
  
 رکش يروآدای
 
 ؟میتفیب رکش نیا دای روطچ لاح ،مینک رکش ار ادخ ناممشچ ندش زاب رطاخب دیاب ام ،تساضر نامسآ رد تیانع ربا رازه
 ؟میاهدرک هجوت نامندیشک سفن هب لاح هب ات

 
 مدزاب ،مد ،مدزاب ،مد ،مدزاب ،مد
 
 هک نیا ای و دریگن تروص مد کی تسیفاک طقف ؟تسا هتسباو نآ هب ام یگدنز هک ،رتمهم لاح نیع رد و رتسوسحمان نیا زا يزیچ الصا
 .ددرگنرب مدزاب کی

 
 رب نوچ و تسا تایح ّدمم ،دوریم ورف هک یسفن ره .تمعن دیزم شردنا رکش هب و تسا تبرق بجوم شتعاط هک لج و زع ار يادخ تّنم
 .بجاو يرکش یتمعن ره رب و تسا دوجوم تمعن ود یسفن ره رد سپ .تاذ حّرفم دیآیم
 هچابید ،يدعس ،ناتسلگ
 
 ؟دناهدومرف هچ هرابنیا رد انالوم بانج لاح
 
 ضَوِع ار مَد ره ياج رب هنب سپ
 ضرغ یبای ْبِرَتقاو ْدُجْساَو ز ات

 127 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نآ و میهدب يزیچ و میشاب رکاش دیاب تسه ادخ فرط زا هک مد نیا يازا هب ینعی .ریگب یضوع شازا هب و هدب ار مد نیا ،تسا مهم مد نیا
 رگید ياهمد ات ،میریگب ار يرتشیب يهدوشگ ياضف ،ادخ زا و میوش کیدزن ادخ هب و میوش میلست نآ بجوم هب ات تسا نهذ یشوماخ
 .میشاب لصو رتشیب

 
 ؟میراد ینوریب بابسا هب زاین نآ ندروآ تسد هب يارب ایآ و ؟دیآیم اجک زا مد نیا
 
  ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد
 للع فوقوم هن تسا نوکیف نک وا راک
 1344 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،انالوم-
 
 ؟مینیبیم رگید لاس دنچ ار ندوب رظان و هجوت نیا هجیتن ؟دریگب تروص دیاب مد هب مد تبقارم راک نیا یک
 
 وت رادیب و یشاب بقارم رگ
 وت رادرک ِخساپ مَد ره ینیب

 2460 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يوشیم بقارم وت نوچ مد هب مد
 يوَغ يا رواد و ینیبیم داد
 383 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دشابیم مهم ام یگدنز رد هظحل ره سپ .دید میهاوخ ار ندوب بقارم نیا هجیتن هظحل ره
 
 ؟دتفایم یقافتا هچ میشابن بقارم رگا
 
 مَد هب مَد ياههصُغ نیا تسوت ِلعف
 مَلَقْلاََّفج َْدق ینعم دَوُب نیا

 3182 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هظحل نیا رد هک نهذ هب نداد هزاجا .مد هب مد ندوب رظان مدع .دشابیم مد هب مد هجوت مدع تلع هب مه نآ و مینکیم داجیا هصُغ نامدوخ
 .دزادنیب نارگید ندرگ رب ار نآ و دنک تسرد هلئسم و عنام ،درد ،دورب ییاج ره هب مد نیا و
 
 
 
 
 
 
  ؟درک ناربج ار نآ دوشیم ایآ ،میداد تسد زا ار هظحل نیا رگا لاح



 
 تشذگ وتیب هک یمد ،ندرک مناتن اضق
 تسین وت ِياضق زج رودقم هک ؟هراچ هچ یلو
 480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .تسا هتفر تسد زا مد نیا ،ییزفاراک رد ای تسا هدوب هدینامه رکف رد رگا ،میاهداد تسد زا ار ياهظحل ،میهدب رگا تسد زا ار هظحل نیا

 
 ؟دنکیم هیبنت نآ رطاخ هب ار ام ادخ ایآ
 
  منک تمحر مرگنن نآ نم کیل
 منت تمحر رب تسا رپ متمحر
 3159 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اطع مهدب تدب دهع مرگنن
 ارم یناوخیم وچ مد نیا مرک زا

 3160 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يزاسببس و ینهذ مد ریگرد رگید و میوشیم اهر تایناسفن و سفن مد زا ام و دوشیم مامت زیچ همه یپ رد یپ ياهییاشگاضف زا سپ ایآ
 ؟میوشیمن نتساوخ یگدنز هظحل نیا قافتا زا و
 
 میون ماد هتسب ام مد هب مد
 میوش یغرمیس و زاب رگ یکی ره
 
 زاب و ار ام یمد ره یناهریم
 زاینیب يا میوریم یماد يوس
 376 و 375 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 !ریخ
  .دراد دوجو رطخ ام يارب ،مدزاب و مد ره رد زاب ،میوش غرمیس و زاب رگا یتح
 
 شارخیم و شارتیم هر نیردنا
 شابم غراف یمد رخآ مد ات
 
 دوب رخآ یمد رخآ مد ات
  دوب رس بحاص وت اب تیانع هک
 1823 و 1822 هرامش تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ردقنآ هدوشگ ياضف نیا هک میاهدمآ هک تسا ندوب رظان نیا يارب الصا .میشاب مدزاب و مد نیا بقارم دیاب میوریم ایند زا هک ییاهظحل ات
  .میربب یپ ادخ رس هب و میوش هدنز ادخ هب ام و دوش قبطنم يرایشوه يور رب تیاهن رد يرایشوه ات دوش عیسو
 
 رکشت اب

 دنالنف زا ارهز-
 


