
  یُِل را

ُر

ِ .َا ُ ُِِ َد   ِ ِز ِِادا ُِل رِب اِ

َاِ ب ِای َا ،ِ ِ ُ   رََ وای اّو   َد

ِاِ روح ُاُس ش ی َد ِره  ره از اوُرَ َد ِم ُدِ ،ه

  ِره ازی َا ب َدِ ی۸ ا ِٓ۱ ا ِ .ََر ی ُد َََ و َد

ِ َد ِم ُد َد ر  اُزو  و ُ وعُ دُ ِ َد َِ ر

.ُ ِ دُ َِ ی ِ

ِای ِب وا ُ ِ اارای   وِه َِ ه ِن وِن

.ُ نِا  نِا َ ِت ره َدِ راه َِ ،ِ ری ُروماَا

:ُ ِ َِ ِ َد  ُ ره ُِل رِب اِ

 از َع ی ِ ُِِِب اِل ر ُِزل ُوِن روح ُاُس َا  َد

روزای ُِ ِِ َد اوُرَ َد اارای  ِزل ُ و رای اارا َد
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 .ره ا  ارایا ِ ِدُ ِٓا ِٓس اُروح ُا ِاِ

ی آِِ ای ِب َد ِره ِدُ ِو و ُ ِوِن ُ و ُ َِ َد

ُروم َا و ِای  ُ  ر ی َد ِره   ره َد ُروم ِان

.

 انِ ِِ

(۴ ِٓ۱، ا ِ)  ِ َد از ر    ِِٓرای ا

ِاِِب رُِل َ َد ی ُدای ِاَ (۱:۱۵)

ِزل ُوِن روح ُاُس (۲:۱)

َِم ُِس (۲:۱۴)

ی آدَ   َد ُد َاُد (۳:۱)

ُِس و َّ َد ا ِرای ُد (۴:۱)

دروِغ  و َِه (۵:۱)

ِاِِب ِ ِر  م (۶:۱)

ِد ِو و ُِن ِان (۶:۸)

رِوِن ی َد ُدِم ِه (۸:۴)

ُِِ و َ (۸:۲۶)

ِِ ِز ل (۹:۱)

ُِ َِس (۹:۳۲)

ََِ ِ ُروََ ِو ُ   (۱۰:۱)
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ُِس ُدوره َد اوُر َره (۱۱:۱)

اارای ِر ا (۱۱:۱۹)

آزادی ُِس از َی (۱۲:۱)

َِگ ود ده (۱۲:۲۰)

َ و ل َد َ َرُ  (۱۳:۱)

ی َد ِِه ِِس (۱۳:۴)

ِ َد اِِ ِ (۱۳:۱۳)

ُ َد رای ِ ،ه و ِدرِ (۱۴:۱)

رای اوُرَ (۱۵:۱)

َِ ه اارای ُ َِد (۱۵:۲۲)

اُ  از َ (۱۵:۳۶)

ی ُوِن ِس ُ  و ِس (۱۶:۱)

ِو ُ َد ِر وآس (۱۶:۶)

ان َاُوردوِن ِ َد ِر ِِ (۱۶:۱۱)

َی ُوِن ُ و ِس َد ِر ِِ (۱۶:۱۶)

ِرش َد ِر ِِ (۱۷:۱)

ُ و ِس َد ِر  (۱۷:۱۰)

ُ َد ِر آِ (۱۷:۱۶)

ُ َد ِر ُُِ (۱۸:۱)

 َاَوِن ُ َد ِر ا (۱۸:۱۸)
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ِّ َِم ُ (۱۸:۲۳)

ُ َد ِر ِاُِ (۱۹:۱)

ِرش َد ِر ِاُِ (۱۹:۲۱)

َُِِت  ُ َد َو و ن (۲۰:۱)

از ِر وآس َد ُِ (۲۰:۱۳)

ُا ُُ  ُ ِری ِ ِاُِ (۲۰:۱۷)

ُ َِ َد اوُرَ (۲۱:۱)

ُ َد اوُرَ (۲۱:۱۷)

ِِر ُوِن ُ َد ُ ِا (۲۱:۲۷)

ِدع ُ (۲۱:۳۷)

ِدِع ُ َد ُ ِد (۲۲:۱)

ُ َد ُُِر رای ُد (۲۲:۳۰)

َ َد ُ ِِ (۲۳:۱۲)

ِاِِل ُ َد ِر ََ (۲۳:۲۶)

ُ ِ َد ُُِر ِ وا (۲۴:۱)

َی ُوِن ُ َد ََ (۲۴:۲۲)

ُ َد ُُِر ِس وا (۲۵:۱)

ُ َد ُُِر َاِس ده (۲۵:۱۳)

ِدِع ُ َد ُُِر َاِس ده (۲۶:۱)

َر وِن ُ َد ِر ُروم (۲۷:۱)
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ِن َِ (۲۷:۱۴)

َه ُوِن ِ (۲۷:۳۹)

َد ِِه  (۲۸:۱)

رِوِن ُ َد ِر ُروم (۲۸:۱۱)
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 ِ َد از ر    ِِٓرای ا

ِ دَِ ِ َدد و ما   ایِ  ِره َد  ُ ِب اّولِ َد ،ُِ  ِ ِدو
۱
 ۱

 اُ روزی ره   َد رُی ِاِب ِه ُ َد وِِ روح ُاُس  ُ و د
۲
 ِِ وعُ م، ازُ

ِ و َد  ِ هِز ُ رای د ره َد روز ِ َد َدوروِن ُ گَ و از َر  ُاو
۳
 .ر ٓن اُ 

ی ُِ َدزوا   ِ ُاو وا ً از َگ ُدوره ِزه ُه. ُاو َدُو َ َد ِره دُ ا ره

.ُُ

و   ِرا ُ َه ُد، ُاو اُ  ره َدزوا َدد: ”از ِر اوُرَ ُدور ََِوَِ ، َد ِاِِر وِه
۴

ُ  ره َد آو َِ ِ ُِد، ِ از اََ ٓ از
۵
آِ ا  َِ ٓ َد ِره  َدز ُُ ُم. 

َد اُو  َ ُاو ی ُ ِد، وا از
۶
 “.ُِ َدده ِ سُروح ُا  ُ  َُ  روز 

:ُ ُاو َدزوا
۷
 ال ه َ  ” :ُ، آ َدی و د از ِد َرِ ِاا ره ِ ی؟“ 

ِو 
۸
 .ُِ ه ِ ُ د ِرَد ِا ٓا ِٓا  ی ره نو ز  و  ِ ِزم ُ هَِ”

روح ُاُس َد  ُ َِار ِِه، ُ ُرت َا ُِ و َد اوُرَ، َد ِم ُ ِد و ِه و  َد

 از ُِن ای را،  َ َد ِ ِی ازوا
۹
 “.ِِ یِ ِره از َد ی ُد ی َُِدور

َد اُو  َِ ُاو ر و ِی ازوا ز آ ره
۱۰

 . َ ازوا ِ آُور ُاو ره از  و ُ دهُ ٓن اُ

ُ: ”َای َدای  ،ِا اُ ه ُن
۱۱

خ  ،ُ ُدو آدِم  ش َد ُی ازوا اُ ه 

ا ٓخ ُُِ؟ ا   از ُ ُ ن آ ر، َد اُو ر ِ رن  ره َد آ ِدِ، َد

“.   ُاو و رُا

ُاو وِ َد ر
۱۳

 اُزو را از ِه َزُن  َد اوُرَ َا  َ ُاو ره  روزه َِ روِز آرام ُد. 
۱۲

، ،ُِِ ،سرب، َاُ ،َّ ،سُِ ا ُا .ق َدُا َد ُاو  ر  وَُد ،ُ ِدا

ِٓا َ و ُ  ِم ازوا
۱۴

، ُب ِ ،َ ِِن ََ، و ُدا ُ ِب ُد.   ،َ

. وفُ دت و ُدِ ِدل َد  د ره َد  ارایِ و 

َدای ِاُ ی َد َ ِلُِب رِِا

َد  اُو روزا ُِس َد ِ اارای ِ اِد ِ ازوا ًَِ َد   و َِِ  ِ، اُ ه
۱۵
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 داُ ِره َد َ ِن داُوودس از ِزُروح ُا  ُ رهُ  ِ ُا  دُ ِزم ،اروِ” :ُ
۱۶

ُِ دا ازُ
۱۷

 . رِِ ره   ُ ر ی وُه اَِ ُرا  ُاو  ی ِره َد  دُ ه

ُ ُروی  و ِ ز ِ  ُاو ُِِ ُ َ هَِ داُ  دیُ از
۱۸

از و َد وُ ِ  ِِد.“ 

و ِم ُدِم اوُرَ از َِگ اُزو ُ ، و
۱۹

 .ُ ُ وُ  ی و روده ُ ره ُدو ُ َِ رده از و زَُد

 ازی” :ُ  سُِ
۲۰

 .ُ رُ «نُ ِِز»  «َد ََ» ِم َد  ند ِنَد ِز ز ِ ُا

َد ِِب زُر ُ ُه:

‘.َِ ی وَُد   و ُ اب  وُا ِ’

و ُ ُ ه:

’ َُ ره ِدِِ  ه.‘

  اُو آدی  َد ِم اُو َُِت  َ  َد َ   و ر  از ر ُده،
۲۱

 اُو روِز  َ   ره ِ ُِ َدد  اُ روِز َ  َد ِ ی ُ ن ُ  ِده
۲۲

  ،ُ ازِِ  ازی  َ  َ ُدوره ِزه ُه.“

و
۲۴

 ُاو ُدو  ره ِد ُ َ ُ   :د  ُاو ره ُُ ام ُُ و ِدَ  ِس. 
۲۳

ُاو ُد ه ُ: ”َای ُاوُ ، از ِدِل م   َدری. َدز ِ ِ ی  ای ُدو َُ م  ره

 َدی ِِ ِّ ِه و وِِ رُ ره ُل ُ، وِِ ره ُ دای ِاَ از
۲۵

ِاِب ے، 

ُ سَ ِم َد ِ و َا  و ُدوُِم ا ره َد ِ ُاو 
۲۶

 “.ر َد ُ  ی َدد و َد ِد

.ُ ل ِاُزده ر َِ س َدَ اُزو  .ُ

ِزل ُوِن روح ُاُس

 اوَ از ا ٓ آواز رَُ ِِس ِد
۲
وِِ»  روِز ُِ» ر ،ِ اارا َد  ی ُ َد 

۱
 ۲

ِ هُ ِ َدزوا َّا ِٓا ََِا ِر ِ  و
۳
 . ُ ،دُ ِ َد ُاو ُاو  ره ِ ِم و ََا َِ

،ُ ُ ره َد ُِ یو َد ِز ُ ُ سُازوا از روح ُا ِ او
۴
 .ِ ِم ازواَُ  ِ َِ و َد ُ
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ا روح ُاُس ِای ُرت ره َدزوا َدد.

،ُ هِِ آواز ا ِو
۶
َدُو روزا ُدی ُا س از ِِ  زِ اَِ ٓه ِ َد اوُرَ َاَه ُد. 

۵

ُ د وَُ وَ ُاو
۷
 .ِِِ اراره از داِن ا ُ د ِنِز   ا ،َ وَ هُ َ ُدم رَ

  ِای ِر ِان َدره
۸
ه ُُ ُ ِِ : ”اِ ٓ ای   َدَرو ره ُ از َِ ِ؟ 

َ ی هِ م ود، ا ،رت یُد ُ  
۹
َُ  ِم از ِزِن َاُ  ره از داِن ازَِ ی؟ 

 ِ ِِ ،ِ ،َِ ،ِِدِ ِوان و ُدی ِر
۱۰

 ،ٓو ا ُ ،وََ ،دُ ،ََُا

 ،ب َاََ و  ام  ی  .ه لُ د رهُ ِِد  ی اد و امِ دیُ ام
۱۱

 ،ُروم َا

َ و ِ ِ ُدم َد ِم و
۱۲

 “!َِ  اُ رِگُُ رای از  دون ِن َاَد ِز َا  یَِ 

  ِی ِد ِرَی ه
۱۳

ُه َُد از ُ ُ ِِن ه ُُ: ”ِای ِ ؟“ 

“!زه َا اِب ِ ِقَ َا” :ُُ

َِم ُِس

،َی اوُر هِ ِ دی وُ دایَ َای” :ُ ِ ه َد آواِزُ ا ِر ِد زده وُا  سُِ 
۱۴

،ِ  آد ا ،ُِ نُ ُ ُِاو ر
۱۵

 !ِِ ش بُ  رای و َد َُُ ُ ِای ره َدز  ِ

:ُ ه  َ   َا ِ ُِای ا َِ
۱۶

 !ِم روز َاِّ ِ ا

:ُ اوُ’
۱۷

ُِ ار َ ِم َِ ره َد ُ روِح َِٓد روزای ا ”

ُ تَُ ُ ونو ُد   و

 رو ُ یا و

و آدی  ُ ِو ِ ه.

ُ ایِ و ُ َِ َد  َارے، َد ُاو روزا
۱۸
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ُِ ار ره ُ روِح 

.ُ تَُ ِم ازوا و

ِ ایِ َٓد ا  
۱۹

،ُُ ِ  ی هُ ه َد ز و

.ِ و ُدوِد ِٓن و اُ 

،اوُ ِلُ رگ وُُ وِن روِزَاز َا 
۲۰

.ُ ِ نُ َد َ و ُ ِ َٓا

    ِِم ُاو ره ِِه،
۲۱

‘“.ُ اَ تِ ُاو

ِِا َد وُ  دُ دی یِ ی  َِِ ُ دون !ِِ ش  رای َد ،ادای ِاَ او
۲۲

. َِ م َدد، ُاو رها ُ ِ اُزو َد ِِ ا ازُ  ی هُ و ِ ایِ ،رتُ ُ رای

ُِاو ره َد ِد ُ و ُ َدده ِ ُ َدز َِِ  ا ازُ د وُُ ِ  َِ ُِِ آدم َد ا
۲۳

، هره ِزه ُدو ص گَ اِب ا ُاو ره ازُ 
۲۴

 .ُِ ه ب ِ ا َدُ یُد

:ُ  ِره َد َ ن داُوودُ
۲۵

 . هِ ُ ل گ ُاو ره َدَ  ََ نِا  ا

’ُ او ره ِ  ُروی ُِ ِ ُم؛

ازی  ُاو َد ِدِ را ،َ   از ی  ُن َُُرم.

ش َا  ِدل  یا
۲۶

ُ   نو ِز
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،ُُ ِز ِام َد ُا  ن و

َُ ا  دهُ ِ ه َدَ ن ُ نُ
۲۷

.ُ ه  َد ُ دارِد وَ  َ و

ُ راِه ِز ره َدز  د ِی
۲۸

‘.ُ  از ُ هَ ُ رُُ  و

از َِ وز َدِا    و ُ د و َدُ داُوود  نَ   ُُ ُ َدز ِ ِنِارو، َد ِاِ
۲۹

 ُاو ُ َ د و ُ  َِِا  َرده َ  ل َدده   از َاوِده اُزو ره َد
۳۰

 .د َاَُ

ُاو آه ره َِِ و َد ِره ِزه ُوِن  ُ  ُاو َد ُ ِده ََُ  و
۳۱

 .ََِ  د َِ

ِ ُاو 
۳۳

 . هره ِزره ُدو  ا اُ  َا ِ  
۳۲

 .َُ ه  ام َد  ََ

ُه َد ِدِ راُ ِا ار ِِ و روح ُاُِس وه ُه ره از آِ ا ِ ٓه َدز ِ . ا ره

:ُ  د  ،َ َٓد ا َ ن داُوودُ
۳۴

 .س َاُروح ُا ِِ َِِ و ِِ ُ 

:ُ  یَ َد اوُ’

ِ  را َِد ِد”

‘“.ُ ر ُ ی ِز ََ ره ُ یَُد 
۳۵

 ره  ه، ا   و ام َ ره ام  اُ  ُ ِای ره ِ َد اِم ِاَ ِم 
۳۶

“.ِ ب ِ َد ُ

و ُِدم ِای  ره ِِ، ُاوُِ ن ُه از ُِس و ِد رُ ُن ِ” :ارو، ا ِ  ٓر
۳۷

ُِس َدزوا َُ ” :ُم ُِ   ُ و َد ِم ُ  ِِِ ِ ُِ  ی
۳۸

؟“ 

ُن ا وه َِه ُ و ِی ُ و
۳۹

 .ُِ ِ س رهُروح ُا  ،اُ ِِ و ُ هِ ُ

َِه ِم ی  ُدور َا، َدده ُه، َِ ه ِم ی ُ اوُ ،ای  ُاو ره ُن د ُی
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ِ ره ازی ُ ند” :ُ ه َِ ره ی َدد و ُاوِ َدزوا ی ِد ره رَ  سُِ و
۴۰

 “.ُ

 ار ِ ًِ و روزُو َد ِِ ِ ُِ  لُ س رهُِ ی ره  ی 
۴۱

 “.ِِ تِ ِ

ِِِٓن ا وِن  ِِاَ ،َد ر ُ َ د، َدَِ ش ُر ِِ ه َدَ ُاو
۴۲

 .ُ ازوا ِا َِ َد

َ ر وَ ی هُ نُ ،ُِِ ِ ُدم ره ِ
۴۳

 .ُ ار ُدرد و َدواُ ی ره َد  

ِم اارا ی و َد ِ ی ُ ِ ُ ِِد.
۴۴

 .ُُ َدده ِ ُدم َد ُر ِِرگ َد وُُ ی

 روز ُاو َد  ِدل َد
۴۶

 .ُ ِ  وَرتُ اِزهَد ا   ه َد داَ ره ُ و دارا ُ ُاو
۴۵

 ره َد ُ ن رد. ُاوُ ی ره َد   ِِِٓن ا ون  ِِاَ  َد  و ُُ َ اُ ِ

ُا ره ُ ِ و َد ِدِل  ُِدم ُ ِِه َر. و ُاو  روز اِد
۴۷

و ِدِل ک  َرده 

.ُ ازوا ِا َِ ره َد  تِ یُد

ی آدَ   َد ُد َاَُد

 آدِم  َ َد ُاو
۲
 .ا رُ ِ َد َّ س وُِ ،ُد َِد و ، از  َِ ِ ِ روز 

۱
 ۳

از َِره اَ ُ ِٓ َد ُد َاَُد، َاُورده ُ. اُ آدم ره ُدم  روز َد ُ ِا َد َدِم در ِ َد م «ُرُ «َد،

 ُاو  ره ِد َّ س وُِ  ُاو و
۳
 .ُ  اتَ ،َ اُ ِ َد  یُد از  ا

ن ازُ” :ُ ه خ   نُ َّ س وُِ ِ
۴
 .  اتَ ُاو ازوا ،ُ ِا داُ ِ َد

” :ُ س َدزُِ 
۶
اُ َ ِن ازوا خ  و ََُ َد  ازوا ِِ ِ َه. 

۵
 “!ُ 

و ُِس از
۷
ِّ و ُه ََُرم، وِ ی  َدُرم َدز ُِ ُم: َد ِم ِ ِ ی، ُ  و راه ُرو!“ 

ُ ی ِ َد َو ُاو ُو
۸
  اَ تَُ ریَ  ی و َُُ .   ی ُاو ره از ِِ اُزو ِرا ِِد

اُ ه َد ُ . وِ ُاو  ازوا َد ُ ِا داُُ ِ، ُاو راه َر و َِ و َک َزده ُا ره

ُاو ُاو ره  َِ ُاو اُ آدم
۱۰

 ،ُ ِ ا رهُ ره و ُاو راه  ُدم ِد ِم و
۹
 .ُُ -و-

 ُ ،دُُ اُزو   ری از ُاو  .ُ  اتَ و ِِ اُ ِ «َِرُ» َِد َدِم در  َا

.َ وَ و

َدِو ،ُُ ُ نَُ هََِ  هََِ ِف ی ُدم ِم ،دَُ َّ س وُِ د ره َد ُاو ِ َد
۱۱

وُِ س ا ِر ُدم ره ِد ُاو َدزوا ُ: ”َای َدای ِاا ،ا َد
۱۲

 .ُ َ ِد ازواِ ت َزده َدََ و

 ِای آدم ره َد ُ د اریرت و ِدُ َد   ُ  ،ُِ خ ََد ِد  نُ و ُِ ُ ر ِای
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، ِ  ره  ُ رِ ، یَ  ایُ  ،بُ ق وِا ،ِاای ِاُ
۱۳

َاُورده َ؟ 

 ،ُ ُاو ره ا  ُ ِا ،ُ مُ گَ َد  ِ ِ ُ َِد ِد ُ  ره ُا

س و ِدل ره ِار ِ و  ِ َد ی َُ ِ ُ َدزی ر
۱۴

 .ِ َرد ُ ِرُُ ُاو ره َد ُ

 هِز  دهُ َِ ا ُاو ره ازُ ِ ،ُِ ره ِز ِ ُ
۱۵

 .ُ آزاد ُ هَِ ِ ِدَ  اُزو

ا آدِم ره ِِ ُ  و َِِ َد وِِ ان ُ َد ِم َُ ِت اُ و
۱۶

 .ازی َا ِِ  و

.َ ا ُ  ُروی ِ َد ًِ َدده و ِای  ًِ آدم ره ن َدُزو او ا  ِم ،ه. َارے اَ ره

ُ ا  از  از ِزِن َای
۱۸

ِارو،  َُِ  رِر ُ و رای ُ از ُروی داُ ده. 
۱۷

 اُ نُ و ُِ  
۱۹

 .ُ رهُ  ی ره و َدِ َر    دُ ه  ُ

و وی راَ و َز از ِف ُاوُ ُ ِ  و ُا، ِ وه
۲۰

 ُ ک ُ ی هُ  ِ

ُا ،ُ َ-زه-و اِ ِم  ز  َُ  ِ َد  ُاو و
۲۱

 .ُ َر ُ ره َدز   هُ

ُن ُ’ :ُ َ ُاوُ ،ای
۲۲

س ُ ِان ُد.  َُ ایَ از داِن  ر وَ اُ  ر

ُ از ِ ِاروِن دون َ  ُ ره  رِ از َاَِ ،ه ُ َرُُ  و ِ ی  ُاو َدز

‘.ُ ِر ُ مَ از ًِ ُاو ،َُ َ وُا ِاز َا   
۲۳

 .ُِ ش  ُ ُ ُ

ُ
۲۵

و ِم َا از  ِِ  ِدَ ای   اُزو َاَه، َد ِره ای روزا  ه. 
۲۴

:ُ ِاا َد ِاُ نُ .َِا ِ ،  ُ یَ  اُ  ی و َد ِا َاَ ِدهَاو

ای ُ ا ِر  ُ ره  ِی ه
۲۶

’ِم ُدِم ُروی ز از ِ ازَ ُ-و-ِ َه.‘ 

اّول ُاو ره ِ ازُ َرُ    ره َ-و-َ َدده َُ م ُ ره از راه ی   ُ َه.“

ُِس و َّ َد ا ِرای ُد

ُاو  ُدم َدَرو ره   ُُا و َاِن ُ ِ ُِِِا و  از ُو  َد ِ ازوا
۱
 ۴

ُاوَ ر ر ُد، اُِ س و َّ َد ُدم َِ ِد و ِان ه  ُُ ”َد ِم ُ ده  از
۲
 .ََا

 ُاو ره ِد ِه  روِز ِد َد َی َا ،ا ا َ ُم ُد.
۳
 “.ُ هره ِزگ ُدوَ

 ِروِز ِد
۵
 .ِر  ار َ وِدُ د َدَ ارایاِد ا ن َاُورد وا ،ِِ م رهَ  ی رَ 

۴

ر و ِدَِ ،َّ ،َ  ّ ِم رگ َدُُ ای
۶
 .ُ َ ََد اوُر ی ِدِ ا و ا، ِرر

ِ ِل ره َد َّ س وُِ ُاو
۷
 .ر َدُُ د، ام َد ُاوُ رگُُ ای اِرَ ازوا از ِ  ای
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اوُِ س از روح ُاُس ُ ُه َدزوا
۸
َاُورده ازوا َال ُ” : َد ُ رت و َد ِم ِ ا ر ره ِ؟“ 

 ه ازُ م َددها َ آدِم  ِ َد  ِ ِر ِ وز ازِا ا
۹
ُ: ”َای َرا و ِر ای َم، 

 ِ َد ِ ازُ و َد ِم َِم ِااُ م
۱۰

 ،  ِای آدم ر   ُ نُ و ُ ز

، هره ِزا ُاو ره ُدوُ و ،ِ ب ِ ُاو ره َد ُ  یِ ِ  ِم ِای آدم َد  ُ

 ا
۱۱

 .َ ا ُ  َد ُرَُ ر و

،ِ ر را ُدورُا ُ  ’

 ُِِ َِدو ُه.‘

َِِد و   هَُ ُدم َدده َِ َد ِم ِد  ٓا َ ن َدُ ،َِ ت َددهِ ِد ِ  از ُاو َ
۱۲

“. اَ تِ اُزو

َِ و َ وَ ،اد َاَ ه و یآد ُاو  ِ و  شُ ره َّ س وُِ ید ُاو ِو
۱۳

ُ ِ  ِف ازواِ َد ،ِد َّ س وُِ یُ ره َد  آدِم ُاو و 
۱۴

 ُاوُ   ده. 

:ُ و
۱۶

 ُ رهَ َد ُ ِِد    ند و ُ ُ را ِِ از ُاو   َا 
۱۵

 .َِ

َا   از َُدِم اوُر ِم ،هُ مازوا ا َِِد و   هُِ ن اُ ؟ ر  ازی آد ”

 یِ رره َا ُاو   ،َُ ِ ََ ُدم ِ َد  ا  ه ازیَِ 
۱۷

 .ََِ رام ِا  و

 ُاو ره ُدوره َد   ِه ُ: ”ِدِ  َد ِم
۱۸

 “.ََ     ِد  ِم َد

ِ َد  ِ َوت ُ دون” :ُ اِب ازوا َد َّ س وُِ ِ
۱۹

 “!َِ ِ و َِ  

 ََِ ےِِ ے وِد  ایِ ِنُ از 
۲۰

ُا َُم ِ ُدُر َا: ِاَ از ُا  ِاَ از ُ؟ 

“. َ ره ُ دان

 از َ ِِ ُاو ره آزاد ُ ،ن َِه َا َددوِن ازوا َُم َدَ ِا َِ و ام  ُِدم، ا ِم
۲۱

ُ ،دُُ ما   َد  هُِ  ن آدُ
۲۲

 ،ُُ ُ ،دُ هُ ِوا  یِ هَِ ا رهُ ُدم

 از  ِل ُ ََد.

وُِ ِس و َّ اُ ، ُاو َد ِ دوی ُ ر و ِای ره  اِن  م و ِر ا
۲۳
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. َ ُ یَد دو ،ُُ َدزوا

ِاوُ َای” :ُ ه ا ُدُ ِ و َد  ِ ره ُ ی آواز ُاو ،ِِ را ره ارا اا و
۲۴

ُ َد وِِ روح ُاُس از ِزِن
۲۵

 ،ازوا َا َِ َد  یِ  و و در و ز ٓا ِِ َای ،َُ ِدِر

:ُ ُ رِ داُوود  نَ

’ا  ِ َد ِرش َاَه

و َم ِ َ ََ ؟

دِن زُ  ه و ُاُ ِ ه
۲۶

َد ُ ِِاو و َد ُِ ََ ِِه اُزو ار ِِ؟‘

َ د وُ َِ یُد  انُ ُ سُ ه ود ود :ر ُرخ َدد یا َدِ ِای ،ًوا
۲۷

ِ  ی ره ُ رت و
۲۸

 ،ُ ِ ی بُِاو ره ِا ُ   ُ س َُ ِرِ ِفِ َد اِا

ُ رایِ و َد ُ ای ازواِ ََُِ ،اوُ َای ،ٓو ا
۲۹

 . رهُ ،دُ ِ  از  ُِاراِده از

ُ  ِ ِدُ  ره َِه  َددو ِدراز ُ و ُه  و ِای
۳۰

 ، نره ِا ُ مَ  یِ ِ َاِتُ

ُاو  ِ ُا ،ُ ص و از ُد ُاو ِو
۳۱

س ِ ِ  ُی.“  َُ ِرِ ِم َد ِ

.َُدم َر ی َدا ره َد دُ ِمَ هُ ُ سُازوا از روح ُا ِ و ِز دُ َ َدز

َد دارا   َِ ،ََِِ ُ د ره از ُ دارا   د وُ   ِدل و  اراِم ا
۳۲

رُ َد ِره ِزه ُوِن ُ   َرِت ِ َی َِد و َ-و-َ َِ َد
۳۳

ُ ِ ُ ِِد. 

َد ِ ازوا ُ  ج َُد، اَُ  م  ز ِ   َدَ ،دا ُ و
۳۴

ِ ِ ازوا ُد. 

 ُ ی رَد
۳۶

 .ُ ِ  وَرتُ اِزهَد ا   َد  ُ ِ َُد ر
۳۵

 َِ ره َاُورده 

  زُ ِ ره َدا
۳۷

 ،ُُ «ِ»  «َ» ُاو ره ُد و رُ سِِ ََُِِ وی و ِ از

.ا ُی ر ِ ره َاُورده َد  َِ و 
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دروِغ  و َِه

ِ ار  َِ ره َد َِره
۲
   َد ِم ُ  ن َِ ُه   ز ره َدا ه 

۱
 ۵

ا ا ،” :ُ سُِ او
۳
 .ا ُی ر ِ ره َاُورده َد  هَِ  و  هِ ُ نُ

َد َِ زَ دا
۴
َ َد ِدل  ُی ِِه  َد روح ُاُس دروغ ُ و ِ ار َِ ز ره ِه ؟ 

َُه ُد، ا ِٓل د َُ ُد؟ و  اُزو َ دا ُ، آ ِاِر  َِ ره ََ؟  ا ِای ِا ره َد ِدل

ا   ِای  ره ِِ، ُاو َد
۵
 “.ُ ا ام دروغُ َد َِ ،َُ دروغ  َدز  ُ ی َددی؟ ُ


۶
 .ِِ ار ازوا َِ َد  ِس رَ ِِ ِی واِره ا َد  ی ِم و .ُ ُ  و َدم َُا ز

. ده َدُ وُ و َد    ه ُاو ره َدُ  ا اُزو

ٓا ،ُ  َدز” :ُِ س اُزوُِ
۸
 .ََا د، َد ُاوُ  ِازی وا   نُ   ِ ًِ

۷

ُ رِ” :ُ س َدُزوُِ
۹
 “.َِ یَارے، َد” :ُ ؟“ ُاوِ داَ َِ یَد ًره وا ُ ِز ُ

 ُِ ِ روِح ُاو ره آزُِ ؟ او ،ی ُ ی ُ ره َد ه، ی ازوا َد داِن در رِه

ِد ،ُ  ِِدا ا ِد. وُ هُ َ سُِ ی ِ ُاو ام َد َ وَُد ا
۱۰

و ُاوُ  ره ام َُه.“ 

ِم ِ اارا و ی  َد ِره
۱۱

 . َد  یُ یُ ده َدُ ره  ِزهِ  .دهُ ُاو ام 

.ِِ ار  ِس رَ ازوا َِ َد ،ِِ  ِی واا

َر ُه  و ِای ِ َد وِِ رُ َد  ُِدم ام َدده ُُ و ِم اارا َدواار َد «ََِه
۱۲

ِ   ِدَ  از اارا َُات   ََ ر ُی  ِ ،ُُدم
۱۳

 .ُُ َ «نَُ

.َر هُ ِا  َ ارایا َِ َد ُ دا وَ ِنَ اِدِ َزم و
۱۴

 .ُ امِر ِاَ ره ُاو

ِو  ا َ و  ر َِ رد و َدُ  ُ ره َد ُ رای ُدم  ِی ر ر َد
۱۵

اُن  ِ َُِدم از آِی
۱۶

 .ُ اَ  و ُاو ُ ِن ازواَ َِ َد  ِ ا ِ ُ  سُِ

.ُ اَ  ازوا ِ رد وُ ره ُ ی یِ را و و ُُ َ َاِف اوُرَا

و رُ ره ِد ِه َد
۱۸

 َش َا َد ََ د، ازُ وُ ِِ از   یِ رگ وُُ ای 
۱۷

ِ َد اُو و ُ ِاو در ی َی ره واز  و ُاو ره  ُه
۱۹

 .َا ُُ ِ یَ

“.ُِ نُدم ِا َد ََُ ره َ ی ِزِم اَ ِم هُ ا و َد ُاو ِر اُ ِ َد”
۲۰

 :ُ

. وعُ َددو ِ ه َدُ ِا داُ ِ ه َدحَ و ِِ را ره ا ُاو
۲۱
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اِا َ ای د و ِرُ رای یا ِ و ُاو ُ َ ُ ِِم دار-و-ِد  رگُُ ای ِو

،ِر یَ را َدُ و 
۲۲

ره ُی ، او   ره َد َی َر   رُ ره  ِِه. 

”در ی َیُ  ََُ د
۲۳

 :ُ َدده  و َدزوا ََا  راُ او .َِ اَ ره َد ُاو ُاو

“.َِ اَ  َِ ره َد   ،ی ره واز ُاو ِو  .ُ هداریَ  هدارا َد َدِم درَ و

 ازی ِِٓا”  َ هُ ل ُاو ،ِِ ره  ره م ا  ِنا ا وُ ِ ُِِِ اِنَ
۲۴

َد اُو    َ َاُورده ُ: ”ا ُی ره ُ  َد َی َاُ ِد، َد ُ ِا
۲۵

ُ؟“ 

اوَ ان َ هدارا ر و ُاو ره ُِوِن َ-و-َِ َاُورد، ُن
۲۶

 “.ِ ِ ُدم ه و َدَرو َدُ ا

 ُاو ره َاُورده َد  ِرا ا  و ای
۲۷

 .َ ر ُر ِ ره ُدم ُاو  َِِ ُاو

”آ َدز َ ُ  ُی  َد ِای م ِدَِ ِ ؟  ُ ِِم ِر
۲۸

 :ُ ه نُ رگ ازواُُ

ُِس و ِد رُ َد
۲۹

 “!ِزَِ دوِن از ِن ازی آدم ره َدُ  َدِر َ و ِ ُ ُ ِ  ره َاوُر

ُای َی  ا ُ ره ُ  َد
۳۰

اِب ازوا  ” :ُ از ُا ِاَ ، َ از ِان. 

ُا ُاو ره  ِ و َد ِدِ راَ ُ ه َور و ِت ِدِه
۳۱

 . هره ِزُدو ،ُِ ه  ِ

،ا َاِ یای اِ 
۳۲

 .ُ هِ  یُ و ُ   ِ  اِم ِاَ َد   ِ

“.ُُ َِا  از  ی َدده وُس ره َد اُا روح ُاُ و َا ِ س امُروح ُا  ر ُا

ِ  را َد ِ
۳۴

 .ُُ ره ُاو   َ هَر َا ِ َد  ره یوِن اِِ را از یا
۳۳

ِ َد ِم ِِ   َ ِدُ د و  ُِدم َدزَ  ِاِام َد، اُ ه َا   رُ ره

 اُزو َد ای را ُ: ”او َدای ِااِ ،ی ره َ ُ  َدِر َد
۳۵

 .ُ ُ وُ َد َ  هَِ

 ه ِادُ  داُ ِم َد    و  ا
۳۶

 ،ُِ طِا  ِره َد ِِ مدا اَ یا ِ

ُ کََِ  وایََ و ُ ُ  د ِ ؛ُ ِو اُزوََ ام   ر ًِ و ‘ُرگ َاُُ آدِم ’ 

 اُزو، َد َدوروِن روزای ُری   َد ِم ُدای ُ  ِ و  َڈل ره
۳۷

 .ُ ا  و ُاو َد

و آ َدز  ُُ ُ َدزی آد ر
۳۸

 .ُ کََِ  وایََ ِم و ُ ُ ُاو ام . ِرش ه یر

ِ ا از
۳۹

 .ُ م دَ د ،َ نِر ازوا از ِا و َ ن اُ ،ِ ره ا و ُاو َِ ََ

 ا َدُ  د ره ُ  َُ ،ُِ طِا .ِِِ َدِم ُروی ازوا ره  ََِِ ُ ،َ اُ ِف

“!ِزَِ

و رُ ره َاُورده َ َزد و َا   َد ِم  ِد ره  .َُ اُزو ُاو ره
۴۰

  لُ اُزو ره َِ ُاو
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 ِم ِ  ُ َِ ازی ِ ن ُاوُ ،ُ  و ُ ُ وُ را از ُر
۴۱

 . ا

 ُ َو  َد  ا و امُ ِ روز َد  َِ ،َِ َددو ِد ِ از ُاو
۴۲

 .ُ ِ-و-َِ

.ه َاُ هو ِ ُا 

ِاِِب ِ ِر  م

َدُو روزا و ِاِد اارا ُ َه َرُ د، ُدی  ِز از ُدی ِا ِز  ِ  َد
۱
 ۶

 اُ دوازده رُل ِم را ره ُی ه
۲
 .ُ ََُ راِک روزا ِِ َد ِز  هِ یُ

 َای ِارو، از
۳
 . ََُ- اُ ِم َددوِن ِ ن َددو َد ِِو ِ از   ِ ِای ُدُر” :ُ

 َِدون   ُِد  م، ُ از روح ُاُس و ُ از ِ ره ِاِب  ُِ ُاو ره َِه ای ر

 ِم  ِای ِد ره
۵
 “.ُ فََ اُ ِم ِِ و َد ره َد ُد ُ و  اُزو 

۴
 . رََُ

ُل  و ا ا ره ِاِب : ِان، َدی ُ  از ان و روح ُاُس ُد،  ،ُِِوُرس،

 او
۶
ِر، ِن، َس و ِو از ِر َا  از ِ ِدُ ِد ره ُل ه ُد. 

َِ ا روز َد روز َدُ ِم و
۷
 . ُد ازوا ا َِ ره َد ُ یِد ُو ر   ُره َد ر   ا

 ن َدا ِ ام ا ِنَ اِدِ و َر هُ َ روز  َوا َد اوُرََ اِد و ُُ ِ ُدم

.ُ 

ِد ِو و ُِن ِان

دُ اِدِ  
۹
ِان ُ  از َ و َُِت ُا ُد، َد  َُِدم ِای ِ و ُه  ام َدد. 

۸

از   َد ِم «ِ آزاَدن» ُر ُد و از ِوان و َِر و ِ اد  از ِِ و اُ ٓد،

 ُاو ب َاُورده  ،َِا ُاو ِ  و ُرِت روح
۱۰

 . وعُ ره َ-و-َ نِا  هُ 

ُ رای اُ و ُ ِِ ن َدِا  یِِ ” :ُ   ره وادار   ُاو 
۱۱

 .ُُ ره

َدی ر ُاو ُدم، ِر ا و ِی ِدُ ِد ره َد ِرش َاُورد و ُاو َد ِ اُزو َاَه ُاو
۱۲

 “.ُُ ٓا

ُاوِ ای دروَ ر ُد ُ : ”ِای َ ه َد
۱۳

ره ِد ِ و َِه  و َد  ِرا ُد. 

ی اِ ی’ :ُُ  یِِ ُ ش َد 
۱۴

 .ُ ره  ِِ س و َد َُ ی یا ِِ

ِم ی  َد اُو
۱۵

 “‘.ِ ِ ،هَ ه ازَِ ُ از  ره و-َروا-و ر ُ اب ی ره
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.ُ َّا  ُروی ِر  ُروی  و ِد ُن دوره َد ِا ُ یِ ،دُ ِ را

 ِان َد اب ُ : ”َای
۲
او ای ُُرگ از ِان ُن : ”آ اِ ا را َا؟“ 

۱
 ۷

ِارو و ا ،ٓش ُِ! وَ ِن  ِااِ َد َُاََ ِزُ  و  ُاو َ َد َان چ َه

‘.ُِ ِ ُ َدز  ُرو ِز و َد ُ ره ا ُ یَ و و’ :ُ
۳
ُد، ُای  ُل َدُزو ُ ِه 

ز یا ُاو ره َد اُ  ِِٓگ اَ از  .ُ ی-ی-َد انَ و َد  چ اَ ِِز از ِاِا 
۴

و َد اُو زن ُا   ی ی ای ز ره
۵
 . چَد ُِ ِز  َِ وز َدِا ُ 

، ر ی زا ِِ ره  ِدهاز ُاو َاو  ره و  د  ل َددَ ِاُاو َد ِا  .دََ اث ام َدُزو

َ َِ ِد ُِ  َد ُ ِدهَاو’ :ُ ر ا ِاا َد ِاُ
۶
 .ََ دَاو  َ َد ُاو ِاِا ِا

ُاو  ره ِ  ِ
۷
 .ُ اب َا ُ ل َد  ر ِتَُ ره ُاو ُ وُُدِم ا .ُ ِز

ره َد َِ ُزه، َوت ُُ.‘ و ُا ’ :ُ اُزو ُاو اُزو زُ ُ  و َه َد ای ی ِدت

َِ ل َدَ و     َدد ِاَد ِا ُ   اِنِ ره َد َ ُِ اوُ َ وَُد ا
۸
 ‘.ُ

ازوا  .َ ِااِ، و ِ ِ ِاق َا ُ، ُاو ره َد روِز  َ ُ. ِاق اُ ِٓب ُ و

.ُ   ِ ِم ازواَُ   ُ  دوازده ِِ بُ

ُ  اُ ِ ،ُ دهُ ِ َد   داَ و ُاو ره  اَ ِ ُ ارِ ُ  بُ ی 
۹

و ُاو ره از ِم َ و َر ی ِ ت َدده َد َِ ِن دِه ِ ِ و َِت َدد.  ده ُاو
۱۰

ُد 

او َد ِم زِ ِِ و ِن َِ  و َر-و-
۱۱

 . ِ ُ رِم َدر ِِو ر ِ ِِ ره

،ُ  َّ ِ َد  ِِ بُ و
۱۲

 .َِِ اَ ن  یَ  اِزهَد ا ،ََا  ُِِ

ُ ارایِ د ره َد ُ ،ر ُاو  دّوم َِد
۱۳

ُاو َدِ اّول َی  ره َد ُاو َرِ َّ   ه. 

 اُزو  ُ َر   اُ ُ ِٓب ره  ِم
۱۴

 .ُ  ُ ََِ-و-ن از َاَِ و ََِ

َد ای رُ ب چ ه َد ِ ر و ُاو و
۱۵

َار ُِ     ازوا د و ُ  َد. 

ِِزه ازوا ره  َد ُ ِد و َدُو  ِ ِااِ از  ی َر َد
۱۶

 . تَ َُد ا  یَ

. ک ،دُِ ِ

،َر هُ َ رَ ِ َد  مَ اِد ،ُُ ِد دُ ِاِا   اُ ِلَ وِنُ رهُ ِنز و
۱۷

ََ-و-َ َد  مَ  هد ِای
۱۹

 .ُ ِ ِِ ََِِ ره ُ  ِه ِدد   ز 
۱۸
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َدُو ُ َ َد
۲۰

رر  و َی  ره ُاوُ َر  ِ  ی ُ ره َد ِ راه ُُ  ه. 

وِ ُاو ُاو ره َد ُو
۲۱

 .ُ َوِرش ُ ِٓا ِ ه َد ِ  د وُ َرُ ِِ  اُ ِ ُاو َد .ََا ُد

ِ-و-ِ ِم ُِِ َد ُ
۲۲

 . َ ُ د ِدَاو ِِ و ِِ ن ُاو ره از ُاوَِ ُِد ،ا

ُ َ ِ و َد ُر و ِدار َی ُد.

او ُاو
۲۴

وِ ُاو  ،ُ  ِ روز َد ِدل    َد ِدوِن ِارای َ  ،ُ ِاا ره. 
۲۳

ِ هُ  اِا ِ وُِع اَد ِد ُ  .ُ ریر  او ِاُا    و ِد ر

 ،ه ِت ازوا َرِ هَِ ا ُاو رهُ  ُ  اارای ِاِ   ِ ُ
۲۵

 .ُ ی رهِ

او ،ِ ٓره ا ُاو   ِ و ِد  ِل ره َد اِا ِ ُدو  ِروِز ِد
۲۶

 .َُِ ُاو

 ِ ُا ِ
۲۷

َدزوا ُ: ’او اِ ُ ِِ  ُ ،َٓار َاِ؛ ا َد  ُ َ-و-ل ُِ؟‘ 

ٓا
۲۸

َ ر َ ُی ُ ،ُ ره   َدده ُ’ :ُ ره ِ َد ِ ازِ  و  ِ ه؟ 

اوِ ُ  ای ره ُدو ه
۲۹

َ  ه ام رِ اُو ِی َا ُُ ّ ِدوز ُ؟‘ 

.ُ  ُدو ِِ و َد ُاو ُ ی-ی-َد نِ ِِز َد َ َِ

.ُ ِ ُ َد ُ  از ِٓا َِد، َد َاُ ِ ِه ِِد   َد    ل ِ
۳۰

:ُ هََا اوُ آواِز ، خ ره ُاو  ر ِد و . ُ هَ یوِن ااز ِد ُ
۳۱

 َ َاتُ و َزه َاَ س َد از ُ ‘.بُ ق وِا ،ِاای ِاُ ،َُا ُ یَ ایُ ’
۳۲

 َِ َد ُ  ی ن اُ ،ُ ُ ُ ی ره از ُ هَِ’ :ُ َدُزو اوُ او
۳۳

 . خ ُ نُ

َو َا ِِ ی ازوا ره  و ِد َا ِ َد  ره ُ مَ َِ-و-َر 
۳۴

 .س َا َُ ِِز ، ا

د و َدزُ ُاو ره َرد اِا َ  ُ ُا
۳۵

 ‘.ُ َر ِ ره َد ُ   ٓم. اُِ تِ ره ُاو 

ِ  َدز ُ َد  ِ ِِا َد وُ ره ُ ُه؟‘ ا ِ  و ِ از ِ َد ِ ره ُ’ ُُ

اُ آدم ُد  ُاو ره از ُ ِو َاُورد و ِای ِ و
۳۶

 . ه ازوا َرَِ هِت ِدِ و ِ َِ دُُ

:ُ اِا َ َد  دُ ُ ُِای ا
۳۷

ُه ره َد ِ و َد دری ُخ و َِه  ِل َد  ام َدد. 

ُاو اُ  ُد
۳۸

 ‘.ُُ َر ُ هَِ ،َا از ِر  ره َ  ُ دون اروِنِ ِ ا ازُ’

َ ِ   ِاا َد ُُ ر َد و  َد ِه  ِ اُزو و َ ی  ره ُ و ُاو

َ ی  َ  از َاَِ ،ُ   ُاو ره َرد  و
۳۹

 .َِ  َدز  ِِ ره َ ِم ِز

ُاو َد ُرون َِ’ :ُه ازُ ا ر      ُره،
۴۰

َد ِدل ُ آرزو َد   َد  ِره. 
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و روزا ُاوُو َد
۴۱

ُن  ََِ  َد ِ اُو ُی   ره از زُ ِ ِِو َاُورده، ِ َاَه.‘ 


۴۲

 .ِِ  ،دُ ی ازواِر ِد  یِ هَِ و  ُ  هَِ ه ر َ ِ َد ُ 

ِب َاِ َد  ر ُا .ُ َِ ره ٓا ِ  ا  دون ِل ره َد ه ُاوُ دو ا ازوا ُرویُ

ُ ِه:

،ِدُ  َد  ل ِ َد َدوروِن ،ااِر ِاَ َای’

ا ُ ُ ٓ و َِ  ه ِ ِ ؟

ِدُ ُ  ن رهِر ُ ایُ ِرهِ و ِ ِه ُ َِ ،َ
۴۳

.ِدُ ه ر و َِ هَِ  ی ره ُ 

‘.ُُ ر ُ ِر ِف ره َد ُاو ُ   یا

ِه ُوِق َدت َ ی  َد ُ د. ا ُه ره ُ َد َاُ ِا َد  َُِ ُِِ ِدُد،
۴۴

ِ ِِز ه َاُورد، َدُ هو ِز َد ِ  ُاو ره و ُاو َِر  یَ ه َد ُا
۴۵

ر ُد. 

ُا از داُوود
۴۶

 .َ ِن داُوود َد ُاوز  ه ُو ا . َ  یَ ُروی ِ ره از ا ُاوُ  ی


۴۷

 . اَ ه  بُ ایُ هَِ  ِ زهِا َدز   و داُوود در ََا  ش

ن ِزِا ِه ِدُِ ر ی  ل َدُ ایُ ِ و
۴۸

 . دٓا   هَِ  دُ  ُن اَُ

َُُ. اُ ر ِ َ ِه:

:ُ اوُ’
۴۹

. ََ و ز َا  َ ٓا”

 رَِ  ه  آد   ُِ ر ی َِه ِاا ؟

اِ ٓ ا ره ِد ِد  ر َه؟“‘
۵۰
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َُِ سُروحُا  ُ یَ ِر  ُ !َا َ ُ ی و  ِدل  َ یُد َای
۵۱

َُم ُ َده  از ِدَ ِی ُ آزار-و-َاذَِ َه َ؟ ُاو ی ره  َد ِره َاَوِن
۵۲

 .ُِ

 و ُاو ره َد ِ َ  وُُدم َد ا ُ نو َد ِای ز .ُ ،ُ  ِدل ِ وُا

“.َِ َاُزو ِا ،ِ ِ   َِِد و  ا رهُ ِ ُ نُا 
۵۳

 .ََِر

 ِاِن ُ از روحُاُس، ُروی
۵۵

 .ُ َ ون َدِا َِ و َد ُ ر رَ را ُاو یوِن اِِ 
۵۴

ٓا ،ُِ خ” :ُ و
۵۶

 د، ِدُ ا اُ ِرا َِد ِد  ره  ا وُ ِل ه ٓن اُ ره ُ

واز ُه و «ِ ِان» ره  َد ِدِ راُ ِا اُِ ،َ م.“

و ُاو ره از
۵۸

  َ اُزو ِ ه َدُ ِ   و  َ ره ُ ی َزده ِ ِ َد آواِز ُاو َ َد ُاو
۵۷

ر  ُه ر  .ی  َد ِ ِان ِی َدُدد،  ََی ُ ره َد  ِی  ان َد ِم ل

.ا

ُُاو زا 
۶۰

 “.ُ لُ هَ روِح ،  َ ” :ُ ه ُاو ُد ،ُ ر ن رهِا ُاو ِ َد
۵۹

ُ  َدم ُ ره  ِای ِو “!َِ ِب اِ ه ره َدُ ِای ،اوُ َای” :ُ َزده ِ ِ َزد و َد آواِز

.ُ

و ل َد ِ ِان رَ َدده ُد.
۱
 ۸

 یُاز ر ََ اراِم ا و ُ وعُ َارای اوُرا ِ ِفِ َد  َِو روز آزار-و-َاذَُد

  از َدای ر-و-ُاَس ِِزه ِان ره ک
۲
 .ُ کََِ هِ و دُ ی  َد 

 ل ِ اارا ره  اب ُ و  َد ُ ،  و
۳
 .ِِ  ِ  هَِ و 

.ُ ر یَ ه َدِ دا رهَ

رِوِن ی َد ُدِم ِه

ُِِ َد ِر ِه ر و
۵
 اارای ََِ ک ُه ُد، َد  ی  َر م ره َِ ِد. 

۴

و ُِدم رای ُِِ ره ِِ و ُه ی ره  ُاو
۶
 . نِا ُدِم ُاو ره َد   ِتِ
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ُن ِت از ِن َر ی ِ ی ُد، َد
۷
 ، ََُ  رای َد ََد ِد   ، شُ دَِ ما

.ُ اَ ر َد ُاو    ازی
۸
 . اَ  َ و َ یآد  و ُ ُ َزده ِ ِ آواِز

ُت َاََ ه ره َدِ ُدِم و ُ یُدو ر وُه َد ا یاز و  دُ نِ ِم آدم َد  َد ُاو
۹

َُِ ِای آدم” :ُُ د وَِ ش َدُزو   ِِ هه از رِ ُدِم ِ
۱۰

و د ره آدِم ُُرگ َِ ِد. 

ُاو  ُُ ر وَ نُ ،َد ََُ  َدُزو ُاو
۱۱

ُرِت اُو ُای َاُ’  رِت ُُرگ‘ م َدره.“ 

 و ُاو َد ی  ُِِ ُاو َد ِره دُ ا و ِم
۱۲

ره  ُدوی ُ َد ََت َاُ د. 

 ِد ِن ام ان َاُورده
۱۳

 .ِِ ِ ُِ ی ازواُ دا وَ ،ن َاُوردا  نِا  

ِِ ِ ُِ و  اُزو َ ُِِ  و از ِدوِن ُه  و رای ُ ُرت  ام َدده َ ُُو

َُد.

. ازوا َر ِ ره َّ س وُِ ه، ُاو لُ ا رهُ ِم هِ ُدِم  ِِ ََد اوُر ُر ِو
۱۴

ا روح ُاُس  ُاو َ َد
۱۶

 ،ُ ِ س رهُروح ُا   ارا ُده اَِ ،ِر َد ُاو  ُاو
۱۵

ُِ س و َّ ِدی
۱۷

 . د وُ ِِ ِ ُِ  َ ِم َد  د و ُاوَُُ ِزل ِم ازواَُ 

وِ ن ِد   اِن ِدی رُ روح
۱۸

 . ِ س رهُام روح ُا و ُاو ازوا ا َِ ره َد ُ

   َِ َد  ،ِِ ام  رت ره َدزُ ِای” :ُ
۱۹

ُاُس ِه ُ، ُاو َد ِ ازوا َ َاُورده 

ُِس َد اب   ُ َِ” :ُ د ُ َ ُد ُ ،ُن
۲۰

 “.ُ ِ س رهُُاو روح ُا ُ ِد

ُ ِدل ا ،ریََ ِ و ِّ  ره َدزی ُ
۲۱

 !ُ هِ َ ا َدُ ِِ-و-َِ  ی ِ ُ

ُ ِک ِدل َِِ ا   ُ ا درُ و از ُ  ُ اَرت ازی ،
۲۲

 .ِ ا راُ ِرُُ َد

 اب ن َدِ
۲۴

 “.ر َاِِ هُ ِ دت و َد َ َد ُ  مُِ  نُ
۲۳

 ،ُ هِ

َّ س وُِ 
۲۵

 “.َ  َِ َد ُِ  ِره َد  ای رهِ  ُِ ُد اوُ ِ َد  هَِ ُ” :ُ

، اُزو  ِف اوُرَ َرُ  و َد َِ راه َد َر آِی  َ ِم ِنُ ی َددو وِ از 

. نی ره ِا هِ

َ و ُِِ

اوُ ِ  او َد ُ ” :ُ ُِِ و ُن ُب ُرو، َد اُو راِه   از اوُر َِف
۲۶

ِا َِِ اَ ِرِر درِ  یآدِم ِا  و راهَُد .ُ ه َرُ  ُاو 
۲۷

َ ِه ره.“ 
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و
۲۸

ُد، ُ َ؛ ُاو ُ ِ رَِ و ُِل ِم َا ی َاُ د. ُاو َِه ِدت َد اوُرَ َاَُد 

َد اُو َ روح ُاُس َد
۲۹

ُ ن و ُ َر. ُاو َد ڈی ِ ِ ُِب ِاَ  ره ه َرُ د. 

ُِِ  َدِوه ِد ر و  ِِ از
۳۰

 “.َِ د ره َدُزو ُرو و ڈی وُا ِِد َد” :ُ ُِِ

:ُ  اب ُاو َد
۳۱

ِِب ِا َ . او از ُ ن : ”اِ ٓی ره ُ  ؟“ 

”ِر ُُ ُِ، اَ  ه راَُ ُ؟“ او ُاو از   ِ ُِِ َد ڈی ار ُ و َد ُی

س ، اُ د: َُ ِبِ از  ی ره
۳۲

 .ِِ 

ُ دهُ هرُ َد َّا  ُِاو ر”

،ِِ ُ َل ِ َد  ِره ِو ر

.ِ ُ و َ ره واز ُ ُاو دان

.ُ ِِ  اُزو از ِ و ُ بِ ِ ُاو
۳۳

،ُ ره اُزو ِ از ِ ِ

“.ُ ِِ از ُروی ز  ِز ا

ِِر َدرر از ُ ُِِن ُ” :ً َدز  ُ  اِ ا ره َ َد ِره د  ُ ُ َد ِره
۳۴

 ِره ی َد ه وعُ س َُ ِبِ ی وُو ا  ره واز ُ دان ُِِ او
۳۵

َُم ِ ِد؟“ 

 َد ِ ُاو َد راه َرُ د َد َُ ِر آو رِ و ِِر َدرر ُ: ”ا، َد ِا آو
۳۶

 .ُ ره َدُزو

[ُ ُِِ: ”ا  ِم ِدل ان ی ِ  وُد َره.“
۳۷

َا. اُِِ ِ ُِ َُِ  ٓم؟“ 

. ڈی ره ا   ر َاِر َدرِ 
۳۸

 [“.ا َاُ ِ   ن َدُرما ” :اب َدد ُاو

وِ ُاو از
۳۹

او  ُدوی ُِِ   و ِِر َدرر َد َِ آو ر و ُِِ ُاو ره ِ ُِ َدد. 

آو ُ ُ، اوَ روح ُاوُِِ  ره  َ و ِِر َدرر ِد ُاو ره ُش َ، وَ    َد

 دَِ ی ُدم َد َِِ  ری  راه َد َِ و َد ُ هود ِدِر َا َد ُِِ 
۴۰

 .ر ُ راِه

.ِر ََ ِر َد  ِای
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ِِ ِز ل

رگ رُُ ای ُِاو َد ِد .ُُ ره ُاو  ُ ِ ره  َ وایََ ز ل َ وَُد
۱
 ۹

،ُُ اَ َد ُاو  ره  َ وای راِهََ     ِِر َد ی  دتِ ِم ِ اُزو َد
۲

 َاو ،ُُ ِد ِو َد َد َر ل ِ َد
۳
َ د، ُ ، ِد ِه َد اوُر َه. 

ُاو َد ز ُاَ و  آواز ره  ِِ َدُزو ” :ُل، ل، ا َه
۴
 . هََ  دِ َد ٓر از اُ

ُاو ُن ِ ُ ،ِ” : َا؟“ اب َا ” :َ َاُ، اُ  ُ ُاو ره
۵
آزار-و-َاذُُ َ؟“ 

“.ُُ    ُ ُ ُ َدز ُرو. َد ُاو ر و َد ُ  ٓا
۶
 .ُُ َآزار-و-َاذ

و ِل از
۸
 .َِِ ره    ،ِِِ آواز ره ُاو ا ،دَُ وَ هُ َ ل ایَ

۷

زُ  ، ُاو ِی ُ ره واز ِ   ، ره َ  .َِِای  از ِدِ اُزو ِِ و ُاو ره

 َِد َد
۱۰

 . ام ُو َ رد و یِ َ و ُاو ََ ی اُزو ِدِ روز ِ هَِ
۹
 َه َد َدُ ِد. 

 اب َد  “. َای” :ُ هُ ِ و َدز َد  َ .ُ ِز  ِم َد  ِوََ

و َ َدُزو ُ ” :ُ، َد  ُُِرو  م ِ» ه» َا و َد ُ ِدا
۱۱

 “.َ  ،ُ َا” :ُ

و ُاو َد و ُ ِده    َد
۱۲

 َا ِل ُدَُ ُاو ٓا ا .ُ نُ سَُ ِر ل از ِم ره َد 

 رَ از  ،َ ” :ُ 
۱۳

 “.ُ ِ رهُاو ُدو   اُزو َِ ره َد ُ و ِد   ِم

و آ از ِف اِن  م ِار َا
۱۴

ِِ ازُ َد اوُر ُ َ َه.  َُ ِ ِای آدم َد  ِِ

َ  َدُزو َ ” :ُه، ُرو،
۱۵

 “.ُ ِره ِد ه، ُاوِِ ره ُ م  ی ِم  هََا ه َد ِا

اِا َ و ام َد د د و َدُ َِ ُدِم ه َدَ مَ و ُ ر ِو    بُِاو ره ِا  ا

“.ِ و-َز-َر  ِ  م هَِ  ُِ ِ َدُزو 
۱۶

 .َِ

ُِا ُ ِار، وِ ل” :ُ ل ا َِ ره َد ُ و ِد ُ ِدا داُ ِ َد ر  او
۱۷

“.ُ ُ سُو از روح ُا ُ ِ رهُدو ُ  ه ه َرَ ُاو .ُ ِ ُ راه َدز َِ َد  َ یَ

ِ ُِ هُ  ُاو او .ُ ِ رهو ُاو ُدو َِ ه ل یِ از ّده َا ِر ِ َ َ وَُد ا
۱۸

ُاو َراً َد
۲۰

 .َ َِد َد   وایََ  روز  هَِ و ِِ تَُ رده ن اُزو ُاو 
۱۹

 .ِِ

َ ِِِ رای اُزو ره  ی
۲۱

 .ا َاُ ِ ًِوا    و َو ر دُ ی  دتِ

ُه َو َُ و ُُ: ”آ ِای ا ِ  ُ َد اوُر َی ره  ِم  ره  ،ِِِه ُ؟
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 ن رِتُ ل 
۲۲

و آ ام َد ِاََ ه  ُاو ره ِد ِه َد  ِاِن  م ُه؟“ 

روز َد روز ُُ َ و  دِی زد ُدی َدِ ره َ َاُ ت   ُ اِ ُ وه ُه

َد در ُاو .ُ  ازوا َِ ل از و
۲۴

 .ُُ ُاو ره  ِ َ دُ و  از 
۲۳

 .َا

 ِرای  ُاو ره و َد ََ  َِ ا از
۲۵

ی ر و و روز َه  ُ ُاو ره ِِ از ُ َه. 

و ِل َد اوُرَ رِ، ُاو    ِد را ی ِ  ،ُ ازوا اُزو
۲۶

 . ه ر اِلد

َ ِ ُاو ره ِِ َد ِ رُ ُد و َِه
۲۷

 .َ هُ  ِوََ ًُاو وا  َُ َور نُ ،رد س

ازوا ِ   َر ُاو َد راِه َد َ ِ ره ِده و ِ َر  اُزو ره ُ و ُاو َد  دی َد ِم

 َ ِم َوری َدو َد ِد َد َو َا ر َو َد اوُر ُ ی ازوا  ل او
۲۸

 .ُ ره 

ِو
۳۰

ُاو ُ دی  ِزَ  و ُُی  ،ُ ُاو َد ِش ُن ُ د. 
۲۹

 .ُ َو

. س َرَُ ِر َد د و از ُاوُ ََ ِر ُاو ره َد ُاو ،ُ  اراا

ِ  اارا َد ُ ِدِ ، و ِه ُ-و-آراَ ِا . ُاو َد ان َ ُی ُه َد
۳۱

.َر هُ َ اِد ازواِ سُروح ُا َِ و َد ُ ِز َاُ

ُِ َِس

 ُاو َد ُاو
۳۳

 .َام َا ُ ه ِزِّ ِر َد  ِ َُ ِ و ُاو َد ُ َ   ِم س َدُِ
۳۲

 ،سَا” :ُ س َدُزوُِ
۳۴

آدم ره َد ِم َاس ِد  ُاو َُِت  ل َ و َد  ُاَه ُد. 

از ِدوِن َاس ِم
۳۵

 .ُ  ُ ِ از و ُاو ِد “.ُ َ ره ُ ِ ،ُ  .ِ  ره ُ 

ُدی ِر ِّه و  ِرون ُِن  َ ُروی َاُورد.

ُ ُاو .ُُ “ُٓا”  سُاو ره دور  ِنَد ِز  دُ َِ ِم ار َدِن اُ   ِر َد
۳۶

 َدده َد ُ ره  ََ د وُ هُ ر َِ و روزاَُد ا
۳۷

َر ُر ُد و َ َ ات َِد. 

.ه َاِّ ِر س َدُِ  ِِ  َد  وایََ ،دُ  ِر ِِد ه َدِّ ِر  ازی
۳۸

 .ا 

 هُ  سُِ او
۳۹

 . از ِ َد َُزود    ُ و ُ ِ اُزو   ره َر  ُدو ُاو 

ازوا َرُ . وِ َد ُاو رِ ُاو ره َدُو ُ د. َد ُاو ِم ُی ه ا ه َد ِِد ُِس

ِ سُِ 
۴۰

ُ َ و و و ِد ی ره  دورس َد َدورو   ازوا ُد دوُ، َدُزو َِ ِد. 

ازوا ره از ُاق  ُ و زاُ َزده ُد  و ُروی ُ ره ُن ِزه ه ُ  ،َِ” :ُ.“ او ُاو ِی
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ا  ی ِ ُاو ره َد ِِ  س از ِدُِ
۴۱

 .ِ هُ ُر ،س ره ِدُِ  و ا  ره واز ُ

ِای  َد اُ ِ  ِ و
۴۲

 . ِ ه َدزواه ُاو ره ِز یُ ه ره یُ و ِ َُ اُزو  و 

.َ َ ِنِ   َد َ ه روزایَِ سُِ نز ِ َد
۴۳

َر ا َد  َ ان َاُورد. 

ُ   ِوََ ُرو ََِ ِ

ِا ِِ ِم َد ُرو ِِ یاَ از   ُ س ِزُُ ِم آدم َد  ََ ِر َد
۱
 ۱۰

.ُ ا ُدُ ِه َد و  ات َددهَ َ ُدم د و َدُ سَاُ ر و ُ ارَ ِم  ُاو
۲
ُد. 

ُاو  روز ِدُِ ِ ِ روز، َد  ِو ُ ِ ا ره ََ ِد    َاَه ُ: ”َای
۳

:ُ  اب ؟“ ُاو َدِ ،َا َا ” :ُ ه خ ن اُزوُ ز-س-و  سُُ
۴
ُُس.“ 

ا  ٓ ره َد ِر ِ ُِ ن
۵
”ُد  و َات ُ َد ُُِر ُا َد  ِ َد ِاِن دآَوری رِه. 

ُا و
۷
 “.َ ِ ،َا در ِ َد  ِ  َ ِنِ ِ ُاو َد

۶
 .ُ َر س َاُِ ر َدُ 

  ِ اُزو ره ُُ ،ُ َ ُُس ُدو  از ِرای ُ ره  ِ  ر  از

. َر  ره َد ه ُاو ن ا ره َدزواِ ِم و
۸
  یُ ،دُ  یِ ُِ

ُد  ُ ُ  ِم َِ َد َُ ِ سُِ ،ُُ ِد ر و َد ُ َ ُاو ِ َد  ِروِز ِد
۹

او ُاو
۱۱

 .َو َا اُزو َِ َد ،ُُ رَ ن ِ َد  .رهُ ِ َ   و ُ ُ ُاو
۱۰

 .ُ

َِ َد
۱۲

 .ََا ز َِ ه َدُ  دُُ ِِ  ِ ر از   ِنِد ِر ِ  و ُ واز ٓا  ِد

او ُاو  آواز ره ُ  ِِ: ”َای ُِس
۱۳

اُزو  ر ر و َِِن ز و ِِن َا َُد ُد. 

“.ردَ ام ره ک و ایِ ِ  نُ ،ااوُ َ” :ُ سُِ 
۱۴

 ،ُ ل ُ و ُر.“ 

د ِ ِِای وا
۱۶

 “.َ ام ُاو ره ُ ،ه ر ک اُ  ی رهِ” :ُ آواز َدز ُدّوم ا ِد
۱۵

.ُ دهُ َٓد ا  َدم  ِد ُو ا ُ ارِ

َد ُِ ِس َد ِره ی اُو و  ِدُد رت َِد، ای ره ُُ س َر ه ُد ِ ِن
۱۷

ِ ِس َد اُِ ر َدُ نِ ٓا” : نُ ه یُ ُاو
۱۸

 .ِر  ِه َد داِن درِ ره َ

.ُ  ره ُ  ِ ،او” :ُ س َدُزوُد، روح ُاَِ رت ُ و ِره ز َد سُِ ِ َد
۱۹

َ؟“ 

ُِس ُ ه َد ِ اُو
۲۱

 “. ره َر ُاو  ا ،َُ ِدل-ازوا ِدل-و  ُرو و از ر  ،ُ 
۲۰
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 اب َد ُاو
۲۲

ا ر و ” :ُ ا ُ َاُ .ُِ ُ  ُ از   َد ِا َاِ؟“ 

ره َر  ،م َاُ دُ ِمَ م َِ س و َدَاُ ر وُ آدِم   اِن ُروَ سُُ” :ُ

س َدُزو ِاَ َدده ُِ  از ُ َرُ    َد ِ اُزو  و ُاو رای ُ ره َُ ِ  نُ .ه

. ِ  وُه َد تَره د س ُاوُِ او
۲۳

َِه.“ 

ِروِز ِد و ُاو
۲۴

 ر َ اُزو  ام  اِرارای اِ از   و ُ َر ََ نُ ازوا   ِحَ

 َد ََ رُُ .ِس َ و دوی ِدُ  ره ُی ه ُد و ِ   َد راِه ازوا ُد.

َِ ُاو ره َا  ی َِ د ره َد و ُ ُروی َد ُروی   سُُ ،ر  َِ س َدُِ ِو
۲۵

اوُِ س  اُزو ره
۲۷

 “.ُن َاِا  ام  د  ،ُ ا” :ُ و   س ُاو رهُِ 
۲۶

 .

ِ هَِ  َِِ ُ دون” :ُ س َدزواُِ
۲۸

 .َا َ  َ َد ُاو  و ِد ر ِدا ُ

ُدی َروا ُ َِ   ِدی ِ-و-ُ  .ُ َا َد و َدز ِ  َدد    ره  ک

ای  و  ُ ُ ِ َرُ  ،ِ ن-و-ا َاُم. اَِ  ُِ ُٓه
۲۹

 .َُ َِ 

ِ َد  ُ ِ ، یَد ا  ر روز” :ُ  اب س َدُُ
۳۰

َ ِه ِ ؟“ 

 َدز ُ : ’َای
۳۱

ُ َدَرو ُدُُ م  او َ آدم  ی ُرا ُروی َد ُروی  اُ ه 

ا  ٓ ره َد  َرُ  و ِن
۳۲

ُُس، ُدی ِِ ُه ُه و َات ُ َد ُُِر ُا دآَوری ُه. 

‘.َ ِ َا در ِ َد  َ ِنِ ِ ُاو َد . َد ِا  ُ یُ س َاُِ ر َدُ  ره

 ای رهِ م  یُ َ اُ ِرُُ َد   ٓی. اَه َا ُ ُ م وُ َر  ُ ُ ری َدَ 
۳۳

ُاو َدز َِ  ،ُ ُی.“

 ِ  از َِ
۳۵

 ،َُُ ا ه ِا اُ  ُدمُ َ ًوا ” :ُ و  ره واز ُ س دانُِ او
۳۴

ُ از ُ  ا َد َ ِاا َر ه
۳۶

 .ُ لُ اُزو ِ َد ،  ِر و َِ اُ از  

ُ
۳۷

 .َا  یَ ُاو .ُ نِا   َِِد و  ِِو-آرا-ُ ی از  ،َِا 

 ازی  ،ُ وعُ ِ ِ از  رای از ،َدِر  هُ ِوا دُ ِ ِا َد  رای از

 و ام ِ  َِِ ُر ُا ی ِی ره  روح
۳۸

 َد ُدم ِان ِِ ِ ُِ  ه. 

ِِ َِد ز  ی ره ِم و   ِر ف رر َد  رِ و    رتُ س وُُا

َِر اوُر و َد دُ ُِ ُاو َد  رای َا ِم ِِ 
۳۹

ِاُ ِد  َدد، ُن ُا  اُزو ُد. 

. ِ ُدم و َد  ها ُاو ره ِزُ مِّ َد روِز و
۴۰

 ،ُ ه ب ِ ُاو ره َد ُروی م َدد. ُاوا
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َ  َد  ُِدم،  َِ َد ِای  از ه ُا ُاو ره ِاِب ه ُد،  َدز    از ُدوره
۴۱

و ُاو َدز  وِ َدد  َد ُدم  ِ و ِی
۴۲

ِزه ُون  از ُده   اُزو ردی و ُو ی. 

 ی َددهِ اَ ِم ِره اُزو و َد
۴۳

ِی  ُاو اُ َاُ  ا ُاو ره  ِزه  و ُده  ِ ه 

“.ُ هِ ِم اُزو َد  یُ ،ه نَدُزو ا   

اارای
۴۵

 .ُ ِزل ،ِِ م رهَ  ی ِم س َدُروح ُا  دُ هَُ ص ز سُِ رای
۴۴

ن ُاوُ
۴۶

 ،ُ ام َدده دُ َِ َد  سُروح ُا ِِ ا ،َ وَ دُ هَس َاُِ   دیُ

”اِ  ٓ ا ا
۴۷

 :ُ سُِ او .ُ ِ ا رهُ ُِ یَد ِز دُ َِ ا  ِِِ

ُِ س
۴۸

ره از ِِِن ِ ُِ َد آو ُ َ، ا ی ره  رِ از َاّ روح ُاُس ره  ِه؟“ 

َا   ُاو َد ِم ِ ُِ   َدده ُ. او ُاو از ُِس    ِ روِز ِد  ازوا

.َُ

ُِس ُدوره َد اوُر َره

رُ و ِدِ ارای اار  َد ِم ُ ِدُ د، ُ َِ  ِِد ام ِم ُا ره ُل ه.
۱
 ۱۱

 ُ” :ُا َد َ ِدای
۳
وُِ ِس َد اوُرَ ر، اارای ُ َه، َد َِ اُزو ِااض ه 

۲

” روز
۵
 :ُ و  ن َدزوا ِ ه َد وعُ ره ِّ سُِ او

۴
َ ر و  ازوا ن ردی؟“ 

َد ِر َُ ِل ُدُ ُدم و َد  ِو ِدُم ِ   رِ ِدِن   از ر ُُ ِِ  ِد، از

وُ ِب ُِن اُزو خ ُم، ِدُم  َد   َِری زَ ،ای
۶
 .ِر از ِ و َد َه َا ٓا

ُ ل ،ُ  سُِ َای’ :ُُ  مُِِ آواز ره  َد ُاو
۷
دِره، َِ و ِِن َا َُد ُد. 

ُدّوم ا َِد
۹
 ‘.دََ ُ ام ره َد دان  ک ایِ ِ  نُ ،ااوُ َ’ :ُُ  ِ

۸
و ُر.‘ 

ِای واِ ِ دِ ار ُ و
۱۰

 ‘.َ ام ُاو ره ُ ،ه ر ک اُ  ی رهِ’ :ُ هََا ٓآواز از ا

َدُو َ َد ُ ِ   ُِدم  ِ رِ. ُاو ره از ِر
۱۱

 .ُ دهُ ٓره َد اا ُدوِ ِ اُزو 

روح ُاُس َدز ُِ  ُ وِن ُن-و-ا  ازوا ُرم. اِ َ اِر
۱۲

ََ َد ُِ از َرُ د. 

ره ِد  رِ   ِّ ه ازَِ ُاو
۱۳

اار ام  ازَ  ر و  َد ِ اُو آدم داُ ِی. 

 َد  ِ اُ  و َدز ’ :ُ  ره َد  َرِ  ُ ن ره ُ ر َد ُِس َاُ ،ی

ُ ره وع َدُ  ا
۱۵

 ‘.ُِ اَ تِ اُزو َِِد و ُ ارَ و ُ  ه مَ  ُ ُاو َدز
۱۴

 .
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 ََا  د َد َ ِره او
۱۶

ُم، روح ُاُس َدزوا ِزل ُ، اُ ر  َد ُوع َدز  ام ِزل ُه ُد. 

 اُ ا َدزوا
۱۷

 ‘.ُِ َدده ِ سُروح ُا  ُ  د؛َِ ِ ُِ آو  ’ :دُ ُ

ِِ روح ُاُس ره ِه، اُ ر  َدز  َد وِ ان َاُوردو َد ُِ   َد، ُ ِ ُدم

” :ُ ه ِ ا رهُ و َ ُ   ،ِِ ا رهِ ِای ُاو ِو
۱۸

 ِ ِر ُا ُُُم؟“ 

“.ُ ِ ی رهََا و ِز    ه   ام دُ َِ ا َدُ

ِر ا ارایا

اارای  از ِ آزار-و-َاذ َ از َِگ ِان ََِک ِِ ،ِِ ِ  ،ُه ِِس و ِر
۱۹

   از اارای ِِس و ِر
۲۰

 .َُ   َد دُ از َ ره   ِمَ و ر َا

 اوُ ِو ِد
۲۱

 .َره َدزوا َر  َ ِره ی َد ُ ره   و ر وان َد َاِ

ِر َارا َد اوُرا ِ ِش َد  ِای
۲۲

 .ُ ر  َ وایََ ن َاُوردها َ اِد د وُ ازوا

وَ ِ َد ُاو رِ و َ ِِ-و-ُ َِا ره ِد، ُاو ل
۲۳

 . َر ره َد َا َ و ُاو

ُن ُاو  آدِم ِ و ُ از روح ُاُس و
۲۴

 ،َُ دارو َ ن َد از ِدل و   ِ ارا رهو ا ُ

 اُزو َ َد ِر َُس ر  ل ره
۲۵

 .ُ ِا  َ وایََ ُدم َد رَ  .دُ نا

َ اراا ِ   ُدوی  ِ ِل   .َاُورد ُاو ره َد َا ، اَ ُاو ره ِو
۲۶

 . اَ

.م ا «» ره  وایََ د ِه اّوَِ  دُ د. َد َاَِ ِ ُدم رَ و َد ُُ

 ازوا  آس م َدُ  ، و َد وِِ روح
۲۸

 .ََا َد َا َاز اوُر َ  ،و وَُد
۲۷

ُاُس َِ      َد ا ُد . ِای واِ َد َدوروِن َااری َدس ُرخ َدد.

دُ ُِ َد  ارارای اِ َد ُ انَ رت وُ اِزهَد ا     ََ ُ َ ارا َدا او
۲۹

ُاو اُ ِ  ره   و َی ُ ره از ِدَ ِ و ل َد ُُری
۳۰

 .ُ َر َ َا

. َر ارا َد ُاوا ِ

یَ س ازُِ آزادی

. ارا ِدرازا  ای َ َِ َد َه آزار-و-َاذَِ ره ُ ه ِدد ود َ وَُد
۱
 ۱۲
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ُ رای ُاو َد ، ش ره دُ ر ِای  ِد ود و
۳
 .ُ   ره َّ اِرِ بُ ُاو

۲

یَ و ُاو ره َد ِاز ِد 
۴
ِادا َدده ُِس ره ام ِد ِ. ِای واِ َد روزای ِ ِِ ُرخ َدد. 

ِ ُاو ره َد َِ ِِ از   َد َ ود . رََُ هدارَ  َِ ی ره َد ر ر َڈِل و َا

 زُِ  س َد َیِ ه  ،ُُ اارا از َ ِدل َد ُ ِا
۵
 .ُ ِ  هُ ُدم

.ُ ُد  هَِ

َِ ه َدُ  ُِدو َز  یَ س َدُِ ،هُ ُدم ِ س ره َدُِ  ود ِحَ وُِو ا
۶

 و ُ ِ اوُ ِ  َاو
۷
 .ُ هداریَ یَ ِهدارا ام َد َدِم درَ د وُ و  ُدو

ُر َِ ُاق ره رو .  َد ُِ َِس َزده ُاو ره ار  و ُ: ”ُزود ُ .“ َد اُو َ زِا

“.ُ ی ره ُ ی  و ُ  ره ُ  ” :ُ َدز  او
۸
 .َه ُاُ واز  یاز ِد

و ُِس از ُاق ُ ُه
۹
 “.  و از َرد ِِ ُ دِ ره َد ُ یُ” :ُ َدُزو   . ر ُس اُِ

از  ُِ َر ،ُ  ُاو َور   ََ رای ِ  َد  ُ ِ َِ ،َ و

ُاو از َهداِر اّول و دّوم ُ ه َد درِ اَ ٓی  ِف ر واز ُُ، رِ. اُ در د
۱۰

ِه. 

َ سُِ ِ َدم از   ،ِر ُ َِِٓد ا ُاو ِو .ُ ُ اُزو و ُاو ُ ه ازوا وازَِ دَ

ِ ه ازَ ه و ره َر ُ ِ اوُ  مُ َور  ٓا” :ُ هَد َا س َدُِ او
۱۱

 .ُ

ِ ُاو َد ،ُ َدَرک    ا
۱۲

ود و از ِم ِای  ُدِم ُد َد ِاِر ُ د، ص ه.“ 

ِس درُِ ِو
۱۳

 .ُ د و ُدُُ َ ُدم رَ َد ُاو .د، رُ ََ ر َدُ  َّ ِٓا َ

َِ آواِز ُِس ره َِ، َد ی ازی
۱۴

 .َا ِ   خ  َِم رودا َا َد ِ  ، َ َ ره َ

“!َ ا س َد داِن درُِ”  َدد  وو َد ِد    نُ  َ  از ، ره واز در 

ِ ُاو َدزُ” :ُ  دُ ی.“  ازی  ُاو َر  ُ َّ راُ ، ُاو ” :ُ ً ُاو
۱۵

،س َاُِ  و ِد  ره واز در ُاو ِو .ُ َ َ ره ه درَ سُِ 
۱۶

 “.َ  ِ

ر    ِّ ه ازواَِ اُزو  و ُ ُ   رهن ازوا ِاُ ُ ِد  سُِ
۱۷

 .َ وَ َ ُاو

 ِی واار ره ام ااروِن اِ ب و ِدُ” :ُ ه. ُاو َدزوا ص یَ ُاو ره از اوُ

.ر ی ِد  ه َدُ ُ س اُزوُِ اُزو  “.ِ

و ود َاِ ِوِن اُزو ره َدد و ُاو ره
۱۹

َِح  َد  َِا َ  ُاُِ”  َس ُ ُه؟“ 
۱۸

َا َِ، ُاو از َهدارا  ِه ُِ ِااِم ازوا ره ِدر  و ِد ود از ُ ِد َد ِر
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.َ و َد ُاو ر ََ

َِگ ود ده

.َوِن اُزو َاه َد ِدُ ی ُاو  ،دُ ر  ونَ ر وُ رای ُدِم ِ َد ود َ وَُد ا
۲۰

ُِ ا ، ٓو-ا-ُ ی هد َاُورد، از ه ره َد ِدد ِ ِ ُ اُِ ُاو  ا

ُ ِ ی ود هُ  َد روِز
۲۱

ازوا را-ب ُ ره از  ُِود ده َد ِدُ رد. 

و ُدم ِ َزده ُُ: ”ِای آواز، آواِز ُا َ ،َ آواِز
۲۲

 . اُ ُدم و َد ِ َ ه َدِ ره

 ن  .َ ِ ا رهُ هُ ورُ ُاو ا ،ره َزد ود اوُ ِ َ وَُد ا
۲۳

ِان!“ 

ره ِم َزد و ُاو ُد.

َِ َره َد اوُر ُ ِِل و و َ ِو
۲۵

 .ر هُ َ و ُ ُدم ُر م َد ِدل 
۲۴

، ُاو  َد َا ر و َّی ُر َد ََ ره ام ُ ُ د.

ُ َر َ ل َد و َ

َد ِ اارای َا  اد َ و ِ وُد َد  اُ  د: ِ ،َن  ُاو
۱
 ۱۳

ُاو ِروز و 
۲
ره ِِ ام ُ ،ُُس واِ  ِ ،ارِه ود ده ُد و ل. 

، یُ ره ُاو   ری هَِ ل ره و َ” :ُ س َدزواُروح ُا ،ُ دتِ ا رهُ و روزه َد

ِ هَِ ره و ُاو ازوا ا ِ ره َد ُ و ِد و ُد ِِ از روزه  ُاو 
۳
 “.ُِ ا ه ازَِ

. َر

ی َد ِِه ِِس

َ  و ل َد َا و ِاِ روح ُاُس َرُ . ُاو اّول َد ِر َُ ر و اُزو َد ُ ِن
۴

. نا ره ِاُ ِم ر دُ ی  دتِ َد ُاو ،ِر َِ ِر َد ِو
۵
 . َ سِِ هِِ

 ُاو َد ُاو .ِس ر ِر َد   ه رهِ ِم ُاو
۶
َّی ُر َد  ََ ازوا ر ُد. 

ُ سِ ای از  ُاو
۷
 آدِم ُدی َد ِم ر-ُع  رد  ُاو ُدو و َِ دروُ د. 
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 نُ ،  ُ  ل ره َد و َ د و ُاوُ َِآدِم دا  ُ سِ .دُ سِِ وا

ُ ِ ه َُِ ازوا  ،دُ سِ  َد  ِم ُِ  ُدو ُا 
۸
ِم ُا ره َِه. 

او ل ُر َد ُ ،ُ از روح ُاُس ُه ُن ِس َُوج
۹
 . َ ن َاُوردوره از ا وا 

 َ از ٓا !  ِم ِنَایُد ،َا ََ  و ِ  از ُ  َ ِ َای”
۱۰

 :ُ و  خ

ا، آ ِدُ ِاو َد ِف ُ  ُ و  ُر ُه
۱۱

وِن راه ی راُ او ِدَُُ  ؟ 

آَ ره َِه  و ِده ََِ.“ َدُو ُ َر و ِ َد ِ َِی اُزو َاَ و ُاو َد ِد  ُو ُرد

وِ وا ا واِ ره ِد، ان َاُورد،
۱۲

 .ُ َ ُاو ره ِِ  از ِد  ُ اَ ره  َ 

ا از ِ َد ِره َ  َو َُد.

ِِ َِد ا ِ

ُ و رِی  از س  َه َد ُ ِن ِر ِ َد وَِ ِ ر و َد ُاوَّ  ازوا
۱۳

 ُاو از  َ ِه َد ِر َا َد وِِ ِ َاَ. ُاو َد روِز آرام
۱۴

 .ر ََد اوُر  هُ ا

 دتِ یرُُ ی َا ِ رات و وِن از 
۱۵

 .ِ و َد ُاو ََدر َا دُ ِ دتِ َد


۱۶

 “.ُِ ًُ ،ُدم َدِر هَِ هُِ ِ ِمَ مَُ ارو، اِ” :ُ ه ازوا َر ِ ره َد  

،ِس َاَاُ  ی و ِد ادای ِاَ َای” :ُ و َدزوا  رهِا ُ ِد  هُ ا ُ

ُای ای َِم ِاا، َااد  ره ِاِب  و َم  ره َد َدورو  َد ِاِن َ َد
۱۷

 .ُِ ش

و َُ ًِِت  ِل َد  َ ی
۱۸

زُ ِ ِِد  ِ و ُاو ره  ُزوی َی اُزوُ و َاُورد 

اِا َ اث َد اِنِ ازوا ره َد ِِز ه دُ نِ ِِز ره از ِ  ُاو
۱۹

 . ََُ ازوا ره

ِای وا ًِ  ِر  و ِه ل ره َدر .ِِ َ اُزو ُا  زِن   َ  ره
۲۰

َدد. 

او ُدم    ده َدَ  و ُا ل َ ِ ره از ِِ ِ َد
۲۱

ِِ ر َدزوا َدد. 

وُ ِا ل ره از د ف ، داُوود
۲۲

 . ُُ ل ِ ِتَُ ه ازوا َدد و ُاوَِ هد اِنِ

 ِم ُاو .َا  ِهآدِم ِد ّ ِ داُوود’ :ُ ی َددهِ ِره اُزو و َد ُ ِه ازواد   اَ ره

َ هَِ ره   ،هِت ِدِ  ُ هِو ُِِ ا َدُ ،هد یا ِ از
۲۳

 ‘.ُُ رهُ هَ ی

ُِ و ُ   ُ نِا اِا َ ِم َد َ  ،  وِنَاز َا 
۲۴

 . َر اِا

 َُِ ُاو  ؟ُِ ل ِ هَ ُ’ :ُ د ُاوُ وُ ص َد  ِِ َدوِره ِو
۲۵

ِِ ِه. 

ُ َد ِاِر  َا .ِ ُاو   از   و ِ   ازی ره ََُرم   َِ  ره واز
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 ت َدِ ِمَ ِای :س َدِر اُ از  ی ِد ُ و ام َِا ِاِده ِاَاو  اروِ َای
۲۶

 ‘.ُ

ُُ ه روِز آرام   ا رهَ  و َِ ره   ایو ر َِر اوُر ُدِم
۲۷

َدده ُه. 

ُاو ِا
۲۸

 . رهُ ره   ُا ِ َد ُاو ، مُ گَ ره َد  ُاو ِو .َِ ام

ُاو و
۲۹

 .ُ امُاو ره ِا   ِ ُ از ُاو ِ ، مُ گَ ُاو ره َد  ََ ِم َدَُ

ُ ا
۳۰

 .ا  ه َد  ِ ُاو ره از ُاو ، رهُ دُ هُ ِ ِره اُزو َد  ی ره  م

ِ دُ هََا ََد اوُر ِ از    ی هَِ َ و َد َدوروِن روزای
۳۱

  هره ِزُدو  دهُ ُاو ره از

 َدز ُ ا ی ره ِی: ِی ره ُ ا َد
۳۲

 .ِ یِ ُدم ِره اُزو َد َد ُاو ٓاو ا .ُ

. رهُ  وِن هره ِزُدو  ِده ازوا َاَاو  ه ازَِ اُ ُاو ره
۳۳

َی  وه ه ُد، 

اُ ر  َد زُِر دّوم ُ ِه:

،َا  ِ ُ’

 ِاوز اُُ ُ ِٓم.‘

:ُ ر ره ا ُاو َدزی .َُ هَ ِ  ََ   هره ِزُدو  دهُ ا ُاو ره ازُ
۳۴

‘.ُِ ُ ُدم، َدزُ ه هَد داُوود و  د رهِِا ُ س و َُ ِتَ ُا’

:ُ ر ر اُز ِی ِد  َد
۳۵

‘.ُ ه  َد ُ دارِد وَ  َ ُ’

ِ داُوود َد زِن د ُ َد ُِِ ِاراِده ُا  ِ و ُد و َدُ ه َ ی  ُی ُ و
۳۶

، یا
۳۸

 .َِ ره َ ِ اُزو ََ  هره ِزا ُدوُ  ره  ُاو ِ
۳۷

 .ُ ه  ََ

   َدُزو ان ه
۳۹

 .ُ نِا ُ هَِ  هُ ِِ  یا َِِد و  َِِ ،ِ ارایِ

 ا َدَ ی ُ  ُِ طِا 
۴۰

 .ُ آزاد ، ُاو ره آزاد َِ ُ ِ  ایِ م از

:ُ  َ ُ

،ُِ خ ،اََای ِر’
۴۱
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،ُِ دُ و َُِ وَ

ُُ ری َُد روزای از ا

،ُ ُ هَِ ُاو ره  َ ا  

“‘.َُُِ َور ُ

وُ ِ و َ از ِدت ُ و  َُدم ازوا   ِ َد روِز آراِم آه   ازوا َد ِره ازی
۴۲

و ُِدم از ِدت  ُرَ ،ُ َِر از ُد و ِد ُدِم ُا َ ِدُ د ره
۴۳

 .ُ ره اِ

ُل ُد، از ُدِل ُ و َ َر .ُ  ُدوی   ازوا ره ُُ و ُاو ره  ُ ِ َد َ-و-

ِو 
۴۵

َد روِز آراِم ِد ِ ًِ ،ُدِم ر   ُ َِم ُاو ره َِه. 
۴۴

 .َُ ارَ اُ َِر

ُد ُاو  َِ ره ِدَِ  ، ازوا َاَ و ُُ ُ ِِ  ، ُاو َُِ ه َدوی

دُ ُ َدز َه اّو  ا ازُ ِم  دُ ِزم” :ُ َدزوا ُ َد َ و ُ او
۴۶

 .ُ

دُ َِ ِ َد  ،ا ،َِِ یََا ِز ِ ره ُ ند و ِ ُاو ره َرد ُ  ازی  .َِِ

اُ او َدز  ا ر َا َدده:
۴۷

ری، 

 ر رُ   ِ هَِ ره ُ ’

“‘.َ تِ ََِ ز ِا َد 

وُ َِ ِد ِای ره  ره ِِ، ُاو ل ُ و ِم َ ره ِ-و- َِ و ِم اُو ی
۴۸

دُ ِ
۵۰

 .ُ ِ  وُا ِا َد َ ِم و
۴۹

َِ ه ِز َاَی ُ ِه ُد، ان َاُورد. 

ُ ِ ه از َره آزار-و-َاذ و ُاو   َ و ُ ِِ ر ره َد یرُُ و َوُٓس و اَاُ یُ

و
۵۲

 .ر  ِر َزده َد َ ُروی ازوا ِ اض َداِن ِاِ ره َد ُ ی ِک َ و ُ او
۵۱

 . ُ

ََوا ُ از  و روح ُاُس ُد.
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ِه و ِدرِ ، رای َد ُ

ِ اِد   ُ ره ِِ َد و َد ُاو ر دُ ِ دتِ َد َ و ُ ام  َد
۱
 ۱۴

ِا ی ازوا ره َد ِ ر َاُورد و ره َد دُ َِ ،رُددَُ نا  یدُ 
۲
ُد و  ان َاُورد. 

 َ ِره ی َدو َد د َ َد ُاو و َ هَِ َ و ُ ِد اُزو امُو
۳
ِاروِن اار ِ َدد. 

ُ ِم ِره َد ،ُُ مازوا ا ِِ از  ِ ایِ و هُ وِن  َِِد و َ و ُُ ره

و ُدِم ر ُدو ِ  :ُ ِاِد ُدم اِر ُد و ِ اِد ِد  ِاِر
۴
ِ ُ َی َِد. 

 ر ه َره آزار-و-َاذ ُر   ِ ُ ایر  دُ و دُ َِ ِو
۵
 .ُ ُر

و َد
۷
  ُدو  َدوِ ی و ِه و ِدرِ رای َد ِ ِ ه َدُ  عَ ازی َ و ُ

۶

ُاو ام َد ِاِن ی ِادا َدد.

ِ َد
۹
 .َُ راه ِ د وُ َ ُ ِِٓره اَ د؛ ُاو ازُ َ  ی ُدو   ُِ آدِم  هِ ِر َد

۸

  ن َدرها َُاو ُاو  ِ و  خ وجَُ ِن اُزوُ ُ و .ُ ش آدم ُا ،ُُ ره ُ

.ُ ه َد راه ر پ و ُاو آدم “.ُ ا را ُ ی  ،ُ ” :ُ ِ َد آواِز ُ
۱۰

 . اَ

و ُِدم ِای ِر ُ ره ِد، ُاو َد ِزِن ِ ِ َزده ُ” :ُا َد ِ ِان َد   ِزل
۱۱

ِوِن درُ ِه زاُووش َددِ
۱۳

او ُاوَ  ره زاُووش م  ،ا ُاو َد ره َ  ُم ُد. 
۱۲

ُه.“ 


۱۴

 . ُ َد ُاو  َاُورد  ره َد در ُ ی  و  وَ ُدم   ای د وُ ر

”او
۱۵

 :ُ َزده ِ و ُدم ر َِ ه َد  ره ُ ی ُاو ،ُ  ره ازی ُ و َ ِو

 ی َاُوردی ُ َدز  !ن َاِا َّا ُاز ِام ر  ؟ُِ ُ  ر َا  ُدم، ِای

ُ ِدُ  ره ازی ِای ُِ  ِ و ِف ُای ِزه ُروی  ،ِِف ُای  آ و ز و در و

َد زی ُ ه ُا  ِ ِ ره ا  َد راِه د  ُره.
۱۶

ِ ی ره  َد َِ ازوا َا َ ،ه. 

َُ ی  و ٓرو از ا َددوِن   ،اَ ِ د ره ، ِلِم اا  ل ُاو َِ َد
۱۷

َ و ُ ُ رای ازی 
۱۸

َِه ُ، ُاو ُ ره  راک  ه و ِدی ُ ره ُ از  ه.“ 

.ُ َ ُ ند هَِ و ُ ُدم ره از  َِ َ

  اِد ُد از َا و  َاَ و ُدم ره ار  ُر ه ُ ره ر  و ُاو ره ل
۱۹

 هُ  ُاو ،ُ َ ِد اُزوِ را َد ِو ِ
۲۰

ه از ر ُو ُد، ُن َد ُِن ازی ُد  ُاو ُده. 
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وِ ُاو ی ره َد اُو ر َرَ و
۲۱

 .ُ َر ِن ِدرُ َ   ِو روِز ِد ر ر ِِدا

ُ نَد ا   ِ وا ره ِدل َددهََ و
۲۲

 ر و َا  ،هِ رای َد  ُاو ، ر َ وایََ

“.َِ اُ د َد  ُ  ارو ُد  ی از راه  ِزم َا” :ُ و َدزوا َُ ارَ-و-

ُاو َد ِ  اارا را ره  ِ و ُاو ره  ُد و روزه َد ِدَ ِی  ُاو َدُزو ان َاُورُدد،
۲۳

و ی ره َد ِر ِ ِان
۲۵

 َِر َِ ِ ه َدُ  ِِ ِِز از اُزو ُاو 
۲۴

 . ِ

اُزو ُاو َد ُ ِن ِر َاُ ِر َاَ، َد اُو ی  ُاو َد َ-و-
۲۶

 .ر ِر َا ه َد

ِ ِم ُاو ،ِر َد ُاو ِو
۲۷

ُ َا َِه اِم وُ ًِ  ِره ُد، ُِده ُُد. 

اارا ره  َ و  ِرای ره ُ ا َد وِِ ازوا ام َدده ُد،  َ. ُاو   ِّ  رُ ا

.  را  ره ر وَ َد ُاو َ و ُ و
۲۸

درِ ان ره َد ُروی ُدِم ُ َِد واز ه. 

َرای اوُر

َد اُو   َ از ُ ِد َد َا َاَُد و َد ِارای اار ِ َدده ” :ُُ َد
۱
 ۱۵

َ یُُ و َ ازوا  َ و ُ ِو
۲
 “.ََِ اَ تِ ،َُِ َ َ ُ َُِ ُِ

 ،ار اُ  ُ  و ِ   َ ِدِ  ای َ َد ِ رُ و ُُری ِ اارا

 هِ و ِِ ی  از ِ و َد  ره َر ُاو ارای َاا ِ 
۳
َد اوُر َره. 

.ُ اراِم ا  ِِ  و ِای ََر  د َدزواُ َِ ی ِ ن َاُوردوِنِره ا َد ُاو ،ُُ

وِ ُاو َد اوُرَ رِ ،ِ اارا، رُ و ُُر ُاو ره ش َاُ ِ، و ُ و َ َد ِره
۴

 َ َد  ِ ِِ از   او
۵
 . َ ،دُ م َددهازوا ا ِِا َد وُ  رای 

ِ  ُ َا  ه ازواَِ و ام ُ َ  دُ َِ ارایِم ا” :ُ هُ  ،دُ ن َاُوردها

ُ ره َد ی ه.“

 سُِ رَ یُُ و َ از 
۷
 .ُ رهَ َ یِره ا َد  ِ ُ َ َد رُُ و ُر 

۶

دُ َِ   بِِا ُ  ه ازَ اُ   تَُ  َِِ ُ ،ِ ارایِ َای” :ُ ه َدزواُ

و ُای  از ِدل  آه َا ، َددوِن روح ُاُس َدزوا َد
۸
َِم ی ره از داِن ازَِ ه و ان ه. 

ُاو َد َِ از و ازوا  ق  ،َُ ا ِدل ی ازوا
۹
ِره ازوا ِی َدد، اُ ر  َد ِ از ام ُد. 

ِ واََ دوِن ره َد ُ  ُُِ نِا ره ِاُ ا ٓا 
۱۰

 . ک   ن َدا ِِره َد و
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َِ ََُِ  ن َدریا  نُ ،َُِ رِا 
۱۱

َ َ ن ُ ِ دون  ره َد و  َدون ؟ 

او ِم ُ ُ  و َد رای
۱۲

 “.ُ اَ تِ ام ُاو  ر ُا ،ُ اَ تِ  َ

َ و  ُ َد ِره ُه و ِای ُ  ِا َد  َُِدِم ُ َِد ََُِ ازوا ام َدده ُد، ش

 هَِ سُِ نِ
۱۴

 .ِِ ش  َدز ،ِ ارایِ” :ُ بُ ،ُ ص رای ازوا  ا
۱۳

َدد. 

ُِِ ِای
۱۵

 . بِِا ُ م هَِ م رهَ   ِ َِ از   ُ ِ از اّول ر  اُ   ن

:َ ِ س َُ ِم َد ِر ُا ،ا َاَ رای

ُ   اِ ازی ’
۱۶

و ِ داُوود ره ُ َ ه، ُدوره آد ُُ؛

،ُُ زیز ره  ی ا 

،ُُ ا  ی ِ ره َدو ُاو ره ُدو

، ُُ ره اوُ آدم َ  
۱۷

 ِ ِ ی  ِم از َد ِ ازوا اُ ه.‘

ِ  از ا َا :ی
۱۹

و از ُ ِار ه. 
۱۸

 ُ ِ ما ره اِ ا  اوُ ِای ره

 وُ دهُٓاز ا   ِ َدزوا َِ
۲۰

 از ُ  ِ َِن ُا  ، ُاو ره َ َد َِ ِزی، 

ا از زی ِ َد
۲۱

 ، ن ُدوریُ ردوِن ه و ازُ َ یاَ ِ ردوِن ری، ازاز ِز ، ُ

“. ُاو ره   دتِ روِز آرام َد  د وَِ ِ ره    ی ره َد ُ ر 

َِ ه اارای ُ َِد

َ و ُ  و  بِِا ُ َِ ره از     ََ اراا ِ ِم  رُُ و ُر 
۲۲

َد َا َرُ . ُاوُ دای ُر َد َ و ِس ره ِاِب    ُدوی  َد ِ َِاروِن اار

: ارو َرِ ِه از ِد ِ ره  ا ُاو او
۲۳

 .ی ره َدِم ر
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ِِ و رُ ،َد َا  دُ َِ اِراروِن اِ ُ ره َدز ُ م ُ ارونِ ،رُُ و ُر  

.ُ ِ ،َِا

ِِ ی    از ِ از َاَه و ُِوِن َاِ از  رای ُ ُ ره َد َِ َا و ِای
۲۴

،ُ ایِ  و  بِره ِا    ِِ ِ ِدل  َد    یا
۲۵

ُ ره َوڈ ه. 

 َد    یَ ِِ ِ ره از ُ ن  دایَ  
۲۶

 ، َر ُاز ِ َد ُ و َ

.ُ ُ َدز ا ره ِزِ ا  ی س ره َرِ دا وُ  
۲۷

 .َا

 از
۲۹

ُن روح ُاُس و  ِزم ِدی  ِر َِ َد َ ُ اََ ، از ای دُرای ُوری: 
۲۸

ِی َِ ه ُ ُ  ُه َ، از ُن، از َ ِای ُ َه و از ِزری ُدوری ُِ. ا ای

“.َِ َ .ُُِ بُ ِر ،ُِ هِ د ره اِ

ُُدم ا ِو
۳۱

 ُاو َرُ ه َد َا ر و َد ُاوِ  اارا ره  َه  ره َدزوا َدد. 
۳۰

َا ُِ از  ُدوی   سِ دا وُ
۳۲

 .ُ ل رَ  هُِِ ِ ِمَ از ُاو ، ره 

 اُزو  ُاوَُ  ت ره َد ُاوِ ،َ ارای
۳۳

 . َ و ِ ارو رهِ ُ َُ رای  ،دُ

[ َد ِ ِس ُب ُد
۳۴

ااِر َا ُاو ره َد ُ  َن ی َر   از ِ ازوا َاُد. 

اوُ ِم ِو َو ِ َد ارای ِدِ رَ  و َ َد َا َ و ُ ِ
۳۵

 [.َُ َد َا 

َُل ُد.

َ از ُ ا

 از  روز ُ َد  ،” :ُ َ َد رای ری  ِم ُاو ره َدزوا ِان ه ُدی و
۳۶

ُ 
۳۸

َّ   َی ُر َد ََ ره ام ُ ُ ه. 
۳۷

 “.ر َاِ اراا  یِ

ازوا ِادا  ی ِنِر ِا د و َدُ ا َِ ره َد ُاو ََ ا ،هُ ُ  ُاو ره  َِ حَ

َِ ازوا َد ااِزه  ُ َ ُاوُ ِِ  ره ا  و ََ َ ره ِِ َد ُ ِن ِِه
۳۹

ََده ُد. 

َ هُ دهُِ اوُ َِ ارو َدِ ِِو َد و  بِِا ُ َ س رهِ ،ُ ِ
۴۰

 .س رِِ

. َ  ی وُارا ره َد ای ا  و ُ  ِِ و رُ ُاو از
۴۱

 .
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ی ُوِن ِس ُ  و ِس

  ِٓا  ُ س ِزِ ِم وا َدََ از  هِ َد .ِه رِ و َِد ِدر ُ
۱
 ۱۶

 ُ ُاو ره
۳
 .ُ ِ اُزو  ه وِ رای ار َدارای اِ و

۲
ُدی،  اُ   ِٓد 

َد
۴
 .َا   ِٓا  َِِ  نُ ، َ ُاو ره  وُی ادُ ِ از  ه؛ُ َ ُ 

ُاو  ُُ اراد، َد اُ ََد اوُر رُُ و ُر  ی ره ََ ،ِ ر ر َد ُاو ِ

َدزی ر  ی اارا َد ان َ ُی ُُ و روز َد روز ِاِد ازوا ُ َه
۵
 .ُ  ازوا ُِِ

.ر

ِو ُ َد ِر وآس

ٓا ِا ره َد وُ ِم  اَ ره س ُاوُروح ُا ،ُُ   و ِ ی از ُاو ِو
۶

َ روِح  ،ره ِِ ِ َد   ِ ،ِر ِ ِ ِ َد ُاو َِ و
۷
 .ُ نِا

َدُو و ُ َد و ِد   آدِم
۹
 .َوآس َا ِر ه َدُ  ِ از ُاو 

۸
 َدزوا ِازه ََد. 

اُ   ِای و
۱۰

 “.ُ َ ره  و  وَ َِد و” :ُُ د و َد زاری َدزُ ا وَ

 ه یُ ره  اُ  ی اَ نِن ِاُ ،ُ َر وَ نُ  ِِ ریَ  ًراَ ،ره ِد

.َِ ی ره َدزوا ام

ِِ ِر َد ِ ن َاُوردوِنا

َد ِر وآس َد  ِار ُی و ُ َُِن ِِه ا ر و روِز ِد ِ از ُاو ِف ِر
۱۱

اُزو َد ِِ ر   ِر  َد وَ ِو و ُِه َااری ُروم ُد
۱۲

 َ ِی. 

 ازی ِِ َد ر در ِ ی و َدُ ُ ر ِاز در  َد روِز آرام
۱۳

و َُ ِت  روز َد اُو ر َی. 

 از
۱۴

ی ُدی ُد َد ُاوِ   .َ  و ُ ی  َد ُاوُ َ د، َد ره ُ ُی. 

َ اُ ِنُ  ا و ِر ُدِم ُاو از .ُ داَ اَی َار َر  دُ ِ ِم َد ُ  اَِِ

 ُاو از ،ِِ ِ ُِ  ارَ ُاو و ِو
۱۵

 . لُ ره ُ ِمَ   ِدِل اُزو ره واز اوُ .دُ

 ِه ُ: ”اَ ًَِ ُ ه  ااِر ِ ،َِِ  َ َد ِِِ  ِ.“ از َ  َر

.ر    ُ َّ
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ِِ ِر س َدِ و ُ وِنُ یَ

 روز و ِ َد ی ُد َر  ِ   ردی  ُاو روِح ی و َ َد و ازی راه
۱۶

ُاو َرِد از  و ُ ره ُِِ و ِ َزده ُُ: ”ا ا
۱۷

 .ُ ِ َ هِ ُ دارای هَِ

ُاو َِه روزای َ َد ای ر ِادا َدد،
۱۸

 “.ُ نِا ُ ت ره َدزِ راِه  ل َاُ ایُ رایِ

 ِای ُ  َد َ َاَ و َدُو روح ُ: ”َد ِم   َدز ُ َا ُُ  ازی ُدُ ُ !“ و روح

ا  دارای ِ ِد  ُاَ َ ِِا وِن ازوا از ِد ر، ُاوُ  و
۱۹

 .ُ ُ ری اُزو ُدَ

و ُاو ره َد ُ ِا ِ ه ُ: ”ِای آدُ دی
۲۰

   ِ ِ ر اِنَ َد ِِ س رهِ

ُاو َرواج ی ره ُ  ُ ِل و و َد ی َاُوردوِن ازوا َِه از ُدِم
۲۱

 .ُ َوڈ ره  ر و َا

او ُدم  ِدُ ه َد ُ َِ و ِس ُُم َاُورد و ُا َا   ی ازوا
۲۲

 “.ِ  ُرو

 از َزد-و-ی َ ُاو ره َد َی َا و َد َاِن
۲۳

 .ِ ب ره و ُاو  ُ  ن ره از

وِ ِای دُر َد َاِن َی َدده ُ، ُاو ُاو ره َد
۲۴

 . اریِ  ازوا   َا یَ

ِدی  ِِو ُ و
۲۵

 .   هُِ ی ازوا ره َد و د َاُ هُ َُِ   ِ یَ

 ُ ش یَ و ِد  -و- وِدُ اُ ِه د و َدُ تُ-و-ِل ُدَُ سِ

اوَ ِزُ َِ ِِ و َی ره از َدو  ر َدد. َد اُو  َم در ی َی واز ُ و
۲۶

وَ ِاِن َی ار ُ و در ی َی ره واز ِدُ ،ن
۲۷

 .ُ ا َ ِ و-َزو-ِز

ُ  َد آواِز ” :ُ ِد ره َاور
۲۸

 .ُُ د ره  ِ ره ُ   ه؛ ُدو َ  

َاِن َیِ اغ ره  ه َد ََ داِ ر و َد ِ ِِز َد
۲۹

 “.َا ِا   !َُ

و ُاو ره ُو  ُه ” :ُدارای  ِ   ،ر ِ  ُت َا
۳۰

 َس ُاِ و ُ ی ِ

او
۳۲

 “.ُِ اَ تِ ُ ارَ ِ و ُ و وَُ نا  َ َد” :ُ  اب َد ُاو
۳۱

ُ؟“ 

َدُو  َِو َاِن
۳۳

 .َد، َرُ  ِ َد  ی ِم ره َدُزو و َد  َ ِمَ سِ و ُ

 اُزو
۳۴

 .ِِ ِ ُِ ًراَ  ارَ ِ و  د و ُ ی ازوا رهو َاُورده َزُ ره ُاو یَ

َاِن َی ُاو ره َد ُ ُ ِده َِه ازوا ن َاُورد و ازی  د   ِم َار ُ َد ُا ان

“.ُ ا ره ا ُاو” :ُ ه ره َر   اُ ،ُ روز  ا
۳۵

َاُورده ُد،  َش ُد. 

َاِن َی ِای  ره َد ُ َرَه ُ” :ُا َا ه ُ  ره ا .ُ  اُ ُ ٓه
۳۶

ُ  َد اِب ازوا ُ: ”ُاو  ره َد ِ ُروی ُدم ُِوِن َال و اب ب َزد و َد
۳۷

 “.ِر ََ

  !َ ِ ؟ُ ُ َ ره    ُاو ٓو ا .َا ای ُرو  ِ َد ،َا یَ
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ا ا را ره َد ُا َرَ. و ُاوُ  ِِ  و ِس
۳۸

دن   و  ره ُو ُه.“ 

. ر ره ا   ِ و َاُورده ازواُ ره و ُاو   رُ ه ازواَو َا
۳۹

ُرو َاَ ،ر س رد 

.ر ه اُزو ِ ره و ُاو ار ره ِدارای اِ ر ِ ِ َد ُاو ،ُ ُ یَ از ُاو و
۴۰

ِِ ِر ِرش َد

دُ ِ دتِ   ِر ِِ ِر َد ُاو ُ  ّٓو ا ِِرای َا از ُاو ِو
۱
 ۱۷

ُُ و َ س َُ ِبِ ازوا از  روِز آرام ِ و َد ر  دتِ َد ُ دت ُِِ ُ
۲
َد ُاوُ د. 

ا” :ُُ و ام ُ هره ِزُدو  دهُ ه و ازِ َر  دُ ِزم  َاُورد ِه د  و
۳
 

 از ُدُ ِ ه ُ  و ِس
۴
 “.ه َاُ هو ِ ُا ،ُُ نِا ُ َدز   ره 

 َِ َ دُ 
۵
ی ُ، اُن وِه  ِی ُا َ و ِاِد َِن ُی ار. 

َا .َ ُاوِ  اد آدی ا  ره از -و-زار  َه  وه ر  و ر ره َد ِرش َاُورد و

 ن و ُاو ،َِ اَ ره ُاو ِو
۶
َد  ِن ُ   َ و ِس ره َد  ُِدم ه. 

ِاد از ِارای اار ره َد ِ ِی ر ُد و ِ َزده ُ: ”ا ی ِ  ُد ره َوڈ ه، آ َد

  ُ و ُ رر َ ُِ ِفِ َد   ی َدده. ُاو ُ ِ ره َد ن ُاو و
۷
ِا َاَه 


۹
 .ُ َِ َد   وِن ازیِِ ر از یِ ُدم و 

۸
دِه ِد َد ِم  وُد َدره.“ 

. ره ا ُاو ،ِِ َ ون و ِد از

 ِر س َدِ و ُ

اَ  ا ِ ُ ِارای اار، ُ و ِس ره َد ِر  َر . ُاو وِ َد ُاو رِ َد
۱۰

ُ ِمَ ن ُاوُ ،دُ َرو  ِ ه ِِ یدُ از  یدُ
۱۱

 .ر دُ ِ دتِ

َا را ،ُ ُ  ای رهِ هِ   س ره َُ ِبِ روز  و  لُ َ ِقَ س ره َدِ و

ِو 
۱۳

 . دایَ و  اِر یُ ِنَ اِدِ نُن َاُورد؛ اِر ازوا اَ ر ا
۱۲

 .َ 

ُدی ُ  ِ ِِ َد  ِم ُا ره ِان ُ، ُاو َد ُاو ام َاَه ُدم ره َد ِرش َاُورد.

 ای
۱۵

 .َ  س َدِ س وِ  ، َر در ِ نُ ره ُ ار ِدارای اِ 
۱۴

 ِِ رُس دِ س وِ هَِ ُ از  ازی  و ََر ِِٓر ا  ُاو ره ،ُ ا ره ُ
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.ر  َد  دوِن ازوا ، اُزو ِ َد َُزود   ُاو

ِِٓر ا َد ُ

َد ُ ِ َد آِ ِاِِر ِس و ِس ره ِِ، ُاو ِم ر ره ُ از  ُ ِد و روِح  َد
۱۶

 ُاو َد ِدت ُ  د و ُدی ُا َ و اُن َد زار  راهَروا  روز
۱۷

 .َر َا ِد اُزو َدُو

ِاِد از ََ دای ِاُِری و َروا ام  اُزو َ ره ُوع  . ازوا ُُ: ”ِای آدِم
۱۸

 .ُ َ

ای ُ  ؟“ ِدو ُ ِِ  ِِ” :ُُاِن َ َا “،ا ُ ی

 ُاو ره ِِ َد رای ِه آرُ ُد و ُ: ”آ ِان َدره  ام
۱۹

 .ُ نره ِا  و 

 . ِ-و-ِ  ش َد ُ رای
۲۰

 ُ اَ ِِ  ره ِ ُ د  ُ َا؟ 

ُ از ََ ره ُ و ،ُ ِز َد ُاو  ی ِر و  ِٓا ِ
۲۱

 “.ُ ی ازوا ره 

.َُ فََ ی ِدِ  َد َ ایِ ِره د َدُُ و

ُ  َد  ِرای ِه آرُ اُ ه ُ: ”َای ُدِم ِر اُِ  !ِٓم ُ  َد ِم ِا
۲۲

ُن َِ َد ر ُ ُ و ِدته ی ُ ره خ ُُم، َد ُ ه
۲۳

 .َِا َ بُ

‘.ََِ ایُ َد ِ’ :دُ هُ ِ َدُزو  مُِر

ُای  ُد و ِ ی ره  َد
۲۴

 .ُُ نِا ُ ره َدز ُا  ،ُِ َِ ََِ ُ  ای رهُ ُا

ه ِزُ ر نِا ِِد   ی  ؛ ُاو َدَا ٓو ا ز ِِ ُاو ، ر د َاَُ  َِ

 د ا ،َ وَرت َدُ ِ َ ُاو َد ُ  ِِ ُ ِ نِا ِِد ِِام َد و َ و
۲۵

 َُ

ُاو  ِ ِ ره از  آدم   َ َد ِم ُروی
۲۶

 .ِ ره ای ِدِ ِم و َ و ِز آد ِ َد

ُ ِا ِای ُد  ُدم
۲۷

 . ِ ش ازوا ره-د-وُ ی ای و  ه ازوا وَِ ه وِِ ی ز

.ِ ُدور  ِم ازَُ  ُاو از ِا ،ُ اَ ه ُاو ره َ   َِ ُاو ره

:ُ ُ ایِ از   ر ُد َدری؛ اُو و ُ َ ،ه َاِز  رِت اُزوُ ن َدُ
۲۸

‘.اُزو َا ِ از ’

و ُن ُ ِ  ا َاُ َ  ،ن  ُ ُاُ ِِ َ َا  از ُ ،ِّه َ ِ اش
۲۹
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ُا زی ِ ِان ره ِده  ،ِِ آ َد  ُِدم
۳۰

 .ُ ر نرِت ِا و ُ ُِِ ه َدُ

ُن ُاو  روز ره  ِه  َد ُاو روز ُد ره َد وَ ِِدی  ِاِب
۳۱

 .ُ   ُُ ی َا  َد

ِ ُدم ِم ره ره َد ِای ، هره ِزُدو دهُ ره از  ُا ِا وُ و ُ َوت ِد ه

“.

ِد ِو  َد” :ُ ادِ  و ، یَِر   ،ِِ  دهُ ِم ِره را َد ِو
۳۲

    اُزو ی ُه
۳۴

 .ُ ُ ازوا َِ از ُ ر ا
۳۳

 َد ِره ِای ِا از َِ ُی.“ 

  ای و ام ِد ِرِم دا َد ُ  و ُرای آر ُِ سِازوا د َِ َد  ن َاُوردا

.د َدُد، وُ ازوا

ُُِ ِر َد ُ

و َد ُاو   آدِم ُدی َد ِم َا ِ از ُدِم
۲
 ر ُُِ ِر ه َد ره ا ِٓا ُ اُزو 

۱
 ۱۸

َاُ ُ د، ُ َِ. َاُ  ِن َ ِِ ُ از ُِ ِا َد ُُِ َاَُد، اَ دس

 ُ ،دُ ُ ُاو  و ازی
۳
 ازوا ر َِد ِد ُ .ُ ُ از ُروم دُ   دُ ه ُ راَا

ِ ه َ-و-َ  دتِ روِز آرام َد  ُاو
۴
ازوا َ و ر ُ ،ن ِ ُِ ازوا َدوزی ُد. 

وَ ِ س ازِ س وِ ِو
۵
 .ِ ِ   ِره ره َد  و دُ  ُ

َا ُ ،َِم وُ  ره َوِ ِاِن َِم ُا ؛ ُاو َِه ُدِ ی َِد   اِ ُ وه ُه

:ُ َزده َدزوا َ اضره َد ِا ُ ََ ِک ُاو ، ِز َ ه َُِ اُزو  ُاو ِو 
۶
 .َا

ُ او
۷
”ُن ُ َد دوِن دن ُ! از دوِن از ص َا . ازی َد ُ َِ ِد ُرم.“ 

ُاو ره ا ه َد   ِ َد ِم ُُ ُِ ر. ُاو  آدِم ُا ُ َد و  ِ َد ُی ِدت

و ِ َِ  ُدت ُ د،  ِم َار ُ َد  َ ان
۸
 .َد َ دُ ِ

َ و 
۹
 .ِِ ِ ُِ ن َاُورد وا ،ِِ ره ُ ِمَ  ُُِ ُدِم رَ ،ِوه ازی .َاُورد

 .َُا ُ   ا
۱۰

 ،َ ُ ی وِ ِادا ُ ر؛ َد َوَ س ” :ُ ُ و َد َد 

ُ 
۱۱

 َد ُ َِ ِد َُ   َدز ََ ُر ُ ،َِن َر ُدم َدی ر َدز ُ  َدره.“ 

َُِت  ل و  َه َد ُاوَ  و ِم ُا ره َدزوا َِ ِد.
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:ُ و
۱۳

وّ ِ، وا وِ َاُ َد، ُد ِدَ َد ُُ ُ ِم َاُورده ُاو ره َد ُ د 
۱۲

 ِ
۱۴

 “.ُ َِ ،َا ِن ُروُ ِفِ  ی َرِوش  ا رهُ  ُ ُدم ره وادار ِای آدم”

 ُ دان ُ ره واز ّ ، َد ُدُ : ”او ُدِم ُد! ا ِای ُ َ َِم و ُُ ِد،

،َا ُ ند ِ و  م ،را ط َدُ َِ ا  ازی 
۱۵

 َد ِاد ی  ُش َُِدم. 

ّ  ُاو ره از
۱۶

 “.ُ َوت  َ یِره ا َد َُ  .ُِ -و-َ ُ ند 

اوِ  ازوا ِ ره ِ َِ دت ُ د، ِِ َد  ِ َزد-و-ی
۱۷

 . ُ 

.َُ اِ یا َِ َد  ّ  ،

ِر ا َد ُ وِنََا 

رُ ِف ِ و َد  ِ اُ ارارای اِ  ه  ره َد ُاو َ روزای ُ ِازی وا 
۱۸

َرُ  و ِِ و َاِ ام ُ َ  د. َد ِر ُ  ُ ِ ره  ، َا َد دون َ ُر

وِ ُاو َد ِر ِاُِ رُ ،ِ اُزو ُدو ا ُ و د  َد ِدت  ر و ُ د َد
۱۹

ُ ِِد. 

َِ ازوا ُا
۲۱

 ،َ لُ ُاو  ،َُ ازوا  َ ِه وَِ   ِ  از ُاو
۲۰

 .ُ و َ

.ُ َر ُِه از ِاُ ار ِ اُزو َد  “.ُ ُ   ،َ اُ ِ ا” :ُ ه ِ

وِ ُاو َد ِر ََ رِ، اُزو َد اوُرَ ر و  از م و اال ِ  ُ اارا ُن
۲۲

. َ ِر َا

ُ مِّ َِ

 از  وِن َُ ت َد َا، ُاو  َ  و ِِوار ز ِِ و ِ ره  ِم
۲۳

. َ وا رهََ

َد اُو  َ آدِم ُدی َد ِم ا ٓ َد ِر َِرُ ََُ ه ُد، َد ِاُِ َاَ. ُاو  رهی
۲۴

ُاو َد راِه ُُ َ  َد و ُ از ر-و-َِق روِ ای ره  َد
۲۵

ُب و َد ِم ُا دا و َی ُد. 

 دتِ آدم َد ُا
۲۶

 .َد   ِِ از  ِد، اَِ ِ و ُُ َد، َد ِدُ  ِره

ُِوِن س-و-َو َد ره ُ ُ. وِِ ِ و َا ِرای  ره ِِ، ُاو ُاو ره ُ ده راِه ُا ره

َِ اُ  ٓن وِ َاِ ،ُ َ َارای اار ُاو ره  ِ و
۲۷

 . ن  هَِ َِد
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َِ َِِد و  ی ره ،ِر َد ُاو  ا ٓا . اَِ اُزو   ِ ی وُارای اَد ا

 و َا َ نَ رِتُ  ره دُ ُدم ِم ِ ُاو َد ا
۲۸

 ، َ َ ،دُ ن َاُوردها اُ

.ه َاُ هو ِ ُا    ِ س َُ ِبِ ده ازِِا

ُِِر ِا َد ُ

وِ آ َد ُ ُُِد، ُ از  َ  ِه َد ِاُِ َاَ و َد ُاو   از ََوا
۱
 ۱۹

:ُ  اب َد ؟“ ُاوِ ِ س رهُروح ُا ،ن َاُورِدا ِو” : نُ و ازوا
۲
 ُ ُروی َد ُروی

:ُ ؟“ ُاوِِِ ِ ر  ” :ُِ ازوا ُ
۳
”َِِ   ،َے  روح ُاُس وُد َدره.“ 

ُُ ُدم َد  و ُ  ُ ی هُ ُدم از  دُ ا  ِِ” :ُ ُ
۴
 “.  ِِ”

 َ ِم َد ،ِِ ا رهِ ا ُاو و
۵
 “.  َ َد  ، اُزو   ه نا  َد 

ُِ یَد ِز و ُاو ُ ِزل س َدزواُروح ُا ،ازوا ا ِ ره َد ُ یِد ُ َِ
۶
 .ِِ ِ

ُاوَِ   ً دوازده ُ د.
۷
 . تََُ و ُ ره

َ اُ د ِره ؛ ُاو َدُ ره س وِنُِ ه َد ُاو ِ ِتَُ و ر دُ ِ دتِ َد ُ 
۸

  از َِِا ِل ُد و از ان َاُوردو  ه َد ِ ُروی ُدم َد
۹
ه ُدم ره َِ ِد. 

ِره راِه ُ َ . ای ُ  ازوا ِ ی  و ََوا ره ُ ِِ ُ د و  روز َد ِر

ِای ر َُ ِت ُدو ل َدوام   ِای  ِم
۱۰

ُاُ  ط َد اس ُد، َِ َِ َ ِِد. 

ُا از ِدُ ُ ِه ی
۱۱

 .ِِ ره  َ ِمَ ، و ام از دُ ام از ،ٓا ِی و هِ

َد ااِزه  ُدم ِد و َای ره  َد ِن ِ ُه ُه ُد، ُُد و َد ِن
۱۲

َِ ِ د، 

.ُُ ُ ِن ازوا ت ازِ و ُ اَ َ َد  ِ از و ُاو ُِ ُ یِ

ُاو ه. اوِِ ِ َِ ره َد  َ ِم   ِ دی امُ ِ ایِِ اد ازِ  
۱۳

 ای ِاِ از  
۱۴

 !ُِ ُ  ُِ َا ُ َدز ،ُُ َو ُ  ی ِم َد” :ُ

ِ  َد اِب ازوا  ” :ُ ره َُِ و
۱۵

 .ُ ر ره د، ِایُ دُ ِم  ِنا از 

 ِ َد   َ ازوا َِ رت َدُ نُ  یِ آدِم ُا
۱۶

َد ِره ُ ام  َدُرم، ِ ُ  َاِ؟“ 

ِم ِه ی ِاُِ از ُدی   ِِ ازی
۱۷

 . ُدو ُ  ه اُزوه و َدَ و ُاو ُ زور 
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 ی وُِر اَ
۱۸

 .ُ مُ َ ازوا َِ َد  َ ِم و َُا س-و-َو ازوا َد ِ و ُ  ره

َ ره ُ یِ ،ُ یُدو  ی وُِن اَ اِدِ و
۱۹

 . ار و ِاره ِا ُ رای هَن َاُورُدد َاا

َد ای ر ِم
۲۰

ه َد ِ ُروی  ُِدم َدر َدد. َِِ ازوا ره ِ ب َ ،اِ ِه ار ُ ِِه ُد. 

.ُ اَ ََ رِتُ و ُُ ِ  َ

ُِِر ِا ِرش َد

 ازی واُ  ِ َد رُ روح ُاُس  ِِ ِ از َو و َاُ  َه َد اوُر َره. ُاو
۲۱

 ُدو  از رای ِ  ،ُس و
۲۲

” :ُ از ر َد ُاو ،ِر ُروم ره ام ُِ م.“ 

.َ َٓد ا ََ ِتَُ  هَِ  د و  َر وَ ره َد ُِارا

َد ُاو  َزر َد ِم
۲۴

 .ُ  َُِد ِا  َ ِره راِه َد َ ایَ-و- َ وَُد ًِ
۲۳

ُاو
۲۵

 .ََِ َ هِ اَ هَِ ر و ِای ُ ر ره ِِآر ُِ هُ ی  دُ سِد

م َای ُ و  ِرای ازوا ره  َه ُ: ”ا َِِ ُ ،َٓ َروَِ ِز  َدی

َِ ، از َُِِد ِا  َ ُ یِ  ُ ا َِِ و ِِ  ر ُو ا
۲۶

ََ ُ َدره. 


۲۷

 ‘.َِ اُ ،هُ ر نِا ِد   ایِ’ :ُ ه و اهُ ُدم ره َ ٓا ِا َد ًِ

 ُِ   َ َد  َا َِ ، ازی ام َاِ  دِه ُای ُُرگ  آرِِ از ِار  و

وِ ُاو ِای ِا ره
۲۸

ِه-و-ُُر آر  ِِِم آ و اِ ُد ُاو ره ُ َِ، از  َره.“ 

 ر َد ِرش ُاَ و ُدم ی
۲۹

 “!ُُِدِم ِا ِِِآر رگ َاُُ” :ُ َزده ِ و ُ ر َ ،ِِ

َد َاِن ِت ُُم ُده س و آِرَُ ره  از ُدِم َو و از َای ُ ُد، ِد ِ و

 
۳۱

 .اَ ُاو ره  َ وایََ  ،ره ُدم َِ َد   ُ
۳۰

 ََه ُ ُ د. 

ِاد از  ای وِ اُ   ٓ دوُ د، َد  ُ ِ َر ه ِاار   َد َاِن ِت

ِ   َزده ُُ ِ  و  ِدِِ   ِ ِدُ ،ن َ َد َدرُ ُد و
۳۲

ََوه. 

دُ ا ،ل َاُ رَِ   ِ ُدم اِدِ 
۳۳

 .َُِ  ره ُ ونُ َ ِ ُدم زوِره

.ُ عِد دُ ُدم از ِ َد   و ُ ُدم آرام   رهِا ُ ِد  ُاو  .َُا  ُاو ره

 و ُدم َِ  ِر ُدی َا  ، َد  آواز َد َُِت ُدو َ ه َِ ِد: ”ُُرگ
۳۴

ََِ َد ِای ُد ِ ،ُُِدِم ِا َای” :ُ ه ُدم ره آرام ر ِلُ رِِٓا
۳۵

 “!ُُِدِم ِا ِِِآر َا
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،
۳۶

 َا  از آ َد زَِ ه؟  َُ ِ ِِ رگ وُُ ِِِِه آردِ ِِ ، ُِِر ِا 

ا آدی ره
۳۷

 .َِِ ر ََ و از ِِِ آرام  ُ ،َِ ه رره ِا ِ ا    ازی


۳۸

 .ُ ٓاُ ِره  ایُ ِِ ام َد َ ه و ی ره ُدزیِ  ِهدِ از َ ،َاُورِد َد ِا ُ 

ا ِدس و رای  َد َُ  ِِم ِاد َدره، در ِ واز َا و  ام ِ. ُاوِ  َد

َر ِ َد  ،َدِر ِد ِ مَُ ُ ا
۳۹

 .ُ  ُ ِِ ِفِ ره َد ُ ی اد ُاو

ِم َدَُ ِ َد ،َِ وزِرِش ِا ِلُ ره  ُروم ُُِ  ازی َا ِ نُ
۴۰

 .ُ -و-َ

. َُدم ره ُر َِ ُاو ،ُ ا رهِ ا ِو
۴۱

 “.ََِ اب ام َدده  ری وََ  هَِ

َُِِت  ُ َد َو و ن

ا  ِرش ص ََ ُ ،ُوای  َ ره  ه ُاو ره  ِ و  از ُا
۱
 ۲۰

ُاو َد اُو  َ ِه َ ر را اارا ره  ِ و آِِر
۲
 .ُ َر وَ نُ ه َ ِ

و  ِه َد ُاوَ . وِ   ِ َد ُر ره، ُ  ِد َد  ِ راه
۳
 ِن ر َد

ِ وس :دُ    ا ا
۴
ری ه. ای  ِِ ِ  از راِه َو  ره. 

وس از ؛ آِرَُ و ُِوس از ِِ؛ س از ِدرِ؛ اُن ِس، ِِس و

   از ِ ِِ از ِر
۶
 .ِ از ِ وآس و َد ر  ا ِای

۵
 .ٓا ِس از وِو

ِِ َد  ِار ُی و َ روز  َد ِر وآس َد ِ ازوا رِی و   َد ُاوَ ی.

َد ِو َِ َِه َا  ِِوِن ِن اُ َ ُ ِِ    ِِٓی. ُ از ی  روِز
۷

َد ُ َ  ِه
۸
ِد ِ َد َ َرُ د، َِه اارا  ِ و  ِِ و َد  ی ُ ِادا َدد. 

َ ُ ِ د و َدُ ِ ِِ س َد داِنِِم ِا ان َد  َد ُاو 
۹
ُدی ِای زد روُ د. 

ُ َد َِ اُزو   و َ. َد ا ِٓو   زور ُ و ُاو از ِِل  ِه َِ. وِ ُاو ره  ، ُاو

 ُ ر و د ره َد  َِ َا ُاو ره َد ِِ ُ َ و  .َُِ َِ” :ُن  َد
۱۰

ُده ُد. 

وُ ِ ُدوره  ر و ن ره  ه رد، ُاو َ دُُ ی ُ ره ِادا َدد
۱۱

 “.َا  دُو

و ُاو ا ُان ره ِزه َد ُ د و ِ   ًِِ آرام
۱۲

 .ه رُ ُ اُزو  و؛ُ َدِم روزواز  

.ُ
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ُِ وآس َد ِر از

ُاو ا .ُ ار ره اُزو ُ  ی َ سِر َا ِف هُ ار ِ و َداز ِد  
۱۳

وُ ِ َد ِر َاس   ی
۱۴

رُ ، ََ ن ِد اُزو    ُاو ره ی ه ره. 

روِز ِد ِ اُزو َد در َرُ ه َد ِدِِ ِه
۱۵

 .ر ِِِر ی و َد ار ِ ُاو ره َد ،ُ

ُ ا
۱۶

ِس رِی و روِز ِّم  َد ِِه س رِی. َِح اُو روز َد ِر ُِ َاَی، 

 ُِِ ِ َد ِاُ ،َُ ِ ُِن َ َد وِ آ و  . ُاو ََ َد  ُزودَ َد

.َ ره َد ُاو «ُِ روِز» ِِ نرِت ِاُ و َد َِ َاوُر

ُِِا ِ یرُُ  ُ ِ اُ

ُاو ِو
۱۸

 . یُ ُ  ارا ره َدا ِ یرُُ و  َر ُِم َد ِاَ  ُِ از ُ
۱۷

 ِِم و َد ُا ٓره َد ا ُ ی   روِز ِاز اّو ،َِِ ُ” :ُ َدزوا ُ ،ََا   َد

 ِ ر ِ َ-ِ  و آوِده ی  َ َ ره ُ ِم،
۱۹

ُ ُُدم ِر رر ُم، 

   َِِ ُ از ِ َددوِن ِ ی
۲۰

 .ََا  َِ َد دُ ی َِد َِِد و  ی ِد آزُو

َِ ه  ُه َد ِدرَُ م، َ َِم ره َدز ُ َرَُم و  َد ی  ،ُُ َد  ی ُ َدز

 َد ُد و  ِان ُم  ُاو َد ُُِر ُا ُ  و َد َی    ان
۲۱

ِ ُ َدُدم. 

 ایِ
۲۳

 ،ََُِ    َد ِ َد ُاو  ُرم و ازی َس َد اوُرُِن روح ُا َد ٓو ا
۲۲

ه. 

 هَِ ِز ِِادا 
۲۴

 .َا  رَِد ِا   ی ویَ  ِ   ر َدز  س َدُروح ُا

 هُِ َد  َ  ره ِ و َُِ ِٓره َد ا ُ َدوِره  َا ا  آرزوی  .رهَ َارِزش َُاو

ُ  َد   ُِم ازَُ   َُِ  ٓا
۲۵

 .ُِ ما ره اُ َِ ی ِنِا  ،ا

ُُ ِوا ُ هَِ وزِا  یا
۲۶

 .َِِ هَ ُروی م، ِدُ نِا ُ ا ره َدزُ د 

  ُ هَِ اُ ِ ِم وِن نَد ِا ا
۲۷

 ،َِ دوِن از َد   ِنُ تََِٓد روِز ا 

ُ ِ ره ُن د و ُن  َر ِ روح ُاُس ُ ره َد ِ ازوا  َر ه،  ِِِ َد
۲۸

 .َ

 ناز ر   َُِ 
۲۹

ِ َِ اارای ُا ُ ،ِ ن ُا ُاو ره ُ ِن ِ ُ ِه. 

 ی ُ دون ِ از 
۳۰

 .َُ زیو-ِد-َر ر َِ و َد  ُ  ه َدی َدِر گُ

 آه َِ و  َُِ ُُ َد ِای
۳۱

 .ُ  ُ د ِلوا ره َد ُدََ  ِ ِ ره ِ  ُ
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اُ ٓ ره َد ُا و َد ِم
۳۲

َُِت  ِل، و و روز از َار َددو  آوِده َد َُ م  ُِرغ َُُدم. 

.ِ اث  هُ ِ  ی ِم ِ ره َد ُ و  دٓره ا ُ ِ  ُُ ِ اُزو َُِ

دون   َِِ ُ ای ِد َزِ  و
۳۴

 ِ  َد ِّ و ُه و  ی ََ ه. 
۳۳

ر ا    َدُدم ِ ُ َدز ًَ 
۳۵

 . رهُ ،دُ    ی ره و ُ د ی وَرتُ

ِِ و ازِ’ :ُُ  َ د َد ره َد  َ رای و  ری  یو َد آد ِ َز

 ُاو
۳۷

 . َزده ُد ُازوا زا ِ  ،ََر ِٓره َد ا ُ رای ُ ِو
۳۶

 “‘.َا َ  َ ه

 دُ ه َ ََ  ره از ُاو ُ ِره ا
۳۸

 . خ ِِ ُ  ره َد ُ و  ا رَ 

. ا ِ ِ  ُاو ره ُاو او “.َِِ هَ ُروی ِد” :ُ

ََد اوُر ُ َِ

 ازی   د ره ازوا ا ی،  از راِه درِ ه َد ِِه وس َاَی. روِز ِد ِ َد ِِه
۱
 ۲۱

َد ُاوِ   ره َا ی ُ ن ِِ ِ َرُ د.  َدُزو
۲
روُدس ر و اُزو َد ِر را. 

رُ ِف ُ َ ه َدُ  ِب اُزوُ ِف از  ،ُ مُ س از ُدورِِ  ا
۳
ار ُه  َی. 

او، اارا ره َا
۴
 .ُ  ره َد ُاو ِ ِر  دُ ار نُ ،یُ ه رُ ِر َددی و َد ِادا

َِ و
۵
ه  روز َد ُاوَ ی و ُاو َد ِاِ روح ُاُس ُ ره ُ  ُ ن اوُرََ َوه. 

و  َد ُاوُ ره ُ، اُزو َرُ ه َد ُ َ ِادا َددی. ِم اارای اُو ی ُ  و

 اُزو ُ ُ ِِ ا
۶
ِی  ُ ره ُ وِن ر ا  و َد ِ در   زاُ َزده ُد ی. 

.ر ُ ی  نُ  ی و ُاوُ ار ِ َد  ه ِ

 ه َ هَ اروِ  ی و َد ُاوَِر  ِر َددی و َد ِادا ُ در َِ ر َدُ ِر از 
۷

روِز ِد ِ ُاو ره ا ه َد ِر ََ َاَی و َد  ُِِ ِی ِدِه
۸
روز ره  ازوا َی. 


۱۰

 .ُ تََُ  َد  ِر ُد ُِِ
۹
ر  اُزو َی. ُاو  از ِ ِر  م ُد. 

ُِاو َد ِد
۱۱

 .ََا َد ُاو دُ ِ س ازِٓم ا َد َ  ،دیُ َد ُاو  ِ روز، َد  از

،ُ ر س اُروح ُا” :ُ و     ره ُ ی و ِد ِِ ره ُ َِ و ََا از

ِو
۱۲

 “‘.ُ ِ َ ِو ُاو ره َد ِد ُ  ر ره ا َ یا ِ َی اوُردُ’


۱۳

 ا ره ره ِِی،  و ی  َد ُاوُ ِ د، از  ِ ُی  َد اوُرََ َوه. 
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َ  ؟ُِ هَ هَ ِدل ُ ای  ا ؟ُِ ُ  ر َا ر  ِای” :ُ اِب ازوا َد ُ

“.ُ اِ ره ُ ن  ََد اوُر  َ ِم ِ از  َُا ِ َِ ،ُُ یَ  َُا ِ

اوُ ِاراِده    ،ُرو ” :ُ ی و  ِد َّ از  ،َ ِ  َدُزو  رای  ازی
۱۴

“.ُ ر ُا ،َ

ََ ِر وایََ اد ازِ 
۱۶

 اُو روزا  َد ُاوُ دی، َ ری ُ ِِِن اوُرَ َرُ ی. 
۱۵

ِ ارایاز ا  س وِِ هِِ ُاو از .َُ اُزو   دُ ن ِ ره َد  و ََا  از  ام

. اَِ  از  ار َدارای اِ یِر ََد اوُر ِو
۱۷

ُد. 

ََد اوُر ُ


۱۹

روِز ِد ُ  ِ از َد ِدوِن ُب ر و ِم ُُری ِ اارا َد ُاوُ ِ د. 
۱۸

. َ َدزوا   ،دُ ه دُ َِ ُدِم َِ اُزو َد ِِا َد وُ  رای از ُ ،َ هَ م و از

ُاو وِ ِای ِا ره ُ ،ِِا ره  ِ و  اُزو َد ُ ُ: ”َای ِار،   َِ ُار  از
۲۰

و َِه ازوا ُ ُه ُ  َد ُدی  َد
۲۱

ُد ان َاُورده و ِ ازوا َد ِره ََ  ت َدره. 

 ُِدی ُ َِد ِز ُ ِ ،ُ  از ُ ِ ُروی َِد و َاودای ُ ره َُ َ و

 ِِ   َدز
۲۳

 .ُ  ُ ونَاز َا ً ؟ ُاوُ   ٓا
۲۲

 .َُ هِ ره ام ُ و-َرواج-ر

ُ ُاو ره ُ ِِ و د ره
۲۴

 .ِِ ُ دونَ ر َدَ  َا    ر َد ِا :ُُ ر ُا ُ ُ

 او . رهُ ره ُ رَ ه َ ره ُ  َِ ُاو  یِ ِف ازوا ره امََ .ُ ک ی ازوا 

 ُِ ه هِ ره  ام ُ د َِ ،رهَ ِ  هُ ُ َدزوا ُِره از َد  ایِ ،َِ

 َد ِره ُ َِدی  ان َاُورده، ُ ََِ  ره  ِه َدزوا َر ی  از ِ ی
۲۵

 .ُ رر

ِروِز ِد 
۲۶

 “.ُ  ریه و از ِزُ َ یاَ ِ ن و ازُ و از َ هُ ُ  ُ هَِ 

ُ اُ ِ ِِاُزو دا  . رهُ و رهُ ک ِِا َ ازوا  د وُ ُ  ِِ ره  ر ُا ُ 

.ُ ِ ُ  ِم ازواَُ  هَِ  َدد  ا و َدُ ک وِن روزایُ َِ و از

ِِر ُوِن ُ َد ُ ِا

ُاو .ا ِدُ ِ ره َد ُ ٓی ادُ از   دُ وُ َِ ِِد وُ ک روِزه  َدوِره 
۲۷
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 ُِای ا !ُِ َ ،ادای ِاَ َای” :ُ َزده ِ و
۲۸

  ِره ِد ُ ر َاُورده ُدم ره َد

س ُ ِ. َد ِوه ازی، ُاو  ره ام َد َُ ی یا ِِ و َد   م وَ ِِ ی َد  َد  َا

ُ  ره ُِِر ِا س ازِو  و  ن ُاوُ
۲۹

س ره  َِه.“  َُ ی ا َاُورده و ِایُ ِ

ِ ُدم َد و َِرش َا ر َد ِ 
۳۰

 .َ ا َاُوردهُ ِ ُاو ره َد ُ  ُ نُ د وُ هر ِد َد

و َِ ُِدم
۳۱

 .ُ  ریَ اُ ِ ی و در  ُ اُ ِ و از ِِ م َاُورده ُاو رهُُ ُ

 َدم  ُاو
۳۲

 ُاو ره ُُ، َد َاِن ُارُدوی ُرو  ر  ِِم ُدِم اوُرَ َد ر َاَه. 

ُ از َزدوِن ُاو ،ا ره ِد ان وَ ُدم ِو .  َ ِف ُ یََ ِ ا و

 .ُ  ُِدو ز  ُاو ره   و َا  ِره ِد ُ هََا ِد انَ او
۳۳

 .ِ ِد

  از َ ِ َد آواِز ُُ ِ  ِ و
۳۴

اُزو  ُِ ِای آدم ِ َا و  ر ه؟ 

 ِدِِ   ِ ِد. وِ از ِ ِ-و-ِر ِ َِ َ ره ُ، ُاو َاُ    ره

ُ ی  َِ ره َد ُ  ُ رُ ُدم ِر ِ ا از ،ِر ِ َِد راهِز  ُاو
۳۵

َد ُ ِه. 

“.ُُِ ُاو ره”  دَِ ِ د وُ ِل ازوا َرُدم از ُد َِ ا
۳۶

ُه، 

ُ ِعِد

ا ُ ِد  ُاو ره َد ِ َِ داُ ، ِ ُروی ُ ره ُن َان َدور َدده ُن : ”ِازه
۳۷

 َِ یِ ُاو آدِم ُ َ
۳۸

ِی ُُ ِ ؟“ َان َد اب ُ” :ُ  ِزِن  ره َِ؟ 

ُ ” :ُ ُدی َاُ، از
۳۹

 وَِ  ه ِاب و ر ار  ِ ره ُ  َد ُ د؟“ 

و
۴۰

 “.ُُ ره ُدم   یِ زهِا ،ُُ ِ .ُِ رگ وُُ ِر  هِِ ،ِِ سر ِر

آرا َد ُاو  ا . رهُدم ِا نُ ُ ِد  و ُ ا ِز َِ زه َدد، ُاو َدِا ان َدزَ

:ُ َدزوا اِ ِنَد ِز ُ ،ُ ار ِ

دُ ِ َد ُ ِعِد

و ُاو ِد  ُاو َد
۲
 “.ُِ ش ،ُُ  ُ ِرُُ َد ٓا ا  هَ ِعارو! ِدِ و َٓای ا”

۱
 ۲۲

ِِ ِسر ِر َد  ُدی َاُ  ”
۳
 :ُ ُ او .ُ آرام ََ ُاو ،ُ ره اِ ِنِز

َد ُد َا ،َ َد ای ر ُ َ و َد َ ِدَ ِ ُِِ َ ِی  دِ ِ َدده
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ََ وای ای راه ره َ ِ گ
۴
 .َدِر ُ وزِا  ر ُا ،ت دََ  اُ ِره َد  .ُ

ای ُُرگ و ِم
۵
 .َُِ یَ ره َد ُ دا و امَ ه ام رِِ ره م و ُاوُُ َآزار-و-َاذ

ُِِ دُ َِد َد  دیُ اروِنِ َِ َد   ازوا  نُا .َا  ِ ره د َدزیُ رای یَا

 و ِ َد
۶
و ُ َم ََ وای  ره  َد ُاوُ د، ِدَِ  ه َا َددو َد اوُرُ َم. 

َد ز 
۷
 . ه روَ دِ ٓی از اَ ِرُ  َاو  یِ ،مُُُ ِد ُِدم و َد َدُ راه

ُ ن ُم:
۸
ُاَُم و  آواز ره ُِِم ’ :ُُ ل، َای ل، ا َه آزار-و-َاذُُ َ؟‘ 

 ای
۹
 ‘.ُ َآزار-و-َاذ ُ  ُا ُی َاِ ی ’ :ُ  اب ؟‘ ُاو َدَا ِ ُ ،ِ’

 ،َ ’ :مُ نُ  و
۱۰

 .َِِِ ،ُُ ره    ره  آواِز  ،ِِ ر رهُ ،دُ  

ُ ؟‘ و  َ َدز ُ ’ :ُ ، َد َد ُِرو و َد ُاو ِم وَِ  ِِه ُِ ُده ُه، َدز

َ هَ و ِِ هَ د ِدُ    ای و ُ ر  یِ رُ وُا َََِ ِ از
۱۱

 ‘.ُ ُ ُ

َِ و َد  ِ ،س اُ ِ   ُ ِز  ِم آدم َد  َِد َد 
۱۲

ه َد َدُ ِد. 

َ وَُد ا ‘.ُ ِ ،ارِ ل َای’ :ُ هُ ا  یُ و َد ََا   ُاو َد
۱۳

ُد  م ُد. 

  َدز ُ’ :ُ ای َی ُ  ره ِاِب ه  ِاراِده اُزو ره
۱۴

ُُ ِم و ُن اُزو خ ُم. 

ُن ِِ ُ اُزو
۱۵

َِ و  ِِدل،  َ  ره ِی و آواز  ره از داِن د َِ ی، 

،ُ  ؟َا  ا ٓو ا
۱۶

ُ و َد ِره ِی  ِدی و ِِی َد  ِ ُِدم ِی ِی. 

ِ روز َد  ،مَُا َره َد اوُرُدو ِو
۱۷

 ‘.ُ ک ُ یُ از ِِ ِم اُزو ره و ِِ ِ ُِ

و َد اُو  َ  ره ِدُم ُُ : ’ُزود ُ  و اوُرَ ره
۱۸

 ََا  َِ و َد  مُُ ا ُدُ

َِ ُدم ا ،َ  ’ :ُُ  و
۱۹

 ‘.َُُ لُ ِره از ره َد ُ یِ ر ُدِم ازی ا ،ُ ا

ِو
۲۰

  َد ِدت   َرُ و ی ره  َدز ُ ان َاُورده ُد، َد َیَُِ  و َُِدم. 

ُِن ُ ِ ِان رَه  ،ُ َد ُاو اُ ُدم و َد اُو ر رَ َدُدم و  ََی ِی  ره

“‘.ُُ د َرُ َِ ُدِم ِ ی ُدور َد ره َد ُ  ،ُ َ’ :ُ  َدز  َ 
۲۱

ِه ُم.‘ 

ره از ُروی ز  ِای ر” :ُ َزده ِ ِ َد آواِز  و ، ش ره  ی ِا  ُدم َِ
۲۲

َدُو  َُِدم ِ -و-ِر ََ َی ُ ره ر َدده ک ره َد َا د
۲۳

 “!ََ هِز  ِای !ُِ ُ

  از  ُ مُ  ُ تِ اُزو َ  ه وُ ِ َِ ره َد ُ   ان َاَ
۲۴

 ،ُ

وِ ُاو ره َِه َ َزدو ُ ،ُ  از  ََ ِ َد
۲۵

ِای ِ-و-ر َد ِِ اُزو ُ ه. 

ُاو اُ د، ُن : ”اُ ٓن َدز ُ ِازه ِ   ِ ُرو ره ُِوِن ازی ُ م ُه
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َِ ُ” :ُ و َدُزو ان رَ ِ ،ِِ ره ره ِای ََ ِ ِو
۲۶

ِِ َ  ،َ؟“ 

ُ ٓا ،ُ  َدز” : نُ  و از ر ُ ِ انَ
۲۷

 “.َا ُرو ِ  ؟ ِای آدمُ 

ُ “.ِ َ َِِ ُروم ره َد ِ ِ ا ” :ُ انَ
۲۸

ُرو َا؟“ ُ ُ: ”َارے.“ 

 ی  ار ُد از  ، ِ ُ َدم اُزو ُدور
۲۹

 “.دُ ُرو ُ ََُ ِناز ز  ” :ُ

.  ره ُ  دُ ن ُاو َاُ ،رد س َا ُرو ُ  ِ ان وَ و ُ

دُ رای ِرُُ َد ُ

روِز ِد ِ ازی َ ان ِّ  ره ُب ُ  ُد از  دِ َد ُ ِ ِاد ه، ُاو
۳۰

ُ ره ُو َاُورد و َا   اِن  م و رای ُد ِ ِ  . اوُ  ره ه

. ِ ازوا ِ َاُورد و َد

 ُی ُِن َای را خ  و ُ: ”َای ِارو،   ِاوز َد ُُِر ُا  ِواِن ک
۱
 ۲۳

.ِ  َد دان   د، َاُ ا ُ یُ  ی رگ َدُُ ای  او
۲
 “. ِز

ی  َد ُی ُ اُ د، ُ: ”آ َد
۴
 !َا -و-َُ ُ ِ  َای” :ُ َدُزو ُ

۳

ِ” :ُ ُارو، َُِ م  ُاو ای ُُرگ َاُ ،ن َد ِِب
۵
ای ُُرِگ ُا ُ َِ؟“ 

و ِد َا وَُ ازوا َِ   ِ ُ و
۶
 “‘.َ و-َرد-َ ُ مَ َِد ر’  هُ ِ س َُ

َِ ازوا ِ، ُاو  آواِز ِ َد ُ ِ: ”َای ِارو، ِ  و َاوِد ِ َاُ؛  از ِ ان و

ُ اَ فِِا وَُ و ِ َِ َد ،ُ ره ُاو ا و
۷
 “.ُُ ِ َد ِا  دهُ ِ َد ُِا

اَُ و ُِِ  و  و روح َاِ  ، َد ِ ازی ِا ِه
۸
 ،ُ ِ را ُدو و

 َد ُ   ِِ ِ َِ و   از ُی ُ  ِه ِااض  و ” :ُ َد ِای آدم
۹
َدره. 

ِاِف َد ااِزه
۱۰

َِ ِ ی. از ُ ُم َاَ   روح     ره َ َُ؟“ 

 رَ  ان از س ازی ُ  ره َُ ِ ِ، َد ا َا   َد ِ داُ ِ و ُ ره

َد ِو اُو روز   َِدُ ِ َاَه ُ” :ُع
۱۱

َد زور از  ُ َ ِه َد ُ ِه. 

َ. اُ رِ َد اوُرَ َد ِره ِ ی َددی، َد ِر ُروم ام  اُ رِ ی ِی.“
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ُ ِِ َد َ

و َ ح ُ ،ُدِ َ ِ ُ ِِ   و  َرد ُ   ره  ،َُن  آو ره َد
۱۲

ُاو َد ِد ِاِن  م و ِر ا ر و
۱۴

ََ از  ِ َد ِای َدُ ِ ِد. 
۱۳

 .ََ ُ دان

ُ  و َای را از
۱۵

 .ََِ ُ ن ره َد دان َُ ره ُ  ،ردی َ  ” :ُ

َوَُ ُ ِ ِره َد ِ ُ  ازی ِ ه، َد ُ  ح َدَ ُاو ره  ُِ ِ انَ

ِازی َد ُ ارَزِده ِ
۱۶

 “.ُُ ُاو ره َد ِا  ونِاز ر   ر َاَ  و .ِ ِ

او ُ  از ََ ِ ره ُی ه ُ: ”ِای ان ره
۱۷

 .  ره ُ ر ِ و َد ُ 

:ُ د و َدُزوُ انَ ِ ُاو ره َد ََ ِ
۱۸

 “.ُ ِ َ َدُزو  ن ِایُ ،ُ انَ ِ

ُ َدز  م. ِایَُ ُاز ِ ان ره َد ِای   ِ  ه از یُ هَ ،ی َاَ  ُ ُا”

َان ِدِ اُزو ره ِِ َد ُ  د و اُزو ُن   ُ” : َدز ُ ؟“
۱۹

 “.ُ ِ َ

ُاو  َا ازوا ا ِ .یَُ را ح َدَ ره ُ  ُ ِ ُ از  هِ َ دُ” :ُ ُاو
۲۰

َ و ِ اُزو ِِ َد  ِ از ََ ا ،یَ َ ره ُاو 
۲۱

 . ِ َوَُ ِره اُزو َد 

“.َ ُاز ِِا َُِِ  و ر َاَ ٓا ا ُاو .ُ ُو َ ره وُ ِ َ َُ ره ُ   رده

َان ا ُان ره ُر َ و َدُزو َا ه ُ: ”َد َ  َ  ه ازی ِا  ی.“
۲۲

ََ ِر َد ُ ِلِِا

َ ان ُدو ََ ِ  ره َد   ُ ه ُ: ”ُدو  ِ ه و د  اره و ُدو
۲۳

َِه ُ ام َ ُاغ   ُِ ِار ُ و
۲۴

َ هدار َر ِّ ِ  ُِِم و َد  ََره. 

: ِ نُ َد ِای   
۲۵

 “.َِِ وا ِ ِ َد َ-و-َ ُاو ره

ِای آدم ره ُدُ ِِ د و
۲۷

 .َا ِ م ،وا ِ ِب  س َدِ سدَ ِف از 
۲۶

َ َد   ِ ،ُُ  ای ُ َد ُاو ر ُاو ره از ِ ازوا ِت َدُدم، ُن ُ ه ُُدم


۲۹

ازی َُِ ِِ ُ  ازوا ره  ،ُُ ُاو ره َد رای ازوا ُُدم. 
۲۸

 .َا ُرو ِ  ُاو 

 و  ِِوا  هَُ  َِ َد َُِ  و دوِن ازوا َا ِ َِ ِره ازوا َد َُ  مُُ ََُِ

ُاز ِ ری ُاو ره َدَ ،هُ هِ َ و آدمُِف اِ َد  ُ َدده   َدز و 
۳۰

 .َ و یَ
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“.َِ ُاز  ره َد ُ َِ  ُُ ام  یَُ م و َدُ َر

 ِروِز ِد
۳۲

 .َس َرِِر َا  و َ ره َد ُ ،دُ هُ ا َا َِ َد ِر ُا 
۳۱

.ََا ُ ِِ نُ   دون و ِ ِادا َ َد ُ    َاره ره ُر ای ه ای

ُ ه از ره  وا
۳۴

 . ِ ره َدز ُ َدد و ره َد وا  ،ِر ََ َد ُاو ِو
۳۳

ُاو َدزَُ” :ُ ی  ُ َد
۳۵

 ،َا ِِ ِاز و  ِ ؟“ وَا م وَُ از” : نُ

ِ ر َدُ  ِ ره َد ُ   اُزو َا  “.ُِ ش ُ ی َد  او ،ُ ِ ِا

.ُ اریِ ،دُ ود

وا ِ ِرُُ َد ُ ِ

ََ َد ُُِ ِم ا َدد ِِو  ا و از ِر    رگُُ ای  روز َ از 
۱
 ۲۴

وُ ِ ره ُُِ ، ِ ِادی ُ ره ُوع
۲
 .  َد وا ُ ِِ ره َد ُ یو ِاد ِر

ه  ” :ُِب ِر، ُ ِا ُ  َد َاِ َِ َا و ِ ُدورَاُ  َد ای َم

ٓو ا
۴
 .ُ اریُُ و ردا ُ از ِ  ی و از  ا َدِ ازی  و

۳
ُِدی َر َد وُد َاَه 

 َدز
۵
 :ُِ ََُ  ِه ِض َد ُ َ ُِ وُا   ُُ ِ ،مَُِ َ ره ُ و  ازی

 نُو ا ُ ازیَا ِ ُد ِا َد دُ ِم ِ و َد َا ُِ ِ  ِای آدم  هُ مُ

 ی [و ُِاو ره ِد   ،ُ َِ ا رهُ ِ  ُ ِ  ُاو
۶
 .ی َاِ ِِ ِده

  و َد زور ُاو ره از َان َاَ سِ 
۷
 ُ ِ ُاو ره ُ دون ِ ُِِ َد  

و َد َُی اُزو َا   َد  ُ .] ا دون ُ اُزو ِِ ،ُِ ِ ِادی  َد
۸
  ص

“!ُ را” :ُ و  ِ ره ُُِ یا ِادَ ام َد دُ
۹
 “.ُ رو ُ هَِ ِف اُزوِ

ُ  َا  ل رَ  َدُرم  ” :ُ ر ُاو ا ،ِ    رهِا ُ نُ وا و
۱۰

ُ ِِ ُم ََ ،ُِ از دوازده
۱۱

 .ُُ عِد ُ د از  َد   یا ،َِا ِ ازی 

َ  ه َِه  َد ُ ِا  َد ِدت   و  َد
۱۲

روز َُه َِ  ه ِدت َد اوُرَ رُ ُدم. 

و ِادی ره ِ ً َد   ِر
۱۳

 .َُ ِرش َاُورده ُدم ره َد  و َُ ه َ  َ  ر ِِدا

 َد ُُر ُ ِاار ُ   ُُای َی ُ ره َد
۱۴

 .َِ تُ َد ُ  َد  َِ ه ُاو
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،ا َاَ ی ِ رات وَ ُِِ  ایِ ِ و َد ُُ دتِ ،ُ َِ ُاو  و راِهُا ُِِ

ای
۱۶

 .ُروی َا ِ َد  َ و  یه آدَِ  َدُرم ِا ُاُ ا َد یِد ا ِر 
۱۵

ِه َدُرم. 

ِ از  
۱۷

 .َُ ک َد اِنن ِوا و ِاُ ِ َد و   ُُ ره ُ ِ َ  از 

 از ا ِِک ُو َدی ر
۱۸

 .ُ ِ   م وُ َ ُ مَ یِ هَِ  مَُا َل َد اوُر

   از
۱۹

َُل ُُدم  ُاوَ ه َد ُ ِا َا  و َد ُاوِ َ -و-ر ُد و َ َ-و-ر. 

.ُ دوِن ازوا ،َدره از ِِ ی َدم ِادَُ و ا ُ ِ ُ  َد  دُ َد ُاو  ٓی ادُ

ََ
۲۱

 ،ُ اَ مُ   ُدم، َدزُ را ا ِرُُ َد  ِو :ُ ،َا َد ِا  ی ا 
۲۰

“‘!ُُ ِ وز َد ِاِا  ، دهُ ِ َد ُِا ِ از’ :ُُ ِ آواِز  ازوا َِ َد  ازی

ََ َد ُ وِنُ یَ

:ُ َا  ره ِ ،َد  َ بُ  َ از راِه  د  وا ِ 
۲۲

ََ ِ  َد 
۲۳

 “.ُُ ََ ُ ایِره د َد  او ، ان َد ِاَ سِ ِو”

َاُ    ره    ،ُ َ  ااِزه ُاو ره آزاد  و ِ ر-و-َاَِ دوی َِ  ُه ُره

.َُ ،  ِ وَرت وُ وِن

 ُ  ره َد ُ و ََا د، َد ُاوُ دیُ ِنُ   ُ نُ ِّدُرو  ِ  روز 
۲۴

 وِ َد ِره ا ،ری و َای آَِت
۲۵

ه َد رای  َد ِره ان َد   ش َدد. 

َد
۲۶

 “.ُُ   ره ُ ،ُ اَ  َِ ،ُرو ًِ هَِ” :ُ رد و س ِ ،ُ ره

  ه  ُاو ره و ِا  و ازی ِ َ  هَِ ُ   دُ وارُِا ِ ل ِ

.ُ َ

  دُ ِ َد  ِ  و ازی .ُ ِ ِِِ سِ سر ل از ُدو  
۲۷

. هِ یَ ره َد ُ ُاو ،ُ

س واِ ِرُُ َد ُ
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 ِنا
۲
 .ر ََد اوُر ََ از ،دُ َِد و ُ ونِاز ر  روز ِ سِ او

۱
 ۲۵

 َدزوا
۳
  ِ و اُزو ُ َدُزو ُ ِِ ره َد ُ ی ه ِادَس َاِ ِ د َدُ ای م و ِر

ِ س َد اِب ازوا
۴
 .ُُ راه َِ ُاو ره َد  دُ َِ َد ُاو .ُ َر َره َد اوُر ُ ه ُ

ِِ ُ ِ از  ی
۵
ُ” :ُ َد َ  ََ َا و د  َد ُزودی َد ُاو  ُرم. 

“.ُ ره ُروی َد ُروی اُزو ُ یِاد ُاو ،َ َزده  و آدمُی ا مَُ ره و ا   و  ر َاِا

ِس   ًِ َده روز َد اوُرَ َ و  اُزو َد ََ ر. روِز ِد ِ َد  ََوت ِ و
۶

َ ی و ِاد ِِ ِد اُزو رهِ ،دُ هََا َاز اوُر  یدُ ،ََا ُ ِو
۷
َاُ    ره ه. 

ُ  از د ُ ِدع ه َ ” :ُ َد
۸
 . تُ  َِ  ،  ُ ِِ ک َد و

ِ س
۹
 “.ُ  مَُ ِرُروم ُد َِ ا وُ ِ ِِ ام َد َ و  ری مَُ دُ ِ ِفِ

ُ  د ره راِ ه ُ، َد ُ ُ: ”اُ ٓل َدری  َد اوُر َری و َد ُاو َد  ِد

 ،َ َوِت ِ ِ َد  ًِ ” :ُ  اب َد ُ
۱۰

 َد ِره ای ِادُ ِ  ؟“ 

.َُ دُ ِِ َد ُ  ُِ   َِِ ِ ُ د و ُ ا ،ُُ ِ   ی وَُد

 ی ِاد ا ِ .ُرمََ  گَ از ،َ امِا ِِ  َُ ه َ ِر مَُ  و َُ مُِ ا
۱۱

َِ ِ َد  .ِ  یا ِه َد ِدَ  رهَ    ،رهَ ِ  ه ِف ازِ ا َد ا

داد َ از  ٓا ” :ُ  اب ه َد رهَ ُ ِوِرُ  سِ 
۱۲

 “.ُُ ُروم داد

ی، َد  َ ِری.“

ُ َد ُُِر َاِس ده

 ازی
۱۴

 .ُ ِش َا سِ َد  ََا ََ َد ِِ  نُ ه ود سَِا  روز 
۱۳

آدم َا  َد ِا” :ُ هَه َرد ِ ره َد ُ ِ سِ ،َ ره َد ُاو َ روزای ُاو 

ًاُزو َر ِِ د َدُ یَ م و  ِنا ،ُر ََد اوُر ِو
۱۵

 از َدوِره َ ِی َه. 

ِ و-َرواِج ُروم ِای ر-َد ر  ُُ اِب ازوا َد 
۱۶

 .ُ مُ ُاو   ِ و  ِ از ِ

  آدم ُِوِن َِ ه َا  َِ ،ُ ِ ازی  آدِم ُ ََُه ره  ِ، ُاو ره َُ ی

َد ِا ُاو ِو 
۱۷

 .ُ عد ِد از ِاد ِاَ َد  ِ   هَِ و ُ ُروی َد ُروی 

 یَُ َِ
۱۸

َاُِ  ،َوِن  َد روِز ِد ِ َد  ََوت ُِ و َاُ م  اُ آدم ره ه. 
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َِ َد ِره ِد ِدون  َد َِ ازوا
۱۹

 ،ُر َدِِا   َ ره ِاد ُ  ِف اُزوِ َد ،ُ 

ازی  َد
۲۰

 .َ هُاو ِز  ُ ِاد ُ  ،دهُ   ِم َد   ِره و ام َد د َدُف وِِا


۲۱

ِای ره ُدوِدُ ُدم، اُزو ُن ُم  ’ا ٓ َد اوُر َری  ِای  َد ُاوُ ََ ؟‘ 

   ِ ُ زِن   .َ َ َ ََِ َاُ م  ُاو ره َُِ َِ   َ ُاو ره َد

َاِس َد ِس َ” :ُر َ َدُرم  رای اُزو ره د   ش َُِ ُم.“
۲۲

 “.ُ َر َ ِ

ِس َد اب َ” :ُ ح رای  ره َِی.“

ِدا ُُ ِنُ ر َد یُ دایَ و اَ  و ََا َ ِڈبڈ  ِِ س وَِا  ِروِز ِد
۲۳

اوِ س ” :ُِب َاِس ده، و َای ِم ی
۲۴

 . ِ ره ُ س، ُاوِ َِد َا .ُ

 َد ِاِ  َاِ! ا آدم ره  ،ِِِم ُدِم ُد،  َد اوُرَ و  َد ِا، َد ِ ای آدم َد

 ِای آدم  دُ َ  ِ
۲۵

 !َُ هِز ِد َ ِای آدم  ُ َ ِر-و-ِ  ه و ض  

ری َه  اواِر َگ َ، و ی  از َ داد ه،  ِِ ِ  ِای ره َد ِ اُزو

  َد ِای ره َد ِا ،ُ ِ ِره ازی ت َد َد ا  ُرمََ ِوا ِ  ازی 
۲۶

 .ُ َر

ِ نُ
۲۷

 .ُ ِ ه اَ ِ َ تِ از   ه َاُوردد سِِر َاُُ َد ًُ و ُ

“.َُ ه ِذُ  فِ َد  ی رهو ِاد ُ ی ره َرَ   ِ ِ ُُ

و َاِس َد ُ” :ُ ُ ِازه َدری َِ ه ِدِع ُ  “.َِ  ُ ِدُ  ره  ه
۱
 ۲۶

 َای َاِس ده، َِه  ی َ َا  ِاوز َد ُُر ُ َد ِره
۲
 : عِد ُ د از ر ا

دُ و-َرواِج-ِره ر َد ُ  ی ًُ
۳
 .ُ عِد ُ د ه از   َد دُ  ی ِم ِاد

و ِاِِت   َد َِ ازوا َاُ ِت َ َدِر ُ  ُُ ِ  .ه َد ِض َه َ -و-

ُ ِد َد ِره راه-و-رِر ِز  از َدوروِن اُ  ب  َدره، از ُوِع   َد
۴
 .ِِ ش َِ

ُاو از ه َه َِ؛ ا ُاوِ ِ ِ ی   ِ َد
۵
َ ِم ُ َد اوُرَ ِزُُ م. 

و آ از ِ ُاِی ُ ا وِه  ره
۶
ِاِن ِ  َد ِِ َِِ ُِ ِد  ِزُُ م. 

ِای اُ وِه َا  دوازده  ِ ُاِ َدره ُ ره ُون  ره
۷
 .ُُ ِ ،دُ َدده  یَ َد

  َد دُ ِی ُاا ِ ه، ازد ِب َارے .ُ دتِ ِدل َ و و روز از  یه و اِ

 ام ُُ ِم
۹
 َای  ،َا  ُِ ِ ُ ِای ُِ َاُ  ا ُده  ره ِزه ُ؟ 

۸
 َُه. 
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َِر اوُر َد  ر ره ا 
۱۰

 .ُ َُِ ،هِِ ی رهِ ی ِم    ُِ ِِو  َد 

ُم:  ِارا  اِن  م َدز  َدده ُد، ِ ری از ََوای  ره َد َیَُِ  و

َر و َد ِدت   ر ُاو ره َا
۱۱

َِ ُاو َد َگ ُم  ،ُُ َد ِِف ازوا رای َُِدم. 

   ُ َ اِزهازوا َد ا َِ َد  ََ-ر-و .ُ رُ ُ ُ ره َد ُاو  مُُ ِ ُدم وَِ

َد  ای َا َد ُ  ِ و ِارات از ِف
۱۲

رای ِرج ر ُاو ره آزار-و-َاذُُ َم. 

 مُِد ٓر ره از اُ  ،هد راه، َای َِ َد  َد َدِم
۱۳

 ،َُر ِن َدُ م  ِنا

  ،یَُا َد ز    ا
۱۴

 . هََ ،دُ    ی و ِد ازِ د و َدُ َِٓر اُ از َرو

ِ ِ ؟ َدُُ َه آزار-و-َاذَ ا ،ل ل، َای َای’ :ُ  َدز اِ ِنَد ِز  مُِِ آواز ره

،َُا  ’ :ُ َ ‘؟َا ِ ُ ،ِ’ :مُُِ 
۱۵

 ‘.ُ َ ُِ ُ هَِ َزدو َ  

ِ ره َد ُ  مُُ ِ ُ َدز  .ُ ا ُ ی ِ و َد ُ  ٓا
۱۶

 .ُ َآزار-و-َاذ ُ  ُا


۱۷

ُ ِ ُ و ُ َد ِره ِ ی  از  ِدی و ِ ی   َد آه َِه ِ ،ُِ ِ ُی ِی. 

 ُ  ره
۱۸

ُ ره از ِدَ ِِم ُد و ام از ِدِ ِی ُ َِد ُ  ره َد ِ ازوا َرِ ،ُُ ت ُِم. 

  یُا راُ ِنُ َ ِ و از ََد رو ِ ره از و ُاو ُ ی ازوا ره وازِ  ُُ َر

ای
۱۹

 ‘.َ اث َد ،هُ س َُ  ن َدزا َِِد و  ی ِ َد و ُاو ُ هِ ی ازواُ

 و َاوُر ،ِی َددُ اّول َد َِ
۲۰

 َای َاِس ده، َِ  َد روی اَُ  ٓم، 

ِِ مره ا  و ِ اُ ِنُ و ُِ ’  مُ ند ِاُ َِ ُدِم اُزو َد  و دُ ِ ِ 

 
۲۲

 .ُُ هَ   و  رِِ اُ ِ ه َدَ دُ ِی َدَد
۲۱

 ‘. ِ ره ُ ِ 

ُ و َا  ایِ از ََ ؛ُِ یِ  ه وو َد ر ُ ا َد ِا ٓه و ا ری هَ اُ وزِا

َدرد-و-َر      ُاو
۲۳

 ه  واُ ِ، ِدِ   ره َد ِزن َُ ُم: 

“.ُ ند ِاُ َِ ی ِ د و َدُ ِمَ ر ره َدُ هُ هره ِزُدو  دهُ از   ِاّو َِ و ِ

ِِ !ِای د ُ ،ُ او” :ُ ِ س َد آواِزِ ،ُ عد ِد از ُ ا رهِ ا ُ ِ َد
۲۴

ُ َد اب ” :ُ ِب ِر ِس،  دِ َِ ،ُِ  و رای
۲۵

ُ َ ره د ه.“ 

  َدُرم َِ  .َدره  اِ ازی ،ُُ ره   َد آزادا   هد سَِا
۲۶

 .ُُ ره ِ

َای َاِس ده، اُ ٓ َد
۲۷

َُِم ازی ِا از ِ اُزو  ،ِ ا ِای وا ِ َد ی  ُرخ ََده. 

ِو ََِد ا ُ َ” :ُ ُ س َدَِا
۲۸

 “.ه َدِرِ َدزوا ُ  َُِ  ،؟ َارےه َدِرِ اَ

ا ُ  َ ،ُزود  د  ُ اُ از” :ُ ُ
۲۹

 “!ُُ ر   ُ ه وادارَ 
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ت،  ِ َِی  ِاوز رای َه َِه رِ از َاَ  ،ُ ّ رِ از َاّ َد زِا.“

و ُاو َو َاُ و اُزو
۳۱

 ُ  ،دُ ِ َد ُاو  ای و ِد ِِ ،س واِ ،هد او
۳۰

و َاِس َد ِس
۳۲

 “.َ یَ  گَ اواِر  هَ ری ِای آدم” :ُُ ه َ ُ ِِ 

“.ُ ا  َِ ِای آدم ،َُ داد َ از ا” :ُ

َر وِن ُ َد ِر ُروم

ِ  ره َد ی ِدَ   و ُ ، َ ن ِاُ از راِه در   ُ ار َدزی و
۱
 ۲۷

 َد  ِ  از ِ َادَرُ ُِد و َد
۲
 . ِ ،دُ َ ِ ِِ از  سُُ ِم َد ََ

 ام ِِ ِر از وَ َُِی. َاِر َ هُ ار ،ُُ َر ٓا ِی و ر نُ ُزودی

روِز ِد  َد ِر َون رِی و ُُس  ُ ُ  و َِه  ِازه َدد  َد
۳
 .ر َ 

اُزو  از راِه در َرُ ی و ازی  د از
۴
 . رهُ ره  ی وَرتُ ُاو  ره ُ یوِن دوِد

 َِ و ِِ َِ از در ِ َد َ از  و
۵
َدِم ُروی ُ د، از ِِ ِ ه ِِس ُ ی. 

رَِ ِر از  ره ِ  ََ ِ سُُ َد ُاو
۶
ُی و َد ِر ِا َد وِ ِ رِی. 

َ َِز  و َر  َِٓد ا َ ه روزایَِ 
۷
 . ار ره َدُزو  و  اَ ،دُ َر ن ِاُ

َ یُ از  هِِ َِ از  ،ُُ  نر  ِ د  ی و ازیِوس رِ ِر یِد َد

َ ِر یِد َد  یِر « ِر» ِم ی َد  ی و َدُ  َ یُ از  َد
۸
 .ر

ُد.

ُ  .دُ هُ  ه روزه ا ،دُ ک َ وَُد ا از راِه در َ ِد و ِاداُُ  و َ
۹

ُ: ”او ُدم، ُِ م  َ  ازی ه  ک َا؛  َ َد ِ و ر
۱۰

َدزوا  َِه 

ِ ِِ وان وِ رای َد ََ ِ 
۱۱

ُ َ ن َِ ،َِ َد ن ی از  ام.“ 

ح ِدَ ِم ازوا ،دَُ ُِ ِوِن ِز  هَِ ر ُا  و ازی
۱۲

 .ُ رای َد  َد ََُ ََ

ِوا َ بُ و َ ل نُ  د و ُرویُ  ِر   ِِ َد   ُ َ اُزو 

.  ره َد ُاو ِو ِز َِ ،دُُ
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َر وِن ُ َد ِر ُروم

  ره ِ َِ ُاو  .َِ ُ  َد ِ   نُ ُاو ،ُ  ُ ُِ ِد ِو
۱۳

ِ زد و   َُ  ِد ُ ،ُر َد ِد «ل َ» از
۱۴

 و  از  ََِ َرُ ی. 

ازی َ ِ ِ  و َِ َد َدِم د  ره،  د ره َد َدِم
۱۵

ِف ِِه ُ  ه َد ِ َزد. 

َِ َ ِی، َد َزِودا ر ِم َد ه رِِ  َِ َد و
۱۶

د ا ی و ِار ُده ُی. 

 ر  ره  ِ ََِدورو ِ یَ وِن اُزو  از 
۱۷

ِ  رَ ره َد َ ی. 

ُا ِ  و ا  ه ره ِ َِ وه ُاوََ ر ِِ اِرَد ر ِ  ِس ازی و از  

ُ و ر ره َد ِ ِر د، ُاوَِ ره  ِ ت ِ د َد  ازی  ِروِز ِد
۱۸

 .ُ دهُ د َد َدِم ر

َِه روزای َ َ اُ َٓم ُ و
۲۰

 . ر ره َد در ِ یَا ُ د یِد  م ُاوِّ و َد روِز
۱۹

ت ُ ِادا َد و ِد  ُاِ ِِت َِه ََ ه ُد. ِ َد ر ُد ا . رهِ َ

د و ُُ  ُاوِ ی َرده ُد. َد اُو ُ َ َد ِ ازوا اُ ه ُ: ”او ُدم! ُ از
۲۱

آ از
۲۲

 .َُِ َ وان ر وََ یا ِ از  َُِ َ  هِِ و از ِدَِ ش  َدز  اّول

 َِ ،ََِ نُ   ِن َد ُ  َد ،َِ ره از ِد ُ َِ  ُُ ِ یِ ُ

ا  یُ َد ،ُُ َِ و ُاو ره َُا  طُ   ایُ ِ ون ِدُ
۲۳

ِ از ِد ره. 

ِ ره ام ُ ایَ ِ ِن اُ و ُ ِ َ ِ َد  ُ ا ،سََ ُ َای’ :ُ
۲۴

ُه 

ُه، اُ ُ  هَِ ِر ُا  ن َدُرما اُ َد  نُ ،َِ ی ِدلَ ،ُد َای 
۲۵

ازِ ُه.‘ 

  ِ ِ َد  ازی ِه  َد ر ر ره.“
۲۶

 .ُ ر

َد ِو رَدُ َد  ِ َد دری َادرِ ِاُ-و-ُاوُُ َ ُی، ًِ َد  ِِو َی ُ ِن
۲۷

 ُاو آو ره اازه  و آو َ ِ آدم ُد؛ َ َ ر  اازه  و
۲۸

  َد  ُِدُ ه. 

 َا ره َد در َ ر ِ ُِ از ره، ُاوَ  َد  ِ  ِس ازی و از
۲۹

آو زده ُ َد. 

َی َ ِ َد  از ِ ُدو  و َد
۳۰

 .ُ روز واز َُزود  ُ و ُد  ره ا ِ

ِ َد ُ او 
۳۱

 . ه ره َد در ر ِ ،زهَِ َد در ِ ِ ا ره ازَ  ازی ِ

 ا
۳۲

 “.ُِ اَ تِ ََِِ ُ ،ََ ِ َد ِ یَ ا” :ُ ا و ََ

. ه ُاو ره ا ُ ره ر ِ یر
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 رده روز َا وزِا” :ُ ره وُ ِ َ   ر-و-زاریُ  َد ُ وُ از روز واز  َ
۳۳

ِ َ  ُُ رُ ُ َدز ٓا 
۳۴

 .رِدَ ِ  ِ راک وِنُِ و ِن َا وِنُ ِر اَِد ِا


۳۵

 “.َُ  ُ مَُ  ِ ی ازُ ِر  .وَرت َدِرُ راک َد ُ وَ هه ِزَِ نُ ،ِرُ

ِ او
۳۶

 .ُ ردو و َد  هَ ن ره ه ُ ا رهُ  ِرُُ و َد ِِ ن ره ره یِن اُ از

 ِو
۳۸

 ُِ َد ِ، ُدو  و د و ُ  َدی. 
۳۷

 .ُ ردو ن ام َد ه ُاوُ مازوا ِد

.ُ ُُ ِ   ر م ره َد درُ ِم ُاو ،ُ 

ِ وِنُ هَ

ُاو .ار َدر ِِ  ره ِد ِ   ،َِ ره روش ز ِ یَ ،ُ روز واز و
۳۹

ا ره َد درَ ه ُ ا رهَ َِ ُاو 
۴۰

 .َِ ارو رُره َد ا ِ نرِت ِاُ َد  ِِ ِ

ا  و َد  ِل ری ِ َِِ ره ام واز  . اُزو دِن ِ ِ ره    و ِ ره

ِ ُروی ِ .ِ و َد ر  َ اری رُُ   ِ ِ
۴۱

 . َ ارن رُ هَ

َ ا
۴۲

 .ُ َ َ در َِِ ی  َِ ِ ِ ُِ  ،ردَ ر  و َ َ 

ُ   ََ ِ  ره
۴۳

 .ُ ه ُدو زی آو  نَ  َُ  ُُ ره  یَ  

ِت َ ،ِا  ُاوُ َِ  ره َِ ،ُ  َا      آوزی ره د َدره اّول د ره َد

و  ا َد   َ َِ و َد   َِی ِ از ُدِل ازوا ره.
۴۴

 َِ ُ و َد ُ ر در

.ِر ُ َد َ-و-  ی رَد

 هِِ َد

 ُدِم ُاو
۲
 .َا  هِ ِم اُزو  یِ ی، اوِر در ِ َد َ-و- ِو

۱
 ۲۸

 ُ
۳
 . اَِ   ه از داغ ِٓا د، ُاوُ َ اَ و ِرُ رو  ازی . ُ َ از

 و َد ِد ُ ُ ِٓا  ِ اُزو ِ ر از  ِٓا َِ َد ا ِ ه َاُورد و َد َ  ارِ

.َا ِ ً ِای آدم” :ُ ُ ِِ  ،َاوزو ِد  ر ره َد ِد هِ وُُدم ا و
۴
 .ِ

َِ َزده َد َ ر ره ُ 
۵
 “.َُ هِز  َِ زهِا ِٰا ِا  ،ه اَ تِ از در ِا

ُاوُ ُِ د  ن  َاس  ُ ِای   َد زُ  و
۶
 .َِ  ر َدزََ  و َا ِٓا
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ُُه.  ِ از ِاِِر َ ُاو ِدََ   ری َد َِ ُ. اوِِ  ازوا ََل ُ و ُاوُ : ”ِای

“.َا اُ از 

ِ ره َد  ُاو .م َد سُ  ُُ هِ وُا ِِ ِطُ  د َدُی وِی ز وُا ِِد َد
۷

ِِ و و د وُ  سُ ِٓا َ وَُد
۸
 . ازیَ ِ روز ِ ِتَُ ه اَِ  د و ازُ ُ

ِاُزو وا 
۹
ُ َدُ . َد ُِت اُزو ر و ُد ه ِدی ُ ره َد  َِ ا و ُاو ره َ َدد. 

ری رَ َِ و  امِِا َ ره  ُاو  یا 
۱۰

 . َ و َه ام َاِ وُا ِرای ِد ِ

. َ  هَِ وَرت َدُ  ای رهِ ،ِِِ ره

رِوِن ُ َد ِر ُروم

 از  ِه  َد  ِ  از َِرُ د و ِزِ ره َد ِِه ُ  د، ار ُی. َد َِ اُو
۱۱

از ُاو
۱۳

و ِ َد ِر ِاُز رِی، ِ روز َد ُاوَ ی. 
۱۲

َ» َِ ِزا» ُ َه ُد. 

َد  َ ِه َد ِر رُم ر . روز  از رِون  ِد ُ  ُ و  َد روِز ِد ِ َد

َد ُاوِ ارای اار ره َا ی   ره دَت  و َُ ِت  روز ره  ازوا
۱۴

ِر ُ رِی. 

 س وُٓزاِر ا  ،ُ   ونِاز ر ارای ُروم وا
۱۵

َی و اُزو آِِر ُن ِر ُروم َاَی. 

و َد
۱۶

 . اَ و ِدل ُ ُ ا رهُ ،ره ِد ُاو ُ َِ .ََا  وات» َد َدِم راِهَ ِ» ِم َد ِٓا

.ِِ ُ ی ،ُ َُِ اُزو       َد  ُ زه َددهِا ُ ی، َدُِروم ر

 مَُ ِارو، اِ َای” :ُ َدزوا ،ُ َ ُاو َِ و  یُ ره دُ ایر ُ روز ِ از 
۱۷

ُرو از
۱۸

 .ُ ُرو ِِ هُ ِِد ََد اوُر  و ،َ ُ یَ و-َرواِج-ر  مَ ِِ َد َ

دُ 
۱۹

 .َ گَ اواِر  َُ اَ  َدز ُ  ا ،ُ ه اَ   و  ِ 

َد
۲۰

 َُِ و ُ ر ُُم  از َ داد .ُ وُِد ازی ام َد َ ِِم ََ ِ  ُُرم. 

َ َِد ِای َز اِا ُِِا ِ از  نُ ،ُُ ره ُ  م وُِ ره ُ  مُ یُ ره ُ ِی دا

ُاو َدُزو َُ ” :ُم  از وُ ِد َد ِره ازُ َدز َِ ه و از ِارو  اُزو َاَه
۲۱

 “.َُا

ُ    ِ ره َِی.   َِ ُدم َد  ی َد
۲۲

 .َُ َ ِ  ره ُ ِره َد  ام

“.ُ َ ِ یا ِِ
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 ُاو  روز ره  ِ و َر َِ ه ِدوِن ُ َد  ِ َاَ. او ُاو از   ُو َد ِره
۲۳

دُ ا  ازوا َد  ِره ُ و ُ ِ    ِ و  ِی َا ُاو ره َد ِره

َ ازوا ره ی اُزو ره ُل ه ان َاُورد، و َ ی  ان َُرد.
۲۴

 .ِ ِ  

وِ َد َ ازوا ِاِِف َ ا ُ، ُاو ُاو ره ا  .  از َرِن ازوا ُ ا ره ره
۲۵

ُ: ”روح ُاُس ََُِ ِاَ  َد َی ُ  ُب ُ ُد،

:ُ ُرو و مَ یا ِ َد’
۲۶

”ِِ ُه ِرَُِ َ ِ  ،؛

،َِِ ِ ِ ،ُِ خ ارَدوا

ُن ِدِل ای َم ُ ه
۲۷

و ی ُ َِ ه

،ِِ ٹُ ره ُ یِ و ُاو

ِ   َُی ِ ُه

و  ی َِ ُه

و  ِدل ُ َ ُه و  و ُره

‘“.ُِ  ره ُاو  و

[ُ َِ ِای ِا ره
۲۹

 “.ُ لُ ُاو ره ه و ُاوُ َدده دُ َِ َد ِٰت ِاِ ِای  َِِ ٓو ا
۲۸

[.راُزو ،ُ َ  ُ ِِ  ِ َد دُ ،ُ

ُاو َد
۳۱

 .ُُ ِش َا ،َ   َد  ره  و ُ ِز اِ ِ م َد ِل ُدو ُ
۳۰
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دی ِ و آزادا دُ ا ره ِان ُ و َد ِره َِ ِ   َد.
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