
۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهتیانع ینیبیمن ،یلانیمه یراوخ زا وت
اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم

)۱(؟دیاش ار نوعرف نآ هک دیاب یمه تAزع ار وت
اهتیOو نیا ،نوعرف وچ وت ناتسب و قشع نآ هدب

)۳(رس رب دهن لوا ز ناج هب ار یراوخ هک یناج )۲(ُکنُخ
اهتیاهن ردنا تسه هک یتخب نآ ِدیموا یپ

ار تلود )۵(ِیانرُس نزم ،یهاوخیم)۴(تسِپ ُرپ ناهد
اهتیآ ،تسِپ رُپ ناهد )۶(یرْقُم ندناوخ دناتن

دش ییوج و یوس ره دش خاش نارازه ایرد نآزا
اهتیافک وج نآ دنک یقلخ ره ناج غاب هب

ینامورف یگنت رد هک ،یخاش ره هب رگنم !Oد
اهتیاغ دنیآ عمج هک ،رِخآ و رگنب لوا هب

نیگرِس رد دازمدآ و کشُم رد دتف یکوخ رگا
اهتیاِفک و قازرا ز دوخ ِلصا هب کی ره دور

ملاع همه ناریش ز هب ،رد نیا )۷(نیگرَگ گس
)۸(اهتیاقَو دناد وا َو دراد قح قشع ِفO هک

)۱۰(نانودِ یراوخ اب هِنَم ار قشاع )q)۹یماندب وت
)۱۲(اهتیار ،قشع هاش ز وا )۱۱(ِیافَق ردنا تسه هک

!؟درآ مغ هچ ییور هیس ار وا ،دوب رز زا گید وچ



!؟درآ مغ هچ ییور هیس ار وا ،دوب رز زا گید وچ
اهتیاکح یمخز ره هب دباتیمه شناج زا هک

شقشع زا و یزیربت ِنیدلا سمش ز نک یداش وت
اهتیامح شفطل زا و یبای افص شقشع زا هک

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَعِن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۱۳(ناَتن وتِ یور عمش یب

دوخِ یاهشدرگ ِدوصقم ایسآ دنادن زگره
ابنان ِراک و بسک ای ،وا تسام ِتوُق ِنوتساک

دنزیم یخرچ زین وا ،دنکیم نادرگ شیبآ
اج ز دبنجیمن مه وا ،دنک هتسب ار بآ قح

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رکش و ربص هشیت هب وت یدرگن هدیشارت ات
Oِا و ناوخ یم ورف اهاّقَُلیOّ صلاAنوُرِبا

۸۰ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق

.َنوُرِباAصلا OِAإ اَهاAقَُلي Oََو اًحِلاَص َلِمَعَو َنَمآ ْنَِ� ٌْريَخِ �Aا ُباََوث ْمُكَْليَو َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذAلا َلاَقَو

هديورگ هك ىسك ىارب !امش رب ىاو « :دنتفگ دندوب هتفاي ]ىعقاو[ شناد هك ىناسك و
».دنباين ارنآ نايابيكش زج و ،تسرتهب ادخ شاداپ هدرك هتسياش راك و

۳۴۵۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شوخ و رافغتسا هب نک هَک ار هوک



شوخ و رافغتسا هب نک هَک ار هوک
شکب شوخ و ریگب ناروفغم ماج

۱۶۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ل�َض رهُم نم لد رد دوب وت ریغ رهم
مماسرس نم رس رد دوب وت ریغ رکش

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهن یرادیب باوخ رد ،یهن یرایشه گرم رد
افو هدنریم ِقرب رد یهن ییاّقس گنس رد

۶ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق

ِروُد�صلا ِتاَذِب ٌمِيلَع َوُهَوۚ  ِلْيAللا يِف َراَهAنلاُ ِجلُويَو ِراَهAنلا يِف َلْيAللاُ ِجلوي

.تساناد اهلد زار هب وا و ،دروآىمرد بش رد ]زين[ ار زور و دروآىمرد زور رد ار بش

۴۶ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق

َنيِرِباAصلاَ عَمَ �Aا Aِنإۚ  اوُرِبْصاَو …

.تسا نارباص هارمه ادخ هك ديريگ هشيپ ربص ...

۱۵۲ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

ِنوُُرفْكَت Oََو يِل اوُرُكْشاَو ْمُكْرُكَْذأ يِنوُرُكْذاف

دينكم نم ىساپسان و دييوگ ساپس ارم .منك داي ار امش ات دينك داي ارم سپ



۱۶۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

باتک یور زا دناوخیم )۱۴(ییرقُم
بآ مدنب همشچ ز ،اًرْوَغ ُمکُؤام

۱۶۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(ناَهتسُم qیقطنم qیفسلف
نامز نآ بتکم یوس زا تشذگیم

۱۶۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ربت qیزیت و لیبِ مخز هب ام
 )۱۶(َرَبز یتسپ زا میرآ ار بآ

۱۶۴۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یدش )۱۷(رِفَغتسُم و یدیلانب رگ
یدش رهاظ ،مََرک زا هتفر رون

تسین تسد رد مه رافغِتسِا کیل
تسین تسمرس ره ِلُقن هبوت ِقوذ

۸۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نْوَع ِتفج ِناگدنب هک قح تفگ
نْوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

هک یناگدنب :تسا هدومرف یلاعت قح «
،دنا هتفرگ رارق قح تیانع و یرای لومشم

،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد
».دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست(



،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد
».دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست(

؟رازراخ رد دور نوچ هنهرب اپ
راگزیهرپ و تَرکِف و هفقو هب زج

۶۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق

َمْحAرلا ُدَابِعَو ْ�ا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذAلا ِنٰ اًمَ�َس اوُلاَق َنوُلِهاَجْلا ُمَُهَبطاَخ اَِذإَو اًنْوَه ِضْرَ

.دنورىم هار ىنتورف هب ¢مز ىور رد هك دنتسه ىناسك نامحر ىادخ ناگدنب «
».دنيوگ نخس تمي�م هب ،دنزاس بطاخم ار نانآ ن�هاج نوچ و

میلست اب نیمز یور رد هک دنا نانآ ادخ ّصاخ ناگدنب و
.دننک یم یگدنز یزرو درخ اب و ییاشگ اضف و

ییاشگ اضف نآ لباقم رد ناشیا،»نادان« :دننک باطخ ناشیا هب رگا و
.دنیوگ یم هتسیاب و بوخ ینخس و دننک یم

۳۳۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مُد وت نابنجیم رود ،یرود هچرگ
ُمکَهجَو او�لََوف ُمتُنک ام ُثیَح

و یتسود راهظا رود یاج نامه زا یرود نانآ زا رگا
.دینک نانآ یوس هب یور دیتسه هک اجره .نک تدوم

زیتِ ماگ زا دتف لِگ رد یرخ نوچ
زیخِ مزع یارب دبنج مد هب مد

شاب ِرهب دنکن راومه ار یاج
شاعَم یاج نآ تسین هک وا دناد



تس هُدب رتمک رخ qسح زا وت qسح
تسَجَن َرب اه )۱۸(لَحَو نیز وت ِلد هک

ینکیم )۱۹(تَصخُر ِلیوأت لَحَو رد
یَنک َرب لد نآ زک یهاوخیمن نوچ

۳۷۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

راوزاب ،)۲۰(عِزانُم ِناغرم هلمج
رایرهش ِزاب ِلبط نیا دیونشب

داحتا یوس ،شیوخ ف�تخا ز
داش دیدرگ ناور بناج ره ز نیه

ُمکَهْجَو او�لََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذAلا اذهُ هَوْحَن

نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک دینادرگب

میتخاسان سب ،و میناغرمْروک
میتخانشن یمَد ار نامیلُس نآک

میدش نازاب ِنمشد ،نادغج وچمه
Oمیدش ناریؤ هدناماو مَرَج

امَع و لهج ِتیاغ زا مینکیم
ادخ ِنازیزع ِرازآ دصق

 ۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسم و تسا تلع یب نم راک



میقتسم و تسا تلع یب نم راک
میقس یا تلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ تداع
تقو هب مناشنب شیپ زا رابغ نیا

۳۶ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق

ٍداَه ْنِم ُهَل اََمفُ �Aا ِِللْضُي ْنَمَوۚ  ِهِنوُد ْنِم َنيِذAلاِب َكَنُوفqوَخُيَوۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ �Aا َسْيََلأ

شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ .دنناسرتىم ،دنتسه ادخ ىاوس هك ىناسك هب ار وت
.دوب دهاوخن ىيامنهار چيه دزاس هارمگ ادخ هك ار سك ره و ؟تسين ىفاك ]روما همه رد[

  ۷۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندنک ناج همه ،هبوت یب ِرمع
تسا ندوب قح زا بیاغ ،رضاح ِگرم

دَُوب شوخ قح اب ود ره نیا گرم و رمع
دَُوب شتآ تایح ِبآ ادخیب

وک دوب تنعل ِریثات زا مه نآ
وُجرْمُع دشیمه ترضح نانچ رد

®ساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
®ساک یُّلک ،و تس ینوزفا qنظ

یگناگیب رد قرغ یرمُع هصاخ
)۲۱(یگناشهَبوُر ،ریش ِروضح رد

مَوَر رتسپ ات هک هِد مشیب ِرمع
موش رتمک ات هک نُک نوزفا )۲۲(مَلْهَم



موش رتمک ات هک نُک نوزفا )۲۲(مَلْهَم

دَُوب وا هناشن ار تنعل هک ات
دوب وُجتنعل هک دشاب یسک َدب

تسا ندرورپ ،ناج برق رد ،شوخ رمع
تسا ندروخ نیگرس رهب زا غاز رمع

مروخیم هُگ ات هک هِد مشیب رمع
مرهوگَدب سب هک هِد منیا میاد

ناهد هدنگ نآ تسراوخ هُگ هنرگ
ناهر او مغاز یوخ زک یدیوگ

۱۶۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب هگنآ متمرح و تزع
مراوخ شزیزع قشع دنک هک

۳ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َوُه ٌمِيلَع ٍْءيَش qلُكِب َوُهَوۖ  ُنِطَابْلاَو ُرِهاAظلاَو ُرِخْ¯اَو ُلAوَ

.تساناد ىزيچ ره هب وا و ،نطاب و رهاظ و رخآ و لّوا تسوا

  ۱۱۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 شخْبحورِ یابرلد زا ْدزُدَم لد
)۲۳(شْخَر ِتشپ رب دنکیم تراوس هک

هِْدجات ِزارفرس زا دزُدَم رس
هِِرگ دص دیاشگ لدِ یاپ ز وک

  ۲۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



  ۲۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
)۲۴(اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

َنوُمَحُْرت ْمُكAلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو …

.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...

بیبط نیا شیپ ،)۲۵(سکُن یهاوخن رگ
)۲۶(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

  ۱۱۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک هدنز هِد همه رد ؟میوگ هک اب
؟وک هدنیُوپ یگدنز ِبآِ یوس

قشع ز ینازیرگ یراوخ کی هب وت
؟قشع ز ینادیم هچ یمان زجب وت

تسه رابکتسا و زان دص ار قشع
تسد هب دیآیم زان دص اب قشع

درخیم یفاو تس )۲۷(یفاو نوچ قشع
درگننیم افویب )۲۸(ِفیرح رد

دهع ،خیب و ّیمدآ تس تخرد نوچ
دهج هب دیابیم رامیت ار خیب

دَُوب هدیسوپِ خیب دساف ِدهع



دَُوب هدیسوپِ خیب دساف ِدهع
دَُوب هدیربب فطل و رامِث زو

دوب زبس هچ رگ لخن ِگرب و خاش
دوس تسین یزبس ،خیب داسف اب

تسه خیب ،و زبس گرب درادن رو
تسد گرب دص دنک نوریب تبقاع

وُج دهع ،شملع هب هّرِغ وشم وت
وا ِزغم شدهع ،و تسا رشق نوچ ملع

 ۳۶۶۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وت نامرف زا مینادرگن ور
وت ناسحا زا تلفغ دشاب رفک

ادخ حیبست و )۲۹(انثِتسِا کیل
ادج ناشیا زا ُدب دوخ دامتعا ز

)۳۰(یَوتْلُمِ ْمزَح و انثِتسِا رکذ
یونثم یادتبا رد دش هتفگ

  ۲۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،)۳۱(مزَح
ارَس نیا یاه ماد و شون و برچ

  ۲۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک توعد نوچ هک دشاب نآ مزَح
دننم ناهاوخ و تسم ییوگن وت

  ۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



  ۲۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَرب َدب )q)۳۲َنظ هک دشاب نآ ْمزَح
یَرب ،َدب زا یوش ،وّ یزیُرگ ات

لوسر نآ تس هتفگ » نAظلا ُءوُس ُْمزَح «
لوضَف یا نادیم ماد ار مَدَق ره

ثیدح

.تسا یشیدنارود ای مزح دوخ ینهذ نم هب ینامگ دب

  ۳۶۶۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین باب کی زج ،تسه را باتک دص
تسین بارحم زج ،دصق ار تهج دص

تسا هناخ کی )۳۴(شَصَلْخَم ،ار)۳۳(قُُرط نیا
تسا هناد کی زا لبنُس نارازه نیا

۱۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار نیمز هرفس ِرس متسب
ار نامسآ qمُخ ِرس اشگب

ار نیب بیعِ مشچ ود دنبرب
ار ناد بیغِ مشچ ود یاشگب

دنامن هدکتب و دجسم ات
ار نآ و نیا میسانشن ات

شوماخ ِناهج نآ هک )۳۵(شوماخ



شوماخ ِناهج نآ هک )۳۵(شوماخ
ار ناهج نیا درآرد گناب رد

  ۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

  ۲۹۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد نیریش ِرحب و خلت ِرحب
نایِْغَبی O ٌَخزَْرب ناشْنایم رد

۱۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق

»ِناَيَِقتَْلي ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم«

 ».ار ایرد ود دزیمآ ردنا هک تسوا«

۲۰ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق

»ناَيِْغَبي Oَ ٌَخزَْرب اَمَُهْنَيب«

 ».ار ایرد ود دزیمآ ردنا هک تسوا«

۵۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق

َه ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم يِذAلا َوُهَو« َهَو ٌتاَُرف ٌْبذَع اَذٰ »اًروُجْحَم اًرْجِحَو اًَخزَْرب اَمَُهْنَيب َلَعَجَو ٌجاَُجأٌ حْلِم اَذٰ

.نیگروش و خلت یکی نآ بآ و تسا اراوگ و لOز ایرد نیا بآ.ار ایرد ود دزیمآ ردنا هک تسوا
.دنزیماین مه رد هک هداهن یلئاح و عنام ایرد ود نیا نایم و

 ۲۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



 ۲۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناور یلصا کی ز ود ره نیا هك ناد
نآ ِلصا ات ْوَر ،ود ره نیز رذگ رب

)۳۷(رایِع رد وکین qَرز و )۳۶(بلق qرَز
)۳۹(رابتعا ز ینادن زگره )۳۸(کَحِم یب

کَحِم دهنب ادخ ناج رد ار هک ره
کش ز وا دناد زاب ار نیقی رم

تس هتساخ تعاس ز اه نیوَلت هلمج
تسَرِب )۴۱(تعاس زا هک )۴۰(نیوَلت زا تسَر

  ۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و )۴۲(نیکَمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تس یندوب تباث هک یراک نآ ردنا
تس )۴۳(یَنثنُم هک ،ار سفن هد یمیاق

نارگ نازیم ٔهفک و شخب ناشربص
)۴۴(نارگتروص ِنف زا ناشناهَراو

میرک یا رخ ناشِزاب یدوسح زو
)۴۵(میجَر ِوید دسح زا دنشابن ات

   ۲۰۷۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوش نوریب یتعاس ،تعاس ز نوچ
یوش نوچیبِ مرحَم ،دنامن نوچ



یوش نوچیبِ مرحَم ،دنامن نوچ

تسین هاگآ یتعاسیب زا تعاس
تسین هار )۴۶(ر�یَحَت زج وس نآ شک ناز

وا ِصاخ )۴۷(هلیوط رب ار رفن ره
وج و تسج ِناهج ردنا دناهتسب

)۴۹(یضِیار ،هلیوط ره رب )۴۸(بََصتنُم
)۵۰(یضِفار دیاین یروتسد هب زج

۱۸ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق

ٌديِتَع ٌبيِقَر ِهْيَدَل OِAإ ٍلْوَق ْنِم ُظِفَْلي اَم

.تسوا دزن هب هدامآ ینابهاگن هکنآ زج یراتفگ ،نابز رب دنارن

۴ هیآ ،)۸۶(قراط هروس ،میرک نآرق

�A ٍسَْفن �لُك ِْنإ ٌظِفاَح اَهْيَلَع اَ

.هدش هدرامگ نابهگن یا هتشرف وا رب هکنآ زج یسک چیه تسین

   ۲۰۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَلسگُب هلیوط زا رگ ،سوه زا
دنک رد رس نارگید هلیوط رد

شوَخ ِتسُچ ِنایچرُخآ نامز رد
شَک ،و دنریگ وا راسفا ٔهشوگ

)۵۱(رایَع یا ینیبن رگ ار ناظفاح
رایتخا یب نیبب ار ترایتخا



رایتخا یب نیبب ار ترایتخا

اپ و تسد و ینکیم یرایتخا
؟ارچ ؟یسبح ارچ ،تتسد اشگ رب

یاهدرب ظفاح ِراکنا رد یور
یاهدرک شسفن )۵۲(ِتادیدهتِ مان

                                                                                           تسر راوازس :دیاش )۱(
اشوخ یا :کنخ )۲(
®شاد زیزع :نداهن رس رب )۳(
درآ عون ره ،هداد وب درآ :تسپ )۴(
یداب زاس یعون :انرس )۵(
میرک نارق راگزومآ و هدنناوخ :یرقُم )۶(
رگ یرامیب راچد :نیگرگ )۷(
یرادهگن و ینابهگن :تیاقَو )۸(
ییاوسر :qیماندب )۹(
تسپ یاهمدآ :نانود )۱۰(
تشپ :افق )۱۱(
مچرپ :تیار )۱۲(
ناوتن :ناَتن )۱۳(
نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۱۴(
ردق یب ،لیلذ ،راوخ :ناَهتسُم )۱۵(
Oاب :َرَبز )۱۶(
هدنهاوخشزرمآ ،دنکیم رافغتسا هک یسک :رِفَغتسُم )۱۷(
دنامب نآ رد اپراهچ هک یO و لگ :لَحَو )۱۸(
ریخأت ،تصرف :تَصخُر )۱۹(
رگ هزیتس ،هدننک عازن :عِزانُم )۲۰(
ریوزت و هلیحً ازاجم :یگناش هَبوُر )۲۱(
یگتسهآ و گنرد ،نداد تلهم :لْهَم )۲۲(
هداژن و ىوق بسا ره ،متسر بسا ،ليصا بسا ،بسا :شْخَر )۲۳(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۲۴(



هداژن و ىوق بسا ره ،متسر بسا ،ليصا بسا ،بسا :شْخَر )۲۳(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۲۴(
یرامیب ندرک دوع :سكُن )۲۵(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۲۶(
رادافو :یفاو )۲۷(
تسا هارمهو قیفر ینعم هب اجنیا رد :ِفیرح )۲۸(
تسا ®فگ �ا َءاش نِا ینعم هب اجنیا رد :انثِتسِا )۲۹(
هدنوش چیپ رد چیپ ،هدنچیپ دوخ هب :یَوتْلُم )۳۰(
یهاگآ و یرایشوه ،یشیدنارود :مزَح )۳۱(
نامگ ،سدح :َنظ )۳۲(
قیرط عمج ،اه هار :قُُرط )۳۳(
ییاهر لحم ،تاجن و ص�خ لحم :صَلْخَم )۳۴(
تسین توص و فرح اجنآ هک نآ رابتعا هب ،بیغ ملاع :شوماخ )۳۵(
صلاخان ی�ط ،یبلقت ی�ط :بْلَق َِرز )۳۶(
 هزادنا و سایقم :رایِع )۳۷(
دهد ناشن ار �ط ندوب صلاخ هک یگنس :کَحِم )۳۸(
®شاگنا کین ار یزیچ و ®فر یزیچ یپ زا هشیدنا هب و ®فرگ تربع :رابتْعِا )۳۹(
نآ هب طوبرم ناجیه و یگدش تیوه مه ،ندرک نوگانوگ :نیوَلت )۴۰(
هظحل نیا ،نامز :تعاس )۴۱(
 ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا دادعتسا ،ندرک لوبق :نیکَمت )۴۲(
موادم
هدنامرد و راک تسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۴۳(
زاس ریوصت ،زاس همسجم ،شاقن :رگتروص )۴۴(
دورطم ،نوعلم :میجَر )۴۵(
یگتشگرس ،ندش ناریح :ر�یَحَت )۴۶(
لبطصا ،دندنب یم ار ناروتس یاپ نآ اب هک یزارد ِنَسَر :هلیوط )۴۷(
هتشامگ :بََصتنُم )۴۸(
ناروتس هدننک تیبرت :ضِیار )۴۹(
هدننک دازآ ،هدننک کرت :ضِفار )۵۰(
درمناوج ینعم هب راّیع ففخم :رایَع )۵۱(
هسوسو ینعم هب اجنیا رد ،ندناسرت :دیدهت )۵۲(


