
 
بارطضا  
 
 یرکف دیفم تانیرمت
 
 .مینک یم کرد زین رت کانرطخ ار نآ ،مینک رکف دایز )رگید کانسرت یاھزیچ ای( سوریو دروم رد رگا

 .دینک عطق ار ندز ترُچ نایرج دینک ششوک و دینک فقوتم ار »؟دور یم اجک ھب ھمھ نیا« دننام ِراکفا  •

 .دنک ادیپ شھاک شدوخ ات دینامب رظتنم و دیریذپب ار سرت  •

 .دینک رکف دیدناتشذگ رس تشپ و دیا هدروآ تسد ھبً البق ھک ییاھزیچ ھمھ ھب .دییآ یمرب نآ هدھع زا امش ھک تسین ینارحب نیلواً الامتحا نیا  •
 .دینک ھجوت ھناھاگآ دوخ هرمزور یگدنز رد کچوک یاھ تیقفوم ھب ،نینچمھ

 نکمم .تسا سرتسا ربارب رد ندب یعیبط یاھ شنکاو )... و تسد ندرک قرع ،مکش درد ،بلق شپت( نآ هارمھ یمسج مئالع و سرت ساسحا  •
  !دنور یم نیب زا هرابود و دنتسین کانرطخ اما دنشاب لومعم دح زا رت دیدش یمک میالع نیا تسا

 
 .دینک لدب ار دوخ راکفا

 
 .تقد و سفنت تانیرمت •

 .دیھد ماجنا یندب یاھتیلاعف ریاس ای شزرو ،اگوی •

 .دشخب یداش امش ھب و دشاب امش عفن ھب ھک دیھد ماجنا ار یراک  •

 ،دیسیونب ھمان ناشیارب ،دیریگب سامت اھنآ اب .دینک لدب دارفا نیا ھب لاعف کمک اب ار دوخ راکفا ؟دیتسھ رگید دارفا و لیماف یاضعا نارگن ایآ  •
 ... ،دینک یرادیرخ ار ناش یادوس نارگید یارب

 دعب طقف دیناوت یم امش بلغا .دیریذپب ار اھنآ ھکلب ؛دینکن بوکرس ار دوخ تاساسحا .تسین ناسکی »ندرک بوکرس« اب »ندرک لدب رکف« •
 .دینک مادقا نآ زا

 .دیشاب یعامتجا یاھ کمک یوجتسج رد
 

 !دینک مرش ساسحإ تباب نیا زا زا امش تسین مزال .دینک تبحص دوخ سرت هرابرد  •

 »ھناسر ھحصلا ظفح«
 

 .دینک لرتنک و هداد شھاک ار دوخ ھناسر فرصم  •

 .دینک کرد ار سرت دینک ششوک
 

 متسیس یعون کی ،تسا ناسنا یعیبط شنکاو کی زیچ رھ زا لبق سرت .دشاب دیفم دناوت یم ،دوش یم یشان اجک زا سرت نیا ھکنیا کرد  •
 .دشاب یم کانرطخ یاھ تیعقوم ربارب رد ناسنا تظفاحم یارب هدنھد رادشھ

 دیشاب یا ھفرح کمک لابند ھب - ؟بارطضا لالتخا
 

 قافتا دایز یلیخ ای ینالوط تدم یارب ،مزال دح زا شیب ،بسانمان روط ھب رگا ،لاح نیا اب .تسا مھم یتایح و یعیبط ساسحا کی سرت  •
 .تسا دح زا شیب ای یقطنمریغ سرت یبارطضا تالالتخا یلصا ھصخشم .دشاب یبارطضا لالتخا کی تسا نکمم ،دتفیب

 !دھد عاجرا ناصصختم ھب ار امش دناوت یم وا .دیریگب سامت دوخ یلیماف روتکد اب ،لاثم ناونع ھب
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