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۲۸۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرامگ رگد یسوه لد نیرب )۱(سََفن سََفن وت
یراذگیمن ،منک هچ ،یروبص نیا تسا شوخ هچ

دناودیم هچ ارم هک دناد یادخ نیا ِرِس
؟یراد تسد هچ نیرب وت ؟رخآ لد یا یناد هچ وت

ناریش دندش نوبز هک ،رگنب هاگراکش هب
؟یراکش نوبز نینچ هک رخآ یزیرگ اجک وت

یزیرگ یمه ودب وت ،یزیرگیمن وزا وت
یرابغ نیا ِنایم هک ینآ زا طلغ ،یطلغ

تراکش دنکیمه هک یرادن ربخ را هش ز
یرارقیب ِراکش هک هظحل هظحل وت رگنب

دناودیمه یفرط ار یسک ره سرت هب وچ
؟یراگسرت تساجک ز ،دَوَبن طیحم وا رگا

دسرتن یسک دوخ ز هک ،دب_ سرت تسا یسک ز
یراب ،تسهمه نیزا زج ،یدید )۲(فوخَم ار همه

دناودیم صeخ هب ،دناودیم کeه هب
یراپس ودب لد وت هک ،ناج یا دشابن نیا زا هب

دهاوخب ملد رگا لد ندرپس تمیامنب
یرای وت بلط وزا مه ،مدرپس ودب دوخ ِلد

۵۸۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش رادروخرب رادید زا هک ره
دش رادرم وا مشچ رد ناهج نیا

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًةrیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةrیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

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

یسدق ثیدح

فَرُْعا َْنا ُْتَببْحاَفً اّیِفخَمً ازَنک ُتُنک

موش هتخانش هک متساوخ ،مدوب ناهنپ هنیجنگ

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

۲۸۶۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

درک کاچ یُّرپ ز ،ُدب یفخمِ جنگ
درک کeفا زا رتنابات ار کاخ

درک شوج یُّرپ ز ،ُدب یفخمِ جنگ
درک)۳(شوپسَلَطا ِناطلس ار کاخ

ادخ ٔهلجَد زا )۴(یخاش یدیدب رو
انف یدرک انف وا ار وبس نآ

۳۶۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شوپشوه یقاب و یشوه نآ وت هک
شوکم هوای نکم مُگ ار �شیوخ

۴۱۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسخن �او ییهتسُر شتافص زا
تسُچ و ک_اچ ور زاب شتافص رد

۱۶۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مهد یلیَم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدَج ٌْناَش انَلٍ حابَْصا �لُک
دیحَی _ یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

.دچیپن رس نم )لیم زا( دارم زا یزیچ چیه .تسه هزات یراک ام یارب )هظحل ره( حبص ره

تس یرَپ نوچمه لد هک دمآ ثیدح رد
)۵(تس یرَصرَص ِریسا ینابایب رد

فازگ َدنار فرط ره ار َرپ ،داب
فeتخا دص اب تسار هَگ ،و پچ هَگ

نانچ ناد لد نیا رگید ِثیدح رد
)۶(ناغزاق ردنا شتآ ز *ناشوج ِبآک

دَُوب ییار رگد ار لد نامز ره
دَُوب ییاج زا کیل ،یَو زا هَن نآ

:ثیدح*

ْ�ا ُبْلَقَل اهِنایَلَغ یف ِرودُقْلا نِمً اب�لََقت �دََشا ِنِمْوُ

.تسا شوج لاح ردِ گید دننامه شیاه ینوگرگد رد نمؤم بلق َِلثَم

۱۸۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رسپ یا نامحر دومرف نیا رهب
رسپ یا نأَش یف َوُهٍ مَْوی rلُک

۲۹ هیآ ،)۵۵(نامحر هروس ،میرك نآرق
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۲۹ هیآ ،)۵۵(نامحر هروس ،میرك نآرق

ٍنأَش يِف َوُهٍ مَْوي rلُك

.ردنا تسا یراک هب نآ ره دنوادخ

۳۰۷۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوخب ٍنأَش يِف َوُهٍ مَْوي rلُك
نادم یلعفیب و راک یب ارو رَم

۴۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوتِ میلست ،لزا ِدوصقم کیل
تسُج میلست تدیاب ناملسم یا

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف نُکِ مکح یاهناگوچ شیپ
ناکم_ و ناکم ردنا میودیم

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم_ زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۷(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

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

۴۱۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راهب رد یدیرچ دوّخَن یا :دیوگ
راد شوکین ،دش وت ِنامهم ،جنر

۴۱۸۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تام ِدعَب ارام تس یدُرب نینچ نوچ
تایَح یْلتَق یف rنِا دمآ تسار

 سپ .میسریم یلاع یتایح هب لزان تایح نیا زا سپ ینعی .دوش یم ام بیصن یدرب نینچ ،گرم زا سپ نوچ
.دراد دوجو یگدنز ،نم �شک رد انامه :تفگ هک دمآ رد بآ زا تسرد زین جeح روصنم لوق نیا

۴۱۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رایتخا اب شوخ و نیریش ورب سپ
راوْدزُد تهارک وّ یخلت هب هن

ار وت میوگ یم خلت ِثیدح ناز
ار وت َمیوُش ورف اه یخلت ز ات

۴۱۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینم ِرامعم وچ ،ششوج نیرد وت
ینزیم شوخ سب هک ،نز )۹(مزیلچفَک

۴۲۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۲۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(نََمز ردنا ماهدیشوج یتدم

نتِ گید ِنورد رگید یتدم

۴۲۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد ِراب سپ ،حور نم مدش نوچ
رذگ یناویح ز نُک رگید ِشوج

۴۱۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگ تشپ دشاب دیشروخ زا هک ره
مرش هن ،ار وا میب هن ،دشاب ور تخس

۲۰۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اج هب اج یور دنچ ؟ام ز یزیرگ دنچ
اصع یولگ وچمه تسام ِتسد رد وت ِناج

؟)۱۱(فازگ زا ناهج ِدرگ فاوط یدرکب دنچ
؟افو یدید وت چیه ف_ ز رپ )۱۲(همَر نیز

ریگ هتشگ ناهج ِدرگ ،)۱۳(ریحَز یا هس ود ِزور
اونیب و هنسرگ ریگ هدرم ناگس وچمه

وش هدرم ِرسپ نوچ ،وج هدرم و لد هدرم
ابق نآ وت ِنت رد تسا یا هدرم ِنفک زا

ار وت دیامن هدرم ات هک یدیدن هدنز
ار هبامرگ ِتروص رانک رد یشک دنچ

لام و ّرز نآ وت ِشیپ ،لافس رپ وت ِنماد
انف دَرآ لجا هک ینک هگنآ مرواب

نک شخب ؟منک هچ نم نهک £رز هک ییوگ
اور اج نآ رز تسین ،موریم امس هب نم

یلزنم نیرد هچ زا ،یلبلب ،یاهن دغج
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یلزنم نیرد هچ زا ،یلبلب ،یاهن دغج
ابص و ورس و هزبس ؟دش هچ ار نمچ و غاب

۵۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهراچ وک اضر و میلست هک زج
یاهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

۲۱۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داب ِلوزن ِتقو هب تّما ِنانمؤم ِصّلخت رد م\سلاهیلع دوهٔ هزجعم

)۱۴(هریاض ِداب ِتسد زا نانمؤم

هریاد ردنا دنتسشنب هلمج

وه ِفطل ،یتشک و دوب نافوط ،داب
وا دراد نافوط و یتشک نینچ سب

دنک یتشک ادخ ار یهاشداپ
دنز اه فص رب شیوخ ِصرح هب ات

دنوش نمیا قلخ هک هن نآ هش ِدصق
دنبیاپ ددرگ کلُم هکنآ شدصق

صeخ شدصق ،دودیم )۱۵(یسارَخ نآ
)۱۶(صانَم مَد نآ ،مخز ز وا دبایب ات

دشک رب یبآ هک هن نآ وا ِدصق
دنک نغور نادب ار دجنک هک ای

تخسِ مخزِ میب ز دباتشب واگ
تخر و )۱۷(نودرگ ِندُرب یارب هن

)۱۸(عَجَو ِفوخ نینچ قح شداد کیل

)۱۹(َعَبت رد دیآ لصاح حلاصم ات

ناکد ردنا یبساک ره نانچمه
ناهجِ حeصا هن ،دشوک دوخ ِرهب
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ناهجِ حeصا هن ،دشوک دوخ ِرهب

یمَهرَم دیوج درد رب یکی ره
ی�اع نیز هدش میاق َعَبت رد

تخاس سرت زا ناهج نیا ِنوتس قح
تخاب راک رد ناج ،سرت زا یکی ره

نینچ ار یسرت هک ار دزیا ،دمح
نیمزِ حeصا و رامعم وا درک

دب و کین زا دناهدنسرت همه نیا
دوَخ ز دوخ دسرتن هدنسرت چیه

تسا یسک مکاح همه رب تقیقح سپ
**تسین سوسحم رگا ،وا تسا بیرق هک

)۲۰(ینَمکَم ردنا سوسحم وا تسه

ین هناخ نیا ِسح ِسوسحم کیل

تسا رَهظُم سح نآ رب قح هک یسح نآ
تسا رگید نآ ،ناهج نیا £سح تسین

رَوُص نآ یدیدب رگ ناویح £سح
رخ و واگ ،یدوب تقو ِدیزیاب

درک حور ره ِرَهظَم ار نت هکنآ
درک حون )۲۱(ِقاُرب ار یتشک هکنآو

وخ هب ار یتشک ِنیع ،دهاوخب رگ
وجرون یا ،وت ِنافوط دنک وا

)۲۲(لِقُم یا ،یتشک و نافوط تَمَد ره

لّصتم وا درک ،تیداش و مغ اب

شیپ هب ایرد و یتشک ینیبن رگ
شیوخ یازجا همه رد نیب اه هزرل

نویُع ار شسرت ِلصا دنیبن نوچ
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نویُع ار شسرت ِلصا دنیبن نوچ
نوگهنوگ ِلایخ زا دراد سرت

تسم )۲۴(ِفلِج کی دنز )۲۳(یمَعا رب تشُم
تسا ُرتُشا نزدگل درادنپ روک

دینشیم ُرتُشاِ گناب مد نآ هکنآز
دید هن ،هنییآ تسا شوگ ،ار روک

دوب گنس نیا ،هن :روک دیوگ زاب
دوب )۲۵(گَنط ُرپ ّٔهبُق زا رگم ای

دوبن نآ و دوبن وا و دوبن نیا
دومن اهنیا دیرفآ سرت وا هکنآ

نیقی یریغ زا دشاب هزرل و سرت
)۲۶(نیزَح یا ،دسرتن دوخ زا سک چیه

ار سرت َدناوخ مهَو کمیکح نآ
ار سرد نیا وا تس هدرک ژک مهف

؟دَُوب یک تقیقحیب یمهَو چیه
؟دور یک یحیحصیب یبلق چیه

؟تسار ز یب دِرآ تمیق یغورد یک
تساخ تسار زا غورد ره ملاع ود رد

غورف و یجاور وا دید ار تسار
غورد وا درک ناور ،نآ ِدیما رب

تساون نیا تقدص ز هک یغورد یا
تسار ِراکنا نکم ،وگ تمعن ِرکش

؟وا یادوس و میوگ )۲۷(فِسَلفُم زا
؟وا یاهایرد و اه یتشک ز ای

تسا لد ِدنپ نآک شاه یتشک ز لب
تسا لخاد لُک رد وزج ،لُک زا میوگ
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تسا لخاد لُک رد وزج ،لُک زا میوگ

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردَژا و ریش زا زیرگ مک
رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقeت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

یکی ره ِلایخ ،هنشت ِرخ نوچ
)۲۹(یکَمتبرش ار رکف ،نت )۲۸(ِفِق زا

)۳۱(تاشُو نآ ِلایخ وت زا درک )۳۰(فشَن

)۳۲(تایَحلا ُرحَب زا یراد هک یمنبش

)۳۳(نوصُغ ردنا بآ ِفشَن ناشن سپ

)۳۴(نوکُر رد دبنجنیم ناک دَُوب نآ

دَُوب هزات و رتِ خاش رُح ِوضع
دوشیم هدیشک ،وس ره یشکیم

شندرک یناوت ،یهاوخ )۳۵(َدپَس رگ
شندرگ )۳۶(ربنَچ درک یناوت مه

دوَخِ خیب ِفشَن ز )۳۷(فِشان نآ دش نوچ
دشکیم شرما هک ییوس نآ دیان

)۴۰(یُبن زا )۳۹(***یلاسُک )۳۸(اوُماق ناوخب سپ

)۴۱(یُبط شخیب زا خاش دباین نوچ

 ناوخب ار یا هیآ نآرق زا تروصنیا رد ،دریگن یبآ شا هشیر زا هخاش هاگ ره
.زامن هماقا هاگ هب قافن ِلها ِتلاسک نایب هب تسا طوبرم هک

۱۰۳ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

ْا ُهُكِرُْدت َ_ ْا ُكِرُْدي َوُهَو ُراَصْبَ ُريِبَخْلا ُفيِطrللا َوُهَوۖ  َراَصْبَ

هاگآ فیطل تسوا و .دنیب ار ناگدید وا و دننیبن ار وا ناگدید
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هاگآ فیطل تسوا و .دنیب ار ناگدید وا و دننیبن ار وا ناگدید

۱۴۲ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق ***

ْ�ا rِنإ  rِ_إَ �rا َنوُرُكَْذي َ_َو َساrنلا َنوُءاَُريٰ ىَلاَسُك اوُماَق ِةreَصلا ىَِلإ اوُماَق اَِذإَو ْمُهُعِداَخ َوُهَوَ �rا َنوُعِداَخُي ²َِقِفَانُ
eًِيلَق

 یلبنت و یتسس اب دنتسیا زامن هب نوچ و .دزرو هعدخ نانآ اب زین دنوادخ و دننک هعدخ دنوادخ اب ناقفانم انامه
.دننک دای یکدنا طقف ار ادخ و دننک ایر مدرم دزن نانآ .دنتسیا

۸۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(نَسَر :وگ یزات هب ؟دوب هچ ببس نیا

نف هب دمآ نَسَر نیا ،هَچ نیردنا

تسا تلع ار نَسَر ،هخرچ ِشدرگ
تسا )۴۳(تrلَز ،ندیدن ار نادرگ هخرچ

ناهج رد اه ببس یاه نَسَر نیا
نادم نادرگرسِ خرچ نیز ناه و ناه

خرچ وچ نادرگرس و )۴۴(رفِص ینامن ات
)۴۵(خرَم وچ یزغمیب ز وت یزوسن ات

قح ِرما زا دوشیم شتآ ،داب
)۴۶(قح ِرمَخ زا دندمآ تسمرس ود ره

رسپ یا ،مشخ ِشتآ و ملِح ِبآ
رَصَب ییاشگب وچ ،ینیب قح ز مه

داب ِناج ،قح زا فقاو یدوبن رگ
؟داعِ موق ِنایم یدرک یک ،قرف

دیشک یّطخ ،نانمؤم ِدِرگ ،دوه
دیسریم اجناک ،داب دشیم مرن

ار هلمج ،طخ نآز دوب نوریب هک ره
اوه ردنا )۴۷(تسُکُسیم هراپ هراپ
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اوه ردنا )۴۷(تسُکُسیم هراپ هراپ

دیشکیم )۴۸(یعار ِنابیَش نینچمه
دیدپ یّطخ همَر ِدِرگ رب دِرگ

زامن تقو وا دشیم هعمج هب نوچ
)۴۹(زاتکُرت اجنآ ،گرگ دراین ات

نآ ردنا یتفرن رد یگرگ چیه
ناشن نآز یتشگن مه یدنفسوگ

دنفسوگ ِصرح و گرگ ِصرح ِداب
دنب ،دوب ار ادخ ِدرمٔ هریاد

نافراع اب لََجا ِداب نینچمه
)۵۰(****نافسویِ میسن نوچمه ،شوخ و مرن

)۵۱(دزن نادند ار میهاربا ،شتآ

؟َدَزگ شَنُوچ ،دَُوب قحٔ هدیزگ نوچ

نید ِلها دزوسن ،توهش ِشتآ ز
نیمز ِرعَق ات هدُرب ار نایقاب

تخاتب قح ِرما هب نوچ ،ایردِ جوم
تخانش او یطبِق ز ار یسوم ِلها

دیسر رد نامرف وچ ار نوراق ،کاخ
دیشک دوخ ِرعَق هب شتخت و رز اب

دیَرچ یسیعِ مَد زا نوچ لِگ و بآ
*****دیرپ دش یغرم داشگب رپ و لاب

لِگ و بآ ِراخب ،تحیبست تسه
لد ِقدصِ خفن ز دش ّتنجِ غرم

صقر هب دش یسوم ِرون زا روط ِهوک
صقن ز وا تسَر و دش لماک یفوص

زیزع دش یفوص ،هوک رگ بجع هچ
زین دوب یخولک زا یسومِ مسج
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زیزع دش یفوص ،هوک رگ بجع هچ
زین دوب یخولک زا یسومِ مسج

ثیدح ****

نِمؤُْمـلا ُةَناحْيَر ُتوَْمـَلا

وب شوخ تسا یلگ هتسد ،نمؤم هب تبسن گرم

۳۴۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

'یدِف شدرک ناج ،دید فسوی هک ره
)۵۲('یدُه زا تشگرب ،دید شگرگ هک ره

تسوا ِگنرمه رسپ یا کی ره ِگرم
تسود ،تسود رب و نمشد ،نمشد ِشیپ

۸۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مشتآ ،منامه نم :شتآ تفگ
مشبات ینیبب وت ات ،آ ردنا

مرصنع و تشگن رگید نم ِعبط
مَُرب یروتسد هب مه ،مّقح غیت

۱۱۰ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق *****

…يِْنذِإِب اًْرَيط ُنوَُكَتف اَهيِفُ ُخْفَنَتف يِْنذِإِب ِْريrطلا َِةْئيَهَك ²ِ£طلا َنِم ُقُلْخَتْ ِذإ …

 یدیمدب نآ رد نم رما هب و یتخاس یا هدنرپ تروص ،لِگ زا هک ار یماگنه رآ دای …
…دمآرد زاورپ هب و دش یا هدنرپ ،تروص نآ و

هظحل هب هظحل ،مد هب مد :سََفن سََفن )۱(
کانسرت :فوخَم )۲(
یمشيربا هماج :شوپسَلَطا )۳(
.دوش بعشنم گرزب یرهن ای هناخدور زا هک یرابیوج :خاش )۴(
تخس و درس یداب :رَصرَص )۵(
گرزب گید :ناغزاق )۶(
مدیمد :ُتْخََفن )۷(
هزیکاپ و کاپ :باَطتسُم )۸(
ریگفک :زیلچفَک )۹(
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هزیکاپ و کاپ :باَطتسُم )۸(
ریگفک :زیلچفَک )۹(
راگزور ،نامز :نََمز )۱۰(
ثبع ،هدوهیب :فازگ )۱۱(
مدرم هورگ ،هلگ :همَر )۱۲(
روجنر ،قوذ یب :ریحَز )۱۳(
روآ تراسخ ،هدننز نایز :هریاض )۱۴(
درکیم تکرح رگید یاپراهچ ای رخ ۀوق هب هک ییایسآ :سارَخ )۱۵(
�فای تاجن ،�خیرگ :صانَم )۱۶(
خرچ :نودرگ )۱۷(
درد :عَجَو )۱۸(
عبات ،وریپ :َعَبت )۱۹(
هاگناهن ،هاگنیمک :نَمکَم )۲۰(
َبکرَم ،وردنت بسا :قاُرب )۲۱(
شیورد ،ریقف :لِقُم )۲۲(
انیبان ،روک :یمَعا )۲۳(
روعش یب ،قمحا :فلِج )۲۴(
تسا زاوآ و ادص ینعم هب گَنط .دتفا یم نینط رایسب زاوآ و ادص نآ رد هک یدبنگ :گَنط ُرپ ّٔهبُق )۲۵(
کانهودنا :نیزَح )۲۶(
ناد هفسلف :فِسَلفُم )۲۷(
فیق :فِق )۲۸(
تبرش هدنکم :کَمتبرش )۲۹(
تبوطر ندرک بذج :فشَن )۳۰(
نایوگ هوای ،نایوگغورد ،نانیچ نخس :تاشُو )۳۱(
یناحور تایح یایرد .یگدنز یایرد :تایَحلا ُرحَب )۳۲(
نصُغ عمج ،اه هخاش :نوصُغ )۳۳(
ندییارگ ،ندرک ادیپ لیامت :نوکُر )۳۴(
دبس :َدپَس )۳۵(
دننام هریاد زیچ ره ،هقلح :ربَنچ )۳۶(
تبوطر بذاج :فِشان )۳۷(
دنداتسیا :اوُماق )۳۸(
لبنت و تسس ینعم هب نeسَک و لِسَک عمج :یلاسُک )۳۹(
نآرق :یُبن )۴۰(
جeع و نامرد :ُبط )۴۱(
نامسیر :نَسَر )۴۲(
هانگ ،شزغل :تrلَز )۴۳(
یلاخوت :رفِص )۴۴(
دنیوگ یتشد دیب ارنآ یسراپ هب هک ینابایب تخرد :خرَم )۴۵(
.دنرادروخرب نآ زا دوخ دادعتسا بسح رب یناهج رصانع و تادوجوم همه ،نآ ندیشون رثا رب هک دنوادخ قشع هداب :قح ِرمَخ )۴۶(
�سسگ ،�سکش :�سُکُس )۴۷(
 .درک یم یناپوچ نانبل یاه هوک رد هک دوب یرجه موس نرق تمارک بحاص و نیتسار نایاسراپ زا یکی :یعار ِنابیَش )۴۸(
ن_وج ،زات و تخات :زاتکُرت )۴۹(
تسا نایور ابیز ینعم هبً ازاجم :نافسوی )۵۰(
ندناسر بیسآ و ندرزآ ،نادند اب ندیزگ :ندز نادند )۵۱(
ییامنهار ،تیاده :یدُه )۵۲(


