَعَش ْم�ظَعُي ْنَمَو «

».دریگ یم همشچرس لد یاوقت زا راک نیا هک نادب ار ادخ رئاعش دناد مرتحم هکره و «

۲۴۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اجک زا تسکش و مرَش ؟اجک زا تسم ِقشاع
یییتسََلا ِوِرگ َرگ ،ییدوب )۳۸(حیقَو و )۳۷(گنَش

۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سفنره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا  لُک
دیحَی P یدارُم ْنَع ٍءیَش  لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق 

ْ·اَو ِتاَواَم�سلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي « ».ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي �لُك ِضْرَ

».تسا یراک رد زور ره وا ،دنک یم ]تجاح[ تساوخرد وا زا تسا نیمز و اه نامسآ رد هک ره «

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
شارتیم ار )۳۹(شَکَت و ناتسب هشیت

یهن ناک رب ناهگان هشیت هک ات
یهراو یزودهراپ و ناکد زا

۲۵۵۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رایماک هاشداپ لسن ز یا
راد گنن یزودهراپ نیز ،آ دوخ اب

٣١٨٩ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



٣١٨٩ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 قح ٔهفیلخ ،یفص مدآ شردپ ،تسادخ ٔهفیلخ ،تسا ّهچب یمدآ هدازهش هکنآ ِنایب رد «
 و رحس هب دیُربب ردپ زا ار ّهچبیمدآ هک تسایند ،یلباک ِریپمک نآ و کیEم ِدوجسم

».هدننک کرادت بیبط نآ ایلوا و ایبنا

ییوت هدازهَش هک ناد ردارب یا
ییون زا هداز ،هنهک ِناهج رد

وک تسایند نیا وداج �یلباک
وب و گنر ِریسا ار نادرم درک

)۴۰(ذور هدولآ نیرد تدنکفا رد نوچ

)۴۱(ذوَْعا ْلُق مَدیم و ناوخیم مد هب مد

)۴۲(قَلَق نیز وّ یوداج نیز یهر ات

*)۴۴(قََلفْلا  بر زا هاوخ )۴۳(َتذاعتسِا

**دناوخ )۴۵(هراّحَس ار تاینُد یَبن ناز
دناشن ،هَچ رد ار قلخ نوسفا هب وک

ریپ هدَنگ دراد مرگ ِنوسف نیه
ریسا شمرگِ مَد ار ناهاش هدرک

تسوا )۴۶(تاثاَّفن هنیس ِنورد رد
تسوا تابثا ار رحِسِ یاههدقُع

تس ینز اناد یوق ایندٔ هرحاس
تسین هماع یاپ هب وا ِرحِس �لَح

اه لقع ار وا ِدقَع یداشگ رو
؟ادخ یداتسرف یک ار ایبنا

اشگهدقَع یمَدْشوخ نک بلط نیه



اشگهدقَع یمَدْشوخ نک بلط نیه
***اشَی ام ا ُلَعَفی ِنادزار

)۴۷(تسَش هب وا َتتسا هتسب یهام وچمه

تصش وت وّ یلاس ْدنام هدازهاش

)۴۸(یَتنحِم رد وا ِتسَش زا لاس تصش

یتنُس ِقیرط رب هن ،یشوخ هن

بوخ تایند هن ،تخبدب )۴۹(یقساف
)۵۱(بوُنذ زا و )۵۰(لابو زا هدیهر هن

درک تخس ار اههدقُع نیا ،وا )۵۲(ِخفن
دَرف ِقّ�َخ ٔهخَفن نُک بلط سپ

۴*ار وت یحوُر نِم )۵۳(ِهیف ُتخََفن ات
آ رترب :دیوگ و نیز َدناهر او

رحِسِ خفن دزوسن قحِ خفن هب زج
رهِمِ خفن ،مَد نآ و نیا تسرهقِ خفن

وا ِرهق زا تسا قباس وا ِتمحر
وجِب قِباس وَرب ،یهاوخ یقباس

۵*تَج�وُز ِسوفن ردنا یسر ات
تجَرخَم کنیا ،)۵۴(روحسَم ِهش یاِک

)۵۵(ل�حنِا َدیان لاز ِدوجو اب

)۵۷(لPَدُرپ نآ ِرب رد و )۵۶(هکیبَش رد

نات�ُما )۵۸ِ(جارِس نآ تستفگب هن
)۵۹(نات�رَض ار ناهج نآ و ناهج نیا

دَُوب نآ ِقارف ،نیا ِلاصو سپ
دَُوب ناج )۶۰ِ(ماقَس ،نَت نیا ِتّحص



دَُوب ناج )۶۰ِ(ماقَس ،نَت نیا ِتّحص

)۶۱(ّرَمَم نیا ِقارِف دیآیم تخس

رت تخس ناد ،)۶۲(رَقَم نآ ِقارِف سپ

ار وت دیآ تخس ،شقن ِقارِف نوچ
ادج ششاقن ز دیآ تخس هچ ات

)۶۳(نوُد یایند زا تسین تربص هک یا

؟نوچ ،تسود یا ؟ادخ زا تسربص تنوچ

هایس ِبآ نیز تسین تربص هکنوچ
؟هلا ٔهمشچ زا یراد یروبَص نوچ

نوکس یراد مک ،برَش نیا یب هکنوچ
۶*؟)۶۵(نُوبَرشَی زَو ادج )۶۴(یرارَبا ز نوچ

)۶۶(دودَو ِنسُح سََفن کی ینیبب رگ

دوجو و ناج ینکفا شتآ ردنا

ار برُش نیا نآ زا دعب ینیب )۶۷(هفیج
ار )۶۹(برُق )۶۸(�َرف و َّرک ینیبب نوچ

شیوخ ِرای رد یسر هدازهش وچمه
شیوخ ِراخ وت اپ ز یرآ نورب سپ

بایب ار دوخ یدوخیب رد ،نک دهج
باو�صلاِب مَلَعاُ او ،رتدوز

 هب ادخ و .یبایب رتعیرس هچ ره ار دوخ یقیقح ِنم ،یشیوخ یب هبترم رد و ،یسر یشیوخ یب هبترم هب هک شوکب نانچ ادخ  هار رد «
».تسا رتاناد یتسرد و یتسار

تفج شیوخ اب وشم نیه ،ینامز ره
تُفیَم لِگ و بآ رد رخ نوچ نامز ره

)۷۰(راثِع نآ دشاب مشچ ِروصُق زا



)۷۰(راثِع نآ دشاب مشچ ِروصُق زا

راوروک Pاب و بیش دنیبن هک

)۷۱(َدنَس نک فسوی ِناهاریپ یوب

دنکیم نشور ،مشچ شیوب هکنآز

نیبَج ِرون نآ و ناهنپ ِتروص
نیبرود ار ایبناِ مشچ هدرک

ران ز دناهرب ،راسخر نآ ِرون
)۷۲(راَعتسُم ِرون هب عناق وشم نیه

دنک نیبیلاح ،رون نیا ار مشچ
دنک )۷۳(نیگَرگ ار حور و لقع و مسج

ران ،قیقحت رد و تسرون شتروص
رادب یو زا تسد ود یهاوخ ایض رگ

دَوَر اج ره دُتف وُر رد مَد هب مَد
دَُوب نیبیلاح هک یناج و هدید

رنهیب ِنیبرود دنیب روُد
رد باوخ ندید روُد هکنانچمه

بلکشُخ وج ِبل رب یشاب هتفخ
بلط ردنا ،بارس یوس یودیم

یودیم و بارَس ینیبیم رود
یوشیم دوخ ِشنیب نآ ِقشاع

فP وت نارای اب باوخ رد ینزیم
)۷۴(فاکشهدرَپ و لدانیب منم هک

باتش نیه ،مدید بآ وس نآدب َکن
بارَس دشاب نآ ،و اجنآ میور ات



بارَس دشاب نآ ،و اجنآ میور ات

رترود یزات بآ نیز مدق ره
)۷۵(رَرَغ اب ِبارَس یوس ناوَد وَد

هدش نیا ِباجح ،تمزَع نآ ِنیع
هدمآ و تسا هتسویپ وت هب هک

دنکیم ییاج هب یمزع ،اسک سب
دَُوب یو رد ضرغ ناک ،یماقم زا

راک هب دیانیم ،هتفخ ِفP و دید
رادب یو زا تسد ،تسین یلایخ زج

)۷۶(پسُخ هار رب مه کیل ،یکانباوخ

پسُخ ا ِهَر رب َا َا

دنز وت رب یکِلاس هک دَُوب ات
َدَنکَرب )۷۷(تساعُن ِتPایخ زا

یوم وچمه ددرگ رکف رگ ار هتفخ
یوک ِهار دباین تقد نآ زا وا

تساتهس رگ و اتود رگ هتفخ ِرکف
تساطخ ردنا اطخ ردنا اطخ مه

زارِتحِا یب دنزیم یو رب جوم
زارد ِنابایب رد نایوپ ،هتفخ

دیدش یاه شطع دنیبیم هتفخ
۷*دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم ُْهنِم بَرَقا ،بآ

.تسا رتکیدزن وا هب شبلق گر زا بآ هک یلاح رد ،هدش یتخس شطع راچد ،هتفخ صخش نآ

۱-۵ هیآ ،)۱۱۳(قلف هروس ،میرک نآرق *



۱-۵ هیآ ،)۱۱۳(قلف هروس ،میرک نآرق *

)١( » ِقََلفْلا �بَرِبُ ذوَُعأ ْلُق «

»،مربىم هانپ هاگحبص راگدرورپ هب :وگب «

)٢( » َقَلَخ اَم �رَش ْنِم «

»،تسا هديرفايب هچنآ رش زا «

)٣( » َبَقَو اَِذإ ٍقِساَغ �رَش ْنِمَو «

»،ديآرد نوچ بش رش زا و «

)۴( » ِدَقُعْلا يِف ِتاَثا�ف�نلا �رَش ْنِمَو «

»،دنمدىم نوسفا اههرگ رد هك ىنارگوداج رش زا و «

)۵( » َدَسَح اَِذإ ٍدِساَح �رَش ْنِمَو «

».دزروىم كشر نوچ دوسح رش زا «

ثیدح **

».َتوُراَمَو َتوُراَه ْنِم ُرَحَْسأ اَه�نِإَف اَْين دلا اوَُرذْحا «

».تسا تورام و توراه زا رترگوداج ایند انامه هک ایند زا دیزیهرپب «

۴٠ هیآ ،)٣(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ***

».ُءاَشَي اَم ُلَعَْفيُ �ا َكِٰلَذَك ...«

».دنك ىم دهاوخب هچ ره ادخ هك ناس نادب …«

  ٢٩ هیآ ،)١۵(رْجِح هروس ،میرک نآرق ۴*



  ٢٩ هیآ ،)١۵(رْجِح هروس ،میرک نآرق ۴*

».َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتي�وَس اَذِإَف «

».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ «

۷ هیآ ،)۸۱(ریوکت هروس ،میرک نآرق ۵*

».ْتَج�وُز ُسُوف نلا اَِذإَو «

».دندرگ نيرق اهنت اب اهحور نوچ و «

۵ هیآ ،)۷۶()ناسنا(رهد هروس ،میرک نآرق ۶*

Pَا �ِنإ « ».اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربْ

».تسا نیگآرطع نآ ِغیمآ هک زیربل یماج زا ناکین دنشون انامه «

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ۷*

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَن َو…«

».میرتکیدزن وا هب یمدآ بلق گر زا ام و…«

نیگمشخ ،هتفشآ ،رارقیب :باترُپ )۱(
دور اقلطم :سََرا )۲(
هدننک خسن ،هدننک لطاب :خِسان )۳(
هلبا ،نادان :لوگ )۴(
.دنتفرگیم هویم بآ نآ اب هک یهاگتسد :هرَصْعِم )۵(
روگنا هریش :باشود )۶(
هدننک هناش .تسا رگید نانز ندرک شیارآ وا ۀفرح هک ینز رگشیارآ :هطاّشَم )۷(
نانز شیارآ هلیسو ،باخرُس :هنوگلُگ )۸(
.م�سا هفیلخ نیمّود رَمُع بقل .ناونع ،بقل ،هدننک باطخ رایسب :باّطَخ )۹(
زاس لفق :لاّفَق )۱۰(



.م�سا هفیلخ نیمّود رَمُع بقل .ناونع ،بقل ،هدننک باطخ رایسب :باّطَخ )۹(
زاس لفق :لاّفَق )۱۰(
اهلَخدَم ،اهباب ،اهرد ینعم هب باب ِعمج :باْوَبا )۱۱(
هظح�م ،ندرک زیهرپ :زارِتحِا )۱۲(
وپاکت رد ،هدنیوپ :نایوپ )۱۳(
ندرک کرت ،ندرک اهر :ندیْلِه )۱۴(
بقع ،رس ِتشپ :فْلَخ )۱۵(
وج هنیک ،وسرت ،لددب :لدُرتُشا )۱۶(
روز رُپ ،تسم ،ریلد ،عاجش زاجم هب :ریگریش )۱۷(
نک رّوصت ،نک ضرف :ریگ .ندرک نامگ ،ندرک ضرف :�شاگنا )۱۸(
نادنزرف ،لسن :ه�یُرذ )۱۹(
نکاس ،میقم :هدیشاب )۲۰(
توخن و زان اب ،نامارخ :هدیزان )۲۱(
هیامورف ،تسپ :نود )۲۲(
ندرک تیافک و یناسر مایپ ،لیلد و ناهرب ،تلPد :غ�َب )۲۳(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :بوذَج )۲۴(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۲۵(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۲۶(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۲۷(
هدنرپ :رَیط )۲۸(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۲۹(
رگ هزیتس ،هدننک عازن :عزانُم )۳۰(
قاّرب و هایس گنس یعون ،َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۳۱(
ایرد :مَی )۳۲(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۳۳(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۳۴(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۳۵(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۳۶(
لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۳۷(
ایح یب ،مرش یب :حیقَو )۳۸(
قمع ،رعق ،هت :کت )۳۹(
دور :ذور )۴۰(
مربیم هانپ وگب :ُذوَْعا ْلُق )۴۱(
یناشیرپ و بارطضا :قَلَق )۴۲(
ندرب هانپ ،�فرگ هانپ :هذاعتسِا )۴۳(
ناگدیرفآ راگدرورپ ،دادماب راگدرورپ :قََلفْلا  بر )۴۴(
هدننک وداج رایسب :هراّحَس )۴۵(
.هدنمد رایسب ینعم هب ،هثافنِ عمج :تاثاَّفن )۴۶(
یریگیهام بّ�ق :تسَش )۴۷(
جنر ،درد :َتنحِم )۴۸(
راکهابت ،راکهانگ :قساف )۴۹(
باذع ،یتخس :لابَو )۵۰(
هانگ ینعم هب ،بَنذِ عمج :بوُنذ )۵۱(
سَفن ،مَد :خَفن )۵۲(
وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۵۳(
هدش وداج ،هدزرحِس :روحسَم )۵۴(
هرِگ ندش هدوشگ :ل�حنِا )۵۵(
دنمک و ماد :هکیبَش )۵۶(
همشرک و زان :لPَد )۵۷(
غارچ :جارِس )۵۸(
وُوَه :ة�رَض )۵۹(
یدنمدرد ،یراميب :ماقَس )۶۰(
روبع لحم :ّرَمَم )۶۱(
�فرگ رارق لحم :رَقَم )۶۲(
لزان ،تسپ :نوُد )۶۳(
ناکین :رارَبا )۶۴(



لزان ،تسپ :نوُد )۶۳(
ناکین :رارَبا )۶۴(
دنشون یم :نُوبَرشَی )۶۵(
دنوادخ یاهمان زا ،رادتسود و نابرهم رایسب :دودَو )۶۶(
رادرم :هفیج )۶۷(
ل�ج و هوکش :َّرف و َّرک )۶۸(
یکیدزن :برُق )۶۹(
شزغل :راثِع )۷۰(
هاگ هیکت :َدنَس )۷۱(
لیصا ریغ ،هدش هتفرگ هیراع :راَعتسُم )۷۲(
َرگ ،لچک :نیگرَگ )۷۳(
باجح و هدرپ هدنفاکش :فاکشهدرَپ )۷۴(
هدننک ک�ه :رَرَغ اب ،نداد رارق یدوبان ضرعم رد :رَرَغ )۷۵(
ندیباوخ :ندیپسُخ )۷۶(
باوخ ،ترچ :ساعُن )۷۷(


