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 ۲۶۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینام ام ِرب وت ات ،,فگ زا مدش هدنام
ینامهم و هرمه ین ،یدنویپ و نم ِشیوخ

دبسخیمن تسا ینوخ ،دشوجیم هک تسا یریش
یناکرا هداز هش ؟یتشگ ارچ )۱(هدنبرَخ

مد نیا تدرخاو نیز ،دهْدِب رز و دراد رز
یناشیرپ رایسب زا دیناهر هک سکنآ

دیآیمن دهج یب ،هشیب یوس ز رتشا
؟یناسآ هب )۲(کاخ ناز ،ناج یا یاهدمآ یک

اجنیز مورن :یتفگ ،)۳(یدیجنَُرتب اج دص
یناسنا ِرهوج ات ،مدرک ناشک وت ِشوگ

ار یلین ِدبنگ هُن ،مدروآرد خرچ رد
؟)۴(ینابنا تَلِ خیش یا ،یفابیم هچ هزیتسِا

)۵(یجامُتت یپ ردنا ،یشوپ هیس گید نوچ
؟یناطلس ِتمه وک ،*انمgرَک )۶(ِتوخن وک

یردق ِبش ِدرم ین ،)۷(یردِق ِبل ِدرم وت
یناوخ یرپ ِریپ ین ،یناوخ ِرس ِلفط وت

تدنراذگن اما ،تدنپ یلب تسا تخس
یناتسبد ِداتسا ،درآ تدنز یلیس

دزادنا تندرگ رد ،ون یدنمک هظحل ره
؟یناچیپ هک ز ندرگ ،دریگ دج هب هک یزور

یدوب ناشهرمه هک ،ازجا نیا رد وت رگنب
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یدوب ناشهرمه هک ،ازجا نیا رد وت رگنب
یناکرا و یمان زا ،هدیجنرتب دوخ رد

اجنیا ات وت دننام ،ناشمناشکب اجناز
یناحور ِلزنم دص ،لزنم نیا ِسپ ردنا و

نک تمدخ و هجرب نیه :میوگ ار همه زب نوچ
ینابنجب شیر ات ،مداد نآ یپ تشیر

تشیر َمَنکب کی کی ،ینابنجن شیر رگ
؟یناهرب )۸(هبَد وت ات ،نم زا دیهر هک ِشیر

یداتفارد شیر رد ،هناش یدش هظحل کی
ینادرگ هقلح نوچ ،هنییآ وش هظحل کی

ییور مه ،هنیآ مه ،ییوم مه و هناش مه
ینآ مه و ینیا مه ،ییوهآ مه و ریش مه

یفلُق مه و )۱۰(یحاتفِم ،یفلز مه و )۹(یقرف مه
؟ینازرل هچ زاوآ ؟)۱۱(یفلُسیم هچ جنریب

نک رگید ِیزاب نیه ،,فگ زا نک شوماخ
)۱۲(ینایحِل ِزب رن یا ،یراد ونِ یزاب دص

****

یجامُتت یپ ردنا ،یشوپ هیس گید نوچ
؟یناطلس ِتمه وک ،انمgَرک ِتوخن وک

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْنgمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلgضَف َو ِتَاب~يgطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو ~َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمgرَك ْدَقَلَو

 یاهاذغ زا ار ناشیا و میدرک راوس اه بوکرم رب ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ سب ار مدآ نادنزرف ام
.میدیشخب یرترب ناگدیرفآ زا یرایسب رب ار نانآ و .میداد یزور اههزیکاپ

۳۷۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشدرورپ یگناخ غرم هک ناگچب َطب ٔهصق

یوریم وس نادب هک ،هر )۱۳(یزَگ کی
یوشیم تحاسم ِبطق ،َزگ وچمه

یهجیم وس نآ )۱۴(کول و گنل هکنآو
یهریم یکول و یگنل همه زا

تاهناخِ غرم هچ رگ )۱۵(یّطَبِ مخت
تیبرت هیاد وچ رپ ریز درک

تس هُدب ایرد نآ ~َطب وت ِردام
تسرپیکشخ و ُدب یکاخ تاهیاد

تسردنا وت ِلد هک ،ایرد ِلیم
تسردام زا ار تناج ،تعیبط نآ

تسا هیاد نیز ار وت رم ،یکشخ ِلیم
تسا )۱۶(هیارَدب وک ،راذگب ار هیاد

نارب و کشخ رب راذگب ار هیاد
ناطَب نوچ ینعم ِرحب رد آ ردنا

بآ ز دناسرتب ردام ار وت رگ
باتش نار ایرد یوس و سرتم وت

یاهدنز رت رب و کشخ رب ،یطَب وت
یاهدنَگ هناخ ،هناخِ غرم وچ ین

یهَش **مدآ یَنب َانْمgَرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

».میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام« :یلاعت قح ترضح لوق یاضتقا هب وت
.ایرد رد مه و یهن یم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یور یم رامش هب هاشداپ
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.ایرد رد مه و یهن یم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یور یم رامش هب هاشداپ

ناج هب **ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ ،َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

».میدرک لمح ایرد رب ار نانآ« :یتسه هیآ نیا یانعم لومشم ،حور ثیح زا وت
.باتشب ینعم یایرد یوس هب و رذگ رد هدام و کاخ ملاع زا

تسین هار ،)۱۷(َرب یوس ار کی�م رم
تسین هاگآ ،رحَب ز مه ناویح ِسنج

)۱۸(کَلَم زا یناج هب ،ناویح نت هب وت

کََلف رب مه ،نیمز رب مه یوَر ات

رشب دشاب ُْمکُْلثِم رهاظ هب ات
روهدید ***ِهْیَلإ یَحُوی ِلد اب

بسح رب ،دوش یم یحو وا هب هک ینیب نشور و ریصب نآ روطنیمه
.تسا هدوب یلومعم یمدآ ،نایمدآ امش همه دننام رهاظ

نیمز رب هداتف یکاخ ِبلاق
نیَربِ خرچ نآ رب نادرگ واِ حور

م�غ یا مینایباغرم همه ام
مامت ام ِنابز دنادیم رحَب

)۱۹(رَیط وچ ام ،دمآ رحَب ،نامیلس سپ

ریَس میراد دبا ات نامیلس رد

هنب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هرز دص دزاس ،بآ دواد وچ ات

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف وّ یکانباوخ و لهج ز ات
)۲۰(لولَم یو زا ام و ام ِشیپ هب وا
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)۲۰(لولَم یو زا ام و ام ِشیپ هب وا

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
)۲۱(دعَس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناور یوج رد تس هدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخ یب

دنار بابسا یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَج� بِبgسَم زا

نایَع ار بِبgسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

۷۰ هیآ ،ءارسا )۱۷( هروس ،میرک نآرق **

ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْنgمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلgضَفَو ِتَاب~يgطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو ~َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمgرَك ْدَقَلَو

 ناشیا هب و میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب
.میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد یزور اههزیکاپ زا

۱۱۰ هیآ ،)۱۸(فهك هروس ،میرک نآرق ***

َِلإ اَمgَنأ gيَِلإٰ ىَحُوي ْمُكُْلثِم ٌرَشَب اََنأ اَمgِنإ ْلُق َِلإ ْمُكُهٰ  ِةَدَابِعِب ْكِرْشُي َ�َو اًحِلاَص ً�َمَع ْلَمْعَيَْلف ِه~بَر َءاَِقل وُجَْري َناَك ْنََمفۖ  ٌدِحاَو ٌهٰ
اًدََحأ ِه~بَر

 ره سپ ،تساتکی یادخ امش یادخ هک دسریم یحو نم هب هک متسه یرشب امش دننام نم هک تسین نیا زج :وگب
 کیرش وا اب ار یدحا شیادخ شتسرپ رد زگره و دوش راکوکین دیاب تسا راودیما شراگدرورپ )تمحر( یاقل هب سک

.دنادرگن

****

یردق ِبش ِدرم ین ،یردِق ِبل ِدرم وت
یناوخ یرپ ِریپ ین ،یناوخ ِرس ِلفط وت

)۹۷(ردق هروس ،میرک نآرق



Page 6 of 14

723_Qazal & Mathnavi 8/7/18 4:36 PM

)۹۷(ردق هروس ،میرک نآرق

)١( ِرْدَقْلا ِةَْليَل يِفُ هَانَْلْزَنأ اgِنإ

.ميدرك لزان شردق بش رد ام

)٢( ِرْدَقْلا ُةَْليَل اَم َكاَرَْدأ اَمَو

؟تسيچ ردق بش هك ىناد هچ وت و

)٣( ٍرْهَش ِفَْلأ ْنِم ٌْريَخ ِرْدَقْلا ُةَْليَل

.تسا هام رازه زا رتهب ردق بش

ْ¦ا ُلgَزَنت )۴( ٍرَْمأ ~لُك ْنِم ْمِه~بَر ِنْذِإِب اَهيِف ُح̈ورلاَو ُةَكِئَ�َ

.دنوشىم لزان اهراك نداد ماجنا ىارب ناشراگدرورپ نامرف هب حور و ناگتشرف بش نآ رد

)۵( ِرْجَفْلاِ عَْلطَمٰ ىgتَحَ يِه ٌمَ�َس

.تسا دورد و م�س همه دادماب عولط ات بش نآ

۵۳۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامسآ زا نامز کی ردنا لصاح
ناوراک )۲۲(ردیا ،دیآیم ،دوریم

زارد هر نیا ناوراک نیا رب تسین
)۲۵(زافُم اب دیآ )۲۴(تفَز )۲۳(هزافَم یک

نامز ره رد دوریم هبعک هب لد
)۲۶(نانِتما ز دریگب لدِ عبط ،مسج

تسار مسج رم یهتوک و زارد نیا
؟تسادخ هک اجنآ هتوک و زارد هچ

درک لیدبت ار مسج رم ادخ نوچ
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درک لیدبت ار مسج رم ادخ نوچ
درک )۲۸(لیم یب و )۲۷(خَسَرف یب شنتفر

ماگ رادرب ،نامز نیا تسدیما دص
)۳۰(م�َکْلا ~لَخ )۲۹(یَتف یا هناقشاع

ینزیم مه رب مشچ )۳۱(ٔهليپ هچرگ
ینُکیم هر ،یاهتفخ هنیفس رد

****

اجنیز مورن :یتفگ ،یدیجنَُرتب اج دص
یناسنا ِرهوج ات ،مدرک ناشک وت ِشوگ

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًةgیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةgیدهَم ً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

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

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
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دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۳۲(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هک نیا ناد مََرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۳۳(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکم� و ناکم ردنا میودیم

****

دزادنا تندرگ رد ،ون یدنمک هظحل ره
؟یناچیپ هک ز ندرگ ،دریگ دج هب هک یزور

۳۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وا ،بیَعُش Kفگ باوج و هانگ هب دریگیمن ارم یلاعت یادخ :هک صخش نآ ندرک یوعد

بیَعُش ِدهع رد تفگیم یکی نآ
بیع تس هدید یسب نم زا ادخ هک

اه مرج و هانگ نم زا دید دنچ
ارم دریگیمن نادزی مََرک زو

بیَعُش ِشوگ رد تفگ یلاعت قح
بیغ ِهار زا حیصَف وا ِباوج رد

هانگ نم مدرک دنچ یتفگب هک
هلِا ممرج رد تفرگن مََرک زو



Page 9 of 14

723_Qazal & Mathnavi 8/7/18 4:36 PM

هلِا ممرج رد تفرگن مََرک زو

)۳۴(هیفَس یا ،بولقم و ییوگیم سکع

)۳۵(هیت هتفرگب ،و هر هدرک اهر یا

ربخیب وت ،و مریگ تدنچ دنچ
رس هب ات اپ یاهدنام )۳۶(لِس�َس رد

هایسِ گید یا توت رب وتِ گنز
هابت ار تنورد یامیس درک

اهراگنز رب راگنز تلد رب
اهرارسا ز دش روک ات ،دش عمج

یون ِگید رب دود نآ دنز رگ
یوج دشاب را دیامنب رثا نآ

دوش ادیپ دِض هب یزیچ ره هکنآز
دوش اوسر هیس نآ یدیپس رب

دود ِریثات سپ ،گید دش هیس نوچ
؟دوز دوز دنیب هک یو رب نیا زا دعب

دَُوب )۳۷(یگنز وا هک رگنهآ ِدرم
دَُوب یگنرمه شور اب ار دود

یرگنهآ دنک وک یمور ِدرم
یروآدود زا ددرگ )۳۸(قَلَبا شیور

هانگ ِریثات دوز دنادب سپ
هلِا یا :دیوگ دوز دلانب ات

دنک هشیپ دب و رارصِا دنک نوچ
دنک هشیدناِ مشچ ردنا کاخ

دوش نیریش ،رگد دشیدنن هبوت
دوش نیدیب ات ،مرج نآ شلد رب
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دوش نیدیب ات ،مرج نآ شلد رب

وزا تفر برای و ینامیشپ نآ
)۴۰(ُوت جنپِ گنز هنییآ رب )۳۹(تسِش

تفرگ ندروخ اه گنز ار شنهآ
تفرگ ندرک مک ،گنز ار شرهوگ

رب دیپسِا ِذغاک یسیون نوچ
رظن رد دیآ هدناوخ هتشبن نآ

طخ هتشونب ِرس رب یسیون نوچ
طلغ ددرگ ،شندناوخ ،دیان مهف

داتفوا یهایس رب یهایس ناک
دادن یّینعم ،و روک دش طخ ود ره

شرس رب یسیون هراب موس رو
شرفاک ِناج وچ یدرک هیس سپ

؟رگهراچ ِهانپ زج هراچ هچ سپ
رظن )۴۱(شریسکِا ،و ّسم یدیماان

دیهن وا ِشیپ هب اه یدیماان
دیهج نوریب اودیب ِدرد ز ات

تفگب یو اب اههتکن نیا بیَعُش نوچ
تفکش لگ وا ِلد رد ناجِ مَد نآز

نامسآِ یحو دینشب وا ِناج
؟ناشن وک ،ار ام تفرگب رگا :تفگ

وا )۴۲(دیوگیم نم ِعفد بر ای :تفگ
وا دیوجیم ناشن ار ,فرگ نآ

شاهزار میوگن ،)۴۳(مراتَس :تفگ
)۴۴(ش�ِتبِا یارب زا زمر یکی زج
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)۴۴(ش�ِتبِا یارب زا زمر یکی زج

ارو مریگیم هکنآ ِناشن کی
اعد و )۴۵(موص زا دراد تعاط هکنآ

نآ ِریغ و تاکز زا و زامن زو
ناج ِقوذ درادن هّرذ کی کیل

)۴۶(ینَس ِلاعفا و تاعاط دنکیم

ینشاچ درادن هرذ کی کیل

ین زغَن ینعم ،و )۴۷(تسزغَن شتعاط
ین زغم یو رد ،و رایسب )۴۸(اهزوَج

)۴۹(َرب ،تاعاط دهد ات ،دیاب قوذ

)۵۰(رَجَش ،هناد دهد ات ،دیاب زغم

؟لاهن ددرگ یک زغمیب ٔهناد
لایخ زج دشابن ناجیب ِتروص

۲۸۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 .تفاین رگج و لد ،درک بلط ریش .تسا رت فیطل هک ،دوب هدروخ هابور ار هدرگ و لد و دنبرگج ،ریش ندمآ زاب ات ،دروخ بآ ات همشچ هب تفر ،ششوک زا ریش ندش هنشت و ار رخ نآ ریش ندرک دیص
 ِباحَصا یف ّانُک ام ُلِقَعن َواُ عَمَسن ّانُک وَل ؟یدمآزاب وت ِرب یک هدرب ناج هلیح رازه هب و زور نآ دوب هدید یتسایس نانچنآ یدوب رگج و لد ار وا رگا :تفگ هبور ؟رگج و لد وک :هک دیسرپ هبور زا

ِریعّسلا

۱۰ هیآ ،)۶۷(کلم هروس ،میرک نآرق

ِريِعgسلا ِباَحَْصأ يِف اgنُك اَم ُلِقْعَن َْوأُ عَمْسَن اgنُك ْوَل اوُلاَقَو

 نایخزود زا )زورما( میدرک یم راتفر لقع مکح هب ای میدینش یم )ار ءایبنا نانخس ایند رد( رگا دنیوگ )نایخزود( و
.میدوبن

ریش ِشیپ ات کهبور ار رخ درب
ریلد ِریش نآ شدرک هراپهراپ

)۵۱(دَد ِناطلس نآ ششوک زا دش هنشت

دَروخ یبآ ات همشچ یوس تفر

شلد و )۵۲(دنبرگج نآ دروخ کَهَبور
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شلد و )۵۲(دنبرگج نآ دروخ کَهَبور
شلصاح دش یتصرف نوچ نامز نآ

روَخ هب همشچ زا تشگ او نوچ ریش
رگج هن ،دب لد هن ،لد ،رخ رد تسج

؟دش هچ لد ؟وک رگج :ار هبور تفگ
ُدب ود نیز ار روناج دشابن هک

رگج ای لد ارو یدوب رگ تفگ
؟رگد ِراب یدمآ اجنیدب یک

زیختسر و دوب هدید تمایق نآ
زیرگ و لوه و نداتفا هوک ز نآو

یدب لد ای ارو یدوب رگج رگ
؟یدمآ وت ِرب یک رگید راب

نآ تسین لد ،لد ِرون دشابن نوچ
نآ تسین لِگ زج ،حور دشابن نوچ

ناج ِرون درادن وک )۵۳(یجاجُز نآ
ناوخم )۵۶(شَلیدنِق )۵۵(تسهروراق و )۵۴(لوب

)۵۷(ل�َجلاوُذ ِداد تس حابصم ِرون

لافُس و هشیش نآ تس قلخ ِتعنص

)۵۸(دادِتعِا دشاب فرظ رد مرج�

داحتا ّ�ا دوبن )۵۹(اه بَهَل رد

دنتخیمآ نوچ لیدنِق شش ِرون
دنچ و دادعا ناشرون ردنا تسین

تسهدش کرشم اه فرظ زا )۶۰(دوهُج نآ
تسهدش )۶۱(کِردُم و نمؤم نآ دید رون

ار حور دتفا فرظ رب رظن نوچ
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ار حور دتفا فرظ رب رظن نوچ
ار حون و ار ثیِش دنیب ود سپ

دوب نآ دوخ وج ،تسه شبآ هکنوچ
دوب ناج ار وک تسنآ یمدآ

دنا تروص اه نیا ،دننادرم هن نیا
دنا توهش ٔهتشک و دنا نانٔ هدرم

.دنک یم غ�ا تمدخ ای دهد یم هیارک غ�ا هک یسک ،یچکرخ :هدنبرَخ )۱(
نیمز :کاخ )۲(
یور ندش هدیشک مهرد :ندیجنَُرت )۳(
لهاک ،راوخ رایسب ،صیرح :نابنا تَل )۴(
.)نورد درخ و یداش لباقم رد( دریگ یم ایند زا ینهذ نم هک تسا یياذغ دارم اج نیا رد .دنتخپ یم درآ زا هک شآ یعون :جامُتت )۵(
ییاتسدوخ ،ندرک رخف ،ندرک ربکت :توخن )۶(
ندروخ هب صیرح زا هیانک ،گید هرانک :ردِق ِبل )۷(
,شگرب لوق زا ،ندز رج :ندرک هبد ،نز رج ،دشاب قتف یرامیب راچد هک یدرم :هبَد )۸(
رس هنایم ،رس :قرف )۹(
دیلک :حاتفِم )۱۰(
ندرک هفرس :ندیفلُس )۱۱(
 زارد شیر ،هوبنا شیر یاراد :ینایحِل )۱۲(
.دنریگب هزادنا ار نآ زج و نیمز و هچراپ و هماج نادب هک نهآ ای بوچ زا یا هلیسو ،عرذ :زَگ )۱۳(
زجاع ،نوبز ،ریقح :کول )۱۴(
یباغرم :َّطب )۱۵(
شیدنادب :هیارَدب )۱۶(
یکشخ :َرب )۱۷(
هتشرف :کَلَم )۱۸(
هدنرپ :رَیط )۱۹(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۲۰(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۲۱(
لَفَسا ملاع و نیمز ،نونکا ،اجنیا :ردیا )۲۲(
نابایب :هزافَم )۲۳(
هبرف ،تشرد :تفَز )۲۴(
هدش هدینادرگ زوریپ :زافُم )۲۵(
نداد تمعن ،,شاد ساپس :نانِتمِا )۲۶(
تفاسم رد یدحاو :خَسَرف )۲۷(
رتم رازه راهچ دودح ،تفاسم رد یدحاو :لیم )۲۸(
میرک ،یخس و درمناوج :یَتف )۲۹(
نک اهر ار نخس :م�َکْلا ~لَخ )۳۰(
 .تسا ندوب رادیب زا هیانک ندز مه رب مشچ ٔهليپ .مشچ کلپ :هليپ )۳۱(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۳۲(
مدیمد :ُتْخََفن )۳۳(
نادان :هیفَس )۳۴(
نابایب :هیت )۳۵(
هلسلس عمج ،اهریجنز :لِس�َس )۳۶(
تسوپ هایس :یگنز )۳۷(
دیپس و هایس ،گنرود زیچ ره :قَلَبا )۳۸(
تسشن ففخم :تسِش )۳۹(
تیاهن یب ،� جنپ :ُوت جنپ )۴۰(
ایمیک :ریسکِا )۴۱(
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تیاهن یب ،� جنپ :ُوت جنپ )۴۰(
ایمیک :ریسکِا )۴۱(
نداد در باوج :,فگ عفد )۴۲(
هدنناشوپ رایسب :راتَس )۴۳(
ناحتما ،شیامزآ ،یتخس :�ِتبِا )۴۴(
هزور :موص )۴۵(
عیفر ،دنلب :ینَس )۴۶(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغَن )۴۷(
ودرگ :زوَج )۴۸(
لوصحم ،هویم ،تخرد راب :َرب )۴۹(
تخرد :رَجَش )۵۰(
گرگ و گنلپ ،ریش دننام هدنرد روناج :دَد )۵۱(
شُش و رگج و لد عومجم :دنبرگج )۵۲(
هشیش :جاجُز )۵۳(
راردا :لوب )۵۴(
بارش ۀشیش ،دنزیریم نآ رد هیزجت ای هنیاعم یارب ار رامیب راردا هک یاهشیش :هروراق )۵۵(
لیدانَق :عمج .غارچ :لیدنِق )۵۶(
دنوادخ تافص زا ،یراوگرزب و ل�ج بحاص :ل�َجلاوُذ )۵۷(
ترثک و دّدعت :دادِتعِا )۵۸(
شتآ هنابز :بَهَل )۵۹(
رفاک :دوهُج )۶۰(
دنکیم کرد ار یزیچ هک یسک ،هدنبایرد :کِردُم )۶۱(


