
۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اجک ام ِریما وچمه شوخ و فیطل ناهج ود رد
اطخ دص دید هک هچ رگ ،دشن هرِگ وا ِیوربا

َرگِن وخ و رایب مرج ،َرگِن ور و اشگ مشچ
افص و توارط هلمج ،رگن وج ِبآ وچِ یوخ

واِ مرش ز مدش بآ ،واِ مرگِ مRس ز نم
اهگنس دنوش بآ ،واِ مرن ِنانخس زو

َرکِش زا ْهب شََدُنک ات َربِب وا شیپ هب رَهز
اضر همه شََدُنک ات هنِب وا شیپ هب رهق

)۱(لََجا زا سَرتَم چیه ،نیبب وا ِتایح ِبآ
اضَق زا زرَلَم چیه ،واِ یاضر رد وَد رد

دهد تَدجسم ِّتزع ،وا ِشیپ هب ینک هدجس
)۲(ایروب وچ مدق ِریز یاهتشگ راوخ وت هک یا

ار وت دوش نیدب مهف ،ار قشع ِریما مدناوخ
امن هر تسوت تروص ،یتروص ِنهر وت هکنوچ

دنک رگج )۳(ِشبت اب دنک رفس را لد وت زا



دنک رگج )۳(ِشبت اب دنک رفس را لد وت زا
ایب شَییوگب وت ات رظتنم تساپ ِرس رب

وتِ ماب ز درپبیم رگا یرتوبک وچ لد
اوه رد شْناج هلبق وتِ ماب ِلایخ تسه

سَوَه زُج هب ییود تسین ،سب و ییوت اوه و ماب
)۴(اقَس همه اهتروص ،ییوت ناج ِتایح ِبآ

وت ِهام تسَُوت ِشیپ ،وجَم رفس ،ورَم رود
اعد وت ز دونشیم بل ِریز هک نَزَم هرعن

وا ،باوج تَدهدیم ،وت ِیاعد دونشیم
اشگرب مامت شوگ ،لهب یرک نم َِرک یاک

؟یدز یک هآ وت ِناج ،یُدب وا ِثیدح هن رگ
ادخِ یوس دنک هار وت ِهآ هک نزب هآ

مَشَک ناتسوب هب بآک مَشوخ نادب نانز خرچ
ار گیر و گنس و هروش ناج ِبآ ز دسر هویم

ناج ِبآ ز دروخب )۵(ات دش کشخ و درز وچ غاب
امزایب و روخ بآ وگب ار هتسکشِ خاش

هَش ِثیدح یونش ات )۶(هَگ هب ایب ،دَوَرب بش



هَش ِثیدح یونش ات )۶(هَگ هب ایب ،دَوَرب بش
اپ ز )۷(نیشَم رحس هب ات هَم ِلاثم بش همه بش

۱۶۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

دشورف رکش نم هب هک مراد شورفرکش هچ
مرادن رکش ورب هک یزور رذع تفگن هک

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد
للع فوقوم هن تس نوکیف نک وا راک

۷۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

نازاب وچ مدش اوه هب لد رتوبک یپ وچ
دماین مربارب هک اقنع و دنام یامه هچ

نامیشپ لد نآ و وت ناشیرپ نت یا ورب
دماین مرگید لد متسرن ات ود ره ز هک

۶۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

وت برای و برای رد هدرب رحس هب بش یا
دمآ دینشب تمحر ار برای و برای نآ



دمآ دینشب تمحر ار برای و برای نآ

دمآ افش هک )۸(َخب َخب هتشگ نَهُک ِدرد یا
دمآ دیلک هک اشگب هتسبورف ِلفق یو

)۹(�اب هدیام زا وت هتفرگ هزور یا
دمآ دیع )۱۰(هّرُغ ناک شوخ شوخ اشگب هزور

نُک ِرما ز هک اریز ،نک شماخ و نک شماخ
دمآ دیزم تفگ رب یناریح هتکس نآ

 راتفگ �دح و نخس زا رت نوزفا دهد یم یور تریح هجیتن رد هک یشمارآ نآ
.تسا

۷۳ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق 

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا َقَلَخ يِذ�لا َوُهَو ۚ �قَحْلا ُهُلْوَقۚ  ُنوُكََيف ْنُك ُلوَُقي َمَْويَوۖ  �قَحْلاِب َضْرَ
ْ�ا ُهَلَو  ُريِبَخْلا ُميِكَحْلا َوُهَوۚ  ِةَداَه�شلاَو ِْبيَغْلا ُِملاَعۚ ِرو�صلا يِفُ َخْفُني َمَْوي ُكْلُ

 ،وش دوجوم :ديوگب هك ىزور و .ديرفايب قح هب ار �مز و اهنامسآ هكنآ تسوا و
 دوش هديمد روص رد هك زور نآ رد و تسا قح وا راتفگ .دوشىم دوجوم سپ
.تسا هاگآ و ميكح وا و تسا راكشآ و ناهن ىاناد .تسوا نآ زا ىياورنامرف

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۱۱(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۹۵ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُيۖ  ٰىَو�نلاَو �بَحْلا ُقِلاَفَ �¡ا �ِنإ ْ�ا ُجِرْخُمَو ِت�يَ ِت�يَ
َنوُكَفُْؤتٰ ى�َنأَفۖ ُ �¡ا ُمُكِٰلَذۚ  �يَحْلا َنِم 

 دروآىم نوريب هدرم زا ار هدنز و ،دفاكشىم ار هتسه و هناد هك تسادخ
.اتكي ىادخ تسا نيا .دروآىم نوريب هدنز زا ار هدرم و

؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ

 ۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



 ۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ ِفاصِ کاپ ِتاذ ینیبب ات

۱۲ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق ۱*

…ۚ َةَمْح�رلا ِهِسَْفنٰ ىَلَع ََبتَك…

...ار تیراهق و بضغ هن هتشاد ررقم دوخ رب ار شياشخبادخ ...

۱۵۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۲*

.…ۚ ٍْءيَش �لُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو…

…دريگىمربرد ار زيچ همه نم تمحر و…

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضَق رگ
؟)۱۲(باَطتسُم عبط و وخ نآ دور یک

؟موش یک ورادگ ،متشگ ادگ رگ
َماُون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۱۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز تهاگرخ خرچ زارف رب

۴۳۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نم )۱۴(تول ،)۱۳(تَل نیا فوقوم ُدب :تفگ
نم )۱۵(ِتوناح رد دوب ناویح بآ

مدز رب یفرگش تول رب هک ،ْوَر
مُدب سلفُم هک مهَو نآ یروک

وُُرف یهاوخ ،ارم نادقمحا هاوخ
وگب یهاوخیم هچره ،دش نم نآ

نامگیب مدید شیوخ دارم نم
ناهدَْدب یا ،ارم وگ یهاوخ هچره

مََشتْحُم یا ،وگ درد ُرپ ارم وت
مشوخ دوخ شیپ و درد رُپ وت شیپ



مشوخ دوخ شیپ و درد رُپ وت شیپ

)۱۶(راطَم نیا یدوب سکع رب رگا یاو

راز شیوخ شیپ و رازلُگ وت شیپ

۱۷۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هِد یخلت اوهِ کَرت نیا ،)۲(کَش �
تسا هِب قح ِدعُب �یخلت زا کیل

نشخ و تسا تخس )۱۷(موَص و داهِج رگ
)۱۸(نَِحتمُم ِدعُب ز رتهب نیا کیل

)۱۹(َ®ِْمـلاوُذ هک یمَد َدنام یک جنر

نم ِروجنر یا وت ؟ینوچ :تدیوگ

تسا نف و مهف نآ هن تِک ،دیوگن رو
تسا ندرک شسرپ وت ِقوذ نآ کیل

دنا لد ِنابیبط هک )۲۰(ناحیلَم نآ
دنا لیام شسرپ هب ناروجنر یوس

۳۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(غ� هب ار َتبآ هک ینعی )۲۱(اوتِصَْنا

غاب تسا کشُخْبل هک نُک َمک فََلت نیه



غاب تسا کشُخْبل هک نُک َمک فََلت نیه

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(یسَخ یطایخ )۲۳(�یوعد دنک نوچ

یسلطا ،هش وا شیپ رد دنکفا

خارف )۲۵(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتما ز

یدب ره ناحتما یدوبن رگ
یدب متسُر )۲۷(اغَو رد )۲۶(ث�نَخُم ره

۳۳۴۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 و نسُح هب هاش ِلد قّلعت و ،ردان سب )۳۰(یپسا دوخ )۲۹(بِکْوَم رد )۲۸(ناْریَس رد \ا ُهَمِحَر هاشمزراوخ ندید
 ،شیوخ ِدید رب ار وا ِتفگ هاش ِندیزگ و ،هاش ِلد رد ار پسا نآ )۳۱(کلiُاُدامع ندرک درس و ،پسا نآ یتُسچ
 یزگ زا یبای یفسوی  )۳۲(ساّخن دوش دسح نابز نوچ :دومرف همانیهلا رد هیَلَعِ \اُةَمحَر میکح هکنانچ

 تفرگ ندومن تشز و دش هدیشوپ نسُح نادنچ نآ نایرتشم ِلد رد ،هنادوسح فسوی ناردارب یلsّدزا )۳۳(سابَرک
َنیدِهّازلا َنِم ِهیفا ُوناک و هک

 

۲۰ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق

 َنيِدِها�زلا َنِم ِهيِف اُوناَكَو ٍةَدوُدْعَم َمِهاَرَد ٍسْخَب ٍنََمثِبُ هْوَرَشَو

.دنتشادن وا هب ىتبغر چيه هك ،دنتخورف مهرد دنچ هب ،كدنا ىاهب هب ار وا

)۳۴(نیزُگ یپسا یکی ار یریما دوب

)۳۵(نیرَق کی شدوبن ناطلس ٔهَلگ رد



)۳۵(نیرَق کی شدوبن ناطلس ٔهَلگ رد

)۳۶(هاگپ ِبکوَم رد تشگ هراوس وا

هاشمزراوخ ار پسا دید ناهگان

دوبُر واِ گنر و )۳۷(َّرف ار هَشِ مشچ
دوب پسا اب هَشِ مشچ )۳۸(تَعجِر هب ات

رظن یدنگفا هک شوضع نآ ره رب
رگد ناز یدومن رت شوخ شکی ره

)۴۱(َتنَحْوَر و )۴۰(یشَگ و )۳۹(یتسُچ ریغ

تفص ْردان ُدب هدنگفا وا رب قح

هاشداپ ِلقع درک س�سَجَت سپ
؟هار لقع رب َدَنز هک دشاب هچ نیک

ینغ و تسَریس و تس�ُرپ نمِ مشچ
ینشور دراد دیشروخ دص ود زا

)۴۲(یَقْذَیب نم ِرب ناهاشِ خُر یا

؟یقح یب دیابُر رد مپسا مین

نیرفآ وداج تس هدرک ییوداج
نیا ِتاّیصاخ هن نآ دشاب هبذج



نیا ِتاّیصاخ هن نآ دشاب هبذج

درک )۴۳(لْوَح� یسب و دناوخ هحتاف
درَد دوزفایم هنیس رد شهحتاف

دیشَکیم دوخ هحتاف ار وا هکناز
)۴۵(دیحو دمآ عفد و )۴۴(ّرَج رد هحتاف

تسوا )۴۶(ِهیوَْمت مه ،ریغ دیامن رگ
تسوا ِهیبنت ،رظن زا ریغ دَوَر رو

تسا یرَس نآز هبذج هک َشتشَگ نیقی سپ
تسا یروآ رِدان هظحل ره قح ِراک

Rتبا ز ،نیگنس ِواگ ،نیگنسِ پسا
ادخ ِرکم زا )۴۷(دوجسَم دوشیم

)۴۸(یا یناث ار ُتب تسین رفاک ِشیپ

یا یناحور هن و َّرف ار ُتب تسین

ناهن ردنا ناهن بذاج نآ تسیچ
ناهج رگید زا هدیبات ناهج رد

نیمک نیز مه ناج و تسبوجحم ،لقع
نیبب یناتیم وت ،منیبیمن نم



نیبب یناتیم وت ،منیبیمن نم

تشگزاب ناْریَس ز هَشمَراوخ هکنوچ
تشگ زارمه دوخِ کلُم ِصاوخ اب

نامز نآ دومرفب ناگنَهرَس هب سپ
نادناخ نآز ار پسا دنرآیب ات

هورگ نآ دندیسر رد شتآ وچمه
هوک وچمه ِریما تشگ یمشپ وچمه

دیسر بل ات )۴۹(نیبَغ و درد زا شْناج
دیدن )۵۰(یراهنز کلُ�اُدامع زج

مَلَعِ یاپ ُدب کلُ�اُدامع هک
مغ ِلوتقم ره و مولظم ره ِرهب

یرورَس وز ُدَبن دوخ رت مرتحم
یربماغیپ نوچ دوب ناطلس ِشیپ

اسراپ و لیصا و دوب عمط یب
)۵۳(اخَس رد متاح و )۵۲(زیخْبش و )۵۱(ضِیار

)۵۴(دار و ریبدت اب و یار ْنویامه سب

دارُم ره رد واِ یار هدومزآ



دارُم ره رد واِ یار هدومزآ

لام هب مه ،وّ یخَس ناج َلذب هب مه
لRِه نوچ وا بیغ ِدیشروخ ِبلاط

)۵۵(سَِبتحُم و بیرغ وا ،یریما رد

)۵۷(سَِبتلُم )۵۶(ت�لُخ و رقف ِتافص رد

ردپ نوچمه ار جاتحم ره هدوب
ررضِ عفد و )۵۸(عفاش ،ناطلس ِشیپ

ادخ )۶۰ِ(ملِح نوچ ،)۵۹(رتِس ار ناَدب رم
ادُج و ناقلَخ ِسکع رب وا ِقلُخ

درف ،هوک ِیوس هب دشیم اهراب
درک عنم ار وا )۶۱(هب� دص اب هاش

یدش عفاش ار مرُج دص را مَد ره
یدمآ مرش وا زا ار ناطلسِ مشچ

دارِ کلُ�اُدامع شیپ وا تفر
داتفوا کاخ رب و درک هنهرب رس

ریگب وگ ،مراد هچ ره اب )۶۲(مَرَح هک
)۶۳(ریغُم ره ار ملصاح دریگب ات



)۶۳(ریغُم ره ار ملصاح دریگب ات

تسوا ِنهر مناج تسا بسا یکی نیا
تسودْریخ یا ،نیقی مدرُم ،دََرب رگ

نِم تسد زا ار بسا نیا دََرب رگ
·سیز مهاوخن مناد نیقی نم

تسا هداد ییگتسویپ ادخ نوچ
تسد دوز احیسم یا ،لام مَرَس رب

تسه ربص )۶۴(مراقُع و َّرز و نز زا
تسا )۶۶(یریوزت ین ،تسین )۶۵(فّلکت نیا

مرواب یرادن یم رگ نیردنا
مدق و تفگ ناحتما ،نک ناحتما

لام ْمشچ ،نایرگ کلُ�اُدامِع نآ
لاح هتفشآ دیوَد رد ناطلس ِشیپ

داتسیا ناطلس ِشیپ ،و تَسبِب بل
)۶۷(دابِعْلا �بَر ادخ اب نایوگْ زار

دینشیم ناطلس ِزار هداتسیا
دینتیم نیا شاهشیدنا نوردنا و



دینتیم نیا شاهشیدنا نوردنا و

هار تفر ژَک ناوج نآ رگ ادخ یاِک
هانپ وت زج ·خاس دیاشن هک

ریگَم یو زا ،نکب دوخ ِنآ زا وت
ریسا ره زا صRخ دهاوخ وا هچرگ

*همه ناقلخ نیا دنا جاتحم هکناز
همه ،ناطلس ات ریگ ییادگ زا

۱۵ هیآ ،)۳۵(رطاف هروس ،میرک نآرق *

 ُديِمَحْلا �يِنَغْلا َوُهُ �¡اَوۖ ِ �¡ا ىَِلإ ُءاَرَُقفْلا ُُمْتَنأ ُسا�نلا اَه�َيأ اَي

.ىندوتس و زاينىب تسوا .ديدنمزاين ادخ هب امش همه ،مدرم ىا

لامک اب ِباتفآ ِروضح اب
)۶۸(لاُبذ و عمش زا ·سُج ییامنهر

)۶۹(غاسَم شوخ ِباتفآ ِروضح اب

غارچ و عمش زا ·سُج ییانشور

ام ز دشاب بداِ کَرت نامگیب
اوه ِلعف و دشاب تمعن ِرفک



اوه ِلعف و دشاب تمعن ِرفک

)۷۰(راکِتفِا رد اهشوه بلغا کیل

رادتسود ْتملظ دنا شاّفُخ وچمه

دروخیم یمِرک شاّفُخ را بش رد
درورَپیم ناج ِدیشروخ ار مِرک

تسم تس یمِرک زا شاّفُخ را بش رد
تس هدش هدنبنُج دیشروخ زا مِرک

)۷۲(دَهِزیم وز )۷۱(ایض هک یباتفآ

دهدیم )۷۳(هلاَون ار دوخ ِنمشد

تسین شاّفُخ وا هک یزابهش کیل
تس ینشور و نیبتسار شزابِ مشچ

وُمن وا شاّفُخ وچ دیوج بش هب رگ
وا ِشوگ دَلام دیشروخ بدا رد

)۷۴(دُل شاّفُخ نآ هک مریگ :شََدیوگ

؟دش هچ یراب ار وت دراد یتّلع

)۷۵(بائِتکِا زا ،رَجز هب مهْدِب تشِلام

باتفآ زا رگِد رس یباتن ات



باتفآ زا رگِد رس یباتن ات

گرم نامز :لََجا )۱(
دنفاب یم هتفاکش ین زا هک یریصح ،ریصح :ایروب )۲(
ترارح ،امرگ ،شبات :ِشبت )۳(
ءاّقَس ِف�فخم ،هدنهد بآ :اقَس )۴(
ات وگب :ات )۵(
 دوز حبص ،تقو هب ،عقوم هب :هگ هب )۶(
َ·سِش ردصم زا نیشنم :نیشَم )۷(
اشوخ ،دوریم راک هب  یدونشخ و نیسحت نایب یارب ،هب هب :َخب َخب )۸(
بیغِ ملاع زا تکرب ،ینامسآ ِتکرب :�اب هدیام )۹(
یرمق هام لوا زور :هّرُغ )۱۰(
یرامیب :تّلع )۱۱(
هزیکاپ و کاپ :باَطتسُم )۱۲(
ندز یلیس ،ندروخ کتک :تَل )۱۳(
یزور و قزر اجنیا رد ،اه یندروخ عاونا :تول )۱۴(
.تسا بیرغ نآ هناخ اجنیا رد ،ناکد :توناح )۱۵(
ندرک زاورپ و زاورپ لحم :راطَم )۱۶(
دیدرت یب ،کش نودب :کَش � )۱۷(
·فرگ هزور ،هزور :موَص )۱۸(
هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۱۹(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :َ®ِْمـلاوُذ )۲۰(
ابیز ،نیکمن :حیلَم )۲۱(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۲(
تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ� )۲۳(
ندرک اعدا :یوعد )۲۴(
هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۲۵(
سابل ،ابق :قاطلَغَب )۲۶(
دراد هنانز راوطا هک یدرم ،درمان :ث�نَخُم )۲۷(
راکیپ و گنج :اغَو )۲۸(
تکرح ،ندرک ریس :ناْریَس )۲۹(
.دنشاب هاشداپ باکر مازتلا رد هک هدایپ ای راوس یاهدع ،ناگدایپ ای ناراوس هورگ :ِبکْوَم )۳۰(
بسا :پسا )۳۱(
 تسا هدوب هاش ریزو مان :کلُ�اُدامع )۳۲(
هدَرب هدنشورف ای لّ�د ،شورف هدَرب :ساّخن )۳۳(
هبنپ سنج زا ربِز ۀچراپ یعون :سابرَک )۳۴(
هدیدنسپ و بختنم ،هدیزُگ :نیزُگ )۳۵(
کیدزن ،ریظن :نیرَق )۳۶(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۳۷(
تکوش و تعفر ،هوکش :َّرف )۳۶(



رحس ،دوز حبص :هاگپ )۳۷(
تکوش و تعفر ،هوکش :َّرف )۳۶(
·شگزاب ،ندرک تجارم :ندرک تَعجِر )۳۸(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۳۹(
ّربکت و زان اب راتفر ،شوخ و بوخ :شَگ )۴۰(
یمّرُخ ،یبوخ ،یشوخ :َتنَحْوَر )۴۱(
جنرطش رد هدایپ هرهُم ،قَدَیب :قَْذَیب )۴۲(
.دوشیم نایب ،هابتشا باکترا تروص رد ،هدجس زا سپ ای ،بجعت ،رارف ،سرت ماگنه هک یترابع :لْوَح� )۴۳(
ندیشک دوخ یوس هب :ّرَج )۴۴(
 اتکی ،هناگی :دیحو )۴۵(
.تسا یراک هنوراو و یزاسرهاظ ینعم هب اجنیا رد ،نداد Rط بآ ،ندرک دودنارز :هیوَْمت )۴۶(
دننکیم هدجس نآ رب هک یزیچ ای یسک  :دوجسَم )۴۷(
ریظن ،اتمه :یناث )۴۸(
نوبغَم ،هلماعم رد هدروخبیرف ،دَرِخ تسُس :نیبَغ )۴۹(
ناما ،هانپ :راهنِز )۵۰(
دهاز ،دشکیم تضایر هکنآ ،بسا ۀدننکتیبرت ای هدننکمار :ضِیار )۵۱(
دزیخرب باوخ زا تدابع یارب بش هکنآ ،رادهدنزبش :زیخ بش)۵۲(
یدرمناوج ،مََرک ،ششخب :اخَس )۵۳(
درمناوج  ،میکح ،دنمدرخ :دار )۵۴(
هدنوش سبح :سَِبتحُم )۵۵(
قشع ،یتسود :ت�لُخ )۵۶(
هدنشوپ :سَِبتلُم )۵۷(
رگشهاوخ ،هدننکتعافش :عِفاش )۵۸(
ششوپ ،هدرپ :رتِس )۵۹(
ییاشگاضف ،ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۶۰(
یراز ،سامتلا :هب� )۶۱(
هناخ نوردنا ،درم لایع و لها :مَرَح)۶۲(
رگتراغ :ریغُم )۶۳(
هدیزگرب لام ،هناخ بابسا و عاتم :راقُع )۶۴(
یرما هب ندرک رهاظت :فّلکت )۶۵(
ییورود ،هلیح و رکم :ریوزت )۶۶(
یلاعتیادخ ،ناگدنب راگدرورپ :دابِعْلا �بَر )۶۷(
غارچ ای عمش ۀلیتف ،هلیتف :هلاُبذ )۶۸(
رادم شوخ ،راتفر شوخ :غاسَم شوخ )۶۹(
ندرک رکف ،ندیشیدنا :راکِتفِا )۷۰(
ییانشور ،رون :ایض )۷۱(
·فرگ تأشن ،ندرک شوارت :ندیهز )۷۲(
اطع و تمعن ینعم هب اجنیا رد ،هشوت و همقل :هلاَون )۷۳(
رگ هزیتس ،تخسرس ِنمشد :ّدُل )۷۴(
ندش نیگهودنا ،ندش هدرسفا :بائِتکِا )۷۵(


