
ُوج - ِِب َرات - َِ دّوم

ُر

اِا َ ِره ب َدِ ِای .رات َاَ َ َ ب ازِ ِوج دّوُ ِبِ

َا  َد ُ َِ ِم ِزُ  و َد َر-و-اب ُد. اُن َد ره

ُ  َ ُا ُاو ره ِاِب َ   ِاا ره از ُ ِو َاُورده َد

زِِ وه ُه ُ ه.

:َا ب اِ یا  ی عَ

ره ُِن ُا ُ  از  ُِ َِزان

َی ُ او َد  َِزِ ِِ و ِ َاُورد

ِ از اِا َ و َاُوردوِنُ

ُدو ُ َوِن دری ُخ

 َد اِا َ َِ

َد و َ ونُ ِزل

ِ ِه َد اِا َ

ُ س َد َُ ِه َِ و ُ و َددوِن َده ُ  اُ ِتُ
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ر و و  ِوِن ِّ َِ و ُ ََِا

س و ُُِر ُاو َد ه َُ ِه وِنُ ر

َد آِ ای ِب ِه ُ َ َِ ه   رُ اوَ  ِاا ره از

ِ َد  رُُ و  اِ  ره َد ُاو ر  و  آزاد ِ از ُ

ازوا ُد.

اِ ِِ

َ ُ ِاا َد ِ (۱:۱)

ُ ََُِ (۲:۱)

ُ ُدوُ  (۲:۱۱)

ُاو از  ُِزان  ُ ره ُ (۳:۱)

ُا َد ُ ُرت ِ (۴:۱)

 ُ َد  ِره (۴:۱۸)

ُ و ُرون َد درِر َِن (۵:۱)

ُ َِِ َد ُ ِا (۵:۲۲)

ُ ِ ُِ و ُرون (۶:۱۴)

َِق ُرون (۷:۸)

َی اّول (۷:۱۴)

َی دّوم (۸:۱)
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َی ِّم (۸:۱۶)

َی ُرم (۸:۲۰)

َی َُ (۹:۱)

َی َُ (۹:۸)

َی ُ (۹:۱۳)

َی ُ (۱۰:۱)

َی ُُ (۱۰:۲۱)

َی َدُ (۱۱:۱)

ِ ِِ و دُرای  (۱۲:۱)

َِگ اّوری ی ِ (۱۲:۲۹)

َوِ اّوری ی َ ِاا (۱۳:۱)

َِ ُ ِِه ُار وِن ِ ِِ (۱۳:۳)

ُِن آُور و آِ (۱۳:۱۷)

ُ و از دری ُخ (۱۴:۱)

َل و ُوِد ُ و َ ِاا (۱۵:۱)

آِو ُ ِِ َ (۱۵:۲۲)

«َ» و َد (۱۶:۱)

از ده آو ری ُ (۱۷:۱)

    (۱۷:۸)

َون َد ِدوِن  ُ (۱۸:۱)
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ُ ِ   (۱۸:۱۳)

َد ِه ِ (۱۹:۱)

َده ُ (۲۰:۱)

ُی َا (۲۱:۱۲)

ُی ا و َ (۲۲:۱۶)

ِل ُ و روِز ُ (۲۳:۱۰)

 ِی  (۲۳:۱۴)

وه  و اِم ُا (۲۳:۲۰)

 ِوِن  و َل (۲۴:۱)

ُ َد  َِِه ِ (۲۴:۱۲)

س (۲۵:۱) َُ ِه هَِ  

ُ َِوِق َدت (۲۵:۱۰)

س (۲۵:۲۳) َُ ِن ِ

ِااِن ِّ (۲۵:۳۱)

ِ َِدت (۲۶:۱)

ِش َ (۲۶:۷)

ُه (۲۷:۱)

س (۲۷:۹) َُ ِه َ

ِاری از ِاغ  (۲۷:۲۰)

ی ا (۲۸:۱)
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َاُ  ِِوِن ُرون و  ی  َد ِم ا (۲۹:۱)

 ُ (۲۹:۱۰)

ُِه ُِر ُی (۳۰:۱)

س (۳۰:۱۱) َُ ِه هَِ 

َِض وی (۳۰:۱۷)

روِن ََ (۳۰:۲۲)

ُ َِِِر ُی (۳۰:۳۴)

ُاد  و َاِب ِ َِدت (۳۱:۱)

روِز آرام (۳۱:۱۲)

ِّ َِ (۳۲:۱)

َری َِه چ و از ِه ِ (۳۳:۱)

ُ َد ُُِر ِل ُا (۳۳:۱۲)

َح ی َ (۳۴:۱)

ُا َ  ِاا  و َل ُ ره زه ُ (۳۴:۱۰)

ُراُ وِن ِِه ُ (۳۴:۲۹)

ُِن روِز آرام ُ ِ (۳۵:۱)

س (۳۵:۴) َُ ِه هَِ  

س (۳۵:۱۰) َُ ِه هَِ ِزم ِبَا

 ی ُدم و رای ُاد  (۳۵:۲۰)

س (۳۵:۳۰) َُ ِه ِر هَِ  دُا
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س (۳۶:۲) َُ ِه ِر وِعُ

 َِِر (۳۶:۸)

ر وِن ُوق (۳۷:۱)

س (۳۷:۱۰) َُ ن ِ وِن ر

ر وِن ِاان (۳۷:۱۷)

ر وِن ُِه ُِر ُی (۳۷:۲۵)

ر وِن ُه َِه  ُی َ (۳۸:۱)

س (۳۸:۹) َُ ِه َ وِن ر

س (۳۸:۲۱) َُ ِه وِن ر ِبِ اد وَ

ر وِن ی ا (۳۹:۱)

س (۴۰:۱) َُ ِه وِن َا

ِل ُاو (۴۰:۳۴)
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ِ َد اِا َ ُ

،ر
۲
ا َم  از  ی ِاا َاَُ   م َ  ار ُ  ُب َد ِ َاَُد: 

۱
 ۱

ُِ از  بُ ِدهِم َاو
۵
 .ِد و َا ،َ ،دان

۴
ّر، ِزُُن و ِِ؛ 

۳
ِن، وی و ُدا؛ 

ُ  و ِارای   ِم اُو َ ت
۶
اُزو َا ُُد، د ُ د. ُ  از ه َد ُ ِد. 

ُ ازوا ِ ِِز  اِزهَد ا ،ُ ر رگُُ و  ِمَ  هُ َ د وُ رَور اِده ِاَاو ِ
۷
 .

.ُ

َ ُدِم ،او” :ُ ُ ُدم ُاو َد
۹
 .ََِِ ره ُ ُاو  َرت َاُ ِ َد ِ َد َ ِهد  َ

۸

َ ه اِد ازوا ازی ،َ ا . رر راُ ازوا   ِ
۱۰

ِاا از  ه َ و زورُ ُه. 


۱۱

 “.ُ ُدو ُ و ازی ُ  از ِِ ه َدُ ی  یَُد  ُاو  ِو َد و ُ

َ و .ُ َری آزار-و-َاذرای ِا  ره ُاو  ، ِ ا رهر اِا َ ِ َد  یِ

  ِ
۱۲

ِاا رای ِم و رِ ره َِه َِن ر   ازوا َد اِن َذِهه ر ِِه. 

ُُ ِ َدز ِ ِِز َد و ُاو ر هُ َ اِد ازوا ،ُ َِ و ُ اِا َ ِ َد ُاو ََ

اِا َ ِز ُاو
۱۴

 .َا ُ َد ُ ره َد زوِر اِا َ ِ 
۱۳

 .ُ َازوا َو ِ و

،ُ . رُ افرا َد َا زی و ِد ِ ری و ِ ِِ  ی ره َد َز و ُاو  َ ره

 اِ یَد دا ِ ِهد 
۱۵

 .ِِِ ر اِا َ از ِ ُ  رای ِم َد ِ

،ُِ یو داَز َِد و اِ یُ هَِ َِ”
۱۶

 :ُ م َد ُ  ِه و ِدِ  

 دا  از ُا س
۱۷

 “.ُِ هِ هد، ُاو ره ِزُ ُد و ا ُُِ د، ُاو رهُ  ا  ُِ خ

 ره دا ِ ِهد او
۱۸

 .ُ هِ هره ام ِز   َِ ،َُُ ِ ِهد ِرد و از َاُ

اِ یُ”  ُ نَِ َد  دا
۱۹

ه َدزوا ” :ُا ِای ر ره  و   ره ِزه اِ؟“ 

 دا  اُ
۲۰

 “.َِ  دون وِن داِاز َر  و ی َاَ ُاو .ِ ّی َاِ یُ ِِ

و ازی  دا  از ُا ُ ،َِِا
۲۱

 .ُ یَ رَ و ُاو ُ َ اِ ُدِم اِد و  ِ و ُ

 ازی” : َا ر ا ُ ُدم ِ ن َدَِ 
۲۲

 .ُ ادهَ ِِ  دون و ُاو  ِ َدزوا

“.ِ هره ِز  ونُد  ،ِزَِ ِ یره َد در اِ هُِ اَ َ ِ 
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ُ ََُِ

ُاو ُ ِ ُه   َد
۲
 . ی ُ ِِ وِناز ُد   وی اِرَ آدم از  َ وَُد ا

۱
 ۲

ِ وِ ِد ُاو ره
۳
 .  ه ِ ِتَُ  ُاو ره  وُو ا َا َرُ ِ  ُاو  َاُورد و ِد ُد

 َِ ره َد ُ ِ اُزو  .  ِ و َدُزو ِِ  هَِ ه ره ر َ ی ازُ  ،َِ ه 

ِوا  اُزو ِ َد  ُ خ از ُدور ِ اِر 
۴
 . ا ِ یدر ِ ار َدَ َِ ی ره َدُ و ا

ِ ،ِ در ََِ َد  ایِ ِ َد .ََا ِ یدر ِ و َد ُ هَِ نَِ ُِد او
۵
 .ُ

ُاو ُی ره واز ه ِ ره ِد و
۶
 َدُو ُی ُاَ و ُاو  از ِای ُ ره َر   ُاو ره َ ِِه. 

َد ُاو  َاِر
۷
 “.َا اِ ی از  ِای” :ُ و ُاو  ِل اُزو َد  ِدل .ُ َدَرو وو 

ِ ِ ُدَِ ِن َاَه ُ: ”ا  ُٓرم و  از ُی ُِی ِا ره ُم  ِای ِ ره

او
۹
 . یُ ره ِ ِٓو ا ر ُد ُا  “.ُرو ،َارے” :ُ ن َدُزوَِ ُِد

۸
َِه ازِ ِ ُ؟“ 

ُ ُاو  “.مُِ ُ َدز  ره ُ  .یِ ِ ه ازَِ و ِای ره َُ ره ِ ِای” :ُ ُ ن َدُزوَِ ُِد

وُ  ِ ِ، ا ِٓ ُاو ره  ُدَِ ِن ُد و ُاو ا ُ ره َد َزی
۱۰

ِ ره ُد و َدُزو ِ َدد. 

ِِ ُ و ُاو ره  ُم اُ ،ن ُاو ” :ُ ِای ره از َِ آو َُِم.“

ُ ُدو ُ

زُُ  ُ ِد، ُاو  روز َد ِدَ ِی ُ ر و  ِ َد رای ِ ازوا ُاَ. َد اُو َ ُاو
۱۱

 خ ره ُو-ُاو-ُِای ُ
۱۲

 .َِ ره َدَرو  یَ از   ،ره اِ   ی ره ِدِ 

ِو  ِروِز ِد
۱۳

 .  ر ِو ُاو ره َد ز ُ ی ره َزدهِ ُا ،َِ ره َد ُاو   و ازی

ُو ر، ُاو ُدو ِ ا ره ِدُ  ُ ِِ   . ُاو از آدِم ه ُن ” :ا ِار ُ ره

،ُُ ه امَ  َدری َ ٓه؟ ا ِ  و ِ از ِ َد ِ ره ُ” :ُ ُاو آدم
۱۴

َِ؟“ 

ِو
۱۵

رِ اِ ُی ره ُ؟“  ُ س رده ُ ُ : ”واًِ ِای ره ُ ََه.“ 

َِن ازی ره ُ ، ُاو ُ   َ ره ُ ِ .ُُ از ِدَِ ِن ُدو ه َد زِ ِِن

 َه َا ِ َد َ وَُد د و ُاوُ ُد  ِِ نِ ای
۱۶

 .ِ ه  یُ َد و َد ُاو ر

 ِ َاَه ُاو ره ُ  ُ  . َه َد
۱۷

 .ِ ره آو ُ ِٓا ِه َر آو ُ را رهو آو  ُ آو

وِ ُاوِ  اُ ِٓ ر ُ َاَ، ُاو ُن ِ” :ر
۱۸

 . آو  ازوا ره ِو َر ِو رُد َِ
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ُاو” :ُ  آدِم ِی  ره از ِدِ  ِت َدد و َِه  از ه
۱۹

 ُ ِاوز ِاَ ُزود َاَ؟“ 

اُ ی ا ُاو ره َد ؟َ ُ َد  ُا ٓا” : نُ ُ ونُاو از ُد او
۲۰

آو ِه ر ره ام آو َدد.“ 

ُ و ُاو ُد ،ِِ اُزو آدم   ُ را ُ و
۲۱

؟ ِر ُاو ره ُی  ُ   ُِن ُره.“ 

 َد ” :ُ ن ُاوُ ،م ا مِ ُاو ره ُ َاُورد و َد ُد   راَ و
۲۲

َرا ره َد ُ َدد. 

“.َُا َ  ِرج ِِز

َد اُو زن، وِ روزای  ُ  َدِه َ ِت  و َ ِاا َد ُ ََِ آه-و-ِ ه
۲۳

و ُا داد-و-ِد ازوا ره
۲۴

 ِا رُ ِهی ازوا َد َدر  دُ ُ ِ َد  ُاو  ازی .ُ د

 اِم ِاَ ِ ا َدُ 
۲۵

ِ؛ ُن ی ره ُ ا  ِااِ، ِاق و ُب ُد، َد د ُ د. 

َاِ  ازوا ره ُ َد.

ُ ره ُ  زان ُِ از اوُ

ُ ِ او َد َاَِ آِ از ُ َِ َدُزو
۲
َد اُو زن َُ ُِل َوِن َرَ ُ ُُ ِون 

۱
 ۳

ُ د  ُ او
۳
 ُ .ُ ِخ   از ُ َِ َدَرو َاَِ اُ ُ ِٓ و َُ ُ ِزه. 

 ِد اوُ و
۴
ُ  ” :ُِن ازی ُرم و اِ ِِ  ره خ   ُا ِای َُ ُزه؟“ 

ُ اب َدد: ”َا ُاو “! ُ ، ُ” : یُ ُ َِ ا ازُ ،هِ ره ُ ُا    ُ

 ُا ُ: ”َد ِا ِدَِ !َُ ه ُ ره از ی ُ ،ُ ُ ُن َد   اُ ے، ُاو
۵
 “.ِ

و ُاو ُ ” :ُ ای َی ُ  ،ُای ِااُ ،ِای ِاق و ُای ُب
۶
 “.س َا َُ ی

ُِِ ” :ُ اوُ
۷
 . خ اُ نُ  رد س نُ ،  ره ُ ُروی ُ او “.َُا

ََا  
۸
 .َُا  ازوا ِِ-و-م. از َرُِِ ای ازواِ ِازوا ره از ِد ِ م وُِد ِ ره َد ُ مَ

 ُاو ره از  ِ ِص ُ و ُاو ره اُزو زُ و َاُورده َد زِ ِِاخ و ُُ ُِم  َد ُاو

،او
۹
 .ُ ِز ُ و ِّ ،زِ ،رَا ،ِّ ،ِ َد ُاو ًِ و ری َا َ و ِ ز

ِ ره ُ ٓا 
۱۰

 .ُاو ره ِد  ،ُ ازوا َِ َد ِ  ُ ه وِر  ش َد اِا َ ِ

ِ ” :ُ اُ َد ُ ِ
۱۱

َِن َرَ  ُُ م َ  ، ِاا ره از ُ ِو ی.“ 

ُا  ” :ُ  ازُ َاُ و  ازی
۱۲

َاَِ ِ  ُن ُرم و َ ِاا ره از ُ ِو ُم؟“ 

 واُ  ً ره َر ، اَ : وَ ِ ِاا ره از ُ ِو َاُوردی، ُ َدی ه َه ِدت
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ُ  َد ُا ض  ،” :ض َ ِ   ُ ِاا ُرم و َدزوا ُ’  ُُای
۱۳

 “.ُِ

 َدزوا   ‘؟َا  ِم اُزو’  ُ نُ از ه،‘ و ُاو َر ُاز ه َد ِدَ ُ یَ

ُ  هَ «َُا » :ُ ر ا اِا َ َد .َُا  ُا َُا ” :ُ ُ ا َدُ و
۱۴

ُُ؟“ 

ُا  َد ُ ُ: ”ا ر ام َد َ ِااُ’  ُ اوُ  ،ای َ ی
۱۵

َر ه.“ 

ُ ،ُای ِااِ، ِاق و ُب، َه ُ  َر ه.‘ ا َِم دا  َا و از    َد

 ایُ ،اوُ’ :ُ و َدزوا ُ َ ره اُدِم ِا یَ  ِ ُرو و
۱۶

 .ُِ د هَ م َا

 رای و از َُا ُاز ِِ َد ”  ُ هُ ِ  ب َدزُ ق وِا ،ِاای ِاُ ،ُ یَ

و ُ  ُ  ره از َر-و-ی  َد ُ ِِ ِو ُم
۱۷

ُاو َد ِ ِ از  ُه،  َدُرم. 

و ُ ره َد زِّ ،ِ ِِ، َارِ ،زِّ ، و ُُ ُم، َد زِ  ِ و  َری

 ُ ُرو و َدُزو ِ ِهد ِ ازوا  ُ  .ُ لُ ره ُ رای ای ِاَ  و
۱۸

 ‘“.َا

’ُاوُ ،ای ِا، َدز ُ ِ ه. و آ، َای ده،  ره   َد ااِزه ِ روزه راه َد  ری و َد

  ،ِر   َ ره ُ ِ ِهد  َُِ  ِ
۱۹

 ‘.ُ ُ ُ ایُ ،اوُ هَِ ُاو

  ِدُ  ره ِدراز ُُ و ِ ره  ِم ُرت َُِ ُ و رای
۲۰

 .ُ رُ ام ُاو ره ُزور ِِد

و  ِای َم ره َد ُ ِ ِم ر ُُ و
۲۱

 .ُ َ ره ُ هد اُزو  .ُُ ازوا َِ َد ِ

ُ  َِِن ِاا از ُ ِ و از ُ ِن  َد
۲۲

 ،ِرَ  ِِد ُ ُِ ُ از ُاو َِ

ی رَد .َُ ُ ونو ُد   ا ره َدِ و ُاو َِ  و ِّ راِتَز ،هُ ایِ ،َ  ِ

“.ُِ َرت ره ِ ُ

ِ رتُ ُ ا َدُ

 اُزو ُ َد اِب ُاوُ : ”و اَ  ِاا َدز  ِار َ و َد رای  ش َ و
۱
 ۴

اوُ او از ُ ُن : ”َد ِد ُ  َا؟“ ُاو
۲
ُ’ :ُاو َدز َُ ِ ُه!‘ ُ  ؟“ 

ُ اوُ : ”ُاو ره َد ُروی ز رُ !“ و ُ ُاو ره َد ز ر  و َق َد ر
۳
َ” :ُق.“ 

“.ِِ ره  و ُدم ُ ره ِدراز ُ ِد” :ُ ُ َد  اوُ
۴
 ! اُزو ُدو ِ از ُ و ُ َِ

اوُ او 
۵
 !ُ َِ قَ ره َدُدو  ر َد ِد و ِِ ر ره ه ُدِم ره ِدراز ُ ِد ُ 

ُ: ”ِای ر ره  ُُ ُاو َور ُ  اوُ ،ای َ ی ازوا، ُ ای ِااِ، ِاق و ُب
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َ ره َد ُ ِد ُ “!ُُ ُ َ َ ره َد ُ ِد” :ُ َدُزو  اوُ و
۶
َدز ُ ِ ُه.“ 

و
۷
 ُ َ و ا  ُاو ره از  ُ َ َ، ِد  ِد  َد َاََ ِِض َ ف َوری ُ ه. 

 ه ِدِ  ره ُ و ِد  رُا ُ و “.ُُ ُ َ َ ز َد ره ُ ِد ٓا” :ُ اوُ

اوُ او َد ُ ُ: ”ا ُدم  اّول ره
۸
ُدوره َ و   ِِ ِن  َوری ر ُه. 

ِ ا ُاوَُ  ِم ازی ُدو  ره ُل َ و َد
۹
 .ُ لُ ره دّو د، ُاوََ ش ُ و َدز َ لُ

ِ یاز در  آو ره ُو ا .ُ  ُ و ُاو ره َد ُروی ِِ ِ یاز آِو در د، اوََ ش ُ رای

ُ َد ُاو ِ  !َ ” :ُ رهی ُب َُد؛
۱۰

 “!ُ َِ نُ َد ُ ے َد ُرویِ

ِ” :ُ َدُزو اوُ و
۱۱

 “.َُا ِز ُ ره و َ  ؛ُ ره ُ هِ   َِد ِای و َ و ِ َد َ

،َُا اوُ   ٓه؟ ا ر ر  و ِ ،ُ  َ ن رهِا  َا ِ َدده؟ و ن ِزَد ِا  َا

   مُِ د ره ُ  م، وُِ ن رِتُ ُ نو َد ِز َُا ُاز   ،ُرو ٓو ا
۱۲

ا را ره َُم؟ 

“.ُُ َر  ره   .ُ ره َر ِد ِ َ ،ُُ ِ ،َ ” :ُ ُ 
۱۳

 “.ُ

ُ او َد  ُ َِر ُه ِ” :ُار  ُُرون از  ِِوی، ُاو رهی ُب َا. ُاو ا آ َد
۱۴

 ُ اُزو ره ُ و َم ره َدُزو ِی و
۱۵

 .ُ ش  ِدل ُ ونه و از ِدِ ره ُ   و راه َا

ُ ر یره ُ هَِ ُاو
۱۶

 .ُُِ    مُِ ِ ُ م و َدزُِ ن رِتُ ُ ُدوی  ِنَد ِز 

و َد ی   ُُدم َِ . و َِ ُه اُزو ُ ِِا َا ّر ُ و ِ ی ره  ُاو ُ ،ُ  َدُزو ن

“.ُ ِ ُدم ره َد   ُازی ا  و ِِ ُ ق ره َد ِدَ ِای
۱۷

 .ُ

 ُ َد  ِره

 یَ  مُِ ُرم و ِ َد    هَ” :ُ ه َدُزوََا  ونَ ُ ُُ  ُ اُزو 
۱۸

 ُ، و ُ ز َد زِ ِِن ُد
۱۹

ِزه َاُ  ده.“ َون ” :ُُرو،  ََری.“ 

ُ او
۲۰

ُاو َدُزو ” :ُ َد  ُِرو، ُن ِم ی ُ   ره َ ،ُُت ه.“ 

ُ و َاودای ُ ره ِِ َد َ َ َِار  و ُ ن زِ ِِ َرُ . ُاو اُن َق ره ُ ا َدُزو

ُاو َد ُ ُ: ”وِ َد ِ َرِی، خ   ُِم ُه
۲۱

َدُدد، َد ِدُ ُ  ِِ ُ د. 

 ُُ  ن رهَِ ِدِل  ِ .ُ ِ نَِ  َدُدم، َد ُ ِم ازوا ره َد ِدرِت اُ  ی ره

.َا  ریاّو ِ ،اِا” :ُ ر ا اوُ’ :ُ نَِ َد 
۲۲

 .َُ ره ا اِا َ

،َ و ُاو ره ا   ُ ا . ِ هَ ُاو  ُ ه اَ ِ :ُُ َا ُ َدز   ازی
۲۳
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 ُ  اوُ راه َِ ای َد-روان  َد ،و وَُد ا
۲۴

 “‘“.ُُُ ره ُری ازاّو ِ  او

ُ ِ  و  َ ره ُ ِ ِِ ره  ِ  راَ او
۲۵

 .ُُ ُاو ره   رد و

ُ او ُاو ره ا . َد ُاو
۲۶

 “!ن َاُ یُ  ه ازَِ ًوا ُ ،ا” :ُ هِ ُ ی ه َدُ

.ُ “نُ یُ” ُاو ره َ َرواِج ِ را ازَ َ

 َد ُاو ُ َاو َد ُرون َِ” :ُه ِاِِل ِار ُ ُ َد  ُرو.“ و ُرون ر و  اُزو َد ِه
۲۷

َِد و اوُ  رای ره ِم ُ اُزو 
۲۸

 . خ و ُاو ره ُ ا“ ُروی َد ُرویُ ِه” َد  ر

َر ون  َد ِ َدُزو ُُ، َد ُرون ُ . َ اُن   ِی ُه آ ره ُ او َدز

او ُرون
۳۰

 . َ ره اِا َ یَ ِ ُرون ر و ُ 
۲۹

 . ن ُرون د، َدُ َا 

و ُدم
۳۱

ِم رای ره ُ او َد  َ ،ُُ ُ و ُ ا  ُ ره َد ِ ُروی ُدم ام َدد 

َور . و ُاوُ  ِ او َد َ ِِ ِاا َا و َد  ُِی ازوا  ََُه، ُاو ُروی َد ک

. دتِ ا رهُ هَُا

ُ و ُرون َد درِر َِن

 ازی ِا ُ و ُرون َِ ِن ر و َدُزو ُ” :ُاوُ ،ای ِاا ا رَ’ :ُ م
۱
 ۵

ِ اوُ” :ُ نَِ
۲
 “‘.ُ هِ اِم ازِره َد ِا ِ ِِاَ ره و َد ُاو  َد ُاو  ُ ه اَ

“.َُُ ره ام ا او ِا ََُِ ره اوُ  ؟ُ ره ا ام و ِاُِ ش  رای َد   َا

ُ و ُرون ُ” :ُای ِا َدز ُ ِ ه.  ًُ ره ِ   روزه راه َد   َ  َد
۳

ِ ِهد
۴
 “. دُ   ض وََ ِِره َد و  ُاو  َُ . ُ ُ ایُ ،اوُ هَِ ُاو

 نَِ
۵
 “!ُ َِِد و  ِر ؟ُِ ر  رای ره از اِا َ ا” :ُ ُرون و ُ َد

َدُو
۶
 “.ِ ُ رای از ِد ُاو  ِ ُ ه وُ َ ُ َد ٓا ُ ُدم اِد ،او” :ُ

”ِد َد ُدم َِه ر وِن  ِه
۷
 : َا ر ا اِ ُدِم ار ی وِ ایِ ن َدَِ روز

.َ ِ اِد ُا ،ُ رَ ُاو  یِ اِد 
۸
 . َ ه ُ هَِ ر  دون  ِ !َِ

  ره ’ :ُ و ُ د ُاو  یا .َا  ن ُاوُ ،َُِ   ره  یِ اِد

ر ره َِه ای ا  ُِ َ ُاو َد وُ ُ ِِوف َ و َد
۹
 ‘. ُ ُ ایُ هَِ  ری

ر ن اَِ” :ُ ُدم َد و رُ ای ازوا َدر ا وِ 
۱۰

 “.َ ََ ََُ رای درو

۱۲ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


دون  ُِر و از  ی  ُ ه ُِ . و ر ُ ام
۱۱

ُ: ’ازی   َدز  ُه َُِم. 

و
۱۳

 . َ ه ی َد ل ره از زَ  ُ کََِ ِ ِا َد اِا َ 
۱۲

 “‘.َ رهُ 

و ِای
۱۴

 “.ُُ ه َدده ُ هَِ  یو ِِ ،ُِ رهُ ره ُ ِِر روزا” :ُُ هَره ُر ا ُاوِ

ِِ ره ُ ِرای روزا ا” :ُُ د وَِ ره اِا َ ایر ،دُُ ِ نَِ َِِد و  یِ

 ا” :ُ ه َِ و ن رَِ ِ َد اِا َ ایر
۱۵

ِ، ِدوز و ِاوز ُره َ؟“ 

َِه ُی   ُه َدده َُ و  ِ’ ،ُر ُِ!‘ ُاوُ ی
۱۶

ُی ُ ِای ر رر ُ؟ 

 َ ُ ِ َد ،َِا  ُ” :ُ نَِ 
۱۷

 “.َا ُ ایِ ه ازُ ِ َد ،َِ ره ُ

 ،ُ ر ِ َد ِر ٓا
۱۸

 ‘. ُ اوُ هَِ  ری   ره ’ :ُِ ُ  ازی !َِا

رای َ ِاا ِد  ُاوَ  َد
۱۹

 “.ُ ر ِ اِزهَد ا  ام ِ اِد و َُ َدده ُ ه َدز

ِ از ِو
۲۰

 “.َُِ َ  ِ وِن ر َد ُ ِِب روزاِ از” :ُ ن َدزواَِ نُ ،هَُا 

اوُ” :ُ ا َدزوار و
۲۱

 .ُ د، ُروی َد ُرویُ ازوا َُِِ  ُرون و ُ  ُاو ،َ وُ نَِ

ُ ره ِه و َد  ُ ََِوت ُ ،ُن  ُ ره َد َِ ِن و ای   َ  ُاو ازََ ت

“.ُُ ره  ُاو  َدِد  ازوا َِد ِد ُ و .َ َد

ُ َِِ َد ُ ِا

ه َد ِاَ َ م َاُوردی؟ وَ یا ِ ره َد َ ا ِای !َ ” :ُ هََا اوُ ِرُُ َد ُ 
۲۲

 ُ مَ َد داِد ُ و ُ ُ مَ ازی َِ م، ُاو َدَُره َر ُ مَ و ُن رَِ َِد ِد ِاز و
۲۳

َر ی؟ 

“.ََِ

َ  یُزور ِِد ِ ُاو .ُُ ر  نَِ    یِ ٓا” :ُ ُ َد اوُ او
۱
 ۶

“.ُ ُ ُ ِز ره از ُاو  رتُُ ِِد ِ و ُ ره ا اِا

 َد ِااِ، ِاق و ُب َد ِاِن ُای
۳
 .َُا اوُ ” :ُ ُ َدده َد ِادا ُ ِره َد اوُ و

۲

  ازوا   نُا
۴
ِدِر ُُ ِ َُم،  ِم از د ُ’  ،ُاو‘ ره َدزوا ُار َُم. 

ِد
۵
 .ُ َِ َدزوا ،ُ ِز َّا َ ِِ َد ُاو ُاو  ی ره ُا  ،نِ ِِز  مُ

ازی
۶
 .َا  د َد   ِ ،َا ُ ره َد ُاو ِ  مُِِ ره اِا َ ی   ، ِای
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 َد َ ِااُ’  ُ اوُ ” :ُ او َاُ و ُ ره از زُ ِِغ ِر ِاِر  ِص ه

و
۷
 ُِ تِ ه ِز رگُُ ی َوت ِِی و َد وَ ُزوی ره َد زوِر ُ  .ُُ ازوا آزاد ُ از

ُ ره َم  ُر ه ُای ُُ ُ. َد ُاو ُ   َِِ ُ َاوُ ،ای ُ َاُ  ُ ره از

و ُ  ره َد اُو زُُ م  وِه  ره َد ِااِ، ِاق و
۸
زُ ِِغ ِر ِاِر ِ آزاد ُم. 

َ َد ر ُا ُ 
۹
 “‘“.َُا اوُ  .مُِ ُ َدز َُ َِ ی ره ُدم و ُاوُ ب َددهُ

ِاا ، َ  ُاو  روُ د و ُ ِ و ِ َِِ َد ِره  ُش ََد.

” َد َِ ِن،  دِه  ُِرو و َدُزو َ  ُ ِاا ره
۱۱

 : َا ُ َد اوُ اُزو 
۱۰

،َُُ ش  ُِ َد  اِا َ ،او” :ُ اوُ اِب َد ُ ِ
۱۲

 “. ا ُ ُ از

َِ ن ِر از َاُ  ، َد ُ   ِاِن ُب َُِ؟“

َ  َدد ُ ِ ِهد نَِ و اِا َ ِره َدزوا َد ُ ره ُرون و ُ  اوُ ،ُ
۱۳

ِاا ره از زُ ِ ِِو ه.

ُ ِ ُ و ُرون

اَ ی َاِر َی َ ِااُ د:
۱۴

 ِدَاو  ِم ازَُ  از .َ ون وِ ،َ ،کَ :دُ ا اِا ِ ِ ،ی ر

.ُ ر

ی ِن اُ د: ِ ،ُ، اوَ ،ِ ،َ و ل  ا ِٓل ُ ِد. از
۱۵

.ُ ر  ِدَاو  م ازَُ 

و ا م ی ی وی َد ََُِ َِِ ازوا ُد: ِن، ُت و ِاری. وی َد   ِِ و
۱۶

.ِر َ  و 

.َد َاَُد و  ِدَاو  ِم ازَُ  از  ِ و ِ :دُ ن اِ ی
۱۷

ِ و  و   ِِ ت َدُ .ُِ ون وِ ،ر ،امَ :دُ ت اُ ی
۱۸

.ِر َ

ی ِاری اُ د: َ و ُ. ا َاوِد  ی وی َد   ُِِی ازوا
۱۹
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ُد.

اوَ ام  ِ ُ َِ ی  و َِ ِه  ُرون و ُ ره َز. و
۲۰

.ِر َ  و  و   ِِ ام َدَ

ی ر اُ د: َرح، ِ و ِزی.
۲۱

ُِد  ،ِِِا  ُرون
۲۳

ی ُِ اُ د: ِ، ان و ِی. 
۲۲

،ُِداب، َا :َاُورد َد ُد  ر ُرون هَِ ِِِا . ی نَ اِر داب وِ

ِازار و ِار.

ی َرح اُ د: اِ، ِا و َاف. اَ َاوِد  ی َاِر
۲۴

َرح ُد.

ِازار  ُِرون   از ُدوِن  ُِی  و ُاو  ِِ  َد
۲۵

ِم ِس ُ. اَ َی َاِر َ ی و َد ُِِ َاوِد  ی

ازوا ُد.

ُرون و  ُ َد  ِذُ ه ا ُی َاُ  او َدزوا َ” :ُُ ِاا ره  ِم  ی
۲۶

ُاو ی ُد  َد َِ ِن دِه ِ ر و َِم ُاو ره َدُزو
۲۷

 “.ِ وُ ِ ِِز از 

.ُ ره ُ  ِ ِِز َد اوُ  دُ روِز ُو ُاو ا
۲۸

 “.ُ ره ا اِا َ” :ُ هََر

ِ ِهد نَِ َد ُ ،ُُ ُ    یِ  .َُا اوُ ” :ُ ه َا ُ َد  اوُ
۲۹

ُ ِ َد ُاو ” :ُ رهی ُب َِ  .َُِن ِر َد رای  ش ِ؟“
۳۰

 “.ُ

و ُاو َد ُ ُ: ”اُ  ، ره َد َِ ِن ُا َا ّر ُُ و ِار  ُُرون َ ِِ َوری
۱
 ۷

َ و ُاو ُ نَِ را ره َد ِ ُاو  ُ ُرون ُ ارِ َد ،ُُ ُ َدز  یِ 
۲
 .ُ ُ یره

ِِز ره َد  هُ و  َ و ُُ  ن رهَِ ِدل  ِ
۳
 . آزاد ُ ِز ره از اِا

ه ُاو ِدراز ِ ِفِ ره َد ُ ِد  ،َِ ش ُ رای ن َدَِ  و ازی
۴
 .ُُ ِ َ ِ

ره َزات ُُ و  ی َم َ  ،ُ ِاا ره َد و َِِوت ی ُُرگ از ُ ِ ُِو ُم.

  ُ ِ َ م، َد ُاوُُ وُ ِ ُدِم َِ از ُ رتُ ُ ِِد  ره اِا َ ِو
۵
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ِ د و ُرون د و ُ
۷
ُ  و ُرون ِی ره ُ او َاُ د، ام َدد. 

۶
 “.َُا اوُ

.ُُ ره ن رَِ ِ َد ُاو  دُ 

َِق ُرون

”وَِ ِن َدز ُ َ’ :ُ ُه  ‘،ِِ ِ َد ُرون
۹
 :ُ ُرون و ُ َد اوُ او

۸

ُِرون َد ِد و ُ
۱۰

 “.ُ َِ ر ق َدَ و  ر ن َد زَِ ُروی ِ ره َد ُ قَ  ُ

َِن َاَه َاُ ِاو ره ام َدد،  ُرون َق ُ ره َد ِ ُروی َِن و ای  َد ز َا و َق

ا ُ ُدوی و ِ ََُِ ام و ُاو  ِ ی رهِ ایُدو و ِ نَِ 
۱۱

 .ُ َِ ر َد

َُ ِم ازوا َق ُ ره َد ز ر  و ُاو َد ر َ  .ُ َِِق ُرون َ ِی
۱۲

 . ر ره

.َ ش رای ازوا د و َدُ  ز ام نَِ ِدِل ،ُُ اوُ  ر ُا ِ
۱۳

 . رتُ ا رهُدو

َی اّول

َحه َد َِ ِن ُرو و
۱۵

 .َُ ُدم ره ا ؛ ُاوَا  نَِ ِدل” :ُ ُ َد اوُ
۱۴

َِ ر َد  ره َ .ُ ُروی َد ُروی    ُ ا ِ یدر ََِ َد ُ ،ره آو ِ ُاو َد َِ

:ُ ه. ُاو َر ُاز ِ ه َدَ اِ ایُ ،اوُ’ :ُ َدُزو او
۱۶

 .َُ ُ  ِِ ُ د، َد ِدُُ

 اوُ
۱۷

”َم َه ا ُ  ُاو َد  ره و َه ِدت   “. آ ره ُ از َاَُ  ی. 

ُ: ”َد وِِ ای ر، ُ   ُ ُاو َاُ: ا  ٓ ای َِق  َد ِد  َا، َد آِو دری

َُ  ََر ِ و ُ هَ ه و آِو درُُ ِ یی در 
۱۸

 .ُ َِ نُ و آو َد َُِ ِ

“‘“.ُ ُو از آِو در 

ِ یِم آو ِ َد ُ ِد  و ُاو ره ِِ ره ُ قَ’  ُ ُرون َد” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۱۹

ِدراز  ،ُ َد ِ َِ در ، ی َُ ،ر  و َد  ِم َض ی آو  ُاو َد ُن ُ َِ. َد ِم

 ِر ُُرون ا و ُ 
۲۰

 “‘.ِ ی زهُ و َد  ی َِ َد  َ نُ ِ ِِز

ُاو َاُ د،  . ُرون َد ُُِر َِن و ِرای َ  ق ُ َد آِو دری ِ َزد و آو َد ُن

. ره ُو  آو  َِ ِد ِ و ُ ه ِ ید و آِو درُ دُ َد در  ی 
۲۱

 .ُ َِ

 ُِدوای ِ ام  ُدوی ُ ا را ره  . ِدِل َِن
۲۲

َد اِ ِ َد ی آو ُن ُد، 
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و َِن ُِوِن ازی َُ م
۲۳

 .ُُ اوُ  ر ُا  .دََ ش ُ ُرون و ِره و ُاو َد ُ َ 

،ِ ه ِ یدر ِ َد ِ ِ ،از او
۲۴

 .ر ُ  َد  َاُورد و َ ره ام ُ ل ، ََُ

.ُ  روز  ،ره َزد ِ یدر اوُ  از روزی
۲۵

 .َِِ ُو از آِو در ُاو ا

َی دّوم

  هَ مَ” :ُ ر ا اوُ’  ُ ن و َدُزوَِ  ُرو َد” :ُ ُ َد اوُ 
۱
 ۸

.ُُ رِِ ی یَ ره َد ُ ِز  ،ُ  وِن ازوا از َر و ا
۲
 . دتِ هَ ره و

،ُ مُُ ُ و ِ و ُ قو َد ُا  ُ ِ ه َدُ ُ از آو  ُ ُ ی اِزه ازَد ا ِ یدر
۳

،ُ د َِ َد 
۴
 . َدر ِ یره ورا و َدَُ َد  و ُ یَ و ُ رایِ ی  ن َدُا

 اُزو ُاو َد ُ ُ: ”َد ُرون َ ، ُق ُ ره
۵
 “‘“.َِ َِ ُ رایِ ِم و ُ ُدم

ِ ِ ِِز م و َد  وُ از آو    ِدراز  رَُ و  در ، ی ِف ُ ِد 


۷
 . ُ ره ِ ِِز ِم هُ ُ  و  ِدراز ِ یآو َِ ره َد ُ ُرون ِد 

۶
 “.ُ

اوَِ ن ُ و ُرون
۸
 . اَ ِ ِِز ره َد   ، ر ره ا ُ ُدوی  ا امُدو

ُ ُدم  و  ُدور  ُ ُدِم و از  ره از  ِای  ُِ ُد اوُ ِرُُ َد” :ُ ه  ره

َِد ِد وِن و ِ” :ُ نَِ اِب َد ُ
۹
 “. ُ اوُ هَِ ره و ُاو  ُُ ره ا

ِ و از ُاز ِ از   ُ ُد ُ مَ و ُ رایِ هَِ و ُ د هَِ َ    َ ُ د

َِن َ” :ُح.“ ُ  َد اب  َدد:
۱۰

 “.ُ اَ ِ یَد در  و ُاو ُ ُدور ُ ی

َِ و از ُاز ِ از 
۱۱

 . ایُ ،اوُ ِِ رهَ دُای وُ   َِ  ُ رهُ ُ ِ”

ِ ُرون از و ُ 
۱۲

 “.َُ  ِ یَد در  ؛ُ ُدور ُ ُدم را و ازِ و از ُ ی

اوُ و
۱۳

 . ه ُد د ،دُ ِر ازوان ُدَِ   ِ از اوُ ِهَد َدر ُ و ُ ُ وُ نَِ

 ل ل ره ُدم ُاو و
۱۴

 .ر َ از ِو از ز ِٓاز ا ،  از  و   ُ یُد ُِِ َد

 وَِ ِن از  َِ آرام  ،ُز ام ِدل ُ ره   و َد
۱۵

 .ِِ َ یُ ره ی ِم و

.ُُ اوُ ِر ُا  ،دََ ش ُرون و ُ رای
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َی ِّم

 اُزو ُاو َد ُ ُ: ”َد ُرون َ’  ُق ُ ره َد ِک زَِ ن  ک َد اِ ِ َد
۱۶

ِِ ره َزد و ِک ز ه ِدراز ُ ِد  ق رهَ ُرون : ر ُا و ُاو
۱۷

 “‘.ُ َِ   ِ

ُدوا ام ُ رت
۱۸

ِم ِا و َرا ُ از ُ ،ُ ن ِم َد و ِک ز  ِ ِِر ُُد. 

.َ  انَ ن وِا َِ َد   و َِ ُاو  ، ر ره ا   ِ ُ یُدو ی

 ُدوا َد َِن ُ: ”ِدُ ا َدزی ر َاَِ ِ “.ن ز ام ِل َ و َد رای ُ و
۱۹

ُرون ش ََد، اُ رُ ِاوُ  د.

َی ُرم

 ُروی ِ ره َد ِ یدر ِ ن َدَِ َِ و ُ  هحَ” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۲۰

و ا
۲۱

 . دتِ هَ ره و ُاو  ُ ه اَ مَ” :ُ ر ا اوُ’  ُ و َدز ُ ا

ُاو ره اَُ ، اوِ  اوَ ره َد َِ ازُ و ِرای ُ، َد  َُِدم ُ و َد ی ُ َرُُ  و

 َدُو روز َ ِ  ره  ی ُد-و-ِش
۲۲

 .ُ َاز او ُ ی ازواِو ز ِ ِ ی

 و
۲۳

 .َُا ز یا ِاوُ   َِ  و ََ َد ُاو َاو   ُُ ا ،َا اِا َ

ِ ِ : ر ُا اوُ و
۲۴

 “‘“!ُ ِ هُ ح ِایَ .ُ ق د ِم ازَ و ُِم ازَ َِ

.ُ اب َاو ِ از ِ ِِِم ز و ََا ِ ِِز ِم و ری َدر ن، َدَِ ِ َد َاو

ِ
۲۶

 “!ُِ ُ ُ ایُ َد ِ ِِز َِ و َد ِر” :ُ ه یُ ُرون ره و ُ نَِ 
۲۵

ُ َد اب ُ : ”ُدُر  ِ  ا ر ره ُُ، ازی َِ  ه ُاوُ ،ای ِ ُی ره

َ ُاو   ُ ی رهِ ِ ُدِم ُروی  َد  و ا .َا ِز ِ ِ َد  ُ ُ

  َد ااِزه ِ روزه راه َد  َ  و ُِِ َاُ ِاو َد
۲۷

ِه، آ ُاو  ره ر َُُ؟ 

َِن ُ ” :ُ ره ا ُُ  َد  ِر و َِه
۲۸

 “. ُ ُ ایُ اوُ هَِ 

” :ُ ُ از
۲۹

 “.ُِ ُد ه ازَِ ٓا  .َُِ ُدور َ ِ .ُِ ِ ُ ُ ایُ ،اوُ

ِاُُ ُ  م، َد ُ ِاو ُدُُ  و َح اِ  اوَ از ُ، از ِرای ُ و از ُدِم ِ ُدور

ِ اوُ هَِ و ُ و ز ام از ر ره اِا َ ی وَ زی ره    ُ طِا ِ .ُ

و ُاو ُدی ُ ره ُل ه ِم
۳۱

  ُد اوُ ِرُُ َد و رُ نَِ ِ از ُ 
۳۰

 “.َُ
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َِ ن ِا َز
۳۲

 .ََ   مَُ  و  ُدور  ُدم را وِ ن و ازَِ ِ ره از َاو

.َ ره ا اُدِم ِا و ُ لِ ام

َُ یَ

ه اَ مَ’ ،ُ اِ ایُ ،اوُ  ُ ُرو و َدُزو نَِ ِ” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۱
 ۹

ِد اوُ
۳
 ، هِ ره ُاو  ره و  یَ زهره ِا ُاو ا ِ

۲
 . دتِ هَ ره و ُاو  ُ

ُ ره َد  َِی  ُ َد ُو َا، ِدراز ُ و َا َ ،، ُاُا، وو و ر ی ُ ره َد ََِض ُوِِ ر

وُ او َد  َِِل ِاا و ِل  ِق َ    ان ام از َ ِااَُُ ه.‘“
۴
 .ُ

 َِد روِز ِد
۶
 “.ُُ ِزل حَ ره َ ا اوُ ، ” :ُ ه ِ ر ره یا ِو اوُ 

۵

 اِا َ یر از ِ ،ر َ از ِ یَ و  ِم و   ُُ  ی رهِ اوُ

اوَِ ن ای ُ ره َر  و  ِ از ری َ ِاا    ام َُده.
۷
َُم َُ د. 

.َ ره ا اِا َ و ُاو ُ  ز نَِ ِدِل 

َُ یَ

 اُزو ُاو َد ُ و ُرون  ُ” :ُی ُ ره از ُدوِد  ی ره ره ُِ ُ ِِ و ُ ُاو
۸

او ُاو َد  َِِم زَ ِِ ِ ِِد-و-ک ُ ِ و َد ِن ِان و
۹
 .ِ ش اَ ن َدَِ ِ ره َد

 ُاو ُدود ره از  ره ِِ َد ُُِر َِن اُ  و ُ ُدود
۱۰

 “.ُ اَ ُی ِر ان داَ

 دا ِ ا ازُدو
۱۱

 . اَ  و ُی ِر ان داَ ن وِن ِا ش َدد و ُدود َد ُروی اَ ره َد

،ُُ اوُ ِر ُا 
۱۲

َِ َد ُ ِ اُ ،ُ ن دا  َد  َُِدوا و ُ ِ ِد. 

.َُ ُرون و ُ ِن از َاَِ و  لِ ن رهَِ ُاو

ُ یَ

 اُزو ُاو َد َ” :ُ ُحه ُ  و َد اَِ ِن اُ ه َدزُ  ُ اوُ ،ای
۱۳

ِ ره َد ُ یَ ِم  َِا ،َ ا
۱۴

 . دتِ هَ ره و ُاو  ُ ه اَ مَ’ ،ُ اِ
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َِ ره َد ُ ِد  ا
۱۵

 .ِ ایُ  َوری از ِِ ِم ُد َد  َِ  مُ ُ مَ و ُ یُ و ُاز

.ُُِ ُ ک ی ز َِ از ُ ره ٓا  ،مُُ رِِ ِض ُوََ ره َد ُ ه ِدراز ُ یُد و ُاز

ِم ُد َد  م  و ُِ ِ ُ ره َدز ُ رتُ  ،مُ هِ هره ِز ٓا   یه اَِ ره ُ ِ
۱۶

،ِی َدَد
۱۸

 .َُ ره ا و ُاو ُ   ِم ازَ ِا د ره َد ُ ز ام  
۱۷

 .ُ َِ

َح َدی و ِار زا  ِ از اُ َٓر ُ َد ُِل ِرِ ِ، از ُِد  ُ آ ره ِده َُه.

ِن وُ .هَ   ه َد َ و َدریُ َد  ای رهِ و اَ ِم  ُ م َرَ ُ ُدم َد ٓو ا
۱۹

ا ُای
۲۰

زاُ ره  ِان و َاِن  َد آِ و َِ ،ِ ِ  َد ُو َه، ُاو از  َره.‘“ 

 ُاو
۲۱

َِن  از َاِر ُاو س رد، ُاو ری ُ ره ِ رای ُ َد   و  َاُورد. 

.ا و اُ ره َد ُ ی و ُ ُاو ،َ ََُ اوُ ِم َد  ی

اوُ او َد ُ ُ: ”ِدُ  ره ُن آ ِدراز  ُ َد ِم ِ ُِ زاُ ره، َد َِ ِان و
۲۲

اوُ و  ِدراز ٓن اُ ره ُ قَ ُ 
۲۳

 “.ِ ِِز  َد  ه م َِ ان و َدَ

َِ َ ِزا
۲۴

 .َر زا ِ ِِز َد اوُ ی رَزد. َد ا ام َد ز َِٓو ا  َر دراغ و زاُُ

ِر و َد و ِِروِن زا آَِ ام َِد، َد ااِزه  َد ِم زِ ِِ از و ِر ُون   ُاو َ ره

َد اِ ِ زاِ  ی ره  َد ُو ُد، ام ِان و ام َان ره َزد. و زا  ه ره
۲۵

َُِ  د. 

َِ ن
۲۷

 .ِرَ د، زاُ اِا َ  ی َد ،َ ِ َد 
۲۶

 . هَ هَ ره و ِدر  دُ

ُ و ُرون ره َد   ُ ه َدزوا ُ: ”ِاُ  َه ُم. ُاو  َا و  و َم َ ر

ُ ره ُ  و .َا َ َِا ا ،ُ یُ دراغ و زاُُ  ُِ رُ اوُ ِرُُ َد
۲۸

 .َا

ُ َدُزو ُ: ”ا  از ر ُُ ُم  ِدی ُ ره ُن
۲۹

 “.َُُ ِ ُ ناز ر و ِد ِر 

 ِ
۳۰

 .َا اوُ از ُد  ُ  رهَُ ِد و زا ُ یُ دراغُُ او .ُُ  اوُ

ِم ُی ن و  َاب  ،ُاُ  َ د
۳۱

 “.ََِِ اوُ ز ام از ُ ای و ُ  َُِ


۳۳

 .َرس َا د ُاو ا ،َ َ از ََ م وُ 
۳۲

و ن  از ِروِن زاُُ وق ُد. 

ُ از َِ ِن ُ ُ و از ر ُو ر ِدی ُ ره ُن ُاو ِ  و ُُدراغ و زاُ ی ُ و

  یُ ُاو و ،ُ یُ دراغُُ و ِرش و زا  ن ِدَِ و
۳۴

 .ِرَ ز َِ َد ِرش ِد

َ َدده ِادا ُ ِ ن َدَِ ،ُُ ُ َِِد و اوُ  ر ُو ا
۳۵

 .ُ  و ِدِل ازوا  هُ

.َ ز ام ا ره اِا
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ُ یَ

 اُزو ُاو َد ” :ُ ُُرو َد َِ ِن.  ِدِل اُزو و ِرای  ره ُ م  ِای
۱
 ۱۰

ِ ر   َِ ه َ ُ ن و ِ َد  و
۲
 ُ ِ ازوا َِ ره َد ٓه اُ ی 


۳
 “.َُا اوُ   َِِ ُ رتُ م. َد ِایُ ِ ازوا ِ ره َد ُ ی هُ م وُ اره َر

ُ و ُرون َد َِ ِن ر و َدُزو ُ” :ُاوُ ،ای ِا ا رَ ’ ،ُ  از  َ و َد

ُن ا ُاو ره اَِ ،َ ن َ ح
۴
 . دتِ هَ ره و ُاو  ُ ه اَ مَ ؟ُ رِا از ِ

 ََ ُروی ز ره ش  ُ ااِزه  ز ره ِده ََِِ. ُاوَِ  ه
۵
 .ُُ َر ُ ُ ره َد  ََ

ی د ُ و از ِم
۶
ه  ره  از زا اب َُه و ِ ِدری ره  َد زَ ز ه، ُره. 

ُ ونُ ی-ی-َد از روِز ُ یَ و ُ نٓا  اِزهَد ا ،ُ ََ از ُ ِ ُدِم و ُ رایِ

و ای َِن
۷
 .و رُ نَِ ِ ره َدور َدده از ُ ُروی ُ اُزو  “‘.هَِ ره ٓا  ز َد ِای

َدُزو َ  ” :ُ ِای آدم  ره ُدِر ُ ُِ؟ َ  دای َ ِاا ره و ُاوُ ،ای ُ ره

او ُاوُ  و ُرون ره َد ُُِر َِن  َاُورد و ُاو َدزوا
۸
ِدت . ا ِ  ََِ ٓو ُه؟“ 

 اب َد ُ
۹
” :ُِر و ُاوُ ،ای ُ ره ِدت ِ ،ُِ َدز َُ  ُِ م  ره؟“ 

  ” :ُا و ِا،    و ُدون  ُری و  َ و ر ی ُ ره ام ُ َ ُ ی،

َِن َدزوا ُ” :ُاوُ  ره
۱۰

 “. َِ ،َا اوُ هَِ  س َُ ِ َدزی    ا

ُ  َد َ َِ َ  َا ِوا !ِر ُ یِ   ُ ره ُ َ !ُ  ازی  ِ َ

ا ُ ِ ن از اّول امُ ، دتِ ره اوُ ره و ُ َِ دا ازَ  !َُ ِای ر !َ
۱۱

 !َدر

. َ نَِ ِرُُ ره از ُاو  “.دُ

 اُزو ُاو َد ُ ُ: ”ِدُ  ره َد زِ ِِ ِدراز  ََ ِ  ُ َد َِ ز  و ِم
۱۲

اوَ ُ ق ُ ره َد
۱۳

ه ی ُروی ز ره ِ  ی ره   از زاَ  ه، ُره.“ 

زِ ِِ ِدراز  و ُاو  روز و  و از ِف َق د ره  ُ. وَ ِح ُ، ا ُد

ََ رِا .ِِ ره   ِ و ََا ِ ِِز ِم َِ َد  ََ
۱۴

ََ ِ ِ ره َ ُ  َاُورد. 

  اِزها  َ ره ِم ز ُاو
۱۵

 .َُ هاُزو ام ِد  د وَُُ هِد ِ ِِز َد ِ  ،دُ َ

  ََ .ُ ِ ِم ه  و ه ی ره  از زاَُ  د رد. ُ، َد ِم َ  ِزی

،اوُ ِِ َد ” :ُ ه  ُرون ره و ُ ریَ نَِ 
۱۶

 .َد ِدر َ ه و َد َ ،َُُ هِد
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ِاَ ام ی َه ُِ و َد ُُِر ُاوُ ،ای ُ ُر
۱۷

 .  ُ دون ِِ و َد ُ ایُ

. ُد اوُ ِ و َد و رُ نَِ ِاز ِد ُ 
۱۸

 “. ُدور  ه ره ازُِ یَ ِای  ُِ

اوُ او از ِف َب ِد  ره  ُ و ا د  ََ  ره َد دری ُخ ُد، َد ااِزه  َد م
۱۹

.َ ره ا اِا َ و ُاو  لِ ن رهَِ ز اوُ 
۲۰

 .ََ  ام ََ  ِ

ُُ یَ

 ،هِِ ره ِ ِِز ِ  ُ ِ ٓن اُ ره ُ ِد” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۲۱

و ُ ِدُ  ره ُن ا  ٓ و ِ َوک ِم
۲۲

 “.ُ سُاو ره ا َِ ُدم  ِ

ُدم ُ ِِ ره َِِ و َِه ِ روز   از ی  ُر
۲۳

 .ِِ روز ِ ِتَُ ره َد ِ ِِز

ُاو َِ َن َدِ ِدُ  ره   و ” :ُِر و
۲۴

َرد،  آِی َ ِاا روُ د. 

“.َُ ِ َد  ُ ی ّ و  ر  ،َُِ ُ  ره ام ُ یِ .ُِ دتِ ره اوُ

،اوُ هَِ ی وَُ ُ  ره ُاو  یِ  َدز ُ ره َ یُ و َُ ٓا” :ُ ُ ِ
۲۵

ا  ی ان ره ام َدَ ی   ،یُ ُ  ره ام ُ ی ر  
۲۶

 !َ ؟ ُ ُ ایُ

ر   ِ مُ ،ََ َد ُاو  ِ .ُ ِ ُ ایُ ،اوُ َد  ره  نَ نُ ،َُ

 اُزو
۲۸

 .َ ره ا ز ام ُاو و ُاو   ن رهَِ ِدِل اوُ 
۲۷

 “. دتِ ره اوُ 

 ِد َِد ن اُ ،َ از َِد ِد ِد  ِِ ره ُ شُ و ُ ُدور   از” :ُ ُ ن َدَِ

ُ َد اب ُ : ”راس ُ؛ ِدِ  ُروی ُ ره
۲۹

 “!ُ ُ ً ،ُ ُروی َد ُروی از

َُِم.“

ُی َدَ

اوُ او َد َ ” :ُ ُی ِد ره  َد َِ َِن و  ِِزل ُُ؛  اُزو َِن
۱
 ۱۱

  ُ اِا َ َد
۲
 .ُ َ از ِا َُّ ره ُ ُاو ،ُ ره ا ُ َِ و ُ ره ا ُ

ِ ِ ره َد اِم ِاَ اوُ نُ
۳
 “.َِ هُ و ِّ ایِ ُ یِ ِ از ُ  د وَ

 رَ آدِم ِ ُدِم ِ ن و َدَِ رایِ ِ َد ِ ِِز ِم ام َد ُ ِد د وُ ر مُ

.ُُ مُ
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ِ و
۵
 ُُ  ِ َِ از  و ِِ یِ’ ،ُ ر ا اوُ” :ُ نَِ َدده َد ِادا ُ 

۴

 یِ ریاّو ِ  َ ِ ُ َ َد  ِِ نَِ ِ ه، ازُُ ِ ِِز ری َدی اّو

ِار ا و َ ِ َد زَ ِ ِِا
۶
ر  ا ٓو َا  .ِم اّوری ر ام از  َره. 

ََ ام َ    یاَ و اِا َ ِفِ َد 
۷
 .َُ ه امِِ ه وَُ هِِ ِ  ُ

او ِم
۸
 ‘.ُ  ق ِ ِمَ و اِم ِاَ َِ َد اوُ  ُِ ُ ُاو و .َُُ

ُ از ِا ،ُ ویََ ُ از  ُدِم ِ و ُ’  ُ ِ ه َ و  از ِ َد ُ رایِ

.و رُ نَِ ِرُُ ر از ِ َد ُ و “.ُُ ُ ِ از  اُزو  ‘!ُِ

َ ِ ِِز َد  ی هُ  یا  ،َُ ش ره ُ ِره نَِ” :ُُ ُ َد اوُ
۹

ِ ِ ،م َددره ا ٓه اُ ی  یا ِ نَِ ِ ُرون َد و ُ
۱۰

ُه ره.“ 

.ُ ُ اُزو ُِ از  ا َ ره اِا َ د، ُاوُ لِ ن رهَِ اوُ

 رایُو د ِ ِِ

ا  ،ُ بِ  ه وِعُ ُ هَِ ه َا”
۲
 :ُ ِ ُِ ُرون َد و ُ َد اوُ

۱
 ۱۲

َد َ ِاا   ُِ  َد روِز َدُِ ای ه، َد َ ُِِاِر آن
۳
 .َ ُ هَِ ل ِه اّوِل ،ه

 ِ ُاو ،َ َ ارَ  ای اد ا
۴
 .  هَِ انَ   ، رَ ان رهَ  ُ

ُا   راِک اِزهو َد ا ُ ای اِد ُِِ ار َدَ  .ُ ِ انَ  َد ُ ِ اِرَ

ُ از  و  ُاو ره از ِِ ُ و َ   و َ ،َ اِنَ  انَ ا
۵
 . بِ ان رهَ

 ،اِا ِ ِم ِ َٓا َِ و روز َدُو َد ُِ هِ ه یا ُِرَد روِز  ان رهَ
۶
 .ِِِ

ُاوِ  ار از ُِن ازوا ره ِِ َد َ َِِت درواِزه ی  ُ َد
۷
 . ل ره ُ د اِنَ ارَ

َ ی زیَ و ِ ِن  و  ِ ره  و ُاو وَُد
۸
 .ِ ش رهُ ان رهَ ِ ُاو

 ره م َِر و  آو  َِ ،َُِ ُم  ره َد َِ ا ِ ِٓه ُِرَّ ، و َ و
۹
ُره. 

،َُ  اُزو ِ مَُ و ا َُِ هِ حَ  ره   ِِّ مَُ 
۱۰

 .ِرُ ره ام  ِ-ِدل-و 

ُ قَ و ُِ ی ره ُ ی هََ ه  ره ُ ََ :ِرُ ر ره ا 
۱۱

 .ِِ َدر ُِٓاو ره َد ا

 ِ ِِز از  و وَُد
۱۲

 .َا اوُ هَِ َِ ُ َا .ِرُ َ َد ِِ ُ ره َد ِد

ُُ و ِم اّوری ی ِ ره، ام ِان و ام َان  ره از ُُ َم. و  َد ُ َِاِن  َِوت
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ُا .َِا َد ُاو ُ  ی َِ َد َا   ُ هَِ نُ ُو ا
۱۳

 .َُا اوُ  نُ ،ُُ

 ُ َِ گ َدَ یَ َُِ ره ِ ِِز َِ و ُُ  ه ره ا ُ ی مُِ  ن رهُ

ا روز َِه ِ  ُ و دری َ و ُ اِ  ره َد ِد ُاوُ ار
۱۴

ُ  َ ره از ُ َه. 

َِه  روز ِن ُ ِِر. َد روِز اّول،
۱۵

 .ُِ هِ َ ِٓا  اِنِ ِای ره َد  َد  و ُِ

َِ از  ره، ُاوُ ُِ ِن روز  ِتَُ َدزی    نُ ،ُِ ُ ُ ی  ره از  ِ

َُِ ر  ی ُدو روزَد .ُِ ارُ س َُ ِ  ُ ُ َد روِز اّول و َد روِز
۱۶

 .ُ آخ اِم ِاَ

ُ اِ ِِ  ره
۱۷

 .ِِ م َددها ُ  ری َا  َا .  هَِ ن وِن رَ از ََ

ِ  َد  روز ره ا  .و َاُورُدمُ ِ ِِز ره از ُ ی   ی روزَد ا ،ُِ هِ

 ُ ،ُ و ِ ِم روِز  ِه اّول ُِرَد ِم روِز از
۱۸

 .ُِ هِ َ ِٓا  اِنِ و َد ِِِ

ُِ ِن    .َ د َدُو ُ ی  َد َ ِ روز  َدزی
۱۹

 .ِرُ ِ ِن

ُُ ِ ز
۲۰

 .ُ آخ اِا ِ َِ از ،ُ ُدِم َا  ،َ َ   ره، ُاوُ ره

“.ِرُ ِ ِن  َِ ،ِرَ ُِ یِ  روز  یَد 

ُ ارَ هَِ ره  ره ِر” :ُ و َدزوا   ُ  ره اِم ِاَ ای ِر ُ اُزو 
۲۱

ُِن ره ره َد َِ َ ِز و  اُزو ِ  زوُ ن ره َد
۲۲

 .ُِ ل َِ ُ اِنِ و َد ِِِ

ُن ُاو از
۲۳

 .ِوََ وُ ُ ِ از ُ  و وَُد ُ مَُ  .َُِ ُ ِِت درَ ِ و َد َ ُدو

زِ  ُ  ِ ِِ ره  ،ِ وُ ِن ره َد ُدو َ و َد َ ِِت درِ ُ ِه،

.ُُ ره ُ و ُ ِدا ُ ی َد  َِ زهه ِاُِ دُ و َد ُ  از ُاو در اوُ

وُ  َدُو زُ  او َد
۲۵

 .َا ِن داُ  ُ ِدهو َاو ُ هَِ ِاَ یاری اَُ
۲۴

ُ از ُ دایَاو ِز
۲۶

 .َِ ی ره َد ِاَ ا ُ ،ُِ ِدا ِ ُ َدز ُ هِو ُِ

َ ی ُاو از .َا اوُ اِمَِد ِا َِ ُ ِای’ ،ُِ ُ
۲۷

ُن   ِای َا  ِ َدره؟ 

ِاا َد زُ  ِ ِِ، َد ِ ِ ره َزد و ُ؛  ِی از ره ِت َدد.‘“ او ُدِم

َ  ِاا ر ا ُر ره ُ  او َد ُ و
۲۸

 . هَ ره اوُ هَک ُا ُروی َد اِا

ُرون َاُ د.

ِ ی ریِگ اّوَ
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ُ َ َد  نَِ ریاّو ِ از ،ُ ره َزد و ِ یریِم اّو و ِِ َد اوُ  ُ رو ِا
۲۹

ُ ِد، ِ  اّوری ِ ا ِ َد هه َی ُد. ِ  اّوریی َات ره ام از ُ َد.

ِِز َد  رَ ای-و-  و ُ ار و از ِ ُدِم ِم و  رایِ ن وَِ و وَُد
۳۰

َِن َدُو و ِو ُ و ُرون ره
۳۱

 .َ دهَُ  َد ُاو  دَُ   نُ ،ُ هِِ ِ

 ر ُو ا ِر !ُِ َ ُ  ره ام اِا َ و ُِ ُ  مَ َِ و از ُِ ” :ُ ه یُ

 ّ و ر ی ُ ره ام َد  ُِِِره ُِ ُ، وَِ ه از ام
۳۲

 .ُِ دتِ ره اوُ ِدُ 

ن ُاوُ ،ُ ُ ازوا ِِز از َ َد ُاو  ُ َّ ره اِا َ ِ و
۳۳

 “.ُِ ََ و َ یُد

َ  ِاا رهی ُ از ِ ِِ ره َد درا  ه َد
۳۴

ُُ: ” اُُ   ،َ ی.“ 

هُ و ِّ ایِ ُ یِ ی  د و ازُ  ُ ِره َد اِا َ
۳۵

 .  ُ ی 

 ِ از ُاو  یِ  د وُ ر مُ ِ ُدِم ِ ره َد اِا َ اوُ
۳۶

و ُ  د. 

. َرت ره ِ ُدِم ُاو َِ ه ازوا َدد. َدزیَِ ،

ِ و ُ از ََ اِد ازوا .ُ ت َرُ ِف نُ ه چ ِر ر از اِا َ او
۳۷

 ازوا َ َر ُدِم ِد ام ر و  ّ و ر  ، ِل
۳۸

 .ر ه  دُ دَ ار  َ ِ

َ ُاو  ِ . ُ یِ ِن َاُورُدد ِ از  ِ ِِ وُا و ُاو
۳۹

 .ُ ازوا َر  َ رِ

ِ ُ هَِ  و  ُ ن ره  ََ و ُاو . ُ ُ ُ از َ ره َد ُاو ِ نُ ،دَُِ

َد آِِ ای ر  و
۴۱

 .ُ ِز ِ ل َد  و  ر ِتَُ اِا َ ،ُ 
۴۰

 . رَ راه

ُاو  ِو ُد ُ اوُ   ره
۴۲

 .ُ ُ ِ ِِز از اوُ ِمَ ی  ِم و روزُل، َد 

َد َ َِ ِاا دوُ د  ُاو ره از زُ ِ ِِو َه. ُاو وی َا  ِم َ ِاا َِ ِو

.ُ هِ     از اوُ اِمِاری َد ِا

و ُاو َد ُ و ُرون ُ: ”اَُ رات َِه َِ ُ َا َ  : از َ َِ ُره.
۴۳

ُِ ِ و ُ ُدورر َ اُزو ُره.
۴۵

ُ  ِم َزرُ َ  ِه ِ ،َ اُزو ُره. 
۴۴

َ اِن ُ ُه  َد   رده ِ  .ُ اُزو  اُو ُ و ُده َُ و َُ م از
۴۶

اَ ِ   َد
۴۸

 . ارَُ ره ِاَ ِای  اِا ِ ِم
۴۷

 .َُِ هَ ره  یُا

ُ  ِزُ  و َِ  ره َِه ُاوُ ار َ  ،ُدا و  ی  .ُ َ  اُزو

ِازه َدره  ِدُ ه َِ ره ُار ُ و ُاو ِِ آدِم َا زِ .ُ ُ ِ آدِم َ َ از
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 ُ ِز ُ َِ ه و َدُ َ  ِر هَِ و َا اه ِاَِ ُ
۴۹

ُ َِ ُره. 

 ،دُ ُرون َا و ُ َد اوُ  ره ا ِ ُاو : رُا اِا َ ِم ،او
۵۰

 “.َا

و َدُو روز ُاو ِم  ی َ ِاا ره از زُ ِ ِِو َاُورد.
۵۱

 .

اِا َ  ریاّو َِو

َِ از َر  ه اّوِلَِ  ،ُ َو  ره َدز َ ی ریِم اّو”
۲
 :ُ ه َا ُ َد اوُ و

۱
 ۱۳

“.َ  ان، ُاو ازَ  و َ نِا  ،اِا َ

ِ ِِ وِن ارُ هَِ ُ ِِ

ُ  َد ُدم ُ: ”ِای روز ره َد د َد ،َِ  َدی روز ُ از ِ، از ُ  م ُِدُ ،و
۳

َدی روز َد
۴
 .ِرَ  ره ُِ ِن .و َاُوردُ ی یره ا ُ ُ َرُ ِِد  اوُ .ََِا

،ََر ُ و ِّ ،رَا ،ِّ ،ِ ِِز ره َد ُ اوُ ِو
۵
 .ُِ ُ ِ از ُ ِِه َا

ُ یَ َد َا َ و ِ ِِز  ره ز ا اوُ .ُِ هِ ِِه َا ره َد ِاَ ا ُ

َد َدوروِن اُو
۷
 .ِِِ  اوُ اِمَِد ِا ُ و َد روِز ِرُ ِ ِن ُ روز  ِتَُ َد

۶
وه ُد. 

ُ و
۸
 .َُ اَ ُِ ِن  ِ  ُ ی  و ی ِ و َد ِرُ ِ ِن روز 

َدُو روز َد  ُِ َ ُ ِ ا ِ  ازی َاُ  اوَِ ه  ِر  ه و َه از ُ ِو

اِ  ر ِ َاّ َد ِدُ  و  ِِدری َد ِ ِی ُ ِ  َ ُاو  و َد
۹
َاُورده. 

  ل َد وََُ ِر ُه، ِای
۱۰

دان ُ ،َ ُن ُاو  ِدُ ِرُ ُ َ ره از ُ ِو َاُورد. 

َِ ره َد ی َُو.“

”زُ ِاوُ  ره َد زِ ِِن  َِ وِه  ره از  َد َ ی ُ و ام َد د ُ َدُدد، و
۱۱

،ُ َو اوُ ره َد ُ تاَ َِ رین اّوُری و ای اّو َ َد ُاو
۱۲

 ،ِ ُ ره َدز ز ُاو

 هَِ و ا . َو اوُ ره ره َد   َ ریاّو  ِضَِ َد 
۱۳

ُن ُاو َد ُاوُ  َدره. 

و
۱۴

 .ِِ ِ ً ُ اِا َ ریاّو ِ  هَِ ِ . هَ ره َ دوِن  ،یَِ ِ

َرُ ِِد  اوُ  ُ َدُزو  ‘؟َا  هَِ ر ِای’ :ُ نُ ُ از ُ ِ ِح روز وَ
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،َُ ره ا  د وُُ لِ نَِ َِ و
۱۵

 ُ ره از زِ ِِ، از ُ  م ُدی ُو َاُورد. 

اوُ او ِم اّوری ره َد زِ ِِ َزد و ُ، ام ِ اّوری ِان ره و ام اّوری َ َِات ره.

ِز ره ُ ریی اّو   ،ُُ ُ اوُ ره َد ُ تاَ َِ یریاّو ِ  ِی َدَد

ِِد  اوُ ا ،َ ُ یِ َِ ری َدد  ِِ و ِد َِ َد   ِِ ِاَ ِای
۱۶

 .ُُ

َی  ُ ره از ُ ِو َاُورد.“

ِِٓن آُور و اُ

َاِ ََِ ِِز ره از راِه ا ُاوُ ،ره  زه َددره ِا اِم ِاَ نَِ و ،ُ ر و ا
۱۷

َ، اِ ُاو راه ِدُ د. ُن ُا ُ: ”اَ  ِاا ُدِر  ،ُ  ُاوُ َ ه َد

اِا َ و  ُخ راُ ین درُ  ره از راِه ا ُاوُ ِی َدَد
۱۸

ز  ِ ِِره.“ 

ُ ِن ِزَد ز ُ ا ،دُ ُ  ره ام ُ یُا ُ
۱۹

 .َو َاُ ِ ِِز ه ازُ ََُ

َ ِاا ره َ َدده ُُ: ”وُ ِا َد  ُ ِ ُ َِه ُ ره اِزُ و َُه، اُی َه

َ ،دُ  وِعُ َد  ما ِ ه َد ت ره اُ ِ اِا َ 
۲۰

 “.ُِ ُ  اِز

ِِٓن اُ ِِو َد و و ُ َاِ ره ِن آُور ُاوُ َِِد روز َد و ِن ازوا ر اوُ َ یَد
۲۱

َزد. 

ُِن آُور َد روز و ُِن آِ َد
۲۲

 . َ و ام َد روز و ام َد ِِ رت ُاوُ د. َدزیَِ َه ازوا روَِ

.َُُ ُروی ازوا ُدور ِ از   و ِو

ُ و از دری ُخ

”َد َ ِاا ُ  ُاو َدور رده َد َِ- ِوت  ،ِ َ َد
۲
 :ُ ُ َد اوُ

۱
 ۱۴

 ُ اِا َ ِره ن َدَِ نُ
۳
 .ی درُ ن َدِ َ ُروی َد ُروی ،خ َاُ یال و درِ َِ

.ُ لره ُد ُ و ُاو ُُ  ن رهَِ ِدِل  
۴
’ُاو َد َدَ دو َ و  ُاو ره  ه.‘ 

َ و “.َُا اوُ   َِ ِ  ُُ ِ   ِم ره َدُزو و َد ُ ل-و-رُُ  َدزی ر

و َد دِه  ِ َدده َ  ُِم ِاا از ِ ُدو ه، ُاو و
۵
 .  اوُ َِد َا اِا

َِ ن
۶
ِرای ُ َ ه   ” :ُر ی؟ ا َ ِاا ره از ُ ِ آزاد ی؟“ 

ُاو   َ ڈی ص ُ و  ِ ڈی ی
۷
 .ُ دهَا ِِ ُ  ره ُ  و  رَ ره ُ ڈی
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َ    ره ِ ِهد نَِ ِدل اوُ و
۸
 .ُ د، َرُ  یاَ ِِد َِد ز  ِ ِِد

ِ  ِ َا و ڈی ی
۹
ِاا ره ُدل  ،اَ ِم ِاا َد ِ ی از ُُ ُ ِد. 

َ وت وَِ- َِ َد ،در ِ ازوا َد  و  لره ُد اِا َ ،ه ِ اره وَ یوُ  ،نَِ

 و ِد  خ اِا َ ،ُ ِد نَِ ِو
۱۰

 .ُ َزُدد، ُروی َد ُروی َ َد ُاو ُاو  نِ

” :ُ ُ َد ُاو او
۱۱

اوِ ، از ُدِل ازوا . ُاو َ س رد و َد ُ ِاو د َزد. 

ِ ره از  ی و رِا از ِ ا َد ی؟ُُ َد ِا   َاُوردی  ره َدزی   دَُ ِ ِ َد

ُ ِ َد    دون ِل ره َد ’  َُ ُ َدز ٓدی، اُ ِ َد ِو
۱۲

ُو َاُوردی؟ 

ُ  َد ُدم ” :ُس
۱۳

 “.َا ِ ه  دو َدُ از ِ و َدَ مُ  یُِ  ‘؟

،ِِ وزِا  ره ِ ِای .ِ تِ ره ُ وزِا ر  اوُ  ُِ خ و ُِ ا !ِرَ

“.َِ و آرام ُِ َ  ُ ؛ُ  ُ هَِ اوُ
۱۴

 .َِِ ِ ِد

 و  َ ُاو  ُ اِا َ ؟ َدَِ د   ا َد” :ُ ُ َد اوُ َ ُاو
۱۵

و د َ ُق ُ ره  ِه ِف در ِدراز  ُ در ُدو ُ َ و َ ِاا از  ََِر در َد
۱۶

ره. 

 ِ ِدِل ِ ره  ُُ  ُاو از ُدل ُ داِِ در  و َِ ََُِ ن و
۱۷

 .ُ  ُ

َِ ِ 
۱۸

 .ُُ ِ ره ُ ل-و-رُُ  اِرهَ ای و  ڈی ِِو َد و   ِم

ُ  او َاُ. َد ُاو  َ از ِ ِِ َددوِن َِن و ڈی ی  و َارای ُُ ر-و-ل

او .ُ ی-ی-َد ازوا ِ ُِ َد ،ُ َ اِا َ ِ ِن  اُ ِ و
۱۹

 “.ُُ اَ

و َد ِ ِ َِ و َ ِ ِاا ده ر
۲۰

 ازوا ر ِ ُِ َد اِا َ ُروی ِ ِن آُور ازُ

 و ِم ی رد. َدَِ َو رو َِد و اِا َ َد  ،ُ ِ ِ ِن آُور َدُ ُا .ُ

اوَ ُ ق ُ ره  ِدُ ُ ِن در ِدراز  و ُاو آِو در ره
۲۱

ُدو  از  ُ ِِا ُد. 

و َ ِاا از راه
۲۲

 .ُ ُ در َِ  ِِّ و  َ ره ُدو ه در ُ َ ِد ََُِ و ِم

َ یَد
۲۳

ُ َد َِ درُ  ، َد ِ آِو درِِ  داِل ِ َد ِدِ را و ِدَ ِ اُُ د. 

ِدا در َر َِ ِل ازوا َدَد ُد  ارایَ و  ڈی  نَِ یِم َا و ره َدَو ُاو ِ ِ

ُاو
۲۵

 .ی َاََ ره َد ه ُاو خ ره ِ ِ ِِٓن آُور و اُ َِ از اوُ هحَ و
۲۴

 .ُ

 ِ” :ُ َزده ِ ِ او . َ  َد ُاو  ُ ه ی ازوا ڈی ی  ُ ِ

“!ُ  ِف ازِ و َد اِر ازوا َا اوُ ا ، ُدو اِا َ ِ از
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 اُزو ُاو َد ُ ُ: ”ِدُ  ره  ِف در ِدراز  ُ آو َد ِ ِ و ڈی  و
۲۶

 ُ اّو ِ َد آِو در ُ و َدم َدِم  ِدراز در َِ ره َد ُ ِد ُ او
۲۷

 “.  ارای ازواَ

َ در ِ ازوا ره َد ِ اوُ و ُ ُروی َد ُروی آِو در  ُاو ِ ، ُدو   ِ ِ .ََا

 نَِ ِ ِم و از ُ آو ِارای ازوا زَ و  ڈی ِم ،ََا ُ ی َد  آو ِو
۲۸

 . قَ ه

َ  ِاا َد راِه ُ از َِ درُ   و آو
۲۹

 .ََ هام ِز    ،ُر اِا َ ِلَد ُد

ِ ِ ره از اِا َ اوُ و روزَُد
۳۰

ِِ داِل ِ َد ِدِ را و َد ِدَِ ِ ازوا اُ د. 

وَ  ِاا اُ ُرِت
۳۱

ِت َدد و َ ِاا ََ ی ِ ره ِد  َد ِ درُ   ُاَه ُد. 

ُُرگ ره ُ او َد ِِف  ِ ِ ِد، ُاو از ُاو س رده ِاِام  و َد ُاو ان َاُورد و َد

. دِِا ُ  هِ

اِا َ و ُ وِدُ ل وَ

: اوُ هَِ ود رهُ ا اِا َ و ُ اُزو 
۱
 ۱۵

”َِه ُاوُ ود ِ  ُه-َا وز ُه،

. ر ره َد در  ارایَ و  َا

ُاو زور و ُود َ ، ُاو ِ ِِت ُ ه.
۲

.ُُ -و- ُاو ره   ، ِٓای اُ ،ُُ ِ ُاو ره  و َا  ایُ َا

،َا  ِنَ اوُ
۳

.َا «اوُ»  م و

،َا ن ره َد درَِ ی ڈی و 
۴

.ُ قَ خُ ین َد درَِ ِص ی 

۲۹ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


،َ ره ج ُاوَُ یآو
۵

.ه ر ری آوُُ َد  ِِ و ُاو

،َا ِ رِتُ ُ ،اوُ َای ،ُ را ِِد
۶

، -و-ِ ره ُ نُد ،اوُ َای ،ُ را ِِد

ُُ ر ل ُ ُِِ ُ ره ُد ی،
۷

.َزُ ه َوری ِِ ره ُاو  ی ره َر ُ ََ ِِٓا ُ

ُ َد ِ در ُ ه آو ره ُدو  َی،
۸

.ُ ُ ری درُُ و ُ ا ّال َاد ِر آو

،ُُ رِِ ره ُاو ،ُُ لره ُد ُاو’ :ُ ُ  ُد
۹

ُُ ُ ره ُ ِدل ُِ ه ِ ره ُو

‘.ُُ دُ ُ زوِر ِد  ره ه ُاوِ ره ُ  و

.َ ره ی و آو ُاو ُ َد در ،اوُ َای ،ُ ِ
۱۰

.ُ قَ نو ی جَ ب َوری َدُ ُاو

َای ُاوَُ ،ِم از ُاِِ  ازُ َاّ َا؟ َد َََ و ِ ، َا  رِ ازُ َوری َ؟
۱۱

و َد ل و ِه ِِ ازُ َوری َ ِا  َِ  ُرای ِ ام ِ؟

ُ ِدِ راُ  ره ِدراز ی
۱۲
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. رتُ ره ُ یَُد و ز

.ُ ُی، را ِز  ره ُ مَ ُ ُ اِزها ََُِ از ُروی
۱۳

ُ ُاو ره ُ رت  ُِف ز ِِک ِ ُاِ َی.

ِِ  ِه و َِزه.
۱۴

.ِِ ره َو ََِ یُد

َا ِی ِادوم َوَ َزده ُه،
۱۵

َرای آب َِزه،

ُدِم ِن َ-و-ِدل ُه،

س و َوَ َد  ازوا ُ ِه.
۱۶

ُاو از ُرِت ُزوی ِِ ُه و  ِِ َاُ َََ ّه،

،اوُ َای ،ُ  ُ مَ َِ 

.ُ  ی ِز ُاو ره  َ 

،ُ ی-ی-َد ،َا ُ اث  ُ س َُ ِه ره َاُورده َد ُاو ُ
۱۷

،اوُ ی، َای بِِا ُ ش-د-وُ هَِ ُاو ره  ی وَُد ا

.َ  ،ره ا  دُ ُ یِد  ِس َُ ِه َد 

.ُ د دُٓا ََا  اوُ
۱۸
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،ر در َِ َد  ارایَ و  ڈی   نَِ یَا
۱۹

، ازوا ا َِ َد  ره ی درآو اوُ

“.ُ  ُ َد در َِ از اِا َ 

و َ  َِ و اِر ُرون ُد، َده َد ِدِِ ُ  و ُ ِی ِد ام داه َد ِدی  َد ُدل اُزو
۲۰

: ه ازواَِ ود رهُ ا َِ
۲۱

 .ُ زی ر

”َِه ُاوُ ود ِ  ِِه-َا وز ُه،

“. ر ره َد در  ارایَ و َا

ُ ِِ َ آِو

َ ُ ِم ِاا ره از دری ُخ َ َدد و ُاو ره َد َدُ ِر ِا . َ از ِ روز َ َد
۲۲

ا ، ی ره ُو وُآِو ا َِ ُاو ،ِره ر ِم ی َد  َد ُاو ِو
۲۳

 .َُ اَ آو  

” :ُ ه ِ ِ ُ ِفِ ُدم َد 
۲۴

 .ُم ا «َ»  «ره» ره ُاو ِی َدد. َدُ َ

ُ  .َدد ِ ره َدُزو ِدر  اوُ د َزد و اوُ ِ ُ او
۲۵

ِ ره ُو ؟“ 

ِ اُو ِدر ره َد َِ آو َا و آو ُ ِِ. َد ُاوُ او ام و ُن َد َِم ِاا َدد و ُاو ره

ِ َد  ی رهِ و  ش ،َُا ُ ایُ ،اوُ  ره ِره از ا” :ُ
۲۶

َِرِد آز ار َدده 

از ُدُر َا ام َدده از ام و دُرای  ِاُ  ، َ ره از ََ ض ی ِ  ره ِِر

“.َُا ُ هِِِد َ ،اوُ  نُ ،ُُ هِ ،مُ

ِ َد ُاو  د؛ُ دَُ ُ ِد ِدر و  دوازده َد ُاو .ََا ِا ِ َد اِا َ اُزو 
۲۷

َ   َزد.
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َد و «َ»

ُاو .د رُ ِ ه و ِا َِ  ِ ِن و َد  چ ِاز ا اِا َ ِ ِم اُزو 
۱
 ۱۶

َد اُو  ِم َ ِ ِاا َد
۲
 .ِر َد ُاو ِ ِِز و ازُ ِرج از  ِه دّوم ُِزَد َد روِز

و َدزوا ِ” :ُ َد زِ ِِ از ِدُ ِاوُُ دی. َد ُاو  َد
۳
  ِ ِ ُرون و ُ ِفِ

ِ د ی ِِ  و ن ُ َِردی،  ا ٓ ره َدزی  َاُورد ِ   از

ُُ َُه.“

اوُ او َد ُ ُ: ”ا ، از آ ر ِرو َاَِ ّه  ُن َرُُ  و ُدم ُو ر  روز ِن
۴

َُ َد روِز
۵
 .َ  ُ  از َا ُاو ٓا  مُِ  ُُ نِره ِا ُاو  ِ یَد . َ ره ُ ِروزا

“. رَ ه َ ن ره اِزه ُدو روزَد ا  ُاو

 اُزو ُ و ُرون َد ِم َ ِااُ : ”َد و ِم َدز ُ ُار ُ   ،ُ ره از
۶

 ره ُ ِ ِ ُاو ا ،ِِ ره اوُ ِل ُ حَ ُ ،َارے
۷
زِ ِِ آزاد ُ ،اوُ د. 

ُ ِادا َدده ُ: ”ازی
۸
َد ِِف اُزو ِِ ،ه. ُن ِ  َاُ   َد ِِف ازُِ ِ ِ ؟“ 

ِ ِ اوُ نُ ،ُِ  و ِرُ  ،ن ُ ِو َد و ِ  ُ م َدز َِ َد اوُ 

ِ ِف ازِ َد ُ  َا   .ِف ازِ َد َ ، ِ ِ ِف اُزوِ َد ُ ِ ه. َدِِ ره ُ

 اُزو ُ َد ُرون ُ: ”َد ِم َ ِ ِااُ ، ’َد ُُِر ُاو ،ِ ا ُاو
۹
 ؟ِ ِ

َد  ُِرون َ ِ  ِاا ره ُُ ُاوُ ن  خ  و َد
۱۰

 ِ ِی ُ ره ِِه.‘“ 

.ُ ِ آُور َِ َد اوُ ِل ُاو

ِ َٓا َِد و  ُ ُرو و َدزوا .مُِِ ره اِا َ ِِ ِ ”
۱۲

 :ُ ُ َد اوُ او
۱۱

َد ِم اُو روز
۱۳

 “.َُا ُ ایُ ،اوُ   َِِ  ُِ  ِن  ُ ِو َد و ِرُ 

.ِ َد ز ََ هَ َِدوِ َد ُ ِو َد و َ ره اِا َ ِهَ ِم و ََا َد دیاِد ز

َ َِ
۱۵

 .ِ ز َِ َد ّری َاُ ِر  َ   ُزک َد ُروی ی دا ،ُ ُ ََ ِو
۱۴

ن ُاوُ “؟َا  ِای”  “؟ُ َ” : نُ اِ ِنَد ِز ُ ِِ از ُاو ُاو ره ِد اِا

.ِرُ ُاو ره  َدده ُ َدز اوُ  َا  َا” :ُ َدزوا ُ د. اوُ  ُاو  ََِِ

 َد  ُ اِدهَ ِد  هَِ ره ََ   ُ .ُ َ ِ رده  َُا  ’ :ُ اوُ
۱۶
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. ازوا  و  َ َ ُدم  .  ره َدزی اِا َ 
۱۷

 “‘.ِِِ ،ُ ِز َ

  یو ُاو ََ دی زِ ،دُ َ َ  ی ُ مُ ،ِِ ازها ََ  ره «َ» ُا ِو
۱۸

 ره ام  َذِره ” :ُ َدزوا ُ و
۱۹

ُ َد، ُد  َِ ،ََ آدم َد ااِزه ُوَرت ُ َ ُد. 

 . هِ حَ هَِ ره  اِزها  د وََ ش ُ رای ُدم َد  ِ
۲۰

 “.َُِ هِ ُ

 روز
۲۱

 .ُ ر رَ ازوا َِ ر َد یا ِ ُ ه وُ هَ م وِ از ُ    ِد ُ ُ و

.ُُ ص آو ِن ُا ،ُُ  َٓا ِو ِ .ُ َ ن وُا ُ وَرتُ اِزهَد ا   ،هحَ

و َد روِز َُ ُاو ُدو ا ن  ، َ ُدو َِ ََه  .  رای َم َاَ و َد  ُ َدد.
۲۲

اوُ اِمِس َد ِا َُ و روِز آراِم اح روِز ِاَ :َا َا اوُ ِره ِ” :ُ َدزوا ُ
۲۳

َاِ   .ی ره  َد َِ اَ ُ ِٓ و  َد آو ََ َاِ، ِاوز ِ ُ و  ااِزه اُزو ره

و ُاوُِِ  َا ُ ِن ره  روِز ِدِ  ِه  و ا ُن َ َه ُ و َ ُاو
۲۴

 “.ُِ هِ حَ هَِ

ُ َدزوا ُ: ”ِای ِن ِاوز  ،َ ُا ِاوز روِز آرام َد ِاِاِم ُاو َا و ِاوز اُو
۲۵

ره ِم َزد. 

او، َد
۲۷

 “.َُ اَ و ُاو روِز آرام َا ،ُ روِز ِ ،ُِ َ ن ره روز َ
۲۶

 .ََِِ اَ  ن

.َِ اَ  ُاو  ،ُ َ ن اُزو  و رُ   ُ روِز

،  َ ُ ِ َد
۲۹

ُ او َد ُ َ ” :ُ ُ از ام و ُِ   ؟ 
۲۸

ُاو، روِز ُ ره َِ روِز آرام َدز ُِ ُم. و ای  َد روِز ُ َُ ره ُدو ا ن ُِم.  َد

َِم
۳۱

 . اِا ُ ُدم َد روِز 
۳۰

روِز   ُ َد َُ ُ َِ و   از ی ُ ُو ََوه.“ 

ِر  هَِ د وُ  ِ ی دا ِِ ُاو .ا «َ» ،ُ َ حَ   ن ره وُِم ا اِا

 اُزو ُ ُ: ”ا ره ُاو َا ه، ’ُ ََِ  از «َ» ره َِه  ی
۳۲

َُ ُِ َوری. 

آه ِه  ُ ُاو ُاو ره ِه و َِ َد وُ   ره از زُ ِ ِِو َاُورُدم، او َُن ره َد َِ ه

و ُ َد ُرون  ” :ُف ره ِِ و َد ااِزه ُ ُ «َ» ََ  و ُاو ره َد
۳۳

 “‘.ِرُ  َدُدم ُ

اُ رُ  اوُ ََُِ  َاُ د، ُرون ُاو ره َد
۳۴

 “.ُ هِ هٓی ا  هَِ   اوُ ِرُُ

ُاو  ز  ،ردُ «َ» ل ِ  اِا َ
۳۵

 .ُ هِ  َدت ا وِقُ ُروی ِ ه َدٓا

 ََ  
۳۶

َد ِ  آد َر  ،ِ داُ ِو َد  َِزِ ِِن، راِک ازوا «ُ «َد. 

.َا ا   ِِّ َُد «ِ» 
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ُ ری ده آو از

 اُزو َ ِاا َد َاُ ِاو از ِن  ِچ  و َد ُ َ ِادا َدده َد ِ ِرَ ِِ َزد،
۱
 ۱۷

ُو  یِ آو  َدز” :ُ ه ل ُ  ُدم 
۲
 .َُ اَ و ه ُوَِ آو  َد ُاو 

 ازی و
۳
ُ “. َد اِب ازوا  َ” :ُ از ل ُِ؟ و ا ُاو ره ِاِن ُِ؟“ 

ُدم ُ ُ َد، ُاو ِ ِ ه َد ” :ُ ُا  ره از ِ َد ِا َاُوردی؟ ا ٓ ره َد ِا َاُوردی

ُ  َد ُ ِاو د َزده  ” :ُ ازی َم
۴
   َاودا و َی ُ از ُُ َُی؟“ 

از ِر  ُرو و مَ ُروی ِ” :ُ ُ اب َد اوُ
۵
 “! ر هَ  َا ِ ؟ُُ 

.ُ َ ِِ ُ ره َزدی، َد ِد ِ یدر    ق رهَ ُو ا ِِ ُ  ره اِا َ ای

ُ اُزو َِ آو از  نَِ ده َِ ق َدَ وُا  ُ و ُُ ا ُ ُروی ِ ده َد َِ َد ر َد  ،او
۶

ُُاو ا
۷
 . رُا اِا َ وِن ِر ِِ ِ َد اوُ َِا ُِِ َد ُ و “. ُدم ُو و ُ

ی ره «َّ» و « «ِِ «آز» و «ل» م ا ،اَ  ِاا َد ُاو ل  و

ُاو ره آز ه ُ: ”اُ ٓاو َد ی ازِ  َاَ  ؟“

   

ُ َد ” :ُ ِا ره از َ َِم
۹
 .ُ و  َد اِا َ  هََا َِِد ِر  اُزو 

۸


۱۰

 “.ُُ ا ِ ِ َد ِِ ُ ا ره َد ِدُ ِقَ  حَ .ُ    ُرو و ُ بِِا

ُ رو ِا
۱۱

 .ر ِ َِ ر َدُ ُرون و ، ُ و ر   ه َد  ُ ِره ُِِ َد ِ

 وُ  ِدی ُ ره ُن اَ ،ُ  ٓ ِاا وز  ،ُُ وُ ِ ِدُ  ره

وَ َ ُ ه ُ و ِدَِ  ِدی ُ ره
۱۲

 .ُُ ازوا زور ِ َد  ،ُ  َه َدَِ

َٓا  ره  یف ِد از ُدو و ُاو َ اُزو َِ ره َد ُ ره َاُورده   رُ ُرون و ،هِِ 

.ِ  از َدِم َُّ ره  ،  و ِ ،ِ َد
۱۳

 . هِ  ِ

ُ ِ و َد َُ رید  ُ ِ بِ ِ وزی ره َد ِن ِای” :ُ ُ َد اوُ َ ُاو
۱۴

 ر هُ  َد ُاو ُ 
۱۵

 “‘.ُُ ُ ک ی ره از ُروی ز  ِمَ ِن م و ’ 

اوُ ،هُ  اوُ َِ ِِ َد ِد  ازی” :ُ ُ و
۱۶

 .ا «َ  ََ اوُ» ِم اُزو ره و
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“.َا  َد  َد   ُدِم 

 ُ وِنون َد ِدَ

َ ُ مَ هَِ و ُ هَِ رگ رهُُ رای  اُ  ِ نِ ای  ، ُ ُُِ ونَ
۱
 ۱۸

َ ون، َرا ُِن ُ ره ُ  ُاو
۲
ِاا ام َدده و  رُ او ُاو ره از ُ ِو َاُورده. 

 ُدو ُ ِ ِِ  ِ َر .ُ ِم ِ اّوِل ِ ُم ُد،
۳
ره  َد  ا ِٓ َرُ د، 

ا ،دُ زارِا  دّوم ِ ِم
۴
 “.َُا َ  ِرج ِِز َد ” :ُُ ُ اُزو ََُِ َِد و ا


۵
ُ َد وَ ِا ُون ُ” :ُُ ای اَ  ِٓه  َ و َه از َِ ِن ِت َدد.“ 

 ،َزُدد َ اِا َ  ی وَُد ،ََا ُ َِد ِد  َد ُ ِ و ُدو ُ  ُ ُُِ ونَ

ُاز َِد ِد ُ ِ و ُدو ُ  ،ونَ ُ ُُ ” :ُُ ه َر  ُ َد  ُاو
۶
َد داِن ِه ُا. 

 ُ الاز ا  و . خ ره  ه ِد َ د ره و ر ُ ُُ َد َدِم راِه ُ 
۷
 “.ُ

اوُ  َد ُ ُُ َد ِره  ِرای ُ اوَِ ه ِاا َد ِِف
۸
 .ر َ َِ َد ُاو ُ ِِ

 و ُ  مَُ مَُ ِرِل راه ُدُ َد اِا َ   ِّ نُُاو ا . َ ،دُ ِ ن وَِ

اوُ  د و ازیُ اِا َ هَِ اوُ  یُ ِ ِ ون ازَ
۹
رُ او ُاو ره ِت َدد. 

ُاو ُ” :ُرک َاُ اوُ  ِ ره از ِدِ ِ و
۱۰

 .ُ ش ،دُ آزاد ِ ِره از ِد ُاو

اُ  َُِ ٓاو از ُ ِا ه
۱۱

َِن ِت َدده و َم ُ ِاا ره از زِ ِدِ ِ آزاد ه. 

ُُِ ونَ 
۱۲

ُُرَ َاُ ،ن َد َِ اُو ِی  ُاوُ ور ُ ،ُاو از ُاو ه َر ُ د.“ 

ُُِ وِنَد ِد اای ِا ِم ِر ُرون و و  ِ اُ ره َد ی ِدُ و َ ُ ُ

ُ َاَ و ی َد ُُِر ُا ِن ُ ره رد.

ُ ِ  

 دِ ه َد  ُ ُدم از و ِ َوت ی ُدم َد َِِ َِه َرَِ ُ  ِروِز ِد ُِ
۱۳

ُ  ر َا  ِای” :ُ ُاو ،ِد ُ ُدم هَِ ُ  رای ره ِم ُ ُُِ و
۱۴

اُ د. 

ُ َد
۱۵

َِه ُدم ُُ؟ ا ی ُ َد َوت ِ و ُدم روز  ه َد ِِد ازُ اُ ؟“ 

وِ َد
۱۶

 . الَ  ا ره ازُ ِاراِده ُاو   از  ُ ُِ َِ هَِ ُدم” :ُ  اب
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َِ ُدو آدم ِاِف َا ُ، ُاوِ  از  و َُ  ُُ ََ ِم ازوا  َد ِ َا و  ام و

 ُ ای ر
۱۸

 .ِ بُ ُُ  ر ره ا” :ُ َدُزو ُ ُُِ
۱۷

ُ ِا ره َدزوا ُِ ِم.“ 

 ر ره َد ِای َِ ُ و َا َِ َ ر ِای .ُ ِّز ًِ ه وَ ُدم ره ره و ام ا ُ د ام

ا ِٓره َه ش َ ،ُ-و-َ َِِه ُل ُ و ُا ام  از ُ :َ ُ َد ُُِر ُا
۱۹

َُ  ُی. 

ام و ُ ِا ره َدزوا ِ ِی و
۲۰

 . ض اُ ِ ای ازوا ره َدف-و-دِو ِا َ ُدم هُِ

اُن از َ َِم آدی ُ ،ِا س
۲۱

 .ِ مرا ره ا ر  و ُ رر ر   یِ د ه ازواَِ

و ُدُرر ره  از ِرَت ََت َدَ ، ِاِب  ُ ُاو ده ی ار ی، ده ی  ی،

 و ُ َوت مَ َِ َد و  ا َُاو  
۲۲

 .َ ی ی َده ده ی و هِ ی ده

ُاو َِ َدزی . -و-َ  دون ه ره ُاور ِ ِ .ه ُاز ِ ره -و-ُِ رَ ِ

ا ِای َرِوش ره َُ ی و ُ ِا ام
۲۳

 .ُ ُُ ُ ر هُ َٓا ُِر از و ُ ِ ُ ر ره َد

ُ
۲۴

ا رَ ، اوَ ِ ُ ،م َُ و ُدم ام راُ ه َد ِدِل آرام  َد ی  ُره.“ 

ُاو ای ِ ره از ِم َ ِاا ِاِب  و
۲۵

 .  د اُزوِ ُِِ و  لُ ره ُ ُُ َِِ

 ُاو  و َد  َُِدم
۲۶

 . ِ ی ر ی و َده هِ ،ی  ،ی ار َڈِل  ِ ره َد ُاو

.ُ  و َ  دون ره َهِت رَِاُورد و ِا ُ ِ َد ره ُاو ُِ  .ُ َوت

.ر ُ د ِ َد  ونَ و  راه  ره ُرو ُ ُُ ُ اُزو 
۲۷

ِ ِه َد

ُاو از
۲
 .ََا ِ ِن َد و روز ُاوَُد ،ِ ِِز از اِا َ وِنُ ُ از  مِّ ِه وِعُ َد

۱
 ۱۹

ِ ِر َ ِِ و َد ِن ِ رِه َ َزد. َد ُاو ُاو ُروی َد ُروی ِه َ ِه ره ی-َد-

اوُ  َد  َِه َد ُُِر ُا ر و ُاو از  َِه ُ ره ُی ه ُ: ”َد اِن
۳
 . ی

ُُ  ِِ ر  م وُ ر  ِ    ِد ُ’
۴
 :ُ رِا اِا َ َد  ،بُ

 ِره َد ا ،ٓو ا
۵
َا ُ  ّی ُ ره  ِل ُ اَُ ه،  ام ُ ره َد  ِد ُ َاُورُدم. 

اَ ِِ َ ِ َِ از ُ ،َُِ دارو َا ُ و از َِ َد  ی و َد ُِ َِا  ش َدده از

س َُ ِِ و ا َََِ ه ازَِ ُ نُو ا
۶
 .َ ِل از ِم ُد نُ .ُِ  ص ِل َّا

َ ای و ِر ََا  ه از ُ 
۷
 “.ُ اِا َ َد   رای َا َا ‘.ُِ ر
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 اب ا َدَ  ُدم َد ِ
۸
 . َ ه ازواَِ ،دُ َدُزو َا اوُ  رای ره ِم ه یُ ره اِا

ُ َد اوُ
۹
 .ََر اوُ م ره َدَ اِبَ ُ و “.ُ  َدُزو  ُ اوُ  یِ ” :ُ

 ه وَِ هَ ایَ ُ ش ُدم َد ،ُُ ره ُاز   ِو  ُ ُ  ه آُوِر َِ َد ” :ُ

ُ َد  اوُ و
۱۰

 . ض اُ م ره َدَ ِره ُ  “.َ د َدِا ُ َدز  اُزو ُاو

ُاو
۱۱

 .ُ ره ام ُ ی و  ک د ره حَ وز وِا  ُ ُرو و َدزوا َا ُدم ِ َد ٓا” :ُ

.ُُ ِزل ِ ِه َد اِا َ ِ یِ ِ ح َدَ ِد ُ  ا ، رَ د ره مِّ ه روِزَِ

َد ِداِِد ه َ -و-اازه ُ ِ و َدزوا ُ’ ،ُش ُ ره  ِِِ َد  َِه ََِو و  َد داِن
۱۲

    َد ِن اُزو
۱۳

 ‘.ُ ُ  ً ره، ُاوُ ه َڈ َد    نُ ؛ِا َ ره ُ ی ه

ِ .َُ هِز َ ان، ُاوَ  ،َ نِا  .ُ ُ ِ   ر و  ُاو َِ ،ََ ِد

ُ  از ه ُ  و َ ِاا ره  ِ و
۱۴

 “. ه ََِ َد ُاو ،ُ  رُ ایَ ِو

ِد ُ یُ  و َِ رَ مِّ ه روِزَِ” :ُ َدزوا ُ او
۱۵

 .ُ ره ُ ی ُاو

و ِار  ُ َد روِز ِّم، َحه َای ُُدراغ ِِه ُ و آَِ َزد و آُوِر ِ َد  َِه
۱۶

 “.َُِ

.ُ زهَ س ه ازَ ُدم َد ِم و ُ  ّر َاُ آواِز ِِ ِ رَ آواِز  اُزو  .ُ اَ

ِم ِه ِ از ُدود
۱۸

 .ُ ه ا ی َد د و ُاوُ وُ هَ ا ازُ ِتُ هَِ ُدم ره ُ او
۱۷

ِه ُد، اُ او َد َِ آِ َد  َِه ه ُُد. از ه ُدود ِِ ُدوِد ره َوری َد َا  ر و ِم

 اُ و ُ ره ُ او .ُ ِ   ر هُ َِ رُ ایَ
۱۹

 .ُ زهَ ت ِ ه َد

ُ و  یُ ُ  ره َد ُ ُاو ،ُ ه ِ ِه ِ َد اوُ ِو
۲۰

َای ُ َدُزو اب َدد. 

اوُ او َد  ” :ُ ُُرو و َد َم  ُ ُ از َ-و-ااِزه ُ ِه
۲۱

 .ر  ه َِ ام َد

ِِد  ا  و
۲۲

 .ُ ُ ِر ازواََ و  ِد وِن ازه ِدَِ ُاو  َُ .َ وزَ

ُ َد ُاو” :ُ ُدم
۲۳

 “.ُ رِِ  ََ َد ُاو ،َ ؛ اُ ک د ره  ام ُاو ، از

َد  َِِه ِ َاَه  ،َِا ُ  ره َار َددی و  ُ ’َد ِدو َِه َ-و-اازه ُ ِ و ه ره

ُ او َد    ” :ُ ُُرو و ُرون ره َُ  ُ و. وَ  ِاا و
۲۴

 “‘.ُ بِ ک

ا ره َ ا  اُزو َ-و-اازه َوز  و َد ِ ازُ  او َا ُ؛  َُ ُاو َد ِِ ََر

.ُ رهُدم ُدو ا ره َدِ م و ه ر ه از ُ 
۲۵

 “.ُ
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ُ َده

:ُ را ره یِم ا َزده  اُ و
۱
 ۲۰

”ُ اوُ ،ای ُ َاُ  ُ ره از زِ ِِ، از ُ  م ُدی، ُو َاُورُدم.
۲

.َ ََ ِن ِداُ ی ازُ َد
۳

.ی زآو َِد ز  و ه َد ُروی ز  َا َٓد ا   ایِ ِ َد َ ،َُ ر ُ ُ هَِ
۴

ُاو ره َه و ِدت ُ ،َُن ُ اوُ ،ای ُ ،ُای ََ َاُ و ِ ره ُ ِِه
۵

ِ َرُ  ره  ار
۶
 .ُِ اَ ،هُ َ  از   وُُرِم ا م وِّ ُِ   نٓا

.ُ هِ هَ مَدره و ا ه دوَ  ُُ ی ِِ ُ

ِم ُاوُ ،ای ُ ره َد ُ ،َِ ِ ِن ُاو ی ره  ِم اُزو ره َد ِِ ِ ِه،
۷

.َ ا

َ روز ر ُ و  ِرای ُ ره ام ِی،
۹
 .ُ بِ س َُ و ُاو ره ِِ ُ د روِز آرام ره َد

۸

 روِز  ُ روِز آرام َد ِاِاِم ُاوُ ،ای ُ َا. َدُو روز  ر ره ام َی؛  َد
۱۰

،َ ُ ارد َد  َِ َ و ُ یر َ ،ُ ِ َ ،ُ مُ َ ،ُ ُد َ ،ُ ِ َ ،ُ

ُ و َد روِز  َ ازوا َا َِ َد  ی رهِ  و در ،ز ،ٓروز ا َ َد اوُ ا
۱۱

. بِ ک و ُاو ره  رکُ ره ُ ُاو روِز  ی؛ اِ ر ره از ُ ِد

.َ ِدراز َد ُِ ،َُ ُ َدز ُ ایُ ،اوُ  ِز َد  ُ امِره ِا ُ ِٓو ا ٓا
۱۲

.َُ 
۱۳

.َُ ِز
۱۴

َُ ُدزی
۱۵

َد ِ ُ ِ ِِی دروغ َی.
۱۶

ُ ِ ره َد َ ُ ِ ِ ا؛ ُِن ُ ِ ره، ُم و  ِ ره، و و ُاغ  ره و
۱۷

“.َُ ِ َ ره ُ ِ ِِل ِد 
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و ُِدم ُُدراغ و آَِ ره   رِن ُدود از ه ِد و َای ُر ره ِ، ُاو از س َد َزه
۱۸

 ،ُ ش  و ُ  ا ره َدزُ ِمَ ُ د” :ُ ُ َد و ُاو
۱۹

 .ُ ا َه ُدور و از َُا

 هَه ازی َاَِ اُ ؛ِرَ س” :ُ ُدم َد ُ ِ
۲۰

ُا  از ره ُُ   َُ ،َُی.“ 

َم ُدورَ ِ ِ َد
۲۱

 “.َُِ هُ ُ و َ ُ ُروی ِ َد اوُ ِس   ره آز ُ

.ُ ِد ،دُ ا َد ُاوُ  ه و ِ و آُوِرَُد ُ ،دُ ا

اوُ او َد ُ ُ: ”َد َ ِاا ا ر’ ،ُ دون ُ ِد   از ا ُ  ٓره
۲۲

َِه ازُ  ه از ِک ز ر
۲۴

 .َُِ ر ُ هَِ ِّ ه وُ از ِن ِداُ  یُ َد
۲۳

 .ُُ

ُِ و َد َِ اُزو ُی َ و ُی َ ره از ّ َِ و َرُ ِ َدز   .ُِ ِ ی ره

  ِاِب  ُ َد ُاو م  د ُه  ،ُ ِ َد ُاوُ ُ   و ُ ره ُِ َم.

و اَِ ه ازُ  ِه  ر  ،ُِ ره َاش ُ ،َُِن ا َاوزاِر ر ره َد َِ ازوا
۲۵

،ِر  از ِز ُ ِو َُ ؛َُِ ر دارِه ِزُ
۲۶

 .ُ َِ هُ ،ُِ لِِا

“‘.ُ هِد ُ ِه

ُِن َا

’اُ  ِم ِاِ ی، ُاو َِ ه  َل َدز
۲
 ،ُ اِا َ َد  م ره اما و ا”

۱
 ۲۱

ُ مُ  َ َد ا
۳
 .ِ َ ُ ه آزادیَِ ُاو  وِن ازیُِ ،ُ ُاو ره آزاد ُ ِل و َد  ِ ُ

َ اُزو  ام  نُ ،َد ُ ُ ُِم ازُ  ازی  ا و .ُ آزاد   د، ُاوُ دََُ دُُ

او ،َ هُ وو ُد   ِِ ُ نُ م ازُ و ُاو َ ِِ ُ ه اُزوَِ  دار ا
۴
 .ُ آزاد

ِ ا ُاو ُم  ” :ُدار و ُ و
۵
 .ُ آزاد ُ ی مُ و ُاو ُ  دار دا ازو َاو ُ

او دار  ُاو ره َد ُُِر ُا ُه و  اُزو َد داِن
۶
 “.ُُ آزاد َُ  َدُرم؛ ره دو ُ یِ

در و َ ِت در اُ  و َد ُاو دار  ِش ُم ره   دروش ُخ . اُزو  اُ ُم

. ِ ُ دار َد  هَِ

و ا داِر اُزو
۸
 .ُ آزاد َ ُ ِل َوری َد ُ ِِ ِ ُاو ، داَ ِ ِِ ره ُ آدم ُد  ا

۷

ُد  ُاو ره َد د اد ه، اُزو راََ ، ُاو َ ره  ُاو ره َد  ِ َ از َ ِااَ ََ دا
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ِ دار و ا
۹
 .ُ ِز ُد ُا   َِ ،ُ بِ َ اُزو ُد  ر َد ُا ا ،

ا َد ُی
۱۰

 .ِ  ِِ َ ، راُزو ر  وِن آزادُد َِر ُِِ  ، اد ُ ِ هَِ ره ِ

و ا دار
۱۱

 .  اُزو ُ-َزن-و ِ ک و راک و از َ ه، ُاوِِ ُ هَِ ِن ِدُ  ِ

.ُ َددو آزاد َ وِنُِ و  ُاو ره ا ِ ِ ُاو ،َِ مه اُزو اَِ ره ِ ِ ا

،َِ ُاو ره  دهَُ  ِ ُاو َد ا ِ
۱۳

 .ُ ُ  ه، ُاو آدمُُ و ُاو َِ ن رهِا   ا
۱۲

ُدو َد ُاو  ُُ ِ ی ره  ه اُزوَِ  او ،ُ  َد ِد  ُا  دهُ ِٰا ِِ َِ

.

ِِ  ِه ازُ ِه از  ُاو ره ،ُُ ًاَ و ُاو ره ُ ر ُ ِ َِ َد   ا و
۱۴

.ُ ُ 

و    ِان ره ُدزی ه َدا  و  ا ُ َد
۱۶

 .ُ ُ  ،ِ ره ُ ِٓا  ٓا   و
۱۵

.ُ ُ  ُدز ،ُ اَ  ِد

.ُ ُ  ،  ره ُ ِٓا  ٓا  
۱۷

َِ هَُ ُاو  ،ِ ُ    ره ِد   و ُ ل-و- ُ ِ   ُدو ا
۱۸

.ه َاُ رت آدِم َزَدُ ره، َد ُاو ق راهَ َِ ه َدُ  ُ ِ ره ازاُزو ُدو  و
۱۹

 ،ُ ِ

و ووِن روزای ری  ره  َدُزو ِ و َِچ َاوی  ره َد دو ِِه.

ُا ا ِ
۲۱

 .ُ ِِ  ِم اُزوِه، ِاُُ  ِو ُاو َد ز ِ   ره ُ ِ  مُ  و ا
۲۰

ُم  ِ  روز  از  َردو ِزه َ ،َُ از دار  ِاِم  ،ُ ِِا ُاو ُم ِ  َدُزو

ُ َدره.

،ُ  ِد اُزوو َاو ِ ره ِ ِنُ   ِو َد و   ُ ِِ  داَ اد  و ا
۲۲

،ِ ِ  ،  ُ وُی اُ  َ ر  آدِم َزَد ُا ،ََ رََ مَُ ُ ِد اُزو َد 

ِ ا َد ِد اُزو  ،َِ ُ ُ اُ ُ َد آد  َزده ام  :َِن
۲۳

 . َِ   و

داغ َد َِِض
۲۵

ِ َد َِِض ِ، َدو َد َِِض َدو، ِد َد َِِض ِد ،ی َد َِِض ی، 
۲۴

َد َِِض ن، 
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داغ، َز َد َِِض َز و ی َد َِِض ی.

 مُ وِنَد  و ا
۲۷

 . آزاد  ِ ِضَِ ُاو ره َد  ، ر ره ُ ِ  مُ ِِ  ا
۲۶

. آزاد  ونِض َدَِ ُاو ره َد  ، هَ ره ُ ِ

 و ُ ر  وَ ،ُُ و ُاو ره  َ ُ خ  ُ  دَ َ َِ و َدَ  و ا
۲۸

َ ُ خ  ام  و اُزوَ ُا ا و
۲۹

 .ُ بِ هُ وَ ِ  ،َُ رده ام 

ُه و  ِ ام ازی ره  َدَ  ،و ره َ ه و اَ ُو َ َد ُ  ره ُ، َدزی

،ُ  وَ ِِ َِ َد َُ ا و
۳۰

 .ُُ  ره ام  ِ و ُ ر  وَ رتُ

 ُد ره خ   ،ِ ره،
۳۱

 . ِز ره ُ ن هُ ِ یَُ َددوِن  ِ وَ ِِ

اَ و ُ َم ِ  ره َ ِِ  ،ِو ِ ل ُه َد
۳۲

 .ُ اِا  هُ ِذ ُِ َا

 و ُروی ِ ه ره َ  ُ ه ره واز مَُ داِن  ا
۳۳

 .ُ ر و ام و ِ ِ  مُ داِر

ِ  ِ ان ره َدَ وُا َِِ  و َِ  ه ِِ
۳۴

 ،ُ َ  و َ اُزو َِ و َد ََ ره

و َاِن ُده َدُزو ِِ ُه.

ُ َِ ره  َِ ه داَ ه رهِو ِز ُاو او ،ُُ و ِ ره ِد ِ َ ِوَ ،آدم َ ِوَ ا
۳۵

و اُ م  ُ ا و ِ ام دِت خ َزدو ره
۳۶

 .ُ ِ ه ره ام ُدوُ ُ ِوَ و  ِ

َد ِ  ، ُاو ره َ ه، او ِو ِزه ره   ِ َد َِِض ِو ُ ُه ِ و و

.ُ  د ه ازُ ُ

اَ  و   ره ُدزی  و ُاو ره ل َ  دا  ، ُدز َد َِِض َو  َو و َد
۱
 ۲۲

اَُ م ُدز َد و ِو َد ُدزی و ِِر ُ و ُاو ره  ااِزه ُُ  ِه،
۲
 .ِ  ر  ِضَِ

 ُدز .ُ  ِن اُزوُ ِز ،ُ ُ وُ ُ َٓاز ا  ُدز ا ِ
۳
 .َُ ز  ِن اُزوُ

اِ ی ُدزی ُه
۴
 .ُ َدده  ِض ُدزیَِ َد  َِ و ُ داَ  ِد اُزو ،رهَ یِ و ا ِ وو

.ِ وو ِا ُدو  ُدز ،  ،َ  ،و  ،َ  یِ  ،ُ اَ ُدز ِه َد ِدِز

 ُاو ، ا  ِر ِدُِغ ا   اً َدَ ره ُ ل اُزو  و َِ ُّ ره ُ ِ  ا
۵
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.ِ ُ د ِرُِغ ا   َُِ ره از  وون

ا َ  آِ َدر ِ و آِ َد ر َِ ُ و  اُزو َد ِِ ِد  ره و َده ِِ  ِدَرو َُه و
۶

.ِ ره  وون  ً ،ه ِٓا  آد ،َزُ اُزو ره ِِ م 

ا  َ  ن ُ ره ُ ِ ِ َا َ و ِی اَ از ِ اُو  ُدزی ُ، َد
۷

ا ُدز َُ ِِ، ُاو   ِ َ َد ُُِر ُا
۸
 .ِ وو  ُدو  ُاو ،ُ رِِ ُدز  رُ

ِم  ی  ،َ َد
۹
 ُ ََ  ُ ِ آ ُاو ِدُ  ره َد ِل ُ ِ ِدراز ه، َ ؟ 

ِره و،  ،َ   َ َد ِره  و ِِ   ِدُ ُ  ِه َ و  َ ِاد   ”اَ از

،ُ نر ِاُ   مَُ  و  اُ ِرُُ َد   ُدوی  ل ِِ ه وُِ ِاد ،او “َ 

.ِ وو ُ ِ َد  ُدو 

 هُُ انَ و ُاو ِ ََا ُ ِ هَِ ره اِن ِدَ َ  و   وَ  َ َ  مَُ ا
۱۰

ا اوُ ِرُُ ُدو َد  اُزو َِ َد َ 
۱۱

َاور ُ و  از ِ اُزو ُده ُِ ُوِن ازی ِ  ه، 

. لُ ره  َ  ل ِِ ،هَ ِدراز ُ ِ ِل ره َد ُ ِد  رهُ َ آدم ُا ا .ُ

و ا ُاو َان از  ِ ُدزی ُه َ، ُاو  َد ِِ اُزو
۱۲

 .ِ وو  رهَ ِزم ُاو آدم او

اَ ان َد وَ َ ِِِر َدِره ره ُه َ، ُاو  ِش ره ُه ره َد ِاِن ُت َه. َد ُاو
۱۳

 .ِ وو

.ِ وو  رهَ ِزم رت ُاوُ

 ُ رَاو ،ََ ِ  ِ ِان َد وَ ه و ُاوِِ ََا ُ ِ ان ره ازَ   ا
۱۴

ِ اِِ  اُو َان ُ ِده َ، ُاو ُر
۱۵

 .ِ ان رهَ ووِن  هِِ َآدِم َا  ،هُُ

.ُ بِ  وون ِضَِ َد اِ ُا ،َ هُ اِ انَ ا .ِ وو  ِ

َ و ی اُ

اَ َ د َُم ُدِ ِه ره  ز اد َُه  ،َزی ِ و   و ، ُاو ِ  ُد ره
۱۶

ِِ  ُاو آدم  ،ِ ره َدُزو آدم ُ ُد  ََ را  ِٓا ا ِ
۱۷

 . ُ نُ و ُاو ره ِ

.ِ ره َدُزو ُد 
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.ِا َ هُاو ره ِز ،ُ یُدو  ُ
۱۸

.ُ ُ  ، ِد انَ   ِنِا 
۱۹

آدِم َ ره آزار َِ و َد
۲۱

 .ُ دُ ًِ  ، ُ اوُ از َ ،ِن ِداُ هَِ   
۲۰

ا
۲۳

 .َُِ َره َاذ َِ ه و ِنُ
۲۲

 .ِدُ َ ِ ِِز ام َد ُ دون ا ،َِ ُ  

و َد  ُ ر ُه
۲۴

ُاو ره َاذُِ َ، ُاو  از داد-و-د ُ و ُ ور داد-و-ِد ازوا ره َُِم 

.َِ ُ یِ و ُ ه ُ یُ  ُُُ  ره َد َدِم ُ

.َِ دُ و اُزو َُ رر ردُ  ِِ ،یِ ض َ َا ِم ازَ از  جُ ِ مَُ َد ا
۲۵

 ََ َُاو ا
۲۷

اُ ِ ََِ  ره َِو ِِ، ُاو ره  ً از ِِن آَ َدُزو ِ ی، 
۲۶

َِ د از ِ ُاو  ؟ ش ِ  ره ُ ِ ُاو ،َ ومُ اُزو ا .َا  و هَِ ش

.َُا ِو-َر-ِ ایُ  ا ،ُِ َد داِد اُزو  و

ِر ازُُ َد ُ رُه اِِ ت وِ ِ َد َاُوردوِن
۲۹

 .َُ َ ُ مَ ِو َد ر َُ ُ اُ َد
۲۸

 .ُ َو  ره ام َدز ُ ل و و یریاّو ،ر ُا
۳۰

 .ُ َو  ره َدز ُ ریاّو ِ .َُ 

س  َاِ. َدی َُ ِمَ ُ
۳۱

َِ ِ ه  روز َد ِ اَُ ُ ِٓ و َد روِز ُ، ُاو ره َدز ِ ی. 

.ِزَِ َ ِ ُاو ره َِ ،ِرَ ،َ هُ ره هِر َدِرَ َِِد و  ان رهَ ِ َِد

ِ دروغ ره َُ ِ و  آدِم ُ ِ ِه ِی دروغ َی.
۱
 ۲۳

َد ام َددوِن َ ِ از َا َُِدم ََوی َُ. َد َِ دا از ِ ِِ ِ َا َُِدم، ِی دروغ
۲

.َُ اری ِ َد ِ ای آدِمن از دُا
۳
 .َُ ل ره ا ی وَ

.َُ   ِ ِ ی، ُاو رهُ ُروی َد ُروی ُ نه ُدُُِ َِ  و  ا
۴

َِ ،َُ   َ یُ وا ازَ ،ه و ر َِد ز  َ ت َدره وَ ُاز   َ یِ ا
۵

.ُ  از ز  َ  ُ َ َدُزو
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 ه ره َدُ ِدق و ن و آدِمََ  َد  َُِ
۷
 .َُ ل  ِ ره َد ُ مَ هَِآدِم در ِ

۶

ِرَت  ،َِا ِرَت ِی ِ ره ر ُ و
۸
 .َُُ بِ هُ  ر رهَ ِ ا ،ََ

َد آدِم  ،َُ ُ َا دن ُ َد ُ َ ِِد و از ِل ِدِل
۹
 .ُ َ ِدل ره یرای آد

.َدِر  َ

ُ و روِز ُ ِل

 َد ِل   ُ ز ُ ِ و اه
۱۱

 ،ُ َ ره  ِ و ُ ر و ِ ل َ ُ َِد ز
۱۰

 َُ آدی ُِ-و-دار  َد َ َِم ُ َا، از ِی َ ز ُ ُره. و َِ ه  ره َای

َ روز ر ُ و َد روِز ُ َ ُ ره
۱۲

 .ُُ ر ره ام ا ُ نُِغ َز ر وُِغ ا  .رهُ 

َدُو
۱۳

  ِِو و ُ َ َدُ َ و ُ ِ ِ و َِ  َ ِه  ُر َِ ،ُ آرام ِِه. 

ِای  َدز  ،ُُ ُی َِ َ و ِم ُاِن ِد ره ِذَُِ  و م ی ازوا ره  َد ِزن ُ ام

.َِ

 ی ِ

:ِِِ ِ اِم ازَِد ِا د ِ ل 
۱۴

 اّول ِ ِِ ره ُار ُِ. اُ ر   َدز ُ َاُ م، َد َدوروِن  روز ِن ُ ِِر. ِای
۱۵

  ِ یَد .ُِ ُ ِ از  دُ ه ین َدُ ،ُِ َادا ِِه َا ل َد  ََُ ِرَ ره

.َ ِر ازُُ َد  ِِد 

 دّوم، ِ ََِ ِِت ره َد ِِ  َِ اّوِل ِ-و-ر ُ ره َد ِ ازُ ،ُِ ِ ار
۱۶

.ُِ

.ُِ ارُ ُ ِز ِِ وِن َ ِل َد و ِِِٓدَرو ره َد ا ِ ِِ ،مِّ

ُِن ُ ره  ِن
۱۸

 .ُ ِ اُ-اوُ ِرُُ َد  ُ ی -دا-وَ ِ د ِ ل 
۱۷

 روِز ِد ُِ  َ ،ُِ ِ  َدز ِ َِ َد  ره ُ  .َُِ ِ  َدز ُِ

.َُِ ُ  ِٓا ِِ ره َد ُ .ِ ُ ایُ ،اوُ ِ ره َد ُ ِِت زِ ََِ ِِِ
۱۹

 .َُ
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وه  و اِم ُا

، رَ ُ هَِ   ِز ره َد ُ و ُ َُِ ُ از  ُُ َر ُ ن ره   
۲۰

د ره اُزو ُش ُ و َد رای  ش ِی.  اُزو  ،َُ َا ی ُ ره ُ ،ََُن
۲۱

 .َِ

ِ ا َدُزو ش ِی و ِ ای ره ُُ ُ    ام
۲۲

 .اُزو َا  ِم از و  ُاو ره َر 

ِِز ره َد ُ ره و ُ ن  ِ
۲۳

 .ُُ ُ ُِِ ُِِ و ُ یَِن ُدُد  َ ی، ُاوِ

َد ُاِن ازوا َه َُ و
۲۴

 .ُُ ُ ک ی ره ُاو  و َِ ُ و ِّ ،ِ ،زِ ،ِّ ،رَا

ُاو ره َُ َِ و َد ر و َرواِج َ اُزو ُدم ام ُ َِ ،َُ َِی ازوا ره  ََُاب ُ و ُن

ُ َ ُ ره ُ ن و آو و ُاو ُِ دتِ ،َا ُ ایُ  ره اوُ
۲۵

 .ُ هَ ازوا ره َِ ی

َد زُ  ُ ِ َاود ُ ره َُ  و ُ ِن َه
۲۶

 .ُ ُدور ُ  ره از  ِ و

 ی رهَ ِ و ُُ َر ُ ن ره ُ َو-َو-ِ
۲۷

َا َُ و ُ ،او، َدز ُِ ُ ِدراز ُِم. 

ُُ َر ُ ن را رهُوز 
۲۸

 .ُُ َره ُدو ُ یَُزم و ُدَِ َُدر ری َد ازوا َِ َد ُ

- ز  َُ ؛َُُ ُ ل  ِلُ ره َد ُاو ََا
۲۹

 . ُدور ُ ره از َدِم راِه ِّ و ِ ،ِّ 

َ  ُُ َ ُ ُروی  از   ره ُاو 
۳۰

 .ُ َ ازهو ا َّ ه ازرای َدِرَ و ُ اَ-و

 َزُ ِ ره از دری ُخ ِ  دری ََِ و از ِن
۳۱

 .ِِِ ره ِم ز ره و هُ دز ُ

ُ ُروی ِ ره از ُاو ُ و ُِ ُ ره َد ِد ز یُدِم ا ا ،مُِ ات َوَ یدر  بُ

ُاو  َُ ؛ ِز ُ ِز َد ُاو  ا َ
۳۳

 .َُ نَ-و- ِن ازوااُ ازوا و 
۳۲

 .ُ ُ

“‘.ُ رِِ َد دام ً ُ ، َِ ِن ازوا رهاُ ن اُ ، هُ از ِِ َد ُ  ُ ِ

 ِوِن  و َل

 اُزو ُاو َد ” :ُ ُد  ،ُُرون، داب و َا  ُِد  از ِر ای ِاا َد
۱
 ۲۴

ُ یو ِد   َد ِد  ، ُ َای ،ُ د 
۲
 .ُِ هَ هَ و از ُدور ِ ه َِ َد از ِ

 مِم ا  ره اوُ رای ِ و ََا ُ 
۳
 “. ه َِ َد َ  مَُ  ُدم و َ ِد

“.ُ   َدز  ،ُ اوُ  یِ ” :ُ اَ  ُدم َد ِ و  َ اِا َ َد

 ُم رای ُاو ره  ِ و ُِ روِز ِدُ   ِه َد داِن ه ُه ر  و َد ااِف
۴

َ یا از   ُ او
۵
 . َا  ِنُ دوازده اِا ِ دوازده  اُزو َد

۴۶ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


اوُ ِم َد َ یُ اِنِ وو ره َد و  ِ َ یُ ر و ُاو  ره َر اِا

ُ ِِ ُ ِن َای ُ ُه ره ِِ و َد    َ و  ِ ره َد ُ َِه
۶
 . ل

،ُ اوُ  ای رهِ م” :ُ و ُاو  اِا َ و ُاو ره َد ِِ ره  ِر اُزو 
۷
ش َدد. 

ُ ُ  ره  َد ُ   َد، ِِ و َد  َُِدم
۸
 “.ُ َِا  ِره و از ُ  

، ُرون، ُ او
۹
 “.  ُ  می اَددوِن ا  اوُ  ی ِنُ ،ا” :ُ ش َدده

و ُاوُ ای ِاا ره ِد  َد ز ِی
۱۰

 ،ه ر َِ َد اوِن ِا از ِر  د  ُِداب و َا

.ُُ مُ فَ ف و َوری ٓا ِِ د وُ ،َ هُ ر دَُ ِتُ از  َ ِر ِ َ 

َد ُاو و ُاو َََ رََ و َدزوا َ  ازوا ِد َِ ُاو َد و ،ا ره ِدُ اِا َ یرُُ ِا
۱۱

. رد و ُو

ِ ِه َِ َد ُ

 مُِ ره  ی حَ ره ُ  و َُ و َد ُاو  ه َِ َد از ِ” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۱۲

 ِ ر اُزوو ِد ُ 
۱۳

َد ُ  َِن و ام ره   ِ ُاو ره َد َ ِاا د ِی.“ 

   َِ  َد راِه ِ و َُِ َد ِا” :ُ مَ وِن و ُاو َد ِر
۱۴

 .ا رُ ِه َِ ه َدُ

“. ازوا َِد ِد  ُاو ،َ َد ُِ  اد َ  مَُ ا .َا ُ  ر امُ ُرون و ،ا .

اوُُ ر-و-ل ُاو َد  َِِه  ِار ِِ و َِه
۱۶

 .َ ه ره آُور ُ ُ ه َد ُ و
۱۵

و ُِر ُُر-و-ِل ُاو َد
۱۷

  یُ آُور َِ ره از ُ اوُ ُ َد روِز .َ ه ره روز آُور َ

ُ  َد َِ آُور
۱۸

 .ُُ مُ َوری ِٓا ََِا ِِ ،دُ ُِ َ َد  اِا َ ِ ه َد ِ

.َ ه و و روز َد ِ ه ر َِ و َد ُ ِدا

س َُ ِه هَِ  

ُ ِدل  َد    .ه   َدز  ُ اِا َ َد”
۲
 :ُ ُ َد اوُ او

۱
 ۲۵

ُِغ َردی، َارَا و ُخ
۴
 ،و ه وُ ،ِّ :َ اِ یا   

۳
 .ُ لُ ره  ِ ،َاُورد

روِن َزُن َِه
۶
 ،َا ِِدر ِ ،َِ-م-وَ ِ چ وُ هُِ خُ ِ

۵
 ،ُ یُ م وَ ِن و ر

ی ِ و ِد ی َِ َِه اد و
۷
ِاَ ،اِد ُی َِه روِن ََ و َِه ُِر ُی، 
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ِای
۹
 .ُُ ی-ی-َد ازوا َِ َد   ر  هَِ س َُ ِه   ُاو

۸
 َِ ِای ُُرگ. 

“.ُ ر ،مُِ ِ ُ َدز  َِ ُِِ َد ِره د  بِم َا ه و

ُ َِوِق َدت

”ُاوُ  وق ره از ِ َا ر  ُ ِدرازی  ُدو و   َ ،َ ِ و َ ِ و ِی
۱۰

  دِداِ و َد َُ ِ یِّ َُِروی  ره  ونُ و  َِ
۱۱

 .َ َ ِ و  ام 

 َد  ُدو  ،ُ  وقُ ِ ر ره َد و ُاو ُ رَ ِّ َِ ر
۱۲

 .ُ ر ِّ ُ

ُِروی  هُ ر َا ِاز ِدر  ِدراز ره َُِدو ِد 
۱۳

 . ف َد ِد  و ُدو  ف

ِای ِد َی
۱۵

 .ُ  وقُ ِف ُدو  ی  َِ وق َدُ دوِنُ هَِ ره و ُاو
۱۴

 َُ ِّ

ِ ُ َدز  َدت ره ِحَ ُاُزو ا 
۱۶

 .َُ ُ ازوا َِ و از َُ وقُ ی  َِ َد  ِدراز

 اُزو «ی ِره»  ِش ُوق ره از ِّی  ِر  ُ ِدرازی
۱۷

 . وقُ َِ َد ُُ

ُدو ُِ َُِو ره از ِّی  ُری ُه ر ُ و َد
۱۸

 .َ َ ِ و   َ و َ ِ ُدو و 

ُِ و ره َد  ِ ی ِره و ِد ِ ره َد ِد ِ ی ِره
۱۹

 .ُ  رهِ ی ِ ُدو 

ل ی ُِو َد  َِی ِره واز ُه
۲۰

 .ِ ر ِّ   ره ازِ ی  ره  ُدوی  .ُ 

  ش،
۲۱

 .َ رهِ ی ِف  ی  و ِ ِف ی ازوا ُروی .ُ  اُزو َِ َد  ،َ

 َد
۲۲

 . وقُ َِ َد ُُ ِ ُ َدز  َدت ره ِحَ و ُ َ وقُ َِ ره ره َدِ ی 

ُاوُ ُ  ت ُُ و از  َِی ِره،  از َِ ُدو ُِ َُِو  َد ُ َِوِق َدت َُد

“.َِ اِا َ ره َد ُاو  مُِ ُ ره َدز ُ مِم ا و ُُ ره ُ  ،َا

س َُ ِن ِ

ِ و   یِ و َ   َ ،َ ُدو  ِدرازی  ُ ر َا ِ از   اُزو ”
۲۳

و ََ  َد ااِزه
۲۵

 .ُ ر ِّ ُ   دِداِ و َد َُ ِ یِّ  ُاو ره
۲۴

 .َ َ

ِّ ِ ر اُزو 
۲۶

 .ِِ  ِدِداِ َد ُ از َ ره ِّ ََ ُه ا ر  دِ َد ُ ر

 ََ ِِد ره  
۲۷

 .ُ   ی  ُِ َد  ، ِِ ر ره َد و ُاو ُ ر  هَِ

ِی ِدراز ره از ِدر َِد
۲۸

 .ُ لِِا  دوِنُ هَِ  َ ِدراز َِه ِدَِ ُاو  ُ 
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ب  و   ره از
۲۹

 .ُ دهُ  ا َِِد و .َُ ِّ ُِروی  ره ه ُاو ر َا

و
۳۰

 .ُ لِِا َ ی ُو  وِنَه رَِ  ی ره  و  م نُا ،ُ ر ِ یِّ

“.َ  رُُ َد  َِ َد س دا َُ ِن

ِّ اِناِ

”ِ اان از ِّی ِ و  ُری ُه ر ُ. اِ ُاان،  و  ی    ی
۳۱

ُ  َ اناِ َِ از ُدو
۳۲

 .ُ ر هُ ری ُ   از   ُ یَ و  وقُُ ،ُ

 ُِ ِ ِداُُ  وق و ُ َِ َد
۳۳

 . ف از ِد  ِ و  ف  از  ِ :ُ

ُ اناِ از  ِ َ ؛ َدَ ِف ِ َد ُ َِ وق وُُ  دا ُِ ِ ِ و ِف را ِ


۳۵

 .ُ َدده  ُ یَ و  وقُُ  دا ُِ ِ ر اناِ ِ د َد
۳۴

 .َ ِ َِ ُ

ُُوق َد زِ ُدو ِ اّول  از ُدو ِ ِاان ُُ  ،ُ ُوق َد زِ ُدو ِ دّوم و ُُ وق َد زِ ُدو

  وقُُ و  
۳۶

 .َ وقُُ ُ ُ اناِ از  ِ َ  َِد ز  ،ُ ر مِّ ِ

َِ ره َد و ُاو ُ ر  هَِ اغِ  اُزو 
۳۷

 .َ هُ ری ُ و ِ یِّ   از 

ِاغ ََُک  و ُس ی ازوا ره ام از
۳۸

 .ِ ُروی رو ِ ِف ِر ازواُ  ُ  اناِ

 ِِ ره ُ ِ
۴۰

 .ُ ر ِ یِّ َوز  از  بِم َا ان واِ
۳۹

 .ُ ر ِ یِّ

“. ر ،ُ َدده ِ ُ ه َدز َِ َد  ُِ ُِِ ره  

ِ َِدت

”ه ره  َده دا ِده ِن َم و َه  و ُ غ ی َردی، َارَا و ُخ َر ر
۱
 ۲۶

َ  و ِ ده  ِدرازی
۲
 .ُ وزیُ  دوِزِد ِِره َد و  وُِ ِ   َد ُروی .ُ

َ   ُ دو ُ ِِ ده َد َ
۳
 .ُ ر ازها   ده ِم ؛َ َ ر  َ و

ردی َرَ ِر از  َُ ِده اّول َ ِِِٓده ا ِ َد
۴
 .ُ ر ِد َِ  ِده ِد َ و ُ ر

ِ َد َُ ه داِ و َ  ِ َد َُ ه داِ
۵
 :ُ ر ِده دّوم ام ا َ ِِِٓده ا ِ و َد ُ ک

 اُزو ِه َ ِّ َِر ُ و َد
۶
 .َ ِ ُروی َد ُروی  َُ هِ هِ ،ُ ر َ ِد

.ُ ر   ِِ ه ی ده  ُ ِده دّوم َو َ  ِده اّول ره َ ازوا ِِو
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ِدرازی
۸
 .ُ ر ده زده ُ .َ س َُ ِه َِ َد َ  ُاو  فُ ُ یُ ده از  اُزو 

۷

 َده َد  ُ ِِک
۹
 .َ ازها     ده زده ؛َ َ ر  َ و َ  ده 

َُ ِده .ُ ر ِد ِ   ُ ک ُ ِِ ام َد ِده ِد َ و ُ ر    ُ

ِ ِِِٓده ا ِ َد َُ هِ و   ِِِٓده ا ِ َد َُ هِ
۱۰

 .ُ  َ ُروی ِ دّوم َد ِ از

ِِ َ  ُ  َُ هِ وُِف اِ ره از و ُاو ُ ر یو َِ هِ اُزو 
۱۱

 .ُ ر ِد

س َاوزو َُ ِه ِ ُِ َد  ،َُ  َ از  ده ِِ  ،ِا َِِ
۱۲

 .ُ ر  

َ  از ََ  و َ  از ِد َ ََِ  از ِدرازی  ده ِا َا  ، َد ُدو
۱۳

 .ُ

 اُزو َِ و َد ُ ر چُ هُِ خُ ِ از َ َِ ش َد 
۱۴

 .َُ ُاو ره  ُ ه َاوزو ََِ

.َِ-م-وَ ِ از ِش ِد

 ِدرازی
۱۶

 .ُ ا ِ ُاو  ُ ر ه یاه دَِ َا ِاش ره از ِدرر ی 
۱۵

َد  ِ راش ُدو ِز َ َ َد  ِراِش
۱۷

 .َ َ ِ و   َ و َ اش َدهر ِ

اُو  ی
۱۸

 .ُ ر ر ا  ه یاه دَِ اشر ی  ِ .ُ ُ ُ یُ

ِ اشر ِ ِ وُا  ِِّ َ هَِ و
۱۹

 ،ُ ر  ه ِبُ ِف هَِ  ِدا ِ اشر

ُ ِه ام ر ُ. َد ز ِ  ِراش ُدو َِ ه اُو ُدو ِزَ َ و ُدو  َد ز ِ ِراِش

ِ ِ و
۲۱

َِه ِف دّوِم ه،  ِف ل  ِ ِ ،راش 
۲۰

ُی َِ ه ُدو ِزَِ اُزو. 

َِه  ُِه،
۲۲

 . یُ اِشر ِ َِد ز  اش و ُدور ِ  َِد ز  ُدو ،ُ ر هُ

ِ ُدو ا
۲۴

 ه.  ِِّ َ َد ُ  هَِ اشر ِ و ُدو
۲۳

 ُ ر اشر ِ َ بَ ِف

راِش  ُ از ز   َد ِ ُ ِِه َ و َد ُ    َِ. ُدو ُِ ِ ِد ام َد

ِ  َِد ز  ُدو :َ هُ ِ ده  اشر ِ   رتُ یَد
۲۵

 .ُ ر ی را

 َد  اشر ی  هَِ َُ َ :ُ ر َا ِِدر ِ ره از  َُ اُزو 
۲۶

راش. 

و َِ َُ َه  ی راِش ِد ِف ه و َِ َُ َه  ی
۲۷

 ه َا ِف

  از  ،اش َار ی  ِل َد  یَُ
۲۸

 .َ ه  ِِّ َ ب َدَ ِف  اشر

، َُ ِنِِ  هَِ و َُ ِّ َُِروی  اش رهر ی  ِ
۲۹

 .ُ  َ اِلد ِِٓا

ُِِ و َد ُ  ه ره اُزو 
۳۰

 .َُ ِّ َُروی  ره ام  َُ و ُ ر ِّ ی 

.ُ ر ُاو ره ،ُ َدده ِ ُ ه َدز ِ َد  َِ
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ِ .ُ ر خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ   هَ م وَ ِن ره از َ ِِِده دا
۳۱

.ُ ن َاوزوُ ر َِ َد ِّ َِ ر ُاو ره َد
۳۲

 .ُ وزیُ ده َد ُروی  دوِزِد َِِد و  وُِ

ده  َد
۳۳

 .ُ ا هُ ِ ر َِ و َد َُ ِّ ُِروی  ه ر َا ِ ن ره ازُ ر ِای

 ََ َد زُ َ َ َِ ِ و ُوِق َدت ره َد ُ ای ده  و ا ده َِه   ُا َد

س َِی َُ َدت َد وِقُ َِ ره ره َدِ ی اُزو 
۳۴

س َِی َ َد وُد ه.  َُ س و َُ َِ

س َِی، َد ِف ل  و ِاان ُروی َد ُروی  َد َُ و ازُ َد  ،ده ِ ره َد ِای 
۳۵

 .

 ده َِه َدرواِزه َ از ُغ ی َردی، َارَا و ُخ َر و از ِن َم
۳۶

 .َ ه ِبُ ِف

ُِروی  ه ر َا ِ ن ازُ َ ده یه اَِ
۳۷

 .ُ ر  وِزُ  َِِد و  هَ و

“.ُ ی رو   نُ  ِو َد ز َ ِّ ام از  ی َ .َُ ِّ

ُه

ِ و  َ َ َ ،َ  ِدرازی َ َ ؛ُ رَ ُر ِ َد َا ِ ه ازُ ”
۱
 ۲۷

َد ر ُِ اُزو ر خ ر ُ .ُه و ی   از   ر ُ و ِم
۲
 . یِ َ

،ِ دوِنُ هَِ  َ :ُ رَ و از    ِب اُزوَا
۳
 .َُ یو َُِروی  ه رهُ

َِه ُه  ُاِق وی ر ُ و َد ر ُ ُِه
۴
 . انِٓو ا  َ ،  ، ازکَا

ُاق ره هَ از ُ ِه ی-َد-ی  ُ َد ِ ِِی ُه
۵
 .ُ  ی رهو َِ  

.َُ یو َُِروی  ره و ُاو ُ ر هُ هَِ َا ِی ِدراز ره از ِدر َِد
۶
 .َِ

.ِ  ،هُ َ هُ ِ َد ُدو  ی  َِ ره َد  َِد ،ُِ ه رهُ ِو
۷

 ،ُ َدده ِ ُ ه َدز َِ َد  ر ُا  ؛َ   َِ و ُ ر  ی َ ه ره ازُ
۸

“.ُ رَ ر ُا

س َُ ِه َ

” اُزو ردا َ ه ره ر َِ .ُه ِف ُِب  ،َده  ره از ِن َم و َه  ر
۹

َُ و  َ ی؛و ِ ِ  َ ن َدُ ِ و ُاو
۱۰

 َ َ   ِدرازی  ُ

و ُاو ُ ر َ  َد ِدرازی  ده  ارد ِل ِف هَِ نُا
۱۱

 .َ هُ  نُ ی
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َِ هَِ
۱۲

 .ُ ر هُ از  ی َُ و  َ .َ ی َدو ِ ِ  نُ دا ِ

 َِرداَ َِ ق، ِف
۱۳

 .ُ رَ  ن و َدهُ َده  ره َ هِ ی ده ،بَ ِف ،ارد

ِ ِ ن وُ دا ِ  َ َ زده  ارد ِدر ِ ی ِای ده
۱۴

 .َ َ هِ َُُٓا

َِه َدرواِزه
۱۶

 . ِ ِ ن وُ ِ  َ َ زده ِده  ام ارد ِدر ِ َد ُاو
۱۵

 .

َِِد و خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ   هَ م وَ ِن از َ ِ ِده  ارد

  َ ِارد ی نُ ِم
۱۷

 .ُ رَ ام  ر ن وُ ر  هَِ و ُ ر  وِزُ 

  ارد ِدرازی ،ُ 
۱۸

 .ُ ی-ی-َد یو ی  و هُ ی َ و  َُ

ِ  َ ،َه َ و ِی  .َ َ َ ده ی  از ِن َم و َه  و ی  از

ِم َاب  َد  ِِه از  ر  ِ  ُ ِِی َ و ی
۱۹

 .ُ ر و

“.ُ ر و از  ارد

 اغِ اری ازِ

.َ رو دا  اغِ  ه اناِ هَِ هُ ُ ِنَُز ِِ ِنرو  ُ َا اِا َ و َد”
۲۰

ُرون و  ی ِ ای ِاان ره َد ُ َِت، َد ُوِن ِده ُوِق َدت از و ُ  َد
۲۱

“.َا دا ُِ  اِا َ ی  ِم هَِ ِای .ُ هِ رو اوُ ِرُُ

ا ی

ِر ازُُ ه َد ا اِا َ ر ره اززار و ِاِا ،ُِداب، َا  ی  ُرون و ُ ارِ”
۱
 ۲۸

س ر َِ  ُه َُ ی ُرون ُ ارِ هَِ
۲
 . ِ هَ  ُ ِ ا م ره َد و. ُاوَُ

 ُ َا ، ِ روِح ِِ ره ُاو  رت َدره و  ی ِم َد
۳
 .َ  َ-ن-و ت وَِ

ُ دو   ی
۴
 . ِ ِر ازُُ ا َد اِنِ و َد ُ ُاو َو   ر ُرون ره ی

س ره َِه َُ ی ا ُاو و .َ و ُ ،دوزیَ وِن ،ََ ،دا ،َ ِ :َا ا

  ُا ُا 
۵
 ، ِ  رُُ َد ا اِنِ َد ُاو  ُ رَ  ی هَِ ُرون و ُ ارِ

. دهِِا  هَ م وَ ِن و خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ ،ِّ ر از یه اَِ
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ُاو اد ره از ِّ و ُغ ی َردی، َارَا و ُخ َر و ِن َم و َه  ر    .ِر
۶

.ُ ی دا ِِ ُدو   ُدوی  و ُ َ  ِ َد ُدو  ُدو
۷
 .َ  دوِزِد 

َِ اد  َد  َِ َا ، ر ِِد اد َ و  د   از  َر ر  ،ُ از ِر
۸

ِِ ٓا ِِ ِ ُدو دا
۹
 . هَ م وَ ِن و از خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ و ِّ

م َد ُروی ِد َ  و   م َد ُروی َ
۱۰

 :ُ َ ره َد ُروی ازوا ای ِا  ی م و

َد وَ  ِِِک   َد  ،ُ  ُ َِم ی ی
۱۱

 .َ ازوا ََُِ َِِ َد   ،

 اُزو ُاو ره َد ِاِن
۱۲

 .ُ  ِّ ی َ ره َد و ُاو ُ َ  ی ُدوره َد ُروی ا اِا

ِن دآَوری ی ِاا َد َِ ُدو  اد ُ َ. او ُرون  َد ِ از ،ُ ِ م

.َُ ِد ازوا َد   ه ِر ازُُ د آَوری َد اِنِ َد ُ ِ ُدو َِ ره َد ای ِا ی

و ُدو َزِ از ِّی َ ِر  ُ رِ ر َاُ  ّه َ و َد  َی
۱۴

 ُ ر ِّ َِ ُدو
۱۳

.ُ َو ِّ

 َِ ِا ره رِ اد َوری از ِر ِّ و ُغ ی َردی، َارَا و ُخ َر و از ِن َم و
۱۵

 اِزهَد ا  َ و ِدرازی و َ َو ُدو ُر ِ ُاو َد
۱۶

 .ُ رَ  دوِزِد  َِِد و  هَ

ر ر َِ ِ َد ُروی ُ َ . َد ِر اّول ِ ِِی، ُِت َزرد و َزَُد َ؛
۱۷

 .َ ِ

و َد ِر ُرم
۲۰

َد ِر ِّم ِِ ،َ ِ آوی و َُ ِد؛ 
۱۹

َد ِر دّوم وزه، ُِت ِ و َاس؛ 
۱۸

اِد  َد  ُِِاِد م
۲۱

 .ُ  ِّ ی َ َد   م .َ و ٓا ِِ ،َزرد َََِز

ی  ی ِاا دوازده َ، و ِم َُ ِم ازوا َد ُ َ   َِ، ر  َد ُ َ ُ و

ِه، رُ  ایِز َ-ِ هَِ
۲۲

 .ُ َُ اِا ِ و دوازدهُا  از ُ م  ِم ازواَُ 

ُا 
۲۴

 .ُ َ َ-ِ ِ ه َد ُدو ر ِّ ِ اُزو ُدو 
۲۳

 .ُ ر ِ یِّ از َّا ر

َ ره َد ُدو ِو ُدو زُا ِِد ِ ُدو
۲۵

 .ُ َو َا َ-ِ ِ َد ُدو  َِ ره َد ُدو ِّ ُِِدو ز

ُدو ِّ َِ ِد ر ُ و ُاو ره َد ُدو
۲۶

 .ُ  ُروی ِ د َدا ِ ره َد ُدو َ ُدو ُو ا ُ َ

 اُزو ُدو ِّ ِ ِد ر ُ و ُاو ره َد
۲۷

 .ُ  ،د َاا ِِِف دا ِ َد  ،َ-ِ ِ

 اُزو  ی
۲۸

 .ُ َ دا َِ از َ َذره   َدرز ِِد ،دُروی ا ِ َد   ِِّ َ

َ ِ ره َ ِِ  ردی ر َد  ی اد  ،ُ  َد َِ َِ اد ار ِِه و َ-ِ از

س داُ ِ، ُاو م ی  ی ِاا ره  َد َُ ی ُرون َد ِو َِ َدزی
۲۹

 .َُ ا دا
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ُاوِر و ُِ ره
۳۰

ُروی  َِ ِاُ َ ه، َد  ُ َ َِ َد اِن دآَوری َد ُُِر ُاو ه. 

دا َِ ِ ِِا    و ُِرون َد ُُر ُاو ، ُاو َد ِ َِ اُزو َ. َدی ر ُرون،

 و و ِِا ره َِه َ ِاا َد ُ َ َِ َد ُُِر ُاو ه.

َِه ی  ، َد ل، ُ خ َر ُ و
۳۲

 .ُ ر ردی َرَ ِاز َر ََُ د رهوِن ا
۳۱

َد ِِ داِن و ُ غ ی َردی، َارَا و ُخ
۳۳

 .َُ ره  َ هُ ِ ه ِداِِد ِِ  ِزِرّ

َِز 
۳۴

 .ُ َاوزو دا ِِ ازوا َدوراَدوِر َِ ره َد ِّ ی و َز ُ ر رَا ِ َد  َ َر

َِ ُرون َد و
۳۵

 .ُ و َاوزو ِنِد داِداِ ر َدَا َِ  و ِّ َِز  ،رَا َِ  و ِّ

س َد ُُِر ُاو دا ِ و  از َُ ی ُاو َد ِو  ُ و ره ا  س َُ ی و َد ِ

ُاوُ و َ ،ُ ُای َزِِ  ه ُ؛   َُُرون ُُه.

ِر ُا «اوُ هُِ َو» ُ َ  َِ ره َد  ِ و ا ُ ر ِ یِّ ج ازِ ِن 
۳۶

َ ُرون ُ ُروی ِ َد ردی رَ ِِ   ن ره ِای
۳۷

 .ُ َ ره یُک َاَ 

ُرون ِای ِن ره َد ُ  َِ َد  َ ِر ُهی َ ِاا ره  ُاو َد َدوروِن  ِوِن
۳۸

 .ُ

اِا َ  َ   َِ َد  نِ ه. ِایِِ ُ دون َد ،ِ هُ ُِ س َُ ی

وِن ُرون ره از ِن َم و َه  ک ُ و ُ ره از ِن َم و َه
۳۹

 .ُ لُ اوُ ِرُُ َد

،و ُرون ام ی  هَِ
۴۰

 .ُ رَ  وِزُ  ِِه ره َد وُ دوزی ُ َِ .ُ ر 

ِای   ره َد ِار  ُُرون و َد
۴۱

 .َ ازوا َِ-ن-و ت وَِ هَِ  ُ رَ   و  َ

. ِ  هَِ ا اِنِ َد  ُ ِ و ِ ه ََ نُِن َزرو  ره ُاو .َُ  ی

 ی  ُرون و
۴۳

 .َ ران ِز   از  ُ ر ن از ِه ازوا ز وِن ٹُ هَِ
۴۲

 یا ِ  ،ُ ِ س َُ ِه َد   هُ ِِد  ُ ِت داُ َِ َد ِو

“.َا ِن داُ   ِدهُرون و َاو هَِ ه. ِای َرواجُُ هُ هُ ُِ ُاو  َُ ؛ُ ره 

ا ِم َد  ی  ُرون و وِنُ ِ ِِاَ

 :ُُ را ره ا ،ُ ِ ِر ازُُ و َد ِ هَِ ره  ی ُرون و ِو”
۱
 ۲۹

از ِِ آرِد  ُِن  ِ ،ِی   ِ روُ  ه َ و
۲
 .ُ َ ره َ ِچُ و و ُدوَ
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ن ره َد ُ ی  و َ و و اُ ُدو
۳
 .ُ ُ ،َ هُ هِ رو  َد ُروی  ِ ُُِ ِن

 اُزو
۵
او ُرون و  ی  ره َد َدِم درُ َِ ِت َ و ُاو ره  آو ِ ُی. 

۴
 .ُ ِ چُ

ُ
۶
 .ُ  دا َِ ره َد َ و َُ ُرون َد َ ِ  د رهِد ا د وا ََِ ،و ِِ ره 

ََ ه ُاو ره    ره َد ََ ِنو رو
۷
 ُ َ ُ ره َد ِّ ِس َُ ِجِ و    ره َد

َد  ُِرون و  ی  َ  ره
۹
 .َُ ره َدزوا و و َ ِد ُرون ره ی  اُزو 

۸
 .ُ

ی رَد .َ  ِدهدوِن ازوا و َاو از  هَِ ا ِم . ازوا ِ ره َد   و ُ 

“.ُ ِ ا ره  ی  ُرون و

 ُ

و َو ره َد ُُِر
۱۱

 ِ اُزو ِد  َد  ی  ُرون و  َ تُ َِ ِ و ره َدَ ُا”
۱۰

ََ  َوری ُِن َو ره ِِ و ُ ِ  َد ی ُه
۱۲

 .ُ ل تُ َِ َِد داِن در اوُ

 َا ِی دا ِّ َِ َد  ره  ِم اُزو 
۱۳

 .ُ  هُ ِ ره َد  هَِ و َُ

  و  و َ ِِو ره ُو
۱۴

ُ ،ِده  و ِ ِد ازوا ِِ و َد ُ َِه َُزن. 

 اُزو  از ُچ  ره ِِ و ُرون و  ی
۱۵

 .ه َاُ هَِ ُ  ی. ُاوِ َدر ِٓه َد اَ از

ُچ ره َد  ِّی
۱۷

 .ِ ش هُ ِدِداِ ره َد  نُ و ُ ل و ُاو ره
۱۶

 ِ اُزو ِد  َد 

 ِم
۱۸

 .  َِ و   َِ ره َد ی و ُاوُ ره  یَ و ِی داو ا ُ   ُِ

ُچ ره َد ُ َِه َُزن؛ ُاو َِ َ ُ ه ُاو َاُ ،ی َِرِد َِ و  ِ ص

اوُ  اُ ُچ
۲۰

 .ِ اُزو ام ِد ِ َد  ی  ُرون و و ِِ ِچ دّوم رهُ اُزو 
۱۹

 .اوُ هَِ

ره ام ل ُ و ِ ار ُِن اُزو ره ِِ َد  َِش را ُِرون و َد  َِش را  ِی  و َد

 اُزو
۲۱

َِ ِدِ را و َد  َِی راِ ازوا َُ. و َِه ُن ره َد ِدوُ َِه ش ِی. 

َِ ی اُزو و َد ُرون و َِ و َد ِِ ََ ِنَوری از رو   و ه َاُ َِ َد  ُ ار ازِ 

ی     َا و َد ی ازوا ش ِی. َدی و ُِرون و ی  و ی ازوا َِه

 اُزو ُ چ، ُد ِّ َِ  ،ی دا ،ِ ،ِ ُدو ُده و
۲۲

 .ُ ِ ا ِِ

ِ  ،ِ ِن  َ ازوا  و
۲۳

 ،ِِ ا وِن ِ ِِاَ ِچُ یا ِراِن را  ازوا ره 

َِ ازوا ره َد ِ و
۲۴

 ِِ ام َا اوُ رُُ َد  ِ ِن یُ َِ ک ره ازََ-و-ُُ ِن  و َرو

. ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ ره َد ُاو    ی  یِد َِ ُرون و َد یِد
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 اُزو اِ ُا ره از ِدی ازوا ِِ و َد ُ َِه َد َ ُ ِ ا َدر ِی؛ ُاو ُ ی
۲۵

 اُزو ُ ِِِچ ا ِ ِِوِن ُرون ره
۲۶

 .اوُ هَِ ص ِ  ،َا اوُ ِرُُ َد َِ ِرِدَ

ُ ِ ِِه و راِن
۲۷

 .ُ ُاز ِ ِّ ُا .ُ ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ و ُاو ره َد ِِ

ُاوِ  دا ُرون و
۲۸

 .ُ ِ ،َا  ی ُرون و از  ا وِن ِ ِِاَ ِچُ ره از 

َ َ ی ُ از َِ و َ ِ ِ  ن ُاوُ ،َا اِا َ ِف از  ی

 ِدهه َاوَِ اُزو  ،ُ َ ُرون هَِ  س َُ ی
۲۹

 .ُ ِ اوُ هَِ  ،َا اِا

،ُ ِ ُرون ِِِ  ِ ُا
۳۰

 .ُ ِ ا اِنِ ه َدُ ََ   یَد ا ُاو  َ

.ُ روز  هَِ ره  ُاو  ،ُ ِت داُ َِ و َد ِ هَِ ِو

 ُرون و و
۳۲

س َد آو ش ِی.  َُ ی  و ُاو ره َد ِِ ا ره وِن ِ ِِا ِچُ ِ 
۳۱

 ُرون و  
۳۳

ی ِ  اُو ُچ ره    َد ُی َا، َد داِن درُ َِ ِت ُره. 

ی ِدآد ره. وُ ،دُُ ِ وِن ازواُ ِِ و ِ ِِاَ ره َدِ هَِ  ی ره  ُا  ی

 ن و از ِ و ِ ِِا ِ وُا ِ َ و ا
۳۴

 .س َا َُ اِ ُا ا ،رهُ ازوا َ

  ی رهِ 
۳۵

 .س َا َُ ا ،ُ رده َ  هَِ .یِ َدر ُِٓاو ره َد ا ،َُ  ُ

.ُ ِ ا ِم روز َد  ره َد َدوروِن ی. ُاوِ ما  ی ُرون و ِ م، َدُ َا ُ َدز

 ُ ََ و ُاو ره ُ ک ه رهُ ،رهِ ا ََُِ .ُ ِ هُ ِرهِ هَِ و رهَ  روزا
۳۶

َد َُِت  روز،  روز َِه ُه ِره ُ  ُه ُ ِ. َدزی ُ َِه
۳۷

 .ُ س َُ

.ُ س َُ-ک-و ،رهُ َدُزو َڈ  یِ  و ُ س َُ ًِ

ُ هُ َِ ره َد   هََِ روز ُدو  : ِ هُ َِ َد دا  ُ  ای َاِ ا
۳۸

ِِ ا   ِِّ ُِره اّول َد 
۴۰

 .ُ ِ م ِِره دّوم ره َد و و ُ ِ ُ ِره اّول ره
۳۹

 .ُ

.ُ ِ  ُو ِ اِنِ ر ره ام َدُاِب ا ِ   ِِّ ُرم .ُ ِ َ هُ  ِنُِن َزرو

.ُ ِ  َ ُو ِ و و-دا-َّ ِ  ُ ُ ِ؛ ُاو ره رُ ُ م ِِره دّوم ره َد و
۴۱

اَِ َ ُ  َه دا َا و
۴۲

 .َا اوُ هَِ ص ِ  و َِ ِرِدَ یُ  ِای

  َا ن َد ُاوُ ،ُ ِ اوُ ِرُُ ت ُاو ره َدُ َِ َِد داِن در  ام ُ هِٓی ا

و َد ُاوَ    ِااُ ت ُُ و ا ُی  ََُِِل
۴۳

 .ُُ ره ُ  و ُُ ِ ُ َدز

ُُ ِ ره ام  ی ُرون و و ُُ نس ِا َُ ه رهُ ت وُ َِ 
۴۴

 .ُ س َُ از
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 َد َ ِ ِاا ی-َد-ی ُُ و ُای ازوا
۴۵

 .ُ ِ ِر ازُُ َد ا َِ ُاو 

و ُاوُ   َِ اوُ ،ای ازوا َا ُ ُاو ره از زُ ِ ِِو َاُورُدم  َد ِ ازوا
۴۶

 .ُُ 

“.ُای ازوا َاُ ،اوُ  .ُُ ی-ی-َد

ُِه ُِر ُی

 ِدرازی
۲
 :ُ ر ُ ر ِ ر َدُ وِنَ هَِ َا ِ ه ازُ  ،ِوه ازی”

۱
 ۳۰

 ،رف
۳
 .َ   از  د   خ ر و َ َ ُدو  یِ و َ   َ ،َ

ِه، َد زُ ِف َد ُدو
۴
 .ُ ر ِّ ُ   دِداِ و َد َُ ِ یِّ  ره  ی و

  ی ِدراز َا َه ِدَِ ی ُاو .ُ ر ِّ ِ ُدو  ِ ُدو  َد ،ِّ ُ

ِّ َُِروی  و ُ ر َا ِی ِدراز از ِدر َِای ِد
۵
 .ُ دهُ هُ  َِد

،د َاَُ َدت وِقُ اُزو ُِ ِ َد   ِده ر ره ُروی َد ُرویُ ِهُ ا ُ و
۶
 .ُ هَ

َِ ُرون َد و
۷
 .ُُ تُ ُاز    ی وَُد ،َدت َا ِحَ اُزو ُدو َِد ز  رهِ ی ِ َد 

ُ ِر ُی ره ُدود َِ  ُ  .ُه آده وِن ِا دا َ ِِ، ُاو  از ُِر ُی

.ِ َدر اوُ ِرُُ ی َدُ ِرُ ازی  ُاو ،ُ ره داغ اِ ُرون َِ م ام  و
۸
 .ُ ِ

َِ آردی ره َد  و َ ُ ،ز َِ ِرُ
۹
 .ُ اِا اوُ ِرُُ َد  رَا   ر ِای

ُرون  ل  د َد َِ ای ُه
۱۰

 .ُِ   َِ ره َد َ ُو ِ ام َ و َُِ ِ اُزو

ِره   .ُل  َار  ُاو  از ُِن ُ ُه ِِ َد  َِخ ی ُِه ُر ش ِ. ِای

“.س َا َُ ًِ اوُ هَِ

س َُ ِه هَِ 

ِ  ،ُ بِ    ،ُ ریُ ره اِا َ ِو ”
۱۲

 :ُ ُ َد اوُ و
۱۱

َِ َد   
۱۳

 .َُ ِزل مَ ِ اب َد-و-َ مَُ ریُ َِد و  ،ِ اوُ َد ُ ن هَِ

س ِ   ِل  ِ اه َُ ِه ِلِ ُِِ ه َدُ لِ ِ  ره، ُاو  هُ بِ

ِم ی  ِ  و َ َا و َد ِ َِب
۱۴

 .َا اوُ هَِ   هُ لِ ِ ا .َا

،َ ه ازی ِ و آدِم َ َ ه لِ ِ از ََآدِم َدو
۱۵

 .ِ اوُ ره َد  ِای  ،ره  هُ
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و اِ َِ ره ره  از َ ِااِِ ی َد
۱۶

 .َ ُ ن ِرهِ ِای ،ِِ اوُ ِای ره َد ِن وُ

“.ُ رهِ ِن ازوا هَِ و َ اوُ ِرُُ َد اِا َ هَِ رید َِ  یِ تُ َِ ِِ

َِض وی

و اِدَ ام از  ِ  ُ ر ی-و-ُ هَِ یو ِضَ ”
۱۸

 :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۱۷

 ره ُ ی و ِد  ی ُرون و
۱۹

 .ُ ُ و از آو  هُ ت وُ َِ ِ ُاو ره َد .َ

 وِ ُاو َد ُ َِت داُ ِ، ُاو  د ره  آو ُ؛ اَ ، ُاوُُ ه.
۲۰

 .ُ و آوُا

اّول ِد  ُاو
۲۱

 ، هُ ِِد اوُ هَِ ص ِ و و َدر َددوِن ِ هَِ ُاو َِ نُا

ُِ   رَا   ِدهُرون و َاو هَِ َه. اُُ ً ُاو ،َ ؛ اُ آو  ره ُ ی و

“.َ دا

ََ ِنرو

”از َ ِِادی ُی ِ  َ  ،ِِل دارِ، ُدو  و
۲۳

 :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۲۲

ا  و .ُ س َوزن َُ ِه ِلِ ُِِ ا ره َدِ س. اُ لِ  َ و
۲۴

 ،َُ َ لِ هِ

ََ هَِ س ره َُ ِنرو  ادَ یا ِ ز ازَ  َِِد و
۲۵

 .ُ ن ام ِاُِن َزرو ِ 

ِ و 
۲۷

 اُزو ُ َِت، ُوِق َدت، 
۲۶

 .و َا ََ هَِ س َُ ِنِای رو .ُ ر و

ِم َو و َ یُ ِهُ
۲۸

ی  ره، ِاغ دا و ِم َاب  ره، ُِه ُر، 

س ُ و َُ ًِ  ُ ِ ره ُاو
۲۹

 .ُ ََ س َُ ِنی روا   ی  ض رهَ ره و 

س ُرون و ی  ره  ََه َُ ِنی روا 
۳۰

 .ُ س َُ-ک-و رهُ َدزوا َڈ  یِ 

و َد َ ِاا  ُ اَ روِن ََ َد
۳۱

 .ُ ِ ِر ازُُ َد ا َِ ُاو  ُ ِ

 ی ِدآد ِِ َِ َد َ ِای رو
۳۲

 .ُ بِ س َُ     و از س َا َُ از ِ

 
۳۳

 .َِِ س َُ-ک-و ِای ره  ُ و س َا َُ ن ِایُ ،ُِ رَ ازی َوری ِِ َ ُ و ُ

“.ُ آخ اِا َ َِ از  ُاو ،  ِد ِ مَُ ِِ َِ َد  و  ر ی روا ِِ 

۵۸ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


ُ َِِِر ُی

  و ُاو ِِ ِ ِرُُ و ِ ،رَا ،َ  یُ یادَ یا” :ُ ُ َد اوُ و
۳۴

اَ ادی ُی ره  ه َد وَ  ِِز ُِر ُی ر ُ. ِای
۳۵

 .َ ا ازه وا 

 ََ  ره ُب َم ُُی و ِ اِر اُزو ره َد
۳۶

 .َ س َُ ک و ،َزده ََ  یُ ِرُ

ُ ِوِق َدت َد ُ َِ َِت ، َدُو ی    ازُ ُت ُُ. اُ ِر ُی َِه

ازی رُ ر  ای اازه َاِد ُی َِه دون  ُر  ،َُِا ِای
۳۷

 .َ س َُ ًِ ُ

ِِ    ازی ُر ر   از
۳۸

 .ُِ بِ س َُ ُاو ره  ُ و َا اوُ هَِ ص رُ

“.ُ آخ ُ مَ َِ از  ه، ُاوُ تَِ  ُ

ُاد  و َاِب ِ َِدت

”اوِ َِ  ، ُاوری، ُ ِر ره از ُ ِدا م ُ ِِی
۲
 :ُ ُ َد اوُ و

۱
 ۳۱

ُاو َد
۴
 .ی َددُ ِر  هَِ رت و و دا  ،ِ و َدُزو  ُ ُٰاو ره از روِح ِا 

۳
ُم. 

و اُن َد ِر َ اَ ،ا ِزی، َری و
۵
 َا ِ و ِ و رای زی و َد هُ ،زیِّ

 مُ بِدان ِا ِ ره از ََِا ِ بَا  ،وه ازی
۶
 .َ را ُا ر ری و َد رَ

، ر ،مُ َا ُ َدز  ی رهِ  ُاو  مُِ ِ ی داآد ِ َد ِدل  و .َ َِ ِر

ُ َِ ت، ُوِق َدت ره  ی ِره  َد  َِ َا و ِم َاب و َوَ ِ ره  ازی
۷

َ ُ ِهُ
۹
 و ی ِ ،اان از ِّی ِ و َاِب اُزو، ُِه ُر، 

۸
 :ار َا

ِس ُرون ا و ی ی َِ ه َُ ی ه وُ  ی
۱۰

 ، ی ض وَ ، بَا 

ُِِ َد ُدُر  ا ره ُاوِ یِم ا .س َُ ی هَِ یُ ِرُ و ََ ِنرو
۱۱

 ،ا ِ

“. ر ،مُ َا ُ َدز  رای وُا

روِز آرام

،ِ هِ مُ ِ ُ هَِ  روزای آرام ره  ُ اِا َ َد ُ”
۱۳

 :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۱۲

،َُا اوُ   َِِ ُ  َا ُ هِٓی ا و ُ و از َِ َد دا   روِز آرام ا
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.س َا َُ ُ هَِ ن ِای روزُ ،َِِ مُ روِز آرام ره ُ 
۱۴

 .ُُ ِ ره ُ  یاوُ

َُِ   روِز آرام ره ِه َُ، ُاو ُ ُ  و   َدزی روز ر ُ، ُاو آدم  از َ َِم

س َُ اوُ ِ َد  روِز آرام َا ُ روِز  ،ُِ ر  َروا َا ُ هَِ روز َ
۱۵

 .ُ آخ ُ

َ  ِاا  روِز آرام ره َد د َدَ  و
۱۶

 .ُ ُ  ُاو ،ُ ر َد روِز آرام    .َا

دا   اِا َ و از َِ ِای َد
۱۷

 .ُ رهُ یَِن َاَ-و- ِِ  َد  ن رهُ ِای

“.ِِ و آرام ِ ر از ِد ُ و َد روِز  ر ره و ز ٓا اوُ روز َ َد ا ،َا

 ِحَ ُدو ُا  ،َدت ِحَ ُدو ُ ُاو َد ،  ِ ِه َد ُ  ره ُ ِره اوُ ِو
۱۸

ره َدد ُ ِِ  ا ُُ ِد.

ِّ َِ

:ُ هُ َ ُرون ِ ُاو ،ََ ه ِ ِه از ُ و ،ُ  ر وَ  ُدم ِد و
۱
 ۳۲

”ُ  و َِه ُ  ا ر ِ  ُ ُروی  ر  ره ِاُ ،ِ َن َُ  َد ِ اُو آدم

 ره ِّ ی اره” :ُ ُرون َدزوا 
۲
  ُ  ره از زُ ِ ِِو َاُورد،  َاَه.“ 

ُ ی اره ُدم ِ او
۳
 “.ِ از ِ و َد ُِ ُ ،َا ُ ونو ُد   ،ُ ِش َد

 ه َد ره آو و ُاو ِِ ازوا ِره از ِد  اره ُو ُاو ا
۴
ره از ی  ُ ُه َد  ُِرون َاُورد. 

ِ رَ و َد َ َ  ِ و ِر  . ُاوُ : ”َای ِاا، اُ َای ُ َاُ   ره

و ُرون ا ِر ُدم ره ِد، ُاو َد  ُروی ُ  َه ر  و
۵
از زُ ِ ِِو َاُورد!“ 

ِ َ یُ هُ  ُدم  ِِه روِز ِدحَ
۶
 “.ُ ِِ  اوُ هَِ حَ” :ُ

. ََ هُ  اُزو  و  رد و ُو ِ ه ُدم َاُورد. و َ یُ و 

ُ او َد ُ ُ: ”َرُ  و ه ُرو، ُن ِای َِم از ُ از زُ ِ ِِو َاُوردی، ُ ِه.
۷

ُُ ِ ه و ُاو ره ر ِّ َِ  ُ هَِ ه و َدُدم ا ِ َدزوا   راه ره َُد ُزودی ا ُاو
۸

اوُ و
۹
و َدُزو  ُه ُ: ’َای ِاا، اُ َای ُ َاُ   ره از زُ ِ ِِو َاُورده!‘“ 

   هَ ٓو ا
۱۰

 .َا َ ِمَ  ِ  مُ شُ ُدم ره ا ” :ُ ُ َدده َد ِادا

ِ
۱۱

 “.ُُ ر رگُُ ِمَ  ُ از  ،ُ دُ ره و ُاو ُ دازوا ز ِ َد  ََ-ر-و ِِٓا
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ُ مَ ِ ره َد ُ ََ-ر-و ِِٓا ا ،اوُ َای” :ُ ه ر-و-زاریُ ُ ایُ ،اوُ ِ َد ُ

ا
۱۲

زد ے، َد   َ ِد ُ  ُرِت ِ و ِدِ زورُی ُ ُاو ره از زُ ِ ِِو َاُوردی؟ 

و از ُروی ز ُُ  ه ره َد ُاو   ُ ُ زی َدده از ره ُاو اوُ’ ،ُ  یِ َِد ِ َد

ُ رایِ
۱۳

 .َُ رِِ َ ره َد ُ مَ ه و َر ُ ه ُ ََ-ر-و ا، ازاوُ ‘؟ُ ُ ک ی

ِِ ره ُ ’  یُُ رده َ ُ ه ازوا َد ذاتَِ ُ  َ ُ د ره َد اق و ِاِا ،ِاِا

 ز ِم و ُُ ُ ِدهَد َاو ،ُ ره  ِره َد  ره ِز ِم و ُُ َ ٓی ارهِ

.َ َر “،ُُ د ”َرُ ُ  ی رهَ و  َر ُ مَ ِ َد اوُ 
۱۴

 “‘.ُ د ازواُاََا

ُ  َدور رد و  اُ ُدو َِح َدت  َد ِدُ  د، از ه ه ُ؛ اُ ُدو َح َد  ُدو ف
۱۵

اَ ُح  ِر ُا ُد و ُ ِِ  ِِا  َد ُروی ازوا
۱۶

 . و ام َد ُروی ُ د، ام َدُ ِ 

وَ ِ ِای  ُِِدم ره ِ، ُاو َد َ ” :ُ ُای  ره از َه
۱۷

ُ َه ُد. 

ُ ُ: ”ِای َ َای  َِِوزی َا و َ َای َ َِ ،َِ ِای  َو َد
۱۸

َُِم.“ 

َِ-ر-و ،ُدم ره ِد ََ و ِّ َِ و ِه رَ ِد َد ُ ِو
۱۹

 “.  ش

َِ ُو ا
۲۰

 . -و-ِ ره ه ُاو ر ُ ه از ِد ِنره َد دا  حَ ُو ُاو ا ََا  ُ

ِّ ره  ُاو ر ُد، ِِ َد ا .َ ِٓ اُزو ُاو ره َه ُب َم   ک َا ّر ُ و ُاو

اوُ  َد ُرون ُ: ”ِای َم َدز   ُر
۲۱

 . َُِو اِا َ آو ره َد ُو ا ره َد آو َا

!ِ َُ ر از ِ َد” :ُ  اب ُرون َد
۲۲

ه ُد ُ  ِا ره َدزی ُِه ِِ ِر ی؟“ 

ِ  ُ ر اُ   هَِ’  ُ  َدز ُاو
۲۳

 .د َآُه اُ و ِ ِ مَ ِای  َِ ُ د

 ،و َاُوردُ ِ ِِز ره از   ُ یا ِ َد َُ  نُ ،ُ اِ ره  ر  ُروی

او  َدزوا ِ   ’ ،ُُی ِّ َدَ ، ُاو ره  ُه َدز َ ه.‘ و ُاوِّ  ره َدز
۲۴

َاَه.‘ 

ُ ِد  ُدم از ُ ُ َه َرُ ،َ ن ُرون
۲۵

 “.ُ ُ َ و ا َُا ُِٓاو ره َد ا  َدد و 

ُ  َد درَ ِه اُ  و َد
۲۶

 .ُ اَر ُ یَُد ِ َد  َدُدد َ و ُا ا  ره ُاو

.ُ َ اُزو ِوی َد ِد َ ِم و “! از  ،َا اوُ اِر  ” :ُ َزده ِ ِ ایَ

و ُ َدزوا ُ” :ُاوُ ،ای ِاا’  ُ  َد ُِ  ُ  و ازی ُِن َه  ُاو
۲۷

ُ ُِ وی از َ 
۲۸

 “‘.ُُِ ره ُ ِ و ار و دوِ ُ   و ِر هَ ِنُ

 اُزو ُ َد وُ : ”ِاوز  ُد ره َد
۲۹

 .ُ ُ مَ از  ار ِ ًَِ و روزُو َد  َِا

“.ُِ َ ِِ ُ وزِا  یا .ُ  ُ ارِ و  ِفِ َد  نُ ،ِ َو اوُ
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روِز ِدُ  ِ َد َم ُ ُ” :ُِه  . اَ  ٓ َد ُُِر ُاو ُرم؛ َِ َُِ ه
۳۰

ُ  َد ُُِر ُاو ر و ُ: ”آه ُاوا، ِای ُدم ُِه ِر  ه،
۳۱

 “.ُُ رهِ ُ ِهُ

و ا ٓ َد ِ ازُ ُر-و-زاری ُ  ُُِه ازوا ره َُ و
۳۲

ُن ُاوَِ ه ُ  ُای  ِّر ه. 

ُ او َد  ” :ُ ُ َدز ُ ه ه، ِم اُزو
۳۳

 “.ُ ُ ُ بِ ه ازَ ِم از ،َُ ا

ا ُٓرو، َم ره َد اُو ی ُ ُ ُدم راُی ُ و   ِن  ُره.
۳۴

 .ُُ ُ ُ بِ ره از

َ ره َد اِم ِاَ اوُ 
۳۵

ِ َد روزی   ز ،ُُ  ُاو ره  ِی ازوا َا ُِم.“ 

ِِر  ،ا ُاوَِ ه  َ ُر ُد،  اَِ ُ ره  ُرون  َدُدد.

ِ ِه و از چ هَِ ریَ

 اُزو ُاو َد ُ ُ: ”از ِا چ ه ُرو و ِای َم ره  از زُ ِ ِِو َاُوردی،
۱
 ۳۳

‘.ُُ ُ ِدهُاو ره َد َاو’  ُُ رده َ بُ ق وِا ،ِاَد ِا  ُ َاِ ز وُِف ا

.ُ ُ ره اُزو ُ و ِ ،ِ ،ِ ،رَا ،ِ  ُُ َر ُ ن ره   
۲

َ ِمَ  ُ نُ ،ُرمَ ُ   ِ .ِر ری َا َ و ِ  از  ز وَُد ُ
۳

 و ِِ  ُاو ،ِِ ره َ رای ُدم ِای ِو
۴
 “.ُ دُ راه َِ ره َد ُ  ن َدرهو ِا َِا

 ُ’  ُ اِا َ َد” :ُُ ُ َد َ اوُ نُ
۵
 ،َ ُ ن ره َد ُ ِ-ش-و 

َِم َ َاِ؛ ا   ام َد ُ ُ َِ، اُ وُ  ره ُد ُُ.‘ ا ٓش-و-ُ ِ ره از

َ  ِاا وِ از ِه ر َر ،ُ ش-و-
۶
 “.ُ ر  ُ   ُُ  ُِ ُ ُ ن

َدُو َ  ُ َ ره ِِِ و ُاو ره َد ُو ُدورَ از َه َِد. ُاو
۷
 . ُ ُ ن ره از ُ ِ

  ه َدَ وِنُ َد ُ ز-راز-و اوُ      و ُم ا تُ َِ ره َ ُا

ُ َِ ه َد داِنُ  ُدم ِم ،ر وُ تُ َِ ِف ُ ِو
۸
 .ر ،دُ تُ َِ

ِدا َ َد ُ  و ا
۹
 .ُُ َ ِِدا ُ ِو  ُ خ ُ ُِ و از ُُ ا

و ُدم ُِن آُور ره َد
۱۰

 .ُُ ره ُ  اوُ و ُُ ا َ ه َد داِنَه َا ِن آُورُ ،ُُ

 اوُ او
۱۱

 .ُ هَ ُ َِ َد داِن   و ُُ    ،ِِ ت اُ َِ داِن

َ هَ َد  ُ اُزو  .َِ  ُ دو  آدم   ِِ ،ُُ ره ُروی َد ُروی ُ

.َُُ ُ َ َِ ن، ازُ ِ ِ  ان ِرِد و
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ُ َد ُُِر ِل ُا

َر از  ره ِ  َُ هَ  ‘.ُ م رهَ ِای’  ُ  َدز ُ ،ا” :ُ اوُ َد ُ
۱۲

ُ ِ ا ٓا 
۱۳

 .َا  َِ َد ُ ُ ِ و َ م ه َدَ  ُ  َدز ُ ،ِوه ازی .ُُ

ُ َد  َِ َا، راه-و-ُ ِ ره َدز  د ِی ُ  ره َُِ. َدی رُ ُ ِ  َد   َِار

َا ُ   رُُ” :ُ ُ َد اوُ او
۱۴

 “.َ ُ د ِمَ ُدم ِای  َ ُ د ه. ِای ام َدِِ

ره از ِا  ،ََ   ُ رُُ ا” : ض اوُ َد  ُ و
۱۵

 “.ُُ َ ره ُ   و

ُ  َُ هِ یا ٓ؟ اَا ُ مَ و ِای  د َِ َد ُ ُ ِ  ُ هِ رِ 
۱۶

 .ََ 

 از ری و  و َم ُ، از َ ِی  َد ُروی ز َا ،ق َدَ ؟“

“.َُِ بُ ره ُ و َُا را ُ از  ا ،ُُ ُه ازَِ ر ره ام ا” :ُ ُ َد اوُ و
۱۷

ُ ِم ” :ُ اوُ 
۱۹

اوُ ُ : ”َای ُاوَ ،ه ُُ  ر-و-ل ُ ره ُِم.“ 
۱۸

ُ ره از ِ ُروی ُُ  ُ و م ُ»  ُاو» ره َدز ُ ِان  .ُُ َد  َِ َر ُُ  َدُزو

ُاو ِادا َدده َِ ُ ” :ُ ُروی َه ِی،
۲۰

 “.ُز َاَدُزو ِد  ُُ زیِد  و َد َُا ِر

 اُزو ُاوُ : ”ا، َد ِدِ از  ی َا؛
۲۱

 “.َُ هه و ِزِ هَ  َِ ِنِا  نُ

ُ  ِ ِخُ ره َد ُ ،ُ  ُ یُ از  ل-و-رُُ ِو
۲۲

 .ُ ا  ِ وُا َِ َد

ِ ی؛ِ هَ ُ  ُُ  ره ُ ِد 
۲۳

 .ُُ  اُزو ِو  ُُ ٹُ ُ َِا  و

“.َُ هِد  ُروی

َ ی حَ

ِ ازوا َِ َد  و ُ اش ُ هَِ ی اّو حَ ِِ  ِحَ ُدو” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۱
 ۳۴

َِ ه َد رَ د ره هحَ
۲
ی ره  ُُ ِ َد َ َِح ی اّوُ ِ د و ُ ُاو ره َه ی. 

   ازَ  ُ و   ام َد ِم ه
۳
 .ُ ِ ِر ازُُ ه َد ِ و َد   ِ ِه

ُ  ُدو َِح  رَ ِح ی اّو اش  و َحه
۴
ِده َُ و ّ و ر ام َدزی ه ََه.“ 

 ِِ ُ ره َد ِد  ِحَ ُدو ُد. ُاو اُ ه َدُزو َا اوُ  ر ُا ،ر ِ ِه َِ ه َدُ 

ُاو از ِ ُروی
۶
 .ُ «اوُ» ره ُ م و ُ ا اُزو َد ُاو  هُ ِزل َد آُور اوُ و

۵
ُ ُد. 
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ُ  ُه ِان ُ” :اوُ !اوُ ،ای َرِ و َُ َا، دَ -و-ر، ُ  از ََُ و

ِه ُِِه َرَِ ه ار و ُِِ ِه ُه ،اَرت  و ُِ ِ ،م ره  ِا
۷
ودار. 

ُ او
۸
َ و ُ ِِه آ از َاودا و از ِی َاودا، ِّ ُِ م و ُرم ِاِم ِِه.“ 

ُ  ُُ رُ  ،َا  َِ َد ُ ُ ِ ًوا ا، ااوُ” :ُ
۹
َری ُروی َد ک ُاَ و َه ه 

ام  از ری، ُن ِای َم َ ِم َ َا ،َ  .ز ام َد ُ ُ ر-و-زاری ُ  ُُه و

“.ُ لُ ُ ل َِ ره  و َُ ره ی از

ُ زه ره ُ لَ و  اِا َ  اُ

  مُِ مره ا ِ رای ُ مَ ِ ُروی ِ َد  .ُُ     ،ا” :ُ اوُ و
۱۰

اوُ  هِ ازوا َا َِ َد ُ  ِمَ ِم و .َ هَُ هِد ُد ِِ  َِ ی و َد  ره َد ٓا

 ،ا .ُ َِا ،ُُ َا ُ َدز  وزِا  از ا
۱۱

 .ِ ما ُ  ک ره َد رای 

 ری  ز وَُد ا ،ُ طِا
۱۲

 .ُُ ُ ُ ُروی ِ ره از ُ و ِّ ،زِ ،ِّ ،ِ ،رَا

َ ی ازوا ره هُ ُ َِ
۱۳

 .ُ ر دام ُ مَ َِ َد ُاو  َُ ؛َُ   ز وُُدِم ا

ِ ره ای ِدُ از ََِ
۱۴

 .ُِ اب ه رهی َا ُ و ُِ هَ ازوا ره َِ ی نُ ه

 ز وُُدِم ا   ِِ ره ُ ِ 
۱۵

 .ر» َاَُ ایُ» ِم از و َُا اوُ  ا ،َُ

ُ تَد ُو از ُ ُ ُ یُ و َد ُ دتِ ُ ناُ ت َدَ از ُروی ُاو ا ،َُ 

ُ ی وِن ازوا ره َدُد ُ اُزو 
۱۶

 .ُ ِ ازوا ُ ردوِن و َد ُ ی ازوا  

.ُ َاِ َ ُ ه َد اهُ ره ام ُ ی ره، ُاو ُ ناُ ُِ َد  وِن ازوای و ُدِِ

،ِرُ ِ ِن روز  ِتَُ و ُِ هِ ره ِ ِِ
۱۸

 .َُ ر اُ ُ هَِ ه رهُ هَی ر ُ
۱۷

.ُ ُ ِ از ِِه َا َد ُ ا ،ُِ رهُ ِِه َا َد ُ ِِای ره َد و . َا ُ َدز  ر ُا

. از ر  ،َ و َِ از  ،ام ُ تاَ َِ ی ریاّو :ُ  از َ یریِم اّو
۱۹

ِ َد َِِض اّوری    ُ َره ِِ ِ و اَ  َِِ ِ دون  ره َه َِ .ُِه ِم
۲۰

.َُ ِ ِر ازُُ َد  ِِد   .ِِ ِ  ُ ریی اّو

َ روز  ر ُ و َد روِز  ُ آرام ِِی؛  َد  ُ ِو و ِدَرو و  روِز آرام ره ِه
۲۱

ِِٓآَوری ره َد ا ِِ نُم. اُ ِِ ِت ره ازِ ََِ ِِ  ،ُِ ارُ ره   ِِ
۲۲

 .ُ
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،اای ِاُ-اوُ ،َ ِرُُ َد ُ ی -دا-وَ ِ د ِ ِل
۲۳

 .ُِ هِ ل  ،ِدَرو ِ

 ِدَ م  ره از ِ ُروی ُ ُدُُ َ و ُ َ ره ِاخ ُُ و و  ُ ِل
۲۴

 .ُ ِ

.َ ُ ِِن زِِ َِ َد   ،ُِ ِ ُ ایُ ،اوُ ِرُُ َد د ِ

ِِِ
۲۶

 .ََ  ُ  َِ ِِ ُ ِ و َُِ ِ  َدز ُِ ِن  ره ُ ِنُ
۲۵

“.َُِ ُ  ِٓا ِِ ره َد ُ .ِ ُ ایُ ،اوُ ِ ره َد ُ ِِت زِ ََِ

اِم ِاَ و ُ    ره یا ُِِ ن َدُ ،ُ ِ ره  ره ِای” :ُ ُ َد اوُ اُزو 
۲۷

 ِ ُو و ِ روز ُاو َد ُ ِاوُ د؛ ُاو  َن رد و َ آو ُو . ُاو
۲۸

 “.  

. ِ  ی حَ َِ ره َد ُ َده  ، رای

ُ هِِ وِنُ راُ

 ُ ره ََِ َد  ُروی ِ ،دُ  ام َد ِد  ِحَ و ُدو َ ه ِ ِه از ُ ِو
۲۹

و
۳۰

 .ََ  ُ وِن ُروی ََ وِنُ راُ از ُ ِد  ؛(ُ ََ) دُُ راُ اوُ

.ُ ِد َدُزو  رد س ُاو ،(ُ ََ) هُ راُ  ُروی  ره ِد ُ اِا َ ُرون و

 اُزو ِم
۳۲

 .ُ ره ازوا  و ُاو َاُزو َا ِ م َدَ ایِم ر ُرون و و  یُ ره ُاو ُ 
۳۱

ِو
۳۳

 . َ َدزوا ،ُُ َدُزو ِ ِه َِ َد اوُ  ِم رهِم ا و ُاو ََا  ِد اِا َ

 زَِ ُ ِه ره ُ َد ُُِر
۳۴

 .  َُروی ُ ُاو َد ُروی ،  ازوا  ره ُ ِره ُ

ُ َ ُاو از َِ و .ُُ ُ َ از ِو  ،ُ  ُ ره از ُروی ُ َُاو ُروی ،ر اوُ

ِِ ره ُ ُروی اِا َ و
۳۵

 ،ُ َ اِا َ د، ُاو ره َدُ هُ َا َدز  یِ ُا ،ُُ

ُ َد ُروی  ره َُروی ،اوُ ِرُُ َد ُ نره رِن ُدوز  ُ  .هُ راُ  هِِ ِ 

.ُ 

ُ ِ ِن روِز آرامُ

ُ  ه َا اوُ  ی َا ره ا” :ُ ه، َدزوا َ ره اِا َ ِ ِم ُ
۱
 ۳۵
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:ُِ اره ِا ُاو

س  ،َ روز، َِ ًِه آرام و َد َو و َُ روِز  ُ هَِ ُ و روِز ُِ ر ِِ روز َ’
۲

رو َ ِٓا ُ ی ِم َد روِز آرام َد
۳
 .ُ ُ  ،ُ ر َدُزو روز    .اوُ َد ِ

“‘.ُ

س َُ ِه هَِ  

’از َ َِم َِ  ُه
۵
ُ َد ِم َ ِ ِااُ : ”ا ِره َاُ  او َدز  َا ه: 

۴

ُِغ
۶
ُاو .ِِ ی  از َ ِدل و َد ر ِ ،ِ  ُ َ ازی ِا ه: ُ ،ِّه و و؛ 

ِِدر ِ ،َِ-م-وَ ِ چ وُ هُِ خُ ِ
۷
َردی، َارَا و ُخ ر و ِن َم و ُی ُ؛ 

و ِد ِ ی
۹
روِن َزُن َِه ِاَ ،اِد ُی َِه روِن ََ و َِه ُِر ُی، 

۸
 ،َا

ی َِ َِه اد و  َِ ِای ُُرگ.‘

س َُ ِه هَِ ِزم ِبَا

س ره َد َُ ِه
۱۱

 :ُ ر ه َا اوُ  ی رهِ  و  ُ َ ِدل ازو دا  یِم آد
۱۰

ُوِق
۱۲

ُُِل  َِ و ش  َ ، و  ی راش َُ ،ا، ُن  و  ی ؛ 

 و
۱۳

 َِی ره ُٹ ُ؛  َُ  ِده وق وُ ِش  رهِ ی ، ی ََدت و ِد

و ِد و رو اِ ِلُُ َد َه روَِ اناِ
۱۴

ِد َ و  ِی  و ِن ُُِر ُاو؛ 

ُِه ُِر ُی و ِد َی اُزو، روِن ََ و ُِر ُی؛ ِده در ِه؛
۱۵

َاب ؛ 

ده ی
۱۷

 ،  ض وَ ؛ بِم َا و َی اُزو، ِدو ِقو ُا َ ُ ِهُ
۱۶

 ی ه و  ی ردا و
۱۸

رداُ ،َ ن  و  ی ازوا و ِده درَ ِ؛ 

ِس َُ ی   ،ُ هِ س َُ ِه و َد ِ هَِ  هُِ  ی 
۱۹

ری ازوا؛ 

“.ُ ا ِِ هَِ ُاو   ی  ی  ا و ُرون

 درای ُا ُدم و ی 
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   َد ِدل  ر-و-َق َا ُ و روح و
۲۱

 .ر ُ ِرُُ از اِا َ ِ ِم اُزو 
۲۰

َروان  ُاو ره َ َدد، ُاو َاَه َِه ُاو  َاُورد و اَِ   ُه ر وِن ُ َِت و َاب

ُ  و َد َاَه از َ ِدل ُ َد ِر  ُ َی
۲۲

 .ُ لِس ِا َُ ی هَِ نُو ا 

. ِ اوُ َد  اِن ره َاُورد و َد ُ ِّ ایِ و ِد َ دو ،یَُا ، اره ،ِ

ِ چ وُ هُِ خُ ِ و ُ یُ ن و و خ َرُ و اَردی، َارَ َِر ِِ    و
۲۳

ِ و َد . ِ اوُ َاُورد، ُاو ره َد و ه وُ ِ  ی ِم و ام
۲۴

َم-و-ُ َِد، ُاو ره َاُورد. 

ُ ُ یِد  ِدلو دا  یُ ِ
۲۵

ِ    َاَ ا ُ، ُاو ره َِه ِ َد َ َاُورد. 

اُن ُ ِی َ ق و
۲۶

ِ و ُِغ رُِ ه َردی، َارَا و ُخ َر و ِن َم ُرد. 

رای َم ی ِ و ِد ی َِ ره َِه اد و َ ِ َاُورد.
۲۷

 .ِ ُ یُ ،َد 

ِ ،ُ
۲۹

ُاوَ اِد ُی و روِن َزُن َِه رو و َِه روِن ََ و ُِر ُی ام َاُورد. 
۲۸

َد و ُی َِم ِاا  ِدل ازوا ُاو ره َِ ، ِه ِم رای ُ او َد ُ َاُ د، ُاو َد

رَ و  ِدل َِ ُه ُاو   َاُورد.

س َُ ِه ِر هَِ  دُا

،دا َاُ ِ از  ر رهُ ِ ُاوری ِ َِ اوُ ،ا” :ُ اِا َ َد ُ 
۳۰

و ُاو ره از روِح ِا ُ ٰه َدُزو ِ و  و دا و رت َِه  ِر ُی
۳۱

  یُ م ه َد بِِا

ِاَ ،اَ  ِر ن َدُُاو ا
۳۳

 .َ ِ و ِ و رای زی و َد هُ ،زیِّ َد 
۳۲

َدد، 

ِ از ََِا ِ بَدُزو و َد َا اوُ
۳۴

 .َ ی ُاُ رای ر ری و َد رَ ری وَ ،زی

ُاو ِدِل ازوا ره ُ از  ِه  ُاو َد  ر را
۳۵

 .ِ و امره َد ِد ُ َددوِن ِ اِدِدان، ِا

رت َد ،َ  َد َ، ِد دوزی و ُوزی ُ غ ی َردی، َارَا و ُخ َر و َد

.َ ره َد ِ  وِن ر اَ  ؛ و ام هَ م وَ ِن ِن

س ِاِاد و َِ َدده، َُ ِه وِن ر هَِ َدزوا اوُ  ی دُا ِ ب وو َا َِ
۱
 ۳۶

“.ِ ما اوُ َِا ُِِ را ره َد ِم و  ِ
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س َُ ِه ِر وِعُ

َِ ُ  و َاب و ِد آدی ِ ره ُی   ،ی ره ُ اوَِ ه ازوا رت و
۲

َ  ی ره ِم ُاو
۳
 .ِ مر ره ا هََا ِد  دُُ اَ قَ-ر-و  د و َد ِدلُ َدده دا

س َاُورده ُد، از ِدِِ ُ ِ و ُدم َ ح َد ر َِد َُ ِه وِن ر و ِ هَِ اِا

ِ د، ازُ س َُ ِه ِر ِلَُ  ی دِم ُا 
۴
 ُی ِد َد ِ اُزو َاُورده َرُ د. 

َ ه وَرتُ ه، از َا اوُ  ری م َددوِنه اَِ ُدم” :ُ و َدُزو
۵
 ََا ُ َِد ِد ُ رای

اوُ ُ  َدد و ِای ُ َد ِم َه ِان ” :ُُ  َُد و َِ ُه
۶
َاد ه.“ 

ا ی َُد َِه
۷
 ،ُ یُ   م از َاُوردوِنَ  “.َُ ر  س ِد َُ ِه ی

ر وِن ه ُ َِ و از َّ ام ُ َد.

 َِِر

ِم آدی ِ و دا  َد ر َُل ُد، َِه ه َده دا ِده ِن َم و َه  ره ُ غ ی
۸

.ُ وزیُ  دوِزِد َِِد و  وُِ ِ   و َد ُروی  ر خ َرُ و اَردی، َارَ

 ده ره َ ُاو
۱۰

ِدرازی  ده ِ و َ  و   َر ُ َد و ِم ده   اازه ُد. 
۹

َد
۱۱

 .ِد ِ  ه ک  ِِ  ره ام ِده ِد َ و  ر   ه ک  ِِ

 اُزو
۱۲

 . ر ِده دّوم ام ا َ و َد دو ردی َرَ ِر از  َُ ِده اّول ُاو َ ِِِٓده ا ِ

ُاوِ ه داَُ  َد َ  ِ و ِه داَُ  َد ِ ِد َ ر ِ ،ه ِه  َُ ُروی َد

ُاو اُن ِه َ ِّ َِر  و َد وِِ ازوا  َِده اّول ره  َ ِده دّوم
۱۳

ُروی ُ ِد. 

.ُ ر َِ  ِِ ه ی ده و  َو

ِدرازی
۱۵

س  ُِ .َده  زده ُد.  َُ ِه َِ َد َ    ُ یُ ده از  اُزو ُاو 
۱۴

ُاو َ ده ره َد   ِِک
۱۶

 ده َ  و   َر ُ َد؛ ا ُزده ده  اازه ُد. 

  ِِِٓده ا ِ َد َُ هِ اُزو ُاو 
۱۷

 .ِد ِ  ره ام ِده ِد َ و  ر   ه

 ر ی امو َِ هِ َ وِن ی هَِ ُاو
۱۸

 . ر ِد ِ ِِِٓده ا ِ َد َُ هِ و

 اُزو َِ و َد  ر ش  چُ هُِ خُ ِ از َ هَِ اُزو ُاو 
۱۹

 .َ   َ 
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.َِ-م-وَ ِ از ِش ِد

. ا ِ ره و ُاو  ر ه یاه دَِ َا ِاش ره از ِدرر ی  اُزو ُاو 
۲۰

 ِ راش ُدو دا ِزَ َد  َد
۲۲

ِدرازی  ِ راش َده َ و   َ و ُ َ ِد. 
۲۱

ُاو اُو
۲۳

 . رَ ِ یه ره َد ا اِشر ی  ِم و ُاو .ُُ ُ ُ یُ اِشر ِ

ِ ِ وُا  ِِّ َ هَِ و
۲۴

  ر ه ِبُ ِف هَِ ره  ِدا ِ اشر ی 

ِ َِد ز  د و ُدوُ َو ُدو ِزُه اَِ  اش ُدور ِ  ِ؛ َد ز رَ ام هُ ِ ِ اشر

َِه ِف دّوِم ه،  ِف ل ، ُاو ِ ِ راش
۲۵

راِش ُی َِ ه ُدو ِزَِ اُزو. 

 یُ َد  ار ِ َِد ز  اش و ُدور ِ  َِد ز  ُدو  ،هُ ِ ِ 
۲۶

  ر

 هَِ اشر ِ ن ُدوُا ُاو
۲۸

 . ر اشر ِ َ ب ُاوَ ِف ،ه ُِ هَِ
۲۷

ُد. 

 َِ د و َدُ هِ ُ ِِ َد   از ز ُ اِشر ِ ُدو ا
۲۹

 . ر ه  ِِّ َ ُِ

ِ ده  اشر ِ  ف َد ُاو 
۳۰

ُُ  د. ُدو ُِ ِ ِد ام َد ای ر ر ُُد. 

ُهُ د: ُدو  َد  ِ  َراش.

 اِشر ی  هَِ َُ َ  ، رَ َا ِِدر ِ ره از  َُ ِوه ازی ُاو
۳۱

و َِ َُ َه  ی راِش ِد ِف ه و َِ َُ َه  ی راش
۳۲

ِف ه، 

َ اِلد ِِٓا   د، ازُ اشر ی  ِل َد  یَُ
۳۳

 .َ ه  ِِّ َ ب َدَ ِف 

ُاو  َُ ِنِِ  هَِ و َ ِّ َُِروی  اش رهر ی  ِ اُزو ُاو 
۳۴

ُُ د. 

.َ ِّ َُِروی  ره ام  َُ و  ر ِّ ی 

ِ و  ر خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ   هَ م وَ ِن ره از َ ِِِده دا ُاو
۳۵

 اُزو ُاو ر ُن از ِ َاَِ ه اُو
۳۶

 . وزیُ ده َد ُروی  دوِزِد ِِره َد و  وُِ

او
۳۷

 . رَ هُ ِ ر و ِّ ی َ  هَِ هَ ِّ َُِروی  ره و ُاو  ر ده

 َِِد و  هَ م وَ ِن و از خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ از َ ه َدرواِزهَِ ده 

ِ ِِ و نُ ِ و  ر  ی َ  ن رهُ َ ده ُاو یه اَِ و
۳۸

 . ر  وِزُ

. رَ و ره ام از  ِ َ و َ ِّ َُِروی  ره نُ
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ر وِن ُوق

َ ِ و   َ ،َ ِ ُدو و  ِدرازی   ر َا ِ وق ره ازُ َِ اُزو 
۱
 ۳۷

 دِداِ و َد َ ِ یِّ َُِروی  ره  ونُ و  َِ
۲
و ِی  ام  و ُ َ ِد. 

ُاو ر َ ِّ َِر ه ُاو ره َد ر ُ ِوق  ،  ُدو  َد
۳
 . ر ِّ ُ 

 ره و ُاو  ر َا ِِدراز از ِدر َِاُزو ُدو ِد 
۴
 . ف َد ِد  و ُدو  ف 

و اُ ِدَ ره َد   َِ َد ُدو ُ َِوق  . ُاوَِ ه ُدوِن ُوق
۵
 َ ِّ َُِروی

 َ و َ ِ ُدو و  ِدرازی   ر ِ یِّ وق ره ازُ ِش  «رهِ ی» ُاو
۶
ُد. 

. ر هُ ری ُ یِّ ره ازِ ی ِ ُدو  ره َد وُِ َُِ ُاو ُدو او
۷
 و ُ َ ِد. 

 ره ازِ ی  ره  ُدوی  .دُ رهِ ی ِ َد ِد  ِره و ِدِ ی ِ  َد وُِ 
۸

ل ی ُِو َد  َِی ِره واز ُه َد َِ اُزو ُ د. ُروی ی ازوا ِف ِ و
۹
 . ر ِّ 

 ی  ِف ی ِره ُد.

س َُ ن ِ وِن ر

َ ِ و   یِ و َ   َ ،َ ُدو  ِدرازی   ر َا ِ ره ام از  ُاو
۱۰

و ََ  َد ااِزه ر
۱۲

 . ر ِّ ُ   دِداِ و َد َ ِ یِّ  ره  ُاو
۱۱

ُد. 

 هَِ ِّ ِ ر ُاو
۱۳

 .ِِ  ِدِداِ َد ُ از َ ره ِّ ََ ُه ا ر  دِ َد ُ

 ِِ د وُ ََ ِِد  
۱۴

 .   ی  َد  ، ِِ ر ره َد   و َر

ِاز ِدر  دوِنُ هَِ ی ِدراز ره َُاو ِد
۱۵

 .ُُ لِِا  دوِنُ ِی ِدراز َد و َه ِدَِ

ُاو اُن ی ره  َد  َِ اُُ  از ِّی
۱۶

 .َ ِّ َُِروی  ره و ُاو  ر َا

َ ی ُو  وِنَه رَِ  ی ره  و  م و ،  و  ب  ، ر ِ

.ُُ لِِا

ر وِن ِاان

  ، ی  و  ،اناِ ُا . ر ،هُ ری ُ و ِ یِّ ان ره ازاِ ُاو
۱۷

از ُدو ِ َِاان ُُ ُ  َد:  ِ از
۱۸

ی ُُ ،ُوق  و َی   ُ از ُ  د. 
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 ُِ ِ ِداُُ  وق و ُ َِ َد  ِِف را و
۱۹

 . ف از ِد  ِ و  ف 

ِ َِ دُُ ُ اناِ از   َ ُد. اُ َ ِف ِ َد ُ َِ وق وُُ  دا ُِ ِ ِ

ِوق َد زُُ 
۲۱

و َد ِد ِ ِاان ر  ُِ ِداُُ  وق  و َی  ُ َدده ُُد. 
۲۰

ُد. 

ُدو ِ اّول  از ُدو ِ ِاان ُُ ُد، ُُ وق َد زِ ُدو ِ دّوم و ُُ وق َد زِ ُدو ِّ ِم،

  و ُُوق    از ِّ  ی
۲۲

 َد ز ِ َ  ِ از ِاان ُُ ُد ُُوق ُد. 

 اُزو ِ اغ ِ اغ ََُک  و ُس ی  از ِّی  ِر
۲۳

ِ و  ُری ُه ُد. 

. ر ِ یِّ َوز  ره از  بِم َا ان واِ ُاو
۲۴

 .

ر وِن ُِه ُِر ُی

 اُزو ُِه ُر ره از ِ َا َد  ِر  ُر َ    ِدرازی، َ َ  و ُدو
۲۵

ِ یِّ  ره  ی ف ور ،
۲۶

ِ َی َد و ی   د  از ُ  د. 

 ِ ُدو  َد ،ِّ ُ ِه َد زُ ِف و َد ُدو
۲۷

 . ر ِّ ُ   دِداِ و َد َ

ُدو َ ِّ ِر   ُاو ی َِه ِد َی ِدراز ُد و  ِد   َ ِدُ  َه

 اُزو
۲۹

 .َ ِّ َُِروی  ره و ُاو  رَ َا ِی ِدراز ره از ِدر َِد ُا
۲۸

 .ُُ دهُ

. ر زَ  ِِی ره َد وُ ِِ ِرُ و ََ ِس َُ ِنرو

َ ی ُ هَِ هُ وِن ر

َ َ ، ِدرازی َ َ   ر ُر ِ َد َا ِ ره از َ ُ ِهُ ُاو
۱
 ۳۸

ُاو َد ر ُِ اُزو ر خ َر ُ  ه و ی  از   ر
۲
 َ و ِ َ ِی ُ د. 

، ازکَا ، َ  ،هُ ِبِم َا اُزو 
۳
 .َ یو َُِروی  ه رهُ ِم د وُُ

ِ از َه   رَ ی امو ِقُا  هُ هَِ و
۴
 . ر و ره از  انِٓو ا  َ ، 

ِِ ُاو .ُ  قُا ُِ ر َد  َی رو َِ ر ُاو
۵
 .ُ ی-ی-َد  یِ ِِ  هُ

و َُِروی  ره و ُاو  ر َا ِره از ِدر َُاو ِد
۶
َِ ه ِد َی ِدراز ُد. 

و اُ ِدَ ره َد   َِی ُدو ُ ِه     ازوا ُده و َاُورده ُ .ُ، ُاو
۷
 َ

ُه ره   َ ر  و ُ   َِد.
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َِ َِد داِن در  یُ یو یٓره از ا و ُو ا  ر و ره از   ِ ض وَ اُزو 
۸

.ِِ ،ُ ِ تُ

س َُ ِه َ وِن ر

: ر ره َ ارد اُزو 
۹

 ده ُا
۱۰

 .ُ ِِ ،ِدرازی َد َ    هَ م وَ ِن از  ده َ ِبُ ِف

ُ ِن َد و  ِ ِوی، و  َ و  َُی ُن ُ هُ د.

َ و ی َدو ِ ِ  نُ ِ  دُ َ  َد ِدرازی  ده  ل ِف و
۱۱

ی ُن َُ  ی  از ُه ُد.

 نُ ی َ و َد  َده  نُ َده  دُ َ هِ ی ده  بَ ِف و
۱۲

 ُی ُ هُ د.

و ِف َق   ِف اِ َُُٓه ُ َد.
۱۳

ِِف در ی ِد ده و
۱۵

 .َد  ِ ن وُ ِ  دُ َ زده ِف در  ی ده
۱۴

ر   ف ف و ُاو ی ِای ده  .َد  ِ ن وُ ِ  دُ َ زده ام َ

ُد.

 ی ُن از وُ د،
۱۷

ِم ده ی رداَ  از ِن َم و َه  ر ُُد. 
۱۶

 َ  و  َُی ُن از ُه، و ُ ِنُ  ه َه ُُد. ِم ُن ی

ردا َُ  َ ی ُه َد ِ َوُُ د.

َِِد و خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ   هَ م وَ ِن از ارد ِده َدرواِزه
۱۸

ُ وِز  ر ُُد. ِدرازی َ ِ  و ِی  ر ِده ی رداُ َ َ د

 ر ُن َد و ر  ِوی، و َ و ِای  َُ از ُه ُد و ُ  ُ ِه
۱۹

ِم  ی ه و رداَ  از وُ د.
۲۰

َه ُُد. 

س َُ ِه وِن ر ِبِ اد وَ
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َ ه َد ِ و و ُ َ ُ َِد َا  َدت َا وِقُ ِه  ،ه اِدَ ِبِ ا
۲۱

ِ َِ ُاوری و ُ ِر از ُ ِِدا، ِ ِای
۲۲

ِ ِار  ُِرون ا ا ر ره ام َدد. 

ِدِر اُزو َاب ِ َاَِ از ِِ دان ُد. ُاو َد رای
۲۳

 . ر ،دُ َا ُ َد اوُ  ره

 ،َا و ُوزی ُ ِغ َارَا و ُخ َر َد  َِِن َم و َه ِ  و ُ ِد.

س ََف ُ و ِّی  ُِدم ُد، ِ و ُ َوز و َُ ِه وِن ر رای ِ هَِ  یِّ ِم
۲۴

و ُِه  از َدَرِک ُری ُُ َ د،
۲۵

 .س َوزن َد َُ ِه ِلِ ُِِ ل َدِ  و  

 ِدَ  از
۲۶

 .س َوزن َد َُ ِه ِلِ ُِِ ل َدِ َ د و و   ار و  و َوز 

َ  ِ  ُ از  ِل ُد و َد ُری ِب ِ ِ  ،    ،ُل ُه َد

َِه
۲۷

س َ آَوری ُ. و اِد ازوا  َ و  ِار و  َ و ِه ُ د.  َُ ِه ِلِ ُِِ

و از  ار و
۲۸

س و ی ُی ِده داِ اُزو  َوزُ ِه َِه َُ ِم ازوا.  َُ َِ ی ِنر

ِو
۲۹

 .ُ ر نُ ِ َِ َِا و ُرویَُ ،نُ ی َ هُ لِ َ د و و  

 اُو َاِد و ُاو ی َدرواِزه ُ َِت،
۳۰

ُ ه د َوز و ُدو ار و ر ِ ل ُد. 

اُن ی رداَ  و ی
۳۱

 . ر ه رهُ ِن ِم ی وو ِقی، ُاو ِهُ

. رَ و اِدَ وُره ا َ َِدوِ ی ِم و َ ی ِ و َ ِدر

ا ی وِن ر

س ر َُ ِه رایِ هَِ َ ی ُاو ،خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ از
۱
 ۳۹

ِّ ا از ِدا
۲
س ره َِه ُرون َر ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د.  َُ ی نُا ُاو .

ُ ره ِّ ی َوَرق ُاو
۳
 .ُ ر  هَ م وَ ِن و از خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ و از

َزده  َِ و َد  ِرای ُزک  ُِ َد و ِِ ِددوِز  َد ُ َِغ ی َردی، َارَا و

َ و
۵
 .ُُ َ دا ِِ َد ُدو   ر  د ُدوه اَِ ُاو

۴
 .ُ ر مَ ِن َِ َد خ َرُ

اد  َد   ،ُُ   َِِد اد از  َر و ُ ِ د  از ِر ِّ و از ُغ ی

َردی، َارَا و ُخ َر و از ِن َم و َه  ر  ،ُ اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د.

َ ره َد ُروی ازوا ای ِا  ی م و   ِّ ی َ ره َد ٓا ِِ ِ ُدو و ُاو
۶
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 اُزو ُاو ره َد َِ ُدو  اد     َی
۷
 .ُ َ ُ   ر ُا ،

دری َِه َ ِااَ ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د.

ُاو َ-ِ ره ِِ اد َوری از ِر ِّ و ُغ ی َردی، َارَا و ُخ َر و از ِن َم و َه
۸

  ِدرازی    ُاو ره ُدو د و ُاوُ ُر ِ ُاو َد
۹
 . ر  دوِزِد  َِِد و 

ُاو َدُزو ر ر  َ : َد ِر اّول ِ ِِی، ُِت
۱۰

ِ و  َ ام ِ  و ُدو ُ د. 

و
۱۳

َد ِر ِّم ِِ ،َ ِ آوی و َُ ِد؛ 
۱۲

َد ِر دّوم وزه، ُِت ِ و َاس؛ 
۱۱

َزرد و َزَُد؛ 

ُِِ َد  اِد
۱۴

َد ِر ُرم َزََِ َزرد، ِِ آ و   .َ َد  َی ُُ َ ِّد. 

ُ َد  د، رُُ َ   َِ ِم ازوا َدَُ  ِم د وُ  دوازده ای ِا  ی م اِد

َ-ِ َِ َد ُاو
۱۵

 .ُ َُ اِا ِ و دوازدهُا  از ُ م  ِم ازواَُ  و ُ َ

. ر ِّ َِ و ُدو ِّ َِ ُدو ُاو
۱۶

 . ر ِ یِّ از َّا ر ِه ره رُ  ایِز

-ِ ِ َد ُدو  َِ ره َد ُدو ِّ ُِِدو ز ُاُزو ا 
۱۷

 .  َ-ِ ِ ره َد ُدو  ُدو ُا 

ِ ره َد ُدو َ ُدو ُو ا ، َ َ ره َد ُدو ِو ُدو زُا ِِد ِ و ُدو
۱۸

   ،دُُ َ َ

ِ َد  َ-ِ ِ ره َد ُدو و ُاو  ر ِد ِّ َِ ُدو اُزو ُاو 
۱۹

 .  ُروی ِ د َدا

ِ َد   ِِّ َ ره َد و ُاو  ر ِد ِّ َِ ُدو  ُاو
۲۰

 .  ،دُ دا ِِِف دا

  ره َ-ِ ی  اُزو ُاو 
۲۱

 .  دا َِ از َ َذره   َدرز ِِد ،دُروی ا

،َُ ا داز ا َ-ِ و َ ار َد دا َِ َِ َد    دی ا  َد ردی رَ ِِ

اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د.

،  ی هَِ
۲۳

 . ر ف ِ  َِِد و ردی َرَ ِغُ از ََُ د رهوِن ا نُُاو ا
۲۲

َد ِِ داِن و
۲۴

 .َُ ره   ر هُ ِ ه َد ل، ُ خ َر  و ِداِِد  ِ ره ِِ ِزِرّ

ُاو
۲۵

 . ر رَا ِ َد  َ مَ ِن رای و از خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ  ُاو

اُن َز  ره از ِّی  ِر  و اُ َز  ره َد  َ َِی َار َد ِِ داِن و َاوزو ؛

 ،رَا َِ  و َز 
۲۶

 : َاوزو َز  رَا َِ ُدو  َِ و َد ِنِد داِداِ َد 

اوُ ِر ُد، اُ َاوزو ُُ هِ و ِ هَِ  وِن ِنِد داِداِ ر، َدَا َِ  و َز

َد ُ َاُ د.
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 ،مَ ِن ره از ُ
۲۸

ُاوَِ ه ُرون و  ی  و ره َد و ِ  ِِف از ِن َم، 
۲۷

و  ره از ِن َم و
۲۹

 . ر  هَ م وَ ِن ِِ ره از  م و زَ ِن ره از َرُ ی

َا ُ َد اوُ ِر ُا ، ر  وِزُ  َِِد و خ َرُ و اَردی، َارَ ی غُ

ُد.

،ُ َ ره یُک َاَ  ِر ُو ا  ر ِ یِّ س ره از َُ ِجِ ِن ر ُاوِِٓا
۳۰

و ُاو ا ُن ره َ ِِ  ردی ر َد
۳۱

 «.اوُ هُِ َو» : َ  ره َد ُروی  ِ ا

  ُ َِ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د.

ُ َد اوُ  ر ُا ره اِ  اِا َ و ُ َِ تُ َِ  ه رای ِ 
۳۲

و ُاو ه ره ُ ِ َاُورد: َ و ِم َاب  ره   ، َ ی
۳۳

 .ََر ِٓد، َد اُ َا

ش ی ُ ِخ ُِه ُچ  ش ی َ ِم-و-
۳۴

راش، َُا، ُن  و  ی ؛ 

ُوِق َدت ره  ِد َی ِدراز و ی ِره  ِش ُوق؛
۳۵

 َِی؛  َُ ِده و َِ

ِااِن ِّی ِ ره ِ ای ر ِه ُه و ِم
۳۷

 و ِم ی  ره  ِن ُُِر ُاو؛ 
۳۶

ُِه ِّ، روِن ُ ،ََِر ُی و ِده درَ ِ ره؛
۳۸

َاب  و روَِ ه رو َ؛ 

ُِه وی ره  ُاِق وی و ِد َی ِدراِز اُزو و ِد َاب ؛ َض ره   ؛
۳۹

ده ی رداَ  ره ُ ن  و  ی ؛ ِده درَ ِ ره  ر و  ی  و
۴۰

اُن  ی ُ ه ره َِه  ِو َد
۴۱

ِ َاب َِ ه  ِو َد ه ُ َِ ت؛ 

ِِ ِ  ی  هَِ ره   ا و ُرون هَِ س ره َُ ی   ،س َُ ِه

و  ُِم رای
۴۳

   را ره ِم اِا َ ،دُ َا ُ َد اوُ ِر ُا
۴۲

 .ا

ام ُه ره خ  و ِد  ُاو   ره َد  ُِِِره ُاوُ ره ه. ُ  ُاو ره َ َدد.

س َُ ِه وِن َا

و
۳
 ُ َت ره اُ َِ  ه ،ِه اّول َد روِز اّوِل”

۲
 :ُ ُ َد اوُ اُزو 

۱
 ۴۰

 ره َد َ َ و
۴
 .ُ َاوزو  ُروی ِ ی ره َِ َُ ِده اُزو  و  َدت ره َد ُاو وِقُ

ُِه ِّ ره
۵
 .ُ ا ره  یاِ َاُورده ِان ره ام دااِ و ِ َِ اُزو َد َِ ره َد  بَا
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ُِه َ ُ ره
۶
 .ُ ه ره َاوزو ِِده در و  َدت وِقُ ی ُروی َد ُرویُ ِرُ هَِ

و َض ره ُ َِ َِت و ُه  و َد َِ اُزو آو
۷
 ُ ی-ی-َد تُ َِ  ه ِدر ِ

روِن ََ ره ِِ و
۹
 .ُ َاوزو  ی ره ام َد َ ِِده در و ِِ ده ره َ ِدِداِ

۸
 .ُ 


۱۰

 .ُ ک و ُاو ُ ِ ه ََ  بِم َا  و َا  َِ َد  ایِ ِم  ه ره

س َُ  هُ و ُ ِ ه رهُ ه ََ  بَا ِ  ره َ ُ ِهُ اُزو

َِ ره َد داِن  ی ُرون و اُزو 
۱۲

 .ُ ِ ه ََ ره   ض وَ نُا
۱۱

 .ُ

س َُ و ُاو ره  ََه  ُ ِ ُاو َُ ی  ُرون ره و
۱۳

ُت َ و ُاو ره  آو ِ ُی 

،ُ ََ ره ام ُاو
۱۵

 .َُ ی ازوا ره َدزواو و َ ره  ی او
۱۴

 .ُ ِ هَ ا َِ

ا ِم وِن ازوا َدُ ََ .ُ ِ هَ ا َِ ام ُاو  ،ی ََ ازوا ره ِٓا ِر ُا

َا َدز اوُ  ر ُا ره اِ  ُ و
۱۶

 “.ُ اَ ی ازوا ِادا  ِم و َد َا ه داَِ

ُد، دِ اُ ر ام َدد.

 ی ُاو :  ه ره ُ  
۱۸

 ُ  َُ ه ،ه ِل دّوم، َد روِز اّوِل ِه اّوِل َد 
۱۷


۱۹

 . َره ا  یُ و َ ی ازوا ره َُ ،  ره  اشر ی  و َ ره

ُاو
۲۰

اُزو َ ره  َِه َاوار  و ِش َ ره َد ِ اُزو  َ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د. 

اُ ُدو َِح َدت ره َد ُ َِوق ا و ِد َی ِدراز ره َد  ی ُوق ی-َد-ی  و ی

َِ َُ ِده ه َاُورد و َِِدت ره دا وِقُ اُزو 
۲۱

 .ا  َِ وق رهُ ِش   رهِ

َِ ره َد  نُُاو ا
۲۲

ی ره َاوزو ه َد ِ ُروی  َ ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د. 

َِ س ره َد َُ ِن و
۲۳

  ی-ی-َد ،دُ وقُ ُروی ِ َد  ِده و ازُ َ ِلَ ِف ت َاُوردهُ

ُاو ِاان ره داُ َِ ِِت ُروی َد
۲۴

 َد ُُِر ُاو ا، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د. 

ُ َد اوُ ِر ُا ، رو اوُ ِرُُ ره َد  یاِ و
۲۵

 ه ا ِبُ ِف  ُروی

و َد ُ  َِِر ُی ره
۲۷

 ده ا ُروی ِ تُ َِ ره ام َد ِّ ِهُ ُاو
۲۶

َاُ د. 

و ُِه
۲۹

  ه ره َاوزو ِِده در اُزو 
۲۸

َه ُدود ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د. 

َ ُ ره ِ در ِه، ُ َِ ت ا و َد َ ُ  َِ و َّ ِ-و-دا ره

 اُزو َِض وی ره َد ُ َِ َِت و ُه
۳۰

 ِ، اُ رُ ِاو َد ُ َاُ د. 

، ُرون و ی  ِد و ی ُ ره  آِو اُزو ُ و
۳۱

   ی آو-و-ُ هَِ اُزو َِ و َد ا

ُا ،ُُ د ره اّول ،َ هُ ِِد  و ُُ ِت داُ َِ َد ُاو ِو 
۳۲

 .ُ
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 اُزو ردا ره َد ِداِِد ه و ُه ی-َد-ی  و ِده
۳۳

رُ ِاو َد ُ َاُ د. 

. َِ ر ره ُ ی رَد . ره َاوزو َ ِدر

اوُ ِل

،ُ ِت داُ َِ َد َِ ُ و
۳۵

  ُ ه ره اوُ ِل و َ ت رهُ َِ آُور 
۳۴

َد ِم َای َ ِاا ، وِ آُور از
۳۶

ا آُور َد   َِه ُُد و ِل ُاو ه ره ُ ُد. 

و ا آُور از  َِه َُُ ، ُاو  روِز ُ ون  ره
۳۷

 .ُ چ ُاو ،ُُ  ه َِ

ا آُوِر ُاو از ِف روز َد  َِه َُد ُد و َد و ِو آِ َد َِ آُور وُد َد و
۳۸

 ،َُ چ

.ُُ مُ  ایَ ِم َد اِم ِاَ ِ ِ َد
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