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 ار���� زر�ت آ
	� از �و�س

  

 �� آ�وز��ر ��رش  �را���ن   ���� ی آ�راھ�م 

��رم درس �دھ�د او ���د �دا�د '� ھ�� ء �ردم &�دل و ھ�� ء آ�#� 
�دق ���!�د. �� 

 ا�� ��رم ����وزد '� �� ازای ھر ��د، ا���ن 
د�(� ھم و)ود دارد. 

 واه رھ�ر )وا��ردی ھم ���ت ��ود.�� او ����وز�د '� �� ازای ھر ����!�دار +ود +

 �� او ����وز�د '� در ازای ھر د�ن دو�!� ھم ا�ت.

��دا�م و1!�0ر ا�ت ا�� �� او ����وز�د ا�ر �� '�ر و ز/�ت +و�ش �. د-ر '���� '�د �#!ر از آ��ت 
 '� )�ی روی ز��ن ��2 د-ر ����د.

��رد. او را از �5ط� �ر /ذر دار�د. �� او �(ش �� او ����وز�د '� از ��+!ن ��د ��0رد. از ��روزی �ذت 
 و !�67ر �#م +�د�دن را ��د آور و�د.

 ا�ر ��!وا��د �� او �(ش '!�ب در ز�د�� را آ�وزش دھ�د.

�� او �0و;�د !:�ق '�د، �� �ر�د��ن در /�ل �رواز در آ���ن د�1ق ود. �� ��#�ی درون ���95 و 
 ق ود.ز��ور ھ� '� در ھوا �رواز �� '��د د�1

 �ردود ود. ا�� �� !(�ب �� �1و�� �ر�د. �� ��رم ����وز�د '� در �در�� �#!ر ا���ت '� 

ا���ن    �� &(��دش   �� ��رم ��د �دھ�د �� �>�م ھ� �>�م و �� �ردن 'ش �ردن 'ش ��د. �� او �0و;�د
د /!� �ر +>ف �ردم�� �! ا�ر /رف �ز�د.   دا

��رم ��د �دھ�د ھ��ء /ر�#� را ��ود و �+�� را '� ��ظرش در�ت �� ر�د ا�!+�ب '�د.  ��
��رم آ�وزش دھ�د ا�ر ��!وا��د �� ��رم ��د �دھ�د در اوج ا�دوه !��م '�د. ��    ارز#�ی ز�د�� را ��

 او ��د �دھ�د '� از ر�+!ن ا. +)��ت ��د.

ورش ���@� !:�ن '�د. ام ��1ت �ذاری �رای دل �� '� �� !وا�د �رای ��رو :   �� او ����وز�د
 �:���ت

�� او �0و;�د '� !���م ھ��ھو �ود و ا�ر �	!� ای را �ر /ق ��دا�د ��ی �+�ش ����!د و �� !��م 1وا 
 �)�0د.

در '�ر !در�س ��رم �>��ت �� +رج دھ�د و ا�� از او �. ��ز �رور ���ز�د. �0ذار�د '� )�ع ��د. 
د. !وB1 ز��دی ا�ت ا���� او ����وز��� �! ����د.  �����د '� �9 ��!وا��د   د '� ��ردم ا&!��ر دا

��رم 'ودک ����ر +و�� ا�ت. 

  


