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۷۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک )۱(ور نمشد کین تریغ ز ار قشاع قشع
دنک وا اب ور قشع ،شدرک قلخ ;در هکنوچ

ار قشع دیاشن سَکنآ ،ار قلخ دیاش هکناک
دنک وش دص وا هک دشاب یپْسور ِناج هکناز

دننک شPدر همه ات ار نارگید دیاشن نوچ
دنک وناز مه شیوخ اب نآ زا دعب شقشع ِهاش

دنک او ناقلخ ز وخ ،َدنارب نوچ شقلخ هکناز
)۲(دنک وخ وخشوخ ِقشع اب همه رهاظ و نطاب

دشک اجنآ شرطاخ ،دبای قلخ ِلوبق ناج
دنک وس ره ور هدیدزد یسک ره ِرهم هب لد

دنکف هیاس نم ِفلز :دیوگ قشع دنیبب نوچ
دنک وب )۳(ربنَع و کشُم مَد نیا رد قشاع یهگناو

غامد و زغم نآِ مصخ نم منک ار ربنَع و کشُم
دنک ود ره نیاِ کرت ترورض زا قشاع هک ات

ار کشُم قشاع درک وب ام ِدای رب مه هچ رگ
دنک وکوک ناکلفط نوچمه هک دشاب )۴(بََلطون
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دنک وکوک ناکلفط نوچمه هک دشاب )۴(بََلطون

داشگرب شنادِ مشچ ،دش نورب یلفط زا هکنوچ
؟دنک وج ِناشن رب )۵(وَداوَد یک وج ِبل رب

شون خلت و ریگ خلت ،یشاب )۶(راکون ِقشاع
دنک وراد یورسخ ِدهش ز نیریش ار وت ات

ییتسم یبایب یزیربت ِسمش زک دَُوب ات
دنک وتیب ار وت ناک ،ملاع ود رهِ یارَو زا

۴۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 هک ،قح ِرون هب دشاب هدش لPدبم واِ مشچ هک رگم }شیوخ ِدنسپِ مشچ هک تسین کلهُم نانچ ار یمدآ یدبِ مشچ چیه هکنآ ِنایب رد
.هدش }شیوخیب وا ِ}شیوخ و ُرِْصُبی یِب َوُ عَمْسَی یِب

۱۷۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسامن و وْشَن رد هک دشون وا ،ریش
تساپِ جاتحم وا هک دشوپ وا )۷(قُراچ

وگو تفگ نیا تسا شا هدنب یارب رو
وا دوخ نم و تسا نم وا تفگ قح هکنآ

۱۷۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهدش رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هکنآ
تسهدُهیب مه نیا هدنب نآ ِقح رد
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قح صاخ اب نخس }فگ بدا یب
قَرَو دراد هیس ،َدناریمب لد

۴۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیب یاپ ،و نیبَم تَسواط ;َرپ
نیمک دیاشْگن )۸(نیَعْلا ُؤس هک ات

ناَدبِ مشچ زا هوک دزغلب هک
*نادب ناوخ رب )۱۰(یُبن زا )۹(َکنوُِقْلُزی

رظن زا دیزغل هوک نوچ ِدمحا
)۱۱(َرطَمیب لِگیب هار نایم رد

؟تسیچ ز شزغل نیک دنامرد بجع رد
تس یهت تلاح نیا هک مرادنپن نم

درک هاگآ و تیآ دمایب ات
دربن زو تدیسر دبِ مشچ ز ناک

)۱۲(یدش � مَد رد ،وت ِریغ یُدب رگ

یدش )۱۴(انفِا )۱۳(ٔهرخُس و مشچ ِدیص

**)۱۵(ناشکنماد یتمصع دمآ کیل
ناشن رهب زا ُدب یدیزغل هک نیو

هاگن نک هُک نآ ردنا ،ریگ یتربع



Page 4 of 17

791_Qazal & Mathnavi 11/26/19 1:36 PM

هاگن نک هُک نآ ردنا ،ریگ یتربع
هاک ز مک یا نُکم )۱۶(هضرع دوخ ِگرب

۵۱ هیآ ،)۶۸(ملق هروس ،میرک نآرق *

�P ْمِهِراَصَْبأِب َكَنوُِقْلُزيَل اوَُرفَك َنيِذPلا ُداَكَي ِْنإَو « َ� ُهPِنإ َنوُلوَُقيَو َرْك;ذلا اوُعِمَس اَ » ٌنُونْجَ

 رس هب دوخ نامشچ اب ار وت هك دوب كيدزن دندينش ار نآرق نوچ نارفاك و «
».تسا هناويد وا هك دنيوگىم و دنروآرد

۶۷ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق **

».َنيِرِفاَكْلا َمْوَقْلا يِدْهَي َ�َ �Pا Pِنإۗ  ِساPنلا َنِم َكُمِصْعَيُ �Pاَو …«

».دنكىمن تياده ار رفاك مدرم ادخ هك ،دنكىم ظفح مدرم زا ار وت ادخ و …«

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب یلهاک زا ْدنام هک ره
ربجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شا یروجنر نامه ات

*)۱۷(غ� هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ
غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

ار هتسکشا ِ}سب ؟دْوب هچ ،ربج
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ار هتسکشا ِ}سب ؟دْوب هچ ،ربج
ار هتسسگب ،یگر }سویپ هب ای

ییهتسکشن دوخِ یاپ هَر نیا رد نوچ
؟یی هتسب ار اپ هچ ؟یدنخیم هک َرب

تسکش ششوک ِهر رد شیاپ هکنآو
تسشن رب و )۱۸(قاُرب ار وا دیسر رد

دش لومحم ،وا دوب نید ِلماح
دش لوبقم ،وا ُدب نامرف ِلباق

هاش ز یتفریذپ ،نامرف نونکات
هاپس َرب َدناسر نامرف ،نیا زا دعب

وا رد یدرک رثا ،رتخا نونکات
وا رتخا ِریما دشاب نیا زا دعب

رظن رد دیآ لاکشِا ار وت رگ
**)۱۹(رَمَقْلا Pقَشْنِا رد یراد کش وت سپ

نابز ِتفگ زا هن ،نامیا نک هزات
ناهن رد هدرک هزات ار اوه یا

تسین هزات نامیا ،تسهزات اوه ات
تسین هزاورد نآ ِلفق زج ،اوه نیک

ار )۲۱(ْرکِب ِفرح ،)۲۰(لیوأت یاهدرک
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ار )۲۱(ْرکِب ِفرح ،)۲۰(لیوأت یاهدرک
ار )۲۲(رکِذ ین ،نک لیوأت ار شیوخ

ینُکیم نآرق ِلیوأت اوه رب
)۲۳(ینَس ;ینعم ،وت زا دش ژک و تْسَپ

ثیدح *

» اُوتوَُمَتف ْمُكَروبُق اورِفْحَت � َو اوضَراَمت � «

 دیهاوخ هک دیَنکَم دوخ روگ و .دش دیهاوخ رامیب هک دینزن یرامیب هب ار دوخ «
».درُم

۱ هیآ ،)۵۴(رمق هروس ،میرک نآرق **

» ُرَمَقْلا Pقَشْناَو ُةَعاPسلا َِتبََرتْقا «

» .ديدرگ هراپ ود هام و دش كيدزن تمايق «

۱۰۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

سگم ِلیوأت ِتفایز

رخ )۲۴(ِلَْوب و هاکِ گرب رب سگم نآ
رَس تشارفا یمه ،ناب یتشک وچمه

ماهدناوخ یتشک و ایرد نم :تفگ
ماهدنامیم نآ ِرکف رد یتّدم
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ماهدنامیم نآ ِرکف رد یتّدم

نم و یتشک نیا و ایرد نیا کنیا
ْیار و ِلها و ناب یتشک ِدرم نز

)۲۵(دَمَع وا ْدنار یمه ایرد ِرس رب

دح ز نوریب ردقنآ شدومنیم

ودب تبسن )۲۶(نیمَچ نآ دحیب دوب
؟وک تسار ار نآ دنیب هک رظن نآ

تسا شنیب شِک دَُوب نادنچ شَ�اع
تسا شنیدنچمه رحب ،نیدنچ مشچ

سگم نوچ ،)۲۷(لطاب ِلیوأت ِبحاص
)۲۸(سَخ ِریوصت ،و رخ ِلَْوب واِ مْهَو

یار هب دراذگب لیوأت ،سگم رگ
)۲۹(یامُه َدنادرگ تخب ار سگم نآ

دَُوب تربع نیا ،)۳۰(ْشِک دَْوَبن سگم نآ
دَُوب تروص ِروخ رد ین ،واِ حور

۱۴۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ْ:اریما زا ،مور ِلوسر ِندرک لاوس )ضر(نینْمؤُ

نینمؤ�اریما یا :شتفگ درم
؟نیمز رد دمایب نوچ ،�اب ز )۳۱(ناج
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؟نیمز رد دمایب نوچ ،�اب ز )۳۱(ناج

؟صَفَق رد دش نُوچ هزادنایبِ غرم
صَصَق و دناوخ نوسف ،ناج رب قح :تفگ

شوگ و مشچ درادن نآک اه مدع رب
شوج هب دیآ یمه ،دناوخ نوسف نوچ

دوز دوز اه مدع ،وا ِنوسف زا
دوجوِ یوس دنزیم قّلعم شوخ

دناوخ وچ ینوسفا ،دوجوم رب زاب
دنار دوجوم مدع رد )۳۲(هبسا ود وز

درک شْنادنخ و لُگ ِشوگ رد تفگ
درک شْناک )۳۳(ِقیقع و گنس اب تفگ

وا دش ناج ات یتیآ ،مسج اب تفگ
وا دش ناشخر ات ،دیشروخ اب تفگ

)۳۴(فوُخَم ٔهتکن دَمَد ششوگ رد زاب

)۳۵(فوسُک دص دتفا دیشروخِ خُر رد

؟دناوخ هچ ایوگ نآ ،ربا ِشوگ هب ات
دنار کشا دوخٔ هدید زا کْشَم وچ وک

۱۴۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدناوخ هچ قح کاخ ِشوگ هب ات
تسا هدنام شُماخ و تشگ بِقارُم وک

تسا هتفشآ وا هک ره )۳۶(د»دََرت رد
تسا هتفگ اّمعم وا ِشوگ هب قح

نامگ ود ردنا شسوبحم دنک ات
؟نآ ;دض دوخ ای ؟تفگ وک منک نآک

فرط کی دبای حیجرت ،قح ز مه
)۳۷(َفَنک نآ ز دنیزگرب ار کی ،ود نآز

ناج ِشوه ،د»دََرت رد یهاوخن رگ
ناج ِشوگ ردنا هبنپ نیا راشف مک

ار شاهاّمعم نآ مهف یُنک ات
ار شاف و زمرِ کاردا ینک ات

;لحم سپ ناج ِشوگ ددرگ یحو ِ
ناهن سِح زا ینتفگ ؟دَْوب هچ یحو

تسا سِح نیا زج ،ناجِ مشچ و ناج ِشوگ
تسا )۳۸(ِسلفُم نیز ،َّنظ ِشوگ و لقع ِشوگ

۲۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 10 of 17

791_Qazal & Mathnavi 11/26/19 1:36 PM

۲۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باوج و یحو وا َدبای قح زا هکنآ
باوص ِنیع دَُوب ،دیامرف هچره

۳۵۷۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا )۳۹(ِروسیَم ،نورب زا یّسِح جنپ
وا ِرومأم ،نورد زا یّسِح جنپ

۱۴۶۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

درک ربصیب ار قشع ،مربج ِظفل
درک ربج ِسبح ،تسین قشاع هکنآو

۹۷۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لاحُم یا ؟دوخ زا ؟میزیرگب هک زا
)۴۰(لابَو یا ؟قح زا ؟مییابْرب هک زا

۱۴۶۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

*تسین ربج و تسا قح اب )۴۱(تPیِعَم نیا
تسین ربا نیا ،تسا هَم )۴۲(ِیّلجت نیا

تسین هماع ِربج ،ربج نیا دَُوب رو
تسین هماکدوخٔ هراَّما نآ ِربج

رسپ یا دنسانش ناشیا ار ربج
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رسپ یا دنسانش ناشیا ار ربج
)۴۳(رَصَب لد رد ناشداشگب ادخ هک

شاف تشگ ناشیا رب هدنیآ ِبیغ
)۴۵(ش� تشگ ناشیا شیپ ،)۴۴(یضام ِرکذ

تسرگید ناشیا ِربج و رایتخا
تسرهوگ ،اه فدص ردنا اههرطق

گرزب و درُخٔ هرطق ،نوریب تسه
)۴۶(گرتس و تسدرُخ ;رُد نآ ،فدص رد

ار موق نآ تسوهآ ِفانِ عبط
اه کشُم ناشْنورد ،و نوخ نوُرب زا

دَُوب نوخ نوریب ،هیام نیک وگم وت
دوش نوچ یکشُم ،فان رد دَوَر نوچ

)۴۷(رََقتحُم ُدب نوُرب ،سِم نیک وگم وت

؟رَهُگ دریگ نوچ ،ریسکِا ِلد رد

لایَخ ُدب وت رد ربج و رایتخا
لَج ِرون دش ،تفر ناشیرد نوچ

۴ هیآ ، )۵۷( ديدح هروس ،میرک نآرق *

»… ُْمْتنُك اََمْنَيأ ْمُكَعَم َوُه َو ...«

»… دیشاب هک اجره تسامش اب وا ...«
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»… دیشاب هک اجره تسامش اب وا ...«

۶۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نآدِب َتتَسا لیم هک یراک نآ ره رد
نایِع ینیب یمه ار دوخ تردق

تساوخ و تسین تلیم هک یراک نآ ره رد
تسادخ زا نیک ،یدش یربج نآ ردنا

۱۴۷۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دامج نآ دشاب تسهرفس رد وچ ،نان
داشِ حور وا دوش مدرم ِنَت رد

)۴۸(لیَحتسُم ددرگن هرفس ِلد رد

)۴۹(لیبَسلَس زا دنک ناج شلیَحتسُم

)۵۰(ناوختسار یا ،نیا تسا ناج ِتّوق

ناج ِناج نآ ِتّوق دشاب هچ ات

ناج و لقع اب ،یمدآٔ هراپ تشوگ
)۵۱(ناک و رحب اب ار هوک دفاکشیم

)۵۲(رَجَح ;قَش ،نَک هوک ِناج ِروز

)۵۳(رَمَقْلا Pقَشنِا رد ،ناج ِناج ِروز

)۵۴(زار ِنابَنا ِرَس ،لد دیاشُگ رگ
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)۵۴(زار ِنابَنا ِرَس ،لد دیاشُگ رگ

)۵۵(زاتکُرت دَرآ شرعِ یوس هب ناج

۴ هیآ ، )۵۷( ديدح هروس ،میرک نآرق *

»… ُْمْتنُك اََمْنَيأ ْمُكَعَم َوُه َو ...«

»… دیشاب هک اجره تسامش اب وا ...«

۱۵۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

...ُمْتنُک اَمنَْیا ْمُکَعَمَ وُه َو… :ریسفت

.تسامش اب وا دیشاب اجک ره…

میدمآ هّصق هب ام رگید ِراب
 ؟میدش یک دوخ ،نوُرب هّصق نآ زا ام

تسوا ِنادنز نآ ،مییآ لهج هب رگ
 تسوا ِناویا نآ ،مییآ ملع هب رو

مییِو ِناتسم ،مییآ باوخ هب رو
 مییِو ِناتسد هب ،یرادیب هب رو

*مییِو )۵۶(قَْرز ُرپ ِربا ،مییرگب رو
 مییِو ِقرب نامز نآ ،میدنخب رو

تسوا ِرهق ِسکع ،گنج و مشخ هب رو
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تسوا ِرهق ِسکع ،گنج و مشخ هب رو
 تسوا ِرهم ِسکع ،رذُع و حلُص هب رو

؟چیپ چیپ ِناهج ردنا میا یک ام
چیه چیه ؟دراد هچ دوخ وا ،فَِلا نوچ

۴۳ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق *

»ٰ ىَكَْبأَو َكَحَْضأ َوُه ُهPَنأَو «

».دنايرگىم و دنادنخىم هك تسوا و «

۱۰۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رس ِقرفرب ار وت نان ُرپ دبس کی
؟رد هب رد نان ِبل یهاوخ یمه وت

یرسهریخ )۵۷(ْلِه ،چیپ دوخ ِرَس رد
؟یرد ره رب ارچ ،نَز لد ِرد وَر

وج بآ ِنایم ییوناز هب ات
وُج ْبآ وت نآ و نیز دوخ زا لفاغ

ددم اب ِبآ مه سپ و بآ شیپ
*دَس )۵۸(فْلَخ و ّدَس ،شیپ ار اهمشچ

وُج ْبسا )۵۹(سِراف و نار ِریز ،بسا
؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ
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؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ

؟دیدپ وت ِریز هب نیا تسا بسا هن یَه
؟دید هک یبسا دوخ کیل ،یرآ :تفگ

نآ تسواِ یور ِشیپ و بآ ِتسم
ناور ِبآ ز ربخیب و بآ ردنا

؟وک رحب :دیوگ )۶۰(رحب رد رَهُگ نوچ
وا ِراوید ،فدص نوچ ِلایخ نآو

دوشیم شباجح »وک نآ« ِ}فگ
دوشیم شباتفآ ِبات ِربا

شََدب مشچ مه ،تسواِ مشچ ِدنب
شَدَس هتشگ وا ;;دَسِ عفر ِنیع

وا ِشوه مه هدش وا شوگ ِدنب
وا )۶۱(ِشوهدم یا راد قح اب شوه

٩ هیآ ، )۳۶( سي هروس ،میرک نآرق *

» َنوُرِْصُبي َ� ْمُهَف ْمُهَاْنيَشَْغأَف اًّدَس ْمِهِفْلَخ ْنِمَو اًّدَس ْمِهيِْدَيأ َِْ°ب ْنِم َانْلَعَجَو «

 زين ناشنامشچ رب و .ىراويد ناشرس تشپ رد و ميديشك ىراويد ناشربارب رد «
».ديد دنناوتن ات ميدنكفا ىاهدرپ

.دنشاب هتشاد ترفن وا زا مدرم هک یسک ،نمشد دننام :ور نمشد )۱(
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.دنشاب هتشاد ترفن وا زا مدرم هک یسک ،نمشد دننام :ور نمشد )۱(
}فرگ سُنا ،ندرک تداع :ندرک وخ )۲(
وبشوخ هدام یعون :ربنَع )۳(
 .دشاب تقیقح و قح یوجتسج و بلط هار رد یگزات هب هک یسک :بلطون )۴(
ششوک ،یگدنود ،ندیود فرط ره هب :وَداوَد )۵(
یدتبم ،راک هزات :راکون )۶(
.دوش یم هدیچیپ اپ رود هب هک دنلب یاهدنب اب یمرچ یشفک ،رازفا یاپ :قُراچ )٧(
مشچ ِیدب :نیَعْلا ُؤس )٨(
ار وت دننازغلب :َکنوُِقْلُزی )٩(
میرک نآرق :یُبن )١٠(
ناراب :َرطَم )١١(
دش یم دوبان :یدش � )١٢(
تسدریز ،روهقم و لیلذ :هرخُس )١٣(
ندرک دوبان .ندرک انف :انفِا )١۴(
.رورغ و زان اب }فر هار ،}فر نامارخ :ناشکنماد )۱۵(
.ندرک مادنا ضرع و ییامن تردق ،ندیشک خر هب ار دوخ هشوت و بابسا :ندرک هضرع دوخ ِگرب )۱۶(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیبار دوخ ینعی » غ� هب یروجنر « .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غ� )۱۷(
جارعم بش رد ربمایپ بوکرم :قاُرب )۱۸(
هام }فاکش :رَمَقْلا Pقَشْنِا )۱۹(
.نآ هب ندش هدنز یاج هب ینهذ یاه هتسناد ساسا رب ،مک ینعم نایب ،ندرک عوجر :لیوأت )۲۰(
عیدب و هزات نخس :ْرکِب ِفرح )۲۱(
میرک نآرق یاه مان زا یکی .دای :رکِذ )۲۲(
نشور و دنلب :ینَس )۲۳(
راردا :ِلَْوب )۲۴(
.دنزاس تخرد هنت و گرب و خاش زا هک یقیاق :دَمَع )۲۵(
شاش ،نیگرس ،لوب :نیمَچ )۲۶(
.تسا ساسا یب شیاه لیوأت هک یسک :لطاب ِلیوأت ِبحاص )۲۷(
هیامورف ،کاشاخ و راخ :سَخ )۲۸(
.دسر تنطلس و تلود هب دنکفا هیاس سَک ره رس رب امدق رواب هب و دروخ یم ناوختسا هک یغرم مان :یامُه )۲۹(
ار وا هک :ْشِک )۳۰(
یسدق حور :ناج )۳١(
}فر ناباتش زا هیانک :ندنار هبسا ود )۳۲(
.دیآرد فلتخم یاه گنر هب هک یندعم رولب زا یتمسق :قیقع )۳۳(
کانسرت :فوُخَم )۳۴(
.دسر یم رظن هب کیرات ،دیشروخ زا یتمسق ای مامت ،نآ نمض هک دیشروخ یگتفرگ یعون :فوسُک )۳۵(
 کش ،یلدود :د»دََرت )۳۶(
هنارک ،هیحان ،بناج :َفَنک )٣۷(
تسد یهت ،زجاع ،تسدگنت :ِسلفُم )۳۸(
رایتخا رد ،رّسیم :روسیَم )۳۹(
تبقاع ءوس ،باذع و یتخس :لابَو )۴۰(
یهارمه ،ندوب هارمه :تPیِعَم )۴۱(
ینشور ،شبات :یّلجت )۴۲(
یهاگآ ،شنیب :رَصَب )۴۳(
هدش یرپس ،هتشذگ :یضام )۴۴(
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یهاگآ ،شنیب :رَصَب )۴۳(
هدش یرپس ،هتشذگ :یضام )۴۴(
چوپ و چیه ،مودعم و تسین :ش� )۴۵(
میظع ،گرزب :گُرتِس )۴۶(
هیامورف ،تسپ :رََقتحُم )۴۷(
هتفایلکشرییغت ،هتشگرب دوخ لاح زا :لیَحتسُم )۴۸(
اراوگ ،مرن ،ناور :لیبَسلَس )۴۹(
.ِملاع .دناوخ یم تسرد و تسار ار دوخ هک یسک :ناوختسار )۵۰(
ندعم :ناک )۵۱(
گنس }فاکش :رَجَح ;قَش )۵۲(
هام }فاکش :رَمَقْلا Pقَشنِا )۵۳(
زار ندرک م رب ،رارسا فشک زا هیانک :نداشگ نابَنا ِرَس )۵۴(
 }فاتش ،ربخ یب و باتش اب }خات :یزاتکُرت )۵۵(
.تسا یگدنشخرد تکوش و هوکش ینعم هب ،قرب و قرز :قَْرز )۵۶(
ندرک کرت ،ندرک اهر :ندیْلِه )۵۷(
بقع ،رس ِتشپ :فْلَخ )۵۸(
بسا رب راوس ،راوس بسا :سِراف )۵۹(
ایرد :رحب )۶۰(
رّیحتم ،توهبم ،هتشگرس :شوهدم )۶۱(


