
۱۲۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شاب داشلد ام وچمه ،ییام ِنآ
شاب دازآ ورس وچمه ناتسلگ رد

فیرظ یا یقشع ِنادرگاش ز نوچ
شاب داتسا قشع وچ لد ِداشگ رد

ریگب وا یولگ ،دیآ یمغ رگ
شاب داد ِریما ،ناتسب وزا )۱(داد

)۲(دََحاِ مَزب رد تستسم وت ِناج
شاب )۳(داحآ وگ قلخ ِنایم نت

دنخب شوخ ورسخ ِنیریش اب هاگ
شاب داهرف ،نک هوک شرجه ز هگ

شنشلگ نوچمه زیگنا طاشن هگ
شاب دایرف شوخ و )۴(لان لبلب وچ هگ

شاب کاخ ،دمارخ نوچ شَورَس ِشیپ
شاب داب ،دناشف )۵(َربنَع شلگ نوچ

کلف نوچ ،ردارب یا تسنیا لصاح
شاب داینبون هنهک ِناهج رد

تشپراخ نوچ اهراخ ِنایم رد
شاب )۶(دار و نامداش و نورد رس

۸۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنیا نم ِبجع و یبجع رد یسک ره
دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،*یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۷(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کoفا ددرگ هرذ هرذ
)۸(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

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

تسا سب ،ناج )۹(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب )۱۰(َدنات دنچ

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ |{ا |نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۴۵۸۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم رد یناکم� ِهاگهدجَس
ناکد ناریو وت ز ار ناسیلِب رم

؟منک )۱۱(نیط نیا ِتمدخ نم ارچ هک
؟منک نید نوچ بقل نم ار یتروص

لامب وکین ار مشچ ،تروص تسین
لoج ِرون )۱۲(ٔهعَشعَش ینیبب ات

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رافغتسا ،وت ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ رما هب مغ

۱۳۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبک ٔهشیش یتشاد تمشچ ِشیپ
دومنیم تدوبک ملاع ،ببس ناز

شیوخ ز ناد یدوبک نیا ،یروک هن رگ
شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ

دوبن {ا ِرُونِب ُرْظَنی را نمؤم
؟دومن نوچ هنهرب ار نمؤم ،بیغ

یُدب )۱۳({اُران هب ُرْظَنی وت هکنوچ
یدب زا یدیدن او ار یوکین

۶ هیآ ،)۱۰۴(ةزمهلا هروس ،میرک نآرق

ْ�اِ |{ا ُراَن ُةَدَقوُ

تسادخ هتخورفا شتآ

۳۷۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ورهار یا تدیآ )۱۴(یضبَق هکنوچ
وشم )۱۵(لد شتآ ،تسوتِ حoَص نآ

داشگ و )۱۶(طسَب نآ رد یجرَخ رد هکنآز
)۱۷(دادِتعاز دیابب یلخَد ار جرخ

یُدب ناتسبات ِلصف هرامَه رگ
یدش ناتسُب رد دیشروخ ِشزوس

نُب و خیب زا یتخوس ار )۱۸(َشتِبنَم



نُب و خیب زا یتخوس ار )۱۸(َشتِبنَم
نهک نآ یتشگن هزات رگد هک

تسا )۲۰(قِفشُم ،ید نآ تسا )۱۹(یورشُُرت رگ
تسا )۲۲(قِرحُم اما ،تسا نادنخ )۲۱(فیَص

نیب طسَب یو رد وت ،دیآ ضبَق هکنوچ
)۲۳(نیبَج رد نکفیم نیچ و شاب هزات

شُُرت نایاناد و نادنخ ناکدوک
شُش ز یداش و دشاب ار رگج مغ

تسا رُخآ رد رخ وچمه ،کدوکِ مشچ
تسا رِخآ ِباسح رد ،لقاعِ مشچ

۳۷۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش زاب یناهد ،یتسب ناهد نیا
دش زار یاههمقلٔ هدنروخ وک

یُرباو ار نت ،وید ریش ز رگ
یروخ تمعن یسب ،وا )۲۴(ماطِف رد

۳۷۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا مغ غابٔ هویم یداش ِدنق
تس مهرم مغ نآو تس مخز )۲۵(حََرف نیا

۳۷۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(ریَرپ ن�اّمح دندرکیم گنج

ریش وچ شلمح مَشَک نم ات ،شَکَم وت

دوس دندیدیمه ِشجنَر ناز هکنآز
دوبریم رگید ز کی ره ار لمح

؟وک هیامیب نآ ِدزم ؟وک قح ِدزم



؟وک هیامیب نآ ِدزم ؟وک قح ِدزم
)۲۷(وُسَت نآ و دزم تیجنگ دهد نیا

۳۷۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب هدرُم مَد نیا ،گرم ِزور ِرهب
)۲۸(شاتهجاوخ ،دَمرَس ِقشع اب یوش ات

۲۵۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاناد لصا یا رآرب ون رگید گنهرف یکی
ییانیب تخس قحلا هک ون زا ییهراچ وت نیبب

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندیرپ هگ دمآ ینامسآ غرم یا
ندیرچ هگ دمآ یناعم یوهآ یو

هدیزگ ناقشاع رب هدیرج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار {ا |�ِا و � یناوخن ات
ار هار نیا )۲۹(ِجَهنَم یباين رد

۱۲۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 یگنشت رگج و ییاونیب و ار عِجاضَْمـلا ِنَع مُُهبونُج 'یفاَجَتت زارد یاه بش و ار دوخ یاهافو و اه تمدخ درمشیمرب دوخ قوشعم اب هک قشاع نآ ناتساد
 رگا و ،لیلخ نوچ تسا ]فر شتآ رد رگا ،مداقنُم ییامرف هچ ره هک نک داشرا ارم تسه رگید تمدخ رگا منادیمن تمدخ نیا زج نم هک تفگیم و ار زارد یاهزور

 یزاب ناج و افو و ،بیعُش نوچ تسا ندش انیبان هیرگ زا رگا و ،سیجرج نوچ تسا ندش هتشک راب داتفه رگا و ،سنوی نوچ تسا نداتف ایرد گنهن ناهد رد
ار وا قوشعم ]فگ باوج و ،تسین رامش ار ایبنا

۱۶ هیآ ،)۳۲(هدجس هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ِنَع ْمُهُبُونُجٰ ىَفاََجَتت َنوُقِْفُني ْمُهَانَْقزَر ا|مِمَو اًعََمطَو اًفْوَخ ْمُه|بَر َنوُعَْديِ عِجاَضَ

 و میب اب ار دوخ راگدرورپ )دنزادرپ تدابع هب و دنوش رادیب باوخ زا( دوش رود )بش لد رد( اهرتسب زا ناشاهولهپ



 و میب اب ار دوخ راگدرورپ )دنزادرپ تدابع هب و دنوش رادیب باوخ زا( دوش رود )بش لد رد( اهرتسب زا ناشاهولهپ
.دننک قافنا میا هداد یزور نانادب هچنآ زا و دنناوخ دیما

دوخ رای ِشیپ هب قشاع یکی نآ
دوخ راک زا و تمدخ زا درمشیم

نانچ ،مدرک نینچ وت یارب زک
)۳۰(نانِس و مزر نیرد مدروخ اهریت

تفر مان و تفر روز و تفر لام
تفر ماکان یسب تقشع زا نم رب

تفاین نادنخ ای هتفخ محبص چیه
تفاین ناماس و رس اب مماش چیه

درد و خلت زا دوب هدیشون وا هچنآ
درمشیم کیاکی شلیصفت هب وا

دومنیم لب ،یّتنم یارب زا هن
دوهش دص ّتبحم  یتسرد رب

دوب سب تراشا کی ار نoقاع
؟دور یک ناز یگنشت ار ناقشاع

لoمیب ¡فگ رارکت دنکیم
؟ل�ز زا )۳۱(توُح دنک سب تراشا ز یک

نُهَک درد ناز تفگیم نخس دص
نُخَس کی متفگن هک تیاکش رد

تسیچ تسنادیمن ،شدوب یشتآ
تسیرگیم نآ )۳۲(ِفَت زا عمش نوچ کیل

کیلو ،یدرک همه نیا :قوشعم تفگ
کین بای ردنا و نهپ اشگب شوگ

)۳۳(تس�َو و تسقشع ِلصا ِلصا هچناک



)۳۳(تس�َو و تسقشع ِلصا ِلصا هچناک

تساه عرف ،یدرک هچنیا ،یدرکن نآ

؟تسیچ لصا نآک وگب :قشاع نآ شتفگ
تس یتسین و تسا ندرم شلصا :تفگ

یاهدنز ،یدرمن ،یدرک همه وت
یاهدنزاب ناج ِرای را ریمب نیه

دادب ناج و زارد دش مد نآ رد مه
داش و نادنخ ،رس تخابرد لگ وچمه

دبا ِفقو وا رب هدنخ نآ دنام
)۳۴(َدَبکیب فراع ِلقع و ناج وچمه

؟دبا ددرگ یک هدولآ هَم ِرون
دب و کین ره رب رون نآ دنز رگ

هام هب ددرگ او ،کاپ هلمج ز وا
هلِاِ یوس ناج و لقع ِرون وچمه

تسا هَم ِرون رب فقو یکاپ ِفصو
تسا هَر )۳۵(ِتاساجِن رب رگ شَشِبات

یگدولآ و هر ِتاساجِن نآز
)۳۶(یگَرَدب ددرگن لصاح ار رون

باتفآ ِرون دونشب یعِجرِا
باتش دمآ زاب شیوخ ِلصا یوس

دنامب یگنن وا رب )۳۷(اه نَخُلگ ز هن
دنامب یگنر وا رب اه نشلُگ ز هن

تشگزاب هدیدْرون و هدید ِرون
تشد و ارحص وا یادوس رد دنام

۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش ریس شَبآ ز یهام زج هک ره
دش رید شَزور تسیزور یب هکره

۵۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لoَم دزیخ وزک )۳۸(یگنرکی تسین
ل�ز ِبآ و یهام ِلاثم لب

تساهگنر نارازه یکشخ رد هچرگ
تساهگنج )۳۹(تسوبُی اب ار نایهام

؟َلثَم رد ایرد تسیچ ؟یهام تسیک
)۴۱(لَج َو |زَع )۴۰(ِکلَم َدنام نادب هک

دوجو رد یهام و رحب نارازه دص
)۴۳(دوُج و )۴۲(مارکِا نآ َشیپ دَرآ هدجس

۳۸۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک ¡شُک زا دیدهت نکم وت
¡شیوخ ِنوخ هب مراز ٔهنشت

تس یندرُم ینامز ره ار ناقشاع
تسین عون کی دوخ ،قاّشع ِندرم

)۴۴(یدُه ِناج زا دراد ناج دص ود وا

یدِف مد ره دنکیم ار دصود نآو

اهب هَد دناتس ار ناج یکی ره
**اهِلاثَماُ ةَرشَع :ناوخ )۴۵(یُبن زا

.دریگ یم ضوع ربارب هد ،دنک یم قوشعم ترضح یادف هک یناج ره ربارب رد قشاع
.دراد شاداپ ربارب هد ،یکین لمع ره :هک ناوخب ار بلطم نیا میرک نآرق زا

)۴۶(وُرتسود نآ نم ِنوخ دزیرب رگ



)۴۶(وُرتسود نآ نم ِنوخ دزیرب رگ

وا رب مناشفارب ناج نابوکیاپ

تس یگدنز رد نم ِگرم مدومزآ
تس یگدنیاپ ،یگدنز نیز مَهَر نوچ

۱۶۰ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

َنوُمَْلظُي َ� ْمُهَو اَهَْلثِم |ِ�إ َٰىزْجُي oََف َِةئ ي|سلاِب َءاَج ْنَمَوۖ  اَهِلَاثَْمأ ُرْشَع ُهََلف َِةنَسَحْلاِب َءاَج ْنَم

 ات ،دنيب رفيك نآ دننامه اهنت دهد ماجنا ىدب راك هك ره و ،دنهد شاداپ وا هب ربارب هد دهد ماجنا ىكين راك سك ره
.دشاب هتفرن اهنآ رب ىمتس

۳۰۵۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دُرَبن دوخ زا َتنَم ِدید نوچ :تفگ
درُم راز دیابب ار ناج نینچ نیا

۲۶۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نومنهر و زامن دمآ تقو جنپ
***نومِئاد ٍةoَص یف ار ناقشاع

رامُخ نآ دریگ مارآ ،جنپ هب هن
رازه دصناپ ین تساهرَس نآ رد هک

ناقشاع ٔهفیظو ***ً*ّابِغُْرز تسین
ناقداص ِناج )۴۷(تس یِقَْستْسَم تخس

نایهام ٔهفیظوً ّابِغُْرز تسین
ناج ِسُنا دنرادن ایردیب هکناز

۲۳ هیآ ، )۷۰( جراعم هروس ،میرک نآرق ***



۲۳ هیآ ، )۷۰( جراعم هروس ،میرک نآرق ***

َنوُمِئاَد ْمِهِتoََصٰ ىَلَع ْمُه َنيِذ|لا

.دنتسه زامن لاح ردً امئاد ]یقیقح[ نارازگزامن

ثیدح****

 اهنآ زا هک تعاس ره و زور ره هن (.دبای شیازفا ناشیا هب تبسن نات هقoع ات دینک رادید هاگ هاگ ار دوخ ناتسود
)دیوش هدزلد

۱۲۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 هچ هدنیرگ نآ ات ،تسا هدید ِبآ نآ مان هک تفگ باوج ؟دوش لطاب شزامن دنک هحون و دنک هآ و زاوآ هب دیرگب یسک زامن رد رگا هک یفراع یِمـلاع زا دیسرپ یکی
 ای نت یروجنر وا رگا و بْلَقلا ِروُضُحِب kِّاَ ةولَص k هک دریگ لامک هکلب ،دوشن هابت شزامن ،یهانگ ینامیشپ ای ،دیرگیم و تسا هدید ادخ قوش رگا ؟تسا هدید
 دورمن شتآ هب ار نت و ،زامن لیمکت رهب زا درک یم نابرق ار دنزرف هک راو میهاربا دنزرف کرت و تسا نت کرت ،زامن لصا هک دوش هابت شزامن ،تسا هدید دنزرف قارف

َْتناَك ْدَقل ،َميِهاَْرِبإ َةuلِمْ عِبuتاَف :هک لاصخ نیدب ار یفطصم دمآ رما و ،درپس یم
َميِهاَْرِبإ يِف ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ ْمُكَل

ثیدح

بْلَقلا ِروُضُحِب ّ�ِاَ ةولَص �

.بلق روضح طرش هب رگم دتفین قح هاگرد لوبقم زامن

۱۲۳ هیآ ،)۱۶( لحن هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم َناَك اَمَوۖ  اًفيِنَح َميِهاَْرِبإ َة|لِمْ عِب|تا َِنأ َكْيَِلإ َاْنيَحَْوأ |ُمث َ±ِكِرْشُ

.دوبن ناکرشم زا )میهاربا( وا و نک یوریپ میهاربا فینح نییآ زا هک میدرک یحو وت یوس هب سپ

۴ هیآ ،)۶۰( هنحتمم هروس ،میرک نآرق

ْمُكِب اَنَْرفَكِ |{ا ِنوُد ْنِم َنوُُدبْعَت ا|مِمَو ْمُْكنِم ُءآَُرب ا|ِنإ ْمِهِمْوَِقل اوُلاَقْ ِذإ ُهَعَم َنيِذ|لاَو َميِهاَْرِبإ يِف ٌَةنَسَحٌ ةَوُْسأ ْمُكَل َْتناَك ْدَق
َ´ ِهيِبَِ´ َميِهاَْرِبإ َلْوَق |ِ�إُ هَدْحَوِ |{اِب اُونِمُْؤتٰ ى|تَح اًَدَبأ ُءاَضَْغبْلاَوُ ةَواَدَعْلا ُمَُكْنَيبَو َاَنْنَيب اََدبَو َنِم َكَل ُِكلَْمأ اَمَو َكَل |نَرِفَْغتْسَ

ْ�ا َكْيَِلإَو َاْنَبَنأ َكْيَِلإَو َانْل|كََوت َكْيَلَع َان|بَرۖ  ٍْءيَش ْنِمِ |{ا ُريِصَ

 ام :دنتفگ دوخ رفاک موق هب هک هاگنآ ،دراد دوجو وا ناوریپ و میهاربا یگدنز رد وکن یقشمرس امش یارب هک یتسارب



 ام :دنتفگ دوخ رفاک موق هب هک هاگنآ ،دراد دوجو وا ناوریپ و میهاربا یگدنز رد وکن یقشمرس امش یارب هک یتسارب
 توادع و ینمشد ام نایم .میرفاک امش )دولآ کرش( نییآ هب تبسن ام .میزاریب ،دیتسرپ یم ادخ زج هچنآ و امش زا
 میهاربا نخس نآ رگم .دیروآ نامیا هناگی یادخ هب هکنآ ات دراد همادا هطبار هنوگنیا و .تسا هدش راکشآ یگشیمه
 زا ار یهلا باذع مناوت یمن هک تسا یلاح رد نیا و .منک تساوخرد شزرمآ وت یارب هک دوب هداد هدعو شردپ هب هک

.تسوت یوس هب همه تشگزاب و میروآ یور وت هب و مینک لکوت وت رب اراگدرورپ .منک عفد وت

زار هب )۴۸(یتفُم زا دیسرپ یکی نآ
زامن رد هحون هب دیرگ یسک رگ

دوش لطاب بجع وا ِزامن نآ
؟دوب لماک و زیاج شزامن ای

؟تسیچ ِرهب شمان هدید ِبآ :تفگ
تسیرگ و وا دید هچ هک ات یرگنب

ناهن زا وا دید هچ ات ،هدید ِبآ
؟ناور دوخ ٔهمشچ ز وا دش نآدب ات

زاین رپ نآ تسا هدید رگ ناهج نآ
زامن نآ هحون ز دبای یقنور

)۴۹(کوس ز و هیرگ نآ ُدب نتِ جنر ز رو

)۵۱(کود تسکشب مه و )۵۰(تسُکسِب نامسیر

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ و تشوگ یقاب تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

فاصنا ،لدع :داد )۱(
دنوادخ یاهمان زا ،هناگی ،کی :دََحا )۲(
مدرم کت کت :داحآ )۳(
لانب :لان )۴(
دوشیم عمج ایرد بآ یور و دیلوت یهامربنع ۀدور ای هدعم رد هک گنریرتسکاخ و وبشوخ یاهدام :َربنَع )۵(
هدنشخب ،هدازآ ،درمناوج :دار )۶(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۷(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۸(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۹(
دناوت یم :َدنات )۱۰(



هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۹(
دناوت یم :َدنات )۱۰(
لِگ :نیط )۱۱(
باتفآ ییانشور و رون ندش هدنکارپ :هعَشعَش )۱۲(
ینهذ نم یمسج کاندرد یرایشوه روظنم ،ادخ شتآ :{اُران )۱۳(
جنر و یگنتلد ،یگتفرگ :ضبَق )۱۴(
لاح ناشیرپ و تحاران ،هتخوسلد :لد شتآ )۱۵(
تعسو ،یخارف ،ندرتسگ :طسَب )۱۶(
ندمآ باسح هب ،ندمآ رامشب :دادِتعِا )۱۷(
ندییور لحم :تِبنَم )۱۸(
مخا دب ،ومخا :ورشُُرت )۱۹(
نابرهم :قِفشُم )۲۰(
ناتسبات :فیَص )۲۱(
هدننازوس :قِرحُم )۲۲(
یناشیپ :نیبَج )۲۳(
.یناحور تایح دیدجت و ینامسج تاوهش و تشز قoخا و تاداع زا عاطقنا زا تسا هیانک ،هیفوص تاحلطصم رد ، تسا ¡فرگزاب ریش زا ینعم هب تغل رد :ماطِف )۲۴(
رورس ،ینامداش ،یداش :حََرف )۲۵(
شیپ زورود ،زوریرَپ :ریرَپ )۲۶(
زیشپ و ریقح و زیچان :وُسَت )۲۷(
دنراد یلوم و بحاص کی هک دنیوگ ار مoغ ود :شاتهجاوخ )۲۸(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۲۹(
هزین رس :نانِس )۳۰(
یهام :توُح )۳۱(
وترپ ،ینشور ،ترارح ،یمرگ :فَت )۳۲(
یتسود ینعم هب ء�َو ففخم :�َو )۳۳(
جنر :َدَبک )۳۴(
یکاپان و یدیلپ ینعم هب تَساجن عمج :تاساجِن )۳۵(
یراگزاسان ،یداهن دب :یگَرَدب )۳۶(
یمیدق یاه مامح هناخ شتآ ،نوت :نَخُلگ )۳۷(
تسا قافن و ضرغ یب یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۳۸(
یکشخ :تسوبُی )۳۹(
.دنتسه وا نامرف ریز نایناهج و ناهج و تسا داجیا رب رداق هکنآ رابتعا هب دنوادخ تفص ،هاشداپ :ِکلَم )۴۰(
دنوادخ تفص ،تسا گرزب و یمارگ :لَج َو |زَع )۴۱(
¡شاد یمارگ ،¡شاد گرزب :مارکِا )۴۲(
اطع ،ششخب ،مرک :دوُج )۴۳(
هدننک تیاده ینعم هب لعاف مسا اجنیا رد ،تیاده :یدُه )۴۴(
نآرق :یُبن )۴۵(
نابرهم رای ،تسود ،انشآ :وُرتسود )۴۶(
هنشت رایسب ،هدنهاوخ بآ :یِقَْستْسُم )۴۷(
هیقف ،هدنهد یوتف :یتفُم )۴۸(
گوس :کوس )۴۹(
¡خیسگ ،¡سسگ :¡سُکس )۵۰(
دنسیریم خن نآ اب هک یبوچ تلآ ،یبات خن تلآ :کود )۵۱(


