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۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاقل ابیز و یفیطل هچ رگا
)۱(ییاوه ِناج ز ،ور اقب ِناج هب

نازوس و مرگ هگ و تسا درس هاگ اوه
ییافویب نیبب !؟ییوج هچ وز افو

ناَّرپِ غرم ناج و ،ناد سفق ار ندب
؟ییاجک اناج وت ،دمآ رضاح سفق

یدیَرپ ینامز نودرگ ِقافآ رد
ییازس ار وا هک ،هش نادب یتشذگ

دنیبن و دیدن یغرم وت نوچ ناهج
ییارَس رد مه ،و یماب ِقوف مه هک

نارادجات ِرس رب ینز اپ یهگ
ییادگ )۲(ِسالَپ رد یوَررد یهگ

ار ناهج یباتب ،یباتفآ یهگ
ییاپن ینامز ،یقرب وچمه یهگ

یطوط وچ اهلد و ،یتابن ِناک وت
ییارَچ اهناج و یزبس ِیارحص وت

ام زا هیاس َربم ،متشذگ اهنیا زا
ییام ِورس و لگ ،تلودِ غاب رد هک

دشاب لفق دص ود ،ام ِلد رب رگا
ییاشُگ ار رد و یتسرف یدیلک

یغارچ نشور هک ،ام ِلد رد آرَد
ییایتوت شوخ هک ،هدید ود رد آرَد

درآرد یهایس مغ ِرکشل رگا
)۳(ییاوَل بحاص و یمزر ِدیشروخ وت

متفگب لگ اب و ناتسلگ رد مدش
)۴(ییابَق نیلعَل هک ؟یراد یک زا زاهَج
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)۴(ییابَق نیلعَل هک ؟یراد یک زا زاهَج

یسانش دوخ وب هب ،نک وب :تفگ ارم
ییافص بحاص و یقشع ِنونجم وچ

یلیل ِّیداو هب دمایب نونجم وچ
ییابص ِداب ز شمیسن دبای هک

داب اقب ار امش ،یلیل :دنتفگب
ییازع ِسابل ،شرابت رب نیبب

هماج دیّرَدِب )۵(هماکخلت نآ سپ
ییاپ و تسدیب ز نوخ رد دیطلغب

رد ره و گنس ره هب ار رَس تفوکیمه
)۶(ییاختسد یسب ،هحون درک یسب

؟دش اجک تجات هک رس رب تفوکیمه
ییالب ِدیص هک ،لد رب تفوکیمه

ینادب نیا دوخ وت ،هصق تسزارد
)۷(ییاقتسایب ز یهام ِیاهشپت

نونجم دیسرپب ،دمآ شیوخ اب وچ
ییاضف شَداب هک ،هِد ناشن شروگ هک

دش مگ و کیرات و دوب بش دنتفگب
)۸(ییاضَقلا ُءوس ز اهنیا زا دتفا سب

مراد )۹(زووالق ،نونجم درک ادن
ییامنهر َدُنک یلیلِ یوب ارم

فسویِ یوب نیقی ،متقو ِبوقعی وچ
ییاود دناسر ،مهار هلاسدص ز

)۱۰(هّلِص داد ام هب دّمحمِ ماشم

*ییادخِ میسن شوخ نمی زا میشک

یکاخ دربیمه فک فک روگ ره ز
)۱۱(ییاس کشُم نآ زا تسجیم و ینیب هب

دیوج خیش وا هک یدیرم ِلاثم
ییایلواِ مد ،اهناهد زا دشک
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)۱۲(ردنلق ِناهد زا قحِ یوب وجِب

ییآ مَرْحَم نیقی ،ییوجب نوچ دِج هب

هریت ِکاخ زا هن ،وب نیا تسهعرج ز
)۱۳(ییالَو ٔهعرج داتفا کاخ رد هک

نک اهر ار نیا و ،آزاب وت نونجم هب
)۱۴(ییایّضلاُسمش ز ممشچ هریخ دش هک

ممشچ ،دیشروخ ِصرق رد تسا فیعض
ییاوگ شعاعُش رب دهد هم یلو

نونجم ِقشع اجک ،)۱۵(نّونلاوذ قشع اجک
ییایربک نآ زا تسا ناشن نیا یلو

هیاد ِناتسپ تفرگن هک یسوم وچ
)۱۶(ییانشآ شَُدب ردام ِریش اب هک

تشذگب و نونجم درک وب روگ دص ز
)۱۸(ییاتسوا شَُدب )۱۷(یسانشوب رد هک

نشور هنیس رد زییمت تسا یغارچ
ییاغَد و بیرف زا ار وت دناهر

یلیل ِروگِ یوس شیوب دروایب
)۱۹(ییانف نآ داُتف و یاهرعن دزب

شتشکب وب نامه ،شتفکش وب نامه
)۲۲(ییال هخَْفن کی هب ،)۲۱(یرْشَح )۲۰(هخَْفن کی هب

ناج دسر ٰیلوم هب ،وا دیسر یلیل هب
ییامس دش امس ،ینیمز دش نیمز

نکیل ،تسا یادخ ِیاوه ار امش
؟ییامش ار امش دراذگ یک ادخ

)۲۳(رَصرَص دنیوج هک هّشپ ز یهورگ

ییاضتقا درک هک ،رصرص ِبذج دَُوب

دشخب لیپ ِلد هّشپ هب رصرص هک
)۲۴(ییازجلا ُنسح هب ششیوخ ز دناهر

شرازهلال ِقنور یمدرک نایب
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شرازهلال ِقنور یمدرک نایب
)۲۵(ییاکَلال ِلد دباتنرب یلو

ینابزیب ار وت دیوگب دوخ نمچ
ییالَص ِلها هک ،ور نمچ رد ،الَص

:دندومرف هک ربمایپ ثیدح هب تسا هراشا *

».دومرفیم ینرق سیوأ هرابرد ار نخس نیا و .مونشیم ادخ یوب نمی بناج زا نم« 

.دوشیم لیکشت ناهج نیا یاهزیچ اب ندینامه و ینهذ ِنم نتساوخ ساسا رب هک یناجً ازاجم ،یناف ِناج ،تسا میاق سّفنت هب هک یناویح ناج :ییاوه ِناج )۱(
.دنشوپ ناشیورد هک نشخ و هنیمشپ هماج :سالَپ )۲(
اورنامرف ،ریما :اوَل بحاص ،مچرپ :اوَل )۳(
نینوخ ٔهماج یاراد ،هماج خرس :ابَق نیلعَل )۴(
ماکان ،ماکخلت ،دارمان :هماکخلت )۵(
تمادن راهظا :ندییاخ تسد )۶(
بآ ِبلط ،نتساوخ بآ :اقتسا )۷(
دب تشونرس و اضق :اضَقلا ُءوس )۸(
ربهر ،امنهار :زووالق )۹(
.یلام هب ار یسک ندرک ناسحا ،نداد هلص :هّلص )۱۰(
یوبشوخ و رطعم زا هیانک ،هدنیاس کشُم :یاس کشُم )۱۱(
روضح هب هدنز ناسنا ،یفوص :رَدنَلَق )۱۲(
یهاشداپ و کلم ،یتسود ،تبحم :الَو )۱۳(
دیشروخ وترپ :ایّضلا ُسمش )۱۴(
فورعم یافرع زا :نّونلاوذ )۱۵(
.دروخ یمن ریش ینز چیه زا دوخ ردام زا زج یکدوک رد )ع(یسوم هک تسا نآ هب هراشا )۱۶(
.دراد یوق ٔهّماش هک یسک تلاح :یسانشوب )۱۷(
یداتسا ،تراهم :ییاتسوا )۱۸(
هدش انف ،یناف :ییانف )۱۹(
سََفن ،مَد :هخفن )۲۰(
ندش هدنز ،زیخاتسر :رشح )۲۱(
نتفر نایم زا ،ندرم ،ندش ال اجنیا رد :ال )۲۲(
دنت داب :رَصرَص )۲۳(
شاداپ نیرتهب :ازجلا ُنسح )۲۴(
شوپ هدنژ یادگً ازاجم ،شفک یعون :اکَلال )۲۵(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاقل ابیز و یفیطل هچ رگا
ییاوه ِناج ز ،ور اقب ِناج هب

نازوس و مرگ هگ و تسا درس هاگ اوه
ییافویب نیبب !؟ییوج هچ وز افو

ناَّرپِ غرم ناج و ،ناد سفق ار ندب
؟ییاجک اناج وت ،دمآ رضاح سفق

۲۴۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۴۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ،ار وت مداد یاهنییآ

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک و تسینوزفا ِنَّظ

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هللابٰ یَفک ار هدنب یُدب سب
تسین تیافِک و شناد نیا شَکیل

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هلا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
هاوخم یزیچ سَک ز ،یهاوخیمه رگ

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

رن یاهردژِا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۵۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت مه ترورض )۲۶(ِّیتفُم تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۲۷(ِنامَض یراب ،یروخ رو

هدنهد اوتف :یتفُم )۲۶(
نتفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۲۷(
----------------

۴۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب زیهرپ ،یّتوق دشابن نوچ
)۲۹(ِهجِب ناسآ )۲۸(قاطُی ال ِرارف رد

ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ال )۲۸(
.نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۲۹(
----------------

۳۴۹۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تساوه زا ،هتسشن نادنز رد قلخ 
تساوه زا ،هتسبب اهرَپ ار غرم

تساوه زا ،مرگ ٔهبات ردنا یهام
تساوه زا ،مرش )۳۰(نایروتسم زا هتفر

تساوه زا ،ران ٔهلعش )۳۱(هنحِش مشخ
تساوه زا ،راد ِتبیه و خیمراچ

نمادکاپ :روتسم )۳۰(
رومأم ،هغوراد :هنحِش )۳۱(
----------------

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب یادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،َدب ِنامگ زا

۱۴۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لَوَح زا رمع همه نم مدرک هلبق
 لََجا رد دش مگ هک یتالایخ نآ

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس دش شوم شناج غرم
)۳۲(اوُجِّرَع وا ناگبُرگ زا دینش نوچ

دینک جورع :اوُجِّرَع )۳۲(
----------------

۱۶۸۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شین نیا ببس منادیم :تفگ
ار شیوخ ِهانگ نم مسانشیم

وا )۳۳(ِنامَیا ِتمرح متسکش نم
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وا )۳۳(ِنامَیا ِتمرح متسکش نم
وا ِناتسِداد دُرب )۳۴(منیمی سپ

تسَدب متسناد ،و دهع متسکش نم
تسد هب تأرُجِ یموش نآ دیسر ات

تسوپ و زغم ،و امِ یاپ ،و ام ِتسد
تسودِ مکُحِ یادِف یلاو یا داب

لالَح مدرک ار وت ،نیا دوب نمِ مسِق
لابَو دَْوَبن ار وت ،یتسنادن وت

تساورْنامرف وا ،تسناد وا هک نآو
؟تساجک ندیچیپ ِناماس ادخ اب

وُجهناد هدیَرپ یغرم اسب یا
وا قلح مه وا ِقلح هدیُرب هک

)۳۵(صَغَم زو هدعم ز یغرم اسب یا

سفق ِسوبحم ،ماب ِرانک رب

تسدْروُد ِبآ رد یهام اسب یا
)۳۶(تسَش ِذوخأم ،ولگ ِصرح زا هتشَگ

هُدب هدرپ رد ِروتسم اسب یا
هدش اوسر ولگ ،و )۳۷(جَْرفِ یموش

وخْکین )۳۸(ِْربِح ِّیضاق اسب یا
وُرْدرز وا یتوشر و ولگ زا

ثیدح

».َیشَتُْرمْلا وَ یشارلاُ هللا َنَعَل«

».ار هدنریگ هوشر و هدنهد هوشر ،ادخ دانک تنعل«

بارش نآ تورام و توراه رد کلب
باب ِّدس دش ناشخرچِ جورُع زا

زارتحا درک نیا ِرهب زا دیزیاب
زامن ردنا یلهاک دوخ رد دید

بابُلوُذ نآ درک هشیدنا ببس زا
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بابُلوُذ نآ درک هشیدنا ببس زا
بآ زا رایسب ِندروخ ،تّلع دید

بآ دروخ مهاوخن یلاس ات :تفگ
بات داد شیادخ ،و درک نانچنآ

نید ِرهب ُدب وا ِدهج هنیمک نیا
نیفراعلا ُبطُق و ناطلس وا تشگ

تسد ،قلح یارب دش هدیُرب نوچ
تسبب یْوکَش ِرد ار دهاز ِدرم

قلخ ِشیپ شمان تشگ َعطَْقاِ خیش
قلح ِتافآ نیدب شفورعم درک

دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۳۳(
تسار تسد :نیمَی )۳۴(
.دیآیم دیدپ یگنسرگ رثا رب هک تسا یشلام و شچیپ روظنم ،مکش و فان شچیپ .مكش ِدرد :صَغَم )۳۵(
یریگیهام باّلق :تسَش )۳۶(
.درم و نز یلسانت مادنا زا هیانک و تسا فاکش ینعم هبً اظفل :جَْرف )۳۷(
ملاع ،دنمشناد :ْربِح )۳۸(
----------------

۳۷۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نایع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهجِ یاهببس رب لد دهن یک

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یيهدید اه ببس نوچ یلفط ز وت
)۳۹(یيهدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بِّبسُم زا اهببس اب
یلیام ناز اهشوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اهببس نوچ
یُنکیم اهانَّبر و انَّبر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۴۰(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۴۱(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

تسوت ِراک ،)۴۲(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
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تسوت ِراک ،)۴۲(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 بابسا نامه نوتفم هرابود ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
.دهع تسس و نکش هبوتٔ هدنب یا تسا نیمه وت راک .یرب یم دای زا ارم و یوش یم یرهاظ للع و

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

۱۵۶ ٔهيآ ،)۷( فارعأ هروس ،ميرك نآرق

»؛ …ٍْءيَش َّلُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو«

». …دريگىمربرد ار زيچ همه نم تمحر و«

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۳۹(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۰(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۴۱(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۴۲(
----------------

۱۳۳۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرگید یاضق ینامیشپ نیا 
تسََرپ ار قح لِهِب ینامیشپ نیا

یوش روخ نامیشپ تداع ینک رو
یوش رتنامیشپ ینامیشپ نیز

دور یناشیرپ رد ترمع مین
دور ینامیشپ رد رگید مین

۲۶۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسا هتشاک شلضف ِتسد ار ام هک هن
؟تسا هتشادرب وا هن ار ام مدع زا

میاهدید شزاون یو زک اسب یا
میاهدیدرگ اضر ِناتسلگ رد

داهنیم تمحر ِتسد ام ِرَس رب
داشگیم ام زا فطل یاههمشچ
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داشگیم ام زا فطل یاههمشچ

وُجْریش مدوب هک مایلفِط تقو
وا ،دینابنج هک ار مراوهاگ

؟وا ِریش ِریغ ،ریش مدروخ هک زا
؟وا ِریبدت زُج درورپ ارم یک

دوجو ردنا تفر ریش اب نآک ،یوخ
؟دوشگاو مدرم ز ار نآ ناوت یک

۱۴۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رخ قشع رد یدش قرغتسم وچ ای
رظن زا تدنامب ناهنپ ودک نآ

داتسوا ز یدیدب تعنص رهاظ
داش داش یتفرگرب یداتسوا

فوقویب لوگ قارز اسب یا
فوص ِریغ هدیدن نادرم هر زا

فارتحا کدنا ز ناخوش اسب یا
فال و تفگ زج هتخومان ناهش زا

مایسوم هک اصع فک رد یکی ره
مایسیع هک ناهلبا رب دمدیم

ناقداص قدص هک یزور نآ زا هآ
ناحتما گنس وت زا دهاوخ زاب

سرپب ار یقاب داتسا زا رخآ
سرخ و دنناروک هلمج ناصیرح نیا

همه زا یدنام زاب یتسج هلمج
همر هلبا نیا دنناگرگ دیص

نامجرت یتشگ هدینشب یتروص
نایطوط نوچ دوخ تفگ زا ربخیب

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُجران و ران ِتسمرس اسب یا
وا دناد قلطم ِرون ار نتشیوخ

قح ِبذج ای ،ادخٔ هدنب رگم زج
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قح ِبذج ای ،ادخٔ هدنب رگم زج
قرو َدنادرگب ،دَرآ شهر اب

)۴۳(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات

هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۴۳(
----------------

۳۲۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیدِ یادوس ار راّفک اسب یا
نیا و نآ و رِبک و سومان وا ِدنب

َرَتب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
ربت َدناّرَدِب ار نهآ ِدنب

ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
اود سک دنادن ار یبیغ دنب

۳۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسَلِزنم رازه دنچ رشب ات کاخ ِدح زا
تََمناَمن هَر رس رب ،تمَدُرب رهش هب رهش

ار گید یاشگم رس ،نکم فَک و وگم چیه
تَمناَزپ یمه هک ناز ،نک ربص و شوجب کین

۴۱۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

التبا ردنا شوجیم دوخن یا
ار وت َدنام دوخ هن ،وّ یتسه هن ات

۱۳۸۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

فال و قیفوت و مهاوخ قح زا تّوق
فاق ِهوک نیا َمَنک رب نزوس هب ات

دنکشب اهفص هک ناد یریش لهس
دنکشب ار دوخ هک نآ تسا نآ ریش

ینافرع ترابع

».تسا بلق زا ربک تفص ندودز زا رتناسآ نزوس اب اهوک ندنکرب«
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».تسا بلق زا ربک تفص ندودز زا رتناسآ نزوس اب اهوک ندنکرب«

۱۷۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هِد یخلت اوهِ کَرت نیا ،)۴۴(کَش ال
تسا هِب قح ِدعُب ِّیخلت زا کیل

نشخ و تسا تخس )۴۵(موَص و داهِج رگ
)۴۶(نَِحتمُم ِدعُب ز رتهب نیا کیل

)۴۷(نَنِْمـلاوُذ هک یمَد َدنام یک جنر

نم ِروجنر یا وت ؟ینوچ :تدیوگ

تسا نف و مهف نآ هن تِک ،دیوگن رو
تسا ندرک شسرپ وت ِقوذ نآ کیل

دنالد ِنابیبط هک )۴۸(ناحیلَم نآ
دنالیام شسرپ هب ناروجنر یوس

دیدرت یب ،کش نودب :کَش ال )۴۴(
نتفرگ هزور ،هزور :موَص )۴۵(
هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۴۶(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :نَنِْمـلاوُذ )۴۷(
ابیز ،نیکمن :حیلَم )۴۸(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدیَرپ ینامز نودرگ ِقافآ رد
ییازس ار وا هک ،هش نادب یتشذگ

دنیبن و دیدن یغرم وت نوچ ناهج
ییارَس رد مه ،و یماب ِقوف مه هک

نارادجات ِرس رب ینز اپ یهگ
ییادگ ِسالپ رد یوَررد یهگ

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یناج هچ و یناک هچ هک یناد هچ وت ،یناد هچ وت
دیآ رشب زک یرنه دنیب و دناد ادخ هک

۴۵۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
 تسد ود ره ناج نیزا نت یا وشب نیه

۳۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یگناخ هن ،اوه ِناغرم هَن ام
یگنادیب ٔهناد ام ٔهناد

۶۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزرا نامه هک نادیم ،یزرلیمه هچ ره رب
دشاب نوزف شرع زا قشاع لد یور نیز

۳۷۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهدنز رت رب و کشخ رب ،یطَب وت
ییهدنگ هناخ ،هناخِ غرم وچ ین

یهَش مدآ یَنب ٰانْمََّرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

 رد مه و یهن یم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یور یم رامش هب هاشداپ ».میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام« :یلاعت قح ترضح لوق یاضتقا هب وت
.ایرد

ناج هب یرَْحبْلا یَلَع ْمُهٰانْلَمَح هک
نار شیپ ،َربْلا یَلَع ْمُهٰانْلَمَح زا

.باتشب ینعم یایرد یوس هب و رذگ رد هدام و کاخ ملاع زا ».میدرک لمح ایرد رب ار نانآ« :یتسه هیآ نیا یانعم لومشم ،حور ثیح زا وت

۷۰ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

».ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْنَّمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلَّضَفَو ِتَابِّيَّطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو َِّربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمَّرَك ْ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

تسین هار ،)۴۹(َرب یوس ار کیالم رم
تسین هاگآ ،رحَب ز مه ناویح ِسنج

)۵۰(کَلَم زا یناج هب ،ناویح نت هب وت

کََلف رب مه ،نیمز رب مه یوَر ات

رشب دشاب ُمکُْلثِم رهاظ هب ات
روْهدید ِهْیَلِاٰ یحُوی ِلد اب

.تسا هدوب یلومعم یمدآ ،نایمدآ امش همه دننام رهاظ بسح رب ،دوش یم یحو وا هب هک ینیب نشور و ریصب نآ روطنیمه

۱۱۰ ٔهیآ ،)۱۸( فهكٔ هروس ،میرک نآرق
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۱۱۰ ٔهیآ ،)۱۸( فهكٔ هروس ،میرک نآرق

َِلإ اَمََّنأ َّيَِلإٰ ىَحُوي ْمُكُْلثِم ٌرَشَب اََنأ اَمَِّنإ ْلُق« َِلإ ْمُكُهٰ  ِهِّبَر ِةَدَابِعِب ْكِرْشُي اَلَو اًحِلاَص اًلَمَع ْلَمْعَيَْلف ِهِّبَر َءاَِقل وُجَْري َناَك ْنََمفۖ  ٌدِحاَو ٌهٰ
».اًدََحأ

 هب سک ره سپ ،تساتکی یادخ امش یادخ هک دسریم یحو نم هب هک متسه یرشب امش دننام نم هک تسین نیا زج :وگب«
».دنادرگن کیرش وا اب ار یدحا شیادخ شتسرپ رد زگره و دوش راکوکین دیاب تسا راودیما شراگدرورپ )تمحر( یاقل

نیمز رب هداتف یکاخ ِبلاق
نیَربِ خرچ نآ رب نادرگ واِ حور

یکشخ :َرب )۴۹(
هتشرف :کَلَم )۵۰(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ناهج یباتب ،یباتفآ یهگ
ییاپن ینامز ،یقرب وچمه یهگ

یطوط وچ اهلد و ،یتابن ِناک وت
ییارچ اهناج و یزبس ِیارحص وت

ام زا هیاس َربم ،متشذگ اهنیا زا
ییام ِورس و لگ ،تلودِ غاب رد هک

۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناکمال و ناکم ِناج ،ناک ِلعل و ییرهوج
؟اجک وت و اجک قلخ ،یاهنامزٔ هردان

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب لفق دص ود ،ام ِلد رب رگا
ییاشُگ ار رد و یتسرف یدیلک

یغارچ نشور هک ،ام ِلد رد آرَد
ییایتوت شوخ هک ،هدید ود رد آرَد

درآرد یهایس مغ ِرکشل رگا
ییاوَل بحاص و یمزر ِدیشروخ وت

۳۰۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ هدنیاشگ و )۵۱(تستفز لفق
اضر ردناو نز میلست رد تسد

اهحاتفم دوش رگ هّرذ هّرذ
ایربک زا زج تسین شیاشگ نیا

گرزب ،ربتس :تَفز )۵۱(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متفگب لگ اب و ناتسلگ رد مدش
ییابَق نیلعَل هک ؟یراد یک زا زاهَج

یسانش دوخ وب هب ،نک وب :تفگ ارم
ییافص بحاص و یقشع ِنونجم وچ

۳۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشن شهعرُج زا خُر و فلز رب تسه
نآ زا دنسیل یمه ناهاش ار کاخ

)۵۲(شَکِ کاخ ردنا تسنسُح ٔهعرُج

شایسوبیم بش و زور )۵۳(لد دص هب هک

دنک نونجم نوچ زیمآکاخ ٔهعرُج
؟دنک نوچ دوخ وا ِفاص ات ار وت رم

ابیز ،بوخ :شَک )۵۲(
لماک ِیگتفیش و تبغر اب :لد دص هب )۵۳(
----------------

۳۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نک راثیا ریظنیب ِیادخ یا
نُخس نیز یداد هقلح نوچ ار شوگ

ناشَک سلجم نآدب و ریگ ام ِشوگ
)۵۵(ناشوخرَس نآ دنروخیم )۵۴(تقیحَر زک

نیا زا یدیناسَر ییوب ام هب نوچ
نید ِّبَر یا ار کشُم نآ دَنبَمرَس

بان هداب ،لالز و فاص بارش :قیحَر )۵۴(
نامداش ،تسمرس :شوخرَس )۵۵(
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بان هداب ،لالز و فاص بارش :قیحَر )۵۴(
نامداش ،تسمرس :شوخرَس )۵۵(
----------------

۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک )۵۶(ناتسبیس هک یناحبُس کاپ
دننک ناهنپ ناشفرح )۵۷ِ(مامَغ رد

یوگ و تفگ و فرح و گنابِ مامَغ نیز
یوب ِریغ دیآن بیس زک ،ییهدرپ

شوه هب ار وب نیا وت شَک نوزفا ،یراب
شوگ هتفرگب دََرب تلصاِ یوس ات

ماکُز زا زیهرپب و رادهگن وب
ماع ِدرس ِدُوب و داب زا شوپب نت

رثا ز ار تماشَم )۵۸(دیادنَین ات
رتدرس ناتسمز زا ناشاوه یا

بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۵۶(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ،تسا ربا ینعم هبً اظفل :مامَغ )۵۷(
.تسا لد ِباجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد .راوید و مابِ نتفرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا :دیادنَین )۵۸(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلیل ِّیداو هب دمایب نونجم وچ
ییابص ِداب ز شمیسن دبای هک

داب اقب ار امش ،یلیل :دنتفگب
ییازع ِسابل ،شرابت رب نیبب

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هماج دیّرَدِب هماکخلت نآ سپ
ییاپ و تسدیب ز نوخ رد دیطلغب

رد ره و گنس ره هب ار رَس تفوکیمه
ییاختسد یسب ،هحون درک یسب

؟دش اجک تجات هک رس رب تفوکیمه
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؟دش اجک تجات هک رس رب تفوکیمه
ییالب ِدیص هک ،لد رب تفوکیمه

۱۴۵۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 رشب ِرادهپس نآ تستفگ تسار
 رذگ ایند زا درک هکنآ ره هک

 توم )۵۹(ِنبَغ و غیرد و درد شتسین
 توف ِرهب زا غیرد دص شتسه هکلب

؟ار گرم مدرکن هلبق ارچ هک
ار گرب ره و تلود ره نزخم

ثیدح

».َعُِزن َنوُكَي ال َْنا َمَِدنً ائيسُم َناك ِْنإ َو َداْدزا َنوُكَي ال ْنِا َمَِدنً انِسحُم َناك ِْنإ َمَِدنّ اِلإ ُتوَُمي ٍدََحأ ْنِم ام«

 ،دوزفین شیاه یراکوکن رب ارچ هک ددرگ نامیشپ نآ زا دشاب راکوکن رگا .دوش نامیشپ هکنآ زج دریمن سکچیه«
».دنا هتشادن شزاب یراکهابت زا ارچ هک دوش نامیشپ ورنآ زا دشاب راکدب رگا و

.دتس و داد رد ندید نایز ،هلماعم رد ندروآ نایز :ِنبَغ )۵۹(
----------------

۶۰۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لوسر هگآ نآ تسهدومرفب نیز
 لوزن نت زا درک و درُم هکنآ ره هک

توم و نالُقن ِترسح ار وا دْوَبن
توف و ریصقت ِترسح دشاب کیل

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مراد زووالق ،نونجم درک ادن
ییامنهر َدُنک یلیلِ یوب ارم

فسویِ یوب نیقی ،متقو ِبوقعی وچ
ییاود دناسر ،مهار هلاسدص ز

هّلِص داد ام هب دّمحمِ ماشم
ییادخِ میسن شوخ نمی زا میشک

۴۸۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۸۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لزاِ مکح ِبیقن زا مدسریمه ادن
تسنونکا ز هن ببس نیاک وجم شیوخ درِگ هک

۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و )۶۰(رازُگاو تناما نیا

۷۲ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق

».اًلوُهَج اًموَُلظ َناَك ُهَِّنإۖ  ُناَسْنإِْلا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمْحَي َْنأ نََْيَبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ىَلَع َةَناََمأْلا َانْضَرَع اَِّنإ«

 .دنديسرت نآ زا و دندز زاب رس نآ ِلّمحت زا ،ميتشاد هضرع اههوك و نيمز و اهنامسآ رب ار تناما نيا ام«
».دوب نادان و راكمتس وا هك ،تفرگ شود رب تناما نآ ناسنا

ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۶۰(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یکاخ دربیمه فک فک روگ ره ز
ییاس کشُم نآ زا تسُجیم و ینیب هب

َدیوج خیش وا هک یدیرم ِلاثم
ییایلواِ مد ،اهناهد زا دَشَک

ردنلق ِناهد زا قحِ یوب وجِب
ییآ مَرْحَم نیقی ،ییوجب نوچ دِج هب

۲۵۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اونیب و هنهرب ینیب اجک ره
اتسوا زا تسا هتخیرگب وا هک ناد

شلد دهاوخیم هک ددرگ نانچ ات
شلصاحیب دب ِروک ِلد نآ

یتساوخ اتُسا هک یتشگ نینچ رگ
یتسارآ ار شیوخ و ار شیوخ
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یتسارآ ار شیوخ و ار شیوخ

ناهج رد دزیرگ اتُسا زا هک ره
نادب نیا ،دزیرگیم تلود ز وا

۲۸۸۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قشعِ یوب ،قشاع ِدرم دیوگ هچ ره
 قشعِ یوک رد دهَجیم شناهد زا

 همه دیآ رقف ،هقف دیوگب رگ
همَدْمَد شوخ نآ زا دیآ رقفِ یوب

نید ِیوب دراد ،رفُک دیوگب رو
نیقی ددرگ شَکَش ،دیوگ کَش هب رو

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نونجم ِقشع اجک ،نّونلاوذ قشع اجک
ییایربک نآ زا تسا ناشن نیا یلو

هیاد ِناتسپ تفرگن هک یسوم وچ
ییانشآ شَُدب ردام ِریش اب هک

تشذگب و نونجم درک وب روگ دص ز
ییاتسوا شَُدب یسانشوب رد هک

۵۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۲(یفسلف )۶۱(طیاسو رد دیازفیم

)۶۳(یفَص شسکعرب زاب لیالد زا

باجح زا و لیلد زا دزیرگ نیا
بیج هب هدرب رس )۶۴(لوُلْدَم یپ زا

تسا شتآ لیلد ار وا )۶۵(ناخُد رگ
 تسا شوخ شتآ نآ رد ار ام ناخُد یب

)۶۶(الَو برق زا هک شتآ نآ هصاخ

ام هب دمآ رتکیدزن ناخُد زا

۱۶ ٔهيآ ،)۵۰( قٔ هروس ،میرک نآرق
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۱۶ ٔهيآ ،)۵۰( قٔ هروس ،میرک نآرق

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَو«

».میرت کیدزن وا هب ،وا ندرگ گر زا ام و«

هطساو عمج :طیاسو )۶۱(
ینهذ نم ،فوسلیف ،هفسلف هب بوسنم :یفسلف )۶۲(
روضح هب هدنز ناسنا ،صلاخ ،تسا یفاص نامه یفص زا دارم :یفَص )۶۳(
هدش نومنهر ،هدش هدرک تلالد :لوُلْدَم )۶۴(
دود :ناخُد )۶۵(
تبحم و یتسود :الَو )۶۶(
----------------

۲۹۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دْروَخ ریش نآ تسََلا زور رد هک ره
درک زییَمت ار ریشٰ یسوم وچمه

۱۲ ٔهیآ ،)۲۸( صصقٔ هروس ،میرک نآرق

 ».َنوُحِصاَن ُهَل ْمُهَو ْمُكَل ُهَنوُُلفْكَي ٍْتَيب ِلَْهأٰ ىَلَع ْمُكُّلَُدأ ْلَه ْتَلاََقف ُْلبَق ْنِمَ عِضاََرمْلا ِهْيَلَع َانْمَّرَحَو«

 منك ىيامنهار ىاهداوناخ هب ار امش ديهاوخىم ايآ :تفگ نز نآ .ميدوب هدرك مارح وا رب شيپ زا ار ناگياد همه ناتسپ«
»؟دنشاب شهاوخكين و دنراد هگن ناتيارب ار وا هك

۵۹۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لَلَخ ناج رد دَُوب هک ار ینت نآ
لسع رد یریگب رگ ددرگن شوخ

دوب هدنز یزور هک دناد یسک نیا
دوبر یماج ،ناج ِناج نیا ِفک زا

ناخُر نآ تسدیدن واِ مشچ هکنآو
ناخد ِّفَت نیا تسناج ،وا ِشیپ

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نشور هنیس رد زییمت تسا یغارچ
ییاغَد و بیرف زا ار وت دناهر

یلیل ِروگِ یوس شیوب دروایب
ییانف نآ داتف و یاهرعن دزب

شتشکب وب نامه ،شتفکش وب نامه
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شتشکب وب نامه ،شتفکش وب نامه
ییال هخَْفن کی هب ،یرْشَح هخَْفن کی هب

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۶۷(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۶۸(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۶۹(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۷۰(هرخُس

ساپسان ار )۷۱(هِدزییمت یوش نوچ
سانش هلبق )۷۲(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

وجتسج :یّرَحَت )۶۷(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۶۸(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۶۹(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۷۰(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۷۱(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۷۲(
----------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج دسر ٰیلوم هب ،وا دیسر یلیل هب
ییامس دش امس ،ینیمز دش نیمز

نکیل ،تسا یادخ ِیاوه ار امش
؟ییامش ار امش دراذگ یک ادخ

رَصرَص دنیوج هک هّشپ ز یهورگ
ییاضتقا درک هک ،رصرص ِبذج دَُوب

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۷۳(تشاپْرُد ِّسِح

.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۷۳(
------------------------

 :تاغل عومجم
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 :تاغل عومجم

 لیکشت ناهج نیا یاهزیچ اب ندینامه و ینهذ ِنم نتساوخ ساسا رب هک یناجً ازاجم ،یناف ِناج ،تسا میاق سّفنت هب هک یناویح ناج :ییاوه ِناج )۱(
.دوشیم
.دنشوپ ناشیورد هک نشخ و هنیمشپ هماج :سالَپ )۲(
اورنامرف ،ریما :اوَل بحاص ،مچرپ :اوَل )۳(
نینوخ ٔهماج یاراد ،هماج خرس :ابَق نیلعَل )۴(
ماکان ،ماکخلت ،دارمان :هماکخلت )۵(
تمادن راهظا :ندییاخ تسد )۶(
بآ ِبلط ،نتساوخ بآ :اقتسا )۷(
دب تشونرس و اضق :اضَقلا ُءوس )۸(
ربهر ،امنهار :زووالق )۹(
.یلام هب ار یسک ندرک ناسحا ،نداد هلص :هّلص )۱۰(
یوبشوخ و رطعم زا هیانک ،هدنیاس کشُم :یاس کشُم )۱۱(
روضح هب هدنز ناسنا ،یفوص :رَدنَلَق )۱۲(
یهاشداپ و کلم ،یتسود ،تبحم :الَو )۱۳(
دیشروخ وترپ :ایّضلا ُسمش )۱۴(
فورعم یافرع زا :نّونلاوذ )۱۵(
.دروخ یمن ریش ینز چیه زا دوخ ردام زا زج یکدوک رد )ع(یسوم هک تسا نآ هب هراشا )۱۶(
.دراد یوق ٔهّماش هک یسک تلاح :یسانشوب )۱۷(
یداتسا ،تراهم :ییاتسوا )۱۸(
هدش انف ،یناف :ییانف )۱۹(
سََفن ،مَد :هخفن )۲۰(
ندش هدنز ،زیخاتسر :رشح )۲۱(
نتفر نایم زا ،ندرم ،ندش ال اجنیا رد :ال )۲۲(
دنت داب :رَصرَص )۲۳(
شاداپ نیرتهب :ازجلا ُنسح )۲۴(
شوپ هدنژ یادگً ازاجم ،شفک یعون :اکَلال )۲۵(
هدنهد اوتف :یتفُم )۲۶(
نتفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۲۷(
ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ال )۲۸(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۲۹(
نمادکاپ :روتسم )۳۰(
رومأم ،هغوراد :هنحِش )۳۱(
دینک جورع :اوُجِّرَع )۳۲(
دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۳۳(
تسار تسد :نیمَی )۳۴(
.دیآیم دیدپ یگنسرگ رثا رب هک تسا یشلام و شچیپ روظنم ،مکش و فان شچیپ .مكش ِدرد :صَغَم )۳۵(
یریگیهام باّلق :تسَش )۳۶(
.درم و نز یلسانت مادنا زا هیانک و تسا فاکش ینعم هبً اظفل :جَْرف )۳۷(
ملاع ،دنمشناد :ْربِح )۳۸(
یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۳۹(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۰(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۴۱(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۴۲(
نیشتآ :هیِران )۴۳(
دیدرت یب ،کش نودب :کَش ال )۴۴(
نتفرگ هزور ،هزور :موَص )۴۵(
هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۴۶(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :نَنِْمـلاوُذ )۴۷(
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هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۴۶(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :نَنِْمـلاوُذ )۴۷(
ابیز ،نیکمن :حیلَم )۴۸(
یکشخ :َرب )۴۹(
هتشرف :کَلَم )۵۰(
گرزب ،ربتس :تَفز )۵۱(
ابیز ،بوخ :شَک )۵۲(
لماک ِیگتفیش و تبغر اب :لد دص هب )۵۳(
بان هداب ،لالز و فاص بارش :قیحَر )۵۴(
نامداش ،تسمرس :شوخرَس )۵۵(
بیس غاب ،راز بیس :ناتسبیس )۵۶(
ششوپ و باجح ینعی اجنیا رد ،تسا ربا ینعم هبً اظفل :مامَغ )۵۷(
.تسا لد ِباجح ینعم هبً ازاجم اجنیا رد .راوید و مابِ نتفرگ لگهاک ینعم هب ندییادنا ردصم زا :دیادنَین )۵۸(
دتس و داد رد ندید نایز ،هلماعم رد ندروآ نایز :ِنبَغ )۵۹(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۶۰(
هطساو عمج :طیاسو )۶۱(
ینهذ نم ،فوسلیف ،هفسلف هب بوسنم :یفسلف )۶۲(
روضح هب هدنز ناسنا ،صلاخ ،تسا یفاص نامه یفص زا دارم :یفَص )۶۳(
هدش نومنهر ،هدش هدرک تلالد :لوُلْدَم )۶۴(
دود :ناخُد )۶۵(
تبحم و یتسود :الَو )۶۶(
وجتسج :یّرَحَت )۶۷(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۶۸(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۶۹(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۷۰(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۷۱(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۷۲(
.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۷۳(


