
۱۸ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

مرب تعجارم ِرهب ناهج ناز دیسر همان
مربیم خرچ هب تخر ،منکیم عوجرِ مزع

ور شیوخ ِرهش هب زاب ،ونش *یعَجْرِا :هک تفگ
مرفاسم و )١(هدشلد ،مدمایب ات :متفگ

ملد زا تفرن چیه ،ناتِسرکِش و نمچ نآ
مرضاح )٣(هریظَح هب نم ،ملصاو )٢(هنورد هب نم

دش فوخم اوهِ جوا وت )۵(ِریط )۴ِ(عابَس هب نوچ
مرتوبک نت هب هکناز ،نم ِهار تسدش هتسب

َرپِب نامداش و نمیا ،روخم مغ وت نیزا :تفگ
مَرَح ِرتوبک ِناج دش نما ِقیفر هکنآز

ابق )۷(ِهز رد دراد ام ِظفح )۶(ِتارب هکره
مرتحم و )۸(دار دشاب ،دور رگا رحب و َرب رد

شوخ لاس رازه دوب ،نانمشد ِنایم **حون



شوخ لاس رازه دوب ،نانمشد ِنایم **حون
مرجv دوب بلاغ ،فک هب ُدب شام ِتمصع

وخ کاپ ِصاخٔ هدنب وا وچمه رازه دنچ
 مرد زا )۱۰(ریفَخ و )۹(راب ناشدیسریم مَد ره

مرُد نم هک مروخن مغ نم بآز :میلک تفگ
 مرَز نم هک مروخن مغ ششتآ ز :لیلخ تفگ

واِ مان هب منک هدنز ار هدرم :حیسم تفگ
***مرگنن هب ّبط ِبناج ،مهد رصب ار )۱۱(همَکا

)۱۳(نیعُم ِتراشا هب نم :)۱۲(نیهِم ِدّمحم تفگ

 )۱۴(مرمقا نم نارمق زک َمنز کلف ِرمق رب

مَوَر یهشنهش ِشیپ ،منک نورب ار تروص
)۱۶(مرّوصم وا ِفک زو ،مرّونم وا )۱۵(ِفت زک

دش تسین هک وگم چیه ،اردارب مورب نوچ
)۱۷(مر�تَسُم وت رب رگ ،مرضاح حور ِفص رد

نازو ابص نوچ دشاب ،ناهج نیرد مشوخ مان
)۱۹(مربنعُم ناج هب هکناز ،)۱۸(ناشفَربَع ششوخِ یوب



)۱۹(مربنعُم ناج هب هکناز ،)۱۸(ناشفَربَع ششوخِ یوب

نم وچمه ِناشوخ شیپ نمچ و نشلگ ِنکاس
)۲۱(مربنَچ نورب هکناز )۲۰(نَسَر و هَچ زا مهراو

۲۷ و ۲۸ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ُسْف�نلا اَُهت�َيأ اَي )٢٧( ُة�نِئَْمطُ

،هتفاي شمارآ حور ىا

)٢٨( ًة�يِضْرَم ًةَيِضاَر ِك�بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

 دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب
.درگ زاب ،تسا

۱۴ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق **

»…اًماَع َ�ِسْمَخ �vِإ ٍَةنَس َفَْلأ ْمِهيِف َثِبََلف ِهِمْوَقٰ ىَِلإ اًحُون َانْلَسَْرأ ْدَقَلَو «

 لاس هاجنپ و لاس رازه وا .ميداتسرف ىربمايپ هب شمدرم رب ار حون ام «
»…تسيزب نانآ نايم رد مك

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



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

ْ¢اُ ئِْرُبأَو …« ْ¢اَو َهَمْكَ ْ�ا يِيُْحأَو َصَْربَ »…ِۖ �¥ا ِنْذِإِبٰ ىَتْوَ

 ناگدرم و ،مهد افش ادخ رما هب ار یسیپ هب ی§تبم و داز ردام روک و …«
»…منک هدنز ادخ رما هب ار

۲۷۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یولوم ،یونثم

 یِف هک ارم )۲۲(ِتَجاح نیا حاْجِنا زاْدنَیَم هیَْسن رد و شیدنَیَم هناَهب هک ار زَْغچ رَم ،شوم ِندرک هِب!
 هک یفوص )۲۵(قِفْشُم َِبا و ،درادن زاب ردپ ِنَماد زا تسد نبا و )۲۴(ِتَْقوْلا ُْنِبا QیفوQصلا و )۲۳(ٌتافآ ِریخاJتلا

ُ عیرَس ِرازُْلگ رد دراد قِرَْغتْسُم َشنادنَچ ،دنادرگن جاتحُم ادرف هب شَرگِن هب ار وا ،تسا تقَو
 َْدنِعَ حابَص ! هک ،)۲۸(یرْهَد هن دشاب یرَْهن ،دشابن لبَْقتْسُم ِرَِظْتنُم ،ماوَع نوچ هن ْشیوخ )۲۶-۲۷ِ(یباسِحْلا
 هک )۳۱(دشابن قوبْسَم لاّجَد و قِباس ْمدآ .)۳۰(دشابن اجنآ َدَبا و َلَزا و لِبَْقتْسُم و یضام )۲۹(َءاسَم ! َوِ pا
 .دشابن موسُر نیا )۳۳(نامز ! و ناکَم ! مَلاع رد .یناویحِ حور و )۳۲(تسا یوزُج ِلقع ّٔهطِخ رد موسُر نیا

ْ!ا ِةَقِْرَفتُ ْیَفن ِّ!ا ُْهنِم ُمَْهفُی ! هک تسا یتقو ِْنِبا وا َسپ ِ یَفن دوش مَْهف ٌدِحاوُ pَا زا هکنانُچ )۳۴(َِةنِْمز َ
 .)۳۵(یدحاو ِتقیقح ین ،ییود

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ثیدح

ٍقv َْتَنا امِب ُمَلَقْلا �فَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ



.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نوزفا وت دهج رگ ییهرذ
دوب نوزوم ادخ یوزارت رد

۳۲۹۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ماخ وت نوزفا یوش یلاقثِم ز رو
ماج هنیَّرز یکی هَش َدزاس وت زا

۴۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وج ِریغ دیورن ،وج یراکب نوچ
؟ورگ یهاوخ هک ز ،یدرک وت ضرق

هنم رگید یسک رب ار دوخِ مرج
هد شاداپ نیدب دوخ شوگ و شوه

یتشاک دوخ وت هک ،هن دوخ رب مرج
یتشآ نک قح ِلدع و ازج اب

یندرک دب ببس دشاب ار جنر



یندرک دب ببس دشاب ار جنر
ین تخب زا سانش دوخ ِلعف ز دب

دنک )۳۶(لَوَحا مشچ ،تخب رد رظن نآ
دنک )۳۹(لِهاک و )۳۸(ینادهَک ار )۳۷(بَلک

یتف یا ار دوخ سفن نک مهتم
ار لدع یازج نک مک مهتم

هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت
*هََری ٍلاقثِمِب لَمْعَی ْنََمف هک

.دنیب یم ار نآ یازج دهد ماجنا یا هرذ هزادنا هب ار یلمع سک ره اریز ،یآ رد تياده هب و نك هبوت هنادرم

)۴۱(یاهّرِغ وش مک سفن )۴۰(ِنوسُف رد

**یاهّرذ دشوپن قح ِباتفآ هک

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۴۳(راکِتفا و )۴۲(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه

راکشآ قیاقح دیشروخ ِشیپ

۷،۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق *



۷،۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق *

 )۷(ُ هََري اًْريَخ ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف

».دنیب نآ شاداپ دنک یکین یا هرذ هزادنا هب سک ره سپ «

)۸(ُ هََري ّاًرَش ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو

».دنیب نآ یازج دنک یدب یا هرذ هزادنا هب سک ره «

۴۹ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا ىََرَتف ُبَاتِكْلاَ عِضُوَو « َه ِلاَم َاَنتَْليَو اَي َنوُلوَُقيَو ِهيِف ا�مِم َ�ِقِفْشُم َ�ِمِرْجُ  اَذٰ
ۗ اًرِضاَح اوُلِمَع اَم اوُدَجَوَوۚ  اَهاَصَْحأ �vِإً ةَريِبَك vََوً ةَريِغَص ُرِداَغُي vَ ِبَاتِكْلا

».اًدََحأ َك¶بَر ُِمْلظَي vََو

 تسا هدمآ نآ رد هچنآ زا هك ىنيب ار نامرجم .دوش هدوشگ لامعا رتفد «
 كچوك هانگ چيه هك تسا ىرتفد هچ نيا ،ام رب ىاو :دنيوگىم و دنكانميب
 لباقم رد ار دوخ لامعا هاگنآ .تسا هدركن اهر هدشان باسح ار ىگرزب و

».دنكىمن متس ىسك هب ،وت راگدرورپ و دنبايب دوخ

۱۴۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یمدآ ،تسا لاح ِفوقوم وا هکنآ
تس یمک رد یهاگ ،و نوزفا لاح هب هگ

لاثم رد دشاب تقولا ُنبا ،یفوص
لاح و تقو زا تسا غراف ،یفاص کیل

واِ یار و مزع ِفوقوم اه لاح
وا ِیاسآْحیسمِ ْخَفن زا هدنز

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دوب لِفآ ،لیلخ دوبعم تسین

نیا و نآ هگ ،و دشاب لِفآ هکنآو
نیلِف¹ْا ¶بُِحا v ،ربلد تسین

۷۵،۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ¢اَو ِتاَواَم�سلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو ْ�ا َنِم َنوُكَِيلَو ِضْرَ )۷۵( َ�ِنِقوُ



ْ¢اَو ِتاَواَم�سلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو ْ�ا َنِم َنوُكَِيلَو ِضْرَ )۷۵( َ�ِنِقوُ

 لها زا ات میداد ناشن ار نیمز و اهنامسآ توکلم میهاربا هب ناس نیدب «
».ددرگ نیقی

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف  َِ�لِف¹ْا ¶بُِحأ vَ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ
)۷۶(

 .نم راگدرورپ تسا نیا :تفگ .دید یا هراتس ،تفرگ ورف ار وا بش نوچ «
».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دشورف نوچ

۱۴۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تقو ِنبا وجافص �یفوص تسه
تخس هتفرگب ردپ نوچمه ار تقو

ل§جلاوذ ِرون ِقرغ ،یفاص تسه
لاح و تاقوا زا غراف ،ین سَک ِنبا

*تسدَلُوی ْمَل وا هک یرون ٔهقرغ
تسدزیا ِنآ دَلُوی ْمَل ِدَلی ْمَل

.تسا یلاعت قح راوازس ،ندشن هداز و ندازن .تسا هدشن هداز یسک زا رون نآ هک تسا یرون قرغ ،»یفاص « نآ

ییهدنز رگ ،وجب یقشع نینچ ْوَر



ییهدنز رگ ،وجب یقشع نینچ ْوَر
ییهدنب ار فلتخم ِتقو هنرو

۳و۴ هیآ ،)۱۱۲(ص_خا هروس ،میرک نآرق *

)۳(ْدَلُوي ْمَلَو ِْدَلي ْمَل

،هدش هداز هن و تسا هداز هن

)۴( ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو

.تسوا دننامه و اتمه زیچ چیه و سك چيه هن و

۱۳۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قیفر یا دشاب تْقَوْلا ُنْبِا یفوص
)۴۴(قیرط طرش زا ¼فگ ادرف تسین

یتسین یفوص ِدرم ،دوخ رگم وت
یتسین دزیخ هیسَن زا ار تسه

۱۵۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نظ و تسا مْهَو شتفآ ،یوزُج ِلقع
نطو ار وا دش تاملظ رد هکناز

دَُوب یهار )۴۵(زگ مین رگ نیمز رب
دوریم نمیا مهو یب یمدآ

یور رگ یلاع ِراوید ِرَس رب
یوشیم ژک ،دَُوب شضرع زگ ود رگ

مهو هب لدٔ هزرل ز یتفایم هکلب
مهفب ،رگنب وکن ار یمهو ِسرت

۲۱۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمv رد هدش ناَّرپ یکی نآ
ناگس نوچمه ،نادهاک رد یکی نیو

لَعُج اب لُگ ،یونعم ِنابز اب
لَغَب هدنَگ یا هک دیوگ یمه نیا

ناُمگ یب نشُْلگ ز ینازیرگ رگ



ناُمگ یب نشُْلگ ز ینازیرگ رگ
ناتِسُْلگ ِلامک ترفن نآ تسه

)۴۶(شابْروُد وت ِرَس رب نم ِتریغ

شاب روُد اجنیا زا ،سَخ یاک دنزیم

ینَد یا نم اب وت یزیمآیب رو
ینم ِناک زا هک دیآ نامگ نیا

نََمچ دبیزیم یاج ار ن§بلب
نطو رتشوخ )۴۷(نیَمچ رد ار لَعُج رَم

تشاد کاپ یدیلپ زا نوچ ارم قح
؟تشامگ ار یدیلپ نم رب دزس نوچ

۲۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یضَم ام ِدای ِز ،یرایشُه تسه
ادخٔ هدرپ ،تلبقتسم و یضام

یَک هب ات ،ود ره هب نز ردنا شتآ
؟یَن وچ ود ره نیزا یشاب هِِرگ ُرپ

تسین زارمه ،دَوبْ یَن اب هِِرگ ات



تسین زارمه ،دَوبْ یَن اب هِِرگ ات
تسین زاوآ و بل نآ ِنیشنمه

۲۷۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شاپمیس ٔهجاوخ تفگ ار ییفوص
شارِف مناج ار وتِ یاه مدق یا

مَهَش یا ،زورما وت یهاوخ مَرِد کی
؟مَرِد هس یهاگتشاچ ادرف هک ای

مرتیضار ،مَرِدِ مین ید :تفگ
مَرِد دص ادرف و نیا زورما هکناز

ْهِب هیسن ِءاطع زا دقنِ یلیس
هِد دقن ،مدیشک تشیپ )۴۸(افَق َکن

تسا وت تسد زا هک یلیس نآ هصاخ
تسا وت تسم شا یلیس و افَق هک

ناهج دص و ناج ِناج یا آیب نیه
نامز نیا ِدقن راد تمینغ شوخ

ناوربش زا هَمِ یور نآ دزُدَم رد



ناوربش زا هَمِ یور نآ دزُدَم رد
ناور ِبآ یا ،یوُج نیز شَکَم رس

)۴۹(نیعَم ِبآ زا ددنخ وُج ِبل ات

نیمسای درآرب رس وُج ِبل بل

تسم هزبس وج بل رب ینیبب نوچ
تسه بآ اجنآک رود زا نادب سپ

*راگدرکٌ هوُجَو مُهامیس :تفگ
رازهزبس ،ناراب )۵۰(ِزاّمَغ دَُوب هک

سک چیه دنیبن ،بش درابب رگ
سََفن و سَْفن ره باوخ رد دوب هک

لیمج ِناتسلگ ره �یگزات
لیلد ،یناهنپ ِناراب رب تسه

ییبآ وت ما یکاخ نم یَخا یا
)۵۱(ییباّهو و تمحر ِهاش کیل

)۴۱( هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۱*



)۴۱( هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۱*

ْ�ا ُفَرْعُي « »… ْمُهاَميِسِب َنوُمِرْجُ

»…دنسانشىم ناشتروص ناشن هب ار نارفاك «

)۲۹( هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق ۲*

»…ِدوُج¶سلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس…«

»…تسادیپ دوجس رثا زا ناش هرهچ رد نانآ هناشن...«

رارق یب ،هتفر تسد زا لد :هدشلد )۱(
نورد ،لد :هنورد )۲(
یراویدراهچ ،هطّوحم ،تشهب ،سدقم یاج ره :هریظَح )۳(
ناگدنرد ینعم هب ُعبَس ِعمج :عابَس )۴(
هدنرپ :ریط )۵(
نامرف و دنس :تارب )۶(
هماج هرانک :هز )۷(
دنمدرخ و اناد ،هدنشخب ،هدازآ ،درمناوج :دار )۸(
نداد روضح هزاجا :راب )۹(
یماح ،نابهگن :ریفَخ )۱۰(
دازردام یانیبان :همَکا )۱۱(
نیرتگرزب ،گرزب :نیهِم )۱۲(
ادخ یماسا زا ،هدنهد یرای :نیعُم )۱۳(
.مرکا لوسر هزجعم رمقْلا ¶قش هب تسا هراشا .رت نشور ،رت هام ،رمق زا یلیضفت تفص :رمقا )۱۴(
امرگ ،وترپ ،ینشور :فت )۱۵(
تروص و لکش یاراد ،ریوصت یاراد :رّوصم )۱۶(
یفخم ،ناهنپ :ر�تَسُم )۱۷(



تروص و لکش یاراد ،ریوصت یاراد :رّوصم )۱۶(
یفخم ،ناهنپ :ر�تَسُم )۱۷(
.دشیم هیهت نآ دننام و ،روفاک ،کشُم زا هک وبشوخ ۀدام یعون ،ریبَع :َربَع )۱۸(
ّرطعم ،هدش هتشغآ شوخ یوب و ربنع هب هک یزیچ :ربنعُم )۱۹(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۲۰(
دننام هریاد زیچ ره ،هقلح ،قاطا :ربَنچ )۲۱(
تجاح ندروآرب :تَجاح حاجنِا )۲۲(
.تسا زیخ تفآ ،اهراک ¼خادنا سپاو و یدنک و ریخات :ٌتافآ ِریخا�تلا یِف )۲۳(
 دنزرف ینوریب تروص و نورد یاضف ظاحل زا ،روضح هب هدنز ناسنا ای و شیورد ،یفوص :ِتْقَوْلا ُنْبِا ¶یفو¶صلا )۲۴(
.درادن هظحل نیا قافتا لباقم رد یتمواقم و تساشگاضف وا .تسا هظحل نیا
تسادخ تیاهن یب و یدبا هظحل نیا زا یرگید ریبعت :قِفْشُم َِبا )۲۵(
 فلتخم تایآ رد راب ۸ هک ،تسادخ ینارق یاهمان زا .دنک یم یگدیسر اهباسح هبً اعیرس هکنآ :باسِحْلاُ عیرَس )۲۶(
.تسا هدش رکذ نارق
.دهد یم تسد ام هب ییاشگاضف و میلست ضحم هب هک یشمارآ و یداش ینعی :یباسِحْلاُ عیرَس ِرازُْلگ )۲۷(
 ای  یگدنز تاّیلجت و تکرب رابیوج رد ار دوخ و تسین ،هدنیآ و هتشذگ ،نامز رد هک یسک :یرهد هن دشاب یرهن )۲۸(
.نهذ و نامز رد یرهد و دنک یم یگدنز هظحل نیا رد هک تسا یسک یرهن سپ .دنیب یم یهلا
)۲۹( v َوِ ¥ا َْدنِع َحابَص v تسین قح هاگشیپ نامز تیدودحم و ماش و حبص :َءاسَم.
 ،دبا و لزا هب ادخ فصو یتح و تسین یهار ارنامز روضح هبترم رد :دشابن اجنآ َدَبا و لََزا و َلبَْقتْسُم و یضام )۳۰(
.تسا هیفاق یگنت زا و ینهذ فیصوت کی
 یگدنز ناتساد همادا یاج هب .دشابن ینهذ نم یگدنز همادا شا هظحل نیا یگدنز :دشابن قوبْسَم لاّجَد و قِباس )۳۱(
.دشاب هدنز ریذپان فصو هظحل نیا هب تسا رکف زا هدش هتخاس هک دوخ
.تسا ینهذ نم لقع ای یوزج لقع کرد و تخاس هدودحم رد میهافم نیا :تسا یوزُج ِلقع ٔهّطِخ رد موسُر نیا )۳۲(
 و تیاهن یب هب ناسنا ندش هدنز رگید یریبعت هبای تسا راگدرورپ هاگشیپ و بیغ ملاع :نامزv و ناکمv ملاع )۳۳(
)ناسنا هناهاگآ یگنادواج( .تسوا تیدبا زا یمیاد یهاگآ
vْا ِةَقِْرَفتُ یَْفن vِّا ُْهنِم ُمَهُْفی v هک تسا یتقو ِنْبِا وا سَپ )۳۴(  نیا طقف ام هک تسا هظحل نیا دنزرف وا سپ :َِةنِْمز َ
 نهذ اب وا یناکم یب و ینامز یب تیفیک هنرگ و میمهف یم نامنهذ اب وا زا ار هدنیآ و هتشذگ ینعی نامز یفن تیصاخ
.تسا ریذپ ناکما یرایشه لیدبت زا سپ نآ کرد هکلب ،تسین تفایرد لباق اهرکف هلیسوب و
.تسا یگدنز دوخً انیع لیدبت زا دعب و رکف کی ینعی موهفم کی یرایشه لیدبت زا لبق :دحاو ِتقیقح )۳۵(
نیبود ،چول :لَوَحا )۳۶(
گس :بلَک )۳۷(
ریقح و تسپ ،روتس روخآ لها :ینادهَک )۳۸(
لبنت ،تسس :لِهاک )۳۹(
بیرف :نوسُف )۴۰(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم ،ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۴۱(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۴۲(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۴۳(
تقیرط ،کولس هار :قیرط )۴۴(
تسا ناتشگنارس ات تسد ِقفرِم زا نآ رادقم هک لوط دحاو ،عارِذ :زَگ )۴۵(



تقیرط ،کولس هار :قیرط )۴۴(
تسا ناتشگنارس ات تسد ِقفرِم زا نآ رادقم هک لوط دحاو ،عارِذ :زَگ )۴۵(
 هاشداپ هک دننادب مدرم ات دنا هدرب یم ناهاش شیپاشیپ میدق رد هک عّصرم یبوچ یراد هخاش ود هزین :شابروُد )۴۶(
.دنشک رانک هب ار دوخ و دیآ یم
شاش ،نیگرس ،لوب :نیمَچ )۴۷(
رَس ِسپ ،ندرگ تشپ :افَق )۴۸(
لvز و یراج بآ :نیعَم )۴۹(
.هدننکراکشآ ینعم هب اجنیا رد ،نیچ نخس رایسب :زاّمَغ )۵۰(
هدنشخب رایسب :باّهو )۵۱(


