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 لذظَ

  

کیـت کَ اػ آى جا، اػ آى ؿْ، تاػف هی آّعص 

َ یی تَ ػًضٍ گی تاػ گلتَ؟  تَ ؿاى ًـو

َ تُْای گْف ِ طُي؟ ــ  کیـت کَ عاُق هی ًوایض اػ ًُ

َ ی گن كضٍ یی کَ تاػ هی گغصص ّ صیگغ تاع ُواى  تَ ؿاى لذظ

دضْعی اؿت کَ سْص عا هی ػصایض، 

ُجاُا اػ صل ساک ؿغ تَ صع هی کلٌض ّ 

تی صضا آّاػ هی صٌُض 

. آهیي گْیاى صع ؿاػت هغگ ها

تاعُا صع هؼثض هضعؿَ اػ آى ُا ؿشي تَ هیاى آّعصم 

. تی ُیچ اػتواصی

اکٌْى آى ُا عا تَ گْف هی كٌْم 

ــ . تَ ُیاءت صضایی تغآهضٍ تی اؿتؼاًت اػ لة

َ ی صّعصؿت ُا . صضایی کَ تَ ؿایق عیگ هی هاًض عّاً

َ ام هی ًْاػص ّ  ؿاػت ُا صع جوجو

ػهاى 

. گغص تغ گغص كة ِ هي چغسی هی ػًض صیگغ تاع

َ ی ساک کَ هغگق هوضع اؿت» « .هي ًشـتیي آصهی ًیـتن تغ پٌِ
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َ تْؽ ّاع ــ ۵ــ تا سْص ایي چٌیي ًجْا هی کٌن اپیکت

ّ ُوچٌاى کَ تغ ػتاًق هی عاًن 

جِاى اػ ُن هی گـلض 

. صع سًْن

اًضٍّ هي 

اًضٍّ گیل گوق اؿت 

. ــ تضاى ٌُگام کَ تَ ساک ِ تی كلوت تاػآهض ــ

تغ گـتغٍ ی ساک ِ كثخ ًاک ها 

. ُغ اًـاًی آصم اتْالثلغ اؿت

جِاى تا اّ آؿاػ هی كْص 

. ّ تا اّ تَ پایاى هی عؿض

 اػ ؿٌگ ۶ُاللیٌی

هیاى تؼض ّ هثل 

َ یی کَ تاػگلت ًضاعص . تغای لذظ

ــ « .هي اًـاى ًشـتیٌن ّ اًـاى آسغیي»

ّ ُوچٌاى کَ ایي ؿشي تغ ػتاًن هی گظعص 

لذظَ 

تی جـن ّ تی ّػى 

. ػیغ پاین صُاى هی گلایض ّ تغ كغاػ ؿغم تـتَ هی كْص
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ّ ػهاى ًاب 

! ُویي اؿت

 

 

 هیاى عكتي ّ هاًضى

 

عّػ 

كلاكیتی اؿت اؿتْاع 

گغكتاع 

َ ی هیاى عكتي ّ هاًضى . صع لن لو

: ُوَ طلغٍ آهیؼ اؿت آى چَ اػ عّػ تَ چلن هی آیض

. اكن صع صؿتغؽ اؿت ّ لوؾ ًاپظیغ

عّی هیؼ 

کاؿظُا 

کتاتی ّ 

ــ .لیْاًی

َ ی ًام سْص آعهیضٍ اؿت . ُغ چیؼ صع ؿای

سْى صع عگ ُاین آعام تغ ّ آعام تغ تغهی سیؼص ّ 

َ ُاین تکغاع هی کٌض . ُجاُای ؿغؿشتق عا صع كویو
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چیؼی تغًوی گؼیٌض ًْع، 

اکٌْى صع کاع صیگغ گًَْ کغصى صیْاعی اؿت 

. کَ تٌِا صع ػهاى ِ كاهض ِ تاعیز هی ػیض

. ػصغ كغا هی عؿض

ػصغی کَ ُن اکٌْى سلیج اؿت ّ 

دغکت ُای آعام اف 

. جِاى عا هی جٌثاًض

َ این ّ ًَ تیضاعین  ها ًَ سلت

كوظ ُـتین 

. كوظ هی هاًین

لذظَ اػ سْص جضا هی كْص 

صعًگی هی کٌض ّ تَ ُیاءت گظعگاُی صعهی آیض کَ ها 

اػ آى 

ُوچٌاى 

صع گظعین  
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 آتق عّػاًَ

 

ُوچْى ُْا 

هی ؿاػص ّ ّیغاى هی کٌض اًـاى 

تٌاُایی ًاهغیی 

تغ صلذات ػهیي 

. تغ ؿیاعات، پِي صكت ُای تلٌض

ػتاًق کَ ؿثاع ُْا عا هاًض 

هی ؿْػص 

تغ کق صؿت ُای كضا 

ُجاُا 

ًْع اكلاى 

َ ُاكاى  گیاُاًی اؿت کَ عیل

َ ُایی هی ؿاػص  ساً

. اػ صضا

ُجاُا تَ ُن هی پیًْضص ّ اػ ُن هی گـلض 

تَ تاػی 

ًوق ُا هی آكغیٌض 

. ُوگْى ّ ًاُوگْى
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ُجاُا 

كکْكا هی كْص صع صُاى 

. تَ تاع هی ًلیٌض صع طُي

َ ُاكاى ًلـتَ تغ ؿلغٍ ی ًْع، هی ًْكض كة عا . عیل

ػتاى ُا 

صعستاًی اػ سْعكیض 

تا كاسـاعی اػ آطعسق ّ 

. تغگ ُایی اػ تاعاى

هْاػض ٌُضؿی پژّاک 

هی ػایض كؼغف عا تغ تغگی اػ کاؿظ، 

. ُوچْى عّػ تغ ؿغ اًگلتاى گلْصٍ ی كضا

 

 

 كة ِ آب

 

كة تا چلواى اؿثی کَ صع كة هی لغػص 

كة تا چلواى آتی کَ صع صكت سلتَ اؿت 

. صع چلواى تْؿت

اؿثی کَ هی لغػص 



Page 8 of 29 
 

. صع چلواى آب ُای ًِاًی ِ تْؿت

ؿایَ : چلواى آب

چاٍ : چلواى آب

. عّیا: چلواى آب

ؿکْت ّ تٌِایی 

صّ جاًْع کْچکی اؿت کَ هاٍ تضیلاى عاٍ هی ًوایض، 

صّ جاًْع کْچک کَ اػ چلواى تْ هی ًْكٌض، 

. اػ آب ُای ًِاًت

اگغ چلواًت عا تگلایی 

كة صعّاػٍ ُای ُهلک عا تاػ هی گلایض 

هلوغّ پٌِاى آب ُا آكکاع هی كْص اػ ًِلت ِ كة ِ جاعی، 

ّ اگغ چلواًت عاتغتٌضی 

عّصی اػ صعّى هی آکٌضت 

پیق هی عّص 

تغ تْ ظلوت هی گـتغص 

ّ كة 

عطْتت اػواهق عا 

تَ تواهی 

. تغ ؿْادل جاى تْ هی تاعص
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 ًَ آؿواى ًَ ػهیي

 

تَ صّع اػ آؿواى 

َ اف  تَ صّع اػ ًْع ّ تیـ

تَ صّع اػ صیْاعُای كْعٍ تـتَ 

تَ صّع اػ سیاتاى ُایی 

کَ تَ سیاتاى ُای صیگغ هی گلایض پیْؿتَ، 

َ ُای ّػ کغصٍ ی پْؿتن  تَ صّع اػ عّػً

تَ صّع اػ ًاسي ُا ّ صًضاى ُاین ــ كغّؿلتیضٍ تَ ژعكاُای چاٍ آیٌَ ــ 

تَ صّع اػ صعی کَ تـتَ اؿت ّ پیکغی کَ آؿْف هی گلایض 

تَ صّع اػ ػلن تلؼٌضٍ 

صلای ًاتْصکٌٌضٍ 

َ ُای اتغیلن  پٌج

لثاى ساکـتغ، 

تَ صّع اػ ػهیي یا آؿواى 

َ اًض  گغص هیؼُا ًلـت

: آى جا کَ سْى تِی صؿتاى عا هی آكاهٌض

گغص هیؼُای پْل 

هیؼُای اكتشاع ّ صاص 
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هیؼ هضعت ّ هیؼ سضا 

ــ ساًْاصٍ ی هوضؽ صع آسْع سْیق 

َ ی دیات  چلو

َ یی کَ صع آى  تکَ آیٌ

ًغگؾ اػ تصْیغ سْیق هی آكاهض ّ ػطق سْص عا 

كغّهی ًلاًض ّ 

جگغ 

… سْعاک كغؿتاصٍ گاى ّ کغکؾ ُا اؿت

تَ صّع اػ ػهیي یا آؿواى 

ُوشْاتی ِ پٌِاى 

تغ تـتغُای تی هغاع، 

پیکغُایی اػ آُک ّ گچ 

اػ ساکـتغ ّ ؿٌگ ــ کَ صع هؼغض ًْع اػ ؿغها هٌجوٌض هی كْص ــ 

ّ گْعُایی تغآهضٍ اػ ؿٌگ ّ ّاژٍ 

ــ یاع ساهْف تغج تاتل ّ 

آؿواًی کَ سویاػٍ هی کلض ّ 

صّػسی کَ ُصم سْص عا هی گؼص، 

ّ عؿتاسیؼ ّ 

: عّػ ػًضٍ گی کَ پایضاع اؿت
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عّػ ِ تی ؿغّب 

. تِلت ِ اًضعًّی ِ جٌیي

 

 

 پگاٍ

 

صؿت ُا ّ لة ُای تاص 

صل آب 

صعست هْعص 

اعصّگاٍ اتغُا 

دیاتی کَ ُغ عّػ چلن تغ جِاى هی گلایض 

… هغگی کَ تا ُغ دیات ػاصٍ هی كْص

چلواًن عا هی هالن 

. آؿواى ػهیي عا صعهی ًْعصص
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 تواؽ

  

صؿت ُای هي پغصٍ ُای ُـتی تْ عا اػ ُن هی گلایض 

َ گی ِ تیلتغی هی پْكاًضت  صع تغٌُ

اًضام تَ اًضام ػغیاًت هی کٌض 

صؿت ُای هي 

ّ اػ پیکغت 

. پیکغی صیگغ هی آكغیٌض

  

  

 كغاؿْی ػلن

  

: ُوَ چیؼی هی ُغاؿاًضهاى

ػهاى 

کَ صع هیاى پاعٍ ُای ػًضٍ اػ ُن هی گـلض 

آًچَ تْصٍ ام هي 

آًچَ سْاُن تْص، 

. آى چٌاى کَ صاؿی ها عا صّ ًین کٌض

آگاُی 
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كلاكیتی اؿت کَ اػ ّعایق تغ ُوَ چیؼی هی تْاى ًگغیـت 

. ًگاُی اؿت کَ تا ًگغیـتي تَ سْیق ُیچ ًوی تْاًض صیض

َ ی ػلق،  ّاژٍ ُا، صؿتکق ُای ساکـتغی، ؿثاع طُي تغ پٌِ

آب، پْؿت، 

ًام ُای ها 

هیاى هي ّ تْ 

صیْاعُایی اػ پْچی تغاكغاكتَ اؿت کَ ُیچ كیپْعی آى ُا عا كغّ 

. ًوی تْاًض عیشت

ًَ عّیاُا ها عا تؾ اؿت ــ عّیایی آکٌضٍ اػ تصاّیغ كکـتَ ــ 

ًَ ُظیاى ّ عؿالت کق آلْصف 

. ًَ ػلن تا صًضاى ُا ّ چٌگال ُایق

كغاؿْی سْص ها 

تغ هغػ تْصى ّ كضى 

. دیاتی جاًثشق تغ آّاػهاى هی صُض

تیغّى 

كة تٌلؾ آؿاػ هی کٌض ّ هی آعاهض 

پُغ تاع اػ تغگ ُای صعكت ّ گغم كثی کَ 

َ ُا هی هاًض : تَ جٌگلی اػ آیٌ

هیٍْ، چٌگال ُا، كار ّ تغگ، 
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پلت ُایی کَ هی صعسلض ّ 

. پیکغُایی کَ اػ هیاى پیکغُای صیگغ پیق هی عّص

صع ایي جا آعهیضٍ اؿت ّ گـتغصٍ 

تغ ؿادل صعیا 

ایي ُوَ هْج کق آلْص 

. ایي ُوَ ػًضٍ گی ِ ًاُْكیاع ّ ؿغاپا تـلین

ــ : تْ ًیؼ اػ آى ِ كثی

تیاعام، عُا کي سْص عا، 

تْ ؿپیضی ّ تٌلـی 

ضغتاًی، ؿتاعٍ یی جضا اكتاصٍ ای 

جغػَ ّ جاهی 

َ ی تغاػّ عا تَ ؿْی ؿپضٍ صهاى كغّ هی آّعص  ًاًی کَ کل

صعًگ سًْی 

تْ 

. هیاى اکٌْى ّ ػهاى تی کغاًَ
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 آػاصی

 

کـاًی اػ ؿغػهیي هاى ؿشي تَ هیاى آّعصًض 

هي اها تَ ؿغػهیٌی تِی صؿت هی اًضیلیضم 

تَ هغصهاًی اػ ساک ّ ًْع 

تَ سیاتاًی ّ صیْاعی 

ّ تَ اًـاًی ساهْف ــ ایـتاصٍ صع تغاتغ صیْاع ــ 

ّ تَ آى ؿٌگ ُا هی اًضیلیضم کَ تغٌَُ تغ پای ایـتاصٍ اًض 

صع آب عّص 

. صع ؿغػهیي عّكي ّ هغتلغ آكتاب ّ ًْع

تَ آى چیؼُای اػ یاص عكتَ هی اًضیلیضم 

کَ ساطغٍ ام عا ػًضٍ ًگَ هی صاعص، 

: تَ آى چیؼُای تی عتظ کَ ُیچ کؾ كاى كغا ًوی سْاًض

َ ٌُگام  تَ ساطغ آّعصى عّیاُا ــ آى دضْعُای ًات

کَ ػهاى اػ ّعای آى ُا تَ ها هی گْیض 

کَ ها عا هْجْصیتی ًیـت 

ّ ػهاى تٌِا چیؼی اؿت کَ تاػهی آكغیٌض ساطغٍ ُا عا 

. ّ صع ؿغ هی پغّعاًض عّیاُا عا

: ؿغػهیٌی صع کاع ًیـت تَ جؼ ساک ّ تَ جؼ تصْیغُایق
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ساک ّ 

. ًْعی کَ صع ػهاى هی ػیض

َ یی کَ تا ُغ ّاژٍ هی آهیؼص : هاكی

آػاصی 

کَ هغا تَ هغگ هی سْاًض، 

آػاصی 

کَ كغهاًق تغ عّؿثیشاًَ عّا اؿت ّ تغ ػًی اكـًْگغ 

. تا گلْی جظام گغكتَ

آػاصی هي تَ هي لثشٌض ػص 

ُوچْى گغصاتی کَ صع آى 

. جؼ تصْیغ سْیق چیؼی تاػ ًتْاى صیض

آػاصی تَ تال ُا هی هاًض 

تَ ًـیوی کَ صع هیاى تغگ ُا هی ّػص 

. ّ تغ گلی ؿاصٍ آعام هی گیغص

تَ سْاتی هی هاًض کَ صع آى 

ها سْص 

. عّیای سْیلتٌین

تَ صًضاى كغّ تغصى صع هیٍْ ی هوٌْع هی هاًض آػاصی 

تَ گلْصى صعّاػٍ ی هضیوی هتغّک ّ 
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. صؿت ُای ػًضاًی

آى ؿٌگ تَ تکَ ًاًی هی هاًض 

آى کاؿظُای ؿلیض تَ هغؿاى صعیایی 

. آى تغگ ُا تَ پغًضٍ گاى

: اًگلتاًت پغًضٍ گاى عا هاًض

ُوَ چیؼی تَ پغّاػ صعهی آیض 

  

  

 اؿتوغاع

  

 ــ ۱

آؿواى ؿیاٍ اؿت 

ساک 

ػعص 

َ ی كة عا اػ ُن هی صعص  تاًگ ِ سغّؽ جاه

« چَ ؿاػتی اؿت؟»: آب اػ تالیي ؿغ تغهی صاعص ّ هی پغؿض

تاص اػ سْاب چلن هی گلایض ّ تْ عا هی سْاُض 

 .اؿة ؿلیضی اػ کٌاع عاٍ هی گظعص
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 ــ ۲

ُوچْى جٌگل صع تـتغ تغگ ُایق 

تْ صع تـتغ تاعاى سْص سْاُی آعهیض 

صع تـتغ ًـین سْص آّاػ سْاُی سْاًض 

َ ُایت تْؿَ سْاُی صاص . ّ صع تـتغ تاعه

 ــ ۳

َ ی تٌض چٌضگاًَ  عایذ

پیکغی تا صؿتاًی چٌض 

َ یی ًاهغیی  تغ ؿاه

َ یی اػ ؿلیضی هی هاًض . تَ ًوط

 ــ ۴

. تا هي ؿشي تگْ تَ هي گْف صاع تَ هي پاؿز صٍ

آًچَ عا کَ ؿغف ًاتٌِگام آطعسق تاػگْیض 

. جٌگل صعهی یاتض

 ــ ۵

تا چلواى تْ تَ صعّى هی آین 

تا صُاى هي تَ پیق هی آیی 

صع سْى هي تَ سْاب هی عّی 

. صع ؿغ تْ اػ سْاب تغهی سیؼم
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 ــ ۶

تَ ػتاى ؿٌگ تا تْ ؿشي سْاُن گلت 

 (تا ُجای ؿثؼ پاؿشن سْاُی صاص)

تَ ػتاى تغف تا تْ ؿشي سْاُن گلت 

 (تا ّػف تال ػًثْعُا پاؿشن سْاُی صاص)

تَ ػتاى آب تا تْ ؿشي سْاُن گلت 

 (تا آطعسق پاؿشن سْاُی صاص)

تَ ػتاى سْى تا تْ ؿشي سْاُن گلت 

. (تا تغجی اػ پغًضٍ گاى پاؿشن سْاُی صاص)

 

 

 تاص ّ آب ّ ؿٌگ

  

آب ؿٌگ عا ُؿٌثیض 

تاص آب عا پغاکٌض 

. ؿٌگ تاص عا اػ ّػف تاػصاكت

. آب ّ تاص ّ ؿٌگ

تاص پیکغ ؿٌگ عا تـْص 

ؿٌگ كٌجاًی لثالة اػ آب اؿت 
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. آب ِ عًّضٍ تَ تاص هی هاًض

. تاص ّ ؿٌگ ّ آب

تاص آّاػسْاًاى هی گظعص اػ پیچ ّ سن ُای سْیق 

آب ًجْاکٌاى هی عّص تَ پیق 

. ؿٌگ گغاى آعام ًلـتَ تَ جای سْیق

. تاص ّ آب ّ ؿٌگ

. یکی صیگغی اؿت ّ صیگغی ًیـت

اػ صعّى ًام ُای پْچ سْص هی گظعًض 

ًاپضیض هی كًْض اػ چلن ّ عّكتَ اػ یاص 

. آب ّ ؿٌگ ّتاص

 

 

 ایي ؿْ

  

ًْعی ُـت کَ ها 

. ًَ هی تیٌیوق ًَ لوـق هی کٌین

صع عّكٌی ُای پْچ سْیق هی آعاهض 

. آًچَ ها هی تیٌین ّ لوؾ هی کٌین

هي تا ؿغ اًگلتاًن هی ًگغم 
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: آًچَ عا کَ چلواًن لوؾ هی کٌض

َ ُا عا  ؿای

. جِاى عا

َ ُا جِاى عا طغح هی عیؼم  تا ؿای

َ ُا هی اًثاعم  ّ جِاى عا تا ؿای

ّ تپق ًْع عا 

صع آى ؿْی صیگغ 

. هی كٌْم

 

 

 ًْكتي

  

کیـت آى کَ تَ پیق هی عاًض 

هلوی عا کَ تغ کاؿظ هی گظاعم 

َ ی تٌِایی؟  صع لذظ

تغای کَ هی ًْیـض 

آى کَ تَ ساطغ هي هلن تغ کاؿظ هی گظاعص؟ 

ایي کغاًَ کَ پضیض آهضٍ اػ لة ُا، اػ عّیاُا، 

َ یی ساهْف، اػ گغصاتی،  اػ تپ
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َ یی کَ تغ آى ؿغ هی گظاعم  اػ كاً

ّ جِاى عا 

. جاّصاًَ تَ كغاهْكی هی ؿپاعم

کـی صع اًضعًّن هی ًْیـض، صؿتن عا تَ دغکت صعهی آّعص 

ؿشٌی هی كٌْص، صعًگ هی کٌض، 

کـی کَ هیاى کُْـتاى ؿغ ؿثؼ ّ صعیای كیغّػٍ گْى گغكتاع آهضٍ 

. اؿت

اّ تا اكتیاهی ؿغص 

. تَ آى چَ هي تغ کاؿظ هی آّعم هی اًضیلض

صع ایي آتق صاص 

ُوَ چیؼی هی ؿْػص 

تا ایي ُوَ اها، ایي صاّع 

سْص 

هغتاًی اؿت 

. ّ تا هذکْم کغصى هي سْص عا هذکْم هی کٌض

تَ ُوَ کؾ هی ًْیـض 

ُیچ کؾ عا كغاًوی سْاًض 

تغای سْص هی ًْیـض 

سْص عا تَ كغاهْكی هی ؿپاعص 
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ّ چْى ًْكتي تَ پایاى عؿض 

صیگغ تاع 

. تَ ُیات هي صعهی آیض

  

  

 کٌـغت صع تاؽ

  

تاعیضٍ تاعاى 

ػهاى تَ چلوی ؿْل آؿا هاًض 

کَ صع آى 

َ ّاع  اًضیل

. صعآهض ّ عكتین

عّصی اػ هْؿیوی 

. كغّ هی عیؼص صع سًْن

! تاص: گغ تگْین جـن، پاؿز هی آیض

کجا؟ : گغ تگْین ساک، پاؿز هی آیض

جِاى صُاى تاػ هی کٌض 

َ یی هضاػق،  ُوچْى كکْك

ؿوگیي اػ آهضى 
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. كاصهاى اػ تْصى صع ایي هکاى

صع کاًْى سْیق گام تغهی صاعم 

ّ عاٍ سْص عا 

. تاػ ًوی تْاًن یاكت

  

  

 ًْع، تواؽ

  

صع صؿت ُای سْص هی گیغص ًْع 

تل ؿلیض ّ تلْط ؿیاٍ عا 

کْعٍ عاُی عا کَ پیق هی عّص 

. ّ صعستی عا کَ تَ جای هی هاًض

َ ُای عّصی  ًْع ؿٌگی اؿت کَ تٌلؾ هی کٌض اػ عسٌ

. عّاى صع سْاب كاهگاُی ِ سْیق

صستغی اؿت ًْع کَ صعاػ هی كْص 

َ ی ؿیاُی اؿت کَ تَ ؿپیضٍ صهاى عاٍ هی گلایض . صؿت

ًْع، ًـین عا صع پغصٍ تغؿین هی کٌض 

َ ُا پیکغی ػًضٍ هی آكغیٌض  اػ لذظ

تَ اتام صعهی آیض ّ اػ آى هی گغیؼص 
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َ ی تیؾ . تغٌَُ پای، تغ لث

َ یی ػاصٍ هی كْص ًْع  چًْاى ػًی صع آیٌ

ػغیاى تَ ػیغ تغگ ُای كلاف 

اؿیغ ِ یکی ًگاٍ 

. هذْ ِ یکی اكاعت

ًْع هیٍْ ُا عا لوؾ هی کٌض ّ اكیاء تی جاى عا 

ؿثْیی اؿت کَ چلن اػ آى هی ًْكض عّكٌی عا 

كغاعٍ یی اؿت کَ كؼلَ هی کلض 

كوؼی اؿت کَ ًظاعٍ هی کٌض 

َ ی هلکیي تال عا . ؿْستي پغّاً

ًْع چیي پْكق ُا عا اػ ُن هی گلایض ّ 

. چیي ُای تلْؽ عا

َ ُایی صعهی آیض  َ ُایق تَ ُیاءت ؿای چْى صع اجام تتاتض ػتاً

کَ اػ صیْاعُا تاال هی عّص 

. ُواًٌض پیچک هلتاهی

ًَ عُایی هی تشلض ًْع ًَ صعتٌض هی کلض 

. ًَ صاصگغ اؿت ًَ تیضاصگغ

تا صؿت ُای ًغم سْیق 

. ؿاستواى ُای هغیٌَ هی ؿاػص ًْع
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َ ُا هی گغیؼص ًْع ّ  اػ گظعگاٍ آیٌ

. تَ ًْع تاػهی گغصص

تَ صؿتی هاًض کَ سْص عا تاػ هی آكغیٌض، 

ّ تَ چلوی کَ سْص عا 

. صع آكغیضٍ ُای سْیق تاػهی ًگغص

. ًْع، ػهاى اؿت کَ تغ ػهاى تاػهی تاتض

  

  

 اّل ژاًْیَ

  

صعُای ؿال تاػ هی كْص 

ُوچْى صعُای ػتاى 

َ ُا . تغ هلوغّ ًاكٌاست

: صیلة تا هي تَ ػتاى آّعصی

ــ كغصا 

َ یی اًضیلیض  تایض ًلاً

صّعًوایی تغؿین کغص 

طغدی اكکٌض 

َ ی هضاػق عّػ ّ  تغ صلذ
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. کاؿظ

كغصا هی تایض 

صیگغ تاػ 

. ّاهؼیت ایي جِاى عا تاػآكغیض

چلواى سْص عا صیغ اػ ُن گلْصم 

َ یی  تغای لذظ

ادـاؽ کغصم 

آًچَ عا کَ آػتک ُا ادـاؽ کغصًض 

تغ چکاص پغتگاٍ 

تضاى ٌُگام کَ تاػگلت ًاهؼلْم ػهاى عا 

َ ُای اكن  اػ ّعای عسٌ

. صع کویي ًلـتَ تْصًض

اها ًَ 

تاػگلتَ تْص ؿال 

ساًَ عا تَ تواهی تاػآکٌضٍ تْص ؿال 

. ّ ًگاٍ هي آى عا لوؾ هی کغص

ػهاى 

تی آى کَ اػ ها یاعی طلثض 

کٌاع ُن ًِاصٍ تْص 
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صعؿت تَ ُواى گًَْ کَ صیغّػ، 

َ ُا عا صع سیاتاًی سلْت  ساً

َ ُا ّ  تغف عا تغ كغاػ ساً

. ؿکْت عا تغ كغاػ تغف ُا

تْ صع تغ ِ هي تْصی 

. ُوچٌاى سلتَ

تْ عا تاػآكغیضٍ تْص عّػ 

تْ اها 

ٌُْػ ًپظیغكتَ تْصی 

کَ عّػ تاػآكغیٌض 

. ُن اػ آى صؿت کَ آكغیٌق ّجْص هغا ًیؼ

. تْ صع عّػ ِ صیگغی تْصی

صع کٌاع هي تْصی 

تْ عا چْى تغف تَ چلن صیضم 

. کَ هیاى جوغ سلتَ تْصی

ػهاى 

تی آى کَ اػ ها یاعی طلة کٌض 

َ ُا عا  تاػهی آكغیٌض ساً

سیاتاى ُا عا 
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صعستاى عا 

. ّ ػًاى سلتَ عا

ػهاًی کَ چلواًت عا تاػگلْصی 

َ ُا ّ آكغیضٍ ُایق  هیاى لذظ

صیگغ تاع 

. گام اػ گام تغسْاُین گغكت

ّ صع جوغ داضغاى ًیؼ 

. ػهاى عا گْاٍ سْاُین تْص ّ ُغ آى چَ عا کَ تَ ُن صعآهیشتَ اؿت

صعُای عّػ عا ــ كایض ــ تاػگلایین 

ّ آًگاٍ 

َ ُا  تَ هلوغّ ًاكٌاست

. عاٍ یاتین

 


