
 ۳ یدرگاش
  
  
 کی »ورسیس« .دندرکیم تبحص گنهرف دروم رد دوخ یاه نیمز تشک ماگنه رد اه یمور هتشذگ یاه نامز رد

 هک تسا یزیچ نتشاک هب هراشا انعم ود ره زا .درک یفرعم "حور شرورپ" ناونع هب ار نیمز تشک گنهرف فوسلیف

 .دهدیم رمث
 .دننکیم و تسه ،دننیبیم هک یهار .تسا یگدنز هار و یگدنز زا مدرم دید یانعم رتشیب نیا زورما یایند رد
 هک تخومآ دهاوخ ام شخب نیا رد .تسا هتشاک شنادرگاش رد ار ادخ یهاشداپ گنهرف زین یسیع شور نیا رد

 نآ زا سپ هک دیدج یاسیلک هب هنوگچ نیا سپس و تخومآ وا زا هنوگچ نادرگاش و درکیم یگدنز یسیع هنوگچ

 .دیسر بیوصت هب دش سیسات
 .دنوش یهاشداپ نآ زا یشخب دناوتیم اهنآ هنوگچ و تسیچ یهاشداپ یاه شزرا هک دنتسنادیم مدرم بیترت نیا هب

 یناسک زا رکفت رد رییغت ،دادیم شزومآ نارگید هب و دوب هدرک یلمع دوخ یگدنز رد ار مهم لوصا نیا یسیع نوچ

 ادخ یهاشداپ و ،درک کمک دوخ یگدنز رد باختنا یارب اهنآ هب رکفت زرط نیا .دمآ دوجو هب دندوب وا لابند هب هک

 .تفرگ لکش یهاشداپ گنهرف بیترت نیا هب .دنک دشر ناشناوریپ و اهنآ یگدنز رد تسناوتیم
  
 اهنآ هب وا .دوریم هوک هب شنادرگاش اب وا هک ینامز دهدیم شزومآ یهاشداپ گنهرف دروم رد راب نیلوا یارب یسیع
 .دیوگیم یهاشداپ یاهشزرا هرابرد ًاقیمع
 :دراکیم شنادرگاش بلق رد وا هک یاهشزرا ۹ هب دینک هاگن کی
 :دینک تشاددای ار یدیلک تاملک
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 دروم رد نتم دنچ ،دوشیم زاغآ سدقم باتک رد صخش کی هرابرد هاتوک هعلاطم کی اب ۶ تمسق رد سرد ره

 .تسا هدش رکرذ نانچمه هدش سیسأت هیلوا یاهاسیلک دروم رد ییاه نتم و دشابیم شنادرگاش و یسیع یگدنز
  
 :امنهار داتسا یارب
 تسا نیا مهم .دنک فشک ادخ یهاشداپ گنهرف دروم رد رتشیب زومآ شناد هک تسا نیا فده ،دعب هب ۶ تمسق زا

 .زیگنا تفگش ثرا اب ادخ دنزرف ینعی ،تسیچ یهاشداپرد وا شقن هک دنادب اعقاو زومآ شناد هک



 تالاوس هب و دناوخب ار اه نتم دشاب هتشاد تقو ات دنکیم تفایرد لبق هتفه کی لقادح ار قشم امش زومآ شناد

 .دهد خساپ
 .دوشیم لابند "رتقیمع ٔهشیدنا" مان هب یشخب نآ زا سپ و تسا قشم هحفص کی لوا تمسق
 نیا یارب مه اب ندرک اعد اب ار سرد ره .میدرک تبحص حلص اب درم ای نز کی نتفای و اعد دروم رد ام ۵ شخب رد

 اب .تسا هدنیآ هتفه دنچ رد صخش نیا اب تاقالم هدامآ امش زومآ شناد هک دینک لصاح نانیمطا .دینک عورش صخش

 دیهدن رارق راشف تحت ار دوخ زومآ شناد .دینک تبحص دهد تداهش دناوتیم امش زومآ شناد هک یشور دروم رد مه

 .دینک قیوشت ار اهنآ همه زا رتمهم هکلب
 شزومآ رفن ۵ رثکادح اب ار یهورگ ای صخش دوخ وجشناد ،»تمدخ«  موس هلحرم عورش نامز ات هک تسا نیا هدیا

 ، دهدیم
 ».یوریپ« ۱ هلحرم زا عورش
  
  
 


