
 
 

 دیشاب اسیون و رارقرب
 
 



 
 
 
 



 ؟نتشون مظن رانیبو ارچ
 
 
 



  :هبنش
 
 
 



 هنازور یسیونتشاددای
 زا یتسرهف زور یاهتنا رد
 ،میاهداد ماجنا هک ییاهراک
 میسیونب



 :لاثم
 حبص ۵ :یرادیب تعاس
 هوهق ندرکهدامآ
 یهاگحبص تاحفص نتشون
 نتفرگ شود
 نامسآ رد اهربا یاشامت
 نسح اب سامت

 یلاقب زا دیرخ
 هژورپ ینایاپ شخب لاسرا
 ...و



  یهرابرد مینیبب سپس
 میناوتیم اهراک زا کی مادک
  ار نامدوخ تالمأت
 مینک تشاددای



 :هنومن
 یمساق اضر زا »اهزا«
 »هنارعاش تالمأت یعون«
  
 
 



 بلق زا
 !نآ تمسق نیرتفيعض رد ؛تسا ندب پچ فرط رد بلق ارچ ممهفیم ،یگلاس کي و تصش یهناتسآ رد ،هزات

 .تسا تسد پچ هک یسک نآ اشوخ
 یکیرات زا
 رد .میسرتیم هک تسا »سکچیه«نیمه دوجو لیلد هب تسرد و .دشابن اجنآ رد یسک رگا اتح ،میسرتیم یکیرات زا
 ود ره ،رخآ .مد و خاش یب یلوغ اب دروخرب هک تسا روآساره ردقنامه لاسدرخ یکدوک اب دروخرب ،نابایب ییکیرات

 .دنا»سکچیه« نامه
 یسراف نابز یاهتیلباق زا

 .دوب اجنآ مرسپ .دنکیم هزجعم ولگرپوس بسچ اهتقو روطنیا هک متسنادیم ...« :متشون یتسود هب همان رد
 رخآ هلمج .دوب هداتفا یبلاج قافتا .مدیشک نتشون زا تسد مدیسر هک اجنیا هب ».دروآ دیرخ تفر .درخب شمداتسرف
 .مدمآ دجو هب یسراف نابز تیلباق نیا زا .لوعفم ای طبر فرح ،لعاف هب زاین چیه یب !دوب لعف هس طقف
 تاملک زا

 اما ناشیقوذ شوخ تیاهن .دناهتخاس ار »قه قه« هیرگ نایب یارب یتقو ام ناکاین دناهداد جرخ هب یقوذ هچ
 .)هق هق( هقهق :هدنخ ِنایب یارب تسا هدوب فرح ود نیمه ندرکسکعرب
 دوخ هب ندیسر زا
 .»یرگید« هب تسا هدش لیدبت هزات دید دشاب »شدوخ« درک یعس یتقو
 نارعاش زا

 .ناشیاهراک رد گرزب نارعاش و دننکیم هدایپ ناشیگدنز رد ار ناشنونج هتفرتسدزا نارعاش
 



 نتشون

 .تسا ندید هب توعد
 

 



  یارب یاهویش
 :هنازور درکلمع لیلحت

 یگلاس ۸۰ هب رفس
 



 الاح
 هقیقد ۱۰
 میسیونب



 
 
 
 
 
 



 :زورما داهنشیپ
 هقیقد ۱۵ لقادح زورما

 ییاهنتهب و لیابوم نودب
 .مینک یورهدایپ
 



  ات میسیونیم ام

 میشاب اناوت و اپرب و ایوج

 


