
هزوحردلوحت

تيمها

همدقم

خيراتلوطردهعيشياههزوحثاريمظفح

ناحلاصوناگرزبطسوتهزوحندشانب

هزوحيغيلبتوينيدويملععيفرهاگياپظفح

يمالسابالقناربنآيراذگريثأت
هيملعهزوحروحمرببالقنايزوريپدهاش

يمالسابالقناهبتبسننآتيروحم

يريگهجيتن

تلع

هزوححالصاندوبيقطنم

اجهمهرديهلاتيادهشرتسگ

رشبيلمعوينهذياههرگييوگخساپتهجنيدملعتيوقت
فده

ترورض
هزوحهبماظنديماواكتا

روشكيلكتكرحييامنهار

هزوحيناهجتلاسر

هزوحدوجومتيعضوياهيئاسران

نآزايشانتالوحتتعرسويمالسابالقنا

يناهجتالوحت

اهزاينابقبطنمندركهزينردمانعم

تسرد

تسردان

يراكهرابودزازيهرپ

هزوحياههياپنتخيرمههب

هزوحيدوجوميهدنامزاس

شيپاهلاسزانآندوبحرطمهقباس
مق

يناهفصانسحلاوباديساقآموحرمنامززا

مقهبيدرجوربهللاتيآدوروزالبق

فجن

لاحنامزرديبايزرا

هتشذگرد

مولعمانهدنيآرد

ريذپناكما

هتشذگردحالصاياههزيگناتسكشنكممان

ملاظتموكحراشفرثاربهزوحلصالالحنازاسرت

ملاظماكحدوجو

تاناكماولوپدوبن

يئوخهللاتيآ

يدرجوربهللاتيآ

ينيمخماما

دامادققحمهللاتيآ

يرئاحيضترمهللاتيآ

اهتصرف

نيسردمواملعزايياروشليكشت

يبالقنايهتسجربءاملعزايريدمنييعت
قيداصم

يگژيو

نيلماع

زاياهتسياشحطسهبهزوحندناسرهبرداق
يهدهرهب

يزاسهنيمزابتيريدمياروش

لمعراكتباابنيسردميهعماج

دييأتولوبقابديلقتعجارم

داعبا

يياوتحم

يراتخاس

نادنزرفّينفويملعيروآونياربهارندركزاب

ريدقتمشچهبنيدملعجياررازابياههزاتهبهاگن

ركفنابحاصقيوشت

يتنسياهداينبردهنارسدوخوهنايشانّفرصتزيوجت

هناضرغموهنالهاجياهرظنلامعاهبندادناديم

يملعطيحمردلوادتمياهشورورازبازاهدافتسا

اينديراتخاسياههزاتزاهدافتسا

ديلقتعجارم

ناسردم

هارمخوچيپهباهنآييانشآ

تمالسهبهارندوميپ

هتشذگ

يلعف

لوصاوهقفسيردتهبافتكا

هزوححالصاابقفاوم

هقباس

هناشن

اههصرع

عفرترورض

دوخياهزاينهبهتشذگهزوحييوگخساپ

اههنومن

تّنسلهايارآدرردردصديهشزالبقيهقفبتكمكحمياهلالدتسا

هيرشعانثاهفحتباتكدرردددعتمبتكفيلأت

ينيوزقيزارطسوتتيبلهانيدناعمدرردضقنلاباتكفيلأت

يزاريايركزهبيزاريضترمديسييوگخساپ

ديفمخيشطسوتنايعيشيمالكويهقفتياده

طوسبمباتك

يسوطخيشيلاجربتك

دوخنامززاهتشذگهزوحندوبنبقع

يگژيو

يعطقوراكنالباقريغ

قالخا
هفسلفومالك
قوقحوهقف

نيدملاعياربنامزاببسانتمفراعميهعومجمدوبن

اهيبرغهدرتسگتاقيقحتابهلباقمياربيركفعاتمدوبن

يعيشريغمالسايايندهدرتسگتاقيقحتابهلباقمياربيركفعاتمدوبن

هجيتن

زورماطيارشابنويناحورزايضعببسانتمدع

نارگيدطسوتهدشداجيايگنهرفجومابهلباقم

هقباس

انعم

دهاش

عفرترورض

زورماهزوحهبقلعتمطقف

نويناحوردادعتندوبنيفاك

نويناحوردوجوزافلتخمقطانميگرهبيب

هتشذگرداهرهشيضعبرددهتجمهدًاضعبدوجوديؤم

هناشن

نويناحورويگنهرفجاوماهبايندفلتخمقطانمزاين

تاطابترايايندزاهزوحندوببقع
يفاكردقهبغلبمرودصمدع

هزوحزايگنهرفجاومارودصمدع

هجيتن

مدرمزاينندشعفترم

مالساوهعيشنيدناعموابقرنديسرتسبنبهب

هدسنيازالبقيخيراتياياضققادصم

عفرترورض

هنومن

هشير

نآهبققحميالضفنتخادرپنتلع
تلع

ركذت

لئاسمنياهبناگتشذگزاينمدع

لئاسمنياهبنتخادرپنتروصردامندوبرصقم

؟اهيهدبتيعضويگنوگچ

يداصتقاثحابم

يتموكحثحابم

قيداصم

لوپهيضق

يكنابتايلمعهيضق

يمقرهسايودياهمروتردلوپشزرا

؟يهقفباوبارانيدومهردابلوپتوافت

؟لوپتيهاميتسيچ

؟يكنابتايلمعتيهام

؟ضرقابيكنابتايلمعتوافت

؟اهلوپيراذگشزراهوحن

هنومن
تواضقهاگتسديارباضقلئاسم

داهجثحب

تايدثحب

ركنمزايهنوفورعمهبرمالئاسم

يكشزپلئاسم

هتشذگابزورماياهتيولواتوافت

لحهار

تهاقفردلوحتتسرد

راكهار

ترورض

اهتصرف

قادصم

هرمث

ديؤم

تهاقفندوبنلماك

انبمندركتسرد

ديدجقافآفشك

تهاقفلماكتيخيراتراودا

هقفردلوحت

يراصناخيشطسوتتموكحثحبفشك

يزورماياهقفوناگرزبيملعتوق

تهاقفهلئسمدوخهبهقفنتخادرپن

اههنومن

يدرجوربهللاتيآهرود

رهاوجبحاصويراصناخيشهرود

يناهبهبديحوهذمالتتهاقفهرود

يكركققحمتهاقفهرود

همالعتهاقفهرود

خيشتهاقفهرود

دسافجاومالباقمرددمحملآماتيازاعافد

املعطسوتهديقعزايرادزرم

يمالكميظعمجاهتابهلباقم
نايعيشهبندوبريفكتلهاويقطنميبماهتادورو

مشخوتينابصعابييوگخساپ

هجيتن

قادصم
تاهبشهبحيحصييوگخساپمدع

نيدهفسلفهنيمزرديمالكثحابمألخ

يسانشنيدهنيمزرديمالكثحابمألخ
امگرزبياهقفندوبنيملكتمءزج

هقفهزوحدعبومالكهزوح،لواهجردرد
هتشذگياههزوحتيعضو دهاش يزورماياههزوحصوصخم

عفرترورض

هجيتن

هنومن

هقباس

لوابيعزارتمهموهعجاف،گرزبيدردتيمها

تسردان

تسرد
لحهار

يمالكياههنيمزرديلماكتركفديلوت

يمالكبتكراشتناشيازفا

رشنربركفديلوتمدقتترورض

يدراومردغيلبتيسانشناورابييانشآدوبن

يدراومرديغيلبتياههويشابييانشآدوبن

يدراومردغيلبتياربمزالينيديهاگآدوبن

هزوحماظنطسوتياهناسرتاديلوتدوبن

ناعمتسماببسانميتاعالطايدنبهتسددوبن

غيلبتياربمزالشزومآدوبن

دنمماظنغيلبتدوبن
ناغلبمياههزومآرديگنهامهان

ميهافمتسردانلاقتنا

نيبطاخموبلاطمنيبيگنهامهان
دهاش

هرمث

عاونا
يريوصتويتوص

يتاعوبطم

باتك

هّلجم

هلاقم

يلصا

نيلوئسم

هيملعيهزوحتخانش
تيمها

اههنيمز

مزاول
نايوزوحطسوتراكماجنا

هزوحردمزالتعاجشويخاتسگشياديپ

هزوحندوبيوقوملاس،هدنز

هزوحماظنكرحت

ترورض

هجيتن

هتكن

لمعنياربنارگيديياناوتمدع

ترورض
يدرفياهتيلاعفندوبنيفاك

يدرفياهتكرحابهزوحماظنتكرحتوافت

لوبقدرومياهبوچراچردوننخسندرمشتشزاهديدهت

حالصاتهجردهدشدنلبيادصرهشريذپ

تلودهبهزوحندشهتسباو

طلغ
ناگتشذگتيلاعفهدودحمردقيمعتهبافتكا

تامومعوتاقالطاهبكسمت

نآشريذپوهزوحردمزاليخاتسگشياديپهمزال

هجيتن

هجيتن

هجيتن

هجيتن

دهاش

تاظحالم

هللادنعندوبروذعم

ندشديلقتعجرم

يراكمه

ريبدت

لمعراكتبا

بيوصتودييأت

هنومن

هنومن

هنومن

قيداصم

لوحتتيريدم

نيسردمهعماجتيامح
الضفتيامح

هزوحتيفرظمامتزاهدافتسا

عجارمتيامح
ناگرزبتيامح

يركفطابضناومظن

داضتموفلتخمياههقيلسداجياويگنهامهان

عاطموذوفناب،دنمشيدنايزكرمزايرادروخرب

هزوحگرزبيهفيظويهمزال

يقطنمريغتاكرحوملاسانياهلوحتشياديپهنيمزداجيا

هدنورشيپويقطنموملاسيتكرحزاندناممورحم

هزوحرديگنهامهاننيانديباتنرب

هيملعهزوحهارهشقن
هيملعياههزوحردلوحتهرابرد)هلظدم(بالقنامظعمربهرتانايبياهروحم:4تسويپ

هنومن

هنومن

يرگنهدنيآ

؟تساهنوگچادرف.دراددوجوييادرف

هيملعهزوحندوبهدنز

نتشادثكنودشر
نتشادطاشنوكرحت

نتشاددوكرودومج
نتشادتامموتايح

هيملعهزوحخيرات ادرفندوبرتهببتارمهبوبوخ

هيملعهزوحدوبناي

هيملعهزوحندوبطاطحناهبوراي

هزوحناريدم

هزوحيلاعياروش
هزوحناگرزب
عجارمتارضح

هدنيآلاس30اي20
زورمايايندابتوافت

يراذگرثاناكماظاحلزا

اهلدريخستناكماظاحلزا

اهنيمزرسريخستناكماظاحلزا

هتفاينامزاستبثمياهمادقاهمهنديسرهجيتنهبديلك

هزوحتيريدمداهن

يراذگتسايس

نشوريزادنامشچميسرت

تفرشيپيانعمنييعت

تفرشيپيوسوتمسنييعت

هقفملعتفرشيپيانعمنييعت

يسانشناوريملعنمجنايصصختنمجنا12

داصتقايملعنمجنا

خيراتيملعنمجنا

فلتخمحوطسرداههمانربيناوخمه

كردهزادناورادقم

طيحمربيراذگريثأتنازيم

يغيلبتياهيياناوت

لضفنازيم

يليصحتحوطس

دريگبماجناعيرسديابًامتح

دوشعورشديابمهعيرس

ديشكدهاوخلوطمهلاسدنچ

يلاعياروشياضعايوسزاتقوفرص

روشكهلاس20زادنامشچ

هناشن

دهاش

يگژيو

تامازلا

دياوفيهنومن

تامازلا

ترورض

تاظحالم

هنيمز

يلعفتيعضو

هدياف

قيداصم

اههنيمز

همزال

قيداصم

هبناجهمهوعيسو،عيرس،اوتحمرپشالت

ناشخردياهدادعتسايدنبهقبطويروآعمج

ندشيصصخت

يعمجهتسدراك

نامزياهتفرشيپواهرازباابيگنهامه
ناقّقحمياربقيقحتتاناكماداجيا

يبرجتريغمولعردقيقحتونياهشورزاهدافتسا

رتويپماكزاهدافتسا

ديوم

ترورض
ايندردندوبجيار

هبلطدادعتسااببسانتمسيردت

تدهاجم
هنيمز

شزرا

هزوحيياراكومظن

فدهيگرزبنازيمهب

تاعبت

هزوحعضوم

درديمومعشريذپ

ناوجيالضفردراكحورندشهدنز

نامردهبنتشامگتمه
درديمومعشرتسگ

ناگرزبوناذفنتمزانامردهبلاطم

ناذفنتموناگرزبهبدردلاقتنا

ندوبزورهب

ندنامنبقعثداوحزا

نتفرولجماگنههب

حيحصتهجرد
لطابتهجرد

لوحتندوبهفرطود

لوحتندوبيهلاتنسوتعيبط

لوحتيريذپانبانتجا

هدشنيريگيپاماهدشليكشت

نارظنبحاصثحب لوايهلحرم

يريگرامآوهعلاطموركفزاسپنارظنبحاصثحب

هزوحلئاسملح

رانيمسناگدننكهراداطسوتهدشحرطمتارظنيدنبعمجموديهلحرم

راكفاشرورپزابياهطيحمداجيا

هزوحتيريدم

ياهماننييآ

يداهجويجيسب
هيرهشروماتيريدم

شنيزگتيريدم

تاناحتماتيريدم

هزوححالصاتيريدمهماننييآتيفرظزاجراخميظعياهراك

قيداصم

هنيمز

هزوحياضفردونياههدياحرط

قيداصم
يلقعمولع

مالك
هقف

ونتايرظنابيفنمدروخربزايريگولج
ديدجراكفاحرطياربناديمندشزاب

هزوحندركهدنز

نوناقوهطباض

ونلئاسميسرربعماجمليكشت
راكشور

راتخاس

ونءارآحرطتاسلجيرازگرب

لضافهبلطرفندنچزالكشتم

تاسلجيرازگربزالبقتايرظنشجنسهمدقم
فده

رايعم
طلغ

حيحص

هيرظنلصاندادرارقشجنسدروم

هناملاعلالدتساظاحلزاهيرظنيسررب

هيرظنناكراندادرارقشجنسدروم

لالدتسايبتايرظنفذح

هياپزالوحتعورشموزل
هيلاعويتامدقمحوطسفدهاببتكبسانتمدع

رگيدمولعيريگارفيارباضفندشزاب

هجيتن

زايندرومنامزجراخسردردتكرشياربهبلطيگدامآ...حوطسفده

تلع

انعم

اهانبمهبملع

اهلالدتساهبملع

هقفهبملع

لوصاهبملع

هبلطيدجراكعورش،جراخسرد

هجيتنلاسجنپ

بالطتقوفالتا
بالطتقوردييوجهفرص

ينغم

قيداصم

بساكم

هعملحرش

ملاعم

لوطم

رييغتترورض

رييغتترورض

رييغتترورض

رييغتترورض

رييغتترورض

تارابعندوبلكشم

تارابعندوبلكشم

نيزگياجبتكزاهدافتساناكما
لكشمتارابعدوجو

نيزگياجبتكزاهدافتساناكما
هبلطتقوفالتا

نيزگياجبتكزاهدافتساناكما
امفدهاببسانتمدع

تلع

امفده

ينغمندوبجراخسرد

فورحيناعمشزومآفرص

هبلطتقوفالتاهجيتن

ينغمرددوجومياهلالدتسادهاش

لوصف
نيناوق
ضاير

گرزبيالضفزايياههنجلليكشت

ردصديهشيلوصاتيلاعف

دربراكمكثحابمندشگنرمك

لوصاوهقفاصوصخم

هنومن
زاجموتقيقح

فورحينابم

مالكلقتسمهتشررددهتجمتيبرت

همزال

ترورض
تقوردييوجهفرص

لماكروطهببالطندوبديفم

داهتجاياربشنيزگ

يزيرهمانربلباقريغدارفايياسانش
املعوگرزبيالضف

راشقا
دنرادنارشتقورگيدالاحودناهدوبنسردلهاهكياهدع

فده

رايعم

داهتجاياههنيمز
مالك

هقف

ندوبدعتسم

تهاقفدادعتسانتشاد

تهاقفقوشنتشاد

گرزبدهتجموهيقفتيبرت

هلاستسيبهرودكيزايندرومنامز

راكندوبگرزبيبايزرا

مالساناهجياهزاينهبييوگخساپهجيتن

يبايدادعتساهمزال

صوصخمياههروديرازگرب

جراخهبلاسرازاينتروصرد

اههاگشنادردسروبزاينتروصرد

مزاول

فدهندشيرهشملاعياربشنيزگ

دهتجمتيبرت

داهتجالابيرقتيبرت
ّيزجتمدهتجمتيبرت

فدهيلخادغيلبتياربشنيزگ
يربنموغلبمتيبرت

ملاعهدنيوگوهدنسيونتيبرت

روشكزاجراخردغيلبتياربشنيزگ

ينامزاس

هزوحروماتيريدمزكرمداجيا

هنومن

هزوحيلاعياروش

راوشد
هديچيپ

دهاوخبهزوحرگا،ريذپناكما

!تساريد،دتفيبريخأتهكيزورره

روشكنالوئسم
نانمؤم

يهاگشنادناصلخم

فيلكتساسحاماگنههبلمع

هتشذگهبتبسن

زورماهبتبسن

يگژيو

داعبا

اههنيمز

راكنالباقريغ

يمك

يفيك

يملع

يتاغيلبت

يناسنايورين

تاناكما

يعامتجاياهتيلوئسمشريذپ

ناگرزبوعجارمشقننتفرگهديدانانعم

تسردان

بالقناندشعورشنيياپزا

شزرا

هاگتساخ

تكرحنياندوبنزياج

تكرحنياندوبنيندش

راشقارياسابناگرزبوبالطلباقتزيامتتلع
هشير

اههنومن

يسانشنيدوتهاقفرداهنآيتهجمه

رادهيامرسورگراك

كلاموزرواشك

نيريش

شخبديما

هزوحنيريدياهوزرآهدننكراديب

تلع

أدبم

هزوحيزاسهبياربخسارمزع

تلع

ماماياوتحمرپونينطرپمايپ

فدهديدحت

يزيرهمانرب
قيداصم

دوجومدعهجيتن
تاليكشتيناجيب

تاليكشتيشاپورف

هزوحيهشيدناققحتمدعدرومردقيقحت

هزوححالصاردبالطمهسدرومردوجتسج

هعومجمندشيطخويسايسزابانتجا

ينايرجويطختافالتخالح

)تيناحورروشنم()هر(ينيمخمامامايپبوچراچ

لوابطاخم

يلحهمالعرايسهسردمهنومن

نآهبندادننتهجيتنردهزوحگرمايواوزنا

هزوحناوجيالضف

بالط

هزوحنيلوئسم

يعرف

ربهر

نامزاببسانتمهزوحشرتسگمدع

قيداصم

تّلع

شور

تلع

قادصم

تلع

فده

دربهار

راكهار

اهديدهت

هنيمز

تامازلا

اهراكهار

ديدهت

تيمها

هاگياج

عضوم

ماماهيصوت

تاّصخشم

يلامتحاتفآ

شقن

قادصم

ينونكتيعضو

ترورض

شرتسگلوئسم

راكهار

قيداصم

رثا

انعم

ترورض

تامازلا

اهراكهار

هزوحيناسنايدوجومزاهنيهبهدافتسامدع

هزوحدبلاكرددوجومبويع

نآنابيتشپوهزوحهبيكتمويهلايتموكحدوجو

يّنفويملعثارتءاقترا

تيقاّلخوراكتبايورينزاهدافتسا

تيبرتوميلعتيهويش

دنمشزراياههتخودناظفح

بويعموصقانياهشور

نمؤميبالقناناوجبالطرظنهبهجوت

هزوحردميظعياهقبطيهدنهدليكشت

لهچدودحّينسياراد

هديدلوصاوهقفجراخسرد

جراخسردوبساكم،هيافكسيردتهقباسياراد

نيياپزالوحتداجياروصت

هزوحلعفلابوهوقلابياهيژرناواهديماروحم

بالطناگدنيامنعمجم

نايوزوحعمجردينخسرهزايلواومها

همهياربنآهبنتخادرپندوبهفيظو

عوضومنياهبالضفهناقّقحمنتخادرپترورض

دردلوبقمدعتروصرد،نامردياربشالتمدع

ناوجيالضفصوصخب،الضفواملع

ركفيعاسموكارتشا

قفوموياهشيرراك

هزوححالصاينابيتشپردنارگيدهفيظو

يتاليكشتيهدنامزاسوتيريدم

زكرمتمتيريدم

يسردبتكيدجريييغت

جراخسوردندشيدربراكيشزومآ

مالكوهقفلقتسمهتشرودداجيا

يجراخنابزيرابجاشزومآ

رانيمسليكشتييارجا

فادهابسحرببالطميسقتياهمانرب

راكشآونشور

يياوتحم

يمك

يغيلبت

ريخاهدس

ياهدادعتساتقوعييضتزايريگولج

اهألخندشرپ

روهظونياههنيمزهبهقفشرتسگمدع

مالكيفاكشرتسگمدع

نآندشنماجناتروصرديهلاهاگشيپردهذخاؤم

هزوحرداهنآهدنيآشقنهبماماحيرصت

يروآونردقيفوتمدع

هزوحردذوفن

يناهفصانسحلاوباديس

دوخصيخشتهبلمع

هزوححالصاياهترورضهبييانشآ

هزوحهبيهدناماستهجيگدامآ

اههنيمز

هقباس

عفرترورض

قيداصم

اههنومن

يريگهجيتن

هجيتن

دهاش

تلع

تلع

هنومن

هشير

تلع

دهاش

ناونعيگژيو

شياديپ

مزاول

فياظو

اههيصوت

تفرشيپ

يياسران

ترورض

هجيتن

نآدوبنهجيتن

لوئسم

هزاب

تيمها

قيداصم

زاين

هجيتن

لباقمهطقن

راكهار

ترورض

ناكرا

دركلمعهوحن

ترورض

اههنيمز

هرمث

همزال

ييارجاراكهار

ترورض

فده

اههنيمز

هنومن

ييارجاراكهار

اههنيمز

هجيتن

قادصم

هجيتن

فده

انعم

راكهار

هقباس

يگژيو

تيمها

فادها

هزوحماظنزاغيلبتييادج

زرابودايزشقنياراد

هدنيآتيعضو

ورشيپلئاسم

هاگشنادوهزوحتدحو

ماظنابطابترا

مودهلحرم

لواهلحرم

مراهچهلحرم

موسهلحرم

مجنپهلحرم

ترورض

يريگهجيتن

يبايزرا


