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۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارجام و دینش و تفگ دَُوب شوخ هچ وا ِبل اب
آردنا هجاوخ :دیوگ و دیاشگ رد هک هصاخ

)۱(*رِضِخ همشچ هّصق وا دیوگ کشخ ِبل اب
ابق وا ِقشع )۲(ِیزرد دُربیم درم ِدق رب

واِ مشچ )۳(ِتاَرکَس زا اهمشچ دنوش تسم
ابص ِتفاطل ِشیپ اهتخرد نانک صقر

؟تلد رد تسیچ :دیوگ لگ ِتخرد اب لبلب
ام و ییوت ،یسک تسین ،هنب نایم رد مَد نیا

عمط نیا رادم چیه ،ییوت اب وت ات دیوگ
ارس نیا زا ییوت ِتخر یرب ات یامن دهج

نادب نیقی ،دَُوب گنت سوه )۴(ِنزوس همشچ
)۵(اتود شدنیبب هکنوچ ،نامسیر هب دهدن هر

      یشتآ رد ولگ هب ات ار باتفآ رگنب
)۶(ایض زا رپ نیمزِ یور دوش واِ یور ز هک ات

نیشتآ ِتخردِ یوس دشب قح )۷ِ(میلک هکنوچ
**ایب و نک نورب شفک ،مرثوک ِبآ نم تفگ

مشوخ و مبآ نم هکناز ،مشتآ ز سرتم چیه
ابحرم ،تسارت ردص ،یدمآ تلود ِبناج

ناکمv و ناکم ِناج ،ناک ِلعل و ییرهوج
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ناکمv و ناکم ِناج ،ناک ِلعل و ییرهوج
اجک وت و اجک قلخ ،یاهنامز هردان

یفک ره قشع ِفک زا دوش اطع ِهگراب
افویب ِناهج وت زا دوش افو ِهگراک

فک هب یورسخ ِرغاس یدمآ زور ِلّوا ز
)۸({|صَلا هک ارم ِناج یشکیم مزب ِبناج

یربلد ِتسد دریگ لد ِتسد وچ ؟دوش هچ لد
ایمیک ِی{ص و گناب دونشب وچ ؟دوش هچ سم

برع نوچ تسد هب هزین ،بجع یربلد دمآ
)۹(انَْدنِع َلاعَت تفگ ؟یتمدخ تسه :متفگ

؟مَوَر نم هک درخ تفگ ؟مَوَد نم هک ملد تسَج
)۱۰(اُمک {ِک یَلب تفگ ،مََرک زا تراشا درک

ناهد مه و یوشب تسد ،نامسآ زا دیسر وچ ناوخ
)۱۱(اندَنگ و زایپ یوب َتَفک زا دیاین هک ات

یقشاع و حیلم وت رگ ،نیه دیسر کمن ِناک
)۱۲(ابروش هن ،نیزگ روش ،هد هساک و ناتس ساک

بش و زورِ غارچ هک ات ،بل ود نیا نم منک هتسب
امش اب هّصق دیوگ ،نابز هنابز هب مه

ثیدح *

ٍقv َْتَنا امِب ُمَلَقْلا |فَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ
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.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۱۲ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا ِداَوْلاِب َك|ِنإۖ  َكْيَلْعَنْ عَلْخاَف َك�بَر اََنأ ي�ِنإ  ىًُوط ِس|دَقُ

.ىتسه ىوط سدقم ىداو رد كنيا هك نك نوريب ار ترازفاىاپ .متسه وت راگدرورپ نم

۳۱۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نآ یک مَلَقْلا |فَج ینعم
؟دوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلا |فَج افج مه ار افج لب
مَلَقْلا |فَج افو مه ار افو نآو

۳۳۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَع و لبط نینچ اب ناهنپ زار
مَلَقْلا |فَج زا هتشگ ناشوج بآ

۳۱۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَقْلا |فَج دَُوب نآ ینعم هکلب
متس و لدع نم شیپ ناسکی تسین

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هگ هریچ هاگ یوزج لقع
ْ�ا ُبیَر زا نمیا یلک لقع نُونَ

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد راک هن تسا میلست طرش
 زاتکُرت تل{َض رد دوبن دوس

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَمv و ناکم ردنا میودیم

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۲۹۲۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(هدلاو ِشیپ هب یلفط نوچ :تفگ
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)۱۵(هدلاو ِشیپ هب یلفط نوچ :تفگ

هدز یَو رد مه تسد شرهق ِتقو

تسه )۱۶(راّید وا زج هک دنادن دوخ
تسم تسوا زا مه ،)۱۷(رومخم وزا مه

دنز یَو رب ییلیس رگ شردام
)۱۸(َدَنت یَو رب و دیآ ردام هب مه

وا ِریغ دهاوخن یرای یسک زا
وا ِریخ و وا �رش هلمج تسوا

رش و ریخ رد ،ام ز مه وت ِرطاخ
رگد ِیاهاج تسین شتافتلا

خولک و تسا گنس نوچ تشیپ نم ِریغ
)۲۰(خویُش رگ و ناوج رگ و )۱۹(ّیبَص رگ

)۲۱(نینَح رد ُدبْعَنَ کاّیِا کنانچمه

)۲۲(نیَعتسَنv وت ِریغ زا ،{ب رد

َح ُدبْعَنَ کاّیِا  نیا تسه ار رصْ
ایر ِیفن ِیپ زا نآو ،تغل رد

رصَح ِرهب مه )۲۳(نیعتسَنَ کاّیِا تسه
)۲۴(رصق و ار تناعتسا هدرک رصح

سب و میرآ ار وت رم تدابع هک
سب و میراد وت ز مه یرایِ عَْمط

۲۷۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب هیسن ِءاطع زا دقن یلیس
هِد دقن ،مدیشک تشیپ افق َکن

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

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

ناوربش زا هم یور نآ دزُدَم رد
ناور بآ یا ،یوج نیز شکَم رس

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

۷۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(قَسَغ و صقن زا نمیا ،بلاغ ِرون

قح ِرون )۲۶(ِنیََعبْصِا ِنایمرد

اهناج رب ار رون نآ ْدناشِف ،قح
اهناماد هتشادرب )۲۷(ن{ِبقُم

ثیدح

 ْنَمَو ىَدتْها ِرو�نلاَ ِکلذ ْنِم ُهَباَصا ْنََمف ِهِرُون ْنِم ْمِهْيَلَع ىقَْلاف ٍةَمُْلظ يِف ُهَقْلَخ َقَلَخ ىَلاَعَتَ |¡ا |ِنإ "
" |لَضُ َهأَطَْخا

.درک عطاس یرون اهنآ رب سپس .دیرفایب یکیرات رد ار ناگدیرفآ ،دنوادخ انامه"
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" |لَضُ َهأَطَْخا
.درک عطاس یرون اهنآ رب سپس .دیرفایب یکیرات رد ار ناگدیرفآ ،دنوادخ انامه"

".تفر تل{ض هار هب دیسرن رون نیا ار هک ره و ،تفر تیاده هار هب دیسر رون نیا ار هک ره

هتفای وا ار رون ِراثن نآ و
هتفاترب ادخ ِریغ زا ،یور

هُدب ان یقشع ِناماد ار هک ره
هدش هرهب یب ،رون ِراثن نآ ز

تسا لُکِ یوس اه یور ار اهوزُج
تسا لُگ اب یزاب ْقشع ار ن{بلب

ار درم ،و نورب زا گنر ار واگ
ار درز و خرُسِ گنر وُج نورد زا

تسافصِ مُخ زا کینِ یاه گنر
)۲۹(تسافج )۲۸(ٔهباهایس زا ،ناتشزِ گنر

فیطلِ گنر نآِ مان ،¡اُةَْغبَص
فیثکِ گنر نآِ یوب ،¡اَُةنْعَل

 ۱۳۸ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

» َنوُدِباَع ُهَل ُنْحَنَوۖ  ًةَْغبِصِ |¡ا َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَوۖ ِ |¡ا َةَْغبِص «
.ميتسه وا ناگدنتسرپ ام .تسا رتهب ادخ گنر زا ىسك هچ گنر و تسادخ گنر نيا

دوریم ایرد هب ایرد زا هچنآ
دوریم اج نآ ،دمآک اجنامه زا

ْوَْرزیتِ یاه لیس ،هُک ِرَس زا
وَرْ زیمآ ْقشع ِناج ،ام ِنت زو
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وَرْ زیمآ ْقشع ِناج ،ام ِنت زو

۲۳۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ل{ح ِقزر ِ©سُج :هبور تفگ
لاثتما ِیارب زا دشاب ضرف

ثیدح

"ٌداهَج ِل{َحْلا ُبََلط ،ِةَضیَرفْلاَدعَب ٌةَضیَرف ِل{َحْلا ُبََلط ٍ،ِملْسُم |لُک یلَع ٌبِجاو ِل{َحْلا ُبََلط"

 بلط ،بجاو هضیرف زا سپ تسا یا هضیرف ل{ح بلط ،تسا بجاو یناملسم ره رب ل{ح بلط «
» .تسا داهج هلزنم هب ،ل{ح

ببسیب یزیچ ،و بابساِ مَلاع
بلط دشاب مهم سپ ،دیاینیم

رما تسا |¡ا ِلْضَف ْنِم اوَُغْتباَو
)۳۰(رَْمن وچمه ندرک بصغ دیابن ات

۱۰ هیآ ،)۶۲(هعمج هروس ،میرک نآرق

ْ®ا يِف اوُرَِشْتناَفُ ةَ{|صلا َِتيِضُق اَذِإَف « » َنوُِحْلُفت ْمُك|لَعَل اًريِثَكَ |¡ا اوُرُكْذاَوِ |¡ا ِلْضَف ْنِم اوَُغْتباَو ِضْرَ

 .دينك داي شناوارف و دينك بلط ار ادخ قزر و ديوش هدنكارپ °مز رد ،تفاي ناياپ زامن نوچ و «
» .ديوش راگتسر هك دشاب

)۳۱(اتف یا قزر رب :هک ربمغیپ تفگ

اه لفق رد رب و تسهتسب ورف رد

باستکا و ام ِدش دمآ و شبنج
باجح و لفق نآ رب یحاتفِم تسه
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باجح و لفق نآ رب یحاتفِم تسه

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلکیب
تسین َ¡ا ِّتنس نان ،بلطیب

۱۷ هیآ ،)۱۳(دعر هروس ،میرک نآرق 

 ِرا|نلا يِف ِهْيَلَع َنوُدِقُوي ا|مِمَوۚ  اًيِباَر اًَدَبز ُلْي|سلا َلََمتْحاَف اَهِرَدَقِب ٌةَيِدَْوأ ْتَلاَسَف ًءاَم ِءاَم|سلا َنِم َلَْزَنأ «
ُ َعْفَني اَم ا|َمأَوۖ  ًءاَفُج ُبَهَْذَيف َُدب|زلا ا|َمأَفۚ  َلِطَابْلاَو |قَحْلاُ |¡ا ُبِرْضَي َكِٰلَذَكۚ ُهُْلثِم ٌَدَبزٍ عَاتَم َْوأ ٍةَيْلِح َءاَغِْتبا

ْ®ا يِف ُثُكَْمَيف َسا|نلا ْ®اُ |¡ا ُبِرْضَي َكِٰلَذَكۚ  ِضْرَ » َلَاثْمَ

 زا و .دروآ رس رب فك ناور بآ و ،دش ىراج شيوخ هزادنا هب هناخدور ره و داتسرف بآ نامسآ زا
 °نچ لطاب و قح ىارب ادخ .ديآ رس رب ىفك زين دنزاس ىعاتم و رويز ات دنزادگىم شتآ رب هچنآ
 .دنامب رادياپ °مز رد تسا دنمدوس مدرم ىارب هچنآ و دوش دوبان و دتفا ىرانك هب فك اما .دنز َلثم

.دنزىم َلثم °نچنيا ادخ

۱۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

میوگ مغ هّصق رگ وتِ یورِ یداش رد
مراوازس هک َ¡او منوخ دروخب مغ رگ

دنصقریمه قلخ نیا تمکُح ِفد ِبرض رب
مرادنپن ؟هدرپ کی دصقر وت )۱۳(هدرپیب

ادیپ ناهج ِصقر نیو ،ناهنپ تفد ِزاوآ
مراخ یم هک یاج ره شراخ نیا دَُوب ناهنپ

وت ِتابن ز اریز تریغ زا منک شُماخ
مرابیمن دنق زج ،مناشَفارکش ِربا

۲۹۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یبارش ِندروخ زا ،یباتفآ هّرذ دش



Page 10 of 15

762_Qazal & Mathnavi 5/8/19 5:01 PM

یبارش ِندروخ زا ،یباتفآ هّرذ دش
*یناَرت ْنَل ِنعط زا ،یلّجت ِتلود رد

تباتفآ ِبات رد ،میماخِ یاههویم ام
ینازپیم وت اریز ،یصقر مینک یصقر

ندیزم یا شاباش )۱۴(ندیزپ یا تنسحا
یناث دوبن ار واک ،یناج ِباتفآ زا

۱۴۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

|�َو ِ�ٰ ىَسوُم َءاَج اَ َلَو يِناََرت ْنَل َلاَقۚ  َكْيَِلإ ُْرظَْنأ يِنَِرأ �بَر َلاَق ُه�بَر ُهَم|لَكَو َانِتاَقيِ  ِنِإَف َِلبَجْلا ىَِلإ ُْرظْنا ِنِكٰ
ۚ يِناََرت َفْوَسَف ُهَناَكَم |رََقتْسا

ّكَد ُهَلَعَج َِلبَجِْلل ُه�بَرٰ ى|لَجَت ا|مََلف ْ�ا ُل|َوأ اََنأَو َكْيَِلإ ُْتُبت َكَناَْحبُس َلاَق َقاََفأ ا|مََلفۚ  اًقِعَصٰ ىَسوُم |رَخَو اً  َ°ِنِمْؤُ

 رد ات ،ىامنب ،نم راگدرورپ ىا :تفگ ،تفگ نخس وا اب شراگدرورپ و دمآ ام هاگداعيم هب ىسوم نوچ
 .ديد ىهاوخن ارم زگره :تفگ .منك رظن وت

 ىلجت هوك رب شراگدرورپ نوچ .ديد ىهاوخ ارم زين وت ،تفاي رارق دوخ ىاج رب رگا ،رگنب هوك نآ هب
 .داتفيب شوهيب ىسوم و درك درخ ار هوك ،درك

.منانمؤم °تسخن نم و متشگزاب وت هب ،ىهزنم وت :تفگ دمآ شوه هب نوچ

۱۰۰۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

داش و زبس وت ز غاب یلگ خاش
داب صقر نیا رد وت فیرح تسه

یمیرم نوچ وت و لیربج وچ داب
داز ود ره نیا زا یورلگ یسیع

تساقب ِدیلک ود ره امش ِصقر
داب صقر نیَرب رایسب ِتمحر
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داب صقر نیَرب رایسب ِتمحر

۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

مینانز خرچ ام هک تستایح بآ نآ زا
ایادخ تساهفد هن ،یان زا هن و ّفک زا هن

۹۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مشَچ زیت ِنیبرود ،یروک )۳۲(هفُرط
مشپ ِریغ دنیبن رتُشا زا کیل

۷ هیآ ،)۳۰(مور هروس ،میرک نآرق 

» َنوُلِفاَغ ْمُه ِةَرِخْ·ا ِنَع ْمُهَو اَْين�دلا ِةاَيَحْلا َنِم اًرِهَاظ َنوُمَلْعَي «

.دنربخىب ترخآ زا و دنهاگآ ايند ىگدنز رهاظ هب نانآ

سنِا ِصرح هفرص ز دنیب وم هب وم
سرخ وچمه دراد دوصقم یب ِصقر

ینکشب ار دوخ هک نک اجنآ ،صقر
یَنک رب توهش ِشیر زا ار هبنپ

دننک نادیم ِرَس رب نvوَج و صقر
دننک نادرَم دوخ ِنوخ ردنا ،صقر

دننز یتسد ،دوخ ِتسد زا دنهر نوچ
دننک یصقر ،دوخ ِصقن زا دنهج نوچ

۱۱۵۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دبأ هدیسوپ و دنا ناشیا هنهک
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دبأ هدیسوپ و دنا ناشیا هنهک
دنکیم ون ار هنهک مَد نآ هنرو

دهدیم ناج ار هنهک ِناگدرُم
دهدیم نامیا ِرون و لقعِ جات

شخب حورِ یابرلد زا دزُدَم لد
)۳۳(شخَر ِتشپ رب دنک یم تراوس هک

هِد جات ِزارفرس زا دزُدَم رس
هرگ دص دیاشگ لد ِیاپ ز وک

؟وک هدنز هِد همه رد ؟میوگ هک اب
؟وک )۳۴(هدنیُوپ یگدنز ِبآِ یوس

قشع ز ینازیرگ یراوخ کی هب وت
؟قشع ز یناد یم هچ یمان زجب وت

تسه )۳۵(رابکِتسِا و زان دص ار قشع
تسد هب دیآ یم زان دص اب قشع

درخ یم یفاو ، تس )۳۶(یفاو نوچ قشع
درگنن یم افو یب )۳۷(ِفیرح رد

دهع ،خیب و ّیمدآ تسا تخرد نوچ
دهج هب دیابیم رامیت ار خیب

دَُوب هدیسوپِ خیب دساف ِدهع
دَُوب هدیربب فطل و رامِث زو

دوب زبس هچ رگ لخن ِگرب و خاش
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دوب زبس هچ رگ لخن ِگرب و خاش
دوس تسین یزبس ،خیب داسف اب

تسه خیب ،و زبس گرب درادن رو
تسد گرب دص دنک نوریب تبقاع

وُج دهع ،شملع هب هّرِغ وشم وت
وا ِزغم شدهع ،و تسرشق نوچ ملع

۳۰۶۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بدا و سرت دص هب رد رب دز هقلح
بل ز یظفل بدایب دهْجنب ات

؟نآ تسیک رد رب :هک شرای دز گناب
ناتسلد یا یوت مه رد رب :تفگ

آ رد نم یا ،ینم نوچ نونکا :تفگ
ارس رد ار نم ود ییاجنگ تسین

ات ود ٔهتشر ِرَس ار نزوس تسین
آ رد نزوس نیا رد ،ییاتکی هک نوچ

۴۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

تسیهت وا ِسوه زک ،دَُوب لد نآ رد هصغ
تسین راّیع تب ناک ،دور اجنآ همه مغ

یوش ّرکِش همه رو ،یوش رز رگا مغ یا
تسین راوخَرکِش هجاوخ :تمیوگ بل مدنب

تسوا یاهَرکِشِ گنت ،تسَیگنت رگا لد رد
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تسوا یاهَرکِشِ گنت ،تسَیگنت رگا لد رد
تسین رادلد ِرب زج ،تسلد رد یرفس رو

۲۷۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تشهب زا ار یمدآ ْدنار نورب ،نان
تشرس رد یتشهب ردنا ارم ،نان

کَلَم نوچمه ،نان ز و بآ زا متسَر
کََلف نوچ ،رد نیرب مدرگ ضَرَغیب

ناهج رد شدَرگ هب دَْوَبن ،ضرغیب
ناقشاع ِناج ِریغ و مسج ِریغ

٣٣۵٢ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اهدوس ِدیما یب دهْدب کنآ
ادخ نآ ،تسیادخ نآ ،تسیادخ نآ

تفرگ قحِ یوخ هک ،قحِ یّلو ای
تفرگ قلطم ِشبات ،و تشگ رون

ریقف هلمج وا زُج ،و تساّ ینغ وک
؟ریگ :هک دیوگ ضَوِع یب یریقف یَک

۱۵ هیآ ،)۳۵(رطاف هروس ،میرک نآرق 

» ُديِمَحْلا �يِنَغْلا َوُهُ |¡اَوۖ ِ |¡ا ىَِلإ ُءاَرَُقفْلا ُُمْتَنأ ُسا|نلا اَه�َيأ اَي «

 » .ىندوتس و زاينىب تسوا .ديدنمزاين ادخ هب امش همه ،مدرم ىا «

تسه بیس هک یکدوک دنیبن ات
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تسه بیس هک یکدوک دنیبن ات
تسد ز دهدن ار هدَنگ ِزایپ وا

.دوب دهاوخ گرم یب و هنادواج دروخب نآ زا سک ره هک تایح بآ همشچ :رِضِخ همشچ )۱(
زود هماج ،طاّیخ :یزرد )۲(
یتسم ،گرم ماگنه یشوهیب :تاَرکَس )۳(
نزوس خاروس :نزوس همشچ )۴(
ایب و راذگب ار یگناگود ،درذگ یمن نزوس خاروس زا دشاب Xود خن رگا :اتود )۵(
ییانشور ،رون :ایض )۶(
نخسمه :میلک )۷(
.دوشیم هتفگ یراک نداد ماجنا ای ندروخ ماعط یارب مدرم زا یاهدع توعد ماقم رد هک یاهملک :deصَلا )۸(
ایب ام یوس هب :انَْدنِع َلاعَت )۹(
)درخ مه و لد مه ینعی( ود ره :امُک eِک )۱۰(
یزبس ،هرت :اندنَگ )۱۱(
.دنزپیم یزبس و جنرب اب هک هداس شآ :ابروش )۱۲(
هاگ ،هار ،اون ،یقیسوم رد :هدرپ )۱۳(
wخپ :ندیزپ )۱۴(
ردام :هدلاو )۱۵(
ریِد بحاص ،نیشن ریِد ،یسک ،سَک :راّید )۱۶(
روظنم اجنیا رد ،هدش تسم بارش زا هک تسا یسک :رومخم )۱۷(
.تسا یتحاران و یناشیرپ
ندوب مّمصم یراک رب ،wسب یزیچ ره هب ار دوخ ،ندینت ردصم زا رما لعف :نَت )۱۸(
هّچب رسپ ،کدوک :ّیبَص )۱۹(
ریپ ینعم هب خیش ِعمج :خویُش )۲۰(
یراز و هلان :نینَح )۲۱(
)۲۲( Xمییوج یمن یرای :نیَعتسَن
.میهاوخ یم یرای وت زا طقف :نیعتسَنَ کاّیِا )۲۳(
ندرک هاتوک :رصق )۲۴(
ظیلغ یکیرات :قَسَغ )۲۵(
تسد تشگنا ود :نیََعبْصِا )۲۶(
تخب کین :لِبقُم )۲۷(
 نجل اب هتخیمآ ِبآ :هباهایس )۲۸(
.تسا تسلا یرایشوه هب افو اب دهعت مدع اجنیا رد نآ زا دارم ،ندرک متس و ندرزآ ینعم هب :افج )۲۹(

گنلپ :رَْمن (۳۰)
درمناوج ،ناوج ینعم هب یَتف نامه :اتف )۳۱(
تفگش ،بیجع :هفُرط )۳۲(
متسر بسا ،لیصا بسا :شخَر )۳۳(
ندیود ،ندرک تکرح :ندییوُپ )۳۴(
ندرک ربکت :رابکِتسِا )۳۵(
رادافو :یفاو )۳۶(
.تسا هارمه و قیفر ینعم هب اجنیا رد :فیرح )۳۷(


