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۱۸۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیرفآ و فطل ِقی- ماهدیدب )۱(یاهعقاو
نیبب نم ِباوخ ِتروص ،)۲(ناَمزلاُر?بَعُم ،زیخ

؟رد باوخ هب رمق تسیچ ،رمق ماهدیدب باوخ
نیلوا و راک ِرخآ دوش لح باوخ هب هکناز

لد ِروضح ِهگ تسوز لد ِرون هک یرمق نآ
)۳(نیبَج رب تسا ینشور لد ِقوذ و غورف ز ات

نانچ دَُوب ۱*ٌهَکِحاضٌ ةَرِفْسُم ٍذِئَمَوی
نینچ دَُوب ۲*ٌةَیِضار اهِیْعَسِل ٌةَمِعان

.دنداش و ناشخرد زور نآ رد ییاه هرهچ هک دوش یم نانچنآ
.دونشخ oشیوخ راک زا و دنشاب هزات زور نآ رد ییاه هرهچ هک دوش یم نینچ نیا

ار شوه دنشکن ات ،ار شوحُو نیا نک رود
نیا و نآ )۴(ِناَیذَه زا ار شوگ میهن هبنپ

)۵(سَوَهلاُوب ِلایخ دنچ ،سََفن هس ود یکی دنام
نیمز رب زاسم هناخ ،سک چیه هناخ هب تسین

ربخیب بسخم زیخ ،رحس دش و تشذگب بش
؟نید ِباتفآ هلعش دَلِه اجک تربخ یب

قفا نیک ز دش هلماح ،)۸(قُریوس و )۷(راَتت )۶(ِقوج
نینج نیا دیازب )۹(هکوب ،ردب کلفِ مکش وگ

؟ینمرا و راَتت دنچ ،ینشور ِنایم هب ور
؟نیتسآ و بیج ز دنچ ،ور و شوپب نفک و غیت

ار )۱۰(هدعَق ِهامِ مجنپ دش هک یا هبنش ِبش رد
)۱۱(نینِس زا راهچ تسه مه و تسا هَجنپ و دصشش

هلزلز تسهدش هک نیا ،)۱۲(هلِولِو رهش هب تسه
نیقی ای تسا ژک لقن نونک ار هنیدم ِرهش
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نیقی ای تسا ژک لقن نونک ار هنیدم ِرهش

رگن ناهج هلزلز ،رذگرد هنیدم ز ور
نیرتبجع )۱۳(یطََمن رب ،رگن نامسآ شبنج

نیب گنردوبک ِرحب ،نیب گنهن ،رگن رحب
نیشتآ ِگنهن تسه وا ردنا هک رگن جوم

نیب هتفرگ ناج ِسنوی ،نیب هتفخ گنهن ِلکش
۳*نیح?بَسُْمـلا َنِم َناک ،نیا زا شیپ هک ناج سنوی

منک تهج ششِ جراخ ،منک تفص یم هک رحب
نیا زا شیپ تسهُدب فاص روص زا قّلعم ِرحب

امِ مشچ تسهدش هریخ ،افص نآ تشگن هریت
)۱۴(نیط ِشقن ِتاکرح زو لِگ و بآ ِتارطق زا

وا )۱۵(ِتسرپ ثَدَح ِتسد ،وا ِتسد هکنآ ِندرگ
نیه و نیه مینزب ات ،ام ِبارش دنک هریت

وا ِداد و ازس تسه ،وا ِدای مینکن نوچ
نیک ِعفد تسا یربخیب ،دَُوب ربخ زا وچ هنیک

)۱۷(یم?زَعُم زا یقشاع ،)۱۶(یاهتشون یکی تساوخ

)۱۹(نیفَد نکب نیمز ریز ،ار )۱۸(هعقُر ریگب تفگ

)۲۰(هنزوب وت نکم دای نیا ِنفد ِتقو هب کیل

)۲۱(نیرَق زا ینامب رود هنزوب ِدای ز هکناز

ار هنیفَد دهنب ات وا تفر هک یفرط ره
نیمک زا دومنب یم لد ز هنزوب ِتروص

ییتفگن ار هنزوب دوخ وت رگا هآ :هک تفگ
)۲۲(نیَعتسُم چیه ِلد رد هنزوب ز ُدَبن دای

ار )۲۳(شیر وت نکم هزات ،ار شین وت هنب تفگ
)۲۴(نیدِ ماسُح ورم باوخ ،ار شیوخ وت نکب باوخ

۴۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتباوخ رد وا ،تسرادیب هک ره
رتب شباوخ زا ،شیرادیب تسه

ام ناج دوبن رادیب قح هب نوچ
ام )۲۵(نادَنبرَد وچ ،یرادیب تسه

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۲۶(ِبیلَقت هجنپ رد ملق نوچ

مَقَر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
مَلَق زا شبنج هب درادنپ ،لعف

۳۷۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدنز رت رب و کشخ رب )۲۷(یطَب وت
یاهدنگهناخ هناخ غرم وچ ین

یهش مدآ ینب *۴َانْم�َرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه یکشخ هب مه

ناج هب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

تسین هار ،َرب یوس ار کی�م رَم
تسین هاگآ ،رحب ز مه ناویح ِسنج

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق ۴*

ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْن�مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل�ضَفَو ِتَاب?ي�طلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو ?َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم�رَك ْدَقَلَو

 ناشیا هب و میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب
.میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد یزور اههزیکاپ زا

۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ?دح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدح زا هِنَم اپ َ�ا َ�ا

تدوخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تدرآ ریز ،نیمز متفه ِگت رد

۳۳۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شُکِب ناسناِ یپ ار ناویح هلمج
شُه رهب زا شُکِب ار ناسنا هلمج

دنمشوه ?لُک لقع دشاب هچ شُه
)۲۸(دَنَژن اما دَُوب شُه ،یوزُج شوه

۱۷۲۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منم تانشآ هک اج نآ ورم تمتفگن
منم تایح همشچ انف بارس نیا رد

نم ز لاس رازه دص یور مشخ هب رگو
منم تاهتنم هک ییآ نم هب تبقاع هب

مدرم شنیرفآ ردنا راتفگ ،باتک زاغآ ،همانهاش ،یسودرف

دناهدروآرب یتیگ ود زا ار وت
دناهدرورپب یجنایم نیدنچ هب

رامش نیسپ ترطف نیتسخن
رادم یزاب هب ار oشیوخ ییوت

۱۵۶۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش زادنا طلغ ،نت ناهج نیا
دش زاب توهش ز وک ارنآ رم زج

۱۵۶۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۶۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش �ارونِب ُرْظَنی وک خیش
دش هاگآ تسخن زو ،تیاهن زا

قح رهب زا تسبب ،نیبْرُخآ مشچ
َقبَس ردنا داشگ ،نیبْرِخآ مشچ

۱۵٨٠ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هدش �ارونِب ُرْظَنی وا مشچ
هدب )۲۹(قِراخ ار لهج یاه هدرپ

۳۶۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتمدخ یب ،یتلع یب ،یتمحر
یتعاس کرابم ،ایرد زا دیآ

۳۶۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وه ِراونا رد وت یتسب عمط نوچ
ُهُسَْفن ْت�َلذ هک دیوگ یفطصم

 یهلا تایّلجت هتفیش ینعی ،یتسب عمط یهلا راونا رد وت هاگ ره
.تسا هدش راوخ شسفن :دیامرف یفطصم ترضح ،یدش

۳۶۴۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یعون زا زور ره یداش
رثا رگید ار زور ره ِترکف

۳۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یُون ِناک زا وت ِلاوحا تسه
؟یوش یضار یک لاوحا نیدب وت

شوَخ ِلاوحا نآ زا نک تیاکح نیه
شَش و جنپ ِسرد و لاوحا رب کاخ
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شَش و جنپ ِسرد و لاوحا رب کاخ

۴۲-۳۸ هیآ ،)۸۰(سبع هروس ،میرک نآرق ۱*

)۳۸(ٌ ةَرِفْسُم ٍذِئَمَْويٌ هوُجُو

.دنناشخرد زور نآ رد هک ییاه هرهچ

)٣٩(ٌ ةَرِْشَبتْسُم ٌةَكِحاَض

دنناداش و دننادنخ

)۴۰(ٌ ةََربَغ اَهْيَلَع ٍذِئَمَْويٌ هوُجُوَو

.دندولآرابغ زور نآ رد ىياههرهچ و

)۴۱(ٌ ةََرتَق اَهُقَهَْرت

.دناهتفر ورف ىهايس رد

َلُوأ )۴۲(ُ ةَرَجَفْلاُ ةََرفَكْلا ُمُه َكِئٰ

دننارجاف و نارفاك نانيا

۹و۸ هیآ ،)۸۸(هیشاغ هروس ،میرک نآرق ۲*

)٨( ٌةَمِعاَن ٍذِئَمَْويٌ هوُجُو

)۸(دنشاب هزات ییاه هرهچ زور نآ رد و

)٩( ٌةَيِضاَر اَهِيْعَسِل

)۹(دونشوخ oشیوخ راک زا

۱ هیآ ،)۸۸(هیشاغ هروس ،میرک نآرق

)١(ِةَيِشاَغْلا ُثيِدَح َكاََتأ ْلَه

؟تسا هدیسر وت هب ریگارف ءهعقاو نآ ربخ ایآ
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؟تسا هدیسر وت هب ریگارف ءهعقاو نآ ربخ ایآ

۳۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ِبْرَحِْللً اران اوُدَقَْوا امeُلک هک تیآ نیا ِلیوأتِ مومع رد

'یغَوْلا َران اوُدَقَْوا مُه ام�ُلک
۵*افِطْنا ی�تَح ْمُهَران �اَ أَْفطأ

.دش شوماخ یلک هب هک نآ ات تخاس شوماخ ار نانآ شتآ دنوادخ ،دنتخورفارب گنج هلعش نانآ هاگ ره

تسیاَم اجنآ -د هک هدرک مزع
تسین مزع ِلها هکنآز )۳۰(یسان هتشگ

هتشاک یقدِصِ مخت شدوبن نوچ
هتشامگب نآ )۳۱(ِنایسِن ورب قح

دنزیم لد ٔهنزشتآ رب هچرگ
دشُکیم قح ِفک ار شهراتِس نآ

۶۴ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق ۵*

³ْا يِف َنْوَعْسَيَوۚ ُ ��ا اََهأَْفَطأ ِبْرَحِْلل اًراَن اوُدَقَْوأ اَم�لُك … ْ¶ا µبِحُي َ-ُ ��اَوۚ  اًداَسَف ِضْرَ .َنيِدِسْفُ

 نانآ .تخاس شوماخ ار شتآ نآ دنوادخ دنتخورفا گنج شتآ هاگ ره …
.درادن تسود ار ناراکهابت دنوادخ و .دنشوک داسف هب نیمز رد

۲۲ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

َلُوأ َنيِرِصاَن ْنِم ْمُهَل اَمَو ِةَرِخْ·اَو اَْينµدلا يِف ْمُهُلاَمَْعأ َْتطِبَح َنيِذ�لا َكِئٰ

. دنرادن ىرواي چيه و تسا هدش هابت ترخآ و ايند رد نانيا لامعا

۸۸ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َنوُلَمْعَي اُوناَك اَم ْمُْهنَع َطِبَحَل اوُكَرَْشأ ْوَلَوۚ  ِهِدَابِع ْنِم ُءاَشَي ْنَم ِهِب يِدْهَيِ ��ا ىَدُه َكِٰلَذ

ماجنا هك ىلامعا دندوب هدروآ كرش رگا و دنكىم تياده نادب دهاوخ شناگدنب زا ار هك ره .ادخ تياده تسا نيا  
.ديدرگىم دوبان دندوب هداد

۶۵ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق
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۶۵ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق

َنيِرِساَخْلا َنِم �نَنوَُكتَلَو َكُلَمَع �نََطبْحَيَل َتْكَرَْشأ ْنِئَل َِكْلبَق ْنِم َنيِذ�لا ىَِلإَو َكْيَِلإَ يِحُوأ ْدَقَلَو

ناگدننكنايز زا دوخ و ددرگ زيچان ناتلامعا ديروايب كرش رگا هك تسا هدش ىحو وت زا شيپ ناربمايپ و وت هب  
.دوب ديهاوخ

۲۵۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخیرگ یسیع نوچ ،زیرگب ناقمحا ز
تخیر هک اه نوخ یسب قمحا ِتبحص

اوه ددزد ار بآ کدنا کدنا
امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید

۱۸۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک شُُرت ور همه اب ،منک شمخ مزن مد
نم )۳۲(ِدیَفتسُم و رضاح ییوت مییوگب هک ات

۶۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوریم نارازه رد و تسا گس کی
دوشیم وا وا ،تفر یو رد هک ره

تسوا رد وک نادیم ،درک تدرس هک ره
تسوپ ریز ردنا هتشگ ناهنپ ،وید

لایخ رد دیآ ،تروص دباین نوچ
)۳۳(لابَو رد تلایخ نآ دناشک ات

ناکُد یهاگ و )۳۴(هِجُرف لایخ هگ
نام و ناخ یهاگ و ملع ِلایخ هگ

نامز ردنا اه لْوَح - وگب ناه
ناج ِنیع زا کلب ،هن اهنت نابز زا

۲۴۸۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۸۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شربنچ ِفیرح تسین وا )۳۵(ِجنص هک یفَدِ گناب
یرفاک ِناَیذَه نوچ ،ام ِشوگ هب دورنرد

وش ۶*)۳۶(ساسم- هک تفگ ارم وت ِقشعِ یسوم
؟یرماس ز مَمََرن نوچ ؟همه زا مزیرگن نوچ

۹۷ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق ۶*

َِلإٰ ىَِلإ ُْرظْناَوۖ  ُهَفَلْخُت ْنَل اًدِعْوَم َكَل �ِنإَوۖ  َساَسِم َ- َلوَُقت َْنأ ِةاَيَحْلا يِف َكَل �نِإَف ْبَهْذاَف َلاَق ۖ اًفِكاَع ِهْيَلَع َتَْلظ يِذ�لا َكِهٰ  
اًفْسَن ?َميْلا يِف ُه�َنفِْسَننَل �ُمث ُه�نَق?رَُحنَل

هك تسا ىاهدعو ار وت زين و ».وشم كيدزن نم هب« :ىيوگب هتسويپ هك ىوش نانچ ايند نيا ىگدنز رد ،ورب :تفگ  
.ميناشفاىم شيايرد هب و شمينازوسىم هك رگنب ىدركىم شتدابع هتسويپ هك تيادخ هب كنيا و ىوشن اهر نآ زا  

۱۸۳۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هِب هتسَر رهش ز حور ،هِب هتسب ماوَعِ مشچ
نم ِراقو اب ِهش یا ،هِب هتسشن رش و هنتف

۳۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم بقارم وت نوچ مد هب مد
)۳۷(یوَغ یا رواد و ینیبیم داد

)۳۸(باجِتحا ز ار دوخِ مشچ یدنبب رو

؟باتفآ دراذگ یک ار دوخ ِراک

۱۵۹۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایس و درز دوخ حور گرب هکنوچ
؟هاش مشخ ینادن نُوچ ،ینیبب یم

)۳۹(باتِع جُرب رد هاش باتفآ 

باتک نوچمه ،هیس اهور دنکیم

۵۸۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۸۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش رادروخرب ،رادید زا هک ره
دش رادرُم وا مشچ رد ،ناهج نیا

۵۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

صرح شوهدم دونشب تیاکح دص
صرح شوگ رد یاهتکن دیاین رد

۲۱۹۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رطخ رد یزور هک دیان ناتدای
رَدَق زا نادزی تفرگب ناتتسد

۲۲۰۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد ینامگدب ؟دوب هچ )۴۰(مزَح
ناهگان ی�ب دنیب مد هب مد

۲۲۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مِزاح درم تاروصت

دیسر یریش ناهگان هکنانچنآ
دیشک هشیب رد و دوبرب ار درم

نیبب ؟ندرب نآ رد دشیدنا هچ وا
نید ِداتسا یا شیدنا نامه وت

اههشیب رد اضق ِریش دشکیم
اههشیپ و راک ِلوغشم ام ِناج

قلخ دنسرتیم رقف زک نانچنآ
قلح هب ات هتفر روش ِبآ ِریز

نیرفآرقف نآ زا یدنسرتب رگ
۷*نیمز رد یتشگ فشک ناشاه جنگ
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۷*نیمز رد یتشگ فشک ناشاه جنگ

مغ ِنیع رد مغ ِفوخ زا ناشهلمج
مدع رد هداتف یتسه یپ رد

۹۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۷*

³ْاَو ِءاَم�سلا َنِم ٍتاَكََرب ْمِهْيَلَع َانَْحَتفَل اْوَق�تاَو اُونَمآ ٰىَرُقْلا َلَْهأ �َنأ ْوَلَو ...ِضْرَ

...مییاشگب ناشیور هب ار نیمز و نامسآ تاکرب )یاهرد( هنیآ ره ،دنزاس هشیپ اورپ و دنرآ نامیا اهرهش لها رگا

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنم یو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۱۴۴و۱۴۳ هیآ ،)۳۷(تافاص هروس ،میرک نآرق ۳*

ْ¶ا َنِم َناَك ُه�َنأ َ-ْوََلف )Áَ)۱۴۳ِح?بَسُ

.دوب یم نایوگ حیبست زا هن رگا سپ

)۱۴۴(َنُوثَْعُبيِ مَْويٰ ىَِلإ ِهِْنطَب يِف َثِبَلَل

.دنام یم یهام مکش رد تمایق زور ات

۳۱۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

امَس ِدیشروخ ،وّ یتقو ِفسوی
امن ور ،و آ رب نادنز و هَچ نیز

دش هتخپ یهام )۴۱(ِنطَب رد تا سنوی
ُدب ،حیبست زا تسین ار )۴۲(شَصَلخَم

)۴۴(نُون ِنطَب ،)۴۳(ح?بَسُم وا یدوبن رگ
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)۴۴(نُون ِنطَب ،)۴۳(ح?بَسُم وا یدوبن رگ

نُوثَْعُبي ات یُدب شنادنز و سبح

تسَجب یهام ِنت زا حیبست هب وا
تسََلا ِزور ِتیآ ؟حیبست تسیچ

ناج ِحیبست نآ دش تشومارف رگ
نایهام یاه حیبست نیا ونشب

تسا یهللا ،ار �ا دید هک ره
تسا یهام نآ ،ار رحب نآ دید هک ره

حور و ّیهام ،نت و تسایرد ناهج نیا
)۴۵(حوبَص ِرون زا بوجحَم ِسنوی

دیهر یهام زا ،دشاب ح?بَسُم رگ
دیدپان و تشگ مضه یو رد هنرو

دنُرپ ایرد نیا رد ،ناج ِنایهام
؟دنََرپ یم تدِرگ هب ینیبیمن وت

نایهام نآ دننزیم ار دوخ وت رب
نایع ناش ینیبب ات ،اشگب مشچ

۲۸۶۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنت کاخ رد هتخیر یلزا هضارق نآ
؟یزیبیم رگ وت )۴۶(ِریبلَغِ کت هضارق وک

تندبِ ماین ز روآرب وت یناج ِغیت
یزیت زا رمق ِصرق وا دنک همین ود هک

دبا ِنادیم ِرس رد آرد تسد رد غیت
)۴۷(یزیدبَش رب وچ زات نورب زور و بش زا

دوخ ِلد یوس هب همشچ زا شکب ناویح ِبآ
)۴۸(یزیراک َِلثَم رب ناج ِتقلخ رد هکنآز
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ایؤر و باوخ ،دادیور ،هثداح :هعقاو )۱(
راگزور رازگ باوخ :ناَمزلاُر?بَعُم )۲(
یناشیپ :نیبَج )۳(
ییوگناشیرپ ،ییوگهدوهیب :ناَیذَه )۴(
سوهرپ ،دراد رایسب سوه هکنآ :سَوَهلاُوب )۵(
هورگ ،هتسد :قوج )۶(
دنروآ اجنآ زا بوخ کشم هک ناتسکرت زا دشاب یتی-و ،راتات ففخم :راَتت )۷(
ک-اچ ،کباچ :قُریوس )۸(
هک دشاب ،دیاش ،هک دوب :هکوب )۹(
.دوب مارح یزیرنوخ و گنج و رفس نآ رد و تفریم رامش هب مارح یاههام زا تیلهاج برع دزن هک تسا یهام راهچ زا یکی و تسا یرمق مهدزای هام :هدعَق )۱۰(
لاس ینعم هب هنَس عمج :نینِس )۱۱(
ادص و رس ،تشحو و سرت ،یزیچ نوماریپ نخس و ثحب ،هنتف :هلِولِو )۱۲(
هقیرط ،شور :طََمن )۱۳(
لِگ :نیط )۱۴(
.تسا تساجن و عوفدم ینعم هب ثَدَح ،دنز یم تسد تساجن هب هکنآ :تسرپ ثَدَح )۱۵(
تبحم یاعد ،نوسفا :هتشون )۱۶(
سیوناعد اجنیا رد ،رگنوسفا :م?زَعُم )۱۷(
هاتوک ۀتشون ،کچوک ۀمان :هعقُر )۱۸(
کاخ ریز رد هدشناهنپ ،نوفدم :نیفَد )۱۹(
نومیم ،هنیزوب :هنزوب )۲۰(
قوشعم ،رای :نیرَق )۲۱(
هاوخ یرای :نیَعتسُم )۲۲(
تحارج ،مخز :شیر )۲۳(
ریشمش :ماسُح ،تفای تافو ۶۸۳ لاس رد هک ان-وم دارم :نیدِ ماسُح )۲۴(
قح هب لوصو هار ندش هتسب ،ندنام هرصاحم رد :نادَنبرَد )۲۵(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۲۶(
یباغرم :َطب )۲۷(
یمسج یرایشه ،هدرسفا و نیگهودنا :دنژن )۲۸(

هدننک هراپ ،هدنفاكش :قِراخ)۲۹( 
راکشومارف :یسان )۳۰(
یشومارف :نایسِن )۳۱(
دنمهرهب ،هدنریگ هدیاف ،هدننک هدافتسا :دیَفتسُم )۳۲(
باذع ،یتخس :لابَو )۳۳(
حیرفت و ریس ،جّرفت ،شیاشگ :هِجُرف )۳۴(
.دنیآ یم رد ادص هب مه اهگنز نآ فد رب برض ماگنه هب هک دننک یم بصن فد رد هک ییاه هقلح :جنص )۳۵(
.وشم کیدزن نم هب :ییوگب هتسویپ هک یوش نانچ ایند رد هک یرماس رب یسوم نیرفن ،وشم کیدزن نم هب :ساسم- )۳۶(
هارمگ :یوَغ )۳۷(
oفر باجح رد ،باجح :باجِتحِا )۳۸(
شنزرس و رهق :باتِع)۳۹(
طایتحا ،یشیدنا رود :مزَح )۴۰(
مکش :نطَب )۴۱(
یص�خ لحم :صَلخَم )۴۲(
هدننک حیبست :ح?بَسُم )۴۳(
یهام :نُون )۴۴(
دادماب ،مد هدیپس :حوبَص )۴۵(
کلا ،لابرغ :ریبلَغ )۴۶(
بکرم ،بساً اقلطم :زیدبَش )۴۷(
    تسدرود یاهنیمز هب بآ ندناسر یارب مک بیش اب ینیمزریز یارجم ،تانق :زیراک )۴۸(


