
وِ - ِب َرات - ِّ َِم

ُر

 از   «وی» ِم ب ازِ یِم ا و رات َاَ ِمِّ ِبِ و

ی َ ِاا َاُ ِِ ه. و َد ُ ا و ِی ُِ َد و

ِرای ُ ِا ُد. َد ای ِب َِه ا دُرای ََُ َدده ُه

 ُاوَ  ِاا ره َد ِدِت ُا ری . اُن َِه َِم ُا ِا َی

.َ س َد َُ ِز  َِ ر  ُاو  د َدرهُو

اِ ِب و ره َ-ی ََ  َ ، از ِدَ ع ِده

ُُ ُوُ َِا َا و ِای َع رر ِار ُه. ُا ا ام ره َِه

. ِ ره ُ مَ  َدد ُ مَ

َد ِ  اّوِل ای ِب َد ِره  ُی ُِ َد  ِ َدده

ِ  ی  ُرون و ِِ ِره ۱۰ َد  ۸ ی  اُزو َد  .هُ

ُه  ُاو  ر ِِ ا ره ُوع    .ی ِب َد ِره

اوُ َد  ایِ و  ِره و َد َا ُِ ِمو و اُ ک یُ
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.ُ َو

انِ ِِ

َ ُ (۱:۱)

َّ ِ-و-دا (۱:۲)

َ ُ (۳:۱)

ُ ُه (۴:۱)

َُرات َد ِره ُ (۵:۱)

َُراِت ُِ َد ِره  ُ و   (۶:۸)

 ُ (۷:۱)

َُراِت َ ُ (۷:۱۱)

َُرات َد ِره  و ُن (۷:۲۲)

 ِا (۷:۲۸)

 ََوِن ُرون و  ی َِ ه و ِِا (۸:۱)

ُوِع  ِِا (۹:۱)

ُِه داب و َاُِ (۱۰:۱)

ِاَِ  َه ا (۱۰:۸)

راِک ک و ک (۱۱:۱)

 ُ  از َزو (۱۲:۱)

َُرات َِه ََض ی ی (۱۳:۱)
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َُرات َد ِره ََ (۱۳:۴۷)

ُن َِه ک ُو از ََِض  (۱۴:۱)

َُرات َد ِره ََ َزده  (۱۴:۳۳)

 َد وِِ آوی  از ُ ُ ِ (۱۵:۱)

َُرات َد ِره روِز ِره (۱۶:۱)

ِا َد ِره ُن (۱۷:۱)

 ِ ِِ َِوع (۱۸:۱)

ُی ُِ (۱۹:۱)

زات َِه ُه ی ُِ (۲۰:۱)

َُرات َِه ا (۲۱:۱)

س ُدوِن   (۲۲:۱) َُ ِره َد

ُ  ُل َُ (۲۲:۱۷)

َد ِره زن ی ُ ه (۲۳:۱)

روِز آرام (۲۳:۳)

َِ ِِ و ِ (۲۳:۴)

ِ ََِ ِِت (۲۳:۹)

ُِ ِِ (۲۳:۱۵)

ُ ِِر (۲۳:۲۳)

روِز ِره (۲۳:۲۶)

َ ِِی  (۲۳:۳۳)
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ُن َد ِره ِاان و  ِن (۲۴:۱)

س (۲۴:۵) َُ ِن

زاِت آدِم ُی (۲۴:۱۰)

ِل آرام (۲۵:۱)

ِل ُِ (۲۵:۸)

زُ ِِ-و-ز (۲۵:۲۳)

َِ َه ِ (۲۵:۳۵)

َد ِره آزادی ُ (۲۵:۳۹)

َِ َه ی  ِاُ َ (۲۶:۱)

َای ِا (۲۶:۱۴)

ز ِِی  د ره َو ه (۲۷:۱)
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َ ُ

،ُ َدزوا ُ ره اِا َ ”
۲
 :ُ َزده    تُ َِ و از  یُ ره ُ اوُ

۱
 ۱

ِِ از ر  َ ره از ُ ُ ُاو ،ُ ِ ُ ر از اوُ َد ُ  از  َ ِو’

ه.

اُ  اُزو َ ُ  از َ َ، ُاو َ ِو َ ره  ِ و ُاو ره َد داِن ُ َِت
۳

ُاو ِدُ  ره َد   َ ُ ِ و ُ اُزو
۴
 .ُ لُ اوُ ِرُُ ِف اُزو َد از  ه

ا  ُرون ی  و  ل اوُ ِرُُ و ره َدَ اُزو 
۵
 .ُ رهِ  هَِ  ُ لُ

ُ اُزو 
۶
 .ِ ش ،ت َاُ َِ َد داِن  هُ ر َدوِر ه و ُاو ره َد ِد ن رهُ ،َا

َِ م ره َدُ و  رو ِٓه اُ َِ ا َد ُرون ی  او
۷
 .ُ   هُ  َ

ِ َد  مُ َِ َد   و َ  ره ُ ی  ،ا  ُرون ی  اُزو 
۸
 .ِِ ِٓا

 ِّ ِی داِ و  َی  ره  آو ُ و ا   ره َد
۹
اُ ِِٓه َا، َد  ِ؛ 

.َا اوُ هَِ َِ ِرِدَ یُ ص و ِ  ؛ ِایَزُ َ ُ اِنِ ه َدُ َِ

و ُاو ره  َد
۱۱

 .َ َ و َ  ،ُ  ،  ،َ از ر َ ُ  اُزو ُ ا
۱۰

ِف ِل ُه َد ُُِر ُاو ل  و  ی ُرون  اُ ،ِن اُزو ره َد رَدوِر ُه

ِِٓا ِ َد  مُ َِ ره َد ا ُاو و      و َ  ره ُ اُزو 
۱۲

 .ِ ش

 ِّ ِی داِ و  َی  ره  آو ُ و ا  ِّ ِ ره َد
۱۳

 . ِ َد ،ه َاُ

.اوُ هَِ َِ ِرِدَ یُ ص و ِ  ،َا َ ُ  ؛ ِایَزُ هُ َِ

 َ از   یُ ره از ُ ُ ُاو ،َ َُ از َ ُ  اوُ هَِ اُزو ُ و ا
۱۴

ا ُاو ره َد ُه ه و   ره ه َد ُ َِه َُزُ  ،ن  ره َد ُ َِه
۱۵

ه. 

 اُزو ُاو
۱۷

 .َا ِ  ی َد ،ُ ر هُ ِق ِف ه ُ ره   و وَ
۱۶

 . ِ

ره از  ِل ی ُ  ، و ُدو َُ . او ا ُاو ره َد ُ َِم  َد ِ اُ ِِٓه

.َا اوُ هَِ َِ ِرِدَ یُ  ص و ِ  ،َ ُ  ِای .َزُ ،َا
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و-دا-َّ ِ

  اُزو رو َِ ُاو َد .َ آرد ِِ از  ُه، ا اوُ َد و-دا-َّ ِ  َ َِ و
۱
 ۲

او ُاو ره َد   ِی ُرون،  ا ه و ا ُِ  اُو آرد ره
۲
 .  َِ ر ره َدُُ و

 رو و ُُ ِر ِِ ه و َد ِاِن َّ ِ -و-دا َد ُ َِه َُز. ِای  ِ ص و

و َِه َّ ِ-و-داَِ ه ُرون و  ی َ ؛ ِای
۳
 .َا اوُ هَِ َِ ِرِدَ یُ 

.َا اوُ هَِ ص ی  از ِّ َِ َُ

  ِ ی ِ  ،َ آرد ِِ ُاو از ،ُ ِ هُ ُ ورُ َد  ره و-دا-َّ ِ و
۴

روُ  ه،  ِن ُُ ِِ-و-ََک  ُروی   رو ب ُه.

  ُاو ره
۶
 .َ ِ ه وُ  آرِد رو ِِ ُاو از ،َ هُ ُ وه َِ َد ُ ِو-دا-َّ ِ ا

۵

.َا و-دا-َّ ِ  ؛ ِایُ  رو  َِ و َد ُ

 ره و-دا-َّ ِ
۸
 .ُ ر رو  آرد ِِ ُاو از ،َ هُ ُ اَ َد ُ ِو-دا-َّ ِ و ا

۷

 ِِّ  ا
۹
ای ِا ر ُه َ َد ُاوَ  و ُاو ره َد ا ُ  و ا ُاو ره َد ُه ُه. 

َِ ِرِدَ یُ  ص و ِ  ِای .َزُ هُ َِ َد  اِنِ َد ِِ ره و-دا-َّ ِ

 از ِّ َِ َُ ؛ ِایَ  ی  ُرون و هَِ و-دا-َّ ِ هَِ و
۱۰

 .َا اوُ هَِ

.َا اوُ هَِ ص ی

ِ َ ُ نُ ،َُ ر ِ   مَُ  ،ُ ِ اوُ َد  و-دا-َّ ی 
۱۱

ِِ ُ اِ ُا ره َد ِاِن ِ ََِ ِت َد
۱۲

 .َِزُ اوُ هَِ ص ِ اِنِ ره َد  و

  ِی
۱۳

 .ُ ِ هُ َِ َد اوُ َِِ ِرِدَ یُ اِن َد َ ُاو  ،ِ اوُ

َّ-و-دا ره ُ َ ََ ؛ ُ ِ ََِای ُ ره از َّ ِ-و-دا ِدر   .َُ ِم  ُ-و-

.ُ ِ ََ ُ ی 

ِ ِٓو َد ا َِ ره َ ِِ ی  ،ُ ِ اوُ ت َدِ ََِ از و-دا-َّ ِ  ا
۱۴

و ا
۱۶

 .َا و-دا-َّ ِ  ؛ ِای   ر ره َدُُ ه  رو  َِ و َد
۱۵

 ُ ِ ه
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.َزُ اوُ هَِ ص ِ اِنِ َد  رُُ ِم   نه و از روُ ِ َِ ره از    ِِّ

َ ُ

 ،ده  ،َ َ  ،ه ِِ وو َِ ُاو ره از و ا َا َ ُ  اُزو ُ ا
۱
 ۳

ُاو ِدُ  ره َد َ ِاِن ُ  ُ ُ و ُاو
۲
 .ُ ِ اوُ ِرُُ ان ره َدَ ُو ُاو ا َ َ

ره َد داِن ُ َِت ل  .ُ اُزو  ی ُرون  ا َاُ ،ن  ره َد رَدوِر ُه ش

ُاو از  ِ  ُ َ ُص َِه ُاو ِّ    ،ُ ِ ی داِ ره
۳
 .ِ

ِِد َد  ُروی ازوا   ده رهُ ُدو 
۴
 ،َا ِی دا ِّ َِدوِ َد  ره  ِم و َُ

َ ُ َِ ره َد ُرون ُاو ی  او
۵
 .ُ ِِ  دهُ   ره ِ و َا  ُِ

.َا اوُ هَِ َِ ِرِدَ یُ  ص و ِ  ِای .َزُ ،ه َاُ ِِِٓم اُ َِ َد 

َ اِنَ   ده، ُاو  ،َ َ  ،َا از ر اوُ َد َ ُ هَِ اُزو ُ و ا
۶

و ِدُ  ره َد
۸
ا ُاو   ره َد ِاِن ُ ِ ُ ُ، اُ ره َد ُُِر ُاو ه 

۷
 .ُ ِ

  ُ ِه ُاو ره َد داِن ُ َِت ل  .ُ اُزو  ی ُرون ُن  ره َد رَدوِر ُه

و ُاو از   َ ُ ره َد ِاِن  ِص َِه ُاو :ُ ِ ِم ُد ِ ره از
۹
 .ِ ش

ِی دا ِّ َِدوِ َد   ِ و َُ ره ِی دا ِّ   ،ُ ا  ُِ ِنُا

ِِ َ  دهُ   ره ِ و َا  ُِ ِِد َد  ُروی ازوا   ده رهُ ُدو 
۱۰

 ،َا

.َا اوُ هَِ ص ِ  ِای .َزُ را ِ اِنِ ه َدُ َِ ره َد ا ُاو او
۱۱

 .ُ

و ِدُ  ره َد    ه ُاو ره َد داِن
۱۳

و اُ  اُزو ُ  َا، ُاو اُ ره َد ُُِر ُاو ه 
۱۲

ُ ُ وُُاو ا
۱۴

 .ِ ش هُ رَدوِر ره َد  نُ ُرون ی  اُزو  . ل تُ َِ

ِّ َِدوِ َد  ره  ِ و َُ ره ِی دا ِّ  ره   ،ه اوُ ص َد ِ 

 دهُ   ره ِ و َا  ُِ ِِد َد  ُروی ازوا   ده رهُ ُدو 
۱۵

 ،َا ِی دا

او ا ُاو ره َد ُ َِه َد ِاِن  ِراُ َز. ِای  ِ ص و
۱۶

 .ُ ِِ َ

ُ ی  ِم َد دا ُِ  ِای
۱۷

ُی َِرِد ُ َِِاو َا  ِ . َد ُاوُ  َدره. 

“‘!ِرَ نُ و  ِ ُ :َا ُِ ِز  ی  َد

۷ / ۵۵
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


ُ ُه

”َ  ِاا  ه  ُ، ’اِ  َ ه َد ِره َُم
۲
 :ُ َزده  ُ   اوُ

۱
 ۴

:رات َاَُ ا ،ِ مازوا ره ا  ،ُ م َددها َ  ایِ و  هُ اوُ ِما

ا ای ُ ََ ه ُه  و َم ره ُِم ر ُ، ُاو َِ ه ُِه َ  ُِو َ ره َد ِاِن
۳

ِ ره َد ُ ه و ِد اوُ ِرُُ ت َدُ َِ و ره َد داِنَ ُُاو ا
۴
 . ِ اوُ ه َدُ ُ

ِِ و رهَ وُِن اُ ارِ  هُ ََ ای او
۵
 . ل اوُ ِرُُ و ُاو ره َد ُ  وَ

و ا ُ ِ ره َد ُن  ه ِ ار ُن ره َد ُُِر ُاو َد ِ ُروی ده َد
۶
َد ُ َِت ه 

ا ِ اِر اُو ُن ره َد ی ُِه ُر  َد ُُِر ُاو َد
۷
 .ِ ش د  س َُ ی

ُ َِ َِت َاَُ  و َِه ُِن َو ره َد ُ ِِه  َ ُ َد داِن درُ َِ ِت

ا ِم َ ِو ُ ُه ره ا  ِّ    ،ُی داِ ره َُ و
۸
 .  ،َا

َا  ُِ ِِد َد  ُروی ازوا   ده رهُ ُدو 
۹
 ،َا ِی دا ِّ َِدوِ َد  ره  ِم

اُ رَ  ِِو  َ ُا  .ُ اُزو ا
۱۰

و ِ ره ُ  ده ُ ِِ ؛ 

َ ِ ِو و ِم   ره َّ  و َ و ِم
۱۱

 .َزُ َ ُ ِهُ َِ ره َد ُاو

  ک، َد ی  ه َدَ و ازُ  و رهَ هَِ ِم  
۱۲

 ، ِ و ِی دا ِّ

ُ ِِه رُ ،ُ ه و ُاو ره َد َِ اُ ِِٓم َدر ِ؛ َارے، َد  ِ  رُ ، َد

.ُ َدر َدده ُاو

و اِ ِ  ِااُ   و ا ُ از ِ  ِه  ،َ ُاو  از رای ره ام
۱۳

،ُ ََ ه ُاو  ی و
۱۴

 ،ُ مُِ و ُاو ُ م َددها َ اوُ ِما ُِِ  ِ

و ِر ای
۱۵

 . ِ تُ َِ ِ ه و ُاو ره َد هُ ُ اِنِ و ره َدَ   

او ای
۱۶

 . ل اوُ ِرُُ و ُاو ره َد ُ  وَ ِ ره َد ُ یِد اوُ ِرُُ َد 

و ا ُ ِ ره َد ُن  ه اُو ُن
۱۷

ُ ََه، ِ ار ُِن اُو َو ره َد ُ َِت ه 

 ا ِ اِر اُو ُن ره َد ی ُِه ُر
۱۸

 .ِ ش ده ُروی ِ َد اوُ ِرُُ َد د 

َِ َد داِن  َ ُ ِهُ ِ ن ره َدُ هَِ و َُ ،َا اوُ ِرُُ َد َ َِ َد 

ُ وَ یا  ر ره ُُاو ا
۲۰

 .َزُ هُ َِ َد ِِ ره   ِم و
۱۹

 .  ،ت َاُ
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و ُاو ُ رهِ ه ازواَِ ا ی رَد ا . وَ یا  ر ره َِ د؛ َارےُ هُ ُ ِوَ  

 اُزو اَ ُِو ُ ُه ره از َه ُو ُه و ُاو ره َدر ِ، اُ رَ  ِو اّول ره
۲۱

 .ُ هِ

.َا  هَِ هُ ُ  َدر َدد. ِای

َ  ایُ ،اوُ ِمِم ا ُِِ  ِ مرای ره ا از  هِ و  هُ ر  ا
۲۲

وُ  ره  ه َِه ُ ََ ، ُاو َ َِ   ره َد ِاِن
۲۳

 ،ُ مُِ و ُاو ُ م َددها

و ِدُ  ره َد   َ ِه ُاو ره َد اُو ی ل َ ُ  ُ ره َد ُُِر
۲۴

 ُ ُه 

و ا ِ ار ُِن ُ ُه ره ِِ ُ ِ  َد
۲۵

 .ه َاُ ُ  ِای .ُ ل اوُ

 ِ و
۲۶

 .  َ ُ ِهُ ِ ن ره َدُ هَِ و َُ َ ُ ِهُ ی

اُزو ره رَ ُ  ِ َد ُ َِه َُز. َدی ر ا َِه ُِه اُو رِ ره ُ و ُاو

.ُ هِ

ا   از ُدِم م ِه ُه  و  از رای ره ام ُِِ  ِ اِم ُاوَ  ام
۲۷

وُ  ره  ه َِه ُ ََ ، ُاو  ُِ  ِده َ ره َد ِاِن
۲۸

 .ُ مُِ ُاو ،ُ َدده

  ل ی وُه ُاو ره َد  هُ ُ ِ ره َد ُ و ِد
۲۹

َِ ُ ُه   ُه ه 

ُ ِهُ ی َد ِِ ُ ِ  ره ُ ِنُ ارِ  ا و
۳۰

 .ُ ل ره َ ُ

  ر ُا ، ا ره   ِم ُاو
۳۱

 .  هُ ِ ن ره َدُ هَِ و َُ َ

ی رَد .َزُ اوُ َِِ ِرِدَ یُ اِنِ ه َدُ َِ ا ُاو ره َد و .ُ ا َ ُ

.ُ هِ و ُاو ُ رهِ  وُه اَِ ا

ُ و ِد
۳۳

ا ُاو    ره َِه ُ ُ َد ِاِن ُ ُه ه، ُاو َ ِ  ره ه 
۳۲

.ُ ل ره َ ُ  ُ ل ی وُه َدُ ُ اِنِ و ُاو ره َد ُ  هُ ُ ِ ره َد

و ا ِ ار ُِن ُ ُه ره ِِ ُ ِ  َد ی ُِه َُ َ ُ و َِه
۳۴

َ ُ ِن   ر ُا ، ا اُزو ره  ِم ُاو
۳۵

 .  هُ ِ ره َد  نُ

 ه اُزوَِ ا ِ یَد ا .َزُ اوُ ِص ی ِ ه َدُ َِ ا ُاو ره َد ؛ وُ ا

.ُ هِ و ُاو ُ رهِ ،ه  ُ ِ
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ُ ِره رات َدَُ

ا َ  َدزی ره ُه  ُ آواِز َ ِدِه ره َِه و ِ ِِی  ِده   َدره َا و ره
۱
 ۵

 اَُ م  َد َِ ِِ َ َڈُ ره،  َد ِش َاِن دِرِه
۲
َُ، ُاو َای ُِه ُ ره ِه. 

َِ َد  َ ا
۳
 .ُ مُِ ُاو ،َ ام  ا ،َِ هَِِ ِش َد  َِ یر ِش َد ،َِ

ِان َڈُ ره،  رِ  َِ  ِان ره  ،ُ َِ ا  امَ، وُ  ِ، ُاو

 ِر  َد  ،بُ ِر هَِ  َ ِر هَِ ،ُ ُ هَِ َِ  از دان  َ ا 
۴
 .ُ مُِ

 آدم َِه ُ َره، ا  ام َ، وَُ  ،ُ  ِِم ای َ   َ ُاو ُِم

ُ ُِ و
۶
 ُ اره، ِا  ره ُ  ُاو ،ُ مُِ اِ یا  َد   ِو  

۵
 .ُ

ُ اِنِ َد ُ  ،َ   ،ده ره از ر اِنَ  ه؛ ُاو اوُ ه َد  ُ ِ ره

 ه، ُاو    َُ  انَ ُاو آدم ا
۷
 .ُ رهِ  ِهُ ِ ه اُزوَِ ا ه و هُ

َِه   ُ ِ ُ ُِه ُدو ُی  ُدو َ َد ُُِر ُاو ه؛   ره َد ِاِن ُ ُه و

ه َاُ ُ هَِ  ره ُا اّول ا ه و ا ره َد ُاو  ُاو
۸
 .َ ُ اِنِ ره َد  ِِد

َِ َد ِِ ه رهُ ُ ِنُ ارِ  ُاو
۹
 .َُ ا  َ از  ،ِ و ره   ُاو .ُ ِ

 اُزو دّوم  ره
۱۰

 .ه َاُ ُ  ِای . ِ هُ ِ ره َد  هَِ و ِ ش هُ

َد ِاِن َ ُ َد َُ ُِِرات  ِ. َدی ر ا َِه اُو   ُ ِ ه ِره

.ُ هِ  و ُاو ُ

َُِد  ه، ُاو  ُ ِ ُ ُ هَِ ه، او َ ُدو  یُ ُدو  َُ  انَ ا ِ
۱۱

،   ر َدُُ ام َ و   اُزو رو َِ َد َ ُاو  ،ه هُ ُ اِنِ آرد ره َد ِِ ا

  اِنِ ره َد  ُ  ا ه و ا آرد ره َد  ُاو
۱۲

 .ه َاُ ُ  ِای ا

َدی ر ا َِه
۱۳

 .ه َاُ ُ  ِای .َزُ هُ َِ َد اوُ ِص ی ِ ه و َدِِ

اُزو  ُ ِ َد ِره  ای ِا ه ِره ُ و ُاو آدم ِه َِ .ُه آرد رَّ ِ ِ-و-

“‘.َ ا از دا

اوُ ِس َُ ایِ از  ِره ه َدِ  ُ  آدم  ا”
۱۵

 :ُ َزده  ُ  اوُ و
۱۴

ُه ُ، او ُاو ُ  ِچ َ ره از رِِ  َد ِاِن ُ ُِ َد ُاو ه؛ َارِزِش اُزو اِ ِل
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س  ُاو ُه ه، َُ ِِ ُِره ا و َد
۱۶

س َِه ُ ِ ُه.  َُ َِ ِلِ ُِِ  َ هُِ ی

 وان ِ و -َ ام َد  َِ ِاُ ؛ ُاو اُ ره َد ا ِ و ا ُ ِچ َِ ُه اُزو ِره

.ُ هِ و ُاو ُ

،ُ م َددها َ اوُ ِمِم ا ُِِ  ِ مرای ره ا از  و  هُ  َ و ا
۱۷

ره از ر َ ِچُ   ُاو
۱۸

وُِد َُ َ ده، ُاو ُِم ِب ُ و ای ُِه ُ ره ِه. 

 ه ازِ  ی ِ ه اُزوَِ ا ه و ا َد ُ ُِ اِنِ ه َدُ  َارِزِش ُِِ ِِ

“.م َاُِ اوُ ِرُُ َد ًِن ُاو واُ ،َ ُ  ِای
۱۹

 .ُ هِ و ُاو ُ رهِ ،َزده 

ِ ُاو َد  ،ُ َ اوُ ِِ و َد  هُ   ا”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ و

۱
 ۶

ِ َ ی
۳
ُ َد ِره َ اَِ  َو دروغ ِ َ  ،ُی ره ُدزی   ِل  ره َد زور ِِه، 

َِ ُ رُ  ِِن َد وِا  رای از  ِره و َد ُ دروغ  ِره ه َد اَ  ه رهُ ُ

وِ ُاو ُه  و ُِم ُ، ُاو ِی ره  ُدزی ه ِ ی ره  َد زور ِ  ِِی  َد
۴
دروغ ُره، 

و ِ ی ره  َد ِره َِ  دروغ رده،   ره
۵
  َاُ َده ِ ی ُ ُه ره َ ا ه، 

ِ   و -َ ام َد  َِ ِاُ . ُاو اِ ُ ره َد  ِ َد اُو روز ُ ُِ  ِ ره

ُاو ُ ُِ  ره َِه ُاوُ  ِچ َ از ر َد ُِِ َارِزِش ُ ه، َد ِاِن ُ َد
۶
ه. 

و ا َِه اُزو َد ُُِر ُاوِ ره ُ و ُاو از  ری  ه َ و َد وِِ اُزو ُِم ُه
۷
ا ه. 

“.ُ هِ ،َ

  و  ُ ِره َد ُِ راِتَُ

ا َ ُ هَِ راتَُ’ :ُ ه َا  ی  ُرون و َد”
۹
 :ُ َزده  ُ  اوُ و

۸

 اُزو
۱۰

 .َ ه ام روُ ِِٓو ا ُ هُ اِنِٓا َِ َد ُ  و ِم  َ ُ :َا

َِ َد  ره َ ُ ِِ و  ُ ن ره َد  و ز ُ ره ُ  ی  ا

ی ِد  ،ه ُ ره ُ ی اُزو 
۱۱

 . هُ یُ ه َد َ ،هُ هَ هُ ِِٓا

ُ ره و   َِ َد  هُ َِ ِِٓا
۱۲

ُ و ِ ره ُو از َه َد  ی ک ُه. 

ُ  و ِِ ِ َد  َِ ره َد َ ُ و ِ م َدرُ  َِ َد ُ   ا ؛َُ
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.َُ ُ ره و    هُ َِ ِِٓا
۱۳

 .َزُ  َِ ره َد َ

ِ هُ ُروی ِ َد اوُ ِرُُ ُاو ره َد  ُرون ی  :َا ا و-دا-َّ ِ هَِ راتَُ
۱۴

و ا ِِ ُ   آرِد َّ ِ-و-دا و رون  ره ُُ ِ ِر  َد َّ ِ َِ-و-
۱۵

 .

َِه  ره
۱۶

 .َزُ اوُ َِِ ِرِدَ یُ هَِ هُ َِ َد  اِنِ ه و َدِِ َا دا

َ ُاو ره َد  ؛ ُاوُ رده س َُ ی و َد ُ ُ ِ وِنُِ ره؛ ُاوُ  ی  ُرون و

ُاو ُ ُ ِ  َ؛  ُاو ره َد ِاِن ِ ازوا از ی ص ُ َدزوا
۱۷

ُ َِت ُره. 

ِم   از ِ َاوِده ُرون ِ اُزو
۱۸

س َاُ ُ ِِ ،ه و ُ ُم.  َُ ًِ ؛ ُاوَدد

ُره. ِای ِ دا ازوا َد ِم  ی ازوا از  ی ِص ُاو َاِ  .ی  َدزوا َڈُ ره

“‘.ُ س َُ

ِ اوُ َد ُ ونُ ََ از روِز  ی  ُرون و  ِ”
۲۰

 :ُ َزده  ُ  اوُ و
۱۹

ِ و ُ ِره َد و  ِ ،دا ِو-دا-َّ ِ اِنِ آرد َد ِِ از ا   ِِّ َُد :َا ا 

ُاو   رو َد  َِوه ُ ُ؛ ُاو ره  رو  ه ُ   و  ِه َِه
۲۱

 ره َد و ِم. 

ای ُُرگ  از   ِی ُرون
۲۲

 .ُ ِ اوُ َِِ ِرِدَ یُ اِنِ َد و-دا-َّ ِ

.ُ هَ ًِ  و َا اوُ دا ِ ِای . ِ ره  ا  ،ُ اُزو ِِِ هُ ََ

“.ُ رده َ و ُ هَ ًِ  ا ِو-دا-َّ ِ 
۲۳

ه اُ ُ هَِ راتَُ’ :ُ َزده   ی  ُرون و ”
۲۵

 :ُ َزده  ُ  اوُ و
۲۴

َا: َد ی  َ ُ ل ُ ُ ،ُه ام  َد اُو ی َد ُُِر ُاو ل ُ. ِای

س َُ ی َد  ره؛ ُاوُ ُاو ره ،ُ ِ هُ ُ اِنِ ُاو ره َد  ای
۲۶

 .س َا َُ ًِ ُ

و ا ،َ هُ ِ  َِ اُزو ِد ِ َد   
۲۷

رده  ،ُ َد ُ َِ َت. 

 ِ ِف
۲۸

 .ُ ُ س َُ ی  َد  هَِ نُ  َِ َد  یِ ُه، اُ  َ ِن اُزو َدُ

ُ ِ َد ُ ُ  َِه َ ه ُ؛ و ا َد ِف وی ُ ُه َ، ا ُف ُ ب

س َُ ًِ ُ ره. ِایُ ُ ِ وُا َِ ا ی  ِم
۲۹

 .ُ ُ آو  و ُ ک

س ِره   ،رده َُ ِه َد  ُ ت َاُوردهُ َِ َد  نُ  هُ ُ  
۳۰

 .َا

.ُ هَ َِٓد ا َِ ،َُ
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 ُ

ُ ،ُ ل ره َ ُ   َد
۲
 :س َا َُ ًِ ِای ،َ  ُ هَِ راتَُ ِای

۱
 ۷

ُِد :ُ ِ    ِم
۳
 .ُ ش َدده هُ رَدوِر َد  نُ و ُ ل َد ُاو  ام 

 ُدو ُده و  ُروی   َد ِد ُِ ِ َا و
۴
 ،َُ ره  ِی دا ِّ   ،

و ا ُاو ره َد ِاِن  ِص َِه ُاو َد ُ ِه
۵
 .ُ ِِ   دهُ   ره ِ

س رده َُ ی َد  ره؛ ُاوُ اُزو ِ َ   ا دایَاو ِ
۶
 .َا ُ  ِای .َزُ

َِِد و  ای .رات َاَُ  ه ازواَِ و َ  ُ ِه رُ ُ
۷
 .س َا َُ ًِ ُاو .ُ

ِ ُاو ،ُ ِ ره  َ َ ُ  ای نُا
۸
 .ُ اُزو ُ ِ ،ُ رهِ اُزو

ِ  و ُ ُ ورُ َد  و-دا-َّ ِ 
۹
اُو َ ُ ره  ِ ه َِه د ِِ ُه. 

ِو-دا-َّ ِ  و
۱۰

 َد َ َِا  َد  َِوه ُ ُ، َدُو ای ِِ ُه  ُاو ره  ِه. 

.ُ ِ َدزوا ا   و ُ ُرون ی  ِ از ،َ ُ  َ هُ  رو  

َ ُ راِتَُ

ا ُاو  اُ  ره َد ِاِن
۱۲

 :َا ا ُ ِ اوُ َد    َ ُ هَِ راتَُ
۱۱

ُُاری ُ ِ، ُاو ُُ ُ  اری  ِی ِِ روُ  ه، ن ی ُُ ِِ-و-ََک

 ای
۱۳

 . ِ ،هُ  رو  و آرد َا ِِ از  ی ن ه وُ ب رو   ُروی 

  از  ِ یا
۱۴

 . ِ ُ َ اریُُ ُ  ره ُِ ِن  ُاو َ  ِ

ِ  َد ِاِن َ ِ ِ َد ُاو ِ ؛ و ِای َد ای ِِ ُه ُ ِن َ ُ ره

 ی اُزو رهِ  و ُ رده  ُ َد روِز   وُا َ اریُُ ُ ِ
۱۵

 .ِ ش

،ُ ِ ره ُ ُ  َد روزی ،َ داو ُ  رَ  اُزو ُ ا و
۱۶

 .َ  ُ

َِ ِه  ُ ِ َد روِز ِّم َد
۱۷

 .ُ رده و روزُِح اَ َد  هَِ  ره وُ ُاو ره 

و اَ ُ ِ  اُزو َد روِز ِّم رده ُ، ُاو ُل َُ و  ام  ُاو ره
۱۸

 .ُ هَ ِٓا

  َد
۱۹

 ُه َِه ِ ب َُ؛ ُاو ُ َِه و   اُزو ُره ای ُِه ُ ره ِه. 

َِ ک َا ًَ  ی ِ .ُ هَ َِٓد ا َِ ،ُ رده َ ،رهُ َڈ َِ یِ َ

  ِ از  َ ُ ِ َد ُاوُ ِ ه ُره َد  ِز
۲۰

اُزو ُ ره. 
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َِ َد  ،رهُ َڈ َِ یِ َ َد  ا ًَ
۲۱

 .ُ  ُ مَ از   ُاو ،َا َِ

ِ اوُ َد  َ ُ ِ اُزو از  و داِر ِدُ و َِ یِ   َِ اِنَ َد  ،نِا

“‘.ُ آخ ُ مَ َِ از   ره، ُاوُ هُ

َُرات َد ِره  و ُن

َ ره ُ و  ،و   ُ’ :ُ َزده  اِا َ ”
۲۳

 :ُ َزده  ُ  اوُ و
۲۲

َ اِن دُده و َ ا  َد وَ ِِِر دِره ُ ُه، َِ َِه  ر ِاِده
۲۴

 .ِرُ

ِ اوُ هَِ ص ِ  اُزو  رهُ اَ  از   
۲۵

 .ِرَ ُاو ره ِ ِ ،ُ

 ُ رُ ن ره َد  ی ُد-و-ش َ ُِر ، از
۲۶

 .ُ آخ ُ مَ َِ از   ه، ُاوُ

ُ   ن ُره،  رَ   ، ُاو   از َ َِم ُ آخ
۲۷

 .اَ از  ،َ َُ

“‘.ُ

ا ِ

”َ  ِاا  َزده ُ َ ُ   ’ ،ُ ره َد
۲۹

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۲۸

ُاو   ِدی د  ُی
۳۰

ُاوُ ِ ، ُاو  از   ُ َ ُ َد ُاو ہ. 

و
۳۱

 .ُ ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ َد ِ  ه ِ  ره  ه؛ ُاو ره اوُ ِص

ُ ره از ُاو راِن را
۳۲

 .َ  ی  ُرون و از ِ  ،َزُ هُ َِ ره َد  ا

َ ُ  ن وُ    ُرون ی  ِ و از
۳۳

 .ِ ا َد  اِنِ َد ُ َ

ُ از اِا َ ه ره ازُ ِ ه و راِنُ ِ ِِ  ا
۳۴

 ،ُ اُزو ِ راِن را ،ُ ِ ره

اِا َ ِف از دا ِ اِنِ َد  ی  ا و ُرون ره َد و ُاو ِِ ازوا َ ی

“‘.َدد

َِ  َاُورد  ره ُاو ُ  َد روزی َا اوُ ِص ی از  ی  ِ ُرون و ِ ا
۳۵

ُاو  َد روزی ُ َدزوا َدده اِا َ از  ا   ُ اوُ نُ
۳۶

 ،ُ ِ اوُ ا َد

اَُ َرات َِه َِ ،َ ُه َّ ِ-و-
۳۷

 .ی ازوا َا  ِم ازواَد دا ِ ِای .ُ ََ

ُ او َد
۳۸

 َا َ ُ هَِ و ِ-و-ِ ُ هَِ ، ُ هَِ ،هُ ُ هَِ ،دا

۱۴ / ۵۵
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


ُ َد  َِِه ِ َا ، َد روزی  َد ِن ُ ِ َد َ ِاا ُ   ُ ی ُ ره َِه

ُاو ه.

ا ِِه وَِ  ی  ُرون و وِن ََ

”ُرون و  ی  ره   ی ا، روِن َ ،ََِو
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۸


۴
 “.ُ َ تُ َِ ِره َد داِن در  ِ و

۳
 َ ِِ ِ ِن یُ  چ وُ ه، ُدوُ ُ

 َد ُ او
۵
 .ُ َ تُ َِ َِد داِن در  د وُ َا َدز اوُ   ر ُا ُ

 ره  ی  ُرون و ُ 
۶
 “.ُ م َددها  ه و َا اوُ  ری َا ا” :ُ

 اُزو و ره َد ِن ُرون  و  ره َد    ه ََ ره َدز
۷
َاُورد و ُاو ره  آو ُ َدد. 

َ  و اد ره َد ِ َِ ازوا َدز َدد و َِ اد ره َد    َِه اد ره َد وَ ِِ َد ِن اُزو

،َِٓد ا 
۹
 .ا َ-ِ َِ ره َد ُِ و و ُاوِر   ُرون ِِ َِ ره َد َ-ِ اُزو 

۸
 . 

ُ َد اوُ  ر ُا ، َ س ره َُ ِجِ ِّ ِن ،ُ ُروی ِ َدد و َد   ره َد ُ

س و ِم ِای ره  َد ُ  َِد  ََه َُ َِ و ِِ ره ََ ِنرو ُ او
۱۰

َاُ د. 

 ره  بِم َا ه وُ ش َدد و هُ َِ َد د  ره ََ ِنار روِ  ُاو
۱۱

 . ِ

 اُزو ِ ار روِن ََ ره َد  ُِرون  ه ُاو ره
۱۲

 . ِ ره ُاو   ََ  ِ و ََ

و   ُی ُرون ره  َاُورده و ره َدزوا  َ ،َ ره َد
۱۳

 . ِ ُاو ره ام   ََ

 اُزو َ ُِو
۱۴

ِ ازوا   و   ره َد ِ ازوا ا، اُ رُ  او َد ُ َاُ د. 

اوَ ُ و ره
۱۵

 .ِ ه ِدُ ُ ِوَ ِ َد  ی  ُرون و َاُورد و  ه رهُ ُ

ل  و از ُن ُ ِ  ِِ  َد ی ر ُ ِِه َِ و ُه ره ک  و َِه

َِ َد  ره  ِم ُ اُزو 
۱۶

 . رهِ  َِ َد   ِ ه ُاو ره  هُ ِ ن ره َدُ

  و
۱۷

 .َ هُ َِ و َد ِِ ازوا  ده وُ و ُدو ِ  دُ ِی دا ِّ

ُ اُزو 
۱۸

 و َ ِِو ره ُو از َه َد اَ ِٓ، اُ رُ  او َد ُ َاُ د. 

و ُ ُاو ره ل  و
۱۹

 .ِ اُزو ِد ِ َد  ی  ُرون و َاُورد و  ره َ ُ ِچُ

  و َ ُ ،ُ   ُِ ی ِّ چ َدُ ِو
۲۰

ُن  ره َد رَدوِر ُه ش َدد. 

و  ِّ َِی داِ و  َی   آو  ُ ،ُ ُِم ُچ ره َد
۲۱

 .َ    ره
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ُ َِه َ. ِای َ ُ  َد ِاِن ُی َِرِد ُ َِِاوُ د،  ِ ص َِه

و ُ ُِچ دّوم ره ُ ِچ َاِ ِِ-و- ِا ره
۲۲

ُاو، اُ رُ  او َد ُ َاُ د. 

اوُ  ُاو ره ل  و ِ ار ُن
۲۳

 .ِ اُزو ام ِد ِ َد  ی  ُرون و َاُورد و ِد

ُ اُزو 
۲۴

 .َِ ُرون ِی را َِ و َد را ِِد َِ و َد ِش را َ َد ِِ ره 

 ی ُرون ره ِد َاُورده ِ ار ُن ره َد  َِش راِ ازوا و َد َِ ِدِ راِ ازوا و َد

َِ  ِم ،ُد ، اُزو 
۲۵

 َِی راِ ازوا َِ و َِه ُن ره َد رَدوِر ُه ش َدد. 

و از ُ َِی ِن  ِ َد
۲۶

 ِِ ازوا و راِن را   ده رهُ ُدو  و ِ ،ِی دا ِّ

ُُِر ُاوُ د، ِ ِ  و  ِن روَ و  ِن ُُ-و-ََک ره ِِ و ُاو ره َد  َِ و

و ِ ُ ازوا ره َد َِ ِدی ُرون و َد َِ ِدی  ی  ا و ُاو اِ ُا
۲۷

 .ا راِن را

اوُ  ُاو ره از ِدی ازوا ِِ و َد ُ َِه
۲۸

 . ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ ره َد

َد َ ُ ِ ا َدر َدد. ِای َ ُاِ ِِ-و- ِِا َد ِاِن ُی َِرِد ُ َِد،

 اُزو ُ ِِ ُچ ره ِِ و ُاو ره َد ِاِن َ ِ ِ َد ُُِر
۲۹

 .اوُ هَِ ص ِ 

ُاو ِ ؛ اِّ  از ُِچ َ ُا ِ ِِوِن اُ ُ ِِ د، اُ رُ  او َد

 َد اِ  ُ ،ِٓار روِن ََ و ِ ار ُ ره  َد ُ َِه ُد ِِ و َد
۳۰

ُ َاُ ِد. 

 ی   ُرون ره ی رش َدد. َد ا ی ازوا  و  ی  َِ و َد  ی  ُرون و َِ

. ِ ی ازوا   ره  ی  و

اوُ  َد ُرون و  ی ” :ُ  ره َد داِن درُ َِ ِت ش ِِ و    َد
۳۱

ُ َِی َ ُاِ ِِ-و- ِِا َا، َد اُ ُِر، اُ ر   َا ه ’ :ُُُرون و

ُ از داِن ُ َِت َِه
۳۳

 .َِزُ ِٓن ره َد ا و  هَِ و
۳۲

 ی  ُاو ره ُره.‘ 

ِ ُ  هِِ َروز َدر  نُ ،ُ رهُ ُ ونُ ِ َدوروِن  روزی  ِوََ وُ روز 

ُ 
۳۵

 .ُ رهِ ُ هَِ  ُ م َددها  ه َا اوُ ،ُ م َددهوز اِا  ر ُا
۳۴

 .ُِ

،ُُِ  َُ ؛ِ ی ه َد َا اوُ  ی رهِ و ُِ تُ َِ ِو و روز َد داِن در  هَِ

 ُرون و  ی ِ ِ ای ره ُ او َد وُ ِِ َاُ د، َد
۳۶

ُن ا ر َدز  َاُ ه.“ 

ی َاُورد.
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ا ِِ وِعُ

و َد ُرون
۲
  یُ ره اای ِا ره و ِر  ی  ُرون و ُ ُ َد روِز  ُ رو ِا

۱
 ۹

و ُاو ِِ َ َ  ُدوی   َ ُ هَِ چُ  ه وُ ُ هَِ َ َِ ” :ُ

و َ  ِاا  َزده َِ َ ’ ،ُه ُ ُه ِِِ و َ  و
۳
 ُ ِ اوُ ِرُُ ره َد

ُ هَِ چ رهُ  و وَ  و
۴
 َ ُ هَِ َ َ و    ُدوی   ره 

،ِ ام َ هُ  رو   و-دا-َّ ِ  َ ا  ؛ُ ُ اوُ ِرُُ َد  ،َ

 ُاوِ ای ره ُ  َاُ د، َد ُ َِ ِت َاُورد و
۵
 “‘.ُ ِ ُ َدز اوُ وزن ِاُ

ُ َدز اوُ  رای َا ا” :ُ ُ او
۶
 .ُ ا اوُ ِرُُ ه َدََا ِد  ِم

“.ُ ِ ُ َدز اوُ ِل-و-رُُ و ِِ ما  ه َا

و ُ َد ُرون ُ: ”َد ُ ِه  و ُ ُه و ُ َ ُ ره  ِه َِه د ُ و
۷

او
۸
َِه َم ِ ُره ُ؛ اُن َ ُم ره ُ ِ و َِه ازوا ِره ُ، اُ رُ  او َا ه.“ 

و  ی ُرون ُِن
۹
 . ل ،دُ  د هَِ  ه رهُ ُ َِ و َه َاُ ِ ُرون َد

ِ ن ره َدُ هَِ و َِ هُ ی ه َد  نُ ره َد ُ ِ اُزو َاُورد و ُاو ِ ره َد ُ

 ر ُا ،َ هُ َِ ه ره َدُ ُ ِِ و دهُ و  اُزو 
۱۰

 .  هُ

 اُزو ُرون ُِچ
۱۲

 ِ و   ره ُو از َه َد آِ َدر َدد. 
۱۱

ُاو َد ُ َاُ د. 

َ ُ ره ل  و  ی ُرون ُِن ُ ره َد ِ اُزو َاُورد و ُاو ُن ره َد رَدوِر ُه ش

ُاو
۱۴

 .َ هُ َِ ره َد ُرون َاُورد و ُاو ُاو َد َ  َِ    ره َ ُ و ُاو
۱۳

َدد. 

 اُزو ُرون
۱۵

 .َ هُ  َد َ ُ َِ ره َد و ُاو ُ ره  َ و ِی دا ِّ

ِه رُ ُ اِنِ و ُاو ره َد  ل ِِ دُ مَ هَِ  ه رهُ ُ ُِ َاُورد. ُاو  م رهَ ُ

ِ اُزو 
۱۷

 . ِ راتَُ ُِِ َاُورد و ُاو ره َد  ره ام َ ُ ُاو
۱۶

 . ِ اّو ُ

او
۱۸

 .َ هُ َِ َد ُ َ ُ وه از ِِ اُزو ره ُِ  َاُورد و  ره و-دا-َّ

ُرون َو و ُِچ َ ُ ره  از ِف َم ُد ل  و  ی ُرون ُِن ُ ره َدز َدد و

 اُزو ُاوَ  و و ُچ ره  ُد ،ی  ِّ ی
۱۹

ُاو ُن ره َد رَدوِر ُه ش َدد. 

و   ره َد  ِ َِ ا و ُرون  ره َد
۲۰

 ِِ ره ِ ده وُ ُدو  ،َُ ره ِدا

ر ُا ، ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ ره َد و راِن را  ِ 
۲۱

 ،َ هُ َِ
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ُ  َاُ د.

ُ ،هُ ُ وِن ِ  َدد و ازی َ ره ه ُاو  مَ ِنُ ره ُ یُرون ِد او
۲۲

ِت داُ َِ ُرون َد و ُ َ وَُد ا
۲۳

 .ََا  هُ د، ازُ ص ره َ ُ و َ

و  آِ از ُُِر
۲۴

 ُ ِ مَ ِ َد اوُ ِل-و-رُُ َدد. او َ م رهَ َو َاُ َِ و ُ

ُاو ،ره ِد ِوا ُم اَ ِو . رتُ دُ هُ َِ َد  ره  و َ ُ هَو َاُ اوُ

.َک ُا َزده ُروی َد ِ

ُِداب و َا ِهُ

ِٓا َِ و َد َا ِٓا  َِ َد ِِ ره ُ انِٓا  ُدوی  ُِداب و َا ُرون ی 
۱
 ۱۰

ِٓا  او
۲
ُِر ُی ش َدد و ا َِ ِِٓز ره َد ُُِر ُاو  ِ  َدزوا ُاو ر َاَُُ د. 

و ُ َد ُرون ُ: ”اِ َی
۳
از ُُِر ُاوُ و َاَه ُاو ره ُرت  و ُاو َد ُُِر ُاوُ د. 

،ُ اوُ  َا

،ُس َا َُ   مُِ ِ    ِد  ی َِِد و’

“‘.ُُ اَ ل-و-رُُ  ُدم ِ ِ و َد

:ُ ه َدزوا یُ ُرون ره ی ُِ ی  نو ا ِ ُ او
۴
 .َ ُ ُرون 

 ُاو ِد َاَ و از
۵
 “.ُِ هَ وِنُ س َد َُ ِه ِ ره از ُ ارونِ ی زهِ و ِ ”

 اُزو ُ َد ُرون و  ی
۶
 .ُُ ُ  ر ُد، اُ وُ هَ ره از ُاو ِِ ی ازوا 

ُُِ ام ُ  َُ ؛ِ  ره ُ ِ ام َ و َُِ ا  ره ُ یُ” :ُ رزار و ِاِا 

اوُ  ِٓه اَِ اِم ِاَ ِم  ُ ارونِ  .ُ ِزل  ِم َِ ا َدُ ََِ-ر-و و

ا ،ُُِ  َُ ،ِوََ وُ تُ َِ ِاز در ُ
۷
َر ه ُدو ِار ُ ره ُد ِِ  ،ه. 

.  ُ ُِ ُِِ َد ُاو  “.َا ُ  َد اوُ ََِ ِنرو
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ا هَِ  َاِ

،ُِ ِت داُ َِ َد ِو ،َا ُ   ُ ی  و ُ”
۹
 :ُ َزده  ُرون  اوُ

۸

.َا ُ ی  ِم هَِ دا ُِ  ِای .ُُِ  َُ ،َُِ ی ُوَ اِب  ر وُاِب ا

ِ ره ِم ا اِا َ َد  و
۱۱

 ِ ق َِ ک و َِ س و َُ َِ س و َُ َِ  ُ
۱۰

“.ُ َدزوا ُ َِِد و اوُ  ِِ

اوُ  َد ُرون و  ی َِه ، ِازار و ِار َّ ِ” :ُ-و-داَ ِه ره از
۱۲

س َُ ًِ ُاو ا ،ِرُ هُ یُ ه َد ُ ِ وِنُِ و ُاو ره ِِِ اوُ ِص ی

س ُِر ،ا ِای ِ ازُ و  ی ُ از ی ِص ُاو َاُ ،ن َُ ی  ُاو ره َد
۱۳

 .َا

وُ ِ ِِ ه و راِن ُ ِه ره ُ و  ی ُ و ُدون ُ َد  ی ک
۱۴

ا ر َدز  َاُ ه. 

ِِ ه وُ ِ راِن ُاو
۱۵

 .َا اِا َ َ ُ از ُ یِ ِ و ُاز ِ ن َاُ ،ِرُ

ِ اِنِ َد َا .ُ ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ َد  ه ص ی   ه رهُ ِ

دا از ُ و ِی ُ َا، اُ رُ  او َا ه.“

اوُ  َد ِره ُ ُ ُِه ُن  و ُ َد َ ه ُه. ُاو َد َِ ِازار و ِار  ی
۱۶

س َا؟ ُاو َُ ًِ ن ُاوُ ،رِدَ س َُ ی  ه ره َدُ ُ ا”
۱۷

 :ُ هُ ر ُرون هَِ

َِ ِن اُزو َدُ ،ا
۱۸

 .ُِ رهِ اوُ ِرُُ ه ازوا َدَِ و ُِ  ره  ِهُ  دُُ َدده ُ َدز

س ُرِد، اُ ر  َا ه ُُدم.“ َُ ِه ُاو ره َد  ُ .َُ س َاُورده َُ ِه

ِ اوُ ِرُُ ره َد ُ َ ُ و ُ ِهُ ُ وز ُاوِا ،ا” :ُ ُ ُرون َد او
۱۹

، و ز ام َد  َِ ا ر واِ َا .َ ا ِاوز ُ ُ ه ره ُرُدم، آ ِای َد ُ ِاوُ ب

.ُ مُ بُ   َد ،ِِ ره ِد ا ُ و
۲۰

ُم ُُ؟“ 

راِک ک و ک

 ی َااَ ا’ ،ُ َزده  اِا َ ”
۲
 :ُ َزد و َدزوا  ُرون و ُ  اوُ

۱
 ۱۱
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َ ان  ،َ َ  ُ  ُدوَ َ و ِر
۳
 :ِِ رده ی ُروی زاَ ِ ِ از ُ

ا ،َا َُدو  ُ  ُ رِ  یاَ ِ از ِ
۴
 .ِرُ ِِ ُاو ره اَ ِ از ،ُ

ِش  ره،
۵
 .َا َِ ُ هَِ ؛ ُاوِ َُدو  ُ و ،ُ رِ ن ُاوُ ،ره ُُا :ِرَ ره

ُ و ،ُ رِ ن ُاوُ ،ره ََ
۶
 .َا َِ ُ هَِ ُاو ،ِ َُدو  ُ و ،ُ رِ ن ُاوُ

و ،َا َُدو ًِ  ،َا َُدو  ُ ن ُاوُ ،ک رهُ
۷
 .َا َِ ُ هَِ ؛ ُاوِ َُدو 

ُ از ِ ای َاَ ِر و َد ِش ا ِدَِ ؛ اَِ ه
۸
 .َا َِ ُ هَِ ؛ ُاوَُُ رِ

از ِ ِ ِزهی  َد آو َا، ا ره ُ ِِِر   ِزهن  َد آو َا و
۹
 .َا َِ ُ

ِ ِ ِزهی َ  و
۱۰

 .ِرُ ِِ ره ُاو ، َ َد  ،َ  َد در  ،َدره َ و َ

َ َره،  َد در  و  َد  َ، از  ِِم ِزهی رِه آوی، و ِم ارای ِد ِ َد آو

و ازی  ُاوَِ ه ُ ُدار َا، از ِ ازوا ُ َِر و ش ی
۱۱

 .دار َاُ ُ هَِ ُاو ،َا

 ِ  ،ُی  َد آو  َا و َ و َ َره، ُاوَِ ه ُ ُدار
۱۲

 .ُِ بِ دارُ ازوا ره ام

،ُُ :دار َاُ ن اُ ،ُ رده َ ا .ُِ بِ دارُ ره ا َُ ِ از
۱۳

 .َا

ُُُغ،
۱۶

 ،َ   ر  زاغ
۱۵

 ،َ   ر   ،ِ
۱۴

 ،ُِر ِر ،ر

،در ُُِ ، ، ِمُ
۱۸

 ، ِمُ ،ز ،َِم رُ
۱۷

 ،َ   ر  ز ،ِغ درُ ،َرک

.َ ِگََو ک وُُ ،َ   ر  َُ ،ََ
۱۹

 ار یهِز ِ از ِ
۲۱

 .دار َاُ ُ هَِ دهِ راه ُ ی   ار ی َِم او
۲۰

ُِ از
۲۲

 .ِرُ ِِ ،َدره َ ُ ی َد ت َزدو َد ُروی زِ هَِ  ی رهده، ُاوِ ی راهر 

  ر  کَِِ ،َ   ر   ََِ ،َ   ر  ََ :ِرُ ِِ ره ازوا ا

َد
۲۴

 .دار َاُ ُ هَِ ی َدره  ار ی َاو ِد ِ
۲۳

 .َ   ر  زهَ ََِ و َ

و
۲۵

 ُ َِ م  ،َِ ِش ازوا ِد َد    و ُِ َِ ُ ُ ِذ َد ز  ایِ ِِو


۲۶

 :ُ َِ م  و ُاو ُ ره ُ ی  ه، ُاوُ ه  ِش ازوا ره  ِِّ مَُ   

َاِن  ُ  ُدوَ َ، وِ ً ُدوََ َ و ِ ر َُ، ُاو َِه َِ ُ َا؛    َد

َ   یاَ ِ ،دهِ ی راهر   یاَ ِم ِ از
۲۷

 .ُ َِ ِ ِش ازوا ِد

   و
۲۸

 .ُ َِ م  ِ ِش ازوا ِد َد    ؛َا َِ ُ هَِ دهِ راه ُ

.َا َِ ُ هَِ ُاو .ُ َِ م  و ُاو ُ ره ُ ی  ه، ُاوُ ه  ِش ازوا ره
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از ِ ِزهی رِه  َد ُروی ز َد َ َا، اَِ ه َِ ُ َا :ر ُش، ُش، ُر
۲۹

ِ ِ از ا
۳۱

 .َِر رُ و ڈی ر ،ڈی ، ڈی ،َ
۳۰

 ،َ   ر 

َِ م  ِ ِش ازوا ِد َد    ؛َا َِ ُ هَِ ،َا َ َد َد ُروی ز  یهِز

 َ  از ِ َ  ،ُ َِ ِ ُا ،ُ ُ دونُ از  ا   یِ  َِ و َد
۳۲

 .ُ

از  ِ از َم  از س. ِ ی َ  و َِه  ری  ِاِده ُ ُاو  َد آو اُ  و  م

َ اُزو َِ َد  یِ  ، ِ ِف َ َِ َد ا  و ا
۳۳

 .ُ ک اُزو  ؛ُ َِ

َد   َِرا  رده ُ، ا آِو اُو ف ِہ، ُاو راک
۳۴

 .ُِ هَ  ف ره ام و ُ َِ

  یِ  َِ َد
۳۵

 .ُ َِ ام َ ف و رُا َِ و َد ُ ُو  َُو  و ُ َِ

ُ هَِ و َا َِ ؛ ُاوُ هَ  ،ود  ،َ ورُ  ،ُ َِ ُاو ،ُ ی ازوا ش از

   .ک َا ُاو ، ُ َ  آو َدز  رَُ َد   ش َد ا ِ 
۳۶

 .ُ  َِ

، هُ ا و ِ هَِ  ُ َِ ِش ازوا َد  ِِّ  ا
۳۷

 .ُ َِ ُاو ،ِ ِش ازوا ِد َد

 ِش ازوا َد َِ ازوا ِِّ  و َ هُ آو َزده َ ِ ُِ َِ َد ا ِ
۳۸

 .ُ  ک  ُ

.َا َِ ُ هَِ  ُ ،

َِ م  ُاو ،ِ ِش اُزو ِد َد    ،هُُ َا رَد ُ هَِ    انَ  ا
۳۹

   و .ُ َِ م  و ُاو ُ ره ُ ی  ره، ُاوُ ِش اُزو از   
۴۰

 .ُ

ِ ِزهی رِه  َد ُروی
۴۱

 .ُ َِ م  و ُاو ُ ره ُ ی  ه، ُاوُ ه  ِش اُزو ره

،ُ کََ ُ ِرهَ ُروی   هِن رهِز 
۴۲

 .ُ رده َ ؛ ُاودار َاُ ُاو ،َا َ َد ز

 ِزهِن ره   ری راه ِده و  ِزهِن ره  ی َ َدره،  ِم ِزهی ره  َد

 هی رهی ِزا ِِدون ره َد و ُ
۴۳

 .دار َاُ ن ُاوُ ِرَ ره ُاو ،َا َ َد ُروی ز

 نُ
۴۴

 ،َُِ ک ازوا ِِو َد و َُِ َِ ازوا  دون ره ُ ،َارے .َُِ دارُ َا َ َد

س َا  .ُدون ره َد َُ  ا ،َِ س َُ و ُِ ِ دون ره  .َُا ُ ایُ ،اوُ

ِِز ره از ُ  ُی َااوُ 
۴۵

 .َُِ ک ،َا َ َد َد ُروی ز  هی رهِز ِِو

.ُس َا َُ  ا ،َِ س َُ  ُ  ؛َُ ُ ایُ  و َاُورُدمُ ِ

اُ َن َد ِره َا و َُ و ِم ِزهی َا  َد آو ُ َ  و َد ِره  ِزهی ره
۴۶

َِ َِ ُ  و ک و َ َِای  رده ُ و َای  رده
۴۷

 ،َا َ َد َد ُروی ز 
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“‘.ِِ ق َُ

 ُ  از َزو

”َ  ِاا  َزده ُ، ’وُ ُِ ُ  ِ و
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۱۲

ُ َد روِز
۳
 .ُ ک ُ ار دِت َ َد  ر ُا ،ُ ک روز  ه، ُاو َد ُد  

ِِ  َد  ؛ ُاوروز َا ِ و  ُ وُی اُ وِنُ ک ِتَُ
۴
 .ُ َ  ِ ِا ِ

ا ُاو  ُد َد
۵
 .ُ َِ وِن اُزوُ ک روزای ِو  َُ ِس دا َُ ِه و َد ََ س ِد َُ

َ و  ی اُزوُ وِنُ ک ِتَُ ؛ وُ ار دِت ِو ِر ،ُ ک  ه، ُاو ُدو ُد

ُ هَِ ره   ِره   ُاو ،ُ ِ ُد   هَِ وِن اُزوُ ک روزای ِو
۶
 .روز َا

 ا ُاو ره َد
۷
َ و ُ  َ ی ره َِه  ُک ُو َد داِن درُ َِ ِت َد ا ه. 

َا ُ هَِ نُ َا .ُ ک ُ یُ ُاو از ؛ اوُ رهِ ه اُزوَِ و ُ ِ اوُ ِرُُ

ِ ا ُاو َاِن  ره ره َ ََ، ُاو   ره ُی  ُدو
۸
 .ُد  ،  ،َِ ِ 

َ ُِ ره  ِِه،   ره َِه َ ُ و ِد ِ ره َِه  ُک ُو. او ا

“‘.ُ ک و ُاو ُ رهِ ه اُزوَِ

َُرات َِه ََض ی ی

”و َد   ِِ ِ َاس، داَِ   روَ ا
۲
 :ُ َزده  ُرون و ُ  اوُ

۱
 ۱۳

  ی  از  ِ َد  ا ُرون ِ َد  ُاو ،َ  ِضََ ِر  ِ ِ و ُاو َد ُ

ا اََ ُض ره  َد ِِ ِ اُزو َ ا ُه، خ . اُ ی َد اُو ی
۳
 .ُ َاُورده ا َا

 .َا  ِضََ ُاو او ،َا  ِ ِ از ََُ ضََ  ُ مُ و ام َ هُ  ضََ

َ   ِ ِ َد رو َِ ُا ا و
۴
 .ُ نک ِا ُاو ره    ا ُاو ره ِو

و ام ُم  ُ از ِ ََُ  و ُی  ام َُ ه، او ا ا ُ ره َِه  روز ِه

ِ  و َد ُروی ی َا-ی-َد ضََ ُا  ِد و ا ُ   ُاو ره ُ ا َد روِز
۵
 .

َ ضََ ؛ اُ خ  ُاو ره ُ ا َد روِز
۶
 .ُ هِ روِز ِد  هَِ ا ُاو ره ه، اوَُ
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ُه َ و َد ُروی َُ ِ ه  ،َا ُاو ره ک ِان ُ؛ ُاو  دا َا. او ُاو   ی

و ا دا َد ُروی  ُ ِ  اُزو  د ره َِه ک ِان ُو
۷
 .ُ بِ ک و ُ ره ُ

 َد ُروی دا ا .ُ خ ا ُاو ره و
۸
 .ِ ِ ا د ره َد   ُاو َدده، او ِ ا َد

.َا  ِضََ ؛ ُاو نک ِا ُاو ره  ا ،َ هُ ِ

و ا  خ ا ُاو ره او
۱۰

 .ُ ا َاُورده َِد ِد  ُاو ،ُ رِِ  ِضََ َد  َ ِو
۹

ِ ُاو َد
۱۱

 ،ُ مُ سم َد َا ِ و َ ه  ی ره وُی اُ و َ  ِسا   َد

ََ   ِِض َ  َا .ا  ُاو ره ک ِان  و ُاو ره ِه  ،َُا ُاو ک

اََ ِض  َد ُ ِ َ ه َ، َد ااِزه  ِم ِ ِ ِ ره از   ی َه
۱۲

 .َا

او ا ُاو ره خ  و اََ ِض  ِم  ِ ره َه
۱۳

 ،ِ ها ِد  ی   ،َ

ِ ا ِ م َد
۱۴

 .ک َا ه، ُاوُ   ِ ِم ا ، نک ِا ا ُاو ره ،َ

 ا  ِم ره خ ُ و ُاو ره ک ِان  ِ .ُم
۱۵

 .ک َا ُاو ،ُ مُ  

و
۱۷

و ا ِ م ُدوره ُ ، ُاو   َد ِد ِا ره 
۱۶

 .َ  ِضََ ن ُاوُ ،ک َا

.ک َا ؛ ُاو نک ِا ا ُاو ره د، اوُُ َِ ی ض َدََ ُا ؛ اُ  ا ُاو ره

 َد ی  اِس َِ   روِن
۱۹

 ،َ هُ بُ و َ هُ ُ   َ ِ َد ا
۱۸

َ  ُ مُ و ا ُ خ ا ُاو ره و
۲۰

 .ُ َدده ِ ا َد  ُاو ،ُ اَ ُ َد  

ََُ از  َا و ُی  ام ُ ه، او ا ُاو ره ک ِان ؛ ِای ََِض  َا  از

 َِ ََ ام  از ََُ و ََ  َ َِ یُ و ُ  ا ُاو ره ا و
۲۱

ُ ُ ه. 

اَ  َد ُ ِ ، او ا ُاو ره ک
۲۲

 . هِ روز  هَِ ا ُاو ره او ،َ َر

 ُاو داِغ ،َ هَُ ِ  و َد َ هَ ی  َد َ ا ِ
۲۳

 .َا  ِضََ ُاو . نِا

. نک ِا ا ُاو ره او .َا

،ُ ر ُ َد  ِ   َِ َ ی ِ زه وُ   َ ِِ َد ِو
۲۴

ا  ُاو ره خ . اُ ی ُ  َ َِه َ و ََُ َ از ُ م ُ، او ُاو ََِض
۲۵

و
۲۶

 .َا  ِضََ ن ُاوُ ، نک ِا ُاو ره  ا  ه؛ُ ُ َ ی از  َا 

او ،َا َر  و ِ  از ََُ ره وَ دُو  یُ َ َد  هِ و ُ  ا ُاو ره ا
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،َ هُ ِ  َد َ ؛ ا خ ُاو ره  ا ُ و َد روِز
۲۷

 . هِ روز  هَِ ا ُاو ره

ِ  و َد َ هَ  ی  َد َ ا و
۲۸

 .َا  ِضََ ُاو . نک ِا ا ُاو ره

.َا َ ن ُاو داِغُ ، نک ِا ا ُاو ره او ،َ ر  و َ هَُ

ََُ ُاو و ا ُ خ ض رهََ ُا ا
۳۰

 ،َ ی َد ِضََ ُ قِز   َِ َد ُ  د َ ا
۲۹

از ُ م ُ و ُی َزرِد ِ َدز ،َ ا ُاو ره ک ِان  ،ُا ُاو َ َاََ  ،ِض

و ا ا اََ ُِض َ ره خ ُ و ُم ََُ  ُ از ِ  و ُی ه
۳۱

   ِزق. 

و َد روِز  ُا
۳۲

 .ُ هِ روز  هَِ ِِ َ ِضََ  ره  ُا ا ره، اوَ دُو َدز

 از ََُ و َ ََ دُو ی َزرد َدزُ و َ هَُ ِ َ ؛ ا خ ره َ ِضََ ُا 

 هَِ ا ُاو ره و َُ َ ره ِِ-َ ی و ، َ ره ُ یُ   ُا او
۳۳

 ،َُ مُ

َد روِز  ُا  ی ِِ َ ره خ . اَ  َد َُ ِ ه َ و
۳۴

 . هِ روِز ِد

ََُ از ُ م َُ، او ا  ُاو ره ک ِان . ُاو   ی ُ ره ُ و ُاو ک

ا .  ُاو ره  ا
۳۶

 ،ُ ِ  َد َ ، ونُ نک ِا از  ا ِ
۳۵

 .ُ

  َد ا و
۳۷

 .ک َا  ُاو ،ُ ی َزرد رهُ  ِ ِزم ا هَِ ،َ هُ ِ  َد َ

 ا  .ک َا  ه و ُاوُ ر َ ه، اوُ ُ  ه ام از یُ و َ هَ ی  َد َ

. نک ِا ُاو ره

ا  ُاو ره  . ا َ  َد
۳۹

 ،َ َد  َِ َ ُ ِ ِ َد ُ  د  ا
۳۸

.ک َا  ه؛ ُاوُ ُ  َد  ر َاََ َِ ُاو ،َ َر  ِ  ِ ِ

،َ ر  ِ ی اُزو ازُ ا
۴۱

 .ک َا ه، وُ َ ُاو ،َ ر   یُ د  ا
۴۰

ُ َد  ِ َِ  َ ِ َد  اُزو َِ ِ َد ا ِ
۴۲

 .ک َا ُاو ه، وُ َ اُزو ِ

ا . خ ُاو ره  ا
۴۳

َ، او ُاو ََِض  َا  از   َ ِ از ُ ُ  َ ِه. 

،ِ ِ َد  ِضََ ِر ،َ ُ َد  ِ  َ ِ َد  اُزو َِ ِ َد َ وُِس اا

.اُزو َا ِ َد  ِضََ نُ ،ُ نک ِا ُاو ره  ا .ک َا و َ ِِ   ُاو او
۴۴

 ِِّ َ و ِ ا  ره ُ  یُ ،ُ َ ره ُ ِ  ُاو ،َ ِِ  ِضََ  ره 
۴۵

ُاو  ز ک  ُ َد ََِض ِِ ر
۴۶

ُروی ُ ره ُٹ  و ِ َزده ’ :ُک َا !ُک!‘ 
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.َ هَ و ازُ ِش اُزو-د-وُ ی و ُ ِز   ُاو .ک َا ؛ ُاوَا

ََ ِره رات َدَُ

 ِر  غُ  َد 
۴۸

 ، ی  َ ی  َد  ،ُ مُ   َد َزد ََ ا
۴۷

و اََ ُ َزدَ زد ،َ ُ   َد
۴۹

 ،َ هُ ر مَ از  یِ  َد  مَ َد  ،ُ 

  َد ُغ  َد ر  َد َم  َد ِ ی  از َم ر ُه َ، ُاو ََ  َزد َا و  َد ا

. هِ روز  هَِ ره َزد ََ یِ ُو ا  خ ره َزد ََ ُا ا او
۵۰

 .ُ َدده ِ

 ِر  هَِ ،مَ َد  ر َد  غُ َد  ، َد ََ ا . خ ره َزد ََ ُا  ُ َد روِز
۵۱

ُا  ا  
۵۲

 .ک َا ِ ؛ ُاوَا ُِ َزد ََ ُاو ،َ هُ ِ ،ُ دهِم ِاَ ُا

ََ ُا ا ،َ ِِ  َد  ن َد  ُ َد  ر َد  َ غُ َد َزد ََ  َزُ ره 

ِ ا ا ِه  اََ ُ َزد َد   َد
۵۳

 .ُ هَ َِٓد ا  ً ؛ ُاوَا ُِ َزد

او ا َا   اََ ِِ ُ َزده ره ُ و ُاو
۵۴

ُغ  َد ر  َد ِ ی َُ ِ َ  َه، 

ََ ِر ا .ُ خ  ُ ُ  َزده ره ََ ِِ ُا ا
۵۵

 .ُ هِ روِز ِد  هَِ ره

ََ  ،َزنُ ُِٓاو ره َد ا .ک َا ُاو ،َ هَُ ام ِ َزد ََ ا  ،َ هَ ِ َزد

و ا ا ِه ََ  َزد  از  ُ رُ ه،
۵۶

 . ُ َد  ،َ  َد ُروی َزد

 َد  َزد ََ ا
۵۷

 .ُ ا ه ره ر از  غُ از  مَ از   ره از َزد ََ ُا او

ُ غ  ر ُ َ  َ ِِ  م ُ، او ُاو ََ َزد َا  ُدوره ُ ُه.  اِ ُی

ََ ُ از  َ  َ یِ   ر  غُ   ُا ا و
۵۸

 .َزُ َِٓزده ره َد ا ََ

.ک َا و ُاو ُ ُ   ُاو او ،ُ ُ  َزد

،َ ِِ  َد  ر َد  غُ َد  ،َ   َ ی َد  ،َا َزد ََ ِره رات َدَُ ِای
۵۹

“.ُ نازوا ِا    

 ِضََ و ازُ ک هَِ نُ

”ِای َُرات َِه ِِ ِ َد روِز ک ُون  َا: ُاو  َد
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۱۴
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و ا از َه ُو ر ُاو ره  . اِِ  ِ  از ََِض َ َ ا
۳
 ُ ا َاُورده ِِد

خ رُ ِغُ ،وَ ِ   ،ک هِِز َُِ ُدو ُ ک   ِ وُه اَِ  ُ ا َا
۴
ُد، 

او
۶
 .ُُ زه آِو َِ َد ِ ِف  ره َد َُ وُا   ُ ا َا و

۵
و ِ زو ِِ ه. 

 ،هُ ُ زه آِو َِ َد  َُ ِنُ َد ِِ زو ِ و خ َرُ ِغُ و وَ ِ  ه رهِز َُِ

 اُزو ا ُن ره َد    َِ از ََِض  ک  ُ د ش ِ و ُاو ره ک ِان
۷
 .ُ

ُ َ ره ُ یُ ِم ،ُ ره ُ ی ُ ک   ِ ُا
۸
 .ِ ا ا ه ره َدِز َُِ ؛ وُ

 روز   ِ ،ُ ِه داَ َد َِ اُزو ُاو  .ُ بِ ک ُاو ه؛ اوِِ ُ آو  و

و َد روِز ُ ُاو  ِم ُی ُ ره ُ :ُ َی ، ِر و ش ره. و ِِم
۹
 .ُ ُ َِ و ازُ

.ک َا ُاو ؛ اوِ ُ آو  ره ُ ن و ُ ره ُ ی  ُاو ، َ ره ُ یُ

ِ  و-دا-َّ ِ  ره َ ِ  ِ ِن  و َ َِ ِره ُدو  ُاو ُ َد روِز
۱۰

و ای  ُاو ره ک ُ، ا ُ ره
۱۱

ِِ ََ آرِد روُ  ه و  گ رو ِِ ،َ ه. 

او ا  اُو
۱۲

  ک  ُ ای ِا  َد ُُِر ُاو َد داِن درُ َِ ِت ه. 

رهِن َ ره ِِه و ُاو ره  اُو ِگ رو َد ِاِن  ِ ُ و ُاو ره َد ِاِن َ ِ ِ َد

َ ُ ه وُ ُ  ی وَُد ا ، ل س َُ ی َد  ره ره
۱۳

 .ُ ِ اوُ ِرُُ

 اُزو ا ِ ار از
۱۴

 .س َا َُ ًِ ِای .ُ ا ه ازُ ُ ِر ُ ا ،ُ ل

ی را َِ و َد را ِِد َِ و َد ُ ک    ِِش را َ ه و َدِِ مُ ُ ِنُ

 اُزو
۱۶

 .ُ  ُ َ ِِد ِه و َد َاِِ ِگ رو ره از ار روِ  ا نُا
۱۵

 .َُ 

ا ِِ راُ  ره َد رو  َد َاِ ِد َ ِ َاُ   و رو ره  ُ ِ  د َد

  ِِش را َ ه َدَ   َِد َا  ره ار روِ  ا و
۱۷

 .ِ ش اوُ ِرُُ

َِه رو ره  َد
۱۸

 .َُ مُ ُ ِنُ َِ َد ی را َِ و َد را ِِد َِ و َد ُ ک 

 اُزو
۱۹

 . رهِ ه اُزوَِ اوُ ِرُُ َد ی رو َد ا َُ ُ ک    ِ َد ا َا َِا

ا ُ ُه ره ُ ِ و َِه    از  ُ ک ِ ُره  . از ُ ُه ا

و ُاو ره َّ ِ -و-داَ  َد ُ َِه  ِ؛ َد ای ر ا َِه
۲۰

 ، ل ره َ ُ

.ُ ک و ُاو  رهِ  وُا

ِ  ه ِِ ُ اِنِ ره َد َ ِره   ُاو ،َ ََ ره  انَ و َ دار  ُا ا و
۲۱
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  و-دا-َّ ِ هَِ َ هُ  رو   آرد ره ِِ ََ  نُ؛ ا رهِ ه اُزوَِ و ُ

ُ هَِ ره   :ه ِِ َِ َاُورده َد ِد  ره  مَُ  ،َ ُدو  یُ و ُدو
۲۲

 ،گ رو

ُاو َد روِز  ُ ُاو ره َِه ک ُون ُ َد ِد ِا َد داِن
۲۳

 .َ ُ هَِ ره  ِه و ِدُ

و ا ِره ُ ُم و ِگ رو ره ِِه و ُاو ره َد ِاِن
۲۴

درُ َِ ِت َد ُُِر ُاو ه. 

اوُ ُ م ره ل ُ و ا ِ ار ُِن ُ ُم
۲۵

 .ُ ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ

.َُ  ی را َِ و َد را ِِد َِ و َد ُ ک    ِِش را َ َد ِِ ره

و ِِ  راِ  ُ ار رو ره
۲۷

 ُ  ُ َ ِِد ِره َد َا ار روِ  ا اُزو 
۲۶

َد ِد  ره و روُار اِ  ا و
۲۸

 .ِ ش اوُ ِرُُ َد د  َا  َ َِد ِد 

،َُ  ی را َِ و َد را ِِد َِ و َد ُ ک    وُا ِِش را َ َد َا 

ُ ک    ِ َد ا َا َِد ِد  ره ه روَِ و
۲۹

 .ُ هِ مُ ُ ِنُ   َد

 ، ِ ره َ ُدو  یُ و ُدوُا  ا اُزو 
۳۰

 . رهِ اوُ ِرُُ ه اُزو َدَِ و  

 َ ُ هَِ ره  ِه و ِدُ ُ هَِ ره  
۳۱

 :َ َِ َاُورده َد ِد  ره  مَُ

“.ُ رهِ اوُ ِرُُ َد ُ ک    هَِ ا ی رَد ا .و-دا-َّ ِ

َد ِد ،وَرت َاُ  ونُ ک هَِ  ای رهِ َدره و  ِضََ  َا  هَِ راتَُ ِای
۳۲

.َِ َاُورده

 َزد ََ ِره رات َدَُ

ُ هَِ َُ اِنِ ُاو ره َد   نِ ِِز َد و”
۳۴

 :ُ َزده  ُرون و ُ  اوُ
۳۳

 ِِ
۳۵

 ،ُُ َر ُِ  ِ ُ  ُ َد   ره َد ََ یَ  و ُِ ِدا ُِ

ا َا او
۳۶

 ‘.َا  ِ َد َزد ََ ِر ِ َ  ُُ ِ’ ،ُ َدده  ا َد ر 

َا  َد  ایِ َُ ،ُ  ره  َزد ََ وِن  هَِ  ونُ ِاز دا   ُ

ُاو ََ َزد ره خ ُ و اََ  َد
۳۷

 .ُ  ره   ره ا اُزو  .ُ نک ِا

ُ  ا از او
۳۸

 ،ُ مُ ََُ الو از ُروی د َ ُ و زدَ ی َ   یاد

َد روِز  ُا   و خ ُ. اََ  َد
۳۹

 .  روز  هَِ ره  ره و ه َد داِن درُ

ا َا  ُ ی اُو ی ََ َزد ره َه ُ و ُو از ر َد  ی
۴۰

دای ُُ ِ د، 
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 اُزو  َِ ره از  ف َ اش  و  ره َ اش ه ُو از ر َد  ی
۴۱

ک َِزه. 

 اُزو ُاو ی ِد ره ِِ َد ی ی َه ُه  و ِک  ِِ َ ره
۴۲

 . ر ک

  وِن ِِ و و اشَ و  وِن از  و ُ اَ  َد  ََ ا و
۴۳

 .ُ ِِ

َا ُِ ََِ د، ُاوُُ ِ  َد َزد ََ ؛ اُ  ره  هََا  ا او
۴۴

 ،ُ ِ

 اُ َ   ُ و ی  و ای   ِم ِک
۴۵

 .ک َا  ه؛ ُاوُ اَ  َد 

ِدا َ   َد روزای  وُا َِ َد   
۴۶

 .ُ ر ک ی  ر َد و ازُ  وُا

و    َدُزو  و   ُی ُ ره ُ و    َد َِ اُزو
۴۷

 .َُ ک م  ُاو ،ُ

.ُ ره ُ ی  رهُ یِ 

ِ ا ا  و  ره ُ  و ِه   از  ِِوِن ََ  َزد َد َُ ِ ه،
۴۸

َِه ک ُوِن  ُاو  ُدو
۴۹

او ا   ره ک ِان  ،ا ُاو از  ََک ُه. 

 اُو َُ ره َد  ِف ِ َد َِ آِو َروان
۵۰

َ ِ ،َُو، ُغ ُخ َر و ِ زوِِ ه. 

و َ ِو، ِ زو و ُغ ُخ َر ره َُِ  ِزه ِِ َد ُِن ُ ُ َُِه و َد آِو َروان
۵۱

 ُُ

َد ای ر  ره ُ ِن َُ و آِو َروان و َُِ  ِزه،
۵۲

 .ِ ش  وَُد ا د  و ُ 

او اَُِ ُ ِزه ره ُو از ر َد ا اِ . َد
۵۳

 .ُ ک خ َرُ غُ و زو ِ ،وَ ِ

.ُ ک  و ُ رهِ  هَِ ُاو ِ یا

،َ سه َاَِ
۵۶

 ، و  ََِ هَِ
۵۵

 ،َِِ َ هَِ ، ِضََ ر  هَِ راتَُ َا
۵۴

  ُِ َ  و ِ  ک َا و  َ ک.
۵۷

 ،َا رو َِ و  هَِ

“.َا َزد ََ-و- ی ضََ ِره رات َدَُ َا

ُ ُ ِ از  آوی َِِد و 

”َ  ِاا  َزده َدزوا ُ، ’وَ َ ِد از
۲
 :ُ َزده  ُرون و ُ  اوُ

۱
 ۱۵

 آوری  ا َا : آو از   ِری
۳
 .ک َا ُ یآور ِ ی َدره، ُاوآور ُ ِ

ُا ،ُ و  ِ  ی َدره َدآور  ی
۴
 .ُ اُزو  ِِ ُاو ،َ ا  ِ آو َد  ،َ
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   َد ِ اُزو ِدِ ، ُاو
۵
 .ُ ک ام ِ ُا ،ِِ  یِ  َِ و َد ُ ک 

ِ  ِِ یِ َِ َد  
۶
 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی 

  و
۷
 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی  ُاو ،ُِ اُزو َِ یدار َدآور

و ا
۸
 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی  َِ یدار ِدآور ِ ِِ َد 

ِ آوریدار َد  ِ  َِک ُ ُ، ُاو  ِک  ی ُ ره ُ و  آو ِِ ُه و ُاو  م

ِ  ی ره  َد َ اُزو
۱۰

 .ُ ک ،ِِ  َِ یدار َدآور ِ  ِن  ِز 
۹
 .ُ ک

 و ُ ره ُ ی  ُاو ،ُ  ا رهِ ُا    ؛ وُ ک م  ُاو ،َِ ده ِدُ 

َد ِن    ی آوریدار ِدِ  و ِدُ  ره  آو
۱۱

 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو

ِ ِف  َد
۱۲

 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی   ُا ،َ َُ

ِ ِو
۱۳

 .ُ ُ آو   ُاو ،َ  ِف ا و ،ُ هَ  ُاو ،َِ یدار ِدآور ِ 

ِ ُ ره ُ ی و ُ بِ ُ ونُ ک هَِ روز ره   ُاو ،ُ ک ُ ییدار از آورآور

َد روِز ُ ُاو  ُدو ُی  ُدو َ ره ِِ َد ُُِر
۱۴

 .ُ ک ُاو ؛ اوِ ُ آِو َروان  ره ُ

ُ هَِ ره   :ُ ِ ره ا ُاو و
۱۵

 .ِ ا ره َد و ُاو  تُ َِ َِد داِن در اوُ

ُه و ِد ِ ره َِه َ ُ. َد ای ر ا َِه اُزو ِ آوری  َد ُُِر ُاوِ ره

.ُ

.ُ ک م  و ُاو ،ِ ُ آو  ره ُ ِ ِم  ُاو ،ُ الِا َ د آِو  از ِو
۱۶

.ُ ک م  و ُاو ُ ُ آو   َ ر َ آِو  َِ َد  َ ی  و
۱۷

 ه و ُاوِِ ُ آو   ُدوی ازوا  ،ُ الِا  َ و آِو ُ و ُ   د  ِو
۱۸

وُ ُ  ِنری َدره و ُی   ِدِت ار َا، ُاو َِه  روز َد
۱۹

 .ُ ک م

ُا  یِ  َِ َد
۲۰

 .ُ ک م  ُاو ،َِ َدُزو ِد    .ُ ُ ار دِت 

 ُاو ،َِ اُزو ِد ِ َد   
۲۱

 .ُ ک ِ ُا ،ِِ  و ُ و ُ  َد َدوروِن ُ

ُِ  َِ ُاو َد  یِ َد   و
۲۲

 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی

 َد ِ اُزو  َد
۲۳

 ،ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی   ُا ،َِ ِد

ُ وُا  د  ا
۲۴

 .ُ ک م  ُاو ،َِ ِد ِ وُُاو َد  ؛ اِِ ُاو  یِ  َِ

و  و  اُزو َد اُو د ِه ُ، ا ُد َِه  روز ک ُ و  ِ  ُاو َد   َِو
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.ُ ک  ُا ،

اَِ ُ  ه روزای ُ َی َدره َ از دِت ار ُ  ُی   از َدوِره دِت ار
۲۵

َد
۲۶

 .ک َا ُاو . ار دِت روزای َِدره، ر اُزو ِادا   یُ ِم روزای ه، َدَُ َ

 َِ و َد ُ بِ ه اُزوَِ  ار دِت ِ ِر ،ُ و ُ یُ ُاو َد روزای  ِ  َِ

،َِ ا ِدِ وَُد ا    و
۲۷

 . ار دِت  ِر ،ُ ک ِ ُا ،ِِ ُاو  یِ

و ا ُاو از
۲۸

 .ُ ک م  ه و ُاوِِ ُ آو  و ُ ره ُ ی  ُاو  .ُ ک ُاو

 ُاو ،ُ َد روِز
۲۹

 .ُ ک اُزو  و ُ بِ ُ هَِ روز ره   ُاو ،َ هُ ک ُ یُ

او ا   ره َِه
۳۰

ُدو ُی  ُدو َ ره ِِه و ُاو ره َد ِد ِا َد داِن درُ َِ ِت ه. 

ُ ُه و ِد ِ ره َِه ُ ِ َ ُ. َدی ر ا َِه اُزو ُ  ِی  َد

.ُ رهِ اوُ ِرُُ

َ  ِاا ره از ی ازوا   َُ ،ُ ِه َه  َد ِ ازوا َا ک ُ و َد
۳۱

ُُ ُ ه.‘“

ِای َُرات َِه  َا  آوری َدره، َِ ه   آِو َ از  ِاال ُ و َد وِِ اُزو ک
۳۲

،ُ الِا   هَِ ،ر َا ار دِت ِ  َا ُ هَِ راتَُ ن ِایُا 
۳۳

ُ؛ 

.ُ و ک ِنُ   دی هَِ و ُ  ،د 

َُرات َد ِره روِز ِره

.ُ ره ،دُ و ُ ِد اوُ ِرُُ َد ُاو  ُرون ِ ِت ُدوَ از  ُ  اوُ
۱
 ۱۶

َِ َد  رهِ ی ُروی ِ ده َد ِِی َد دا َِ َُ َد  ُ ُرون ُ ارِ َد” :ُ ُ َد اوُ
۲

.ُُ ِ رهِ ی َِ َد آُور َد  ا ،هُُ ُاو ،َ ؛ اَُ ِدا و  ،َدت َا وِقُ

َ ُ هَِ چُ  ه وُ ُ هَِ وَ  ُاو :ُ ِدا ِ ی َد ا َِ َُ ُرون َد
۳

 ُ  ِدِ ره َد  َِ ه ُ ن ره َد  و ز ُ ره  ِس َُ وِن ُاو
۴
ه. 

س َا. ُاو ُ ِ  ره  آو ِ ُ و  اُزو َُ ی َ؛ ا ُ  ره َد  ُ و ُ
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َ ُ هَِ چ رهُ  ه وُ ُ هَِ ره َ ُدو اِا َ ِ نازُُاو ا
۵
 .ُ ره ُاو

ُ ارَ هَِ و ُ د هَِ و ُ ِ َا  د هَِ  ه رهُ ُ ِوَ ُرون او
۶
 ِِه. 

َ و ُدوُا َِ ُرون َد و
۸
 .ُ ِ تُ َِ َِد داِن در اوُ ِرُُ ره َد َ اُزو ُدو 

۷
 .ُ رهِ

َِ َد اوُ ِِ  ره َِ ُرون او
۹
 .ازَ هَِ ِ  و اوُ هَِ ِ  ،ُ ر ِ

وَ ِِ  َِ از َد ُ ُ  َِه  ِزه َد
۱۰

 .ُ ِ هُ ُ اِنِ ه و َد  هُ ُ 

.ُ َر  َد ازَ هَِ و ُاو ره ُ رهِ  َِ ُرون َد  ُ َاُورده اوُ ِرُُ

 اُزو ُرون َِو ُ ُه ره َِ ه د  َا  ه و َِه د ُ و َار ِ ُره ُ. ُاو
۱۱

ُاو  آِاِن ُ از ِغ آِ ره از ُه  َد
۱۲

َ ِو ُ ُه ره َِ ه د  َا ل ُ؛ 

او ُاو ُِر ُی ره
۱۳

ُُِر ُاو َا  ُدو ُ ُِر ُی َه ُه ِِه و َد دا ِِده ه. 

َد ُُِر ُاو َد َِ ا ِٓر ُ  ُدوِد ُِر ُی ی ِره ره  َد ُ َِوِق َدت َاَُ ؛

 اُزو ِ ار ُِن َو ره ِِه و ُ ِ  َد ِف ِق ی ِره ش ِ و
۱۴

اَ ، ُاو ُُه. 

ُ ُ َِه ره َِ ه َم
۱۵

 .ِ ش ُ ِ  رهِ ی ُروی ِ َد د  ن رهُ ارِ 

 ،دُ وَ ِنُ   ُ ر ره ُِن اُزو اُ  ه و ده ِِره َد دا  نُ و ُ ل  َا

ِ ،س َُ ی هَِ  ُاو ی رَد ا
۱۶

 .ِ ش رهِ ی ُروی ِ ره و َدِ ی َِ ن ره َدُ

ی َ ِاا و ی ازوا َد  ُِِِم ُهی ازوا ِره ُ؛ و ُاو َِه ُ َِت   ازوا َد

ِو ََ تُ َِ َِ َد  
۱۷

 .ِ مر ره ا َِ ،ی َا-ی-َد ی ازوا ِ

ِ ِ هَِ و ُ ارَ هَِ ،ُ د هَِ ُاو  ز  ُ ِس دا َُ ی و َد رهِ هَِ ُرون

 اُزو ُرون ُ ُه َد ِدُ ِه  َد ُُِر ُاو َا ره و َِه ُه
۱۸

 . وُ ه رهِ اِا

و ِ ار ُن
۱۹

 .َُ هُ ِِ ر ی ه و َدِِ ره َ ِنُ و وَ ِنُ ارِ  ُاو .ُ رهِ

.ُ ِ ه ک اِا َ ی و ُاو ره از ِ ش هُ َِ َد د  ُ ِ  ره

س، َِه ُ َِت و َِه ُه ص ُ، او ُاو َِ ِزه َُ ی هَِ و رهِ ُرون از ِو
۲۰

ُاو  ُدو ِدُ  ره َد َِ ِ ِزه ُ  و ِم اَرت ی َ ِاا ره  ِم ی
۲۱

ره  ه. 

َر  َد ََُ آدِم  ِره َد ِد َ ا َ ِ ره َد و ُاو ُ اری ازوا ِاهُ ِم ُِِ ازوا َد

ا  َد  َ ُا  .هُ هُدور ُا ِ  َد ِِ ُ  ی ازوا ره َدُ ِ َ او
۲۲

 .ُ

س ُِد، َُ ی و َدُ ِدا َِد و  ره  ی و ُ ِت داُ َِ ُرون َد اُزو 
۲۳

 .ُ
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.ُ ره ُ د ی و ِ ُ آو  س َُ ی  ره َد ُ ِ ُاو او
۲۴

 . ُه َد ا ُ

.ُ رهِ مَ هَِ و ُ د هَِ ه ِ م رهَ َ ُ د ره و َ ُ و  وُ اُزو 

ُ ی  ه ا ازَ هَِ ره َ   و
۲۶

 .َزُ هُ َِ َد  ه رهُ ُ  و ُاو
۲۵

َِ ه وُ ُ ِوَ
۲۷

 .ُ ِه داَ َد  ِ ُاو ؛ اوِ ُ آو  ره ُ ِ و ُ ره

 و  و ُ دهُ وُ هَ از  ،ُ س َاُورده َُ ی و َد رهِ هَِ ِن ازواُ  هُ ُ

ُ آو  ره ُ ِ و ُ ره ُ ی  َزُ ره ُاو  
۲۸

 .ُ هَ ِٓازوا َد ا ِ و

.ُ ِه داَ َد  ِ اُزو ُاو  ؛ِ

َ ،َُِ ر  و ُِ  دون ره ُ ُ ِه َُِد روِز دا :َا ِن داُ  ُ هَِ َا
۲۹

ُن َد ای روز َِه ِ ُره ُ  ُ ره ک
۳۰

 ،ُ ِز ُ  َد  َِ َ و ه َاِ

 ،َا ُ هَِ آرام ًِ روِز  ِای
۳۱

 .ُِ ک اوُ ِرُُ َد ُ یهُ ِ از ُ ؛ وُ

ای ََ  و ُ ِه  َد ی اُ ِٓ َد ِاِن
۳۲

 .َا ِن داُ  ِای .ُِ  دون ره

َِ َُ هَِ و
۳۳

 ُ س ره َُ ی   ی  ُاو .ُ رهِ  ُاو ،ُ ِ ا

.ُ رهِ اِم ِاَ ِ ِم و ا هَِ و ُ رهِ هُ هَِ و ُ رهِ تُ َِ ی و

“.ُ رهِ ی ازواهُ ِ هَِ د  ِل اِا َ هَِ  َ ِن داُ  ُ هَِ  ِای
۳۴

ُ  اُ رُ   او َدز َاُ د.

ِا َد ِره ُن

،ُ َزده، َدزوا  اِا َ ِ و  ی  ُرون و ”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۱۷

   از َِم ِااَُ م َو، ُ   ره َد َه و
۳
 :ُ ه َا اوُ  ی َاِ َا’

و ُاو ره َد داِن درُ َِ ِت َه  َد ِاِن َِ ُه ُاو َد ِ ُروی
۴
 ُ ل هَ و ازُ 

ِای
۵
 .ُ  ُ مَ از  ه وَن رُ ُاو .ُ بِ   وُه اَِ ُاو ،ُ ِ اوُ ِه

ُن َِه ازی َاَ   ِاا  ازی  ُی ُ ره  َد  ِِ ُ ِ ه  ُاو ره َِه

و ا
۶
 .ُ ِ اوُ َد َ ُ اِنِ ره َد ه و ُاو ا ِت َد ِدُ َِ َِد داِن در اوُ

َِِ ِرِدَ یُ اِنِ ره َد  و ِ ش تُ َِ ِدر ِ َد اوُ ِهُ ره َد ُ ِنُ

ِ دون ره وی ازواََ   َُ ِ َ ُ ِناُ هَِ ره ِد ُ یُ ُاو
۷
 .َزُ اوُ
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‘.َ ِن داُ  ی ازوا  ِم ه ازوا َدَِ  ه. ِای ر

ُ ،ُ ازوا ِز ِ َد  ی َ از  اِم ِاَ از   ’ ،ُ ِوه ازی َدزوا 
۸

  ُاو ،ُ ُ اوُ ُاو ره َد  هَ تُ َِ ِو ُاو ره َد داِن در
۹
 ُ ِ ِد ُ  َ

.ُ  ُ مَ از

ِِ ره َد ُ ُروی  ،رهُ نُ ُ ازوا ِز ِ َد  ی َ از  اِم ِاَ از    و
۱۰

ا ِز ار َد ُن ََا و
۱۱

 ،ُُ   مَ ِ و ُاو ره از ُِ ار رده نُ  ِ وُا

ُ ن ره َدز ُ َدد  َد ُ َِه َِه ِزِ ُ ره ُِ؛ ُن ُ ن َاَِ  ه ِزِ ره

ای   َد َ ِااُُ : َد ُ َ   ُ ن ُره، ُ َ و َ ام َی
۱۲

 .ِ

.ُ ِز ُ  َد 

   از َ ِاا  از َی  َد ِ ازوا ِزَُ ُ م َان َُ  ره  رده
۱۳

 ،َا  نُ ار  ِز ا
۱۴

 ،ُ ک َ و َِ ره  نُ  ُاو ،ُ رِ ُ

 ِز ا ،ِرَ ار ره  ِنُ  ُ :ُُ اِا َ َد  یا .َا  ن ِزُ

.ُ  مَ ره ازُ ُاو ره    ؛َا  نُ ار

و َ ِ   اِن دُده َ ِ ا ره ََُِ  ِدَ ان ُ ُه ُره، ِ ه
۱۵

َاَ  ،َ ، ُاو  ی ُ ره ُ و  آو ِِ ُه و ُاو  م ک ُ؛  اُزو ک

و ا ی ُ ره َ و ُ ِ ره  آو َ ُ، ُاو َای ُِه ُ ره ِه.‘“
۱۶

 .ُ

َِ را ِی  ِوع

َد
۳
 .َُا ُ ایُ ،اوُ ’ :ُ َزده َدزوا  اِا َ ”

۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۱۸

ِِز ُدِم رای ُِِ و َد َُِ رر ،ُِ ِز َد ُاو ُ  ِ ِِز ُدِم رای ُِِ

ُ اِم از ره َد
۴
 .َُِ ویََ ی ازوا نُ از ُ ؛َُِ رم، ام رُُ ره َد ُاو ُ   نِ

 ام و
۵
 .َُا ُ ایُ ،اوُ  ؛ُِ رازوا ر ُِِ و َد ُِ هِ ره ِن ازُ و ِ ی

.َُا اوُ  .ُ هازوا ِز ِِه َد و ی ره َد ُاو   نُ ،ُِ هِ هَ نُ
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.َُا اوُ  .ُ دهَ ِه اُزو ره  َُ ِد ُ ِِد   
۶

.َُ دهَ ره  ِه  ،َا ُ ِٓ؛ ُاو اَُ دهَ ره ُ ِِٓه ا  ره ُ ِِٓن اُ ِه
۷

.َا ُ ِٓوی آُ؛ ُاو اَُ دهَ ره ُ ِِٓن اُ ِه
۸

ِه ار ُ ره َده  ،َُ ُدِ ا ،َ ُ ِٓ ُدِ ا ،ُ ِٓ َد اُو ُ ََُ ه َ و  َد
۹

.ی ِد

.َا ُ د وُٓا ازوا َِ ا ،َُ دهَ ره ُ ُد ُِد  ُ ِ ِِه ُد
۱۰

.َا ُ ار ُاو ا ،َُ دهَ هُ اَ ُ ِٓاز ا  ره ُ ِِٓن اُ ِِه ُد
۱۱

.َا ُ ِٓا ِِد ُاو ا ،َُ دهَ ره ُ ِٓاِر ا ِه
۱۲

.َا ُ ِٓا ِِد ُاو ا ،َُ دهَ ره ُ ِٓاِر ا ِه
۱۳

.َا ُ ی ِنُ ُاو ا ،َُ ِد اُزو   ،َُ دهَ ره ُ ِٓاِر اِ ِنُ ِه
۱۴

.َُ دهَ ِه اُزو ره ،؛ َارےَا ُ ِ ِنُ ؛ ُاوَُ دهَ ره ُ ی ِه
۱۵

.َا ُ ارِ ویُُٓاو ا ا ،َُ دهَ ره ُ ارِ ِنُ ِه
۱۶

  ُ ِد ے، ِه ُد  ره َده َُ و ُد  ِ ُدِ ُد  ره َِ و ِه
۱۷

 َِ  ار َِ ره َد ُ 
۱۸

 .د َاِ-و-ِ ؛ ِایی اُزو َاِد ؛ ُاوَُ دهَ ازوا ره

.َُ دهَ ره  ار ِه ،َ هز ِز ُ نُ ِ و َد ُ  قَا

ُ ِن
۲۰

 . دهَ ره  ِه  َُ ِد ،َا ُ ار دِت  َد  ُ 
۱۹

 ِٓاز ا ُِِ هَِ ُ  ره از  
۲۱

 .َُ ک اُزو ِِد ره َد و و َُ ی ُ ِ

ِز ِ  ِای ،َُ و َّا ُ ِد ر 
۲۲

 .َُا اوُ  .َُ َُ ره ُ ایُ ِم و َُ
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َُ ان اَ  ِ َد ُ  .َُ ک اُزو  د ره و َُ ِ ِِ انَ  
۲۳

 .َا

.َا تاَ ِ  ؛ ِایُ ِد اُزو  

َ ُ ُروی ِ از   ی ره ِ را یا ِِن َد وُ ،َُِ ک د ره را یِم اَُ  
۲۴

ُو ا ُِ اَ  ِهُ ِ ُاو ره  ه وُ ک ز ُاو  یا
۲۵

 ،ُُدون ره ک ه. 

رای ِز یِم اَُ  و ُِ هِ هَ من و اُ  ُ 
۲۶

 .ُ َ ره ُ ی هِ ز

ُن ُدی اُو
۲۷

 ،ُ ِز ُ  َد  یَ َ و اِا ی َاهِ َ ؛َِ مره ا

 ا ُاو
۲۸

 .ُ ک ز م َدد و ُاوره ا رای ِز یا ِ ،دُ َد ُاو ُاز   ز

ُن
۲۹

 . َ ،دُ َد ُاو ُ از   ره ِ  ر ُا ،ُ َ ره ام ُ ُاو ،ُِ ک ره ز

َِا  ماز ا ،
۳۰

 .ُ  ُ مَ ِ ُاو از ،ِ مره ا رای ِز یا    

ُِ و از َُ ِم ای ُن ی ِز  ِ از َاَوِن ُ َد اُو ز ام َدده ََ ،ُُوی َُِ و

“‘.َُا ُ ایُ ،اوُ  .َُِ ک ازوا ِِدون ره َد و

ُِ یُ

،َِ س َُ’ :ُ َدزوا ُ ره اِا َ ِ ِ ”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۱۹

َُ م  ُ آ و اُ ِٓ ره ِاِام ُِ و روزای آرام َه ِه
۳
 .ُس َا َُ ُ ایُ ،اوُ  ا

،اوُ  .َُِ ر ُ هَِ هُ هَِن راُ و ِوََ  ُ نُ
۴
 .َُا ُ ایُ ،اوُ  .ُِ

.َُا ُ ایُ

۶
 .ُ لُ ُ ف از  ُِ ِ ِِ ُاو ره َد ،ُِ ِ اوُ هَِ ره ُ َ ُ ِو

۵

ِ اُزو  َد اُو روِز  ُاو ره  ُِ ُرده َ  ُِح اُو روز؛ و   ِ   روِز ِّم

اِِ َ  اُزو َد روِز ِّم رده ُ، اُ ُ ُدار َا و ُل
۷
 .ُ هَ َِٓد ا  ُ 

َُ س َا َُ اوُ هَِ  ی رهِ نُ ،هِ ره ُ ِهُ ایَ ،رهُ ُاو ره   
۸
 .َُ

.ُ  ُ مَ ه؛ ُاو آدم از

 ره ُ تِ هَِ ی  و َُِ ره ِدَرو ُ ِز َِ ،ُِ ره ِدَرو ُ ِز ِِ ِو
۹
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ِگ اُر ره َُِ ُ  و  ی ره  از گ ُاَه َِ ،َُِ َ ُاو ره َِه ُدی
۱۰

 .َُِ

.َُا ُ ایُ ،اوُ  .ِِ ا َ و ِ

َد ِم ازَِ  دروغ َِر و م ُای ُ ره
۱۲

 .َِ زی ره ُ ِِ و َِ ؛ دروغَُِ ُدزی
۱۱

َد َُ ُ ُ ِ ِ و ل  ره َد زور ُ .َِِد
۱۳

 .َُا ُ ایُ ،اوُ  .َُِ َُ

 ا َ  ر ِ ی  ی و َدَ مره َدو-و-َد َ آدِم
۱۴

 .َُ هِ ُ  َد ُ  ر رهُدورُ

.َُا اوُ  .سَِ ُ ایُ ؛ ازُ

َد َوت و ِاَُِ ؛ َ از آدِم  ِاری ُِ و َ آدِم ُرَ ره ُم َِ ،َِِ َد ِره
۱۵

ِز َِ و َُِ ارُ-و- و ََ هَِ ُ مَ َِ َد
۱۶

 .ُِ َوت فِا  ُ و

ُ ِ .َِ َ ُ َد ِدل ُ ارِ از
۱۷

 .َُا اوُ  .َُِ ا َ َ ِد َا  َد ُ ِ

ِا و َد َِِ مِِا ُ مَ ُدِم از
۱۸

 .َُِ رُ ُ اُزو ِ از  ُِ ِز  ی ِ ره

.َُا اوُ  .َِ َد دو َّا ُ د ِره ر ُ ِ َِ ،َِ ََ ِ ازوا

ُ ُدو ر ُ َِد ز .َُِ ره ،ِ ازوا ِِ از  یاَ  ره ُ یاَ .ُِ هِ هَ ما
۱۹

.َُِ ُ ن َد ،َ هُ دو َر ِ از ُدو  ی ره و َُِ ِ

ا  د  ُ  و ُ و ُاو َِ  َ ِ ُه ِ َ ِد وه ُه َ، و زِ و
۲۰

ُ ُِ  د ُا
۲۱

آزاد َُه ِ  ،َ َدده ِ ،ُ ُاو ،َُ ُ ا ُاو ُ آزاد َُده. 

و ا  اُو ُِچ َِ ُه اُزو
۲۲

 .َ چُ   ُِ ہ؛ تُ َِ َِد داِن در اوُ هَِ ره

.ُ هِ ِه اُزوُ ؛ اوُ رهِ اوُ ِرُُ آدم َد

وِ َد زِ ِِن داُِ ِ و  ر ِدر ره َِه راک ِ ،َِ ُه اُزو ره  َِز ِب
۲۳

  و س َا َُ  هِ ِ ُرم ل َد
۲۴

 .َُ رده و َ ز َِ ُ هَِ ل ِ  ؛ُِ

 َد ِل ِِ ُ َُ از ِه ُ ِر؛ ِای ر ره ُ ِ  ُِ ره َِه
۲۵

 .اوُ ِِ هَِ

.َُا ُ ایُ ،اوُ  .ُ َ ُ

ی ِر  و َُِ َ ره ُ یُ
۲۷

 .َُِ یُدو و ِل .ِرَ  نُ  ره  
۲۶
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اوُ  .َُِ ل ُ ِ ن ره َد ر  و َُِ ده زُ ِ ره ُ ِ
۲۸

 .َِِ ره ُ

ُ و ز ُ رِز ُ ِز ُدِم  َُ ؛ُ تَِ  َُِ ی وادارِ ره َد ُ ُد
۲۹

 .َُا

.ُ دِ-و-ِ از

َد  ِی  َارواِح
۳۱

 .َُا اوُ  .َِ ام َدِِا  س َُ ِه و َد ُِ هِ هَ روزای آرام
۳۰

ُده  ره ََ ُ ِِو و از ی ِ  ت َره  ،َُِ  َ ُ َد وِِ ازوا ک

ُ ایُ ؛ ازُِ امِره ِا ِ یو آد ُِ  یُ َد َدِم راِه آدِم
۳۲

 .َُا ُ ایُ ،اوُ  .َُِ

.َُا اوُ  .ِِ

ِز ُ   َِ
۳۴

 .َُِ َُاو ره آزار-و-َاذ ،ُ ِز ُ  ُ ِز َد َ  ِو
۳۳

ِِز ام َد ُ ا ،َِِ دو َّا ُ د ُِاو ره ر .َ اِا ه َاِِ ِر ُ  َد ،ُ

.َُا ُ ایُ ،اوُ  .ِدُ َ ِ

ِا ، ی ، ی اُزوَ  ُ
۳۶

 .ُِ ََ َ و ََ و و ل ،ِِ ازهَد ا
۳۵

ُ 
۳۷

 و َ ِِ َدُ  .َِ اوُ ،ای ُ َاُ  ُ ره از زُ ِ ِِو َاُورُدم. 

“‘.َُا اوُ  .ِ ی ره َد و ُاو ُِ هِ هَ یُ ِم م وِم ا 

ُِ ی هُ هَِ زات

اَد ِا  یَ از  اِا َ از’ ،ُ اِا َ َد”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۲۰

ُ ِز ُدِم ؛ُ ُ  ،ُ ِ ِ ُِ هَِ ره ُ یِ از     ،ُ ِز

،ُُ   مَ ِ و ُاو ره از ُِ ار  اُزو ِِ ره َد ُ ُروی  د 
۳
 .ُ ر ُاو ره 

س َه َُ ِم ه و ک هَ س َُ ه ی ره و َد ِ ِ ُِ َد ُ یِ ُاو از ا

ُِ ره َد ُ یِ از  ُاو َِ و ُ  ِ  وُِه اُ از ُ ِز ُدِم ا
۴
 .َُ

او د  ُروی ُ ره َد ِِ اُو  و َار  ار ُِ و ُاو ره از
۵
 ،َُ ُاو ره ُ ِ ِ

َ ِم ُُ  ، ام ُاو ره و ام  ِی ره  از ُِ اُزو ر و رِ ِ رر ه و دون ره

ََ وی از  ِ ِ ُِر ه.
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ا َ  َد  ِی  َارواِح ُده  ره ُ ِ و َد  ِی ِ  ت َره  ُره و ازوا
۶

.ُُ   مَ ِ و ُاو ره از ُِ ار اُزو ِِ ره َد ُ ُروی  ،ُ رر ِ ِه ر ویََ

ام َه ِه ُِ و ُاو ره َد
۸
 .َُا ُ ایُ ،اوُ  ا ،َِ س َُ و ُِ ِ دون ره 

۷

.ُُ ِ ره ُ  َُا اوُ  .ِ ی

   ا ٓ اُ ِٓ ره ُ ُ  ،ُ َ؛ ازی  ُاو ا ٓ اُ ِٓ ره  َه، ُن  َد دوِن
۹

ا َ د ُ ِن  ِد ِد ِزُ   ،ُ ِن ُ ِ ِز ،ُ د و ُِن
۱۰

 .َا  د

ا  آدم ُ ِن ا ُ ِٓو ُ، ُاو ِه اُ ِٓ ره َده ه؛  ُدوی ازوا
۱۱

 .ُ ُ  رِز

ُ  ُدوی ازوا  ،ُ و ُ ی  د  ا
۱۲

 .َا  دون دوِن ِن ازوا َدُ ؛ُ ُ 

ِر ِد ِد  د  ا
۱۳

 .َا  دون دوِن ِن ازوا َدُ ه؛ُ ِد اِ ُِ ُاو ا ،ُ

.َا  دون دوِن ِن ازوا َدُ ؛ُ ُ  م َدده؛ ُاوا ِز ِ ُدوی ازوا  ،ُ و َّا ُ

ا  د ُ  و آِ اُو ُ ره ِِه، ِای ِِد َا َا؛ ُاو  َد اَ ِٓه  ُ َد
۱۴

ا  د َ ان و ُ، ُاو ُ ُ  و اَ ُان ره
۱۵

 .َ ََ دُو ِد َاِ ُ ِ

ً ُاو .ُُِ ان رهَ و ُ ُا ،ُ و اُزو   ُ ِد انَ  َد ُ  ا
۱۶

 .ُُِ ام

.َا  دون دوِن ن ازوا َدُ ؛ُ ُ 

ا  د ار ُ ره ِِه،  ُدِ ا ،َ  ِٓ ُدِ ا ِٓ و ِه اُزو ره ِه و ُاو ِه
۱۷

اُو د ره ِه، ِای َرا َا. ُاو  َد  ِِ ُِدِم َم ُ راه ُ. ُاو ِه ار ُ ره َده

ا  د ُ  ِن  دِت ار َدره و ُ و ِه اُزو ره َده
۱۸

ه؛ ُاو َای ُ ره ِه. 

ِ از  ُدوی ازوا  .ُ دهَ  یُ  ام ا ُ ُه و ا دهَ ی اُزو رهُ ُاو ،ُ

.ُ  ُ مَ

ُ ُدوی  .ُ دهَ ره ُ ِِد ر ن ِایُ ،َُ دهَ ره ُ ِٓاِر ا و ُ ِٓاِر ا ِه
۱۹

ا  د ُ ِن ی  ُو ُ، ُاو ِه ی ُ ره َده ه.
۲۰

 .ِِ ره ُ ِهُ ایَ

 ه، ِایِِ ه َاِز  ره ُ ارِ ِنُ د  ا
۲۱

ُاوَ ای ُِه ُ ره ِه؛ ُاو َاود ُُه. 

.َُ دَاو ه؛ ُاو دهَ ره ُ ارِ ِه ُاو .َا َِ ِر
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 مُُ  ره َدز ُ  ِز  ،ِ ی ره َد و ُاو ُِ هِ هَ یُ ِم م وِم ا ُ
۲۲

ِ ره از ُاو   ِ وُی اُ ُِِ َد َ ُ
۲۳

 .َُ َ ره ُ ،ُِ ی-ی-َد  َدز ُ

ُ َدز  ِ
۲۴

ُروی ُُ َ ُ رر  ،ُِا ُاوِ  ای را ره ام َدد و  ازوا َت ُم. 

ِ  ِز ِِ ،ُِ  ِ  ُِ ُ ُاو ره َدز  و ُِ ازوا ِِز ِِ ُ  ُُ

َِ  ُ
۲۵

 . ا ی ِد مَ ره از ُ  َُا ُ ایُ ،اوُ  .ری َا  از  و

َاِن ک و َاِن ک و َُ َِی ک و َُی ک ق  َ ُ .ِدون ره َد وَ ِِان

.َ ک ُ هَِ   ا ره ُاو  نُ ،ُِ ک ُ کََ َد ُروی ز  ایِ  َُ 

س َاُ و ُ ره از َم ی ِد ا ُ   از َُ ،اوُ  ا ،َِ س َُ ه ازَِ  ُ
۲۶

.َِ 

د  ُ  َارواِح ُدا ره   ُ ُِدو َاُ ُ  ،؛ ُاو ره ر ُِ؛ ُِن ازوا َد
۲۷

“‘.َا  دون دوِن

ا هَِ راتَُ

ُ َ از  ’ ،ُ َزده َدزوا  ُرون ی   ا ” :ُ ُ َد اوُ
۱
 ۲۱

، ِٓا ، ِٓا  ،َ  ِد یَ  ایِ
۲
 ،َُ ک ُ مَ ِ ده َدُ ِ د ره

 ار   ُد ِ و   ی َ و ُی َه َ؛ َِه ازوا
۳
  ارِ ، ُد ، ِ

ِ ُاو َد ِاِن ُی َ ِی ُن  َ ُد ره َد َ ِم  ُک
۴
 .ُ ک د ره ِ

.ُ َُ ه

ُاو
۶
 .َُ ره ز ُ ِ و َُ اشَ ره ُ ی ِر ،َُ َ ره ُ   َِد و  ا

۵

س َ و ِم ُای ُ ره  ،َُ َُا ُاو ی ِص ُاو  ،راِک َُ ُ ایُ هَِ 

ُاوُ  ِن   ِک ی َُ و ُ ره
۷
 .َ س َُ  ُاو  یا .ُ ِ ره ُ ایُ

،َِِ س َُ ا ره  ُ
۸
 .س َا َُ  ایُ هَِ ا ا ،هَِ ِِ  ُ یُ از 

ِ ره ُ  اوُ  نُ ،َ س َُ ُ هَِ  ُاو  .ُ ِ ره ُ ایُ راِک ُاو ا

.ُس َا َُ ،ُُ
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َِٓد ا  ه؛ ُاو َُ ره ُ ُِٓاو ا ،ُ تَِ د ره یِ ِِا َد و  ُِد ا
۹

.ُ هَ

ا ی  هُ  ه وُ  ََ ِنرو  ِ َدره و َد  ِم ُ ارونِ ِ َد  ای
۱۰

ُاو  َد ُ  ِده ََوه،
۱۱

 .َُ  ره ُ ِ و َُ ا  ره ُ  یُ  َِد و  ،ُ

ِس ُای ُ ره َُ ِه وه وََ وُ س َُ ِه از  ُاو
۱۲

 .َُ ک د ره ام ُ ِٓو ا ٓا ِ 

ُاو  ُ  ی
۱۳

 .َُا اوُ  .اُزو َا ِ ج َد ِِ  ایُ ََِ ِنرو ا ،َُ َُ

 ُِد  َِ ،هَِ ره ِ  ک ِنُ و ِِ  ِنُ ،ه ِنُ ُاو
۱۴

 .َ  ُِد  ُ

ِ ُاو ره  َُا اوُ  .َُ َُ ُ مَ ِ ره َد ُ ِدهَاو 
۱۵

 ُ ی ُ د ِ ِداز َاو

“‘.ُُ

” ُرون  َزده َُ ’ ،ُم از َاوِده ُ َد ِم  ی  ُ َد
۱۷

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۱۶

َ ُ ِ َد    ،َارے
۱۸

 .ُ ِ ره ُ ایُ راِک   ِد َ ،َ َد َ ُ ِ

 هَ ی   َ
۱۹

 ،َا  ِءُ   و َ آدِم َ ،َ آدِم َ ،ر آدِم َ : ِد َ َدره

َ ،ُُ ُ َ آدِم   َ ،َ- َد ُ ُ ِ َدره،   َ داِ ِرُ َدره،
۲۰

 ،ه َاَ ِد

 ،َ َد َ ُ ِ َد   مَُ  ا ُرون ِدهاز َاو
۲۱

 .ره َاُ   ام َ و َ َ

ِدَ  و  ی ِص ُاو ره َُ ِ؛ َارے ازی  ُاو َد َ ُ ِ َدره، َِ َه  ِوِن

. َِ َُ و ام از  س َُ ره، ام ازُ ُ ایُ راِک از ِ ُاو
۲۲

 . ِد ُ ایُ راِک

ِ ُاو  َد  ُِده داَُ ِ و َد ُه ِد ،َُ ا ُاو َد َ ُ ِ َدره؛   َُی
۲۳

“‘.ُُ ِ ره ُاو  َُا اوُ  .ُ َُ هَ س َُ ی

.ُ اِا َ ِ و َد  ی  ُرون و را ره َد ا ُ 
۲۴

  دوِنُ س َُ ِره َد

َ  س َُ ی    ُ  ی  ُرون و َد”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۲۲

،ُ َدزوا
۳
 .َُا اوُ  .َُ َُ هَ س َُ ِم  ُ رط رِا  ُ َو  هَِ اِا
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َو اوُ هَِ اِا َ  ِس َُ ی  َد  مَُ ا ،ُ ی  ِم َد ُ ِدهَاو ِ از’

‘.َُا اوُ  .ُ   رُُ از   ُاو ،َ  َِ َد  و ُ ِد ُ

س ره َره  ک َُ ی  ردو از ِزهِا ،َ ی َدآور   ِضََ  ُرون ِدهم از َاوَُ 
۴


۵
 ،ُ الاُزو ِا َ آِو  آد  هُ ک دهُ ََِ َِِد و  َِ ِد ِ َ َد   .هَُ

 ،ُ ک اُزو َِِد و  َِ ِن ِدِا َ َد  ،ُ ک اُزو ِِو َد و ِ ه ِدِ َد  

او ا ِ ُ َد ای ِا ِد َزده  م ک ُ. ُاو ُ ِ َِ  ره
۶
 ،َ ُاو َد  

 از ِ اُزو  و ُ ک ُاو ِِ َٓا ِو
۷
س ُره.  َُ ی  از َ ،دهََ ُ آو 

 َ ِا ره  دُده  َ َد وَ ِِِر دِره
۸
 .راِک اُزو َا ُاو ا ،رهُ س َُ ی

.َُا اوُ  .َُ ک اُزو َِِد و  رهُ َ ُاو َ هُ ُ

ُاو  ُی َااوُ  .هَُ  مَد ا َُ ِ و َُ رُ  ُ هِ هَ ما ا 
۹

 از  رهَ زها ام ِا ُدوِرُ و ِ .رهَ س َُ ی  از  وُ ِ 
۱۰

 .ُُ ِ ره

ِ ا ا   ره َِ ُ َ ه ُاو ِ ازوا ُره؛ و   َد  ِا
۱۱

س ُره.  َُ ی

ا ُد ِا ُ ِ  و ی ُ، ُاو َ از  ی
۱۲

َزه ُه، ام ِ از راِک اُزو ُره. 

َ هََا ُ ِٓا ِ َد  و َ ََ دو َاو َ ِِ   ه ا ُِد ا ِ
۱۳

س ُره.  َُ

ر  َد َدوروِن اُ ُ د، ُاو ِ از راِک اُ ُ ِٓره. ُ ِ  ،ُوَ  اُزو راک

ُره.

س ره َُ ِ و ُ ِا  َِ ره َد  -َ  ره، ُاوُ س َُ ی  ه ازِ   ا
۱۴

ِ و
۱۶

 َُ َُ ،ُ ِ اوُ َد اِا َ  س ره َُ ی   ا 
۱۵

 .ِ ا َد

 َُا اوُ  نُ ، ُ  ُ ُ ُِ س َُ ی  ردوِن َِِد و ُاو  َُ

“.ُُ ِ ره ُاو

َُ لُ  ُ

” ُرون و  ی  و َ ِ  ِاا  َزده َدزوا ُ، ’از
۱۸

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۱۷

ُ  ،َ رَ  ،ُ ِ ُ مَُ    ُ ِز اَد ِا  َ و اِم ِاَ
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 ُاو ُ لُ ُ ف از ُ  ه ازیَِ
۱۹

 ،ُ ِ اوُ َد َ ُ اِنِ َد  داو

َا ره َ  َدره، ُ ،َُِ ِن ُاو از
۲۰

 .َ ُ  و وو، از از َ و َ اِنَ 

.َُ لُ ُ ف

ُ هَِ  ،َ رَ وِن رهُ هَِ  ،ُ ِ اوُ ره َد َ ُ   ِو
۲۱

َاِن
۲۲

 .ََ َ   َدُزو .ُ لُ  َ َ و َ  ُاو ،از ر  ،َ َ از  ،داو

ر، اَ ُه، ز، آودار، ِرَ  ُ ره َد ُاوَُِ ِ ؛ َُ ِم ا َد ِاِن  ِص

 ِو    ای  ِ از  ِدراز  ه َ، ُاو ره
۲۳

 .َُ ِ هُ َِ َد اوُ هَِ

َ هُ ُ    اَ
۲۴

 .ِ لُ ِ رَ هَِ و ،ُِ ِ داو ُ اِنِ َد ِِ

ِای ر ُ ِز َد ُ .َُِ ِ اوُ ُاو ره َد ،َ هُ ُ  َ هُ ره  َ هُ ر َددهِ 

و از َ ام از ِای رَ ا َِِ  َد ِاِن راک َد ُای ُِ ِ ُ؛ ُن ُاوِ  و
۲۵

 َُِ

“‘.َُ لُ ُ ف و از َا َ

ِ روز َد    ُاو ،ُ هَز ُ  و   و  ِو”
۲۷

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۲۶

 ِو  ل ره
۲۸

 .ل َاُ ِِ اوُ ِص ِ اِنِ َد ُ هَِ ُاو  ُ و از روِز َُ ُ ِٓا

ِِ ُاو ره َد ،ُِ ُ اوُ اری ره َدُُ ُ ِو
۲۹

 .َُِ ل روز  َد َ  ُِ 

 ُ   ِ  و ُ رده و روزَُد ا  اُزو ِ 
۳۰

 .ُ لُ ُ ف از  ُِ ُ

.َُا اوُ  .ََ

س َه   َُِ َُ َد َُ ِم
۳۲

 .َُا اوُ  .ِ ی ره َد و ُاو ُِ هِ هَ ما 
۳۱

 ُ   ره از زُ ِ ِِو
۳۳

 ،ُُ ِ ره ُ  َُا اوُ  .َُ س َُ اِا َ ِ

“.َُا اوُ  .َُ ُ ایُ  َاُورُدم

َد ِره زن ی ُ ه

اوُ  ی َا نز ا’ ،ُ َدزوا ُ ره اِا َ ”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۲۳

:َا  ی نز ا .ُِ نس ِا َُ ی اِنِ َد ُ  ه 
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روِز آرام

 و روزَُد ا .س َا َُ ِِا و و ه آرامَِ روِز آرام ،ُ روِز ِ ،ُِ ر روز َ   َد 
۳

.َا ُ ش-د-وُ ی ی ِم َد اوُ اِمِروِز آرام َد ِا  ؛ ُاوَُِ ر

ِ و َِ ِِ

َد
۵
 .ُِ ارُ ه ازواُِ رَُ یَد و  ُ  س َُ ی ِ ،َا اوُ هُِ  ی نز ا

۴

ِ ِِ ،ه وُا ُِزَد َد روِز
۶
ِه اّول، َد روِز رَدُ َد َِ اَِ ُ ِ َٓ َد ُاوُ ِ ؛ 

س ُار ُِ؛ َد َُ ِ  ُ َد روِز اّول
۷
 .ِرُ ِ ِن ُ روز  ِتَُ ؛ َدَا اوُ هَِ

َِه  روز   ُی ص َِه ُاوُِ ِ  و َد روِز
۸
 .َِ مره ا ُ هِِر روز  و روزُا

“‘.َِ مره ا ُ هِِر روز  و روزُ؛ َد اُ ارَُ س َُ ِِاَ  ُ

ِ ََِ ِِت

ُِ ُ َدز   ِز َد و’ ،ُ َزده َدزوا  اِا َ ”
۱۰

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۹

او ا
۱۱

 .ِ ا َِد ِد ُ تِ ََِ ده ازَ  او ،ُِ ره ِدَرو  ِ و ُِ ِدا

.ُ ِ از روِز آرام  ده ره َد روِزَ ا ؛ُ لُ ُ ف ُاو از  ُ ِ اوُ ِرُُ ده ره َدَ

َد روزی َ ده ره   ُ ،ُِ ِِن َ ِ  ره َد ِاِن َ ُ َد ُُِر
۱۲

 ُن، َّ-و-
۱۴

 .ر َاُاِب ا ا   ِِّ از َده ِّ اُزو ُدو ِو-دا-َّ ِ
۱۳

ُاوُِ ِ ؛ 

داُ ِ ِه و  ی زه ره  روزی ره َِر  وُ ُ ِای ُ ره ُِ ِ. ِای ُ ِن

.َا ُ ش-د-وُ ی ی ِم َد ُ ی  ِ هَِ دا

ُِ ِِ

از َِح اُو روِز آرام،   از روزی َ ِده َ ِ ِ ره ُ ِ  ،ِره ره َِه ِ ُب
۱۵

ِ اوُ َد َ ِو-دا-َّ ِ  او ،ُ ه روزِ  ُِ بِ ُ ِح روِز آراِمَ 
۱۶

 .ُِ

 ُِن از ُدو َد  ،ِ َ ِ ِ اِنِ ن ره َد ُدو ُ ی  از ُ مَُ  و روزَُد ا 
۱۷

 .ُِ
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 َ  ن 
۱۸

 .َا اوُ هَِ تِ ََِ ِ ؛ ُاوَ هُ ُ ُِ آرِد ِِ ا

 ُ َُو ِ و و-دا-َّ ِ  ُاو .ُِ ِ چ رهُ و و ُدوَ  ،َ ِ  ِن

ُ اُن َ  ره َِه
۱۹

 .اوُ َِِ ِرِدَ یُ ص و ِ  ،َا اوُ هَِ َ ُ

ا  اُ ُدو ِره َ ره  ِن
۲۰

 .ُِ ِ َ ُ اِنِ ره َد   َِ ِره ه و ُدوُ ُ

س َا و َِه ا َدده َُ اوُ َد ؛ ُاوُ ِ اوُ ِرُُ َد َ ِ ِ اِنِ ت َدِ ََِ

س َُار ُِ و  ِر روزِه ُ ره ام َِ. ِای َُ ِ  ه نِا  ُ و روزَُد ا
۲۱

 .ُ

.َا ُ ش-د-وُ ی ی ِم َد ُ ی  ِ َد ِن داُ 

َ هَ  از ِدَرو   ی ره  و َُِ ره ِدَرو ُ ِز َِ ،ُِ ره ِدَرو ُ ِز ِِ ِو
۲۲

“‘.َُا ُ ایُ ،اوُ  .ِِ ا َ و ِ یُد هَِ ره ُاو َِ ،َُِ

رُ ِِ

”َ  ِاا ره ُ َدزوا ُ، ’َد ِه ُ، روِز اّوِل ه َِ ه
۲۴

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۲۳

 َد اُو روز  ِر
۲۵

 .ُ نِا رُ آواِز   دآَوری ِس َُ ِِا  ،َ روِز آرام  ُ

“‘.ُِ ِ اوُ ص َد ِ َِ ،َِ مره ا ُ هِروز

روِز ِره

ِِاَ  ُ هَِ  ُاو .ره َاِ روِز ُ ِه یا َُِد روِز َد”
۲۷

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۲۶

 و روزَُد ا
۲۸

 .ُِ ِ اوُ هَِ ص ِ و ُِ  دون ره  ُ و روزَُد ا .َ س َُ

   َد اُو
۲۹

 .ُ رهِ ُ ایُ ،اوُ ِرُُ َد ُ هَِ  ره َاِ ُاو روِز ا ،َُِ ر

و    َد اُو روز َُم ر ام  ،ِ ُاو ره از
۳۰

 .ُ  ُ مَ از  ُاو ،َُ  د ره روز

َد اُو روز  ر ره ام َِ. ِای ُ ِن دا َد   ِی ُ َد
۳۱

 .ُُ دُ  مَ ِ

 ره ُ دون ُ و َد ُاو روز َ آرام ًِ روِز  ُ هَِ ُاو
۳۲

 .َا ُ ش-د-وُ ی ی ِم

“.ُِ هِ روِز آرام ره ،ُِم روِز َد  ُ ِه ُِ ِم روِز ؛ ازُِ
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 یَ ِِ

ِِ ،ُ ِه یا ُِزَد َد روِز’ :ُ َدزوا ُ ره اِا َ ”
۳۴

 :ُ َزده  ُ  اوُ
۳۳

س ُار ُ؛ َد اُو روز  ِر َُ ِ  َد روز اّول
۳۵

 .َا اوُ اِمِروز َد ِا  هَِ  یَ

س َُ ِ  ُ ؛ َد روِزُِ ِ اوُ هَِ ص ی  روز  هَِ
۳۶

 .َِ مره ا ُ هِروز

ره ُار ُِ و  ی ص َِه ُاوُِ ِ . ِای ِ َِ َا؛ َد ای روز  ِر روزِه ُ ره

.َِ ما

س ِان    ُِی ص َُ ی ِاَ اِنِ َد  ُ  َا اوُ هُِ  ی نز ا
۳۷

َِه ُاوُ  ،ُِ ِ ی   ،َی َّ-و-دا ُ ،ی َ و  ی

 ا زن  وه از روزای آراِم ُاو ،وه از  ی
۳۸

 . َُ ره َد روِز  مَُ  ،ره َُو

.َا ُِ ِ اوُ َد ُ  ی داو  ِم وه از و ُ ی رَ ِ وه از ،ُ

َد روِز زَد ُِِه ُ، وِِ ِ ز ره ُ ِِ ،ِ او ره َِه  روز ُار ُِ؛  روِز
۳۹

 و ُ یی ِدر  ،ِدر ِِ هِ َد روِز اّول
۴۰

 .َا ُ روِز آرام َد روِز  آرام َد روِز اّول و

 روز  هَِ ُ ایُ ،اوُ ِرُُ و َد ِِِ ُ هَِ ی ره ِ ی  و َُ یی ِدر

 ِم هَِ ِن داُ  ِای .ُِ ارُ اوُ اِمِروز َد ِا  هَِ ره ِ ل ا  ُ
۴۱

 .ُِ

ِ ؛ُِ ِز  یَ روز َد  هَِ ُ
۴۲

 .ُِ ارُ ره ِ ا ُ ِه ؛ َدَا ُ ی

  ی آِه َ   ،َِ ُ ِاا ره
۴۳

 ،ُ ِز  یَ َد  اِا ی َاهِ

“‘.َُا ُ ایُ ،اوُ  .مُ ی-ی-َد  یَ ره َد و َاُورُدم، ُاوُ ِ ِِز از ِو

. نِا اِا َ َد  هَِ ره اوُ هُِ  ی نز ُ ،ی رَد ا
۴۴

ُن َد ِره ِاان و  ِن

 اغِ هَِ هُ ُ ِنَُز ِِ ِنرو  ُ َا اِا َ َد”
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۲۴

،ُ دهَٓدت ا وِقُ ِده وِنُ ت َدُ َِ َِ ره َد اِ  ُرون
۳
 .َ رو دا  اغِ  ه
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.َا دا ُِ  ُ ی  ِم هَِ ِای .َ رو  اوُ ِرُُ َد ُ  م از 

.ُ هِ دهٓا اوُ ِرُُ َد ِ یِّ اِناِ َِ َد  ره اِ  ُرون
۴

س َُ ِن

ُاو او
۶
 .َ ا   ِِّ از َده ِّ ُدو  مَُ  ،ُ ُ ِ ِن و اُزو دوازده ِِ آرد ِِ از

۵

 َِ َد
۷
 .ِِ اوُ ِرُُ ه َدُ هَ ِ یِّ   ی َِ ن َد َ ر  ر، َد ره َد ُدو


۸
 .َ اوُ هَِ ص ِ  و ُ ِ ن  اِنِ َد   ره ِ یُ ِرُ ،ن ِر

ن
۹
 .َا اِا َ ِف از دا ُِ  ؛ ِایِِ ِ َد اوُ ِرُُ ره َد ُاو  ُرون روِز آرام

س ُره، ُن ا ن  از  ی ِص َُ ی  ره َد ُاو   ُ  ن ُرون و از 

“.اُزو َا دا ِ ِای .س َا َُ ًِ ه اُزوَِ اوُ

زاِت آدِم ُی

َد اُو ُ  ِ َِن ِاا  ا   ِِٓد ِی ُد، ُ ُه َد َ ِ ِاا َاَ؛ و
۱۰

اوُ ِ ِن ِاا ُ ه
۱۱

 .  هَ َِ َد اِا ِ   اِن ِاُ ِ

ِ ی ازِد ُِد ِ  وُا ِِٓم ا .َاُورد ُ ِ َد ِِ ُدم ُاو ره  . َ ره اوُ ِم

.ُ مُ ه ازواَِ اوُ و-ِاراِده-  َا یَ ره َد  ُا ُاو
۱۲

دان ُد. 

”ا َ   ُه، ُاو ره از َه ُو ُ و  ِی ِِ ه
۱۴

 :ُ َزده  ُ  اوُ و
۱۳

’ ،ُ ُ ره اِا َ 
۱۵

 .ُ ر ُاو ره  ِم اُزو  و  اُزو ِ ره َد ُ یِد

ً ُاو ،ُ ُ اوُ ِم َد    و
۱۶

ُ  ای ُ ره َ ،ُ َای ُِه ُ ره ِه. 

  .اِا ه َاِِ  ،َ َ  ،ُ ر ُاو ره   ِم .ُ ُ 

.ُ ُ  ُاو ،ُ ُ اوُ ِم َد ِو

،ِ واِن اُزو ره  ُُ ان رهَ    
۱۸

 .ُ ُ  ُاو ،ُُ آدم ره    
۱۷

ُ ِ    ره ُ َ، ا ُر ره  ُاو ه، ا ُر  َد ِ اُزو
۱۹

 ن َد َِِض ن. 

ر ُا ُ و؛ِض َدَِ و َدَد ،ِ ِضَِ َد ِ ،َُ هَ ِضَِ و َد هَ  
۲۰

 :ُ م َددها
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 ره  وان ،ُُ ان رهَ   
۲۱

 .ُ َ  ِد اُزو ر ُه، ا َ ره  ُا 

 اِا ه َاِِ و َ هَِ  ُ
۲۲

 .ُ ُ  ُاو ،ُُ ن رهِا   ِ ،ِ

“‘.َُا ُ ایُ ،اوُ  ؛َِ ن َدُ

َ . ر دهُ وُ هَ ی ره ازُ ِ ُا و ُاو ُ اِا َ ا ره َدِ ا ُ او
۲۳

ِاا اُ رُ   او َد ُ َاُ د.

ِل آرام

ِز َد و’ ،ُ َدزوا ُ ره اِا َ ”
۲
 :ُ َزده  ُ  ِ ِه َد اوُ

۱
 ۲۵

ِ ره ُ یِل ز َ هَِ
۳
 .ُ آرام اوُ اِمَِد ِا  ز او ،ُِ ِدا ُِ ُ َدز  

ًِ  ُ ِل ِ
۴
 .ُِ َ ازوا ره ِِ و ُِ یُک ره ُ رُی ا ل َ وُو َد ُِ

ِل آرام َِه ز  ،َ ِل آرام َد ِاِاِم ُاو. َد اُو ل زُ ِ ره َُِ ِ و ی اُر ُ ره

ِی  َد زَ ُ ِد َُز ُ، ُاو ره ِدَرو َُِ و اُرای ک ُ ره  کُی
۵
 .َُِ یُک

ِِ ُ ِ اُو ِای  ز َد
۶
 .َ ِل آرام  ه زَِ ل ُا  ِ ؛َُِ  ،َِ

 یَ و ُ ُدورایُ ،ُ ایِ ،ُ یُ ،ُ د ؛ِرُ ِ ِ ُ ِل آرام َدوروِن

.راک َا ز ِِ ِم ُ ِز رای َوَ و ُ یر هَِ و
۷
ُ  ِزُ ؛ 

ُِ ِل

َِ  ُه   ِل آراِم ل  ره ِب َ   ،ُِِب  ل و ل ی  ِل آرام
۸

ُروِز َد  رهِ ؛ َد روِزِِ رُ ِ َد آواِز ُ ُ ِه َُِد روِز َد او
۹
 .ُ ل ُ-و-ِ ُ هَِ

ِز و آزادی ره َد ُِ بِ س َُ ره ُِ ِل ُ
۱۰

 .ُ ر َزدهُ  ُ ِِز ِا َد َا

ُ ی-و- َد  ُ مَُ  ؛َ « ِل»  ُ هَِ ِای .ُِ نِا  ی هِ ِم َد ُ

ِل َِ ُِه » ُِل َ «؛ َد ُاو ل
۱۱

 .ِر ُ ِ ِدَاو ِ َد  ُ مَُ  و ِر

ا
۱۲

 ،َِِ ،هَُ یُک  ی ک را ره ازُو ا َُِ دروی ره ِدَرو ِِ و َُِ ر-و-ِ

.ُ زَُ دَ َد ز  ِرُ ای رهِ  ل وُ؛ َد اَ س َُ ُ هَِ ؛ ُاوَا  ِل
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 ُِ داَ ُ ِ ره َد ز  ا
۱۴

 .ِر ُ ِ-ی-و َد  ُ مَُ  « ِل» یَد ا
۱۳

 ز ره َد ِ ُِِاِد ل ی  از ِل  از
۱۵

 .َِ زی ره ُ ِِ ،ِ ُ ِ از

ُِ ِل  ا
۱۶

 .ُ داَ ُ هَِ ره ه، زَ ِتِ ی ل ُِِ ُاو  ،ِ ُ ِ

 ا ،ُ  ره  َِ ،َ هَ   ی ل و ا ُ َ ره  َِ ،َ هَ َ ی ل

اوُ  .ِِ ُ ایُ ؛ ازَِ زی ره ُ ِِ ُ
۱۷

 .ُ داَ ُ ه َدزَ ی ل ِِ

.َُا ُ ایُ

.ُِ ِز ََد َا ُ ِز َد ِِ  ُِ  ه هِ هَ مو ا ِ ی ه َدَ یُ ُ
۱۸

اُِ ُ ، ”َد ِل
۲۰

 .ُِ ِز  َدز َو َد َا ِرُ  ُ و ِ ره ُ ِ ز او
۱۹

ُ َِ ره َد ُ َ َُ ِل َد 
۲۱

ُ ِ  ُری اَُ ِ  و ُ ِ ره َُ ؟“ 

ِ ره ُ ِز ُ ِل َد ُ ِو
۲۲

 .ِ ُ هَِ ره  ِ ِِ ز  اِزهَد ا ،ُُ َر

.ِرُ ُ ِِ از ُ ،  ِ َِ  ُ ِل و َد ِرُ ُ ِِ ز ام از ،ُِ

و-ز-ُ ِِز

ِز ِم َد
۲۴

 .َِا ِ و ُِ از ِ َد ُ ؛َ  از ن زُ ،َُِ داَ  هَِ ره ز
۲۳

َِد ُ ااِر ِاِ  ا
۲۵

 .ِِ  َا ِِ ره َد  ِز ِ  ،ِِِ ز  ُ

ُه ِ  زُ ِ ره َدا ُ، او  از َی ِد    و ِی ره ِ ار َ دا ه

َِ  ه َد ِد َ َُن ا و ،ُ ِز  َ ََ ره  مَُ  ُا ا
۲۶

 .ُ ِز

او ُاو ل ی وِش ز ره ِب ُ و َِه  َِ ره  َد اُو
۲۷

 ،ُ ِز ره ُ ِز

ِ اَ اِن ِ ون  ره
۲۸

 .ُ َدده  َدُزو  ِد؛ و زُ داَ  َِ ره َد ز  ِ 

 ِل َد  ؛َُ  ،هِ ُاو ره   ِ َد  ِل  ،هُ داَ  یِ او ،َ ََ

. ُ ی-و-ُ َد  ز َا ِِ و ُ َدده  

ِ ل    ون داَ از  ،ُ داَ َ ارار د َِ َد  ره ُ ی ِز  َ ا
۲۹

و ا  از ُ َِوِن  ِل ُره
۳۰

 .ل َا  هَِ  وِز ِ ره َدره؛ ا  ِز

ُ ی اُزو  ه و َدِ   وَُد ا ه داَِ ار َااِر د َد  ِ ُا او ،َُ ِز

ُِ َد  ،رهَ الد ُ دِ و َد َا َِٓد ا  ی ِ
۳۱

 .ُ َدده   ِل َد َ ه؛ ُاوِِ
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 ی  :و رای ِره َد
۳۲

 .ُ َدده   ِل و َد ُ ِز ِ ُاو .ُ بِ افا ِِز

 ،َ ِز ِِ و َُِ از  ایِ
۳۳

َد رای و َا، ُاو ِ  زِِ ازوا ره َدره. 

َ ِدا ُه َد رای  َدزوا ُ َدره، َد ِل    َدده ُ ،ُن ی رای وَُِ  ازوا

َُِ ن ُاوُ ،َُ داَ َا و رای َِ-د-وِ َد  ی  ِ
۳۴

 .َا اِا َ ِ َد

.ازوا َا دا

ِ هَِ َ

 َ َد  ر ،ُ َ َدُزو ُ ، ُاز ِ ابَ ِ ه َدُ َِد ُ ااِر ِاِ ا
۳۵

اُزو ُد َِ و هَِ ،َُ  از ُای َِ ُس و
۳۶

 .ُ ِز ُ  َِ ُاو  ُ َ ُِ

ِ ه اُزوَِ راک ره ی وَ دُ ِ ه اُزوَِ ره ُ َِ
۳۷

 .ُ ِز ُ  ُ ااِر ِاِ ُا  

ُ اوُ ،ای ُ َاُ  ُ ره از زُ ِ ِِو َاُورُدم  زِ ِِن ره َدز
۳۸

هَ ی. 

.َُ ُ ایُ و ُِ ُ

ُ ِره آزادی َد

ِر  َُ ُاو ره وادار ،ُ داَ ُ د ره َدز و ُ َِد َا ُ   ُ ااِر ِاِ  ا
۳۹

 ِل  و َ ُ  َد ُ ِز ُ   ِ  رُدورُ  ُِاو ر
۴۰

 .ُ ِ ُ هَِ مُ 

 اُزو از ُ  آزاد  ،ُد  و ِی   اُزو ، و  َد َ ِار
۴۱

 .ُ ِ ُ هَِ

ُاو  .و َاُورُدمُ ِ ِِز ره از ُاو   َ ی از هَ ن ُاوُ
۴۲

ُ و َد َ ُِی  ُره. 

 اُ  م و
۴۴

َد َِ ازوا َد ُ اَِ ،َُ  از ُای َِ ُس. 
۴۳

 .ُ داَ ُ ِر َ

 َِ یُد از ِِ ُ نُا
۴۵

 .ِ ِ م وُ َا ُ -د-وِ َد  ی ِ از ،َ َد ِ

.ِِ ِ م وُ ،هََا َد ُد ُ ِز و َد َا ُ   ارای ازواَ و از ُ ِز ُ  َد

 از د ِِ ُ ،ُ ُاو ره َد ِاِن َِ َُه ِی َِ  ،ِ ُه
۴۶

 .ُ ُ َُ ُاو

َ ِره َد  ،ُ ارونِ ِره َد ِ .ُِ ُ مُ ِِ ُ ره ا .َ ازوا ا َُِ 

.َُ اُ  َد ُ ااِر ِاِ َِ َد   ،اِا

ا َ   َد ُ  ِزُ  َدوُ ََ و َد  َِل ِ اِر ِااُ  ِدُ َه
۴۷
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 اُزو  د
۴۸

 ،ُ داَ َ وُاِر اَ از  َد  ُ ِز ُ  َد  َ وُد ره َد ا

 ی 
۴۹

 ،ُ ِز ُاو ره  ِ  ارونِ از  .َ ره َد ُ ِز ِ  ،ه داَ ره

ِ ُاو ام ،َ  ِنُ   ِ ِداز َاو  َ  ،ُ ِز ُاو ره ِ ام  ی ِ 

ُاو   اُو   ُاو ره
۵۰

 .ُ ِز د ره ِ ُاو ام ،ُ ِد اُزو دارا ا .ُ ِز ُاو ره

ِه، از   د ره َدا ه  ِل ِ ب ُ و  َِِز  ِ َد ِاِد ل َ ؛

َ ی ل  ِل  ا
۵۱

 .ُ بِ رُدورُ  ِدُ ُِِ  دهُ َ وُا  ُاو  ره َُ

و ا  ِل  ل
۵۲

 .ِ  ،دُُ داَ  َِ ره از ُ ِز َِ واا ُِِ د، ُاو َدَُ 

ُا
۵۳

 .ِ  ره َدُزو ُ ِز َِ  ل اِدِ ُِِ و ُ بِ-ب-وِ   ،دَُ   ی

ِ َد َ َ ُ؛ اَ ر ُا  َ ِ ِ ُاو ام َد ُ ِِ ر َد  رُدورُ   ر

و ا ُاو َد ای   ِزَُ ِ، ُاو  َد ِل  آزاد
۵۴

 .ُ اُ اُزو َِ َد  َد ُ 

َا  یُ ؛ ُاوَا  یُ اِا َ  َُا ُا  نُ
۵۵

 . یِ ِد اُزو و ام ام ،ُ

.َُا ُ ایُ ،اوُ  .و َاُورُدمُ ِ ِِز ره از ُاو  

ُ َِا  ی هَِ َ

َِه   ُ ُر َُِ و  َُی اش ُه و ُن ی َِ َِه ُ اَُِ َ و
۱
 ۲۶

ُ ایُ ،اوُ  ا ،ُِ هَ ره ُاو  َِ ی ُ ِز ه َدُ ه  َدز  ی ره

 رایُاز د ا
۳
 .َُا اوُ  .َِ ام َدِِا  س َُ ِه و َد ُِ هِ هَ روزای آرام

۲
 .َُا

ِ و ز ُُ َر ُ هَِ  َُ ره َد  ِرش او
۴
 ،ِ ی ه َد هِ هَ مو ا ُِ ویََ

ن ُُل ون  ُ وِ ِوِن اُر َدوام ُ و ِوِن
۵
ُ ره ِ و ِدری  ه ِِه. 

.ُِ ِز ََد َا ُ ِز و َد ِرُ  ره ُ ن ُ .وِن ز ِ ِو  ُ رُا

 َد زُ ُ ِ-و-آراِ ره ار ُُ و ُ آرام و ِر و ُ   ره َ  .َََِای
۶

ُ یَُد ُِ از ُ
۷
 .َُ  ُ ِز از ُد ِ  و ُُ ُ ُ ِز ه ره ازدِر

ُ   و ُ  ره   ُ  َ
۸
 . هُ ُ   ُ ُروی ِ َد و ُاو ِر

. هُ ُ   ُ ُروی ِ َد ُ یَره؛ و ُد  ار
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.ُُ هِ ُ  ره ُ  و ُُ َ ره ُ ادِ ه رَور ره ُ و ُُ ُ ِ ُ َِ َد 
۹

.ُِ ر ی َ ِِ هَِ ه ُ ره ُ ِو-دا-َّ و ِرُ هُ  ِل ُِ ِو-دا-َّ از ُ
۱۰

 َد ُُ َ ُ  و ُای
۱۲

 .َُُ کِ ُ از  و ُِ ار ُ  ره َد ُ ِه 
۱۱

ِد  و َاُورُدمُ ِ ِِز ره از ُ  َُا ُ ایُ ،اوُ 
۱۳

 .ُِ  مَ ُ و ُُ ُ

.ِدِ راه ِ  ُ  مُُ ِ م وُ هَ ره ُ ُ ِغُ یَ  .ََِ ِ ِمُ

ِا ایَ

ا دُرای َه َرد ُِ و ِدل ُ از ُی
۱۵

 ،َِ ی م ره َدی اا ِ و َُِ  از َا ا ِ
۱۴

 ا را ره َد   :ُُ ُ س-و-
۱۶

 ،ُِ هَ هَ  ردهَُ ی ه َدَ مِم ا و ُ َُ 

َ ره از ُ و ِز  ر ره از ُ یِ  وی ره ه وُِ ِضََ م وُ ُ َِ ره َد ََو

ُ ُروی 
۱۷

ُه. و ُ ُ ره َد ز ُ ِه  ،ُِ ِا ُدَی  ِ ُ ره ُره. 

ُ َِ ه َدُ َ ُ از  ی ؛ِرُ ِ ُ یَُد َِِد و ُ و ُِ ار ُ ِ ره َد

.ُِ ُدو ُ َُ لره ُد ُ   ِ و َد ُ اُ


۱۹

 .ُِ اَ ا  ُ ی هُ ِ ره ُ او ،َُِ  ا ام از َاِ یِد او و ا
۱۸

َُت
۲۰

 .ُُ ر ِ ِره ر ُ ِو ز ِٓا ِر ُ َِ ره َد ُ نٓو ا ُُ هَ ره ُ رتُ وِرُ

 ُه ََف  ،ُا زُ ِ ُ ِ ره َِ و ِدری ز ُ ِه َِِه.

 ره َد َ ا  ُ ی هُ ِ او ،َُِ  و از َا ِ رر  فِ ز ام َد و ا
۲۱

َ رای َو  ره َد ُ ِ َرُ  ُُ  ره از َاودای ُ ُوم ُ و ری
۲۲

ُ ُم. 

َُِ حا ِاِ یِد اُو ا
۲۳

 .ُ  ره ُ ی کََ و ُ  ره ُ ادِ و ُ دُ ره ُ

او  ام َد ِف ُ رر ُُ و ُ ره ُ ِه ی   ُاَ ا
۲۴

 ،ِ رر  فِ و َد

،ُِ ُدو ُ رای َد ِه. وِِ هَ  وِن هَ ِمِِا  مُ ُ ِ ره َد  
۲۵

 .ُِ

َِ ذِِه آرد ُ ره از ُُ َم،
۲۶

 .ُِ ِ ُد َِد ِد ُ و ُُ َر ُ  ره َد ِض ُوََ

و ،ِرُ ُ ،ِ هِ ُ هَِ ه ن ره َوزن و ُ ُ ره ُ ن ورُ  َد ُ َده او

او   ر-و-ََ َد
۲۸

 ،ِ رر  فِ و َد َُِ  ِد ازی ام، از َاُو ا
۲۷

 .َُِ 

ُ َُ ِت ِ از 
۲۹

 .ُِ اَ ا  ُ ی هُ ِ ره ُ  د  و ُُ رر ُ فِ
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 ی ی ِدت ُ ره اب ه ُه ی ُِر ُی
۳۰

 .ِرُ ره ُ ونو ُد  ِ

ُ رای 
۳۱

 .ُُ کِ ُ ه از ر ُ یُ یش َِ ره َد ُ یش و ُُ هَ ره ُ

ِز 
۳۲

 .َُُ یُ ره ُ َ ی ُ و ُُ و ره ُ س َُ ی ی ،ُُ اب ره

ِ ره َد ُ
۳۳

 .ُ وَ هُاو ره ِد ُ ی-ی-َد َدز  ُ یَو ُد ُُ ر َ ره ُ

ََِ  ِک ُُ و ُ  ره  ُه از  .ُ ُ ُز َ ُ ِر ُ و رای ُ َد

او ز َد ِم روزای  و ُ و َد ُ ِ َد زِِ ُدَی ُ َاِ، از
۳۴

 .ُ ِ اَ

 ِم روزای َد ز
۳۵

 .ُ رهُ ره ُ ی آرام ل و ُ آرام ه؛ َارے، زُ تَِ ُ ی آرام ل

و ُ، اُ ر آرام  ُ َد ل ی آرام ُ َد وُ ِ َد َِ اُزو ِزُِ ، ُاو ر آرام

َُد.

 ُزم؛َِ ِ-و-ُ ُ یَُد ِِز ی ازوا َد َد ِدل  ،ُ هِز  ُ ی هَ و
۳۶

ُدو  از َدِم ُ  ُ ُدو ر و ُاو ُ َدره ُدو ُاو ،ُ دهُ د َِِد و  َ ایَ

ُدو  از َدِم  ُ  ، ِد َِ َد  ُاو
۳۷

 .َُ لره ُد ُاو   ِدُو ، و ُ

ِِو ز ُُِ  ِ ِ َد ُ
۳۸

 .َِ ََِ ره ُ یَُد ِا َد َِوُ اَ ُ ؛ وُ

و َه ی ُ َد زِِ ُدَی ُ ِ ُهی دون ُ و ام
۳۹

ُدَی ُ ،ُ ره ُره. 

.ُ هَ ُ یَ یهُ ِ

ِ ا ُاوُ هی دون ُ ره و ُهی َی ُ ره ِاار  ُ ُاو َدز  َ ه و َد ِف
۴۰

ُاو ی ازوا َاُورُدم -- و اَُد ِِز ره َد م و ُاوُ رِف ازوا رِ ام َد   یو ا --
۴۱

 رر ه 

 ب وُ  ره ُ   او
۴۲

 ،ُ لُ ره ُ یهُ ایَ و ُ و-م-وَ ره ُ َِ یِدل

 ِد ازواُاز و  اّول ز ِ
۴۳

ِاق و  ِااِ َد د ُ ُم و ا ُز ره ام َد د ُ ُم. 

ُ و  اُزو زِ  از ل ی آرام َِ ُت ُه و ُاوَ ای ُهی ُ ره ِه، ا ُاوُ ی

 ،َا ُ یَُد ِِز َد ُاو ِا، وِ یِد او 
۴۴

 .ُ َُ  ماز ا و ُاو  ه َردَ

 نُ -- ُ هَ ازوا  ره ُ  م وُُ َ از  ره ُاو  َُُ َُ و ازوا ُاو َُُ ره َرد ُاو

ِِ ِ ره َد ُاو   مُ ُ د ی ازوا ره َدَ ِ ازوا ِ  َِ
۴۵

 -- ُای ازوا َاُ ،اوُ

“‘.َُا اوُ  .َُ ای ازواُ  و َاُورُدمُ ِ ِِز از  ِ
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َِِد و ِ ِه َد اِا َ و ُ د َِ اوُ  َا  ِمو ا  رُد ، نُ َا
۴۶

 ُار َدد.

ز ِِی  د ره َو ه

”َ  ِاا ره ُ َدزوا ُ، ’اَ   ِر ص َد
۲
 :ُ َزده  ُ  اوُ

۱
 ۲۷

َِ    ِ از :َا د ا هَِ َِ
۳
 ،ِ اوُ ن ره َدِا َِِ  هِِ ُ دون

ُِ ا
۵
 .ل َاِ   َِ ،َ ُ ا

۴
 .س َا َُ ِه ِلِ ُِِ ه َدُ لِ هِ 

ا ِ  از
۶
اُو  از  ِ  َل َِ ،َه ِ ِ  َِ ل َا و َِه ُد َده ِل. 

 ُا و ا
۷
 .ه َاُ لِ ِ ه ُدَِ َِ و َ هُ لِ َ  هَِ َِ ،َ ل َ  ه 

َ هُِ رَ ا
۸
 .ل َاِ َده ُ هَِ و ل َاِ زده د هَِ َِ او ،َ ََ   

ُ  َِِ  َ ِه ره َدده ََ، او ُاو  َد ِد ِا َاُورده ُ و ا  َد َوس-و-َاِن اُو

.ُ   هَِ َِ 

اَ ر َ ان َ، از َای  َد ِاِن ُ َد ُاو َاُورده ِ  ،ُی ره  َد ُاو ه،
۹

ب. اُ ی ره َد َ َ و َ ی ب ره َدُ َ ،َ ِد  ی و َد َُ َِا  ُاو ره
۱۰

 .س َا َُ

و
۱۱

 .س َا َُ هُ َدده  ی َد  اَ اِن اّول و امَ ام او ،ِ انَ ی ِد ان ره َدَ 

َِد ِد  انَ ُا او ،ِ و ِ ِِ اوُ َد ُ اِنِ َد  َ ک یاَ از  رَ ا

ا
۱۳

 .َ  َِ َُ؛ اوُ  ره  َِ انَ یَ و ُ َد  ا و
۱۲

 ُ ا َاُورده

.ِ ه ِا  َِ َِ ه ره َدُ  َِِ ِ-َ  ُاو ،ُ ِز ُاو ره ِ  ِ

 َِ  یَ و ُ َد   ا ،ُ َو اوُ س َد َُ ِ اِنِ ره َد ُ ِ   ا
۱۴

 ُاو ،ُ ِز ُاو ره  ه ره َو ُ ِ  ِ ُا و ا
۱۵

 .َ  َِ َُ؛ اوُ  ره

.ُ اُزو  و ِ ه ِا  َِ َِ ه ره َدُ  َِِ ِ-َ

ا     ز ره از ُ ُ َد ُاو َوَِِ ،ُ  اُزو ُ ُِِ َرو َِ .ُ  ه
۱۶

،ُ َو ُِ ِل ره َد ُ ِز  ُاو ا
۱۷

 .َ هُ لِ هِ ُ ِ َ وار   ِز
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ُِِ ره َد  َِ  ا ،ُ َو ُِ ِل از  ز ا ِ
۱۸

 .ُ  رهُ  َِ

ره َو ز  ِ ُا و ا
۱۹

 .ُ   َِ و از ُ بِ هَ هٓا ُِِ ِل   ی ل

ز ُو ا ِ ه ِا  َِ َِ ه ره َدُ  َِِ ِ-َ  ُاو ،ُ ِز ُاو ره  ه

ِ ا ُاو زُ ِ ره ز َ ِ ز َد ِ َ َِ ِدَ دا ُ، ُاو ِد ُاو ره
۲۰

َدُزو ِِ ُه. 

س َا و َُ ،اوُ هَِ هُ َو ِِز ُِاو ر ،ُ آزاد ُِ ِل َد ِو ز ُو ا
۲۱

 .َِ ِز

.ُ ا َُِ

،ََ  د ا ِِو از ز َ هُ هِ ِد ِ از  ُ َو اوُ ره َد ِز  َ ا
۲۲

س َُ ِ اِنِ و روز َدَُد ا   َِ و ُ بِ ُِ ِل  ره  َِ ََِ  ا او
۲۳

  َد  ،دُُ هِ  از  ُ َدده   وَُد ا ُِ ِل َد ز ُا
۲۴

 .ُ َدده اوُ َد

س  ِ  ُ اه َُ ِه ِلِ ُِِ َد   َِ ِ
۲۵

 .َا  ا ُِ ز ُا

.ُ لِ 

 ،َ و  ،ُ ُاو ره َو َِ   ،َدره ُ اوُ ری َداِن اّوِ َد  اَ ریاّو
۲۶

َِ ُِِ َد  ِ ُاو ره او ،َ ک اِنَ  ریُاو اّو ا ِ
۲۷

 .َا اوُ ؛ ُاو از

.ُ داَ هُ  َِِ َد  ُاو ،َُ ِز ا .ُ ِا  َِ َد -َ و ُ ِز 

ِِز  ان وَ  ،َ نِا  ،ُ َو اوُ َد ه داَِ َدره و    ایِ ِم از ِ
۲۸

س َُ ًِ اوُ هَِ َ هُ َو ه داَِ  یِ  نُ ،َُ ِز  داَ  ِ  ،ا

.ُ ُ  ؛ ُاوَِ هُ ِز ،َ هُ َو ه داَِ  ِا 
۲۹

 .َا

اوُ هَِ َدره و ُ اوُ َد  یه ِدرِ از  ،َ ز ِو-دا-َّ از  ،ز ِ-ِم َده
۳۰

اَُ م ِ َ    ره از َده- ُ زُ ِ، ُاو  َِ ِ-َ  ره َد
۳۱

 .س َا َُ

اوُ هَِ ،ُ   ِ َ از  یِ   و ر َ ِ-ِم َده
۳۲

 .ِ ه ِا  َِ

ُاو ُ ب و  َ ره روش َُ و َاَُ ِ؛ ا َاُ ِ، ام اَ ُان و ام َا  َد
۳۳

 .س َا َُ

“‘.َِ هُ ِز و س َا َُ هُ َدده  ی

اَ اُ د ُ او َد ُ َد ِه َِ ِه َ ِاا َدد.
۳۴
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