
۲۳۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش نایوپ نامسآ زا )۱(تسرَصرَص ِداب هچ نیا
هدش نادرگرس و تسم یو زا یتشَک نارازه دص

داب ز یتشَک  ٔهقرغ و داب ز یتشَک )۲(ِصَلخَم
هدش ناجیب ودِب مه و تسدُش هدنز ودِب مه

وت ِرما رد سََفن نوچ نادزی ِرما ردنا داب
هدش ناوخ تَحدِم وت زو ،هتشگ مانشد وت ِرما ز

    ناد ریدقت  )۳(ٔهِحَورِم زا فلتخم ار اهداب
هدش ناریو ابو اب ،مَلاع )۴(ْرومعَم ابص زا

رادم ناهنپ هِحَورِم ،یدومن بَر ای ار داب
هدش ناکاپ  ٔهنیسِ غارچ ندید هِحَورِم

تسََرپ تروص نیقی دشاب ،ببس وا دنیب هک ره
هدش ناد ینعم ِرون بhبسم وا دنیب هکنآو

)۵(ییهjبَشِ یوزرآ زا دنهد ناج تروص ِلها
هدش نازرا )۶(اهhرُد ینعم ِرحَب ِلها ِشیپ

دُنک ناشیز اهلَقن ،نادرمِ کاخ دhلَقُم دش
هدش ناشیا ریز ِریز ،هدرک شوماخ رگد نآو

دیچبیم هضارُق ،هدنیوپ تشاد هَر رب مشچ
هدش ناک رد نونک نیب ار هَر )۷(ِنیچ هضارُق نآ

شیوخ ِنامیا رب میزرل ،هچب رب ردام وچمه
؟هدش نامیا رَس هب رَس ِفیرظ نآ دزرل هچ زا

یرکشلرَسِ مغ رد یزاُدگیم یهام وچمه



یرکشلرَسِ مغ رد یزاُدگیم یهام وچمه
هدش ناطلس مَشَح یب ،یباتفآ نوچ تمنیب

شمخ ؟شتآ رب تسا ناهرب دود ییوگ دنچ
هدش ناهرب و هتشگ شتآ دودیب تمنیب

وگب ،ناویک تَرَس رب ددرگ دنچ و تشگ دنچ
هدش ناویک ِرس رب احیسم نوچمه تمنیب

رایب نآ و رایب نیا هک نم ز )۸(وج هبیصَن یا
هدش نآ و نآ و نآ و نیزا هتسَر تمنیب

وگرایسب ِقطان )۹(دِبرَعُم ِتسم یا نک سب
هدش نازیم ٔهفک نوچ نایوگ ِشوماخ تمنیب

 ۲۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نابداب و تسا یتشِک نوچ یمدآ
؟نارداب نآ ار داب درآ یک ات

۱۲۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
  

مینزیم رب مه هب اهیتشک وچ ام
مینشور ِبآ رد و میمشچ هریت

باوخ هب هتفر ،نت hیتشک رد وت یا
بآ ِبآ رد رگن ،یدید ار بآ

شََدناریم وک تسیبآ ار بآ
شََدناوخیم وک تسیحور ار حور

۱۳۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بیغ ِداب ِتسد هب سَخ نوچ ناهج نیا
بیغ ِداد و تفرگ هشیپ یزجاع

تسَپ شیهاگ ،دنکیم شدنلب هگ



تسَپ شیهاگ ،دنکیم شدنلب هگ
تسکِش یهاگ ،دنکیم شتسرد هگ

راسَی یهاگ ،دربیم شنیمَی هگ
راخ شیهاگ ،دنک شناتسلگ هگ

راُزگ ْطخ نیب ملق ،و ناهنپ تسد
راوس ادیپان ،و ن�ْوَج رد بسا

نامک ادیپان و نیب ناَّرپ ،ریت
ناج ِناج ،ناهنپ و ادیپ اه ناج

۱۲۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نادِب ،دبنُجیم هک یدید ار داب
نارْداب اجنیا تسینابنُجداب

 شدزیاِ عنُص ِفیرصت ٔهَحَوْرم
شدنابنُج یمه و داب نیَرب دز

 ۱۳۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم یراهب هَگ ،قح ار داب
دنکیم یراع فطل نیز شَیَد رد

دنکیم ْرَصْرَص داع ِهورگ رب
دنکیم رjطَعُم شَدوه رب زاب

مومَس ِرهز ار داب کی دُنکیم
مودُق مjرُخ دنکیم ار ابص رم

 ۱۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسه هدنناد ره لقع رد نیقی سپ
تسه هدننابنُج هدنبنُج اب هکنیا

رظن رد ینیبنیم ار وا وت رگ



رظن رد ینیبنیم ار وا وت رگ
رثا ِراهظا هب ار نآ نک مهف

 ۲۹۷۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتراشا ربلدِ یوس دنک لد هک مَد نآ
یتراشا رس اب و رسیب هب دسر رس ناز

دوب تسلا ِزور هب هک یتراشا گنر ناز
یتراشا رفاک و نمؤم ِناج هب دمآک

دیسررد رحب نازک فطل و رهق هک اریز
یتراشا رهوگ هب و تسیتراشا گنس رب

شاب شیوخ ِلاح رب هک ،تسیتراشا گنس رب
یتراشا رگید ،مَد ره تسرهوگ رب

 ۶۸۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ین هراچ تچیه و تسهراچ ُرپ نَْوک
ینزور تیادخ دیاشگن هک ات

نآ زا لفاغ نونک یتسه وت هچرگ
نایع ارنآ دُنک قح تجاح ِتقو

دیجم ِنادزی هک ربمغیپ تفگ
دیرفآ نامرد درد ره ِیپ زا

وب و گنر ینیبن نامرد نآ ز کیل
وا ِنامرف یب شیوخ ِدرَد ِرهب

ناکَم� رد وجهراچ یا ار مشچ
ناج ِیوس هتشُکِ مشچ نوچ هنب نیه

 ۱۶۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



 ۱۶۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شاب شوماخ و نک مک تئارق نیه
منک تنآرق نیع مناوخب ات

 ۱۲۴۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

نیا ِنوزوم یتعاس ،ینآ ِنازیم یتعاس
شیوخ ِنوزوم یوش ات ،وش دوخ ِنازیم نیا زا دعب

 ۲۸۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

رگا وت ایوگ و شماخ یوش هنییآ وچمه
یزیتسن نابز تفگ رب و یدرگ لد همه

 ۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
ییهدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بhبَسُم زا اهببس اب
یلیام نآ ز اهشوپور نیا ِیوس

   ۱۵۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رش و ریخ ره دسریم بhبَسُم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

 ۳۷۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نایع ار بhبَسُم وا دنیب هکنآ
  ؟ناهج ِیاهببس رب لد دهن یَک

 ۲۶۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

  تسا ثداح نآک ،مرگنن ار ببس نم
تسا ثعاب ار یثداح ،ثداح هکنآز



تسا ثعاب ار یثداح ،ثداح هکنآز

 منکیم هراظِن ار قباس ِفطل
منکیم هراپود ،ثداح نآ هچره

 ۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یَوَنث نوچ وگم ود ود ،یود ز مَد نزم شیب
ارم ،راثآ زا دش سب ،بلطب ار ببس ِلصا

 ۳۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بآ ِرعق ِریز هب ناصاّوَغ وچ ای
باتش دنیچیمه یزیچ یسک ره

نیَمث hرُد و رهوگ ِدیُما ُرپ
نیا و نآ زا دننکیم ُرپ هربُوت

فرژ ِیایرد ِگت زا دنیآرب نوچ
فَرگِش hرُد ِبحاص ددرگ فشک

درُخ ِدیراورُم دُرب هک رگد نآ و
دُرب هjبَش و هزیرْگنس هک رگد نآ و

 ۱۵۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

مُدب هدیرْخب بویعم ٔهلاک
مدش فقاو هگَپ شبیع زک ْرکُش

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

 ۱۵۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

مندرگ رد دبا ات یدنام بلق



مندرگ رد دبا ات یدنام بلق
مندرک عیاض رمع یدوب فیح

دومن وُر واِ یبلق رتهَگپ نوچ
دوز دوز نم مَشَک او وُز دوخِ یاپ

 ۲۹۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رصتخم یدید وچ ار فک ِشدَرگ
رگن رد ایرد هب ،دیاب تتریح

دَُوب نایوگ ْرِس ،دید ار فک هکنآ
دَُوب ناریح وا ،دید ایرد هکنآو

   
دنک اهتّین ،دید ار فک کنآ
دنک ایرد لد ،دید ایرد هکنآ و

 ۲۴۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

دنتیم یروش ِبآ رب نوچ غرم
ددم وا تسهدیدن ار نیریش ِبآ

وا ِنامیا نآ تسدیلقت هکلب
وا ِناج هدیدن ار نامیاِ یور

میظع ار دhلَقُم دشاب رطخ سپ
میجر ِناطیش ز ،نزهر و هر زا

 
دوش نمیا ،قح ِرون دنیبب نوچ
دوش نکاس وا کش ِتابارطضا ز

 ۱۵۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
  

؟دوب هاش شناج وچ ،یناف دوش نوچ
دوب َ�ا ِتمصع رد واِ خیب

 ۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



 ۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

ار وت هشیدنا و شناد ،ار وت هشیپ و هگتسد
ارم راتات ِیوهآ ،ار وت ،هشیب ،ار وت ،ریش

 ۱۳۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

وش رود ر�یغت زا ،و درگ هتخپ
وش رون ،قhقحُم ِناهُرب وچ ْوَر

یدش ناهُرب همه ،یتسَر دوخ ز نوچ
یدش ناطلس ،دش تسین هدنب هکنوچ

 ۱۲۴۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

دعَس وت یراد یعلاط مدید :تفگ مhَجنُم ید
 شیوخ ِنوزفازور ِهام زا کیلو یرآ :شمتفگ

شعلاط و لامج زک ؟ام ِهَم اب دشاب هک هَم
شیوخ ِنودرگ رب تشگ ربکا ِدعَس ،ربکا ِسحَن

۳۴۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 هار رد ،دروآ یم یَمِ یوبس و تفر م0غ .رآیب یم هک تفگ ار م0غ هک ریما نآ ِتیاکح «
 ِلامشوگ ِدصق و دینشب ریما .تسکشب ار وبس و یگنس دز ،درک فورعم رما ،دوب یدهاز
 .دوب هدشن مارح یم زونه هک دوب م0سلاهیلع یسیع نید دهع رد هّصق نآ و درک دهاز

».درک یم عنم مّعنت زاو درکیم )۱۰(یزZزََقت دهاز نکیلو

)۱۱(یاهرابیَم و لد شوخ یریما دوب

یاهراچیب ره و )۱۲(روُمخَم ره ِفهَک

یلداع ،یزاوننیکسم ،یقِفشُم
یلدایرد ،یششخبرز ،یرهوج

نینمؤ�اریما و نادرم ِهاش
نیبْتسود و ناْدزار و ناْبهار



نیبْتسود و ناْدزار و ناْبهار

حیسمِ ماّیا و دوب یسیع ِرود
حیلم و رازآمک و رادلد ،قلخ

یبش ناهاگانب نامهم شدمآ
یبهذمْشوخ ،وا ِسنج ،یریما مه

لاحِ مظن رد ناشِتسَیابیم هداب
ل�ح و )۱۳(نوذأم ،تقو نآ دوب هداب

م�غ یا اتفگ و دوب مک ناشهداب
     )۱۴(مادُم روآ ام هب نک ُرپ وبس وَر

صاخ ِرمخ دراد هک بهار ن�ف زا
ص�خ ناج دبای ماع و صاخ ز ات

دنک نآ ،بهارِ ماج نآز ییهعرُج
دنک )۱۶(ناد ْمُخ و )۱۵(هّرَج نارازه هک

تسا یناهنپ ٔهیام ،یَم نآ ردنا
تسا یناطلس ابع ردنا کنانچنآ

رگن مک هراپ هراپ ِقلد هب وت
رز ِنوریب زا دندرک هیس هک

دش دودرم َدب مشچِ یارب زا
دش دولآدوُد ،لعل نآ نورب زو

؟تساههناخ ِنایم یک رهوگ و جنگ
   تساههناریو رد هتسویپ اه جنگ

۳۴۸۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک لقع ای ؟وک شوه دوخ ار وت سپ
ودع ار شناد وت یا ،یَم یروخ ات



شَکب مه )۱۷(یلین ،تسابیز سب تور
َشبَح یور رب لین دشاب )۱۸(هکحُض

)۱۹(یوَغ یا ؟دمآرد یک یرون وت رد

یوش وجتملظ و یشوهیب وت ات

هدعاق �سُج تسا زور رد هیاس
؟هدش وُجهیاس وت یربا ِبش رد

ماوع ِتوقِ یپ دمآ ل�ح رگ
مارح دمآ ار تسود ِنابلاط

دوب لد ِنوخ هداب ار ناقشاع
دوب لزنم رب و هار رب ناشمشچ

فوخَم ِنابایب ِهار نینچ رد
   فوسک دص اب دَرِخ )۲۰(ِزوُو�َق نیا

ینز نازو�َقِ مشچ رد کاخ
ینک هرمگ و ِکلاه ار ناوراک

سوسف و تسا مارح اّقح وج ِنان
سوبس ِنان ْهِن شیپ رد ار سفن

راد راوخ ار ادخ هار ِنمشد
راد راد رب ،ْهِنَم َرْبنِم ار دزد

*دنسپ ندیْرُبب تسد وت ار دزد
دنبب شتسد ،یزجاع ندیُرب زا

تسب وت ِتسد ،وا ِتسد یدنبن رگ
تسکش تیاپ ،ینکشن شیاپ وت رگ

؟رکشین و یهد یَم ار ودع وت
روَخ کاخ و دنخ رَهز :وگ ؟هچ ِرهب

تسکش و گنس وبس رب تریغ ز دز



تسکش و گنس وبس رب تریغ ز دز
تسَجب دهاز زا و تخادنا وبس وا

؟وک هداب :شتفگ و ریم ِشیپ تفر
     وا ِشیپ کی کی تفگ ار ارَجام

».دهاز ِلامشوگِ یارب دولآمشخ ریما ِ_فر «

تسار تسَجرب و دش شتآ نوچ ریم
        ؟تساجک دهاز ٔهناخ امنب :تفگ

شرس مبوک نارگ زرُگ نیدب ات
)۲۱(شَرَغْردام ِشنادیب ِرس نآ

یگس زا فورعم ِرما دناد هچ وا
یگرهُش و تسا یفورعم ِبلاط

دنک اج ار دوخ سولاس نیدب ات
دنک ادیپ �شیوخ یزیچ هب ات

نامه ّ�ِا رنه دوخ درادن وک
نآ و نیا اب دنکیم )۲۲(س�لَسَت هک

)۲۳(واکهنتف و تسا هناوید رگا وا

     واگ ... دشاب هناوید ِیوراد

دور نوریب شرس زا ناطیش هک ات
؟دور نوچ رخ ،)۲۵(ناگدَنبرَخ )۲۴(ِتَلیب

تسد هب )۲۶(یسّوبَد ؛تسَج نوریب ریم
تسممین دهاز هب دمآ بش مین

مشخ ز ار دهاز ِدرَم �شُک تساوخ
مشپ ِریز ناهنپ تشگ دهاز ِدرم

نآ ،ریم زا دینشیم دهاز ِدرم



نآ ،ریم زا دینشیم دهاز ِدرم
ناهن ناباتنَسَر نآِ مشپ ِریز

درم hیتشز ِ�فگ وُر رد :تفگ
درک تخس ار وُر هک ،دنات هنیآ

نینهآ راوهنیآ دیاب یور
  نیبب دوخ ِتشزِ یور :دیوگ تات

».ار ذَمرِت ِهاش ّدیس ،کقلد ِندرک تام ِتیاکح «

تخاب جنرطش یمه کقلد اب هاش
  تخاتب هشِ مشخ ،دوز شدرک تام

شروآرِبک ِهَش نآ و هَش هَش :تفگ
شرَس رب دزیم جنرطش زا کی کی

)۲۷(ناَبتلَق یا ،تهَش کنیا ریگب هک

ََ�ا :تفگ و کقلد نآ درک ربص نامْ

ریم دومرف )۲۸(�خاب رگید ِتسد
ریرَهَمز زا روُع هک ،نازرل نانچ وا

دش تام هش و رگید ِتسد تخاب
دش )۲۹(تاقیم و �فگ هَش هَش ِتقو

تفر جُنک رد و کقلد نآ دیهجَرب
)۳۰(تَفت ،میب زا دنکف دوخ رب دمن شش

دمن شش ِریز و اه شلاب ِریز
دهَر هَشِ مخز ز ات ،ناهنپ تفخ

؟نیا تسیچ ؟یدرک هچ یه یه :هَش تفگ
نیُزگ ِهاش یا هَش هَش ،هَش هَش :تفگ

فاحل ِریز زج تفگ قح ناوت یک



فاحل ِریز زج تفگ قح ناوت یک
)۳۱(فاجِسشتآ ِروآمشخ یا وت اب

تام هاشِ مخز ز نم و تام وت یا
تاه تخر ِریز هب هَش هَش منزیم

ریمِ یاهیَه زا دش ُرپ هّلحم نوچ
)۳۲(ریگ و راد زو ،ندز رد رب دگل زو

تسار وّ پچ زا دوز تسَج نوریب قلخ
تساضر و تسا وفع ِتقو مjدقُم یاِک

نامز نیا شلقع و تس کشخ وا ِزغم
           ناکدوکِ مهف و لقع زا تسرتمک

هدمآ فعض رب فعض ،یریپ و دهز
هدشان یداشگ شدُهز نآ ردناو

رای ز هدیدان جنگ ،هدید جنر
راک ِدزم هدیدن ،هدید اهراک

رَهُگ دوخ ار وا ِراک نآ دوبن ای
رَدَق زا شاداپ ِتقو دماین ای

دوهُجِ یعس نوچ یعس نآ دوب هک ای
دوب تاقیم ٔهتسباو ازج ای

تسا سب نیا تبیصم و درد ارَو رم
تسا سَکیب نوخ رُپ hیداو نیرد هک

جُنک هب وا هتسشن و درد ُرپ مشچ
)۳۳(جنُل هدنکفا ورف ،هدرک شُُرت وُر

دَروخ مغ ار وک ،)۳۴(لاّحَک یکی هن
دََرب یپ )۳۶(یلحُک هب هک یلقع ،)۳۵(شین

نظ و )۳۷(زرَح اب دنکیم یداهتجا



نظ و )۳۷(زرَح اب دنکیم یداهتجا
ندش وکین ات تسا )۳۸(کوب رد ،راک

تسود ِرادید ات تسا رود شَهَر نآز
تسوزرآ شیسیئر ،رَس ،َدیوجن وک

)۳۹(باتِع ردنا ادخ اب وا یتعاس

باسح نیز دمآ جنر مبیصن هک

لادج ردنا دوخ ِتخب اب یتعاس
لاب هدیْربب ام و ناَّرپ همه هک

گنر و وب ردنا تسا سوبحم هک ره
)۴۰(گنت شوُخ دشاب ،تسدُهز رد هچرگ

)۴۱(خانُم نیگنن نیزا دیان نورب ات

؟خاَرف شردَص و شوخ شَیوُخ دوش یَک

داشگ زا شیپ �خ رد ار نادهاز
داد چیه دیاشن )۴۲(هُّرتُسا و دراک

مکش دناّرَدِب ار دوخ )۴۳(رَجَض زک
 مغ و اه یدارُمیب نآ ٔهّصغ

۳۸ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق *

».ٌميِكَحٌ زيِزَعُ �jاَوۗ ِ �jا َنِم ً�اَكَن َابَسَك اَمِب ًءَازَج اَمُهَيِْدَيأ اوُعَطْقاَف ُةَقِراjسلاَو ُقِراjسلاَو «

 و دنمزوريپ وا هك ،ادخ بناج زا تسا ىتبوقع نيا .ديربب دناهدرك هك ىراك رفيك هب ار دزد نز و دزد درم تسد «
».تسا ميكح

 

نافوط ،زاوآدنلب داب ،درس و تخس داب :رَصرَص ِداب )۱(
ییاهر لحم  ،تاجن و ص�خ لحم :صَلخَم )۲(
نزبداب ،نزداب :هِحَورِم )۳(
هدش دابآ :ْرومعَم )۴(
 یتنیز یاهگنس زا ،َقبَش :َهبَش )۵(
تشرد دیراورم :هhرُد )۶(



 یتنیز یاهگنس زا ،َقبَش :َهبَش )۵(
تشرد دیراورم :هhرُد )۶(
سلفم ،دنمزاین ،راوخ هزیر :نیچ هضارُق )۷(
وج هرهب ،مهسٔ هدنهاوخ :وج هبیصَن )۸(
شک هدبرَع :دِبرَعُم )۹(
 یکاپان و یدیلپ زا ترفن راهظا :ز�زََقت )۱۰(
.دشاب هتشاد تسود رایسب بارش هک یسک :هرابیَم )۱۱(
.تسا هدش تسم بارش ندیشون زا هکنآ ،رامخ :روُمخَم )۱۲(
زاجم ،هدش هداد نذا :نوذأم )۱۳(
بارش :مادُم )۱۴(
وبس ،هچمُخ :هّرَج )۱۵(
هدکیم ،هناخبارش ،هناخمُخ :ناد ْمُخ )۱۶(
.دور یم راکب اهسابل ندرک گنر شوخ و یشاّقن رد و دیآ یم تسد هب لین هچتخرد گرب زا هک گنر یبآ تسا یا هّدام :لین )۱۷(
روآ هدنخ ،هدنخ ٔهیام :هکحُض )۱۸(
هارمگ :یوَغ )۱۹(
هار ِدلب ،ربهار :زوُو�َق )۲۰(
راکدب ،هشحاف :رَغ )۲۱(
یراّکم و یسولاس :س�لَسَت )۲۲(
وج هنتف :واکهنتف )۲۳(
کتک ،یلیس :تَل )۲۴(

  یچکَرَخ ،رخ نابهگن :هدَنبرَخ )۲۵(
   ربتس یتسدبوچ ،نینهآ زرُگ :سّوبَد )۲۶(
 ثوید ،ّتیمح یب :ناَبتلَق )۲۷(
ندرک یزاب :�خاب )۲۸(
تقو ،هاگ هدعو :تاقیم )۲۹(
لیجعت ،باتش :تَفت )۳۰(
نیگمشخ مدآ زا هیانک :فاجِسشتآ )۳۱(
دنبب و ریگب :ریگ و راد )۳۲(
بل :جنُل )۳۳(
کشزپ مشچ ،مشچ بیبط :لاّحَک )۳۴(
 ار وا تسین ینعی ،شا ین فّفخم :شین )۳۵(
ندیشک همرس ،همرس :لحُک )۳۶(
نیمخت ،سدح ،ندرک طفح :زرَح )۳۷(
شاک ،دیما :کوب )۳۸(
شنزرس ،ندرک تم�م :باتِع )۳۹(
.تسا گنت شا یوخ فّفخم :گنت شوُخ )۴۰(
راصح ینعی اجنیا رد ،رتش هاگباوخ :خانُم )۴۱(
یشارترَس غیت ،یناملس غیت :هُرتُسا )۴۲(
یگنتلد :رَجَض )۴۳(


