
۱۷۹۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

6فای یهاوخ لابقاک ،نزب فک نیه ،نزب فد نیه
نز و درم ِراسگمغ یا روخم مغ و شاب هنادرم

ناگرازاب هجاوخ یا ،)۱(ناتس تّوق ،هدب تّوق
نَز ماگ قلطم ِدوس رد ،نُکَم هفرص ،)۲(نُکَم هفرص

دوش مکحم ور ِبآ دص ،دوش رتمک ور ِبآ رگ
نَکروگ و روگ گَنن زا )۳(دهَراو ،ددرگ هدنز ناج

یدز ندرگ ار سومان ،یدمآ تسمرس زورما
)۴(نَگَلِ گنن زا غراف یا ،ناجِ عمش یا نز هلعش نیه

ار قلخ ِلوبق و ّدر ،ار )۵(قلَد نیا متخوس رد
)۶(نسحلاوب نآ ریگ مشخ وگ ،)h)۶علاوب نیا وش درس وگ

؟یاهداتفا نوچ هفرص رد ،)۷(یاهداز رماقُم وت رگ
)۸(6َُخ ِبوخ اب هک هصاخ ،دَُوب اوسر یرگ هفرص

نم )۹(ِراتسد ،نمِ جات وا ،نم ِرایِ یادف ناج دص
)۱۰(نَخلوگ رد مَوَر رد رگ ،درب تریغ نم ز ّتنج

دوش نسوس شرتسکاخ ،دوش نشلگ نَخلوگ نآ
نَهد رد دَجُنگَن یم ناک ،دوش نم ِرای قلُخ نوچ



نَهد رد دَجُنگَن یم ناک ،دوش نم ِرای قلُخ نوچ

َمنز نَت ،مشاب شوماخ ،منک دوخ رای )۱۱(ِنامرف
نسر نآ ِیاوه ردنا منک یزاب )۱۲(نَسَر نوچ نم

۳۴۰۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِببس هب *نینِسَ عْضِب سبح هب هیَلَعِ Rاُتاوَلَص قیّدِص ِفسویٔ هذخاوم 

ِهِریرَقتَ عَمَ کgبَر َْدنِع ینُْرکُْذا » نک دای دوخ یcم دزن ارم « ِ[فگ و قح ِریغ زا [ساوخ یرای

یا ینادنز زا فسوی هکنانچنآ
)۱۴(یینادْعَس )۱۳(یعِضاخ یزاین اب

یور نوریب نوچ :تفگ ،یرای تساوخ
)۱۵(یَوتسُم تَروُما ددرگ هَش ِشیپ

زیزع نآ ِتخت ِشیپ نک نم ِدای
زین سبح نیز درَخاو مه ارم ات

)۱۶(صانِتقِا رد یینادنز دهد یک

؟صhخ ار رگید �ینادنز ِدرم

دنا ینادنز ناگلمج ایند ِلها
دنا یناف ِرادِ گرم ِراظتنا

)۱۷(یا ینادرف یکی ردان رگم زج

)۱۸(یا یناویک وا ناج ،نادنز هب نَت

)۱۹(نیعُم ار وا دید هکنآِ یازج سپ



)۱۹(نیعُم ار وا دید هکنآِ یازج سپ

)۲۰(*نینِسَ عْضِب رد سبح فسوی ْدنام

)۲۱(دُرتِس شلقع زا وید ،فسوی ِدای

دُرب دای زا نخس نآ وید ،شلد زو

)۲۲(لاصخوکین نآ زا دماک هنگ نیز

لاس دنچ )۲۳(رَواد ز نادنز رد دنام

؟)۲۴(داد ِدیشروخ زا دمآ ریصقت هچ هک
)۲۵(داوَس رد یتُفا شاّفُخ نوچ وت ات

)۲۷(باحَس و )۲۶(رحَب زا دمآ ریصقت هچ نیه

)۲۸(بارَس و گیر زا یهاوخ یرای وت ات

)۲۹(زاجَم و دنا عبط ْشاّفُخ رگا ماع

زابِ مشچ رِخآ وت یراد ،افسوی

)۳۰(دوبک و روک رد تفر یشافُخ رگ

؟دوب هچ یراب ار هدید ناطلس )۳۱(ِزاب

داتسوا مرُج نیدب شَدرک بدا سپ
)۳۲(**دامِع هدیسوپ ِبوچ زا زاسَم هک

درک لوغشم دوخ هب ار فسوی کیل
درد ،سبح نآز شلد رد دیآین ات

قح داد یتسم و سُنا شنانچنآ



قح داد یتسم و سُنا شنانچنآ
)۳۳(قَسَغ هن ،شَشیپ دنام نادنز هن هک

مِحَر زا )۳۴(رتشِحَو ،ینادنز تسین
)۳۵(مِخَو و نوخُرپ و کیرات و شوخان

شیوخ ِیوس هچیرد قح تداشگ نوچ
شیب ْتَنت دیازف مَد ره مِحَر رد

سایقیب ِقوذ ز ،نادنز نآ ردنا
ساوح وتِ مسج )۳۶(ِسْرِغ زا تُفگش شوخ

تشرد وت رب ندش نوریب مِحَر نآز
تشپ ِیوس )۳۷(شراهِز زا یزیرگیم

نوُرب زا هن ناد نورد زا ّتذل ِهار
)۳۸(نوصُح و رصق 6ِسُج ناد یهلبا

۴۲ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق *

 َثِبََلف ِه�بَر َرْكِذ ُناَطْي�شلاُ هاَسَْنأَف َك�بَر َْدنِع يِنْرُكْذا اَمُْهنِمٍ جاَن ُه�َنأ �َنظ يِذ�ِلل َلاَقَو
 َ�ِنِسَ عْضِب ِنْج�سلا يِف

 ى�وم دزن ارم :تفگ ،دوشىم اهر تسنادىم هك ود نآ زا ىكي هب )فسوی( و 
دنچ و ،دنك داي وا زا شي�وم شيپ هك دودز شرطاخ زا ناطيش اما .نك داي دوخ

.دنامب نادنز رد لاس 

۴ هیآ ،)۶۳(نوقفانم هروس ،میرک نآرق **



۴ هیآ ،)۶۳(نوقفانم هروس ،میرک نآرق **

.…ۖ ٌ ةَد�نَسُم ٌبُشُخ ْمُه�َنأَكۖ  ْمِهِلْوَِقلْ عَمْسَت اوُلوَُقي ِْنإَوۖ  ْمُهُماَسَْجأ َُكِبجْعُت ْمَُهْتَيأَر اَِذإَو

 هب دنيوگب نخس نوچ و ،ديآىم شوخ ناشرهاظ زا ار وت ىنيبب ار اهنآ نوچ
.هداد هيكت راويد هب دنتسه ىياهبوچ ىيوگ ،ىهدىم شوگ ناشنخس

۳۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،یرگن یو رد هک راب ره ات ،ناغمرا تمدروآ یاهنیآ یک ار فسوی نامهم 6فگ
ینک دای ارم ،ینیب دوخ یور

ناغمرا روایب نیه :فسوی تفگ
ناغف دز اضاقت نیاِ مرش ز وا

ار وت متسُج ناغمرا دنچ نم :تفگ
ارم دَمآن رظن رد یناغمرا

؟مََرب نُوچ )۳۹(ناک ِبناج ار یاّهبَح
؟مََرب نُوچ ناّمُعِ یوس ار یاهرطق

مروآ نامرک ِیوس نم ار هریز
مروآ ناج و لد وت ِشیپ هب رگ

تسین رابنا نیردناک یمخُت تسین
تسین رای ار نآ هک ،وت ِنسُح ِریَغ

یاهنییآ نم هک مدید نآ ،قی�



یاهنییآ نم هک مدید نآ ،قی�
یاهنیس رون وچ ،مَرآ وت ِشیپ

نآ رد دوخ ِبوخِ یور ینیبب ات
نامسآِ عمش ِدیشروخ نوچ وت یا

ینشور یا ،تمدروآ هنیآ
ینُک مدای ،دوخِ یور ینیب وچ ات

لغب زا وا دیشک نوریب هنیآ
لََغتشُم دشاب هنییآ ار بوخ

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،َرب یتسین

۱۳۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

صیرح ِدرم یا روخ هزادنا همقل
)۴۰(صیبَخ و اولح همقل دشاب هچرگ

۱۴۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نابز ار )۴۱(نازیم داد یلاعت قح
ناوخب نامحرٔ هروس نآرق ز نیه

۷ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۱*



۷ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۱*

َنَازيِْ¦اَ عَضَوَو اَهَعَفَر َءاَم�سلاَو

.داهنرب ار وزارت و تخارفارب ار نامسآ

۸ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۲*

ِنَازيِْ¦ا يِف اْوَغْطَت �َ�أ

.دينكم زواجت وزارت رد ات

۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۳*

َنَازيِْ¦ا اوُرِسْخُت َ�َو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اوُميَِقأَو

.دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دينك تياعر تلادع هب ار ندركنزو

۱۴۰۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لِهَم ار نازیم شیوخ ِصرح ز نیه
)۴۲(لِضُمِ مصَخ ار وت دمآ صرح و زآ

۱۴۱۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رد ِفاکشِا زا دمآ کزینک سپ
رخ ِریز هدرُمِب ار نوتاخ دید



رخ ِریز هدرُمِب ار نوتاخ دید

؟دوب هچ نیا قمحا ِنوتاخ یا :تفگ
دومن یشقن دوخ داتسا ار وت رگ

ناهن وت زا شَرِس ،یدید شرهاظ
!؟ناکد یداشگب هتشگان اتسوا

۱۳۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار لاح نآ دیدب رد ِفاکش زا
ار )۴۳(لاز نآ ،نآ زا دمآ بجع سب

۱۳۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نکمم نیا نوچ :تفگ ،دش دسح رد
تسا نم )۴۴(ِکلِم رخ هک رت یلَوا نم سپ

 ۱۴۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۵(ُوفَر نیدنچ نکم ،روخ رتمک هناد

اُوفُرْسَت � ناوخب یدناوخ اوُُلک نوچ

رگا .نکم وفر ندروخ اب ار دوخ مسج و ،نک هدافتسا رتمک یناسفن ظوظح زا
ناوخب زین ار اُوفُرْسَت �ِ یهن ،یا هدناوخ ار اوُُلک ِرما 

۳۱ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق



۳۱ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

 بِحُي َ� ُه�ِنإۚ  اُوفُرْسُت َ�َو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم �لُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي
ْ¦ا �ِفِرْسُ

 و .ديشوپب ار دوخ یاه هماج یهاگتدابع ره رد زامن ماگنه هب ،ناگدازیمدآ ىا
 تسود ار ناراك فارسا ادخ هك ،دينكم فارسا ىلو ديماشايب و ديروخب

.درادىمن

 ۱۴۳۰ تیب ،مجنپرتفد ،یونثم ،یولوم

 ّقح نیقلت ِتقاط ناشیا هک ار تّما ،ربماغیپ و ار نادیرم ،خیش ِنیقلت ِلیثمت
 وزا هک درادن تفلا یمدآ ِتروص اب یطوط هکنانچ ،دنرادن تفلا ّقح اب و دنرادن
و دراد یطوط وچمه ِدیرم ِشیپ یاهنیآ نوچ ار خیش یلاعت ّقح تفرگ دناوت نیقلت

نیا **یحُویٌ یْحَو ّ�ِا َوُه ْنِا .*َ َکناسِل ِهِب ک�رَحُت � :دنکیم نیقلت هنیآ ِسپ زا 
 هک ،هنیآ رد یطوط ِندینابنج راقنم هکنانچ .یهتنم یب هلاسم یادتبا تسا 
هک ینوربِ یطوط ِندناوخ ِسکع ،تسوا ِفّرصت و رایتخا یب ،یناوخ یم شلایخ
 ینوربِ یطوط ِندناوخ نکیلو ،تسا هنیآ سپ هک مّلعم نآ ِسکع هن ،تسا مّلعتم 

لثِم هن دمآ لاثِم نیا سپ ،تسا مّلعم نآ فّرصت

)۱۶( هیآ ،)۷۵(تمایق هروس ،میرک نآرق *

ِهِب َلَجَْعِتل َكَناَسِل ِهِب ْك�رَحُت َ�

.هدم تکرح نآرق ندناوخ هب ناباتش ار تنابز

)۳،۴( هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق **



)۳،۴( هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق **

ٰ ىَحُويٌ يْحَو �ِ�إ َوُه ِْنإ ٰىَوَهْلا ِنَع ُقِْطَني اَمَو

 ودب هک ییحو زجدیوگ هچنآ تسین ،دیوگن نخس سفنِ یاوه یور زا )دمحم( و
.دسر

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا لُک
دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش لُک

جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد
.دوش یمن

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًة�یِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًة�یدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

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

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونشً اّیِفخَم تفگً ازَنک ُتُنک
وش راهظا ،نکم ُمگ دوخ ِرهوج

 رهوگ سپ "مدوب یفخم یجنگ نم": دومرف قح ترضح هك ونشب ار لوق نيا



 رهوگ سپ "مدوب یفخم یجنگ نم": دومرف قح ترضح هك ونشب ار لوق نيا
.نک راکشآ ارنآ هکلب ناشوپم ار دوخ ینورد

۱۴۳۰ تیب ،مجنپرتفد ،یونثم ،یولوم

وا دنیبیم هنیآ رد ییطوط
وُر هدروآ وا ِشیپ ار دوخ ِسکع

ناهن )۴۶(اتُسا نآ هنییآ ِسپ رد
نابزشوخ )۴۷(ِبیدا ،دیوگیم فرح

تسپ ِتفگ نیک هتشادنپ کیطوط
تسا هنیآ ردناک تس یطوط 6ِفگ

نُخَس دزومآ شیوخ ِسنج ز سپ
)۴۸(نُهَکِ گُرگ نآ ِرکم زا ربخیب

شدزومآیم هنییآ ِسپ زا
شدوخ ِسنج زا زُج دزومآن هنرو

رنه ِدرم نآ ز تخومآ ار تفگ
ربخیب ش�رِس و ینعم زا کیل

کی هب کی قطنم تفرْگب رشب زا
؟کیطوط َدناد هچ نیا زج رشب زا



؟کیطوط َدناد هچ نیا زج رشب زا

یلوِ مسج هنیآ رد نانچمه
)۵۰(یَلتمُم )۴۹(ِدیرُم دنیب ار شیوخ

ار )۵۱(لُک ِلقع هنییآ ِسپ زا
؟ارَجام و تفگ ِتقو دنیبب یَک

رشب دیوگیم هک دراد نامگ وا
ربخیب نآز وا ،و تسّرِس رگد نآ و

میدق �رِس یلو ،دزومآ فرح
)۵۲(میَدن ین ،وا تسا یطوط ،دنادن وا

قلخ دنزومآ غرم )۵۳(ِریفص مه
قلَح و داتفا ناهد ِراک نخس نیک

ربخیب ناغرم �ینعم زا کیل
)۵۵(رظنشوخ )۵۴(ینارِق ِنامیلس زج

دنتخومآ یسب ناشیورد ِفرح
دنتخورفا نآدب لفحم و ربنِم

دوبن یزور ناشفرح نآ زج هب ای
دومن هر ،دمآ تمحر رِخآ رد ای

 ۱۴۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



 ۱۴۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بجعترد ،دندرکیم گناب ناگچب گس نآ مکش رد ،هلماح یگس دید یلدبحاص 
 ردامِ مکش ِنوردنا رد گناب ،تسا ینابساپ گسِ گناب ِتمکح هک دنام 

و ،هریغ و دشاب 6ساوخ ریش و 6ساوخ یرای تهج گناب زین و ،تسین ینابساپ
َو درک تاجانم ترضح اب ،دمآ شیوخ هب نوچ .تسین اههدیاف نیا زا چیه اجنیا 

 باجح زا تسا یموق ِلاحِ تروص نآ هک دمآ باوج .*¶ا��ِا ُهَلیوأَت ُمَلْعَی ام 
 نآ زا ،دنیوگ ت�اقم و دننک تریصب یوعد ،هدشان زاب لد مشچ و هدماین نوریب

.یدشر و یتیاده ار ناعمتسم هن و ،دسر یرای و یتّوق ار ناشیا هن

)۵۶(هلِچ ردنا باوخ دیدیم یکی نآ

هلماح ُدب یگس هدام یهر رد

دینش ناگْچَب گس ِزاوآ ناهگان
دیدپان ُدب مکش ردنا هچب ْگس

اه گناب نآ ارو دمآ بجع سب
؟ادن دز نوچ مکش ردنا هچب گس

نانک هلان مکش ردنا هچب ْگس
؟ناهج ردنا نیا تس هدید سکچیه

شیوخ هب دمآ ،هعقاو زا تسَجب نوچ
شیب تشگیم مَد هب مَد وا ِتریح

لَح )۵۷(هدقُع ددرگ هک ین سَک ،هِلچ رد



لَح )۵۷(هدقُع ددرگ هک ین سَک ،هِلچ رد
)۵۸(ّلَج َو �زَع ادخ ِهاگرد هک زج

وگ و تفگ و )۵۹(لاکِش نیز بر ای :تفگ
وت ِرکذ زا ماهدنام او هلِچ رد

موش ناَّرپ ات یاشگب نم �َرپ
موش )۶۱(ناتسبیس و رکذ )۶۰(ٔهقیدح رد

نامز رد )۶۲(فتاه ِزاوآ شدمآ
نhهاج )۶۳(ِف� ز ناد یلاثم نآک

هدمآن نوریب هدرپ و باجح زک
هدش نایوگ هدُهیب ،هتسب مشچ

نایز دشاب ،مکش ردنا گسِ گناب
نابساپ بش هن و زیگناراکش هن

دوب وا ِعنم هک هدیدان گرگ
دوش وا ِعفد هک هدیدان دزد

یرورَسِ یاوه زو ،)۶۴(یصیرح زا
)۶۵(یرَج ندیف� هب و ْدُنک رظن رد

)۶۶(راْدمرَگ و یرتشم یاوه زا



)۶۶(راْدمرَگ و یرتشم یاوه زا

)۶۸(راشُف رد هداهن اپ )۶۷(تریصب یب

دهدیم اه ناشن هدیدان هام
دهنیم )۶۹(ژَک نادب ار ییاتسور

هام ِفصو رد یرتشمِ یارب زا
)۷۰(هاج ِرهب دیوگ هدیدان ناشن دص

تس یکی دوخ ،دراد دوس وک یرتشم
تس یکش و )۷۱(بیَر وا رد ار ناشیا کیل

هوکُشیب �یرتشم یاوه زا
هورگ نیا دنداد داب ار یرتشم

)۷۲(**یَرتْشاُ ¶ا تسام �یرتشم

آ رترب نیه یرتشُم رهِ مغ زا

 مغ زا شاب شوهب .تسام یرتشم ،» درخ یم دنوادخ « :تسا هدومرف هک یسک
.ایب رت�اب رابتعا دقاف ِنایرتشم

تسا وت )۷۳(ِنایوُج هک وُج ییرتشم
تسا وت ِنایاپ و زاغآِ ِملاع

)۷۴(تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه



)۷۴(تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه

تسا َدب هقوشعم ود اب یزابْقشع

دَرَخ رگ هیام و دوس یباین وز
دَرِخ و لقع ِتمیق دوخ شدْوبن

)۷۵(لعَن مین یاهب دوخ ار وا تسین

؟)۷۶(لعَل و توقای ینک هضرع وَرب وت

دنک تمورحم و درک تروک ،صرح
دنک )۷۷(تموُجرَم شیوخ نوچمه ،وید

طولِ موق و لیف ِباحصا کنانچمه
)۷۸(طوُخَس نآ ،دوخ نوچ موُجرَم ناشدرک

دنتفایرد نارباص ار یرتشُم
دنتفاتشن یرتشم ره یوس نوچ

یرتشم نآز وُر دینادرگ هکنآ
)۷۹(یَرب وز دش اقب و لابقا و تخب

دبا ات ناصیرح رب ترسح ْدنام
دسح رد )۸۰(ناوْرَض ِلها ِلاح وچمه

)۷( هیآ ،)۴(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق *



)۷( هیآ ،)۴(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق *

ۗ َان�بَر ِْدنِع ْنِم ºلُك ِهِب ا�نَمآ َنوُلوَُقيِ مْلِعْلا يِف َنوُخِسا�رلاَوۗ ُ �¶ا �ِ�إ ُهَليِْوأَت ُمَلْعَي اَمَو …
ْ«ا وُلُوأ �ِ�إ ُر�ك�َذي اَمَو   .ِبَابْلَ

 نامیا نادب دنیوگ ملع رد ناخسار و .دنوادخ رگم ار نآرق لیوات دنادن و…
 زج دنوشن ّرکذتم تقیقح نیدب و تسا نامراگدرورپ دزن زا نآ مامت .میدروآ

.نادنمدرخ
 

)۱۱۱( هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق **

ْ¦ا َنِم ٰىََرتْشاَ �¶ا �ِنإ .…َة�نَجْلا ُمُهَل �َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

.…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانموم لام و ناج ،دنوادخ

6فرگ ،ندروآ تسدب :ندناتس )۱(
شاعم رد 6فرگ گنت ،ندرک ییوج هفرص :یراک هفرص )۲(
ندش صhخ ،ندش دازآ :ندیهراو )۳(
یعمش ریز ،نادعمش :نَگَل )۴(
یشیورد هماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلَد )۵(
نّیعمان صاخشا :نسحلاوب و hعلاوب )۶(
زابرامق صخش دنزرف :هدازرماقُم )۷(
.دندوب فورعم نآ نایورابیز هک نیچ ناتسکرت رد یرهش :6َُخ )۸(
لامتسد ،دندنبب رس رود هک لاش :راتسد )۹(
ماّمح هناخشتآ ،ماّمح هناخمرگ :نَخلوگ )۱۰(
ندرک یرادربنامرف ،ندرک یوریپ :ندرک نامرف )۱۱(
نامسیر :نَسَر )۱۲(
عضاوتم ،نتورف :عِضاخ )۱۳(
تخب کین :ینادْعَس )۱۴(
راومه ،تسار :یَوتسُم )۱۵(
راتفرگ و ریسا ینعم هب اجنیا رد ،راکش ،ندرک راکش :صانِتقِا )۱۶(
اتکی ،هناگی :نادرف )۱۷(



راتفرگ و ریسا ینعم هب اجنیا رد ،راکش ،ندرک راکش :صانِتقِا )۱۶(
اتکی ،هناگی :نادرف )۱۷(
 قیمع روضح هب هدنز ناسنا ینعی یناویک ،لَُحز ،یسمش هموظنم یاه هرایس زا :ناویک )۱۸(
هدننک یرای ،رای :نیعُم )۱۹(
لاس دنچ :نینِسَ عْضِب )۲۰(
ندودز ،ندرک کاپ :ندُرتِس )۲۱(
تسا بوخ یاه تلصخ یاراد هکنآ ،قhخا شوخ :لاصخوکین )۲۲(
دنوادخ .دنک یرواد ناهج همه رب هک یسک :رَواد )۲۳(
.تسا یهلا ِتلادع ِسمش  داد ِدیشروخ زا روظنم  ،تلادع :داد )۲۴(
یهایس :داوَس )۲۵(
ایرد :رحَب )۲۶(
ربا :باحَس )۲۷(
.دیامن یم بآ رظن هب رود هلصاف زا ،دایز یامرگ رثا رد هک راومه و فاص نیمز :بارَس )۲۸(
عقاوریغ ،ارگ لطاب :زاجَم )۲۹(
ینهذ نم ،نادان و لوگ ،صقان و تشز ینعم هب اجنیا رد :دوبک و روک )۳۰(
.دندرکیم تیبرت ناروناج ندرک راکش یارب ار نآ میدق رد هک یراکش هدنرپ یعون :زاب )۳۱(
هاگ هیکت ،نوتس :دامِع )۳۲(
 بش لوا یکیرات ،یکیرات :قَسَغ )۳۳(
از تشحو :شِحَو )۳۴(
زیگنا تهارک ،قفاومان ،راگزاسان :مِخَو )۳۵(
هملق ،لاهن :ِسْرِغ )۳۶(
.تسا مِحَر هناهد دارم اجنیا رد ،هاگمرش :راهِز )۳۷(
هعلق ،ژِد ینعم هب نصِحِ عمج :نوصُح )۳۸(
عبنم ،همشچرس ،ندعم :ناک )۳۹(
دنیوگ زین هشورفآ ای هشورَفا نادب هک دنزپ نغور و امرخ اب هک ییاولح :صیبَخ )۴۰(
وزارت :نازیم )۴۱(
هدننکهارمگ :لِضُم )۴۲(
نز ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،نزریپ :لاز )۴۳(
شاب صخش فرصت و هضبق رد هچنآ ،لام :کلِم )۴۴(
شرف و سابل خاروس و یگراپ 6خود :ُوفَر )۴۵(
داتسا فّفخم :اتُسا )۴۶(
ناد نخس .دناد یم بدا ملع هک یسک :بیدا )۴۷(
راک هنهک یّبرم ،دهد یم نخس میلعت یطوط هب هک تسا یسک نامه ینعم هب اجنیا رد :نُهَکِ گُرگ )۴۸(
رادتسود ،دنمتدارا :دیرُم )۴۹(
هتشابنا ،رُپ :یَلتمُم )۵۰(
.دنک یم هرادا ار تانیاک مامت هک یلقع ،دنمان ینامحر سََفن ار نآ افرُع هک تسا لّوا ِلقع نامه :لُک ِلقع )۵۱(
.تسا رارسا هب ِیانشآ ینعم هب اجنیا رد ،تبحصمه ،مدمه :میَدن )۵۲(
توس .دوش جراخ یتلآ زا ای بل ود نایم زا و دشاب اجه فورح زا یلاخ هک یدتمم یادص :ریفص )۵۳(
تخب کین نامیلس :ینارِق ِنامیلس )۵۴(
دراد ینطاب هدید هک یسک :رظنشوخ )۵۵(
ینیشن هلچ ،هزور لهچ تضایر :هِلچ )۵۶(
یتحاران ،راوشد و هدیچیپ رما :هدقُع )۵۷(
دنوادخ تافص زا ،گرزب و یمارگ :ّلَج َو �زَع )۵۸(



یتحاران ،راوشد و هدیچیپ رما :هدقُع )۵۷(
دنوادخ تافص زا ،گرزب و یمارگ :ّلَج َو �زَع )۵۸(
لاكشِا :لاکِش )۵۹(
ناتسوب ،غاب :هقیدح )۶۰(
بيس غاب :ناتسبیس )۶۱(
.هدنهدزاوآ ،دوشن هدید شدوخ و دوش هدینش شیادص هک یاهدننکزاوآ :فتاه )۶۲(
فازگ و هدوهیب راتفگ :ف� )۶۳(
هاوخ هدایز ،دنمزآ :صیرح )۶۴(
خاتسگ :یرَج )۶۵(
رادفرط ،ق�وشم ،راوخمغ :راْدمرَگ )۶۶(
ییاناد ،شنیب :تریصب )۶۷(
ییوگ هدوهیب ،نایذه :راشُف )۶۸(
جک :ژَک )۶۹(
تلزنم ،ماقم :هاج )۷۰(
نامگ ،کش :بیَر )۷۱(
.دوریم راکب ندیرخ ینعم هب ابلاغ اما .تسا 6خورف مه و ندیرخ ینعم هب مه ،دیرخ :یَرتْشِا )۷۲(
بلاط ،هدنیوج :نایوُج )۷۳(
ندرک بلط ینعم هب اجنیا رد ،ندرک ییادگ ،ندرک س¦ :ندیشک تسد )۷۴(
شزرا یب زیچ دامن .دننزیم روتس مس هب ای شفک ۀنشاپ هب هک ینهآ هعطق :لعَن )۷۵(
توقای دننام ،خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعَل )۷۶(
نوعلم ،هدش راسگنس ،هدش هدنار :موُجرَم )۷۷(
هدش نیرفن ،هدش بضغ :طوُخَس )۷۸(
رانکرب ،رود ،هدننیزگ یرود ،رازیب :یَرب )۷۹(
نمی نیمزرس رد ییاتسور مان :ناوْرَض )۸۰(


