
 
۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مراداوه لد زک ،نیزا شیب مرادن یمرُج
؟ارچ ینادرگبیم ور نمِ یور ِنارفعز زا

نکب یتاعارم و فطل ار )۱(هراوخنوخ ِلد نیا ای
*اشَیام Vا ُلَعَْفی رد هدب شربص ِتّوق ای

مَعِن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۲(ناَتن وتِ یور عمش یب

وج چیه درادن یبآ ،ور وت ینادرگب هگ ره
؟یحّضلا سمش )۳(هعَشعَشیب دوش ادیپ اههّرذ یک

؟ییتسم نازغن )۴(زغم رد دتف یک وت هداب یب
؟)۶(oَو َلْوَح o هب ناطیش دور یک وت )۵(ِتمصع یب

ییخوبطم مه )۸(خوبطَم ،ییصرق دزاس )۷(صرق ین
اود رد دوخ )۹(هلیلها ز یفک یزادنینرد ات

؟)۱۰(دساِ جرب رد دیشروخ دَوَر یک دّرغن ترما
؟اسراپِ یاپ و تسد رد یگر َدبنُج اجک وت یب



؟اسراپِ یاپ و تسد رد یگر َدبنُج اجک وت یب

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

دَرخ و تسلقع هک اج ره دََرب بش ِهایس ِلیس
؟***یَتا ْلَه �یرتشم زج دَرخ او یک ناشلیس ناز

لُگ و غاب )۱۱(ِشخب هّلُح یو ،لُک و وزج ِناج ِناج یا
�ّصلا ،ناریح ِناج یاک ،لُهُد وس ره هتفوک یو

ارم دناتسب )۱۲(رشُع ات ارم دنابیرف سک ره
ایب نم ِشیپ هک دیوگ ،ایبِ مهف دهد )۱۳(مِکنآ

دَوَر وس نآ مهف هک دیاب ،دسریم تمهف هک وس ناز
اَقب َلاط دزس ار وا )۱۵(اَقب َلاط دهد )۱۴(ِتکِنآ

دنک تگنر لُگ و زبسرس ،دنک تگنتلد هک وا مه
اعد ِدزم دهد وا مه ،اعد رد درآ توا مه

)۱۶(فلا اب نورقم تسدرک ار نون و یب و یر مه

ان�بَر ییوگب شوخ ات ،نهد ردنا مد داب رد

مَرَس ردنا تست )۱۸(ِیادوس ،مََرک یا کّیبل )۱۷(کّیبل
ایسآِ خرچ دننام منزیم یخرچ وت ِبآ ز



ایسآِ خرچ دننام منزیم یخرچ وت ِبآ ز

دوخِ یاهشدرگ ِدوصقم ایسآ دنادن زگره
)۱۹(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

ام ِرارسا زا دّرپیم ام ِراتفگ نیا هک شُماخ
)۲۰(افَق دیاْمننب زگره وا ِتفگ هک وا دیوگ ات

۲۷ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق *

ُ �Vا �لِضُيَوۖ  ِةَرِخْ�ا يِفَو اَْين�دلا ِةاَيَحْلا يِف ِتِبا�ثلا ِلْوَقْلاِب اُونَمآ َنيِذ�لاُ �Vا ُت�َبُثي «
ِ�ا�ظلا » ُءاَشَي اَمُ �Vا ُلَعَْفيَوۚ  َ�ِ

 .درادىم رادياپ ترخآ و ايند رد ناشراوتسا داقتعا ببس هب ار نانمؤم ادخ «
».دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و دزاسىم هارمگ ار نا�اظ و

۶۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

 َاَتْنثا ُْهنِم ْتَرَجَْفناَفۖ  َرَجَحْلا َكاَصَعِب ْبِرْضا َانْلَُقف ِهِمْوَِقلٰ ىَسوُمٰ ىَقَْستْسا ِِذإَو «
 يِف اَْوثْعَت oََوِ �Vا ِقْزِر ْنِم اُوبَرْشاَو اوُلُكۖ  ْمُهَبَرْشَم ٍساَُنأ �لُك َِملَع ْدَقۖ  ًاْنيَعَ ةَرْشَع

ْ¦ا » َنيِدِسْفُم ِضْرَ

 تياصع :ميتفگ .تساوخ بآ دوخ موق ىارب ىسوم هك ار هاگنآ ديرآ داي هب و «



 تياصع :ميتفگ .تساوخ بآ دوخ موق ىارب ىسوم هك ار هاگنآ ديرآ داي هب و «
 دوخ روخشبآ ىهورگ ره .داشگب نآ زا همشچ هدزاود سپ .نزب گنس نآ رب ار

 داسف هب �مز ىور رد و ديماشايب و ديروخب ادخ ىزور زا .تسنادب ار
».دينكم ىشكرس

۱،۲،۳هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق ۱***

)۱(اًروُكْذَم ًاْئيَش ْنُكَي ْمَل ِرْه�دلا َنِم ٌ�ِح ِناَسْنªِْا ىَلَعٰ ىََتأ ْلَه

؟دوبن رکذ لباق یزیچ وا هک دماین شیپ راگزور زا ینامز ناسنا رب ایآ

)۲(اًريِصَب اًعيِمَسُ هَانْلَعَجَف ِهِيَلْتَبنٍ جاَشَْمأ ٍةَْفطُن ْنِم َناَسْنªِْا َانْقَلَخ ا�ِنإ

 و اونش و .مينك ناحتما ار وا ات ،مياهديرفايب هتخيمآ ىاهفطن زا ار ىمدآ ام
 .مياهتخاس شيانيب

 )۳(اًرُوفَك ا�ِمإَو اًرِكاَش ا�ِمإ َليِب�سلاُ هَاْنيَدَه ا�ِنإ

ساپسان اي دشاب رازگساپس اي .مياهداد ناشن وا هب ار هار

۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق ۲***

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ �Vا �ِنإ …ۚ َة�نَجْلا ُمُهَل �َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

 نانآ زا تشهب یاهب هب ار نانمؤم )هدینامه لام و ینهذ ناج( یگدینامه ادخ



 نانآ زا تشهب یاهب هب ار نانمؤم )هدینامه لام و ینهذ ناج( یگدینامه ادخ
…تسا هدیرخ

»ً اْروَغ ْمُكُؤاَمَ َحبَْصأ ِْنإ تئارق رب یفسلف راکنا «

۳۰ هیآ ،)۶۷(کلُم هروس ،میرک نآرق

» ٍ�ِعَم ٍءاَمِب ْمُكيِْتأَي ْنََمف اًرْوَغ ْمُكُؤاَمَ َحبَْصأ ِْنإ ُْمْتَيأََرأ ْلُق «

؟داد دهاوخ ناور بآ ار امش ىسك هچ ،دور ورف �مز رد ناتبآ رگا :وگب «
»؟ناور بآ هب ناتدناسر هک ،ناهن نیمز رد ناتبآ ددرگ رگا وگب

۱۶۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

باتک یور زا دناوخیم )۲۱(ییرقُم
بآ مدنب همشچ ز ،)۲۲(اًرْوَغ ُمکُؤام

منک ناهنپ اهروَغ رد ار بآ
منک ناتسکشخ و کشخ ار اههمشچ

رگد درآ یک همشچ رد ار بآ
؟رطخ و لضف اب ِلثم یب نم زج

)۲۳(ناَهتسُم �یقطنم �یفسلف



)۲۳(ناَهتسُم �یقطنم �یفسلف

نامز نآ بتکم یوس زا تشذگیم

دنسپان زا وا تیآ دینشب هک نوچ
)۲۴(دنَُلک اب ام ار بآ میرآ :تفگ

ربت �یزیت و لیبِ مخز هب ام
)۲۵(َرَبز یتسپ زا میرآ ار بآ

درمریش کی وا دید و تفخب بش
درک روک شمشچ ود ره ،)۲۶(هچناَبط دز

)۲۷(یقَش یا ،مشچ ٔهمشچ ود نیز :تفگ

یقداص را ،رآ رب یرون ربت اب

دید روک مشچ ود و تسج رب زور
دیدپان شمشچ ود زا )۲۸(ضِیاف ِرون

یدش )۲۹(رِفَغتسُم و یدیلانب رگ
یدش رهاظ ،مََرک زا هتفر رون

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

دوحُج �یموش و لامعاِ یتشز



دوحُج �یموش و لامعاِ یتشز
دوب هتسب وا ِلد رب هبوت هار

تشگ گنس ِیور وچمه یتخسب لد
تشَک ِرهَب ار نآ هبوت دفاکش نوچ

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضَق رگ
؟)۳۰(باَطتسُم عبط و وخ نآ دور یک

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

۱۶۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اشَی ام Vا ُلَعَْفی و تسا مکاح
اود دزیگنا درد ِنیع ز وا

 .دنک نامه دهاوخ هچ ره وا و تسا ناهج یاورنامرف و مکاح یلاعت قح اریز



 .دنک نامه دهاوخ هچ ره وا و تسا ناهج یاورنامرف و مکاح یلاعت قح اریز
.دنیرفآ یم نامرد و اود ،ضرم و درد تاذ زا هکنانچ

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا �فَج ْدَق ینعم دَُوب نیا

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۸۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب تمعن زا رتشوخ ،تمعن ِرکش
؟دور تمعن یوس یک )۳۱(هرابرکُش

تسوپ وچ تمعن و تمعن ِناج ،رکش
تسود یوک ات ار وت درآ رکش هکنآ ز

)۳۲(هابِتنِا رکش و تلفغ درآ تمعن

هاش ِرکشِ ماد هب نک تمعن ِدیص

۱ هیآ ،)۹۱(سمشلا هروس ،میرک نآرق



۱ هیآ ،)۹۱(سمشلا هروس ،میرک نآرق

» اَهاَحُضَو ِسْم�شلاَو «

» تشاچ ماگنه هبشاىنشور و باتفآ هب دنگوس «

۳۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا �دض هَگ و دیامنب نینچ هَگ
نید ِراک دشابن یناریح هک زج

۳۵۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

گرب و خاش رد ناهن نیریشٔ هویم
گرم ِریز رد نادواج �یگدنز

۲۲۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوشیم نشور ،باوخ رد بجع سب
دوشیم نَزْوَر ،باوخ ِنورد لد

۳۲۷۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۲۷۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ِز ار اپ دشَکاو وچ ،ناج ِناج
نادب ،نَت ناجیب هک ددرگ نانچ ناج

۲۷۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(*نیََعبْصِا َنَْیب تسه لد و هدید

نیسح یا بتاک ِتسد رد ملق نوچ

 رد ملق هک هنوگ نامه ،تسا راگدرورپ تشگنا ود نایم بلق و مشچ ،نیسح یا
.تسا هدنسیون تسد

نایم رد و رهق و تس فطلِ َعبْصِا
)۳۷(ناَنب نیز )۳۶(یطسَب و )۳۵(ضبَق اب ،لد )۳۴ِ(کِلک

)۳۸(یتسیل�جِا رگ رگنب ملق یا

؟یتسیک ِنیََعبْصِا نایم هک

ثیدح*

».ُءاشَي َفْيَك ُُهب�لَُقي ِنمح�رلاِ عِباَصا ْنِم ِنیََعبْصِا َنَْیب اه�ُلک َمَدآ یَنب َبوُلُق �نِا «

 روط ره وا و .تسا دنوادخ تشگنا ود نایم ناگدازیمدآ یاه لد انامه «



 روط ره وا و .تسا دنوادخ تشگنا ود نایم ناگدازیمدآ یاه لد انامه «
».دزاس یم شنوگرگد دهاوخ

۳۶۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتمدخیب ،یتّلعیب ،یتمحر
یتعاس کرابم ،ایرد زا دیآ

درَگ )۳۹(رابایرد ِدِرگ ،Vَاَ Vا
درز رابایرد ِلها دنشاب هچرگ

یرگشیاشخب ِفطل دیآ هک ات
یرهوگ زا درز ِیور ددرگ خرس

تساه گنر ِنیرتهب ورِ یدرز
تساقل نآ ِراظتنا ردنا هکنآز

تسا )۴۰(عِمo نآک یخر رب یخرس کیل
تس عناق شناج هک دمآ نآ ِرهب

لیَلذ و درز ،دنک رغo عََمط هک
لیلَع )۴۱(نادَبا ِتّلع زا وا تسین

)۴۲(مَقَس یب ِدرزِ یور دنیبب نوچ



)۴۲(مَقَس یب ِدرزِ یور دنیبب نوچ

مه سونیلاج ِلقع ددرگ هریخ

وُه ِراونا رد وت یتسب عمط نوچ
ُهُسَْفن ْت�َلذ هک دیوگ یفطصُم

 یهلا تاّیلجت هتفیش ینعی ،یتسب عمط یهلا راونا رد وت هاگ ره
.تسا هدش راوخ شسفن :دیامرف یفطصم ترضح ،یدش

تسا یلاع و فیطل هیاسیب ِرون
تسا یلابرغ ٔهیاس )۴۳(ک�بَشُم نآ

نَت دنهاوخ یمه نایرع ،ناقشاع
ندب هچ هماج هچ )۴۴(نانّینِع شیپ

ناوخ و نان نآ دوب ار نارادهزور
)۴۶(نادگید هچ )۴۵(اَبا هچ ار سگمرخ

۸۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نْوَع ِتفج ِناگدنب هک قح تفگ
)۴۷(*نْوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

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



 هتفرگ رارق قح تیانع و یرای لومشم هک یناگدنب :تسا هدومرف یلاعت قح «
 یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست( ،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد ،دنا

».دنراد
 

؟رازراخ رد دور نوچ هنهرب اپ
راگزیهرپ و )۴۸(تَرکِف و هفقو هب زج

ناششوگ نکیل ،تفگیم اضق نیا
ناششوج ِباجح ردنا دوب هتسب

دناهتسب ار اه شوگ و اه مشچ
دناهتسَر دوخ زا هک ار اهنآ رم زج

؟ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج
؟ار مشخ دناشن هک ّتبحم زج

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۴۹(داد�سلاِب مَلَعاُ Vاَو ،ناهج رد

 ششوک ای دزم یب راک( هدوهیب ش�ت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا «
».تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دوشن )تیقفوم نودب

۶۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق *



۶۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق *

َمْح�رلا ُدَابِعَو « ْ¦ا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذ�لا ِنٰ  اوُلاَق َنوُلِهاَجْلا ُمَُهَبطاَخ اَِذإَو اًنْوَه ِضْرَ
» اًمَ�َس

 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 .دنورىم

 و ییاشگ اضف و میلست اب نیمز یور رد هک دنا نانآ ادخ ّصاخ ناگدنب و «
ناشیا ،»نادان« :دننک باطخ ناشیا هب رگا و .دننک یم یگدنز یزرو درخ اب

».دنیوگ یم هتسیاب و بوخ ینخس و دننک یم ییاشگ اضف نآ لباقم رد

۲۸۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درک دازآ ناتهک تمعن نآ رکش
درک دای دیابب ار قح ِتمعن

�ب رد و اه جنر ردنا دنچ
؟ادخ یا هِد اهر مماد زا :یتفگ

منک ناسحا ،منک تمدخ نینچ ات
منز ناطیشٔ هدید ردنا کاخ

۶۵ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق



۶۵ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق

 ْمُه اَِذإ �َربْلا ىَِلإ ْمُها�جَن ا�مََلف َني�دلا ُهَل َ�ِِصلْخُمَ �Vا اُوَعَد ِكُْلفْلا يِف اُوبِكَر اَذِإَف «
  » َنوُكِرْشُي

 نوچ و دندناوخ وا نيد رد ص�خا اب ار ادخ دنتسشن ىتشك هب نوچ «
».دندروآ كرش ،دروآ ىكشخ هب و داد ناشتاجن

۲۶۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ابس ِلها ِتحیصن هب قح زا ناربماغیپ ندمآ

دندمآ اجنآ ربمغیپ هدزیس
دندشیم ربهر هلمج ار ناهرمگ

؟وک رکُش ،دش نوزف تمعن )۵۰(هلَه هک
)۵۱(اُوک�رَح دپسخب را رکُش َِبکرَم

 هدش ناوارف امش یاه تمعن یتسارب ،موق یا :دنتفگ ابس مدرم هب ناربمایپ نآ
 دیاب دیباوخ ساپس و رکش ِبوکرم هاگره ؟ناتیرازگرکش وک سپ .تسا

.دیروآ رد تکرح هب ار نآ

درخ رد دیآ بجاو )۵۲(مِعنُم ِرکُش
دبا مشخ رد دیاشگب ،هنرو



دبا مشخ رد دیاشگب ،هنرو

دنک سک دوخ نیا ،و دینیب مرک نیه
؟دنک سب یرکُش هب تمعن نینچ زک

یاهدجس دهاوخ رکُش ،دشخبب رَس
یاهدعَق دهاوخ رکُش ،دشخبب اپ

)۵۳(لوغ درب ار ام رکُش :هتفگ موق

)۵۴(لولَم تمعن زا و رکش زا میدش ام

روخ هّصُغ و مغ :هراوخنوخ )۱(
ناوتن :ناَتن )۲(
ششخرد :هعَشعَش )۳(
.وکین ،بوخ .دشاب دنیاشوخ شندید هک عیدب و بیجع زیچ ره :زغَن )۴(
ندنام کاپ تردق ،یکاپ :تمصع )۵(
)۶( o لْوَح: o َو َلْوَح o ِاَ ة�وُقoّ اِبVِ: ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين
.دنزاس درُخ یاهیوگ لکش هب و دننک ریمخ و دنبوکب هک ییاود :صرق )۷(
.هدناشوج .دنهد رامیب هب ار نآ هریش و دنناشوجب هک ییوراد :خوبطَم )۸(
 .مکش یاهدرد یارب تسا ّیبط یهایگ ،هلیلَه :هلیلها )۹(
 .تسا جوربلاةرئاد زا هجرد ۳۰ یسوق ،دیشروخ ٔهناخ ،جرب نیمجنپ دسا :دسا )۱۰(
.تسا هقیقد۰۶ و تعاس ۰۷ و زور۳۱ تدم هب هام دادرم رد دیشروخ ریس طخ جرب نیا
.شخبرویز ،گنراگنر نیمشیربا هچراپ و هماج هدنشخب :شخب هّلُح )۱۱(
مهد کی :رشُع )۱۲(
ارم هک نآ :مِکنآ )۱۳(
ار وت هک نآ :ِتکِنآ )۱۴(
 .دشخب یم زارد رمع ار وت هکنآ .داب زارد شرمع ینعی :اَقب َلاط )۱۵(
ان�بر :فلا و نون و یب و یر )۱۶(
.منکیم تعاطا ار وت رما ،منک یم لوبق :کّیبل )۱۷(
سوه و یوه ،لایخ :ادوس )۱۸(
اونان :ابنان )۱۹(
ندرک تشپ ،ندینادرگ یور :ندومن افَق )۲۰(
نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۲۱(



ندرک تشپ ،ندینادرگ یور :ندومن افَق )۲۰(
نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۲۱(
یزیچ هت ،یدوگ ،رعق :روَغ )۲۲(
ردق یب ،لیلذ ،راوخ :ناَهتسُم )۲۳(
گنَُلک :دنَُلک )۲۴(
oاب :َرَبز )۲۵(
کچ ،یلیس :هچناَبط )۲۶(
تخبدب :یقَش )۲۷(
ناسرضیف ،هدنهدضیف :ضِیاف )۲۸(
هدنهاوخشزرمآ ،دنکیم رافغتسا هک یسک :رِفَغتسُم )۲۹(
هزیکاپ و کاپ :باَطتسُم )۳۰(
.تسا رکُش قشاع و دنک یم رکُش رایسب هکنآ :هرابرکُش )۳۱(
یهاگآ ،یرادیب :هابِتنِا )۳۲(
تشگنا ود :نیََعبْصِا )۳۳(
ملق :کلِک )۳۴(
یگتفرگ ،½فرگ :ضبَق )۳۵(
ندرتسگ ،یخارف ،تعسو :طسَب )۳۶(
تشگنارس ،تشگنا :ناَنب )۳۷(
ل�ج و هوکش ،ندرمش مرتحم و گرزب :ل�جِا )۳۸(
ایرد لحاس ،ایرد رانک :رابایرد )۳۹(
)۴۰( oنابات ،هدنشخرد ،ناشخرد :عِم
اه نت ،نَدب عمج :نادَبا )۴۱(
یرامیب :مَقَس )۴۲(
خاروس خاروس ،هکبش یاراد :ک�بَشُم )۴۳(
.دشاب یسنج یناوتان راچد هک یدرم :نّینِع )۴۴(
شآ :اَبا )۴۵(
گید ½شاذگ یاج :نادگید )۴۶(
یناسآ و یمرن :نوَه )۴۷(
هشیدنا :تَرکِف )۴۸(
یتسرد و یتسار :دادَس )۴۹(
یتسارب ،�َه ،هیبنت فرح :هلَه )۵۰(
.دیروآرد تکرح هب :اُوک�رَح )۵۱(
هدننک ناسحا  ،هدنهد تمعن :مِعنُم )۵۲(
.تسا نزهار قلطم اجنیا رد :لوغ )۵۳(
گنتلد ،نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۵۴(


