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۲۴۶۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(یَرتهِکِ میدن تشگ ناهج رد هک یبرط ره
)۲(یَرذقَم ز وت ِلد نوچ ،ملد وزا دمربیم

یهلبا هب دسرب ناک یهر ره و یرنه ره
یرخفم و یبرط وز متّمه ِشیپ هب تسین

نهد ره هب دسرب نوچ ،)۳(یرکسع تسَرکِش رگ
یربخم هب دهدن رف ،یبلَرکِش دروخن وز

کمناب تسا یمنص رو ،کلف رگ و تسرمق رگ
یَرف ارو دَُوَبنیم ،کرتشم تسار همه ناک

نآ دَوَبن صاخ ِتعلخ ،ار هماع دادب هچنآ
)۵(یَرفنَضَغ دروخنیم نارفاک ِناگس )۴(ِروس

مدع یوس دَُوب هچ رگ ،مدیاب صاخ ِسلجم
یرثوک ز دَُوب هچ رگ ،مروخ مک ماع ِتبرش

l؟ینک وب هچ نارخ )۶(ِلوب ،ینزیم حیسم ِف
یرفاک ِناور وچمه ؟ینک وخ هچ )۷(یثَدَح اب

رخ ِلوب ِدوجو ِلصا َرزِ عاتم یُدبن رگ
)۸(یروخاَرچ یدزن رب نآ یوب هب نارخ ِناج

دنک دوخ شیوخ تمیق ،دَُوب یرهوگ وچ درم
)۱۰(یرَجنَس و دابُق چیه )۹(یگنحَش هب دشن داش

رز ِریز دنامب هکنوچ ،رهگ رب زیرب وت رز
)۱۱(یَرتَبا و تسا کبس نآ ،ربز رب دیهجنرب

رتشیب تسوا ِتمیق ،ربز رب دیهجب رو
یرهوگ زیزع تسه ،رز راثن شنک شیب

ناحتما رد یرز وچمه ناهج نیا و میرهگ ام
)۱۲(یر|قَحُم یاهن وت رگ ،l هک آرب رز ِرس رب
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)۱۲(یر|قَحُم یاهن وت رگ ،l هک آرب رز ِرس رب

)۱۵(کَوَد سپ )۱۴(جَرف ِتوهش ،)۱۳(کمنیب قلح ِتوهش

یرسمه واگ و رخ اب ،کرتشم کوخ و گس اب

یرورس یاوه تسین ،یرتهم یازس تسین
یربمیپ ِهگ هلبق ،یرَجنَس و هاش ِتمه

یگدنز ِناشن تسه ،یگدنب و زاین و قشع
یَرظنَم و یرظن رد ،ییّلَجَت ِبلط رد

ینتسُش بآ رد هماج ،ینتسُج تایح ِبآ
یرد تدیاشگب ات ،ینتسشن لد ِرد رب

)۱۶(هقِناعُم و رظن رد هقشاعم و برط رد

)۱۷(یر|َفظُم ره ِلد رب ،هقباسم دَُوب ضرف

نامسآ یوس رگنب ،)۱۸(ناَرطنََرط شور تسین
)۱۹(یر|خَسُم نوچ کی ره نارتخا یوپ و کت رد

نیبب *)۲۱(ناشِسوُنک ماش ،نیبب )۲۰(ناشِسونُخ زور
یرتهم یارس ِدرگ ،نیبب ناشسوفن ِریس

قح ِناقشاع و بلاط ،قح )۲۳(ِناقِراش و )۲۲(بِراغ
یرپیب و یمدقیب ،)۲۴(َقبَس رد و یوپ و کت رد

رگن رمق یور بش ،رگن )۲۶(روخ )۲۵(�یور مرگ
یرشحم ِزور وچ تسار ،رگن رحس هلولو

)۲۹(یاهتشُرُد )۲۸(یقَش ِناج ،یاهتشرف )۲۷(یَقت ِناج

یرگنل )۳۰(میئَل ِسفن ،ییتشک میرک ِسفن

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد
للع فوقوم هن تس نوکیف نک وا راک

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف نُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمl و ناکم ردنا میودیم

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز تهاگرخ خرچ زارف رب

۱۶ ات ۱ یاه هیآ ،)۸۱(ریوکت هروس ،میرک نآرق *

 هدروآ رد تکرح هب اه هوک هک هاگ نآ و دندرگ هریت ناگراتس هک هاگ نآ و ،دوش هدیچیپ مه رد دیشروخ هک هاگ نآ
 هاگ نآ و ،دنوش هدروآ درگ یشحو ناروناج هک هاگ نآ و ،دندرگ هداهناو ههام هد �سبآ نارتش هک هاگ نآ و ،دنوش

.دنریگ شتآ اهایرد هک
 هتشک هانگ نیمادک هب هک دوش لاوئس هدش روگ هب هدنز رتخد زا هک هاگ نآ و ،دنوش نیرق و تفج ناسک هک هاگ نآ و
 و ،ددرگ نازورف ،خزود هک هاگ نآ و ددرگ هدنکرب نامسآ هک هاگ نآ و ،ددرگ هدوشگ اه همان هک هاگ نآ و !؟تسا هدش

.ددرگ هدروآ کیدزن ،تشهب هک هاگ نآ
.هدنوش ناهنپ ِناگدنور نامه ،هدندرگزاب ِنارتخا هب منک یم دای دنگوس سپ .تسا هدرک رضاح هچ دنادب سک ره

۴۶۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دش کیدزن لََجا ِهاگنابش کن
)۳۳(دُعَتl )۳۲(ک|سَب ،َبْع|للا اذه )۳۱(�لَخ

.نکم عوجر نادب .رگید تسا سب ،نک اهر ار یزاب نیا .تسا هدش کیدزن گرم بش نونکا

سَر دزد رد ،وش هبوت ِراوس نیه
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سَر دزد رد ،وش هبوت ِراوس نیه
سپ زاب ناتسب دزد زا اههماج

تسا َبکرَم باجع هبوت َِبکرَم
تسپ ز هظحل کی هب دزات کلف رب

نآ زا رادیم هگن ار َبکرَم کیل
ناهن ار تیابق نآ دیدزدب وک

مه زین ار تَبکرَم ددزدن ات
مد هب مد ار تَبکرَم نیا راد ساپ

۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درب هِد ات هر هک دیاب )۳۴(یمِزاح
دروآ نوعاط عمط دوبن مزَح

یتریس هنتف تسدزد یکی وا
یتروص مد ره هب ار وا لایخ نوچ

ادخ lِّا وا ِرکم دنادن سک
)۳۵(اغَد نآز هَراو و زیرگب ادخ رد

۴۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

مfسkِا یِف َةlیِنابهَر k هک ار دوخ ِتما نآ زا درک یهن مfسلاهیلع یفطصم هک یب]هََرت ینعم رد و ب]هََرت رد داّیص اب غرمٔ هرظانم - ۱۴ شخب

تسیام تولخ رد هجاوخ :شتفگ غرم
تسین کین )۳۶(ب�هََرت ار دمحا ِنید

لوسر نآ تس هدرک یهن ب�هََرت زا
؟)۳۸(لوضَف یا یتفرگ رد نوچ )۳۷(یتَعدِب

زامن رد تعامج و تسا طرش هعمج
)۳۹(زارِتحِا رکنم ز و فورعم ِرما

ربص ِریز ندیشک نایوخدبِ جنر
ربا وچمه ناقلخ هب نداد تعفنم

ردپ یا سّانلاَ َعفَنی َنا سان ُریَخ
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ردپ یا سّانلاَ َعفَنی َنا سان ُریَخ
؟)۴۰(رَدَم اب یفیرح هچ ،**یگنس هن رگ

 .دشاب دنمدوس مدرم یارب هک تسا یسک مدرم نیرتهب ناجردپ
؟یمدمه خولک و گنس اب ارچ سپ یتسین گنس وت رگا

شاب )۴۱(موحرَم ِتما ِنایم رد
)۴۳(شاب موکحم ،)۴۲(لِهَم دمحا ِّتنس

)۴۴(خوسُر دوبن ار هک ره ِلقع :تفگ

خولک و تسا گنس وچ وا لقاع ِشیپ

تسا )۴۵(ت|ینُما شنان هکنآ تسرامِح نوچ
تسا )۴۶(ّتینابهَر ِنیع وا ِتبحص

)۴۷(تافُر ددرگ همه قح ِریغ هکنآز

تآ َوهَف ٍنیح ُدعَب ٍتآ �لُک

 .دنوش یم یش�تم و دنسوپ یم تادوجوم همه قح ترضح تاذ زج هب اریز
.دمآ دهاوخ یتدم زا سپ هرخlاب دشاب یندمآ هک یزیچ ره

دوب وا ٔهلبقِ مکح مه واِ مکح
دوب وج هدرم هکنوچ ناوخ شاهدرُم

تسا )۴۸(بِهار ،دشاب موق نیا اب هک ره
تسا )۴۹(بِحاص ار وا ،گنس و خولک هک

دزن هر ار سک گنس و خولک دوخ
دسر تفآ رازه دص ناخولک نیز

دوب هگنآ داهج سپ :شغرم تفگ
دوب هر ِنایم نزهر نینچ نیک

دربن و یرای و ظفح یارب زا
درمریش دیآ نِمآان هر رب

دوش ادیپ یهگنآ یدرم )۵۰(ِقرِع
دوش )۵۱(ادَعا ِهرمه رفاسم هک

لوسر نآ تس هدوب فیَس �یبن نوچ
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لوسر نآ تس هدوب فیَس �یبن نوچ
)۵۳(لوحُف و )۵۲(دننارَدفَص وا ِتما

هوکش و گنج ام ِنید رد تحلصم
هوک و راغ یسیع ِنید رد تحلصم

روز و یرای دوب رگ یرآ :تفگ
)۵۴(روش و ّرش رب دنز رب تّوق هب ات

هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ
)۵۶(ِهجِب ناسآ )۵۵(قاطُی l ِرارف رد

ار راک دیابب لد ِقدص :تفگ
ار رای دیاین مک نارای هنرو

ددعیب ینیب رای ات وش رای
ددمیب ینامب ناراییب هکنآز

یفسوی نوچمه وت و ***تسا گرگ وید
)۵۷(یفَص یا راذگم بوقعی ِنماد

دوب اریگ یهگنآ بلغا گرگ
دور اهنت دوخ هب )۵۸(کَشیش همَر زک

درک کرت تعامج ای ّتنس هکنآ
؟دروخ شیوخ ِنوخ هن ،)۵۹(َعبسَم نینچ رد

قیفر نوچ تعامج ،هر ّتنس تسه
)۶۰(قیضَم رد یتفا ،رای یب و هر یب

درخِ مصخ دَُوب وک هن یهرمه
درب وت ٔهماج هک دیوج یتصرف

)۶۱(یاهبقَع دبای هک وت اب دوریم

)۶۲(یاهبهُن اجنآ تدرک دناوت هک

سرت دید نوچ ،)۶۳(یلدُرتُشا دَُوب ای
سرد ،هار زا عوجر ِرهب وا دیوگ

یلدُرتُشا ز دنک ناسرت ار رای
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یلدُرتُشا ز دنک ناسرت ار رای
یلو هن ناد ودع هرمه نینچ نیا

)۶۴(یاهشیغ ره رد و تسا یزابناج ِهار

)۶۵(یاهشیشناج ره ِعفد رد یتفآ

تسا رش و روش زا رپ ور نآز نید ِهار
تسا )۶۶(رهوگ ث|نَخُم ره ِهار هن هک

سُوُفن یاهناحتما سرت نیا ،هر رد
)۶۹(سوپُس )۶۸(ِزییَمت هب )۶۷(نَزیورَپ وچمه

اه یاپ ِناشن ُرپ ؟دَوب هچ هار
اه یار ِنابدرن ؟دَوب هچ رای

طایتحا ز ،دباین تگرگ نآ مریگ
طاشن نآ یباین تیعمج ز یب

دور شوخ وا یهر رد اهنت هکنآ
دوش وتدص وا ِریس ناقیفر اب

ریقف یا ،نارای ز رخ ،یظیلغ اب
ریذپ توق دوش ،دیآ طاشن رد

دور اهنت ناوراک زک یرخ ره
دوش وتدص )۷۰(بَعَت زا ،هر نآ یو رب

دروخ نوزفا بوچ دنچ و خیس دنچ
دَُرب ار نابایب نآ اهنت هک ات

ونش شوخ ،رخ نآ دیوگیم ار وت رم
ورم اهنت نینچمه ،رخ یاهن رگ

)۷۱(دَصَر ردنا دور شوخ ،اهنت هکنآ

دور رتشوخ نامگیب ناقیفر اب

تسرد ِهار نیردنا ییبن ره
تسُجِب ناهارمه و دومنب هزجعم

اهراوید یرای دشابن رگ
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اهراوید یرای دشابن رگ
؟اهرابنا و هناخ دیآرب یک

ادج دشاب رگا راوید یکی ره
؟اوه رد ق|لَعُم دشاب نوچ فقس

ملق و )۷۲(ربِح یرای دشابن رگ
؟مقر اهذغاک یور رب دتف یک

درتسگیم یسک هک یریصح نیا
دََرب شداب ،مه هب ددنویپن رگ

دیرفآ نیجوز وچ یسنج ره ز قح
دیدپ تیعمج ز دش ،جیاتن سپ

)۷۳(زازِتهِا زا تفگب وا و تفگب وا

زارد ینعم نیردنا دش ناشثحب

نک هاوخلد و کباچ ار یونثم
نک هاتوک و )۷۴(زِجوُم ار ارجام

؟تسیک ِنآ مدنگ هک شتفگ نآ زا دعب
تس )۷۵(یصَو یبِ میتی زا تناما :تفگ

نم ِشیپ تناما ،تسا )۷۶(ماْتَیا ِلام
)۷۷(نََمتؤُم ار ام دنرادنپ هکنآز

لاححورجم و )۷۸(م|َرطضُم نم :تفگ
****ل�ح نم رب نامز نیا رادرُم تسه

مروخ مدنگ نیزا )۷۹(یروتسد هب نیه
مرتحم و اسراپ و نیما یا

ییوت مه ترورض )۸۰(�یتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۸۱(ِنامَض یراب ،یروخ رو
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نامز نآ تفر ورف دوخ رد سب غرم
)۸۳(نانِع ِبذج زا َدتسب رَس )۸۲(َشنَسوت

دنامب )۸۴(َخف ردنا ،مدنگ نآ دروخب نوچ
lَا و نیسای وا دنچ دناوخ ماعنَ

؟هآ هچ و سوسفا هچ ندنام رد ِدعب
هایس ِدود نیا تسیاب نآ زا شیپ

سوه و دیبنج صرح هک نامز نآ
سردایرف یا هک وگیم نامز نآ

تسا هرصب یبارخ زا شیپ نامز ناک
تسکش نآز مه دَهَراو هرصب )۸۵(کوب

یِلکاث ای ،ییکاب ای یلِ ْکبِا
ِلِصْوَْمـلا َو ِةَرَصبْلاِ مْدَه َْلبَق

.نک هیرگ نم رب لصوم و هرصب یناریو زا شیپ یدنمگوس نم یارب هکنآ یا ،ییرگ یم نم رب هک یسک یا

رَِفتْعا َو یتوَم َْلبَق |یَلَعْ ُحن
l رَِبطْصا َو یتوَم َدعَب یلْ ُحَنت

.نک هشیپ ربص و نکم هیرگ مگرم زا دعب رگید .نک ترس رب کاخ و هد رس نویش و هیرگ نم رب مگرم زا شیپ

'یو|نلایِف یروُبث َْلبَق یلِ ْکبِا
اُکبْلا �لَخ 'یو|نلا ِنافوط َدعَب

.هن ورف ار هیرگ قارف نافوط ندیزو زا سپ .یرگب نم قارف رد مگرم زا شیپ

نزهار دشیم وید هک نامز نآ
ندناوخ نیسای تسیاب نامز نآ

ناوراک ددرگ هتسکشِا کنآ زا شیپ
نابساپ یا نزب کبوچ نامز نآ

تیاور **
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تیاور **

ِسّانِلل مُهُعَفَنا ِسّانلا ُریَخ

.تسا مدرم یارب ناشیا نیرتدنمدوس مدرم نیرتهب

ثیدح ***

َة|ذاّشلا َو َةَیِصاقلاُ ذُخآَی ِناسنlا ُبئِذ َناطی|شلا |نِا

.دریگ یم ار هلگ زا هداتفا ادج و هدش رود دنفسوگ هک تسا ناسنا گرگ ،ناطیش انامه

 ۱۷۳ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ****

..…ٍداَع lََوٍ غاَب َْريَغ |ُرطْضا ِنََمف.…

 و ندروخ هب( دنمهق�ع هک یتروص رد )دروخب مارح ءایشا نآ زا ناج ظفح رطاخ هب( دوش روبجم هک سک نآ یلو
.تسین وا رب یهانگ ،دشابن )مه عوجّدس ّدح زا( زواجتم و )هدوبن یئاهزیچ نینچ زا ندرب ّتذل

)دنک زواجت ترورض دح زا هن و دشاب نآ بغار و بلاط هن :»ٍداَع l َوٍ غاَب َْریَغ«(

۵۵۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب وا یازس نیا :غرم نآ تفگ
دونشب ار نادهاز ِنوسف هک

)۸۶(فاشَن نآ یازس هن :دهاز تفگ

فازگ زا نامیتی ِلام دروخ وک

رتکچوک :َرتهِک )۱(
دننک یرود وا زا یگدولآ و ینیکرچ ببس هب مدرم هک یسک ،دیلپ درم :َرذقَم )۲(
دنرآ ناتسزوخ رکسع زا هک یرکش :یرکسع َِرکِش )۳(
هدروخ مین ،اذغ هدنامزاب :روس )۴(
دسا ،ریش :َرفنَضَغ )۵(
راردا :لوب )۶(
تساجن ،یدیلپ :ثَدَح )۷(
راوخارچ ،تاناویح هاگارچ :روخاَرچ )۸(
نابساپ ،سیلپ ،هغوراد :هنحَش )۹(
ردتقم ناهاشداپ :رَجنَس و دابُق )۱۰(
بویعم ،صقان :َرتَبا )۱۱(
درخ ،کچوک ،هدشراوخ :رgقَحُم )۱۲(
لصاح یب و فطل یب :کمنیب )۱۳(
نانز یلسانت تلآ :جَرف )۱۴(
هدنور زاب بقع هب :کَوَد سپ )۱۵(
rخادنا مه ندرگ رد تسد :هقِناعُم )۱۶(



Page 11 of 12

705_Qazal & Mathnavi 4/5/18 1:45 PM

هدنور زاب بقع هب :کَوَد سپ )۱۵(
rخادنا مه ندرگ رد تسد :هقِناعُم )۱۶(
زوریپ ،هتفایرفظ :رgَفظُم )۱۷(
ینیبدوخ و تلفغ ینعم هب مwک رد ،rفر هنارسدوخ :ناَرطنََرط )۱۸(
هدش فرصت ،هدشریخست :رgخَسُم )۱۹(
ندش ناهن ،ندش ناهنپ :سونُخ )۲۰(
ندمآ دیدپ ،ندش رهاظ :سونُک )۲۱(
هدننک بورغ :بِراغ )۲۲(
هدننک عولط :قِراش )۲۳(
rفرگ یشیپ :َقبَس )۲۴(
یدنت ،ریس تعرس :یور مرگ )۲۵(
دیشروخ :روخ )۲۶(
یقتم ،راگزیهرپ :یَقت )۲۷(
تخبهریت ،تخبدب :یقَش )۲۸(
راگزاسان ،هدیشارتان ،نشخ :هتشُرُد )۲۹(
هیامورف ،سکان :میئَل )۳۰(
راذگاو ،نک اهر :�لَخ )۳۱(
ار وت تسا سب :کgسَب )۳۲(
نکم عوجر ،درگم زاب :دُعَت� )۳۳(
ریبدت اب ،کریز و طاتحم :مِزاح )۳۴(
رگ هلیح :اغَد )۳۵(
ندرک ایند کرت ،ییاسراپ :ب�هََرت )۳۶(
ون نییآ و مسر :تَعدِب )۳۷(
دزادرپ مز� ریغ یاهراک هب هک یسک و وگ هوای و وگ هدایز :لوضَف )۳۸(
ندرک یراد rشیوخ :زارِتحِا )۳۹(
خولک :رَدَم )۴۰(
یهلا محر دروم :موحرَم )۴۱(
 rشاذگ او ،rشاذگ :ندیلِه )۴۲(
نک یوریپ :شاب موکحم )۴۳(
ندرک ذوفن ،یراوتسا و ییاجرباپ :خوسُر )۴۴(
ّیناَما :عمج .زورآ :تgینُما )۴۵(
ادخ هب برقت یارب نآ یاهتذل زا یشوپمشچ و ،ایند کرت ،ینیشنهشوگ :ّتینابهَر )۴۶(
هدش یشwتم ،هتسکش ،هدیسوپ :تافُر )۴۷(
نیشن رید ،دباع ،اسراپ :بِهار )۴۸(
کلام ،تسود ،تبحص مه :بِحاص )۴۹(
گر ،یزیچ ۀشیر و لصا ،هشیر :قرِع )۵۰(
نانمشد ،ودع عمج :ادَعا )۵۱(
ریلد رواگنج زا هیانک .نکش فص ،فص هدنرد :رَدفَص )۵۲(
لحَفِ عمج ،ناریلد :لوحُف )۵۳(
ینهذ نم هنتف و رش :روش و ّرش )۵۴(
ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی � )۵۵(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۵۶(
صلاخ ،هدیزگرب :یفَص )۵۷(
ههام شش هرب :کَشیش )۵۸(
ناتسدد ،هدنرد تاناویح لحم :َعبسَم )۵۹(
گنت لحم ،انگنت :قیضَم )۶۰(
یناتسهوک راد مخ و چیپ هار ،هویرگ ،هندرگ ینعم هب هبَقَع نامه :هبقَع )۶۱(
تراغ :هبهُن )۶۲(
وسرت :لدُرتُشا )۶۳(
ناتسین ،لگنج :هشیغ )۶۴(
 دراد فیعض یحور هک یسک ،جنر دوز ،لد کزان :هشیشناج )۶۵(
دراد فیعض و تسپ و درمان یتشرس هک یسک :رهوگ ثgنَخُم )۶۶(
لابرغ :نَزیورَپ )۶۷(
rشاذگ قرف ،ندرک ادج ،رگیدکی زا اهزیچ rخانش :زییَمت )۶۸(
مدنگ و وج هدشن درآ تسوپ ،سوبس :سوپُس )۶۹(
یتخس ،جنر :بَعَت )۷۰(
تراظن لحم ،هاگجاب ،یزرم هاگساپ :دَصَر )۷۱(
دنسیونب نآ اب و دنزیر تاود رد هک بکرم ،ِملاع ،دنمشناد :ربِح )۷۲(
ناجیه ینعم هب اجنیا رد ،ندروخ ناکت ،ندیبنج :زازِتهِا )۷۳(
هاتوک ،رصتخم :زِجوُم )۷۴(
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ناجیه ینعم هب اجنیا رد ،ندروخ ناکت ،ندیبنج :زازِتهِا )۷۳(
هاتوک ،رصتخم :زِجوُم )۷۴(
دشاب هتشادن تسرپرس و مّیق هک یمیتی :یصَو یبِ میتی )۷۵(
نامیتی :ماْتَیا )۷۶(
دامتعا دروم ،نیما :نََمتؤُم )۷۷(
راچان ،هراچیب :َرطضُم )۷۸(
هزاجا و نذا هب :یروتسد هب )۷۹(
هدنهد اوتف :یتفُم )۸۰(
rفرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۸۱(
شکرس بسا :نَسوت )۸۲(
بسا ۀناهد ،ماگل :نانِع )۸۳(
ماد :َخف )۸۴(
دیاش ،هک دشاب :کوب )۸۵(
لامتسد ،دنربب راک هب یزیچ تبوطر و بآ ندرک کشخ یارب هک هچراپ یاهکت ،یگناوید ،نونج :فاشَن )۸۶(


