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۱۹۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

8شیوخ مدصق تسه ،میوگ هچ نآ اه یدب زا
8شیوخ نوچ ناهج رد مدیدن نم یرَهز هکنآز

وا ِدصق مرادن یدید یسک اب تراشا رگ
)۲(Uَِمـلاوُذ و لاَمکلاوُذ و )۱(لPَجلاوُذ Kقح هب ین

؟مسر نوچ سَک رگد اب ،میاین غراف دوخ ز ات
)۴(َنظ و )۳(ادوُس دَُوب ،دوخ زا مغراف میوگب رو

)۵(اهلیوأَت یسب شتسه ییهتکن متفگب رو
نز هن ،نم مَدرَم هن ،مراد سَک )۶(ِناصُقن ضرغ رگ

رادزار )۷(ِفیرح یا یسامتلا مراد وت زا
8شیوخ اب نم ِرهم و اوه رد )۸(ّیَنظ ِنسُح

تسدوخ زا مه نم )۹(ِناغَفا ،منم مناج ِنمشد
8خوس مزیه وچمه مهاوخب نم دوخ یدوخ زک

ناشن و مان اب راب نارازه ار یرای هکنوچ
)۱۱(نَلَع رد مشاب هدرک شقافنیب )۱۰(یاه حدَم

ناهن و ادیپ راب دص وا رب نم هدرک رخَف
)۱۲(نََرتقُم هدید ود اب یزیزع زا ار ام هدوب

تسا نَم ِبیع نم ِدصق ،میوگب یبیع یکی رگ
ندب ردنا نم ِربا دشوپب ار مهام هکنآز

ارو رم تمPم زک مدرک )۱۳(فصو کی نادب ور
نف و رکم رب نکم شلمح یتسود Kقح ِرهب

یتشادنپ رد هک میوگ ار شیوخ Kیدوخ نم
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یتشادنپ رد هک میوگ ار شیوخ Kیدوخ نم
)۱۴(نََحتمُم وش ،وش تسین ،ییادخ ِرون رگا ور

وش وحَم ،ییادخ Kرِس همه رگ ،نم ِدوخ یا
نَکِب نیب دوخ هدید سپ ،یاهدید دوخ همه ناک

نادب وت میاتس یم ار نید ِسمش دنوادخ نوچ
)۱۵(نَرَق رد مدوتس ار یبوخ ِفاصوا همه نیاک

۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دوخ حاّدَم ،دیشروخ )۱۶ِ(حِدام
تسا )۱۷(دَمْرُمان و نشور ممشچ ود هک

تسا دوخ Kَمذ ،ناهج دیشروخ )K)۱۸َمذ
تسا دب و کیرات و روک ممشچ ود هک

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(ینَس و )۱۹(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

۲۸۸۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع یوب ،قشاع ِدرم دیوگ هچ ره
قشع یوک رد دهجیم شناهد زا

همه دیآ رقف ،هقف دیوگب رگ
همَدمَد شوخ نآ زا دیآ رقف یوب

نید یوب دراد ،رفک دیوگب رو
نیقی ددرگ شکش ،دیوگ کش هب رو

تسا هتساخ یقدِص ِرحب زک ،َژک Kفک
تسا هتسارآ ار عرف نآ فاص ِلصا

ناد )۲۱(قوقحَم و یفاص ار شََفک نآ
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ناد )۲۱(قوقحَم و یفاص ار شََفک نآ
ناد قوشعم ِبلِ مانشد وچمه

وا ِبولطمانِ مانشد نآ هتشگ
وا ِبوبحم )۲۲(ِضراع ِرهب ز ،شوخ

یتسار دیامن ،ژک دیوگب رگ
یتسارآ ار تسار هک یژک یا

۲۲۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راکش رد ار ناهَبور َدناهَر اپ
)۲۳(رارِغ ناهابور دنناد مُد ز نآ و

نیک دنزاب دوخ �مُد اب اه قشع
نیمک رد ار ام ِناج دناهریم

خولک زا راد هگن ار اپ ،اهَبور
؟)۲۴(خوشمشچ یا دوس هچ مُد ،دوبن وچ اپ

)۲۵(مارِک ام یاپ و میهابور وچ ام

ماقتنا نوگدص ز نامدناهریم

تسام Kمُد نوچ امِ کیراب ٔهلیح
تسار وّ پچ مُد اب میزاب اه قشع

رکم و ل�دتسا ز مینابنجب مُد
رکب و دیز ام زا ْدنام ناریح هک ات

میدش ناقلَخ یناریح ِبلاط
میدز )۲۶(ت�یهوُلا ردنا عَمط ِتسد

میوش اه لدِ کلام ،نوسفا هب ات
)۲۷(میوَگ ردناک ،ام مینیبیمن نیا

)۲۸(ناَبتلَق یا یهَچ رد وّ یَوگ رد
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)۲۸(ناَبتلَق یا یهَچ رد وّ یَوگ رد

نارگید )۲۹(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسُب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلَخ ِناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ ِسبحِ میقُم یا
شَکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

رخ ِنوک ِفیرح )۳۰(هدنبرَخ وچ یا
َربب ار ام ،یتفای یهاگ هسوب

تسد تسود Kیگدنب تدادن نوچ
؟تس هتساخ َتااجک زا یهاش ِلیم

یهز :تدنیوگ هکنآ یاوه رد
یهز تناج ِندرگ رد یاهتسب

)۳۱(لِهِب ار تلیح Kمُد نیا ،اهَبور

لد ِنادنوادخ رب لد نک فقو

بابک دیان َمک ریش ِهانپ رد
باتش مک )۳۲(هفیج یوس وت ،اهَبور

یوَش هگنآ قح ِروظنم �د یا
یوَر دوخ Kلُک یوس یوزج وچ هک

تسا لد رب نامرظن :دیوگیمه قح
تسا لِگ و بآ نآ هک تروص رب تسین

تسه زین لد ارم :ییوگیمه وت
تسپ هب ین ،دشاب شرَع ِزارف لد

تسه بآ مه نیقی هریت ِلِگ رد
تسدبآ دیاشن ،تبآ نآ ز کیل

تسا لِگ ِبولغم ،تسا بآ رگ هکنآز
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تسا لِگ ِبولغم ،تسا بآ رگ هکنآز
تسا لد مه نیک وگم ار دوخ ِلد سپ

تسا رترب اه نامسآ زک یلد نآ
تسا ربمغیپ ای )۳۳(لادَبا ِلد نآ

هدش یفاص لِگ ز ،نآ هتشگ کاپ
هدش )۳۴(یفاو ،هدمآ ینوزف رد

هدمآ رحَب یوس ،هدرک لِگِ کَرت
هدش یرحَب ،لِگ ِنادنز زا هتسَر

نیه تس هدنام لِگ ِسوبحم ،ام ِبآ
)۳۵(نیط ز ار ام نک بذج ،تمحر ِرحَب

مَشَک دوخ رد ار وت نم :دیوگ رحَب
مشوَخ بآ نم هک یف�یم کیل

ار وت درادیم مورحم وت ِف�
آرد نم رد ،نک تشادنپ نآ ِکرت

دَوَر ایرد رد هک دهاوخ لِگ ِبآ
دَشَکیم ،و بآ یاپ هتفرگ لِگ

لِگ ِتسد زا دوخ یاپ َدناهر رگ
لقتسم دش وا و کشخ َدنامب لِگ

؟ار بآ لِگ زا تسیچ ندیشک نآ
ار بان ِبارش و لُقن وت ِبذج

ناهج ردنا یتوهش ره نینچمه
نان هاوخ و هاج هاوخ و لام هاوخ

دنک یتسم ار وت اهنیز یکی ره
دنزیم ترامُخ ،نآ یباین نوچ

تس هدش نآ ِلیلد ،مغ ِرامُخ نیا
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تس هدش نآ ِلیلد ،مغ ِرامُخ نیا
تس هُدب تاّیتسم ،دوقفم نادب هک

ریگم نیز ،ترورضٔ هزادنا هب زج
ریما وت رب ،و بلاغ ددرگن ات

ملدبحاص نم هک وت یدیشک رس
)۳۶(ملِصاو ،مرادن یریغ تجاح

دَشَک رس لِگ رد بآ هکنانچنآ
؟ددم میوج ارچ و بآ منم هک

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
یتشادرب لد ِلها ز لد مَرَج�

۱۲۶ و ۱۲۵ و ۱۲۴ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق

َلُوأَف ٌنِمْؤُم َوُهَوٰ َىْثُنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِم ِتاَحِلا�صلا َنِم ْلَمْعَي ْنَمَو )۱۲۴( اًريَِقن َنوُمَْلظُي َ�َو َة�نَجْلا َنوُلُخَْدي َكِئٰ

.دشاب زین نمؤم لاح نیع رد ،دنك هتسياش ىراك ،درم هچ و نز هچ ،سك ره و
.دورن نانآ رب یمتس نیرتمک و .دنیآ رد تشهب هب یناسک نینچ

)Pً )۱۲۵ِيلَخ َميِهاَْرِبإُ �¨اَ ذَخ�تاَوۗ  اًفيِنَح َميِهاَْرِبإ َة�لِمَ َعب�تاَو ٌنِسْحُم َوُهَوِ Kَ¨ ُهَهْجَو َمَلَْسأ ْن�مِم ًانيِد ُنَسَْحأ ْنَمَو

زا و دوب راكوكين و درك ادخ بناج هب ىور صPخا هب هك تسا ىسك نيد زا رتهب ىسك هچ نيد
.ديزگرب دوخ ىتسود هب ار ميهاربا ادخ و ؟درك ىوريپ ميهاربا )یارگ قح( فينح نيد

ْ®ا يِف اَمَو ِتاَواَم�سلا يِف اَمِ Kَ¨َو )۱۲۶( اًطيِحُم ٍْءيَش Kلُكِبُ �¨ا َناَكَوۚ  ِضْرَ

.دراد هطاحا ىزيچ ره رب ادخ و تسا ±مز و اهنامسآ رد هچ ره تسادخ نآ زا

۵۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لPَجلاوُذ )۳۷(یادِر ّتیهوُلا تسه
)۳۸(لابَو ددرگ ورب ،دشوپ رد هک ره

رمک ام ِنآ ،تسوا ِنآ زا جات
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رمک ام ِنآ ،تسوا ِنآ زا جات
رذگ دراد دوخ Kدح زک وا یاو

تا یسوواط َِرپ نیا تسوت ٔهنتف
)۴۰(تا یسو³دُق و دیاب )۳۹(تکارتشا هک

ثیدح

نیا رد نم اب هک ره سپ .تسا نم ششوپ یگرزب و نم هماج ّربکت
.شمبوکب دنک یدروامه تفص ود

۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ Kدح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدَح زا هنم اپ ¨ا ¨ا

تدوخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تَدَرآ ریز ،نیمز متفه )۴۱(َِگت رد

۱۱۷۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درَد ِتقو ردنا لقاع نارازه دص
)۴۲(دَرف ِناّیَد نآ ِشیپ ن�ان هلمج

َدُنک نیا )۴۳(یویَلف ٔهناوید چیه
؟َدَنت )۴۵(هَیُْدک یزجاع ،)۴۴(یلیخَب رب

شیب راب نارازه یدندیدن رگ
؟شیپ شیدندیشک ناج یَک ،نPقاع

۱۱۸۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَرب هدروآرب وز یّیبن ره
تPَص َْواً اْربَص ُْهنِم اُونیَعتْسِا

هک تسنیا نآ دافم هک هدروآ ینامرف و تّجح ،دنوادخ زا یربمایپ ره



Page 8 of 14

751_Qazal & Mathnavi 3/5/19 1:48 PM

هک تسنیا نآ دافم هک هدروآ ینامرف و تّجح ،دنوادخ زا یربمایپ ره
.دییوجب یرای وا زا زامن و ربص هلیسوب موق یا

۱۱۸۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِریغ زا هن دیهاوخ وزا نیه
)۴۷(وجْ کشخ رد وُجم ،وُج )۴۶(مَی رد بآ

دهد وا مه ،رگد زا یهاوخب رو
دهن وا مه ،)۴۸(اخَس شلیم ِفک رب

دنک نوراق ،َرز ِز ار )۴۹(ضِرْعُم هک نآ
؟دنک نوچ ،تعاط هب یرآ ودب وُر

۲۶۷۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هتخوس نَمرِخ ِتخَبَدب ره هکنآز
هتخورفا سَکِ عمش دهاوخن یم

مه وت ات روآ تسد یلامک نیه
مغ هب )۵۰(یْتُفن نارگید ِلامک زا

دَسَح نیاِ عفد هاوخ یم ادخ زا
)۵۱(دَسَج زا َدناهراو تیادخ ات

نورد دشخب ییلوغشم ار وت رم
نوُربِ یوس نآ زا یزادرپن هک

دهد یم نآ ادخ ار یَم هعرُج
دَهَر یم مَلاع ود زا تسم ،ودِب هک

۲۶۱۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درپس وا )۵۳(اف دوخ هکنوچ یناف )۵۲(ِیوه
درَُمن زگره و میاد یقاب تشگ

کاخ ِز و داب زا )۵۴(فِیاخٔ هرطق وچمه
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کاخ ِز و داب زا )۵۴(فِیاخٔ هرطق وچمه
کPه ود ره نیدب ددرگ انف هک

تسَج ،دوب ایرد هک دوخ ِلصا هب نوچ
تسَر کاخ و داب و دیشروخ )۵۵(ِفَت زا

کیل و ایرد رد تشگ مُگ شرهاظ
کین و اج رب اپ و موصعم وا ِتاذ

)۵۶(مََدنیب ار دوخ هرطق یا ،هدِب نیه

مَی ،هرطقِ یاهب رد یبایب ات

)۵۷(فَرَش نیا ار دوخ هرطق یا ،هدِب نیه

فََلت زا نمیا وش ایرد ِفک رد

؟تسد هب تلود نینچ دیآ ار هک دوخ
تس هدش رگاضاقت یرحب ار هرطق

رَخب و شورفب دوز ¨ا ¨ا
ربب رهوگ ُرپ ِرحب ،هِد یی هرطق

نُکم یریخأت چیه ¨ا ¨ا
نُخس نیا دمآ فطل ِرحَب ز هک

دوشیم ُمگ نیا ِفطل ردنا ،فطل
دوشیم متفه خرچ رب )۵۸(یَلفْساک

)۵۹(بَجَعْلاُوب تداُتف یزاب کی هک نیه

بلط رد دباین نیا بلاط چیه

۴۰۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد ماغیپ )۶۰(َرَفظ و حتف ار هک ره
دارُمیب و دارُم دش کی وا ِشیپ

رای ِلصو دش یو )۶۱(ِنادَنیاپ هک ره
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رای ِلصو دش یو )۶۱(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

تام درک دهاوخ هک شتشگ نیقی نوچ
)۶۲(تاه�ُرت شتسه لیپ و پسا ِتوف

تسوُجپسا هکنآ ره شپسا دََرب رگ
؟تسوا گنهآ شیپ هک هن ،وگ ور پسا

؟دَُوب یشیوخ یک پسا اب ار درم
دَُوب یشیپ یپ زا شپسا ِقشع

)۶۳(ریَحز نیدنچ شَکَم اه تروص ِرهب

ریگب ینعم ،یتروص )۶۴ِ(عادُصیب

راک ِنایاپِ مغ ار دهاز تسه
؟رامش ِزور وا ِلاح دشاب هچ ات

دنمشوه هتشگ زاغآ ز ،نافراع
دناغراف رخآ ِلاوحا و مغ زا

)۶۵(اجَر و فوخ نیمه ار فراع دوب

ار ود ره نآ دروخ ،شینادهقباس

شام درک تعارز قباس وک ،دید
)۶۶(شاچ دوب دهاوخ هچ دنادیمه وا

میب و فوخ زا تسَر زاب و تسا فراع
مین ود قح ِغیت درک ار وه یاه

ادخ زا دیموا و میب ار وا دوب
اجَر نآ تشگ نایع ،دش یناف فوخ

۲۲۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنهد تنان ،قح ِرهب زا یهد نان
دنهد تناج ،قح ِرهب زا یهد ناج

رانچ نیا یاهگرب دزیرب رگ
راگدرک دشخب )۶۷(شیگربیب ِگرب

لام وت ِتسد رد ،دوُج زا ْدنامن رگ
؟لامیاپ تهلِا ِلضف دنک یک

یهت شرابنا ددرگ ،دَراک هک ره
یهب دشاب هعرزم ردنا کیل

درک هفرَص و ْدنام رابنا رد هکنآ و
دروَخ شاه ثداوح و شوم و )۶۸(شِپشِا

وج ِتابثا رد ،تسا یفن ،ناهج نیا
وج تینعَم رد ،تسا )۶۹(رفِص تتروص

َرب غیت ِشیپ ،)۷۰(خلت ِروش ِناج
رخب ار نیریش یایرد نوچ ِناج

۳۲۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَه�تُم یا تسا هزیر تلقع �َرز
؟مهن نوچ هّکِس ِرهُم )۷۱(هضارُق رب

ّمهُم دص رب هدش تمسق وت ِلقع
)۷۲(ّمِر و ّمِط و وزرآ نارازه رب

قشع هب ار ازجا درک دیاب عمج
قشمد و دنقرمس نوچ شوخ یوش ات

هابتشا ز یدرگ عمج نوچ ،)۷۳(یوَجوَج
هاشداپ ٔهّکِس وت رب دز ناوت سپ
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هاشداپ ٔهّکِس وت رب دز ناوت سپ

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

۳۲۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر تعامج ،ار دوخ نک عمج
تسه هچنآ 8فگ وت اب مناوت ات

تس یرواب یارب زا 8فگ هکنآز
)۷۴(تس یَرب قح Kیرواب زا کرش ِناج

کََلف )۷۵(ِوشَح رب هتشگ تمسق ِناج
کرتشم ادوس تصَش ِنایم رد

)۷۶(توُبث ار وا دهد هب یشومخ سپ

توکس دمآ ناقمحا ِباوج سپ

نَت Kیتسم یلو ،مناد یمه نیا
نَهَد نم ِدارم یب دیاشگ یم

)۷۷(زایماخ زا و هسطع زک نانچنآ

زاب وت ِهاوخان هب ددرگ ناهد نیا

یلاعت یادخ تافص زا ،یراوگرزب و لPج بحاص :لPَجلاوُذ )۱(
اه ناسحا و اهاطع بحاص ،اه ّتنم بحاص :Uَِمـلاوُذ )۲(
یفاب لایخ ،ناجیه :ادوُس )۳(
نامگ ،رکف :َنظ )۴(
هیجوت ،نآ ندرک ینعم رهاظ فPخرب و مPک ندینادرگ :لیوأَت )۵(
یتساک ،یمک :ناصُقن )۶(
هشیپ مه ،بیقر :فیرح )۷(
یشیدنا کین ،ّتیِن نسح :َنظ ِنسُح )۸(
یراز و دایرف :ناغَفا )۹(
شیاتس :حدَم )۱۰(
ادیوه ،راکشآ :نَلَع )۱۱(
هارمه ،هتسویپ ،نیرق :نََرتقُم )۱۲(
ندرک فیرعت ،نداد ار یزیچ حرش :ندرک فصو )۱۳(
ینهذ نم زا هدش دازآ و هدیشک هنارایشوه درد ،هدش ناحتما :نََحتمُم )۱۴(
هتسویپ ،همیمض :نَرَق )۱۵(
هدنیاتس ،هدننک حدم :حِدام )۱۶(
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هتسویپ ،همیمض :نَرَق )۱۵(
هدنیاتس ،هدننک حدم :حِدام )۱۶(
ملاس مشچ :دَمْرُمان )۱۷(
ندرک شهوکن ،8فگ دب :َمذ )۱۸(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۱۹(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۰(
راوازس :قوقحَم )۲۱(
هرهچ ،یور :ِضراع )۲۲(
یربخ یب ،تلفغ ،ندروخ لوگ :رارِغ )۲۳(
خاتسگ :خوشمشچ )۲۴(
میرک عمج ،ناتمه دنلب ،ناراوگرزب :مارِک )۲۵(
ییادخ تفص ،ییادخ :ت�یهوُلا )۲۶(
لادوگ :وَگ )۲۷(
تریغ یب ،تّیمح یب :ناَبتلَق )۲۸(
لیبس :لابِس )۲۹(
یچکرخ ،غ�ا مداخ :هدنبرَخ )۳۰(
ندرک اهر ،8شاذگاو :ندیلِه )۳۱(
رادرم ،هش� :هفیج )۳۲(
.دنا هدرک لدب یهلا کین فاصوا هب ار یرشب تشز تافص هک ءایلوا زا یهورگ ،¨اءایلوا :لادَبا )۳۳(
دهع هب هدننک افو ،یفاک :یفاو )۳۴(
لِگ :نیط )۳۵(
تسا هدیسر تقیقح هب و هتشگ عطقنم نایناهج و ناهج زا هک یفراع ،هدنسر ،دوش لصتم یرگید هب هک یزیچ ای یسک :لِصاو )۳۶(
هدّابل و ابع ریظن نییور هماج :ادِر )۳۷(
یتخبدب ،باذع ،یتخس :لابَو )۳۸(
8سناد ادخ کیرش ار دوخ ،ندش کیرش :کارتشا )۳۹(
صقن و بیع ره زا هزنم و کاپ رایسب :سو³دُق )۴۰(
هطقن نیرت نییاپ ،هت :َگت )۴۱(
هناگی هدنهد شاداپ ینعی دَرف ِناّیَد ،تسا هدنهد شاداپ و مکاح و یضاق ینعم هب ناّیَد :دَرف ِناّیَد )۴۲(
هناوید ،لوگ ،قمحا :ویَلف )۴۳(
سیسخ و مشچ گنت :لیخَب )۴۴(
ییادگ رد یراشفاپ و تجامس :هَیُْدک )۴۵(
ایرد :مَی )۴۶(
کشخ ِرابیوج :وجْ کشخ )۴۷(
یدرمناوج ،مََرک ،ششخب :اخَس )۴۸(
یزیچ زا نادرگرب یور ،دنادرگب یور یسک زا هکنآ :ضِرْعُم )۴۹(
یتفین ففخم :یْتُفن )۵۰(
ّتینامسج ،یمدآ مسج :دَسَج )۵۱(
ّتیوُه :یوه )۵۲(
هب :اف )۵۳(
ناسرت :فِیاخ )۵۴(
ترارح ،یمرگ :فَت )۵۵(
ینامیشپ :مََدن )۵۶(
ندش هبترمدنلب ،ندش راوگرزب :فَرَش )۵۷(
رت تسپ ،رت نییاپ :لَفَْسا )۵۸(
بیرغ و بیجع :بَجَعْلاُوب )۵۹(
ییاورماک ،یزوریپ :َرَفظ )۶۰(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۶۱(
تیمها یب و شزرا یب ینعم هب اجنیا رد .هه�ُرت عمج ،شزرا یب و هوای نانخس :تاه�ُرت )۶۲(
دیآرب یگدرزآ و یگتسخ زا هک یا هلان :ریحَز )۶۳(
تمحز ،درد رس :عادُص )۶۴(
دیما و میب :اجَر و فوخ )۶۵(
لوصحم :شاچ )۶۶(
ادخ ریغ هب لد شزیوآ و دیلقت و یوه زا یگدازآ و قّلعت مدع هیامرس :یگربیب ِگرب )۶۷(
شپش :شِپشِا )۶۸(
یهت ،یلاخ :رفِص )۶۹(
.هتفاین شرورپ ،یهلا تیبرت هب زونه و تسا هدولآ سوه و 'یوه هب هک یناج زا هیانک :خلت ِروش ِناج )۷۰(
لوپ و هرقن و Pط یاه هزیر :هضارُق )۷۱(
شیاه هراتس و نامسآ لثم ،گرزب و کچوک یاهزیچ :ّمِر و ّمِط )۷۲(
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لوپ و هرقن و Pط یاه هزیر :هضارُق )۷۱(
شیاه هراتس و نامسآ لثم ،گرزب و کچوک یاهزیچ :ّمِر و ّمِط )۷۲(
هرذ هرذ و وج کی وج کی :وَجوَج )۷۳(
هانگیب ،رازیب :یَرب )۷۴(
دئاز مPک ،دنراذگ یم فاحل و کشت نورد هک یا هبنپ و مشپ دننام دننک رپ ار یزیچ نورد نادب هچنآ :وشَح )۷۵(
رارقتسا ،ندش راوتسا ،یرادیاپ :توُبث )۷۶(
هزایمخ :زایماخ )۷۷(


