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۱۲۸۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟شیاود دشاب هچ ،دزوس وت زک یلد
؟شیاقَس دشاب هک ،دشاب وت هنشت وچ

ددرگ رازاب هب ،ددرگ رامیب وچ
)۱(شیاخدنق ِبل دیوج وت ِناکد

نشور ِزور ییوت ،نشلگ و غاب ییوت
شیاقل زا نارم ،نهآ وچ لد نکم

یراوخ و هودنا هب ،یراز هب و درد هب
؟شیارس ِنورب یراد دنچ بجع

یدرب هیاس وت وچ وا ِرس زا ،اهَم
؟شیامُه هیاس ز تحار هچ و دوس هچ

تلZج و لامج دنیبن مد کی وچ
شیاج ز و ناج ز یلZم دریگب

ددرگ سودرف وچ شراهب زا ناهج
)۲(شیاَنث دیوگب ینابزیب نمچ

شَیوخرحَب ِفک ؟دشخب هک رهاوج
شیازف ناجِ خر ؟دشخب هک شیازف

دراد وت زا شور ،تسوت هیاس ناهج
شیانف و اقب دشاب وت ِرون ز

تتسد ز هداتف ،وت هرهُم منم
شیابررد ایب ،تبرغ ِساط نیا زا

ار بل ود مدنبب ،ار بدا مریگب
شیاشگلد ِبل دیوگ زار ات هک
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۱۵۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مُدب هدیرْخب بویعم )۳(ٔهلاک
مدش فقاو )۴(هَگِپ شبیع زک رکُش

یدش هیامرس ،تسد زک نآ زا شیپ
یدمآ نوریب بویعم تبقاع

)۵(بیسَن یا ،هتفر رمع ،هتفر لام
)۶(بیعَم ٔهلاک یپ هداد ناج و لام

)۷(مََدتْسِب یبلق sرز ،مداد تخر
مدشیم هناخِ یوس ناداش ِداش

نونک دش ادیپ بلق ،رز نیک رکُش
نوزف یتشذگب رمُع هکنآ زا شیپ

مندرگ رد دبا ات یدنام بلق
مندرک عیاض رمع یدوب فیح

دومن وُر واِ یبلق رتهَگپ نوچ
دوز دوز نم مَشَکاو وُز دوخِ یاپ

دُنک ادیپ ینمشد نوچ وت ِرای
دنز نوریب واِ کشَر و )۹(دقِح )s)۸رَگ

نکم ناغفا وا )۱۰(ِضارعِا نآ زا وت
نکم نادان و هلبا ار {شیوخ

نُک شخب نان و نک قح ِرکُش هکلب
نُهَک وا )۱۱(ِلاوَج رد یتشگن هک

یدمآ نوریب دوز شلاوَج زا
)۱۲(یدَمْرَس ِقدص ِرای ییوُجب ات

وت گرم زا دعب هک یرای نینزان
ُوت هس ددرگ واِ یرای ٔهتشر

عیفر ِهاش دَُوب ناطلس رگم نآ
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عیفر ِهاش دَُوب ناطلس رگم نآ
عیفش و ناطلس ِلوبقم دَُوب ای

)۱۵(لَغَد و )۱۴(سولاس و )۱۳(بZَّق زا یتسَر

لجا زا شیپ نایع یدید وا )۱۶(ّرُغ

ناهج رد وت اب قلخ ِیافج نیا
ناهن دمآ رز ِجنگ ،ینادب رگ

دننک وُخَدب نینچ وت اب ار قلخ
دننک وس نآ وُر راچان ار وت ات

ناشهلمج رِخآ رد هک ناد نیقی نیا
ناشکرس و وُدَع و دندرگ مصخ

)۱۷(دَحَل ردنا ناغف اب ینامب وت

دحا زا ناهاوخ َدَْرف )۱۸(ینَْرَذت �

)۱۹(نایفاو ِدهع ز ْهِب تاافج یا

نایفاو ِدهش تسوت ِداد ز مه

رادرابنا یا دوخ ِلقع زا ونشب
راپس �ا ضرا هب ار دوخِ مدنگ

شُپُش زا و دزد ز نمیا دوش ات
شکُب رتوز هچوید اب ار وید

رقف ز مَد ره تََدناسرت یمه وک
)۲۰(*رْقَص هَّرن یا نک دیص شکبک وچمه

)۲۱(رایماک ِزیزع ِناطلس ِزاب

راکش شکبک دنُک هک دشاب گنن

تشاک ظعَو مخت و درک ّتیصو سپ
تشادن یدوس ،ُدب هروش ناشْنیمز نوچ

)۲۲(هَیعاد دص دَُوب ار حصان هچرگ

)۲۴(هَیعاو دیابب )۲۳(یْنُذا ار دنپ

یهدیم شدنپ فیطلت دص هب وت
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یهدیم شدنپ فیطلت دص هب وت
یهت ولهپ دنکیم تدنپ ز وا

دَر و زیتسا ز عمتسمان ِسک کی
دنک زجاع ار هدنیوگ ِسک دص

رتهجهل شوخ و رتحصان ایبنا ز
رَجَح رد ناشْمَد تفِْرگ هک ؟دوب یک

دندمآ راکرد گنس و هوک هچنآز
دنب هداشگب ار تخبدب دشنیم

نم و ام ناشُدب هک اهلد نانچنآ
**ً ةَوْسَق �دََشا ْلَب :دش )۲۵(ناشتعَن

۲۶۸ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

ٌمِيلَعٌ عِساَوُ ��اَوۗ  Zًْضَفَو ُْهنِمً ةَرِفْغَم ْمُكُدِعَيُ ��اَوۖ  ِءاَشْحَفْلاِب ْمُكُرُْمأَيَو َرَْقفْلا ُمُكُدِعَي ُناَطْي�شلا

شیاشخب و شزرمآ هب دنوادخ هك ىلاح رد .دنار ناتنامرف یراکهابت هب و دهد یتسدگنت هدعو ار امش ،ناطيش  
.تساناد ِشخب تعسو ،دنوادخ و .دهد هدعو ار امش دوخ

۷۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

َ§ ِةَراَجِحْلا َنِم �ِنإَوۚ ً ةَوْسَق �دََشأ َْوأ ِةَراَجِحْلاَكَ يِهَف َكِٰلَذ ِدْعَب ْنِم ْمُكُبوُلُق ْتَسَق �ُمث ْ¨ا ُْهنِم ُر�جََفَتي اَ َ§ اَْهنِم �ِنإَوۚ  ُراَهْنَ  اَ
ْ§ا ُْهنِم ُجُرْخََيف ُق�ق�شَي َ§ اَْهنِم �ِنإَوۚ  ُءاَ َنوُلَمْعَت ا�مَع ٍلِفاَغِبُ ��ا اَمَوۗ ِ ��ا ِةَيْشَخ ْنِم ُطِبْهَي اَ

 دوخ رب اه گنس یخرب اریز .نآ زا رت تخس ای و گنس نوچمه دش تخس هعقاو نآ زا دعب امش یاه لد سپس
 هراپ و .دهز یم نآ زا بآ و دراد یم رب کََرت اه گنس زا یا هراپ و .ددرگ یم ناور نارابیوج نآ زا و دفاکش یم

.تسین هاگآ ان دینک هچنآ زا دنوادخ و .دنتلغ یم ورف بیشن هب ادخ میب زا اهنآ زا یا

۴۳۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

َِکلْجَر َوَ ِکْلیَخِب ْمِْهیَلَع ِْبلَْجاَو ِتیآ ریسفت

۶۴ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق

ْ¨ا يِف ْمُهْكِراَشَو َِكلِجَرَو َِكْليَخِب ْمِهْيَلَع ِْبلَْجأَو َكِتْوَصِب ْمُْهنِم َتْعََطتْسا ِنَمْ زِْزَفتْساَو ْ¨اَو ِلاَوْمَ ِدَ�ْوَ
اًروُرُغ �ِ�إ ُناَطْي�شلا ُمُهُدِعَي اَمَوۚ  ْمُهْدِعَو 
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اًروُرُغ �ِ�إ ُناَطْي�شلا ُمُهُدِعَي اَمَوۚ  ْمُهْدِعَو 

 اب وش کیرش و ار تناگدایپ و ناگراوس ،نانآ رب نازاترب و ؛یناوت ناشیا زا هک ره شیوخ گناب هب زیگنارب و
.بیرف هب زج دهدن هدعو ناطیش هک بیرفب ار ناشیا زیگنارورغ یاه هدعو اب و نادنزرف و اه ییاراد رد ناشیا

داهِتجِا اب ینک نیدِ مزع وچ وت
داهن ردنا دنز رب تگناب ،وید

)۲۶(یوَغ یا شیدنیب ،وس نآز ورم هک

یوش یشیورد و جنر ریسا هک

یُرباو نارای ز ،یدرگ اونیب
یروخ ینامیشپ و ّیدرگ راوخ

نیعَل ِوید نآِ گنابِ میب ز وت
نیقی زا تلZَض رد یزیُرگاو

تسارم ادرف سپ و ادرف Zَه :هک
تسام ِشیپ تَلهُم هک میوپ نید ِهار

تسار و ّپچ زا وک ،زاب ینیب گرم
تساخ گناب ات ار هیاسمه دشُکیم

ناجِ میب زا ینک نیدِ مزع زاب
نامز کی ار {شیوخ یزاس درم

َمکِح و ملع زا یدنب رب )۲۷(حَلِس سپ
مک یاپ مراین یفوخ زا نم هک

رکم ز وت رب دنز رب یگناب زاب
رقف ِغیت زا درگ زاب و سرتب هک

ینشور ِهار ز یزیرگب زاب
ینکفب ار نف و ملعِ حZِس نآ

یاهدنب یگناب هب ار وا اه لاس
)۲۸(یاهدنکفا دََمن تملظ نینچ رد

۹۶۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۶۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قلخ دننازیرگ یشیورد ز )۲۹(َکن
قلخ دنناز )۳۰(لََما و صرح ٔهمقل

۲۲۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قلخ دنسرتیم رقف زک نانچنآ
قلح هب ات هتفر روش بآ ِریز

۱۶۹۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ اب ،یهاوخن رو ،یهاوخب رگ
غاز ِشقن و زاب ِشقن ددرگ هدید

دنتخورفا لغد ،ناغاز نیا هنرو
دنتخومآ )۳۱(دیپس ِنازابِ گناب

)۳۲(یتف دزومایب رگ دُهدُه گناب

؟ابس ماغیپ و وک دهده ِزار

نادب )۳۴(هتسَبَرب ز )۳۳(هتسُرَربِ گناب
نادُهدُهِ جات ز ار ناهاشِ جات

نادلقم شهوکن رد ،)۷۰(هعطق ،راعشا ناوید ،یناقاخ
 

دنوریم وت قیرط هک ناسک نآ یناقاخ
تسوزرآ کبک شور ار غاز و دنغاز

دنک رز یوزارت یوزراک لفط سب
تسوپ ز دنک وزارت هک درخ نآ زا جنران

رام لکش هب نت دنک هبوچرام هک مریگ
تسود رهب هرهم وک و نمشد رهب رهز وک

۱۱۳۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هاش هب دیآ زاب هک دشاب نآ ،زاب
هار هدرکُمگ دش هکنآ تسروک ِزاب
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هار هدرکُمگ دش هکنآ تسروک ِزاب

داتف ناریو رد و درک مُگ ار هار
داتف نادغج ِرب ناریو رد ،زاب

اضر ِرون زا تسا رون همه وا
اضق )۳۵(ِگنهرس درک شَروک کیل

دُرب هار زا و دز شمشچ رد کاخ
درپس شناریو و دغج ِنایم رد

دننزیم رَس رب شْنادغج )۳۶(یرَس رب
دَنَنکیم شنینزان ِلاب و َّرپ

اه :هک نادغج رد داتفا هلِوْلِو
امِ یاج دریگب ات دمآ زاب

)۳۷(بیهَم و مشخ ُرپ ،یوکِ ناگس نوچ

بیرغ )۳۸(ِقلد رد دنداتفا ردنا

دغج هب مدروخ رد هچ نم :دیوگ زاب
دغج هب مدرک ادف ناریو نینچ دص

موریم ،اجنیا دوب مهاوخن نم
موشیم )۳۹(عِجار هاشنهاشِ یوس

۱۰۴۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتفای نازرا هکنآز یداد لهس
یتفاکشن ار )۴۰(هّقُح ،یدیدن رُد

دادب وت ِلهج هتسبرس ٔهّقُح
داتفوا )۴۱(َتنبَغ هچ هک ینیب دوز

داب هب یداد ار لعل ُرپ ٔهّقُح
داش وت ییورهیس رد یگنز وچمه

یسب ییوگ )۴۲(اتَرسَحاو تبقاع
؟یسک دوخ دشورف ار تلود و تخب
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؟یسک دوخ دشورف ار تلود و تخب

۱۰۰۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یمدآ نیکسم تخانشن {شیوخ
یمک رد دش ،و دمآ ینوزف زا

تخورف نازرا یمدآ ار {شیوخ
تخودب یقلد رب شیوخ ،سلطا دوب

۳۹۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشاد )۴۳(اقنَعِ عَبط َرا توبکنع
؟یتشارفا یک همیخ )۴۴(یباعُل زا

۴۰۶۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تفاتب مهام ،دشب نت ِرابغ نوچ
تفای فاص یاوه ،نم ِناج ِهام

۲۰۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زوجَع یا ،وت ینک فُپ ار قحِ عمش
)۴۵(زوپهدَنگ یا ،تَرَس مه یزوس وت مه

۸ هیآ ،)۶۱(فص هروس ، میرک نآرق

َنوُرِفاَكْلاَ هِرَك ْوَلَو ِهِرُون �مِتُمُ ��اَو ْمِهِهاَْوَفأِبِ ��ا َرُون اُوئِْفطُِيل َنوُديُِري

ار نارفاك هچ رگا ،تسا شيوخ رون هدننكلماك ادخ ىلو دننك شوماخ ناشياهناهد هب ار ادخ رون دنهاوخىم  
.ديآ شوخان

۲۰۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۶(وفُپ درآ ادخ ِعمش رب هک ره

وا ِزوپ دزوسب ؟دریم یک عمش

۲۲۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

 
۱۷۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسُچ وت ینایوجهناسفا بش و زور
تسوت یوگهناسف وت ِوزج وزج

۲۰۸۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ریت ِدننام ناود لُک یوس ،وزج
؟ریپهدنگ ره یپ زا فقو دنک یک

۲۰۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوجو زا ،دش � هدنب یاَنا نوچ
)۴۷(دوحَج یا شیدنیب وت ؟َدنام هچ سپ

۲۰۹۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهد و قلح و بل نآ هدیرب یا
***نامسآ ای هَم یوس فُت دنک هک

یکش یب ددرگ زاب شیور هب فُت
یکَلسَم دباین نودرگ یوس فُت

بَر ز دَراب وا رب فُت تمایق ات
****بَهَلُوب ِناور رب ت�َبت وچمه

۴۳ هیآ ،)۳۵(رطاف هروس ،میرک نآرق ***

ْ§ا ُقيِحَي َ�َو … …ِِهلَْهأِب �ِ�إُ ئsي�سلا ُرْكَ

...دوش ن�اگسدب ریگنماد ،یلاگسدب …

۱ هیآ ،)۱۱۱(بَهَل هروس ،میرک نآرق ****
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۱ هیآ ،)۱۱۱(بَهَل هروس ،میرک نآرق ****

�َبتَو ٍبَهَل يَِبأ اََدي ْت�َبت

.دش دوبان و بَهَلُوب تسد ود داب دوبان

۲۱۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارس نیز وت ِتبسن یدوبن رگ
ار وت مَد نیا یمدرک هراپهراپ

صZخ وت زا ار حون نآ یمداد
صاصِق رد نم یمتشگ ف�رَشُم ات

)۴۸(نََمز ِهاشنهش ٔهناخ اب کیل

نم ز دیان ییخاتسگ نینچ نیا

)۴۹(ینِطوم نیاِ گس هک نک اعد ،ور

یندرک نم یمدرک نونکا هنرو

۱۹۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راکتشز هشیمه دشاب نامگدب
رای sقح ردنا َدناوخ دوخ ٔهمان

دناهدنام اه یژک رد هک )۵۰(ناسَخ نآ
دناهدناوخ ژَک و رحاس ار ایبنا

۲۱۴۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماخمین نامرف و رما رد ما ین نم
ماع )۵۱(ِعینشَت زا نم مشیدنیب ات

تسوا ِنامرف ام ِصاخ و امِ ماع
تسوا ِنایوج ،ناوَد ور رب ام ِناج

تساوه زا هن ام یتفُج ،ام یدرف
تسادخ ِتسد رد هرهُم نوچ ام ِناج
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تسادخ ِتسد رد هرهُم نوچ ام ِناج

وا وچ دص و میشک هلبا نآ ِزان
وب یادوس هن و گنر ِقشع ز هن

تسام ِنادرگاش ِسرد دوخ رَدَق نیا
تساجک ات ام )۵۳(ٔهمَحلَم )s)۵۲َرف و َّرک

تسین هار ار اج هک اجنآ ؟اجک ات
*****تسین �ا ِهَم ِقرب )۵۴(انَس زج

رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

وگ و تفگ مدرک تسَپ را وت ِرهب
وختشز ِقیفر اب یزاسب ات

)۵۵(جَرَح ِراب شوخ و نادنخ یشک ات

جََرفْلا ُحاْتفِم ُرب�صَلا یپ زا

.یشک شود رب ار بعت و جنر ِراب نادنخ و نامداش "تسا شیاشگ دیلک ،ربص" قبط هک ات

ناسَخ نیا sیسَخ اب یزاسب نوچ
ناسر اه ت�نُس ِرون ردنا یدَرگ

دناهدید سب ناسَخِ جنر ایبناک
دناهدیچیپ یسب نارام نینچ زا

روفَغ ِنادزیِ مکح و دارم نوچ
روهظ و یّلجت ،تمدِق رد دوب

دومن ناوتن ار ّدِض ،یّدِض ز یب
دوبن یّدِض ار لثمیب ِهش نآ و

 ۴۳ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق *****

ْ¨اِب ُبَهَْذي ِهِقَْرب َانَس ُداَكَي ... ِراَصْبَ

.دربب نایم زا ار ناگدید رون .نآ قرب ینشور تسا کیدزن …

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونشً ایِفْخَم تفگً اْزَنک ُْتُنک
وش راهظا ،نکم مگ دوخ ِرهوج

یسدق ثیدح

.َفَرُْعا یَكِل َقْلَخْلا ُتْقَلَخَف َفَرُْعا َْنا ُْتَببَْحاَفً ایِفْخَمً اْزَنک ُْتُنک :َلاق ؟َقْلَخْلا َتْقَلَخ اذامـِل sبَر اي :دُواد َلاق

 متشاد تسود ،مدوب ناهن یجنگ نم :دومرف ؟یدروآ دیدپ ار شنیرفآ هچ رهب زا اراگادرورپ :تفگ ربمایپ دواد
.موش هتخانش ات ار ناگدیرفآ مدیرفآ سپ ،موش هتخانش

تسا ندیوج ینعم هب ندییاخ ،هدنوج دنق :اخدنق )۱(
اعد ،شیاتس ،حدم :اَنث )۲(
�اک :هلاک )۳(
دوز حبص ،هاگپ فّفخم :هَگِپ )۴(
لیصا :بیسَن )۵(
راد بیع :بیعَم )۶(
{فرگ :ندناتس )۷(
بویعم اجنیا رد ،لچک :َّرگ )۸(
هنیک :دقِح )۹(
ندنادرگرب یور :ضارعِا )۱۰(
گرزب هسیک :لاوَج )۱۱(
هنادواج ،یدبا :یدمرَس )۱۲(
زاب گنرین :بZَّق )۱۳(
 هدنهد بیرف :سولاس )۱۴(
رگ هلیح :لَغَد )۱۵(
بیع :رُغ )۱۶(
روگ :دَحَل )۱۷(
نکن کرت ارم :ینَرَذت� )۱۸(
ناگدننکافو :نایفاو )۱۹(
نیهاش ،زاب :رْقَص )۲۰(
اورماك :رایماک )۲۱(
وزرآ ،هتساوخ :هَیعاد )۲۲(
شوگ :نُْذا )۲۳(
اونش :هَیعاو )۲۴(
تلصخ ،تفص ،یگژیو :تعَن )۲۵(
هارمگ :یوَغ )۲۶(
هحلسا :حَلِس )۲۷(
ندش میقم ،ندش رقتسم :ندنکفا دََمن )۲۸(
کنیا ،نونکا :َکن )۲۹(
وزرآ :لََما )۳۰(
لماک فراع ینعم هبً ازاجم :دیپس زاب )۳۱(
درمناوج :یتف )۳۲(
یقیقح و لیصا :هتسُرَرب )۳۳(
لیصا ریغ و یگتخاس ینعم هب اجنیا رد :هتسَبرب )۳۴(
سیئر ،رتهم ،هدننک تیاده :گنهرس )۳۵(
نیا رب هوZع :یرَس رب )۳۶(
کانسرت :بیهَم )۳۷(
نیتسوپ ،هقرخ :قلد )۳۸(
هدندرگزاب ،هدننک تشگرب :عِجار )۳۹(
.دنهن یم رهاوج و لعل نآ رد و دنزاس یم جاع ای بوچ زا هک ادج یرد اب رّودم و کچوک یفرظ :هّقُح )۴۰(
شورف و دیرخ رد {فای نایز ،هلماعم و دتس و داد رد یسک رب ندروآ نایز :¼َغ )۴۱(
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.دنهن یم رهاوج و لعل نآ رد و دنزاس یم جاع ای بوچ زا هک ادج یرد اب رّودم و کچوک یفرظ :هّقُح )۴۰(
شورف و دیرخ رد {فای نایز ،هلماعم و دتس و داد رد یسک رب ندروآ نایز :¼َغ )۴۱(
ترسح یا ،غیرد یا :اتَرسَحاو )۴۲(
غرمیس :اقنَع )۴۳(
ناهد بآ :باعُل )۴۴(
کاپان ناهد :زوپهدنَگ )۴۵(
فُپ :وفُپ )۴۶(
هدننک راکنا رایسب :دوحَج )۴۷(
راگزور ،نامز :نََمز )۴۸(
هاگداز ،نطو :نِطوم )۴۹(
سَخ عمج ،ناگیامورف :ناسَخ )۵۰(
 {خاس راکشآ ار یسک بیاعم ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۵۱(
تبترم و نأش ،لZج و هوکش :َّرف و َّرک )۵۲(
.تسا تبترم و نأش دارم اجنیا رد ،گنج رد زات و تخات ینعی ٔهمَحلَم sَرف و َّرک ،گنج :ٔهمَحلَم )۵۳(
ینشور :انَس )۵۴(
جنر ،راشف و یگنت :جَرَح )۵۵(


