
 
  

  ۱۹ - دیووک نارود رد نیدلاو

 
 
 
 
 

  ار دوخ سرتسا و دینک ظفح ار دوخ شمارآ
 .دینک تیریدم

 

۵ 
 

 !دینک کیلک ار اجنیا ندوب ردام و ردپ ھب طوبرم لئاسم ةرابرد رتشیب ییامنھار یارب

 .دینک تیامح ار ناتنادنزرف دیناوتیم قیرط نیا زا ،دینک تظفاحم ناتدوخ زا .تسا سرتسا رپ نارود کی نیا

دیهد شوگ دوخ ناکدوک هب  

 ناکدوک هب نداد شوگ یارب

 یارب ناتنادنزرف .دیشاب زاب دوخ

 هاگن امش هب نانیمطا و تیامح

 هک یساسحا ةابرد یتقو .دننکیم

 اهنآ هب ،دننکیم تبحص دنراد

 هک یتاساسحا .دیهد شوگ

 مارآ ار اهنآ و دیریذپب ار دنراد

 .دینک

 ثکم یمک

 دینک

 دینک ایحا ار دوخ :لوا مدق

 ،دینک ادیپ نتسشن یارب تحار و بسانم تیعقوم کی • 

 ناتیاهاپ یور ار ناتیاهتسد و ،دیراذگب نیمز یور ار ناتیاهاپ • 

 .دیراذگب

 دیدنبب ار ناتنامشچ دینکیم یتحار ساسحا رگا • 

 

 ندب ،ساسحا ،رکف :مود مدق

 "؟منکیم رکف زیچ هچ هب رضاح لاح رد" :دیسرپب ناتدوخ زا • 

 یفنم ناتراکفا ایآ هک دینک تقد .دینک تقد ناتراکفا هب • 

 .تبثم ای تسا

 ساسحا ایآ هک دینک تقد .دیراد یساسحا هچ هک دینک هجوت • 

 هن ای تسا داش امش

 ایآ هک دینک تقد .دراد یسح هچ امش ندب هک دینک هجوت • 

 دوشیم شنت ثعاب ای دهدیم رازآ ار امش یزیچ

دینک تحارتسا  
 یتقو .میراد زاین تحارتسا هب عقاوم یخرب ام همه

 ای هدننک مرگرس راک کی ،دنتسه باوخ ناتنادنزرف

 یاهتیلاعف زا تسیل کی .دیهد ماحنا شخب شمارآ

 امش .دینک هیهت دیهد ماحنا دیراد تسود هک ملاس

 !دیتسه نآ قیال

 ۱ تیلاعف کی

 یاهقیقد

 شخب شمارآ

 دیناوتیم هک

 هک نامز ره

 ساسحا

 ای سرتسا

 دیدرک ینارگن

 دیهد ماحنا

دیتسین اهنت امش  

 دینک زکرمت دوخ سفنت یور رب :موس مدق

 دیهد شوگ دوخ یاهسفن یادص هب •

 زاب و مد ره و دیاذگب تسد دوخ مکش یور رب دیناوتیم •

 دینک ساسحا ار مد

 بوخ زیچ همه" :دییوگب دوخ هب دیهاوخب تسا نکمم •

 ".دوب مهاوخ بوخ نم دتفایب یقافتا ره .تسا

 دیهد شوگ دوخ یاهسفن یادص هب یتدم یارب سپس •

 

 دیدرگزاب :مراهچ مدق

 .دراد یسح هچ ناتندب مامت هک دینک تقد •

 دیهد شوگ تسه قاتا رد هک ییاهادص هب •

 

 قمعت و رکفت :مجنپ مدق

 "؟تسا هدرک یرییغت نم ساسحا ًالصا ایآ" :هک دینک رکف •

 .دینک زاب ار دوخ نامشچ دیدوب هدامآ هک یماگنه •

 هرابرد دیناوتب هک دینک ادیپ ار یصخش .دنراد ام اب یهباشم یاهسرت رفن اهنویلیم

 ثعاب هک یعامتجا یاهاضف زا .دیهد شوگ اهنآ هب .دینک تبحص وا اب ناتتاساسحا

 .دینک یرود دنوشیم سرت و تشحو ساسحا

 ایآ دینیبب هک دنک کمک امش هب دناوتیم نینچمه توکس نارود نیا
 .تسا هداد ماحنا یهابتشا راک ای تسا هداد رازآ ار امش ناتدنزرف
 قیمع سفن دنچ یتح .دیشاب رتمارآ هک دهدیم تصرف امش هب نیا
 امش .دنک داجیا توافت دناوتیم ناتیاپ ریز نیمز ندرک سح ای
 !دینک هبرجت ار توکس نیا ناتناکدوک اب دیناوتیم


