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اهيگژيو

اهتكرب

هجيتننيرترب

اههيصوت

يهلاينامهيمهبندشتوعدهام

اهتصرفهام

يهريخذندروآتسدبهجيتن
دنمشزراوميظع

يهلاتوعدهبهجوتمدع

ادخينامهيمردروضحمدعاماناضمركرد

رگيدتمسقزاتيمورحمويتمسقزايدنمهرهب

ناضمرهامتاكربزالماكيدنمهرهب

ءازجا

يرادهزور
ربدتابنآرقتوالت
ركذواعد
ناهانگزايرود

يداميايندرديگتفرورفوتلفغتلع

ناناملسمزايريثكعمج

يرادهزور

نآرقتوالت

ركذواعد

هانگزايرود

ناضمرتفايضهبدوروطرش
لدتينارونبجوم
كرابمهاميونعمتضاير

ناضمركرابمهامدرواتسدنيرتگرزبدياش

تيهام

هجيتن

ادخزانتساوخ
ادخابزاينوزار
ادخابدوخرارسانتفگ

يهلاتزعميرحتحاسهبلدندرككيدزن

يلامثهزمحوبااههنومن
اهرحسواهبشواهزورياهاعد

رافغتسااعدنيرتهب

عاونا

هجيتن

تامازلا

سدقمتاذلابقرديتاذروصقزارافغتسا
تسايهلايايلوايهژيوهك،راگدرورپ

ناهانگزارافغتسا

الواكرتزارافغتسا

لماكتفرعممدعزارافغتسا

دوخهبتبسنتلفغزاجورخ

:زايرود

اهاطخوناهانگيروآداياب
سفنياوهزاياهيوريپيروآداياب
اهيرسهريخيروآداياب

رورغ
توخن
تلفغ

ادخزايقيقحتساوخرد

رافغتساماگنهنتشادهجوت

نارگيددزنرارقاعنم

برغرد

مالسارد

هبشيشكدزنفارتعاوهاگتدابعهبنتفر
ششخبروصت

تسادخطقفهانگيهدنشخب
نارگيددزنرارقاندوبهديافيب
دنكدناوتيمششخببلططقفربمايپ

تيهام

هاگياج

لامعارياسهبتبسن

حورراگنزويگدولآزايريگولج

يباجياويتابثاياهراكربمدقم

نيرخآردربمايپيهبطخهامنياردلامعانيرتتليضفاب
نابعشيهعمج

تسامالسارظندرومهچنآهبناسناراتفروقالخاندشكيدزن

يدرف

يعامتجا

اههنيكزالدندشيلاخ
ناسنارديراكادفحورندشهدنز
نامورحمهبكمكنتشگناسآ
دوخررضونارگيدعفنهبتشذگندشناور

ناضمرهامردتيانجومرجشهاك
هعماجحطسردريخراكشيازفا
هعماجدارفانيبتبحمشبازفا

يهلاياوقتتياعر

يهلاتفايضنيازايرثكادحيرادربهرهب

يهلاترفغموتمحرهبيبايتسديربشالت

گرزبهچوكچوكهچناهانگزارافغتسا

اهراگنززالدندرككاپ

هامنيارديگژيو

مازلا

هزورزايشانتينارونابنآرقتوالت
دوشيمندنمهرهباهنآزايداعتلاحردناسناهكيبلاطمنتفرگارف

ربدتابهارمهتوالت

يونعمياهعماجاميهعماج

اممدرمنيبردهللايلالاهتباوهجوتولسوتواعدندوبجيار

تساادخركذهبامناناوجينارونوكاپلدليامت

امياربهمهاهنيا
تساتصرف
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لوايهبطخ

هجيتن

ناضمرهام

هدافتساعاونا
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موديهبطخ

هعمجزامن

سدقمعافد

حرط
ديدجيهنايمرواخ

هعمجمامانيلوا

ماماريبعت

هيصوت

يناقلاطموحرم
بالقنازالبقرد

بالقنازادعبيهديچيپتالداعمرد

مامارماهبنارهتيهعمجمامانيلوا

اسراپ،تماقتسااب،دهاجمملاع

دادسپناحتمابوخهكيسك

يسايس-يدابعداهن

ينعم

هجيتن

يسايسيهاگآزكرممهوتدابعزكرممه

روشكرسارسردتمواقموتيونعمنوناك

ندركنجكهارونديزغلن

ّتلمندماينردونازهب

ّتلمندشهبرضدض

تمواقمياربّتلمندشهدامآ

هعمجزامنردقنتسناد

ناناوج

مدرم

ناناوجبذجياربشالتهعمجيهمئا
نانآقاتشموهزيكاپياهلدو

وتضهنندزنيمزهبياربرابكتسايللملانيبيهژورپ
يمالسابالقنا اهيبرغليلحت

تسينيرامعتسادضويدادبتسادضيتكرحاهنتبالقنانيا

هباراهّتلمودشدهاوخشخبماهلامالسايايندردهكتسايتكرحبالقنانيا
دراديماوركف

ليئارساعفانمتيروحمهبياهنايمرواخداجيا

ربماتپس11

فده

ءازجا

نيطسلف

نانبل

قارعهبهلمح

هنايمرواخرداكيرمايياغفده،يمالسايروهمج

هنايمرواخردعماطمدربشيپياربياهناهب

تاباختناردسامحيزوريپاباكيرماتسكش هجيتن

ليئارساواكيرماهبينهدوتينعم

ليئارسارباربردتمواقميهتسهنيرتگرزب،سامح

مدرمندروآردونازهبوسامحتسكشياربينكشراك

نمشدابنيطسلفنوردزايضعبيراكمه

هتشذگ

هجيتن

ليئارساشترايريذپانتسكشيهناسفا

هللابزححالسعلخفده

هللابزحرتشيبرادتقاوليئارساتسكش

يمالساناريايهرصاحماكيرماهبهتسباوويمدرمرهاظابيتلودندروآراكيورفده

مهمياهمدقزايكي
ديدجيهنايمرواخ

هجيتن

زورماعضو

تلودندوبنميلستواكيرمافادهاابهلصاف

تلودندركطقاسيارباكيرماناوارفشالت

تلودتيامحردقارعمدرميرايشوهموزل

لقتسميمدرمتلودندمآراكيور

؟هتفرگارفينماانجاوماارقارعارچ

؟دنراكيبمدرمزايميندنمتورثروشكنياردارچ

؟تسينيربخروشكنيارديمومعتامدخزاارچ

يمومعراكفارداكيرماتيموكحم

قارعزاهنادنموربآجورخيارباكيرمايگميسارس

قارعرداكيرماتسكش:يمومعتواضق

هاگدادكيرديزوراكيرمانيلوئسموروهمجسيئرينيبشيپ
دشدنهاوخموكحمهنالداع

مهمتالاوس

دنتحارانعضونيازاايندمدرم

دنفلاخماهشورنيااباهتلم

اهتردقهنوتساهتلمتساوخهندوريمشيپهچنآ

لاستشهلوطردنارياربگرزبياهتردقياهراشفيهمهلمحتتيمها

اكيرما

يوروش

)وتان(اپورا

هقطنمنيعجترم

هجيتن

هتكن

تّلم

يمالسايروهمج

تيوقت

يهاگآ

هداراومزعندركخسار

يهلاويمالساتوقتمسهبنتفرشيپ

دزمادصهبيمالسايروهمجونارياتلماريلصايهبرض

نميلصافرح
مازهناهببالقنانيمجاهمندشكيدزن

بالقنابوكرسيهژورپندروختسكش

رهاهراشفنيازايكي
اريتلودوبالقنا
!دروآيمرداپزا

عوقوتلع

ميرحت

تدش

يروانفويملعياهتفرشيپهجيتن

روشكنوگانوگتاناكماهيهت

تكرحوركفهبينوردياهورينندركراداو

زورمازارتدببتارمبوامياهميرحتنيرتدب
تيقالخوراكتبا

ينوردششوج

تردق

هجوتلباقروزهبيكتميدامياهورينابتيونعمهبيكتميمدرمياهورينيههجاوممهملصفرس

ناناوج
ّتلم

نارگليلحت

يسايسويعامتجامولع

يعامتجايسانشناور

اهتّلميسانشناور

تيمها

مهمتالاوس

هدركينيشنبقعهبراداوارملعوتورثوحالسنابحاصتّلمنيا

هدنامبقعمهملعزا،تورثهن،درادحالسهنامتّلمهكنيا

؟تسيچاهتيونعمنياشقن
؟تسيچتلع

اكيرمافعضتياهنيهناشنهتكن
هرگنكهبشرازگرداكيرماتاحيلسترازابهبقارعليدبتركذ

قارعهبهلمحدرواتسدناونعهب

ناريافيعضتاكيرمالوصحممدرمهبهيصوت
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موديهبطخ

هعمجزامن

سدقمعافد

حرط
ديدجيهنايمرواخ

فده

قارعهبهلمح

اكيرمالوصحم

ءازجا

ناريافيعضت

نانبل

نيطسلف
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نارياتيوقت:هجيتن

مدرم

ماظن

شيپلاسراهچهبتبسنيسايسظاحلهب

يملعنّكمتظاحلهب

يلامعبانمظاحلهب

مدرمرتشيبيگدامآوطاشن

)هر(ماماينابمويبالقناياهشزراتيمكاح

تاهجعيمجرددشر

هتشذگزارتهدنز

هتشذگزارترايشوه

هتشذگزارتطاشناب

هتشذگزارتهنحصرد

هكيياجردندوبنتوافتيب
تسااهنآروضحمزلتسم

اههولج

تلع
مدرمتمه

يهلاتوق

يهلاقيفوت

مالسايايندفارطاردهتفرگتروصياهيجنسرظنناناملسمدزنتيموكحموحاضيتسا،لاوسدروم

دشفيعضتنارياهنودمآتسدبهنايمرواخهندوخفادهاهبيبايتسدردلماكتسكش

مدرمهبهيصوت

هارنياردقنتسناد

يراديبويرايشوه

!دنكبديدهتيتحارتّلمنيادنكنتئرجيسكهكدينكيراكنمشدرباربرديگداتسيا

دركزيزعودنمتردقارامشهكيميقتسمطارص

دركريقحوكچوكناتلباقمردارامشنمشدهكيهار

رايسبياههصرعردفرصتويورشيپ

گرزبياهتيّقفومندروآتسدب

اههّلقحتف

يريذپانبيسآ

هتشذگ

هدنيآ

ادخهار

مالساتيمكاحهار

ادخناربمايپتوعد


