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 اشاره

 گئٌيص اى سيٌيييبپَئع لكذب ّيفبض ىدبيثبضآش تييبثب

 سيذعيٌِ تَوٌوع تيٌيييبازث لكذب .ثيطيسيط ضيٌساىالغاًط ييلويصيب

-ثسيؼي ،ائسيلي زُفبا زٍيغَ ٍ فيىيط زضيي ثيطيٌسُ ّط ،اٍلَة

 لطًوًَِ ثَ سئچيلي گإضُ ظًگيٌليگيٌِ حسّي-فلسفي ٍ ائستئتيه

 ليطيه ،ضييالزٍيغَ ايٌتين-فطزي سبسبا .هرتلفسيط زا دبهضوًَ

 ٍ زُسب ّويي پسيغيتب ػىسيٌي اؤظ لطيضٍحيِ-احَال وتئطليضاذب
 ثيطي ّط يٌسىلطًوًَِ هبفَض پَئتيه مدبييغ ،ٍظًلي قٌباٍي

 .اثطزيط ثيتىيي آيطيليمسا

 ظيلييب ساىتيٌيبازث لكذب ّيفبض ىدبيثبآشض ضالتييبثب

 ايلِليگيػبزيغيط ،ليگييئٌي ٌييضيالظطااٍث .سيطوئچويط زا تبيبازث

 ّويي ىالاٍ ظًگيي هطلجدِ ٍ ٌبهؼ ،آغيط يَوَ حىوت ،لٌيسديِّ

 .زاضزيطلِالػ ايلِهَسيمي زُ ّن ايٌديلطي صٌؼت زضًب

 طيٌييغاً تييبثب ثبتبو ثَ ىالاٍ تحفِ زگطلي ضاالاٍذَخَ

 زاذل لطيًوًَِ ىالزيضايب ثطي وئچويطيويعزى قظااٍ

 .ائسيلويطسيط

 
 

 

 

 
 
 
 



    5  آرربايجان باياتيالري 

 

 

 سؤس اؤى
 

 چئطيسلي چَخ ىپبتب ٍسؼت گئٌيص لَلًََى ليطيه تيٌيييبازث ائل ىدبيثبآشض

 .سيطتييبثب ثيطي ضيٌساىالغاًط

 ،ٍاضليغيٌي اًٍَى .زيطسيهٌِبلسب پَئتيه ًليخب تيٌيييبح ىسباً ضالتييبثب

 ويوي ٌبضيالآً سَى ػإهطًٍَى ساىغچب آچسيغي ظگإ يبيبزًٍ ػبلويٌي هؼٌَي

 ًٌٌي ،هبالظًب ،اليال .ييطالآضي شٍق ثسيؼي ،ائستئتيه يٌِلطحسّ ٍ زٍيَم ،ائسيط هطبيؼت

 ػإهَض وئچي لسض ضاالهبالسيع ،يتائس ،آغي تَتوَش زىلطًغوِ ضيجبثئطيى گِاؤظ ٍ

  ثَ ،چئَضيلويص يبذبائپَ ،وسيوِ ضيريتب زُ ّن قضايبالآز لطييلليىظايَ يَلَ
 ،يئتىيٌلطي اؤتسٍودِ لطيصطػ ،لطيايل ،ضبىالهبفَض ضزاالغچب اسىي ايسِ ًيفِسبه

 .سيطهيطسيطظيٌتلٌ لطايٌدي پَئتيه ضْطتلٌي ايلِ آزي تييبثب زًُتيدِ

 ػلَي ،ثططي اى هرصَظ مبلذب ىالاٍ ديسيزيضايب ضيالتييبثب ىدبيثبآشض

، لطويفيّت گإظل هرصَظ ًبسباً زُلطًوًَِ ثَ .سيطهيطالتَپ سُظًٍاؤ ضيالزٍيَه
 ،غوي ،ًيسگيلي ،وسضي ،ضيالػصاث ضٍحي زضيي ،ػطمي تيبح ،لسضتي هؼٌَي اًٍَى

 ،لِسإظ آظ ،زيللِ ثيط ِايطاًضب ،ًليخب لطيهئيل ًيعمهبَّ ،صسالت ،قزٍستلَ ّوچٌيي
 .اٍلًَوَضسٍض زُفبا ايلِ ٌبهؼ فلسفي زٍلغَى ٍ ثإيَن

-لِالػ          ايلِسيولوِ «تيبثَ ،وإٌِّ» ّن ويوي تئطهيي-سإظ ثيط تييبثب

 زُ ّن ،)ضغطيوب هحوَز) ويصًسيطيلالٌبهؼ ويوي «ًطيتب اٍلَ» ّن ،يلويصسيطلٌ

 اسىي ايسِ ضالطاسًَ ،تيييبثب اٍغلَ ٌديايىي ًييذب گَى ،ًَُ سي ًييذب اٍغَظ

 ،فبطبي ،لجيلِ آزلي ػيٌي هيصٌباٍي ضٍل اّوّيّتلي سُوإوًَ-سَي ضييالليًدبيثبآشض

 ىالاٍ يٌسىلطًَػ لسين اى ييضالتييبثب .ظ(تبهو ىوبسل(سيطًويطالغثب ايلِ آزي لييائ
 ثَ ،ييلويصسب سيثبثب اٍلَ ،اخسازي غييآضي ،ضيوبًغوِ ائل ساًهبظا ػيٌي ايسِ يبسب
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 ويوي هإلفي - ديسيزيضايب ضييالًتبزاس ،ضالثَي ،ضالسَي چَخ ثيط ضىبصٌؼت-چيفباي

2.سيطيلويطسيطزگطلٌ
  

 ىدبيثبآشض ضالتييبثب ،وي زٍغَض ػتٌبل اٍ زُ ّن زىلطحظِاله ثَ

 ثيط اٍظٍى گلي ييتالآز لطيلليىظايَ ،اٍلوَش ضيٌساىالغاًط لسين اى فَلىلَضًٍَى

 سيطويطپتب يئط ًِظٍاؤ فيىيط ثيط ثئلِ ساتيبازث ويػل آضتيك .سيطوئچويط يَلَ اًىطبف

 ميٌييلذب ىدبيثبآشض ٍ هيصضبيب ساًدبيثبآشض ٌسُليگيايل هيي ديطيٌثي هيعييطاائ ،وي

 مبضثب ٍ لطٍيطسب ،ضالٍاضآ لط،ذعض ،ضالًَّ هيصٌباٍي ضٍل ثإيَن يٌسُائتٌَگئٌئع

 ّيفبض ظًگيي يٌسُزيل ًبآ ييضالاًٍ ،زا سبوباٍل سيظييب ٌييضيالفبطبي اٍغَظ-تَضن

 ،ضييالاليال ،ضييالتييبثب چيرويص گليت لسض ًِگَ ثَ ٍ اٍلوَش لطيًوًَِ تيبازث
 1 .سيطويطًضايب زُزؤٍض اٍ ذَچَ ضييالآغي

 ساتيٌيبازث تَضن ىيلثبلب ساىهالاس ضالتييبثب» ،وي سيطزئوى اٍ زُ ّن ثَ

 4 «سيطويطائت تطىيل ضىليٌي هلّي ضؼطيٌيي تَضن
 قضاالاٍ اظل ،يٌسُضيرتب تييبازث يبزًٍ ٌييويثيچي يًهب - تييبثب ،لِسإظ مبضثب

 لجَل اٍلسٍغًََ ضىلي ًظن ثيط هرصَظ ٌبيتيبازث تَضن خِزُسب سايٌتيبازث ضطق

 ٍ ًَضاٍلَ تصبزف آظ زاضالتيبازث يهالاس مبضثب يٌِلطهىاؤ ثٌعض ًَىثَ» .سيطظهال ائتوه
 «.سيطويطًضايب ساآلتيٌ ثيطيتب سيٌيييبپَئع لكذب تَضن لطًوًَِ ثَ

 تَضن طاسي ثيط ،اٍلَة سَظسًَ لطيافم گئٌيص، سيچئَضُ ثيطييأت ثَ

 گِاؤظ .ائسيط طِاحب يضالًَضئگي ضيالمزيضبيب يتلسب هسىي يَثَ ضيدتب ٌييضياللمذب

                                                           
 .22-5 .ظ ،2981 ثبوي، ،ايص هئتَزيه (ثبيبتيالض) اٍظضُ تَپلَسَ هبتطيبلالضي چإل فَلىلَضزاى 2

 ،«لطيهسألِ فيلَلَگيبسي آشضثبيدبى» حبلّيٌسا، يزيل آشضثبيدبى لسضوي ُػصطخي -22 .آسالًٍَ.ٍ 1

 .76 .ظ ،2984 ،«ػلن» ثبوي،
 4 .42 .ظ ،1كً ،2981 ،غٍضًبلي "ٍاضليك" ازثيبتي، ذبلك ضفبّي آشضثبيدبى .ّيئت.ج 4

 .98 .ظ ،2975 ،استبًجَل ،يالضيهبً ٍ ضيالذَيطات وطوَن جبضي.ططظي.ع
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 ،اٍظلبلب ،ويتَضو ،ثهاؤظ ىپبتب پطٍضش ثططاث ايلِ ضيالتييبثب ىدبيثبآشض ،لِسإظ

 تطىيل ظٍلًََاؤ ػبلويي پَئتيه ّويي زا ضيالتطاذَي-ًيهب-لَضَق وطوَن ،تَضن

 .سيطچئَضيلويط يِذعيٌِ ثيط تَوٌوع ،ظًگيي ،هيصضبيب يَثَ لطيلليىظايَ سيتائ

 ،ِزيل-سىزيل ّن لطيًوًَِ اسىي اى ييضالتطاذَي-ًيهب-تييبثب ،وي سيطثللي
 تطتيت زُلطػصط آيطي-آيطي ّن ،وئچِ-وئچِ ًسيلِ-سىًسيل ،عايآغ-زاىيعآغ

 ٍ چيظييب ويصًيٌتب ضٍىزؤٍ زُ ّن ،پبتب-پبتب يَل ٌبضيالهبظيبال  ،طُلخًَگ اٍلًَوَش
 ًبلَضٍ-ًبٍلَض يٌسُلطاثط سجىلي هرتلف ٌييطيليٌسُوبً هسًيت ،ػلن ،ٌييطيلضبػط

 ٌديايىي طييػص خي-22 ّلِ ،وي سيطليلضاهب .سيطهيطضبيب ويوي هيعًُِهبظ

 ايٌديلطي تييبازث ائل طاسي ثيط زُ«تطنال تغبل زيَاى» اٍلًَوَش تطتيت ساسيٌضييب

 :سيطويطپتب يئط ًِظٍاؤ زُ لطًوًَِ يٌسُسجى ًيهب-تييبثب ،ضيًبيب ايلِ

 ،زينطااٍغ گليت اؤپىن
 ،وطئسينوَ يَال ىالاس 

 ،زينطازٍغ ييضثب ضالآلپ 

 4تَض؟تَ ينو هٌي ايوسي 
 
 ،زينالفيط ضاٌبو ٌطنلفىِاؤ
 ،زينوَوطُ ويوي ىالاس 

 ،سينوس ٌييضثب ايگيتلطيي 

 ؟ضتبتَ ينو هٌي ايٌسي

 ،زٍضٍض ذبآ يَسَ يَت
 ،زٍضٍض لبلب جيزي يبلب 

 ،زٍضٍض لبثب تلين كليثب 

5.وَضئطٍ تىي گإلًَگ 
 

                                                           
 .215 .ظ ،2949 ىبضا،آً ،خلس 2 سي،تطخوِ طنالتلغبت يَاىز 4
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 ،زٍضٍض ضذبآ يَسَ )ايطيل

 ،زٍضٍض زؤيط جيٌيزي يبلب

 ،زٍضٍض ضذبثب ضالمليثب ثَتَى 
 زاضيٌيطي( زاّب گإلَ 

 ،طُلزؤضزلَو اٍذطبض ًبثَ ٍ ثَ ىٌبآلي للوِ يٌسىططف ضغطيوب هحوَز ،الجتسُ
-يائس-آغي ائسى ثحث سىاؤلَهًَ ًييمبتًَ اض آلپ تَضٍطااهپ تَضن زاىطاسي اٍ

 متب يضالاًٍ ،سبضالضيًبيب ساىذيويٌثب لطيطلج ىَگًَثَ طيٌييغاً تييبثب ضاالهبالسيع
 .ظوباٍل طٍزٍغ ههسيطلٌليوت ويوي ًوًَِ ػبيس طاغاً ثَ ايلِ سيٌبهؼ

 زيسيئ يٌسُيوثيچ تييبثب لطزؤضزلَو ثَ ،وي گإستطيط لطػتٌبل ىغبزٍ ضزاىالهبسيطضضاآ

 زىلطًيهب-تييبثب ساىذيويٌثب ٌبهؼ ٍ آٌّگ ،ضىيل ضالاًٍ ،زا ضالسباٍل ليدبّ

 .زيطيٌسُضىل آآآة قضاالاٍ فطللي ضزاىالتييبثب زُ زٍظٍهَ فيِلب ضييالاًٍ.لطليطسئچي
 ،اٍلَة يٌسُّيتهب (وبپَئ ،اثط )ائپيه ىتبزاس لطزؤضزلَو ثَ ايسِ سُگلسيى خْتيٌِ ٌبهؼ

6.زيطضالچبضپب ليطيه لَپوَش زىلطاثط هؼيّي
 

 لطزؤضزلَو ليبدّ زيسيئ زُلطيلليىظايَ ويطاسًَ ضالاًٍ ،وي ىهبگَ چَخ

 .سيطييلويطيب گئٌيص ويوي ثيطي يٌسىلطًَػ ييىايل ضييالتييبثب ٍ آلويص ضىليٌي

 زلّت زُ ٌييهإلفي« تطنلاتغبل-زيَاى» سيوبضيزا ّيتهب ٍيوَتلِ ييضالاًٍ

 آيسيي زاّب ثيط ثَ .سيطويطًالسايفب زىلطًوًَِ ثَ گلسيىدِ طييئ ٍ اٍلوَش يٌسُهطوع

 ،اٍلوَش غاًط ليضبذِ چَخ ،ليٌبهؼ گئٌيص ثئلِ ضزاالغچب سينل ضالتييبثب ،وي ائسيط
 سئچيلي ثيطيٌسى-ثيط يلِيبضجباػت لَضٍلَش-ينثيچ زُ ّن ،هضوَى-يبايس ّن اًٍَى

 نچطوئ يٌسىسَظگد پَئتيه مييلذب يَثَ لطيلليىظايَ ضياللَل ٍ ضىيل ،لطيًَػ
 ،ضيالٌّيهب اٍيَى اٍضبق ،خبوبتيلًيب ،خبوبپتب ،هبالغثب .سيطويطًظالب ضالضالچب يئٌي

                                                                                                                           
 .74 .ظ ضازا،اٍ يئٌِ 5
 .229-228 .ظ اثطي، گإستطيلي .ططظيجبضي.ع 6
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 ثَ ،وي سيعضجِْ ،لطييٌثٌعُ يبتييبثب ضىيلدِ ٌييطيلًغوِ سنطاه-هَسن ّوچٌيي

 يٌسىلطًغوِ ساضلهب ٍ اويٌچي .سيطضويطالهبفَض يتًضايب ايلِ ثيطيأت غاًطيي

 ،هبالظًب ،اليال ثئلِّب ،ضالحبل-ٍصف غليثب الضالزمباػت ٍ مٌباي ،ضاليبسب ،ضالٍاضالَّ
 ٌبضياللَل ضيديپبآ غاًطيي ثَ ايسِ ًَػلط ويوي ضالآغي ٍ هبالسيع ،هبباٍذط

 .سيطچئَضيلويط

 يبزهئلَ-هَسيمي ،التخبٍاّب يَثَ ضيدتب اوثطيّتي ضيياللَل ٍ ًَع ثَ ثَتَى

-ٍةزٍظ زُ ّن ضيالچيفباي-ديزيضايب ييضالاًٍ .سيطضويطالهبفَض سٍُحست ايلِ

-هَسيمي ٍ ضؼطي لكذب ىدبيثبآشض ،زئوه .ضالاٍلوَض ضيىبتثس ٌييضياللسٍلَض

 ضييالاًٍ ايسِ خْت ثَ ،هيصٌباٍي ضٍل هْن ضالتييبثب سافيٌاًىطب ليمضضيليلب سيٌيي

-يبزيهئلَ-هَسيمي .سيطويطتضايب ييظه ليسسبا اٍچَى سيوِلٌهحىن ضزاالززاضيب

 تيبثب ،اصفْبى تيبثب ،ىثبػط تيبثب ،تَضن تيبثب ،ضخبلب-تييبثب غليثب التخبٍاّب
 ٍ سيتييبثب ىثبچَ ،تييبثب هباللسب ،تييبثب ًَضٍظ ،ظطاضي تيبثب ،خئضا تيبثب ،َضزو

 فطزي ،فطزي ضالتييبثب .زيطسُائتوى تصسيك زاّب ثيط لطيٌزگيل لطتئطهيٌ سإظ ويوي .س

 ،وي سيطفطزي گإضُ ًباٍ .ضزٍَهحصَل كيديليزضايب وَللئىتيَ زُ لسض اٍلسٍغَ

 ضيريتب يطيآ-آيطي ايٌديلطي صٌؼت ثَ زيغيويعوبيًتب ضيٌيالديزيضايب - ٌيطيلهإلف

 ٌباستؼسازي قهبغيطچب-يتلچب ،قوبلَض-ٍةزٍظ ،ثليّتِلب پَئتيه يَوسه زُلطوسيو

 ضالاًٍ ،وي زيطوَللئىتيَ گإضُ ًباٍ ٍ .ضالَلوَضلَض يٌسىططف لطسِيوو لههب

 لطوًًَِ ثَ سيلويصلظُزٍ يٌسىططف لطفطز آيطي-آيطي ؛ضالييطضيزا ّيتهب ػيوباخت

 ٍ يبايس ،طيطيئتىيٌل طنوئچ يٌسىسَظگد تفىّط ثسيؼي ًييِلتوَ – مييلذب

 اصل ،اًٍَزٍلَض طنٌليسي ضزاىالززاضيب ضالًالاٍ ضؼيف ساىويٌذيثب كضليىبصٌؼت

 ضبىًبيب ساىذيوثب ثَ يِلِسبه .ضالًيطظالب ضْطت ليهياثس ايسِ لطيًوًَِ صٌؼت

 َهحصَل كيديليزضايب طييلضرص يطيآ-آيطي ضالتييبثب ،وي يطزيظيب حسيي.م

-سَيِّ زُ ثيطيأت لًبَائوَسي ٍ ًَهضوَ فلسفي-فىطي طييلاثط ثَ ...» ،يسيسبوباٍل

 لسض يعًُوهبظ لِائسي-لِائسي ضطاتى زُلطضىيل هرتلف حتّي ... .زيظوباٍل هرتلف خِ
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 شٍق ثسيؼي هرتلف زا ضييالثًَ ،قسباٍل خهائسُ يسِمبه ٌييتيبثب ػيٌي گلي

 .«بضضالآيسيٌ زضحبل ًيلسيگيسإيلِ يٌسىططف طيلصبحج
7 

 ذسهت هْن زا ضالضىبصٌؼت ليًسب-آزلي ٌسُسيلطوِظًگيٌ يٌيياضث تييبثب

 ليتييبثب سجىلي« لٌجط-آضظٍ» ،ضالزتباٍس ويوي آضيك ضيسب ،لِـل .لطهيطگإستط

 اسلوبلَض تييبثب .لطهيطسيطضْطتلٌ الغاًط ثَ ٌيطيلاؤظ ضيالديزيضايب ضييالًتبزاس

 ،ًيهبا ،وي ائسيط لئيس ًِظافط.م .ضالهيطٌبسي ٌيطيلللو زُ ويعيلطضبػط سيهالو

 ضزاالهبظيبال  يضيالضىبصٌؼت .ة ٍ لهسب ،ىسثي ،هؼصَم ،هدطٍح ،صبلح ،ػعيعي

8.زيطسالوبلَضًٍ ضيالتييبثب لَچَذ
 

 يياحوس اثي ذليل يٌسىلطضبػط لكذب ىدبيثبآشض ييليگيلظايَ خي-25

 زا تيوفب سيهبظيب ضالتييبثب-ًيهب ضتجبػ سىزؤضزلَو 55 يلِايسَُضي   ىدبيثبآشض

 :ٌييفضَلي زتباٍس .ثيلوع ٌبيييب سىزلّت

 ظًب لِگَ

 ،ظًب لِگَ ائيلط ثَلجَل
 ،ٌبيسچبغثب زٍست زينگيط 
  آظ ليگَ ،چَخ ىيبالآغ 

 ضٍايت يٌسُسايچطي لطيوٌتَضو وطوَن زا سيوبلَض ضالتييبثب ويوي

 9.زيطسالوباٍلًَ
 ضيالمتسيضايب-يتظيب ٌييطيلضبػط ائل ٍ آضيك ّوچٌيي ،طييلسيىالو

-ٍةزٍظ عييوييلطضبػط لبزيي ،زا سبتچب اليويعُ لسوتي هؼيّي ضييالتييبثب
 اضثيي ثَ ايسِ يٌسُاصل .سيطهيطوبلَضًٍ ،وي ضالاٍ زئوه لطزؤضزلَو ضياللسٍلَض
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 يَثَ لطػصط گبُّط .ٍضساٍلوَض خلَگَ زاّب فؼبليّتي ويعيييضاللبزيٌ ٌسُسيلطوِظًگيٌ

 گلي عيتيس سىطًٍتفىّ پَئتيه ويعيييضالخيثب ٍ ًبآ ،عييوييلطًٌِ طجيؼتلي ضبػط

 ٌبسيوبًظالب ناٍستًَلَ ييضالاًٍ اًٍسا ،يسيسباٍل هوىي قهبالتَپ طُيئ ثيط ضيالتييبثب

 ،طييئ غَسٍتَت ساتيبح ػيوباخت ،سُخوؼيّت ،زُػبيلِ ًييًبآ ،ييٌيزلب .زيظوبللب ضجِْ
 ٍ كلياي ،ضيالزٍيغَ ٍ حسّ ظطيف لٌويصگيع زايعيوضالتييبثب اوثط ّوچٌيي ،يهَلؼ

 .ضطزٍ ٌبييپب ييضالاًٍ سيحصِّ ذيلي طييلًوًَِ ثَ ،قسبآل ًظطُ زُ ًَفَسيٌي ًبآ يناله
 سيٌييدِضًَزٍ لبزيي طييلًَػ جيلل ثَ ٍ هبباٍذط ،آغي ،حبل ٍصفِ ،هبالظًب ،اليال

 .ططليييم زاّب ثيط سيوباٍل َهحصَل

 ثَ ٍ ًٌيزٍ زُ لِييبػيٌ ،وئچويطي وعيئتاٍى  ،ظوبتچبال  مييلذب ضالتييبثب

 ًوَشضٍلَ زُلطايٌدي ليطيه ثَ عييوييضالثبثب اٍلَ ،سُىزئسي وئچويطي .ٍضزًَگَ

 ىالاٍ ذيييب عُيث تبًسج اًٍَى ًٌيزٍ مييلذب .ضضَزٍ زايب ططظي تيبح اسىي

 .زيطسالهبضبيب-يتًضايب زُ گَى ثَ تييبثب ،يو سيطزئوى اٍ ايسِ ًَگَ ثَ .سيطضيريتب

 - طُضؼ زُ ّن ،هيصوبللب قضاالاٍ ضيدتب خِزُسب ضيريتب مييلذب ،وي سيطثللي

 سسلطي ايلِ لطيِحبزث هْن طييليلليىظايَ آيطي-آيطي .سيطچئَضيلويط يبتييبثب

 ،يطلسب زايب ضيالسيٌتيضسب ىذبضاثَ ايع زضيي ساتيٌيبح ضييالزاًضايب اًٍَ ضالتييبثب

 :طٍئطي ذجط زىويعيلطگًَ تياؤ ،زىويعًٌيزٍ

 ،هٌي تيبثَ زيضپبآ
 ،هٌي تيبسب ظٍلفَ ثيط 
 ،ضپبآ سي ىسبضيطپبآ 
 .هٌي زيب ييسهبضپبآ 

 
 ،ٍئطيي ّبي ،گلسي ػطة

 ،ٍئطيي يپب سِايستِ ًِ 
 لط،يلگز ىضازٍ ظاآ 
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 .ٍئطيي يتب-يتب گتيطيي 

 
 ،هٌي ضتبتب زيضپبآ
 ،هٌي ضتبسب ويوي لَل 
 ،سباٍل ليفبٍ ينضيب 
 .هٌي ضپبتب ضيتتبآذ 

 
 ،هٌي تيثب زيضپبآ

  ،هٌي تيسب ويوي لَل

 ،ىغَضيَ هي ،اٍظٍى ضاليَل
 .هٌي تيچب ييططازٍغ 

 
 لطلَوطوَو ،ويوي اٍلسٍغَ ساًدبيثبآشض لطًوًَِ ثَ ،وي سيطليلضاهب

 22 .(ًوًَِ دَاٍچًَ ٍ ديطيٌثي ،لِيذصَص( زُ يٌسُسايچطي
 ٌييضيالتطاذَي-ًيهب-تييبثب مييلذب ايىي ّط .زيطلطٌدياي ييلويصيب گئٌيص

 زُ طُلًوًَِ ىالاٍ ليفط آظ چَخ ذَزيب ،ػيٌي متب يب ساسيٌضاآ لطيًَػ چئطيسلي

 ٌيلبزي ىدبيثبآشض اليال يٌلسس يٌسُزيل ًييًبآ لَوطوَو .طليائسي تصبزف دسي-دسي

 :زيطػعيع ٍ وبزٍغ زُ اٍچَى

 ،دبٌتييب ائسضم اليال
 ،دبٌتيثب لِگَ چبًلَ 
 ،مضايطتثب صضي ٍهِظگإ 

 .دِتيٌيئ ِحبصل سي 
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 ،ىسبتبيب سينائ ياليال
 .ىسبتبثب لِگَ چبًلَ 

 ،ىسَاٍل يييپب لگَ چبًلَ 
 22 .ىسبتبيب سايٌسساالز 

 ىالاٍ لههب ٌِسيذعيٌِ تطاذَي-ًيهب-تييبثب ،وي سيطزئوى اٍ زُ ّن ثَ

 .ضالويطٌضيثب ساىلٌبيلب ػيٌي ،ويصايچ سَ زىچطوِ ػيٌي ،اٍلوَش وبزٍغ ضاللمذب
 اًٍَى ساًلَلَ ائپيه فَلىلَضٍى ،وي سيطظهال ائتوه لئيس زا اًٍَ ويال

 آييطز تيخْ ثَ غاًطزا ليطيه ،زا سباٍل هوىي قهبضتبآذ ٌييػٌَاً سيٌييديزيضايب

 .زيطلِسبه چتيي ائتوه

 صگئٌي لسض اٍ سيزايطُ ثيطتب ،تيٍسؼ وبييليب يٌيضيالتييبثب ىدبيثبآشض

 ِچيگيٌ-چيگيي ايلِ ضالليًدبيثبآشض يَثَ ضيدتب لطًوًَِ ّويي ،وي ٍضساٍلوَض

 مبضثب .سيطويطپتب يئط ليسسبا ًِظٍاؤ يٌسُصٌؼت سإظ ّيفبض زا ضيياللمذب ىيبضبيب

 زاذل ضاالهبظيبلا ػبيس طُلزؤٍض هرتلف ،يتليًالتَپ الضالجبالف هرتلف ،لِسإظ

 اضثِ پَئتيه سيگيلٌثْطُ ضييالضىبصٌؼت آيطي-آيطي لطًوًَِ ليطيه ثَ ائسيلويص

 ضالتييبثب طاسي ثيط طنٌلثيطأت زىذعيٌِ تَوٌوع ثَ ضيالزتباٍس سإظ ،چئَضيلويص

 .لطيطلوسإي لطفيىيط زگطلي زُضُثب غاًط ثَ ّوچٌيي ،شوَلَض

 ويصائت خلت ٌيتيزلّ زا ٌييضياللييبض ضٍس طييػص 22 ضيالتييبثب ىدبيثبآشض

 ىٍٍَذالَيئ.اي .لطويطزئ لطحظِاله ليليوت ساليٌحب غاًط ثَ ضالاًٍ ٍ

21، «.س ٍ ... آضيك ،تييبثب .ساليٌحب لطيًغوِ لكذب ويساًتبسخََضگ»
 

 قضاهب دبآيطي ساىذيوثب ثَ لطيلِبهم  آزلي« سيهَسيمي ظمبفلب» ىًٍٍَلبضَو.ٍ

 .ضضٍزٍغَ

                                                           
 .89 .ظ ضازا،اٍ يئٌِ 21 11
 .64 ًك ،2852 تي،عئل ظىبثوب" 21
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 .سيطغييلاًَلا فيِلب اًٍَى زُ ثيطي زىلطتيّذصَص ائسى خلت تيزلّ ضزاالتييبثب
 ًييفيِلب يٌلطاي ساسيٌيبپَئع ىدبيثبآشض ساسيٌػطاهص ثيط ّط طييايٌديل ليطيه ثَ

 ،فيِلب ليپبلب ،فيِلب زٍلغَى ،فيِلب متب ،فيِلب قيبزا :ٍضسضوَلَضًٍ لطيًَػ ثَتَى
 .س ٍ فيِلب هميّس

 ،ضبىالزٍ زايعآغ-سُزيل زُ گَى ثَ ضالتييبثب ىالاٍ سيػٌؼٌِ ضيريتب اسىي
 .زيطسُهىسيططلظًگيٌ ػبلويٌي هؼٌَي مييلذب ويوي غاًط ثيط ىاليييب-يتًضايب

 .لطائسيط خؼتطاه تئع-تئع ٌبضيالتييبثب لكذب يعيوضالضوبِتثس ،ويعيلطهغٌّي ،ويعيضالآضيم
 .اٍذًََض تييبثب ،ليطيغيطچب تييبثب زُ گَى ثَ زُويعيلطًيَزٍ-تَي ،زُويعيلطسوطاه

 ثَتَى .طٍئطي تسلّي عُيث ،يطتچب عُيوإهگيو ضالتييبثب زا زاويعيضالآً ليوسض-ليغو

 ىغبزٍ يٌسىلسضت كضليىبصٌؼت ٍ ثسيؼي ،ساىًًَهضوَ ػيوباخت ضييالتييبثب ضالثًَ
 .زيطلطػبهل

*** 
 ًيدبيثبآشض» يٌسُطاي ًططي ٍ سيوبيلًالتَپ سُضىيل ليسسبا ضييالتييبثب

 زيگيسيطائت ًطط ييتخوؼيّ .سيطهيطٌباٍي ضٍل هْن (2914( تيخوؼيّ« تتجّغ ٍ كليتس

 ضاالتييبثب ،ثططاث ايلِ لطيًوًَِ طگزي فَلىلَضٍى سايٌلًبضغٍ« يَلَ اؤيطًوِ ًيدبيثبآشض»

 ًطط ييسجبػ ظُطهي زُعاسجبػ .سيطيلويطٍئط يئط دبآيطي زُ طُللِبهم زُضُثب غاًط ثَ ٍ

 طتيتت« لطيسإظ لييگ-ًبٌبيلب ،اليال ،َگيسئ ،تبطّبذي ،تييبثب» (2928( زيگيسيطائت

 ٍ كيضب ػجساهلل ،فتّب ثيتبو ضالتييبثب ىًباٍلَ جزض ويوي غاًط هستمل ،طاسًَ يٌسىطاي
 24 .سيطغليثب ايلِ آزي ًييُزظاافٌسي ًينذب ضفيمِ

 ،وئچويص هسّت ثيط آضتيك سىايل ىاٍ ٌسُايطي پيچب ضييالتييبثب طاسًَ ساىثًَ
 ًييزعاليػ.ّـ ائسى طِاحب بًوسل زُ لطيًوًَِ وييٌسًُطط ايل خي-2915 ،ًْبيت

 24؟!.سيططيوچير يبتبضاٍ ايطي هبالتَپ
                                                           

 .2916 ثبوي، ثبيبتيالض، ازثيبتيٌسا ذبلك آشضثبيدبى 24
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 ِضيلجباػتي تصٌيف ٍ ويدح ايسِ 25طيطً ايل خَ-2944 ضييالتييبثب

 .زيطسُوىلٌفطل

 ىٍٍَيوسلب.ّـ 26ُسٌطياي پيچب ٍ سيوِيلاؤيطً يٌيضيالتييبثب ىدبيثبآشض

 ،هيصضپبآ ٌييتصٌيف ويػل غاًطيي ثَ ،اٍ .ليطگ ظمال ههسيطلٌليوت يذصَص ٌياهگي
 همسهِ گئٌيص ٌِايطي تطتيت ٍ هيصسيطضالپطٍل اٍظضُ ضالهَضَػ ضيالتييبثب

 ضزاىالپچب ىياٍّل زا ساىويٌذثب سيزايطُ احبطِ ،حدن ًطط ثَ .سيطهيطظيب

 .زيطسُوىلسئچي

 زا ةتبو ضتجبػ ساىتييبثب ا241ٍ زيگيسيطائت ًطط ييتالتَپ ييًًِظافط.م

 ايلِ ضالتييبثب لٌباٍضغي چَخ ثيط هيصوبپتب يئط ًِظٍاؤ يٌسُلطايط تطتيت ىًبالططذب

 27 .سيطظًگيٌ
 ،ىضاپبآ صضيتبآذ ساًسًٍفَ ضالهبظيبال ىبضئسپَثلي .آ.ع ىدبيثبآشض لطايل اٍظٍى

 ،سيتائ نچَضٍ-فبص ٌيضيالليبتطهب آضذيَ صيضر ٍ تٌئليٌطاف ،هبظيبال ،خًَگ 91
 ىطٍئ ٌبيهدبًطاس ضييالٍذَخَا 28ٌييطلًوًَِ لسين اى يٌيضيالتييبثب ىدبيثبآشض

 .سيطليوِيلسيطزگطلٌ دبآيطي ظحوتي زا يًياٍٍهوّس.آ

 هرتلف سيضؼجِ تيبثاز ّيفبض ٍ هسيطيّتي ًَىايٌستَتَ تيبازث ٌبيآز ًظبهي

 ايلِ ًططي ضييالتييبثب ٍ هيصطتسگإ فؼبليّت ساغيٌخباٍ تييبازث ائل ثَ زُلطايل

 ٍ آذًَسٍٍ.ع ،سيتوبتْ.ح.م ،زُعاليػ.ّـ ،ليلٌبظي.ح اٍلوَش لغَهط ٍاسطِالث

 ًَىثَ ،ويصيسب لًَهمصسيإ هگيسيطائت امٍزا ٌيايطي ويزُحِسب ثَ ىوٍٍَيسلب.ّـ

  .سيطويطچير يبتباٍض ايطي تطتيت هَخَز زُ يٌسُسًتيدِ

                                                           
 .2944 ثبوي، ،(.تْوبسيتحم. ائسًي تطتيت) ثبيبتيالض 25
 2962 ًططي، ايىيٌدي ؛2956 ثبوي، يوٍَ(.لبسّـ ائسًي تطتيت ٍ تَپاليبى)ثبيبتيالض 26

 (.2966( 2444 تْطاى، (فطظاًِ.م تَپاليبى) يبتيالضثب 27
 .2977 ثبوي، (.هوّسٍٍاآ ائسًي تطتيت) ثبيبتيالض 18
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 ٍ چيتطتيج ًَىلَتَپ ثَ ىالتَتَ زًُظط اٍچَى سيلِتوَ اٍذَخَ گئٌيص
 يٌسُآضذيَ ويػل ىتَتَايٌستي ،قضاتبتَ سسبا ضيالپچب هَخَز ضيالضتَوزاض

 ىالًيالتَپ ًيهبظا سييبسسيئپسىائ فَلىلَض زُلطايل آيطي-آيطي ّوچٌيي ،ىالًيالذسب
 ضزاىاللٌبيلب ثَ ثَتَى ،ًْبيت ،هيصهبيطچلب زىًظط زُ لطيًوًَِ لييسضًگإ يِضؼجِ ٍ

 ثبتبو ثَ طيتيسطلسيستن ٌيطيايٌديل وِسئچ ىا ٌييضيالتييبثب ىدبيثبآشض قضاًبالسايفب

 .لطويطائت زاذل

 لطيتليّئًب سَى ٌييغيليسٌبضفَلىلَض ىدبيثبآشض ٌِيتصٌيف ضييالتييبثب

 ؛هحجّت ؛لَهضوًَ ػيوباخت :قضاالاٍ دبليضثب لطًوًَِ .سيطويطلضيًبيب ساىذيويٌثب

 سافيٌطااط ضالهَضَػ ويوي ظحوت-اهه ؛زمباػت-مٌباي-سنطاه ؛تطثيِ-قالاذ

 آيطيليمسا ايسِ ضالتييبثب لَهًَيإ چَخ ٍ ضالتطاذَي .سيطويطلطيسيضالپطٍل

 .سيطيلويطٍئط

 هليطيجغ ،غطثت ،حسطتي ٍطي ساًذَچَ ضييالتييبثب لَهضوًَ ػيوباخت

 آيطي-آيطي ّن زُلطًوًَِ يللج ثَ .ائسيط تطىيل ناٍستًَلَ لطهَتيَ ٍيسديِّ ويوي

               لطػبهل غَزٍَضزٍغ طييلحبزثِ سييبس-ػيوباخت زُ ّن ،لطيايع ييووسي ضيريتب
 :سيطيلويطسيططلػوَهي

 ،گلسي ىيب ،گلسي يگو
 ،گلسي ىخب ثيط ٌسُايچي 
 ،سينچى حسطتي ٍطي 

 .گلسي ىلب سىيولطظگإ 

 
 ،ضطزٍ ثيط-ثيط ينػعيع

 ،ضطزٍ ثيط-ثيط ساىييب اٍخ

 لط،گًَ وئچي سُغطثت 

 .ضطزٍ ثيط-ثيط زىػإهَض 
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 ًيسباً ويوي قلٍَضطهغ ،ػبض ،سهًَب ،غيطت ،هليايگيس ،قزٍستلَ ،هليهطز

 .ائسيط تطىيل سلسلِ ثيط سُتطتيج زا ضالتييبثب طىسيائت ػىس لطيويفيّت

 گإضُ ٌِيتاستمبه يبايس اؤظ ضالتييبثب لَهضوًَ ههوإ ،ذبآض ،قيبزا ،ضربافت

 :ليطسئچي

 ،زيزض ىٍٍلَ چيًتبسثَ
 ،زيزض ىٍٍلَ ،زيزض لوب 
 ،شزاضلب-َّملَ ،يلييييغ 
 .زيزض ىٍٍلَ سىاٍستَه 

 
 ،سييگل ذبآض يهِلائ

 ،سييگل ذبآض ييسذآ سَ 

 ،چَخ ينوٌضزٍ ،تىن هي

 .سييگل ذبآض وإهگِ 

 ويوي كلييعسضجباػت ،ضظاگَ-گيلئي ،كليضيضاًب ،يتىبض سىطبلؼ ،ساىتيبح

 ساسيٌػطاهص ثيط ّط اًٍَى ،وي سيطويططيلسيلطػوَهي ِائل ضزاالتييبثب لطخْت

 :زيطسالوبليَزٍ ضيالتييٌپيطچ ناٍضُ مييلذب سِاي سُولَثَتًَ سيٌيي،ديزيضايب

 ،ضيجبًآ لگَ يهِلائ

 ،يضجبآً لگَ اوسين لگَ

 ،زيوبيلَ فله ظبلن 

 .ضيثب ،لنگَ دبًيَزٍ 

 
 ،الزا اٍ ػبضمن هي

 ،الزا اٍ ،غبزاثَ اٍ 
 ،سإًي غياٍخب هيٍاض 
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 !؟الآ اٍز سىگيواٍضُ 

 
 ،يطاضيس غن آضيك ثَ
 ،غن اضيسيط ظٍىاٍ آي 
 ،ضٍٍضسلاؤ ْويعه تيآ 
 .اضيسيط غن يايگيس 

 ايطًٍيب ،ضٍهَيَ لكذب ضزاالتييبثب لَهَضَػ هُِثع ،وبدًسب ،ويطس ،حذيٌلب

 :سيطويططيلٍئ خلَگَ زاّب

 ،زي طيذيب ىضاآ ساىغزا
 ،سيطيذيب ىضاذب ،تيطزى 

 ،متَ ظٍىگإ ،نزگإ ىيَثَ 
 ؟سيطيذيب ىضاّب يٌيس 

 
 ،هباللسب ميٌييضضاآ
 ،هباللتَ طُيئ ،ىزٍيَ 

 ،يسيلگز گإظل زا چَخ 
 .هباللسب ىضٍثَ ،يعآغ 

 ضزاىالتييبثب لَهضوًَ ػيوباخت لطهَتيَ طىسيثيل كلييعسحبل ،ظلن ،كلييوضاظٍ

 يط:وئچ ويوي ذط ضيديپبآ

 ،زاثب ًِذب آضيك هي
 ،زاثب ًِذب سيسيجگئ 
 ،سنزئ سإظ ثيط وبيظبل 

 .زاثبًبذب لطضضسَ 
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 قهبسيطضالپطٍل سُتاستمبه ايىي ًَسَهَضَػ ضييالتييبثب ليهالًآ هحجّت

-آيطيليك ،عُغو-ظًب ،صسالت ،فبٍ ،َگيسئ ،ػطك يٌسُوسل ثيط ييضالاًٍ .ٍضسهوىٌ

 ويوي ًيسگيل ،تسلّي ،كلييچًطاًگ ،َتظًٍاٍ ،آضظٍ-تهايس ،حسطت-اًتظبض ،ىطاّد

 يٌسىگايست زاالٍاؤ ًييًبآ ايسِ لطجًََ طگزي يٌيضيالتييبثب هحجّت .يطًالآضي لطخْت

 .سيطسًيللج ثَ لطًوًَِ ىٌبًيتب ايلِ آزي هبالظًب ،اليال .ائسيط تطىيل ضالتييبثب بىطًيزا

 ،مطاتاح-حإضهت ،حىوت ،وِاؤي ،صميلآ زُ سيحصِّ ثيط هْن ضييالتييبثب
 غاًط دبآيطي ضالتييبثب آزلي هبالغثب-خبوبپتب .زيطلطًوًَِ ليهَتيَ قوبييلسب-ييتسب

 ثَ يتلآ ًظطُ سيغيٌيًضايب يٌسُوثيچي تييبثب ٌييويسل ثيط ييضالاًٍ ،زا سبًيٌتب ويوي

 .سيطويطييلسب ىغَياٍ ُهمصس ائتوه زاذل پبطٍل

 ثيط طييلوِغً ىًباٍذَ ًيهبظا سيطااخ عييوييلطسوطاه ٍ هَسن هرتلف

 ييىايل تفىّطٍى ثسيؼي زاضالاًٍ .زيطلطًوًَِ ىالاٍ سًُسَچَلاؤ تييبثب زُ يوسل

 ،ظٍميَ ،مٌباي ،بهبيٌس .ًَضَاٍل تصبزف دسي-دسي ُطلهتالػ غليثب ايلِ ضيالغچب

 ويسطاه سيب ،ضيالتييبثب هليضٌ-تَي .سيطزاًطاسي ثَ ضالتييبثب ليسديِّ حبل-ٍصفِ

 .ائسيط تطىيل ٌيسيحصِّ ثيط هْن ييغاًط ثَ زا ضالهبالسيع ،ضالآغي يزگيل ًيهبظا

 زيطلطًوًَِ ىٌبًيتب يلِيبضالآز ٍاضالَّ ،يبسب لطيًغوِ ،ساضلهب ٍ اهه لسين

 .سيطويططيلسيًالًخب تييبح تفبتصطّ عييوييضالثبثب اٍلَ زاضالاًٍ ،وي

 تصسيك ايسِ سيوِطيلٍئ زُوِلثإ دبآيطي ضييالتطاذَي - ضييالتييبثب هوسي

 ساًدبيثبآشض هبفَض ثَ ىاليييب گئٌيص ساسيٌضاآ ضيالًوبتَضو وطوَن-قطاػ ،وي ائسيط

 .سيطويطًظالب ضْطت زا

 زلّت يذصَص زُ طُلخْت ويساغيضبآ ويضًبالحبضط بپچب ةتبو

 :سيطويططيلٍئ

 ويوي اٍلسٍغَ ططظي زُفبا ،ليزي ضييالتييبثب ويصلسئچي ضيٌساىالهبظيبال

 .ٍضسضَوًلَضٍبًَ وسل زُ لطسإظ هييذبآض ساًهبظا ػيٌي .سيطويطًالذسب
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 ،بٌهؼ ويزُلطًوًَِ ثئلِ ىيًچَ .سيطويطًالذسب سيحصِّ ثيط ضييالتًيبضٍا
 .زيطسُضىيل فطللي ثيطيٌسى-ثيط ضيالضالچب زُفبا

 هبالتَپ ثؼضبً سالسٍلضٍسٍضتَتَ ايلِ لطيًوًَِ هبظيبال ضالتييبثب يلويصًالتَپ

 لطزُفبا ويضزاالهبظيبال ساىاٍلسٍغًَ هٌطمي زاّب لطيططظ زُفبا ويضيٌساالليبتطهب

 .ائسيلويطسيط ػَض الضالاًٍ

 ثيط يئٌي ييغاًط ثَ اللوباٍلًَ ٍُالػ سإظٍ «تبطّبذي» ضاالتييبثب ،وي سيطثللي

 ةتبو ضالتييبثب-تبطّبذي ساىيٌزيغوباٍل وِلثإ ثيط ثئلِ ايسِ سُتطتيج .سيطويطًضايب لَلَ
 .سيطلٌويطپِس      يَثَ

 ،يطًالضطاتى زُلطًوًَِ طاسي ثيط سيػطاهص ايىي يٌدياٍّل ضييالتييبثب ثؼضي
 يئط ًِظٍاؤ زُ لطًوًَِ يللج ثَ ساثتبو .َضاٍل فطللي ايسِ سيػطاهص ايىي سَى

 .سيطويطپتب

 ،سيثستِ يذصَص ،ىًباٍذَ ويوي ًغوِ ضالتييبثب چَخ ثيط ويسُتطتيج

 سيوِطيلٍئ آيطيليمسا ييضالاًٍ ،وي زيطلطًوًَِ ىالاٍ سييبزهئلَ ،سيٍاّب

 .سيطهيطوبييلسب لًَهمصسيإ

 زىلطًطط آيطي-طيآي اوثطيّتي ثإيَن ضييالتييبثب ائسيلي زاذل ثبتبو

 لطفطل ثَ .زيطٍاض لطفطل هؼيّي ساسيٌالاه ،يٌسُزيل ييضالاًٍ اٍچَى لطيىسيلسئچي

 .سيطويطًالذسب ويوي اٍلسٍغَ

 زا ضالتييبثب ليچىي آزي سيٌييديزيضايب زُلطًوًَِ ذَزيب ،ىالاٍ ثللي فيهإل

 .سيطويططيلٍئ اٍظضُ لطوِلثإ هرتلف ،يلگز آيطيليمسا

 زُضُثب ةتبو ثَ ضتجبػ يٌسىلطًوًَِ وِسئچ يٌيضيالتييببث لكذب ىدبيثبآشض

 .هطييطسيثيل عيييوغليساضهٌّت زىدِاٍّل ضاالاٍذَخَ هخيِلِسإي ٌيطيلليفتى ٍ يأض

 ليسجبػ يلفطاسا
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 غزبت ،يطه

 ،غبؼا الآ ينعكيك
 .غبؼا الآ ـٌَؼٍ گَى

 ،نيياّل غؼاـالب هي 
 .غبؼاـالب هٌي قيب 

 
 ،بوًييب گلؽي غييب
 .وبًيلب ؽيهيٍوبوَ 
 ،ؼىلفائل غفثز مؽًٍؼؤ 
 .وبًيخب گلؽي لَّر 

 
 ،ؼاثب ؽيشگئ ينقضوش

 .ؼاؼا سؽيزب گلؽي ائل 
 ،ؼيؽايَل قٍگإ يبـي 

 .ؼاثبؼٍـاٍ ؽيضىفس 
 

 ،ًبشبوؼا ٌفؼٍ موإقٍ
 .ًبيب ّف ـالوب ىاٍ ثيف 
 ،ىييللب كُوي يلَ غفثز 
 .ًباٌٍيف مفؽيگئ هي 

 ،اللب ؽيٌؼا اللب ثَ
 .اللب ؼي يؼا ،يلليمزيٌ 

  ،لناؤ غفيت مـاغَلَـ 

 .اللب ؽيٌيب قٍگإ ـيب
 
 ،ـاٌبهي ؽايٌٌثب غؼا

 .ـاٌبزي ةٌَؼٍ َلٌَ 
 ،اٍلؽٍ غفثز نيشوىل 
 .ـازب للي ٌبيٌثب وي 

 
 ،الآغ غيففب هٌي گل

  .الآغ غيفوب ،يَظ مِىيوو 

 ،ٌبيٌثب يـيالغؼا زيع
 !الآغ ،غيفزب وييآؼ 

 
 ،وبوب مؼٍقؼٍ فِايفُ

 .وبآ ينو ،فُؽيٌائ ينو 
 ،لِيائ كؼليٌب ؼاـاٍ وي 
 .وبيب ينسثب ؼاَـث هي 
 ،الاٍ ؼؼا ويؼيلِائ
 .الاٍ ؼؼا ،الاٍ ؼيبفف 
 ،لناؤ غفيت مـاغَلَـ 
 .الاٍ ؼيب ينًيبالآغ 
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 ،غفيت وإًي شيغثب ون

 .غفيت لياؤ ؽُغفثش 
 ،ؽٌٍؼٍ ًِگَ ٍـثػشِ 
 .غفيت ًيؼؤ ٍِعٌ 

 
 ؟الَـ ًالغؼا اٍ ـالغؼا
 ؟الًَ ـالغثب ـفٍئ يثب 
 ؼينالآغ هي وي دًِئ 
 ؟الًَـ الآغ ـيب ،ةـيب 

 
 ،غثبـالب عبٌمن هي

 .غثبـالب ،اىٌٍيف ،يٌى 
 ،ىًِؼؤ خٌّشِ ىفاس 
 .غثبـالب قوبزيػ ؼاىؼيب 

 
 ،ؼلَثَ ىًبالٍؼ ؽُيگإ

 .ؼلَثَ ىالـاوب گيـً 
 ،ؽينًالـاآ ؽىائل هي 
 .ؼلَثَ ،ىالـاآ ؼُ وي 

 ،وكگل ؽىگئ يَلَ ثَ
 .وكگل ؼىًِ مفويثيل 
 ،ؽاىٌـيسبلب يتلفيلي 

 .وكگل ،ؼىگِفخ ػيتزي

 
 ،ؽٍُعٌ ثَ غفيجن

 .ؽُسٌاؤ ؽاىيَل مقٍگإ 
  ،َـاٍل ىهبيب هليغفيج 

 .ؽُشٌيئ غبشيويب يثب
 

 ،سجفيك ،ؼايب هٍِئف يَل
 سجفيك ،ؼاثب ؽـگئ ائل 

 ،نيُؽيٌضىفس يٌيو
 .سجفيك ،افؽ وٌِ ىخب 

 
 ،ؽُشٌثي عإهفٍ غفيت

 .ؽٍُعٌ گِاؤق ـاللب 
  ،ويـٌَؼٍ وبؼييب وي 

 .ؽُسٌاؤ ثَلجَل ؽاغثب
 

 ،سجفيك ،ٌيو ينعكيك
 سجفيك ،ٌيو َـوئ ائل 
 ،لِعكيك ًبٌَيلَ لآ 
 .سجفيك ،هٌي سه ًبآ 

  ،قُيَ اٍ مفؽيگئ هي

 .اٍقُ-اٍقُ ؽامييلب

 ،اٍلَى ؼٌب كوي ،ـاللٌَ يآ
 .كُيو يفللب لفهئٍِ 
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 ،كىيوٌ مُفف ،ينليگْو
 .يكىوٌ فىد ٍـؽثٌَؼٍ 
 ،ؼُِىلاؤ ؼيب ،ؽُائل ؼيب 
 .كىيوٌ مفولگَ ،ىٌباي 

 
 ،گلٌِ ائل لؽيلب وإق

 .گلٌِ لوئ ؽيًبفهزي 
 ،مٍبويلوب غثب ثيف گإقل 
 .ٌِلِگلوإ لِگ ائل 

 
 ؟ؼيًِ آؼي لييائ ثَ
 ؟ؼيًِ ؼييب ،ًِ شَؼٍو 
 ،ؼينوِثيل ؽُائل غفثز 
 ؟ؼيًِ ؼيؼا ييوكيآغ 

 
 ،فُلؼيل يفيٌي ؽينغثب
 .فُللزإ ـٍلَ مؽٌٍؼٍ 
 ،يؼاـلب-َّملَ ؼينـشبآغ 
 .فُلائل ؽينللب ضىفر 

 ،ياقلؽ ؽاىٍلي ييكدب
 .ؽيكلغ ويسإ قدبـيب 
 ،ىباٍل ؼا ىفاٍي ٍعي 
 .ؽيگإقل ؽىخٌّش ،اٍ 

 
 ،قيبآ اىٌٍيف ،ؼلَثَ يگإ

 .قيب ًباٌٍيف ،هٌي قيب 
 ،ىِوئس ؽُائل ؼيب ىًَگَ 
 .قيب ًباٌٍيف ٌيؼيؼـ 

 
 ،گك ،ؼيلي نيعكيكي

 گك ،ؼيلي لِگَ ؽاغثب 
 ،دباٍلًَ ىغب ؽُغفثش

 .گك ،ؼيلي يٌؽٍُعٌ 
 
 ،گلؽي يگو قاـاآ

 .گلؽي هيّب ،ينؼئؽ هي
 ،ينلفقگإ يآ ،الآغ وي 
 .گلؽي هيؼ كليآيفي 

 
 ،گلؽي ىيب ،گلؽي يگو

 .گلؽي ىخب ثيف ٌؽُايسي 
 ،ؽينزى ضىفسي ٍعي 
 .گلؽي ىلب وِيلفقگإ 

 ،هٌي ؼاَـي ؽينگئ يلَ

 ،هٌي ؼاـلَ هبيفٍدسب 
 ،ٍاـ ىاللب ؽايَل قٍگإ 
 .هٌي ؼاَـث هٍِـؽلاؤ 
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 ،ٍيغيب ىبوش ينعكيك

  .ٍيغيب ىبوش ِگويگئ 

 ،ىباٍل خٌّز يئف غفثز
 .ٍيغيب ٍعي ؼُ يئٌِ 

 
 ،ٍيغيب سياؤ ؽاىيَل ثَ
 .ٍيغيب ىبوش گئيوگِ 
 ،ىِلاؤ غفثز هگِگك 

 .ٍيغيب ٍعي وگِلاؤ 
 

 !يـاّب ،غبآـ گلف وَ

 !يـاّب ،غبـزب وكلوَسإ 

 ،ىٌِؼٍ شِغفث ايگيؽ 
 !يـاّب ،غبآـ ـفاغيزب 

 
 !يـاّب ـخب لِائ ؼينؼـ

 !يـاّب ،ٍاـ مًَگَ ـالب 

  ،ىِلاؤ غفيت ،ثباٍ ؼيب 

 !يـاّب ،ـيب شفايى لًَوإ

 ،آل ؼاىغبـلب غينـاوَ

  .آل ؼاىغبؼاـ ضبييفين 

  فييغج ـيب ؽُغفثش

 .آل ؼاىغبـيَ يآس ثيف

 
 ،ائل غفثز ويؼيثئلِ

 .ائل غفثز ،لغَاٍ ايگيؽ 
 ؽيفلخبلَ سئك يآؼاه 
 .ائل غفثز ،ىِلاؤ غفيت 

 
 ،گل ىالؼٍ لِزإ ،ىفايخئ

 .گل ىالؼٍ لِگإ ،مًبوَ

  ،ويِهقؼؤ ؼُىِلاؤ ؼيب 

 .گل ىالؼٍ لِائ نكييث
 
 ،گل ،يؼاـلب آي ،گل يؼاـلب
 .گل ،يـي آال غؼا ليـلب 

 ،يَظ مِىيوو ،ؽيفائل غفثز 
 !گل ،ييب-ىلب مقٍگإ َـوسإ 

 
 ،هٌي ـايب ؽيففيآغ

 .هٌي ـايب يَظ عجيت

 ،يَظ نٌىيوو ثيف ؼاَـث 
 .هٌي ـايب يفيشييئ 

 ،هٌي ـالغؼا ؼيوبسَس
 .هٌي ـالغثب لَثَلجَل 
 ،يَظ وىين ثيف ،غفيجن 
 .هٌي ـالآغ ـيب دِسى 
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 ،فييئ السب لفيئف ثَ
 .فييئ اللب ،فييئ جـثَ 
 ،ـدبلَ گَى اٍ هزيبل 
 .فييئ اللب ،زِوإ ائل 

 
 ،ؽيٍيغيب ـالب ،آٌيك

 .ؽيٍيغيب ـالب ىييگئ 
 ،ؽاىلوبًالؼٍ ؽُغفثش 
 .ؽيٍيغيب ،ـاگَ ىيشگئ 

 
 ،لؽيلب الـاهب ـالغؼا
 .لؽيلب الـاوب سَاٍ 

 قالييب يگإ ،زٍوِ وفيي
 .لؽيلب الـاهب يئٌِ 

 
 ،لؽيلب قُوإ ينعكيك

 .لؽيلب قُوإ يفيٌي ثيف
 ،ـؼاىالغؼا ؽٍلٍٍلَ ؼيب 
 .لؽيلب كُيث ثباٍ-ائل 

 ،لؽيلب مالسب ـؼاالغؼا
 .لؽيلب مالال ،ؼينوِثيس 
  ،ىِلاؤ غفثز ىيييلغؼا 

 .لؽيلب مالثب ثيف ؼاـاٍ

 
 ،لؽيلب ينـثب ؼاسبغثب
 .لؽيلب ينـًب ،ؼينهِؼـ 
  ،مؽٌٍؼٍ لِائ ؼيب مقٍاؤ 

 .لؽيلب ينـيب ؽٍُعٌ
 
 ،لؽيلب ـغبآ ؼاقـاآ
 .لؽيلب ـوب ،ؽٍاٍز ىالسف 
  ،مؽٌٍؼٍ آيفي ؽىيولائ 

 .لؽيلب ـغبثب ينلفقگإ
 
 ،ؽيًالؼٍ غبآـ ؽيشگئ
 .ؽيًالؼٍ غبـزب ـالوَ 
 ؽىخًَگَ لييائ ويٌؼٍ 
 .ؽيًالؼٍ غبلَـ-غبلَـ 

 
 ،ؽيآغ ىيب گلؽي قـاآ
 .ؽيآغ ىخب هيي يٌؽىؼيج 
 ؽاًغبثب ـيوب ٍعي 
 .ؽيآغ ىلب ؽىگيواٍـُ 

 ،ليًلب كُه ينعكيك
 .ليًلب كُه ،ليًلب يهئ 
 ،لناؤ اىٍخب مـاغَلَـ 
 .ليًبل ُگك ؽاهؼٍَـي 
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 ،ليًلب قُؼؤ ينعكيك

 .ليًلب ،قُگإ هز هِـوَ 
 ،لناؤ غفيت مـاغَلَـ 
 .ليًلب ُگك ؽُيوفيئ 

 
 ،ًيـاآ ،غيؼا ؼينگك

 .ًيـالب ؽاىآغ ؽينوئس 
 ،ؼا ىباٍل ىفاٍي ٍعي 
 .ًيـااٍ مؼٍـگإ خٌّز 

 
 ،ـييب ؼٍاٍ ييٌمعب
 .ـييب ؼٍاٍ ًَىمَيثب 
 ،قؽٍسَس ٍعي ؽُغفثش 
 .ـييبؼ اٍ قؽٍاًٍَس 

 
 ،ـيالغؼا قثَ يًياٍيفٌ
  .ـيالغؼا قسَ ؽيفيجوثب 

 ـالآغ ٌفؼٍ وبيؼيب
 .ـيالغؼا اؤق ييغفيج 

 ،ـيالغؼا وَق ميفگك
 .ـيالغؼا قثَ ييتالغثب 
 ـالاٍ يفيٌي ىِو ّف 
 .ـيالغؼا اؤق ،فييئ اؤق 

 
 ،ـيوب كُيث ـالغؼا ثَ
 .ـيوب كُيث گل ىالؼٍ 
 ،ينًخب ىاللب ؽُغفثش 
 .يـقاآ يَق ويزىف 

 
 ،ـيوب ىبوش ينكعكي

 .ـيوب ىبوش ،ـيوب آغ
 ،ٌبيغؼا ٌبُ ؽينيػبزي 
 .ـيوب ٍعي ؽينيغبثب 

 
  ،ـيقاّب ؼؼـ ؽيفيوـٍا

 .ـيقا لِائ هبالآغ
 ،ؽٌٍؼٍ شِغفث ميَلَ 
 .يـقاآ ائل فميزى 

 
 ،يلگؼ كييوب لـاهب ثَ
 .يلگؼ آييك ،ؽيفيجسيب 
 ينغوبللب سه ؽُغفثش 
 .ؼگيل يكال ٌبيآؼ 

 ،لؼگي سي اليَ يَل ثَ

 .ؼگيل سياؤ ؼاىَـث ـيب

 ،ونـگإ گَى غَي ؽُغفثش 
 .ؼگيل ٍعي ؼُ يئٌِ 
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 ،لگَ ؽاًبوش ينعكيك

 .لگَ ؽاًبوش ،لگَ ؽابلٌ 

 ،ؼييئف ٍيغيب يويكفيئ 

 .ؼگيل ٍعي وي ضبييف 

 
 ،لگَ ىيباٍ ،ىىبجسييب ًِ
 .لگَ ىيب اٍ ،سبغثب ىيب ثَ 
 ،لِائ ـضن جِغفي هي 
 !لگَ ىيبؼٍ ؽىًلَثَلجَ 

 
 ،مٌبًاللب ًبٍؼاٍ عٍك

 .مٌبًالؼٍ ٌبيٌثب ـيب 
  ،ىنٌؼٍ آيفي ؽىٍعٌ 

 .مٌبًالسب ،مالاٍل ىفايٍ
 

 ،مغبآـ ؽٍيَغ ،غفيجن
 مػبللب ؽٍيَغ ينؼًبلب 
 ،ـاالغؼا جيلل مػبزي 
 .مغبثب ـيوب ٍعي ثيف 
 ،مٌباٍلوَ ؼـق ،نيليـق
  .مٌباٍلوَ ؼؼـ ؼىغِّّ 

 ؽىگًَ گلي شِغفث
 .مٌباٍلوَ ؼفگًثبيبث 

 
 ،لنگل قُؼٍ ،مبًٌالؼٍ

 .لنگل ،قُگإ زه ِـهوَ 
 ؼىىِلاؤ غفثز ،غفيت 
 .لنگل كُوي ،موبـسبـلَ 

 
 ،لنگل ىِو آٌيك هي

 .لنگل ِوى ،ِيضًَِ 
 ،ىنثيل زبلب ؽىائل ؼيب 
 .لنگل ىِو ـياليَل 

 
 ،ٌنه قفاع ،ٌنه مـٍ

 .ٌنه قفازي ىًبيب ثَ 
 ،مؽٌٍؼٍ فُلائل سه لَل 
 .ٌنه قفايا ؽىٍعٌ 

 
 ،ٌنه كىگ ـؼاالغؼا
 .ٌنوكًث ٍاـ ينعْؽ 
 ،ميبكييل لييائ آغيف 
 .ٌنوهگك ؽُغفثش 

 ،فمويثيل قايب قييب
 .فمويثيل قادَ ـالب 
 ،ؼاَـث هي ،ؼاـاٍ ٍعي 
 .فمويثيل قُؼؤ آيفي 
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 ،ؼينلفثي لوئ ىِگل وَ

 .ؼينلفثي ليئ اوىِ هئص 
 ،ىىبلوب ثباٍ ثيف ؽاغؼا 
 .ؼينلفثي ائل ٌيو هي 

 
 ،ؽينيئش ًبخب ؽُغفثش

 .ؽينيئش ًبوب ،اٍلَة گسٌ 
 ًَگَ ًيؼؤ ٍِعٌ 
 .ؽينيئش ًبايوب ،ٌِؼي 

 
 ،نكيسجفي ىخب ،نكيسجفي

 .نكيسجفي ،ىثبـلَ وٌِ 
 ،اگوِ ىيَثَ ٌِوٌؼٍ 
 .نكيسجفي ،ىيبؼا ،اٍل هفؼ 

 
 ،ؽينًالؼٍ غبآـ ينعكيك

 .ؽينًالؼٍ غبـزب سه خاي 
 ،ىِلاؤ ؼيب ،ىالاٍغ غفيت 
 .ؽينًالؼٍ غبلَـ-غبلَـ 
 ،مؽٍيلَ ىيب يٌسيلـاآ
  .مؽٍيلَ ىيبث ٌِسياي 

 ًييغبثب وح ٍِعٌ

 .مؽٍيلَ ىلب يٌؽُگياٍـُ 

 
 ،ميَلَ ؽٌٍؼٍ ًبفاّد

 .مَوَل-ينغوب ؽيفغييب 
 ،مؽٌٍؼٍ آيفي ؽىٍعٌ 
 .ملَلَ ؽييجًالغٍَثَ 

 
 ،ؽاىغًبزب مسفاي وَ

 .ؽاىغؼاؼٍ لفقٍوَ لثب 
 ،فمويثيل ِگل ،ًئيٌين 
 .ؽاىغقااٍ ٍاـ نهيالوب 

 
 ،ؽاىآـغ هي مؼٍٍـؽلؼٍ وَ

 .ؽاىغيبآ-ؽىلا مؽٌٍؼٍ 
 ،يفوئس ؽُغفثش معإهفٍ 
 .ؽاىغقااٍ ينآل ؼاىلب 

 
  ،ىهبؼٍ ينجلل ،غفيجن

 .ىهبآ وكٌؼٍ ؽىيولؼي
 ،هٌَنـگإ ،وٌَنٌؼٍ هي 
 .ىهبيب غفثز ،وٌِؼٍ وي 

 ،ؼىيكث آغي ،ىيىسي ىؼٍ
 .ؼىيكث غيثب ٌيييثئل 
 ،ليٌيائل ؼيب ينيوبيلَ 
 .ؼىيكث غيثب غبوبآل 
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 ،ؼىيكث آغي ًييغبزَ

  .ؼىيكث غيثب ٌيييثئل 

 ،ىبلوب ؼَـي گليت ويٌؼٍ
 .ؼىيكث غيزب غَي ـالآ 

 
 ،ؼىيكث غيسب ،يلوائ
 .ؼىيكث غيسب يًياَاي 
 ،ىِائش مييوثب ـالغييب 
 .ؼىيكث غيثب ـالـالآ 

 
 ،ؽىؼئوى وإق ينعكيك

 .ؽىؼئوى وإق ـوَيؼٍ ّئر
 ،ؽيوئس ؽُهطٌش ينًخب 
 .ؽىىلوقگإ ييتؼئ ـيب 

 
 ،ؽىوىزى نيعكيكي

 .ؽىوىزى يتآل ىيبلل 
 ،ؽًٍؼؤ ًبهبوب ينلؽّ 
 .ؽىوىزى ؼيؼـ غفثز 

 ،لياي غؼا ثَ ىالؼٍ گك
 .لياي قؼاثَ ؼـ لَگَ 
 ،ؼيلفليائل ؼيب ٌينًلب 
 .لياي غؼا ثَ ىنلاؤ هي 

 
 ،ىييفدقًب ،ىوبًبوَ

 .وي ثفي ،قآ ،گل ىالؼٍ 
 ،ؼُ ونٍئف ىخب ؽُغفثش 
 .ىيياقثف وييليؼي 

 
 ،سي اٍلؽٍ ميَلَ اؼَـث
 ؟سياؤ ؽاىيَل ثَ هيٍاـ 
 ،ئيٌ يفيٌي ؼايبؼًٍ ثَ 
 .ٍعي ثيف ،ؼيفًبآ ثيف 

 
  ،فييلقگإ الآ ييوٌ

 .فييلقگإ الوب اٍؼ ثيف
 ،لناؤ غفيت مـاغَلَـ 
 .فييلقگإ اللب غبثب 

 
 ،يسيلَّ ٍاـ ؽاًلَلَ

 .يشيه ىىَاٍل ٍاـ مآـقٍ 
 ،ىيبلَ يثب ؽاًيَلَ ائل 
 .ييشضإـه ائل ـًبقالب 

 ،ييٌثب اگف ،ينعكيك
 .ييٌثب ؼگف غبشيويب 
  ،غفيت ،قاٍلَ ٌييٌثب 

 .ييٌؼاـلب يٌيو گلؽي
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 ،ٍاـ يوى ٍاٍ ينعكيك

 .ٍاـ يوى ٍاٍ ـؼاالغؼا 
 ،هََّلَ ًِ ييغفيج 
 .ٍاـ يوِىيوو ثيف ؼُ ًِ 

 
 ،ٍاـ ينلـاهب ـؼاالغؼا
 .ٍاـ ينلـايب گياٍـُ 
 ،وٌَنٌؼٍ ِگليغفيج 
 .ٍاـ ينلفال ،فملقگإ 

 
 ،ـيب ؽيغينآل يغيـاوَ

 .ـيب لؽيغينوب اليَ هي 
 ،يفلوب اٍؼ ِگيواٍـُ 
 .ـيب ،لؽيغينلب ؽُغفثش 

 
 ،ـاللب ًف ،ىِشگئ يبهب
 ،ـاللب ـا ،ىِلاؤ آـٍاؼ 
 يغفيج ؼُلفائل ؼيب 

 .ـالآ ؼؼـ ؽىاٍوشًَ ؼؼـ

 ،ـالآ جثب ،ينكيعكي
 .ـالآ جثب ؽىجيـل هفؼ 
 ،وِايىشِ ائل وىي ّف 
 .ـالاٍخب ،ـالاٍ ؽلٌث 

 
 ،ـالغثب ـالب ٌبثب ـيب
 .ـالغثب ـايب ييگاٍـُ 
 ،ىٌِؼٍ آيفي ؽىٍعٌ 
 ؟ـالغثب ـاّب ىٍاٍهَؼ 

 
 ،ـالغثب قثَ ٌيثب قالثَ

 .ـالغثب يكدـيب ًييب ؼـؼؤ
 گيناٍـُ ؽُائل غفثز 
 .ـالغثب قوإ ٌيغو ،ؼىؼؼـ 

 
 ،ـالغثب ِسئل لَگَ ـيب
 .ـالغثب ثئلِ يووفي 
 ،ـزبآ لگَ ،ـاٍغَ ثَلجَل 
 الـغثب ثئلِ وييٌبيب 

 
 ،ـالغؼا ٌبلَ ـالغؼا ثَ
  .ـالغؼا ٌبثب-يثب تٍئفي 

 ،ؽيفجكيگ ؽُوٌ نـييب
 !ـالغؼا ٌبيب يَق ٌيو 

 ،ـالغؼا ،اٍقُ زه ـٍثٌؽ
 .ـالغؼا ،قُؼٍ لوب گِلوإ 
 ،ىييلوب ؼَـي ؽًٌُِوي ائل 
 .ـالغؼا قُگإ يويوِگل 
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 ،ـالغؼا ،ايلِ ةًَؼؤ آي

 .ـالغؼا ِؼيل گليجؽيف 
  ،َـياٍغَ َةًَل ثَلجَل 

 .ـالغؼا لِگَ ةًَـٍثَ
 

 ،ـالغؼا ،ايلِ ؽيفگئ گَى
 .ـالغؼا ِؼيل گليجؽيف 
 ،يتلوب ّبي ويوي ثَلجَل 
 .ـالغؼا لِجَلثَ ةًَؼؤ 

 
  ،ـالغؼا ـُؼ ينعكيك

 .ـالغؼا ـُؼ ،ـالغثب ؼٍق
 ،غيالساٍ جـاسَ ،وْليه 
 .ـالغؼا فُث الـاهب 

 
 ،ـالغؼا جيلل ـالغؼا ثَ
  .ـالغؼا جيلل يتآس ثَي 

 ،ؽُيٌوِوئس غَي ًَگَ
 .ـالغؼا جيلل زىف ُآ 

 ،ـالغؼا ليٍِهئ اٍوشَ
 .ـالغؼا ليدئٍِ ّكاـ 

 ،يفلوب ؼَـي ؽاًٌَيلَ ائل
 .ـالغؼا ليثٌإٌٍِ لگَ 

 
 ،ـالغؼا يؽٌؼا ينعكيك

 .ـالغؼا يلٌؼا ،ليزيٌميل 
 ،لفغبًب ىىبيجسيب وي 
 .ـالغؼا ،ؽٍزوإ ييهْوبً 

 
 ،ـالغؼا ليـلب آغ ٌيثب
 .ـالغؼا ليّبـثب ،ليقيب 
 ،ًِِويٌ نػيزي الـيب 
 .ـالغؼا ليـمبايل ُعْؽ 

 
 ،ـالغؼا لييب يتؼـغبآ
 .ـالغثب ليوب تزيآ لگَ 
 ،ٌييوالثب اؤق غفيت 
 .ـالآغ يتلوب فُللزإ 

 
 ،ـالغؼا ،اٍقُ سَر ـٍثٌؽ

  ،ـالغؼا قُگإ يويوِگل 

 ،ىوٍَلَ ييليگوْ زٍَاٍ
 .ـالغؼا ،ُقؼٍ ىييشغيؼا 

 ،ـالغؼا شيويب ـالغؼا ثَ
 .ـالغؼا ،ؽيوثب اٍوشَى ـلب 
 ،ليهفايثب ،لَسَي آي اٍذ 
 .ـالغؼا ليويب آي قمَلؼٍ 
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 ،ــٌَؼٍ ينو آٌيك هي

  ،ــٌَؼٍ ينو ،ـؼٍق ينو 

 ،ٌيلاؤ ؽُىليغفثش
 .ــٌَؼٍ ينو فُيلج 

 
 ،ـالغؼا ىيبثَ يهِلائ
 .ـالغؼا ىيبثَ ٌيليب-آل 
 ،نؼيگشيف ٌُبد وٌِ 
 .ـالغؼا ،ىيباٍ ىىبيجسيب 

 
 ،سفوئ ىٌبًيٌوب بـًؼٍ

 .سفوئ ىٌبًٌيوب ،سفاؤ 
 ،ؽاًيَلَ ٍعي ايگيؽ 
 .سفوئ ىٌبًٌيخب لف،اؤ 

 
 ،ـالغؼا نقيًب ينعكيك

 .ـالغؼا ينقيب ،ثبّبـين 
 ،ِاٍوش ىٌِوي يفلاٍخب 
 .ـالغؼا نقيوب ،نيِطجش 

 ،ٌفؼٍ ثيف-ثيف ينعكيك

 .ٌفؼٍ ثيف-ثيف ؽاىييب اٍظ
 لفگًَ وئسي ؽُشغفث 
 .ٌفؼٍ ثيف-ثيف ؼىعإهَـ 

 
 لف،فلگَ ،ـالـيبالآغ

 .لففلوي ٌيٌييب قگإ 
 ،ٌيـيلؽ ىؼٍَـي زيوإ 
 .ثيلفلف ؼاؼَـي ٌيؼٍ 

 
 لف،ىيجلعً يٌؽُلا
 .لفىيجلعً ؽٍثسَسَ 
 ىييديلب اللب ييآز 
 .لفويُؼوفف ىييگل 

 
 ،ثيف ينآغ نؼگيل يزب

 .ثيف غينيب ٌيؼا-غيؼا 
 ،ينلبخاٍ يَظ ينؼًبلب 
 .ثيف غينثب ًبوب ٍعي 

 
 ،ؽيفؼـيٌ قـاآ ،وِوئس

 .ؽيفوفيٌ ،ىيَوَ وِايس 
 لف،ائل ثَ ىغبثب ضىفر 
 .ؽيففيٌلائل ؼُ يٌيو 

 ؟لفًئي قُؼٍ ىهبؼٍ ،زي
 ؟لفيًئ ،اٍقُ نسإ ىفَقٍل 
 ،نكييث قالٍاٍ ،نكييث ٍاٍ 
 ؟لفيًئ كُيث زٍَاٍ ؼيب 
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 ،ؽيفليًلب ًييىبشوا

 .ؽيفليًبـهؼ ،بـهٍٍ ال
 ،ىىبآل غجف هَؼٍَـي 

 .ؽيفليًوبؼيگيف ينلاِ 
 

 لف،ـاٍق يٌؽُلفلگإ
 .لفقـوَ ويوي ىالسف 
 ،ثيلوك الاٍ يسب وٌِ 
 .لفائل يَق ،ـالثباٍ يَق 

 
 ،ؼيفٍاـ مـايب ؽاهلَلَ

 .ؼيفٍاـ مالث ؽايوٌثب 
 ،يييِوزى آؼي غفثز 
 .ؼيفٍاـ مًبآ ؽُغفثش 

 
 ،ــگإ گَى غؼا ،ـػبزي گَى

 .ــإگ گَى غثب ـًبالثَي 
 ،ؼىزَـٍ ىخب ؽُغفثش 

 .ــگإ گَى آغ ؽٌُعٍ
 ،اٍلؽٍ ّئر ييآؼ ،يكل آي

 .اٍلؽٍ ذلَ ،يؼئؽي ىثبـلَ 
 ،ضىفر ـايب ،ائل غفثز 
 .اٍلؽٍ َذد معإهفٍ اىٍخب 

 
 ،ؽٍيَغ وَ ،مٍبهيوبوَ

 .ؽٍيَغ فىٍئ ،ؽٍزَغ وَ 
 ،ِگليغفيج وٌَنٌؼٍ 
 .ؽٍيَغ لييث ويؼيؼـ 

 
 ،ظثب ـالب ؽايٌٌثب غؼا
 .ظثب ـاوب ىالآ اٍوشَى 
 ،ىًِؼؤ خٌّشِ عبلن 
 .غثبـالب ٍـؽغٌَ ٌِه 

 
 ،ًَقٍاؤ ييؽلوب ؼااٍ
 .ًَقٍگإ يؼيلِائي ـَو 
 ،ؽٍزَغ ؼيؼـ ييغفيج 
 ؟ًَوإقٍ ىييؼئ وِيو 

 
 ،يَظ ٍعٌين ،غفيجن

 .يَظ ينٌساؤ ؽاىيَل ثَ 
 ،يبيبؼـ ؼـيي مؽٌٍؼٍ 
 .يَظ ًينسبسَ ؽىاليو 

 ،ؽٌٍؼٍ قسبثي ؽىاليو
 .ؽٌٍؼٍ قزبّب ؼينوِثيل 
 ،هليغفيج ىييللب ىفاٍي 

 .ؽٌٍؼٍ قزبلب ؽىهٌ ـيب
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 ،زَظ ؼيؼـ يغيثب ،ىجبغثب
 .زَظ ؼيفو فُيئ ؼيؼـ 

 ،ًييىباً ؼُلفائل ؼيب 
 .زَظ ؼيؼـ ،يَظ ًيهبؼـ 
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 ،ؼاثبؼٍـاٍ ؽيفگئ يَل

 .ؼاثبؼٍـاٍ ؽاىووبلوب 
  ،ىباٍل قزبلَ ؼُوفوف 

 .ؼاثب ؼٍـاٍ وكشگئ ّئر
 

 ،ٌبيوؽاالؼ ٌكعب هي
 .ٌبيوؽاالؼ لگَ سبًلَ 
 ،ؼيهفؼًب لِائ هفؼًب 

 ؟ًِ ويؽاالؼ ،؟ًِ قٍاٍ
 

 ،ؼايبؼـ غن يفسثب ائل
 ؟ؼاؼا هي ؽينگئ وِيو 
 ،ىِلاؤ ؽٌُيَؼؤ ايگيؽ 

 .ؼايبؼًٍ ـاللب آؼي
 ،ؽاآس يؽؤث يفگل ـيب
 .ؽاسلب ،يگئ غيليغبآـ 

 .ؽُگًَ ؽث لغَاٍ ايگيؽ 
 .ؽاشآل يئف يب ،ؽاآس يب 

 
 ،ـالب ؽيفيجسثب ـالغؼا
 .ـاؼا ٍـؽثٌَؼٍ زٍَاٍ 
 ،ىشَؼٍو ليگَ ًِاٍقٍ 

 .ـاآ جييلل ثيف زييلب 
 

 ،ـاًب جيلل ينعكيك
 .ـاًب جيلل ؽٌٍسَسَ 
 فييلًِيؼئ ؼٍوز ؼُاٍق 
 .ـاآ جييلل ،اؤيفى زگئ 

 ،يبـلب ًِ ينعكيك
 ؟يبـبل ًِ يـياللغب 
 ،هيّوؽ ييايگيؽ هفؼ 
 .يبـيلب ًِ ،لِاؤ ًِ 
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 ،ىباٍل ليگَ ينعكيك

 ،ىباٍل ليوي ييٌيب قگإ 
 ،ؽيٍيغيب كليٌبآٌ ،ؼٍوز 
 .ىباٍل لييث ٌيـيلؽ 

 
 ،الؼا ثَ ـزباٍ ثَلجَل

 .الؼا ثَ ،الؼ اٍ ـًبَل 
 ،ـؼئيِ كزيآ وإقٍى ؼٍوز 
 .الؼاثَ ـؼئيِ ويٌؼٍ 

 
 ،ًبالآس فنگ ايگيؽ

 .ًبالآس ،ٌِهي ييآس
 .ؽٌُيَؼؤ ،وي ٍـؼاٍ هفؼ 
 .ًبالسلب يبـايب ّف 

 
 ،ىباٍل ـغب لَليكيل گَ

 .ىباٍل ـوب ؽاًيٌيب ؼـؼؤ 
 ،يـهـاؼٍ ّئر ايگيؽ ذلَ 
 ؟ىبللب ـاالؼيب ـييب 

 ،ٌبدب يوب ،ٌبدب ايگيؽ
 .ٌبدب ،يسب ٍـؽيَغ وٌِ 
 ،ؽيگليج ثيف ٍغلَـاَو 
 .ٌبدب ،ايٍ ،ىِگل ؼُ ثيف 

 
 ،قهبـثب ؼاـ ،ناٍقٍ نوبآل
 .قوبآل ٌيو ينؼهفا 
 ؼگيل ـيوب ايگيؽ ّف 

 .قوبآل ؼگبـيب ؼاىـيب 
 
 ،وكگل ىالآ قيوب ثَ
 .وكگل ىالزب-َةياٍغَ 
 لف،ـٍُؽلاؤ يايگيؽ 

 .وكگل ىاليب ٌِؼيلي
 
 ،قشبٌهَ غيؼا ؽاٌيـلب
  .غؼا ،ويًغيؼا ؽُهٌِوي 

 ًبالاٍ قشبٍه كُيث

 .قشبٌهَ يغؼا ىاًٍؽا يكث
 

 ،ؼيِثئل يَل ييؼـشبآغ
 .ؼيثئلِ يَل ،ييآس ـوَ 
 ،ىباٍل ليـمبايل ـالؼٍوش 
 .ؽيلث يَل گفن ًِ 

 ،ؽُهٌ ؼيؼـ ينعكيك
 .ؽُهٌ ؼيؼـ ًييهبؼـ 
 ،موباٍل ويغبآ هفؼًب 
 .ؽُهٌؼؼـ مالاٍل لَل 
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 ،ؽيشگئ شيٍگ يًيـاٍؼؤ

 .ؽيشگئ ؽيوئس سىي اٍظ 
 ،ؼيقلب قالثَ ثيف لفهفؼ 
 .ؽيشگئ ؽيايس لفهفؼًب 

 
  ،لِسى قُگإ ـًَـٍگإ

 .لِسى قُؼؤ ؼُؼـ ثَ
 ،قوباٍل يـضو ييهفؼًب 
 .لِسىا يَق ،َاـليب يَق 

 
 ،ليگ غبؼا زفوإ ائل

 .ليگ غبثب لفثَلجَل 
 ،ؽيويؽايلب ييهفؼًب 
 .ليگ غبزب فىٍئ ىخب 

 
 ،ٌِگيلٌ اٍ عكيكين

 ،ٌِگيلٌ اٍ ييايگيؽ 

 ،ويٌؼٍ ليًلب ،ؼٍوز غبيي
 .ًِگَ لياؤ ىفؼي قگإ 
 ،يلعل اٍق يٌؽىايس لعل

 .ليعل ؼٍق ويوي ِفّاف
 ،قوباٍل هفؼ گليت هفؼًب 
 .ليلِ يَق ،ؽالكييو يَق 

 
  ،ِاٍوش يؼا مبٌهَـسَاٍ

 .ِاٍوش يلب ــاؼٍ قدبدب
 ،ٍئف ٍبىً وٌيٌؼٍ وي 
 .ِاٍوش يثب غيهباللًب 

 
 ،هييفؼگ ؽينىسي َائ ثيف

  .هيييفاي لفيوفؼي 

 ؟ويؽيفگئ ـاّب ،هفؼًب
 ؟ويؼگيل يٌيو ؼَـي ثَ 

 
 ،قوبيلَ قٍاؤ ؽـويگئ
 ،قوبيلَ وإقٍ ويٌفؼي 
  ،وٍِئف يَغَى-ٍاـ يتووب 

 .قوبيؼٍ قٍگإ ًييغبآ
 

 ،هٌي ؼُؼـ ثَ وبلوب
 .هٌي ؼُ ثيف ىوَـگإ ـيب 
  ،ِوشائ هطشبج ُهفؼًب 

 .هٌي ُهفؼ ىثبـلَ وه
 ،قوباٍل ؼوبوب عكيكين

 .قوباٍل ؼوبوب الي هفؼ 
 ،ييگـزإ ييهفؼًب يَق 
 .قوبلؼٍ وبوب ،ىوبفاؼٍغ 
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 ،هٌي ؼُؼـ ثَ وبلوب

 .هٌي ُهفؼًب هٍِئف 
 ،ٌيٌالي هفؼًب ـسبـلَ 
 .هٌي ُهفؼ ثيف فشييئ 

 
 ؟هٌي ؼيًِ ،تيًوب غن

 .هٌي ؽييئ غِّّ-ؼؼـ 
 ،ينؼئؽ وإق شبؼٍو هفؼًب 
 .هٌي ؼئؽي ،ؽيزى ـخب 

 
 ،هٌي ؽيگث ؽىايٌدي

 .هٌي ؽييًئ ؽاىلـاوب 
 ،ؼينٍئف لًَوإ تليثي ؼٍوز 
 .هٌي ؽياگ ؼُيئف ؽث 

 
 ،هٌي ؼيالغؼا ـالغاؼ
 .هٌي ؼيالغثب ىفَقٍل 

 ،مؽٍيلَ ىخب ؽاًيَلَ هفؼ
 .هٌي ؼيالآغ لفائل 

 ،هٌي ؽيغيب-تفيؽيًيب
 .هٌي ؽيغزب ٌبؼا-غؼا 
 ،ؽينًالغبآـ تليثي هفؼ 
 .هٌي ؽيػيي سه هفؼًب 

 
 ،ًيِوايل اٍق ،هسي َؼًٍ

 .ًيِوايل ؼٍق سه ًٌِب 
 ،قوباٍل ؼيب ؼٍوز ليفبٍ 
 .هٌي لاي يَق ِوِهـگإ 

 
 ،هٌي ـلب ثَ ـوَسغَلَـ

 .هٌي ـوب ،قالدبيب ّف 
 ،مغبزبلَ ؼا ىاًٍؽا هي 
 ؟هٌي ـيب هيـبآس ّئر 

 
 ؟هٌي ـبآس ؽيفيوو اٍ

 ؟هٌي ـسبلب ؼُؼـ ّف
  ،قوباٍل ؼٍوز گليت هفؼًب 

 ؟هٌي ـسبوب ؽالؼٍوشلَ
 
 ،هٌي اگف يـيالٌلب
 .هٌي ـيِيئ فييلقگإ 

 ،نوهطى ؽالؼٍوشلَ هي
 ؟هٌي اگف ىىبًيسب 

 ،هٌي ؽٍسَس ـاليبؼـ
 .هٌي ؼٍؼاٍ ـالمبلًب 
 ،مشَؼٍو ليشىايى ،عكيك 
 ؟هٌي ؽٍاًٍَس سئك ًِ 
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 ،ؽيٌيًب اٍلؽٍق ؽُيگإ

 ؟ؽيٌييب ٍىاٍلؽٍق ينو 
 ،ىثبـلَ لفائل ُايگيؽ 
 .ؽيٌيثب ناٍـُ ايگيؽ 

 
  ،ؽيٌيًب اٍي ينعكيك

 .ؽيٌيًب اٍي ـؼاالغؼا
 ،ؽُسَغل نـٌٍَـٍگإ 
 .ؽيٌيٌباٍي لفيفيؼئ 

 
 ،ؽيآل ىٍٍَّ وييجيلل
 .ؽيآل َيَىس هَىقٍگإ 
 ،ىالسف ؽيػللب ؼىكذو 
 .ؽيآل اٍيَى ؽاىٍيـهَ 

 
 ،ؽيهْفثبً قُوإ وإق

 .ؽيهْفثبً قُگإ يلب 
 ،ؽٍؼٍوش ًبوبٌؼٍ وي اٍ 
 ؟ؽيهْفثبً كُيث يًإ 

 ،ؽيًالاو ينكيعكي
 .ؽيًالاو ؽاىليٌ حيٌللي 
 ،قوباٍل ىالاو ؼىىَلسَ 
 .ؽيًالاو لِائ ىالاو 

 
 ،سؽيثب آي ينكيعكي

 .سؽيثب آي ،سؽيثب اٍلؽٍق 
  ،ؽيزيػ فبَثي نـييب 

 .سؽيوب ـايبغا هٌي
 

 ،ليؼا بغٌَ آٌيك هي
 .ليؼاا غَي ،لَاٍق غَي 
 ،ؼيؽايلب ؼُايگيؽ هفؼ 
 .يآل آؼ غَي ؽاًؽايه 

 
 ؟هيـالآ زي ييٌثب غؼا
 ؟هيـالوب گِلوإ ،ىبآل 
 يلّبِ ىَهظلَه ثيف 
 ؟هيـاللب ؼُهفؼًب ثيف 

 
 ،ًنؼلِسى ،ميبزٍَاٍ
 .ًنؼلِسى ائَلي سه 
 ،ميبًيالسف ـثبقـاآ 
 .ًنؼلِسى ـالًبوَ 

 ،ـيثب ،هِاٍق ويلػيوب
  .ـيثب ،ِهقؼٍ يِسِيوً 

  ،ويهَاٍق غيليٌبآٌ

 .ـيثب ،هِاٍق غَؼٍوشلَ
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 ،ؼينؽيفٌؼي فلگي هي

 .ؼينؽيفثيل يؼيگيوِثيل 
 وييلل ىقايب شبؼٍو 
 .ؼينؽيفويٌ ؽىلا يتآل 

 
 ،ـيثب يؼي ٌنيعكيك

 .ـيثب يؼي ،ـيثب ًًيؼا 
  هكگشيف ةسب ُايگيؽ 

 .ـيثب هيي ىيسي غييب
 

  ،مشَؼٍو ،غبثب َةلًَ ـغب

 .مشَؼٍو ،غبسب ،ًبشبوثَ
 ،نىو ىثبـلَ يَظ مزَلَ 
 .مشَؼٍو ،غبؼابِ ينًخب 

 
 ،يضبِبـ ؼؼـ تليزىي

 .ـيوب ؼُؼـ فمؽيگئ 
 ،وبيفل ويكيؼي هفؼًب 
 .ـيوب ُهفؼ ٌنًـٍوَ 

 ،مشَؼٍو غبآ ينٌه وي
 .مشَؼٍو ،غبثب گل ىاللوب 
 يٌؽىضإـهش ىًَاٍقٍ 
 .مشَؼٍو ،غبيب ـًَ كُيث 

 
 ،ويفبٍ ًِ آٌيك هي

  .ويفبٍ ًِ ،يعْؽ ًِ 

  ،ىثبـلَ ىخب يبليفبٍ

 .ويفبٍ ًِ ييهفؼًب
 
 ،مشَؼٍو ،غبيب ـلب غبؼا
 .مشَؼٍو ،غبثب گل ىاللوب 
 ،ييىىزي هي ،اٍل ىهبؼٍ وي 
 .مشَؼٍو ،غبؼا هلزىي 

 
 ،آٌي ؼٍوز ينكيعكي

 .آٌي ؼٍوز ،يگـُغإ ؼٍوز 
 يٌؽىوِـللگَ ييوٌٌؼٍ 
 .ٌيؼا ؼٍوز ـالاٍ ىهبيب 

 
 ،ؽاىيٌغسباٍ ،آٌيك هي

 .ؽاىيٌغسب اٍ ـييالٌلب 
 .ؽيفييئ ويالٍسَ ييهفؼ 
 .ؽاىيٌغسباٍ ييهفؼبً 

 
  ،لغَاٍ هفؼ ؼاىًبآ هفؼ

 .لَل ُهفؼ ،غبآ ؼايب
  ،فـگشي سْوز قغبلَـ 

 .لغَاٍ هفؼ ؽاـلاٍخب يثب
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 ،ىٌبيٌغسباٍ مفؽيگئ
 .ىٌبيٌغسبثَ ـبيٌو لگَ 
 ؼـيفيوِ ييآس ايگيؽ 
 .ىٌبيٌغسبيب ٌييوٌؼٍ 

 
 ،لگَ ؽُغو ينكيعكي

 .لگَ ؽُغو ،ًًيؼا ؽُغو 
 ،لًَوإ ليگَ ؽُگًَ آغ 
 .لگَ ؽُغو ويايگيؽ هفؼ 

 
 ،ىشبوثَ اٍوشَ ىييفليس
 .ىشبوخََـگ ؼيفيئف گإقل 
 ،ؽيويؽايلب ييهفؼًب 
 .ؽاىؼٍوش شَؼٍو ـفايآي 

 
  ،ؽىهٌ شيٍگ يًييبؼًٍ

 .ؽىهٌ ؽيوئس سىي اٍظ
 ،ماٍلؽٍ دَـوإ يبٍيغيب 
 .ؽىهٌ ؽيوئس ؼا ىهبيب 

 ،ـالسبآل ٍاـ ؽايٌغثب
 .ـالزب آل ،ـالزب ٌيليب 
 ،ملًَوإ ليؼ ،هبالآغ 
 .ـالزب لا ،ــگإ ويٌؼٍ 

 
 ،يٌؽىٌؼفگ ًيييبؼًٍ

 .ٌؽىايٍي ّف ماٍلؽٍ گسٌ 
 يفزى لبل ٌيثب ييهفؼ 

 .ٌؽىايٍي ٌف ييهفؼبً
 
 ،ـالٍاٍ ىٍٍاٍ ـالزٍَاٍ
 .ـالٍاٍ ىٍٍاٍ فيلِقگإ 
 ،ىالسف ىػبللب ؼاىقلَـهَ 
 .ـالٍاٍ ىٍٍاٍ ؼااقَليب 

 
 ،هي بمٌلب ؽًُيَاٍقٍ

 هي بمٌثب ؽُىليهفؼخَ 
 ،ىالٍؼ ،گك ؽُگًَ ٍيغيب 
 .هي بمٌؽايَل ؽُگًَ هدي 

 
 ،ـالغثب آ ،رلب لِگَ-لگَ

 .ـالغبث آ ،آر غوي-ؼؼـ 
 ايگيؽ ٌيهي آر ٍيغيب 
 .ـالغثب بآس ىٍاٍهَؼ 

  ،وٌىي ٌيلب ييغؼا ثَ

  .وٌىي ٌيؼا ييجيٌؼي

 ،ىباٍل مشَؼٍو خبيبؼًٍ
 .وٌىي ٌيثب يٌيهيّب 
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 ،ـالغثب وييؼااٍ آٌيك

 .ـالغثب ييىىزي ،ةٌَؼٍ ٌئص
 ؽُـًگإ هْوبى هفؼًب 
 .ـالغثب وييؼااٍ زىف 

 
 ،يؼيلِائي لَل هٌي وي

 .يؼيلِائي َلث ويؼيؼـ 
 ،ًيثباٍ-ائل ييؽشغيؼا 
 .يؼيلِائي يَل ٌِوٌؼٍ 

 
 ،ـالؼا لگإ ،گلف ـالوَ

 .ـالوب لگَ ،ــاٍٍ شبغٌب 
 ويالثب ييايگيؽ هفؼ 
 .ـالاٍ هفؼ ويوي قٍاؤ 

 
 ،ويي ٍيغيب ينكيعكي

 .ويي ٍيغيب فُيئ ،زٍَاٍ 
 ،ؼيؽايلب ؼُايگيؽ هفؼ 
 .ىييٍيغيب ـيييب َـوئ 

 ،ـالغوب مـٍلَ ـيغبثَ
  .ـالغوب مـٍلَ ،ـًبيب اٍؼ 

 وييجبل ـف: اؼئ آٌيك
 .ـالغىبهـٍلَ يويوِيگئ 

 
 ،َاـؼي ،ـوب ِاٍوش َةلًَ

 .َاـؼي ،ـلب اٍوشَى ةسَـاؤ 
  مغَؼٍوشلَ ينهٌ لِوٌ 

 .ٍاـ ،ؼيٍاـ يخٌِلاؤ
 

 ،ـالغوب ىدبلب ًييبىوي
 .ـالغوب ىدبلب ؼؼـ ؽاًخب 
  اٍزَى وهزى ـعب آٌيك 

 .ـالغوب ىدبلب ؽُلًَوإ
 
 ،ـالالّب آي ،ـالالّب
 .ـالالثب ؽاغؼا لسبـلب 
 ،ـالاٍ هطَ لف،اؤ قغبلَـ 
 .ـالاللب ـالآ ايگيؽ 

 
 ،ـغبآ لوئ گلف ؽاىغؼا
 .ـغبسب لگَ ،ــؼ لگَ ـيب 
 ،ىِگل اٍقُ-اٍق ايگيؽ 
 .ـغبثب هؼي يٌِثيف-ثيف 

 ،ؽـگئ ىيب ،گلف يگو
 .ؽـگئ ىيب ،فاگلٌ ىيب 
 ،ىباٍل وئسي ؽاىؼٍوش ؼٍوز 
 .ؽـگئ ىيب ،فيتيَزئ اٍق 
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 ،گلف ىهبؼٍ ـاالغؼا
 .گلف ىهبآ ،گلف ُآ 
  ،وي ٍيغيب اٍ يويوِشگئ 

 .گلف ىهبيب ٌِفييئ
 
 ،ؽـگئ ـًبفب يٌؽُلا
 .ؽـگئ ـًبيب دبمؽيغثب 
  ،ىبزيػ فبَثي ؼٍوز ثيف 

 .ؽـگئ ـٌبو ؽاىًشَؼٍو
 

 ،گلف ؼىَـو قهَيَوَ
 .گلف ؼىَـو وگِايس 
 ،يبثباٍ ىًِؼؤ ايگيؽ 
 .گلف ؼىثيف ،كويغجف 

 
 ،ؽـگئ ـسبلب ـالًبٍـؼ
 .ؽـگئ ـسبثب ؼاؼلَثَ 
 ،ىثبـلَ ىخب يبليفبٍ 
 .ؽـگئ ـبآس فبَثي 
 ،ؽـگئ ـغبزب نفيؽيلاي

 .ؽـگئ ـغبآ گليت وَ
 ،گلف ؽُگًَ هدي ـالؼٍوش 
 .ؽـگئ ـغبثب فبَثي 

 
 ،گلف لفه لفـٍوَ

 .گلف ٌفـي ائالغؼا 
 ًييالاٍ يسَ ُهفؼًب 
 !؟گلف لفًِ بيٌٌثب 

 
 ،ـگك ؽاالؼ ينكيكع
 .ـگك ؽاالؼ لفثَلجَل 
 لف،قگإ غيثبلب لفهفؼ 
 .ـگك ؽاالؼ لفهفؼبً 

 
 ،ٌفؼٍ گَى ثيف عبٌمن

 .ٌفؼٍ گَى ثيف ىًبالآس 
 ،ـقاثب ٌيؼٍ ٌِوٌؼٍ 
 .ٌفؼٍ گَى ثيف ؼُ كُيث 

 
 ،ؽيفيآس ثيف ييايگيؽ

 .ؽيفسياؾ ويكس ؼُ ثيف
 كليلزبلَ ؼاٍغلَـاَو 
 .ؽيفيعيباضش اًٍَى 

  ،اگف يثب ينكيعكي

 .اگف يثب قؼاثَ ليـثب
 ،ؼييبؼًٍ هفؼًب يبؼًٍ 
 .اگف يثب ُهفؼًب هفؼ 
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 ،اٍلؽٍ ؼؼـ عبٌمن هي

 .اٍلؽٍ ؼؼـ وِيلفقگإ 
 ،َةاؤل تيـل ؽينشٍيائ 

 .اٍلؽٍ ؼؼـ ٌِه ؼا اٍ
 

 ،زىف ىيب ىيَوَ يگو
  .زىف ىلب ،ــاَو ليق 

 ،ٌبآٌ-ؼٍوز ؽُگًَ ٍيغيب
 .زىف ىخب ؽُگًَ ىهبيب 

 
 

 ،يَلَ شيويب يًياٌٍيف

 .يَلَ ؽيوثب گلؽي وَ

 ،هگِـگإ ـيب ؼينؽيفگئ 
 .يَلَ ؽيوى لفهفؼًب 

 
 لف،سئل آ ،ـلب ؽيفجغييب
 .لفسئل ـالب ؼيـغبآ 
  فييلائل گليت هفؼًب 

 .ائيلف رـغب عإهفًٍَ
 

 ،فٍؼٍغ بايفاً عكيكين
 .فٍؼٍغ بايفاً ؽـگئ 
 ىييآغ ينًلب ،وه ينٌثب 
 .فٍؼٍغ ٌِليث يفلؽ 

 

 
 افتخبر .قيبدا .مككؤ .خبآر

 
 ،قوباٍل وهاؤس ينعكيك

 .قوباٍل وهاؤس ٌيلّوإ 
 ٌيؼا ؽيغيآس لييائ 

 .قوباٍل وهشدسف ؼىيئف
 

 ،نيؽاي هَم ثئلِ خِثيف

 .نيؽايملَ ؽاًٌَيلَ وَ

 ،مِىيوو ًِ ،ٍاـ ينويو ًِ 
 .مؼٍهَاٍ يفگل ًبوب 

 
 ،ؼيؼـ ٍىٍَل سيًشبوثَ
 .ؼيؼـ ىٍٍلَ ،ؼيؼـ لوب 
 ،يؼاـلب-َّملَ ،يلييييغ 
 .ؼيؼـ ىٍٍلَ ؽىاٍوشَه 
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  ،مؼٍـگإ ـالقثَ سه يبلب

 .مؼٍـگإ ـالاٍلؽٍق ؽُيگإ
 ىيبباٍغٍ بيٌوًبآ 

 .مؼٍـگإ ـاليكل هفؼ ،قزبلَ
 

 ،ؼيٌيًب اٍلؽٍق ؽُيگإ
 ؟ؽيٌييب ييهالثب ينو 
 ،ىثبـلَ لفائل ًبالاٍغ 
 .ؽيٌيثب ناٍـُ ىالاٍغ 

 
 ،ؽاىٌثب ؼيفـالب ينشغثب
 .ؽاىٌؼا ؽيفيويلب ينجلل 
  اٍزَى ـيب قگإ الآ ثيف 

 .ؽاىٌؼاـلب قوباٍل وهوئس

 
  ،ؽيٌيًب ينـيب ينهٌ

 .ؽيٌيثب ـييالٌيبً
 ،اٍغلَ گث ؽاًًبؽاآس 
 ،ؽيٌيثبيَق ؽٌٌُؼٍ 

 ،هي مغبآ ،ميبلشبفبٌ
 .هي مغبزب ؼىَُيهئ ّف 
 ،مشَؼٍو ليفبٍ ،وبغلَـ 
 .هي مغبوب ،نهيٍوِلاؤ 

 

 ،يياؼ ٌيثب ييغالثَ
 .يياؼ ٌيؼا ييجيٌؼي 
 ،مًَؼؤ بيٌٌثب مـٍؼٍ 
 .يياؼ ٌيؼاـلب مًبآ 

 
 ،وٌىي ٌيلب ـييالغؼا
 .وٌىي ٌيؼا ييجيٌؼي 
 ،ٍاـ ايگيؽ سًِئ ؽُائل 
 .وٌىي ٌيثب ٌييهيّب 

 
 ،ينليگه ينهٌ يؼاـلب
 .ينليگٌِياي ؽُيوجخي 
 ،مَلًَ-مزَوإ ؽُزٌوإ 
 .ينيگلِگلوإ ؽٌٌُؼٍ 

 
 ،ىييگل غبآـ يلوائ
 .ىييگل غبآـ ،ىييآغ وَ 

 ،زَظ ينوٌٌؼٍ ،سىن هي
 .ىييگل غبآـ وإهگِ 
 ،ىىَاٍل آغ شيغثب كيييل
 .ىىَاٍل غوب ـيالَّهلَ 
 ـاليَل ؽيگيشگئ كيييل 
 .ىىَاٍل قفاسييلز ،ىييًيب 
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 ،ـًبيب غؼا يٌؽىلا ؼؼـ
 .ـًبيب غثب ،ـًبيب سبغثب 
 ،ؽاىيودلب ِوفيگ يؼاـلب 
 .ـًبيب قفازي ؽُيوائَ 

 
 ،ٍاـ ؼيؼا ينكيعكي

 .ٍاـ ؼيؼا يفيٌي يـييب 
 ؽاويٌفاوي ايگيؽ يَق 
 .ٍاـ آؼي يييوٌؼاـلب 

 
  ،ؽـگئ ىيب گلف گوين

 .ؽـگئ ىخب ثيف ٌؽُايسي
  ـااليَل گلي يؼاـلب 

 .ؽـگئ ىثبـلَ ـالخيثب
 
 ،ٍاـ نهياؼ ؽًٌَُؼؤ غؼا
 .ٍاـ نهياؼثب ؽايوغثب 
  ،يؼاـلب ،گيف ؽاىديلب گل 

 .ٍاـ نيآؼاه لفىيٌؼئ
 لف،ييفؼئ ليسئل وٌِ

 .لفييفؼئ ليثئل الي 
 ،گليت ايگيؽ ثيف ـاثَ 
 .لفييفؼئ ليائل نكييث 

 

 ،ـيب ،مقٍگإ وٌِ ىثبـلَ
 .ـيب ،موإقٍ وٌِ ؼيٍاـ 
 ،ؽيوئس ًٍَلَ ثيف ؼاىَـث 
 .ـيب نكييث ويؼُوفوف 

 
 ،ٌفؼٍ ٌبؼا آٌيك هي

 .ٌفؼٍ ٌبؼا ينليگوْ 
 ايٍي لىٌَهَ ييٌؼاـلب 
 .ٌفؼٍ ٌبؼاـلب يئٌِ 

 
 ،ـالغثب ـالب ينعكيك

 .ـالغثب ـالب ياٍوش آل 
  ،وييالغثب ـيب هيـايب 

 .ـالغثب ـايب ٍيغيب ـيب
 

 ،ٌفؼٍ ٌبؼا ينٌيب قگإ
 .ٌفؼٍ ٌبؼا دبمؽيآغ 
 ؽُگًَ آغيف ٌييخيثب 
 .ٌفؼٍ ٌبؼاـلب يَوَ 

 ،ـالغثب خيسب ىؼٍَـي ثَ
 .ـالغثب خيآ ويَيهئ 
  ،ٌيثب يؼاـلب ىبفيآغ 

 .ـالغثب خيثب ؼُ يئٌِ
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 !ؽيفىلو يايٍي ،ىـاٍؼؤ
 ،ـٍؼ گفن ،فٍّگإ گفن 
 ،ييؽيفًيب ىخب ٌبؼاـلب 
 .ؽيفگفو ًِگَ ىهبيب 

 
 ،ـالاٍ ـلب ؽايٌٌثب غؼا
 ـالاٍ ـثب ـؼاالسبغثب 
  ؽاًالاٍ هدي ٌبًبيلب 

 .ـالاٍ ـيب ىاللب ؼُؼـ
 

 ،يفگل يلب ِاٍوش غٌدف
 .يفگل يثبٌبثب ىٌَلَ 
 ،مَاٍل ىثبـلَ ًبٌَلَ 
 .يفگل يؼاـلب ٌؽُايسي 

 
 ،ـالـغبثب لِثئ يبآ
  .ـالـغبثب ثئلِ ًِگَ 

 يًييبوباٍل ويغبآـ
 .ـالـػبيي ثئلِ ييائَ 

 ،يفگل يٌؽىز ينٌؼاـلب
 .يفگل يٌؽىثيس ؽىلزإ 
 لگَ شِوؼ ثيف ؽُاليٌ 
 .يفگل يٌؽىايس لفگث 

 

 ،ؽيفجزيلب ؽاىاٍغ لـاهب
 .ؽيفجزيلب ؽاىزَغ ىٌبًلب 
 ،ىىَاٍل غجف فُلائل 

 .ؽيفجزيلب ؽاىزَغ غييب
 

 ،يؼاـلب ينًيبّب ،مغبآـ
  ؟يؼاـلب ،ينًيبؼا ؼاّبـ 

 ،ِاٍوش يكيؼي ميَلَ يثب
 .يؼاـلب ينًخب ىييزيػ يلَ 

 
 ،ٍـؽهلَگَ ينهٌ يؼاـلب
 ،ٍـؽهلَثَلجَ ،ٍـؽهلَگَ 

 ،ىثبـلَ ٌبؼاـلب خيثب
 ،ٍـؽهلََظ ،ىِلاؤ يؼاـلب 

 
  ،يؼاـلب ىغب ،يؼاـلب،يؼاـلب

  .يؼاـلب ىغبثب خيبميلي

 ،رزب ٌبثب ،يَثإ-يَثإ

 .يؼاـلب ،ٍبىً قـادبآ 
 ،يؼاـلب ،ٌيقيوب گشيف

 .يؼاـلب ،ٌييقيب هبدَق 
 ،ايگيؽ قزبلَ اٍل ،يَثإ 
 .يؼاـلب ،ٌيقيًب ينزى 
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 ،يؼاـلب ىخب ،يؼاـلب ملَگَ

 .يؼاـلب ىثبـلَ وٌِ هي 

 ،غبِبؼا وٌِ ينًخب 

 .يؼاـلب ،ىلب ايشيفهِ وي

 
-تخب .قلييضراوب - يتكبش .رساًگ-ئيليگ .ًسًك-مًاي

 قيليشسربباعت .تمّذم .علبط
 

 ،غبؼا ثَ ائيلف ذوإ ائل
 .غبؼاثَ قوبًلَ ـاللٌَ 
 ،ـمؼؤقٍ هي وي لِائ 

 .غبؼا ثَ هكقؼؤ وه ّئر
 

 ،ؼايبؼـ ينكيعكي
 .ؼايبؼـ لؽيلب گوين 
  ؽاىيوٌيب قگإ ،ؼينالآغ 

 .ؼا يبؼـ ؽيٌؼا ،ؽٍلؼٍ
 
 ،غبخياللب هؽيشيٍيئ
 .غبخياللب گل وبياٍ
 ،زِوإ ًبوَ :فؼئ هدفٍش 
 .غبخي اللب ؽاًؼٍَـي 

 
 ،ؼاـاآ ىلب ؽٍثٌَؼٍ

 ؼاـاآ ىلب ،يَظ شِغى 
 ،لَثَلجَ لفه ماٍلؽٍ 

 .ؼاـاٌبل هي ؽينللب 
 

 ،ؼاؼا ؼُ يث ،عبٌمن
 .ؼاؼا ؽٌُث ٌيجيٌل 
 ،شيًيئ قٍىاؤ ،شيٍىييئ 
 .ؼاؼا ؽٌُث وكشيٍيئ 

 
 ،ؼا وبوبلوب ،عبٌمن

 ،ؼا وبوبلوب ؽـگئ يَل 
 ،ينلفقگإ ،الآغ ىْبٌد 
 .ؽاِ وبلوب وِعبل 

 
 ،ؼايبد يائ ـيالغؼا
 .ؼايبد سي وه يَلَ 
 ،مسبزب بلّضب فمؽيگئ 
 .ؼايبد هي ،ليآس اٍ 

 
 ،ؼااٍخب ـلَ ًيياَيوئ
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 .ؼاخب ـٍلَ هطشبج ـَو 
 ؽاىيٌٌيب قگإ يكيگلگَ 
 .ؼاخب ـٍلَ ؼيوبللب 

 
 ،ؼايب آغي ؽيجٍئفي

 .ؼايب غيؼا يتزى ـيب
 ،ؼيوباٍل ىجبغثب ؼىيكث 
 .ؼايب غيثب كيفؼيٍدسب 

 
  ،ؽاغؼا ثَ ينكيعكي

 .ؽالؼاثَ ـاٍغَ ثَلجَل
 ،ؽًٍلَ غبؼا گلؽي ـوب 
 .ؼا غؼا ثَ يفزى يـاّب 

 
 ،ؼايب اٍ مـايبغبـلب
 .ؼايب اٍ ،ٌِوٌؼٍ اٍ 
 ،مىبللب يبغَيَ يتسيب 
 .ؼايباٍ يَظ وىين ثيف 

 ،ؽاهلَلَ ينكيعكي
 .ؽاهلَلَ يَظ نسيلَّ 
 ،مشبغثبـالب دًِئ ـگإ 
 .ؽاهيَلَ هيًٍاـ ؼا ثَ 

 
 ،ؽاًىبه لگَ اوؽين لگَ

 .ؽاًىبه ،لگَ ،ثيل فيييئ 

  ،مؽٍلگَ ؼُ هي ،ىؽٍلگَ وي

 !؟ؽاًّب وهلگَ ،ؽاًّب هي
 

 ،ؽاًالآ لگَ آٌيك هي
 ؽاًالالگَ شفثي لگَ 
 ٌفؼٍ وبؼييب نـييب 
 .ؽاًالآ لگَ وِالي 

 
 ،ؽايٌخبغثَ ييغقالب
 .ؽاغيٌخباٍ ـًبيب اٍؼ 

 وييٍئف ىخب دًِئ ٌكعب
 ؟ؽايٌخبغلَ يـيالؼيب 

 
 ،ؽاويٌـاآ غؼا ىهبؼٍ

 .ؽاويٌـاآ غسب وببهٌ 
 ،ؽينزى لِعٌ ويوي عوٌ 
 .ؽاويٌـاآ غيب ؽينًيب 

 ،ؼااٍ ـًبيب ينعكيك
  .ؼااٍ ـًبيب ًِاٍفد 

  ،ىِشٍين ائيو ويؼيؼـ

 .ؼا اٍ ـًبيب وبليبض
 

  ،ؼاـقا آُ ٍ آٌيك هي
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 .ؼاـقاآ ،ؼُؼؼـ ينًخب
 ،ماٍلؽٍ لَل وي ؽىگًَ اٍ 
 .ؼاـقاثب ّف ـاليفسوب 

 
 ،ؽاغهبؼا ثَ آٌيك هي

 .ؽالهبؼاثَ هٌي غن 
 يويهِـگإ ففوب ثيف ّئر 
 .ؽاآّ مؼ ثَ ىييليئيل 

 
 ،كايل ٍيغيب يَل ٍيغيب
 .كُيگًف وئسي ؼاىَـث 
 ـياليكل ٍـثػشِ ثَ 
 .كُيث ـوٌَؼٍ ههـزَوإ 

 
 ،كايىًفاآي ينعكيك

 .كايىًفاآي ٍئف ىفاآي 
 ،قوباٍل ؼثبآ ائَي ظلن 
 .كُيو ىـاٍؼؤ ثَ قوبللب 

 ،يبهب گإقل عكيكين
 .يبوبآل قگإ ؽٍثًَؼؤ 
 ،ىؼٍٍـؽلاؤ ًف يًهُفاو 
 !يبهب گإقل ،ىىبليًلب 

 
 ،يبغبزَ آغ ينعكيك

 .يبغبزَ آغ ،ٍيوي لزب
 ،ؽياًٍخب ينـيب ينهٌ 
 .يبغبزَ آغ لفؼيٍئف 

 
 ،يبؼًٍ ؽيٌؼا كىيدٍئ ثيف

 .يبؼًٍ ؽيخغبآ نزَـٍ 
 ،ويؼيؼـ نييؼئ وِيو 
 .يبؼًٍ ؽيٌيب-ىلب مهبسب 

 
 ،الؼا اٍ ،عبٌمن هي

 .الؼا اٍ ،غبؼاثَ اٍ 
 ،وإًي غياٍخب هيٍاـ 
 !؟الآ اٍؼ ؽىگيواٍـُ 

 
 ،الهٍَاـ ىيبث ؽاغثب
  .الهٍَاـ ىيبق لِگَ 

 ًًَِگَ ثَ َقٍىىوًَ
 !؟الهٍَاـ ىِيؼئ عقييب 

 ،هبالآغ ـزبًب آٌيك
 .هبالآغ ،سفوئ ٍـؽگًَ 
 وييدلب غليثب فله 

 .هبالآغ ،ـزبآ َىگ ثيف
 

  ،هبالآغ ،فجلؼ :ينؼئؽ
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  هبالغثب هدـاؤ ـالب

 ،ؽيىث ٌِه ؼينؼـ اؤق
 .هبالغؼا غيقييب هي 

 
 ،وبآل غثب مهبسب َةؼٍل

 .وبآل آغ لفىث ىجبغثب 
 ؟ىوبؽاـيلكايو ًِ ،مـايب 

 !وبلغبوب ،بىوفيولغبوب 
 
 ،ًبهبقا ؽُوئسٌ هدي
 .ًبهبيب-ٍيغيب قوبغثب 
 ىَىَليَغ ويًاگ كليخآ 
 .ًبهبوب ًفؼؤ يلؽّ 

 
 ،هبـٍقـا آٌيك هي

 .هبـٍقـا ؽـگئ يَل 
  ،ثنعف يوَلاؤ ويٍُؼ 

 .هبلَظَ ّف ـمؼؤقٍ
 ،ًبشبغىؼا ينعكيك

 ،ًبشبغىؼا ؽـگئ يَل
 ،نزى آُ ثيف ويدِئً 
 !؟ًبشبىاي غؼا ؽاىوآّي 

 
 ،ًبيب-ًبيب ٍاـهبوب

 .ًبيب-ًبيب يفًالغثَ 
 ،ال ؿيغوب كفيٍيًيؼا 
 .ًببي-ًبيب يفللب ؼيل 

 
 ،ًبشبغىؼا ؽٌٍؼٍ يَل

 .ًبشبغىؼا گل ؼُ وي 
 ،ينلفقگإ ،ًبوبالآغ 
 .ًبشبىاي غؼا يٌؽىغو 

 
 ،ًبلب ـيب ينكيعكي

 .ًبيب ـيب ،يباٍغَ ـيب 
 ،ميبًبوَ ويًلزب ييزال 
 .ًبغبـيب مٍبويلىيلي 

 
 ،بيٌؽآي آي عكيكي

 .بيٌؽآي آي ـالوب سف

 ،ينٌثب ىاللب ؽُوشلظ 
 .بيٌؽآي آي ييؼوبزيػ 

 ،ًبيبلـاهب ينيكعك

 .ًبيبلـاهب ؽيفگئ يَل
 ؽىلوبً-آُ مـاغَلَـ 
 .ًبيب لـاهب ـؼاالغؼا 

 
 ،بيٌوؽاالؼ يـيالغؼا
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 .بيٌوؽاالؼ ؽـگئ گَى 
 ،ؽينًالؽاالؼ الؼا ثيف 
 .بيٌو ؼا الؼ مـاغَلَـ 

 
 ،ًبيبلوب عبٌمن هي

 .ًبيب لوب ،ىفَقٍل ـاؼا 
 ،ينزى آُ ثيف ويدِئً 
 .ًبيب لوب ،يبـٍلَ َـو 

 
 ،بيٌويبسب گلؽيه يكث
 .بيٌويبسب ـالليآس 
 ،ٌييييْبسٌ ؽىيائٍ 
 .بيٌويب سب ىيييلػيي 

 
 ،ًبيب ؼىًِ ًِاٍفد

 .ًبيب ؽىث سبسَ اٍؼ
 ؽُگًَ ىهبيب ؼٍوز ٍيغيب 
 ؟ًبيب ؼىًِ فليزىي 

 ،ـاَاؼي ٍـؽًَّ ؽينزيػ
 .ـايب گإقل ثيف ؽينغثب 
 ،ؼيوبغثب اٍ ،ؽينغثب هي 
 .ـايب ؼٍـٍٍ وِيجلل 

 
 ،ًبهبقا ،ًبهباق آي

 .ًبهبوب ىؽٍيلَ اٍغَ 
 ،ييفيئ دبـآ لفٍىائٍ 
 .ًبهبوب ؽيضىفس آر 

 
 ،ـالب فيغثب يهِلائ

 .ـامبفيغثب ٍاـ لَي ثيف
 ،قوباٍل لگَ ويوي لِال 
 .ـالب فيغثب ؼا اًٍَى 

 
 ،ـالب ماٍقٍ ينعكيك

 .ـالب ماٍقٍ ؽايوغثب 
 ،فمؽيگئ ٌبًييب ـيب 
 .ـالب ماٍقٍ ،يثَ الين 

 
 ،ـاالغؼا ؽيٌائ ؼلَثَ
 .ـاالغثب گلؽي ىاغك 
 يٌؽىگفؼٌ يفلگي 
 .ـالب فسيوئ گَى-عإهَـ 

 ،ـالب فَقٍل ينعكيك
 .ـالب فَقٍل ؼُاٍق آغ 

 ،ىِائش ظلن ٌِه ينو ّف
 .ـامبفلاٍؾ مـايفٍدسب 

 
 ،ـاسباٍ ؽيفگئ يَل ثَ
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 ؟ـاّب راٍ ،ـاّب ـسباٍ 
 ،ؽيآل آر ثيف ؼا لىَيَغ 
 .ـاسباٍ ؼيوبدسب يئف 

 
 ،ـاؼا ؽٍثٌَؼٍ ـالغؼا
  .ـازب ؽٍيَغ ؼُؼـ ثَ 

 ،دؽيسب ثييب ثيف تووب
 .ـاٍاآ لؽيلب ىسَساٍ 

 
 ،ـاغب لَگَ آٌيك هي

 .ـاغب لَگَ ييغليييب 
 ،َةاؤل ثَلجَل لفؼئؽي 
 .ـاغب لَگَ لفؼيٍئف 

 
 ،ـايب غيثب آٌيك هي

 .ـايب غيثب ًييجبغثب 

 ،ؽاىمليًجبغثب كؽيزيػ يكث
 .ـايب غيثب كيفؼيٍدسب 

 ،ـاسبثي مٌبوَاٍل هي
 ؟ـازب ًِ يِـُسبثي 
 ،يتًالغثب ؽاىضبل يندلب 
 ؟ـازبآ ؽينگئ وِيو 

 
 ،ـايب ؼيل عبٌمن هي

 .ـايب ؼيل ليهئي مَيثب 
  ،ينلفقگإ ؽاىلهبالآغ 

 .ـايب ؼيل ؽاىلهبالويك
 
 ،شبغسب ياٍق ىـٍجَهسب
 .شبغسباٍ ثيف يكوايىي 

 نييلِائي ـُزب ًِ هي
 .شبغثب ييهٍِئف ُالآل 

 
 ،ـايب ؽاىٌثب ،مسبيبق
 .ـايب ؽاىٌثب ؽييجسـآ 
 سؽيـايب ضىفر هٌي 
 .ـايب ؽاىٌثب ؼاىـايب 

 
  ،غباٍ گلؽي يسَ لـاهب

  .غبيَ ؽيزيػ ،ؽييٌييب

 ،ؼيخِثيف ؽوٌ ؽاضبلهب
 .غبَو ليلا يٌؽُايس 

 ،ـايب ـيب ٌِه ؼٍـٍٍ
 .ـاآ ،ـيب نفيغثب فاؼٍغ 
 ،ؼيؽايلب ًِ ؽُفلى 
 !؟ـايب ـيب يفللب ضىفر 

 
 ،دبٌـيًب ،ظثب دبٌـيبً
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 .دبيٌلـاوب مـاالغوب 
 ؽينيـاسبـلَ ،ؽينيلِاؤ 
 .دبيٌللب فُلگًَ ثَ 

 
 ،ـاىبٌآ وِؼئ وإقٍى

 .ـازب قوبيلدسب ؼُؼـ 
 ،مـاالآغ ىلب ،هِؽيفٌؼي 
 .ـايب ٍاـ ؽُگيواٍـُ 

 
 ،دبًـٍؼٍ ىخب ٍاـ ًَفَه

 .دبًـٍؼٍ ىلب ؽُواٍـُ 
 نگلؽي ًبكاثئ-گِسٌ 
 .بدٌفيؽيًلب قيوبًلب 

 
 ،ٍبهيلب ـلب يهِلائ

 .ٍبهيلبـلب تغييب ـلب
 وييلِيًئ ؽٌُث هيي يَق 
 .ٍبهيغبـلب فله ثيف 

 ،قخبالاٍ سَي دِگئ ثَ
 ،قخبيبٌباٍي لييگ-يكل 
 ويًبآ يهَـٍٍ ايالى 
 .قخبيبوبيلَ ٌيكييل 

 
 ،ؽيتگئ ىيب ،ؽيتگئ يگو

 .ؽيتگئ ىخب ثيف يٌؽُايس 
 ينيهبالآغ دًِئ هي 

 !؟ؽيتگئ ىوبًغب ؽىلا 
 

  ،قدبًسباٍ مًباٍخب هي

 .قدبًوب ؼيٍاـ ؽايوٌثب
 ،لييگ ًِ ،ماٍلؽٍ يكل ًِ 
 .قدبًآ ؽينًيب ـاالاٍؼ 

 
 ،ٍةـؼٍ ؼُفُث زٍَاٍ
 .ٍةـلَ ـسَ ِاٍوش فُث 

 ،ٍاـ مـايب سًِئ ؼاىـيب 
 .ٍةـٍٍ يَل ثيف وييفُّ 

 
 ،قخبلَ-قخبلَ ينعكيك

 .قخبلَ-قخبلَ ٍئف ىؼٍاٍ 
 ؽاويٌوبغؼا ىَىَلَغي 
 .قاٍخب ًِ ،ـالاٍ اٍؼ ًِ 

 ،ةٌَؼٍ ؼى ٌبيلمبلوب
 .ةٌَؼٍ ؼىًِ مـٍگإ ؼئ 
  ؽٌٌُؼٍ ىالاٍغ ػبلغب 

 .ةٌَؼٍ ىُؼؼ ؼُ ٌِه
 
 ،ؼٌُِثي مـاـاسَاٍ
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 .ؼٌُِوي ؽينلزب َـجهسب 
 ،ونهِـگإ ثيف ؽىايل اٍذ 
 .ؼُ يئٌِ مـاوباًٍَس 

 
 ،قؼاثَ-قؼاثَ ـالوبآل
 .قؼااٍ غن يكث كؽيًـايب 
 ،ىيثَووَ ،وي ؼينٌِئيً 
 .قؼاؼٍ-ؼيل ؽييجًالغثب 

 
 ،ؽُال مغب يب عبٌمن

 .ؼُ لا مغب يب فياؤيفً 
 ،وييغبيب ىفاّد مؽٍسَس 
 .ؽُلا مغبيب اؤق مؼٍـگإ 

 
 ،قهبـثب خِثيف ػيتزي آي

 .غؼا وِزى ِهٌِوي گل 
 ،ؽٍثوَوَ ؽىهٌ نـييب 
 .قؼاؼٍ-ؼيل ؽييجًالغثب 

 ،ؽُهٌؼؼـ عبٌمن
 .ؽُهٌؼؼـ ينؼئؽ ؼؼـ 
  ،ـيفدبآ هٌي ؼؼـ گبُ 

 .ؼُ هي ؼيؼـ گبُجبگبّ
 

 ،قهبـثب خِثيف ػيتزي آي

 .غؼا وِزى ِهٌِوي گل 
 ،ؽٍثوَوَ ؽىهٌ نـييب 
 .قهبَاـليب - ٍاـ ـازب ثيف 

 
 ،ؽُوٌ ،ٍٍـهَ ،نهيٍگك

 .ؽُوٌ ٍٍفيل ،ـلب وكشگئ 
 ،ؽينائش قَلَزٍاٍ ايل يَق 
 .ؽُوٌ ٍاٍ ثيف ؼينهبـٍٍ 

 
  ،قهبـثب نقًب ىالزب فؼ

 .قهبـلب ليكيل اؽيٌٌثب
  ويؽييمال ًبوب ،يكل 

 ؟قوبلوب ؼُؼـ ثَ هٌي
 
 ،يٌؽُثيس اٍغلَ ينوع
 .يٌؽُايس سف يگٌيوإ 
 ،وگِلوي ييسف ؽينشگئ 
 .يٌؽُايس ىىبسي ؽينللب 

 ،ؽُگًَ ـالب ييْبسٌ
 .ؽُگًَ ـالب مـااٍغَ 
 ،نيشففؼ اٍّل ينهٌ 
 .ؽُگًَ ـالب يلويًقيب 

 
 ،وُِفٌ غيثب مؽٍسَس
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 .ىِل ٍلؽٍا ؼينلٍِؼي 
  يهََـاٍل ىهبيب دًِئ 

 .وِفعه ىيبوباٍل ـيب
 

 ،ؼُيئف ـاآ ىلب آٌيك
 .ؼُيئف ـاآ ىلب ،لّّبة 
 ،هٌي ىًبخب ؼٍٍـؽلاؤ 
 .ؼُيئف ـاآ ىلب ؽيشگئ 

 
 ،ثئلِ خبهي ؽُاليو

  ثئلِ خبهي ٍئف ٍـؽلؼٍ 

 ًييالآيفي ًيًبخب
 !؟ثئلِ ًيخب هييفللب 

 
 ،ؼُيئف شيثي زيسه-لگَ

 .ؼُيئف سياؤ ـالفٍهلَ 
 لف،دٌؼي ٌيثب ينشيئ 
 .ؼُيئف شييئ غبشيويب 

 ،ايلِ غؼا ثَ ينعكيك

 .ايلِ غؼا ثَ ؽـگئ ائل
 ـالـيبلَ فُلج دًِئ 
 .!؟ايلِ غؼا ثَ ىنلاؤ هي 

 
 ،ؼُيئف ََـوث ٍةـؼٍ لَ

  .ؼُيئف وَسَ ؽييجللب 

  ،وييـسبـلَ ،ىىَلاؤ ينًخب

 .ؼُيئف يَوَ غن ىييللب
 
  ،يلِگ ماٍقٍ ؽايٌغثب

 .يلِگ ؼٍقٍم ،ًببو ،ٍئف

 ،ماٍلؽٍ ؼٍوز يبفبَثي 

 ،ِلگَ ماٍقٍ ؼيوبيلَ 
 
 ،ؼُلفهئٍِ ،ـؼاالغؼا
 .ؼُلفٌٍِي ـًبيب بمٌ 

 ،ؽاًٌَيلَ ـيب وي آي ّف
 .ؼُلفهئٍِ ؽينللب هي 

 
 ،ؼُفد ؽًُاٍقٍ ىيَوَ

 .ؼُؼـ ثَ هي وٌَنٌؼٍ 
 فمويثيل قُؼؤ ،ُالالٍ 
 .ؼُيئف ىيبوباٍل مشَؼٍو 
 ،لِيا كييا ؽيفگئ َيَىل
 .لِيا قٍسَ يٌييغوبؼي 
 ؼياللسَ هٌي يؼاـلب 
 .لِيا وإقٍ يٌيييكل ؼيب 

 
 ،دفؼُ-دفؼُ يفوئس گَى
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 .ؼُؼـ ثَ ـمؼؤقٍ هي 
 ،يتليغؼا نيگيائٍ-ائَ 
 .ؼُيئف ـٍلَ بمٍويللب 

 
 ،لِگَ-لِگَ آٌيك هي

 .لِگَ-لِگَ اوؽين لگَ 
 ؽيػيي وييائَ ويٌؼٍ 
 .لِگَ-لِگَ هِاٍقٍ 

 
 ،ُسك غثب ،كُس ىشبوثَ
 .سكُ غؼا ،سكُ لـاهب 
 ِاٍوش مـايب ليلىبيلب 
 .سكُ غؼا ؽييجزى ـيب 

 
 ،لِگَ َثؽٍلًَ ثَلجَل

 ،ِلگَ-لگَ اٍلَة قالخب 
 ،ايكهسبغثب گلؽي ـغب 
 ،ِلگَ ؼيگشيف ىاغك 

 !ِوشگئ ،ليآس قثَ ؽىگئ
 !ِوشگئ ،ؽيلقااٍ ىيَلَ 
 ٌييب هَىقٍگإ ينهٌ 
 !ِوشگئ ،ؽيغقاؼٍ وٌِ 

 
 ،ٍِوشا غثب ـزباٍ ثَلجَل

 .ِاٍوش غسب ـالهبهبٌب 
 ؽُفلى ؼيؽايلب ًِ 

 !؟ِاٍوش غؼا زىف غيؼا
 
 ،هًَِگَ قؼؤ ،ؼٍوز ٍيغيب
 .هًَِگَ وإق ثيف ؼئ گل 
 ،ىٌِؼٍ وِالي فله 
 .هًَِگَ اؤق مـاالوب 

 
 ،ِاٍوش لگَ ٌنعكيكي

 .ِاٍوش لگَ لًَنثَلجَ 
 مـُفٍئ ىخب ،مـاوباٍز 
 .ِاٍوش لگَ ليًىبسي ثَ 

 
 ،ِوٌؼٍ ؽينشگئ فطو
 .ِوٌا لگَ ؽينٌـاؼا 
 ،ؼياًٍؽا مغَلَـ ينهٌ 
 .ِوٌسَ معإهفٍ يكوـيب 
 ،َِوشد ؼيٍاـ ؽاخغبآ
 .َِوشد ـؼيوب ًييب ّف 
 دٌِياگ ىيَثَ ؼايب 
 .ايىشِ ماؤلَ ؽاىّالآل 

 
 ،ًٌِ ،ؽينآل يوٌْگ
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 .ًٌِ ،ؽينًاليَل يبوَ 
 ؽُولَلزإ ًِفايٍ ثَ 

 .ًٌِ ،ؽينللب وَقوَ هي
 

 ،قيب ثئلِ ينكيعكي
 .قيب ثئلِ ـسَگإ للن 
 ،قوباٍل ؼٌب ملًَوإ موبًب 
 .قيب ثئلِ ىِگل ايل يَق 

 
  ،وٌِ مَييثب يلوائ

 .وٌِ مَييثب يهقوبًلَ
  ،ىاٍلؽٍ ؼَـي زػثؽث دًِئ 

 .وٌِ مَييثب گلف ئيّ
 

 ،قيب ًيـالب ينعكيك
 .قيب ًيـالب ياٍوش آغ 
 بيٌٌثب شففؼ اقل 
 .قيب ًيـالب شيغثب هي 

 ،ٌِىييگو يؼيٍئف يَل
 .ٌِىيهيق يؼيٍئف وَ 
 ويالثب ًييُؽٌث ّئر 
 .ٌِىيويع وييوبللب 

 
 ،قيب ًيـاآ ،قيب غيؼا

 .قيب ًيـاثَ ،ًيفبسَ 
 ٌيؼٍ ؼىؼؼـ ٍهِقگإ 
 .قيب ًيـالب ،قيب آغي 

 
 ،ًِاٍوشَ َاـؼي ؽينزيػ

 .ًِاٍوشَ ـٌبهي لْز 

 ؽينيٍلويًئ وٌِ هي
 .َهِاٍوش ييؽآل ًَگَ
 
 ،قوبللب فيگئ ؼاىـيب ـيب
 .قوبلٍدَق يعْؽ يـييب 

 سه ينهٌ ًِاٍدف ّئر
 .قوبلوب ؼااٍ ًَقٍاؤ 

 
 ،فُيئ ؼٍقٍم آٌيك هي

 .فُيئ ؼٍقٍم ـيٍافهي 
 ،ؽييجلسيييف ينوفٌ 
 .فُيئ ماٍقٍ ـلَسَـوَ 

 ،قوبلوب ؼااٍ عبٌمن

 ،قوبلوب ؼا اٍ ،ؽٍَيغ اٍ
  سه ينهٌ ًِاٍدف ّئر 

 .قوبلوب ؼااٍ ًَقٍاؤ

 
 ،قوباٍل قيبآ ينعكيك
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 .قوباٍل قيبآ ،ؼٍؼلَثَ 
 ميبغيالاٍي غن وي هي 

 .قوباٍل قيبآ ؽىهٌ ؼؼـ
 
 ،قوباٍل ىيبث ـؼاالغؼا
 .قوباٍل ىيبلي شبؼٍو ىخب 
 ،مىبللب ؽُغفثش ايل يَق 
 .قوباٍل ىِيؼئ ؼيؼاّبـ 

 
 ،قوباٍل نالگي ؽايٌغثب
 .قوباٍل نالگي ،زَظ َُيه 
 ،هي ماللَ ليالث ًِ 
 .قوباٍل غالَ ؽىهٌ ؼؼـ 

 
 ،قوبسثب آي ،اٍقٍى دِگئ
 .قوبسيب دِگئ لفليؼؼـ 
  ليٌيؼؼـ ويوي ينهٌ 

 .قوبسـايب ؼُ ثيف فله
 ،قًب لِگَ كيينعكي

 .قًب لِگَ ائيلف ثَلجَل 
 ،ؽيًـاٍؼؤ لِائ ىـاٍؼؤ 
 .قآ ليگَ ،زَظ ىيبالآغ 

 
 !قـاآ ىخب ،قـاآ ،قـاآ

  !قـاآ ىثبـلَ وٌِ هي 

 ،ؼيؽيفًيب هٌي ىهبقا
 !قـاآ ،ىيب ،ًيآل ؼُ وي 

 
 !گكلگَ ،اؼَـي گل ىالٍؼ
 !گكلگَ ؼاـسب ىىبيجللب 
 ،ينيالآغ ىلب ؼاَـث هي 

 .گك ،لگَ ؼاـاٍ للب ؼُ وي 
 

  ،گك ىالٍؼ ينكيعكي

 .گك ،ىالٍؼ ،ؼُؼـ ىـٍثَ

 ،ىيَثَ اگوِ ُهفؼبً 
 .گك ،يليؼ ؽُغفثش زگئ 

 
 ،هكقؼؤ ؼا غثب ىبًلَ ـوب

 .هكقؼؤ ؼا غسب ىٌِؼٍ ـغب 
  ييٌٌؼٍ آيفي ؼاىـيب 

 .هكقؼؤ ؼا غؼا ٌِؼيؼـ
 ،وكگل ثئلِ ىـاٍؼؤ ثَ
 وكگل ِؼيل وإق فٍؼٍغ 
 ،فىٍئ ؽُعٍ يبآ ثيف 

 ؟وكگل ايلِ ةًَؼؤ آي
 
  ،وكيئش ـايب گلف ـيب
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 .وكيئش ـاوب ـالًبوَ
 غبهبـسبـلَ ؽىگًَ هدي 
 .وكائش ـازب قهبالآغ 

 
 ،وذك ،ييٌثب ؼيخباٍ
 .وذك ،ييٌلب تـيغبآ 
 يتلـالب ؼىًِ ثيف ،ؼئ 
 ؟وذك ،ييٌؼا لوب يٌيو 

 
 ،يكىًجبغثب ؼينگيف غبثب
 .يكىًثبـوب مؼٍـگإ ٍُؼ 
 ،ؼينٍئف ىهبؼـ وِعبل 
 .يكىًهبؼـ ؽينللب مقٍاؤ 

 
  ،يكوـٌبو ؽيػيجزي آي

  ؟يكوـبيٌل هٌي يًِ

 ،ويؼيؼـ ىنؼئ تزيآ
 .يكوـًبيب ،يكوـسبسَ اٍؼ 

 ،يكوـٌبو ؽٍؼٍغ آي ثيف
  .يكوـعب هي لنلگَ ٌِگئ 

 ،ؽاىوـيقا آُ ينهٌ
 !يكوـًبيب لف،ائل ييزلب 

 
 ،ؼٍق غيثبلب ييغدبدب

 .ؼٍق غيثبلب ،ؼٍق ليؼا
  ،ؽيوئس ينو ؽىوٌ ،يبؼًٍ 

 .ؼٍق غيثبلب ،ؼٍق ٌيلب

 
 ،ؼيؼؼـ ًِ ينكيعكي

 .ؼيؼؼـ ًِ ،ؽيًهبؼـ ًِ
 ،ؽاىٌـييب ىوبـالآيفي 
 .ؼيؼؼـ ًِ ثَ ويلفثي 

 
 ،ؽيؼگ ٌبؼا گلؽي وَ

 .ؽيؼگ ٌبلب لفىدييفو 
 ؽاًيَلَ ـيب فبَثي 
 .ؽيؼگ ٌبثب معإهفٍ لگَ 

 
 ،ؼييٌؽُگل اٍ مقٍگإ

 .ؼييٌؽُثئل ووفي 
 لف،گَ اٍ ،مـاالآغ هي 

 .ؼيؽُاليٌ اؤق اًّبف 
 ،ؽياگ ؼؼـ هٌي ،ىهبآ
 .ؽياگ ؼؼـ ،ؽياگ هفؼًب 
 ٌِويٌٌَِ ييهٌِوي 

 .ؽيؼگ دف ،ؽيلٌّف ظـزب
 
 ،ؼيلِائي طفاِ زٍگ
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 .ؼيلِائي رفاث موإقٍ 
 ،ـييب فبَثي ؼينَوئ 
 .ؼيلِائي رـابغ ملًَگإ 

 
 ،ؽياگ لوئ ىيَوَ ييآـغ

 .ؽياگ ليئ ييسئل ؼُاٍق 
 ،ٍاـ دينًقالب ؽىغفثش 
 .ؽياگ ثئل ،ؽيسـغبآ ذوب 

 
 ،گلؽي ـالب ـالؼلَثَ

  ؟گلؽي ـاّب ،آزؽي يَل

 ،ؼيؽـًگإ ؼؼـ ثيف فله
 .گلؽي ـايب ؼُ ؼؼـ اٍ 

 
 ؟ؼيًِ سيغو ،ؼيًِ غن

 .ؼييلِسغو يؽيوٌو 
 ،مؼٍلَـٍ ؼىؼؼـ ًيخب 
 .ؼييلِز غن ِاٍوش غن 

 ،فيؽييئ ىغب ،ؽياًٌٍيف
 .فيؽييئ ىخب ؼثبؼٍـاٍ 
 ،ؽيؼگ لِـلگَ ؽاىيوغوب 
 .فيؽييئ ىلب ؽاىهَوَل 

 
 ،گلؽي ايلِ ،ؽيشگئ آي

 .گلؽي ِؼيل لفثَلجَل 

 هًَِگَ هدي ثَ ـيباغ 
 .گلؽي لِگَ-لِگَ ّئي 

 
 ،فيؽييئ لفائل يئف ثَ
 .فيؽييئ لفسئل ًبٌب 
 هبـابي ويًًاللىبيلب 
 .فيؽييئ لفيله سكُ 

 
 ،گلؽي ايلِ ،ؽيوئس گَى

 .گلؽي يلِگ ينٌيب قگإ 
 يٌؽىولًِب يكيسجفي 
 .گلؽي ِؼيل ؼا يؼا-غؼا 

 
 ،ؽيـيا غيب يلوائ
 .ؽيـيا غيب ؼُشِيلد 
 ،ينؼئؽ غبؼا ويؼيؼـ 
 .ؽيـيا غؼا ؽاىوآّي 

 ،گلؽي ايلِ ،ؽيوئس گَى
 .گلؽي يلِگ ينٌيب قگإ 
 ؽىاليٌ ىـاٍؼؤ ظزف 
 .گلؽي ِؼيل ؼُ نهَوَ 

 
 ،ؽيايٌدي يَق ،ؽيليلا
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 .ؽيايٌدي ،ؼٍق ـاالثلب 
 ،ؼٍقؼؤ ؼُؼـ ّف لًَوإ 
 .ؽيايٌدي اٍق ؼىاٍق ؽث 

 
 ،گلؽي ولوِ وِليؼي
  .گلؽي ولوِ ،مؼٍاٍغَ 

 غبليخبلَ يكىاًّبف

 .گلؽي ،وِگل ،ينؼئؽ ّب

 
 ،گلؽي سف ،ؽيشگئ اخل

 ،گلؽي وفؼؼـ ؼىسف 
 ،ؽايٌيّب هليغفيج هي 
 .گلؽي غجفؽث ؼُ ثيف 

 
 ،ؽيلٌؼُگيف ؽٍؼٍغ آي

 .ؽيلٌؼُگيف دبلؽٍؼٍغ 
 ،ينًخب ؽيًيب ٍاؼٍاٍ 
 .ؽيلٌُؼگيف ٍُلَوَ 

 ،گلؽي هوي بيٌٌثب غؼا
 .گلؽي هّي ،ؽيًيب قاٍخب 
 ينشغثب ـالب ثَ ينهٌ 
 .گلؽي هدي ؽاىٌثب اقل 

 
 ،ؽيلٌيز ىلب ـاالغؼا

 .ؽيلٌيسول يؽيوٌو 
 ،الاقآ ؼينؼـ ؽينايس 
 .ؽيلٌيز غن ؼا ؼاّب 

 
 ،ؽيؼل اّل ـايب ـيب
 ،ؽيثيل ويؼيؼـ نـييب 
  ًَگَ ٌيؼٍ شِغفث 

 .ؽييٌئَو ـيب فبَثي
 

 ،ؽيؼـيٌ ًِ ينعكيك
 .ؽيؼـيٌ ًِ ـاليبؼـ 
 ،وي ينؼئؽ ًِ ـايب هي 
 يٌؽي؟فو لِيوهٌ ،اٍ 

 
 ،ؽيلوىي ىخب ،ؽيشگئ ـيب
 .ؽيلوىي ىوبيد ٍ عْؽ 
 ،ؽيآل ويٌؼٍ ًييب ؼـؼؤ 
 .ؽيلوىي ىيب ّف ،يكا-يَل 

 ،ايٌؽي علس ،اوؽين غَىسف
 !ايٌؽي عللب ،ملًَوإ ىفايٍ 
 ،مؽٌٍؼٍ آيفي ؽاىوـييب 
 .ايٌؽي علغب ىىَاٍل زووب 

 
 ،ؽيٌثٌِوي فييْو
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 .ؽيٌث ٌِثي ًَىزٍَاٍ 

 ،ماٍلؽٍ قزبلب ؼىؼؼـ هي
 .ؽيلٌٌِثي ؽُهٌ ؼؼـ 

 
 ،ؼيؼـ ؽُگ ينعكيك

 .ؼيؼـ ؽُگ ،اوؽين لگَ 
 ،ؼٍٍـؽلاؤ ؼؼـ عبلوي 
 .ؼيؼـ ؽُگ ؼُ هٌي 

 
  ،ؽيٌث ثَ ٍثؽٍـلَ ينو

 .ؽيوٌ ؽيوثب گلؽي وَ
 سه ىهبوب ؽياگ ىـاٍؼؤ 
 .ؽيهٌؼؼـ كقييب هي 

 
  ،ؼيؼـ ىِيئ ييوفًإ

  .ؼيؼـ وِإل يتٌليَو

 ،ثيلوك ِزى ىباٍل فً
 .ؼيؼـ ِزى گفن يلف 

 ،ؽيؽًگئ ينـيب ينهٌ
  .ؽيؽًجلگَ ،لَاٍق لگَ 

 ،ؽٍثوَوَ ؽىهٌ ىِيؼئ
 ؟ؽيًؼًِ فمويثيل ّئر 

 
 ،ؼيؼـ قهبًب عكيكين

 .ؼيؼـ قهبًب لگَ ؽاىغثب 
 ،ؼٍٍـؽلاؤ ُالآل ػيلغب 
 .ؼيؼـ قهبٌبًآ هٌي 

 
 ،ؽيؼًوإهَـ ـالغؼا ثَ
  .ؽيؼًعإهَـ گَى وئسي 

 ،وبهاٍ فبٍ ؽىگإقل
 .ؽيؼًفهيؼ يگاٍـُ 

 
 ،ؼيؼـ ينوا ،ؼئ فيييئ
 .ؼيؼـ موَسإ ،ينيفاؼٍغ 
 ،ييتوبللب مخَگَ ؼىؼؼـ 
 ؟ؼيؼـ ينزى دًِئ هي 

 
 ،ؼيؽـًگإ ؼعب ،يَظ وإق

 .ؼيؽـًگإ يبوَ ىاٍغَ 
 ،لؽيلب ؽُغفثش قٍاؤ 
 .ؼيؽـًگإ ؼعب ـٍلَ 

 ،ؽيشگئ ؽيغثب ٌِه ـيب
 .ؽيشگئ ؽيغيب وييجلل 
 ،ينٌيب قگإ ؽاىلهبالآغ 
 .ؽيشگئ ؽيآغ ويوي لوئ 

 
  ،ؼيؼـ ىٍٍلَ يلوائ
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 .ؼيؼـ ىٍٍلَ سيًشبوثَ
 ،الفثب-ائل ،يلييغيي 
 .ؼيؼـ ىٍٍلَ ؽاىيوٌثب 

 
 ،ؼيؽيفثيل خَىگَ ىهبقا
  .ؼٍٍـؽلگَ كيهـگإ گَى 

 ،ؼيٍئف گَى ثيف يِفُّ
 .ؼٍٍـؽلاؤ ؼىؼؼـ هٌي 

 
 ،ؽيشگئ ؽيغثب گلي ّف

 .ؽيشگئ ؽيغسب ،ؼيؼـ لگَ 
 وييجلل كٌييو ثَ ـيب 
 .ؽيشگئ ؽيغيب ـاالاٍؼ 

 
 ،ؽيشگئ ليآغ ٍُؼ آغ

 .ؽيشگئ غليثب ؼُيفدقً 
 ،ينآل موب ـالؼيوبيلَ 
 .ؽيشگئ ليغؼا جيلل ـيب 
  ،ؼيٍيفثي يآ ثيف لييگ

 .ؼيٍيفثي ييب ؽُقًٍگإ
  ،ؼيلِايٍ ًَگَ ثَسَى 

 .ؼيٍيفثي يؼا ثيف لِائ
 
 ،ؽيشگئ ليآس ثيف ؼاىَـث

 .ؽيشگئ سؽيٌباٍي ييآس 
 ،زؽيوب كٌف ويوي گَى 
 .ؽيشگئ سؽيثب ويوي آي 

 
 ،ؽيوا هلوَ ؼىلِجل
 .ؽيوى وييِجف ييعٍم 
 ،ـدبآ غجف وبـييب 
 .ؽيىث يغؼ قهبالآغ 

 
 ،ؽيشگئ ـسب يلغبؼٍ گَى

 .ؽيشگئ ـوب ،ؽيشگئ ىالسف 
 ،ؽيًالؼٍ لِائ ىهبقا 
 .ؽيشگئ ـجباعش ،قؼٍوشلَ 

 
 ،ؽيشگئ ؽاآي مًَگَ غَي

 .ؽيشگئ ؽايزب ،مؼٍـلَ ـسَ 
 ،ييفؼينوب لفيگًَ هي 
 .ؽيشگئ ؼا آي ،گلؽي سئك 

 ،ؼيلِائ لفًِ عٍك ثَ
 .ؼيلِائ ّؽـ معإهفٍ 
 ،ُؽهاٍقٍ ؽاىلهبالآغ 
 .ؼيلِائ يئف ينٌيب قگإ 

 
 ،ؽيشگئ يبهب ثيف ؼاىَـث
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 .ؽيشگئ يبزب ،ؽيًاللوب 
 ،ؽينزى فبخ ؽاًيَلَ 
 .ؽيشگئ يبقا يناهگ 

 
  ؟ؽيوئس ينو ؽىوٌ ،يبؼـ

 ؟ؽيوئس ينو ،اٍلؽٍ قفغ ينو
 ،دبيٌآل ًَلًَگإ ـيب 
 .ؽيوئس ينو وِيگاٍـُ 

 
 ،ؽيشگئ ٌبلَ لفثَلجَل

 .ؽيشگئ ٌبزب لؽيوب ّبي 

 ،مسَسَ ىالسف مؼٍـَل ـسَ
 ؽيشگئ ٌبثَ ينقضوش 

 
 ؟ؽيوئس ينو ؽىوٌ ،يبؼـ

  ؟ؽيوئس ينو ،اٍلؽٍ قفغ ينو 

 ،ؽُاليٌ ؼالخ ينٌثب
 .ؽيوئس ينو وِيگاٍـُ 

 
 ،ؽيوئس اٍذ اٍلؽٍق ؽُيگإ

 .ؽيوئس َذد معإهفٍ اىٍخب 
 ،ؼيؽـًگإ ؼؼـ ثيف فله 
 .ؽيوئس يسَ ؽىگيواٍـُ 

 
  ؟هيگلف لَي ـاالغؼا

 ؟هيگلف يثَ ؼُ ىِگل
 ،وييـدبآ ؼيب ،ينئَو هي 
 ؟هيگلف غَي يبفًسب 

 
 ،ؽيوئس غَي اٍلؽٍق ؽُيگإ

  .ؽيوئس يثَ معإهفٍ اىٍخب 

  ،مـٍگإ لِوإي ثيف ،فله

 !؟ؽيوئس غَي مًَگَ ىيًّب
 

 ،هٌي ـاقاغب هٍِئف
 .هٌي ـاقاثب زىف 
  دٍِئفيٌ كيوٌ ؼايب 

 .هٌي ـاكاه اللوب
 

 ،ؽيوئس ًَگَ عكيكين
  .ؽيوئس ًَگَ ،ؽيوئس آي 

 ،لييگ قزبلَ ،ييؽلخبلَ
 .ؽيوئس ًَگَ ٌِفييئ 

 ،يٌزى هي ينعكيك
 .يٌزى هي الًكاخ 

 ،ىوبلىه ّئر ،ففوب ّئر
 .يٌزى هي يويوِزى 

 
 ،يقفاس ًِ ينعكيك
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 .يقفاس ًِ ،ٍاـ يؼا ًِ
 ؽاـلخبلَ سئك ٌيٍيوي 
 .يقـاسبًب ييآـٍاؼ 

 
 ،هٌي ؼاثب ـالؽيآس
 .هٌي ؼالب ةيَـٍثَ 
 ،يؼاـلب-َمّلَ ؼيوبآل 
 .هٌي ؼايب لفؼيٍئف 

 
 ،ويؼيؼـ يًئ ىييلزب يلَ
 ويؼيؼـ يدؼـيد ،ًئي 
 ،يٌزى ؼؼـ ؽينيدبسب 
 .ويؼيؼـ ّئي ؽينيوِسإ 

 
 ،هٌي ؼاثَ ينعكيك

 هٌي ؼاثَ ،آل غٌدف 
 ،مٍبويللب ًِگَ ًِ ـگإ 
 .هٌي ؼا ثَ فويثگٌ 

 ،ويؼيؼـ ّئي آٌيك هي
 .ويؼيؼـ يًئگَ ــٍگإ 
  ،ؽيخيووبؼيل ثيل لِائ 

 .ويؼيؼـ ،يًئ ثَ يفلزب
 

 ،هٌي وبآل ينعكيك

 .هٌي وبلوب يبؼاَوئ 
 ،قوباٍل ىيسي ائَ ٌيوٌ 
 .هٌي وبآل ،مغبقييب 

 
 ،ويوي گإقل يلوائ
  .ويوي گإقل ىوبغيفثب 

  ؽٌٍؼٍ ،لؽيـاوب ؼىؼؼـ

 .ويوي كلغ گيناٍـُ
 

 ،هٌي بيٌؼيب آٌيك
 .هٌي بيٌؼيب ييلغب 
 ،ؽاًيٌيب ـيب ٍاـ ينويو 
 .هٌي بيٌؼيب الوب 

 
  ،ويوي ـالآغ مـاالآغ

 .ويوي ـالغؼا ٍاـ ؼينؼـ
 لنلوَسإ ،مالاٍل غكل 
 .ويوي ـالغثب ًِفايٍ 

  ،هٌي ـالب ًَگَ قيب

 .هٌي ـاؼا هِؽيفزى

 مًبآ يكىايوبً-ظبلن 

 .هٌي ـاؽافوب سؽيوب 

 
 ،ووٌييب آٌيك هي



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   66

 ووٌي.يب يـياللغب 
 ،غبؼليٌب ؼيهبـدبآ 
 ،ٌيه وِيب ؼيـدبآ 

 
  ،ووٌييب مبآٌيم

  ووٌي.يب ىاللوب ،يگئ

 ،فـياٍ ـاالسَي قٍاؤ
 ،ٌيه وِيب فـيؽًگإ 

 
 ،ٌيه ؼوشِ ليكيل گَل

 ،ٌيه شِغى يؼيِلائي 
 ويوي ثَلجَل آٍاـا 
 ٌي.ه ؽُلفى ىؽٍيلَ 

 
 ،ٌيه ؼئؽي ،ؼٍـگإ ؼيب
  ٌي.ه ؽييئ ،ؽٍاٍي ؼؼـ 
 ،ؼينٍئف فوي كايوفبٍ
 ،ٌيه ؼئؽي وِعبل 

 ،هٌي اسؽيؽآل لًَوإ
 ،هٌي ؽيآس ِشغفث 
 لفوإق ييؼيغقيب ،ًبآ 
 ٌي.ه سؽيالآغ غيلي 

 
 ،هٌي مؼ نيعكيكي

 ،هٌي مؼ وييـدبآ يلَ 
 ،يفيشييئ ـايب نعفضي 
 ٌي.ه غن ثَ ؼٍٍـؽلاؤ 

 
 ،ٌيه ىؽٍاٍي ويوي ـلب
 ٌي.ه ىؽٍوَي ويوي ـبً 
 ،يؼيالوثب ؽًُگِلوإ ًِ 
 ٌي.ه ىؽٍيلَ ًِگَ ًِ 

 
 ،ٌيه وَقؼٍ گلؽي ؼيب
 ،هٌي ٍؼٍقؼ ـاالدوب 
  ،ؽٍيلَ ضىفر ًِگَ آغ 

 ،هٌي ؼٍاٍق گَى ـالب
 
 ،هٌي ـلب ةسَسَ ؽاغؼا
 ،هٌي ـوب ـالزب لِقگإ 
 ،بمٍويللب ًِگَ ًِ ـگإ 
 ،هٌي ـيب ؼايب يفسوب 

 ،ٌيه ـيباغ ؽيفايٌدي
  ،هٌي ـيب يتآل غٌدف 

 ىهبقا ؽيًهبقا ًِ ـگإ
 ،هٌي ـوب ثَ ييفالٍاٍ 

 
 ،هٌي ـيباٍ لفؼؼـ ثَ
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 ،هٌي ـيبثَ ًبلب آل 
  ،قوباٍل ًبآ ؽىيگئاؤ 

 ،هٌي ـيبلَ ؼاىفگوف
 
 ،هٌي ـالآ ـلب ؽاغؼا
 ،هٌي ـالآ ـغب ،لِقگإ 
 ،ىنگل يتآٌ ـؼاىالغؼا 

 ،هٌي ـالـايب زٍَاٍ 
 
 ،هٌي ـاليزب ؼيـدبآ

 ،هٌي ـالآي ،ـالاٍلؽٍق
 ؼٍيَوَ غن-ؼؼـ ميَوَ 

 ،هٌي ـاليسب ثَ ؼٍـيَ
 
 ،ٌيه ـسبسب ؼيـدبآ
 ،هٌي ـسبوب ؽيتائ لَل 
 ،ٌِالي ويٌؼٍ هٍِئف 
 ،هٌي ـبآس ييتؼئ هدي 

 ،هٌي آُ غيفيب ؼااٍ

 ،هٌي گبُ ،ويـييب گبُ
 ،يَظ نّيًبگَ ،نفييمّس 
 ،هٌي ٌبُ يفهالٍغيثب 

 
 ،هٌي ؽٍوَي وبآل آي

 ،هٌي ؽٍيؼٍ هيًِويئ 
 ؟نفييّمس نهٌي فيؼًِ 
 ٌي.ه ؽٍاٍي تفيؽيًيب 

 
 ،هٌي ؽٍسَس هبؼيفيكل
 .هٌي ؽٍسـٍلَ ،ؽٍسَس 
 ،ؽيشگئ ،ؼيٍئف وإق وي اٍ 
 ؟هٌي ؽٍاًٍَس سئك ًِ 

 
 ،هٌي ؽٍسَس ـاليبؼـ

 .هٌي ؼٍؼاٍ ـالمبلًب 
 ،ؼيلِايٍ ايً ثيف فله 
 .هٌي ؽٍاًٍَس ؼا ـيب 

 
 ،ٌيو ،دبـآ ؽينيوِا

 .ٌيو دبيفل ِگل آر
 ،ٍـؼثَ ىفبٍ ؽينيثيلىِ 
 .ٌيو وِفث ؼينزىف 

 ،ٌيو ينآٌ نفيٍيثي
 .ٌيو ،ينٌيب ىلب موَسإ 
 ،ؽينگئ ـاّب مـٍسَگإ 
 ؟ٌيو ،ينٌثب ليالث 

 
 ،ٌيگيوٌدف ىييويگئ
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 .ٌيگيوٌدف ىاللوب ،يگئ 
 هكـسَگإ ـالغؼا ىنؼئ 
 .ٌيگيوٌدف وييؼيؼـ 

 
 ،فييئ ؼٍق ،ؼي فييئ غؼا
 !فييئ ؼٍق ىيَلَ ،سَيَل 
 ،ييائَ مبآس ـالؽيػيي 
 .فييئ ،ؼٍق ايٌؽي ،لؽيلب 

 
 ،فييئ ٌيؼٍ كؼيؼاآؼ

 .فييئ ٌيؼٍ اٍقُ قٍلف 
  ،ةًَؼؤ ؼااٍ ينٌيب قگإ 

 .فييئ ٌيؼٍ ففيؽيًيب
 

 ،فييئ ٌي ثَ غيفيب اٍؼ
 .فييئ ٌيؼٍ گليت ـيب 
 ـيالٌيب قگإ ىهَشَؼٍو 
 .فييئ ٌيؼٍ ففيؽيًيب 

 ،جفيٌع لگَ ويسبغثب
 .جفيٌعلگَ ىىَاٍل َلث 
 ،ؽيآل ينًخب ظبلن ًِ 
 .ـيثب لنگَ ؽٍيلَ ًِ 

 
 ،جفيٌع لگَ ؽاٌيـلب

 .جفيٌعلگَ نهيٍؼـ 
 ،مزبآ قگإ قوبيَل ىفاّد 
 .ـيثب لنگَ قوبيلَ ؼؼـ 

 
 ،لفيىؽيگ ييؼؽاغثب
 .لفيىؽييئ ؼيهبـغَ 
 ؽيلوبلوب ؼُؼـ هٌي 
 .لفيىؼئؽي يفلگي 

 
 ،ويٌِوي يگإ ـييالغؼا
 .ويٌِوي يگإ ،ويز يگإ 
 ،ؼيـدبآ غفلز ـييب 
 .ويًِ ىييگإ ؽييلزآ 

 
 ،يوِىيوو ِّ ييآٌيم

 .يوِىيوو ِّ ،ويوي ِّ 
 ،ؽيائش ـٍإل نـيالـايب 
 .يوى ضىين ؽيشيائٍ 

 ،ايٍي ٌبىوب آٌيك هي

 .ايٍي ٌبىوب ،ايٍي ٌّؽ
 ،قوبسَس ٌِوٌؼٍ ويٌؼٍ 
 .ايٍي ىسبسَ ٌِه وي 

 
  ،غيثبلب آي يهِلائ



    69  آرربايجان باياتيالري 

 .غيثبلب آي ؼٍؼلَثَ
 ،وييشييئ وكلگَ اٍقٍ 
 .غيثبلب آي قوبيلزآ 

 
 ،غيؼا ـالب عبٌمن

 .غيؼاـالب يًيدٌِگ 
 يؽيزى ِاٍوش ييهٌِوي 
 .غيؼا ـالب سه لفا 

 
 ،غيؼا قؼٍ ًيياَسيغًب
 .غيؼا قؼٍ ،ويذِس قؼٍ 
  ِاٍوش مٌِوي ـيب ؽيزى 

 .غيؼا يَق ؽىاٍوشًَ غؼا
 

 ،غيؼا شيويب يًياٌٍيف
  غيؼا ؽيوثب گلؽي وَ 

 ،ٌبًييب ـيب ؼينؽيفگئ
 .غيؼا ؽيوى ـالغييب 

 ،غيؼا فدي ٌنعكيكي

 .غيؼا يفد ،غياٍخب يفد
 ،ًٌََخ ؼاَوئ ملًَوإ 
 .غيؼا فدي ًباٍ وِىز 

 
 ،غيؼا ـٍَّ ـالغؼا ثَ

 .غيؼا ـٍثَ گل ،ىهبؼٍ 
 لف،يزى غيؼا اؤلَ 
 .غيؼا فيؼي قوبلغبوب 

 
 ،غياللب غن آٌيك هي

 .غياللب غن ؽٍثسَسَ 
 ،ملًَوإ اٍخب ـؼاىالغؼا 
 .غياللب غن ؽٍثسَسَ 

 
 ،آغي ؽيفلثب ؽًٍـٍگإ

 .غيـاٍؼ لثب ،ؽيجيٌل 
 ،يٌمعب هٍِـؽلاؤ گل 
 .آغي ؽيفلبثبث وٌِ 

 
 ،غيايٍي آي فُدٌد
 .يمٌعب لفائل ماٍلؽٍ 
  ،ـبدسب گلف ،ؽيفؽيجگئ 
 .غيٌيـايب ييلوطه

 ،ؼيؽاًؼٍ ،ٍاـ ويوِيؼٍ
 .ؼيؽاًٌَثَي ؽٍٍثؼٍق 
 ،وكلگَ اٍقٍ وييشييئ 
 .ؼيؽاًٌَيلَ لفيلا 

 
 ،ؼيالغثب مؼ يلوائ
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 .ؼيالغثب مؼ ،ؽيًيب اٍؼ
  وإقٍ ثيف كييثيلوؼيل 

 .ؼيالغثب غن ؽُهٌِوي
 
 ،ؼيالآغ ؼىؼؼـ نيـيب
 .ؼيالغزب ويوي ـالوَ 
 ،ينؼئ وإق ثيف ؼينشِىاي 
 .ؼيالغثب نكيآغ-ينلؼي 

 
 ،ؼيالغزب ،ؽيٌؼا ـاليزب

 .ؼيالغثب ؼؼـ ؽىاٍوش ؼؼـ 
 ،ٌبًييب كويؼؼـ ؽينشگئ 

 .ؼيالآغ زَظ ؽىهٌ اٍ
 

 ،ؼيوبللب ىلب ؽُواٍـُ
 .ؼيوبللب ىخب ،ؽٍلاٍقٍ 

 ،گلؽي الث ثيف لِائ

 .ؼيوبللب ىوب ًِ ،آؼ ًِ
 ،ؼيوبلؼٍ ،ؽينىسي يىِو
 .ؼيوبوَل ،ؽينلوب يبوَ 
 ،يبديلب گلؽي سيائل 
 .ؼيوباٍل ىِيؼئ مقٍاؤ 

 
 ،ؽييجآل ـلب ييٌثب غؼا

 .ؽييجآل ـلب ،ؽيجغييب 
  ،ةٌَؼٍ يؼا ثيف ؼاىخبثب 

 .ؽييجلـالب ينغاٍخب
 

 ،ؽيغيؼا ـيب ينعكيك
 .ؽيغيؼا ـيب ًيـٍگإ 
 ،وييوبوب غن ييهٌِوي 
 .ؽيغيؼا ـيب ىبشغيؼا 

 
 ،ؽيغليثبـالب آٌيك

 ،ؽيغليثب ـالب ييلغب 

 ،گلي ًِ ،ٍاـ ؽىگئ ًِ
 .ؽيغليثب ـالب ـاليَل 

 
 ،ؽيويـالب هَىقٍگإ

 .ؽيويـادب هَىلًَوإ 
 ىيبلَ آٍاـا هٌي 
 .ؽيويالثب ظبلن ثيف 

 ،لؽيلب غؼا ،ؽٍاٍز سذِ
 .لؽيلب غوب ،زؽيلب لـاهب 
 ،اٍلؽٍ لىوز ؼايب ـيب 
 .لؽيلب قهبالآغ ٌِه 

 
 ،ؼي ـيوب ييغليغبآـ
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 .ؼيـيلب ييغؼا ىٌِوي 
 ؽيگيزى ييغقييب هي 
 .ؼيـيقا آُ ٍ يـييب 

 
 ،لؽيلب وِزى ،ؽيشگئ ىغب

 .لؽيلب ،وِزى يهئ جِل 
 ،ٌكعب ،اٍلؽٍ ؼيب يـييب 
 .لؽيلب وِزىىخب وٌِ 

 
 ،لؽيلب ؼاثب آٌيك هي

 .لؽيلب ااهؽاؼ نايٍي 
 ،اٍلؽٍ ٌيهٌ ويخفب 
 .لؽيلب ؼابي ويِفب 

 
 ،لؽيلب ؼالب ،ؽيشگئ ؼؼـ

 .لؽيلب ؼايبفف مًَگَ 
  ،ؽٍزوإ ائل ؽىاليٌ ظلن 
 .لؽيلب ؼايب امٍيَ-ؼَـي

 ،لؽيلب ًِ قايب ؽاىٍلي
 .لؽيلب ًبقايب نيعفض 
 ،ٍاـ ًُبگَ ًِ ؽُللو 
 .لؽيلب ًبقايب رٍفه 

 
 ،لؽيلب ًِ گلي ؽىائل

 ؟لؽيلب ًِ ،ؼيغبَغ ًِ 
  ،ييؼيب قًب ،ؼيييب كُغو 

 ؟لؽيلب ًِ ٌِه اّبؼ
 

 ،لؽيلب ؼايبؼـ گوين
 .لؽيلب ؼايبفف نايٍي 

 ،ظثب وبشيغثب ينهٌ وي
 .لؽيلب ؼايب ،ؼينَوئ ـيب 

 
 ،لؽيلب ٌِثي ؼُيئف ثَ

 .لؽيلب ٌِثي ،ؽٍزوإ ائل
 ،ؼينؽيفىسي ائَ ثيف ؽىغو 
 .لؽيلب وِيو ؼينوِثيل 

 
 ،لؽيلب لضب نقيهببً
 .لؽيلب لضب ،ؼينوبيلل 
 ،آزؽي قييـاهَ لَل ًِ 
 .لؽيلب قايب ًَگَ ًِ 

  ،لؽيلب غٌسِ ينعكيك

 .لؽيلب غٌسِ ليكيل گَل
 ينًخب قىؼؤ ؼُؼـ ّف 
 .لؽيلب دِايٌ ،ؽياـي 

 
 ،لؽيلب الال ؼاسبغثب
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 .لؽيلب اليبد ؽُال 
 ،ـالؼيـدبآ ًيًبآ 
 .لؽيلب الثب ثيف ؼاؼَـي 

 
 ،لؽيلب ـاّب ـالغؼا ثَ
 .لؽيلب ـاوب ،ؼينهِگك 
 ،ـاليؼـدبآ ،ؼينَوئ ـيب 
 .لؽيلب ـايب هِلًَوإ 

 
  ،لؽيلب ليغؼا يلوائ

 .لؽيلب ليغؼا گيناٍـُ
 ،نيگيائٍ-ائَ ؽيًالسب 
 .لؽيلب غليثب مقااٍؼـ 

 
 ،لؽيلب مفبث ،يلوائ
 .لؽيلب مفبث ؼُدٌِد 
 ،ؼينَوئ ـيب ،ؽينزى خفب 
 .لؽيلب مخفب ٍهِاؤق 

 ،لؽيلب ًن ،ؽيغيب ًغييب
 .لؽيلب مؼ ،ؽيوئس ىيبلل 
 ،يايؽَلث ـبث ؼاسبغثب 
 .لؽيلب ون ،ؼٍـٍٍ لَؼٍ 

 
 ،ؽيآل ـلب ٌييٌثب غؼا

 ؟لؽيفال ًِ ثَ ؼاـلب 

  ،ؼيؽـًؼؤ اٍق ؽىهٌ ـيب

 .لؽيـالب مًَگَ ،معإهفٍ
 

 ،لؽيلب گوين ؼايبؼـ
 .لؽيلب ينهق ،ؼينوِثيس 
  ،وييفبخ ـيب ؽينزى زَظ 

 .لؽيلب ينغو ؼُ ٌِه
 
 ،ؽيآل ـوب ٌييٌثب غؼا
 .ؽيآل ـقا آُ ٍ ملًَوإ 
  ،ايىي گَىثَ ،ثيف ًيؼٍ 

 ؟لؽيـاوب ؼىًِ يگيـً
 
 ،ؽيآل ؼؼا ييٌثب ـالغؼا
 .ؽيآل ؼيب يًييب ثيف ؼـؼؤ 
 ،ـايب نشيئ ؼينؽيفگئ 

 .ؽيآل خالؼ هَاٍوشَ
 ،لؽيوب ـالب ينعكيك

 .لؽيوب ـالب يـياللغب 

  ،بيٌغؼا غن ؽيػللب ـيب

 .لؽيوب ـالب ًَقٍاؤ
 
 ،ؽيآل قيبآ ييٌثب غؼا
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 .ؽيآل قيبآ ،گلؽي ـلب 
 ،ؽيوئس ايل مًَگَ ،ؽينيوب 
 .ؽيلقاآ آي ،ؼينوبيوب 

 
  ،لؽيوب ثَ هٌي ،يـاّب

 .لؽيىبلي معإهفٍ اٍقٍى
 ينلفقگإ ىيبالآغ ىلب 
 .لؽيوب وَ غبثب ىفاٍي 

 
 ،ؽيآل ىهبؼٍ ييٌثب غؼا
 .ؽيآل ىهبؼٍ ،ؽيشگئ زي 
 ،ؼيلِائي ذوإ ـالًبوَ 

 .لؽيلب ـاوب ثباٍ ،ائل
 

 ،لؽيزب ٌبثب ًيوبلزب

 .لؽيزب ٌبلب ياٍوش قإگ
 ،ؼينلِيًئ ُهفؼًب هي 
 !؟لؽيزب ٌبؼا هَعإهفٍ 

 ،لؽيلب فوا ؽياو ليئ
 .لؽيلب اثف ؽُويوف 
 ،ؼيـدبآ ؼيب ،ؼينَوئ ـيب 
 .لؽيلب وفؼؼـ ٌِه 

 
 ،ؽييلغؼا ٌبلَ وْليه

  .ؽييلغؼا ٌبزب-ٌبزب 

 لف،ؼٍٍـؽلاؤ ًيًبآ
 .ؽييلغؼا ٌبؼا الثب 

 
 ،لؽيوب يبلب ؽاغؼا ثَ
 .لؽيوب يِوب ًباٍ گَى 
 ،مؼٍـگإ ؽُسَغل ـييب 
 .لؽيوب يبّب ،ينؼئؽ وإق 

 
 ،ؽيهْفثبً ينعكيك

 .ؽيهْفثبً قُگإ يلب
  قٍىگإ ىالاٍ ؼيب ؽىهٌ 

 .ؽيهْفثبً وِيو ـگإ
 

 ،ؽيآل ييآس ىشَؼٍو ؼٍوز
 .ؽيآل سييوب ًياَعؼا 
  ،ؽيلػييي گَى اٍ ينائَ 

 .ؽيآل ييسغب ثيف مغبآ
 ،ؽيًلب اٍق ،يبؼـ شيآل
 .ؽيًلب ؼٍق ،ؽيًلب فياگ 
 ،ىبؽيًلب ثيف قوبػيي ائَ 
 .ؽيًلب يَق قوبػيي لًَوإ 

 
 ،ؽيًغبالآغ آٌيك هي
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 .ؽيًغبالآغ ينلفقگإ 
 ،ليـايب هي ،ليؼؼـ وي 
 .ؽيًغبالآغ ينو نگإـُ 

 
  ،ؽيًيب ؽاغؼا ،ينعكيك

 .ؽيًيبؼا غؼا ،سؽيثب گَى
 ،ـمٍؽًوإ مؼٍاٍ ؽينشگئ 
 .ؽيًيب ؼا غؼا ؽاىهؼٍاٍ 

 
 ،ؽيًيب ؽُلوئ نگوي ثيف

 .ؽيًيب ؼُ لوئ ،ؽيزى ؼؼـ 
 ،ييٌيب هَىقٍگإ ؼٍـگإ 
 .ؽيًيبؼا لوئ ؼاـغبآ 

 
 ،ؽيًيب ٌيلب ىيَاٍقٍ

 .ؽيًيب ٌيؼا ىًَشَواٍ
 ،ينٍئف ٍبىً يَظ مـادب 
 .ؽيًيب ٌيثب وييجيلل 

 ،ؽيًيب ينلاي ،ؽيوئس آي
 .ؽيًيب ينليه ؽُىٌيوإ 
  ،ؽٌٍسَسَ ناٍـُ ؼىؼؼـ 

 .ؽيًيب ينلؼي ؼايكآغ
 
 ،ؽيًغبٌباٍي يؽيوٌو

 .ؽيًغبٌباٍي ،ييٌثب زه 
 ،يَظ يياًّبف ،يَظ ييـضو 
 !ؽيًلب ًِ ،اٍي فييلال 

 
 ،ؽيًيب ؽاغسب ينعكيك

  .ؽيًيب ؽاغسب هبهبٌب 

  ،ؼينٍئف غبؼا وييلؼا

 .ؽيًيب ؼا غؼا ؽيٍيآل
 
 ،ؽيًيب ملَگَ ؽايوغثب

 .ؽيًيب ملَگَ ،ؽٌٍؼٍ ٌئص
 ؽىؼئوى ىجبغثب ،ىجبغثب 
 .ؽيًيب ينلؼي ؽاوكيآغ 

 
 ،ؽيًيبؼا اٍقُ ينٌيب
 .ؽيًيبؼا كُؼي يتآغ 
 ،ؽيايئًث ؼينؼـ قيبثب 
 .ؽيًيبؼا قُيَ ايٌؽي 

 ،ؽيًيبثَ ـالب ينلٌب
 .ؽيًيبؼا فُيئ اٍخَ

 ،ؽاىيوـقا ٍ ُآ ينهٌ
 .ؽيًيباٍ فله ظزف
 
 ،ؽيًيبؼا لوب ؼيٍئف ىيب
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 .ؽيًيب لؽيوب مًبغبـثب 
 ،ؽيثيل غجف ؽىؼيوؼـ 
 .ؽيًيب ؼا لوب ،ؽٍسَس اٍؼ 

 
 ،ؽيًاللب گلؽي ؼلَثَ
 .ؽيًاللب ـلب ،ؽيغيب ـلب 
 ،اٍلؽٍ ييزال ـالغبـلب 
 .ؽيًالغبـلب ـاليٌزال 

 
 ،ؽيًيبؼا وَ ؼُيئف ثَ
 .ؽيًيب ؼاوَ ،گلؽي اٍؼ 
 ،ينؼئؽ يبوَ ويؼيؼـ 
 .ؽيًيب ؼا وَ ؽيٍيآل 

 
 ،ؽيًالؼايبد ليآس
 .ؽيًالؼايبق ؼيؼـ 
 ،القاآ ؼينؼـ نگلؽي 
 .ؽيًالؼاوب اقسب ؼؼـ 

 ،ؽيًيبسب يٌيو ائل ثَ
 .ؽيًيبع وٌِ ينلثب 

 ،ؽيػللب ىهبؼٍ ،ؽينزى لا
 .ؽيًيبؼا ـاللٌَ ؽُيگإ 

 
 ،ؽيًالسب مًَگَ ينلائ

 .ؽيًاللب اٍؼ ؽىاٍوشًَ 
  ،ؽٍزوإ ائل ؽىاليٌ ؼيب 

 .ؽيًالؽاالؼ غبؼا ثيف

 
 ،ؽيًالؼٍ آي ،ؽيشگئ گَى

 .ؽيًالؽاالؼ ؼا ؼلَثَ 
  ،ينًخب قىؼؤ ؼُؼـ ّف 

 .ؽيًالث اؤق ايٌؽي ،زه
 
 ،ؽيايفاً آي ؽاٌيـلب

 .ؽيايفاً آي ،ؽٍهـٍ آي
 ،كٌعب قوبغثب ًبهبيب 
 .ؽيًفايآي ؽاىٍيغيب 

 
  ،ؽيٍـيلب قٍلَ ،َيَىل

 .ؽيٍيآل ينًخب اىٍخب

 ،ؼاَـث هي ،ؽالقااٍ وي
 .ؽيٍـيوبىاي دًِئ ثَ 

 ،يقـاسب دِگئ گلؽي
 .يقفاس دِگئ ىفَقٍل 

 ؽىٌمعب يكىهّوؽ ثَ
 .ضيـا ؼُ دِگئ قوباٍل 

 
 ،ؽيًشبولَگَ ؽُاليو
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 .ؼي«ىشبولَگَ» اٍغَ ،آذ 
 ؽاىيٌٌيب قگإ ىلَثَلجَ 
 .ؽيًشبىاي لگَ ؼاسبغثب 

 
 ،يآل عفة ؽاٌيـلب
 .ليثب ـاآ ىيعبـف 
 ،آٌيك ،وكزى ويؼيؼـ 
 .ليثبـاآ يَق ىِگل 

 
 ،ؽيٌـيآ ،ـيب يٌؽييگئ
 .ايٌؽي ــايب ينفغثب غن 
 ،ٌكعب ،ؼُيئف يكىًًبخب 
 ايٌؽي؟ ــايب يًِِ ىخب 

 
 ،ليٍابگ ؽُيعوده
 .ليٍاّب ماٍلؽٍ ،ؽينيئ 
 ،ؼينَوئ يكل ثيف ؼاًٍَلَ 
 .ليٍاؼا ؽيزيػ ؼا اٍ 

 ،ؼيـدبآ ؼيب ينعكيك
 .ؼيـدبآ ؼؼا ،ؽيزى ؼؼا 
 ،ؼينالغوب لگَ ثيف ـايب 
 .ؼيـدبآ ؼثب ؼا اًٍَ 

 
 ،يآل يگإ ،عبٌمن هي

 .يآل يگإ ـالغوب ىجبغثب 
  ،ؽيويؽايلب يفلگي 

 .يآل يگإ هيًِوشيٍيئ
 

 ،ؼيـدبآ ارٍؼا هٌي
 .ؼيـدبآ ارٍؼا ،للن 
 ،ىباٍل يفلغبوب مـايب 
 .ـؼيدبسب ٍاؼا ضىين 

 
 ،ؽيشيآغ يؼا ،گلؽي لوئ

 .ؽيشيآغ يثب-يزب يَوَ 
 ،لؽيلب ثباٍ ،ؽٍزوإ ائل 
 .ؽيشيآغ ييب َاـؼي-يؼا 

 
 ،ليالثب ـزَاٍ لَي ثيف

 .يآل لثب ؽاىٌبً آـي
 هيـالاٍ ّئر ويگإـُ 
 ؟ليالث ٌيثب سه هي 

 ،يآل ضبل لفثي آٌيك
 .ليٍاّب لفؼي ؽاىضبل 
  ويفبَثي گإقليي 

 .يآل ضبل ؽاىًخب يفآغ
 
 ،ؽيٌؼا گلؽي وَ ؽاىغؼا
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 .ؽيٌآ ؼىفُث ،ٌيتؼا 
 ،وي ؼينلِيًئ ـايب هي 
 !؟ؽيٌلب ؽٍيلَ هٌي ـيب 

 
 ،يآل ىهباٍ ٍاـ ؽاىَغي
 .يآل ىهبگَ ٍاـ ىِلث 
  ،ىبزيػ ٍااٍ ونشيػث 

 .يآل ىهبؼٍ ـيالغؼا
 
 ،ليـالب ًِ يـيالغؼا

 .ليفال ًِ ،يِجف ًِ
 ،ىؼٍـٍٍ اٍؼ ثيف وبًيخب 
 .ليـالب ًِ ،ًفوإ ًِ 

 
 ،خبهي وفيي ينعكيك

 .خبهي وفيي ٍئف ٍـؽلؼٍ 
 ؽيشغيؼا ،ؼٍـٍٍ فله 
 .دبهيًاوف يثيس هي 

 ،ليـاهب ــاٍٍ زٍَاٍ
 .ليـايب ٌفؼٍ لـاهب 
 ،ٍثؽٍـٍٍ اٍؼ ثيف فله 
 .لياـلب ًِ ،ًَوإ ًِ 

 
 ؟ويؼيوبآل هٌي ؼؼـ

  ؟ويؼيوبلوب ِگٌِؼؤ 

 ،ؽياي ٍاـ نلوقگإ زَظ
 ؟ويؼيوبللب ؽُهقٍگإ 

 
 ،ليًلب ـايب ينعكيك

 .ليًلب ـايب ،ليًلب ـيب 
 ،غيقييب هي ويٍـؽلاؤ 
 .ليًلب ـايب ىوبـالاٍ 

 
 ؟هيآقالي هفؼ ؽىائل
 .ويظبل ُهفؼ وبيلَ 
 ،وِوِگل عجيت لموبى 
 ؟هيآقالي ؼؼـ ؽاىًخب 

 
 ،ليًلب ايٍ ٌويؼيلِائ
 .ليًلب ايٍ ،ليؼالب ايٍ 
  ،ويٍـؽلاؤ وي هٌي ،ـيب 

 .ليًمبايٍ ـالاٍ مآؼ
  ؟هيٍاـ لگَ ـؼاالسبغثب

  ؟هيٍاـ ثَلجَل ِاٍوش لگَ

 ،مؼٍاٍق الين يٌؽىثيس
 ؟هيٍاـ لجًَوَ غبوبييغ 

 
 ،ليًلب قٍگإ ييلـاهب
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 .ليًلب كييا ،ىلب يَلَ 
 ،وِوِگل ؽيتگئ مالثب 
 .ليًلب كييو مـاسبسَ 

 
 ؟هيـالاٍ گَى ىِگل ًلي
 ؟هيـالاٍ ييىىزي ؽاٍلي 
 ،الآغ ،ينلفقگإ ،الآغ 
 ؟هيـالاٍ گَى هدي ؽاىثًَ 

 
 ،هياؼ ؼااٍ ؽاٌيـلب

  .هياؼآ ؼا اٍ ،خٌّز اٍ

 ،فؽيفيًيب ـيب وي لِائ
 .يآؼاه اٍؼ قهبؽيفًيب 

 
  ؟هييفآل زي ييٌثب غؼا

  ؟هييفلوب گِلوإ ىبآل

  يلّبِ ىَهظلَه يَق
 ؟هييفللب ؽاظبلو ثيف

 ،هياؼ كايل ،ينعكيك
 .هياؼ كايل ،ًبيب اٍؼ 

 ؽاـلـاوب زَظ ؼىؼؼـ ّف
 .يآؼاه يكل فبَثي 

 
 ،ًيثباٍ ـوب ةيَـٍثَ

 .ًيثباٍ ـغب ـمگك 
 ينًخب ٌيهي آر يؽؤث 
 .ًيثبـاآ يجؽيٌهي 

 
 ،هياؼ ٍُؼ ينعكيك

 .هياؼ ٍُؼ ،هياؼ فً

 ،ماٍلؽٍ ىثبزَ ؽُلزإ ًِ 
 .ياهآؼ ائَ ؼُائَ ًِ 

 
  ،ًيغبـيَ آل ىييوهيٌ

 .ًيغبـيَ آل ،فييئ ،ـوَ
 ،ؽييسف اخل گلي 

 .ًيغبـيَ آل ؽىهشَواٍ
 

 ،ًياَؼي ّف ؽينٌالؼٍ
 .ًياَؼي وف ؼينـشبآغ 
 ،ؽينىسي اىَاي ثيف ؼاَـث 
 .ًياَؼي ـزب ؽٍسـزَاٍ 
 ،يـجبآً لگَ يهِلائ

 .ـيجبًآ لگَ اوؽين لگَ
 ؼيوبيلَ فله ظبلن 
 .ـيثب لنگَ دبًيَؼٍ 

 
 ،ًيهبؼٍ مسَسَ ـالغؼا
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 .ًيهباٍ خِثيف ؽٍيَغ 
  ،ةلَاٍقٍ الي ؽىائل 

 ًي؟هبگَ ىييشگئ وِيو
 
 ،ـيلب شبغٌب ـييالغؼا
 .ـيثب اٍلؽٍ ًييب ؼـؼؤ 
  لف،هكٍئف يكل جبويوب 

 .ـيالؽايلب ىييلوىي
 
 ،ًيخبالآ ىييويگئ
 .ًيخب الآ ىَـٍّهٌ 
 ،ـغبلَـ ؽىگًَ اٍ آٌيك 
 .ًيخب الآ عكـاييل 

 
 ،ـيلب سكُ ييـالغؼا
 .ـيلب سكُ ؽيجغييب 
 ًييالاٍ هدي يآـٍاؼ 
 .ـيغبآ سئك ليمبلوب 

 ،ًيخب ؽيٌؼا ،عكيكين
 .ًيخب ؽيٌؼا ييليگْو 
 ،ؽينزى ىْبٌد ويؼيؼـ 
 .ًيخب ؽيٌؼا :لفؼئؽي 

 
 ،ـيلب ىسبيب ـييالغؼا

 .ـيلب ىسبثب ؽاًهبؼٍ 
 ؽاـلخبلَ سئك ٌيٍيوي 
 .ـيلب ىسبيب ؽاىبهٍآغ 

 
 ،ًيزبآ لگَ ينعكيك

 .ًيزبآ لگَ ـفاؽيًيب 
 ؽاًيَلَ ـيب فبَثي 
 .ًيخب لِوَ ؼينؽـًؼؤ 

 
  ،ـيالغؼا ثَ گل ىالؼٍ

 .ـيالغثب ،ويز ٌيليب

 ؽىاليو ينهٌ ؽيآل 
 .ـيالغزب گإقل فله 

 
 ،ٌيغيؼا ٌبُ ةسَسَ ـلب
 .ٌييغـاًَ ٍةـٍٍ ىؼٍ 
 ،ىالسف هلسَ تليزىي 
 .ٌييغالٍاٍ يتآل ـوب 

 ،ـيالغؼا ثَ يًيدِگئ

 .ـياللؼاثَ ويًزآ لگَ
 وكشگئ ؽىهٌِوي ىنلاؤ 
 .ـيالغؼا ثَ يييوـيب 

 
 ،ٌيًلب كيؼي ييلـاهب



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   81

 .ٌيًلب اٍقٍ ،ىلب قٍگإ 
 ،ييتلِائي ىلب قٍاؤ ـيب 
 .ٌيًلب كييث ؽٍثسَسَ 

 
 ،ـيالغزب ثَ يًياٌٍيف

 .ـياللاٍخب وفسإ اٍؼ
 ،ؽٌٍٍٍلَ ـايب هيّب 
 .ـياللخبثَ ؼينگك هي 

 
 ،ـيثب اقل ييخغبآ
 .ـيثب اقل وگِيئ 
 ،يؽياي يكوفبٍ وي وي 
 .ـيثب ،اقل يؽييؼئيِ 

 
 ،ـيالٌغبآ ًييدٌِگ
 .ـيالٌثب فـگشي ـثب 

 ،نهيٍَوئ گإقل ثيف هي
 .ـيالٌؼاـلب ييفِفهٍئ 

 ،يضبِبـ ؽاغثب ىاللسَ
 .ـيوب يب ،يييگئ آغ يب 
 ائيلف قسبآل يايگيؽ 
 .ـيوبيب ييٌياّل قى 

 
 ،ٌيؼا ّب ًييبهفيؼگ

 .ٌيؼا بّ ؼؤيف ظسبغزب 
 ،ىاٍلؽٍ لجبهّب وي ؼُ ىزَ 
 .ٌيؼا ّب ًَيَوَ غن 

 
 ،آيفي ىهبؼٍ ،آيفي غؼا
 .آيفي ىهبوب ،آيفي يلب 
  ؼايفآغ كييث لؽيوب 

 .آيفي ىهبقا كىيـضو
 

 ،ٌيـلب وِغ ،آٌيك هي
 .ٌيـلب وِغ ـيياللغب 
 ،ماٍلؽٍ لَل ليثال ًِ 
 .ٌيـلب وِغ بمٌَهـٍؼ 

 
 ،يضبِبـ قـؼٍ ىجبغثب
 .ـيوبيب قوبيلَ غبثب 
 ،نويٍىسي ائَ ثيف ؽىغو 
 .يضبِبـ ؽيؽاًًفاّد 

 ،ٌيـلب يلِه ينعكيك
 .ٌيـلب يلِه ييگدييفو 
 ينلفگًَ وئسي لِؼؼـ 
 .ٌيـلب ايلِ ثيف ٍةـؼٍ 

 
 ،ويوبآل آغ ًيياٌٍيف



    80  آرربايجان باياتيالري 

 .ويوبآل آغ ليِويئ 
 لؽيلب ًِگَ هزيبل 
 .ويوبلغبوب ييهـايب 

 
 ،ايٍ ؼىدِگئ آٌيك هي

 .ايٍ ،ؼىدِگئ غِفه ٍئف 
 ،ليگيلئي ؽىوٌ دِگئ 

 .ايٍ ،ؼىدِگئ يكوـيب هي
 
 ،ويًبسب ؽايٌغاللَ
  .ويًبٌب ةسَـاؤ اٍوشَى 

  ،فميئَو كيييل ًٍَلَ

 .ويًبآ ظبلن فيهفٍئ
 
  !ّئي ٌيؼٍ ،ّئي ىًبالآس

  !ّئي ٌي يؼِاٍوش ييدٌگ
 ؟يهقهبالآغ هث ،ـالآغ

 !ّئي ٌيؼٍ ؼُؼـ ثئلِ 
 ،ويغبيب اٍ ييگٌيوإ

 ويغب يباٍ ،گليت ؼؼـ 
 ،ىىَاٍل الين ينهٌ يلَ 
 .ويغبيب اٍ ٌييوٌؼٍ 

 
 ،يلَ ؼوشِ ميٌيٌـاآ

 .يلَ ِاٍوش قگإ فيتؽيٌائ
  ،لفيؼؼـ ثَسَى گشيف 

 .يلَ ِاٍوش ؼٍق وييؼيؼـ
 
 ،خيغبآ ماٍقٍ ؽاغثب
 .خيغبآ مقٍگإ ،ماٍقٍ 
 ،گلؽي ليّبثب غبثب 
 .خيغبآ نكييث ؽيوى 

 
 ،فله ؽياو آٌيك هي

  .فله ؽيوى وييِجف 

 ،مؼٍـلَ ؼيفزب ثيف ؼاَـث
 .فله ؽيوى يفيلو 

 
 ،آٌي ؼيب لفًئي آٌيك

 .ٌيؼا ّب ؼؤيف ظسبغزب 
 ،ؼٍيَوَ ىفاّد ىيَوَ 
 .ٌيؼا ّب ؛ٍىيوئفُيو 
 ،فله ؽياو يهِلائ
 .فله ؽيّل يييوًخب 
 ،ؽينآس ـسَ يبوَ ىيًّب 
 .فله ؽيوى ،ؼيفاؼٍغ 

 
 ،فله ىيب ،فله ؼاىاٍؼ
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 .فله ،ىلب اٍلَة جييلل 
 ،يؼيٍئف ؼؼـ هيي ٌِيويو 
 .فله ،ىهبؼـ ٌِويوي 

 
 ،ناٍـُ ؽيًلب وإقٍى ّف

 .ناٍـُ ؽيًوب ؼٍوز ٌيو 
 ،ؽيًيب ينلؼي ؽٌٌُؼي 
 .ناٍـُ ؽيًيب ،ؼينوٌِؼي 

 
 ؟فله وي ىىبظبلو ًِ
 .فله ،سي ىؽٍلثإ عإهفٍ 
 ،ؽىاليٌ نـيسبـلَ ىخب 
 ؟فله ،هي ؽينگئ ـاّب 

 
 ،آل مهبسب تٌيييگئ ـيب
 .آل مهبسب ،ٌيليب مهبسب 
  وييًخب كسيوـييب ثَ 

 .آل مهبسب ىبيَغ ييـضو
 ،فله ،ييؽللب ،يؼيگئشوِ

 .فله ،ييؽآل مًَگَ غَي 
 ٌِسياي ىؼٍاٍ ـًبيب 

 .فله ،ييؽلوب هٌي ثيف
 
 ،لوب ـالب ،يبؼـ ـالب

 .لوب ـالب ًِاٍوشَ آغ

  ،آٌيك زىف ،ؼيؼؼـ ثيف
 .ضبل غفْ ثيلوك ىِيوو
 

 !فله اٍظ ،فله آهبى
 !فله اٍظ ٌِه ىؼٍـٍٍ 
 ،دٌِؽيائ غفيت ،لىَيَغ 
 !فله ،يَظ قلَيَل ثيف ائز 

 
 ،لغب ـالب ؽالغبثَ آغ

 .لغب ـايب يفٌـايب غَي 
  هِلًَوإ كٌييو ينهٌ 

 .لغب ـازب ؼيِهِلائي
 
 ،هلوَ ياو ـؼاىالغؼا
 .هلوَ ىيو وييِجف 
 ،ييؽشغيؼا ًَفَقٍل ـيب 
 ؟هلوَ ويًِ ،ىىبظبلو 

 ،ليئ ثَ ياو ـؼاىالغؼا
 .ليئ ثَ ىيو هَعإهفٍ 
 ،ؼيآييف ؽىهٌ ـييب 
 !ليئ ثَ ياو ٌيوؽيًلب 

 
 ،گفن ًبآ ثيف ًبوب
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 .گفن ًبيب ًبؼٍاٍ 

 وگِزى لفيؼؼـ ثَ
 .گفن ًبغب رَغل ثيف 

 
  ،گإقل آزؽي موإقٍ فوي

 .گإقل زؽيلب ؽىوإقًٍ
 ،ؼينٍئف لًَوإ ،ينآزؽ ؼيل 
 ؟گإقل ،ؽيٌؼا يييگاٍـُ 

 
 ،گفن وإق وگِؼئ وإق

 .گفن قگإ اٍزَى قوبغثب 
 ،ىيقًؼؤ وي وي ،لًَوإ 
 .نگإـُ ،قؼؤ ؼُ ؼُؼـ ثَ 

 
  !گإقل ،ىلب ِلوائي گل

 !گإقل ،ىخب وٌِ ىثبـلَ
 ،مفاًييب ؽىضىفس هي 
 !گإقل ،ىيب ًيآل ؼُ وي 

 ،ناٍـُ ؽيًلب ينعكيك

 .ناٍـُ ؽيؼاً وإقٍى ـيب
 ،يؽيسفسياي زثٌف يفيٌي 
 !؟ناٍـُ ؽيًيب هث ؼىًِ 

 
 ،گل ؽُفًئٍ ىثب قـٍَغ

 .گل ؽُفًٍئ ىلب مٌِوي 
  ،يؼيوِگل ؽايوغليغوب 

 !گل ؽُفًٍئ ىخب ـيثب

 
 !گل ؽُفًٍئ ـثب سبغثب
 !گل ؽُفًٍئ ـًب ،َاّئي 
  ،ىؼٍـگإ شِغى يگلؽي ثيف 

 !گل ؽُفًٍئ ىخب ؼُ ثيف
 

 ،ميبلي ًِ ينكيعكي

 .ميبلي ًِ ؼُاٍق ىفَقٍل 
 ،يييؽلي ًِ ؽاىلهبخب وي 
 ؟ميبلي ًِ ؽاىيوًخب هي 

 
 ،گل ؽُهفً ينعكيك

 .گل ؽُـًؼ لَىگَ نغب 
 ،ىؼٍـگإ شِغى يگلؽي ثيف 
 .گل ؽُفًٍئ ىخب ؼُ ثيف 

 ،ميبكييل عفة ثيف هي
 .ميبكييل ةفاو غفيت 
 ،مـاالآغ ىلب ،هِؽيفٌؼي 
 .ميبكييل ةفاغًِغب 

 
 ،گل ؽوشِلگَ ؽُاليٌ
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 .گل ،ِاٍوش ؼؼـ يلَ ؼيؼـ 
 ،يؼيوِگل ،ؼينفٍئفي ىخب 
 .گل ِاٍوش نفيلج ايٌؽي 

 
 ،ميبًوب ،ميبليشبفبٌ
  .ميبًغب ىلَليكيل گَ 

 ،ؼينلِيًئ ِگلف هي
 ؟ميبًيب ثيف ؼيوبيلَ 

 
 ،لگَ ىيباٍ ٌنعكيكي

 .لگَ ىيب اٍ ،ثَلجَل ىيب اٍ
 ،فمهاٍق الين ؽىوٌ 
 .لگَ ىيبلَ ىَوغه هٌي 

 
 ،والم ـگَ ،آٍاق ٍيغيب
 .والمفد وييؼـ اٍغَ 
 ،ٍاـ نثيسب غبيَوَ ًِ 

 .مالآ نَـو ،اـٍ مَلَد ًِ
 ،لگَ ـيوب ؽاويٌسبغثب
 .لگَ ـييب ،غٌسِ ـييب 
 ؟ىيثوَوَ ؽىهٌ ًِي 
 !لگَ ـيثب ،ًًيؼا ـيثب 

 
  ،مالاٍل لگَ ؼاكًيسبغثب

 .مالاٍل ثَلجَل ،مـااٍغَ
  ؽىاليٌ ـيب فبَثي 

 .مالاٍل لوَ يتًيب ؼااٍ
 
 ،لًَوإ ،آوشب زگئ فييئ
 .لًَوإ ،شبؼٍو گل ىالؼٍ 
 ،فـيشبآغ ـييب مقٍگإ 
 .لًَوإ ،شِغى اٍلَة ىوب 

 
 ،مـاالغثب يآس ـالب

 .مـاالغؼا ؽاىًلَلَ غوب
 ،ؽيشگئ ؽٍيلَ هٌي ـيب 
 .مـاالآغ ؽٍقگًَ-دِگئ 

 
 ،امؼثب ثيف ناٍقٍ ليكيل

 .امؼيب هي ؼُىِلاؤ ثَ 
 ويوي ثَلجَل ؽُلفى 

 .امؼٌب گبُ ،مبهأيَو گبُ
 ،مـاالغثب يَل ًباٌٍيف

 .مـاالآغ ؽىاليٌ ؼؼـ 
 ،موبوبآل ؿيغبو ؼاىـيب 
 .مـاالغوب وَوَ ؼُ هي 

 
 ،ميبآ ،نؼگيل اٍلؽٍق
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 .ميبوب هي ـؼاىالاٍلؽٍق 
 ،ٍاـ مٌبًبيلب ىهبيب ثيف 
 .ميبًبقاخب ؽىاليٌ 

 
 ،مـاهبالٍاٍ عكيكين

 .مـاهبالٍاٍ ،ونـگإ ٍاٍ 
 ،ميبليـايب مقٍاؤ هي 
 .مـاهبالٍاٍ ليـايب 

 
 ،مـاوبسيب ،ميبليـايب
 .مـاوبسلب غلظ ضففِ 
 ،ؼيگِاؤق ؼينؼـ نيهٌ 
 .مـاوبسلب لفُؼؼـ ّئر 

 
 ،مـاوبآز ،فمفلَيً
 .مـاوبزوب دبثي نيعغف 
 ،ؼيليؼؼـ ؼا ىَقًاٍ ـيب 
 .مـاوبآز ًباٍ ؼينؼـ 

 ،بمٌاٍغَهَ آٌيك هي
 .بمٍيوايظزَ ؼيؼـ ًِ 
 يٌؽُايس ائل آغيف ثيف 
 .بمٍيواييَظ يوِىيوو 

 
 ،مؽٌُث كقييب اٍ ينهٌ

 .مؼ-مؼ هٌي ائؽيف ؼيب 
 وگِلثإ وييلفؼؼـ 
 .مّوؽ ثيف ّئر يفويلدسب 

 
 ،مؽٌث ـَُو ،مقاـاآ
 .مؽٌث لِگَ ،لنجَلثَ 
 ،مـاالآغ ىلب ،هِؽيفٌؼي 
 .ثٌؽم ِؼيل يفيٌي ثيف 

 
 ،ينؼوشِ ،لنليكيل گَ

 .ينِاٍوش َلو ،لنجَلثَ 
 ،مدَاؤ ؽىًاٍقٍ يلاگ 
 .ينِاٍوش يَل ،قالآيفي 

 
 ،ينويوي يهٍَـؼ ؽىدگئ
 .ينويوي يهَـلَ هىىي 
 ،يكمليب هي ،اٍقٍى دِگئ 
 .ينويوي يهَـٍٍ ايالى 
 ،ينىيليوب يهِلائ
 .ينىيليوب ىييلده 
 ،غيفثب هدي ًِ ٌِه ـيب 
 .ينىيغيآ ثيل لِائ 

 
 ،ون شيغثب ،عبٌمن هي
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 .ىنسي غثب يَظ ينًجبغثب 
 ،ؼينلِيًئ فلگِ هي 
 !؟ون ؽيغثب ٌِه فله 

 
 ،فميگك غؼا يتًالؼٍ

 .فميگك غثب ،لنجَلثَ 
 ،ٍاـ مـايب ؽىيوفيئ يَق 
 .فميگك غوب لفيفيؼئ 

 
 ،ٌنه قاٍخب ،ٌنه اٍؼ

 .ٌنه قخبوب ؽُاٍوشًَ 
 ،ونهِـگإ ٌيو گليت 
 .ٌنه قخبثَ كليًـالب 

 
 ،ٌنه ئيث ،ٌنه الف

 .ٌنه يسئ ِاٍوش الف 
 ،ييگٌيوإ اخل ،ـدبآ 

 .ٌنويگئ ،مًباٍخب هي
 ،ٌنه ليآغ ،ليـالب
 .ٌنه غليثب ؼيًبلب 
 ،ىباٍل ؼيؼـ ٌيييهّب 
 .ٌنه ليغؼا يگاٍـُ 

 
 ،ٌنه هييوئ ـؼاالغؼا

 .ٌنه ثإيَن قٌٍَيثَ 
 ،غوي ،ؼيؼـ ًِ يـييب 
 .ٌنه يَن آغيف ًباٍ 

 
 ،ٌنوثيل زبآ عكّين

 .ٌنوثيل زبوب ،مىبآز 
 ،ٍاـ يَوَ غن ؽُيوثئل 
 .ٌنوثيل زبلب يتلوب 

 
 ،ٌنه ىـاثَ ـؼاالغؼا
 .ٌنه ىـايَ ًياٍـوب 
 ،ثيلوك ـاؼٍ ؽٌُث ّئر 
 .ٌنه ىـاؼٍ لِؼؼـ ثَ 

 
  ،ٌنه ٌبىآ ؽاىغؼا ثَ

 .ٌنه ٌبىلَ فُلائل
 ؽاًيٌقالب ؼؼـ ـٌبيلب 
 .ٌنه ٌبىؼا ،ىيبٌبيلب 

 ،ٌنه قىؼؤ ؼُؼـ ّف
 .ٌنوكًث ،ٍاـ ينعْؽ 
 ،ليغو ناٍـُ ،ليٌيب قگإ 
 .ٌنه كىگ ؼاىفگوف 

 
 ،ٌنه دًَسَ ىشبىغؼا
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 .ٌنه ايٌدي ىٌِؼٍ گَى 
 ،ؼُ ىيايٌدي ؽىهٌ وي 
 .ٌنوايٌدي ؽىوٌ هي 

 
  ،ٌنه ًـيلب ثيف ؽاثَي

 .مًبوبٍـيلب ٍِاي ّف
  ،هٌي هِؽيفٌؼي ،لزىي 

 !مًبوبٍـيثب ،وَووٌَن
 

 ،ٌنه لَي ىزباٍ ؽىيگإ
 .ٌنوٌؼٍ ،مٍبويًالآس 
 ،ٍاـ ؼٍَـي ثيف ىٌَلَ ّف 
 .ٌنوٌؼٍ ،مكىيٌعٍ 

 
 ،ٌنوٌؼٍ ،عبٌمن هي

 .ٌنوٌؼٍ ،مٍبويًالآس 
 ،مٌباٍلوَ ؼيب دًِئ ـگإ 
 .ٌنوٌؼٍ ـاالؼيب ّئر 

 ،موف ؼُؼـ عكيكين
 .موف ؼُؼـ ؽيٌؽاَلي 
 ،ًييسبَو غن بمٌوَلٌَ 
 .مـِوا ؼؼـ ٍهِاؤق 

 
  ،فمزى هي ًييبلل

  .فمزى سي لٌٌِيو
 ،ِاٍوش ؼينؼـ يلَ يؼيؼـ

 .فمزى هي ؼا اًٍَ 
 

 ،فموٍثي ؽىشيىاي هي
 .فموٌؼٍ ،مٍبويًالآس 
 ،مٍبويللب ًِگَ ًِ ـگإ 
 .مفوٌؼٍ بيٌؼيب ـيب 

 
  ،فمؽيگئ آر ؽايوشآل

 .فمؽيگئ رهب ؽُاٍوشًَ
 ،ينًخب ؼاـوف ياٍّل 
 .فمؽيگئ ارؽلوب ايٌؽي 

 
 ،فمليثي ،ؼيًِ ؼينؼـ

 .فمليوي وييٌيب قگإ 

 ،كليآيفي ثَ ؽاىًيب ثيف
 .فمٍئفي ىخب ؽاىًيب ثيف 

 ،فمويثيل زبآ نكيآغ
 .فمويثيل وئسِ ؽاىيَل 
  ،يَوَ ىفاّد ؽُيوثئل 

 .فمويثيل زبلب يتآس
 

 ،ؽينگئ ،ـايب ٍاـ نيعفض
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 .ؽينگئ ـادب گيناٍـُ 

 ،يؼيؽـًؼؤ اٍق ؽىهٌ وي
 ؟ؽينگئ ـاّب هي ايٌؽي 

 
 ،ؽينگئ ـايب ،يَظ نـييب
 .ؽينگئ ـازب وِؼيؼـ 
 ،ـمبايل ًِ ،لؽيلب ـيب ًِ 
 ؟ؽينگئ ـاّب ،ٍاـ مـاّب 

 
 ،ؽينگئ وِوي ،ميبزيـسب
 .ؽينگئ وِّي ،ؼئ وإقٍى 
 ،گليت ؼاىـيب وي ؼؼـ ثَ 
 !؟ؽينگئ وِيو ًبهبؼـ 

 
 ،ؽينگئ اـزب وِؼيؼـ

 .ؽينگئ ـالب شيغثب هي 
 ،ييؽلوب ؼااٍ هٌي وي 
 ؟ؽينگئ ـاّب ،ٍاـ مـاّب 

 ،ؽيناي ـلب ؽايٌٌثب غؼا
 .ؽيناـي هيًوِؼگ گَى 
 ،ـيب ـىؽًؼؤ اٍق ؽىهٌ 
 .ؽيناي هي يـييب يآغ 

 
 ،ؽينيفُؽيٌؼي فلگي

 .ؽينيفُؽيثيل كييثيلو 
 ؽاًقايب قييب ٌِه 
 .ؽينيفاؽيويٌ ييلول 

 
  ،ؽينزى قيبثب ًييبلل

 .ؽينزى قيبثب ٍةـؽٍلؼٍ
 ،مؼٍـگإ فبَثي ـييب 
 .ؽينزى قيبآ ؽاىًيَلَ 

 
 ،نگلؽي ًبخب ،ينؼئؽ ىخب

 .نگلؽي ًبايوب ،ٌِؼي 
 ،لؽيلب ؽُغفثش نـييب 
 .نگلؽي ًبيب-ًبيب هي 

 
 ،نگلؽي ؼينگك ـيالغؼا
 .نگلؽي مؼٍقؼٍ يـيالٌؼا 
  ،ؽيػزي يكوفبٍ نـييب 

 .نگلؽي مؼٍاٍق مٍاٍهَؼ
 ،نگلؽي ؽينٌآ غيؼا ثَ
 .نگلؽي ؽينٌؼا ويوي لوئ 
  فٍاؤس ؽىٌدَاؤ رخَ ثيف 

 .نگلؽي ؽينٌٍاوب ىهبيب
 

 ،ؽينللٌ هيللٌؽين 
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 .ؽينلٌث هي ِگيئٍث 
 ،مؼٍـٍٍَو ،ؽينٍثي ،اوؽين 
 .ؽينٌلِلٌ هبغبآـ 

 
 ،ؼينؼـ قايب آٌيك هي

 .ؼينؼـ قايب يَظ تسوب 
 ،ويوي لفَلثَلج غيففب 
 .ؼينؼـ قايب ؽييجللب 

 
 ،ؼينؼـ سٌِاؤ ثَلجَل

 .ؼينؼـ ِسٌ ثَ ؽييئش 
 ،ًِاٍوشَ يَل نػيزي يلَ 
 .ؼينؼـ شٌِيئ نييؼئ 

 
 ،ؼينؼـ ـالب ينعكيك

 .ؼينؼـ ـالَ ،اوؽين َهئ 
 ،قوبيلدسب مّوؽ خِثيف 
 .ؼينؼـ ـاگَ مـاـدبآ 

 ،ؼينؼـ ؼئؽي ينعكيك

  .ؼينؼـ ؼئؽي ،گلؽي ـيب

  ،ؼُؼـ ٌيؼٍ هي يؼٍ گل

 .ؼينؼـ ؼيًِ ثيل اًٍؽا
 
 ،ؽينسفسيوئ ًَماٍ ؽاىغؼا

 .ؽينسفسيوئ مًَگَ ـالب 
 ،ينؼبـهخبثب ،ؼينالآغ 
 .ؽينسفسيوئ مًَگَ ،مؽٍلگَ 

 
 ،نييؼئ ،وييًِ عبٌمن

 .نييؼئ ويي ًِ ،الف ًِ 
 ،ؽيوئس سِـبغ مًَگَ 
 ؟نييؼئ وييًِ يييولبض 

 
 ،يينًئيٌي ،ؼيقيب ،ؽيٍلي
 .يينًئيٌي ،يؼقوب ؽُال 
 ،ؽيهشيبل يشيهلب 
 .يينًئيٌي ؼيقآ ييلغعب 

 
 ،ينليو-ينليو اٍقٍ يگإ

 ؟ينليًئ غبؼاثَ ؽيؼگ 
 ،ؽٍثوَوَ ؽىهٌ نـييب 
 ؟ينليًئ غبسباٍ فويگل 

 ؟ينليًئ ؼايب ينعكيك
 ؟ينليًئ ؼايب اٍغلَ ؼيب 
 ،هيِبلً-آُ ٍ ــٍگإ 
 ؟ينليًئ ،ااهؽاؼ فويگل 

 
 ؟ينليًئ ـايب فبَثي
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 ؟ينليًئ ـاغب تيٌييگئ 
 غيالٍاٍ جـاسَ ،وْليه 
 ؟ينليًئ ،ـاوب ؽييجللب 

 
 ؟ينليًئ ،ؽياو لفيًلف

 ؟ينليًئ ،ؽيوى وييِجف 
 ،ـالب جيلل ،ؼٍوز قٍاؤ 
 ؟ينليًئ شَؼٍو ثئلِ هي 

 
 ؟ينليًئ ،ؽيوئس وَ غبثب
 ؟ينليًئ ،ؽيثيس لفيلگَ 
 ،ؽيًاليدب ىخب وِعبل 
 ؟ينليًئ ،ؽٌٍؼٍ غن كُيث 

 
 ،ينليًئ ًياٍاٍ آٌيك

 ؟ينليًئ ًياٍَو ؼيؼـ 
 ،ىيوفگ قٍىاؤ ٌِه 
 ؟ينليًئ ًيبعؼٍ ـٍلَ 

 ؟ينليًئ ،اٍلؽٍ قوب َـجهسب
 ؟ينليًئ ،اٍلؽٍ قلب نؼـاؤ 
 ،مؽٌٍؼٍ ـاقاآ ثيف هي 
 ؟ينليًئ ،اٍلؽٍ يكل تجو 

 
 ؟ينليًئ ،ؽٍزَغ ينغو-ؼؼـ

 ؟ينليًئ ،ؽٍاٍغ ؽُواٍـُ 
 ًييثال ثَ مَگؽٌٍؼٍ 

 ؟نيليًئ ،ؽٍيَغ ويـُزب
 
 ؟ينليًئ ًَگَ يهِلائ

 ؟ينليًئ ًَگَ فٍئفهي گَى
 ،َـيؼؤ كلؽيثب ،َـيؼؤ ـا 
 !؟ينليًئ ًَگَ ثئلِ هي 

 
 ؟ينليًئ ،ؽٌٍؼٍ وَ غبثب
 ؟ينليًئ ،ؽيايس وَ هسٌَ 
 ؽاًيباليدب يدب آلالُ 
 ؟ينليًئ ،ؽٌٍؼٍ ثَ ٌِه 

 
 ،ينهٌ ؼثب ،ينهٌ ىغٍَزَ

 .ينهٌ ؼيب ـاٍقٍ معإهفٍ 
 ،ؼينَوئ ـيب ،ؽينزى خفب 
 .ينهٌ آؼ ،ًييگِاؤق ـيب 

 ،ينهٌ ؽيئٍث ينغهبـثب
 .ينهٌ ؽيوئس ينلفگًَ 
 ،ؽينلوب ؼَـي ،ؽينزى خفب 
 .ينهٌ ؽيّئس نفييآغ 

 
 ،ينهٌ ينًهبؼـ ّبًي
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 ين؟هٌ ينًهبؼـ ،ؼينؼـ 
 ،اٍظ ؽُاليٌ ييؼاللخ 

 .ينهٌ ينًهبفف ماؤلَ
 
 ،ينهٌ ينًخب ثَ ؽيًيب
 .ينهٌ ينًلب ؽٍلوَسإ 
 ؽىال ؽيآل ًبهبقا 
 .ينهٌ ينايوبً ،ينٌؼي 

 
 ،ينهٌ ينًخب ؼٍاٍق ؼيب
 .ينهٌ ينًلب ؽيشيآغ 
  ،غبهبـٍٍ ٌبثب عإهفٍ 

 .ينهٌ ينًهبگَ ؽٍيَغ
 

 ،ينهٌ مؼؤقٍ ،ينهٌ ؼؼـ
 .ينهٌ موإقٍ ييفوِوئس 
  ـؼيـاسبـلَ ،نؽييِىلاؤ 

 .ينهٌ مقٍگإ ؽىضىفس
 ،ينهٌ ٍاـ ؼينؼـ عوّبى

 .ينهٌ ـغب َـاٍل ملًَوإ 
 ،ٌيثب ـالغؼا ينهىىٌ 
 .ينهٌ ـلب يوؽيهّوؽ 

 
 ،ينهٌ لفلوَ وبٌيثب

 .ينهٌ لفيله ٍهِقگإ 
 ويشيهلب ظٌَ ؽياگ 

 .ينهٌ لفايل اٍقٍى ثَ

 
 ؟ًئيٌين مقٍاؤ ،ًئيٌين هي

 ؟ًئيٌين مؼؤقٍ ؼُؼـ ثَ 
 ،ـًبيب عبلن ،نىىز لا 
 ؟ًئيٌين مقٍاؤ ،ونوِزى 

 
 ،ينشيئ ،وبللب ؽاديلب
 .ينشيئ ،وبآل غبِبؼا 
 ًَؼٍاٍ آُ ،مغبقييب 
 .ينشيئ ،وبلوب وبًيخب 

 
 ،ينشيئ ؼُ هي ،ينشيئ وي

 .ينشيئ ؼُ هي ،زگئ آوشب 
 ،يؽييئش بيٌؼـاهَ وي 
 .ينشيئ ؼُ هي ىىَاٍل گَى 

 ،ينشيئ ًييب ييويدلب
 .ينشيئ ًيخب هَىوإقٍ 
  فاوًَ ؽاىًيبؼٍ ييتيئ 

 ؟ينشيئ ّبًي لف،ـؼئيِ
 

 ،ؽينًيب ًِگَ ينعكيك
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 .ؽينًبي ًِگَ ،ؽيزيػ گَى 
 ،ىبًيب ِعفؼ ثيف عبلن 
 .ؽينًيب ًِؼؤ-ًِؼؤ هي 

 
 ،ؽينًيباٍ ،ؽيناي ويًسيب
 .ؽينًيبثَ وِغ ،ؼُؼـ 
 ،ؼينفاـي ،ؽينيىباٍل يؼا 
 .ؽينًيبؼا ؽيناي قدبـسَ 

 
  ،ؼينقهبالآغ ينعكيك

 .ؼينقهبالآغ ،ؼينلفگَ
  ،ٍـؼثَ ىفبٍ ،ؽينيثيلىِ 

 .ؼينقهبالغثب ثئل وٌِ
 

 ،نؽيـيلب ،ينؼئؽ ايٍ-آظ
 .ؽينـييب ًِ ؽاىايٍ-آظ 
 ،ؽيناي ـلب ىغبيب سكُ 
 .ؽينـيا هيًوِؼگ گَى 

 ،ؽينيالآ لَىًوإ ـيييب
 .ؽينيالوب ؼايب ؼينؼـ 
  ،ويًاي ثئلِ نيلىوش 

 .ؽينياللب يكمليب گفن
 
 ،ؽينياليآس ؼاىيبلب

 .ؽينيالسيوب اٍلَة لَل 
 ؽىاليٌ ـيب فبَثي 
 .ؽينيالسَـلَ ،ؽينيلِاؤ 

 
 ،ؽينيالاٍ سي الآٌيم

 .ؽينيالاٍ سياؤ القوب 
 غبوبآل ًييخب ـيباغ 
 .ؽينيالاٍ هي عكـاييل 

 
 ،ؽينيوبآ ىقالب ـالب
 .ؽينيثبوب دييفز ؽاشآل 
  كييل ًيؼؤ ؽىوإقًٍ 

 .ؽينيوبآ ـيٌؽاىالزوب
 
 ،ؽينًالؼٍ غبآـ تكيگ
 .ؽينًالؼٍ غبـزب سه حوب 
 ؽىاليٌ فله ظبلن 
 .ؽينًالؼٍ غبلَـ-غبلَـ 

 ،ؽينغثب ـاّب ِاٍوش غؼا
 .ؽينغثب ـايب ،گلؽي ـيب 
 ،ؼيوِلگَ ىاٍقٍ ييوٌ 
 .ينشغثب ـالب ؼُ ينهٌ 

 
 ،ؽينوآ ثَىبِ ؽاىيـاوب
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 .مشَؼٍو عكيك ينهٌ وي
  ،يؼئؽي وي ،يؼئؽي ًِ ّف 

 ؟ىؽٍووَ وي ،ينؼئؽ ًِ هي
 

 ،ينقيب ـالب هًََگَ

 .ينقيب ،ـازب ؽٍهَغَي
 ،َةؼٍل نفيفشؼ ناٍـُ 
 ين؟قيب ـاّب ،ٍاـ ؼينؼـ 

 
 ،ينقيب ـايب ينعكيك

 .ينقيب ـازب ؽيوٌسَ 
 يـلٍ ّف هَىًَگَ 

 ين؟قيب ـاّب ،ؽٍَثؼٍل 
 
 ،ينياليدب آر ؽاىػيلاي
 .ينياليدب رلب ىاٍ ىباٍل 
 ،وي مؼٍـگإ ًِ ؽاىخـٍاٍ 
 ؟ينياليدب روبق-فُغف 

 ،ينًخب ىالاٍ ـثب ؽاغثب
 .ينًخب ىالاٍ ـًب ،َاّئي 
  فٍاؤس ؼاىـيب فبَثي 

 .ينًخب ىالـاوب ،َةوَل
 
 ،ينًخب ىفٌ يهِلائ

 .ينًخب زىف ؼيؼـ ّف 

 ،مؼٍقهَ ًِ ،ٍاـ ينضبلّ ًِ
 .ينًخب وفًإ فُلگث 

 
 ،نـييب ؼاغيف آٌيك هي

 .ينـيب ؼاَـث وكًـٍگإ 
 هٌي يلِاٍ قوإ ؼفاَيغ 
 .نـييب ؼُؼـ ؼيالزَُ 

 
 ،ماٍلؽٍ ىاللب ؽاغؼا ثَ
 .ماٍلؽٍ ىالسب ؼُلفؼيل 
  ،ؽينزى ٌيؼيؼـ ثيف ّف 

 .ماٍلؽٍ ىاليب هي يفآغ
 

 ،ماٍلؽٍ ىشبوثَ ؼُلفلزإ
 .ماٍلؽٍ ىشبؼاو ؼُلفؼيل 
 ،ؼيگشيف ؽث نيعبلع 
 .ماٍلؽٍ ؽاىؼٍوش ،ؼاىٌبآٌ 

 ،ماٍلؽٍ ؼىاٍق ينعكيك
 .ماٍلؽٍ ؼىوإق ،ؽىِطجش 
 ؽاًيَلَ فبَثي ثيف 
 .ماٍلؽٍ ؼىقگإ ،ؼينالآغ 

 
 ،مؽٍسَس آُ ،ؽينزى ِبلً
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  .مؽٍسَس گبُ ،ؽيناگلٌ گبُ 

 ،مؼٍـگإ ليؼؼـ ثيف ؽُائل

 .مؽٍاًٍَس ويؼيؼـ اؤق
 

  ،مؽٍلٌَ ليثال ثيف هي

 .مؽٍاٍز يبيبلب ؽاىغؼا
 ،مؼٍَـلًَ لِگَ تٌيائ 
 .مؽٌٍؼٍ ِىٌسي هدي ًِ 

 
  ،مؼٍـگإ ؽايزب ويـييب

  .مؼٍـگإ ؽايثب ؽُاليٌ
 ،ؼينلٍِؼي ًِ ،مؽٍداؤ ًِ
 .مؼٍـگإ ؽايفب ًِ ؽاىثًَ 

 
 ،مؼٍـگإ ـيوب ؽاٌيـلب
 .مؼٍـإگ ـيوب ،ًيالسف 

 ائيلف هئيل يـييب ،ظثبض
 .مؼٍـگإ ـيوب جِيـل 
 ،مؽٌٍؼٍ البض يهِلائ
 .مؽٌٍؼٍ البض ثيف ىهبيب 
 ،ؽينغقااٍ ؽاىللب وي هي 
 ؟مؽٌٍؼٍ اللب هث ؼىًِ 

 
 ،مؽٌٍؼٍ شِغى ينعكيك

 .مؽٌٍؼٍ شِغى ،ؽينلػييي 
 بيٌغشبوؼٍ يفلگي 
 .مؽٌٍؼٍ ثىشِ ـياللَل 

 
 ،مقٍگإ ىالٍا ؼيب عكّين

 .مقٍگإ ىالؼٍ يب ،ىؼؤ يب 
 ،وييلِيًئ وييهبالآغ 
 .مقٍگإ ىالاٍ ؼيب ؼاىـيب 

 
 ،ماٍقٍ ؼيٍاـ ؽايٌغثب
  .ؼٍقٍم يِسِيوً ؼينؼـ 

 ،يتلؽـاوب هٌي غن-ؼؼـ
 .ماٍقٍ ؽث ـلَگَ يئٌِ 

 ،ملًَوإ ـثب ،ملًَوإ ىجبغثب
 .ملًَوإ ـًب ،ملًَوإ َاّئي 
 ،ؽٍيَغ مـاآ لِوىلگَ 
 .ملًَوإ ٍاـ غبهبالآغ 

 
 ،ملًَوإ ،ـالغؼا ليًبهؼٍ

 .ملًَوإ ،ـالغثب لييلگًيى 
  ،وكلگَ ًِ ،قوبيلزآ ًِ 

 .ملًَوإ ـالآغ ٍِويّ
 
 ،ملًَوإ جـاسَ ينهٌ آ
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 .ملًَوإ ذلب ،گلؽي غييفل 
 ،بيٌٌثب ـالغؼا لزىي 
 .ملًَوإ ،آذ ييثشبو غن 

 
 !ملًَوإ يؼا ،ملًَوإ فهيؼ
 !ملًَوإ يلب ،گلؽي ىفاّد 
 ،ًدًَِوَ ىفاٍي لزىي 

 !ملًَوإ ،يآ يشففؼ غن
 
 ،ملًَوإ ويًًيب ثَ ينهٌ
 ،ملًَوإ ويًًاللب لِؼؼـ 
 ؽيوئس غَي ؼىًِ ؽيفثيل 

 .ملًَوإ ويًًالسب ايل ثَ

 
 ،ىثبـلَ ليـاهب ييغؼا
 .ىثبـلَ ليـالب قٍىگإ 
 ًبـايب سكُ ييوٌ 
 .ىثبـلَ ليـايب وإٌِّ 

 ،ىلب غبيب عبٌمن هي
 .ىلبغب يب ،مًببغلو يب 
 ؟َاٍل هيهٌّ ثئلِ 

 .ىلب غبيب ،ىلب اٍق ،ىلب ال
 
 ،ىلب لوف ،ؽيًلب ىفلاٍ

 .ىلب ـهبّب سذِ ،ـُؼ 
 ،يتًالاٍؼ مٌِوي ليؼؼـ 
 .ىلب ـهبؼا ًِاٍوشَ ىلب 

 
 ،ؼاىيبلب ؽيٌائ ـٍوَ

 .ؼاىيبسب ؽٍسَس ىيَوَ 
 ،ؽينٌالؼٍ دبيٌلؼا ـيب 
 .ؼاىيبض-يفثآ مؽٌٍؼٍ 

 
  ،ؽاىلهبالآغ مؽٍلاؤ هي
 .ؽاىلهبالغثب وَ غبآـ

 ؼيوبللب غكل ؽاغبث 
 .ؽاىلهبالغثب هبـايب 

 
 ،ؽاىيوًيب ؽينًالـايب
 .ؽاىيوًلب قوبيؼٍ ـاللٌَ 
 ،لؽيوب ؼُؼـ ثيف فله 

 .ؽاىيوًخب اؤق ؽينزى ال
 ،ؽاىوـيثب ؼينهِؼـ ّئر

 .ؽاىوـييب مؼٍاٍق الين 
 ؽًٍؼؤ ًبهبؼٍ ـالغؼا 
 .ؽاىوـيقا-آُ ٍ ينهٌ 

 
 ،ؽاىاًَؼي اٍ وئر ققااٍ
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 .ؽاىاًَؼي اٍ ،ؽاىًغب اٍ 
 ،يفآل رٌَـ قگإـُگإ 
 .ؽاىاًَؼي اٍ مـاغَلَـ 

 
 ،ؽاىيٌغيبآ ؼؼـ هؽيايس

 .ؽاىغيٌيب ؼُؼـ مشبؼٍو 
  ،ييىىثي ؽاىيٌٌثب غن 

 .ؽاىيٌغيبآ ؼؼـ سَسوَي
 
 ،ؽاىويٌـالب يـيالٌلب
 .ؽاىويٌـاآ مدَاؤ يلَ 
 ؽينلآيفي سئك ،يندؽسب حگئ 
 .ؽاىويٌالثب ييظبلو 

 
 ،ؽاىىيٌـيوب يگيٌيوإ

 .ؽاىىيٌـييب ةسَسَ ٍؼا 
 ييِلائي ؽىهٌ ٌيو 
 .ؽاىىيٌـيسب ؽٍثًَؼؤ 

 ،ؼاىـيب ـيسب شفايى ًِ

 .ؼاىـيب ،ـيثب ييىىز ال
 ،ؽيويؽايلب يفلگي 
 .ؼاىـيب ـييب فآييفي 

 
  ،ؽاىٌثب ؼيوبٌآ نايٍي

  .ؽاىٌيب ؼيوبيؼٍ مقٍگإ

 ،ؽييوٍِئف ٌِه فله
 .ؽاىٌثب اقل ؼيفـٍئ 

 
 ،ىبيٌٌٌؼا يفگل قـاآ
 .ىٌبيٌٌثب لػيفلب يَوَ 
 ،ؽٍيـٍؽٍهؼٍ لياق 
 .ىبيٌٌيب قگإ ؽيًالثَ 

 
 ،ىوبسبثَ ،ىيليكيل گَل

 .ىوبسبسَ عكيك شَؼٍو 
 ،يؼيٍئف وإق ـٍلَ ٌِه 
 !وي ؼايب يؼيٍئف لًَوإ 

 
 ،ؽاىٌؽاآغ فميگل هي

 .ؽاىٌثب ؽٌٍؼٍ ينغدبدب 
 ،قوباٍل ـيب ٌِه يكل ثَ 
 .ؽاىٌؼاـلب-َّملَ ائيلف 

 ،ىىبؼاًؼيب ،ىىبؼاًٌبآٌ
 .وي ؼاىؼيب ىؽٍسَس ٌبآٌ 
 ،ؽـگئ ؽاىًخب ييآّ ًِ 
 .وي ؼاىؼيب ىوبـػبزي ًِ 

 
 ،ىيبگف ؼا اٍ آٌيك هي
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 .ىيبفگ ؼا اٍ ،ىيبگف هي 
 ،ٍـؽًوإ هَؼٍاٍ ينؼئؽ 
 .ىيب ،گيف ؼااٍ ؼينوِؼئ 

 
 ،ىخب ليـاهب ـييالغؼا
 .ىخب ليـالب فييلقگإ 

 ،ـالآغ وكؼگ-ؼگف ال
 .ىخب ليـايب ؽىفلى 

 
  ،ىهبقا فسيوئ فيًالؼٍ

 .آهبى ثيف فٍئفهي فله
 ،ٍاـ ـجباعش ؽاؼٍوش ًِ 
 .ىوبيد ٍ عْؽ ؼاـيب ًِ 

 
 ،بىيٍدف هي يهِلائ
 .بمًٍيؼا ؽٍيَغ ينلبض 
 ،ىيويوي ينهٌ هيٍاـ 
 ؟ٍبىـيلب ؼُؼـ ؼيؼـ 

  ،ىٌبمليثب اٍ ينعكيك

 .ىٌبمليثب اٍ ؼايبؼـ
  ،ؽياو ليئ يكوؽُعٍ ثيف 

 .ىٌبمليثباٍ يكث كؽيًيب
 
 ،ؼىؽٌثؼـ يفگل لَي يفث

 .ؼىؽٌل ؽٍثسَسَ ىيَوَ 
 ،ٍاـ شففؼ ثيف ؽُهٌِوي 
 .ؼىؼؼـ ّف ؽييجقيليب 

 
 ،ىٌبلؼاثَ ؼينؼـ لَگَ

 .ىٌبغؼا ثَ گل يتًاللوب 
 لف،وكؼئ ٍيغيب وٌِ 
 .ىٌبغؼا ثَ ونلفاؤ هي 

 
 ،ؼىيكًِلطه ؼينيفوئس

 .ؼىيكًٌِؼّ گلؽي وه 
 .يفگل غجف ثيف ؽُگًَ 
 .ؼىكيًِلطه ويًيلغؼا 

 
 ،ىبٌٌيـثب ـييالغؼا ثَ
 .ىٌبٌـيثبًَ ؼينهِـگإ 
 هيًفؼؤ ؼا ىالاٍ هفؼ 
 ؟ىٌبٌيـمبايل ؼيگيٍئف 

  ،ؼىيكٌليائ ؽـمگئ

 .ؼىيكٌؼيلي فموٌؼٍ
 ،ميبًبوَ يجبٌيليب ثيف 
 .ؼىقًَگإلَ مـازباٍ 

 
  ،ؽىليع ـؼئيِ آٌيك
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 .ؽىليث ـالٌثب وإقٍى
 ،ظثب ًبًبخب ون ليغعب 
 .ؽىليؼ هي ؽٍثوَوَ 

 
 ،ؽىولِسَ زؽيلب مٌَلَ
 .ؽىويلِث ؽيويٌ ملَلَ 
 ،گلؽي ثئلِ ىييوهٌ 
 .ؽىفلى يوًَؼؤ ـغيزب 

 
 ،ؽىىوٌَ ؽيوٌسَ وَ

 .ؽىويلِث ؽيويٌ هوٌَ 
  ،مؽٌٍؼٍ ًِگَ ىهبيب ثيف 

 .ؽىىلو ؼينهبـسبـلَ
 

 ،ؽىاقل عبٌمن هي

 .ؽىال هكٍئف ـيييب ـيب
 ،ٍاـ ينوٌٌؼٍ ،ٍاـ مشَؼٍو 
 .ؼىًظف هٌي وبلوب 

  ،ؽىاقل ؼينگك يغثب

 .ؽىغكل مؽٍسَس ؼوشِ
 ،ؼٍثَ ىفبٍ ؽينيثيلىِ 
 .ؽىاقل ؼينقوباٍل ؼٍوز 

 
 ،ؽىاقل ؽينزيػ غبؼا

 .ؽىال سئك ؽيشگئ عإهَـ 
  ،لؽيوب آيفي قلَلىَيَغ 

 .ؽىگإقل سه وي هٌي
 

 .ؽىؽيلهٌ ينكيعكي
 .ؽىؽيلهٌ يوَسـاؤ ٌبثب 
 ،ـؼيسبـلَ ؼئؽي ىِيؼئ 
 .ؽىؼيل هي ؼينهبـسبـلَ 

 
 ،ؽىايل ؽيوئس گلؽي يآ
 .ؽىيلل ؽيًالثَ ـالوَ 

 ،وي ؼينَاـليب لؽـ اٍ
 .ؽىؼيل هي مؽٌٍؼٍ يفآغ 

 
 ،ؽىؽيواو ؽينفيلآي
 .ؽىؽيوىخ ،ؽاىيوًخب 
 ؽيسـآ ؼينؼـ ؼُ گَى ثَ 
 .ؽىويِؽـ هليؽُگًَ 

 ،ؽىاليٌ ؼؼا يفلگي
 .ؽىاليٌ ؼٌب مـاوَاٍل 
  ،ؽًٍؼؤ لِغك ـالغثب 

 .ؽىاليٌ ؼثب ؽٍلوَسإ
 
 ،ؽىهٌ يَق ،ؽىٌو ليال
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 .ؽىهٌ يَق سفوئ غيبل 
 ،ؽاىلوبآغ ينٌيب ليًلب 
 .ؽىهٌ يَق ؽيييجايٌدي 

 
 ،ؽىهٌ ييئث يفيال
  .ؽىهٌ يّئي ـالؽيآل 

 ،زه لًِب سه گيناٍـُ
 .ؽىهٌ ييًئ غبوبلزب 

 
 ،ؽىهٌ شيٍگ ًَىزٍَاٍ
 .ؽىهٌ ؽيوئس ،ؽيؼگ اٍظ 
 ،ماٍلؽٍ دَـوإ فُلهفؼ 

 .ؽىهٌ ؽيوئس لفهفؼبً
 
 ،ؽىهٌ ٌديوي ييجيلع

 .ؽىهٌ ايٌدي ،ؽىهٌ ـٍـؼ
 ،اٍل ؼٍوز ليفبٍ ينؼئؽ 

 .ؽىهٌ ايٌدي ؼينوِؼئ 
 ،ؽىهٌ آيي يفآل لاي
 .ؽىهٌ ييوب ،لفيگًَ 
 ،وِيجلل يفآس اٍظ ـيب 
 .ؽىهٌ يييب ؼيفلِگيك 

 
 ،ؽىهٌ ـيلب ـييالغؼا

 .ؽىهٌ ـيثب ـييالغثب 
 ،ظثب ثيف ـايب يكىاًّبف 
 .ؽىهٌ ـيًب فگفياو 

 
 ،ؽىهٌ لوب ،ؽىوٌ يبؼـ

 .ؽىهٌ آل ،ؽىوٌ ٌيليب 
 ،لِائي هث وَىَلظ ،فله 
 !ؽىهٌ آل ًيخب ثَ گل 

 
 ،ؽىهٌ ـثب گيفوي غبثب
 .ؽىهٌ ـًب ،ؽىهٌ َاّئي 
 ،وي ينؼئؽ ًِ ؼينوِثيل 
 .ؽىهٌ ـيب ؽيييجايٌدي 

 
 ،ؽىوٌ ىِلاؤ آٌيك هي

 .ؽىىٌو يَل مـاغَلَـ 
 ،ملًَوإ لييئَقل ،ـالغؼا 

 .ؽىوٌ گِلوإ وكشگئ ّئر 
 ،ؽىاليٌ ؼؼا ينعكيك

 .ؽىاليٌ ؼؼا يفلگي 
 ،گلؽي ًبكاخ ينًخب 
 .ؽىاليٌ ؼيبفف گَى ّف 

 
 ،ؽىاليٌ اؤق يفلگي
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 .ؽىاليٌ قگإ ؼينوبآز 
 ،يزىبٌ ؽينائ وِيو 
 ؟يٌؽىاقل وييشيػث 

 
 ،ؽىاليٌ ٌيًب يـاّب
 .ؽىاليٌ ٌيؼا قوبآس 
  ائيلف يزىبٌ كشيويب 

 .ؽىاليٌ ٌييب مقٍگإ
 
 ،ؽىيٌال ٌيًب يـاّب
 .ؽىاليٌ ٌيؼا قوبآس 
 ،ؽيًالسف ظٌَ ثيف قٍاؤ 
 .ؽىاليٌ ٌيؼاـلب ؼؼا 

 
 ،ؽىاليٌ آي يفلگي

 .ؽىاليٌ ييب ـوٌَؼٍ ّئي
 ،ؽينيـاسبـلَ ،ؽينيلِاؤ 
 .ؽىاليٌ ايٍ ؼايبؼًٍ 

 ،ؽىاليٌ ينشيئ يـاّب
 .ؽىاليٌ مسَاؤ ٍئف ىيب 
 ،نـيسبـلَ ىخب ،مفايزلب 
 .ؽىاليو سَـسَ يئٌِ 

 
 ،ؽىاليٌ ـوب ينًالسف

 .ؽىاليٌ ـغب يفزى ؼؼـ 
  گلؽي ًبكاخ ينًخب 

 .ؽىاليٌ ـيب فبَثي
 

 ،يٌؽىليىال ،آٌيك هي
 .يٌؽىليىال ،ؽىًقٍيَ 
 ٌيًيهبؼـ وييؼيؼـ 

 .يٌؽىليىال مؽٌٍـٍَو 
 

 ،ؼىسفسف يفگل لَي ثيف
 .ؼىفگ آغ ،هٌيوإ ىبوش 
 ،قوباٍل ـيب كُيث يكل ثَ 
 .ؼىفگوف ائيلف يفآغ 

 
 ،لياي غثب ينكيعكي

 .لياي غثب ،لياي سبغثب 
  ،لِقگإ ؽاًـاآ يؼئؽي 

 .لياي غؼا ييؽلوب ىيَلَ
 ،يايل غؼا ثَ گل ىالؼٍ

 .لياي قؼاثَ ؼـ لَگَ 
 لف،كوؼئ ٍيغيب وٌِ 
 .لياي غؼا ثَ ىنلاؤ هي 

 
 ،لياي يلل لَؼٍ يبؼـ
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 .لياي لگَ ـٌباٍي ثَلجَل 
 ،ـالٍغيثب ىخب وِعبل 
 .لياي ؼيل ـالغوب هٌي 

 
 ،هي مبلبً ،ينكيعكي

 .هي مبلًب مؽٍسَس ؽايزب 
 ،ييٌآس غن ـمـٍوَ 
 .هي بلّضب مفايوًسبزب 

 
 ،هي ماللَ ينكيعكي

 .هي ماللَ ،وٌىي غبآ 
 ،بمًٍيؼا ـالييفوبيلَ 
 .هي ماللَ ،وي لففييؼئ 

 
 ،هي ؼايب فمهٍئف وإق

 .هي ؼاثب نٍهيوِايس 
 ؽىاليٌ ًييفبَثي 

 ؟هي ؼاؼا ؽينگئ وِيو
 ،هي ـالب نٍويٌييگئ
 .هي ـاوب مٌباٍلوَ يسَ 
  ،ؽينزى خفب لؽـ ًِ 

 .هي ـايب ؼينوبٌـايب
 

 ،هي بعّ ؽُال نگلؽي

 .هي ثبوب-ثبوب قدبـسَ 
  ،ؽيشگئ ؼيؽـًؼؤ اٍق ـيب 

 .هي وبيب ؽينللب يتسثب
 

 ،هي ىبيَغ ينكيعكي
 ؟ويو يَظ ،نـيؼ وَلگَ 
 ،ييؽًوباٍ وي ،يؼيَوئ وي 
 ؟هي ىبيَغ ،وٌىي ليؼَ 

 
 ،هي ؼُ ثيف ينكيعكي

 .هي ؼُ ثيف نسياي ٍـؽلؼٍ 
  ،ؽيوئس گَى ،ؽيوئس عإهَـ 

 .هي ؼُ ثيف موباٍل اىٍخب
 

 ،هي دفؼُ ؽًُاٍقٍ يگإ
 .هي ؼُؼـ ىهبيب مؽٌٍؼٍ 
 ،ؽاديٌلثبقًب ييؽسيب وي 
 .هي ؼُيئف ـٍلَ ؽينللب 

 ،هي قُفه اوؽين ههيػ
 .هي قُؼـ ؼينهبالغثب 
 ؽىاليٌ ـيب فبَثي 

 .هي ِعفض ؽينگئ وِيو
 
  ،هي قُؼٍ ؽينٌائ يغؼا
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 .هي قُگإ ماٍلؽٍ ىىبسي
 ،ؽاىوـييب كؼيٌيآييف 
 .هي كُوي ؽينيٍهِليًئ 

 
  ،هي لِـل ،ٌنه لِـل

 .هي ّلِ فمييوٌِؼي
 ؽاىًفاّد ،ؽىغو ،ؼىؼؼـ 
 .هي ِلٌ مٍبهيالغثب 

 
 .هي ِلٌ بميٍهالغثب
 .هي ّلِ ميبؽاشآل يَن 
 غبؼا ثَ يزى فله 
 .هي ثئلِ فموًقؼؤ 

 
 ،ويويب اـٍ ؽايٌغثب
 .ويويب ،لجًَوَ ،ويوَ 
 ليٌِؼٍ آيفي ؼاىـيب 

 .هي وبيب مٌباٍلوَ قفغ
 ،هي ميبًيغب فيييئ ثَ
 .هي ميبيولغبً ييعٍم 
  وَقٍــٍٍ ؼىيئفثِيئف 

 ؟هي ميبًيشبلهَ فهگ
 
 ،هي مالوب ،ميبليشبفبٌ

 .هي مالال ،ؽٍيَغ ينلؼي 
 ،ؼينَوئ يكل ؼىيئف ٍاـلي 
 .هي مالآ ؼينوبدسب لَد 

 
 ،هي ماللَ ينكيكيع
 .هي ماللَ ،وٌىي غبآ 
 ،بمًٍيؼا ـالييفوبيلَ 
 .هي ماللَ ،وي لففييؼئ 

 
 ،هي مبيٌغؼا ـؼاالغؼا
 .هي مبيٌغوب ؽُلىده 
 ؟ؽيٍغيثب ًِ ثَ ؽُوٌ 
 .هي مبيٌغيب ثيل لِائ 

 
 ،هي مفاًيلب ىيؼئ ًِ
 .هي مفاًيوب ـيب ٌيو 
 ،ؽيگفو ًِ اٍؼ ٌِه 
 .هي مفاًييب ؼا وَقاٍؼ 

 ،هي مزبلَ لَقٌَيثَ ثيف
 .هي مبزلب ،ؽٍيَغ ينفيئ 
 ،ؼگيل ففُوَ گيناٍـُ 

 .هي مزبآ شٌِيئ ّف
 

 ،هي ينؼئؽ ـايب موإقٍ
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 .هي ؽينيئ ؼينؼـ يـيثب 
 ،هٌي ىؽٍيلَ ؼاىفگوف 
 ؟هي ؽينگئ ـاّب هث ؼئ 

 
 ،هي ؽينيئ يييئويٍ-يئف

 .هي ينؼئؽ موإقٍ ناٍـُ 
 ،ؼيٍاـ ّبالآل ّئر 
 ؟هي ؽينگئ المبلوبآغ 

 
 ،هي ؽينوئس ٍاـ ينًخب ثيف

 .هي ؽينايس يشيثٌف غن 
 ،ؼيغبـلب ٌِه فله 
 .هي مؽٌٍؼٍ آيفي ؽىوٌ 

 
 ،هي مغٌََ آي ،هي مغٌََ

 .هي غينيب لَىًوإ ييويو 
 ،بيٌوسبغثب ـيب ؼينگيف 

 .هي نػيزي ،وي ؼينؼـ ًِ
 ،هي ىبآس ـيالآـغ ثَ
  .هي ىسبلب يبوَ يَوَ 

 ،لؽيلب ؼايب ليهِگلوإ
 .هي ىسبيب ؽالشيٌآ گَى 

 
 ،هي مَييثب ،ٌنه مَييثب

 .هي لَي يوب ـؼاىاللٌَ ّف 
 ،ماٍلؽٍ لَي ليثال ًِ 
 .هي ًلي ،ييب مـاؽالكييو 

 
 ،ٌييليل لَؼٍ يبؼـ

 .ٌيليگَ ـٌباٍي مالثب 
 ،ـالٍغيثب ىخب وِعبل 
 .ٌيؼيلي ـالغوب هٌي 

 
 ،ٌييلفلوئ يفگل يؼا
 .ٌييلفليئ يفگل ؼؼـ 
 ،ٍـهكؽلاؤ ؼيؼـ يـييب 
 .ٌييلفايل ـفاؽيًيب 

 
 ،ٌيوٌ دبيٌغؼا ـالغؼا
 .ٌيوٌ دبيٌغثب ـالغثب 
 وَووٌَن ،نٍويايٌدي 
 .ٌيوٌ دبيٌغؼا فيآغ 

 ،ٌيوٌ غيثب آٌيك هي
 .ٌيوٌ غيثب ًييجبغثب 
 ،ـالؽٍسَس ىجبغثب غبثب 
 .ٌيوٌ غيثب ـالؽيآل 

 
 ،ٌيٌالي ؼؼا يفلگي
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 .ٌيٌالي ؼثب مؼٍاٍق ىخب 
 ،ؼينـسبـلَ ًِ ،مؽٍلاؤ ًِ 
 .ٌيٌالي ؼيبفف ؼاَـث 

 
 ،ٌيٌالي ٌيًب يـاّب
  .ٌيٌالي ٌيؼا قوبآس 

  ائيلف يزىبٌ كشيويب

 .ٌيٌالي ٌييب مقٍگإ
 
 ،ٌيهٌ للب ،گئشوِ ققااٍ
  .ٌيهٌ آل ،ٌيهٌ ٌيليب 

 ،اٍل هفيٌ ؼُؼـ ثَ يب

 .ٌيهٌ آل ًيخب ثَ يب
 
 .وي بيٌٌثب ييغالثَ
 .وي بيٌٌؼا ييجيٌؼي 

 يؽيزى غؼا ،ىؽٍيلَ ىيَؼٍ
 .وي بيٌٌثب گيناٍـُ 

 ،وي ـالب ىىبجسيثب ًِ
 .وي ـايب-ـايب لًَوإ 

 ،ىاٍلؽٍ ؼؼـ سَوٌوك ًِ
 .وي ـايب قوبلغبوب ًِ 

 
  ،ىيفلى دًِئ ،فله

 .وي هلو يؽيگش ٌبثب
 ،ؽيشگئ ؽىاليو نـييب 
 ؟ىيوفگ وِيًِ ؼاّب 

 
 ،وي ـايب ينكيعكي

 .وي ـايب-ـايب لًَوإ 
 ،ىاٍلؽٍ ههوإ لِائ ًِ 
 .وي ـايب يؼيئفٍ ّبي ًِ 

 
 ،ياٍوش غثب عبٌمن هي

 .ياٍوش غؼا زفوإ رالائ 
 ،ِهٌِوي ـيب فبَثي 
 .ياٍوش غؼا يتزى غيؼا 

 
 ،ىيجيىيس كئث ينعكيك

 .ىيجيىيس كئث َىؼًٍ آغ 
 ،ؼيؽُوٌ مقٍگإ ينهٌ 
 ؟ىيجيىيس قگإ وِيو وي 

 ،يگلؽي ِفب ينعكيك

 .يگلؽي ِفب ،يگلؽي غَي
 ،ؼينـسبـلَ مؽٍلاؤ هي ًِ 
 .يگلؽي باًّبف وي ًِ 

 
 ،وي ؽُگًَ ينكيعكي
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 .وي ؽُگًَ ،هي ؼُگِلوإ 
 ،ـالاٍ گَى ثيف قوبآل ىخب 
 .وي ؽُگًَ مؽآل ينًخب 

 
 ،يگلؽي ىِو ينعكيك

 .يگلؽي ىِو ـيالَلي
 ،يؼيوِگل يؼيٍئف ؽُعٍ 
 .يگلؽي ِوى ،ؼينالآغ 

 
 ،وي ِىٍوئ عبٌمن هي

 .وي گِ ًوئ ياٍوش دَـوإ 
 ،ييؼيفسـآ ؼينؼـ يگلؽي 
 .وي ىٍِوئ يؽييِيِوگل 

 
 ،ييوا ؽينزى ؽاغؼا ثَ
 .ييوؽُاليو ـالؽيآل 

  ،ىوبلىه ّئر ،ففوب ّئر

 .يسىي ينهٌ وييوباٍل
 ،ويٌِائ ينكيعكي

 .ويٌِائ ؽاىيٌٌثب غؼا 
 ،وي اٍلؽٍ ًِ ؽالؼٍوشلَ 
 ؟وي يئٌِ ييؽٌاللقااٍ 

 
 ،يٌيو ؽٍزَغ ييٌمعب

 .يٌيو ؽٍاٍغ ييگدييفو 
 ،ـماٍقٍ ىخب ؽاًيَلَ 
 ؟يٌيو ؽٍيَغ فييغج 

 
 ،وي ـُيب عبٌمن هي

 .وي ـايب ليهئي ،مَيثب 
 ،ىاٍلؽٍ ؼؼـ سَوٌوك ًِ 
 .وي ـايب قوبلغبوب ًِ 

 
 ،فييلقگإ الآ ٌكعب
 ،فييلقگإ الآ ينًخب 
 ،لناؤ نٌؼٍ مـاغَلَـ 
 .فييلقگإ اللب ؼايب 

 
 ،ويگإـُ يَق ،وي يگلؽي

 .ويگإـُ يَق ،گإوشف يَق 
 ،ييٌمعب يؽػيي ييائَ 

 .ويگإـُ يَق ،گإـُ يَق
 ،ىيياگ ؼؼـ يٌمعب هي

 .ىيياگ ؼؼـ ييلؽّ الف 
 ،گك اٍل ؼٌب ؼاـااٍ وي 
 .ىيياگ ؼؼـ ؼاَـث هٌي 

 
 ،ىييلٌكُه ـالغؼا ثَ
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 .ىييلٌسكُ ،ىيييگئ يگإ 
  ،ىوَـگإ ٌيو مقٍگإ ًِ 

 .ىييلٌسكُ ؼينؼـ ًِ
 
 ،ىييًيب لييكگ ييغفايز
 .ىييًيب لييكگ ،ٍئف ٌعلِ 
 ًبؼٍاٍ خيثب خيثب 
 .ىييًيب ليگيك ؽاًًبيب 

 
 ،ىؽٍاٍي هيـايب ،ىؽٍاٍي

  .ىؽٍوَي ليـاهب ىؽٍسَس 

 ،هيًوبلويثب غيؼا غن
 ؟ىؽٍيلَ هيـاّب ثيف ،ؼئ 

 
  ،ٍاـ ويهِ ،تٌيييگئ نهِ

 .ٍاـ ويٌِياو ؽاًٌيخب
 ،فلٌويهٍِئف مـاغَلَـ 
 .ٍاـ ويًٌِ ظبلن ثيف 

 ،ٍاـ ويًِ ّف ًَىزٍَاٍ
 .ٍاـ ويوِل ٌؽُيثئل 
 ،بيٌآس ىفاّد يتٌهي 
 .اـوَ وِغ مٌباٍلوَ 

 
 ،ٍاـ ىيليئيل ينعكيك

 .ٍاـ ىيليئيل ىًٌََده 
 ًييؽگئ موبًب ـييب 
 .ٍاـ ىيليگيلئي زجال 

 
 ،ٍاـ غيثب ييهوف ىغب

 .ٍاـ غييب ،غبثب هِگيف 
 ،مـاالآغ ىلب ،هِؽيفٌؼي 
 .ٍاـ غيؼا ـيب ؽُهٌِوي 

 
 ،ٍاـ غييب ،ىالاٍغ ،گئشوِ

 .ٍاـ غيثئلجب يٌؽُثئل 
 ،ؽًييگئ يٍِيوي لؼٍ 
 .ٍاـ آغي ؽايٌلمبلوب 

 
  ،ٍاـ ويًبسب ؽاىليكيل

 .ٍاـ ويًبّب ؽُاليٌ
 ،ييفوِگل ،فمييلِقگإ 
 .ٍاـ ويٌبّهب ثيف مييي 

 ،ٍاـ ويغب يب ييٌمعب
 .َاـو غبيب ،ينٌٍِس 
  هيًوِؼگ يالي ،فله 

 ؟ٍاـ ويغبيب ييويو ـگإ
 

 ،ـٍا ليب يَق عبٌمن هي
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 .ٍاـ ليب يَق ،ٍاـ هؽيگ ثيف 
 ،ائيلف يؽيگيثيل فله 

 .َاـليب يَق ،ويشفايى وي
 

 ،ٍاـ مؼ ًِ ينكيعكي

 .ٍاـ مؼ ًِ ،ٍاـ ِطجز ًِ
 ،ِگگئشو ًبهبيفؼگ 

 .ٍاـ ؼى ًِ ،ٍاـ قالاٍ ًِ
 

 ،ٍاـ ينلاي وئسي آغيف

 .ٍاـ ينلؼي ىيبوبسَس وإق
 ،يؼيگشيف القٍـ هٌي 
 ؟ٍاـ ينويو ؼاَـث ينهٌ 

 
 ،ٍاـ ينؼًبلب ،بمٌلَ فثي
 .ٍاـ ينآؼ ؼاثباٍ-ائل 

 ،ؽىهٌ هِاٍق ٌيالي
 .ٍاـ ؼينيب زَظ ؽاىَّهلَ 

 ،ٍاـ ينلـاهب ؽاغؼا ثَ
 .ٍاـ ينلـايب ويًؼگ اٍظ 
 ،ٍاـ مغَيَ لفدِگئ ًِ 
 .ٍاـ ينلفال ؽٍقگًَ ًِ 

 
 ،ٍاـ نـيقاگَ ِاٍوش غؼا

 .ٍاـ ينـقاآ ؽُواٍـُ 
 ،وبوبيلَ ٌبًييب ـيب 
 .ٍاـ ناـيهك ِگگئشو 

 
 ،ٍاـ نّيالو ؽايوٌثب
 .ٍاـ نّيٌبد سه يٌيو 
 ،يفئَو لًَوإ ،ــٍگإ قگإ 
 .ٍاـ نّيًبگَ ًِ ينهٌ 

 
 ،ـيب ؽٍقٍمگًَ ،ـيب مدِگئ
 .ـيب ٍماٍلؽٍق ،نيىفلاٍ 
 ،ويـييب ـخبلَ عبلن 

 .ـيب نكيؼي مـاخبلَ هي
 

 ،ٍاـ لَىگَ ؽالالثَ ّف
 .ٍاـ نّيٌبد سه يٌيو 
  ،ؼئ كزيآ گل ،شوِلگيك 

 ؟ٍاـ ييويو يٌؽُگياٍـُ
 !ـيب ىسبسَ لگَ ؽُاليٌ

 !ـيب ىسبيب ؽالسباٍ آغ
 ،يؽيائش نسف،يؼيَوئ يؼيَوئ 
 !ـيب ،ىسباٍ ثيف ؽاىآلالّ 

 
 ،ـلب َةوسإ بيٌٌثب غؼا
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 .ـلب َةوزإ يبسبغثب-غثب 
 ،ؽُلفى لنجَلثَ ثيف 
 .ـوب يتآل وييًيب ؼـؼؤ 

 
 ،ـيب ىغبثب ؼىفُدٌد
 .ـيب ىغبسب لگَ ٌِيسئل 
 ،ـيتؽًؼؤ اٍق ،تٍئفي وإق 
 !ـيب ىغبيب ،ىجبفيؽيًيب 

 
 ،ـيبؼ ثبـيبؼ ٌيكعب
 .ـيبؼ ثبـيبؼ ييلغب 
 ،ؽاىهلَلَ ؽٍسَس فله 
 .ـيبؼ ثبـيبؼ ؽيآس 

 
 !ـيب ؽىگئ يتًاللوب آي

 ؟ـيب ؼىًِ ييغليغبآـ 
 ،يؽيؼگيل ثئلِ وي وي 
 .ٍاـ ؼىفُاؤي ثيف ٌيو 

 ،ـيبؼ ًِ ،ؼيىِلاؤ ًِ
 ؟ـيب ؼيًِ ،ؼئ ًييوبيد 
 ،هٌي ؽٌُوو ىؽٍيلَ 
 .ـيبؼ ثبـيبؼ ييؽآس 

 
 ؟ـيب يؼئؽي ٍاـ وإقٍى ًِ

 .ـيب يؼيهِـإّ يـيالزوب 
 ،ؽيًيب ،ؽيٍيآل ناٍـُ 
 .ـيب ،يؼيهِـگإ ىوََوشَس 

 
 ،ـيب ؼيؼاٍاٍ ؽاغؼا ثَ
 .ـيب ،ؼيؼاًٍَ قلب ،نؼـاؤ 
 ،يؼيوًِـٍگإ يؼيٍئف وإق 
 ؟ـيب ،ؼيؼاَوئ دًِئ ثَ 

 
  ،ـيبلَ ىبي ٌييسيغـاآ

 .ـيبلَ ىيب ،ــسَگإ ىيب
 ىالاٍغ ىـاؼٍ ؽالثبلب 
 .ـيبلَ ىلب وِييگاٍـُ 

 
 ،ـيب ،ؽيآل ؼينٍئف لگَ ثيف

 .ـيب لؽيوب لَل هبٌَيثَ 
  ،ؽيوى هَيَلَ ويٌؼٍ 

 .ـيب لؽيلب يكمليب ؼُائَ
 ،ـيبلَ ؽىسئل ًيبيٌغ
 .ـيبلَ ؽىثئل ووفي 
 ،ـييب اٍ هكـگإ مقٍگإ 
 .ـيبلَ ؽىال يؼيگيَوئ 

 
 ،ـيب ينلـاهب ينعكيك
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 .ـيب ينلـالب ،ـيب مقٍگإ 
  ،ويــٍگإ ٍاـ دًِئ 

 ؟ـيب ،ينلـاوب يسىي لگَ
 

 ؟ـاللب َهقوَوَ يبؼـ
 ؟ـاللب َهقىَهلَ جيؼي 
  ييآؼاه غوب ؼايبؼًٍ 

 ؟ـاللب يهكيوـيب لًَوإ
 

 ،ـالغبثب ٍاـ ؼُلفلگإ
 .ـالغبؽاغؼا ؽُواٍـُ 
 ـايب غَؼٍـٍٍ يـييب 
 .ـالغبوب ًَگَ هطٍف 

 
 ،ـالغثب فمض ـالغثب ثَ
 .ـالغثب ،ـمؼ ،يَظ لَگَ 
 ،ىِشگئ ثئلِ ًبهبقا 
 .ـالغثب ـمٍ گيناٍـُ 

 ،ـالالّب آي ،ـالالثب
 .ـالالثب ييزال ؽاغؼا 
  ،هكٍئف وييالثب ًبآ 

 .ـالالآ القٍـ ىِلث
 

  ،ـالغثب ىدف ؽٍثٌَؼٍ

  .ـالغثب ىوف وييگِلوإ

 ،ىِوئس ثئلِ ينلفگًَ
 .ـالغثب ـمٍ گيناٍـُ 

 
 ،ـالـايب ينكيعكي

 .ـالآ ـيب ًَلًَوإ ـيب 
  وِيجلل ٍةـٍٍ فله 

 .ـالـايب ىيبوبلغبوب
 

 ،ـالغثب ـثبًَ عكيكين
 .ـالغثب ـثبًَ وفسإ لگَ 
  ،ىِوئس ثئلِ ينلفگًَ 

 .ـالغثب ـثبلَ گيناٍـُ
 
 ،ـالآغ ةآ ييٌؼا ٌكعب
 .ـالغثب بيٌٌؼا ييلغب 
 يٌؽىولًِب ىلَثَلجَ 
 .ـالغثب بٌيٌؼا شفىاي 

 ،ـالغثب لَؼٍ فـٍئ ـثب
 .ـالغثب لَؼٍ ،ـسبيب ـلب 
 ،ـالؼيـدبآ ًيجبغثب 
 .ـالغثب لَؼٍ ؼٍـٍلَ 

 
 ؟ـالغثب ًِ ُهفؼ ،آٌيك
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 .ـالغثب ًِؼفگ يهَگَ 
 ،ٌبًييب ليؼؼـ نؽُگئ 
 ؟ـالغثب ًِ ؼُؼـ نگإـُ 

 
 ،ـالغثب وَوَ ينعكيك

 .ـالغثب وَوَ ،هِؽيفٌؼي 
  ،وي ؼينلِيًئ ـايب هي 

 .ـالآغ ةوَوَ ؽىهٌ ـيب
 

 ،ـالغثب ،ٌِثي گك ،ىالؼٍ
 .ـالغثب ٌِكٍيل لًَوإ 
 ،اٍلَة لگإ ٌييب مقٍگإ 
 .ـالغثب ٌِثي قلب ،نؼـاؤ 

 
 ،ـالغؼا كُه ،ـالغؼا يهئ
 .ـالغؼا ،ُگك ؼُيكو ـيب 
  ؽىاٍوشًَ غؼا ويًلوإٌِّ 

 .ـالغؼا سكُ ؽيلزىي
 ،ـالغثب ٌيووَ آٌيك

 .ـالغثب ٌيووَ ،لجًَوَ 
 ،ٌِفييئ وَ ـالًجبغثب 
 .ـالغثب ٌيو وَ ينٌيب 

 
 ،ـالغؼا يب ؼايكيوٌـلب

 .ـالغؼا يب لف،گًَؼٍ يب 
 ،ؽٍَثاؤل ييغٍيب ،آٌيك 
 .ـالآغ ؼيب لف،گَ َّملَ 

 
 ،ـالغثب بمٌ ثَ آٌيك هي

 .ـالغثب بمٌ ،ـالسبغثب بمٌ 
 ،ؽيًفايٍ لِائ ملًَوإ 

 .ـالغثب ٌبى ،ىِگل آـي
 
  ،ـالغؼا يكوـثب ،يكوسبغثب

  .ـالغؼا يكوـلب ،يكىًهبؼٍ

 ،ؽينًالغبآـ كُيو هي
 .ـالغؼا ،يكـووب قاٍلؽٍ يكو 

 
 ،ـالغؼا ،ىيباٍ ،ىىبيجسيب
 .ـالغؼا ،ىيبثَ ٌيليب-آل 
 ،ؼيًبػبظلوش ـاثَ 
 !؟ـالغؼا ،ىيب اٍ ؼيفدًِئ 

  ،ـالآغ ؽىگئ ؽاىيَل ثَ

 .ـالآغ ؽىث نقًب اٍ
 ،فميئَو ـييب وي هي 
 ؟ـالآغ ؼىًِ ينـيب هث 

 
 ،ـالغؼا فييث ؽاىلؼٍوشلَ
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 .ـالغؼا وفيي ويوِئٍز 
 ،ىاٍلؽٍ ـيب يبزٍَاٍ ؼيب 
 .ـالغؼا ،ياـي ،ىسباٍ ثيف 

 
 ،ـالآغ ؽىگئ ؽاىيَل ثَ
 .ـالآغ ثؽى ًبقن اٍ 
 ،ينهٌ لِلف ىاليَوَ 
 .ـالآغ ؼىًِ ؼاـفاوي 

 
 ،ـالغؼا ،ىلَاٍقٍ ةٌَؼٍ

 .ـالغؼا ،لَىؼٍقٍ ،يتلػلب 
 ،لَاٍؼ فگخ ،ٌٍِستل 
 .ـالغؼا ملَقٍ يهٌِوي 

 
 ،ـالآغ ٌيؼٍ آٌيك هي

 .ـالآغ ٌيؼٍ ،ىًبالآس 
 ًِقٍگإ ٌكعب ؽٌٍؼٍ 

 .ـالآغ ٌيؼٍ ًِفَقٍل 
 ،ـالغؼا ثَ ـالآغ ؼىًِ
 .ـالغؼاثَ وفسإ غكل 
 قوبلغبوب ىِوئس لفلاي 
 .ـالغؼا ثَ يزى هفؼًب 

 
 ،ـالآغ ىٌَلَ ينعكيك

 .ـالآغ ىٌَلَ ٍةـزَاٍ
 ،ٌنه ؽىگئ يَغَ-ٍاـ 
 ؟ـالآغ ٌَىًإ ًوافوي 

 
 ،ـالغؼا ؽٍلؼٍ ،گلؽي ؼيب
 .ـالغؼا ؽٍوَل ،لؽيـاوب 
 ؽاىًؼٍاٍ وييييگاٍـُ 
 .ـالغؼا اٍلؽٍ لوَ ،ؽيًيب 

 
 ،ـالآغ گَى يَق عبٌمن

 .ـالآغ گَىوَق قٍگإ ،يلب 
 ىػبزي الي ؽاىـيٌيب 

 .ـالآغ گَى يَق ،ىِگل ثيف
 
 ،ـالآغ هل ،ـالآغ ىشبوثَ
 .ـالآغ سه يؼيؼـ غفيت 
 ،وٌَنٌؼٍ ؼُؼـ لِائ 
 .ـالآغ نغب ؽاشآل قيبآ 

 ،ـالآغ ـيب عبٌمن هي
 .ـالغـايب ؽيوى ميَلَ 
 ،الاٍ مييي ،آيفيليك 

 .ـالآغ ـيب ،مـاالآغ هي
 

 ،ـالآغ لگَ ؽىاليٌ ـغب
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 .ـالآغ لجًَوَ ،ـالآغ لگَ 
  ،ىِگل ىاغك يبسبغثب 

 .ـالآغ ثَلجَل ،وفسإ ييب
 

 ،ـالؽيًغب ًِ ينعكيك
 .ـالؽيًغب ًِ ،ولغبى ًِ 
 ،وييـيب ـالؼيـدبآ 
 .ـالؽيؼاً دبمليفبعبي 

 
 ،ـالآغ ىلب ينكيعكي

 .ـالغًبلب ،وفسإ ييب-ىلب 
 ،وبوباٍل قوب ـايب ـيب 
 .ـالآغ دٌْبى ٌيؼيؼـ 

 
 ،ـالهيفاض يتوى يَل

 .ـالليـايب يفزى ؼؼـ 
  ،ؽياًٍخب ـيب ،آلالُ كوي 

 !ـالهيفاض ،يييِوؼگ
  ،ـاليـاوب يب ينعكيك

 .ـالياـوب يب ويًليديب
 ؽيائش مدَّ َهِاٍوش 

 .ـالآي ـىبويب لف،گًَ هدي
 
 ،ـالًـاسَاٍ يتليغيي

 ،ـالًفايسـآ ويؼيؼـ 
 ،يييؼئ ـُزب ثيف ٌِه 
 .ـالًـاسبـلَ ؼىؼؼـ ثَ 

 
 ،ـالآي ّف عبٌمن هي

 .ـالآي ّف لف،شِفّ ّف 
 ،ؽُاليٌ ؼالخ ينٌثب 
 .ـالياـّب ٌيو ينلؼي 

 
 ،ـالاٍ آي ،ـًبالؼٍ گَى

 .ـالاٍ يسب يبآ گَى هدي 
 ،اٍلؽٍ كليٌبّ وي ؼاّبـ 
 .ـالاٍ ايٍ ،ـالاٍ خالؼ 

 
  ،ـالاٍي لغب-لغب ؽاغؼا ثَ

 .ـالاٍي لغب-لغب ،ـگك ٍاٍ
 ـايب غَؼٍـٍٍ فله 
 .ـالاٍي لغب-لغب يهٌِوي 

 ،ـالاٍ ًلي ،ـلب ـؼاالغؼا
 ـالاٍ ًلي ،ـلب هِلًَوإ 
  وإقٍ يفيٌي َقٍىىوًَ 

 .ـالاٍ ًغيـلب فلگِ
 

 ،ـالؼيوبآل ينعكيك
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 ـالؼيوبآل ،ؼينالَلي
 ،ِلفى ثَ مؽٍيلَ ىخب 
 .ـالؼيوبآل ؼينَاـليب 

 
 ،ـاللٌَ غبآ ،ـاللٌَ آ
  .ـاللٌَ غبثب َثؽٍلًَ 

 ،ـيالخغبآ لفؽيوى

 .ـاللٌَ غبؼا ؽٌٍزَاٍ
 

 ،ـاليكو ـايب ؽُواٍـُ
  ـاليكو ـايب يتًالٍَّ 

 ٌيؼيؼـ ـالليـايب

 .ـاليكوـايب لفثي ًِ
 

 ،ـالٍلي يب ؽاغؼا َث ائل
 .ـالٍلي يب لف،ائ ذوإ يب 
 ،ؽُاليٌ خالؼ ينٌثب 
 .ـالٍغيثب ًِ ،ــاٍٍ ًِ 

 ،ـالقثَ يبهب ؽااًٍـوب
 .ـالقثَ يبهب ،ـالقثَ فً 
 ينلؼي يهَـٍلَ ينهٌ 
 .ـالقثَ يبٍا ثيف ؼىّف 

 
 ،ـباهؼ ىلب ينكيعكي

 .ـهبؼا ىلب ،ــاٍٍ آـي 
 ،وِزى ييآؼ كلييجووب 
 .ـهبؼا ىلب وِيگاٍـُ 

 
 ،ـالاهؼ لِگَ ،نىىثي
 .ـالاهؼ لِگَ ينٌيب قگإ 
  ؽيفييئ ىِليئٌي يبؼًٍ 

 .ـالآؼاه لگَ دبًَوَل
 

 ،ـهبؼا-ـهبؼا عكيكين
  .ـهبؼا-ـهبؼا اٍقٍ يگإ 

 ،ٌيؼيلي ويٌؼٍ نىو
 .ـهبؼا-ـهبؼا ميبفاؼٍغ 

 
 ،ـالاهؼ خيآ يهِلائ
 .ـالاهؼ خيآ فيتشياي 

 ًييؽگئ ٌبًييب ٌبُ
 .ـالاهؼ خيآ ؽىقًٍگإ 

 ،ـهبؼا-ـهبؼا ينعكيك
 .ـهبؼا ىلب يٌؽىِفش 
 ،وبـبيٌو ملًَوإ ٌٍِي 
 ؟ـهبيب ينويو اًٍَ هث 

 
 ،ــاٍٍ ؼثب ىفَقٍل ،لِقگإ
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  .ــاٍٍ ؼؼا ؽىاليٌ ؼثب 
 يًيِيؼئ آهبى ؼىؼؼـ

 .ــاٍٍ خالؼ ًٌََثَي 
 
 ،ؽـگئ ـوب ؽايٌٌثب غؼا
  .ؽـگئ ـوبثَ ًيالسف 

 ،ؼاىـيب اٍ ؽـگئ مِلقّ
 .ؽـگئ وفوَ دِئگ ّف 

 
 ،ـسبزب يبـاّب آٌيك

 .ـسبزب يبـاّب لغَاٍ 
 ،ؽيفيها آلالُ ايً ثَ 
 .ـسبزب يبـاّب يـاّب 

 
 ،ؽـگئ سفوئ گَى ىهبيب
 .ؽـگئ سفثي هَعإهفٍ 
 يثشيٌف غن ؼايبؼًٍ 
 .ؽـگئ سفاي گلي ّف 

 ،ـسبزب يبآ ّف لفگًَ
 .ـسبزب يبآ ّف گلف 
 ،ؽُاليٌ خالؼ ينٌثب 
 !؟ـسبزب يبـاّب الين 

 
 ،ـگك ـًبفب ؽُاليٌ

 .ـگك ـًبيب دِىؼيگك 
 ،ىباٍل لىَيَغ وي وه ثيف 
 .ـگك ـٌبو ىاًٍؽا ؼٍوز 

 
 ،ّبـثب ًِ ٌنعكيكي

 .ّبـثب ًِ ،قيب ًِ ،ًلي ًِ
  ،ؽيزى ثَلجَل قضوشي 

 .ـغب يئٌِ ؽٍخلَ لَگَ
 

 ،ثٌكـ لِگَ ينعكيك
 .ثٌكـ لِگَ ،يِغٌسِ 
 ـيب ٌيلگيلئي ؼاىـيب 
 .ـثٌك لِجَلثَ ليؼؼـ 

 
 ،بـٌؼا َـو ،ـبٌؼا كئسلب
 .بـٌآ ؼىدَـوإ ػيتزي 
 ،مىبًٍيؼا ويؼيؼـ هي 
 .بـٌالآغ ـالٌؼا ،ـالغؼا 

 ،ؼگف وِشييئ ىاٍغَ
 .ؼگف وِشييئ ،وبآس 
 ،ٌيكيآغ ينشيئ وبآز 
 .ؼگف وِشييئ ينشيئ 

 
 ،ٍئف ٌِزى ًييبلل
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  .ٍئف ٌِزى ٍةـؽٍلؼٍ 
 ،ٌنوٌزى ؼيؼـ ثَ
 .ٍئف ٌِزى ،زگئ ـدبآ 

 
 ،اگف يثب ٌنعكيكي

 .اگف يؼا ،غؼا ثَ يَلَ 
 ،ؽيًهبقا دًِئ ىهبقا 
 .اگف يثب ُهفؼًب هفؼ 

 
 ،ؽـگئ ؼىدِگئ عكّين

 .ؽـگئ ؼىدِگئ اىٍـوب 
 ،يَظ مّوؽ ،اٍقٍى دِگئ 
 .ؽـگئ ؼىدِگئ مِلقّ 

 
 ،فياـي غيب ،ـًبيب بمٌ
 .فياـي غيب ؼُشِيلد 
 ،ىنؼئ غبؼا ويؼيؼـ 
 .فياـي غؼا فوًقؼؤ 
 ،ؽـگئ ـسبلب لفٍُؼ
 .ؽـگئ ،ـسبيب ًيدِگئ 
  ،ؽيزيػ فبَثي وي ـيب 

 .ؽـگئ ـبآس ٌيـييب
 

 ،زىف ـاؼا آٌيك هي

 .زىف ـاؼا ًَفَقٍل 

 ،ىبسَس جيغض ييٌبّ
 .زىف ـاؼا لف،ائ ضىن 

 
 ،زىف ىهبـالب آٌيك

 .زىف ىهبـالب ليغب 
 ؽىًاٍقٍ قَيَو ـيييب 
 .زىف آهبى ـلب ؽاغؼا 

 
 لف،دِگئ ـالب يفگل
 .لفدِگئ ـايب فيغثب 
 ،ـيب يكىاًّبف ،يؼا جيلل 
 .لفائ حگئ ـُزب ؼُؼـ 

 
 لف،ائ ؼفگ ،ـگك آٌيك

  .لفائ ؼفگٍاـ ،ـًبالؼٍ 
 ،گلؽي آيي قلَخـٍاٍ
 .ائلف ؼؼـ گَى ّف لىَيَغ 

 لف،دِگئ ايل لف،دِگئ
 .لفدِگئ ،ثيل ويؼيؼـ 
 ،ينيالآغ ىلب ؼاَـث هي 
 .لفدِگئ لگَ ؼاـاٍ وي 

 
 ،گلف لفه ـالآَّ
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 .گلف لفؼ ـيالغؼا 
 ،ؽىاليٌ ـيب فبَثي 
 ؟گلف لفًِ ٌبثب ـگإ 

 
 لف،ؼئؽي ؽيٌؼا قـاآ
 .لفؼئؽي ؽيٍـيلب َـو 
 ،ؼيهبـايب يوْله 
 .لفؼئؽي ،ؽيٌلب ضىين 

 
 ،گلف قوب ؽُال آٌيك

 .گلف قلب ،اٍزبـ نؼـاؤ 
 ،فـسيوئ گَى هدي لىَيَغ 
 .گلف قيب ،وي فيلِقگإ 

 
 لف،ؼيلِىل ًيشبوثَ
 .لفؼيلِىس ٌييغسب 
 ،ٌِالي ؼاىًب مؽٌٍؼٍ 
 .لفؼيوِزى ويقيبً 
 ،گلف يلل ؽاىٌثب قـاآ
  .گلف لگَ ؼوشِ-ؼوشِ 

 ،ـييب ثئلِ فملًئي
 .گلف ثيف ؽُايل ،ؽاآي 

 
 لف،ؼيوِزى ًيِوزى

 .لفؼيوِزى ،ينؼئؽ زه 
 ،بيٌويبؼـ غن مؽٌٍؼٍ 
 .لفؼيوِزى ؽىاليو 

 
 ،گلف لفه ،ـغبآ لوئ

 .گلف لفؼ ٌيؼا-غؼا 
 ـگإ ايٌؽي ،گلؽي ويٌؼٍ 
 .گلف لفًِ وبٌيثب 

 
 ؟لفًئي ٌّيهب ؼايبؼـ

 ؟لفًئي يضفاِ ؼىفگ 
 ،ؽؼيفقًٍاؤ آيفيليك 
 ؟لفًئي ّيالاي ًبثَ 

 
  ،گلف يزب ىيَلَ آٌيك

  .گلف ييب يٌؽىلفقگإ

 ،فيلِقگإ ًغييب لىَيَغ
 .گلف يؼا فُيئ ؽىيگإ 

 ،ائيلف لوَ ينكيعكي
 .ائيلف لوَ ـًبيب قاٍخب 
 بيٌٌثب لىَيَغ ٍاـلي 
 .الف لوَ ،ــاٍٍ قفٍهيَ 

 
 لف،ه يزب لـاهب ؽاغثب
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 .لفه يزب ،ـًبالؼٍ يزب 
 ؽاىيوـقا-آُ ٍ ينهٌ 
 .لفه يؼا ،ؽـيلايٌ غؼا 

 
 ؟لفًئي گَقگَ لفگإقل

 ؟لفًئي گَقگَ ،ـثك يثب 
 ،لًَوإ ىالاٍ قفغ وِغ 
 .ائيلف گَىاٍق ٌيو غن 

 
 ،ائيلف وه ينكيعكي

 .فائيل وه ،اٍزبـ ـاللٌَ 
 ،ينليؼؼـ ؽىاليٌ ـيب 
 .ائيلف هث ٌِه ؼؼـ ثَ 

 
 ،فـؽييللٌل ،ـغبآ وَ

  .فـؽيلٌلگَ ًيسبغثب 

 ،يييوِؼئ وإق يِليؼؼـ
 .فـؽيؼيللٌ اًٍَ ؼؼـ 

 ،ائيلف فييهب هٌي ؼؼـ
 .ائيلف فييقا ٍـهكؽلاؤ 
 ،ـالاٍ ؼٌب ،ــگإ ويٌؼٍ 
 .ائيلف ضبييف ،ــگإ ؼٍوز 

 
 لف،گَ ـيب عبٌمن هي

 .لفگَ ـسب ،ـٌباٍي ةفاضه 
 ؽُوٌوَ ؽىلگإ ًبوَ 
 .لفگَ ـوب ،ـالآغ ىالسف 

 
 لف،ال لگَ ينكيعكي

 .لفال لگَ ،قهبـثب ًبٌب 
 ،ىباٍل ييلغعب ىخبيبؼـ 
 ،ففللگَ ىىباٍل لىَيَغ 

 
 لف،ايٍ ثئلِ ىهبيفؼگ

  .لفايٍ ثئلِ يتًالٍسَ 

 ينٌثب ينهٌ هيًوِزى
 .لفايٍ ثئلِ يفزى ـگإ 

 
  لف،ــؼ لَليكيل گَ

 .لفـوف ِاٍوش كليييب

 ،ٍاـ لغَزَ ؽامليـاآ 
 .لفائلف ؽىهٌ ٌيو 

 لف،ايٍ ِسئل ييهبٌيف
 .لفايٍ لِائ ىهبيفؼگ 
 بيٌٌثب يففيوب ّئر 
 .لفايٍ ثئلِ يويوِگل 

 
  لف،ــؼ لَليكيل گَ
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  .لفـوف ِاٍوش نٍّ

 ،يتلؽـاوب ـيب ويگيـً
 .لفــگإ ؼاىهبؼيفيكل 

 
 ،جيفِ لؽيلب يهِلائ
 .جيفِ لؽيلب ،ؼيغبَغ 
  ،گلؽي باًّبف ـيب ًِ 

 .جيفِ لؽيلب ؽُهٌ ًِ
 
 لف،زفوإ ،ؽيػللب ثباٍ
 .لفسفوئ ؽىزوإ زَوإ 
 ؽاىيٌٌيب قگإ وييشييئ 
 .لفسفوئ يتلوب دَـوإ 

 
 ،ؽيفجيوٌسَ ينىجسٌ
 .ؽيفجيوٌسَ وگِزى 
 ،ٌكعب ،ؽيشگئ ىغَلَثغَ 
 .ؽيفجًيا نسَ ًِاٍقٍ 
 لف،فٍئفي اق ؼاَغًَ

 .لففٍئفي قوب وِالي
 ،ؼُؼـ يكىًهبؼـ مٍؽٌؼٍ 
 .لففٍئفي قآ ينًهبؼـ 

 
 ،ؽيفگئ زي ،يفگل ؼلَثَ

  .ؽيفگئ سي لِيثيفي-ثيف 

 لفگًَ ثَ وئسي گليت
 .ؽيفگئ ؼىعإهَـ ثيف-ثيف 

 
 ،فـٍئ ىيب ،ـغبآ قـاآ
 .فـٍئ ىخب ٌِه يوى 
 ،الغثب هطىن هيـايب 
 .فـٍئ ىلب ىوبهبالغثب 

 
 ،ؼيفًِ ييلٌب ؽايٌٌثب
 ؟فؼيًِ ييلببگغ ،ًًيؼا 
 ،تسيوئ ةسَاؤ ؽاىيوًيب 
 ؟ؼيفًِ ييلبض لفيفؼئو 

 
 ،ؽيفاـي غن آٌيك ثَ
 .ؽيفيلوف ىاٍقٍ آي 
  ،ــٍٍؽلاؤ يكوهْ يآس 

 .ؽيفاـي غن يايگيؽ
 ،يففؽيهيٌ ًِ ينعكيك

 .يففهيٌؽي ًِ ،يفلوب ًِ 
 ،يييِهؽيفٌؼي ليٌيؼؼـ 
 .يففؽيٌؼي ؼا ىَقًاٍ ؼؼـ 

 
 ،ؽيفؼًًِ ؼيٍاـ ؼينؼـ
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 .ؽيفًجؽلگَ اٍ تجو 
 ،يَظ فله ينلًلب ينهٌ 
 .ؽيفائؽً ؽىهٌ ٌيو 

 
 ،ؼيفؼايب ليهئي يـييب
 .ؼيفؼالب يييوِؼئ وإق 
 ،ٍاـ ؼيؼـ ثيف يٌيهيّب 
 .ؼيفؼايبق ىييوهٌ 

 
 ،ؼيفؽٌث زبّب ليكيل گَل

 .ؼيفؽٌث سًِئ ـگإ ًبوب 
  ،وي وٌَنٌؼٍ ؼُؼـ ثيف 

 .ؼيفؽٌث سِّئ ثيف معإهفٍ
 
 ،ؽيفؽًلدَهَ ىبللب ًاي
 .ؽيفؽًلدَلَ ٌَؤؼ غؼا 
 ،وٍِـؽلاؤ ؼؼـ شيوييئ 
 .ؽيفؽًاخل لفـؼئيِ 

 ،ؼيفـالب قٍاؤ يـييب
 .ؼيفـالب قٍگإ-ٌيلب 
 ،هكايىشِ قلًَب لىَيَغ 
 .ؼيفـالباٍقٍ ىيًزَ 

 
 ،ؼيفـاغب بلٌ ؽايٌٌثب

 ؟ؼيفـاّب يَلَ ،ؽيفگئ 
 ،ػيتزي فبَثي نـييب 
 .ؼيفـالب ًِ مًَگَ ـگإ 

 
 ،ؽيفؼًوإهَـ ـالغؼا ثَ
 .ؽيفؼًعإهَـ گَى يوئس 
 ،ٍاـ ٌَلَ ثيف يفلگي 
 .ؽيفؼًفهيؼ غيٌبيخب 

 
 ،ؼيفاٍخب ؽاىآي ىفلاٍ
 .ؼيفدِگئ كليآيؽيٌ ًِ 
  ،يفوئس هدي ينلبض ينهٌ 

 ؟ؼيفدًِئ ييلبض ييوٌ
 
  ؟ؼيفغجف ًِ غجف ثَ

  .ؼيففلجَ-فلجَ مـايب
  ،ؽيتگئ ةزَوإ ينًيب ثيف

 .ؼيفػجفثي ينًيب ثيف
 ،ؽيفيجلوب ؼااٍ عكّين

 .ؽيفيجلوب ؼااٍ قٍىاؤ 
 ،وي ؼينلِيًئ ـايب هي 
 ؟ؽيفيجلوب ؼا اٍ ؼىقگإ 

 
 ،فٍئفي ىوب ينكيعكي
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  .فٍئفي ىلب مـايب ،وبآز 

 ٌَىده كىگ ؼُلفلزإ
 .فٍئفي ىخب تييؼئ ليئيل 

 
 ،ؽيفمليغبآـ يؽيگييگئ
 .ؽيفمليغبآـ ىاؽهيّب 
 ،يٌمعب ؽياگ ىفاّد 
 ؟ؽيفمليغبآـ دًِئ ثَ 

 
 ،فاـي ؽاغيب ،يفًيب بمٌ
 .فاـي ؽاغؼا ،غيفيب ـلب 
 ،ىٌِؼٍ ؼُؼـ ٌيؼٍ هي 
 .فاـي ؼا غؼا ،َـاٍل مهَ 

 
 ،ؽيفـيلب ايٍ يـيالغؼا
 .ؽيفـيلب ايٍ ؼيّبفف 
  ،ؼينقوبـيلب فؼئ آٌيك 

 .ؽيفـيلب ايٍ ثَ هٌي
 ،ؽيفٌيثب غؼا ينعكيك

 .ؽيفٌيثب غؼا ،اٍوشَ غؼا 
  ،مؽٍسَس سَي ثيف ؼااللب 

 .ؽيفٌييب قگإ ٌيثبٌب
 
 ،ؽيفًخب ٍيغيب ؽىگئ ثَ

 .ؽيفآهبً ،هٍِئف يـيفوي 
  نـييب فبَثي ينهٌ 

 !ؽيفًثبفْه وِيو ـگإ
 
 ،ؽيفًلب ـايب ،لييالقَ

 .ؽيفًلبـايب ينفغثب سيف
 ،يگيؽًغ ىُكغو وبآس 
 .ؽيفًلب ـايب ،يويوِؼگ 

 
 ،ؽيفگبّللو يـيالٌلب
 .ؽيفًّبگَ اًٍَ اگوِ 
 ،ىباٍل ىهبؼٍ ىفاىلٌ 
 .يفؽآّ يزى هي ،وي ثيل 

 
 ،ؽيفًلب ًِ ،ينكيعكي

 ؟ؽيفًلب ًِ ىبآغ ؼىقگإ 
 ،ؼگيل هىو ،ؼگيل يؼا 
 .ؽيفًخب وي ثَ ،لِائي ـضن 

  ،ضبضف وِل ؼاِيّبؼ

  .ضبضف وِل ،ضبضف ٍاٍ

 ،كيويٍللب ًِگَ ًِ ـگإ
 .يفقيب ىًَلب ؼُ هلل 

 
 ؟ؽيفًغبف ًِ ثَ ؽاغؼا
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 .ؽيفًغبيب ؼلَثَ گلي 
 ،ٌبًييب ليؼؼـ نؽُگئ 
 ؟ؽيفًغبالآغ ينو نگإـُ 

 
 ،يفوًيبؼا ،يفگل ًغييب
 .يفوًيباٍ ؽىغفلش ـيب 
 ،كيياؼاٍؼ ؼُ يكوايىي 

 .يفوًيب اٍ ،مفاًييب هي
 
 ،ؽيفًقالب ـالب جيلل
 .ؽيفًقايب ِعفض ينلؼي 
 ،هبالغثب ثئل فلگِ 
 .ؽيفًقادَ ـبگدف فله 

 
 ،يفًاليَل غبؼا ىهبؼٍ

 .يفًاليَل غبؼا ؽاىغؼا 

 ،نيُؼؼؼـ ًِ ثيف ـگإ هي
 .يفًاللوب ًِ ثيف ـگإ ـبي 

 ،ؽيفًاغك گليت ييكدب

 .ؽيفًقادَ ـبگدف ىاغك 
 ،ٍاـ ؼينؼـ ثيف ؽُواٍـُ 
 .ؽيفًآ ،قيب يبثباٍ-ائل 

 
 ،فـيدبآ ىخب ؽىگئ ثَ

 ،ـيفدبآ ىيب يَلَ ؼٍق 
 ،الغثب مـايب ىفَقٍل آذ 
 .فـيدبآ ىلب ،ؽيآهبً 

 
 ،ؽيفًهبوب ؽُال ،ِيّبؼ

 .ؽيفآهبً ،وبآس ىاٍغَ 
 ،ىيبلَ شظبـاً ـييب 

 .ؽيفًهبقا هدي ،ؼگيل ـيب
 
 ،ففيؽيًيب هٌي ؼا اٍ

 .ففيؽيًيب هٌي ؼا ثَ
 ،مؽٌٍؼٍ يبوَ ،مؽًٍيَوَ 
 .ففيؽيًيب هٌي ؼا وَ 

 
  ،ؽيفًهبؼٍ ٌيثب ـالغؼا
  .ؽيفًهبيب ليبض ييائل

  ،تيٍيؼگ ثئلِ ىـاٍؼؤ
 ؟ؽيفًهبقا يفآغ ىِلث

 ،ففيؽيًيب ينًخب هٌي
 .ففيؽيًيب ينًلب ـٌبيلب 
 ،وبؽيفًيب اٍؼ لويعب 
 .ففيؽيًيب ًينغب هٌي 

 
 ،ـگإ ييفاّ ًييثبثب
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 .ـگإ آيي ّف ،شِفّ ّف 
  ،اٍلوَي ىفاٍي ،ويًيلػيي 

 .ـگإ ييـاوب عإهفًٍَى
 

  ،ـگإ وييشغثب ينهٌ وي

 .ـگإ وييشغسب ؽاىليكيل

 ،ـيب ؽىگئ ـيتؽًؼؤ اٍق
 !؟ـگإ ،ويؽيغثب ثفي ثيف 

 
 ،ـٍٍ ُثٌؽ هٌي ـدبآ
 .ـٍٍ ؽٌُوو ٌيًفَقٍل 
 ،ٍةـٍٍ ىـاٍؼؤ ـايب هيي 
 .ـٍٍ ؼُ وي ،هِِگفياو 

 
 ،ٍـؼ ؽاليب عبٌمن هي

 .ؼيفؽاضبل ًِ يبؼًٍ ـگإ 
 ،يفودسب ؽيفيٌخ-خيف ويوي 
 .ؼيفؽابلٌ ييتگئ ويوي 

 ،ٍـؽاٍلَث قىوَ مًبوَ
  .ٍـؽاٍلَث قىاٍ ؽُلگإ 

 ينًخب ييهِـگإ غن-ؼؼـ
 .ٍـؽاٍلَث قىؼؤ ؼُؼـ 

 
  ،ٍـؼثَ ميَلَ ،فمؽيگئ

 .ٍـؼثَ ملََظ وبيٌثب
 ،قوبللب ؼُيئف ،يتئَو ـيب 
 .ٍـؼثَ ماؤلَ كىياخل 

 
  ،ٍـؼثَ ىاللب ـؼاالغؼا

 .ٍـؼثَ ىالوب وه غبؼا
 ،ينٌثب ييوِزى ثال 
 .ٍـؼثَ ىثال ايٌؽي زه 

 
 ،ٍـؽاٍلَث ىقااٍ مًبآ
 .ٍـؽاٍلَث قىؼؤ ؼُؼـ 
 ينلؼي ىًبالغثب ؽاىضبل 
 .ٍـؽاٍلَث ىقايب ِعفض 

 
 ،ٍـؽيَغ مـايب ينعكيك

 .ٍـؽيَغ مـاآ ايلِ غن 
 ،يٌؽيؼؼـ ييوٌ ؼينؼـ 
 .ٍـؽيَغ مـايب ؼىىِيوو 

 ،ٍـؽيَغ مبآس ،نوشييئ
 .ٍـؽيَغ مسبثَ ،غفيجن 
  ،بيٌويبؼـ غن مؽٌٍؼٍ 

 .ٍـؽيَغ ىسبسَ ؽاىهلَلَ
 

  ،ٍـؽثـٍگإ كاي ثيف آٌيك
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 .ٍـؽثـٍگإ ؼٍق ًيؽايه
 ،ييفوبيؼٍ ؽىائشوى ظلن 
 .ٍـؽثـٍگإ يكمليب هٌي 

 
 ،ؽٍيلَ ًبيب ،ؼينٍئف لگَ

 .ؽٍيلَ بدٌْبً وإقٍ 
  ،ـمَاؤل ؽُغفثش هي 

 .ؽٍيلَ ٌبض ؼُائَ ـيب
 
  ،ؽٍلؼٍ ؽُوٌ ـالليآس

 .ؽٍلؼٍ ُثٌؽ ،گلؽي وَ
 ،ىِگل ليؼؼـ لؽـ ًِ 
 .َلؽٍث ؽُهٌ ًيهبؼـ 

 
  ،اٍلؽٍ قيب ـؼاالسبغثب

 .اٍلؽٍ قآ يؼيؼـ ،ثَلجَل
 ،ييؼالآغ ،ينؼئؽ اٍغَ 
 ؟اٍلؽٍ آٍاق دًِئ ثَ 
 ،اٍلؽٍ قآ ؽاىٌثب قـاآ
  .اٍلؽٍ قلب مؼٍـٍٍ نؼـاؤ 

 ،يندؽسب ـيب ثيف ليياجگَ
 .اٍلؽٍ قجبىلو ؼا اٍ 

 
 ،اٍلؽٍ قؼـ ،ؽينثيس دبـآ

 .اٍلؽٍ عفْ ًبغب موإقٍ 
 ،گلؽي غجف ثيف ؼاىـيب 
 .اٍلؽٍ ْفف ٌِه ماؤلَ 

 
 ،اٍلؽٍ ييب ،ؽيغيب ًغييب
 .اٍلؽٍ يوب اٍلؽٍق ؽُيگإ 
  ،نؼيَوئ ـيب ،ؽينزى خفب 

 .اٍلؽٍ« ايٍ» ىاللب ٌِه
 
 ،اٍلؽٍ ىاليب ،ينؼئؽ ـبي
  .اٍلؽٍ ىالسب هِعإهفٍ 

  ،ؽيـييب ؼاىـيب هيّب

 .اٍلؽٍ ىاليب ىييوهٌ
 

 ،اٍلؽٍ فله فىٍئ ؼؼـ
 .اٍلؽٍ هلو ايٍي ّف 
 ىالوب ؼُؼـ ثَ هٌي 
 .اٍلؽٍ هله ليقًب ثيف 

 ،اٍلؽٍ ىاليب ،ؽينىسي ائَ
 .اٍلؽٍ ىالسب معإهفٍ لگَ 
 ،ؽىويفث مغَثَزَ ًِ 
 .اٍلؽٍ ىالوب موئسِ ًِ 

 
 ،اٍلؽٍ سئل ٌيثب ـالغثب
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 .اٍلؽٍ سئل-سئل ؽياو ليئ 
 ؽاىًاٍخَ ـيب فبَثي 
 .اٍلؽٍ لوئ ٌييب مقٍگإ 

 
 ،اٍلؽٍ ىهبوب ينلؽّ ؼٍق

 .اٍلؽٍ ىهبيب ينلَااض 
 ،هَلًَوإ ـيب ؼيؽيفًيب 
 .اٍلؽٍ ىهبؼٍ ؽاىوآّي 

 
 ،اٍلؽٍ ايل ثيف ؽىگئ وي

 .اٍلؽٍ لَو ،ؽيًيب ـالغثب 
 ،يؼيوِگل ،يؼيٍئف ؽُعٍ 
 .اٍلؽٍ ؼيل ىهبيب ًِ ثَ 

 
  ،اٍلؽٍ ؼى-ؼى لفيًلف

 .اٍلؽٍ ىاؽغٌ ،ؼينِلؼً
 ،ؼينقوبلآيفي ؽىوٌ هي 
 .اٍلؽٍ ؽىوٌ كليآيفي 

 ،اٍلؽٍ ؼى-ؼى ليكيل گَل
 .اٍلؽٍ ؼى-ؼى ،ؼينِلؼً 
 ،ميبليفبٍ ُعْؽ هي 

 .اٍلؽٍ ؽىوٌ ضىفر ثَ
 

 ،اٍلؽٍ مغبٍا ينعكيك

 .اٍلؽٍ مغبٍا فييللگَ 
  ،فله ىييلػييي ييائَ 

 .اٍلؽٍ مغبآ نيوفًإ
 
 ،اٍلؽٍ ينٌؼا ـالغؼا ثَ
 .اٍلؽٍ ينٌؼافوي-نفيوي 
  فىٍئ سىلّي ٌِه 

 .اٍلؽٍ ينٌيب قگإ يئٌِ
 
 ،اٍلؽٍ يگيشفيئ ينشيئ
 .اٍلؽٍ يگيشفثي وإقٍ 
 ،ـالؽيغثب وح وِشييئ 

 .اٍلؽٍ يگيؽـؼي ،ؽيشاي
 
 ،ٍاٍلؽ مَىسَس زي ؽاغؼا
 .اٍلؽٍ مَىسَس ،وي يگلؽي 
 گيناٍـُ ،وي ؽيؼًًِ 
 ؟اٍلؽٍ مَىسَس ؽىگًَ-گَى 

 ،اٍلؽٍ مـٍلَ ـيغبثَ
 .اٍلؽٍ مـٍلَ دبمؽيًيب 
 ،ٍاـ ؼيؼـ ثيف ٌييهيّب 
 .اٍلؽٍ ظَلَم زَظ ٌِه 

 
 ،اٍلؽٍ ىلب ٌيثب ـالغؼا
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 .اٍلؽٍ ىهبؼٍ ،گلؽي زي 
  ،ؼيؽـًؼؤ اٍق ؽىهٌ ـيب 

 .اٍلؽٍ عوّبى ثيف ؼينؼـ
 
 ،اٍلؽٍ ـلب ٌيثب ـالغؼا
 .اٍلؽٍ ـسب ،گلؽي ؼلَثَ 
 وبٌيثب ينهٌ يبؼًٍ 
 ؟اٍلؽٍ ؼاـ ثئلِ ؼىًِ 

 
 ،اٍلؽٍ اٍذ ؽُيگإ ىهبؼٍ

 .اٍلؽٍ اٍذ ،ؽيلٌِفهوي 
 لف،ؼيٍئف ـُا القٍـ 
 .اٍلؽٍ َذد معإهفٍ اىٍخب 

 
  ،ؼٍـٍٍ شبغٌب لَگَ ثَ
 .ؼٍـٍٍ شبغٍا ىهبيب ًِ
  هٌي ىوبٌؼٍ رٍفويث 

 .ؼٍـٍٍ ؽاغفااي ؽاىؼٍوش
 ،ؼٍـٍٍ شبغٌب هَلَگَ

  .ؼٍـٍٍ شبغٍا ىهبيب ًِ

  ،ؽٌٍهَـٍٍ هٌي نـييب

 .ؼٍـٍٍ ؼا لكغب ؽىاٍوشًَ
 

 ،ؼٍـٍٍ آـي ثيف هٌي

 .ؼٍـٍٍ ـيوب ؽيگييوؼ 
  ،ؼيقهبـٍٍ ثئلِ آـي 

 .ؼٍـٍٍ ـيسب ويؽُيگإ
 

  ،ؼٍـٍٍ يؼا ٌِه فله

 .ؼٍـٍٍ يزب ،ؽيآس ييٌؼا
  بيٌويبؼـ غن ليًلب 

 .ؼٍـٍٍ يثب گلؽي اؼ ـيب
 

 ،ؼٍٍـؼ ؼٍق ؽُيگإ ىهبؼٍ
  .ؼٍٍـؼ ؼٍق ،ؽيًالـسبلب 

 ،ينؼئؽ وإق غَي ـايب هي
 .ؼٍٍـؼقيَ فُيئ هدي ،اٍ 

 
 ،ؼٍثَ ىالسب ينعكيك

 .ؼٍثَ ىثال ،زه ايٌؽي
 ،ٍاـ نييًِ ايٍوب ؼىؼؼـ 
 .ؼٍثَ ىاللب ؼُ ٌِه 
 ،ؽٍيَغ مبآس ،نوشيئي
  .ؽٍيَغ مسبثَ ،لنجَلثَ 

 ،بيٌويبؼـ غن مؽٌٍؼٍ
 .ؽٍيَغ ىسبسَ ؽىاليو 

 
 ،ؽٍزَغ ليـايب ؼاَـث
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 .ؽٍزَغ ليـالب-لَيگإ 
 ،ٍةـٍٍ هٍوٌي ًيشبوثَ 
 .ؽٍزَغ ليـايب غيسب 

 
 ،يَلَ شيويب ؼينؽيفگئ
 .يَلَ ؽيوثب گلؽي وَ 
  ،ؼينيفزلب ؽىائل غفثز 

 .يَلَ ؽيوى لفهفؼًب
 
 ؟هَؼٍوَ گلي ؽاىغؼا
 ؟هَؼٍيَ غيدبـسَ-يؼا 
 ،يؼيِوگل ،يؼيٍئف ؽُعٍ 
 ؟هَؼٍثَ ياعشجبـي 

 
 ؟هََـاٍل ييىىزي ؽاغؼا
 ؟هََـاٍل ييىىزي ىهبؼٍ 
 ،الآغ زَظ ،مقٍگإ ـالآغ 
 ؟هََـاٍل گَى هدي ؽاىثًَ 

 ،اٍغَ آل عبٌمن هي
  .اٍغَ آل ؽاىغؼاوب ،زه 

 ،ويًيلقيب ايلِ ييب ىلب
 .اٍغَ آل هيِعفض ثيف 

 
 ،ؽٍثـٍگإ اٍق ؽُهٌ ؼؼـ

 .ؽٍثـٍگإ ؼٍق ًيؽايه 
 ،ؽيفييلب ،ؽيفگئ ،فؽيگئ 
 .ؽٍثـٍگإ يكمليب هٌي 

 
 ،ؽٍلؼٍقٍ اليَ اىٍـوب
  .ؽٍلقٍوَ لفقگإ ـهبغَ 

 ،ينيهبالآغ هي دًِئ
 .ؽٍلاٍقٍ ؼاىـيب الين 

 
 ،ؽًٍؼؤ ـايب ينعكيك

 .ؽًٍؼؤ ـايب ؽىوْله 
  ،مخبلَ ٌَىثَي ؼينشِىاي 

 .ؽًٍؼؤ ـاوبٌبّ ىفَقٍل

 
 ،ؼٍـگإ ـوب ٌييٌثب غؼا
 ؼٍـإگ ـسب ،ؽيٌهبلب قگإ 
 ،ؽينزى هي ٌييوخفب 
 .ؼٍـگإ ـيباغ وييِفب 

 ،ؼٍيَوإ ييغثبـالب
 .ؽياي يگإ ؽُگلٌ هي 
 ،يؽيؼگيل ثئلِ وي وي 
 ؟ؼٍيَاؤ ييؽآل ؽىيوو 

 
 ،ؼٍـٍوَ ٌيائ ؽاىغؼا
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 .ؼٍـٍثَ ىهبؼٍ غيؼا 
 ؽاًيَلَ ـيب يكوفبٍ 
 .ؼٍزَـٍ معإهفٍ اىٍخب 

 
  ،ؽٌٍؼٍ غبؼا ،گلؽي ـلب

 .ؽٌٍؼٍ غبثب ،ؽًٍلَ ـغب
 ـيب كىگ ؽاٌثب اقل 
 .ؽٌٍؼٍ غبيبآ گلؽي 

 
 ،ؽٌٍؼٍ اللب ثيف ؼاَـث
 .ؽٌٍؼٍ اليب ،ؽيٌآ غؼا 
  ،گلؽي ثال ثيف ؽىيگإ 

 .ؽٌٍؼٍ البضهب نكييث
 
  ،ؽٌٍؼٍ ىِس ؼاىيبلب

  .ؽٌٍؼٍ ىِىىو غبؼا

  ؽىوإقًٍ ثيف ًييًبخب

 .ؽٌٍؼٍ ىِل وِيجلل
 ،اٍقٍ كشيويب كييهيفل
 .ؼٍقٍ ـالساٍ ـالَيًَل 
 ،قالاٍ مّوؽ ـسَاٍ گل 
 .كيويؼيؼـ قٍبًيؼا 

 
 ،هَلَگَ ـالؼيـدبآ

 ،لَهََظ لفؼيلِائي 

 ،بمًٍيؼا ـالؽٍيلَ ًِ
 .ليويؼي لفؽيوى ًِ 

 
 ،ًَگَ ـييب يهِلائ
 .ًَگَ ـييب ؼينالآغ 
 ،ؼينلِيًئ فلگِ هي 
 .ًَگَ ـيسب ؼينهِـگإ 

 
 ،ًَگَ گإقل آٌيك هي

  .ًَگَ گإقل لييُگإق 
 ،ًِوََلظ ثيف ّف مؼٍقؼؤ

 .ًَگَ گإقل ؼينلِقگإ 
 

  ،ًَگَ گإقل ويگإـُ

  .ًَگَ گإقل ؽُلُگإق

 ،ؽينائش زػثؽث هَقٍاؤ
 .ًَگَ گإقل ؽينآل هي 

 ،ًَگَ ٌيؼٍ ـلب غبؼا
 .ًَگَ ٍيثي گيناٍـُ 
 ؽىاٍوشًَ غؼا ٌِه ـيب 
 .ًَگَ ٍبىً ؽيزى غؼا 

 
 ،فٍاؤس ؽىهٌ يفگل وَ
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 .فٍاؤس ؽىوٌز يفآغ 
  ،ـاّب يؼا-غؼا ،ـاّب هي 

 .فٍاؤس ؽىوٌ فميگك
 

  ثبظ، آيب ثبظ، اٍلؽٍقا

 ثبظ. يبيب اليٌؽُ يبـ
  فوبى،ـيآغشب عوّبى وي 

 ثبظ. ؼـيبيب ؼٍلَ ؼـؼ
 

 ثبظ، يبييوب اليوؽُ
 ثبظ. آييوب ٍقلَاگَل 
 قضوشيوِ، زىؽيگين 
 ثبظ. دبييوب آلؽيغين 

 
 ثبظ، بيٌؼاٌم آـاقؼا

 ثبظ. هٍميٌِ وَيًََى 
  اٍغَـام، اليٌؽى ؼـؼ 

 ثبظ. عٍميٌِ ييفلفؼئ

 ثبظ، ؼاغيٌب ًييگٌدِ
 ثبظ. وبغيٌب-وَلًَب 
 وبى،ويفايٌبً ؼـؼيٌِ 
 ثبظ. آغيٌب گإقًٍَى 

 
 يَظ، يييّب بلؽاىهآغال

 يَظ. ييوبي يَظ، لبًبؼيي 
 وبـٍاًي، غن يَولٌؽي 
 يَظ. ييدبي آـسيك ؽىغو 

 
 ثبظ، آييٌب ًييگئدِ

 ثبظ. وبييٌب اٍلؽٍقٍى 
 ٍى،اٍقؼ خبى يَلًَؽا يبـ 
 ثبظ. دبييٌب ٍئفؼيگي 

 
  يَظ، ويِوايل يبغبًيي

 يَظ. ويِوؼٍي ليتفيلي

 ليگئؽُ لَيَة هٌي 
 يَظ. ويِوگَل اٍقًٍَى 

 
 ثبظ، ثبٌيٌب يـيؼاغال

 ثبظ. ثبٌيٌب يبغيت، لبـ
 آدبـؼي، يبؼ ،نوئَؼي هي 
 ثبظ. ايٍيٌِ فلگيي 

 يَظ، نّئيي نيعكيكي
 يَظ. نّئيي يَظ، نعبلشي 
 گلؽي، فؼىثي عكـاييل 
 يَظ. نٌئيي ثيف ِفهگٍئ 

 
 ثبظ، سبوب وًَىي،ٍخبؼ
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 ِبثبش. يب گل، گَى ثَ يب 
 ايسيٌؽُ، ٌبؼليك ائللف 

 ثبظ. يبوب وئسيفى ثيك
 

 لبذ، فول نٌمعب هي
 لبذ. لوف گليف، گًًَ 
 ٍاـ، ميبـا ؽىويئفي يَق 
 لبذ. بـ،هؼا لبى اٍوشًَِ 

 
 ثبظ، لٌَب ّب، ثبظ لٌَب

 .ثبظ يٍبوويٌ لبًبؼي 
 يبغؽي، يبغيً عبلوِ 
 ثبظ! ؼاٌب يبغبى هٌِ 

 
 لبـؼاي، لبالى يهائلِ

 لبـؼاي، لبالى وٌگفيي، 
 سبدؽي، ثبوميٌدبق يبغي 
 لبـؼاي. ثبالى، ؼاـؼاؼي 

 ثبظ، ٍِمه نٌمعب هي

 ثبظ. ٌَىِه وياليٌؽُ 

 ؼـؼيٌؽى، ماٍغَـا هي 
 ثبظ! ِعٍم ؼئييف گإـى 

 
 لبـؼاي، ملبال سه بولَي

 لبـؼاي، ملبال وٌگفيي، 
 سإوَلؽٍ، گلؽي، يبغي 
 لبـؼاي. ،مثبال وَـٍلؽٍ 

 
 ثبظ، ثئلِ ب،وثبغ ائلِ

 ثبظ. يئلِ گلي ؼاغؽاى 
 وبلؽيك، اٍثب سإوؽٍن، سف 
 ثبظ. وئلِ ييػبى ائَلف 

 
 لبـؼاي، ًبالى يهائلِ

 لبـؼاي، ًبالى-ففيبؼيي 
  ويٌؽي، ثَـج آسيلؽي، سَح 

 لبـؼاي. لبالى، آليٌؽي
 

 ثبظ، ٌيٌِاَ عبٌمن
 ثبظ. لبٌيٌب يـيؼاغال 

 آيفيلؽيي، سئك وئَؼيي، گئح
 ثبظ. ايٍيٌِ فلگيي 

 ايويً، ثَالـ اٍوشِ يَل
 ايويً. وَالـ وفيي ًِ 
 ،مثؽًب آؼيي عكـاييل، 
 ايويً. ثَالـ آالى خبى 

 
 ايويً، لبـ ثبٌي ؼاغالـ
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  ايويً. آًجبـ ثيف لبـؼاى 

 ؼًٍيبًيي ٌيفيي وإقؼُ
 ايويً. قّفهبـ اِلي 

 
 ثبقاـهيً، ثيف بهبغيٌ
  آقاـهيً. ثبقاـؼا ائل 

 ؼين،ايىشِ گَل ثَلجَلؽى
 ثئكاـهيً. گَلؽى ؼا اٍ 

 
 يبًويً، اٍؼا آٌيك هي

 يبًويً. ؼا اٍ ؼٌٍوَي، اٍؼ 
 اسگيٌؽى ؼٍوز الين 
 يبًويً. اٍؼا ثيف اٍقؼٍ 

 ثبقاـهيً، ثيف لٌىفاى
 ّبقاـهيً. غوين ؼـؼين 
 ؼئوِ، وي گئؽيٍلِ، ثَ 

 ثئكاـهيً. ٌؽاىـييب يبـ 
 

  آغبـهيً؟ ؼىًِ ييثبٌ

  آغبـهيً. ثؽى گَل اٍ

 ؼاغ، ًؽيگينُگٍَ وٌِ
 يبغبـهيً. لبـ ؼُ وٌِ 

 
 اٍقٍلوَي، اٍقٍلوٌَن،

  وَقٍلوَي. گإقلف غَهبـ 

 ويوي هٌين ثيف ٍاـهي
 اٍقٍلوَي. يبـؼاى الي 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 مٍىج.سبوجمب.بشٌخي.قبزكيس



    030  آرربايجان باياتيالري 

 
 وبلالهب، ييآـاٌميٌ

 سَلالهب. يئفُ يَؼٍى، 
 ؼگيلىي، گإقل ؼا زَظ 
 وبلالهب. ثَـٍى-آغيك 

 
 سٌؽيفُ، ينعكيكي

 سٌؽيفُ. لبال اٍؼٍى 
 ي،ضؽّ ًِ ويكييؼؼُ 
 ؼٍـا. سي يِليؼؼُ 

 
 لبيٌبًب! لَي، وَق آٌي

 لبيٌبًب! لَي، ؼٍق اٍؼٍى 
  اليٌؽى، آلؽين اٍغلَى 

 لبيٌبًب! لَي، ثَق بيٌثبٌ
 

 آلوبق، گإقلف لبـا، لبي
 وبلوبق. ؼـؼُ يبـي بـي 
 گإقلليه ثَ وي آغيف 
 لبلوبق. ؼُ وٌِ گئؽـ، 

 
 لبيٌبًب! ؼيفن ؼاهؽا

 لبيٌبًب! وَـن ٌبًب، 
  گلٌؽُ ُائَ اٍغلَ 

 لبيٌبًب! قيفن ّبهيؽاى
 
 ثيلوك، اؤقٍى گلي ثَ
 ثيلوك. وإقٍى ٍبـ،ًيؼا 
  گإقل گلي سه وَيب 

 ثيلوك. گإقٍى ًييزٍوِ
 

 ًٌَمبـا، ؼٌٍَة وه ثيف
 ًٌَمبـا. گفن ىبـٌ 
 لففزِئو ىِؼئي خيه-خيه 
 ًٌَمبـا.-ٌبّيي ًئيلف 

 
 ايٌؽي، آل وبم ـليجؽى

 ايٌؽي. وبل يبؼا ؼـؼيي 
 ،ٌييبـي وَوؽٍـٍثىي 
 ايٌؽي. لبل يبلميك ائَؼُ 

 
 يئفؼُ، ثبسبى ؼٍغؽٍ آي

 يئفؼُ. لبسبى خبًب-خبى 
  ٍئفؼين يبؼگبـ ؼٍوشب 

 يئفؼُ. اؤسي يبغيٌؽاى
 

 هي،ِيٌو دف اٍغالؼي
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 هي.ِويٌ وف آلؽي لبى 
  ؼيي، آزيك ً،ًيؼا آزيك 

 هي.ِويٌ سف بهيبًؽيف
 

 گًَِ،-گَى فًيؼٍال آي
 گًَِ.-گَى سلىيف يبـ 
  ؼٌٍَة، ؼى وبزالـيٌب 

 گًَِ.-گَى خبٍاًالٌيف
 

  وبـيىي، ييلييضوب

 يبـيىي. گَهٌَؽًؽي
  ٍاـ، اـي آـٍاؼالـيي 

 سبـيىي. ؼا ليكالـيي

 
 ،وبـيىي اوشىبًيي

 ىي.ـييب لبلؽي ايسؽين 
 ٍاـ، اـي ـليلفييا 
 سبـيىي. ـويكلفييا 

 گليي، گإقٍم گليي، آي
 گليي. اؤقٍم ايٍلفم 
 لبيٌبًبوي، وييًئيلِ 
 گليي. ثيكين سٌجلؽيف 

 
 آلي، آر ينعكيكي

 آلي. آر وبسبى ييآس
 بليوب،ض هٌين گَلوِ 
 آسبلي. وي يئشين، هي 

 
 ويٌيجؽيف، ِيبؼ ؼاغؽا

 ثيليجؽيف. يييئف اٍٍٍى 
  آغبخالـ وؽيگييا وي 

 وىيليجؽيف. زَغؽاًؽيف
 

 ويلىن،-ويلىن يبيليغين
  ويلىن.-ويلىن يَيَـام 

 ٍئفهكلف، وٌِ هٌي
 هَلىن. َاليعؼا ثيف هي 

 
 گليف، لٌگ گليف گوي

 گليف. لٌؽ ؼٍلَ ايسي 
 ًؽُِؼئي وإق ثيف گليي 
 گليف. ؼـؼ لبيٌبًبيب 

 يبقاى، ؼـؼي اٍ ّبًي
 اٍقاى. ٍلؽٍما ؼـؼيٌؽى 
 اٍلىَى، گَلدْبى ىِيئي 
 لبقاى. دَل قضوشلِ وي 

 
 گليف، غبى گليف گليي
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 گليف. ييػبى ائَلفي 
 سيِ، لگَجاٍ اليٌؽُ 
 گليف. ىبليفغ ـيثبٌال 

 
 اٍغالى، زبسبى يـيلبٌال

 اٍغالى. وشبى يگوإيٌ 
 آدبـؼيالـ، ًٍبًليي 
 اٍغالى. يبسبى ثيػجف 

 
 

 ايٍيمؽيف، ثبٌي ؼاغالـ

 لبٌيمؽيف. اليٌؽُ يبـ
 ؼُ، وِوئَهِ لبيٌبًبم 

 ٌمؽيف.عب هٌِ اٍغلَ 
 

 ؼى، شيفهِاي ؼى، سبدوب
 ؼى. يئشيفهِ هفغِ ّف 
  اؤلوَي، ـليت ائٍيشؽين 

 ؼى.ـهِاٍ زاي لَـسَلؽٍم
 

 يبغٍيؽيف، آـاى ؼاغؽاى
 يبغٍيؽيف. غبـاى سيفهِ 
 سَم، گإقٍى گإؼن، ثَيَى 
 يبغٍيؽيف. ّبـاى وٌيي 

 

 
 حبقسيشليق كيليق.سيرا ظلم.

 
 

 ثبؼا، غبًِ آٌيك هي
 ثبؼا. غبًِ گئؽيجؽيف 
  ؼئىن، وإق ثيف وبيظبل 

 ثبؼا.آغبى وَــلف
 

 ؼاٌليؽي، اٍوشَ سجفيك
 لبٌليؽي. قـ سَـدبغي 

 سجفيكي، يييِؼيٌؽيفه 
 يبٌليؽي. لبى گإقلفي 

 آغال، قآ ثبالم، هٌين
 آغال. يبق آغال، دبييك 

 اليٌِ، للوي آل
 آغال. يبق، ينؼئي ؼـؼين 

 
  آدبـؼي، ؼاي گلؽي، وَ
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 آدبـؼي. يبي گإقلفي
 ائلِ يبؼ ئلليلفايبؼ 
 آدبـؼي. ثيفثبي يبـي 

 
 لًٌََب، سَح آسيليف

  ب.يٌهبٌ آغ هيٌؽيلف 

  ضبثغؽيف، اًّبفىيك ًِ
 ب.يٌيبٌ گإق ثبغوبييف

 
 وَلالـي، ـيًقَ ؼاغؽا

 يَلالـي. سَسَة زبدبـ 

 يبقويي، ًئدِ ؼـؼيي يبـ
 لَلالـي. يجؽيفثبغالً 

 
 سَغوبخب، ليفاغي وَـ

  آزب. ثَـخَى ٍٍـا يئل 

 گئشؽي، ثَغَيلَ يبـين
 آزب! ويوىِ ثيف ًَال 

 وفم، ًِ ٍاـ، هؽؼ ًِ
 ًإوفم. ثيفويكآ ًِ 

 گليفم، يبًيٌؽاى غبى
 سإوفم. ؼيٍيي ؼيٌوِ، 

 
 ويوي، وَـٍ اٍلؽٍقالـ

 ويوي. وىيفي ييآي 
 ثبالهي، آدبـؼيالـ 
 .ويوي اويفي ففًگ 

 
 ًإوفم، يبًيٌؽا غبى

 ثئىبـام، يَغؽٍـ، ايٍين 
 ي،وگشيفهِ سإٍخًََ 
 م.فَوَا سَـح ؽايٌثبٌ 

 
 هٌي، ؼاغي ؼاغالـيي

 هٌي. ثبغي ثبغسبوي، 

 آيفيلوبقؼين، وٌؽى هي
 هٌي. يبغي آييفؼي 

 
 يبـاالًؽين، ؼگؽي اٍظ

 دبـاالًؽين. وؽىاٍـُ 
 آيفيلوبقؼين، ٍعٌؽى 
 آـاالًؽين. ايلي قٍـ 

 اليٌؽى، يبـ ينعكيك
 اليٌؽى. غبـ سه ثَلجَل 
 لبزؽين، يبـؼاى ٍفبلي 
 اليٌؽى. اغيبـ ثيف هي 

 
 خيلٍَالـ، ؼيوي،ائلِ
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 خيلَالـ. وىؽي الين 
 وَـٍلؽٍ، گًََ سَي يبـ 
 زيلٍَالـ. لبلؽي ؼهؽُ 

 
 اليٌؽى، وبغيف ّبـاي

 اليٌؽى. فبغيف َـوسَس 
 ائؽًيي يبـؼاى ـييب 
 اليٌؽى. يبغيف قٍلَم 

 
 آغالـ، ؼاغالـ ليوببض
  ؼاغالـ. ويٌِ هبسن ثَ 

 آهبًؽيف، اٍغَل، لَيوب
 ثبغالـ. لَلَم ظبلوالـ 

 
 ايلي، ؼاغ ثَ گئؽيفم

  ايلي. زيفاق اليوؽُ 

 وَـؼٍلف ائلؽى ـييب
 ايلي. يبـاق اللفؼُ 

 آييفؼيالـ، آـاقي

 ؼٍيَـؼٍالـ. لَهًَبى
 آيفيلوبقؼين، وٌٌي هي 
 آييفؼيالـ. ايلي قٍـ 

 
 ايلي، ثئل وؽينا سفغَى

  ايلي. وئل هي وٍَاـؼين 

 آيفيلوبقؼين، وؽاىـييب
 ايلي. فئل آييفؼيالـ 

 
 الـ،ٍؼ يبٌب گلف، يبـ

 اٍالـ. ٌبؼ يب آغالـ، يب 
 ائٍيشده وإقٍى ّدفاى 
 الـ.ٍؼ يبٌب گإقلفي 

 
 هي، يبقيغبم عكيكين

  هي. يبقيغبم ٍٍـهب، ال 

 لَـثبى، وٌِ اؤلىن هي
 .هي يبقيغبم اؤلوِ، وي 

 
 اٍالـ، لبى گلىِ، وح وإق

 اٍالـ. ٌبى-ٌبى وؽُاٍـُ 
 سإوي، لبى يي،ِائل ظلن 
 اٍالـ. ولغبى يب غبى، يب 

 ٍاـ، لبالى ؽايٌثبٌ ؼاغ
 ٍاـ. وبالى ؼـؼُ ـييب 
  ؼٌٍَثؽٍـ، ّبي ثيف ائلِ 

 ٍاـ. سبالى ييغيفالـ، لَل
 

 ّبهبـ، ؼٍق، ؼؤٌَ ييؼاغ
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 ثبـ. ؼُ ًِ ٍاـ، ثبغسب ًِ 
 گليت، ٌبُ ثيف يِاؤلىِ 
 ؼاهبـ. لبى ؽاىيٌليليٌد 

 
 لبالالـ، ّب لبالالـ،

 وبالالـ. يَل لبالؼاى 
  ٍئفهك، ثبال آًبالـ 

 آالالـ. گَخلِ ثلىِ
 
 

 زبـ،آ عوس ليفاغ كئلبس
 آزبـ. ثَـخَى اويت، يئل 
 لبليجؽيف، ثَغَيلَ ؼٍوز 

 آزبـ. ثيف اًٍب گشيف 
 

  اٍٍالـ، زيل ؼؤًٌَؽُ ؼاغ

 اٍٍالـ. لزي وْليىلف، زيل
 ًبقوؽيف، اللفي يبـ 
 خيلٍَالـ. يي،يِايٌديشو 

 
 گئؽـ، ٌبًببو يَل ثَ
 گئؽـ. ٌبًببو ٌبـآ
 يـييبـاال ثَ وٌيي 
 گئؽـ. ًٍبًب يبـا 

 

 
 بزكت-بًللًق خًشبختليك. دييران. يئىي

 
 

  ؽا،يٌزبي گٌدِ زيوؽين
 ؽا.يٌيبي ٌؽا،ـيثبّب

  لٌََيبم، قاؼليكآ هي 

 .ؽايٌّبي خبًيي ؼٌٍوي
 

 ثيشؽي، گَل ثبغسبهيكؼا

 ثيشؽي. گَل ثيشؽي، اللِ 

 وبلؽيك، ثبغ ثيف ٌؽُعٍ
 ثيشؽي. گَل وؽيه،ا ًِ ّف 

 ب،يٌآلش ؼٍالق آٌيك
 ب.يٌآلش ؼٍالق وبـي 

 اٍخبلىيي، سه ثبيفاق ِلص
 ب.يٌآلش ؼٍالق ؼُ ثيك 

 
  يئفي، ثكى عكيكين
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 يئفي. ثكى وبلالى، گئي
 ثيلوك، آال غِّّ ؼـؼ 
 يئفي. گكى آقاؼليك 

 
 اٍللَق، ثَالق اٍوشِ يَل

 اٍللَق. وَـاق ائللفُ 
 ثبغالوب، ثئل ثيكُ وين 
 اٍللَق. لَالق گإق اًٍؽاى 

 
 گإقل، گَللف ثبغيوؽا

 گإقل، ثَلجَللف اٍغَـ 
 ؼًٍيبويٌؽا آقاؼليك 
 گإقل. گًَلف عإهَـلف، 

 
  ثيكؼُ، ؼاغ ثيكؼُ، آـاى

 ثيكؼُ. ؼاهبغ ثيكؼُ، وئف
 ثئدفيفيه، ويفيه،ا 

 ثيكؼُ. سَـدبق ثيكؼُ، َو
 ثبغؽين، ثَلجَلِ ؽاغثب
 ثبغؽين. گَلِ وئَيٌؽين، 

 ثَلجَلِ، ٌيؽا ؼؤًَة 
 ثبغشين. گَلِ لًََثؽٍـ 

 
 ثبغالهبق، ثَق يَلالـ ثَ

 وبغالهبق! ويف ًبهفؼلف 
 سولي ضميمشيي 

 الغالهبق. سفدشىي يَق
 

 ثبغشين، آ يبق، للن، آل
 ثبغشين. سكُ آزيلويً 
 ؼًٍيب، ِوإٌّ اٍلَة هطَ 
 ثبغشين. يبقا زيػيجؽيف 

 
 اٍلوبق، لبج ايلِ ؼٍوز ؼٍوز

 اٍلوبق. جآ يلِاىِيس ثيف 
  گإـى ايً وئَى، قضوز 

 اٍلوبق. هطشبج يِاؤقگِ
 

  ؼؤٍـاى، ثَ لبـٌيويكؼا

 ؼؤٍـاى. ثَ قاهبًب، ثَ
 ن،ثيلِ لؽـيٌي گليي، 
 ؼؤٍـاى. ثَ الِ ؼٌٍوك 

 هي، لٌَبم ين،عكيكي
  هي. بملًَوٌَ ؼاغالـا 

  اٍلوبغب، گإق ائللفُ

 هي. مبؼٍـهٌَ وئٍيىؽُ
 
 ٍاـ، ائللفين گإقل ًِ
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 ٍاـ. گإللفين اؤـؼولي 
 ؼٍقًٍؽُ هَغبى ٌيفٍاى، 
 ٍاـ. زإللفين هطَّللَ 

 
 ويي،ايسوِ لبى يبغيالـ

 ويي.وئسوِ يئفلفؼى ثَ 
 گَللفي، اوؽيگيويك 
 ويي.ثيسوِ الي ؼٌٍوي 

 
 ثبغالـ، ثئلِ آٌيك هي

 ثبغالـ. ثئلِ ووفيي 
 اٍغَـ، ثَلجَل آزيت، گَل 
 ثبغالـ. ثئلِ اٍلىَى ٍاـ 

 
 ويي،گلوِ وإقُ آٌيك

 ويي.گلوِ ؼٍقُ خئيفاى 
 ثَلَؼالـ، لبـا گئشىيي 

 ويي.گلوِ ثيكُ ؼُ ثيف 
 

 ؼاغالـ، آـالي ؼاغالـ،
 ؼاغالـ. يبـالي للجي 
  گإـون، يبؼالـ لَيًٌَؽا 

 ؼاغالـ. وبـالي، ـًگين
 

  وبويي،يبـي ؼٌٍوٌي

  لبـيوبويي. يبـيىب،

  ؼيىىِ، گإق سَـدبغيوب

 وبـيوبويي. ايٍي ّئر
 

  ثيلف، ثؽـيي ؼٍغبـ، آي

 ثيلف. لؽـيي يبـيي يبـ
  گإـى گَى غَي قضوشلِ 

 ثيلف. لؽـيي اهگيي
 

 
 
 
 
 
 

 غمشٌ-وبس صذاقت.-يفب محبّت.-عشق
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  غب،بسبث ؼـؼين گَلَ

 ب.ضبثبِ لبلؽي لَيؽٍم
 گئؽًؽُ هْوبى يبـا 
 لبثبغب. زيػبـ ؼٍـاـ 

 
 ثبغب، ثَ گليت سفالى

  ثَؼاغب.-ثَؼاق لًََـ 

 ؼيفيللن، اٍلىبم اؤلَ
 ؼٍؼاغب.-ؼٍؼاق ؼگىِ 

 
 ثبغب، ثَ ينعكيكي

 ثبغب. ثَ ثبغسبيب، ثَ
  گإـون، اٍقٍى ِعؼف ثيف 

 ِبؼاغب. ٍئفـم خبًين
 

 ثبغب، اٍزؽٍ ثَلجَللف
  ثَؼاغب.-ثَؼاق لًَؽٍ 

  ٍاـ، خبًين ثيف ؼًٍيبؼا

 ِبؼاغب. يبـا اٍلىَى
 

 ثبغب، اٍزؽٍ ثَلجَللف
 ثَؼاغب.-ثَؼاق لًَؽٍ 
 آيفيدي، ؼاغ ثيف ىِويٌ 

 ثَغبغب. وبليت وإلگِ 
 

 ثبغب، ثيكين گئؽن گل
  ِبؼاغب. وٌِ خبًين 

 اٍغَيبق، اٍالق، ثَلجَل
 ؼٍؼاغب.-ؼٍؼاق لَيبق 

 
 ِبؼاغب؟ وين يبـا ثَ
 ِبؼاغب؟ وين لَـثبى وين 
 ين،يثٍاـ هدٌَى هي 
 ؼاغب. ويوىِ لَيوبـام 

 
 ؼاغب، وَـٍى وَـًٍَ

 ؼاغب. ثَـٍى گل ؼٍهبى، 
 هدٌَى، شويًاي لئيليىي 
 ؼاغب. ىاٍ ثيف وبليجؽي 

 
 هبـاغب، اٍوشَ سجفيك

  ؼاـاغب. گلوك قٍلفَى 

 وي،ـييب فامـيآغشب
 وَـاغب.-وَـاق ؼٌٍَة 

 
 يبسوبغب، گليجؽي يبـ
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 آسوبغب. ثَي ثيف گًَؽُ 
 يفيي،ٌ يَغَوَ ِبثبش 
 اٍيبسوبغب. لييويفام 

 
 يبـاخيغب، عبٌمن

 خيغب. يبـا وًَبالـ 

 ٍئفهك، ثَوِ ٍئفـم، خبى
 خيغب.آ يبـ ؼٌٍَثؽٍ 

 
 لبٌيغب، ٍٍـاـام ال
 آٌيغب. ـمؼئيِ وإق 
 آالخبغبم، وٌي هي 
 يبـاٌيغب. هِِلطه 

 
 آزيالًؽا، ليكيل گَل

 وبزيالًؽا. آزيليت 
 آيفياليؽين وؽاىـييب 
 زيالًؽا.آ ِبثبش ّف 

 يبؼا،ِ وين آٌيك هي
 يبؼا.ِ وين لَـٍة سَـ 
  وٌىي، وإًَلؽُ گإقؼُ 

 يبؼا؟ ويوىِ ؼٌٍفهي
 

 خبًؽا، ثَ ينعكيكي

 خبًؽا. ثَ اٍلوبق گإقل 
 يبًؽيفؼي، هٌي عٍميي 
 ؼا. خبى ثَ آلٍَالًؽي 

 
 يبؼا،ِ وين آٌيك هي

 يبؼا؟ِ وين لَـٍة سَـ 
 ٍاـ، مِويوىٌ ويوين ًِ 
 يبؼا. وىِوي وبلوبق ًِ 

 
 ٌبًؽا، وبلي ثبل آـي

 ٌبًؽا. آلي وبم ثبلؽاى 
 آيفيليك، اٍلَـ زشيي 
 آليٍبًؽا. گإقُ گإق 

 
 ديبؼا، ائٌؽين ؼاغؽاى

 قيبؼا. ٍاـؼي ؼـؼين 
  گإـٌٍؽٍن، غلَسؽُ ثيك 

 ؽا.ِ ؼٌٍؽٍ عبلوِ
 يَلالـيٌؽا، ييآغؽاه

 ٌؽا.ـيوَلال اٍلؽٍم ثٌؽ 
 اٍاليؽين ثبقٍثٌؽ ثيف 
 ٌؽا.ـيلَلال ييوـييب 

 
 ؼا،آ ؼٍـاى آٌيك هي
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 ؼا.آ ؼٍـاى وَ، آغبى 
  ًٌِ، آي لَـثبى، وٌِ 

 ؼا. ؼٍـاًب يبًيٌؽا
 

 آـاويٌؽا، ؼاغ آٌيك
 آـاويٌؽا. ؼاغ ؼٍهبى 
  زىؽين، ٌعلِ ويوي عٌو 

 آـاويٌؽا. يبغ يبًؽين
 

 ثبغؽا، گَل ينعكيكي
 ثبغؽا. گَل ثبغؽا، ثَلجَل 
 گيفهفم، ثبغب وٌىيك 
 ؼا. ثبغ گَل اٍال غكل 

 
 هبيب. اٍقٍ عكيكين

 هبيب. اٍقٍ لبـا، لبي 
 قٍلفَى، ثَلَؼ ؼاغيلىيي 
 آيب. گإقٍم وبسبٌىيي 

 ثبغؽا، يبق عبٌمن هي
 ثبغؽا. يبق اؤسف ثَلجَل 
 اٍاليؽين لًَبق يبـا 
 ثبغؽا. يبق اٍسبلؽا، ليً 

 
 سبيب، اٍ ؼيويائلِ

 سبيب. اٍ غيفهبًؽي، ثَ
 ائيلِ، ووٌؽ قٍلفًََ 

 سبيب. اٍ زه ؼُ هٌي
 

 آالًؽا، گَل عكيكين
 گَالالًؽا، ثيشويً گَل 
  ؼٌٍف يبؼيوب نـييب 

 آالًؽا. گَل اليوِ
 

 ؼـيبيب، زيػؽي گويي
 يبيب. سف اٍقُ قٍلفَى 
  گإـهٌَن، ييلبٌ للن 

 آيب. ّف ثٌكسوفم

 
 ثبالغبًييب، زيػؽين

  غلَسػبًييب. ثبغؽين 

 آيفيلؽي، سئل ٍٍـؼٍ، يئل
 .سبًييب يبـين لَـغؽٍم 

 هبـاال، ثبظ، هبـاال
 يبـاال! ايلي اٍظ ٍٍـ، 
 يئشيٍىيي، يبـ ٍئفى ؼـؼ 
 لبـاال. ؼٌٍىَى ؼـؼين 

 
 ؼٍلوَيب، يب ؼٌٍؽٍ گإق
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 اٍلوَيب. يبؼ ـليجلف 
 ،ٌِيمعب گإوشف اٍق ثيف 
 اٍلوَيب. يبؼ لبديؽا 

 
 ؼاغال، ثَ وي گل ؼٍالى

 ؼاغال. ثَ سي وه يَلَ 
 ؼئوكلف، يبغٍي وٌِ 
 ؼاغال. ثَ اؤلفون هي 

 
 لبلوبلبال، عكيكين

 لبال. وبلوب ييثبٌ ؼيٌح 
 وئَيٍويٍيه، گيكليي ثيك 
 لبلوبلبال؟ وبلؽي وين 

 
 يَلال، ايٍلِ غبًسبلي

 يَلال. گَهٌَلِ اٍوشَى 
 لَي، آلوب ثئً يبًيٌب 
 يَلال. ؼيٍلِ ثيفيٌي 

 لبال، ثَق عبٌمن هي
 لبال! ؼٍق وإوإيلفي 
 ؼٌٍؽٍ، يَقٍهِ ٌبؤٍلَى 
 لبال. آق ؽينييػيلويٍ 

 
 لبال، ؽايٌثبٌ ييؼاغ

 غبال. اٍقؼُ ضيفاًبم 
 ؼاًيٍوب، ايلي گإق-لبي 
 ثبال. خئيفاى آ اؤلؽٍم، 

 
 لبال، اٍؼٍى اٍخبغب

 لبال. اٍؼٍى گشي، اٍؼ
 اؤلن، ؼٌٍن لَـغَـام 
 لبال. اٍؼٍى خبًيوؽا 

 
 لبال، قآ ثَغبـييب

 لبال. قآ گشيف، اٍؼٍى 
  ،ٌِيمعب ييآسؽ اٍظ ثيف 

 لبال. قآ ٌَؽٍىهـاؤلؽٍ
 

 لبال، لبـ ؽايٌثبٌ ؼاغ
 لبال. سبـ وئسِ، ؼٍهبى 
 وؽُ،اٍـُ ٍاـ آـقٍم ثيف 
 لبال. يبـ ؼُ، اؤلىن هي 

 الال، گكؼين ؼاغالـؼا
 ّالال. ؼگؽي گإقٍم 
 وىَفم، لَـثبى يبـا 
 لبال. هْوبى گئدِ ثيف 

 
 يبال، زيػؽين اؤسؽٍم، يَل
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 لبال. ؼٌٍؽٍم ًبضبلؽاى 
 اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل 
 ثال.-ؼـؼ زيػىيي خبًؽاى 

 
 گَلٌؽاهب، ٌكعب هي

 ؼاهب. گَلي زيػيجؽي 
  وإيٌه، غبـا ثيف اٍالم 

 ًؽاهب.ا گَل يبـاٌبم
 

 خبهبال، آي ٌكعب هي
 آال. خبم آي، الؽى، يبـ 
 ـٍثٌؽيي، اٍقؼى گإسَـ 
 خبهبال. آي ثيف ثبغين 

 
 ؼٍالهب، ثبٌي ؼاغالـ

 وبالهب. گئؽـ لفگث 
 بًسيؽي،ثَوش اؤقٍ يبـ 
 ٌبهبهب. ايىشف هٌؽى 

 لَيوب، هبـالي اٍٍزَ،
 لَيوب. لبـالي، گإقٍى 
  هبـالؽي، خبًين هٌين 

 لَيوب. يبـالي اؤلؽٍـ،
 

 اٍيوب، ييثبٌ گيناٍـُ

 .بوَيو هبـالي وبغال، 
 لبلؽي، هؽُِويٌ اٍغَى 
 لَيوب. يبـالي اؤلؽٍـ، 

 
 آلوب، نـييب سبثبلؽا

 آلوب. نـييب لبليجؽي 
  آل، خبًيوي آليفوبى 

 آلوب. نـييب اليوؽى
 

 آلوب، نـييب اليوؽُ
 آلوب. نـييب ليِيئو 
 فله، لبًلي وي، ؼئؽين 
 آلوب. نـييب آل خبًين 

 
 آسوب، ثٌؽُ هٌي گل

 آسوب. هفًؽُ غَيؽاى 
 ؼؤًؽـيجؽي، اٍق ّبهي 
 آسوب. ؼُ وي ائلِ، ـضن 

 
 ًفؼيَاًب، عكيكين

  ًفؼيَاًب. لَي آيبق 

 لف،ثي يبـ لؽـيٌي يبـ
 ؼيَاًب. ّف ثيلف ًِ 

 
 هَغبًب، ّب ؼٌٍؽٍ يَل
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 هَغبًب. ّب گل ؼُ وي 
  اٍقٍثؽٍ، هَي ثيف ٌبًب 

 لبًب. ّبهي ؼٌٍوٌََن
 

 يبًب،-يبًب وبهبٍاـ
 خبًب. ٌيفيي ؼٌٍَة اٍؼ 
  ًبى،ؿوبغي ؼاًيٍيفام 

 يبًب.-يبًب لبليف ؼيل
 

 هيبًب، ثبغسبهيكؼا
 ؼايبًب. وًَجَلِ گَل 
  غَ،اٍ ثَلجَلَم، اٍغَ، 

 اٍيبًب. نـييب ثلىِ
 

 هيبًب، ثبغسبهيكؼا
 ثَيبًب. يبوؽيغب گَل 
 ويي،آيِ عٍك اٍغَـام 
 اٍيبًب. غفلشؽى يبـ 
 يبًب،-يبى لَيَ ىياي
 ٌب.ض يبغؽين اليوِ 
 آًب، ٍئفى وَؼ وٌِ 
 لبيٌبًب. هٌِ اٍلىَى 

 
 خبًبًب، ثيف ٌيك،عب هي

 خبًبًب. ثيف خبًب، ثيف 

  ٍئفهِ، خبى يئشٌِ ّف 

 خبًبًب. ثيف ٍئف يخبً
 

 وَسبًب، ثبظ، وَسبًب
 سَسبًب. هبخي وَسبى 
 گليف يبقيغين هٌين 
 يبسبًب. يبلميك گئدِ 

 
 هىشبًب، ييآؼ ليك آي

 ثَوشبًب. ثيكين گيفهِ 
  يبغب، يبغيً لَـغَـام 

 ىشبًب.اي ٌبهبهب سف

 
 ىشبًب،اي گَل هيِائل

 ىشبًب.اي گَل ؼٌٍِ، ٌئص
 ثَلجَل، ٌيؽا اٍل، آييك 
 گَلَوشبًب، لًَبـ ـغب 

 ب،يٌآي ّدفاى ثبغؽين
 يبييٌب. ؼيايىشِ آي 
  ٍئفؼين، لَـثبى خبًيوي 

 ب.يٌوبي ضبقّ يبـيي
 

 گَلَوشبًب، عكيكين

 گَلَوشبًب، ؼٌٍؽٍ ٌئص
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 يبٌيوؽاى، گإق لَـغَـام 
 ىشبًب.اي گَل لَيًٌَؽا 

 
 يبييٌب، يبـ اليٌؽُ

 ب.يٌيبي يبـ لَـثبًبم 
 ٌيميي،عب هطٍفيؽي 
 يبييٌب. يبـ ؽىگإقًٍ 

 
 غبًب،-غبًب عكيكين

  غبًب.-غبًب ائَلفي 

  اٍلَة ثٌؽيَاى الين

 يبغبًب. ثبفشبلي قـ
 

 بليٌب،ض عبٌمن هي
 اضَاليٌب. غَي يبـيي 
 ثٌؽٍٍاًؽي گإقلفين 
 غبليٌب. اٍقًٍؽُ آغ 

 ٌبًب، اؤقگِ سٌْبيي،
 ٌبًب. اؤقگِ اٍقؼٍ قٍلف 
 ين،قًجَـي لجلفيي 
 ٌبًب. اؤقگِ گئشوكم 

 
 وبًيٌب، ينكيكيع
 وبًيٌب. ثبغوبق ؼٍهب 

 ثبغبًيي، يَل ثيف وٌِ 
 .بخبًيٌ وبليفوبى اٍؼ 

 
 ٌبًب، اٍ ضىفسي، هي

 ٌبًب. اٍ قًجَـٍؼٍ 
 اٍلؽٍ، دفيٍبى عملين 
 ٌبًب. اٍ سإوؽٍ قٍلفَ 

 
 يبـيٌب، وإق ؼئوك يبـ

 يبـيٌب. گإق وييؼگوِ 
  وإًَل غىشِ وبغبالـ 

 يبـيٌب. اؤق يئشٌؽُ
 

  ب،يٌؼاغ ذكو زيػؽين

 ب.يٌثبغ زٌّخ ثبغؽين
 اٍلَة خبالق ليكيل گَل 
 ب.يٌيبـدبغ ثٌإٌٍِ 

 ب،يٌالالو ؼاغالـيي
 ب.يٌآالو گإقلفيي 

 ٍئفـم، وإًلَهَ يبـا
 ب.يٌو آال لَـغَـام 

 
 ب،يٌثَالغ زإللفيي

 ب.يٌقٍالغ ييگوإيٌ 
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 ؼٍوشَم، عكيك گئؽن، ؼٍـ
 ب.يٌاٍيالغ وئَگيلي 

 
 ب،يٌلبـاو گإقلفيي

 آـاويٌب. ؼٌٍَة غبل 
 هلْوؽي گَلٌََ يبـ 
 يبـاويٌب. گيناٍـُ 

 
 ب،ٌآيي عبٌمن هي

 ب.ٌيبيي لبٌيي ثٌؽم 
 زبالم، همگبى لَـغَـام 
 يبييٌب. گإق اٍقًٍؽى 

 
 لبـاويٌب، لبٌالـيي

 زبـاويٌب. ؼـؼيويي 
 ائيلِ، گَل غٌسِ هٌي 
 آـاويٌب. ىِويٌ لَي 

 لبـاويٌب، لبٌالـيي
 آـاويٌب. ؼٌٍَة غبل 
 يوًبـي خَر ثيف نهٌي 
 آـاويٌب. ىِويٌ لَي 

 
 لبـا، ثبٌي ؼاغالـيي

 لبـا. ؼاٌي ؼيجيٌيي 

 ،مگإـؼٍ ليك ثيف َگًَ ثَ
 لبـا. لبٌي ٌَظ، گإقٍ 

 
 آلشيٌب، ثَالق گليي

 آلشيٌب. ثَالق وفيي 
 وبل، وإلگِ اٍل، آغبج وي

 آلشيٌب. ؼٍالق ؼُ ثيك 
 

 لبـا، ؼاغؽا نعكيكي

 لبـا. ؼاغؽا ؼٌٍَة گَى
  لئيليٌي، يىيهشيفاي 

 آـا. ؼاغ-ؼاغ اٍل، هدٌَى
 

 آـغيٌب، يبـ نعكيكي
 آـغيٌب. يبـ گليت وَ 
 بلالـيي،هثبـ ؼيٌدِاي 
 غيٌب. يبـاـ ملَـغَـا 

 ؼاـا، گًَؽُ نعكيكي
 ؼاـا. گًَؽُ قٍلفًََ 

 ،هفماٍق نالي وٌؽى
 ؼاـا. گًَؽُ لفزىىِ 

 
 لبـا، ؼاغؽا يهائلِ

 ؼاـا. ثبغؽا قٍلفًََ 
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  اؤسفٍ يبـؼاى يٍفبل

 آـا. ثبغؽاؼ گك، َهـٍ
 

 قاـا، وًَجَل گليجؽي
 قاـا. گَل اليٌؽى ؼـؼ 
 ،ملًَبـا ،ماٍلال ثَلجَل 
 گَلكاـا. اٍلىب، گَل يبـ 

 
 آـا، آيبق عجؽاهلل،

 لبـا. آيب ويوعيٌ 
 ليي،وبخ وإـولَ گإـؼٍ 

 لبـا. آيب ؼٌٍَثؽٍ 
 

 يبـا، گإق وَقگَى، آٌيك
 .يبـا گإق، اٍقگَى ؽىغو 
  ؼي؟ًِ بقوؼٍي ؼي،ًِ يبـ 

 يبـا. گإق گَى يَق ثبغىب
 لبـا، اٍقٍ نعكيكي

 لبـا. اٍقٍ لبـاًيي 
 يبًيٌب، يبـ گئؽيفم 
 لبـا. اٍقٍ ثَي، الي 

 
 يبـا، ؼگؽي عكيكين

 يبـا. ؼگؽي گلؽي وَ

 ؼيلين، هٌين اٍلىَى الل 
 يبـا.؟ ؼگؽي ؼئؽين ًِ 

 
 ؼيبـا، ثَ گلؽي ـبي
 زبـا، ائشؽي وإًلَهِ 
 وئَهيٍن، ليك ثيف گإقل 
 لبـا. گإق خوبللي، آي 

 
 يبـا، ؼيل ينعكيكي

 يبـا. ؼيل يبـا، ؼٍؼاق 
 گإقُ،-گإق اٍسَـايؽين 
 يبـا. ؼيل يؽينيئشيفُ 

 
 لبـا، ثبٌي ؼاغالـيي

  لبـا. ثبٌي گإي، ؼيجي 

 ٍٍـؼٍ، اٍظ هبًب ليك ثيف
 لبـا. لبٌي آال، گإق 

 يبـا، يبـ ينعكيكي
 يبـا. بـي ثبغفين لبـا 
 لبزبـ، لبى سيشفـ، ناٍـُ 
 يبـا. يبـ وِائيلِ ًبق 

 
 يبـا، خبًي عكيكين

 يبـا. خبًي يبى للجي 
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 لفىِ، لَيَم سَسَم، 
 يبـا. خبًي گإًؽـين 

 
 زبغالـا، ثَ آٌيك هي

 ثبغالـا. لًََة ثَلجَل 
 يِ،ثفُ لبييشوبوبى 
 ؼاغالـا. وبلالم اٍٍزَ 

 
 ٌيػالـا، ينعكيكي

 ٌيمالـا.ؼٍال قٍلفَ 
 آلالم، وبق ثيف اليوِ 
 آٌيمالـا. لٌََلالم 

 
 آـا، ؼم ثيف عبٌمن

 ؼاهبـا. ثيف ٍٍـ ًئٍشف 
 ٍٍـٍثؽٍ، قٍلفَى هٌي 
 هبـا. ؼُ ثيف ٍٍـؼٍـهب 

 غبـا، گَلَ ييگوإيٌ
  غبـا. گَلَ گئيويىي 

 ثَلجَل، زىي خفبًي
 غبـا؟ گَلَ ٍئفـهي 

 
 غبـا، گَلَ عكيكين

 غبـا. گَلَ يييبيليغ 

  گئشىيي، غجف َلجَلِث 

 غبـا. گَلَ ٍئفؼيلف
 

 ثَسب،-ثَسب يوإيٌگي
 سَسب. وين يبديٍب، وين 
 اؤله، ثيفؼى ايىيويك 
 سبثَسب. ثيف لَيَالق 

 
 يبغب، خَر ييآـغبليغ

 سبغب. گَل يبـ يبغبًب 
 اٍوشِ، ؼيكيي لَيَم ثبي 
 ثبغب.-ثبغب ٍئفين خبى 

 
 ِبثبضب، ثَ عكيكين

 ِبثبضب. ثَ ٍئفؼي وإق
 ؼٍيىَى، ًئدِ يبـؼاى ـيب 
 ثبّب. ثَوِ اٍخَق، خبى 

 غبلسب، ـيوب اٍوشِ يَن
 آزب. وين لبلؽيفا، وين 
  اٍلَم، لَـثبى يبـا اٍ 

 آزب. وإًلَم ؼيٌؽيفُ،
 

 غبليٌدب، ؼينگإـهِ غبل
 آليٌدب. وبم غبليٌؽاى 
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 ثيَفبوبى، يؽينثيلىِ 
 ؼاليٌدب. لَيوبقؼين گإق 

 
  ٌدب،ـيًب عبٌمن هي

 ٌدب.ـيوٌب اوؽين گَل
 گلؽي، وبلالًؽي وًَبم 
 يبًيٌدب. ؼا ييالز ثيف 

 
 وٌبـيٌدب، ؼـيبًيي

 ٌدب.ـيوٌب وبلالى زيع، 
 گليف، ثبغؽاى وًَبهؽي 
 وٌبـيٌدب. سفالى ثيف 

 
 اٍلًَدب، ثبـ ثبغؽا ثَ
  اٍلًَدب. ًبـ ّئيَاالـ 

 وإًلَم ؼلي آزبـ ؼيل
 اٍلًَدب. يبـ هٌِ وي 

 آليت، لبـ ثبٌيٌي ؼاغ
 آليت. ثبـ الـيثبغسب 

 ٍئفهن، خبى يئشٌِ ّف
 آليت. يبـ ٍاـ خبًين ثيف 

 
 آيبق، ثبووب ِگزلشي

 وبيبق. ثيفگِ لىلفي 

 وئَگيٌيي گيكلي ثئلِ 
 لَيبق؟ ًِ ثه آؼيٌي 

 
 اٍيوبق،-اٍيوبق عكيكين

 اٍيوبق.-اٍيوبق ائَلفي 
 اٍلىب، ؼٍيوبق ؼىًِ ّف 
 ؼٍيوبق. يبـؼاى زشيٌؽي 

 
 ،سبغجبسبغ اوؽين ثَوشبى

  ثَؼاق. ٌبظ ويٌؽي اگؽين 

 اٍاليؽيك، هي ثيف وي، ثيف
 اٍسبق. غلَر ثيف ؼُ ثيف 

 
 ثبـهبق، ثيفخِ ؼٍغؽٍ آي

 لبـهبق. ثبسؽي للجيوِ 
 يبسؽي، اٍثب يبسؽي، ائل 
 يبلَاـهبق. لبلؽي هٌِ 

 ،ٍُُگيف گكيف اٍٍزَ
 .ُائَ گيف ؼٍالى، ثبغسب 
 گًًََؽُ ثؽ يبـيي يبـ 
 .ُگيفئَ لَيبـ ثبٌيي 

 
 فاق،اي وٌؽى عكيكين

 يفاق.ا وٌؽى ؼٌٍوٌَن 
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 گلىيي، هٌِ ؼـؼيي لَي 
 يفاق.ا وٌؽى اٍلىَى سه 

 
 ؼُ،هكُ ٍاـؼي ؼاؼ ًِ
 ؼُ. ثيكُ اٍلىَى لىوز 
  اٍلَم، لَـثبى ؼُ وٌِ 

 ؼُ. گإقُ ثبغبى وٌِ
 

 وبًدبق، ـيوب ثبٌيٌؽا
 وبًدبق. ـيوب وبًدبق، آغ 
 ايىشفم، آلوبق وبهين 
 سبًدبق.اٍ يبـ اٌٍبق، هي 

 
 ؼُ،ؼـُ وإق عكيكين

 ؼُ.ؼـُ گإق دبـيلؽاـ 
 ؼُ، وٌِ اٍلَم لَـثبى 
 ؼُ. گإقؼـُ ويوٌؽُ 

 وبًدبق، ـيوب ثبٌيٌؽا
 اٍيًَدبق. اٍلَة وبًدبق 
 ٍاـ، نفييّسم ًِ هٌين 
 سبًدبق؟اٍ هي ًبٌي، وي 

 
 ؼُ،ويٌِ ؼيويائلِ

 ؼُ.ويٌِ ؼٍـٍة اٍٍزَ

 لَيًٌَب، ويغيٌين لَي 
 ؼُ.ويٌِ ـٍا ؼـهبًين 

 
 يبغبليك، آلؽين لؽن

 ثبّبليك. ؼٌٍؽٍ گلؽي 
 وئَهيٍن، يبـ اٍقٍة خبى 
 غبليك. يب اٍل، وإهه وي 

 
  ويكؼُ، هكُ عكيكين

 ويكؼُ. هكُ ويكؼُ، هئي
 وفغًٌََبم، وٌيي هي 
 ؼُ. ويكهكُ ؼُ، هئيىيك 

 
 آـغبليك، قـغبـاؼاى

 يبغبليك. اٌففيؽى 
 غبلؽاى، اٍ ٍئف ثَوِ ثيف 
 غبليك. زبسىيي بيٌؼاؼ 

 اٍقؼُ، سبغ اوؽين ثَوشبى
  اٍقؼُ. يبغ آلشؽا، آيفاى 

 وي، ؼئؽين ًِ وٌِ هي
 اٍقؼُ؟ آغ گإـًٍؽٍ سف 

 
 يٍٍَق، آغبخب آغبج

 سَيَق. آغبخب زيػؽي 
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 لَيًٌَؽا، يبـ الين ثيف
 وَيَق. آدبـؼي ثيفيي 

 
 ؽُ،ٌگإي گإـؼٍم ليك ثيف

 اگٌؽُ. ثَيٌَى يگإي 
  ٍئفؼي اليوِ اليي 

 ؼگٌؽُ. بهبالـٌبه

 
 ثٌؽُ، ؼٍـاى سبيؽا اٍ
 وٌؽُ. گإـؼٍم ّئيَا ثيف 
 وبـالؽين، ويوي ّئيَا 
 وٌؽُ. َيويَغ اًّبف ّئر 

 
 ثٌؽُ، ؼٍلؽٍ گلؽي وَ

 وٌؽُ. سإوَلؽٍ آغؽي 
  ؼٌٍؽٍ اٍؼ گيوِاٍـُ 

 ثَوٌؽُ. ثَيًٌََ يبـ
 ثيسيٌؽُ، گإـؼٍم ليك ثيف

 ايسيٌؽُ. وًَجَل وبـي 
 وئَهيٍن يبـيوي هي

 ايسيٌؽُ. يبٌيي ثئً ىاٍ 
 

 ؼگٌؽُ، لبًب آٌيك،
 ؼگٌؽُ. لبًب ىُغوك 

 لبليف خبًين وًَبؼا 
 گٌؽُ.ا لبًبؼ سفالى 

 
 وإوَلٌؽُ، يئفي ؼاى

 سإوَلٌؽُ. اٍقُ قٍلف 

  ثٌكـ گَلِ ؼٌٍوَي ٌئص

 اؤدَلٌؽُ. اٍقؼى آغ
 

 وإوَلٌؽُ، يئفي ؼاى
 سإوَلٌؽُ. ًَـ يئفُ 
  ؼؤًف وبهبًب لؽّين 

 ٌؽُ.ثَوَل لؽّي يبـ
 

 هٌؽُ، لبال آٌيك هي
 هٌؽُ. لبال هٌؽُ، ثَـج 
 آلؽين، ثَوِ ثيف يبـؼاى 
 هٌؽُ. لبال يبؼگبـ 

 ؼُ، هي يبـا عبٌمن
 هٌؽُ. يبـا هٌؽُ، ؼـؼ 
 ٍئفؼين، خبًين يَلًَؽا 
 ؼُ. هي يبـا يبـاؼين 

 
 هٌؽُ، يبـا عبٌمن

 هٌؽُ. يبـا ويكيلؽاـ 
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 ؼيفيللن اٍلىبم اؤلَـ 
 هٌؽُ.ا يبـ، لجيٌؽى، 

 
  هٌؽُ، گئدِ هٌؽُ، ؼـؼ

 هٌؽُ. گئدِ ـسؽيآ ؼـؼ
 ٌكعب آغالـ سه فلييع
 هٌؽُ.ا گئح لجيٌؽى 

 
 هٌؽُ، گئدِ هٌؽُ، گَى

  هٌؽُ. وئسِ گليت ؼـؼ 

  آغيؽيف يبي گإقلفين

 هٌؽُ.ا گئح لجيٌؽى
 

 هٌؽُ، گفؼي ؼؤٍـاًيي
 ؼـؼهٌؽُ. لَـثبى خبى 
 اٍالًيي اٍـخبُ عٍمِ 
 هٌؽُ. ؼـؼي سبديالـ 

 هٌؽُ، آغؽي ؼووبليي
 هٌؽُ. آغؽي گَللَؼٍ، 

 وإقٍى "يَظ"ثيف وٌيي يبـ،
 هٌؽُ. ؼاغؽي ؼٍيًَؽٍ، 

 
 هٌؽُ، ثبـ هٌؽُ، ثبغسب

  هٌؽُ. ًبـ هٌؽُ، ّئيَا 

 ؼٍوبًي، عغّبـ مِويٌ

 هٌؽُ. ٍاـ ؼئىي ًِ ّف
 

 ًؽُ،ِويٌ ينعكيكي
 ويٌٌؽُ. اٍيَى اٍٍزَ 
 لَيًٌَب، آل يفيلن،ع 
 ًؽُ.ِويٌ هٌي ثىلِ 

 
 سذٌؽُ، ميٌييآـاٌ

 وذٌؽُ. گَالة اٍقُ 
 يئشف هَـاؼا وإًلَم 
 اؤدٌؽُ. اٍقًٍؽى آغ 

 
 وَوٌؽُ، گَلؽى ثَلجَل

  ؼُ. وَوي گئؽـ وَوف 

 ،ييليكاـؼ ؼئؽين وإق ثيف
 وٌؽُ؟ ثَ لبيؽاؼيف ًِ 

 ؼٍقُ، اوؽين ـيطبًي
 ؼيكُ. لبلػؽي گإيفؼي، 
  ٌَوَـ، زَظ وبًب آلالُ، 

 ثيكُ. زإـؼٍ اٍقٍى يبـ
 

 ؼٌٌٍؽُ، زي اؼاغالـ
 ؼٌٌٍؽُ. ؼى وًَجَلِ 



    053  آرربايجان باياتيالري 

 اٍيٌبـ ثؽًؽُ ـٍضَم 
 ؼٌٌٍؽُ. وي يبؼيوب 

 
 اٍقُ،-اٍق عبٌمن هي

 اٍقُ.-اٍق گإلؽُ وًَبم 
 ٌب،ـييب لٌٍٍَبوبى 
 اٍقُ.-اٍق وييِوإيىِ 

 
 ثيفؼُ،-ثيفؼُ عكيكين

 جيفؼُ.ِ ثَ ٍاـ ويفـ ًِ 
 اؤلَم، وٌيٌلِ ؼُ هي 
 لجيفؼُ. ثيف لَيىًَالـ 

 
 اٍقُ، ثيف عبٌمن هي

 اٍقُ. ثيف گإلؽُ اؤـؼن 
 ثبغب، لَيوب يبؼ ثبغجبى، 
 اٍقُ. ثيف ويٌؽيفا، ثيف 

 گَلگكُ، عبٌمن هي
 گكُ. گَل گكُ، ثَلجَل 
  گكويي، ثَلجَل لَي ثبغؽا 

 گكُ. گَل يَظ آيبغي
 

 وَقُ،-وَقُ گليفؼين
 اٍقُ.-اٍقُ ليكيل گَل 

 آسؽي گإق-لبي هٌِ يبـ
 ؼٍقُ.-ؼٍقُ سئللفيي 

 
 سجفيكُ، گئؽيف وبـٍاى

  ؼٍقُ. زيػيجؽي يَلَ 

 ؼيي،گلوِ ؼئؽيي ؼًٍي
 ثيكُ. گل ـيثب گَى ثَ 

 
 هيٌبيِ، ينعكيكي

 هيٌبيِ. لَـثبى، گلِ 
 گإسَـهفم، ال وٌؽى 
 آيِ. هيي گلِ گإيؽى 

 
 ويكُ،ِويوى ٌيكعب يَظ

 ويكُ.ِويوى ائيلِ ـضن 
 ثٌكـ، هله گإيؽُ ًِ 
 ويكُ. ويوىِ يئفؼُ ًِ 

 اٍقُ، سإوَة قٍلفَى يبـ
 وَقُ.-وَقُ وبلالًيف 
 ؼي،گلوِ وئسؽي گئدِ 
 گًَؽٍقُ. لبلؽي اٍهَؼ 

 
  گإـهگِ، يبـ گليت يبـ

 گإـهگِ. سبـ عإهفًٍَ
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 گلوكؼين، ثبغسبيب هي 
 گإـهگِ. ًَثبـ گلؽين 

 
  ؼٍقُ، يب عبٌمن هي

 ؼٍقُ. يب زوٌِ، يب
 وي،غٌسِ عإهفٍى وٌىي 
 اٍقُ! يبؼ لَيبـاهوي 

 
 الِ، ؼٌٍوك هيِائل

 الِ. ؼٌٍوك اٍزبـ، وبـ
 يبـ، ثَ وئَؼيگين هٌين 
 الِ. ؼٌٍوك گك، ايل يَق 

 
 ائلِ، لَي هٌي ،ـيسب
 ائلِ. گَهَي لبًبؼين 

 يَلؽا، ؼاـ ؼٍلمبقؼا، ؼاـ
 ائلِ. سَي هٌِ ـييب 

 زىيلِ، زيػوب ليك، آي
 ،ِوإوَل وإيٌگي زيز 

 اٍلىَى لَـثبى خبًين ثَ
 ٌىيلِ. ويوٌؽُ ليك، 

 
 الِ، يبؼ ينعكيكي

  الِ. يبؼ لٌََم ٍئفهِ 

 هِ،ِويٌ ييبًهمگ آر
 ؼلِ. يب ؼاغيؽا، يب 

 
 گيلِ،-گيلِ گليف وَ

 ؼيلِ. گليف ثَلجَللف 
 گإـؼٍم، ثبغؽا ويـييب 
 ،ِليكيل گَل ثبسيجؽي 

 
 الِ، ًبـيي آٌيك هي

 الِ. يـيًب ق،ا يـيًب 
 ثفن، ثبغسبوي ثفن، ثبغي 
 الِ. ًبـيي ٍئفهك ّئر 

 
 ايلِ، ليل آغبـ آـاق

 ايلِ. گَل گلف وَيَ 
 وبلؽي يَال هٌي يبـ 
 ايلِ. ؼيل ٌيفيي-ٌيفيي 

 گلِ، زي ثبٌيٌب ؼاغ
 گلِ. زي گلِ، ؼٍهبى 
 ي،ـيًب اٍق ثبغسبهيكؼاى 
 لِ.ِزٌگ وًَفا اٍيٌبر 

 
 ايلِ، ليل ؼٍلَ ؼـيب

 ايلِ. گَل اٍيٌبـ نـييب 
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 ثبغيٍالـ، خبى ّبهييب 
 ايلِ. ؼيل وبغالـ هٌي 

 
 گلِ، ٌبيِهي آٌيك

 گلِ. هيٌبيِ غبليي
 ٍوبـام،ـيثب وَووٌَن، 
 گلِ. آيِ هيي گإيؽى 

 
 گَلِ، ثبغ ينعكيكي

 ،ِگَل ثبغ گَلِ، ثبغسب 
 سه هٌين ؼُ دفٍاًِ 
 ،ِگَل آغ ثيف اٍلَة ثٌؽ 

 
 ايلِ، يبـاق گئؽيفؼين

 ايلِ. اٍـاق ثيسؽين اٍر 
 ليُگإق ايلمبـلي ثيف 
 ايلِ. وَـاق گكيفم 

  گَلِ، گَل ينعكيكي
 ،ِگَل گَل گَلِ، ثَلجَل

 سبغؽين، گَل ثبٌيٌب يبـ 
 ،ِگَل گَل اٍلؽٍ خبالق 

 
 وىيلِ، ثبظ، وىيلِ

 .ِسإوَل اٍقُ وىيل 

 لَدبـ، گَى اٍ ليبهز 
 زىيلِ. گإقٍهؽى يبـ 

 
 ولِ،سٌِ ؼـؼين اٍقٍم

 ولِ.وٌِ ايسؽين وَيَى 
 گإـؼٍم، ثبغسبؼا ـييب 
 ولِ.ٌِّ ويػؽين اليي 

 
 لَلِ،-لِلَ گليف وَ

 گَلِ.-گَلِ گليف يبـ 
 ؼووبل، گَللَ اليٌؽُ 
 ويلِ.-ويلِ سفيي-لبى 

 
 ؼئوِ، شًِ ينعكيكي

  ؼئوِ، شًِ ؼاًيٍوب، شًِ 

 يبًبلؽاى، آل اؤدَم لَي
 عْؽيوِ. زبسين ؼُ هي 

 هِ،ِائيل ؼاى ًيگئدِ
 هِ.ِائيل يبى قٍلفًََ 

  لَـثبى، هي بيٌثبغيٍ

 هِ.ِائيل لبى وإًلَهَ
 
 هٌِ، اٍلؽٍ يبؼ نيـيب
 هٌِ. اٍلؽٍ ٌبؼ ؼٌٍوي 
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 وئَؼين، ليك ثيف اٍثبؼا 
 هٌِ. اٍلؽٍ آؼ لَـٍ 

 
  ولوِ!-ولوِ عكيكين

 ولوِ.-ولوِ ؼئ وإقٍى
 ائَؼُ، غلَر اٍسَـاق 
 ولوِ.-ولوِ ؼاًيٍبق 

 
  هٌِ، ٌيفيي عكيكين

 هٌِ. ٌيفيي ؼـهبًؽي
 ٌيفيٌيٌؽى ييففّبؼ 
 هٌِ. ٌيفيي ٌيفيٌىي، 

 
 ًبًِ، بثبغس گإيفيت

 ًبًِ. ثبغسب ًبًِ، ثبغ 
 گإقلفين اًشظبـلي 
 خبًبًِ! ثبظ ؼٍيًَدب 

 ؼئىٌِ، آظ گليف، وَ
 ؼئىٌِ. زبظ ٌيوٍگِ 

 ٌبّكاؼاهىبى، هٌين وي
 وٌِ. سبغشي لَـهٌَبم 

 
 ًِ؟ ؼئ ؼـ، عبٌمن هي

 ًِ؟ ؼئ ؼـ، ثَؼالؽاى گَل 

 يبـ، ؼـؼلي ثيف آغشبـؼين 
 ؼـؼيٌِ. ؼـؼين لبسؽين 

 
  وٌِ، آغؽي گإقلفين
 وٌِ. ثبغؽي آغؽيمدب

 ثيلؽين، لجلِ وٌي هي 
 وٌِ. ٍاغشي ثئً ليلؽين 

 
 ؼًِ، يَق اٍلؽٍق وبيؽين

 ؼًِ. يَق سىجئطؽي، ثيف 
 لَـغَـام، گًًََؽى اٍ 
 ؼؤًِ. اٍق وي،يِايٌدي 

 
 وٌِ، ًئيلين آٌيك هي

 وٌِ. هئيلين لًََثؽٍ 
 ؼؤًىَى، اٍقٍم ؼؤًىن، هي 
 وٌِ؟ ًئيلين ؼؤًىي وي 

 گلٌِ،هي ينعكيك

 گلٌِ. سي قٍلفلفي 
 ،ـيًب ٌىي لَيًٌَؽا 
 گلٌِ. هي وبغالـوبى 

 
 وٌِ، وإقٍم ثيف ٍاـؼي

 وٌِ. گإقٍم ؼٌٍَثؽٍ 
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 آلين، لَـثبى يَظ دَلَم 
 وٌِ. اؤقٍم لَـثبًبم 

 
 گلٌِ، دف گليف وَ

  سفگلٌِ. ثبن قٍلفَى 

 دبـزبوي، آي ثيف اٍقٍى
 گلٌِ. ّف گإوشفهِ 

 
 وٌِ، خبى عبٌمن هي

 وٌِ. ضيفاى لبلويٍبم 
 اٍلىب، ىِؼئي لَـثبى يَق 
 وٌِ. لَـثبى اؤقٍم هي 

 
 وٌِ، خبى عبٌمن هي

 وٌِ. خبى وٌِ، لَـثبى 
 زبغيف، ٌيفيي هٌي وي 
 وٌِ. خبى ؼئيين، وِ هي 

 وٌِ، خبى ينعكيكي
 وٌِ. لَـثبى وىين گل 
 لبليجؽي، ويفـيؽي ًِ 
 وٌِ؟ ضيفاى اٍثب-ائل 

 
 ويٌِ، ويٌِ، عكيكين

 ويٌِ.ويٌِ گَل يبق ينه 

  اٍال، ثيشفهي خبالوبى 

 ويٌِ؟ويٌِ ؼٍوز مِويٌ
 

 وٌِ، يَغَى گلؽي يبـ
 وٌِ. زَغَى ٍئفؼي دبي 
 وي، ؼييًئيلِ يبـا وي 
 وٌِ؟ اٍغَى ٍٍـٍثؽٍ 

 
 ويٌِ،-ويٌِ عكيكين

 ويٌِ!-ويٌِ گك ِيبؼ
 اٍلَة ثٌؽ وإًلَم هدٌَى 
 ويٌِ.ويٌِ لئيليٌيي 

 
 گليٌِ، ثبظ، گليٌِ

  ثئليٌِ. وبـهبٌبيؽين 

 ثئلي ايٌدِ ليكيي اٍ

 اليوِ؟ ؼٌٍف ٍاغز ًِ
 ويٌِ.ويٌِ ؼاغالـيي

  ويٌِ.ويٌِ لبلػيف اٍٍ

  ؼٍـٍة، ِيبؼ ثيف ثَـؼا

 ويٌِ.-ويٌِ لَـٍـ سَـ
 

 اليٌِ، خبى اليٌِ
 سئليٌِ. ثئً سبهجَـٍى 
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  وبـهبٌين لَلالـيي آذ 

 ثئليٌِ. ايٌدِ ًبقن،
 

 وىيٌِ، خبًبى آٌيك
 وىيٌِ. خبًبى ٍئف خبى 
 گئشؽي، خبًبى وبلالًيت 
 وىيٌِ. خبًبى ؼٌٍؽٍ 

 
 گإقلفيٌِ، آٌيك هي

 گإقلفيٌِ. ثبغين لَي 
 لَـثبى، خبًيٌب خبًين 
 گإقلفيٌِ. گإقلفين 

 
 گإقًٍِ، غبى آٌيك هي

 گإقًٍِ. آغبى سه وَ 
  زىيجىي ؼيوَـهِ ًِ 

 گإقًٍِ. ييػبى ائَلف
 سيفيٌِ، ييدبليؽ اٍ

 يفـيٌِ.و زبسوبؼين ّئر
 يَغؽٍـ، ايٍين لبالًال 
 ثيفيٌِ. اٍلَم لَـثبى 

 
 يَقًٍِ، گَل آٌيك يَظ

  يَقًٍِ. گَل ؼٌٍوَي ٌئص 

 گليف، ؽاىيٌثبغ دفين
 يَقًٍِ. گَل وبًديجؽي 

 
 ويٌِ، ثبغ ينعكيكي

 ويٌِ. ؼاغ وئسِ ِيبؼ 
 آدبـؼي، ٌََّم ثبغؽين، 
 ويٌِ. آغ ثَغبق، هفهف 

 
 اٍقًٍِ، گَل عكيكين

 اٍقًٍِ. گَل َةؼٌٍ ٌئص 
 ؼيكُ،-ؼيك اٍسَـايؽين 
 اٍقًٍِ. گَل ثبغبيؽين 

 
  ويٌِ،ثئلِ عكيكين

 ويٌِ.ثئلِ گل ؼٍالى

 اٍلَم، لَـثبى ؼٍـٍم لَي
 ويٌِ.گيلِ گإقلفيي 

 اٍقًٍِ، عبٌمن هي
 گإقًٍِ.-لبي ضيفاًبم 
 اٍقهكؼيي، ال هٌؽى وي 
 وإقًٍِ. اؤقگِ ييثبغؽ 

 
 سذِ، ؼاٌؽي سذِ، ثَ
 سذِ؟ ٌؽي،آ وين وٌؽى 
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 يئشيف، غجف اٍٍزَيب 
 سذِ! لبزؽي، هبـاليي 

 
 گإـُ، ؼٍق اٍٍٍى اٍٍزَ

 گإـُ. ؼٍق ؼٍالًب، ؼٍق 
 وي، ؼينًئيلِ يبـا هي 
 گإـُ. گإق هٌي آسؽي 

 
 يئفُ، يبسبى گئشؽي گَى

 يئفُ. ثبسبى گئشؽي آي 
  لَيؽٍم ًٍبى هيِويٌ 

 يئفُ. آسبى اٍغَى يبـ
 

 سٌؽٍـُ، گإسَـ اٍؼٍى
 ؼٍـا. سي اٍؼا خبًين 
 ؼگيلوي، ٌبى ٌيمِآ 
 ؼٍـا؟ سي ايلِ يبغٍي 

 ؼـُ، ؼاغ، آلؽي ؼٍهبى
  ففُ. ؼاغيلؽي ؼاٌب 

 آغشبـيف، هبـال اٍٍزَ
 ؼـُ. يئفيي، هِفگإوش 

 
  وجشِ، ؼـ اٍقٍهَ

 ِ.غغ ًِ ٍاـ، لَـغَ ًِ

 وي، وئَهيٍن يبـ ائلِ 
 هولىشِ. وبليت وه 

 
 ؼـُ، ؼـيي ؼـُ ثَ
  ؼـُ. وفيي وَالـي 

 آليٌدب خبٍاة ـؼاىيب
 وفُ. هيي يٍبمـهيبلَا 

 
 ؼـُ، ًبـيي ؼـُ ثَ
 ؼـُ. ًبـيي سَـدبغي 
 گلِ، يبـ ييفمگإقلِ 
 ؼـُ. ًبـيي للجيويي 

 
 ؼوشِ،-ؼوشِ ليكيل گَل

 اٍوشِ. گَل لًَبـ ثَلجَل 
 وئَهيٍن، يبـ ثيف ثَـؼا 
 ثىشِ. ثَيَ گإق، آال 

 اٍوشِ، ؼاغ گليف ثَلَؼ
 .اٍوشِ ثبغ سإوَلَـ ٌئص 
 وِ،شگيكل ٌبهبهبًي 

 اٍوشِ. سبغ گإـًٍىَى لَي
 
  ؼـُ، اٍقٍى ؼـُ ثَ

 ؼـُ. اٍقٍى گئشؽيىدِ
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 وبلويٍبم، ثبغ ثيف ثَـؼا 
 ؼـُ. اٍقٍم گلِ يبـ 

 
 اٍوشِ، ؼاغ زيػيجؽي آي

 اٍوشِ. آغ ٍاـ ويِلى 
 ايالى، ٌبّوبـ ثيف قٍلفَى 
 اٍوشِ. سبغ ليَـيليجؽي 

 
 ثيكلفُ، ؼٍغَثؽٍ آي

 وإقلفُ. ٍئفيي لَالق 

  اٍلىَى، لَـثبى خبًين ثَ

 ليكالـا. يبسبى يبلميك
 

 اٍوشِ، ثَق اٍوشِ، آـاق
 اٍوشِ. وإق يبًبـ وبثبة 
  اؤلؽٍـوًَلف هٌي لَي 

 اٍوشِ. ليك آالگإق ثيف
 سفسفُ، ينعكيكي

 سفسفُ. گئؽيف يَل ثَ 
  اٍوشِ، اٍقٍى لَيَم اٍق 

 سفُ. سف لبـيٍىيي لَي
 

 اٍوشِ، غبل ٍٍـهَوبى غبل
 اٍوشِ. ٌبل سإووِ قٍلفَ 

 ،ييآلؽ وإًَل ؼئؽيي، وإق 
 اٍوشِ. ثبل سإوؽٍى ٌفثز 

 
 اٍوشِ، اٍقٍم زيػبـام

  اٍوشِ. ؼيكين اٍيٌبـام 

  گلىي، لًَبق هٌِ وي
 اٍوشِ. گإقٍم وبغالـام

 
 اٍوشِ، اٍقٍم ؼٌٍَـ ٌئص

 اٍوشِ. ؼٍقٍم ٍئف، ًيوسِ 
  يئشيفيي، هٌِ ـييب 

 اٍوشِ. گإقٍم دئٍىٍي
 

 اٍوشِ، زوي ؽيفگئ زي
 اٍوشِ. يبووي ؼٌٍَـ 
 گلىِ، ثيكُ ٍاغز ًِ يبـ 
 اٍوشِ. مِويٌ ٍاـ يئفي 

 اٍوشِ، ايكيي آٌيك هي

  اٍوشِ. يكييا وبلوب ايك

 ِعؼف ثيفخِ ٍئف ايكيي
 اٍوشِ. ؼيكيي لَيَم ثبي 

 
 دَوشِ، اٍزؽٍ آغبخؽا

 دَوشِ. گَهٌَؽٍ ليكيل، 
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 ثَقًؽُ ييؼٍؼاغ يبـ 
 .دَوشِ ؼٌٍؽٍ يبؼيوب 

 
 اٍوشِ، سفسف ائَلفي

  اٍوشِ. اؤـسف يَـغبى سي 

 ثيكؼُ، زَغبوي يـييب
 اٍوشِ. اؤـسف ًِ گإـى 

 
 اٍوشِ، ؼاي اٍسَـ اٍغالى،

 اٍوشِ. ثبي دبدبق يَهفٍ 
  اؤدَي، ثيف ـ:ؼئيِ اٍغالى 

 اٍوشِ. ثبي ـ:ؼئيِ ليكالـ
 

 اٍوشِ، ؼاي اٍسَـٍثىبى

 اٍوشِ. لبي ييدبدبغ زبل
 ؼيي،يلِائ گإق ٍاغز ًِ وي

 "اٍوشِ! ثبي" ؼين:ؼئوِ هي 
 گئدِ، اٍيبى عكيكين

 گئدِ. ىِگئي ؼٌٍؽٍ ٌئص 
 يفسيشفُ خىؽؼُ خبى 
 گئدِ. ؼگي الِ-ال 

 
 هيدِ،-هيدِ يبيليغن

 ًئدِ؟ ؼؤقٍم هي ؼـؼُ 

  وىَفم لَـثبى يئؽؼي 

 گئدِ. گلي ثيكُ وي
 

 سىدِ،-سىدِ عكيكين
 سىدِ.-سىدِ يـيغبلال 
 وشِ،اٍ ؼيكيي لَيَم ثبي 
 سىدِ.-سىدِ ؼاًيٍبق 

 
  ايٌدِ، گفن سفسفؼى

 يٌدِ.يگفُ زىويً يَل
 آٌيك، ؼـؼؼى بًىيكـهؼ 
 يٌدِ.يگفُ گإسَـگيل 

 
 ايٌدِ، وَ ايٌدِ، زبييف

 ثيفيٌدِ. وذفلف وَ 
 زيػيف اؤقًٍؽى آؼام 
 گإـًٍدِ. وئَؼيگيٌي 

 هئٍِ، ليفاغي آـاق
  ؼؤٌِ. ؼووبليي گشيف 

  ؼٍقٍم، گَل آـاويٌب

 ثٌإٌٍِ. ـيٌبيبًال
 

 آيبق، ٍاـ ثبٌيٌؽا ؼاغ
 آيبق. لبـ، آليت اٍوشَى 
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 ويي،ثيلوِ آًبم ؼـؼين 
 يبق. يبـا يبقيفوبى ًِ 

 
 يبق، اٍق گَلَ ثبغسبؼاى

 يبق. ؼٍق ذِاي ؼـؼيوي 
 گلوك، ؼيلِ للوِ، 
 يبق. يَق فيفييعس يـييب 

 
 يبق، گلؽي ؼٍالًؽي لاي
 ًبق. گَلِ وبسؽي ثَلجَل 
 آلؽي ىثبٌيوؽا غلينعب 
 وفًٍبق. گئؽى ثَـؼاى 

 
 اٍلوبق، آغ ثَغ اٍوشِ ؼاغ

 اٍلوبق. آغ ؼٍق ٌَـاًؽا 
  ؼٌٍىِ، آيفي يبـؼاى يبـ 

 اٍلوبق. اٍقاق وؽىاٍـُ
 ؼٍيوبق، آغبـ، گلف وَ

 ؼٍيوبق. يبغبـ، ؼاٌي ؼاغ 
 گإقًٍِ يبـ گإقلفين 
 ؼٍيوبق. ثبغبـ، اؤلًَدِ 

 
 اٍلوبق، ثبغ لبـاثبغؽا

 ٍلوبق.ا آغ وبلػين لبـا 

  وئًَيي ليك يئفؼى يبؼ 

 اٍلوبق. يبغ گييٌؽُاٍـُ
 

 ؼٍيوبق، ثبغبـ، عكيكين
  ؼٍيوبق. يبغبـ-يبًؽيفاـ 

  گإقلفيوؽى ثبغؽيمدب

 ؼٍيوبق. آغبـ، يبي لبًلي
 

 اٍلوبق، يبق ايلي گَل ثيف
 اٍلوبق. قآ عإهفٍ يبقيي 
 زىوىؽى، ًبقيي اؤلؽٍم 
 اٍلوبق. ـوٌبقا ثئلِ 

 
 بق،لبلو ؼـؼي عكيكين

 لبلوبق. ؼـؼي ؽايٌثبغف 
 يئشيٍىِ، سئك يبـا يبـ 
 لبلوبق. ؼـؼي وؽُاٍـُ 

 اٍلوبق، يكا ثبٌيٌؽا ؼاغ
 اٍلوبق. ؼٍق سذِ، ؼـُ، 
 گإؼوؽي ثَيَ يبـيي 
 اٍلوبق. عيجىيك گإقل 

 
 لبلوبق، گئؽـ عكيكين

 لبلوبق. گئؽـ، وَ آغبـ 
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  اٍقهك، اليي ٍفبلي 

 لبلوبق. گئؽـ، ٍفبويك
 

 اٍلوبق، آي َةؼؤً اٍلؽٍق
 اٍلوبق. يبي وِگئشوِ يبق 
 لُِگإق وئَى وإًَل 
 اٍلوبق. سبي گإقلليىؽُ 

 
 آلوبق، ؼٍهبى ثبٌيي ؼاغ

 وبلوبق. ؼـؼُ ـييب يبـ 
  ٍئفيت، ؼـؼ ثيف هٌِ يبـ 

 وبغبلوبق. وئسِ ايل يَق
 

 اٍلوبق، آي گلىِ ثَلَؼ
  اٍلوبق. يبي ايلي گَل ثيف 

 هبضبلؽا ائلؽُ، سبهبم
 اٍلوبق. سبي يوِوئَگيل 

 اٍلوبق، آغالهبق ائلِ
 اٍلوبق. ؼاغالهبق ويٌِ 
 يبـا ٍفبويك عْؽُ 
 اٍلوبق. ثبغالهبق ناٍـُ 

 
 اٍلوبق، قاي آسي عفة

 اٍلوبق. سبي آسب ليّوإ 

 هؽٍم،اٍ دبي وٌؽى وي هي
 اٍلوبق. دبي اؤدٌَؽى ثيف 

 
 اٍلوبق، ٌوبقآ ؼاغي ثَ
 اٍلوبق. بقوثبٌ ٌديـيًب 
  اؤسفٍ ىوإقؼ لَـٍ ثيف 

 اٍلوبق! بقووبٍاٌ يبـال
 
 اٍلوبق، ائٌوه ؼاغي ثَ
 اٍلوبق. گئييٌوه يبٌيل 
 وإقٍيلِ يئشٌيي ّف 
 اٍلوبق. ؼؤًوه ايلمبـؼاى 

 
 اٍلوبق، لَهه لَي زبىاٍ
 اٍلوبق. يئوه وإق خيآ 
 وإقًٍَ يبـ ثيَفب 

 اٍلوبق. ؼئوه يئفؼُ ّئر
 اٍلوبق، وَقهه سه ؼٍهب

 اٍلوبق. ؼؤقهه ؼـؼُ ثَ 
 اٍوشِ ًبق ثيف غوكُ، يفث 
 اٍلوبق. اٍقهه ال يبـؼاى 

 
 اٍلوبق، غكل ثبّبـؼا

 اٍلوبق. ثئكاـ يبـؼاى يبـ 
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 اٍلىب، عيجىيك وئَگي 
 اٍلوبق. گإقل عيجىيك 

 
 اٍلوبق، اويي اٍوشِ ؼاغ

 اٍلوبق. اويي ؼُ ىياو 
  گإقل، ثيف هيي ييغيلىب 

 اٍلوبق. سىيي وي ثيفي
 

 اٍلوبق، اويي ؼاغالـؼا

 اٍلوبق. سىيي هي هو ّئر
 وي،گلوِ يبًيوب وي 
 اٍلوبق. وىيي گيناٍـُ 

 
 يبًؽيفهبق، يبؼ گلىِ ؼٍوز

 يبًؽيفهبق. ثبؼ، ؼُ اوىِ 
 ،يييبًؽيفؼ وي وي ائلِ 

 يبًؽيفهبق. اٍؼ ؽُعٍ ّئر
 ؼٍـهبق، لَي لبـاثبغؽا

  ؼٍـهبق. َّي ثبٌؽا ؼـؼلي 
  گإـون، يئفؼُ ّف ـييب

 ؼٍـهبق. ؼيًٌ ؼيلين يبًويً
 

 ؼٍـهبق، ًبٌي ؼاغالـؼا
 ؼٍـهبق. ؼاٌي گلف، وئل 

 گإقلفيٌِ گإقلفين 
 ؼٍـهبق. يبٌي ثبغوبوب 

 
  ؼٍـهبق، خبى اليٌؽى ؼـؼ

 ؼٍـهبق. لبى زَغؽٍ، يبـام
 وي، يبًؽيفؼي ائلِ يبـ 

 يبًؽيفهبق. ثئلِ ؼا اٍؼ
 

 ؼٍـهبق، لَي ثبٌيٌؽا ؼاغ
 ؼٍـهبق. ليً گلىِ ثبّبـ 
 ليك، خبٍاى اٍغالى، خبٍاى 
 ؼٍـهبق. ؼيًٌ ايسىِ ؽًآ يَق 

 
 ثبسوبق، آي ؼٍالًبـ گَى

 لبسوبق. ؼـؼُ ؼـؼي يبـ 
  وئَى، وإًَل گإـٍة گإق 

 آسوبق. وإق گلف، يبغيي
 ثبسوبق، آي اٍقٍى، گئدِ

  آسوبق. يبـ يبـ ٍفبلي 

 زيٌبـثَيَ ثيف سه وي

 يبـاسوبق. ؼُ ثيف ـيسب 
 

 ثبسوبق، آي ؼٍغوبوب گَى
 يبسوبق. گئدِ ؼـؼليلف 
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 ؼا، آسىب هٌي عبلن 
 آسوبق. هٌي وئَگيلين 

 
 ثبسوبق، آي اٍقٍى گئدِ

 يبسوبق. ائَؼُ وئًَلف 
 خبًبى ثيف سه خبًبًين 
 يبـاسوبق. ؼُ ثيف غَؼام 

 
 گك! ؼاغؽا آٌيمي گل

 گك! ؼاغؽا گك، ؼٍيًَؽُ 
  ويوي قٍلفَى عمليوي 

 گك! ؼاغؽا ؼاغيؽاًي
 
 گك، ويوي ليلوبى-َـيض
  گك. ويوي زبالًىبى، سبـ 

 اٍلىَى، هٌؽُ گيياٍـُ
 گك. ويوي سفالى اؤقٍى 

 گلوك، ؼٍقُ خئيفاًيي
 گلوك. ايكُ گئؽى يَل 
 اٍقًٍَ، آي گيكلشوِ 

 گلوك! گإقُ ثبغين لَي
 

 ؼاهيويك، ؼياٍوشِ ؼام
 ائيَاًيويك. لٌَبؼي 

 ثَـؼاى، هي ثبظ، اٍـؼاى وي
 ؼٌٍوبًيويك. اٍلىَى وَـ 

 
  گلوك، وَـى وْفي

  گلوك. ّإـى يبليي-وبذ
 ٍئفؼي، وإق گئؽًؽُ يبـ

 گلوك؟ گإـى، ؼًؽيف،ًِ 
 

 ؼاهيويك، ؼياٍوشِ ؼام
 غيفهبًيويك. وٍَـٍلؽٍ 
 يَلًَؽا يبـ ٍفبلي 
 خبًيويك. اٍلىَى لَـثبى 

 
 وٌىيك، گيفهٌن ثبغب

 وٌىيك. ؼـهٌن گَلَ 
 سإوىِ، لبًين ؼگيت، اٍظ 
 وٌىيك. ثيلوٌن يئٌِ 
 فبًبـويك، گئشؽي ويگ
 ؼيٌبـويك. مٍٍـؼٍ يَوَى 
 ؼٍالًيي، اٍقاق هٌؽى 
 يبًبـويك. سه هي ؼُ ويك 

 
 ليك، سئلِ اٍلؽٍم ٌيكعب
 ليك. ثئلِ، ثبغال ووف 
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 سبدويٍبم، گَخٌي اًٍَ 
 ليك. ثئلِ ؼٍغوبق آًب 

 
 وٌبـويك، زيػيجؽي آي

 فبًبـويك. اٍلوبق گكهه 
 وئَؼي، وإًَل گإـؼٍ، گإق 
 بـويك؟يٌل هٌي ًييِ 

 
 ق،گإ يبـا اٍلَة ٌيكعب
 گإق. وبـا سيىف سفالى 
  آلؽي ثبٌيوؽاى غلينعب 

 گإق. لبـا خَر ثيف هٌين
 

 ليك، وبـي گئؽى وَيب
  ليك. وبـي وإيٌه، وبـي 

 آلوبوي، ٌبُ گإقلفي
 ليك. هبلي ؼًٍيب اؤقٍ 

  گإق، غَهبـ گإق، ٌْال اٍ

 گإق. يَهبـ اغيبـا يبـ
 ٍئفيفم، ٍاـ للجين ثيف 
 گإق. هبـاٍ ؼا خبًيوي 

 
 ليك، آي وبهبى، يلبٌالـ

 ليك. آي آهبى گل، اگوِ 

  وي،گلوِ ٍئفيت ؽُعٍ 

 ليك! آي ثؽگَهبى، اٍلالم
 

  اٍق، يبًب عبٌمن، هي

 اٍق. يبًب گإلؽُ اؤـؼن
 زىين، آُ ثيف ويدِئً 
 اٍق! يبًب سإوَلِ، يبي 

 
 ليك، آي غبليي، اٍقًٍؽُ

 ليك. آي خبهبليي، غٌَؽٍ 
 هٌي، ًبقيي اؤلؽٍـٍـ 

 ليك؟ آي بليييغ ؼيًِ
 

 ؼٍق، يبٌب گلىيي يبٌيي
 ؼٍق. ثٌَب وبًدبغيٌي 
 ؼٌٌٍيي آيفي يبـؼاى 
 ؼٍق. ثبٌب، گلوك غليعب 

 اٍق، يئفؼى يَق آٌيك هي
 اٍق. يئفؼى يَق وًَبالـ، 
  ؼٌٍوَي، ويوبيِ بىهمگ 

 اٍق. يئفؼى يَق ؼاغيلويً
 

 ؼي،غىشِ وبلين لبـا
 ؼي.ؼوشِ گَل لَيفٍغَ 
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 وئَهيٍن، گليي ثيف هي 
 ؼي.ديَوشِ يئشيٍيت 

 
 ؼئؽي، ؼٍق وإقٍ آٌيك

 ؼئؽي. اٍق ثبغؽاى گَلَ 
 ثَغبلؽيف، يئفي غبليي 
 ؼئؽي؟ اٍق وٌؽُ ًيِ 

 
 ؼي،هئٍِ ثبٌي ؼاغالـ

 ؼي.ٌٌَِ ويٌيك وإًلَم 
 ويسطفِ يبـا يبـيي 
 ؼي.ثٌإٌٍِ ؼوشِ ثيف 

 
 ؼئؽي، هطً وإقٍى آٌيك

  ؼئؽي. وه ؼيليوي گل 

 ف،ٍئ ثَوِ ثيف ؼئؽين هي
 ؼي.ايىشِ خبى هٌؽى اٍ 

 ؼي،ٍلي آٌيك گلي
 اليؽي. يبـ اليٌؽُ 

 ـم،ؼؤقُ َلوًَِظ ّف
 اٍّليؽي. ييوإٍؼاه 

 
 ؼي،يَوؽُ گجِ-ويلين

 ؼي.گؽيىؽُ گإقلفيي 

 ثبغىبًب، گئفي ؼؤًَة 
 ؼي.ؼيىؽُ يبـ وئَؼيگيي 

 
 ليؽي،ُهئيَ ثبغالـ ثَ
 ليؽي.ٍَُع گإقلفيي 

 گإق، غَهبـ ىبى،جيبسي ًِ
 اليؽي. يبـ َيًٌَؽال 

 
 ؼي،گيكلِ وإقٍى آٌيك

 ؼي.گيكلِ ؼٍقٍى وإقٍى 
 زيػبًؽا ثبغسبيب وي 
 ؼي.گيكلِ اٍقٍى اللِ 

 
 ليؽي،ُهك ًِ ؼيلي

 اقليؽي. ييوئَؼاه 

  گإقل ثَ وئَؼيگين هي

 ليؽي.ُگإق ائللفيي
 ؼي،وٌلِ بضـ آٌيك

 ؼي.وٌلِ ـيكُ-ضىن 
 اٍلالم، لَلَى وبغالوبى 
 ؼي.وٌلِ بضـ وبسىبى، 

 
 ليؽي،ِوىو ؼـُ ثَ
 ليؽي.ِاوو گَل ثَـؼا 
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 سبًيفام، ويـييب هي 
 ليؽي.ِزىو ؼنؼيكُ 

 
 ؼي؟ًِ هىشؽي، گإقلفيي

 ؼي؟ًِ وىؽي، يَلَهَ 
 اؤلؽٍـهىؽُ، هٌي يبـ 
 ؼي؟ًِ ؽيّل ثيلويفم 

 
  ؼهيؽي، ؼـ آٌيك گإـ
 ؼهيؽي. ؼـ ًييِغىش

 آدبـ، بًييـهؼ عجيت، 
 ي.هيؽاَ ؼـؼ يييبـاه 

 
 ؼي؟ًِ فطو ًِ، آغٍبم

 ؼي؟ًِ لْف ؼي،ًِ يبـ 
 يبًيٌؽا گإقٍى آال 

 ؼي؟ًِ گإّف ؼي،ًِ ؼٍـ
 ايٌديؽي، ينعكيكي

 ايٌديؽي. هيفٍاـيؽي، 

 وي، ؼئؽين ًِ يبـا هي
 ايٌديؽي. هٌؽى، وَوؽٍ 

 
 ؼگؽي، ؼاغب آسؽين اٍظ

  ؼگؽي. وبغب وَلَهؽاى 

 وي، ؼئؽين ًِ يبـا هي
 ي.ايٌديؽ هٌؽى، وَوؽٍ 

 
 ؼگؽي، ؼاغب آسؽين اٍظ

 ؼگؽي. وبغب وَلًٌَبى 
 اٍلؽٍ، سَي ايلِ گإق گإق 
 ؼگؽي. ؼٍؼاغب ؼٍؼاق 

 
  ؼگؽي، يبـا هيِائل

  ؼگؽي. يبـا ؼين،ؼگوِ

  لَـٍوَى، آغكين ؼيلين

 ؼگؽي؟ يبـا، ؼئؽين ًِ
 

  ؼگؽي، لَـا ؽايٌثبغ

 ؼگؽي. لَـا ليِيئو
 وٌي، ؼيلين وىَفم، 
 ؼگؽي؟ يبـا ؼئؽيي ًِ 

 ؼگؽي، اٍقٍم عكيكين
 ؼگؽي. اٍقٍم ؽايٌثبغ 
 وي، لَدوبؼي ليبهز 
 ؼگؽي. اٍقٍم اٍقًٍِ 

 
 ؼگؽي، گيالن ثبغيوؽا

 ؼگؽي. گيالن آزؽي، گَل 
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 زيػؽي، اٍظ اليٌؽى يبـ 
 ؼگؽي. ـاوز اٍوشِ مِويٌ 

 
 ايىيؽي، هبـال ؼاغؽا

 سىيؽي. هبـال ايىي 

 اٍاليؽين، وَ هي وي وبي
 ؼي.َيَو يـيليكال وَ 

 
 گلؽي، ؼاٌب هبـالين

 گلؽي. زبٌب يَلًََ 

 لَيًٌَب، يبـ آسؽين ال
 گلؽي. لٌَب ًبـ خَر ثيف 

 
 گلؽي، آٌيك ؼٍـٍى، يبى

 گلؽي. يبـاٌيك ائلِ 

 آزؽي، ىِويٌ ٍٍـٍة يئل
 گلؽي. ايٍيك گإقٍهِ 

 گلؽي، گئدِ ؼٍغؽٍ، آي
 گلؽي. ًئدِ وَـٌٍوب 
 ؼين،گإقلِ گئدِ ـييب 
 گلؽي. ثئدِ گًَؽٍقٍ 

 
  يلؽي؟ّف ّبًىي آي َث

  وىيلؽي. وَيَ زبييي

 ؼي،ؼؤًوِ ديوبًيٌؽاى
 يلؽي.ِا ًدبثشي 

 
 ثيسيلؽي، گَللف ثبغؽا

  وئسيلؽي. ثيفيٌؽى-ثيف 

 گإـؼٍم، وٌي يَل ثيفخِ
 آزيلؽي. وإًلَم سَسمَى 

 
 ٍّوؽي، عبٌمن هي

 ٍّوؽي. اٍقًٍؽُ قٍلف 
 سفالًييبم، لبـاثبغ 
 هؽي.دئٍِ آلوبق وًَب 

 
 ائٌؽي، گإقل آغبخؽاى

 ائٌؽي. غكل ؼيجيٌِ 

  ؼين،ؼيٍلِ ثيف اؤدؽٍم، ثيف

 ائٌؽي. ًظف ؼيٍيوِ
 ثٌؽي، ؼٍالًؽي آٌيك

 وٌؽي. بلي،ضهب گكؼي 
 آالى وبم لجلفيٌؽى 
 لٌؽي؟ ٌىفي، ًئيلف 

 
 ؼًؽي،يايٌد ؼيٍلفيي

 ؼًؽي.ايٌدي ؼٍـؼًؽي، 
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 گإقلىي، عدت اؤقٍى 
 ايٌديؽًؽي. خبى ؼيليي 

 
 ؽي؟ويويٌ غبل اٍقًٍؽُ

 ويويٌؽي؟ ٌبل ثبٌيٌؽا 
  ٌىف، ٌْؽ لجلفيي 

 ويويٌؽي. ثبل ؼّبًيي
 
 ؼًؽي،ايٌدي ؼاغالـ ثَ
 ؼًؽي.ايٌدي ِؽف، ؼٍـ، 
 ؼيليوي، هي وىَفم 
 ايٌديؽًؽي. يبـ ثيلىن 

 
 ايٌؽي، ثبـ ثبغسبهيكؼا

 ايٌؽي. ٍاـ ؼئىي ًِ ّف 
 ويٌي،ؼٍيوِ يبغبى آذ 
 ايٌؽي. ًبـ گإـًٍىَى لَي 

 لٌؽي،لذِ گَل ليكيل
 لٌؽي.ِلذ ٍٍـؼٍ هئص 
  گلؽي، غجف وٌبىـييب 

 لٌؽي.لذِ گيناٍـُ
 

 ايٌؽي، غَهبـ گإقلفيي
 ايٌؽي. يَهبـ سإوف يبي 

 اٍوشِ، ىِويٌ ٌبليي زه 
 ايٌؽي. هبـاٍ ًبـ گإـى 

 
 لٌؽي،للجي ؼٍغؽٍ، آي

 لٌؽي.للجي ؼٍغؽٍلدب 
 ايسين، ؽًآ ؼئىي يًِِ 
 ؼي.ايليللت اٍ للت ثَ 

 
 ايٌؽي، ثبسبـ ؽـ،گئ آي

 ايٌؽي. يبسبـ يبـ ًبقلي 
 ٌؽاـيثبقا لئيليٌيي 
 ايٌؽي. وبسبـ خبى هدٌَى 

 
 ؼي؟ٌي ًِ گليف، نـييب
 ٍّوؽي. اٍقًٍؽُ قٍلف 
 ِفّافبم، ثيلي قـ هي 
 هؽي.دئٍِ وئسوه گإقل 
 ؼـيٌؽي، زبيي ـدبآ
 وفيٌؽي. ايسؽين وَيَى 
 اٍغالى، ؼٍـ، يبسيجىبى ًِ 
 .ًبقدفيٌؽي ثَ وئسي 

 
 ايٌؽي، آلوبق اليٌؽُ

 ايٌؽي. آلوبق سَسَثؽٍ 
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 ثَوِ، ؼُ ثيف خبى، ثيفخِ 
 ايٌؽي. آلوبق ٍئفـون 

 
 ٍئفؼي، ايٍيك ؼٍغؽٍ، آي

  ٍئفؼي. يبـاٌيك يبـا 
  ؼٍغؽٍ، اٍلؽٍق ًؽىِويٌ

 ٍئفؼي. ايٍيك گإقٍهِ
 
 ؼي،گيلييوينع ثبغ ثَ
 ايٌؽي. ويل سفيٌي گل 

 وئَؼيي، يبـ زىؽيي، خفب
 ايٌؽي. ثيل ؽـييل يبـيي 

 
 ؼـؼي، گلي آٌيميي

 ؼـؼي. گلي اوؽين، گَل
  وبغالـام يئي خبًيوؽاى 

 ؼـؼي. گلي خبًبًؽاى
 هيٌؽي، وًَب گلؽي، وبل

 ايٌؽي. وًَبم گلىيي لَي 
 گَلىِ، اٍقٍى ؼفعِ ثيف 
 هيٌؽي. وبًي هٌيوسَى 

 
 ؼـؼي، ثَ ايللف زىؽي

 ؼـؼي. ثَ ثيلف زىي 

 دبقًآ ويلىِ وإًلَهؽى 
 ؼـؼي. ثَ ويلف نـييب 

 
 اوؽي، يئلي ثبويٌيي

 وىؽي. ِجفيوي اويت 

 لَـثبى، وٌِ گإقٍم وبغ
 ثىؽي. هٌِ گإقٍم وَل 

 
 هيلي،-هيل آـاغسيٌيي

  گَلَ. ّف ؼيفاٍوشِ قـ 

 اٍغَوَى ثبغؽا ثيكين
 ثَلجَلَ. ييثبغ ويكيي 

 
 گئشؽي، ثَـٍلؽٍ آـاق

 گئشؽي. ؼٍـٍلؽٍ وَيَ 
 ايٌديؽي، يبـ ؼئؽين هي 
 گئشؽي. َـٍلؽٍي ؼئوِ 

 دفلي،-دفلي ؼٍغؽٍ آي
 ًفلي. لٌَب لبديىي 
 لَيًٌَب، يبـ يؽينگيفُ 
 سفلي.-سفلي زيػبيؽين 

 
  وئسؽي، اٍؼٍ يبًؽي، اٍؼ

 وئسؽي. اٍؼٍ لليبًيي
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 اٍٍزَ، بفلغ گإقٍى، آذ 
 وئسؽي. اٍؼٍ، هبـاليي 

 
 دفًؽيوي؟ ليگييْو
 ّإـًؽيوي؟ سَـًٍَ 

 اٍقًٍؽى، ـثٌؽياٍ آر
 ـًؽيوي؟گإ هي گإـٍم 

 
 الي، بؼيِّ هيِائل

 الي. ِيّبؼ اٍٍالـ اٍٍ
 سفالًييبم، يئفيي وفر 
 الي. ِيّبؼ هيًؼگوِ 

 
 ثيسؽيوي؟ آـغبليغي

 ايسؽيوي؟ ؽًآ اٍوشًَؽُ 
 آـقٍوَ گإـٍي ؼُ ثيف 
 وئسؽيوي؟ گيٌؽىاٍـُ 

 الي، يبؼ عكيكيٌن

 ؼلي. يب ؼيَاًِ، يب
 لَدبـ، گَى اٍ هطٍفين 
 الي. يبؼ ؼگىِ يبـا 

 
 ويوي، گَل آزيلويٍبم

  ويوي. ثَلجَل اٍغَـام 

 وإًلَهِ، هٌين ؼگوِ
 ويوي. وًَجَل وبـالالم 

 
 ٌؽلي،ِ ّب ؽايٌثبغ

 ؼلي. وي ّب ؼلي، هي 
 ؼگىيي يبـاًب گَلگك، 
 الي. ّبوبًؽ عجيجيي 

 
 ويوي، گَل اٍسَـٍثىبى

 ويوي. ثَلجَل وإيلَـوي 
 ثبغيفوبى ؼالؽاؼاى ًِ 
 ويوي. لَل آلوب وبسيي 

 
 لي،ُهك يَق ثيف لؽيگ
 لي.ُهك يَق ٌيفيي، لت 
 يبـؼاى ٍفبلي لبوين 
 الي. يَقهك اؤلًَدِ 

 ويوي، هبـ وَؼا قٍلفَى
 ويوي. ؼاهبـ وَ اٍيٌبـ 
  ٌيمي،عب ييويكايلؽاسؽ 

 ويوي. ؼاهبـ وَ يبغب
 
 لي،ايٌدِ آي هيِائل
 لي.ايٌدَ آي گئؽـ يَل 
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 گإقٍم آغشبـاى وٌي 
 لي.ؼيٌدَ ًِ يبسبـ ًِ 

 
  ويوي، يبغيً يبغبـام

  ويوي. لبهيً فموا
  ايىشف وٌي گيناٍـُ

 ويوي يئويً سكُ-سف

 
 ليوي،ايٌدِ عكيكين

 ليوي.ايٌدِ ييتاـي 

 گإـًٍىِ، ىثَيَ زيػىبم،
 ليوي؟ؼيٌدَ گإقلفيي 

 
 يبووٌي، آٌيك هي

 يبووٌي. اٍقٍثىي 
 ،ييثبغؽ گئفي ليتفيلبً 
 هٌي. يبوب ييثبسيفؼ 

 ٌي،ه ثبغؽا لَيؽٍ يبـ
 هٌي، زبغؽا آغيف ًِ 
 اؤلَم، سه هدٌَى اؤلىن 
 هٌي. ؼاغؽا گكويٌلف 

 
 هٌي، ائلسي آٌيك هي

 زيوٌي. ائل يبيالق، ائل 

 ويذفيه اٍ گإق، اٍ لبي، اٍ 
 هٌي. ائلسي وبليجؽي 

 
 هٌي، يب ين،عكيكي

 يوٌي. يـيلبٌال ليك، 
 لَـسبـ، خبًين اؤلؽٍـ، يب 
 هٌي. يب ائيلِ لجَل 

 
 هٌي، ؼيؼاغال ؼاغالـ

 هٌي. آغالؼي گإـى 
 ائشوك، سبة ثَغٍَ قًديف 
 هٌي. ثبغالؼي قٍلفَى 

 
 هٌي، گَلؽُ سبدويىبى

 هٌي. ايلؽُ گإـٍـوي 
 وئَيفم، وٌي ؼئؽيي 
 هٌي. ؼيلؽُ وئَيفوي 

 هٌي، آلؽي ؼئؽيي، وإق
 هٌي. وبلؽي زإللفُ 
 ايالًؽي، ٌبّوبـ قٍلفَى 

 هٌي. زبلؽي ٍٍـؼٍم، ال
 

  ٌي،ه لبلٍ  ليل اٍقؼٍ

 هٌي. وبل يبؼا ّفؼى
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 ثيلويٍن، هفؼ وٌي هي 
 هٌي! آل اٍلوب، ًبهفؼ 

 
 هٌي، ؼـؼُ هيِائل
 هٌي. هفؼُ وه لَـثبى 
 ٌنِ ًبقلي گئؽى اٍ 

 هٌي. ؼـؼُ وبليجؽي
 

 هٌي، آل گئييٌؽيف، گل
 هٌي. وبل بيٌيبؼ ثيف 
 ويوي، وبق ٌبفيثبغ ثبن 
 هٌي. زبل ضكيي-ضكيي 

 
 هٌي، وىلِ عكيكين

 هٌي. وىلِ يف،گئؽ گَى 
 عيفيلِ، هي ائيلِ ـضن 
 هٌي. ثىلِ ًؽُِويٌ 

 ًي،ِايلو ثَق يبغبًؽا
 ًي.ِايلو ؼٍق اٍوشًَِ 
  اٍلوبق، يبؼ يبـ ٍفبلي 

 هٌي. ايل يَق وِِـهگإ
 

 هٌي، وىلِ ؼاغالـؼا
 هٌي. ثىلِ لَيًٌَؽا 

 ايىشفم، هي وي ًئدِ 
 هٌي. ايىشِ ؼُ ائلِ 

 
 هٌي، وبـؼاى ثَ گإقلِ

 هٌي. يبـؼاى آييفهب 
 ائيلِ، ووٌؽ قٍلفًََ 
 هٌي. ؼاـؼاى ثَ لَـسبـ 

 
 هٌي، لبـاالـ آٌيك،

 هٌي، لبـاالـ قٍلفَى 
  يبسويٍؽين، غيبليٌٌبى 

 هٌي. لبـاالـ ثبوؽي
 

 هٌي، اٍٍزَ عكيكين
  زيوٌي، لٍَ ؼاغالـؼاى 

 سبدبـام، هلفم، يب
 هٌي، اٍٍزَ ٍٍـاـ يب 

 هٌي، آالـ وبـ ثَـؼا
 هٌي، لبـاالـ قٍلفَى 
 ن،يفوگ يبسبغب ىيكٌو 
 هٌي، يبـاالـ يبسبق 

 
 وبًي، وَؼا وبًي، وَ

 وٌي، غَؼا وبغالويي 
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 لَخبيؽين، ثئً اؤدَة، فيث
 وٌي. يَغَؼا ٌيفيي 

 
 هٌي، آالـ گلف يبؼ

 هٌي. وبالـ ؼٍقلفُ 
 سئللفُ، ٌبّوبـ اٍل گإق 
 هٌي، زبالـ لَـغَـام 

 
 وبًي، ّب عكيكيٌن

 وٌي، ّب وبغالويي ضبق 
  ىشف،اي ًبـ وإًلَى وٌيي 

 وٌي، ّب وإًلَم هٌين
 

 هٌي، زَغالـ آسيجؽي
 هٌي، يَغالـ يبـ ِثيفخ 
 ثبغوب، ائلِ آهبًؽيف، 
 هٌي، اٍغالـ ييگويفدي 

 وٌي، گإـُ گإق گإقٍم،
 وٌي، گإـُ وإق وبثبة، 
 گإقٍهٌي، قٍا هنىشِاي 
 وٌي، گإـُ گإق آيفي 

 
 هٌي، ؼـ ليكيل گَلن،

  ،هٌي وف اٍوشِ فوهػ 

 وي،وفهِ اٍوشِ فوهػ
 هٌي، وف اٍوشِ ىِويٌ 

 
 وٌي، اقلؽى وئَؼين

 وٌي، كلؽىغ ضفف 

 وبهبليٌي، يَغالؼين
 وٌي، الؽى سئك لَيؽٍم 

 
 هٌي، ًئيلف عكيكين

 هٌي. لفًئي ثَ اٍقؼٍ 
 وَـٌٍَى، يبـؼاى گئؽيي 

 هٌي؟ ًئيلف تفيزبغي 
 

 ًي،خِوَلِ عكيكين

 ًي.خِوَلِ وبلالى، گئي،
 يَلًَؽا وٌيي ؼُ هي 
 خبًي. وَلِ ؼؤًؽـؼين 

  هٌي، وه گإسَـ لَـثبى

 هٌي، نآ ؼىلٌبـُ

 ائيلِ، وبق وإًلَهَ، آل
 هٌي، ثبن اٍوشِ ىِويٌ 

 
 لئيليٌي، گكّف هدٌَى

 ليٌي،عف اًٍَى ثيلوك 
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 لبيؽاويؽيف، اٍغالًيي 
 هئيليٌي، وبالـ ليكا 

 
  هٌي، آر ثَق آدبـؼي

 هٌي، ِيّبؼ وبغالؼي
 اٍوشِ، ؼيكيي لَيَم ثبي 
 هٌي، اٍيبر يبسىبم زَظ 

 
 ويٌي،-ويٌي آٌيك هي

 ويٌي.-ويٌي ٍئف ٍـؽؼٍل 
 گفن، نـييب اؤق هٌِ 
 ويٌي؟ِاؤقگ ًئيلفم 

 
 ووشيٌي، اؤق عبٌمن

 ووشيٌي. اؤق ثَلَـ قٍلف 
 اٍلوبق، يبؼ يبـ ٍفبلي 
 ووشيٌي. اؤق وِگإـهِ 

 گإقلفي، آال يبـيي
 گإقلفي. ديبال ٌَظ 
 هٌي يوبلؽ آغيفؼا 
 گإقلفي. لبلوبلبال 

 
 يئفي، ؼالؽا عكيكين

 يئفي. ؼالؽا سَسوبق يئل 

 اٍلىب، ثيف وإًَل ايىي 

 يئفي. ؼالؽا سبدبـ سئك
 

 لفي،وَزِ ٌيفٍاًيي
  لفي.ثئسِ ثبًالييف 

 وي،ـييب اؤق زبغيفؼين
 لفي.ًئسِ ٍئفؼي ّبي 

 
 يئفي، لبال يئفلف ثَ
 يئفي. لبال يئفي، ثَـج 
 گلىن، ثبغب لَـغَـام 
 يئفي. لبال وبالم، كاي 

 
 وي،زىوِ ؽايٌآيبغ

 وي.ؼٍيوِ ليكيلؽاًؽي 
 ثٌكـ، ًبـا ّئيَايب، 
 وي.ُهئيَ لَيًٌَؽاوي 

 يئفي، اٍوشِ ؼام يئفي،
  يئفي. اٍوشِ خبم ليكيل 

 ايٌديىِ، يـيآيبلال
 يئفي. اٍوشِ مِويٌ زيع، 

 
 ٌؽليىي،ِ آٌيميي

 ؼليىي. گإقلفيٌىي 
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 ؽى،قٍلفلفيٌ وئَؼيگين 
 ييىي.اي ٌؽلِ گليف 

 
 يئفي، غبل-غبل عكيكين

 يئفي. غبلػبل گإـًٍي 
 اٍقًٍؽى، آغ يؽيناؤدِ 
 يئفي. غبل-غبل لباليؽي 

 
 وبؼاغي، ثَ كيلَـٌبًؽ

 ؼاغي. ثَوب اٍٍزَالـ 
 ٌيمِ،عب ثىؽيف اٍظ ثيف 
 وبؼاغي. ثَ سإوؽٍى ًِ 

 
 ثفي، ائي ينعكيكي

 ثفي. ائي ؼاغؽاى، ؼٍالى 
 ًئيلف، گإـى لجلفيي 
 ٌجفي.ع ؼُ ثيف گإـُ 

 ثبغي، گٌدِ عكيكين،
 ثبغي. گٌدِ آزيت گَل 
 لي،ُگإق سيفليه آليت 
 ثبغي. گٌدِ ويگكُ 

 
  ًَثفي، سكُ الؽُ

  ًَثفي. سكُ سَسوَي

  لَيًٌََى ويوي خٌّز

 ًَثفي. سكُ زيػويً
 

 ثبغي، گكـ عكيكين
 ثبغي. گكـ گليت ؼٍوز 
 گَل، ؼوشِ ثيف هطجّز 
 بغي.ث ثكـ آزيليت 

 
 لؽـي، ّيل عكيكين

 لؽـي. هيل يـيلبٌال 

 گإـون، ثَيَى ِبثبش ّف
 لؽـي. گَل آزيلالم 

 
 ثبغي، وَقـ ثَلجَللف

 ثبغي. گكـ گلف يبـ 
  لًَسبوي،-گَل خبهبليي 

 ثبغي. ثكـ آزيلىب
 ثَؼاغي، گَل آٌيك هي

 ؼاغي. ثَ گَل سَسَثؽٍ 
 اگيجؽي، ؼـؼيي هٌي 
 ثَؼاغي. گَل وي ًئدِ 

 
 ثبغي، ٍالىؼ گئؽن گل

 ثبغي. وَالى گَللفي 
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 اؤيفًؽين ؼىدفٍاًِ 
 ؼٍالًوبغي. ثبٌيٌب 

 
 وبؼاغي، اٍل گإـؼٍ گإق

 وبؼاغي. اٍل اٍغَ، اٍل
 خإٍـيي يبـ ؼئف: سٌْبيي 
 ؼاغي. اٍلىب زىفم 

 
 وؽاغي، ثَ اليٌؽُ

 ؼاغي. ثَوب اٍٍزًََى 
 وإًلًَؽى ٌيكعب زيػوبق 
 ؼاغي. ثَوِ خبًبًيي 

 
 اغي،وؽ گإـ لَـٌبًويً

 ؼاغي. گإـوِ گئؽـ اٍٍ 
 ٌيك،عب ًئيلف خٌّشي 
 ؼاغي. گإـوِ خبهبليي 

 ؼاغي، ثَوِ آٌيك هي
 ؼاغي. ثَوِ آل يبـؼاى 
 ٌيمِ،عب ثىؽيف اٍظ ثيف 
 وؽاغي. ثَ ثٌَبلشوب 

 
 آغي، يبـاهبق آٌيك،

 قاغي. يبـاهب ثبيمَ 

 ثبـهبلؽاى، بلييٌغ سَر 
 هبقاغي. يبـا ائيلِ 

 
 ففاغي، يبق عبٌمن

 ففاغي، يبق غَيبى،اٍ 
 ثَلجَلَى سبهبٌبؼي 
 ففاغي. يبق ايلِ گَل 

 
 سبغي، اٍ لبـٌيويكؼا

  سبغي. اٍ زىيت وشباٍ 

 ائَي خٌّز ٌيمِعب
 اٍسبغي. يبـيٌيي اؤق 

 
  لَزبغي، هيكييِلطه

 لبزبغي. يبـيي اٍلوب

 آغٍبم، ثيف گل، فطو ثيف
 زبغي. اٍـسبگَى ؼُ ثيف 

 ثَوبخبغي، عكيكين
 زبغي. ِثَو يبغٍيؽي 
  اٍيالغيؽي، سفالًيي 

 ثَوبخبغي. وًَبًيي
 

 وبًدبغي، وَ اليوؽُ

 وبًدبغي. يَيَم سإن وَ
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  گليف غٌََهب ائلِ 
 سبًدبغي.اٍ ايگيؽيي

 
 ثبغؽاؼي، لبـٌيويكؼا

  ثبغؽاؼي. گكـ دبٌب 

 وفيٌؽى، ثَلجَل گئشوك
 ؼاؼي. ثبغ وئَؼاوي، گَل 

 
 ثبغالؼي، ثَق ؼـُ ثَ
 ثبغالؼي. يبـديك ؼيجي 
 اٍغالؼي، ٍٍـؼٍ، گليي 
 ثبغالؼي. ليك يبـاهي 

 
 لبالؼي، زبـ ثبالوي

 شبالؼي.اي عفف ّف 
  ـييبًبلال آل يبـيي 

 الالؼي. ثيف ثيل ائلِ
 لٍَالؼي، اٍيَى اٍٍزَ

 اٍٍالؼي. اٍوشِ ثفُ 
  ٍئفهكؼي، وإًَل خئيفاى 

 سٍَالؼي. اًٍَ يميي

 
 آغالؼي، ثبغسبؼا يبـ

 ؼاغالؼي. گيوياٍـُ 

  يبٌي گإق يآغيشؽيغ 
 ثبغالؼي. لَلَهَ-ال
 

 هبغبـاؼي، ؼؤٌَ ؼاغ
  ًبغبـاؼي. زبليٌبى 

 ؼلجف، هبيب آغ اؤقٍى
 لبـاؼي؟ ًِ گإقلفيي 

 
 هَلالؼي، يبـين هٌين

 ًبلالؼي. گَهَي ييآس 
 ٌبهبهب، سف اليٌؽُ 

 آلؽاؼي. گبُ ٍئفي، گبُ
 

 ثبغؽي، ليُوجك عدت
 اٍقالؽي. يَلَم گئشىن، 
 ،آيفيلوبـام وٌؽى هي 
 وبغؽي. خبًين لؽـ ًِ 

 
  غبـاؼي، آـغبليغن

 يبـاؼي. ثبٌي ثبغفين
 ثيلين، ؼُ هي ٍئف، اؾى 
 ّبـاؼي؟ يياٍيالغ يبـ، 

 
 ًبييجؽي، غبلمب آٌيك

  ييجؽي.عب غبلػؽاى آزوب، 
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 يكي،هليفليخ قًػؽاى
 لبًبييجؽي؟ غبل هگف 

 
 الغالؼي، اٍقٍن ليكيل

 وبغالؼي. آًبم ٍئفؼين 
 م،اٍلَ لَـثبى آًبهب 
 ؼاغالؼي.آ سئك هٌي 

 
 آلالًيجؽي، آلوب آغ

 وبلالًيجؽي. آغبخؽاى 
 وي، ؼئؽين ًِ وٌِ هي 
 غبلالًيجؽي؟ اٍقٍى گَل 

 
 سٌَالؼي، يَلَى وبـٍاى

 ليٍالؼي. ائٌؽي ؼاغؽاى 
  يبـي ؼؤًي عْؽيٌؽى 

 ثبغيٍالؼي. يبـ يئٌِ
 

 آزيجؽي، لبديٌي يبـ
 لبزيجؽي؟ ـًگيي ًَلَة 
 ،ثبغسبيب ثيكين گل ؼٍـ 
 آزيجؽي. گَللف ًِ گإـ 

 
 ؼاهبؼي، آغبخي سَر

 غيبثبًبؼي يَلَم 

 اٍقًٍؽى، اؤدَم اگيل 
 يبًبؼي. سئللف لبـا 

 
 ؼاغؽي، يَلَ نمٌيعب
 ثبغؽي. هئيلي ثبغجبًيي 
 لْفيٌي، يبـ خهِزى 
 وبغؽي. خبًي لؽـ ًِ 

 
 آؼي، لبى يَق عكيكين

 لبًبؼي. يَق سفالًيي 
 ٍئف، لبؼاغب قٍلفًَِ 
 لبًبؼي. اٍق سَغًَؽٍ، 

 
 ؼاغيؽي، يبـا ؼاغ ثَ
 ؼاغيؽي. يبـا زىوِ، 
 ثبٌيوب، وَـر اليٌي 
 ؼاغيؽي. يبـا اليي 

 ًبًبؼي، علفيضيِ

 سبًبؼي. ؽايٌلَالغ 
  اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل 

 غلَسػبًبؼي. عدت
 
  ّبـاليؽي؟ گليي ثَ

 ؼي.هبـالي ؼاغالـيي
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 وي، ليفهب وإًلَهَ گل
 يبـاليؽي. گيناٍـُ 

 
 ؼي،خبًي َلَىگ ثبغسب

 غيفهبًيؽي. ليكيل گَل 
 گَلٌََ ايٌدِ يبـيي 
 ؼـهبًيؽي. لفغىشِ 

 
 قالؽي،آ ثبٌؽاى آـاق

 آلؽي. لبق اؤـؼن، اٍوشَى 
  ٌََّهَ اٍلوبق-اٍالى 

 آلؽي. وفًٍبق گئؽى
 

 يبغٍيؽي، يبقؼاى دبييك
 يبغٍيؽي. لبقؼاى اؤـؼن 
 گإـؼٍم، گليي ثيف سَيؽا 
 يبغٍيؽي. ليكؼاى لالُ،اٍ 

 اٍاليؽي، ثيكين لبال

 اٍاليؽي. ليكيل ؼاٌي

  گئؽًؽُ، لًَبق يبـا

 اٍاليؽي. اٍقٍى گئدِ
 
 خبهبلؽي، گإقل ًِ ثَ
 آلؽي. خبم گإقل الؽى 

 ييائيلِ اٍـخبُ عٍمِ 
 خبهبلؽي. گإقل هٌي، 

 
  وبـالؽي، ٌبهبهبالـ

 ؽي.للبـا ؼٌٍؽٍ سبغؽاى
  اؤلؽٍـؼٍ، ؼـؼ ّبهيٌي 

 آلؽي. يبـ خبًين هٌين
 

 اٍاليؽي، ثيكين اىائيَ
 اٍاليؽي. ليكيل يگؼيفُ 
 گلٌؽُ ثيكُ نـييب 
 اٍاليؽي. لَقٍم لَـثبى 

 
 وبلؽي، يبؼا هٌي يبـ

 وبلؽي. ؽاِ ؼاغالـا 
 زبسؽي، ّبهييب گلؽي 
 وبلؽي. اٍؼا آدبـؼي 

 لبلؽي، ثَؼالؽا آلوب
 لبلؽي. اٍسبلؽا ليكالـ 

 ؼين،ؼيٍلِ ثيف اؤدؽٍم، ثيف
 لبلؽي. يبًبلؽا ؼيٍلف 

 
 آزيلؽي، گَل هيِائل

  آزيلؽي. گَل گلؽي، يبق
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 ؼگيٍؽي، ؼىًِ ـًگيي
 زبلؽي. گَلِ اٍلؽٍ، آل 

 
 لبلؽي، ثبؼ ثبغسبالـؼا

 لبلؽي. يبؼ زىيلؽي، ؼٍوز 
 اٍلوبؼي، لىوشين يبـ 
 لبلؽي. آؼ ثيف اٍوشَهؽُ 

 
 لبلؽي، ًن يبغؽي، يبغيً

 لبلؽي. ؼم ِطجز وئَگي، 
 ٌبهبهب لَيًٌَؽاوي 

 لبلؽي. غبم ً،هيؼگوِ ال
 

 لبًؽي، ًِ ينعكيكي
 لبًؽي. ًِ َغبؼي،غ ًِ 
 خالؼ، يبغي، يـيلبٌال 
 اٍيٌبغبًؽي. گإقلفيي 

 لبًؽي، اٍق عبٌمن هي
 لبًؽي. اٍق لبًؽي، ويٌِ 
 اٍلىب، لبى ثيف اؤدوه غبل 
 لبًؽي. يَق اؤدوه ثَغبق 

 
 لبلؽي، اٍقٍم ثبغيٌؽا

  لبلؽي. اٍقٍم ؼين،يئوِ 

 ليكيٌيي ويع ايىي
 لبلؽي. گإقٍم ثيفيٌؽُ 

 
  ففلبًؽي، ييآؼ اٍغالى،

 لبًؽي. ثيف ييثبغيٍ ّف
 گلؽيي، وي ثيلؽين ائلِ 
 ييفغبًؽي. وَهَولفين 

 
 يبًؽي، اٍؼا عكيكين

 ؼايبًؽي. اٍ گلؽين، هي
  ٍٍـؼٍ، اٍؼ ثيف هٌِ يبـ 

 يبًؽي. ؼا اٍ يبًؽين، هي
 

 ثَيبًؽي، آل ثبٌي ؼاغ
 ثَيبًؽي. ٌبل الَاى-آل 
  يبغؽي، ًَـ ٌؽاىخبهبلي 

 ثَيبًؽي. هبضبل ثَسَى
 ثبغؽي، گَلِ عبٌمن

  ثبغؽي. گَلِ ثَلجَللف 

 ؼي،گَلَهىِ گإقل ثيف
 آغؽي. گَالة ؽاىيٌآغك 

 
 وبٍاالًؽي، گإـًٍي

 آالًؽي. اٍٍ ليكيلمَي 
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 اٍلوبق، ؼـؼ ويوي ؼـؼيي 
 وبغبالًؽي. يبهبى ًِ 

 
  گبّؽي،لجلِ يـيلبٌال

 ؽي.ّگًَب ؼئىن لجلِ
 زإوىِ، ؼٍهبى ـاؼاغال 

 آّؽي. زىي هي ؼا اٍ 
 

 ؼٍالًؽي، ؼاغ وإزؽٍ، ائل
 ؼٍالًؽي. زبغ ؼاهبغي 
 ٌبهبهبيب، آسؽين ال 
 ؼٍالًؽي. سبغ اليوِ 

 
  ٌؽي،آ ايل ؼٍالًؽي، آي

 آزؽي. گَل ثبغسبم ثبغين،
 ؼاًيٍوبؼي، يبلَاـؼين 
 آزؽي. ؼيل ويوي، وَوي 

 ؼيليوبًؽي، عكيكين

 ؼيلوبًؽي. وبلوبن، غَي،
 ؼٌٍؽٍ، يثطث گإقلليه 
 ؽي.ًآ ؼيلين زَظ وٌي 

 
 ٌؽي،آ ؼاغؽاى گلؽي يبـ

 ؼٍالٌؽي. ؼيلين گإـؼٍم 

 گإقٍؼٍ، آَّ گإقٍى 

 لبٌؽي. ًِ وٌؽُ لبي ثَ
 

 ثَـاًؽي، ثبٌيٌؽا ؼاغ
 سَـاًؽي. يبسيت، ثَـاى 
 هٌيوسَى ويويٌِ يبـ 
 آـاًؽي. ّن ؼاغؽي، ّن 

 
 ٌؽي،آ ؼاغؽاى خئيفاًين

 هبٌؽي.لب گإقٍم گإـؼٍم، 
 گلؽين، اٍقُ-اٍق يبـال 
 ؼٍالٌؽي. ؼيلين ثيفؼى 

 
  ثَسبًؽي، گَل ثَ آٌيك

 سَسبًؽي. وييؼوشِ گَل
 گيفؼي، ِثطث گَى آيال 
 سبًؽي.اٍ خبهبليٌؽاى 

  ليفهيكي، يَقٍ ـاهيك

 ثيكي. يبغوب تفييبًؽي
 ون،ؼيٍلِ يَقًٍَ آغ 
 ليفهيكي.ليخ زيػبـ لبى 

 
 آدبـؼي، خبى ؼاٌؽي، زبي

 آدبـؼي. يبى ؽي،ٌييبي 
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 يبـام، ثبغال قٍلفَى، آذ
 آدبـؼي. لبى آهبًؽي، 

 
 لبيبلي، ؼاغلي، يَلَى

 بلي.ض اٍلؽٍم ايٍؽى ّف 
 لف،يوىا لبـ ؼاغؽاى ًِ 
 بلي.يغ يبـ هٌؽى ًِ 

 
 آلي، وإقؼى وإقٍ هفؼ

 ًبلي. گإقؼُ لبزبـ، آر 
 اٍٍاللؽا اٍٍزَ فّهب 
 آلي. گإقؼى ًٍبًي 

 
 ؼاٌلي، يَلَ گليف يبـ

 ًبغيٍلي. قـ يبغبوي 
 غليوي،عب الؽى آلؽي 
 ثبغيٍلي. غَهبـ گئؽـ 

 آلي، لبـ ثبٌيي ؼاغالـ
 آلي. لبـ زيىىيي ؼٍهبى، 
 وبلؽي، اٍؼ خبًب خبًبى 
 لبـالي. ًِ يبًبـ، ًِ 

 
 ثبؼاهي، ييآـغبليغ

 آؼاهي. يبًؽيفاـ گَى 

 لَـثبى، اؤقٍم اقلي 
 آؼاهي. وٌؽيي وًَفا 

 
 هبـالي، گكـ اٍٍزَ

 آـالي. ؼٍـاـ هبـال 

 هٌين، وي وٌيٌن، هي
 لفالي. گإقلفيويي 

 
 ؼاهي، اٍؼا عكيكين

 ؼاهي. ؼا اٍ ثبغي، اٍ
 ،يييبًؽيفؼ وي وي ائلِ 
 آؼاهي. اٍؼ يبًؽيفهبق 

 
 ّبـالي؟ ّبـاليىبى،

  لفالي. گإقلفيويي 

 وئَهيٍن، يبـ ثيف ثَـؼا
 هبـالي. ائليي ثيكين 

 آؼاهي، ؼاغ ؼاغ، عكّين
 آؼاهي. غؼا ؼاغ، ؼٍگَى، 
 يبغٍيؽي، هئييل يبـا 
 آؼاهي. ؼاغ ؼاغ ائيلف 

 
 آلي، اٍظ هٌكيل لَـثبى

  غبلي. اٍ ؼؤٌٌيجؽي 
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 غبيٌؽي، عدت قٍلفَى
 غبلي. اٍ ييجؽيگيكلِ 

 
  يبـاهي، ينعكيكي

 يبـاهي. ويكايلؽاسوب

 زىىيي، اليي شخفا لَي
 يبـاهي. ثبغالويي يبـ 

 
 غبلي، گإقل يياٍسبغ

  .غبلي گإقل ؼؤٌٌويً 
 ائيلف خبًؽاى يلهٍشب

 غبلي. گإقل يوييگث 
 

 آلؽيوي، آـغبليغي
 ٌبلؽيوي؟ ـيليفالال 
 لييُگإق لًٍََؼاوي 
 ثبلؽيوي؟ ـيؼٍؼالال 

 ثبويلي، ليكي ثبوي
 وىيلي. ٍاـ آلٌيٌؽا 
 وئَؼين، ليك ثيف لًٍََؼا 
 ٍويلي؟! اًٍَى ويوؽي 

 
 ؽيوي؟ضالِ گلي ثَ

 آغؽيوي؟ وئل ؼـيبؼاى 

  گكؼيفهه، خبى خبًبًىيك 

 ؽيوي؟ضالِ ؼئف: آٌيك
 

  خبلي، اٍقُ لبـٌيؽا

 آلي. جاٍقُ وًَبالـ
 آٌيك، اؤلوك خبًبًىيك 
 خلي.ا يَق يئشيٍىِ 

 
 اٍالـهي؟ ايٍيك گئدِ

 اٍالـهي؟ يبـاٌيك گَل 
 وئَگي، ايىي للجؽُ ثيف 
 اٍالـهي؟ ٌيكعب ايىي 

 
 لَـثبًي اؤسي آٌيك

 لَـثبًي. سي ثإلؽٍـؼٍ 
 ب،ٌيؼاغ هيٌب آدبـ 
 لَـثبًي. هي يبـا وه 

 ؼيَاًي، غبى عكيكين،
 ؼيَاًي. غبى ائيلف غبى 
  سيىؽين، ائيَاى ثيف يبـا 

 ًفؼيَاًي. ليكيلؽاى
 
 ؼيَاًي، غبى ؼيَاى ثَ
 ؼيَاًي. غبى ائيلف غبى 
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 لَـثبًييبم، گإقلفيي 
 ثٌؽيَاًي. يـيلبٌال 

 
 هيبًي، اٍقٍن ليكيل

 ؼايبًي. بلالـاـهثب 
  الى،اٍغ لَخبى ثئليوي 

 اٍيبًي. آسبم گئز، سئك
 

 يبًي، اٍقٍيَى ليكيل
 لبًي. بغينـهثب ؼٍـهبق 
 ي،وفيگلو ثيكُ ًيِ 
 لَـثبًي. ييؼٍؼاغ-ؼيل 

 
 يبلوبًي، ييآس لبـا

 آلوبًي. آسؽين گإيِ 
 ايىشفؼين، اٍيٌبسوبغب 
 آلوبًي. لَيًٌَؽاوي 

 خبًبًي، وي گإـؼٍ گإق
 ًبًي. وٌدِ هٌِ ٍئف 
 يهلَيبـ الؽى وإًَل 
 خبًبًي؟ وي لَيىب گإق 

 
 غبًي، اٍثب عكيكين،

 غبًي. اٍثب غبًي، ائل

 ويويؽيف، اٍؼ ييگويفدي 
 ثبغبًي. اٍ بـهٍٍ گل 

 
 غبًي، اٍ گإـؼٍ مگإقٍ

 غبًي. اٍ ولغبًي، اٍ
 سيىؽين، ًٍبى هيِويٌ 
 ّبًي؟ اٍظ مِؼئي گلؽين 

 
 ّبًي؟ اٍثب آٌيك هي

 ّبًي؟ اٍثب ّبًي، ائل 

 ـم،اؤلؽٍـ يب اؤللن، يب
 ثبغبًي. اٍ آلالم هي 

 
 خبّبًي، وَ عكيكين

 ّبًي؟ وَخب سه ييوبز 
 ين،ويسٌٍِ لجلفيي 
 خبّبًي. وَ گإسَـوِ 

  الؼّبًي، گإـؼٍ گإق

 ّبًي؟ ؽُدو سه جِعو
 لجيٌؽى يبغٍي ؼٍيوبق 
 ؼّبًي. آج آٌيميي 

 
 ّبًي؟ آي وئسؽي، ثَلَؼ

  ّبًي؟ يبي ويوي لبٌيي 
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 گكؼين، يبـ اٍغٍبـ وٌِ
 ّبًي؟ سبي وٌِ ُائلؽ 

 
 ّبًي؟ گَل ّبًي، ثَلجَل

  هْوبًي. گَلَى ثَلجَل 

  گإـهگِ، وٌي گلؽين

 ّبًي؟ ؼيل ؼاًيٍوبغب
 

 خبًي، ّبـا عكيكين

 خبًي؟ ّبـا لَيَم هي
 ؽاؼي،ليٌهٍشب ثيلىن 
 خبًي. يبـا سبدٍيفـام 

 
 يٌدبًي،يوب ائشؽيه وئيف

 يٌدبًي.يوب ثيبًي، 
 گإًؽـؼي دئٍىً ٌفيف 
 خبًي. يييوب خبًبًب 

 ًٍبًي، غبًالـ ثگلف،
 ٌبًي. ثبليٌيي لَثب 
 ؼئييفلف، اًٍب گإقل 
 ويفٌبًي.-ًٌيها زىويف 

 
  وبـي، يبـدبق ثبغيٌؽا

  وبـي. يبـدبق وبـي، گَل

 ٍاـ، يبـام اليٌؽى يبـ
 وبـي! آغ يبـاهب گل 

 
 ثبـي، گَلن عكيكين،

 ٌجفي.ع گَل زىيليف 

 گَلؽٍـًؽي، گَلي، ًِ
 ثبـي. گَلن لَيوَـ ًِ 

 
 خبـي،آ ييآـغبليغ

 خبـي.آ يبـاٌيف گئي،
 اٍلوبق، ثبل سىي لجيي 
 ـي.آ جآ سىي هٌين 

 
 ثبـي، ائي گل ؼاغالـي

 ٌجفي.ع گَل زىيليف 
 ؼوشِ،-ؼوشِ ٍاـ غبلمؽا 
 آًجبـي. گَل ٍاـ ثيكؼُ 

 
 وبـي، اٍقٍم ثبغيٌؽا

 وبـي. اٍقٍم ليِيئو 
 لبؼاًي گلي يبـا 
 وبـي. اؤقٍم زىفم 

 
 لبـي، زَغؽٍ يؼاغالـي
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 ثَاللالـي. وفيٌؽي 
 ًِِويٌ آغ ٍئف اؾى 

 ثبـي. يبسين، لَيَم، ثبي
 

 وبـي، يبـ گئييٌيجؽي
 وبـي. يبـ ايلِ ثبيمَ 
 ٌيك،عب اؤلىِ ؼُِجعو 
 وبـي. يبـ لَيَى يإًَى 

 
 ثبقاـي، ٌبُ ثبقاـيي

 ثبقاـي. ٌبُ لَـٍلوَي 
 ثبغفيٌؽاى ٌبى آٌيميي 
 ـي.آ ٌبّجبق لٍٍَلوَي 

 
 دبغيفي، لبقاًيي هيه

 ًبغيفي. لبيشبـ اٍغالى، 

 وٌيي، هي هٌيوىي، وي
 آغيفي. وإقٍى ثَؼٍ 

 ليفاغالـي، آـاقيي
 آـغالـي. گليف ؼٍلَ 

 ثٌكـ گَلِ ؼٌٍوَي ٌئص
 ؼٍؼاغالـي. يييبـيو 

 
 آيفي، يبقؼاى عكيكين

 آيفي. وبغيؿؼاى للن 
 ؼؤقوَى ًئدِ آيفيلىيي، 
 آيفي. گإقؼى اٍ گإق ثَ 

 
 لٌَالـي، ييائَ ثيكين

  وفدٌَالـي. ليكيلؽاى 

 زيػبًؽا وئيفُ ليكالـ
 ٌَّالـي. ثبٌؽاى آليف 

 
  لجبوي، قـغبـاؼاى

 ي.عبِ اٍلوب وبلالى، گئي
 يبغؽي يبًؽيفؼي هٌي 
 لبـاوي. گإقلفيٌيي 

 
 وبـي، ؼاغب وإزَـ ائل

 ضبِبـي. ؼاغ خبؼيفاٍ 
 وِ،ايىشِ ًبـ گيياٍـُ 
 وبـي. ثبغب گل ؼٍالى 

 آلوبوي، ـيب اليٌؽُ
 آلوبوي. يبـ سَسَثؽٍ 
 وإًلَى يبـ اٍالـ يبغٍي 
 آلوبوي. يبـ وَوٌؽُ 

 
 آـاوي، ثبغ گئؽيفؼين
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 دبـاوي. گَل ثيف سبدؽين 
 للجيويي گإـؼٍم، ليك ثيف 
 يبـاوي. لٌؽيسكُ 

 
 ؼاٌي،آ گَل گَلگكيي

 ؼاٌي. گَلِ ؼاٌي، هئي 
 اؤيًََ، ثَلجَل ػبـيي 
 ؼاٌي. گَلِ آسىب وين 

 
 لبـاوي، ٌييـيلبٌال

 دبـاوي. نفيثبغ وٌىي 
 اٍال، ليك ثيف اٍغالى، ثيف 
 آـاوي. ثبغ گَللَ ثيف 

 
 ؼاٌي،-ؼاغ گكـ آٌيك

 يبٌيلجبٌي. آغشبـاـ 
 لييُگإق ثيف آالى خبى 
 لبٌي؟ ًئيلف ًيـهِوَ 

  غبـاوي، ٍاـ اگٌيٌؽُ

 لبـاوي. يبٌيلي،-آل
 وبليجؽي، ؼـؼُ هٌي 
 دبـاوي. آي ثيف اٍقٍ 

 
 يبغٍي، ٍيؽييبغ آٌيك

  يبغٍي. يبغٍيؽي، غبليي 

 ثگٌؽي، ثبغؽي، ِفّاف
 يبغٍي. يبغٍيؽي ؼئؽي: 

 
 غبوي، َىگاٍقٍ ليكيل

 دبوي. وإًلَم ويليٌؽي 
 آلؽي ثبٌؽاى غليويعب 
 ثبالوي. ييظبلو ثَ 

 
 يبغٍي، ؼُ هي يبغٍي، وي

 يبغٍي. ثٌؽُ گليف وَ 
 آٌيمي ؼيللي وفاىاي 

 يبغٍي. ثٌؽُ وبليجؽي
 

  غبوي، للفگَ ثٌإٌٍِ

 ثبّبوي؟ اًٍَى ؼيًِ
 ثيسؽين، ؼٍى ليكيل گَلؽى 
 يبغبوي. ؼىغٌسِ سف 

 ًبغيٍي، ييآـغبليغ

 ثبغيٍي. يبـ گإقلؽي
  ٌيفٍاى،-ٌىي ويگكُ 

 يبغٍي. هٌؽى سبدوبقوبى
 

  آلسبوي، لبـاثبغيي
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 غبلسبوي. ؼؤٌٌيجؽي

 وئَهيٍن، ليك گإقل ثيف
 لًَسبوي. ليكيل گَلَى 

 
 بي،س لبًب لبـٌيويكؼا

 آي. لبًبر زبالـ سفالى 
 اٍقًٍؽُ، ٍاـ غبل خَر ثيف 
 سبي. خبًب ثيف ثيفي ّف 

 
 دٌبّي، اٍ دٌبّي،

 دٌبّي. اٍ قٍلفَقٍى 
 وبـايي، جِعو وٌىي 
 آّي؟ اؤدي يفهزى 

 
 گفن، آال گإق آٌيك

 گفن. آال وإق وبثبة 
 لبـا، ويفديه لبـا، لبي 
 گفن. آال گإق آغ، اٍق 

 لييمبخي، آغيف آـاق
 ثبخي. ايىي گلي َث 
 وئَگيليوؽي، اؤق ثيفي 
 ؼيلوبخي. اًٍَى ثيفي 

 
  گفن، يلِاثيفي آٌيك

 گفن. يلِاؼٍـي گإٍّف
  زَغؽٍ، گإقل ؼًٍيبؼا 

 گفن. يلِاثيفي ايلمبـ

 
 گفن، غبى ينعكيكي

 گفن. يبغبى اٍؼا خبى 
 ثٌؽي، وإوىَى آزيلؽي 
 گفن. يبغبى گإـًٍؽٍ 

 
 وَـن،-وَـن يبغيف لبـ

 ؼيفن.-ؼيفن ـيؼاهال 
 گإـؼٍم، ليك ثيف لًٍََؼا 
 گفن. ناٍـُ اؤدوگِ 

 
 سه،ا سه لبـٌيويكؼا

 سه. سىِ ويفيثبغ يبـ 
 اٍلَم، ولجيي ؽايٌلبد 
 سه.ا ؼگىيي هٌِ سه 

 ايسه، زبي اٍسَـٍة گل
 ثيسه. ؼٍى لىؽىاع گإي 
 ؼٍـهبغب اٍوشِ ايلمبـ 
 ايسه. ؽًآ گشيف، ىآلَـ 

 
  زه، ثيف-ثيف ينعكيكي
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  زه. ثيف-ثيف گإسَـ ِوَـه

 اٍالخبق، لبًلين اؤلىن

 ثيفزه. ثيف گإق، ثيف لبي، ثيف
 

 اٍقٍن، ثيف ثبـهبغيوؽا
 ثيلفقيه. لَلَهؽا وبغ 
 اٍلَم، لَـثبى اًٍب هي 
 ًبقن. ثئلي ثَيٌَهؽاى 

 
 آل، سبهبم گئييٌيت يبـ

 آل. سبهبم يبٌيل، سبهبم 
 خبًيوي وسيكـييب ثَ 
 آل. سبهبم يَغىب، ـضويي 

 
 ًبل، هٌؽُ وي،ايىشِ لبً
 ًبل. ؼُ هي آل، ييآس وي 
 ؼٍوبًي، عغّبـ مِويٌ 

 آل. هٌؽى ويايىشِ ًِ
 ًبل، ؼٌٌٍؽُ آسؽاًؽيك

 ًبل. ؼٌٌٍؽُ گئشوك، آر 
  ؼـهبى ؼـؼيٌِ آٌيك، 

 آل! ؼٌٌٍؽى ؼـؼُ ٍاـ،
 

 آل، يـيًب ينعكيكي

 آل. يـيًب آل، ّئيَاويي 
 ائيلِ، ـضن ثيف هٌِ گل 
 آل. يـيًب گيويياٍـُ 

 
 هبـال، ّب اٍٍزَ-اٍٍزَ

 هبـال. ّب گئشؽي ثَؼٍ 
 اٍلوبق، آلوبق خبى ثئلِ 
 آل. ّبهبـ آليفوبى، خبى 

 
 آل، ايٌديف ثبقاـؼاى گئز

 آل. قيٌديف بيٌسعبوب 

 گليجىي، يَلؽاى اٍقاق
 آل! ؼيٌديي لَيٌَهب گيف 

 
 گإقل، ؼٍـهب، لبديؽا

  گإقل. ثَـهب، ثَيًٌََ 

 اٍغًََ، بىهَلگ وبغال
 گإقل. ٍٍـهب، هِِويٌ 

  گإقل، گَلؽى عكيكين
 گإقل. ثَلجَلؽى اٍغَـ

 ٍئفيت، گَل ثيف هٌِ يبـ 
 گإقل. گَلؽى اٍ اؤقٍ 

 
 گإقل، اٍقٍل، ؼىؼوشِ
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 گإقل. ؼٍقٍل، ويفايب 
 ًيًِبه گإًؽـى وي 
 گإقل. ايل، يَق وبغالـام 

 
  گإقل، يـيٍا ؼؤٍلشيي،

 گإقل. يبـيي ثيف ٍاـؼي
  ؼىَُهئي ّف ٌيفيٌؽي 

 گإقل. ي،ـيًب لَيًٌَؽا

 
 گل، ثبٌيٌب ؼاغالـيي

 گل. ؼاٌيٌب ؼيجيٌيي 

 لَيوبوب، آًبى ليك، آي
 گل. يبٌيٌب-يبٌيٌب 

 
 گَل، ايٌدِ يبق، آٌيمِ

 گَل. ايٌدِ يبق گإـٍثؽٍ 
  اٍغَـ وشبة يَق ثَلجَل 

 گَل. يبقيٌدب الف ثيف
 گل، يَقى لبـٌيويكؼا

 گل. ى،ا يَق، گإلؽُ وًَب، 
 اٍلىب، ٍفبلي نـييب 

 ًگل.ا يَق ًئيلف هبًب
 

 گَل، ـيطبًي عكيكين

 گَل. ـيطبًي گَل، يٌبّ 
 ثيشوك، گَل ويوي گَلَى 
 گَل. خبّبًي گإسَـوِ 

 
 ايل، يَق يَق، ويبُ، قٍلفَى

 ايل. يَق يَق، اٍلىَى عإهفٍى 

 يَقٍلوك، وٌؽى آٌيك 
 يَقيل. يَق آٌيمؽى وي 

 
 گَل، لبًلي ينعكيكي

  گَل. بًليل وئَيً، لبًلي 

 ٌي،فيثبغ ثَلجَل يئويً
 گَل. لبًلي آغكي زيػويً 

 
  ؼگيل، هئٍِ هئٍِ ثَ

  ؼگيل. ثٌإٌٍِ گَلَ

  اؤح، لجيٌؽى اؤدٌؽُ
 ؼگيل. دئٍِ اؤدوه گإق

  گَل، يبغٍي ينعكيكي
 گَل. يبغٍي ؼاًيً، يبغٍي

  اٍغَـ، وؽىاٍـُ ثَلجَل 

 گَل. يبغٍي گإـوِ ثبغؽا
 

 يبٌيل، آل ييآـاٌميٌ
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 لبيٌبٌيف. ثبليك ؽازبي 
 گلٌؽُ وىي يبـيي 
 لبيٌبٌيف. لبًين ائَؼُ 

 
 گَل، اٍيبى ينعكيكي

 گَل. يبى اٍ ثَلجَل، يبى اٍ
 ايٌديؽـ، يبوشيك ثبٌيي 
 گَل. ؼايبى هِِويٌ گل 

 
 يبٌيل، زيي ييآـغبليغ

 لبهبٌيف. گإق ثبغؽيمدب 
 گلٌؽُ وىيي زإلؽى 
 ؼٍالٌيف. ؼيلين ائَؼُ 

 
 ل،ؼؤگَ يبهبًدب آٌيك

 ؼؤگَل. يبهبًدب غبليي 
 وئسىِ، ثئلِ گًََهَق 
 ؼؤگَل، يبهبًدب هٌِ 

 گَل، ثبغؽا عبٌمن هي
 گَل. ثبغؽا گَل، ثبغسبؼا 
 ؼلجفؼي، ثيف ؼيللفؼُ 
 گَل. ثبغؽا زبسوبق اًٍب 

 
 آيبم، هي اٍلؽٍقوبى، وي

 وبيبم. هي لٌَالـؼاى وبي 
 ـم،گكُ ويوي هدٌَى 
 ؽايبم.ليٌهٍشب لئيلي 

 
 گَل، ثىشِ بىؼٍـٍثى ًِ
 گَل. غىشِ، يَغىب بلييض 
 آسؽين، وإق وبـييب هي 
 گَل. ؼوشِ هٌِ نـييب 

 
 ثبغييبم، ثئليي لبـؼاي،

 سَـدبغييبم. ييآيبغ 
 ثيشيت، گَل ثيف اٍقًٍؽُ 
 يبـدبغييبم. اًٍَى هي 

 
 ٌبم،ًيب وبقا اليٌؽُ

 ٌبم.ًيب ًبقا يِ،غوكُ 
 اٍوشِ ؼيكيي لَيَة ثبي 

 ٌبم.ًباٍي يبق يبسىبم، ليً
 ثبغؽاًبم، گَلن، غٌسِ

 ؼاغؽاًبم. ين،اللِ سف 
  آل، غجف ثَوشبًسيؽاى 

 سبغؽاًبم. ّبًىي ؼئىيي
 

 ٌبم،ًثَال اٍلالم، ؼـيب



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   094

 ٌبم.ًوَال اٍلالم، وَخبق 
 لَـثبى، وٌِ گإقٍم وبغ 
 ٌبم.ًؼٍال گإقٍهلِ وَل 

 
 ٌبم،ًؼٍال ًيُؼـ-ؼاغ

 ٌبم.ًثَال ويوي ؼـيب 
 لَـثبى، وٌِ گإقلفين 
 ٌبم.ًؼٍال ؼُ گإقوَق يه 

 
 ٌبم،ًثَال اٍلالم، زٍوِ

 ٌبم.ًؼٍال ؼؤـؼ ـيؼاغال 
 ٍئفوي، اليوِ اليي 

 ؼيلٌٌن. اٍلَة وبيل
 

 ٌبم،ًثَال ويوي آـاق
 ٌبم.ًوَال ويوي ثبغسب 
  زبسيٌدب، وٌِ الين 

 ٌبم.ًؼٍال گكيت وز-وز
 يبـام، ثئدِ ويكيلؽاـ

 يبـام. گئدِ ٍئفـ ؼـؼ 
 ف،ثيلي عبلن ثيليف، ائل 
 يبـام. ًئدِ وٌِ هي 

 
 وبغالـام، جآ ثَلجَلَ

 وبغالـام. سبج ثيف گَلؽى 
 اٍلىب، سبًدبقاٍ نـييب 
 وبغالـام. ؼيلوبًح سَسَة 

 
 ثئىبـام، ايسيٌؽُ ائل

  سإوفم. اٍقُ زشفين 

 اٍلىبم، غبى لفُِاؤقگ
 ًإوفم. وبـييب اؤق 

 
 آسوبـام، ينعكيكي

 وبسوبـام. يبؼا ـييب 
 اؼاًب،يبـ اٍلىَى ؽًآ 
 زيػبـسوبـام. يبؼيوؽاى 

 
 يبسوبـام، يبـالييبم،

 ثبسوبًبم.-ثبسوبى ؼـؼي 
 ؼـؼي ثَ گإًؽـى يبـ 
 لبسوبـام. ؼـؼُ ثيف ّئر 

 بـام،ـهاٍسَ گئؽـم،
 فم.ـهگإسَ وإق خيآ 
 گئشىِ، عإهَـؼى ايل يَق 
 م.هفگإسَـ ال وٌؽى 

 
 آغوبـام، سىيي زبيالـ
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 يبغوبـام. ٌبض ثبٌب 
  گإـون، ىاٍقٍ ؼفعِ ثيف 

 ثبغوبـام. گًَِ آيب،
 

 آزوبـام، ًيلَففم،
 وبزوبـام. ثيدب عغفين 
 لَيىبم، ثبي يَلًَؽا يبـ 
 لبزوبـام. عْؽيوؽى اؤق 

 
 ًبزبـام، يَظ، وىين ثيف

  آزبـام. لبدييب ّف 

 وِ،ٍئفهِ آًبى آسبى،
 لبزبـام. وٌي آلالم، 

 
 ثَالًوبـام، سه ؼـيب

 وَالًوبـام. ؼـيبؼاى 
 ؼٍالًىب، يكوٌى عبلن 
 ؼٍالًوبـام. وٌىيك هي 
 ًبزبـام، هي، زبـامبً
 آزبـام. لبدي ثبغلي 

 گإـون، يبٌلي گإقٍى يبـ
 لبزبـام. گإسَـٍة ثبي 

 
 ٌبـام،يي آؼاغ ّدفاى

 زبٌبـام. گلىِ ؼٍهبى 
 لبقاًبم، لبيٌبـ ثيف هي 
 ؼاٌبـام. لَي، قآ اٍؼٍى 

 
 خٌَبم، ؼگيلن، آـاق

 لبيٌبٌبم. ؼگيلن، وَـ 
 يبًيٌب، ِفّاف ـآدب 

 ؼاٌبم. ليوشلي ًِ گإـ
 
 وبلويٍبم، يَال ـييب
 لبلويٍبم. بيٌلبيغيى 
 ايگيٌي ـيويييب هي 
 آلويٍبم. ثبخيىيٌؽاى 

 
 لَيوٌَبم، ؼاي سٌؽيفُ

 لَيوٌَبم. الٍاي اٍوشِ 
 گل، گئدِ گلوِ، گًَؽٍق 
 لَيوٌَبم. ثَي ثإيفٍهَ 

 لَيوٌَبم، ؼاي لبدييب
  لَيوٌَبم. لبي اٍوشِ لبي 

  ؼؤًوٌن، وٌؽى اؤللن،

 لَيوٌَبم. ثبي يَلًَؽا
 

 وَلوٌَبم، اليٌؽى ؼـؼ



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   096

 يَلوٌَبم. ينگثيفز-وبذ 
 اٍؼًٌٍبى عٍك ثَ آغيف 
 اٍلوٌَبم. هَم ييتاـي 

 
 ثٌؽم، ويوِ آٌيك هي

 ثٌؽم. ويوِ وبقيوؽا 
 اٍزَى گإـٌٍوه يبـال 
 ثٌؽم. وِّي ويسيه ثيف 

 
 ثٌؽم، وَـُ آـاقام،

 .ثٌؽم گَلِ ثَلجَلن، 
 لًَبغبم، گئؽـگي هي 
 ثٌؽم. ؼيلِ ٌيفيي ثيف 

 
 ن،يُؼِجعو اضوؽم،

 ن.يؼِجعو ين،جِعو 
 اٍلَـ، حّض ثيفخِ لؽُاي 

 ين.ؼُجِعو گًَؽُ هي
 ين،لٌؽي ييزبي ٌيفيي

 ين.ووٌؽي قٍلفلفيي 
 گئشىِ، سَفبًب عبلن 
 ين.ثٌؽي گإقلفيٌيي 

 
 ين،ثىشِ عكيكيٌن

 ين.گَلؽوشِ اليٌؽُ 
 بليوي،ض بىآلى غجف 

 ين.غىشِ وٌيٌسَى هي
 

 زيسگن، ؼاغالـؼا هي
 ين.وإيٌىسِ ب،ـهٍٍ ال 
 ثگٌيف، هٌي وي يبـ 
 گإيسگن. گإيسىلفؼى 

 
 ين،ويؼوشِ ليكيل گَل

 يبم.وشبوياٍ لبٌالـيي 
 يَغؽٍ، ؼـؼين ثيف اؤقگِ 
 ين.ويغىشِ خبهبليي 

 
 هبيلن، وٌِ ليك، آي

 ضوبيلن. ثَيًٌَؽا 
 اٍالـ، يٌيفي دبيي ؼٍوز 
 لبيلن. ٍئفوي ًِ ّف 

 گللن، ؼاغب عكيكين
 گللن. ثبغب ثبغسبيب، 
 وِ،گإقلِ يبـ گًََ ليً 
 گللن. يبغب،-يبغب لبـ 

 
 گللن، ؼُ هي عكيكين
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 گللن. ووٌؽُ، هيٌٌن 
 زبـٍاؼاـا، لٌََلالم 

 گللن. وٌؽُ اٍالى ويك
 

 ثيللن، وبى ويفديىلفيي
 ثيللن. وبى، ولجِ هٌي 
 ليمؽاىآيفي ؼئف، آٌيك 
 ثيللن. وبىآ اؤلَهَ 

 
 ؼًن،سىلِ اٍٍزَيبم،

 ؼًن.سىلِ ائَلي سه 
 سفالًييبم، آـاقثبـ 
 ؼًن.سىلِ وًَبالـ 

 
 ًن، گَلِ اٍ آٌيك هي

 ًن. گَلِ اٍ قٍلفلفيي 
 ايسين، ؽًآ گشيف، ىآلَـ 
 گَلٌن. اٍ وٌيٌلِ 

 ًن، گَلِ اٍ هيِائل
 ًن. گَلِ اٍ وئسؽي سئك 
 ،ايسين ؽًآ ؼئييفوي ًِ 
 گَلٌن. اٍ وٌيٌلِ 

 
 ثَقهٌن، آـغبليغي

 هٌن. يَق هٌن، اللي
  اٍقٍلىِ، وٌؽى الين 

 اٍقهٌن. وٌؽى للجين
 

 هٌن، سئلي سبهجَـٍى
 هٌن. يئلي ٌيفٍاًيي 
 لَيًٌَب، ليك يؽيناگيفُ 
 هٌن. گَلَ خٌّشيي 

 
 هٌن، ايٌدي لبـٌيؽا

 هٌن. ايٌدي هٌن، لعل
 يَلًَؽا يبـ ٍفبلي 

 ٌن.ايٌديو ٍئفون، خبى
 

 ايٌديوٌن، آٌيك هي
  هٌن. ايٌدي هٌن، ؼٍـ 

 اٍوشِ ؼيكيي لَيَة ثبي

 ايٌديوٌن. ٍئفون، خبى
 هٌن، ـيلب ؼاغالـيي

  هٌن. ـيلب اـيوك 

 ؼلجفيي گإق آال ثيف
 هٌن. يلبً لبًليىي، 

 
 هٌن، غَي هٌن، سجفيك



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   098

 ؼٍيوبًبم. گإقلفيٌؽى 
 هبليي، ؼًٍيب لفٍئفوِ 

 لَيوبًبم. الؽى وٌي
 

 هٌن، گَل ـؼاثبغسبال
 هٌن. گَل هٌن، ثَلجَل 
 يبلَاـهبوبى، َِثطِ ؼن 
 گَلوٌن. ؼاًيٍوبًبم، 

 
 هٌن، ٌبىآ ـيؼاغال

  هٌن. يٌٍَبى اليوؽُ 

 وبويجؽي، نـييب ؼا زَظ
 ثٌَبًوبًبم. ٍاـ، عْؽين 

 
 هٌن، گكى ـيؼاغال

 هٌن. ؼٍقى ـيؼاٌال 
  يبـؼي، ٍفبلي نـييب 

 وٌن.ًاٍق اليوي
 ن،هٌ وبـ ثبٌيٌؽا ؼاغ

 هٌن. سبـ لبـا للجي 
  وَوَثؽٍ، يبـ ؼئييفلف 

 هٌن. ىبـّگًَب ؼئوِ

 
 اٍسَـهٌن، زبـؼاغؽا

 ثيشيفهٌن. زيسه-گَل 
 ثَـٍوِ، ليك ؼًٍيبًي 
 گإسَـهٌن. ال وٌؽى 

 
 ؼٌٌٍن، ائلِ آٌيك

 ؼٌٌٍن. گَلِ ٌئطن، 
 ؼاغيلمبًبم، سه قٍلفَى 
 ؼٌٌٍن. گإقُ-اٍقُ 

 
 ًن، ٌٌَِ هؽُُدٌدف

 ًن. ؼٌٍِ اٍوشِ يبـدبق 
 وبالًىبى، گإقؼى وي ًِ 
 ؼٌٌٍن. گإقؼى هي ًِ 

 
 ؼؤًٌن، گئدِ يَلؽاى ثَ
 ؼؤًٌن. ثئدِ ؼؤًفوي، 
 ؼؤًىي، هٌؽى وي اگف 
 ؼؤًٌن. ًئدِ وٌؽى هي 

 ـم،ثكُ لبـ ـيؼاغال
 ـم.ثكُ ثبـ وبليت، ثبغ 
  گإسَـٍة، وبق اليوِ 

 ـم.ثكُ يبـ زبالـام،
 

 ـم،ثكُ ًبـ اليوؽُ
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 ـم.ثكُ ّبهبـ ـيبً 
 وئسؽي، وًَب ثيف ثَـؼاى 
 ـم.گكُ آـاـ، اًٍَ 

 
 وفم، يبًؽي عكيكين

  وفم. يبًؽي سَسؽٍ، اٍؼ 
  خبًي ٌيفيي ضبضفام

 ٍئفم. لَـثبى يَلًَؽا
 

 ثيلفم، زي ؼٍهبًي
 ثيلفم. وي ًيوإلگِ 
 يبًيوب، گيف گل گئدِ 
 ويلفم. هي ويسفلِ 

 
 ائيلفم، ثبغ ثبغي ثَ
 ائيلفم. زبـؼاق اٍوشَى 
 گليفوي، وي ائٍيشىن 
 ائيلفم. زيفاق يَلَى 

 ًئيلفم، گَلَ گَلن،
 ائيلفم. لَللَق گَلِ 
 گفن، گَلَم اؤق هٌِ 
 ًئيلفم. گَلَ اؤقگِ 

 
 زىوفم، ين،عكيكي

  زىوفم. لليبى، ٍئفهِ 
 ؼگىِ، وبزيٌب الين

 زىوفم. اٍلىب ٌبّوبـ 
 

 اٍقهفم، اٍقًٍؽُ وَ

 فم.هؼؤق وشوِ ّف
 م،اٍلوٌَب ثٌؽ وٌِ هي 
 اٍقهفم. ال هيًاؤلوِ 

 
 فم،هوَق ويوي بـًؼٍ

 فم.هؼؤق ؼـؼُ يبهبى 
 ؼُ، گكوي اٍقاق هٌؽى 
 اٍقهفم. وٌؽى الين 

 
 اووفم، ليكيل گَلَ

  سإووفم. يئفُ ؼـيت 

 ؼگىِ، قٍلفًَِ الين
 زىوفم. اٍلىب ٌبّوبـ 

 اؤسَـهفم، گلىِ اٍٍ
 گإسَـهفم. وإق ٌِعع 
 وئسىِ، عإهفٍهؽى ايل يَق 
 گإسَـهفم. ال وٌؽى 

 
 ـم،ُؼـ ليكيل گَلَ
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 ـم.ُوف يِدٌدفُ 
 اٍلىب، يبـ ثيف ٍفبلي 
 ـم.ٍُئف خبى يَلًَؽا 

 
 ثيسويٍن، ييآـغبليغ

 ايسويٍن. ؽًآ سيىوگِ 
 يثبالوٌؽ ثَ ثيكين 
 وئسويٍن. ثَيَ ٌوبل 

 
 ثيسويٍن، ليكيل گَلَ

 ايسويٍن. ؽًآ اٍوشًَؽُ 
 ايسيٌؽى لييُگإق هيي 
 ن.وئسويٍ وٌي ثيفخِ 

 
 ؼٌٍوٌَن، يبًب ائلؽى

 ؼٌٍوٌَن. لبًب ًبضبق 
 زىيت، ثفوِ هٌي يبـ 
 ؼٌٍوٌَن. اهشطبًب 

 يؽين،يِايٍلِ يَلؽاى ثَ
 يؽين.يِگَهٌَلِ غٌدف 

 وئَيت، ـييب ايلِ عٍك
 يؽين.يِؼيٍلِ اٍقًٍؽى 

 
 گلؽين، ويكُ گئدِ ثَ

 گلؽين. ًيكُُدٌدف 
 سَـدبغب ثبوؽيغويك 
 .گلؽين ؼيكُ لبدبًؽين، 

 
 ثيلؽين، سلِ گإـؼٍم، سَـ

 ثيلؽين. گلِ ،ييزبغيفؼ 

  گإـؼٍم، خئيفاى يبسويً ثيف

 ثيلؽين. ائلِ يبسيت يبـ
 

 ثيلفؼين، ثَلجَل وٌي

 ثيلفؼين. وًَجَل وبـي
 آزيلويً ثبغسبهيكؼا 

 ثيلفؼين. ليكيل گَل ثيف
 

 هفؼين، اٍقُ آٌيك، هي
  هفؼين. اٍقُ ؼـيبؼا 

 يؽين،گئيىِ لبـا ؼُ هي
 هفؼين.ا اٍق سه َىقٍلف 

 ًئيلين؟ ثبغب گلؽي وَ
 ًئيلين؟ يبـدبغب ؼگؽي 
 ثبغسبؼا، گإـٌٍَـٍن 
 ًئيلين؟ اٍسبغب گلويف 

 
 ًئيلين؟ ؼٌٍؽٍ وَ ثبغب
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 ًئيلين؟ ايسؽي آغبخالـ 
 آسؽيي، اٍغًََ همگبى 
 ًئيلين؟ وئسؽي للجيوؽى 

 
 هٌين، يبـ اٍ نٌيمعب

 هٌين. اٍيبـ ثبغفين غن

 ،هؽيِهؽيٌ هؽي،ِهىّ 
 هٌين. يبـ اٍ هؽيِجعو 

 
 ًئيٌين؟ آزؽي، گَل آلسب

 ًئيٌين؟ ؼٍالٌؽي، ؼيلين 
 وئَؼين، يبـ آالگإق ثيف 
 ًئيٌين؟ زبٌؽي، غيبلين 

 
 گإقلفين، وَقگَى آٌيك،

  گإقلفين. اٍقگَى غوؽى 

 ثيلوك، ؼٍيب لؽىُگإق
 گإقلفين. گَى يَق ثبغىب 

 اٍاليؽين، زيفاق يبًبى
 اٍاليؽين. فاقاي يَلؽاى 
 ثيسٌؽُ ثيسيي نـييب 
 اٍاليؽين. ثَالق وَيَق 

 
 ثبغؽين، ـاوب اٍوشِ ؼاغ

 ثبغؽين. ّبـا گإـؼٍم، سبـ

 گَلىِ، اٍقٍى ؼفعِ ثيف 
 ثبغشين. لبـا آزيالـ 

 
 آلين، ًئيٌي عكيكين

  آلين. ثئيٌي الفي 

  وبلؽين، يَال وَوؽٍـٍة

 آلين؟ ًئيٌي وإًلًََ

 
 غبًين، ثبـ ثبغالـيٌؽا

 غبًين. ًبـ غبًين، ّئيَا 
  گإـٍة، ؼلجف ثيف آٌيك 

 ـغبًين.بً فالـفيزبغي
 

 سَسؽٍم، ثبليك ؼـيبؼاى
 لَـٍسؽٍم. گًَؽُ سَسَة، 
 سبدؽين، يبـ ٍفبلي ثيف 
 اًٍَسؽٍم. ثيَفبًي 

 خبًين، ثبال آٌيك هي
 خبًين. لبال ضىفسؽُ 
 گإقلفي آال يبـيي 

 خبًين. آال وي، ىشفاي 
 

 اٍيَم،-اٍيَم ليكيل گَل
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  لَيَم. هٌِِوي ؼـين 

 ؼٍيوبييف، گَلؽى ثَلجَل
 ؼٍيَم. ًئدِ وٌؽى هي 

 
 خبًين، يبـا آٌيك هي

  خبًين. يبـا لَـثبًؽيف 

 لفىِ، لَيَم سَسَم،
 خبًين. يبـا گإًؽـين 

 
 ؼٌٍؽٍم، وبال ٌؽين،آ ؼاغ

 ؼٌٍؽٍم. بالض يبهبى ًِ 
 گلؽي، ثيكُ غلَر يبـ 
 ؼٌٍؽٍم. لبال گإـؼٍلف، 

 
 خبًين، يبقؼي عكيكين

  خبًين. ؼي يبق للن، آل 

  گإـٍة، ثبغؽا ثَلجَلَ
 خبًين. يبقؼي وي، ؼئييف

  ؼٌٍؽٍم، يبًب ٌؽين،آ ؼاغ

  ؼٌٍؽٍم. ثبًب گئديىؽين،

 ؼين،ايىشِ ثَوِ يبـؼاى

 ؼٌٍؽٍم. لبًب ثيل ائلِ
 

 خبًين، اٍق، گإلًَؽُ ؼـؼ

 خبًين. ؼٍق، وبدب ؼـؼي 
 ـم،ٍُئف لَـثبى يبـا 
 خبًين. يَق اٍلىب اگف 

 
 گإقٍم، ؼٌٍؽٍ آٌيمِ

  إقٍم.و ؼٌٍؽٍ وبثبثب 

 ؼي،گإـهِ يبـي ثبغؽي،
 گإقٍم. ؼٌٍؽٍ گإقٍهؽى 

 
 ثػشيبـين، هيِائل

 ؼيبـين. ثبظ ائلين، ثبظ
 ٍاـ، يكيا گإق اٍقًٍؽُ 
 يبـين؟ ثبغؽي، وين وٌِ 

 
  اٍقٍم، ٍاـؼي ثبغيٌؽا

  وإقٍم. گكؼي ؼيللفؼُ
  گإـًٍدِ وئفثي يبـي

 ٍم.گإق زيػبيؽي وبٌىي،
 يبـين، اٍقٍن ثبـهبغي

 يبـين. ثيلفقيه لَلَ 
 اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل، 
 يبـين. ًبقن ؼٍؼاغي 

 
 ؼؤًَم؟ ًئدِ ثبٌيٌب
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 ؼؤًَم؟ ًئدِ ؼٍالًين، 
 ؼؤًوك، ؼيٌيٌؽى سفوب 
 ؼؤًَم؟ ًئدِ وٌؽى هي 

 
  اٍلؽٍم، گَل ايؽين، غٌسِ

 اٍلؽٍم. وًَجَل آسؽين، ثَي
 ايؽين، لَي ثيلوكؼيل ثيف 
 اٍلؽٍم. ثَلجَل ٍم،اٍغَؼ 

 
 لَـثبى، ثبغب اٍ خبًين

 لَـثبى. لًَبغب گلي 
  ضيفاًبم، گإقُ-لبٌب 

 لَـثبى. ثَغبغب ثَللَـ

 
 لَـثبى، ثيسٌِ گَلَ

 لَـثبى. ايسٌِ وَيَ 
 وبلالًيت، گئييت ويٍويف 
 لَـثبى. وئسٌِ ثَـؼاى 

 لَـثبى، وإقٍم آٌيك، هي
 لَـثبى. گإقٍم اٍلىَى لَي 
 القم، ًِ لَـثبى يبـا 
 لَـثبى. اؤقٍم اًٍب هي 

 
 يبغبًؽاى، عبٌمن هي

 غبًؽاى. يب ولغبًؽاى، يب 
 اٍاليؽين، گَل ؼوشِ ثيف 
 يبغبًؽاى. وياليؽينآ 

 
 لبيٌبؼاى، ـيوبهبٍا

 اٍيٌبؼاى. زيٌيه اٍوشِ 
  اٍقًٍؽى، اؤدَم اگيل 

 اٍيٌبؼاى. گإق آلشؽاى لبي
 

 غبًؽاى، اٍ ينعكيكي

 غبًؽاى. اٍ ولغبًؽاى، اٍ
  گإـؼٍم، ًبـ خَر ثيف ٌؽُو 

 يبغبًؽاى. زىوفم گإق
 

 ثَاللؽاى، گليفؼين هي
 لبثبلؽاى. زيػؽي نـييب 
 آلؽين آغيف يبلَاـؼين، 
 ؼٍؼالؽاى. ثبل اؤدَي ثيف 

 ثبليٌؽاى، ؼٍيوبق آـي
 ٌبليٌؽاى. زيػوبق گإقل 
 سإوَلؽٍ، ًَـ اٍوشَهِ 
 خبهبليٌؽاى. آي يبـيي 

 
  وؽاى،ـًييب يبـالييبم
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 لبًيوؽاى. ايسف لٌَالـ

  ؼئؽيي، لَـثبى هٌِ وي
 خبًيوؽاى. وئسؽين ؼُ هي
 

 ٌؽاى،ـيايلمب آٌيك هي
 ٌؽاى.ـيايلمب وإقًٍؽى، 
  ٍئفى ايلمبـ يبـيٌب 

 ايلمبـيٌؽاى؟ ؼؤًفهي
 

 ؼيَاًٌبى، اٍ عكيكين

 ؼيَاًٌبى. اٍ غبًٌبى، اٍ
 آلوبق، ـٌَر گإـهك، اٍق 
 ؼيَاًٌبى. اٍ لَـغَـام 

 
 اى،لبـاويٌؽ لبٌالـيي

 آـاويٌؽاى. يؽيناؤدِ 
 اٍلىَى ًئدِ آيفيلوبق 
 ثبالويٌؽاى؟ فالًىه  

 سبليىشبًؽاى، ؼٍغَـ آي
 گَلىشبًؽاى، لبلػيف گَى 
 ؼـؼين ٌبهبهب خَر ثيف 
 ثَوشبًٌبى. ييثىلِ يبـ 

 
 قاسشبـؼاى،آ گليٍيي

 قاسشبـؼاى.آ ٍئف غجف 
  ؼـهبى ؼـؼيٌِ آٌيك، 

 عغّبـؼاى. قآ سبديليف
 

 ثًَؽاى، آل ينعكيكي
 ثًَؽاى غبل ثًَؽاى، يبًبظ 
 ٍئفيف، ٍوَوِ ٌيغبى 

 ثًَؽاى. آل اؤدَي ثيف ؼٍـ

 
 آغىَؼاى، آي گليٍيي

 وَؼاى. آغ آي ٍئف، غجف 
 گإـؼٍم، گإلؽُ وًَبًي 
 وَؼاى. آيبق وىوٌن 

 
  آالى، لَل ٍاـ ثبقاـؼا

 آالى! ؼٍل ثبٌيٌب وَل
  ٍـؼيف،ثػشِ هيؽاىبّ 

 آالى. گَل اليٌؽى ليك
 فاغؽاى،اي ليفؼينگ هي

 ثَالغؽاى. گَلَم زيػؽي 
  وَـايؽين ثيفخِ گَلَم، 

 ؼٍؼاغؽاى. وَقٍلي ثبل
 

  دئٍوبى،-دئٍوبى زيػؽي آي
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 ؼٌٍوبى، اًٍب زيػؽي گَى
 گإـٌٍه، غلَسؽُ گل 

 ؼٌٍوبى. ًِ ثيلىيي، ؼٍوز ًِ
 

 يبى، گيف اٍؼا آٌيك هي
 گفيبى. ؼا اٍ گفيبى، هي 
 آل، اٍؼٍى وإًلَم، ؼئؽين، 
 يبى. گيف، اٍؼا ؼين،وِؼئ 

 
 خئيفاى، ثيكُ، گل ؼٍالى

 خئيفاى. اٍقُ، سإن قٍلفَى 
 اٍٍزَؼاى، يبؼ َـوبىولَـغ 
 خئيفاى؟! ؼٍقُ، ىوبفيزيػ 

 
 اٍغالى! ثبووب، زذفي

 اٍغالى! وىوِ، يَلَهَ 
 هبلييبم، ًيياؤقگِ هي 
 اٍغالى! ِ،وسلى ّلِ 

 خئيفاى، گإقُ عكيكين
 خئيفاى. گإقُ، زه وَـهِ 
 اٍٍالهيٍبم، سفالى َظز 
 خئيفاى. گإقُ گإـًٍوَـ 

 
 اٍغالى، ًبق، ِطجشي-وإق

 اٍغالى. وبق، ؼاهبغي-وئف 
 وي،ثيلوِ گلِ اؤقٍى 

 اٍغالى! يبق، ٍاـ وإقٍى ًِ
 

 آلوبقوبى، ٍئفون، آلوب
 لبلوبقوبى. آلوبؼاى وي 
  گَلَوي، ثبغيي ّبًىي 

 وَلوبقوبى؟! وبـالوبقوبى،
 

 اٍغالى، آي لَـثبى وٌِ
 اٍغالى. ّبي، وي ٍئف هٌِ 
 اٍثبًي،-ائلي گكؼين 
 اٍغالى. سبي، وٌِ يَغؽٍـ 

 
 سبغوبقوبى، اٍقٍن ليكيل

 ثبغوبقوبى. ليكيال وي 
 وَيَوبى، ييزبي ّبًىي 
 آغوبقوبى؟ عففِ ّف 

 اٍغالى، وبذثَـٍق لبـا
 اٍغالى. آذ، لبديويكي 
 يبسيجؽيف، آًبم آسبم، 
 اٍغالى. لبذ، هٌي گإسَـ 

 
 ّبـاليىبى؟ عكيكين
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 هبـاليىبى. ًييگٌدِ 
 اؤًًَؽى، گإقٍم گئشوِ 
 لفاليىبى. گإقٍهَى 

 
 اٍغالى، يبٌيل وإيٌگيي

 اٍغالى. يبـاٌيف گئييي، 
 يِ،لِطه ثيكين گلوِ 
 اٍغالى. ؼاالٌيف آًبم 

 
 ّبـاليىبى؟ گلي، آي

 يبـاليىبى. وؽىاٍـُ 
 سبًيفام، گإقلفيٌؽى 
 هبـاليىبى. يئفيي ثَ 

 
 اهيىبى،فض آٌيك هي

 ؼاـاهيىبى. قٍلفلفيي 
 وي، ؼا اٍلوبوبى گإقل 
 يبـاهيىبى. وإًلَهِ 

 ائليٌيكؼى، فموگئش
 ؼيليٌيكؼى. ؼٍيوبـام 
  وًَب، يبٌيلجبي اٍلالم 

 لًََقؼى.إگ ـامباٍز
 

 خبًيىبى، يئفيي ثَ وي

  غبًيىبى. ولغبًيىبى، 

 اٍلوبق، ؼٍيوبق عغفيٌؽى
 ـيطبًيىبى. سجفيكيي 

 
 ،گإقٍهَقؼى آٌيغب

 وإقٍهَقؼى. وبثبثب 
 ؼا، ؼٍيىب قٍلفؽى غبلؽاى، 
 اٍقؼى. گإقٍم ؼٍيوبؼي 

 
 اٍلىبى، اوي سه يبـدبق

 اٍلىبى. وىي ثبغييوبذ 
 ًئيلف، هٌِ كـاييلع 
 اٍلىبى. وي اٍوشِ ثبٌين 

 
 الؽى، غن گئشىيي ثَـاظ

 الؽى. ؼم ؼٌٍىَى لَيوب 
 گئشىيي، خبًين اؤق گئؽيف 
 الؽى. ّوؽم وييگئشوِ 

 آييوىبى، ينيعكيك
 آييوىبى. اٍلؽٍقٍهىبى، 
  گإقًٍؽى، هٌي وبلوب 

 دبييوىبى. هٌين وي وي
 

 لٌؽيلؽى، ـيثبغسبال
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 هٌؽيلؽى. ٍاـ وإيٌگي 
 گلويٍيه، هفج ايلِ يبـ 

 ؼيلؽى. هي ؼٍؼالؽاى، اٍ
 

 دبييوىبى، هٌين ليك، آي
 آييوىبى. اٍقًٍؽُ گإي 
 ايىشفم، زَظ وٌي هي 
 سبييوىبى. هٌين يبغٍي 

 
 ؼيلؽى، وٌب بٌمنع
 ؼيلؽى. ٌبث اٍغَـام 
 هظلَهب، هي وي ثبٌب 
 ؼلؽى.عب وي اٍال ظلن 

 
 هٌيوسَى، سبي ييسبدوبؼ

 هٌيوسَى. ّبي ؼييٍئٌٌِ 
 لَـثبى، وٌِ اؤلىن، هي 
 هٌيوسَى. ايٍ اؤلىي، وي 

 گَلؽى، گَلَ عكيكين
 گَلؽى. گَلَ آل غجف 
 ايسيٌؽُ، گَللف خبًبى 
 گَلؽى. گَلَ وئسوفم 

 
  خبى، وياٍقُ منعبٌ

 خبى. ويؼٍقُ قٍلفًَِ
 ٍفبليؽيف، يبـ ثيلىي 
 خبى. وياٍقُ يَلًَؽا 

 
 هٌؽى، يبغٍييب آٌيك

  يوٌؽى. يبغٍي شَىوؼٍ 

 بسوٌّ ؼعب، وبالم،
 هٌؽى. يبغٍييب آدبـ 

 
 يبسيٌدبى، اٍ آٌيغبم

 يبسيٌدبى. اٍ يبًين هي 
 ؼيجيي، يييبوؽيغ وىين 
 يبسيٌدبى. اٍ نـييبلَا 

 
 هٌؽى، آلوب عبٌمن

 هٌؽى. آلوب وٌؽى، ؼاغ
 اٍلىَى، وٌيي بًييـهؼ 

 هٌؽى. آلوب ؼـؼيي سه

  هٌؽى، خبى ينعكيكي

 هٌؽى. خبى هٌؽى، خىن
 اٍلىَى، وٌؽى اٍظ وبهبى، 
 هٌؽى. خبى هٌؽى، ّؽف 

 
 ويٌؽى،يئلِ وبل يَلَى
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  ويٌؽى.ثئلِ گل ؼٍالى 

 وىين لَـثبى ثيف گًَؽُ
 ويٌؽى.ِگيل گإقٍهَى 

 
 لجيٌؽى، دبي ٍاـ هبىاٍ
 لجيٌؽى. سبي اٍلوبق ّئر 
 وي،سٌٍِ وَ اٍاليؽين 
 لجيٌؽى. آي يؽينهِا 

 
 ليليٌؽى، ثَالًيف وَـ

 ؼيليٌؽى. آزويفام ثبي
 گإًؽـ، لبـ يبياللؽاى وي 
 گَلًَؽٍى، آـاقثبـ هي 

 
 يٌؽى،گگؽي عكيكين

 يٌؽى.گگؽي ؼٍغؽٍ آي
 اٍلَم، لَـثبى يبـا اٍ 
 يٌؽى.گؼئؽي اؤق ؼؤًوك 

 زيٌؽى، زيٌي عكيكين
 زيٌؽى. زيٌي هبزيٌيي 
 قٍلفًََ، زىويً بـسدّ 
 زيٌؽى. زيٌي وئسيفهيً 

 
  قٍلفًَؽى، ينعكيكي

 ؼى؟ قٍلفَى وبليت ؼىًِ
 لَـغوبًبم، گلىِ ٌبّوبـ 
 قٍلفًَؽى. هٌي گإقلِ 

 
 يئفؼى، يَق ينعكيكي

  يئفؼى. يَق يئفؼى، اللي 

 ثَيٌَهب، وبل لَلالـيي
 يئفؼى. اٍق آيبلالـيي 

 
 يئفؼى، يَق ينعكيكي

 يئفؼى. يَق يئفؼى، اللي 
 آيي، ثبيفام خبهبليي 
 يئفؼى؟ يَق ثبغيٍيفالـ 

 
 گفؼى، هيٌب عكيكين

 گفؼى. هيٌب ثَي، هيٌب 
  لَـٍى، وؽىوَلِ يئلؽى، 

 گفؼى. بيٌو لَـغَـام
 وفگفؼى، ٍاـ لٌََم ثيف

 يئفؼى. ّف ٍئفيف غجف 
 آليت، ثبٌؽاى غليويعب 
 گفؼى. آغ َغبق،ث ثيللَـ 

 
 وففؼى، گلؽي گوين
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 ًففؼى. ثيف ٍاـ وَـاق 
 گليت، يبـ اثبغسبهيك 
 غجفؼى. يَظ غجفين 

 
 ايلي، وبق گليف آٌيك

 ايلي. لبق ايلي، اؤـؼن 
 وبلؽي يَال هٌي يبـ 
 ايلي. ًبق ايلي، غوكُ 

 
 ايلي، ثبٌي ييثَالغ

 ايلي. ؼاٌي ؼيجيٌيي 
 آزؽين للجيوي وٌِ 
 .ايلي يبٌي گإقٍهَى 

 
 ى،ِگيل هي وىبى،ـيًب وي

 اويلي. ثبغسبهيكؼا 

 ؼاليٌؽاى ؼيَاـ گَى ّف
 زىيلي. ثبغيت هٌن 

 ايلي، ثبي-خبى گئؽيفؼين
 ايلي. ؼاي ؼٌٍؽٍ يَلَم 
 ؼليٌي، ؼـؼ اؤق يبـ 
 ايلي. لبي-گإق ثيلؽيفؼي 

 
 هي، ائٍيىؽُ لبلويٍبم

 هي. ثئٍيىؽُ ليكيل ثيف 
 گلٌؽُ ثبغسبيب يبـ 
 هي. وئٍيىؽُ ؼٍـاـام 

 
 هي، گًَؽُ ينعكيكي

 هي. گًَؽُ وي، ؼُوإلگِ 
 اٍالـ، ثيف لَـثبى لؽُاي 

 هي. گًَؽُ لَـثبى وٌِ
 

 هي، ؼـؼُ ينعكيكي
 هي. ؼـؼُ وفمًؼؤق 
 آلگيلي، ؼيٌديي يبر وي 
 هي. ؼـؼُ وئٍيىسيٌن 

 
 هي، گإقُ عبٌمن، هي

 هي. گإقُ هي، لبٌالـا 
 اٍغالـا، ٍٍـٍالـ اٍٍ 
 هي. گإقُ ٍٍـٍلوٌَبم 

 هي، وإقُ سَسؽٍم ديوبى
 هي. ؼٍقُ زيػؽين گليت 
  وإًلَهَ ثبغالهيٍبم 

 هي. گإقُ ثبغبى غَهبـ
 

 هي، ّبـايسي عكيكين
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 هي. ّبـايسي هي، خبـزي 
 زيػيت، وئيفُ گَى ثَ يبـ 
 زوي. ّبـاي گَل، ّبـاي 

 
 هي، لبًيفام ؼئىي ًِ
 هي. وبًيفام يبـ وٌي 
 گفوؽي، ًِ اٍؼ هٌِ 
 هي. يفاميبً ؼا اٍؼوَق 

 
 هي، يبًيفام عبٌمن

 هي. لبًيفام وإقٍ ّف 
 ييغيلىب، گإقل هيي يَق 
 هي. سبًيفام ويـييب 

 
 هي؟ گئييلن وي، ؼًٍبم

 هي؟ اگيلن گإـؼٍم يبـ 
 ؼئوِ، ثيَفب هٌِ 
 هي. ؼگيلن ايلمبـويك 

 هي، ىِغىش هٌن، ىِغىش
 هي. ىِگَلؽوش ثبغسبؼا 

 ىىي،سزي ثيف ائلِ وي

 ي.ه هىشن گإـًؽُ ّف
 

 ويٌؽى،لَلِ يٌييؼاـز

  ويٌؽى.ثئلِ گل الىٍؼ 

 وىين لَـثبى ثيف گًَؽُ
 ويٌؽى.گيلِ گإقٍهَى 

 
  وي، قيبؼا يئفي ؼاى

 اوي. قيبؼ اوؽيىدِ
 وٌي، ؼيلين، وىَفم، 
 وي؟ قيبؼُ ؼئؽيي، ًِ 

 
 وي، دفؼُ اٍقًٍؽُ گإي

 وي. ؼـؼُ هٌي ييوبلؽ 
 وئَيفم، زَظ وٌي هي 
 .وي يئفؼُ آلالُ، گإيؽُ 

 
 وي،سكُ سفوي، ّلِ

 وي. ثكُ ثبغسبًي-ثبغ 
 ٍفبويٌي، ويثيلِ 
 وي.اٍقُ خبى يَلًَؽا 

 وي،اٍقُ ينعكيكي
 وي. اٍقُ وبلوب ـثٌؽاٍ 
 ثبغيٌب، يبـ ويگيفُ 
 وي.اٍقُ يـيًب خَر ثيف 

 
 وي، گئٌِ ينعكيكي
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 وي. گئٌِ گلؽيي ِفب
 غيبلين، وفين،ؾ فىفين، 
 وي. گئٌِ وٌىي، وٌىي، 

 
 وي،قيفُ ينيعكيك

 وي.قيفُ ففاًىبى،عق 
 گًَِ، اٍ اٍلَم لَـثبى 
 وي.گيفُ لبديوؽاى ثيف 

 
 وي، آسؽاى وإزَـ، ائالر

 وي. يبؼؼاى اؤقٍى گإقلِ 
 اقثفيىي، ؼيليويي 

 وي. يبؼؼاى زيػوبقوبى ّئر
 
 وي، ايٌديؽى ويٌدِاي
 وي. ايٌديؽى ِؽفؽى، 
 وٌي، ؼيلين، وىَفم، 
 ايٌديؽًىي. يبـ ثيلن 

  وٌىي، ليُهك َغىبى،ٌ
  وٌىي. ليُگإق ائليي

  ييثبغشيو ًبوبم هٌين

 وٌىي. اقلي وًََ،
 

 ليىي،ُگإق ائللفيي

 ليىي.ُهك ؼاؼليىبى، 
 اٍقهفم، وٌؽى الين 
 اقليىي. ييوئَؼاه 

 
 گلؽيي، ِفب گلؽيي غَي

 گلؽيي. ِفب ّن ثيكُ 

 لَـسبـؼين، اؤلؽٍم هي ًِ
 گلؽيي. اًّبفب وي ًِ 

 
 گليي، ليِوئَه ّبـاي

 گليي. ليِيئو وئسيت 
 ٍاـ وإقٍم ثيف غلَسؽُ 
 گليي. لي،ِؼئو وٌِ 

 
 هيي،آ ثيف ينعكيكي

 هيي.آ ثيف ؼئ، ؼعب ثيف 

 هطجّشين گًَؽى ثَ

 هيي. ثيفُ وٌِ ـسيتآ 
 وٌيي، اٍؼا عبٌمن

 وٌيي. اٍؼا ليِؼٌٍ 
 ٍاـ، خبًي ثيف يئشيويي 
 وٌيي. ؼا اٍ ؼيلفوي، 

 
 وٌيي، غبلؽي اٍقًٍؽُ
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  وٌيي. آلؽي يييبًبغ 
 يبًيٌؽا ٌفثز ٌيفيي

 وٌيي. ثبلؽي لجلفيي 
 

 وٌيي، ٍاـ ييآؼ ليك، آي
 وٌيي. ٍاـ ييؼاؼ هئيػَي 
 وئَيف، زَظ وٌي ّبهي 
 وٌيي؟ ٍاـ ٍىخبؼ يَغىب 

 
 وٌيي، ٌَغؽٍ لبهشيي

 وٌيي. اٍغؽٍ اليٌؽُ 
  وئَيفم، زَظ وٌي هي 

 وٌيي. يَغؽٍ غجفيي

 
 ٌيفيي، ؼيلي عكيكين

  ٌيفيي. ؼيلي جَلَىثَل 

 ٍئفيجؽي، ويفـ ثيف هٌِ
 ٌيفيي. ؼيلي ؼٍؼاق، ثبل 

 گلىيي، ثيٌِ عكيكين
 گلىيي. ثيٌِ گلىيي، وإذ 
 ليكيٌي، سفوب وئَؼين 
 گلىيي. ؼيٌِ ٍئفيي ؽًآ 

 
 غبليي، وبـا عكيكين

 غبليي. ّبـا آليف خبى 
 وبلؽي، غبل گيوِاٍـُ 
 غبليي. لبـا اٍقؼُ آغ 

 
 ،هيضب هي سبدبـ، آٌيك

 .ضبهي هي زبدبـ، ييآس 
  ؼـهبًي ٌفب يبـا 

 .ضبهي هي آدبـ، وإًلَم،
 

 ثَيالهبويي، ييآس ثَق
 اٍيٌبهبويي. ثبٌيي، زه 
 گل، ؼىگئدِ گليفوي، 
 اٍيٌبهبويي. گيناٍـُ 

 
 لبلىيي، هٌؽُ وإقٍى ويفـ

 لبلىيي. ووٌؽُ، وبلؽين 
 سبدوبق، لفاـ هٌؽُ خبى 
 لبلىيي. وٌؽُ ٍئفين لَي 

 ثبٌيي، ؼاغالـ تآلي زي
  ثبٌيي. ثبغالـ ثبٌيي، ثبغ 

 ف،يآيٌبؼ ثيف خبهبليي
 ثبٌيي. ثبغالـ گإـى ّف 

 
 لَيَى، ويٌِ عبٌمن
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 لَيَى. ويٌِ وؽـيوي 
 ويٌِ،لجلِ يبغٍيٌي 
 لَيَى. سفويٌِ هٌي 

 
 ثًََى، آيٌب اليٌؽُ

 ثًََى. آيٌب سَسَثؽٍ 
 ،ييؼٍؼاغ ؼيٍيي، ؼيليي، 
 ثًََى. ًِ آي وييئيِ 

 
 هًََى، هٌؽُ يكينعك 
  هًََى. هٌؽُ ٍاـ ييًِ 

 زيسگي، خٌّز اؤقٍ
 هًََى. ؼُ هي فيثوَ 

 
 هًََى، آل لبفشبًيؽي

 هًََى. ٌبل ويؽيوإثِ 
 ائيلف، ؼاغؽاغب ٌيغبى 
 هًََى. آل لبؼاويي ؼٍـ 

 اٍلىَى، آغ اوشىبًيي

 اٍلىَى. يبغ ؼٍلَ ايسي
 هِ،ِائيل غفّز اٍغالى، 
 اٍلىَى. وبغ خبًين هٌين 

 
 ؼٍلىَى، ؼاغب گلىيي وبـ

 ؼٍلىَى. ثبغب ثَلجَللف 
 يَلًَؽا يبـ وئَؼيگين 
 اٍلىَى. ِبؼاغب خبًين 

 
 اٍلىَى، ؼيب ؼينهِايىشِ

 اٍلىَى. آؼ آلؽين، ًٍبى 
 يبق، غجف هٌِ يبـؼاى 
 اٍلىَى. ٌبؼ وإًلَم هٌين 

 
 اٍلىَى، آيؽيي عكيكين

 اٍلىَى. آيؽيي ؼٍغىَى، آي
  لٌٍٍَؽٍ، ضىفر ايىي 

 اٍلىَى! آيؽيي إقلفييگ

 
 اٍلىَى، خبًيي گلي ثَ
  اٍلىَى. هْوبًيي گلىيي 

 لبييز، سئك گئشىي ّبـا
 اٍلىَى. لَـثبًيي خبًين 

 قٍلفَى، ؼيٌؽي ؼاًيٍؽي،
 قٍلفَى. هيٌؽي گفؼًِ 
 لَيًٌَب، لَي لِؼوشِ 
 قٍلفَى. ايٌؽي ائيلف لبى 

 
 اٍلىَى، يئويً ؼيلي يبـ
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 اٍلىَى. ؼئويً ؼئؽيگيي 
 وإيٌگيي ويٌؽُاگٌي 
 اٍلىَى. گَهَي يبغبوي 

 
 ًَثبـ، هكُ ثبغيٌؽا

 ًَثبـ. گكُ اليٌؽُ 
 ًؽىِويٌ آغ ٍئف اؾى 
 ًَثبـ سكُ ثيف ؼـين 

 
 اٍلىَى، ًَي اير، ٌفاثي

 اٍلىَى. گَهَي ىِديبل 
 اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل 
 اٍلىَى. يٍٍإثٌ يئفي 

 
 ٍاـ، ثبغؽاؼا عكيكين

 ٍاـ. ثبغؽاؼا ،ييآس هيي 
 گَل گإـؼٍيَى بؼاثبغس 
 ٍاـ. ؼا ثبغؽا ثَ ثيكين 

 ؼٍـوَى، سٌؽُ ؼاغالـ لَي
  ؼٍـوَى. هٌؽُ ٍئف، ًٍبى 

 سبدويف، لفاـ وٌىيك خبى
 ؼٍـوَى. وٌؽُ گإًؽـين 

 
 ٍاـ، هيؽاًب عكيكين

 ٍاـ. هيؽاًب ،ييآس هيي 
 غَهبـالًيف، ثئلِ يبـ 
 ٍاـ؟ ًِ هئيؽُ ثيلويفم 

 
 ؼٍـوَى، آي عبٌمن هي

  ؼٍـوَى. آي ي،يبسىي اٍلىف 
  اٍوشِ لجفين اؤلٌؽُ

 ؼٍـوَى. يبي سئللفيٌي
 

 ٍاـ، غبلؽاًب آسؽاى ؼٍـ
 ٍاـ. ؼاًب غبل اٍزَى هَـغ 
 ؼٍؼالؽي، ؼيل، ليِهوا 
 ٍاـ. ًِ غبلؽا ثَغبلؽا 

 
 ؼٍـوَى، يبى عبٌمن هي

  ؼٍـوَى. يبى اٍغًََ آر 

 ؼئ، لبؼاغب قٍلفًَِ

 ؼٍـوَى. يبى اٍقًٌٍي آغ
 ،ٍاـ سىؽُ عكيكيٌن

 ؼاٍاـ. سه اٍسالـ ؼاغؽا 

 ٍـ،ثػشِ يبسبى خَرآ 
 ٍاـ. ؼُ سه يوفيؼئو ّئر 

 
 ي،يوىىٌؽيگ عكيكين
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 گَى. وىىٌؽي ؼٍغؽٍ، آي
 ثؽيفلٌؽي، خبهبليي 

 گَى. وىىٌؽي لَـغؽٍ، آي
 

 ًبٍاـ،ب غبلػ آٌيك، هي
 ٍاـ. غبلػبًِ، ؼٌٍوَي، غبل 
 وئَؼي، وإًَل گإـؼٍ، گإق 
 ٍاـ. ًِ غبلػب ثيلوٌن 

 
 ؼؤًىَى، زبـغي يفلگي

 ؼؤًىَى. آـغي گلىيي وَ 
 ٍئف، اؤدَي لجلفيٌؽى 

 ؼؤًىَى. سبلػي ييآغكيو 
 

 ٍاـ؟ ًِ ائلؽُ يبؼ گئشوِ،
 ٍاـ؟ ًِ ثئلؽُ گفؼًؽُ 
 ٍاـ، ثَغبلؽا آغ ٍاـ ًِ 
 ٍاـ؟! ًِ سئلؽُ ليِاؤدو 

 ٍاـ، گٌدِ عبٌمن، هي
 ٍاـ. گٌدِ ٌيفٍاى، ٌىي، 
 ؼا، آيفيلىب يبـؼاى يبـ 
 ٍاـ. ؤلًَدِا هطجّز 

 
  ٍاـ، ويوِل هي،ائلِ

  ٍاـ. ويوِل ثئليٌؽُ

 ب،يٌآس عٍك هيٌويٍن
 وَاـ. غوِ اٍلوٌَبم 

 
 ٍاـ، ًِ ؼاغؽا آٌيك هي

 ٍاـ. ًِ ؼاغؽا وإزوَي، ائل 
 وإًلَم، ؼلي گكيف ًِ 
 ٍاـ؟ ًِ ؼاغؽا وئَگيىيك 

 
  ٍاـ، وىي اٍغَـ ثَلجَل

 ٍاـ. دىي ّن قيلي، ّن
 ؼلجفيي وإقلَ ٌيفيي 
 ٍاـ. ويغوكُ آالى خبى 

 
 ٍاـ، ؼًِ ليكيل گَلؽُ

 ٍاـ. يئٌِ ؼـيلؽيىدِ 
 اٍوشِ، ؼيكيي لَيَم ثبي 
 ٍاـ.ؼًِ سإوَلىَى سف 

 ٍاـ، ـيلب ؼاغيٌيي ٌبُ
 ٍاـ. ـيقا آُ وؽُاٍـُ 
 غوي،-ؼـؼي ًِ يبـيي 

 ٍاـ. ـييب سىيي هٌين 
 
 ٍاـ؟ ًِ اٍقؼُ لبـا ثَ
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 ٍاـ؟ ًِ وإقؼُ ىِؼئي يبؼ
 َاثؽيف،ث گإـهه گإقل 
 ٍاـ؟ ًِ گإقؼُ ثبغين، لَي 

 
 ٍاـ، ٌبلي آغ ثبٌيٌؽا

  ٍاـ. آلي ٍاـ، يبٌيلي 

  يبـيي يئفيٍلي خئيفاى

 ٍاـ. غبلي ثَغبلؽا آغ
 

 ٍاـ؟ ًِ ٌيفيي، ثبغيٌؽا،
 ٍاـ؟ ًِ ٌيفيي ليِيئو 
 خْبًي، خولِ گكوي 
 ٍاـ؟ ًِ ٌيفيي وئَگيؽى 

 
  ٍاـ، ثبيؽاوي اليٌؽُ

  ٍاـ. لبيؽاوي ثبيؽاًيي

 اليوِ، ٍئف اليٌي
 ٍاـ. فبيؽاوي خبًيوب 

 ٍاـ، يكيا گإق لبـٌيؽا
 ٍاـ. يكيا وإق وبثبثؽا 
 ثبغويً، يبؼالـ اٍقًٍِ 
 ٍاـ. يكيا گإق اٍقًٍؽُ 

 
 ٍاـ، وبـاي ثبٌيٌؽا ؼاغ

 ٍاـ؟ ّبـاي ًِ وبـايؽا 
 بليثسو گإقٍى لبٌيي، 

 ٍاـ. آي ًِ ٍاـ، اٍلؽٍق ًِ
 

 ٍاـ، يئفي ؼٍهبى ؼاغؽا
  ٍاـ. يئفي بهبىو لبٌؽا 

 شيفهيٍن،اي ًبـ خَر ثيف
 ٍاـ. يئفي گَهبى هٌؽُ 

 
 ٍاـ، ّئيين ؼاًيٍوبغب

 ٍاـ، ثئيين ٍاـ، الفين 
  اٍلىَى، خبى لَـثبى يبـا 

 ٍاـ؟ يينًِ عكيك خبًؽاى
 

 ٍاـ، قـي ييآـاٌميٌ
 ٍاـ. قـي ٍاـ، ثَسبوي 
 گإقلفيي ثبغبى غَهبـ 
 ٍاـ. ثٌكـي اٍلؽٍقا 

 ٍاـ، لفىين اليوؽُ
 ٍاـ. َّوين وبغالـام 
 ـم،ؼئيِ وٌي ائلِ 

 ٍاـ. ًَفَىين لؽـ ًِ

 
 ٍاـ، اٍقٍم آغ ثبغيٌؽا
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 ٍاـ. وإقٍم ؼايبى، گئشوِ 
  لَـغَـام، گإقلفيٌؽى 

 ٍاـ. گإقٍم لبٌالـيٌؽا
 

 قاـ،اللِ لبـٌيويكؼا
 قاـ؟ ًبلِ، زىؽيي ؼىًِ 
 اٍلؽٍ، خبًبى گلي ثَ 
 قاـ. اللِ، زىوِ، يؼغ 

 
 ٍاـ، ماٍقٍ ؼُ دٌدفُ

 ٍاـ. وإقٍم وٌِ آًب، 

 اٍغالًالـيٌيي لًٍََ
 ٍاـ. گإقٍم يٌؽُگويسي 

 
 قاـ، گَلِ عبٌمن هي

 قاـ، گَلِ قاـ، ثَلجَلِ 
 گلٌؽُ لبـٌي يبـا 
 آقاـ. ؼيل زبٌبـ، عبغيل 

 ٍاـ، وٍىَلَم ؼـٍيٍن
  ٍاـ. گَلَم ثئً گَلؽى ّف 

 ب،يٌلبد هي گلويٍن
 ٍاـ. هٌَىَلَم ثيف الجز 

 
 آقاـ، اىسبالؼ لبهيً

 آقاـ. عملين گإـٍة يبـ 
 وئَهيٍن، ليكي ثيف هي 
 عؤمرومه ريتان 

 يازار.
 

 ٍاـ، لَيَ ؼؤًٌَؽُ ؼاغ
 ٍاـ. وَيَ ٌفثز-ٌيفيي 
 لَيًٌَؽا وٌيي ليك، آي 
 ٍاـ. ثَيَ ٌبهبهبًيي 

 
 يبـ، آلوب، سَسَم آسين،

 يبـ. لبلوب، يبلميك ائَؼُ 
  وٌيي. سها هٌين، ال 

 يبـ. وبلوب ًظفيٌؽى
 

  ٍاـ، ؼٍقٍ غبًىٌؽيٌيي

 ٍاـ. ؼٍقٍ زإللفيٌؽُ
  اٍلىب، ثيف وإًَل ايىي 

 ٍاـ؟ وإقٍ ثًَب ويويي
 

 يبـ، ثٌؽُ، ؼٌٍؽٍ ايٍين
 يبـ. سٌؽُ، لبلوبؼي خبى 
 اؤلؽٍـوَى، هٌي آلالُ 

 يبـ. ؼُ، هي لَـسبـ، ؼُ وي
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 يبـ، وٌؽُ، لبلؽي وإًلَم
 يبـ. ؼُ وي يبـؼي، عجيت 
 وي، ؼينًئيلِ وٌِ هي 
 يبـ! ؼُ، وي گئشؽيي َوَةو 

 
 لبـ، يبغبـ عكيكيٌن

 لبـ. يبغبـ ثَلَؼ، اٍيٌبـ 
 ٍاـ، نـييب يَلؽا گإقٍ 
 لبـغبـ. يب وإيلٌف، يب 

 
 يبـ، سئلِ ؼٍقٍثؽٍ گَل

 يبـ. ثئلِ وبًديت اسه 
 گإسَـ، ًبقيي آل، ؼـؼيي 
 يبـ. ثئلِ الِ ؼٌٍوك 

 
 آقاـ، آي سبدؽي، هٌي

 يبقاـ. آيِ وبسيجلف 
 قٍلفَى، ثَلَؼ ؼاغيلؽي 
 آقاـ. آي اٍقًٍِ گَى 

 ؼيبـ، اٍ لبـٌيويكؼا

 ؼٍيبـ. اٍ ؼٍيوبقام، هي
 يَلًَؽا، هَخَؼٍى گل 
 يبـ. اٍؼٍ سه دفٍاًِ 

 

 يبـ، غبلؽي قًػؽاًيي
 يبـ. ثبلؽي، ييؼٍؼاغ-ؼيل 
 گإقلليه، ثَ ويوٌؽُ 
 يبـ! وبلؽي، وه بالضهب 

 
 يبـ، يبغٍي گإسَـ، اٍؼٍى

 بـ.ي يبغٍي ؼٍغفا، يبغٍي 
  ائيلف ُفاهگَ ايگيؽي 

 يبـ. يبغٍي لؽيفثيلي
 

 يبـ، ٌنِ وييائيلِ وإذ
 يبـ. مِسٌ وٌؽُ لبلىيي 
 ؼُ، وئَوِ عبلن وٌي 
 يبـ. هٌن، وئَى اقل 

 
 يبـ، ؼٍـؼٍغَم يبًب-يبى

 يبـ. لَـؼٍغَم يفيزبؼي 
 يَظ ييسبي گإقلليىؽُ 
 يبـ. اٍلؽٍغَم لَـثبًي 

 يبـ، ٌَؼٍماٍ لَيٌَى آذ
 يبـ. ائؽين ًَي لجيٌؽى 
 ؼئيين، خبى هي ؼئ، زَـ وي 
 يبـ. ائٍيؽين وىيي سه 
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 يبـ، ثبغبى ؼىدٌدفُ
 يبـ. آغبى ويوي ثَالق 
 اٍلوبويي، گإـى گإقلِ، 
 يبـ. يبغبى، آزيليجؽي 

 
 يبـ، ثبغبى غَهبـ-غَهبـ

 يبـ. غبى آ يبـ، ولغبى آ 
 وي،ايىشِ آلوبق نععبغلي 
 يبـ. يبغبى، وبغال آزيك 

 
 يبـ، ؼيكؼى غيآـغبلي

  يبـ. ثيكؼى ييجؽيايٌدي 

 ؼؤيٌؽُ وٌي آسبى

 يبـ. گيكؼى، لَيٌَهؽا گل
 

 ؼـيبالـ، ين،عكيكي
 ؼـيبالـ. ؼـيٌؽي ًِ 
 بليٌب،ض قٍلفَى اٍ غَي 
 يبالـ. سف ثَغبلؽاى آغ 

 وبالـ، ٍاي ف،فيآغ ثبٌين
 لَيىبالـ. ؼـهبى اٍوشِ 
 اٍقهفم، ال وٌؽى هي 
 وَيىبالـ. بقفًؼي سذِ 

 

  ثبؼاهسبالـ، كيكينع

 زبالـ. ثبؼام آزيت گَل

 ايالى، ٌبّوبـ قٍلفلفيي 
 زبالـ. آؼام لَـغَـام 

 
 اٍٍالـ، آلشيي آٌيك هي

 اٍٍالـ. آلشيي ًييگئدِ 
 ب،يٌثبٌ گَل ٍـثػشِ 
 اٍٍالـ. آلشيي ثَغبق سف 

 
 آغالـ، اٍؼاؼا آٌيك

 ؼاغالـ. اٍؼا وبثبثي 

 عملين، ثيف ٍاـ، فىفين يَق
 آغالـ. اٍؼ گإـخه وٌي 

 
 ثبغالـ، آـا آزيت گَل

 ثبغالـ. ثبـا سَسَلَة 
 ؼئىِ، وإق يَق آٌيمالـ 
 ثبغالـ. يبـا يفيآغي 

 ثبغالـ، يبـا لبـٌيؽا
  ثبغالـ. يبـا ثبيمَالـ 

 ثبغالويي، يبـ يبـاهي
 ثبغالـ. يبـا يبغٍي يبـ 

 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   221

 ثبغالـ، ثبفب ثيسيٌسي
 ثبغالـ. ثبفب ثيسؽيىدِ 
  زيػىب، ثيَفب يبـ ثيف 

 ثبغالـ. ثفب وين اًٍب

 
 ثبغالـ، ويٌِ عكيكين

 ثبغالـ. ويٌِ غبلالـيي 
 لبيؽاؼي، گإقللفؼُ 
 ثبغالـ. ويٌِ اؤـسف، اٍق 

 
 ؼاغالـ، ثبٌب-ثبي ٍئفيت

 ؼاغالـ. ؼاٌب ؼؤًَثؽٍ 
 لًََثؽٍ وإًلَم سفالى 
 ؼاغالـ. لبٌب،للن ثيف 

 
  ثبغالـ، ثَق ثبٌي ؼاغالـ

  ثبغالـ. يبـديك ؼؤًٌَؽُ

 اٍغالوب، گليي هٌي
 ثبغالـ. ليك نـييبـاال 

  ؼاغالـ، اگفي لبـٌيؽا

  ؼاغالـ. اگفي ؼاغالـ،. ؼٍق

  زىف، ؼٍق ؼاغي گإقٍى

 ؼاغالـ. اگفي لبٌالـيي
 

 ثبغالـ، ثَق وبٍاالًين
  ثبغالـ. يبـديك يبًي ؼؤـؼ 

 ًيٌِ،أٌ گإقٍى-لبٌيي
 ثبغالـ. وإق گلىِ آٌيك 

 
 ؼاغالـ، وبٌي ؼاغالـ ثَ
  ؼاغالـ. بٌيث آغبـؼيت 

  لَيَثؽٍ ضيفاى هٌي

 ؼاغالـ. لبٌي، ييوـييب
 

 ثبغالـ، يبغٍي لبـٌيؽا
 ثبغالـ. يبغٍي لي،ُهئيَ 
  وإًلَى ويٌيك ييآٌيغ 

 ثبغالـ. يبغٍي ثبغالوب
 

 آغالـ، هَغبى وإزؽٍ، ائل
 آغالـ. هَغبى ٌَـ، زىف 
 ايٍيٌؽى ظلن ًييٌِبً 

 آغالـ. لبى يهَُ ؼئف: آٌيك 
  بغالـ،ث آي عبٌمن هي

  ثبغالـ. آي ثبغسبالـ، آي

 سْفيٌؽُ گإقٍى لبٌيي،
 ثبغالـ. يبي وشباٍ ّبًىي 
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 ليفؼيالـ، ييآغبخ سَر
 لَـؼٍالـ. ؼيَاـ اٍوشِ 
 اٍوشِ ليك ِويئشيئٌي 
 ليفؼيالـ. اٍغالى ؼٍلمَق 

 
 ثبغالـ، گإي اٍلؽٍ غكل

 ثبغالـ. گإي ثبغسبالـ، گإي 
 لبيؽاؼي، ًِ لؽُُگإق 

 ثبغالـ. گإي ثَغبغب آغ
 

 هبقيالـ، ٍاـ آغبخؽا
 آـقٍالـ. وٌي وإًلَم 
 اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل 
 سبهبـقيالـ. ثبغىيي لَي 

 
 ثبغالـ، گَلَ عكيكين

 ثبغالـ. گَلَ آزيجؽي 
  ؼلجف، وًَب ثيف اؤقٍى 

 ثبغالـ. ثَلجَلَ ؼيليي
  ثبغالـ، ثبي ثبغسبؼا يبـ

  ثبغالـ. يبي يَيبـ، قٍلفَى
 ،ؼاًيٍبـ گبُ گَلف، گبُ

 ثبغالـ. ؼاي ٌبفيثبغ گبُ 
 

 اٍالـ، ًِ دبي اليٌؽُ
 اٍالـ. ًِ يبي لبٌالـيي 
 ثَيًٌَب، ؼٍالييت لَل 
 اٍالـ! ًِ آي لَخبوبى، 

 
 اٍالـ، سَق ثبٌي ثَالق

 اٍالـ. ليك ؼٍلَ اٍوشَ 

 گإسَـ، ؼووبليي اگيل
 اٍالـ. وإق گإسَـون هي 

 
 اٍالـ، سَق ثبٌي ثَالق

 اٍالـ. ليك ؼٍلَ اٍوشَ 

 ؼئوفم، گَل وٌِ هي
 اٍالـ. قآ عإهفٍ گَلَى 

 
 زيػبـالـ، ثبٌيٌب ؼاغ

 ثبغبـالـ. ؼم-ؼم آيب 
 ؼُ، سيىىي ائَ عٍمؽى 
 ييػبـالـ. ثيفؼى ائَيي 

 وَالـ، يبـ گَلَ ثبغؽا
 آـقٍالـ. يبـي وإًلَم 
  وبليي،خ گَل گيكلشوِ 

 سبهبـقيالـ. ثبغىيي لَي
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  لبٌالـ، يبهبى عكيكين
  ـ.لبٌال آهبى ؼيٍئفهِ

 ويفديىلفُ، زىي فِ
 لبٌالـ. وبهبى ؼيفوبيِ 

 
 ؼاهبـ،-ؼاهبـ اٍقٍ گإي

  غَهبـ.-غَهبـ ثبغبـ آي 

 گإقلفيٌؽُ، ٍاـ ًِ ؼئ،
 هبـ؟اٍ دبي ثيف گإـى ّف 

 
 ؼاهبـ،-ؼاهبـ اٍقٍ گإي

  غَهبـ.-غَهبـ ثبغبـ آي 

  اٍغٍَـ، خالؼا گإقٍى
 اٍهبـ. وزضهف ثبغبى

 
 ؼاهبـ،-ؼاهبـ اٍقٍ گإي

 غَهبـ.-غَهبـ بـثبغ آي 
 يَلًَؽا يبـ ثيَفب 
 ؼاهبـ.-ؼاهبـ ؼٍغفاًؽين 

 زبدبـ، آ لبـٌيويكؼا،
 زبدبـ. آ هٌي ىُغوك 
 ٌيمي،عب گإـوي وفيل 
 آدبـ. آذ يِ،ئؼ ولجيي 

 

 ٍٍـاـ، خص-خص وبهبٍاـ
 ؼٍـاـ. ًيوسه اٍوشًَؽُ 
 لبـؼاٌب، اٍلَم لَـثبى 
 ؼٍـاـ. گإيسه اٍوشِ آر 

 
 ثبغبـ، سبيب ثَ سبي اٍ
 آغبـ، زبي آـغبويٌؽاى 
 اگف گإقلفين، زيػىيي 
 ثبغبـ. ؼًٍيبيب وٌىيك 

 
 آٌبـ، يبـ ثبٌيٌؽا ؼاغ

 آٌبـ. يبـ ؼٍالًبـ، يبـ 
 ًبق، ؼُ ثيف غوكُ، عٍَُ، 
 يبـاٌبـ. وٌِ ثيف سه 

 
  ؼلجف؟ ّبـا، گئؽيفوي

  ؼلجف. لبـا گإقٍ-لبي

 ائيلِ، گل اٍلىَى ـضويي
 ؼلجف. زبـا، ؼـؼيوِ 

 ؼلجف، غب،ؼا زيػوب گل
 ؼلجف! يبغب، ٍاـ لَـغَم 

 يَغؽٍ، عإهفٍ ثيف گَلَى
 ؼلجف! ثبغب، ثكوؽي 
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 گئؽـ، خبٍاؼا يَل ثَ
 گئؽـ. خبٍاؼا ؼؤًف 
 لٌََ، وإًلَم اٍزَثؽٍ 
 گئؽـ. ّبٍاؼا ًِ گإـ 

 
 ؼايبًبـ، اٍـسبؼا گَى

 ثَيبًبـ. ًَـا عبلن 
 ـم،ؼئيِ ثبيبسي ثيف 
 اٍيبًبـ. يَغَؼاى يبـ 

 
 گئؽـ، بآوش گلف، وَ

  گئؽـ. آوشبثبآوشب 

 يبًيٌب ليك ايلمبـويك
 گئؽـ. غىشِ اٍالى وبغ 

 
 گكـ، ًِ ؼاٌؽا وْليه

 گكـ؟ ًِ لبٌؽا للن 
 اٍالًيي ـييب سه وي 
 گكـ؟ ًِ ثبٌؽا عبغلي 

 گئؽـ، لٌَب خئيفاًالـ
 گئؽـ. ثٌَب اٍظ گإقلِ، 
 اٍلىب، ؼٍق ايلمبـا يبـ 
 گئؽـ. غٌَب گَى عإهَـ، 

 

 گئؽـ، ِؼوش اٍزبـ لَي
  گئؽـ. وىؽُ ثيف ّفُ 

  خبٍاًالـ گإـى وٌي
 گئؽـ. غىشِ ائَيٌِ

 
 اٍقـ؟ وين ؼـيي ؼـيب

 اٍقـ؟ وين وفيي وَيَ 
  اٍلىب، يبـ ٍفبلي ثيف 

 اٍقـ؟ وين اليي اًٍؽاى
 
  گئؽـ؟ يَالهي يَل ثَ

 گئؽـ؟ وَالهي هبـال
  ليك وئسي ثئٍيٌي اٍى 

 گئؽـ؟ يَالهي ائَؼُ
 

 ؼگف، ثبغب گلف وَ
 ؼگف. يبـدبغب لِ،گَ 
  وئَهيٍن، خبًبى ثيف هي 

 ؼگف. سَـدبغب خَهلِ
  گئؽـ، يبى آغبـ، آـاق

 گئؽـ. خبى هيي اٍوشًَؽُ
 ثبغالويي، يبـ يبـاهي 
 گئؽـ. لبى آغبـ، يَغىب 
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 ؼگف، ؼاٌب گلف وَ
 ؼگف. لبٌب ويفديىلف 
  اؤدٌََ خَر ثيف يبـيي 

 ؼگف. لبـؼاٌب-لََّم
 

 ؼگف، ثٌؽُ گلف وَ
  ؼگف. ٌؽُوو وىيل 

  گإقلليه ثَ ويوٌؽُ

 ؼگف. وٌؽُ ثَ يعخو
 

 وئسف، ؼىگئدِ آٌيك
  وئسف. ؼىگئدِ وبـٍاى 

  غيبلي فىفي، يبـيي

 ائؽـ. ؼًگ هٌي گئدِ
 

 گئؽـ، ؼٍقؼى ُؼٍ آغ
 گئؽـ. سيفليىؽى يَوَ 
 آدبـاـ، ؼـؼ اٍغالًي 
 گئؽـ. ليكؼاى ؼـهبًي 

 ؼگف، هيٌبيب آٌيك
 ؼگف. آيب هيي گَى ّف 
 اٍلوبق، لبي ويوي لبٌيي 
 ؼگف. آيب هيي اٍقٍى 

 

 گإًؽـ، ثبـ، آل ثبغالـؼاى
 گإًؽـ. ٍاـ، ًِ ّف وٌؽُ 
 يبغبًؽاى آزيلوبهيً 

 گإًؽـ. ًبـ هيًؼگوِ ال
 

 ـ،ؼئيِ يبـاؼاى آٌيك
 ـ.ؼئيِ ؼاى يبـا ثبيمَ 
  اٍلىَى، هٌَشَلَق خبًين 

 ـ.ؼئيِ ؼاى يبـا وين ّف

 
  ائلف، لٌگ هٌي ؼـؼ ثَ

 ائلف. ؼًگ ـاـ،ٍٍ ثبٌب
  اؤلؽٍـهك، آؼام وئَگي 

 ائلف. ثؽـًگ وبـالؽاـ
 

 ائلف، ال ؼىدٌدفُ
 ائلف. گل-گل اللفي 

 ٍاـ، وٌؽُ وي گإقلف اٍ
 ائلؽـ. اًگل آغيفؼا 

 گلف، يبق ينعكيكي
 گلف. يبق گئؽـ، دبييك 
 لَـوَى، سئك اٍالى سَـٍ 
 گلف. آق سفالى ثئلِ 

 



    225  آرربايجان باياتيالري 

  گلف، هلف وَالـ ثَ

 لف.گ ؼلف ـيؼاغال
 وِ،ايىشِ زَظ ـييب-يبـ 
 گلف. ثإلف ًيگئدِ 

 
 ّإـهكلف، اٍخَى ييوبز

 ٍئفهكلف. هٌِ وٌي 
 اٍقًٍؽى، آغ اؤدَم لَي 
 گإـهكلف. لبـاًليمؽي، 

 
  گإقلف، آغب عبٌمن

 گإقلف. ثبغب ثَوشبًب،
 ثَلَؼًٍب، يبق ؼؤًَة 
 گإقلف. يبغب ييفايىشِ 

 
 گإقلف، لبـا عكيكين

 .گإقلف لبـا لبي، للن 
 ؼيائيلِ لبـا گًََم 
 گإقلف. لبـا لبـاؼاى 

  گإقلف؟ ّبـا ؼيىيليت

  گإقلف. زبـا فـيآغشب
 ائؽيت، ؼيَاًِ هٌي

 گإقلف. لبـا ويوٌؽُ 
 

 گإقلف؟ ويوي گإقلفيي
 گإقلف؟ ويوي ثيليف، وين 
  ٍاـ، لبي ويوي لبٌيي ًِ 

 گإقلف. ويوي گإقٍى ًِ
 

 گإقلف، ويوي آٌيك هي
 لف.گإق ويوي زبالى سبـ 
 ؼي،هٌيولِ ايلمبـيي 
 گإقلف. ويوي گإقلفيي 

 
  گإقلف، آيبغي اٍٍزَ

  گإقلف. ؼايبغي ائيَاى

 لَيوبؼي، عبلز هٌؽُ
 گإقلف. يبغي اٍ ثبغؽي 

 
 گإقلف، ؼاى يبغٍي آٌيك،

 گإقلف. ؼى يبغٍي ىَهَـغ 

 ؼٌٍف، ٌيفيي ثبغؽيمدب
 گإقلف. يبغٍيؽاى ؼٍيوبق 

 گإقلف، غًََ عكيكين،
  گإقلف. ًَغَ ؼاهبـ ٌبُ 

 غيبلي، فىفي، يبـيي
 گإقلف. يَغَهَ، وىيت 
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 ًفگيكلف، ؼؤًٌَؽُ ؼاغ
 ًفگيكلف. لف،ثٌإٌٍِ 
 لًََة، سفالى ثيف ثَـا 
 يكلف.ا وًَبًي گإلؽُ 

 
 ًفگيكلف، ينعكيكي

 ًفگيكلف. ثيشف سَح-سَح 
 گإـؼٍم، هبيب ثيف گَى ثَ 
 گيكلف. ًف لَلشَغًَؽا 

 
 ثيلف، اوي آـدبًي

 ثيلف. ويسإ غيفهبًب 
 ٌيمي،عب ييبهبييٌل 
 ثيلف. زىي وئَؼاًي 

 
 ثيلف، وإقٍ ّف آٌيك

 ثيلف. ؼٍقٍ اگفيٌي، 
 ؼئييي، يبـا ؼـؼيوي 
 ثيلف. اؤقٍ ؼـهبًيي 

 ًئيلف، ًبلي آر لبـا
 ًئيلف. غبلي لبي لبـا 
 اٍالى ـييب ٍفبلي 
 ئيلف.ً هبلي ؼؤٍلشي 

 

 زيلف، ًن يبغبـ، يبغيً
 زيلف. ؼم ثَيالًبـ، گَى 
 لبذ، گإسَـ سئك هٌي لگ 
 ائلسيلف. يفيِزىو ال 

 
 ًئيلف؟ ٌبًي سَسبى ثبل

  ًئيلف؟ ًٍبًي وئَگي 

  خبهبلُهب ويوي وٌيي
 ًئيلف؟ ويفٌبًي اًٌيه

 
 ايٌديلف، آي عكيكين

 ايٌديلف. سبي ويكُ يَظ 
  گإقلفين ثبغبى وٌِ 

 ايٌديلف. گًَؽى گًََ
 

 لىلف، اٍوشَ ؼگيفهبى
 ولف.ثيلِ آغ زيفهبًيت 
  اؤسفي ليكؼاى اٍغالى 

 وىلف.اي ؼيكيي-ؼيكيي
 ائيلف، ال ؼىدٌدفُ

 ائيلف. گل-گل اللفي 

 اٍلىب، ثيف وإًَل ايىي
 ائيلف. يَل ؼاٌؽاى ؼاغؽاى، 
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 سئللف، لبـا عكيكين

 سئللف. لبـا اٍقؼُ آغ
 ى،ُغوك ًبقٍ ثَ وٌيي 
 ائيلف. غبـر وإًلَهَ 

 
 ائيلف؟ فغبى ًِ آٌيك

 ائيلف؟ فغبى ًِ زٍوين 
 اٍقـ، گإلؽُ وًَبالـ 
 ائيلف؟ فغبى ًِ فيًَ 

 
 سئللف، ٌبًِ آٌيك هي

 سئللف. ٌبًِ اٍلَثؽٍ 
  ثبٌيٌي گيويياٍـُ 

 سئللف. ًٍبًِ آليت
 

 ًئيلف؟ يوٌي يبلَر
 ًئيلف؟ زوٌي اؤـؼن 
 ثَغًَلَ ثَيلَ سه وي 
 ًئيلف؟ ووٌي-وفٍي 

 سئللف، آسبى ووٌؽيي
 سئللف. وبسبى غوكُ-ًبق 
 وٌي ـزبال ٍٍـهب، ال 
 سئللف. يبسبى ليَـيليت 

 

 ًئيلف، ليفغي اليٌؽُ
 لف.ًئي ليفغي سَسَثؽٍ، 
  گإـهَي، ًِ گإقلَ خالؼ 

 ائيلف. ييليفغ عبلوي
 

 ؼٍقـلف، ضوبيلي
 اٍقـلف. گإلؽُ لبقالـ 
 لبيؽاويؽيف، اليي وبغ 
 اللف. اٍق لَخبـ گفؼى 

 
 ًئيلف؟ هبلي آٌيك هي

 ًئيلف؟ آلي ليكيل گَل 
 ؼي،وٌؽُ خبًين هٌين 
 ًئيلف؟ لبلي خىؽؼُ 

 
  اٍقـلف، ثبٌالـيبٌيل

  وَقـلف. يويو سفالى

 ثيلوك اٍال سبي وٌِ
 ائللف. يَق اٍثبالـ، يَق 

 ؼــلف، ليكيل گَلَ
 وفـلف. يِِعهدو 
  ـييب ايىشىلي ايىي 

 ٍئفـلف. ثيفيٌِ-ثيف
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 ٌْف، اٍلؽٍ خبـلبال
 سْف. آيفي ثيك گكن 
 گَلؽٍ، ليفهيكي اٍقٍ 
 گإٍّف. ايسي َىلَيًٌَ 

 
 وئسفلف، ليكيل گَلَ

 ثيسفلف. ؽاىيٌثَؼاغ 
 يَلًَؽا يبـ ٍفبلي 
 وئسفلف. ثبٌؽاى-خبًؽاى 

 
 ؼي،ؼٍقؼُ لَـؼٍم زبؼيف

 ؼي.ثيكؼُ سٌفلفي 
 وئَوِ، هٌي گليي اٍى

 ليكؼاؼي. گإقٍم هٌين 
 

  ؼيٍلف، آ لبى، سإووِ گل

 ايٍلف. لبًبؼ اٍزبـ، لَي
 ثَغبلؽا آغ ٍئف، اؾى 
 ؼيٍلف. لبًب بسىييث لَي 

 ؼيف،هٌؽُ ٌبليي ويٍويف
 ؼيف.سٌؽُ اٍخَ ايىي 

 ييغيلىب، ًَخَاى يَق
 ؼيف.وٌؽُ گإقٍم هٌين 

 

 ًف، لبـا هيٌؽي ِبلص
 لبـاًف. وًَجَل، وَوي، 
 خبهبليي، گًًَ ؼٍغىب 
 ًف.ا لبـ ؽاىيٌؼاغ ٌبُ 

 
 ؼيف،هٌؽُ آـاغسيٌيي

 ؼيف.زوٌؽُ وفهيٍن، 
  ؼؤًىِ، لِگإقُ عبلن 

 يف.ؼوٌؽُ گإقٍم ٌينه
 

 وف، گَلِ عبٌمن هي
 وف،ِ گَل سَسَثؽٍ گَل 
 وِ،گلوِ ثبغسبيب يبـ 
 ف.وا گَل وَوف، ثَلجَل 

 
 ؼيف،دفٍاًِ اٍزبى ثَ
 ؼيف.ٌبًِ-ٌبًِ للجي 

 گلويٍن، غجفويك هي
 ؼيف.ؼيَاًِ-ليؼُ يبـ 

 ثيشف، يٌٍَبى ؼاغؽا ثَ
 شف.اي وْليه آلشيٌؽا 
 وي، ؼئؽين ًِ يبـا هي 
 سف. ؼٍـؼٍ اٍقًٍؽُ آغ 
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 ؼيف،ٌبًِ ًِ آٌيك هي
 ؼيف.ٌبًِ-ٌبًِ قٍلفَى 
 لىِ ثَ ثَغبلؽا آغ 
 ؼيف.ًٍبًِ ثيف هٌؽى 

 
 سف، ـييب ينعكيكي

 سف. يبـي لًَسب، ـييب
 گإقلفين، زبلوب، ويفديه 
 ايشف. يبـ وبلىبى، وإلگِ 

 
 اؤسف، ايالى لبيبؼا

 ثيشف. غَـهب ثبغؽاؼؼا 
 ًوب،وبلال ائلِ ليك، آي 
 ايشف. نععبغلي خبٍاًبم، 

 
 ؼيف؟ًِ يبـام يبـالي

 ؼيف؟ًِ آـام ايلِ غن 

 وبليجىبى، وي ؼـؼُ ثَ
 ؼيف؟ًِ مازبـ ونزىوِ 

 ؼيف؟ًِ وإولَ ثَغؽاالـ
 ؼيف.ؼاًِ ثيف وئَؼين، يبـ 
  ؼليىي، يبـ اٍلوٌَبم 

 ؼيف.ؼيَاًِ ؼئييفلف
 

 گليف، اييىي ثبـ ثبغؽاى
  گليف. اييىي ًبـ ّئيَا، 

 ثبٌيٌب، ؼٍالًين گل
 گليف. اييىي يبـ وٌؽى 

 
 ؼيف،ؼوشِ ليكيل گَلَم

 ؼيف.وىؽُ اٍغَـ، ثَلجَل 
 ِطجشي وإقٍ، يبـيي 
 ؼيف.ٌىىشِ ثيل ائلِ 

 
 ؼيف،ثىشِ اٍلؽٍق گإيؽُ

 ؼيف.اٍوشِ يَل ائَيويك 

  آغٍبم، ثيف گل، ِبثبش ثيف
 ؼيف.غىشِ نـييب وي، ؼئ

 
 گليف، ىاٍ ثيف ؼاغالـؼا

 گليف. گَى ؼٍالًيف، آي 
 آلين، لبؼاويي گإقٍى 
 گليف. ٌيفيي ًِ ييآؼ 

 گليف، اٍوشي ثبـ ثبغسب
 گليف. اٍوشي ًبـ ّئيَا، 
 ٌيٌييّهب ىِؼئي آٌيك 
 گليف! اٍوشي يبـ ّبهيىي 

 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   231

 ؼيف،گئدِ غَي گئدِ ثَ
 ؼيف.گئدِ ثَي لَيٌَ يبـ 
 آل، غجف گإقؼى آال 
 ؼيف؟ًئدِ يبسوبق يبلميك 

 
 ليللٌيف، گليف، آـاق

 گَللٌيف. گليف، وَيَ 
 گإـخه غلَسؽُ ـييب 
 ؼيللٌيف. للجين هٌين 

 
 ؼيف،هئٍِ ثبٌي ؼاغالـ

 ؼيف.ٌٌَِ ويٌيك وإًلَم 
 ويسطفِ يبـا يبـيي 

 ؼيف.ثٌإٌٍِ ؼوشِ ثيف
 

 گشيف، ثبـ هٌِ ثبغجبى،
 گشيف. ٍاـ هِ،ِاويفگ 
  آغبخؽاى هيًاويلوِ 

 گشيف. ًبـ هيًؼـيلوِ
 گكيف، ثبغؽا ثَ ثَلجَل

 گكيف. ثَؼالؽا لًََـ 
 يبًيوؽا، اؤق خئيفاًين 
 گكيف. ؼاغؽا هبـالين 

 

 غبـاؼيف، ييآـغبليغ
 لبـاؼيف. ثٌؽي ثبغي، 
 يْفلٌيت، آر وْف 
 ّبـاؼيف؟ وففيي يبـ، 

 
 ييف،ايىشِ يـيثب ثبغسب

 ييف.ايىشِ يـيًب ّئيَا، 
 ؼٍـٍثؽٍ، قُاٍ اٍغالى 
 ييف.ايىشِ يبـيي يف،وگئش 

 
 اقليؽيف، ييكييدب
 غكليؽيف، ثبغسبًيي 
 اٍلَم، لَـثبى بيٌآؼ 
 ليؽيف.ُگإق آؼالـيي 

 
 گليف، ثَق آٌبغي زبي

 گليف. ليك ؼوشِ-ؼوشِ 
  وبثبة، ٌيً اليٌؽُ ثيف 

 گليف. ؼٍق اليٌؽُ ثيف
 الليؽيف، اٍلؽٍق گإيؽُ

 الليؽيف. ؼٍق ؼگيل، يَق 
 سبًيفام، ويـييب هي 
 ثلليؽيف. گإقلفيٌؽى 
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 ويويؽيف، ًبـ عكيكين
 ويويؽيف. ثبـ ثبغسبؼا 
  گفؼى، هيٌب ثَغبق، آغ 

 ويويؽيف. لبـ يبسيجؽي
 

 سٌؽيف، ثبٌيٌؽا لبال
 يبًؽيف. گل گشيف، اٍؼٍى 
  سفالًي هيًاؤيفًوِ 

 اؤيفًؽيف. لَيًٌَب وبل
 

 ويويؽيف، وَن گإقلفيي
 ويويؽيف. اٍلؽٍق آغبى 
 يبسين، ًئدِ وٌىيك هي 
 ويويؽيف. ثَق يَـغبًين 

 
 ؼـيٌؽيف، زبي ثَ وئسوِ،

 وفيٌؽيف. وَيَ ايسوِ، 
 گلىِ، ثبغب ثَلجَللف 
 گَللفيٌؽيف. ثبيفام-سَي 

 يئفيؽيف، ؼاى فييطو
 يئفيؽيف. ؼاى يئفي، ِجص 
 آغٍبم ّف ثبٌي ثَالق 
 يئفيؽيف. خبى ؼوشِ ثيف 

 

 وفيٌؽيف، ليفاغي وَـ
 ؼـيٌؽيف. ايسي گيفهِ، 
  وبالى ؼـؼُ اٍغالًي 

 يٌؽيف.گل آالگإق ثيف
 

 ايٌديؽيف، لبـ ؼاغالـؼا
 ايٌديؽيف. غبـ گَللفي 
  ِؽفىي، ؼٍـوي، اؤقٍى 

 ٌديؽيف.ـيًب لَيًٌَؽا
 
 ٌيفيٌؽيف، ًبـ ثبغؽا ثَ
 ٌيفيٌؽيف. ًبـ ّئيَاؼاى 
  لبـؼاي،-لََّم اٍلىَى وبغ 

 ٌيفيٌؽيف. يبـ ّبهيؽاى
 

  گفوؽيف، لبـ ثبٌي ؼاغ

 گفوؽيف. سبـ ؼٍهبى، زي،
 َىاٍز ؼـهبى ؼـؼيوِ 
 گفوؽيف. يبـ عجيجين 

 
  وؽـؼيف؟ ًِ وؽـ ثَ

 ّؽـؼيف. زىوِ، غن ؼـؼ،
 ،ـييب اؤق وىيي ثيف ّف 

 گئؽـؼيف.-گلؽي اؤقگِ
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 لبلؽاؼيف، ثبٌين آٌيك،
 يبلؽاؼيف. خئيفاى-خَيَـ 
 گإقٍ، آَّ گإقلفيي 

 ؼاؼيف. ثبل ييآغك ؼيليي،
 
 وىيوؽيف، هٌين وه ثَ
 ًَفَىيوؽيف. آّيوؽيف، 
 ي،وفيگش برغوَ هٌِ 
 ثىيوؽيف. گَل ؼوشِ ثيف 

 
 ٌؽيف،ييئفي وْوٌؽيي

 ٌؽيف.ييئفي سبقيبى، زه 

 خبًيٌؽا، آٌيك ؼـؼيي 
 گٌؽيف. يئفي لبلىيي، لَي 

 
 آالؼيف، گإقٍى اٍغالى،

 لبالؼيف. ائَي آسبم 
 ف،فييبًؽي هٌي عٍميي 
 ثالؼيف. ثيف هطجّز 

 ؼيف،ايلي يبي غؽًگيي
 يبييلٌؽيف. غبويالـ 
 ويضلمِ قٍلفَى خئيفاى 
 ايالًؽيف. يب عمفة، يب 

 

 ًبغبـاؼيف، عكيكين
 ًبغبـاؼيف. زبليٌبى 
  هبيبوبى، آغ ثيف اؤقٍى 

 لبـاؼيف؟ ًِ گإقلفيي

 
  ّبـاؼيف؟ ؼٌز ثَ ؼاغ ثَ

 دبـاؼيف.-دبـا وإًلَم
 وئَيفم، وٌي وي هي 
 لبـاؼيف؟ ًيِ لبًيي 

 
 آليؽيف، آؼم اٍغالى،

 بليؽيف.ض ثيكؼى ّبهي 
  اٍقٍن لليكي ٍئفؼيگيي 

 هبليؽيف. ييثبـهبغيو
 

 لبـهبلؽيف، آغبخي سَر
 ثبـهبلؽيف.-ثبـهبق سَسَ 
 گإًؽـيت، ًبهِ ثيف يبـ 
 يبلَاـهبلؽيف. وإقٍ ّف 

  ّبـاليؽيف؟ گلي ثَ

 هبـاليؽيف. ؼاغالـيي
 اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل 
 يبـاليؽيف. گيناٍـُ 
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 ؼاغؽيف، يَلَم گئؽيفم،
 ثبغؽيف. ثبغسب، يبًين ؼؤـؼ 
 لْفيٌي، يبـ مزىف 

 وبغؽيف. خبًين لؽـ ًِ
 

  يبديٍمبًليؽيف، آٌيك

 يبديٍمبًليؽيف. غبليي
  اؤلَثؽٍـ، ثَلجَل ثبغؽا 

 لبًليؽيف. يبديً، گَلِ
 

 ؼاغيؽيف، يبـ عكيكين
 ؼاغيؽيف. يبـ گإـًٍي 
 ؼاغيشوبق، فله وإًلَم 
 ؼاغيؽيف. يبـ ؼاغيشىب 

 
 وبهبًيؽيف، هيائلِ

 وبهبًيؽيف. گإقٍى لبي
  اٍقًٍَ، آي لشوِگيك 

 ؼـهبًيؽيف. ؼـؼيويي
 ؼاغيؽيف، ٌفب ؼاغ ثَ
  ؼاغيؽيف. ِفب-وئيف 

 ثبٌيوب، زه اليٌي
 ؼاغيؽيف. خفب اليي 

 

 غيفهبًيؽيف، آٌيك هي
 غيفهبًيؽيف. ليكيل گَل 
 اٍوشِ، مِويٌ لَي اليي 
 ؼـهبًيؽيف. ؼـؼيويي 

 
 يبغيؽيف؟ ًِ عكيكين،

 يبغيؽيف. ًِ ؼٍوشؽٍـ، ًِ 
  وي،غٌسِ َلگ يييبًبغ 

 ثبغيؽيف. خٌّز ىِويٌ
 
 لبـالشيؽيف، گلي ثَ
 آلشيؽيف. لبـ ىِويٌ آغ 
 آٌيمؽى، گئؽيجؽيف خبى 
 لبـالشيؽيف. ثيف لبالى 

 
  يؽيف،مٌعب يبـ ٌيكعب

 ٌيغيؽيف. يبـا غبليي
 قٍلفِ، اٍ اٍلَم لَـثبى 
 يبـاٌيغيؽيف. ثَيَى 

 لييمبخيؽيف، هيائلِ
 لييمبخيؽيف. غبلالـيي 
 ؼٌٌٍؽُ وي وبيبؼي 
 آخيؽيف. ؼـؼ للجيوي 
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 ّالليؽيف، ؼٍغَة آي
 ضبليؽيف. آيؽاى ايلؽى، 
  گإقل آدبـاى عبغلين 

 ّبـاليؽيف؟! ثيلويفم
 

 ًبٌيؽيف، اٍي ؼاغالـؼا
 ًبٌيؽيف. اٍي ِيبؼؼاى 
 غلَسؽُ گإـٌٍَـٍن 
 اٍيٌبٌيؽيف. ؼئييفلف ،

 
 لبـاؼاًؽيف، لبٌالـي

 يبـاؼاًؽيف. ثيكي ضبقّ 
 آلالُ، لؽٍغَماٍ لَـثبى 
 ّبـاؼاًؽيف؟ وئَگي ثَ 

 
 ف؟فيآغ ّبـام عكيكين

 آغفيف. يبـام، ويكايلؽاـ 
  وَـٍي، ؼـؼين اٍل، عجيت 

 آغفيف. ّبـام ؼئيين هي
 لبًؽيف؟ ًِ ينعكيكي

 لبًؽيف. ًِ غَغبؼيف، ًِ
 هٌيوسَى هىىٌي يبـ 
 آـاًؽيف. ّن ؼاغؽيف، ّن 

 

 آٌيف، يبـ، گليف ؼاغؽاى
 آٌيف. يبـ ؼٍالًيف، يبـ 
 ثيف، اٍالق ثَيَى-لَل گل 
 يبـاٌيف؟ خَـ ًِ نگإـُ 

 
 لبًؽيف، يبـا ؼـؼيوي

 لبًؽيف. يبـا ثبيمَالـ 
 ٌيمييعب اٍزَى يـيسب 
 لبًؽيف. يبـا وييعفضِ 

 
 ٍٍـ، ثٌؽُ هٌي ليك، آي

  ٍٍـ. ووٌؽُ قٍلفًَلِ 

 ائلِ، لَل اٍلىبم، يبغٍي
 ٍٍـ. ثٌؽُ اٍلىبم، يبهبى 

 
  ؼيف،لبـ ثبٌي ؼاغالـيي

 ٍاـؼيف. ؼاٌي اٍوشًَؽُ
 لييُگإق وئسي ثَـؼاى 
 ٍاـؼيف. لبٌي-گإق عدت 

 ؼٍـ، گئفي زي عكيكين
 ؼٍـ. گئفي زي، ؼاغالـؼا 
 لبؼاًي گلي وٌِ 
 ؼٍـ. گئفي وي آلين، هي 
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 ًبـيٍؽيف، ييآـغبليغ
 لبـيٍؽيف. ثيف ييدبدبغ 
 آـاًؽا، هي ؼاغؽا، وي 
 وفبـٌؽيف! يبهبى ًِ 

 
 ؼٍـ، ايبى،ؼ گئشوِ، آٌيك،

 يبًؽيف.ع وٌِ ؼـؼين 
 ؼًُبهِ گإًؽـى يبـ 
 ثيبًؽيف. وإقٍ ناٍـُ 

 
 اٍيبًويف، وبليفام، ّبي

 ثَيبًويف. غوِ ؼـؼُ، 
  ؼٌٍوٌََن، اٍؼًٍب عٍك 

 يبًويف. اٍ يبًيفام، هي
 

 ؼٍـ، ؼايبى، گئشوِ، گئؽى،
 بًؽيف.عي وٌِ ويفـين 
  لَـثبى، هي گليٍيٌِ 

 يبهبًؽيف! ًِ گئؽيٍيي
  آٌويف، يبـ ثبٌيٌؽاى ؼاغ

  آٌويف. يبـ گإـًٍوَـ، يبـ

 خبٍاًىبى، زَظ ّلِ وي
 يف.ويبـاٌ وٌِ ًبق ثَ 

 

 ؼٍـ، اوي، ثبٌيٌؽا ؼاغ
  ؼٍـ. وىي، يَلالـيوي 

 ؼؤًىِ، يِجِعو عبلن
 ؼٍـ. وي هِِلجل هٌين 

 
  يبًيف، زيفاق ؼـيبؼا

 يبًيف. يفاقا ثبغؽيمدب
 ٌفثشؽيف، ٌيفيي وئَگي 
 يبًيف. نـُاٍ ايسؽيىدِ 

 
 ثَؼٍـ، اٍٍ ثبٌيٌؽا ؼاغ

 ثَؼٍـ. لٍَ ثَؼٍـ، زبغوبق 
 يبًب، ؼگيل اٍؼ وئَگي 
 آلٍَلَؼٍـ. ؼا اٍؼؼاى 

 
 ثَؼٍـ، ٌبللي ويٍويفي

 ثَؼٍـ. غبللي يبًبغي 
 اؤًًَؽى، گإقٍم گئشىي 
 ثَؼٍـ. لبًلي ـمؼئيِ 

 گًَؽٍـ، يَق گًَؽٍـ، اللي
 يَقگًَؽٍـ. يبـؼاى الين 
 يفيىييبم،آ يبـ گَى ثيف 
 گًَؽٍـ. يَق ثيللن ائلِ 

 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   236

 يَلَؼٍـ، ٌيفٍاى يَل ثَ
  ؼٍلَؼٍـ. لفديبلِ 

 ؼٌٍؽٍ، وإلگِ ٌيوِگزي
 يَلَؼٍـ. يبـ ثه ؼئؽين 

 
 اٍزَؼٍـ، ييآي گَى ثَ
 ايسيؽيف. ثَوشبى ِ،فهگي 
 ٌىف،-ثبل ؼٍؼالالـيي 

 ايسيؽيف. ثبؼام ؼيليي 
 
 زَغؽٍـ، وبؼا ائلؽُ ثَ

  ـ.زَغؽٍ لبؼا زَغؽٍـ، ؼـؼ

 آقؼيف، ؼا اٍلىب هيي ؼٍوز
 زَغؽٍـ. ؼا اٍلىب ثيف يبؼ 

 
 لبر، ايىي ييآـغبليغ

 وبر. ثيفيي وبغال، ثيفيي
 وىبى،ـييب هٌين اگف 
 يبر. ثيكؼُ گئدِ ثَ گل 

  اٍغَيَـ، ثَلجَل ثبغؽا

  سَغَيَـ. زلٌگ ليكيل

 ثَسبوي، گَل يييبًبغ
 لَغَيَـ. عٌجف لجيي 

 

  گئز، وي ًِ لبـٌيويكؼا

 گئز. وي ًِ ثبغفين ؼٍغفا
 يبوشيمؽاى، ثَ ؼئف: آٌيك 

 گئز. وي ًِ ؼٍـٍم، هي ًِ
 

 اٍلَـ، يئويً ثَوشبًؽا
 اٍلَـ. ؼگويً هيًيئوِ 
  وبالى ؼـؼُ اٍغالًي 

 اٍلَـ. اؤلوَي ىِؼئي ليك
 

 ثَ، غبليؽيف عكيكين
 ثَ. قاليؽيف زىي لبى 
 ين،ويؼيَاًِ يبـيي 
 ثَ. ليؽيفؼُ ؼئييفلف 

 
 اٍغَـ، ؼيل زبليف، آٌيك

 اٍغَـ. ثَلجَل ثبغسبؼا 
 لبيؽاؼيف، ًِ لؽُُگإق 
 سَغَـ؟ گَل وبزالـيٌب 

 اٍلَثؽٍ، آل ٌفشبلين
 اٍلَثؽٍ. آل ؼگيجؽي، 
 ثَلجَل اٍغَيبى گَى ّف 
 اٍلَثؽٍ. الل ِبثبش ثَ 
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 ؼٌٍَثؽٍـ، وٌؽُ آٌيك
 ؼٌٍَثؽٍـ. فٌؽُ گليت 
  ثفي گإـًؽى وٌي 

 ؼٌٍَثؽٍـ. ؼـؼُ وإًَل
 

 ؼٍلؽٍ، وه، يَىوَ آـغيي
  اٍلؽٍ، ؼوز گَلَم ثبغؽا 

 گإًؽـؼين، گَل ثيف يبـا
 اٍلؽٍ. هىز ييٌدِاييلِ 

 
 گَلؽٍـ،-گَلؽٍـ گليف وَ

 ؼٍلؽٍـ. گَى ثَ وَيًََ 
 لَيًٌَب، وبل وبليفوبى، 
 اؤلؽٍـ. هٌي بى،وفيوبلو 

 
 اٍلؽٍ، يبى زبيؽا گوين

 اٍلؽٍ. لبى ولفؼُاٍـُ 
 گإـخه غبليٌي اٍقؼُ 
 اٍلؽٍ. ثٌؽيَاى وإًلَم 

 اٍٍزَ، لَـ، ؼاغؽا سَـٍى
 اٍٍزَ! ٍٍـ وئسيف، اٍٍٍى 
 ؼُ،ثفُ يبسيجىبى ًِ 
 اٍٍزَ! ؼٍـ گليف، هبـال 

 

 اٍلؽٍ، لبـ ثبٌي ؼاغالـ
 اٍلؽٍ. غبـ ثبغسبالـ گَل 
  زيػؽي، وئيفُ وئَگيلين 

 اٍلؽٍ. گَلكاـ اٍثب-ائل
 

 ؼؤًؽٍ، يبًب ثيف گوين
  ؼؤًؽٍ. عوّبًب وَالـ 

 آالًؽا وبم لجيٌؽى
 ؼؤًؽٍ. لبًب گيناٍـُ 

 
 اٍلؽٍ، گَهَي هيائلِ

 اٍلؽٍ. گَهَي ؼؤًؽٍ قـ
 ثَغبق، آغ لبًلين هٌين 
 اٍلؽٍ. ؼيً لبًليي وٌيي 

 
 گإـًٍؽٍ، يبل آٌؽين، ؼاغ

  گإـًٍؽٍ. وبل ؼـيبؼا 

 گليف، يبـيي ؼئؽيلف
 گإـًٍؽٍ. ّالل ثبغؽين، 

 ؼٍـٍلؽٍ، وَيَ ثَالق
 لَـٍلؽٍ. ؼيَاى اٍوشِ 
  يَلًَؽا لييُگإق ثيف 

 لؽي.فيلي ايگيؽ وىىي
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 گًََؼٍ، ثبقاـ گَى ثَ
  گًََؼٍ. گكـ زفزي 

 اٍلىَى، هفهف لفوَزِ
 گًََؼٍ. گكـ يبـيي 

 
 وَؼٍ، ـييب ثبغسبًيي

 وَؼٍ. ـييب لَم، ـييب 
  ثَؼاغي، وىوِ بى،جثبغ 

 يؽي.ثٍاـ گَل ثَلجَل
 

 اٌٍَؼٍ، گَل عكيكين

 اٌٍَؼٍ. گَل ؼٌٍؽٍ، ٌئص
 ،ييآدبـؼ عبغلين ؽٍى،گَل 
 ؟يؽايگَلَي ًئدِ ثَ 

 
 ثَقٍ، اٍوشًََى ثَالق

 يبـديكي. لَغَـ عغف 

 ٍاـ لَـثبًين گلىِ، يبـ
 لَقٍ. ثيف وَـٍؼى ّف

 ؼٌٍؽٍ، لبٌيك اليوؽى
 ؼٌٍؽٍ. يبـاٌيك گئشؽي، 
 خبهبليي، آي گإـًٍؽٍ 
 ؼٌٍؽٍ. ايٍيك عبلوِ 

 

 اٍقًٍَ، ًييُؼـ ثَ
  لَقًٍَ. گلىيي وَـٍى 

 ؼين،ايىشِ لًٍََوَى هي
 ليكيٌي. هٌِ ٍئفؼي 

 
 ؼٌٍؽٍ، يبى آسؽين، اٍظ ثيف

 ؼٌٍؽٍ. لبى لبزؽي، اٍٍٍم 
 سَسؽٍم، هبـال لَـؼٍم، سَـ 
 ؼٌٍؽٍ. سفالى سَله ثيف 

 
 لَسَ، آلؽين ثبقاـؼاى

 اٍسَ.وْليه ايسيٌؽُ 
  لَيَم، ثبي اٍوشِ ؼيكيي 

 اٍسَ. ؼٍق هِ،ِزيوؽيىل
 

 ٍ،اٍق اٍ يبـ، ائشؽيه وئيف
 اٍقٍ. يبـا ثبيمًََى 
 آٌيك، لَـغبـ گًَؽى اٍ 
 اٍقٍ. يبـا ؼٌٍِ، قٍلف 

 اٍقٍ، ؼاى اٍقٍ، آغٍبم
 اٍقٍ. ثبى اٍغَـ لٌَالـ 
 آلؽين، ثَوِ ثيف يبـؼاى 
 اٍقٍ. لبى ثَـٍؼٍ سئك 
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 ثبظ، ثَوشبًب ثبظ، ثبغب
 ثبظ. ؼاوشبًب ثبظ، ؼيلِ 
  وئسيف، وٌبـؼاى ًئدِ 

 ثبظ. هىشبًب گإقلفي
 

  اٍقٍهَ، سلع اًييٌيفٍ

  اٍقٍهَ. سلع يئوگِ

 گإسَـهفم، ال وٌؽى
 اٍقٍهَ. غبلك ؼاًالوب 

 
 ثبظ، بيٌآغ وبغيؿيي

 ثبظ. بيٌؼاغ هييِويٌ 
 وِ،ايىشِ گإقل وإًَل 
 ثبظ. ثبغيٌب ًييگٌدِ 

 
 گَلَهَ، گل وَلؽٍـهب

 ثَلجَلَهَ، اٍزَـسوب 
 اٍسَـ، يئفؼُ غلَر ثيف

 ؼليوي. ؼـؼ ؼئيين 
 ثبظ، بيٌآؼ لييُگإق

 ثبظ. بيٌؼاؼ لجيٌيي 
 ؽايبم،ليٌففا يبـيي 
 ثبظ. اٍؼًٍب هييِويٌ 

 

 گإـؼٍيًََ، عكيكين
 گإـؼٍيًََ. سبًيف گإق 
 آلىبى، غجف يبـيوي 
 ؼٍيًََ. گإـ هؽُِويٌ 

 
 ثبظ، ثبٌيٌب ييثَالغ

 ثبظ. ؼاٌيٌب ؼيجيٌيي 
 لييُگإق وئَؼيگين هي 
 ثبظ. لبٌيٌب گإقًٍِ، 

 
  ،گًََ گإـؼٍ ييعبٌم
 گإـؼٍگًََ. ًييِغىش

 ٌيكعب گإـهك خٌّشؽُ 
 گإـؼٍگًََ. وٌيٌلِ 

 
  ثبظ، لبٌيٌب وذكيي

 ثبظ. ؼاٌيٌب ؼٍـاى وبل
 ؼٌٍىِ، بيٌيبؼ قٍلفَم 
 ثبظ. ثبٌيٌب ؼاغالـيي 

 ؼؤٍـٍ، وَـهِ وبليؽُ
 ؼؤٍـٍ. وَـهِ ّوؽهىيك 
 گإقلفيٌؽُ ؼئف: آٌيك 

 ؼؤٍـٍ. وَـهِ وَـؼٍ غَة
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 ثبظ، ؼًِ اٍوشِ غيفهبى
 ثبظ. هٌِ گإقًٍَ، آذ 
 وي،ايىشِ ؼـهبى ؼـؼُ 
 ثبظ. گفؼًِ آل، اؾى 

 
 ثبظ، يبقا زىيليف، ليً

 ثبظ. لبقا وَقى گإيؽُ 

 آدبـؼي، عبغلين ثبغؽي، 
 ثبظ. وفًٍبقا گئؽى 

 
 ؼاًيً! سبهجَـٍم، ؼاًيً،

 ثبـيً! هٌيولِ وي ثيف 
 لَلالـيٌي آزيجبى 

 وبـيً! ثَيٌَهب گليت

 

 .نگزانچيليق-اوسونتو كدر.-غن آرسو.-ايستك انتظبر. آيزيليق.

 
 

 ؼاغب، ٍىـثَ گل ؼٍهبى،
 ؼاغب؛ وَـٍى وَـًٍَ 

 سبدبـام، هلفم، يب
 ؼاغب. اٍى ثيف وبلالم يب 

 
 آيبغب، لبلع وبلي، اي

 آيبغب. لبلع ؼٍلؽٍـ، هئي 
 خبًين، ويغىشِ ايللف 

 آيبغب. لبلع گلؽي، يبـ
 

 ثَالغب، ثبي گئؽن گل
 غب.ثَال وفغَي وَيَ 
 هي، ثيفيي ؼئ، وي ثيفيي 

 ثَالغب. يبي-لبى سإوه 
 

 هبـاغب، اٍوشَ سجفيك
 ؼاـاغب. گلويف قٍلفَى 
 ؼي،گلوِ غجف يبـؼاى 
 وَـاغب. ؼٌٍوٌَن هي 

 
 لَـٌبغب، زيػيت غكل

 ثبغب. ؼٌٍَثؽٍ اٍى ثيف 
 ف،ـيآغشب گَلَى ثَلجَل 
 ثَؼاغب.-ثَؼاق لًََـ 

 
 آؼا، ليفاغي ؼًيك

 ؼا.اٍ ؼٌٍَثؽٍ خبًين 
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 يبًويفام، اؤلَهَهِ 
 يبؼا. لبالخبق نـييب 

 
 ؼاغؽا، ثَ گئشؽي هبـال

 ؼاغؽا. ثَ ايشؽي گئؽيت 
 ـ،ؼئيِ ًِ وٌِ ثبغجبى 
 ثَؼالؽا؟ اؤلىِ ثَلجَل 

 
 ؼا، يبق وَ ؼيويائلِ

  يبقؼا. وَ گئؽـ آغبـ،

 هيٍن،گإـهِ ـييب هي
 ؼا. يبق ثَ ؼا، يبق وئسي 

 
 يَلؽا، اؤقٍم ؼٍـهٌَبم

 يَلؽا. وإقٍم ـؼٍالٌب 
 ؽايبم،اليٌفف يبـيي 
 يَلؽا. گإقٍم لبليجؽي 

 ٍبًؽا،فيوبي اٍلؽٍقالـ
 ٍبًؽا.ـيلب للجِ للت 
 آيفيلوبق، اٍلَـ زشيي 
 آليٍبًؽا. گإقُ-گإق 

 
 ؽا،يٌعكيكين،اٍسبغ

 ؽا.يٌثَؼاغ ثَلجَلن 

 آيفي آًبؼاى ثبال 

 ؽا.يٌاٍسبغ ٍئفيف خبى
 

 وَلالـؼا، اٍزبـ ثَلجَل
 لَلالـؼا. ثَؼاغلي گَل 
  ّبـؼاوبى؟ يبـ، ّبـؼاوبى، 

 يَلالـؼا. لبلؽي گإقٍم

 
 ووبيب، ثبظ يَظ. ثَلَؼ

 ووبيب. آظ سه اٍلؽٍق 
  گإـون، اٍقٍى خِؾـُّ 

 آيب! ثبغىبم وبففم،
 

 ثبغالهب، لَلشَغَهؽا
 آغالهب! گئؽيفم، هي 
 گللن، يئٌِ گئؽـم، 
 ثبغالهب. ثئل يبؼالـا 

 لبال، لبال آٌيك هي
 لبال. لبال ِاٍوش ؼاغ 

 اٍقؼٍم خبى يَلًَؽا يبـ
 لبال.-لبال اًشظبـ 

 
 ثبـاهب، ٍاـ اليٌؽُ

  ؼاـاهب. وبزالـيوي 
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 گشيفيي، زيفاق آهبى،
 يبـاهب. ثبغىيي ثبخين 

 
 لبال، ثبـيي ثبغسبؼا

 لبال. ًبـيي يَظ، ّئيَاى 
 لَدبـ، گَى اٍ ليبهز 
 لبال. يبـيي وي،اؤلِ 

 
 ثَـهب،-ثَـهب ييآـاغس

 غَـهب. وبـي ايسيٌؽُ 

  گإًؽـون، يبقيت ًبهِ
 ؼٍـهب. آـسيك گًَؽى اٍذ

 
  غبلػبال، گئؽيف يَل ثَ

  غبال.-غبل ثبغفين يبًؽي

 لبالم، گئؽم لَـغَـام
 آال. غبلع يبـين ًبقلي 

 لبسوب، ؼـؼيوِ ؼـؼي
 آلؽاسوب. ٍئف، ايلمبـيي 
  وٌي، گئؽيفم لَيَة 

 وبسوب! اغيبـا هٌي
 

 اٍـالال، ثيسؽين گَلَ
 دبـالال. يئفُ ينوفؼ 

 يبـيوي، ايشيفهيٍن 
 وَـالال. آغشبـيفام 

 
 يبًب،-يبًب عكيكين

  خبًب. غىشِ ؼٌٍَة اٍؼ 
 هٌي، گئشؽي لَيؽٍ يبـ

 ؼيَاًب. لي،ؼَ اٍلؽٍم 
 

 آغال! آق هٌِ آًب،

  آغال! يبق ويكايلؽا، ليً

 ؼٌٍىن، يٌبيبؼ ٍاغز ًِ
 آغال! يبق، وبغيؿا آغ 

 
 يبوشبًب، لفؼـُ ثَ
 ثَوشبًب. ؼٍلَة وْليه 
 يبغب، يبغيً لَـغَـام 
 ايىشبًب. دبدبق لبـا 

 ثبسبـهَال؟ ؼٍغَة آي
 زبسبـهَال؟ اٍلىفُ 
 آيفي ثبالؼاى آًب 
 يبسبـهَال؟ ؼيٌدليت 

 
 هىشبًب، گإقلف غَهبـ

 ؼاوشبًب. ويغوبق ييآؼ 
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 آغال، يبـين، آ آغال، 
 ايىشبًب. ؼووبل ويب س 

 
 اٍال، لٌجف گلي ثَ
  اٍال. عٌجف ايلِ هٌَه 

 يئشيفى هٌِ وٌي
 اٍال. ديغوجف ثلىِ 

 
 لبـاثبلبـا، آٌيك

 لبـاثبلبـا. غبليي 
 ٌيك،عب ايشيفهيً يبـيي 
 لبـاثبلبـا. گكيف 

 
 لبـا، گإقؼُ آٌيك، هي

 لبـا. گإقؼُ وَـهِ زه 
 هىؽىِگإقل يبـيي يبـ 
 لبـا. گإقؼُ لبلوبؼي 

 يبـيٌدب، اوشىبًي
 يبـيٌدب. لبلؽي ايسؽين، 

 گإـؼٍم، ليكي يفث گَى ثَ
 ؼاليٌدب. لبلؽي گإقٍم 

 
 لبـا، لبًي آٌيميي

 لبـا. لبًي زَظ، ؼـؼي 

 لفىِ، لَيَى سَسَى 
 يبـا. خبًي گإًؽـيي 

 
 ٌدب،ـيوٌب يَلالـيي

 ايٌدِ. لبـ سإوَلَثؽٍ 
 گئشؽي، وبلالًؽي وًَبم 
 يبًيٌدب. ثيف ؼا ييالز 

 
 گَلكاـا، عبٌمن هي

 گَلكاـا. زوٌكاـا، 
 قهىؽىؼؤ آيفيليغب 
 قاـا. گَل گليت آغيف 

 
 ثَيًَدب، آغبخي سَر

 ؼٍيًَدب. ؼينيئوِ سَر
 گإـؼٍم، غلَسؽُ ـييب 
 ؼٍيًَدب. ؼاًيٍوبؼين 

 يبـا، سئي عبٌمن هي
 يبـا. سئي آلؽي خبًين 
 اٍلىَى، ؼُوًَؽُ ثَيٌَم 
 يبـا. سئي يئشىيي الين 

 
  اٍيًَدب، گيناٍـُ ؼـؼ

 ثَيًَدب. گئؽين لَـثبى
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 اؤلوٌَن، ي،و ائٍيشىي 
 ؼٍيًَدب. هٌِ آغال 

 
  يبـا، ٌبى-ٌبًب ناٍـُ

  يبـا. وٌٍٍَبى ثيكؼى

 اؤلَم ثيف آيفيليك، ثيف
 يبـا. لٌٍٍَبم لَيوبق 

 
  اٍيًَدب، گيناٍـُ غن

 ثَيًَدب. آلؽين گئيين
 لبلؽين، ًٍبًلي ايل اٍذ 
 ؼٍيًَدب. ؼينگإـهِ ثيف 

 
 اٍلىب، گئؽى وئيفاًب

 اٍلىب، گإـى ليكيل گَل 
 گإًؽــم، وبغيؿ يبقيت 
 اٍلىب. گئؽى ؼٍوشَهب، 

  ؼاٌب، لَ ؼاغيليجؽيف

 ؼاٌب. وَ گليف آغيف
 اٍقٍلَة، يبـؼاى الين 
 ؼاٌب. ثَ ويٍبميٌويغ 

 
 اٍلىب، گئؽى گئؽـم،

  اٍلىب، ؼىاؤيفُ يَلَى 

 يبقهيٍبم، ًبهِ يبـا
 اٍلىب. گئؽى وبـييب 

 
  ؼٌٍَة، ؼاي ؼاغالـؼاى ثَ

  ة.ؼٌٍَ لبي اٍوشِ للن

 گئؽين، لَي اًشظبـام،
 ؼٌٍَة. لبـؼاي يبؼيوب 

 
 اٍلىب، گَلي گَلفم،

 اٍلىب، ثيلي ؼـؼيوي 
 ؼٍيوبـام، آغالهبلؽاى 
 اٍلىب. ويلي يبٌين گإق 

 
 ديشيفاق، آغبخي سَر

 اٍسَـاق. ٍٍـاق خفگِ
 هي، ثيفيي ؼئ، وي ثيفيي 
 لَـسَالق. اًشظبـؼاى 

 وبـيليك، ٍاـ ثَيًٌَؽا
 ليك.آيفي اٍلَـ يبهبى 
 ايٌدي، اؤقًٍؽى گل وي 
 لبليفيك. گًَِ ًِ گإـ 

 
 هٌؽُ، سبال هٌؽُ، ؼاغ

 هٌؽُ. لبال هٌؽُ، ثَـج 
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 اٍالـ، گَى اٍ هطٍفين 
 هٌؽُ. لبال ضىفسيي 

 
 آيفيليك، آهبى، آهبى،

 آيفيليك. يبهبى اٍلَـ 
 ثبٌيوؽاى ائٍيؽًؽُ 
 آيفيليك. ؼٍهبى، لبلػيف 

 
  هٌؽُ، وفي لليبًيي

 ؽُ.هٌ وفي زىويٍن،
 گًَلفيي وئسي وٌٌي 
 هٌؽُ. اثفي لبليت 

 
  وإيَؼ، ٍاـ هيكؼُهطلِ

  اؤيَؼ. هٌِ ٍئفؼيلف

  اٌٍبلؽي، يبـين هٌين

 ثإيَر سئك اًٍَ سبًفي،
 وٌؽُ، گئدِ وٌؽُ، گَى

 اوٌؽُ، گئح هئص ثبغب 
 وىَفم لَـثبى خَر ثيف 
 ويٌؽُ.گئدِ گلي وي 

 
 ايٌديؽُ، لبلؽي گإقٍم

 ؼُ. ايٌدي ثبٌب ؼـؼؼيف 

 گئشؽين، لَيؽٍم گَلَهَ 
 ايٌديؽُ. غبـ لَـغَـام 

 
  وٌؽُ، ٌبلؽي ويٍويفؼى

 وٌؽُ. ثبلؽي ؼگيل، ؼيل
 ًٍبًب ٍئفؼيگين هي 
 وٌؽُ. لبلؽي يبؼگبـ 

 
 گيوؽُ،اٍـُ ٍاـ ؼـؼين

 يوؽُ.گوَـُ ٍاـ يبـام 
 اؤلؽٍـهِ، هٌي سبًفي، 
 گيوؽُ.اٍـُ ٍاـ آـقٍم 

 
 ٍعٌؽُ، ثَ غفيجن

 ٌؽُ.اؤس يَلؽاى گإقٍم 
 ائيلف، اثف غفيجِ 
 يئشٌؽُ. وإق ليٌِعع 

 ٌؽُ،گل اوؽين گَل ثيف
 اگٌؽُ. ثَيًٌََ گَل 
 وىَفم لَـثبى وٌِ 
 ؼگٌؽُ. اليٌِ الين 

 
  يَقًٍؽُ، اٍ ؼـيبًيي

 ؼٍقًٍؽُ. اٍيٌبسؽيي آر
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  ؼئويٍن، هَـاق ايىي 

 گإقٍهؽُ. لبلؽي ثيفي
 

 ؼٍقٍلٌؽُ، بالــًؼٍ
 وَقٍلٌؽُ. الايويف 

 لَدبـ، گَى اٍ ليبهز 
 اٍقٍلٌؽُ. الؽى ال 

 
 گًَؽُ، لبـ ينعكيكي

 گًَؽُ. لبـ ؼاغب يبغيف 
 ييفايىشِ گإـهه يبـي 
 گًَؽُ. ؼاـ ثَ گيناٍـُ 

 
 هٌؽُ، لبال عكيكين

 هٌؽُ. لبال هٌؽُ، ثَـج
 اؤلن، ثيَاغز لَـغَـام 
 هٌؽُ. لبال ضىفسيي 

 يئفؼُ، لبال عكيكين
 يئفؼُ. لبال يئفؼُ، ثَـج 
  اؤلن، غفيت لَـغَـام 

 يئفؼُ. لبال مخٌبقُ

 
 لفؼُ،هئٍِ ؼاغالـؼا،

 لفؼُ.ٌٌَِ وَ وفيي 

 اٍلؽٍ، يئفيئفثِ ّبهي 
 لفؼُ.وَزِ لبلؽين هي 

 
  وإقُ، گلٌؽُ آٌيك

  ؼؤقُ. گفن وبق ويولي

 وَوَة وي وي

 گئشويٍؽيي،
 گإقُ؟-گإق ثبغبق ًئدِ 

 
 ؼٍقُ، زيػبًؽا اٍٍزَ

 گًَؽٍقُ. ؼؤًف گئدِ 
 ٍاـ، خبًي فثي غفيجيي 
 ويكُ. لَـثبًؽي ؼا اٍ 

 
  ثئلِ، ايٌدِ آٌيك هي

 ثئلِ. ايٌدِ زه ووف
 گإقلفين اٍلىَى وَـ لَي 
 ثئلِ. گإـًٍدِ وٌي 

 ثئلِ، گئؽيف وئسيف گَى
 الِ. گلوك گَى وئسي 
 گليت، ثيف وَ آـغب ثَ 
 گلِ. ؼُ ثيف ٍاـ اٍهَؼ 

 
  گلِ، وبق الؽُ آٌيك

 گلِ. لبق گلِ، اؤـؼن
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 شظبـؼاؼي،اً وإًلَم 
 گلِ. يبق وي، ييفگإقلِ 

 
 گلِ، ٌيفيي عكيكين

 گلِ. ٌيفيي ًبـ ٌيفيي 
 زبدبـ، لبيبالـ ففّبؼ 
 گلِ. ٌيفيي يفگإقلِ 

 
 گلِ، گَى ينعكيكي

 گلِ. گَى زىيلِ، آي
 ٍئفؼين، ثبؼا عإهفٍهَ 
 گلِ. گَى غَي ؼينگإقلِ 

 
 گلِ، لبـ ؼاغب گإقلِ،

 گلِ. وبـ اٍزب، سفالى 
 اٍوشِ، يَل گئؽيفم هي 
 گلِ. يبـ وي، ٍاـ اٍهَؼ 

 هلِ، خئيفاًين هلِ،
 الِ. ٍئفهِ ثبالًي 

 ؼي،گلوِ ؼين،هلِ هي
 گلِ. ثلىِ هلِ، وي 

 
 ايلِ، لٌؽ گلؽي وبـٍاى

 ايلِ. لٌؽ سَسؽٍم يَوَى 

 آيفيلوبقؼين، يبـؼاى هي 
 ايلِ. فٌؽ آييفؼيالـ 

 
 ايلِ، ثبٌي ؼاغالـيي

 ايلِ. ؼاٌي ؼيجيٌيي 

 يبقؼين، ًبهِ ثيف يبـا
 ايلِ. يبٌي گإقٍهَى 

 
 گئشوِ، لَيَة هٌي گل

  گئشوِ. وَيَة ويوي ًبـ 

 ثَيٌَهب، ليليٌدي ٍٍـ
 گئشوِ. لَيَة وفگفؼاى 

 
 گئشوِ، اٍيَة ـيٌديبً
 گئشوِ. وَيَة ييلبثيغ 
 ائيلِ، ـضن يبقيغب هي 
 گئشوِ. لَيَة اًشظبـ 

  گئشوِ، آغؽي، ثَق ؼاغؽاى
 گئشوِ. سَقاغؽي، يَلَى

  ائللف، غفثز ائللف، يبؼ 

 گئشوِ. اٍقاغؽي، هٌؽى
 

 گئٌِ، آٌؽي يبـ آٌيك،
 گئٌِ. يبـاٌؽي غبليي 
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 ؼٍلؽٍ، ايلي ًَـ اؤيَى 
 يئٌِ. آٌؽي يبـ ييلبد 

 
 يئٌِ، اويف يئل ؼاغؽاى

 يئٌِ. وىيف ِجفيوي 
 ؼييائيلِ هٌي گئشؽيي، 
 يئٌِ. اويف يَلًَؽا 

 
 اٍوشِ، لَل آغيف آـاق

 اٍوشِ. لوَ ٍاـ گًََ غَي 
 يبـا، يئشن ايىشفم 
 اٍوشِ. يَل ؼٍـٍة يبغي 

 
 ؼًِ، يَق ؼيويائلِ

 ؼًِ. يَق ِؽف ايٌدي، 

  لَـغَـام زَظ گًَؽى اٍ

 ؼؤًِ. اٍق وي،يِايٌدي
 اٍوشِ، وَل ثَلجَلن ثيف

 اٍوشِ. لَل اٍوشِ، ثَؼاق 
 آيفيليمؽيف، وففؼيف، 
 اٍوشِ. يَل گإـٌٍه گل 

 
 گلٌِ، هي لبليت وإذ

 گلٌِ. سي لِاي ايل 

 آسيٌي، ليّوإ ييفروِ 
 گلٌِ. وي اٍسَــام 

 
 اٍوشِ، اٍقٍم ؼٌٍَة ٌئص

 اٍوشِ. ؼٍقٍم ٍئف، ًيوسِ 
  گشيف، غجف ثيف يبـؼاى 

 اٍوشِ. گإقٍم هٌَشَلَق
 

  ؼٌٌٍِ، گَى ائَلفي
 ًٍبًِ. لَيؽٍم آلوب

 يبـاٌبـ يبيليك لبـا 
 ؼٌٌٍِ. آيفي يبـؼاى 

 
 اٍوشِ، سفسف گئؽيف يَل

 اٍوشِ. سف وَلَـسإ سف 
 ؼيف،هٌؽُ زَغبوي يبـ 
 اٍوشِ؟ اؤـسف ًِ گإـى 

  ويٌِ،ويٌِ عبٌمن
 ويٌِ.ويٌِ گَل يبق هين

  ؼگؽي، لجِ لجين ًِ 
 ويٌِ.ويٌِ مِويٌ ًِ
 

 گئدِ، ثبسوبق ؼٍغبـ، آي
  گئدِ. آسوبق يبـيي يبـ 
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 آيفي ثبالؼاى آًب
 گئدِ. يبسوبق ؼيٌدليت 

 
 ففُ، ًِ ين،عكيكي

 ففُ. ًِ ٍاـ، جسَـا ًِ 
 اٌٍبلؽي، يبـين هٌين 
 وففُ. يييِگإًؽـه 

 
 گئدِ، اگي عبٌمن،

 گئدِ. اگي ثَيَى ؼٍوز 
 سيشفـ خبًين خىؽؼُ 
 گئدِ. ؼگي الِ-ال 

 
 ؼوشِ،-ؼوشِ آزيت گَل

 اٍوشِ. گَل لًََة ثَلجَل 
 يَظ، سبثين آيفيليغب 
 غىشِ. هي ؼؤقٍم ًئدِ 

 گليٌدِ، زي ؼاغالـا
 دِ.گليٌ هي ييبؼـهؼٍ 
 آلىب، خبًين عكـاييل 
 گليٌدِ. وي اؤلوفم 

 
  ؼوشِ،-ؼوشِ ليكيل گَل

 ثىشِ. ثَيَ يييبـيو

 گلىِ، ؼؤًَة غفثشؽى 
 اٍوشِ. مِويٌ ثىلفم 

 
 ثٌإٌٍِ، ؼؤًٌَؽُ ؼاغ

  ٌيٍِ. ثبغفي لَيوبـام 

 آغالهبق يَلًَؽا يبـ
 دئٍِ. اٍلَثؽٍـ هٌِ 

 
 يبق! يبقاًي آٌيك هي

  ًيبق. آ يبق، للن آل 

  يييبـدبغ گَلَى لجَلثَ

 ًيبق. يبقا وبغالهيً
 

 آـاق، خبى آـاق، آـاق،
  آـاق؟ يبى، گئؽيفوي ًِ 

 ؼي،گويؽُ وئَگيلين
 آـاق. لبى، هِِائيل گل 

 لبلوبق، ثبلي عكيكين
 لبلوبق ثبلي اٍقؼُ قٍلف 
  گإـون، ؼُ ثيف اٍقٍى گَل 

 لبلوبق. ثبلي نـيؼيؽا
 

 گلوك، الِ گًَلف غَي
 گلوك. ثئلِ ؼٍالٌيت 
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 وًَبم، سئللي اٍزَثؽٍ 
 گلوك. گإلِ لبييؽيت 

 
 اٍلوبق، آٌوبق ؼاغؽاى ثَ
  اٍلوبق. بقوثبٌ وبغيؿؼاى 

 اؤسَـؼٍم، يبـ وَوَلَ
 اٍلوبق. ٍوبقـيثب ؼاّب 

 
 گلوك، هبـالين، گئؽـ

  گلوك. يبـالين للجي 

 لبدييب، ويگلوِ وي
 گلوك. نـيلفا گئؽـ 

 
 اٍلوبق، وبـ يئفلفؼُ ثَ
 اٍلوبق. سبـ ئشىِ،گ ؼٍهبى 
 ؼيي،گلوِ ٍئفؼيي ؽُعٍ 
 اٍلوبق. يبـ هٌِ وٌؽى 

 ٍئفهك، يبى گلف، گوي
 ٍئفهك. لبى يبـام، آزوب 
 ناٍـُ ييگإقلِ وٌي 
 ٍئفهك. خبى اًشظبـؼي، 

 
 وَلوبق، غبلي عكيكين

 وَلوبق. غبلي يييبًبغ 

  زىيفم، ؼـؼي غفثز 
 اٍلوبق. ُغبل هٌؽى ؼـؼ

 
 هٌىيك، هئٍِ عكيكين

 هٌىيك. هئٍِ هٌىيك، غؼا
 زىِ، غفّز لَـغَـام 

 هٌىيك. ؼٌٍِ ؼـؼُ يبـ
 

 ثبسوبق، آي اٍقٍى، گئدِ
 زبسوبق. ؼـؼيوِ ؼـؼيي 
 ؼٌٍي آيفي يبـيٌؽاى 

 يبسوبق. ًِ ؼيٌدلوك، ًِ
 

 وٌىيك، زبغالـام سه وَ
 وٌىيك. ثبغالـام لبـا 
 ويوي َِثطِ لفگئدِ 
 وٌىيك. آغالـام ؼـؼؼى 

 اق،آـ غبى آـاق، آـاق،
  آـاق. آغبى ؼاغالـؼاى 

 گشيف، غجف ثيف يبـؼاى
 آـاق. ييػبى ائَيوي 

 
 وٌىيك، هٌن ؼاغؽا ثَ
 وٌىيك. ائٌوٌن ؼاغي 
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 وِ،هلِ آَّ ّبـؼا 

 وٌىيك. هٌن اٍ وي، ثيل
 

 آـاق، غبى آـاق، آـاق،
 آـاق. لبى، هِِائيل گل 
 ييف،گإقلِ يبـ گئؽين، لَي 
 آـاق؟ عغيبى ثَ ؼيفًِ 

 
 وٌىيك، هفمگيف ثبغب

 وٌىيك. فمـهؼ گَلَى 
 اؤلَة، غفيت لفؼئىِ 

 وٌىيك. هٌن غفيت اٍ

 
 وٌىيك، آُ زىف ؼاغالـ

 وٌىيك. شهجب اٍلوبق ايل 
 ؼؤًَة، ايلِ لفگئدِ 
 وٌىيك. ِبثبش آزيلويف 

 ؼي،ثيكؼُ وإيٌگي يبـ
 ؼي.ؼٍقؼُ لفيؼٍيوِ 
 گإـهگِ، ـييب گئشؽين 
 ؼي.سيفليىؽُ ؼئؽيلف 

 
 يبلميك، بآلو ثبغيٌؽا

 يبلميك. وبلوب آغبخؽاى 

 گل، لبييز سئك گئؽيفوي 
 يبلميك. لبلوب غفثشؽُ 

 
 يبلميك، اللِ ؼاغالـؼا

 يبلميك. اللِ ثيشف، گَل 
 ِ،يِگلو يبـ لَـغَـام 
 يبلميك. لبال وفسبغشين 

 
 ؼي،هلِ هبـال ؼاغؽا

 ؼي.هلِ الل يَظ، ؼيلي 
  ايىشفم، يئشوه يبـا 

 ثلؽي. يَل ثيف هٌِ
 
 ؼي،ائيلِ ثبـ بغسبالـث
 ؼي.ائيلِ ًَثبـ ُهئيَ 
 گئشؽي، لَيؽٍ هٌي يبـ 
 ؼي.ائيلِ جبـغ للجين 

 ليك، ثبؼام ين،عكيكي
 ليك. يبؼام، ًيكؼُهطلِ 
 گإـون، اٍقًٍَ ثيفخِ 
 ليك. ٌبؼام، خيايللفُ 

 
 ؼي،ائيلِ خجف عكيكين

 ؼي.ائيلِ خجف يبـا يبـ 
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 وي، گيناٍـُ اٍلىَى وبغ 
 ؼي.ائيلِ ِجف لِثئ ثيف 

 
 ييلؽيك، ـيوب ٍاـ گإيؽُ

 ثبلؽيك. ويسيه گلؽيي، غَي 
 يٌي،گؼئ ثبخيٌب گئز 
 يبلميك. لَيوبويي هٌي 

 
 ؼي،گلوِ لبـ گئشؽي، ليً

 ؼي.گلوِ ثبّبـ ؼُ ًِ 
 اؤسؽٍ، آي ؼٍالًؽي، ايل 
 ؼي.گلوِ يبـ ؼين،گإقلِ 

 
 لبالويك، ين،عكيكي

 لبالويك. اٍلوبق ٌْف 
 اٍلؽٍم، ـگيگئؽ وي هي 
 لبالويك. بىيٌوبغليغ 

 ؼي،وىوِ يَلَ ؼاغ ثَ
 ؼئ. وىوِ، ؼئؽيي، وإقٍى 
 اٍقؼٍ، اليي هٌؽى يبـ 
 ؼي.وىوِ ًٍَاٍهَؼ 

 
 لبـاويك، يبقؼين وبغيؿ

  زبـاويك. ؼٌٍؽٍم ؼـؼُ 

 ؼيليودِ هٌين گفن
 يبلَاـاويك. ويك يبـا 

 
 ؼي،يئشوِ وبـا سفالى

 ؼي.ائشوِ زبـا ؼـؼُ 
 وئسؽي، ثشؽُغف گًََم 
 ؼي.يئشوِ يبـا الين 

 
  غيبـويك، اوؽين ثَوشبى

  ثيبـويك. وئسؽي گًََم
 گإـؼٍم، وٌي يَغَؼا

 اغشيبـويك. آييلؽين 
 
 ؼي؟ًِ آؼي گًََى ثَ
 ؼي؟يٌِآؼ ؼي،ٌٌجِ 

 وئَؼين، يبـ زىؽين، خفب
 ؼي.ًِ ؼاؼي ؼينثيلوِ 

  ؼي؟ًِ لبٌؽي، هبـاليي

 ؼي؟ًِ آٌؽي، ـيؼاغال
 ؼٍالًؽي، ايل ؽي،وئس آي 
 ؼي؟ًِ ؼاٌؽي، گياٍـُ 

 
 گلؽي، ايلِ گئشؽي، آي

 گلؽي. ثئلِ ؼؤٍـاًين 
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 آليٌدب خبٍاة وٌؽى 
 گلؽي. ؼيلِ ؼا ؼاي-ؼاغ 

 
 ؼي،گئدِ ًِ گئدِ ثَ
 اٍخبؼي. اٍلىفؼى آي 

 يؽين،ثيلِ هي اٍلَة ٌيع
 ؼي.ًئدِ ضبلي يبـيي 

 
 گلؽي، گوي آـاقا

 گلؽي. گوي ؼاٌؽي، وَ
 گإقلفين، آغال، ،سإن يبي 
 گلؽي. ؼهي آيفيليك 

 
 گلؽي، گوي زبيؽاى ثَ
 گلؽي. ًوي ؼٌٍؽٍ، ٌئص 
 اؤدَم، گإقلفيٌؽى گل 
 گلؽي. ؼهي آيفيليك 

  گكؼي، ثَلجَلَ گَللف
 گكؼي. گَلَ ثَلجَللف

  اٍقٍلي الي يبـؼاى 
 گكؼي. زإلَ سه هدٌَى

 
 ايؽي، يبق گلٌؽُ هي

 ايؽي. لبق ؼٍلَ زإللف 

 يبقام، ًِبه ؼينايىشِ 
 ايؽي. آق ينهفوّ 

 
  گلؽي، ًوي ييگوَلِ

 گلؽي. غوي وي،غِّّ
 آيفيالق، گإـٌٍه، گل 
 گلؽي. گوي وإـدَيِ 

 
 گلؽي، يبى گلؽي، گوي

 گلؽي. خبى ثيف ايسيٌؽُ 
 ثبغوبلؽاى يَلًَب يبـ 
 گلؽي. لبى گإقلفيوِ 

 
 اليؽي، يبؼ اللف ثَ
 اليؽي. ؼاؼ وإهگين 
 گل، لبييز سئك گئؽيفوي، 
 ليؽي.قؼُ گيناٍـُ 

 يئفيؽي، خبى ثيف ثَـؼا
 يئفيؽي. خإٍالى، ائشؽي 
 گإقلفيوِ اًشظبـ 
 يئفيؽي. لبى ثيل ائلِ 

 
 ايلؽي، ؼٍق ليگئؽُ وي

 ايلؽي. يَق وي، ثيل ائلِ
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 وئسؽي، ٍايؽا-آُ عإهفٍم 
 ؼٍقٍلؽٍ. ايذِ آغؽي، 

 
 يئفيؽي، ؼٍقى يئف ثَ
 يئفيؽي. وَقى وًَبم 
 ؼي،گلوِ يبـ ؼين،گإقلِ 
 يئفيؽي. اٍقى الين 

 
 ائٌؽي، ًَـ يئفُ گإيؽى

 ؼًؽي؟ًِ ؼئ، وإيٌگيي 
 گئؽيت، وَوَة هٌؽى يبـ 
 ؼًؽي؟ًِ ثيلويفم ّئر 

 
 ايؽي، ليً گئؽًؽُ هي

  ايؽي. لَي ؼٍلَ زإللف 

 يبقام، ًبهِ ؼينايىشِ
 اٌٍَؼٍ. نـيبلالـهثب 

 ؼًؽي،ؼـُ ـييَلال
 ثٌؽي.ويٌِ گَهٌَؽى 
 ًٍوَـ،گإـ يبـ ثبغيفام، 
 وٌؽي. ثئلِ ؼاغيلىيي 

 
 وإهَـؼًؽي، لبـا وبذ

 عإهَـؼًؽي. وئسف گَى 

 ؼيي،گلوِ ٍئفؼيي ؽُعٍ 
 ؼهيفؼًؽي. گييياٍـُ 

 
 ؼـؼي، اٍقؼى آٌيميي

 ؼـؼي. اٍقؼى آـسيجؽي 
 وبلؽي، خؽاليك فله 
 ؼؤًؽـؼي. اٍق وي، ؼئوِ 

 
 لٌؽي،ُخيلَ ؼٍغؽٍ، آي

 ائٌؽي. ًَـ يئفُ گإيؽى 
  گإـهَـم، ـييب زَغؽاى 

 گلٌؽي. ثيلؽيف ائلِ
 

 ثىؽي، آـغب گلىِ وَ
 ثىؽي. زبـغب ؼٍالًىب 
  گإـون، اٍقٍى وفُ ثيف 

 ثىؽي. آـغبثبآـغب
 لٌؽي،سكُ عكيكين

  لٌؽي.سكُ ؼٍغؽٍ، آي

 گإـؼٍ، وٌي گإقلف ثَ
 لٌؽي.سكُ يبـاالـ 

 
 وىؽي، يبق يَلًََ ليً

 وىؽي. ثيبْ لبـاًي 
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 لبديؽا، ؼٍـؼٍم گئدِ 
 وىؽي. آيبق اللفين 

 
 ايٌؽي، لبًيبم آٌيك

 ايٌؽي. يبًيبم يَلَ
 لٌَبـوبًوي؟ وإق گإـوي، 
 ايٌؽي. لبًيبم لَخب 

 
 گئشؽي، ايلؽي، ًِ ايل ثَ

 گئشؽي. ؼيلؽي، ٌيفيي ثيف
 وي، ؼينًئيلِ يبـا هي 
 گئشؽي. ثيلؽي، ٍفبويك 

 
  گئشؽي، آزؽي، لفًفيل

 گئشؽي. وبزؽي، عغفيٌي
 يبـي، لَخبم ؼينايىشِ 
 گئشؽي. لبزؽي، اليوؽى 

 گئشؽي، ؼاٌلي آٌيك هي
 گئشؽي. ثيفثبٌلي نـييب 
 آيفيلؽي، وإًَل ايىي 
 گئشؽي. يبٌلي گإقلفي 

 
 هيٌؽي، ليع آسي ثَق

 هيٌؽي. ليع آسالًؽي، 

 آـقٍالـ، ـييب وإًلَم 
 ايٌؽي. الين يئشيٍويف 

 
 ايٌؽي، خٌَبـ زبيالـ ثَ
  ايٌؽي. ؼاٌبـ لبيٌبييت 

 بليت،ل ؼاغالـؼا گإقٍم
 ايٌؽي. آٌبـ گليت يبـ 

 
  ايٌؽي، لبلع اوؽين، هيػه

 ايٌؽي. سلع اٍلؽٍ آغكين

 ؼؤًؽـؼي، اٍق هٌؽى يبـ
 ايٌؽي. غبلك ؼيٌدلىيي لَي 

 
 گئشؽي، خبى ثيف ؼاغؽاى ثَ
  گئشؽي. لبى گييٌؽىاٍـُ 

 آغالهبويي، خَـ ًِ ليك
 گئشؽي. اٍغالى وئَؼيگي 

 وئسؽي، آيال گلؽي، ايل
 وئسؽي. وبيال گًَلفين 
 اٍقٍلؽٍ، الين يبـؼاى 
 وئسؽي. ٍايال-آُ گًََم 

 
 ايٌؽي، سلع لفًفيلن،

 ايٌؽي. لبلع وإًلَم، ؼلي 
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 گئشؽي، اليوؽى نـييب 
 ايٌؽي. غبلع اٍلىَى برضـا 

 
  وئسؽي، گئدِ لفگئدِ

 وئسؽي. ّئسِ گًَؽٍقٍم
  ِگئد وئسي هٌىيك يبـ، 

 وئسؽي؟ ًئدِ ؼاًيً، ثيف
 

  هٌي، گإقلف عكيكين

  هٌي. گإقلف اؤلؽٍــ

 اٍوشِ، يَل گئؽين لَيَى
 هٌي. گإقلف اٍـؼا يبـ 

 
 ويوي، ايل وئسؽي آيالـ

 ويوي. هيل لبٌالـ وبهبى 
 ائلؽى، غفثز گلؽي يبـ 
 ويوي. گَل آزؽي للجين 

 هٌي، گإقلف ثَ زبلؽي
  هٌي. گإقلف وبثبثب 

 اٍلىب، وئَگي وؽُاٍـُ
 هٌي. گإقلف گليٌدِ 

 
 هٌي، آسوب سه وبدبى

 هٌي. وبسوب يبؼالـا 

 ييفم،گإقلِ يَلًََ 
 هٌي. ائشوِ گَهبىبً 

 
 وٌي، غَؼا عكيكين

 وٌي. غَؼا وبغالويي 

 يؽين،گإـُ ٍاـ آـقٍم، ثيف
 وٌي. يَغَؼا گَى ّف 

 
 زوٌي، اٍٍ سَسَثؽٍ

 زوٌي. لٍَ گإللفؼى 
 سبدبـام، هلفم يب 
 هٌي. اٍٍزَ ٍٍـاـ يب 

 
 وٌي، آ يبـ، گإـؼٍ گإق

 وٌي. ـايب ثبيمَال 
 خبًين، آيفيىي ايللف 
 وٌي. يبـا يئشيفـم 

 ًي،ِايلو ثَق الِ، آل
 ًي.ِايلو ؼٍق سه ايٌدي 
 اًٍَسوبق، ؼٍوز ٍفبلي 
 هٌي. ايل يَق وِگإـهِ 

 
 وٌي، لبـا وبغالـام

 وٌي. لبـا وٌي، وبل 
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 وي،گلِ سئك گئشؽيي، وي
 وٌي. سَـا وبلؽي وين 

 
  هٌي، آـاالـ ائلؽى

 هٌي. ـيبـاال ٍٍـاـ،
 لبليت، يَلؽا گإقلفين 
 هٌي. لبـاالـ ثبويف 

 
 وٌي، آـدب يؽيناوِ

 وٌي. ليفدب گلِ آر 
 آيفيليمؽي، يؽينثيلىِ 
 وٌي. وبـفب زىفؼين 

 
 هٌي، گإقؼـ آٌيك هي

 ًي.ـهبؼ گإق ؼيِـهوَ 

 گئؽين، لَيَى آلالُ، ويك
 هٌي. گإقؼـ يبسوبق، يبـ 

 وٌي، وبالم وبغالويي
 ٌي.و دفوالم گإـؼٍم 
 ؼگيلىي، هبلي عغّبـ 

 وٌي. مآال سإون دَل
 

 هٌي، ـؼئيِ هيائلِ
 هٌي. ـؼئيِ يبؼالـا 

  اٍلىب، اٍقٍى آيفيليك 

 هٌي. اگف سه وبهبى
 

 وٌي، گإـٍم گلويٍن
 وٌي. ّإـٍم للجيوِ 
 ثبغالًيت، ثبخب-لبدي 
 وٌي؟ گإـٍم ّبـؼاى ثه 

 
  وٌي، ّإـٍم عكيكين،

 وٌي. ّإـٍم سيىين، ؼٍى
 لبليت، يئفُ اٍ الجع 
 وٌي. گإـٍم يَغَؼا 

 
  وٌي، ؼاغالـ عكيكين

  وٌي. ثبغالـ عيلىيوِ

 ايشيت، هبـالين خَر ثيف
 وٌي. آغالـ گإــ، گإق 

  قيٌي،-قيٌي گليف وَ
 اٍقًٍَ. سَسَة غكل

 وي، ٍئفين ًِ يبـا هي 
 اٍقًٍَ. ثيف گإوشفويي 

 
 اٍقًگيٌي، آن گإسَـ،

 اٍقًگيٌي. ثبن آوشب 
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 آاليؽي، خبًين يـيسب 
 گًََ. اٍقى ال وٌؽى 

 
 گليٌي، گشيفؼيلف

 ثئليٌي. ثبغالؼيالـ 
 گًََ، ٍِبل يئشيٍؽي 
 اليٌي. الِ آلؽين 

 
 ايٌديٌي، ثبفشب ليكيل

 زيٌي.-زيي ؼٍلؽٍـاـام 
 اٍيبـ ؼـؼ گليٌدِ وي 
 ايسيٌي. گييويياٍـُ 

 
 ثفي، آق ثيف آٌيك هي

 ثفي. آق ثيف ؼىگٌدِ 
 ي،گؼيلِ ثيف وإًلَهَى 
 اقثفي. ثيف ؼيليويي 

 يئفي، ثكى، عكيكين،
 يئفي. ثكى، وبلالى، گئي، 
 يؽين،گكُ ؼُ هي ًَال 
 يئفي. گكى گليت يبـ 

 
 لؽـي، قيل آٌيك هي

 لؽـي. هيل لبٌالـيي 

 گإـون، اٍقٍى ِبثبش ّف 
 لؽـي. گَل آزيلالم 

 
 ؼـي، ؼٌٍوَي آٌيميي

 في.شهٍ ؼٍي گإـوي ؼٍـ
 اٍال؟ يـهآًب يبـة، 

 ؼٌٍوٌَؽـي. گإقؼى هي
 

 لفي،وَزِ ًييگٌدِ
 لفي.ثئسِ ثبًالهبق 
 هي يبسين وٌىيك ًئدِ 
 لفي؟گئدِ اٍقٍى ثَ 

 
 گؽيىلفي، ٌيفٍاًيي

 يئؽيىلفي. آلوبؼيف 
 ؼٌٍف ثيف-ثيف يبؼيوب 
 ؼئؽيىلفي. ييوـييب 

 ي،ّهب ؼهؽُ آٌيك هي
 ي.ّهب وؽُئؼ ؼـيبؼا 
 ففلشيٌؽى يَقٍى گَل 
 آّي. ؼم-ؼم زىفم 

 
 لبـاثبغي، گكؼين زَظ

 لبـاثبغي. ٌيفٍاًي، 
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 ايشيفؼين، سفالى خَر ثيف
 ثبغي. لبـا ثَيًٌَؽا 

 
 ؼاغي، اٍوز ؼٍالى اٍٍزَ،

 ؼاغي. دَن گإقلِ، اٍٍٍ 
 هي، ففاليٌؽا يبـيي 
 ؼٍوشبغي. غن اٍلوٌَبم 

 
 ؼاغي، ثَـٍؼٍ ؼٍهبى

 يبغي. سَسؽٍ ـيؼاغال 
 ؼي،گلوِ ـاوز آغشبـؼين 
 وبغي. ًِ اؤلَوَ، ًِ 

 
 يبغي، يبـا ِ هيائل

  يبغي. يبـا اٍلَة يبـ

  ثبويت، سَق آوشبًبهي

 آيبغي. يبـ وىيليت
 ثَالغي، آُ گيناٍـُ

 ثَالغي. ٌبُ گإقلفين 
  وئًَيي يبـ غفثشؽُ 

 ؼٍٍاغي. گلىيي لبـا
 

  هٌَشبغي، هٌَشبغيبم،

 هٌَشبغي. قٍلفَى عٌجف

  ضىفسي، اٍقٍى اٍقٍم 

 هٌَشبغي. گإقٍى گإقٍم
 

 يغي،ايٍ ًييُدٌدف
 ٌيغي.عب گإقٍى اٍلؽٍم 
 لبييز، سئك گئز، گئؽيفوي، 
 يبـاٌيغي. ائَيويي 

 
 يبلؽاؼي، آغبج يبلميك

 ؼالؽاؼي. اًٍب ؼاغالـ 
 ظبلن، آي ٌوي،وفيؼئو 
 يَلؽاؼي. گإقلفيويك 

 
 وَلؽاؼي، گكيف، وْليه

 لَلؽاؼي. وَيَ زبييي 
 هيٍن،اٍقهِ مٍاٍهَؼ 
 يَلؽاؼي. گإقٍم ّلِ 

 ؼي،يَلال ؼعب نـييب
 يَلالؼي. وَيب وبلؽي 
 ؼي،ثيلوِ گلِ اؤقٍ 
 يَلالؼي. ؼعب-وبالم 

 
 آقؼي، هبـال ؼاغؽا ثَ
 آقؼي. هبـال زَظ، اٍٍزَ 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   261

 گإقلَم، غَهبـ آغالهب، 
 آقؼي. يبـام اؤلوفم، 

 
 ؼاغيؽي، غن ؼاغالـ ثَ
 ؼاغيؽي. غن ّلِ، زه 
  غجف غَي گلي وٌؽى 

 ؼاغيؽي. غن ؼـيبخب
 
 اٍلوبيبيؽي، ثبغالـ ثَ
 وَلوبيبيؽي. وبـاليت 
 اؤلَم، ثيف آيفيليك، ثيف 
 اٍلوبيبيؽي. ثيفي ّئر 

 
 لباليؽي، اٍغلَ وينع
 ؼٍاليؽي. ثَغًَب-ثَي 
 وي،ـيوبزال يؽينّإـُ 
 آاليؽي. هٌي ثلىِ 

 اٍاليؽي، گَى ثبسيت، آي
 اٍاليؽي. ؼٍيَى قٍلفَى 
 گًَلفيي وئسي وٌٌي 
 اٍاليؽي. گَى ثَ ثيفي 

 
 ي،اٍاليؽ ثبـ آغبخؽا

 اٍاليؽي. ًبـ ويُهئيَ 

 وإيٌىؽُ، ثيف ايىيويك 
 اٍاليؽي. ؼاـ ؼُ وإيٌه 

 
 اٍاليؽي، لبـ ؼاغالـؼا

 اٍاليؽي. غبـ ٍٍـٍة ؼٍى 
 اليبىًآ وإق ثيلي، ؼيل 
 اٍاليؽي. يبـ ًبقلي ثيف 

 
 لبلؽي، ؼـيبؼا سَـٍى

 لبلؽي. ففيبؼا ايٍيي 
  ضبلؽي، اؤلَم اؤلفون، 

 لبلؽي. يبؼا يبـ ئييف،ض
 

 لبلؽي، گإيؽُ لبلػؽي ىگَ
 لبلؽي. اؤيؽُ اٍ گإقٍم 
 گئشؽي، وٌيٌلِ گَى غَي 
 لبلؽي. وئَؼا ثبٌيوؽا 

 لبلؽي، ايلِ عكيكين

 لبلؽي. ايلِ وئسؽي، آي
 گئشؽي، اٍزؽٍ، ثَلجَللف 
 لبلؽي. گَلِ آيفيليك 

 
 لبلؽي، ًِ وبقا آٌيك،

 لبلؽي. يبقاًب معفضِ 
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 زىف، اًشظبـ ثَلجَل 
 لبلؽي. ًِ يبقا نگإـُ 

 
 لبلؽي، ًِ ينعكيكي

 لبلؽي؟ ًِ وَيؽٍ، وه ًِ
 گإقلفيٌِ گإقلفين 
 لبلؽي. ًِ لبلؽي، ضىفر 

 
 لبلؽي، ؼٍهبى ؼاغالـؼا

 لبلؽي. ؼٍهبى گئشؽي، زي 
 ب،يٌلبييشوبغ يبـيي 
 لبلؽي. گَهبى ثيف سىدِ 

 
 آلؽي، لبـ ثبٌيٌي ؼاغ

 آلؽي. وبـ اٍزؽٍ، سفالى 
 ،ييآـسيفؼ ؼـؼين گئشؽيي، 
 وبـالؽي. َمغـٍ ـًگ 

 لبـالؽي، ؼاغالـ يبٌيل
 وبـالؽي. ـًگين سه گَل 
 ٌىيلين ثيف وإقٍم، ثيف 
 لبلؽي. يبؼگبـ وٌؽُ 

 
 آلؽي، وبـ ثبٌيٌي ؼاغ

 آلؽي. غبـ ثبغؽا گَلَ 

  هىؽىِگإقل يَلًََ 

 وبـالؽي. وإوَ گإقٍم
 
 آغؽاهؽي، گإـًٍي اٍ
 ؼاهؽي. آغ ؼاهؽي، لبـا 
 ثبغوبلؽاى يَلًَب يبـ 
 ؼاهؽي. آغ قلفيوِگإ 

 
 لبًؽي، ّبـا، ثبغيفوبى

 لبًؽي. يبـا ؼگيت، اٍظ 
 ؼٌٍوٌَن، آيفي يبـؼاى 
 لبًؽي. لبـا گيناٍـُ 

 
 يبًؽي، ؼا اٍ عكيكين

 ؼايبًؽي. اٍ گئشؽين، هي 
 ؼي،ِهؼؤق آيفيليغب 
 يبًؽي. اٍؼا سه وفم 

 يبًؽي، ؼيلين عكيكين
 يبًؽي. ؼيلين آغكيوؽا 
  ،وبلؽي اٍؼ ثيف آيفيليك 

 يبًؽي. ؼيلين آليٍؽي،
 
 زبالًؽي، سبـ گلي ثَ
 زبالًؽي. وبـ سفالًؽي، 
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  ليِؼٌٍ آيفي يبـؼاى 

 خبالًؽي. غبـ عإهفٍهِ
 

 گَلَوشبًؽي، عكيكين

 «.گَلَوشبًؽي» اٍغَ، آذ
 يبٌيٌؽاى گإق ثَلجَلَى

 ايىشبًؽي. گَل ثبغسبؼا 
 

 ؽي،يٌيبي گئٌؽى اٍٍزَ
 ؽي.يٌيبي هٌؽى اٍغَ 
 زبلؽين، هويفدي ؼفعِ ثيف 
 ؽي.يٌيبي وٌؽى گإقٍم 

 
  ؼاغالـؼي، ديه ًِ ؼاغالـ

 ثبغالـؼي. وىيت يَلَم
 غفثشؽُ، نـييب يبقيك 
 آغالـؼي. يَلؽا، گإقٍ 

 آدبـؼي، لَي غجفي
  آدبـؼي. سَي ٍعٌِ 

 خه،وئسِ يبـ ؼينگإقلِ
 آدبـؼي. َّي ؼا اًٍؽا 

 
 لبٌؽي، آلؽي هٌي آر

 ؼاٌؽي. لبيب، نـييَلال 

  ٍئفيي، غجف آًبهب 

 اٍقالالٌؽي. هٌكلين
 

 آلي، لبـ ثبٌيٌي ؼاغ
 لبـالي. غلي،آ گًََم 
 وِ،گلوِ وَـاق يبـؼاى 
 لبـالي. گإقٍم گئؽـ 

 
 ٍؽي،ـيًب آـغبليغين

 ٍؽي.ـيلب ثيف لبيشبًي 

 ؼاغؽا، هي آـاًؽا، وي
 ٌؽي؟ـوفب ًئدِ ثَ 

 
 لبـالي،-غليآ سَوَ

 يبـالي. اٍغؽاى للجي 
 يبـا،-يبـ لٌٍٍَوبوب 
 وبـالي. ـًگي ـؼؼىؼ 

 لَي، ؼوشِ ؼـ، گَللفي
 لَي. اٍوشِ غًَسب گإسَـ 
 ٍئفهكلف، وٌِ هٌي 
 لَي. اٍوشِ ؼُ سَهي يَق 

 
 آـالي، آي ائيلِ، وئيف

 آلي. ـعب آي ٌوىؽى 
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 سه هٌين اٍال ٍاـهي 
 آـالي؟ آي خبًبًؽاى 

 
 اؤـؼن، لبٌيي، لبـاؼي

 اؤـؼن. ثبٌيي، يبٌيلؽي 
  گكـؼيي، خَر ّويٍِ 

 اؤـؼن؟ يَلؽاٌيي، ّبًي
 

 آغيٌؽيوي؟ عكيكين،

 آغيٌؽيوي؟ گليف، وَ
 يَال، گلي يبـ ثبغيي 
 يبغيٌؽيوي؟ هٌكلي 

 
 فله، گًَؽٍـ زيػؽي، گَى

 فله! گَلؽٍـ، آغالسوب، 
 يئشيف، يبـا هٌي يب 
 فله! اؤلؽٍـ، وي يبؼا 

 ظبلوي، ؼـؼُ آٌيك

 ظبلوي، ؼـؼُ وبلؽي
 وِ،گلوِ ؼـهبى يبـؼاى 
 وي؟يالقآ ؼـؼ هٌؽى 

 
 وَله، اوؽي ؼاغالـؼاى

 وَله. وىؽي ِجفيوي 

 ؼـيبؼاؼي، وئَگيلين 
 وَله. ثىؽي، اوؽيگيي 

 
  ٍاـهي؟ گلي ايلي يَل

  ٍاـهي؟ گَلي اٍيٌبييت

 ؼٍوشَهَ، ايشيفهيٍن
 ٍاـهي؟ ثيلي يئفيٌي 

 
 ٌه، گَلَ ثبغسبهيكيي

 ٌه. گَلَ ٌه، ثَلجَلَ 
 آغالؼيك، ؼٌٍؽٍن، آيفي 
 گَلٌَه، ؼُ ايٌؽي گل 

 
 ٍاـهي؟ ائٌي ؼاغالـؼاى

 ٍاـهي؟ ٍئفى غجف ثيف 
 گإقلَ آال اٍقلَ، آغ 
 ٍاـهي؟ گإـى ويـييب 

 وْليه، آوشب يئفيٍي
  وْليه. ؼوشِ لَيفٍغَ 

 ثيٍيفيت، ثَـيبى وٌؽى
 وْليه. ؼٍوشب نـيآدب 

 
 ثبالثبًي، عكيكين

 ثبالثبًي. زبل آوشب
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 غفثشؽى، گلؽي ّبهي
 ّبًي؟ ثبالم هٌين ثه 

 
 هيبًي، ناٍقٍ ليكيل

 لبًي. ييثبـهبغ ؼٍـهبق 
 آليي، غجف ؼاغالـؼاى 
 ولغبًي؟ ائللف ّبًي 

 
 ّبًي؟ ثبـين ثبغسبؼا

 ّبًي؟ ًبـين سإوؽٍ گَل 
 گلؽي، يبـي ّبهيٌيي 

 ّبًي؟ يبـين هٌين ثه
 

  وبًي،ثلِ ائشؽيه وئيف

 وبًي.ثلِ گَـخَوشبى،
 ٌيكعب آيفي يبـيٌؽاى 
 وبًي. ثال اٍلَثؽٍ 

 يٌي،خفبو يبـ زىؽين
 ِفبويٌي. ؼينگإـهِ 

 گئؽين، لَيَى سبًفي، ويك
 ٍفبويٌي. ثيلين ثيف 

 
 هىبًي، آل ائللف ثَ
 هىبًي. وبل بيٌيبؼ 

 ائلِ، غفثز گئؽيت هفؼ 
 هىبًي. لبل، اٍلَة يَـؼ 

 
 ثبـي، آلوب ثبغيٌؽا

 ثبـي. ؼٍلوب، غوِ-ؼـؼ 
  گًَلفي وئسي يبهبى 

 ثبـي. وبلوب، يبؼيوب
 

 هىبًي، لبـ ثبٌي ؼاغ
 هىبًي. ثبـ ثبغسبالـ 
 ؼاغالـ، اٍخب اگيلىيي 
 هىبًي. يبـ گإـًٍىَى 

 
 ثبـي، ِ،هوَق سه بـًؼٍ

 ثبـي. ِ،هؼٍق هفخبًي 
 لبلؽين، ضىفر اٍقًٍِ 
 ثبـي. اٍقهِ وبغيؿيي 

 هىبًي، لبـ ؼاغالـ ثَ
  هىبًي. ٍاـ گلىِ وبـ 

 ؼاغالـ، اٍخب آلسبلىيي
 هىبًي. يبـ گإـًٍىَى 

 
 ي،ثبـ ؼٍق يبًي سجفيك

 ضبِبـي. لبلػيت لِگإ 
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 ثَـؼا. هي لبل، اٍـؼا وي
 اًشظبـي. ثَ زىه 

 
 ؼٍهبًي، هئص آٌيك، هي

  ؼٍهبًي. هئص ؼاغيؽاـ 

 ٍاـ، ؽيىيْه يٌييّبه

 ّبًي؟ ؽينْه هٌين ثه
 

  ثبـي، اٍق عبٌمن هي

 ثبـي. ؼٍق ٍاـ ثبغيٌؽا
  يؽي،گلِ يبـ ًَاليؽي، 

 ثبـي. اٍق اٍسَـايؽين
 

  ؼاغبـاًي، عكيكين

 آـاًي. ؼاغ وىيجؽي
 آٌيك اؤسفٍ يبغٍيؽاى 
 آـاًي. ؼاغ، گكيف ّب 

 ثبـي، آظ ثَـؼاى آـاق،
  ثبـي. آظ ثبـي، وبلالى 

 گإقلفين، لبلوب، ضىفر
 ثبـي. ثبظ، ؼٍيًَدب ثيف 

 
 ّبًي؟ الالم ؼاغالـؼا

 ّبًي؟ الالم ايسوگِ 

  گلؽي، وبالهبر ّبهي 

 ّبًي؟ ثبالم هٌين ثه
 

 ثبـي، گإقؼى وبثبثب
 آًجبـي. ِلگإق بل،بهّض 
  وإًَلؽى، اٍلؽٍق ايفاق 

 ثبـي. گإقؼى اٍلوبيبق
 

 ثبـي، آذ، لبديوي گل
 ثبـي. وبذ، ًَـ ائَيوِ 
 يَلالـؼا، ؼٍـٍة يبغي 
 ثبـي. لبذ، ؼاغالـي ائي 

 
 ؼيَاـي، يبى لبالًيي

 ثبـي. يبًؽي سَسَة اٍؼ
 ويي،زئٍوِ يبـ گإوشفيي 
 ثبـي. يبًؽي، گيناٍـُ 

 هيفٍاـي، اـٍ ثَيٌَهؽا
 ثبـي. ويل يبٌيٌي گإق 

 ؼيكُ،-ؼيك اٍسَـاق گل
 ثبـي. گَل ؼاًيً، آق ثيف 

 
  ؼاـؼاـي، ييآـاٌميٌ

  وفؼاـي. ييثبٌيو گل
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 وي،گلوِ ائَيويكُ
 ثبـي! گل لًٍََهَقا 

 
  ؼيبـي، يبـ آٌيك، هي

 ؼيبـي. يبـ ثبيمًََى
 ؼاغالـ، ؼٍـٍى يبًب ثيف 
 ؼيبـي. يبـ گإـًٍىَى 

 
 ؼاغالـي، ثَق ٌيفٍاًيي

 ؼاغالـي. سَق سَسَثؽٍ 
 اٍلىب، وإهگين آـغبم، 
 ؼاغالـي. سئك آٌبـام 

 
 ثَقالـي، وبل ؼاغالـيي

 ثَقالـي. وبل ؼاٌي، وبل 
 ييفم،گإقلِ گئدِ ّف 
 اٍلؽٍقالـي. وبييفام 

 وَلالـي، وَ هيائلِ
 وَلالـي. وَ ثبويجؽي 
 گليف، يبـين ائٍيشىن 
 يَلالـي. ثَ وَدَــم 

 
 ًبـي، ؼوشِ يفگش ؼـ

 ًبـي. ثىشِ لَيًٌَؽا 

  آـقٍالـ، وٌي وإًلَم 

 ًبـي. غىشِ وي ًئدِ
 

 ًبـي، ٌيفيي ٌيفٍاًيي
  ًبـي. ٌيفيي ؼاؼليؽي 

  اٍلىَى، ويكيي ويكيٌىي

 يبـي. ثيكين گإًؽـيي
 

 يَغبـي، ائلؽى آٌيك
  يَغبـي. سئلؽى ٌبًب 

  گئشؽيگي وَوَة يبـيي

 يَغبـي. ايلؽى اٍلَـ
 

 آيفي، بقؼاىو آٌيك، هي
 آيفي. لبقؼاى لَ اٍزبـ 
 ن،يُضىفسيٌؽ يبـيي 
 آيفي. يبقؼاى ؼٌٍوٌَن 

 آيفي، ؼٍهبى آيفي، ؼاغ
  آيفي. وبهبى آيفي، لبي 

  ؼٌٍؽٍن، آيفي وئَيٍؽيه،

 آيفي. قاهبى ثيف گكن
 

 زبغبالوي، ٍاىايفُ
 آـاوي. ثبغفين يبًؽي 
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  اٍلىَى، ليك ثيف اٍغالى، ثيف
 .آـاوي ؼاغ گَللَ ثيف
 

 آلوبوي، آغ لَثبًيي
 آلوبوي. ثبغ ؼٍلَؼٍ 
 لبلؽي گلٌِ يبـين 
 وبغبلوبوي. يييبـاه 

 
 آيفيىي، ائللف آٌيك

 آيفيىي. سئللف ٌبًب 

 ؼؤقهكؼين، گًًََِ ثيف
 آيفيىي. ايللف اٍلؽٍم 

 
  آـغي، وَ يًيؼگيفهب
 آـغي. ثَ يييسويكلِ

 گل، لبييز، سئك گئؽيفوي، 
 غبلػي. لَيوب اًشظبـ 

 گل، ثيكُ ينعكيكي

 گل. ثيكُ گئي، يبٌيل آل
 ًئيلف، ًيويفٌب اٍقٍى 
 گل. گإقُ، ًيِوَـه زه 

 
  لبٌي، َىگاٍقٍ ليكيل

 ثبٌي. ييثبغفيو يبًؽي

 گل، لبييز، سئك گئؽيفوي، 
 ويفؼاٌي. گيويياٍـُ 

 
 گل، ثيكُ اٍلؽٍ، آغٍبم

 گل. سكُ، ليفهيكي گئي 
 وبثبة، ٌيً اليٌؽُ ثيف 
 گل. هكُ اليٌؽُ ثيف 

 
 يبًبٌي، اٍقٍن ليكيل

 لبٌي. ؼًؽيفيفٍقُ 
 ليِؼٌٍ آيفي يبـؼاى 
 ثبٌي. ييثبغفيو فًييب 

 
 گل، ؼهِ ينعكيكي

 گل. ؼهِ گل، ِطجشِ 
 گلف، اؤقٍ ثيلي ؼـؼ 
 گل. ؼئوِ ثيلوكُ ؼـؼ 

 گل، ثبال، ين،عكيكي
 گل. لبال، ؼٍهبًليؽي 
 وي،ايىشِ گإـهه ـييب 
 گل. ؼؤـؼًبال ،ييآس هيي 

 
  گل، غوِ گل، ِيغِّّ

 گل. ؼهِ وي،ايىشِ وئف
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 گلف، اؤقٍ ثيلي ؼـؼ 
 گل. ؼئوِ، يٌِثيلوِ 

 
 گل، ؼٍوشًَب، ؼئ ؼـؼي

 گل. بيٌـاوش يَلَى ثَ 
 خىىي،گلِ وي ٍاغز اٍ 
 گل! اٍوشًَِ لجفيويي 

 
 گل، ثَـًٍوِ، ؼًٍب آغ

 گل. گإـًٍوِ، اٍقالؽاى 
 گإـٌٍوگِ ؼٍوشًَال 
 گل. اـيٌوِ، ويوي يبؼ 

 
 گل، ٌبهب، ينيعكيك

 گل. ٌبهب سه دفٍاًِ 
 ين،ليؽُعٍ اٍـسبگَى 
 گل. آغٍبهب ؼٍالى، گئز 

 گل، ثفي يبق، ًبهِ ثيف
 گل. ثفي ًبق، هِِائيل 
 يَلَؼٍ، غفثز يَل ثَ 
 گل. ثفي آق، يَلًََ 

 
 گل، هفًؽُ گل، غَيب

 گل. ؼـًؽُ ثبـ ثبغؽاى 

  گإـؼٍى، غىشِ گلؽيي، ثيف 

 گل! ٍئفًؽُ خبى ؼُ ثيف
 

 گل، ثفي آق عكيكين
 گل. ثفي آق، يَلًَؽاى 
 ايىشىليىي، وإًلَهَى 
 گل. اقثفي، ؼيليويي 

 
 گل، ؼُ ثيف زإلِ خئيفاى،

 گل. ؼُ ثيف گإلِ اؤـؼن، 
 يىي،وگئش گلويىي، ثيف 
 گل! ؼُ ثيف ؼٍالًىيي، ايل 

 
  گل، ثفي وبق، اليٌؽُ

  گل. ثفي ًبق، هِِائيل

 وئسيف، غفثشؽُ ليٍي
 گل! فيث يبق گلٌؽُ 

 گل، ثفي گك، ـيؼاغال
  گل. اقثفي، ؼيليويي 

 يَغؽٍ، وإقٍم گئؽيفوي،
 گل. ثفي آق ثيف گلىي، 

 
 گل، ثىشي يبـين، هٌين

 .گل وىؽي، ثئلين ووف 
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 ؼگيلؽي، ٍاغشي ِطجز 
 گل. ثبوؽي، يَغَ هٌي 

 
 گل، ّبـاي، زبغيفاـام

  گل. آي ّف گل، ّفشِ ّف 

 اٍلوَـ، ؼؤقهه ايلِ ثيف
 گل! آي ّف باٍلوبو ّئر 

 
 گل، آي ّف عكيكيٌن

 گل. آي ّف گل، ّفشِ ّف 
 لبلؽي، يَلالـؼا گإقٍم 
 گل! ّبـاي، زبغيفيفام 

 
 گل، آغبم، زبغيفاـام

 گل. وبغبم، هيٍن،اؤلوِ 
  قًديفي، غن ثَيٌَهؽا 

 گل! ؼٍوشبغبم، يَلًَؽا
 گل، ثيسؽين، آـغبليغي

 گل. ايسؽين، ؽًآ اٍوشًَؽُ 
 يَلًَؽا يبـ ٍفبلي 

 گل. وئسؽين، خبًيوؽاى فثي
 

 گل، اٍزؽٍم، گإيفزيٌن،
 گل. ؼٌٍؽٍم، ثبغيٌب ؼٍوز 

 آٌٌبوي، گًََى يبغٍي 
 گل. ؼٌٍؽٍم، گًَِ يبهبى 

 
  گل، لٌََم آ گل، لٌََم

 گل. ويٌويٍين، لبًبؼي
 ٍاـ، ويوين ثبٌمب وٌٌي 
 گل! آيفيلويٍين، ؼيفي 

 
 گل، لٌََم ّب، گل لٌََم

 گل. ويٌويٍين، لبًبؼي 
 ٍفبلييبم، وٌِ هي 
 گل. زيػويٍين، ثيَفب 

 
 گل، ثبغؽاى ينعكيكي

 گل. وبغؽاى آقهب، يَلَى 
 ويٌي،لبيَـ ييآس هيي 

 گل. ؼاغؽاى ؼٍهبًلي وَـ،
  گل، وي ّب، ييفمگإقلِ
 گل. ثبوبى آيبق يَـؼا

 ٍئفهيٍيه، ايلمبـ وي ثيك 

 گل! وي يب گلين، هي يب
 

 گل، وي، ِّ عكيكيٌن
 گل. وىي ييثَؼاغ گَل 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   271

 ييف،ايىشِ وٌي للجين 

 گل. وي يب گلين، هي يب
 

 گل، اٍلؽٍ، ؼٍهبى ؼاغالـ
 گل. اٍلؽٍ، يبهبى ضبلين 
  ٍئفهيٍؽيي، ؽُعٍ آيب 

 گل! اٍلؽٍ، سبهبم ايللف
 

 گل، اٍلؽٍ، ثبـ ثبغالـؼا
 گل. اٍلؽٍ، ًَثبـ اـيه 
 ؼيي،گلوِ ٍئفؼيي ؽُعٍ 
 گل! اٍلؽٍ، غجبـ ناٍـُ 

 
 گل، اٍلؽٍ، زذف-زذف

 گل. ؼٍلؽٍ، لٌَالـ ٍوشِا 
 ـًگين آل هىؽىِگإقل 
 گل. وَلؽٍ، وبـاليجبى 

  گل، ؼًٍؽٍ، وَالـ زبيؽا

 گل. لًَؽٍ، لٌَالـ ثبغب
 اٍغالى، گئؽى ؼٍاللىيك 
 گل. اٍلؽٍ، سبهبم ؼٍالق 

 
 ثيل، وي ؼئ، وي ٌيمِعب
 ثيل. وي اوٌؽُ، قٍلفَى 

 آيفيلؽين، وٌؽى وي هي 
 ثيل. وي وٌؽُ، لبلؽي خبى 

 
 ؼاغبم، ثيف آـغبًؽا ـيب
 اٍيبغبم. يبسوبهيٍبم، 
 ثَيٌَهب، لَلَى ؼٍال 
 لًَبغبم. سليكعبوب ثيف 

 
 ضوبيل، ٍاـ لَيًٌَؽا

 آييل ّن اٍل، هىز ّن اير، 
 گلؽي لبى گإقلفيوِ 
 ايل. آي، ّن هىؽىِگإقل 

 
 ثَيبغبم، دبلشبـا ّف

 اٍيبغبم. يبسوبهيٍبم، 
 گئؽيفم، وففوٍن، 
 بم.لًَبغ وبعبسليك ثيف 

 ثَلجَل، ـييب گَللفيي
  ثَلجَل. ،ـيلب ٍاـ، ؼـؼين 

 زىيف ًبلِ گإـًؽُ

 ثَلجَل. وبـي گَلَى، اؤق
 

 ثَالغبم، ؼٍالييؽا
 قٍالغبم.-قٍالق فيثبغ 
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 آدبــام، گليت ؼئؽيي 
 لَالغبم.-گإق يَلًَؽا 

 
 گَل، ؼاغؽا الى، ؼٍ ؼاغؽا

 گَل. سبغؽا گَل، ثَوشبًؽا 
  اًشظبـؼاؼي، ثَلجَل 

 گَل. ثبغؽا ييفآزيلوب
 

 گَل، ثيٌٍؽُ لْفؼى
 گَل. ؼٌٌٍؽُ ثَؼالؽاى 
 ائيلف فغبى ثَلجَللف 
 گَل. ؼٌٌٍؽُ بيٌيبؼ 

 
 ثَالغبم، هي ؼاغالـؼا

 قٍالغبم.-قٍالق وَيَ 
 گليفوي، يَلؽاى ّبًىي 
 لَالغبم.-گإق يَال اٍ 

 وبلالم، ثبغ وبلالم، ثبغسب
 وبلالم. سبغ ؼيجيٌِ گَل 

 سبدبـام، تـيآغشب يب

 وبلالم. آغ گإقٍهِ يب
 

 گَل، ٌبّبًي گَل، گإقل
  گَل. ؼّبًي گَل، لجي 

 ايىشفم، گَلَهَ اؤق
 گَل. خبّبًي ثَـٍوِ 

 
 ٌبم،ًثَال اٍلَة ثَالق

 ٌبم.ًؼٍال يبًي ثيف ؼؤـؼ 
 زبسىب، اليوِ اليي 

 ؼيلٌٌن. اٍلالم، وبيل
 

 گَل، ـيوب علفيضيِ
 گَل. ـييب غٌسِ، ـييب 
  يبٌي، ويل گإقلفيٌؽى 

 گَل. ـيثب يفيليمؽي،آ
 

 ٍاـام، گيفهيٍدي ثبغب
 ٍاـام. يٍديـهؼ گَلَى 
 گإـون، يَغَؼا ـييب 
 ٍاـام. گإـهٌَدي اؤقٍى 

 گَل، آليدبى يبغٍيؽي
 آليدبًگَل. هىبًين 
  سإوف، يبي يَل يَق ثَلجَل 

 گَل. آليدبى ثيفخِ سه
 

 ثئكاـام، اليٌؽى ؼـؼ
 يبقاـام. ًبهِ يبـا 
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 وي،گلوِ ييفم،گإقلِ 
 دَقاـام. عْؽيويكي 

 
 ثيسبلالـام، ليگيْو
 وبزبلالـام. سَولفيي 
  وي،گلوِ ٍئفيت ؽُعٍ 

 لَخبلالـام. ثبليٌدي
 

 ضبِبـام، ليكيل گَلِ
 فم.وا ٍٍـاًؽا يئل 
 گليف، يبـيي لفؼئىِ 
 وىَفم. لَـثبى لَقٍ 

 
  آغالـام، آي عبٌمن

 آيبلالـام. ـليجي
 گًََ وئسي يبـيٌبى 
 ـام.آغال آي آًبـام، 

 غبـام، آل لفًفيلن،
 لَـغبـام. آزيلوبغب 
  گإـون، خبهبليٌي آي 

 لبلػبـام. اٍلىبم، غىشِ
 

 يبغالـام، آسي لبـا

 ثبغالـام. آغبخب گَل

 ون،گئشوِ وئَؼيگيوِ 
 آغالـام. گًَؽٍق-گئدِ 

 
 ًبزبـام، هي، زبـامبً
 ؼٍزبـام. ؼـؼُ يبهبى 
 ؼٌٌٍؽُ يبؼيوب يبـ 

 لَخبـام. قثبليٌديبً
 

 آغالـام، ِبثبضؽاى ّف
 آغالـام. خبى، اٍقـم 
  ؼٌٍوٌَن، آيفي يبـؼاى 

 آغالـام. لبى زىيت، ُآ
 
 اٍيوبهيٍبم، گئدِ ثَ

 لَيوبهيٍبم. يئفُ ثبي
 ؼٍيوَوبًىب، هٌؽى وي 
 ؼٍيوبهيٍبم. وٌؽى هي 

 وبغالـام، آغ يبيليغي
 وبغالـام. آغ يَيبـام، 
 گلىي، ثيكُ ؼٍالًيت 
 وبغالـام. لًَبق وٌي 

 
 گكم، ؼاغي بٌمن،ع
 گكم. ؼاغي هؽُِويٌ 
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 گإـهه، ـييب هغلجين 
 گكم؟ ؼاغي ًِ ايٍين 

 
 ؼايبًوبـام، عكيكين

 ؼايبًوبـام. ؼؤًوفم، 
 گليف، يبـيي لفؼئىِ 
 ايٌبًوبـام. ؼُ گإـون 

 
 ن،يُاسگيٌؽ ييؼاغ

 ؽايبم.يٌثَسبغ گَلَى 
 يَغؽٍـ، ؼـؼين ؼُ اؤلىن 
 ؽايبم.يٌاٍسبغ يبـيي 

 
 َـهبـام،اٍس گئؽـم،

 گإسَـهفم. وإق ٌِعع 
 لبال، ايلِ يَق ايل يَق 
 گإسَـهفم. ال وٌؽى 

 ين،ؼاًِ ثيف ائلؽُ ثَ
 ين.دفٍاًِ ؼگوِ، ال 
  وففُ، گئؽيت نـييب 

 ين.ؼيَاًِ ؼـؼيٌٌي
 

 فبًبـام، ثبٌيٌؽا ؼاغ
 لبًبـام. ِطجشي-وإق 

 ون،گإـهِ اٍقٍى گَى ثيف 
 يبًبـام. آليٍبـام، 

 
 ين،ًِبً اٍوشِ آـاق

 ين.دفٍاًِ ،فاوي يئل، 
 سيفليىِ، گئؽيت نـييب 
 ين.ؼيَاًِ ليين،ؼُ 

 
 ين،ؼوشِ لفًفيلن،

 ن.يُلفىؽ ثَلجَلن، 
 وب،ـييب ؼئييي گئؽيي 
 ين.غىشِ ضىفسيٌؽى 

 
 ين،اٍوشِ لَل ثَلجَلن،

 ين.اٍوشِ لَل ثَؼاق، ٌبظ 
 گإقلفيٌؽى، اؤدَم گل 
 ين.اٍوشِ يَل گئؽيفم، 

 ين،اٍوشِ بىي يبسويٍبم،
 ين.اٍوشِ لبى ٍاـ، يبـام 
  اٍوشِ، ؼيكيي آل ثبٌين 

 ين.اٍوشِ خبى اؤلَـم،
 

 گللن، ؼاؼا وبلىبى، ّبي
 گللن. يبؼا، ٍئفهِ ويفـ 
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 گإقلَم، غَهبـ آغالهب، 
 گللن. ؼا يب اؤللن، يب 

 
 گللن؟ ّبـا وإزىِ، ائل

 گللن. يبـا گياٍـُ 

 يَظ، ؼـهبًين زَظ، ؼـؼين
 گللن. بـا،ز تـيآغشب 

 
 گللن، وبليت، يَـؼ ؼاغؽا

 گللن. لبليت، ائليٌي 
 ثيلىن، يئفي گئشؽيگيي 
 گللن. آليت وَـاغين 

 
 گللن، ؼاٌيت، آـاق-وَـ

  گللن. زبٌيت يَلَهَ 

  سَسىب، يبغي يبًي ّف

 گللن. آٌيت ـيؼاغال
 گللن، يبق ينعكيكي

 گللن. يبق گللن، دبييك 
 وئسىِ، ديه هٌىيك گًََى 
 گللن. يبق، ؼيهًِب ثيف 

 
 گللن، زٌؽُ عكيكين

 گللن. زٌؽُ ؼٍهبًؽا، 

 لبييشىب، وين گئشىِ، وين 
 گللن. آزبًؽا گَل هي 

 
 گللن، ؼٍقُ آٌيت، ؼاغ

  گللن. گإقُ، زه وَـهِ 

 زىىن، لبقاهبر ايل يَق
 گللن. ويكُ زيػدبغيي 

 
 گللن، ايلِ ٌيكعب هي

 گللن. ايلِ وئسف، آي 
 ويشويٌؽى آيفيليك 
 گللن. ؼيلِ ؼاآغيف 

 
 گللن، ؼيلِ ؼيٌؽيفهِ،

  گللن. گَلِ ثَلجَلن، 
 ٍئفؼين، ؽُعٍ آيب ثيف

 گللن. ايلِ ثيف گإقلِ، 
 گللن، ثيٌِ ؼاغالـا

  گللن. يئٌِ گئؽـم، 

  گإـون، اٍقٍى ؼفعِ ثيف

 گللن. ؼيٌِ ايوبًب،
 

 گللن، ويٌِ عكيكين
 گللن. ويٌِ آٌيت ؼاغ 
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 گلىي، سئك لَـسبـيت، سئك 
 گللن. ؼيٌِ ايوبًب، 

 
 ثيللن، ؼـُ ًفگيكي

 ثيللن. وفُ ؼُ ؼـيت 
  اٍلىب، گلويً ثيكُ يبـ 

 ؼيفيللن. اٍلىبم، اؤلَ
 

 وفهن، لَقٍم، آ هي
 هلفم. ويوي ئييهو 

 آغكيوب، وبلالم اٍؼ ثيف
 ؼلفم. ؼاٌي ؼاغي، 

 
 هٌن، ؼٍق ينعكيكي

 اٍقهٌن. ثبغؽاى گَلَ 
 ٌَن،هؼؤق غوِ ؼـؼُ، 
 ؼؤقهٌن. آيفيليغب 

 هٌن، لبٌي ىَگٍاٍق
 هٌن. ؼاٌي اٍوشًََى 
  آغالوب، وين ؼئييت يبـ 

 هٌن. يبٌي گإقًٍَى
 

 هٌن، گَل ثبغسبالـؼا
 هٌن. گَل هٌن، ثَلجَل 

 آيفيلويٍبم، وؽاىـييب 
 گَلوٌن. ون،گإـٌٍوِ 

 
 هٌن، آٌبى ـيؼاغال

 هٌن. قهيٍبى، آؼي 
 گإقلفم، يَل اؤلًَدِ 
 ثٌَبًوبـام. ٍاـ، عْؽين 

 
  هٌن، قىا ؼاٌي-ؼاغ

 ثكًوٌن. ٍاـ، عْؽين
  لٌٍٍَؽٍ، يبـا ّبهي 

 هٌن. گكى وفگفؼاى
 

 هٌن، ثيٍي عكيكين،
 هٌن. ثيٍي هي، يبًبى 
 لَـٍلؽٍ، ـَس هبـاال 

 هٌن. ؼٌٍي سَـا اٍ
 ثكـم، ثبغسبالـي

  ؼؤقـم. آيفيليغب 

 وِ،گلوِ غجف يبـؼاى
 گكـم. وفگفؼاى هي 

 
 گكـم، ثبغ ثَلجَلن،

 گكـم. وبغ اؤلوفم، 
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 يٍن،فهايشي لئيليٌي 
 گكـم. ؼاغ هدًٌَبم، 

 
  گكـم، ثبغ ثَلجَلن،

  گكـم. ؼاغ خئيفاًبم،

 اٍلىب، يبـام يئفؼى يَق
 گكـم. وبغ گإـون، يبـ 

 
  گكـم، اٍثبًي-ائل

  ثؽًظفم. وي، ؼئوِ

 گليف، يبـيي لفؼئىِ
 ثكـم. اٍسبغيوي 

 
 گكـم، سه ؼاغالـؼا

 گكـم. ثيفزه لبـا 
 َ،گإقل لبـا لبـالبي، 
 گكـم. گإيسه ـييب 

 هٌظفم، هي هٌظفم،
 ثٌكـم. گَلِ غٌسِ 

 گإـون، ثبغسبؼا ـييب

 ثكـم. گَل سئليٌِ
 

 ائيلفم، ًئدِ آٌيك
 ائيلفم. گئدِ گًََم 

  ؼٍالًيفوبى، هٌىيك وي 
 ائيلفم؟ ًئدِ وٌىيك

 
 ائيلفم، فىف گَى ثَسَى

 ائيلفم. ؾوف ؼـؼيوي 
  گإـون، اٍقٍى ؼفعِ ثيف 

 يلفم.ائ ٌَوف وئَيٌيت
 

 فم،ئشوگ آالزيغب
 فم.ـهّإ ويـيوبزال 
 گئشؽي، وَوؽٍ ائلِ يبـ 
 فم.ـهگإ اٍقٍى ؼُ ثيف 

 
 ٍئفـم، ؼاغب ؼاليوي

 ٍئفـم. لبؼاغب ؼاغب 
 گليف، نـييب وي، ثيلىن 
 ٍئفـم. ِبؼاغب خبًين 

 وىَفم، يَلَى ؼـثٌؽ
 فم.وا ويوي يبـدبق 
 گلٌؽُ غفثشؽى يبـ 
 وىَفم. لَـثبى لَقٍ 

 
 ؼـؼين، ًِ عبٌمن هي

 ؼـؼين. ًِ ؼـهبًين، ًِ 
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  لٌؽي،سكُ گئشؽي، يبـ 
 ؼـؼين. وإٌِّ اٍ هٌين

 
 سفم، هي ن،يثٌإٌٍِ

 ثيشفم. ؼيجيٌؽُ وَل 

 ون،گإـهِ گَى ّف ـييب
 ثَوفم. اگفي ثَيٌَم 

 
 ويلين، ٍاـ ائَلفيٌؽُ

 ؼيلين. هٌين اٍلىَى الل 
 گئشؽي، وَوؽٍ گئؽًؽُ 
 ؼيٌؽيفين؟ ًئدِ گلىِ 

 
 ايىشفم، گَل ،هيائلِ

 ايىشفم. گَل ثَلجَلن، 
 لًَبغبم، گئؽـگي هي 
 ايىشفم. ؼيل ٌيفيي ثيف 

 ًئيلين؟ اوؽي، ليكيل گَل
 ًئيلين؟ وىؽي، ِجفيوي 
 ؼؤًؽٍ، اٍقٍ گئشؽي، يبـ 
 ًئيلين؟ ؽي،ّل ايويً ثَ 

 
 گئؽيفم، لبـاؼاغب

 گئؽيفم. يبغب-يبغب 

 وي،ـييب ايشيفهيٍن 
 گئؽيفم. آغشبـهبغب 

 
 هٌين، ثبـ ٌين،ه ثبغسب

 هٌين. ًبـ هٌين، ّئيَا 
  ٌَؽٍم،ووَو وَوؽٍـهٌَؽٍ، 

 هٌين. يبـ آلؽي وإًلَم
 

 گكؼين، وبغي هدلىؽُ
 گكؼين. ثبغي ؼٍالًؽين، 
 آلوبؼين، وَـاق يبـؼاى 
 گكؼين. ؼاغي سه هدٌَى 

 
 گإقلفين، اٍقٍل،-اٍقٍل

 گإقلفين. وَقٍل، غوِ 
 گإـهكوي، ًََگگإـؼٍ 
 إقلفين.گ ايل، يَق ثبغىبى 

 ايؽين، هَم ثئلِ ثيفخِ
 ايؽين. لَم ايسيٌؽُ زبي 
 يَلؽا، گإق يبوشيمؽا، ثبي 
 م.ٍاٍهَؼ وٌِ گليف 

 
 يئشين، ؼُ هي عكيكين

 يئشين. ؼُ هي يئشين، وي 
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 يئشؽي، آـقٍيب ّبهي 

 يئشين. ؼُ هي اٍلىَى گَى
 

 ايؽين، هَم ؼين،اـيوِ
 ايؽين. لَم ايؽين، سَـدبق 
 َلؽا،ي گإق وئسيف، ايللف 
 م؟ٍاٍهَؼ گلف ٍاغز ًِ 

 
 يئشين، هي ؼيويائلِ

 يئشين. هي لي،ؼؼُ وي 
 ،ييئشؽي هَـاؼا اؤقٍى 
 يئشين. هي ائلِ، ؼعب 

 
 گلؽين، گكؼين، ؼاغالـي

 گلؽين. ؼٍقؼٍم، ـيؼاٌال 
  سبدبهوبؼين، آغشبـؼين، 

 گلؽين. اٍقؼٍم اليوي
 يَلالؼين، اٍٍا ـييب
 يَلالؼين. ًٍَا آـغب، 
 ؼين،ثيلوِ ِگل اؤقٍم 
 يَلالؼين. ؼٍٍا زَظ-زَظ 

 
 اٍاليؽين، زيفاق يبًبى

 اٍاليؽين. ايفاق يَلؽاى 

 گلٌؽُ وَيب نـييب 
 اٍاليؽين. ثَالق وفيي 

 
 ؼٍـايؽين، اٍوشِ وْف

 يؽين.وَـُ آٌبغي وٌؽ 
 ؼيف،گيكلِ اٍقًٍَ يبـ 
 يؽين.گإـُ ثَيَى ـيثب 

 
 اٍاليؽين، وَ ثَاللؽا

 ن.اٍاليؽي يبـديك اٍوشِ 
 گلٌؽُ ثَالغب يبـ 
 اٍاليؽين. يبلميك اٍـؼا 

 
 اٍاليؽين، ـيلب ييؼاغ

 اٍاليؽين. ـيخب سه وئل 
 اليبى،ًآ وإق ثيلي،ؼيل 
 اٍاليؽين. ـييب ليكيي 

 آسبيؽين، اٍلَة سَفٌگ
 زبسبيؽين. هٌكلِ ثيف 
  لَيَة، ثبي اٍوشِ ؼؤٌَى 

 يبسبيؽين. يَغَ ٌيفيي
 

 يبـاالًؽين، وؽىاٍـُ
 دبـاالًؽين. ؼگؽي، اٍظ 
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  اٍلوبوبيؽي، آيفيليك 
 وبـاالًؽين؟ ًيِ ثه

 
 اٍاليؽين، زي ؼاغالـؼا

 اٍاليؽين. وئسي يَلؽاى 
  گَللفي اوؽيگيي وي 

 اٍاليؽين. ثيسي ؼُ هي
 
 وبالـؼين، يَل ؼاغؽاى ثَ
 وبالـؼين. ثَل وبـٍاًي 
 گئشؽيگيٌي، يؽينثيلىِ 
 وبالـؼين. لَل ثَيًٌَب 

 
 ،اٍاليؽين زي ؼاغالـؼا

 اٍاليؽين. زوي زبييف، 
 گلٌؽُ ثَالغب يبـ 
 اٍاليؽين. هي وٌْگي 

 آسؽين، سَـؼٍ ثيف زبيب
 لبسؽين. ؼـيبيب وَيَ 
 ،ييآغبخ هطٌز سبدؽين 
 يبسؽين. سه ويٌؽُوإلگِ 

 
 اٍاليؽين، ٌبليي ويٍويف

 اٍاليؽين. غبليي اٍقؼُ 

  ثَؼٍـ، آـقٍم سبًفيؽاى 

 اٍاليؽين. هبليي ضبالل
 

 اٍاليؽين، لبي اٍقٍوؽُ
 اٍاليؽين. ويفؼاي يبـا 
  يئفؼُ اٍسَـاى ليكالـ 

 اٍاليؽين. ؼاي ثيف ؼُ هي
 

 اٍاليؽين، ؼاي ثَاللؽا
 اٍاليؽين. ويفؼاي ؼاٌال 
 ليكالـا گئؽى وَيب 

 اٍاليؽين. يَلؽاي گَى ّف
 

 ثبغؽين، گَلِ عبٌمن
  ثبغؽين. گَلِ ثَلجَلن، 

 ٍئفؼي، ؽُعٍ وبًب يبـ
 شين.ثبغ آ گَل، اٍلَة ٌبؼ 

  وبغيؿين، ٍاـ، ؼـؼين ثيف

 وبغيؿين. خبـ، ائيلِ وي
 يبًيٌب، يبـ يئشٌؽُ 

 وبغيؿين. يبلَاـ، آذ، ؼيل
 

 يبيين، لبلؽي گئشؽي، اٍظ
 ّبـايين. لبلػؽي گإيِ 
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  آيفيليمؽي، لىوشين 

 دبيين. يَغؽٍ گإـٌٍؽُ

 
 وبيين؟ ًئدِ آٌيك، يَظ

  وبيين؟ ًئدِ اهگين 

  گًَلفي وئسي يبـويك
 وبيين؟ ًئدِ عإهفٍهِ

 
 خبًين، ـييب عكيكين

 خبًين. آـي وبًديجؽي 
  ي،لؼٌٍِ آيفي يبـؼاى 

 خبًين. ـييب لبلوبييت
 

 ؼٍالًين، گي يبغيؽاى
 ؼٍالًين. سي وٌيٌلِ 
  لَيوب، اًشظبـ گل، سئك 

 ؼٍالًين. هي ثبٌيٌب
 اٍلؽٍم، ثَوشبى اٍلؽٍم، ثبغ

  اٍلؽٍم. ؼاوشبى ؼيللفؼُ 

 اٍزَى آٌٌب گًَلَناٍذ

 اٍلؽٍم. ؼٍوشؽاى ايلليه يَق
 

 سفالًين، گئؽى گإيؽى
 وبلالًين. ثَيًٌَؽاى يبـ 

 گإًؽـ، ٌىليٌي زىؽيف 
 آلالًين. ثبغين اًٍب 

 
  گإـٍم، ؼاغي عبٌمن

 گإـٍم. ؼاغي هؽُِويٌ
 گإـهه، ـييب هغلجين 
 گإـٍم؟ ؼاغي ًِ ايٍين 

 
 خبًين، لبـا هٌين يبي

 خبًين. سبـا ثَـًٍَة 
  آر، گإي لَـثبًي، گإقٍى 

 خبًين. يبـا يئشيف سئك
 

 لَـثبى، زبسبًب ؼاؼا
 لَـثبى. وشبًب وإيٌه 
  غجفويك يبـيٌؽاى اؤق 

 لَـثبى. يبسبًب يبلميك
 خبًين، يبـا عبٌمن،

 بًين.خ يبـا ائشؽي قاي 
 لفىِ، لَيَم ثَوَم، 

 خبًين. يبـا گئز آدبـ، 
 

  الَاى،-آل ثبٌي ؼاغالـ

 يبهبى. اٍلَثؽٍ ضبلين
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 ائيلِ، ضالل گئؽيفم، 
 گَهبى. يَظ گلوگيوِ 

 
 خبًين، آقؼي ؼاغؽا ثَ
 خبًين. ًبقؼي اٍقٍلَة 
  گليت، غجف غَي يبـؼاى 

 خبًين. وبقؼي گًَؽى اٍ
 
 لبى، زيػؽي بغيوؽاىـهثب
 ايٌبى. وي ايسين، ؽًآ هي 
  ؼٌٍؽٍ يبؼيوب گليت 

 قاهبى. وئسي وٌيٌلِ
 

 خبًين، لبلؽي غفثشؽُ
 يوبًين.ا ثيف ؼيٌين، ثيف 
 هٌِ، لييوب فله، گل، 
 گَهبًين. ٍاـ گإـٌٍِ 

 لبى، ؼم ثيف ال،ًآ وإق ثيف
 لبى. ؼم ثيف اٍلؽٍ وإًلَم 
 گإقلفين ضىفر يبـا 

 لبى. ؼم ثيف سإوَـ، يبي ثيف
 

 خبًين، يبـي عكيكين
 خبًين. ـييب ؽاىـييب 

  ؼيىوىؽى، گإق يَلًَب 

 خبًين. ـييب لبلوبييت
 

 لبى، مِثيٌ ين،عكيكي
  لبى. مِثيٌ لبى، اٍٍالغين 

 ضىفسيلِ آيفيليك

 لبى. مِويٌ اٍلؽٍ ؼؤًؽٍ

 
 هيٌبـاؼاى، ؼٍغؽٍ آي

 يبـاؼاى. ثَ اؤلوفم 
 يئشيف، هٌِ ويـييب 
 يبـاؼاى. گإيَ-يئفي 

 
 زبغوبلؽاى، سَوٌؽي لٍَ

 آغوبلؽاى. سَوٌويف وَ 
  ؼٍيىَى ًئدِ يبـؼاى يبـ 

 ثبغوبلؽاى؟ ؼىدٌدفُ
 زبغوبلؽاى، سَوٌؽي لٍَ

 سَغوبلؽاى. ؼٌٍؽٍ مِوئس 
  ؼاهؽي لبى گإقلفيوِ 

 ثبغوبلؽاى. يَلالـيٌب
 

 ضٍَضؽاى، گإسَـؼٍم وَ
  سٍٍَقؼاى. وئسيلوفم 
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 ؼئييي غجف ثيف هٌِ
 لبًٍٍَقؼاى. وإيٌگي 

 
 لبـالؽاى، وئسؽي گئدِ

 هبـالؽاى. يوفيوئسيلو 

 غوين، ًِ ٍاـ، ؼـؼين ًِ
 وبـالؽاى. هٌي وٌىي 

 
  ٌؽاى،ـيلب ؼاغالـيي ثَ

 ًَثبـيٌؽاى. يوبؼينؼٍ
 اٍالى عٍمي خِؾـُّ 
 يبـيٌؽاى؟ ـهيآيفيال 

 
 ؽاى،يٌيبغيٍ ؼاغالـيي

 ؽاى.يٌآغيٍ سٌگيٌؽى، 
 عإهَـلَوؽٍ، گئؽيً ثَ 
 ؽاى.يٌثبغيٍ ؼٍيوٌَبم 

  اٍخًَؽاى، ثبـ گكؼين ثبغ
  اٍخًَؽاى. ًبـ يَظ، ّئيَا

  وإًلَم يبوب ثبسيجؽي
 اٍخًَؽاى. يبـ سه وٌيي

 
 ثبـؼاى، سَوٌؽي ثبغالـ

 يبـؼاى. آلؽي وبم يبغي 

  گلِ، گَى غَي ثيف ًَال 

 ؼاـؼاى. ؼُ ثيك لَـسبـاق
 

 ثبـؼاغؽاى، ايسيفم وَ
 ؼٍؼاغؽاى. لبيوبظ اؤدَم 
 ثيلويفم، گلِ يبغيي 
 اٍقاغؽاى. آلين لبؼاى 

 
 ؼاٌؽاى، وبـ ينعكيكي

 ؼاٌؽاى. وبـ يفوگئش اٍزَة
  آيفيلؽين، وؽاىـييب ّن 

 ؽاى.لبـؼاٌ-لََّم ؼُ ّن
 

 ثيفيبى، ثيف ينعكيكي
 ثيفيبى. ثيف ثيفيبى، وبثبة 
 گًَلفي وئسي وٌلِ 

 يبى. ثيف-ثيف ب،يٌيبؼ وبل
  ؼـهبى، ـيلب ؼاغالـيي

 ؼـهبى. ـيوب يبـاهب
 يبقيت، ًبهِ ثيف نـييب 

 ؼـهبى. ـييب ؼـؼ، يبـي
 

 ففهبى، يَلَ يًيوبليب
 ؼـهبى. گإقُ سَـدبغي 
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 يبق، وبغيؿ اضَاليٌؽاى 

 ؼـهبى. ّن اٍلىَى، ؼـؼ ّن
 

 غيفهبى، ٍاـؼي اٍوشِ يَل
 غيفهبى. لبلؽي وإزؽٍ، ائل 
 ين،ويغىشِ آيفيليك 
 ؼـهبى.-ؼاٍا وبغبلشوبق 

 
 ى،لييٌبففا ٌبمًؼٍال

 بى.ييٌيبـاغ ويالؽُ 

 يَظ، غجف ثيف گئؽيت، يبـ

 بى.يٌوَـاغي آغشبــام 

 
 بى،يٌاٍـاغ ثيسؽين اٍر

 بى.يٌليفاغ گكيفؼين 
 يبـ ًبقلي ايشيفؼيگين 
 بى.يٌوَـاغي سبديلؽي 

 آغيوٌبى، آغبـ آـاق

 آغيوٌبى. ؼٍـهبق وَيَ
 هي، ؼٍيَم ًئدِ يبـؼاى 
 ثبغيوٌبى. وفُ ثيفخِ 

 
 خئيفاى، ؼٍقُ زيػيجؽي

 خئيفاى. يكُا ؼٌٍَثؽٍ 

 اٍٍالهيٍبم، سفالى زَظ 
 خئيفاى. گإقُ گإـًٍوَـ 

 
 اٍيبًبوبى، وبلؽين ّبي

 ثَيبًبوبى. گَللفُ 
  غجف، ثيف ٌِه يبـؼاى 

 يبًبوبى. اٍ هٌؽى وي
 

 ائليٌيكؼى، گئؽـم
 ؼيليٌيكؼى. ؼٌٍفم 
 وًَبيبم، يبٌيلجبي ثيف 
 لًََقؼى.إگ ـامباٍز 

 
 ؼئوىؽى، وإق عكيكين

 ؼئوىؽى. وإق يَـٍلؽٍم
 يَـٍلؽٍى، يَلؽاى وي ًِ 
 هىؽى.ِگإقل يَل هي ًِ 

 هىؽى،ِگإقل يَل آٌيك
  هىؽى.ِگإقل وَل-وبغ 

 اويفگِ، يَلؽاى وي ًِ

 هىؽى.ِگإقل يَل هي ًِ
 

 الؽى، غن هٌي وبلؽي
 الؽى. ؼم گلن، لَيوبق 
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 گئشىيي، اغيبـ لَي گئشىِ، 
 الؽى. ّوؽم وييگئشوِ 

 
 اٍقٍهؽيلؽى، عكيكين

 ؼيلؽى. اٍقٍم، ٍئف غجف 
 آؼيٌي ٌيفيي وٌيي 

 ؼيلؽى؟ اٍقٍم ًئدِ هي
 

 خىؽيوؽى، خبًيوؽاى،
 سيوؽى.ا وه ثيلوفم 
 آـسؽي، نؼـؼي آيفيلؽيك، 
 شيوؽى.وَؼَ گًَىَ ّف 

 
 يوٌؽى، گليف لَي ثيف

 هٌؽى. سب اليٌي اٍق 
 فلىؽًؽي، آيفيليك 

 هٌؽى. ًِ وٌؽًؽيف، ًِ
 وىوٌؽى، وئسيف يَل

 هٌؽى. وبوب وٌؽى، وَ 
 اؤلن، غفيت لَـغَـام 
 هٌؽى. وىِ اٍهَؼ يبـ 

 
 هٌؽى، ثبـ ينعكيكي

 هٌؽى. ًبـ هٌؽى، ّئيَا 

 آلين، وإًلَى گلويٍؽين 
 هٌؽى. يبـ ييجؽيايٌدي 

 
 وٌؽى، اؤلىِ گئؽيفم

  وىٌؽى.يَل لَـغَـام 

 گإـٍم، اٍقًٍَ ثيف گل
 وٌؽى. ثلىِ آيفيلؽين 

 
 ائليٌؽى، اغيبـ ؼؤًؽٍم

 فئليٌؽى. لَـسبـؼين خبى 
 اٍاليؽين، ووف ليكيل 
 ثئليٌؽى. يبـ لَخبيؽين 

 
 وإقلفيٌؽى، عكيكين،

 وإقلفيٌؽى. ؼٍيوبؼين 
 ليمؽي،آيفي يؽينثيلىِ 
 گإقلفيٌؽى. اؤدفؼين 

 اؤقًٍؽى، ـؼئيِ آٌيك
 گإقًٍؽى. آال يبـيي 
 وئَگيليوؽى، آيفيلؽين 
 وإقًٍؽى. ؼٍيوبؼين ّئر 

 
 ائٌيٍؽى، وئسيف هبـال

 گَهٌَؽى. ٍاـ ثَيٌَقٍ 
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 گإًؽـ، دبي ثيف ؼُ هٌِ 
 يئويٍؽى. لَيًٌَؽاوي 

 
 وإقًٍؽى، ؼؤًوك آٌيك

 اؤقًٍؽى. ـؼئيِ وإقٍى 
 آاليؽين، وبهين ًَال 
 گإقًٍؽى. غَهبـ يبـيي 

 
 ايلي، آغوبق گليف وَ

  ايلي. ييػوبق لبيبالـ 

 ؼٍيبـ َهگإق گإقلؽى
 ايلي؟ ثبغوبق اٍقالؽاى 

 
 اٍقًٍؽى، آغ عكيكين

 اٍقًٍؽى. يبغ آل وفيي 
  گلويٍن، ؼئييت وٌي 

 اٍقًٍؽى. آغ اؤدَم گل
  ايلي، وبق ايلي، سبهجَـ

 ايلي. لبق ايلي، اؤـؼن
 يبسبيؽين دِگئ ثيفخِ 
 ايلي. ليك ينگوئَؼيدي 

 
  اٍقًٍؽى، گَل عكيكين

  اٍقًٍؽى. گَل سإوَلَة

 ٍاـ، ضىفسين وؽُاٍـُ
 اٍقًٍؽى. گَل اؤدَم لَي 

 
 ايلي، ثبٌي ييثَالغ

 ايلي. ؼاٌي ؼيجيٌيي 
 يبقؼين ًبهِ ثيف يبـا 
 ايلي. يبٌي گإقٍهَى 

 
 اٍوشًَؽى، وَـ گئؽـ وبل

 اٍوشًَؽى. وَـ ،ييآس هيي 
 سفيؽي، ٌفب سف َث 
 اٍوشَهؽى. ؼٍـ اؤلوفم، 

 
 هي، وبسؽا اٍثبؼا،-ائل

 هي. يبؼؼا لَيوبـام وبم
 گإقلفم، يَل گليٌدِ 
 هي. آلشؽا وجيي لبلالم 

 يئفؼى، ؼٍق ييٌآس وَـ
 يئفؼى. اٍق آيبلالـيي 
 وبغبلوبق، يبـام وٌىيك 
 يئفؼى. يَق عجيت گلىِ 

 
 هي، بعّ الِ آلؽين

 .هي يبوب زيػؽين گلؽين 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   286

 آيفيلؽي، گَلؽى ثبغجبى 
 يبووي. ائشؽي فغبى 

 
 يئفؼى، ؼٍهبى زىيلوك

 يئفؼى. اٍهبى وَوفلف 
 يٍن،فهايشي هبـال ثيف 
 يئفؼى. گَهبى گكيفم 

 
 ايسفؼى، يبـ هيائلِ

 ايسفؼى. يبـ ثبغفين، وإن
 لبـاوي، گإقٍم گئشؽي 
 ايسفؼى. يبـ زيػوبؼي 

 
 هي، غىشِ هٌن، غىشِ

 هي. ٌىىشِ يَـغًَبم، 
 اٍوشِ، ؼـؼين لَي ؼـؼيي 
 هي. آّىشِ زىفم 

 زوي، ّبـاي گَل، ّبـاي
 هي. ّبـايسي هي، خبـزي 
 ائشوىؽى وَـاق ـييب 
 هي. ّبـايسي اٍلوٌَبم 

 
 هي، ثَيبغبم ؼوشِ ثيف

  هي. اٍيبغبم يبسوبهيً 

  وَقؼٍـهِ، گإقًٍَ-لبي

 هي. لًَبغبم آيليك اٍذ
 

 هي، لبالـام اٍخبغي

 هي. لبالـام ٍٍــام، اٍؼ
 ؼٌٍىِ، اليوِ نـييب 

 هي. يبالـام ويوي ؼٍق
 

 هي، يبًبـام سَسَة اٍؼ
 هي. لبًبـام وإقٍى ويفـ 
 ؼئ، ٍاغشي گلؽيگيي وي 
 هي. وبًبـام گًَلفي 

 
 هي، ؼاٌبم ثيف ؼـيبؼا

 هي. لبٌبم هي، گَّفم 
 وىيت، ؼاغالـ ًيآـا 

 هي. آٌبم يَظ لبًبؼين
 هي، لٌَبم وَى گلويٍن

  هي. لًَوٌَبم ؼاغالـا 

 وإًلَم، سفالى آغالهب،
 هي. لٌَبم گئؽـ-گلؽي 

 
 هي، آغين ؼگيلن، زبي

 هي. ييػين ًياٍثب-ائل 
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 ب،يٌثبغسبو يبـ گيفؼين 

 هي؟ ثبغين ويوِ يَظ، يبـ
 

  هي، ّإـٍم ٌيوبزي گل

 هي. ٍٍـٍم ثٌؽيي ثيف-ثيف
 ،ـيثب ثبظ زيع، ائيَاًب 

 هي. گإـٍم اٍقًٍَ ثيف

 
 هي، يبؼؼاى ؼيويائلِ

 هي. يبؼؼاى هي، بـؼاىاغي 
  گًَلفي وئسي يبـال 

 هي. يبؼؼاى زيػبـهبـام
 

 هي، يَغؽاى يبـاًويٍبم
 هي. زَغؽاى يبـالييبم 
 لبـؼاي، آ لَـغَـام، زَظ 
 هي. اٍغؽاى ؼگي وٌِ 

 ثيلگيٌي، گئؽيفم، هي
 ؼٍـگيٌي. اٍوشًَؽُ يَل 
 ب،يٌيبغ گل ؼٍوشَم، آي 
 ٍئفگيٌي. ضاللليغي 

 
 ي،اٍقًٌٍ سئل عكيكين

  اٍقًٌٍي. سئل سإوَلَة 

 وبلؽيالـ، يَال ثيَاغز
 اٍقًٌٍي. گَل ؼٍيوبؼين 

 
  وي، يبؼا ٍئفهِ ويفـين

 وي. ؼا يب گلين، هي يب
 يفسيشفُ خبى خىؽؼُ 

 وي. يبؼا ؼٌٌٍؽُ ّف
 

 وي،گلِ ٌي وي،گكُ
 وي.گلِ سي عإهفٍهِ 
 گئدِ، عكيك گَى، عكيك 
 وي.گلِ وي لًَبغين 

 
  وي، گَلِ ينعكيكي

 وي.گَلِ ٍبوبى،ًيؼا
 وَلؽٍ، ثبغ گئشؽي، ثبغجبى 
 وي. گَلِ ييلبلؽ ضىفر 

 وي،ؼـُ ليكيل گَلَ
 وي.وفُ اٍوشِ يبيليك 
 ٍئف، ًٍبى هٌِ يئفيي 
 وي.گلِ گإًؽـين آر 

 
 وي، يبؼؼاى ينعكيكي

 وي. يبؼؼاى وي، آٌٌبؼاى 
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 اقثفيىي، ؼيليويي 

 وي. يبؼؼاى زيػوبقوبى ّئر
 

 ؽيفوي،گئ زإلِ خئيفاى،
 گئؽيفوي. گإلِ اؤـؼن، 
 آدبـ، غجف ثيف يبـا 
 گئؽيفوي. ائلِ ثيكين 

 
 ؼئييي، ًبـ گيفؼين، ثبغب

 ؼئييي. غبـ ليكيل گَلِ 
 يَلًََ گًَؽٍق-گئدِ 
 ؼئييي. يبـ، ييفم،گإقلِ 

 
 گليي، ؼٍل گليي، خبٍاى

 گليي. لَل، وٌِ اٍلالم 
  گلوكؼي،-گئؽـ يَل ثَ 

 گليي. يَل، گإقلفم گل،
 وٌيي، لبٌيي اؼيلبـ

 وٌيي. ثبٌيي آغفيوبق 
 ؼيضىفسؽُ ّويٍِ 
 وٌيي. يَلؽاٌيي يبـيي، 

 
 گلىيي، يَلال عكيكين

 گلىيي. يَلال آٌىيي، ؼاغ 

 ٍاـ، ًيىگيلين وؽُاٍـُ 
 گلىيي. يَلال ًبهِ ثيف 

 
 گلىيي، خبًب هليگينا
 گلىيي. لبًب ٍئفيي، يئن 
 سفالًين، سَله ايشيت 
 گلىيي. وًَب يئفيٌِ 

 
 گلىيي، ّبـا عكيكين

 گلىيي. لبـا گًََم آغ 
 وب،ـييب گئشىيي غجف 
 گلىيي. زبـا ؼـؼيوِ 

 
 گلىيي، ايكُ هبـال لَي

  گلىيي. ؼٍقُ سبالؼاى 

 گئٌِ، ثيف يبـ ٍاـ، عْؽين
 گلىيي. ثيكُ ؼٍالًىيي 

 گلىيي، يبق ينعكيكي
 گلىيي. يبق زىيلىيي، ليً 
 ؼي،گلوِ وفبـٌلِ 
 ىيي.گل يبق، ًبهِ ؼـؼلي 

 
 گلىيي، يبق ينعكيكي

 گلىيي. يبق گلىيي، دبييك 
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 ؼي،گلوِ يبق اؤسؽٍ، ليً 
 گلىيي. يبق ٍاـ، مٍاٍهَؼ 

 
 يئشيفويي، ٍاـا يَغؽاى

 يئشيفويي. زبـا ؼـؼُ 
 فلىؽى، ثَؼٍ آـقٍم 
 يئشيفويي. يبـا ـييب 

 
 آغوبويي، وَالـ آغبـ

 زبغوبويي. ييلبًبؼ لَي 
 وب،ـييب ؼئييي گئؽيي، 
 ثبغوبويي. يَال ٍم،اؤلؽ 

 
 اٍيوبويي، للجيوي يبـ

 لَيوبويي. ؼـؼ اٍوشِ ؼـؼ 
 ًبهفؼُ هفؼي فله 

 لَيوبويي. هطشبج ٍاغز ّئر
  آليٍؽيفويي، الهذبًي

 يبديٍؽيفويي. ًيٌِيٍ
 وَوَثؽٍ، ؼٍوشَم عكيك 
 ٍؽيفويي.ـيثب آلالُ ثيف 

 
 اٍقٍى، لَلَ سبهجَـٍى

  ؼٍقٍى. هفخبى لَلًَب 

 ؽاؼي،اٍقال ٍاـ، نـييب
 ؼؤقٍم؟ ًئدِ ثَـؼا هي 

 
 اٍلىَى، يبؼ ؼينهِايىشِ

 اٍلىَى. آؼ ٍئفؼين ًٍبى 
 گإًؽـ، غجف ثيف اٍـؼاى 
 اٍلىَى. ٌبؼ وإًلَم هلَل 

 
 گَل، ؼٌٌٍؽُ هي،ائلِ

 گَل. ؼٌٌٍؽُ ثَؼالؽاى 
 آغالـ، لبى ثَلجَل ـيوب 
 گَل. ؼٌٌٍؽُ بيٌيبؼ 

 
 اٍلىَى، سبغلي سيىؽين، ائَ

 اٍلىَى. غليثب وبلؽين، ثبغ 
 گلف؟ ٍاغز ًِ ؼئييفلف 
 اٍلىَى! وبغليك ؼئييفم، 

  گَى، ٌي ثَ وئسيف غَي ًِ

 گَى. ؼٌٍي گَى، آسالًبى
 اٍيٌبـ ثبٌيوؽاى عبغلين 
 گَى. ؼٌٍي يبؼيوب يبـ 

 
 اٍلىَى، وَل يبًىيي، آٌيك

 اٍلىَى. لسَوّ ضبلب 
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 ؼئويٍن، يبيليك يبـا 
 اٍلىَى. گَل ويبٌيِض 

 
  ًىَى،ؼؤ آغب وبغيؿيي
  ؼؤًىَى. ثبغب ثَلجَلَى

 ايسفي، گيف لبديوؽاى
 ؼؤًىَى. ؼاغب گيناٍـُ 

 
 اٍلىَى، ٌبم ثبغسبالـ-ثبغ

 اٍلىَى. ٌبم يب زيٌبـ، يب 
 گئؽيفوي، سئك گليت، گئح 
 اٍلىَى. آغٍبم لَي اٍسَـ، 

 
 ٍاـ، لىؽُ ينعكيكي

 ٍاـ. لىؽُ يئويً ـيوب

 ٍـ،ثػشِ گكى خَر آي
 اـ؟ٍ ؼُ سه ؼئويفوي ّئر 

 اٍلىَى، آيؽيي عكيكين

 اٍلىَى. آيؽيي ؼٍغىَى، آي
 گليف، يبـيي ائٍيشؽين 
 اٍلىَى. آيؽيي گإقلفيي 

 
 ٍاـ، سلِ ؼؤًٌَؽُ ؼاغ

 ٍاـ. ّلِ ثبغؽا ثَلجَل 

  اٍقٍلؽٍ، وٌؽى الين 

 ٍاـ. ّلِ وٌؽُ وإًلَم
 

 اٍلىَى، آيؽيي ،زيػىيي آي
  اٍلىَى. آيؽيي اٍخبلىيي، 

 گليت، غفثشؽى يبـيي
 اٍلىَى. آيؽيي قلفييگإ 

 
 ٍاـ؟ ًِ ثبغؽا ويكُهئيَ

 ٍاـ؟ ًِ سبغؽا ويكثْفُ 
 وإًلَم، غيبللي هدٌَى 
 ٍاـ؟ ًِ ؼاغؽا لئيليىيك 

 
 اٍلىَى، ييثبيفاه گَى غَي

 اٍلىَى. وئيفاًيي گَلٍي 
  گليفوي، گئح-گئح ًيِ 

 اٍلىَى. لَـثبًيي خبًين
 ٍاـ، يئفي ؼٍهبى ؼاغؽا

  ٍاـ. يئفي وبهبى لبٌؽا 

 وؽُ،اٍـُ ٍاـ ايشىين ثيف
 ٍاـ. يئفي گَهبى وٌؽُ 

 
  اٍلىَى، ٍاـ ٍفبليٌي

 اٍلىَى. اـَغ ٍفبويكي
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 لًَبق گلي ثَ وبٌىي 
 اٍلىَى. يبـ گإقلَ آال 

 
 ٍاـ، وىي لبـ ؼاغالـؼا

 ٍاـ. وىي لبـ يَظ، ثَلَؼ 
 ،ييًبلالؼ آسيٌيكي 

 ٍاـ. وىي وفف يئٌِ

 
 ٍاـ، ثبغي ثيف فلگيي

 ٍاـ. زبـؼاغي گَهٌَؽى 
 ن،يُضىفسيٌؽ يبـ هي 
 ٍاـ. ؼاغي يبـ وؽُاٍـُ 

 
 ٍاـ، لوينع اليوؽُ

 ٍاـ. للوين ليكيلؽاى 
 هٌِ، ؼگوِ گل فله، 
 ٍاـ. گلٌين اٍقالؽاى 

 ٍاـ، آغي ثَقٍ، يَلَى
 ٍاـ. يبغي يَال، زيػوب 
 آغالـام، لبى ؼيٌؽيفهِ، 
 ٍاـ. ؼاغي يبـ هؽُِويٌ 

 
 ٍاـ، ثبغين لبـاثبغؽا

 ٍاـ. بـدبغيني گإي ثبغؽا 

  يبـؼاى گئؽى غجفويك 

 ٍاـ. وَـاغين ثيف سكُ
 

  ٍاـ، ٌبلي آغ ثبٌيٌؽا

 ٍاـ. ٌبلي آغ اؤـسَثؽٍ
 اٍوشًَِ، يَلالـ ثيف زيع 
 ٍاـ؟ اٍغٍبـي ويوِ گإـ 

 
 ٍاـ، يبوشيغين ليفهيكي

 ٍاـ. آوؽيغين ؼيَاـؼاى 
 ي،وفيگلو ييفم،گإقلِ 
 ٍاـ. ثبوؽيغين ثبغفيوب 

 
 ٍاـ، يؼاٌ ثَل زبيالـيي

 ٍاـ. ؼاٌي ثَل وَيَ، ثَل 
 يف،وؼاـيػ غفثشؽُ يبـ 
 ٍاـ. يَلؽاٌي يبًيٌؽا 

 ٍاـ، ؼاغالـين ؼٍهبًلي
 ٍاـ. ثبغالـين ٍئفهك ثبـ 
 گل، لبييز سئك گئؽيفوي، 
 ٍاـ. آغالـين ؼاليٌدب 

 
 ٍاـ، آي ثيف عبٌمن، هي

 ٍاـ آي ثيف ٍاـ، اٍلؽٍق ثيف 
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 يبـي َمگگإـؼٍ گًَؽُ 
 ٍاـ. آي فثي لييِِگإـه 

 
 ٍاـ، گإقٍم وٌؽُ ؼاغالـ،

 ٍاـ. ؼؤقٍم هٌؽُ ؼـؼُ 
  گلىيي، يبـيي ٍئف غجف 

 ٍاـ. وإقٍم گيوؽُاٍـُ
 

 ٍاـ، آي اٍذ يلؽُّف ّف
 ٍاـ. آي اٍذ ٍاـ، اٍلؽٍق اٍذ 
 آـقٍالـ، وٌي وإًلَم 
 ٍاـ. آي اٍذ ؼيگينگإـهِ 

 
  ٍاـ، وٍىَلَم ؼـٍيٍن

 ٍاـ. گَلَم ثئً ؼُ هٌين
 گل، يبـين زبغيفاـام، 
 ٍاـ. هٌَىَلَم آزبى وي 

 ٍاـ، لوينع اليوؽُ
  ٍاـ. للوين ليكيلؽاى 

  يف،ويئش اًٍَم يف،وزبس ال

 ٍاـ. والهين اٍقالؽاى
 

 ٍاـ، سبالى لبـاثبغؽا
 ٍاـ. وبالى اٍقُ قٍلفَى 

 گل، لبييز سئك گئؽيفوي، 
 ٍاـ. لبالى يَلؽا گإقٍ 

 
 ٍاـ، ايٍين گئشوِ، گئؽى،

 اـ.ٍ گَهٌََم قـگفؼُ 
  ؼُاؤلىِ غفثز غفيت، 

 ٍاـ. لٌََم ثبغلي لَلَ
 

 ٍاـ، ؼٍهبى ثبٌيٌؽا ؼاغ
 ٍاـ. ؼٍهبى وئسيت، ثَلَؼ 
 آلؽين، غجف غَي يبـؼاى 
 ٍاـ. گَهبى گلوگيٌِ 

 
  ٍاـ، گإقؼگي يبًيف، اٍؼ

 ٍاـ. ىِوإقؼئي هدليىؽُ
 خبًين، آلوب عكـاييل، 

 ٍاـ. ييُگإقؼ يَلَهَ
 يبـ، ؼئيين، وإقٍم ائٍيز

 يبـ. گئيين گإًؽـ ؼًٍَم 
 لبلوبييت ليگئؽُ وي 
 يبـ. ّئيين، گيوؽُاٍـُ 

 
 ٍاـ، ؼاغالـيي اٍخب ًِ
 ٍاـ. ثبغالـيي يبٌيل-آل 
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 لبييز، سئك ائلؽى غفثز 
 ٍاـ. آغالـيي ؼاليٌدب 

 
 يبـ، ثبغاليبى لَلالـين

 يبـ. ؼاغاليبى گيناٍـُ 
  لبلؽين، غفثشؽُ گئشؽين، 

 يبـ. آغاليبى سإوَة يبي
 

 لبـ، وبلؽي ؼاغب اؤقٍى
 لبـ. لبلؽي ؼٍالًؽي، ليً 
 يبـا، يئشن ؼينايىشِ 
 لبـ. آلؽي ايكي-يَلَ 

 
  يبـ، سَوشَ ؼي،ًِ ؼاغؽا

 يبـ. اٍوشَ ؼٍهبى آلؽي
 گئشؽيي، ثيفؼى ،ييآيفيلؽ 
 يبـ. وَوؽٍ ؼئؽي، گإـى 

 يبـ، آلوب، عبٌمن، هي
  يبـ. وبلوب، يئفُ آليت 

 وٌيي، اسه هٌين، ال
 يبـ. وبلوب، ٌؽىًظفي 

 
  لبالـ، وبـي گئؽـ، گَى

 لبالـ. اٍٍوبـي ُؼٍ

 گليف، يَلؽاى ًِ ثيلىن 
 لبالـ. وبـي يَل گإقٍم 

 
 يبـ، گئشؽي ٍئفؼين، وإًَل

 يبـ. يئشؽي بيٌهَـاؼ 
  زيػؽي، ٍفبويك يبهبى 

 يبـ. ائشؽي ًبوبم هٌي
 

 لبالـ، ؼالؽا آٌبى ؼاغ
 لبالـ. لبلؽا ثبٌين ؼيٌح 
 ائلؽى، ثزغف ؼؤًىِ وإذ 
 لبالـ. يَلؽا گإقلفين 

 
 يبـ، غبلي، ؼؤٌٌيجؽي

 يبـ. ليٍقًِ زَغبوي 
 ثبغين، يَلالـا ؼٍـٍم 
 يبـ. گلي ليؽي،ؽُعٍ 

 ـ،يفالالا اٍلؽٍ يَلَم
 يبـالالـ. وىؽي ٌينگزي 
 اٍلؽٍ، لَمعه آيفيليك 
 آغالـ. يبـ آغالـام، هي 

 
  يبـ،آلي لبـٌيويكؼا

 يبـ. آلي گئييٌيجؽي
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 ثيىه، فميف ،زىوِ غن
 يبـ. آلي وإًَل گَى ثيف 

 
 وبًدبلالـ، آلويً الِ

 وبًدبلالـ. قٍلفًََ ؼٍوز 

 وًَدًَؽُ ثبغالـ ثبثب،
 آغالـ؟ وٌدِ ثَلجَل غبى 

 
 يبـ، يكينا بؼيـهآغشب

 يبـ؟ ثيكين گئشؽي ّبـا 
 ؼي،گلوِ ؼين،گإقلِ زَظ 
 يبـ. ؼيكين، لَخبلالؼين 

 
 ثبليمالـ، ٍاـ ؼـيبؼا

 غَـهبليمالـ. ثبغؽاؼؼا 
 اٍاليؽي، ٍِبل ثَ ًِ 
 آيفيليمالـ ثَ ؼُ ًِ 

 ثبغالـ، بيٌيبؼ آٌيك
 ثبغالـ. بيٌيبؼ غبليي 
  ثَلجَلَى لَخب گئٌِ 

 ثبغالـ. بيٌيبؼ ؼٌٍَة
 

 ؼاغالـ، ثيدب عكيكين
 ؼاغالـ. گئدِ گًَؽٍقٍ 

 لف،يِِهٍئف ويُوئَ 
 ؼاغالـ. ًئدِ ويگإـُ 

 
 ثبغالـ، لبـا لبـٌيؽا

 ثبغالـ. لبـا يًگلو گئح 
 ؼٌٍوَي، گئدِ بيٌيبؼ 
 ثبغالـ. لبـا اٍقًٍَ 

 
 ؼاغالـ، اٍخب ؼاغالـ آ
 ؼاغالـ. لَخب ؼـؼثيلي 
 يبـيوي، آغشبـين لَي 
 ؼاغالـ. آ ثبج، ٍئفـم 

 
 ثبغالـ، غبـا ثبٌب يبـ

 ثبغالـ. غبـا ثبغالـ، ٌبل 
 ون،ِهگإـ وٌي گَى ثيف 
 ثبغالـ. يبـا گيناٍـُ 
 ؼاغالـ، اٍخب ؼاغالـ، آ
 ؼاغالـ. لَخب ّبهيؽاى 
 اٍقٍلؽٍم، آيفيليمؽاى 

 ؼاغالـ؟ ًئدِ، ؼؤقٍم هي
 

  آغالـ، ؼئييت ثبـ ثبغسب
 آغالـ. ؼئييت ًبـ ّئيَا،



    295  آرربايجان باياتيالري 

 گَل، ثيشي اٍوشِ ؼـيب 
 آغالـ. ؼئييت يبـ ؼا اٍ 

 
 ؼاغالـ، لٌَب آٌيك هي

 ؼاغالـ. ثبٌب-ثبي ٍئفيت 
 گلىيي، آًبم ٍئفيي، يَل 
 ؼاغالـ! ؼاٌب، يييِوؼؤً 

 
 ثبغالـ، وبلي آٌيك هي

 ثبغالـ. وبلي گويسي 
 وٌي ّفؼى گإقلفين 
 آغالـ. وبليت بيٌيبؼ 

 
 ؼاغالـ، لٌَب عكيكين

  ؼاغالـ. ثبٌب-ثبي زبسيت 

 وئَگيليوي، يييگإقلِ
 ؼاغالـ. ؼاٌب، وييؼٌٍوِ 

 ثبغالـ، ؼٍلَ يبغبـ، لبـ
 ثبغالـ. ؼٍلَ يبغيالـ 
 ؼٌٌٍؽُ يبؼيوب يبـ 
 آغالـ. ؼٍلَة گإقلفين 

 
 ؼاغالـ، گَلىِ عكيكين

 آغالـ. گَلىؽ ثبٌب وبل 

 گإقلفين، آيفي وٌؽى 
 آغالـ. ؼُ گَلىِ ايٌبًوب، 

 
 ثبغالـ، اٍوشَ ًييگٌدِ

 ثبغالـ. سَوشَ ؼٍهبًؽاى 
 هيٍن،ًِئيل يبـا هي 
 ثبغالـ. وَوؽٍ، ييتايٌدي 

 
 ؼاغالـ، ثبـويك ثبغسبويك،

 ؼاغالـ. ًبـويك ّئيَاويك، 
 ايشيفيجؽي، ٌييبـي 

 ؼاغالـ. يبـويك لبليجؽي
 

 ثبغالـ، ثبي ثبغؽا وًَبم
 ثبغالـ. يبي قٍلفَى، ؼاـاـ 
 لبالى يَلؽا گإقلفي 
 ثبغالـ. ؼاي گييٌِاٍـُ 

  ؼاغالـ، للجي عكيكين

 ؼاغالـ. للجي وبزلي، آغ
 يبهبًؽي، ففالي يبـ 
 ؼاغالـ. للجي، يبًؽيفاـ 

 
 ؼاغالـ، ثئلي ثَوَثؽٍ

 ؼاغالـ. سئلي آغبـؼيت 
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 آيفيليك، يئشيٍيجؽي 
 ؼاغالـ. وئلي آغيؽيف 

 
 ؼاغالـ، ليِثلگ ثبٌي

 ؼاغالـ. ليِوإلگ ؼيجي 
  ؽا،يٌآغك يَل ؼٍـهٌَبم 

 ؼاغالـ؟ گلي، ائل ٍاغز ًِ
 

 ؼاغالـ، ليِثلگ ؼاغالـ،
 ؼاغالـ. غبلي ؼؤٌٌيت 
 گئشىِ، ؼؤًؽـوِ اٍق يبـ 
 ثبغالـ. قالي گيناٍـُ 

 
 ـ،ؼاغال ليِهئٍ آٌيك

 ؼاغالـ. ليدئٍِ ّكاـ 
 گإـؼٍم، ًؽُِويٌ ـييب 
 ؼاغالـ. ليثٌإٌٍِ گَل 

 ؼاغالـ، ليِهئٍ ؼاغالـ،
 ؼاغالـ. ليثٌإٌٍِ سف 
 آزيلويف، وإًلَم ؼىًِ 
 ؼاغالـ؟ آٌبلي، وٌؽى 

 
 ؼاغالـ، ليدئٍِ ّكاـ

 ؼاغالـ. ليِهئٍ اٍوشَ 

 ثَلَؼ گلي غفثشؽى 
 آغالـ؟ لبى ثئلِ ؼىًِ 

 
 ؼاغالـ، فاهيض ؼاغالـ،

 ثبغالـ. يبـاهي عجيت 

 يئشوك، اًٍَم زبسوبق، ال
 ؼاغالـ. ًيآـا وىيت 

 
  ؼاغالـ، گٍشي، للجيويي

 ؼاغالـ. وئسؽي، هٌؽى ؼـؼ
 بفل،غًب يبسيجىبى وي 
 ؼاغالـ. وإزؽٍ، هْوبًيي 

 
 ؼاغالـ، ؼاٌؽي، غيفؼاخب

 ؼاغالـ. آٌؽي، يَل وٌؽى 
 ثكولي، گَهَي آسي 

 اغالـ.ؼ لبٌؽي، وًَبم ثيف
  ؼاغالـ، ؼاٌؽي ؼاغالـ، آ

 ؼاغالـ؟ آٌؽي، وين وٌؽى
 سَسؽٍ، يَغَ گإقلفين 
 ؼاغالـ. لبزؽي، نًيخئيفا 

 
 ؼاغالـ، زبٌؽي، وٌؽُ اٍٍ

 ؼاغالـ. آٌؽي، اٍوشًَؽى 
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  ؼؤقٍـوي، آيفيليغب 
 ؼاغالـ. ؼاٌؽي، گيياٍـُ

 
  ؼاغالـ؟ ّبـالي، آٌيك

  ؼاغالـ. يبـالي للجي

 گلن، ؼٍـام ايىشفم
 ؼاغالـ. ًيآـا وىيت 

 
 ؼاغالـ، لًَسبلي اٍوشَ

 ؼاغالـ. يًَدبلي ؼيجي 
 گئؽًلف، ائلِ غفثز 
 ؼاغالـ. ؼيٌدلي، ويكؼُ 

 
 ؼاغالـ، لبـلي ؼاغالـ، آ
 ؼاغالـ. ثبـلي لي،ُهئيَ 
 گإوشفيي، يَل وبـييب 
 ؼاغالـ. ايلمبـلي گإقل، 

 ؼاغالـ، ثبٌؽي آغ ؼاغالـ،
 ؼاغالـ. يبٌؽي گإقلفي 
 ؼئييي، ؼٍق فام،يـيبلَا 
 ؼاغالـ؟ آٌؽي، وين ويكؼى 

 
  ؼاغالـ، ؼاٌلي هيائلِ

 ؼاغالـ. ؼاٌلي زيٌميللي،

 ِ،يِگلو يبـ لَـغَـام 
 ؼاغالـ. يبٌلي، لبال گإق 

 
 ؼاغالـ، ؼاٌلي ؼاغالـ، ثَ
  ؼاغالـ. ؼاٌلي زيٌميللي، 

 اٍالى ـييب غفثشؽُ
 آغالـ. يبٌلي گإقلفي 

 
 ؼاغالـ، سبًيٌي ائلؽُ

 ؼاغالـ. وبًيٌي ُؼيلؽ 
 يبـ، گَلي وبغليغيوؽا 
 ؼاغالـ. خبًيٌي اؤلىن، 

 
 ؼاغالـ، ًبٌي عكيكين

 ؼاغالـ. ثبٌي آغبـؼيت 
  فـيآغشب وبليت وَـاق 

 ؼاغالـ. يَلؽاٌي ،ـييب
 ؼاغالـ، ؼئؽين، گًَؽٍ، ؼاـ

 ؼاغالـ. يئؽين، ؼـؼي ّف 
  ٍئفيي، غجف ثيف يبـؼاى 

 ؼاغالـ. ائؽيي، ـضن هٌِ
 

 ؼاغالـ، بٌيي،ل زبسيليت
 ؼاغالـ. يبٌيي، ثيليٌويف 
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  ؼٌٍؽٍ، ؼُ وٌِ ّدفاى 

 ؼاغالـ؟ ثبٌيي، آغبـؼي
 

 ؼاغالـ، زبدبـ، ٍاـ وٌؽُ
 ؼاغالـ. ـ،بزبد دبي وٌؽى 
 اٍلىب، وَـاغين يبـؼاى 

 ؼاغالـ. آدبـ، ؼُ هٌي 
 

 ؼاغالـ، اٍلَ عكيكين
  ؼاغالـ. وَلَ لي،ِزٍو 

  وإزف، ائللف ؼيجيٌؽى

 آغالـ. ؼثَلَ ثبٌيٌؽا
 

 آغالـ، ثبسوبق، اٍلؽٍقالـ
 آغالـ. اٍيبسوبق، ـييب 
 آيفيلىب، وإًَل ايىي 
 آغالـ. يبسوبق، لفگئدِ 

 آغالـ، يبلميك هيائلِ
 آغالـ. يبلميك وًَبالـ 
  عبـف، ويكِويوى ويوىيك، 

 آغالـ. يبلميك، لبليجؽي
 

 آغالـ، وإق يبًبـ، وبثبة
  آغالـ. وإق آليٍبـ، ؼيل 

  ؼٌٍىِ، آيفي ىيبـؼا يبـ
 آغالـ. گإق يبًبـ، ناٍـُ

 
 آغالـ، غكل آغبخؽا

 آغالـ. گإقل ؼيجيٌؽُ 
  ٌيكعب آيفيالى يبـؼاى 

 آغالـ. گكـ، وفگفؼاى
 

 آغالـ، گَل عكيكيٌن
 آغالـ. ثَلجَل آغالـ، گَل 
 وَوَثؽٍ، گَلؽى ثَلجَل 
 آغالـ. گَل، وبـاليجؽي 

 
 آغالـ، وبقين اليوؽُ

 ـ.آغال يبقين ثبّبـين، 
  اؤلؽٍــلف، ون،گئشوِ 

 آغالـ. ًبقين گئؽـون،
 آغالـ، ؼاى آغالـ، گئدِ

 آغالـ. يبى ّف ؼـؼُ ثَ 
 ؼٌٌٍؽُ يبؼيوب يبـ 
 آغالـ. لبى گإقٍم ؼـؼلي 

 
 آغالـ، ؼاى ؼٍـاـ، غَـٍق

 آغالـ. ثبى، ٍئفـ گَى ّف 
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 آيفيالًؽا يبـؼاى يبـ 
 آغالـ. لبى گًَؽٍق-گئدِ 

 
 آغالـ، گإيفزيي گإيؽُ

  آغالـ. الزيي ٍَاؼاي 

 ؼٌٌٍؽُ يبؼيوب وي
 آغالـ. وبزين ثبٌيوؽا 

 
 آغالـ، سفسف آٌيك، هي

 آغالـ. سفسف گلف، زبي 
 اٍلوبوب، سبي يبـا يبـ 
 آغالـ. سف-سف دٌْبًؽا 

 
 الـ،ٍؼ لبٌب ؼٍهبى آغ

 الـ.ٍؼ ؼاٌب وْليىلف 
 ثيلي غجف ثيف يبـؼاى 
 اٍالـ. ٌبؼ يب آغالـ، يب 

 آغالـ، ِبثبش عكيكين
  آغالـ. ِبثبش يبًبـ، ٌبم 

  ؼٌٍي آيفي يبـيٌؽاى
 آغالـ. ِبثبش ّف ؼٍـاـ،

 
 اٍالـ، ثَق ثبٌي ؼاغالـ

 اٍالـ. سَق ف،وا وَله 

 گلىِ، غجف ثيف يبـؼاى 
 اٍالـ. آق ؼـؼين هٌين 

 
 آغالـ، آُ، زىف غفيت

 آغالـ. گبُ وئَيٌف، گبُ 
 گإقلفين، آيفي وٌؽى 
 آغالـ. ِبثبش ّف ؼٍـاـ، 

 
 اٍالـ، ؼاي آل ؼاؼاغالـ

 اٍالـ. ؼاي يبل ؼاي، سذِ 
 ؼؤقًيي آيفيليغب 
 اٍالـ. ؼاي وبل گياٍـُ 

 
  ثَلَؼالـ، لبـا-لبـا

 ثَلَؼالـ. دبـا-دبـا
  ؼليوي ؼـؼ هٌين 

 ثَلَؼالـ. يبـا، يئشيف
 آسالـ، ائٌٌؽُ ؼاغؽاى

 آسالـ. ؼُ ؼـُ ائٌف، 

 ون،گإـهِ يبـي گَى ثيف
 زبسالـ. گين،اٍـُ ؼؤقهك 

 
 اٍغالؼيالـ، لجيويل
 وبغالؼيالـ. وفدٌَؽا 
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 ليُگإق ويوي وٌيي 
 آؼاغالؼيالـ؟ ويوِ 

 
 آـقٍالـ، ثبـيي ثبغسب

 آـقٍالـ. ًبـيي ٌيفيي 
 ٌيكعب گكى ائلؽُ يبؼ 
 آـقٍالـ. يبـيي ثيفخِ 

 
 يالـ،قسفا ويگإيؽُ

 آـقيالـ. وٌي وإًلَم 
 يؽيي،گلِ ثيف اٍال ًِ 
 سبهبـقيالـ. يؽيگإـُ 

 
 يبًبـ، زيفاق غؽاؼا ثَ
 يبًبـ. يفاقا ثبغؽيمدب 
 وئَگيليؽى وئَگيلي 
 يبًبـ. ناٍـُ آيفيلىب، 

 آيفيالـ، وئل گلف، وَ
 آيفيالـ. سئل اٍقؼى آغ 

 ويي،ٍئفهِ ثبى غَـٍق ؼئ،
 آيفيالـ. ثئلايٌدِ اٍ 

 
 ديٌبـ، ٍاـ اٍوشًَؽُ يَل

 زيٌبـ. لبلػيت يبًيٌؽا 

 ايٍي هٌَىَل ثَ ثيكين 
 دفٍـؼگبـ. لشىييؼٍقُ 

 
 آًالـ، سبر ينعكيكي

 آًالـ. سبر ؼيليي سبسيي 
 ًيگئدِ زىيف لفًِ 
 يبسبًالـ. اٍسبلؽا سه 

 
 آدبـ، هٌي گئؽيفوي،

 لَدبـ. ليبهز يَغىب 
 زىىن، آُ ثيف اٍسَـٍة 
 لَدبـ. وئللف ؼاليٌدب 

 
 لَدبـ، ليبهز گئشوِ،

 آدبـ. ؼُ هٌي گئشىي، 
 يبٌين گإق آدبـهبوبى، 
 سبدبـ. وٌي آغشبـاـ، 

 زبسبـ، آيب ؼؤًف، گَى
 زبسبـ. آيب ّف گَى ّف 
 اليٌؽُ، خالؼ ثبٌين 
 زبسبـ؟ ّبـايب الين 

 
 ؼلجف، ثئلِ، سإن قٍلفَى

 ؼلجف. سئلِ، زه سَهبـ 
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 لَيؽٍى، اًشظبـ يئشف 
 ؼلجف. ثئلِ، گل ؼٍالى 

 
  گئؽـ، ّبٍاؼا ثَلَؼ

 گئؽـ. ؼاٍاسب للن
 ف،ـيآغشب گَلَى ثَلجَل 
 گئؽـ. ؼا،يٍَا ؼٍـهبق 

 
 گئؽـ، خَـاؼا يَل ثَ
 گئؽـ. خَـاؼا ؼؤًف 
 لٌََ، وإًلَهَى اٍزَة 
 گئؽـ. ّبٍاؼا ًئدِ 

 
 گئؽـ، گيالًب آٌيك

 گئؽـ. گيالًب آٌبـ 
 وي، وىِ اٍ ٍـثػشِ 
 گئؽـ. ثيلٌِ لؽـيي 

 گئؽـ، ثبسبـ گلف، گَى
 گئؽـ. لبسبـ ؼٍـًبالـ 
  لَـثبى، خبى ٍفبلييب 

 گئؽـ. آسبـ، ثيَفب
 

 گإًؽـ، لبق ثيكُ ،اٍٍال
  گإًؽـ. آق اٍلوبوب، زَظ 

  وي،ثيلوِ گلِ اگف

 گإًؽـ. يبق ؼـؼيٌي اؤق
 

 گإًؽـ، لبـ هٌِ ؼاغالـ،
 گإًؽـ. ثبـ هِ،ِاويفگ 
 اٍل، ٌفيه ؼـؼيوِ يب 

 گإًؽـ. ٍاـ ؼـهبًيي يب
 

 گكـ، ثبغؽا ثَلجَللف
  گكـ. سبغؽا ٌبهبهب 

  گإـٍة، اٍٍزَ يبؼ ائلؽُ
 ـ.گك ؼاغؽا هبـالين

 
  گكـ، هبـال ؼاغالـؼا

 گكـ. ؼاـاـ، سئللفيي
 وي، ؼينًئيلِ يبـا هي 
 گكـ. وٌبـ هٌؽى يبـ 

 گكـ، فبًبـ ؼـيبؼا
 گكـ. يبًبـ، آغٍبم ّف 
  ؼٌٌٍلف آيفي ائلؽى 

 گكـ. وبًبـ، گًَلفيي
 

 گكـ، فبًبـ اليٌؽُ
 گكـ. يبًبـ، سَسبـ، اٍؼ 
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 يبـاؼيف، ثيف مٍاٍهَؼ 

 گكـ. وٌبـ وي ؼا اٍ
 

 ثٌكـ، لبقا يٍيييئف
 ثٌكـ. ٌبّجبقا ثَيَى 
 گإـون، اٍقًٍَ ثيفخِ 
 ثٌكـ. يبقا گًََم ليً 

 
 ثٌكـ، ًبقا گلي ثَ
 ثٌكـ. لبقا يئفيٍي 
 ائَيوؽُ. گَى گلي وي 
 ثٌكـ. يبقا اٍلىب، ليً 

 
  زىف، لبـا عكيكين

 زىف. لبـا لبٌالـيي

 گئشىِ، وَوَة هٌؽى يبـ
 زىف. ؼاـا للجيوي 

 ،زىف هفؼ ينعكيكي
 زىف. هفؼ زىوك، ًبهفؼ 
 گئؽًؽُ گليي ليكالـ 

 زىف. ؼـؼ آـٍاؼالـ ؼٍل
 

 ائلف، گئح ينعكيكي

 ائلف. گئح ؼـهبى ؼـؼُ

 َـم،هؼؤق يبـويك وي هي 
 ئلف؟ا ًئح هٌىيك نـييب 

 
 ائلف، گئح َلوَىظ فله

 ائلف. گَج ؼا، اٍلىب گئح 
 ٍاـام، ؼٍوشب ؼينايىشِ 
 لف.گئدِ لبـا ؼٌٍؽٍ 

 
  گإقلف، بيٌغ اللفيي

  گإقلف. وًَب اٍٍزَالـ

 اٍغًََ، ّدفاى آسوب
 گإقلف! آ لبى، هِِائل 

 
  گإقلف، ثيفيٌدي آٌيك

  گإقلف. ثيفيٌدي ِفّاف
 ثبغوبلؽاى يَلًَب ؼٍوز

 گإقلف. ايٌدي، ثيف ؼُ وي 
 گإقلف، وبقي آٌيمالـ

 گإقلف. ًبقي يفائيلِ 
 زىف، بىغف-آُ ثَلجَل 
 گإقلف. يبقي گلي ثَ 

 
 گإقلف، گئؽى اىيَلؽ ثَ
 گإقلف. ؼىًِ ؼايبًبـ 
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 گئؽين، لَي اًشظبـؼي، 

 گإقلف. ثؽىًبقن اٍ
 

 گإقلف، ؼٍلَ ثبٌيي ؼاغ
  گإقلف. وَلَ گئؽى وبغ 

 غفثشؽُ، وئسف گًَلف
 گإقلف. يَلَ يبسوبق، يبـ 

 
 گإقلف، يَلَ يَلسَالـ

 گإقلف. ؼٍلَ ؼاغالـي 
 ؼيف،غفثشؽُ آًبوي 
 گإقلف. يَلَ ثبالوي 

 
 ثيلف، ؼاٌبًؽا آـاق

 ثيلف. لٌٍٍَبًؽا وَـ 
 لؽـيٌي يبـيٌيي يبـ 
 ثيلف. ؼٌٌٍؽُ آيفي 

  ًئيلف؟ آٍاًي آٌيك

 ًئيلف؟ ؼاٍاًي ؼـؼُ
 ايىشف، اؤقٍى يبـيي يبـ 
 ًئيلف؟ ؼعبًي-وبالم 

 
 ًئيلف؟ آّي ؼاغالـ ثَ
 ًئيلف؟ والّي ثبٌيي 

 ثَـؼاى، هي ثبظ، اٍـؼاى وي
 ًئيلف؟ ايالّي نگإـُ 

 
 ًئيلف؟ آّي ؼاغالـ ثَ
  ًئيلف؟ دٌبّي ايگيؽ 

  اٍقهِ، گل ًٍَاٍهَؼ

 ًئيلف؟ ايالّي نگإـُ
 

 ائيلف، اٍٍوَى اٍٍوًَسَ
 ًئيلف؟ وَ اٍ يِسٌٍِ 
 وؽ،ِ ؼيفيلوك يبـويك 
 ائيلف. اٍٍوَى يَق عجيت 

 
 ًئيلف؟ ؼٍقگَ وإقثيلي

 ًئيلف؟ گَقگَ گإقللف 
 خبًين، آيفيالى يبـؼاى 
 ائيلف. اٍقگَى وٌي غن 

 ائيلف، گَى اٍ هيِائل

 گًَئيلف. اٍ ي،ئلَق اٍ
 لٌٍٍَبًؽا يبـا يبـ 
 ائيلف. گَى اٍ ييثبيفاه 

 
 ائيلف، وه ِيبؼ ؼاغؽا

 ائيلف. َّن گإــ، اٍٍ 
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 ثَيًََ، گإـهٌَن ثيف 
 ائيلف. ثه گإـون، ؼُ ثيف 

 
 هلف، ؼاٌبًؽا آـاق

 هلف. لٌٍٍَبًؽا وَـ 
 آًبويٌؽاى اؤق ثبال 
 هلف. ؼٌٌٍؽُ آيفي 

 
  ائيلف، وه وَقـ، بًـؼٍ

 ائيلف. َّن ائيلف، وه
 يئف، ثيف اٍوشِ يفييضّ 
 ائيلف. ثه ؼُ ايىويكُ 

 
 هلف، غَي هبـال ؼاغؽا

 هلف. غَي ايٌيلؽـ، غَي 
 زىفم، آُ ثيف وٌىيك 
 هلف. ؼاي ايٌيلؽـ، ؼاغ 

 وإوإيلف، اٍوشِ سٌؽيف
 ائيلف. يهّ يبًبـ، وإوإي 
 گليف، يبـيي لفؼئىِ 
 ائيلف. هو وإًلَم ويٌيك 

 
 لف،گئدِ آي لف،گئدِ

 لف.گئدِ سبي، وٌِ يَظ 

 اٍقٍلؽٍ، اليي يبـؼاى 
 لف.گئدِ وبي، گًَلفيي 

 
  گلف، ؼٍقُ خئيفاًين

 گلف. اٍقُ-اٍق ؼٍقؼُ
 زيػيجؽي، ًيتُثك يبـ 
 گلف. ثيكُ ايٌٍبلالُ، 

 
 لف،گئدِ آي لف،گئدِ

 لف.ايٌدِ آي گئؽـ، گَى 
 گإـون، اٍقٍى ؼفعِ ثيف 
 ؼيٌدلف. گإقٍم الـآغ 

 
 گلف، يبق ؼٍالًيف، ليً

 گلف. لبق گلف، اؤـؼن 
 اٍلوبوب، وبغيؿ اگف 
 گلف. يبق، اٍوشِ يبـدبق 

 لف،گئدِ غَي لف،گئدِ
 لف.گئدِ ثَي-ثَم لَيٌَ 
 ،ييآييفؼ هٌؽى ـييب 

 لف.گئدِ ؼاي ثبغفي آ
 

 گلف، گوي ؼـيبؼاى
 گلف. گوي وإزف، وَـ 
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  گإقٍهِ، ثبظ ؼٍيًَدب 

 گلف. ؼهي يليكآيف
 

  ؼــلف، ليكيل گَلَ

 وفـلف. اٍوشِ هػوف
 ضبليٌب، ليكيي اٍ غَي 
 ٍئفـلف. وئَؼيگيٌِ 

 
 گلف، هلف لَيًَالـ

 گلف. ائٌف ؼاغالـي 
 اٍلىب، ٍفبلي نـييب 
 گلف. ثإلف ًيگئدِ 

 
 ؼٍقؼٍلف، ـييبـالال

 وَقؼٍلف، عففي ّف 
 ايؽي، ٍاغشين ًِ هٌين 
 اٍقؼٍلف؟ وٌؽى الين 

 گلف، ؼاي ؼىدٌدفُ
 گلف. يبي گإقؼى غَهبـ 
 لف،ٍئفوِ هٌِ وٌي 
 گلف. غَي ؼا ّبهييب 

 
 گَلف، ؼٍقى گًََ غَي

 گَلف. وَقى ائللفي 

  ييآيبغ يبـ لَـغَـام 

 اٍقًگيلف. ايٌديشىيي

 
 ايٍلف، گإقٍم آٌيك هي

 ايٍلف. وإقٍم وبثبثب 
 يَلًَب، يبـ ثبغبـام 
 ايٍلف. گإقٍم لؽـ ًِ 

 
 گئؽيف، ىوبـٍا ٌيفٍاًؽاى

 گئؽيف. وبـٍاى لبثبلؽا 
  گإقلفيوؽى اًشظبـ 

 گئؽيف. لبى گًَؽٍق-گئدِ
 
 گشيفـ، آُ گلي ثَ
  گشيفـ. گبُ سَسبـ، گبُ 

  اٍقٍلي الي يبـؼاى

 گشيفـ؟ دٌبُ ويوِ
 گئؽيف، لبقاظ يَلؽاى ثَ
 گئؽيف. ؼٍقاظ ثيل ائلِ 
 يبؼيوب، ؼٌٍَة نـييب 
 گئؽيف. اٍقاق غيبلين 

 
 وف، بثبغ-ثبغؽاى گَلَ

 وف. سبغب ؼـ، وييُهئيَ 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   316

  ؼگىِ، اليٌِ الين 

 ف.وا قاغ-قاغ گيناٍـُ
 

 ؼيف،ؽُفايف لبخبق-لبة
 ؼيف.عففؽُ ثيف ّفُ 
  ـييب َمگگإـؼٍ گَى ّف 

 ؼيف.ّفشِ ثيف گإـهَـم
 

 ف،وا ؼاغ گلف، سَفبى
 ف.وا ثبغ ٍٍـاًؽا يئل 
 ؼٌٌٍؽُ يبؼيوب يبـ 
 ف.وا قاغ-قاغ گيناٍـُ 

 
 ؼيف؟ًِ ـاميب هؽُِويٌ

 ؼيف؟ًِ آـام ايلِ غن 
 ؼـؼيؽيف، غفثز ؼـؼين 
 ؼيف؟ًِ زبـام ثًَب ثه 

 ايىشف، ثبـ ثبغؽاى ثبغجبى
  ايىشف. ًبـ ايىشف، ّئيَا 

 وإًلَم اًشظبـ هٌين
 ايىشف. يبـ گإقلَ آال 

 
 ؼيف،گٌدِ اٍقاق ثَـؼاى

 ؼيف.دٌدِ-دٌدِ قٍلفَى 

 ليىؽيف،عِثيفؼف اؤلَم 
 ؼيف.ٌدِىايٍ آيفيليك 

 
 ايىشف، يبـ اٍالى ٌيكعب
  ايىشف. ثبـ ثبغؽاى ثبغجبى 

  وإًلَم غىشِ ثَ هٌين

 ايىشف. ًبـ هيًؼگوِ ال
 

  گئؽًؽيف، لًَبق گلي

 ؼًؽيف؟ًِ اٍ ييفگئشوِ
 وبـالؽاى ثئلِ هٌي 
 ثؽًؽيف.آغ ًبقلي ثيف 

 
 ؼٌٍف، ثيف-ثيف آٌيك هي

  ؼٌٍف. ثيف-ثيف يبيؽاى اٍظ 
 گًَلفين وئسي يبـال

 ؼٌٍف. ثيف-ثيف يبؼيوب 
 ؼًؽيف؟ ًِ ثيشي ؼاغؽا

 ؼًؽيف. ًِ ؼيف،ِؼاً ًِ 
 گليفم، گإقلِ، ؼئؽيي 
 ؼًؽيف؟ًِ ييفوي،گلوِ 

 
 گئؽيجؽيف، يفاقا نـييب
 گئؽيجؽيف. ؼاـاق خيجؽُ 
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  غيبلين ايلِ فىفين 

 گئؽيجؽيف. لبثبق اًٍؽاى
 

 ؼًؽيف؟ًِ ففيآغ ثبٌين
 قؼًؽيف.-قؼى ناٍـُ 
 وگين،ؼٌٍ آيفي وٌؽى 
 ؼًؽيف؟!ًِ وي، ثيلويفم 

 
 وفيٌؽيف، ليفاغي وَـ

 ؼـيٌؽيف. اٍغالى، گيفهِ، 
 وبالى ؼـؼُ اٍغالًي 
 گليٌؽيف. گإقلَ آال 

 
 آلشؽاؼيف، ثبي ًبقثبليً

 آلشؽاؼيف. لبي گإق لبـا 
 گلين، ؼٍـٍم ٍاـ آـقٍم 
 آلشؽاؼيف. ؼاي لَلالـين 

  گليف، وه ثبٌيٌؽاى ؼاغ

  گليف. وه ثيف ثيل ائلِ
 ؼىًبهِ گإًؽـى يبـ

 گليف. ًَفَه ايىشي ثيف 
 

 لَسَؼاؼيف، لفًفيل
 يَغَؼاؼيف. گإق غَهبـ 

 يَـٍالًؽا، گإقٍم ثيف 
 لبديؽاؼيف. گإقٍم ثيف 

 
 گلويف؟ ؼىًِ عكيكين

 گلويف. گئؽى غفثشِ 
 گلؽي، گئؽًلف ّبهي 
 گلويف؟ ؼىًِ گئؽيت يبـ 

 
 لبالؼيف، گإـًٍي ثَ
 سبالؼيف. يبًي ثيف ؼؤـؼ 
 ٌيفيٌؽيف، وئَهه يبـي 
 ثالؼيف. ثيف آيفيلوبق 

 
 لبالؼيف، ثيف لبال ثَ
 سبالؼيف. يبًي ثيف ؼؤـؼ 
 ايٍؽيف، آوبى آيفيلوبق 
 ثالؼيف. ثيف گإـٌٍوه 

  ويف، غفيت ضىوز، عدت

  ويف. غفيت ثيلوك آزب
 گَى ييِگلو غيبليي

 غفيجىيف. آالـ، ٌيكعب 
 

 اويف، يبـ عبٌمن هي
 يف.و يبـا ٍئفهيً ثبيمَ 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   318

 وإًلَم گإـهگِ يَقٍى 
 اويف. يبـ ويوي قٍلفَى 

 
 ؼاغؽيف، يَلَم گئؽيفم،

 ثبغؽيف. ليُهئيَ عدت 
  گإقلفم، هي يَلًََ 

 وبغؽيف. خبًين لؽـ ًِ
 

 خؽاؼيف، اٍلؽٍق گإيؽُ
 فؽاؼيف. يبـا خبًين 

 گإقلَم، هبـال زىوِ، غن
 غَؼاؼيف. ٍئفى هغلت 

 
 آقؼيف، ؼاٌي لبالًيي

  قؼيف.آ وبٌي اٍوشًَؽُ 

 يبـيوي، ؼيلفٍئفهِ
 آقؼيف. يبٌي ؼئؽيلف 

 وَلؽاؼيف، گَللف ليكيل
 لَلؽاؼيف. زبسوبيبى ال 
 ؼؤيًََـ، گياٍـُ ليك 
 يَلؽاؼيف. گإقٍ اٍغالى 

 
 وَلؽاؼيف، اٍغَـ، ثَلجَل

 لَلؽاؼيف. ثَؼالؽا، ٌبظ 

 هيىي،گلوِ لؽـ ًِ 
 يَلؽاؼيف. ائلِ گإقٍم 

 
 لبـاثبغليؽيف، اِلين

 ؼاغليؽيف. بـدبقز مِويٌ 
 گلي، ًِ ٍاـ، گئؽى ًِ 
 ثبغليؽيف؟ يَلالـ ىِؼئي 

 
 يبـيؽيف، زيػيجؽي، آي

 ثبـيؽيف. اٍقًٍَى گإي
 ٌيمييعب ّف ؼـؼي يبـ 
 لبـيؽيف. ثَوف، ثئليي 

 
 آلشيىيؽيف، ييآي ثَ
 وَؼٍـ. آلشي وإـدًََى 
  گإـهه غلَسؽُ يبـي 

 آـقٍوَؼٍـ. وإًلَهَى
  غَثؽٍـ، ؼٍلَ ىِديبل

  غَثؽٍـ. ؼٍلَ وگِايس

 گإـؼٍم، يئفي گكى ؼٍوز
 ؼٍلَغَثؽٍـ. گإقلفين 

 
 آهبًؽيف، گئشوِ، اٍغالى،

 يبهبًؽيف. هٌين بلينض 
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 وي، هٌي ايٌديشوِ گل 
 ؼٍالًؽيف. ثبٌيٌب اؤق 

 
 ؼٍـ، ؼايبى، گئشوِ، گئؽى،

 بًؽيف.عي وٌِ بلينض 
 لَـثبى، هي گليٍيٌِ 
 يبهبًؽيف. ًِ گئؽيٍيي 

 
  ؽيف،وبهبً گَلَم وبـي
 يبهبًؽيف. گًَؽى گًََم

 غجف، ثيف هٌِ وٌؽى 
 آهبًؽيف. زبسالـ، ثبغفين 

 
 يَغؽٍـ، آثين يبٌيلين،

  يَغؽٍـ. ثبثين يئفؼُ ثَ 

 گل، لبييز سئك گئؽيفوي،
 يَغؽٍـ. سبثين يِغِّّ 

 ؼٍهبًؽيف، ثبٌي ؼاغالـ
 يبهبًؽيف. ضبلين هٌين 
 آيفيليك، وَـؼٍ زَظ ًِ 
 قاهبًؽيف؟ آغيف ثلىِ 

 
 يَغؽٍـ، ثبثين ػوفم،ه
  يَغؽٍـ. آثين يبٌيالم 

 ثبـيً، گل وَوَلَوي
 يَغؽٍـ. سبثين وَوَيِ 

 
 آيفيليف، يَل ؼاغؽاى ثَ
 آيفيليف. سئل اٍقؼى آغ 
 زيػيف، خبًين اؤلَـم، 
 آيفيليف. ثئلايٌدِ اٍ 

 
  گَلؽٍـ، گَلؽٍـ، عكيكين

 گَلؽٍـ، گَلؽٍـ، اٍغَى آر
  گإقلفين ضىفر يبـا 

 گَلؽٍـ.-َلؽٍـگ سإوف يبي
 

  زبغيفيف، ايىشي وَيَق

 زبغيفيف. سَوشَ ؼٍهبى

 يَلؽا، گإق يبوؽيمؽا، ثبي
 زبغيفيف. ؼٍوشَ ؼيلين 

 سَسًَؽٍـ، ثبٌي ؼاغالـ
  ثَسًَؽٍـ. للجي ويويي 

 اؤدَم، اٍقًٍؽى اگيل
 ايشيوؽيف.-اؤلَم ؼًٍيب 

 
 اٍوىَلَؼٍـ، گلي ثَ
 گَلَؼٍـ، يبن اليٌؽُ 
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 ٍاـ، يبـام يئفؼى ًئسِ
 يليؽيف.گًيى يبـ ؼا اٍ 

 
 ؼاٌيف، زبي سإوَـ، يبغيً

  زبٌيف. ؼيلين ؼيٌؽيفهِ، 

 گًََؼٍ، وفف ِبثبش
 آٌيف. ثَيٌَهؽاى لَلَى 

 
 ؼٍـ، لبًب-لبًب وإقٍ

 ؼٍـ. يبًب-يبًب زىيي، 
  گإـهكوي، هٌي ؼاّب 

 ؼٍـ! يبًب-يبًب ويكال،
 

 ؼٍقٍلَـ، يَال وبـٍاى
 وَقٍلَـ، گإقلف آال 

 ين،آغالهبي هي ًئدِ
 اٍقٍلَـ، يبـؼاى الين 

 اٍقٌٍَـ، ثبليك زبيؽا
 ؼٍقٌٍَـ. ييويف-ييويف 
 آيفيالًؽا يبـؼاى يبـ 
 اٌٍَـ. اٍق لَـٍيَـ، سف 

 
 اٍلؽٍ، غٌؽاى ليكيل گَل

 اٍلؽٍ. ؼى-ؼى ؼين،ِهؼـ 

 آيفيلوبقؼين، وٌؽى هي 
 اٍلؽٍ. وٌؽى آيفيليك 

 
  لبـاغبر، ؼالي ائَيي

 آر. يبـا لبـاغبسؽاى
  غجف، ثيف هبًب يبـؼاى 

 فبـاغبر. اٍلَم ؼُ هي
 

 اٍلؽٍ، لبـ گئشؽين، ؼاغب
 اٍلؽٍ. ؼاـ ثبٌيوب ؼاغ 
  اٍزؽٍ، ثبغسبؼاى ثَلجَل 

 اٍلؽٍ. غبـ ائَي وإًلَم
 

 ؽٍ،ياٍلَ آل ثبغسبالـ
 ؽٍ.ياٍلَ ٌبل ثبٌيٌؽا 
  ثبغيٌب، يبـ گيفئيؽين 

 اٍلَيؽٍ. الل لَـٍغسَ
  اٍلؽٍ، ٍاغز گلؽي، آغٍبم

  اٍلؽٍ. سبغز يبـا مِويٌ

  بهيًهلَـسبـ ِطجشين

 اٍلؽٍ. ٍاغز ليوِگئش يبـ
 

 اٍلؽٍ، آٌيك ؼئيي وإق
 اٍلؽٍ. يبـاٌيك ائلِ 
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  گلؽي، ثيكُ يبـ گَى ثَ

 اٍلؽٍ. ايٍيك ائَيويك
 

 اٍلؽٍ، لبقاظ هىىٌين
 اٍلؽٍ. ؼٍقاظ گيناٍـُ 
 گئشؽين، يبغيي يبـا هي 
 اٍلؽٍ. اٍقاظ هٌؽى يبـ 

 
 ؽٍ،اٍل قيل لبـا ؼاغالـ

 اٍلؽٍ. يلاق لبـ يبغؽي، 
 گًََم ثيف آيفي وٌؽى 
 اٍلؽٍ. ايل غفْ هٌِ 

 
 لَـٍلؽٍ، ائَ ثيف ثَـؼا

 ؼٍـٍلؽٍ. وَ آلشيٌؽا 
  گلؽي، يبـي عبلويي 

 ثَـٍلؽٍ. ثَيٌَم هٌين
 اٍلؽٍ، ايل ليگئؽُ وي

 اٍلؽٍ. وَل ثبغفين يبًؽي 
  لٌَالـ اٍزبى وٌيٌلِ 

 اٍلؽٍ. ثَلجَل اٍغَؼٍ
 

 ؼٍـؼٍ، وبى ُگإلؽ وًَبم
 ؼٍـؼٍ. يبى گإـؼٍ، سفالى 

 گئشؽي، ثيفثبٌب يبـين 
 ؼٍـؼٍ. لبى گيوؽُاٍـُ 

 
 اٍلؽٍ؟ ؼم ؼىًِ آٌيك

 اٍلؽٍ. غن وٍٍَم-وإقٍم 
 آيبلؽا ثؽ گًَؽُ، ثؽ 
 اٍلؽٍ. ّوؽم هٌِ يبـ 

 
  لَـٍؼٍ، زيٌبـ لبديؽا

 ؼٍـٍؼٍ. وَالـ زبيؽا

  هىؽىِگإقل يَلَى يبـ

 .لَـٍؼٍ ثَيٌَم ٌين،گزي
 

 اٍلؽٍ، ٍّن ليكيل گَل
 اٍلؽٍ. ٍّن ؼين،ؼـهِ 
 ليِؼٌٍ آيفي وٌؽى 
 اٍلؽٍ. مدئٍِ آغالهبق 

 ؼٍلَ، ؼاٌب گلف وَ
 ؼٍلَ. لبٌب يبغبـ لبـ 
 آيفيالًؽا يبـؼاى يبـ 
 ؼٍلَ. يبٌب گإقلفي 

 
 يَلَ، ائي ثبٌيٌؽاى ؼاغ

 يَلَ. ثيلي ٍاـ ؼاغؽا 
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 سَسبـام زيسگِ-گَل 
 يَلَ. گلي ؼؤًَة يبـ 

 
 اٍيًََ، ًييُؼٍ آغ

 لَيًََ. لبيشبـ زَثبى، 
  زَغؽاًؽي هيٍنگإـهِ 

 ثَيًََ. يبـيي ًبقلي
 

 اٍغَ، آل اليٌؽى ؼٍوز
 اٍغَ. وبل وبهبًيٌب 

 ٍاـ، معفضِ يلِايبٌي گإق
 اٍغَ. آل ييييئشيٍدِ 

 
  ؼٌٍَثؽٍ، لبـ ؼاغالـا

 ؼٌٍَثؽٍ. سبـ اٍوشًَؽى
 ؼايبًوبـام، گئؽيفم، 
 ثؽٍ.ؼٌٍَ يبـ يبؼيوب 

 ؼٍقٍلؽٍ، يَال وبـٍاى
 ؼٍقٍلؽٍ. وَال-وبغؽاى 
  آلوبهيً وبهين آـقٍم، 

 اٍقٍلؽٍ. يبـؼاى الين
 

 وَقٍلؽٍ، ًَـ ثَلَؼؼاى
 ؼٍقٍلؽٍ. يبيالغب ائل 

 گليٌدِ يبياللؽاى ائل
 اٍقٍلؽٍ. خبًين يبـي 

 
 ؼؤًؽٍ، آغب ثيف ثَـؼاى

  ؼؤًؽٍ. ثبغب وبلالًؽي، 
 گلؽي، غفثشؽى يبـين

 ؼؤًؽٍ. اغبؼ گيناٍـُ 
 

 ؼؤًؽٍ، يبًب ؼٍغؽٍ، آي
 ؼؤًؽٍ. وبًب اٍلؽٍقالـ 
  زىوىؽى ؼـؼيي ثبال 

 ؼؤًؽٍ. لبًب گيناٍـُ
 

 ؼؤًؽٍ، لَهب عكيكين
 ؼؤًؽٍ. لَهب سَـدبق-ؼاي 
 هىؽىِگإقل يَلَى يبـ 
 ؼؤًؽٍ. هَهب گيناٍـُ 

  ؼؤًؽٍ، ٌبًب، قٍلفًَؽُ
 ؼؤًؽٍ. يبًب، سإوَلؽٍ

 هىؽىِگإقل يَلًََ 
 ؼؤًؽٍ. لبًب ينگاٍـُ 

 
 َـٍؼٍ،ض ييآؼ ليك، آي

  ثَـٍؼٍ. ؼاغي ؼٍهبى 
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  اٍقٍن ليكيل ٍئفؼيگيي

 زَـٍؼٍ. ثبـهبغيوؽا
 

 ؼٌٍؽٍ، وبؼا ثبغالـا
 ؼٌٍؽٍ. لبؼا اٍوشي ؼـؼ 
 زيػؽي، آي وئسؽي، ثَلَؼ 
 ؼٌٍؽٍ. يبؼا گلؽي، يبـ 

 
 ؼٌٍؽٍ، ثبال ثيف گإيؽى

 ؼٌٍؽٍ. ؼاال ؼٍالًؽي، 
 ،گإًؽـؼي ًبهِ ثيف يبـ 
 ؼٌٍؽٍ. لبال وي ؼا اٍ 

 
 ؼٌٍؽٍ، ؼٍقُ زيػؽي، آي

 ؼٌٍؽٍ. اٍقُ سئل ليَـين 
 ؼي،ايٍلِ ايً ثيف فله 
 ؼٌٍؽٍ. ثيكُ آيفيليك 

 ؼٌٍؽٍ، اٍقُ عكيكين
 ؼٌٍؽٍ. گإقُ زه، وَـهِ 
  ؼي،وئفيٌؽُ اؤق وه ّف 

 ؼٌٍؽٍ. ثيكُ آيفيليك
 

 ؼٌٍؽٍ، اٍقُ سئللفيي

 ؼٌٍؽٍ. اٍقُ ٍٍـؼٍ، يئل

 آيفيلؽي، اىيبـيٌؽ يبـ 
 ؼٌٍؽٍ. ؼٍقُ سه هدٌَى 

 
 ؼٌٍؽٍ، لىِ اوؽين، گَل

  ؼٌٍؽٍ. يئىِ ٌبهبهب 

  هىؽىِگإقل يَلًََ

 ؼٌٍؽٍ. لىِ گإقٍهِ
 

  اٍقٍهَ، سبلع ًييگٌدِ

 اٍقٍهَ. سبلع يئوگِ
 وي، هٌي گئشوِ لَيَة 
 اٍقٍهَ. غبلع ؼاًاليبـ 

 
  ؼٌٍؽٍ، گَى ؼىدٌدفُ

 ثيٍؽي. ثبغفين ؼٌٍؽٍ، گَى
 خبًبًين قلَگإ آال 

 ؼٌٍؽٍ. يبؼيوب گئٌِ
 ؼٍقًٍَ، ييؼاغ ًَّؽٍـ

 يكيٌي.ا ايشيفهيٍن 

 ايىشفؼين گإـهه ثيفخِ
 اٍقًٍَ. ؼٍوشَى عكيك 

 
 ؼٌٍؽٍ، ؼٍلَ ؼاغالـا

 ؼٌٍؽٍ. ؼٍلَ ؼٌٍؽٍ، ٌئص 
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 لبق، اٍوشِ يَل لجفيوي 
 ؼٌٍؽٍ. يَلَ يبـ ثلىِ 

 
 اٍقًٍَ، گَللف آزيت

  وإقًٍَ. ـؼئيِ ثَلجَل 

  ضىفسيي يبـ زىفم
 اٍقًٍَ. ايللف آيالـ،

 
 اٍقٍ، ؼاى ٍوشَاآغٍبم

 اٍقٍ. ؼاى اٍغَـ لٌَالـ 
 ؽاويِ غَي لبـؼاٌيي 
 اٍقٍ. ؼاى زبسب وٌِ 

 
 اٍقًٍَ، آذ ثبغالهب،

 گإقًٍَ.-لبي اٍ اؤـسوِ 
 هِ،ِائل ًبق هٌِ گل 
 وإقٍهَ. وبلوب يئفُ 

 اؤيَ، يبن ينعكيكي
 اؤيَ. يبن اٍسبغي، يبن 
 اٍؼًٍب، يبـيي يبًؽين 
 وإوإيَ. اٍخبق اٍلؽٍم 

 
 اؤسفٍ، سٌؽى گليف ؼـؼ

  اؤسفٍ. اؤسٌؽى يَلؽاى 

 يَظ، مِويوى ثَـؼا هٌين
 اؤسفٍ. وٌؽى گلويٍن 

 
  اٍزؽٍهَ؟ آـغبليغين

  گَهٌَؽٍهَ؟ ويؼٍيوِ

 گَلَـ، اٍق ييف، آغال گإق
 گَلٌَؽٍهَ؟ ثيف ؼا ثَ 

 
 ثبظ، بيٌسبغش گليٌيي

 ثبظ. بيٌٍاغش وئسيف، گَى 
  ويفيفؼي، ـييب ؼا زَظ 

 ثبظ. بيٌثبغش اًٍَى وي
 

 اٍزؽٍهَ، آـغبليغين
  گَهٌَؽٍهَ؟ ويؼٍيوِ 

 ؼي،گلوِ گئشؽي، نـييب
 اؤدٌَؽٍهَ؟ ويهَلؼُ 

 ثبظ، يبوب ينعكيكي
 ثبظ. يبوب گًَِ، لبـا 
 اؤلؽٍــ، هٌي يبـ ثَ 
 ِبثبش. يب گًَؽٍ، ثَ يب 

 
 ثبظ، گلٌِ ايفالؽاى

 ثبظ. ؼؤًٌِ گئفي ثيف 
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 گليت، غفثشؽى ـييب 
 ثبظ. يبًبًب زيفاغي 

 
 وإقٍهَ، ؼينوًِِؼئي

  گإقٍهَ. لَيؽٍى يَلؽا 

 گل، لبييز سئك گئؽيفوي،
 اؤقٍهَ. ـمُاؤلؽٍـ 

 
 زيع، ؼاٌب گك، ؼاغالـي

 زيع. ثبٌب ؼؤٍـاًيي، ٍٍـ 
 گليف، يبـ وي، لفؼئىِ 
 آزيك. ثبي لبثبلالـام 

 
 آلالُ، لؽيف زيػؽي گَى

 آلالُ؟ يف،ؼًِ سمّيفين 
 يئشيف، يبـا هٌي يب 
 آلالُ. اؤلؽٍـ، وي يبؼا 

 لبـؼاي، لَي لبـؼاي-لبـؼاي
 لبـؼاي. گَهَي غٌدفي 
 يِ،اؤلىِ غفيت گئشوِ 

 لبـؼاي. ؼٍي، خيلٍٍَ زه
 

 ايويً، ؼاغالـ گإـًٍي
 ايويً. ثبغالـ اٍوشًَؽُ 

 آيفيالًؽا يبـؼاى يبـ 
 ايويً. آغالـ يبهبى ًِ 

 
 ؼاي،لبـ آؼي گًََى غَي

 لبـؼاي. ؼاؼي ييآغكيو 
 وي،گلوِ آـقٍالـام، 
 لبـؼاي. يبؼي سَسبـام 

 
  آغويً، ثبٌي ؼاغالـيي

 يبغويً. سكُ ايويً، لبـ
  هٌي، آدبـ گل اخل، 

 يبٌبهبلويً. ًِ يبـويك
 

 لبـؼاي، لَي گئؽى گإيؽى
  لبـؼاي. گَهَي غٌدفي 

 آـقٍالـ، وٌي ييثبخ

 لبـؼاي. سَي، يوفيگلو ّئر
  اٍقٍلوَي، ن،اٍقٍلوٌَ

 وَقٍلوَي. گإقلف غَهبـ
  سه هٌين ٍاـهي گإـى 

 اٍقٍلوَي؟ يبـؼاى الي
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 نبسالهب اليال.

 

 يبسوبغب، گليف ثبالم
 آسوبغب. ثَي ثإيَيَة 
  ٌيفيي، يَغَوَ ِبثبش 

 اٍيبسوبغب. لييويفام
 

 ثبال؟ ًَلَثؽٍ، وٌِ
 ثبال. وَلَثؽٍ، ـًگيي 
 يَغَؼاى، گَل ثيف اٍيبى 
 ثبال. ؼٍلَثؽٍ مهوِ 

 
 ّبٍاؼا، اٍزؽٍ لٌَالـ

 يٍَاؼا. ٍاـ ثبالوي 
 ثٌؽيَاًيٌؽي، گإقٍم 
 ؼٍٍاؼا. وٌِ ؼيلين 

 آغالهب، لَقٍم، الي-الي
 ؼاغالهب. گيوياٍـُ 

 اٍلىَى، ٌيفيي يَغَى يبر،
 ثبغالهب. ؼاي يَغَهب 

 

 وَؼا، ثيشيت ليكيل گَل
 ثَؼا. ثيفيي وه، ثيفيي 
 يٌؽُ،گوئٍي ؼٍـٍم هي 
 يَغَؼا. ٌيفيي يبر وي 

 
 ب،يٌآؼ ؼئؽين الي-الي

 ب.يٌؼاؼ يئشيٍىيي ّبي 
 زبسبًؽا ثبٌب-ثَيب 
 ب.يٌيبؼ وبل ؼُ هٌي 

 ثبال، گَل ثبال، خبًين

 ثبال. ثيل، لؽـيي آًب 
 ي،گگفُ گًََى يبهبى 
 ثبال. گل، زبغيفاًؽا 

 
 ب،يٌالالو ؼاغالـيي

 لبـاويٌب. گإقلفيي 
  اٍلىَى لَـثبى آًبالـ 

 ب.يٌثبالو ـدِوإ اؤق
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 ثبال، ،اؾاى اٍغًََـ
 ثبال. ثكى، گئييي، ؼٍـ 
 لَـثبى، آًبى ثَيًَب 
 ثبال. گكى سبدذبسبح 

 
 ب،يٌالالو ؼاغالـيي

 ب.يٌسبالو ؼٌٍَة گَى 
  اٍلىَى لَـثبى ثبخيالـ 

 ب.يٌثبالو لبـؼاٌيي
 

 ثبال، ؼـيي اليالوي
 ثبال. وفيي يَغَوَ 
 ثَؼٍـ، عْؽين ؽاىفيسبً 
 ثبال. ٍمگإـ سَيًََ 

  ثبٌيٌب، ائل الياليين

 ثبٌيٌب. سئل وبًديلىيي
 وِ،هِايىشِ وين وٌي 
 ثبٌيٌب. ايل لبلوبويي 

 
 يبسيٌدب، ؼئؽين الي-الي

 ثبسيٌدب. آي گإقلفم 
 گلؽي قًْبـا نًيخب 
 زبسيٌدب. ضبِلِ وي 

 

 ًي،ِهو آل يبغبهؽاى
 ًي.ِهو لبل سَسوبويي 
 ثبالم، عكيك آغالهب، 
 ًي.ِوه وبل بيٌآغك 

 
 ثَيًَدب، ؼئؽين الي-الي

 لَيًَدب. يبوشيغب ثبي 
 ليكيل گَلَم، دبـؼاغالى، 
 ؼٍيًَدب. ييناييلِ ثيف 

 
 هٌي، وَـهِ هيائلِ

 هٌي. وَـهِ، گإقُ زه 
 آغالييف، يف،ويبس اٌٍبق 
 ًي.ِهو وَـ بيٌآغك 

 ثَيًَدب، اوؽين گَل ثيف
 ؼٍيًَدب. ؼيهِِاييل 
 اٍقاًىيي گًََم عإهفٍم، 
 سَيًَدب. ييثباله ثَ 

 
 وٌي، ؼيلين قالوييبً
 وٌي. ائلين ثإيَسىَى 
  اٍيٌبؼاى آر هئيؽاًؽا 

 وٌي. ثيلين ايگيؽ ثيف
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 ثئٍيىؽُ، يبسيف ثبالم
 ائٍيىؽُ. اٍغَـ ثَلجَل 

 آلگيلي، يَغَى يبر وي
 وئٍيىؽُ. مبؼٍـهٌَ هي 

 
 وٌي، سَسؽٍم آسيجبى

 وٌي. اٍٍٍسؽٍم عدت 

 زىؽين، خفب اٍقؼٍم، عوف
 وٌي. ثإيَسؽٍم ٌَوَـ، 

 
 يٌؽُ،گائٍي ائَيٌؽُ،

 يٌؽُ.گثئٍي لَقٍم، يبر
  هي ؼُ ثيف اٍلؽٍقٍ، ؼاى 

 يٌؽُ.گوئٍي ؼٍـهٌََق
 زبًبغي، ليكيل گَلَى

 سَـدبغي. آوشبًبالـ 
 هك،ايىشِ ثبالهي وين 
 يبـدبغي. ثيجف گإقًٍِ 

 
 وٌِ، ؼٍقـ سئل آًبى

 وٌِ. ثكـ گَل ييثبخ 
 ،ثَؼٍـ عْؽين سبًفيؽاى 
 وٌِ. ًظف وييؼگوِ 

 

 يبيليغي، ال ييثباله
 يبيليغي. قـ اٍـسبوي 
 ؼئىيي وفُ ثيف ّفُ 
 وبغليغي. خبى ثبالهب 

 
 ّويٍِ، زبلؽين الي-الي

 ائٌيٍِ. ائٌف وبـٍاى 
 ثيشىيي، گَل ؽايٌيبوشيغ 
 ثٌإٌٍِ. گيٌؽُِؼؤٌ 

 
  ًبٌيؽي، اٍلؽٍق گإيؽُ

  يبٌيؽي. ييثباله وين

 لبـاوي، گإقٍهَى ليك
 ثبٌيؽي. ناٍـُ اٍغالى 

 گك، ؼٍل، ثَغًَب-ثَيب
  گك. لَل، ؼٍال ثَيٌَهب 

 ويٌؽُخفگِ خبٍاًالـ
 گك. اٍل، ايگيؽ ثيف ؼُ وي 

 
  ،ًيثبال ثَ سَسَم آسين،

 .ًيثبال ثَ لبسين ٌىفُ
 گلٌؽُ ائَ آسبوي 
 .ًيثبال ثَ سَسَم لبثبغب 
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 ،ًيثبال ثَ سَسَى آسيي،
 .ًيثبال ثَ لبسيي ٌىفُ 
 اٍلىب، آخي ٌىفؼى 
 .ًيثبال ثَ آسيي گإسَـٍى، 

 
  ثبـي، ؼٍق، ؼئيين اليال

  ثبـي. اٍق، ؼـؼيوي گل

  اٍلىَى لَـثبى ثبالهب

 .ـيلب يَق آـٍاؼ، ؼٍل يَق
 

 ،ـيًٌَمب عكيكين، هي
 يًَمبـي. يًَبـ ؼٍلگف 
 اٍلىَى، لَـثبى ثبالهب 
 .ـيلب اٍى لَخب، ؼٍلمَق 

  ّبًبوي، ٍاـ اليٌؽُ

 ي.سبًبو لَالغيٌؽا

  يؽين،گإـُ سَيًََ ثيف

 آًبوي. گث اٍاليؽين
 

 وبٍاي، سبالؼاى يَظ يَـؼ
 وبٍاي. الالؼاى يَظ گَل 
 عكيكؼيف ًِ آًبيب 

 وبٍاي؟ ثبالؼاى وإـدِ
 

 الي،-الي يئٌِ الي،-الي آ
  الي.-الي وٌِ ؼئيين خبى 

  ثال ؼـؼ، گلي وٌِ
 الي.-الي هٌِ، گلىيي لَي

 
 الي،-الي ثبالم آ الي،-الي

 الي.-الي لبالم، يٌوبقآل 
 ثبغبًالـي وح وٌِ 
 الي.-الي ًبالم، يبًؽيفويي 

 
 الي،-الي ثَسبم، ليكيل گَل

 الي.-الي ثبسبم، عغفيٌِ 
 گلِ، يِعفِِ ثبالم 
 الي.-الي سَسبم، سَيًََ 
 الي،-الي ثگين الي،-الي آ
 الي.-الي ينگگإيس-گإقل 
 ائلؽُ، يبؼ اؤلىِ، غفثز 
 .الي-الي وإهگين آـغبم، 

 
 الي،-الي ثئٍيگين، الي-الي

 الي.-الي ائٍيگين-ائَين 

 يَغَيب، ٌيفيي گئز وي
 الي.-الي وئٍيگيي، زىين 
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  الي،-الي وىين ّف الي،-الي

 الي.-الي وىين ًف وٌِ
 اٍلىَى، ٌيفيي يَغَى يبر، 
 الي.-الي وىين، اٍخبلىيي 

 
  الي،-الي هبـالين، الي-الي

 الي.-الي لفالين ِجفين،
 اٍل، ايگيؽ لَذ ثيف ثإيَ، 
 الي.-الي آلين، يبـ وٌِ 

 
 الي،-الي لَقٍم الي،-الي آ
 الي.-الي اٍلؽٍقٍم آيين، 
 زبسيٌدب ضبِلِ وي 

 الي.-الي ؼؤقٍم، ؼـؼُ ّف
 الي،-الي اٍقٍم، ًفگيكي

 الي.-الي ؼٍقٍم، يبغبًب 
 لَخبلين، هي ثإيَ، وي 
 الي.-الي وَقٍم، سَيًَؽا 

 
  ي،ال-الي ثَلجَلَم، الي،-الي

 الي.-الي وًَجَلَم، ـيوب
 زَغؽٍـ، گَل ثبغسبالـؼا 

 الي.-الي ليكيل گَلَم، ثيف
 

  الي،-الي گَلَم الي،-الي آ

 الي.-الي ثَلجَلَم گَلَم،
 ًؽُِوبي وٌيي ثإيَ، 

 الي.-الي گَلَم، ثيف ؼُ هي
 

 ثَلجَل، ؼًٍب ثَـًٍَة
 ثَلجَل. وًَب ائؽـ وإذ 
 گًََ آزبى ؼيل ثبالم 
 ثَلجَل. آًب لبلؽي هبر 

 
 ثبالم، ويفلي يبيليغي

 ثبالم. فيىيفلي للجي 
 ايسيٌؽُ خََّل-خبّل 
 ثبالم. ٌىيللي هٌين 

 ثبالم، گَل ثبالم، الي-الي
 ثبالم. وًَجَل هٌين وي 
  يبسبوبى، اليالييوال 

 ثبالم. ثَلجَل، اٍيبسىيي

 
 ثبالم، گَل ؼئؽين، الي-الي

 ثبالم. ثَلجَل ثبالم، گَل 
 ايلي،وي وئَيٌؽين هي 
 ثبالم! گَل، وئَيي، ؼُ وي 
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 ثبالم، خبى ثبالم، الي-الي
 ثبالم. لَـثبى، وٌِ هي 
 وإًلَهَ آغالييجبى 

 ثبالم. لبى، هِِائيل گل
 

 ثبالم، خبى ؼئؽين، الي-الي
 ثبالم. لَـثبى، وٌِ هي 
 اٍلوبق، يبسوبق ثئلِ ثيف 
 ثبالم. ؼاى، آزيليف ؼٍـ 

 
 ثبالم، يبر ثبالم، اٍيَ

 ثبالم. ثبر، ل گَلِليكي 
 ثبغاليين، ثبغيي ٌَسَن 
 ثبالم. يبر، ٌيفيي-ٌيفيي 

  اٍلالم، ثَالق اٍوشِ يَل

 اٍلالم. ؼٍالق وبـيٌٌبم،
 هىي،ِثيفؼً هٌين وي 
 اٍلالم. لَالق-گإق اؤقٍم 

 
  ؼئويٍن، خبى ثبالهب

  ؼئويٍن. خبى آغالهب،

 گًَِ آزبى ؼيل ثبالم
 ؼئويٍن. لَـثبى لَقٍ، 

 

 ؼئؽين، خبى ئؽين،ؼ الي-الي
 ؼئؽين. اٍيبى يَغَؼاى 

 ؼٍـًٍدب، يَغَؼاى وي
 ؼئؽين. لَـثبى خبًيوي 

 
 ؼئؽين، يبر ؼئؽين، الي-الي

 ؼئؽين. آر، ثبي يبوشيغب 
  ًبقيٌي، زىين ثبال، 

 ؼئؽين. زبر، ثبٌب-ثَيب
 

 ؼئيين، لبالم وٌِ هي
 ؼئيين. الالم ؼئيين، گَل 
 آًبًي، ايٌديشوِ يبر، 

 ؼئيين. الم،ثب اٍلىَى وبغ
 ثجگين، هٌين الي-الي

 ين.گِؼيل ثيف آـقٍم، ثيف 
 آيبلؽا ثؽ گًَؽُ، ثؽ 
 وإهگين. هٌين وٌىي 

 
 ؼٍالًين، هي عكيكين،

 ؼٍالًين. هي ؼؤًَم، هي 
  وبغالويي، وٌي سبًفي 

 ؼٍالًين. هي ًؽُِوبي
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 ؼيٌبـين، ثيف هٌين وي
 ؼيٌبـين. ثيف آغسبم، ثيف 
 وَله، ِ،واو آهبًؽيف، 
 ًبـين. ثيفؼي بالـوبى،و 

 
  گإـٍم، وَيَى گل ثبالم،

  گإـٍم. ثَيَى وفٍسه

  ثَؼٍـ، آـقٍم سبًفيؽاى

 گإـٍم. سَيَى ييثباله
 

 لَـثبى، وإقٍم الياليين،
 لَـثبى. گإقٍم آغالوبى 
 زبر، ثبٌب-ثَيب ثإيَ، 
 لَـثبى. اؤقٍم ثَيًَب 

 هي، خبـزي ؼئيين الي-الي
  هي. خبـزي هي، ّبـايسي 

 اٍاليؽين ًًََؽُگ سَي
 هي. خبـزي لفؼُوَزِ 

 
 لَـثبى، لَقٍ آٌيك هي

 لَـثبى. لَقٍ لَـثبى، لَذ 
  گإـون، ثَيَى ِبثبش ّف 

 لَـثبى. لَقٍ وىَفم
 

 وي،هكُ غيفؼاخبوبى،
 وي.سكُ گَلؽى ّف وي 
 گًَِ، اٍ اٍلَم لَـثبى 
 وي.گكُ سَسَة آيبق 

 
 لَـثبى، ًٍُِئف ثًََ

 .لَـثبى ًُِگإـ وإًَل 
 ؼئويٍؽين، ففُ وي هي 
 لَـثبى. ًٍُِئف غَـٍق 

 
 وي،ثيلِ ؼئؽين الي-الي

 وي. ؼيلِ ويِيِؼٌٍو 
  زبسيت، ثَغًَب-ثَيب 

 وي.گَلِ اٍيٌبيبوبى،
 اٍخبؼاى، ؼئؽين الي-الي

  ثبخبؼاى. زيػويف وىين 

  وبغالويي وٌي سبًفي

 ليكيلدبؼاى. زيسىؽى،
 

 وي،قيفُ ين،عكيكي
 وي.قيفُ ففاًىبى،عق 
 گًَِ، اٍ اٍلَم لَـثبى 
 وي.گيفُ لبديؽاى ثيف 
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 يبسبوبى، ؼئؽين الي-الي
  آسبوبى. غوي ؼـؼي، 

 اٍلىَى، ثبغيي ليكيل گَل
 ثبسبوبى. زيسگِ-گَل 

 
 اٍلىَى، زيسه-گَل يئٌي

 اٍلىَى. لسه يبـدبغي 

 وي، گإوشفيي ثبال ثيف
 اٍلىَى. گإيسه ثبالهؽاى 

 
 يبسبوبى، ؼئؽين الي-الي

 ثبسبوبى. ل گَلِليكي 
 ويٌؽُوإلگِ ليكيل گَل 
 سبدبوبى. يَغَ ٌيفيي 

 ييوىي؟ًِ وي، ثبالهىبى
 وإهگيوىي. آـغبهىبى، 
 آًبى، عكيك وٌيي هي 

 يوىي.گؼيلِ هٌين وي
 

 يبـاغيوىبى، گل اٍغَل،
  ؼاـاغيوىبى. گَقگَهىي، 

  اٍلوبوبى، القم گَى ّف

 يوىي.گگفُ گًَؽُ ؼاـ
 

 وي، لَيبى اٍيبق هٌي
  وي. ثَيبى ليكيل گَلِ 

  گإقًٍؽى، لبـا اؤدَم

 وي. اٍيبى يبسؽيي، ثىؽيف
 

 وؽى،اٍـُ ؼئؽين الي-الي
 وؽى.ثيلِ ؼٌٍؽٍ لَلَم 
 اٍل، خبٍاى ايگيؽ، آر، ثَي 
 وؽى.ؼيلِ وبلوب هٌي 

 
 وٌىي، الالم ؼاغالـؼا

 وٌىي. لبالم آليٌوبق 
 يَظ، مِويوىٌ يَظ، ويوين 
 وٌىي. ثبالم ٌيفيي ثيف 

 ،يييبسوبي اٍيٌَـ، ثبالم
 .ييلبسوبي وإق وإقًٍِ 
 ثبالهب، ؼئييي اليال 
 .يياٍيبسوبي يبسىيي، لَي 

 
 يبغبـ، لبـ ثبٌيٌب ؼاغ

  ؼٍغبـ. آي وئسف، ثَلَؼ 

  دبـزبويي آي سه وٌيي
 ؼٍغبـ. سه-سه آًبالـ
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  ّئيَاويي، ؼـؼين ثبغيي

 ويي.ُهئيَ نوَلِ سإوف
 ـ،ؼئيِ خبى آًب-آسب 
 ويي.ُهئيَ نـُاٍ وئَـ 

 
 آـيالـ، ثبغاليبى ٌبى

 وبـيالـ. گَلِ، لًَبـ 
 اٍلىَى لَـثبى ثبالهب 
 لبـيالـ. َيواؤس يبٌي 

 
 ًبالويي، ؼاغالـيي ثَ
 ثبالويي. ٍئفهك الزيي 
 ايىشفم، ثبالهي هي 
 ثبالويي. ايىشف ثبالم 

 زيٌبـ، ٍاـ لبديويكؼا
 ؼيٌبـ.-ؼيٌبـ يبـدبغي 
 ؼيف،وإـدِ ثبالم هٌين 
 دفٍـؼگبـ. وبغالويي 

 
  ايىشف، لبالويي ايگيؽ

 ايىشف. الالويي ييؼاغ
 ايىشفم، ثبالهي هي 
 ايىشف. ثبالويي ثبالم 

 

  اٍلىَى، ثبغيي ليكيل گَل

 اٍلىَى. يياٍيالغ ثبغالـ
 ثَؼٍ، آـقٍم سبًفيؽاى 
 اٍلىَى. ييزبغ هيٌي آر 

 
 اٍلىَى، ثبـ ثبغسبهيكؼا

  اٍلىَى. ًبـ اٍلىَى، ّئيَا 

 ؼٍالى، گك، آذ، بقآي وي
 ٍلىَى.ا اـَگإـوَى،غ ؼٌٍوي 

 
 ؼـيٌؽيف، ؼيجيي ؼـيب،

 ايفيٌؽيف. لبًؽيف، وَيَى 
 عكيكؼيف، آًب-آسب 

 ٌيفيٌؽيف. خبًؽاى ثبال
 

 اٍلىَى، زَظ عإهفٍى ثبال،
 اٍلىَى. سَظ گإقٍى وإًلَى، 
 ن،فيزبغي اليال وٌِ 
 اٍلىَى. يَظ ؼٌٍوٌلفيي 

 
 گليف، گَلؽى لَغَوَ

 گليف. ثَلجَلؽى گَلؽى، 
 ثئٍيىؽُ گَل ييثباله 
 گليف. ثيفؼى يَغَوَ 
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 ٍاـ، لبالم ثبٌيٌؽا ؼاغ
 ٍاـ. ًبالم گيوؽُاٍـُ 
 ٍاـي، ؼؤٍلشي، غبلػيي 
 ٍاـ. ثبالم ثيف ؼُ هٌين 

 
 ؼاؼيف، ثبل ؼاؼي ثبال

 آلؽاؼيف. آؼام ثبال 
  ِطجشيي وإقٍى، ٌيفيي 

 ؼالؽاؼيف. وٌيي ّلِ
 

 ٍاـ، آالى وإقؼى وإقٍ
 ٍاـ. وبالى اٍقُ ٍلفَىق 
 ثإيَ، سئك اٍغلَم، عكيك 
 ٍاـ. لبالى يَلؽا گإقٍ 

 ٌيفاقؼيف، گإـًٍي ثَ
 ٌيفاقؼيف. هٌكلي ٌبُ 
 لَـثبى، وٌِ عيفيلين 
 آقؼيف. ٌيف ويسيه، هوِ 

 
 آقاـؼيف، ؼـؼي ائليي

 ثئكاـؼيف. غوؽى ؼـؼؼى، 
 ٌيفيٌؽيف، ثبلؽاى ثبال 
 هكاـؼيف. ائَ ثبالويك 

 

 اٍغَيَـ، ثَلجَل ثبغؽا
 سَغَيَـ. وًَجَل وبزب 
  ييفم،اييلِ ثبالهي 

 لَغَيَـ. گَل ثيل ائلِ
 

 گًََ، ّبزبى گإـؼٍم هي
 گًََ. لبزبى ؼاغالـؼاى 
 وىَفم لَـثبى يئؽؼي 
 گًََ. آزبى ؼيل ثبالم 

*** 
 
 
 
 

  خفبويي، زىؽين

  ٍفبويي. گإـؼٍم

  اًٍَ، ثإيَسؽٍم

 ِفبويي. وَـٍم
 

 اٍيٌب، زبلين هي
 ثَيًَب. لَـثبى 
 گلىيي، اٍثب-ائل 
 سَيًَب. وٌيي 

 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   326

 ليكؼي، ليكين

 آقؼي. سَهي يَق 
 گشيفيي، هيٌليگي 
 گإسَـٍى. ليكيوي 

 
 هبـالي، ييؼاغ

 .ـيلفا گإقٍى 
 هبلي ؼًٍيبًيي 

 لَـثبى. ثبالهب ثَ

 
 ثبؼاهي، ثبؼام

  آؼاهي. اٍغالى 

  گلىيي، ائلسي لَي

 لبؼاهي. آلىيي
 آؼاهي، ليك آي

 ي.ثبؼاه ويٌؽيف 
 ٍئف، زبي يِائلسي 
 لبؼاًي. آلين 

 
 ليه،ِهئٍ ؼاغؽا

 ليه.ثٌإٌٍِ گَل، 
  ليهِّويٍ هي 

 لَـثبى. ثبالهب ثَ
 

 آّين، سَوٌؽي
 گًَبّين. يَغؽٍـ 
 ثإيَوِ، ثبالم 
 دٌبّين. اٍؼٍـ 

 
  ثبٌين، آغبـؼي

 ويفؼاٌين. يَغؽٍـ
 لبـؼاٌين-لََّم 
 لَـثبى. ثبالهب ثَ 

 
 ًبالويي، گإـؼٍم

  ثالويي. زىؽين 
 ايىشف ؼا ثبالم

 ثبالويي. وإـدِ 
  لبقالـ، زبيؽاوي

 سبـاقالـ. سَوَى
 ليكالـ ًٍبًلي 

 لَـثبى. ثبالهب ثَ
 

 اٍلؽٍقالـ، گإيؽُ
  ثَقالـ، ٌبغشبلي 

 ليكالـ يكويكْخئ

 لَـثبى. ثبالهب ثَ
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 الـ،ـيآ ؼاغؽا
 الـ.ـييب ييٌبه 
 الــيلب لَخب 

 لَـثبى. ثبالهب ثَ
 

 ولف،ايٌِ ؼاغؽا
 ايوىلف. اٍسؽاـ، 
 ثگلف غًَسبلي 

 لَـثبى. ثبالهب ثَ
 

 ؼاهالـ، سَوشَوَق
 ثبؼاهالـ، ـيوب 
 آؼاهالـ سٌجل 
 لَـثبى. ثبالهب ثَ 

 ؼًيكؼيف، زبيؽيف،
 وٌيكؼيف. لَلؽٍـ، 
 ؼيف،ًِ ّف ثبالم 
 عكيكيؽيف. هٌِ 

 
 ؼاغؽاغبًالـ، آ
 ثَغبًالـ، ثَلجَل 
 ؼٍغبًالـ اٍغالى 
 لَـثبى. ثبالهب ثَ 

 

 وؽيف،اٍـُ اٍغَل

 وؽيف.ؼيفُ ليكيل
 ييوبغالي گإسَـٍى، 

 گفوؽيف. ليكا
 

  آسالـ ؼاغؽاوي
 لبسالـ. لَيفٍغَى

 آـٍاؼالـ گإيسه 
 لَـثبى. ثبالهب ثَ 

 
 آقؼيف، سَهي هيي

 ًبقؼيف. اٍ ليكؼيف، 
 ثبالهي ٍئفيي 

 ًبوبقؼيف. ضبلي
 آسالـ، ثإلَن ثَ
 اٍسالـ، زوٌؽُ 
 آـٍاؼالـ ـويكا 

 لَـثبى. ثبالهب ثَ
 

 هبـالؽيف، ثيف ليك
  لفالؽيف. گإقؼُ 

  زىٌيي ضىفر
 وبـالؽيف. ـًگيي
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 جبنيوب ببالى-قبداى

 

 ًَثبـي، سَر ثبغفيوؽا
 ًَثبـي. سَر يئوگِ 
 ؼيي،ثيلوِ آال وئَؼيي، 
 ثبـي. سَسوب آؼيوي 

 
 يبقيغبم، يبـالييبم،

 لبقيغبم. للجي ؼـؼؼى 
  لَـثبى، وٌِ اؤلىن، هي 

 يبقيغبم. هي اؤلوِ، وي
 

 ثبالم، ٌيفؼي لَزبلؽي،
 ثبالم، ديفؼي ؼي،لجلِ 
 هٌِ، لييوب فله، گل 
 ثبالم. ثيفؼي يبقيغبم، 

 
 

 لبلػبـام، لفًفيلن،
 لَـغبـام. آزيلوبغب 
  زيػىب، يفيخيممي گئدِ 

 لبلػبـام. ؼيه يئفيوٌي

 
 هٌن، ؼاغ هٌن، لبيب

 هٌن. ثَالق اٍوشِ ؼاغ 
 يَظ، وإهگيي يَظ، آـغبى 
 هٌن. لَالق-گإق ِوٌ 

 
 اؤلوفم، ؼـؼؼى ثَ هي

 ثإلوفم. ؼـؼُ-ؼـؼي 
 ؼؤًىن، خبًيوؽاى عكيك 
 ؼؤًوفم. ثبالهؽاى ثيف 

 
 لبـاويٌٌبى، گإقٍهَى

  لبـاويٌٌبى. آغبـ يبي 

  زىفهي، ال ؼا آؼام
 فدبـاويٌؽاى؟گخ اؤق
 

 ائللفؼى، گليف وه ثيف
 ؼيللفؼى. ٌيفيي-ٌيفيي 
  وبغال ثبالهي سبًفي، 

 ايللفؼى. الـ،آي آغيف
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 هي، وَالـام زىوِ، ُآ
 هي. يَالـام وبزالـين 
 لَـثبى، وٌِ اؤلىن، هي 
 هي؟ ًَالـام اؤلىي، وي 

 
 هي، سبًيفام ثبالهي

 هي. لبًيفام وإقٍى ّف 
 زىٌؽُ ُآ يَغَؼا 

 هي. يبًيفام سَسَة اٍؼ

 
 وي،ؼًِ ثيف ثبالهىبى،

 وي.ؼٍـؼًِ ِؽفىي، 
 لَـثبى، وٌِ اؤلىن، هي 
 وي.ؼًِ ثيف لوِ،اؤ وي 

 ؼؤًىَى، ثبغب ثبغسبالـ
  ؼؤًىَى. يبيالغب ثبغين 

 ؼاًيً، ؼيي، ولوِ ثيفخِ
 ؼؤًىَى. ؼاغب گيناٍـُ 

 
 هٌيوسَى، ّبي عكيكين

  هٌيوسَى. دبي يؽييٍئفُ 

 لَـثبى، وٌِ اؤلىن، هي
 هٌيوسَى. ٍاي اؤلىي، وي 

 
 لَـثبًيي لَقٍ اٍلىَى
 لَقًٍَى يَقٍ اٍلىَى

 اٍلوبق، ىلَـثب لَقٍؼاى
 اٍلىَى. اؤقٍ آًبًيي 

 
 اٍلىَى، ييثبيفاه ثبيفام،

  اٍلىَى. ضيفاًيي ائللف 

 يبسؽيي؟ زَظ لِئث ًيِ
 اٍلىَى. لَـثبًيي آًبى 

 
 لبالالـ، آي لبالالـ،

 ثبالالـ. اٍـؼا الزيي 

  ٍئفهك، ثبالويي آًب 

 آالالـ. گَخلِ ثلىِ
 

 اٍالـ، لبى ؼئوِ، ثبال
 اٍالـ. سَفبى ف،وا يئل 
 يئفلفُ گكى ثبال 

 اٍالـ. لَـثبى آًبالـ 
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 نصيحت.حكوت-يودؤا يوه.ؤا آلقيش.

 

 ثبغب، ؼٍلَثؽٍـ ثَلجَل
 ؼاغب. وبليجؽيف گَل ثيف 
  اٍلىبى، لَلَ وبيبًيي 

 آغب. اٍل وبيوبيبًب
 

 ثَقا، وبل ؼيويائلِ
 ثَقا؟ وبل ًئيلف ثبلشب 
 وإده اٍالى سَظ لبـًي 
 اٍلؽٍقا. َّــ گئدِ 

 
 ؼاغب، ثَ ينكيعكي

 ؼاغب. ثَ لبيبيب، ثَ
 يبـاٌيف ًِ زَل هػوف 
 اٍالغب؟! دبالًلي ثيف 

 يب، بضًَ عبٌمن هي
 بيب.ضًَ آن لَالق ثيف 
 ثبغال، ثئل ًبهفؼُ ًِ 
 يبيب. ًِ ؼٍي، آّب ًِ 

 
 آؼا، اٍوز ؼـيب، آلشي

 ؼا. سب اٍق ؼـؼي ثَ وي 
 اٍلىب، لبثل ٌبگفؼ ّف 
 اٍوشبؼا. اٍالـ اٍوشبؼ 

 
 ؼًٍيب، هبله ؼًٍيب، اي

 ؼًٍيب. ؼليه ويسذِ 

 سيه، وبـاي وإٌىَ ثيف يب
 ؼًٍيب. ليه،ِوإلگ ثيف يب 

 ثَغؽا، سف ثَغؽا، سكُ
  ثَغؽا. وف اٍوشِ غيفهبى 

 ثفوشؽيف ـٍقٍؼٍـ،
 ثَغؽا. ّف ؼٌٍي ِزإل 

 
 لبال، اٍؼ ثَغبـييب

 لبال. اٍؼ گشيف، اٍؼٍى 
  ؼٌٍوٌي، يبًؽيف ائلِ 

 .لبال اٍؼ خيٍفُطه
 يبؼا، اٍ گئشىيي غجف

 اٍيبؼا. وإًلَم يبسويً 
 ِ،هئفٍ ويف ثيَفبيب 
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 يبؼا. اٍ، آزبـ گئؽـ 
 

 لبال، لَي، گشيف، اٍؼٍى
 لبال. لَي لليبى، ؼٍلؽٍـ 
 يئفؼُ ييِواؤس وإقٍى 
 لبال. لَي گيٌؽُاٍـُ 

 
 ثبٌيٌؽا، ييؼاغ وذك

 ؼاٌيٌؽا. ثيف ّف ٍاـ ويف 
 لبقاى، ؼٍوز اؤقًٍِ وي 
 ثبٌيٌؽا. خبقاٍ ؼٌٍوي 

 
 لبال، ثيكين اٍخبؼيف

 لبال. ايل يَق گئشوك، ؼـؼ
 ،قلوباٍ يلِا يلاِثؽ 
 لبال. ليكيل ثَيًَدب 

 
 الال، ثبغؽا آزيجؽي

 الال. ُؼاٍق گَل ثٌكـ 
 اٍالى ِجفي خِؾـُّ 
 ٍِبال. يئشيٍف سئك 

 
 ًفؼيَاًب، هيائلِ

 ًفؼيَاًب. لَي آيبق

 ثيلف، قـگف لؽـيي قـ 
 اًب.ؼيَ ّف ثيلف ًِ 

 
 الال، گإـؼٍم ؼاغالـؼا

 ديبال. سَسؽٍم الؽُ 
 ؼًٍيبؼا، گإـٍثؽٍ وين 
 لبال؟ آثبؼ ائَي ظلن 

 
 ؼيَاًب، ؼٌٍؽٍ ايٍين

 خبًب. هي گلؽين آغيف 
 ثبغالهب ثئل ٍاغشي ّئر 
 غبًب. ثيف ايالًب، ثيف 

  ثبغال، ثئل ووفي، آل

 ثبغال. سئل وبزالـيٌب

 ٍئف، ويفـيٌي يبؼا ًِ
 ثبغال. ثئل ًبهفؼُ ًِ 

 
 لبًب، وإق اٍالى عبـف

 لبًب. وإق اليب،ًآ وإق 
 ييغيلىب، سَلىَ هيي يَق 
 اوالًب؟ ثيف يْفًئيلِ 

 
 ثال، اٍظ ثال، وبهبى

 ثال. يَظ ليگلِ ائل
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  ى،باٍلى سَي ؼٍوشال ًبهفؼ 

 ثال. زَظ زىف ثبٌيي
 

 هفؼاًب، ينعكيكي
 هفؼاًب. ؼئؽين وإقٍم 
 ؼئوك اٍغَل لَـغبغب 
 آًب. هفؼ ،آسب لَزبق 

 
 وَال، زبلػب ًيًُْف

 ؼٍال. لبلػب، گفن يبغ 
 گلِ، وَ ؼگيل، زبي آـظ 
 ؼٍال. آـغب گفن وَ 

 وبًب، ثيف-ثيف گًَلفي
 وبًب. ويف ثيف ٍئفؼي يبؼ 
  ٌِعز ؼُ ثيف علن، ثيف 

 اًىبًب. ؼيفغكيٌِ
 

 ثبغالهب، ٍاـ اليوؽُ
 آغالهب. گئؽيفم، هي 
 ؼين،گلوِ گئشؽين، ثلىِ 
 ثبغالهب. ثئل هفؼُبً 

 
 گَلَوشبًب، عكيكين

 گَلَوشبًب، ؼٌٍَة ٌئص 

  ثَلجَل، ٌيؽا اٍل، آييك 

 گَلَوشبًب، لًَبـ غبـ
 

 ؼاـاهب، ييآغبخ سَر
 ثبـاهب. زيػبـ الؽى 
 گلف، قضوشلِ ضالل 
 فاهب.ض گئؽـ فامض 

 
 ب،يٌؼالؽاو عكيكين

 ب.يٌؼالؽاو ايگيؽ هفؼ 
 ؼا، اٍلىب اوالى ًبهفؼ 
 ب.ٌيؼالؽاو ويغيٌوب 

 ؼاًيٍوب، ديىيي غبلميي
  زبليٍوب. ؼئوگِ ديه 

 اٍل، عبـف ديىيٌِ اؤق
 آليٍوب. ًىيٌِاؤقگِ 

 
 ب،يٌسبغش لًَبـ ثَلجَل

 ب.يٌثبغش آزيالـ گَل 
 اٍلوبق، سبثي ًييِغىش 
 ب.يٌٍاغش يئشف آـهَؼ 

 
 ثبٌيٌب، ؼاغ گئشؽي گَى

 ثبٌيٌب. ؼٍٍاق اؤـسَة 
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 ايىشف، بهبهٌب وإًَل 
 ثبٌيٌب. سبغ ؼٍالًبـ 

 
 ّبـا، يبؼ ّبـا، ملََّ

 اغيبـا. بهثبغال ثئل 
 اٍلىب، لًٍََى ضيبويك 
 لَـسبـا. خبًيي وإذ، سئك 

 
 ثبٌيٌب، ؼاغالـيي ثَ
 لبٌيٌب. ؼٌٍف ثَلجَل 
 ٍٍـاـ، ؼٍق اٍٍزَ فّهب 
 ثًٌََب. بقوآس لِـگَل 

 بوب،ووبل نيعكيكي
 بوب.ووبل گئز وإذ، غَيؽاى 
 ًئيلف، ِيُثٌؽ ثٌؽُ 
 بوب؟ووبل گإقؼى فله 

 
 يبًب، ّف گئؽـ آٌيك

 فؼاًب.ه ـؼئيِ وإقٍى 
 ٍئفـ ناٍـُ ايگيؽُ 

 آًب. فؼه آيبلؽا ثفن
 

 اٍلىب، ثيلي آٌيك هي
 اٍلىب. ثيلي لؽـيٌي 

 بق،وؼاغيش سَح ثيفليگي 
 اٍلىب. ٍئفى وه اًٍب 

 
 ؼاـا، ثبغؽا قٍلفًََ

 ؼاـا. ؼا ثبغ ؼٌٍَثؽٍـ 
  اٍزَى ؼٍوز ثيف ٍفبلي 

 آـا. ثبغؽاؼ ،گك َهـٍ
 

 آسب، يبغٍي يهائلِ
 آسب. يبغٍي ٍئف دَلَى 
 اٍلىب، يلاِثؽ اٍغَل 
 آسب. يبغٍي زىف ؼـؼ 

 آـا، زإلؽُ ليكيٍيت

 بـا.عثي زيػيجؽيف ائل
  اؤلىِ، آخيٌؽاى سٌجل 

 زبـا؟ ًِ اًٍب ائلؽى
 

 آسب، يبغٍي نعكيكي
 آسب. يبغٍي اٍغَى يبـ 
 ايگيؽُ، لَذ ؼئ وإقٍ 
 آسب. يبغٍي ٍئف دَلَ 

 
 يبـا، ثَ نيعكيكي

 يبـا. ثَ قوبلبل گئؽـ، 
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 بق،واٍل هوؼئ ؼٍوز يبؼا 
 ّبـا؟ يوؼٌٍ ّبـا، ؼٍوز 

 
 زبـغب، ؼٍالًؽي ؼؤٍـاى

 لَـغب.-لَـغب وئسؽي گَى 
 ٍئفهِ، يبغب فؼُبهً 
 آـغب. يَل يبًب، هفؼُ 

 
 آـا، ثبغؽاى الى،ٍؼ گك

  آـا. ثبغؽاى ثَلجَلَ 

 اٍلىب، وإًلَ ثبغجبًيي
 ًبـا؟ ثبغؽا گليت ًِ 

 ثبٌب، ًبزبـ آٌيك هي
 ثبٌب. لبزبـ گلىِ ؼـؼ 
 ويفـيي، ٍئفهِ ٌفؼُبهً 
 ثبٌب. آزبـ اٍيَى هيي 

 
 ًبـا، للجي آٌيك هي

 ًبـا. للجي ؼٍغبـ آي 
 اٍالًيي ؼٍوز ايلِ ؼيل 

 آـا. للجيي ايلي ايً
 

 ؼاٌب، ثَ وي بوآس اٍظ
  ؼاٌب. ثَ لبيبيب، ثَ 

 وي، ٍٍـ ائلِ ٌيوؼٌٍ
 آٌب. ثَؼ ويٌؽىِولّ 

 
 اٍغفاًيت، ؼاغؽاى ثَلَؼ

 ؼٍغفاًيت. دبـا-دبـا 
 اٍوشًَؽُ وإسَن لَخب 
 ؼٍغفاًيت. ثَؼاق زَغلَ 

 
 ؼاغ، يبًؽي اليٌؽى ؼـؼ

 ؼاغ. ثَ هؽىِويٌ گئشوك 
 آغبخؽا گكى آًب 

 ثَؼاق.-ثَؼاق گكـ ليك
 ؼاؼ، ًوي ينعكيكي

 ؼاؼ. هي ًِ يَقًٍؽى آغ
 ٌبُ، ؽالشليع اٍل وي 

 ؼاؼ. هي ًِ ائز، ؼاؼ وي ًِ
 

 ايگيؽُ، آر گَلَ، ؼـ
 ايگيؽُ. وبر ٍاـ يـيٍا 

 آيبلؽا ثفن گًَؽُ، ثفن
 ايگيؽُ. آر يَلؽاٌؽيف 

 
 ؼٍقٍلٌؽُ، بالــًؼٍ

 وَقٍلٌؽُ. ٍٍـٍة ليي 
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 يئشف هَـاؼا ؼٌٍوي 
 اٍقٍلٌؽُ. يئفؼى ال 

 
 هٌؽُ، ؼئ ؼـ، وي گَلَ

 هٌؽُ. ؼـؼي ّدفاًيي 
  اٍلىَى لَـثبى ًبؼاى يَق 

 ؼـؼهٌؽُ. ًَفَف ثيف
 

 گًَؽُ، يبهبى عكيكين
 گًَؽُ. يبهبى ثَيٌَهؽا 
  يبٌبويي، يَق يبغٍي ثيف 

 گًَؽُ. يبهبى يَق اؤلىَى
  گًَؽُ، آهبى عكيكين

 گًَؽُ. آهبى ؼئ وإقٍى
  ويوؽي، ؼٌٍوي ،ويوؽي ؼٍوز 

 گًَؽُ. يبهبى سبًيفوبى
 

 يئفؼُ، ؼٍهبى آٌيك هي
 يئفؼُ. ؼٍهبى يئفؼُ، ؼاغ 
  ؼٌٍوِ، فئليٌِ ؼٌٍوي 

 يئفؼُ. يبهبى لبالـوبى
 

 آيِ، ويي ـؼئيِ آٌيك

 يِ.بويٌ يبقيليت ويي

 ؼاًيً، هفؼ وإقٍ ؼٍغفٍ 
 آيِ. ويي، وإقؼى يبالى 

 
 يِ،سذِ ثبغبـ هبـال

 يِ.سذِ ييػبـ اؤقٍى 
 اٍلىب، ِبضجىيك اٍثب 
 يِ.سذِ زيػبـ ؼًٍَق 

 
 الِ، ؼٌٍوك عكيكين

 ؼٌٍوكّلِ. ايسي، هئي 
 لي،ُگإق وبغال يبغٍي 

 الِ. ؼٌٍوك خبًؽي ثيف
 ايلِ، ثبٌي ييثَالغ

 ايلِ. ؼاٌي ؼيجيٌيي 
  ؼئؽين، آلميً ايگيؽُ 

 ايلِ. يبٌي گإقٍهَى
 

 هِ،ِائل يَل عكيكين
 هِ.ِائل ثَل ؼـؼيوي 
 زذفيي، ثبغيي ثبووب 
 هِ.ِائل يَل ؼٌٍوٌِ 

 
 خبًبًب، ثيف عبٌمن

 ًبًب. ثيفخِ گَل، ثيفخِ 
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 ٍئفهِ، ىخب خبًبًب ّف 
 خبًبًب. ثيف ٍئف خبًي 

 
  لٌگيٌِ، اٍ عكيكين

 لٌگيٌِ. اٍ ايگيؽيي
 اٍالى ويي گيٌؽُاٍـُ 
 گًَِ. اؤلي سيىف گإق 

 
 وٌگيٌِ، عكيكيٌن

 ًِ؟ وٌگي گفؼى هيٌب 
 بـيٌويغ ًٌَمبـ-ٌبّيي 
 وٌگيٌِ. ؼاغالـ يييبلس 

 زشٌِ، ليفاغي زبي

 ٍعٌِ. گإًؽـؼين گَل
 وييائلِ لىوز آلالُ 

 يبسبًب. وإًلَهِ اؤق
 

 سفويٌِ، ؼئوِ وإقٍى
 سفويٌِ. لَي، سٌي سف 
 آغيف، ووشيٌِ اؤق وَ 
 سفويٌِ. گئؽيف ؼؤٍـاى 

 
  هئٍِ، لبليي يئفلف ثَ

 ّويٍِ. اٍل يبًيوؽا

  ثيشىيي، گَل آـاًيٌؽا 

 ثٌإٌٍِ. ؽايٌيبيالغ
 

 آيبق، وفيي عكيكين
 آيبق. وفيي ثَلَؼ، گإي 
 لبؼاًي گلي ؼٍوشب 
 يبق. ٌِوفي ؼٌٍوٌيي 

 
 لبلوبق، گئؽـ، وَ آغبـ

 لبلوبق. وؽـ وؽُاٍـُ 
 لَـثبى، خبى ٍفبلييب 
 لبلوبق. گئؽـ، ثيَفب 

 وبييلوبق، گإيؽُ اٍلؽٍق
 وَيَلوبق. يَهَـسب زيي 
 اٍلىب، ثيف وإًَل ايىي 
 آيفيلوبق. ثيفيٌؽى-ثيف 

 
 اٍلوبق، آغالهبق ثئلِ

 اٍلوبق. ؼاغالهبق ناٍـُ 
 يئفيٌؽُ سفالى سَله 
 اٍلوبق. وبغالهبق ـيبو 

 
 اٍلوبق، يبؼ ؼٍوشؽاى يبغٍي

 اٍلوبق. ٌبؼ گياٍـُ يبؼ 
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 ٍئفوِ، وزعً يَق ؼٌٍوي 
 اٍلوبق. ؼاؼ ثيفيٌؽُ ّئر 

 
 اٍلوبق، يكا ثبٌيٌؽا ؼاغ

 اٍلوبق. ؼٍق ؼا اٍلىب ايك 
 آسالـ، آؼاهىيك ُؼٍ 
 اٍلوبق. زَثبًىيك وَـٍ 

 
  اٍلوبق، آـي ؼاغؽا ثَ

 بق.اٍلو ـيثب ؼاغالـيي
 ٌيمييعب ؼيللي ايىي 
 اٍلوبق. ـييب وئَيولي 

 اٍلوبق، وإهه سٌجلؽى
 اٍلوبق. گفن يِويوىِ 
 زبليٍگيلي، ايٍيٌؽُ 
 اٍلوبق. يئوه قضوشىيك 

 
 اٍلوبق، ّإـى هيائلِ

  اٍلوبق. ّإـى سئليي يبـ 

 اٍالـ، يَق لوََظ ييٌبّ
 اٍلوبق. گإـى ـضويٌي 

 
 اٍلوبق، گَلٍي عكيكين

 اٍلوبق. َلٍيگ لِگَل ثيف 

 اٍلىب، ايٌديه ؼٍوشؽاى-ؼٍوز 
 اٍلوبق. ؼٌٍوي يف،ايٌدي 

 
 اٍلوبق، لبـ گًًََؽُ يبي

 اٍلوبق. ثبـ لبلػبـ، وإيَؼ 
 لؽُُگإق ؼيللي ايىي 

 اٍلوبق. اعشجبـ عْؽُ
 

 اٍلوبق، اٍوشَ ثبغسبًيي
 اٍلوبق. سَوشَ اٍخبلىيك 
 سبديالـ، ؼٌٍوي ؼٍوشؽاى 
 اٍلوبق. ؼٍوشَ ؼٌٍوٌيي 

 
 اٍلوبق، ؼٍقاظ ثبٌي اغؼ
 اٍلوبق. آغ اٍق لبـا، گَى 
 لَي، ثَيَى ايٍِ ضبقّ وي 
 اٍلوبق. اٍقاق وٌؽى ضبقّ 

 
 اٍلوبق، ايً ثيف قضوشىيك

 اٍلوبق. يبغيً ؼٍهبًىيك 
 اٍلىب، ثَلَؼ ثيف گإيؽُ 
 اٍلوبق. ليً لبـلي اًٍؽاى 

 
 لبالًوبق، لبـ عكيكين

 لبالًوبق. لبـ يبغوبق، لبـ
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  ٍٍـوبى، نهطى ؼٌٍوٌي 

 لبـغبالًوبق. ؼُ ثيف اٍ
 
 لَـهبق، سَـ ؼاغؽا يبؼِ
 ثَـهبق. ثَيًٌََ لَـٍة 
 لَيىبى، ديٌح لبثب ويٌيك 
 ؼٍـهبق. وَ، گئؽـ يئٌِ 

 
 ثبسوبق، آي اٍقٍى، گئدِ

 يبسوبق. گئدِ ؼـؼليلف 
 اٍلىب، ٍفبلي ؼٍوز ثيف 
 زيػبـسوبق. يبؼؼاى ؼٍوشَ 

 ثبغوبق، ؼٍقُ گلف وئل
 ثبغوبق. إقُگ گإق لًََـ 
 وئَى وؽىاٍـُ ـييب 

 ثبغوبق. وإقُ ىِؼئي ّف
 

 آٌوبق، يبـ ؼاغي للجي
 بق.ويبـاٌ ثيكُ ّدفاى 
 عبغليي، اؤق گإـًؽُ ايً 
 آٌوبق. وبـ عبغليٌبى يبؼ 

 
 گك، ايل يَق ينعكيكي

 گك. ايل يَق ؼٍالى، ايل يَق 

 اٍزَى يبـ ٍفبلي ثيف 

 گك. ايل يَق وي،گكهِ ّئر
 

  گك، گٍَى ف،آـغبًؽي ائل

 گًٍَگك. ثيشف ؼاغؽا
 ثبغال، ثئل ؼؤٍلشِ ًِ 
 گك. گٍَى، فلگِ ًِ 

 
 اگوك، لَيَى زَثبًي

  اگوك. سَيَى، يفائيلِ 

 ؼٌٍوٌِ اٍغَل ايگيؽ
 اگوك. ثَيَى يبلَاـيت 

 ثيلوك، ايٍيي يئي آٌيك
 ثيلوك. ايٍيي يئي غبليي 
 اٍلىب، سفالى يبدبالق 
 ثيلوك. يئييٍيي ؼيؽـ، 

 
  ٍئفهك، ؼا ّبي گئؽى ثَ

 ٍئفهك. ؼا ّبي زبغيفـام،
  اٍلىب، ثيَفب ؼٍوز ثيف 

 ٍئفهك. فبيؽا ؼٍوشًَب
 

 ثيشيفهك، وإقٍى آٌيك
  ايشيفهك. اٍٍٍى اٍٍزَ 
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 لبلوبوب، گًَؽُ اٍقٍم
 يئشيفهك. ويفوِ ؼؤًَة 

 
  يَق، ّب، يَق ينعكيكي

 اٍق. ّب، اٍق گإلؽُ وًَبم،
 اٍلوبق، ؼٍوز گليت ؼٌٍوي 
 يَق. ّب، يَق بىيبلَاـاو 

 
 اـيؽي، لٌگ عكيكين

  لٌگفيؽي. گويٌيي 
 ؼاًيٍوبق آق ثيليت، زَظ

 لٌگفيؽي. ايگيؽيي 
  لوفيؽي، لبٌالـيي

  ووفيؽي. سئللفيي

 اگف، وفٍاى ًيُؼٍ
 اـيؽي. غن ايگيؽي 

 
 ؼهيفؼًؽي، ٍاـ، دبيبم

  غويفؼًؽي. ٍاـ، هبيبم 

  ثبظ، يبغٍي گًَِ گلي

 عإهَـؼًؽي. گَى وئسي
 

 ِجفي، وبًب ائلِ، ِجف
 ِجفي. لبًب گفن هفؼ 

 سَوٌىِ، جيفِ ثيف ّف 
 ِجفي. آًب سَوٌوك 

 
 ففقًؽي، ؼيهائلِ وئيف

 اًؽي. ففق يئفُ گإيؽى 
 آسبًيي ايگيؽ گفن 

 ففقًؽي. اٍلىَى ايگيؽ
 

 يئفي، لبال ثبٌي ؼاغ
 يئفي. لبال ؼٍالى گك، 
 اٍلىب، يبًبى خبًؽاى يَق 
 يئفي. آًب ٍئفهك ّئر 

 ايٌؽي، فبًبـ اليٌؽُ
 ايٌؽي. يبًبـ آليٍيت 
  ؼئوِ، وإق ايسيٌؽُ وإق 

 ايٌؽي. لبًبـ عبـفلف
 

 يئفي، ثكى، عكيكين
 يئفي. ثكى وبلالى، گئي 
  ثيلوك اٍال غِّّ-ؼـؼ 

 يئفي. گكى آقاؼليك
 

 ؼي،ؽثٌ ّبزب لفًفيل
 ؼي.ؽثٌ ًئسِ گإـ وبًب، 
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 لَـثبى، خبى ٍفبلييب 
 ؼي.ؽثٌ ّئسِ ثيَفب 

 
 دفي، بآغد ثَيالًيف

 زذفي. ؼاغ آؼالًيف 
 اٍلوبوب، دبغيل اًىبى 
 زذفي. ثبغ يفًئيلِ 

 
  وىيلي، ييآس لبـا

 سإوَلَ، اٍلَة سئل-سئل

 ؼئىي، يبـ يئشٌِ ّف
 سإوَلَ. ثبخبًؽاى يبـ 

 ويوي، ّبف گلؽي ؽِلب
 ويوي. وبح ايٌدلويٍؽي 
 للجيٌي يبـيي گإقلِ، 
 ويوي. لبة زيٌي ليفهب 

 
 وي،هئٍِ آزيجؽي گَل

 وي.ٌٌَِ وإًلَم ويٌؽي 
 اٍالًيي يبـ ثيَفب 
 وي.ِدئٍ آغالهبلؽي 

 
 گشي، ثئك اؤلؽٍ، لِـل
 گشي. سئك آدبـ، ييآـٌ 

 آدبـ، وإق لًٍََؼاى ًِ 
 گشي. وإق لًٍََؼاى ًِ 

 
 وٌي، ائل وئَوِ اگف

 وٌي. ائَ ثيلوك ػبيي
 اگوِ، ثَيَى ًبهفؼُ 
 وٌي. وئل آدبـويي لَي 

 
 ايٍي، آـا آٌيك هي

 ايٍي. آـا ايٍي، فقٍل 
 ؼاًيً، اؤقٍى يبـيٌبى 
 ايٍي. آـا ييػبـ ائَ 

  لؽـيٌي، يبـ ثيلف يبـ

 لؽـيٌي. سبـ زبالى سبـ
 ثَلجَل ييزىوِ خفب 
 لؽـيٌي. ثبّبـ ثيلوك 

 
  ًؽيٍي،ا ًن آٌيميي

 ايٍي. ووٌؽ ايٍي، قٍلف
 گشؽي لفًِ ثبٌيوب 
 ًؽيٍي.ا ون عمليويي 

 
 ويٍي، ؼـ، ُهئيَ ثبغؽاى

 ويٍي. وف، يئفُ ؼـيت 
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 لبـٌيالـ يبيؽا ليٍي 

 ويٍي. ّف اٍالى عبغلي
 

 آغبلي، يبؼ آغشبـهب
 ؼاغبلي. يب ؼٍقٍ، يب 

 ؼؤٍـاًيي، وَـ هبليي، يئ
 لبلي. يبؼا وي،يئوِ 

 
 ؼاغي، آلىب اٍٍ آٌيك

 ؼاغي. آٍالىب يبـام 
 ٍٍـهبق، اٍٍ اٍٍزَ ًبٌي 
 ثبغي. آلىب اٍٍ سبهبم 

 وبلي، لبـا وئسؽي، گَى
 اوبلي. لبـ ليٌدبؼا 
 ييائيلِ وإذ ويكؽُعٍ 
 وبلي. لبـا اؤقًٍَ 

 
 ؼاغليغي، ؼاغي گكؼين

 ثبغليغي. اًٍَى يَغؽٍ 
 لبلوبق، گئؽـ ؼؤٍلز-هبل 
 وبغليغي. خبى ثيف لبالـ 

 
 هبضبلي، گكـ آٌيك

  هبضبلي. ثكـ وإقلِ 

 ؼٍالًبى زَظ گكى، زَظ
 ضبلي. ايٍؽى ّف اٍالـ 

 
 يبغٍيؽي، ّبٍا گَى ثَ
 يبغٍيؽي. ؼٍا ؼُؼـ 
 لبقاًيٌؽاى اٍغفًٍَى 
 يبغٍيؽي. سبٍا ثيكين 

 
 ي؟هاٍلوبق گليي گليي،

  ي؟هوَلوبق يبٌيلي-آل 

 گئؽًؽُ ائَؼى گليي
 ي؟هاٍلوبق ٍيفاى ائَي 

 لبلؽي، ٍاـايىِ آٌيك
 لبلؽي. ايىِ ٍاـ يبـين 
 ؼي،يئوِ ييغؽي، ًبهفؼ 
 لبلؽي. ِثٍاـ اؤلؽٍ، 

 
 يبًي،-يبًي زيػؽي آي

 يبًي. ثيفخِ ؽٍگإـًٍ 
  گًَؽُ ثفن آيبلؽا، ثفن 

 سبًي. ؼٌٍوٌي ؼٍوشَ،
 

 ّبيي، وبلوب ؼاغالـا
 سبيي. هبـاليي لبزبـ 
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 ييايىشِ ثؽؤي وإًلَ 
 ؼايي. آالـ ؽايٌٍاغش 

 
 سبًي، هفؼي هفؼلِبً
 آسبًي. هفؼ وئَـ ائل 
 زيػبًؽا ففويك اٍغَل 
 آسبًي. ؼـؼ اؤلؽٍــ 

 
 آـلبلي، يئفيي لِـل
  آـلبلي. آي هكهلِ 

 هئيؽاًيٌؽا وهوىِ
 لبلي. ـا لبزبـ، ًبهفؼ 

 ثبـي، هئطؽي ؼاغالـيي
 ثبـي. ٌئطؽي گَللفيي 
 اٍلوبق، ٍاـي ييوبويج 
 اعشجبـي. ٍاـليٌيي 

 
 لبلي، ٍ ليل گإـؼٍم زَظ

 ضبلي. ايٍيٌؽى اٍلؽٍم 

 اٍلوبق، ؼٍوز ؼٌٍوي لبـي
 ثبلي. يبغي، يئؽيفوي 

 
  خيؽاـي، ينعكيكي

  يؽاـي.خ ٍاـ لبـٌيؽا

 وليع اؤق وىيي ّف
 خيؽاـي. آيبغيٌيي 

 
 وبـي، ؼاغب عكيكين

 وبـي. ؼاغب گليف يبـ 
 ؼٍالًيف، وبـ اعفافؽا 
 وبـي. ثبغب ثَـاغوب 

 
 ؼاٌي، ؼاي لٍَاـ زبيؽا

 ؼاٌي. لبي ؼاٌي، زبغوبق 
 وئسوك، ثبخيؽاى لبـؼاي 
 لبـؼاٌي. آسوبق ثبخي 

 لبـاوي، اؤق غبلالـيي
  ي.لبـاو اؤق يبغٍيؽيف 

 ًي،ِلى ّف يَيبـ وَ
 لبـاوي. اٍق يَيَلوبق 

 
 گفن، آثي لفًفيل

  گفن. ثبثي يبـيي يبـ 

 وئًَيي يبـ ائلؽُ يبؼ
 گفن. سبثي ؼـيبخب 

 
 يبـاوي، ايل عكيكين

 يبـاوي. ايل آغفيؽيف 
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 وبغبالـ، وىىِ، غٌدف 
 يبـاوي. ؼيل وبغبلوبق 

 
  گفن، گَل ثبغسبالـؼا

  گفن. ثَلجَل گفن، گَل

 وه اٍالى ؼٍوز ايلِ ؽقِ
 گفن. ثيف ؼُ وؽىاٍـُ 

 
 سبوي، هفؼُ هيائلِ

 سبوي. هفؼُ ٍئف ؼٍلؽٍـ
 اٍلوبق، هفؼ گليت ًبهفؼ 
 آسبوي. هفؼ اٍلوبوب 

 گفن، ثيفييٌي آٌيك
 گفن. ؼٍـٍيٌي ِؽف 
 زَغؽٍـ، گإقل ؼًٍيبؼا 
 گفن. ثيفييٌي ايلمبـ 

 
 سبالًسي؟ اٍيؽٍ گإـى

 سبالًسي؟ وَيؽٍ وٌؽي 
  آلؽاؼاـ ـيىبّسبهب 

 يبالًسي. وبسبى ؼٍغفٍ
 

  گفن، سي ينعكيكي

  گفن. سي ثإلًَىِ دبي

 اٍالًيي ؼٍوز وبـٍاًال
 گفن. گي ؼاـٍاقاوي 

 
 ٌبثبٌي، ـا آٌيك هي

 ثبٌي. ـٌِا ثفگٌَبؼ، 
 اٍلوبق، ويٍي ًبهفؼؼى 
 ثبٌي. فٌِع يئشيٍىِ 

 
 ثيل، يبغٍي ينعكيكي

 ثيل. يبغٍي اؤيفى، يبغٍي 
 ليغييبغٍي اؤقًٍِ 
 ثيل. يبغٍي ؼُ يِاؤقگِ 

 آٌي، يبؼ ًئيلف آٌيك
 ؼاٌي. ّب ؼؤيف زبغسبظ 
 اٍل، يَلؽاي ايلي ثَلجَل 
 ؼاٌي. ّب ثبغؽاى گَلَ 

 
 هٌؽيل، يب گئيويً ثبٌب

 ؼيل. يبهبى ائلف وٌي 
 ؼًٍيبؼا، فٌب لِ،ـل 

 هٌؽيل. يب گئي، قـثبفز يب
 

  ؼاٌي، لبي ينعكيكي

 ؼاٌي. لبي ؼاٌي، گإٍّف
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 يئوِ، ثبل ايلِ خبّل 
 ؼاٌي. ؼاي ايلِ لعبل 

 
 ؼگيل، وبييك يبؼينِ
 ؼگيل. آييك يبسيجؽي، 

 ؼؤًؽـهه اٍق ٍئفيت وإق
 ؼگيل. الييك يبـا ّئر 

 
  اٍل، سويك ينعكيكي

 اٍل. ىيكضفغ ناٍـُ بفِ
  اٍلىَى، علويي ؼثيي،ا

 اٍل. عكيك ؼُ يئفؼُ ّف
 اٍغلَم، ًبق اٍغلَم، عكيك

 .اٍغلَم لبلوبق ؼـويٌؽى 
 اليٌِ، آل للويي 
 اٍغلَم. يبق، ييوبه-آـقي 

 
 اٍل، ؼٍوشَ سه ثيف ؼٍوشَى

 اٍل. ؼٍوشَ نؼيفُ-آـغب 
 اٍالًؽا ؼٍوز ؼئييت، ؼٍوز 
 اٍل. ؼٍوشَ ناٍـُ يَظ، وإق 

 
 اٍغلَم، گَل عكيك، هٌين

 اٍغلَم. ثَلجَل اٍغلَم، گَل 

 ٍاًال،اـ اٍغَ ؼـويي 
 اٍغلَم. گَل ؼاًيً، وًَفا 

 
 لَل، هفؼُ يفهيؽائلِ

 لَل. هفؼُ هٌي ائيلِ 
 ٍئفهك ثبؼا شيِفف 
 اٍغَل. هفؼ ايگيؽ، لبزبق 

 
 ؼٍوشَم، ايسوِ، عكيكين

 ؼٍوشَم. ايسوِ، وَؼاى ّف
 وإقًٍِ، اغيبـ اٍيوب 
 ؼٍوشَم. وئسوِ، ؼٍوشًَؽاى 

  اٍغَل، هفؼ آًبؼاى هفؼ

  لَل. هفؼُ ثگ، ًبهفؼُ

 آـسيفاـ، سْوز لَـغبق
 ٍغَل.ا هفؼ اٍخبلؽاـ ثبي 

 
 يبالًؽاى، زىيي اٍغلَم،

  ايالًؽاى. يبهبى،-يبالى 

  وبغبالـ، ٍٍـاى ايالى

 يبالًؽاى. وبغبلوبقوبى
 

  گَل، آزيليت ثبغسبؼا

 ثَلجَل. اًٍب هٌَشبلؽيف
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 يبـ،ـيلب وئسف، عإهَـ 
 وإًَل. ٍاغز ّئر لبًوبق 

 
 اٍغبًؽاى، آلؽين گَل ثيف

 يبغبهؽاى. آوؽين آليت 
 لبذ، وَؼاى آغبى الل ثيف 
 ثبغبًؽاى. يئفُ ؼُ ثيف 

 
 ؼئگَل، وبٍـاى ٌيشيلؽيف،

 گَل. گَـاًؽا ثيشيجؽيف 
 آغال، گإـًؽُ ؼٍوشَ 
 گَل. گإـًؽُ ؼٌٍوٌي 

 ؽاى،يٌسبغ اٍ عكيكين
 ؽاى.يٌسبغ اٍ لبٌالـيي 
 يبغٍي، ويسإيلِ هفؼيي 
 ؽاى.يٌاٍسبغ هفؼييبً 

 
 گَل، يئٌِ عبٌمن هي

 گَل. يئٌِ اٍيٌب، زبل، ال
  اٍلىب، غويي بؼًٍيبخ 

 گَل. يئٌِ گإـوي ؼٌٍوي
 

 ؽاى،يٌّبـاي ؼاغالـيي

 ؽاى.يٌّبـاي وإزؽٍ ائل

 غٌَؽٍـ، ؼاغوبوي هفؼيي 
 ؽاى.يٌوبـاي هفؼييبً 

 
  القم، ًِ يئلجِ ؼاغب

 القم. ًِ للجِ، گيفـ
 اٍلوبوب، ثبـ آغبخؽا 
 القم. ًِ ولجِ اًٍب 

 
 لبـاويٌؽاى، لبٌالـيي

 آـاويٌؽاى. ؼٌٍَة غبل 
  زىفهي ال ؼا مآؼا 

 ثبالويٌؽاى؟ ايىشىلي
 اٍخًَؽاى، زه عكيكين

 اٍخًَؽاى. زه لليبًي 
 اٍل، يَلؽاي ًبهفؼُ ًِ 
 اٍخًَؽاى. زه ثال ًِ 

 
 ثَـؼاى، ؼٍـ ثَـؼاى، ايٌدي

 ثَـؼاى. وَـ آسيٌي هيي 
 سبًي، يئفيي هدليىؽُ 
 ثَـؼاى. ؼٍـ ويٌلف،ؼئوِ 

 
 ؼٍالى، يبى ينعكيكي

 ى.ؼٍال لبى لفييِإوشً 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   346

 اٍل، يَلؽاي يبغٍيالـا 
 ؼٍالى. يبى يبهبًالـؼاى 

 
  ؼٍـهبوبى، ثبٌيٌؽا ؼاغ

 لَـهبوبى، آسيت سَـٍى
 اٍلوبق، اٍٍالهبق سفالى 
 اٍسَـهبوبى. ؼُثيٌِ 

 
 ؼى،ؼـُ اٍٍ گإـًٍَـ

 ؼى.ؼـُ لٍَ اًٍَ گئز 
 اٍلوبوب، ًبٌي اٍٍزَ 
 ؼى.ثفُ اٍٍ وئسيفهك 

 هٌؽى، زٍوِ عكيكين

 هٌؽى. وِزٍ هٌؽى، زبي
 اٍلَـ، يبالى وإقٍ يبؼ 

 هٌؽى. وئسوِ ايٌبًوب،
 

 دفيٌؽى، ؼگيفهبًيي
 ؼـيٌؽى. زيػبـ وَيَ 
 اٍلىب، ثيف وإقٍ ائليي 

 يئفيٌؽى. اٍيٌبؼاـ ؼاغ
 

 ؼى، زىف ؼگيفهبًسي
 ّفؼى. زه گإسَـ، لليبى 

  ؼٍالى، اٍقاق ًبهفؼؼى 

 ـؼى.ا زه اٍلىب ؼـؼ ًِ
 

 يي،اووِ گَل وبليت، ثبغ
  يي،سإووِ يئفُ گَلَى 

  ثيليف ًِ لؽـيي ثبليي

 يي؟زىوِ لْفيي آـي
 

 وي،الِ وي،الِ آي
 وي. يئلِ ٍئفهِ عإهفٍ 
 اٍل، ِجيفلي ايٍؽُ ّف 
 سلىي. اٍالـ دئٍوبى 

  وي، آؼؼاى ًيُؼـ-ؼاغ

 وي. اٍؼؼاى آلٍَؼاى، وئر
 اٍلىَى، اٍغَـلَ يَلَى 
 وي. يبؼؼاى اؤقٍى گإقلِ 

 
 ؼيي، ؼٍـٍن عبٌمن هي

 ؼيي. ؼٍـٍن يوبى،ا ؼٍـٍن 
 اٍسَ، الل هدلىؽُ يب 
 ؼيي. ؼٍـٍن ي،وفيؼيٌ يب 

 
 ؼگىيي، ائلِ گلىيي، ائل

 ؼگىيي. سئلِ اوىيي، هئي 
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 زيػبـ؟ وه ًِ الؽى سه 
 ؼگىيي. الِ گفن ال 

 
 آويي، ثبغؽا ثَلجَلَ

 يبويي. سَسىَى زيسه-گَل 
  وبالى، ثبغ زىي، قضوز 

 ِفبويي. ثبغيي وَــ
 

 اٍلوبويي، ايبـ ناٍـُ

 اٍلوبويي. دبـا ويٌىيي
 ؼا، اٍلىب لبـا ـًگيي 
 اٍلوبويي. لبـا للجيي 

 
 لَيَى، ائٌٌؽُ ؼاغؽاى

 سَيَى. يفائيلِ زَثبى 
 ييثيلوِ ِطجشيي-وإق 
 اٍيَى. هيي آزبـ ثبٌب 

 
 اٍلىَى، ٍّن گَللفيي

 اٍلىَى. ٍّن ٍٍـوَى، گَى 
 اٍلًَدب، ؼؤٍلشين-ٍاـ 
 .اٍلىَى مدئٍِ ٌِعشين، 

 
 ٍاـ، ويديبلِ الؽُ

 ٍاـ. ويًبلِ وؽُاٍـُ 

 اٍلىَى، زيفويي گئز، هفؼُ 
 ٍاـ. ثالوي ًبهفؼيي 

 
 اٍلىَى، يبًبى گفن يبـ

  اٍلىَى. لبًبى ؼـؼي ّف 

  سبح، ؼٍوز ائلِ ،ييسبدؽ ؼٍوز

 اٍلىَى. وبًبى وبييالى،
 

 ٍاـ، وىي قيل ييآٌيغ
 ٍاـ. دىي ّن قيلي، ّن 
  وإًلًََ، يبـ ويٌؽيفهب 

 ٍاـ. ويِويوى ؼا اًٍَى
 

  اٍلىَى، سف گفن ُهئيَ
 اٍلىَى. ًف گفن اؤٍالؼ

 يبـاٌيمؽيف، ايگيؽُ 

 اٍلىَى. ـا لبقاًىيي، آؼ
 

 ٍاـ، ثىشي اٍوشِ ثَالق
 ٍاـ. ؼوشي ثيف ثىشيٌيي 
 ؼٍوشًَب، اؤق ٍئفهِ ويف 
 ٍاـ. ؼٍوشَ ثيف ؼا ؼٍوشَى 

 
 اٍزَى، ثبـ گيفؼين ثبغب

 .اٍزَى ًبـ اٍزَى، ّئيَا 
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 خبًيٌي هِِاويفگ 

 اٍزَى. يبـ ٍفبلي ثيف
 

 ٍاـ، ثبيؽاوي اليٌؽُ
 ٍاـ. لبيؽاوي ثبيؽاًيي 
 دئٍوبًسيليك، وًَفاؼاى 
 ٍاـ. فبيؽاوي ًِ اًٍَى 

 
 اٍ، سئلِ ٍٍـاـ ويغبل

 اٍ. ثئلِ ثبغالـ ووف 
 وبغاليبـ، ائل ايگيؽي 
 اٍ. ائلِ اٍلىب آـغب 

 ٍاـ، الالوي اليٌؽُ
  ٍاـ. ًبالوي للجيٌؽُ 

 گئز، خبٍاًب گئؽيفوي
 ٍاـ. ثبالوي لَخبًيي 

 
 يبـ، گكؼي ؼاٌي ؼاغي،

 يبـ. ثئكؼي اليٌؽى ؼـؼ 
 ؼئ، آزيك وإقًٍَ وي 
 ؼٍيبـ. سئك ويويٌؽي، وإق 

 
 ٍاـ، سبالوي ؼاغالـيي

  ٍاـ. آالوي ؼٌٍَة گَى

 ؼٍالًوب، اٍقاق هفؼؼى
 ٍاـ. ثبالوي هفؼييبً 

 
 ٍاـ، يئفي گإق آٌيك هي

  ٍاـ. ئفيي گإق اٍقًٍؽُ 

 گإقلِ، همبم هدلىؽُ
 ٍاـ. يئفي اؤق وإقٍى ّف 

 
 ٍاـ، ؼٍهبى ثبٌيٌؽا ؼاغ

 ٍاـ. گَهبى خه،گلِ يبـ 
 خبهبليي، آي ِفهگإوش 
 ٍاـ. اٍهبى زىي، ضىفر 

 ٍاـ، دفي ثيف اٍوشِ وَ
 ٍاـ. ؼـؼوفي زَغلَ 
 ؼئ، ليكا ؼئىي ًِ ّف 
 ٍاـ. اـي آـٍاؼالـيي 

 
 ٍاـ، ثَوبى ينعكيكي

 ٍاـ. ثَوبى شًََاٍو يَل 
  هيىي،ِثىل ًبـ خَر ثيف 

 ٍاـ؟ وَوي اٍهَة گيكلِ،
 

 لَخبلؽاـ، ثئك لؽگي
 لَخبلؽاـ. گك، وبلالى، ييئ 
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 ؼئييٌگٌي ييآـٍاؼ 

 لَخبلؽاـ. سئك ويٍيٌي
 

 ثَؼالالـ، عبٌمن هي
 ثَؼالالـ. ثبغي ثبغجبى 
  ثَؼاغي، گكى آًب 

 ثَؼالالـ. ثيف-ثيف ثبال
 

 ،ثبغالـ لبفب سَسَة اٍق
 ثبغالـ. بفبِ زيػيجؽي 
 اٍلىب، ثيَفب ؼٍوز ثيف 
 ثبغالـ. ٍفب اًٍب وين 

  لبالـ، وىلي ثبٌي ؼاغ

 لبالـ. يىليّ اٍخبغي
  اٍالى ؼٍوز ايلي يئوه 

 لبالـ. وَولَ ايللفلِ
 

 لبالـ، ؼٍهبى اٍوشِ ؼاغ
 لبالـ. گَهبى يبغيٍب 
 ٍبـ،ـيلب ايلِ يبغ يبغ 
 لبالـ. يبٍاى بالـهيبـ 

 
  ؼاغالـ، بىآو آٌوبغب

 ؼاغالـ. ثبوبى ثبٌيي لبـ

 گَلف، زشيي زَظ يئشين 
 آغالـ. ّبوبًؽ آغالوب 

 
 آالـ، لبـ ثبٌيٌي ؼاغ

 آالـ. سبـ گلف، ؼٍهبى 
  وبغبلوبق وئسف ايللف 

 يبـاالـ. ؼگي وإقًي
 

 ثبغالـ، ؼىًِ عكيكين
  ثبغالـ. ؼىًِ دفٍاًِ 

 قهيىيي، ًبهفؼ اووِ
 ثبغالـ. ؼى ًِ ثيشف، ًِ 

 آالـ، لبـ ثبٌيٌي ؼاغ
 وبـاالـ. اگيلف، گَى 

 لَيبـ، آؼ اؤلف ايگيؽ
 لبالـ؟ ًِ شؽىهػٌّ 

 
 ؼاًالـ، ؼاغي عكيكين

 ؼاغيؽاًالـ. اٍغَى آر 
 بق،ـهٍٍ اٍٍ اٍٍزَ ًبٌي 
 ؼاًالـ. ؼاغي لبييؽي، 

 
 آالـ، لبـ ثبٌيٌي ؼاغ

 آالـ. لبـ آالـ، ؼٍهبى 
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 اٍلوبوب، آقاؼ اًىبى 
 لبـاالـ. گًََ عإهفٍ، 

 
 وَيبـالـ، آلوبًي آغ

 لَيبـالـ. ثٌَمبثب آغ 
 لًَبغي لوبهيًفيزبغ 
 لٍَاـالـ. گإقًٍي-لبي 

 
 زبالـ، ؼاٌب عكيكين

 زبالـ. ؼاٌب عإهفٍهَ 

 يي،گزإـُ ًبهفؼ يئوِ
 زبالـ. ثبٌب لبييؽاـ 

 اٍالـ، يبق ؼٍالًبـ، ليً
 اٍالـ. لبق اؤـؼن، گإلؽُ 
  ؼئ، ليكا ؼئىي ًِ ّف 

 .اٍالـ ولىجبق گليي
 

 ثبخبالـ، سَوشَلٌف

 اٍالـ. وبج اٍوشِ اٍخبق
 گإــ، گَى وئَى قضوز 
 اٍالـ. آج ٍاغز ّف سٌجل 

 
 اٍالـ، وإق يبًبـ، وبثبة

 اٍالـ. گإق ؼگف، ًظف 

 آالًؽا ليك لََّهؽاى 
 اٍالـ. وإق آـاليمؽا 

 
 اٍالـ، ّبي ثبٌيٌؽا ؼاغ

 اٍالـ. ٍاي اٍلىب، غن-ؼـؼ 

 اٍلىب، گإل آغىب، زبيالـ 
 اٍالـ. زبي وَيَ قثَال 

 
 آدبـاـ، ثبي نعكيكي

 آدبـاـ. ثبي گلف، وئل 
 اٍالًيي ًإوف غبًب 
 آدبـاـ. ؼاي آيبغيي 

 اٍالـ، ّبي ؼؤًٌَؽُ ؼاغ
 اٍالـ. ٍاي اليٌؽى ؼـؼ 
  ييغيلىب، يئفُ ثيف ائل 

 اٍالـ. زبي خٌَمَى گَخَ
 

  ؼٍـاـ، ويي نيعكيكي

 ؼٍـاـ. ويي گكـ، اٍٍزَ
 ٍلىب،ا ثيف ييغيلىب، ائل 
 ويٌؽيفاـ. وفى فثيض 

 
 اٍالـ؟ يهؼيٌبـ آغسب

 اٍالـ؟ يهًبـ ؼئ ّئيَا 



    350  آرربايجان باياتيالري 

 وإيَؼ ثيف ثيشي اگفي 
 اٍالـ؟ يهزيٌبـ گليت 

 
  ؼٍـاـ، ويي ينعكيكي

 ؼٍـاـ. ويي ثَلَؼ ؼاغؽا
 اٍلىب، سًَؽ ؼؤًَة ويفوِ 
 ويٌؽيفاـ. لبثيٌي اؤق 

 
 اٍالـ، گَى ؼيويائلِ

 اٍالـ. گَى ثبٌيٌؽا ؼاغ
 بق،واٍل يبؼ ؼٍوشال يبغيي 
 اٍالـ. گَى ثيف ؼا اٍلىب 

 وبـ، لًَؽٍ ثبٌيٌب ؼاغ
 ثبـ. ٍئفؼي آغبج، ناوؽي 
 ِ،وؼئ ؼٍوشب ويفـيٌي 
 ٍاـ. ؼٍوشَ ؼا ؼٍوشًََى 

 
 يبغبـ، ؼااٍ آٌيك هي

 يبغبـ. ؼااٍ لليبًيي 
 يَلًَؽا ؼٍوشًََى ؼٍوز 
 يبغبـ. ؼااٍ خبًيٌي 

 
 آزبـ، ثَل ٍاـ اليٌؽُ

 آزبـ. يَل ثبغالـ، لبدي 

 بق،وآز آغكيٌي ايگيؽ 
 آزبـ. لَل آيبلؽا ثفن 

 
  زيػبـ، وه ب،وآس سَفٌگ

 زيػبـ. گك، ؼاٌؽاى اٍٍٍ
 ائؽى ِجف گًَِ بىهيب 
 زيػبـ. سئك گًَِ يبغٍي 

 
 آزبـ، نوبلؽي وليؽُ

 ًبزبـ. آزيلؽي وليؽ 
 بوب،هوبغال ويف ايگيؽ 
 لبزبـ. اٍقاق اًٍؽاى ائل 

 بـ،هؼا-بـهؼا اٍقٍ گإي
 بـ.هؼا ًَـ يئفُ يؽىگإ 
 ثبغبًيي وح اٍوشبؼا 
 ؼاهبـ. لبى گإقلفيٌِ 

 
 گئؽـ، لٌِّه آٌيك

 گئؽـ.لِ نسٌِ نوبلػي 
 ٌئي گلي ايلِ وله 
 گئؽـ. ولِوَلِ ؼؤًف، 

 
 فبًبـ، ثيف ثبٌيٌؽا ؼاغ

 يبًبـ. ّئي وئسف، ايللف 
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  ٌئيؽيف، يووي يفهؼ وإق 

 اٍقاًبـ ؼؤيؽٍودِ وي
 

 ،گئؽـ آي ؼٍالًبـ، گَى
 گئؽـ. ثبسبيسبي ثَلَؼ 
 ب،وآس َةهيَ گإق اٍغَى 
 گئؽـ. يبي زيػبـ، الؽى 

 
 گئؽـ، اٍالـ يبؼ آٌيك

 گئؽـ. اٍالـ يبؼ غبليي 
 َيِ،ـهگإ-گإـهَيِ گإق 
 گئؽـ. اٍالـ يبؼ وإًَل 

 اگيلف، وَلىب، آؼام
 اگيلف. ؼٍلىب، يبٌب 
 لبثبغيٌؽا وإقٍى ضبقّ 
 اگيلف. اٍلىب، ؼا ؼاغ 

 
 گئؽـ، ـآغب گلف، وَ

 گئؽـ. ييػبـ ؼاٌي-ؼاغ 
 ؼيف،دٌدفُ ثيف ؼًٍيب 
 گئؽـ. ثبغبـ گلي ّف 

 
 ائيلف، ؼيَاى آغبـ، وَ

 ائيلف. ـاٍاى ثبغسبيب 

 ؼٍوشَ يبغٍي ايگيؽيي 
 ائيلف. خبٍاى عإهفًٍَ 

 
  زىف، يبـا ًبقيي يبـ

 زىف. لبـا غبلالـيي
 اٍلىب، ثيف گَخَ ائليي 
 زىف. ؼاـا ؼٌٍوٌيي 

 
 ائيلف، يٌيفي آٌيك هي

 ائيلف. ٌيفيي َوشبًييث 
 اٍلىب، ٌيفيي اؤقٍ يبـ 
 ائيلف. ٌيفيي ايٍيي ّف 

  ًإوف، هي آغبوبى، وي

  ثئىبـ. وي ايٍليفم، هي

 اٍلىب، دبغيل آؼام ثيف
 زىف. ؼـؼ ثَيَ عإهفٍ 

 
 ؼگف، ايلِ يَق آٌيك

 ؼگف. يَقايلِ ٌبًب 

 ؼگوك، گًَِ ثيف ٍاـ ايل
 ؼگف. ايلِ هيي ٍاـ گَى 

 
 اؤلف، ؼـؼ وئسىِ، َيغ گَى

 اؤلف. ؼـؼ گئؽـ، غِّّ 
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 لَيبى خبى يَلًَؽا ضبقّ 
 اؤلف. هفؼ لبقاًبـ، آؼ 

 
 ٍئفـ، يبى گلف، ثَلَؼ

 ٍئفـ. ًٍبى ؼاغالـي 
 وَـى ؼؤٍـاى لِوله 
 ٍئفـ. خبى ايلِ هطٌز 

 
 ائللف، يبؼ عبٌمن هي

 ائللف. يبؼ لف،اؤلىِ يبؼ 
  گكًيي وفغَي ثئلِ 

 .اللف يبؼ ٌبهبهبويي
 اؤلؽٍــ، وإق وبثبثي

 اؤلؽٍــ. گإق ًيـهِوَ 
  وىوك، ليليٌح ايگيؽي 

 اؤلؽٍــ. وإق ليٌِعع
 

 سئللف، لبـا آٌيك هي
 سئللف. لبـا اٍقؼُ آغ 
 اٍلىبى، ويفؼاي ًبهفؼلِ 
 ائيلف. غبـر للجيٌي 

 
 ف،وا يئل ثبٌيٌؽا ؼاغ

 ف.وا سئل، اٍقُ ؼٌٍف 

 ائيلف، وبـ سئك وإق ؼٍغفٍ 
 وىَف. ديه اؼ ليليٌدؽاى 

 
 ثبؼاالـ، ٍاـ هدلىؽُ

 وبؼاالـ. آالـ وبلي 

  سَظ گإقٍ آزيك، الي

 آالـ. آؼ آزبـ، وَففُ
 

  سف، ثيفي اوؽين هيػه
 سف. ثيفي غٌسِ ثيفي

 اوٌيي ثَوشبى ثگلِ 
 ثيشف. ثئليٌؽُ سبغي 

 وئسف، ٌؽاىـيثب آٌيك
 وئسف. ٌؽاىـيثب گلف، 
 اٍالًيي، ؼٍوز ًبهفؼلِ 
 ف.وئس يبـيؽاى عإهفٍ 

 
 ٌٌؽيف، ًِ للجيي ِيبؼ،

 اًؽيف. ؼٍي، اٍٍٍى ؼاغؽاى 
  ٍفبوي، دَلَى يَغؽٍـ 

 ؼٌٌٍؽيف. الِ-الؽى
 

 وئسف، آر غوي، ؼـؼي،
 وئسف. لبر،-لبر اٍلىب ؼـؼ 
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  ائلِ، ِجف ؼٍالى، وبوز 

 وئسف. وبالهبر عإهفٍى
 

 ثيليف، ًِ خفب آٌيك
 ثيليف. ًِ ِفب ٍ وئيف 
 اٍهوب، ؼٍوشلَق اغيبـؼاى 
 ثيليف. ًِ ٍفب ـاغيب 

 
 علجؽيف،ؼةا وين ّف

 وججؽيف. وعبؼسِ 
 يَاًييض ايلِ اًىبى 
 ؼثؽيف.ا سفبٍسَ 

 وئسيف، ثَي گليف، گًَؽٍـ
 وئسيف. لَي، گًَِ عإهفٍ 
 گئشؽي، وئسؽي، گَى وئسي 
 وئسيف. غَي گًََ گلي 

 
 ؼيف،دفؼُ ؼاغب ؼٍهبى

 ؼيف.يئفؼُ ؼگيل، گإيؽُ 
  اٍلىب، ؼؤٍلز آغبليك 

 ؼيف.ٌّفؼُ هايگيؽلي
 

 ايٌديف، گَل اوٌؽُ يئل
 ايٌديف. گَل ايٌديف، ثَلجَل 

 ِ،فهگي ثبغب ثبغجبى، يبؼ 
 ايٌديف. گَل ؼٌٍف، يبـدبق 

 
 ؼيف،ًِ ثه ؼئييف ثبثبم

 ؼيف.اوٌِ آؼام يَغَ 

  اٍيبًوبق سئك يبسوبق، گئح

 ؼيف؟ًِ ثه ؼگيل ؼؤٍلز
 

 آالؼيف، گليف لَي ثيف
 سبالؼيف. يَـؼٍ يئفي، 
 ؼا، اٍلىب ديه يجليكوبو 
 ثالؼيف. ثبٌب ؼؤٍلز 

 ؼيف؟ًِ ؼاي اٍوشًَؽُ يَل
 ؼيف؟-ًِ زبٌجبي يَلؽا ؼٍق 
 ييػيلويىبى، وي اؤقٍى 
 ؼيف؟ًِ يبي ييآغيشؽيغ 

 
 آٌيمؽيف، يبـ عكيكين

 ٌيمؽيف.عب يبـ يبـا ثَ
 ؼاًيٍوبق آق ثيليت، زَظ 
 يبـاٌيمؽيف. ايگيؽُ 

 
 ويؽيف،ٌبًِ هيائلِ

 ويؽيف.ًٌِب قٍلفَى ثَ
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 اٍلوبق وبهل ايٍؽُ ّف 
 ويؽيف.ًٍبًِ عبغيل 

 
 ٍيمؽيف،ـيلب زَظ ؼؤٍـاى

 ٍيمؽيف.ـيثب گليت يبؼ 
 ؼٍالًوبق وبييك-آييك 
 يبـاٌيمؽيف. ايگيؽُ 

 
 ٌئيؽيف، يبغٍي آر هيٌىي،

 ٌئيؽيف. يبغٍي ارؾ سويك 
 اٍلىب، ؼُ ضعيف ؼٌٍوي 
 ٌئيؽيف. يبغٍي اضشيبط 

 يبغٍيؽيف، يكا يَل ؼاغؽا
 يبغٍيؽيف. ًفگيك يبى ّف 
  اٍغَلؽاى ففويك يئؽؼي 

 يبغٍيؽيف. ليك ففلي ثيف
 

  يبغٍيؽيف، اًٍؽاى ثيف اٍى
 يبغٍيؽيف. ؼًٍؽاى زَغب

  اگىي، ثَيَى يبغييب 
 يبغٍيؽيف. اًٍؽاى اؤلوه

 
 ؼٍـ،يبغٍي ب،عّ الؽُ

 ؼٍـ. يبغٍي ؼاًيً، يبغٍي 

 يَـؼًٍؽا، ايگيؽ يبغٍي 
 يبغٍيؽيف. لبلوبوب ديه 

 
 يبغٍيؽيف، سي ؼٍوشال ؼٍوز

 يبغٍيؽيف. گي اٍلوبوب 
 لبلوبوب، ويف ؼٍوشؽا ثيف 
 يبغٍيؽيف. ؼٌٍوي اًٍؽاى 

 
 ؼٍـ، يبغٍي ينعكيكي

  ؼٍـ. يبغٍي اٍسَـ، يبغٍي 
  اٍلىب، سَـي آيفاًيي اؤق

 يبغٍيؽيف. ؽاىيٌآٌ يبؼ
 يبغٍيؽيف، ثَ عكيكين

 يبغٍيؽيف. وَ ايسوگِ 
 لََّهؽاى اٍقاق وبـويك، 
 يبغٍيؽيف. لًٍََ يبغيي 

 
 زَغؽٍـ، ؽاِ ؼاغؽا ثَ
 زَغؽٍـ. ؽاِ زَظ، غن-ؼـؼ 
 آقؼيف، اٍلىب، ؼُ هيي ؼٍوز 

 زَغؽٍـ. ؼا اٍلىب ثيف يبؼ
 

 ًبغٍيؽيف، يبـيي ٍِبل
 ثبغٍيؽيف. وإًَلَى گإق 
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 ؼٌٍوي، عبغيللي اٍلىب 
 يبغٍيؽيف. ؼٍوشؽاى ًبؼاى 

 
 اٍلَـ، آهبى اٍٍزَؼا

 اٍلَـ. وبهبى اليٌؽُ 
 وإًلًََ، يبـ اٍغالهب 
 اٍلَـ. يبهبى ؼگىِ، اٍظ 

 
 لبًؽيف، يَق عكيكيٌن

 لبًؽيف. يَق لبًؽيف، اللي
 ائَوِ، ثيف ييػوبق جِعو 
 لبًؽيف، يَق ييػوبق وإًَل 

 ًَـ، يبغيف يئفُ گإيؽى
 ؼٍـ. آغيف اٍسَـ، آغيف 

 الى، ؼٍ ؼٍق ايسيٌؽُ ائل
 آغيفؼيف. ؼئىيي گإـى 

 
 اٍـاغبًؽيف، ؼاغالـؼا

 لبًؽيف. ؼٍلَ ينگَـُي 
 سبدٍيف، يَال يَلىَقٍ 
 ٍٍـاغبًؽيف. اؤقٍ يَل 

 
 بلبر،ّلبر گليف ثَلَؼ

  ّبزبر.زبر ثيفيٌِ ثيف 

  لَيوبق ؼاـؼا ايگيؽي

 آر. ثؽؤي وىي هٌكل
 

 آغبًؽيف، اٍلؽٍق گإيؽُ
 غبًؽيف. ًِ ولغبًؽيف، ًِ 
 ثبغالهب، ثئل فلگِ 
 ييػبًؽيف. ائَلف فله 

 
  ر،آ يبغٍي سَفٌگيٌي

 آر. يبغٍي ؼٍلؽٍـ، يبغٍي
  اٍخبلؽاـ ثبٌيي هفؼيي 

 آر. يبغٍي آـٍاؼ، ًديت
 آلويف، ؼٍهبى ثبٌيي ؼاغ

 وبلويف. ؼـؼُ يبـيي يبـ 
 ؼا، اٍلىب ٌيفيي ؼؤٍلز 
 لبلويف. وىِ ّئر آغيف 

 
  آر، يبغٍي ينعكيكي

  آر. يبغٍي گإسَـ، ًٍبى

  وبغالـ خبٍاى ايگيؽي

 آر. يبغٍي آـٍاؼ، يبغٍي
 
 لَقٍ، لَيَى، ـٍلؽالَ
 ؼٍقٍ. ٍئفؼين لَيًَب 
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 ،ييوَوبهبي ؼؤٍلشِ 
 ليكي. ٍئفيي ايگيؽُ 

 
 ؼٍغفٍ، ضبلب عكيكين

  ؼٍغفٍ. ضبلب للجيي آذ 

  اٍالـ ثؽثػز ؼًٍيبؼا

 ؼٍغفٍ. ًبضبلب گئؽى
 

 وَـاٍغلَ، ؼٍـوب يئفؼى
 وَـاٍغلَ. لَـوب سَـٍى 
  سإوَلف، ويوي وئل لبى 

 وَـاٍغلَ. ٍٍـوب ليي ثيف
  اؤلؽٍ، لبًؽي، كيكينع

 اؤلؽٍ. يبًؽي اٍؼالـا
  ويٌؽي، اگيلؽي، آغبج 

 اؤلؽٍ. اٍسبًؽي، ايگيؽ
 

 لَـؼًٍَ، سبًيف وَـٍ
 يَـؼًٍَ. وئَـ ايگيؽ 

 لَـغبق ؼُ ثيف غبيي، ثيف 
 اٍـؼًٍَ. ثيف ثبسيفاـ 

 
  وإقٍ، آـا عكيكين

  وإقٍ. آـا اٍل، ِفّاف

 ثيل، اؤقٍى وإقًٍَ اؤق
 ٍ.وإق آـا ييػبـ ائَ 

 
 ؼٍوشًََ، گك عكيكين

 ؼٍوشًََ. گك قاهبى ثيف 
 گئشىِ، ايلِ يَق ايل يَق 
 ؼٍوشًََ. اؤق آسوبق ؼٍوز 

 
 ًََ،گؼٍ گإـ عكيكين

 گًََ. گإـؼٍ ؼٍغؽٍ، آي
 اگلٌوك، ويف ًبهفؼؼُ 
 ًََ.گگإـؼٍ ؼئوك هفؼ 

 

 
 

 راىذگ-گوى سبييلوبق.-سبييب احتزام.-حؤرهت

 

 آـاًؽا. كثي گكن گل  ليكاـاًؽا، يئفي ؼاى
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 لبلىيي، اٍغالى ؼا لبلىب 
 آـاًؽا. ليك لبلوبويي 

 
 قهيوؽيف، هٌين سجفيك

 گويوؽيف. اٍوشِ ؼـيب 

  ٍاـ، قيبًين سَهي اٍى

 غويوؽيف.-زن سَهي هيي
 
 اٍلىب، گَلي يئفؼُ ثَ
  اٍلىب. ويلي سفيوي 

 ٌئيؽيف، گإقل لبـؼاٌليك
 اٍلىب. ثيلي لؽـيٌي 

 
 ًؽيف،ِؼئي هطً ٍاـ، گليي

 ًؽيف.ِؼئي ديه ٍاـ، ييگل 
 اٍلَم، لَـثبى گليٌِ 
 يٌؽيف.ايىشِ اٍغلَهَ 

 وَغبًليك، لفيعِضي
 ثَالًليك. گليف وَيَ 
 زيشلفؼى. زيػبى سكُ 
 سَهبًليك. آلالم يبـا 

 
  ؼٍالًؽي، آـغب وَالـ

 ؼٍالًؽي. زبـغب، ؼٍلؽٍ

 گليي لَـغبى گًََؼى 
 ؼٍالًؽي. لَـغب-لَـغب 

 
 ًِ،يئك خبى يئكًِ، يئكًِ،

  يئكًِ. هْوبى، ثيكُ گل 

  گلٌؽُ، ؼاغؽاى وإزَى

 يئكًِ. لَـثبى، لَقٍ ثيف
 

 ؼايي، خبى ؼايي، ؼايي،
 ؼايي. لَـثبى وٌِ خبى 
 ثيٍيفيت، ديلٍَ آًبم 

 ؼايي. هْوبى، ثيكُ گل
 سئليٌِ، سبغيت گَل يبـ

 اليٌِ. ٍٍـٍة اليي 

 لبيٌبسب، اٍلىَى وبغ لَي
 گليٌِ. ائلف ضإـهز 

 
 زيسه، شِاٍو ؼگيفهبى

 لسه.- لسه يبـدبغي 
 وئَيجؽي، ليك ثيف لبـؼاي 
 لبـاثيفزه. ثَي،اٍقٍى 

 
 يئكؼيدِ، يئكًِ، يئكًِ،

  گإقلَخِ. ًٌَمبـ-ييٌبّ 
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  گليف، آـاًؽاى مِيئكً

 سَقلَخب. اسىلفي
 

 وَغبًين، وبـيوىبغين،
 ؼٍغبًين. ليكيٌؽاى يبؼ 
 خبًيوي، اٍلَة خبًؽاى 
 ثَغبًين. ويوي ايالى 
  

 لبيٌين، آغب هٌين وي
 لبيٌين. ثبغب، گل ؼٍالى 
  يَظ، لَـثبًين يَظ، لَزَم 

 لبيٌين. ِبؼاغب، خبًين
 آغؽاٌؽاى، گليف لَي ثيف

 لبـؼاٌؽاى. ٍئفيي غجف 
 ؼٍيىب، ثبخيؽاى لبـؼاي 
 لبـؼاٌؽاى. ؼٍيوبق ثبخي 

 
 وإقًٍؽى، ؼٍيوبق آٌيك

 گإقًٍؽى. سإووك يبي-لبى 
 يي،يِزىو ييٌآؼ ـا 

 اؤقًٍؽى. ـگئؽ گليي
 

 گليي! آلوب، آلوبًي

 گليي. وبلوب، يئفُ آل

  اٍالـ، زَظ وٍَ-وإق ائَؼُ 

 گليي! وبلوب، گيٌِاٍـُ
 

 گليي، وليؼيلِ گليي،
  گليي. ولياٍـُ خئيفاى 

 يبح، زإـن يَغَـ، غويف
 گليي! وليثيلِ ٌيف آي 

 
 وٌيي، زيشؽي وإيٌگيي

 وٌيي. هىديؽؼي وإًلَى 
 ؼٌٍَثىي، ؼـؼُ زَغوَ 
 وٌيي. اٍزَثؽٍ ـًگيي 

 سبًبويي، سبغيجؽي يبـ
 وبًبويي. گلىيي ـييب 
  اٍغَل وئَى آًبويي 

 ًبويي.آيلبيي وئَـ
 

 اٍزَى، ًبـ ثبغب گيفؼين
 اٍزَى. يبـ ؼـؼين ّئيَا 
  هيًِثىل ليك آًبالـ 

 اٍزَى. اٍغالًالـ ايگيؽ
 

 ثبغالـ، ثَق ثبٌي ثَالق
 ثبغالـ. يبـديك يبًي ؼؤـؼ 
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 گلىِ، ًَبقل وًَىَقا 
 ثبغالـ. ليك سَسبـ ييآس 

 
  وَيبـالـ، يگِيئفدٌ

 ثَيبـالـ. يبٌيال-آل
 لًَبغي لوبهيًفيزبغ 
 لٍَاـالـ. آوشبًبؼاى 

 
 

 سَسبـ، ثبيؽا اليٌؽُ
 سَسبـ. زبيؽا ثبيؽاًي 
 لبـؼاي،-لََّم ييغيالـ 
 سَسبـ. لبيؽا ثيف ّفُ 

 
 ايىشف، ٍاـ ثبغؽاى ثبغجبى

 .ايىشف ٍاـ، ًِ ّف ثبغؽا 
 لَيىب، يئفُ ثبي وًَىَق 
 لف.ثٍاـ غيالـالـيي 

 
 
 لييمبخيؽيف، ثبغيً ثَ
  آخيؽيف. گيوياٍـُ 

  زىي ؼـؼيي لبـؼاٌيي
 ثبخيؽيف. ؼگيل، لبـؼاي

 
 ؼٍالًيف، ثَي ؼگيفهبى

 ؼٍالًيف. لَي اٍوشًَؽُ 
 لبـؼاٌب، اٍلَم لَـثبى 
 ؼٍالًيف. وفغَي ًيِ 

 
 

 

 

 

 

 تبپوبجب الهب.غبب

 

 ؽا.يٌثَؼاغ ثيشف گَل  بغيٌؽا،ث ؽثبغيفهوّ
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 يئللٌؽيفـ، ٍٍـاـ يئل 
 ؽا.يٌلَالغ ويفغبوي 

 
 ؼاغبال، گليف ؼاغؽاى

 آال. ثَؼاق، ـيلَلال 
 خبيٌبللي، وىىيك وىىي 
 آال. آؼام لبليف آق 

 
 ب،يٌلبالو ليك زيػؽين

 ب.يٌيٍَاو آسؽين اٍظ 
 لٌَؽٍ، ّبًىي لٌَالـؼاى 
 ب؟يٌثبالو ٍئفيف وَؼ 

 
 آسب، فثي عبٌمن، هي

 آسب. ثيف اٍغَلؽٍ، ثيف 
 ،ُؼٍ يَق لبسيف، وىىي 
 آسب. ثيف يَولٌيجؽي 

 
 آالخب، ٍاـ لٌََم ثيف

 آغبخب. لًَبـ اٍزبـ 
 سيىف، ائَ ثيف آغبخؽا 

 ثبخب. ًِ لَيبـ، لبدي ًِ
 

  آغشبالًيت، ثبظ، آيب

 سبغشبالًيت. لبديالـ
 گليت، آر ثيف هئيؽاًب 
 ًَغشبالًيت. ثَهًٌَبى 

 
 ؼُ،ٍِّ يآ ؼُ،ٍِّ

 ؼُ.هئٍِ سَسؽٍم لَي ثيف
 اٍغلَ، يئؽؼي آسبًيي 
 ؼُ.دئٍِ ثيف ّبهيىي 

 
 وىيؽُ، اٍسَـهٌَؽٍم

 ؼُ.وىىىِ گيناٍـُ 
 ؼٌٍؽٍ، آلوب ثيف گإيؽى 
 لجىيؽُ.عً ليكيل ثيف 

 
 زىيلِ، ٍٍـؼٍم ثبّب

 .ِسإوَل يئفُ زىيل 
 لٌَؽٍ، ّبًىي لٌَالـؼاى 
 زىيلِ؟ ؼيكُ اؤقٍ 

 
 ِ،ـهؼ-ِـهؼ سذِ ؼاغ،

 ِ.ـهؼ-ؼـهِ غبلالـيي 
  گإـؼٍم، ًبـ هيًيئشيٍوِ 

 ِ.ـهؼ ِ،ـهؼ زبغيفيف
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 ويٌِ، ايىي ٌبظ، ايىي
 ًِ؟ ايىيىي ًِ، ثيفي 

 آلوب، ثئً آغبخؽا ثيف
 ايىيىيٌِ. ؼٌٍَة گَى 

 
 يبق، گلي وي، ؼيًِ اٍ
 يبق. گلي ليٍؽي، گلي 
 ثيٍيفؼي، غإـن ثيف ليً 
 يبق. گلي سإوؽٍ يييبغ 

 
 وبق،ـيوب ايذه لَـؼ ّف

 يئفيوك. سَسىب آيبق 
 لبلىب، ايلِ هيي ايل هيي 
 زَـٍهك. يبهبى يبغٍي، 

 يبووٌىيك، عبٌمن،
 يبووٌىيك. ثيشوك گَل 

  اؤلوَي، هله ثيف فٌؽُع 

 هٌىيك. يبوِ گئشوكلف
 
 ؼي،ٌٌجِ گًَلفي ثَ
 ؼي؟ًِ ؼٌٍي وإًلَهِ 
 لبًي، ًِ ٍاـ، سيا ًِ 
 ؼي؟ًِ ثيٍي اٍخبلىيك 

 

 ؼي،ؽُطثد ّب ي،ؼؽُطثد
 ؼي.اٍوشِ ٌيفٍاى ٌىي 
  ّبًىيؽي يئويٍلفؼى 

 ؼي؟اٍوشِ ييفؼگيزِ
 

 ؼي،ّىؽُ آي ؼي،ّىؽُ
 ؼي.اٍوشِ ـٍاى سػز 
 يئويٍؽي، ًِ يئويً ثَ 
 ؼي؟اٍوشِ ثَؼاغي ثيف 

 
 ي،ُؽؼض بسنض بسنض
 ي.ؼؼُوٌؽ وَغب بسنض 
 آلشيٌؽا، لبـًي ؼيٍي 
 لبسؽاؼي. ؼال يغؼٍؼا 

 ؼي،وشِؼ آيبغي-ال
 ؼي.لفىؽُ ـيلَلال 

 گإيؽُ، ًِ ؼي،يئفؼُ ًِ
 ؼي.اٍوشِ فلهظ زف 

 
 ؼي،ّىشِ آ ؼي،ّىشِ

 ؼي.اٍوشِ ٌيفٍاى ٌىي 
 وفديح، ليكيل ليفاغي 
 ؼي.اٍوشِ ثبؼام اٍوشَ 
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 اـيؽي، لبـ ؼاغالـؼا
 يئفيؽي. سَسَة آيبق 
  ثبغيفؼي، گإـٍة ؼـُ 

 ويفيؽي. گإـٍة ؼـيب
 

 دفيؽي، آؼي اًٍَى
 هٌَشفيؽي. وإًلَهِ 
 اٍلؽٍ، آًبؼاى آغٍبم 
 يئفيؽي. ؼٍـؼٍ، فطو 

 
  گلؽي، ؼى ؼگيفهبًب
 گلؽي. سي ؼٍى ليفهيكي

  زٍَالؽا سَغًَوبهيً 

 گلؽي. اٍى هيًاٍيًَوِ
 ثٌؽي، سه وَيَى آغبـ

 ثٌؽي. سه وي،سٌِْ سه 
 اٍلؽٍم، ثبغجبى ثبغب ثيف 
 ثٌؽي. سه ٍاـ، آـغي يَق 

 
 قؼًؽي، ثبٌي ثبغفين

 قثفؼًؽي. ـؼًؽي،ق 
 سإوؽٍ، آل اوؽين، يبٌيل 
 ؼًؽي؟ًِ اِلي گإـى 

 

 ؼًؽي،ًِ آي ًؽيؼًِ
 قؼًؽي. ثبٌي ثبغفين 
 يبًبـ، اٍؼ ؽايٌيبـدبغ 
 ؼًؽي.گإيٌِ آغبخي 

 
 ؼًؽي،ًِ آي ؼًؽيًِ
 قؼًؽي. قؼى ثبغفين 
 يبًبـ، اٍؼ ؽايٌآغبخ 
 ؼًؽي.ًِ گإي يبـدبغي 

 
 ؼًؽي،ًِ آي ؼًؽيًِ
 ثؽًؽي. قنًب ؼـهِ، 
 هىىٌي، اٍوشِ لٍَيد 
 ؼًؽي؟ًِ ـًگي گإـى 

 ّؽًؽي، ّب ّؽًؽي،
 ثؽًؽي. ليفاغي ؼؤـؼ 
 زيػؽي، آل ٍٍـؼٍم، يبٌيل 
 ؼًؽي؟ًِ ثَ ويگإـُ 

 
 ّؽًؽي، ّب ّؽًؽي

 قؼًؽي. ثبغفين لبـا 
  ؼٌٍَة، اٍؼ ثيف وَال ثَ 

 ؼًؽي؟ًِ ؼـؼي گإـٍى
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  ؼهيفؼًؽي، ؼاٌؽاًؽي،

 غويفؼًؽي. يگغإـُ
 ٍئفـ، يئوه عبلوِ 
 ؼًؽي.ًِ ؼٍيوبق اؤقٍ 

 
 ًٍيٌؽي، آيِ آٌيك،

 ًيٍيٌؽي. آيِ اٍغَـ 
 ثبغبـ، گإيِ گإقِولّ 
 ؟ؼيًيٍيي آيِ ثبغوبق 

 
 ٍئفؼي، ثئسِ ليكيل گَل

 ٍئفؼي؟ ًئسِ گإـ وبًب، 
 گإـؼٍم، آغبج يبـدبلىيك 
 ٍئفؼي. ثئسِ سَـدبلىيك 

 لي،ِهئٍ گَل هئٍِ ثَ
 لي.ثٌإٌٍِ سف آلشي 
 اٍغلَ، هيي ويٍيٌيي ثيف 
 لي.دئٍِ ثيف ّبهيىي 

 
 ويوي، ؼاغ گليف ؼاغؽاى

 ويوي. ثَؼاق ـيلَلال 
  ايسوگِ، وَ اگيليف 

 ويوي، اٍغالظ ثإيَـٍـ
 

 وي،اييٌِ ايلين ايلين،

 وي.ؼٍيوِ ييغبس نايلي
 لَخبغب، ثبن اٍخبغب، آر 
 وي.غىشِ ايللف گئشىيي 

 
  ويٍي، ؼٍـاى سبيؽا اٍ

 ويٍي. ىآلَـ اليٌؽُ
 آلىيي، آر ؼئ آسبهب 
 ؼيٍي. ؼُ ًِ وه،اـ ًِ 

 
 ىبثي،ض لبى ثيف آٌيك

 ىبثي.ض لبى ثيف آغي 
 لبال، يئفؼُ وي وإق ثيف 
 ىبثي.ض لبى ثيف ؼا اٍ 

 آغكي، ًِ ٍاـ، ؼيلي ًِ
 وبقي. ًِ ٍاـ، ـيسب ًِ 

 ٍئفـ، غجف يئفؼى ّف
 آٍاقي. غَي اٍغَيبـ 

 
 آيبغي، لبى عكيكين

 بغي.آي لبى ليگييْو 
 گإـٍثؽٍ، ٌئي ثيف آٌيك 
 آيبغي. اٍى ثبٌي، اٍذ 
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 اٍوشبؼي، اٍغلَوينع
 ؼي.اٍوشِ ووف الي 
 وبليجؽي، وإـدَ وَؼا 
 اٍوشبؼي. ًئدِ گإـ گل 

 
 ؽي،ـيوب يَهفٍ-يَهفٍ

 ؽي.ـيؼا گإقٍ يَهفٍ 
 ثبغسبؼا، ثيكين گكيف 
 ؽي.ـيثب ًييِّفش اٍذ 

 
 آلؽي، اٍٍ ثيف عبٌمن

 ؽي.آل اٍٍ ثيف ِيبؼين 
  آلىبى، غجف آؼين يبـ 

 ؼالؽي. ثيف ثئ، ثيف لبف، ثيف
 لبلؽي، ثَوبؼُ آٌيك

 لبلؽي. ثَوبؼُ لجيي 
 زيػؽي، يَغب آلشيىي 

 لبلؽي. دَوبؼا ثيفي
 

 آغشبالًؽي، ؼٍغؽٍ، آي
 آغشبالًؽي. ؼٍغؽٍلدب 
  گلؽي، ًف ثيف ثبقاـا 

 ًَغشبالًؽي. يئفؼى يَق
 

 دبـؼاغالًؽي، ليكيل گَل
 ؼاغالًؽي.زبـ آسيت لَل 
  ثيشؽي، يئفؼُ سَـدبلىيك 

 ثَؼالالًؽي. يبـدبلىيك
 

 زيػؽي، لَم لبقؼين، يئفي
 زيػؽي. هيٌبـُ لَهؽاى 
 اٍغالى وسل ثيلؽيفوي 

 زيػؽي. زيٌبـا ايل ثَ
 

 زيػؽي، لَم لبقؼين، لبقؼين،
 زيػؽي. هيٌبـُ لَهؽاى 

 اٍغالى اؤلي گئدِ ثَ

 زيػؽي. ثبقاـا ِبثبش
 ًبهبقي، ًبهبقلييبم،

  ؼوشوبقي. آلويٍبم 
 ر،ا مِلجل وَ، هىديؽيي

 ًبهبقي؟ ليلين ّبـؼا 
 

 ثبلشبًي، ٍٍـؼٍم يئفُ
 غبلشبًي. گَهَي آغكي 
 زيػؽي، اٍغالى ثيف يئفؼى 
 ولغبًي. خبّبى خَهلِ 
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 ثبلشبًي، ٍٍـؼٍم ثَـؼاى
 لبلشبًي. زيػؽي اٍـؼاى 
 ؼٍغَة، اٍغالى ثيف آًبم 
 ولغبًي. گإيَى يئفيي، 

 
  آّبًي، ّب آّبًي،

  خبّبًي. خَهلِ گكـ

 ايسف، وَ اوشبًجَلؽاى
 هىبًي. اًٍَى سجفيك 

 
 آّبًي، ٍاـ لٌََم ثيف

 خبّبًي. خَهلِ گكـ 
 اؤلؽٍـهگِ، گإسَــم 
 خبًي. ًِ ٍاـ، سيا ًِ 

 ّبًي؟ ؼاى يبـا آٌيك،
 ّبًي؟ ؼاى يبـا ثبيمَ 
 يبـاسؽي، ضبقّ عبلوي 
 ّبًي؟ يبـاؼاى ضبلّي 

 
  ثَغبـي، ّب ثَغبـي،

  يَغبـي. ثَغبـيؽاى
 زيػؽي، اٍغالى ثيف اٍـؼاى

 زَغبلي. لبـا ٌيگزي 
 

 ثَغبـي، آي ثَغبـي،

 يَغبـي. زيػبـ سَوشَ
 گإـؼٍم، اٍغالى ثيف وٌؽؼُ 
 زَغبلي. يبٌيل اگٌي 

 
 يَغبـي، ائلؽى آٌيك

 يَغبـي. سئلؽى ٌبًب 
  گإـٍثؽٍ، ٌئي ثيف آٌيك 

 يَغبـي. ثئلؽى ؼيكي
 

 ّئي، فهَا ينعكيكي

 ّئي. ووف گَهَي لؽُثئ
 گإـؼٍم، هبؼيبى ثيف گإيؽُ 
 ّئي. فهَا لَلَى يئفؼُ 

  گئؽن، ؼٍـ ثبثب، يئل آي

 گئؽن. وَـ هبؼيبًيٌي
 ليفيليي لبديٌيي ثيف 

 گئؽن. ٍٍـ لبدييب هيي
 

  ؼگيل، ؼاي ؼاٌؽي، آلشي

 ؼگيل. ؼاي ؼاٌؽي، اٍوشَ
 اٍسالييف، ويوي يَاىض 
 ؼگيل. يَلؽاي يَاًبض 
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 وبـييبم، ثبالخبيبم،
 ؼاـييبم. وي، يييؼئوِ 
 اٍلَـام، زإـن ويكُ 
 ثبـييبم. قهيلفيي 

 
 فبًبـام، فليطيوئ ثيف

 يبًبـام. ؼُ وجفيشىيك 
 گإيؽُ، ًِ يَظ، يئفؼُ ًِ 
 وبلالًبـام. ّبٍاؼاى 

 
 گكـم، ؼاغب-ؼاغؽاى

 يبقاـام. ؼيل لٌَالـا 
 آلؽاسؽي، هٌي لَي ثيف 
 م.اـاثئك لٌَؽاى ؼاّب 
 ٌؽيگين،لل ين،ِـلل
 ثلٌؽيگين. ِگثلِ 
  وٍٍَـؼٍم ثيسؽين، اوؽين، 

 ٌلٌؽيگين. ثئليوِ
 

 هٌين، ٍاـ آسبم آًبم،
 هٌين. ٍاـ بمعغب وَؼا 
 اٍلوٌَبم، آًبؼاى ؼؤـؼ 
 هٌين. ٍاـ آسبم ثئً اٍى 

 

 اؤلؽٍم، يبـاؼاى آٌيك،
 اؤلؽٍم. يبـاؼاى ثبيمَ، 
 گلؽين، اٍغب وبهبًىيك 
 اؤلؽٍم. يبـاؼاى لبًىيك 

 
 گإـؼٍم، آًب اٍقؼُ اٍ
 گإـؼٍم. سبًب لَاللؽا 
 آسب، ليفظ اٍغَل، وىىي 
 گإـؼٍم. آًب اللي يَق 

 
 گإـؼٍم، لئيوبىؼُ ؼاغؽا

  گإـؼٍم. وليوبى وَؼا 

 گإـؼٍم، ؼاي گإيٍف يبسبـ،
 گإـؼٍم. آي ثيٍويً ؼٍقوَق 

 
 لبى، سبهبم عبٌمن هي

 لبى. سبهبم ضففي اٍغَ 
 ؼاهبـيي، آلشويً يَق اٍذ 
 لبى. سبهبم يىيٌؽُثيف 

 
  هيفؼى،ا آي هيفؼىا

  عإهَـؼى. وئسي گًَؽٍ

 ّبًىيؽي، يئويٍلفؼى
 ؼهيفؼى. ٍاـ يگاؤقُ 
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 بالالـ،ّ ّبي بالالـ،ّ
 ثبالالـ. وْليه ؼاغؽا 
 ثإيَيف، ويسيگي ًِ 
 ثبالالـ. يفيىيا ًِ 

 
 آغالـ، لّّبة عكيكين

 آغالـ. لّّبة ؼٍى وبـي 
 آغالهبق، لَيَى اؤلي 
 آغالـ. لّّبة اؤلؽٍـى 

 
 ثبغالـ، ثَق عبٌمن هي

 ثبغالـ. ؼٍق زىف، اگفي 

  گإـؼٍم، ضىوز ثيف گَى ثَ

 ثبغالـ. ثَق ايسيٌؽُ اٍؼ
 آغالـ، ؼئييت وَ آٌيك

 آغالـ. ؼئييت وَ يبًبـ،
 ثيشيت، گَل ثيف ؼـيبؼا 

 آغالـ. ؼئييت وَ ؼا اٍ
 

 آيالـ، ّف ـؼئيِ آٌيك

 آيالـ. ّف لف،ّفشِ ّف
  ثيشيت، لگَ ثيف ؼـيبؼا 

 يالـ.اّبـ ؼئييت يبًؽين
 

 يبٌيلالـ، آي يبٌيلالـ،
 الـ.فثَيالٌي ؼيَاـؼاى 
 ليك، يئؽؼي ؽُعضيِ ثيف 
 الـ.فوبٍاٌي اٍوشِ ـا 

 
 اٍيبـالـ، ييآغبخ لَق

 لَيبـالـ. سئل اٍوشًَِ 
  آغالوب، ؼٍـٍة ٍاغشىيك 

 ثَـاـالـ. لَالغيٌي
 

 اٍزبـالـ، لبسبـ-لبسبـ
 ـ.لبزبـال گإـٍة ٌبّيي 
 اٍسالييت، گًَؽٍقلفي 
 اٍزبـالـ. آغٍبهالـي 

 يبغالًبـ، لَزَم لبـا
 ثَغالًبـ. لفؼُهئٍِ 
 وي، ليفيلؽي ًئدِ اٍ 
 ثبغالًبـ. ؼا آزبـويك 

 
 وبلالًبـ، وبلػين-وبلػين

 ثبلالًبـ. لبلؽيمؽا زَظ 
 اٍلىب، ًفؼيَاى گإيؽُ 
 وبلالًبـ. اٍـؼاى زيػبـ، 
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  ثَـاـ، وَـوًََ وبهَـ

  ؼٍـاـ. ؼيجيٌؽُ ؼيَاـ

 ثيشيفـ، علويي اٍغَـ،
 لَـاـ. ائَ ثيف ليكيلؽاى 

 
 آسبـ، ثَي اٍيفٍ-اگفي

 ثبسبـ. يئفُ آيبغي 
 وبلالًبـ، وبلػين-وبلػين 
 يبسبـ. وبـٍاى آلشيٌؽا 

 
 يبسبـ، فٍهيَ يبسبًؽا

 لبسبـ. ؼـهبى اليٌِ 
 سَسوبغب، وِايىشِ وين 
 ثبسبـ. الِ سيىبًي 

 آزبـ، گَل اٍذ عكيكين،
 آزبـ. هٌَگَل گَلَ اٍذ 
 ثبالالـ، يَل اٍذ ايلؽُ 
 آزبـ. گَل اٍذ ؼُّفشِ 

 
 گئؽـ، ّبقاـا يَل ثَ
 گئؽـ. ثبقاـا ؽيْه 
 اٍسَـهبهيً، آسبوي 
 گئؽـ. ثبقاـا اٍغلَ 

 

 گئؽـ، بخبض بخيالـض
 گئؽـ. گئدِ ائؽـ خْؽ 
  ايسيٌؽُ يَهَـسب ثيف 

 گئؽـ. خَخِ اللي ليفظ،
 
 گئؽـ، ؼٍـاـ سبيؽا اٍ
 گئؽـ. ثَـاـ ثَيًٌََ 
  گيفًؽُ وَـٍيِ ثيف 

 گئؽـ. ليفاـ ليفغيٌي
 

 گإًؽـ، ٍاـ ًِ ّف ثبغؽا
 گإًؽـ. ًبـ گإًؽـ، ّئيَا 
 ثَؼالؽاى هيًؼگوِ ال 
 گإًؽـ. ثبـ هيًؼـيلوِ 

 گكـ، الال ؼاغالـؼا
 گكـ. ديبال الؽُ 

 ؼٍغبـ، ًِ يَهَـسالـ، ًِ
 گكـ. ثبال يبًيٌدب 

 
 هلف، ٍاهؽا ثيف وَـٍ

 هلف. ٌبهؽا ّبـؼا،بً 
 ىِگئي وإيٌه يبغبويك 
 هلف. ؼاهؽا ثبخبويك 
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 هلف، آي ينعكيكي
 هلف. آي گإيؽُ ثَلَؼ 
  گإـٍثؽٍ، لَقٍ ثيف لَذ 

 هلف. آي ؼئييجي وَؼ
 

 هلف، آي اٍقًٍؽُ گإي
 هلف. وبي آلشؽاى ثَلَؼ 
 ٍاـ، لَقٍم لَذ ثيف ثَـؼا 
 هلف. ّبي، وبالـ آخيت، 

 
  ،گإقلف يَلَ عكيكين
  گإقلف. ؼٍلَ ؼاغالـي

 ؼي،غفثشؽُ آًبوي
 گإقلف. يَلَ ثبالوي 

 گشيف، يبغ ثيكُ ًٌِ،
 گشيف. وبغ ولفيايٌِ 
 ؼىفًُْئ زبلػبًوبهيً 
 گشيف. يبغ هيًاـيٌوِ 

 
 اؤلؽٍلف، غيفؼا-غيفؼا

  گيفؼيلف. لجيفلفُ 

  ٍئفؼين، وَ آي آلشي-ثئً

 ؼٍـؼٍالـ. ؼيفزليجي
 

 گَهٌَؽٍـ، اٍخَ قٍلفَى
  ايليٍؽيف. ثَيًٌَب لوب 

  ايسيٌؽُ يئويٍلفيي

 يئويٍؽي؟ ًِ يبـدبلىيك
 

 ؼـٍيٍلف، اٍقٍى-اٍقٍى
 گلويٍلف. ثيكُ گئدِ 
 اٍيٌبهيٍالـ، لؽـ اٍ 
 اٍلوٌَالـ. غٍيل-غَـؼ 

 
 ؼٍغَـ، گَى ؼٍغبًؽاىگَى

 ثَغَـ. ٌيميعب ٌيكعب 

 يبٌيٌؽا، ثئً اٍى آًب
 ؼٍغَـ. اٍغالى ـيليكال 

 وفّبوف، ديٍيگين غبى
 ف.وا يئل زيػوب، ِزإل 
 ثَـؼاؼي، ايل ثَ لًَبق 
 وفاوف. ؼُ ايل گلي 

 
 ؼٍلؽٍ، ؼى ؼگيفهبًب

 اٍلؽٍ. ثٌؽ اٍقًٍِ قٍلف 
 سبغشب ثئً آلشويً يَق اٍذ 

 اٍلؽٍ. ثٌؽ هيىوبـا ثيف
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 گليجؽيف، اٍقاى ائَيوِ
 گليجؽيف. دَقاى دفگبـ 
  ايٍلفي اٍالى گًَؽٍق 

 گليجؽيف. يبقاى گئدِ
 

  ؼٍقؼٍ، يليفاغ ؼـيب

  يَقؼٍ. اللي، وبًبوبى
 ييف،ائلِ ٌبّليك اٍغلَ

 ليكؼي. ّلِ آًبوي 
 

 هئيؽيف، شلؽ ثيف لجيي
 ّئيؽيف. اثؽي ايسي 

 ؼٍوشَم هٌين ؼئف: ثبثب
 ّئيؽيف. ؼال، ثيف هين، ايىي 

  هَخًََ، خِثئلِ ثيف

 گَخًََ. اًٍَى گإـؼٍم
 ؼُ ُؼٍ لبسبـ يئؽؼي 
 گَخًََ. اًٍَى زىوك 

 
 وؽيف،ِوٌ لَي ثيف اٍزبى

 ولىؽيف. سبهبم ايٍي 
 ٍئفـ، خبى ؼگيفهبًب 
 گفوؽيف. ؼا غيفهبًب 

 
 يَظ، ؼاغي يئفلفيي ثَ
 يَظ. سبغي ٍاـ، ثبغسبوي 
 آغالييف، وي ؼيًِ اٍ 
 يَظ. يبٌي گإقلفيٌيي 

 
 گلف، لبى ؼاٌؽاى ؼاغؽاى،

 گلف. ايالى لويًـيليَ 
 ،ييؼٍـهبي لبثبغيٌؽا 
 گلف. اوالى لَؼٍـهَي 

 
 يَظ، سَقٍ گئؽـ، اثبآـ

 يَظ. ايكي اٍقـ، وَؼا 

 ليٍالهيً، زبًبلسيؽا
 يَظ. گإقٍ لبـا، آغكي 

 

 

 

 يوسوم اينبم. سينبهب.
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 ٌؽُ،گل آي ٌؽُ،گل
 اگٌؽُ. ثَيًٌََ گَل 
 ؽا،يٌٍاغش وبل يئييلف 
 ؼگٌؽُ. اٍلوبق يئوه 

 
 ايسيٌؽُ، سبثبق سبثبق

 ايسيٌؽُ. ِبثبش َِثطَ 
 اٍوشِ، آيبق ؼايبًيت 
 ايسيٌؽُ. ٍاـ ؼُ عغفي 

 
 ايسيٌؽُ، بًؽيكِ بًؽيكِ
 ايسيٌؽُ. وبًؽيك ليكيل 
 ؼٌٍؽٍ، اٍؼ ثيف آـاقا 
 ايسيٌؽُ. يبًؽيك ؼُ ثيك 

 
 ايسيٌؽُ، ًَّگ ًَّگ

 ايسيٌؽُ. قًگ ؼُ ًَّگ 
 گإيؽُ، ًِ ؼي،يئفؼُ ًِ 
 ايسيٌؽُ. ففًگ يلِا 

 ايسيٌؽُ، ثييبى آر آغ
 ايسيٌؽُ. لبى لَيفٍغَ 
  ويلوگِ، لبًي گئشؽين 

 ايسيٌؽُ. ثييبى لبلؽين
 

 ايسيٌؽُ، لَسَ لَسَ
 ايسيٌؽُ. لَسَ بًؽيكِ 
 يبيليغي، آغ وبًييعفب 
 ايسيٌؽُ. لَسَ ؼا اٍ 

 
 يئفؼُ، ؼٍق عبٌمن، هي

 يئفؼُ، ثيك ؼي،گإيؽُ اٍ

 ويي،وئسوِ اٍلوبق يئف اٍ
 يئفؼُ. ايك ثيفخِ وبلوبق 

 
 ؼاًب،-ؼاًب اٍقــيه

 وبًب. گإسَـ اٍخبلؽاى 
 اٍالًيي ثؽ ظفيً 
 يبًب. اٍؼؼا گإقلفي 

 هؽؼ، آي ينعكيكي
 هؽؼ. آي هؽؼ، اٍلىف 
 ؼيىلٌؽي، اٍلؽٍقٍ ؼاى 
 هؽؼ. آي آيفيليمؽي، 

 
 ثإـوًَِ، ثَق ضيفاًبم

 ثإـوًَِ. سَق لًََثؽٍ 
  زَغؽٍ، ثؽًظف ،يييبي 

 ثإـوًَِ. گإق وييؼگوِ
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 ايٍِ، يَلالًؽي نـييب
 ائٌيٍِ. ؼٌٍؽٍ يَلَ 

 گلِ، َؼثَل ثيف ًَال
 ؼٌٍِ. ًن يئفُ گإيؽى 

 
 اٍلوبق، آٌوبق ؼاغي ثَ
 اٍلوبق. بقوثبٌ ٌديـيًب 
 خه،گلِ گلي ثبٌب 
 اٍلوبق. لبزوبق لضبؼاى 

 
 هٌي، ثبقاـا آدبـ

  هٌي. ًظفُ ٍئفهِ 

  ٌبليٌي، ثئليٌؽى آذ

 هٌي. هكاـا ؼٌٍَـ
 وٌي، سيىي وٌي، گَل

 وٌي. سيىي گإـؼٍ گإق 
 ٌيك،عب ييػوبق ويوىِ ّئر 
 وٌي. سيىي ػوبوبيي 

 
 ايٍي، ؼٍقى آٌيميي

 ايٍي. ؼٍقى هٌَىَلؽٍـ 
 ثيلوك ييغيلىب، عبلن 
 ايٍي. ؼٍقى اؤقٍ ضبقّ 

 

 ؽي،عٍؼا اٍلؽٍق گإيؽُ
 خؽاؼي. ثَيَ لبـؼاي 
 يَال، زيػوب وىيكُاٍـ 
 غَؼاؼي. ٍئفى هَـاؼ 

 
 اٍاليؽي، وَ ثَل ؼـيب

 اٍاليؽي. يَوَى ؼيجي 
 زىوگِ وبهب ـييب 
 اٍاليؽي. وَىاٍٍ هٌؽُ 

 
  هؽاـي، سئل آٌيك هي

 .ـيهؽا وئل ؼاغيشؽي
 وِ،سإوَلوِ ًَـ گإيؽى 
 .ـيهؽا ائل وىيلف 

  گكـم، قيائَخييِ
 ثكـم. وييؼؤٍـُ ؼؤـؼ

 ون،گإـهِ ائَؼُ وٌي 
 ؼٍقـم. ؼاي بيٌلبد 

 
  ًئيٌين؟ ىؽي،طً گًَؽٍ، سه

 ًئيٌين؟ اوؽي گيناٍـُ

 ثبٌيٌي، گيناٍـُ يبـ
 ًئيٌين؟ ،وىؽي ؼٍغفاؼي 
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 ؼاٌؽاى، ثَ هي ينِـلل
 ؼاٌؽاى. ثَ لبيبؼاى، ثَ 
 م،ِويوى ًِ ٍاـ، نويوي ًِ 
 ؼاٌؽاى. ثَ يبـاًويٍبم 

 
 آٌؽاى،-آٌؽاى عبٌمن

 لبٌؽاى. هي ويفديىؽى، وي
 آًبم، ًِ يَظ، آسبم ًِ 
 ؼاٌؽاى. آغ يبـاًويٍبم 

 
  ّبٍاوبى، اٍقـليىىي،

 ؼاٍاوبى. ؼـؼُ ثيف ّف
 ييثبغبً وح ثبالهب 
 اٍٍاوبى. گإقلفيٌي 
  گًَؽى، اٍالى ين،ليع

 گًَؽى. ؼٍالى ؼـيبالـ
 وئَيجؽيف، ـٍضَى ـٍضَم 
 گًَؽى. اٍالى غلك ـٍضالـ 

 
 هي، وٍَا ايؽين گئشويً

 هي. ؼٍٍا وبؼينًآال 
 اٍلؽٍم، لَي ثيف وفگفؼاى 
 هي. يٍَا ؼينوٌِسيى 

 

 وٌيي، ٍاـ ييآؼ ليك، آي
 وٌيي. ٍاـ ييؼاؼ هئيػَي 
  زىيف، ضىفسيي ّبهي 

 وٌيي؟! ٍاـ ييخبؼ يَغىب
 

 گلىيي، يبغٍي عكيكين
 گلىيي. يبغٍي ؼئ، يبغٍي 
 فبلي، يلال سَسَثىبى 
 گلىيي. يبغٍي ييآغيف 

 
 زبسؽاويي، اٍقــيگين

 دبـسؽاويي. گإقلف يبهبى 
 سإوَلىَى، ثالم ن،فيآغ 
 آسؽاويي. اٍوشَهؽى ؼـؼ 

 ٍاـ، ويٌي ينعكيكي
 ٍاـ. ويٌي جؽي،ليلَخب 
 ليىي،ؼُ يبـ اٍلوٌَبم 
 ٍاـ. خيٌي وي، ؼئييفلف 

 
 ًئيلف؟ لبـا عكيكين

 ًئيلف؟ لبـا ؼٍغبـ، آي
 وبلويٍؽين، ًظف وي هي 
 ًئيلف؟ يبـا ثؽًظف 
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 ؼاغالـ، سيف ؼاغالـ، آ ويك
 ؼاغالـ. ويف ٍاـؼيف، ويكؼُ 
 وئسيجؽيف، ويكؼى نـييب 
 ؼاغالـ. ديف، اٍلَثىَق ويك 

 
 ثيلؽيفـ، اؤقٍى آٌيك

 ثيلؽيفـ. وإقٍى ـ،ئيِؼ 
 فله آغالؼاى هٌي 
 گَلؽٍــ. گَى ثيف آغيف 

 
 ؼلجف، اٍقُ سإوَة قٍلف

  ؼلجف. ؼٍقُ زيػيجؽيف 

 اٍقًٍِ، يليوب ؼٍٍاق
 ؼلجف. گإقُ وييگلوِ 

 لبًؽيف، ايٍي گَل آٌيك
 لبًؽيف. گَلٌََ يبـيي 
 ف،وا قيبؼ يئلي ؼاى 
 لبًؽيف. گليٍي وئللف 

 
 گكـ، لَخبالـ، آٌيك

  گكـ. اٍخبالـ، لؽُائ 

  وًَفا اؤلٌؽى وًَىَق

 گكـ. ثبخبالـ ـٍضَ
 

 يبييف، زي گليف، ؼٍهبى
  يبييف. سي عففِ ّف 

 ي،يٌوبيؽيغ اؤق وبي وي
 وبييف. ًِ فله ثيف گإـ 

 
 ًئيلف؟ خَا گئؽـ، وَ

 ًئيلف؟ خَا ديَوشِ 
 ٌيمييعب ّوؽـؼ يبغٍي 
 ائيلف. خبٍاى عإهفًٍَ 

 
 ثَؼٍ، يبقي عكيكين

 ثَؼٍ. يبقي ،ـيثبّب 

 ثيلين، ويوؽى ثًََ هي
 ثَؼٍ. يبقي آلٌيوؽا 

 

 
 

 احوال-حبل حبل.وصف 
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 سبثبغب، سإوؽٍم گَلَ
  ِبثبضب. لبال لَيؽٍم 

 ائيلف، هْوبى هٌي يبـ
 لبثبغب. ؼٍقـ غًَسب 

 
 لبٌؽا، اٍ لبلؽي گإقٍم

 لبٌؽا. اٍ ويفديىؽُ، اٍ 
 ين،ؼيَاًِ سه هدٌَى 
 ؼاٌؽا.-ؼاغؽا گكيفم 

 
 بيبؼا،ِ ثبظ، بيبؼاِ
 لبيبؼا. لَـٍة سَـٍى 
  ؼٌٍَة، سفالى سَـًٍب 

 اٍيبؼا. يَظ ويِويوى
 

 سٍٍَقا، ثبظ، سٍٍَقا
  لبًٍٍَقا. وإيٌگي 

 ؼين،ثيلوِ آال وئَؼين،
 دبييكا. گلي لبلؽي 

 
 آالًؽا، لبـ ثبٌيي ؼاغ

 آالًؽا. غبـ ؼيجيي گَل 
  وئسف ٍايال-آُ گًََم 

 اٍالًؽا. يبـ يبؼا يبـ

 
 سَيب، گلين ئلِ،ا سَي

 ثَيب. ثئلِ لَـثبًبم 
  ـييب َمگگإـؼٍ گَى ثَ 

 اٍال؟ گإـهوي ؼُ ثيف
 

 اٍالًؽا، دبييك ؼاغؽا
 وَالًؽا. وًَجَل ـيوب 
 گإًؽـيي ًٍبى يبـا 
 ؼٍالًؽا. يبٌب ثئً اٍى 

 
 آال، وإق وإقؼى ِفّاف

 آال. ؼٍق گفن وإقٍى 
  گإـهٌَن، يبـ ًبقلي ثيف 

 آال. گإق ثَللَـ، ثَغبق
 

 ٌبًؽا، آـي عكيكين،
 ٌبًؽا. آـي لفثئسِ 
 ائيلف ٌبؼليك هلىلف 
 ٍبًؽا.ـيثب يبـ ايىي 

 
 الال، ؼاغؽا عكيكين

 غبال. اٍقؼُ گَل اٍغٍَـ 
 آقاالـ، غوي ؼـؼي، 
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 ٍِبال. يئشيٍىِ وين 
 

 ؼاليٌؽا، لبدي ؼٍـهب
 غبليٌؽا. لبلؽي گإقٍم 
 آًبهب، ؼئيين گئؽين 
 يبًيٌؽا. لبلين گلين 

 
  ًبال، ؼيائيلِ اٍغالى

 ديبال. ٍاـ اليٌؽُ
  گإـؼٍ، يبغٍيىيي هٌؽى 

 غيبال. اؤقگِ ؼٌٍؽٍ
 

 يَلال، ايٍلِ، غٌدفي
 يَلال. گَهٌَلِ، اٍوشَى 
 گإًؽـ، آلوب ثئً هٌِ 
 يَلال. ؼيٍلِ ثيفيٌي 

 يبًب، ثيف ينعكيكي

 يبًب. ثيف آليٍب، ثيف
 ييبم،لهٍشب خبهبليي 
 يبًب. ثيف گئشوِ لَيَة 

 
 ًؽاهب،ا َلگ آٌيك هي

  ؼاهب. گَلي زيػيجؽيف 

 وإيٌه، لهاع ثيف اٍالم

 ًؽاهب.ا گَل يبـاٌبم 
 

 آالًب، ٍئفهِ وإًَل
 سبالًب. وإًَل لَيوب 
 لبلؽي گإـٌٍَم يبـال 
 زبالًب. ييگسَسِ َـِ 

 
 آلوب، ليكيل آلوب، آغ

 آلوب. ؼٍقٍل، فُِايف 
 وئسٌؽُ يَلؽاى نـييب 
 آلوب. اٍقٍل ؼىخفگِ 

 
 ًَجبسبًب،گ آٌيك هي

 گًَجبسبًب. گئؽيف آي 
 يَلًََ، ييفمگإقلِ 
 ثبسبًب. گَى گل ؼٍالى 

 آلوب، ليكيل آلوب، آغ
 آلوب. ؼٍقٍل يًِيوسِ 
  گإًؽـيت، يبـ يؽينثيلىِ 

 آلوب! ايل يَق وبغالـؼين
 

 ثبسبًب، گَى گليف آي
 يبسبًب. ائللف گئؽـ 
  وئَيفوي، هٌي اگف 
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 آسبهب. گإًؽـ ائلسي
 

 ،ِگفؼً ِسإوو قٍلفَ
 لبًب. ؼٌٍَثؽٍـ گفؼى 
 ثبغسبؼا، ؼٍالًيت يبـ 
 هفؼاًب. هفؼ گكيف 

 
 ب،يٌآغ ييخَـاثيو

 ثبغيٌب. مبٍٍـهٌَ گَل
 وئَيفوي، هٌي اگف 
 ثبغيٌب. لًًٍَََى گل 

 
 آًب، ليك ليكين، ليكين،

 اٍقاًب. ٍئفـم ليكي 
 لبقاًب، آغسب اٍقاى 
 ًِ.ُثك گئيِ، ليكين 

 ضبليٌب، عبٌمن هي
 غبليٌب. لٌَب اٍقؼُ 
 يئشوك ثٌإٌٍِ اللِ، 
 خبهبليٌب. گَل يبـيي 

 
 هيبًب، آلؽين ؼٍى ثيف

 ثَيبًب. يبٌيال-آل 

 سبيؽا، ثَ لبلويٍبم هي

 يبًب. اٍ گئؽيجؽيف يبـ 
 

 ب،يٌٍاغش اؤق لبلػبـ گَى
 ب.يٌسبغش زيػبـ گئؽـ 
 اٍلىب، ًِ ّف شييًيّ 
 ب.يٌثبغش اٍالـ لىوز 

 
 هيبًب، اٍوشَ سجفيك

 ثَيبًب. گَلِليكيل  
  اٍغَ، ثَلجَلَم، اٍغَ، 

 اٍيبًب. يبـين ثلىِ
 

 ثبٌيٌب، ؼاغ گئشؽي گَى
 ثبٌيٌب. آغ اؤـسَة يبـ 
  ايىشف، ٌبهبهب اٍغالى 

 ثبٌيٌب. سبغ ؼٍالًبـ
 ؼيَاـا، وبًدؽين اييٌِ

 يبـا. گإًؽـؼين ائلسي 
  اٍلوبق، قاٍال ائلسييِ 

 يبـا. ينائلسي اؤقٍم
 

 لبـا، آلوب ٌيٌبلي

 لبـا. وبلوب يٌبثبٌ
  وئَهگِ، يبـ گئشويٍؽين 
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 لبلوبلبال. هي ؼٌٍؽٍم
 

 لبـا، آلوب عكيكين
 لبـا. آلوب گئيوگِ 
  وئَؼين، يبـ ثيف غلَسؽُ 

 لبلوبلبال؟! وبلؽي وين
 

 يبـا، يبـ ينعكيكي
 يبـا. يبـ ثبغفين لبـا 
 ائيلف، ييثبيفاه گَى اٍ 
 يبـا. يبـ اٍلىب لىوز 

 
 ٌىبـا، آسؽين اٍظ ثيف

 ؼاـا. ؼٌٍَثؽٍ ٌىبـ

 ين،يثٍاـ گًََى غَي
 ّبـا؟ هي ّبـا، غن-ؼـؼ 

 لبلػب،-لبلػب گليف وَ
  آـغب. ثيكين سإوَلَـ 

 يئشيٍيجؽيف، وبم-آـقٍ
 غبلػب. سَيَ ثيلؽيفيي 

 
 زبـغب، ؼٍلَـ گليف، وَ

 آـغب. ثيكين سإوَلَـ 
 وئَهيٍن، يبـ ثيف ثَـؼا 

 لَـغب.-لَـغب لبـؼاٌؽاى 
 

 زب،ّب آغبخي آـهَؼ
 وبزب. ؼٍالٌؽي الين 

 ايىشفم، اٍغالى هفؼ ثيف
 لبزب. گإسَـُ هٌي 

 
 ٌدب،ـيًب ثبظ، ـيٌدببً
 وبـاليٌدب. ٍٍـهب ال 
 لبلوبؼي ناٍـُ هٌؽُ 
 آليٌدب. وإًلًََ يبـ 

 
  ٌدب،ـيًب ثبظ، ـيٌدببً

 وبـاليٌدب. وبغالـام
 گيناٍـُ ؼؤًؽٍ عٌِو 
 آليٌدب. خبٍاة وٌؽى 

 ق،دبدب لَيَة اٍوشِ گإق

  زبغ. وئفي ائلؽُ گكيف 

 ؼؤًؽـيت، اٍقٍى هٌؽى
 ؼاغ. زىيت گيوِاٍـُ 

 
 دبـاق، ثبٌيٌؽا آغبج

 يبـاق. اليٌؽُ يبـيي 
 للجيوي، آزين گلىيي، 
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 لَـسبـاق. وَؼاؼاى ثَ 
 

 وبًدبق، ـيوب ثبٌيوؽا
 وبًدبق. ـييب گَل، ـييب 
  ٍئفهكلف، وٌِ هٌي 

 دبق.ًآ لبزين هي گفن
 
 ،گئؽُ لبق ؼىؼـُ ثَ
 گئؽُ. سئك لبلميلؽاٌب، 
 ـٍاؼيفهي، بفيسبً 
 گئؽُ؟ ليك يِويٍي ؼٍل 

 
 وىيؽُ، اٍسَـهٌَؽٍم

 وىىىيؽُ. گيناٍـُ 
 گلؽي آلوب اٍذ يبـؼاى 
 لجىيؽُ.عً ليكيل ثيف 

 ٌؽُ،گل اوؽين هيػه
 اگٌؽُ. ثَيٌَى هيػه 
 ؼئويٍن، لَـثبى خَر ثيف 
 ؼگٌؽُ. اليٌِ الين 

 
 ٌؽُ،گل اوؽين زيسه

 اگٌؽُ. يٌَىثَ زيسه 
  وىَفم لَـثبى ثيف هي 

 ؼگٌؽُ. اليوِ الي
 

 اللِ، ثبٌيٌؽا ؼاغالـ
 ديبلِ. ٍاـ اليٌؽُ 

 اٍغالى، آي وٌيٌن، هي
 غيبلِ. اؤقگِ ؼٌٍوِ 

 
 ؼـًؽُ، لفًفيلي

  وفًؽُ. يئفُ ؼـيت 

 ٍئفـم، وإًلَهَ يبـا
 ٍئفًؽُ. وإًَل هٌِ 

 
 ائلِ، يبؼ ؼٌٍؽٍ يَلَم

 ائلِ. يبؼ گًَؽُ قٍلفَم 
 يبـاٌيف، وٌِ َغبىز 
 ثئلِ. يب گل، ثكى يب 

 ثيسيٌؽُ، گإـؼٍم ليك ثيف
 ايسيٌؽُ. وًَجَل وبـي 
 اٍالخبق، سَي ثيف ثَـؼا 
 ايسيٌؽُ. ييآي گلي 

 
 ثيلِ،ُوٌؽ ؼٌٍؽٍ يَل

 ثيلِ.وٌؽَ فاًب،ْس 
 آٌيك، ؼگيل وبهبلثي 
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 ثيلِ. گئٌؽُ اخلي 
 

 ثيسيٌؽُ، ٍاـ اٍغالى ثيف
 ايسيٌؽُ. وًَجَل وبـي 
 يؽينگإـُ اًٍَ ًَال 
 ايسيٌؽُ. ًييِّفش ثَ 

 
 گيلِ،يبـين آٌيك هي

 گيلِ. يبـين لبليت لبى 
 وباليؽي، وجت سبًفي 
 گيلِ.يبـين ؽينيُگئؽ 

 
 ؼًيكُ، آسؽين گَلَ

 اٍقُ. زيػوبؼي ثبسؽي 

 ثبغسبؼا، ثيكين ًَال
 ثيكُ. گَى ثيف گلِ يبـ 

 ائيلِ، لَي هٌي سبًفي،
 ائيلِ. گَهَي لبًبؼين 
 ؼُوَزِ ؼاـ يَلؽا، ؼاـ 
 ائيلِ. سَي هٌِ يبـي 

 
 هيفقُ، آؼي يييبـيو

 سيفليىِ. يٍنهگإًؽـ 
 هيفم،ايىشِ وٍَلبسيي 

 ثيكُ. گلىيي وبغليغي 
 

  اٍقٍهِ، ثبغب گيفؼين

  ؼيكيوِ. ثبسؽي سيىبى

 زيػبـسوبغب، اگيلؽين
 گإقٍهِ. گإـًٍؽٍ يبـ 

 
 فيفٍقُ، اٍقٍن ليكيل

 غَـٍقا. ؼئييي گئؽيي 
 ثبًالهبويي، گئدِ َث 
 ثيكُ. خىؽيفگلِ يبـ 

 
 يئٌِ، لبـ يبغيف ؼاغب

 يئٌِ. وبـ اٍٍالييف اٍٍ 
  هٌي ًييِ ثيلويفم 

 يئٌِ؟ يبـ يفيِثگٌو
 الال، ؼاغؽا ثيشيجؽيف

 غبال. اٍقؼُ گَل اٍغٍَـ 
  ناٍـُ وئَى ؽليٌيِ 

 ٍِبال. زبسبـ آغيف
 

 يئٌِ، يبـ ينعكيكي
 يئٌِ. يبـ، يبـاالًؽين، 
 لبلويٍبم، گًَِ ًِ ـگإ 
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 يئٌِ. يبـ لبزيف هٌؽى 
 

  اٍوشِ، يَل وبلويٍبم ثبغ

 اٍوشِ. ثَل ٍاـ ويُهئيَ
  گإـهگِ، يبـ گئؽيفم 

 اٍوشِ. يَل ؼٍـٍة يبغي
 

 اٍوشِ، گَل ٍاـ لَي خَر ثيف
 اٍوشِ. يَل ٍاـ گإق خَر ثيف 
 اؤلؽٍـهِ، هٌي آلالُ، 
 اٍوشِ. ايل ٍاـؼيف سَيَم 

 
 ٍِ،ٌي اٍوشًَؽُ الهذب

 ثٌإٌٍِ. اٍوشًَؽُ گَل 
 وبالق، يبؼا ي،ّايال 
 ؼٌٍِ. يبـ وئَى ثلىِ 

 
 آيبق، گإقل هئص، وفيي

  آيبق. گإقل اويف ّئي 

  لَـثبى، هي للويٌِ

 يبق. لِ گإقُ ليُگإق
 

 وبلوبق، اٍؼا عكيكين

 وبلوبن. ؼا اٍ غَيؽٍـ، اٍ
  سه هٌين ؼُ ووٌؽـ 

 وبلوبق. اٍؼا اؤقًٍَ
 

 بق،سبديلو ثييبى ثبغؽا
 سبديلوبق. قيبى گَلِ 
 گًًََؽُ، ديه وًَىَقٍى 
 سبديلوبق. ىِؼئي يبقيك 

 
 آزيلوبق، يبيليغي ال
 وبزيلوبق. ـيوبزبلال 

 وإًلَم، وإًوَي هٌين ثَ
 آزيلوبق. وِگإـهِ يبـ 

 
  يئشوك، لفاـا قٍلفَى

 گئشوك. هؽىِويٌ ؼـؼيي
 گإقلفين گإـى وٌي 
 ائشوك. ًظف يِاؤقگِ 

 ايىيويك، گلؽيه ؼاغؽاى
 يَوَهَق. يَـغبى قـلي 
 ٍئفويي، هغلجيي فيسبً 
 ايىيويك. گإـٌٍه ثيف 

 
 للوىيك، لفًفيلن،

 وٌىيك. گلويف نـيلفا 
 اٍلىَى، ثَق-لبـ لَيًٌَؽا 
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 هٌىيك؟! يبسيفوبى ًئدِ 
 

 غيبـويك، اوؽين ثَوشبى
 يبـويك. ؼـهفم گَلَى 
 گإـؼٍم، يَغَؼا گئدِ 
 اغشيبـويك. آييلؽين 

 
  ؼي،گلٌؽُ اٍ گإقٍم

 ؼي.ثئليٌؽُ غٌدفي
 گَلف، اٍ آغالـام، هي 
 ؼي.اليٌؽُ اؤق اًّبف 

 
 ثلليؽي. اٍلؽٍق گإيؽُ

 الليؽي. گبُ يَقؼٍ، گبُ 
 گإـهٌَن، ويـييب هي 
 سئلليؽي. لبـا ٌَُ 

 گلؽي، آيين آسؽين، اٍظ
 گلؽي. وبيين وبًبؼين، 
 غًَسبؼا، گإًؽـى يبـ 
 گلؽي. دبيين ؼُ هٌين 

 
 گلؽي، ثبـ ثبٌيٌب ؼاغ

 گلؽي. قاـ آُ ٍ ؼئوِ 
 ييفؼين،گإقلِ لبـؼاٌي 

 گلؽي. يبـ گإـؼٍم ؼُ ثيف
 

 گلؽي، ًبـ آسؽين، آلوب
 گلؽي. ؼاـ وإيٌه وشبى 
  ؼٌٍؽٍ، وإلگِ لبدييب 

 گلؽي. يبـ ثيلؽين ائلِ
 

 گئشؽي، لئيلي آٌؽي، ؼاغ
  گئشؽي. هئيلي لئيليٌيي 

 ؼي،گلوِ يبـ ؼيگإقلِ
 شؽي.گئ گيلئيلي وَوَة، 

 
 گئشؽي، آٌؽي ؼاغؽاى يبـ

 گئشؽي. ؼاٌؽي گياٍـُ 
 وَـالالؼين، آغشبـؼين، 
 گئشؽي. لبٌؽي ؼئؽيلف، 

 ويوي، سجفيكُ ثَـؼاى
 ويوي. ؼيكُ يبغبـ لبـ 

 ؼؤق ؼُ ثيف َوي،هؼؤق ثيف
 ويوي. دبييكا گلي 

 
 ويوي، ًيل گلؽي وَالـ

 ويوي. هيل ؼٍـٍة لبٌالـ 
 گإـون، ثَيَى ِبثبش ّف 
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 ويوي. گَل آزبـ للجين 
 

 ؼيليوي، لٍٍَى وبـي

 ثَلجَلَهَ، اٍزَـسوب

 ب،يٌؼالؽاو لبدي گل
 ؼليوي. ؼـؼ ؼئيين 

 
 وَقًي، گإقًٍَ-لبي

 ؼٍقًي، ايٌدي ثئلِ

 وٌٍٍَؽٍـ سئك وي يبـة،
 گكًي. ضىفر ايىي 

 
 هٌي، ؼـؼ ثَ اؤلؽٍــ

 هٌي. ثٌؽ-ثٌؽ ؼٍغفايبـ 
 اٍلىب، ٍفبلي يبـين 

 هٌي. وٌؽ-وٌؽ آغشبـاـ
 هٌي، ؼـؼُ هيِائل
  هٌي. هفؼُ ائلِ لَل 

 لْفي يبـيي گئؽى اٍ
 هٌي. ؼـؼُ وبليجؽي 

 
 وٌي، يبلالـام آر گإي

 وٌي. ًبلالـام گَهَي 
 ي،وفييئش يبـا هٌي 

 وٌي. زَلالـام هػوف 
 

 وٌي، ثبغالـ ثَ آسؽي

 وٌي. ؼاغالـ لَيبـ اٍؼ
 اٍلؽٍى، ّوؽم اغيبـا 
 وٌي. آغالـ گإـخه گإق 

 
 وٌي، ـؼاغال هيائلِ

 وٌي. ثبغالـ گلف لبـ
 اٍالـ، ٌبؼ گإــ، ؼٌٍوي 
 وٌي. آغالـ گإـٍة ؼٍوز 

 
 وي،هئٍِ ؼاغالـيي ثَ
 وي.ثٌإٌٍِ ليؽيفگاي 
 ليكيي گئؽى وإًَلىَق 
 وي.ِدئٍ آغالهبلؽيف 

 يبـيؽي، يَل يئفؼُ ثَ

 لبـيؽي. يَلؽا يَلسَ
 زبلذبدبق وئَؼيگين هي 
 وفؼاـيؽي. ييثبٌيو 

 
 بلؽي،ل ؼٍقؼُ ُؼٍ آغ

  لبلؽي. سجفيكؼُ يَوَ 
 آدبـؼي، ؼـؼ اٍغالًي
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 لبلؽي. ليكؼا ؼـهبًي 
 

 لبلؽي، يوٌؽُ آٌيك
 لبلؽي. زوٌؽُ ثَلجَل 
  اؤلؽٍـؼٍ، هٌي ؼـؼ ثَ 

 لبلؽي. وٌؽُ ؼـهبًي
 

 يبًؽي، گَلَم ثبغسبؼا
 يبًؽي. وًَجَلَم وَوي، 
 گشيف، وَ گإقلَم، غَهبـ 
 يبًؽي. ؼيلين آغكيوؽا 

 
 آهبًؽي، ك،لي آي ليك، آي

 ففاًؽي.عق اليٌؽُ 
  هيٍيه،ائلِ ديوبى-عْؽ 

 سبهبهؽي. ىُؽعٍ گَى ثَ
 ؼٍاليي، گل، ؼٍاليي

 وبـايي. وَدَـهٌَن 
 لبليت، آق سَيَهَقا 
 آيي. سكُ گإقلفم 

 
 ّبٌيوي، آـاغسيٌيي

 ثبٌيوي. لَيَم ّبـا 
  ٍئفهكلف، وٌِ هٌي 

 يبٌيٌي. گإقٍى سإووِ
 

 هيبًي، اٍقٍن ليكيل
 لبًي. ييثبـهبغ ؼٍـهبق 
 خهگلِ ِبثبش-گَى ثَ 
 ولغبًي. هيكييهطلِ 

 
 قاهبًي، ٍوبقـيوب ثَ
 يوبًي.ا ييخبًيو آي 
 ايىشفؼين گإـهه ثيفخِ 
 خبٍاًي. اٍقالؽاوي 

 
 دبغيفي، لبقاًيي هيه

 ًبغيفي. لبيشبـ اٍغالى، 
 ايگيؽ، گإقل زىوِ، غن 
 آغيفي. وٌيٌؽيف ليك 

 ي،عبِ اٍلوب عكيكين
 يبوي. وليغ ثَ وئسيف 
 آدبـؼي، ٌََّم عبغلين، 
 وئَؼاوي. يبـيي گئؽى 

 
  ًبغبـاوي، اليٌؽُ

 آـاوي. ثبغ ؼٍالٌيف
 لييُگإق وئَى وإًَل 



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   386

 لبـاوي. ًِ آغي، ًِ 
 

 سَـسبوي، يييبغ وفُ
  اٍـسبوي. ووف ليكيل 

 ٍئفويي ييهَـاؼ آلالُ
 وي.فسِائ ثبقاـ گلي 

 
 ّئي، يبًبـ گلف، آٌيك

  ّئي. يبًبـ خبًؽا ؼـؼي 

 ّبٍاؼاى، اٍزبـ سفالى
 ّئي. ائٌف آليت، اٍٍٍى 

 
  فله! آظ فله، آهبى

 فله! ثبظ، ثبخبؼاى زيع
 وِ،گلوِ ائلسي هٌِ 
 فله. ييع، ائَيٌي گئز 

 ن،گإـُ لبـهي عكيكين
  ن؟گإـُ لبـهي ؼاغالـؼا 

 ؼگيل، اٍغالى ديه اؤقٍ
 ن؟گإـُ ٍاـهي ٍفبوي 

 
 گإيسه، گلؽي وبلالًؽي

 لسه. للَگَ ثبٌيٌؽا 
 گَل، ؼوشِ ثيف اليٌؽُ 

 گإيسه. ؼُ گَلؽى اٍقٍ 
 

  ًبقن، سئلي سبهجَـٍى

  ثيلفقيه. خيفز اٍوشِ لَل
 ٍئفهيٍن يبؼگبـا

 اٍقٍن. لبٌلي ليفهيكي 
 
  ائلفيه، ثبيفام گَى ثَ

 ائلفيه. وئيفاى ثبغؽا
 وِ،گلوِ ثبيفاهب يبـ 
 ائلفيه. سفن ثبيفاهي 

 
 گَل، ـيوب ثبغسبالـؼا

  گَل. ـييب سِ،غٌ ـييب 

 گليف، ِبثبش ًٍبًليي
 گَل. ـيثب وئَيي، ـيثب 

  اٍلؽٍقام، ؼگيلن، آي

 م.اليك ؼگيلن، گليي
 اٍغالى، ؼٍـاى لبديؽا 
 م.ايبلميك يبًيوب، گل 

 
 ًبزبـام، ّب زبـامبً
 آزبـام. لبدي ثبغلي 
 اٍلوبوب، خبٍاى نـييب 
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 لبزبـام. گإسَـٍة ثبي 
 

 ًبلييبم، ييآس لبـا
 غبلييبم. ييلبٌ لبـا 
  اٍغالى، خفبهي، زىوِ 

 هبلييبم. ًيياؤقگِ هي
 

 يبسويٍبم، اٍوشًَؽُ سػز
  سَسوٌَبم. عٌو اليوؽُ 

 ؼٌٍَثؽٍـ، يبـ يبؼيوب
 اًٍَسوٌَبم. ؼًٍيبًي 

 
 ًبلييبم، ييآس لبـا

 غبلييبم. ليكيي گإيسه 
 وئَيف، اٍغالى ثيف هٌي 
 ضبلييبم. وي، زَغؽاًؽيف 

 آغبـسويٍبم، ؼًٍَ آغ
 ؼاـالشويٍبم. َلالـييل 
  لبـاثَغؽايي، اؤقٍم 

 وبـالشويٍبم. زَغالـيي
 

 اٍلالم، ؼـهبًي ؼـؼيي
  اٍلالم، غيفهبًي گَلَى 

 ثَغًَؽا وي ثَيؽا، وي

 اٍلالم، لَـثبًي گإـون، 
 

 هٌن، لبٌي ؼاغالـيي

  هٌن. ؼاٌي اٍوشًََى

  زَغؽٍـ، ليك هيكؼُهطلِ
 هٌن. ثبٌي ّبهيٌيي

 
 م،اٍلال ٌبليي ويٍويفي

 اٍلالم، غبليي اٍقًٍؽُ 
 اٍلىب، ؼٍقگَى ايلمبـيي 
 اٍلالم، يبـيي ٍفبلي 

 
 فم،وگئش آٌبغي زبي

  فم،ويئللش زبؼـاهي 

  گفن، اٍغالى غَـٍقگإق
 فم.وگئش يِويٍي ؼٍل

 ثبغؽاًبم، گَلن، غٌسِ
 ؼاغؽاًبم. ن،يثٌإٌٍِ 
  آل، غجف ثَوشبًسيؽاى 

 سبغؽاًبم. ّبًىي ؼئىيي
 

 فم،س هي ن،يثٌإٌٍِ
 ثيشفم. ؼيجيٌؽُ وَل 
 وي،گلوِ يفم،گإقلِ 
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 ثيشفم. اگفي ثَيٌَ 
 

 ٍاـام، گيفهيٍدي ثبغب
 ٍاـام. ؼـهيٍدي گَلَى 
 گإـؼٍم، يَغَؼا ـييب 
 ٍاـام. گإـهٌَدي اؤقٍى 

 
 گئييٌويٍن، يبٌيل-آل

 ائٌويٍن. ؼٍقُ ؼاغؽاى 
 اٍلىَى، ٍاـ لبـؼاي-لََّم 
 ثگٌويٍن. هي ـييب 

 
 م،ثبغالـا آسي لبـا

 وبغالـام. ؼيجيٌؽُ گَل
 اٍلوبوب، ىِؼئي اؤقٍم 
 آغالـام. گًَؽٍق-گئدِ 

 ثيسويٍن، آـغبليغي
 ايسويٍن. ؽًآ اٍوشًَؽُ 
 ايسيٌؽُ لييُگإق يَق 
 وئسويٍن. وٌي سىدِ 

 
 هٌين، اٍلؽٍ يبؼ نـييب
 هٌين. اٍلؽٍ ثبؼ عإهفٍم 
 اٍلؽٍ، ًيياؤقگِ نـييب 

 هٌين. اٍلؽٍ آؼ ثؽًبم 
 

 يئشين، ؼُ هي عكيكين
 يئشين. ؼُ هي يئشين، وي 
 يئشؽي، آـقٍيب ّبهي 

 يئشين. ؼُ هي اٍلىَى گَى
 

 خبهبلين، ٌيفيي آٌيك
 آلين. خبم، ٌيفيي ٍئفويي 
 وئَؼين، ليك ثيف لًٍََؼا 
 هبلين. ٌيفيٌدِ اٍؼٍـ 

 
 گإـؼٍم، لَقٍ سبالؼا

  گإـؼٍم. ايكي هبـال ثيف 

 اٍوشًَِ، ثَالق ائٌؽين
 ـؼٍم.گإ ليكي وئَؼيگين 

  گإـؼٍم، لَقٍ آـاًؽا

  گإـؼٍم. ليفهيكي سَوَ

 لبديىيي، خٌّز آزؽين
 گإـؼٍم. ليكي وئَؼيگين 

 
 لَـثبى، ثٌؽيٌِ وَيَى

 لَـثبى. فٌؽيٌِ يبـيي 
  يْفلف، آسيٌي يبـ 
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 لَـثبى. ثٌؽيٌِويٌِ
 

 هبـالؽاى، هبـالؽاًبم،
 لفالؽاى. هي ؼٌٍوٌَن 
 غوين، ًِ ٍاـ، ؼـؼين ًِ 
 الؽاى.وبـ هٌي وٌىي 

 
 اٍغالى، يبٌيل وإيٌگي

 اٍغالى. يبـاٌيف، گئييي، 
 ؼٍالًوب، ثبغؽا ثيكين 
 اٍغالى! ؼاالٌيف، آًبم 

 
  اٍغالى، آلؽين، اللفيي

 اٍغالى. وبلؽين، لَيٌَهب
 ؼيي،گلوِ ٍئفؼيي، ؽُعٍ 
 اٍغالى. لبلؽين، اًشظبـ 

 آهبى، ؼيٍئفهِ اٍٍزَ
 سفالى. ؼٌٍؽٍ سَـًٍب 
 يت،ثبغالي ديوبى يبـال 
 خبى. يَلًَؽا لَيوٌَبم 

 
  ثَسبوبى، ليكيل گَلىي،

 وي. اٍؼا وبلوب هٌي
 ؼگيلن، گَلؽى اٍ هي 

 آسبوبى. وي،يِاييلِ 
 

 ليكيىبى؟ ويويي ليك، آي
  ليفهيكيىبى. آلوبؼاى 

 هيً،ِثىل آًبى-آسبى
 اٍلؽٍقٍوبى. ثػشيويي 

 
  وبًدبى، اٍقُ هيائلِ

  وبًدبى. اٍقُ قٍلفًََ

 اٍلىب، ٍفبلي يبـيي
 خبى. وياٍقُ يَلًَؽا 

 
 ٌدبى،ـيًب ّبي ـيٌدبى،بً
 وبـاليٌدبى. وبغالـام 
  غٌَؽٍـ، اؤلَم ٌيمِعب 

 لبليٌدبى. ضىفر يبـا
 هٌؽى، لٍَ ينعكيكي

 هٌؽى. لٍَ وٌؽى، زبغوبق 
 اٍٍزَوَيبم، ايليي يَق 

 هٌؽى. اٍٍ لبزيف يئٌِ
 

 ائٌيٍؽى، گليف آر آغ
  گَهٌَؽى. ثٌؽيويٌِ 

  اٍلىَى لىوز ؼُ ثيكُ
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 يئويٍؽى. ويؼُّئيجِ
 

 ائٌيٍؽى، گليف اٍغالى
  گَهٌَؽى. ووفثٌؽي 

 ٍاـ، هفخيويك ايلِ يبـ
 ؼيلؽى. اٍ ؼٍؼالؽاى، هي 

 
 لَـگيلي، ـيوبهبٍا

 ثَـگيلي. ثَـغَوًََ 
 وىبى،ـييب هٌين اگف 
 ؼٍـگيلي. لبـٌيوؽا گل 

 
 هي، ؼُ ثيف ينعكيكي

 هي. ؼُ ثيف ايسين، ؼٍلؽٍـ 
 وئسؽي، گَى وئسؽي، عإهَـ 
 هي. ؼُ ثيف اٍلوبم خبٍاى 

 هي، هفقُ اوؽين هيػه
  هي. ؼـقُ ثبغالهبؼين 

  اليٌؽى گًَلفيي ديه

 هي؟ عفضِ يبقين ويوِ
 

 هي، فبًبـام ؼـيبؼا
 هي. يبًبـام سَسَة اٍؼ 
 هِ،ِائيل گإق آلشؽاى لبي 

 هي. لبًبـام عبـفن، 
 
 هي، ؼٍـاـام يبؼام،ِ
 هي. ثَـاـام ثَيٌَهَ 
 گإـون، سفالى ثيف ّبـؼا 
 هي. لَـاـام سَـ اًٍب 

 
 هي، يينايٌلِ ؽايٌلبد

 هي. يينؼيٌلِ ؼئ وإقٍى 
 يبٌي، گإقٍم آغىيي لَي 
 هي. يينوفيٌلِ آق ثيف 

 
 ليليٌي، گليف وَالـ

  گَلًَي، اٍيٌبـ ثَلجَل

 يبـ، وَوؽٍ ؼئؽين، وإق ثيف
 ؼيليٌي. آلؽين وإًلَى 

 وإهگيوىي، گل، لبـؼاي،
  يوىي.گؼيلِ ٍهىبى،آـق 

 وي،گلوِ گًَؽُ ثبٌمب
 يوىي.گگفُ گل، گَى ثَ 

 
  وي، دفي عبٌمن هي

 ٌبّذفيىي. ائللفيي
 آـقٍوَ، ثيف وإًلَهَى 
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 اقثفيىي. ؼيليويي 
 

 ؼئييي! هئيلي، ؼٌٍَثؽٍ
 ؼئييي. گيلئيلي اٍلَة 
 ين،ويؼيَاًِ عٍميي 
 ؼئييي! لئيلي، گكيفم، 

 
 گليي، ثبيؽا اليٌؽُ

 گليي. زبيؽا ٍؼٍـٍثؽ 
 ٍئفويي هغلجيي فيسبً 
 گليي. آيؽا گلي ثَ 

 
 گليي، وبذٌَُ لبـا

 گليي. آذ لبديٌي ؼٍـ 
 ييف،ِفهٍئ وٌي آسبى 
 گليي. لبذ، هيي وْفي 

 شيي؟لّع ؼيفًِ آٌيك،
 شيي.ًيّ ٍاـ وؽُاٍـُ 
  لَيَثؽٍـ ضيفاى هٌي 

 ِطجشيي. وإقٍى، ٌيفيي
 

 اٍلىَى، يبغ زبلػب،-زبلػب
 اٍلىَى. زبغ ييهبغؼا اير، 
 ثبلؽيكين، لبيشبًمبي آ 

 اٍلىَى. وبغ لبـؼاٌيي لَي 
 

 اٍلىَى، آغ اوشىبًيي

 اٍلىَى. يبغ ؼٍلَ ايسي
 هِ،ِائيل غفّز اٍغالى، 
 اٍلىَى. وبغ خبًين هٌين 

 
 گَلؽٍى، ّبًب اليٌؽُ

 گَلؽٍى. يبًب اؤسؽٍى، يبى
 آغالؼين، وٌيٌسَى هي 
 گَلؽٍى؟ هٌِ ؼىًِ وي 

 
  وًَبالـ، ؽُگإل اٍقـ

 آالـ. خبى گلف، وًَبم
 ثبغالؼيك، ديوبى-عْؽ 
 آًبالـ. وئَيٌىيي لَي 

 ٍاـ؟ ًِ ؼيٍؽُ عكيكين
 ٍاـ؟ ًِ ؼيٍؽُ ؼٍـٍة، لبى 
 ،ييآدبـؼ عبغلين گَلؽٍى 
 ٍاـ؟ ًِ گَلٌَؽُ ثَ ؼئ 

 
 اٍٍالـ، گَل ثبلؽاى آـي

  اٍٍالـ. هبـال اٍٍزَالـ 

 ؼگؽي، گإقٍهِ گإقٍى
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 الـ.يبلٍَ وبلؽي خبًب 
 

 ٍاـ، گإقٍهَق آٌيك هي
  ٍاـ. وإقٍهَق وبثبثب 

  گإـهٌََن، گإقل ؼُ ثيك
 ٍاـ. گإقٍهَق ؼُ ثيكين

 
 ؼاغالـ، ثيكين ؼاغالـ، آ
 ؼاغالـ. وإقٍم، ٍاـ ويكُ 
  گإقلَ لبـا لَـثبًبم 

 ؼاغالـ. اؤقٍم، وبـييب
 

 ٍاـ، يئفي دَوشِ ثبغؽا
 ٍاـ. يئفي اٍوشِ دَوشِ 
  ييلًَبغ گلي ثيكُ 

 ٍاـ. يئفي اٍوشِ ٍمگإق
 ؼاهالـ، آغ ينعكيكي

 ؼاهالـ. آغ ايَاًالـ، آغ
 ؼؤًؽـوِ، اٍق هٌؽى يبـ 
 ؼاهالـ. آغ گإقلفيوِ 

 
 ٍاـ، وبقي گليف، آٌيك

 ٍاـ. ًبقي ٍاـ، ويغوكُ 
 ليٍي، ثيف يـيثبّب ّف 

 ٍاـ. يبقي ثيف ييليٍ ّف 
 

 ثَـٍالـ، آغبـ، آـاق
 ؼٍـٍالـ. ؼاٌؽا وَيَ 
 اٍلىب، آـقٍى اٍـّىؽُ 
 لَـٍالـ. سَي ؼُ وٌِ 

 
 ٍاـ، ينلبـهبغ آغبخؽا

  ٍاـ. ثبـهبغين ثئً الؽُ 
 اؤسفٍ ىيئشيولفيوؽ

 ٍاـ. يبلَاـهبغين وٌِ 
 

 لبـؼاٌالـ، ّبي لبـؼاٌالـ،
  ثبٌالـ. لبـ يبغبـ، يبغيً 

 اؤلىَى، ثبخيالـ ىِلاؤ

 لبـؼاٌالـ. ويياؤلوِ ّئر
 ٍاـ، آالى وإقؼى وإقٍ

 ٍاـ. وبالى اٍقُ قٍلفَى 
 ثإيَ، سئك اٍغالى، گإقل 
 ٍاـ. لبالى يَلؽا گإقٍ 

 
 يبًبـ، زيفاق ؼـيبؼا

 يبًبـ. يفاقا ثبغؽيمدب 
  لٌٍٍَىب، يبـيٌب يبـ 
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 يبًبـ. ليفاق گَلف، ؼٍوز
 

 ٍاـ، ؼٍقٍ وبٍاالًيي
 ٍاـ. ثَقٍ وبل اٍوشًَؽُ 
 وبلالًيف، يبـ وي ثئلِ 
 ٍاـ. وإقٍ گيٌؽُاٍـُ 

 
 زيٌبـ، اٍوشَ ؼگيفهبى

 ؼيٌبـ.-ؼيٌبـ بـدبغيي 
 اٌٍبلؽيف، ّلِ نـييب 
 بـ.يٌو للجي ؼئوِ، وإق 

 
 آدبـ، وبق الؽُ آٌيك

 آدبـ. ًبق گشيف، عٍَُ 
  آؼاغالًويىبى، ليٍؽا 

 آدبـ. يبق ائلِ، سَيَى
  گئؽـ، اٍقٍهؽى يبٌين

  گئؽـ. گإقٍهؽى آغبـ

 آؼي، اٍغالى يييِزىو
 گئؽـ. اؤقٍهؽى عبغلين 

 
  گئؽـ، آر، هيٌف ايگيؽ

 گئؽـ. هَـاؼ ؼئوِ، آر
  يكيْخ ليكيي يبغٍي 

 گئؽـ. وٍَلبر ثگلفُ
 

 گئؽـ، ٌبُ اٍلؽٍق گإيؽُ
 گئؽـ. گبُ اگلٌف، گبُ 
 اٍغالًيي ييايىشِ هي 
 گئؽـ. ٌبُ لبثبغيٌؽا 

 
 گكـ، آال لففزِئو
 گكـ. ثبال ؼاليٌدب 
 ؼـ،گيكلِ اٍقٍى زيفويي 
 گكـ. ثَؼاال گإقل 

 
 ؼگف، لبلػبًب اٍغَى

 ؼگف. لبلػبًب ،آسوب 
  ؼگؽي، هٌِ ؼـؼي يبـ 

 ؼگف. ًِ غبلػب گإـى
 لف،اله آي لف،اله

 ولف.ثيلِ آغ زيفهبًىيي 
 ؼٍوشالـا، گئشىيي غجف 
 ولف.ؼيلِ اٍلىَى ضبِل 

 
 گإقللف، اٍالى ثيكؼُ

 ثكـلف. ثبغسبًي-ثبغ 
 يِوَففُ گًََ ًٍبى 
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 ؼٍقـلف. ٌفثز ٌيفيي 
 

 ؼيٍلف، وبًب ؼٍقٍلَة
 ؼيٍلف. بًبل ثبسيجؽيف 
 هيفٍاـيؽيف، ثيل ائلِ 
 ؼيٍلف. يبًب-يبى ؼٍـٍة 

 
 ائٌيٍلف، گئييت يبٌيل

  يئويٍلف. آغ وبـاليت 

 ؼٍقٍلَة، ييويف-ييويف
 ؼيٍلف. هيفٍاـي ؼٍـٍة 

 
 ائَيٌؽيف، وٌيي للجين

 وئَيٌؽيف. للجيوي گل
 ٍاـ، يبـام يَق-يَق وٌؽى 
 سئليٌؽيف. ثيف ويّفُ 

 ؼيٌؽيف، هٌي عكيكين
 وئَيٌؽيف. ؼئ، غجف غَي 
  وئَيفم، وٌي وي هي 

 وٌيٌؽيف. يَغَم-نـيٍا
 

 گليف، ثَق آٌبغي زبي
 گليف. ليك ؼوشِ-ؼوشِ 
 ٍاـ، زإـن اليٌؽُ ثيف 

 گليف. ؼٍق اليٌؽُ ثيف 
 

 گليف، ثَـاى اٍوشِ ؼاغ
 گليف. وَـاى ـيلبـال 
 زبديف، ؼؤـؼًبال ييآس 
 گليف. ؼٍـاى آـغبهؽا 

 
 گليف، ؼىثفُ اٍٍزَ

 گليف. ؼىؼـُ ؽاى،ؼاغ 
  يَظ، ثَلَؼ يَظ، لبـ ؼاغؽا 

 گليف؟ ّبـاؼاى وئل ثَ
 

 گليف، گَى عبٌمن هي
 گليف. گَى ؼٍالًيف، آي 
 اٍلىَى، آيؽيي گإقلفيي 
 گليف. گَى ثَ ًٍبًليي 

 ايٍيمؽيف، ثبٌي ؼاغالـ

 يبـاٌيمؽيف. ؼاغب گَى
  وئَهيف، هٌي لبيٌبًبم 

 ٌيمؽيف.عب هٌِ اٍغلَ
 

 شَؼٍـ،اٍو يَل عكيكين
 اٍوشَؼٍـ. يَل ائَيويك 

 آغٍبم، ثيف گل، فطو ثيف
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 ؼٍوشَؼٍـ. ؼئىيي گإـى 
 

 لبًليؽيف، اوشىبًيي
 ؼـهبًليؽيف. سَغًَوب، 
 وئَهيٍن، يبـ ثيف ثَـؼا 
 ٌيفٍاًليؽيف. آًبوي 

 
  وإيَؼ، ثيشف ؼُهطلِ

  وإيَر. گإيگإم يبـدبغي

 وئَؼين، يبـ ثيف ويسيىدِ
 ثإيَر. اؤقٍى وي غَؼام، 

 
 ثبًيؽيف، غَـٍق گئز، ؼٍـ

 يبًيؽيف. ائَيويكيي 
  ؼٌٍَة، يبـ ثيف ثبغشيوب 

 ليلوبًيؽيف. ثٍْشيي
 

  وإقًٍَ، ثيلوك ًبٌي

 گإقًٍَ. يفائيلِ وَـ
 اٍخًَؽاى ثبال آًب 
 اؤقًٍَ. يبغبـ اٍؼا 

 
 يَلَؼٍـ، ائل يَل ؼٍق ثَ
 يَلَؼٍـ. سئل گفؼًيي 
 اٍيٌبغي، ثَلَؼ ثبٌين 
 ـ.يَلَؼٍ وئل گإقلفين 

 
 اؤسفٍ، زٌؽى آٌيك هي

 اؤسفٍ. زٌؽى ؼٍهبًؽاى، 
 ٍاـ، يٍياًِ ثَـؼا اًٍَى 
 اؤسفٍ. وٌؽى گلويٍؽي 

 

 

 

 

 

 

 

 دعب-خئييز دويوى.-توي شنليك.
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 سبالٌب، ٍاـ گويؽُ
 ؼاٌب. ؼگف وَـ، آوشب 
 ييغيلىيي، لبـؼاي-لََّم 
 لبـؼاٌب. گليف گليي 

 
 لبالق، خَر لبديويكؼا

 الق.آ ثيك ثيفيي ليكيي 
 ؼئويٍيه، لبـؼاٌيٌب 
 يبلَاـاق. بيٌآًبو 

 
 ويكُ، ٍئفؼين يبيليغي

 اٍقُ. وبل اٍيٌبيبًؽا 
 يبيليغي، لبيشبـ اٍيٌب، 
 لبـاگإقُ. گإًؽـين 

 
 ايلِ، ثبٌي ييثَالغ

 ايلِ. ؼاٌي ؼيجيٌيي 
 زيػيجؽيف وئيفُ گليي 
 ايلِ. لبـؼاٌي-لََّم 

 ثئليٌِ، ثبغال ووف
  اليٌِ. ٍئفين ٌفثز 

 اٍالًؽا يٌينگل وي
 سئليٌِ. لَيَم بيٌغ 

 
  ائٌيٍِ، گليف لبـؼاي

 گَهٌَِ، ؼؤًَة يَلَ
 سبدويٍيك، ليك لبـؼاٌب 
 ثٌإٌٍِ. غبلي اٍقؼُ 

 
 ليك، آي اٍٍٍم عبٌمن

 ليك. آي لٍٍَم بغين،وزبغ 
  گلىٌِ، يَلؽاٌيوب 

 ليك. آي ؼؤًَم، ثبٌيٌب
 

  يئفي، ييعوال آٌيك

 يئفي. ييعوال وبلالى،
 ليجؽي،گ ًٍبى وٌِ 
 يئفي. شييعغل گئي گل 

  وًَبوي، ليكالـ ليكين

  سَهبغبوي. ليكيل ٍاـ

  گليت، ائلسي ليكيوب
 آغبوي. اٍيوبق يئؽؼي

 
 گفن، يبٌيٌب گإقل

 گفن. لبٌيٌب وَـهِ 
 ٌبلي سيفهِ گًََ سَي 



    397  آرربايجان باياتيالري 

 گفن. ثبٌيٌب اؤـسِ 
 
 هٌن، ايٌدي ؼاغؽا ثَ
 هٌن. ايٌدي هٌن، ؼٍـ 
 اٍيٌبوبى، سَيؽا ثَ وي 
 ايٌديوٌن. وٌؽى هي 

 
 يؽين،اٍقُ گَل ثبغسبؼاى

 يؽين.ؼٍقُ سئللفيوِ 
 سَيًَؽا ييلبـؼاٌيو 
 يؽين.وَقُ ؼٍيًَدب ثيف 

 
 ٌبى،يٌلبييوبغ ثبيؽاًيي

 ٌبى.يٌيبيوبغ لبثالـا 
 وئَيت ليك ثيف لبـؼاٌين 
 ٌبى.يٌاٍيوبغ لبـاثبغ 

 ائَلف، ثيكين ائَلف ثَ
 سَيالـ. اٍلىَى ايسيٌؽُ 
 گليٌلف،-كلي ييغيلىيي 
 ثَيالـ. دَوشِ اٍيٌبويي 

 
 گليي، ليك آيبغب، ؼٍـ

 گليي. ؼٍق، سئللفيٌي 
 گل، يبغيي سَيسَالـا، 

 گليي. وَق، اٍـسبيب ؼٍي 
 

 گليف، وٍَزب اليٌؽُ
 گليف. ؼٍلسب ؼٍلَ وَ 
 سَيًَب ييلبـؼاٌيو 
 گليف. غًَسب ثبٌالـؼا 

 
 گليي، آي گليي، اٍلؽٍق

 گليي. سبي، وٌِ اٍلوبق 
 سَيَؼٍـ، اٌيٌييلبـؼ 
 گليي. يبي يَغب ًبقن 

 
 گليف، وئسي آٌيف، ؼاغ

 گليف. اٍزَ وئسيٌيي 
 سبهبٌبيب، زيػبق ؼٍـ 
 گليف. وإزَ ييويـيب 

 گليي، والعيي گليي،
 گليي. شييعغل گئييت 
 ائَيٌِ، اٍغالى زبسيت 
 گليي. ييهَـاؼ آليت 

 
 اًٍَؼٍـ، ييآي گَى ثَ
 ؼًٍَؼٍـ. قـغبـاؼاى 
 لبـؼاٌب، اٍلَم لَـثبى 
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 سَيَؼٍـ. اًٍَى گَى ثَ 
 

 ثبغالـ، غبلي آٌيك هي
 ثبغالـ. غبلي ؼؤٌٌويً 
 ثئليي يبـيي گًََ سَي 
 ثبغالـ. الي خبٍاى ثيف 

 
 ثبظ، آيب وياٍوشًَؽُ

 ثبظ. سَيب ويائَؼُ ثَ
 اٍيٌبييف، ؼٍوشَم سَيؽا 
 ثبظ. ثَيب اٍلىَى، ضالل 

 
 ؼاالًؽا، اٍسَـهٌَؽٍم

 ؼٍـاًؽا، گلؽي ِجيف 
  لَـٍوَى، اليي اٍغالى، 

 ٍٍـاًؽا. ٌيللِ هٌِ
 ثبسبًؽا، زىيليت گَى

 لبسبًؽا. ٌف گًَؽٍقُ 
  لَـٍوَى، اليي اٍٍزَ، 

 آسبًؽا. اٍظ هبـاال
 

 ليكا، اٍ ثبظ، اليك اٍ
 ثيكُ. ثبغيف زذفؼى 
 وك،ٍئفهِ ثيكي ليكي 
 ويكُ. اٍلوبق آغفر 

 
 ثبال، يبهبى لبـٌيؽا

 ثبال. يبهبى ٍٍـهب، ؼيل
 ؼگىيي گإـٍم ؼئف: ظضبث 
 ثال. يبهبى يبهبًب 

 
 لبال، يبغٍي اٍخبغي

  لبال. يبغٍي لَي، اٍؼٍى 

 ؼًٍيبؼا، ثَ اٍالـ ًِ
 لبال. يبغٍي اؤلِ، ديه 

 
 ّالال، ؼؤًَثؽٍـ آي

 ضالال. ؼٌٍوك فامض 
 ثبغسبويٌؽا هفؼييبً 
 الال. ًِ ثيشىيي، گَل ًِ 

 

 

 يشغقبر
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 ؼٍال، ثبغ گلِ، ثَلجَل
 ؼٍال. ؼاغ ،لًَب سفالى 
 يًيثبغب وح وبـييب 
 ؼٍال. آغ گإقلفيٌِ 

 
 ٌب،ض يبغؽين اليوِ

 لبًب. يبـ ؼئؽين وإقٍم 
 وئسيف، ديه وي گَى-عإهَـ 
 قاهبًب. لَي ؼاغيلىيي 

 
 لبـا، قٍلفَ وئَؼيگين،

 لبـا. قٍلفَ لبـا، لبي 
 وي،گلوِ هٌِ اگف 
 لفمبـا.اٍؾ سبدٍيفـام 

 
 يبـا، ؼئ اؤقٍى آٌيك

 يبـا. ؼئ قٍىوإ ناٍـُ 
 يي،ائيلِ هٌؽى ـييب 
 ؼيبـا. ايشىيي ؼٌٍىَى 

 
 ّبـا، ثَـا ّبـا، ثيك

 سَـا. وبلؽيالـ ثيكي 
 ًيوبال سَـا ثيكي 
 گَـا. يوبًىيكا گئشىيي 

 
  لَـا، ٍاـؼي وؽُسٌِ

 سَـا. ؼٌٍؽٍم ؼين،ثيلوِ
 ًيوبال آيفي ثيكي 

 گَـا. وييگئشوِ برضـا
 

  زَغب، لبـا زَغب، آغ
 زيػب؟ بـاّ تگئيي يبـ

 ثبغبًيي يبهبى وٌِ 
 زيػب. يبـا گإقًٍِ 

 
 سيىِ،-سيىِ آٌيك يَظ

 سيىِ.-سيىِ ثبغفين وه 
 آغالويي يبـ اؤلٌؽُ 
 سيىِ.-سيىِ وفٌين 

 
  لبـؼاٌب، ثبظ، لبـؼاٌب

  ثبٌب. لَيَة ييدبدبغ

  ؼٌٍوٌلفي لبـؼاٌيي

 ؼاٌب. لبـا ؼؤًىًَلف
 

 آيبق، وفيي ثبٌي ؼاغ
 بق.آي وفيي ثَلَؼ، گإي 
 گلىِ، لبؼا ًِ ائلِ 
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 يبق. وفيٌِ يبغيٌيي 
 

  ؼُ، يوٌي ؼٍالى گك
 ؼُ. يوٌي ؼُ، فيّه
 آـاؼاى، گإسَـوَى ضبقّ 
 ؼا. يبهبًي ؼُ، ديىي 

 
  آـاق، غبى آـاق، آـاق،

 آـاق! غبى آـاق، ولغبى
  لَـٍوَى، ىِزئٍو زبييي، 

 1 آـاق! يبى، سىي هٌين
 

 ثبٌىٌؽُ، گئؽن گليي
 وٌؽُ. آي گإسَـ، آيبق 
 زىين، ُآ ثيف ويدِئً 
 وٌؽُ. ؼاي يبغب يبغيً 

 گلوك، گئؽى ٌيفٍاًب

 گلوك. ثؽى ًبقن اٍ
 اؤلىِ، يبؼ لبلىيي ٍيفاى 
 گلوك! ؼىًِ گئؽيت، يبـ 

 
 وئسٌؽُ، آي لفگئدِ

 وئسٌؽُ. سبي-سبي ثَلَؼ 
  لبـغبيبـام وٌِ هي 

 وئسٌؽُ. ٍاي-ُآ گًََم
 

 للوىيك، لفًفيلن،
 ك.وٌىي گلويف نـيلفا 
 سإوَلىَى، اٍؼ يَغًَب 
 هٌىيك! يبسيفوبى ًئدِ 

 
 يئفؼُ، آقاى لبلوبؼي

 يئفؼُ. لبقاى لجفيوي 
  ويٌىيي للويي گإـٍم 

 يئفؼُ. ٍٍـاى اٍظ هٌِ
 

 گًَؽٍق، ثيف ٍاـ، گئدِ ثيف
 ؼٍق. گئي ِگوَـُ قٍلفَى 
 ٌيميعب وٌىيك فله 

 گًَؽٍق. ثيف لَيوبويي ّئر
 يئفؼُ، ؼٍـؼٍغَ هبـال

 يئفؼُ. َـؼٍغَث ثَيٌَى 
 اٍٍزًََى ويٌىيي الي 
 يئفؼُ ٍٍـؼٍغَ وٌي 

 
 ؼي،اٍوشِ لبًبؼ لٌَالـ

 ؼي.اٍوشِ لبًبؼ آسوب، 
 فله، لَـٍوَى، اليي 
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 ؼي.اٍوشِ هَـاؼ اٍغالى 
 

 ؼٍقُ، وفم هيائلِ
 ؼٍقُ. وفم ؼٌٍَثؽٍـ 
 ب،ٍـًؼ آي اؤلىَى، ييثبٌس 
 ؼٍقُ. ىُفف ؼاغيلىيي 

 
  ؼگؽي، گيالن ثبغيٌؽا

 ؼگؽي. گيالن شيٍؽي،يئ
  اٍٍزَ، لَـٍوَى، اليي 

 ؼگؽي. ـاوز ًِ ييآسؽيغ
 

 گئشؽي، ؼا آي ثيف گلؽي
 گئشؽي. ٍايؽا-آظ خبًين 
 سَوٌؽي، اٍظ وبهبًؽاى 
 گئشؽي. ؼا يبي اليوؽى 

 ؼي،ٌؽّبزبث لفًفيل
 ؼي.ٌؽث ًئسِ وبيوبؼين 
 ؼـؼيوِ، هٌين ؼٌٍىي 
 ؼـؼؼي. ًئدِ گإــوي 

 
 يبوبهبلي، عكيكين

 يبوبهبلي. الـييغبل 
  ائؽًيي يبـؼاى هٌي 

 هبلي. يبوب سإوَلىَى
 

 هئيؽاًي، ثَ عكيكين
 هئيؽاًي. ثَ گكـم 
  گلوك، گئفي گئؽًلف 

 هئيؽاًي. ثَ اٍلىَى زإل
 

  يكي،ا ايشيفؼين ؼاغؽا

  ثيكي. گئشؽي لَيؽٍ يبـ

 لبلىيي ؼٍٍاللي لبـا
 ليكي. ؼىاؤيفُ ـييب 

 
 آيفاًي، ينعكيكي

 فاًي.آي قٍلفَى ٌبًب
 آلوبويي وبم ؼًٍيبؼاى 
 آيفاًي. هٌؽى وٌي 

 غجفي، يبـا آٌيك
 غجفي. يبـا ثبيمَ، 
 خبًين، يبـالي اؤلىَى 
 غجفي. يبـا گئشىيي 

 
  هكاـي، اؤق عبٌمن

  آـي. اٍقهك ثبلؽاى ٌبى

 لجفيوي، ويايشيفُ
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 هكاـي. يَق ويگكُ 
 

 هلفي، ٍاـ ؼاغالـيي

 لفي.اييؽُ ؼيجيٌؽُ 
 هيفلف،ٍئف ليك وبويجب 
 لفي.ؼيؽُ سإوَلىَى 

 
 ،ـيآخب عبٌمن هي

 .ـيآخب يَيَلوبهيً 
 ؼئىِ، ديه يبـا وين ّف 
 آـي. آج ٍٍـوَى ؼيليي 

 
  لَالغي، ييآس لبـا

 ثَالغي. ٌبُ گإقلفي
 ائَلٌيت، يبـ ائٍيشؽين 
 ؼٍٍاغي. گلىيي لبـا 

 وبدي، ًييِاييٌ ليكيل
 لبدي. ثيكين گإـًٍَـ 
 ييائيلِ يبـؼاى ـييب 
 لبدي.-لبدي ؼيلٌىيي 

 
 اٍاليؽي، ليً گئؽيت، يبق

 اٍاليؽي. سَي گإقُ لبي 
  سَسَلىَى، ؼيلي ؼٌٍوي 

 اٍاليؽي. ايً ىِؼئي ؼٍوز
 

  ٍاي،-آظ لَـ يبى، لبل گئشوِ،

 يبي. ٍٍـاق اؤلىَى، ـليت
 آلىيي، خبًين عكـاييل 

 يبي. ليفاق، اٍلىبم يبـؼاى
 

 لبلؽي، گوين ؼـيبؼا
  ؽي.لبل قهين ؼينثيسوِ 

 لبلىيي، وؽُاٍـُ آـقٍى
 لبلؽي. هٌين وي ًئدِ 

 
 ّبـاي! ؼيلين آٌيك هي

  ّبـاي! ؼيلين يئوگِ 
 ؼگؽي؟ يبـا ؼئؽين ًِ
 ّبـاي! ؼيلين لَـٍوَى 

 لَي، ؼگىيي، ُهئيَ ثبغؽا
 لَي. اگىيي، ثَيٌَى ؼگيت 
  زيػىيي، خبًي ييخبًيو 

 لَي. زىىيي خكاويؽي،
 

 اٍخًَبى، ان ؼـ گَلَى
 اٍخًَبى. سه لليبًيي 
 اٍلَثىبى، لَي ًبهفؼُ 
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 اٍخًَبى. زه ثالالـ 
 

 فله، ؼاؼ فله، آهبى
 فله. ٌبؼ اٍلوبؼين ّئر 
 ٌفثشؽى ايسيفؼيگيي 
 فله. ؼاؼ، ثيف ؼُ اؤقٍى 

 
 وبـؼاى، گَلِ گلف ؼـؼ

 گَلكاـؼاى. گئؽـ وإذ 
 ثَلجَل، آي اؤلىَى، يـيغب 
 آقاـؼاى. گَل لَـسبـويي 

 
 لبـام، آغ ثبٌيٌؽا ؼاغ

 ثبـام. هي ثبغسبالـؼا 
 وئسىِ، ٍايال-آُ گًََم 
 لبـغبـام. وٌِ سىدِ 

 يبالى، اٍلؽٍ ايلمبـيي
 سبالى. ائشوِ وإًلَهَ 
  ؼٌٍىَى آيفي آيفيلىيي، 

 وبالى! آيفيليك ثيكُ
 

 ؼگيلن، وبيلض هي
 ؼگيلن. قايل عبغلي 

 ليلف،ِاؤلو اؤلىَى لَي 

 ؼگيلن. لبيل وٌِ 
 

  وبالى، دفؼُ هيائلِ

 وبالى. دفؼُ ًٍِاٍق
 وييگَلوِ ؼُ ثيف گإـٍم 
 وبالى. ؼـؼُ ثَ هٌي 

 
 هٌين، لبقاًين لبيٌبـ

 هٌين. اٍقاًين اٍيٌبـ 
  الؽى، للويي ؼٌٍىَى 

 هٌين. يبقاًين يبقي
 

 ؼاغالـوبى؟ ًئدِ ؼاغالـ،
 ثبغالـوبى. ووف لبـؼاى 
  ؼٍوشَى، ايگيؽ اؤلىَى لَي 

 آغالـوبى. ًئدِ گإـ ثبظ
 ٌٍؽٍم،ؼ گًَِ گًَئيؽى

 ؼٌٍؽٍم. ؼٍگًَِ ثبغلي 
 ييػيلىيي، ائَيي فله، 

 ؼٌٍؽٍم. گًَِ ىِؼئي وي
 

 ؼويٌي، اوؽين هيػه
 َّويٌي. وبغالؼين 
 ائؽًيي وٌؽى هٌي 
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 بى.يٌيبو وئسىيي گًََ 
 

 الالويٌؽاى، ؼاغالـيي
 ًبالويٌؽاى. يبسوبق ائل 
 وبالى آيفيليك ثيكُ 
 ثبالويٌؽاى. اؤق گإـوَى 

 
 هي، يبوب ين،عكيكي

 يبووي. قٍلفَى، ؼاـا 
 اؤلىَى، اـيي ايىشىلي 
 هي. يبوب ويكُ گلين 

 
 لبـاويٌؽاى، لبٌالـيي

 آـاويٌؽاى. يؽيناؤدِ 
  آييفاى يبـؼاى هٌي 

 ثبالويٌؽاى. آيفيلىيي
 ووي، يب ؼئ، هيي ِبلص،

 يبووي. وًَجَل، وَوي، 
 اٍلىَى، ـليت اؤلي لَي 
 هي. يبوب گئؽين گًَؽُ 

 
 اوي، ٌيً وي،دٌدفُ

 وي.ِؼٌٍ وي،ويَـيلِ 
 اؤلىَى، يبـيي وئَگيلي 

 وي.ِؼٌٍ الِ-الؽى 
 

 سَسوبويي، اٍٍ اٍٍزَالـ
 سَسوبويي. اٍٍ اٍٍالويي، 
  اٍٍزًََى ٍٍـاى وٌي 

 سَسوبويي. وٍَ ـيلَلال
 

 وي،ٌٌَِ ؼُدٌدفُ
 وي.ِؼٌٍ ى،بوَـٌٍبو 
 يي،ائيلِ هٌؽى ـييب 
 وي.ِؼٌٍ ؼـؼُ يبهبى 

 
  لبلىيي، يغلآ آلوبى آغ

 لبلىيي. ثبغلي ؼووبلؽا
 اؤلىَى، يبـيي ايىشىلي 
 لبلىيي. ؼاغلي گيياٍـُ 

 ويي،هِِايٍل يَلالـ ثَ
 ليٍالهبويي. ىثكيفگب 

 آدبـؼيي، وي وئَؼين، هي 
 ثبغيٍالهبويي. يـيسب 

 
 لبلىيي، غليآ زَغبى آغ

 لبلىيي. ثبغلي ثَغسبؼا 
 يبـ، ؼؤًؽـى اٍق هٌٌي 
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 ىيي.لبل ؼٍٍاللي اٍقٍى 
 

  گلىيي، ؼاـا وبزالـيي

  گلىيي. يبـا للجيٌؽُ

  ائؽًيي هأيَن هٌي

 گلىيي! لبـا گًََ آغ
 

 لبًىيي، ؼا اٍ آٌيك هي
 ايٌبًىيي. ؼـؼين ؼئؽين 
 يي،ائيلِ يبـؼاى هٌي 
 يبًىيي. اٍؼا سَسَة اٍؼ 

 
 گلىيي، يبـا، ؼؤًىَى يبـ

 گلىيي. زبـا ؼـؼيوِ 
  لَيبى، گًَِ ديه هٌي 

 گلىيي! بـال ثبيفاهيي
 يبًىيي، اٍؼا دفٍاًِ

 ؼايبًىيي. اٍ گئؽين، هي 
 يبًؽيفؼي، هٌي وي اٍ 

 يبًىيي. ؼا اٍ سَسىَى، اٍؼ
 

 گلىيي؟ ّبـا عكيكين
 گلىيي! ؼاـا، قٍلفًََ 

 ون،ائيلِ ثبيفام وٌىيك

 گلىيي! لبـا ثبيفاهين 
 

 يبًىيي، اٍؼا دفٍاًِ

 يبًىيي. اٍؼا سَسىَى، اٍؼ
 اى،اٍخًَؽ يبـ يبًؽين هي 
 يبًىيي. ؼا اٍ ائٍيشىيي، 

 
 ثَيالهبويي، آسيي ثَق

 اٍيٌبهبويي. ثبٌيي، زه 
 گئز، ؼىگئدِ گئؽيفوي 
 اٍيٌبهبويي. گيناٍـُ 

 
 ؼايبًىيي، اٍ عكيكين

 يبًىيي. اٍؼا آليٍىيي 

  گإًؽـيت، ؼـؼ ثيف فله

 يبًىيي. ؼا اٍ يبًؽين، هي
 سَسوبويي، ٌبض اليي

  سَسوبويي. لبًب، ثبسىيي 

 يئفؼُ سيىي ائَ كهٌىي
 سَسوبويي. ثيٌب ائَيي 

 
  يبًىيي، اٍؼا ؼاغالـ ثَ

 يبًىيي. اٍؼا سَسَة، اٍؼ
 يئشيفيي، غجف يبـا 
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 يبًىيي. ؼا اٍ يبًؽين، هي
 

  يبًىيي، هيلي وإيٌگيي

  يبًىيي. گَلَ آلىيي، اٍؼ

  ائؽًيي هٌؽى وٌي

 يبًىيي. ؼيلي ؽايٌآغك
 

  ؼؤًىَى، زبـغي فلگيي

  ؤًىَى.ؼ زبـغي گلىيي وَ

 ثَالًىيي، وَيَ ثبٌؽاى
 ؼؤًىَى. زبـغي آيبلؽا 

 
 زبليٌىيي، سبـ آٌيك هي

 زبليٌىيي. سبـ اٍغًَىَى، 
 ائؽًيي وٌؽى هٌي 
 دبـزبالًىيي. ثبالوي 

  ٍاـ؟ ًِ ثبغؽا ثَلجَلىَق

 ٍاـ؟ ًِ زبغؽا غوگيي ثَ
  هدٌَى، آ ثبٌيٌب، وَل 

 ٍاـ؟ ًِ ؼاغؽا لئيليىيك
 
 ؼٍلىَى، ؼاٌب ليگينْو
 ؼٍلىَى. يبٌب ٍٍـهب، لا 
 آييفاى وٌؽى هٌي 

 اٍلىَى. ٌبؼ ًِ گَلىَى، ًِ
 

 يبـ، وَـوَى، ليفهيكيؽيف
 ٍاـ؟ وين گإـ يِ،وَزِ زيع 
 ،ييزيػوبؼ ؼٍق عْؽيٌِ 
 يبـ. ثإـوَى، گيفويي يئفُ 

 
 اٍلىَى، هٍْؽ گئشؽيگيي

 اٍلىَى. گٌَبؼ يَلالـي 
 آييفاى هٌؽى وٌي 

 اٍلىَى. ٌبؼ ًِ گَلىَى، ًِ
 
 ثبغالـ، ثئلِ، گل ٍالىؼ
 ثبغالـ. ثئلِ ووٌؽيي 
 ثيشوك، گَل اؤسوك، ثَلجَل 
 ثبغالـ. ثئلِ اٍلىَى زإل 

  لَـٍوَى، يبليي آر، آغ
 لَـٍوَى. غبليي ٍ غظّ

 ؼيي،گشيفهِ ،ييآدبـؼ 
 لَـٍوَى. ًبليي گإـٍم 

 
 ؼـؼٍٍالـ، ليفاغي وَـ

 اٍٍالـ. ؼـؼ گكـ، ؼـؼلي 
  زبلىيي، ٌبّوبـ هفؼيبً 
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 قـؼٍٍالـ. خبًب ييوئسى
 

 اؤلىَى، گكى ؼاغالـي
 اؤلىَى. ؼٍقى ؼاٌالـيي 
 ؼين،اٍقهِ ال وٌؽى هي 
 اؤلىَى. اٍقى اليوي 

 
 ؼاغالـ، آقا ؼاغالـ ثَ
 آغالـ. آقاؼ اٍالى لَل 
 ويوي هٌين ؼُ وٌيي 
 ؼاغالـ. آقا، هبـاليي 

 
 اؤلىَى، سيىي يبيليغي

 اؤلىَى. ثَوي ييليفاغ 
 سيىويٍن، گإق وٌِ هي 
 اؤلىَى. سيىي گإق وٌِ 

 ؼاغالـ، لٌَب ؼاغالـ ثَ
 ؼاغالـ. ثبٌب-ثبي ٍئفيت 
 گئؽى، ًِ ٍاـ، گلي ًِ 
 ؼاغالـ. ؼاٌب، ويؼؤًِ 

 
 ثَقٍلىَى، وإيٌه ثَقهِ

 اٍقٍلىَى. ثئليي ايٌدِ 

 ويگئدِ گئؽى ويفشِ

 اٍقٍلىَى. اليي يبـؼاى 
 

 ؼاغالـ، دفي، وبزلي آغ
 ؼاغالـ. ثفي، يفوثبغ ّئر 
 اٍلؽٍى، هىىي ـايبؼال 
 ؼاغالـ. اـي، اٍسبى، ثيف 

 
 ؼاغالـ، ائٍيل، گلؽي، وَ

 ؼاغالـ. ايل، ثئً عإهَـؼٍـ 
  ٍاـ، يكيا ؼٌٍوي وٌؽُ 

 ؼاغالـ. ؼئٍيل، اٍل، گإق-گإق
 

 ؼيف،ٌؽث ّبزب لفًفيل

 ؼيف؟ٌؽث ًئسِ گإـ وبًب
 ؼـؼُ، ؼٌٍي هي ثيف ؼٍي 
 ؼـؼؼيف. ًئدِ گإــوي 

 ؼاغالـ، ثبٌيي، ؼٍهبًؽيف
  ؼاغالـ، يبٌيي، ثيليٌويف 

 اٍلىَى، ضبلّؽاى لٌيويي
 ؼاغالـ. ؼاٌيي، وإوَلىَى 

 
 اٍيٌبؼاـ، َّل اليٌؽُ

 اٍيٌبؼاـ، دَل خيجيٌؽُ 
  خبٍاى، آي ثبٌيٌب وَل 
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 اٍيٌبؼاـ. ؼٍل ؼٍـٍة، ليك
 

 يبـؼيالـ، گئؽى خبـا
 ؼـؼيلف. ليكيل گَلَ 
 ،ـييب ثئلِ ليفيلىيي 

 ٍئفؼيلف. يبؼا ـييب 
 

 ؼٌٍؽٍ، ؼٍقُ ؽٍ،ؼٍغ آي
  ؼٌٍؽٍ. يَقُ قٍلف لبـا 

 ؼؤًىَى، زفغي فلگيي
 ؼٌٍؽٍ. ثيكُ آيفيليك 

 
 اٍالـ، ليً لبـ، عكيكين

 اٍالـ. ليً لبـ، يبغبـ، لبـ 
 گَخَ، ايٍي وًَىَقٍى 
 اٍالـ. لبـغيً فلگِ 

 اٍقٍ، گَى عبٌمن هي
  اٍقٍ. گَى سَسؽٍ ؼٍهبى 

 ؼٌٍىَى، ؼـؼُ ثيف ؼٌٍوي
 اٍقٍ. ىگَ وييگإـهِ ّئر 

 

 آًالـ، وبق ـ،ؼئيِ آٌيك
 آًالـ. يبق گَلَ ثَلجَل 
 ؼٌٍىَى، للويي الؽى 
 يبقاًالـ. فياه اؤلَم 

 
 گَلَ، يبق آي ٌيفٍاًيي

  گَلَ. ثيبْ آزيجؽيف 

 بى،جثبغ آ زيػىيي، گإقٍى
 گَلَ. آيبق ٍٍـٍثؽٍـ 

 
 گئؽـ، آوشب گلف، وَ

 گئؽـ. ؼٍوشب ؼٍالًبـ 
 يئفي، ثَ لبلىيي ٍيفاى 
 گئؽـ. غىشِ گلي وبغ 

 
 گًََ، اٍقاى ؼيگإـهِ

 گًََ. دَقاى ـيايلمب 
 بيؽييٌو سبويي فبلسي، 
 گًََ. يَقاى ثػشيوي 

 

 

 

 اينيلتي سيشيلتي. آخشبهب. .غيآ
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 آـاثب، ثبظ، آـاثب
 لَـاثب. ٍٍـاـ لَيَى 
 ؼي،ايٍلِ ايً ثيف آلالُ 
 غبـاثب. اٍلؽٍ ائَين 

 
 آؼا، هفؼ ينعكيكي

 ؼاؼا. گلؽين اٍوشًَِ 
 اٍلؽٍى، سفن اؤلؽٍى، اؤقٍى 
 ؼًٍيبؼا. لبلؽي ييآؼ 

 
 ثَـؼا، گًََ آي، آٌيك

 ثَـؼا. گًََ وبي ؼٍالى، 
 اٍلالم، زذف لجفيٌِ 
 ثَـؼا. گًََ يبي لبلالم 

 
 آلوبيب، گإق عكيكين

 آلوبيب. گإق ؼؤًَثؽٍ 
 اؤلؽٍـؼٍى، ًف هيًُاوف 
 هبيب. گإقل لبًليىبى، 

 آغال! آق هٌي آًب،
 آغال! يبق ايبى،ؼ ليٍي 
 فيويلؼـؼ ثَ هٌين 
 آغال. يبق، غكلِ ثيف 

 
 ثال، يبهبى عكيكين

 ثال. يبهبى آغيفؼيف 
 اؤلِ، يبغٍي ـٍاؼيف 
 لبال؟! يبهبى يئفيٌؽُ 

 
 لبالًب، ثبـ ثبغسبؼا

 آالًب. وبغالـ ثبغجبى 
 گليفهي يييبقيغ ثيف 
 آًبًب؟ ثيسبـُ هي 

 
 ًبًب، ثبغسب آٌيك هي

 بًب.ً ثبغسب ًبًب، ثبغ 
 گإقلفين، لبالى ضىفر 
 خبًبًب! ثبظ ؼٍيًَدب 

 اٍغَوبًب، آٌيك هي
 اٍغَوبًب. آليت ؼـن 

 ،ييهبـالؽ گإقل ثيف وي
 وبًب. اٍغَ ٍٍـؼٍ وين 

 
 لبـاويٌب، هيائلِ

 لبـاويٌب. لبٌالـيي 

  اٍلىَى لَـثبى آًبى ؼٍـ،
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 يبـاويٌب. گيياٍـُ
 

 ثبٌيٌب، ؼاغالـ زيػؽين
 ؼاٌيٌب. يبقؼين يبقي 
  اٍغَوَى، گئؽى-گلي 

 ثبٌيوب. گلؽي لفًِ
 

 لبـا، قيل ٍاـ آسين ثيف
 ايلمبـا. گئشىيي گإًؽـ 
 ؽايٌزبغ خبٍاى عإهفٍى 
 لبـا. قيل گئيؽين عدت 

 
 ثبغالـا، گَى يبييلؽي

 يبـدبلالـا. ؼٌٍؽٍ ٌئص 
 يًيخب ثَ وٌيي ئيفض 
 سَـدبلالـا. ٍؽيـيلب 

 وبوب، ؼٍقؼٍم فِايفُ
 ّبوب. آلؽين اليوِ 
 وئَيٌؽي، ؼٌٍوي اؤلؽٍى، 
 يبوب. گلؽي غيلؽي،يي 

 
 ايلِ، ّبي گليف آٌيك

 ايلِ. آي گكيف ثَلَؼ 
 اٍوشِ، ؼيكيي لَيَم ثبي 

 ايلِ. ٍاي-آُ ٍئفين خبى 
 

 الالوييلِ، ؼاغالـيي
 وييلِ.ديبال الؽُ 
 اؤلَة، گليي ثيف ثَـؼا 
 ثبالوييلِ. يًيٌييب 

 
  ؼٍقؼُ، گًََ ٍاي ثبالم

 ؼٍقؼُ. گًََ آي، ًبالم
 اٍلَة، زذف لجفيٌِ 
 ؼٍقؼُ. گًََ يبي لبالم 

 
 گَلِ، سيىبى هيائلِ

 ،ِگَل سيىبى بٌيتـهوب 
  سيىيجويً، گإق ؼُ فله 

 ،ِگَل سيىي گإقٍم هي
 يئفؼُ، غبلي عكيكين

 يئفؼُ. ليثٌإٌٍِ گَل،
 ٍئفؼي، خبى ويكِويوى يبـ 
 يئفؼُ. ليا ؼؤي لبلؽي 

 
 هٌِ، لْفي فلگيي

  ٌِ.ه ـضوي گلوك ّئر

  ٍئفؼي، ٌفثز عبلوِ
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 هٌِ. قّفي ايسيفسؽي
 

 يئفؼُ، ٍئفى ثبى غَـٍق
 يئفؼُ. ٍئفى لبى يبـام 
 يئشيٍىيي، گلىيي آًب 
 يئفؼُ. ٍئفى خبى اٍغَل 

 
 گويىيٌِ، آـاقيي

  قهيىيٌِ. وبلين وَ 

 ثبالوي ايگيؽيي ّئر
 ويىيٌِ.ع لبلوبويي 

 
 سيىِ،-سيىِ عكيكين

 سيىِ.-سيىِ ؼٍغفاًؽين 
 يَلَـ ٌيبزيو آًبى 
 سيىِ.-سيىِ وفٌيي 

 ؼٍقًٍِ، ييغؽين يَوَ
 اٍقًٍِ. زىؽين دفؼُ 
 ٍئفؼي، دبي هٌِ فيسبً 
 اؤقًٍِ. ٍئفؼين گئٌِ 

 
 هلِ، ن،ًيخئيفا هلِ

 الِ. ٍئفهِ ًيثبال 

 ؼي،گلوِ ؼين،هلِ هي

 گلِ. ثلىِ هلِ، وي 
 

 گًَِ، ويه ينعكيكي
  گًَِ. ويه سَسَة دفؼُ 

 ،ييلَـسبـؼ اؤلؽٍى، اؤقٍى
 گًَِ! ديه لَيؽٍى هٌي 

 
 ايلِ، ثبٌي ييثَالغ

 ايلِ. ؼاٌي ؼيجيٌيي 
 سَسبـام سَي ثيف وٌِ 
 ايلِ. يبٌي گإقٍهَى 

 
 اؤلوك، ؼٍالى، ؼئ، الي-الي

 اؤلوك. وَالى ـًگي ّف 
 ٌئيؽي، يبهبى وًَىَقلَق 
 ثيلوك. اٍالى ثبالوي 

  وٌىيك، گَلوٌن آٌيك

  وٌىيك. گَلوٌن-ؼئييت

 هلف، ٍاٍ ثبٌيٌؽا ؼاغ
 وٌىيك. هٌن ثيل ائلِ 

 
  زيسىلٌؽي، ثٌإٌٍِ

  لسىلٌؽي. يبـدبغي

 اٍلؽٍ، يبالى يبسؽيغي



 ائل ادبياتي   -ائل سؤزو   402

 گئفزىلٌؽي. اؤلَهَ 
 

 ليك، ـيوب ينعكيكي
  ليك. وبـي وإيٌه، وبـي 

 ،ييلَـٌبغ ثئليٌيي آذ
 ليك. ،ـيوب هيخٌبقُ 

 
 ؼيىلٌؽي، اٍلؽٍقٍ ؼاى

 يَولٌؽي. يَال وبـٍاى 
 وإقٍ، ثبؼاهدب مِويٌ 
 وإـٍولٌؽي. ٍٍـؼٍ ائل 

 
 ثبغجبًىيك، گيفؼين ثبغب

 وبـٍاًىيك. گإـؼٍم ُؼٍ 
 ؼئؽين، ؼـهبى عبلوِ 
 ؼـهبًىيك. اؤلؽٍ ثبالم 

 ٍئفؼي، بليكّ آٌيك هي
 ٍئفؼي. بليكّ ٍئفؼي، ّبي 
 هيٍؽين،ِگيكل وٌي هي 

 ٍئفؼي. وبليك كـاييلع 
 

  وَق، يبًبـ عبٌمن هي

  ًبـوَق. يب ّئيَاوَق، يب

 ؼٌٍؽٍ، اغالـاؼ آّين

 يبًبـوَق. ائللف، ييلبز 
 

  ؼـؼي، زىين آٌيك هي

 ؼـؼي. سإوَم ؼٍغفٍيَم،
 ثبخين، ًِ ٍاـ، آًبم ًِ 
 ؼـؼي؟ زىين ويويٌي 

 
 ؼي،ائيلِ فله هٌِ

 ؼي.ائيلِ لله اٍغَم 
 ثبغيوب، گَللَ گيفؼي 
 ؼي.ائيلِ ٍله-اله 

 
 گئشؽي، گٍشِ عكيكين

 گئشؽي. گَهٌَؽُ غٌدف 
  ٍاـؼي، مٍَؼاٍه آـغبم، 

 گئشؽي. ؼؤيٌَؽُ ؼا اٍ
 ؼي،اٍوشِ لبًبؼ لٌَالـ

 ؼي.اٍوشِ لبًبؼ آسوب، 
 فله، لَـٍوَى، اليي 
 ؼي.اٍوشِ هَـاؼ اٍغلَم 

 
 گئشؽي، خبى ينعكيكي

 گئشؽي. لبى يبـاالًؽين، 
  آغالـ، ثَوَة ثَيٌَى ليك 
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 گئشؽي. اٍغالى ًبهَـاؼ
 

 يئفيؽي، ائللف آٌيك
 يئفيؽي. سئللف ٌبًب 
 يبـاهب لبيىبلالًويً 
 يئفيؽي. هيللف سكُ 

 
 گئشؽي، ثبـ ينعكيكي

 گئشؽي. ثبـ گئشؽي، ثبغجبى 
 ؼًٍيبؼاى اعشجبـويك 
 گئشؽي. يبـ اعشجبـلي 

 
 اٍلوبوئيؽي، ثبغالـ ثَ
 وَلوبوئيؽي. وبـاليت 
  يبـاٌيف، ًِ يبن هٌِ 

 وئيؽي.اؤلوِ لفبغ يبـ
 گئشؽي، لبـ گلؽي، ثبّبـ

 گئشؽي. بـث گئشؽي، ثبغجبى 
 لَيؽٍ، گًَِ ديه هٌي 
 گئشؽي. يبـ اؤلؽٍ، ًبوبم 

 
 گئشؽي؟ گَلؽٍ، ؼىًِ آي

 گئشؽي. ثإلؽٍ، ًيگئدِ 
 ؼي،ٍئفهِ آهبى ؼٌٍوي 

 گئشؽي. اؤلؽٍ، خبٍاًالـ 
 

 وئسؽي، فٌف عكيكين

 وئسؽي. فٌف ؼاغؽا ثَ
 اٍوشِ، ىِويٌ عكـاييل 
 وئسؽي؟ لفًِ للجيٌؽى 

 
 ي،گال الٌيجؽيف

 ي.گثيلِ آغ يتًبزيفه 
 ؼٌٍوٌِ، اٍلىَى غجف 
 ي.گؼيلِ اٍلَة ضبِل 

 
 ؼيلي، اٍٍ ينعكيكي

 ؼيلي. اٍٍ ؼاًيٍبـ اٍٍ 
 اٍٍالييجالـ، ويـييب 
 ؼيلي. اٍٍ اؤيفًويٍن 

  ؼـؼيوي، ّئي عكيكين

  يؽـؼيوي؟ض گلي ثَ

 اٍاليؽي، وبغ آًبم وبي
 ؼـؼيوي. ّئي يؽيزىِ 

 
 يئفيوي، وبل عكيكين

  يئفيوي؟ وبل آغؽي، وَـ

 ائيلِ، ـضن ثيف ًِِغىش
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 يئفيوي. وبل اؤلَـم، 
 

 فبويوي، لبدؽي عفة

 ًَفَىيوي. وىؽي وَ
 آًبهب، ؼئييي گئؽيي 
 يبويوي. هٌين سَسىَى 

 
 ؼگيفهي، سيىؽين ائَ ثيف

  ايگيفهي. ويدٌدفُ 

 گئؽيفوي، ّبـا اؤلَة

 ؼگيلوي؟ وٌيي يَـؼ ثَ
 

 سيىٌي، سإووِ يَال
 سيىٌي. گإسَـهك يَل 
 ائَيٌي، آًبى ػوبيي 
 سيىٌي. ؼاّب يَغؽٍـ 

 هٌي، زبيؽا گكؼيفؼي
 هٌي. لبيؽا ثَ يَـؼٍ 
 لَـسبـؼي، خبًيي اؤلؽٍى، 
 هٌي. ٍايؽا-آُ لَيؽٍى 

 
 هٌي، ثبقاـا آدبـ

 هٌي. ًظفُ ٍئفهِ 
 ٌبليٌي، ثئليٌؽى آذ 

 هٌي. هكاـا ؼٌٍَـ 
 

 هٌي، ًظفُ ٍئفؼي
 هٌي. آقاـا وبلؽي 

  لَـٌبغي، ثئليٌؽى آذ

 هٌي. هكاـا بلالو
 

 يبووٌي، ثبغيٌؽا
 يبووٌي. ًي،ِالل 
 زيػبم، يبوؽاى ايىشفؼين 
 هٌي. يبوب وبلؽي يبـ 

 
 يبووٌي، عكيكين،

 يبووٌي. گكـ يبـ 
 اٍلؽٍ، يميي اؤلوگيي 
 هٌي. يبوِ ييثبسيفؼ 

 هٌي، اٍيؽٍى غولِ-ؼـؼ
 هٌي. وَيؽٍى ،ييسبالؼ 

 ،ييزيػؽ ثَـخؽاى اؤلؽٍى، وي
 هٌي. ىلَيؽٍ گًَِ ديه 

 
  وٌي، گإـٍم گلويٍن

 وٌي، ّإـٍم يٍبم،وػيي
 ثبخبى، ًِ ٍاـ، ييلبد ًِ 
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 وٌي؟ گإـٍم ّبـؼاى ثه 
 

 وٌي، ؼٍقلف آٌيك هي
 وٌي. ليكالـ زبغيفيف 
 ثبوؽي ٌبفيثبغ آلؽي 

 وٌي. ؼٍقلف يٌٍَبًلي
 
 ؼاغي، سبال ؼاغالـ ثَ
  ؼاغي. الال ثَـٍيَة 

 زىيلف، اٍلىب ؼاغ ّف
 .ؼاغي ثبال زىيلوك 

 
 يئفي، لبال آٌيك هي

 يئفي. لبال يئفي، ثَـج 
 اٍلىب، يبًبى خبًي يَق 
 يئفي. آًب ثيف كفهٍئ 

 ؼاغي، بـهٍٍ عكيكين
 ؼاغي. بـهٍٍ يِِـلل 
 قيٌت، ثبخي آغالهب، 
 ؼاغي. ٍٍـهب هِِويٌ 

 
 يئفي، ال سب ؼؤٌَ ؼاغ

 يئفي. لبال يئفي، ثَـج 
 ي؟هاٍالـ گَى ديه ثًَؽاى 

 يئفي. لبال اؤلِ، يبـ 
 

 يئفي، اىاؾ گإـًٍَـ
 يئفي. لبقاى لجفيٌي 

 گإـون، ؼُ ثيف اٍلالم، وَـ
 يئفي. گكى وي ثبال، 

 
 لبـاؼاغي، ؼٍالى سئك

  ؼاغي. وبـا، گل، سبدٍيف 

  ايگيؽي، اؤلؽٍـؼٍلف

 ؼاغي. يبـا زىؽيلف
 

  ؼاغي، ليبم آٌيمؽا
 ؼاغي. ليبم ؼٍگًَؽُ

 يٍن،فهايشي هبـال ثيف 
 ي.ؼاغ ؼاغييبم، اًٍَى 

 يئفي، ؼٌٍي هيائلِ
  يئفي. ؼٌٍي آسالًيت 

 ؼؤًَة، اٍؼا يبٌين گإق
 يئفي. ؼٌٍي ففييبًؽي 

 
  ؼاغي، آي عبٌمن هي

  ؼاغي. آي ثيف گل، ؼٍالى

 يبـا، ثيف ّف وبغبلىب
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 ؼاغي. لبـؼاي وبغبلوبق 
 

 وىي، گَى ثَ عكيكين
  وىي. گَى ثَ ييفگلوِ 

 ؼاغؽا، ثَ اؤلَة ففّبؼ
 ىي.و وَلًَگَى گلويف 

 
 لبـاليجؽي، ؼاغالـ ثَ
 آليجؽي. لبـ يبغيجؽي، 
 ؼُ،هئٍِ لبـاًليك ثَ 
 وبـاليجؽي. ثَؼاق ثيف 

 
 سئٍشي، وبلؽين آـاقا

 وئٍؽي. ؼي،هِخيٌگيلؽُ 
 گئشىيي، غجف آًبهب 
 وئٍؽي. لبـا گًََ آغ 

 لبلؽي؟ ّبـاؼا آٌيك
 لبلؽي؟ ّبـاؼا گئشؽي، 
 اٍغَل، آي اؤلؽٍى، ٍاغشىيك 
 لبلؽي. اّبـاؼ آًبى 

 
 ؼاغي، الال آٌيك هي

 ؼاغي. الال ثَـٍيَة 
 وبغبالـ، يبـا عخوي 

 ؼاغي. ثبال وبغبلوبق 
 

 لبلؽي، يَغَؼا يئشين
 لبلؽي. يَغَؼا يبسؽي 
 آًبوي، يئشين اؤلؽٍ 
 لبلؽي. غَؼا آهبى ثيف 

 
 لبلؽي، اٍٍؼا عكيكين،

 لبلؽي. اٍٍؼا گإقلفين 
 آيفيالًؽاى وٌؽى هي 
 ؽي.لبل وٍَؼا ثبٌيوؽا 

 
 لبلؽي، يبقا مٍاٍهَؼ

 لبلؽي. لبقا وَالـ گإي 
  ايويً، ثَ لىوشيٌؽُ 

 لبلؽي. سبقا شييعغل
 لبلؽي، آهبًب آهبى

 لبلؽي. يبهبًب ضبلين 
  گإـهگين وٌي ثبال، 

 لبلؽي. قاهبًب آغيف
 

 لبلؽي، ؼُثفُ اٍٍزَ
 لبلؽي. يبـاؼا ديىبى 
 يئشيف، اؤقًٍَ آًب، 
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 لبلؽي. ّبـاؼا ثبالى 
 

 لبلؽي، وإقًٍؽُ وإقٍم
 لبلؽي. گإقًٍؽُ گإقٍم 
 ؼي،ٍئفهِ آهبى اخل 
 لبلؽي. گإقٍهؽُ آـقٍم 

 
 لبلؽي، ثيٌِ عكيكين

 لبلؽي. ثيٌِ وإزؽٍ، ائل 
  گإـهه يبـي ٍفبلي 

 لبلؽي. گًَِ ليبهز
 

 لبلؽي، اويلي ثَوشبى
 لبلؽي. گَلَ ًِ سبغ، ًِ 
 گئؽيفوي، ّبـا ثئلِ 
 لبلؽي. سإوَلَ يئشين 

 لبلؽي، ليؼاغ عكيكين

 لبلؽي. ؼاغلي للجي يبـ
 ؼي،گإـهِ ثَغٍَ قًديف، 
 لبلؽي. ثبغلي لَلالـين 

 
 لبلؽي، غليآ زَغب آغ

 لبلؽي. ثبغلي ثَغسبؼا 

 اؤلؽٍ، ًٍبًلين عكيك

 لبلؽي. ؼاغلي گيناٍـُ 
 

 لبلؽي، الالم ثبغسبؼا
 لبلؽي. الالم ؼين،ؼـهِ 
 ،ييلَـسبـؼ ؼـؼؼى اؤلؽٍى، 
 .لبلؽي ًبالم ؼُ هٌِ 

 
 لبلؽي، آًبم اؤلؽٍم هي

 لبلؽي. يبًبى اٍؼٍهب 

 آلؽين، وبم ؼًٍيبؼاى ًِ
 لبلؽي. ًٍبًبم ؼُ ًِ 

 
 لبلؽي، لبوين ؼاغالـؼا

  لبلؽي. وىين ّبيالؼين، 

 ؼين،ائشوِ سَي اٍغلَهب
 لبلؽي. وين گيوؽُاٍـُ 

 آلؽي، لبـ اٍوشًََ ؼاغ
  لبـالؽي. ؼـؼؼى گًََم 

 لبدين ييوليؽلٌوِ
 لبلؽي. بغليث وليؽويك 

 
 ؼالؽي، ًِ ثَؼالؽي، ًِ
 لبلؽي. ًِ غَغبؼي، ًِ 
 لَـسبـؼي، خبًيي اؤلؽٍى، 
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 لبلؽي؟ ًِ يبقيغب هي 
 

 خاللؽي، ًِ ؼاغالـؼا
 آلؽي. هبخبل اٍٍزَالـ 

 يَلًَؽا، يبـ گإقٍم ثيف
 آلؽي. اخل گإقٍم ثيف 

 
  وبلؽي، ثَ هٌي ؼـؼُ

 ليىبلؽي. عإهفٍم اٍقٍى
  گإقلفين آغاليبى لبى 

 وبلؽي. وَ ثبغب يفاىٍ
 

 لبـاغبًؽي، گإـٍوي
 لبًؽي. يبـا، ؼئؽين هي 
 اٍغالًيجؽي، ايگيؽين 
 لبًؽي. لبـا ولفاٍـُ 

 لبًؽي، يَق ينعكيكي
 لبًؽي. يَق لبًؽي، اللي 
 اؤلَثؽٍ، ًٍبًليي ليك، 
 لبًؽي. اٍق دفيٍبى، قٍلف 

 
 اٍيٌبغبًؽي، ووٌؽيي

 اٍيٌبغبًؽي. گئشىيي، وَـ 
  زًََىاٍٍ ٍٍـاى وٌي 

 لبًؽي. ًِ اٍي، اللفي،
 

 لبـاغبًؽي، گإـٍوي

 لبـاغبًؽي. قگيلؽي،ا 
 اٍغلَيَثالـ، هبـالي 
 لبًؽي. لبـا سإوَلي 

 
 يبًؽي، آغؽا عكيكين،

  يبًؽي. سبغؽا ٌبهبهب 

  ٍئفؼين، ؼاغب اؤقٍهَ

 يبًؽي. ؼا ؼاغ آليٍؽي،
 

  ثَيبًؽي، لبـا ٌبلين
 ؼايبًؽي. يئفُ اٍخَ

 آغاليبًؽا وٌي هي 
 اٍيبًؽي. وىيوِ ائل 

 الغشبالًؽي، ؼٍغؽٍ، آي
 الغشبالًؽي. ؼٍغؽٍلدب 
 ٍئفيي، غجف وبـييب 
 سبغشبالًؽي. هكاـين 

 
 آغسبالًؽي، ليكيل گَل

 آغسبالًؽي. ؼينؼـهِ 
 لبـغيؽي، ويولف وٌِ 
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 ثَغسبالًؽي. يـيدبلشب 
 

 آغسبالًؽي، ليكيل گَل
 سبثبغسبالًؽي. گَلَ 

 ؼيي،گلوِ ٍئفًؽُ خبى
 هيػسبالًؽي. ؼُ لجفين 

 
 آغؽي، اٍلؽٍق ثيف گإيؽى

  لًَبغؽي. گئشؽي، آغؽي 

 اٍخًَؽاى ثبال آًب
 يبغؽي. اٍؼا خبًيٌي 

 
  لبٌؽي، آلؽي هٌي آر

  زبلػبٌؽي. وَهَولفين

  ٍئفيي، غجف آًبهب

 اٍقاغالٌؽي. هٌكلين
 گبٍالي، ٍاـ ثبغيوؽا

  ّبٍالي. اٍلَة ثبٌين 

  زيػؽي، اٍٍا عكـاييل

 الي.قاٍ ٍٍـؼٍ هٌِ
 

 آلي، گَل ثىلف ثبغجبى
 آلي. گَل يبٌيل، يبـدبق 
 لبيؽاويؽي، فلگيي 

 آلي. گَل آزيلوبهيً 
 

 يبقيلي، سبدؽين لبهيً
 لبقيلي. يبًي ثيف ؼؤـؼ 
 وإٌىًَِ، اخل زيػؽين 
 لبقيلي. لجفين گإـؼٍم 

 
 لبًلي، گإقٍ هبـاليي

  لبًلي. ؼيكي سَدَغَ 

  ٍئفيي، هٌِ ثبالهي

 .لبًلي ويكي سَسبـام
 

 ثبؼاهي، ٍاـ ثبغسبًيي
 ثبؼاهي. يبـ ؼاؼليؽيف 
 آغالويي، ائل ايگيؽُ 
 آؼاهي. ٍاـ ؼئىيٌلف 

 آؼاهي، يبؼ هكايىشِ
 آؼاهي. ؼاؼ اـيؽـ 
 ويوي يبًؽيفاى ثبال 
 آؼاهي. اٍؼ يبًؽيفهبق 

 
 اٍالـهي؟ ثبغ يئفؼُ ثَ
 اٍالـهي؟ آغ وبلػيوي 
 اٍالًيي ؼـؼي ثئلِ 
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 اٍالـهي؟ وبغ آًبوي 
 

  آغبـهي؟ ينعكيكي

  آغبـهي؟ ؼاغؽاى وَالـ

 گإقلفين، غبى اٍلؽٍ وَـ
 ثبغبـهي؟ ؼُ ثيف وٌىيك 

 
 يَـغبًي، آل ،ييآلؽ آر

  يَـغبًي. وبل يَلالـا 
 سفيؽي، اخل گلي

 يَـغبًي. آل اٍوشَهؽى
 

 ّبًي؟ گَل ّبًي، ثَلجَل
  هْوبًي. گَلَى ثَلجَل 

  گإـهگِ، وٌي گلؽين

 ّبًي؟ ؼيل ؽايٌآغك ثه
 ّبًي؟ گَلَى اثبغيٌؽ

 ّبًي؟ ثَلجَلَى اٍوشِ 
 آغالييفوبى، سإوَة يبي 
 ّبًي؟ ؼيليي لٌَبى وإق 

 
 ثبـاثبـي، گَل ثَلجَل

 ثبـاثبـي. زإل خئيفاى 
 اؤلَة، اٍغالى ثيف ثَـؼا 

 ثبـاثبـي. ائل ثَسَى 
 

 هكاـي، اؤق ييآٌيغ

 آـي. اٍقهك ثبلؽاى ٌبى
 لجفيوي، بىوبـآغش گف 
 هكاـي. يَق گكـوي 

 
 وبـي، دَوشِ خؽاآغب

 وبـي. ؼٍوشب گل ؼٍالى 
 ائيلِ، وفي وبزالـيي 
 وبـي. اٍوشِ مخٌبقُ 

 
 آيفيىي، ائللف آٌيك

 آيفيىي. سئللف ٌبًب 

 ؼين،هكؼؤق گًًََِ ثيف
 آيفيىي. ايللف اٍلؽٍم 

 آغبخي، اٍقٍم عكّين
 آغبخي. ؼٍقٍم اٍقٍم، 
 گيفؼي، بليّثب ثبغب 
 آغبخي. ثيكين وىؽي 

 
 بـؼاٌي،ل ؼئؽي لبـؼاي

 ؼاٌي. لبـ ؼاغؽاى لبـلي 
 آغالـ، يبهبى ًِ ثبخي 
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 لبـؼاٌي؟ اؤلَة يَغىب 
 

 اي،َاي گَل ينعكيكي
 اي.َاي گَل اي،َاي ثَلجَل 
 اٍلؽٍم، ثبغجبى ثبغب ثيف 
 اي.َاي گَل، ؼينؼـهِ ّئر 

 
 اي،َاي گَل عكيكين هي

 اي.ٍ گَلَم اي،ٍ ثَلجَلَم 
 اٍلؽٍم، ثبغجبى ثبغيٌب 

 اي!ٍ گَلَم، نؼيؼـهِ ّئر
 

 فله، آلؽي خبًيوي

 فله. لبلؽي گئشؽين، هي
 يئشيفؼين، ثبـ ثيف ثبغؽا 
 فله. وبلؽي ؼا اًٍَ 

  گفن، لبًبم ؼـؼي ثَ

 گفن. يبًبم اٍؼالـا
 آغالـ، اٍقؼى آغالـ، يبؼ 
 گفن. آًبم آغالويي 

 
 آل، وفيي ؼاٌؽي، لبقاى

 آل. وفيي لبيٌبؼيمدب 
 اؤلَة، ثَلجَل ثبغسبؼا 

 آل. وفي للفؼىگَ گئز 
 

 گَل، ثبغؽا گَل، ثبغسبؼا
 گَل. ثبغؽا ؼاًيً، ثبغؽا 
 ثَلجَلَ، اؤلؽٍـؼٍلف 

 گَل. ثبغؽا اٍلؽٍ لبى آل
 

  گَل، وبـي ؼؤًٌَؽُ ؼاغ

  گَل. يبـي غٌسِ، يبـي

 وَلؽٍى، سئك آزيلؽيي، سئك
 گَل. ثبـي، آزوبيبيؽيي 

 
 گَل، اٍيبى، عبٌمن هي

 گَل. يبى اٍ ثبغسب، يبى ثَ
 وبـالؽي، ؼىًِ يـًگي 
 گَل. لَيوب هغوَى هٌي 

 هي، م،بلٌَ ثيف لبًبؼويك
 هي. لًَوٌَبم، ؼاغالـا 
  غجفويكؼيي، يؽينغىشِ 

 هي. اؤلوٌَن وي ايٌؽي
 

  گل، ايسؽين، وَيَى ؼاغيي

 گل. ثيٍؽين، يبًؽين، ؼاغؽا
 زيػؽي، اٍٍا عكـاييل 
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 گل. ؼٌٍؽٍم، اًٍٍٍب ايله
 

 گل، اٍلؽٍ، آهبى-آهبى
 گل. اٍلؽٍ، يبهبى ضبلين 
 م،هفگإـ وٌي ؼُ ثيف 
 گل. اٍلؽٍ، قاهبى آغيف 

 
 گل، لبـؼاي آي گل، لبـؼاي

  گل. آي، ؼاغالـي لبـلي 

 ؼي،ِهؼؤق ؼـؼُ ثبخيي
 گل. يبي گإقًٍؽُ ؼُ وي 

 
 گل، اٍوشِ ينعكيكي

 گل. اٍوشِ لجفيويي لَي 
 ٌبليٌي، ثبٌيٌؽاى آذ 
 وبل. اٍوشِ هييخٌبقُ 

 الم،آل گَلؽى آٌيك هي
 آلالم. ثَلجَلؽى گَلَ 
  اؤلَة، ثَلجَل ثيف ثبغؽا 

 آلالم. گَلؽى ضبييفيي
 

 آًبم، ؼؤق، زَغؽٍـ، ؼـؼيي
 آًبم. وإق-وإق گياٍـُ 
 ؼايبًىيي، لبـؼاي-لََّم 

 آًبم. اؤق آغالويي لَي 
 

 ثبغالـام، ثبي يبولييبم،
 ثبغالـام. يبي يَيبـام، 
  گإـًؽُ سًٌَََ-سبي 

 ـام.ثبغال ؼاي ثبغفيوب
 

  آغالـام، گَلَم، گئشؽي
 آغالـام. َلَم،ظ اٍلؽٍ

 ي،گوَلِ ؽُعٍ اوؽي 
 آغالـام. گَلَم، سإوؽٍ 

 
 ين،اٍوشِ يبى ين،غىشِ

 ين.اٍوشِ لبى ٍاـ، يبـام 
 اٍالق، ثَيَى-لَل ثيف گل 
 ين.اٍوشِ خبى اؤلَـم، 

  هٌن، لبـي ؼاغالـيي

 اـيوٌن. يَغؽٍـ، گَى
  لبقيي، ؼايبق لجفيوي 

 زَـٍهٌن. ٍاًبم،خب
 

 هٌن، ثبٌي آـاقيي
  هٌن. ؼاٌي سَـدبغي، 

 آغاليبًيي غفيجِ
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 هٌن. يبٌي گإقًٍَى 
 

  هٌن، ثبغز هٌن، عإهَـ

 هٌن. ثبظ، ؼئىي، ؼـؼلي
 ؼًٍيبيب وًَفا وٌؽى 

 ثبغوبًبم. ؼؤًَة ؼُ ثيف
 

 ـم،ؼئيِ ؼاٌب ؼـؼي
 ـم.ؼئيِ خٌَب-خٌَب 
 اؤلَة، عكيكين ايىي 
 .ـمؼئيِ لٌَب-لٌَب 

 
 لفم،گئدِ آٌيك هي

 لفم.گئدِ گًَؽٍقٍ 

  گئشؽيي، ًبوبم اؤلؽٍى، وي

 ًئدئلفم. وٌىيك هي
 ؼـؼين، ايٍ ؼيويائلِ

 ؼـؼين. ايٍ ؼـهبًين، ٍاي
 ؼـؼي، گَل اوؽي، گَل غبلك 
 ؼـؼين. ايٍ اوؽين، گَل هي 

 
  ؼـؼين، هٌين آقالوبق

 ؼـؼين. هٌين اٍلوبق وبق
 اٍلىب، للن لفهئٍِ 

 ؼـؼين. هٌين يبقيلوبق 
 

 ًئيلين؟ وإقٍم، ييفوئسوِ
 ًئيلين؟ ؼؤقٍم، ؼـؼُ ثَ 
 يبًبـ، عبلن زىىْن ُآ 
 ًئيلين؟ اؤقٍم ونزىوِ 

 
 هٌين، زَغب زييٌيوؽُ

 هٌين. زَغب هٌين، ٌبل 
  گإـًٍدِ اؤلوَي وٌي 

 هٌين. زيػب گإقلفين
 

 هٌين، ؼاغيوؽي ؼاغالـ
  هٌين. اٍٍالغيوؽي غن 

 آغالـام، لبى ؼيٌؽيفهِ،
 هٌين. زبغيوؽي يبهبى 

 يئشين، ؼٍـهب، لبديؽا
 يئشين. ثَـهب، ثَيًٌََ 
 ائؽيت، اٍظ ويفديگيٌي 
 يئشين. ٍٍـهب، خبًيوب 

 
 يئشين، يبًي لبديٌيي

 يئشين. خبًي وإقٍهَى 
 وًَفا ٌبىًؼٍيب يـيلب 
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 يئشين. ّبًي ـلفؼئيِ 
 

 اٍيبًؽين، ايؽين، يبسويً
 ثَيبًؽين. غوِ ؼـؼُ، 
 يفؼين،ياـ اٍلىبم ؼاي 
 ؼايبًؽين. ايؽين سَـدبق 

 
 خبًين، سبالى گل، ؼٍـهب

 خبًين. يبًبى اٍؼالـا 
  سإوَـ يبي ؼئييت ثبال 

 خبًين. لبالى ثبالويك
 

 ثبغشين، لبـا عكيكين
 ثبغشين. لبـا آزيلوبق 
 اٍغلَم، اوجف اؤلَثؽٍ 
 ثبغشين. لبـا يبسيجؽي 

  گإـؼٍم، وبقلي آٌيك هي

 گإـؼٍم. يبقيلي ضىوَم
 لبزؽين، هي گلؽي، خلا 
 گإـؼٍم. لبقيلي لجفين 

 
 گإـؼٍم، ثيسيي عكيكين

  گإـؼٍم. ثيسيي اؤسؽٍم، يَل
 آيفيلوبقؼين، وٌؽى هي

 گإـؼٍم. گَخَى فلگيي 
 

 گإـؼٍم، يبقيالـ زيػؽين،
 گإـؼٍم. سبهبـقيالـ ًِ 
  آيفيلويً آًبويٌٌبى 

 گإـؼٍم. لَقٍالـ وإـدِ
 

  لَـثبى، يبـالي وٌِ
  لَـثبى. يلبـال ثبغفي

 يبـاًب سكُ وٌيي
 لَـثبى. يبـالي وإٌِّ 

 
 ثبغالهبلٌبى، آٌيك هي

 ثبغالهبلٌبى. ؼٍـهبق لبى 
  آغيفؼي، ؼاغي اٍغَل 

 آغالهبلٌبى. وبغبلوبق
 لَـثبى، وإقٍ وبثبثب

 لَـثبى. لَقٍ وىيفلف 
 اٍلوبق، لَـثبى ؼىاؤقگِ 
 لَـثبى. ليكي ىُؼؼ اؤق 

 
 وٌبى،ًييب يبـاالًؽين

 وٌبى.ًيلب ؼٍيوبق ـلٌَال 
 وي، ؼٌٍؽٍم ثاليب ثيف 



    425  آرربايجان باياتيالري 

 وٌبى.ًيخب اٍلؽٍم ثئكاـ 
 

 ؼاغؽاغبى، ينعكيكي
 ؼاغؽاغبى. ثيشف ؼاغؽا 
 ثبالويي، ٍٍـٍة اٍٍزَ 
 لبى. ؼاغؽا اٍلَة گإل-گإل 

 
 ؼاغالـوبى؟ ًئدِ ؼاغالـ،

 ثبغالـوبى. ووف لبـؼاى 
 ثبالى، عكيك اؤلىَى لَي 
 آغالـوبى. ًئدِ گإـ ثبظ 

 
 آغالهبلؽاى، ؤلؽٍما هي

 ؼاغالهبلؽاى. للجيوي 
 لبلوبؼي، يبـدبق ثبغؽا 
 ثبغالهبلؽاى. يبـاهب 

 وفگؽى، وفگؽًن،
 ؼى.ُاؤيف هٌي يَغؽٍـ 
 اٍٍالؼي، اٍٍ ثيف اٍٍزَ 

 ؼى.خفگِ ثيكين ؼا اٍ
 

 وؽاى،ًييب يبـاالًؽين
 وؽاى.ًيلب ؼٍيوبق لٌَالـ 
 اؤلٌؽُ ًَخَاى وي 

 وؽاى.ًيخب وئسؽين ؼُ هي 
 
 ى،اؽضٍَض گإسَـؼٍم َو
 ؼيكؼى. زيػيجؽي وَيَ 
  ًيثبال ثيفخِ فله 

 ثيكؼى. آييفؼي قٍـال
 

 ٌؽاى،ـيؼيَا ثبغالـيي
 لبـيٌؽاى. گليف ٌبغشب 
 يئشيفؼين، ُهئيَ سكُ 
 ٌؽاى.ـيًَثب ؼينيئوِ 

 
  زيسىؽى، اؤلَـم هي

  هيلسىؽى. اؤـسَى اٍقٍم

 وإيلف، آغي گلف، يبؼ
 گئفزىؽى. آغالـ آًبم 

 لبـاويٌؽاى، ـييلبٌال
 آـاويٌؽاى. اؤدَم لَي 
  آيفيلؽين سئك سبديت، گئح 

 ثبالويٌؽاى. ييوـييب
 

 ثئلؽى، ايشي آٌيك هي
 ثئلؽى. ايشي لَـغبـ يئف 
 آغالويي، يبـ هٌي لَي 
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 ائلؽى. ايشيت ؼئىيٌلف 
 

 ايالى، ثَق ٍٍـؼٍ هٌي
 ايلي. سَق ؼٍلؽٍ گإقٍم 
 ّئر ٍاـهي ويوي هٌين 
 الى.دَقٍ گإي ًيثَوشب 

 
 اقلؽى، گيفؼين ثبغب

  غكلؽى. سَسؽٍم ؼوشِ 

 هيً،هِِاييل گَلَهَ
 الؽى. سئك آلؽي فله 

 
 گفؼى، هيٌب آٌيك هي

 گفؼى. هيٌب ثَي، هيٌب 
 لَيَى، وبل آلشؽاى سَـدبق 
 گفؼى. بيٌو لَـغَـام 

 وفگفؼى، گليف لَي ثيف
 گفؼى. آغ وإيٌه، وشبى 
 ،ييلَـسبـؼ اؤلؽٍى، اؤقٍى 
 وفگفؼى. لَيؽٍى هٌي 

 
 هي،وىِ اٍوشًَؽُ وَـ

  يبووي. وبلالييت ثبي 

 ثبخين، ًِ ٍاـ، آًبم ًِ

 هي. وىِ لبسبم وىين 
 

 هي، ٍئفؼين ؼـؼ فلگِ
 هي. يئؽين ٍئفؼي ؼـؼ ًِ 
 وي،ـييب الؽى آلؽي 

 هي؟ گئؽين عفضِ ويوِ
 

 هي، اوي ـيثبغسبال
  هي. سإوي ؼـيت يـيثب 

 اؤلؽٍـؼٍلف، ثبالهي

 ي.ه سىن ثؽثػشن، ًِ
 

 يبووٌٌي، آٌيك، هي
 يبووٌٌي. وإيٌگي 
 اؤلَة، هفؼ ثيف لًٍََؼا 
 هٌٌي. يبوِ گئؽن گل 

 ليليٌي، آغبـ آـاق
 ٌي،يگَل اٍيٌبـ ثَلجَل 
 آغاليين، ًئدِ وٌي 
 ؼيليٌي. لَـٍهَي ثَ 

 
 وي، ثبٌيٌب ييثَالغ

 وي. ؼاٌيٌب ؼيجيٌيي 

 زىؽيي ؼاغ لَيؽٍى، ؼٍيَى
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 وي. ثبٌيٌب گيناٍـُ 
 

 وي،دفؼُ ًٍؽُاٍق گإي
 وي. ؼـؼُ ؼٌٍؽٍى فلغب 
 آلٍَؼٍى،-اٍؼ ثيف وي وي 
 وي؟ يئفؼُ يبسؽيي ًئدِ 

 
 يىي،يٌؽيفهؼ هٌي وي

 يىي.يفههيٌؽ ييآس غن 
 ائَيٌي، آسبم ييػيت 
 ويٌؽيفهيىبى. ثئليوي 

 
 اٍوشي، ؼاغ گإـًٍؽٍ يبـ

 اٍوشي. ثبغ وئسيفؼي يَل 
 لبيؽاويؽي، فلگيي 
 اٍوشي. ؼاغ ؼاغي زىف 

 سي، اٍلؽٍ گئؽيفؼين، يَل
  اؤسي. يَلؽاى ثَ ٍاـ وين 

 ؼًٍيبؼا ثَ ويگإـُ
 يئشي؟ هَـاؼا ٍاـهي 

 
 گلؽيي؟ هيوىِ وًَبم،

 گلؽيي؟ ؼاثبًجبوبهي 
 ؼيي،گلوِ وبغليغيوؽا 

 گلؽيي؟ يبوبهي اؤلؽٍم، 
 

 گلىيي، ؼاـا قٍلفًََ
 گلىيي؟ ّبـا آٌٌب-ؼٍوز 
 ن،وفيوئس گَى غَي وٌىيك 
 گلىيي. لبـا گًََم غَي 

 
 گلىيي، آالى ثبـ ثبغب

 گلىيي. آالى ًبـ-ّئيَا 
 زبغيفويٌالـ، زيػىيٌالـ، 
 گلىيي. آالى هبل صهيفا 

 
 گلىيي، لَيَى لَيًََ

 گلىيي. وَيَى، ؼـيىيي 
 ر،عبخبهب ييغيالى آي 
 گلىيي. لَيَى ثبالهي 

 گئشىيي، يبـ ؼيويائلِ
 گئشىيي. يبـ يبـام عجيت، 
 گئشىِ، خبى گلىِ، اخل 
 گئشىيي. يبـ اٍوشًَِ بـي 

 
 هٌيوسَى، ّبي عكيكين

  هٌيوسَى. زبي ؼـيبالـ 

 لَـثبى، وٌِ اؤلىن، هي
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 هٌيوسَى. ٍاي اؤلؽٍى، وي 
 

  آغالويي، ؼئييي، آًبهب

  ثبغالويي. لبـا ثبٌيٌب

  لَيوبؼي، اخل گلؽين

 وبغالويي. هيًٍِبً
 

 ٍاـ، يبـا ين،عكيكي
 ٍاـ. يبـا اٍوشِ يبـام 
 هؽُِويٌ دبـاالًويً 

 ٍاـ؟ ّبـا هيًؼگوِ ال
 

  آغالويي، گإـى هٌي
 آغالويي، ّإـى سَـٍى

 گإـٍة، ديه گإـى اقل 
 آغالويي. گإـى ايٌؽي 

 ٍاـ، ؼُ ويفي ؼاغالـيي
 ٍاـ. ؼُ ؼيفي ٍاـ، اؤلي 
 هٌن، ثيف ؼـؼلي ؼئوِ 
 ٍاـ. ؼُ ثيفي سه وٌيي 

 
 آلوبويي، اٍٍ گلىيي، اٍٍ

 آلوبويي. لٍَ بغيوزبغ 
 اٍٍزًََى ـاىٍٍ وٌي 

 آلوبويي. اٍٍ سفالًي 
 

 ٍاـ، ًِ ايلِ وئسيف، آي
 ٍاـ. ًِ ؼيلِ يبًيف، خبى 
 سَسَة، يبن ثَلجَل ؼا زَظ 
 ٍاـ؟ ًِ گَلِ يبوؽاى ثَ 

 
 لَيؽٍى، آغالـ هٌي وي

 لَيؽٍى. ؼاغالـ هِِويٌ 
 ائَيٌي، آسبم ييػؽيي 
 لَيؽٍى. ثبغالـ لبديىيي 

 
 ٍاـ، هفقيويك ثبغسبؼا

 ٍاـ. عفضيويك گلويٍيه، 
 ٍئفيي، هبخبل ؼُ ثيكُ 
 ٍاـ. ؼـؼيويك وؽُاٍـُ 

 لَيَى، گًَِ ويٌٌيٌي
 لَيَى. گًَِ ؼىوإلگِ 
 اؤلَة، ويييِ ائَيي 
 لَيَى. ثيٌِ ثيف گليي 

 
 ٍاـ، ؼاغي ؼاغىشبًيي

 ٍاـ. يبغي يَال، زيػوب 
 آغالـام، لبى ؼيٌؽيفهِ، 
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 ٍاـ. ؼاغي لبـؼاي هٌؽُ 
 

 ثإـوَى، آال اٍ وٌيي
 ثإـوَى. ثال ثبٌيوب 
  لبـغبهيٍؽي، وين وبًب 

 ثإـوَى. ثئلِ لبال ثَي
 

 ٍاـ، آي ثيف اٍقًٍؽُ گإي
 ٍاـ. آي ثيف ٍاـ، اٍلؽٍق ثيف 
 لبلؽيغين، گًَلفُ ثَ 
 ٍاـ. آي ثيف ؼگيل اٍقاق 

 
  گإسَـٍى، اؤلؽٍ، غفيت

  اؤسَـٍى. ؼىوَزِ ؼاـ

 غجفيي ٍاي غفيجيي
 يئشيفيي. بيٌآًبو 

 ٍاـ، امقـغبـ اگٌيوؽُ
 ٍاـ. يبـام گيوؽُاٍـُ 
 ثبٌيٌي، ييثبغفيو آذ 

 ٍاـ؟ ّبـام يبًوبهيً گإـ
 
 ٍاـ، غبم يب ٍاـ، فمطه يب

 ٍاـ. ثبغبى ،ييؼٍٍاغ وبل 
 هيً،ؼگوِ الي فله 

 ٍاـ؟ يبغبم ّبًىي ثيف ؼئ،
 

 آلسبالـ، آي آلسبالـ،
 زبالـ. آل زبالـ، يبٌيل 
 لبقيي، گيكلي لجفيوي 
 الـ.زب ال گإــ، ؼٌٍوي 

 
 ٍاـ، يفينضّ آلشيوؽا

 ٍاـ. يفينضّ وبليجىبى، 
 گئؽيفوي، لَيَة ّبـا 
 ٍاـ. يئىيفين ثإلَن ثيف 

 
 آلسبالـ، ٍاـ آغبخؽا

 آلسبالـ. اگف ٌبغيي 
 هبفبهي، آدبـ گيكليي 
 زبالـ. ال گإــ، ًبهفؼ 

 آغالـ، الزيي عكيكين
  آغالـ. الزيي وَـالالـ 

 آًب اؤلي ثبالوي
 غالـ.آ ،ييوبز لفِزٌگ 

 
 اٍٍالـ، زيل ينعكيكي

 اٍٍالـ. زيل وْليىلف، زبيل
 ؼا، لبزىبى گلىِ اخل 
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 خيلٍَالـ. گَى ثيف آغيف 
 

 لبـ، لبال ثبٌيٌؽا ؼاغ
 لبـ. ّلِ ييتاـيوِ 

 ثبٌيٌي، ثبغفين آذ گل،
 ٍاـ؟ ّبـا يبًوبهيً گإـ 

 
 ثبغالـ، لبـا آٌيك هي

 ثبغالـ. لبـا ثبغالًيت 
 وًَفا اؤلٌٌي ثَلجَل 
 ثبغالـ. لبـا يكيل گَلل 

 
 لبالـ، ؼاي قيٌؽاًؽا ؼاي

 لبالـ. يبي يئف آغبـ، وَ 
  آًبًيي اؤلي اٍغلَ 

 لبالـ. يبي گإقلفيٌؽُ
 ثبغالـ، لبـا آزوبق گَل

 ثبغالـ. لبـا ثبغالـ، گإي 
 آًب اؤلي ثبالوي 

 ثبغالـ. لبـا ثبٌيٌب
 

 آًبالـ، ينعكيكي
 آًبالـ. آؼيٌي هفؼ 
 اؤلٌؽُ اٍغَل ايگيؽ 

 آًبالـ، يفلفًئيلِ 
 
 ثبغالـ، غبـا ثبغالـ، ثَ
 ثبغالـ. غبـا ؼؤٌٌويً 
 آغالويي، يبـ اٍوشَهؽُ 
 آغالـ. غبـاة آغالـ، يبؼ 

 
 وًَبالـ، گئؽى گإيؽى

 آالـ. يبى ثيفيٌِ-ثيف 
 يَالـ وبذ زىف، ًبلِ 
 آًبالـ. اؤلوَي اٍغلَ 

 
 ثبغالـ، غوِ عكيكين

 ثبغالـ. وِل ثئليٌِ 
 ثبغجبى، لَخب اؤلَثؽٍـ 
 ثبغالـ. غوِ ثبسيجؽيف 

 وبالـ، سبي گلف، وبـٍاى
 وبالـ. وبي اٍثبيب-ائل

  اٍزبًؽا ؼاغؽاى لبيب 

 وبالـ. ّبي ؼاٌب-ؼاغب
 

 ثبغالـ، لَـٍم ثَغبـي
 ثبغالـ. لَـٍم يبًبـ، اٍؼ 
 آًبالـ اؤلي اٍغلَ 
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 آغالـ. ؼٍـٍـ اٍثبٌؽاى 
 

 ؼاغالـ! يب عكيكيٌن،
 ؼاغالـ! يب وإهه، هفؼُ 
 اؤلَة، ايگيؽ ثيف ؼاثَـ 
 آغالـ. يبؼ آغالـ، لََّم 

 
 ؼاغالـ، ييهبز ؼاغالـ ثَ
 ؼاغالـ. الزيي، اٍوشًَؽُ 
 آًبًيي اؤلي اٍغلَ 

 ؼاغالـ. ،ييلبز ٍاـ، ؼـؼي
 

 ؼاغالـ، خبًب ؼاغالـ، آي
 ؼاغالـ. لبًب، ثبسيجىيك 
 ؼي،گلوِ گئشؽي، ايگيؽ 
 ؼاغالـ. يبًب آليٍيت 

 ؼاغالـ، لٌَب ؼاغالـ، ثَ
 ؼاغالـ. ثبٌب-ثبي زبسيت 
 ايشيفؼين، اٍغَل ويكؼُ 
 ؼاغالـ! ؼاٌب، ويكؼؤًِ 

 
 ؼاغالـ، وْف ؼاغالـ، آ
 ؼاغالـ. يْف اٍوشًََق 
 ؼـؼيٌِ، آًبالـيي 

 ؼاغالـ. ثيفسْف، ؼؤقٍى 
 

  ؼاغالـ، هكُ عكيكين

 ؼاغالـ. ثكُ، گَللفي
  اٍوشًَؽى يبـام وإٌِّ 

 ؼاغالـ. سكُ زىيلؽي
 

 غالـ،ؼا سَـ ينعكيكي
 ؼاغالـ. ًَـ يبغىيي وٌِ 
  گإـم، غىشِ گلويٍؽين 

 آغالـ. يَـؼ وإزَة، غىشِ
 
 ؼاغالـ، اٍلَ ؼاغالـ ثَ
 ؼاغالـ. وَلَ لي،ِزئٍو 
  اؤلَة، غفيت ثيف ثَـؼا 

 آغالـ. ثَلَؼ ويٌٍف، گإي
  ؼاغالـ، ثإلؽٍ، يبًي ؼؤـؼ

 ؼاغالـ. گإلؽٍ، اٍوشًََق
 ثبغاليبى اٍهَؼ ويكُ 

 ؼاغالـ. لؽٍ،اؤ اٍغلَم ثيف
 

 ؼاغالـ، لبالويك، سٌْب
 ؼاغالـ. الالويك گَلىَق، 
  وإزَثؽٍ، گكى ويكؼُ 
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 ؼاغالـ. ٍاـويك، ّلِ ويك
 

 ؼاغالـ، ثبـويك ثبغسبويك،
 ؼاغالـ. ًبـويك ّئيَاويك، 
  إزَثؽٍـ،و گكى ويكؼُ 

 ؼاغالـ؟ ٍاـويك، ّلِ ويك
 

 آغالـ، هبٌّي ؼـيبؼا
 آغالـ. يضفاِ الؽُ 
 گإـوِ، َلوَهَظ هٌين 
 آغالـ. آَّ زىف، ؼـؼ 

 
 ؼاغالـ، لبًلي ؼاغالـ ثَ
 ؼاغالـ. لبًلي گئييت گإي 
 گًًََِ، ديه ايگيؽيي 

 آغالـ. ؼا لبًلي گليت
 ؼاغالـ، يبليي ؼاغالـ، ثَ
 ؼاغالـ. ؼاليي، غوِ-ؼـؼ 
 يٍبم،فهثبوؽي هفؼ ويكؼُ 
 ؼاغالـ. لبليي، وئٍيىؽُ 

 
 آغالـ، ًبٌي ثيف ثَـؼا

 آغالـ. ثبٌي هييِويٌ 
  اؤلَة، غفيت ثيف ائلؽُ 

 آغالـ. ؼاٌي اٍخبغي،
 

 آغالـ، گإيسه ثيف ثَـؼا
 آغالـ. ثيفزهآغ گلف 
 آغالـ، يبالى آغالـ، يبؼ 
 آغالـ. گئفزه آًبم اؤق 

 
  آغالـ، ًبقن عكيكين

  آغالـ. ًبقن گئيوگِ

  ويي، آغال يبـ هٌِ لَي
 آغالـ. ًبقن آغالـ. يبـ
 

 آغالـ، ائل لَدبـ، سَفبى
  آغالـ. وئل ؼاٌبـ، زبيالـ 

 اؤلٌيي غفيجليىؽُ
 آغالـ. ائل سَسبـ، يبويي 

 آغالـ، گإقل آٌيك، هي
 آغالـ. گإقل گإقلفيي 
 آًبهب، گئشىِ غجف 
 آغالـ. گإقل ًئدِ گإـ 

 
 آغالـ، گإقل عكيكين،

 آغالـ. گإقل ليُگإق 
  آًبهب، آدبـ هٌي 
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 آغالـ. گإقل هٌي اٍ
 

 آغالـ، غكل آغبخؽا
 آغالـ. گإقل ؽُؼيجيٌ 
 آًبالـ اؤلي اٍغلَ 
 آغالـ. گكـ، وفگفؼاى 

 
 آغالـ، گَل ثبغؽا-ثبغسب

  آغالـ. گَل آغالـ، ثَلجَل 

 آًبالـ اؤلي اٍغلَ

 آغالـ. وَل، سإوف ثبٌب
 

 آغالـ، وين ين،عكيكي

 آغالـ. وين ايٌيلؽـ، وبق

 آغالؼين، هي اؤلؽٍى، وي
 آغالـ؟ وين ثه اؤلىن، هي 

 آغالـ، نثبغي وبلؽين، ثبغ
 آغالـ. سبغين ثَوشبًين، 
 آغالـام، اؤقٍم وبغىبم، 
 آغالـ. سَـدبغين اؤلىن، 

 
 آغالـ، وإقٍم ؼيليوؽُ

 آغالـ. گإقٍم سإوف يبي 
 ٌئيؽيف، زشيي آيفيليك 

 آغالـ؟ ؼؤقٍم، ًئدِ هي 
 

 آغالـ، لبى ينعكيكي

 آغالـ. لبى لبـاالـ، لبى
 ويي،ثيلوِ يبـ اؤلَم، هي 
 آغالـ. بىل گًَؽٍق-گئدِ 

 
 آغالـ، ثبٌؽاى آغاليبى

 آغالـ. لبٌؽاى ويفديىؽى، 
 آًبالـ اؤلي اٍغلَ 

 آغالـ. اٍثبٌؽاى ؼٍـاـ
 

 آغالـ، لبقاى عكيكين،
 آغالـ. لبقاى يبًبـ، اٍؼ 

  وىوك، وَلًَگ ثبسوبق، ثئل
 آغالـ. لبقاى لجفيوي

  آغالـ، اٍقاى ؼاغؽا ثَ

 آغالـ. يبقاى غويي-ؼـؼ
  ٍئفًيي خبى غفثشؽُ 

 آغالـ. لبقاى لجفيٌي
 

 آغالـ، يبى اٍ آٌيك هي
 آغالـ. وَيبى هبـالي 
 اؤلٌي ؼـؼيٌؽى يبـ 
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 آغالـ لَيبى هكاـا 
 

 آغالـ، الزيي يٍَاؼا
 آغالـ؟ ًئسيي ثه گإـى 
  ؼٌٌٍؽُ يبؼيوب وي 

 آغالـ. وبزين ثبٌيوؽا
 

 آغالـ، يبًبـ، آًبالـ
 آغالـ. وبًبـ، گًًَََ 
 گإيفزيٌِ، گإي ًفؤؼ 
 آغالـ. لًَبـ، ـايَلال 

 
  آغالـ، ؼگف، ٌفشبلي

 آغالـ. اگف، ثَؼاغي

 غن، ـاىؿگ غن، ؼؤٍـاى
 آغالـ. ؼگف، غوِ غن 

 آغالـ، لبي اٍوشًَؽُ گإق
  آغالـ. يبي گلف، ثَلَؼ 

 اٍلىب، وًَىَق ائَؼُ ثيف
 آغالـ. ؼاي يبًبـ، اٍخبق 

 
 يالـ،اّبـ ينعكيكي

 آيالـ. ّف لف،ّفشِ ّف
 يَلؽا، گإق يبوشيمؽا، ثبي 

 يالـ.اّبـ ؼٍوشَ ؼيلين 
 

 اٍالـ، لَـٍم ـيثَغب
 اٍالـ. لَـٍم يبًبـ اٍؼ 
 آًبيب اؤلي اٍغلَ 

 اٍالـ. ظَلَم يبهبى زَظ
 

 لَيؽٍالـ، آدبـؼيالـ،
 ؼٍيؽٍالـ. آغالؼيالـ، 
 اٍوشًَِ ىِويٌ آغدب 
 لَيؽٍالـ. وبلالـ آغيف 

 
 لبـؼاٌالـ، ّب لبـؼاٌالـ،

 ثبٌالـ. لبـ يبغبـ، يبغيً 
 گئؽـ، اگفي مخٌبقُ 
 لبـؼاٌالـ يبديٍوبوب 

 يبًبـ، ايل يَق عكيكين
 يبًبـ. ايل يَق ّفشِ، يَق 
 اؤلىِ، اٍغلَى ؼُ وٌيي 
 يبًبـ. ايل يَق گيياٍـُ 

 
 يبًبـ، هيل ٍوشِا وإيٌه

 يبًبـ. ؼيل يبًبـ، نُاٍـ 
 آًب ايشيفى اٍغلَى 
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 يبًبـ. ايل يَق زىف، ؼـؼ
 

 سبدبـ، هٌي عكيكين
 سبدبـ. هٌي فگل يبؼ 
 گلىِ، ثال ثيف ّبـؼاى 
 سبدبـ. هٌي ؼٍالًبـ 

 
 يبسبـ، آًب ثيف ائَؼُ

 يبسبـ. يبًب گياٍـُ 
 گليت، ايگيؽ ثيف ثَـا 
 يبسبـ. لبًب، ثَيبًيت 

 
 يبسبـ، ٌبًب لبديؽا

 يبسبـ. يبًب ؼٌٍَة يبى 
 اؤلَة، اٍغالى ثيف ثَـؼا 
 يبسبـ. لبًب، ثَيبًيت 

 ثبغبـ، ؼاغب ثَ ؼاغ اٍ
  آغبـ. زبي ـاويٌٌبىآ 

  گإقلفين، هٌين زيػىيي

 ثبغبـ. ؼًٍيبيب وٌىيك
 

 ٍئف، زىٌِ لليبًي
  ٍئف. زىٌِ ؼٍلؽٍـٍة 

 آغيفؼي، ؼـؼي اٍغَل

 ٍئف. زىٌِ گئز، آدبـ 
 

 گئؽـ، لًَسب ثَلجَلِ
 گئؽـ. ؼٍلسب الؽُ ثيف 
 خبٍاًب اؤلي سَيىَق 
 گئؽـ. غًَسب ثكولي 

 
 گئؽـ، لًَسب عكيكين

 گئؽـ. لًَسب آزوبق، گَل 
  لبثبغيٌؽا، هبفبًيي 

 گئؽـ. غًَسب اللفؼُ
 

 گئؽـ، يبى ثبليك زبيؽا
 گئؽـ. لبى يبـام، آزوب 
 ويي،ًئيلِ عجيت هيي يَق 
 گئؽـ. خبى گلف، اخل 

 اگف، گَل ييثَؼاغ گَل
 اگف. سئل اوؽيىدِ يئل 
  سإوىِ، گإق اؤلوه اٍغَل 

 اگف. ثئل اؤلوه لبـؼاي
 

 ًئيلف؟ آخي، ؼئىي وإق
 ًئيلف؟ لييمبخي، ثبغىبى 
 اؤلىِ، لبـؼاي ائَؼُ ثيف 
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 ًئيلف؟ ثبخي لبـؼاٌىيك 
 

 ثَوف، ثئليي عكيكين
 ثَوف. ثئليي سه ووبى 
  اؤلَهَ اٍغَل خبٍاى 

 ثَوف. ثئليي آًبًيي
 

 يئفلف، گإين آٌيك هي
 يئفلف. گإين گإيفهيً 
 لبلؽي ًٍبًب هٌِ 
 يئفلف. ؼگي ييآيبغ 

 
 يئللف، اوي فؼىطو
  يئللف. وىي وٌؽيفين 

  غجفين اؤلَم هٌين

 يئللف! ؼئىيي آًبهب
 ؼئييفلف، ائللي آٌيك

 ؼئييفلف. سئللي بـًؼٍ 
 اؤلَة، اٍغالى ثيف ثَـؼا 
 ؼئييفلف. ائللي ثيكين 

 
 هلف، ٌبهؽا گئؽـ، گَى

 هلف. ٌبهؽا اٍـٍهؽا، 
 ىِگئي وإيٌه يبغبويك 

 هلف. ؼاهؽا ثبخبويك 
 
 ئسف،و گلف يَلؽاى ثَ
 وئسف. ،هلف آَّالـ 
 آًبالـيي اٍغَلىَق 
 وئسف؟ لفًِ للجيٌؽى 

 
 هلف، آٌبًؽا آـاق

 هلف. لٌٍٍَبًؽا وَـ 
 ثبالالـ آًبويٌؽاى 
 هلف. ؼٌٌٍؽُ آيفي 

 
 ؼٌٍف، وفيي ؼاغالـا

  ؼٌٍف. ؼـيي ويوإلگِ 

 ًؽُِؼئي اليال ٍاغز ّف
 ؼٌٍف. دفين يبؼيوب 

 لف،ولن ثيشي ثبغؽا
 لف.فمض ٍئفـ وَيَى 
 آًبالـ ياؤل اٍغلَ 

 ٍـهلف. زىوك، اٍقٍى
 

 ؼٌٍف، ؼٍلَ ؼاغالـا
 ؼٌٍف. ؼٍلَ يبغبـ، لبـ 
 لبقيي، اٍوشِ يَل لجفين 
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 ؼٌٍف. يَلَ ييآًبه 
 

 هلف، غَي هبـال ؼاغؽا
 هلف. غَي ايٌيلؽـ، غَي 
 زىفم، آُ ثيف وٌىيك 
 هلف. ؼاي-ؼاغ آّيوؽاى 

 
 ؼيف؟ًِ اللِ عكيكين

 ؼيف؟ًِ ديبلِ الؽُ 
 وىيوي، يؽييائٍيشىِ 
 ؼيف؟ًِ ًبلِ ثيلفؼيي 

 
 لف،گئدِ ّب لف،گئدِ

 لف.ّئدِ ؼـويي، اٍغَـ 
 ؼؤقـم، آًبهىيك هي 
 ائلف؟ ًئدِ هٌىيك آًبم 

 يئفيؽيف، يبن گلؽيگيي
  يئفيؽيف. يبن اگلً، گل 

 ثبٌيٌي، گيناٍـُ آذ
 يئفيؽيف. ٌىىز سبهبم 

 
 ويؽيف،ِـلل ٌبُ لِـل
 ويؽيف.سلِ خبى اخل 
 اٍوشِ فيلج ًييـِلل 

 ويؽيف.گلِ ٌبُ گإقل 
 

 گَلَهؽٍـ، هٌين لبـؼاي
 ثَلجَلَهؽٍـ، گَلَهؽٍـ، 

 لَـثبى، لبـؼاٌب ثبخي
 َلَهؽٍـ،ظاؤلىِ، لبـؼاي 

 
 آليجؽيف، لبـ ؼاغالـي

 آليجؽيف. لبـ يبغيجؽيف، 
 ايسيٌؽُ هئٍِ لبليي 
 وبـاليجؽيف. ثَؼاق ثيف 

 
 ؼٍقٍلَـ، يَال وبـٍاى

 وَقٍلَـ، گإقلف لبـا 

 آغالهبيين؟ هي دًِئ
 اٍقٍلَـ، يبـؼاى الين 

 سبغليؽيف، ايَاًيويك
 ثبغليؽيف. ثَسَى ايك-يَل 
 آًبيبم، اؤلي اٍغلَ 
 ؼاغليؽيف. اٍغَل مِويٌ 

 
 آالويؽيف، وإيٌگيي

 آالويؽيف. ويگئيوِ 
 ثبخيالـ، آغالويي لَي 
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 ثبالويؽيف. لبـؼاٌيي 
 

 اٍلؽٍ، گَلَم ثيف يبًبى
 اٍلؽٍ. ثَلجَلَم آغالـ 
 ايشيفؼي، اٍغَل آًب 

 اٍلؽٍ. َلَمظ ثإيَن ًِ
 

 اٍلؽٍ، يبى گلؽي، گوي
 اٍلؽٍ. ؼاى وئسؽي، گئدِ 
 اؤلؽٍ، ٍاغشىيك وئَگيلين 
 اٍلؽٍ. لبى آل گيناٍـُ 

 
 يبغٍيؽيف؟ ّبـا گئؽين،

 يبغٍيؽيف. ؼاـا زىىِ 
 گئييٌٌؽُ آغ ؼٌٍوي 
 يبغٍيؽيف. لبـا هٌِ 

 اٍلؽٍ، اگي وبهبًيي
 ٍلؽٍ.ا ىِگئي ؼًًٍََ 
 اٍلؽٍ، يبالى ىِؼئي ؼٍوز 
 اٍلؽٍ. ىِؼئي ؼٌٍوٌلف 

 
  ؼٍـٍثؽٍـ، يبى عكيكين

  ؼٍـٍثؽٍـ. يبى گليت وبل

  اؤلَة، خبٍاى ثيف ثَـؼا

 جؽيف.فييبًؽي عبلوي
 

 ؼٍـؼٍ، سبغؽا ٌبهبهب
  ؼٍـؼٍ. سبغؽا آزؽي، گَل 

 اوؽين، گَل زىؽين، خفب
 ٍٍـؼٍ! ٌبغشب ؼا اًٍَ 

 
 اٍلَـ، يبهبى عكيكين

  اٍلَـ. يبهبى آيفيليك 

  اؤلَهَ، اٍغَل خبٍاى

 اٍلَـ. يبهبى ثيليي، ويك
 

  اٍغَ، وىىي عكيكين،
 اٍغَ. وىىي يبق، وىىي

 يبًب، ثيف آغاليبى يَق 
 اٍغَ. سه وي اٍوشَهؽُ 

 ؼٌٍَثؽٍـ، لبـ ؼاغالـا
 ؼٌٍَثؽٍـ. يبهبى ًِ گإـ 
 لبقيت، ائللف لجفيوي 
 ؼٌٍَثؽٍـ؟ ؼاـ ؼُ ًئدِ 

 
 اٍغَ، ىيوى آسيجىبى

 اٍغَ. وي زه هؽىِويٌ 
 آغالويي، اٍثب-ائل لَي 
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 اٍغَ! وي سه ؼئ، آغي 
 

 وَقٍلؽٍ، گإقلف لبـا
 اٍقٍلؽٍ. يبـؼاى الين 
 يبـ، اٍوشِ ىِويٌ آغدب 
 .ؼٍقٍلؽٍ وبلالـ آغيف 

 
 ثبظ، ائٌٌِ ائٌيٍؽُ

  ثبظ! ؼؤًٌِ ؼٍاليي 

 زبسوبييت، بيٌهَـاؼ
 ثبظ! وإًٌِ زيفاغي 

 
 َوشَؼٍ،س ؼٍهبى گإيؽُ

 اٍوشَؼٍ. يَلَى لجفين 
 ِبثبش، ثيف گل، آغٍبم ثيف 
 ؼٍوشَؼٍ. ؼئىيي گإـى 

 يَظ، ثبٌي هيٌؽين، آر ثيف
 يَظ. ؼاٌي وئسؽين، زبي ثيف 
 اؤلَة، غفيت ثيف ثَـؼا 
 يَظ. لبـؼاٌي لََّهَ، 

 
  ؼٌٍؽٍ، وبزبق ثبٌيوؽاى

  ؼٌٍؽٍ. ّبزبق ؼينثيلوِ

  وبلؽي، ؼـؼُ ثيف سبًفي

 ؼٌٍؽٍ. قلبزب ضىيوين
 

 يَظ، ًبٌي ؼؤًٌَؽُ ؼاغ
 يَظ. ؼاٌي اسگيٌؽُ 
  اؤلَة، ثبخي ثيف ثَـؼا 

 يَظ. لبـؼاٌي يبًيٌؽا
 

 اؤيَ، يبن اؤيَ مؼؼُ
 اؤيَ. يبن سيىؽي مؼؼُ 
 ؼئوىؽى، لبـؼاي-لبـؼاي 
 وإوإيَ. اٍخبظ اٍلؽٍم 

 
 يَظ، اٍقٍهَم آٌيك هي

 يَظ. اٍقٍهَم ٍاـ، ثبغين 
 گئشؽيي، سئك ثئلِ وي وي 
 يَظ. ؼؤقٍهَم ففلشِ 

  وإقٍهَ، ايشيفهيٍن

 گإقٍهَ. ثبن اؤلَـم،
 ٍئف، آهبى ثيف عكـاييل، 
 وإقٍهَ. ؼئيين يبـا 

 
  لبـؼاي، آي ينعكيكي

 لبـؼاي. يبي اٍخَ لبٌيي
  يؽين،اؤلِ اؤقٍم هي وبي 
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 لبـؼاي. ٍاي يؽين،ِيِؼئو
 
 
 

 گًََ، ثئلِ عكيكين
 گًََ. ثئلِ ؼٌٍوٌيي 
  اٍغَل، ،آًبى يؽياؤلِ 

 گًََ. ثئلِ يؽيگإـهِ

 
 ايويً، ثبقاـ ٌبهبغي

  ايويً. يبقاـ اٍغَيبى 

 وَلؽٍـؼٍ، گَلَم گلؽي
 ايويً. آقاـ يبهبى ًِ 

 
 

 

 سبيب

 

 ؼاغالـا، ثبغبـ لَيَى
  ؼاغالـا. آغبـ سه وئل 

  وَـٍ ؼؤًي آـاًؽاى
 ؼاغالـا. زيػبـ يبيؽا

 
 ضبليٌيك، وئسىيي گإقل

 لبـاهبليٌيك. آـسىيي 
 اٍلىَى، يَظ آٍاًيٌيك

 زَثبًيٌيك. گلىيي سَظ 
 گإـؼًٍَق، گلؽي، وبيب

 آلؽيٌيك. ٍئفؼي، وبالم 
  لَقًٍَ سذل آلٌي 

 ٍئفؼيٌيك. وبيبزييب

 
 گلؽي، يَقٍ لَيًََى

 گلؽي. ؼٍقٍ، ؼٍالًؽي 
 لَخبغيٌؽا زَثبًيي 
 گلؽي. لَقٍ اويك ثيف 

 گلؽي، اٍزَ لَيًََى
  گلؽي. وإزَ ؼٍالًؽي 

 بغيٌؽالبث وَـًٍَى
 گلؽي. وئسي آال ثيف 

 
 ثئليٌي، لَيًََى سَر

 يئليٌي. گلويف الِ 

 يؽينگإـُ ؼٍيًَدب ثيف
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 گليٌي. وبغبى اًٍَ 

 
 لفي،ؼـُ ؼاغالـي،

 لفي.ثفُ ،ـيؼاٌال 
 وبغيي، لَيَى اٍسَـٍة 
 لفي.وفُ اٍلىَى ثَل 

 
 وئسي، غبللي اٍ م،ًٌِ
 وئسي. ثبللي ويهوِ 
 ثبٌيٌؽا لبيب اٍخب 
 وئسي. يبللي ثؽٍسَسَ 

 
 وئسي، لبسبـ آ م،ًٌِ
 وئسي. يبسبـ لبيبؼا 
 گلٌؽُ وَيَق ليٍي 
 وئسي. آسبـ ثبالًي 

 آغي، يكْخ ليكالـا
 ثبغي، كـيزب زَثبًب 
 يبغي، سَسبـ الــيلب 
 لبييوبغي. ـيئيِ گليي 

 
 آغي، لَيًََى م،ًٌِ

  ؼاغي. گلؽي ؼٍالًيت 

 لبـالييبغي، ليفدبـ

 ثَالغي. وفيي ايسف 
 

  آغي، لَيًََى م،ًٌِ

  ؼاغي. گلؽي ؼٍالًؽي

 ثبغي، كـيزب زَثبًب
 آغي. خْيك ليكالـا 

 
 زَثبًي، غبى ائللفيي

 زَثبًي. يبى وَـًٍَى 
 لبلىب، يَغَيب لَيَى 
 زَثبًي. ثبى اٍيبؼاـ 

 
 گلىيي، لَيَى اؤـٌٍؽى

 گلىيي. وَيَى، ؼـيىيي 
 اٍلىَى، ويكيي هليگيا 
 گلىيي. لَيَى آًبويي 

 آـاًي، گكيف ىلَيَ
 ثَـاًي. ليٍي، گإـٍـ 
 ٍاـ، زَثبى ثيف يبًيٌؽا 
 ًٍبًي. ٍاـ ؼؤًٌَؽُ 

 
 لَيَى، آال-ثَق م،ًٌِ

 لَيَى. خكاًب گليت 
 اٍخًَؽاى، وٌيي ـيئيِ 
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 لَيَى. آال ليك گئؽُ 
 

 ،ـيثب ثبّبـ عكيكين
 .ـيثب ثبّبـ ٌيفيٌؽيف 
 لَقًٍَ، هليها وىوِ 
 .ـيثب ثبّبـ، گلىيي لَي 

 
 لَيَى، لبـاال م،ًٌِ

  لَيَى. هبـاال ثٌكـ 

 ليفغيت، يًًَََ زَثبى
 لَيَى. غبـاال، ثبوبـ 

 
 لبـاوي، لَيَى م،ًٌِ

 ي.ضًبـا اٍالـ ليفغبـ، 
 وي،هِِلؼ گًََ يبق 
 بوي.ـهلٍٍَ گًََى ليً 

 لَيَى، آق ٍاـ وَـٍؼُ
 لَيَى. وبق ؼاهبغي-وئف 
 زىيٌىِ، لَـؼؼاى زَثبى 
 .لَيَى زيػبهوبق ِزإل 

 
 ايسفم، ثَالق آلشي

 ثيسفم. قهي اٍوشَ

 يَلًَؽا گييٌِيٍ ثيف

 وئسفم. ثبٌؽاى-خبًؽاى 
 

 لَيَى، سىدِ آ م،ًٌِ
 لَيَى. گإيدِ، ٍاـ يًََ 
 اٍخًَؽاى وٌيي ىِيئي 
 لَيَى. ثگدِ، وبلالًبـ 

 
  گإـؼٍم، يبقيالـ آزؽين،

 گإـؼٍم. سبهبـقيالـ ًِ
 ائٌٌؽُ ؼاغؽاى زَثبى 
 إـؼٍم.گ لَقٍالـ زَغلَ 

 
 لَيَى، ائٌؽي ؼاغالـي

  لَيَى. ثٌؽي ؼٍالًؽي 

 ائيلِ، ثَل آغبـسيٌي
 لَيَى. وٌؽي، وئَيٌؽيف 

  زَثبى، اٍلىَى، ؼاغ يئفيي
 زَثبى. اٍلىَى، زبغ وئفيي

 لَـٍ، يبغٍي وَـًٍَ 
 زَثبى. اٍلىَى، آغ اٍقٍى 

 
 لَيَى، ليؼُ آ م،ًٌِ

 لَيَى. گلي ؼٍالًيت 
 هيٌؽىگَقُ گليٌلف 
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 لَيَى. غبلي، َيبـسَغ 
 

 وبيبؼاى، وبيب-وبيب
 لبيبؼاى. گليف لَيَى 
 ٍئفيي، دبي وبيبزييب 
 هبيبؼاى. ؼاهبقليغي 

 
 لَيَى، آلي يبؼ م،ًٌِ

  لَيَى. لبؼالي-لبًلي 

 اٍخًَؽاى وٌيي ىِيئي
 لَيَى. آلي، آؼ ثإيَن 

 
 لَيَى، ًبقلي آ م،ًٌِ

 لَيَى. گإقلَ ليفلٍٍَل 
  وىوِ،-وىوِ دئٌؽيفي 
 لَيَى. اٍقلَ بسيغيل

 لَيَى، ًبـيً آ م،ًٌِ
  لَيَى؛ لبـيً ثيف يًََ 

 وَوَثؽٍ، وٌؽى زَثبى
 لَيَى. ثبـيً، ٍئف وَؼٍ 

 
 لَيَى، غبللي آ م،ًٌِ

 لَيَى؛ ثبللي ويهوِ 
 ائٌٌؽُ ؼاغؽاى وَـٍ 

 لَيَى. يبللي، سَسَـٍق 
 

 لَيًََى، ويٌيوفُ
 لَيًََى. ويٌيوَـُ 
 گكـيه، اٍالًؽا آج 
 لَيًََى. ويٌيؤٍـُؼ 

 
 لَيَى، وبـي آ م،ًٌِ

 لَيَى؛ لبـي آيبلال 
 ويي،ائلِ ثَل لبديوؽا 
 لَيَى. سبـي، ليٌيىً 

 
 اٍلىَى، يَل گليف، لَيَى

 اٍلىَى. وَل وبغي يَلَى 
  وَـًٍَ، اٍسبـ يبغٍي 

 اٍلىَى. ثَل يبغي وَؼٍ،
  لَيَى، ليكيل آ م،ًٌِ

 لَيَى؛ ؼٍقٍل، يَلالـا
 ؼاهبقليك، وييوىيلوِ 
 لَيَى. ايل، يَق ائلِ عوف 

 
 اٍالـ، را وىىي، سَغلَ

 اٍالـ. زِفف زَثبًب 
  ؼٌٍي آيفي وَـٍؼى 
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 اٍالـ. لىوز لَـؼا ثَق
 

 لَيَى، ٌيٍه آ م،ًٌِ
 لَيَى؛ ؼؤٌه ثيف يًََ 
 يئشيف، سئك ثَالهبًي 
 لَيَى. اٌٍبق، ليفيلؽي 

 
 گكـ، وفُ ٍاـ، لَيَى

 گكـ. وَـُ ٍاـ، لَيَى 
 اٍسالـ، ؼاغالـؼا ،گئؽـ 
 ثكـ. ائَلفي گلف، 

 
 لَيَى، گليي آ م،ًٌِ

 لَيَى؛ يئليي گشيفـ 
 وبغبـ وٌي آـغبخؽا 

 لَيَى. گليي، گإقل ثيف
 ثٌكـ، آيب لَيَى آغ

 ثٌكـ. زبيب آٌبـ، ؼاغ 
 گإـؼٍم، ائَلف لَيًَلَ 
 ثٌكـ. يبيب لَـٍلوَي 

 
 لَيَى، گإقٍ وَـًٍَى

 لَيَى؛ ؼٍقٍ، گل ؼٍالى 
 گشيف، اويك ثيف ايلؽُ 

 لَيَى. ثيكي، وئَيٌؽيف 
 

 ثٌكـ، آيب لَيَى آغ
 ثٌكـ. زبيب آٌبـ، ؼاغ 
 گإـؼٍم، ائَلف لَيًَىَق 
 ثٌكـ. زبيب لَـٍهَي 

 
 لَيَى، آغجبي آ م،ًٌِ

 لَيَى؛ آي ؼاغالـ لبـلي 
 اٍالـ، لٍَيد ؽاىيٌيبغ 
 لَيَى. آي، لَيفٍغًَؽاى 

 
 گلف، ًبق گلف، لَيَى

 ف؟گل آق ؼىًِ وَؼٍ 
 اٍلىب، ثَل آغبـسيىي 

 گلف. وبق گًََ ائليي
 زذيٍلف، غيفؼا-غيفؼا

 ؼيٍلف. ثبٌيي اٍسالـيي 
  گكـ، يبيالغي گئؽـ 

 ليٍالـ. آـاًؽا گلف
 

 ؼٌٍف، گلف لَيَى آغ
 ؼٌٍف. ائٌف ؼاغالـؼاى 

 سىِ، لَذ لبثبغيٌؽا
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 ؼٌٍف. لفه ؼاليٌٌبى 

 
 ائٍف، يئف ثَيٌَقٍيال

 ؼؤيٌَف. ٍٍـاـ، آلٌيي 
 ؼؤًٌَؽُ، ؼاغالـ گكـ 
 ٍف.يگو ـ،يئيِ-ـيئيِ 

 وبيبؼيف، يبغٍي وبيب
 لبيبؼيف. يَـؼٍ-يئفي 
  وإقلفي گإقل اًٍَى 

 اٍيبؼيف. يبسبًالـي
 
 گإقٍ، وَـًٍَى يثفُا
 ؼٍقٍ. ؼاغي، ؼٍالًؽي 
  غَـخًَؽا ثكولي-ثف 

 لَقٍ. ليهاه ثيف گلؽي

 
 
 

 

 

 هوالوار

 

 آـاًؽا، وبلين لبـا

 ؽا.ليكاـاً گَى زيػبـ 
 زبسيف، هَـاؼا غَؼاق 
 آالًؽا. ثبـ وليٌؽى 

 
 ،ـيغَؼالال وَسبًيي

 .ـيؼٍؼالال دبـسالييت 
 ويٌىيي، وَسبى ،ييلبـغبي 
 .ـيغَؼالال ؼيٌدلىيي 

 

 آال، ثَق، وبلين لبٌمب
 يَال. وبلؽين سبـاليب 
 آٌوبق، ايً اؤوَقلِ سبي 
 اٍال. خَر گفن اؤوَق 

 
 خبًيٌي، لييبـ اؤوَق

 وبًيٌي. لبهسي ثيلوك 
 ول لبٌمب زىي لبييً 
 سبًيٌي. اٍوشًَؽُ ايً 

 
 يبسبًب، ؼؤًٌَؽُ ؼاغ
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 ثبسبًب. آي گئؽـ گَى 
 لبـغيبـ وبلين لبـا 
 سَسبًب. هبخي وَسبى 

 
 ثبًيٌي، غَـٍق گإقلِ

 سبًيٌي. ايٍؽُ لفول 
 اؤوَق ييگئشوِ َسِخ
 سبًيٌي. يئفيٍيٌؽى 

 
 اٍوشًَِ، لبـ ؼٌٍؽٍ گَى

 ًِ.اٍوشَ ثبـ ثبغسبؼا 
  اؤوَقٍى يبسبى سٌجل 

 اٍوشًَِ. لًَبـ لٌَالـ
 ،ـيثب ايلين ول، لبـا

 .ـيثب ثيلين ؼـؼيي، ؼئ

 هِ،ِائيل مَهبغو هٌي 
 .ـيثب ؼيلين، آزيلىيي 

 
 ايٍِ، گئؽـ ول لبـا

 ثيٍِ. فيثبغ ٍاـ لَـغَم 
 گلِ، ثَلَؼ ثيف ًَال 
 ؼٌٍِ. ًن يبغب، يبغيً 

 
 هي، گًَؽُ وبلين، لبـا

 هي. گًَؽُ ،وي ؼُوإلگِ 
 ؼيجيٌؽُ، لبيب يبر وي 
 هي. گًَؽُ لبـالين لَي 

 
 گئشؽي، لٌَب اؤوَقلف

 گئشؽي. خٌَب ؼي،ايٍلِ 
  لؽي،فيلي هبخي وَسبى 

 گئشؽي. ثٌَب قضوشين
 

 ٍاـ، ائٌيٍي ؼاغالـيي
 ٍاـ. ائٌيٍي ٍاـ، ؼيىي 
  اؤوَقٍى گئؽى َسِخ 

 ٍاـ. يئفيٍي اؤقًٍَى
 آغٍبهالـ، آي آغٍبهالـ،

 آغٍبهالـ. يبًبـ ـٌبهال 
 يبسبـ، ائَؼُ اٍلَن-ائل 
 آغٍبهالـ. ّبـؼا غَؼن 

 
 گئؽيف، وبى وبلين لبـا

 گئؽيف. يبى اؤوَقلفؼى 
 ييف،ايٍلِ گًَؽٍق-گئدِ 
 گئؽيف. لبى ؽاىيٌبغفًؼي 

 
 گئؽـ، آوشب ول لبـا
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 گئؽـ. ؼٍوشب ؼٍالًبـ، 
 ؼُ،گئدِ لبـاًليك آي 
 گئؽـ. ّبوشبثبّبوشب 

 
 ايٌديف، ٍقؼىا ؼٍوشؽاى ؼٍوز

 ايٌديف. وإقؼى آخي ثيف 
 اٍالًؽا آغيف يَوَ 

 ايٌديف. اؤوَقؼى اؤوَق
 

 اويكلف، ثيدِ-ثيدِ
 گيكلف؟ ًِ يئفؼُ غَؼاق 
  يَـٍالًؽا ول لبـا 

 اؤوَقلف. زىف ؼاـسبـ
 

 وبليف، دبي وَـٍؼى لَـؼ

 وبليف. ّبي ؼاغب زَثبى 
  ؼئوىؽى ٍاي-آظ اؤوَق 

 وبليف. ٍاي ثَيًَؽٍـٍق
 

 ائيلف، ًبق وبلين لبـا
  ائيلف. سَق ثَالـ، لَيفٍق 

 ؼُگئدِ لبـاًليك آي
 ائيلف. دفٍاق وَسبًي 

 
 لبج، ؼٌٍؽٍ ؼئؽين، َّال

 ليفهبًح. اٍيٌبؼي گإيؽُ 
 گئشؽي، اٍسب اؤوَقلف 

 آج. لبلؽي وبلين لبـا
 

 

 

 

 

 

 

 خويزات

 

 يبًب. ؼىًِ غبلالـيي يبًب، ؼىًِ
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 گًَؽُ يبهبى ؼٍوز يبغٍي 
 يبًب. ؼىًِ زىيليف 

 
 آـاًي، وه

 وىَفاًي. ٍئف ؼٍلؽٍـ
 اٍل، ٍفبلي اٍلَـوبى 
 آـاًي. وه اٍلوَـوبى، 

 
 يبق، لبـوب

 آيبق. لبـن گًَؽٍ، ثَـا
 اٍلَم، لَـثبًيي للن، 
 يبق. لبـوب لىوشيوي 

 
 آٌي، لَـٍؼ

 آٌي. لَـٍؼ يئوگِ
 اٍلىب، وإًلَ اًىبًيي 
 ؼاٌي. لَـٍ گإيفؼـ 

 
 اٍيبًوبؼي،

 اٍيبًوبؼي. يبـ، يبسيف
 اٍخبغب، ثيف لبالًؽيك 

 يبًوبؼي. اٍ يبًؽين، هي
 

 ؼاٌي، گٌدِ

 ؼاٌي. گٌدِ ؼاٌي، وَـ
  اٍلىب، ؼؤٍلزيث لًٍََى 

 ؼاٌي. گئٌدِ ائَيي عيي
 

 آيبقالؽي،

 آلؽي. آيبق اٍقٍى گإي
 لبلوبؼي، وإهه گئشؽي، 
 آقالؽي. آي آـغبهيك 

 
 اٍلؽٍم، اٍقاى

 اٍلؽٍم. گكى اٍثبالـ

 لَـسبـؼين، ًِ اؤلؽٍم، ًِ
 اٍلؽٍم. ؼؤقى ؼـؼُ ّف 

 
 لبالًؽي، لبـ

 لبالًؽي. لبـ يبغؽي، لبـ
 اٍلؽٍ، الزيي لبـغبالـ 
 لبـغبالًؽي. الزيٌالـ 

 
 ؼٌٍىَى، سَسَى،

 ؼٌٍىَى. ثَسَى ثبسوبًيي 
  ٍعٌِ، گلؽي غفيت 

 ؼٌٍىَى. سَسَى، آسيٌي
 

 آغكي، لَـؼ
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  آغكي. لَـؼ اٍالٌي، لَـؼ
 ؼٍلًَدب آغال وبيب

 آغكي. لَـؼ اًٍب گؽيؼ 
 

 ؼاغالـ، ًئدِ

 ؼاغالـ. ًئدِ گإـًٍَـ
  ثيلف، زىي يئشيوليه 

 ؼاغالـ. ًئدِ گإقٍ يبي
 

 هئيلف، ثئلِ

 هئيلف. ثئلِ ايسيلوك
 وئَؼيگيٌيي يبـ وئَى 
 ائيلف؟ هيِثئل يفيآغ 

 
 ّبيبر،-ّبيبر

 يبر.ض-يبرض لَـٍلوَي
 آـسبـ، عإهفٍى گكـوي، 
 يبر. ّب يبر، ّب يبسبـوبى 

 
 آلػبن، آي

 آلػبن! آي ب،ـهؼٍ گئٌؽُ
 لبلػبـ، فٌِع ثبٌي ـا 
 غبن. آل آي اٍلىب اؤيؽُ 

 
  لَقٍ، آال

 لَقٍ. آال يئوگِ

 ييػبـ ائَ يئفؼى ضبقبً
 آاللَقٍ. ييآؼاه 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 لچك بيز چيچكدى هز

 

 ثبالخب. ٍٍـؼٍم لَي ثيف آغبخب، آسؽين آغبج
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 ايىشف زَظ يبـيٌي يبـ 
 گئدِ. گلي وففؼى 

 
 هيبًب، آغيف آـاق

 ؼيَاًب. هي ؼلي، وي 
 ثَلجَلَ ثبغيي ثيكين 
 ايَاًب. ويكيي لًََة 

 
 ثبسوبغب، ؼٍالًؽي آي

 يبسوبغب. گئشؽي نـييب 
 ؼٍالًؽين، ؼؤـؼ يبوؽيغي 
 اٍيبسوبغب. لييوبؼين 

 
 ب،يٌؼاغ َّى گئؽن گل

 ب.يٌؼاغ َّى ؼٌٍَة گَى 
 آًبًيي ؼٍغبى وٌي 

 ب.يٌلًَؽاغ ؼٌٍىَى اٍؼ
 
 ثٌإٌٍِ، ن،يإٌٍِثٌ
 ؼيٍِ.-ؼيلِ ؼٌٍوٌَن 
 ليكالـ گليٌلف، هٌي 
 ؼؤٌِ. سبغبـالـ ؼـيت 

 
 اٍلوبق، اٍوشَ هي،ائلِ

 اٍلوبق. اٍوشَ ثبخبًيي 

 يبًوبوب، اٍؼٍى اگف 
 اٍلوبق. سَوشَ اٍخبلؽا 

 
 اٍسبًوبق، آي عكيكين،

 اٍسبًوبق. آي ؼٍغبـ، گَى 
 وللفييع ديه ديىيي 
 اٍسبًوبق. وبي، اٍقًٍِ 

 
 گك، ؼٍالى، عكيكيٌن

 گك. ؼٍالى، ؼاٌي-ؼاغي 
 ؼًٍيبؼا دَذ ثَ عإهفٍ 
 وه؟! ٍٍـاى ثبٌب ّبًي 

 
 

 گلؽي، ثيفي لبديؽاى
 گلؽي. ًَـٍ گإقٍهَى 
 ؼي،ايٍلِ وين آـغي ثَ 
 گلؽي؟ ؼٍـٍ ثئلِ وَ 

 
  گإقلفي، ًييُؼٍ آغ

 ؼيكلفي. ؼگوك يئفُ
 ـيليكال ييايبه ثَ 
 اؤقلفي. وىَف وجيي 

 
  اٍخبؼي، اهيؼ ـوييا
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 ثبخبؼي.-ثبخب اٍوشَ
 ليفغؽيف، وبلمبليي ويٍي، 
 لَخبؼي. ـؼئيِ آـٍاؼ 

 
 آيفيىي، ايللف آٌيك

 آيفيىي. گَللف ثَلجَل 
 خبًين ييِهؼؤق گًَِ 
 آيفيىي. ايللف اٍلؽٍ 

 
 لبلػيٌؽي، اوؽين هيػه

 ايٌؽي. لبلع وإًلَم، ويٌيك 
 آيفيلؽين، وئَگيليوؽى 
 ؽي.ايٌ غبلع ؼيٌدلىيي لَي 

 
  ؼاٌي، ؼٍق ؼاٌي، آسً

  آٌي. ثَلغَـ نيئيِ گل

 گئؽن، سَسبق الِ-ال
 لبـٌي. ؼٌٍوبًب-ؼٍوشب 

 
  هٌؽى، وَزَ هٌؽى، وَ

 هٌؽى. وَزَ وىَف زين
  لَـغوبلؽاى وَؼاى زوي 

 زوٌؽى. وَ لَـغَثؽٍـ
 

 وبلىيي، وبلي آٌيك هي

 وبلىيي. وبلي ؼـيبالـ 
 گإقؼى، غَؼام وبلوبويي 
 وبلىيي. وبلي ويوىِ ّف 

 
  ٍاـ، وىي لبـ ؼاغالـؼا

  ٍاـ. وىي ٍاـ ؼگيل، يَظ

 ًبلالًيت، ايفسيي آسالـ
 ٍاـ. وىي وفف گئٌِ 

 
 ٍاـ، ثبغي ثيف فلگيي

 ٍاـ. زبـؼاغي اٍوشًَؽُ 
 فم،وگئش ثبغب اٍ هي 
 ٍاـ. ؼاغي يبـ للجيوؽُ 

 
 ٍاـ، هبزين اٍقًٍؽُ آغ

 ٍاـ. وبزين ثشييِگَل 

 ؼئييفلف، گإيسه هٌِ
 ٍاـ. ثبخين گإيسه هٌٌي 

 
  ؼٍـاـ، يَل ؼؤًٌَؽُ ؼاغ

  ؼٍـاـ. گإل آغوبوب وَ

 اٍقاؼيف، عإهفٍ گَى غَي
 اؤلؽٍــ. اًىبًي غن 

 
 گئؽـ، ففاسب يَل ثَ
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 گئؽـ. ففاسب ؼؤًف 
 ؼيىٌيي، گإق يَال ثَ 
 گئؽـ. سباغبـ عإهفٍ 

 
 گئؽـ، وبى گلف، لٌََى

 گئؽـ. لبى يبـام، آزوب 
 ويي،ًئيلِ عجيت هيي يَق 
 گئؽـ. خبى گلىِ اخل 

 
 گإقلف، اٍٍٍ اٍٍزَالـ

  گإقلف. لٍٍَ ؼا زبغوبق 
 سفالى لبلػبى آلَيكؼاى

 گإقلف. هَـٍٍٍ گإيؽُ 
 

 ؼگف، هيٌبيِ آٌيك
 ؼگف. هيٌبيِ غبليي 

 ؼگوك، گًَِ ثيف ٍاـ، ايل
 ؼگف. آيِ هيي ٍاـ، گَى 

 
  آغبؼيف، هيٌي آسب

 ؼاغبؼيف. يَلَ ييآس
 ن،ـييب آن، لَالق يبغٍي 
 وبًبؼيف. ثبيبسي ثَ 

 
 ،ـيلبـالب سٌْبيي

 .ـيلب لبـا ـليجي 
 وإًلَم، يليئلَق ؼاغالـ، 
 .ـيلب لبـا وبغالليل 

 
 ؼاهي، يبي لبـٌيويكؼا

 ؼاهي. يبي سيىؽي، لِـل 
 لَـخي، ليً خٌّز، دبييك 
 ؼاهي. يبي ولغبًؽيف يبق 

 
 ،ـيلبًليال آٌيك، هي

 .ـيلبًليال سَسىَى لبى
 ؽين،يؼؤًِ لَـؼا لَؼٍق 
 .ـيلبًليال سَسبيؽين 

 
 لبلؽي، لبـؼا لبيبالـ

  لبلؽي. قاـؼا ثَلجَللف 

 ثبغلي، لبديىي وإًَل
 لبلؽي. يبـؼا آزبـي 

 
 هٌي، آلوب آلشًَبم،

 هٌي. وبلوب ؼيللفُ 
 گإوشف، ِفّافب آدبـ 
 هٌي. آلوب وِ،للذن 

 
 هٌي، آر لبيبؼاى آل
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 هٌي. سَر آٌبغي، ائي 
 اٍوشًَِ، لَلالـيي آل 
 هٌي. اٍيَر ؼئ، يالال 

 
 ّبـاي! ائلليلف، ّبـاي،

 ّبـاي! زإللَلف، خئيفاى 
 آدبـؼي، وئل ثٌؽيوي 
 ّبـاي! ثئلليلف، الي 

 
  گإقل، ؼاغب، زيػوب گل

 گإقل. يبغب، لَـغَـام
 اٍالـ، آق عإهفٍ گَلَى 
 گإقل. ثبغب ثكوؽي 

 
 آالم، ؼـؼيي عبٌمن،

 ًبالم. ٍ ؼـؼ آـسيجؽيف 
  ثيلوكيي ؼـؼ ايىشفم 

 آالم. ؼـؼيي اليٌؽى
 

 هٌن، يئفي دبلَسَى
  زَـٍهٌن. سَـدبلؽا 

 قيبـسِ، گلىيٌلف
 هٌن. ديفي ليكالـيي 

 
 يؽين،ؼيٌؽيفُ فلىي

 يؽين.ثيلؽيفُ گَخَهَ 
  ٍٍـاًيي ال يبـيوب 

 ويٌؽيفايؽين. اللفيي
 

 ين،گايٌِ هبـال هبـال،
 ين؛گايٌِ غبـال لبـًي 
 آؼالهبق، ؼاىقآؼؼاهب 
 ين.گايٌِ يبـاـ زذف 

 
 يإًؽـين، وٌي ؼاغالـ،

 ؼؤًؽـين. ثفي يَلَى 
 ؼٌٍَثؽٍ، ايٍين هٌَىَل 
 گإًؽـين؟ ويوي وبـييب 

 
 هٌين، ًوؽيف گإقلفين

 هٌين. ًوؽيف آغبـ، يبي 
 وبغبلوبًبم، وبيفييبم، 

 هٌين. ًوؽيف ثيلوي، ّئر
 

 ؼٍـايؽين، اٍوشًَؽُ يَل
 ؼٍلؽٍـايؽين. سَفٌگي 
 ائؽًيي هٌؽى يبـي 
 وَلؽٍـايؽين. َىغـٍ-ـًگ 

 
 ًئيلف، ؼاغي آغبـ، زبي
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 ًئيلف. ثبغي ثبغسبالـ 
 يبًب، ضبلؽاى زيفاق ثيف 
 ًئيلف. يبغي زيفاق اٍ 

 
 يئفلف، ؼاٌلي هيائلِ

 يئفلف. ؼاٌلي سَـدبللي، 
 ٍاـ ّلِ ؼًٍيبؼا ثَ 
 يئفلف. يبٌلي گإقلفي 

 
 ؼهلف، گلي لبـٌيؽا

 ؼهلف. گلي ثَلجَلِ 
 ويكيٌؽيف، گلوه ايٌؽي 
 ؼهلف. گلي ثيك گئشؽي 

 
 ؼؤًف، ـ،ضؿ آٌيك هي

 ؼؤًف. گكـ، ؼٍالًبـ، 
 ؼگيفهبى، ثيف ؼًٍيب ثَ 
 ؼؤًف. قـ،ا ؼـؼيٌي 

 
 ؼيف،ًِ ثئك ؼيف،ًِ رهبَّ

 ؼيف؟ًِ غك ؼيف،ًِ زَغب 
  سَـدبق ثَ ييؼگوِ ال 

 ؼيف.غكًِ ييگإـهِ گإق
 

 اللؽيف، سئلي سبهجَـٍى

 ثبلؽيف. آالى ثبقاـؼاى 
 اٍلَم، لَـثبى اليكالـ 
 هبلؽيف. آيفي گليٌلف 

 
 هٌيوؽيف، ؼاغ لبـلي ثَ
 هٌيوؽيف. وبغ هٌين، وَل 
 ثئدفؼي، وين اوؽي، وين 
 هٌيوؽيف! ثبغ ؼئؽي وين 

 
 اٍلَ، قًگ ثبٌي ويلىِ

 اٍلَ. ؼًگ آؼام وىؽى 
  لٌََى، وإًَل سَسبيؽين 

 اٍلَ. ـًگ ًِ يؽينگإـُ
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