
۷۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام ِرَحَس ِهآ هَم نآ دینشب رخآ
ار ام )١(ِرَشَح بشما دمآ رگد رْشَح ات

میوگ ،نم ٔهنیس رد هَم نآ َدَنز خرچ نوچ
ار ام ِرَمَق ِرود رگنب )٢(رَمَق ِرود یا

شمییامنب )۴(ناتسَد ات )٣(ناتسَدِ متسر وک
؟ار ام َِرف و یبوخ دنیب ات فسوی وک

وا ِدنق ِتمدخ رد وش نیریش ٔهمقل وت
ار ام َِرکِش ِناک ندرک ناوَتن همقل

دریگ دوخ ِرب رد ات دهاوخ شمََرک ار ام
ار ام )۵(َِرگ هظحل ره دزاس اود یور نیز

نایرب ِرگج ندروخ ناوَتن یکمنیب نوچ
ار ام ِرگج نایرب مَد ره کمن هب نَزیم

مییآ دوجس هب رَسیب ،میرآ فاوط یاپ یب
ار ام ِرَس و اپ نیا وا درک اپ و رَسیب نوچ

یهاش نآ ِرد ِدِرگ میرآ فاوط یاپ یب
*ار ام ِرد تسکشب دمآ تسَلا ِتسم واک

شنیمیس ٔهنیس زا امِ گنر دش َرز نوچ
ار ام َِرز و میس نیا اداب ادف جنگ دص

؟دجنگ اجک شقن رد ؟دیآ اجک گنر رد
ار ام ِرشبِ مسج دزاس کَلَم هک یرون

دراد اور فطل زو ،وا درادن هیبشت
ار ام ِرظن ِفعض دناد یمه هک اریز

تسا )۶(حابصِمٔ هدننام نم ِرون هک دومرف
**ار ام ِرصَب و هنیس تفگ )۸(هجاُجز و )۷(تاکشِم

نیا دراین شوگ رد سک ره ات نک شماخ



نیا دراین شوگ رد سک ره ات نک شماخ
ار ام ِرَش و ریخ وا دبایرد هک تسیک دوخ

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

 ا�نُك ا�ِنإ ِةَماَيِقْلا َمَْوي اوُلوَُقت َْنأۛ  اَنْدِهَشۛ ٰ ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُك�بَرِب ُتْسََلأ ْمِهِسُْفَنأٰ ىَلَع ْمُهَدَهَْشأَو ْمَُهت�ي�ُرذ ْمِهِروُُهظ ْنِم َمَدآ يَِنب ْنِم َكzبَرَ ذََخأْ ِذإَو «
َه ْنَع ».َِ�لِفاَغ اَذٰ

 ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ :ديسرپ و تفرگ هاوگ ناشدوخ رب ار نانآ و .دروآ نوريب ار ناشنادنزرف مدآىنب تشپ زا وت راگدرورپ و «
».ميدوب ربخىب نآ زا ام هك دييوگن تمايق زور رد ات .ميهدىم ىهاوگ ،ىرآ :دنتفگ

۳۵ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق **

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا ُرُونُ ��ا «  ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقُوي �ي�رُد ٌبَكْوَك اَه�َنأَك ُةَجاَجzزلاۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصِْ�اۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ
ْ�اُ ��ا ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ ��ا يِدْهَيۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز ُداَكَي ٍة�يِبْرَغ َ�َو ٍة�يِقْرَش َ� ٍةَنُوْتَيز ۗ  ِسا�نِلل َلَاثْمَ

».ٌمِيلَع ٍْءيَش �لُكِبُ ��اَو

 هنيگبآ نآ و ىاهنيگبآ نورد غارچ نآ ،دشاب ىغارچ نآ رد هك تسا ىنادغارچ نوچ وا رون َلثم .تسا �مز و اهنامسآ رون ادخ «
 ره دشخب ىنشور شنغور .دشاب هتخورفا ىرتخاب هن و تسا ىرواخ هن هك نوتيز تكربرپ تخرد نغور زا .هدنشخرد ىاهراتس نوچ

 اهَلثم مدرم ىارب و ديامنىم هار رون نادب دهاوخب هك ار سك ره ادخ .رگيد رون رب نوزفا ىرون .دشاب هديسرن نادب شتآ دنچ
».تسا هاگآ ىزيچ ره رب اريز ،دروآىم

۷۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن شقوشعم و ادیپ وا ِقشع
ناهج رد وا ٔهنتف ،نوریب ،رای

یتروص ِیاه قشع ،نک اهر نیا
)۱۰(یتِسِ یور رب هَن ،)۹(تروص رب تسین

نآ تسین تروص ،تسا قوشعم هچنآ
ناهج نآ هاوخ ،ناهج نیا ِقشع هاوخ

یاهتشگ قشاع وت تروص رب هچنآ
؟یاهتشه شیارچ ،ناج دش نورب نوچ

؟تسیچ ز یریس نیا ،تساجرب شتروص
؟تسیک وت ِقوشعم هک وجاو ،اقشاع

تسا هقوشعم رگا ،تسا سوسحم هچنآ
      تسه سِح ار وا هک ره یتسقشاع



      تسه سِح ار وا هک ره یتسقشاع

۷۰۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفات راوید رب دیشروخ ِوترپ
تفای راوید یتیراع ِشبات

؟میلَس یا یدنب هچ لد یخولک رب
میقُم وا َدبات هک یلصا بلطاو

شیوخ ِلقع رب یقشاع مه وت هک یا
شیب هدید ناتسرپتروص رب شیوخ

وت �سح رب نآ تسا لقع ِوترپ
وت �سِم رب )۱۱(بَهَذ نادیم تیراع

رشب رد یبوخ تسا دودَناَرز نوچ
؟رخ هریپ وت ِدهاش دش نوچ هنرو

دش وید نوچمه ،دوب هتشرف نوچ
ُدب هّیراع وردَنا تح¬م نآک

لامج نآ دناتسیم کدنا کدنا
لاهن ددرگیم کشخ کدنا کدنا

*ناوخب ُهْس�َکُننُ هْر�مَعُن ور
   ناوختسا رب هنم لد ،نک بلط لد

.شاب حور تفاطل و نسُح بلاط و شابم یرهاظ لامج و ییابیز بلط رد .دنبم لد ناوختسا رب ،یتروص لها هک یا ،شاب لد بلاط

تسا یقاب ِلامج لد ِلامج نآک
تسا یقاس ،ناویَح ِبآ زا َشبَل ود

تسم وّ یقاس مه و تسا بآ ومَه دوخ
تسکش وتِ مسلط نوچ ،دش کی هس ره

سایق زا ینادن وت ار یکی نآ
سانشان )۱۲(اخ مک ژاژ ،نُک یگدنب

تیراع و تسا تروص وت ِینعم
تیفاق رب و یداش بسانم رب

ار وت دناتسب هک دشاب نآ ینعم



ار وت دناتسب هک دشاب نآ ینعم
      ار وت دنادرگ شقن زا زاین یب

دنک َرک و روک هک دَْوَبن نآ ینعم
دنک رتقشاع ،شقن رب ار درم

تسازفمغ ِلایخ ،تمسق ار روک
تسانف ِت�ایخ نیا ،مشچٔ هرهب

دنا ندعم )۱۳(ناریرَض ار نآرق ِفرح
دننز رب ن�اپ هب و دننیبن رخ

تسَج هک ور رخِ یپ ،ییانیب وت نوچ
تسرپن�اپ یا ،یزود ن�اپ دنچ

ار وت ن�اپ نیقی دیآ ،تسه وچ رخ
      ار وت ناج دشاب وچ ،نان ددرگن مک

۶۸ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق *

».َنوُلِقْعَي َ¬ََفأۖ  ِقْلَخْلا يِف ُهْس�َكُننُ هْر�مَعُن ْنَمَو «

»؟دننكىمن لقعت ارچ .مينك شنوگرگد شنيرفآ رد ،ميهد زارد رمع ار هك ره «

۱۷۹۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندیدنخ و مغ ٔهتسب وا هک لد
تسا ندید نآ ِقی� وک وگم وت

دَُوب هدنخ و مغ ٔهتسب وا هکنآ
دَُوب هدنز تیراع ود نیدب وا

۱۱۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرفآ نآ ِیپ قح ار مغ و جنر
دیدپ دیآ یلد ْشوخ ،دِض نیدب ات

۴۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِدُهز زا درک هک ره ایندِ کرت
شیب و ایند وا ِشیپ دمآ شیپ

۱۷۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۷۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

�د یشاب هسوسؤ هدرک هراپ
¬ب زا ینادزاب ار بََرط رگ

۱۶۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دش رِخآ رای )۱۵(ِتَقُرف ِبش و )۱۴(نارجه زور
دش رِخآ راک و َرتَخا تشُذگ و لاف نیا مدز

دومرفیم نازخ هک )۱۷(مzَعَنت و )۱۶(زان همه نآ
دش رِخآ راهب داب مدق رد تبقاع

لُگ هشوگ هَُلک لابقا هب هک دزیا رکُش
دش رِخآ راخ تکوش و )۱۹(ید داب )۱۸(تَوخَن

)۲۱(بیِغٔ هدرپ )۲۰(ِفَِکتْعُم ُدب هک دیّما حبُص

دش رِخآ رات بش راک هک یآ نورب وگ

شیوخ ِلد زا میهد )۲۲(قافآ هب رون نیا زا دعب
دش رِخآ رابُغ و میدیسر دیشروخ هب هک

لدِ مغ و زارد یاهبش یناشیرپ نآ
دش رِخآ )۲۳(راگن یوسیگ ٔهیاس رد همه

زونه )۲۴(ماّیا یدهَعَدب ز تسین مَرَواب
دش رِخآ رای )۲۵(تلود رد هک هّصُغ هصِق

دابْ یِمرپ تحدَق یدومن فطُل ایقاس
دش رِخآ رامخ )۲۷(شیوشت وت )۲۶(ریبدت هب هک

ار ظفاح یسک )۲۸(درواین هچ را رامش رد
دش رِخآ )۲۹(رامش و دحیب تنحِم ناک رکش

۲۹۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

».مرادیم تسود ار وت یلاعت مقلاخ هک نم یسوم یا هک م\]سلاهیلع یسوم هب قح ِندرک یحو «

ادخ لد ِیحو هب ار یسوم تفگ
ار وت مرادیم تسود هدیزُگ یاک

)۳۰(مَرکْلاوذ یا دَُوب تلصِخ هچ :تفگ



)۳۰(مَرکْلاوذ یا دَُوب تلصِخ هچ :تفگ

  منک نوزفا نآ نم ات ؟نآ بجوم

)۳۱(هِدلاو شیپ هب یلفط نوچ تفگ

هدز یَو رد مه تسد شرهق تقو

تسه )۳۲(راّیَد وا زج هک دنادن دوخ
تسم تسوا زا مه رومخم وزا مه

دنز یو رب ییلیس رگ شردام
 )۳۳(َدَنت یو رب و دیآ ردام هب مه

وا ریغ دهاوخن یرای یسک زا
     وا ریخ و وا �رَش هلمج تسوا

رش و ریخ رد ،ام ز مه وت رطاخ
رگد ِیاهاج تسین شتافتلا

خوُلک و تسا گنس نوچ تشیپ نم ِریِغ
خویش رگ و ناوج رگ و )۳۴(ّیبَص رگ

)۳۵(نینَح رد ُدبْعَنَ کاّیِا کنانچمه

*)۳۶(نیَعتْسَن� وت ریغ زا ،¬َب رد

.میهاوخ یمن یرای وت ریغ زا ¬ب موجه ماگنه .»میتسرپ یم ار وت اهنت« :ییوگ یم زاین و زار ماگنه هکنانچ

ار رْصَح ُدبْعَنَ کاّیا نیا تسه
ایر ِیفن ِیپ زا نآ و ،تغل رد

.تسام یگدنز زا ایر یگدولآ ندودز یارب نآ و تسا رصح یارب »میتسرپ یم ار وت اهنت« هلمج

رْصَح ِرهَب مه �َِعتْسَن َكاّيِا تسه
)۳۷(رْصَق و ار تناعتسا هدرک رْصَح

.تسا هدرک روصقم و روصحم ادخ هب ار ·ساوخ یرای هلمج نیا اریز .تسا صاصتخا و رصح نایب یارب زين �َِعتْسَن َكاّيِا هلمج

سب و میرآ ار وت رم تدابع هک
    سب و میراد وت ز مه یرایِ عَْمط

 ارچ هک عیفش زا میدن ِندیجنر و ندرک لوبق وا ِتعافش هاشداپ و ·ساوخرد هاشداپ زا و ار هیَلَع ٌبوضغم نآ عیفش ِندرک تعافش و میدن رب هاشداپ ندرک مشخ «
»؟یدرک تعافش

درک مشخ )۳۸(یمیَدن رب یهاشداپ
)۳۹(دَرگ و دوُد دَرآرب یو زا ات تساوخ



)۳۹(دَرگ و دوُد دَرآرب یو زا ات تساوخ

ف¬ِغ زا نوریب ریشمش هَش درک
ف¬ِخ نآِ یازج یو رب َدَنز ات

َدَنز مَد ات هن هرَهز ار سک چیه
َدَنترب تعافش رب یعیفش ای

ُ�اُدامِع زج صاوخ رد یمان کلْ
صاخ هناراویفطصم تعافش رد

داتف هدجَس رد دوز و دیهَجَرب
داهن فک زا رهقِ غیت هَش ،نامز رد

شمدیشخب نم ،تسَوید رگا :تفگ
    شمدیشوپ نم ،درک )۴۰(یسیلِب رو

نایم ردنا وت ِیاپ دمآ هکنوچ
نایز دص مرجُم درک رگ َمیضار

تسکش منات ار مشخ نارازه دص
تسه رادقم نآ و لضف نآ ار وت هک

تسکش مناْوتن چیه ار )۴۱(تاهب�
تسا نم ٔهب� نیقی وت ٔهب� هکنآز

یدز مه رب نامسآ و نیمز رگ
یدمآن نوریب درم نیا ،ماقتناز

رگهب� هّرذ هب هّرذ یدش رو
رس ،غیت زا نامز نیا یدُرَبن وا

میرک یا ّتنِم میهَننیم وت رب
میدن یا تسوت ِّتزعِ حرش کیل

نیقی مدرک نم هک ،وت یدرکن نیا
)۴۲(نیفَد ام ِتافص رد تتافص یا

۵ هیآ ،)۱(دمح هروس ،میرک نآرق *

».ُ�َِعتْسَن َكا�ِيإَو ُُدبْعَن َكا�ِيإ «

».مييوجىم ىراي وت زا اهنت و ميتسرپ ىم ار وت اهنت «



».مييوجىم ىراي وت زا اهنت و ميتسرپ ىم ار وت اهنت «

۲۲۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رگید دوخ ،نادوخیب یاعد نآ
تسا رواد ِتفگ ،تسین وز اعد نآ

تسانف وا نوچ ،دنکیم قح اعد نآ
تسادخ زا تباجا نآ و اعد نآ

۲۹۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یلماع یَن ،)۴۳(یلَمَْعتسُم نیرد وت
          یلماح یَن ،ینم ِلومحم هکنآز

*یاهتشگ َتیَمَر ذِا َتیَمَر ام
)۴۴(یاهتشِه فک نوچ جوم رد ·شیوخ

ریگهناخ ّ�ِاِ یولهپ ،یدش �
ریما مه ،یریسا مه هک بجع نیا

داد هاش ،یدادن ،وت یداد هچنآ
)۴۵(داش�رلاِب ْمَلَْعاُ َ�ا ،سب تسوا

.تسا رتاناد تیاده هار هب دنوادخ .ریغ �و تسوا یقیقح دوجو اهنت .داد هاش هکلب یدادن وت عقاو رد ،یداد وت هک ار هچنآ

¬ب و مخز زا هتسَرِ میدن نآو
)۴۶(�َو زا تشگرب و درزآ عیفش نیز

مامت ِصلخُم نآز دیْرُبب یتسود
م¬س دَران ات درک )۴۷(ِطیاح هب ور

دش هناگیب ·شیوخ ِعیفش نیز
دش هناسفا رد قلخ ،بّجعت نیز

؟دیُرب نوچ یرای ،تسنونجم هن هک
؟دیرخ او ار وا ِناج هک یسک زا

ندز ندَرگ زا مَد نآ شدیرخاو
ندش یتسیاب شاپ )۴۸(ِلعنِ کاخ

تفرگ یرازیب و تفر هنوگژاب
        تفرگ یرادنیک ،رادلد نینچ اب



        تفرگ یرادنیک ،رادلد نینچ اب

یِحلصُم ار وا درک تم¬م سپ
؟یحِصان اب ینکیم نوچ افج نیک

صاخ ِرادلد نآ دیرْخب وت ِناج
ص¬خ تَدَرک ندز ندرگ زا مَد نآ

دیمر یتسیابن ،یدرک یَدب رگ
دیمح ِرای نآ درک یکین هصاخ

ناج تسا لوذبم ،هاش ِرهب :تفگ
؟نایم ردنا عیفش دیآ ارچ وا

**ارم مَد نآ دوب تقو �اَعَم یل
         یَبتجُم �یَبن ِهیفْ عَسَی �

.درادن اج لاح ای ماقم نآ رد یا هدیزگرب ربمایپ چیه هک یوحن هب مشاب ادخ اب اهنت هک دوب یتقو انف هظحل نم یارب

هاشِ مخز زج یتمحر مهاوخن نم
هانپ ار هش نآ ِریغ مهاوخن نم

ماهدرک � نآ ِرهب ار هش ِریغ
ماهدرک )۴۹(ّ�ََوت هشِ یوس هب هک

***مَرَس دوخ ِرهق هب وا د�ُربِب رگ
مرگید ِناج تصش دشخب ،هاش

تسا یشیوخیب و یزابرس ،نم ِراک
تسا یشخبرَس ،نم ِهاشنهاش ِراک

دَُرب شهاش ِفک هک رَس نآ ِرخف
     )۵۰(دََرب رَس یریغ هب وک رَس نآِ گنن

دیشک شریق رد رهق زا هاش هک بش
          دیع ِزور نارازه زا دراد گنن

دَُوب نیبهَش وا هکنآ ِفاوط ،دوخ
دَُوب نید و رفک و فطل و رهق ِقوف

ناهج رد ترابع کی دمآین نآز
ناهن و تس ناهن و تس ناهن هک

دیمح ِظافلا و امَسا نیا هکنآز



دیمح ِظافلا و امَسا نیا هکنآز
دیدپ دمآ یمدآ )۵۱(ٔهب¬ِگ زا

ََ�ا َم�لَع ****مامِا ار مدآ ُدب امْسْ
        م� و نیَع ِسابل ردنا هن کیل

ه¬ک رَس رب لِگ و بآ زا داهن نوچ
هایسوُر یناجِ یامسا نآ تشگ

دیشک دوخ رد مَد و فرح ِباقن هک
دیدپ ینعم لِگ و بآ رب دوش ات

تسا فشاک قطنم هجَو کی زا هچرگ
  تسا )۵۲(فِنکُم و هدَرپ ،هجَو هَد زا کیل

۱۷ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …« »…ٰىَمَرَ ��ا �نِكٰ

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

ثیدح **

».لَسْرُم �ىَِبن َ� َو ٌب�رَقُم ٌكَلَم ِهيِف ىِنُعَسَي َ� ٌتْقَوِ ��اَ عَم ىِل «

 و سنا و تبحص شياجنگ ،ىلسرم ربمايپ هن و ىبّرقم ۀتشرف هن ماگنه نآ رد هك تسا ىّصاخ تقو ،ادخ اب هاگتولخ رد نم ىارب «
».دنرادن ادخ اب ارم دروخرب

یسدق ثیدح ***

 َُهتَلتَق نَم َو َُهتَلتَق َُهتَقَشَع نَم َو َُهتقَشَع ینَقَشَع نَم َو ینَقَشَع ین�بََحا نَم َو ین�بََحا یَنفَرَع نَم َو یَنفَرَع ینَدَجَو نَم ،ینَدَجَو یَنبََلط نَم «
».ُُهَتیِد اّنِاَف َُهَتیِد یلَع نَم َو َُهَتیِد یلَعَف

 و دراد تسود ارم ،دسانشب ارم هک ره و دسانش یم ارم ،دبایب ارم هک ره و دبای یم ارم ،دنک بلط ارم سک ره :)دومرف دنوادخ( «
 یم ار وا ،مشب شقشاع هک ار سک ره و موش یم شقشاع ،دوشب مقشاع هک ره و دوش یم مقشاع ،درادب تسود ارم یسک ره

».متسه وا هید مدوخ نم ،دراد هید نم ندرگ هب هک سک ره و تسا نم ندرگ هب وا هید ،مشکب ار سک ره و مشک

۳۱ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ****



۳۱ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ****

ْ�ا َمَدآ َم�لَعَو « ْ�ا ىَلَع ْمُهَضَرَع �ُمث اَه�لُك َءاَمْسَ َه ِءاَمَْسأِب يِنُوئِْبَنأ َلاََقف ِةَكِئَ¬َ ».َ�ِقِداَص ُْمْتنُك ِْنإ ِءَ�ُؤٰ

 ربخ اهنيا ىاهمان هب ارم دييوگىم تسار رگا :تفگ و .درك هضرع ناگتشرف هب ار اهنآ سپس .تخومايب مدآ هب ىمامت هب ار اهمان و «
».ديهد

هورگ ،هتسد ،ّمظنم ریغ نوشق :رَشَح )۱(
.دنیوگ یم رمق ِرود تسا مدآ شنیرفآ زا هک ار ریخا ِرود نامّجنم ،هدراهچ بش هام تکرح :رَمَق ِرود )۲(
.تسا لاز ِبقل ناتسد ،ناولهپ ِلاز ِرسپ متسر :ناتسَدِ متسر )۳(
هلیح و رکم ،ریبدت ،نوسفا ،هناسفا :ناتسَد )۴(
لاگ ،برَج یرامیب :رَگ )۵(
غارچ :حابصِم )۶(
نادغارچ :تاکشِم )۷(
یا هشیش فرظ ،هشیش :هجاجُز )۸(
.تسا تادوجوم بلاق و رهاظ تأیه روظنم هکلب ،تسین راسخر و هرهچ ینعم هب تروص اجنیا رد :تروص )۹(
وناب ،یب یب ،نز قلطم :یتِس )۱۰(
رَز ،¬ط :بَهَذ )۱۱(
·فگ هدوهیب نانخس ،ییوگ هوای :ییاخ ژاژ )۱۲(
روک ،انیبان :ریرَض )۱۳(
یرود :نارجه )۱۴(
ییادج :تَقُرف )۱۵(
یشورف رخف ،هدافا :زان )۱۶(
ینارذگشوخ :مzَعَنت )۱۷(
رzبکت :تَوخَن )۱۸(
یناتسمز درس داب ،هام ید داب :یِد داب )۱۹(
.نیشنهشوگ ،دنک تماقا رگید ۀشوگ ای دجسم رد تدابع یارب هک یسک :فَِکتْعُم )۲۰(
بيغ ملاع :بیِغٔ هدرپ )۲۱(
تانیاک رسارس ینعی اجنیا رد ،قفا عمج :قافآ )۲۲(
بوبحم ،قوشعم :راگن )۲۳(
راگزور ییافو یب :ماّیا یدهَعَدب )۲۴(
لابقا و تخب :تلود )۲۵(
یشیدنا هراچ :ریبدت )۲۶(
یگتفشآ ،یناشیرپ :شیوشت )۲۷(
ندرواین باسح هب :ندرواین رامش رد )۲۸(
نایاپ یب ،هزادنا یب :رامش و دح یب )۲۹(
مرك بحاص :مَرکْلاوذ )۳۰(
ردام :هِدلاو )۳۱(
یسك ،سك :راّیَد )۳۲(
ندز یراک هب تسد :ندینت )۳۳(
هچب رسپ ، کدوک :ّیبَص )۳۴(
یراز و هلان :نینَح )۳۵(
مییوج یمن یراي :نیَعتْسَن� )۳۶(
ندرك هاتوك :رْصَق )۳۷(
نیشنمه ،مدمه :میَدن )۳۸(
ندرک ک¬ه ار یسک :ندروآرب یسک زا دَرگ و دوُد )۳۹(
ناطیش ینعم هب ،سیلبا فّفخم :سیلِب )۴۰(
یراز ،سامتلا :هب� )۴۱(
هتفهن ،نوفدم :نیفَد )۴۲(
هدش هتفرگ راک هب ،هدش هتشامگ راک هب :لَمَْعتسُم )۴۳(
·شاذگورف ،ندرک اهر :·شِه )۴۴(
تسار هار هب ندش تیاده :داشَر )۴۵(
یتسود :�َو )۴۶(
راوید :ِطیاح )۴۷(
رازفااپ ،شفک :لعن )۴۸(
ّتبحم و یتسود ،ندرک یتسود :ّ�ََوت )۴۹(
.·سُج هانپ و ندش میلست ینعی اجنیا رد اما ،تسا ·فای تاجن و ندرک یط ینعم هب :ندُرب رَس )۵۰(
 .دبلاک و مسج زا هیانک ،بآ و لِگ ِطولخم :هب¬ِگ )۵۱(
هدنناشوپ :فِنکُم )۵۲(


