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۱۴۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مزاورپ ِگنهآ رد دندنام بجع )۱(نازاب همه
مزاب Fِسُج رد نم هک ؟یدید نم وچمه رتوبک

دLرَپیمه یَّرپ ره هب یغرم ره ماگنه ره هب
مزاغآ زاورپ رد هک مدNوپ ِگنس نم رگم

نم ِنابز زا سرت یم و ماگنهیب یاشگَم ناهد
)۲(مزاگ نم هک شَکرَد نابز ،نیَّرز دَُوب رگ َتنابز

نِطاب رد تسیشین ارم دیوگ یم هبنُد )۳(َلبنُد هب
مزاونِب زاغآ زا رگ َلبنُد یا مفاکشب ار وت

نِمیا یوش ات ،یمرن هب ار دوخ نم وت رب مَلامِب
مزاس نَف هچ یناد ات هک مفاکشب تناهاگان هب

یماخ ِلبنُد اریَزا ،تعاس نیا یاشگَم ناهد
مزادرپب وت ِراک هب ،هتخپ یوش دیآ تقو وچ

یتسَدَرک خوش هدید هک ام زا دُرب )۴(خوش نیمادک
؟)۶(َمزادگُب شادرف سپ هک ار )۵(یهیپ هدید یناوخ هچ

دLَرپ یم رهق ِریت هک ناتسِب نم ِقطُن ِنامک
مزادنا شیوخ ِیوس ریت ادابم یتسم زا هک

یزیربت سمش )۷(ِباتِع هدنزاس تسیزوس یکی
مزاسرَد زوس نیا اب وچ ،)۸(یرانِ مَلاع زا مَهَر

۳۴۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َرَفظ ناشیا ِلد رب دباین سک
رَهُگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًةLیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةLیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

.متخیگنارب ار هدش تیاده یتما سپ ،مدوب ناهنپ ینابرهم و تمحر هنیجنگ نم

یسدق ثیدح

...فَرُْعا َْنا ُتببحافً اّیِفخَمً ازَنک ُتُنک

...موش هتخانش هک متساوخ یم و مدوب یناهن تمحر هنیجنگ نم

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمN زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۹(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکمN و ناکم ردنا میودیم

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن تسا میلست طرش
)۱۱(زاْتکُرت )۱۰(تَل�َض رد دَْوَبن دوس

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا Lفَج ْدَق ینعم دَُوب نیا

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۱۲(ِبیلَقت هجنپ رد ملق نوچ

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود ِدید هک نآ تسا نآ دید

هب روک دوبن تسود ِدید هکنوچ
هب رود دشابن یقاب وک تسود

۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
*ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق * 

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ �Lا Lنِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …
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… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۱۶۶۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِرهَق ردنا )۱۳(رَمضُم یاه فطل
وا ِرهب دیازف ناج ندرپس ناج

۱۰۶۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرپ و لاب زا دوب شیپ نیز مشِبنُج
رگداد ِتسد ز نونکا مشِبنُج

تسوپ ز دش نوریب میناف ِشِبنُج
تسوا زا نوچ ،نونکا تس یقاب مشِبنُج

۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدَقت و هدنب دنک ریبَدت
دنامن دنوادخ ِریدَقت هب ریبَدت

دنیب هچ تسادیپ ،دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل ،دنکب )۱۴(تَلیح

تسداهن تسار واک دیآ نانچ ود یماگ
؟دناشک شاهاجک هک دناد هک هاگناو

نک بلط قشع ِتکلمم ،نکم )۱۵(هزیتسِا
دناهر )۱۶(تُوْ�اُ ِکلَم زا تتکلمم نیاک

ریگ درخ ِرون و دوخِ ماک )۱۷(لِهِب وت ،یراب
دناسر ماکان هب دوز ار وت ماک نیاک

یراکش چیه وجم و شاب هَش )۱۸(ِیراکشِا
دناتسزاب لََجا ِزاب ار وت ِراکشاِک

شزاب )۱۹(هلَبط یوس هب ور یهَش ِزاب نوچ
دناوخن لَبط دهد شون ار وت هلَبط ناک
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دناوخن لَبط دهد شون ار وت هلَبط ناک

تسین یسک زورما رترادافو هاش زا
دنارن چیه ار وت هک ،نار وا ِبناج رخ

ناد نیقی ،قلخ همه دنگرمِ ینادنز
دناهرن نادنز )۲۰(َِکت زا ار وت ،سوبحم

؟تسیچ ناگسِ گناب اضر یوک نیا رد هک یناد
َدنامَرِب شنآ دَُوب )۲۱(ثLنَخُم هک ره ات

هار نیا ِقشاع دَُوب هک یراوس ز اشاح
)۲۲(َدناَپطِب ار شلد یوکِ گسِ گناب هک

۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزرا نامه هک نادیم ،یزرلیمه هچ ره رب
 دشاب نوزف شرع زا قشاع ِلد یور نیز

دشاب نآ زا وت ِدرد ،یناد افش هک ار نآ
 دشاب نوسُف و رکَم نآ ،یناوخ افو هک ار نآو

۷۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنارب رای ار وت هک یشابن دیمون ،هله
؟دناوخب تادرف هک هن دنارب زورما ترگ

اجنآ نک ربص و ورم ،ددنبب وت رب رگا رد
دناشن )۲۳(ردَص ِرس هب وا ار وت ربص ِسپ ز

اهرذگ و اههر همه ددنبب وت رب رگا و
دنادن هار نآ سک هک دیامنب ناهنپ ِهر

دُّربِب شیم ِرَس وچ رجنخ هب باّصق هک هن
دناشک هاگ نآ دَشُک ار دوخ هتشُک دَلِهَن

ُرپ شدنک دوخِ مَد ز ،دنامن شیمِ مَد وچ
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ُرپ شدنک دوخِ مَد ز ،دنامن شیمِ مَد وچ
دناسر تاهاجک هب نادزیِ مَد ینیبب وت

واِ مرک هن رگا و ار نیا متفگ َلثَم هب
دناهرب Fشک ز و ار یسک چیه دشکن

۴۰۳۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 هک ریزو تفگ و نکشب ار نیا نونکا هک ار وا هاش ندومرف و وا ِتمیق رد ریزو ِندرک هغلابم و دزرا دنچ نیا هک ریزو تسد هب عَمجَم و ناوید ِنایم ار رهوگ هاش ِنداد
.هصِقلا رِخآ یِلا ؟منکشب نوچ ار نیا

تفاتش ناوید ِبناج یزور هاش
تفایب ناوید نآ رد ار )۲۴(ناکَرا هلمج

)۲۵(ریَنتْسُم وا دیشک نوریب یرهوگ

ریزو �فَک رد دوز شداهن سپ

؟رَهُگ نیا دزرا هچ و تس نوچ :تفگ
رز ِراورَخ دص ز دزرا هب :تفگ

؟منکشب شنوچ :تفگ ،نکشب :تفگ
منم تلام و نزخم ِهاوخکین

رَهُگ نیا ِلثم هک مراد اور نوچ
؟رَدَه ددرگ ،اهَب رد دیاین هک

)۲۷(یتَعلِخ شدادب و )۲۶(شاباش تفگ

)۲۸(یَتف و هاش نآ َدتْسِب یو زا رهوگ

دوُج هاش نآ ریزو ِراثیا درک
دوب هدیشوپ وک )۲۹(هّلُح و سابل ره

نُخَس لوغشم درک ناشیتعاس
نُهَک زار و هزات هّیضق زا

)۳۰(یبِجاح ِتسد هب شداد نآ زا دعب

؟یبلاط ِشیپ هب نیا دزرا هچ هک
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؟یبلاط ِشیپ هب نیا دزرا هچ هک

تکلمم ٔهمین هب نیا دزرا :تفگ
)۳۱(تِکلْهَم زا ادخ ارادهگن شِک

غیتدیشروخ یا :تفگ ،نکشب :تفگ
غیرد ،ار Fسکش نیا تسغیرد سب

)۳۲(عَُمـل و بات نیب ،راذگب شتمیق

)۳۳(َعَبت ار وا زور ِرون نیا تس هدش هک

؟وا )۳۴(ِرسَک رد ارم دبنج یک تسد
ودَع مشاب ار هاش ٔهنیزخ هک

دوزف )۳۵(شراردِا ،داد تَعلِخ هاش
دوشگ وا ِلقعِ حدم رد ناهد سپ

)۳۶(داد ِریم ِتسد هب تعاس کی ِدعب

داد زاب )۳۷(نُک ْناحتما نآ ار ّرُد

نیمه ناریم همه و تفگ نیمه وا
)۳۸(نیَمث وا داد یتعلِخ ار یکی ره

هاش دوزفایمه )۳۹(ناشاه یگِماج
هاچ هب هر زا دُربِب ار ناسیسَخ نآ

ریما تصش هَْجَنپ دنتفگ نینچ نیا
ریزو ِدیلقت هب مه کی کی هلمج

ناهج )۴۰(ِنوتُسا تسديلقت هچرگ
ناحتما ز )۴۱(د�لَقُم ره اوسر تسه

۴۰۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 اه یگماج و اه تعلخ و هاش نداد لام و )۴۲(لاگ هب وا ِندشان رورغم و ار ناشیا ِندشان دiلَقُم و زاَیا ِتسایک و ،زاَیا هب رود ِرخآ تسد هب تسد زا رهوگ ِندیسر
 هب اه ناحتما نیزا دiلَقُم و ،داقتعا نآ رب دنک تابث دiلَقُم هک دشاب ردان اما دشاب ناملسم ،tشاد ناملسم ار دiلَقُم دیاشن هک ،ندرک نائطخم لقعِ حدَم و ندرک نوزفا

 و نکفا طلغ رایسب ّدض ار نآ و تسا یکی قح اریز ،)دراد نوصم شزغل زا ار وا ادخ هک یسک رگم(ُ }ا ُهَمَصَع نَم yِّا ،درادن نایانیب ِتابث هک دیآ نوریب تمxس
 نایز ار وا ،تخانشان نآ ،دراد هاگن تیانع هب ار وا نوچ ،وا ِتخانشان نآ اب قح اما .دشاب هتخانشن ار قح ور نآ زا دسانشن ار ّدض نآ نوچ دiلَقُم .قح هباشم

.درادن

رَهُگ نیک ییوگن نونکا زاَیا یا
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رَهُگ نیک ییوگن نونکا زاَیا یا
؟رنه و بات نیدب دزرایم دنچ

نم تفگ منات هچنآ ز نوزفا :تفگ
نکش رد شدرُخ دوز نونکا :تفگ

باتش ،شدوب نیتسآ رد اه گنس
)۴۳(باوَص نآ دوب وا ِشیپ ،شدرک درُخ

شتلود اب )۴۴(ِِعلاط ِقافتا ز
شتمکح ردان هظحل نآ داد تسد

.درک روطخ شبلق هب ردان یتمکح هظحل نآ رد و دش هارمه وا اب شا هدنخرف ِعلاط اضق زا

افص رُپ نآ دوب هدید نیا باوخ هب ای
ار گنس ود لغب ردنا دوب هدرک

هاچ ِرعَق ِنورد هک فسوی وچمه
هلِا زا شراک ِنایاپ دش فشک

۱۵ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق

َه ْمِهِرَْمأِب ْمُهLَنئ�َبُنتَل ِهْيَِلإ َاْنيَحَْوأَوۚ  �بُجْلا َِتباَيَغ يِفُ هوُلَعْجَي َْنأ اوُعَمَْجأَو ِهِب اُوبَهَذ اLمََلف َنوُرُعْشَي Nَ ْمُهَو اَذٰ

 ار نانآ هک میدرک یحو ودب دننکفا شهاچِ گت رد هک دندش نخسمه و دندرب دوخ اب ار وا )فسوی ناردارب( هک هاگنآ
.دننادن هک یلاح رد ،نداد یهاوخ ربخ ناشراک نیا زا

۴۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز نآ صاخ ِرهوگ وا تسکش نوچ
ناغَف و گناب دص )۴۵(تساخ ناریما نآز

تسا رفاک �او ؟تسا یکابیب هچ نیک
تسکش ار رهوگ رون رپ نیا هک ره

)۴۶(امَع و لهج زا هلمج تعامج نآو
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)۴۶(امَع و لهج زا هلمج تعامج نآو

ار هاش ِرما �رُد هتسکشرد

)۴۷(دُو و رهم ٔهجیتن رهوگ یتمیق

؟دش هدیشوپ ارچ رطاخ نانچ رب

۴۰۷۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ناشیا زاَیا ِنداد باوج و ؟شتسکش ارچ هک زاَیا رب ارَُما ِندز عینشت

رومان ِنارتهِم یا :زاَیا تفگ
؟رهگ ای تمیق هب رتهب هش ِرَما

امش ِشیپ دَُوب هِب ناطلس ِرَما
ادخ ِرهب ؟رَهُگ وکین نیا هک ای

هن هاش رب رَهُگ رب ناترظن یا
هن هارٔ هداج و تس لوغ ناتهلبق

رظن منادرگنیم رب هَش ز نم
)۴۸(رَجَح اب مرآن یور کرشُم وچ نم

ار گنس نیگنر هک یناج رَهُگیب
ارم ِهاش دهن سپ دنیُزگرب

نک گنرلگ )۴۹(ِتبعُل یوس تشپ
نُک )۵۰(گنَد هدنروآ گنر رد لقع

نک گنر هدننیرفآ توهبم ار دوخ لقع ،نک تشپ نیگنر تب هب

نز گنس رب وبَس وج رد آردنا
نز گنر ردنا و وب ردنا شتآ

نانزهر زا نید ِهار رد یی هنرگ
نانز ِدننام تسَْرپَم وب و گنر

نارتهِم نآ دنتخادنا دورف رس
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نارتهِم نآ دنتخادنا دورف رس
ناج هب )۵۱(نایسِن نآز هتشگ نایوجرذع

نامز نآ هآ دص ود کی ره ِلد زا
نامسآ ات یدشیم یدود وچمه

نُهَک ِدّ�َج هب هَش تراشا درک
نُک رود ار )۵۲(ناسَخ نیا مردَص ز هک

؟دنانَم ِردَص ِقیN هچ ناسَخ نیا
دننکشب ار ام ِرَما گنسِ یپ زک

داسَف ِلها نینچ ِشیپ ام ِرَما
)۵۳(داسَک و راوخ دش گنس نیگنر ِرهب

۴۰۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یلَْوا وفَعَْلا ملاع هاش یا هک ناطلس ِتخت ِشیپ زاَیا ندرک تعافش و ارَُما tِشک هب هاش ِدصق

دیهج رب ازَفارهِم ِزاَیا سپ
دیود ناطلس غُُلا نآ ِتخت ِشیپ

)۵۴(تفرگ دوخ یولگ و درک یاهدجَس

تفگش دَرآ خرچ وت زک یدابق یاک

یخªَرف نایامُه هک )۵۵(ییامُه یا
)۵۶(یخَس ره تواخَس و دنراد وت زا

ناهج یاه مََرک هک یمیرک یا
ناهن تراثیا ِشیپ ددرگ وحم

دیدب تخرُس ِلگ هک یفیطل یا
دیرد رب ار نهریپ تلاجخ زا

ریسمشَچ ،)۵۷(نارفُغ وت �یروفَغ زا
)۵۸(ریچ وت ِوفع زا ریش رب ناهَبور

؟دنس دراد ار هک وت ِوفع هک زج
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؟دنس دراد ار هک وت ِوفع هک زج
دنک یکابیب وت ِرما اب هک ره

نامِرجُم نیا یخاتسُگ و تلفَغ
)۵۹(نNْوفَع یا تسوت ِوفع ِروفُو زا

دَمَد یخاتسگ ز تلفغً امیاد
)۶۰(دَمَر هدید زا میظعت دََرب هک

هتخومآ َدب ِنایسِن و تلفغ
هتخوس ددرگ میظعت ِشتآ ز

دهد )۶۱(َتنطِف و یرادیب َشَتبیه
دهج نوریب شلد زا نایسِن و )۶۲(وهَس

ار قلخ دیان باوخ تراغ ِتقو
ار قلد وز یسک دیابَرنِب ات

)۶۳(قلَدِ میب زا دمریم رد نوچ باوخ

؟قْلَحِ میب اب دَُوب یک نایسِن ِباوخ

Nهاوگ دش ،**انیسَن ْنِا ذِخاُؤت
هانگ مه یهجو هب نایسِن دَُوب هک

.تسا هانگ یرابتعا هب یشومارف هک تسا نآ هاوگ ،میدرک شومارف رگا نکم هذخاؤم :دیوگ یم هک یا هیآ
 

درکن وا میظعَت )۶۴(ِلامکِتسِا هکنآز
دربن یدرواین رد نایسِن هنرو

۲۸۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

…ۚ اَْنأَطَْخأ َْوأ َانيِسَن ِْنإ اَْنذِخاَُؤت Nَ َانLبَر …

…)هدم رارق وج و سرپ و هذخاؤم دروم و( ریگم )نادب( ار ام ،میتفر اطخ هب ای میدرک شومارف ام رگا !اراگدرورپ …

یراکش یا هدنرپ :زاب )۱(
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یراکش یا هدنرپ :زاب )۱(
یچیق ،ربنا زاگ :زاگ )۲(
ددرگ یم دوگ نآ زکرمً اعون و تسا یطورخم شلکش و خرس شگنر هک دلج رد یکچوک یگدمآرب و لَمُد :َلبنُد )۳(
وگ هلذب ،خاتسگ :خوش )۴(
.دریگ یم تروص نآ هلیسو هب ندید هک مشچ یبرچ تمسق اجنیا رد :هیپ )۵(
ندش بوذ ،Fخادگ :ندیزادُگ )۶(
ندرک تم�م ،یدنت :باتِع )۷(
شتآ :ران )۸(
مدیمد :ُتْخََفن )۹(
یهارمگ :تَل�َض )۱۰(
نNوج ،زات و تخات :زاْتکُرت )۱۱(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۱۲(
هتفهن ،هدیشوپ :رَمضُم )۱۳(
اه یگدش تیوه مه دید ساسا رب ینهذ نم هلیسو هب ندرک رکف ،هلیح :تَلیح )۱۴(
ندرکن ییاشگاضف و Fشاد هلئسم ینوریب یاهزیچ اب نورد رد ،ینورد تمواقم ،هزیتس :هزیتسِا )۱۵(
لیئارزع :تُوْ�اُ ِکلَم )۱۶(
Fشاذگاو ،نداد هزاجا ،Fشاذگ ،Fشه :ندیلِه )۱۷(
راکش :راکشِا )۱۸(
دندرکیم یرادهگن رطع نآ رد هک هشیش ای بوچ زا یفرظ ای ،یطوق ،هچقودنص ،کچوک لبط :هلَبط )۱۹(
رعق ،نییاپ ،هت :َکت )۲۰(
نز هن و تسا درم هن هک یتیسنج ود ناسنا ،وسرت :ثLنَخُم )۲۱(
ندرک یرارقیب ،ندش مارآیب ،ندیزرل :ندیَپط )۲۲(
هنیس ،Nاب :ردَص )۲۳(
ناگرزب ،مهم دارفا :ناکَرا )۲۴(
نشور ،هدنیوج رون :ریَنتسُم )۲۵(
تنسحا ،نیرفآ :شاباش )۲۶(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تَعْلِخ )۲۷(
درمناوج :یَتف )۲۸(
ون سابل ،هماج :هّلُح )۲۹(
رادهدرپ ،ریما و هاشداپ نابرد :بِجاح )۳۰(
یدوبان و تک�ه یاج ،هکلهم :تِکلْهَم )۳۱(
یگدنشخرد :عَُمـل )۳۲(
تیعبت ،تعباتم ،یور هلابند :َعَبت )۳۳(
Fسکش :رسَک )۳۴(
یررقم ،یّرمتسُم :راردِا )۳۵(
هیلدع سیئر ینعم هب دادریما ففخم :داد ِریم )۳۶(
هدننک ناحتما :نُک ناحتما )۳۷(
یتمیق ،اهبنارگ :نیَمث )۳۸(
نازابرس و نامداخ یرّرقم ،یّرََمتسُم :یگِماج )۳۹(
نوتس :نوتُسا )۴۰(
هدننک دیلقت :د�لَقُم )۴۱(
بیرف ،نداد یزاب :لاگ )۴۲(
قح ،تسرد و تسار :باوَص )۴۳(
لابقا ،تخب :ِعلاط )۴۴(
Fساخرب ،ندش اپرب ،ندش دنلب :Fساخ )۴۵(
یروک :امَع )۴۶(
یتسود :ّدُو )۴۷(
 گنس :رَجَح )۴۸(
تب ،هچیزاب :تبعُل )۴۹(
توهبم ،قمحا :گنَد )۵۰(
یشومارف :نایسِن )۵۱(
ناگیامورف ،سَخ عمج :ناسَخ )۵۲(
جاور یب ،قنور یب :داسَک )۵۳(
عرضت و سامتلا ینعم هب اجنیا رد :Fفرگ ولگ )۵۴(
.دسر لابقا و تلود هب دتفا یسک ره رس رب شا هیاس هک یغرم امُه ،تسا لابقا و َّرف رهظم :امُه )۵۵(
دنمتواخس ،هدنشخب :یخَس )۵۶(
هانگ ندیزرمآ و ندناشوپ ،شزرمآ :نارفُغ )۵۷(
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دنمتواخس ،هدنشخب :یخَس )۵۶(
هانگ ندیزرمآ و ندناشوپ ،شزرمآ :نارفُغ )۵۷(
بلاغ ،هریچ :ریچ )۵۸(
.دراد ناکم رب تلNد هک یدنوسپ ،نN+وفَع ،ششخب و وفع لحم :نNْوفَع )۵۹(
مشچ درد :دَمَر )۶۰(
یرایشوه و یکریز :َتنطِف )۶۱(
تلفغ ،یدمعریغ هابتشا ،اطخ :وهَس )۶۲(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلَد )۶۳(
ندرک مامت ،ندرک لماک ،ندناسر لامک هب :لامکِتسِا )۶۴(


