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دُيآرف زاغآ

 ّبناطي تسإخداد ّئارا
ّجٔز طسٕت ّيرٓي

: 
.

 جٔز يارب ّيراطخا لاسرا
ارٕض ّسهج رد تكرض يارب

 يارٕض ّب عاجرا
فالتخا مح

طيسقت ياضاقت جٔز ايآ
؟دراد ار ّيرٓي

 ّجٔز يارب ّيراطخا لاسرا
ارٕض رد رٕضح يارب

 ّسهج تقٔ ٍييؼت
ّبؼض رتفد طسٕت راسػا

دُيآرف ٌاياپ

 تفايرد ٌاكيا سپ :ريخ
تسيَ ّيرٓي ياجكي

 يارب يدؼب ّسهج تقٔ ٍييؼت :ريخ
ارٕض رد جٔز دْاض رآچ رٕضح

 بساُتي ّيرٓي طيسقت يأر رٔدص
جٔز َّاْاي ديآرد اب

 ارٕض ّب رظَديدجت تسإخداد ّئارا :ّهب
ّيرٓي َّاْاي طسق غهبي صْاك يارب

لإيا ّب تبسَ يًسر والؼتسا
؟جٔز لاغتضا ٔ

 :جٔز يناي يَإتاَ تابثا
 ار طسق غهبي يضاق

دْد يي صْاك

 يأر رٔدص ٔ ارٕض ّسهج ميكطت
جٔز طسٕت ّيرٓي واًت تخادرپ

 زا راسػا تسإخداد ّئارا :ّهب
 يفرؼي اب ِارًْ جٔز يٕس
ّيدآطتسا ورف رد دْاض رآچ

لإيا اي كهي جٔز ايآ
؟دراد ّب يُتؼي

 رب يُتبي يكرادي ّجٔز :ّهب
دُك يي ىْارف جٔز تيكهي

تباث ديآرد جٔز ايآ
؟دراد يبٕخ َّاْاي

 راك محي يَاطَ ّجٔز :ّهب
دُك يي شراسگ ار جٔز

 شالت ٔ ارٕض ّسهج يراسگرب
يتخادرپ غهبي ّحناصي يارب

غهبي كي ئر رب ايآ
؟دض مصاح قفإت

 ٌاًْ رب ىكح :ّهب
دٕض يي رداص غهبي

 رد رّرقي تقٔ رد دْاض رآچ رٕضح
 ّب كي ّب كي تدآض ٔ ّسهج

ٔا رٕضح ٌٔدب جٔز َّاْاي ديآرد

طسق غهبي ّب تبسَ جٔز
؟دراد ضارتػا

 ٔ جٔز يارب ّيراطخا لاسرا
ِاگداد رد رٕضح يارب ّجٔز

 ِاگداد ّسهج تقٔ ٍييؼت
ّبؼض رتفد يٕس زا

 ميند ّب ِاگداد ّب ِدَٔرپ عاجرا
ارٕض تارايتخا ِزٕح زا جٔرخ

 ٔ دٕخ ٌدَاياًَ ريقف يارب جٔز شالت
 ٔا ٌداد ٌاطَ لًّٕتي يارب ّجٔز  شالت

ِاگداد ّسهج رد

 :جٔز يناي يياَإت تابثا
دٕض يي ءاقبا ارٕض ىكح

: 

!

 !دْدب شريخ ادخ :ّهب
 ودآ دٕض يي وٕهؼي

.تسا يبٕخ

 ّب عاجرا
واكحا يارجا

غقٕي ّب ِاي رْ جٔز
؟دُك يي تخادرپ

 يارجا ّب ّجٔز ّؼجاري :ريخ
 بهج ىكح ٍتفرگ ٔ واكحا

يرتَالك يارب جٔز

: 

.

 ياضاقت يارب زٔر 20 :ريخ
دٕض يي ِداد تصرف راسػا

 زا سپ طسق غهبي :ريخ
دٕض يي ييآَ زٔر 20
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