
۱۵۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیُزگ رگدمه ِتبحص ام
مینیشِن رگدمه ِنماد رب

دینیشِن رتشیپ همه ،نارای
 مینیبب رگدمهٔ هرهچ ات

   
تساهتقفاوم نورد ز ار ام
مینیمه ام هک یَرَبن )۱(َنظ ات

   
مه اب میاهتسشن هک مَد نیا
مینیتسآ رد لُگ و فک رب یم

میدُرب هار )۲(بیغ هب نیع زا
مینید کیپ هارمه اریز

 میراد هار غاب هب هناخ زا
مینیمسای و ورَس ٔهیاسمه

مییآ ردنا غاب هب زور ره
مینیبب دص هتفکش یاهلُگ

ار ناقشاع ِراثن ِرهب زو
مینیچب لُگ ز نماد نماد

میدرک عمج هچنآ ره غاب زا
مینیُزگرب و میهَن شیپ رد

دیدزُدَمرَد شیوخ ِلد ام زا
مینیَما ام ،میاهِن دزد ام



مینیَما ام ،میاهِن دزد ام

لُگ نآِ میسن امِ مَد کنیا
مینیقی ِنشلگ )fُِ)۳ُلگ ام

لُگ نآِ میسن دش ُرپ مَلاع
مینینچ ام هک ایب هک ینعی

)۴(میدُرب یوب وچ ،دََربِب ناموب
)۵(مینیهِک ام هچ را دنک نام هِم

میقشعِ مlغ نیمک دنچ ره
مینیَمک رد هتسَشِن قشع نوچ

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا
رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۷(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۸(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

 

 ۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق



 ۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق

 ».ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت َ| }lَك «

».وش كيدزن ادخ هب و نك هدجس و نكم ىوريپ وا زا ،زگره ،هن «

١٢٠٩ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس
ْبَِرتقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم

 
».دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک «

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۱۵۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیبن ار شیوخ ِربلد ات
مینیشَن لد ِنوخِ َکت رد زُج

تحیصن زا میوَشَن ْهِب ام
مینیهب نآ ِقشع ِهرمگ نوچ

۱۵۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناج تسدش نیرق وت اب ات
مناتسلگ هب ،مَوَر هک اج ره

دش لد ِنیرق وت ِتروص ات
منامسآ رب ،َمیِن کاخ رب

۲۶۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَم}صلا �اِ کاپ ِتاذ ِقح
َدب ِرای زا َدب ِرام هِب دَُوب هک

میلَس زا دناتس یناج َدب ِرام
میقم ِران یوس درآ َدب ِرای

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

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا و ّیگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد هیده ارم میوگیمن نم
دیوش هیده قی| متفگ هکلب

۲۱۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ �ینیشنمه دهاوخ هک ره
ایلوا ِروضح رد دنیشن ات

)۱۰(یُلکسِب رگ ایلوا ِروضح زا

یُلک یب ِوزج هکنآ ز یکlه وت

دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
دَروَخ وا ار شرس ،دبای شَسَک یب

نامز کی �فر عمج زا )۱۱(تسََدب کی
 نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

۱۹۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۹۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۱۲(لوفُس ِرعَق ات وت شوگ دشکیم

دیشک |اب ار وت هک ییادن ره
دیسر |اب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

۳۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسه یورمدآ ِسیلبا یسب نوچ
تسد داد دیاشن یتسد ره هب سپ

۳۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنا هدرک ناهنپ وچ ار ناج هلبق
دنا هدروآ یبناج وُر یسک ره

۴۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب یماد ِبحاص هنامز رد
؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه

۲۳۳۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هِد مانشد ،ار وت دیاتسب هک ره
هِد ماو ِسْلفُم هب هیامرس و دوس

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید
نایسنِا نیز وا دیوج َتناعِتسِا



نایسنِا نیز وا دیوج َتناعِتسِا

ییرای ،ام اب دیرای امش هک
ییراد بناج دییام ِبناج

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَس و ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات
یُنکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب یهیفسِ مشچ زا رگنَم

ونش دوخ ِشوگ هب ،وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار ن|وگ ِشوگ

نک هشیپ ار رظن ،یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ ِلقعِ یارب مه

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
 لیلَع یا ،شوخان و تس هتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
 وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بل کشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

   وت )۱۳ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۱۵(َریِس نیا زومایب قح )۱۴(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

دنربیم تراگزور یقlت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۲۶۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنتخابیم رگدمه اب لد ِدرن
دنتخادرپیم هنیس )۱۶(سِواسَو زا

)۱۷(عِس}تُم یقlت زا لد ار ود ره

)۱۸(عَِمتسُم و ناوخهّصق ار رگدمه

نابزیب و نابز اب نایوگزار
*ناد لیوأت ار هَمْحَر هَعامَجَْلا

».تسا تمحر ٔهیام تعامج «

یدمآ داش نآ ِتفج نوچ )۱۹(رَِشا نآ



یدمآ داش نآ ِتفج نوچ )۱۹(رَِشا نآ
یدمآ دای شاهّصق هلاس جنپ

 ثیدح *

».ٌباذَع ِةَقُرفْلاِ یف و ٌةَمْحَر ُةَعامَجَْلا «

».باذع ،هقرفت و ییادج رد و تسا تمحر ،تعامج و عمج رد «

۳۰۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحز رکشل ز ار هش نینچ نیا
تسا تمحر تعامج ،دش هرمه کیل

تساه گنن رتَخا ز ار هم نینچ نیا
)۲۰(تساخَس ِرهب ،نارتَخا ِنایم وا

*دیسر ار ربمیپ مُهرِواش ِرما
)۲۱(دیَدن ار شَیار تسین ییار هچرگ

تس هدش رز ِقیفر وج ،وزارت رد
تس هدش رهوگ ،رز وچ وج هکنآ زا یَن

تس هدش هرمه نوُنک ار بلاق ،حور
**تس هدش هگرَد ِسِراح ،گس یتّدم

۱۵۹ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق *

ْ¤ا يِف ْمُهْرِواَشَو …« »…ِرْمَ

 »…نك تروشم ناشيا اب اهراك رد …«

۱۸ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق **



۱۸ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق **

»…ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُُهبْلَكَو …«

»…دوب هدرك زارد شيوخ تسد ود راغ هاگرد رب ناشگس و …«

۱۵۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناد هچ ؟دش هچ ارم زورما
من|ِد ُکبَس زا نم زورما

)۲۲(َمنیکَم سب لقعٔ هدید رد

مناکمیب قشعٔ هدید رد

۶۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم| رد وت ِلصا ،یناکم وت
ناکد نآ اشگب و دنب رب ناکد نیا

۱۵۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منیمز ِنکاس هک سوسفا
منامز )۲۳ِ(مِراص هک فاصنا

۲۰۳۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ردنا نادنز هب ناج هک بجع نیا
تسد هب شنادنز )۲۴ِ(حاتفِم یهگنآو

۱۵۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینیمز ِنَت اب هک هفُرط نیا
مناوَد یمه کلف ِتشپ رب

دباَتنَرب خرچ هک راب نآ



دباَتنَرب خرچ هک راب نآ
مناشک یم قشع ِتّوق زا

ار ششتآ شیوخ ٔهنیس زا
مناسر یم گنس ٔهنیس ات

شدنَقِ یافص زا و ّتذل زا
مناهد نیا تسدُش دهَش ُرپ

زیربت ّقح ِسمش ِلکشم زا
مناهج ِلکشم ٔهتکن نم

۴۱۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادج کی ره ناگس و ناگُرگ ِناج
تسادخ ِناریشِ یاه ناج دّحتُم

۶۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین دادَعا و تمسق ،یناعم رد
تسین دارَفا و هیزجت یناعم رد

تسا شوَخ نارای اب ،رای ِداحّتا
تسا شَکرس تروص ،ریگینعمِ یاپ

جنر هب نُک نازاُدگ ،شَکرس ِتروص
جنگ وچ ،تدحو وا ِریز ینیبب ات

وا ِیاه تیانع ،یزادگن وت رو
وا ِی|وم ملد یا ،دزادُگ دوخ

ار شیوخ اهلد هب مه دیامن وا
ار شیورد ٔهقرخ دزودب وا

۵۰۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۰۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تشادن وب ،یسیع �یگنرکی ز وا
تشادن وُخ ،یسیع �مُخِ جازِم زو

افص �مُخ نآ زا گنر ْدص ٔهماج
ایض نوچ یتشگ گنرکی و هداس

لlَم دزیخ وزک )۲۵(یگنرکی تسین
ل|ز ِبآ و یهام ِلاثم لب

تساهگنر نارازه یکشخ رد هچرگ
تساهگنج )۲۶(تسوبُی اب ار نایهام

۱۵۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زیربت ّقح ِسمش ِلکشم زا
مناهج ِلکشم ٔهتکن نم

۱۹۴۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

منم یهاگ ،ار وت میوگ یوت هَگ
منشور ِباتفآ ،میوگ هچ ره

یمَد )۲۷(ِتاکشِم ز مبات اجک ره
ی¨اع ِتlکشم اجنآ دش لح

 تشادن رب شباتفآک ار یتملظ
  )۲۸(تْشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ،امِ مَد زا

۲۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

» ینوردنا ِرون و ریمض رب ینوریب ِلوق و لعفِ یهاوگ «

ریمض ِناهاوگ دمآ لوق و لعف



ریمض ِناهاوگ دمآ لوق و لعف
ریگ ل|دتسا وت نطاب رب ود نیز

نورد رد ت}رِس ِریَس درادن نوچ
نورب زا روجنر )۲۹(ِلوب ردنا رگنب

دَُوب ناروجنر ِلوب نآ لوق و لعف
دَُوب ناهُرب ار مسج ِبیبط هک

دَوَر شناج رد حور ِبیبط نآو
دَوَر شنامیا ردنا ناج ِهَر زو

بوخ ِلوق و لعف هب دیآن شتجاح
*بوُلُقْلا ُسیساوَج ْمُه ،)۳۰(ْمُهوَُرذحِا

 ربخ امش ینورد لاوحا زا ینعی ،دنتسه اهلد سوساج ناشیا هک دشاب عمج ناتساوح نانآ اب دروخرب رد ینعی دینک رذح نانآ زا
.دنراد

وُجب یو زا لوق و لعف ِهاوگ نیا
وُج وچمه ،لصاو تسین ایرد هب وک

 دنک نایب یلوق و یلعف هکنآیب ،ّرونم صخش ِنوردنا زا دوخ رون هکنآ ِنایب رد «
» یو ِرون رب دهد یهاوگ

تشذگ دح زک )۳۱(یکلاس ِرون کیل
تشد و اهنابایب دش ُرپ وا ِرون

دوهش زا دمآ غراف شاّیدهاش
دوُج وّ یزاب ناج و اه فّلکت زو

تس هتفات نوریب وچ رهوگ نآ ِرون
تس هتفای تغارف )۳۲(اه سªلَسَت نیز

تفگ و لعف ِهاوگ یو زا وُجَم سپ
    تُفکِش لُگ نوچ ناهج ود ره وزا هک



    تُفکِش لُگ نوچ ناهج ود ره وزا هک

ناهن ِراهظا ؟تسیچ یهاوگ نیا
نآ ِریغ و لعف هاوخ و لوق هاوخ

تسا رهوج �رِس ِراهظا ضرغ هک
تسا )۳۳(َربْعَم رب ضَرَع نیو ،یقاب ،فصو

)۳۴(کَحِم رب َدنامن ،َرز ِناشن نیا

کَش ِز یب و مانکین َدنامب َرز

مایص نیا و داهج نیا و )۳۵(تlَص نیا
مانکین َدنامب ناج ،َدنامن مه

دومن یلاوقا و لاعفا نینچ ناج
)۳۶(دوسب ار رهوج ،رما �کَحِم رب

هاوگ کنیا تسا تسار مداقتعا هک
هابتشا ناهاوگ ردنا تسه کیل

نادِب ،ار ناهاوگ دیاب )۳۷(هیکَزت
نآدِب )۳۸(یفوقوم هک یقدص ش هیکزت

 وت هک تسا یقدص انامه تنامیا نادهاش صولخ و یکاپ و ،دشاب شغ یب و کاپ دیاب تنامیا ِتّحص رب وت یاه هاوگ هک نادب ار نیا
.یدنب یاپ نآ هب

تسا یلوق هاوگ ردنا ظفل ِظفح
تسا یلعف ِهاوگ ردنا دهع ِظفح

تسا دَر ،دیوگ ژک لوق ِهاوگ رگ
تسا دَر ،دیوپ ژک لعف ِهاوگ رو

تََدیاب )۳۹(ضُقاَنتیب ِلعف و لوق
تََدیآ شیب نامز ردنا لوبق ات

**دیردنا ضقانت ،)۴۰(ّیتَش ُمکُیعَس



**دیردنا ضقانت ،)۴۰(ّیتَش ُمکُیعَس
دیرَدیم رب بش ،دیزودیم زور

 هراپ ار نامه بش و دیزود یم زور lثم هکنانچ .دیا هدمآ راتفرگ ضقانت ماد رد امش و ،تسا نوگ هنوگ و هدنکارپ امش یاه شlت
.دینک یم

؟دََونْش هِک ضقانت اب یهاوگ سپ
دوَخ ِفطل زا دُنک )۴۱(یملِح رگم ای

ریمَض و تسا ّرِس ِراهظا ،لوق و لعف
)۴۲(ریتَس �رِس دنکیم ادیپ ود ره

لوبق دش ،دش هیکزت تهاوگ نوچ
)۴۴(لوم لوم ردنا تسا )۴۳(سوبحَم هنرو

)۴۵(نورَح یا دنزیتس ،یزیتْسِب وت ات

            ***نورَِظتنُم ْمُه}نِا ،مُهْرَِظْتناَف

 .درک دنهاوخ زیتس وت اب زین نابلط تقیقح و ناکاپ ،ینک یراشفاپ تقافن و ایر رب نانچمه و یزیتسب تقیقح اب رگا شکرس یا
.دنا نارظتنم زین ناشیا هک شاب نانآ رظتنم

ثیدح *

» بوُلُقْلا ُسیساوَج ْمُه}نِاَف ْمُهوَُرذحِا «

» اهلد ناسوساج دنناشیا انامه هک نانیا زا دیشاب رذح رب «

۴ هیآ ،)۹۲(لیل هروس ،میرک نآرق **

»ٰ ى}تَشَل ْمُكَيْعَس }ِنإ «

».تسا نوگ هنوگ و هدنکارپ امش ىاهششوك انامه :هك «

۳۰ هیآ ،)۳۲(هدجس هروس ،میرک نآرق ۱***



۳۰ هیآ ،)۳۲(هدجس هروس ،میرک نآرق ۱***

» َنوُرَِظْتنُم ْمُه}ِنإ ْرَِظْتناَو ْمُْهنَع ْضِرَْعأَف «

.دننارظتنم  زين اهنآ هك ،شاب رظتنم و نك ضارعا ناشيا زا ،سپ

۲۱-۲۶ هیآ ،)۸۸(ةيشاغلا هروس ،میرک نآرق ۲***

)٢١( ».ٌر�كَذُم َْتَنأ اَم}ِنإ ْر�كََذف «

».ىتسه ىاهدنهد دنپ وت هك ،هد دنپ سپ «

)٢٢( ».ٍرِطْيَصُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل «

».ىتسين اورنامرف نانآ رب وت «

)٢٣( »،ََرفَكَوٰ ى}لََوت ْنَم }ِ|إ «

»،ديزرو رفك و دش نادرگيور هك سك نآ رگم «

ْ¤ا َباَذَعْلاُ }�ا ُهُب�ذَعَُيف « )۲۴( ».ََربْكَ

.دنكىم باذع رتگرزب باذع هب شيادخ سپ «

)۲۵( ».ْمُهَباَِيإ َاْنيَِلإ }ِنإ «

».تسام ىوس هب ناشتشگزاب هنيآ ره «

)۲۶( ».ْمُهَباَسِح َاْنيَلَع }ِنإ }ُمث «

».تسام اب ناشباسح سپس «



              سدح ،کش ،نامگ :َّنظ )۱(
یندیدان ،دّرجم :بیغ )۲(
لگ ٔهتوب ،لگ تخرد :fُُِلگ )۳(
.درب دهاوخ وا یوس هب ار ام یوب نیا ،میدرب یپ وا یوب هب نوچ :میدُرب یوب وچ )۴(
رتهک ،رتکچوک :نیهِک )۵(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۶(
یرامیب :تّلع )۷(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۸(
هدنبسچ :بِزَل )۹(
   ندیُلکِس ردصم زا .یوش هدیرب ،یوش ادج :یلُکسب )۱۰(
بَجَو :تسََدب )۱۱(
یتسپ :لوفُس )۱۲(
ردام :مام )۱۳(
�ا لیلخ میهاربا :لیلخ )۱۴(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۱۵(
.درذگ لد رد هچنآ و دبٔ  هشیدنا ینعم هب ،ساوسوِ  عمج :سِواسَو )۱۶(
تعسو اب ،داشگ :عِس}تُم )۱۷(
هدنهد شوگ ،هدنونش :عَِمتسُم )۱۸(
تسمرس ،ّربکتم ،نیبدوخ :رَِشا )۱۹(
یدرمناوج و ششخب :اخَس )۲۰(
ریظن ،اتمه :دیَدن )۲۱(
نیزگ یاج ،ریگ یاج ،هتفرگاج :نیکَم )۲۲(
)ریشمش( هدنُرب ،رو|د ،ریلد :مِراص )۲۳(
دیلک :حاتفِم )۲۴(
.تسا قافن و ضرغ یبِ یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۲۵(
یکشخ :تسوبُی )۲۶(
نادغارچ :تاکشِم )۲۷(
زورمین و زور ماگنه :تْشاچ )۲۸(
راردا :لوب )۲۹(
ناشیا زا دینک دینک رذح و دیسرتب :ْمُهوَُرذحِا )۳۰(
اسراپ ،دهاز :کلاس )۳۱(
یرگ سولاس و یراّکم :سªلَسَت )۳۲(
.دوش یم لئاز یمدآ لاوقا و لامعا همه ِتروص ینعی :َربْعَم رب ضَرَع )۳۳(
.دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای lط هک یگنس .رَز ِگنس :کَحِم )۳۴(
اعد ،زامن :تlَص )۳۵(
یزیچ ندرک مرن ،ندییاس :نَدوس )۳۶(
ندرک هزیکاپ :هیکَزت )۳۷(
هتسباو ،دّیقم :فوقوم )۳۸(
یزیچ اب یزیچ ندوب فلاخم ،ندوب ضیقن و ّدض مه اب :ضُقاَنت )۳۹(
هدنکارپ :ّیتَش )۴۰(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۴۱(
هدیشوپ :ریتَس )۴۲(
هدش ریسا ،هدش ینادنز :سوبحَم )۴۳(
ندرک گنرد ،ندرک ریخات :لوم لوم )۴۴(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۴۵(


