
۱۳۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

فاَوط مَرآ وت ِدِرگ ،ییوت اهناج ٔهبعک
فاوط مرادن چیه بارخ رب ،َمیِن دغج

نیزُج مرادن راک ،نیزُج مرادن هشیپ
فاوط مراک و هشیپ بش و زور ،مکلف نوچ

؟تسیچ راک نیزا رتشوخ ؟تسیک رای نیزا رتهب
فاوط مراگن ِدِرگ ،دوجس نم ُِتب ِشیپ

رارق اجنآ منک ات ،جح هب مدیشک تخَر
فاوط مرارق دُرب ،نم ِتخَر برع دُرب

وبس و ضوح و همشچ ؟باوخ هب دنیب هچ هنشت
؟فاوط مراذگب یک ،َماوت ِلصو ٔهنشت

دوجو زا مَهَرزاب ،دوجس مَرآَرب هکنوچ
فاوط )۱(مراُزگ هکنوچ ،دوش معیفَش هبعک

تفه تفه ؟دنک دنچ فاوط لقاع ِیجاح
فاوط مرامُشَن نم ،ماهناوید ِیجاح

نارِب ششیپ ز ؟تسیک راخ هک ار لُگ متفگ
فاوط )۲(مراذِع ِدِرگ وا درک یسب :تفگ

تسوت ِدروخ رد هن دود :اوه شتآ هب تفگ
فاوط مرارَش ِدِرگ دنک ات )۳(لِهِب :تفگ

هام وچمه بش همه واک دوتسیم ارم قشع
فاوط مرابغ ِدِرگ دُنکیم ور و رس رب

دوجس مکاخ ِرس رب دنکیم کلف وچمه



دوجس مکاخ ِرس رب دنکیم کلف وچمه
فاوط مرامخ ِدِرگ دنکیم حَدَق وچمه

دیص ِشیپ موَدِب نم کنیا تسین بجع هجاوخ
فاوط مراکش درک نم ِدِرگ رب هک هفُرط

ناد لاّمح )۴(ِندرگ راچ وچ تعیبط راچ
فاوط مراچ ِرس رب )۵(ابَم هزانج وچمه

راید نیا )۶(ِنَمِد رد رایِ یاهرثا تسه
فاوط مراید هریت نیَرب یدوبن هنرو

نم ِتخَر دََربِب ات ،َمیِو ِتام ِقشاع
فاوط مرامق ِدِرگ نینچ یدوبن هنرو

نازخ رد مشوخ و زبس نم هک مدنلب ِورس
فاوط مراهب ِدِرگ دَُوب )۷(یشیشَح وچ ین

*دسریم اضق ِریت امِ کشَر ِهپس زا
فاوط مراصِح ِدِرگ َرپِسیب ینُکن ات

دَرگ وچ ،مغ یا نُک درُخ ارم ِدوجو ِتشخ
فاوط مراوَس ِدِرگ دَرگ وچمه مُنک هک ات

بآ ردنا شومخ شاب نایهام نوچ و نک سب
فاوط مران ِرس رب دوش هبات وچ هن ات

۷۷ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق *

».اًمَاِزل ُنوُكَي َفْوَسَف ُْمْتب�ذَك ْدََقۖف ْمُكُؤاَعُد َ�ْوَل ي�بَر ْمُكِبُ َأبْعَي اَم ْلُق «

 )بیذکت نیا( رفيك سپ ديدرك بيذكت امش یلو .تشادن امش هب ییانتعا چیه نم راگدرورپ ،دوبن ناتیاعد رگا :وگب «
».دوب دهاوخ ناتهارمه

۳۱۰۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۱۰۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراد یلد رگا نک لد ٔهبعک ِفاوط
یرادنپ هچ لِگ وت ،ینعم ٔهبعک تسَلِد

دومرف نادِب تَقَح تروص ٔهبعک فاوط
یرآ تسد هب یلد نآ ٔهطساو هب ات هک

ینک هبعک ِفاوط هدایپ راب رازه
یرازایب یلد رگ دوشن قح ِلوبق

روآ تسد هب یلد و لام و )۸(َتکْلُم وت هدِب
یرات ِبش ،)۱۰(دَحَل رد تدَهَد )۹(ایض لد هک

قح ترضح هب یَرب رگ ،رزٔ هردب رازه
یرآ ام هب رگا ،رآ لد دیوگب تَقَح

۳۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنا هدرک ناهنپ وچ ار ناج هلبق
دنا هدروآ یبناج وُر یسک ره

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید



ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

دَم�صلا �یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

.دروآ نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب هدرُم زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم

۱۴۹۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

Aَا ُباوج هک نخس نیا ِر;رَقُم ،ٌباوج ِباوجلاُ کَرت هکنآ نایب رد «  ود ره نیا حرش ،ٌتوکسِ قَمْحْ
».دیآیم هتفگ هک تسا هّصق نیا رد

یاهدنب ار وا دوب ،یهاش دوب
یاهدنزتوهش و دوب یلقع هدرُم

یتشاذگب شتمدخ ِیاههدرُخ
یتشادنپ وکن ،)۱۲(یدیلاگس دب

دینک مک )۱۳(َشاارِج :هشنهاش تفگ
دینزَرب طخ زا شمان ،دگنجب رو

نوزف وا ِصرح و دوب مک وا ِلقع
)۱۴(نورَح و دنت دش ،دید مک ارِج نوچ

فاوط یدرک دوخ ِدِرگ ،یدوب لقع
فاعم یتشگ دوخِ مرُج یدیدب ات

یرخ زا )۱۵(دَدُنت ،هتسب اپ یرخ نوچ



یرخ زا )۱۵(دَدُنت ،هتسب اپ یرخ نوچ
)۱۶(یرَسَرب ددرگ هتسب شیاپ ود ره

تسا سب مدَنب کی هک رخ دیوگب سپ
         تسا سَخ نآ ِلعف ز ود ناک ،نادم دوخ

۳۲۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،زامن ِتقو رد نایّرَحتُمِ یّرَحت ِف]تخا هب نوگانوگ یاه تّمه و فلتخمِ یاه شور ِلیثمت «
».رَحب ِرعق رد ناصاّوغِ یّرحت و یکیرات ِتقو هب ار هلبق

دننکیم )۱۷(یّرحَت هک یموق وچمه
دنَنتیم ییوس هلبق ِلایخ رب

هاگحبص َدیامن وُر هبعک هکنوچ
*هار تس هدرک مُگ هِک :هک ددرگ فشک

بآ ِرعَق ِریز هب ناصاّوَغ وچ ای
باتش دنیچ یمه یزیچ یسک ره

)۱۸(نیَمث �رُد و رهوگ ِدیما رب

نیا و نآ زا دننکیم رُپ )۱۹(هربوت

فرژ یایرد )۲۰(َِگت زا دنیآ رب نوچ
)۲۱(فرگش �رُد ِبحاص ددرگ فشک

درُخ ِدیراورم دُرب هک رگد نآو
دُرب )۲۲(ه�بَش و هزیرگنس هک رگد نآو

**)۲۵(ةَرِهاّسلاِب )۲۴(ُمُهوُْلَبی )۲۳(یذَکه
      ةَرِهاقٍ حاضِْتفا ُتاذ ٌَةْنتِف

.دیامزآ یم رشحم یارحص رد ار ناشیا دنمورین و هدننک اوسر یشیامزآ ناس نیدب

ناگناورپ نوچ موق ره نینچمه
ناهج ردنا ،نانزَرپ یعمش ِدِرگ

دننزیمرب یشتآ رب ¡شیوخ



دننزیمرب یشتآ رب ¡شیوخ
دننُکیم یفاَوط دوخِ عمش ِدِرگ

***تخب �یسوم ِشتآ ِدیما رب
تخرد ددرگ رتزبس )۲۶(شبیهَل زک

)۲۷(همَر ره هدینش شتآ نآ ِلضف

همه هدُرب ناُمگ نآ ،ار )۲۸(رَرَش ره

)۲۹(دولُخ ِرون مدحبص دیآرب نوچ

      دوب عمش هچ یکی ره دیامناو

َرَفظِ عمش نآز تخوس َرپ ار هک ره
َرپ داتشه ،شوخِ عمش نآ شدهْدِب

هتخود هدید ود ٔهناورپ )۳۰(ِقْوَج
هتخوس َرپ ،َدبِ عمش ِریز هدنام

****زوس وّ ینامیشپ ردنا دَپطیم
زودْمشچِ یاوه زا هآ دنکیم

متخوس نم نوچ هک دیوگ وا ِعمش
؟متس و زوس زا مناهْرِب ار وت یَک

هتخوسرَس نم هک نایرگ واِ عمش
        ؟هتخورفا ار ریغ رم منک نوچ

۹ هیآ ،)۸۶(قراط هروس ،میرک نآرق *

».ُرِئاَر�سلا ىَْلُبت َمَْوي «

».دوشىم راكشآ اهزار هك ىزور «

۱۴ هیآ ،)۷۹(تاعزان هروس ،میرک نآرق **



۱۴ هیآ ،)۷۹(تاعزان هروس ،میرک نآرق **

».ِةَرِها�سلاِب ْمُه اَذِإَف «

».تفاي دنهاوخ ارحص نآ رد ار دوخ اهنآ و «

۳ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق ***

».َنُونِمُْؤيٍ مْوَِقل �قَحْلاِب َنْوَعْرِفَوٰ ىَسوُم َِإَبن ْنِم َكْيَلَع وُْلَتن «

».ميناوخىم وت رب ار نوعرف و ىسوم ¬تسار ناتساد دنروآىم ناميا هك اهنآ ىارب «

۵۶ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق ****

».َنيِرِخا�سلا َنَِ° ُْتنُك ِْنإَوِ �®ا ِْبنَج يِف ُْتط�َرف اَمٰ ىَلَع اَتَرْسَح اَي ٌسَْفن َلوَُقت َْنأ «

».مدوب ناگدننكهرخسم زا و ،مدرك ىهاتوك ادخ راك رد هك نم رب اترسح ىا :ديوگن ىسك ات «

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق

 ».ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت َ� �±َك «

».وش کیدزن ادخ هب و نك هدجس و نكم ىوريپ وا زا ،زگره ،هن «

١٢٠٩ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس

ْبَِرتقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم
 

».دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک «

۴۳۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۳۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهن عضوم رد هراپ ،مزودهراپ
مهد روخ ردنا تبرش ار یسک ره

تخرد خیب نوچ درم �رس تسه
تخس ِبوچ زا شاهگرب دیورب نآز

اهگرب هتسُرِ خیب نآ ِروخرد
یهُن رد و سوفن رد و تخرد رد

افو ِراجشا ز تساهَرپ ،کلفرب
ام�سلا یِف هُعَْرف َو ،تباث اهُلَْصا

نامسآ رب رپ قشع زا تسُرِب نوچ
 ؟ناهج ِردص ِلد رد دیورن نوچ

هنگ ِوفع شلد رد دزیم جوم
    هنزور دمآ لد ات لد ره ز هک

دوب نزور نیقی لد ات لد ز هک
دوب نت ود نوچ رود و ادج هن

غارچ ود ِلافُس دَْوَبن لّصتُم
غاسَم رد دشاب جوزمَم ناشرون

وُجْلصَو دشابن دوخ ،قشاع چیه
واِ یایوج دَُوب شقوشعم هن هک

دنک هز نت ،ناقشاع ِقشع کیل
دنک هبرف و شوخ ،ناقوشعم ِقشع

تسَج تسود ِرهم ِقرب لد نیرد نوچ
    تسه هک نادیم یتسود ،لد نآ ردنا

ُوتود دش نوچ قح ِرهم وت ِلد رد
وت ِرهِم ینامگ یب ار قح تسه



وت ِرهِم ینامگ یب ار قح تسه

رد هب دیآن ندز فک ِگناب چیه
رگد یتسد یب ،وت ِتسد یکی زا

راوگ ِبآ یا هک دلانیم هنشت
؟راوخْبآ نآ وک :هک دلان مه بآ

  ام ِناج رد شطع نیا تس بآ ِبذج
ام ِنآ مه وا و وا ِنآ زا ام

رَدَق رد و اضق رد قح ِتمکح
     رگدمه ِناقشاع ار ام درک

۴۹۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تساه قرف د�لقم ات ق�قحم زا
تسادص رگید نآ و تسَدواد وچ نیک

دَُوب یزوس ،نیا ِراتفگِ عبنم
دَُوب یزومآهنهک ،د�لقم نآو

نیزَح ِتفگ نآدِب هّرِغ وشم نیه
نینَح نودرگ رب و تسواگ رب راب

۵۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوَخ ِنارای زا دیاب نادنچ ،سکع
شَکْبآ ،سکعیب ِرحب زا یوش هک

ناد دیلقت نآ وت ،دز لّواَک ،سکع
نآ قیقحت دوش ،دش یپایپ نوچ

ُربَم نارای زا ،قیقحت دشن ات
ّرُد ،هرطق نآ تشگن ،لَسْگَم فدص زا

ار )۳۲(عمس و لقع و مشچ یهاوخ فاص
ار )۳۳(عَْمطِ یاههدرپ وت نارَدَرب



ار )۳۳(عَْمطِ یاههدرپ وت نارَدَرب

۴۶۰۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۳۴(ریتَس و تسا ناهن ،ناقوشعم ِلیم
 )۳۵(ریَفن و لبط دص ود اب ،قشاع ِلیم

۱۷۴۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد قوشعم ،شیدید قشاع هک ره
نآ مه و نیا مه تسه تبسن هب وک

ناهج زا دنیوج بآ رگ ناگنشت
ناگنشت مَلاع هب مه دیوج ،بآ

شاب شوماخ وت تسوا ،قشاع هک نوچ
شاب شوگ وت ،دَشَکیم تا شوگ وچ وا

۱۵۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

» .هاشداپِ یوس یرجا ِناصقن ِتیاکش ٔهصق ،مcغ نآ aِشون «

م±غ نآِ یارب نُک هتوک هّصق
مایپ وا تس هتشونرب هش ِیوس هک

نیک وّ یتسه ُرپ و گنج ُرپ هّصق
نینزان ِهاش ِشیپ دتسرفیم

رگن یَو ردنا ،تسهمان دبلاک
َربب هگنآ ؟ار هاش قی� تسه

ناوخب ،اشگب ار همان ْوَر ییهشوگ
؟ناهش ِدروخ رد تسه شفرح هک نیب

*نک هراپ ار نآ ،روخرد دشابن رگ
نک هراچ و سیون رگید ٔهمان

نادَم )۳۶(َپز نت ٔهمان حتف کیل



نادَم )۳۶(َپز نت ٔهمان حتف کیل
نایع یدید لد �رس سک ره هنرو

بْعَص و تسراوشد هچ نداشگب همان
        )۳۷(بْعَک ِن±فط هن ،تسنادرم ِراک

میاهتشگ عناق تسرهف رب هلمج
میاهتشغآ اوه و صرح رد هکنآز

ار هماع یماد ،تسرهف نآ دشاب
ار همان ¡م دنناد نانچ ات

)۳۸(باتَم ندرگ ،ار همانرَس نک زاب

باو�صلاِب مَلَْعاُ ®اَو ،نخس نیز

.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ

نابز ِرارقِا وچ ناونع نآ تسه
ناحتما نک ار هنیس ٔهمان ِ¡م

؟وت ِرارقا اب تسه قفاوم هک
وت ِراک دَْوَبن راوقفانم ات

یَربیم ینارگ سب )۳۹(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک ،)۴۰(مک دیابن نآز

؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخ زاب

دیشَک دیابیم هک نک نآ لاوَج رد
     )۴۱(دیشر ِناهاش و ناناطلسِ یوس

۱۸ هیآ ،)۵۹(رشح هروس ،میرک نآرق *



۱۸ هیآ ،)۵۹(رشح هروس ،میرک نآرق *

».َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخَ �®ا �ِنإۚ َ �®ا اوُق�تاَوۖ  ٍدَغِل ْتَم�دَق اَم ٌسَْفن ُْرْظَنتْلَوَ �®ا اوُق�تا اُونَمآ َنيِذ�لا اَه¸َيأ اَي «

 ادخ زا .تسا هداتسرف هچ شيادرف ىارب هك درگنب دياب سك ره و .ديسرتب ادخ زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
».تسا هاگآ دينكىم هك ىياهراك هب ادخ هك ديسرتب

۱۷۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

».یرِجا ِبلط هب هعقُر ،مcغ نآ aِشون ۀّصق ٔهیقب «

)۴۲(یَخْبطَم ِشیپ ،همان زا شیپ تفر

)۴۳(یخَس ِهاشِ خبطم زا لیخب یاک

رَدَق نیک وا ِتّمه زو ،وزا روُد
رظن ردنا شدیآ )۴۴(مایرِج زا

تسا هدومرف تحلصم ِرهب :تفگ
تسد �یگنت هن و لخُبِ یارب هن

نخس نیا ®اَو تس یزیلهد :تفگ
نهک �َرز مه تسا کاخ هَش ِشیپ

تشارفرب تّجح هنوگ هَد یخبطَم
تشاد هک یصرح زا درک در همه وا

)۴۵(تشاچ ِتقو رد شدمآ مک یرِج نوچ

تشادن یدوس وا ،)۴۶(عینْشَت یسب دز

امش اهنیا دینکیم )۴۷(دصاق :تفگ
ام مینامرف هدنب هک هن :تفگ

ریگ لصا زا نیا ،عرف زا ریگم نیا
     ریت تسوزاب زا هک ،نز مک نامک رب

*تس±تبِا َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
تسادخ زا نآک ،هُنگ هِن مک یَبن رب



تسادخ زا نآک ،هُنگ هِن مک یَبن رب

)۴۸(مشچهریخ یا تسا هریت رس زا بآ

مشچ یاشگب یکی ،رگنب رتشیپ

)۴۹(یاهعُْقب ِنورد مغ و مشخ ز دش

)۵۰(یاهعقُر ،نیمشَخ تشونب هشِ یوس

تفگ هاشِ یانث ،هعقُر نآ ردنا
)۵۱(تفُس ،هاشِ یاخس و دوُج ِرهوگ

وت �فک نوزفا ربا و رحب ز یاک
وجتاجاح ِتجاحِ یاضق رد

**دهد نایرگ ،دهد هچنآ ربا هکنآز
         دهن ناوخ یَپایَپ نادنخ وت �فک

دوب حدم هچرگا هعقُر ِرهاظ
)۵۲(دومنیم اهرثا ،حدم زا مشخ ِیوب

تشز و تسا رونیب وت ِراک همه نآز
تشرس ِرون زا روُد یروُد وت هک

دوش )۵۴(دِساک )۵۳(ناسَخ ِراک ِقنور
دوش دساف )۵۵(وز ،هزاتٔ هویم وچمه

داسَک وز دَرآرب ایند ِقنور
داسَف و نَوکِ مَلاع زا تسه هکنآز

اههنیس )۵۶(یحیدم زا ددرگن شوخ
اههنیک دشاب حاّدم رد هکنوچ

وش کاپ تهارک و نیک زا لد یا
وش ک�اچ ،ناوخ دمَحَْلا ،ناهگنآو

***نورد ِهارکِا و دمَحَْلا نابز رب
نوسف ای دشاب )۵۷(سیبَلت نابز زا

مرگنن :هک ادخ هتفگ )۵۸(ناهگنآو



مرگنن :هک ادخ هتفگ )۵۸(ناهگنآو
      مرظان نطاب هب نم ،رهاظ هب نم

۱۷ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم …« »…ٰىَمَرَ �®ا �نِكٰ

»…تخادناىم ريت هك دوب ادخ ،ىتخادناىمن ريت وت ،ىتخادناىم ريت هك هاگنآ …«

۲۶۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

ْ°اِب ْمُكِتاَقَدَص اوُلِْطُبت َ� اُونَمآ َنيِذ�لا اَه¸َيأ اَي « ْ«اَو �نَ »…َٰىذَ

»…دينكم لطاب نديناسر رازآ و نداهن ّتنم هب ار شيوخ ىاههقدص ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «

۱۴۲ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق ***

»…ىَلاَسُك اوُماَق ِةَ±�صلا ىَِلإ اوُماَق اَِذإَو …«

»…دنزيخرب ىلهاك و هاركا اب دنزيخرب زامن هب نوچ و ...«

ندروآ اج هب ،ندرک ادا :ندرازُگ )۱(
تروص ،راسخر :راذِع )۲(
نداد هزاجا ،¡شاذگ :ندیلِه )۳(
فتک ،هناش اجنیا رد :ندرگ )۴(
دابم فّفخم :ابَم )۵(
.هدش ناریو لزانم و هناخ راثآ ینعم هب ،هنمِد عمج :نَمِد )۶(
فلع ،کشخ هایگ عون ره :شیشَح )۷(
یهاشداپ ،تنطلس :َتکْلُم )۸(
ییانشور ،رون :ایض )۹(
ربق ،روگ :دَحَل )۱۰(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۱۱(
¡شادنپ ،ندیشیدنا :ندیلاگس )۱۲(
یرمتسم و قوقح ینعم هب ،ءارجا فّفخم :ارِج )۱۳(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۱۴(
ندش نیگمشخ ،ندرک یدنت :ندیدُنت )۱۵(
.هو±ع هب ینعی اجنیا رد ،راب هفاضا :یرَسَرب )۱۶(
ندرک وجتسج :یّرحَت )۱۷(
اهبنارگ دیراورم :نیَمث �رُد )۱۸(
گرزب ٔهسیک :هربوت )۱۹(
افرژ ،هت ،قمع :َگت )۲۰(
ابیز ،بایمک ،ردان :فرگش )۲۱(
.دنیوگ زین َقبَش نآ هب هک تسا قارب هایس گنس یعون :َهبَش )۲۲(



ابیز ،بایمک ،ردان :فرگش )۲۱(
.دنیوگ زین َقبَش نآ هب هک تسا قارب هایس گنس یعون :َهبَش )۲۲(
ناس نیدب :یذَکه )۲۳(
.ار ناشیا دنک یم شیامزآ :مُهوُْلَبی )۲۴(
تمایق نیمز ،نیمز یور :هَرِهاس )۲۵(
نآ یمرگ و شتآ هنابز :بیهَل )۲۶(
مدرم هورگ ،رکشل و هاپس :همَر )۲۷(
شتآ ،شتآ هقرج :رَرَش )۲۸(
یمئاد یاقب ،یگنادواج :دولُخ )۲۹(
هورگ ،هتسد :قْوَج )۳۰(
هدنبسچ :بِزَل )۳۱(
شوگ :عمس )۳۲(
زآ ،صرح :عَْمط )۳۳(
هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۳۴(
.دشیم هتخاس تاناویح خاش زا هک یروپیش ای قوب :ریَفن )۳۵(
ناسآ ،تفم :پَز )۳۶(
.دنا لوغشم یزاب هب هک یلافطا :بْعَک ِن±فط )۳۷(
باتم خُر ،نکم یچیپرس :باتَم ندرگ )۳۸(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۳۹(
مک ِتسد ،ّلقا� ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن نآز )۴۰(
هدننک تیاده ،امنهار :دیشر )۴۱(
زپشآ :یَخْبطَم )۴۲(
هدنشخب ،میرک :یخَس )۴۳(
یرمتسم ینعم هب ،ءارجا فّفخم :یرِج )۴۴(
حبص ماگنه ،زور لّوا :تشاچ )۴۵(
¡فگ ازسان ،¡فگ دب :عینْشَت )۴۶(
دصق یور زا ً،ادمع :دصاق )۴۷(
مرش یب ،ایح یب :مشچهریخ )۴۸(
ارس ،هناخ :هعُْقب )۴۹(
هتشون ،همان :هعقُر )۵۰(
    .تسا ندز هزات و رکب نانخس زا هیانک :رهوگ ِ¡فُس )۵۱(
.درک یم راکشآ ار دوخ راثآ :دومنیم اهرثا )۵۲(
 تسپ ،هیامورف :سَخ )۵۳(
قنور یب :دِساک )۵۴(
دوز فّفخم :وز )۵۵(
 هدیصق ،هحیدم :حیدم )۵۶(
تقیقح ندرک ناهنپ ،¡خاس گنرین :سیبَلت )۵۷(
هو±ع هب ،هتشذگ نیا زا :ناهگنآو )۵۸(


