
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 کالفغان

 پردٌ یک در ومایشىامٍ 

 َادی کیکاييسی

 

 

 :ٞب قرهیز

 ؾبِٝ چُٟ ٔطزی ،زازٌؿشطی ٚویُ خٙبة

 یٖٕٛٔ زوشط، ؾبِٝ دٙدبٜ ٖحسٚز ٔطزی ،زوشط خٙبة

 .(زاض٘س ثبظ ٝمی ثب قّٛاض ٚ وز ؾٝ ٞط ).ؾبِٝ چٙس ٚ چُٟ ٖحسٚز ٔطزی،نسادیكٝ خٙبة

 ؾبِٝ ؾیٖ حسٚز ،ؾیبٞذٛـ ظٖ

 ؾطایساض

 وال٘

 



 

 مکان

 .اؾز چبٜ یه ٚالٕ زض حفطٜ ز.اؾ ٕ٘بیبٖ ٚؾُف زض ای حفطٜثبقس.  وبضٜ ٘یٕٝ ای ذب٘ٝ سٛا٘س ٔی .٘بّْٔٗٛ ٔىبٖ یه

 لطاض ٔیع ٔطوع زض زضؾز ای قیكٝ حجبة یه. اؾز وبضسٗ یه ٚ، یه زض ٔٙسضؼ ٔٛوز یه نٙسِی، یه ٔیع یه نحٙٝ زیٍط ٚؾبیُاظ 

 .زاضز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ی ايل صحىٍ

 زض نحٙٝ نٙسِی یه سٟٙب. ٘یؿز سٗساز ثٝ نٙسِی چٖٛ ٘كؿشٝ ظٔیٗ ضٚی زوشط ا٘س. ٘كؿشٝ ٔیع زٚض ٚویُ ٚ نسادیكٝ

 ٞط. اؾز نسادیكٝ زؾشبٖ زض ای قیكٝ حجبة. وٙٙس ٔی اؾشفبزٜ نٙسِی ٖٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ وٝ ٔمٛایی یوبضسٙ ٚ ٚخٛز زاضز

 .ا٘سیكٙس ٔی چیعی ثٝ ٌٛییای،  مُٝ٘ ثٝ ا٘س ذیطٜ ؾٝ

 

 چیٝ؟ نسای              دکتر

 .ثیطٚ٘ٝ نسای           صداپیشه

 .وكٝ ٔی ٘فؽ ظٔیٗ ظیط یىی اٍ٘بض              دکتر

 .ٞبؾز ِِٛٝ سٛی      صداپیشه

 .وكٝ یٔ ٘فؽ ٞب ِِٛٝ سٛی ظٔیٗ ظیط یىی          وکیل

 .ذٛاز ٔی وٕه         دکتر



 .وكٝ ٔی ٞبقٛ ٘فؽ آذطیٗ ٚ ٔبِیٙٝ ٚ ذٛ٘یٗ وٝ حبِی زض     صداپیشه

 ثبظٜ ٞط زْ. ٔی ضً٘ أیسـ ٚ          وکیل

 .ثطٕ٘یبز زؾشف اظ وبضی أب         دکتر

 .ٚخٝ ٞیچ ثٝ ٘ٝ     صداپیشه

 .ٞٓ ٔب زؾز اظ           وکیل

 .ٚخٝ ٞیچ ثٝ      صداپیشه

 .ثسٚ٘ٝ ثبیس اٖٚ           دکتر

 .ثذصیطٜ قطایُكٛ ثبیس            وکیل

 .دصیطفز ضٚ زضز ثبیس           دکتر

 ٞب.ٝ ِِٛ سٛی حشب      صداپیشه

 .ٚالٗیٝ وٝ زضزٜ سٟٙب          دکتر

 .ظٔیٗ ظیط حشب           وکیل

  .قسٜ زیط زیٍٝ        دکتر

 .زیط ذیّی       وکیل

 [ذیعز ٔیثط . ]ثطْ ثبیس ٔٗ      دکتر

  [قٛز ٕی٘ ثّٙسأب ] . ٞٓ ٔٗ      هصداپیش

 [قٛز ٕی٘ ثّٙس]  .ٔٙٓ       وکیل



 ایؿشس.[ ٔی چبٜ ثبالی ضٚز ٔی. قٛز ٔی قٙیسٜ ٘بِٝ نسای .ضٚز ٔی زض َطف ثٝ زوشط]

 .سٛئٝ اٖٚ یىی وٙٓ فىط  [ثمیٝ ثٝ ضٚ دکتر]

 ودب؟          صداپیشه

 .چبٜ سٛی               دکتر

 .اهلل ثؿٓ         صداپیشه

 .چبٞٝ سٛی یىی             دکتر

 [قٛ٘س ٔی ذٓ ٘ٛثز ثٝ ثٗسایؿشٙس  یٔ چبٜ ثبالی ؾٝ ٞط]

 !آٞبی          دکتر

 !آٞبی         وکیل

 !آٞبی      صداپیشه

 .قٜٙٛ ٕ٘ی ٔثىٝ   [ضٚ ثٝ آٖ زٚ]  وکیل

 .قٜٙٛ ٕ٘ی ذٛة       صداپیشه

 .وٙٝ ٔی ٘بِٝ زاضٜ            دکتر

 .ثبقٝ زیسٜ آؾیت ٞبـ ٌٛـ ثبیس       صداپیشه

 .قس یٕ٘ خٛضی ایٗ وطزیٓ ٕ٘ی دطسف ٚاضٚ٘ٝ اٌٝ           وکیل

 وطزیٓ؟ وبضٚ ایٗ ٔب            دکتر

 .ؾٝ ٞط.ٖایكٛ ٚ قٕب ٔٗ.ٔب ثّٝ       صداپیشه



 ؾٝ؟ ٞط               دکتر

 .ثٛز ٘فطٖٔٛ ؾٝ سهٕیٓ ایٗ.ٝؾ ٞط ثّٝ               وکیل

 چبٜ؟ سٛ ا٘ساذشیٓ ٘فطٚ یٝ ٔب وٝ ایٙٝ ٔٙٓٛضر یٗٙی           دکتر

 .زضؾشٝ               وکیل

 ٚاضٚ٘ٝ؟ اٚ٘ٓ               دکتر

 .زضؾشٝ                  وکیل

 ثٛزْ؟ ٞٓ ٔٗ                 دکتر

 .ٌطفشی ؾطقٛ سٛ                وکیل

 .دبٞبقٛ ٞٓ ٔٗ           صداپیشه

 ٌطفشٓ؟ ؾطقٛ ٔٗ              دکتر

 .زازی ّٞف ثٗس.ثٛزی ٌطفشٝ ؾطقٛ اَٚ              وکیل

 .ٕ٘یبز یبزْ وٝ ٔٗ             دکتر

 .ثبقٝ آٔفشبٔیٗ سبثیط ثبیس          صداپیشه

 .ضٚ ٔبخطا ثٍی اَٚ اظ ٔیكٝ              دکتر

 .ٌطفشٕف دكز اظ اَٚ ٔٗ               وکیل

 .ضازیٛ ثب ظزٔف دكز اظ اَٚ ٔٗ         صداپیشه

 ضازیٛ؟ ثب            دکتر



 .ؾطـ سٛ وٛثیسْ.ٔٛج زٚ ضازیٛی یٝ ثب        صداپیشه

 وی؟ ؾط          دکتر

 .ؾطایساض            وکیل

 ؾطایساض؟           دکتر

 .ؾطایساض ثّٝ             وکیل

 ٔٛج؟ زٚ ضازیٛ ثب [خٙجب٘ٙس ٔی ؾط سبییس ی ٔٙعِٝ ثٝ ٚویُ ٚ دیكٝانس] ؾطایساض؟ ؾط سٛی ظزیٓ ٔب یٗٙی           دکتر

 .زضؾشٝ.ٔٛج زٚ           وکیل

 چطا؟           دکتر

 .٘جٛز ذٛ٘ٝ سٛی ایٝ زیٍ چیع چٖٛ             وکیل

 .٘ساقز ٞٓ سّٛیعیٖٛ حشب        صداپیشه

 ٛ.ضازی یه فمٍ            وکیل

 .وشبة ٔكشی ٚ      صداپیشه

 .وبضسٗ ایٗ ٚ           وکیل

 !٘ىجز       صداپیشه

 .ثبقٝ زاقشٝسٛ٘ٝ  ٔی چی وبضٜ ٘یٕٝ ی ذٛ٘ٝ یه            وکی

 ثٛزْ؟ ٞٓ ٔٗ            دکتر

 .قسیٓ ٚاضز ؾٝ ٞط ٔب            وکیل



 .زازیس ُٞ زضٚ زوشط قٕب ثٗس ظز زض ٚویُ خٙبة اَٚ       صداپیشه

 .ثعٖ زِ ضٚـ افشبزیٓ ؾٝ ٞط ٔب             وکیل

 ٌفز؟ ٔی چی اٖٚ ٚ               دکتر

 .وكیس ٔی ظٚظٜ ظزٜ ٚحكز ٚ چطذیس یٔ ذٛزـ زٚض ٌیح.ٝثٍ چیعیسٛ٘ؿز  یٕ٘ اٖٚ اٖٚ؟          وکیل

 .ؾً ٔثُ         دکتر

 ؼ!٘كٙب ٕ٘ه ٚ دؿز ؾٍی       وکیل

 .وطز اِشٕبؼ        صداپیشه

 .ٌطفز ٔٙٛ دبی                دکتر

 .چؿجیس ٔٙٛ ظا٘ٛٞبی            وکیل

 .چبٜ سٛی ا٘ساذشیٕف ثٗس         صداپیشه

 ٚاضٚ٘ٝ؟                دکتر

 .ثٛزی ٌطفشٝ ؾطقٛ سٛ             وکیل

 .دبٞبقٛ ٔٗ             صداپیشه

 .افشبزٜ ٌٛقٝ ایٗ حبال وٝ دیطاٞٙیٕٞیٗ  .سالث زازْ ٔی خط دیطٞٙكٛ ٔٗ ٚ                 دکتر

 .ذٛ٘یٗ              وکیل

 .ٔشٗفٗ          صداپیشه



 وطزیٓ ٔی دطر ضٚ ؾطایساض ثبیس چطا ٚ   [وکیل و پیشه صدا به رو بعد کند می مکث متفکر ] اٖشجبض اظ ذبِی             دکتر

  چبٜ؟ سٛی

 چطا؟        صداپیشه

 چطا؟             وکیل

 .زاضٜ ؾٛاَ خبی ذٛزـ ایٗ      صداپیشه

 زٚ٘ٝ؟ ٔی وی            دکتر

 .ذٛضز ضٚ ٔب ٞبی ثچٝ اٖٚ[ وٙس ٔی نبف ضا ٔٛٞبیف .ا٘ساظز ٔی چبٜ ثٝ ٍ٘بٞی ضٚز ٔی ضاٜ ؾٗ ضٚی دیكٝ نسا]

 ذٛضز؟              دکتر

 .٘رٛضز            وکیل

 ٘رٛضز؟ یب ذٛضز             دکتر

 .وطز سىٝ سىٝ        صداپیشه

 .قسْ ٞبٖٔٛ ثچٝ ٍ٘طاٖ             ردکت

 .ٌطزٖ ثطٕ٘ی ٞیچٛلز زیٍٝ ٚ٘با.زوط ذطز ٔبضٚ ٞبی ثچٝ اٖٚ       صداپیشه

 ودب؟ اظ             دکتر

 .وطز اشیشكٖٛ اٖٚ.ٖصاة ایٗ اظ       هصداپیش

 فمٍ؟             دکتر

 .زاز آظاض            وکیل



 چُٛض؟            دکتر

 [.ٌطیع٘س ٔی اٚ اظ ٘ٛثز ثٝ ٚویُ ٚ دیكٝسان .ثٍیطز خٛاة سب ضٚز ٔی آٟ٘ب ؾٕز ثٝ زوشط]

 سٛ٘ٓ ثٍٓ. یٕ٘            وکیل

 .خٙبیز ایٗ اظ لبنطٜ ظثبٖ قٝ! ٕی٘ ٘ٝ ٘ٝ       صداپیشه

 خٙبیز؟            ردکت

 .٘ىٗ انطاض وٙٓ ٔی سٕٙب          وکیل

 .سٛ٘یٓ ٕی٘      صداپیشه

 وطزٜ؟ وبضٚ ایٗ اٖٚ            ردکت

 .وطزٜ وبضٚ ایٗ اٖٚ وٝ ُٕٔئٙیٓ أب زٚ٘یٓ ٕ٘ی       صداپیشه

 یٗٙی؟ ُٕٔئٙیس             دکتر

 .یمیٗ ایٗ قسٜ حبنُ یٗٙی.زاضیٓ یمیٗ            وکیل

 .قسٜ حبنُ یمیٙی ٗلُٗ ثّٝ        صداپیشه

 ودب؟ اظ            دکتر

 ٌٝ. ٔی ایٙٛ قٛاٞس ة!خٙب قٛاٞس            وکیل

 .ٞب ثچٝ ضفشبض ٚ        صداپیشه

 .شاقز ٕ٘ی دبضویًٙ سٛ دبقٛ زیٍٝ ٔٗ ی ثچٝ             وکیل

 .سطؾٝ ٔی سبضیىی اظ ٔٗ ی ثچٝ               صداپیشه



 افشٝ. یٔ ذٙسٜ ثٝ ٘ٛض زیسٖ ثب ٔٙٓی ٝ ثچ                   دکتر

 .ظ٘ٝ ٔی حطف چبٜ یه اظ فٕٞ ٔٗ ی ثچٝ                  وکیل

 .ظ٘ٝ ٔی حطف سّٛیعیٖٛ یه اظ فٕٞ ٔٗ ی ثچٝ              صداپیشه

 .٘ساقز سّٛیعیٖٛ وٝ اٖٚ أب                    دکتر

 .فطٚذشٝ قبیس ٘ساقز؟             صداپیشه

 .زاضٜ وٝ چبٜ حبَ ٞط ثٝ                   دکتر

 .وكٛ٘س خب ایٗ ثٝ ٞبٔٛ٘ٛ ثچٝ اٖٚ                وکیل

 .قیُبٖ اٖٚ                  ردکت

 .اثّیؽ            صداپیشه

 .ضٚظٞب                وکیل

 .ٞب ٔبٜ                  دکتر

  .ؾبِٟب           صداپیشه

 .ثٛزٖ اٖٚ خٙبیشٟبی قبٞس ٕٞٝ.ٜچب ایٗ ٚ زیٛاضٞب ایٗ               وکیل

 !ٞب ثچٝ ثیچبضٜ             دکتر

 ب!ٔ دٙبٜ ثی ٞبیٝ ثچ            وکیل

 زٚ٘ٝ؟ ٕ٘ی ٞیچىی  [آٔسٜ ذٛز ثٝ ٘بِٝ نسای قٙیسٖ اظ زوشط قٛز ٔی قٙیسٜ ثبظ ٘بِٝ نسای ] دکتر 



 اٖٕبِف ؾعای ثٝ اٚ٘ٛ ٔب زٚ٘ٗ ٕ٘ی ٖ.٘ساض ذجطٞب. ٞیچىؽ. اٚ٘ب  زٚ٘ٝ. ٘ٝ ظٟ٘ب. ٘ٝ ثچٝ ی ٕ٘یٞیچى !٘ٝ          وکیل

 .ضؾٛ٘سیٓ

 .ٌطفشٗ خٛ٘ی چٝ ٘یؿز خب٘ی ایٗ ضٚظٜ زٚ؟ یفقٙ ٔی ٞبقٛ٘ٛ ذٙسٜ نسای؟! ثیٙی ٔی          صداپیشه

 ظ٘ٝ! ٔی چٟچٝ اثط ضفشٗ وٙبض ثٗس وٝ ثّجُ ٔثُ               وکیل

 .وٙٝ ٔی ثبثز اٚ٘ٛ خٙبیز ایٗ          صداپیشه

 ضٚظٜ؟ چٙس                دکتر

 .ٞفشٝ یه             وکیل

 ز. ثیكشطٜ.٘یؿ ٞفشٝ یه ٘ٝ         صداپیشه

 .ؾز ٞفشٝ یه .چطا            وکیل

 .شطّلج ذیّی.زثٛ لجّف یبزٔٝ.آیطٚثیه ثطزْ ٕٛذب٘ٛٔ دیف ی ٞفشٝ ٔٗ        صداپیشه

 ثذطؾٓ؟ چیعی یٝ قٝ ٔیثركیٗ.  یٔ             ردکت

 .ثّٝ        صداپیشه

 قٝ؟ ٔی ٔحؿٛة ٌب٘ی ٕٞٝ ٟبیقٚضظ خعٚ ایٗ              دکتر

 ؟چی        صداپیشه

 .چیعی وٝ ٌفشیس ٕٞیٗ             دکتر

 اظ ذٛزسٛ٘ٛذٛایٗ  ٔی وٝ ٞؿشیٗ ا٘ؿب٘ی چُٛض قٕب.قٝ ٔی ٔحؿٛة ٌب٘ی ٕٞٝ ٚضظقٟبی خعٚ وٝ ّٔٗٛٔٝ      صداپیشه

 .دؿشٛ سٛی ٘ٝ ضیرز ٖطق خٕٕ ٔیٖٛ ثبیس.وٙی خسا خٕٕ

 .[قٛز ٔی ذیطٜ چبٜ ثٝ ٘فطر ثب نسادیكٝ]



 .ٚویُ خٙبة ذٛضٜ ٔی ثیكشط قٕب ؾبَ ٚ ؾٗ ثٝ.اِجشٝ ٔب ؾبَ ٚ ؾٗ ثٝ. ؾرشٝ          دکتر

، ٓسٛ٘ ٕ٘ی ٔٗ أبٝ زٚئ ٔی  سؿٕٝ ؾطی یه ضٚی ٔساْ ظ٘ٓ.ْ٘ساض ٚلشكٛ یٗٙی.وٙٓ ٕ٘ی ٚضظـ ٞیچٛلز ٔٗ       وکیل

 .زاذّی خٛاضح ٚ اًٖب ،دبٞب ،ٞب زؾز ٗ؛ق ٔی خسا ٔٗ اظ یىی یىی ثس٘ٓ اًٖبی سٕبْ وٙٓ ٔی فىط

 حؿیٝ؟ چٝ زیٍٝ ایٗ        صداپیشه

 اظ قی ٔی خسا زاضیثیٙی  ٔی ظ٘ی ٔی لسْ زاضی وٝ ٚلشی ٞٓ ٌبٞی  [.آٚضز زض ٔی ٔٗبیٙٝ ازایوكس  ٔی زؾز ٚویُ سٗ ثٝ ] دکتر

 ٘یؽ؟ ٞب؟ ذٛزر

 .ضٖ ٔی ضاٞی ثٝ ىٝیس ٞط ٚ ىٝیس ٝىیس [ٌٛیس ٔی ٞصیبٖ ٌٛیی خٙجب٘س ٔی ؾط ]  وکیل

 [قٛز ٔی ذیطٜ سٕبقبچیبٖ ثٝ ] ظٚاِٝ. ٘فط ثٗس.ٔیُ ثٝ             دکتر

 .زیسیٗ سّٛیعیٖٛ سٛی ضٚ ظیجب حؽ ایٗثٙسْ  ٔی قطٌ [ٚویُ ثٝ ] صداپیشه

 زْ.ؾطٚ ٞٓ قٗطی اٖٚ ثٝ ضاخٕ حشب.ذٛزٔٝ حؽ ٗوبّٔ ٖ!اثس             وکیل

 .ثطاظ٘سسٛ٘ٝ وٝ اِحك.سزاضی ذٛثی َجٕ !ثّٝ !ثّٝ             دکتر

 .وٙیس سٙٓیٓ نٛضسدّؿٝ یه لطیحٝ ٕٞیٗ ثب ثبیس !ٚویُ خٙبة       صداپیشه

 ای؟ نٛضسدّؿٝچٝ             وکیل

 .ٔدطْ اسٟبٔبر       صداپیشه

 ؟ٔٙٓٛضسٛ٘ٝ ٔشٟٓ             لوکی

 ٓ.ٔشٟ ٚ ٔدطْ       صداپیشه

 ٓ.ٔشٟ یب ٔدطٔٝ یب اٖٚ.ٝثبق قٝ ٕ٘ی زٚ ٞط             وکیل

 .ؾز ايبفٝ حطٚف خعٚ ٝ. ثبلیفقس٘ ٔطسىت ٕٞیٗ ٟٔٓ.قسٜ ٔطسىت ٔشٟٕی        صداپیشه



 ؾٛی اظ اسٟبْ وٝ ثطؾٛ٘ٓ ٖطيشٖٛ ثٝ ثبیس. قٗ ٕ٘ی ٔطسىت ضٚ اسٟبْ.ٖآلبیٛ زاضٜ ایطاز لب٘ٛ٘ی ِحبِ ثٝ ایٗ          وکیل

 .ضؾٝ ٔی ٔشٟٓ ٚ زازؾشبٖ قرم ٚ زازٌبٜ اؾشحًبض ثٝ إِْٗٛ یٔسٖ

 .ثٙٛیؿیس افغب٘ی اٖٚ اظ چیعی یه قٕب !تذ ثؿیبض       هصداپیش

 ثٛز؟ افغب٘ی                دکتر

 ٍٔٝ؟ طزُٜٔ ثٛز؟ افغب٘ی وٝ چیٝ ٔٙٓٛضر         صداپیشه

 .قْٙٛ ٔی نساقٛ ز.اؾ ظ٘سٜ              لوکی

 وٙس ٔی ای ٘بِٝ ثبظ سٛی چبٜ ٔطز حیٗ ٕٞیٗ زض]قٗ. یٔ ضز ظیط ایٗ اظ فبيالة ٞبی ِِٛٝ.ٞبؾز ِِٝٛ نسای اٖٚ      صداپیشه

 [وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ ٞٓ ثٝ ؾٝ ٞط. اؾز حطفی اِىٗ ثیبٖ قجیٝ. شطحٚاي ثبض ایٗ

 ٌفز؟ چی           دکتر 

 .٘بِیس            وکیل

 خبی ثٝ ٔیٍٓ ٕٞٝ ثٝ ثبض نسٞعاض ضٚظی ذٛزْ ٔٗ.٘بِیس٘ٝ ثّسٖ وٝ وبضی سٟٙب.ذٛضز ٞٓ ثٝ حبِٓ.٘بِٝ فٕٞ    صداپیشه

 .وٗ ضٚقٗ قٕٗی ٘بِیسٖ

 .ثطزیٗ وبض ثٝ خب ثٝ ضٚ حىیٓ وٙفٛؾیٛؼ ؾرٗ وٝ اِحك ثّٝ ثّٝ          دکتر

 [.ا٘ساظز یٔ چبٜ سٛی سفی نسادیكٝ]

 ذٛز ثٝ ذٛز ثبیس ٓ.ثصاضی فكبض سحز اٚ٘ٛ ٘جبیس. زفبٖٝ ثی اٖٚ وٝ زاقز ٘ٓط زض ثبیس ٖ!آلبیٛ وٙٓ ٔی ذٛاٞف     وکیل

 .وٙٓ زفبٔ اٖٚ اظثیٙٓ  یٔ ّٔعْٚ ذٛزٔٛ ٔٗ ز.ثیب حطف ثٝ

 وٝ ایٙٝ ٔٙٓٛضْ ٝ.ثبق ضايی ثبیس ذٛـ اَٚ أب یٝ.ثٙس زض ا٘ؿبٖ ٞط حك ٚویُ زاقشٗ.فطٔبییس ٔی نحیح      صداپیشه

 .وٙیٗ قطٚٔ ضٚ وبضسٖٛ ٚاض اسٛٔبسیه قٕب اٚ٘ٛلز .ثبقٝ زاقشٝ قٗٛض ٙمسضیا یٗٙی ٝ.ثىٙ ضٚ زضذٛاؾز ایٗ حسالُ

 .ٞؿشیٗ ٚالف حمٛلی أٛض ثٝ ذٛة ٞٓ قٕب وٝثیٙٓ  یٔ               وکیل



 ثیكشط چی ٞط قٝ. ٔی ٚالف حمٛلٟب ثٝ ٌی ظ٘سٜ ذٓ ٚ دیچٌیطٜ ایٙب ضٚ. سٛی  ٔی یبز ٌی ظ٘سٜ سٛی آزْ       صداپیشه

 قٝ. ٔی ثیكشط حمٛلٟب ا٘ٛأ ثط اقطاف ثع٘ٝ ضیكٝ ا٘ؿبٖ زض ثكطزٚؾشی

 ذٓ ٚ دیچ ٔثُ ٌی ظ٘سٜ وٝ،ٌٓ ٔی ٕٞیٙٛ ٔطیًبْ ثٝ ٕٞیكٝ ٔٗ. ٞبٜ ضٚز ٔثُ زضؾز ٓ.ذ ٚ دیچ ثّٝ ثّٝ           دکتر

 .زیٍٝ زضٖٔٛ زضز ثی ٞعاض یب یجٛؾز قٝ یب یٔ ٘فد ثبٖث اٍ٘بضی ؾُٟ یه.ٞبؾز ضٚزٜ

 [.٘بِس ٔی شطحٚاي ایٗ ثبض ا٘سوی ٚ لجّی قىُ ٕٞبٖ ثٝ ثبظ ٔطز]

 ٌفز؟ چی              دکتر

 زٜ! ٔی ضيبیز زاضٜ وٙٓ فىط آلبیٖٛ! ٞیؽ          وکیل

 .چبٜ سٛی ثٙساظیٓ وبغص ٚ لّٓ یٝ ثٟشطٜ             دکتر

 .٘ساضٜ ؾٛاز اٖٚ أب      صداپیشه

 ٘ساضٜ؟ ؾٛاز             دکتر

 ثٛز؟ ودب ؾٛازـ افغب٘ی .ٜ٘ساض  وٝ ّٔٗٛٔٝ      صداپیشه

 وشبثب؟ اٖٚ أب             دکتر

 وشبثب؟ وسْٚ      صداپیشه

 .چبٜ سٛی ضیرشیٗ وٝ ٕٞٛ٘بیی              دکتر

 وطزیٓ؟ وبضٚ ایٗ ٔب          صداپیشه

 .ثٛز ٔب ی ؾٝ ٞط سهٕیٓ ایٗ.ایكٖٛ ٚ قٕب ٚ ٔٗ ثّٝ ٔب؟              ردکت

 .ثكٗ اٖٚ زیسٖ آؾیت ثبٖث ٕٔىٙٝ لُٛض وشبثبی.ٜ٘جٛز زضؾشی سهٕیٓ وٝ وٙٓ ٔی اٖشطاف             وکیل

 .ؾطقىؿشٍیٝ ی ٔبیٝ         صداپیشه



 چُٛضٜ؟ حبِف ثجیٙیٓ ثبیس .قسْ ٍ٘طا٘ف ٔٗ حمیمشبً            وکیل

 .[ایؿشٙس ٞط ؾٝ ثبالی چبٜ ٔی]

 .ثكٙٛیٓ زضؾز ثٍٛ چیعی یٝ          وکیل

 !آٞبی      صداپیشه

 !آٞبی         وکیل

       ٘ساقز؟ اؾٓ اٖٚ ثجیٙٓ....آ           دکتر

 اؾٓ؟       صداپیشه

 .وٙیٓ نساـ اؾٓ ثٝ ثٟشطٜ ثّٝ            ردکت

 .ٔحبوٕٝ ضٚ٘س ثٝزٜ  یٔ ٖبزر اٚ٘ٛ وطزٖ ذُبة ٔؿشمیٓ.ذٛثیٝ فىط           وکیل

 [دبییٗ ثٝ ضٚ  ؾٝ ٞط] 

 !افغب٘ی       صداپیشه

 !ؾطایساض           وکیل

 .ٔطیى               دکتر

 ٔطیى؟       صداپیشه

 ٍٔٝ؟ چُٛض ٔطیى، ،ثّٝ               دکتر

 .وٙیٗ فسجطئ ذٛایٗ یٔ الثس سطفٙس ایٗ ثب ز!اؾ ٔؿرطٜ       صداپیشه

 .٘یؿز ثیٕبض أب ٔطیًٝ اٖٚ              دکتر



 .قٕبؾز ٘ٓط ایٗ       صداپیشه

 .ثیٙٓ یٔ ٔطیى قىُ ثٝ ضٚ ٕٞٝ ٔٗ ٝ.ٔٙ ٘ٓط وٝ ّٔٗٛٔٝ              دکتر

 اظ ٕٞٝ اظ اَٚ أب ٓ.وٙ زفبٔ اٖٚ اظسٛ٘ٓ  یٔ ثٟشط وٝ ُٕٔئٙٓ حبال.ٌطفشٓ لطاض ضٚ٘س ایٗ سبثیط سحز ٔٗ            وکیل

 .وٙٝ ٔٗبیٙٝ اٚ٘ٛ وٙٓ ٔی ذٛاٞف زوشط

 .آلبیٖٛ ثجركیس ِحٓٝ یه[ .آٚضز ضٔیز ضا آِشف ٚ  دبییٗ وكس ٔی ضا ظیذف زوشط]

 .[قبقس وٙٙس. زوشط سٛی چبٜ ٔی ٔی اٚ ثٝ دكز ٚ چطذب٘ٙس ٔی ضا ذٛز ضٚی زٚ آٖ]

 سب زضآضیٓ قّٛاضٔٛ٘ٛ آزْ ٚ ٖبِٓ خّٛی وطزٖ ٔی ٔدجٛض ضٚ ٔب ظٔبٖ یه ٜ.قس ٖٛو ظٔب٘ٝ ٚالٗبً      صداپیشه

 .وٙٗ یٔ ضٖبیز َٛض چٝ ثجیٗ حبال ٚ.ض ٔب وٙٗ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ

 ٔطیًی ظ٘سا٘ی ذٛزْ ٔٗ .قٝ ٔی ظ٘سا٘ی ثب ضفشبض ثٟشطیٗ ٜ،قس ٖٛو ظٔب٘ٝ، فطٔبییٗ یٔ نحیح ،ثّٝ ،ثّٝ           وکیل

 زض ثطٜوٙٝ  یٔ ؾٗی اٚ٘دب اظ ظ٘سا٘ی .وٙٝ ٚ اؾشغفبض زٖب سب ٕ٘بظذٛ٘ٝثط٘ف  یٔ اٖساْ اظ لجُ ؾبٖبسی وٝ قٙبذشٓ ٔی ضٚ

اظ ظذٓ ضیف  زؾشبـٌیط٘ف.  ٔی ٚ قٗ ٔی فٔشٛخٟ وٝ ثٛزٜ ٕ٘ٛ٘سٜ فطاضـ ثٝ چیعیوٙٝ ٚ  یٔ سُٛ٘ زؾشبـ ثب یٗٙی

 اٚ٘ٛ ظ٘ساٖ ٔؿئِٛیٗ وطزٜ ٕی٘ حؽ ضٚ یزضز اٍ٘بض ٞیچ سٛ ٞٛا َٚ. ٔبر ٚ ٔجٟٛر ثٛزٜ ٘طٜ ذط. ٘بذٙبـ ضیف ثٛز ٚ

 زؾشبقٛ خفز ٞٓ ثرف زوشط .وٗ ذٛة ظذٕبقٛ ٔطاؾٓ اخطای اظ لجُ وٝافشٗ  یٔ سىبدٛ ثٝثیٙٗ  یٔ ٚيٗیز اٖٚ زض وٝ

 .٘ساقشٝ ظذٕی زیٍٝ اٖٚ ٝ.وٙ ٔی لُٕ

 ثبظ خب ٚویُ ٚ كٝینساد ٔیبٖ ٌطفشٝ ٞٛا زض خطاحبٖ ٔثُ ضا زؾشب٘ف زضحبِیىٝ زوشط.وٙس ٔی ٘بِٝ ثبظ ٔطز]. ضئٛفشی چٝ        صداپیشه

 [وٙس ٔی

 زٜ! ٕ٘ی ٔٗبِدٝ ثٝ سٗ اٖٚ ٖ!آلبیٛ ٘ساضْ سحّٕكٛ زیٍٝ ٔٗ             دکتر

 !ٖفٛ٘شی چٝ [سآی یٕ٘ ـ ٌطیٝ أب س.وٙ ٌطیٝ وٙس ٔی ؾٗی]  وکیل

 .وٙٗ سكطیحف زا٘كىسٜ قبٌطزای زازْ ٔی ظ٘سٜ ظ٘سٜ دبییٗ ثٛزیٕف ٘ٙساذشٝ اٌٝ              دکتر



 ز.وط ٔب ثب افغبٖ ٔحٕٛز وٝ وبضی ٕٖٞٛ زضؾز ٗ.دبیی ٘ساذشیٕف ٔی ثٗس، وطزیٓ ٔی وٛضـ اَٚ ثبیس       صداپیشه

 .زضآٚٚضز وبؾٝ اظ قجٝ یه ضٚ چكٓ خفز ٞعاض ثیؿز

 .ثٛز ٔحٕسذبٖ آلب اٖٚ               دکتر

 .ثبزٚٔیب چكٓ ایٗ ی ٕٞٝ ٗ.در یٝ ٕٞكٖٛ      صداپیشه

 .زاقز ّٔی وبضر أب            وکیل

 افغبٖ؟ ٔحٕٛز      صداپیشه

 .ؾطایساض ٝ.٘           وکیل

 .زاضٖ قٙبؾٙبٔٝ ٞٓ ؾٍٟب ٕیكٝ.٘ زِیُ وٝ ایٗ       صداپیشه

 ثٛز؟ ٔكٟسی قبیسْ               دکتر

 .ثذطؼ ٔٗ اظ ٖ.خٛض چٝ قٙبؾٓ ٔی ٔٗ ضٚ ٞب ٔكٟسی.ثطْ آلب لطثٖٛ        صداپیشه

 ؟ٗخٛضی چٝ ٞب یٔكٟس            وکیل

 .٘یؿشٗ ایٙدٛضی        صداپیشه

 ؟خٛض چٝ             وکیل

 [٘بٔفْٟٛ قىُ ثٝ وّٕبر اِىٗ ثیبٖ ٕٞبٖ آیس. ٔی ٘بِٝ نسای چبٜ سٛی اظ]

 .ٌفز چیعی یٝ یؽ!ٞ          وکیل 

 چی؟     صداپیشه  

 .ز٘سٖٚ ٌفز          وکیل 



 ز٘سٖٚ؟           دکتر  

 وٙٝ؟ ٔی زضز ز٘سٚ٘ف       صداپیشه

 .ثٙساظی ثٟف ٍ٘بٜ یٝ ثٟشطٜ زوشط         وکیل

 !وٙٓ چه ز٘سٖٚ سٛ٘ٓ ٔی چُٛض.ٖٕٛٔی. خب٘ٓ ٖٕٛٔیٓ زوشط ٔٗ            دکتر

 ْ.ز٘س .ز٘سٜ ٌفز قبیس       صداپیشه

 .ز٘سٖٚ ٌفز ٘ٝ             وکیل

 زاضٜ؟ زضز ز٘سٖٚ              دکتر

 .زضثیبضٜ ذٛاز ٔی ٘ٝ        صداپیشه

 چی؟               دکتر

 .ٖمُ ز٘سٖٚ.ُٖم       صداپیشه

 .اٚٔسٜ ؾطٖمُ دؽ             وکیل

 .زضآیس ثٝ ٖمُ ذٛضز ؾًٙ ثٝ ؾط چٖٛ     صداپیشه

 .[آٚضز یٔضز ذٛز اظ ذطٚؼ ٔثُ نسایی ثبض ایٗ.نسای ٘بِٝ]

 قسٜ؟ چف             لوکی

 وبض اظ حؿبؾیز ایٗ ثطای ؾبَ چٙس ٔٗ ٗ.حؿبؾ ذیّی نٛسی سبضٞبی ٜ.زیس آؾیت نٛسیف سبضٞبی       صداپیشه

 وٝ خبیی اِٚیٗ ثٝ افشبزٖ ؾط ثب، ٘ساذشیٙف یٔ ؾط ثب ٘جبیس [ضٚ ثٝ زوشط.]ثٛز قسٜ یبضٚ ایٗ ٖیٗ زضؾز نساْ ْ.ثٛز ثیىبض

 .نٛسیٝ سبضٞبی ضؾٛ٘ٝ ٔی آؾیت

 .ثٛزیس ٌطفشٝ قٕب سٟكٛ أب                   دکتر



 .زازی ّٞف ٘بخٛض ط.زوش ثٛز قٕب زؾز ؾطـ                وکیل

 قٛن حبِز اظ ضٚ ثیٕبض ذٛاؾشٓ ٔی ْ.زاز ٔی سىٛ٘ف زاقشٓ فمٍ ٔٗ ٓ.وٙ ٔی ذٛاٞف !آلبیٖٛ ٖ!آلبیٛ              دکتر

 .ظیبزٜٝ ؾىش احشٕبَ ِحٓبر ایٗ زض وٝ زٚ٘یس ٔی ٓ.وٙ ذبضج

 .ثٛز ظزٜ ذٛاة ثٝ ذٛزقٛ ِف سٗ ز.ثٛ ذٛاة           صداپیشه 

 .ضفز ٞٛـ اظ ضازیٛ ی يطثٝ ثب اٖٚ               وکیل 

 .وكیس فطیبز افشبز سٝ ٚ ؾط ٚلشی أب            صداپیشه

 .قسٜ ثیساض ضاٜ سٛی قبیس                  وکیل

 .ٌفز ٔی ٞصیٖٛ زاقز           صداپیشه

 ؟ٌفز یٔ چی                   دکتر

 قىبض ز٘جبَ ثٝ ٞٛا سٛی ٌٛیی قٛزٔی ثبظی ٔكغَٛ زؾشب٘ف ثب]ایٗ ٔثُ ثٛز چیعی ِٚی ٘یؿز یبزْ ذٛة        صداپیشه

 [ثبقس ٍٔؿی

 .قٙیسْ خبیی یٝ ٗلجّ ضٚ ایٗ [نسادیكٝ حطوبر ثٝ ذیطٜ]  وکیل

 .ٞٓ ٔٗ ثطای ثّٝ [ ٝٔشفىطا٘] ر دکت

 .آقٙبؾز ذیّی ٔٗ ٌٛـ ثٝ قٕب ی چٟطٜ             وکیل

 .ٌٗ ٔی ٕٞیٙٛ ٕٞٝ          صداپیشه

 ٞٓ ثٝ ذب٘ٛٔٓ ٔٙٛ ،سٛاِز سٛ وٙیٗ ٔی سف ٚ اخ زاضیٗ ٞب نجح وٝ ٌبٞی. زاضیٗ ٞٓ ذٛثی نسای              دکتر 

 .شٖٛؾٗبزس ثٝ ذٛقب ی.ٛاظ٘ـ ٌٛ ٚ ضٚحب٘ی نسای چٝ ٌیٓ ٔی

 ٓ.نسادیك یه ٗانّ ٔٗ ضاؾشف ذت ثّٝ          صداپیشه



 نسادیكٝ؟                 دکتر

 ٞٛاقٙبؼ یٝ ٞبی نحجز ز.ٞؿ یبزْ ٞٙٛظ وطزْ زٚثّٝ وٝ ضٚ چیعی اِٚیٗ ْ.وطز قطٚٔ ایٙدٛضی ٝ،ثّ       صداپیشه 

 .ثٛز

 ؟ثٛز ثس ذٛزـ نسای               دکتر

 ثطٖىؽ ٟبقٛفحط ٔٗ .ثٛز ٘ٓبْ اٞساف ذالف خٟز زض یٗٙی ز،ثٛ ثس ٌفز ٔی وٝ چیعی اٖٚ ٝ!٘         صداپیشه

 .ٌطفز سطفیٕ اٖٚ وٝ خٛضی ظزْ حطف ذٛزـ ٖیٗ زضؾز ْ،وطز

 .ثبقٝ ثٛزٜ قٕب ٕٖٔٙٛ ثبیس ٜ!قىٛ ثب چٝ                دکتر

 .وكز ذٛزقٛ ثٗس ٔبٜ زٚ! ٝثّ         صداپیشه

 .٘یؿز وؿی ٞط وبض سحّٕف ،زاضٜ ٞٓ ذٛزوكی قىٜٛ ایٗ               دکتر

 .غبیت نسای قسْ ٓ.ٌطفش سطفیٕ ٞٓ ٔٗ ٔسسی ثٗس         صداپیشه

 غبیت؟ نسای             وکیل

 ضاظی ٔب حبال چٖٛ آلبیٖٛ ٔیٍٓ ثٟشٖٛ أب ثسْ سٛيیحف ٘ساضْ زٚؾز زٚ٘یس ٔی ت.غبی نسای ٝ.ثّ       صداپیشه

 ٕٞٝ ٚ ضؾیسٜ دبیبٖ ثٝ ظٔب٘ف زضٚالٕ ،٘یؿز ضاظزاضی ثٝ ٞٓ احشیبخی اِجشٝ ،ٞؿشیٗ ضاظزاض زٚ٘ٓ ٔی ٓ.زاضی ٞٓ ثب ٔكشطن

 یٗٙی .سٟٙبٖ وٝ ٘ىٙٗ فىط ٔطزْ سب قس ٔی درف ٔٗبثط سٛی وٝ نسایی .قٙیسیس حشٓ ضٚ نسا ایٗ ٗ.ثسٚ٘ سٛ٘ٗ ٔی

 ثٛز ٔرفی ثّٙسٌٛٞبی خب ٕٞٝ .ٕ٘ٛ٘ٝ سٟٙب وؿی ٚ ثبقٗ ٞٓ ثب ٕٞٝ سب ثٛز خب ٕٞٝ نسا ایٗ. ٘ساضٜ ثطقٖٛ ٞٛا زٚ٘یٗ ٔی

 .ؾطدطؾز یث وٛزوبٖ ٍٟ٘ساضی ٔطوع ٚ اسٛثٛؼ ٚ سبوؿی سٛ  ٞب،ٜ آضایكٍب ٔساضؼ، ازاضار، .وٙٝ درف ضٚ نسا ایٗ سب

 .ذُط٘بوشطٖ ٔبزضا دسضٚ یث!ثّٝ ٝ!ثّ             وکیل



 اٖٚ .ٌطفز ٖٟسٜ ثط ضٚ ٔبزض ٚ دسض ٘مف غبیت نسای یٗٙی ٔب .ثكٗ دط ٞؿشٗ ذبِی وٝ چیعی اظ ثبیس اٚ٘ب     صداپیشه

 ضٚ ٞبٝ ٌّرٛ٘.ثبقٗ زاقشٝ ثٟشطی احؿبؼ قیطٞب سب ثٛزیٓ ٌصاقشٝ نسا ٞٓ ٚحف ثب٘ سٛی حشب ٔب .قٝ ٔی قٙیسٜ اغّت

 .ثٛز نسا وٙشطَ سحز چیع ٕٞٝ .لٙس چغٙسض وكز ٔعاضٔ ٚ خبِیعٞب ٕٞیُٙٛض ،ٌطفشیٓ ٘ٓط زض ٞٓ

 سطغیت ضٚ ٔٗ ٔساْ نسایی یه ثٛزْ وٝ سط خٖٛٚ ز.آقٙبؾ ثطاْ نسا ایٗ .ٔیبز یبزْ چیعایی یٝ زاضٜ              وکیل 

 .وطز ٔی ذٛزوكی ثٝ

 وكشیٗ؟ ذٛزسٛ٘ٓ                دکتر

 ضٚ افىبضْ ٚ ٕ٘ىی زازْ وشبثٟبٔٛ ٕٞیٗ ثطای ،٘یؿز زضؾشی ضاٜ فٟٕیسْ وٓ وٓ یٗٙی ٘كس فطنز ٘ٝ             لوکی 

 .زازْ سغییط

 لطاض إٞیز زْٚ یٝ زضخ زض ٔب ثطای وطزٖ ُٖٕ اِجشٝ .زازیٗ ٌٛـ نسا ثٝ وٝ ثٛزیٗ ثبٞٛـ قٕب       صداپیشه

 .ثٛز وبفی نسا قٙیسٖ ٕٖٞٛ .ٕٞیٗ فمٍ .ثبقٗ سبثیط سحز ٕٞٝ ذٛاؾشٓ ٔی ٔب .زاقز

 .٘كٙیسْ ضٚ نسا ایٗ ٚلز ٞیچ ٔٗ .ٖدیجٝ              ردکت

 .زاقز ایٕبٖ ثبیس .وٙیس ٔی اقشجبٜ حشٓ ،٘ساضٜ أىبٖ       صداپیشه 

 .زاضْ ایٕبٖ ثسٟ٘ب ثٝ فمٍ ٔٗ              دکتر

 ٞؿز؟ سٛقٖٛ نسا ٚ        صداپیشه

 .ٞؿز وٝ ّٔٗٛٔٝ                دکتر

 ٕٖٞٛ ایٗ .ٌیطٜ ٔی ٌطیٓ زاضٜ .ثٛز ٞبٖ ثس سٛی نسا اٖٚ .سالقٝ ؾبِٟب ی ثٕطٜ ٕٞٝ ایٙب آلبیٖٛ ثیٙیس یٔ      صداپیشه

 .ذٛاز ٕ٘ی ثّٙسٌٛ یٗٙی .٘یؿز نسا ایٗ ّٕٔٛؼ ٚخٛز ثٝ ٘یبظ زیٍٝ وٝ ضؾیسیٓ ٘شیدٝ ایٗ ثٝ ٔب ثٗس ؾبِٟب .غبیجٝ نسای

 نسا .ازضاض ٔدطای ٚ وجس سٛی زاض ثبَطی ثّٙسٌٛی ٘هت یب  ثبقٝ خطاحی ثٝ ٘یبظ ایٙىٝ ثسٖٚ .ثٛز قسٜ زضٚ٘ی نسا ایٗ

 .ثٛز  ٕٞٝ زضٖٚ



 [.وٙٙس ٔی ضٚثٛؾی ٚ زٞٙس ٔی زؾز اٚ ثب ] .ٌیٓ ٔی سجطیه       دکتر و وکیل

 ثٝ ٔٙشٟب .وٙٝ ْٟٛض ثبیس غبیت نسای فٟٕیسْ .وطز سكٛیك وبض ی ازأٝ ثٝ ضٚ ٔب ایٗ. ضايیٗ ٔطزْ وٝ زیسْ       صداپیشه

 ثٗس ٚ ٌفشٓ اشاٖ چیٝ ثٝ چی زٚ٘ؿشٗ ٕ٘ی وٝ ٘بقٙٛایبٖ ثطای ضفشٓ ٕٞیٗ ثطای .زاقز الظْ ٔمسٔبسی اِجشٝ  .ایٝ زیٍ قىُ

 اظ ؾطٜ سكریم .ٞؿشٗ زضایز ٚ ثبٞٛـ چمسض ٔطزْ ایٗ ثیٙٓ ٔی ٚلشی ذٛضْ ٔی غجُٝ .ثٛزْ ٞب ثط٘بٔٝ ی ٕٞٝ سٛی ٞٓ

 .آلبیٖٛ خٟبزٜ ذٛزـ ٘بؾطٜ

 [ٌیط٘س ٔی آغٛـ زض ضا اٚ ٚ قٛ٘س ٔی ٘عزیه اٚ ثٝ ،ٌطفشٝ قبٖ ٌطیٝ زوشط ٚ ٚویُ]

 ؟وٙٓ ذٛاٞكی اظسٖٛسٛ٘ٓ  ٔی  [ظزٜ ظا٘ٛ ٕٞبُ٘ٛض]             وکیل

 .دؿطْ ثفطٔبییس  [ؾذط وطزٜ  ؾیٙٝ ٚ غطٚضٔ َٛض ٕٞبٖ]       صداپیشه

 .ثٙٛاظیس ضٚ اٖٚ زیٍٝ ثبض یه وٝ ذٛاْ ٔی اظسٖٛ             وکیل

 ضٚ؟ چی        صداپیشه

 .زیسیسزازازازٚزٚزٚضضضزازاضضضض .ضٚ قىٕٛٞٙس ٔبضـ ٕٖٞٛ             وکیل

 .زاضٜ لبف آذطـ لبف .زیسیسزازازازٚزٚزٚضضضزازاضضضضق دؿطْ، ٘ٝ زیسیسزازازازٚزٚزٚضضضزازاضضضض      صداپیشه

 ،قسْ ثعضي ،وطزْ ٌی ظ٘سٜ ٔبضـ ایٗ ثب ٔٗ،  14 ؾبٖز زاض لبف اذجبض ٔبضـ ٕٖٞٛ .زاضٜ لبف !ثّٝ !ثّٝ        وکیل

 .ضلهیسیٓ آًٞٙ ایٗ ثب ٔب .ثع٘ٗ آٍٞٙٛ ایٗ وطزْ زضذٛاؾز اضوؿشط ٌطٜٚ اظ اظزٚاخٕٖٛ خكٗ ثطای ،وطزْ اظزٚاج

 .فطؾشبزیٓ ٔسضؾٝ ثٝ ضٚ ٞبٖٔٛ ثچٝ .قسیٓ زاض ثچٝ آًٞٙ ایٗ ثب ٔب [اؾز ِجب٘ف ثب آًٞٙ ٘ٛاذشٗ ٔكغَٛ نسادیكٝ زض ایٗ حیٗ] 

 .ٔطزیٓ .وطزیٓ ٌی ظ٘سٜ .ذٛضزیٓ قىؿز .قسیٓ دیطٚظ .خًٙ ضفشیٓ

 .زیسیسزآزآزآزٚزٚزٚضضضزازاضضضضق      صداپیشه

 ذٛز ضفشٝ ضفشٝ آٟ٘ب .وكس ٔی آٟ٘ب ؾط ثٝ یزؾش دسضا٘ٝ ٘یع اٚ ٚ ثٛؾٙس ٔی ضا زؾشب٘ف ،افشٙس ٔی نسادیكٝ دبی ثٝ وٓ وٓ ٘ٛا ایٗ ثب زوشط ٚ ٚویُ]

 [.چؿجب٘ٙس ٔی اٚ ظا٘ٛاٖ ثٝ ضا



 .زیسیسزآزآزآزٚزٚزٚضضضزازاضضضضق    صداپیشه

 [.ضٚز ٔی ٘ٛض .ضؾس ٔی ثٍٛـ ٔطز ی ٘بِٝ نسای ٘ٛا، ایٗ ثب نسادیكٝ ثبظی ثب ظٔبٖ ٞٓ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ديم ی صحىٍ

 

 

 ٚ ٌصاض٘س ٔی ذٛز ؾط ثط ضا حجبة ٘ٛثز ثٝ ٞب آٖ  .ٞؿشٙس آٖ زض سٙفؽ  ٔكغَٛ ٚ ا٘س ایؿشبزٜ ایٝ قیك حجبة ٚ ٔیع وٙبض ؾٝ ٞط]

 [.ثٙس٘س یٔ ضا چكٕٟبیكبٖ

 .ٚویُ خٙبةضٜ  یٔ زاضٜ سٖٛ نٙسِی .سٖٛ نٙسِی         دکتر

  ودب؟        وکیل

 .ضفز ٔی زاقز زیسٔف لجُ ی زلیمٝ چٙسزٚ٘ٓ،  یٕ٘       دکتر

 َطف؟ وسْٚ اظ [سفبٚر یث ] وکیل

 [ٌطفشٝ فبنّٝ ٔیع اظ وٝ قٛ٘س ٔی ذیطٜ وبضسٗ ثٝ زٚ ٞط] ٚض اٖٚ          دکتر

 .شاضٖ ٔی سٟٙب ضٚ ٔب ضٚظی ٞٓ اٚ٘ب قٗ. ٔی ذؿشٝ ٞٓ ٞب نٙسِی       وکیل

 .وٙٝ ٔی حطوز زاضٜ ثبظ بٜ وٙیس!ٍ٘  ز.ثٛ وبضسٗ ،٘جٛز نٙسِی اٖٚ أب      دکتر

 ؟اؾز ظِعِٝ  [زاضز ثطٔی ذٛز ؾط اظ ضا حجبة]صداپیشه

 .ضٜ ٔی زاضٜ وبضسٙٝ .٘ٝ             وکیل



 ٔثُ .قس ٔی سْٕٛ ز٘یب اٍ٘بضقس  یٔ سْٕٛ وبضسٖٛ ٚلشی ظٔب٘ی یٝ [قٛز ٔی ذیطٜ ای قیكٝ حجبة ثٝ ] ؟وبضسٖٛ    صداپیشه

 وبـ ٌفشٓ ٔی ذٛزْ ثب .ٌطفز خبقٛ ٔی ٚالٗی سهبٚیط وبضسٖٛ ضفشٗ ثب .ثٛز خٕٗٝ غطٚة ضٚظٞب سٕبْ .خٕٗٝ غطٚة

 .ضؾیسْ یٔ ذٛزـ ثٝ نساـ سىطاض ثب ٚ ٘كٝ سْٕٛ وبضسٖٛ قس ٔی

 .وبضسٙٝ اٖٚ سٛی یىی .٘كسیٗ ٔشٛخٝ چُٛض ٖ!آلبیٛ               دکتر

 .ٞؿز وبضسٖٛ سٛی یىی ٕٞیكٝ .ثسٖ ٘كٛ٘ز ذبِی وبضسٗ وٝ ٘ساضی ا٘شٓبض وبضسٛ٘ٝ سٛی یىی وٝ ّٔٗٛٔٝ      صداپیشه

 [زٞس ٔی ُٞ وبضسٖٛ ؾٕز ثٝ ضا آٟ٘ب زٚی ٞط ٌصاضز ٔی ٔیع ضٚی ٚی ٌیطز ٔ نسادیكٝ زؾز اظ ضا حجبة وٝ حبِی زض]  زوشط

 ؟اٚٔسٜ نٙسِی اٖٚ ؾط ثالیی چٝ[ وبضسٗ ثٝ ذیطٜ ] وکیل

 .وطزیٗ ٔی اؾشفبزٜ نٙسِی ٖٙٛاٖ ثٝ اظـ قٕب وٝ ثٛز ٙیوبضس نٙسِی اٖٚ     صداپیشه

 [قٛ٘س ٔی ٘عزیه وبضسٗ ثٝ دبٚضچیٗ دبٚضچیٗ ؾٝ ٞط]

 وبضسٗ؟ ضٚی چیٝ ذُٟب ایٗ              دکتر

 .٘ٛقز چیعی نٙسِی ضٚی ٘جبیس .٘ساضٖ ضٚ خٕٗی ٘مّیٝ ٚؾبیُ اظ اؾشفبزٜ فطًٞٙ ٞب ثًٗی            وکیل

 سب ثٟف قسیٓ ٔی ذیطٜ ٔسسٟب وٝ ذَُٛی .ثٛز سّٛیعیٖٛ ثطفه سٛی وٝ٘ساظٜ  یٔ ذَُٛی یبز ٔٙٛ     صداپیشه 

 .وٙٓ ٔی قطٚٔ ضٚ وبضسٖٛ زاضْ وٝ قٙیسْ ٔی ذٛزٔٛ نسای ٟبىثطف زَ زض ٔٗ .ثٍیطٜ قىُ سهٛیط ٚ ثكٝ قطٚٔ ای ثط٘بٔٝ

 .زیٛاض ضٚی ظ٘سا٘ی ضٚظٞبی قٕطزٖ ٔثُ                ردکت

 .قسٖ ثطزٜ زض ثٝ ضاٜ اظ وٝ ٞبیی ثچٝ سٗساز یب          صداپیشه

 .قسٖ دیبزٜ ثٗس ایؿشٍبٜ ٚ ٘كؿشٗ نٙسِی ایٗ ضٚی وٝ آزٔبیی سٗساز              وکیل

 [ضٚز ٔی ٕٞچٙبٖ ا٘س وٝ ذیطٜ وبضسٗ]ثٝ 

 .وٙیٓ سٗمیجف ثبیس                دکتر



  ایؿشٝ. یٔ ذٛزـ ثطٜ ثطق اٌٝ        صداپیشه

 ٝ.اِىشطیىی نٙسِی یٝ اٖٚ             لوکی

 .ثذطؾیٓ ذٛزـ اظ ٜثٟشط        صداپیشه

 وبضسٗ؟ اظ               دکتر

 .افغب٘یٝ ٘ٝ        صداپیشه

 .قٜٙٛ ٕ٘ی اٖٚ              دکتر

 .ظزی ٔی ؾطـ سٛی خٛضی اٖٚ ضٚ ضازیٛ اٖٚ ٘جبیس         صداپیشه

 .ا٘ساذشیف سٝ ٚ ؾط ذٛزر سٛ أب               دکتر

 .قٝ ٔی ٔحٛ زاضٜ نٙسِی وٙیٗ ٍ٘بٜ             وکیل

 .ثجیٙیٓ سٛقٛ ٚ زاضیٓ ٍٟ٘ف ثبیس                دکتر

 ثبقٝ؟ نٙسِی یٝ سٛی ٕٔىٙٝ چی              وکیل

 .٘یؿز سٛـ.ظیطقٝ .ظیطـ          صداپیشه

 قسٜ؟ لطثب٘ی ی ثچٝ یٝ                دکتر

 .افغبٖ غیطلب٘ٛ٘ی وبضٌط چٙس          صداپیشه

 .ثطلی نٙسِی ظیط ٔطزٜ ٔبٞی سٝ ٚ ؾط ثبضـ               وکیل

 .ثبقٝ ضٚحف قبیس                 دکتر

 ٍٔٝ؟ اؾز ظ٘سٜ اٖٚ          صداپیشه



 .اؾز ظ٘سٜ ثّٝ               وکیل

 .وٕٝ أىب٘ف ظزی ثٟف ضازیٛ ثب وٝای ٝ طثي ٚخٛز ثب                دکتر

 

 [دط٘س یٔ ٖمتعزٜ ٚحكش ؾٝ ٞط .اؾز وبضسٗ ظیط وال٘ یهزاض٘س. ٔیثط ضا وبضسٗ حطوز یه ثٝ ثٗس .قٛ٘س ٔی ٘عزیه وبضسٗ ثٝ ؾٝ ٞط]

 چیٝ؟ اٖٚ          صداپیشه

 .وال٘ یٝ                   دکتر

 وٙٝ؟ ٔی غُّی چٝ اٚ٘دب وٝ ایٙٝ ٔٙٓٛضْ والغٝ، یٝثیٙٓ  یٔ زاضْ          صداپیشه

 .٘یؿز وال٘ اٖٚ             وکیل

 چیٝ؟ دؽ              دکتر

 زٜ. ٔی حیبر ازأٝ قىُ ایٗ ثٝ ذٛزـ زْٚ ظیؿز زض ؾطایساض .ؾطایساضٜ زْٚ قىُ               وکیل

 افغبٖ اٖٚ ثٝ قجبٞز ایٜ شض وال٘ ایٗ وٌٝفشٓ  یٔ ثٟشٖٛ زاقشٓ ٞٓ اٌط .٘ساضْ اٖشمبز سٙبؾد ثٝ ٔٗ         صداپیشه

 .٘ساضٜ

 .قٙبؾٝ یٔ ٔبضٚ اٍ٘بض وٝ خٛضی .وٙٝ ٔی ٍ٘بٜ ٔب ثٝ ایٙدٛضی چطا ثطزٜ؟ ٔبسف ایٙدٛضی چطا دؽ               وکیل

 وٝ ٔٗ .وٙٝ ٔی ٍ٘بٜ خٛضی یٝ ٌٝ ٔی ضاؾز  وٙس[ اٚ ضا ثطضؾی ٔی ذٛة ٚ قٛز ٔی ٘عزیه وال٘ ثٝ احشیبٌ ثب ]   دکتر

 .قبیس قسٜ ثٛذٛضی .ٞؿز چیعیف یٝ ٌٓ ٔی

 .قبویٝ                  وکیل

 قبوی؟                  دکتر

 .قسٜ اؾشفبزٜ نٙسِی ٖٙٛاٖ ثٝ اٖٚ اظ ایٙىٝ اظ !آضٜ                  وکیل



 .ظیطٜ اٖٚ ٞؿز ایٝ ٞفش یه .ثؿشٝ ظثٖٛ ثبقٝ فٌكٙ ثبیس           صداپیشه

 .قٝ ٔی ضٚظی زٜ .ثیكشطٜ ٞفشٝ یه                  وکیل

 وٙٝ. ٔی ٍ٘بٜ چُٛض ثجیٗ !٘ىجز قْٛ ی دط٘سٜ                  دکتر

 .قٛٔی ٕٞیٗ ذبَط ثٝ ٘یؿز ٌبٖ دط٘سٜ خعٚ وال٘            صداپیشه

 وٙٗ؟ ٔی ثٙسیفٝ َجم زؾشٝ وسْٚ سٛ دؽ                  دکتر

 .ظیؿشبٖ ٔبظاز              صداپیشه

 .٘كٙیسْ حبال سب                  دکتر

 .وٙٗ ٔی ٌی ظ٘سٜ اؾشب٘ساضز حس اظ ثیكشط وٝ اٚ٘بیی .ٔحسٚزٜ اظ ذبضج خٛ٘ٛضای             صداپیشه

 چمسضٜ؟ اؾشب٘ساضز حس                  دکتر

 .ٞفشبز             صداپیشه

 .ؾبِكٝ ؾٝ ٚ ٞكشبز ٔٗ ظٖ دسضثعضي أب                 وکیل

 ٔب ثٝ .ثیٙٗ یٔ ضٚ ٔب ضفشٗ ٚ اٚٔسٖ اٚ٘ب .ٞبٝ زٞ وٙٝ؟ ٔی ٖٕط چمسض وال٘ یٝزٚ٘ی  یٔ  .وٙٝ ٔی فطق اٖٚ           صداپیشه

 خبی ثّٙسسطیٗ .ٞب قبذٝ ضٚی زضؾز .زاضٖ ٞٛایی ٞبیٜ ٔٛظ اٚ٘ب زاضٜ؟ ٖاللٝ بءاقی ثٝ وال٘ چطا وٙی ٔی فىط .ذٙسٖ یٔ

 [وٙس ٔی ٍ٘بٜ زٚ آٖ ثٝ]ثجیٙیٗ؟ ضٚ وال٘ ی ِٛ٘ٝ سٛی قسٜ حبال سب ٚلز ٞیچ .ٕٔىٗ

 .ثٛزٜ ٞٓ اٖشهبٔی دطٚیٗ اقٗبض سٛی وٝ ثٛز ٔب ٍیٕٞؿبی سٛ وال٘ یٝ                  وکیل

 وال٘؟ ٕٖٞٛ                  دکتر

 دطٞبی ٚ ؾذیسی ٚ ٔٙمبض ٚ آظازی .فٟٕیس قس ٔی ضاحز ثٛز زازٜ وٝ ٞبیی ٘كٛ٘ٝ اظ یٗٙی .وال٘ ٕٖٞٛ              وکیل

 .ؾیبٜ



 .قجیٟٝ ذیّی                  دکتر

 .قجیٟٝ ذیّی .ثّٝ            صداپیشه

 .٘ساظٜ ٕی٘ ذبنی وال٘ ٞیچ یبز ٔٙٛ یىی ایٗ                 وکیل

 .ثٛزٜ وطزٜ حجؽ ضٚ والغٝ چطا اٖٚ                  دکتر

 .ثیفشیٓ اٖٚ یبز ثبیس ؾبِٟب ٚ ؾبِٟب وال٘ زیسٖ ثب ٔب یٗٙی .ثطؾٝ ٌی خبٚزا٘ٝ ثٝ وال٘ ثب ذٛاؾشٝ ٔی            صداپیشه

 .ثطؾٛ٘ٝ ذجط اٖٚ ذٛاؾشٝ ٕ٘ی ٚ ثٛزٜ زیسٜ چیعی والغٝ قبیس                    دکتر

 وطزٜ؟ ٔی ثبظی وال٘                  وکیل

 .ٔٗشمسٖ آظازی ٚ نّح ثٝ وٝ ثبظٞبطوفش ٖىؽ زضؾز .زاضٖ ٌیٝ خبٚزا٘ ٖكك ثبظا وال٘ .٘یؿز ثٗیس           صداپیشه

 .ٔحىٛٔیز ثطای ذٛثیٝ زِیُ ایٗ .قٝ یٔ سٗطیف ثسثیٙی ؾیبٜ ی ظٔیٙٝ زض چیع ٕٞٝ

 .ازِٝ ثطایٗ احؿٙز                دکتر

 .ٌطفز ٘بزیسٜ قٝ ٕ٘ی ضٚ وال٘ ٚخٛز وٙٓ ٔی اٖشطاف               وکیل

 ٞبی ثچٝ ٞبی ثچٝ ثٗس ٚ ٞب ٜ٘ٛ ٞبی ثچٝ ثٗس ٚ ٞب ٜ٘ٛ سطسیت الثس ثٗس .ثٕٛ٘ٝ خبٚزاٖ ذٛاؾشٝ ٔی اٖٚ        صداپیشه

 .ثسٜ اٚ٘بضْ

 !ٚحكشٙبوٝ                دکتر

 .ا٘ىبضٜ غیطلبثُ ٚ ٟٔٓ ٔسضن یه ایٗ         صداپیشه

 .قسٜ ٚاضز ٔٛوّٓ ثٝ وٝ اسٟبٔبسی ثطای ٔٗشجطیٝ ٔسضن وٝ وٙٓ اٖشطاف ثبیس ٔشبؾفب٘ٝ ثّٝ              وکیل

 .ثٍیطیٕف ٘ىطزٜ فطاض سب وٙٓ ٔی دیكٟٙبز         صداپیشه

 .ذٛضٜ ٕ٘ی سىٖٛ ٗانّ اٖٚ              وکیل



 !٘ساضٜ ٚخٛز چٖٛ ثّٝ         صداپیشه

 ٘ساضٜ؟ ٚخٛز               دکتر

 .٘ساضٜ ٚخٛز ٗانّ وال٘ ٘بْ ثٝ ٔٛخٛزی        صداپیشه

 ٔبقیٙی؟ خٛخٝ؟چیٝ ایٗ دؽ               دکتر

 ازأٝ ظیؿشٗ ثٝ وٝ وفطٜ یه ،٘یؿز اِٟی ٔٙبثٕ خعٚ زیٍٝ ثطٜ ثبالسط ثرٛاز اؾشب٘ساضز اٖٚ حس اظ اٌط      صداپیشه

 .زٜ ٔی

 .آلبیٖٛ زاضٜ اقىبَ ّٖٕی ِحبِ ثٝ ایٗ              وکیل

 ٘ؿد سطیٗ لسیٕی زض.وٙٓ ٔی اؾشٙبز ٞب ضیكٝ ثٝ ٔٗ ٚ وكیس ٔی ضخ ثٝ ّٖٕشٛ٘ٛ قٕب !ّٖٓ !ّٖٓ !ّٖٓ      صداپیشه

 لبثیُ .ثٛزٜ لبثیُ ظٔبٖ اظ .ذساٚ٘سٜ ٔٛخٛز سطیٗ لسیٕی اٖٚ .ٞٓ ٞبٝ وشیج ٚ ٞب ٘ٛقشٝ ؾًٙ زض .ٔٛخٛزٜ ٞٓ اِٟٙطیٗ ثیٗ

 .دطؾشیس یٔ اٚ٘ٛ

 دطؾشیس؟ یٔ وال٘ لبثیُ                 دکتر

 .دطؾشیس ٔی وال٘ لبثیُ .ثّٝ          صداپیشه

   ز.زاق وال٘ وٝ ثٛز ٞبثیُ وطزْ ٔی فىط ٔٗ               دکتر

 ظیبزی ٞبی ٘ؿرٝ .٘یؿز وبُٔ ظٔبٖ اٖٚ اظ ٔب اَالٖبر .ٌطزٜ ثطٔی زٚضی ٞبی ظٔبٖ ثٝ ایٗ !آلبیٖٛ              وکیل

 ٔب .قسٜ وؿط یب قسٜ ايبفٝ چیعٞبیی زِجرٛاٜ ثٝ ٚ قسٜٔی ضٚایز قفبٞی قىُ ثٝ فمٍ ایٜ  زٚض زض سبضید .قسٖ خُٗ

 وطوؽ؟ وی ٚ زاقشٝ وال٘ وی دیف ؾبَ ٞب ٔیّیٖٛ وٝ ثسیٓ سكریم سٛ٘یٓ ٔی چُٛض

 .ظٔیٙٝ ضٚی ٔٛخٛز سطیٗ لسیٕی اٖٚ .قسٜ ثبثز ایٗ أب              صداپیشه

 .٘یؿز وال٘ زاضٜ ٚخٛز ظٔیٗ ضٚی وٝ خب٘ساضی لسیٕیشطیٗ                  وکیل

 وٛٞٝ؟ چیٝ؟              صداپیشه



 خب٘ساضٜ؟ وٜٛ                 وکیل

 .قٝ ٔی سط وٛسبٜ لسقٖٛ ٚ وٙٗ ٔی ضقس وٝ قسٜ ثبثز سبظٜ .قٗ ٔی خب خبثٝ ٞب وٜٛ              صداپیشه

 ة.ٔیىط                    وکیل

 ة؟ٔیىط              صداپیشه

 .ٔٛخٛزٜ سطیٗ لسیٕی ٔیىطٚة .ٔیىطٚة ثّٝ               وکیل

 .اٚٔسٜ ثٛخٛز ثٟبٔیىط اظ اسفبلی حیبر وٝ ایٙٛ ذٛ٘سْ ٔٗ               دکتر

 زض ٚ زؾز حطوبر ثب ٚ قسٜ وفطی نسادیكٝ].ثبقٝ ةٔیىط آزْ خس وٝ ثبضٜ ذفز .اؾز احٕمب٘ٝ .وفطی چٝ       صداپیشه

 [قٛ٘س ٔی ذٓ وال٘ ؾٕز ثٝ اٚ ثٝ اٖشٙب ثسٖٚ ٚویُ ٚ زوشط .سدیچ ٔی ذٛز ثٝ ؾىٛر

 ٘جبقٝ؟ اٖشهبٔی دطٚیٗ وال٘ ٕٖٞٛ ایٗ ّْٔٗٛ ودب اظ            دکتر

 [ذٛضز ٕ٘ی سىبٖ ٞیچ وال٘ .وٙٙس ٔی ٍ٘بٞف ذٛة ی قٛ٘س ٚ ٔ ٘عزیه وال٘ ثٝ] 

 .ذٛزقٝ            وکیل

 .ذٛزقٝ ٞٓ ٔٗ ٘ٓط ثٝ             ردکت

 .ذٛزقٝ قه ثی     [ٕٞب٘دب اظ]  صداپیشه

 !ؾیبٞیف            وکیل

 !ٔٙمبضـ             دکتر

 !آظازیف       صداپیشه

 ؟وٛ ؾفیسیف دؽ                دکتر



 ثبیس ٞبیی فطو ثب ٚ اٖشهبٔیٝ دطٚیٗ وال٘ ٕٖٞٛ ایٗ ٌٓ ٔی ثٟشٖٛ ثرٛایس ٔٙٛ ٘ٓطٚ اٌٝ ٚ ؾفیسٜ چكٓ       صداپیشه

 حبال .زیسٜ فبؾس حىٛٔز چمسض وٝ وٙیس فىط فمٍ  .فؿمٝ ٖیٗ ذٛزـ وٝ .ثبقٝ زاقشٝ ؾبِی 600 ثبیس حبال ٌفز

 .ثجیٙسیس چكٕٟبسٛ٘ٛ حبال .وٙیس ٍ٘بٜ دطٞبـ ثٝ .زیسٜ ٞبضْ ٔغَٛ حشب اٖٚ .ٖبِٕٝ زاض ٔٛظٜ ثعضٌشطیٗ اٖٚ وٝ فٟٕیس ٔی

 .وٙیس حؽ

 [ثٙس٘س یٔ ضا چكٕٟبقبٖ زوشط ٚ ٚویُ]

 ٞٓ ثٝ حبِٕٛ زاضٜ وٝ ٖبلال٘ٝ ی ٔؿرطٜ ٍ٘بٜ ایٗ زض .ظ٘ٙسٜ ٌَٛ آضأف ایٗ زض.ٞبؾز ؾیبٞی ایٗ سٛ  ٞب ٚیطا٘ی اٖٚ سٕبْ 

 .ثٍیطیٓ وطیٝ غؾزِ ایٗ اظ ضٚ ؾطظٔیٗ ایٗ ٚیطا٘ی ا٘شمبْ ثبیس ٔب .ظ٘ٝ ٔی

  .دبٞبقٝ زض ًِٙ سیٕٛض  [ثؿشٝ چكٓ ثب] دکتر

 .چكٕٟبقٝ زض افغبٖ ٔحٕٛز    [ثؿشٝ چكٓ ثب]وکیل

 .ثٍٝ چیعی وال٘ ثب ذٛاؾشٝ ٔی اٖشهبٔی دطٚیٗ دؽ          وکیل

 .ثٛزٜ ضٔع ثّٝ ثّٝ             دکتر

 .ثجطیٓ دی ضٔع ثٝ سب ثىكیٓ والغٛ ثبیس     صداپیشه

 .ثكٝ ٞٛیسا چیع ٕٞٝ سب ثىكیٓ ثبیس             دکتر

     یٓ.ثك حفّ قیُب٘ی ٍ٘بٜ ایٗ قط اظ سب ثىكیٓ ثبیس           وکیل

  .ثىكیٓ ثبیس         سه هر

 [افشس یٔ چبٜ زضٖٚ ثٝ زوشط وفف ی يطثٝ ثب ؾطا٘دبْ أب ضٚز ٔی زض زؾشكبٖ اظ نسا ٚ ؾط ثب وال٘ .زٚ٘س ٔی وال٘ ز٘جبَ ثٝ ٞب آٖ]

 ٔطز؟ [ظ٘بٖ ٘فؽ ٘فؽ] صداپیشه

 ٓ.وٙ فىط      دکتر



 .٘ٓیطی یث ٞسفٍیطی چٝ           صداپیشه

 .افشبزْ ٘فؽ اظ زاقز خٛ٘ی ٖدت                 وکیل

 .ثٕیطٖ اٚ٘ب زٚ٘ٓ ٔی ثٗیس ٔٗ            صداپیشه

 .ثكیٓ ُٕٔئٗ ٔطٌف اظ ثبیس                   دکتر

 [ضٚ٘س ٔی چبٜ ثبالی ؾٝ ٞط]

 !آٞبی                وکیل

 !آٞبی          صداپیشه

 !آٞبی               ردکت

 [ا٘ساظز یٔ سف ٚویُ]

 زٜ؟ ٔی إٞیشی سف ثٝ وال٘ وٙی ٔی فىط             دکتر

 .وٙٝ وٕىٕٖٛ سٛ٘ؿز ٔی دطٚ٘سٜ ایٗ خطیبٖ سٛ .وكشیسـ ٔی ٘جبیس     [زوشط ثٝ] صداپیشه

 .ثع٘یٓ نسا اؾٕكٛ ثٟشطٜ                     دکتر

 ثٛز؟ چی اؾٕف ثسٚ٘یٓ ودب اظ                 صداپیشه

 [چبٜ ثبالی ؾٝ ٞط]

 ض.ؾطایسا وال٘                       لوکی

 .ٔطیى وال٘                       دکتر

 .افغبٖ وال٘                 صداپیشه



 .ثبقٝ قسٜ ٔرفف چیعی ثبیس اٖٚ                       وکیل

 .ٔٛقی ٔٛقی                       دکتر

 .خیجی ٗضاوُ یٝ ٘ٝ والغیٓ یه ز٘جبَ ٔب                 هصداپیش

 .َال ْزُ                      وکیل

 .٘ساقز زْ انالً اٖٚ                    دکتر

 .وّفغبٖ               صداپیشه

 [ا٘ساظز یٔ غطٚض ؾط اظ ٍ٘بٞی زٚ آٖ ثٝ نسادیكٝ .ذیعز ثطٔی ای ٘بِٝ نسای]

 .زاز خٛاة                      لوکی

 .ٞؿشیس نسادیكٝ وٝ حمب                     ردکت

  .ثٛز ضاحشی وبض .ٕٔٙٛ٘ٓ              صداپیشه

 ٘بِٝ؟ یٔ چطا أب                     دکتر

 .اٚ٘ٝ ی ٘بِٝ نسای .ٔٛوّٕٝ نسای ایٗ ثٙبِٝ؟ وال٘ وٝ قٙیسٜ حبال سب وی ٘بِٝ؟ ٔی وٝ چیٝ ٔٙٓٛضر                  وکیل

 چكٕٟبقٛ أیسٚاضْ .وطزٖ ٖبزر ذٛضی ٔطزٜ ثٝ .ٔطزاضذٛاضٖ اٚ٘ب .ثٙسْ یٔ قطٌ .ذٛضسف ٔی زاضٜ           صداپیشه

 .زضثیبضٜ

 .ٕ٘یبز وبضـ ثٝ چكٓ زیٍٝ سبضیىی اٖٚ سٛی                   وکیل

  .قٝ ٔی یىسؾز چیع ٕٞٝ سبضیىی سٛی .ذٛثٝ ٕٞیٙف                صداپیشه

 ٓ.سطؾ یٔ .٘بِٝ یٔ زاضٜ چبٜ اٍ٘بض                      دکتر



 [چطذب٘س ٔی ضٚ]

 .ظزیف ٔی وفف ثب خٛض اٖٚ ٘جبیس                 صداپیشه

 .ثسیٓ فبسحٝ ٔٗ زفبٔ ثی ٔٛوُ ثطای ثیبیس !آلبیٖٛ قسٜ وٝ وبضیٝ                     وکیل

 ٔیع ثٝ ٔطاؾٓ ایٗ اظ دؽ .وكٙس ٔی ؾطن ٔیبٖ زض یىی .قٛ٘س ٔی ذیطٜ چبٜ زضٖٚ ثٝ ؾىٛر زض ٚ ایؿشٙس یٔ چبٜ ی زٞب٘ٝ ثط ؾٝ ٞط]

 [ضٚز یٔ ٘ٛض .وٙٙس ٔی زؾز ثٝ زؾز ضا حجبة ٚ ٌطز٘س ثطٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سًم ی صحىٍ

 

 [ ٔیع ضٚی ا٘سٝ ٘كؿش ؾٝ ٞط]

 

 چٙسٔٝ؟ ضٚظ                         وکیل

 .قٝ ٔی ؾبِی چٙس                          دکتر

 .ضٚظٜ زٜ ٘ٝ                     صداپیشه

 اؾز؟ ظ٘سٜ ٞٙٛظ                         وکیل

 .اٍ٘بضی                           دکتر

 .ثرٛضٜ زیسی ٔی ثٟف چیعی ٘یؿشیٓ وٝ ٔٛلٗی ٘ىٙٝ                    صداپیشه

 ٔٗ؟                         وکیل

 .ثبقٝ زازٜ حبال سب قبیسْ                         دکتر

 .اْ ثچٝ خبٖ ثٝ ٘ٝ                          وکیل

 .ایٙدٛضیٗ افغب٘یب اِجشٝ .ٔٛ٘سٜ ظ٘سٜ حبال سب وٝ ٖدیجٝ ذیّی                      صداپیشه 

 .آلب ٔحبِٝ .٘یؿز افغب٘ی ٘ٝ                          دکتر



 .٘سیسیٗ وٙٝ ٘هت ضٚ ٞب زیف ثٛز اٚٔسٜ وٝ ٘هبثٝ اٖٚ ٍٔٝ ٔحبَ؟                     صداپیشه

 .ثٛز طزوُ اٖٚ أب                          دکتر

 .وٝ ٘یؿشٗ ایٙدٛضی ،قٙبؾٓ ٔی ضٚ وطزا ٔٗ ؟ایٗ ثچٝ .ٞٝ وطز؟                    صداپیشه

 آضیٓ، ٔی ثیطٚ٘ف ثٛز ایطا٘ی اٌٝ .ودبییٝ ثفٟٕیٓ سب ثع٘ٝ حطف ای وّٕٝ چٙس ثرٛایٓ اظـ ثٟشطٜ                       وکیل

 .وٙٓ ٔی سٙٓیٓ زفبٖیٕٛ ٔٗ ٞٓ ثٗس وٙیٓ ٔی زفٙف زاقز ِٟدٝ اٌٝ

 .وٙیٓ ٔی خطاحیف ثٗس وٙیٓ ٔساٚاـ ثیبضیٓ ثیطٚ٘ف ٌٓ ٔی ٔٗ                           دکتر

 خطاحی؟                         وکیل

 .وٙیٓ ٔی ثبظ قىٕكٛ .آضٜ                           دکتر

 ثیٟٛقی؟ ثسٖٚ ظ٘سٜ؟ ظ٘سٜ                         وکیل

 .ثیٟٛقی ثسٖٚ ظ٘سٜ ظ٘سٜ.ٝثّ                          دکتر

 ثٗس؟                        وکیل

 .ثطیٓ یٔ ضٚزقٛ ضٚـ خّٛی ثٗس                          دکتر

 خٕٕ ایٗ اظ اؾشٗفب ثٝ سٟسیس وٝ وٙٓ اٖالْ ثبیس ٔٗ .زیٗزضآٚض قٛضقٛ زیٍٝ .آلبیٖٛ ٔربِفٓ ٔٗ                     وکیل

 .وٙٓ ٔی

 ؟ٚویُ خٙبة قس ٖٛشچ                صداپیشه

 .ثكىبفٝ ضٚ ثٙسٜ ٔٛوُ قىٓ ظ٘سٜ ظ٘سٜ ذٛاز ٔی ایكٖٛ                        وکیل

 .ذت                صداپیشه

 .ثیٟٛقی ثسٖٚ                      وکیل



 .ذت                صداپیشه

 .ثجطیٓ ضٚزقٛ ضٚـ خّٛی ثٗس                      دکتر 

 چی؟ ثب                 صداپیشه

 وٝ چیعی .٘ساضیٓ وبضٚ ایٗ ٔٙبؾت اثعاض ٔب چی؟ ثب .نسادیكٝ خٙبة ٕٞیٙٝ ٔٙٓ ؾٛاَ .ٕٞیٗ                    وکیل

 .زضثٙسیٝ ا٘ؿبٖ ٞط ی اِٚیٝ حمٛق اظ ایٗ .ثبقٝ اؾشطیّیعٜ

 .ٞؿز ایٙدب غیّز یٝ                   دکتر

 .ثكٝ وبضی وثبفز ٘جبیس .زاضٜ ٔی ٚض ٌٝ ضٚ ایٙدب سبظٜ ٚ ٘یؿز ثٟساقشی اٖٚ ٘ٝ             صداپیشه

 ثبیس ٞٓ ٔب .ذٛضز ضٚ ٔب ٞبی ثچٝ اٖٚ .ضؾٝ ٕ٘ی شٞٙٓ ثٝ ای زیٍٝ ضاٜ وٙٓ ٔی فىط چی ٞط ٔٗ                 دکتر

 .ثرٛضیٕف چكٕبـ خّٛی ثبیس .ثرٛضیٕف

 ظ٘سٜ؟ ظ٘سٜ                  وکیل

 .ظ٘سٜ ظ٘سٜ ثّٝ                    دکتر

 .اؾز ثكطزٚؾشب٘ٝ ٔٗبٞسار ثطذالف غیطا٘ؿب٘یٝ وبض ایٗ                  وکیل

 ثٛز؟ قٕب ٔٗبٞسار ثب ٔٛافك وطز ٔب ٞبی ثچٝ ثب وٝ وبضی اٖٚ                    دکتر

 .ٔربِفٓ ذبٔرٛاضی ثب ٔٗ أب                 وکیل

 چطا؟                   دکتر

 .آلبیٖٛ ٌیبٞرٛاضْ ٔٗ                 وکیل

 .وجبثیس ظزٖ ثبز ٔكغَٛ سطاؼ سٛی ٕٞیكٝ قٕب أب              صداپیشه



 زٌٚب٘ٝ ظیؿز ایٗ زٚ٘یس ٔی .ٞؿشٓ چی وٝ ثیٙٓ یٔ ٚ وٙٓ ٔی ضخٛٔ ذٛزْ زضٖٚ ثٝ ٌبٞی ذت                    وکیل

 .ٔسض٘ٝ آزْ ٔبَ زضٚ٘ی سًبز ایٗ .ٔسض٘ٝ ٌی ظ٘سٜ ٔحهَٛ

 !احؿٙز !زلیمبً               صداپیشه

 دٟٙب٘ی ٌبٞی وٝ ٌیبٞرٛاضْ یه ٔٗ .ٔحًٝ چطسٝ انالً ضیب ٚ زٚضٚیی ٘ٓطْ ثٝ ٕٞیٗ ثطای ٚ                    وکیل

 .ٔطثٌٛ چٝ وؿی ثٝ .ذٛضْ ٔی ٌٛقز

 زٌٓ اظ ٔٗ .ُّٔمیٓ ٌیبٞرٛاض ٔب ٘ىٙٝ فىط سب ثرٛضیٓ چكٕبـ خّٛی ٌٛقشكٛ ثبیس ٕٞیٗ ثطای                 دکتر 

 .ٔشٙفطْ ثٛزٖ

 .٘ىطز ثبة ضٚ آزٔرٛاضی ٞب چٍیٗ ثب اٖٚ .ثٛز ٌیبٞرٛاض یه ٞٓ حؿیٗ ؾُّبٖ قبٜ وٙٓ ٔی فىط ٌبٞی          صداپیشه

 یه اٖٚ وٝ فٟٕٓ ٔی حبال أب ثرٛضٖ ظ٘سٜ ظ٘سٜ ضٚ اٚ٘ب زاز ٔی زقٕٙبـ اظ ٌطفشٗ چكٓ ظٞط ثطای اٖٚ وٙٗ ٔی فىط ٕٞٝ

 ضفشبض ٔشٕس٘ب٘ٝ ٞٓ زقٕٙبٕٖ٘ٛ ثب حشب ٔب ثیٙیس ٔی .ٔشدبٚظیٗ ثب انِٛی ثطذٛضز َطظ ایٗ ثٝ ٔفشرطیٓ ٔب .ثٛزٜ زٌطذٛاض

 .وطزیٓ ٔی سكٛیك ٌیبٞرٛاضی ثٝ غیطٔؿشمیٓ  ضٚ اٚ٘ب .وطزیٓ ٔی

 .ویّٛ ثیؿز قس ٚظ٘ٓ یىٟٛ ٍیؾبِ ثیؿز سٛ آذٝ .وطزْ ٔی ذٛ٘رٛاضی ٔسر یه ذٛزْ ٔٗ               وکیل

 .٘ساضٜ أىبٖ                    دکتر

 .وٙیٗ ثبٚض                 وکیل

 ثٛز؟ ودبسٖٛ  [قٛز ٔی ٚویُ ٔٗبیٙٝ ٔكغَٛ]  دکتر

 .ایٙدبٞب              وکیل

 ایٙدبٞب؟               ردکت

 .ایٙدب .اٚ٘دب ٗزلیم ٘ٝ                  وکیل

 آ٘دب؟                   دکتر



 .بخ ٕٞٝ زضؾز .ایٙدبسط وٓ یٝ آضٜ                 وکیل

 !!ثعٖ حطف !خب٘ٓ ثعٖ حطف حبال .ذٛثٝ!ذٛثٝ آٞب [وٙس ٔی ُٖؿٝ ٚویُ] .ثىف ٖٕیك ٘فؽ                   دکتر

 زوشطٞب .ثٛزْ قسٜ ذٛ٘ی وٓ زچبض ٔٗ ٚالٕ زض ذت أب ثبقٝ ثبیس سیطٚئیس ی غسٜ ٔبَ وطزٖ فىط ٕٞٝ اَٚ           وکیل

 ضٚظ ٞط اٚ٘ب .وكیسٖ ظحٕز ذیّی ثبثبْ ٘ٙٝ .ذٛ٘ٝ ٘ٛقیسٖ ضاٞف سٟٙب ٌفشٗ .٘ساقز ایٜ فبیس أب وطزٖ ٚنُ ذٖٛ ثٟٓ

 .ٔىیسْ ٔی ٚ ضٚـ افشبزْ یٔ ٔٙٓ.وطزٖ ٔی ٚنُ اٖٚ ثٝ ضٚ ٔٗ ٚ آٚٚضزٖ ٔی ٌٛؾفٙس یٝ

 .هو ثٝ زاضٜ ٖبزر ٌٛؾفٙس         صداپیشه

 .ظاِٛ ٚ                دکتر

 ایٗ ثٝ سٛخٟی ٗانّ ٌٛؾفٙس اٖٚ چٖٛ وطز ٕ٘ی ایدبز ٔكىّی ایٗ ٚ ثٛزْ ظاِٛ ٚ وه اظ ثعضٌشط وٓ یٝ           وکیل

 .قس ٔی سْٕٛ سب وطز ٔی نجط ذٛة.٘ساقز لًیٝ

 .٘دیت لسض چٝ                 دکتر

 .ی٘ع٘ زْ ٚ یثك سْٕٛ ٘دیجب٘ٝ ٚ افشربض ثب .٘یبظٔٙسیٓ ٔٛخٛزاسی ٕٞچیٗ ثٝ ٔب ثّٝ ثّٝ            صداپیشه

 ثطای .ثٛزٜ ٔكك فمٍ حیٖٛٚ ذٖٛ وٝ ٌفشٗ ٔبزضْ ٚ دسض ثٝ ٔحطٔب٘ٝ ٚ ذهٛنی ذیّی زوشطٞب ثٗس                  وکیل

 .ضٚـ ٕٞیٗ ثٝ ثسیٗ ا٘ؿبٖ ذٖٛ ثٟف ثبیس ٘دبسف

 .ثٛزٖ حبشلی َجیجبی              صداپیشه

 ٞط .ـحدط زْ ٌصاقز ٔٙٛ دسضْ ثٗس .ثیبضْ ثسؾز ؾالٔشیٕٛ ٔٗ سب وطزٖ سالقكٛ٘ٛ سٕبْ ٚالٗبَ اٚ٘ب ثّٝ           وکیل

 یب ثبال زازٖ ٔی ٚ ذٛ٘ٝ زْ اٚٔسٖ یٔ ٞب ثًٗی حشب ٔىیسْ ٔی ضٚ ذٛ٘ف ٚ ثبال ظزْ ٔی ضٚ زؾشف اٚٔس ٔی وٝ ٔكشطی

ٚ  ثٛزْ ؾطحبَ زیٍٝ ٔٗ .ثٕه وٝ اِشٕبؼ .زا٘كىسٜ اٚٔسٖ ٔی ز٘جبِٓ ٞب ٔكشطی ٞٓ ثبظاض اظ ضفشٙٓ ثٗس .دبییٗ وكیسٖ ٔی

 .ٔىیسٖ ایٗ ثٝ ثٛزْ وطزٜ ٖبزر .قىؿشٓ ٕ٘ی زِكٛ٘ٛ حبَ ایٗ ثب ٘ساقشٓ ذٖٛ ثٝ احشیبخی

 .ٔعاج وبُٔ ؾالٔز زض  ٚ ٞؿشیٗ ٌُ ٚض ٌُ سط  االٖ وٝ حمب ثّٝ  [وطزٜ سٕبْ ضا اـٝ ٔٗبیٙ] دکتر



 اظ دط اٚ٘دب زیسْ .ـحدط ؾطزاة سٛی ثطز ٔٙٛ ضٚظ یه .وطز ظیبزی وٕه ٞٓ دسضْ اِجشٝ ذت ثّٝ            وکیل

 ؾبِٝ زٜ ذٟٛ٘بی .زاقز قیكٝ سٛی ذٖٛ یىؿطی لجُ اظ اٖٚ .ثرٛض ٌفز ٚ ثطزاقز ضٚ ٞب قیكٝ اظ یىی .اؾز قیكٝ

 .٘ٛقیسیٓ ٞٓ ؾالٔشی ثٝ .آلبیٖٛ زاقز ٖدیجی َٗٓ .ثٛز ؾبِٝ ؾی زاز ٔٗ ثٝ وٝ ذٛ٘ی ،ؾبِٝ ثیؿز ،ؾبِٝ ٞكز

 [قٛز ٔی ذٛز ثی ذٛز اظ ٚ وٙس ٔی فىط َٗٓ ثٝ]

 .ٔٛفمیٗ ظاِٛی یه ی ٕ٘ٛ٘ٝ قٕب !احؿٙز             صداپیشه

 .ثكی ٚاضزـ وبفیٝ فمٍ ٌفز وطزٜ دیسا زؾز ٌٙدیٙٝ ایٗ ثٝ چُٛض دطؾیسْ دسضْ اظ ٚلشی ثّٝ                وکیل

 ٚاضزـ؟                   دکتر

 وٝ ٞؿز آزْ چمسض اٚ٘دب زیسْ .فٟٕیسْ سبظٜ ٚوبِز وبض سٛی ضفشٓ ٚلشی .اخشٕبٔ .ثٛز وبض ٔٙٓٛضـ ثّٝ            وکیل

 ٌطزٖ آذطـ سب .وٙٗ اٖسأف ذٛاؾشٗ ٔی ٚ ثٛزیه ٌٟی وطزٜ  وٝ ثٛز ظ٘سا٘ی یٝ .ثكٝ ٔىیسٜ ذٛ٘كٖٛ ذٛاٖ ٔی

 زاقشٝ ثبیس ،لب٘ٛ٘ٝ ٌفشٓ.ذٛاز ٕ٘ی ٔٛوُ ٌفز .ٔٛوّشٓ ٔٗ ٌفشٓ .ؾطاغف ضفشٓ ضٚظ یٝ .ثیٍٙبٞٝ ٌفز ٔی ٌطفز ٕ٘ی

 وٝ وطز ٔی لبٕ٘ ٔٙٛ زاقز ٚالٕ زض .ظز حطف نجح ٔیف ٚ ٌطي سب .ٍ٘فز چیعی زیٍٝ ثٗس .سؿریطی ٚویُ ،ثبقی

 .قس ذٛثی ی دطٚ٘سٜ .وطز لبٕ٘ ٔٙٛ ٚالٗبً ،وٙٓ ٔی ؾشبیف ضٚ سالقف .ثطز ٔی ؾٛاَ ظیط ضٚ ؾیؿشٓ ثبثشف ٚ ٘ىطزٜ وبضی

 .وٙٝ ٍ٘بـ وطز ٔی ٚحكز آزْ .ذكه چٛةقسٜ ثٛز  .ثٛزْ ٔىیسٜ ذٛ٘كٛ قت سْٕٛ .ٔطزٜ ٌفشٗ فطزاـ ٔشبؾفب٘ٝ أب

 .خٛضیٝ ٕٞیٗ ٌٙبٞىبضا ی ٕٞٝ ی چٟطٜ           صداپیشه

 ثٕىیٓ؟ یب ثرٛضیٓ  ایٙٛ حبال                   دکتر

 نفز قیُبٖ اٖٚ وٝ وٙٓ سحُٕ سٛ٘ٓ ٕ٘ی چٖٛ .ِٕجٛ آة ا٘بض ٖیٗ آلبیٖٛ ٞؿشٓ زٚـ ٞط ٔٛافك ٔٗ           صداپیشه

 .ثرٙسٜ ٔب ثٝ دبییٗ اٖٚ

 چی؟ وٙٝ نسا ؾطٚ اٌٝ أب                   دکتر

 .وٙیٓ ٔی ف٘فّ             صداپیشه

 .وٙیٓ ف٘فّ سٛ ٕٖٞٛ ذت                 ردکت



 وٙیٓ؟ ف٘فّ سٛ اٖٚ چُٛضی           صداپیشه

 .ٞؿز ٞٓ ا٘ؿب٘ی .وٙٝ ٔی دبن .زاضٜ ٔب سبضید سٛی ضیكٝ ٞٓ آسف .ظ٘یٓ یٔ آسیكف                وکیل

 .زٚز ثٝ حؿبؾٝ ٞٓ يسحطیك زؾشٍبٜ ؾٙؿٛضٞبی .فٟٕٗ ٔی ٕٞٝ.زاضٜ ثطٔی ضٚ خب ٕٞٝ زٚز أب         صداپیشه

 [وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ ؾط ثبالی ثٝ ؾٝ ٞط]

 ؟ضفشیس قٕب .قیُٖٛ ی ذٛ٘ٝ ٔثُ.ظ٘یٓ یٔ ؾٍٙف.ؾًٙ          صداپیشه

 قیُٖٛ؟ ی ذٛ٘ٝ             وکیل

 .ذسا ی ذٛ٘ٝ!٘ٝ         صداپیشه

 ٓ.٘ٛثشی سٛ وطزیٓ ٘بْ ثجز یٗٙی!٘ٝ             وکیل

 .ٝثك لؿٕز .ضفشٓ ثبض 29 ٔٗ         صداپیشه

                    ثبض؟ 92                دکتر

 .ضْ ٔی زاضْ ٞٓ ثٗس ؾبَ !آضٜ           صداپیشه

 .٘كٝ ثبظی ٘كٝ ؾی سب              وکیل

 .ثكٝ ٞٓ قٕب لؿٕز          صداپیشه

 .ثكٝ ٞٓ ٔب لؿٕز                   دکتر

 .قىؿز ؾطْ ذٛزْ ٔٗ .ثع٘ی ؾًٙ سٛاٖ سٕبْ ثب ثبیس اٚ٘دب آضٜ          صداپیشه

 چُٛض؟                   دکتر

 .ذٛزْ ثٝ ذٛضز ظزْ وٝ ؾٍٙی           صداپیشه



 چُٛضی؟ یٗٙی              وکیل

 .ذٛزْ ثٝ ذٛضز ثطٌكز ؾًٙ أب ؾرشٝ ٌفشٙف ذت        صداپیشه

 .ثٛزٜ لؿٕز             وکیل

  .ثطزٖ یٔ سجطن .ؾطْ ثٝ وكیسٖ ٔی زؾشٕبَ ٕٞٝ .زیسٖ ٔی ثبیس .ذٛ٘ی ٖدت .ثكٝ ٞٓ قٕب ٘هیت .ثّٝ        صداپیشه

 .ؾٗبزسشٖٛ ثٝ ذٛـ ثّٝ ثّٝ           وکیل

 .وطزٖ ٔبِیٓ زؾز حدبج ایٗ ثؽ اظ آٚٚضزْ وٓ ذٖٛ زیٍٝ       صداپیشه

 .ا٘ساذشیٗ وجٛسط یبز ٔٙٛ لسض چٝ           وکیل

 ؟وجٛسط       صداپیشه

 .ؾً              ردکت

 ؾً؟          صداپیشه

 .ؾً ثّٝ                 دکتر

 ؾً؟ چیٝ ٔٙٓٛضر             وکیل

 .خٛ٘ف ثٝ ٘ساظیٓ ٔی ؾً ثٗس ثبال ٔیبضیٕف             دکتر 

 .ٔربِفٓ ؾً ثب ٔٗ أب ثجركیس ذیّی         صداپیشه

 ٘دؿٝ؟ چٖٛ                  دکتر

 .زاضٜ یٔثط ضٚ قٟطن سْٕٛ نساـ چٖٛ !٘ریط            صداپیشه

 .وٙٝ ـدبض دبضٜ ذٛاْ ٕ٘ی ٔٗ أب                  دکتر



 چی؟ دؽ             صداپیشه

 .ثرٛاثٝ ثبٞبـ ذٛاؾشٓ ٔی                   دکتر

 ؟ثرٛاثٝ اٖٚ ثب سٛ٘ٝ ٔی چُٛض ؾً ثرٛاثٝ؟                وکیل

 .ثجطٜ ذٛاثف زٚ٘ٓ ٔی ثٗیس أب سٛ٘ٝ ٔی           صداپیشه

 .٘عزیىیٝ ٔٙٓٛضْ آلبیٖٛ                   دکتر

 ٘عزیىی؟               وکیل

 .ٌیطی زخف                دکتر

 ٔٙٓٛضسٛ٘ٝ؟ ٔثُ سِٛیس             وکیل

 .ٕٞیٗ !ثّٝ !ثّٝ               دکتر

 .وٙٝ یٔ نسا ثبظْ .قٝ ٕ٘ی             وکیل

 ی.ٌیط خفز ٔٛلٕ وكٝ ٔی ظٚظٜ آضٜ         صداپیشه

  قٕب؟ زیسیس              دکتر

 .زیسْ اٚ٘دب .ٍٟٟ٘ٙب ذٛزوكی ثٝ ضاخٕ ثٛزْ ٔؿشٙس فیّٓ یٝ ی نسادیكٝ ثبض یٝ .٘ٝ ٞٓ آضٜ ٞٓ ذت ٔٗ؟       صداپیشه

 وطزٖ؟ ٔی چىبض آة سٛ ؾٍٟب               وکیل

 زاز ٔی ٘كٖٛ ؾبحُ زض ضٚ ًٟ٘ٙ ٔطي زاقز زٚضثیٗ یٗٙی ،ثٛزٖ ؾبحُ سٛی ،٘جٛزٖ آة سٛ ٟبٍؾ           صداپیشه

 .ٞؿشٗ ٌیطی خفز ٔكغَٛ ؾً زٚ وٝ قسیٓ ٔشٛخٝ ٔب زٚض ی فبنّٝ زض

 .سیعثیٙی چكٕبی چٝ                 دکتر



 ثب زاضٖ ٚ ثطازضٖ ٚ ذٛاٞط ٞبً ؾ اٖٚ وٝ ثسیٓ سٛيیح قسیٓ ٔدجٛض ثٗس .وطزیٓ ٍ٘بٜ ثیٗ شضٜ ثب ٘ٝ           صداپیشه

 .وٙٗ ٔی قٛذی ٞٓ

 .ا٘شربثی حؿٗ چٝ !ٞٓ وٙبض زض قٛذی ٚ ٔطي               وکیل

 یٗٙی .ٌصاقشیٓ ضٚـ ضٚ ٞب ؾً ٌیطی خفز نسای ٚ وطزیٓ حصف ضٚ ًٟ٘ٙ ی ٘بِٝ نسای حشب !ثّٝ !ثّٝ        صداپیشه

 .ثٛز ؾً خٕبٔ ی ظٚظٜ سهٛیط وُ ٚ وٙس ٔی خٖٛ زاقز ًٟ٘ٙ .ثٟف زازْ آؾٕب٘ی حبِز یٝ

 َٛض؟ چٝ               دکتر

 .َٛض ایٗ        صداپیشه

 [وٙس سمّیس ٔی ضا ؾً خفشٍیطی ُٖٕوكس ٚ  ظٚضٜ ٔی  دب ٚ زؾز چٟبض ٚ ظٔیٗ ضٚی قٛز ٔی ذٓ نسادیكٝ]

 .زیسیسزازازازٚزٚزٚضضضزازاضضضٚاضاق        صداپیشه

 .قجیٟٝ  [اقه ثب]          وکیل

 .قجیٟٝ ذیّی  [اقه ثب]          دکتر

 .ثطاظ٘سسٛ٘ٝ حمب .احؿٙز         وکیل

 .ثجطْ نحٙٝ ضٚی ٞٓ سئبسط یٝ سٛ ضٚ ایسٜ ٕٞیٗ ٔٗ وٝ قس ثبٖث ایٗ !ثّٝ!ثّٝ       هصداپیش

 ثٛز؟ چی ٘مكشٖٛ               دکتر

 .وطزْ ٔی ثبظی ضٚ ٔبض یه  نسای ٔٗ .ثٛز نسا فمٍ ٘ساقز ٚخٛز ٘مكی ٚالٕ زض ذت        صداپیشه

 ٔبض؟               دکتر

 .ٔبض ثّٝ        صداپیشه

 ٔبضی؟ چٝ               دکتر



 .ضٚ ثمیٝ سطؾٛ٘سْ ٔی فمٍ ٔٗ .ٔبضی چٝ زلیمبً زٚ٘ٓ ٕ٘ی        صداپیشه

 ثٛزٖ؟ ٞٓ ثمیٝ               وکیل

 .سطؾیسٖ ٔی ٔبض نسای اظ اٚ٘ب .ثٛز حیٖٛٚ نسای اظ دط ؾٗ سْٕٛ.ثٛزقّٛغی  ٕ٘بیف .ثٛزٖ وٝ ّٔٗٛٔٝ        صداپیشه

 .ثذصیط٘ف ثبیس وطزٖ ٔی فىط حبَ ایٗ ثب ،٘ساقز ٚخٛز ٔبضی .سطؾیسٖ ٔی ٞٓ ٞب سٕبقبچی

 .ثٛزٜ حیٛا٘بر ی لّٗٝ دؽ              وکیل

 .حٕبؾی اقٗبض اظ یىی اظ ثٛز ٖطفب٘ی وبض یه         صداپیشه

 .ذاللیشی ٖدت               دکتر

 .ثسٜ نٛضر ضٚ وبضی سٛ٘ٝ ٔی وٝ ٞبؾزٜ ایس ضٚی وطزٖ دبفكبضی ٚ ایؿشبزٖ سٟٙب .٘ساضٜ ٚخٛز ذاللیشی       صداپیشه

 .وٙٓ ثبظی ضٚ نسا اٖٚ زٚثبضٜ سٛ٘ٓ ٔی ٞٓ حبال ٕٞیٗ .ٟٕٔٝ ایٗ .ذٛزر ثٝ زاقشٗ ایٕبٖ

 سٛ٘یس؟ ٔی ٚالٗبً یٗٙی               دکتر

 .٘ىطز٘یٝ ثبٚض               وکیل

 .ثكیٓ ذبضج اسبق اظ ٕٕٖٞٛ ثبیس قطٚٔ ثطای .ثسْ ٘كٖٛ ثٟشٖٛ ثسیس اخبظٜ ثّٝ        صداپیشه

 ثطیٓ؟ ودب                  دکتر

 .ذٛاؾز زِشٖٛ خب ٞط        صداپیشه

 [سضؾ ٔی ٌٛـ ثٝ ثیطٖٚ اظ ٚویُ ٚ زوشط نسای. قٛ٘س یٔ ذبضج ؾٝ ٞط]

 قٙیسی؟              دکتر صدای

 .قجیٟٝ ٖدت آضٜ             وکیل صدای

 .سطؾٓ ٔی ٔٗ              دکتر صدای



 .ٞٓ ٔٗ             وکیل صدای

 وٙیٓ؟ چىبض ثبیس                دکتر صدای

 .ثىٙیٓ سٛ٘یٓ یٔ چىبض             وکیل صدای

 .ٔیبز ٖهجب٘یٝ ٔبضٜ ٘ٓط ثٝ               دکتر صدای

 .قٝ ٔی سط ٖهجب٘ی ٞٓ ِحٓٝ ٞط ٚ             وکیل صدای

 ثطازض؟ وطزیٓ چىبض ٔب  ٍٔٝ               دکتر صدای

 . ذٛاٞط وطزیٓ ثسی وبض             وکیل صدای

                        ذٛاٞط؟ ٌفشی ٔٗ ثٝ سٛ              دکتر صدای

 .ثطازض ٌفشی ٔٗ ثٝ سٛ أب            وکیل صدای

                            ..قسٜ چٓ زٚ٘ٓ ٕ٘ی ٞٓ ذٛزْ ٖدیجٝ             دکتر صدای

 ٞؿشیٓ؟ چی ٔب            وکیل صدای

 .ؾً سب زٚ           دکتر صدای

 ودبییٓ؟          وکیل صدای

                          ..ؾبحُ سٛی           دکتر صدای

 ذجطٜ؟ چٝ اٚ٘دب           وکیل صدای

 .وطزٜ ذٛزوكی ًٟ٘ٙ یٝ ثبظْ ٞیچی            دکتر صدای

 وٙٗ؟ ٔی ذٛزوكی چطا ٍٟٟ٘ٙب           وکیل صدای



 .وٙٗ ٔی ٌیط أب ٔیبٖ ؾبحُ ثٝ ٚ قٗ ٔی فطیفشٝ نسا ثٝ اٚ٘ب .زٜ ٔی فطیت اٚ٘ب نسایی             دکتر صدای

 .ثبالؾز ایٗ وٝ ٘ٛضٞبیی ٔثُ .زٖ ٔی فطیت ضٚ اٚ٘ب ٘ٛضٞب              وکیل صدای

 سٟٙب ضؾٛایی ایٗ ثب ٔبضٚ ٚ ضفشٗ ٔی وبـ [قسٖ وٓ حبَ زض ٘ٛض ]فطیجٗ زٚ ٞط نساٞب ٚ ٘ٛضٞب            دکتر صدای  

 .ٌصاقشٗ ٔی

 .ٌصاقز ٔی سٟٙب نسا ثب ضٚ ٔب ٚ ضفز ٔی وبـ              وکیل صدای

 .ٚالٗیٝ وٝ اٚ٘ٝ اٍ٘بض                دکتر صدای

 .زاضیٓ احشیبج ثٟف ٔب               وکیل صدای

  .زاضیٓ احشیبج ثٟف ذٛاٞط ثّٝ               دکتر صدای

 [ضٚز یٔ ٘ٛض]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چُارم ی صحىٍ

 

 

 ٞطاؾبٖ زوشط ثٗس ِحٓبسی .ذٛض٘س ٕ٘ی سىبٖ خبیكبٖ اظ .ذّؿٝ قجیٝ حبِشی .ا٘س ذیطٜ ٘مُٝ یه ثٝ ٚ ا٘س ٘كؿشٝ ٔیع دكز ٚویُ ٚ نسادیكٝ]

 [قٛز یٔ ٚاضز

 .ثیطٚ٘ٝ وال٘ یٝ                   دکتر

 والغبؼ؟ خفشٍیطی فهُ ذجطٜ؟ چٝ ایٙدب زیٍٝ؟ والِ٘ یٝ              وکیل

 .٘سیسٜ ضٚ وال٘ ٌیطی خفز حبال سب ٞیچىی            صداپیشه

  ودبؾز؟ حبال [ زوشط ثٝ ضٚ]صداپیشه

 .ٚایؿشبزٜ ثیطٖٚ                   دکتر

 بزٜ؟ٚایؿ ثیطٖٚ چیٝ ٔٙٓٛضر                 وکیل

 .چیعی ٕٞچٛ یب ثبقٝ دسضـ وٙٓ فىط                  دکتر

 اٚٔسٜ؟ ا٘شمبْ ٚاؾٝ                  وکیل

 .٘یؿز ٌیطی ا٘شمبْ ٔٛخٛز وال٘ ؟قسٜ چشٖٛ،آلبیٖٛ           صداپیشه

 ثٛزٜ؟ ای زیٍٝ چیع حشٓ   [زوشط ثٝ ضٚ]صداپیشه

 چی؟ ٔثُ                  دکتر



 .وال٘ قجیٝ چیعی ٔثالً          صداپیشه

 قشطٔط٘؟                 وکیل

 ؟وٙٝ یٔ چىبض دبضویًٙ سٛی قشطٔط٘                   دکتر

 .ثٙساظٜ ضاٜ قشطٔط٘ دطٚضـ ذٛاؾز ٔی ثبالیی ی َجمٝ ٔطزن اٖٚ ضفشٝ یبزسٖٛ          صداپیشه

 .دبضویًٙ سٛی ٘ٝ ثٛز ثیبثٖٛ سٛ ٔٙٓٛضـ اٖٚ               دکتر

 .زٚ٘ٝ ٔی وی .آٚٚضزٜ سؿز ٚاؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ یٝ الثس          صداپیشه

 .زضآٚضٚزٖ قٛضقٛ [ذیعز ثطٔی خبیف اظ ٖهجب٘ی]  وکیل

 [قٛ٘س یٔ ذیطٜ ٞٓ ثٝ نسادیكٝ ٚ زوشط .ضٚز ٔی ثیطٖٚ]

 قس؟ چف          صداپیشه

 فىط ٔٛيٛٔ ایٗ ثٝ ظیبز قغّف سٛی .حؿبؾٝ ا٘شمبْ ثٝ اٖٚ وٝ زٚ٘یس ٔی .سطؾیسٜ ٌٕب٘ٓ.زٚ٘ٓ ٕ٘ی                 دکتر

 فىط ایٗ ثٝ ظیبز ذٛزْ ٔٗ .ثٍیطٖ ا٘شمبْ اظـ دطٚ٘سقٖٛ؛ سٛ ذٛضزٜ قىؿز وٝ اٚ٘بیی ٔٛوّیٙف؛ یىٟٛ وٝ ایٗ .وٙٝ ٔی

 .ؾط٘ٛقز ٚ لؿٕز ثٝ ٔیسْ اضخبٔ ضٚ ٕٞٝ آذطـ زؾز .٘ساضٜ ٔٗٙبیی ٔٗ قغُ سٛ ا٘شمبْ وٙٓ ٕ٘ی

 ٚخساٖ ی ٘كب٘ٝ ایٗ .دطٜ ٔی ثّٙس نسای ثب ذٛاة اظ ٚلشیٗ ذهٛن ٞب قت قْٙٛ ٔی نساقٛ ٌبٞی ثّٝ       صداپیشه

 .ثیٙٓ ٔی ذٛاة سٛی ضٚ ایٟٙب سْٕٛ ذٛزْ ٔٗ .ثبقیٗ زاقشٝ ضاحشی ذٛاة قٕب وٝ شاضٜ ٕ٘ی ثیساض ٚخساٖ فمٍ .ثیساضٜ

. ظ٘ٗ ٔی ِت ٚ ذٛاثٓ سٛی ٔیبٖ الَ آزٟٔبیی ٔثُ ٞب چٟطٜ اٖٚ سْٕٛ وطزْ، ٖٛيكٖٛ حبال سب وٝ نساٞبیی سْٕٛ

 ٔب اٚ٘چٝ ثب ٌفشٗ ٔی اٚ٘ب اٚ٘چٝ چٖٛ،وطزْ سٗٛیى،٘ىطزْ سرطیت ٔٗ .زاقشٓ حمٛ ایٗ .ٌطفشٓ ٔٗ نساقٛ٘ٛ

 ایٙىٝ اظ ذجط ثی ،ثكٗ وبثٛؾز ذٛاٖ ٔی ٚ ذٛاثز سٛ ٔیبٖ آٚض سٟٛٔ ٚ ٔشىجط ٞبی چٟطٜ ایٗ ثٗس .٘جٛز یىی ذٛاؾشیٓ ٔی

     ٔیسٜ. ٘دبر دشی الَ لكٖٛ ایٗ زؾز اظ ٔٙٛ ٚ ثیساضٜ ٚخسا٘ٓ

 چُٛض .ٔطزٜ زیٍٝ ٔطزٜ یطلبٖ ثیٕبضی اظ وٝ ٔطیًی ثطٌطزٜ؟ نساقٖٛ ذٛاٖ ٔی ذٛاٖ؟ ٔی چی اٚ٘ب            دکتر

 ٌطزٚ٘س؟ ثطـ قٝ ٔی



 ٔؿئَٛ سٛ٘ٝ ٕ٘ی ٞیچىؽ .وطز ٖٛو ضٚ نساٞب سٕبْ ثبیس ثرٛایس ٔٙٛ ٘ٓط اٌٝ .ثسسطٖ ٞٓ یطلبٖ اظ اٚ٘ب     صداپیشه

 ٔٗشمسْ ٔٗ .وٙیٓ فشح ضٚ اشٞبٖ سٛ٘یٓ ٔی ٔب. ٌیطیٓ ٔی ٖٟسٜ ثٝ ضٚ ْٚیفٝ ایٗ ٔب .ذت ثؿیبض .َجیٗیٝ .ثبقٝ ذٛزـ ظثبٖ

 .٘ساضٜ ثطقٖٛ ٞٛا خٛ٘ٛضا ٚ خه سب وطز سِٛیس نسا ثبیس ٞٓ ٞب ٚحف ب٘ث ثطای ثبیس حشب

 لّٓ قٕب[ ٌطزز ٔی ضا خیجٟبیف]٘ٓیطٖ ثی وٝ وٙٓ ٔی اٖشطاف .وٙٓ یبززاقز خبیی ضٚ ٞب ٌفشٝ ایٗ ثبیس ٔٗ           دکتر

 زاضیٗ؟ وبغص

 [ظ٘س ٔی ٘فؽ ؽ٘ف زض ثٝ دكز ٚ قٛز ٔی ٚاضز ٘بٌٟبٖ ٚویُ ٚلز ایٗ زض]

 .یبز ٔی زاضٜ                  وکیل

 وی؟            صداپیشه

 .ایكٖٛ لس .ثعضي ذیّی .ثعضٌٝ .ٔیٍٝ ضاؾز .والغٝ                 لوکی

 .ثٛز قٕب لس زیسٔف ٔٗ ٚلشی چٖٛ وٙی ٔی اقشجبٜ حشٓ ٔٗ؟ لس               دکتر

 .ثبقٝ قسٜ ٔدشٕٕ ایٗ لس ثبیس زیٍٝ ؾبٖز زٚ دؽ وٙٝ؟ ٔی ضقس زاضٜ ٔساْ ٖاٚ یٗٙی چیٝ؟ ٔٙٓٛضر             وکیل

 .ٌطفشٝ لٟطـ ذسا وكشیٗ ضٚ ذسا حیٖٛٚ !سٛثٝ !٘ؿبثٝ خس یب         صداپیشه

 [ٌصاض٘س ٔی زض ثٝ ٌٛـ ٚ ثط٘س ٔی ٞدْٛ زض َطف ثٝ ؾٝ ٞط]

 .یبز ٔی دبـ نسای               دکتر

 .اؾز ذٛ٘ٝ قٛفبغ دٕخ نسای ٘یؿز دب نسای اٖٚ       صداپیشه

 .ذٛزقٝ ُٕٔئٙٓ أب               دکتر

 !ٞیؽ                 وکیل

 [وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ ٞٓ ثٝ ٚ ٌیط٘س ثطٔی زض اظ ٌٛـ]



 .٘ساضٜ قٍٖٛ .ظزی یٔ وفف ثب ضٚ حیٖٛٚ ٘جبیس            هصداپیش

 .وٙیٗ فذف ذٛاؾشیٗ ٔی ذٛزسٖٛ قٕب أب                 دکتر

 .قسی ٔطسىجف سٛ أب وكشٗ ثٝ ثٛزیٓ وطزٜ سیٕٓ .زاقشیٓ ٘یشكٛ ٔب            صداپیشه

 .اؾز آِٛزٜ  ذٖٛ ثٝ زؾشز سٛ                  لوکی

 فمٍ ٔب .ظ٘ٙس ٔی حطف زضٌٛقی ٞٓ ثب ذیطٜ ٍ٘بٜ ٕٞبٖ ثب ثٗس .زاض٘س ٕ٘ی ثط زوشط اظ چكٓ زٚ ٞط .ضٚز ٔی نسادیكٝ ؾٕز ثٝ ٚویُ]

 [زاض٘س ثطٔی ؾط ٔسسی ثٗس .ثیٙیٓ ٔی ضا زٚ آٖ ثسٖ ٚ زؾز حطوبر

 .ثسی سحٛیُ ذٛزسٛ ثبیس سٛ .ثكیٓ ضٚ ضٚثٝ ٚالٗیز ثب ثٟشطٜ           صداپیشه

 چیع ٕٞٝ دبی قس لطاض .ضفشٝ یبزسٖٛ .اِٚف اظ .ثٛز ٔب ٘فط ؾٝ ٞط سهٕیٓ ایٗ .ضحٕیٝ ثی .٘یؿز زضؾز ایٗ          دکتر

 .ضؾیس ثبضیه خبی ثٝ وبض اٌٝ حشب ثبیؿشیٓ

 .٘یؿشی ٔب اظ سٛ                   وکیل

  .قطٔؿبضیٝ ی ٔبیٝ .ٚخساٖ ٘ساقشٗ ثٝ وطزی ٔی اٖشطاف زاقشی وٝ ثٛز دیف ی ِحٓٝ چٙس ٕٞیٗ !زضؾشٝ          صداپیشه

                    [وٙس ٔی اِشٕبؼ. ضٚز ٔی ٖمت ٖمت زوشط .ثٍیطز ضا اٚ ذٛاٞس ٔی] ثیطٖٚ ثطٚ                 وکیل

 .زازیٓ لَٛ ٞٓ ثٝ ٔب .قٕبْ اظ ٔٗ                 دکتر

 ٘فط یه اٚ ٚ وٙٝ فسا ذٛزقٛ ثبیس ٘فط یه ٔیفشٝ ذُط ثٝ خٕٕ ٔٙبفٕ ٚلشی .٘سازیٓ ٞٓ ثٝ لِٛی ٞیچ ٔب         صداپیشه

 .سرشٝ ذیبِف ثبثز اٖٚ اظ ذیّی یب ٘ساضٜ ٚخساٖ وٝ وؿیٝ

 .ثسسطٜ ذٛاثی ثی .اْ یذٛاث ثی زچبض أب ثیٙٓ ٕ٘ی وبثٛؼ ٚ دطْ ٕ٘ی ذٛاة اظ وٝ زضؾشٝ .وٙٓ ٔی ذٛاٞف             دکتر

 ٔیع ضٚی ثرٛاثٕٛ٘ف .وٙٓ سكطیح ٚؾٍ اظ ٔٛ ثچٝ ذٛاؾشٓ ٔی دیف ضٚظ چٙس ٕٞیٗ .ثیٙٓ ٔی وبثٛؼ ثیساضی سٛی

 قٝ؟ ٕ٘ی .ثبقٝ ثیساض ٚخساٖ خعٚ سٛ٘ٝ ٔی ٞٓ ایٗ .زیسْ ٔی ٘بضؼ وجس یه قىُ ثٝ اٚ٘ٛ .وٙٓ سكطیحف ٚ ٟ٘بضذٛضی



 ٔطثٌٛ آٔفشبٔیٗ ثٝ قٕب ذٛاثی ثی .٘ىٙیس ٔجحث ذٍّ ُِٗف .٘ساضٜ ٚخساٖ ثٝ زذّی ٞیچ قٕب ذٛاثی ثی        صداپیشه

 .٘ىٙیٗ ثبظی وّٕبر ثب ٘مسضاِ ٚ ٔب ثب ثبقیس نبزق ثٟشطٜ .قٝ ٔی

 [وكب٘ٙس ٔی زض زْ سب ضا اٚ زوشط سٕٙبی ٚ ذٛاٞف ٔیبٖ زض ٌیط٘س ٔی ضا اٚ ٚویُ ٚ نسادیكٝ]

 اٍ٘بض ضفشٝ. [چؿجب٘سٜ  زض ثٝ ضا ٌٛقف] وکیل

 ؟ٝضفش        صداپیشه

 [ٌصاض٘س ٔی زض ثٝ ٌٛـ ؾٝ ٞط]

 .قسیٓ دیطٚظ ٔب .ضفشٝ اٖٚ .آلبیٖٛ ثبقیٗ ذٛقحبَ .ٝضفش ثّٝ             وکیل

 ٕٞچیٗ ٚخٛز ثب ضٚ وال٘ اٖٚ وٝ زاقشیٗ ثعضٌی زَ قٕبٗ ٚالٗ  [زٞس ٔی زؾز اٚ ثب ٚ ضٚز ٔی زوشط ؾٕز ثٝ ] صداپیشه

 .وكشیٗ زٔی اِٚیب

 .ٔبیی اظ سٛ           وکیل

 [وكٙس ٔی زضآغٛـ قٛض ثب ضا اٚ زٚ ٞط]

 .ثىكٝ ؾطوی ثطٜ یىیٕٖٛ ثٟشطٜ وبضی ٔحىٓ ثطای أب         صداپیشه

 وی؟                [ثب یىسیٍطوکیل و دکتر ]

 .ٔٙٝ زٚـ ثط ثبض ایٗ .ثطْ ثبیس ٔٗ .ٔٗ          صداپیشه

 [ٌصاض٘س ٔی زض ثٝ  ٌٛـ ثالفبنّٝ زٚ آٖ .ضٚز ٔی ثیطٖٚ زض اظ احشطْا ثب نسادیكٝ.ثٛؾٙس ٔی ضا نسادیكٝ ٞبی زؾز ٚ قٛ٘س ٔی ذٓ زٚ آٖ]

 ٕ٘یبز؟ چطا                  [ٌصضز ثٗس اظ ٔسسی وٝ اظ ضفشٗ نسادیكٝ ٔی]  وکیل 

 .ثٛزْ زازٜ ٞكساض ٔٗ .ذٛضزسف والغٝ                   دکتر

 ثرٛضٜ؟ ضٚ وؿی وال٘ قٙیسٜ حبَ ثٝ سب وی                 وکیل



 .ذٛضٜ ٔی نبثٖٛ وال٘ أب                  دکتر

 زاضٜ؟ قجبٞز نبثٖٛ ثٝ نسادیكٝ خٙبة ودبی                  وکیل

 .ثبقٝ سٛ٘ٝ ٔی أب لبِت قىُ ثٝ .٘ىطزْ ٖطو ٔحشٛا ِحبِ ثٝ                  دکتر

 ٔؿشُیُ؟                 وکیل

 .زاضٜ شار ثٝ ٌی ثؿشٝ .االيالٖٗ ٔشٛاظی اِجشٝ ٞٓ ثطذی .ٔطثٕ حشبثّٝ!                    دکتر

 .٘ساضْ اٖشمبزی شار ثٝ ٔٗ                   وکیل

 .ثچٝ ذطاثٝ شاسز ٌفز ٔی ٕٞیكٝ دسضْ                    دکتر

 .وطز ٔی افشربض ثٟز حشٓ ثیبٔطظ ذسا .زیس ٔی سطٚ حبال ثبیس دسضر                   وکیل

 .اؾز ظ٘سٜ                    دکتر

 .قٕب ٖٕط ثمبی                      لوکی

 [ذٛض٘س ٕ٘ی سىبٖ خبیكبٖ اظ أب] ثٙساظیٓ ٍ٘بٞی ثیطٖٚ ثطیٓ ثٟشطٜ .قسْ نسادیكٝ خٙبة ٍ٘طاٖ ٔٗ                   دکتر

 ثبقٝ؟ ٔطي اٌٝ [زٞس ٕ٘ی ٌٛـ زیٍط زض ثٝ وطزٜ دكز َٛض ٕٞبٖ]   دکتر

 .ثبقی ؾبوز ثٟشطٜ                     وکیل

 .قٝ ٔی ْبٞط قىّی چٝ ثٝ ٔطي وٝ ٓ،وٙ ٔی فىط ایٗ ثٝ ٕٞیكٝ ثكٝ؟ ْبٞط وال٘ قىُ ثٝ ٔطي اٌٝ                   دکتر

 ذٛاز ٔی ذطَٛٔیف ثب ٚ وٙبضْ ایؿشبزٜ زیسْ .زیسْ ٔطي قىُ ضٚ ثطلی خبضٚ زیطٚظ.ثیٙٓ ٔی ایٙٛ ٞبْ ذٛاثی ثی سٛ ٌبٞی

 .ثٕىٝ ٔٙٛ

                   [وٙس أب حٛاؾف ثٝ زض اؾز ٚویُ سٓبٞط ثٝ ٌٛـ زازٖ ٔی]

 .وٙٝ ٔی ُٖٕ دطیع ثٝ اسهبَ ثسٖٚ .ایٙدٛضیٝ ٔطي .٘جٛز ٞٓ دطیع ثٝ حشب                  دکتر



 .ثٗیسٜ قٕب چٖٛ حبشلی َجیت اظ ایٗ .ٔشٕٛٞیٗ قٕب                 وکیل

 ثطلیٝ؟ خبضٚ قىُ ٔطي ایٙىٝ ٌفشٗ ثٝ ثٛزْ ٔدبظ ثٛزْ قت قیفز ظٖ آٔذَٛ اٌٝ یٗٙی                   دکتر

 .٘رٛاثیسیٗ ٞبؾز ؾبٖز.ٗوٙی اؾشطاحز وٕی ثبیس قٕب                 وکیل

 چٙسٜ؟ ؾبٖز .وٙیٓ ٔی غُّی چٝ زاضیٓ .لسض وُ ٖٕطٖٔٛ ایٙدب ثٛزیٓ .٘رٛاثیسیٓ ٖٔٛ ٕٞٝ                   دکتر

 [زٞس ٔی زض ثٝ سىیٝ .قٛز ٔی ٚاضز نسادیكٝ]

 .ذٛضزسز والغٝ فىطوطزیٓ وطزیٗ؟ زیط چطا              وکیل

 !ظ٘ٝ یٝ اٖٚ !وسٚٔٝ وال٘            صداپیشه

 ظٖ؟ یٝ                  وکیل

 .ٚایؿبزٜ دبضویًٙ سٛ [ا٘سیكس ٔی چیعی ثٝ ٌٛیی ،آٞؿشٝ ،قٛز ٔی ٚاضز ] !ؾیبٞذٛـ ظٖ یٝ .ظٖ یٝ آضٜ          صداپیشه

 .ثطزاضٜ ٔبقیٙكٛ ذٛاز ٔی الثس ذت                   دکتر

 .ایٙدب ثیبز ذٛاز ٔی وٝ ُٕٔئٙٓ .٘ساضٜ ٔبقیٙی اٖٚ            صداپیشه

 [قٛ٘س ٔی ٘عزیه نسادیكٝ ثٝ ٔشٗدت زٚ ٞط]

 ؟ٙدبای [ٕٞعٔبٖ]  وکیل دکتر

 .٘ٝظ ٔی چٛة ضٚ ایٙدب ؾیبٜ ظا٘ ثط ثطٚ ٚ ایؿشبزٜ دبضویًٙ سبضیىی سٛی وٝ زیسٔف وطزْٚا  وٝ زضٚ         صداپیشه

 وطزیٗ؟ چىبض قٕب   [ آٞؿشٝ] دکتر

 ثٝ أب وٙٓ سطوف ظٞطٜ ثٗس وٙٝ ذٛ نسایی ثٝ ثصاضْ ذٛاؾشٓ ٔی .ثشطؾٕٛ٘ف وطزْ ؾٗی   [ظ٘س ٔی حطف ثّٙس] صداپیشه

 اٖٚ أب .ثؿشٗ ٞبقٛ٘ٛ دٙدطٜ وؿبیی .ثبضٗ اِٚی ثطای .وطزْ ٚحكز ذٛزْ نسای اظ ذٛزْ .قس ٕ٘ی ٔؿشمیٓ نطاَی ٞیچ

 .قس شطى٘عزی ٞٓ لسْ زٚ حشب ،٘طفز



 [زٞٙس ٔی ٌٛـ ٚ ضٚ٘س ٔی زض دكز ٚویُ ٚ زوشط]

 چی؟ ثبقٝ زاقشٝ وبض ایٙدبٗ ٚالٗ اٌٝ             وکیل

 .وٙیٓ ذبٔٛـ چطاغٛ ٌٓ ٔی ٔٗ            دکتر

 .زیسٜ ضٚ ٔب اٖٚ احٕك        صداپیشه

 وی؟ ی ذٛ٘ٝ ...ی ذٛ٘ٝ سٛی ٘فط ؾٝ              وکیل

 یٗٙی؟ چىبضقٝ       صداپیشه

 .ذٛاٞطـ            دکتر

 .افغب٘ؿشب٘ٝ ذٛاٞطـ       صداپیشه

 .٘جٛز افغب٘ی               وکیل

 .٘یؿز ذٛاٞطـ دؽ             دکتر

 .ضٚؾذیٝ        صداپیشه

 ضٚؾذی؟             دکتر

 .ثبٞبـ شاقشٝ ٔی لطاض ٕٞیكٝ وٝ ضٚؾذی یه ثّٝ        صداپیشه

 ُٕٔئٙیس؟                 وکیل

 .ٞب چكٓ اٖٚ ثب لیبفكٛ٘ٝ ٔٙٓٛضْ ...ٔٙٓٛضْ یٗٙی قٙبؾٓ ٔی ضٚ ٞب ضٚؾذی ٔٗ .ُٕٔئٙٓ وٝ ّٔٗٛٔٝ           صداپیشه

 ٞب؟ چكٓ وسْٚ              دکتر

 وٙیس. چبضٜ .آلبیٖٛ زاضیٓ چىبض اٖٚ ٞبی چكٓ ثٝ ٔب                 وکیل



 .ثطٜ سب ٔٛ٘یٓ ٔی            صداپیشه

 ؟٘طفز اٌٝ                  لوکی

 .ٔطذهی ضفشٝ ؾطایساض ٌیٓ ٔی ثٟف ٚ ثیطٖٚ ضیٓ ٔی ٔب ٚلز اٖٚ .ذٛثیٝ ؾٛاَ ،٘طفز اٌٝ !آٞب           صداپیشه

 اٚٔس؟ ؾطٖٔٛ دكز ثٗسـ ٚ زاقز وّیس اٌٝ                دکتر

 [زض ثٝ ذٛاثب٘ٙس ٔی ٌٛـ ثبظ ٚ وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ ٞٓ ثٝ ؾٝ ٞط]

 .ٔیبز دبـ نسای                 وکیل

 .ٞبؾز ِِٛٝ نسای اٖٚ                 دکتر

 .ٔب ٞبی ضٚزٜ اظ قٗ ٔی ذبِی ٚ دط وٝ ٞبیی ِِٛٝ               وکیل

 ظیطظٔیٗ اٖٚ خبی ٕٞٝ اظ قت اٖٚ سْٕٛ .وطز حجؽ ظیطظٔیٗ سٛی قت یه ٔٙٛ دسضْ ثٛزْ وٝ ثچٝ        پیشه صدا

 زیسٜ وٝ نسایی .اؾمبٌ ٚؾبیُ الی الثٝ نسایی .اٚٔس ٔی نسا ٞب دطر ٚ ذطر اٖٚ سٕبْ الی الثٝ اظ .اٚٔس یٔ نسا ٕ٘ٛض

 .سطؾٛ٘ٝ ٔی ٔٙٛ وٝ ذٛزٔٝ سٙفؽ نسای ایٗ فٟٕیسْ ثؿشٓ چكٕبٔٛ سطؼ اظ وٝ ثٗس .وطز ٔی ٖٛو خبقٛ زائٓ .قس ٕ٘ی

 یه نسای قىُ ثٝ ثبظزٔٓ ٚ زْ نسای ذٛاة سٛی ٌبٞی حشب !ٖدیجٝ .ثسٜ قىُ سغییط چیع ٕٞٝ ثٝ ثٛز لبزض وٝ نسایی

 .وٙٝ ٔی ؾٍٙیٙی ٓؾیٙ ضٚی وٝ زٜ ٔی ٘كٖٛ ذٛزقٛ ثرشه

 .سّمیٙٝ یٝ ثیكشط ٘ساضٜ ٚخٛز ثرشه               وکیل

 قٕب چٖٛ ای وطزٜ سحهیُ ا٘ؿبٖ اظ ظزٖ حطف ُٕٔئٗ َٛض ایٗ .ثفٟٕی سب ثكی ٌطفشبضـ ثبیس  سّمیٗ؟        صداپیشه

 .وٙٝ قه ثبیس ا٘ؿبٖ .ثٗیسٜ

 .فطٔبییس ٔی نحیح .قه !ثّٝ !ثّٝ                      دکتر

 .قْٙٛ ٔی نساقٛ زاضْ                   وکیل

 ثرشه؟               صداپیشه



  ض.ز ثیطٖٚ ،ظ٘ٝ ٘ٝ                     وکیل

 ٘جٛز؟ ٘فؿٟبر نسای ُٕٔئٙی            صداپیشه

 .وكٓ ٕ٘ی ٘فؽ ٔسسیٝ                      وکیل

 ؟ظ٘ی ٔی حطف زاضی چُٛض دؽ             صداپیشه

 .زاضْ اؾشیجُ ٔٗ                      وکیل

 ٞؿز؟ چی                 صداپیشه

 .ثبظزْ ٚ زْ وٙشطَ لسضر                      وکیل

 ٘ىكی؟ ٘فؽ سٛ٘ی ٔی ٔیٍی وٝ                    دکتر

 ذٛزْ ثٝ سب وطزْ ٔی حجؽ ٘فؿٕٛ .قسْ حمٛقی  زا٘كىسٜ ٚاضز وٝ ظٔب٘ی اظ زضؾز .ٔسسٟبؾز                  وکیل

 ی ٔحبوٕٝ ٘حٜٛ سب ثطزٖ ٔی ٞب زازٌبٜ ثٝ ضٚ ٔب .خبٖزوشط قٕب ٔثُ زضؾز وطزیٓ ٔی سكطیحٞٓ  ٔب زٚ٘یس ٔی .ثكٓ ٔؿٍّ

 ثطای ّٖٕی ی قیٜٛ .یهوٙٓ خٌّٛیطی ثس٘ٓ ِطظـ اظ سب وطزْ ٔی حجؽ ضٚ ٘فؿٓ ٔٗ .ثجیٙیٓ ٘عزیه اظ ضٚ ٔدطٔیٗ

 .ٔحیٍ ثط سؿٍّ

 .اٚ٘دبؾز ٞٙٛظ ظٖ وٝ قیٓ ٔی ُٕٔئٗ دؽ                 صداپیشه

 .وٙیٓ نحجز ثبٞبـ ثبیس                       دکتر

 ؟ٗزلیم ثٍیٓ ثبیس چی ٚ                 وکیل     

 .٘ساضیٓ اظـ ذجطی ٞٓ حبال ٚ ثٛزٜ ذالفىبض یٗٙی ٌطفشٗ، ضٚ اٖٚ ثٍیٓ ذت                        دکتر

 .دّیؽ دیف ضٜ ٔی ثالفبنّٝ وٝ ٔكرهٝ !ٔعذطفٝ                    وکیل 

 زٜ؟ ٔی إٞیز ضٚؾذی یه حطف ثٝ وی                         دکتر



 .٘یؿز ضٚؾذی اٖٚ           [ثب فطیبز]  صداپیشه

 .ثٛزیس ُٕٔئٗ وٝ قٕب چُٛض؟  [وٝ خب ذٛضزٜ اظ نسای ثّٙس اٚ]  دکتر

 .ثسثرشب٘ٝ دٛقٗ ٕ٘ی ؾیبٜ اٚ٘ب .قٙبؾٓ ٔی ضٚ ٞب ضٚؾذی ٔٗ                     صداپیشه

 دٛقٗ؟ ٔی ؾیبٜ ویب                            دکتر

 .ٞب ثسثرز                        صداپیشه

                 ..ٔطزٜ ثیٕبضِ ذٛیف ٚ لْٛ                          دکتر

 .ٞب دطؾز قیُبٖ                          وکیل

 .الٛأكٝ اظ وٝ ٌیطیٓ ٔی ٘شیدٝ دؽ                     صداپیشه

 ٘ساقز؟ چٕسٖٚ أب                          دکتر

 .ثجطٜ ٚاؾف ثیبز یبضٚ سب زض زْ ٌصاقشٝ .زاقشٝ َٛال٘ی ٔؿبفطر .ثٛزٜ ذؿشٝ قبیس                    صداپیشه

 .٘یؿز ضاٞی ایٙدب سب ٔكٟس                        وکیل

 .٘یؿز ضاٞی ضیٗ ٔی ایٜ  طوُ ٔبقیٗ ثب وٝ قٕب ثطای ثّٝ                     صداپیشه

 .قٝ ٔی سِٛیس ٔشحسٜ ایبالر ؾفبضـ ثٝ چیٗ سٛی وٝ غادٙیٝ سٛیٛسبی ٔسَ یٝ اٖٚ .٘یؿز ای وطٜ                       وکیل

 .ٌٟیٗ یٝ ٞب ثبزٚٔی چكٓ ی ٕٞٝ ،افغب٘ؿشبٖ ،وطٜ ،چیٗ ،غادٗ                    صداپیشه

 .چیٙیٝ قٕب ذٛز ٌٛقی أب                          لوکی

 .٘یؿز چیٙیذیط آلب!                       صداپیشه

 .ٔكرهٝ ؾیجف ٌی ثطخؿشٝ اظ چیٙیٝ                         وکیل



 [ضازیٛ فطوب٘ؿٟبی سغییط ٔثُ .آٚضز زضٔی ذٛز اظ ٖدیجی نساٞبی نسادیكٝ .وكس ٔی زؾز نسادیكٝ ٌّٛی ؾیت ٌی ثطخؿشٝ ثٝ زوشط]

 وٙیٓ چیعی ٘صضی ثبیس  [وٙس ٔی نبف ضا اـ ؾیٙٝ ٚ وٙس ٔی ای ؾطفٝٔٗبیٙٝ قسٜ.]قس ثٟشط !ذٛثٝ !ذٛثٝ             صداپیشه

 ثطٜ ظٚزسط

 ...ثكٝ زٚض ذٛ٘ٝ ایٗ اظ ٘بدبن ظٖ ایٗ اٌط سٛ ضاٜ زض  ذسایب [ِت ظیط ٚ زض ثٝ ضٚ] وکیل

 ٘بدبن؟   [وٙس ٔی لُٕ ضا ٚویُ حطف]  دکتر

 .ثٛز ضٚؾذی ٔٙٓٛضْ                     وکیل

 چی؟ ٘جبقٝ ضٚؾذی اٌٝ                      دکتر

 .سٛ ثیبز ٘ٙساظٜ وّیس یىٟٛ وٝ ثسٜ وكیه ٚ ثٕٛ٘ٝ ایٙدب قت ٔب اظ یىی ثٟشطٜ .ضفز وٝ حبال              صداپیشه

 .وٙیٓ ٖٛو زضٚ لفُ سٛ٘یٓ ٔی                    وکیل

 قت؟ ٔٛلٕ ایٗ               صداپیشه

 .ایٙدب ٔٛ٘یٓ ٔی ؾٝ ٞط نجح سب دؽ                    وکیل

 ثٍیٓ؟ چی ذٛ٘ٝ ثٝ                     دکتر

 ٌفشی؟ ٔی چی لجُ قجبی                   وکیل

 سّٛیعیٖٛ دبی دیف قت چٙس .وٙٝ یٔ قه زاضٜ وٓ وٓ ظ٘ٓ .آلبیٖٛ ثشٛ٘ٓ ٘ىٙٓ فىط ٔٗ ضاؾشف            صداپیشه

 .ٌطیٝ ظیط ظز یىٟٛ وٝ زیس ٔی  اذجبض زاقز

 چطا؟                     وکیل

 سٛ٘یس زٚثّف وٙیس. وٙٝ ثب ٞیچ نسایی ٕ٘ی ٚلشی یٝ ظٖ ثٝ قٕب قه ٔی .وطزٜ قه زٚ٘ٓ ٕ٘ی                صداپیشه

 .سط دبن چكٓ ٚ سط فقطی قٕب اظ وی !٘كٙبؼ ٕ٘ه چٝ                   وکیل



 قت قیفز ی ثٟٛ٘ٝ ثٝ قت ٞط .زاضٜ ٞٓ حك.زیٍٝ وطزٜ قه ذت ِٚی ٌٗ ٔی ٕٞٝ ایٙٛ !ثّٝ! ثّٝ             صداپیشه

 .٘ع٘ٝ ظً٘ ٌٛقیٓ ثٝ ٕٔىٙٝ چٖٛ .اٚ٘دبْ ٔٗ ثٍٗ وٝ ؾذطزْ ٞٓ ٕٞىبضا ثٝ .ثیطٖٚ ظ٘ٓ ٔی

 .وطزیٓ قطٚٔ ٖكك ثب ٔب. قٙبؾٝ ٔی ٔٙٛ .سرشٝ ذیبِف أب ٔٗ ظٖ                 دکتر

 چُٛضیٝ؟ ٖكك ثب                    وکیل

 ٍٔٝ؟ وطزی قطٚٔ چُٛض قٕب.زیٍٝ ٖكك ثب                    دکتر

 سمبيبی اظـ ٚ زازْ ثٟف ٔهٖٙٛی ٌُ قبذٝ یٝ ضفشٓ .اٚٔس ذٛقٓ اٖٚ اظ .ضاحز ذیّی ؟ٔٗ                 وکیل

 .وطزْ اظزٚاج

 ٔهٖٙٛیٝ؟ ٌُ قبذٝ ثب ٔٙٓٛضْ یٗٙی ؟دصیطفز اٚ٘ٓ ٚ                     دکتر

 .زاقشٓ ظیبز ذبَطذٛاٜ ٔٗ وطزی؟ فىط چی دصیطفز وٝ ّٔٗٛٔٝ                     وکیل

 .ثطٖ ٔی وبض ثٝ ذب٘ٛٔب ی زضثبضٜ ِٕٗٔٗٛ ضٚ ٖجبضر ایٗ                صداپیشه

 چی؟                          وکیل

 .ذبَطذٛاٜ                   صداپیشه

 ٌفز؟ ثبیس چی دؽ                        وکیل

 .ثبقٝ سط نحیح ٞٛازاض ٌٕٛ٘ٓ ثٝ                   صداپیشه

 .٘ساظٜ ٔی سٕبقبچیب یبز ٔٙٛ؟ ٞٛازاض [ذٙسز ٔی] وکیل

 .َطفساض                       دکتر

 ٚؾٍ ایٗ سٛ ٚلز اٖٚ .ٌٝ ٔی ٕٞیٙٛ ٞٓ ضئیؿز ثٗس سٛاْ َطفساض ٔٗ ثٍٝ اٖٚ وٗ فىط .ثسسطٜ                    وکیل

 ٞؿشی؟ چی



 دسض ثٝ ضفشٗ ٔبزضْ ٚ دسض یٗٙی ضؾٕی ذیّی ٔب .٘یٛٔسٜ ذٛقٓ ثبظیب غیٍَٛ ایٗ اظ ٚلز ٞیچ ٔٗ            صداپیشه

 ز...ثٛ ثبظاض ٘بْ ثٝ سدبض اظ وٝ ذب٘ٛٔٓ

 .وٙٝ ذساحفٓف  [زٚز ٔی نسادیكٝ حطف سٛی] وکیل

 .ٔطزٜ                   صداپیشه

 .ٌیٓ ٔی سؿّیز                      وکیل

 .ٔطزٜ ؾبِٟبؾز               صداپیشه

 .ثجبضٜ لجطـ ثٝ  ٘ٛض                    وکیل

 .دٛؾٛ٘سٜ وفٗ سب نس                صداپیشه

 .ثبقٗ ؾبوٗ ثٟكز زض                       وکیل

 .ثطار ذٛثٝ ایٗ ٌفشٗ اٚ٘ب .ضٚ ٓٔذب٘ٛ ثٛزْ ٘سیسٜ اثسا ٚ انال ٔٗ .زاضٖ ذیط أط ٌفشٗ ضفشٗ ثّٝ              صداپیشه

 .اِٚیباِّٟٝ حىٓ ُٔبثك حىٕكٖٛ ٚاِسیٗ .چكٓ ٌفشٓ

 ؟ٗٚالٗ ثٛزٜ ثؿشٝ چكٓ                     دکتر

 ذب٘ٛازٜ اؾبؼ .ایٗ قس ٚ خّٛ ضفشٓ ٚاِسٜ ٚ اثٛی ثیٙبی چكٓ ثب .ثبظ ٗوبّٔ ،ثبظ چكٓخٙبة! ثب   ذیط            صداپیشه

 قٕب .قٝ ٕ٘ی ثٙس ؾًٙ ضٚی ؾًٙ وٝ ٌٚط٘ٝ وٙٝ ٔی سىیٝ لجّی ی ذب٘ٛازٜ ؾٙز ثط ذب٘ٛازٜ .قٝ ٔی اؾشٛاض ٘حٛ ایٗ ثٝ

 .ٔبقباهلل وبضٜ سٛی زؾشكٖٛ .زٚ٘ٗ ٔی ٗحشٕ ٚویُ خٙبة .قسٜ ظیبز َالق چمسض ثجیٗ

 .وٙٓ ٕ٘ی لجَٛ ٗانّ یٗٙی .وٙٓ ٕ٘ی وبض َالق ی دطٚ٘سٜ ٔٗ ٗخؿبضس                  وکیل

 چیٝ؟ سٖٛ حٛظٜ قٕب             صداپیشه

 .ثكط حمٛق                 وکیل



 .قطایٍ ایٗ زض اِرهٛل ّٖی زقٛاضٜ وٝ اِحك یىی ایٗ قٕب ثط احؿٙز  !احؿٙز              صداپیشه

 قطایٍ؟ وسْٚ                  وکیل

 .ٞؿز ٔب ضٚی فكبض ٚ ٞؿشیٓ سحطیٓ زچبض ٔب وٝ قطایُی ٕٞیٗ             صداپیشه

 .ثطی زض لؿط وٝ ایٙٝ ٟٔٓ .ثٛزٜ ٕٞیكٝ فكبض                 وکیل

 اؾٕف؟ ثٛز چی .سٙفؽ حجؽ ؾیؿشٓ اٖٚ ثب  ٌٛیب ثّسیس ذٛة قٕب ٚ ضفشٗ زض لؿط ثّٝ             صداپیشه

 .الظیؿیٖٛ اؾشیجُ                 وکیل

 .ذٛاضی ٌٛقز ٚ ذٛاضی ٌیبٜ ٕٖٞٛ ٔثُ .ٝظیؿشٙ قطٌ ایٗ .ثبقٝ یىی سٖٛ ظ٘سٜ ٚ ٔطزٜ وٝ .ٕٞیٗ             صداپیشه

 .ثٛزْ چخ ظٔب٘ی یٝ ذٛزْ ٔٗ .زاقشیٓ اقشجبٞبسی ٔب ی ٕٞٝ                  وکیل

 [قٛ٘س ٔی زلیك اٚ چكٕٟبی ثٝ زٚ ٞط]

 .٘یؿشی حبال              صداپیشه

 .٘یؿز حبال ٘ٝ                  دکتر

 سٗییٗ انَٛ َجك ثبیس وٝ ٕٞیٙٝ ز٘یب فٟٕی یٔ ٚ ٌصضٜ ٔی ظٔبٖ یىٟٛ ثٗس .ضفمب وٕٛ٘یؿشٝ ٔٙٓٛضْ                وکیل

 ایٗ .ثطزاضی لسْ ثبٞبقٖٛ ٚ ثبقی ذّك ٕٞطً٘ خبٔٗٝ سٛی وٙی ؾٗی ٔحفِٛ، اٖشمبزاسز .وٙی حطوز خبٔٗٝ ی قسٜ

 .اؾز سٛزٜ ذٛاؾز ثٝ احشطاْ

 .زاضیٗ ٌی نسادیكٝ اؾشٗساز قٕب وٝ اِحك .خبٔٗٝ زض سٛزٜ ذٛاؾز !احؿٙز             صداپیشه

 أب ٘یؿشٗ ٔصٞجی ٕٞىبضٞبْ اظ ٞیچىسْٚ زٚ٘ٓ ٔی ٔٗ .ثٛزٖ یىسؾز ایٗ ذٛثٝ چٝ ثیٙی یٔ ثٗس ٚ                 وکیل

 .قس ٔی اذطاج ٌٚط٘ٝ ذٛ٘س ٔی ٕ٘بظ ٔسسٟب سب وٝ ثٛز چیٙی یٝ حشب .زٖ ٔی ٘كٖٛ ٔصٞجی ذٛزقٛ٘ٛ

 .قس٘ٝ قٙیسٜ ی قبیؿشٝ قٕب نسای .ثٍیطْ اظسٖٛ ٌی نسادیكٝ سؿز ثبقٝ یبزْ .نحیحٝ ایٗ !احؿٙز           صداپیشه



 ٗ.خبٔٗ سٛ ٘فبق دی ذٛزقٖٛ زٚضٚییٝ ایٗ ٌٗ ٔی وٝ اٚ٘بیی !ایثبضٜ ٖیٗ ایٗ                 لوکی

 ؾىٛر]قٝ ٔی ذبضج قٕب ظثٖٛ اظ زاضٜ وٝ ٔٙٝ والْ ایٗ اٍ٘بض .ٚویُ خٙبة فكب٘ی ٔی ضزُ !ایثبض !آفطاٖ               دکتر

 وٝ ثٍٓ ذٛاْ ٔی زٚ٘یس ٔی یٗٙی .ٞؿشٓ الئیه ضاؾشف ذت ٔٗ زٚ٘یس ٔی [قٛز ٔی ذیطٜ نسادیكٝ ثٝ قطٔؿبضی ثب ثٗس ٚ وٙس ٔی

 خب٘ی ٌٛیی وٝ زوشط زٞٙس. ٔیؾطسىبٖ  اٚ ثٝ سبییسوٙبٖ ٚ ٍ٘ط٘س ٔی ذٛز اَطاف ثٝ ٚویُ ٚ نسادیكٝ]٘یؿز ٞیچی ٘ساضٜ ٚخٛز ٞیچی

 قٝ. ؾطْ ٔی حطْٚ ٚ حالَ اظ ٚ ٌیطْ ٔی ضٚظٔٛ ،ذٛ٘ٓ ٔی ٕ٘بظٔٛ أب [زٞس ٔی ازأٝ ٌطفشٝ سبظٜ

 دبضٜ زٚ قٕب .قٕب ثٝ ذٛضٜ ٔی غجُٝ آزٔی .ٞبیی ا٘ؿبٖ چٝ .قٙبذشٓ زیط ٔٗ ضٚ قٕب !احؿٙز !احؿٙز        صداپیشه

 .ٞؿشیس

 .ظیؿز زٚ                   وکیل

 .ظیؿز زٚ زضؾشٝ ایٙٓ             صداپیشه

 .ٚظ٘ ٔثُ                     لوکی

 ذیبِٓ زیٍٝ .ٞؿشیٓ یىسؾز ٔب .قس ضاحز ذیبِٓ زیٍٝ حبال زٚ٘یس ٔی.زیٍٝ ٌبٖ خٛ٘سٜ ٚ ٚظ٘ !ثّٝ !ثّٝ       صداپیشه

 زضٖٚ ثٝ اٚ ؾط دكز اظ زوشط ٚ ٚویُ .وكس ٔی ؾطن زظزوی ٚ ضٚز ٔی چبٜ ثبالی ثٝ] ٔدبظٜ چیع ٕٞٝ ثبقیٓ یىسؾز ٚلشی .سرشٝ

 [وكٙس ٔی ؾطن چبٜ

 .سبضیىی ایٗ ٔثُ زضؾز .وطز یىسؾز ضٚ ٔب انالحبر .انالحبر [ٌصاضز ٔی آٟ٘ب ٞبی قب٘ٝ ضٚی زؾز حبِیىٝ زض] صداپیشه

 .سؿالؾز ی ٔبیٝ ثٛز٘ف یىسؾز أب.ذجطٜ چٝ سٛ اٖٚ زٚ٘ٝ ٔی وی .خٟٕٙیٝ چبٜ ایٗ سٝ وٝ ّْٕبسی ٔثُ

     .ض٘دٛ٘سیٓ ٔی ذٛزٖٔٛ اظ ٕٞسیٍطٚ ثبیس وی سب .وٙبض ثصاضیٓ ضٚ سفطلٝ وٝ ایٗ ثٝ زاقشیٓ احشیبج ٔب                وکیل 

 [ثدٛیس ضا نسادیكٝ زؾشبٖ وٙس ٔی ؾٗی ٚ ٌطفشٝ اـ ٌطیٝ ٗسمطیج]٘ساقشٓ ضٚ خسایی ایٗ سبة زیٍٝ ذٛزْ وٝ ٔٗ           دکتر

 .ٕٓٞی قجیٝ ٕٞٝ حبال   [ٌیطز ٔی زؾز زض ضا نسادیكٝ زؾشبٖ ] وکیل

 ثبالذطٜ سب زازْ خط ٌّٛٔٛ اٚ٘مسض .زاقز آضظٚقٛ اٖٚ وٝ چیعی ٕٖٞٛ غبیزِ نسای غبیت ثٛز. ایٗ           صداپیشه

 .قس حبنُ ٘شیدٝ



 .ٌٓ ٔی سجطیه              دکتر

 .سجطیه             وکیل

 .فطظ٘سا٘ٓ ثیبیس ٘عزیىشط .ٟٕٔٝ اسحبز .زاقشیٓ احشیبج قسٖ یىسؾز ایٗ ثٝ ٔب        صداپیشه

 .ضؾٙس ٔی ٘ٓط ثٝ یىی َٛضیىٝ ٌیط٘س یٔ آغٛـ زض ضا ٞٓ ثٗس .دیٕبٖ ٚ ٖٟس ٖ٘ٛی ٔثُ .ٌیط٘س ٔی ضا ٞٓ بٖزؾش ٚ قٛ٘س ٔی ٘عزیه ٞٓ ثٝ]

 [قٛ٘س ٔی ذیطٜ ٞٓ ثٝ ٚ خٟٙس ٔی خب اظ ٗسمطیج آٟ٘ب.ضؾس ٔی ٌٛـ ثٝ زض نسای ٔٛلٕ ٕٞیٗ زض

 .ِٗٙز آظاض ثطٔطزْ             صداپیشه

 .زضٜ نسای                 لوکی

 ٘عز؟ ظً٘ چطا                 دکتر

 .٘ساضٜ ظً٘ ایٙدب            صداپیشه

 .ضاٞطٚ سٛی دیچیس یٔ ٕٞیكٝ ظً٘ نسای .ظزٖ ٔی ظً٘ ٞب ثچٝ أب ؟٘ساضٜ                  دکتر

 .٘كسٜ وكی ؾیٓٗ انّ ایٙدب            صداپیشه

  [قٛز ی زیٍط ثٝ زض ظزٜ ٔی سمٝ زٚ]

 وٙٝ؟ ٔی چىبض زاضٜ            صداپیشه

 .ظ٘ٝ ٔی زض زاضٜ  [چؿجب٘سٜ زض ثٝ ضا ٌٛقف وٝ]   وکیل

 .وٙیٓ چىبض ثبیس   [ٞطاؾبٖ] دکتر

 .ثطٜ ایٙدب اظ ثرٛایٓ اظـ .٘ىٙیٓ ثبظ زضٚ ثبیس                وکیل

 ؟ثطٜ ایٙدب اظ ثرٛایٓ اظـ زض وطزٖ ثبظ ثسٖٚ سٛ٘یٓ ٔی چُٛض              دکتر



 .٘ىٙیٓ ثبظ زضٚ ثبیس دؽ              وکیل

 .ثذٛقٛ٘یٓ چبٞٛ ضٚی ثٟشطٜ لجّف أب ذٛثیٝ فىط ایٗ ثّٝ         صداپیشه

 ظٖ .وٙٙس ٔی ثبظ ضا زض ذٛز ٚيٕ ٚ ؾطاظ ٔطست وطزٖ  دؽ وٙٙس. دٟٗ ٔی چبٜ ضٚی ٚ وكٙس ٔی  ثیطٖٚ نٙسِی ٚ ٔیع ظیط اظ ضا ٔٛوز ]

 [اؾز ٕ٘بیبٖ ِجبؾف ظیط ویفی وٝ ؾیبٞذٛـ ظٖ یه .ایؿشبزٜ زض دكز

 .ثفطٔبییس  [زٞس خّٜٛ ٔٛخٝ ٚ ٖبزی ضا ذٛز وٙس ٔی ؾٗی وٝ حبِی زض ]   صداپیشه

 زض وٕی .ٌصاضز ٔی اسبق ثٝ لسْ ٚ قٛز ٔی ضز ؾٝ آٖ ٔیبٖ اظ ظٖ .وٙس ٔی ضٚثٛؾی ظٖ ثب ٚ قٛز ٔی َٞٛ زوشط .زٞٙس ٔی زؾز ظٖ ثب ؾٝ ٞط]

 [٘یفشس چبٜ سٛی ظٖ سب  ٌیط٘س ٔی لطاض ٔٛوز خّٛی سطسیت ثٝ وساْ ٞط ؾٝ آٖ .ثبقس چیعی ز٘جبَ اٍ٘بض چطذس ٔی اسبق

 ٞؿشیٗ؟ وؿی ز٘جبَ                      وکیل

 .آضٜ           سیاهپوش زن

 وی؟                               وکیل

 .زٚ٘ٓ ٕ٘ی                   سیاهپوش زن

 ٌطزیٗ؟ ٔی وی ز٘جبَ زٚ٘یٗ ٕ٘ی                               دکتر

 .٘ساضْ اظـ زضؾشی سهٛیطی                   سیاهپوش زن

 چىبضقی؟                         صداپیشه

 وی؟ ی چىبضٜ                   سیاهپوش زن

 .٘بزضؾز سهٛیط اٖٚ ی چىبضٜ                         هصداپیش

  .اٚٔس ٔی یبزْ زیس٘ف ثب قبیس .ثجیٕٙف ذٛاْ ٔی فمٍ .زٚ٘ٓ ٕ٘ی                 سیاهپوش زن

 [قٛ٘س ٔی ذیطٜ ٞٓ ثٝ ؾٝ آٖ]



 آزٔٝ؟                          وکیل

 .٘ساظٜ یٔ چی ٕٞٝ یبز ٔٙٛ اٖٚ .ٞٛا زضذز، دط٘سٜ، آزْ،               سیاهپوش زن

 .اٚٔسیٗ اقشجبٜ لُٗٗ دؽ                      صداپیشه

 اٍ٘بض ٘ٝ اٍ٘بض .وٙٓ سىطاض زیٍٝ یىدٛض اقشجبٕٞٛ وٙٓ ٔی ؾٗی ٔساْ ٚ وٙٓ ٔی اقشجبٜ ٕٞیكٝ ٔٗ              سیاهپوش زن

 .وطزْ ٌٕف وٝ

 ؟ٛوی وطزیٗ؟ ٌٕف                     صداپیشه

 .ظٔب٘ٝ قٗٛض فبلس چیع ٕٞٝ اٖٚ ثسٖٚ .زٚ٘ٓ ٕ٘ی              سیاهپوش زن

 ثٛز؟ چىبضٜ                     صداپیشه

 .ثسٚظٜ ٘بض٘ح ٞبی قىٛفٝ اظ ِجبؾی ثطاْ ذٛاز ٔی ٌفز ثٟٓ یىجبض              سیاهپوش زن

 ٘بض٘ح ٞبی قىٛفٝ اظ ِجبؾی ثطاسٖٛ ذٛاز ٔی ثٛز ٌفشٝ ثٟشٖٛ یىجبض وٝ ٌطزیٗ ٔی وؿی ز٘جبَ قٕب                دکتر

 ثسٚظٜ؟

 .شٞٗ سٛی ثبفز ٔی ٚ ٌفز ٔی             سیاهپوش زن

 ذبْ٘ٛ؟ ٌطزیٗ ٔی ذیبٌ یٝ ز٘جبَ قٕب ثجیٙٓ ثعاضیس                 صداپیشه

 چبٜ ثب نحجشف ضٚی ٌٛیی چطذس ٔی چبٜ ؾٕز ثٝ ] ذٍ یه زض ذجُی ثٝ ٕٞٝ ،ذطاٌ ،ذُبٌ ،ذیبٌ         سیاهپوش زن

 اظ ضٚ زضیب قٝ ٔی وطز ٔی فىط وٝ اٖٚ ٔثُ زضؾز [وٙٙس ٔٙحطفف ٔؿیط اظ سب ٌیط٘س ٔی لطاض اٚ ضاٜ ؾط ٘ٛثز ثٝ ٚویُ ٚ زوشط .اؾز

 .زیس ایٙدب

  [ٌطزز ٔی چبٜ حٛاِی چیعی بَجز٘ ثٝ ٌیح ٚ حیطاٖ ظٖ ] ثٛز؟ افغب٘ی ذیبَششٖٛ [ثسٌٕب٘ی ثب ] صداپیشه

 ٘ساقز؟ ثبزٚٔی ٞبی چكٓٗ احیب٘ یٗٙی                         وکیل



 .زاز ٔی ٘كب٘ٓ ضا زضیب ٚلشی ذٙسیس ٔی ٕٞیكٝ چكٕٟبـ             سیاهپوش زن

 خٖٛٚ؟ وٕی ٚ                  صداپیشه

 .قس ٔی دیط وٝ ثٛز ایٗ اظ [ذٛز ثٝ ]ثٛز خٖٛٚ ٕٞیكٝ اٖٚ .آضٜ ؟خٖٛٚ [آٔسٜ ذٛز ثٝ ٌٛیی ]  سیاهپوش زن

 زاقز؟ ضازیٛ                   دکتر

  ضازیٛ؟       سیاهپوش زن

 .ٔٛج ؾٝ ضازیٛی یٝ                  دکتر

 .ٔٛج زٚ                 وکیل

 .ثرٛاثس ٌصاض٘س ٕ٘ی ٞب ٔٛج ٌفز ٔی ٕٞیكٝ      سیاهپوش زن

 زضؾشٝ؟ ٘ساقز سّٛیعیٖٛ              صداپیشه

 .ثٛز ٔشٙفط ایٗ اظ        سیاهپوش زن

 .ذٛزقٝ              صداپیشه

 ودبؾز؟        سیاهپوش زن

 زضؾشٝ؟ زاقز ٖاللٝ ٞب ثچٝ ثٝ .ٞب ثچٝ ٚ               صداپیشه

 .ثٛز ایٗ ی زِجبذشٝ اٖٚ          سیاهپوش زن

 .ذٛزقٝ                    وکیل

 ثیٕبضی؟ ٘ٛٔ یه یب ثٛز لّجیف ذٛاؾز ثسٚ٘ٓ ذٛاْ ٔی یٗٙی !ذٛاؾز ٔی ثچٝ دؽ                    دکتر

 .ثٛز وطزٜ ذٛ ثیٕبضیف ثٝ اٚ .یىجبض ٌفشٓ اٚ ثٝ ضا ٕٞیٗ ٞٓ ٔٗ ثیٕبضی؟          سیاهپوش زن



 ذٛاؾز؟ ٔی ای ثچٝ خٛض چٝ                صداپیشه

 .ثٕٛ٘ٝ ثچٝ َٛض ٕٖٞٛ .٘كٝ ثعضي وٝ ای ثچٝ         سیاهپوش زن

 .ذٛزقٝ ٘كٝ؟ ثعضي                     دکتر

 .٘جبقٝ ٞب ثچٝ قسٖ ثعضي ثطای ٔٙبؾجی خبی خب ایٗ وطز ٔی فىط         سیاهپوش زن

 [وكس ٔی ثٛ ٚ زاضز ٔیطث ضا آٖ ثیٙس ٔی ظٔیٗ ضٚی ضا ذٛ٘ی دیطاٞٗ ظٖ]

 .ٞب ثچٝ ثطای ٘یؿز ٔٙبؾت ایٙدب وٝ ّٔٗٛٔٝ [وٙس ٔی اقبضٜ اسبق ثٝ ] صداپیشه

 وطزیٗ؟ ٌٕف چُٛض                   وکیل

 زیسْ زاز ٔی ٘بض٘ح ثٛی ٞٛا ٚ ضؾیسْ ضاٜ اظ وٝ ضٚظ یه [وٙس ٔی ثبظی دیطاٞٗ ثب] ٘یؿز زیسْ ضٚظ یه        سیاهپوش زن

 .٘یؿز

 ثٛز؟ وی ضٚظ؟ یه              صداپیشه

 اوٖٙٛ زض ٕٞیكٝ اٍ٘بض .قسٜ ؾرز ثطایٓ ٌصقشٝ ثٝ ضخٗز [ثطز ٔی فطٚ ِجبؼ سٛی ضا نٛضسف ٔشٙفط ظٖ]سیاهپوش زن

 ز٘ح خبیی .ثبقس ثٛزٜ آ٘دب زٔی اٚ زازْ ٔی احشٕبَ وٝ ٞبیی ذب٘ٝ سٕبْ .اْ ٌكشٝ اٚ ز٘جبَ ٚ اْ ثٛزٜ اوٖٙٛ زض ٕٞیكٝ .اْ ثٛزٜ

 .ٞب ٔٛج ٚ ٔطي قٙیسٖ ثطای ٌفز ٔی اٚ وٝ آُ٘ٛض

 [ؾطـ دكز وٙس ٔی دطر ٚ ٌیطز ٔی ضا دیطٞٗ سٗٓیٓ حبِز ثٝ زوشط .زٞس ٔی زوشط ثٝ  ضا ذٛ٘ی دیطاٞٗ ]

 .٘یؿز ایٙدبْ وٝ ثیٙیس ٔی ٚ                    وکیل

 ٌٛیی .ٔٗ زیس اظ ذبضج ثٛز خبیی ٕٞیكٝ اٚ .اْ وكیسٜ ثٛ ٚ اْ ایؿشبزٜ ٞب ذب٘ٝ سٕبْ ی آؾشب٘ٝ ثط ٔٗ        سیاهپوش زن

 وطزٖ فطأٛـ ثطای ٞب قٕٕ .وطز٘س ٘صض قٕٕ ثطایٓ ؾٝ ٞط .ٌفشٓ ذٛاٞطا٘ٓ ثٝ ضا زاؾشب٘ف یىجبض .ظیؿز ٔی سهٛضاسٓ زض

  .قٛ٘س ٔی ضٚقٗ

 [ٍ٘طز یٔ اَطاف ثٝ ٞطاؾبٖ ظٖ .وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ ٞٓ ثٝ ؾٝ آٖ .آیس ٔی وال٘ لبضِ نسای ٔٛلٕ ایٗ زض]



 چیٝ؟ نسای  [وٙس ٔی اقبضٜ ی وال٘نسا ثٝ ] نسا ایٗ         سیاهپوش زن

 ضا ٚی زٞبٖ نسادیكٝ ٕٞب٘حبَ زض ٚ قٛ٘س ٔی ذیطٜ زوشط ثٝ ٕٞٝ ] ایٙٝ؟ نسای [اؾز ّٖٕی اخطای ٔشطنس ٚ قسٜ َٞٛ ] صداپیشه

 [وٙس ٔی ثبظ

 !لبض!لبض      [ثبظ زٞبٖ ثب] دکتر

 .ٔعٚضی نسای چٝ          سیاهپوش زن

 .دٙساضیٝ وال٘ ذٛز ثیٕبضی زچبض                صداپیشه

 ثیٕبضیٝ؟ خٛض چٝ اٖٚ                    وکیل

 ٘عزیه اظ سٛ٘یس ٔی ٘یؿز ٔؿطی ذٛقجرشب٘ٝ .وٙٝ ٖٕط ؾبَ ٞفشهس سٛ٘ٝ ٔی وٙٝ ٔی فىط اٖٚ               صداپیشه

 [وٙس ٔی ٍ٘بٜ ضا زٞب٘ف سٛی ٚ قٛز ٔی ٘عزیه اٚ ثٝ  ٚویُ] وٙیس ٍ٘بٞف

  .ضایٍب٘ٝ ثبظزیس .ثفطٔبییس وٙٓ ٔی ذٛاٞف  [ؾیبٞذٛـ ظٖ ثٝ ضٚ ]  صداپیشه

 ؾبَ ٞفشهس ثرٛاٞی وٝ َفّىٓ وٗ فىط ٚ !وال٘ القٝ ای ٞبؾز لهٝ سٛ وٝ اٖٚ  [قٛز ٔی ٘عزیه اٚ ثٝ] سیاهپوش زن

 ی ٌٛ٘ٝ ] .وٙی ٔی فطٖٚ ضا ض٘دز سٟٙب .ای زازٜ زؾز اظ وٝ ٖعیعاٖ چٝ .ای ٌصاقشٝ ؾط دكز وٝ ذبَطاسی چٝ .وٙی ٖٕط

 [ثٛؾس ٔی ضا زوشط

 !لبض  [ سؿّیٓ حبِز احؿبؾبسی قسٜ ٝث]دکتر

 ٔثُ .ثطزاقشٝ سطن ظٚز چٝ ثجیٗ ،وٗ ٍ٘بٜ زیٛاض ایٗ ثٝ ذٛة [وٙس ٔی ٍ٘بٜ ٞب سٕبقبچی ٚ  ضٚ ثٝ ضٚ ثٝ ] سیاهپوش زن

 [وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ ظیطدبیكبٖ ثٝ نسادیكٝ ٚ ٚویُ]زضز اظ ضؾیسٜ دٛؾز

 لبض؟      [دطؾكی ٍ٘بٞی بث ] دکتر



 ثٝ ٚ زؾشٓ ضٚی ٘كؿز یٔ .ٌطفشٕف ٔی زؾز زض ٔٗ ٚ قس ٔی دط٘سٜ اٚ وٝ ثٛز ضٚظٞبیی            سیاهپوش زن

 وٝ ٌفشٓ ٔی ؾرٗ لّجف ثب .ٌصاقشٓ ٔی لّجف ضٚی زؾز ٔٗ .زاٖ ٔثُ چیس ٔی ضا زضزٞبیٓ .ظز ٔی سه ٞبیٓ اؾشرٛاٖ

 .ثٛز وّٕٝ یىؿطٜ

 .سذٝ ٔی سٙس دط٘سٜ لّت [ٌصاضز ٔی زوشط ی ؾیٙٝ ضٚی ضا زؾشف]

 !لبض                       دکتر

 .سٙسِسٙس           سیاهپوش زن

 !لبضلبض                      دکتر

 .سٙسسط          سیاهپوش زن

 !لبضلبضلبض                     دکتر

 ثٝ ٔدجٛض سب ٘كٛز ثعضي ٚلز ٞیچ ٚ ثٕب٘س ثچٝ ذٛاؾز ٔی .اؾز دط٘سٜ خٛخٝ وطز ٔی سهٛض  اٚ        سیاهپوش زن

 .قٛز دطٚاظ

  لبض![ سقٛ٘ ٔی یىی نسا زٚ ٚ وٙس ٔی لبض ٞٓ چبٜ سٛی وال٘ حیٗ ٕٞیٗ زض زٞس ٔی سىبٖ ؾط  فٟٕیسٜ ] دکتر

 .آقٙبیی نسای چٝ                سیاهپوش زن

 !ثطاسٖٛ ثٛز آقٙب نسا ایٗ دؽ                     صداپیشه

ٚ  ٖجٛض الی الثٝ ٚ وطزٜ ؾمٌٛ آقیب٘ف اظ وٝ ؾز ظاغی خٛخٝ  وٙس ٔی حؽ ٌفز ٔٗ ثٝ یىجبض           سیاهپوش زن

 .اؾز خب٘ف ثط ٞب وفف فطٚز ا٘شٓبض زض ضٚ دیبزٜ ٖبثطاٖ ٔطٚض

 !لبض [آٚضز ٔی زض وال٘ نسای] چی؟ ایٗ                    صداپیشه

 .نسا ایٗ وٙس ٔی ًُٔطثٓ چطا            سیاهپوش زن



 ض!لب  [آٚضز ٔی زض وال٘ نسای؟] ایٗ  ٚ                       وکیل

 ودب؟ أب .اْ قٙیسٜ ظیبز  ضا ایٗ .سطؾٓ ٔی             سیاهپوش زن

 .وطزی اٖشطاف دؽ   [دیطٚظٔٙسا٘ٝ ] صداپیشه

 چی؟ ثٝ                   سیاهپوش زن

 .٘بٔعزقی وٝ                    صداپیشه

 ٘بٔعز؟                   سیاهپوش زن

 ط.زذش زٚؾز                          وکیل

 .قٙبذشٓ ٕ٘ی ضا اٚ ٞیچ ٔٗ               سیاهپوش زن

 .ضٚ قٕب فذٛ٘ سٛ ثطز ٔی ظٚض ثٝ وٝ.ٌیٗ ٔی ٕٞیٙٛ ٕٞشٖٛ                    هصداپیش

 وٝ ٌفشٓ ٔی ضٚظ اظ ثطایف ٔٗ وٝ ثبض ٞط .وطز ٔی سحُٕ ٔطا ظٚض ثٝ وٝ ثٛز اٚ  ظٚض؟ ثٝ                 سیاهپوش زن

 .ثرٙسز وٝ ظز ٔی ظٚض زضذكس ٔی ثیطٖٚ

 قٙبذشیف؟ ٔی دؽ                            وکیل

  .ٔٝ زض ای ؾبیٝ ٔثُ .قس ٔی زٚضسط ضٚظ ثٝ ضٚظ ٚ ٔٗ اظ زٚض ٕٞیكٝ .ٔٗ اظ زٚض .ثٛز زٚض                 سیاهپوش زن

 .ثٛز ذیبَشز ٌفشی أب                      صداپیشه

 .زٚذز یٕ٘ ٚ ثٛز ذیبٌ                سیاهپوش زن

 ذیبَی؟ چطخ ثسٖٚ ذیبَی                    صداپیشه

 .٘د ٚ                          وکیل



 .ؾٛظٖ ٚ   [ٔساْٚ ظزٖ ثبَ ثبَ ثب اؾز وال٘ حبِز ٕٞچٙبٖ حبِشف أب وٙس ٕ٘ی لبضلبض زیٍطوٝ ] دکتر

 ٌٛیی حبال .اْٜ آٔس اقشجبٜ .ثبقٓ ثبیس ٔٗ وٝ ٘یؿز خبیی ایٙدب  .وطزٜ سغییط ایٙدب  [اؾز ذیطٜ ظٔیٗ ثٝ ] سیاهپوش زن

 .ثبقس اٚ وٝ ٘یؿز خبیی خب ٞیچ

 ٌٗ. یٔ ٕٞیٙٛ ٕٞٝ                      صداپیشه

 ثٝ سب وٝ ِجبؾی .٘بض٘ح ی قىٛفٝ اظ ؾطاؾط ِجبؾی .ثسٚظز ٔٗ ثطای ٘بض٘ح اظ ِجبؾی ثٛز لطاض اٚ              سیاهپوش زن

 .٘كٙیسٜ ٚ ٘سیسٜ ٞیچىؽ حبَ

  زضذشیٝ؟ چٝ ٔبَ ایٗ  [وٙس ٔی اقبضٜ ظٖ ؾیبٜ ِجبؼ ثٝ ]  دکتر

 ٘صضی ٞبی قٕٕ ٔثُ ؾیبٜ .ؾز فطأٛقی ضً٘ ٌفز ٔی اٚ   [وكس ٔی زؾز ؾیبٞف ِجبؼ ثٝ ] ایٗ؟        سیاهپوش زن

 .ذٛاٞطا٘ٓ

 ٔیبضٜ؟ فطأٛقی ٚالٗٗ   [زاضز ؾیبٜ وال٘ حؽ چٖٛ وكس ٔی زؾز ذٛزـ ثسٖ ثٝ ٍ٘طا٘ی ثب  ] دکتر

 .ظ٘ٝ ٔی ٔطیًی ثٝ ذٛزقٛ زاضٜ .ؾالٔشٝ ٞٓ ذیّی !ذیط                        صداپیشه

 ایٗ قجیٝ ایٝ ذب٘ وٙبض اٚ یبز ثٝ ٕٞیكٝ ٔٗ .ضفشٝ وٝ ٔسسٟبؾز .ثیٙٓ یٔ .٘یؿز ایٙدب اٖٚ              سیاهپوش زن

 .ثیبز ثیطٖٚ ثّىٝ سب قٓ ٔی ذیطٜ ٚ ایؿشٓ ٔی

 ثٛز؟ ٘بٔطئی ذیبٌ اٖٚ                            لوکی

 .ٕٞٙس قجیٝ اغّت وبضٜ ٘یٕٝ ٞبی ذب٘ٝ .ثٛز ثٟب٘ٝ وبضٜ ٘یٕٝ ٞبی ذب٘ٝ .٘ساقز ٚخٛز ٞیچٛلز اٚ             سیاهپوش زن

 .قٛز ٔی ثّٙس آٖ اظ ٔبٞی ٔطزٜ قٛض ثٛی وٝ سبضیه ٚ ٖٕیك چبٞی .قبٖ ٔیبٖ زض چبٞی ثب

  وال٘؟ یه ٚ                      وکیل

 .ثٛزْ ٖاللف ٔٛضز ی دط٘سٜ ٔٗ           سیاهپوش زن

 .وال٘ اظ ٘بزض ٖ٘ٛی                      دکتر



 .قٙبذشیف ٔی وٝ وطزی اٖشطاف دؽ                 صداپیشه

 ثٝ قس ٔی ذیطٜ ٚ وطز ٔی ثبظ ضا زضظٞب ٕٞیكٝ.زٚذز ٕی٘ ِجبؼ ٚلز ٞی اٚ .ؾبِٟب .قٙبذشٕف ٔی        شسیاهپو زن

 .آؾشط

 ٞب؟ وطز ٔی دبضٜ فمٍ                       صداپیشه

 ز.ثسٚظ ذٛاؾز ٔی وٝ ثٛز ِجبؾی اِٚیٗ ٘بض٘ح ضزای                 سیاهپوش زن

 .سٛ ثطای ِجبؼ اِٚیٗ                           وکیل

 .ٔٗ فمٍ .ٔٗ ثطای                 سیاهپوش زن

 .٘بض٘دی چیعای ٕٖٞٛ ثب                           دکتر

 .٘بض٘ح ٞبی قىٛفٝ                  سیاهپوش زن

 .اقشٟبیی چٝ                            دکتر

 ذٛضزی؟ ٘بض٘ح دٛؾز سطقی                          وکیل

 .اؾز ٔٗطوٝ ای سبثٝ وجبة ثب                      صداپیشه

 وٝ ٔهطف یث ٞبیی ٔبٞی.ٌفز ٔی ٔبظاز ٔبٞی َٗٓ اظ اٚ[ چطذس یٔ چبٜ ٚالٕ زض ٚ ٔٛوز زٚض حبِیىٝ زض ] سیاهپوش زن

 َٗٓ ٌفز ٔی  [وٙٙس ؾس ضا ضاٞف وٙٙس یٔ ؾٗی آٟ٘ب قٛز ٔی ٘عزیه چبٜ ثٝ]قٛ٘س ٔی سّف ٚ افشٙس ٔی نیبزاٖ َٛض ثٝ اقشجبٞی

 ٕٞیٗ اٍ٘بض[ اٚؾز وٙبض زض ظزٖ ظا٘ٛ حبَ زض قسٜ اٚ ؾرٙبٖ ٔدصٚة ٌٛیی ظ٘بٖ ثبَ ثبَ زوشط.چطذس ٔی ٕٞچٙبٖ]ؾز ٌی خبٚزا٘ٝ

 سٛی زؾز ٔٗ [ثجٛؾس ضا ظٖ لطاض ثی ٞبی زؾز وٙس ٔی ؾٗی ظزٜ ظا٘ٛ زوشط]قسْ خبٚزا٘ٝ ٌفز ٚ ثٛؾیس ضا زؾشٓ وٝ ثٛز زیطٚظ

 ایٗ .زاز ٔی ذٛضزْ ثٝ وٝ ض٘دی ٕٞٝ ایٗ دؽ اظ وٙس آضأٓ ذٛاؾز ٔی .شطَٔحشب .شطٔآضا .ٌطیؿز اٚ ٚ ثطزْ ٔٛٞبیف

 .فٟٕیس ٕ٘ی اٚ .ثٛزْ قبز حعٖ ایٗ ثٝ ٔٗ .دٛؾب٘س ٔی ثیطٖٚ اظ ٚ زاز ٔی خال زضٖٚ اظ ٔطا ٕٞیكٝ وٝ سّرىبٔی

 .ثٛزی ٕٞسؾشف سٛ دؽ                       صداپیشه



 !فبحكٝ سٛی                 [ظٖ ثٝ ضٚ]  وکیل

 !خب٘ی سٛی                   [ظٖ ثٝ ضٚ]  دکتر

 یطٜ.ٔ ثىبض ٔصوط خٙؽ ثطای خب٘ی  [           زوشط ثٝ ضٚ]  وکیل

 خب٘یٝ؟؟ٌفز ثبیس چی دؽ                            دکتر

 .وطز اٖشطاف اٖٚ .ثطؾٝ اٖٕبِف ؾعای ثٝ ثبیس .خب٘یٝ وٝ ّٔٗٛٔٝ خب٘یٝ                     صداپیشه

 وطزی؟ اٖشطاف دؽ            [ظٖ ثٝ ضٚ]  وکیل

 چی؟ ثٝ                شسیاهپو زن

 .ٕٞسؾشی                     صداپیشه

 .ٌطفز ٕ٘ی ضا زؾشٓ ٚ ثٛزْ ٕٞسؾشف    [وٙس ٔی ٍ٘بٜ سٕبقبٌطاٖ ؾٕز ثٝ حبِیىٝ زض]  سیاهپوش زن

 .زؾشیبض                       دکتر

 .ٌكٛزْ ٔی ضا ظذٕٟبیف زؾشیبض؟[ وٙس ٔی ٍ٘بٜ ٖبچیبسٕبق ثٝ حبِیىٝ زض] سیاهپوش زن

 .زؾشٍیط                   وکیل

 .زؾشٟب ایٗ خع یبثٙس ٕ٘ی ٔٗ ثٝ ضاٞی ٞٓ ىساْچٞی .زؾز چمسض زؾشٍیط؟  [چیبٖسٕبقب ثٕٝٞچٙبٖ ضٚ ]  سیاهپوش زن

 .وكٙس ٔی ٖمت ضا اٚ ٚ قٛ٘س ٔی حّمٝ اٚ ثسٖ زٚض ثٝ زوشط ٚ ٚویُ نسادیكٝ، زؾشٟبی أب وٙس ٔی زضاظ سٕبقبٌطاٖ ؾٕز ثٝ ضا زؾشٟبیف ]

 ٘ساض٘س سٛخٟی زیٍط آٟ٘ب .ضؾس ٔی ٌٛـ ثٝ دبییٗ اظ وال٘ لبضلبض نسای .ظ٘س ٔی چًٙ ضا ٔٛٞبیف زیٍطی ٚ وٕط زٚض یىی ،ٌّٛ زٚض یىی

 [قٛز ٔی ذبضج ٌّٛٞبیكبٖ اظ حیٛا٘ی انٛار ٚ

 ایٗ ثٝ ضٚظی زا٘ؿشٓ ٔی .آقٙبؾز نسا ایٗ چمسض  [سٕبقبٌطاٖ سبضیىی ثٝ ضٚ ٕٞچٙبٖ ٚ ؾٝ آٖ ثیٗ زض ایؿشبزٜ ] سیاهپوش زن 

 چبٜ آٖ اظ وٝ زضیبیی .زضیب ٌٕبٖ ثٝ ثٛؾیسی ٔی ضا اـٝ َٛل قت ٞط وٝ ؾز ٌٛضی ٔثُ سبضیىی ایٗ .ذفز ذٛاٞی نسا



 حفط ضا ذٛزر زاقشی .ثٛزی سبضیىی آٖ نسای سٛ .ثطز ٔی فطٚ ضٚیب ثٝ ٔطا ،زِفطیت حىبیشی ثٝ ؾبذشی ٔی سبضیه

 وٝ ٔبظاز ٔبٞی آٖ خٟف ثٝ ٔٗ .زاقشی ٝمی زض وٝ زِٛی ثب وكیسی ٔی ثیطٖٚ زضیب نسای زِز اظ ٚ  قت ٞط وطزی ٔی

 .زا٘ؿشی ٕ٘ی سٛ .ثٛزْ وطزٜ ذٛ ثٛز ذٛ٘یٗ زِٛ آٖ زض

 

 ،ٌیطز ٔی ضا دؿشب٘ف زیٍطی ،زضز ٔی ضا ِجبؾف یىی .دیچس ٔی ظٖ ثسٖ زٚض ثٝ ٔب٘ٙس ٔبضی زؾشٟبیكبٖ. ظٖ ؾٛی ثٝثط٘س  ٔی حّٕٝ ؾٝ ٞط ] 

 [زاض٘س ضا ظٖ ثٝ سدبٚظ لهس وٝ زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٚ وٙٙس دبضٜ ٔی ضا ظٖ ٞبی ِجبؼ .ظ٘س ٔی چًٙ ٔٛٞبیف ثٝ یىیٚ آٖ 

 ظٖ .ٞؿشٙس ظٖ ِجبؼ وطزٖ دبضٜ ٔكغَٕٛٞچٙبٖ  آٟ٘ب]زض٘س ٔی ضا ؾیبٞی ایٗ ٞبیی زؾز ضٚظی زا٘ؿشٓ ٔی     سیاهپوش زن

 دٛؾز ثٝ ٖبلجز .ثٛز دٛؾز ٕٞیٗ ؾفیس ی دبضچٝ آٖ .ثٛز چٝ ٘بض٘ح ِجبؼ اظ ٔٙٓٛضر زا٘ٓ ٔی حبَ [قٛز ٔی ٖطیبٖ وٓ وٓ

 .قٛ٘س ٔی ْبٞط ٘بض٘ح ٞبی قىٛفٝ وٝ اؾز ٍٞٙبْ آٖ سٟٙب .ثؿز ذٛاٞی فطٚ چكٓ ٚ  سبضیىی ثٝ .ضؾیس ذٛاٞی

 [ظ٘س ٔی ٔٛج زضقبٖ قٟٛر حؽ وٙٙس ٔی ٍ٘بٜ اٚ ثٝ ذیطٜ ذیطٜ ای ِحٓٝ آٟ٘ب ٌیطز ٔی لطاض آٟ٘ب ثطاثط زض ٖطیبٖ ٚ قسٜ سؿّیٓ ظٖ]

 .قس ٔٗ لبٔز ٔٙبؾت ِجبؼ ایٗ ٖبلجز دؽ     سیاهپوش زن

 ثٝ ٚ ضٚ٘س ٔی چبٜ ثبالی ثٝ ظ٘بٖ ٘فؽ ٘فؽ آٟ٘ب .وٙس ٔی ؾمٌٛ  چبٜ زض قٛز ٚ ٔٛوز ظیط دبیف دبضٜ ٔی ٘بٌٟبٖ ٚ ضٚز ٔی ٖمت ٖمت ظٖ]

 [وكٙس ٔی ؾطن دبییٗ

 .والغٝ ضٚ افشبز             دکتر

 .زظزٜ ٔی ذٛثٛ ٔٛخٛزار ٔفیس ٖٕط وال٘ .ثٟشط       صداپیشه

 .وطز ٘ػازی انالح زْ اظ ضٚ ثبیسسٕٛٔكٖٛ ثرٛایس ٔٙٛ ٘ٓط اٌٝ          وکیل

 .ثٛزٜ ضایح ٟٔٓ ٞبی قغُ اظ ظٔب٘ی یٝ ؾفیسٌطی .وطز ؾفیسقٖٛ ثبیس !احؿٙز       صداپیشه

 .ٌطفز ٔی زاقز  ٘فؿٓ .ؾرشٝ ذیّی ثٛزٖ وال٘ وٝ ثٍٓ ثٟشٖٛ ثبیس آلبیٖٛ أب            دکتر

 !لبض [ظ٘س ٔی ثبَ ثبَ]وٙٓ أشحبٖ ثصاض           وکیل



 [آٚضز زضٔی افشبزٖ ازای ٚ ضٚز ٔی چبٜ ثبالی]لبض ثٍٛ ایٙدٛضی .٘ٝ ایٙدٛضی            دکتر

 !لبض          وکیل

 .لبض ٌی ٔی زاضی زٚ٘ٝ ٕ٘ی وؿی ٚاال ثٍی سط قٕطزٜ ثبیس           دکتر

 ض!لب           وکیل

 .افشی ٔی ضاٜ زاضی .ذٛثٝ           دکتر

 !ٞیؽ [چبٜ ثبالی ] صداپیشه

 [ضؾس ٔی چبٜ ثبالی ثٝ ضٚی ٘ه دب زوشط]

 ٔطزٖ؟                دکتر

 .ٔطزٖ .ثّٝ          صداپیشه

 زضؾز ٔبٜ .زیسْ ضٚ ٔبٜ ٔبزضثعضٌٓ سٙٛض سٛی یىجبض ثٛزْ وٝ ثچٝ .ؾطز ٚ ذبٔٛـ سٙٛضی .سٙٛضٜ اٍ٘بض                 دکتر

 ثب .وطز ٔی ٔبضٌیطی ضٚؾشب اٖٚ حٛاِی وٝ ثٍٙالزقی دیطٔطزی خع ٘ىطز ثبٚض حطفٕٛ ٞیچىؽ .سٙٛض سٛی ثٛز افشبزٜ

 ظز ٔی حهیطی ؾجس سٛی اظ ؾید ٔطز ؾبظ ثٝ ٕٞیكٝ ذٛضز، ٕ٘ی سىٖٛ ٞیچٛلز ٔبض .وكیس ٔی ثیطٖٚ ضٚ ٔبض ؾبظـ

 ثیطٖٚ ٔبض .ثٛزْ ٘كٙیسٜ ٚلز ٞیچ حبَ ثٝ سب وٝ ٖدیت ٘ٛایی .ظزٖ ٘ی ثٝ وطز قطٚٔ قٙیس ضٚ ٔبٜ زاؾشبٖ ٚلشی .ثیطٖٚ

 .زیٍٝ زذٛچٞی ٘ٝ ؾبَ اٖٚ ٘ٝ .٘یٛٔس

 ٚاثؿشٝ ؾبظ یه ثٝ وٝ ایٙٝ ثٛزٖ زٌٓ .ٞٙطٜ ؾبظی ٞط ثٝ ضلهی ذٛـ.ضلهیس ٔی ثبیس وٝ ایٙٝ زضؾشف         وکیل

 .ثكی

 .ثجیٙیٓ سساضوی ؾّیمٝ حؿٗ ٚ دیطٚظی ایٗ ثطای ثیبیس !احؿٙز آلبیٖٛ !احؿٙز           صداپیشه

 [ضٚز ٔی ٘ٛض .ضٚ٘س ٔی ای قیكٝ حجبة ؾٕز ثٝ ؾٝ ٞط]

 



 

 

 

 

 پىجم ی صحىٍ

 

 

  ٚ ٌطزا٘س ٔیطث ضا ؾطـ ٌبٞی .ذٛا٘سٖ ثٝ وٙس ٔی قطٚٔ ٚ وكس ٔی ثیطٖٚ زفشطچٝ یه ثٗس .اؾز ظٖ زؾشی ویف ثطضؾی ٔكغَٛ زوشط]

 [ثیٙس چبٜ ضا ٔی

 [سقٛ٘ ٔی ٚاضز ٚویُ ٚ نسادیكٝ ] 

 وٙی؟ ٔی زاضی چىبض             صداپیشه

 !لبض                  دکتر

 !سٛاْ ثب              صداپیشه

 !لبض                  دکتر

 ؾطر؟ ثٝ ظزٜ             وکیل

 !لبض                 دکتر

 .چبٜ سٛی ثٙساظ ضٚ ویف           صداپیشه



 سٛ ٘رٛاز وٝ ثبقٝ زاقشٝ سٛـ چیعی قبیس .ثٍطزٜ ضٚ وؿی ویف آزْ وٝ وثیفیٝ وبض .ٌٝ ٔی ضاؾز            وکیل

 .ثسٚ٘ی

 !لبض                 دکتر

 .وٙی ٔی ٖٕط ؾبَ ٞفشهس ٚالٗبً وٙی ٔی فىط ٘ىٙٝ            صداپیشه

 !لبض  [ٌطیٝ ثب زوشط]

  چیٝ؟ زفشطچٝ اٖٚ[ ٜقس زفشطچٝ ٔشٛخٝ سبظٜ] صداپیشه

 .ثجیٙٓ ثسـ            صداپیشه

 [زٞس ٕ٘ی ضا زفشطچٝ]  !لبض                 دکتر

  قسٜ؟ چز               وکیل

 .اظـ ثٍیط [ٚویُ ثٝ ]فٟٕٝ یٕ٘ ٞیچی االٖ اٖٚ .آٔفشبٔیٙٝ ثبالی ٔهطف سبثیط            صداپیشه

 !ٗٔ ثٝ ضٚ زفشطچٝ ثسٜ               وکیل

 [چبٜ سٛی وٙس ٔی دطسف زوشط. ثٍیط٘س ضا زفشطچٝ وٙٙس ٔی ؾٗی زٚ ٞط]  !لبض                 دکتر

 !احٕك          صداپیشه

 !لبض              دکتر

 !ذطفز             وکیل

 !لبض               دکتر

 .فطٚـ آزْ         صداپیشه



 !لبض! لبض             دکتر

 قسی؟ زیٛٚ٘ٝ            وکیل

 ٚ اؾز آضایف ِٛاظْ سىٝ چٙس ویف سٛی .زاضز ثطٔی ظٔیٗ ضٚی اظ ضا ویف ٚویُ]. چبٜ سٛی ثٙساظ خطٔٛ اثط اٖٚ        صداپیشه

 [ٖثیطٚ ذٛضز ٔی لُ سٛیف اظ ٘یع والف یه ِحٓٝ آذطیٗ زض ٔمساضی دَٛ ذطز ٚ

 چیٝ؟ ایٗ                  وکیل

 .والفٝ                  دکتر

 !وال٘ خٙبة قس ذٛة حبِشٖٛ قٕب              صداپیشه

 .ثٛزْ چُٛض ٍٔٝ ٔٗ؟                   دکتر

 .ثٛزی قسٜ وال٘               صداپیشه

 .ظزْ ٔی حطف قٕب ثب ٟٕٔی ٔٛيٛٔ ی زضثبضٜ زاقشٓ ٔٗ .٘ساضٜ أىبٖ                   دکتر

 ثٛز؟ چی                 وکیل

 .زفشطچٝ یه               دکتر

 ثٛز؟ چی سٛـ         صداپیشه

 .وٝ ٌفشٓ سٛـ؟             دکتر

 .ٍ٘فشی ٘ٝ        صداپیشه

 ٍ٘فشٓ؟             دکتر

 .٘ٝ        صداپیشه



 .ظثٕٛ٘ٝ سه أب .ٕ٘یبز یبزْ .ٖدیجٝ             دکتر

 ثٛز؟ چی ی زضثبضٜ        صداپیشه

 .ثجیٙٓ ثصاض            دکتر

 [قٛ٘س ٔی ذیطٜ اٚ زٞبٖ ثٝ زٚ آٖ .آٚضز ٔی ثیطٖٚ ضا ظثب٘ف زوشط] .یبال زِ          وکیل

 ض!لب              دکتر

 چی؟       صداپیشه

 !لبض                دکتر

 .ثٍٛ زٚثبضٜ             وکیل

 !لبضلبض               دکتر

 .ثىٗ ذٛزسٛ ؾٗی          صداپیشه

 !لبضلباااضلبض               دکتر

 !احٕك             وکیل

  ٗ!ذبئ          صداپیشه

 

 [ٔب٘س ٚ ٔسسی ثٝ سٕبقبٌطاٖ ذیطٜ ٔی وكس یٔ ثٛ ضا آٖ ٚ زاضز ٔیطث ضا والف قٛز ٔی ذٓ زوشط.ٌصاض٘س ٔی سٟٙبیف زٚ آٖ]

 [ٌطیس ٔی ]

 [ضٚز ٘ٛض ٔی]

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم ی صحىٍ

 

 

 چٙسٔٝ؟ ضٚظ                 دکتر

 .ٞؿز ای ٞفشٝ یه وٙٓ فىط زٚ٘ٓ ٕ٘ی               وکیل

 .قٝ ٔی ضٚظ زٜ ثیكشطٜ ٞفشٝ یه ٘ٝ            صداپیشه

 ٔطزٖ؟                 دکتر

 .وٙٓ فىط           صداپیشه

 .قٙیسْ ٘بِٝ نسای ٔٗ أب                 دکتر



 .ثٛز ذٛضزٜ ظٔیٗ وٝ ثٛز ٞبٖٔٛ ثچٝ اظ یىی نسای اٖٚ ٘ٝ               وکیل

 .ثیطٚ٘ٗ قٙبذز ٔكشبق. ثكٗ ثعضي سب ٔیكٗ دب ٚ ذٛضٖ ٔی ظٔیٗ. ذٛضز٘ٗ ظٔیٗ حبَ زض ٕٞف اٚ٘ب       صداپیشه

 .دبییٗ زٖٚ ٔی ٞب دّٝ اظ قٛلی چٝ ثب زیسیس

 .ایٙدب اٚٔسٖ ٔی زٚیسٖ ٔی قٛق ایٗ ثب ظٔب٘ی یٝ              دکتر

 .٘ىٗ سىطاض زیٍٝٗ ُِف         صداپیشه

 .آٚضٜ قطْ              وکیل

 .ٌفز ٔی ٕٞیكٝ ٓثچ .ذٛ٘ٝ ایٗ یسٛ اٚٔسٖ ٔی ظیبز ٞبٝ ثچ               دکتر

 ضٚ؟ چی            صداپیشه

 .ؾطایساض ی ذٛ٘ٝ ضٜ ٔی وٝ               دکتر

 .ثطأٖٛ ذٛ٘ٝ ٔی لهٝ ٌفز اٚ٘دب؟ وٙیٗ ٔی چىبض دطؾیسْ اظـ ثبض یٝ .ٞٓ ٔٗ ی ثچٝ               وکیل

 .ثٛز وجٛز سٙكٖٛ سٕبْ .ذیىف اضٚاح            صداپیشه

 .زیٍٝ ثٛزٜ وجٛز ٌٙجس ظیط                 دکتر

 .وٝ ٌفشٓ .ٞٓ ٔٗ َفُ ٔٗهْٛ دكز                وکیل

 .اِجشٝ ٔفهُ سحمیمبر ثٗس .وكٛ٘س خب ایٗ ثٝ ٔبضٚ ٕٞیٗ ٚ            صداپیشه

 .ظٔیٗ ذٛضزٜ فٛسجبَ سٛی ٌفز ٌفشٓ ثٟف چی ٞط                وکیل

 سطؾیسٖ؟ ٔی چبٜ اظ چطا ِٚی                 دکتر

 .اؾز ؾبزٜ .چبٜ سٛی ٘ساظسكٖٛ ٔی ثٍٗ وؿی ثٝ اٌٝ وٝ ثٛز وطزٜ سٟسیسقٖٛ .ثٛزقٖٛ سطؾٛ٘سٜ           صداپیشه



 ٞب چبٜ ٌفز ثبثب؟ چُٛض ٌفشٓ .دطؾیس چبٜ ی زضثبضٜ ٔٗ اظ ٓثچ قت یٝ .سطؾیسٖ ٔی چبٜ اظ اٚ٘ب !زضؾشٝ             وکیل

 .ٔٛ٘س ؾبوز ٍ٘فز چیعی زیٍٝ .َفّىٓ ٞبؾز لهٝ ٔبَ خٗ ٌفشٓ زاضٖ؟ خٗ

 .زٚ٘ؿز ٔی أب ٔٗ دؿط                دکتر

 ضٚ؟ چی          صداپیشه

 .وطزٜ ٔی ٌی ظ٘سٜ زضیبیی دطی یٝ ثب چبٜ سٛی خٙی وٝ قٙیسٜ ایٝ له یٝ ٌفز .ٞبؾز لهٝ ٔبَ خٗ ایٙىٝ            دکتر

 وطزٜ؟ ٔی چىبض چبٜ سٛی زضیبیی دطی          صداپیشه

 .ثٛزٜ زازٜ ّٞف یىی الثس              دکتر

 .ٞبؾز لهٝ ٔبَ ایٗ           صداپیشه

 .ٌفز ٕٞیٙٛ اٚ٘ٓ              دکتر

 .ثٛزٜ وطزٜ قٖٛ وّٝ سٛی یبضٚ ایٗ ایٙبضٚ .اضاخیفی چٝ           صداپیشه

 .ٌفشٝ ٔی لهٝ دؽ             وکیل

 .ذیىف اضٚاح آضٜ           صداپیشه

 [چبٜ ثٝ ثٗس سوٙٙ ٔی ٍ٘بٜ ٞٓ ثٝ ؾبوز ؾٝ ٞط]

 ٕٞیٗ ثبض یٝ .ضفشٝ یبزسٖٛ .وٕط ٌٛزی دكز ثٙفف ٞبی ِىٝ اٖٚ .٘جٛز لهٝ ٞب وجٛزی اٖٚ آلبیٖٛ أب          صداپیشه

 زیسٜ ضٚ ٞب ِىٝ اٖٚ وطز ٔی ٖٛو ِجبؾبقٛ وٝ نجح .سطٔع ضٚی ظزْ یىٟٛ ثٗس .ٔسضؾٝ ثطزْ یٔ ٝ ضٚثچ آذط ضٚظٞبی

 ثبثب ٌفشٓ .وطزْ ٍ٘ب ٔبر ثچٝ !ثبثب ٌفشٓ .سطٔع ضٚی ظزْثعضٌطاٜ   ٚؾٍ ٘یٛٚضزْ سبة آذطـ ز.ثٛ شٞٙٓ سٛی فٕٞ .ثٛزْ

 .ثبثب ثٍٛ ثٟٓ ٌفشٓ.ٜوطز ثغى زیسْ ثٗس .ِطظیس ٔی .ثٛز ذٛضزٜ خب .ثبال ظزْ ِجبؾكٛ سٙس. ٘جٛز حبِیف اٍ٘بض چیٝ؟ ایٙب

 .ٔٙٛ ظزٜ ٔبٔی ٌفز .وٙٗ ٔی ٖٔٛ خطیٕٝ االٖ ثبثب ثٍٛ ٌفشٓ.ظزٖ یٔ ثٛق ٔبقیٙب

 ٔبٔی؟                 دکتر



 .ثع٘ٝ ضٚ ثچٝ ذبْ٘ٛ حبخیٝ ثبیس چطا.ثٛٞشٛ٘ٝ زیسْ .ثٍٓ ثٟف ذٛاؾشٓ .٘ىطزْ ثبٚض .ذبْ٘ٛ حبخیٝ            صداپیشه

 .ایكٖٛ ٘یىی ثٝ ظ٘ی اٚ٘ٓ               وکیل

 !اؾز ٕ٘ٛ٘ٝ                دکتر

 !اٍِٛ                وکیل

 !ظٞطا ی فبَٕٝ                دکتر

 ْبٞط ثس٘ف ضٚی اٚ٘ب زیسْ ثبظ ایٙىٝ سب .ضفز ٕ٘ی ثیطٖٚ ٓوّ اظ ٗانّ أب .ٍ٘فشٓ چیعی زیٍٝ ٔٙٓ          صداپیشه

 دسضر ٘بؾالٔشی ٔٗ .ثٍٛ ٔٗ ثٝ .ثبثب ثٍٛ ٌفشٓ .وطز ٍ٘بٜ ٔٗ ثٝ ٔبر ثبظْ ٓثچ ظزر؟ ٔبٔی ٞٓ ثبظ ثبثب ٌفشٓ .قسٖ

 زازیٗ ُٞ ٞب دّٝ اظ ٔٙٛ قٕب آلبخٖٛ ٌفز .ثٍٛ ثٟٓ حبال ٌفشٓ .ٌطفز ضٚ سٛٔٙی زٜ .زازْ ثٟف سٛٔٙی زٜ یه ثٗس .ٞؿشٓ

 .دبییٗ

 ٞب؟ دّٝ اظ             وکیل

 .ٞب دّٝ آضٜ          صداپیشه

 ٕٞیٙدب؟ ٞبی دّٝ            وکیل

 زازی ُٞ ٔٙٛ ثٛز ثس حبِز قٕب اٚٔسٖ ثیطٖٚ ٔٛلٕ ثٛزیٓ ٟٕٔٛ٘ی وٝ قت یٝ ٌفز .ثطج یٝ ٞبی دّٝ ٘ٝ      صداپیشه

 .دبییٗ

 .٘یفشٝ اسفبلی وٝ ضفشیٗ ٔی آؾب٘ؿط ثب ثٛز ثٟشط              دکتر

 .زقٛاضٜ وٝ زٚ٘یس ٔی .ٕ٘ٛ٘سٜ یبزْ ثٝ قت اٖٚ اظ ظیبزی چیع.ذساؾز زؾز ٖٕط .وٙٝ ٕ٘ی ذجط حبزثٝ         صداپیشه

 .فٟٕٗ ٕ٘ی ثكٗ ٞٓ ثعضي یٗٙی .فٟٕٗ ٕ٘ی ٞب ثچٝ .ؾرشیٝ ٔٛلٗیز .زقٛاضٜ !ثّٝ !ثّٝ              وکیل

 .ؾبِٕٙساٖ ی ذٛ٘ٝ ثصاض٘ز سب فٟٕٗ ٕ٘ی اٚ٘مسض              دکتر



 .ایٙٝ ضؾٕف ثّٝ          صداپیشه

 زاز .وٙٝ ٔی دٟٖٙٛ زاضٜ زٚ٘ؿشٓ ٔی .وكیس ذدبِز .ثٟٓ ٍ٘فز قسٜ؟ چی ایٙدبر ٌفشٓ ٓ.ٌفش دؿطْ ثٝ ٔٙٓ           وکیل

 .ثبثب ظزیس قٕب ٌفز .وطز ٌطیٝ .سطؾیس .زیٍٝ ثٍٛنبة ٔطزٜ  زِ ظزْ

 ثٛزیس؟ ظزٜ قٕب                دکتر

 .چخ ی وّیٝ دكز زضؾز چذف، ؾٕز ثٛزْ ظزٜ ٔٗ .ْثٛز ٘عزٜ اٚ٘دب ِٚی ثٛزْ ظزٜ ٔٗ ذت.٘ٝ ٔٗ؟            وکیل

 [زٞس ظ٘س ٚ ٘كبٖ ٔی ِجبؾف ضا ثبال ٔیفطٔبییس ایٙدب. ] زلز ٔی .ضاؾز ی وّیٝ ٘ٝ

 س؟یُٕٙٔئ              دکتر

 .دطؾیسْ ٞٓ ظ٘ٓ اظ .ُٕٔئٙٓ              وکیل

  ٌفز؟ چی اٖٚ              دکتر

 .دبیی چخ سٛ .٘یؿز سٛ ی يطثٝ اٖٚ ٌفز اٚ٘ٓ                 وکیل

 .چخ ی وّیٝ ثٝ ثبقیس ظزٜ ثبیس ٗلبٖسس دؽ               صداپیشه

 یبززاقز يطثبسكٛ اٖٚ .ثٛز زلیك  ظ٘ب ٔثُ ثبیس .زٚ٘ٝ ٔی ضٚ چیعا ایٗ ذٛة ظ٘ٓ .حٛاِی ٕٖٞٛ ثّٝ               وکیل

 .ثٛز ـذبنط ٍِٗ ضٚی وٝ ثٛز دًٙ دیًٙ سٛح لس ٚضْ سب ؾٝ ثٛزْ ٜقس ٔشبثط ذیّی ٔٗ وٝ چیعایی اظ یىی .وٙٝ ٔی

 .ٔبٔب٘ٝ وبض وٝ ٌفز ثچٝ خیٓ ؾیٗ ثٗس. ذٛضز ٔی ذٕٛ٘ٛ ذٖٛ

 ٔبزضـ؟              دکتر

 اٖٚ اظ سب زٚ فمٍ ٌفز یبززاقشبـ ثٝ وطزٖ ٍ٘بٜ ثٗس اٖٚ قس؟ چی زٚ٘یٗ ٔی ثٗس ٚ دطؾیسْ ظ٘ٓ اظ .ثّٝ            وکیل

 .ثٛز نبحت ثی ؾْٛ ی ِىٝ اٖٚ .اٚ٘ٝ وبض دًٙ دیًٙ سٛدبی

 َفُ ایٗ ثب ّٖٔٗٛ ایٗ خٙبیبر ٌٛاٞٝ ذٛزـ ایٗ .وٙیٗ سٛخٝ .ؾْٛ ی ِىٝ !آلبیٖٛ ٟٕٔٝ ذیّی ایٗ       صداپیشه

 .ٞبؾز ٔٗهْٛ



 ذیّی ذت. قس ٕ٘ی ضٚـ زٚ٘یس ٔی أب .ثٍٝ ٔٗ ثٝ یىدٛضی ذٛاؾز ٔی اٍ٘بض ذٛزـ ِٚی ٔٗ قبظزٜ               دکتر

 .ٔبِٛ٘س ٔی ثس٘كٛ ٚ ثبال ظز ٔی دبچكٛ .٘یؿز ؾبزٜ چٙساٖ ٞٓ ٔب ثطای .ؾٗ ایٗ سٛ اٚ٘ٓ ظقشی چیع ٕٞچٛ ثیبٖ ؾرشٝ

 ثب ٚ قس ٔی ؾبوز .وٙی ٕ٘ی فٛسجبَ ٗانّ وٝ سٛ دسضخبٖ ٌفشٓ ٔی .ظٔیٗ ذٛضزْ فٛسجبَ سٛی ٌفز ٔی قسٜ؟ چی ٌفشٓ ٔی

 چكبٔٛ خّٛ ذٖٛ ضٚظ یٝ آذطـ  .ٔٗ ثٝ ثسٜ وس زاقشٝ ؾٗی اٍ٘كز ثب وٝ وٙٓ ٔی فىط حبال .وطز ٔی ثبظی اٍ٘كشبـ

 .ٔٗ ثٝ ظزیس ٔبقیٗ ثب قٕب ثبثب ٌفز .ٖؿّٓ لٙس ثٍٛ ،خب٘ٓ ثٍٛ ٌفشٓ ٌطفز

 ٔبقیٗ؟ ثب            وکیل

 ضفشٓ ٖمت ز٘سٜ دبضویًٙ سٛی ٌفز .٘یٛٔس یبزْ وطزْ فىط چی ٞط ثٗسایُٙٛض ٌفز.  [ا٘ساظز ٞبیف ضا ثبال ٔی قب٘ٝ] دکتر

 .ضٚـ

 ٔبقیٗ؟ ٕٞیٗ ثب           وکیل

 .آضٜ           دکتر

 .حطفب چٝ           وکیل

 .ثٛزٜ قیُبٖ ایٗ سبثیط ٕٞٝ ٞب ایٗ .ثیٙیس ٔی        صداپیشه

 .٘ساذشٝ ٔی ًِٙ ٔطز ایٗ دیف قیُبٖ آلب ثّٝ            وکیل

 .٘جٛزٜ ٔٛضز ثی ٚ ضؾیسیٓ ٘مُٝ ایٗ ثٝ نحیح سحمیمبسی ثب ٔب وٝ ثیٙیس ٔی ٚ       صداپیشه

 .زٔٛوطاؾیٝ انَٛ اظ ؾبِٓ سحمیمبر !ثّٝ !ثّٝ            وکیل

 .قٝ ٔی قطٚٔ ٕٞیٙدب اظ انالحبر ٗانّ .ٕٞیٙٝ وٝ ٚاهلل      صداپیشه

 [قٛز ٔی ظزٖ ثبَ ثبَ ٔكغَٛ زٚز ٔی ؾٗ زٚض ثٝ ٘بٌٟبٖ زوشط]

 زوشط؟ خٙبة ذٛثٝ حبِشٖٛ قٕب               وکیل



 ٕٞٝ وٙٝٔی یىسؾز .ٔطٌٝ ٔثُ سبضیىی ایٗ [ضٚز ٔی چبٜ ثبالی] قْٙٛ ٔی وال٘ نسای وٙٓ ٔی فىط ٕٞف              دکتر

 .چیعٚ

 ٞطٌع ٖٕطْ سٛی .اؾز ٔؿرطٜ .ٌكٛز ٔی ضا زضظٞب وٝ ذیبَی .افشبزٜ وٛظٜ سٛی ٞبؾز ٔسر ذیبٌ       صداپیشه

 .ثٛزْ ٘كٙیسٜ خفًٙ ایٙمسض

 ی قطٔؿبضیٝ. ثطای ٔدشٕٕ ٔبیٝ وٝ وٙٓ اٖشطاف ثبیس               وکیل

 .قس سْٕٛ ذٛقی ٚ ذٛثی ثٝ وٝ ثبقیٓ ذٛقحبَ ثبیسی قطٔؿبضی ثٛز. زیٍٝ ٘یؿز.  ثٛز. ٔبیٝ        صداپیشه

 .ؾشبیكٝ لبثُ ٚاٌیط ٖفٛ٘ز ایٗ ضفٕ ٚ قسٖ ثطٔال زض قٕب ٕٞطاٞی ذٛقجرشب٘ٝ .ثبقٝ ایٟٙب اظ ثسسط سٛ٘ؿز ٔی

 ثسیٕ ی ٕ٘ٛ٘ٝ قٕب .ٌطفشٓ لطاض ٔٛوّشٖٛ اظ قٕب زفبٔ ی ٘حٜٛ سبثیط سحز ایٙىٝ ؛وٙٓ ٝزیٍ اٖشطافی ذٛاؾشٓ ٔی ٗٔرهٛن

 ٗ.ٚالٗ ؾشبیكٝ لبثُ .ٞؿشیٗ سجٗیى ضفٕ ذٛز قٕب .ٞؿشیس ثكطزٚؾشب٘ٝ اٞساف

 !ظ٘ٝ ٔی حطف زاضٜ چبٜ  [ظ٘س ٔی فطیبز ٘بٌٟبٖ ]  دکتر

 [ضؾٙس ٔی چبٜ ثبالیثٝ ؾطٖز  ٚویُ ٚ نسادیكٝ]

 .سٛئٝ اٖٚ یىی             وکیل

 ٖ.ظ٘س             دکتر

 .ظقز ؾیبٜ ٔط٘ .زاضٜ خٖٛ سب نس .غؿزوال ثٙسْ ٔی قطٌ             صداپیشه

 .ٞٙٛظ ز٘سٚ٘بٔٝ ظیط ظزٜ ید ؾیبٜ ٔط٘ اٖٚ َٗٓ.یىٟٛ ذٛاؾز وٛدٙی ٔط٘ زِٓ چمسض               وکیل

 .ثبقٝ ظ٘ٝ ٞٓ قبیس                دکتر

 [زٞٙس ٔی ٌٛـ ذٛة ثبظ ؾٝ ٞط]

 .قٕبؾز نسای ایٗ أب !ٖدیجٝ  [ٝنسادیك ثٝ] وکیل

 ٔٗ؟ نسای         صداپیشه



 .خٙبثٗبِیٝ نسای زضؾشٝ            دکتر

 چبٞٝ؟ سٛی ٔٗ نسای         صداپیشه

 .وٙیس ٌٛـ ذٛزسٖٛ ثفطٔبییس .زضؾشٝ             دکتر

 .ایٙدبْ وٝ ٔٗ أب         صداپیشه

 .٘ساضٜ أىبٖ             دکتر

 .٘ساضٜ أىبٖ چی یٗٙی         صداپیشه

 .ثبقیس ایٙدب قٕب وٝ ایٗ              دکتر

 .٘ساضْ ٚخٛز ٔٗ وٙی ٔی فىط ٘ىٙٝ           صداپیشه

 .ثبٚضٜ غیطلبثُ وٕی قٕب ثٛزٖ سب زٚ ٔٙشٟب .وطز خؿبضسی ٕٞچیٗ وی               دکتر

 [قٛز ٔی ثّٙس چبٜ سٛی اظ لٟمٝ نسای]

 !ذٙسٜ ٔی زاضٜ چبٜ                 دکتر

 !اِطحیٓ اِطحٕٗ اهلل ثؿٓ ذٛز یب               وکیل

 [ضٚ٘س ٔی زض زٚ ٞط]

 .ضازیٛئٝ نسای اٖٚ ،ثبقیٗ ذٛ٘ؿطز آلبیٖٛ         صداپیشه 

 ٞؿشیس؟ ضازیٛ سٛی قٕب ضازیٛ؟                دکتر

 .ضازیٛاْ سٛی ٔٗ ثّٝ          صداپیشه

 [قٛز ٔی ثّٙس چبٜ اظ ظ٘ی نسای ،زٞٙس ٔی ٌٛـ ذٛة ٚویُ ٚ زوشط]



 .ظ٘ٝ یٝ اٖٚ أب                 وکیل

 قسٜ؟ ظ٘سٜ ظ٘ٝ                 دکتر

 .ذب٘ٛازٜ ثرف ٔدطی .ٔٙٝ ٕٞىبض اٖٚ ٘ٝ              صداپیشه

 ٌیٗ؟ ٔی زاضیٗ چی                  دکتر 

 .وٙیٓ ٔی ٔٗطفی وشبة              صداپیشه

 وشبثی؟ چٝ                وکیل

 .ٖٕٛٔی ٖمُ ثٟساقز ٍٕٞب٘ی ضإٞٙبی           صداپیشه

 .ثكٝ سهحیح ثبیس ٖٕٛٔی ٖمُ .ثٛزْ ثسثیٗ ٖٕٛٔی ٖمُ ظٚاَ ثٝ ٕٞیكٝ ٔٗ .٘ٓیطٜ ثی               وکیل

 !ٞیؽ               دکتر

 چیٝ؟ زیٍٝ حبال          صداپیشه

 .والغٝ نسای ثطٌطز ثطٚ ثی                دکتر

 ثٛز؟ قٕب ی ثط٘بٔٝ سٛی ٞٓ اٖٚ ٘ىٙٝ وٙٝ؟ ٔی چىبض ضازیٛ سٛ وال٘               وکیل

 .٘یؿز ضازیٛ سٛی وال٘ اٖٚ           صداپیشه

 ثٟساقز ٍٕٞب٘ی ضإٞٙبی وشبة ٔٗطفی ثٝ زاضٜ دبییٗ اٖٚ یىی وٝ ٘یؿز ایٗ ٔٙٓٛضر حشٓ ثجیٙٓ ٘یؿز؟            دکتر

 زٜ؟ ٔی ٌٛـ قٕب ٖٕٛٔی ٖمُ

 .ٔبؾز ذیبَ ی ظازٜ ایٗ .٘یؿز ٚالٗی نسا اٖٚ        صداپیشه

 [زٞٙس یٔ ٌٛـ چبٜ ثٝ زوشط ٚ ٚویُ]



 .قْٙٛ ٔی ضٚ وال٘ نسای ٔٗ أب        [فطیوُ] دکتر

 فمٍ اٖٚ .زقٛاضٜ سكریهف .ٞؿشیٓ غطیجی ز٘یبی سٛی نسای دٛن. .قٙٛی ٔی ضٚ نسا اٖٚ ٕٞیكٝ سٛ       صداپیشه

 وبخٟب، سٛی وال٘ اٖشهبٔی، دطٚیٗ وال٘، ٞبؾز دٙدطٜ دكز ٕٞیكٝ وٝ والغی.قٝ ٔی قٙیسٜ ٕٞیكٝ وٝ نساؾز یٝ

 ٕٞف .ثیطٚ٘ٝ اظ ٘یؿز، ظٔیٗ ظی اظ نسا أب ظیطظٔیٙٝ وٙی ٔی فىط ٌبٞی ،ثیٙیٕف ٕ٘ی ٔب ذٛاثٟب، ثٟبض ضٚی وال٘

 .وٙیٗ ٌٛـ ذٛة .ٕٞیٙٝ فٕٞ .قسٖ دصیطفشٝ .قٗ یٔ ْبٞط اٖشجبض ایٗ ثٝ ٕٞیكٝ نساٞب .ٔبؾز سٕٛٞبر ی یسٜیظا

 [ضٚز ٔی ٘ٛض .ذٛاثب٘ٙس ٔی ٌٛـ زوشط ٚ ٚویُ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 َفتم صحىٍ

 

 

 

  ٌفشی؟ چی                دکتر

 .ٍ٘فشٓ چیعی وٝ ٔٗ                وکیل

 .ٌفشی چیعی یٝ االٖ سٛ أب                دکتر

 ٌفشٓ؟ چی               لوکی

 ضٚظیٝ؟ چٝ ٌفشی                دکتر

 ٌفشی؟ چی سٛ ٚ               وکیل



 .زٕٞٝ ضٚظ ٌفشٓ                 دکتر

 .ایٙبؼ اظ ثیكشط. ٔحبِٝ قس؟ ضٚظ زٜ                وکیل

 [وٙس ؾىٛر وٝ ذٛاٞس ٔی ٚویُ اظ زؾز ثب زوشط]

 چشٝ؟              وکیل

 !وٗ ٌٛـ .ٌٝ ٔی چیعی یٝ زاضٜ یىی وٙٓ ٔی حؽ ٕٞف !ٖدیجٝ              ردکت

 !ثطزاض زؾز             وکیل

 .ثطزاض زؾز ٌفز یىی !ایٙبٞبـ               دکتر

 ْ.ثٛز ٔٗ اٖٚ               وکیل

 .٘یؿز ٔٗ نسای ایٗ وٙٓ ٔی حؽ  .وٙٝ ٔی سمّیس ٔبضٚ نسای زاضٜ یىی !٘ٝ                 دکتر

 ُٕٔئٙی؟                وکیل

 !ثجیٗ .٘یؿز ٔٗ نسای ایٗ .ُٕٔئٙٓ وٝ ّٔٗٛٔٝ                  دکتر

 [آٚضز ٔی زض ازا ٞب الَ ٔثُ .چطذٙس ٔی زٞب٘ف زض ؾرشی ثٝ وّٕبر سٛا٘س ٕ٘ی أب ثٍٛیس چیعی وٙس ٔی ؾٗی]

  قسٜ؟ چز                   وکیل

 .ثع٘ٓ حطفٕٛ سٛ٘ٓ ٕ٘ی                    دکتر

 ظ٘ی؟ ٔی وٝ ظضی چٝ ایٗ دؽ                   وکیل

 .ظ٘ٝ ٔی حطف ٔب خبی زاضٜ یىی                    دکتر

                                 .!كككككهدٛٚٚٚٚٚٚٚٚقك ثجیٗ .دٛقه ٌٓ ٔی االٖ ٔٗ !ٔعذطفٝ                  وکیل



 اذشیبضی ذٛزٖٔٛ اظ ٔب .شاضٜ ٔی زٞٙز سٛ ایٙٛ زاضٜ زیٍٝ یىی ،دٛقه ثٍی ٘رٛاؾشی ذٛزر سٛ                   دکتر

 دٛقه؟ ثٍی ثبیس چطاٗ انّ .٘ساضیٓ

 ذٛاؾشٓ ٔی ٞٓ قبیس .ثٛزْ افشبزٜ وٛزویٓ یبز قبیس یٗٙی ثٛزٜ ٘بذٛزآٌبٞٓ سٛ قبیس ضاؾشف زٚ٘ٓ ٕ٘ی              وکیل

 .ٔٛقه ثٍٓ

  ٔٛقه؟                 دکتر

 .ٔٛقه آضٜ                 وکیل

 ٔٛقىی؟ خٛض چٝ                 ردکت

 .ٔٛقىی خٛض چٝ زٚ٘ٓ ٔی چٝ                  وکیل

 .فًبیی ٔٛقه یب خٍٙی ٔٛقه وٝ ایٙٝ ٔٙٓٛضْ یٗٙی                  دکتر

  .ثطؾٓ ٔٛقه لبیٓ ثٝ ذٛاؾشٓ ٔی ٞٓ قبیس .٘یؿشٓ ُٕٔئٗ زلیك ذت ٕٕٔٓ                  وکیل

 !ِٗٙشی                  دکتر

 ٝ؟چی ثبظ               وکیل

 .ٌٓ ٕ٘ی وٝ ثٍٓ ذٛاؾشٓ ٔی چیعی یه ٔٗ االٖ ٕٞیٗ                دکتر

 چطا؟                 وکیل

 .ثٍٓ سٛ٘ٓ ٕ٘ی                  دکتر

  وكی؟ ٔی ذدبِز چی؟ ثطای                 وکیل

 .ثٍٓ ٔٗ شاضٜ ٕ٘ی اٖٚ وٝ ایٙٝ ٔٛيٛٔ ٘ٝ                  دکتر

 !ٖدیجٝ                 وکیل



 قسٜ؟ چی                دکتر

 .٘یؿشٓ ایٙدب ٔٗ               وکیل

 دؽ؟ ودبیی                 دکتر

 .زٚ٘ٓ یٕ٘                وکیل

 .ٞؿز نسار               دکتر 

 نسای .٘یؿز سٛ ٚ ٔٗ نسای اٖٚ .ٞؿز ٞٓ سٛ نسای اٖٚ .وٗ ٌٛـ ذٛة .٘یؿز ٔٗ نسای اٖٚ             وکیل

 .ٔبؾز ٔكشطن

 [ضؾس ٔی ٌٛـ ثٝ وال٘ نسای] 

 .فوال ٚ   [زاضز یٔ ثط ظٔیٗ ضٚی اظ ضا والف] ٚالٗیٝ وال٘ نسای فمٍ اٍ٘بض                دکتر

 .ٞؿشٗ ٔب شٞٗ سٛی زٚ ٞط ٚوال٘ والف             وکیل 

 .افغبٖ ٚ وال٘ ٚ والف .افغبٖ ٚ                 دکتر

 .والفغبٖ                وکیل

 .ظٖ ٚ                 دکتر

 .ایؿشبز ٔی وبضٜ ٘یٕٝ ذب٘ٝ آٖ ضٚی ثٝ ضٚ ضٚظ ٞط وٝ ذٛـٞؾیب ظ٘ی                  وکیل

  وال٘؟ القٝ ٌفز ٔٗ ثٝ چطا                 دکتر

  .ضً٘ زٚ ِٕٔٗٛی وال٘ .ضً٘ زٚ وال٘ یٗٙی                وکیل

 ثسٜ؟ سكریم ایٙٛ سٛ٘ؿز چُٛض                 دکتر



 .ٔب ٞبی ثچٝ زضز٘بن ٖبلجز ثط ثٛز قٛٔی ٌٛاٞی اٖٚ               وکیل

 .وٙیٓ ٔی فىط اٚ٘ب ثٝ ٔساْ ٕٞیٗ ثطای ٘ساقشیٓ ای چٝث ٞیچٛلز ٔب                دکتر

 [ؾز چیعی ز٘جبَ اٍ٘بض وٙس ٔی ٍ٘بٜ اَطاف ثٝ ٌطزز یثطٔ ثبض چٙس .چطذس ٔی چبٜ ثبالی ٚ قٛز ٔی ثّٙس ٚویُ]

 .وٙٝ ٔی اشیشٓ نسا ایٗ              وکیل

 چٙسٔٝ؟ ضٚظ                دکتر

 .زٜ ٔی ٘بض٘ح یقىٛفٝ ثٛی وٝ ؾفیس والف ایٗ ٔثُ .حطفٟبٖٔٛ ٔثُ قٝٔی سىطاض زاضٜ ضٚظٞب ی ٕٞٝ            وکیل

 .والغٝ ٔغع قجیٝ              دکتر

 .٘ساضٜ ٔغع وال٘             وکیل

  ٘ساضٜ؟               دکتر

 .وبٞٝ ٔی زضاظ ٖٕط اظ ٔغع زاقشٗ .وٙی ٖٕط ؾبَ ٞفشهس سٛ٘ی ٔی ٔغع ثب وٙی ٔی فىط             وکیل

 [وٙس ٔی سٗمیت ٍ٘بٜ  ثب ضا ٚویُ ذیطٜ زوشط]

 ٔیبضی؟ زض ضٚ ٔٗ ازای زاضی سٛ             دکتر

  چیٝ؟ ٔٙٓٛضر           وکیل

 .ٔساْ وٙی ٔی سمّیس ضٚ ٔٗ نسای            دکتر

 .٘ساضی ضٚ ذٛزر نسای حشب سٛ .٘جٛزیٓ سب زٚ ٚلز ٞیچ ٔب .ٞؿشیٓ یىی ٔب چٖٛ            وکیل

 .زْ ٔی زؾز اظ ذٛزٔٛ زاضْ وٙٓ ٔی حؽ !ٖدیجٝ             ردکت

 اظ وی ایٗ نسای ٔب ٘جٛز؟            وکیل



 [قٛز ٔی ثّٙس چبٜ اظ ای ذٙسٜ نسای]

 قٙٛی؟ ٔی .ٞٙٛظ زاضٜ ذٛزقٛ نسای أب چبٜ              دکتر

 .وٙی حفّ ذٛزسٛ نسای قٝ ٔی خٟٙٓ سٛ فمٍ              وکیل

 ثٝ .زیسْ ضٚ ٔبٜ ٞٓ زیٍٝ ثبض یٝ ٔٗ [وٙس ٔی ٔىث]٘ساظٜ ٔی سٙٛض اٖٚ یبز ٔٙٛ .سبضیىی سٛ .ثرٙسٜ سٛ٘ٝ ٔی           دکتر 

 .چبٜ سٝ .ٕٞیٙدب .ٍ٘فشٓ سٛ

 .٘ساضْ ٞٓ ٔبضی ٞیچ ٘یؿشٓ ثٍٙالزقی ٔبضٌیط ٔٗ        وکیل

 .٘ساضْ ٞٓ ٔبضی ٞیچ ٘یؿشٓ ثٍٙالزقی ٔبضٌیط ٔٗ           دکتر

 چیٝ؟ ثبظیب ٔؿرطٜ ایٗ          وکیل

 .ٔكشطوٝ نسای           دکتر

 [زوشط ثٝ وٙس ٔی دكز ٚ چطذس ٔی ظٔیٗ ضٚی حطوشی ثٝ ٚویُ]

 .ضْ ٔی زاضْ ٔٗ             وکیل

 [اٚؾز ثٝ دكشف سٛا٘س ٕ٘ی أب ثجیٙس ضا ٚویُ سب چطذس ٔی ٘كؿشٝ]یی ایٙدب وٝ سٛ أب             دکتر

 .ضفشٓ وٝ ٔسسٟبؾز .ضفشٓ .٘یؿشٓ ایٙدب ٔٗ وٙی ٔی اقشجبٜ ٘ٝ             وکیل

  ضفشی؟ ودب             دکتر

 [دكز ثٝ دكز ،چؿجٙس ٔی ٞٓ ثٝ ٘ٛض قسٖ وٓ ثب ٕٞعٔبٖ زوشط ٚ ٚویُ]

 ٚالٕ زض أب ٞؿشیٓ یىی وٙیٓ ٔی فىط ٔب .وٙٝ ٔی خسا ٞٓ اظ ضٚ ٔب وٝ نسایی.نساؾز ٔٛيٛٔ .ٕٞیٙدبْ           وکیل

 .قیٓ ٔی ٌٓ سبضیىی سٛی وٝ اٚ٘مسض قیٓ ٔی زٚضسط ضٚظ ثٝ ضٚظ ٚ زٚض ذیّی ،زٚضیٓ ٞٓ اظ

 [چطذٙس ٔی ٞٓ زٚض ؾِٗ ضٚی]



 ٞؿشی؟ ودب                دکتر

 ٞؿشی؟ ودب               وکیل

 [زٞٙس ٔی سىیٝ یىسیٍط ثٝ ٚ قٛ٘س ٔی ذؿشٝ زٚ ٞط]

 .والف ایٗ ٔثُ زضؾز ٓوالف               دکتر

 .والف ایٗ ٔثُ زضؾز ٓوالف              وکیل

 .ثیٙساظْ چبٜ سٛی ضا ذٛزْ قس ٔی وبـ               دکتر

 .ثیٙساظْ چبٜ سٛی ضا ذٛزْ قس ٔی وبـ             وکیل

 .ثكٓ یىی سبضیىی ثب                 دکتر

 .ثكٓ یىی سبضیىی ثب                وکیل

 .ثبظیبثٓ ضا ذٛزْ نسای سب                  دکتر

 .ثبظیجبثٓ ضا ذٛز نسای سب                 وکیل

 .ٌٓ ٔی ذٛزْ ثٝ ایٙٛ آیٙٝ خّٛی ضٚظ ٞط                  دکتر

 .ٌٓ ٔی ذٛزْ ثٝ ایٙٛ آیٙٝ خّٛی ضٚظ ٞط                 وکیل

 .ْاٝ والف قّٛ٘ سٟٙبیی ایٗ اظ ٚ                     دکتر

 .اْ والفٝ قّٛ٘ سٟٙبیی ایٗ اظ ٚ                     وکیل

 .ٞؿشیٓ یىی ٔب  چٖٛ                     دکتر

 .ٞؿشیٓ یىی ٔب  چٖٛ                   وکیل



 [ضؾس ٔی ٌٛـ ثٝ ٘وال نسای .ضٚز ٔی ٘ٛض .ذٛض٘س ٕ٘ی سىبٖ خبیكبٖ اظ ٚ ا٘سٝ ٘كؿش] 
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