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۲۵۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرامیب ز نم ،رب نیمز مروجنر )۱(ِزاب ِلاثم
)۲(یراَّیط تسا ناکما هن ،مسنِج نیمز ِلها اب هن

نم ِناج هب شتآ دتف ،دیآ دای هاش ِتسد وچ
یرای دنکیم مَلاب هن ،مزیرگب هک مراد َرپ هن

؟ینوچ اهدغج ِنایم وت ،نیکسم ِزاب یا Uَا
)۴(یرّاتَس هب یتسب ور قشع رگ ییدرک )۳(یقافِن

؟هنیس هلعش اب دوش ناهنپ یک قشع نکیلو
یراج همشچ نوچمه لیس هدید ود زاً اصوصخ

ّتذل ُرپ ِقشع ِقوذ ز نارود و ّتزع َتتسا سب
؟یراوخ ای و یخلت ای ،قشع اب دوش ادیپ اجک

تقشع ،)۵(فلا ِدننام چیه یرادن وت هچ رگا
یراد نآ هک ور نآ ز ؟ارچ دراد اهفرح )۶(ِردَص هب

تسقاّشُع ِناج ِنورد نادیواج )۷(ِیاهتوvَح
یراز همه نیا و )۸(ریَفن نیا تسمخز مشچ ِرهب ز

یکاخ رب راز هداتف ،ناروجنر وچ قشاع ِنت
)۹(یراّیَس هب هَم ینعم هب ار ناشیا ِدرگ دباین

وا نکیلو ،ار قشاع وت یرادنپ )۱۰(راو لzفَغُم
یرایشه ِیاهشتآ ز دزوسیم هدرپ مَد ره هب

دزوسیم مسجِ یابَق ،)۱۱(دzرَدیم شیوخ سابل
)۱۲(یراع همه زا دشاب ،تسود ِرانک ِتقو ات هک

دندزد یمه )۱۳(ناراَّرط ،تسه شَچره تسود ِریغ هب
یراَّرط راَّرط رب لعف نیز وا هدرک ینعم هب

ار ناشیا لوغشم دنک ،ناشیز دنک تولخ ات هک
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ار ناشیا لوغشم دنک ،ناشیز دنک تولخ ات هک
)۱۵(یراّیَع هب ار تولخ و )۱۴(دیرجَت هناخ دریگب

تس هدُرب وت ِلقع و ملع هک وت ار نیا �رِس ینادن
یراغ نآ ِنیع رد دوخ هک ناداش وت و راغ ِنوُرب

وت ینیب هاگان رگا ،تناج )۱۶(هرَهز دzرَدِب
)۱۷(یرایَغا و رود هنوگچ لد ِفهَک ِباحصا زا هک

رمع ردنا یوب یدُرَبن لد ِزمر ز یفرح کی ز
)۱۸(یراق یا ،وت یداتسا و یلها و ظفاح هچ رگا

یتشگ اهراک )۱۹(ِبطُق هک ناشیا دنتشاد تَرود هچ
یراکیب ِبات یرادن ناراکیب ِلاغشا نیزو

هظحل ره هب ون یراک دنرآ یمه مَد مَد ار وت
)۲۰(یراّکَم ِنوناق رب ،چیه تغارف دَوَبن ات هک

یداتُفارَد توهش یهَگ ،یداتسا )۲۱(ِیادوُس یهَگ
یرUاس ِدنب رد یهَگ ،یشاب )۲۲(هَپِس ِتشپ یهَگ

نیّدلا سمش )۲۵ِ(مودخَم رگا ،تناج رب )۲۴(لیِو و )۲۳(رامَد
یرای دوخ ِناج )۲۶(ِتاکَز دیامرفن تزیربت ز

۵۸۹ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،یدعس

تسه هک رادنپ هدرپ ره و نک لد رد تسد
یکاچ تمvم تسد زا هک هنیس یا ردب

ناشیورد قBخا رد ،۷ٔ هرامش تیاکح ،یدعس

ار �شيوخ زج ىعzدُم دنيبن
شيپ رد رادنپ هدرپ دراد هك

دنشخبب ىنيب ادخِ مشچ تََرگ
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دنشخبب ىنيب ادخِ مشچ تََرگ
شيوخ زا رتزجاع سك چيه ىنيبن

۳۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(نکم ینیب ،وشم هّرِغ ،نُک رکُش

نکم ینیبدوخ چیه و راد شوگ

یتّیراع نیک درد و غیرد دص
یتzُما زا درک رود ار ناتzُما

)۲۸(طابِر ره ردنا هکنآِ مvغ نم

)۲۹(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

۶۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(وُجلَصا یا ار لصا نیا نادب سپ

)۳۱(ُوب تس هدُرب وا ،تسا درَد ار هک ره

رتدرد رُپ ،رترادیب وا هک ره
رتدرز خُر رت هاگآ وا هک ره

؟وک تیراز ،یهگآ شربج ز رگ
؟وک تیرّابَج ِریجنز ِشنیب

؟دنک یداش نوچ ،ریجنز رد هتسب
؟دنک یدازآ ،سبح ِریسا یِک

دناهتسب تیاپ هک ینیبیم وت رو
دناهتسشنب هَش )۳۲(ِناگنهرس وت رب

نازجاع اب نکم )۳۳(یگنهرس وت سپ
نآ ،زجاع یوخ و عبط دَوَبن هکنآز
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نآ ،زجاع یوخ و عبط دَوَبن هکنآز

وگم ،ینیبیمن وا ِربج وت نوچ
؟وک دید ِناشن ،ینیب یمه رو

نآدب َتتسا لیم هک یراک نآ ره رد
نایع ینیب یمه ار دوخ ِتردق

تساوخ و تسین تلیم هک یراک نآ ره رد
تسادخ زا نیک ،یدش یربج نآ ردنا

دنایربج ایند ِراک رد ایبنا
دنایربج )۳۴(یبقُع ِراک رد نارفاک

رایتخا یبقُع ِراک ار ایبنا
رایتخا ایند ِراک ار نvهاج

شیوخ ِسنج یوس هب یغرم ره هکنآز
شیپ شیپ ،ناج و سپ رد وا درپیم

دندمآ )۳۵(نیّجِس ِسنج نوچ نارفاک
دندمآ )۳۷(نییآ شوخ ار ایند )۳۶(ِنجِس

دنَُدب )۳۸(نّییّلِع ِسنج نوچ ایبنا
دندش لد و ناج ِنّییّلِع یوس

۱۳۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وا ِرصق ینیبب نوچ ردارب یا
وم تسا هتسُر تلدِ مشچ رد هکنوچ

رآ کاپ تّلع و وم زا لدِ مشچ
راد مشچ شرصق ِرادید نآ هگنآو

کاپ ِناج اه سوه زا تسه ار هک ره
کاپ ِناویا و ترضح دنیب دوز

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رافغِتسِا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قِلاخ ِرما هب مغ

۳۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش راوهَر وت �یگنَل نآ دنچ
دش رازآ و مغ یب تناج دنچ

دنب یاپ رب یاهتشر )۳۹(لzفَغُم یا
)۴۰(دنَوَل یا یدرگن مگ مه دوخ ز ات

وت �یشومارف و یساپسان
وت �یشونلسع نآ دروآن دای

Uدش هتسب وت رب ،هار نآ مَرَج
دش هتسخ وت زا ،لد ِلها ِلد نوچ

نک رافغِتسِا و بایرد ناشدوز
نک راز یاههیرگ ،یربا وچمه

دفکشب وت یوس ناشْناتسلگ ات
)۴۱(َدَفکاو دوخ رب هتخپ یاههویم

شابم گس زا مک ،دَرگ رَد نآ رب مه
)۴۲(شاتهجاوخ یتسدش را فهَکِ گس اب

۳۱۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَهَر زاب دوجو زک دَُوب یِک
؟یراَّیط وچ مرپرد مدع رد

دzَرپ نورب سفق زک دَُوب یِک
؟یرازلگ یوس هب مناجِ غرم

یروخ )۴۳(تشاچ بیرغ وا دشچب
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یروخ )۴۳(تشاچ بیرغ وا دشچب
یراقنم بیجع دیاشگب

دروخ رون هدعم ،مشچ و لد نوچ
یراوَنا ُدب اذغ ِلصا هکنآز

ُمِه�بَر َْدنِع ٌءایَْحا ْمُه لَب
یرارسا رد *نوَقزُْری دروخب

دهرب نم ِفان کشمِ یوهآ
یراّکَمِ خرچِ ماد زا هگان

دور کاپ ِیاهناج ِرب ناج
یراکیپ تسین هک یناهج رد

۱۶۹ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق *

�zَسْحَت Uََو َنوَُقزُْري ْمِه�بَر َْدنِع ٌءاَيَْحأ ْلَبۚ  اًتاَوَْمأِ �zا ِليِبَس يِف اوُلِتُق َنيِذzلا َ

.دنوشىم هداد ىزور ناشراگدرورپ دزن و دناهدنز هكلب ،رادنپم هدرم دناهدش هتشك ادخ هار رد هك ار ىناسك

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۵(یسَخ یطایخ )۴۴(�یوعد دنک نوچ

یسلطا ،هش وا شیپ رد دنکفا

خارف )۴۶(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتما ز

یدب ره ناحتما یدوبن رگ
یدب متسُر )۴۸(اغَو رد )۴۷(ثzنَخُم ره

ریگ هدیشوپ هرز ار ثzنَخُم دوخ
ریسا نوچ ددرگ ،مخز دنیبب نوچ

۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۵۱(سِیآ نیه ،تسا )۵۰(**رسُع اب )۴۹(رسُی
شاعم ردنا )۵۲(تامَم نیز یراد هار

رسپ یا فاکشب )۵۴(ّهبُج ،یهاوخ )۵۳(حوَر
رس دوز یرآرب )۵۵(تَوفَص نآ زا ات

۵ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق **

اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم zنِإَف

.تسا یناسآ یراوشد اب دیدرت یب سپ

۲۲۵۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدب ار ربمیپ نوچ وا دش هدنز
دیرفآ ار وا رم مَد نآ اییوگ

داد تخب نیا ارم ،یرامیب :تفگ
دادماب نم َِرب ناطلس نیا دمآک

۲۴۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مدمآیم َهُنگ ِراتفرگ نوچ
مدزیم )۵۶(شِیاشَح ردنا تسد هقرغ

دیسریم یدیعَو و دیدهت وت زا
دیدش سب ِباذع زا ار نامرجم

دوبن هراچ و متشگیم بَِرطضُم
دوشگان ِلفق و دوب مکحم دنب

۲۴۷۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۴۷۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع نآ بر ای هک متفگیمه نم
باتش نم َرب نارِب مَلاع نیرد مه

مدشاب تغارف مَلاع نآ رد ات
مدزیم هقلح تساوخرد نینچ رد

دش مادیپ ییروجنر نینچ نیا
دش مارآ یب ،جنر زا نم ِناج

دوخ )۵۷(ِداروا زَو ،رکذ زا ماهدنام
دب و کین و شیوخ ز متشگ ربخیب

وت ِیور نم نونک مدیدیمن رگ
وت ِیوب کرابم یا و ،هتسجخ یا

یگرابکی نم ،دنب زا مدشیم
یگراوخمَغ نیا هناهاش َمیدرک

نکم رگید اعد نیا یه یه :تفگ
نُب و خیب زا ار شیوخ وت نَکَم َرب

)۵۸(دَنَژن ِروم یا یراد تقاط هچ وت

؟دنلب ِهوک نانچ وت رب دهن هک

نم هک ناطلس یا مدرک هبوت :تفگ
نف چیه َمفvَن )۵۹(یدلَج ِرَس زا

۲۵۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار رامیب نآ رَم :ربمغیپ تفگ
ار راوشد )۶۰(نُکْلهس یاِک وگب نیا

نَسَح اناینُد ِراد یف انِتآ
***نَسَح انابْقُع ِراد یف انِتآ
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***نَسَح انابْقُع ِراد یف انِتآ

.امرف اطع ام رب یکین و ریخ زین ترخآ یارس رد و ،راد ینازرا یکین و ریخ ام رب ایند یارس رد اراگدرورپ

فیطل نک ناتسُب وچ ام رب ار هار
)۶۱(فیرَش یا یشاب وت دوخ ،ام ِلزنم

کَلَم یا :دنیوگ رشَح رد نانمؤم
؟کََرتْشَم ِهار دوب خزود هک یَن

راذگ دبای وا رب رفاک و نمؤم
)۶۲(ران و دود ،هر نیردنا میدیدن ام

ینميا ِهاگراب و تشهب کن
؟)۶۳(ینَد ِهاگرذگ نآ دوب اجک سپ

)۶۵(رَضُخ )۶۴(ٔهضْوَر نآ هک دیوگ کَلَم سپ

َرذگ ردنا دیاهدید اج نvف هک

تخس ِهاگتسایس و دوب نآ خزود
تخرد و ناتسُب و غاب دش امش رب

ار )۶۶(یوُخخزود ِسَفن نیا امش نوچ
ار یوجهنتف )۶۷(ِرَبگ �یشتآ

افص رپ دش وا و دیدرک اهدهج
ادخ ِرهب زا دیتشُک ار ران

یدزیم هلعش هک توهش ِشتآ
یدُه رون و دش یوقتٔ هزبس

دش )۶۸(ملِح مه امش زا مشخ ِشتآ
دش ملع مه امش زا لهج ِتملظ

دش راثیا امش زا صرح ِشتآ
دش رازُلگ ،ُدب راخ نوچ دسح نآ و

شیوخ ِیاه شتآ هلمج نیا امش نوچ
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شیوخ ِیاه شتآ هلمج نیا امش نوچ
شیپ شیپ هلمج دیتشُک قح ِرهب

دیتخاس یغاب وچ ار یران ِسفن
دیتخادنا افوِ مخت وردنا

۲۰۱ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ***

ِراzنلا َباَذَع َانِقَو ًَةنَسَح ِةَرِخْ°ا يِفَو ًَةنَسَح اَْين®دلا يِف َانِتآ َانzبَر …

.راد نوصم خزود رفیک زا ار ام و راد ینازرا یکین زین ترخآ رد و امرف اطع یکین ام هب ،ایند رد اراگدرورپ …

۳۳۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس )۷۰(یعَجضَم شوخ ُهُسَْفن ْتzَلذ )۶۹(�لِظ
تس )۷۱(یعَجْهَم ار افص نآ �دَِعتسُم

 یسک یارب هاگباوخ نیا ،تسا یبوخ هاگباوخً اعقاو ،)ینهذ نم ندرک کچوک( ،سفن راسکنا و یراسكاخ هياس
.دشاب افص نآ دعتسم و قیU هک ،تسا

ینم یوس یوَر هیاس نیزا رگ
ینک مگ هر و یدرگ )۷۲(یغاط دوز

۳۷۹۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ُهُسَْفن ْتzَلذ هک ار نآ ُکنُخ یا
ُهُسفَر یدُْری هک ار سک نآ یاو

.دنک کvه ار وا ،سفن تابرض هک یسک لاح هب یاو و ؛دشاب هدش لیلذ و راوخ شسفن هک یسک لاح هب اشوخ

ربخ

 دنمهوکش شنورب و هدش وکن شنورد و هتشگ لvح شبسک و هدش راوخ و مار شسفن هک یسک لاح هب اشوخ «
».تسا هدرک رود مدرم زا دوخ دنزگ و هدیدرگ

۳۲۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

   نت �یتسَم یلو ،مناد یمه نیا
نهد نم ِدارم یب دیاشگیم 

)۷۳(زایماخ زا و هسطَع زک نانچنآ

زاب وت ِهاوخان هب ددرگ ناهد نیا

۲۱۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لزا زا دوب نآ مدآ ِناشن کی
لحم زا شدنهن رَس کیvَم هک

)۷۴(سیلِب نآ هکنآ رگید ِناشن کی

سیئر و هاش منم هک رَس شَدَهَنن

یدش )۷۵(دِجاس مه سیلبا رگا کیل
یُدب یریغ وا ،مدآ یدوبن وا

تسوا ِنازیم ،)۷۶(کَلَم ره ِدوجُس مه
تسوا ِناهُرب ،ودَع نآ ِدوحُج مه

کَلَم ِرارقا تسوا ِهاوگ مه
)۷۸(َکگَس )۷۷(ِنارُفک تسوا ِهاوگ مه

۲۹۱۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار تخبدب دهد یجنر نوچ کیل
ار تخر نارُفک هب دنازیرگ وا

دهد یجنر قح وچ ار یتخبکین
دهنیم او رتکیدزن ار تخر

۲۰ هیآ ،)۷۰(جراعم هروس ،میرک نآرق

اًعوُزَج ®رzشلا ُهzسَم اَِذإ
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اًعوُزَج ®رzشلا ُهzسَم اَِذإ

دنک یم )۷۹(َعَزف و َعزَج دوش یدنزگ راچد سفن هیکزت دقاف ناسنا هاگ ره

۱۵۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اzِنإَوِ َ�� اzِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذzلا

.مینک تشگزاب وا یوس هب و مییادخ نآ زا ام انامه دنیوگ ،دسر یتبیصم ناشیا هب هاگ ره هک ینارباص نامه

۲۹۲۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناجِ میب و vب دمآ کَحِم نوچ
)۸۰(نابَج ره زا عاجش دیآ دیدپ نآز

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

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

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا ®لُک
دیحَی U یدارُم ْنَع ٍءیَش ®لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق 

¹ْاَو ِتاَواَمzسلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي zلُكۚ  ِضْرَ

.تسا دیدج ىراك رد هظحل ره وا و ،تسوا هاگرد لئاس تسا «مز و اهنامسآ رد هك سك ره

۲۰۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرگید یبآ و یربا ار بیغ
تسرگید ،یباتفآ و نامسآ

دیدپ ناصاخ رب هک Uِّا نآ دیان
دیدَج ٍقْلَخ نِم ْسبَل یف نایقاب

.دنماکان و ربخ یب دیدج قلخ نیا زا مدرم ریاس و ،تسا نایامن و رهاظ ،قح ّصاوخ یارب اهنت ،بیغ ناهج

۱۵ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق

¹ْا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِلzوَ

 نانآ هکلب ] تسین نینچ زگره !؟مینک هدنز هرابود ار قیvخ میناوتن هک [ میدش هدنامرد نیتسخن شنیرفآ زا ام رگم
.دنردنا ههبش و کش هب ون یشنیرفآ زا

دربیم رس هب اههوک رد رتشیب هک ریس یاهوهق یاهرپ و یوق یاهلاگنچ و هدیمخ راقنم اب یراکش یاهدنرپ :زاب )۱(
ندیرپ ،ندرک زاورپ :رَیط )۲(
ایر و رکم ،ندرک ییورود :قافِن )۳(
هدنناشوپ رایسب :رّاتَس )۴(
درادن چیه فلا هک دنداد یم میلعت نینچ ناکدوک هب ،درادن یتمvع و یی هطقن هک ار فلا میدق یاهبتکم رد ،میقتسم ،تسار :فلا )۵(
زیچ ره لوا ،یزیچ یUاب تمسق ،هنیس ،روُدُص :عمج :ردَص )۶(
ینیریش ،ندوب ریذپلد :توvَح )۷(
دایرف ،یراز و هلان :ریَفن )۸(
.رایس غارچ ،دوش هدرب رگید یاج هب ییاج زا ای دنک تکرح بوانتم روط هب ای هشیمه هچنآ ای هکنآ :راّیَس )۹(
ناربخ یب و نvفاغ دننام :راو لzفَغُم )۱۰(
نداد کاچ ،ندرک هراپ :ندیرَد )۱۱(
هرهب یب ،هنهرب :یراع )۱۲(
ُرب بیج ،دزد :راَّرط )۱۳(
ییاهنت ،�خادرپ تدابع و تعاط هب و یویند ضارغا و قیvع ندرک کرت :دیرجَت )۱۴(
درمناوج :راّیَع )۱۵(
دوشیم هرهز ندیکرت ببس دیدش سرت هک دندوب دقتعم امدق ،تئرج ،ارای ،یریلد ،ارفص ۀسیک ،بادرز ۀسیک ،دراد اج نآ رد ارفص و هدیبسچ دبک هب هک دننامهسیک یوضع :هرهَز )۱۶(
 هناگیب ،ریَغ عمج :رایَغا )۱۷(
ناوخ نآرق :یراق )۱۸(
موق رتهِم و خیش :بطُق )۱۹(
راکبیرف ،رگ هلیح :راّکَم )۲۰(
یفاب لایخ :ادوُس )۲۱(
 هاپس فّفخم :هَپِس )۲۲(
ندش هابت ،ندش کvه :رامَد )۲۳(
هلان و هآ ،ناغف ،یتخس ،تبیصم ،کvه ،یدب و رش ندیسر ارف :لیِو )۲۴(
دننکیم تمدخ وا هب هک یسک ،اقآ ،رورَس :مودخَم )۲۵(
دوش هداد ادخ هار رد دیاب عرش روتسد هب هک لام زا یتمسق :تاکَز )۲۶(
ندش رورغم ،ندرک ّربکت :ندرک ینیب )۲۷(
ارس ،هناخ :طابِر )۲۸(
ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۲۹(
قیاقح هدنیوج اجنیا رد .دیوجب ار زیچ ره هشیر و لصا هک یسک :وُجلَصا )۳۰(
 یهاگآ و تخانش ،یزیچ دوجو هب ندرب یپ :ندُرب ُوب )۳۱(
رفیک مکح یارجا رومأم ،ناولهپ ،رکشل ورشیپ :گنهرس )۳۲(
یهن و رما و برض و روز �فرگ راکب زا هیانک ،ناگنهرس لمع و تلاح :یگنهرس )۳۳(
زیخاتسر ،رگید ناهج ،ترخآ :یبقُع )۳۴(
تخس ،تباث ،مئاد :نیّجِس )۳۵(
نادنز :نجِس )۳۶(
�فریذپ لماک تیاضر و شوخ یور اب ار یزیچ :ندمآ نییآ شوخ )۳۷(
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نادنز :نجِس )۳۶(
�فریذپ لماک تیاضر و شوخ یور اب ار یزیچ :ندمآ نییآ شوخ )۳۷(
یلعا توکلم ،تسا ناگتشرف لمع همان هک اجنآ ،تشهب ،متفه نامسآ :نّییّلِع )۳۸(
زغم کبس ،ندوک :لzفَغُم )۳۹(
رگ هوشع و تسرپ توهش :دنَوَل )۴۰(
تسا �فاکش ینعم هب ندیفَک ،ددرگ هتفاکش :َدَفکاو )۴۱(
یرادافو رد گس اب ندش وخمه روظنم تیب نیا رد ،یرهش مه :شاتهجاوخ )۴۲(
هناحبص ،اذغ :تشاچ )۴۳(
ندرک اعدا :یوعد )۴۴(
هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۴۵(
سابل ،ابق :قاطلَغَب )۴۶(
دراد هنانز راوطا هک یدرم ،درمان :ثzنَخُم )۴۷(
راکیپ و گنج :اغَو )۴۸(
یناسآ :رسُی )۴۹(
یتخس :رسُع )۵۰(
 دیما ان :سِیآ )۵۱(
گرم :تامَم )۵۲(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۵۳(
هقرخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۵۴(
هدیزگرب و هزیکاپ ،صلاخ :تَوفَص )۵۵(
شیشَح عمج ،کشخ ناهایگ :شِیاشَح )۵۶(
درِو عمج ،اهاعد :داروا )۵۷(
هدرمژپ ،هدرسفا ،نیگهودنا :دَنَژن )۵۸(
یخاتسگ :یدلَج )۵۹(
هدننک ناسآ :نُکْلهس )۶۰(
ردق دنلب ،راوگرزب :فیرَش )۶۱(
شتآ :ران )۶۲(
ریقح ،سکان ،تسپ :ینَد )۶۳(
تشهب ،غاب :هضْوَر )۶۴(
زبس :رَضُخ )۶۵(
دراد یخزود تفص هک هراّما سفن :یوُخخزود ِسَفن )۶۶(
رفاک :ربَگ )۶۷(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۶۸(
هیاس :ّلِظ )۶۹(
عِجاضَم :عمج ،هاگباوخ :عَجضَم )۷۰(
عِجاهَم :عمج ،هاگباوخ :عَجْهَم )۷۱(
هدننکنایغط ،شکرس :یغاط )۷۲(
هزایمخ :زایماخ )۷۳(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۷۴(
هدننک هدجس :دِجاس )۷۴(
هتشرف :کَلَم )۷۵(
ندرک یساپسان :نارفُک )۷۷(
سیلبا روظنم ،ریقح گس :َکگَس )۷۸(
یراز و هلان :َعَزف و َعزَج )۷۹(
وسرت :نابَج )۸۰(


