
۱۳۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مََرک )۱(ِقارْغَس رادَرب ،ن-د نشورِ یقاس یا
)۲(مَدَعِ یارحص ز ار ام یاهدروآ نیا ِرهب زک

)۳(دَرَدَرب ار اههدرپ نیو ،درذگب ترکف ز ناج ات
َمک هظحل ره َدُنک ار ناج ،دَروخ ناج ترکف هک اریز

وا ِلاوحَاز یاهِن فِقاو ،وا ِلاق زا شومخ ،لد یا
  )۴(مَع ِناج یا یهَم نوچ رگ ،وا ِلاخ یرادن خُر رب

 نافراع ِلاح ْلاح ناو ،ناaاع ِلامج یبوخ
؟)۵(مَش و یوب وک ؟ناتسلگ وک ،وگب ؟شناد وک ؟هدید وک

دور یک ییور شرت وز ،دوش هکرس وا هک یم ناز
؟مجِ ماج وک ؟مغِ ماج وک ،وجب یم نآ ،وجم یم نیا

دَُوب تمکح )۶(َشاهفوکشاِک ،ور بوخ یا رایب یِم نآ
مکش وز دش رُد )۷ِ(جرُد ات ،ددَم دراد ناج ِرحَب زک

ناِرکنم ِدرس ِهآ رب ،)۸(ناِرگ ِلطَر نآ زیرَرب
)۹(مَعَن ناش- همه ددرگ ،دوش نازوس ناشدرَس ات

یُدب یلاع نم ِراتفگ ،یُدب یلاخ مسلجم َرگ
متس نیدنچ نُکَم ام رب ،وش رود ای ،وش رون ای

)۱۰(یاهدیسَْفچَرب هدید رب ،یاهدید ِدرَد ِدننام

ملق نم متسکش هنرَو ،قرو نادرگَرب ،هجاوخ یا

دُنکیم ییاج ز رِخآ ،دُنکیم ییاه هک سَک ره



دُنکیم ییاج ز رِخآ ،دُنکیم ییاه هک سَک ره
مَلَع نآ دشابن اهنت ،یرکشل ای دَُوب یهاش

نم ز ار نَت نیا نُک یلاخ ،نطو ددرگیمن یلاخ
مَدَق َدزغَلرَد هک مَسَرت ،لِگ و بآ رد ناج تَستسَم

aْا َمْعِن یا ،وت ار ام نیبب ،یزیربت ِسمش یا )۱۱(نیعُ

)۱۲(مَقَس رد ناج ِتzحِص یِو ،شِوَر رد اپ ِتzوُق یا

۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ربَصِ یوراد ار هدیدِ یاههدَرپ
رْدَصِ حرَش دزاسِب مَه ،دزوسِب مه

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگ یمن نم
دیوش هیده ِقی- متفگ هکلب

۳۳۸۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۱۳(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهن وا ِشیپ هب اه یدیماان
دیهج نوریب اودیب ِدرد ز ات

۲۴۵۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یسک مشچ رد هدمآ دوبن تلایخ هکنوچ
 یرگن هریخ و هریت دوب هتشک زب مشچ

۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ْ-اَ ک�بُح ّمِصُیَ کیمْعُی ءایْشَ
مَِصتْخَت - َْتنَج ادوzسلاَ کُسَْفن

.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن اریز ،نکم هزیتس نم اب .دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع

ثیدح

ْ-اَ ک�بُح «  ».ّمِصُی و یمْعُی َءیzشَ

».دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع «

ثیدح

».َتوُراَمَو َتوُراَه ْنِم ُرَحَْسأ اَهzنِإَف اَْين�دلا اوَُرذْحا «

».تسا تورام و توراه زا رترگوداج ایند انامه هک ایند زا دیزیهرپب «

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم �یروک نیا تس قشع یروک
)۱۴(نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی �بُح

 یرک و یروک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا .یلومعم یروک هن تسا قشع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ
.دوش یم قشاع

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۱۵(ِیاضتقم

۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مامت وش )۱۶(هداس ْلد و نُک اهر ار هشیدنا
تسین راگن و شقن هب هک هنیآ ِیور نوچ

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود ِدید هک نآ تسا نآ دید

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۹۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۷(رانَش و موُش دَُوب یرکُش یب هکنآز

)۱۸(ران ِرعَق رد ار رکُش یب دََرب یم

نُک راک رد ،ینکیم ل�کوت رگ
 نُک رّابَج رب هیکت سپ ،نک تشِک

۹۳۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب تردق ،شتمعن رکُشِ یعَس
دَُوب تمعن نآ ِراکنا ،وت ِربج

۳۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 وت �یشومارف وّ یساپسان
وت �یشون لسع نآ دروآن دای

دش هتسَب وت رب ،هار نآ مَرَج-
دش هتسخ وت زا ،لد ِلها ِلد نوچ

نُک رافْغِتْسِا و بایرد ناشدوز
 نُک راز یاههیرگ یربا وچمه

۲۲۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۲۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا قی- ار )۱۹(یخَس ،نداد مَرِد نآ
تسا قشاعِ یاخَس دوخ ندرپس ناج

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا �لُک
دیحَی - یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۲۰(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۲۱(نارّابَج هکنآز



زارفرس و دنُدب )۲۱(نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ هر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۲۲(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۲۳(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

۱ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق

» .َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ «

»؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ «

۱۹۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

باوخز رس یرآ رب نوچ ینادب دوخ
باوzصلاِب مَلَْعاُ �اَو دش متخ



 نیا نوماریپ راتفگ و ثحب نیاربانب .تفای یهاوخ رد ار قیاقح و رارسا نیا ،یوش رادیب و یرادرب تلفغ باوخ زا رس هک هاگنآ
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ و تفای نایاپ تاعوضوم

یُدب ندروخ ِتّوق هن ار وت رم
یُدب )۲۴(ندرک یِق یاورپ و هر هن

مدناریم رخ و شحُف مدینشیم
*مدناوخیم بل ِریز ْر�سَی �بَر

 ناسآ ار مراک اراگدرورپ :مدناوخ یم بل ریز و مدرک یم ار دوخ راک ینعی ،مدنار یم ار دوخ رخ یلو مدینش یم ار وت یاهازسان
.امرف

هن روتسد ارم �فگ ببس زا
هن رودقم ارم �فگ وت ِکرت

نورد ِدرد زا متفگیم نامز ره
**نوُمَلْعَی - ْمُهzنِا یمْوَق ِدْهِا

۲۵-۲۷ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

)۲۵(».یِرْدَص يِل ْحَرْشا �بَر َلاَق «

».ار ملد نادرگ هداشگ اراگدرورپ :تفگ «

 )۲۶(».یِرَْمأ يِل ْر�سَيَو «

».ار مراک نادرگ ناسآ و «
        

)٢٧( ».يِناَسِل ْنِمً ةَدْقُع ْلُلْحاَو «

».ىاشگب نم نابز زا هرگ و «

ثیدح **



ثیدح **

».نوُمَلْعَی - ْمُهzنِاَف یمْوَق ِدْها zمُهّلَلا «

».دنناد یمن هک نک تیاده ارم موق ،ادنوادخ «

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 نوچ یداش و مغ یاههشیدنا نآدب اضر رد فراع ،فلتخم ِنانامهم هب فلتخم یاههشیدنا و ،هناخنامهم هب یمدآ ِنِت لیثمت «
  ٔهمه اب و نئاخ و نیما و نمؤم و رفاک رب دوب زاب هتسویپ فیَض مارکِا هب لیلخ ِرد هک ،راولیلخ ِزاونبیرغ ِتسودنامهم صخش

».یتشاد هزات ور نانامهم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناوَد دیآ ون )۲۵(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
مدَع رد دzَرپ زاب نونکا مه هک

)۲۶(شَوبیَغ ِناهج زا دیآ هچره

شوَخ راد ار وا ،تس فیَض تلد رد

».دنام ام ِندرگ رد نامهم و تفرگ ورف ناراب هک تفگ هناخ ِدنوادخ ِنز هک نامهم نآ ِتیاکح «

)۲۷(ُقنُق دمآ ناهگیب ار یکی نآ

)۲۹(ُقنُع ردنا )۲۸(قوط وچمه ار وا تخاس

دومن اه تمارک ،ار وا دیشَک ناوخ
دوب )۳۰(روُس ناشیاِ یوک ردنا بش نآ

نُخُس یناهنپ تفگ ار نز ،درم
نُک باوخ ٔهماج ود نوتاخ یا بشماِک

ردِ یوس رتسُگب ار ام رتسب
رگدِ یوس نآ رتسُگ نامهم ِرهب

منک یداش ،منک تمدخ :نز تفگ



منک یداش ،منک تمدخ :نز تفگ
منشورِ مشچ ود یا ،)۳۱(هعاط و عمَس

نز تفر و دیرتسگ رتسب ود ره
نطو اجنآ درک روسهنتَخ یوس

شرهوش و زیزع ِنامهم ْدنام
شََرت و کشخ زا دنداهنب لُقن

)۳۳(بََجتنُم ود ره دنتفگ )۳۲(رَمَس رد

بش مین ات دب و کین ِتشذگرس

رَمَس زا و باوخ ز نامهم نآ زا دعب
ردِ یوس نآ ُدب هک رتسب نآ رد دش

تفگن یزیچ ودِب تلجخ زا رهوش
تفُخِ یاج ناج یا تسوس نیا ار وت هک

)۳۴(مََرکْلاُوب یا وت ِباوخِ یارب هک

ماهدنکفا رگدِ یوس نآ رتسب

دوب هداد وا نز هب هک یرارق نآ
)۳۶(دونُغ نامهم فرط نآ و ،)۳۵(لَْدبُم تشگ

تفرگ رد ناراب تخس اجنآ بش نآ
تفگش دمآ ناشربا یظیلغ زک

وُش هکنآ ِنامگ رب دمایب نز
ومع نآ وس نآ و تس هتفخ رد ِیوس

سورع مَد نآ فاحل رد نایرُع تفر
سوب دنچ تبغر هب ار نامهم داد

)۳۷(ن�َک ِدرم یا مدیسرتیم :تفگ



)۳۷(ن�َک ِدرم یا مدیسرتیم :تفگ

نامه ،دمآ نامه ،دمآ نامه دوخ

ْدناشن ناراب و لِگ ار نامهم ِدرم
ْدنامب )۳۸(یناطلس ِنوباص نوچ وت رب

؟دَوَر یک وا لِگ و ناراب نیردنا
دوش ناوات وا وت ِناج و رس رب

)۳۹(لِهِب نز یا :تفگ و تسَج نامهم دوز

لِگ ز نم مرادن مغ ،مراد )۴۰(هزوُم

داب ریخ ار امش متشگ ناور نم
داش حور ادابم مَد کی رفس رد

دور ندعم ِبناج رتوز هک ات
دوش نزهَر رفس ردنا یشوخ نیک

درس ِراتفگ نآ زا دش نامیشپ نز
دَرف ِنامهم نآ تفر و دیمر نوچ

ریما یا رِخآ هک شتفگ یسب نز
ریگم ،)۴۱(َتبیط زا مدرک یحازِم رگ

تشادن یدوس نز �یراز و هدجَس
تشاذگ ترسح نآ رد ار ناشیا تفر

نز و درم سپ نآز درک )۴۲(قرَزا هماج
)۴۳(نگلیب یعمش دندید شتروص

درَمِ عمش ِرون ز ارحص و )۴۴(دُشیم
درف هتشگ بش ِتملظ زا تشهب نوچ

ار شیوخ ٔهناخ ،هناخ نامهم درک



ار شیوخ ٔهناخ ،هناخ نامهم درک
ارجام نیا ِتلجخ زا و مغ زا

ناهن ِهار زا ود ره ِنورد رد
نامهیم ِلایخ یتفگ نامز ره

)۴۵(دوُج جنگ دص رِضِخ ِرای منم هک

 دوبن ناتیزور کیل ،مدناشفیم

 و هناخ ِدنوادخ هب دنک ییوخدب و ّمکحت و دیآ دورف هناخ رد زور ِلّوا زا هک ون نامهم هب ،دیآ لد ردنا هک هنیزور ره رکف لیثمت «
».ندیشک نامهم ِزان و یزاوننامهم ِتلیضف

زیزع ِنامهم وچ یرکف یمد ره
زین زور ره تاهنیس ردنا دیآ

ناد صخش ِیاج هب ناج یا ار رکف
ناج و ردق دراد رکف زا صخش هکنآز

دنزیم یداش ِهار رگ مغ ِرکف
دنکیم یداش ِیاه یزاسراک

ریغ ز وا یدُنت هب )۴۶(َدبوریم هناخ
ریخ ِلصا ز ونِ یداش دیآرد ات

لدِ خاش زا درزِ گرب َدناشفیم
لِصzتُم ِزبسِ گرب َدیورب ات

ار هنهک ِرورُسِ خیب َدَنکیم
اروام زا ون ِقوذ )۴۷(دَمارخ ات

ار هدیسوپِ ژکِ خیب َدَنک مغ
ار هدیشوپ وُرِ خیب َدیامن ات

دََرب ای دزیرب هچ ره لد ز مغ



دََرب ای دزیرب هچ ره لد ز مغ
دروآ رتهب هک اّقح ضوع رد

نیا دشاب شنیقی هک ار نآ هصاخ
نیقی ِلهأ هدنب مغ دَُوب هک

قرب و ربا دَراین )۴۸(ییوُرشُُرت رگ
)۵۰(قرَش یاه مّسبت زا دزوسب )۴۹(زَر

دوش نامهم تلد ردنا )۵۱(سحَن و دعَس
دوَریم هناخ هناخ هراتس نوچ

تسوتِ جُرب میقُم وا هک نامز نآ
تسُچ و نیریش شعلاط نوچمه شاب

لّصتُم وا دوش نوچ هَم اب هک ات
لد ِناطلس اب وت زا دیوگ رکُش

اضر و ربص اب بوّیا لاس تفه
ادخ ِفیَض اب دوب شوخ �ب رد

وُرتخسِ ی�ب ددرگ او وچ ات
وا رکُش نُوگ دص هب دیوگ قح ِشیپ

شُک بوبحم ِنم اب ،ّتبحم زک
شُُرت هظحل کی بّویا درکن ور

ادخِ ملع ِتلجخ و افو زا
�َب اب وا لسع و ریش نوچ دوب

ون هب ون دیآرد هنیس رد رکف
ْوَر زاب وت وا ِشیپ )۵۲(نادنخْدنَخ



ِه�رَش ْنِم یِقلاخ )۵۳(یْنذَِعا هک
ِه�رِب نِم )۵۴(لَِنا ینْم�رَحُت -

 نم هب ارنآ تکرب و ریخ هکلب ،نکم مورحم ون هشیدنا تکرب و ریخ زا ارم .هد هانپ ون هشیدنا ّرش زا ارم ،نم راگدیرفآ یا :وگب
.ناسرب

*یَرا ام ِْرکُشِل )۵۵(ینْعِزَْوا �بَر
یضَم ْنِا یلً ةَرسَح ْب�قَعُت -

.امرفم ترسح راچد ارم تشذگ یتمعن رگا و امرف ماهلا منیب هچنآره یرازگساپس هب ارم ،اراگدرورپ

راد ساپ ار شُُرتوُر ِریمض نآ
رامش نیریش رکِش نوچ ار شُُرت نآ

شُُرتوُر رهاظ تسه رگ ار ربا
شُکهروش و ربا تسهدنرآ نشلُگ

ناد ربا ِلاثم وت ار مغ ِرکف
نانچ نُک مک شُُرت وُر وت شُُرت اب

دَُوب وا ِتسد هب رهوگ نآ هک وب
دَوَر یضار وا وت زا ات نک دهَج

ینغ دَْوَبن و رهوگ دشابن رو
ینک نوزفا دوخ ِنیریش ِتداع

تتداع دراد دوس رگید ِیاج
تتجاح دیآرب یزور ناهگان

دوش عنام تیداش زک یترکف
دوش )۵۶(عناص ِتمکح و رما هب نآ

ناوج یا )۵۷(شَگنادراچ ود ناوخم وت



ناوج یا )۵۷(شَگنادراچ ود ناوخم وت
)۵۸(نارِقبِحاص و دشاب یمجن هک وب

ریگ لصا ار وا ،تس یعرف وگم وت
)۵۹(ریچ دوصقم رب هتسویپ یُوب ات

رِضُم و یریگ عرف ار نآ وت رو
رظتنم دشاب لصا رد وتِ مشچ

شِشَچ ردنا راظتنا دمآ رهز
شِوَر نآز یشاب گرم ردً امیاد

رانک رد شریگب ،ار نآ ناد لصا
راظتناِ گرم ز میاد هَر زاب

۱۹ هیآ ،)۲۷(لمن هروس ،میرک نآرق *

»…zيَِدلاَوٰ ىَلَعَو zيَلَع َتْمَعَْنأ يِتzلا ََكتَمْعِن َرُكَْشأ َْنأ يِنْعِزَْوأ �بَر…«

 ىاج هب ىاهتشاد ىنازرا نم ردام و ردپ و نم رب هك ار وت تمعن ساپس ات راداو ارم ،نم راگدرورپ ىا…«
»…مروآ

بارش هزوک ،ینیچ ای یلافس راد هلول هزوک :قارغَس )۱(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۲(
�فاکش ،ندرک هراپ :ندیرَد )۳(
ومع ،ردپ ردارب :مَع )۴(
تفایردنا ،کاردا ،ییایوب :ّمَش )۵(
هفوکش :هفوکشا )۶(
کچوک قودنص :جرُد )۷(
.تسا گرزب هنامیپ و هلایپ زا هیانک :ناِرگ ِلطَر )۸(
یرآ ،یلب :مَعَن )۹(
ندیبسچ :ندیسَفچ )۱۰(
aْا َمْعِن )۱۱( وکین روای :نیعُ
ضرم ،یرامیب :مَقَس )۱۲(
ایمیک :ریسکِا )۱۳(
وکین ،بوخ :نَسَح )۱۴(
هدش اضتقا ،همز- :اضتقم )۱۵(



وکین ،بوخ :نَسَح )۱۴(
هدش اضتقا ،همز- :اضتقم )۱۵(
 ترکف شوقن زا یلاخ یلد یاراد :هداس ْلد )۱۶(
تشز و موش ،راع و گنن :رانَش )۱۷(
شتآ یافرژ :ران ِرعَق )۱۸(
درمناوج و هدنشخب :یخَس )۱۹(
هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۲۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۱(
نیشنمه :نیرَق )۲۲(
هدننک یّدکت ،هدننک ییادگ :زاسهیدُک )۲۳(
ندرک غارفتسا :ندرک یِق )۲۴(
نامهم :فیَض )۲۵(
.تسا یوْلِع مَلاع ای و نیرب ناهج دارم :شَوبیَغ ِناهج )۲۶(
نامهم ینعی یکرت نابز هب :ُقنُق )۲۷(
دنبندرگ :قوط )۲۸(
ندرگ :ُقنُع )۲۹(
تفایض ،ینامهم :روُس )۳۰(
ندرک تعاطا و ندینش :هعاط و عمَس )۳۱(
ینیشن بش سلجم :رَمَس )۳۲(
هدیدنسپ ،هدیزگرب :بََجتنُم )۳۳(
هدنشخب ،راوگرزب :مََرکْلاُوب )۳۴(
هدش لیدبت ،هدش ضوع :لَْدبُم )۳۵(
ندیباوخ ،�فخ :ندونُغ )۳۶(
روانت ،گرزب :ن�َک )۳۷(
لُجُنب سنج زا هیانک :یناطلس ِنوباص )۳۸(
�شاذگ ،ندرک اهر :ندیلِه )۳۹(
همکچ :هزوُم )۴۰(
حازم ،یعبط شوخ :َتبیط )۴۱(
دوبک ،هریت :قرَزا )۴۲(
.دزاسن شوماخ ارنآ داب ات دنداهن یم غارچ و عمش یور هک تسا یشوپرس دارم :نگل )۴۳(
�شگ ناور ،�فر :ندُش )۴۴(
اطع ،ششخب ،مََرک :دوُج )۴۵(
ندرک وراج ،�فُر :ندیبور )۴۶(

نامارخ ،ییابیزهب و راقو و زان یور زا �فر هار :ندیمارخ )۴۷(
ق�خادب ،وخدب ،مخادب :وُرشُُرت )۴۸(
.تسا ینتسُر عون ره ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،روگنا تخرد و کات :زَر )۴۹(
دیشروخ :قرَش )۵۰(
موش و کرابم ،هتسجخان و هتسجخ :سحَن و دعَس )۵۱(
.تسا ندیدنخ لاح رد هک یسک :نادنخْدنَخ )۵۲(
.هد هانپ ارم :یْنذَِعا )۵۳(
ناسرب :لَِنا )۵۴(
.نك ماهلا ارم :ینْعِزَْوا )۵۵(
هدنزاس ،هدننیرفآ :عناص )۵۶(
.تسا زیچان و ریقح ینعم هب اجنيا رد :گنادراچ ود )۵۷(
.تسا کرابم ینعم هب اجنیا رد ،ریگناهج و لداع هاشداپ :نارِقبِحاص )۵۸(
بلاغ ،دنمزوریپ ،هریچ :ریچ )۵۹(


