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تشادهب هناخردرامیب هب زروهب طسوتوراد لیوحت تمدخ تراچولف

تشادهب هناخ هب رامیب هعجارم

 زاجم همانوراد ساساربزروهب ایآ

؟دشاب یمرامیب نامرد هب

شیرامیب زا درف تیاکش

 رامیب هنیاعم

یدعب هعجارم تهج رامیب هب دیکات

 شرازگ  يناگیاب

ریخ

 ساسارب بسانم یوراد باختنا

همانوراد

ییوراد تاروتسد حیضوت

کشزپ هب عاجرا

؟دراد یریگیپ هب زاینورادایآ

رامیب لزنم هب هعجارم

هلب

ریخ

وراد لیوحت

 یدعب یریگیپ تهجرامیبایآ

 ؟تسا هدرک هعجارم

ریخ

هلب

؟تسادوبهب هبوررامیب ایآ

نامرد نایاپاتوراد فرصم همادا

هلب

ریخ

هلب

 یزیوجت یوراد،یرامیب مئالع تبث

رامیب تبث رتفدرد ییورادروتسدو
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لنسرپو نیطبار، نیعجارم هب ییوراد لوسم طسوت شزومآ تراچولف

 لوسم فرط زا یشزومآ  یجنس زاین مالعا

هناخوراد لوسم هب زکرم شزومآ

هناخوراد لوسم طسوت سرد حرط لیمکت

 لوسم طسوت یشزومآ سالک جیاتن مالعا

هناخوراد لوسم هب شزومآ

یشزومآ بلاطم هیهت

سرد حرط هیهت

سرد حرط هب هجوت اب شزومآ یارجا

شزومآ لوسم هب سرد حرط هئارا
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 ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخورادردرامیب هب هخسن نودب یوراد لیوحت تمدخ تراچولف

هناخوراد هب رامیب هعجارم

 زاسوراد رتکد یاراد هناخورادایآ 

؟دشاب یم

 رامیب اب زاسوراد هرواشم

رامیب هب وراد تمیق مالعا

 شرازگ  يناگیاب

ریخ

وراد زیوجت

وراد یراذگ تمیق

 کشزپ هب رامیب تسا مزال ایآ

؟دوش عاجرا

قودنص هب رامیب هعجارم

اهوراد ندومن هدامآهناخوراد هب شیف لیوحت

بسچرب یوررب ییورادروتسد تبث

رامیب هب ییوراد تاروتسد حیضوت

رامیب هب وراد لیوحت

هلب

ریخ

هلب

؟دراد تیاکش شیرامیبزادرفایآ

 عالطا ییورادروتسدزارامیب ایآ

؟دراد

ریخ

هلب

هلب

کشزپ هب عاجرا

رامیب طسوتوراد تساوخرد ریخ

 لیوحت ناکما نیناوق قبط ایآ

 تدم یارب رثکادح هخسن نودبوراد

؟دراددوجو تعاس 48

هلب

ریخ
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تشادهب هناخردرامیب هب زروهب طسوتوراد لیوحت تمدخ تراچولف

تشادهب هناخ هب رامیب هعجارم

 زاجم همانوراد ساساربزروهب ایآ

؟دشاب یمرامیب نامرد هب

شیرامیب زا درف تیاکش

 رامیب هنیاعم

یدعب هعجارم تهج رامیب هب دیکات

 شرازگ  يناگیاب

ریخ

 ساسارب بسانم یوراد باختنا

همانوراد

ییوراد تاروتسد حیضوت

کشزپ هب عاجرا

؟دراد یریگیپ هب زاینورادایآ

رامیب لزنم هب هعجارم

هلب

ریخ

وراد لیوحت

 یدعب یریگیپ تهجرامیبایآ

 ؟تسا هدرک هعجارم

ریخ

هلب

؟تسادوبهب هبوررامیب ایآ

نامرد نایاپاتوراد فرصم همادا

هلب

ریخ

هلب

 یزیوجت یوراد،یرامیب مئالع تبث

رامیب تبث رتفدرد ییورادروتسدو

ینامرد هخسناب رامیب هعجارم

هخسن یراذگ تمیق

هناخوراد لوسم هب هخسن لیوحت

هخسن ندناوخ

رامیب هب وراد تمیق مالعا

شیف تفایرد تهج قودنص هب رامیب هعجارم

رامیبزا شیف تفایرد

رامیب هب ییوراد تاروتسد حیضوت

رامیب هب وراد لیوحت

هخسن ندومن هدامآ

بسچرب یور ییوراد تاروتسد تبث
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 ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخوراد رد رامیب هب ینامرد خسن یاهوراد لیوحت تراچولف

 دوجوم هناخوراد رد هدش هخسن مالقا  همه ایآ

؟تسا

  نتفرگ هب لیامت رامیب ایآ

؟دراد دوجوم مالقا
رامیب هب هخسن ندنادرگرب

هناخوراد هب رامیب ددجم هعجارم

 هخسن تفایرد تهج  کشزپ هب رامیب عاجرا

دشاب یمن دوجوم هناخوراد رد هک یمالقا

هلب

ریخریخ

هلب
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تشادهب هناخردرامیب هب زروهب طسوتوراد لیوحت تمدخ تراچولف

تشادهب هناخ هب رامیب هعجارم

 زاجم همانوراد ساساربزروهب ایآ

؟دشاب یمرامیب نامرد هب

شیرامیب زا درف تیاکش

 رامیب هنیاعم

یدعب هعجارم تهج رامیب هب دیکات

 شرازگ  يناگیاب

ریخ

 ساسارب بسانم یوراد باختنا

همانوراد

ییوراد تاروتسد حیضوت

کشزپ هب عاجرا

؟دراد یریگیپ هب زاینورادایآ

رامیب لزنم هب هعجارم

هلب

ریخ

وراد لیوحت

 یدعب یریگیپ تهجرامیبایآ

 ؟تسا هدرک هعجارم

ریخ

هلب

؟تسادوبهب هبوررامیب ایآ

نامرد نایاپاتوراد فرصم همادا

هلب

ریخ

هلب

 یزیوجت یوراد،یرامیب مئالع تبث

رامیب تبث رتفدرد ییورادروتسدو

هنازور تروص هب هناخوراد خسن کیکفت

هخسن عون کیکفت هب خسن یلایر غلبمودادعت تبث
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 ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخورادرد یفرصم مالقا هیلکرامآ تبث تراچولف

هنازور رامآ هگرب رد هنازور یفرصم مالقا تبث

 هنازور رامآ هگربزا یفرصم مالقا نازیم جارختسا

تسیل کچ قبط ییورادرتفدرد تبثو



(اه تساوخرد،هلاوح)تادنتسم هیلک یناگیاب

ریخ
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 (تشادهب یاه هناخو اه هاگیاپ،ینامرد ب م یاه هناخوراد) هعبات یاهدحاو هیلکرد یفرصم مالقا و وراد نیمات تراچولف

هلب

 همانربردررقم خیرات ات مالقا یدوجوما ایآ 

؟دشاب یم یفاک عیزوت

 یاهدحاو  تهج تساوخرد لاسرا خیرات تلهم نییعت

ییوراد لوسم طسوت یطیحم

تساوخرد مرف رد یدوجوم تبث

تساوخرد مرف رد تبث و یفرصم هبساحم

 مرف رد تبث تهج یطیحم یاهدحاو زازاین مالعتسا

تساوخرد

هطوبرم مرفرد تساوخرد نازیم تبث

زکرم تسرپرس هب اه تساوخرد لک لیوحت

 هب زاین یفرصمو یدوجوم هب هجوتاب ایآ

؟دشاب یم تساوخرد

 زکرم تسرپرس دیئات دروم اه تساوخرد ایآ

؟دشاب یم

حالصا تهج ییوراد لوسم هب تساوخرد عاجرا

تساوخرد حالصا

 تسیل کچ قبط  ممتم تساوخرد میظنت

ییوراد دحاو هب ممتم تساوخرد لاسرا

 زور 10رثکادحرابنازا مالقا نتفرگ لیوحت

هلاوح رودصزا سپ

 رثکادح ییوراددحاو هب اه تساوخرد لاسرا

 عیزوت همانرب رد هدش مالعا تلهم نیرخآات

زکرم تسرپرس طسوت

 قبط ییورادرابنازا مالقا نتفرگ لیوحت

عیزوت همانرب

ییورادرتفد رد اه مرف ای هلاوح مالقا تبث

ریخ

هلب

هلب

ریخملق نآ تساوخرد مدع

مالقا هیلک رامآ تبث



هناخوراد  هب یتشادهب  هخسن اب درف هعجارم

وراد بسچ رب  یور رب ییوراد روتسد تبث

هدننک هعجارم هب ییوراد تاروتسد حیضوت

مالقا لیوحت

 هناخوراد لوسم هب یتشادهب هخسن لیوحت
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 ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخورادرد نیعجارم هب یتشادهب مالقا لیوحت تراچولف

 هخسن ندومن هدامآ



یرامآ یاه مرفرد لبق هام نایاپ یدوجوم ساسارب هیلوا یدوجوم تبث

 یاه مرف رد هام نایاپ یدوجومو هناهامرامآ یفرصم عمج تبث
یرامآ

یفرصم مالقا هنازوررامآ تبث
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 اه هاگیاپو هناخوراد دقافزکارمرد یفرصم مالقا رامآ تبث تراچولف
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تشادهب هناخردرامیب هب زروهب طسوتوراد لیوحت تمدخ تراچولف

تشادهب هناخ هب رامیب هعجارم

 زاجم همانوراد ساساربزروهب ایآ

؟دشاب یمرامیب نامرد هب

شیرامیب زا درف تیاکش

یدعب هعجارم تهج رامیب هب دیکات

 شرازگ  يناگیاب

ریخ

 ساسارب بسانم یوراد باختنا

همانوراد

ییوراد تاروتسد حیضوت

کشزپ هب عاجرا

؟دراد یریگیپ هب زاینورادایآ

رامیب لزنم هب هعجارم

هلب

ریخ

وراد لیوحت

 یدعب یریگیپ تهجرامیبایآ

 ؟تسا هدرک هعجارم

ریخ

هلب

؟تسادوبهب هبوررامیب ایآ

نامرد نایاپاتوراد فرصم همادا

هلب

ریخ

هلب

 یزیوجت یوراد،یرامیب مئالع تبث

رامیب تبث رتفدرد ییورادروتسدو

 رامیب هنیاعم



نارامیب تبثرتفدزا زور لوطرد یفرصم یاهوراد جارختسا

ییوراد رتفدرد  هناهام یفرصم یاهوراد  تبثو جارختسا

ییوراد رتفدرد کیکفت هب یفرصم یاهوراد تبث
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 تشادهب یاه هناخرد یفرصم مالقا رامآ تبث تراچولف



یشدرگهدزوررد کشزپ یزیوجت خسن یروآ عمج

خسنزا یفرصم یاهورادرامآ جارختسا
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 زروهب طسوت تشادهب هناخرد کشزپ یزیوجت  خسن هنازوررامآ تبث تراچولف

 صوصخم نوتسرد هدش هخسن  ییوراد مالقا تبث

کشزپ ییورادرتفد

هخسن خیرات بیترت هب دازآ خسن یناگیاب

یدوجوم تبثو رتفدزا یفرصم مالقارسک

نابیتشپ د بزکرم هب همیب خسن لاسرا



ییوراد یاه مرف ایرتفدرد یفرصم رامآ تبث

یبتک تروص هب داتس ییوراددحاو هب مالعا

 ءاضقنا زا یریگشیپروظنم هب مالقا ییاجباج یریگیپ
خیرات

مالقا  ییاجباج

یفرصم مالقا و اهوراد ءاضقنا خیرات جارختسا
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 تشادهب یاه هناخ و اه هاگیاپ ینامرد ب م رد یفرصم مالقا و اهوراد ءاضقنا خیرات یسررب تراچولف

هلب

 دحاورد ههام 6 تلهم اب فرصمربدازام مالقاایآ

؟دشاب یم دوجوم
یدعب عیزوت رد مالقا ءاضقنا خیرات جارختسا ریخ
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