
 
  

  ۱۹ - دیووک نارود رد نیدلاو

 
 

دینامب تبثم  

 

۲ 
 

 !دینک کیلک ار اجنیا ندوب ردام و ردپ هب طوبرم لئاسم ةرابرد رتشیب ییامنهار یارب

 رگا اما "!نکن ار راک نیا" مییوگب میوشیم روبجم تیاهن رد بلغا و .تسا یتخس راک دننکیم هناوید ار ام ناناوجون ای اههچب هک ینامز ندوب تبثم
 .دنهد ماحنا ار یراک ات دننکیم ادیپ لیامت رتشیب مینک قیوشت تسرد راک ماحنا یارب ار اهنآ ای میهد اههچب هب تبثم یاهراکهار

 دیراد تسود هک یراتفر هرابرد
 دینک تبحص اهنآ اب ،دینیبب

 تاملک زا دننک راک هچ دییوگب ناتنادنزرف هب دیهاوخیم یتقو

 ناشیاج رس ار تیاهسابل ًافطل" دننام -دینک هدافتسا تبثم

 )!نکن یراک فیثک; دییوگب هکنیا ضوع هب( .راذگب

دیهد لاقتنا اهنآ هب ار نیا دیهاوخیم هنوگچ  

 اهنآ و امش هک دش دهاوخ ثعاب اهنت ناتکدوک رس رب ندز دایرف

 اهنآ هجوت بلج یارب .دیوش نیگمشخ و دینک ادیپ سرتسا رتشیب

 .دینک تبحص اهنآ اب مارآ یادص اب .دینک ادص ار ناشمسا

 دیشاب یعقاو

 دیهاوخیم اهنآ زا هک ار هچنآ دنناوتیم اعقاو ناتنادنزرف ایآ

 زور مامت یارب هک تسا تخس کدوک کی یارب ؟دنهد ماحنا

 هقیقد ۱۵ یارب دنناوتب تسا نکمم اما ،دشاب تکاس هناخ رد

 .دننامب تکاس دینکیم تبحص نفلت یتقو

 یتسرد راتفر ناتنادنزرف هک ینامز
 دینک قیوشت ار اهنآ دننکیم

 هک یتسرد راک یارب ار دوخ ناناوجون ای ناکدوک دینک یعس

 ،دنهدن ناشن تسا نکمم .دینک قیوشت دنهدیم ماحنا

 ماحنا هرابود ار تسرد راک نآ اهنآ هک دید دیهاوخ اما

 دهدیم ار نانیمطا نیا اهنآ هب نینچمه راک نیا .دنهدیم

   .تسا مهم ناتیارب و دینکیم هجوت امش هک

 رد دینک کمک ناتناناوجون هب
 دننامب طابترا

 اب دنراد زاین صاخ روط هب ناناوجون

 هب .دنشاب طابترا رد ناشناتسود

 یاضف قیرط زا ات دینک کمک ناتناناوجون

 مه اب رگید نما یزاجم یاههار و یزاجم

 هک تسا یراک مه نیا .دنشاب طابترا رد

 !دیهد شماحنا مه اب دیناوتیم امش


