
 

 راميب مازعا رب ينبم كشزپ روتسد رودص

؟ دراد درگلاب اب مازعا روتسدراميب ايآ

 رد هطوبرم تاعالطا ندرك دراو
 اي رزياورپوس طسوت مازعا هناماس

 شخب چراچنيا

 ناكما راوج مه ياه ناتسرهش ايآ
؟دنراد ار راميب شريذپ

 مه ناتسرهش رزياورپوس اب سامت
 يارب شريذپ نتفرگ تهج راوج
تفيش رزياورپوس طسوت راميب

 راوج مه ناتسرهش كشزپ ايآ
؟دهد يم شريذپ راميب هب

 طسوت تياده داتس اب ينفلت سامت
رزياورپوس

 راميب هب تياده داتس ايآ
؟دهد يم شريذپ

 زا راميب شريذپ گرب تنيرپ نتفرگ
رزياورپوس طسوت تياده داتس هناماس

 هيوست تهج هطوبرم شخب هب عالطا
رزياورپوس طسوت راميب باسح

 سنالوبمآ هدننار و مازعا لاكنآ هب عالطا
 رزياورپوس طسوت

 ركذ و  راميب كينيلكاراپ كرادم ليوحت
 يط رد  مزال تامادقا و راميب طيارش
 جراچنيا طسوت مازعا لاكنآ هب ريسم

شخب

 هب راميب لاقتنا و راميب يبايزرا
 طسوت ينميا دراوم تياعر اب سنالوبمآ

مازعا لاكنآ  راتسرپ

 و هدش هدافتسا لياسو ينيزگياج
 ندش رپ و سنالوبمآ تفاظن يريگيپ

 نژيسكا يلاخ ياه لوسپك

 مازعا هب تياضر يو ينوناق يلو اي راميب ايآ
؟دنراد

 يلامتحا بقاوع تيلوئسم لوبق همان دهعت ذخا
 راتسرپ طسوت ناهارمه و راميب زا مازعا مدع

 ندوب ينارحب تروص رد و هطوبرم شخب
 يقوقح رواشم هرواشم و روض اب راميب تيعضو

ناتسراميب

ريخ

ريخ

 مدع صوصخ رد راميب جلاعم كشزپ هب عالطا
 مازعا تهج راميب تياضر

 هناماس رد راميب تاعالطا تبث
 جراچنيا اي رزياورپوس طسوت مازعا

شخب

 لاح حرش عالطا و تياده داتس اب ينفلت سامت
درگلاب هب زاين و راميب

 يياوه سناژروا رزياورپوس اب سامت
تفيش رزياورپوس طسوت

 شريذپ راميب هب تياده داتس ايآ
؟دهد يم

 صوصخرد جلاعم كشزپ هب عالطا
 شريذپ مدع

 طسوت٣٥٠ دك ندرك لاعف
درگلاب اب راميب مازعا تهج رزياورپوس

.

 تروص رد و  جلاعم كشزپ هب عالطا
سنالوبمآ اب راميب مازعا ديدحالص

يلب

يلب

ريخ

يلب

يلب

 تبث تهج تياده داتس هب عالطا
رزياورپوس طسوت هناماس رد شريذپ

يلب

ريخ

يلب

ريخ

 مازعا ناكما يياوه سناژروا ايآ
؟دراد ار ناتسراميب هب درگلاب

ريخ

هلب

 كچ و ناتسراميب رد مازعا لاكنآ روضح
 ليمكت و تازيهجت رظن زا سنالوبمآ

مازعا زا لبق صقاون

 گنيروتينام و سنالوبمآ اب راميب مازعا
 راتسرپ طسوت ريسم يط رد راميب موادم

 مازعا مرف ليمكت و مازعا لاكنآ

 هب دصقم ناتسراميب هب راميب ليوحت
 مرف ندومن روهمم و مازعا مرف هارمه
دصقم طسوت تيرومام گرب و مازعا

 كي ليوحت و ناتسراميب هب تشگزاب
هطوبرم شخب هب مازعا مرف زا هخسن

ريخ
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