
۱۱۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

راک نیا ات رای ز مدیشک جنر هیام هچ
رارق تفرگ رگج ِنوخ و هدید ِبآ رب

قشع شمان و تسمغ و دود و شتآ رازه
رای شمان و Lب و غیرد و درد رازه

Rاِ مسب ،تسدوخ ِناج ِنمشد هکنآ ره
راز Xِشکِ یLَص و ناج ِنداد )۱(ِیLَص

دزرا نینچ دص هب وا ارم هک رگن نم هب
رادلد Xِشک ز مزیرگن و مسرتن

قشع هجنکش نیا دراد ور ود لین ِبآ وچ
راوخ نوخ وا ِریغ هب و بآ وچ شیوخ ِلها هب

؟دشاب شتمیق هچ ،دزوسن عمش و دوع وچ
راخ هدنک و دوع ز دنامن قرف چیه هک

ریت و هزین و گنج هب دشابن غیتِ مخز وچ



ریت و هزین و گنج هب دشابن غیتِ مخز وچ
)۴(رادناج و متسر ز )۳(ثhنَخُم و )۲(زیح ِقرف هچ

تسَرکِش زا رتشوخ غیت نآ متسر ِشیپ هب
راثن ز رتذیذل وا ِرب ریت ِراثن

ریش نیا دربیم زان دص ود هب ار راکش
راطق راطق ناود وا ِسوه رد راکش

دَراز یمه نوردنا نوخ هب هتشک ِراکش
راب رگید وت شکب میادخ ِیارب زا هک

درگن یمه نادب هدنز هب هتشکِ مشچ ود
راخم شوگ و ایب ،لفاغ هدرسف یا هک

تسسوکعم قشع ِتاراشا هک شمخ شمخ
رایسب Xِفگ ز یناعم دنوش ناهن

۲۲۶۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوا رد اهتمحر هک دمآ جنگ ،جنر
تسوپ دیشارْخب وچ ،دش هزات ،زغم

درس و کیرات ِعضوم ردارب یا



درس و کیرات ِعضوم ردارب یا
درد و یتسُس و مغ رب ندرک ربص

تسا یتسم ماج ،و ناویح ٔهمشچ
تسا یتسپ رد همه اه یدنلب ناک

نازخ ردنا )۵(تسرَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرْگم ،نازخ نآ تسراهب رد

زاسب تشحو اب ،شاب مغ ِهرمه
زارد ِرمُع دوخِ گرم رد بلطیم

تسََدب اجنیاک وت ِسفن دیوگ هچنآ
تس هدمآ دض وا ِراک نوچ شََونشَم

ناربمغیپ زا هک نُک شفLخ وت
ناهج رد تّیصو دمآ نینچ نیا

دوش بجاو اهراک رد تروشم
دوب مک رخآ رد ینامیشپ ات

۲۶۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۶۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدانم دیوگ نینچ ،دشاب نینچ
یداش چیه ینیبن یجنر یب هک

زور ره وت یدید اهجنر هیام هچ
یداز هک یزور نآ زا نک لّمأت

تسداشگرب اهلد و مشچ زا نوخ هچ
یداشگ ملاع رد مشچ وت ات هک

یدیدب نهآ رگا ،ادنوادخ
یداد وت شِک ،شکاشک نآ لّوا ز

یتشگ بآ نهآ ،سرت و میب ز
)۷(یدامَج یتفرذپن ،(۶)یدیزادُگ

نهآ ز یدرک ناهن ار نآ کیلو
یداهنیم کدنا کدنا زور ره هب

رخآ هب هنییآ تشگ نهآ وچ
)۸(یداه ِناطلس یا ،رکُش :اتفگب

۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش ییوج و یوس ره دش )۹(خاش نارازه ایرد نآ زا
اهتیافک وج نآ دنک یقلخ ره ِناجِ غاب هب

۳۶ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق

»…ُۖ هَْدبَع ٍفاَكِبُ Rhا َسْيََلأ «

»…؟تسين ىفاك ]روما همه رد[ شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ «

۲۴۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افص زا تس هداشگ مناج ِنزور
)۱۰(ادخ ٔهمان هطساو یب دسریم

منزوَر زا رون و ناراب و همان
مندعم زا ،ماهناخ رد دتفیم

تسا نزور یب نآک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نَزوَر هدنب یا ،نید ِلصا

ایب ،نَز مک ییهشیب ره ٔهشیت



ایب ،نَز مک ییهشیب ره ٔهشیت
Lه ،نزور ِندنک رد نَز هشیت

باتفآ ِرون هک ینادیمن ای
باجح زا تسا نورب دیشروخ ِسکع

مه دید ناویح هک یناد نیا ،رون
؟ممدآ رب دَُوب انمhَرک هچ سپ

)۷۰(هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق

 ِتَاب�يhطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو �َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمhرَك ْدَقَلَو «
» Lًيِضَْفت َانْقَلَخ ْنhمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلhضَفَو

 رب ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ سب ار مدآ نادنزرف ام و «
یزور اههزیکاپ یاهاذغ زا ار ناشیا و میدرک راوس اه بوکرم
».میدیشخب یرترب ناگدیرفآ زا یرایسب رب ار نانآ و .میداد

۳۰۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

روبع تقو یفسوی ِیور رون
روصق ره )۱۱(ِکابِش رد یداتفیم

رد هناخ نورد یدنتفگب سپ



رد هناخ نورد یدنتفگب سپ
رذگ و )۱۲(ناْریَس هب وس نیا تسا فسوی

عاعش یدندید راوید رب هکناز
)۱۳(عاقِب باحصا سپ یدندرک مهف

فرط نآ تسهچیرد شِک ار یاهناخ
فرش فسوی نآ ناْریَس زا دراد

نک زاب فسوی یوس هچیرد نیه
نک زاغآ )۱۴(یاهجُرف شفاکش زو

تسا ندرک هچیرد نآ ،یزروقشع
تسا نشور هنیس ،تسود ِلامج زک

رگن هقوشعم یور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

ار شیوخ اه نوردنا رد نک هار
ار شیدناریغِ کاردا نک رود

نک تسوپ یاود ،یراد ایمیک
نک تسود )۱۵(تعانِص نیز ار نانمشد



نک تسود )۱۵(تعانِص نیز ار نانمشد

یسر ابیز نادب ،ابیز یدش نوچ
یسکیب زا ار حور دناهر هک

شََمن ار اه ناج غاب رم شرورپ
شَمَد ار مغٔ هدرم هدرک هدنز

۱۱۴۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(یمنیم وسنآ زا گرم و درد تقو

)۱۷(؟یمَجَْعا ینوچ ،تفر تدرد هکنوچ

وگ Rا یاهتشگ )۱۸(تنحم تقو
؟وک هار :ییوگ ،تفر تنحم هکنوچ

نامگ یب ار قح هک دمآ نآ زا نیا
نآ رب میاد دوب ،دسانشب هک ره

باجح شتسه ،نامُگ و لقع رد هکناو
)۱۹(بیَج هدیردب هگ و تسدیشوپ هاگ

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزج لقع
)۲۰(*نونَ¥ا ُْبیَر زا نميا ،یّلک لقع



)۲۰(*نونَ¥ا ُْبیَر زا نميا ،یّلک لقع

رخب تریح رنه و شورفب لقع
سپ یا اراخب هن یراوخ هب ور

۳۰ هیآ ،)۵۲(روط هروس ،میرک نآرق *

ْ¥ا َْبيَر ِهِب ُصhبََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ « » ِنُونَ

».ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي «

۹۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شیب یباتفآ زا وت ِلقع
تسیاَم ،دمآ یهن هک یرکف نآ ردنا

شیوخِ ماگ مه وت لقع یا هنَم ژک
شیپ هب وُر ِفوسُخ نآ دیاین ات

۱۸۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

فوسُخ ردنا )۲۱(غوُزب نیا یدوبن رگ
فوسلیف نیدنچ هار یدرکن ُمگ

یهرمگ زا نLقاع و ناکریز



یهرمگ زا نLقاع و ناکریز
یهلباِ غاد ،موطْرُخ رب هدید

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَعِن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۲۲(ناَتن وتِ یور عمش یب

۲۲۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۲۳(رَهظُم ّسِح نآ رب قح هک یّسح نآ
تسا رگید نآ ،ناهج نیا �سح تسین

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

١٩۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دور یک یدیُماان ِهار ،لقع
دَوَد رَس رب فرط نآک دشاب قشع

دَرِخ ین ،دشاب قشع یلابا»
دََرب یدوس نآ زک دیوج نآ لقع



دََرب یدوس نآ زک دیوج نآ لقع

ایح یب و زادگ ْنَت و زاتکُرت
ایسآ ِریزِ گنس نوچ Lب رد

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ )۲۴(اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

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

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۲۵(تهاگرَخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هک نیا ناد مََرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۱۳۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهَش ِریت نآ هک نَکْشَم ار ریت
تسا یهگآ ِتْصَش ز ،یواتَرپ تسین

قح تفُگ *َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام



قح تفُگ *َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
َقبَس دراد اهراک رب قح ِراک

ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخِ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخِ مشچ

َرب هاش ِشیپ ،و ریت رب هِد هسوب
َرت وت ِنوخ زا دولآْنوخ ِریت

نوبز هتسب و زجاع ادیپ هچنآ
)۲۶(نورَح و دنت نانچ ،ادیپان هچنآو

؟تسار هک یماد نینچ نیا ،میراکش ام
؟تساجک )۲۷(یناگوُچ ،میناگوچِ یوُگ

؟وک طاّیَخ نیا ،دزودیم ،دَرَدیم
؟وک )۲۸(طاَّفن نیا ،دزوسیم ،دمدیم

۱۷ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم « »ٰ ىَمَرَ Rhا hنِكٰ

» درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو «



» درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو «

۳۷۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ُمکَهْجَو ا̄ولََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذhلا اذهُ هَوْحَن

 زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا هتشادن زاب نآ

میتخاسان سب ،و میناغرم ْروک
میتخانشن یمَد ار نامیلُس نآک

میدش نازاب ِنمشد ،نادغُج وچمه
میدش ناریؤ هدناماو مَرَج»

۳۰۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هلمج یا آ ردناک شرای تفگ
نمچ ِراخ و لُگ نوچ فلاخمْ یَن

نونک )۲۹(وش مک طلغ ،دش اتکی هتشر
نون و فاک ِفورح ینیب اتود رگ

)۳۰(بوذَج دمآ دنمک نوچمه نون و فاک

)۳۱(بوطُخ رد ار مدع رم دناشک ات



)۳۱(بوطُخ رد ار مدع رم دناشک ات

رَوُص ردنا دنمک دیاب اتود سپ
رثا رد ود نآ دشاب اتکی هچرگ

۳۲۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۲(خوشمشچ یا ،ناوخم شتسه ،انف دش

؟خولک َدنام یَک کشخ وُج نینچ رد

؟لLه َدبات یَک دیشروخ نیا شیپ
؟لاز روز دشاب هچ متسُر نانچ اب

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

ناوخم ود و نادم ود و وگم ود
ناد وحم دوخ ٔهجاوخ رد ار هدنب

نیرفآهجاوخ ِرون رد مه هجاوخ
)۳۳(نیفَد و تام و هدرم و تسا یناف

ار هجاوخ نیا قح ز ینیب ادج نوچ
ار )۳۴(هچابید مه و Xم مه ینک مگ



ار )۳۴(هچابید مه و Xم مه ینک مگ

)۳۶(نیط ز )۳۵(نک هراذگ نیه ار لد و مشچ

نیبم هلبق ود ،تسهلبق یکی نیا

فرط ود ره زا یدنام ،یدید ود نوچ
)۳۷(فَخ تفر و داتف فَخ رد یشتآ

۳۲۰۷ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَر دیاشگب هک دشاب نآ ،رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ ،هار

دوب هَش دوخ زا هک دشاب نآ هاش
دوش هَش رکشل و اه نزخم هب هن

۶۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۸(هگراب هلمج ِقلخ ،تردق ِشیپ

)۳۹(هگراک نزوس ِشیپ نوچ ،نازجاع

دنُک مدآ ،هَگ و وید ،ششقن هاگ
دنُک مغ هَگ و یداش ،ششقن هاگ

عفد هب َدنابنُج تسد ات یَن ،تسد



عفد هب َدنابنُج تسد ات یَن ،تسد
عَفن و )۴۰(*ّرَض رد دنز مَد ات یَن ،قطن

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
**ْتیَمَرْ ذاِ َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز ین نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۴۹ هیآ ،)۱۰(سنوی هروس ،میرک نآرق *

»…ُۗ Rhا َءاَش اَم hِ»إ اًعَْفن َ»َو ًاّرَض يِسَْفِنل ُِكلَْمأ َ» ْلُق «

 ىنايز و دوس چيه كلام دهاوخب ادخ هچنآ زج دوخ هرابرد نم :وگب «
»... متسين

۱۷ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق **

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم « »ٰ ىَمَرَ Rhا hنِكٰ

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

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا hفَج ْدَق ینعم دَُوب نیا

ثيدح

» ٍق» َْتَنا امِب ُمَلَقْلا hفَج «

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ «

۱۸۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش تفشک رتدوز یسرپن نوچ
دوب رتناَّرپ هلمج زا ربصِ غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهس

۲۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر )۴۱(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا )۴۲(تّلع ِناشن ،Xسُج ناشن نیو



تسا )۴۲(تّلع ِناشن ،Xسُج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریْذپب )۴۳(*اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۴۴(سکُن یهاوخن رگ
)۴۵(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

» َنوُمَحُْرت ْمُكhلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو …«

 رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ …«
» .دیوش

۳۴۵۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگم اهنت ناکد ،لماک یاهن نوچ
ریمخ یدرگ ات ،شابیم )۴۶(شوختسد

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

وگ )۴۷(راسفِتسِا ِلکش ،ییوگب رو



وگ )۴۷(راسفِتسِا ِلکش ،ییوگب رو
وگ راونیکسم وت ،ناهاشنهش اب

۳۱۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۸(دَشَر زا ام ِّتنس ددرگن هک

َدب تسار دب ،دوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدنhُرب واِ غیت ،یوید وت ات

۳۱۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نآ یک مَلَقْلا hفَج ینعم
؟دوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلا hفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلا hفَج افو مه ار افو نآو

۷ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق

 »…ۚ اَهََلف ُْمْتأََسأ ِْنإَوۖ  ْمُكِسُْفنَِ¶ ُْمْتنَسَْحأ ُْمْتنَسَْحأ ِْنإ «

 »…دينكىم دوخ هب دينك ىدب رگا و ،دينكىم دوخ هب دينك ىكين رگا «



 »…دينكىم دوخ هب دينك ىدب رگا و ،دينكىم دوخ هب دينك ىكين رگا «

  ۳۱۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَقْلا hفَج دَُوب نآ ینعم هکلب
متس و لدع نم ِشیپ ناسکی تسین

  ۳۸۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَقْلا hفَج ْوَرب :میوگ یمه نم
مَلَع ددرگ نوگنرس سب ،ملق نآز

  ۲۷۸۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نک راثیا ،نک رکُش ،یدید دعس
َص ،یدید سحن نک )۴۹(رافغتسا َو هقدْ

نم ِهاش یا آیب ؟ار نیا مییک ام
نزب یخرچ ،و نک لِبقُم معلاط

هام ِراونا زا نک نابات ار حور
هایس دش ناج ،)۵۰(َبَنذ ِبیسآ ز هک

  ۸۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



  ۸۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک نیگمغ رگا تعبط ِشتآ
دنک )۵۱(نیدِ کیلَم ِرما زا شزوس

دهد یداش رگا تعبط ِشتآ
دهن نیدِ کیلَم ،یداش وردنا

نک رافغتسا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

دوش یداش ،مغ ِنیع ،دهاوخب نوچ
دوش یدازآ ،یاپ ِدنب ِنیع

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

هنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا



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

ندز ادص ،نداد زاوآ ،ندروخ اذغ یارب مدرم زا یهورگ توعد :Lَص )۱(
وسرت ینعم هب اجنیا رد ،درمان :زیح )۲(
وسرت ینعم هب اجنیا رد ،دننامنز ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت»اح هک یدرم :ثhنَخُم )۳(
نابهاگن و روشحلس :رادناج و متسر )۴(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۵(
ندش بآ ،Xخادُگ :ندیزادُگ )۶(
تکرحیب و ناجیب زیچ ره ،دماج :دامَج )۷(
امنهر ،هدننک تیاده :یداه )۸(
درخ یوج ،تمسق ،شخب :خاش )۹(
.تسا یهلا یحو و ماغیپ روظنم :ادخ ٔهمان )۱۰(
هکبش عمج ،اه هرجنپ :کابش )۱۱(
تکرح و ریس :ناْریَس )۱۲(
اهاج ،نکاما :عاقِب )۱۳(
اشامت :هجُرف )۱۴(
راک ،هشیپ ،رنه :تعانِص )۱۵(
ندومن هجوت ،ندرک لیم ینعم هب ندیمن زا :یمنیم )۱۶(
هراچیب و ریبدت یب :یمَجَْعا )۱۷(
Lب ،جنر :تنحم )۱۸(
هقی ،نابیرگ :بیَج )۱۹(
راوگان ثداوح :نونَ¥ا ُْبیَر )۲۰(
نديبات ،Xفات :غوُزب )۲۱(
ناوتن :ناَتن )۲۲(
هدش راکشآ ،ادیپ :رَهظُم )۲۳(
یهلا مکح و ریدقت :اضق )۲۴(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرَخ )۲۵(
شومچ ،شکرس ،نسوت :نورَح )۲۶(
.دشاب یزاب ناگوچ قی» و بسانم هک یبسا ،زاب ناگوچ :یناگَْوچ )۲۷(
.زورفا شتآ ،زاب شتآ و زادنا تفن ینعم هب اجنیا رد ،دنزیر تفن نآ رد هک نیسم فرظ :طاَّفن )۲۸(
نک هابتشا رتمک :وش مک طلغ )۲۹(
بذاج هغلابم هغیص .هدننک بذج رایسب :بوذَج )۳۰(



نک هابتشا رتمک :وش مک طلغ )۲۹(
بذاج هغلابم هغیص .هدننک بذج رایسب :بوذَج )۳۰(
گرزب و ّمهم راک ینعم هب ْبطَخ عمج :بوطُخ )۳۱(
خاتسگ ،ایح یب :خوشمشچ )۳۲(
کاخ ریز رد هدش ناهنپ ،نوفدم :نیفَد )۳۳(
همدقم :هچابید )۳۴(
ندرک روبع :ندرک هراذگ )۳۵(
لِگ :نیط )۳۶(
.دنزورفا یم شتآ و دنریگ یم قامخچ گنس زا ار هقرج نآ هلیسوب هک لاعتش»ا عیرس و کشخ یهایگ :فَخ )۳۷(
گرزب همیخ و یارس ،هاگراب فّفخم :هگراب )۳۸(
هاگراک فّفخم :هگراک )۳۹(
نایز :ّرَض )۴۰(
هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :بوذَج )۴۱(
یرامیب :تّلع )۴۲(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۴۳(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۴۴(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۴۵(
ندوب نوبز و بولغم زا هیانک :شوختسد )۴۶(
Xساوخ ریسفت و حیضوت ،ندیسرپ :راسفِتسِا )۴۷(
ندمآرد یهارمگ زا ،Xفر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۴۸(
Xساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۴۹(
هلابند ،مُد :َبَنذ )۵۰(
.تسا یلاعت قح ترضح زا هیانک نیدِ کیلَم ،هاشداپ :کیلَم )۵۱(


