
اّول َِ - راتَ ِبِ - اَ

ُر

ِِب َا اّوِ ِب از َ َِ َرات َا   ِ .زده َد ِره َا

ُوِن ُ ِ َ ِه،  َد ِره َا ُوِن ز و اَ ،ٓا ُوِن

و و روز، َز وِن ه  و ِدر َد ُروی ز و َد ِره  َِارای  َد

ِا وِعُ ِره ن َدُن؛ اِا ِِ ِره و َد َا و َد آو ُ

ِان، ُوِع ِ-و-ر، ُوِع ِ ِان َد ِدِ ِان، ُوِع اَرِت ِان

.َا  ِ و  مَ وِعُ و

ِ بُ ِدهب و َاوُ ق وِا ،ِاِره ِا ه َدِ  ی دوازده 

ُه. َاوِده ُب «َ ِاا» ام ُ ،ُ ُن ِم ِدُ ب

 ِزُ  و ِ  و ی-َد-ی ِِّ  بِ ِای .َا «اِا»

.ُ َ ِ َد اِا َ وِنُ

اِ ِِ

َاِ ُد (۱:۱)
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ِح َِ (۲:۱)

 ِان (۳:۱)

 و ِ (۴:۱)

 ُ: از آدم  ح (۵:۱)

اَرِت ِان (۶:۱)

 ُِح (۶:۹)

ن (۷:۱)

اُ وِن  (۸:۱)

ح ُ ِ ُ (۸:۲۰)

 و َِل ُا  ح (۹:۱)

 ی  از ح (۱۰:۱)

ُِج ُ (۱۱:۱)

 ُ: از م  َاام (۱۱:۱۰)

دَِت ُا از َاام (۱۲:۱)

َاام َد ِ (۱۲:۱۰)

ا ُوِن ط از َاام (۱۳:۱)

َاام ط ره آزاد ُ (۱۴:۱)

 و َِن ُاو  َاام (۱۵:۱)

 و ِا (۱۶:۱)

َ ِل ُا  َاام (۱۷:۱)
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وِه  از ِف ُا َد ِااِ و ره (۱۸:۱)

َِ ِااَِ ِه ُدِم َُوم (۱۸:۱۶)

َُوم و ُره (۱۹:۱)

 ِ و آ (۱۹:۳۰)

ِااِ و َاَِِ (۲۰:۱)

ََُِ ِاق (۲۱:۱)

ِاِت  َِره و  (۲۱:۹)

َل و َِ  ِااِ و َاَِِ (۲۱:۲۲)

ِاِِن ِااِ (۲۲:۱)

َاوِده ر (۲۲:۲۰)

ِگ ره (۲۳:۱)

ِااَِ ِه ِاق ِِ ُه (۲۴:۱)

َاودای ِدِ ِااِ (۲۵:۱)

َوِت ِااِ (۲۵:۷)

 ی ِاق (۲۵:۱۹)

ِاق و َاَِِ (۲۶:۱)

ُی َ (۲۶:۳۴)

ِاق ُب ره ِ َ (27:1)

ُدو وِن ُب از َ ِ (۲۷:۴۱)

ِاق ُب ره َرُ  (۲۷:۴۶)
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ُ َِن ِدِِ ه (۲۸:۶)

ِو ُب َد راِه َ (۲۸:۱۰)

ُب َد َان ارام (۲۹:۱)

ُ ِِب  ن (۳۰:۲۵)

ُدو وِن ُب از ن (۳۱:۱)

 و َل َد ُ َِب و ن (۳۱:۴۳)

ِس ُب از َ (۳۲:۱)

ُب َ  ُروی َد ُروی ُ (۳۳:۱)

َرا ِده (۳۴:۱)

 َاَوِن ُب َد َ (۳۵:۱)

َِت را (۳۵:۱۶)

َ ِاا (۳۵:۲۲)

َِت ِاق (۳۵:۲۷)

َ ِ (۳۶:۱)

َاوِده  ِِری (۳۶:۲۰)

دِن ِادوم (۳۶:۳۱)

ِزُ ِ ب (۳۷:۱)

و ی ُ (۳۷:۲)

ُ َد َ ِدا ُ (۳۷:۱۲)

ُدا و ر (۳۸:۱)
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ُ و ُِن ِر (۳۹:۱)

ُ َد َی (۳۹:۲۰)

 ُِو َ ره ُ ِ (۴۰:۱)

وی دِه ِ (۴۱:۱)

ِ ِِ ُ (۴۱:۳۷)

ِارای ُ َد  ِره (۴۲:۱)

َِ دّوِم ِارای ُ َد ِ (۴۳:۱)

ِم ُُِه ُ (۴۴:۱)

ُ َِدا َِه ِِ (۴۴:۱۸)

 ُد ره َد ِارای ُ ِاُ  (۴۵:۱)

ِااَ  اِده ُ َد  ِره (۴۶:۱)

ُب َ اِده ُ َد َِ ِ َِ ِ (۴۶:۲۸)

 ِِ (۴۷:۱۳)

آِی ُ ِِب (۴۷:۲۷)

ُدی َ و ُ َِب َد  ی ُ (۴۸:۱)

آِی ِره ُب (۴۹:۱)

َوِت ُب (۴۹:۲۹)

َوِت ُ (۵۰:۲۲)
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ُد ِاَ

ز  و ُِوِن ُ د. زُ ر از آو ُد و  ِم ی
۲
 . َ ره و ز ٓا اُ اَِد ِا

۱
 ۱

ا ِدُ و
۴
 .ُ و رو “!ُ رو” : ا َاُ و

۳
 ره  ُِِ روِح ُا َد ُروی آو  َد ُ َد. 

اوُ ا رو ره «روز» و ِ ره «و» م
۵
 . ا ِ ره از ا روُ و ب َاُ رو 

ا. روز ه ُه و َح ُ؛ ِای روِز اّول ُد.

ُ ا ه ره ر  و آوی
۷
 “. ا آو ره از آو  ُ ر ه  آو ِ َد” : ا َاُ و

۶

و ُا ه ره «ا «ٓم ا. روز ه ُه و َح
۸
 . ا ه َِ یه ره از آو ِز

ُ؛ ِای روِز دّوم ُد.

و ُا ُ ره
۱۰

 .ُ ر و ا “.ُ مُ ُ  ُ َ ی  َد ٓا ِی زآو” : ا َاُ و
۹

ر  ز” : ا َاُ اُزو 
۱۱

 .ب َاُ  ا ِدُ ؛ وم ا «َ» ه رهُ َ ی و آو «ز»

َت َزد  ،ُ ه ی داُ َد ُ ِ ُِِ و ِدری ه  َد  ُ ِ ُِِه ِ و

ی دا ه : زدَ تَ ر  و ز
۱۲

 .ُ ر ُو ا “.ُ زَ َدره، َد ُروی ز   هِ

ُ َد  ِ ُِِ و ِدری ه  ُه ی   َد َد  ِ ُِِ. و ُا ِدُ  ب

روز ه ُه و َح ُ؛ ِای روِز ِّم ُد.
۱۳

 .َا

 هَِ   و  ا و روز ره از   دَُد و ِٓه ا َد راُ ایِ” : ا َاُ و
۱۴

ُا ُدو ُِر
۱۶

 :ُ ر ُو ا “.ِ رو َد ز ِٓه ا از  رُ ُو ا
۱۵

 َ  ل و  روز ،

ُ ا ُاو ره َد
۱۷

 . ر ره ام  رهِ ِوه ازی و؛ َِ َد اُ هَِ ره  ِ ِرُ : ر رگُُ

ِ ره از َه رو اُ و روز و َِ و َد
۱۸

 ِ َرو َد ز   ی-ی-َد ِٓه ا

روز ه ُه و َح ُ؛ ِای روِز ُرم ُد.
۱۹

 .ب َاُ  ا ِدُ و .ُ ا

ُ ا
۲۱

 “.ِ َ ِٓه ا َد ز َِ از َُ و ُ ُ ِن آویهِز ر  از آو” : ا َاُ و
۲۰

ارای  ِی و ِم ِزهی ِد ره  َد آو ِزُُ  َد  ِ ُِِ و َُ ِی ار ره

ُِ َ هُ رَور” :ُ َدده َ ره ا ُاوُ و
۲۲

 .ب َاُ  ا ِدُ و . َ  ِ ُِِ ام َد

روز ه ُه و َح ُ؛ ِای روِز ُ َُد.
۲۳

 “!ُ َ ز َِ َد َُ و ُِ ُ ره  َ یو آو
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ُِِ َد  مَُ  ر و هِ ،هرای َدِرَ : دُن َد وهِز ر  َد ز” : ا َاُ و
۲۴

ِ و  ِ ُِِ ه ره َدرای َدِرَ ، ِ ُِِ ره َد ر اُ 
۲۵

 .ُ ر ُو ا “.ُ ِ

.ب َاُ  ا ِدُ و . َ  ِ ُِِ ره َد ِن زهِ

و ُا ِ” :ُ ِان ر   َد  َِی در، َد َُ َِی آ، َد َ َِا و َد  َِِم ز و
۲۶

ُ ا ِان ره  ِِد  َ ُ؛ ُاو ره
۲۷

 “.ُ اُ ،ُ کََ َد ُروی ز  َِ  َِ َد

و ز ُِ َ هُ رَور” :ُ َدد و َدزوا َ ره ا ُاوُ و
۲۸

 . َ د و َزنَ ره ؛ ُاو َ اُ ِِ

َد ُروی ز  یهِز ِ َِ و َد ٓی اَُ َِ َد ،ی در َِ َد :ُِ ِ  َِ ه َد ُ ره

و ُا ُ: ”او ِ ،ه ی داُ ره َد ِم ُروی ز و ِ ِدری ره
۲۹

 “.ُِ اُ ،ُ َ

 َد ،ی زاَ ِم َد  ز رهَ ی ه ِم و
۳۰

 .راک َدد هَِ ُ دار َدره َدز ی ه 

ِ اُ و
۳۱

 .ُ ر ُو ا “.راک َدد هَِ َدره ِز ََِ  ِن ُروی زَِ ِ و َد ٓی اَُ

ِای ره  اُ ٓد، خ  و ِدُ َ  ب َا. روز ه ُه و َح ُ؛ ِای روِز ُ َُد.

َِ ِح

َد روِز ُ ُا ر ُ ره ُ وع ُد،
۲
 .ُ َِ دُ َدزوا  یِ  و و ز ٓا ی رَد ا

۱
 ۲

س َُ َدده ُاو ره َ ره ُ ا روِزُ
۳
 . و آرام ِ ِد ُ  ُ ر  از ُ و َد روِز  َِ

ٓا َِِ ِره ِای َد
۴
 . و آرام ِ د ِدُ ر و َ  ُ ر  ا ازُ و روزَُد ا ، بِ

.ُ َ ُاو  د زُ و ز

ا ،دَُ   ِه  د وَُ دَُ َد ز  ُِ 
۵
 ، َ ره و ز ٓا اوُ ِو

 ز ِآو از ز 
۶
 . ر-و-ِ َد ز  ََ دُد و آدم وَُرَ ِرش ره َد ز ز اُ-اوُ

ََِ  ِ و َد  ر ِک ز ا آدم ره ازُ-اوُ اُزو 
۷
 .ُ آو  ره ِم ُروی ز و َ

 و آدم ره  ر غ  ق َاَ نُ  نِِ َد اوُ
۸
 .ُ ر هِد ِزَُ  و ُاو  ُ تَ

ُاوُ-ا  ر ِدری ُرَ و هُ ره از زَ زد  و َد ِل غ
۹
 .ا َدُدد، َد ُاو 

 ر از ِِن ُُ ُ و غ ره  آو ُ و از
۱۰

درِ ِز و ِدرُ ِ ِب و َ ره َد وُد َاُورد. 

ِّ َد ُاو  َِ ره َدور َِ ِِز ِم  ن َاِ ی اّول ِم
۱۱

 .ُُ ِ ی ر َد ُاو

۷ / ۹۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


ِم ی دّوم
۱۳

 .ُ اَ ام َد ُاو ِ ِ ی وُ ِِِ و َا ِ ز ی اُزوِّ
۱۲

وُد َدره. 

ِم ی ِّم َد َا  از ِق آُر ُ  و ی
۱۴

 .ِ ش ره َدورُ ِِز ِم  ن َاِ

. اِ ه اُزو ر َدُزو   ی-ی-َد نِِ ِغ ا آدم ره َدُ-اوُ اُزو 
۱۵

 .ات َاَ ُرم

ِه درِ از 
۱۷

و ُاوُ-ا َد آدم َاُ” :  ِازه َدری  از ِه ِم ِدری غ ُری؛ 
۱۶

ِ بُ” :ُ اُ-اوُ و
۱۸

ُ ِب و َ ِ َر، ُن َد اُ روِز  اُزو ُری ُُ ًی.“ 

اوُ اوُ-ا ِم َای  و َُی
۱۹

 “.ُُ ر  هَِ ُِ ِر   ؛َ  آدم 

آ ره از ِک ز  َدد و ُاو ره َد ِ آدم َاُورد ِ ه  آدم َد ِ ازوا  ِم . و ِ ی

َدی ر آدم ِم رَُ ،ی آ و َ ِای
۲۰

 .ُ ُا  م ، یُ ن رههِز  آدم 

ُ اوُ-ا آدم ره َد ِو َُوج ُد و ُاو
۲۱

 ره م َُ   ،ِم ازوا َِه آدم ِر َُ ُِد. 

-اوُ اُزو 
۲۲

 . ُ  ن ِ  ره  ی و ِِ ره  ِ  اُ او .و ر 

:ُ آدم او
۲۳

ُا اُو ، َزن ره  َ و ُاو ره َد ِ آدم َاُورد. 

، یُاز ا ُا ِای َا”

. نُ-و- از  و

،َ «ِٔ»  م

“.ُ ِِ ناز ِا ا

َزن و
۲۵

 .ُ ِ   ُدوی  و ُ ی ُ نُ  ه ره ا ُ ِٓو ا ٓد اَ  یا
۲۴

َد،  ُدوی ُ ُ د و از َ ُ ِِم َُرد.

 ِان

ُ َدز ًا واُ ،را” : نُ د. ُاو از َزنُ َ ،دُ ر اوُ   یاَ ِم ر از
۱
 ۳

َزن َد ر ” :ُ ِازه َدرے  از ِه ِدری غ ُری.
۲
 ُ ’از  ِدر ِغ ه َِر؟‘“ 

و ر َد
۴
 “‘.ُُِ  َُ ،َِ و َدُزو ِد ِرَ اُزو’ ُ اُ ،غ َا ِل َد  ه ِدرِ از ِ

۳
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اُ ا َِ َدُو روِز  اُزو ُِرِ ی ُ واز ُ و ُ ِِ ُا َوری
۵
 ،َُُِ ُ” :ُ َزن

“.ِِ دهُ َ ره َ ب وُ و ُِ

و َزن ِدِ  ه اُو ِدرَِ ه ردو ُب َا و َد ِی ُ رُ َم ُ و ام َِه  ِوِن
۶

اوِ ی  ُدوی
۷
داَِ ِِ  َا . ُاو از ِه  ِِ رد و َد ُی ُ ام َدد و ُاو ام رد. 

 واز ُ و ُاوُ  ِ  َاَ  .ی درِ اِ ره   ِِ ک ه َِه  ُ ش

. ر

-اوُ ِ د ره از  د و آدم و َزنُ َ غ َد ُاو َد  ِِ ا رهُ-اوُ آواِز روز ُاو ِِد َِد و
۸

:ُ ُاو
۱۰

ُ اوُ-ا آدم ره ُی  و َدُزو ُ” :ُ َا؟“ 
۹
 .  غ یِدر ِ ا َدُ

ُ ُ َدز ِ” : نُ اُ 
۱۱

”وِ آواز ُ ره َد غ ُِِم، س رُدم و ُُ م، اُ ُ ُدم.“ 

 َدز  ره ُ ا” :ُ آدم 
۱۲

ُ  َا؟ آ از ِه اُو ِدر ردی  َدز ُُ ُم ’َر؟‘“ 

ُاوُ-ا از َزن ُن  ُ” :ا ِای ر ره
۱۳

َددی، اَ از ِه اُو ِدر َدز  َدد   رُدم.“ 

و ُاوُ-ا َد ر ُ: ”ازی  ِای ر ره ے، از
۱۴

ی؟“ َزن ” :ُر َه زی َدد و اُزو رُدم.“ 

َد
۱۵

ِم َرای َدِره و َای  ه َ َا. َد م ُ ُ َد ُروی َِره ُ راه ُرو و ک ُر. 

 ره  ر ُ و ُ ره ُ  اُزو ِ .ُزمَِ َاُزو ُد ِ و ُاز ِ َِ و َزن و َد ُاز َ

ُ یُ َد ُ .َِ دَدرد َاو  ُ ؛ُُ َ رَ وَز ِره َد و ُ َدرد و َز” :ُ َد َزن
۱۶

 “.َِ

َد آدم  ُ” :ُِره ُن ُ ره ش ی و از ِه
۱۷

 “.ُ اُ ُ َِ و ُاو َد َ َِ قَ

ُ ِم ِز َد  ُ و ُ َ ز ،ُ ر یا  ر. ازَ اُزو  ُدمُ َا ُ َدز  ردی ِدر

 ز ر و  ُی ردار َزدُ  و  ُه ی  ره
۱۸

 . اَ راک  ِ و-َز-َر

ََ ِق  ُ ن ُری،  اُو روزی  َد ِک ز ری، ا اُو ُ ِِے؛
۱۹

ُری. 

.ُُ َ ِم ُِٓاو ا ا ،ا اَ ره ُ نُ ِم و آدم
۲۰

ُن ُ از ک َا و  َد ک ری.“ 

:ُ اُ-اوُ و
۲۲

 .َ ره و ُاو  ر   نُ ه آدم وَِ اَ ِ ا ازُ-اوُ 
۲۱

ِه از در ره ِدراز ُ ُاو ِد  َُ ٓه. اُ َ ره َ ب وُ ِ  هُ  از  ِن رِا ،ا”

ای ُ اوُ-ا ُاو ره از ِغ ِِن   ُ َد ُروی
۲۳

 “.َُ هِز  هَِ ره وُ ِِ ت امَ

ِ و وُِ ی  و  َ نِِ ِغ ن ره ازُاو ِا
۲۴

 . ر-و-ِ ،دُُ ِِ  از  ِز

ِ ت رهَ ِراِه در  ردُ خ ف ر َد  ُا . ی-ی-َد نِِ ِغ ِق ره َد ِٓا
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.ُ

ِ و 

 اوُ َِ َد” :ُ اَ َاُورد و ره َد ُد  هُ ِ و ُاو ُ ی اَ ُ نُ  و آدم
۱
 ۴

.د  و ُ  ِ .َاُورد ره َد ُد  اِرِ ِ و ُ ِ ِد ِا دَ
۲
ُ ِ م.“ 

َِ ریام از اّو ِ
۴
 از  وِ   ار از ِِ زُ ِ ره َد ِاِن ُ ِ او َاُورد. 

۳

 از 
۵
 ،ُ را  ِ و ِ از اوُ و . ِ اوُ َد   ِِّ َُِ َاُورد و از  ُ

ُاو َد ” :ُ ا ر ُی و
۶
 .َا  ره ُ  و ََا  ر َ   .َُ را  ِ و

َا ُ ِ َد ه َد داِن درُ َُ  ؟ و اَُ لُ ٓا ،َ رُ ُ ا
۷
ُ  ره  َا؟ 

و  َد ِار  ” :ُ ِ ُ َد
۸
 “.ُ اُزو زور ِ َد  ُ  ،ه  َد  ره ُ و

 از اوُ او
۹
 .ُ و ُاو ره  َ ِ ُ ارِ  َد  دُ  َد ُاو َِ ری.“ و ا

َ” :ُ اوُ و
۱۰

ُن ِ” :ار ُ ُ َا.“ ُاو اب َدد: ”ََُِ. اِ  ٓاِن ِار ُ َاُ؟“ 

و اُ ٓ ای زُ َ ے، ای ز  دان
۱۱

 .ُ  از ِ از ز ُ ارِ ِنُ ے؟ ر ره ِای

وِ ِ-و-ر ُ ز ِد َدز
۱۲

 . شُ ،ُ هَر ُ از ِد  ره ُ ارِ ِنُ   ره واز ُ

 َ  ایَ” :ُ اوُ َد 
۱۳

 “.ُ دوَ و ا َد ُروی ز ُ و َِ ِ ُ

ُُ دوَ و ا َد ُد  .ُ ُدور ُ رُُ و از ه ازی زَ ُ وزِا
۱۴

 .َُِ داَ  .َا

و ُاو َدُزو َ” :ُ، ا   ره   ،ُُا اُزو
۱۵

 “.ُُ هَ ُاو ، اَ هَ    و

 و
۱۶

 .َُ ه، ُاو رهِ ُاو ره     ا  َِ   اوُ اُزو  “.ُ ِِ مِِا

اوُ   ن
۱۷

 .ُ ی-ی-َد ،ن َاِِ ِق َد  «د» ِم ی َد  و َد ر اوُ ِرُُ از

ُِِ و ُاو ره َد  ر ر   َ وَُاُورد. َد خ ره َد ُدَ هُ ِ  نُ و ُ ی ُ

َُ ِ د، وُ َُ اد ِ و ،ُ اَ اد خَ هَِ و
۱۸

 .م ا خَ ،ُ ِ ِم

و ده
۲۰

 .ِّ  ِو ِد م َد ده   :ِِ ُ ُدو ََ و
۱۹

ُ َُد  ُاو اُ ََ ِٓد. 

َ ِم ِٓد. ُاو اُ لُ  ارِ ِم
۲۱

ل ره َد ُد َاُورد. ُاو ا ِٓی ِِ َ  ُ و ار ُد. 

و ِّ ام َاود : ُاو  َُ ره َد ُد َاُورد َِ  ا َٓی وی و اُ ٓد.
۲۲

َازا و ََازا ُد. 

:ُ ُ یُ َد ََ و
۲۳

اِر ُ َ ، َُد. 
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!ُِ ش هَ ِره .ِّ ده و َای”

!ِِِ ُ ب َد ِدلُ هَ  ََ یُ َای

  آدم ره  ُُ ُاو َه زُ د؛

 ان ره َ ه َاور ُد.

،ُ ِِ مِِا ا   ِِ از ا
۲۴

“.ُ ِِ مِِا   د و ََ ِِ از

 آدم ُ  ن  ُی ُ و ُاو   َد ُد َاُورد  م  ره ِ اُ ،ن ُاو ُ” :ُا
۲۵

 م و ُ   ِِ ام ِ و
۲۶

 “.ُُ ُاو ره  ا ،َدد  َدز ِ ِضَِ ره َد ِد ِ 

. وعُ و ره دتِ اوُ ِم ُدم َد  دُ َ وَُد .ش اره ِا

 ُ از آدم  ح

ُا ِان ره
۲
 . ر اُ ََِ ُاو ره ، َ ا آدم رهُ  َد روزی :آدم َا ِ ِره ب َدِ ِای

۱
 ۵

 ی آدم ِو
۳
 .ره آدم ا  م ، َ ره ُاو  َدد. َد روزی ََ ره و ُاو  َ د و َزنَ

 و ُ  د، ُاو ِ  ِِ ِد ََِ  ُ د  و ر ِد  وری ُد و ُاو م  ره

 هَِ و امو ُد   و ِد  ِز ِل ِد   آدم ،ِ وِنُ اَ از 
۴
 .ا ِ

 َ و   ِ ِو
۶
 . تَ د و ُاوُ ل  و  ُ  آدم ِز  ِم روزای

۵
 .ُ اَ

و ِد  ِز ِل ِد  و   ِ ،شوِن ِاُ اَ از  و
۷
 .ُ اَ شِا  ِ ،دُ

ِو
۹
 . تَ د و ُاوُ ل و دوازده  ُ ِ ِم روزای ِز و

۸
 .ُ اَ و ام َدزو ُد  

ِل ِد زده و   شن، ِا وِنُ اَ از 
۱۰

 .ُ اَ ن  ِ ،دُ  دََ شِا

و ِم روزای ِز ِاش  ُ و  َل ُد و ُاو
۱۱

 .ُ اَ و ام َدزو ُد   و ِد  ِز

 ن ،َََ وِنُ اَ از 
۱۳

 .ُ اَ َََ  ِ ،دُ  د ن ِو
۱۲

 . تَ
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ِم روزای ِز ن  ُ و َده
۱۴

 .ُ اَ و ام َدزو ُد   و ِد  ِز ِل ِد ِ و 

 از َا ُوِن
۱۶

 .ُ اَ َرد  ِ ،دُ  َ و  َََ ِو
۱۵

 . تَ د و ُاوُ ل

ِم روزای
۱۷

 .ُ اَ و ام َدزو ُد   و ِد  ِز ِل ِد  و   َََ ،َرد

و َِرد   و  و ُدو ُ د،
۱۸

 . تَ د و ُاوُ ل َ د وََ و   َََ ِز

 از َا ُوِن َخ، َرد   ِل ِد ِز  و ِد   و ُدو
۱۹

 .ُ اَ خَ  ِ

 خَ ِو
۲۱

 . تَ د و ُاوُ ل و ُدو  و  ُ َرد ِم روزای ِز
۲۰

 .ُ اَ ام َدز

 از َا ُوِن َ ،َُِخ   ِل َد راِه ُا َم َزد و
۲۲

 .ُ اَ َُِ  ِ ،دُ  َ و

َخ َد
۲۴

ِم روزای ِزَ خ  ِ و  و  َل ُد. 
۲۳

 .ُ اَ و ام َدزو ُد   ِد

 د و و   َُِ ِو
۲۵

راِه ُا َم َِد و آِِر ُاو ُ ،ُ َن ُا ُاو ره ُ ُ د. 

ِز ِل ِد د و ُدو و   َُِ ،ََ وِنُ اَ از 
۲۶

 .ُ اَ ََ  ِ ،دُ 

ِم روزای ِز ُ َُِ  و  و  ُل ُد و ُاو
۲۷

 .ُ اَ و ام َدزو ُد   و ِد 

،ح ا ره  م و
۲۹

 ُ   ِِ د، ُاوُ  د و ُدو و   ََ ِو
۲۸

 . تَ

ُن ُاو ُ: ”ِای  ره از ر و َر-و-َزِ ِدی  َدی زُ  او ِای ره  َه آراِ-و-

 از َا ُوِن ح،  َ ََ و ََد و  َِل ِد ِز  و ِد   و
۳۰

 “.ِ دُٓا

ِو
۳۲

 . تَ د و ُاوُ ل  د و و   ََ ِم روزای ِز
۳۱

 .ُ اَ و ام َدزُد

ح ُ   َد، ُاو ُ  ِ ِِ؛ م ی ازوا م، م و ُ ِد.

اَرِت ِان

 ی ُا ِد  ُدوِن آدزاد
۲
 ،ُ ََُ وه ازوا ُدَِ و ُ َ ن َد ُروی زاِد ِاِ ِو

۱
 ۶

ُ اوُ : ”روِح  َد
۳
 .ِِِ ُ ُ هَِ َ  ش  مَُ  از و ُاو َا َرُ ِ

ِ و    ازی روزای ِز  و َا ِ-و- ُاو ا ،ََُ   هَِ نِا

 اُ ی  َِ وُد، َدُ دَُ َد ُروی ز َل یُد اُزو  و روزا و امَُد
۴
 “.َ ل

ِد اوُ و
۵
 .ُ دایَ ،دُ ِ ِنی زاَ ُاو .دا َزه از وا َاوَِ و ُاو ُ ی نوِن ِاُد


۶
 .اَرت َا از ُ  ُدم ی ِدِل َِ ا وِ ِ ه وُ َ ن َد ُروی زی ِاَ-اَرت-و 

اوُ او” :ُ  ِان
۷
 .ُ ِدق  رد و ِدل سه َاُ َِ ن َد ُروی زِا َِِ از اوُ
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ره  َ  از ُروی ز ی ک ُُ ُ، از ِان َ  ِِان، َِ و َُی ا ،ٓا از

.و َدُٓا اوُ ِ ح َد 
۸
 “.  وِن ازوا َا ر

 ُِح

 ِ ح
۱۰

ِای َد ِره  ِح َا :ح َد زن  ُ آدِم ِدل و ُ َد و َد راِه ُا َم َِد. 
۹

ِم ُدِم ز َد ُ ِا ِ-و-َر ُد و ز از ُ-و-ُُ ُ َِد.
۱۱

 .ِ م و ،م ی م َد َد

ُ ا َد ح
۱۳

ُا ُد ره خ  و ِدُ ِ ِ  ه، ا ِم َ َد راِه َی-و-ِد َرُ د. 
۱۲

 ره ُاو  ،ه. اُ َِ-و-ُ از ُ ازوا ِ ز ا ،مُُ َ ره از َ  ِِ ِ” :ُ

َِ ُ ه ُ از ِ درَ ِو  ِ ر  ُ َد ِ  َ ُاق َ؛
۱۴

 .ُُ دُ َ ز

و ُاو ره َدی  ِر ُ: ِدرازی ِ  َ ،َ  ِ ه
۱۵

 ُ  ِ  وُ و َ ره از ِ

؛ َدزُ ُ  َ ره از  ِو در  ِِ ،َ از َه ِ ُدو
۱۶

 .َ َ ِ  یِ و َ

ُن ا ، َد ُروی ز ن و  َرَُ ِ  ُُ داِت ار
۱۷

 .ُ ر مِّ دّوم و ِ ،َ ِ

ُاز   ِ
۱۸

ره َ ََِ ت َدره از َ اُ ٓد ُ؛ ِ ی  َد ُروی ز َا، از  َره. 

ِ از  هِز ِ و از
۱۹

 ُ ِدا ِ َد ُ نی و ُ ،   ُ ؛ وُُ لَ-و-

  ره از
۲۰

 :َُ هره و ِز ِ َِ َد ُ   ِِ ده و َ ،ره   ار داِتَُ

 ُ  َد ُ ِ ُِِ َد ِن زَِ ِم و از ُ ِ ُِِ َد اَ از ،ُ ِ ُِِ َد َُ

اُن از  رِ ای رَدَِ ِِ ه ُ َذِه َِ  ُه د ُ و ُِت
۲۱

 .ُ هِ هِز ُ  

و ح اُ ر ؛ ُاو ِم ِای ره ُ ا َدز َاُ د، َد ی َاُورد.
۲۲

 “.َ راک ِ

-ن-و

 اُزو ُاو َد ح   ُ” :ُِم َار ُ دا ِ ُِِرو، ا َد ای ُ   ره َد
۱
 ۷

از َ ِای ل   ره، َ   و  ده ِِ ُ . و
۲
ُُر  ُِدل ُِم. 

َ ره  ٓی اَُ ن ازُا
۳
 .ِِ ده  و َ   ،ره   ام یاَ از ِ

روز َد ز ِ و و ِ هَِ  روز  از  نُ
۴
 ،َُ  ِم ُروی ز از وا َد ِ  ِِ ده و

اوُ  ی رهِ  ح و
۵
ِرش َرُُ  و َُ دی ِزه ره  ر  از ُروی ز از ُُ َم.“ 
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َدُزو َاُ د، ام َدد.

و ح    و ُ  و ین  ُ از
۷
 .ََا َد ز -ن-و ُا  دُ   َ ح

۶

از َای ل  و َای ام ، از َُ و از ِم
۸
 .ر ِ َِ َد  ی وِن آوََا

و
۱۰

  ره، َ و ده  ِح َاَه َد ِ داُ ِ، اُ رُ ِا َد ح َاُ د. 
۹
 ِن زَِ

َد ُ َم ِل ِز ح، َد روِز  َُِِه دّوم، دِ َد اُو
۱۱

 .ََا َد ز  ی روز آو  از 

و َُِت  ِو و ِ روز َد َِ ز ِرش
۱۲

 ُ واز ٓی اَ و ُ ُ ز ِ َُ از   ،روز

:ُ ِ ِِدا  ی ِ  ح ِنُ و ِ م و ،م  ی  ح و و روزَُد ِد
۱۳

 .ِر

َد ُروی ز  ِنَِ ِم ،ُ ِ ُِِ َد ر ِم ،ُ ِ ُِِ ه َدرای دِرَ ِم و ُاو
۱۴

ِ از
۱۵

ََک ُ َد ُ ِ ُِِ و ِم َُ َد   ،ُ ِ ُِِِم ِه و ِم ارا. 

ُاوی  داِ رَ  و
۱۶

 .ر ِ ِِح دا ِ ره َد   ،ت َدَ ََِ  ار داِتَُ

.  اُزو ُِ ره از ِ ِدر اوُ د. وُ ح َا ا َدُ ِر ُد، اُ داتَُ ِم ِده

ن-و-َُ ِت  ِو روز َد َِ ز ِادا َد و آو ُ َه ِ ره   و ِ از زَ ر
۱۷

َ رَ ز َِ آو َد
۱۹

 .ُ َ َد ُروی آو ِ د وُ ه َرُ َ ز َِ ه َدُ تَُ آو
۱۸

ُ د. 

و ُاو ر َِ  ه از َ زده آو
۲۰

 .َ ،دُ ِٓم ا َ َد  ی رهِ ی ه ِ و ُ تَُ

ِم َُداِت ار  َد ُروی زُ ُ َ د  ،َُ :ُرَ ،رای َدِره و ِم
۲۱

 .َ ره

ََِ  ِ و َد ُ ِز ُ َد  دیَُ 
۲۲

 . نِا ِ و ُ کََ َد ز  ِنَِ

،اَ  ِِ ن؛ از ِا ُ-و-ُ ه ره از ُروی زِد ِزَُ  اُ ی رَد
۲۳

 .ر َ د، ازُ تَ

 هد، ِزُ ِ اُزو َد   ی ح و  .ُ ُ-و-ُ از ز   ،ٓی اَُ و َِ

.ُِِ ره م ز ه روزِ و    و آو
۲۴

 .َ

-ن-و وِنُ ا

ُ ا َد  ِِح و ِم َرای دِره و ری ُ ِ َِد. ُاو  د ره َد ُروی آو َر  و آو
۱
 ۸

 آو از ُروی ز
۳
 .ُ یُ ِٓرش از ا و ُ  ٓی اَ و ز َُ از  

۲
 .ه رُ 

و َد روِز ه ُِِه ِ ُ َد ه
۴
 .ه رُ َ ام ه روز آو ِدِ و   از  و َر هُ
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 از
۶
 .ُ مُ ه ی ِ ُِه َد َد روِز اّوِل .ر هُ َ ُِه َد  آو

۵
 .ِ ی آرارات

 دَِ َ ُ و ُاو ُزاغ ِا  . زاغ ره ا  و
۷
  د، وازُ ر  ره ِ ِِِ ح روز ِ

.َ  هُ ُ ز َِ آو از  هِ   ره ا َ  اُزو 
۸
 .ُ ُ ز َِ آو از َِ

َُ َ م ی ُ ره َِه اِن ی َ ُا  ،َِا آو  ز َد  َِم زَُ د ُد.
۹

ِ ِِدا ِِ ره َ و  ُ وُ ِِ ره از ُ ح ِد و َح َا ِ َد ِ َد  َ  وُا

َد َِ اَ ِ َٓ َد  ِح
۱۱

 . و اُ ِ ره از َ  و  َ روِز ِد  ح
۱۰

َاُورد. 

 ُاو
۱۲

 .ِ  ز َِ آو از  ِ ح  .َاُورد ِِ ُ لُ ن ره َدَُز ِدر َِ  و ََا 

.ََا َ   َد ِد َ  ، ره اره ُدو َ و ِ رِِا روِز ِد

َد ِل  َ و ُِ ِز ح، َد روِز اّوِل ِه اّول، آو از ُروی زُ ُ ه َرُ د.  ح ِش
۱۳

ََُ ِه دّوم ز ُِ و ِ َد روِز
۱۴

 .َا ه َرُ ُ ُروی ز ًوا  و ِد   ره ِ

ُ  ام ُ نی و ُ ی  ،ُ نُ و ُ ،ُ ُ ِ از ،”
۱۶

 :ُ ح ا َدُ و
۱۵

 ُ ُ

م ِزهُ    َاِ ، اُو َُداِت ار ره، از   ِِ َُر و َِ ِن
۱۷

 .َ

  ح و
۱۸

 “.ُ َ رَور و و َد ُد ُ ِ َد ُروی ز  َ وُ ُ  ،ُ کََ َد ُروی ز 

 یهِز ِ ،َُ ِم و َِ ِم ،اَ ِم نُا 
۱۹

 .ُ ُ ِ از ُ نی و ُ ،

.ُ ُ ِ َِ از ُ ِ ُِِ َد ُ َ ز َِ

ُ ِ ُ ح

 ح ُ ه َِه ُاو آد  و از  ری و ِِه ل ِِ  َد ِاِن َ ُ َد
۲۰

وُ ِی ِش ُ َد ُ ِاو رِ، ُاو َد ِدل ” :ُ ُ دِ ِد ز ره
۲۱

 . ِ هُ

،َُُ دُ ه ره ِدداِت ِزَُ  .َدره َ یَ ِف َن از رِدِل ِا ا ،َُُ َ نِا ِ

اُ رِ ِاُ َم.

 وِ ُد وُد َدره،
۲۲

ِ و ِدَرو،
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، و َ

 و ِِز

“.َُ ص و و روز و

-و-َِل ُا  ح

َِ َد ُ ِ س و
۲
 .ُِ ُ ره و ز ُِ َ رَور و” :ُ َدده َ ره  ی  ح و اُ

۱
 ۹

ِم َای ز و َُ ِی آ و َد ِ َِی  َد ُروی زََ ک ُ و  ِی در وُد

ِ ی ُ َ  و ِز َدره َِه راک ُ َا؛
۳
 .َدد ُاز ِازوا ره َد ِد ِ  ؛َ َِ

ِز   نُ  ره  
۴
 .ُِ ُ ا ره َدزِ ِم ،َدد ُ ز ره َدزَ ی ه  ر ُا

و ُن ُ ره  ِزُ  َاُ ،ور زُُ : ُاو ره از َ ان و از  ِان
۵
 .ِرَ ،اُزو َا

.ُُ ز ره  ارِ ِن نِا  ؛ ازُُ ز

،َِ ن رهِا  ِنُ  
۶

.ُ هَن رِا ِِن اُزو ام از ِدُ

اُ ا ِان ره

 ََد  َ ُه.

:ُ  ی  ح و ا َدُ اُزو 
۸
 “.ُِ َ  ه َدزُ ِ ز َِ ؛ َدُِ َ رَور و ُ

۷

 ،َا ُ   یهم ِز  و
۱۰

  ُ از   ُ ِدهو َاو ُ  ره ُ   ،ا”
۹

  ،َو َاُ ِ از  یِ    ،َا ُ   ی زاَ  و ر ،َُ  :ُُ

ُ   ره ُ  ُاُار  ُُ ِدَُ ِ ِ داِت ار َد و ِِن-و- آو
۱۱

 .اِر ز

َِ َد   ی ” :ُ اُ و
۱۲

 “.ُ هَ ره ز  َ -ن-و ِ و ِد َُ دُ

:َا ا ،َُ ار هٓی ا  ِم هَِ و ُُ  َا ُ   یهِز ِ و ُو از ُاز
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آُور ِو
۱۴

 رَ ِن ُ ره َد آُورُ  و ِای  ی َا  َد َِ از و زُ  ه. 
۱۳

اوُ   ره  َد َِ از و ُ و ِ ِزهی
۱۵

 ،ُ هِد َد آُور َ ِم و رُ ز َِ ره َد


۱۶

 .ُ دُ ار ره داِتَُ ِم  َُ ر  ِ ِد م؛ و آوُ ُ د ه َدُ  ارِ

َِ رَ ِ َد آُور ،ُ ِ  ُاو ره ُِم و  ِوا ره ُ َِ ا و ِ ِزهی ِاِر

و ُا  ح ُ: ” َارے، ا  َی َا   َد َِ ازُ و
۱۷

ُروی ز َا َد د ُ ُم.“ 

“.  اِر ُروی ز داِتَُ ِم

َا ِ ِ ح
۱۹

 ی ح  از ُ ُ ِ، اُ  د: م، م و  .ِم اِ ِٓن ُد. 
۱۸

ُِاو اّو . ر رُِغ ا  ه وعُ ِر ز-و-ِ ح َد و
۲۰

 .ُ َ ِم ز ُدم َد د و اُ

ُ ُ َِ د ره َد و ُ  ه ر ُوُاِب ا ح از روز  
۲۱

 . ر ر رهُِغ ا   دُ 

َِ َد ِِ ره َ ِ م و او
۲۳

م اِ ِٓن، ُ اُ ِٓ ره ِد و ُو ر َد ُدو ِار  ُ َدد. 
۲۲

 .

 ی ُ َا و َ َ رُ  اُ ِٓ ره َ. ُروی ازوا ِد ف ُد و ُاوُ  اُ ِٓ ره

:ُ ُاو
۲۵

و ِح از  ُ  ِار ُ و ِ  ِ رِه  ِ ر ه، 
۲۴

 .َِ

”َ َد ِن!

“.َ ُ ارونِ یُ ِمُ ُاو

:ُ  ح
۲۶

”-و- َد ُاوُ ،ای م.

.َ م ِمُ نِ

ُ اخِ ره ِ ِِا زُ
۲۷

ُ م ِز ی َ ُاو َد

“.َ ِم اُزوُ نِ و
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و ِم روزای ِز ح  ُ و ِه
۲۹

  ِز ِل ِد هِ و  ِ ح ،-ن-و از 
۲۸

. تَ د؛ و ُاوُ ل

 ی  از ح

.ُ اَ داه ازوا َاوَِ -ن-و از  .ح َا ی  ،ِ م و ،م ی  ا
۱
 ۱۰

 ا َُ ی 
۳
 ی ِ اُ  د: ُ ،َُج، دای، وان، ُل، ِ و ِاس. 

۲

ا ِ ی
۵
 .ِو رودا ِِ ،َِ ،ِد: َاُ  وان ا ی 

۴
ُد: َاِز، ِرت و َه. 

 ی م اُ  د: ُش،
۶
 .ُ َ ُ مَ و  ،ِز ُِِ َد ُ یِز َد ِِ ِ

ا ی َر  .ََ و َر ،َ ،َِ ،َ :دُ  ش اُ ی 
۷
ُ ،ِط و ِن. 

اوُ ِرُُ ُاو َد
۹
 .ُ َرُ َد ُد  دُ  ِود اّوَُ و ُ ودَُ ِٓش اُ

۸
ُ د: َ و ِددان. 

د وِعُ
۱۰

َ َِ ی ُد؛ ای َُ ِِ” :ُُ ُ ود، َ َِ  ِِ ی ُد.“ 

اُزو زَُ ود َد ُِ آُر ر و رای ا،
۱۱

 َد ُ، ِاِرک، َاَ و َِ َد زِ ِِر ُد. 

و رَ ره آد . رَ َد  ِا و ِر ِ ِ آد ُُد.
۱۲

 ِ ،ِ تِر

َُو َُ ،  و
۱۴

 ، َُ ، َ ، َ ، دیُ :ُ َ یِن اَ ِ
۱۳

.  دّوم ِ د وُ ونَ ،نِ ریاّو ِ
۱۵

 .َد َاَُد و  َُ از  ََِ . ریَ

 َ و  ریَ ، َاروادی
۱۸

 ، ِ ، َ ، یِّ
۱۷

 ، َ ، ریَا ، ُ
۱۶

 ارِ ِف ونَ ِ از  ِ َ و
۱۹

 ُ کََِ نِ ی   ن د. وُ  ِدهَاو

ا  َی م َد   ُِِ و ِزی ُ َد
۲۰

َه، و ِف َُوم، ُره، َاد و ُ ِ  َِد. 

زِ و  ِی ُ ُد.

 ی م اُ  د:
۲۲

 .ُ اَ   ام ِِ دایَاو ِ ِنَ و ِ ِ اِرِ ،م هَِ
۲۱

ِ ِٓد اََار
۲۴

 ی ارام اُ د: ُص، ُل، ِ و ش. 
۲۳

م، آُر، َارَد، ُد و ارام. 

َِه ِِ ُدو َ ا  :ُِم ُ «ِ»  ،ِِ  د، ُن َد زِن اُزو ُدِم
۲۵

 .ِِ ِٓا ِ و ُ

ُن آِ ای ُ  : َاداد، ََََ ،ِت، ِرح،
۲۶

زُ ِ ؛ و ِم ِار ُ ن ُد. 

اوَِ ،ِ و ب. َا    ی ُن ُد.
۲۹

 ، ،ِل، َاَ
۲۸

 ،َورام، ُاوزال، َدَ
۲۷
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َا  ی م َد   ُِِ و ِزی
۳۱

زِِ ازوا از ِ  ِِ راه َد ِِن ُ َد. 
۳۰

ا  َی  ی ح ُد َد   ُ ُِِی  َد  ِی
۳۲

ُ، َد زِ و  ِی ُ ُد. 

.ُ َ َد ُد  ِ -ن-و از  و ا .د َدُازوا و

ُ ِجُ

ِِز ره َد َد  ُاو ، چ قَ نُ ُدم و
۲
 ُِدِم ُد َد  ِز و َِ  د. 

۱
 ۱۱

ُاوَِ ِ  ِ” :ُ ُ ِِ   و ُاو ره ُب
۳
 .ُ ی-ی-َد و َد ُاو  اَ رِ

او ُاو   ِ” :ُ ر َِه
۴
 . دهِِا ِ از َ ی و َد ِ از  ی َد ُاو “. ُ

ُ آد  و ُ ج    َد اَِ  ،َِ ٓه   ُم ر . اَ  َد ُروی ِم زََِ ک

“.ُ

و ُاوُ : ”او! ُاو  ُدم
۶
اوُ او ه َا  َر و ُ ره َ  آدم آد ُد، ِه. 

۵

، ره  م َددونا َِ ُاو  ری ره  ا .َ ِر ازوا وِعُ  و ِای .   ِنو ِز َا

او
۸
 “.َ ره ُ ِِ ِره ُاو   َوڈ ِن ازوا رهری و ِز   ِ

۷
 .ِ ُِ ه ازواَِ

ُاو  یا
۹
 . َ ر ِد وِن دٓاز ا و ُاو  کََِ ِم ُروی ز َد ره از ُاو ُاو اوُ

ره  ُم ا اُ او َد ُاو ِزِن ِم ُدِم ُد ره َوڈ  و از ُاوُ او ُاو ره َد ِم ُروی

. کََِ ز

  از م  َاام

 از
۱۱

 .ُ دََار ِٓن، ُاو ا از  ل ُدو  ،دُ   م و :م َا ی  ا
۱۰

وِ َارَد
۱۲

 .ُ وو ُد   ِد ِِ و  ِز ِل ِد  َ م ،دَوِن َارُ اَ

 از َا ُوِن ِ، َارَد ر  و  ِِل ِد ِز  و
۱۳

 .ُ ِ ِٓد، ُاو اُ  َ و 

ِ ،ِِ وِنُ اَ از 
۱۵

 .ُ ِِ ِٓد ُاو اُ   ِ ِو
۱۴

 .ُ وو ُد   ِد ِِ

و ِِ ِ و ر ُ د، ُاو
۱۶

 .ُ وو ُد   ِد ِِ و  ِز ِل ِد ِ و  ر

 از َا ُوِن  ِِ .ِِر  و  ِل ِد ِز  و ِِ ِد   و ُدو
۱۷

 .ُ ِِ ِٓا
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 ِز ِل ِد ُ و  ُدو ِِ ،ُوِن ِرُ اَ از 
۱۹

 .ُ ُِر ِٓد ُاو اُ   ِِ ِو
۱۸

 .ُ

 از َا ُوِن
۲۱

 .ُ وجَُ ِٓد ُاو اُ  و ُدو  ُِر ِو
۲۰

 .ُ وو ُد   ِد ِِ و

  وجَُ ِو
۲۲

 .ُ وو ُد   ِد ِِ و  ِز ِل ِد  و  ُدو ُوج، ِرَُ

 از َا ُوِن ر، َُوج ُدو  ِل ِد ِز  و ِِ ِد   و
۲۳

 .ُ ر ِٓد ُاو اُ

 از َا ُوِن ِرح، ر   و ُده
۲۵

 .ُ َرح ِٓد ُاو اُ  ُ و ِ ر ِو
۲۴

 .ُ وُد

و َِرح د ُ د ُاو آِ َاام، ر و ران
۲۶

 .ُ وو ُد   ِد ِِ و  ل ِز

.ُ

ُ ُِٓروی ا ِ ران
۲۸

 .ُ ط ِٓران ا و .ُ ران ر، و ،امَا َِٓرح ا :َرح َا ی  ا
۲۷

َاام و ر،  ُدوی  . ُ ِم ُِن َاام،
۲۹

 . تَ ،دُُ اَ  ِِز  ،اَ َرح َد ُاوِر

 ،دُ هَ رای و
۳۰

 .ِ و ِ ِٓران ا .دُ ران ُِد  ِ ،ر ِنُ ِم د وُ رای

.ََ دَاو

َرح ُ ِ َاام و  ُ ِط ره  ِ ران ُد و ی  ُرای ره ُ ِن َاام ُد، ِِ و از
۳۱

ُِ روزای
۳۲

 .َ َد ُاو ،ِان رَ ِر َد ِو  .ره نِ ِِز ِف  ُ ُ اَ ُاوِر

. تَ انَ َرح َد د وُ ل َ و  َرح ُدو

دَِت ُا از َاام

اوُ او َد َاام ُ: ”از وُ ، از َ ِم ُ و از ِ اُ ُ ُ ِٓ و َد ز ُِرو  َدز
۱
 ۱۲

.ُِ ِ ُ

.ُُ ر  ِِ  ُ از 
۲

ُ  ره ُِ َم

ُُ رگُُ ره ُ م و
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.َ َ ِ ُ 

ُِ َ ی ره 
۳

ِ َ ره ُ 

ُُ َ ی ره و

ُ  ره ُ َ؛

“.ُ اَ َ ُاز َِِد و ی ُد مَ ِ و

 َاام اُ رُ  او َدُزو َاُ د، َرُ  و ط ام َ   ر. َاام د و ُ  َد  از
۴

ُاو ُن  ُرای و ِارزاِده  ُط ره  ِم دارا و  ی  َد َان َد ِد َاُورُدد،
۵
 .ُ ُ انَ

َاام َد اُو زِ   درَُ ِِط
۶
 ،ِن رِ َد ُاو ِو .ُ ن َرِ ِِز ِف ِِ

اوُ او َد َاام ُ ِه
۷
 .ش َد-د-وُ ز َدُزو  ِ َ َد ُاو . َ ،ِ ِر ِرح َد

” :ُ ِای ز ره َد ِ از “.ُُ ُ َاام َد ُاوُ  ه َِه ُاو  َدُزو ُُ ِد،

 اُزو َاام از ُاو چ ه َد ِ ِ َد ِق ِر َ َ َزد. ِر َ َد َب
۸
 . ر

 و ِر ی َد َق ُ د. و َدُو ی ام ُ ه َِه ُاو ر  و ِم ُاو ره ِ ِِدت

.ب رُ ِف َدده ِادا ُ َ ام َدو َا
۹
 .

ِ ام َدَا

 ز وَُد ا ا ، ِز َد ُاو  ر ِ ام َدَا  .ُ اَ  ز وَُد 
۱۰

ُ  َُِ ” :ُ رای ُ نُ ُاو َد ،ُ ِدا ِ ِِز َد  ُ ِد ُاو و
۱۱

ُ د. 

 َُِدِم ُ ِ ره ِه، ُاو ُ  ’ِای ُِن ازی َا.‘ اوَ ه ُُ و
۱۲

 .َا َرُ ِنُ

ُاز ِ از  ن و ُ ُ از ِ َد ُاز ِ از  ،َا  ار  ُ 
۱۳

 .ُ هِ هره ِز ُ

“.ُ ِ
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و  َِای درِر َِن
۱۵

 .َا َرُ َ  نُ  ِد  یِ ،ُ ِِدا ِ ام َدَا ِو
۱۴

ِ ن ازَِ
۱۶

 .ُ دهُ نَِ ِ رای َد  . ِ نَِ ِرُُ َد  یَرُ از ،رای ره ِد


۱۷

 .ُ اُده و ُا یا و ُاِ ،ُ ،وو، ُا ،و ِِ امو َا  ُ امَا  رای

َِ ن َاام ره ُی
۱۸

 . رُد  یَ ام، َدِن َاُ رای ِ ره از  ای ن وَِ ،اوُ

 ُ ا
۱۹

ه ُ: ”ِای  ر ر َا   از ی؟ ا َدز   َُ رای ُن ُ َا؟ 

َدُو َِ َن َد ِره اُزو َد
۲۰

’ُاو ار َ ‘ و  ُاو ره ُ ُم؟ اُ ،ن ُ، ِای ره ِِ و ُرو.“ 

. َر  ِم دارا  ره  نُ ام وَا و ُاو  َا ُ ای

ا ُوِن ط از َاام

َاام از
۲
 َاام ُ ن ُ و ِم داراُ  از ِ َد ُِب ِن َاَ؛ و ط ام ُ   د. 

۱
 ۱۳

َ اّول  ی وَُد ،ََا َ ه َد چ بُ ُاو از
۳
ِِه َ-و-ر و ُه و َ ِّر َدوُ َد. 

َد ی  َدِ اّول ُه ر ُد. َد اُ َاام  ِم ُاو ره
۴
َزُدد،  َد َ ِ و ی، 

. دتِ ِِ

و اُ ز ُاو ََ ُ َ ُاو ی
۶
 .َد  َ و و ر َ د، ُاو امُ امَا   ط

۵

ِی َر َِ و َد
۷
 . ی ِز َِِ ُاو  دُ َ اِزهازوا َد ا ل-و-دارا نُ ، ِز

.ُ ِز ز وَُد  زیِِ و  ِ نَد ُاو ز .ُ اَ اعِ ط ِی َر ام وَا

 َاام َد ط ُ” :ُب  ِ َد َِ از و ازُ و َد  َِی از و ی از ُل ُ ،َن
۸

 ،ری َ ِف ُ ؛ اُ ا  از  ؟ِ واز ُ ُروی  َد ز یِم ا ٓا
۹
 .ار َاِ 

ه او ط  خ  و ِد  ِم َدِرّ
۱۰

ِف را ُرم، و ا ُ ِف را ری،  ِف  َُرم.“ 

ُارُدن  ِِ َ ِ ِغ ُاو و  ِِ ز ِ ِِ آو َا. ِای زُ د ُ او رای َُوم

ِ از ُاو ی رَد . چ قَ نُ و  بِه ُارُدن ره ِا  ط ِم َدِرّ
۱۱

و ُره ره اب َُد. 

ه ُارُدن ی-َد-ی ُه ُ َِ ره َُ وم ُد. َاام َد زِ ِِن َ و ط َد رای َدِرّ
۱۲

 .ُ ا ُ

 ُدِم َُوم َد ُ ِاوَ ر َر و ُهر ُد.
۱۳
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 از ا ُوِن ط از َاام، ُاو َد َاام ُ: ”ا  ٓخ ُ و از ی  اُ  ن ل و
۱۴

 
۱۶

 .ُُ ُ  و ُ َدز ََا  ،یِ  ره ز یا ِ نُ
۱۵

 ،ِ بَ ق وَ ب، وُ


۱۷

 .ِ ه بِ ره ام ُاز ِ ،َِ ه بِ ره در ِر  ا .ُُ ر در ِر ِِ ره ُ

 َاام ُ َِ ره  َ و َد
۱۸

 “.ُُ ُ ِای ره َدز  نُ ،دِ ز یا َِ و َد ِدرازی و ُ

. دٓه اُ  اوُ هَِ و َد ُاو ُ ی-ی-َد هَون َاِ ِ ی َدَ ِنَُِ

ُ ط ره آزاد امَا

، ِهد لِ م وِه اد ُورِ ،رِه َاد کر، َارِ ِهد ِان َاو زَُد ا
۱
 ۱۴

ِ ُِ ِهد و َ ِهد ِِ ،ِه َادد بِ ،رهُ ِهد عِ ،ومَُ ِهد رع ِفِ َد
۲

ُاو
۴
 .ُ ی  دهُ یه در   َد دِرّ ِِّ ه و ا َ ده   َد دِرّ

۳
 .ر  َد َ 

َد ِل رَدِ ُورُ و ده
۵
 . ِرش ُاو َُد ِل َد  ،دُ ِ ره ُورِ ل دوازده

ی َ ن  َاَ و ا   ره َزد: ِر ره َد ََوِت ََ، ُزوزی  ره َد م، ا  ره َد َِت

ِ رده َد و  اُزو ُاو 
۷
 .َا  ِ َد  ران ا  ِ ِنِ ره َد  ری و

۶
 ،َِ

ِ َط  ِدش َاَ و ِم   ُِ ره َزد و اُن َاری ی ره  َد ََُ ِن ر

.ُ ِز

او دِه َُوم، دِه ُره، دِه َاد ،دِه َ و دِه ُ ُ َ  ِ ِه َد ِِف
۸

 َد ِِف ِور ُدِه ام، ِل دِه ، َاا ِدِه ِر و
۹
 ُ  ِدهٓا  ِِّ ه ازوا َد دِرّ

ِد. وُ ِ ی ه از ُ  ِِّ ه دِرّ
۱۰

َارک دِه َار،  ؛  َ ده َد  ِر ده. 


۱۱

 . ُدو  ه نُ   و َُا ِ ی ه َِ ازوا َد   ره ُدوُ وم وَُ ی هد

ِ ،ط ُاو
۱۲

 .ر ُ ن راِهُ و ِِ ازوا ِرا ِ  ره رهُ وم وَُ ِم دارا هد ر ُا

اِ اِمه َاَد، َاُ ُدو  ِ  و
۱۳

ِاِر َاام ره  َد َُوم ِز  ،ُ ِم داراُ ِِ  د. 

ره  . َاام َد َُِِن َی َاری ِزَ  ُ ی َاری ِاِر ِال و ُ ِد و ُاوَ ِن

وِ َاام از اُ ِوِن ِار زاِده ُ  ُ، ُاو  ِ و ده  ره از َااِد    َد
۱۴

َاام ُد. 

 ِ ره ُ ای امو َا َِد و
۱۵

 . لِر دان ُد  ره ُد ِ َدد و َ ،دُُ اَ  ِ

ِ امو َا
۱۶

 . لره ُد ُاو ،َا ِل َد َد    َدد و ِ ره ه ُاو َ ُد ِ و َد
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ل-و-دارا ره ِِ  و ِارزاِده  ُط ره  ل-و-دارا  و ُ و ُدِم ِد ره ام  َاُورد.

و َاام  از ِ َددوِن ِورُ و ده ی   اُزو َن ُد،  ،َ دِه َُوم َد
۱۷

و َِق، َِه َاام ن و اِب اُر َاُورد. ُاو ای
۱۸

 .ََا  ه َد َدِم راِهد ه ه ِوه  دِرّ دِرّ

:ُ َدده َ ام رهو َا
۱۹

ُای ُل ُد 

”َ َد َاام

از ِف ُای ُل، ِِ آ و ز؛

و -و- َد ُای ُل
۲۰

“. ِ ُ ره َد ِد ُ یَُد 

 ه َدزَ ُدم” :ُ اموم َد َاَُ ِهد و
۲۱

او َاام َده-ِ  ِ ره  ُوُ د، َد َِق َدد. 

ِ َاام َد اِب دِه َُوم َ” :ُ َد ُاوُ ،ای
۲۲

 “.ِِ ُ د هَِ ره ل-و-دارا  ،یِ

 َُ .َُُ  ام  ََِ   ر  ُاز ل-و-دارا از 
۲۳

 ،و ز ٓا ِِ ،لُ

ِ ای ره ُل َ  ُُدای ان رده. و ِ  ، ِال
۲۴

 ‘. ر ََام ره َدوَا ’ ُ

ُ  ره ِِه.“ ِِّ ،ُر    یَ و

 و َِن ُاو  َاام

:ُ هَام َاو َد َا ِ َد اوُ ِم اِ ازی 
۱
 ۱۵

”َای َاام ََس.

َُا ُ ِ 

و ُ ره َاَ ِر ُِ م.“
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 ِ واِرِث ِزاِر َدو ِا ُد َاَاو  نُ ،یِ ِ  َدز ُ ،اُ-اوُ َای” :ُ امو َا
۲

“.ُ  ه، واِرثُ اَ  ِ َد   مُ دی؛ََ ده َاوَ ،ا” :ُ َدده ام ِاداَا
۳
 “.ُ

ُ ُاو واِرث ، ُ  ُِ از   َِ ،َُ ُ ِای آدم واِرث” :ُ هَام َاَد َا اوُ ِم او
۴

“.ُ

ُ او َاام ره ُو َاُورده ُ” :ُن ا ٓخ ُ و ِره  ره ِب ُ، اِ  ُاو ره ِب
۵

و َاام َد ُاو ان َاُورد و
۶
 “.ُ بِ ا ِِ ام ُاز ِ” :ُ َدده َدز و ِادا “.

او َد َاام ُ ” :ُاوی َاُ  ُ ره از ُاوِر
۷
 . بِ ِد ِ  ه اُزوَِ ِای ره اوُ

َُِ رِ  ،اُ-اوُ َای” :ُ امَا 
۸
َاُ و َاُورُدم  ِای ز ره َد ِاِن َُ َدز ُِ ُم.“ 

ُاو َد اب  ” :ُ و  ُِ  ، ِِده ُ  ، ِِچ
۹
ِِ  ای زُُ ؟“ 

َاام ِ ازوا ره َاُورد و َُ م  ره از  َِ ُدو ره
۱۰

 “.َ ِِ  َدز َ  ی وُ  ، ِ

او را َد  َِش ُ   و
۱۱

 .َ ره ره َُ  .ا  ِِ ِاَ ره ره َد  و 

  َِ ک َده و َوِ ِ  و َام َاَا ِ وج َدَُ ِو ِ َٓا َِد و
۱۲

 . َ ره ام ُاوَا

ِز َ َِ َِ ازوا  ِز َد ُ ِدهَاو  نَِ َِ َد” :ُ امَد َا اوُ او
۱۳

 .َا

ُ ره َد ُاو  ره ِ  و
۱۴

 .ُ ُ ازوا َِ ل َد  ر ِتَُ و ُ ُ و َد ُاو ُ

 د ُ َد ُب ِ ُِی و َد
۱۵

 .ُ ُ اُزو َ ل-و-دارا  اُزو ُاو  و ُُ َوت ،زهَِ

و ُاو َد  ُِرم  َد ِا ، اُ ِه َار ز
۱۶

 .ُ ری و َد ُ یَ ِ َد آرا

ِ از رو ِِٓا ََِا  از ُدود و ُ وِرُ  ،ُ ِ اَ و ِ َٓا ِو
۱۷

َُ َِه.“ 

 ِ یره از در ِز ا ” :ُ و    امَا  اوُ و روزَُد
۱۸

 .ُ   ره وُا

ِّ
۲۰

 ، َ ، یِِ ،  ِِز  
۱۹

 ،ُُ ُاز ِ ات َدَ یدر   ، یدر

َار َ ، ِ ، و  ُ ره.“
۲۱

 ،ِر ، زیِِ ،

و ِا 

:ُ امرای َد َا و
۲
 .َد  ِم ی َدِ ِِ  ُاو .َ دَاو ام، َدزِن َاُ رای

۱
 ۱۶

”ُاو از َا وِن َاود َه ُوم ه.   ِ  ُ ی   ُ َد وِِ اُزو ِِ َاود

 رای ُِن َاام ِ ِ ُ ِی ره ِِ َد ُی ُ َاام َدد
۳
 . لُ رای ره ِره امو َا “.ُُ
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و َاام   و  و
۴
 ُاو ره  ُ و ِای وا ِ از َده ل ُد-و-ِش َاام َد زِ ِِن ُرخ َدد. 

. ِ-و-َِ ره ُ  ه، ُاوُ ِ  ِد و  .ُ ِ ُاو

و  ،َُا ُ َ ره َد ُ ِ  .َ ُدوِن از ه َدُ از ِ َد  ُ” :ُ امرای َد َا و
۵

َاام َد رای
۶
 “.ُ َوت ُو از از َِ َد  د اوُ . ِ-و-َِ هَ ،َا ِ  ُاو ِد

ُ ِ” :ُ َد ِد ِد َ ُ؛  ر  ش َدری   “.ُُ  رای َ ِ   رری ره

. ُدو   و ُاو از ِِ

ِِ ، َای” :ُ و
۸
 ُ ِ ،دُ رُ ِ راِه ِ َد    ِِد َد  َد اوُ ِ و

۷

ِ او
۹
 “. رای ُدو ُ  ِ از ” :ُ ری؟“ ُاو ُ ے و َدََا ُ رای! از

ُ ِاو ِادا َدده َدُزو
۱۰

 “.ُ ِ اُزو ِد ره َد ِد ُرو و  ُ ِٓا ِ” :ُ َدُزو اوُ

اُن ُ ِاو َدُزو
۱۱

 “.ََ بِ  ،َ از  اِزهَد ا ،ُُ َ رَ ره ُ  ” :ُ

ُ: ”اِ ُ ، َا و َِ  ؛ ِم اُزو ره ِا  اُ او آه-و-ُ ُِ ِ ره

ُاو  آدم ر  ُ رَِ ِ َو رر ُ و ِد  َد   ِ َا و ِد  ِ َد
۱۲

ِِه. 

و ُ او ره     َزُدد، َدی م
۱۳

 “.ُ ِز  َد  ُ ارایِ  اُزو؛ و ُاو ِ

ای
۱۴

ُی ُ ُ» :ای َاِ  ی،» و  د ُ ُ: ”آ ُاو َ ه ِه،  ام ُاو ره ِد؟“ 

  َد َاام   َد
۱۵

 .ِرد َا ِدش و َ ه َد ُ؛ اُُ ُ «رو-َ-ِ» ه ُا 

ِا   دُ  َ د و امَا
۱۶

 .م ا ِا ،َز   ره ُ ِ امَاُورد و َا ُد

ره َِه  َد ُد َاُورد.

 از َِل ُا  َاام

وِ َاام ََد و ُ  ُد، ُاو َدُزو ُ ِه ُ ” :ُای ِدِر َُ َاُ. َد راِه ازَ م
۱
 ۱۷

او َاام
۳
 “.ُُ َ ازها ره ُ  و ُُ  ُد و از از َِ ره ُ  

۲
 .َ َ ن وَِ

 ازی
۵
 .ُ َ ی ِ ِنَ ُ  َا ا ُاز  از ِ ،ا”

۴
 :ُ ا َدُزوُ و  هَ

ُ  ره
۶
 . ر َ ی ِ ِنَ ره ُ  ا ،َ ِاِا ُ م َِ ،َُ ُ امَا ُ م ِد

ُ   ره َِ ازُ و ازُ و
۷
 .ُ اَ د ُ م و ازُ دَُد و  ِ ُ ؛ ازُُ رَور َ رَ
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  ُ ِدهو َاو ُای ازُ  ُ ار  َد  ی رهََا ِ و ِای ُُ   ُاز   ُ ِدهَاو

ُ ن ره َدزِ ِِز ِم  ،ُ ِز  َدز َ َِ ُ ًِ  ره ِز 
۸
 .َُ  ُاز

ُ” :ُ ِاَد ِا  اُ
۹
 “.َُُ ای ازواُ  ؛ وُُ یََا َُِ اِنِ َد ُ ِدهَد َاو ُ از  و

 ُ   
۱۰

 .ُ ی  ِم َد  ُ از   ُ ِدهو ام َاو ُ ام ، هِ هَ   ام

ُ ی  دا وَ ِم :َا ا  ُ از   ُ ِدهو َاو ُو از از َِ  ی  ،ِ هِ

.َ ُ و از َِ  ی َا  َن اُ ِ َ ره ُ ِا ِ  ُ
۱۱

 .ُ َ 

 ه وُ ََُ  َد  یُاو  ،ُ َ ُ ی  ِم َد  ُ  روزه از  ِ 
۱۲

َارے، ُاو ،ُ َ  ً  ُاوی  َد
۱۳

 .ِ ُ ِدهَاو َِ ه و ازُ هِ َ از َ َد  یُاو

 یََا ِ اِنِ َد ُ  َد   ی ره. َد اُ هِ َ َد  یُاو  ه وُ اَ 

َ دی ِ  َ ِاَُ َ  ه َ، ُاو از َم  ،ُ  ُا ُاو َ ه َه
۱۴

 .َُ

ه.“

ُا  َد ِاا” :ُ ِ َد ِره ُن  ُرای، ِد ُاو ره رای ُ ُی  َِ ،َُِم اُزو ره
۱۵

 ُاو ره ُِ َم و اُن اُزو َِه ُُ   ُ. َارے،  ُاو ره ُِ َم و اُزو  ِی
۱۶

 .َ

او ِااَ ِه  و َِه َد ِدل ُ ُ: ”اَِ ٓه
۱۷

 “.ُ اَ  مَ ِند و اُزو  دَُد و َ

ِا ِ” :ُ اُ َد ِاو ِا
۱۸

َِد َ   ا ُ و ره َد ََد َ َاود َد ُد ه؟“ 

ُ ا ُ َِ ،َ” :ُن  ُره َِه   ُ َد ُد ه و  ُم  ره
۱۹

 “.َُ هِز ُ رُُ َد

.َ یََا ِ   اُزو   ِده اُزوَاو     ُُ  اُزو  ره ُ   . قِا

.ُُ َ ازها ره  ِدهه َاو رَور و ُاو ره ُِ ََ ُاو ره  :مُِِ ره ُ ِره ِره ِا َد 
۲۰

ُ   ره  ِاق   ُُ ره
۲۱

ُاو آِ دوازده ُان ُ و  اُزو  ِِ  َد وُد ُم. 

 اُزو ِ از   ِاِا  ره ُ ِره اُ ِو
۲۲

ُاو ره ِل ِد َدی وَِ ه ُ َد ُد ه.“ 

َ َد  ی رهد و ام ُاوُُ ََُ  ِ َد  ی ره  و ِا ُ ِ ،ِاو روز ِاَُد
۲۳

 .ر

ر ُا ، َ ازوا ره ِا ِ ِِ ،دُ ِاِا ِ َد  دای رهَ و   ِ  ،دُُ هِ

و  ِ ِا ده
۲۵

 ،ُ َ  ِا ِ  دُ  ُ د وََ ِاِا
۲۴

ُ ا َدُزو َاُ د. 

 ِدَ  و
۲۷

 ُ َ ِا  ِ و ِاو روز ِاَُارے، َد
۲۶

 .ُ َ  ِا ِ  دُ 

َ َ   ،دُُ هِ َ از َ َد  یُاو  د وُُ ََُ  َد  یُاو  ،دُ ِاِا ِ َد

.ُ
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وِه   از ِف ُا َد ِااِ و ره

ِاِا
۲
 .ُِ ُ َِ روز َد داِن  ُاو َد ِو ُ ِ ِای َد ِاَ ِنَُِ َد اوُ و

۱
 ۱۸

 خ  و ِدَ ِ  د َد ِد  اَ . وِ ُاو ره ِد از داِن ُ  ُ َِ و ُزود َد َه

ُ مُ ِ از ،َا  َِ َد ُ ُ ِ ا ، دار” :ُ
۳
َ ازوا ر و د ره ِف ز َ ه 

   َذره آو َدز ُ ُم  ی ُ ره
۴
َو. اُ  از  ش-و-را َاِ از َ ُ  ِو. 

 ُرم و  ُ ن َدز ُ ُم ُ ِر و َُت ِِِ؛  اُزو
۵
 .ِ اَد ِدر َد ز ُ

“.ُُ ،ُ  یِ ” :ُ ه.“ ُاوُ ُ رِ ِ از ُ رُ ،یه اَِ نُ .ِر  ِِ

ُ ِ ه ُُ و ِِ بُ آرِد  ِ !ُ ُزود” :ُ ره َد ر ُ َ َد ََ َد ِاِا او
۶

ُاو ره ِد  َدد ُ رِ و َد ِِ ُزک ره ب وُ َِ  هَدِو ّ نُ  د اُزو 
۷
 “.ُ

ِ َد .ازوا ا ِ د َاُورد و َدُ ُ  َِ ِ  ِِ ره ِ و َ ِاِا 
۸
 . ُ

و ُاو َدزُ” :ُ ن  ُره َ ُ؟“ ُاو
۹
ُاو َدَرو ُرد، ِااِ َد ِِ ازوا َد زِ ِدر اُ د. 

 ِِ ره ُ نُ و ُ ُ  و َد ا ِل ِد ” :ُ ازوا  
۱۰

 “.َ َد ،او” :ُ

ازی  ِااِ و ره ِ َ-و-ل رده
۱۱

 .ُ ش ،دُ ِاِا ُِ َد  َ ره از داِن “.ُ

ره  د َِ ُه ُ: ”اِ   ٓ-و-رده ُ و
۱۲

ُد و دِت اِر َز ِره ُُ َد، 

:ُ ه هَ ا ره” :ُ ِاَد ِا اوُ
۱۳

ُی  ام ِ-و-رده ُه، َ ُِق َدَُ ؟“ 

اَُ ٓم ری َا  َد ُ ِاوَ ُِ ؟ َد زِن
۱۴

’آ واَ  ًا ُُ، َد ُ ِ ِ؟‘ 

 ره از س ِار
۱۵

 “.ُ  ِِ ره و ُ ُ  ره َدُدو ی وَد ِل ِد ،هُ 

ه َ ” :ُه َُم!“ ُاو ُ: ”َارے، َ ُه ی!“

َ ِااَِ ِه ُدِم َُوم


۱۷

 . راه  ره ُرو ُاو  ازوا ر  ِاو ِا  ومَُ ِف ره ُ ه ُرویُ  داَ ُاُزو ا 
۱۶

َد ِ از ِاا ِِ  ِ و َی ر
۱۸

 ،ُ  ِااز ِا ،َُا َ  ی رهِ ٓا” :ُ اوُ

ُ ،َن  ُاو ره ِاِب   ُاو َاودا و َار
۱۹

ُُ و  ِ ِی ُد َد وِِ اُزو َ َا ُ؟ 

.ُ هِ ره اوُ ِِ-ف راه-وو ِا ا ی َاُوردوِن َد َِِد و ُاو  ُ َِ ُ از  ره ُ

ِِ د َد-و-” :ُ اوُ 
۲۰

 “.ُ رهُ ه اُزوَِ ه هو ِاَد ِا  ی رهِ اوُ او
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 َ ُرم و خ  ُِِ  ُُ-و-
۲۱

 .َا َِ و َ ی ازوا هُ ه وُ ِ رَ رهُ وم وَُ

 اُزو اُ ُدو َد
۲۲

 “.َُِ  ،دَُ ا .َ  ه رر ر ُا ًِ ه ُاوِر   َد  دی

و ِاا ِد ره َد ُاو ِد ه
۲۳

 .َ ا اوُ ِ ز ام َد ِاِا  ،ُ وم َرَُ ِف

ض ُ َدُو ر ِه  ِِدل َُد  ،َز ام ر ره
۲۴

ُ: ”ا ِٓدل و ِ ره  ی ُد ُ؟ 

از ُ ُدور  َ ِای ر ره ُُ و ِدل و
۲۵

اب ُ و ُاو ی ره از  اُو ِه  ِِدل ِه َُ؟ 

ِ ره  ی   ُُِدل و  ِاَ !َ ، از ُ ُدور َ. ا  ِٓم ُدَ  ِاف ره َد ی

و ُاوُ : ”اِ ه  ِِدل َد ِر َُوم َا   ،ُِم اُو ی ره از  ازوا ِه
۲۶

ه؟“ 

.َُا ِ ک و  ِا ُُ ره ُ یَ  ه َاتُ ” :ُ  اب َد ِاِا
۲۷

 “.ُُ

:ُ اوُ “؟ُ اب ر ره َا   َ  ِ از ٓا ،َ  ِدل ِ هِ از  َ ا
۲۸

ِاا ِ َدُزو ض ه ” :ُ َد
۲۹

 “.َُُ اب ُاو ره ُ اَ ِدل َد ُاو ِ َ و ِ ا”

 ،َ ” :ُر
۳۰

 “.َُُ اب ُاو ره  ، ِ ِ از” :ُ اوُ “.ُ اَ ِدل ِ ِ ُاو

   َُره ُُ: ا َد ُاوَ    ا ُ؟“ ُاوُ : ”ا   َد ُاوَ ا  ُ ُاو

ِااُ ” :ُ َِات َ   ُُی ُِ  ُ: ا َد ُاوَ  ِ ا
۳۱

 “.َُُ اب ره

  ؛َُ ر ،َ ” :ُ  ِاِا
۳۲

 “.َُُ اب ُاو ره   ِ ِ از” :ُ ؟“ ُاوُ

“.َُُ اب ُاو ره ِ َده ِ از” :ُ اوُ “؟ُ اَ َد ُاو  َده ا .ُُ ره ِد ِد

.ََا ُ ی َد  ِاو ِا ر ُاو از ُاو  ص ِاِا  ره ُ ِره اوُ ِو
۳۳

َُوم و ُره

و ُاو ُدو  َد وِ اِ َٓ َد َُوم رِ؛ و ط َد در ِِر َُوم ُِ. و ِط ُاو ره
۱
 ۱۹

ِ َد ، دارای َای” :ُ
۲
ِد از ی ُ  ُ و َد َه َ ازوا ر و د ره ِف ز َ ه 

ُاو  “.ِر ُ و َد راِه ُِ  هحَ اُزو  .ُِ  و ره ُ ره ُ ی و ِ ُ مُ

 ِ و َد ََا   ُاو ُ َّ َ ط  ازی ِ
۳
 “.ُ  ر اَ و ره َد  ،َ” :ُ

 ازی  ُاو و َ ،دای ر
۴
داُ ِ. ُاو َِه ازوا ِ ِ َدده ِن  ُ ِ و ُاو رد. 

و ِ َزده َد
۵
  هِ ط ره ِ و َر َا ِ  ُدم از ِ ،ِ  ِِ ان وم ازَُ دایَ 

“. و ازوا    َ  از  ره َد ؟ ُاوَ ُ هََا ُ  و َدِا  دَ ُاو ُدو” :ُ ط
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ُُ ِ ، ارونِ” :ُ َدزوا
۷
ط َد داِن درُ ُ ه َد ِ ازوا ر و در ره از   ُ ُه 

۶

 م وُ ُ  ره َد ه. ُاوَِ د َدزواَ  ِِد  َدُرم ُدو ُد  ،ا
۸
 .َُِ ره ِر ِز ا 

ری  ِدل   ُ ازوا   .ُُِ ازی ُدو َد ر  ،َِ ََا ُاو َد َ  ِ ِه

ُاوُ ” :ُ !“ و ِادا َدده ُ: ”ِای  َا َ َد ِاِن َ َد ِا ِز  و آ َدز
۹
 “.ِِ

 َا-و-ُ َ! ا ٓ ازُ ازوا ه ِر ُ ََ.“ او ُاو َد َِ اُو آدم  ط ُُم َاُورد و

 َِ َد ُ دون ِ ط ره َد و  ره ِدراز ُ د ِدَ ُدو ُا 
۱۰

 .ُ هَ ره در  ََا ِد

 اُزو آدی ره  َد داِن درُ  ِد، از ره  ِ  ِِ ره ُدِر ری
۱۱

 .  ره و در  

َد ِا ُ ام از  ِد ٓا” :ُ ط د َدَ ُدو ُا او
۱۲

 .َِ اَ ره در ُاو  اِزهَد ا ،

ُن  ِای ی ره
۱۳

 ،َِ ره اِز ر َدری، ُاو یَد  ره   و وُد ،  ، د؟ داَا

 ه ره َر  اوُ ه وُ ِ رَ اوُ ِرُُ ر َد یُدِم ا ِِ د َد-و- ا ،ُ اب

“. و ر ره ِای

 ط ُو ر و َد ادای ُدون ُِ ََ” :ُ ُ! اِز ،ُِ ُ اُ او ِای ر ره ه
۱۴

َّ ط ره  ُدو ُو اُ ه َد َدِم روز وازحَ و
۱۵

 .َی َاَازوا ِر  ره َد ِای  “!َا َ

ُه ُ !ُ ” :ُ و ُدو ُدُ  ره  َد ِا َا ِِ ُرو؛ ُ  َُ ام َد َای ای ر

َد  ِط ِدل و ِدل ُد اُ ُدو َد ِدِ اُزو، از ُ و از ُدو ُد  ره ِِ و ُاو ره
۱۶

 “.ُِ دُ

وِ ُاو ره ُو   ُ اُزو ُدو َد
۱۷

 ُه َد ُوِن ر ا ، اُ او َد ِ ازوا ِن ُد. 

َدزوا َِ” :ُه ِِت ن ُ ُدوُ ُ !ُِ  ره خ َُِ و َد  ی َد ام اُ  .َُِ ِن

ُ ِ ،ا
۱۹

 .َِ ِای ر ، دارای َای” :ُ ط َدزوا و
۱۸

 “.ُِ دُ  َُ ،ُِ ُدو  ه

ُ َد ُ َِم  ُار ِِ و ُ َد ِ ازِ ِ َ  و ن  ره ِت َدِدََُ  . َدُو

ِد ِٓا ُا ،او
۲۰

ه  ُدو  ُِ  .ُ  از َرِو َد ه َ  داُ  ِ و ُُُ م. 

َاُِ   َدُزو ُدوُ ؛ و ُاو ره ام َاَ !ه   َد ُاو ُدو  ُ ن ِ ت َا ُ. آ ُاو ره

ُ ره  ِره َد  ره ِٓو ا ُُ رهُ ره ام ُ ِ ا .َا  ،” :ُ ُاو َدز
۲۱

ِ؟“ 

 ََه َد ُاو ُدو ،ُ ا   ر  َُِ وُ ِ َد ُاوَِ .“ ای
۲۲

 .َُُ نِ

.ا َ ره ِِٓم اُزو ا 

اوُ اوِ د و آِ ره از آ َد َُ َِوم و
۲۴

 .ِر َ ِِٓط َد ا  دُ وُ ُ ِل َد َٓا
۲۳
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۲۶

 . ه ت زَ را و ی هِ  ره  َی َدورو ِم ر و ُدو ُو ا
۲۵

 َر رهُ

.ُ ر ََ ِنُ  و  خ ُ ُ ِ نُ ط ِنُ

ُاو ِف
۲۸

و ِااَ ِحه ُ  و ِف اُو ی ر  َد ُاو َد ُُِر ُاو اُ ه ُد. 
۲۷

وُ ِا
۲۹

َُوم و ُره و ِم َد خ  و ِد  او، ُدوِد ا ُزِِ  ُدوِد ره  ره. 

رای َد ره ُد ، ُاو ِااِ ره د  و ط ره از َِ اُو ُدی ُو َاُورد. َارے، وُ ا رای ره

.ِ ط ره ُاو ، نِ ُ ط َدزوا ِز 

 ٓا و   ِ

 ُاو  رد؛ُ س َ و َدَ ن ازُ ،ُ ی-ی-َد ه َد ُ ُدو ُد  و ُ ُ َ ط از
۳۰

او ُد ِ ِط َد ُدِ رِه ُ : ”اُ ِ  ِٓه و َُم َِد
۳۱

 .ُ ر ِز  َد ُ ُدو ُد

  ی وِ اب ُ َِٓد ا  
۳۲

 . و  از  و َرواِج ُد ر ُِِ َد  ِ ام َد ُروی ز ِد

 ا ُو ُاو اُ ِٓ ره اب َدد و ُد ِ َاَه  ا ُ ِٓو
۳۳

 “.َ َد  ُ ِٓاز ا  ُ و

روِز ِد ِ، ُد ِ َد ره ُ: ”او، ِدو
۳۴

 .َُ  ُ وِن ُدُ َ و وُ و ط از  .ُ

 ُ ِٓاز ا  ُ و   ُرو ُ َی و ِاِ اب ُاو ره  وِا   .مُ و ُ ِٓا  

َ و وُ و ط از  .ُ و   ه رر ِاب َدد و ُد ره ُ ِٓو ام ا ُا 
۳۵

 “.َ َد

و ُد  ِ َد ُد َاُورد و ُاو
۳۷

 .ُ ِ ُ ِٓط از ا ُِدو ُد  ی رَد
۳۶

 .َُ  ُ وِن ُدُ

َِّ ِم اُزو ره َاُورد و َد ُد   ه امر ُِد
۳۸

 .وز َاِا   ٓا ِنَ ُاو .م ا آب ره

.وز َاِا    ِنَ ُاو .ا

َِِو َا ِاِا

و ِااِ از َی ُن ُ ِب چ  و َد  ِِدش و ُر ی-َد-ی ُ و َد ِر ِار
۱
 ۲۰

 َد اُو َ ِااِ َد ِره ُن  ُره  ُ: ”ُاو ار  “.َ  َا َِِدِه ِار
۲
 .ُ ِز

َدُ ُ ،ا” :ُ هُ ِ و َد َِِو َد َا ِا َد وُ 
۳
 َر   ره ره َد   ه. 

:ُ  .دَُ ِد   ز  ََِِا
۴
 “.یدار َاُ ِنُ ،ِِ  ره ُ نُ ،َا
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آ ُاو د  َدز  َُ  ’ُاو ار َ ‘؟ و ره ام د
۵
”ُاوا، اُ ٓ واَ ًِِم ِدل ره ُد ُ؟ 

:ُ و َدُزو ِ ا َدُ او
۶
 ُ  ’ُاو ِار   ‘.َ  ِدِل ف و ِد ِک ِای ر ره ُم.“ 

ُاَ و َ هُ  ِ َد  مُ هِ ره ُ  یی و ا ف ِدِل  ر ره ِای ُ  َُِ  ،َارے”

 ُ ُد ُ هَِ و َا َ  ُاو ا ،ُ  ِ  د رهَ وُِن اُ ٓا
۷
 .َِ َدُزو ِد 

ً ،َدره ُ ُ َدز  ی ِ و ُ  َ َد َِ ،َُ ِ  ُاو ره ا و .َُ هِز

و ُاو  َ ره َدزوا  ره یا ِ ه یُ ره ُ رایَِ ِم و ُ  َِِه َاحَ
۸
 “.ُُِ

  ی؟ و از ِ َد ُ  دُ ر  ِای” :ُ و َدُزو   ره ِاِا ،ََِِا او
۹
 .َِ َ

 ی از  َد  رای ره ُ ی؟  ِهُ یِر اه ُدَ َََ ه وَ ُ  ُدمُ ه ُاز ِ ه َدُ

” :ُ  اب َد ِاِا
۱۱

و َاَِِ از ِااُ ِن  ِ ” :ه ا ره ی؟“ 
۱۰

َُی.“ 

ِوه ازی ُاو را ار
۱۲

 .ُُ  نُ ِ هَ ره وَ دُو  اُ س از ی یَد  مُ ِ

ِٓا ِ ه ازَ اُ ِو
۱۳

 َا؛ َارے، ُاو ُدِ ا ِٓ َاِ ، ُدِ اِ  ِٓ؛ و ُاو ُن ُ ه. 

 َد زِی ُدور-و-َ َاُورد،  َد ره ُُ، ’اِ  ره َد  ازُُ : َد  ی  ر َد ِره

“‘.َا  ارِ ِای  ُ از

ِ َدُزو  ره ره  نُ و ِ ِاَد ِا ِِ ا رهِ و ُ ، و ،و ََِِا او
۱۴

“.ُ ِز َد ُاو  ُ ش  ی  و َا ُ ُروی ِ َد  ِز ،ا” :ُ َِِو َا
۱۵

 .

َا ُ   ی م ِ َد ُ ُ  مُِ ُ ارِ ه ره َدُ لِ ار ،ا” :ُ ره اُزو َد 
۱۶

،َِِا َاُ و  ا ُدُ ِ ِاِا او
۱۷

ُم ُ و َِ  َِ  َدز ُ َد ِاف رر ُه.“ 

ُن ُاو َر ِِم ُی َاِر َاَِِ ره از
۱۸

ُن  و ِای  ره  َدد ِِ  َاود ُ؛ 

 ِره ُِن ِااُ  ِد.

ََُِ ِاق

ِ ره
۲
 . رهُ ره هَِ ،دُ هِو  ی رهِ و   ره َِ َد ،ُُ  ر ُا اوُ و

۱
 ۲۱

ِ ِاو ِا
۳
 .ُُ ا َدزُ  ِو وَُاُورد، َد ا َد ُد    یِ ِل-و-ِ َد ِاه ِاَِ و ُ

، َ  روَز  ق ره َدِا ُ ِ ِاِا
۴
 .م ا قَاُورُدد، ِا َد ُد  هَِ ره  ره ُ

ره ُ” :ُا َدز َ ه
۶
 .ُ اَ قِا  ِ  دُ   ِاِا

۵
اُ رُ  ا َدُزو َاُ د. 
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ِاَد ِا  َ  َور ِ” :ُ  ره
۷
 “.ُ هَ-و- از  ،هَِ    .َدده

’ ،ُره ُ ِ ِِه ُاو ره ِ ِ؟‘   َد ِ و ِل ِی اُزو َِه    َد ُد َاُورُدم.“

.ِِ  ِغاو ِاِا ،ُ ا ِ ق ازِا  و روِزُو َد ا ُ ا ِ ه ازُ  ِ ُا
۸

 ره و َِ تِِا

 ره َد
۱۰

 .ُ یَق ِرِا  ،دُُ اَ ِاه ِاَِ  ُی، اِ ِ ِ  ره ِد او
۹

ِ اث ق َدِا    ِ ازی ِ ا ،ُ ُ  ره از  ِ و ِ ِای” :ُ ِاِا

ُ ِا َد ِااُ ِ: ”َد
۱۲

 ِای ره َد ِ ِااِ َد ِره  ِ ِا َ  رد. 
۱۱

 “.ِ

ِره  و ِ  .َُ َِ  ُ ِی  ره َدز ُ ُ اُر  ،ُُا از ِاق ُ  َد م

“.َ ُ  ُاو ام ا ،ُُ ر ِ  ام ِ ِ و از
۱۳

 .ُ یُ ُ

 ِااَ ِحه ُ  و ن و ُ َِ از آو ره ِِ َد  َدد. ُاو اِ ُا ره َد  ِ ا ُاو ره
۱۴

وِ آِو  َص ُ ِ  ُ ره
۱۵

 .ُ دو َِِ ِن و َد ر ُاو . َر  ِ 

ِ ِگ َُِ” :ُ ُ  ن ُاوُ ،ِ اُزو ََرس ُدورِ ِِ  َد  د و
۱۶

ز ُ  ِو َدد، 

و ُا آواِز  ره
۱۷

 . ا ه ِ ره ُ آواز ُِ ه ِن اُزوُ ره ُ ُروی ِ م“ و َدُِ ره ُ

ِِ و ُ ِا از   ِ ره ُی ه ُ: ”َای ُ ، ره ُ ه؟ س َر، اُ ا آواِز

 ِِ  اُزو  ا ،ِِ ُ ه َد ِد ره ُر  ،ُ 
۱۸

 ره از   ُاو َاِِ ،ه. 

اوُ ا ِی  ره واز  و ُاو  ِه آو ره ِد. و ُ ن ه رَ  ره ُ از آو
۱۹

 “.ُُ ر

و ُا  ِاُ د و ُاو ُ ه َد  ی-َد-ی ُ و َِااز ر
۲۰

 . َدره ُو ُ ِ و 

.ِِ  هَِ ِ ِِز از ُ   ِٓو ا ُ ران ِز ُِاو َد َد
۲۱

 .ُ

َِِو َا ِاِا َ ل َدَ

!َا ُ  اُ ُُ  ری ” :ُ هََا ِاِا ِ   ِده لِ و ََِِا َ وَُد ا
۲۲

 َد اَِ ِه  َد ُا ُ َر  َدز  و َاوِده  و َِ ،َُ َ   اُ ر ِ َد
۲۳

ِ ازُ ِ ُدُ ، ام َد ِ از و ُدِم ز ِ َدز َد ِاِن َ ِزِ ،ُ ن
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،ُِِ َد زور َِِرای َاِ  ِه آو ِره َد ِاِا او
۲۵

ِااُ َ” :ُ ُِرم.“ 
۲۴

 “.َُ

َُ ِ  ره َدز ام َد ِای ُ ه؛ ِ ره ا  ُرمَ  ” :ُ ََِِا
۲۶

 . ِ ََِِا 

ُ ِِ  َدد و ُاو َِِره َد َا  و و و ،ِاِا 
۲۷

و  ِاوز  َدزی ره َِِه ُُدم.“ 

و َاَِِ از ِااُ ِن ” :ی ا وِن
۲۹

ِاا  ِِره ده از َر ُ ِا ؛ 
۲۸

 .  

 ُ لُ ِف از ده ره از ِره  ا” :ُ  اب َد ِاِا
۳۰

ای  ِره ده  َا؟“ 

 ُدوی ازوا َد ُاو  ا ُ ُ َِِ ی ُاو 
۳۱

 “.َ ه ره ا   َ یِ  َا

 از   و َد َِِ، َاَِِ و ِل َاِن ُ   ه
۳۲

 . َ-ل-وَ ُ ِِ

و ِااِ َد  َِِ ِدرَ َ ِ و َد ُاو ِم ُاوُ ،ای َاَی ره
۳۳

 .ر َِ ِِز َد 

. ِز َ اِنِ َد َِ ِِز َد ر وَ هَِ ِاو ِا
۳۴

 . دتِ ِِ

ِاِن ِاِِا

ُا
۲
 “.ِ ُ َا” :ُ و ُاو “!ِاَای ِا” :ُ ه َدز نِره ِا ِاا ِاُ اِ اُزو 

۱
 ۲۲

َِ َد ُرو و ُاو ره َد ُاو ر ِِز و َد ِِ َدری دو  ق رهِا ُ ِ  ،ره ُ ِ” :ُ

ُِ روِز ِد ِ ِااُ  ِه ُ َ ره
۳
 “!ُ ِ َ ُ اِنِ م َدُِ ِ ُ َدز  ه 

َ ُ وِنَ هَِ مُ ارِ  و ِِ قِا ُ ِ  ره ُ رایِ از  و ُدو  

َد روِز ِّم ِاا  ِخ  و ا ُی ره از
۴
َه  و َرُ ه ُن اُو ی رُ  ا َدز َاُ د. 

او ِااِ َد ِرای ُ” :ُ ُ اِ َد ِِِ َ ِ؛  و  ِ َد ُاو ری و
۵
 .ُدور ِد

ُ ِ ُِ َاُورُدد، َد َ ُ وِنَ هَِ  م رهُ ِاِا
۶
 “. ُ از  َد  ه دتِ

ِاِا ُ ِٓق َد اِا او
۷
 .ُ َر   ُدوی  و ِِ رد ره و ِٓا  د و  ر قِا

َ ُ ِره ِ ،م َدریُ و ِٓا ” :ُ قِا “. ِ ُ” :ُ  ِٓا “!َٓا” :ُ

 ُدوی  و “.َِ  د ره َ ُ ِره اُ ، ِ” :ُ  اب َد ِاِا
۸
َ ُ؟“ 

و ُاو َدُو ی رُ  ِا َدزُُ ، ِااِ َد ُاوُ  ه ر  و ُم
۹
َد راِه ُ ِادا َدد. 

او ِااِ ِدُ  ره
۱۰

 .م اُ َِ ه َدُ ه َد  ق رهِا ُ ِ اُزو  .ِ  َِ ره

:ُ ه یُ ُاو ره ٓاز ا اوُ ِ ِ
۱۱

 . ُ ره ُ ِ  ِِ رد ره ه ِدراز

ُ : ”ِدُ  ره َد  ِدراز َُ؛
۱۲

 “!ِ ُ َا” :ُ  اب و ُاو َد “!ِاِا ،ِاِا”
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َدُزو  ر ُ !َِن ا َُِ ٓ از ُا  ،ِاُ ِ  ره، ُ ِ  ره از  ِدرَ ی.“

و ِااُ  ِ ره  ه ِد  َد ُ   ُ ِچ َا و ی  َد َ َ ُ َِه.  ُاو
۱۳

و ِااِ ا ُی ره َد ِم
۱۴

 . ِ َ ُ اِنِ َد ُ ِ ِضَِ و ُاو ره َد ِِ چ رهُ ر

اوُ  و
۱۵

 “.ُ َُ اوُ ِه َد” ،ُ ُ وزِا   ر ُا . م «ُ َُ اوُ»

ُ” :ُاو ُ  ’َد ذات ُ َ ُُرم: ازی ُ  ِای ر
۱۶

دِ دّوم از  ِ ِااِ ره ُی ه 

ُ ًِ  ره ُِ َم و ُ  ره رِ ِره
۱۷

ره ی و ُ ِ ره، ُ ِ  ره از ِدرَ ی، 

و َد وِِ َاوِده
۱۸

 .ُ فََُ ره ُ یَِر ُد ی در ُ ِدهو َاو .ُُ َ َّا در ِو ر ٓی ا

ُ رایِ  َد ِاِا او
۱۹

 ِ ِ ُی ُدَ َ ا  ،ُا ُ ِره  ره ش ی.‘“ 

.ُ ِز َِِ َد ِاو ِا .ُ َر َِِ ِف   هُ  و ُاو ََا 

َاوِده ر

 ریاّو ِ
۲۱

 ازی ِا َد ِااِ”  ُ ُ ِ ام َِه ِار  ُر   َد ُد َاُورده: 
۲۰

ا .ُ ِِر ِٓا ُِ
۲۳

 “.ُِ ف وِ ،اشِ ،وَُ ،َ
۲۲

ُص و ِار ُ ص و َُ آِ ارام، 

 ِِر  َرو م َد، ُاو َ ،َ ،ِ و
۲۴

  ره َِ ِه ر ِاِر ِااِ َد ُد َاُورد. 

َ ره َِه  َد ُد َاُورد.

ِگ ره

و ُاو َد َِ َار ،َ َد
۲
ره   و ِ و  ل ِز ؛ ا َل ی  ُِره ُد 

۱
 ۲۳

و ِااِ از ُی ُ  ُ َِه َد
۳
 . ا ِِ   هَِ ِاو ِا  تَ نِ ِِز ون َدِ

ُِ داَ ِ هَِ ی   ؛ َدزَُا ُِ و َ ُ ِ َد ”
۴
 :ُ و َدزوا ر ِ َ ِ

”دار  ،ِره  ره ش
۶
 :ُ ِااِب ِا َد ِ َ

۵
 “.ُُ َد َد ُاو ُ ِ ِ ره از ُ َِ 

ُ .ُ َد ُُ َِ  رگ َاُ َِ . ره َد   َُِی  َدَُ  .ُ م ُ   ره از

َ  ،ز وُُدِم ا ِ د ره َد و ُ  ِاِا 
۷
 “. ره َد ُ َِ ُ ا َُ ِدر ُ

و  ازوا  َزده ُ: ”ا ِدل ُ َاُ َِ    ره از ُ ِ ِ َد  ،ُ ِره َه
۸
  َ ِ
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 یِز ِِٓو َد ا  َُ  ره َ ِر 
۹
 ِ در  هَِ ر ِ ونِ و از َِِ

“.ُ داَ  َدز َُ اِنِ َد ِ هَِ ُِر ازُُ َد ِ َِِ ُاو ره َد  ِ .ِ  َدز ،َا

ِون َد ِ  .ُِ ِ َِوِن ِ َد اِب ِااِ َد ُُِر  ِ َ َد ُُِر  ِی  َد
۱۰

” َدار ، َدز  ش  !ُ اَ ُ ز ره َدز ُُ ُ و ری  َدُزو
۱۱

 :ُ ،دُُ َ ِر اُزو ِدر

 ِاا ِد
۱۲

 “.ُ ره َد ُ َِ ،ُرو .ُُ ُ ُاو ره َدز ُ یَ ِرُُ َد .َ ُ َدره ام از ُ

و ِ ون َد ُُِر ُدِم اُو ز  َزده  ًُ” :ُض َه
۱۳

  َ ز وُُدِم ا ِ ره َد

و
۱۴

 “.ُ َد ره َد ُاو ُ َِ  ُ لُ ِف از م. ُاو ره ازُِ ُ ره َدز اُزو ز َِ  :ُ ش

”دار ، َدز  ش َ  :ُ ز  ر ِ ل ُه َِِ َدره، ِای
۱۵

 :ُ ِااِب ِا ون َدِ

ِااِ ِ ِون ره ش  و ُِه ره ِ ون َد
۱۶

 “.ُ ره َد ُ َِ ،ُرو ؟َا  ُو از از َِ َد

َد
۱۷

ُُِر  ِ َد ُد،  ر ِ ل ُه ره َد ُِِ َوز  َرواج ُد َِه ِون ل ه َدد. 

ِ  َد ُ َدُزو  ری و ز  ،دُ یَ ُروی َد ُروی  َ ِ ون َدِ ِِز ی را

َد ُُِر   ،ِ َِم ی  َد در ِِر اُزو َاُد َد ِاِن َُ َد
۱۸

ِدری  َد ُ  َِد، 

.ُ َدده ِ ِاِا

 اُزو ِااُ ِن  ُره ره َد ِر ز َ ِِ ُروی َد ُروی َی ِ ون َد زِ ِِن ُد،
۱۹

ِاِا َُِ َد ِ َ ِف از ِ اِنِ َد َد ُ َدُزو  ری  ز ُا ،ُ 
۲۰

 . َد

.ُ َدده ِ

َِ ُ ه ِاق

  روز ِااِ َد
۲
ِااِ ِ و ل رده ُُد، و ُاو ُاو ره َد ِم رای َ  َدده ُد. 

۱
 ۲۴

،اوُ و َد
۳
   ران ِره ز ُ ِد” :ُ ،دُ  ِم دارا ِلُ و  ِ ِ  ُ رِ

ُ ،ُُ ازوا ِز ِ َد   ِ وِنق از ُدِا  ِ هَِ  رُ َ و ز ٓای اُ

ِر
۵
َِ َد و ِد  و َد َ ِی  ری و َِه  ِ ِاق ِِ ُ ی.“ 

۴
َِِی، 

ُ  مُُ ِز ره َد ُ ِ  ٓا ، ز َد ِای از   َُ را ُاو ُد ا” :ُ َدُزو 

 ٓای اُ ،اوُ
۷
ِااِ َدز” :ُ خ َ ِ  ُه َد ُاوََ  ی. 

۶
از ُاو َاُدی؟“ 
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 ُ رده َ  و َدز ُ ره از  َاُورد و َد ِا ِِ  اَ ی و از  ِٓا ِ ه ازَ

 ِ هَِ ُ  از ُاو  ُ َر ُ ن ره ُ ِ م،‘ ُاوُِ ُ ِدهره َد َاو ز ا’

ِ  ُ شُ  .ص َا َ ازی ُ او ، ُ   َُ را ُاو ُد ا ِ
۸
ِِی. 

َ ه اُزوَِ ره یو َد ا ا ُ دار راِن َ ره ُ ِد  رِ او
۹
َه َد ُاوَ  ی.“ 

رد.

ب ره از ِدُ یَ ر  هُ و َر ِِ ُ دار ایُُا ِ ره از َُده ُا  رِ 
۱۰

ُاو َد وِ ِدِ روز ُاُا ره
۱۱

 .ر ر ِر َد ََن ارام ُاُ هُ ُاو َر ی رد. َد اُ ِِ ُ دار

او ُاو ُ: ”َای
۱۲

 .َ وُ وِ ه آوَِ ُ َِ َد ، َو ِه آو  یُ ر َد وِنُ َد

ا ، َد ُی
۱۳

 .ُ ِ ِاِا  دار ِ ی و َدِ  هَ وزِا !ِاِا  دار ایُ ،اوُ

ُ ِزهُ ًُ’ ُُ  یَد ُد 
۱۴

 . وِ ه آوَِ ر یُدم ا وِنو ُد ُ آو ا ِ یا

َ یُد ُُاو ا   م،‘ اوُِ ام آو ُ ایَُد ُا  و ُ ُو’ ُ ُاو و ا ‘ُ آو ُو  ُ ه ره

و  ازی  ُاو
۱۵

َِ ه ِه ُ ِاق َُر ے. َد ای ر َُِ   َد  ِدار  ِ ے.“ 

ِره ُ ره  ، ِرُ ِزه َد ُ ُ  ِ َِه َاَ. ِرِ ُدُ ُِ ِد و ُ ِ ِ ُِِن

ُاو  ُدَ ِر ُرُ َد و ِ ه  ِدَ  ِد َدُزو َُِد. ِرِ َد
۱۶

ر؛ و ر ِاِر ِااُ ِد. 

اوِ ،ر َد ََ َدِم راِه  ر و ُ” :ًُ از ُِزه
۱۷

 .ََا  ه ُ ره ُ ِزهُ و ُ ه 

َِ ه َد  ُ ِ ره از ُ ِزهُ ُ و “! دار ،ُ ُو” :ُ ُاو
۱۸

َ ُه ُ پ آو ِی.“ 

ِو  ُِ ام آو ُ ایُه ُاَِ” :ُ َدز ،ُ ِرغ از آو َددو ِو
۱۹

ِدِِ ُ  و َدُزو آو َدد. 

 آِو ُِزه ُ ره ِد َد آور   و ُ ن ه َدِو  آو ِ و َِه ِم
۲۰

 “.ُ  از آو

اُ آدم ُِ ُ و َد ِدُ َن  خ ِ  ُه ُ اوَِ  اُزو ره ب
۲۱

 . ُ آو  ایُُا

.َ  ُ

وِ ُاُا از آو ِ ،ُ ر ِّ ِ  َد َوزِن ِ ِل و  ره ِدِّ ِ  َد َوزِن َده
۲۲

و ُ: ”َدز ُ  ُ  ُدِ ِ َا؟ آ َد ِ اَِ ُ ِٓه از ی َا   ُو ره
۲۳

ِل َدُزو َدد 

ر َد ُد هَِ  ِ ِ ُِد ،َُا ُِ ُِد ” :ُ  اب َد ِِر
۲۴

َد ُاوُ  ؟“ 

اوِ ر
۲۶

 “.ِ  و ره  ی ام َا َدری و َ ََ ه و” :ُ ن َدُزوُُاو ا
۲۵

َاُورد.“ 

ََُ و َر  ِاِا  دار ایُ ،اوُ َد -و-” :ُ و
۲۷

  هَ ره اوُ ه َ د ره
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 اُ ُد َدِوه َدِوه ر و
۲۸

 “. ُرا  دار یَ ِ ه َد راه َدَ و َ ِدر  دار ره از ُ

ِ و آدم َدُا ِ ه َده َدِون َدِو و ن َد ِم ار َدِ  ِِر
۲۹

 .  اِ یره ا ُ ِٓاِر اَ

ِای واِ ا ر ُرخ َدد: ا  ن  و ِد َ ره َد ِدی ار ُ ِد و ِره ار
۳۰

 .ر 

ِ َد ُ ایُی ُاُ و ُاو َد َو آدم َاُا ِ ُاو َد “،ُ ر ا  ُاو آدم َدز” :ُ  ِِ ره ِِر ُ

و ن َدُزو ُ: ”َای ُ ِ َاو !ا َد ُو اُ ے؟   ری،   ره
۳۱

 اُ د. 

 اُ آدم َد ِ ازوا ر و ن ُاُا ره واز ه َدزوا ه و
۳۲

 “.ده َای َا ُ ایُه ُاَِ و  رَ

او ن ره
۳۳

 .ُ ره ُ ی  د، آو َاُوردَُا    ی و ِاِر ِاِ هَِ اُزو  .َدد 

َاُورده َد ِ ازوا اُ  ره. ِ ِر ِااُ  ” :ُ ِ ره َدز  َُ ُن َُُرم.“ و

ُاو دار َه َر َ َدده و ُاو
۳۵

 .َُا ِاِر ِاِ ” :ُ ُاو او
۳۴

 “.ُ” :ُ ن

و ره ُِن دار
۳۶

ُُ ِرگ ُه. ُاو َدُزو ر و ِّ ،ّ و ُه، ُ و ِا، ُاُا و ُا َدده. 

 ُ َدده َ هَ  دار
۳۷

 َد ِ ِی َِه دار    ه و ُاو ِم داراُ  ره َدُو  َدده. 

َِ َد َ ِاِر ا  ُِٓرو،
۳۸

 ،َِ ُ ،ُُ ازوا ِز ِِز َد   ِ وِناز ُد  ِ هَِ’

،َ از  ُاو ُد ا’ :ُُ ُ دار َد  و
۳۹

 ‘.ِِ  ِ هَِ ُ  و   ِدَاو ِ َد 

او ُاو َدز ُ’ :ُ اوی   اُزو ََوی ُ ِ ،ُُ ره ُ  َرُ  و ُاو ُ َ ره
۴۰

؟‘ 

ُ رتُ َد ا
۴۱

ب ُ  َِ  ُُ از َاوِد   ِ از َاِر اَِ  ِٓه ِِ  ِی. 

 َِ از ُ او ،َ ُ  ُ َدز ری و ُاو  ِ ِدَاو ِ ِو :ُ ص  َ از ِ

‘.ص َا

ُُ ِ ُ از !ِاِا  دار ایُ ،اوُ م: ’َایُ ُد ر م اُِر  ِ َد ِوز وِا 
۴۲

َدز  ، وِ ه آوَِ  یو ُد ُُ ه ا یی اُ َد ٓا
۴۳

 . ب َ یه َدَ 

و ا ُاو  ُ ”ُوُ  و َِ ه ُاُای
۴۴

 “،ُ ُو  یِ  َوری آو َدز  ُ زهُ از ًُ” ،ُُ

ُ ره از  ازی 
۴۵

ُ ام آو ُِ.“ او   ُاو ُدی َِ ُ  َه  ِدار َُ ر ے.‘ 

ًُ’ ،ُُ َدز  او .ِ آو ر   و َد ََا  ِ زه َدُ ِِر  مُِد ،ُُ ص ُ َد ِدل

ُاو ُ ُِزه ُ ره از   ُ ِ و  ُ ’ُوُ  و  ُاُای ُ ره ام آو ُِم.‘
۴۶

َدز  آو ِی.‘ 

’ :ُ ؟‘ ُاوَا ِ ُِد ُ’  مُ نُ  از او
۴۷

  ُوُ م و ُاو ُاُای َه ام آو َدد. 

ُدُِ ِ َاُ، ُد ِ ِر َِ ِ ه  َد ُد َاُورد.‘    ره َد  ِ و ِدَا ره َد

 اُزو د ره  َه ُاو ره َه ُم. ُ اوُ ،ای دار ُ ِااِ ره -و-
۴۸

 .َُا  یِد
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آ ا َد
۴۹

َ  ُُ ه َد راِه راِ ا    ُد از َاِر ِاِر دار َِ ُه ُِِ  ِم. 

“.ُُ َر َ  ِف را  ُِ  ام َدز ،َُُِ ا .ُِ  َدز ُِ ِ و ََُ  دار ِ

َ ،َِ ُ ِ  ُ َدز  .َا اوُ ِف ر از ِای” :ُ  اب َد ُِ ن و او
۵۰

 ر ُا ،ُ ُ دار ِ ِنُ  ُرو و ِِ ِای ره .َا ُ ُروی ِ َد ِِر ،ا
۵۱

 .َ َ ب وُ

. هَ ره اوُ ا ره َد ز ُ ُاو ُروی ،ِِ ِره ازوا ره ِاِر ِاِ ِو
۵۲

 “.ُ اوُ

ِِر ِٓار و اِ ن َدُُاو ا .  ِو َد ِر  ُ   ره هُ و ِّ ِ-ش-و رِ او
۵۳

َت ی َِ َدد.

.  و ره َد ُاو و  رد و ُو ،دُ     ای و ِاِر ِاِ اِ ازی 
۵۴

 ” :ُ َدُزو ِِر ِٓار و اِ 
۵۵

 “.ُِ َر  دار ِف هَ” :ُ ،ُ  ِه وحَ

ِ ر ِااِ َدزوا َ” :ُه َُِ ؛
۵۶

 “.ِر اُزو  .َُ  از  َده روِز ِد َ ُد

  َ ” :ُ ُاو
۵۷

ازی ُ اوَ ه َد ِای  َب ه َه َر ُِ  َد  ِدار  ُُرم.“ 

او ُاو ِرِ ره ُی ه از ُ ن : ”ا ٓ ای آدم
۵۸

 “. نُ  د و از  یُ ره ُد

 یو آد ِاِر ِاِ  َ  ِدا  ره ِِر ُ ار ُاو 
۵۹

ری؟“ ُاو ُ: ” َارے، ُرم.“ 

:ُ َدده َ و َ ره ِِر و ُاو
۶۰

 . َر

ُ ار و ار ِٓا ُ ،ن ار”

“. فََُ ره ُ یَِر ُد ی در ُ ِدهو َاو

 ِرِ  ِای ُ  ُه َد َِ ُاُا ار ُ و از ُِ اُو آدم َرُ . َدی رِ ر ِرِ ره
۶۱

ُد.

َ َد َد ِ ق َدم ِا 
۶۳

 .ُ ب ِزُ ِ د و َدََُا رو-ََ-ِ ق ازو ِا
۶۲

 ُ ُه از ُا شُ ق رهو ِا  خ  ام ِو ِر
۶۴

 . ُرواِن ُا   و ِد  خ  ،دَِ

 دار ُاو” :ُ رِ “؟َا ِ ،  َد َدِم راِه َد َد  آدِم ُا” : نُ رِ و از
۶۵

 ُ

 َ قد َد ِاُ ه  رای ره ِم رِ و
۶۶

 .َ د ره و ِِ ره ُ در ِِر او “.َا
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 قِا ی رَد .َد ق ُاو ره دوو ِا  ُ ره َاُورده ُاو ره ُ ِٓا َِ ره َد ِق ِرِا 
۶۷

. اَ ََّ ُ ِِٓگ ا از

ِاِا ِدای ِدَاو

ُاو َِه  ا َاودا ره َد ُد َاُورد: ِزان، ُن،
۲
و ِااُ  ِِن ِدِِ  َد ِم ُره. 

۱
 ۲۵

ُن اِ ِٓ و ِددان ُ. َاوِده ِددان َاُری  ُِ ، و ـُ  ُد.
۳
َان، ِن، ِق و ُاح. 

 ی ِن اُ د: ه، َ ،خ، َاِاع و ِااِ . ا َاوِده ُره ُد.
۴

 َدد و ز  ُ ِاِا ُ ِی ِدُ ی  َد و
۶
 .ِ قره َد ِا ُ ِم دارا ِاِا

۵

. َر َ ِِز ق َدِ ِنُ قِا ُ ِ یُ ره از د، ُاوُ هز ِز ُاو

ِاِت ِاَو

و ِااِ اََ ِِٓی ُ ره ِه َد ُب ِ ِِی َت
۸
ِم ُِ ِاا  ِ و د و  َل ُد. 

۷

 ی  ِاق و
۹
 .ُ ی  ُ یَ  ه  َِ ِز  و ُ ِ ُاو .

َد ز ِ ِااِ از
۱۰

 ، ی َدَ ِق َد ،ِّ ِر ِ ونِ َِِد ز َ ِر ُاو ره َد ِا

 ِ ا َدُ ،ِاِت ِااز َو 
۱۱

 .ُ ره َد  نُ و ِاِا ُد. َارے، َد اُ هِ ِ َ

.ُ ِز رو-ََ-ِ ِِد قَدد. و ِا َ قِا

ا م ی
۱۳

ِای َد ِره ِ ِاِ  ِااِ َا  از ِ ِی،  ِِره َِه ِااَ ِا ُُد. 
۱۲

 ی ِا َا  م ی ازوا َد ََُِ َِِ ازوا ِذُ ه: ِ اّوری ِاِ ت،  اُزو

ا  ی ِاُ د
۱۶

 .ِ و ِ ،رَُ ، ،ادَ
۱۵

 ،َ ،ع، ُدوِ
۱۴

ار، َادِ ،ِم، 

ُ ی  ُِِ ان َدُ دوازده ی ازوا؛ ُاو هَ ش و-د-وُ ی ُِِ ی ازوا َد م ام و َا

ا ل ی ُِ ِاُ د:   و  و  ل؛ ُاو اََ ِِٓی ُ ره ِه َت  و
۱۷

ُد. 

ِر وآُراِه ا ِ َد ِ ِق َد  رُ  َِ  از ی ِا 
۱۸

 .ُ ی  ُ یَ 

.ُ ا ِز ُ یَ ِ از ُاو .ُ ی-ی-َد ،دُ
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 ی ِاق

. ُ ره ِِر  دُ  ِ قو ِا
۲۰

ِای َد ِره ِ ِاق ِ ِااِ َا: ِااِ آِ ِاق ُد، 
۱۹

ِاق َِه
۲۱

ِرِ ُدُِِ  ِارا و اِر ِن ِارا از َ ِان ِارام ُد. ِر ِاِر ِن ِاراُ د. 

ِ ِِر  نُ و  لُ ی اُزو رهُد اوُ د. وُ زای ن ُاوُ ، ُد اوُ ِ َد ُ نُ

و ُدو ِ َد َِره  -و-ُ ِ و ُاو  د ُ  ،َُ” :ُ ُه َه؟ ا ِار ُ؟“
۲۲

 .ُ

:ُ َدز اوُ و
۲۳

  نُ اوُ از ُاو ر 

،َا ُ ِرهَ م َدَ ُدو”

،ُ ا هَد َاَُد و ُ از ِ و ُدو

َا َیَ ه ُ ِاز ِد 

“!ُ ِ هاِر رِ َد  اِرِ و

اّوری َ  ا ُ ُ ،ُد و
۲۵

 .َا  ِرهَ َد ُدو  ُ هِد ،ِر ِوِن ِرَز ِو ِز
۲۴

 اُزو ِار َ ا   ُ ِدُ  از
۲۶

 .م ا َ ُاو ره د؛ ُاوُ یُ ُ ِ ِر  ِ ِم

ُِن رُِِ َ . ای  ُاو ره ُب م ا. ِاق ُ  د  ِرِ ُاو ره َد ُد َاُورد.

ِ َ ب آدِم آرام وُ  ،دُ ا آدِم  ی وَ رِ  َ .ُ   ُدو ُو ا
۲۷

.َد ب ره دوُ ِِر  ،ش َد ِر اُزو رهِ ِ ا َد ره دو َ قِا
۲۸

ُد. 

َد ُب ُ: ”اُو
۳۰

 روز ُب َدَرو ََ ِس َ َ  ُ ُه-و-ُ از َد َاَه 
۲۹

راِک ُخ َر  وری ِی ُ ُرم، ُن َر َه-و-ُ ُ.“ ای َ  َد ِم َادوم ام ُی

“.ُ داَ  س َدزََ ِ یره َد ا ُ ریاّو ِ وزِا” :ُ  اب ب َدُ و
۳۱

 .ُُ

 اّول َدز” :ُ بُ 
۳۳

 ” :ُ َ َدَرو ُُم، ِ اّوری َدز ََ  رد ُره؟“ 
۳۲

ِ ن و َ ب َدُ و
۳۴

 . داَ بُ ره َد ُ ریاّو ِ رد و َ َ ر.“ اوُ َ

. بِ َارِزش ره ُ ریاّو ِ َ ی رَد .ه رُ  و  رد و ُو س َدد. ُاوََ
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َِِق و َاِا

ِ ار َدِ ِر ق َدد. و ِاَُا ِاِن ِاَد ز   ِِ ََا َُ-و- ز وَُد ا
۱
 ۲۶

ُ َدز   ِ ِز و؛ َدَ ِ َد” :ُ هُ ِ َدُزو اوُ او
۲
 .ر َِ ِهد ََِِا

 َد ای ز َد ِاِن َ ِزُ  و ُ   َاُ و ُ ره ُ ،ُِ َن  ِم ای
۳
 .ُُ

ره ر ُ 
۴
 .ُُ رهُ مُ ِاِا ُ ِٓرده َد ا َ  ه رهِو و ُُ ُ ِدهو َاو ُ ره َدز ِز

ِره ی اِ ٓب ر ُُ و ِ ای زِ ره َد َاوِده ُِ ُم و ِم  ِی ُد َد وِِ َاوِده


۶
ا ِااِ از َاُ   و وِ، ام، دُرا و َ ه َد ی َاُورد.“ 

۵
 ،ُ اَ َ ُ

.ِ ارِ ق َدِا

و ُِدِم اُزو ی َد ِره ِرِ از ِاق ُن  ُاو َد اِب ازوا ُ: ”ِای ار  َا.“ ِاق س
۷

،ُُ ِِر ِ ه ازَ  یُدِم ا  َُ” :ُ ُ د  نُ “،َ  نُ ِای” ُ  رد

ِاق  و ره َد ُاوُ  د   روز َا َِِدِه َِ از
۸
 “.َا َرُ رَ ُاو ا

َاَِِ ِاق ره ُی
۹
 .ُ اق-و- ِِر ُ نُ  قِا  و ِد  خ و رهُ ُ  ِِِ

 َُ ،ُُ ” :ُ  اب ق َد؟‘“ ِاَ  ار ِای’  ُ ا !َا ُ نُ ِای” :ُ ه

َاُ َِِ: ”ِای  ر ُد ُ  َد ِ از  ی؟ َُ د   از
۱۰

 “.ُُ ُ اُزو ِ از 

 اُزو َاَِِ َد ِم ُدم ِان ه
۱۱

ُدی ُ  ن  ُو ُ و  ُِر ُه ره َِ از  ی!“ 

 ر و ِ ز ق َد ُاوِا
۱۲

 “.ُ ُ ُاو ،ِ ِد  نُ َد  َد ِای آدم   ” :ُ

و ِاق آدِم َدوُ َ و  ََه
۱۳

و َد اُو ل  ا ،ِِ ِ اُ او ُاو ره َ َدد. 

ُاو
۱۵

 .ُ َِ   َِ و َد َ یُ و َ و ُاو ر
۱۴

 .ُ ََدو َ رَ  َر

. ُ ک و از  ر ،دَُ ِاِا  ِِٓن اَد ز  ِٓرای اِ  ی ره ه وُا ِ


۱۷

او َا َِِده َد ِاق ُ: ”از ِد  ِچ  ،ُاُ  از  ه َ زورُ ُے.“ 
۱۶

 َِٓد َدوروِن ا  ی آو ره ه قِا
۱۸

 .ُ ی-ی-َد َزده َ ارِ ه ِاق از ُاو َ  و َد دِرّ

ِاا ِه ُُد ُدوره ُ ،َن َِ ُاو ره  از َِگ ِاا ِر ُد. و ُاو ا ُم  ره َد َِ ازوا

ه ِار ه َ، ُاو َد ُاوِ   آِو وُ ِی ِاق َد َِ دِرّ
۱۹

 .ُا ِ  ِٓا  ا

 ی ِار  ی ِاق ل ه ُ: ”ِای آِو از َ .“ و ِاق ا ُه
۲۰

 . اَ زه ره
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او ُاو  ِه ِدَ  و َد ِ اُزو ام ل ُ. و ِاق ا ُه ره « «ِم
۲۱

 .م ا «ِِ» ره

ِاق ا ُی ره ا ه َد  ی ِد ه َ و ُاو َد ِ اُزو ل َ. ای  ُاو ه ره
۲۲

 .

“.ُ رَور ز َد ِای  اخ َدده وِ ی ره  اوُ ٓا” :ُ و م ا «تِر»

.َُا ِاِا ُ ِٓای اُ ” :ُ هُ ِ و َدز وَُد اوُ و
۲۴

 ر َِِ ق َدِا از ُاو
۲۳

او
۲۵

 “.ُُ َ ره ُ ِدهَاو ِاِا ُ رِ  م و ازُِ َ ره ُ و َُا ُ   ،رَ س

ِاق َد ُاوُ  ه ر  و ِم ُاو ره ِ ِِدت . ُاو ُ َِ ره َد ُاو َزد و ُی

ِ ار َدِ ل ازِ ُ  اِنَ ات وَُّا ُ َوِز  ََِِا َ وَُد ا
۲۶

 .َ ِه  َد ُاو 

ُ یُ ه ازَ و ِ َُد از  ُ ُ ؟َِا   ا َد” : نُ ق ازواو ِا
۲۷

 .َق َاِا

ِ َ؟“

َ  ُو از از َِ َد  ُ ُ د    .َا ُ  اوُ  یِ ََ ” :ُ ُاو
۲۸

َِ ،ےَ یَ مَُ ُ ام َدز  ِر ُا ََ رََ  َدز ُ 
۲۹

     ُاز  و َ

اوُ ِ َ ُ ٓے. و ا َُر ُ  از َ-و-ُ ره َد ُ ے و ُ ُ  

ُ  ُاو  ِِه روِز ِدحَ
۳۱

 . رد و ُو و ُاو  ر ِ ه ازواَِ قِا او
۳۰

 “.َا

.ر   از َ-و-ُ َد و ُاو  راه  ره ُرو ق ُاوو ِا  َ-ل-وَ ُ ِ  و ُاو

َد اُو روز ُی ِاق َد ِد  َاَ و َد ِره   ه ُد َدز   َدده ُ: ”آو َا ے.“
۳۲

.َا «َِ» ه ره ُق او ِا
۳۳

َ یُ

ُا
۳۵

 . ُ ره ِّ ِنا ُِد ََ و ِّ ی ِِدت ُدُ  دُ  ِ قِا ِ َ
۳۴

.  ره ِق و ِرِا ِز ُ

وِه َِ ِاق َد ُب

و َدز  یُ ره َ ُ ِ ِ روز  د، ُاوَُ از ِد  یِ د وُُ ِ قِا ِو
۱
 ۲۷
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.ََُِ ُ دونُ ِره روِز و َد ُ ِ  ،ا” :ُ قِا
۲
 “.َٓا ُ” :ُ ُاو “. ِ” :ُ

و اُزو َِه   ِن
۴
 ُ رِ  هَِ ِ َ ُرو و  َد ِِ ره ُ نَ و ِ  ُ ِحَ ٓا

۳

ُ دونُ از  ره ُ ُرم وُ  َ  ُاو ره َدز ش َدُرم. او َ ُاو ره    ،ُ ُ هدارَ

ُِ َم.“

وِ ِاق  َ ُ ِ ره ُُ، ِر ِش ُ و اَ   َد  رِ َ   ره
۵

’َِه
۷
 :ُ ُ ارِ َ َد  مُِِ ره ُ ِِٓره ا  ،ا” :ُ بُ ُ ِ َد ِِر

۶
ِر ه ه، 

اوُ ِرُُ ره َد ُ ُ دونُ از  ُرم وُ ُاو ره  ُ ُ هدارَ ِن  بُ و َ رِ ِ 

ُرو، از َِ ر ُدو
۹
 :ُُ ر ُا ُُ َا ُ َدز  ی رهِ ی وِ ش  ِره َد ، ِ ٓا

۸
ُِ َم.‘ 

او ُاو ره
۱۰

داُ ُِ ب ره َدز  َ  ازوا َِه ا  ُ ِِٓن َهدار ُ ُ اُ ر  ُاو ش َدره. 

“.ِ َ ره ُ ُ دونُ از  ره وُ  ُ ُ َِٓد ا

ِان َدره
۱۲

 .ُی َاُ آدِم   و ی َاُُ آدِم  َ  ارِ” :ُ ِِر ُ ِٓب َد اُ 
۱۱

 ا ِٓ َدز  ِدِ  و َد   ُ   ُاو ره ِرُُ َ. او َد ی َ َد َ ُ َِ ره

ُ ُدو ُُرو، ا و ُ ش هَ ِره  .َ از َِ َد ُ َ ، ِ” :ُ  َدز  ِٓا
۱۳

ُم!“ 

 ِٓا  ر ُا ، ُ هدارَ ِن   َِٓاُورد و ا ُ َِٓد ا ِِ ره و ُاو ب رُ 
۱۴

 “.َ ره

ُ هِر ِ ِن د، َدُ اُزو ِ َد  َد  ره َ ُ ِ ِ ی َُِ ِِر او
۱۵

 .ش َد

 ره  هدار وَ راِک ُاُزو ا 
۱۷

 .  بُ دوِن و ره َد ِد  ُ ِ و
۱۶

ُب َدد 

ِ ُ ، ِ ُ” :ُ قِا “!َٓا” :ُ ر ُ ِٓا ِ ب َدُ و
۱۸

ُ ُد َد ِدُ ب َدد. 

 ٓم. اُ ر ُا  ،یُُ  ر ُا .َُا َ ُ ریاّو ِ ” :ُ ُ ِٓب َد اُ
۱۹

َا؟“ 

 ِاق از ُ ُ ِن ِ ، ِ” :ر ِای ره
۲۰

ُ و از ِ ِر ُ ر و َه ِ َی.“ 

او
۲۱

ِاَ ُزود َا ی؟“ و ُب َد اب ُ” :ُ اوُ ،ای ُ ِای ره َد ِ ُروی  َاُورد.“ 

ُب َد
۲۲

 “.َ  َا َ ُ  ُُ و ُِ ِد ُ َدز  ، ِِد ، ِ” :ُ بُ ق َدِا


۲۳

 “!َ یِد ،ِد ِ ،ب َاُ آواز، آواِز” :ُ َزده ِد و ُاو َدز ر ُ ِٓا ِِد

َ ُاو ره  قِا  .دُ یُ ُ َ  ارِ یِد ِِ  یِد ا ،َِ ق ُاو رهِا

 ،َارے ” :ُ  اب ب َدُ “؟َا َ  ِ ًوا ُ ٓا” :ُ ه نُ ز ام و
۲۴

 ،ِ

“.ُِ َ ره ُ ُرم وُ ُ ِ ِرِ ِ از  َ   ن ره َد” :ُ قو ِا
۲۵

 “.َُا َ
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ِٓاُزو ا 
۲۶

 . َاُورد و ُاو ُو  هَِ ر ره امُاِب ا رد. و اُزو َاُورد و ُاو ِ ن ره َد بُ او

ُب َد ِدِ اُ ِٓ َاَ و ُروی  ره خ
۲۷

 “.ُ خ هَ و ُروی  ِد ، ِ” :ُ ق َدُزوِا 

:ُ َدده َ ُاو ره  یُ ب رهُ ی قِا او .

ای َا یُ ِر  ِ یُ”

ُ او ُاو ره َ َدده.

ٓاز ا ََ ُ ا َدزُ
۲۸

و ِِت َ از زِ ؛

.َ َِ ُ هَِ رُه اِِ و َّ

،ُ ِ ُ هَِ  مَ
۲۹

.ُ َ د ره ُ  َد   و

ُ ر ِ ُ ارایِ َِ َد

.ُ امِِا ُ َدز ،ُ ِٓدای او َاو

ُ َ ره ُ  ی َد َ

“.ِ َ ره ُ  ی َد َ و

ا  ِاق از َ َددوِن ُب ص ُ و ُاو از ِ اُ ِٓ ِاق ُرو رِ ،ار َ  از
۳۰

ِ و از ُ  ، َٓا” :ُ َاُورده َدز ُ ِٓا ِ و َد  رَ هدارَ ِن ُاو ام
۳۱

 .ََا  رِ

ِر ُ ُ ِر َ َِ ه ِ َی.“

“.َُا َ ُ ریاّو ِ ” :ُ َ “؟َا ِ ُ” :ُ ق َدُزوِا  ِٓا
۳۲
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او ِاق َر  َد َزه َاَ و ” :ُ ُاو ُ ِد ِ ر ه َِه  ن َاُورد؟   از َاَون
۳۳

“!َا  َ َدُدم. َارے، ُاو َ رُدم و ُاو ره   از ُ

و َ ِره ی اُ ِٓ ره  ِِ آواِز ِ و ِ َ َزده َد اُ ُ ِٓ: ”اَ ،َٓه ام ِ َِی!“
۳۴

“.ِِ ،دُ ُه ازَِ  ره َ زی َدد و هَ هََا ُ ارِ” :ُ قِا 
۳۵

ریاّو ِ زی َدده. اّول هَ ُاو ُدو د ا ،ب اُ ِم اُزو ره  ِ ِد” :ُ َ و
۳۶

َه از ِِ  و آ، اَ َ ه از ِِ .“ ُاو ِادا َدده ُ: ”اَِ ٓه ازِ َ َ ه َے؟“

-َّ م وُ ِر اُزوِ ره  ارایِ ِم م وُ ر ِ ُاز َِ ُاو ره َد ” :ُ َ اِب ق َدِا
۳۷

و-دا ره ِِ ه اُر َد ِاِن ِرزق-و-روزی َدُزو ُِم.  ا ٓ َدز  ِ ُر ه  ِ ،ُِ؟“

َ َد اُ ُ ِٓ: ”اَ   ُ ،َٓ َد، ِدََ ری؟ َه ام ِ َی، او آَ!“ و َ َد
۳۸

. ا ِ آواِز

:ُ اِب اُزو ق َدِا 
۳۹

ِت زِ ُدور از ُ ٓا”

.ُ ِوا   از  ِٓرِش ا-و-ََ و ُدور از

ُ ِز ُ   ُ
۴۰

و َد ِار ُ ِ ُ؛

و ِار ُی

“.ُ ر ُ دون ِغ اُزو ره ازُ
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َ ب ازُ وِن ُدو

َ از  َ ِ ا ِٓ َد ُب َدده ُد، َد اُ ِب  .ُِِ ِ ُاو َد ِدل ُ ُ: ”روزای
۴۱

ُ ِ ِ ی ره از ِِر 
۴۲

 “.ُُُ ب رهُ ُ ارِ َ ؛ ُاو َد ُزودی  ِٓه اَِ ِِ َ

ُِره از َد َ ُ ارِ ،ا” :ُ و َدز  یُ ب رهُ ُ هِر ِ ه َر  و ُ  َ

 ا ، ِ ِٓره َه ش ُ  :ُ و َد ِ ِار  ن َد
۴۳

 .ُُ ره ُ  ِ ََّ د ره

ُ  ُ َِ از ُ ارِ َِ و
۴۵

 ِِ ُ ارِ ِر  ُ  اُزو ِروز ره َد ِد  
۴۴

 .ُ ان ُدوَ ِ

و ِی ره  َد ِ اُزو ے  ُُ. اوَ م َرُُ  و ُ ره اُزو .ُُ   ا َد  روز

از  ُدو ُ ُ ِوم ُُ؟“

ُ ب ره َرُ قِا

 ِرِ َد ِاق ُ: ”از ِدِ ُدوِن ِ َدم َد ُ . اُ ب ام ُ  از ُدوِن ِِ ِه
۴۶

ِِ  ا ُدوِن ای ز ،َ  از ِزُِ َ  م؟“

.َِ ُ ِ وِناز ُد” :ُ ه َا َدد و َدز َ ه ُاو ره یُ ب رهُ قِا 
۱
 ۲۸

ُ ی وِناز ُد  ُرو و از ُاو ُ ِٓا ِٓا ِ َد  ،ُِ ِ ان َارام َدَ ِ و َد ُ 
۲

. دَُد و َ ی ِ ُ از  ،ُ َ رَور و و ِ َ ره ُ َُ ِدِر ایُ
۳
 .ُ ُ ن ره

َ اِنِ َد  َدز  ُ ِز ِِ ُ  ،ُ ِدهو ام َد َاو ُ ام َدز ،ِ ُ ره َدز ِاِا َِ اُ
۴

“.ِ ِاا َد ِاُ  ِز ِِ ،ُ ِز

ِٓا ِد و ِرُ ِاِر ِرِ ن .ر ِارا ُِِ ِ ن ِ ان ِارامَ و ُاو َد  ب ره َرُ قِا 
۵

.َ ب وُ

ُ َِن ِدِِ ه

ُ هَِ ُ  از ُاو  ه ان ارام َرَ َدده و ُاو ره َد َ ب رهُ قِا  ُ  َ و
۶

ِٓو ا ِٓره ا ب ازُ و
۷
 “،َِ ُ ِ وِناز ُد”  ُ ه َا  َددو َدز َ ِه و َد وِِ
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ُاو
۹
 ،  َ ِ وِنق از ُدِا  ِٓا  ِد َ و 

۸
 .ان ارام رَ ه َد َِا ُ

 ِا ر و َََ ُدِ ِاِ  ِااِ ره  َََ . ُاِر ِت ُد و  َوه از

. ُ ُاو ره ام ،َد  یُ

ِو ُب َد راه

و ره َد ُاو   و ِی ر  ُاو َد
۱۱

 .ُ ان َرَ ِ ِف و  َ َِِ ب ازُ
۱۰

او َد
۱۲

 . و ی وَُد ا ُ  َ و َد ِِ ی وُره ا   ُاو .ُِ َٓن اُ ، 

.ُُ  ه و  َِ ا ازُ ی  د وُِر َٓد ا   و َد ز  ی  ره ِد ِز  و

.ُق َاای ِاُ و ِاِا ُ نَ ایُ ،اوُ ” :ُ و ُ ا ِز ِ َد اوُ  و ِد
۱۳

َاوِده ُ رِ رِ در َوری ِب ر
۱۴

 .ُُ ُ ِدهو َاو ُ ے َدز و  َِ َد  ره ز ا

ُ ِدهو َاو ُاز َِِد و ی ُد  ِ ؛ وُِ ِ بُ ل و َد ب و َدِ ق و َدِ َد ُ و ُ

اُ   ، َاُ و  ی  ری از ِ ُاُُ  و ُ ره َدی زُ  م،
۱۵

 .ُ اَ َ

ً” :ُ هُ ار ُ و ب ازُ او
۱۶

 “.َُ  ره ُ ،َُ رهُ  ُ ُ َدز  ی رهِ نُ

و س رده ُ: ”ِای  ی َو َا! ِای
۱۷

 “.دُ  ازی  و د َاَُ ی یَد اوُ

“!َا  ِ ِو ِای در ِ ی ا ِدُ ِ از َ

َِ و َد  َا  اِنِ َد ِِ ُا ُ  َ َد  ره  و ُ  هحَ بُ او
۱۸

ُ ب َر
۲۰

ُب ا ُی ره  َم ا؛  ِم ِ اُو ر ُز ُد. 
۱۹

 .  رو 

ه ُ: ”اُ ا  ازَ  و َه َد ای راِه  ُرم ِه ُ و َدز  ن َِه ردو و َِ ه ِو

و ِای  ره  َد
۲۲

 .َا  ایُ ،اوُ َ ه، ُاوَُ   ِٓا  ه َدَ َ-و- و
۲۱

 ،ِ

ِاِن  اُ ِ  َا ُ و از ِ ی  َدز ِ ی،  َده-  ره َدز ُِ ُم.“

ُب َد َان َارام

َد  ِخ   ،ُه ره
۲
 .ِق رِ یُد ِِز َدد و َد ِادا ُ َ ب َدُ اُزو 

۱
 ۲۹

َد َد ِدِ   َر ِ َد ُی  و ُد، ُن اُو ه ر  ره آو َِد. ِ داِن ه ُ د.
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 اُزو  د وَِ و ره آو ل َدده ه ره از داِن   او ،ُُ َ  ِم ر  َِ و
۳

” :ُ ؟“ ُاوَِا ُ از ُ ،اروِ” : نُ ب ازواُ
۴
 .ا  ه َد داِن  ی ره َدره ُدو

ُاو َدزوا
۶
 “.َِ” :ُ ؟“ ُاوَِ ر ره ِ ن ُ” :ُِ ازوا 

۵
 “.ان َاَ از

او
۷
 “. اُزو َدَرو َِر  را  ُد ،او .ر َا ،َارے” :ُ ؟“ ُاور َا  ن” :ُ

ُب ” :ُخ  ،ِ اَ ِ َٓر وَ ه؛ و زِن  َوِن رِ ؛ و ره آو ِِ و

ُاوَِ ” :ُ ؛   ُ  ِم رُ َ   و ُاو  ره از داِن
۸
 “.َِِ ره ُاو ر

ز  ازوا ره  ُُ را  َرِ اُ ِٓ َاُ ،َن
۹
ه ل ِ؛ او وی ُ ره آو ِی.“ 

ِد ُاو ،ن ِد ُ ی َِر  ن ره ُ ی ُِد ب راُ ِو
۱۰

 .ُ ازوا ره  ُاو

اوُ ب را ره خ  و َد آواِز
۱۱

 . آو  ن ره ُ ی ِل َدد و َر ه ره از داِن  هََا

و ُب َد را ُ  ُاو َی ا ِٓ و ِ ِرِ َا . را َدِوه َدِوه
۱۲

 .ُ و ا َد ِ

 و ُاو ره َد ر  ه َد َدِم راِهُاو َدِو ِِ ره ُ ارَزِده وِنََا ِ ن و
۱۳

 .  ره ُ ِٓو ا ر

 ُ” :ُ ن َدز او
۱۴

 .  ن ا َدِ ِم ب ازُ د وُ ُ ِ و َد  خ ِِ ُ

 یَ ُ  ازی” :ُ ن َدز اُزو 
۱۵

 .  اُزو  ه ره  بُ و “.َا  نُو ا

“.َ  ُ دُ  ُ  َدز ،َ ؟ ِ  هَِ ُ  ُ ٓا ،َا

ِ ی ِد َد ، راَ ر
۱۷

 .را  هِِم ر د وُ   ِ ِم .َد ن ُدو ُد
۱۶

ُب  را ره دو َد َد ن َِ” :ُه ُدِ رِه ُ را  ل
۱۸

ُرَ و ش َاام ُد. 

 .مُِ ِد ِد َ ُاو ره َد  ِای  ،مُِ ُ ُاو ره َدز  َا ِ” :ُ ن و
۱۹

 “.ُُ ِ ُ َدز

ُا ،َد َد را َِ  ََُ ِ  ، ِ ن ل َد  ه راَِ بُ
۲۰

 “.َُ از

 ه َدزَ نُ ،هُ رهُ  و” :ُ ن ب َدُ او
۲۱

 .ُ مُ روز  ِِ   َد  ل

،ُ و ِو
۲۳

 ن  ُدی اُو ی ره  َ و َدزوا ی َدد. 
۲۲

 “.ُُ ی     یِ

ره َد ُد ِز ُ ِ ن و
۲۴

 .ُ و   بُ ب َاُورد. وُ ِ َد ِِ ره  ُ ِ ِن ُد

.َ  ِ  َدد  ُ

از   دُ ر  ِای” :ُ ن ُاو َد او .َا  یُ َد   ب ِدُ ُ ُ ِو
۲۵

ی از و-َرواج َد-ر” :ُ ن
۲۶

ی؟ اَِ  ٓه را َدز َُ ِ ُم؟ ا َه زی َددی؟“ 

 ِی ازی ُد ره ُ ِ؛ او ُاو ُد ره
۲۷

اِر  ِ ُدِ ره ره  از ُد ِ َد ُی ِی. 
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ُ ب اُ ر  و  ِی  ره
۲۸

 “. ِ  َدز ِل ِد  ِ ی، َدِ ُ ام َدز

ره َد ُد ِ ُ ِ ن و
۲۹

 َِ؛  اُزو ن ُدِ رِه ُ را ره ام َد ِاِن ُ َدز  َدد. 

و ُب  را ام ی ُ و ُاو ره از  ه ََ دو َد. و ُاو
۳۰

 .َ  ِ  َدد را ُ

. ِ ن َد ِل ِد 

 هُ ِ  و
۳۲

 .َ زای را  . ره واز  ُاو َر ،َُ ََُ   ِد اوُ و
۳۱

 َد ُد َاُورد و ُاو ره رـ م اُ ،ن ُاو ُ” :ُاو َر-و-َ ُِه ِده؛ ً اُ ٓی َ ه
۳۴

 .م ا ،َُُ ََُ   هِِ اوُ” :ُ و    هُ ِ   
۳۳

 “.َِ دو

 هَِ  ِ ا ُ َِد  َدز  یُ َِا” :ُ هَز   و ُ ِ ِد ِد 

:ُ َاُورده َد ُد    و ُ ِ  ِد ِد
۳۵

 . م «وی» ُاو ره  یا “.َاُورد َد ُد

.َ و داز َاو  اُزو  .م ا «داُ» ُاو ره  یا “.ُُ ِ ره اوُ َِا”

 َدز” :ُ بُ و َد ََا  َِ  ار ِا َد ،َُ دب َاوُ هَِ  ِد را و
۱
 ۳۰

َر َِ ره از ُ ؟ ُاوُا َاُ ی َد  ٓا” :ُ هُ ر را ِ بُ
۲
َاود ِی، اُُ ،َ م!“ 

او راُ : ”اِ  ِ ، ره ِِ و   و َِ  ُه  َاود َا ُ و  ام
۳
ُوم ه.“ 

ِ و
۵
 .ُ و اُزو  بُ َدد و ُ اِنِ ب َدُ ره َد ِ ُ ِ را 

۴
 “.ُُ دٓاُزو ا َِِد و

 و َدز ِِ هَ ؛ ُاو آوازِر  ا َد دادُ” :ُ را او
۶
ُ ِه َِه ُب   َد ُد َاُورد. 

و ِِ ِ راُ ِ   و دّو  ره َِه ُب َد
۷
 . م «ُاو ره «دان  یَدد.“ ا  

او را ُِ  ” :ُ ی   ار ُ ُِ ُم و َد  َِ زور ُُم.“ ای
۸
ُد َاُورد. 

.م ا «َ» ُاو ره 

و ِزَِ  ِِ ه
۱۰

و  ِد  از َاود و َه، ُاو ُ ِ ِز ره ِِ َد ِاِن ُ َد ُب َدد. 
۹

.م ا «د» ُاو ره  یا “!َُا َ ِ” :ُ  او
۱۱

ُب   َد ُد َاُورد. 

و  ِ” :ُ ش َا !ُاَ ُ ه
۱۳

و ِز ِِ  دّو  ره َِه ُب َد ُد َاُورد. 
۱۲

.م ا «ُِاو ره «َا  یا “.ُ یُ ل

َد زِن ُم ِدَرو، رـ َد ِ ِ ر و ِه َا ه ُاو ره َد ِ ا ُ ِٓ َاُورد. او را َد
۱۴
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ُ : ”اُو ِِه ُ ِ َدز  ام ِی.“

 ه ام ازَ ِ ِهِ   ٓ؟ اِ َ ،ِِ ه ازَ یُ  ا” :ُ  َدز  
۱۵

ِِی؟“

“. ُ یُ و َددا ِاَاو ِٓا ُ ِ ِهِ ِضَِ َد” :ُ را

ا ، از ِ  ُ” :ُ و َدُزو ر  َد َدِم راِه  ،ََا ِ ِ ب ازُ ِم و ُا
۱۶

و ُا ُدی  ره ُل  و ُاو
۱۷

 . و   بُ و ُا  “. اِ ُ ِ ِهِ  ره ُ

ُ ِ  ا ،َدده  ه َدزَ ا َاُ” :ُ  او
۱۸

ُ ِه  َُ ره َِه ُب َد ُد َاُورد. 

و ُ ِ   و  ُ ره َِه ُب
۱۹

 .م ا «رّ» ُاو ره  یَدُدم.“ ا ُ یُ ره َد

ا ،ِِ از  امَِد ِا  یُ  ه. ازیِ  ب َدزُ ُ اُ” :ُ  و
۲۰

َد ُد َاُورد. 

 اُزو   ُد َد ُد َاُورد و م
۲۱

 . م «نُُُاو ره «ِز  یَاُورُدم.“ ا َد ُد  َ  هَِ

.ا ره ِد 

و راُ ِ ه    و
۲۳

 . ره واز  ه َر لُ ی اُزو رهو ُد ِر ا َد داِد راُ او
۲۲

و را ُاو ره « «ُم ه ُ” :ُاوِ  ِد ام
۲۴

 “. ُدور  ره از  َِ اُ” :ُ

“!ِ  َدز

ُ ِب  ن

ُ د ُِ ی و َد   ُ َه ُرَ” :ُ ن ب َدُ َاُورد ره َد ُد ُ را  ازی 
۲۵

  ِ نُ ،ُرم   هَ ی وِ  َدز ، ِ ه ازواَِ ره ُ  هَ دایو َاو ُ
۲۶

ُرم. 

“.َِ بُ ُاو ره ُ ، ُ َدز

ن َد ُب ُ: ”اُ ُ ِ  َد  َِ َاَ ،ه اُ َُ ن از ُروی ل ُ  ِ او از
۲۷

ُ د” :ُ ن اِب ب َدُ
۲۹

ُد ُ ره ُ و  ُاو ره َدز ُِ ُم.“ 
۲۸

ِ ازَ ُه َ َدده. 

 ُ ِو َر ّ وِن ازَاز َا 
۳۰

 . هِ ره ُ ی ر  و  ِ ِ ُ َدز   َِ

ُد و اَ ٓر ُ َه. و ُاوُ ِ وِم ازُ  ره َ َدده. َِ ُِ َ  ه  ِد َ ُری
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ُِِم؟“

ن ُ ن ” : َدز ُِ ِ ُ؟“
۳۱

 هَِ ر ره ا ا ُُ ره ُ ِو-َر-َ اِ و  رهُدو  .یَ ِ   َدز” :ُ بُ

  ِاوز َد ِ َرِ ُ ُِدم و  ِره َاَ و   ،ُِره ه ره از  ِو و
۳۲

ام ِی: 

ِ یِ  ِره ه َدَٓد ا  ا و
۳۳

 .َ  دُ و ُاو ،ُُ ا اُ ِ ره از ُ و ََا 

و ِ و ُدی ره  َدز  َددے ِی؛ او ا  ل ام َ از ُِ َاَ و ُ و ِن ه َد

“.ل َاُ ُ  ر ُا ،ُ” :ُ ن
۳۴

 “.ُ بِ ِل ُدزی ُاو ،ُ اَ  َِر ِ

ِ اُ روز ن ِم ُای َ ره  دار و ُ ُد و ُای ده ره  َا و ُ ُد و ِم
۳۵

و َد َِ از د و ُب ِ روزه راه  ِار َدد و
۳۶

  ِ ُ ی  ه َد ا ه ره وی

.ُ  ن ره َِ هِ  بُ

اوُ ب  ی َز و ِزه ِدری  ،دام و ِر ره ِِ و ُروی ازوا ره  ه  ی
۳۷

 اُزو ا  ُی ُ ه ره َد آورا َد ِ ُروی
۳۸

 .ُ مُ  ی  د َاُوردَُد و 

 ،َ ردو ه آوَِ ِو  ن رُ ،َ ردو ه آوَِ  ر  ی وَُد  ،ا  ر

ُ و َار، َا ی ُ ُاو ،ُ یِ    وُُروی ا ِ ُاو  و ازی
۳۹

 .ُ یِ

ی رَد ا .ُ ن ا ِه ار و ی َِ ره َد  ر  و ُ ا ره ره بُ
۴۰

 .َِ

 وَ ِای َی ِ  ی
۴۱

 .َ ن َِر   اَ و  ا ره ُ ی ب رُ

 َد
۴۲

 . یِ    ِِد َد  ا ُروی ازوا ِ رره َد آو   بُ ،

ِ ُروی َای   ِ ره  َاَ  .ای ِ از ن و َای َی از ُب

.َد ا و ُاُُا ،ُ ا وِ ،َ ی و ر ُ ََدو َ بُ ی رَد ا
۴۳

 .ُُ

ُدو وِن ُب از ن

ِٓا و از دارا ِِ ره  ِٓا ِم دارا بُ” :ُُ  ِِ ن ره ی  رای بُ
۱
 ۳۱

او
۳
 .َُُ رر   ِ ِِ ن  ب ِدُ و

۲
 ِم ای ل-و-َدو ره َد ِد َاُورده.“ 
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“.َُا ُ   ُرو و  ُ یَ و َ ِِز  َد” :ُ بُ َد اوُ

:ُ و ُاو َدزوا
۵
ُ ب  َر ه را و  ره َد ا   ُ ، َدُو ی  َرُ  ِد. 

۴

 َِِ ُ
۶
 .َا از   ِٓای اُ  .َُ رَوری ر ِ ِِ از  ُ ِٓا  مُِ ”

ِ ،َدده َِ ه َده دَ ِد ازُ زی َدده و هَ ُ ِٓا 
۷
 ِم ُرت  ُ َد اُ ِ ُ ِٓم. 

َا ِم ر او ‘َ ِل َا ُِد ازُ’ ُُ َِ 
۸
 .َِ ُ  َدز  اَ ا ُاو رهُ

ا داراُ ی رَد ا
۹
 .َِِ ار ِم ر او ‘َ ار ی ُِد ازُ’ ُُ ِ؛ و وَِِ

َد َدوروِن ِ ی ر  د َد و ُ  ره  ه ِدُم ُ چ ی
۱۰

اُ ِٓ ره ِِ َدز  َدده.“ 

اوُ ِ ا َد و َدز ُ : ”َای
۱۱

ِ     ی  ،ُار، َاَ و ُ ُد. 

     ی چُ ِم  ِ و ُ  ره ُ ” :ُ ُاو
۱۲

 “.ِ ُ َا” :ُُ “!بُ

،َُا َ ایُ 
۱۳

 .ِد  ه ُاز ِ ن َد  ایِ نُ ؛َا ُ و ار، َا ُ یِ

ُ َر ز ه ازیُ  ٓی. ا رَ  هَِ ی و  رو  ِ َِ َد ُ  ی وُای اُ

 ه ازَِ  ِٓا ِ َد ٓا” :ُ  اب َد  و را 
۱۴

و َد  ز ُِرو  َد ُاوَ ا ُی.“ 

َِ ه داَ ره   َ ؟ ُاوَُ بِ َ ِِ اُزو  َد  ٓا
۱۵

َُم ل و اث  َا؟ 

 دایو از َاو  از ،ِِ  ِٓا از اُ  ره ِم دارا
۱۶

َِ ره ِ  از َدده ُ ام  ًِرده. 

ِ ره َد ُ یُ دا وه َاوُ  بُ او
۱۷

َا . اِ  ٓی ُ ا َدز ُ ُ، ام ِی.“ 

و ِم ر و  دارا ره  َد ِد َاُورُدد،  ری ره  َد َان ارام ُ ِد
۱۸

  ار اُُا

ُ  َا  َد ِ اُ ِٓ ِاق َد زِ ِِن ره.

و ُب ِن ِارا ره
۲۰

 . ره ُدزی ُ ِٓی اُ را ،ُر ُ وی وِن َ ن َد ِو
۱۹

 ُاو ِ  ای  َد ُدو  و از دری َات ُ ه
۲۱

 .َ  ُ ون زی َدد و ُاو ره از ُدو

 ره ُ یَ ن 
۲۳

َد روِز ِّم َد ن  َدده ُ  ُب ُدو ه. 
۲۲

 .د رِ ِنِ ِف

ا ُو ُا َد و َد
۲۴

 .ِر  ِد د َدِ ِنِ َد  ،ب رُ روزه راه از َرِد  و ِِ ُ

و ِن َد
۲۵

 “.َ َ ب وُ َ ،َُ ِ ب رهُ  ُ طِا” :ُ و َدز ُ ِ ِن ِارا

َ دِ ِنِ َد ُ یَ  ن ام د َزُدد وِ ِنِ ره َد ُ َِ بُ ،ِب رُ ِِد

ِِ  ایِا ِِ هَ ونزی َددی و ُد هَ ُ ی؟  ُ” :ُ بُ ن َد او
۲۶

َزد. 

ا َ ُدو ی و َه زی َددی؟ و ا َه َ ی ُ  ره َد  و ُود و ڈول و َدُره
۲۷

ُدی. 
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ُ رت
۲۹

و ا َه ََ ََدی   و ُدون ُ ره خ ُ؟  ُِر  ی. 
۲۸

ُرُُ َم. 

َدُرم  َدز ََ ُر ِ ،َُِ ِدو ُای اُ ِٓ َدز ُ : ’ِاط ُ  ُب ره ُ َ ،َُ ِب و

َ َ ُ  َُِ ق َد   َد ِ ا ُ ِٓری، و ا ُان َه ُدزی ی؟“
۳۰

 ‘.َ َ


۳۲

ُب َد اِب ن  ” :ُس رُدم و ُ ِم   ُدون ُ ره از َد زور ِِ ی. 
۳۱

از ِ  ُی ازِ   یَ ِرُُ َد .ََ هِز  ی، ُاو اَ ره ُ ناُ    ِ از

 ن َد ُ َِب، َد
۳۳

ُ َار ُ و ُ “.ِِن ُب  َُِ را ُ  ره ُدزی ه. 


۳۴

 .ََدر َا را َِ ه َدُ ُ  َِ از او .َِ اَ ره  ُ و ر ِ ُدو َِ و َد  َِ

را ُ  ره ِِ ز ِِن ُاُ ا و َد ِ  . و ن ِم َ ره  ، وِ ی َا

 ار دِت ا ،َُِ هُ ا ُ  َد   ازی َ ُ َ ،َٓا” :ُ ُ َِٓد ا و را
۳۵

 .َ

:ُ ه َدُزو ل ن  و ُ ر بُ او
۳۶

 .َِ اَ ره  ُ و ،  ن ه.“ وََا

ا  ِٓم ِای َه  ی، از ِم
۳۷

”ِ-و-ُِه   َاَ  ه َد ِاََ َ ُدل ی؟ 

ََ ُو از از َِ َد ُاو   ُ د یَ و ی ازَ ِ َد ِا َ ی؟ اَ  ُ ِ ِن

َد ای  ِل    ازُ ُُدم،   و ُای ُ ُن َ و ُچ ی َرُ ِ ره َرُدم.
۳۸

 .ُ

،ُُ و ُدزی َد  َد روز ُدم. اَِ ره  وان  د رُدم، وُ َ ُ  رده ره َد گُ ی
۳۹

 ا رُ ُدم: َد روز َ ه از ل ُُد و َد و َ. و و از ِی
۴۰

ُاو ره از  زُ ی. 

ِای  ِل ره ا ر َد ُ  ُ ِم: رده ل َِه ُدو ُدُ  َدز ُ ِ ُم و
۴۱

َِ ه ُد. 

 قِا ََِ و ِاای ِاُ ، ِٓای اُ ا
۴۲

 َل َِه َرُ ِ ،ُ ِد َه َده دَِ  َددی. 

ُ وو ِد ه ِدَ یِد ِو َز ُِ-و-ا َرُ ِ .یُ َر  ه ِدَ ُ ًِ ،دَُُ از

“. َِز ره

َل َد ُ َِب و ن

ن َد اِب ُب ُ: ”ِای ُدو، ُدوِن از َا و ِای ِ ،ِی ازَ  و ِای ر  ام
۴۳

ر ی ازَ ؛ ِ  ،ُای ره  َد ِاِ ی از  .َ  ِاوز  َد ای ُدون ُ و َد

ِ  ُو از از َِ َد     ُ و   
۴۴

ِی  ُاو َد ُد َاُورده  ر ه ُِ؟ 

 ره ” :ُ ُ یَ و َد
۴۶

  َا  اِنِ َد ِِ ره   بُ 
۴۵

 “.َ

ََ ن ُاو ره او
۴۷

ُِ.“ و ُاو  ره  ه  َر  و ُاو َد ُی  َن رد. 
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 ُو از از َِ َد َ وز ِایِا” :ُ ن و
۴۸

 . م ِ ب ُاو رهُ  ،ُ وََُ

ِ از  ِو” :ُ م ا ام «ِ» و ُاو ره
۴۹

 .م ا ِ ُاو ره  یا “.َا ِ

ُ ِد  ونُد َِ ی و َدِ ه آزارَ ونُد ا
۵۰

 .ُ ه داریَ ُو از از َِ َد اوُ ا َا

و ن
۵۱

 “.َا ِ ُو از از َِ ا َدُ  َ  ،ِ ُو از از َِ َد    ِدو ،یِِ

ِادا َدده َد ُب ُ: ”ا، اَ  و  ره  َد ِاِن  َد َِ از ُ و ازُ اُ َم،

ِای َ و ِای ِ   ِ َا   ازی  َف ازَِ ُه ََر َرَو َُُ  و
۵۲

ُای ِااِ و ُای ر
۵۳

 .َُ  ِف از وَر َرََ هَِ  ِ و ازی َ ام ازی ُ

 اُزو
۵۴

ُ ای ا ٓی ازوا َد َِ از َوت ُ.“ و ُب َد ََِ اُ ِٓ ِاق  َرد. 

.  ه وُو ره َد رد و ن و ُاو . تَردو د ن ره َد ُ یَ و  ُ ه وُب َدُ

.ُ َر ُ ِ ِف  َدد و َ ره ه ُاو خ ره ُ ونو ُد  و ُ  ن هحَ
۵۵

َ ب ازُ ِس

،ره ِد   بُ ِو
۲
 .ُ ُروی َد ُروی   اُ ی  و ُ َر ُ ب َد راِهُ

۱
 ۳۲

ُ ارِ ِف  ره  ِ بُ 
۳
 .م ا «ََِ» ره و ُاو “!َ اُ ِهَ ِای” :ُ ُاو

ُ مُ’ ،ُِ ر ا َ  دار َد” :ُ ه و َدزوا َا
۴
  َادوم َر ُِ َد َِ ِِز َد َ

، غُا ، و 
۵
 .ُِ ره َد ُاو ٓا  م وُ ِز َ اِنِ ن َد  ” :ُ رِب اُ

رُ ،  و ِا َدُرم. و ا ِ ٓ ره َرُ م  َد دار ِ   و ُ ُ ِ  َد   َِار

و ُ ِ  ِب  َاَه ُ: ”َد ِدِ ِار َ ُ رِی و ُاو  ر   َد َدِم راِه
۶
ِِه.“‘“ 

اوُ ب َر س رد و َد ُ َِ و ی ره ُ   د و ر ّ ،  و ُاُا ره
۷
 “. ُ

ُدو َِ دّوم ِِد ،ِ ره و ُاو  اّول ِِد ِ َد َ ا” :ُ ُ د  ُاو
۸
 . ِ َد ُدو ِد

ُ ب ُد ه ُ: ”َای ُای َن  ِااِ و ُای ا ِٓ ِاق، َای ُاوُ   َدز
۹
 “.ُ

 ی رهو َو ِ ِم
۱۰

 ‘،ُُ ُ ُ   ُرو و  ُ یَ ِ و َد ُ د ُِ َد’ ُ 

ُِدو ِد ِِ ٓم و اُُ  ی ُارُدنی درق اَ   نُ ،ُرمَ ره     ،ے ُ هِ َد ُ

َ ًُه از ِدِ ِار ِ َ ت ِی، ُن  اُزو س ُُرم؛   َُ و َه و آِن
۱۱

 .ُ 

در ِر ِِ ره ُ ِدهو َاو ُُ ُ ُاز  ًِ’  ُ ُ 
۱۲

 .ِ ره ِ دوِن ره و ِ
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ُ   ایِ و از   و ره َد ُاو ُا 
۱۳

 “‘.ُ بِ َِ  َ از  ُُ َ َوری

ِ
۱۵

ُدو  ُِ ده َ ِ ، ُدو ُ ِ   چ، 
۱۴

 : رَ َ ُ ارِ هَِ ُ  َد

ِد ره ِد و ُاو
۱۶

 .َ ِغَده ُا  ده ِغُا ِ و وَ َده  وده ِ و  ی ُ  ُِ ُُِا

“.ِ ِ ِد  ِ و َد ِر  ن” :ُ و َدزوا  ِ ُ رایِ ِا َد ِد ا

َد اّوِ ر َا ه ُ: ”وِ ِار ُ  َ  رِ و از ُ ُن ِ ِ ُ’   َا و
۱۷

ُ ِا .ب َاُ ُ مُ از’ :ُ  َدز او
۱۸

 ُری و ِای ِای  َد َ ُ  از َ ِ؟‘ 

اُن َد دّو و ِّ و
۱۹

 “‘.  ُ ام از  د ،ه و او َر َ  دار هَِ ُاو  َا

،ُِ ره َدز ِ َِ َِِ َ ِ َد َِ” :ُ ه َا ،ر  ِد ُِ از  ی ِم

  ن َدرهِا” :ُ ُ ب َد ِدلُ “‘.  ُ ب ازُ ُ مُ ،او’  ُِ نُا 
۲۰

“. لُ هَ  مُِ ره  ُروی  اُزو  و َُِ  ره  ر ،ره  ن  ی ُ یا

 هُ  بُ و ُا
۲۲

 .  هَ و ره َد ُا  د  ،ب رُ ِن  ُ 
۲۱

 َارے، ُاو ُاو ره ِِ از
۲۳

 .ُ  قَ ِآِو در  ی و از ِِ ره ُ ِ زده و ِ و ُدو ُ ُدو

د ُب َد َه َ  و  آدم  َدِم روز واز
۲۴

 .  ام َد  ای رهِ ِم و   در

و ُاو آدم ِدَِ   َد ُ ِب زور ُ ُاو َد ُ  ِب ِر َاُورد َد
۲۵

 .ِِ ُ اُزو  وُ

او ُاو آدم َ” :ُه   ُرم، ُن
۲۶

 .ُ ُ و آدمُا  یِ ُ َِ ب َدُ   اِزها

 ُ م” :ُ بُ ُاو َد
۲۷

 “.َُُ ره ا ُ ،یَ َ هَ ” :ُ بُ و “.ُ روز واز

ُ ا ،َ اِا َِ ،ََ بُ ُِم از  ازی” :ُ آدم ُا او
۲۸

َ؟“ ُاو ُ” :ُب.“ 

:ُ ؟“ ُاوَ  ُِم از” :ُ ه نُ ب اُزوُ و
۲۹

ُ ا و ِان  ُِی و ب ُی.“ 

”ا م َه ُن ُُ؟“ و ُاو ره َد اَ ُ َدد.

ِو
۳۱

ُ ب ا ُی ره « «ِِم ا و ُ ” :ُا ره ُروی َد ُروی ِدُم و ِزه ُم.“ 
۳۰

ِ ِ وزِا  اِا َ  یا
۳۲

 .َِِ ُ ی و ُاو از ُ ُ زه َٓا ُ  ُِ ب ازُ

ران ره  َد  َاَُ ره، ا اُ آدم َد ُ  ِب  ِدِ ران َاِ ر َاُورُدد.

ُ ُروی َد ُروی َ  بُ

، ره َد ُ یِ ُاو او .   ر  َ  و ِد   ره ُ  بُ 
۱
 ۳۳
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 ره ازوا و را ُِ َد  دایَاو  ره  ،  دایَاو  ا رهِ
۲
 . ِ ِ و ُدو را

.ِر ُ ارِ ِ َد   َ ت َد زََ  د ره و ُ ِن ازوا َر  د و
۳
 .ا َِٓد ا ُ

 خ ره  و ُروی َا  دون د ره َد ه  و ُاو ره َب َاُ ه َد َدِم راِهه َدِوَدِو َ 
۴

  َا” : نُ ُاو ره ِد ِ و ُ و   ره ُ  َ ِو
۵
 . ا  ُدوی  و

 اِ او
۶
ُ َاَ ِ ؟“ ُب ُ: ”َا َاودای َاُ  ا  ُه َد ُم ِ ُه.“ 

ُ رِِٓو ا  امِه َدُزو ِاََا ِد ُ دایَاو   اُزو 
۷
 . امِه َدُزو ِاُ ِد ُ یِ

ُ َ: ”اُ ِد ی  از ِ ُروی ُ  ،ُ   ازوا
۸
 . امِه َدُزو ِاََا ِد ام و را

و ِ” :ُ َار
۹
 َا؟“ ُب ُ: ” ُاو ره َرُ م  ُِ ِ دار  َد   َِار ِِه.“ 

ِ ا .ُ لُ ًُ ،َ” :ُ بُ
۱۰

 “.ُ هِ ُ د هَِ ،َدری  یِ  َدُرم؛ َ رَ  ،

ا ،ا َاُ وِن ُرویِد ِر ُ وِن ُروین ِدُ ،ُ لُ  ه از ِدَ ُِ ا ،َا  َِ َد ُ ُ

 ه و ِ از ِ ا َدُ ا ،ُ لُ هُ َر ُ َدز  هَ ُِ ،ُُ ِ
۱۱

َ ُه ُل ی. 

ِادا ُ ری و َد راِه   ” :ُ َ او
۱۲

 . لُ َ  ُ َّ اِزهَدُرم.“ و ُاو َد ا ِ 

ُ ب َدز” :ُ دار  ِ ِ  َِ  َا و ر و
۱۳

ِی و  ُ   ُرم.“ 

 دار   از
۱۴

ُِ َِ ام   َا؛ ا ُاو   روز َد ی   ،ُ َ از  َره! 

 ُ ِٓا ِٓا ِ ِمَ ُِِ و َا  ُروی ِ  یر ِمَ ُِِ  و ُ َ ُ مُ

ِ َا    ی ره یا ِ    َ” :ُ َ
۱۵

 “.َُِ َِ ِ َد ُ دار ِ

َر ُ و روز َد راِهَُد َ و
۱۶

 “.َا   دار ُِ ِ  ِزم َدره؟ ” :ُ بُ “.ُ ُاز

ُ ِب َد ُ ِت ر و َد ُاوَِ ه د  ُ آد  و َِه
۱۷

 .ر َِ َد  هُ

.م ا تُ ره ُاو  یا . ر  ن ُ یر

ُا
۱۹

ُب  از َاَو از َان َارام َد َ َد ِر ِ َد زِ ِِن رِ و َد ِد ِر َ َزد. 
۱۸

 و َد ُاو
۲۰

 ِ ِ ِٓر، اَ ی  ه ازُ ِِ  َزُدد َد َ ب َدزُ  ره ز َ

.م ا «اِا ا و ُاو ره «ا  ر هُ

َرا ِده

ِو
۲
 .و رُ ز وُوِن اوِن ُده ِدَِ روز  ،َاُورد ب َد ُدُ هَِ   ِه، ُدِد

۱
 ۳۴
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َ ِ ِِر ِّی ِده ره ِد، ُاو ره َد زور ِِ و   و ُه ُاو ره َِت َ .ِر ِّی ُاِن

.ُ  َدز ِرای ِد و ُ و ُدُا ُِ و ُاو ب رُ ِه، ُدِد ِ ِ ِدِل
۳
اُو زُ د. 

ِ  ِِ بُ او
۵
 “.ُ  نُ  ِِ  هَِ ره ِای ُد” :ُ رَ ُ َِٓد ا ِ و

۴

ُ وِن ازواََا  بُ  ید. اُ ا َد  ل   ی   .ه وُٓا ه رهِد  ُد

 ا از  بُ ی  و
۷
 .ُ ره ره اُزو َد ِای   ب رُ ِ ِ ِٓر اَ و

۶
 .ِ

َاَ و َدزی ره ِِ، ُاو ر ُ و ِر ازوا َر  َا ،َا ِ  ُدُ ِب و ُُد و

ُد ِ َد ِ  ِ ِدِل” :ُ ر َدزواَ 
۸
 .ُُ َ ر د. ِایُ اِا ِ َد  َُ

 ازُِ  : ُدون ُ ره َدز ِِ  و
۹
 .ِِ َدز ُ اِنِ ُاو ره َد  ُُ ِ .ر ُ

َد َِ از ی-َد-ی ُِ و ِای ز َد ِ ُروی ُ واز
۱۰

 .ِِِ ُ ی هَِ ره  وِن ازُد

“.ُِ و-ز- ِِ و ُِ رتُ و ِِِ ؛ َد ِاَا


۱۲

اوِ  َد آ و ِارای ِده ُ: ”َد ِ ُ ِ  َِ و ِ ی  َدز ُِ  ،ُِ م. 
۱۱

“.ِِ  َدز ُ اِنِ ره َد ُاو ُد  ؛ُِ  ُِ   از  َ َِ و َ ر

  ی ُب َد اِب ِ و اَ  ِٓر َد ِ-و- َره  ،ُا اِر ازوا ِده ره آُو
۱۳

.َا َ ه ازَِ ی. ِایِ َ آدِم  ره َد ُ ار  ََِ  ر ره ِای” :ُ َدزوا ُاو
۱۴

ُد. 

او
۱۶

 .ُ َ ُ ی -دا-وَ ِ و ُِ از ِام ر ُ  ُ ط را  َد 
۱۵

ُدون ُ ره َدز ِ ُی و ُدون ُ ره َِه  ی ِِ ُی و ُ  ِز ه َ م ر

“.ُ چ اِز ِِ ره ُ ُد  ،َُِ َ و َُِ لُ ره  ِره ا
۱۷

 .ُ

و ا ُان  َد ِم ِ اُ ُ ِٓم ُد، َد
۱۹

ره ی ازوا َد َ ِر و  ِ  ِش رد. 
۱۸

.َد ر دوَ ب رهُ ُِد ا ،َ  ر یم َددوِن اا

از  ُدم ِای”
۲۱

 :ُ ه نِا ُ ر ُدِم و َد ََا ُ ر َِد در ِ  ِ ر وَ 
۲۰

دو رر ُ؛  ِ ُاو َد ای ز ی-َد-ی ُ و ُرت ُ ،ُن ِای زَِ ه ازوا ِاخ

را ط ُاو َد ِای 
۲۲

َا ِ . ُدون ازوا ره َِه  ی ِِ ُی و ُدون ُ ره َدزوا ِی. 

  ُ از ِز  و َ م ر َ  :ُد-و-ِ از ُ َ   اُ ر  ُاوُ َ ه

 ِا ازوا   ِ  ؟َُ  ی ازوا ازاَ ِ ازوا و ل-و-دارا ی ازوا ور ٓا
۲۳

 .َ
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او ِم ی  َد در ِِر اُزو َر ُِره َر و ِ  ِ ره
۲۴

 “. ِز از َِ َد ُاو 

.ُِر اُزو ر َِد در  ی ِ  ،ُ َ -د-وَ  و  ش

  مَُ  هاروِن ِدِ وی ن وِ  ،بُ ِ ُدو ،ِِ ز َدرد ُاو  مِّ و َد روِز
۲۵

ُاوَ ر و ِ  ِ ره  َدِم
۲۶

 .ُ ره  -دا-وَ ِم و ُ ِر دا َد  ِِ ره ُ

و  ی ُب َد ُ ُ َِه  َاَه ِم ر ره
۲۷

 .ُ ُ ِِ ِ ِ ه ره ازو ِد ُ 

ُاو ّ ، ر ، ُاغ  و ِ ی ره  َد ر
۲۸

ُر-و-ُول  ،ا اِر ازوا َد ُاو آُو ُُد. 

 َد  ی رهِ  د؛ُ ه ِی ازوا ره اُ و ِ ِ و ل-و-دارا ِم و
۲۹

 ِِ ،دُ ا و

اوُ ب َد ِن و وی َ ُ” :ُه َد ُِ َاِ و َه َد ِ ه
۳۰

 . د ُوُ ی ازوا

ِ َد ُاو ؛ اَا   ای اِد .ِ ر تَ ِ  زیِِ و  ِ ِ َد ،ز یی ا

َد  ِ ٓا” :ُ ُ ِٓاِب ا َد ُاو
۳۱

 “.ُ دُ  ارَ و  ، َ  َِ ه َدُ  

  ار ِ  ِِ  رر ُ؟“

اَ ب َدُ وِنََا 

و ُا َد ُب ُ ” :ُ، َد  َُرو و َد ُاو ی-َد-ی ُ و َِه ُای  َدز ُ َد
۱
 ۳۵

اوُ ب َد َار
۲
 “.ُ ر هُ  َد ُاو ،ُ ِ یُ ُدو َ ُ ارِ ِ از ِو

ُ و َد ِم ی ُ   د ُ” :ُاِن َ ره  َد ُ َ َا ُدور ُِ و دون ره ک ه

 اُزو  ِ َد  َری  َد ُاوَِ ه ُا ُ ه ر َِ ،ُه ُای
۳
 .ُِ َِ ره ُ ی

 ُاو ِم ُاِن َ ره  َد
۴
 َد -و-َ ُدی َه ُل  و َد  ی  ر ُ ازُ د.“ 

ِ ازوا ُد  اره ی  َد ی ُ َد َد ُب َدد و ُب ُاو ره َد زِ درَُ ِط  َد

 و ِِ ار ازوا َِدوِ رای ِم َِ ا َدُ ِس-و-َو  چ ُاو ِو
۵
 . ر ،دُ ِ ِِد

ُب و ِم ی ُ   د َد ِر ُز،  َد  َ َد زِ ِن
۶
 .َ لره ُد ُاو 

و َد ُاوُ  ه ر ه ا ُی ره «اَ ا «م ا ،اُ ا َد اُ َدُزو
۷
 ِد، رُ

ِدر  ِو َد ز  تَ ِِر ِره داِد َ وَُد ا
۸
 .ُ ُدو ُ ارِ ِ ُاو از َِ د َدُُ ِ

 از  َاَوِن ُب از َان
۹
 .م ا «تُ نّی ره «َا ُا و ُاو .ُ َد َ از َ ،طَُ

ُ م ازی   ،ب َاُ ُ م” :ُ ا َدُزوُ
۱۰

آرام ُا  َدزُ ِ  و ُاو ره َ َدد. 
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و ُا َدُزو ُ ” :ُای
۱۱

 .م ا اا ُاو ره ِاُ  “.َ اِا ُ م َِ ،َُ ُ بُ

و
۱۲

 .ُ اَ  هد ُ و از  دَُد و  مَ ِ و ِ  ُ از .ُ َ رَور و ؛َُا َُ ِدِر

اوُ ا اُو
۱۳

زِ ره  َد ِااِ و ِاق َدد َدز ُِ ُم و  از ُ ا ُز ره َد َاوِده ُِ ُم.“ 

  ُُ ره   اُ  ی وُب َد اُ و
۱۴

 .ر    از ُُ ره    ی

.   َِ َد و رو َ ُو ِ  و  َا  اِنِ ره َد    ، ِ

.م ا َ ُُ ره   اُ  ی ره ُب اُ او
۱۵

ِت راَ

 ونو َز ُ وعُ وِن راَدرِد َز  دَُ اتِا  ِ ارِ  ز . چ َ از ُاو
۱۶

  ُ ام َر، ِاَ س” :ُ  َدز دا ،ُ  َ  ونَز ِو
۱۷

ُ د. 

 راَ ت
۱۹

 .م ا «او ِ» ره ُ ِ ،دُ َدُ ن ُاوُ ،دَِ ن ِ َد را
۱۸

 “.ُ

  ِ  اِنِ ره َد     ِ ب َدُ و
۲۰

 .ُ َد ََ-َ َد  اتو َد راِه ِا 

 اُزو ِاا اُزو چ  و ُ َِ ره ُاو ُِن ُِج ِر
۲۱

 .َ  وزِا  و َا را ِ  ُا

َزد.

اِا َ

ِازی وا او ِا ُ و ُ ِٓا ِِ ِ  ر ـر ،ُ ِز ز وَُد ا اِا ِ َد
۲۲

.ُ 

 ی ُب دوازده ُد:

 ی  اُ  د: رـِ  اّوری ُب و  اُزو ِن، وی، ُدا، ّر و ِزُُن.
۲۳

.ِِ و ُ :دُ  ا ی را 
۲۴

.َ د: دان وُ  ا را ِِ ِ ی 
۲۵
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.ِد و َا :دُ  ا  ِِ ی ِز 
۲۶

ا  َی ُب ُد  َد َان آرام َِه ُُ ََُ د.

َِت ِاق

و ُب ِ اُ ِٓ ِاق َد َی َاَ َد َِ َار ،َ َد ِون، َد اُو ی  ِااِ و ِاق َد
۲۷

 آِی  ََی ُ ره ِ و َت
۲۹

ُِ ِاق   و د ل ُد 
۲۸

 .ُ ِز َ اِنِ

. ب ُاو ره َدُ و َ  ی  و ُ ی  ُ یَ   دُ هُ رده و ِ ُاو .

َ ِ

ُ َی ُ ره از ُدوِن  ِِ ِ اُ  د:
۲
 :ِادوم َا  َ ِ ِره ِای َد

۱
 ۳۶

و ُاو َت ُدِ ِا اِر ِت ره ام
۳
ده ُدِ اِن ِّ و ا ُدِ ِ  ِِن ِّی؛ 

و ا ش و م و
۵
ده از ره َِه َ َد ُد َاُورد، َت ر ره َد ُد َاُورد، 

۴
 . نُ

.ُ ََُ  هَِ نِ ِِز َد  دُ َ ی  ََاُورد. ا َرح ره َد ُد

ِِز از  ُ ِم دارا و اَ ِ و ر  ره ُ ارَ  و وُد ،  ،ُ َ 
۶

ل-و-دارا نُ
۷
 ،ر ِد ِِز  َد ََوری ُدور  بُ ُ ارِ ِ و از ِِ َاُورُدد ن َد ِدِ

.ُ َه ازوا رَِ ی ازوار ِ  ؛ ُاو ی ِز  َِِ د و ُاوُ َ رَ ازوا

.ِادوم َا ،َ ِِم ِد ؛ُ ی-ی-َد ِ ِنِ َد َ 
۸

َا م ی  ی َ َا: از
۱۰

 .َا ِ ِنِ َد ، ِن ادوَ َ ی  و ا
۹

 ی از اُ  د: ن، اور،
۱۱

 .َ ِنُ تَ ِ و ر َ ِنُ ده ِ

و از ِ  َ ِ َد ِم ِع َد. ُاو  ره َِه از َد ُد َاُورد.
۱۲

َا، م و ِز. 

اَ َاوِده ده ُِن ُ َد.

 ی ر اُ  د: ََ، زاِرع، َّ و ِّه. ا  َی َت ُِن ُ َد.
۱۳
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 ی اُ ِن َ، ُد ِ و ِ ِن اُ  د: ش، م و َرح. ا ره
۱۴

اَِ ه َ َد ُد َاُورد.

ِ ،راو ِ ،ن ِ :دُ  ا َ ریاّو ِ ،زی ا  :َا َ ِدهی َاوِ ا
۱۵

 َِرح،  ِم و  ِ. ا ِ َی از َد زِِ ِادوم ُد و ِن
۱۶

ِ و ِ ِز، 

ده.

ا  ی رَ ِ  َاِ ،ََ ِ : زاِرح، َّ ِ و ِّ ِه. اِ َی ر َد
۱۷

.َ ِنُ تَ ِن د وُ ِادوم ِِز

ُِد ی اِ ََرح. ا ِ م و ِ ،ش ِ :َا َ ِنُ ی ا  ا
۱۸

 ِ ا  ی  َ ِادوم ُد و ِی ازوا.
۱۹

ُ ،ن ُ َد. 

َاوِده  ِِری

ن، اد
۲۱

 ، ،نِ ،ل ،ن :ُ ِز ز وَُد  ری َا ِِ ی  ا
۲۰

و دن. اِ ی رُ د و  ی ِ َد زِِ ِادوم.

 ی ن اُ  د: ری و م. اِر ن ِع ُد.
۲۲

 ی ل اُ  د: ان،  ،َََل، ِ و اوم.
۲۳

 ی ِن اُ  د: َا و  . اُ  ُد   ی آِو م ره َد ا َا  َد
۲۴

.َِ ن رهِ ُ ِٓی اُا َِ

. ُد ن و اد: دُ  ا  دایَاو
۲۵

 ی دن اُ  د: ِان، ِان، ان و ان.
۲۶

 ی ا اُ  د: ِن، َزان و ن.
۲۷
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 ی دن اُ  د: ص و َاران.
۲۸

ِ دن، ِ ا و ِ دن.
۳۰

 ، ِ ،نِ ِ ،ل ِ ،ن ِ :دُ ر یِ ا
۲۹

اِ ی ر َد   ُِِی ازوا َد زُ ِ ِِد.

ده ی ِادوم

اُ اِا َ ِ ه َدد مَُ  ازی  ،ُ اُ ِادوم ِِز َد  دُ ی هد ا
۳۱

 ی َد ، تَ ِ ِو
۳۳

ِ ِ ِر َد ِادوم دُ  و ِم ِر اُزو ِدُ د. 
۳۲

 :

 ِِز م از  ی َد ، تَ ب َِ
۳۴

 .ُ د هُ زاِرح از  ب

ِ ره  ِ آب َِد َد  ادِ ِ ادَ  ی َد ، تَ م ِو
۳۵

 .ُ د

َ ِ از َ  ی َد ، تَ ادَ ِو
۳۶

َدد، د .ُ ِم ر ُ َِ د. 

.ُ د اتَ یِت درِر ِر ل از  ی َد ، تَ َ ِو
۳۷

 .ُ د

و َ ِن  ِر
۳۹

 .ُ د ر ِ ن َ  ی َد ، تَ ول ِو
۳۸

 ِ ،دَِ ُِد َِ  نُ د وُ ُ  ر ِم ؛ُ د ارَ  ی َد ، تَ

ذاُ َد.

،َ ِ ،هَ ِ ،عِ ِ :ی ازوا َا م و  ی ،  ُِِ َد َ یِ ی م ا
۴۰

َام. ا ِ و َ ِ
۴۳

ِ ِز،  ِن، ِ ِر، 
۴۲

ِ اِ ، اه، ِ ِن، 
۴۱

ِی ِادوم َ َ ِن ادوُ  د، َد  ُِِی ی ُد-و-ِش ازوا َد زَُِ ِِ ازوا.

ِزُ ِ ب

ُب َد ز ِی-َد-ی  ُ ا ِٓ َد ِاِن َ ِز ،ُ  َد زِ ِِن.
۱
 ۳۷

.ب َاُ ِ ِره ِای َد
۲
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ُ ی و

و ِز ِ ی   د وُ انَ ُاو .ُ ره ر  ُ ارونِ  د، ُاوُ  ه ُ ِو

ُی اُ َ ُ ِٓ و ُ از رای َِ ازوا َد اَِ  ُ ِٓد.

ِااُ  ره از ِد َاودای  ُه ََ دو َد ،ا ُاو َاوِد ِ ِی ُ د. و ُاو َِه
۳

َدره، ُاو دو ََ ه وازوا ُاو ره از ِد ِٓا  ِد ُ اروِنِ و
۴
 . ر بُ َِ  ُ

.ُ ره َ َد    َِ و  تََ ُ از

:ُ َدزوا ُ
۶
 .ُ َُ ََ اُزو ُاو ، َ ُ ارونِ ره َد ُ و ِو .و ِد ُ و  

۵

ِدُم   َد َُ ِ ِِل َده وِن ُم ُدی َ  ِده
۷
”ش  ِ   ُِو ِدُم: 

“.ُ َ  ا ه َدُ َ  ِدهَ ِدِ َد ُی از دهَ و ُ ا و را ُ  از

ِ از ؟“ اوُ اُ از  َد  ُُ د از َِ َد ًوا ُ ٓا” :ُ َدُزو  ارونِ
۸

.ُ ََ ام ِت ازوا ِد  ی ره و و

،َٓا َم. ِاُو ِد   ،ا” :ُ ه َ ُ ارونِ و ُاو ره َد ِد ِو ِد  ُ اُزو 
۹

“.ُ َ  ا ره َدِ زده و َ

ُ  و َا ر  ِای” :ُ ه َِز ُاو ره  ِٓا ، َ ُ ارونِ و ٓره َد ا ُ و ِو
۱۰

َِ ِو اُزو از  ارونِ 
۱۱

ِدے؟ آ وا ًِ و اُ ِٓ و ِارون ُ َاَه َد اِ ازُ َد زُ َ ؟“ 

.ِِ ُ ِ ره ره َد ُا  ِٓا  ،ََا 

ُ داَ ِ َد ُ

ُ ارونِ” :ُ ُ َد او ِا
۱۳

 .َُر ِ ِ َد ُ ِٓا ِوِن َرَ هَِ ُ اروِنِ روز  
۱۲

ر ره َد ُ  ، .َِ ِ ره َد ِ ازوا َرُُ .“ و ُ َد اب  ،ُ” :ُ ُرم.“

او ُاو َدز” :ُ ُرو، ااِل ِارون ُ و ااِل ر ره خ ُ و َدز ُ  “.َ  ب ُ ره
۱۴
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. ون َرِ ه از دِرّ

: نُ آدم اُزو ُا ده؛ اوِ دو ا َد  آدم ُاو ره ِد 
۱۵

 ،ِر ِ ُاو َد ِو

ِ” :ُ ُارون ُ ره ُ .ًُُ َدز  ُ  ُاو ر ره َد َِ ُ؟“
۱۶

”ِ ره ُ؟“ 

و اُ آدم ُ: ”ُاو از ِا ر. وُِِ  م  ُاوِ’ ،ُُ  َد دون ری.‘“ ُ  از
۱۷

. اَ نره َد دو و ُاو ر ُ ارونِ ُِ

 و ُاو
۱۹

 .ُُ ُاو ره  ِ َ ُاو ،َِ ازوا ِِد َد  ازی  و ره از ُدور ِد ُ ُاو
۱۸

ُ زی وَِ  ریُُ یا  و َد ُُ ُاو ره  ِ
۲۰

 . واَوِد ُا ،او” :ُ ُ ِِ

“.ُ   یو  یِ رده. او ه ُاو رهِر َدِرَ َ 

ِادا ـو ر
۲۲

 “.َُ ُاو ره” :ُ و  ص ازوا ُِاو ره از ِد ِِ ره ره ِای ـر ِو 
۲۱

َدده َدزوا ُ” :ُن ََِ. ُاو ره َد َِ ای ُُری  َد  َا رِ  و َد َِ اُزو ِد ِدراز

َِ.“ رـَ  َد  ُاو ره از ِدِ ازوا ِت ِ و ُاو ره ِ اُ  ُ ِٓه.

و د
۲۴

 ِ  ن ب ره ازُ َِ ُا  ،ره َ ُا ُاو ِر ُ ارونِ  َد ُ ِو
۲۳

ِ ره. َدُ ن  ِ ُاو او
۲۵

 ره ِِ َد ُُری َا . اُُ ُری  و آو ُد. 

ردو ُ  ره   و ِد  رواِن ِا از ِ ِد ؛ َد َِ ُاُای ازوا َاِد ُی، ََ و

َدوا ر ُد و ُاو ره َد ُُ ِد.

 ِ ُاو ره َد
۲۷

و ُدا َد ِارون ُ” :ُ ُِن ِار  و  وِن ُن َِ ه   ه َدره؟ 
۲۶

 “.َا  دون ِنُو-ا- و  ارِ ُاو ا ،َ ِدراز اُزو ِد َِ و َد  داَ ِا

. لُ  ارونِ

وُ ِرای ِ َد ِل ُ و ُد ِاروِن ُ ُاو ره از ُُری  ُ و َد ُ ِِ ِه َد
۲۸

ِاَ دا  و ُاوُ  ره َد ُ ِد.

ُ ارونِ ِ و َد
۳۰

  ره ره ُ ِ ،ِ ریُُ َِ َد ُ  و ِد َری َاُُ َد ـر و 
۲۹

 َاَه ” :ُ َد ُاوِ ؛ اُُ ُ  ٓ؟“
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و اُ َِ ُب ره َد
۳۲

    نُ ره َد َ ُ ره َ  و ِِ ره ُ َِ ُاو او
۳۱

ُب
۳۳

ِ اُ ُ ِٓد و ُ: ”ِای َ ره َ ا ے. خ ُ، اَ  از ُ ِ َاَ  ،؟“ 

ُ ً رده؛ هِر َدِرَ َ ُاو ره .َ  ِ َِ َارے، ِای ” :ُ َزده ِ و َِ ره َ ُا

ره ره ُه.“

ِم  و ُدون
۳۵

 .ِِ  ُ ِ هَِ َ و روزای ِ س ه ره ره ُ ون بُ او
۳۴

 ُ   ُاو ره ِداری  ، ُاو ُل  َ آرام ُ و َ ” :ُده ُ ِ ِ َد ُ ِدا

.ُ ا اُزو َِ از ُ ِٓا ر ُُرم.“ ا

َد اُو زن ُ ِ ره َد ِ َد ِر   از ََ ِی َِن و َاِن َهدارا ُد،
۳۶

. داَ

ُدا و ر

.ِ اُزو  و ر م َد هِ  وَُ آدِم  ِ ه َد ره ا ُ ارایِ داُ و روزاَُد
۱
 ۳۸

ُ ُا
۳
 .ُ و   ه ُ و ُاو ره د ِدُ ُ  م  ره ِ آدِم  ِدا ُدُ َد ُاو

۲

ُاو ُ ِ  و  َد ُد َاُورد و ُاو ره اون م
۴
 .م ا  دا ُاو رهُ و  اَ   هُ ِ

ُاو ز ام َ  ا  و م  ره  ا. وِ ُاو ره َا ُ ،دا َد ُ ِِ ِد.
۵
 .ا

ِ دا َدُ ریاّو ِ  
۷
و ُدا َِه ِ  اّوری  .ِِ ُ ُِم اُزو ُد ر ُد. 

۶

ِ و ُ ی ُ ارِ ِنُ ” :ُ ندا َد اوُ او
۸
ُاو آدم ُ ِد. ُ او ُاو ره از ُ َد. 

ِ اون ُِ ، ُاو  از د َُ ، ُاو
۹
 “.ُ اَ  ُ ارِ هَِ  َ ی ره َد ُ ریَا

ِای ر
۱۰

 .َ اَ  ُ ارِ َد  ُ یَِِ وُ اَ داز َاو ،ُ و ُ ارِ ِنُ  ِو 

ُ ِٓا  ُرو َد” :ُ ر ُ ی دا َدُ او
۱۱

َد ُ ِاو َ رد و ُاو اون ره ام از ُ َد. 

َ از ُ ارونِ ِام ر   َُ” :ُ ُ د  نُ “.ُ    ِ َِ  َُ ه و

.ِ ُ ِٓا ِ َد ر ر  “.ره

ُ دو  ُاو ،ُ  داُ ِ روزای ِو . تَ داُ ِنُ  ُ ُِد َ یاز و 
۱۲
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َ هَِ ُ ُُ ،ا”  ُ َدده  ر و َد
۱۳

 .ر ِ ِ َد ُ ایَ  ِ َد وَُ هِِ

او ُاو ی ُ َ ره  ُ و  در َد ُ  َا ُروی ُ ره ُٹ
۱۴

وِن َرُ ِ َد  ِره.“ 

ُ  هَِ دا ُاو رهُ  هُ  ه  ن ُاو ِدُ ،ِ ِ َد راِه  ِر ِو َد َدِم در 

 َد ِ راه ُن
۱۶

وُ دا ُاو ره ِد ،ل   ُاو  ،َ ِا ُاو ُروی ُ ره ُٹ ُد. 
۱۵

َه. 

 هَِ” :ُ ر .َا  ی ُاو  ََِِ داُ نُ “،ُ ی    ” :ُ َدُزو اُزو ر

:ُ ر “.ُُ َر ُ َدز ُ  ُ َِ از” :ُ داُ
۱۷

ِ ِی    ی ُ؟“ 

ُدا ِ” :ُ َدز َِ ُو ُِم؟“ ُاو
۱۸

 “.َا َ ،یِ وَِ ُ وِن َر ِو  ِ َ ا”

ُ” :ُ و  َ ره  َ  َد ِدُ  َاُ  “.دا ُاو ره َدز  َدد و  اُزو و ُ و ر َد

.ِ ره ُ َ ی رهه ُدو ُدور ُ َِ در ره از و ه رُ  ر او
۱۹

 .ُ ِ اُزو ِِو

 اُزو ُدا ُ ره از ِدِ دوَُ ِوُ  َرِ   ای َِوی ره از ِ اُو ِِ  ُه،
۲۰

ُ ،ُِ َد َدِم راه  َد  ِِ ُا” : نُ ُدِم ُاو ُاو از
۲۱

 .َِ اَ ه ُاو رهِ 

و ِه ُ ِدا  َاَ و ُ: ”ُاو ره َا َُِ و
۲۲

َا؟“ ُاوِِ ” :ُ  َد ِاَُ ده.“ 

، هِ ُ هَِ ا رهِ ُا  ” :ُ داُ
۲۳

ُدِم اُو ی ام ِ ’ ،ُ َد ِاَُ ده.‘“ 

“.َِ اَ ُاو ره ُ  مُ ره َدُزو َر ُ  ل  َد .ُ اَر   َُ

 ِ ًَِه  َد ُدا ”  ُ ُی  ُر  َِه و َد ُ ِ َِ ِِه.“ ُدا
۲۴

َد  ِر ره ُو ُرد ُاو َ م َِه ُ ُُ َر ه
۲۵

 “.ُ َدر َدده  ِ ُاو ره ،ِر” :ُ

ِ ق ازَ و ا  َ و ُ ا  ُ خ” :ُ َدده ه.“ و ِادا ِ هَ اِ یا ِ” :ُ

 ُ ِ هَِ ُاو ره  ا ،َا َِد ه  ُاو از” :ُ و َِ ا رهِ ُدا اُ
۲۶

َا؟“ 

 ِرهَ َد ُدو  ُ مُ ِر ر وِنِن َزز ِو
۲۷

 .َُ و اُزو  دا ِدُ و “.َُِِ

َد وِ َزو  از   ِدُ  ره  ُ و دا  ِر ُخ ره ِِ َد ِ ِد    و
۲۸

 .َا

 ُاو ِدُ  ره    و ِار  اّول ُو َاَ. او داِ” :ُ ر
۲۹

 “.َو َاُ ِای اّول” :ُ

 اُزو ِار   ِر ُخ َد ِدُ  د
۳۰

 .م ا ِرص ُاو ره  یی!“ ا واز ُ هَِ َر 

.م ا و ُاو ره زاِرح َو َاُ
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ُ و ُِن ِر

ُ  َد ُ ِده ُ؛ و ِر  از ََ ِی َِن و َاِن َهدارا   آدِم
۱
 ۳۹

ُاوُ ُ  د و ُاو  آدِم ب
۲
 .ِ ،ُددُ ُاو ره َد ُاو  یره از ِا ُ ،دُ یِ

ُ ُاو  ری ره  و َا ُ  اوُ  ِد  دار
۳
 .ُ ِز ُ یِ داِر ِ و َد ُ

ِ ُِ ِ ر َد َِ اُزو ار ِِ و ُاو ِِر اُزو ِ .ُر ُاو ره
۴
 .ِ  َدُزو اوُ

ِم دارا و  ِِ ره ُ رِ ِاز و
۵
 . ِ ره َدُزو ُ ِم دارا و  رَُ ُ ِ ِِ

َُ ُر ُد، ُاو از ِ ُ  اُو ِی ره َِ َد؛ ُ َِاو َد ِم داراُ  د، ام َد

 از ََ َُ ِ ِ  ِره و َد  ِ ُ َِد ِد َد  یِ  ُاو 
۶
 و ام َد ا. 

ُ رد.

 از  وُ ِن دار  َد ُ ِ ُ َِخ  و
۷
  ُاِن ش َاام و ش ُی ُد. 

َد ِا   ازی ،ُ خ” :ُ ُ دار ِنُ و َد  رِا ُ 
۸
 “!ُ و   ، ” :ُ

 َد ِای
۹
َا ُدار  َد ِره ِای  َد  َاَ َِ ره و ِ ی  َدره َد ِدِ از ِ ه. 

ُِ رِ   .َا  نُ  ُاز ََِ هَ ِدر  ره از ِ  و ِ َ ه  از  

اُ ِِن ِر  روز َدزی ره  ُ ره
۱۰

ِای اَرِت  ره ام ُِ و َد ُ ِِا ُه ُ؟“ 

.ِِ  یُ   و    َُُ  ُاو از َا  ،ُُ

 روز ُ َد  ِدار ُ َدرَا  َد ر َُ ُل ُ و از ای    َد ُاوَُ د.
۱۱

ُِن ِر َد َی  ُ َا و ” :ُ از و َ ُ  “!ُی ُ ره َد ِدِ اُزو
۱۲

ُاو ای
۱۴

 ، و ُدوُ ه اُزو ا ره َد ِد ُ یَ ُ  ُاو ِد و
۱۳

 .و رُ ه و ُدو  ا

،ُ َره ِر   َاُورده از ِ ره َد اِ   یُ ،ِ خ” :ُ و َدزوا  یُ ره ُ ِ

ِ ِ آواِز    ِِ ُاو و
۱۵

ُاو َد ِدِ از َا  َ از و   ِ . آواِز ِ ِ َزُدم. 

“. و ُدوُ ه ا از ِ ره ُ یَ ُاو ،َُِ

ا ُ ره رِ  ُاو او
۱۷

 .ََا   دار ِو   هِ ُ  ره ُ یَ ُاو 
۱۶

 ِو ِ
۱۸

 ، َه ِرَ  ََا از ِ ،َاُوردے   َد  ره اِ ِمُ ُا” :  ر

و داِر  ُرای ُن ُ ره
۱۹

 “. و ُدوُ ه ا از ِ ره ُ یَ َزُدم ُاو ِ ِ آواِز 
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ُ داِر و
۲۰

 .ُ ِر اُزو داغ ِِٓه،“ ا ر ره ر ا از ِ َد ُ مُ” :ُ ه َ َدز  ِِ

ُاو ره ِِ َد َی ِ َاَ  ی ی ده َد ُاوَ ی ُد.

یَ َد ُ

ُ ِاوُ   د و  اُزو  ِه ُاو ره َد ِ رَ ِِیُ م ر
۲۱

ُ َد َیُ د، 

َد ُاو  ِر  و  ِ ُ ِد َد ِدُ یَ َد  ی ره یَ ِم یَ ِِر او
۲۲

 .

ِ ُ َِد ِد  رای ِم از یَ ِِر
۲۳

 .ُُ م َددها ُ ِ َِد ز ،ُُ م َددها

.ُ ب ُاو ره اوُ ،دَِ ما ُ  ری ره  د وُ ُ  اوُ ا ،دُ َ ،دُ

.ُ ِ ره  یَ ِو ُ

و
۲
   ِ ِهد ُ دار ِ َد ِ ِهد ی ِِو ر   ِِر ، و 

۱
 ۴۰

و ُاو ره َد َی َ ِاِن
۳
 ُ ر  ِِو ر   ِِر َِ َد  ،ُ رِ ُدو َِ ن َدَِ

و ُاو َ ازوا    رَُ ره ُ هداراَ اِنَ
۴
َهدارا َا، َد اُو َی َ ُ  ِی ُد. 

.  یَ ت ره َدَُ  ُاو  .ُ ِ ره

 د؛ُ یَ یَ َد  ِ ِهد ی ِِو ر   ِِر  ،و ِد ُدوی ازوا  و 
۵

 ِد ،َازوا َا ِ َد ُ ِه وحَ
۶
 .ره َد ُ د ِِ و  و ره ِد ُ د ِو  مَُ

اوُ  از ََ ِی َِن    َد  ِدار َ ی ُد، ُن ه
۷
 .ن َا ُاو

” :ُا ِاوز -و-ُروی ُ َاوزو َ؟“

و ُاو َدز  ” :ُ و ِدے و  ِ   ُاو ره ُ ِ.“ و ُ َدزوا ُ: ”ا ِ ٓو
۸

“.ُِ َ  ره َدز ؟ ُاوَُ اُ ِطُ

ُو ا
۱۰

او ر   ِِو ُ ره َد  َ ُه ُ: ”َد و   ِک اُر َد ِ ُروی ُ د 
۹

َ وَُد
۱۱

ک  ِ َد. ا  ُاو ُُوق ُ ُ  ُ ، و ی  اُِر ِ ُ َدد. 

ِم َِن َد ِدُ  د و  اُرا ره ِه َد ِم َِن ُ ِم و م ره َد ِدَِ ن َدُدم.“
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ِ ره ُ نَِ روز ِ از 
۱۳

 .روز َا ِ  ِ :َا و ا ِ” :ُ َدُزو ُ و
۱۲

   ِ ِِ یِ  ن ره َد ِدَِ ِم ُ ؛ وُ رَُ ُ ِ ِم َد  ره ُ و ُ

 یه اَ و ُ د نَِ ِ ه َدَ ه ِ از  ًُ ،ُ بُ ُ ََو ِو 
۱۴

ُدی. 

ُن  واًِ از زِ ِِا َد زور َاُورده ُ و َد ِا ام َُم ری َ  َه َد ِای ه ه
۱۵

 .َِ

“.ُ هِ

ِ  مُِد :و ِد  ام ” :ُ ُ د، ُاو َدُ بُ  ِِو ر ِِ  ِد  ِِر و
۱۶

َد ُی  ر ر ن ُد َِ ه َِن ُُ ُد، َُ  ُاو ره
۱۷

ُی ِن  َد ُ   َِد. 

از ُی  َد ُ   َِد، َدَرو ُرد.“

 از ِ روز َِن ُ  ره از
۱۹

 .روز َا ِ یُ ِ :َا ا  ِ” :ُ اِب اُزو َد ُ
۱۸

 ُ َا ُ و ُ ره َد ِ دار َاوزو ُ و َُ َاَه ُ  ره ُره.“

  َِِدد و ر َِ ِ  ُ رایِ ِ هَِ نَِ ،دُ نَِ هِِ  مِّ َد روِز 
۲۰

و ر  ِِ ره  َد ی
۲۱

   ازوا ره ِ ه ا ُ رایِ ِ ره َد  ِِو ر

 ر ِِ ره َد دار َاوزو ، اُ رَِ ُ ِه
۲۲

َُ ر  و  ِم ره َد ِدَِ ن َدد، 

. ُُ ُاو ره َِ ،َ د ره ُ   ِِر و
۲۳

ازوا ُ ِد. 

وی َِن

 ، و
۲
 َ ا ِ یدر َِ َد  و ِد نَِ ل وِن ُدوُ  از   ُ رو ِا

۱
 ۴۱

 و ََ  ِو ِد  ازوا 
۳
 .ُ وعُ وَِ ار َدَ َِ ه َدُ ُ ق از در ی وُ ِو

و ا ُوای ََ و  ،وای
۴
 .ُ ا در ِ َد وای اّو یُ و َد ُ ُ ِ یاز در ،َا

.ُ ار نَِ ی وره. َد اُ ق ره ی وُ

 از ُاو
۶
 .ُ ُ َ  َِ ب َدُ و داُ ِمُ ِ   و ِد ِد ِو د و ر  ُاو

۵

ِ  َُ ی ُو ا
۷
ِ  ِدَُ  ُ ُ  َا و از  ِِِد ُ ُ َه. 

داُ و ُ ره ُرت ُ. اوَِ ن ار ُ و   ِو ِده.
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َحه َِن ار ُ و   ِن ُد.  ُاو  َر ه ِم ُدوا و داَِای ِ ره ُی
۸

.ُ ِ نَِ هَِ ره ُاو  َِ    ، َ ازوا  ره ُ ی و و 

 ن َدَِ ،و  
۱۰

او ر  ِِ َد َِن ُ: ”ِاوز  ی ُ ره َد د ُ ُم. 
۹

 َد  ُدوی  او
۱۱

 . یَ هداراَ انَ ِ یَ َد  ِِر  هَ و ُ ر ُ رایِ

َد ُاو  اِن ِی  ازُ د، ُ ِم
۱۲

 .ره َد ُ د ِ  مَُ  ِو  یو ِد و

َاِن ََدارا ُد.  و ی ُ ره َدُزو  َی و ُاو َِه  ، ِ  از َُ م  ره  ُِِو

و اُ ر  ُاو َِه  ِ ، اُ ر  :ُ  َد م َُ ُر ُُم و ر ِِ َد دار
۱۳

 . ِ 

“.ُ َاوزو

اوَِ ن  ُ ُِ َر  و ُاو ِد ُاو ره از ه ه ُو َاُورد. ُ ِرُ  ره  َه
۱۴

َِن َد   ” :ُ ُو ِد و  َِ   ُاو
۱۵

 .َن َاَِ ِ و َد  ِ ره ُ ی

“.ُ ِ ُاو ره َِ ،یَِ و ره  و  ِِ ُِره از َد و ،ُ ِ ره

“.ِ  َ-و-ُ هَِ اب  نَِ ا َدُ َِ ، َ” :ُ نَِ َد ُ
۱۶

  ِو ُ و
۱۸

 .ُ ا ِ یدر َِ َد  مُِد ُ و َد” :ُ ُ ن َدَِ او
۱۷

َ ،لَ  َو َاُ از در ِو ِد  ازوا 
۱۹

 .ُ وَِ ار َدَ َِ ه َدُ ُ ی از درُ

ََ و  وای ُا
۲۰

ََ و ُ د.  َد ِم زِ ِِ ُاو ر و ی ََ ره َِه ُُدم. 

 وُِد  ُاو َد َِره ازوا َرُ  ،ُم  َُُ ُاو َد َِره ازوا
۲۱

 ِو ِق اّو ره رد. 

ر ،ا ُاوِِ  اّول ُ ََد. َد اُو  َار ُُم.

ِ  ازوا  و
۲۳

 .ُ ُ َ  َِ ب َدُ و داُ ِمُ ِ   مُو ِد َد  نُا 
۲۲

و  ی ُ ِ  ،َُب ره
۲۴

َُ و  ُ ُ ِ از  ِِِد ُ ُ َه. 

.ُ رتُ

“.ُ ن  هَِ  َِ ِم از واَُ   ،مُ َ اُدو ِای ره َد 

ُ َد َِن ” :ُی و ی َِن  َاُ .ا ِی ره  ام َدَد َاَِ ه َِن
۲۵
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۲۷

 .َا  و ُدو  .ل  ب امُ ِ  و ل َا  بُ ِو 
۲۶

ُار ه. 

ِو  و  ََ از ُِ ازوا   ،ُ ُل َا و  َُ ِ  از ِد ُُ ُ َد ام

 ِِره  َد َِن ُُ ا َاُ :ا ِی ره  ام
۲۸

 .َا  ِل  ؛ ُاول َا 

  ازوا
۳۰

 . ِ ِِز ِم َد َ َِ ل  ،ا
۲۹

َدَد َاَِ ه َِن ُار ه. 

.ُ هَ ره ِ ِِز  ُو ا ُ ُُ ِ ِِز َد َِ ِم و   ل 

َِ َ  ن ُاوُ ، اُزو    ِ َُ هِد ِ ِِز َد َِ از  
۳۱

و  از ُدو ر و ِدوِن َِن ا َا  ِای واِ از ِف ُا َُر ُه و ُا ِای ره َد ُزودی
۳۲

 .َا

.ِ ما

 اُن
۳۴

 .ُ رَُ ِ ِِز و ُاو ره َد ِاداِره ُ اَ ره ِ و دا ِ  نَِ  َا ِ ،ٓا
۳۳

ِ ِتِ  ِِّ َ از ِّ  َِ ِل  َد َدوروِن  ُ  ِ ِِز ا ره َدِ نَِ

ُاو ِ را-ِب ای ل ی ُب ره  َ ،  و َّ-و-دا ره َد زَِ ِ ن
۳۵

ره ِِه. 

  ل  هَِ ُ ِِز هَِ ب-را ُا
۳۶

 .ُ اریِ را ب ره َد-را و  هَِذ

“.َُ هَ  َِِد و ُ ِِز  ،َ هَِذ   ِ ِِز َد

ِ ِِ ُ

ٓا” :ُ ُ رایِ ن َدَِ او
۳۸

 .ُ مُ بُ  رایِ ِم ن وَِ ِ د َدِ ِای
۳۷

ِِ ای َ  َ ا  ُ روِح ُا َدز َ ؟“

َِ ن َد ُ ُ: ”ازی ُ ا  ای را ره َدز ُ ُار ه،   رِ ازُ وری دا و
۳۹

ُ  ره َد ِاداِره َُ ُ ِر ُُ و ِم ُدم  از ُ ُ ِاُ َ؛  از ِِه ج-و-
۴۰

 .َِ ِ

“.َُا َ ُ از  ،َ

او َاُی
۴۲

و َِن ِادا َدده َد ُ ُ: ”اُ  ، ره َد ِاداِره ِم زَُ ِ ِِر ُم.“ 
۴۱

 دون ره َد ِّ ِقَ َدده  ن ُزک َد  ی و  ُ ه َد ِدِ ُ ره از ِد ُ دارُ

َِن ُاو ره َد َِ دّو ڈی  ُار  و ر  ُروی  ر َزده ُُ: ”زاِِ ُ!“ َد
۴۳

 .َا

وه ازی َِن َد َِ ” :ُ ُن َاُ؛
۴۴

 . رَُ ِ ِِز ِم ره َد ِاداِره ُ ی را
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“.ُ ره ِدراز ُ ی  ِد  رهَ    ِ ِِز ِم َد ُِزه ازوِن ِاُِ

و َِن ُ ره َِت  ََم ا. و آِت ُدَِ  ِع ای ِر اون ره َد ِاِن ُ َد
۴۵

ِ ِهد نَِ ِِ َد  دُ   ُ
۴۶

 .ُ ُ  ِ ِِز َد ُ ی رَدد. َد ُ

. ِ ِز ِم َد و رُ نَِ ِرُُ از ُ و .ُ لَُ

 ره َِ ل  وُِب ا-را ِم ُ و
۴۸

َد َدوروِن  ِل َِ، زِ ِت َ َدد. 
۴۷

َد زِ ِِ َاُد  َ و َد را َذِه . ُاو را-ِب زِی ِدو  َِر ره  َه َد اُو ر

َ ِد  بِ-ب-وِ از  اِزهَد ا ،در ر ِر  هَِذ َ رَ و-دا-َّ ُ
۴۹

 . هَِذ

ُ ،ن از ِب ُ ُد.

 ازی  ل ی َِ ، ُدو َِ ه َ ُا  ُ آِت، ُدَِ  ع ای اون، َِه
۵۰

ِٓا ِ ِم ت وُِ-و- ِم اُ” :ُ نُ ،ا ََّ ره ُ اّو ِ ِم ُاو
۵۱

 َد ُد َاُورد. 

“. َُ  ََ ِز ه َدَ اُ” :ُ نُ ، م اره ِا ُ ِدّو ِ و
۵۲

َه از د ُ د.“ 

ِر ُا ،ُ وعُ  ِل  وِنَو َا
۵۴

 ُ ص ،دََُا ِ ِِز َد  َِ ِل  ُا
۵۳

و ِِم
۵۵

 ِ  .ُُ ُزِ ره  ،ِِ َد ِم ز ِ ِراک َُد ُد. 

ز ِ ِِ َزده  ،ُُدم َِه ن َد َِ ِن داد-و-د . اوَِ ن َد ُ ِ ِ: ”َد

ُ ،ِِ ره ز ِم   ازی
۵۶

 “.ِِ ما ،ُ ُ َدز ِِ  و ِر ُ ِ

و ُدم
۵۷

َدی  ره واز  و َّ-و-دا ره َد ِ َد َدا و ُ ،ُن  َد زُ َِ ِ ِِد. 

از اِ ُد َد ِ َد َّ  َ ُ ِ-و-داِ ه ا  َد ِم زُ َِ د.

ِارای ُ َد  ِره

وُ ب  ُ  َد َ َّ ِا ُ ُاو َد  ی ” :ُ ُا ُن  ُ ِِخ
۱
 ۴۲

ِِ و-دا-َّ  هَِ و ِر َد ُاو .ُ اَ َّ ِ َد  ِِ ” :ُ َدده و ِادا
۲
ُِ؟“ 

ُ ِب، ِ ِِاِر
۴
 .ر ِ َد و-دا-َّ وِنِ هَِ ُ اِرِ َده 

۳
 ِزه َُ و َُی.“ 

َدی ر  ی ِاا َد
۵
 “.   َد َ مَُ  َُ” ُ نُ ،َ َر  ارونِ  ره ُ
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 ِای ُد َِ ه ِوِن َّ-و-دا َد ِ ر ،ُا  َد زِ ِِن ام رِه ُد.

ََا ُ اروِنِ  .ُ داَ و-دا-َّ ی زُد ِ د و ُاو َدُ ِ ِِز ِ ُ َ وَُد
۶

وِ ُ ِارون ُ ره ِد، ُاو ره   .َِ ازوا
۷
 .َک ُا ه ُروی َد َ اُزو ِا دون ره َد و

َ ِِ رر  و َد ُ ش  از وا ره ُ ُن ُ” : از ُ َاِ؟“

ُاو َد اب ” :ُ  از زِ ِِن َای  را-ب ِی.“

و ُاو وی ره  َد ِره ازوا ِدُد َد د ُ َاُورد و َدزوا
۹
 .َِ ُاو ره ُاو  ،َِ ره ُ ارونِ ُ

۸

“.ُِ اَ ره  ِز َِ  ِو َا ِس َاُ ُ” :ُ

 ؛َا   ی   
۱۱

ُاوُ !ِ َ” :ُ ی َِ ُه ِوِن را-ب َاَه. 
۱۰

ُدی ِدق-و-را َاُ .ی ُ ِ ُس َُده.“

“.ُِ اَ ره  ِز َِ  َِا ُ ،َ” :ُ َدزوا ُ ِ
۱۲

ُاوُ  ،ِ” :ُ ی ُ دوازده ِار ُدی،    ی   َد زِ ِِن. آ رِه
۱۳

ِ ِارو َد ِ ا ِٓ َا و   ِد وُد َره.“

ُ  ره ا ر ِاِن ُُ: َد
۱۵

 .ِس َاُ ُ ،ُُ َ  رُا” :ُ َدزوا  ُ
۱۴

 ُ  ره و
۱۶

 .ََِِ ر از ِا ُ َ َد ِا ُ هِاِر رِ ِز  ،َ نَِ ِز

َِ َد .َ  َا را  ُ مُ ُ ِره  َُِ یَ َد ِا ُ یه. ِد ِِ ره ُ ارِ

. هِ یَ روز َد ِ تَُ ره َد ُاو ُ او
۱۷

 “.ِس َاُ ُ  َ نَِ ازی َد ِز

ا آدی
۱۹

 :َُِ هِز ُ و ِ ر ره ا .ُس َاَاُ آدِم  ” :ُ َدزوا ُ مِّ َد روِز
۱۸

ُ ارایَ هَِ ره و-دا-َّ ر ُ  و َُ ِی َاَ ُ  َِد ا ُ ارِ  ،ِِدق َا

“.َُِ دُ ُ و ُ ِ ُ رای  ِ   ره ُ هِاِر رِ 
۲۰

 .ُِ هَ ُ 

 .م َاُِ ے ُ ارِ ِ َد  ری ِ ” :ُُ ُ ِِ  ُاو
۲۱

 . ر ُا و ُاو
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َر اُزو ره ِدی وِ ُاو َد ُ  ر-و-زاری    ،ش َی. اُو  َد ِای ِِ َر

ُے.“

رـ َدزوا ُ: ”ا ٓ َدز  ُُ َ ُ َد ِِ ای ُ ه َُِ؟ ُ ِ از َاَُِ . اَِ ٓه
۲۲

ُِن اُزو ِ ب ِی.“

ُ  از
۲۴

 .ُُ ره ازوا  نُ ِِن ُاو َد وُ ،ُ ِن ازوا رهِز ُ  ََِِ ُاو
۲۳

ِ ازوا ر و َد ا و ُ؛ َ ُدوره َد ِ ازوا َاَ و  ازوا ره ُ. و ِن ره از َِ ازوا

.  ازوا ِِ  َد ِِ

 اُزو ُ َا   ای ازوا ره از َّ-و-داُ ُ  و   َِ ره َد  َِال   و راِک
۲۵

.ُ ه َر ر ُ یُا َِ ره َد و-دا-َّ ُاو او
۲۶

 .ُ اه ازوا ِاَِ ر و ِای .ِ ام َدزوا َ

َِ  ِد او .ِ راک ُ غَد ُا   ره واز ُ ال از وا  ُ  و ره ُاو  ی َد
۲۷

ُاو َد ِارون   َِ” :ُ ُ اُ ه. ا، َد داِن ال َ !“ َد ِدِل ازوا
۲۸

 .ال َا َد داِن 

َو ُاَ و  س-و-ز َد ُ ُ ِِ: ”ِای ِ َاُ  ا َد ِ از َاُورده؟“

َ ُ ِٓد َد اَُازوا َا َِ َد  ای رهِ ِم ُاو ،ِب رُ ُ ِٓا ِ ن َدِ ِِز َد ُاو ِو
۲۹

”آدِِ   اُو ز َا   َد ُ ش ره ُ و    ِ َد زِِ ازوا
۳۰

 :ُ ه

 دوازده ِار ُدی،
۳۲

و  َد اب  ’  ُ ُدی ِدق َاُ َ ،س. 
۳۱

 .ُ ُ

 آد او
۳۳

 ‘.َا  ِٓا ِ ن َدِ ِِز َد   هِره و رَ دُو ِد   .ُ ِٓی ا 

ِِ اُو ز َا َدز ُ : ’َد ای ر ُ  ُُ  ُدی ِدق َا ،ِ از ِارون ُ ره

 اُزو ِاِر رِه
۳۴

 .ُِ هَ ُ  ُ ارایَ هَِ ِِ ره و-دا-َّ ُ ونو ِد ِ از ِ َد

ُ ره ُ ُ  ُُ  ِ  س  َِ ،َِِِدق َاِ. اوِ ار ُ ره َدز ُِ  ُم و

“‘.ِ رتُ ز َد ِای ِِ ُ

ا  ُاو ای ُ ره  ، ِد  َِ ِ   َد  َِال  َا. و ُاو و آِ ازوا
۳۵

آِ ازوا ُب َدزوا َ ُ” :ُه از َاودای ُ وم
۳۶

 .ُ َزده ََو ُاو ،ره ِد َ ی 
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ِ؛ ِ ،َِ ُن َِ و اِِ  ِ ٓ ره ام ِ .ُِ ای َ َد َِ از َاَه!“

رـ َد اُ ُ ِٓ: ”اِِ   ره ُدوره َد َ ُ  َاُورُدم  ِ ُ ُدو َ ِه ُُ. ُاو ره َد
۳۷

ِدِ ازُ ِ  و  ُاو ره ُدوره َد ُ ُ م.“

ِر  َد را ه. اَ  ُاو  ده وُ  ارِ ا ،رهَ ُ   ِ” :ُ بُ 
۳۸

“.ُِ ر َد َ  هَ  یُ ً ،   َد َ مَُ

ِ َد ُ ارایِ دّوِم َِ

، ص رده َاُورُدد ِ از  ره و-دا-َّ ُاو و
۲
 .َد ِادا  ز وَُد ا 

۱
 ۴۳

“.ِِ  هَِ را ارِ  و ِر ِ َد ” :ُ ازوا َدزوا ِٓا

ُ دا َدُزو ُ: ”اُ آدم  ره َار َدده ’ ،ُ وِ ِاِر رِه ُ ،ََ ُ  ُ ُروی َه
۳

،َُُ ُاو ره َر ا ِ
۵
اِ ار  ره   َر  ،ُ ری و َِه  ُراَ ی، 

۴
 ‘.َِِ

“‘.َِِ هَ ُروی ُ ،ََ ُ  ُ ارِ ِو ’ ،ُ  ُاو آدم َدز ا ،ریَ 

او ِاا” :ُ ا ِای َی ره َد ِ ازِ  و َدُزو آدم ِ ُ  ُِاِر ِد ام َدِر؟“
۶

ُاو َد اب ُ : ”اُ آدم َد ِره از و َی  دَ ِال ه  ُ ’ا ُ ِٓ آ ره ِزه َ؟
۷

ِ ره ُ ارِ’ ،ُ ُاو  َِِ ُ از ،ُ ره َدُزو  ال یاِب ا  ‘؟ام َدِر اِر ِدِ مَُ

“‘.ِ از

ُدا َد اُ ِٓ ِاا” :ُ  ره  از َرُ    ُ ه ری و    ِزه َُ و َُی،
۸

ُاز ُِاو ره َد ِد ا .ُ ز  ؛ ُاو ره ازُُ اُزو ره َِ  د 
۹
 . یِ نُو ا  و ُ

ٓا  ،دیََِ ل  ا
۱۰

 .َ دوِن از ر َد ِه ازیُ ََا  ،مَُ ِ ُ ُروی ِ َاُورُدم و َد َ 

ره ُدو د رَ  ی.“

ز ِت ِایِ َُِ از :ُُِ ر ره ا  ،َا ِای ر ا” :ُ َدزوا اازوا ِا ِٓا او
۱۱
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ِ ،ُ ،یُ اِدَ ، ارِ  ،ََ ارِ  :َُِ و آدمَُد ُ اِنِ و َد ِِِ ُ یا َد

.ِِ  دهُ ،دُ هُ ا ُ یا َد داِن  ی رهَ و ِِِ ُ  ا ام ُدو َ
۱۲

و دام. 

ُای ِدِر َُ َد ُ َِ َد
۱۴

 .ِر و آدمُا  و َد ِِِ ره ُ ارِ ،ُِ 
۱۳

 .َ هُ هِِا 

ِ اُو آدم َرِ  ُ ار ِدُ ِ و ِِ ره  ُ  َرُ . ا  از ِی ُ ُوم

“.ُُ ومُ  َا  َِ َد ا َا ،ُُ

ِ ارو اَ ُت و ُدو اَ  ره ِِ و ِِ ره ُ ِِ ُ ن  َ ِ و َد ُاو َد
۱۵

وِِ ُ ِ ره  ازوا ِد، َد ُ ِ ِِ َا ه ُ: ”ِای ا ره َد
۱۶

 .ُ ِ ُ ِرُُ

 ی رهِ  ِ
۱۷

َُ  و  ل ره ل ه ن َر  ،ُا َا ِن  ره  ازُ ره.“ 

ُ َاُ د ام َدد و ِارو ره َد ُ ُ ِد.

  یَ وُا ِ از” :ُ ُ ِِ  رد و س د ُاوُ ُ ِ ره َد ُاو ِو
۱۸

د َد داِن ای  اُُ د،  ره َد ِا َاُورده  َد  َ  َِه  ره ُم  ُر ُ و ُای

 ره ام ِِه.“

ِ” :ُ! دِ اّول َِ  ه
۲۰

 ُاو َد ِدُ ِ ِِ ِ ر و َد داِن در    ِ َزده 
۱۹

 ی و ره واز ُ یا ،یِی رو َد َِ ر  َِد و 
۲۱

ِوِن َّ-و-دا َد ِا َای، 

َِ و
۲۲

َُم ُ َِ  ره َد داِن ال َ ُا ی و ُ ََُ  َِد. ا، اَ ُ ره   َاُوردی. 

“.ُا  یا َد ِ ره  َ  ََِ  .یِ ب-را  َاُوردے ُ  ام ِد

ا ُ یا ره َد  ا ً ُ ِٓای اُ  ُ ایُ !ِرَ س و َِ َ” :ُ ِ
۲۳

ُده. َی ُ َدز  رِ. اوِ ن ره َد  ازوا ُو َاُورد.“

ُاو
۲۵

 .ُ َدده َ-ه-و ی ازواو َد ُا ُ ره ُ یی  د و َدزوا آو َددُ ُ ِ ارو ره َدِ ِ
۲۴

َت ُ ره َِه َ ُر ُ ،ن ُاوُِِ د  ُاو   و ُاو َد ُاو ن ُره.

.َک ُا ُروی َد  ا و َد   َاُورُدد َدُزو  َد ُ   ره َ ُاو ََا  َد ُ ِو
۲۶

و ُ از ل-و-ااِل ازوا ُن ه ُ: ”آ ا ُ ِ ِٓ َد ِره  ره ُ ُِد ، آ ره ِزه
۲۷

۷۷ / ۹۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


َ؟“

.َک ُا ه ُروی َد َ د ره  و ُاو “.َ هره ِز ٓا  و ر َا  ِٓا ُ مُ” :ُ ُاو
۲۸

ُ هِاِر رِ ا ٓا” : نُ و د، ِدُ  ِٓا ِ  ره ِِ ُ ارِ ه  ره ُ  ُ و
۲۹

و ُ َد
۳۰

 “!ُ ُ ِ ُ َِ ا َدُ ، ِ” :ُ ِِ ؟“ و دُِ  َدز  ِره َد ُ  َا

 َد  ؛ُِ ی و ا هَِ ُاو .ُ اُزو زور ِ َد  ارِ هَِ  تا ا ،و رُ َ

“!ِ ن” :ُ ه د ره ِاداره و ََا  ُ ره ُ اُزو ُروی 
۳۱

 . ا و ر  ِقُا

ِ ا ،ا رد امُ ن اُزو   ی یِ هَِ ا و ه ازواَِ ن َاُورد و ا ُ هَِ
۳۲

،ِ ُروی َد ُروی اُزو ُ ارایِ و
۳۳

 .ک َدِ ر ازی ِ نُ ،رهُ ن َ اِ  َِِ

  َد ِ َِِ-و-ل ُ، از ِ اّوری  رهَِ. و ُاوُ ن  ُ ِِخ ه َو َُد.

 ُاو  .دُ ِد ِاَ َ ِِ ِِ  ،ازوا ا ِ َد ِِ ُ ِنازوا ره از ِد ِِ
۳۴

. ش-و-َ بُ ُ

ُ هُُِ ِم

ُ ُ و-دا-َّ از َِ دهُ  ر  ا ره یی اا” :ُ ه َا ُ ِ َد ُ اُزو 
۱
 ۴۴

، َِهاِل ر ره َد داِن هُ ِم  ،ِم از او
۲
 .  ال ره ام َد داِن  مَُ  َِ و

. اره ِا ُ َِا ِ و “.َ   ره ام  ِو-دا-َّ َِ

َُ ُدور َر ُاو ز از ُاو
۴
 .ُ َر ُ یُا  ُ ارو َد َاِ وُ َد َدِم روز واز  ِروز ِد

۳

ُ ِضَِ ا َد ُ’ :ُ ی، َدزوا ِ ره ُاو َِ ُرو و ازوا ُِ از” :ُ ُ ِ َد ُ 

“‘.ِ َ ِر ُ .هِ ل   و ام ُ ُو    دار  ِ م ُِای ا ٓا
۵
َی ِ؟ 

 ِای ر ُ ا ،ِ” :ُ  َدز ُاو ِ
۷
 .ُ ره َدزوا ره ِای ، ِ ره ُاو ِ ِو

۶

او، اَ ُ ره  از داِن ای َ ُا
۸
 .َ ه ره َ ِر ِای ر  َ ُدور ُ یُ ؟ ازُِ ره

ُدی،  از زِ ِِن َِه  ُ َاُوردی. ِ ر ِان َدره ُ  ِّه ره از  ِدار ُ ُدزی
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ُ دار یُ ام   و .ُ ُ  ُاو ،ُ اَ م  ُ یُ ِم ازَُ  ِ َد
۹
ه َ؟ 

“.ُ

 و ُ ِم ازُ  ُا  ُ اَ    ِ َد  .ُ  ُ ر ُا ،ُ” :ُ ُاو
۱۰

“.ِآزاد َا ُ

و   ِو ره
۱۲

 . ره واز ُ ال  مَُ  و   ره َد ز ُ ال ََ ِم ازوا َدَُ  او
۱۱

 و  ره ره ره ُ ی ُاو او
۱۳

 .ُ اَ ِِ اِل م َد ؛ وِه رَد ر   وعُ  از

.ر ر َد  ه ر ره ُ غُا  مَُ

َا اُزو َد ز ِا دون ره َد د و ُاوُ ز َد ُاو ُاو ََا ُ ِ َد  ارونِ دا وُ ِو
۱۴

و ُ ُ: ”ِای  ر ر َاِ ُ  ؟ اَ  َِِ ُ ٓدی ِِ از ِ ل
۱۵

 . امِِا

ِه؟“

ُدا ُ: ”َد دار ُ  ُ؟ و  ض ؟ و ِر ُ ُ ِ ره ُ ِ؟ ُا ُِه
۱۶

ُی ُ ره  ََه. اُ  ،ی دار ُ َا، ام  و ام ا ُی  م َد َ  ا ُه.“

ُ ُ ِ: ”از  ُدور  َ ِای ر ره  .ُ ا   ُم َد َ  ا ُه، اُ ُم
۱۷

“.ِر ُ ِٓا  َد َ-و-َ ُ  و ُ 

ِِ هَِ داُ َِ

اوُ دا َد ِدُ ِ ر” :ُ دار ُ ،ً َد ُم ُ ِازه ِی  َد ِش دار  ُره ُ و َد
۱۸

دار  از ُی ُ ُن ُ’   اِ  ٓاِر
۱۹

 .ِن َاَِ ِد ِِ ُ نُ ؛َُ ر ُ مُ َِ

 َد اِب دار  ’ :ُ ُ اِ ِٓ َدری و ِ اِر ره ِ ِ ِ ی ا ِٓ َا و
۲۰

ِد َدِر؟‘ 

اوُ  َد ُی
۲۱

ِاِر ُ  َده.  ا ُ از اَ  ُ ِٓه و ا ِٓ ُاو ره َ دو َدره.‘ 

ُ ِٓا َِ  ُاو  ُ ُ دار َد  و
۲۲

ُِ ُ: ’ُاو ره َد ِ از ِ  ُاو ره ُِ ُ ِ م.‘ 

وُ  َد ُی ’ :ُِ ُ وِ ِاِر
۲۳

ره اُ ،ُ ن ا ُاو اُ ِٓ ره اُ ، اُُ  ِٓه. 

‘.َِِ ه امَ ُروی ِد ُ ،َ ُ  ُ هِر
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:ُ  ِٓاُزو ا 
۲۵

 َِ َد ُ ِم ُ ا ُ ِٓ ر  ،رای دار ُ ره َدُزو  َی. 
۲۴

 هِاِر رِ ا ری، و َِ’ :ُ  ِ
۲۶

 ‘!ِِ را ارِ   هَِ و ِر ِ َد ’

ُم
۲۷

 ‘.ََ    هِاِر رِ ِو  یِ و آدم رهُُروی ا َِ  نُ ری؛ او ،َ  

  از   ر و
۲۸

ُ، ا ِٓ َدز ُ  َِِ ُ’ :ُ ن َِ ه  ُدو  َد ُد َاُورده. 

اُ  ا  ره ام از
۲۹

َ َ ً  ُُ ِر َدِره ُاو ره ره ره ه. و ُاو ره ِد  آ ره َُِم. 

‘.ُِ ر َد َِ  هَ  یُ ُ ،   َد َ مَُ و َُِ  

 آ، ا َد ُ ِم ُ ا  ُ ُِٓرم و ِای ََ    - َد ِ ِز اُزو َد ِز ای
۳۰

و ُاو ِه ِ  ، ُاو ُُه و ُ ی ُ ،ُی ُ ِم ُ اُ ِٓ ره َ  َد
۳۱

 - َا َ 

ِوه ازی، ُ م ُ َد ِ اِِ ُ ِٓ ای ُ  و  ُ ’ا  ِای  ره
۳۲

 .ُ ر َر

‘.ُر َاُ ُ ِٓا ِ َد  ََا  ،مَُ  ُ  َد

  ره  و ا َُ ُ دار ُ َد  یی ا َد  یِ زهِا ُ مُ َد  ُُ ِ ٓا 
۳۳

ِٓا ِ َد  ره َ ؟ وََ    ِای ُرم ا ُ ِٓا ِ َد ُِ رِ  نُ
۳۴

ِ ارون  ُره. 

“.َُِ هِد  

ُ ِا ُ ارایِ د ره َد ُ

اوُ  ِد َِ د ره َد ِ ِرای  َد ُی  اُ د، ِاداره ُ و ُاو َد آواِز
۱
 ۴۵

ِد ِ  ،ََِ ُ ارونِ د ره َد ُ ِو  “!ُِ و َرُ   ره از ” : َا ِ

:ُ ُ ارونِ ُاو َد
۳
 .ِِ نَِ ِ ای و ِ   ا ِ اِزهَد ا ُ و

۲
َد ُی َُ د. 

َِر اُزو َوُُ َد ن ُاوُ ،ِ اب  َِ  ارونِ ؟“ وَ هِز ٓا   ِٓا .َُا ُ ”

،َُا ُ ُ ارِ ” :ُ و ُاو .ََا ِد و ُاو “!ِ  ِد” :ُ َدزوا ُ او
۴
َزده ُُد. 

 آ َورَُِ  و ازی َ ه َد ِاَ دا ِ، َد  ُ َِر ََِ؛
۵
 .ِ داَ ِ َد ُ  ُا

آ ُدو ل ُه   َد ز َا و
۶
 .ُُ ُدم ِت ِزِ ِِ   َر ُ ن هَ اُ نُ

ُا َه ن ُ َرَِ   ه ُ َد ُروی زِ  ه ُ و
۷
 .َُ و ِدَرو ِ ام ِل ِد َ

َ ُ ه َد ِا َرُ َِ ،َِ ا َه َر . ُاو َه
۸
 .ُ هِ هرگ ِزُُ ِتِ ِِره َد و ُ
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. رَُ ِ ِِز م َِ ان َدُ و  ِ ای ِم َِ دار َد ،نَِ َِ َد ٓا

آ َد ِ ََ ا  ِِٓر و َدُزو ُ ُ ِ’  ُِ ا رُ” :ُ ا َه  ِِِم  ِر
۹

،ُ د ؛َ از ِِد َد  ُ ی-ی-َد َ ِ َد ِ ُ
۱۰

 !َُ  و  از ِه. َد ِد

َ نُ ،ُُ َ ِ  ُ هَِ َد ُاو
۱۱

  و  ی ُ، ر  و  َی ُ و ِ ی  َدری. 

‘“.ُِ ره-و-ِ ،َدره ُ ُ َدز  ایِ و ُ ارَ و ُ  َُ .هَ   ِل

 َد ا ِٓ َد
۱۳

 !ُُ ره ُ  ُ د ِنِز    ِِ ُ یِ  ِِ  ارِ و ُ ٓا
۱۲

ه َد ِاَ ِٓو ا ُِ َ .ُِ َ ،ِِد  یِ  ِره َدُرم و َد ِ َد  َ-ن-و ِم ِره

“!ِ

. ا ِِ ره ُ دوِن ام ِِ و  ا َا ِِ ُ ارِ دوِن د ره َد ُ او
۱۴

.ُ ره اُزو   ارونِ اُزو  . ا ازوا ِ َِ ه َد خ ره ُ ارونِ ِ ُ و
۱۵

َِ ن َد
۱۷

 .ُ ل  رایِ ن وَِ ،هََا ُ اروِنِ  ِن رَِ ِ َد  و
۱۶

و اُ ِٓ ره
۱۸

 ِر نِ ِِز ه َد ر ره ُ یاَ :ُِ ر ا’ :ُ ُ ارونِ َد” :ُ ُ

‘.ِرُ ِت زِ از  مُِ ُ ره َدز ِ ِِز َُِ  و ِ   َد ِِ ُ ارایَ 

وه ازی ُ وِ َدری  َدزوا ُ: ’ا ر :ُِ ڈی  ره از زَِ ِ ِِه ِ و ُی
۱۹

ِ ِِز ایِ َُِ ا ،َُِ ُ بل-و-َا ِِ َد
۲۰

 !ِ ِِ ُ ِٓا  ره و ُاو ُِ ُ

“‘.ُ ُ از

َد َُ ِم
۲۲

  ی ِاا اُ رُ .  َد ُِِ َاَِ ِن ڈی  ره  راَ ِ َدزوا َدد. 
۲۱

ا ره َرِ ا ُ َِٓد ا ُ
۲۳

ازوا  ره  َدد،  َد ُ ِِ  ِ ِِه و  َره  َدد. 

ُ او
۲۴

 . ِٓا َ هَِ ب-را ن و ِد و َّ َ ِر و َده ِ ایِ َُِ از َ ِر َده :

“!َُِ ل ُ ِِ  َد راه” :ُ َدزوا َ ِو َد و  َره ُر ُ ارونِ

و َد ا ُ” :ُ ُ ِٓ آ ره ِزه َ! ُاو
۲۶

 َن َاِ ِِز َد ُ ِٓا ِ ه َدُ ُ ِ از ُاو 
۲۵

.َُ َور رای ازوا َد ا ،َ هُ ب آگُ “.َا ِ ِِز ِم ِِ
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و ُاو ِم رای ره ُ  َدزوا ُُ، َد ُب  َ و ُاو ڈی ی ره َِ ُ ه ُدوِن اُزو
۲۷

و ِااُ : ” اَ َِ َا ُ  ِ .ز ِزه
۲۸

 .ُ زه بُ ازوا ِٓروِح ا ،د، ِدُ َر

  !َُرم و  از ُدون ُ ُاو ره ُِم.“

ِااَ  ار ُ َد  ِره

ُ قِا ُ ِٓای اُ هَِ و ر َِِ ِ ه َد َ َد  یِ   اِا 
۱
 ۴۶

و ُا َد  َِو َد  ِو  ِاا  َزده ُ” :ُب، ُب!“
۲
 . ِ 

“.ِ ُ َا” :ُ ُاو

ُاو ُ ” :ُا َاُ ،ُای اُ ِٓ. از ر َد  ِس َر، ا  َد ُاو از   ِِ  ُر
۳

“.ُ ٹُ ره ُ یِ ُ م. وُ  ره اُزو ُ نُُرم و ا ِ َد ُ  
۴
 .ُُ

اوُ ب از  َ َِِ و  ی ِاا اُ ُ ِٓب ره  َاودا و ُی ُ َد ڈی ی
۵

 ،َاُورُدد ن َد ِدِ ِز َد  ره و دارا و-ر-ّ ُاو
۶
ار َِ  ن َِه َاُوردوِن ازوا َرُ د. 

ُ ونُد ،ُ ی  ِن و   ُاو
۷
 :ر ِ َد ُ ِدهِم َاو  بُ ی رد. َدُ ِِ ُ

و ُدوِن  ی   ،ُِم ُ  ره ُ  َد ُ ِد.

:ر ِ َد  َا  ِدهب و َاوُ  ،ای ِا  ی م ا
۸

.َ ون وِ ،َ ،خَ :ـی ر  و
۹
رـِ  اّوری ُب 

ِن و  ی ِ ،ُ :، اوَ ،ِ ،َ و ل؛ ل ُ ِِن ُ ِد.
۱۰

وی و  ی ِ :ن، ُت و ِاری.
۱۱

 . تَ نِ ِِز ن َدو او   .ِرص و زاِرح ،ه ،ناو ، : ی  دا وُ
۱۲

ی ِرص اُ د: ِون و ُل.
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ّر و  ی  :ع، َُه، َُب و ِون.
۱۳

.َ ن وِرد، ا : ی  ن وُُِز
۱۴

ا  ی ُ د  ُاو َد ُِل ُدُ  ِد َد َ ِان َارام َِه ُب َد ُد َاُورُدد. ِ َاوِده
۱۵

ُب از   ، و ُدون   و ُ  ِد.

.ی، َارودی و َار ،نِا ، ،َّ ،نِ : ی  د و
۱۶

.َ و ِِ :ِ ی  َرح. و اِر ازوا و ،ِ ،یِ ،اهِ ،َ : ی  و َِا
۱۷

اِ َی ِزُ د  ن ُاو ره ِ َِ َد ُد ُ  َدده ُد. ِز ا ده  ره َِه ُب
۱۸

َد ُد َاُورد.

.ِِ و ُ :بُ ِنُ ،ی را 
۱۹

َد ُد  هَِ ِر اون ای عَِ ِت ُدِٓا  ُ اَ او ِا ََّ ،ِ ِِز َد ُ هَِ
۲۰

َاُورد.

ِِ و  ی ِ :ع، ِ، َاِ ،ِا، ن، ا، ُرش، ُ ،ُ و آِرد.
۲۱

ا  َ و ِن راُ د َِ ه ُب َا ُ و   رده ُ د.
۲۲

.ِ :دان ِ
۲۳

.ِ و َ ، ،َ : ی  و َ
۲۴

ا  َ و ِن ُ ِد  ن ُاو ره ِ َِ َد ُدُ  را َدده ُد. َا ره َِ ِه
۲۵

ُب َد ُد َاُورد ُ     د.

ُ  نی از ََ ،دُُ اَ اُزو ِ ُِ از  ی  ،ر ِ ب َدُ   ی ادِ
۲۶
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 بُ اِرَ اِد  .دُ  د، ُدوُُ اَ  هَِ ِ َد  ُ ی 
۲۷

 و ُ  َد. 

َد ِ ر ،ُد ُ د.

َِ ِ َِ ِ َد ُ ارَ  بُ

َ َد ُاو ی رَد ا .ِ ِ ره َدزوا َ ِ راِه   َر ُ َِد ِد  دا رهُ بُ و
۲۸

او ُ ڈی ُ ره َر ه َار ُ و َد َدِم راِه اُ ِٓ ِاا َد َ ر. وُ ِ َد
۲۹

 .ِر

. ا  دون َِ ت َدَُ  هَِ و َا  دونَ د ره َد ُاو ،ِر ُ ِٓا ِ

ِاا َد ُ ُ: ”آ اُُُ م َارََ ُرم، ا ُروی ُ ره ِدُم و  َِ َا ُ  َز ِزه
۳۰

“.َا

اوُ  َد ِارو و ِد ای َاِر ا ” :ُ ُ ُِٓرم  َد َِن ُِ  و َدز ِ  ُُ ارون
۳۱

؛ و ُاوُُ اری و َا  ُاو
۳۲

 و َاِر ا  ِٓ َد زِ ِِن ِزُ ، َد ِدِ از َاَه. 

-ِ’  ُ نُ و ُُ یُ ره ُ نَِ ِو
۳۳

ّ و ری ُ ره  ِم داراُ  َاُورده. 

‘. یَ و ام  ه، ام اری ره ٓا  َاز ر ُ یُ’ :ُِ ُ
۳۴

و-ر  ُ َا؟‘ 

ِای ره  ُِ ُاو َدز ُ ِازه  ِ َد  َ ِی-َد-ی  ،ُِاِ  از ِم ِ ک

َدره.“

ُ  ر و َد َِن  َدده ُ: ”آ و ِارون  ّ   و ر  و ِ داراُ  از
۱
 ۴۷

و ُ از ِ َارون  َ ُ ره ِِ و ُاو ره َد
۲
 “.َا َ ِ َد ًِ ه وَن َاِ ِِز

و َِن ازوا ُن ه ِ” :ُ-و-ر  ُ َا؟“
۳
 .  نَِ

ُاو ِادا َدده َد َِن
۴
ُاو َد اِب َِن ُ” :ُی  ُ َا، اُ رَ  ی ُ د.“ 

 ” :ُ َاَے  َد ِاِن َ َد ِای ز ِزُ ،ُ ن َُم اه َِه ر ی ُی ََ ُه،

َ ِ َد  یِ زهِا ُ یُ َد  ُ ِ َٓدره. و ا ن ِاداِ ِِز َد َِ  ا

“.ُ ِز
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ٓ؛ اَا ُ ُروی ِ َد ِ ِِز
۶
اوَِ ن َد  ُ” :ُ ُ آ و ِارون ُ َد ُ  َاَه. 

۵

و ِارون ُ ره َد  ِ َُِز ِی ِی؛ ُاو ره َد  َ ِی-َد-ی ُ. و ا َِ  َد

“.ُ رَُ  د ی ّ ِلُ ره ُاو ،َا  یازوا آد َِ

و َِن از ُب
۸
اوُ  اُ ُ ِٓب ره َاُورده َد ُُِر َِن   و ُب َِن ره َ َدد. 

۷

ُن   ُ” : َا؟“

 و   ُِ ی ل .ل َا  و    ی آواَر ل” :ُ اب َدده نَِ ب َدُ
۹

اوُ ب ُدوره َِن ره َ َدد و از ُ  و
۱۰

 “.ََِ  یَ ی آواَر ل ده و َدُ

.ر

ِ َد  ،ِ ِِز ِ َُِ ره َد و ُاو  ی-ی-َد ره ُ ارونِ و ٓا ُ 
۱۱

ُِِ َد ُ ِٓاِر اَ ِم و ُ ارونِ و ٓه اَِ ُ و
۱۲

َر ی َدد، اُ رَِ  ن َاُ د. 

.ُ َ را اِدَ ِل ازواَ

 ِِ

 ِ نِ ِِز و ِ ِِز .دُ َِ َ  ا ،َُُ اَ ن  ز ِم َد
۱۳

 ُِم  َی ره  َد زِ ِِ و زِ ِِن ُد، َد َِِض َّ-و-دا  ُِدم
۱۴

 .ُل َر از

ِ ِم ،ُ ص نِ ِِز و ِ ِِز از َ ِو
۱۵

ِِ ،ِ و َد َِ ِن َاُورد. 

ُ ِ َاَه ُ: ”َدز  ن ِی. ا    َد ِ ِی ُُ ُی، ُن ُ   َِه.“

ُاو 
۱۷

” :ُ ُری ُ ره ِ و  َد َِض ری ُ َدز َّ ُ-و-داُِ م.“ 
۱۶

ری ُ ره َد ُ  َاُورد و ُاو َد َِِض َا ، رّ ، و ُاغ  َدزوا ن َدد. َارے، َدُو ل ُاو َد

. َ ب-را ه ازواَِ ی ازوار ِم ِضَِ

 َِ  ِ   دار از” :ُ هََا ُ ِ َد  ِِل ِد َد ُاو ،ُ ص ل ُا ِو
۱۸

ُ ه و ری  ام َد دار ََ .ِِ ُ  از ن و ز ِ ِدََ ِ  ه  َد ُُِر دار

ا    و زِی  َد ِ ِی ُ از  َری؟  و زِی  ره َد َِِض ن
۱۹

 .  ُ
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ِ و   زِی ُ ُی َِن  .ُ َدز ُ ِم ِ ُی  ِزه َُ و َُی و ز ام ره

“.َُ

َدی ر ُ ِم زِی ِ ره َِه َِن ِ ِ .ِ زِی ُ ره َدا  ،ا  َد
۲۰

 ُاو
۲۲

 . ر مُ ِ ِ   ُدم ره از ُ و
۲۱

 ُ نَِ از ِز  .َد ِادا  ازوا َِ

 راِک ِ از د و ُاوُُ ِ راک ِ نَِ ِف از ا هَِ ا ،ََِ ره ا یِز

.َ داَ ره ُ یِز ُاو  یرد. اُ ،دَِ ن َدزواَِ

ُ هَِ ُ ِمُ م؛ َد ِاُِ نَِ هَِ ره ُ یِره و ز ُ وزِا ا” :ُ ُدم َد ُ
۲۳

ِِ نَِ ت ره َدِ  ِِّ  ِّ َ از ،ِِدَرو ر ِ ِو
۲۴

 .ُِ ِ ره ِو ز ُِ ،َا

  از َِ  َ ُه زَ ُ ِ و َِه دون ُ و َار ُ و ِی  ُراک.“ ِِّ ر و

ُاو ُ” :ُ ن  ره ِت َدِد .دار ُ ُ ِ ، َد  َِ َا؛ اُ  ،ی َِن
۲۵

ِ ت َد َِن َدده ِِّ  ِّ َ از   نِا ِ ِِز ن ره َدُ ِای ُ 
۲۶

 “.َا

.َِِ ُ نَِ َد ا یِز  .َا ِ وزِا  نُ ِای .ُ

آِی ُ ِِب

َدی ر ِااَ  ار ُ َد زِ ِِ َد  َ ِی-َد-ی ُ؛ ُاو َد ُاو ل-و-دارا َد
۲۷

ُِ ی ل و  ِز ِ ِِز ل َد ه ِتَُ بُ
۲۸

 .ُ َ رَ هُ رَور َاُورد و ِد

وِ زِن ُدوِن ِاا ِدُ ُ ِ ،ُ  ره ُی ه
۲۹

ُب   و ِ و  ل ُد. 

ا   َد  رُ َ و   ران ِره َد ز ُ ِد ،َا  َِ َد ُ ُ ِ ا” :ُ  َدز

ِ ه ازَ ،مُُ ی ُ یَ  ُدم وُ ِو
۳۰

 .َُ َد ِ ه َدَ :ُ ره ِ و ََُ

:ُ اِا
۳۱

 “.ُُ ر ُا ُ  یِ ” :ُ ُ و “.ُ َد  یَ ِنَِ و َد ُ

. دتِ هُ َ ُ ِ ِ َد اِا رد. او َ  هَِ ُ ر!“ وُ َ  َدز”

۸۶ / ۹۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


ُ ی  ب َدُ َِ و َ یُد

ُ  ره او ِا ََّ ُ ِ ُاو ُدو  “.َا ِ ُ ِٓا”  ُ ُ ُ َد  و 
۱
 ۴۸

ِ ه َد هزوَر اه،“ ِاََا ُ  َد ُ ُ ِ ،او”  ُ َدده  بُ َد و
۲
 .ر ِِ

.ِ ُ ِ

و َدز
۴
و ُب َد ُ” :ُ ُای ِدِر َُ َد ُ ِز َد زِ ِِن َدز ُ ِ ه َه ََ َدد 

۳

 ره ز م و ِایُ دَُد و َ ی مَ ُ و از ُُ َ ره ُ ِدهاِد َاوِ ه رَور ره ُ ’ :ُ 

از ُ َد َاوِده ُ َد ِاِن َُِ َاَی ُِم.‘

اَارے، ِا :َا  ه، ازُ اَ ُ هَِ ِ َد وِن ازَاز َا  ِ ِِز َد  ُ ِ ُدو ا ٓو ا
۵

 َاودای   ازَِ ه َ ُا ُ، ُاو از
۶
 .َ  ن ازِ و ـر ِر ُا َا  از ََّ و

را ُِ ،مَُا  انَ ِ از َِ
۷
 .ُ ِذ ُ ارونِ ی م َِد ز اث ُاو ِهِ از .َ ُ

َد زِ ِِن َد راه َت  َد  ِز ِ ار   ِِِر ِااَُ د. او  ُاو ره َد ُاو َد

َِ راِه ِااََ-َ  ، َدُ م.“

وِ ِاا  ی ُ ره ِد ُاو ُن : ”اِ  َا؟“
۸

ِ ره َد ُاو” :ُ  َِٓدده.“ و ا  َدز ا َد ِاُ  َا  ی  َا” :ُ ُ َِٓد ا ُ
۹

 .هِ  ََِ د و ُاوُُ هِ  یِ ِ از ای ِاِ
۱۰

 “.ُِ ََ ره ُاو  َ از

ُ َد او ِا
۱۱

 .ِِ ُ َ ره َد ه ُاو خ ُروی ازوا ره  َِٓاُورد و ا  ِد ره َد ُاو ُ

َُُ ِ ِ ” :ُم  ُروی ُ ره ُِ م.  اُ ،ا  َاودای ُ ره ام َدز ِ  َدد.“

 اُزو
۱۳

 .ا ره َد ز ُ ه ُرویُ َ ُ ِٓا ِا و َد ِِ ُ ِٓی اُزا َِ ره از ُاو ُ او
۱۲

 ُ ُدو  ره  ِِ َد ِدِ اُ ِٓ َاُورد و ِاا ره َد ِدِ را ُ  ِدَِ ِ ِااُ د و

ِ ه َد ره ِدراز ُ را ِِد اِا 
۱۴

ََّ ره َد ِد ُ َ ِ ِدِ راِ ِااُ د، ار َدد. 

ِاا ا وُِد  ُاو ره ُد، و ِدُ َ  ره َد ََّ ِ ا وُِد  ُاو ِ اّوری ُد؛

. ِدراز َِ ِ ره َد ُ یب ِدُ ،ُ
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:ُ َدده َ ُ ُاو َد 
۱۵

”ُای  َد ُُر َ ن  ِااِ و ا ِٓ ِاق َم َزد،

ُای  َد م ِز   ِاوز َه ِا ه،

 ُای َ  ِ ه از ِم  -و-ُِت ِت َدده،
۱۶

ِای   ره ِ ََ؛

ِم از و ِم َن  ِااِ و ِم ا ِٓ ِاق،

ُ ِِ   یا َِ َد

“.ُ َ رَ ز َِ َد و َا

ُ ِٓا ِِد  .ردَ ش   َد ،ا اِا  ره َد ُ را ِِد  ِٓا  ِد ُ و
۱۷

و ُ َد اُ ُ ِٓ: ”ا َٓ، ِای رُ ،َُ ن
۱۸

 . ََّ  و َد ُ  اِا  از  ِِ ره

“! ازی  ره َد ُ را ِ؛ ِدَا ا  ریاّو ِ

،ُ رگُُ و ِای ام ُ ر مَ  از ِای ام .َُِ  ، ِ َُِ ” :ُ ه رِا  ِٓا و
۱۹

“. دَُد و َ ی ِ  ِدهو از َاو ُ َرُُ ه ازی  هِاِر رِ 

:ُ ه  ََ اِا َ ُِم از َد” :ُ َدده ََ ره ُاو او روز ِاَُد
۲۰

“‘.ُ ر ََّ و اِا ِِ ره ُ اُ’

. ر مَ ه ََّ ره از اِا اِا ی رَد ا

ِِز ره َد ُ و َا ُ  اُ  .ُ ِد دوُ َد  ،ا” :ُ ُ َد ااُزو ِا 
۲۱

ِاز ِد  ره ِِز ُا  ،ُِ ُ ارونِ از ََ ِ  ُ َدز 
۲۲

َی ُ  ُه. 
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“.ُِِ َ و  َد زوِر ریَا

آِی ِره ُب

 ِوا  هَٓد ا  ُُ ُ َدز  ُِ َ  دِ” :ُ ه یُ ره ُ ی بُ اُزو 
۱
 ۴۹

. ُ  َد

،ِِِ ش و ُِ َ !بُ ی  َای
۲

!ِِ ش اِا ُ ِٓرای ا َد

،َا  ریاّو ِ ُ ،ـر
۳

، تَُ َِ ِو اّو  اَ

َ ِ َد م و َ ِ َد ُرت،

،ََُ َ ِ  ،آِو در ِِ ر
۴

ا َد ِ َِ اُ ُ ُ ِٓی،

و ُاو ره َِ ت ی؛ َارے، ُ َد  َِی و ُ ُ ی.

،ارو َاِ وی ن وِ
۵

.ُ ِتٓای ازوا ا

!َُ ِ ِره ازواَ َد ، ن َای
۶

،َُ ی ازوا َ  ، َای روح-و-َروان
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ُ آدم ُ ر َِد و ُاو ا

. ُ ره  و ی ِِِ ُ ی  هَِ و

ک َاَو  ِر ازوا َد َ
۷

!َا َر  ازوا ََِ و َد

ُُ ِ بُ ِِز ره َد ُاو 

.ُُ کََِ اره َد ِا و ُاو

.ُ َِ-و-ِ ره ُ ،ُ ارونِ ،داُ
۸

َا ُ یَدوِن ُد ِ َد ُ ِد

.ُ امِه ِا َ د ره ُ ا َد ُ ِٓی ا  و

،ان َاَ ِ  ُ ،داُ
۹

ُ ، ِ از ِر ُ  ُی.

ُاو د ره  َه ر  ِو ُ، رُ ِ ِان؛

ِ ِ ُاو ره َِ؟

َُ دا ُدورُ ِاز ِد د ِقَ
۱۰

 ی ِ از اُ ِ- ام َ و

  ُا و 
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.ُ َِا  از َ 

ُ  رُِک ا ره َد ُ ان ِغُاو ُا
۱۱

و ُِه ُاغ ُ ره َد  َُِِک اُر؛

ُ رُاِب ا ره َد ُ ی ُاو

و ُ ََ ره ُ ِن اُر.

َا َر روُاِب ا از  یِ
۱۲

.ِ از َ  یوو َد

ِزُُن َد َِ در ی-َد-ی ُ؛
۱۳

ُ ر ِ ِر اُزو ِ

.َِ ونَ ِ  اُزو  و

ی َاَ ِغُا  ِِ رّ
۱۴

 َد   ِو ه.

ب َاُ ِو اُزو ی  ُاو ِد
۱۵

.ٓش ا  ِو ز

 َ ر هَِ ره ُ ُ ُاو

.ُ ریِر ِا ِ و
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ُُ َوت ُ یَ َِ دان َد
۱۶

.ای ِا  از  ِِ

راه َا َِ ر َد  دان
۱۷

 ِ ر َد ِ راه

 ُِ ی َا ره ِه

.ُ َ  ارَ 

!َُا ُ تِ َد راِه ِ  ،اوُ َای
۱۸

ُُ َرت اَر د ره
۱۹

.ُ لره ُد ُاو ُاو 

ب َا  ن َِا
۲۰

.ُ َ  هداِرَ راِک و ُاو

 َ آُ َا  آزاداُ َدوه
۲۱

.َِ َرُ یره-ُٓو ا

َا َُ ِرُِگ ا ُ
۲۲

ِ ِ َد َُ ِک 

.ُ ُ الد ِ َد  ی  
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 َ َر اُزو َِ ازا َدَاِ
۲۳

. َُاو ره َازار-و-َاذ َا ِ  نُ ُاو

َ  ُ ت-و-زورَُ ِن اُزو َدَ 
۲۴

،ُ ر یَ بُ َِرُ ایُ ِِد َِِد و  ی ُزو و

،اه ِاُِ اِ َِِد و

،ُُ َ ره ُ  ُ ِٓای اُ َِِد و
۲۵

ِ ََ ره ُ  َُ ِدِر َِِد و

 ِ از ٓی ا َ 

،َا ز َ َد   َُ ی َ و

.و َر ِ ی َ و

ُ ِٓی ا َ
۲۶

ی َاَی َا ه ی ََ از َرُُ

و ُُرَ از ای  ِی ِ؛

ُد ُُ  ُاو َد  ُ ار ِِه،

.ُ بِِا ُ ارونِ ِ از  وُا ِ َد

َ هِگ َدِرُ  ِِ
۲۷
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 َد وِ ُ ِر ه ُره

“.ُ ِ ره و ُو ِو َد و

اَ دوازده ِ ِاا َا؛ و اَ ام ره ی ُد  آِ ازوا َد وََ ِ َددو َدزوا ُ و َُ م
۲۸

 ره  ُِِِل ََ  َدد.

َوِت ُب

ُ ب ُاو ره و َه ” :ُ َد ُزودی َ م  ُی َ .ُُه َد ُی َی  َد ری
۲۹

،ن َاِ ِِز ی َدَ ِِد َد َ ِ َد  ری وَُد
۳۰

 ،ُِ َد َا ِّ وِنِ َِِد ز 

ُره َد ا  نُ و ِاِا
۳۱

 .ِ ِ هَِ ِّ وِنِ از ز  ُاو ره ِاِا  ری وَُد ا

اُ ز و ری
۳۲

َد َا؛ ِاق و ُن  ِرِ َد اُ َدُ ه؛ و  ام  ره َد اُ َدُ م. 

َِ ره َد ُ ی ُاو ،ُ   ی  ب َدُ َِو ِو
۳۳

 َدز َا از ِ ِ َه ُه.“ 

.ُ ی ُ مَ  هِ ره ُ یََ ِِٓو ا  ره ُ ِ

 اُزو ُ َد  ِی
۲
 . خ ره  ه ُروی ا و َا ُ ِٓا َِ د ره َد ُ او

۱
 ۵۰

  وِن
۳
 .  ره اِا و ُاو .  ره  ِِٓزه اِ   د َاُ  ِ َد 

ِ  روز ره َدرُ ،ِِ َن َِه  و اَِ وُ وَرت ُد. و  ِد روز َِه ُب

.ِِ 

،َا  َِ َد ُ ُ ِ ا” :ُ ه ِ نَِ اِرَ از ُ ،ُ ص َ یروز ِو
۴

’اَ  ِٓه َ َدده ُ: ”ا ، َد ُدو ِدُ ؛ َه َد ی َِ ه ُ َد
۵
  ُِ نَِ َد ًُ

  اُزو  ؛ُُ ره َد ُ ِِٓزه اِ ُرم و  ِ زهِا  َدز ٓا “.ُِ َد ،َ نِ ِِز

“.ُ ره َد  ِزهِ ،َدده َ ُ َدز ُ ِٓا ِر ُُرو و ا” :ُ نَِ
۶
 “‘.ُ

ُ  ر  اُ ِٓ ره َد . م ِرای َِن، ُی ای  ِ و ُ ِی ای
۷

ِم َاِر ُ و ِارون  و َاِر اُ   ِٓ ر؛ ِ ی ازوا،  ّ و
۸
 ،ِ ِِز
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 رِ َِ  و ُاو ر ُ  ارا ام و َا  ڈی
۹
 .َ  َ ِ ی ازوا َد ر

ُد.

ُ و  ا ِ و َ رَ َد ُاو ُاو ،ِی ُارُدن رِف در د َد ُاوی َا ِ َد ُاو َِ
۱۰

وِ ه ی اُو ِ  ، اَ ُ ره َد ی
۱۱

 .ِِ ِ ُ ِٓه اَِ روز  ِتَُ

.م ا «اِ ِٓره «ا ُاو  یا “!َا  رَ ِ ِ ِای” :ُ ُاو د ِدَا

ُاوِ ِزه  ره َد زِ ِِن ُد و َد ری  َد
۱۳

  ی ُب اُ ر   ُاو َدزوا َاُ د: 
۱۲

ِو
۱۴

َ زَ ِِ َد ِدَ ی ُد، َد . ِااِ اُ ز ره از ِوِن َِ ِّه ُِ ِد. 

ِ َد  ،ُاُزو َر   ِٓوِن ا ه َدَِ  ی ِ ارو وِ  ُاو ، ره َد ُ ِِٓزه اِ ُ

.ََا

وِ اروِن ُ ِد  آِ ازوا ُده، ُاوُ : ”اُ  َد اِ ازِ  َدَ  و از  ِِم
۱۵

ِٓا” :ُ ه م َرَ ُ هَِ ُاو او
۱۶

َی ی   َد ِ اُزو ے  ره َا ِ ،ِر ُ؟“ 

’َد ُِ ُ: ”از ُ  ُُ ِ ُه و ی ِارون
۱۷

  ُ ره َدد و اِ ا ُ دونُ از  ُ

ُ ره  ،َُا ُاو  از ُرری ه.“‘  اُ  ُ ِ ٓه ی ُی ُای اُ ِٓ ره

.ُ و ا ُاو َد ،ُ ُ ره ره َد ا اِ َِ “.َُ

ُ  َدزوا
۱۹

 “.َا ُ یُ ” :ُ ُروی اُزو َا ِ د ره َد و َام َا  ارونِ اُزو 
۱۸

ُ َد ِره َ َِِ  َدُ  ،ِا  َِِ َد  اِد
۲۰

” :ُس َِر، ا ٓ َد ی ُا َاُ؟ 

ِ  ُ دایو َاو ُ هَِ  .َِ ِد ٓا
۲۱

 .وز َاِا  ر ُا ،ُ هِ هُدم ره ِز ِنَ

.ُ ه َدزواُِ مرای ِد و  اریره ِد ُاو ُ  “.ُُ َ

ُ ِتَو

 ره اِده ِاَاو ُ
۲۳

 . ل ِز و َده   ُاو .ُ ِز ِ َد ُ ِٓاِر اَ  ُ
۲۲

.ِِ ار ُ ی ُزا َِ ه َدُ ََُ ام ََّ ِ ِ دایو َاو ِد  مِّ ِ

ُ و ُ ُ ِ ُ َِ َد ً اُ  ؛ُ ِد دوُ َد ” :ُ ُ ارونِ َد ُ َ وَُد
۲۴
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“. هرده و َ بُ ق وِا ،ِاُاو ره َد ِا  هُ ِز َد ز ره ازی

 اُزو ُ َد َ ِااَ  َدده ُ” :ُا ً َد ُ ُ ِ ُ َِ، او اُی َه از
۲۵

ُ  َد   ُِ و َده َ َت  و َا ُاو ره  ه َد
۲۶

 “.ُِ ُ  ِا

.ت اُ  َِ َد ِ ِِز
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