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۲۵۰۰ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یدرگیمن مه وت ارچ ؟هشوگ نآ رد یدرسفا هچ
؟یدرگیمن مغ رب زج هک )۱(یسوحنَم ِرکف وت رگم

؟ینوعرف ِلآ زا ارچ ،نارمع ِیسوم دمآ وچ
؟یدرگیمن مدمه ارچ ،مَد شوخ ِیسیع دمآ وچ

یتسکشب دهع یتسس ز ،یتسب اهدهع قح اب وچ
؟یدرگیمن مکحم ارچ ،نازابناج ِدهع ِلوق وچ

یزاس یهَر خبطَم ره هب ناشوم نوچ کاخ ِنایم
؟یدرگیمن )۲(مَراط نیا رب ناناطلس ِدننام ارچ

یزاوآ و گناب ِیارب اهرَد رب هقلح نوچ ارچ
؟یدرگیمن مرحَم یمَد نادرَم ٔهقلح رد ارچ

؟)۳(یحاتفم ِراد نمشد وچ ،دیاشگب هتسب هنوگچ
؟یدرگیمن مهرَم رب وچ ،ددرگ ْهِب )۴(هتسخ هنوگچ

دشاب وا ِهار ِکاخ هک ،ناج یا دَوُب رس هگنآ رس
؟یدرگیمن )۵(مچرپ ارچ ،رَس یا شتیار ِقشع ز

؟)۶(یدیجنرُت هَمِ شیپ هب نارابیب ِربا نوچ ارچ
؟یدرگیمن ملاع نیرب نابات ِهَم نوچمه ارچ

یفرح ورَد دنیب مک هک شتسد دَهَن اج نآ ملق
؟یدرگیمن مک یفرح وت شحیحصَت ِقشع زا ارچ

وت ِتسد ز زج دَیورن ناحیر و لُگ و ناتسلگ
؟یدرگیمن َمنُرپ ارچ ،هرهچ یا یراد همشچ ود

مدآ رب دندرگیمه )۷(ینودرگ ِنافاّوط وچ
*؟یدرگیمن مدآ رب هک ینوعلم ِسیلبا رگم

؟یشابیمن شماخ ارچ ،یریگیمن تولخ رگا
؟یدرگیمن مزمز ارچ یراب ،یا هن هبعک رگا

۳۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق  * 
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۳۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق  * 

»…َسِيْلِبإ ~ِ{إ اوُدَجَسَف َمَدِ| اوُدُجْسا ِةَكِئxََمِْلل َانْلُقْ ِذإ «

»…سيلبا زج دندرك هدجس همه .دينك هدجس ار مدآ :ميتفگ ناگتشرف هب «

 ۱۳۲ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

».َنوُلَمْعَي ا~مَع ٍلِفاَغِب َك�بَر اَمَوۚ  اوُلِمَع ا~مِم ٌتاَجَرَد �لُكِلَو «

».تسين لفاغ دننكىم هچنآ زا وت راگدرورپ هك ،تسا ىتاجرد دناهداد ماجنا هك ىلامعا ربارب كي ره ىارب «

رتخادب ،موش :سوحنَم )۱(
کلف ،نامسآ ،مرات :مَراط )۲(
دیلک :حاتفم )۳(
حورجم ،یمخز :هتسخ )۴(
.دنزیوآ بسا ندرگ ای ملَع رس رب هک وم یا هتسد :مچرپ )۵(
�شادرب نکش و نیچ ،ندش هدرشف و مهرد تخس :ندیجنُرت )۶(
دیشروخ و هام و ناگراتس ،ینامسآ مارجا :ینودرگ ِنافاّوط )۷(
-------------

هظحل نیا رد نم یرایشه تیفیک تیلوئسم

.مدوخ هدهع هب -۱

.نارگید هدهع هب -۲

هظحل نیا رد نم زکرمت

.مدوخ یور -۱

.نارگید یور -۲

هظحل نیا رد نم هدافتسا دروم رازبا

.ناکف نک و )هظحل نیا قافتا فارطا رد( ییاشگاضف -۱

.تمxم رازبا هژیو هب و ینهذ نم زا هدافتسا و )هظحل نیا قافتا هب( تمواقم -۲

یونعم و یدام ناربج نوناق

.مهد یم ماجنا -۱

.مهد یمن ماجنا -۲

 مدع زکرم و تسلا هب دهعت

 هک منک یم رارقا هظحل نیا قافتا هب �فگ »یلب« اب هظحل هب هظحل .متسه روضح یرایشه اب مدوخ مدع زکرم رظان هظحل نیا -۱
.متسه یگدنز سنج زا
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 هک منک یم رارقا هظحل نیا قافتا هب �فگ »یلب« اب هظحل هب هظحل .متسه روضح یرایشه اب مدوخ مدع زکرم رظان هظحل نیا -۱
.متسه یگدنز سنج زا

 ادخ ای یگدنز سنج زا هک منک یم راکنا و موش یم مسج ینعی »ینهذ نم« سنج زا هظحل نیا قافتا هب تمواقم اب هظحل نیا -۲
.متسه

باختنا تردق و رایتخا

)؟ینهذ نم و تمواقم ای تسا ییاشگ اضف عبنم ،تسا مدوخ تسد رگا ( مدوخ تسد -۱

)تسا نارگید هب شنکاو و دیلقت زا ( نارگید تسد -۲

نم داوس و شناد

.منک یم هدافتسا نآ زا مدوخ رییغت یارب -۱

.منک یمن هدافتسا نآ زا مدوخ رییغت یارب -۲ 

؟منک یم راک »نم« مادک یارب

یلصا نم یارب -۱

ینهذ نم یارب -۲ 

نامز

 .متسه رقتسم هظحل نیا رد -۱

.متسه هدنیآ و هتشذگ رد -۲

رکش

 یم .مهد یم هنارکش و منک یم هدافتسا ،لمع رد ،ناوت مامت اب مدوخ  یگدنز ندرک رتهب یارب )ان{وم شناد و( مدوخ تاناکما زا -۱
 .تسین هنارکش نارگید هب دوخ دیاقع لیمحت هک مناد

 ما نهذ نم لاح ندرک رتهب یارب ار ان{وم راعشا .منک یمن هدافتسا ،لمع رد ،مدوخ رییغت یارب لماک روط هب مدوخ تاناکما زا -۲
.تسا مدوخ دییأت و هجوت بلج یارب نارگید یارب راعشا نیا ندناوخ نم هنارکش و .مناوخ یم

ربص

.متسه ناکف نک و اضق نوناق ربص عبات مدوخ یگدنز فلتخم یاه هبنج رییغت یارب نم -۱

.متسه مدوخ نهذ نم یمظن یب و هلجع عبات مدوخ یگدنز فلتخم یاه هبنج رییغت یارب نم -۲

یگدنز رد نم رایعم
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یگدنز رد نم رایعم

.مدوخ -۱

.نارگید -۲

نایب

.یگدنز هب ندش لصو و ییاشگاضف اب مدوخ نایب -۱

.مدوخ مسا هب نارگید یاه هتشون لقن -۲

نارگید نیسحت

)روضح دید( .مدوخ یور رتشیب راک یارب تسا ینوریب ببس -۱

)ینهذ نم دید( .منک یم تسرد داتسا ینهذ نم کی مدوخ زا و موش یم مگ مدرم زیمآ نیسحت یاهرکف رد -۲

۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک )۸(ناتسبیس هک یناحُبس کاپ
دننک ناهنپ ناشفرح )۹(ِمامَغ رد

یوگ و تفگ و فرح و گناب ِمامَغ نیز
یوبِ ریغ دیآن بیس زک ،ییهدرپ

شوه هب ار وب نیا وت شَک نوزفا ،یراب
شوگ هتفرگب دَرَب تلصاِ یوس ات

ماکُز زا زیهرپب و رادهگن وب
ماع ِدرس ِدوُب و داب زا شوپب نت

رثا ز ار تماشَم )۱۰(دیادنیَن ات
رتدرس ناتسمز زا ناشاوه یا

فرَگِشنت و هدرسف و دندامَج نوچ
فرب £لَت زا ناشسافنَا دهجیم

نفک دشوپرد فرب نیز نیمز نوچ
نزب نیّدلاماسُح ِدیشروخ ِغیت

ار ¥اُفیَس ،قرش زا رآرب نیه
ار هاگرد نیا ،قرش نآز نک مرگ

باتفآ نآ دنز رجنخ ار فرب
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باتفآ نآ دنز رجنخ ار فرب
بارُت رب اه هُک ز دزیر اه لیس

وا تسا یبرغ { و تسا یقرش { هکنآز
وا تسا )۱۱(یبَرح بش و زور م£جَنُم اب

)۱۲(یدُهیب ِموجن نم زج ارچ هک

)۱۴(یمَع و )۱۳(یمیئل زا یدرک هلبق

نیما نآ ِلاقم دیآ تشوخان
نیلِف|ا �بِحُا { هک )۱۵(یبُن رد

۷۶-۷۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي~للا ِهْيَلَع ~نَج ا~مََلف « )۷۶(».َِلِفْ|ا �بُِحأ َ{ َلاَق َلََفأ ا~مََلفۖ  ي£بَر اَذٰ

».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ «

َه َلاَق اًغِزاَب َرَمَقْلا َىأَر ا~مََلف « َ® ي£بَر يِنِدْهَي ْمَل ْنِئَل َلاَق َلََفأ ا~مََلفۖ  ي£بَر اَذٰ )٧٧(».َ£لا~ضلاِ مْوَقْلا َنِم ~نَنوُكَ

 ناهارمگ زا ،ديامنن هار ارم نم راگدرورپ رگا :تفگ ،دشورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .دنكىم عولط هك ديد ار هام هاگنآ «
».دوب مهاوخ

َه َلاَق ًةَغِزاَب َسْم~شلا َىأَر ا~مََلف « َه ي£بَر اَذٰ )٧٨(».َنوُكِرْشُت ا~مِم ٌءيَِرب ي£ِنإِ مْوَق اَي َلاَق ْتََلَفأ ا~مََلفۖ  َُربَْكأ اَذٰ

 زا نم ،نم موق ىا :تفگ ،دشورف نوچ و .تسا رتگرزب نيا ،نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ ،دنكىم عولط هك ديد ار ديشروخ نوچ و «
».مرازيب دينادىم شيادخ كيرش هچنآ

ْ®اَو ِتاَواَم~سلا ََرطَف يِذ~ِللَ يِهْجَو ُتْه~جَو ي£ِنإ « µْا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩(».َِكِرْشُ

».متسين ناكرشم زا نم و ،تسا هديرفآ ار مز و اهنامسآ هك مدروآ ىسك ىوس هب ىور صxخا ىور زا نم «

بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۸(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ،تسا ربا ینعم هبً اظفل :مامَغ )۹(
.تسا لد باجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد .راوید و ماب �فرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا :دیادنَین )۱۰(
هدنگنج ،گنج لاح رد :یبرَح )۱۱(
تیاده :یدُه )۱۲(
تسپ ،هیامورف :میئل )۱۳(
یروک :یمَع )۱۴(
میرک نآرق :یُبن )۱۵(
-------------

۳۵۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نینچمه ،ناهنپ )۱۶(ِزیراک اسب یا
نیلِفاغ ای ،ناتناج اب لص~تُم

نیمز زا و نامسآ ز هدیشک یا
)۱۷(نیمَس وت ِمسج هتشگ ات ،اههیام
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)۱۷(نیمَس وت ِمسج هتشگ ات ،اههیام

دراشف دیابیمه مک ،نیا تسهیراع
درازگ دیاب یمه ،یتفرگب هچنآک

تس هدمآ )۱۹(باّهَو ز نآک ،)۱۸(ُتخَفَن زج
تس هُدهیب اهرگد نآ ،شاب ار حور

۲۹ هیآ ،)۱۵(رْجِح هروس ،میرک نآرق

».َ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 «

۷۲ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق

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

».دينك شاهدجس همه ،مديمد دوخ حور زا نآ رد و مدرك شمامت نوچ «

شمیوگیم ناج هب تبسن هدُهیب
)۲۰(شَمکحُمِ عینَص اب تبسن هب ین

بآ ِتانق :زیراک )۱۶(
هبرف ،قاچ :نیمَس )۱۷(
وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۱۸(
یهلا ءامسا زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۱۹(
مکحم نامتخاس ،راوتسا عونصم :َمکحُمِ عینَص )۲۰(
-------------

۳۲۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت یحوُر نِم ِهیفُ تخَفَن ات
آ رترب :دیوگ و نیز دَناهراو

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس ،دش شوم ،شناج ِغرم
)۲۱(اوُج£رَع وا ناگبرُگ زا دینش نوچ

رارق و دید نطو شناج ببس ناز
راوشوم ایند ِخاروس نیردنا

تفرگ ییاّنَب خاروس نیرد مه
تفرگ ییاناد ،خاروس ِروخرد

)۲۲(دیزَم رد ارورم هک ییاههشیپ

دیزگ ،دیآ راک خاروس نیردناک

ندش نوریب زا دنَک رب لد هکنآ ز
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ندش نوریب زا دنَک رب لد هکنآ ز
ندب زا ندیهرِ هار دش هتسب

دینک جورع :اوُج£رَع )۲۱(
یتدایز و ینوزفا :دیزَم )۲۲(
-------------

۲۳۸۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(اتَف یا قزر رب :هک ربمغیپ تفگ

اه لفق رد رب و تسهتسب ورف رد

باستکا و ام ِدش دمآ و شبنج
باجح و لفق نآ رب یحاتِفم تسه

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلکیب
تسین ¥َا ِتّنس نان ،بلطیب

.درمناوج ،ناوج ینعم هب تسا یتف نامه :اَتف )۲۳(
-------------

۱۹۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟انَا یهاگنآ ،یگنس ِماقم رد
انف و تسوت ِ�شگ نیکسم ِتقو

لام و هاج هشیمه دَیوج نآز ربِک
لامک ار )۲۵(نَخلُگ تسا )۲۴(نیگرِس ز هک

دننک نوزفا ار تسوپ ،هیاد ود نیک
دننکآ توخَن و رِبک و )۲۷(ْمحَل و )۲۶(مْحَش

دنتشارفن بُل £بُل رب ار هدید
دنتشادنپ ّبُل یور نآز ار تسوپ

ار هار نیا دوب سیلبا اوشیپ
ار هاج )۲۸(ٔهکیبَش دمآ راکش وک

اهدژا هاج نآ و تسرام نوچ ،لام
ار ود نیا دّرُمُز ،نادرم ٔهیاس

دَهَج هدید ار رام ،دّرُمُز نآز
دهَراو ورهر و رام ددرگ روک

سیئر نآ داهنب راخ هَر نیرَب نوچ
سیلِب رب تنعل :تفگ ،وا )۲۹(تسَخ هک ره

تسا یو )۳۰(ِردَغ زا نم رب مغ نیا ینعی
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تسا یو )۳۰(ِردَغ زا نم رب مغ نیا ینعی
تسا )۳۱(یپقباس ادتقم نآ ار ردَغ

دندمآ )۳۲(نرَق رب نرَق دوخ ،وزا دعب
دندز اپ وا ِتّنس رب ناگلمج

اتف یا دَب ِتّنس دهنب هک ره
یمَع زا قلخ وا ِدعب دتفارد ات

هَزَب ٔهلمج نآ یو رب ددرگ عمج
)۳۳(هزَغمُد ناشیا و تسدوب یرس وک

ثیدح

»…اهِب َلِمَع ْنَم ُْرزِو َو اهُْرزِو ِهْيَلَعف ًَةئ£يَس ًة~نُس ~نَس ْنَم َو «

».تسوا رب زین دنک لمع ّتنس نادب هک یسک هانگ و ،تسوا رب راک نیا هانگ دهنب دنسپان یّتنس هک یسک و «

نیتسوپ نآ و قُراچ مدآ کیل
)۳۴(نیط ز متسه هک دروآیم شیپ

دوب دوُروَم شقُراچ نآ زایَا نوچ
دوب دومحم تبقاع وا َمَرج{

تس یتسینِ زاسراک ،قلطمِ تسه
؟تسیچ تسین زج )۳۵(نُکتسه ِهاگراک

؟یسک دسیونب چیه هتشون رب
)۳۷(یسِرغَم ردنا دَراک )۳۶(هلاهِن ای

تسین هتشونب نآ هک دیوج یذغاک
تسین هتشِک هک یعضوم دراک مخت

شاب هتشِکان عضوم ردارب وت
شاب هتشونبان ِدیپسا ِذغاک

مَلَقلاَو نون زا یدرگ ف~َرشُم ات
)۳۸(مَرَکلاوُذ نآ ،مخت وت رد دراکب ات

ریگ هدیسیلان هولاپ نیزا دوخ
ریگ هدیدان ،ییهدید هک یخبطَم

دوب اه یتسم هدولاپ نیا زک ناز
دوَر تدای زا قُراچ و نیتسوپ

ینک یهآ ،گرم و عْزَن دیآرد نوچ
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ینک یهآ ،گرم و عْزَن دیآرد نوچ
ینک یهاگ نآ قُراچ و قلَد ِرکذ

یا یتشز ِجوم ِقرغ ینامن ات
یا یتشپ یهانپ زا دشابن هک

نیتسار ٔهنیفس زا یرآن دای
نیتسوپ رد و قُراچ رد یرگنن

انف )۳۹(ِباقرَغ هب ینامرد هکنوچ
{ِو رب یزاس دِرو انمََلظ سپ

۲۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

 ».َنيِرِساَخْلا َنِم ~نَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َان~بَر َ{اَق «

».دوب ميهاوخ ناگديدنايز زا ىرواين تمحر ام رب و ىزرماين ار ام رگا و ميدرك متس دوخ هب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ «

ار ماخ نیا دیرگنب :دیوگ وید
ار ماگنهیب ِغرم نیا دیرُب رس

زایا ِگنهرف ز تلصخ نیا روُد
زامنیب شزامن دیآ دیدپ هک

شیپ ز هدوب نامسآِ سورخ وا
شیوخ ِتقو رد همه وا ِیاههرعن

.رتسا و غ{ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۲۴(
مامح ٔهناخشتآ :نَخُلگ )۲۵(
یبرچ ،هیپ :مْحَش )۲۶(
تشوگ :مْحَل )۲۷(
یداّیص روت ،ماد :ٔهکیبَش )۲۸(
ندومن حورجم ،ندرک یمخز :�سَخ )۲۹(
هلیح ،گنرین :ردَغ )۳۰(
هدننک عورش ،مدقشیپ :یپقباس )۳۱(
لسن هب لسن :نرَق رب نرَق )۳۲(
نیرس و مُد خیب :هزَغمُد )۳۳(
لِگ :نیط )۳۴(
هدنهد یتسه ،هدننک تسه :نُکتسه )۳۵(
لاهن ،هتشاکون تخرد :هلاهِن )۳۶(
لاهن �شاک لحم ،ناتسملق :سِرغَم )۳۷(
.تسا راگدرورپ ترضح روظنم ،ششخب و مََرک بحاص :مََرکلاوُذ )۳۸(
بادرگ :باقرَغ )۳۹(
-------------

۲۰۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اههویم نیو اون یب اه ناوراک
؟ادخ یا تسرحِس هچ ،دزیریم هتخپ

قلخ دندیچیمه هدیسوپ ِبیس
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قلخ دندیچیمه هدیسوپ ِبیس
قلحْکشخ امغی هب هداتفا مهرد

)۴۰(نوصُغ نآ ٔهفوکش و گرب ره هتفگ

نوُمَلْعَی یمْوَق َتْیَلای مَد هب مَد

.دنتسناد یم نمِ موق شاک یا :تفگ یم مد هب مد ،فّسأت یور زا اه هخاش نآ ٔهفوکش و گرب ره

۲۶ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق

».َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َة~نَجْلا ِلُخْدا َليِق «

».دنتسنادىم نم موق شاك ىا :تفگ .ىآرد تشهب هب :دش هتفگ «

تخرد ره ِیوس ز دمآیم گناب
تخبروش ِقلخ دییآ ام ِیوس

رجَش رب تریغ ز دمآیم گناب
)۴۱(َرَزو {ّ xک میتسب ناشمشچ

.تسین یهاگهانپ نانیا یارب هکً اّقح ،میا هتسب ورف ار نانیا نامشچ ام :هک دیسریم ادن ءایلوا نآ هب قح تریغ زا

۱۱ هيآ ،)۷۵(تمایق هروس ،ميرك نآرق

».ََرزَو َ{ ~xَك «

».تسين ىهاگهانپ )قح هاگراب زج زیخاتسر زور رد(زگره «

دیوَر وس نیک ناشتفگیم یسک رگ
دیوش )۴۳(دِعسَتسُم )۴۲(راجشَا نیزا ات

تسَم ِنیکسم نیک دنتفگیم هلمج  
تس هدش هناوید ¥اُءاضق زا  

زارد ِیادوس ز نیکسم نیا ِزغم
زایپ نوچ دساف تشگ تضایر زو

تسیچ ْلاح ،ّبَر ای دْنامیم بجع وا
؟تسیچ )۴۴(لxضِا و هدرپ نیا ار قلَخ

لقع و یأر دص اب نوگانوگ ِقلخ
لقَن دنَرآیمن وُس نآ مدق کی

هخاش ینعم هب ،نْصُغِ عمج :نوصُغ )۴۰(
دنلب هوک ،هاگهانپ :َرزَو )۴۱(
ناتخرد ،رجشِ عمج :راجَشا )۴۲(
هدنیوج تداعس :دِعَستسُم )۴۳(
ندرک هارمگ ،یهارمگ :لxضِا )۴۴(
-------------
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۵۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسیک ِنآ مدنگ هک شتفگ نآ زا دعب
تس )۴۵(یصَو یب ِمیتی زا تناما :تفگ

نمِ شیپ تناما ،تسا )۴۶(ماتْیَا ِلام
)۴۷(نَمَتؤُم ار ام دنرادنپ هکنآز

لاححورجم و )۴۸(م~رَطضُم نم :تفگ
لxح نم رب نامز نیا رادُرم تسه

۱۷۳ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق  

«… ٍداَع َ{َو ٍغاَب َرْيَغ ~رُطْضا ِنَمَف …»

 زا ندرب ّتذل و ندروخ هب( دنمهقxع هک یتروص رد )دروخب مارح ءایشا نآ زا ناج ظفح رطاخ هب( دوش روبجم هک سک نآ یلو …«
»…تسین وا رب یهانگ ،دشابن )مه عوجّدس ّدح زا( زواجتم و )هدوبن یئاهزیچ نینچ

).دنک زواجت ترورض دح زا هن و دشاب نآ بغار و بلاط هن :» ٍداَع { َوٍ غاَب َْریَغ «(

مروخ مدنگ نیزا )۴۹(یروتسد هب نیه
مرتحم و اسراپ و نیما یا

ییوت مه ترورض )۵۰(£یتفُم :تفگ
یوش مِرجُم ،یروخ رگ ترورضیب

ْهِب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۵۱(ِنامَض یراب ،یروخ رو

نامز نآ تفر ورف دوخ رد سب غرم
)۵۳(نانِع ِبذج زا دَتسب رَس )۵۲(شَنَسوت

دنامب )۵۴(خَف ردنا ،مدنگ نآ دروخب نوچ
دناوخ ماعْنَ{َا و نیسای وا دنچ

؟هآ هچ و سوسفا هچ ندنامرد ِدعب
هایس ِدود نیا تسیاب نآ زا شیپ

سوه و دیبنج صرح هک نامز نآ
سردایرف یا هک وگیم نامز نآ

.دشاب هتشادن تسرپرس و مّیق هک یمیتی :یصَو یبِ میتی )۴۵(
نامیتی :ماْتَیا )۴۶(
دامتعا دروم ،نیما :نََمتؤُم )۴۷(
راچان ،هراچیب :َرطضُم )۴۸(
هزاجا و نذا هب :یروتسد هب )۴۹(
هدنهد اوتف :یتفُم )۵۰(
�فرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۵۱(
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هدنهد اوتف :یتفُم )۵۰(
�فرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۵۱(
شکرس بسا :نَسوت )۵۲(
بسا هناهد ،ماگل :نانِع )۵۳(
ماد :َخف )۵۴(
-------------

۵۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ینابساپ و یاهیَه نآ زا دعب یُّلک هب دندرب نارجات ِتخَر ،نادزد ات درک شوماخ هک نابساپ نآ ِتیاکح «
».درکیم

درُب بابسا دزد و تُفخ ینابساپ
درشف یکاخ ره ِریز ار اه تخَر

ناوراک نآ دش رادیب ،دش زور
نارتشُا و میس و تخَر هتفر دید

وگب )۵۵(سِراح یا :دنتفگ ودب سپ
؟وک بابسا نیا و ؟تخَر نیا دش هچ هک

باقن ردنا دندمآ نادزد :تفگ
باتش مشیپ زا دندرب اه تخَر

)۵۶(گیر £لَت وچ یا :هک شدنتفگ موق

؟)۵۷(گیر هدرُم یا یی هک ؟یدرکیم هچ سپ

هورگ ناشیا ،مدُب سَک کی نم :تفگ
هوکش اب تعاجش اب و حxس اب

دیما تدوب مک گنج رد رگا :تفگ
دیهجَرب نامیرک یاِک نز ییهرعن

غیت و دندومنب دراک مَد نآ :تفگ
غیردیب تمیشُک هنرو ،شُمَخ هک

ناهد نم متسب سرت زا نامز نآ
ناغف و دایرف و یاهیَه نامز نیا

منز مَد هک مَمَد نآ تسب نامز نآ
منک یَه یهاوخ هکنادنچ نامز نیا

)۵۸(هحِضاف وید درُب ترمع هکنوچ

هحتاف و ذوُعَا دشاب کمنیب

)۵۹(نینَح نونکا کمنیب دشاب هچرگ

نیقی ،نآز رتکمنیب تلفغ تسه

زین لانیم کمنیب مه نینچمه
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زین لانیم کمنیب مه نینچمه
زیزع یا نک رظن ار نxیلذ هک

هاگ هب ای دشاب هاگیب ،یرداق
؟هلا یا دش یک توف یزیچ وت زا

ْمُکَتاف ام یلَع اْوَسْأَت { ِهاش
؟ُمگ بولطم شتردق زا دوش یک

۲۳ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق  

ٍرُوخَفٍ لاَْتخُم ~لُك �ِبحُيَ {ُ ~¥اَوۗ ْ ُمكاَتآ اَمِب اُوحَْرَفتَ {َوْ ُمكَتاَف اَمٰ ىََلع اَْوْسأَتَ xَْيكِل » .»

 ار ىاهدنياتسدوخ ربكتم چيه ادخ و .دينكن ىنامداش ديآىم ناتتسد هب هچنادب و ديشابن گهودنا دورىم ناتتسد زا هچنآ رب ات «
».درادن تسود

نابساپ ،نابهگن :سِراح )۵۵(
.تسا تّیصاخ یب و هضرع یب صخش زا هیانک :گیر £لَت )۵۶(
ریقح ناسنا ینعم هب اجنیا رد ،ثاریم ،دشاب هدنام یقاب هدرم زا هک یلام :گیر هدرُم )۵۷(
هدننک اوسر :هحِضاف )۵۸(
هیوم ،هلان :نینَح )۵۹(
--------------------------

 :تاغل عومجم

رتخادب ،موش :سوحنَم )۱(
کلف ،نامسآ ،مرات :مَراط )۲(
دیلک :حاتفم )۳(
حورجم ،یمخز :هتسخ )۴(
.دنزیوآ بسا ندرگ ای ملَع رس رب هک وم یا هتسد :مچرپ )۵(
�شادرب نکش و نیچ ،ندش هدرشف و مهرد تخس :ندیجنُرت )۶(
دیشروخ و هام و ناگراتس ،ینامسآ مارجا :ینودرگ ِنافاّوط )۷(
بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۸(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ،تسا ربا ینعم هبً اظفل :مامَغ )۹(
.تسا لد باجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد .راوید و ماب �فرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا :دیادنَین )۱۰(
هدنگنج ،گنج لاح رد :یبرَح )۱۱(
تیاده :یدُه )۱۲(
تسپ ،هیامورف :میئل )۱۳(
یروک :یمَع )۱۴(
میرک نآرق :یُبن )۱۵(
بآ ِتانق :زیراک )۱۶(
هبرف ،قاچ :نیمَس )۱۷(
وا رد مدیمد :هیف ُتخََفن )۱۸(
یهلا ءامسا زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۱۹(
مکحم نامتخاس ،راوتسا عونصم :َمکحُمِ عینَص )۲۰(
دینک جورع :اوُج£رَع )۲۱(
یتدایز و ینوزفا :دیزَم )۲۲(
.درمناوج ،ناوج ینعم هب تسا یتف نامه :اَتف )۲۳(
.رتسا و غ{ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۲۴(
مامح ٔهناخشتآ :نَخُلگ )۲۵(
یبرچ ،هیپ :مْحَش )۲۶(
تشوگ :مْحَل )۲۷(
یداّیص روت ،ماد :ٔهکیبَش )۲۸(
ندومن حورجم ،ندرک یمخز :�سَخ )۲۹(
هلیح ،گنرین :ردَغ )۳۰(
هدننک عورش ،مدقشیپ :یپقباس )۳۱(
لسن هب لسن :نرَق رب نرَق )۳۲(
نیرس و مُد خیب :هزَغمُد )۳۳(
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لسن هب لسن :نرَق رب نرَق )۳۲(
نیرس و مُد خیب :هزَغمُد )۳۳(
لِگ :نیط )۳۴(
هدنهد یتسه ،هدننک تسه :نُکتسه )۳۵(
لاهن ،هتشاکون تخرد :هلاهِن )۳۶(
لاهن �شاک لحم ،ناتسملق :سِرغَم )۳۷(
.تسا راگدرورپ ترضح روظنم ،ششخب و مََرک بحاص :مََرکلاوُذ )۳۸(
بادرگ :باقرَغ )۳۹(
هخاش ینعم هب ،نْصُغِ عمج :نوصُغ )۴۰(
دنلب هوک ،هاگهانپ :َرزَو )۴۱(
ناتخرد ،رجشِ عمج :راجَشا )۴۲(
هدنیوج تداعس :دِعَستسُم )۴۳(
ندرک هارمگ ،یهارمگ :لxضِا )۴۴(
.دشاب هتشادن تسرپرس و مّیق هک یمیتی :یصَو یبِ میتی )۴۵(
نامیتی :ماْتَیا )۴۶(
دامتعا دروم ،نیما :نََمتؤُم )۴۷(
راچان ،هراچیب :َرطضُم )۴۸(
هزاجا و نذا هب :یروتسد هب )۴۹(
هدنهد اوتف :یتفُم )۵۰(
�فرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۵۱(
شکرس بسا :نَسوت )۵۲(
بسا هناهد ،ماگل :نانِع )۵۳(
ماد :َخف )۵۴(
نابساپ ،نابهگن :سِراح )۵۵(
.تسا تّیصاخ یب و هضرع یب صخش زا هیانک :گیر £لَت )۵۶(
ریقح ناسنا ینعم هب اجنیا رد ،ثاریم ،دشاب هدنام یقاب هدرم زا هک یلام :گیر هدرُم )۵۷(
هدننک اوسر :هحِضاف )۵۸(
هیوم ،هلان :نینَح )۵۹(


