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 ۲۵۷۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ین نداز و ینیبیم ،تروص یکی هظحل ره
ین ندوشگ مشچ زج ،ین )۱(ندوزف هدید زج

یناهنپ ِسلجم رد ،یناحور ِتمعن زا
ین نداد )۲(ِیروتسد ،روخ یم یروخ هکنادنچ

فک رد دوش بآ یم ،شفطل زا هک هویم نآ
ین نداهنب فک رب ،ار شرون هویم نآ و

دمآ )۳(اطَخِ کرت نآ ِفلز زا هک یوب نیا
ین ندe و ربنَع رد ،ین یراَتتِ کشُم رد

ار ناج نت ِنواه رد ،شریدقت دبوکیم
ین نَواه ِروخ ردنا وا ِقشع همرُس نیو

؟دیاس اهنواه وک ،همرس نینچ وت یدید
ین نم و وت هک اجنآ ،اجنآ دورزاب ات

ین نییآونِ غاب زج ،ین نید و شور اجنآ
ین نسوس و هلe زج ،ین نیرسن و )jُ)۴ُلگ زج

ار *اهینَِرا ونشب ،ار )۵(اهیَنت راذگب
ین )۷(نَل )۶(ِهگ هنعط سپ ،ار اهینم تخوس نوچ

یزیربت ِقحلا سمشِ یوس ربم وت ار نت
ین نزوس ِرس یاج ،اجنآ ناج هبلغ زک

۱۴۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

tuَو tِٰ ىَسوُم َءاَج اَ َلَو يِناََرت ْنَل َلاَقۚ  َكْيَِلإ ُْرظَْنأ يِنَِرأ ~بَر َلاَق ُه}بَر ُهَمuلَكَو َانِتاَقيِ  ُهَناَكَم uرََقتْسا ِنِإَف َِلبَجْلا ىَِلإ ُْرظْنا ِنِكٰ
ّكَد ُهَلَعَج َِلبَجِْلل ُه}بَرٰ ىuلَجَت اuمََلفۚ  يِناََرت َفْوَسَف tْا ُلuَوأ اََنأَو َكْيَِلإ ُْتُبت َكَناَْحبُس َلاَق َقاََفأ اuمََلفۚ  اًقِعَصٰ ىَسوُم uرَخَو اً  َ�ِنِمْؤُ

 .منك رظن وت رد ات ،ىامنب ،نم راگدرورپ ىا :تفگ ،تفگ نخس وا اب شراگدرورپ و دمآ ام هاگداعيم هب ىسوم نوچ
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 .منك رظن وت رد ات ،ىامنب ،نم راگدرورپ ىا :تفگ ،تفگ نخس وا اب شراگدرورپ و دمآ ام هاگداعيم هب ىسوم نوچ
 شراگدرورپ نوچ .ديد ىهاوخ ارم زين وت ،تفاي رارق دوخ ىاج رب رگا ،رگنب هوك نآ هب .ديد ىهاوخن ارم زگره :تفگ
 نم و متشگزاب وت هب ،ىهزنم وت :تفگ دمآ شوه هب نوچ .داتفيب شوهيب ىسوم و درك درخ ار هوك ،درك ىلجت هوك رب

.منانمؤم �تسخن

۸۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس ینزهقلح نآ وچ وت ِلاثم سپ
تسین هجاوخ :دیوگ هجاوخ شنورد زک

تسه هک دبایرد ،تسین نیز نزهقلح
تسد چیه درادن رب هقلح ز سپ

***
ین نداز و ینیبیم ،تروص یکی هظحل ره
ین ندوشگ مشچ زج ،ین ندوزف هدید زج

۴۵۱۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِناج هدیدن یدازآ ِقوذ
وا ِنادیم )۸(رَوُص ِقودنص تسه

رَوُص رد شلقع ِسوبحمً امیاد
رذگ دراد سفق ردنا سفق زا

)۹(�ُع یوس سفق زا هن َشَذفنَم
اج هب اج زا دوریم اهسفق رد

**اوُُذْفناَف ُمتْعََطتْسِا ْنِا )۱۰(یُبن رد
وُه ز دمآ سنِا و ّنِج اب نخس نیا

.دیرذگ رد نیمز و نامسآ یاه هنارک زا دیناوت یم رگا هک تسا هدمآ نآرق رد
.تسا هتفگ ناسنا و ّنج هب ار نخس نیا دنوادخ

ناتنودرگ زا تسین َذفنَم :تفگ
نامسآ ِیحو هب و ناطلس هب زج
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نامسآ ِیحو هب و ناطلس هب زج

دور یقودنص هب یقودنص ز رگ
دوب یقودنص ،تسین )۱۱(ییامَس وا

تسا )۱۳(ِرکسُم ون ون قودنص )۱۲(هجُرف
تسا ردنا قودنص هب وک دباین رد

اهقودنص نیدب )۱۴(هّرِغ دشن رگ
اهر و )۱۵(ق�طِا دیوج یضاق وچمه

سانش نآ شناشن نیا دناد هکنآ
سارهیب و ناغفیب دشابن وک

)۱۶(داعِترِا رد وا دشاب یضاق وچمه

؟داش شْناج زا یمد کی دیآرب یک

۳۳ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق **

ْ�اَو ِتاَواَمuسلا ِراَطَْقأ ْنِم اوُُذْفَنت َْنأ ُْمتْعََطتْسا ِِنإ ِسْنِْ�اَو ~ِنجْلا َرَشْعَم اَي ٍناَطْلُسِب eِuإ َنوُُذْفَنت eَۚ  اوُُذْفناَف ِضْرَ

 یمن ؛دیور نوریب سپ ،دیور نوریب نیمز و اه نامسآ یحاون و اه هنارک زا دیناوت یم رگا !سنا و نج هورگ یا
.تردق و ییاناوت یعون اب رگم دیور نوریب دیناوت

۳۲۱۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بایب ار دوخ یدوخیب رد ،نک دهج
باوuصلاِب مَلَعاُ ¡او ،رتدوز

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

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

)۱۷(راثِع نآ دشاب مشچ ِروصُق زا

راوروک eاب و بیش دنیبن هک
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راوروک eاب و بیش دنیبن هک

)۱۸(َدنَس نک فسوی ِناهاریپ یوب

***دنکیم نشور ،مشچ شیوب هکنآز

نیبَج ِرون نآ و ناهنپ ِتروص
نیبرود ار ایبناِ مشچ هدرک

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

دنک نیبیلاح ،رون نیا ار مشچ
دنک )۲۰(نیگَرگ ار حور و لقع و مسج

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

۹۶ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق ***

َنوُمَلْعَت eَ اَمِ u¡ا َنِم ُمَلَْعأ ي~ِنإ ْمُكَل ْلَُقأ ْمََلأ َلاَقۖ  اًريِصَب uَدتْراَف ِهِهْجَوٰ ىَلَعُ هاَقَْلأ ُريَِشبْلا َءاَج َْنأ اuمََلف

 ایآ :تفگ بوقعی .دمآزاب وا ییانیب ناهگان و دنکفا بوقعی هراسخر رب ار فسوی نهاریپ ،دمایب رو هدژم نآ هک یتقو
؟دینادن امش هک مناد ادخ زا یزیچ نم هک ار امش متفگن

۳۶۱۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(گَنب وچ و تسرمَخ وچ توهش ره هکناد

)۲۲(گنَد تسوز لقاعو تسشوهٔ هدرپ

شوه ~یتسمرس تسین اهنت ،رمَخ
 شوگ و مشچ ددنب تسیناوهش هچ ره

دوب رود ندروخ رمَخ زا سیلِب نآ
)۲۳(دوحُج زو ربکت زا وا دوب تسم

تسین هک دنیب نآ هک دشاب نآ تسم
تس ینهآ و ّسم هچنآ دیامن رز
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تس ینهآ و ّسم هچنآ دیامن رز

۲۱۸۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زور ِرون اب نک یوخ کدنا کدنا
زورف یب ینامب یشافخ هنرو

تس یلکشم و )۲۴(لاکِش اج ره ِقشاع
تس )۲۵(یلِبقُمِ غارچ ،اج ره ِنمشد

شلد دیوج ناز لاکشِا ِتملظ
شلصاح دیامن رتنوزفا هک ات

دنک لکشم نآ ِلوغشم ار وت ات
دنک لفاغ دوخ ِتشز ِداهن زو

۳۵۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسیچ )۲۶(ضبَق نیا بجع :دیوگیمه وا
تسیرگ تّرش زک مولظم نآ ِضبَق

۳۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نزب شدوز ،دَُوب َدب خیب هکنوچ
نمچ رد یراختشز دیورن ات

نک ضبَق نآٔ هراچ ،یدید ضبَق
)۲۷(نُب ز دیوریم هلمج اهرس هکنآ ز

هد بآ ار دوخ ِطسَب ،یدید )۲۸(طسَب
هد باحصا اب ،هویم دیآ رب نوچ

۳۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رود ار یوکین نیا ،نک فطل
نک روک مدوز ،مشچ مهاوخن نم

۳۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا َدب ،رگیدمهِ کیدزن اهرهش
تسا )۲۹(دَد اجناک ،شوخ تسا نابایب نآ

۳۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ًاَدَبا ٍلاحِب 'یضَْری e َوْهَف
e ٍقیضِب e ًادَغَر ٍشْیَعَب

هب هن ،دوش یمن دنسرخ تباث یلاح هبً اعبط ناسنا ،نیاربانب
.هّفرم یگدنز هب هن و دنک یم تداع تخس یگدنز

۳۷۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یهن شِک نوچ ره ،تسیوس هس ِراخ
؟یهج یک وت واِ مخز زو )۳۰(دَلَخ رد

نز راخ رد اوهِ کرت ِشتآ
نز راکوکین ِرای ردنا تسد

۳۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ِتقو دوشیم هتسب ،مشچ
ار مشچ )۳۱(ِلحُک ،مشچ دنیبن ات

دَرگ دیزیگنا وچ )۳۲(سِراف نآ ِرکم
درک رود )۳۳(َتثاغِتسا ز ترابغ نآ

رابغ یوس ورم ،ور سِراف یوس
راوس ِرکم نآ دبوک وت رب هنرو

دروَخِب شگرگ نیا هک ار نآ :قح تفگ
؟درکن یراز نوچ ،گرگ ِدرگ دید

؟ار گرگ ِدرگ تسنادیمن وا
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؟ار گرگ ِدرگ تسنادیمن وا
؟ارچ وا درک ارچ شناد نینچ اب

۳۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دندمان و دناوخب ناشْناپوچ دنچ
دندزیم ناپوچِ مشچ رد مغ ِکاخ

میرتناپوچ دوخ وت زا ام ،ورب هک
؟میرَورَس کی ره میدرگ )۳۴(َعَبت نوچ

ین رای ِنآ و میگرگ ٔهمعط
ین راع ِنآ و میرانِ مزیه

)۳۶(غامِد رد تیلهاج ُدب )۳۵(یَتیمَح

غاز درک ناش )۳۷(نَمد رب یموشِ گناب

۲۹۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

م[سلامهیلع ایبنا رب هیجرت ضارتعا ،موق ندرک ررکم

دیدوخ )۳۸(ِدعَس امش را :دنتفگ موق
)۳۹(دیَدترُم و دیدِض و دییام ِسحن

اههشیدنا زا ُدب غراف ،ام ِناج
)۴۰(انَع و ار ام دیدنکفا مغ رد

قافتا و دوب هک تیعمج ِقوذ
)۴۱(قارِتفِا دص ناتتشز ِلاف ز دش

ام میدوب َرکِش ِلُقن یطوط
امش زا میتشگ شیدناگرمِ غرم

ببس هب نونکا اما ،میدوب م�ک نیریش نایطوط ام دینک روهظ امش هکنآ زا شیپ
.میا هدش لیدبت شیدنا گرم یناگدنرپ هب ،امش موش دوجو

تس یرتسگمغ ٔهناسفا اجک ره
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تس یرتسگمغ ٔهناسفا اجک ره
)۴۲(تس یَرکَنتسُمٔ هزاوآ اجک ره

.دزیخ یم رب یموش همغن هک اج ره رد و ،تسا یزیگنا مغ یارجام هک اج ره رد

تس یدب ِلاف ،ناهج ردنا اجک ره
تس یذخأم )۴۴(یلاکَن ،)۴۳(یخسَم اجک ره

تشز تارییغت هک اج ره رد و ،دوش یم هدز یدب لاف هک ناهج نیا یاج ره رد
.تسا راک رد یلابو و باذع هک اج ره رد و ،دهد یم خر یراجنهان و

 
تسامش ِلاف و هّصق ِلاثم رد

)۴۵(تساَهتشُم ار امش ،یزیگنامغ رد

 هق�ع امش و دراد دوجو امش ریباعت و نانخس و تایاکح ِلاثَما رد اه یراوگان و اه یراتفرگ و اه یتشز نیا همه
.دینارب دوخ نابز رب روآ شیوشت و هدننک تحاران بلاطم هک دیراد یدایز

۱۹ و۱۸ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

)١٨( ٌمِيَلأ ٌباَذَع اuنِم ْمُكuنuسََميَلَو ْمُكuنَمُجَْرنَل اوَُهْتَنت ْمَل ْنِئَلۖ  ْمُكِب اَنْرuَيطَت اuِنإ اوُلاَق

 تخس ىاهجنكش ام زا ار امش و درك ميهاوخ ناتراسگنس دينكن سب رگا .مياهتفرگ دب لاف هب ار امش ام :دنتفگ
.ديسر دهاوخ

)١٩( َنُوفِرْسُم ٌمْوَق ُْمْتَنأ ْلَبۚ  ُْمتْر~كُذ ْنَِئأۚ  ْمُكَعَم ْمُكُرِئَاط اوُلاَق

 )سوه و اوه رپ ( راكفازگ ىمدرم ،هن ؟دييوگىم �نچ دنهد ناتزردنا رگا ايآ .تسامش دوخ اب ،امش ىموش :دنتفگ
.ديتسه

۲۹۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

م[سلا مهیلع ایبنا ِباوج زاب

دب و تشز ِلاف :دنتفگ ایبنا
ددم دراد ناتناج ِنایم زا
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رطخ اب یشاب هتفخ ییاج وت رگ
رس یوس زا وت ِدصق رد اهدژا

درک هاگآ ار وت رم ینابرهم
دروَخ تاهردژا ،هن را ،دوز ِهجِب هک

؟ینزیم نوچ َدب ِلاف :ییوگب وت
ینشور رد نیبب ،هِج َرب ؟هچ ِلاف

ار وت دوخ نم دب ِلاف ِنایم زا
ارَس یوس مربیم ،مناهریم

ناهن زا تسهدننک هگآ یَبن نوچ
ناهج ِلها دیدن هچنآ دیدب وک

روَخَم هروغ :تدیوگ یبیبط رگ
رش و روش درآ رب یجنر نینچ هک

؟ینزیم نوچ دب ِلاف :ییوگب وت
ینکیم )۴۶(مuثَؤُم ار حصان وت سپ

چیه زورماک :تدیوگ )۴۷(م~َجنُم رو
)۴۸(چیسَپ ردنا نکم یراک نانچنآ

یرتخاِ غورد ینیب را هر دص
یرخیم ،دیآ تسار هرابود کی

ف�ِخ زگره دشن امِ موجن نیا
؟ف�ِغ رد وت زا دنام نوچ شتحِص

ناُمگ زا م~َجنُم نآ و بیبط نآ
نایِع زا دوخ ام و هاگآ دننکیم

نارَک زا شتآ و مینیبیم دود
نارکنم یوس هب درآیم هلمح
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نارکنم یوس هب درآیم هلمح

)۴۹(لاقَم نیز نک شُمخ :ییوگیمه وت

؟لاف موش ِلاق ،تسام ِنایز هک

یونشن ار )۵۱(ناحِصان )۵۰(ِحصُن هک یا
یوریم اج ره تسوت اب دب ِلاف

دوریم رب وت ِتشپ رب ییعفا
دنک هگآ ،شدنیب یماب ز وا

نکم منیگمغ ،شوماخ :شییوگ
نخس نآ تفر دوخ شاب شوخ :وا دیوگ

تندرگ رب ناهد یعفا دنز نوچ
تنتسُج یداش هلمج ددرگ خلت

؟ن�ف یا دوب نیمه :ییوگ ودب سپ
؟ناغف رد نابیرگ یدیردنب نوچ

یدزیم یگنس وت میeاب ز ای
یدب و یدومن ،دِج نآ ارم ات

یاهدرزآیم هکنآ ز :دیوگب وا
یاهدرک مداش کین :ییوگب وت

دنپ هب یدرمناوج مدرک نم :تفگ
)۵۲(دنب کشُخ نیز ار وت نم مناهر ات

یتخانشن نآ ~قح ،)۵۳(یمیئَل زا
یتخاس نایغط و )۵۴(اذیا ٔهیام

)۵۵(ینَد ِنامیئَل یوخ دوب نیا

ینک ییوکین وچ ،وت اب دنک دب

شینحنم نکیم ربص نیز ار سفن
شیوکین دزاسن و تس میئَل هک
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شیوکین دزاسن و تس میئَل هک

دزس ،ناسحا ینک رگ ،یمیرک اب
دهد دصفه ضوع وا ار یکی رم

افج و رهق ینک نوچ یمیئَل اب
افو اب سب ار وت ددرگ یاهدنب

افج تمعن رد دنراک نارفاک
انuبَر :ناشادن خزود رد زاب

۱۰۷ هیآ ،)۲۳(نونمؤم هروس ،میرک نآرق

َنوtَُِاظ اuنِإَف اَنْدُع ْنِإَف اَْهنِم َانْجِرَْخأ َانuبَر

 هنوگ ره هب موکحم و( راکمتس رایسب انامه میدرک وت نایصع راب رگید رگا هک ،رآ نوریب منهج زا ار ام ،اراگدرورپ
.دوب میهاوخ )تخس باذع و رفیک

۲۹۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ًاهَرک َواً اعَوط ایِتِئا هک دشاب ناربکتم دبعم ات ناهج نیا نادنز و ناهج نآ خزود ندیرفآ تمکح

۱۱ هیآ ،)۴۱(تلصف هروس ،میرک نآرق

ْ½ِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَمuسلا ىَِلإ ٰىََوتْسا uُمث َ�ِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضْرَ

هاوخ :تفگ نیمز و نامسآ هب .دوب یدود نآ و تخادرپ نامسآ هب دنوادخ نوچ
.میدمآ رادربنامرف :دنتفگ .دییایب هاوخان ای

دنوش یفاص افَج رد نامیئَل هک
دنوش )۵۶(یفاج دوخ ،دننیب افو نوچ

تسا خزود سپ ناشتاعاط ِدجسم
تسا )۵۷(َخف ،هناگیبِ غرم ِدنبیاپ

میئَل و دزد ٔهعموص نادنز تسه
میقم ار قح دوش رکاذ وردناک
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میقم ار قح دوش رکاذ وردناک

رشب زا دوصقم دوب تدابع نوچ
)۵۸(رَقَس شَکندرگ ِهاگتدابع دش

تسد راک ره رد تسه ار یمدآ
تس هُدب تمدخ نیا دوصقم وا کیل

ناوخب نیا ،****سْنeِْا َو uِنجْلا ُتْقَلَخ ام
ناهج زا دوصقم تسین تدابع زج

.تسا تدابع ،ناهج تقلخ یلصا دوصقم ً�صا و .تدابع یارب رگم ار یمدآ و یرپ مديرفاين :هك ناوخب ار هيآ نيا

دَُوب نف نآ ،باتک زا دوصقم هچرگ
دوشیم مه ،ینک شلاب َشاوت رگ

دوبن شلاب نیا ،دوصقم وزا کیل
دوس و داشرا و شناد و دوب ملع

ار ریشمش یتخاس یخیم وت رگ
ار )۵۹(رابدِا رفظ رب یدیزگرب

تس یدُه و ملع رشب زا دوصقم هچرگ
تس یدبعم ار یمدآ کی ره کیل

)۶۰(َُهتْمَرَکا میرک ِدرَم ِدبعم

)۶۱(َُهتْمَقَْسا میئَل ِدرَم ِدبعم

ببس و .یرادب یمارگ ار وا وت هک تسنیا ،راوگرزب صخش تدابع ببس
.ینک رامیب ار وا هک تسنیا هیامورف صخش تدابع

دنهن رس ات ،نزب ار نامیئَل رم
دنهد رب ات هدب ار نامیرک رم

eدیرفآ دجسم ود ره قح مَرَج
)۶۲(دیزَم ار اهنیا و ار اهنآ خزود

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
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ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۶۳(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۶۴(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۵۶ هیآ ،)۵۱(تایراذ هروس ،میرک نآرق ****

ِنوُُدبْعَِيل eِuإ َسْنِْ�اَو uِنجْلا ُتْقَلَخ اَمَو

.دننک مشتسرپ هکنآ زج ار نایسنا و نایرپ میدیرفاین

روضح دید ندرک رتدایز ،دید هب ندیشخب تعسو :ندوزف هدید )۱(
هزاجا ،تصخر :یروتسد )۲(
نادهاش و نایوربوخ هب بوسنم زیخکشم نیمز . ناتسکرت زا تسیرهش مان ،)اتخ(اطخ :اطَخ )۳(
لگ ۀتوب ،لگ تخرد :jُُلگ )۴(
تسا قلعتم نت هب هچنآ ،نت فاصوا و ماکحا :یَنت )۵(
ندرک شنزرس لحم ،هاگ هنعط :هگ هنعط )۶(
دید یهاوخن ارم ینعی ینارت نَل :ففخم ،یفن فرح :نَل )۷(
رهاوظ ،اه شقن ،اه تروص :رَوُص )۸(
نیرب ناهج ،یگرزب و یدنلب :�ُع )۹(
نآرق :یُبن )۱۰(
ینامسآ :ییامَس )۱۱(
جَُرف :عمج ،زیچ ود نایم یگداشگ و فاکش :هجُرف )۱۲(
روآ یتسم :ِرکسُم )۱۳(
یزیچ هب رورغم ،هتفیرف :هّرِغ )۱۴(
ندرک دازآ ،ندرک اهر :ق�طِا )۱۵(
ندش برطضم ،ندیزرل :داعِترِا )۱۶(
شزغل :راثِع )۱۷(
هاگ هیکت :َدنَس )۱۸(
لیصا ریغ ،هدش هتفرگ هیراع :راَعتسُم )۱۹(
بویعم ،رگ ،لچک :نیگرَگ )۲۰(
شیشح :گَنب )۲۱(
شوه یب ،قمحا :گنَد )۲۲(
راکنا ،هزیتس :دوحُج )۲۳(
لاکشِا ففخم :لاکِش )۲۴(
تخب کین :لِبقُم )۲۵(
جنر و یگنتلد ،یگتفرگ :ضبَق )۲۶(
لصا ،هشیر :نُب )۲۷(
تعسو ،یخارف ،ندرتسگ :طسَب )۲۸(
گرگ و گنلپ ،ریش دننام هدنرد روناج :دَد )۲۹(
ندش حورجم ،ندرک هدرزآ :ندیلَخ )۳۰(
یهلا ّتیشم و تردق زا هیانک مشچ ِلحُک ،مشچ یوراد ،همرُس :لحُک )۳۱(
بسا رب راوس :سِراف )۳۲(
Âساوخ کمک :هثاغِتسِا )۳۳(
عبات :َعَبت )۳۴(
راع و گنن و تریغ ینعم هب تuیمَح ففخم :َتیمَح )۳۵(
رس زغم :غامِد )۳۶(
هدش ناریو لزانم و هناخ راثآ ینعم هب َهنمِد عمج :نَمد )۳۷(
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رس زغم :غامِد )۳۶(
هدش ناریو لزانم و هناخ راثآ ینعم هب َهنمِد عمج :نَمد )۳۷(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۳۸(
دشاب هتشگرب نید زا هک یسک :َدترُم )۳۹(
یتخس ،جنر :انَع )۴۰(
ییادج ،ندش ادج رگیدکی زا :قارِتفِا )۴۱(
دنسپان ،تشز :َرکَنتسُم )۴۲(
ناویح دبلاک هب ناسنا حور لاقتنا ،تشز هب ابیز تروص ندش لیدبت ای ندرک لیدبت :خسَم )۴۳(
ازس ،تبوقع ،باذع :لاکَن )۴۴(
دوش هداد ناشن تبغر و لیم نادب هچنآ ،'یَهتشُم :اَهتشُم )۴۵(
دوش هتخانش مرجم و راکهانگ هک یسک :مuثَؤُم )۴۶(
سانش هراتس :م~َجنُم )۴۷(
تسا ناماس ینعم هب جیسب نامه :چیسَپ )۴۸(
راتفگ ،وگتفگ :لاقَم )۴۹(
زردنا و دنپ ،نداد دنپ :حصُن )۵۰(
هدننک تحیصن :حِصان )۵۱(
مکحم دنب :دنب کشُخ )۵۲(
هیامورف ،سکان ،لیخب :میئَل )۵۳(
ندناسر رازآ ،ندرک تیذا :اذیا )۵۴(
فیعض ،ریقح و تسپ ،سکان :ینَد )۵۵(
رگمتس ،راک افج :یفاج )۵۶(
ماد :َخف )۵۷(
خزود ،منهج :رَقَس )۵۸(
یزور هریت ،یتخب هریت :رابدِا )۵۹(
ار وا وت Âشاد یمارگ -ار وا یتشاد یمارگ :َُهتْمَرَکا )۶۰(
ار وا وت ندرک رامیب -ار وا یدرک رامیب :َُهتْمَقَْسا )۶۱(
یرایسب ،یندوزفا :دیزَم )۶۲(
هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۶۳(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۶۴(


