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۲۶۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدوب هک وش نوخ نامه ،ور ،ور ،"د
یدوب هک وش )۱(نوماه و ارحص نادب

؟یطْلَغ هچ یتسه ِرتسکاخ نیرد
یدوب هک وش نوناک و نادشتآ رد

؟ینام دنچ ؟هنوگچ دش نوچ ،نیرد
یدوب هک وش نوچیب )۲(ِفیرصَت نادب

نودرگ ِراگیب یشک هک یواگ هن
یدوب هک وش نودرگ ی"اب نآ رب

)۳(یّقِد ِنارامیب وچ ،شهاک نیرد
یدوب هک وش نوزفازور ِرمع هب

؟یشاب هچ نوط]فا Zبِط ِنوبز
یدوب هک وش نوط]َف )۴(ِنوط]َف

؟یشاب هچ هناریسا ،یک )۵(َوُه َْمَیا
یدوب هک وش )۶(نوراب و ناطلس نامه

تسوت ِتفآ مسج ،ینت نییور رگا
یدوب هک وش )۷(نودیرف ِناج نامه

یدید هک نیب تلود و لابقا نامه
یدوب هک وش نویامه ِتخب نامه

ار اهّرُد ندرک مظن نک اهر
یدوب هک وش )۸(نُونکَم Zرُد ایرد هب

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاجانم

تاَبث و )۹(نیکَمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تس یندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۱۰(تس یَنثنُم هک ،ار سفن هد یمیاق

نارگ ۱*نازیم ٔهفک و شخب ناشربص
)۱۱(نارگتروص ِنف زا ناشناهَراو

میرک یا رخ ناشِزاب یدوسح زو
)۱۲(میجَر ِوید دسح زا دنشابن ات

دسج و لام ِیناف )۱۳ِ(میعَن رد
دسح زا هماع دنزوس یمه نوچ

دنَشَکیم رکشل هک نیب ناهاشداپ
دنَشُکیم ار دوخ ِناشیوخ دسح زا

)۱۵(َرذَق ُرپ )۱۴(ِناَتبعُل ِناقشاع

رگدمه ِناج و نوخ ِدصق هدرک

ناوخب نیریش و ورسخ ،نیمار و سیو
ناهلبا نآ دسح زا دندرک هچ هک

زین قوشعم و قشاع دش انف هک
زیچ هن مه ناشاوه و دنزیچ هن مه

دنز مه رب مدع هک یهلا کاپ
دنک قشاع مدع رب ار مدع رم

دنک رَس اهدسح ،لد هن ِلد رد
دنک )۱۶(َرطضُم نینچ نیا تسه ار تسین

)۱۷(دنرت قِفشُم همه زک ینانز نیا
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)۱۷(دنرت قِفشُم همه زک ینانز نیا

دنروخیم ار دوخ )۱۸(ه�رَض ود دسح زا

دنا لدنیگنس دوخ هک ینادرم هک ات
؟دنا لزنم نیمادک رد ات دسح زا

فیطل ینوسفا ،عرش یدرکن رگ
فیرحِ مسج یسک ره یدیرد رب

دنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

)۲۰(لوکُن زا و )۱۹(نیمَی زا و هاوگ زا

)۲۱(لوضف ِوید دور رد هشیش هب ات

ّدِض ودِ یدونشخ هک ینازیم ِلثم
ّدِج و )۲۲(لزَه رد نیقی دیآیم عمج

نیقی ناد وزارت و )۲۳(هلْیَک نوچ عرش
نیک و گنج زا دنهر نامصخ ودب هک

لادِج زا مصخ نآ ،دَْوَبن وزارت رگ
)۲۵(لایِتحِا و )۲۴(فیَحِ مهَو زا دهر یک

افویب ِتشز ِرادرُم نیرد سپ
افج و تس مصَخ و تس کشَر همه نیا

؟دَُوب نوچ تلود و لابقا نآ رد سپ
دسح رد )۲۶(یسنِا و ّینِج دوش نوچ

دناهنهک ِدوسح دوخ نیطایش نآ
دناهن یلاخ یَنزهَر زا نامز کی

دناهتشِک نایصِع هک مدآ ینب نآو
دناهتشگ ناطیش زین یدوسح زا

سنِا ِناناطیش هک ناوخ رب )۲۷(یُبن زا
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سنِا ِناناطیش هک ناوخ رب )۲۷(یُبن زا
۲*سنج وید اب قحِ خسَم زا دناهتشگ

)۲۸(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

)۳۰(نایسنِا نیز وا دیوج )۲۹(َتناعِتسِا

یا یرای ،ام اب دیرای امش هک
۳*یا یراد بناج دییام ِبناج

ناهج ردنا دننز هر ار یسک رگ
نامداش دیآرب ،ناطیش )۳۱(نوگ ود ره

دنلب نید رد دش و دُرب ناج یسک رو
)۳۲(دنَمکشَر ود نآ دنرادیم هحون

دسح ِنادند )۳۳(دنیاخیم ود ره
درخ ار وا )۳۴(بیَدا داد هک یسک رب

۸ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۱*

َلُوأَف ُُهنيِزاَوَم ْتَلَُقث ْنََمفۚ  �قَحْلا ٍذِئَمَْوي ُنْزَوْلاَو ْ�ا ُمُه َكِئٰ َنوُِحْلفُ

 تسا نیگنس ناشیا )حلاص لامعا( یوزارت هک یناسک .تسا قح ،)زیخاتسر( زور نآ رد )لامعا( شجنس و
.دنا ناراگتسر

۱۱۲ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق ۲*

ّوُدَع �يَِبن Zلُكِل َانْلَعَج َكِٰلَذَكَو ۚ اًروُرُغ ِلْوَقْلا َفُرُْخز ٍضْعَبٰ ىَِلإ ْمُهُضْعَب يِحُوي Zِنجْلاَو ِسْنِْ�ا َ�ِطاَيَش اً
َنوَُرْتَفي اَمَو ْمُهَْرَذفۖ ُ هوُلَعَف اَم َك�بَر َءاَش ْوَلَو

 لطاب یراتفگ هراومه مدرم بیرف یارب هک ،میداد رارق نج و سنا نیطایش زا ینانمشد یربمایپ ره یارب هنوگ نیا و
 و نانآ سپ ،دندرک یمن نینچ تساوخ یم تراگدرورپ رگا و ،دننک یم ءاقلا رگیدکی هب دنسپلد و هتسارآ رهاظ هب یلو

.راذگاو دنفاب یم مه هب غورد هب ار هچنآ

*۳ ۱۲۱ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق 
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*۳ ۱۲۱ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق 

ٰىَِلإ َنوُحُويَل َ�ِطاَي�شلا �ِنإَوۗ  ٌقْسِفَل ُه�ِنإَو ِهْيَلَعِ �¥ا ُمْسا ِرَكُْذي ْمَل ا�مِم اوُلُْكأَت َ"َو
َ� ْمُك�ِنإ ْمُهوُُمتَْعَطأ ِْنإَوۖ  ْمُكوُلِداَجُِيل ْمِهِئاَِيلَْوأ َنوُكِرْشُ

هب �طايش و .تسا ىنامرفان دوخ هك ديروخم تسا هدشن داي نآ رب ادخ مان هك ىحبذ زا
.ديناكرشم زا دينك ىوريپ ناشيا زا رگا ؛دننك هلداجم امش اب هك دننكىم اقلا دوخ ناتسود

۱۹۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نان ز دیازفاک تسا ناج نآ هن نیا
نانچ یهاگ ،نینچ دشاب یهگ ای

یشوخ ِنیع و شوخ و تسهدننک شوخ
)۳۵(یشَتْرُم یا یشوخ دَوَبن یشوخ یب

دَُوب ،یشاب َرکِش زا نیریش وت نوچ
؟دوش بیاغ وت ز یهاگ َرکِش ناک

افو یرايسب ز یدرگ َرکِش نوچ
؟ادج دشاب َرکِش زا یک َرکِش سپ

)۳۶(قیحَر دبای اذغ نوچ دوخ زا ،قشاع

قیفر یب ،دنامب مگ اجنآ ،لقع

دَُوب ِرْکنُم ار قشع یوزج ِلقع
دَُوب رِسبحاص هک دیامنب هچرگ

تسین تسین اما ،تساناد و کریز
تسا ینمیرها ،دشن " هتشرف ات

دَُوب ام ِرای ،لعف و لوق هب وا
دَُوب " ،ییآ لاحِ مکح هب نوچ

تسین تسه زا دشن وا نوچ ،دَُوب "
تسا یسبً اهُْرک ،دشن "ً اعَْوط هکنوچ
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تسا یسبً اهُْرک ،دشن "ً اعَْوط هکنوچ

 عقاو رد ،دناد یم لماک ار دوخ نانچمه و هدشن وحم و هتشادن رب تسد دوخ صقان یتسه زا نوچ یئزج لقع نیا
 ار وا ،وا لیم ف]خ رب وً ارابجا دیاب اذل هتفریذپن ار انف ،رایتخا یور زا وا اریز ،درمش یناف و تسین ار وا دیاب

.میرمشب یناف

۴۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(رَس ،خرچ زا دنک نوریب اضق نوچ

رک و روک هلمج دندرگ ن]قاع

نوُرب ایرد زا دنتفا نایهام
نوبز ار ناَّرپِ غرم دریگ ماد

دوش هشیش رد وید وّ یرپ ات
دور رد لِباب هب یتوراه هکلب

تخیرگ قح یاضق ردناک ،یسک زج
تخیرن )۳۸(یعیبَرت چیه ار وا ِنوخ

اضَق رد یزیرگ رد هکنآ ِریغ
اهر یو زا تَدَهَْدن هلیح چیه

۱۲۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 دنبای ششخب هچ وا ِتمدخ و تبحص هب ای ؟دشخب ار یسک هک دشاب هچ وا اب دوش تباث و دشاب نیتسار ِلوسر هک نآ هک ّتوبنِ یعّدم نآ زا هاشداپ نآ ِندیسرپ
؟دیوگیم نابز هب هک تحیصن ِریغ

؟تسیچ یحو یراب هک شدیسرپ هاش
؟تس یبن وک سک نآ دراد لصاح هچ ای

؟دشن لصاح شک تسیچ نآ دوخ :تفگ
؟دشن لِصاو وک دنام تلود هچ ای

تسین )۳۹(روُجَنگ یبنِ یحو نیا مریگ
تسین روبنز ِلدِ یحو زا مک مه

تس هدمآ ۴*لح�نلا یَلِا ب�رلا یَحَوا هکنوچ
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تس هدمآ ۴*لح�نلا یَلِا ب�رلا یَحَوا هکنوچ
تس هدش اولح زا رپ شَیحَو ٔهناخ

،تسا هدش دراو )میرک نآرق رد( لسع روبنز هب راگدرورپ یحو عوضوم هک ورنآ زا
.تسا هدش ینیریش و دهش زا رپ لسع روبنز یحو هناخ

)۴۰(لَجَو�زَع قحِ یحو ِرون هب وا

لسع و عمش زا رپ ار مَلاع درک

دوریم "اب و ۵*)۴۱(تسانم�رَک هک نیا
؟دَُوب یک رتمک روبنز زا شَیحَو

؟یاهدناوخ ۶*َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

؟یا هدنام هنشت بل و هدیکشخ ارچ سپ ؟یا هدناوخن ار » میدرک اطع وت هب ار رثوک « هیآ وت رگم

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
)۴۲(لیلَع یا ،شوخان و تس هتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

باسح رد ییآ )۴۳(ه�ِلـل �بََحا ات
بیس تسوا اب یدمحا ِتخرد زک

بل کشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

وت )۴۴ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۴۶(َریِس نیا زومایب قح )۴۵(ِلیلخ زا
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)۴۶(َریِس نیا زومایب قح )۴۵(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

قح ِشیپ ییآ )۴۷(ه�ِلـل ضَغَْبا هک ات
)۴۸(قَد قشعِ کشَر وت رب دریگن ات

 صولخ یهلا قشع تریغ ات ،تسا قح ترضح یارب زین ناشبضغ و مشخ هک ییآ رامش هب یناسک رامش رد ات
.دهدن رارق داریا و نعط دروم ار وت ناقیا و نامیا

ار ¥ا �"ِا و " یناوخن ات
ار هار نیا )۴۹(ِجَهنَم یباين رد

۶۹ ، ۶۸ هیآ ،)۱۶(لحن هروس ،میرک نآرق ۴*

)۶۸( َنوُشِرْعَي ا�مِمَو ِرَج�شلا َنِمَو اًتُوُيب ِلَاِبجْلا َنِم يِذِخ�تا َِنأ ِلْح�نلا ىَِلإ َك�بَرٰ ىَحَْوأَو

.نيزگرب ىياههناخ دنزاسىم هك ىياهانب رد و ناتخرد و اههوك زا :هك درك ىحو لسع روبنز هب وت راگدرورپ

 َكِٰلَذ يِف �ِنإۗ  ِسا�نِلل ٌءاَفِش ِهيِف ُهُناَوَْلأ ٌِفَلتْخُم ٌباَرَش اَهِنُوطُب ْنِم ُجُرْخَيۚ  ً]ُُلذ ِكZبَر َُلبُس يِكُلْساَف ِتاَرَم�ثلا Zلُك ْنِم ِيلُك �ُمث
ºَ۶۹( َنوُر�كََفَتيٍ مْوَِقل ًةَي(

 ىافش هك ديآىم نوريب گنراگنر ىبارش وا مكش زا .ورب تراگدرورپ هار هب رادربنامرف و روخب ىاهرمث ره زا هاگنآ
تسا ىتربع نيا رد ار هشيدنا نابحاص و .تسا نآ رد مدرم

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق ۵*

ً]يِضَْفت َانْقَلَخ ْن�مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل�ضَفَو ِتَابZي�طلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو Zَربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم�رَك ْدَقَلَو

 رب و ميداد ىزور هزيكاپ و شوخ ىاهزيچ زا و ميدرك راوس ىكشخ و ايرد رب و ميديشخب تمارك ار مدآ نادنزرف ام
.ميداهن ناشيرترب شيوخ تاقولخم زا ىرايسب

)۱۰۸(رثوک هروس ،میرک نآرق ۶*

)١( ََرثْوَكْلا َكَاْنَيطَْعأ ا�ِنإ

)۱( میدرک اطع وت هب ار ) ناوارف تکرب و ریخ ( رثوک ام انامه
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)۱( میدرک اطع وت هب ار ) ناوارف تکرب و ریخ ( رثوک ام انامه

)٢( ْرَحْناَو َكZبَِرل Zلَصَف

)۲( نک ینابرق و رازگ زامن تراگدرورپ یارب سپ

ْ¿ا َوُه ََكئِناَش �ِنإ )٣( َُرْتبَ

)۳( تسا رتَبا دوخ وت هاوخدب هك

۱۰۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار روبنز رم تخومآ قح هچنآ
ار )۵۰(روگ و ار ریش دشابن نآ

۱۴۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدناوخ هچ قح کاخ ِشوگ هب ات
تسا هدنام شُماخ و تشگ بقارم وک

تسا هتفشآ وا هک ره )۵۱(د�دََرت رد
تسا هتفگ اّمعم وا ِشوگ هب قح

نامگ ود ردنا شسوبحم دنک ات
؟نآ Zدض دوخ ای ؟تفگ وک منک نآک

فرط کی دبای حیجرت ،قح ز مه
)۵۲(َفَنک نآ ز دنیزگرب ار کی ،ود نآز

ناج ِشوه ،د�دََرت رد یهاوخن رگ
ناج ِشوگ ردنا هبنپ نیا راشف مک

ار شاهاّمعم نآ مهف ینک ات
ار شاف و زمرِ کاردا ینک ات

ناج ِشوگ ددرگ یحو Zلحم سپ
ناهن سح زا ینتفگ ؟دَْوب هچ یحو
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ناهن سح زا ینتفگ ؟دَْوب هچ یحو

تسا سح نیا زج ،ناجِ مشچ و ناج ِشوگ
تسا )۵۳(ِسلفُم نیز ،َّنظ ِشوگ و لقع ِشوگ

درک ربصیب ار قشع ،مربج ِظفل
درک ربج ِسبح ،تسین قشاع هکنآ و

تسین ربج و تسا قح اب ت�یِعَم نیا
تسین ربا نیا ،تسا هَمِ یّلجت نیا

۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ناویح Zسِح یدیدب رگ
ار ¥ا رخ و واگ یدیدب سپ

ار وت رم رگید Zسح یدوبن رگ
اوه ِنوریب ز ،ناویح ِسح زج

؟یدب یک )۵۴(م�َرکُم مدآینب سپ
؟یدش مَرحَم ،کرتشم Zسح هب یک

تنتفگ )۵۶(ر�وَصُم ای )۵۵(ر�وَصُم ان
تنتسَر تروص ز یب دمآ لطاب

تسوا ِشیپ ر�وَصُم ای ر�وَصُم ان
تسوپ ز دش نوریب و تسزغم همه وک

)۵۸(جَرَح )۵۷('یمَْعا رب تسین ،یروک وت رگ

)۵۹(جَرفْلا ُحاتفِم ُْرب�صلاِک ور ،هنرو

۱۸۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایب رد ،هماع ِشوپورِ یپ زا
نایفوص ار نآ دنیوگ لد ِیحو

تسوا ِهاگرظنم هک شریگ لدِ یحو
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تسوا ِهاگرظنم هک شریگ لدِ یحو
؟تسوا ِهاگآ لد وچ دشاب اطخ نوچ

یدش ¥ا ِرُونِب ُرْظَنی انمؤم
یدمآ نميا وهس و اطخ زا

.یناما رد هابتشا و اطخ زا نیاربانب ،ینیب یم یهلا رون اب وت نمؤم یا

۱۹۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت رم ربهر و )۶۰(تسزوُو]َق وب
ار وت رم رثوک و )۶۱(دلُخ ات دربیم

۳۷۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوریم یلین وچ یفطل نینچ نیا
دوشیم نوخ نوچ ،مینوعرف هکنوچ

۳۸۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ ِریغ ،نایم رد دمآ رد نوچ
ازس ندرک نایم ردنا ،ار غیت

نمِ مان دیآ ،۷*ه�ِلــل �بََحا ات
نمِ ماک دیآ ،ه�ِلـل ضَغَْبا هک ات

نم ِدوج دیآ )۶۲(ه�ِلـل اطَعا هک ات
نم ِدوب دیآ )۶۳(ه�ِلـل کَسَما هک ات

سب و هِّلـل اطع ،ه�ِلـل نم ِلخُب
سک ِنآ نم َمیِن ،ماه�لِـل هلمج

تسین دیلقت ،منکیم ه�لِـل هچنآ و
تسین دید زج ،نامگ و )۶۴(لییخَت تسین

ماهتسَر )۶۵(یّرَحَت زا و داهتجا ز
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ماهتسَر )۶۵(یّرَحَت زا و داهتجا ز
ماهتسب قح ِنماد رب نیتسآ

)۶۶(راطَم منیبیمه ،م�رَپ یمه رگ

)۶۷(رادَم منیبیمه ،مدرگیمه رو

اجک ات منادب ،یراب مشک رو
اوشیپ مشیپ دیشروخ و مهام

تسین یور ،Çفگ قلخ اب نیزا شیب
تسین یوج ردنا ییاجُنگ ار رحب

ثیدح ۷*

 ادخ یارب و دراد نمشد ادخ یارب و درادب تسود ادخ یارب و دنک کاسما ادخ یارب و دشخبب ادخ یارب هک ره
.تسا هتفای لامک شنامیا انامه دنک جاودزا

تشد ،راومه نیمز :نوماه )۱(
نداد رییغت ،ندینادرگزاب :فیرصَت )۲(
دیآیم دیدپ هودنا و یگدرسفا رثا رب هک دیدش یناوتان ،لس :ّقِد )۳(
نانوی رومان میکح ،نوط]فا :نوط]َف )۴(
ن]ف ای ن]ف :َوُه َْمَیا )۵(
تساپورا یابجن و فارشا یاهناونع زا و یوسنارف هملک :نوراب )۶(
اورماک هاشداپ ره روظنم :نودیرف )۷(
رکف زا هدافتسا نودب ندوب رایشوه اجنیا رد ،اهبنارگ و رادبآ دیراورم :نُونکَم Zرُد )۸(
موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا دادعتسا ،ندرک لوبق  :نیکَمت )۹(
هدنامرد و راک تسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۱۰(
زاس ریوصت ،زاس همسجم ،شاقن :رگتروص )۱۱(
دورطم ،نوعلم :میجَر )۱۲(
لام ،تمعن :میعَن )۱۳(
ربلد و قوشعم .کسورع و سکع دننام یزاب هلیسو :َتبعُل )۱۴(
یدیلپ :َرذَق )۱۵(
هراچیب ،هدنامرد :َرطضُم )۱۶(
نابرهم ،زوسلد :قِفشُم )۱۷(
وُوَه :ه�رَض )۱۸(
مسق ،دنگوس :نیمَی )۱۹(
ندرک شومارف ،ندرک یراددوخ :لوکُن )۲۰(
وگ هوای :لوضف )۲۱(
یّدج ریغ ،یّدج لباقم ،یخوش :لزَه )۲۲(
هنامیپ :هلْیَک )۲۳(
متس ،ندرک متس :فیَح )۲۴(
یرگ هلیح :لایِتحِا )۲۵(
 ناسنا و ّنج :سنِا و ّنِج )۲۶(
نآرق :یُبن )۲۷(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۲۸(
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نآرق :یُبن )۲۷(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۲۸(
Çساوخ یرای :َتناعِتسِا )۲۹(
سنِا عمج ، نایمدآ :نایسنِا )۳۰(
عون ،هنوگ :نوگ )۳۱(
دوسح :دنَمکشَر )۳۲(
ندیوج :ندییاخ )۳۳(
گنهرفاب ،نادنخس ،دنادیم بدا ملع هک یسک :بیَدا )۳۴(
هدنریگ هوشر :یشَتْرُم )۳۵(
بان بارش ،شغ یب ،صلاخ :قیحَر )۳۶(
ندش راکشآ :ندرک نوریب رَس )۳۷(
دراد تل"د یموش و یسحن رب تلاح نيا ،رگیدکی زا )جرب هس( کلف ۀرود مراهچکی ۀزادنا هب رایس بکوک ود Çفرگ رارق ،ندرک تمسق راهچ :عیبَرت )۳۸(
جنگ ،راد جنگ ،جنگ بحاص :روُجَنگ )۳۹(
دنوادخ  تفص ،تسا گرزب و یمارگ :لَجَو�زَع )۴۰(
میتشاد یمارگ :انم�رَک )۴۱(
دنمدرد ،روجنر ،ضیرم ،رامیب :لیلَع )۴۲(
ادخ یارب تشاد تسود :ه�ِلـل �بََحا )۴۳(
ردام :مام )۴۴(
¥ا لیلخ میهاربا :لیلَخ )۴۵(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۴۶(
درک ینمشد ادخ یاضر یارب :ه�ِلـل ضَغَْبا )۴۷(
ندرک شهوکن ،ندز نعط :قَد )۴۸(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۴۹(
رخروگ :روگ )۵۰(
کش ،یلد ود :د�دََرت )۵۱(
هنارک ،هیحان ،بناج :َفَنک )۵۲(
تسد یهت ،زجاع ،تسدگنت :ِسلفُم )۵۳(
دنمجرا و یمارگ :م�َرکُم )۵۴(
ریوصت و لکش نودب :ر�وَصُمان )۵۵(
ریوصت و لکش یاراد :ر�وَصُم )۵۶(
روک :یمَعا )۵۷(
هانگ ،انگت :جَرَح )۵۸(
تسا تاجن باب دیلک ربص :جَرفْلا ُحاتفِم ُْرب�صلا )۵۹(
گنهاشیپ :زوُو]َق )۶۰(
تشهب :نیرب دلُخ ،اقب ،ماود :دلُخ )۶۱(
ادخ یارب ششخب :ه�ِلـل اطَعا )۶۲(
ادخ یارب یراددوخ :ه�ِلـل کَسَما )۶۳(
ندنکفا لایخ هب ،ندرک لایخ :لییخَت )۶۴(
وجتسج :یّرَحَت )۶۵(
ندرک زاورپ ،زاورپ لحم :راطَم )۶۶(
نارَوَد و شدرگ هاگیاج :رادَم )۶۷(


