
۸۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام نینچ راذگم !ارای ،)۱(وت ِرَس ،اناج
ار <اب و تماق نآ امنِب ناور ِورَس یا

ار یکاخ ِشرفَم نیا نُک نشور و نُک مAرُخ
ار )۲(ارضَخ ِدبنگ نیا امنِب رگد ِدیشروخ

ار )۴(اهناک نُک َرز ُرپ ،ار اهناج )۳(ُنک ربهر
ار ایرد هلزلز زا رَوآ شورخ و شوج رد

تلابقا ٔهیاس رد دَرآ هانپ دیشروخ
ار )۵(اْقنَع ٔهیاس نآ ندرک ناوت هچ یرآ

ناج یا تسَسَب صَقن نآ ،دَشیدنا َدب هک یزغم
ار ادوسٔ هدیسوپ ،هدیسوپِب )۶(ِیادوس

ینامرد و مهرَم مه ،ینامحر ِتمحر مه
ار ارفص ِعفاد نآ هنابیبط وت )۷(هِدرَد

*)۸(یرارَباِ یقاس وت ،یرازُلگ ِلبلب وت
ار اپیب و رَسیب مه ،یرارسا )۹(ِهدرَس وت

وت یراهب فطل زک ،وت یراد هچ هک ،بَر ای
ار اراخ و هُک و گنس وت یرآرَد راک رد

یروش یا هتخیگنا ،یرون یا هتخورفا
ار اغوغ و هنتف نآ نافوط دص دناْشَنن

۵ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق *

wْا vِنإ « ».اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربَ

».تسا شوخ یرطع اب هتخيمآ هك دنشونىم ىياهماج زا ناكين «

۱۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک )۱۰(جُنگ ار وا ِتاذ ،رّوصت رد
وا ِلثم رّوصت رد دیآ رد ات

دیسر نیّدلا ُسمشِ یور ِثیدح نوچ
دیشک رد رَس نامسآ )۱۱(مُراچ ِسمش

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًةvیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةvیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

.متخیگنارب ار هدش تیاده یتما سپ ،مدوب ناهنپ ینابرهم و تمحر هنیجنگ نم

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونشً اّیِفخَم تفگً ازَنک ُتُنک
وش راهظا ،نکم ُمگ دوخ ِرهوج

.نک راکشآ ارنآ هکلب ناشوپم ار دوخ ینورد رهوگ سپ "مدوب یفخم یجنگ نم": دومرف قح ترضح هك ونشب ار لوق نيا

۱۹۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ماکز ینیب زا و زغم زا نک عفد
ماشم رد دیآ رد �ا حیر هک ات

رثا ارفص و بت زا راذگم چیه
َرکِش معط ،ناهج زا یبایب ات

۲۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش رvکِش زا ُرپ ادرف ام رهش
دوش رتنازرا ،تس نازرا رvکَش



دوش رتنازرا ،تس نازرا رvکَش

ناییاولح یا دیطلغ رکش رد
ناییارفصِ یروک ،یطوط وچمه

سب و تسا نیا راک ،دیبوک رکشین
سب و تسا نیا رای دیناشفارب ناج

دنامن نونکا ام رهش رد شُُرت کی
دناشن رب ار ناورسخ نیریش هکنوچ

�ه ،یَم رب یَم و تسا لُقن رب لُقن
�َصِ گناب نزب ،وَر هرانَم رب

دوشیم نیریش هلاس هُن ٔهکرس
دوشیم نیّرز و لعل رمرم و گنس

۱۸۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رنهیب ناییارفَص زا هآ
رس درد ؟ارفص ز دیاز رنه هچ

۷۵۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دراد وت یادوس رس دراد وت یار نم لد
دراد وت یارفص مغ مدرز هدوسرف خر

۲۹۴۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن نک رّرکم نودرگ نیردنا
*رَصَب عِجْرا vُمث دومرف قح کناز

رون فقس نیز وشم عناق رظن کی
؟)۱۲(روطُف ْنِم ْلَه نیبب رگنب اهراب

؟دراد دوجو یصقن نآ رد هک ینیب هب و ینک رظن راب نیدنچ دیاب هکلب ،وشن عناق نامسآ ندید راب کی اب

۳و۴ هیآ ،)۶۷(کلم هروس ،میرک نآرق *

)۳(».ٍرُوطُف ْنِم ٰىََرت ْلَه َرََصبْلاِ عِجْراَف…«



)۳(».ٍرُوطُف ْنِم ٰىََرت ْلَه َرََصبْلاِ عِجْراَف…«

»؟ىنيبىم ىفاكش نامسآ رد ايآ ،نكرظن رگيد راب سپ …«

)۴( ».ٌريِسَح َوُهَو ًائِساَخ ُرََصبْلا َكْيَِلإ ِْبلَْقَني َِْ�تvرَك َرََصبْلاِ عِجْرا vُمث «

».تشگ دهاوخ زاب وت دزن هب هدنامرد و هتسخ وت هاگن .رگنب و نك زاب مشچ زين رگيد راب «

۳۶۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

روُص زور نوچ شََنزوُر میاشگ رگ
؟رُوطُف اهیف یَرت لَه :میوگب نوچ

 نآ رد ایآ رگنب ار نامسآ :میوگب درادن یدروم رگید ،مزاس راکشآ ار قیاقح نیا همه ،زیخاتسر زور دننامه نم رگا  :دیوگ قح ترضح لوق زا ان<وم
؟یبای یم یناصقن

دننک اه یّرحَت ،تمُلظ نیرد ات
دنروآیم یبناج وُر یسک ره

اهراک دشاب سوکعم یتدم
اهراد رب دَرَوآ دزد ار )۱۳(هنحِش

۲۹۴۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وکِن ِفقس نیرَدناک َتتُفگ هکنوچ
وُجبیع ِدرم وچ رگنب اهراب

دنچ هک یناد ار هریت ِنیمز سپ
؟دنَسَپ رد دیاب )۱۴(زییمت و ندید

)۱۶(درُد ز ار نافاص )۱۵(میی<اپِب ات

؟دُرب جنر ار ام ِلقع دیاب دنچ

نازخ و ناتسمز ِیاهناحتما
ناج وچمَه ِراهب ناتسبات ِبات

اهقرب و اهربا و اهداب
اهقرف ضراوع دَرآ دیدپ ات

ْکاخ ِنیمز دَرآ نوُرب ات )۱۷(گنر



ْکاخ ِنیمز دَرآ نوُرب ات )۱۷(گنر

گنس و لعَل دراد بیج ردنا هچره

)۱۸(َمژُدِ کاخ نیا تسهدیدزد هچره

مََرکِ یایرد و ّقَح ٔهنازخ زا

وگ تسار :دیوگ ریدقت ٔهنْحِش
وم هب وم ،هِداو حرش یدُرب هچنآ

چیه ْچیه :دیوگ کاخ ینعی دزُد
)۱۹(چیپْ چیپ رد دَشَکرَد ار وا ،هنحِش

َرکِش نوچ دیوگ فطل شَهاگ ،هنحِش
َرَتب هچ ره دُنک َدزیوآَرب هَگ

)۲۰(اههْیفُخ نآ ،فطل و رهق ِنایم ات

)۲۱(اجَر و فْوَخ ِشتآز دیآ رهاظ

تسایربِک ٔهنحِش ِفطل ،ناراهب نآ
تسادخ ِدیدهت و )۲۲(فیوْخَت ،نازخ نآو

یونعم ِخیمراچ ،ناتسمز نآو
یوَش رهاظ )۲۳(یفَخ ِدزد یا وت ات

لد )۲۴(ِطسَب ینامز ار دهاجم سپ
)۲۶(ّلِغ و ّشِغ و درَد و )۲۵(ضبَق ینامز کی

تسام )۲۷(ِنادباَک یِلگ و بآ نیا هکنآز
تساهناجِ یایض ِدزد و رکنُم

درَد و جنر و درس و مرگٰ یلاعت قح
درمریش یا دَهَنیم ام ِنَت رب

*نََدب و لاوما ِصَقن و )۲۸(عوُج و فوَخ
ندش رهاظ ْناج ِدقن ِرهب هلمج

تسا هتخیگَنا )۲۹(اههدعَو و دیعَو نیا
تسهتخیمآک یَدب و کین نیا ِرهَب



تسهتخیمآک یَدب و کین نیا ِرهَب

دنتخیمآ یلطاب و ّقح هکنوچ
دنتخیر )۳۰(نادمُرُح ردنا بلق و دقن

ییهدیْزگُب شََدیابیم کَحِم سپ
ییهدید اهناحتما قیاقح رد

اهریوَزت نیا ِقوراف دوش ات
اهریبدت نیا )۳۱(ِروتسد دَُوب ات

**ارَوٰ یسوم ِردام یاْ هِد ریش
�َب زا شیدَنیَم ،نَکَفا بآ رَدناَو

***دْروَخ ریش نآ تسََلا ِزور رد هک ره
درک زییَمت ار ریشٰ یسوم وچمه

)۳۲(یعِلوم تَلفِط ِزییمت رب وت رگ

)۳۳(یعِضَْراٰ یسوم vُما ای نامز نیا

شردام ِریشِ معط َدنیبِب ات
شَرَس )۳۴(َدب ٔهیاد هب َدیآن ورف ات

دَمتْعُم یا ییهدرک ُمگ یرتُشا
دهدیم َتناشن ُرتْشا ز یسک ره

تساجک رتُشا نآ هک ینادیمن وت
تساطخ اهیناشن نیک یناد کیل

)۳۵(یرِم زا وا درکن ُمگ رتُشا هکنآو

یرتُشا َدیوج ،هدرک ُمگ نآ وچمه

ماهدرک مُگ رتش مه نم یلب هک
ماهدروآ شَتَرُجا ،َدبای هک ره

َدُنک )۳۶(یزاْبَنا وت اب رتُشا رد ات
َدُنک یزاب نیا رتُشا )۳۷(ِعَْمط ِرهب

ناشن نآ ُدب اطخ :ییوُگ ار هکره



ناشن نآ ُدب اطخ :ییوُگ ار هکره
نامه دیوگیم وت ِدیلقت هب وا

تسار ز دَسانَشنِب َژک ِناشن وا
تساصَع ار دAلَقُم نآ َتتُفگ کیل

هیبَش و دنیوگ تسار ِناشن نوچ
****هیف َْبیَر < ار وت ددرگ نیقی سپ

دوش تروجنَر ِناجِ یافِش ،نآ
دوش تَروز و )۳۸(تvحِص و یورِ گنر

 
ناوَد َتیاپ ،دوش نشور وتِ مشَچ
ناوَر َتناج و ددرگ ناج وتِ مسج

نیَما یا یتفگ تسار :ییوگب سپ
)۳۹(نیبُم دمآ غ�َب اهیناشن نیا

۵*تانAَیب ٌتاقِث ٌتایآ ِهیف
تاجن ِردق و دشاب )۴۰(یتاَرب نیا

.تسا شخب تاجن یریدقت و ربتعم یدنس عقاو رد ،اه یناشن نآ .تسا یدنوادخ نَقتُم و مکحم تایآ ،اه یناشن نآ رد

ور شیپ :ییوگ ،داد نوچ ْناشن نیا
وش گنهآْشیپ ،تسا گنهآ ِتقو

وگتسار یا منُک وت Aیوریپ
؟وک هک اْمنِب ،مُرتُْشا ز یدُرب یوب

تسا یرتُشا بحاص هَن هک سَک نآ ِشیپ
تسا یرِم ِرهب رتش ِتسُج نیرَد وک

نیقی شَدوْزَفن ،تسار ِناشن نیز
نیتسارِ یوج )۴۱(هقان ِسکع ز زُج

وا ِیاهیمرگ و ّدِج زا دُرب یوب
واِ یاهیَه نیا تسین هفازگ هک

یلو ،قح شدوبن رتُشا نیردَنا



یلو ،قح شدوبن رتُشا نیردَنا
یلب مه وا تسا هدرک ُمگ یرتُشا

هدش ششوپوُر ،ْریغ ٔهقانِ عَْمط
هدش ششومارف ،دش مُگ وزا چنآ

دَوَدیم نیا ،دَوَدیم وا اجک ره
دوشیم بحاص ِدردمه عََمط زا

ناور دش نوچ یقداص اب یبذاک
ناهگان دش یتسار شغورد نآ

تفاتش رتُشا نآ هک ارحص نآ ردَنا
تفایب رگید نآ زین دوخ ِرتُشا

شیوخ ِنآ دْرَوآ دای شَدیدِب نوچ
شیوخ و رای ِناُرتُْشا ز دُش عََمطیب

دیدِب نوچ قAقَحُم دش ،دAلَقُم نآ
دیَرچیم اجنآ هک ار دوخ ِرتُشا

تشگ هظحل نآ رتش ِراکبلط وا
تشد هب ار وا دیدن ات َشتسُجَنیم

درک زاغآ یوَراهنت نآ زا دعب
درک زاب دوخ ٔهقانِ یوس ،مشچ

؟یتشاذگُب ارم :قداص نآ تفگ
یتشادیم نم ِساپ نونکا هب ات

ماهدوب یسوسُف نونکا ات :تفگ
ماهدوب یسولپاچ رد عََمط زو

نم هک متشگ وت ِدردمه ،نامز نیا
نَت هب متشگ ادُج وت زا بلط رد

رتُش ِفصو یمَدیدزُدیم وت زا
رُپْمشَچ دش دوخ ِنآ دید نم ِناج

َشِبلاط مدوبن ،مدیباین ات



َشِبلاط مدوبن ،مدیباین ات
َشِبلاغ َرز ،دش بولغم نونک سِم

۶*رکُش ،تاعاط همه دش )۴۲(َمتائAیَس
رکُش ،تابثا ّدِج وّ یناف دش )۴۳(لْزَه

قح هب دش تَلیسَو نوچ َمتائAیَس
)۴۴(قَد چیه َمتائAیَس رب نَزَم سپ

دوب هدرک بلاط ،وت ِقدِص ار وت رم
دوشُگ یقدِص ،بلط و ّدِج ارم رم

ار وت ²سُج رد دْرَوآ وت ِقدِص
ارم یقدِص رد دْرَوآ َمَنتسُج

متشاکیم نیمز رد تلودِ مخُت
متشادنپیم )۴۶(راگیب و )۴۵(هرْخُس

تسُچ دوب یبْسَک ،راگیب ُدَبن نآ
)۴۷(تسُرِب دص َمتشِک هک هناد یکی ره

تسدریز دُش ییهناخِ یوس دزُد
تسا دوخ ٔهناخ ناک دید ،دمآرد نوچ

دسر یمرگ ات ،درَس یا شاب مرگ
دسر یمرن ات ،زاس یتشُرُد اب

تسا رتُشا کی نآ ،تسین رتُشا ود نآ
تسَُرپ سب ینعم ،ظفل دمآ گَنت

ناسران هشیمه ینعم رد ظفل
۷*ناسِل vلَک دَق :تفگ ربمََیپ نآز

باسح رد دشاب )۴۸(ب<ُرطُْسا ،قطُن
؟باتفآ و خرچ ِز دناد رَدَق هچ

تسا یاهAَرپ وز کََلف نیک یخرچ هصاخ
تسا یاهَّرذ شباتفآ زا باتفآ



تسا یاهَّرذ شباتفآ زا باتفآ

۱۵۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

wْا َنِم ٍصَْقنَوِ عوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِم ٍْءيَشِب ْمُكvنَوُْلَبنَلَو « wْاَو ِلاَوْمَ ».َنيِرِباvصلا ِرAشَبَوۗ  ِتاَرَمvثلاَو ِسُْفنَ

 تراشب ار نايابيكش و .مييامزآىم لوصحم رد ناصقن و ىراميب و ىياونيب و ىگنسرگ و سرت ىكدنا هب ار امش هتبلا «
».هد

۷ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق **

 َنِمُ هوُلِعاَجَو ِكْيَِلإُ هوºداَر اvِنإۖ  يَِنزْحَت َ<َو يِفاَخَت َ<َو Aَميْلا يِف ِهيِقَْلأَف ِهْيَلَع ِْتفِخ اَذِإَفۖ  ِهيِعِضَْرأ َْنأٰ ىَسوُم Aُمأٰ ىَِلإ َاْنيَحَْوأَو «
ْ«ا ».َِ�لَسْرُ

 ار وا ،وشم �گمغ و سرتم و زادنيب شيايرد هب ىدش كانميب وا رب رگا و هدب شريش :هك ميدرك ىحو ىسوم ردام هب و «
».ميروآىم شناربمايپ رامش رد و مينادرگىم زاب وت هب

۱۲ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق ***

ْ«ا ِهْيَلَع َانْمvرَحَو «  ».َنوُحِصاَن ُهَل ْمُهَو ْمُكَل ُهَنوُُلفْكَي ٍْتَيب ِلَْهأٰ ىَلَع ْمُكºلَُدأ ْلَه ْتَلاََقف ُْلبَق ْنِمَ عِضاَرَ

 منك ىيامنهار ىاهداوناخ هب ار امش ديهاوخىم ايآ :تفگ نز نآ .ميدوب هدرك مارح وا رب شيپ زا ار ناگياد همه ناتسپ «
»؟دنشاب شهاوخكين و دنراد هگن ناتيارب ار وا هك

۲ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ****

».َ�ِقvتُمِْلل ىًدُه ِهيِف َْبيَر َ< ُبَاتِكْلا َكِٰلَذ «

».تسامنهار ار ناراگزيهرپ .تسين ىكش چيه نآ رد هك ىباتك نامه تسا نيا «

۹۷ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ۵*

»ً…انِمآ َناَك ُهَلَخَد ْنَمَوۖ  َميِهاَْرِبإ ُماَقَم ٌتَانAَيب ٌتاَيآ ِهيِف «

»…تسا نميا دوش لخاد نادب هك ره و .ميهاربا ماقم و نشور تايآ تساجنآ رد «

۷۰ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق ۶*

َلُوأَف اًحِلاَص ً�َمَع َلِمَعَو َنَمآَو َباَت ْنَم vِ<إ « ».اًميِحَر اًرُوفَغُ �vا َناَكَوۗ  ٍتَانَسَح ْمِهِتَائAيَسُ �vا ُلAَدُبي َكِئٰ



َلُوأَف اًحِلاَص ً�َمَع َلِمَعَو َنَمآَو َباَت ْنَم vِ<إ « ».اًميِحَر اًرُوفَغُ �vا َناَكَوۗ  ٍتَانَسَح ْمِهِتَائAيَسُ �vا ُلAَدُبي َكِئٰ

 ادخ و دنكىم لدب اهيكين هب ار ناشناهانگ ادخ .دننك هتسياش ىاهراك و دنروآ ناميا و دننك هبوت هك ناسك نآ رگم «
».تسا نابرهم و هدنزرمآ

ثیدح ۷*

».ُهُناسِل vلَک هِتاذِبَ �ا َفَرَع ْنَم َو ُهُناسِل َلاط ِهِتافِصِبَ �ا َفَرَع ْنَم «

».ددرگ شومخ شنابز ،دسانش شتاذ هب ار ادخ هک ره و دوش ایوگ شنابز ،دسانشب شتافص هب ار ادخ هک ره «

  

وت ِرس هب دنگوس :وت ِرَس )۱(
.تسا نامسآ زا هیانک :ارضَخ ِدبنگ )۲(
ندرک نیب هار ،ندومن هار ،نداد ناشن هار :ندرک یربهر )۳(
همشچرس ،عبنم ،ندعم :ناک )۴(
غرمیس .تسا یبایان ای تَلزُع رهظم هک یاهناسفا یغرم :اقنَع )۵(
لطاب لایخ و هشیدنا :ادوس )۶(
نداد ،ندرک اطع :ندادرَد )۷(
ناراکوکین ،ناکین ینعم هب ،ّرِب ِعمج :رارَبا )۸(
ناروخ هداب ٔهتسدرس ،یقاسً ازاجم ،سیئر و گرزب :هدرَس )۹(
.تیفرظ ،شیاجنگ ،یتساک و یمک یب رگید زیچ رد یزیچ ²فرگ رارق ینعم هب ندیجنگ زا تسا ردصم مسا :جنُگ )۱۰(
 .دوش بوسحم نآ هموظنم زا یئزج ام یکاخ هرُک هک تسا باتفآ نیمه ،مراهچ سمش :ْمُراچ ِسمش )۱۱(
.اه فاکش ینعم هب رطَفِ عمج :روطُف )۱۲(
سیلپ ،هغوراد :هنحِش )۱۳(
.رگیدکی زا اهزیچ ²خانش و ندرک ادج ،²شاذگ قرف ،ندرک ادج :زییمت )۱۴(
 ندرک فاص ،ندرک کاپ :ندولاپ )۱۵(
.دِرل ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۱۶(
ْکاخ )۱۷( کاخ گنر هب :گنر
هدرمژپ ،هدرسفا :َمژُد )۱۸(
هجنکش ،درد :چیپ ْچیپ )۱۹(
هتفهن ،ناهنپ :هْیفُخ )۲۰(
.ندوب راودیما .دوش راودیما دنوادخ فطل هب دوشیم ثعاب هک کلاس رد یتلاح :ءاجَر )۲۱(
نداد میب ،ندیناسرت :فیوْخَت )۲۲(
ناهنپ ،هدیشوپ :یفَخ )۲۳(
.تسا لاوحا ءزج هیفوص ریبعت رد و دوش یم یشان ءاجر زا هک تسا یلاح ح�طصا رد اّما تسا نداد تعسو و ندرتسگ ینعم هب تغل رد :طسَب )۲۴(
.ددرگ یم رهاظ کلاس رب و دوش یم یشان فوخ زا هک تسا یلاح ح�طصا رد و ²فرگ ینعم هب تغل رد :ضبَق )۲۵(
یزرو هنیک و یگدینامه قی�ع اب یگتخیمآ :ّلِغ و ّشِغ )۲۶(
اه نَت ،ندب ِعمج :نادَبا )۲۷(
یگنسرگ :عوُج )۲۸(
دیون و رادشه :هدعَو و دیعَو )۲۹(
 یمرچ هسیک :نادمُرُح )۳۰(
امنهار :روتسد )۳۱(
دنمزآ ،صیرح :ِعلوم )۳۲(
.تسا یهلا فراعم زا هیانک اجنیا رد ریش .هدب ریش ار وا یسوم ردام یا :یعِضَْراٰ یسوم vُما ای )۳۳(
.دنیآ یمرد داشرا ٔهماج هب هک یناگدننک هارمگ هاوخ و ینورد ساوسو هاوخ ،یناسفن لماع هنوگره زا هیانک :َدب ٔهیاد )۳۴(
ندرک لادج ،ندرک هزیتس ینعم هب تسا ءارِم هملک ِلامُم :یرِم )۳۵(
یتسدمه ،یراکمه :یزاْبَنا )۳۶(
²شاد راظتنا ،²شاد دیما ،عََمط :عَْمط )۳۷(
یتم�س ،یتسردنت :تvحِص )۳۸(
راکشآِ غ�با ،نایامن و اسر غیلبت :نیبُمِ غ�َب )۳۹(



یتم�س ،یتسردنت :تvحِص )۳۸(
راکشآِ غ�با ،نایامن و اسر غیلبت :نیبُمِ غ�َب )۳۹(
.دننکیم راذگاو یرگید هب ار یلوپ تخادرپ ای تفایرد نآ بجومهب هک یاهتشون :تاَرب )۴۰(
هّدام رتش :هقان )۴۱(
ناهانگ ینعم هب هئیس ِعمج :تائAیَس )۴۲(
یخوش ،حازم :لزَه )۴۳(
ندرک شهوکن ،ندز هنعط ،²فوک :قَد )۴۴(
.دننک دنخشیر ار وا مدرم هک یسک :هرخُس )۴۵(
ندرک لصاحیب و دزم یب راک :یراگیب )۴۶(
ندمآ دیدپ ،ندییور :²سُر )۴۷(
.دوریم راک هب اهنآ ناکم ندرک صخشم و ناگراتس عافترا یریگهزادنا یارب هک تسا جردم ۀحفص دنچ لکش هب یاهلیسو :ب<ُرطُْسا )۴۸(


