
 

۱۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

»)١(56صَلا ،آزاب« :هک ار ناج نامسآ زا ادِن دمآ
ابحرم ،)٣(ً 6ْهَس وً 6َْها !شوخ )٢(=یدان یا« :تفگ ناج

ادِف تناج دص ود مَد ره !ادِن یا )۴(ةَعاط وً اعْمَس
*»یَتا ْلَه رب مََرپرب ات ،نز گناب رگید ِراب کی

ام )۶(ِناج زا رارق یدُرب !ام )۵(نامهم هردان یا
»!اج و ناج زا نوُرب« :اتفگ !؟مَیناوخیم اجک رِخآ

)۸(ناِرگ ِدنب مُنک نوریب ،)۷(ناینادنز نیا ِیاپ زا
)۱۱(6ُع رب دیآرب ناج ات ،)۱۰(نابدرن مْهنِب ،)۹(خرچ رب

)۱۳(یتسام ِرهش ز رِخآ ،)۱۲(یتسازفا ْناج ِناج وت

!؟افو ِطرش دَُوب یک نیا ،)۱۴(یهنیم یبیرغ رب لد

هدش تشومارف هناخ ،)۱۵(هدش تَشون یگراوآ
)۱۷(اغَد زا تدرک رْحِس دص ،)۱۶(یُلباک ریپ هدَنگ نآ

هلحرم نآ ِیوس نایوپ ،هلفاق رب هلفاق نیا
!؟ار وت دشوجیمن لد نُوچ !؟تَرَس ددرگیمنرب نوُچ

!سپ و شیپ زا دَونشَنیم )۱۸(سَرَج و نابرتشِ گناب
ام ِشوگ هتسشن اج نآ سََفن ْمَه و قیفر سب یا

ام ِشوهیب و شوخ و تسم ،ام )۱۹(ِشوگ هتسشن یقلَخ
»!ادگ یا ،آ هاش ِیوس« :هک ام ِشوگ رد نانز هرعن

۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق *



۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق *

».اًروُكْذَم ًاْئيَش ْنُكَي ْمَل ِرْه5دلا َنِم ٌ�ِح ِناَسْنِْ�ا ىَلَعٰ ىََتأ ْلَه «

 هدوبن )نهذ اب یندرک رکذ( رکذ لباق زیچ وا و تسا هتشذگ ناسنا رب ینامز تّدم )هک تسا نیا زج( ایآ «
» !؟تسا

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید
نایسنِا نیز وا دیوج َتناعِتسِا

ییرای ،ام اب دیرای امش هک
ییراد بناج دییام ِبناج

 ۲۵۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناحور ِلاب و ّرپ هب یناهنپ هب ،لد یا رپب
یدوشگن تاهرپ نینچ ،هش یدوبن بلاط ترگ

هش نآ تسا قداص هدعو هب ،هش نآ تسا قِباس ناسحا رد
یدوبرن قلخ زا ار وت ،هش نآ تسا قلاخ هن رگا

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب یهیفسِ مشچ زا رگنَم

ونش دوخ ِشوگ هب ،وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار ن�وگ ِشوگ

نک هشیپ ار رظن ،یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ ِلقعِ یارب مه

۳۷۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۷۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامت ،نایاسرت دنداد ودب لد
!ماع ِدیلقت ِت5وق دشاب هچ دوخ

دنتشاک شرهِم هنیس ِنورد رد
دنتشادنپیم شیسیع ِبیان

نیعَلِ مشچ کی ِلاّجَد ،ّرِس هب وا
ْ�ا َمْعِن سر دایرف !ادخ یا نیعُ

ادخ یا تسا هناد و ماد نارازه دص
اونیب صیرح ناغرم وچ ام

میون ماد ٔهتسب ام مد هب مد
میوش یغرمیس و زاب رگ یکی ره

زاب و ار ام یمد ره یناهریم
زاینیب یا میوریم یماد یوس

مینکیم مدنگ ،رابنا نیرد ام
مینکیم مُگ ،هدمآ عمج مدنگ

شوه هب ام رِخآ میشیدنینیم
شوم رکم زا تسا مدنگ رد لَلَخ نیک

تس هدز )۲۰(هرفُح ام رابنا ات شوم
تسا هدش ناریو ام رابنا )۲۱(َشَنف زو

نک شوم =رَش عفد ناج یا لوا
)۲۲(نک شوج مدنگ عمج رد ناهگنآو

)۲۳(رودُص ردَص نآ رابخا زا ونشب

*روضُحْلاِب ّ�اِ 5َمتَ ةولَص �

تسام رابنا رد دزد یشوم هن رگ



تسام رابنا رد دزد یشوم هن رگ
؟تساجک هلاس لچ لامعا مدنگ

ارچ هزور ره قدص هزیر هزیر
؟ام رابنا نیرد دیانیم عمج

دیهج نهآ زا )۲۴(شتآٔ هراتس سب
دیشک و تفْرَذپ هدیزوس لد نآ و

ناهن یدزد یکی تمُلظ رد کیل
ناگراتسا رب تشگنا دهنیم

کَی هب کَی ار ناگراتسا دشُکیم
کلف زا یغارچ دزورفن هک ات

مدق رد دشاب ماد نارازه رگ
مغ چیه دشابن ییام اب وت نوچ

یوبن ثیدح *

».بْلَقْلا روضُحْلاِب ّ�اَِ ةولَص � «

».تسین لماک روضح نودب )تدابع(زامن «

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَس و ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات
یُنکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

۲۹۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ینادیم ،یاهدمآ اجک ز
)۲۵(یناحبسِ مَرَح ِنایم ز

دیآ تدای هب چیه ،نک دای



دیآ تدای هب چیه ،نک دای
؟یناحور ِشوخ ِتاماقم نآ

اهنآ َتتسَدش شومارف سپ
ینادرگرس و هریخ )۲۶(مرج�

کاخ یتشُم یکی هب یشورف ناج
؟ینازرا نیدب )۲۷(تسَعیِب هچ نیا

دوخ ِتمیق نادب و کاخ هِد زاب
یناطلس ،یِکلَم ،یم6غ ین

دناهدمآ کلف ز وت ِتهج
یناهنپ ِشوخ ِنایوربوخ

۹۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَنبَم ار رَس نیا ،تسین هتسکش ،رَس
دنخب یقاب ،نک دهج یزور ود کی

تسُجب ایند وک ،تسُج )۲۸(یلاحُم َدب
تسُجب )۲۹(یبْقُع وک ،تسُج یلاح کین

تسا )٣۰(دِراب ،ایند ِبسک رد اهرکَم
   تسا )۳۱(دِراو ،ایند کرت رد اهرکم

درک )۳۲(هرفُح نادنز هک دشاب نآ رکم
درس تسا یرکم نآ ،تسب هرفُح هکنآ

*ناینادنز ام و نادنز ناهج نیا
ناهراو ار دوخ و نادنز نک هرفُح

نَُدب لفاغ ادخ زا ؟ایند تسیچ
 نز و )۳۴(نازیم و هرقن و )۳۳(شامُق هن

)۳۵(لومَح یشاب نید ِرهب زک ار لام



)۳۵(لومَح یشاب نید ِرهب زک ار لام

**لوسر شدناوخٌ ِحلاص ٌلام َمْعِن

تسا یتشک ِک6ه ،یتشک رد بآ
تسا )۳۶(یتشُپ ،یتشک ِریز ردنا ،بآ

ْدنارِب لد زا ار کلُم و لام هکنوچ
دناوخن �كسم زج شيوخ ،ناميلس نآز

تَفز ِبآ ردنا ،هتسبرسٔ هزوک
تفر بآ ِقوف ،داب ُرپ ِلد زا

دَُوب نطاب رد وچ یشیورد ِداب
دَُوب نکاس ،ناهج ِبآ ِرَس رب

ثیدح *

».ِرِفاکْلا ُة5نَج َو ِنِمْؤْ�ا ُنْجِس این¡دَلا «

».تسا رفاك تشهب و نموم نادنز ،ايند «

ثیدح **

».ِِحلاّصلا ِلُج5رِللُ ِحلاّصلا ُلاْ�ا َمْعِن «

»!هتسیاش هدنب یارب هتسیاش لام تسوکن هچ «

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اجک ات هام یا :متفگ ،تشذگیم تسَم شَمَدید
ایب مَیِپ رد نینچمه ،نکم نینچمه ین :تفگ

اپزیت )۳۷(زیت تفرگرب ،مدش ناور نوچ شَیِپ رد
؟ار قرب و داب )۳۸(لحم هچ وا ِزیتِ ماگِ یپ رد

۲۵۵۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد ناهنپ تس ییاهنابدرن
)۳۹(نامسآ ِنانَع ات هیاپ هیاپ

تسا رگید ینابدرن ار هُُرگ ره
تسا رگید ینامسآ ار شِوَر ره

۴۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انف ات )۴۰(ل¡َتَبت ِتاماقم زا
ادخ ِتاق6م ات هیاپ هیاپ

۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناتاپ رب تسا )۴۱(یی هدنُک نینچ وچ لِگ و بآ ز
دییاشگب هراپ هراپ اپ ز هدُنک دهج هب

دیور هناخ هب و تبرغ نیا زا دینک رفس
دییامرف مزع )۴۲(میلولَم قارف نیزا

اهنابایب و هَچ بآ و )۴۳(هدَنگِ غود هب
؟)۴۴(دییاسرف دنچ هدوهیب هب شیوخ ِتایح

تسا هتخاس دهج ز ار امش =رَپ یادخ
دییامنب دهج و دیبنجب دیاهدنز وچ

۳۸۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۸۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

موشیم نایرب ،زوس رد مَد هب مَد
موریم اجنآ ،داب اداب هچره

)۴۵(دُنکیم اراخ ِگنس نوچ لد هچرگ

دنکیم اراخبِ مزع ،نم ِناج

نم ِهاش ِرهش و تسرای ِنکسم
َنطَوْلا ¡بُح دُوب نیا قشاع ِشیپ

ثیدح

».ِناميْ�ا َنِم َنطَوْلا ¡بُح «

».تسا نامیا زا یتسود نطو «

۲۲۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وکن دیاب یاهدنز ار تروشم
؟وک هدنز نآو ،دنک هدنز ار وت هک

نَز ْیار رفاسم اب رفاسم یا
نز ِیار دراد گنل تیاپ هکناز

تسیاَم رذگب َنطَوْلا ¡بُحِ مَد زا
تسین یوس نیا ناج ،تسوس نآ نطو هک

)۴۶(طَشِ یوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

)۴۷(طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

۴۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج ِیایرد ز هداز ،نایباغرم وچ قلخ
)۴۹(تساخ رحب نآ زک غرم ؟)۴۸(ماقم اج نیا دنک یک

میرضاح ورَد هلمج ،میرد ایرد هب هکلب



میرضاح ورَد هلمج ،میرد ایرد هب هکلب
؟تسارچ یپایپِ جوم لدِ یایرد ز هن رو

تَسبِب بلاقِ یتشک )۵۰(تسََلاِ جوم دمآ
)۵۱(تساِقل و لصو ِتبون ،تسکش یتشک وچ زاب

۳۷۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یگناخِ غرم هچ رگ )۵۲(یّطَبِ مخت
یگیاد تَدَرک شیوخ =َرپ ِریز

تس هُدب ایرد نآ =َطب وت ِردام
تسََرپیکشخ و ُدب یکاخ تاهیاد

تسردنا وت ِلد هک ،ایرد ِلیم
تسردام زا ار ْتناج ،تعیبط نآ

تسا هیاد نیز ار وت رَم ،یکشخ ِلیم
تسا )۵۳(هیارَدب وک ،راْذگب ار هیاد

نارب و کشخ رب راذگُب ار هیاد
ناطَب نوچ ینعم ِرحب رد آردنا

بآ ز دناسرتب ردام ار وت رگ
باتش نار ایرد یوس و سَرتَم وت

۴۹۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ددعیب ینیب رای ات وش رای
دَدَمیب ینامب ناراییب هکنآز

یفسوی نوچمه وت و تسا گرُگ وید
)۵۴(یفَص یا راذگم بوقعی ِنماد

دَُوب اریگ یهگنآ بلغا گرگ
دَوَر اهنت دوخ هب )۵۵(کَشیش همَر زک



دَوَر اهنت دوخ هب )۵۵(کَشیش همَر زک

درک کرت تعامج ای ّتنُس هکنآ
؟دروخ شیوخ ِنوخ هن )۵۶(َعبْسَم نینچ رد

قیفر نوچ تعامج ،هر ّتنس تسه
)۵۷(قیضَم رد یتفا ،راییب و هریب

۵۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

طایتحا ز ،دباین تگرُگ نآ مریگ
)۵۷(طاشَن نآ یباین ّتیعمج ز یب

دَوَر شوخ وا یهر رد اهنت هکنآ
دوش ُوت دَص وا ِریَس ناقیفر اب

ریقف یا ،نارای ز رخ ،یظیلغ اب
ریذپْتّوق دوش ،دیآ طاشَن رد

دَوَر اهنت ناوراک زک یرخ ره
دوش ُوت دَص )۵۸(بَعَت زا ،هر نآ یو رب

دَروخ نوزفا بوچ دنچ و خیس دنچ
دَُرب ار نابایب نآ اهنت هک ات

ونش شوخ ،رخ نآ دیوگیم ار وت رم
ورم اهنت نینچمه ،رخ یيهنرگ

۳۱۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش نآ ،)۵۹(حاکِن نیا دمآرب نوچ
)۶۰(ارِم یب ِناحلاص ِداژن اب

دوب هک وداج )۶۱(یکَریپَمک اضق زا
)۶۲(دوُج و نسُح ابٔ هدازهش ِقشاع

یلباکٔ هزوجَع شدرک ییوداج



یلباکٔ هزوجَع شدرک ییوداج
یلِباب ِرحِس ،)۶۳(کشَر ناز دََرب یک

تشز ِریپمک ِقشاع دش هچب هَش
)۶۴(تشِهِب ار یسورع نآ و سورع ات

ینز یلوباک و یوید هیس کی
ینزهر هَگان هدازهش هب تشگ

۳۱۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هاش ناغفا و برای برای ز ات
هار ز دمآ شیپ داتسا یرحاس

۳۱۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَتف یا تسا تسد ی�اب رب تسد
ادخ تاذ ات ،روز رد و نف رد

۳۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تفر تسد زا رسپ نیک شهاش تفگ
تفز نامرد مدمآ کنیا تفگ

نارحاس نیز ار لاز اتمه تسین
نارَک ناز هدیسر یهاد نم زج

۳۱۶۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِرحِس میاشُگرب ات مدمآ
وُردرز هدازهاش دنامن ات

۳۱۸۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نخس رد شهاش تفگ یلاس ِدعب
نهک رای نآ زا رآ دای رسپ یاک



نهک رای نآ زا رآ دای رسپ یاک

)۶۶(شارِف ناز و )۶۵(عیجَض ناز روآ دای

 !شابم رُم و افویب دح نیدب ات

)۶۷(رور¡سلاُراد متفای نم ،ْوَر :تفگ

)۶۸(رورُغْلاُراد ِهَچ زا مدیهَراو

تفای هار نمؤم وچ ،دشاب نانچمه
تفات یور تملظ ز ،قح رون ِیوس

تفای هار نمؤم وچ ،دشاب نانچمه
تفات یور تملظ ز ،قح رون ِیوس

 هّچبیمدآ هک تسایند ،یلباک ِریپمک نآ و کی6م ِدوجسم قح ٔهفیلخ ،یفص مدآ شردپ ،تسادخ ٔهفیلخ ،تسا هّچب یمدآ هدازهش هکنآ ِنایب رد «
».هدننک کرادت بیبط نآ ایلوا و ایبنا و رحس هب دیُربب ردپ زا ار

ییوت هدازهَش هک ناد ردارب یا
ییون زا هداز ،هنهک ِناهج رد

وک تسایند نیا وداج =یلباک
وب و گنر ِریسا ار نادرم درک

)۶۹(ذور هدولآ نیرد تدنکفا رد نوچ

)۷۰(ذوَْعا ْلُق مَدیم و ناوخیم مد هب مد

)۷۱(قَلَق نیز وّ یوداج نیز یهر ات

)۷۳(قََلفْلا ¡بر زا هاوخ )۷۲(َتذاعتسِا

   
یمومع توعد ،شاب شوهب ،ناه :56صَلا )١(
هدننک ادن ،یدانم :یدان )٢(
.وا زا هناتسود و مرگ لابقتسا و نامهم هب ®فگ دمآ شوخ .دیدروآ افص ،دیدمآ شوخ :ابحرمً  6ْهَس وً 6َْها )٣(
»ً.ابَحْرَمُ °اَ َکبَحرَمً ارْعَو �ً 6ْهَس ُْتئِطَو َو َءابَرُغ �ً 6َْها َْتفَداص «
 هافر و یخارف و تعسو وت هب دنوادخ و ،راومهان و دنیاشوخان ییاج رد هن و یداهن ماگ عوبطم و دنیاشوخ ییاج رد و ،ناگناگیب اب هن یدش ور هبور دوخ هداوناخ لها اب «
»!داهد
 نیا یسراف لوادتم و هداس ینعم اما و .یندرک تعاطا منکیم تعاطا و یندینش مونش یم ینعي ،ًهتعاطُ عيُطأ َوً اعْمَسُ عَمَسأ .مرادربنامرف و مونش یم :ةَعاط وً اعْمَس )۴(



»!داهد
 نیا یسراف لوادتم و هداس ینعم اما و .یندرک تعاطا منکیم تعاطا و یندینش مونش یم ینعي ،ًهتعاطُ عيُطأ َوً اعْمَسُ عَمَسأ .مرادربنامرف و مونش یم :ةَعاط وً اعْمَس )۴(
.منکیم تعاطا !مشَچ یور هب ،مرادربنامرف .منامرف هب شوگ :تسا
اتمه یب و زیزع نامهم :نامهم هردان )۵(
ندرک ادیش و هتفیش زا هیانک :ناج زا رارق ندُرب )۶(
  ایند مدرم زا هیانک :ناینادنز )۷(
 .لفآ یاهزیچ اب یگدینامه .نیگنس و راوتسا و تخس ریجنز :ناِرگ ِدنب )۸(
ییاتکی یاضف ،یهلا سدق هبترم زا هیانک :خرچ )۹(
.ادخ هب دّدجم یگتسویپ و ناهج نیا یاه یگدینامه زا یجیردت ندش اهر و ییاسانش زا هیانک :نابدرن )۱۰(
یگبترمدنلب ،یدنلب :6ُع )۱۱(
.تسا لماک ناسنا روظنم.دوش یم زین رگید یاهناج شیازفا و تیوقت بجوم هک یناج ،هدنیازفا ناج :ازفا ْناج )۱۲(
ییاتکی یاضف رهش ،یگنر یب و تدحو رهش ،ادخ رهش روظنم :ام ِرهش )۱۳(
.ندش هناگیب دوخ یلصا نطو زا ،®فرگ سنا تبرغ راید هب :نداهن یبیرغ رب لد )۱۴(
.تسا هدمآ اراوگ و نیریش وت رب :هدش تَشون )۱۵(
.تسا هدنبیرف یایند روظنم اجنیا رد .یلباک رگوداج نزریپ :یُلباک ریپ هدَنگ )۱۶(
بیرف ،هلیح :اغَد )۱۷(
.دننکفا نایاپراهچ ندرگ رب هک یگنز ،گنز :سَرَج )۱۸(
راظتنا :شوگ )۱۹(
لادوگ :هرفُح )۲۰(
 ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۲۱(
دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۲۲(
ناگرزب گرزب :رودُص ردص )۲۳(
.دهج یم شتآ زا هک شتآ درخ یاه هراپ و هقرج :شتآٔ هراتس )۲۴(
یناّبر ،یهلا :یناحبس )۲۵(
ریزگان ،راچان :مرج� )۲۶(
دتس و داد ،شورف و دیرخ :عیِب )۲۷(
.یندشان و نکممان :لاحُم )۲۸(
تمايق ،ترخآ :یبْقُع )۲۹(
.اوران و دراوان و طوبرمان ینعی اجنیا رد ،دنیاشوخان و کنخ ،درس :دراب )٣۰(
اور و زیاج :دراو )۳۱(
کاغَم ،لادوگ ،خاروس :هرفح )۳۲(
هناخ بابسا و عاتم ،تخر :شامق )۳۳(
وزارت :نازیم )۳۴(
ابیکش ،رابدرب ،هدننک لمح رایسب :لومَح )۳۵(
هانپ و تشپ ،یماح :یتشپ )۳۶(
ناباتش ،دنت :زیت )۳۷(
شزرا ،رابتعا :لحم )۳۸(
.تسا نایامن هک نامسآ زا تمسق نآ ،نامسآ هنهپ :نامسآ نانَع )۳۹(
.®سویپ ادخ هب و ندیُرب ایند زا :ل¡َتَبت )۴۰(
.دنتسب یم ناینادنز یاپ هب هجنکش یارب هک یبوچ هعطق ،تخرد نییاپ تمسق ،مزیه :هدنُک )۴۱(
گنتلد ،نیگهودنا :لولَم )۴۲(
وبدب :هدنَگ )۴۳(
ندرک دوبان ،ندوسرف :ندییاسرف )۴۴(
.دنک یم یلدگنس هچرگا نم بوبحم :دنکیم اراخ گنس نوچ لد )۴۵(
.ارذگ و یمسج یرایشه دور .تسا رادیاپان و یناف ملاع روظنم اجنیا رد ،ایرد و دور هرانک :ّطَش )۴۶(
ناوخم طلغ 6صا :طلغ ناوخ مک )۴۷(
هاگیاج ،تماقا یاج :ماقم )۴۸(
®ساخرب ،ندش دنلب :®ساخ )۴۹(
.درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تسََلا )۵۰(
تاق6م ،رادید :اِقل )۵۱(
یباغرم :َّطب )۵۲(
شیدنادب :هیارَدب )۵۳(
کاپ ،صلاخ ،هدیزگرب :یفَص )۵۴(
ههام شش هّرب :کشیش )۵۵(
ناتسدَد ،هدنرد تاناویح =لحم :َعبْسَم )۵۶(
گنت یاج ،انگنت :قیضَم )۵۷(



ناتسدَد ،هدنرد تاناویح =لحم :َعبْسَم )۵۶(
گنت یاج ،انگنت :قیضَم )۵۷(
یلاحشوخ ،یداش :طاشَن )۵۷(
یتخس ،جنر :بَعَت )۵۸(
دنویپ ،جاودزا :حاکن )۵۹(
لادج ،عازن ،ندرک هزیتس :ارِم )۶۰(
هدروخلاس ریپ ،نزریپ :ریپمَک )۶۱(
اطع ،ششخب ،مََرک :دوُج )۶۲(
ترسح ،دسح :کشَر )۶۳(
ندرک اهر ،ندرک کرت :َ®شِه )۶۴(
رتسب مه ،هباوخمه :عیجَض )۶۵(
رسمه :شارِف )۶۶(
تشهب ،ینامداش یاج :رور¡سلاُراد )۶۷(
ایند نیا زا هیانک ،رورغ هناخ :رورُغْلاُراد )۶۸(
دور :ذور )۶۹(
مربیم هانپ وگب :ُذوَْعا ْلُق )۷۰(
یناشیرپ و بارطضا :قَلَق )۷۱(
ندرب هانپ ،®فرگ هانپ :هذاعتسِا )۷۲(
ناگدیرفآ راگدرورپ ،دادماب راگدرورپ :قََلفْلا ¡بر )۷۳(


