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ضإخ
يكًت ّب واسنا ت

ٔز ٍ
ضٕت ّج

ٔز ط
يناؼف ٔ ج

اْ ت
بامتي ي

م
ذُيآرف زاغآ

 واسنا تضإخداد ّئارا
جٔز يٕض زا ٍيكًت

 ارٕش ّطهج تلٔ ٍييؼت
َّاخريبد طضٕت

 ّجٔز يارب ّيراطخا لاضرا
ارٕش ّطهج رد تكرش يارب

 يارٕش ّب عاجرا
فالتخا مح

 كي ٔ ىَاخ ٔد رٕضح اب ّطهج
ّحناصي داجيا يارب الآ

 ٔ ِذَٔرپ ىتخ :ّحناصي
ّجٔز تشگزاب

 عاجرا :ّحناصي وذػ
ِاگداد ّبؼش ّب

 ّجٔز يارب ّيراطخا لاضرا
ِاگداد رد رٕضح يارب

 ِاگداد تلٔ ٍييؼت
ّبؼش رتفد طضٕت

ذُيآرف ٌاياپ

  دادرتضا تضإخداد ّجٔز
 ِارًْ ،ذْد يي ّيسيٓج
ّيسيٓج يياػدا تضرٓف

 َّآب ّب يريگهفاغ مصا زا ِدافتضا يارب ّجٔز
 رٕتضد تضإخرد ّيسيٓج ميي ٔ فيح زا شرت

ذْد يي ّيسيٓج ٍييأت تّلٕي

 ِاگداد تلٔ ٍييؼت
ّبؼش رتفد طضٕت

 ّب ّيسيٓج ميٕحت رٕتضد رٔذص
يرتَالك يارب ٍييا ثناث صخش

 اب ِارًْ ٔ ِدرك ّؼجاري يرتَالك ّب ّجٔز
دٕش يي درأ جٔز لسُي ّب رٕيأي

ٌدرب ِزاجا جٔز ايآ
؟ذْد يي ار ّيسيٓج

 ّطهجترٕص ىيظُت :ريخ
يرتَالك طضٕت

 زّٕجي تضإخرد
ّجٔز طضٕت مفل كف

 يارب مفل كف زّٕجي رٔذص
واكحا يارجا طضٕت يرتَالك

 اب ِارًْ ٔ ِدرك ّؼجاري يرتَالك ّب ّجٔز
دٕش يي جٔز لسُي درأ رٔز ّب رٕيأي

 ّجٔز طضٕت ّيسيٓج ٌدرب
يياػدا تضرٓف كباطي

 يارب شاُشراك لاضرا
 غبت ّب لسُي طيارش يضررب

ٍيكًت وذػ تضإخداد

دٕبًك ّتطَإت جٔز ايآ
؟ذُك ٌاربج ار ّيسيٓج

 ّمفَ بٕجٔ ىكح :ريخ
جٔز ِذٓػ رب ّجٔز

 ّب واسنا رٕتضد رٔذص :ّهب
يرتَالك يارب ّجٔز ٍيكًت

 لسُي ّب رٕيأي ِارًْ جٔز
؟دٔر يي ٌزرذپ

لسُي ّب رٕيأي ِارًْ ّجٔز
؟ددرگ يي زاب جٔز

 ءاضيا جٔز زا رٕيأي :ّهب
 ٔ ِدرك ّطهجترٕص ،ّتفرگ
دٕش يي ّتطب ٍيكًت ِذَٔرپ

 يارب ِاگداد ىكح :ريخ
 ٌداد ٔ ّمفَ بٕجٔ وذػ
جٔز ؤد جأدزا زّٕجي

 تضا ِذش »ٍيكًت ّهت« راتفرگ ّك دٕش يي ّجٕتي جٔز :ّهب
 ٍيكًت تضإخداد ِرابٔد ذياب ،ِذش ّتطب ِذَٔرپ ٌٕچ ٔ

ذياًَ يط َٕ زا ار قٕف ريطي واًت ٔ ذْذب

لسُي زا ّجٔز ِرابٔد جٔرخ
؟رٕيأي ٍتفر زا صپ

 ِاگداد ّطهج يراسگرب
رّرمي تلٔ رد ّيسيٓج
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