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هزوح

حالصا

تيعضو

شيپاهلاسزانآندوبحرطمهقباس
مقهبيدرجوربهللاتيآدوروزالبق

زورماهباتنآققحتمدع

يناهفصانسحلاوباديساقآموحرمنامززا

تيمها

هاگياج
امياربتاعوضومبحا
مالسايايندزورمالئاسممها

انعم

نيلوئسم

يمالسابالقناربنآيراذگريثأت

مق

فجن

دهاش

تلع

يريگهجيتن

هيملعهزوحروحمرببالقنايزوريپ

يمالسابالقناهبتبسننآتيروحم

هزوححالصايارباههناهبندوبيقطنم

شوراهزاينابقبطنمندركهزينردم
تسرد

هزوحيدوجوميهدنامزاس

يراكهرابودزازيهرپ

هزوحياههياپنتخيرمههب تسردان

يلصا

يعرف

ديلقتعجارم

ناسردم

ناوجيالضف

بالط

شقن

عضوم

نازيم

عون

دايز

زراب

تلع

دهاش

هارمخوچيپهباهنآييانشآ

تمالسهبهارندوميپ

هزوحرداهنآهدنيآشقنهبماماحيرصت

هنومن

هشير

يناهفصانسحلاوباديس

هللادنع....دوخصيخشتهبلمع

هزوححالصاياهترورضهبييانشآ

تاضحالمهزوحهبيهدناماستهجيگدامآ

ريبدتاب

يراكمهاب

لمعراكتبااب

تيوصتودييأتاب

هتشذگ

يلعف

لوصاوهقفسيردتهبندركهدنسب

هزوححالصاابقفاوم

نمؤميبالقناناوجبالطرظنهبهجوتماماهيصوت

شقن

ماماهيصوت

هنومن

يلامتحاتفآ

هزوحلعفلابوهوقلابياهيژرناواهديماروحم

نيياپزالوحتداجياروصت

تلع

ديوم

ناگرزبوعجارمشقننتفرگهديدانانعم

تسردان

بالقناندشعورشنيياپزا

شزرا

هاگتساخ

تكرحنياندوبنزياج

راشقارياسابناگرزبوبالطلباقتزيامتتلعتكرحنياندوبنيندش
هشير

اههنومن

يسانشنيدوتهاقفرداهنآيتهجمه

رادهيامرسورگراك
كلاموزرواشك

بالطناگدنيامنعمجم

ناونعيگژيو

شياديپ

يربهرتاعقوت

مزاول

فياظو

اههيصوت

نيريش

شخبديما

هزوحنيريدياهوزرآهدننكراديب

تلع

أدبم

هزوحيزاسهبياربخسارمزع

تلع

ماماياوتحمرپونينطرپمايپ

لآهديا

يلقادح

هدنيآلاس10ردهزوحتيعضونييعت
.دنكبديابراكهچفدهنآياربدنادبثحبوسردهبنتخادرپابنامزمههبلط

هدنيآلاس10ردهزوحتيعضونييعت

فدهديدحت

يزيرهمانرب
دراوم

اهنآمدعهجيتن
تاليكشتيناجيب

تاليكشتيشاپورف

)هر(ينيمخمامامايپبوچراچ

هزوحيهشيدناققحتمدعدرومردقيقحت

هزوححالصاردبالطمهسدرومردوجتسج

هعومجمندشيطخويسايسزابانتجا

ينايرجويطختافالتخالح

روشكنالوئسم

نانمؤم

يهاگشنادناصلخم

اوتحم

تلع

نيسردمهعماجهبنتسويپ

تلع

تيمها

هتكن

يتهجمه

هزوحيمومعتكرحيهمزال

تسانيسردمهعماجناونع،دوبمامارظندرومهچنآ

بالقناوهزوحرومازانيسردمهعماجندركرابتعالابولسمابهلباقم

صاخيطيارشداجياياربندوبنرظتنموفيلكتساسحاماگنهراكماجنايربهرشقن

يربهرتاعقوت

الضفوناگرزبهبهيصوت

:امنهار
تانايبروحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن،لاثم
رگيدهحفصردحرش

ندشديلقتعجرم دهاش

نآققحتمدعتلعدرومردقيقحت تامازلا
مكيهزيگنا

يلامتحاللع
راكرازبادوبنرايتخارد

يلبنت
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:امنهار
تانايبروحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن،لاثم
رگيدهحفصردحرش

هاگياج

يربهرتاعقوت ماعهزوح

يمالساتايحيوگلايهئارا

بالقنايركفينابمهئارا

يگنهرفمجاهتابهلباقم

هعماجهرادارديسايسشقنءافيا

ترورض

هزوحهويش

هصخاش

راكهار

انعم

يمالساتاركفتروحمربماظنققحتتلعيمالساتاررقمروحمربماظنيهرادا

يلعف

بولطم

دارفايدرفشالتوراك

هدشيهدنامزاسوميقتسم

اههنومن
)هر(ينيمخماما
هزوحناجرختمرگيد

عرشيعطقكرادمهبءاكتا

يتاقيقحتددعتمزكارم

فده

تيلاعفياههنيمز

اههاگتسدتالاؤسهبييوگخساپ

؟ميراذگبنوناقيساساهچرب

؟ميراذگبيراداتاررقميساساهچرب

؟مينكلمعيساساهچرب نيمزهلأسم

يقيسومهلأسم

يداصتقامتسيسهلأسم

يجراخطباورهلأسم

نارازگراكياهشزراهلأسم

يمالساتاررقمنيودتوميظنت

مالسايشزراماظننيودتوميظنت

مالسايمومعقالخانيودتوميظنت

حالصا

بالقناهدنيآناربهرتيبرت

روهمجسيئرتيبرت

هدنيامنوريزوتيبرت

يسايسزادرپهيرظنتيبرت

بالقنايزوريپزادعب

ترورض

امدركلمع

اهبالقنارگيدابهسياقم

بالقناابرابكتسايايندمامتييورايوردهاشبالقناتمظع

بالقناينابمهئارارديراكمك

دوخيركفينابمهئارارداهبالقنارياسيراكرپ

قيداصم
كرتشمرازاب

يوروشبالقنا

هصقومليف،قيقحت،هوزج،باتكاههدراشتنا

هجيتن
اهروشكرگيدناركفنشورطسوتاهبالقنانياينابمفيلأت

يوروشبالقنايركفيبنابمدرومرداهينارياتافيلأتاهبالقنانياهبتبسناهروشكرگيدمدرمهاگآدوخانيهاگآ

تلع
يمالساناگدنسيونوناركفنشور،هزوحيراكمك

بالقنالياوارددوخناركفنشوريخربنددادتسدزا

ييارجاياهراكهبركفتمياهورينلاغتشا

يلصا

يعرف

هصقومليف،قيقحت،هوزج،باتكاههدراشتنا

هجيتن

ينيدلئاسمهئارارداميسوادصفعض

ندوبرثامكهناشن
نافرعمانهبچوپوبيجعبلاطمهئاراهنومن

هقيلسجكدارفاطسوتاهنآحرطتلع

تاماهتاندنامخساپيب

قيداصم

يدهملاوهعيشلاباتك

هعيشنآرقندوبيفيرحتياعدا

)هر(ماماهبناربمايپندوبقفومانهتفگندادتبسن

لحهار

شور

تاعالطاكنابداجياهمزال

زورياهزاينقبط

نردم

دصر

قيقحت

دوجومياهباتك
تاماهتا
زايندرومبتك

يگنهرفمجاهت

فده

هناشن

رازبا

تلع

يلصا

يعرف

مالسا

تلاصااببهذمره

عاونا

يلصانوناك

ءانثتسا

بانمالسا

مدرمهناماوعمالسا

هنوگدهفويرامعتساياههاگتسدهبهتسباومالسا

نيتالياكيرمآيحيسمياهلانيدراكهنومن

يجراخ

يلخاد

هسنارفهبجحمنارتخدابهزرابم

روشكياجهمهردتيورلباق

اهنابايخ

اههاگشناد

اهههبج

هيملعياههزوح

هنومن
باتك

مليف

مالسازارطخساسحا

ادصنودبوسوسحمانيگژيو

هقباس

تلع

ديؤم

هجيتن

زابريدزا

هتشذگ

يلعف

ديؤم
تشادربديابارنآرقنيااوتحمنوتسدالگفورعمنخس

دندوبهديدمالساردهكيياهزيچ

يمالسابالقناشياديپ

وكابنتهيضق

تمظع

هنومن

هرمث

برغيشزراماظنوتيدوجوممامتندربلاؤسريز

برغهدنيآديدهت
برغهدنيآندركمهبم مالسادرومردركفتموسانشراكتيبرت

نوگانوگبهاذموتايحور،اههشيدنا،اهتلميسرب

مالسادرومردفلتخمياهرانيمسيرازگرب

مالسادرومرديتاقيقحتياهراكماجنا

يرگنهدنيآوينيبشيپتهجرددوخيهنادنمشيدنايريگراكهب

تدمدنلبلئاسمياربيراذگهيامرس

مالساابهلباقمياربيرابكتساويرادهيامرسيايندمامتيتسدمه

هنومن

فده

ليئارساطسوتنارياردعيشتومالساتخانشانيمس

مالساهبيرگنزابياربنوگانوگياهزتيهئارا

ريازجلامدرميهدوتمالسا

بالقنا

دنهتموكحهبيبايتسدردناناملسمندوبعنامدرومرداهيسيلگناهتفگ

تامازلا

يعرف

يلصا

هجدوبولوپ

تاناكما

تلوديسايسينابيتشپ

ركفديلوت

قيداصم

هقباس

يراذگنوناق

اضق

هيرجمهوق

يسايسلئاسم

هزوحصاخالضفوناگرزبهبهيصوت
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يربهرتاعقوت

الضفوناگرزبهبهيصوت

هزوحصاخ

هتكن

دراوم

هزوحنوريبهبقلعتمياهراك

هزوحدوخهبقلعتمياهراك

همزال

فيلأتوقيقحت

غيلبت

ءاتفاوتيعجرم

سردمتيبرت

مدرميگشيمهزاينترورض

هنيمز

هصرع

يملعلئاسم

يلخاد

ينوريب

تيمها

هنومن

اهنآهبهزوحءاقبفقوت

طابنتسانيونهويشويهقفلئاسمردديدجتاقيقحت

يسردبتكفيلأت

شور

هرتسگ

نردموبولطم

عيسوحطس

يضاقتيبرت

ترورض

هصخاش

يمالسايياضقمتسيسزاين

لاهديا

رارطظا

دهتجموهيقف

تلادع

دهتجملالبقنمنودام

راكميسقت

يهدنامزاس

مظن

اههارندركهاتوك

لاثم

ترورض

هلاس20تسيبزادنامشچردزايندروميضاقنازيمنيمأتونييعت

هزوحهبفياظونياندوبرصحنم

ينونكيهدنامزاسولكشمابتاعقوتنيايزاسهدروآربردهزوحيناوتان

بالطندشرادهلئسموسٔايزايريگولج

رگيدكيهبتبسننظنسح
لباقمهطقن

ريخندوبمكاحوبلاغتلع

يربهرزايرادفرطوتيامحناونعهبنارگيدهيلعيريگعضومهنوگنظءوسياهشيارگدشر

تلودويربهر،تموكحندوبيمالسا
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هعومجمريز
هجيتن
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رگيدهحفصردحرش
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