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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!





ر at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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رددشداریراودادارنو،نغفودنوارمدا

.ارت

۳:۲۴ا



ا 11

ا

ودوزو۲.اارزواا،اارد۱

او۳.وارااحورو.یورر

اروراو۴.ورو».دور«:

و۵.ارزااروراود

ودمو.ارروزورارورا

اراوانرد«:او۶.لوایزور،د

زاارزیاواراو۷».اازا

نااراو۸.و.داییا

یا«:او۹.مودیزور،دودمو.

.و».ددودردناز

او.رداراعاوزاراو۱۰

،وتز«:او۱۱.د

درواهدایاهردودرو

ارتزو۱۲.و».زیور،نارد

یرادهردودروادا،ور

۱۳.داو.دا،نارد

رد«:او۱۴.میزور،دودمو

زوتایاوازاارزورنا

زناردو۱۵.وزورو

،گروداو۱۶.و».دور

،یااراوزوریاارا

زاناردارااو۱۷.ارنرو

ورو،وزورو۱۸،دور

ودمو۱۹.داو.ارزاار



ا 12

نارهاا«:او۲۰.مریزور،د

۲۱».زاونایورزینود

ازاا،ارهناراواگرنا

.اسااررانو،اساا

:،هدادارااو۲۲.داو

زردنو،زارردیاوورور«

او۲۴.یزور،دودمو۲۳».

و،دروانواسااارنار،ز«:

ا۲۵.و».اسازتاوتا

واساارواساارزتا

و۲۶.داو.اساارزتا

نزاوترارمدا«:ا

اوزوونانورد

دترارمداا۲۷».،ز

او۲۸.اهدوارنا.ااتراروا.ا

زوورور«:ناودادارنا

نانوردنو،ناردوزار

او۲۹».،زاو

ازمیوریرادی«:

مداد،ارادردهاردردو

وزتاو۳۰.کاریا

،اتاردزتاونان

او۳۱.و».مدادکاریاار

،دودمو.درود،د

.زور



ا 13

،زورردو۲.ماوزواو۲

زازورردو.غر،ددرزاا

ارزورا۳.ارا،ددر

زا،مارانارداز،دارناواکر

واااا۴.واادر

اوز،ا،هیزورردااردز

ودزردزالو۵.ار

دهارزناراوااز،دهوزا

یورم،هاززاو۶.ارزردداو

زکزاارمدااوا۷.دباارز

و۸.هزمداو،دتحوریوردو

ارمداناودسقفنرداوا

رداواو۹.اارد،د

وغوردارتردو،ورززاارکارشو

ارغانونزایو۱۰.ارورد

لوام۱۱.ر،ازاو،با

ا،اردارزمان

وراواردوزنایو۱۲.

اارشزمنمودمو۱۳.اع

یررافممو۱۴.

واوارمدااوا۱۵.تامرو.ا

.ارناوارنارانغردار

غنردزا«:،هداارمدااواو۱۶

،یررزوردزاا۱۷،ر

اواو۱۸».داا،یدرنازایزوراز



ا 14

یواوا.مداب«:

زاارناهوانااواو۱۹».مز

مدااودامدروامدادوز

ومدا۲۰.وامن،اارتیذ

مدایا.دماراتاونان

مداناا،اواو۲۱.یواو

وارهدزاو،اد

،دمدازاارهدنااواو۲۲.درد

ا«:مداو۲۳.دروامداداریوودز

”“ازا،زاواازااا

وردازا۲۴».نازاازده

اوانز،هدکاردرد

.اودودزومداو۲۵.د

ر،داوااتازارو۳

نردزاااا«:نزو.د

،رغنردهزا«:رنز۲»؟رغ

نازاا،اغوردردهزا۳

«:نزر۴».اد،ارناور

،رنازایزورردادا۵،داا

۶».داوفراودزن

ووکاریاردنادنزنو

دودر،شاهزا،اااددرد

وزناودنها۷.درواوداد

یا،ودای.
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نزومرداراوازاواو۸.

وارزاارزومداو،اغردر

اارمدااواو۹.دنغنردنردا

غردارتزاوان«:۱۰»؟«:ودادرد

۱۱».مدنارد.از،ن،م

ارردنازاا؟اار«:

زا«:مدا۱۲»؟یدر،یرنازامد

۱۳».مدردادردهزایو،

:نز»؟یدارا«:نزاوا

:راوا۱۴».مدردااار«

اتازاوزا،یدرا«

کتماموراهار!ن

ورذنردو،نزونردتواو۱۵.درا

ااریووااروا؛مرایورذ

؛ادنواراروا«:نزو۱۶».

واوداتقاوازانازا

«:مداو۱۷».داا

نازا،هدایدرردنازاویارتاوز

رنازاتمامو،نز،یر

یهوورااور۱۸.درا

درانتاقو۱۹،دراارا

ازینازا،یدارک

اردنزمداو۲۰».اکوک

واو۲۱.انزردوااز،دما

.ارناوزازومدایارا



ا 16

،اهزانا«:اواو۲۲

وزاردارددادا.هدوفر

۲۳».هزاو،درتردزا

نازاارزردنونغزااروا،اوا

غفودنوارمدا۲۴.،ده

شداریراودادارنو،ن

.ارتردد

و.ازار،هواوارادنز،مداو۴

واردادرو۲».مدهزاید«:

زاو۳.دزرو،دنو.ازار

وایازلزایااو،مارو

یااونداززاو۴.دروا

وا۵،ادرارواوواو.دروا

،هوات.اراروا

کا«:واها۶.اارد

ا،یدا۷؟یاارداو؟ی

ارد،رده،یداو؟یل

رداو۸».ییوا،درادقاو

،داردناوو.د

:وا۹.اروادردا

مردان،اد«:»؟تردا«

دززاتردان؟یاهد«:۱۰»؟

اردندززانناو۱۱!درواد

زره۱۲.دودزاارترداندز



ا 17

نردهراواونو.داردت،

هدززا«:وا۱۳».دا

یورزاو،دوزیورزوااا۱۴.ا

داوودانردهراواونو.دان

«:یووا۱۵».اا،ا

واو».دمانا،ار

۱۶.اریو،اروادادیا

،نف،دزردورنووارزا

ارخ،ه.اردوزو۱۷.

مخ،داارناو،دیو.از

و،درواار،داو،داخیاو۱۸.د

،و۱۹.درواار،و،درواار،

و۲۰.اریدودمهدار،دیانزود

۲۱.دانونریو.ازارل،هد

و۲۲.دونزاریو.دلشردامو

او.داوا،ازار

وهدیا«:دنزو۲۳.د،

یداز!شا،نزیا!ال،

۲۴.باراو،داار

،یاا،دمانایاا

و،اردنزدرمدا۲۵».ناود

دا«:از،دمارواودایوا

یاو۲۶».ارواض،دادرا

هاناارد.شاارواوی

.دعو



ا 18

،اارمداایزوررد.مدااباا۵

ارناو.اارناهدو۲.ارواا

ومداو۳.ناازوررد،دم»مدا«ارناوداد

ارواو،دروادتروی،ل

،دل،ندروازامداماو۴.

و،زمدامام۵.دروانادوناو

ارشاو،لوو۶.ددل

ولو،شاندروازاو۷.دروا

دلهدزاودو،ماو۸.دروانادونا

شاو۱۰.درواارنو،لدشاو۹.د

وناودزلهدو،نندروازا

.ددلوشاما۱۱.درواناد

زانو۱۳.درواارو،لدنو۱۲

نادوناودزلو،ندروا

۱۵.ددلهدو،نماو۱۴.دروا

و۱۶.دروااردرو،لو،و

نادوناودزلو،درندروازا

دلودو،ما۱۷.دروا

.درواارخو،لودوودرو۱۸.د

ناودزل،خندروازادرو۱۹

دلودوو،درماو۲۰.دروانادو

.درواارو،لوخو۲۱.د

ورهارال،ندروازاخو۲۲

وو،خماو۲۳.دروانادونا

واااز،بورهاراخو۲۴.دل



ا 19

و،لودوو۲۵.ار

ودو،ندروازاو۲۶.درواار

ما۲۷.دروانادوناودزلود

وو۲۸.ددلوو،

هدمحاریوو۲۹.دروایو،لودود

یدزاولازاداداارا«:

ندروازاو۳۰».دنارناواززا

.دروانادوناودزلودو،ح

.ددلودو،مام۳۱

.درواارومومح،دحو۳۲

یورندزدعونداناوو۶

نادانا۲،دنایانادوز

یانز،امازاو،دارندا

ادناردحور«:واو۳.

ویوما.اوااز،دایرواد

.دزردنادماناردو۴».دال

یااواردندانادانازاو

ناد،نزرددارنا،ازدوانا

،ارزردناترادواو۵.ر

واو۶.اتراادیولدیزارو

نودلدردو،دزارنان

زیورزا،ماهاارنا«:واو۷.

م،ارانوتاوونا،مز

ا۹.تاواردحا۸».نازا



ا 20

و.دردو،دلدیدح.حاا

وموم:درواحو۱۰.رهاراح

هزازوهدازو۱۱.

از،اهادارزاو۱۲.د

:حاو۱۳.دهدزاردهار

زاز،اهرمریا«

کزارنااو.اهزانا

و،زبزایادیا۱۴.ا

ارناو۱۵.ااروونوردوردتا

هو،عارذلز

ناوزیایاورو۱۶.عارذناعراوعارذ

و،راناردارردو.مزاارذار

بانااز۱۷.زوووت

زا،ناردتحوراریمروازار

۱۸.دا،ازو.ادکناز

،ااردو،مزرااارد

،تازاو۱۹.اجاوزاوتاوزواو

،دروااردزا،ییذزا

سانزا۲۰.هدو،یرادههز

سازتازاو،اسازاو،ا

یاوذازاو۲۱.یرادههزادزاودود،ا

کاراویاهذددو،دهدر

،دااروااودح۲۲».

.د



ا 21

ردتااو«:حواو۷

زاو۲.مدلددرارداراز،ا

،کزاو،دهدو،،ک

،ارهدو،نانزاو۳،هدو،ودود

زااز۴.یرادهزمیور

اریدو،ارناروزور،دزور

ااح۵».مززیورزا،ما

،دحو۶.د،دهداارواوا

نزوزواوحو۷.ازبانن

وکزا۸.اردنبازایوا

و،ودود۹،زتازاونزاو،کزا

.دهداارحا،اردحد،هد

ردو۱۱.ازنبازورزااوو۱۰

نرد،مودهزازوررد،حززال

نایزورو،یزور

.رزیوروزور،نارو۱۲.هد

وحوزو،وموم،اوحزورنرد۱۳

ونا۱۴.ادنا،اوز

او،اساو،اساتا

،اسانو،اساز

حورییذزاودود۱۵.ناراون

وااو۱۶.اردحد،درادت

و.دهدااریوا،ایذزاهد

ززورنو۱۷.وازاارردوا

.ززاادارودواباو،ا



ا 22

باو،دواز،باو۱۸

ا،دزودززباو۱۹.ر

عارذهد۲۰.ر،دازی

ییذو۲۱.دروبا

وتاوونزا،دز

حورمد۲۲.د،نداو،زهتا

او۲۳.د،دردزا،دواردت

تاووندازا،دزیوراریدد

ردیوهااحو.ززا،نانو

زورهوزباو۲۴.د

.

یداو.درواد،دردیوار۸

یزورویو۲.دباوازوز

زاررباو۳.دازنازانارو،نا

،با،زورهویازاو.زیور

.راتارارای،هزازورو۴

،دهزالوازورردو،رربا،دهو۵

حزورزااوو۶.دی

نووا.درارغازو۷.دز،داررد

دزاار۸.ززابادددرد،ر

۹.اهزیورزاباادرد

ردبااز،دییانا

اردد.یود،دزیورم

زورو۱۰.درواردددارناودزارد

وردو۱۱.درزاارز،هدردد



ا 23

یورردهزنزگاو،یود،

و۱۲.اهزیورزاباادح.ا

یوددواو،درار،هددزور

،لواهزالوازورردولردو۱۳.

،ادارح.زیورزابا

وزورردو۱۴.دزیوراو،

ارحاها۱۵.ز،مودهزا

واوتاوزو،نوزا«۱۶:،

یذ،یراددداراو۱۷.اجاوزا

د،زهتاوونزااری

۱۸».ورورنرد،هز،روانو

۱۹.انویو،انزوزوواناوح

زو،نوتاوتاو

حو۲۰.ردزا،اسا،

کهزاوکزاو،دوایا

یواو۲۱.اری،

ارزدازا«:دلدردواوش

زانالدلاز،نا

.مد،کارتادرو،ا

و،وو،دوعرز،اناد۲۲

».افوزورو،نونز

ورور«:ن،هداداراوح،او۹

وفو۲.زارزو

،دزو،نانوزتا



ا 24

و۳.اهد،داردنو

نار.میا،درادزیاه

،وانار۴،مداد

.انیاارنمااو۵.ر

نما،نادزاو.اارنانادزا

،درنان۶.اشردادزاارنا

دترارناااز.درنادیون

نارد،هزردو،ورورو۷.

۹:،هدبیواراوحاو۸».ا

راارذزاواردا«

وونزا،ارو۱۰،مز

،انوزا،زتا

درادرااارد۱۱.زتا

ازانو،دکنبازایذ

ینا«:او۱۲».باارز

،ارو،ودنرد،م

نو،مراارداردس۱۳:ا

و۱۴.دا،انونردینا

ها۱۵،داردسو،ازیارا

،یذناروونردارد

ارییذدادنباو.دروااد

اارناو،دااردسو۱۶.ک

زا،اناروانردارادونامرواد

ا«:حاو۱۷».ازییذ

ییذودنردرااینا



ا 25

م،انوزاحناو۱۸».از

ا۱۹.انرمو.دومو

حو۲۰.ننازاو،ح

،هباو۲۱.دسو،دعوز

،نر،مو۲۲.دندردو،

،ومو۲۳.دادنواردرداودوداردر

اردر،رو،ااد،ارادر

.اردردزنایورو.

یوشرد،هاشدزاحو۲۴

هاردناردا!دنن«:۲۵.دهد

،نو!میاهدکر«:و۲۶».ن

میردو،دوارا۲۷.واه

،نزاحو۲۸».واهنو،د

حما۲۹.دزلهو

.ددلهو

نازاو.وموم،حناااا۱۰

وجو:نا۲.نانزا

وزا:ناو۳.ساوولوناوویاد

.ادوروووا:ناوناو۴.وتر

ا،دارارداانازا۵

وش:مناو۶.یاردشاونز

رووو:شناو۷.نوطوا

وا.دروااردوشو۸.ناددو:رناو.و

یدوارردیو۹.دعونردنر



ا 26

رردرد،دو«:ازا.در

واوکراود،یویااو۱۰».وا

ترواو،رنورازنازا۱۱.رزرد

ناو.وانرداررو۱۲،دارو،

وووداو۱۳.دگری

ننازاارووو۱۴.درواار

و،دهداز،نو،نو۱۵.ارروا

ونونو۱۷ارنونراونو۱۶.درواار

،نازاو.ارنونرونداوراو۱۸ارن

نوزانو۱۹.ن

وداوهروموو،دهرا

رد،نایزومناا۲۰.

ورمزاو۲۱.دیاوارا

م:منا۲۲.دواوازا،دگرردا

ولوص:ماراناو۲۳.ماراودودراوراو

و۲۵.درواار،و،درواار،دراو۲۴.شو

یومارداز،دمار.ودار

ودادا،نو۲۶.نشردامو.ز

۲۸،اردولازواوماروو۲۷،درواارحروتو

ا.اربووواو۲۹،ارواولو

دزاناو۳۰.دننا

مناا۳۱.ایزا،هر

یادارارد،نایزو

اردناا،حناا۳۲.



ا 27

نزا،نیانازادی

.

اوو۲.دونزارنمو۱۱

رزردیایرا،دچقزان

،«:و۳.اردو

و،دیاارناو».باراوز

ارو،دیای«:و۴.ی

اد،ایا،ناش

دلوواو۵».هازمیور

واو۶.،دمداارو

ارراونزارناوام«:

نازا،نایرناو،اهدعو

شاردارنانزولزنا۷.ا

ازاارناوا۸».ارز

زا۹.زیزاوهازمیور

واارداز،ارانا

میورازاارناواو.شارنا

من.مااا۱۰.دهاز

ندروازامو۱۱.دروانزالوداردرا،د

و۱۲.دروانادوناودزل،درا

زادراو۱۳.درواارولودرا

نادوناودزلور،ندروا

و۱۵.درواارو،لو۱۴.دروا

نادوناودزلور،ندروازا

و۱۷.درواارولروو۱۶.دروا



ا 28

ناودزلور،ندروازا

و۱۹.دروااررو،لو۱۸.دروانادو

نادوناودزلوود،رندروازا

رو۲۱.درواارجوو،لودورو۲۰.دروا

نادوناودزلوود،جوندروازا

جوو۲۳.دروااررو،لجوو۲۲.دروا

و۲۴.دروانادوناولود،رندروازا

رو۲۵.درواارحرو،لور

.دروانادوناودزلهدزو،حرندروازا

۲۷.درواارنارورومااو،لدحرو۲۶

و،درواارناروروماا،حرحراااو

مدازردحر،درنارو۲۸.درواارط،نار

نز.دیانزرومااو۲۹.دناروارد

ر،نارد،دماررنزو.دمیارارماا

۳۱.درویو،هدازیارا۳۰.رو

دسوو،نار،طدهداو،ماادحر

نوناروازانا،ادارمااشوز،یار

ارد،هرناو،ونضرا

حرو،دلوود،حرزتو۳۲.د

.دنارد

زاوزاو،دوزا«:مااواو۱۲

زاو۲،نودنزیدر

و،مزگرارمو،دارواا

،اکرارادو۳.دا

نزاو.اناراو



ا 29

،دهدووا،ماا۴».ا

،دودمااو.ریوهاطو.اور

هدازرداو،یاردنزمااو۵.انونازا

ناردااردوالااو،طد

و،نونز،اد،دهدا

نزردمااو۶.ادنز

واو۷.دزناردناردو.هرن

و».ارزارذ«:،هماا

،۸.د،یووایاارد

د،هدچ،اازا

و.دنافیوفو.دار

مااو۹.اارهمودوایاارد

ردو۱۰.ب،هدلزوا

از،داردادومااو،زنا

دورودناوو۱۱.دتزرد

نزادا«:یاردنز،

وزا“:،اران۱۲.

۱۳.رادههزاروا”.وا

ودیاا

ارنزناا،ماادورودو۱۴».هز

و،داروانیااو۱۵.اشرد

.درواردناریو.دنررداروا

ناووواو،دناماایوو۱۶

واو۱۷.ناوناهدوناونونارو

یمااوز،یاراروااون



ا 30

ا«:،هاارماانو۱۸.

:ا۱۹؟وزوایدااا؟ید

اروا.وزا،ناو؟زاروا،اوا

دن،یوصردنها۲۰»!اور،اد

.داورموشاوزارواداار

زا،طو،لاامو،دنزمااو۱۳

.دودر،وهوازامااو۲.اب

ا،ا،هدلز،بزا،۳

نام۴،یونرد،دااردشا

۵.اارهمماااردو،دهدلوا

زو۶.دورو،دمااهاارطو

واازرداارنا

۷.رداو،درنای

و.داعاطانوماااننردو

ماا۸.دز،نزونمنارد

نوننردو،ونردرز«:ط

یورزم۹.ردااز،ا

،یورا.یازاا؟

،یورارفاورااری

مو،اااردنطها۱۰».را

،زوواغشاارندرایداو

باارهروموواازا،دبا،ف

طو،درادیاارندرایداومط۱۱.دز

زردماا۱۲.ازاو،دچف



ا 31

مواردو،یداودردطو،ن

رواورموند۱۳.د

:مااوا،یوزاطنازاو۱۴.د

ی،ناردزاوزاااردننا«

ارزاماز۱۵بوقو،بول

رذو۱۶.اارذو

،داارزرا.ادزرار

شدزضولردو۱۷.دهدرذ

اردمااو۱۸».داداارنااز

،انوردینردواور،هد

.دهیااردو،د

،را،کراو،ر،اامارداوو۱۴

نا۲،ا،لو،م،رو

و،دا،بو،هرعو،مو،عر

.د،و،،

.،ایداوردا۳

،دلردو،دارر،لهدزاود۴

ر،درلردو۵.ریو

و،مردارنزوزو،توردارنر،ها،دیو

هردارنرو۶.داد،هوردارنا

،۷.انارا،،نا

وموزمو،ا،شدط

۸.داد،درنردارنرا

ووداوهروموها

،یداوردنا،هانو،



ا 32

،لومر۹.دارا

.ر،راکراور،ااوا

هروموک.دیزایداوو۱۰

و۱۱.دراهنوداارد،

و۱۲.،اتارهرومولاا

،ادادا،دموردارمااهدازردا،ط

اراماا،هادتو۱۳.ر

،دولاردایراینردواو.داد

یازاماان۱۴.دمااناو.د

هدزارناداززاهو،ادردا

وا،ه۱۵.نادنارد،هدروانوارد

،هدادارنا،هنا،زو

و۱۶.د،ااودل

نادونزاروالااوط،درداو،زارلاا

ورندادزایوازاو۱۷.درواز

ایداو،هویداومو،دیو

ن،،قو۱۸.انویولا،

کرارواو۱۹،دیاواو.دروانوباو

نا،یازاماادکر«:،ها

دارد،یادکرو۲۰.زو

موو۲۱.دادهد،زاارواو».د

».رادهدیاارلااورااوارمد«:ماا

،یاهاردد«:موماا۲۲

لاودیارلاازا۲۳،اا،زونا

۲۴.”ودارماا“اد،م



ا 33

هایولاوهودرنا

».راداردهنا،ر

:،هرماا،ورردوام،وازا۱۵

ماا۲».راو،،سماایا«

،موردواو،داداا،هوایا«:

ا«:مااو۳»؟ادراذاا،مارو

م،رد۴».اثراومدازو،یداا

،داثراوا«:،هرردیووا

نوارواو۵».داثراو،اردزا

ه،رارنروناینا«:،هدروا

».دارذ«:یو».داارا

بایویاارا،واو،درواناواو۶

ناروازااره«:اریو۷.د

یا«:۸».،راارزا،مدروانو

یو۹»؟داناثراوان،هوا

ووهدوهد«:

او،ارا۱۰».یایوی

،ااریاهرو،دهرود،نزاار

ماا،ادورنو۱۱.دهرارن

مااناا،دبوبانو۱۲.ارارا

۱۳.واروا،کراو،

نازازردرذنا«:ماا

و،دااراو،دا،نا

اناو۱۴.ادامارنالرا

و.دایرواد،دااننا



ا 34

دناردو۱۵.اانورلاانازا

ردو۱۶.انیردو،را

همزنراهاز،امر

،رودهدبوباناوو۱۷».ا

نارد۱۸.درهرنانزااودودیر

زاارزا«:ومااوا،زور

ون۱۹،ماه،تا،

نونراو۲۰،نرونزونونون

».ارنونو

یارواو.درویزیویا،مااوز،یارو۱۶

واا«:ماایار۲.دم،ی

».موازا،یارد.ادزناززاا

مااازالهدنو۳.دلاریارمااو

ید،مااوزیار،ینزرد

۴.دادز،ماا،داروا،ادار

یو،ادنو.واوارد

!د«:ماایارو۵.

وارد،ددردرانومدادشاارد

یارماا۶».یروادونردوا.م

ا،دا«:

یودزاوا،دییویارن».یو

،نردبادارواواو۷.

یا«:و۸.،ارهاریا

نرزا«:»؟یورویازا،یار

ند«:یووا۹».مایارد



ا 35

یوواو۱۰».وادزودد

تزای،ادنواراررذ«:

ا«:اریوواو۱۱».هر

از،داماارواو،ازایو

،داویدواو۱۲.اهاروا

یورو،وادویود

اروام،واو۱۳».دادناردا

اا«:از،ا»راا«،دیو

ارهناازا۱۴».،اوا

و۱۵.ادروشدنردا،»ر«

ما،ازاردمااو،ازیماازا

یااراندودمااو۱۶.د

.داماا

،همااوا،دودماانو۱۷

ومایور،ردیا«:

ارو،اودنردارو۲،

اوداردیورمااها۳».ادارر

اا«۴:،هدبیو

مااازامو۵.داریارو

اراراز،دااامدها

زااوروررارو۶.مادری

نردارو۷.ادوزاندومروا

ادراا،زارذو،ود

زو۸.ااررذزاوار،ادو



ا 36

رذزاو،ارنزم،

ا۹».دانایاو،دیا

ردرذزاو،رادهااو«:اا

رد،اداهاا۱۰.نای

،دنزایرذزارذوون

ینان،زناردو۱۱

.دنزاهزور۱۲.ونرد

دوازا،رزهادازها،یردیرذ

ارزوداز۱۳،رذزاا

او۱۴.ادورددن

دمزانا،دوانرذ

اااو۱۵».اااز،د

هروام،نایاراروام،یاروزا«:

ایوزایوداداارواو۱۶.

،اادویوزااودادااروا.

یورااها۱۷».ایوزااکو

یدیاا«:دلدردو،هدارد

:اااو۱۸»؟ادردهرود

«:ا۱۹».زررداش«

مقاارواو،ازاییاهرتاوز

وازاوارذ،اداراایواردو،

اار،اصرداو۲۰.یا

رارواو،ادرور،هدادارواا.مد

.مروادیوزااو،ایوزارهدزاود.اد

ارواهر،ارااقاارد۲۱



ا 37

انو۲۲».ازایاهالردو

و۲۳.دداادزا،غریوزا

،اردنارزونادازوا،داا

ردارنا،،دااردیرذ

ااو۲۴.دهدایوا،دزورن

و۲۵.نشاو،دود

نشادهدا،ش

۲۷.نا،شواازورنرد۲۶.

،ادوازارزها،دازها،شانادو

.نیو

یردواو،یو،ینردواو۱۸

د،هداردنه۲.دردزور

ردزا،دارنانو.اهداوارددا

:و۳دزورو،نالا

۴،ردهدزا،مرانا،یا«

و۵،ارردزرد،اردیرواکا

اورنازاوداردیدمرو

:».اهداردهار،یااز،

وهرد،اا۶».ا«

،هدارناویدوهدرازا«:

کزوریااو۷».زهد

۸.ارنایدوداددم،ب

نایور،،داریاووه

۹.درداردزنارددو،ا



ا 38

ردا«:»؟هرتاوز«:یو

،اد،تنزاا«:۱۰».ا

ردیاردهرو».ایارهرتاوزو

و،دهدروهروااو۱۱.،دوا

دلدردهر۱۲.دههرزانزتد

و،دایدامادزاا«:و

هر«:ااواو۱۳»؟اها

لوازااا«:و»؟یا

رد؟اوادیا«۱۴»؟ا

ارهرواد،تنزا،دو

،»م«:،هدراهرها۱۵».ای

زانادنا،۱۶».ی،«:.

.دارناااو،مو،ا

۱۸؟مراداازااا«:واو۱۷

،اارواروزوگراااازاالو

اروااز۱۹.اوازانیاو

داادزاارداوناز

،رواارفاواو،اروا

وا۲۰».یو،ااااوا

یو،اهدزهرومود«:

یدااملزنا۲۱،نارنا

ناها۲۲».ادااواهدم،هر

رردااو.،همویازاناد

ا«:،هادااو۲۳.دهدازوا

لدهرد۲۴؟داکارلد



ا 39

هناارنناوداکارناا،

زا۲۵؟دادات،ناردلد

ولدویزکناارندرا

افا،نمروادازا.یو

موردلدها«:وا۲۶»؟د

رداا۲۷».درناارنناما

مدتاوکا«:با

،لدهنازا۲۸.وا

ا«:»؟داک،ارما

ضودر۲۹».کارنا،اردو

«:»؟ارده«:،هد

دواوارز«:۳۰».ارنا

اردا«:»؟اارد،

مدتاا«:۳۱».دااررا،

:»؟اردا.ضوا

،وا«:۳۲».کارنا«

اردهد،ضاردادوا

۳۳».اکارناهد«:»؟

ااو،رماااارنوا

.دان

هزاوردطو،مودراوودنا،وو۱۹

نالا،ارناطنو.دمو

،نایاناا«:و۲دزور،

واردیو،ارو،ده

،«:».اردهار،نادا



ا 40

وا،درحاارنانا۳».ردار

نودنایاو،ادشا،ها

دزباو۴.دلو،

،زامم،ونازا،مومد،ناد

ودنا«:،هدادرداطو۵.دااریو

روانودارا؟،اردداد

ردوانوهر،نادطها۶».ارنا

یرز،ناردایا«:و۷دزاار

ارنا.ااردمراددودا۸.

.نا،ارداومروانودنا

زیااز،رادودیر

اا«:و».رود«:۹».اها

».نازانا.یروادود

اررداد،هدروامت،ط،دنا

دارط،هدروااردد،دودناها۱۰.

رداراناا۱۱.ارردودرواردد

،ردزا،دیر،گرودزا،د

ا«:طدودناو۱۲.ار

ردارودنادوناوناداد؟یراداردد

کارنااز۱۳،روانونازا،یراد

وهروارناد،ا

نوط۱۴».کارنااهداروا

:،هد،ارواناددناداد،ر

کاراوااز،نونازاو«

،عمو۱۵.اهنادادا».



ا 41

ااردنزو«:،هارط،ودنا

و۱۶».یکهرداد،راددود

وددوزدوواد،نادنا،دن

نوارواودیووا،ارشد

نوارناناوو۱۷.اجررد،هدروا

زاوبرداردن«:یودهدروا

کاد،ه،یداومردو،

ه۱۹!دایا«:نط۱۸».ی

یداواتاتردتا

،راهمراناترو،ررار

اداا۲۰.مودواااد

ا.راناهنذا.او،رانا

ااردا«:و۲۱».هز،

نژاو،یدارناشراری،مداار

،ااز،رایدونا۲۲.مز

و۲۳.ناازا».دا

ها۲۴.ادط،دعزبان

نازاوارزا،اود،هرومووا

وو،یداومو،ناو۲۵.ار

،دزا،وانزا۲۶.نژاوارزت

نایواا،نادا۲۷.دزا

نو۲۸.ر،دهداوارنارد

اد،اایداوزمو،هروموی

،او۲۹.دورهردودن،زنادود

زاارطو،درواداراا،ا،دکاریداوی



ا 42

،داردطارنان،دروانوبانا

هردددودوازاطو۳۰.نژاو

ردددود.رداز

ر«:گردو۳۱.هر

،نتدزیوریدوه

،واو،بااردر۳۲.ارد

اردر،نرد۳۳».رادهدرزا

واو،بارهاگردو،با

،دزوراوو۳۴.هایوونازا

ا،مبامرشودا«:گر

زا،بایووو،بااروا

و،بااردرنا۳۵».رادهدر

هایوونازاواو،یوباد

ناو۳۷.درزاطدود۳۶.

نارزواواو،دمبااروا،هازی،گر

یو.دمارواو،دایو۳۸.ا

.انرل

نردو،دچضرایازااا۲۰

ردااو۲.لراردو،روشد

او».ااوا«،هر،دنزص

یوررداو۳.ارهر،هد،را،

یاهدا«:یو،ها،

،او۴».یدوزاز،نزا

لداا،وایا«:.دهددواز



ا 43

اوا“وا۵؟داکار

ودهد”؟ارداوا“دواو،“ا

«:وررداریوا۶».مداراددک

هارو،یدددهدارااد

اروااازاو،یزراد

،اوااز،درارداوزنا۷.

نا،دراروااو،هزدادیاو

ا،نادا۸».داا،نازاو

ارراا،هاردند،

،ا۹.نرناو،رنا

هو؟ید«:و،هااراا

یرویدرواو،مدهد

«:اااو۱۰»؟یدد

مدناز«:اا۱۱»؟یدارراید

اماوزاو،ناردا

ا،مرد،ااواااو۱۲.

زاااو۱۳.وزو،مردد

اا،دا:اروا،دهراوامر

۱۴».ارداواهررد،و

اا،ناونوناوونا،ا

:او۱۵.ددریوارهرشاوزو،

،ات،یورزا«

ترداهلراا«:هرو۱۶».

د،اهدیاوا،مداد

و۱۷».هدادفا،ناددو،



ا 44

اراوواوزو،ااو.دداداا

امیر،وااز۱۸،ردوا،

.دااوز،هرارا

،واو،دهرزا،دهوواو۲۱

اازا،ههرو۲.دروا،دهرا

و۳.دیواورد،ازی،شایرد

۴.دمقا،ازیوزاهر،اردد،اا

،ن،دهزورن،ارقادااو

تدومرد،ااو۵.دهداارواا

یاها«:هرو۶.د،قا،ش

«:و۷».ا،دو،

یاز؟دادااردواهر،ااد

ززااروا،دناو۸».مازشایرد،یویا

اا،ادززاارقایزورردو.

هازاازااری،هرها۹.د

ارا«:اا۱۰.هد،د

اثراو،قااز،نوش

.ارشهررد،اا،ااا۱۱».د

ت،تودهررد«:ااا۱۲

از،اروا،اهرا،

ازاو۱۳.اهاقازارذ

،اا،نادا۱۴».وااز،مرواد

،دیوشوداراو،داد،بازاون

.نردو،ر.داورارواو
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و۱۶.ایازار،مبانو۱۵

ت«:از،یورد،ر

.وداردزاوا،واردو».ار

ار،نازااو،ارزاوا،او۱۷

،شن؟ار،یا«:اریو،هدا

و۱۸.اه،وااردارزاوا،ااز

ا،وازااز،دداروا،ادار

.داهدزارواناو۱۹».دروااد

نااو۲۰.ارو،دبازاار،ر

گریزااردو،ا،هدواو.د

ززازشردو.،ناریاردو۲۱.د

،ازنارد،اوو۲۲.ا

ا«،هدضاراا،دوار،لو

اارد،یانا۲۳.ارد

،دارذوو،ر

ردزو،ماهدا

«:اا۲۴».دا،نا

ه،داراااو۲۵».مر

ا۲۶.دروزوازا،اندا

او،اهداررااد«:

نا،ااو۲۷».مدهزواو،یدا

و۲۸.و،دادا،ناوو

ها«:۳۰.ازاه،اا

ارهاتد،یلدزاارهد

از،،ارننا،ازا۳۱».مد
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ردارنانو۳۲.درارد

ز،لدرا،د

سیهر،ردااو۳۳.دان

۳۴.دد،ییا،هماردو،د

.دیرما،نزرداا

،هدناارااا،وازااوو۲۲

نا«:۲».«:دض»!اایا«:و

ارقا،یرادودارواو،ارد

زا،اردارواو،ورزوراد

،نادا۳».ناریا،دن

،اردنازاودو،اراردغا،اا

،،یامواد،قا

و۴.ر،دهدارواانایو،اور

رودزاارننا،هداردناا،مزوررد

غادارد«:دند،ااها۵.د

».ازد،هدتدو،ورا،

قاد،ارم،اا۶

.رودو؛دداردرواو،د

»!ریا«:،هدباراا،درقاو۷

ه،مواا«:»؟یا«:

ها،یا«:اا۸»؟

نان۹.رودو».ادیاار

ارارداا،ر،دهدوا

ی،ارقا،دو،دارمو،د



ا 47

در،هدزارداردد،ااو۱۰.ا،م

زاوا،لرد۱۱.ذار،ار

ض»!اایا!اایا«:ودادردااریونا

وو،زارداردد«:۱۲».«:د

،ازاادنااز،

ن،اا،ها۱۳».اردزاارد

،یارد،یورد،اد،هدارد

ارنا،ارچوراا.هر

ناااو۱۴.اریا،دضرد

،هرد«:دزوا،»یه«ار

اا،وادر۱۵».اهد،ه

دتاذ:وا«:و۱۶دادردانازا

رداردویداررا،مر

،مزاررذو،دارا۱۷،ا

رذو.ردهررو،نانر

،رذزاو۱۸.افاردندیهزاورد

».یال،ازیا

،ناو،دناداا۱۹

زااوو۲۰.ردااو،ا

یاا«:،هداداا،راا

و،صواهداز۲۱.اهازنا،رتردا

فوشاوووو۲۲،مارار،وزشردا

یا،ارا.اهدرواارر،و۲۳».و

وا،ادمورواو۲۴.ازااردا،ر

.ازارووو



ا 48

اا،دلوو،هرزماو۲۳

زرد،نو،راردهرو۲.هری

ااو۳.وهریااااو.دن

۴:،هدبارو،ددزا

ددزای.ود«

۵».ددیورزاارد،د

.ار،ییا«۶:اابارد

ارد،یهرد.ارنرد

اداردزاار،زاما.د

ناادو،اا۷».دارد

،هدبارناو۸.د،،ز

،دددزااردا«:

،شریا،رنووا

،ااوزرردواکازاارهر۹

،یانرد،م،د

نو.دنردنوو۱۰».در

ادواهزاورد،رد،

،،ییا«۱۱:اابارد،

انارداریاهرو،ارزنا،ا

د.ارنا،دمیار،د

و۱۳،دزنااداا۱۲».دار

ارا«:،هدبزاارنو

ارز.ااضمرادسا،

».داردارد،یلزا،د

زا،ییا«۱۵:ااباردنو۱۴
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ونردا،اهلرز،

نو،اا۱۶».دارد؟

،دردارناو،داار

۱۷.دنزونود،اارهلر

ز،ااویا،رد،نوز

ردو،زناردرد،اناردیاهرو

ر،اا۱۸ر،دنااودو

نازا۱۹.ادشهزاورد،

رد،یاهرردارهر،دوز،اا،

،اناو۲۰.ددنزرد،نو،ی

،اا،زا،اناردیاهر

.ر

رداراا،واو،هدروااو۲۴

و،یوگر،دمدااو۲.داد

نارزارددنا«:،دروام

ار،زیاونایا،هو۳.را

نانرد،ندزامیاز،د

ازاو،یوموو۴،ی،

نزنا«:یومد۵».یقامیاز

زناارتا؟زار

ا،رز«:اریواا۶»؟مز،یانونازا

ومرزاا،نایا،ه۷.یزا

:،هدرو،دو،دروانو،ززا

یوراردوا”.دادارذارزا“



ا 50

زانزنااا۸.یازامیاز،دا

،رز،دای،ازا،رنا

دیانارزارددمد۹».یزاا

زا،هدمدو۱۰.دروایاااردو،داا

.دوادلااو.،دیانا

،وو۱۱.اماراردر،هاور

رداردنا،انوبانیانز

یا،هیا«:و۱۲.اباه،جر

.نااااو،بازوا،ااا

،اانادو،ماهدابااا۱۳

ناد۱۴.انوبان

واو،“رادواردی“:یوید

ن،“بااراوش“:

نااا،،هدقاده

،هدهغرزازواو۱۵».یاهد

وانو،ااردا،رنز،،د،ر

،دهوردناو۱۶.اد

اردیو،رو.داروایدو

:ووالامدها۱۷.ا،هد

یایا«:۱۸».ندیزابایا«

اروا،هدروادوددیدواردیو،»ش

ایا«:،غرزانو۱۹.

ردیدواردی۲۰».ازنزا

زاو،ونیا،هیزودرا

تودودیودناو۲۱.ا



ا 51

.اهدااروا،واا،اد

دنا،دازنزانان،اوو۲۲

لهد،دیااودو،نزولی

د«:و۲۳.دروانو،دانزو

»؟اریاترردا؟

رزااروا،د«:اریو۲۴

،اناواوهد«:وو۲۵».،از

اروا،دناها۲۶».لیایو

،ااایا،هدکر«:و۲۷د

وا،مدهارردنو،اردازااردیوو

ناودناوددنا۲۸».دارانارداا

رو۲۹.دادوازاارردا،ر

ناود،،دنادن.دمنیرداار

اراوناناوو۳۰.انوناود

ارر،دایو،دداید

داو.ایود،ادنا

،واکریا«:و۳۱.دهدانا

،نایاوار؟یاهدانوا،

،دزارنانو،ارددنا۳۲».ما

یوباو،دادناوهو

دد«:یو.دوااو۳۳.دروار

مد«:۳۴».«:».مری،زار

گرواوهدادرایا،واو۳۵.اا

ناوناونووهوروو،اه

،نزا،هراوزو۳۶.اهدادوناو



ا 52

ااو۳۷.اهدادو،دراداو،ازایای

زردننادزامیاز“وداد

و،یوومر۳۸.ی،نا

نزنا“:دیاو۳۹”.یمیاز

واره“:وا۴۰”؟ها

اارو،داارد،ماهد

۴۱.یمرزاومازامیاز،ادا

ه،رمادن،ایزاها

زوا۴۲”.دایزا،داز

ا،ااایا،هیا“:ومر

ا۴۳.داب،ماهاناا،ل

یدناد.ماهداباا

دیزاا“:یوو،انوبانیا

ایاو،م“:و۴۴،“نبایا

هدازا،وانزنوا،“با

هغردلدرد،ازازو۴۵.اهد

و،انودر،ه،مد

بایا“:یوو.با،ر

:،هدرواودزایدواردی۴۶”.ن

باارناوم”.دبااراو،م“

د“:”؟د“:،هوازاو۴۷.داد

ردار”.ازوایااروا،ر

،هدهها۴۸.اداراو،وا

کر،اراادیایا،هو.مداروا

،اردیارداد،داارهارا،ما



ا 53

اوناااانا۴۹.مشیا

ارف،دااو.دا،

اا«:باردون۵۰».مهر

۵۱.ا،اهردوازا

انزاور،اداروا،ارا

مدناوو۵۲».اوا،

و۵۳.دهزاروا،ارنااا

ر،هدروانوارروتاوهتا،مد

روواو۵۴.دادیارواردورداو،د

:،ناداو.دارواودر

د«:واردوردا۵۵».اورایا«

:ن۵۶».داورنازاویزورهد

ا،اهادباوا،زا«

واارد«:۵۷».مودیاداور

ا«:یوواارر۵۸».ززا

و،رداها۵۹».مور«:»؟راد

اررو۶۰.داوررواامد،ارشااد

و،شرورارد،ا«:یوهداد

ر۶۱».فاردندهزاورد،رذ

اوردنازاو،رانا،ا

هارزاقاو۶۲.،ادارر،مدو.د

،ممو۶۳.دبضراردوااز،ار

د،دنو،رنوایاقا

ارقا،هداردنرو۶۴.انا

دا«:مدزااز۶۵،ادودزاو،د
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یا«:مدو»؟الاارد

،مدو۶۶.ارد،ارد».ا

ارر،قاو۶۷.زقا،دهدارر

واردلد،دزارواو،دروا،هر،درد

.،دردتوزاقاو.

واو۲.ادمهرز،رد،ااو۲۵

۳.ازوایااروقونوناونوناز

وورا،ناددو.درواارناددو،نو

ااوعااوکوو،نناو۴.د

دمااو۵.دهردوا،ا.د

،اداااناا۶.قاار

دزا،دتردارناو،داداا

مااا۷.دز،ق،قا

۸.لودو:دز،اای

و.د،هو،لردو،دانااو

رداروا،اوقا،او۹.دم

دیرد،رنویارد،هر

رد.ده،زا،ااانا۱۰.د

زااوو۱۱.نهرشاوزوااا

دقاو،دادارقاشا،ااتو

،اااااا۱۲.در

ااو۱۳.ازاایا،هر،ی

انایاا،انای

۱۴.موداوراو،ت،اهداز.نا
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.وورووراو۱۵وودوعو

وناردنایااو،اناا۱۶

زتو۱۷.نا،اهدزاود،نای

و.د،هدارن،دلوو،ا

،رزاناو۱۸.دم

ردواو.د،ااورا،

.ااقااااو۱۹.داواناردا

ر،قانو۲۰.درواارقا،اا

.زمارانازا،اراراناواراد

دواد،ددازن،دوزیاقاو۲۱

۲۲.رشاوزو.دبارواواو.د

،ا«:وا.دزوارردودو

وا۲۳.وازار»؟ا

ارزامودو،رداود«:یو

ار،گرو،او.

ردناا،روونو۲۴».دا

و،انومخ،و۲۵.دوار

زاو۲۶.دمارواو.د،

.دددارو،انوشردا،نا

،قا،ناتدوردو.دمبارواو

و،یدو،د،ودناو۲۷.د

۲۸.ردولدهدد،باو.داد

ا.دراروااز،ادودار،قاو

وشا،بیزور۲۹.یدارب،ر

ازا«:بو۳۰.اازا،هاو
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واازا».ماهاواز،نارا)خ(موداشا

اردداززوا«:ب۳۱.موداار

،ماهرتا«:۳۲».شو

یازوا«:ب۳۳»؟هداززاا

ارددازو،دروایا».ر

،دادارسشاونبو۳۴.وب

رااردداز.،وودر

.د

مارد،لوانا،ثدزناردو۲۶

۲.ررانهد،ادقاو.داا

ز،دو«:،هیوواو

او،زارد۳.

زام،رذواز،داداارو،د

اراا،مدرااتراریو،دار

امو،ادنانراررذو۴.اد

نیارذزاو،رذارز

اواووو،الاااز۵.ا

اراردقا۶».ادهاماواو

وا«:.وازازهرردنناندو۷.د

اد»،اوز«:از»،اا

ردنو۸.،دراروا،اا

،نهد،ادان،دا

حا،ردوزقاادو،دهرردزا

ا«:،هاارقا،ا۹.
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وقا»؟ااا!وز

:ا۱۰».میویااداز«:

وز،مزادد؟یدارا«

او۱۱».هدرواو،دباتا

وداض«:،هدارم

زناردقاو۱۲».داا،دشاوز

ارواواو؛دانالناردو،دارز

ر،دننا،هگردناو۱۳.داد

نوناواوناارواو۱۴.دگر

و۱۵.دوانو،د

اران،ده،ااشرماردشرنا

زا«:قااو۱۶.دکزاو،

زاقا۱۷».یاهررزااز،ود

و۱۸.ارد،هادورایداوردو،ا

نو،دهااشرمارد،اربای

او،زاقا،دااتوزاارا

ناو۱۹.دهاراشردار

.اردیاهزباهو،دزهیداوناردقا

باا«:،هدز،قان،رانو۲۰

.دزیواز،ارهنا»!نازا

ارناو،دنایان،دو۲۱

نایاو،د،هدچازاو۲۲.

وانا«:،هترارنا،د

زا۲۳».ارور،زردو،اهدادوار

،هیووا،نرد۲۴.اا
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ازشن.،اا،تریا«:

،دهاررذو،دارو،

موداردو۲۵».اناوا،اا

رد،قاناو،داردو،ااره

،دبازاقا،او۲۶.ا

.اوادرازا،دوار،لو،متاا

ا،ادا«:نقاو۲۷

«:۲۸»؟ارددزااو،دتوا

ونردی.وااه

ی۲۹.یو،

ارو،دزا،یر

ها۳۰».واکرناو،داور

نادا۳۱.اودرو،دنایا

.دعادوارناقاو،در،

دانزورناردو۳۲.ریودزا،

:،هدادنازااروا،هاقانا

،ناازا.ارنا۳۳»!با«

د،د،دنو۳۴.درادمزوا

ناو۳۵.زارناد،و،ی

.روقان

،درندزاو،قانو۲۷

:»!یا«:یو،هاردگر

.ادارداووماها«:۲».«

،ارنودح،نا۳

یارو۴،یایو،وا
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زاومر،د،مرادود

دقانو۵».دارد

،هدیراو،ر،

را«:،هاارب،درها۶.درو

یا“۷:،هدبارتردامار

اردزاو،مرارنازر،هدروایر

انا،یا۸”.دواررد

ودو،بی۹.اارد

یرتریااازا،رود،زاب

و،درتردارناو۱۰.مز،درادود

:،ر،دردب۱۱».دوزاار

؛ییدواراید،مرداا«

،میاهشردو،امر۱۲

یا«:یوشرد۱۳».مروادضو

یاارنا،روا!د،

شردو.دروادردد،ور۱۴».

،رو۱۵.ادودشریرر

،دردواد،اردگر

ود،ارو۱۶،ب،د

د،دوشرو۱۷.واند

»!ریا«:،هادرد۱۸.دبد

درب۱۹»؟یا،«:

،مدیدا.هداز«:

».دا،ررزاو،نا

یدوز!یا«:دقا۲۰



ا 60

قا۲۱».ریاه«:»؟

ا،ارد،یا«:ب

قادردب۲۲».

،ابزاوا،زاوا«:،هدارواو،ا

داز،ارواو۲۳».ید،د

و۲۴.داداروا،درادی،شرداید

».«:»؟،نا«:

ارومردرزارود«:۲۵

.ودروااباودرودروایود».د

ود،یا«:یوقا،شرو۲۶

ارواسارواروا،هاد۲۷».سا

ار،ار«:وداداروا،ه

ا۲۸.هدادارناوااا

هواوازاو،ززاونازاار

،اراوار۲۹.

دن.ارتردناو،یرودناردا

».دکر،اکرارو،ار

،غربندادزا،قاناوو۳۰

شردا،قادررزابرنود

دردو،رواو۳۱.ازرزا

درزاودر«:در،هدروا

:یوقاشر۳۲».دا،در

ها۳۳».،«:»؟«

دنا«:،هقایاهز

واومدرزانازاو،درواا،هدی



ا 61

ن۳۴»؟داکرواااو،مدادار

،هدرواویاه،اردرن

۳۵»!ه،،مریا«:در

:۳۶».ارو،اتردا«:

.درواردزااوداز،دباروام«

».ااناو،ادازلوا

ردقا۳۷»؟اهیاا«:

ارداو،روارواا«:با

یانا.مدادواقزرارهوو،مادوانار

یا«:در۳۸»؟یا،

مریا،؟ادارا،ر

ردقاشر۳۹.زاواو»!ه

زاو،ززا)رود(ا«:وابا

رداو،زاتو۴۰.دازانا

،یدززنااوو،داارد

ناو۴۱».ااادندزاارواغ

لدردو؛زرووا،دهدادبشر

رداها،ادمریایما«:د

گرنزا،رو۴۲».ااربد

ارب،د،هد.ا،د

اردهرردترداا«:و،ها

امیانا۴۳.اراد

یودزورو۴۴.رانا،ن،مرداد،و

،ددزاتردا۴۵.ددتردا،ن

زازااروها.شا،یدواو



ا 62

رو۴۶»؟مموزورردودزاا.مروا

.ماهرادنزاناد«:قا

زانادا،نادزازبا

».داهتزاا،د

،هداارواوداداروا،هاارب،قاو۲۸

،مارانا،۲.ننادزاز«:

ردا،ننادزازازاوو،،تردر

و،دارردیاو۳.دیا،ترد

و۴.ادریازا،دزورورار

زثراو،رذو،داراا

ب،قا۵».ااارناا،ید

،رردا،اراند،ماراناوداورار

قادناو۶.ر،وبرد

زازا،داورماراناارواو،هدادارب

د،هدایوندادردو،ددیا

دردور،باو۷»،ننادزاز«

ناددنو۸.رمارانا،هداار

اد۹،،قا،شرردن

،دتااراااد،و،ر

زا،باو۱۰.ز،ادزهو

،هدلوو۱۱.رنای،هاور

زاودهدبوبااز،دارارد

۱۲.نردوددز،ارای

ناش،هزدهداو



ا 63

رد۱۳.لوودنا،اناو،ر

یا،ه«:،هداناوا،ل

یاناارزا.قایاو،ااتر

ازررذو۱۴.رذو

زاو،ابولوقوبو،

او۱۵.اززاو

ار،یورردارو،

ارار،مرو،ماااز،مروازز

اردها«:ورابازاب۱۶».د

ا«:،هن۱۷».اوان

هزاوردااواا!ان

زارناوبنادا۱۸».نا

شورو،ادنو،،دهدد

زوانام،ارناو۱۹.ر

رداو،اا«:،هدربو۲۰.د

رو،مردناو،مورهارا

یا،ها،مددر۲۱،

،مدنناراو۲۲.دا

».داداارناهد،او،دا

دو۲.اقازواورب۲۹

،هاشاهرو،ا،اردا

دگرو،دادباارهنازا

هدزاار،ینو۳.ده

،دیار.یدباار،ه



ا 64

زااردایا«:نب۴.یازه

ن«:ن۵».ازا«:»؟

:ن۶».«:»؟ارر

،ار،شداو،«:»؟ا«

ندووازورز«:۷».اوا

«:۸».ا،رودباار،ا

،هزاارو،،ا

دردنازو۹».دباارها

ا۱۰.دارااز.ردر،ار

،یو،ن،دید،اربن

و،هزاار،هدب،دارن

ارار،بو۱۱.دباارن،ی

وادادارار،بو۱۲.زاواو،

اردر،رناودناود.ارو،شرردا

ارب،دهدازا،نناوو۱۳.داد

و،ردارواو،یولا،

اریون۱۴.اراازاارنواو،درواد

یودو».ونااا«:

نا«:ب،ن۱۵.دهت

تا؟ا،ردا

و،رم،ددودارنو۱۶»؟دا

او،دنو۱۷.دار،ا

اربو۱۸.دشوترب،ار

ارل،اردیا«:ود

ازاا،اروا«:ن۱۹».



ا 65

لاریاب۲۰».ند.ید

یزورشرد،ادیوو.د

،رارماوز«:نبو۲۱.د

ند،ن۲۲».اردیو،یزور

ماوو۲۳.د،هدتدارا

.اردیوواو،دروایوداروا،ادار،دد،م

۲۵.دادی،دد،ارزدنو۲۴

ا«:ن!اا،دن

ا؟مدداریا؟ید

ورد«:ن۲۶»؟یدادا

ارواومارا۲۷.رزاار

۲۸».دلیا،د

ارار،ددو،دمارواو،دب

ار،ددار،د،نو۲۹.دادوز

ودزاارواواردارو۳۰.دادی

دوانو۳۱.دیودلو،اد

و۳۲.داز،ارو.داروار،اهو

وا«:از،دمورارواودای،ه

۳۳».اداودامنا.اهدا

وا«:وازی،هدرو

ناروا».ارا،هو

انا«:وازی،هازو۳۴.

ازا».مازااز،ام

وازی،هدرو۳۵.دمیواروا



ا 66

.اداروا».ارواا«:

.دازناززاها

و.دداار،ایدوا،ب۳۰

ها۲».ماوهنا«:ب

ای«:وواارب

،ا«:۳»؟اادززااررر

۴».دواوازاو،اازاردو!

و۵.اردیوواو.دادزبار،د

اا«:ارو۶.ازبیای،ها

هدیو،هازاواو،اهدیرواد

ز،ار،و۷.دمناداروا».ا

ی«:ارو۸.ازبیاود،ه

مارواو».ماوداا

د،دهزناززادناو۹.د

،،زو۱۰.دادزباروا،ادارز

اروا»!تد«:و۱۱.ازیبیا

و۱۳.ازبیاود،،زو۱۲.د

الا،ناداز!«:

رور،موردماردو۱۴.دماارواو».ا

.دروا،دردداراواردو

۱۵».هدیزا«:ار

اهوااا«:اریو

هضا«:ار»؟یا

ازابن،وو۱۶».ا،ت

از،ارد«:،هنویولا،ا



ا 67

.بایوا».مدادهار

یا،هادبار،او۱۷

از،اهدادتاا«:و۱۸.ازب

رو۱۹.دمرارواو».مداددارد

و۲۰.ازبیا،هد

منا.اهدادیا«:

اروا».مازوایااز،داز

۲۲.دمدارواو،ازیدنازاو۲۱.نز

وارا،هدااروایدو،دروادارارا

اا«:ودای،هاو۲۳.دار

یوا«:،هارواو۲۴».ااد

،ارناوو۲۵».دایاد

ن،ا«:نب،ازار

ار،نایاانازونز۲۶.مووو

،مدازمو،رااوماهد

از،رش«:اریون۲۷».اد

و۲۸».اهداداوا،ما

یو۲۹».دارنااردتا«:

تااو،ادد،ماهد«:ار

و،دل،نازااز۳۰.دد

.اهداداروا،نازاو،دز

ار«:۳۱»؟اردکراناو

یاارراا،هی«:ب»؟

۳۲.داارودر،

واوو،شدردزوا



ا 68

ا،زاارواو،نانزااره

،اهاردو۳۳.داتا،ناو،مز

،داتاو،داداتد

د،ه،نازااو،او،زاا

اا«:ن۳۴».دهدیدزد

هدو،اوی،زورنردو۳۵».

ناو،دناردی،اوی

ودنردو۳۶.ددناد،هدااره

ارنبو.درا،هارزور،ب

ومادوهدردزاهزویبو۳۷.د

اریو،اردیو،دیار

ندربایا،وو۳۸.د،درد

راورد،دهاارنا،ا

۳۹.،نیان،د

اوویو،روار

یاریورو،داار،بو۴۰.از

ااردیو،اداونردهو

یناهو۴۱.انود

نرد،درارداارب،

ارا،دتاهو۴۲.

.بنازاو،ننازا،ا

نوناوریو،دردناو۴۳

.رناروناو



ا 69

ب«:ارننانو۳۱

اررامرلاازاو،اارر

واادارنیوربو۲».هر

وارز«:بواو۳.د

،هدب۴».داوا

:نو۵.دددااروار

یا،ارریور«

دتمادو۶.اهدمر

هد،هدادارو۷.ماهدارر

یرااروااوداتا

م،تاه۸.ر

،تاهو،دروا

هداد،اررلااا۹.از

رداوو۱۰».ا

امد،هدزاردا

بارداو۱۱.داوو،

نا«:۱۲».«:»!بیا«:

وزاردن

هدناازاو،

ارن،یا۱۳.ماهد،ا

اورزازا،نا.یدروید

باردوار۱۴».از،ه

۱۵؟اهیا،رردا«:یو

واراز،بننواد

رزااارودماز۱۶.هدرماروا



ا 70

اانا،نازونازا،ا

نزوناز،بها۱۷».روا،ا

اردلااوامو۱۸،دراناارد

مارانارداردا،دوا

۱۹.دونزقادرداد،د

ری،ارودردنیاناو

زااروا،دادارارانبو۲۰.دزدارد

،ادا۲۱.هادندرا

زوررد۲۲.دودرزا،و

ناردا۲۳.اهدرابدادارن،م

رد،واردهارزور،اددار

ارانباردا،ه۲۴.ود

».بشر«:یو،ه

هدزرداردبورردبن۲۵

و۲۶.ادودرددناردانو،د

ادویداداید«:بن

ا،هدراا۲۷؟ر،اد،نااار

وفدوتویدارهااویداد

دنادوناااو۲۸؟

ادترد۲۹.یدالا؛

بشودریا.رذا

و۳۰».بشر«:،هد

ویدراادمردرنا

:نباردب۳۱»؟یدزداانا

روززااردنادومدا«



ا 71

رد.هزوا،اراداو۳۲،ی

یاو،دلاازاا،ناردار

۳۳.اهدزدارااراباز».د

ورودووبن

ا۳۴.اردار،هانوزاو،

منوناودزز،ارار

:دروا۳۵.ی،هدوار

از،اترردا«

۳۶.ار،هد».انزتد

ردبو.دزن،هبها

یو«:نبا

زا،یدالاانا۳۷؟یدا

نارداوناردادا،یادبا

لارد۳۸.دفاونردراد

یواو،مد

ناناود؛مدرواریاههرد۳۹.مدرار

ردههدزدها،ادزاارناومدادار

وزورردمد۴۰.ردههدزدهاوزور

.زاباو،دا،رد

ودیالهدر،مدتاردلر۴۱

هداتاو،تایالو،مدتد

و،اایا،مریااو۴۲.یداد

ا.یداوردانا،یدقا

».دار،شودودایدوا

اوناد،نادا«:بباردن۴۳



ا 72

.انازااو،اونا،نا

؟دااهازاومدناد،ما

دونردونا۴۴

و۴۶.دارنا،ب۴۵».

».«:اردنارداب

نانو۴۷.دراهداردویاهد،هد

نو۴۸.اارنابو»و«ار

ازا».ادونردهدازوا«:

وا«:از،و۴۹.»«ارنا

۵۰.زاوهدونرد

،یدنز،نادیاو،رازاانادا

ونردا،شها.دانرد

اوهداا«:بنو۵۱».ا

اهدا۵۲.مدودنردا

زاومریهدازااناو

یا۵۳.یریینازاوهدا

و».دفانردناریاوریاواا

ناردبها۵۴.قادردرب

،دتدندرناردنارداو،ار،ه

ننادا۵۵.دار،هردودراو

نودادارناواردنادونا،

.دان،هاور

.دریوانواردهاربو۳۲

ناو»!اا«:،دارنا،بنو۲



ا 73

دیورنا،ب۳.»«ار

ارناو۴.دمودادرد،رداد

به،ا«:،هدا

یاو۵،مدن،هنض

هناونوناوناوناو

تاتردودااردیامدو،ا

،ترداد«:،بد،نا۶».

ها۷».الاراور

دیوار،هونب

«:و۸ددودناوناوونا

ردد،اراولواده

،مریاواا،مریایا«:بو۹».

ودوزهیا،قا

زاوزا۱۰.دانا

ندراازادازیاهددهو

دزاانا۱۱.ماههوود)(ناومدر

اد،وازاازهدردزا،مردا

نااو۱۲،ارنازورد،او

ناارنا،تزامزردراررذو

،اازاوداردارنا۱۳».د

هدود۱۴:،دردایارا

یهدو۱۵،چودو

و۱۶.ههدغاهدووهدوهدوا

دنوددنااا،ددارا

».رادنردوریور«:



ا 74

رمردان«،هداارو۱۷

اویورونازا:،هزاو

،اب،تاهنازاا:و۱۸؟نازا

اواههد،ایااو

ووودو۱۹».ردشد

ن«:،هدا،ردنازاار

،تاها:و۲۰،و،

رااروا«:از».ردب

،اروایورنو،او،دور

ناواودروازا،نرا۲۱».لا

وزودوشد،هو۲۲.دهردار

رقزاارنا،ادارهدزوودو

دمو،دادرنازاوادارنا۲۳.داد

عیویدوبو۲۴.دادرار

،یودوانو۲۵.

واردبنارو،داربنار

».ازرا«:۲۶.هد

م«:یو۲۷».رارا«:

مازا«:۲۸».ب«:»؟

هناوااز،اادهاب

ا«:،هدلاوازابو۲۹».توید

اردارواو»؟ااا«:».زهادمزا

از«:،ه»«ارننابو۳۰.داد

»«زانو۳۱».ررومدوورارا

ازا۳۲.دنارو،دعیوبا،



ا 75

،انارردارءاقزوااا

.داقرداربناراز،ر

ااد،هدزاردب۳۳

ودوارواردنازها.وارو

اروادنانازارناو۲.د

رددو۳.ااروارو،نارداز

ا۴.ردردادزور،رنا

دشا،ردارواواوالاناودناود

،هدزاردنو۵.ودوارواو،

۶»؟ناا«:وارنازونز

و۷.د،هدنانازناها

دارو.د،هداز

ناوازا«:واو۸.د،ه

تادیارد«:»؟یرادد،مدر

هاردل،ارامردایا«:۹».

،ماتاتردا،«:ب۱۰».راد

ندمداریوراز،لدزاا

هدرواترا۱۱.ادراو،ایور

».مرادواهدناااز،

و،هدچ«:۱۲.دحااروا

لااهاا«:۱۳».اهاو

زورارااو،اهدناووناوز

ودودهزاا۱۴؛،ا

ا،لامو.مراداما

«:۱۵.دیاد،



ا 76

«:».مرادارازا

نرد۱۶».تادیارد،امز

او۱۷.دا،اردهارزور

ایاوددیایاودتب

ه»ت«ناازا.د

،دامارانازابن۱۸.

و۱۹.ادوردو،انزرد،

ر،رزادهدزنارداردارزنا

ارناوداردو۲۰.،

.اااا

یا،دهازبیااروا،د،د۳۴

یرنو۲.رنونانادند

باواواروا،اروا،دزنار

،بد،ددو۳.اریو،ه

دناوالدنو،دنا،ه

ا«:،هدبر،درو۴.

دشدبو۵».زیاارد

اردوااانو.اهدار

ر،رو۶.نادتب،د

بنانو۷.یوانوبد

نا،هکواازا،ارا

،هبابداز،وات

ارنار۸.دد،اودهداارد

اروا؛دملد«:،هدب



ا 77

اردناد،هدتو۹.زیو

وو۱۰.دیاارنادو

فناردوترونارد.نازاز

رد«:دنانارداورو۱۱».

و۱۲.دادا،اوراراد

دادا،ا،ازاهدزر

باردبناا۱۳».رزارد

ارد،نااازرشرو

ااررا«:ن۱۴.دهد

یاا،نارداد

ناناط۱۵.ا

دنادها۱۶.ددنزایرذ،

ودیاارنادودار

نوااراا۱۷.م،ه

و۱۸».داچازا،اداردد،

و۱۹.دارورنان

بداز،دراندردنانا

ور۲۰.داشرازاواو،د

باردند،هادهزاوردش

رد،احندا«۲۱:،هد

زازا.ترناردو،زا

وزارناناد؛اونایاف

ناط۲۲.ناردناد

زایرذم،ها

لااونااا۲۳.نا،دن



ا 78

نا؟دنازا،راداونا

۲۴».نا

و،دادرشور،اردواهزاورد

و۲۵.ن،اردواهزاوردازایرذ

،یوون،بود،ددردنمزوررد

وااد،ارد،دناردا

مدارشورو۲۶.ارناد

ناو۲۷.انو،ادزااردو،

ارناااز،دترار،هانب

رداواوروو۲۸.دهد

ونالااو۲۹.،دارداو

جاردرداو.دیاارنانزولا

بااا«:یوونب۳۰.د

هونزون،زاداو،اا

واو،هرردو،

اواا«:۳۱».مکما

»؟

ردو،یا،«:باو۳۵

و،ایااوا

ب۲».ز،یدرا،تردارزا

یانا«:،دیووا

و،زارو،رود،نردار

اوو،۳.ضاردیر

ارردوداا،زورردانایا



ا 79

ارناها۴».مز،در

ردهرا،دادب،دنادرد

ددردزارابو.دنای

نادادیافو،دچ۵.د

زردزبو۶.دارب،د

موا.ر،نو،ااون

ا«ارنناوداردو۷.دیو

زا،دهیواارداز.»

زارواو.درادهردو۸.دردار

»تنا«ارناو،ددطرد

مارانازاو،بدراو۹.

بم«:یواو۱۰.دادارواو،ا

اام،دهابمازااا

«:اریواو۱۱.دماااروا».دا

زاازاوا.ورور.ردیا

زو۱۲.ندزاو،اد

ارزا،زارذو؛د،مدادقاواا

دزا،یوازاا۱۳».دادا

یورد،ادبو۱۴.ددیو

ارناو،رناریاوزا.د

ردیوا،ارنناب۱۵.دور

»«زا،۱۶.»«،دا

،اادهکانو.دچ

نو۱۷.رادازو،رووارار

ااازس«:اریو،دراداز



ا 80

«ار،داز،ننردو۱۸».ا

ار۱۹.»«اریوشر،دم»وا

و۲۰.د،ااهارردو،تو

ارنزوانا،دیوب

جفنااردو،دچاا۲۱.ا

،رور،زناردااردو۲۲.دزر

و.اراااو.با،،در

وبهدازور:نا۲۳:دهدزاودب

:ارناو۲۴.نزوروادویوون

و۲۶.وناد:ارناو۲۵.و

نارد،بناا.اود:،زنا

رد،قا،دردبو۲۷.وایامارا

قاواا،نورا،ای

و۲۹.دلدوقاو۲۸.

و.مهدروو،دودنقا

.دداروابوا

دنز۲:اا،مودااو۳۶

او،نادهد:ننادزاار

ا،ادو۳،یند،د

،داارر،و،ازیاارزا،هدو۴.ت

ناا.ازارحرومو،شاو۵

ناونز۶.نزردیویا

و،تاواو،اونادو

ردادزا،،دوانزرداردوا



ا 81

زادهدزنالاااز۷.ردزبد

ناانازو.ا

و.ردو۸.انا

ردموداراااو۹.امودان

و،نز،هدزا:نایا۱۰:

ورواون:زاو۱۱.نز،،ر

.د،زا،عو۱۲.دزوموا

و۱۳.نزهدناا.اززایااریو

ناا.هووعرازو:رناا

نز،ند،دانااو۱۴.نز

یااا۱۵.ازیاارحروموش

اونا،هداززانا:

اوماوحراو۱۶،زاوااوروا

و۱۷.هدناا.مودازردزایااا.

اوحرازاوا:رنانا

ناا.دمودازردریااا.هاو

وشا:نزااو۱۸.نز

نز،دایااا.حراوما

نایاااوموداناا۱۹.

،دزنایرنااو۲۰.

واوندو۲۱،ونولون:

و۲۲.مودازردناونریااا.ند

و۲۳.د،عناودمویر:ننا

و۲۴.مواوولوونا:لناا

بایا.وا:نا



ا 82

ن،دریا،دااردارم

.داوند:دوااو۲۵.اار

و۲۷.ناوناوناونا:ندنااو۲۶

:ندناا۲۸.نونازون:اناا

اولاونا:ریااا۲۹.ناراوص

ا.نداوااوندا۳۰،اون

او۳۱.زردنایااریاا

دازا،دمودازردد

،ددموداردرو۳۲:اا

حرازبردو،دو۳۳.ددوامو

ززامردو،دبو۳۴.دهزا

،داداردو،دمو۳۵.دد

مو،دد،دادارن،بایارد

زاردو،دداو۳۶.دوا

ردترزالوو،دو۳۷.دد

رنردو،دلوو۳۸.دد

را،ردو،درنو۳۹.د

زو،دشمو.دد

،یاایاو۴۰.داذد،دد

وهاوعا:نایواونا

زاو۴۲،ناوااوااو۴۱،ا

یاانا.مااواو۴۳،راوناو

رن.نازردنا،ودا

.امودا



ا 83

نز،درزردبو۳۷

،دهن.بااا۲.

ناوناناناو.ددنارداار

اررنازاو.د،شرنز،ز

،ادوددنازاار،ااو۳.داد

نو۴.ادراو،دوایوااز

وداردازااروا،نارداردا

یواو،ادوازا،دراد

.زدنارداارنا،هداو۵.

،ماهداراا«:نو۶.دواوا

ه،رردا۷:

».ده،هادیو،د،ه

؟دااا«:یواردا۸

واواو»؟او

نازااردنارداو،ددانازا۹.دوا

هدزوهوباه،ماهدازا«:،هداد

شرو،داداردنارداورو۱۰».دهاهر

ا؟یاهدااا«:ی،هداروا

هزاروااارداوتردو

نا،شراو،دواارداو۱۱»؟دا

ریاارداو۱۲.ادهردارا

ارداا«:ااو۱۳.ر،د

اریو».نادار،رد

ونارداوونا«:اروا۱۴».«:

نویداوزاارواو».رودوار



ا 84

وا،او،درواو۱۵.او،د

«:،هوازانا،دهراواارد

هدا،اردناردا«:۱۶»؟

از،اورازا«:دنا۱۷».

ناردازا».ورنود:

زاو،درودزاارواو۱۸.نودردارنا،رد

و۱۹.ارواد،نادا

نا۲۰.اااا«:

هردیرو،زاازاو،اروا

نور۲۱».داو.دراروا

».اروا«:،هرنادزااروا،ارا

هارداروا،ن«:نور۲۲

وا».زاردواارددو،زا،ارد

دو۲۳.دردر،هرنادزاار

اریادرناارر،دناردادنر

،ها،ااهرد،ارواو۲۴.وازا،ادرد

نو،ندرایا۲۵.دباو

،ردزاناهد،هدزارد

اراورو،رادر،ندونواناناو

اردردا«:دنارداادها۲۶.

اروا۲۷؟درادداداروانو

ورداوااز،یودو،وناا

رنو۲۸.دادراردا».

ارو،دروا،ههزاار،دررد

ار.وههرنا



ا 85

هرددو،هنورو۲۹.د

:وازدناردادو۳۰،دزکارد،

و،اریادر۳۱»؟موو«

اریادرناو۳۲.دوردارادر،اری

،اارا«:،هردرود

:،ارنا۳۳».اتیادر

و،اهدرارواهردیر!ایادر«

،هدهراردربو۳۴».اههرد

و۳۵.دیاریزورو،دردس

و،ا.واادونا

یاشر».موردورددرا«:

Sheol).یو h7585)۳۶ردار،نا

.و،دجاارادونار،

د،ردناردادزاادنزنارداوو۳۸

اردو۲.ن،ادمه،

ارواود،داردد،اد

مارواوازی،ها۳.اردو،

۵.نواارواوازی،هادرو۴.د

،ازاروانو.دراماروا،هازیزو

یا،رز،ادو۶.درداد

وارد،،ادهدازو۷.دهداز

«:نوااد۸.اارواواو،د

ردایا،هدروااریرداو،یاردتردانز

وانازاناادنوا۹».اد



ا 86

،دلااز،ارددردانز،دا

واردواراو۱۰.دردایا

:ر،دسوادو۱۱.ااروا،ا

:از».دگرمهتررد«

دررد،رر».دارداوااد«

و.دادنزد،یزورنو۱۲.

ند،هدودوازااد

ا«:،هدادرو۱۳.ا،د

۱۴».ا،نیاتر

ارد،هور،هدنوزاارر

.،اهارردهزاوردو،یردرد

۱۵.دازیوارواو،اهگرداز

اردیوراز،ااریو،ارواادن

«:،هدوایهارزا۱۶.ده

دا«:.واسوااز».ارد

ا«:».زایا«:۱۷».ارد

:».دوار«:۱۸».دو

و،دادیو».یراددردواردرزو«

ارو.،و۱۹.ایوزاواو،اردو

دارادو۲۰.ر،اددزا

ارواا،دنزنادزاارو،ددود

یانا«:،هنناندزاو۲۱.

اردیا«:»؟،دهار

ناندو،اروا«:،ادد۲۲».د

:اد۲۳».داردیان



ا 87

ومدارا.اراد،درادهدیارا«

:،هدادارادهزاو۲۴».اروا

».هاززااواهدز،رسو«

نواروان۲۵»!درانواریو«:اد

ازا«:،هددرددروا

زاورزوا«:و،ماها

هزاوا«:و،اراادو۲۶».نا

دارواو.مداداروااز،ا

ردناا،روونو۲۷.

دروانواردد،ازنو۲۸.در

ا«:ود،رلرد

نوشردااو.زارددو۲۹».انولوا

وا».دفا،«:وا

دارنرشردانازا۳۰.دمصرار

.حرازارواو،انواد

مر،ییدو،دارا۳۹

ادزااریو،دنجاارادوا

واو،دواو۲.،دهدااروا

او۳.دییاردو،بید

ردوا،وااو،یوواد

واو،تایورد۴.درواارد

مودارواو،دار

وارواازااوو۵.دیوار

اریناوا،ددم



ا 88

ورد،ااواو،داد

زاو،ااوداداو۶.دارد

شو.درا،دیوا

انزاوراازاو۷.دوماا

اواا۸».با«:،اا

رددازااا«:دیانز،هد

یر۹.اهدد،دراداو،درا،ا

ن،،اردزایواردزا

ومگرتراا؛واوز

،هزوراو۱۰»؟مزروا

یزورو۱۱.یوداواشیو

ازاودزادد،ارداو

«:،اروا۱۲.دردا

نوو،هدرداردواا».با

زاودکیوداردردوانو۱۳.ر

،هدننو،دزاارناد۱۴،

و،هاردرواداراد،«:

نو۱۵،مددزاواو،ااد

را،هدرااودارد،مدروادزاوا

ا،ادهدداروا۱۶».رنوود

نا«:،هدذنیوو۱۷.ا

۱۸،هااد،یاهدروایاام

نو،هدرارد،مدروادزاوانو

یواردنزان۱۹».

وا»،اهد«:،هدن



ا 89

یانازرد،اروا،یاو۲۰.وا

۲۱.نازرداواا،دهدناا

ردارواو،دنایوودواا

ارنازنازورادو۲۲.دادنازوراد

وا،دارداو.دد،دنازرد

ه،دیودردانازورادو۲۳.دناه

وا،دوااراودیووااز،د

.درواار

،هدزواو،راازاو۴۰

اودنو۲.دهد،یا

ارناو۳.دنازرادونراد،د

سارداز،جاارنازرد

،ناار،جاارادو۴.اا،د

ردودو۵.نازردو،دارناو

اما.اردباما،دا

۶.دسنازردهدزو،د

.لاد،انادننادا

،دوایانازردیو،نیازا،۷

یو۸»؟ایورازوا«:،ه

».ارناواهدا«:

».زارنا؟انازاا«:ن

:،هدناردبا،نرها۹

کردو۱۰.دیورا،بارد«

.دادهرراودرواو،ناود



ا 90

نمرد،هارراو.ددردنمو۱۱

:یو۱۲».مدادندارمو،مد

ن،زورزا۱۳.ازور،اش«

یودارنمو،درزودزااار

یاو۱۴.یدوا،رد

ندالاا،هدناودا،د

زااااز۱۵،روانوازااو،زر

هرداماهدیراو،ماههدزدناز

،د،دنازرنا۱۶».ال

نا،ماهدا«:

زانیامزردو۱۷،ا

،ایزاارنا،نوز

،ااش«:بارد۱۸».ر

زاارنزورزاو۱۹.زور

۲۰».رزاار،نو،دورادارودراد

دمایا،دندممزوررد

دنانردارنازرونرو،

ارمو،دروازارنرا۲۱.اا

،رادارنازراو۲۲.دادند

ار،نر۲۳.دهدنایا

.دشااروا،درود

دان،یلودن،اوو۴۱

بو،زاه۲.اهدارا

او۳.را،هاوتر



ا 91

،هازاارد،وتر،دو

زناواو۴.دارلواناونای

.دواروتربونا،وتر

ا،داهردوزو۵.رانو

او۶.اقو

،یو۷.ورازا،هددزا،

د،هرانو،دوارونا

ود،هبدن۸.ااا

یانو،اارنوناود

نیاارادا.زنارد

زوا«:،هدضننرها۹.

،هددنن۱۰.امی

۱۱.د،جاارادنازردنازرا

باا،دا،ردواوو

م،داردااو۱۲.دبا،د

یاواودنواداردیاو.جااراد

و۱۳.دااار،دیاار

و،دروازا.او،دیایا

ارواو،اار،هدنها۱۴».راداروا

در،هااردترو.دروانوناززایدوز

:ن۱۵.انرو،دضار

مهرردو،ارناوماهدا«

ارن۱۶».شیبا

».داداباارنا،زا«:

امددبارد«:نو۱۷



ا 92

بووهو۱۸،ماهدار

دواو۱۹.را،هازاتر

زرد،وترزرونز

ناوو۲۰.اارد،مدهزنا

انو۲۱.رارلواو،ز

اتراز،انورمرو

امدازو۲۲.مرا.زلوا

او۲۳.اقو

و۲۴.ورازا،هددزاور

،ارناودو.دوارنا،

ن۲۵».حیا

ن،داازاا.انبا«:

ولو۲۶.اهدادار

وو۲۷.ابا.ل

و.ل،اارد،ز

۲۸.ل،هددزا

ناا:اا،ن

زرد،راوال۲۹.ا

رداواو.ال،نازاو۳۰.ا

۳۱.اهارز،و.دشاز

از،انازادمزرداواو

ودنبانو۳۲.دا

او،هرازادااا،ر

یدننا۳۳.درواایدوزارنا

ن۳۴.درزارواو،هداارو



ا 93

،اوالردو،درزناو،

اریاتو۳۵.دززا

و،هذندزارو،ا

،زیاکار۳۶.رادهردکار

اد،دهذدازردل

ونا۳۷».ددهزاز

ارا«:دننو۳۸.ا

و۳۹»؟ایورداحورید،اا

اررااا«:ن

۴۰.و،اهد

ا،مم،نو،ش

ا«:نو۴۱».رزا

زااردانو۴۲».زار

ارواو،ادارنا،هدنود

واو۴۳.اادرزو،داراکزن

داورو،درادوداار

نو۴۴.زاروا»!زاز«

دنوو،ن«:

ارنو۴۵».ضرارداردی

وارنوا،عرد،تاو،ت

و۴۶.رنوزو،دادز

زاو،دهد،نرود

ردو۴۷.زرد،هنونر

۴۸.درواتاردلز،اوال

و،د،دزردارلنات



ا 94

اراعراکارو،دهذردارکار

هذردر،رناو۴۹.انارد

و۵۰.دهدزبزااز،زبزاا،د

،تا،هازیاود،یعوزا

هدازو۵۱.داانوا،عرد

وزااا«:از،دمارد

:از،ااارودو۵۲».دادامر

اوالو۵۳».ادروارزرداا«

،نا،لو۵۴.ی،دزرد

رد،زردو.د

یزنو۵۵.دنز

ننو.دروادندنیام،

۵۶».،وااوود«:

،هدزارراو،وارزیور،

و۵۷.زردو،ون

از،ادز

.ز

ب،ارددنباو۴۲

ا«:و۲»؟ا«:دنا

،ازایاووا،اردماه

نیارداهد۳».وز

اردابارردا،او۴.ادو

نرداا۵.روزاداز،د

زراز،ا،اا



ا 95

ادو،دوو۶.دن

،هدزور،هانارداو.وز

ارنا،داردناردان۷.دهاروا

،ردارا،هدناردو،

نززا«:»؟اهازا«:نازاو

،اردنارداو۸».کار

هدناهررداراو۹.اروانا

و،«:ن.درواد،د

!ی،«:و۱۰».اهازند

نا۱۱.اهاکارن

».س،؛دند.

».اهازند،«:ن۱۲

زرددنا،رداهدزاود«:۱۳

هبو،ردزوا،او.ن

اا«:ن۱۴».ا

زانت:هدزار۱۵!

.اردرداا،رانوا

او،دروارردا،ندزا۱۶

او،قدهدزا

نازردزورارنا۱۷»!نت

هزوارا«:نمزورو۱۸.اا

،قده۱۹:ازااز،

یا،رو،انازردزاردا

،راداردرداو۲۰.دی

و۲۱.د».ودن



ا 96

ارواناز،ددرداا«:

اورازا.و،داود

ا«:ناباردورو۲۲».ر

،اناو۲۳؟زر

،هرنازا۲۴.دنانرداز

نزاارنو،دنا،نادو

دو۲۵.دردنایووراروا،نا

لردارناو،ززاارنایا

۲۶.دناو،دندازو،

،نو۲۷.اورازا،هدردنارار

ارد،دغاکار،دزلرداردل

:دنارداو۲۸.دوالدرداد

نالدها.الرداو،اهدر«

ا«:،هنازو،ن

ز،ب،درد۲۹».اهدا

۳۰:،هداد،دهاونازاو،ان

ارو،،ازدنا«

.سودوو۳۱.ازن

،اهب،درنا،رداهدزاود۳۲

دناو۳۳.نزردردزوا،و

اراازا:،از

یاو،راداردناردازا

،راداردرداو۳۴.و،دی

رداها.قدساو

اوو۳۵».ودادزردو،درار



ا 97

ردلا،داردین

،دارلی،نرونانو.د

دواا«:ن،ب،نارو۳۶.

.اارونو،

:،هدضدرور۳۷»؟اا

داروا.مروزدارواا،اود«

م«:۳۸».درواازدارواو،ر

و.اواو،اهدشرداازاا

ای،روزوراررده

Sheol)».دادورن h7585)

اریاناوو۲.دزردو۴۳

ود«:ننر،درم،دهدروازا

:،هواد۳».یاارکا

،رداها،هددنا«

ور،اررداا۴.داایور

،ور،اروااا۵.اکارو

یور،،رداه،اردنااز

نا،هدیا«:اا۶».داا

ولاادنا«:۷»؟راددردادادد

هززرا“:،هدارناو

و،دادعانارواو”؟راددرداو،ا

۸»”.راداردردا“:ااد

ارنا«:اا،دراد

۹.لاوو،وزوو،



ا 98

دارواهازدزااروا،وا

ردا،ترومدروز

ارمود،لا،دااز۱۰.

ا«:ن،اا،نار۱۱».د

فوردزایتازا.ارا،ا

یرونیر،دنایاراو،رادد

دو۱۲.مادووندواو

د،دهدریدردیناو،

اور،اداردرداو۱۳.هی،زد

ردارردیاو۱۴.ددنادو،

و،هاارودردا،درادمدنا

ارنرا،نادنا۱۵».مدوا،مدواا

و.اور،ارو،اد

ن،ا۱۶.دار،هادو

ارصاا«:دد،دناار

ونااز،کرا،هدذو،

ناو.د،دهددناو۱۷».را

،نادناو۱۸.درواارناد

لوادینا«:وهدروا

و،درواماهدرواار،دهدریرد

و۱۹».ارنارودزکارو،

۲۰،هوهردرد،هد

.اکاریالوا!ی«:

،دزاردی،هرلناوو۲۱

ارناومنزوه.ددردا



ا 99

دکاریادو۲۲.اهدروازدد

ایردارمااد.اهدرواد

ریاویا،«:۲۳».د

؛اهداد،یردیاا،

ارنا،دناو۲۴.دروانونادارن».ر

و،اردی،دادنبا،هدروارد

و،ارنراو۲۵.دادنانار

.راارددهاز،نا

د،دناداررا،انو۲۶

زا۲۷.دزوریورو،دروایو

،دارشذرا«:ونا

،«:۲۸»؟درادتلو؟ا

هو».هزلو،ا،ر

،دردا،هدزاردننو۲۹.د

رداااا«:،داررد

را،میا«:و»؟دارواذ،د

و،،شرداشو۳۰».د

و۳۱.ا،رت.ای

م«:،هدیراددو.انو،اردیور

یاو،انایاو،دراایویاو۳۲».را

ناناز،ادریو

و۳۳.اهوند،اازراا

دو،شادازاهداز،یور

.دناو،شادل



ا 100

ا،نایادزاو۳۴

.دویوو،دنادنا

ارندای:،هداد۴۴

دارو،زا،دایر

نالدرد،ارهم،امو۲.را

ناا».راشا،

نارارنادنا،ورنو۳.د،د

ز،هنوزاناو۴.داور،نا

،ه«:د،دهد

ارنا،یراننو،بصاارد

اااا۵؟دضیا:

۶».د،دارد؟زلنازاو،نارد

یو۷.نارنا،رردنن

زا؟اا«:

دیدرداری۸!ر

زا،دروازدنززا،د

،دزاماد۹.دزها

انا«:۱۰».دیامو،د

و،م،دوادا،د

دوزاردل،هد۱۱».دازا

زاو،دواو۱۲.دزاردلو،دروا

لردمو.د،هدعو

اردغاو،دزکاردرها۱۳.

ارداادو۱۴.،هدر

۱۵.دازیورو،دازواو،ا



ا 101

اا؟دایرا«:ن

ا«:اد۱۶»؟زلا،یدن

ارو،ضو،

اوا؛اهدردارها؟

:۱۷».دادیان،م

،ما!زا«

ها۱۸».وردو،م

یاشایا«:،هایوداد

از،دوادمو.د

ا“:،هزاا۱۹.نن

ار“:دضدیاو۲۰”؟ایردارار

واو،اهدشرداوایو،ایر

و۲۱”.درادوداروارو،اهدردزا

یواردنراداریو“:دن

درزاانانا“:دیاو۲۲”.

و۲۳”.داوادارزاا،دا

دایور،رداا“:دن

،در،دناو۲۴”.دا

:رو۲۵.زواردیان،ر

ا“:۲۶”.یاارکا“

نایوراز،را،ارداا،ر

،و۲۷”.ردااداارد

ودیاماوزا“:،ر

هرداو،رنودزاو۲۸.از

دزااراا۲۹.ماروانازاو،اه



ا 102

دورنای،روزو،

Sheol)”.دا h7585)۳۰ر،داناو

یونوانالو،نااو،مود

وا،نااو۳۱،ا

ناردر،یو.دا

Sheol).دادور h7585)۳۲داز

،مروزدارواه“:،هدر

انا۳۳”.ادردداا

ها،و،دیاردض

ومودرداز۳۴.دودناردا

».داومراراد،

هداشرو۴۵

دزاار«دا،یراددا،د

ارو،وادو»!نو

اونو،زاواو۲.دناردا

«:اردناردا،و۳.ن

ااریوباارداو»؟اهززمرا!

نارداو۴.بیوراز،داد

«:و،اد».د«:د

و،هرلو۵!و،ردا،

یوراااز،واد

اهلودلاز۶.درادههز)ارس(د

داردلو،زرد

زردیادیورااو۷.ورد

ااناو۸.اارو،دراده



ا 103

ااونراواو،ا،د

،رمردو۹.زووا

اا:،:و

زردو۱۰.ود،ا

و،اناواو،د،

از،ارواردار۱۱.یرادتاروتا

اوتااواد،ال

،،مردانوناو۱۲.د

زاار۱۳.انز

،هدو،د،اهدازاورد

،وا،،درداند۱۴».رواار

دنارداو۱۵.یوندو

یواردا،نازاو،نا،هار

نارداو،نرداراو۱۶.د

و۱۷.اشونو،اها

نر::اردناردا«:ن

اورو۱۸.ونز،هاورو،رارد

ارزو،اد،اداردی

:ارارو۱۹.رززاد

درو،دنزولایاززاارا

از،دباردنو۲۰.،اد

ناا۲۱».نازاز

دازو،دادنارا،نو،د

رد،نازاو۲۲.دن

.داددو،هلا،



ا 104

هرغاهد:ددریاو۲۳

ریاشرونوهرغاهدهدو،

نواور،هداردناردا۲۴.د

رد،هازاو۲۵»!زهارردرز«:

:،هدادارواو۲۶.انز،ب،د

ها».ازواو،اهزنا«

و۲۷.دروارنااز،دیولد

ارارانو،یو،دن

هز،ب،نارحور،د،دهدواندروایا

ز،،!ا«:ااو۲۸.د

».دااروادزاومور؛اهز

و،ا،هدچ،ادااو۴۶

،یوررداو۲.ار،قا،دریایا

:»!بیا!بیا«:،هدباا

نادوزا،تریا،ا«:۳».«

۴.درواادوزااارداز،س

،درواازاازاار،و،اا

بو۵».اانارددو

نزولاو،ب،درااو،اورزا

،دهدواندرواناراار

،دوانزردارااواو۶.اد

وناو۷.ادرذبو.

و،اردنانادونادو،داردنانا

ااو۸.دروادااررذ

وراوب:ااانای



ا 105

ونوووک:ورناو۹.بهداز

ووواوو:نناو۱۰.

وتون:یوناو۱۱.دنزلوو

ا.حرازوصروونواو:ادناو۱۲.یرا

لونو:صرناو.دنزردنواو

۱۴.نووبوهوع:رناو۱۳.د

ا،ناا۱۵.وناودر:نزناو

س.ازبیامارانارد،دددار

ون:دناو۱۶.دوادونا

:اناو۱۷.راویدوراویوناوو

ناو،هرنااو،ویوهو

،دادددنزناا۱۸.و

:بنزارناو۱۹.ازبیاارهداو

ااو،زردیاو۲۰.و

۲۱.داانوا،عردتا،هاز

وشرواونواواوو:ناو

هازبیاارناا۲۲.دراوو

ناو۲۴.:نادناو۲۳.هدر،

،ناا۲۵.ووو:

.ازبیاارناو،دادارددن

زا،اب۲۶.د

و،بنانزیا،یو

،هازرداناو۲۷.د

دابناس.دود

اروادددیورارادو۲۸.د



ا 106

او۲۹.ازو،ار

.دواادرلا،ارد

.دو،وداروانو

مداریور،منا«:ااو۳۰

اودنارداو۳۱».هزل

:یوودارنمور«:ارر

.اهاد،دنزردمرهداواردا“

وروو،اااز،ننادو۳۲

:وارننو۳۳”.اهدرواارد

لزا“:۳۴”؟“

زرد،دااو،اا

».انهوناز،

ارداومر«:،هدادنوا۴۷

زردواهانززا،رادورو

ارنا،اددناردازاو۲».

«:ارواناردا،نو۳.ادنر

،ن«:ن»؟

زارداها«:نو۴».دااو

،یااز،

ردرادناو.انزرد

،هدبنو۵».ز

یورز۶،اهادارداوتر«:

زرد.هاردنارداور،زرد.

ننانرداداو.



ا 107

ر،و۷».نادانارارنا،

،بو.ادنراروا،هدرواارب،د

یما«:بنو۸.دادارن

یما«:نب۹»؟ا

،اهدوکایما.الو

۱۰».هنایزوررداریماو

و۱۱.انونرزاودادارن،بو

ردزردو،داداردنارداور،

،دهدن،رضرارد،ز

او،دنارداورو۱۲.ادازران

و۱۳.اروننالداارر

وضراو،دهدزاز،دنزرد

اریاهم،و۱۴.دانضرا

نایاض،نزوزرد

نو۱۵.درواردنارهو،،

دن،منضراوضرازاه

هاز؟ترردا،هنار«:،ها

ضو،رواردا«:۱۶».م

۱۷».اهمها،د،ا

وناضو،درواداردا

و.دادنن،ناوناویرونای

.ارونارنا،نااضلنارد

،هایورمودلردیلنانو۱۸

همهراددیازا«:ش

زوو،هدیانازاواو،ا



ا 108

ردزوا۱۹.ییار

زوو،نارزوار؟ک

زووزهرو،نک

از،نیاارز۲۰».

نا،واردرن

ازاارو۲۱.ننازازود

ارز۲۲.نا

زاو،دهنزایااراز،

زازا.در،دهدادننیا

وارزوا،ا«:مو۲۳.وارد

زاریا،منیاارز

و،دن،نو۲۴.رار

وکاریاوزارزیا،نازار

«:۲۵».لامویا

نم،تادیارد،اار

دادرازوازارنا۲۶».

ننازا،ززا،ننازا

،هزردضراردااو۲۷.

ضراردبو۲۸.دوروررو،نارد

ووبیماو.له

د،دااتونو۲۹.دل

،ماتاردانا«:و،هار

و،اوناو،رانارزاردد

زااوادنار۳۰،دردارز

اا«:».دنارد،اد



ا 109

ودرا»،را«:۳۱».د

.داا

را«:او،راازاو۴۸

و۲.اددارااو،دود».ار

و».اد،تا«:،هدادارب

بو۳.،هدادار،اا

نزردزردردیا«:

ورورارا:و۴.دادا،ه

زاارزاو،مروادریزاو،اد

تودناو۵.دادایاثا،رذ

،دازا،هازازرد

نازانوورواا،نازانا

نازا،یرونازادوااو۶.دا

و۷.دناردایدثراردو

هارنزرددار،مانازا

ردارواو،تاادکان،د

نو۸».مدد،تااهارا

،۹»؟نا«:،دارنا،اا

هداداردانانا«:اردر

۱۰».دارنارودارنا«:».ا

ارنا.دادهریزااانو

و۱۱.دشارد،هارناودروایود

و،اریورمدن«:اا

و۱۲».اهدادناررذ،ا

و۱۳.دزور،هدروانودیازودنزاارنا



ا 110

ددارداراا،ارود

اردددارو،اا

داردااو۱۴.دروایودارناو،اا

ارددودواوداا،هدزاردار

از،دادااردیدو،

ا«:،هدادارو۱۵.دهداز

ا،ید،قاواا،اریوررد

زاایانا۱۶،اهدرزوادزورزاا

یومو،دارودا،هدادی

زوردو،دهانا،قاواا،ار

اردشردنو۱۷».ر

اردردو،اش،دااارد

و۱۸.اازاارنا،

،ااهدازاز،،ریا«:در

:،هداشرا۱۹».راوااردارد

گرواواوا!اد!میااد«

وارذواریوزاشردا،دا

ارناوا،زورناردو۲۰».داریا

اا،ه،اا،«:،هداد

.داداراا».دادوااار

او،م«:ااو۲۱

و۲۲.درواازنارزارو،دا

نرادزاارنا،داردازاهدزیا

».دنو



ا 111

ار«:،هااردنا،بو۴۹

نایا۲.د،ااواماردازا

۳.ش،اا،درو!وب

،یااوا،هداز!وریا«

،ای،بان۴.ترور

،ارناها.یادراز

ی،تا.ردایوون«۵.ا

یاو،ادناتریا۶.انا

ارمددردازشنال

دن۷.دارناواردردو.

ارنا!دازناو،د،نا

ارادیا«۸.هاااردومزقبرد

و،دادندد.دااردا

یا،ایااد۹.داار،ترنا

رد،هدار.یارزام

۱۰؟اااروا.ایاهدنوا

یوینزانو.ارودادزا

کارده۱۱.داااارواو.

رو،باارد.ارغاهو

وخبا۱۲.راار

و،دردر،نز«۱۳.ااد

ر۱۴.رانووادوو.رد

دارنران۱۵.هاانردایر

یاارند،دارزو،اه

یرواداردم،ناد«۱۶.دجاهو،در



ا 112

دایر،ناد۱۷.ااطازان،دا

شراداراراو،هار

،د«۱۹.تهیا۱۸.ازا

امناواو،درواامیوو

.داداتاو،دابوان،ا۲۰.دروا

۲۲.دادان،ایدازالا،۲۱

یارور.ایرور،«

ااو،راروانازاا۲۳.ارادزا

یوزو.تردیون۲۴.رذاو

ونازادیبدد

زاو،اارتریازا۲۵.ااه

توازاات،داررد

ت۲۶.روتو،ااواردیا

ویایدوو،ازالتتر

۲۷.هاردازاواقو،دا

،درااررن.دردا،«

هدزاودنا۲۸».داارترنو

ارناون،ناراااو،اا

ارنا۲۹.دادیواارو،داد

ارا،مدم«:،هدو

رد۳۰.د،انویاردیاهررد

زردیرد،ایاردیاهر

یانوزااناارنااا،ااون

؛ددارهر،شاوزوااا۳۱.ه

.مدداراو؛دداررواوزوقاا



ا 113

۳۳».دزااناردیاهروانا۳۲

اردی،دندنااروبنو

.دمودان،ه

.ارواویو،هدادریورو۵۰

ارواردا،دوانزاارو۲

رردزورو۳.داراا،نو.ط

و،فندطردزوررااز،ییو

میومانو۴.یویازوردا

ردناا«:،هدبارنا،

مر“۵:،هدضنشرد،ماتا

یایرد؛ما:،هدادا

اردرومونا”.داا،ماهنزرد

تروو«:ن۶».ا،هدد

اور۷».داروا،اهداد

،دیونناو،داردر

واو۸.روازو

اردیروولاا،شراواردا

؛را،ناراواراو۹.ااوزرد

ندرافاداه۱۰.دراو

یاو،رواردو،را

ناننو۱۱.دیزوردر

نیاا«:،دداهردارا،ز

،ااارناورازا».ا

ارناوانان۱۲.ااوندرافنا



ا 114

ارواو.دنزاروا،او۱۳.د،دهد

یانوزاانااا،یاهررد

و۱۴.ددیرد،دهه

دیاوناردا،دردزا

ناردانو۱۵.،دریوشر

زاناا«:،اهدنارد

ااهدیواریتا،دراد

دزار«:،هدد۱۶».ر

وهمرادسا:۱۷:،هدا

،اهدیاز،اردناردای

یونو».اردریانهنا

یور،هاارداو۱۸.،

ارنا۱۹».نا«:و،دا

هررد۲۰؟ایردااز«:

یر،دنازاا،ا

ناو۲۱.اهزوا،ااریم

ارنا».اروارلاوار،.ن

ردو۲۲.نوالدنوداد

زلهدوو.شراووا،

،ناو.داراامناو۲۳.د

اردناردا،و۲۴.یاز

ارو،دازااو،م«:

هدربوقاواایاززازا

:،هدادااو۲۵».دا،ا

ازاایااو،دازااا«



ا 115

.دهدورددو۲۶».ادا

.اتردزرد،هدطارواو



جو 116

جو

،ااانایااو۱

،ادویوونوور۲:ابهاشاا

۵.اودو،ونادو۴،ونزور۳

.ددابزاو

ناو،ارداوو۶.دردو

وو،ورورااو۷.د

ددا۸.نازازو.درواروز

«:دمو۹.ار

نا۱۰.رواروزوهدززااام

،انداوو.دزاد،رر

زا،هدو،ناندنا

ارنا،نانار۱۱».ورنوز

،ینیاو،زذرادیر

ارناا۱۲.دارروم

زاااازاو،دوادز،ذ

و۱۴.اازانو۱۳.د

ویزویر،ارنای

ناو.ی،ا

ایهدو۱۵.دید

ن«:۱۶،هدا،دماریدوهار

ا،هو،انزیای

زا۱۷».هزدداو،اروا

،ددهدنهداو،ا

،هارهد۱۸.دراهزارنا



جو 117

»؟دراهزارناو،دارراا«:ن

نزنانزازا«:ن۱۹

و۲۰».ازنرزاو،رواروز،ی

.دارو،مو،دناا

نایا،ازااوو۲۱

ی«:،هدااردمنو۲۲.

.رادههزاریدو،زاادهاز

اریونادزا،ریونازاو۲

اروانو.دای،هنزناو۲.ز

ارواانو۳.ادنهاریو،د

زوارناو،ازا،درادند

و۴.ارراردارناو،دناردار،هدوا

یاندو۵.دارواادارودزاشا

ت.راو.ادو

نو۶.دارنادارک،هدرانردار

یود.دنیاودار،دارنا

یواو۷».انالازاا«:و

تدنانززاارهدزوموا«:ند

:یوند۸»؟داارا

ندو۹.ااررد،ردنا».و«

ااردوهیاارواوارا«:

نو۱۰.دادو،ادارنزنا».داد

اریوو.ارواو،دندداریو،د

مانارداوو۱۱».مبازااروا«:ازدم



جو 118

یرو،انودنارداد،گرن

اداری،ااناراد

،هاف۱۲.ز،دواناردازاار

نرردارواو،ارینا،ارن

زادوده،انودزورو۱۳.

۱۴».زاردا«:،

،اروادار«:

و»؟ارینااا

ااننو۱۵».اعاا«:

رد،هدرانرزاو،د،ار

نو۱۶.و.نز

،داررا،هباواددار

ارنا،ادنو۱۷.باارر

ناو،ددارنا،ها.رود

:وا،اردردنو۱۸.دباار

ی«:۱۹»؟یدوززوا«

ار،هیاباو،دادرندزاار

ناا؟وا«:دناد۲۰».دبا

ارو۲۱».درنااریو؟دکارد

ارهر،ددواو،ددنا

،دمناروا)(و،ازینزناو۲۲.داد

رمازااوو۲۳».مزرد«:

ا،ههاااو،دهد

او۲۴.اادناو،د



جو 119

بوقاوااارداو،ارنا

.اداوداااو۲۵.درواد

ارن،نو،دنزراو۳

اروارافناارو،د

یویانزااردواو۲.ا

اااناا،وانو،

او،مفنانا«:و۳.د

وان۴».دا،ارا

ایونزاا،دناندیاد

:۵».«:»!یا!یا«:ودادرد

از،نوزاارد،د«

«:و۶».اسزیاهدانارد

».بیاو،قایاو،اایا،تریا

۷.دااز،اردیورها

و،مدرداردما«:واو

نایاز،مناناردزاارناا

ندزاارنامدلوو۸.ادار

ز،مرواووززنازاارناو،د

ونراونونن،ایرو

دااااناو۹.نونونز

.ماهد،نانارو،اهر

اراا،مو،ندارنا۱۰

«:ا۱۱».یروانوزا

ا«:۱۲»؟مروانوزاارااو،موند

نا،ماهدارو.دا



جو 120

».داتدهاارا،یدروانوزاارم

و،اادنا«:ا۱۳

زاو،اهدداناریان

ا۱۴»؟ن،وام

:اا«:و».ا«:

:زاو۱۵».ددا)(ا

واایا،ناریاه،اا«

ماا،هددا،بیاوقایا

و۱۶.یردااو،داا

ناریاه:ن،هدارااو

:،ه،بوقاواایا،

و۱۷،ماهد،اهدردازاوزاا

ونز،درواانوزاار

ز،نونونزونراون

و،اارو۱۸.ایرو

نایاه:یوو،وهدد،اا

یا،واهزورناو.اهدتار

هدادو۱۹.اردیاه

دد۲۰.رواروزدو،ودراار

رددارو،دازاردار

و۲۱.دارارنازاو،دزامروار

ااوو،امنردارما

زاز۲۲.رادون

اروتاوهتانود



جو 121

ترارنو،ادنادوناو،ا

».دا

ا،ااو،دا۴

:یووا۲».اهه

ارنا«:۳».«:»؟دردنا«

زاودیر،اازارنانو».زاز

زارداردد«:وا۴.شد

،ارنا،هدزارداردد».اردو

ناریاهروا«۵.درد

،بیاو،قایا،اایا،نا

نرداردد«:اریوهردواو۶».

،دروانوارناو،ددندن».راد

اردد«:۷.صوفوادا

ارناو،دزدندن».رادنز

ااوو«۸.دهازا،دروانو

زاوا،ارازاواو،ارا

ودرواراوداهو۹.داروارمودا

او،،بازاها،ار

۱۰».النیورزا

،ید،وایا«:وا

،دهوزاورد

نانز«:وا۱۱».نزوما

ها؟ااروووو،داد

و،دازوونا۱۲؟

وایامرادا«:۱۳».ااار



جو 122

واها۱۴».د

اداریونور،ترداا«:و

و،انولاوااو؟اماوا

وو۱۵.داددلدرد،ارن

ونزو،داایونزارموا

و۱۶.اااراو،داوانز

نزیارواو،امیاوا

اراو۱۷.داایارواو،دا

۱۸».یزارتانادد

ومو«:یوو،نو،دنزرد،هاور

».اهزنو،مدرددنارداد

نردواو۱۹».و«:نو

نردااز،دهاور«:

،اداردناونز۲۰».اهد،د

و،داز،هدراغاارنا

:واو۲۱.ددارای

شها،یدا،هاورن«

اروالدو،یزنرماهددار

وانو۲۲.رارما

و۲۳،اهدازو،اا:

درزااو،تدارارم

و۲۴».ارهداز،،ا

یو،هدرولردواهاررداو

دارد،هرها۲۵.د

۲۶».نا«:،اایویدو



جو 123

»،ن«:)هر(ها،دراریووا

ای«:نورواو۲۷.

،هدتاردارواواور».ولا

هدارواواتزاو۲۸.اروا

۲۹.دادارنور،دهدایوازاو،د

۳۰.داراا،رنورو

و،ز،دهدواارنورو

نو.دروانامو۳۱.مارتا

ناو،هداازاوا

.ده،هداردیور،ااا

یاه«:ن،هانورونازاو۵

هاردیارام:اا

ااومارواله«:ن۲».راد

».دارارااواره؟درار

نا،اهدتارنایا«:۳

،ار،دیا،هدو،واهزور

نهد۴».دزواراد

؟رادزنایرزاارمانورویا«:

زاناا«:نو۵»!ودی

ناردو۶».زرنایزاارناو،ر

۷:،هداردمناونارن،زور

.میزیاه،ازا«

بنو۸.یاهوود

نازاو،رانا،ار



جو 124

یاو:ودورازاو،از،

نارددناو۹.اردیا

ونار۱۰».انو،ل

ن«:،هدبارم،هانومنا

یاهوود۱۱.ده

ازاو،زاد

کهازردم۱۲».

:،هارنا،نارو۱۳.هض

،شزورردارزورب،ماردیر«

نناراراا،ناو۱۴».دهو

ا«:ودز،دنا

۱۵»؟مزورارداردیز

ا«:،هددند،هاااناها

وده۱۶؟دن

اوزاراو!زیا:

!.«:۱۷».مزا

.اروایاوو:ازا

و،اهدادهو،،رنا۱۸

دااناو۱۹».داداارب

یبزا«:از،اهریرد

،انوندزانو۲۰».د

و۲۱.دهداناتیا،درنورو

اراز!یروادودوا«:ن

دیو،ازوندار

،وادها۲۲».اراهدادنا



جو 125

؟یدایاو؟یدیمااوا«:

م،مماندوزااز۲۳

».یدااردمواهدی

،نادانا«:وا۶

نارواروزدو،دارارنایداز

اریو،هدباو۲».ارادززاار

مبوقاوااو۳.ه«:

ناد،ه،دم،مردیا

ز،مدراانااردو۴.فو

ناردارناز،دنارن

ارناناراانو۵.د

ا۶.مدروادارد،م،ادک

نیززاارو،ه،اراا

ارو،درنازاارو،درواانو

اارو۷.دتییروادویوز

او،دااارو،میا

یزاار،یا،هاد

ناهرردزراارو۸.مدروانون

ارنا،بوقاوااارنامدر

ارااو۹».ه.دادارا

وا،وحور،ن

و«۱۱:،هدبارواو۱۰.ار

ردززاارااهدنو

ا«:،هدضوارو۱۲».د



جو 126

الو،دان،ااا

نوروواو۱۳»؟ن

هدنیواایارنا،هد

او۱۴.روانوززااراا،در

،ااهداز،ورنا:نایایایور

ناو۱۵.ورا؛ونوووک

نزلووووواوو:ن

نایااو۱۶.نا؛د

یو.یراوتون:ناایو

و:ننا۱۷.دلوویو

وروما:تناو۱۸.نا،

۱۹.دلووتیو.ونو

انوا؛و:یراناو

یویاواو،زار،دماو۲۰.نا

وومایو،ازارونور

ناو۲۲.یزووحر:رناو۲۱.دل

د،ا،نورو۲۳.یواو:

واوباداو،زارنا،باد

؛فاواوا:حرناو۲۴.ازاراورزا

ارنادزانوررزاو۲۵.نرا

،نویایورا؛ازارساو،ز

نواونورا۲۶.نا

».روانوززاناداراا«:

ندروانویا،هدنا۲۷

یزوررداوو۲۸.ورونا.زااا



جو 127

وا۲۹.دبارزردوا

ارنااه«:،هد

:دضوارو۳۰».هدن

»؟دان،نا«

و،ماانار«:واو۷

ارنااا۲.دا،نور،تردا

زااراا،زنارنا،نورترداو،

تاو،ارنلدو۳.دردز

شنو۴.مزرزرداردتو

،دد،اااارددو،ا

نویروادززااراام

دن،هادانو۵.مروا

».مدروانونانزااراا،هدزاردارد

و،ددهدانوانوروو۶

ودنوروددو۷.د

وا۸.نو،

بارنن«۹:،هدبارنورو

نورها،دیایاه،هد

».ددژا،زانیورارناو،اردی

دهدوااو،رندنوروها۱۰

زیورونیوراردینورو.د

وارناودوننو۱۱.دژاو،اا

ی۱۲،ددیانا

ارناینوریو،دژاوااارد



جو 128

وا،ارناونلدو۱۳.

و،هنلد«:ارواو۱۴.د

ا،وندنادا۱۵.اهدامندرزا

و،ریوتیاو،انوبای

:ارواو۱۶.د،لرار

ارام:،هددانایاه

وا۱۷،یاهلاوتدارد

،هاداازا،

النوزاربامراددرد

ودهو،داردو۱۸.

واو۱۹».اداهواربانن

ارددواردینور«:

ردو،نایو،نای،زاردیا

ردو،دن،نابایو،نای

و۲۰».دان،فووفوردز

ارو.د،دهداوانورو

و،دززرونراربا،هد

و.د،دردو۲۱.لنبا

زردو،ابازانو،

یاناودو۲۲.دن

،شن،نلدو،د

اورد،نو۲۳.دوا

بایادادنو۲۴.اردلد

زاو۲۵.ابازاازدزهندر

.یزور،دهدزارواا



جو 129

وایوو،وند«:ارواو۸

زااو۲،تدارام:

زواردو،اناندر

،های،اتارزو،و۳.مز

وویوتواوتا

وموو۴،اارد،تیرور

:واو۵».اازون

ویاردد:نور«

ن۶».روازارزوو،زاردردو

ز،هازو،دزاردیاارددنور

زوو،ددیاناودو۷.ار

:،هاارنورونها۸.درواز

ارمو،رودموزاارزو،دواد«

ن۹».اروایادار

وویایاارو«:

».ردودتاوزازود

اا«:،»اد«:۱۰

وزازوو۱۱،یدیاها

اردوارودووتا

هرردوانوندزانوروو۱۲».

و۱۳.داواد،دهدنزو

تدزاوزازووداوا

زودهدهداراو۱۴،دازاو

اردلد،اادننا۱۵.

واو۱۶.دوا،شنود



جو 130

روزارداردینور«:

۱۷».دزردنارز

ارزرودزاردیارددنورود

ردزرازاوناودز

دیاناودو۱۸،دضرا

ناوااروانود

اا«:نناودو۱۹.و

،شنلدارنا».ا

نادا«:واو۲۰.دوا

و.انوبایا.نیور

تدارام:وا:اروا

وو،رامااز۲۱،

زونیوعااو

ززورناردو۲۲.اعاازاا

اردمزا،ناردمار

ردو۲۳.هزانردا

و۲۴».اااد.مرامودمن

ونریعااودوا

ناوزازوازوی

یاوو«:هاارنورونو۲۵.

«:۲۶».ارزارددیا

ذدیاهیاانهواازند

،ذنایورارنهونا.

یاوواهزور۲۷؟رارا

۲۸».داااردیاه



جو 131

یا،هیادادارار«:ن

یاوورودرارارد،د

ومورنوترزا«:۲۹».د

ادوونزاودواد

رارمدرنرزاارود

رزا۳۰».اروایا

اواو۳۱،ددوادهنون

درودوونزاارود

اردلدناردا۳۲.

.دارارم،

ه:یوووند«:واو۹

۲.تدارام:نایا

۳،یرادهزارناواندادرزاااز

ونا،اارداواد

۴.رو،ناوناووناونا

اناونااانردواو

».دای،ااالازاا

ردارراوااد«:،هدوواو۵

ودارراواادرد۶».دازا

۷.دااازاودنا

لدادهدنااازااودنو

نوروواو۸.دارارم،هن

ناوراد،هداردی،هرزا«:

ارو۹،اناینرار



جو 132

ردونادروانودزوز

وهرزا۱۰».از

زو،انایارناودانر

ناودو۱۱.ردونارد،دروانود،ه

شزاز،داارشزنا

ارنلدواو۱۲.دنوناود

وا،شن

یور،نادا«:واو۱۳.د

م:نایاه:یوو،ن

یدارداز۱۴.تدارا

ردا،داوولدارد

ارددنااز۱۵.ن

ززاا،مدواروارو،هدزارد

ترمااداریاو۱۶.یک

و۱۷.دنردمو،دنارد

رارناویزمارلا

،ارار،وااد۱۸؟د

نا۱۹.اهنزورزاردنا

از،یرادارداراوداو

و،اردونا

زا۲۰».داواادوگ،

ارداونا،والزانن

واماردلدا۲۱.ا

واو۲۲.ااواردارداونا،

رد،زاردنایاردد«:



جو 133

،اتوونا،دگز

نایاردی۲۳».ضرارد

و،ادوزاو،دادگورواو،دزارد

رداواگو۲۴.ارزگوا

ردنا،دتو،داگن

زردو۲۵.د،دهاززاز

گو.دزونازا،دارداراگ،

۲۶.ارانردو،دزارات

ها۲۷.دگ،داا،زرد

ارد«:نو،اارنورو،هدن

.رمووالدوا،ماهده

گوایرااز،دواد۲۸

».دارددو،دارارو،دد

اردید،مورنوزان«:یو۲۹

دگو،دفر،اااواد

،واو۳۰.اوانازانا،

ونو۳۱».ااهزالاد

او۳۲.ادنو،دهدروااز،هدز

نرزاو۳۳.دازهدزوم

ورو،ااواداردید،هنوزا

دننو۳۴.رزنارو،فگ

اردلد،هزروهز،فروگونار

نلد۳۵.ووا،

دوا،داراراا،ه

.د



جو 134

نلدازوند«:واو۱۰

نانرداردتاا،ماهدارلدو

نرداردتاومدرداو۲.مز

ازتوتش،نا

یو،هاندنورو۳».ه

ندازا:نایاه«:

۴.تدارام؟داار

ردادا،امندرزاااز

،ارارزیور۵.مروادودو

زایااراو،دناارزی

ردیاارردو،درا،هگ

یوو۶.درا،اهورا

اریا،اارنیو

».اهمااهدزیزورزاارنارو

یوننها۷.رنونرزا،هادور

رارندا؟اددایا«:

یاال.تداردیا،ه

،ادندارنورو۸»؟اهناو

،تداردیا،هوو«:ناواو

دناونا«:۹»؟ور

ادناووناو،نادونا،را

:ن۱۰».اوایایاراز،ر

درلاارا،وا«

!۱۱!یوریازر

ااااز،تداروا،ر



جو 135

و۱۲.ارنونرزاارنا».دا

زاردزیااردد«:وا

هگزاارزتو،از،

زاردزاردی۱۳».ر،ا

زیدارناو،زورناواو،د

و۱۴.درواارد،نو،ازو

ر،دوردو،از

۱۵.دانازاو،دنازا

تورز،ارزیورو

،در،دهگزاارنردهوز

زرداتو،ردیی

:،هایدوزارنورو،نها۱۶.

اناو۱۷.ماهدهویاه«

ادیاهزاو،اه

نرزا۱۸».فزاارتا

ریادواو۱۹.داوازا،هنو

،رمیردارا،ادار،اد

ارنلدواا۲۰.دوردو

واو۲۱.داراراا،اد

زیار،زاانایاردد«:

۲۲».دسانایار،ا

ردزوررو،اانایاردد

و.دارو۲۳.از

رداایا،دیزازور

:،هاارنو۲۴.دورنای
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،یرو،تدارواو«

وذ«:۲۵».ولا

دیا،هد،دی

ا،ااا۲۶.ار

و،دیا،هتدیاازااز

».تدارواادا،ا

ناندادرزاادارنلد،واو۲۷

رو!ورزا«:اریون۲۸.دا

».داایزوررداز،دایورش

».داداریور،«:۲۹

وندی«:واو۱۱

ارنو،دادارازاارنازاو،مروا

شنا۲.اراازاارا،ر

هتاشازانزو،دزادم

منردارمواو۳».اتاو

ردوننرد،زردو.

:وا«:و۴.دگرر،م

و۵.اانونرد

نهداززا،زردیاهداز

و،سدردیهداز،ا

ردهو۶.دانداز

ادناو،هناداز

،اردنزااا۷.

نااوننردواا،ونا
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و،هادودناو۸.اهدرا

،مو:ا،هدا

واو۹».رانونازاو!ورنو

زردتا،اشن«:

رارتاانوروو۱۰».ددز

و،ادارنلدواا.ن

.داردززااراا

،زردارنوروواو۱۲

یزالواا،یاها«۲:

،هدباراا۳.یال

ییاهنازاهادرد

ااو۴.هیا،دنار

ناواروشاوواها،هیا

هارا،سهرار

نازا،،ه۵.بار

و،رادههادرارناو۶.ارنازا

زاو۷.ذردارناااا

ارنا،ناردردو،ودارناو،نان

نا.رناردارو۸.،ر

منازاو۹.رارنایون،هد

وشا،هنا،باو،ر

او،راهنازایو۱۰.اروراو

:ررارناو۱۱.ازاه

ناو،دردو،یو،
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ناردو«۱۲.اوا،رار

زاارزندازو،دارززا

.دایروادناو،دزاونا

،دایا،نناو۱۳.ه

ازا،ارننو،ارد

کیانا،زارزو

،دایردیاار،زورناو۱۴.اا

،یانارناو،رادهوایای،ناردو

رد،رنزور۱۵.راده

زورزااز،نودیزاارلوازور

اازانا،درهیزور

،زورردو،س،لوازورردو۱۶.دد

دهدرارد.دایاس

۱۷.دهدنردنا؛درا

زااریزورنرداز،رادهار

دیردارزورا،ا.مدروانوز

ن،مرد،هدرزورردلواهرد۱۸.رادهیا

ردزور۱۹.هوم،ر

نا،درهیاز،دی

هاها،دداازا

درد،ره۲۰.زنا

ن،هااراا۲۱».ر

و،یاادیایاهوو«:

ردرد،وززایادو۲۲.ذار

ردزا،ناودوردو،وا
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نودردزازاو،ا

ارننوارنداروااز۲۳.دو

دراودرردزاوا،شاودورد

ارااو۲۴.اراردیهک

و۲۵.رادهیادناودیا

ارنا،دلوازاد

نانو۲۶.رادارتداها.دادا

ا۲۷،تدا

،دررداایزا،اوا

م».داداریودزارنو

،دارنا،راا۲۸.ده،هداردیور

.دندهدانورووا

ندازوا،رداوو۲۹

دنهداززا،ارز

.دزاریهدازو،دنازردیاهداز

نوونناردو۳۰

نارددیااز،ردهو

و!«:،هردارنوروو۳۱.

،رو!ااو،نومنزا

دیرو۳۲.،تداروا

و۳۳».داوو،اد،ار

،اورززایدوارنادحامن

زاارددرا،مو۳۴.اهداز

شودررداریرو،اددا

نزا،هدلااو۳۵.د



جو 140

ردارمواو۳۶.اروتاوهتا

.دادناا،من

ترزاااو۳۷.دترارن

وو۳۸.لایا،هددرا،دچ

اوروو،رنوناهار

،دهدروانوزا،درازاو۳۹.ر

ههارزا،دهاز،ی

هددیادازو،رداو،د

ر،دهدردااو۴۰.د

نردلوریازاو۴۱.دلو

نوززاایعوزور

ن،ادهوایااا۴۲.ر

اوانا.دروانوززاارنا

.رادهارناااواا

اا«:نوروواو۴۳

واروا،رزماو۴۴.درنازا

رد۴۶.رارنارودو۴۵.درارنا

نازاااو،نوزازایو،دهدر

و۴۸.راهارنااا۴۷.

وایااراو،ددا

نا،هادنازاو،نارذ،درا

نازاناودازو،درادهار

ووایادان۴۹.در

،دارااا۵۰».دنرد

و۵۱.د،دهدانورووا
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زانایاراازورنردوااو

.دروانوز

«۲:،هدبارواو۱۳

هانازاها،اانرد،ارراریاهداز

:مو۳».انازاوا؛،زا

از،رادد،انوزازاارزورا«

،ن،دروانوازا،دتاروا

و۵.انواهرد،زورا۴.دهدر

نونونراونونزاروا

ز،ارنادرنار،اد

.روهاردارتداها،ایرو

۷.اوازورردو،رنزور۶

هددهو،دهدرنزور

ناردو۸.داتدورددو،د

واااا:،هداداردزور

یااو۹.مانوزاو،د

وا،ودنردیاهوداد

.دروانوزایداروااز.درد

و«۱۱.رادهللرداراو۱۰

ویا،درواردنزاروا

رها۱۲.ارناو،درار

زایاهدازو،زاایاارنا،ار

و۱۳.وانازا،نازای

ارداو،هیاهارغاهداز

ردو۱۴.هازاارناهدازو،
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اروا،ا،هدلازاتنهانز

.دروانوزا،زادتاره،

او،اردلدندرزاننو۱۵

ناهداززاارندازوا

اررارا.هداز

زایاهداز،ذوایا،

ردیاوداو۱۶.داردنا

زادتاروااز،دانن

ا،دهدرارمنناوو۱۷».دروانو

.ددنا،دیرنزهارزاارنا

ون،مناد«:ااز

رودمیردیاهارزاارماا۱۸».د

و۱۹.اززا،هاا.اد

ارااوااز،ادداریاا

دازااا«:د،هداد

تزاو۲۰».دادازاایااو

،زورردواو۲۱.دزودراارمارد،هدچ

و،دناارهاررانردمیور

هاروزورو،ورارنا،انرده

یورزا،ردارانوزورردارانو۲۲.ور

.ام

اا«۲:،هدبارواو۱۴

و.زودراردولنردتواا،هد

نو۳.زودراردرناارد،نرد
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ااو،اهرزرد:اااهررد

ارناادارنلدو۴.اهدرار

،دهاردلشونردو،

هدو۵.د».هان

مونلدو،درام

اراادا«:،

مو،اراردارا۶»؟دادردزا

و،ادهاراو۷،اددارد

لدواو۸.اارنارادواریارا

،دارااارهد،ن

ونانو۹.رنودااو

ن،ناردشواراونیارا

دونا،توادردرو،ررد

دناا،دننو۱۰.دها

.انازاناد،هدار

و۱۱.دروادوادو،اا

اردیااداردردا«:

ا۱۲؟یدروانوزااریدا؟

نراارردناا

ردندزااناراز؟ار

واتو.«:م۱۳»!ا

زواارناز،دایاارنازوا،ار

یاوا۱۴.داداد

:واو۱۵».شودا

و۱۶.چاراا؟ددا«
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ارنا،هدزاردردارددوزاااردیا

و۱۷.هارردنزااا،

نازا،مزارنلد،اا

الاراواراوواونزاو،

زاو،هادانو۱۸.

و۱۹».لاراواراون

نازا،هد،راایودراا

.دنارد،هدنازاانو،ا

واایازا،هااایودراونیودرانو۲۰

دادوررداراو،در

زاردرداردد۲۱.د

،هادنا،دارردواود

نردااو۲۲.دباواررد

راد،وارنایااوررد

زانناراواراونانو۲۳.د

اویسردو۲۴.اردردن،نا

یودراو،اااوانزانیودراوا

،دنوارنایارایو۲۵.داارن

اارزا«:نواارا

و۲۶».ننایاوااز!

ا،زاردرداردد«:وا

د۲۷».ناناراواراو،ددن

دنرد،عوو،دزاردردارد

نردارنواو،نو،

موناراوا،او۲۸.اازرد
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،،دهاردردنازاارن

ردنردااا۲۹.نازا

وارفدیرادنایااو،ر

ندزاارااوازورناردو۳۰.ف

ااو۳۱.دهدردرارنااوداد

زامو،ددهدنوااررنا

.درواناواهوواو،وا

،هاوایااردواااوها۱۵

.اهلازادواره«

وتوا۲.ااردارشراوا

اروا،ایاا.اهدتواو.ا

۳.الاروا،اریا.

نوارا۴.اهوام.ادوا

۵.قمیردردواهنازر.ااردار

د۶.رورژ.ارنا

یاارد.هدت،وایاار

دلتو۷.ادارد،وا

نارنا،هدارد.یامارن

و.دااو۸.یاهازک

۹.دردنردودهد

ارترو.موارناود

،هارد.انازا،هد

دنو۱۰.اکارناد

ردوایا۱۱.ارنارد،ید
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دن۱۲؟ورد؟نان

ما۱۳.دوارناز،یدزارداردار

تارنا.یدیر،در،یدادار

نا۱۴.یدادسی

.دهز.دب،

وهزاربااو.داتردمودایااها۱۵

،ساوس۱۶.دانو،

م.یوزرزا.وارنا

.ر،یاها.روایا

،داسدثارد،ادارنا۱۷

منا،یادوایا

وا۱۸.اهدوایاید

ارانیااز۱۹».داادا

ا.ادناارردباواو،اردرداراو

ا،و۲۰.رردنزااا

دیوزانزو،ددارفد،نور

:نابارد۲۱.انونر،

وا،اهلاز،ااروا«

مزااراا۲۲».ااردارشرا

باوراردزورو،اریاو،

ازاهربازاو،رهر۲۳.

مو۲۴.هرارنا،ازا.د

اوادن۲۵»؟«:،هد

باوااباارنا،دادنوردوا،د

ردو،دادرانایاویااردو.د
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یا،هلاا«:و۲۶.دناارناا

ماو،یرواااروارداراو،یارد

زا،یرادهاروااو،یاروا

،هاز،مروماهدروانار

هدزاوداردو،اا۲۷».هد

.دزباداردو،درددوبا

یا،هدچازااا۱۶

،مودهزادزوررداوانرد

و۲.ر،ززانانانوزا

و۳.دنوروانارداا

وادزردش«:ناا

ارنویددو،دهد

ا،دروانوااراز،در

:واها۴».ار

ارزور،رمو،اریانازان«

ررناارنا،شزوررد

اران،زورردااوو۵.

داناناود،ردهدروا

:اانوروو۶».زور

نوززاارواادان«

از،دااروالناداو۷.اهدروا

و،اهاهدوااروا

نداا«:و۸»؟

،نداو،رداره،وا
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،اهاهدیواریوااز،

۹».اهدوا،؟و

اا«:نورو

».اهاریاز،دوار

اانورناوو۱۰

اردوالاوای،

ی«۱۲:،هدبارواو۱۱.

رد:،هدبارنا،ماهاراا

اانزاداو،درا

،های،رداوو۱۳».یاه

و۱۴.ودرادادناداو،اره

یایورا،دن

ااانو۱۵.دزاژ،دورو،د

ااز،اادار

واانناا«:نا.د

،اهدوایااا۱۶.رد

یا،دازادکارر

واردیا،سهر

ودز،داا۱۷».د

،دهدزا،دنا۱۸.

،ا،دهاو،اهدز

رز«:نو۱۹.دهارر

،داش۲۰».دراهازای

،هرو.ادهنازای

،و۲۱.کنو،د
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،مبانو،دکارر

،نزوررداوو۲۲.ا

،هایور.ودییا

واااا«:نوا۲۳.دادار

ا.واسو،اارااد،

او،بارداو،ا

۲۴».راده،هدهذدیا،

و،دهد،دهذارنا

زوا«:و۲۵.اناردمود

ردارنازوراردو،اوازواازرارا

،زورو،ارنازور۲۶.اا

،زوررداوو۲۷».دانارد.ا

واو۲۸.ا،رنونیامزا

اووادهزا«:

،اهاروا۲۹؟

،دارزورودن،زورردازا

نوزازورردودیرد

ااناو۳۱.مارازورردم۳۰».دو

و،دناو،ارنا

واایاا«:و۳۲.ی

ادهیرد،نازایاهد

ززاارو،اردارننا،د

:نور۳۳».مارارنا،مدروانو

وارارناوناردزایو،«

وا۳۴».دادهیرد،را
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تد)ت(ارنانورن،دهدا

ارلتااو۳۵.دادها

ادنز،رداز،در

.ااهد،او۳۶.دناکار،

،هدلزواااو۱۷

یانباو،دزودرارردو،دچیازا

باار«:،هدزمو۲.دم

او،زا«:ن».

مو،دباماردو۳»؟نااروا

،یدروانوزاارا«:،هد

دها۴»؟اراونازو

ااد؟ما«:،هداوا

و،ومیور«:وا۵».ر

نااردیو،رادداراازا

یورارد۶.و،ددیدزار

اارهو،ا،ارردیاهنا

ر».مو،انونازابادز

،وارناو۷.داا

:داز،ارواناندناو،ااز

ررد،ها۸»؟نردواا«

یاناد«:و۹.داا

ایناداو،،رنوو

یر۱۰».دااه،دار

و.ر،ددهدااروا
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ناوو۱۱.اهرونورو

ددنواا،اااردد

یدو۱۲.ه،اوار

.نادشز،نا.

واید،فنازایدوفازا،رونورو

،و۱۳.رابابودو،ادار

وا۱۴.ممداروامو

و،بردیردیاارا«:

».اناززاارذان

:و۱۶.هارناودو۱۵

اروا،اواداز«

».دا

اارا،نزر،ن،نونو۱۸

ااوادهداا،دمو

نز،هر،نزرنوها۲،دهدروانوزاار

واودو۳.دهدارواازا،ادار

زرد«:از،دمنارار

مریا«:از،دمرزااریدو۴».

نزر،نو۵».رنزاا،هدرد

وارد،اادشاوزونا،

ر،نودادو۶.دهدزاهد

لا۷.اهادشودونزنز

ارو،هدارواوانودنزر

واازااردنزرو۸.ارد،ه
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زاو،داددهداانون

هرنازاارناوا،هاونهاررد

واا،ددنوو۹.د

نوو۱۰.دهرندزاارناو،هداا

دزاوندزااروااکر«:

.هرندزااردمو،اهدادن

ردص،ارنازاهادنا۱۱

نزر،نوو۱۲».دنایان

ونورو،ایاذو،

.رنارنزرااا

مو،میروادیااونادا۱۳

نزرنو۱۴.دهدامزار

ارا«:،ددمواارا

زادموا؟م

دم«دنزر۱۵»؟ام

د،دیدارناه۱۶.ازاا

واو،یروادشاونو،ا

یونزر۱۷».دناراا

ماوا۱۸.ب،یر«:

یااااز،ا،

ار.انا۱۹.داارا.ا

راو،شارمیاو.داو.د

ناراواو۲۰.رادادارنا

ارو،دررناارو،هد

ارناد،منزاو۲۱.مان،د
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،هد،تترزا،انادوسا

یوروهیوروهیوروهرایور،رنا

دارگراو،یروادم۲۲.هد

درر.دداراو،رو

ا۲۳.اناناو،داار

ایارها،ااراواررا

ادنماو،ادا

واا،هدااردنزر۲۴».ر

اازانادو۲۵.درواد

یوروهرایور،میورارنا،هدبا

لمیروادردو۲۶.هدیوروهیوروه

اریدو،دروادارا.د

واودادراردنزرو۲۷.دادد

.ردو

نرد،ززااانانوزامهردو۱۹

یا،هدچرزاو۲،ایازور

دوهرداردااو،دزودرانردو،ر

اارواهنزاواو،رادو۳.ا

ارااو،بنا«:ودادرد

و،اهد،مدنارا۴:ه

ازاوااناو۵.ماهدروادد،ادبیار

زاصا،رادهاو،ا

و۶.انازا،ناز.دا

اا.داساویا
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،ها۷».اانا

هدارواواارناو،اارم

:باردنزمو۸.دانا،د

منو».دا،اهداواا«

ا«:واو۹.دضوازار

م،ادارد

ن».ادناو،

ومد«:وا۱۰.زواارم

.اردرناو،ادوزواارناو

ردوامزوررداز،مزورردو۱۱

رافزامیادوو۱۲.دلزهم

ارنااد،اهزاازار:و،هد

۱۳.دا،ارهاز،

،ددردهدراناد

،دانا.هز،ناهاها

،هادومدهزا۱۴».اهنا

:مو۱۵.اردرودارم

اوو۱۶».دنزو،مزوررد«

اوور،عومزوررد

میر،ریزاواو،اه

تیاارمو۱۷.ز،دهرد

و۱۸.داهنردو،دروانوهزاا

و،دلونااردوااز،ودوداره

لهو،یاهردودشدود

،اهدزوهدززاوانو۱۹.د
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واو۲۰.دادبانزاروااو،

و،اهارواو،لزهه

ارموو«:واو۲۱.ر

،زوزا،ندیاواداد،

وادو۲۲.اکنازایر

مناوااد،ار،ا

هزاام«:وا۲۳».دروا

ناوهدرادوارهیا،هداراز،ا

نورووو«:اریووا۲۴».ار

واد،زوزاموا،اا

،هدومد۲۵».دروامنااد،

.ن

«۲:ارتاوداو۲۰

.مدروانوزاوززاار،یا،ه

وهار۴.زادناار۳

و،ازردازاو،اناردازا

هاد۵.زدیا،اززباردازا

،یا،هاز،تداراو،

ومنازاارنارهما،ریا

راو۶.مرادداازامر

.ر،رادهاماورادوداا

ااروااز،اردیا،هم۷

نادارزور۸.داه،داروا

اردیروشلزور۹.ار
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رنارد.یا،ه،زورا۱۰.روا

نوتاوتووتدوتو،

وا،زوررداز۱۱.یهزاوردنورد

زورردو،ارداراوردوزونا

نا،هاکرارزورواازا.دمارا

یزور،ماااردردور۱۲.دار

.۱۳.دزارد،اهزرد

غوردتدد۱۶.یدزد۱۵.ز۱۴

تانزو،زرد۱۷.ه

نازایواوشووشوو

ایزورمو۱۸».،

ارامنو،دددودزاارهویاو

«:و۱۹.درودزاو،ز

۲۰».اد،اا،او

،اهانایاااز«:م

رودزام۲۱».هویورواس

۲۲.اد،دنارداودا

د:اا«:واو

وزهنا۲۳:نازا

،زیاکزا۲۴.زدیانا

روزااردیاودیو

،مزدمیایردرد،نارنا

او۲۵.داداارو،ااد

ااز،هایزاارنا،یزیازا
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و۲۶.اارنا،یدنااردراا

».دفناتراد،وزا

ما۲:یرانااااو«۲۱

دازا،،ردو،ل،یی

،هدنزاو.دورنو،هاا۳.دورنو

ناودوزاا۴.دورنوواهاز

دناو،انازاشدواونزها،ااناد

ونزواامناه۵.دورنو

۶،مورنودازااومرادوداردناز

رددارواو،درواراروااها

یوواو،خارردارواشاو،رد

یاردد،اا۷.ار

اروااه۸.دونون،و

ا،داروادرا،ااهدددیا

واز،وماروادرا

را،ددارواهو۹.اهد

ها،ددیادزا۱۰.واناد

ارااو۱۱.ارواتوسوکار

ا«۱۲.دورنوناروها،وایا

،اوااا۱۳.دا،دواوار

یاها،راریوا

،ادا۱۴.راا

.ن،هزاارواها،اروا

و۱۶.دا،زاردردرو۱۵

ا،ددردوارواوددزاردا
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.دا،اردردرو۱۷.د

اریدو،عادوداو۱۸

نوودا۱۹،دیدواو،ز

ادااررضا،دهدهواهزها،دور

اردماو۲۰.ارواجو،

۲۱.دواماا،دوادزواو،

از،دهماوازا،هززورودا

و،ارزو،مداو۲۲.وارز

ااا،ددیرو،ددوادوا

او۲۳.اداناروادرو،دراونزا

و۲۴.هنضنها،ددذا

و،دضدو،نادضنادو،ض

و،زضزو،غادضغادو۲۵.ض

دماو۲۶.ض

و۲۷.دازاضاروا،دار

دازاادضاروادزااردنادمنادا

واارزیددخیوهو۲۸.

وورارو،راارو،د

و،دنزخنازاواو۲۹.ه

،ارزیدواو،اهارناو،دها

داو۳۰.رارو،رارو

،درواادنیاها،داوا

ا،هدزخاردهاها۳۱.ادا

،اری،وا۳۲.وا

او۳۳.دروو،دهدادواهل
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و،ارناو،

و،ارواضه۳۴،اناردایو

واو۳۵.وانازاو،اداار

،وارهزودناو،ارواو،

اا۳۶،ارو،ارناو

ارناو،دنزخنازاوناهدم

.وانازاووضوا،اه

ارناو،ددزییوا«۲۲

رضو،ووض،و

یرارواو،دندرردیدزدا۲.

عوابااا۳.وایاناز،د

او،دادتا.وایاناز،د

یا۴.دو،دیدزدض،درای

،دوادردهزغاوزا،ههدزد

،اارا۵.درارناود

وزا،ااریدااردا

رو،دورنواا۶.ضدنزا

یارهوردییوداار

ا۷.ضا،اواارا،دد

نازاو،درااددبال

او۸.درناود،دادزده،دهدزد

،رومرارها،ددزد

اهدزاردلاااردداد

ورووغاووزارد۹.
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و،دهدارودا،دانا،ه

دناود،اماه

دیرییواا۱۰.در

ددناو،داد

هدودنردوا۱۱،یو،دهدزد

.اهدزاردلاردد،د

،هدزدوازاا۱۲.ضواول

تدیاارنا،هرداو۱۳.دادض

زاااو۱۴.ض،ههردیاو،درو

و،دنایو،رد

ااا۱۵.دادضا،دا

ا«۱۶.دهاایا،ااو،دادض،د

ا،وا،هدادددارید

ارشرهو۱۷.دزنزاروا

.دادوینودا،دواروا

،را۱۹.راهزارودنز۱۸

وهزایایا۲۰.دا

واو.ذاار۲۱.ددکا،ار

زه۲۲.دزرداز،

،درواددواو،یدواهو۲۳.

،دو۲۴.داباروادا

ناوهنزو،اارو

ضمزاییا۲۵.

ا۲۶.راوادورروارار،یداد

دروبابوزاارنا،واردر
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رد،وانیاسووانااز۲۷.

ااا،دروادداو،ا

دمرواا۲۸.از،د

و.دزروندروارد۲۹.ار

دناوناو۳۰.هاردناهداز

ارنازورردودرددزور.

ردارو،سنادیاو۳۱.ه

.زاندارنا؛ردهردا

،ناناو،هراار«۲۳

،اردو؛یایریو۲.دغوردتد

ردو۳.فاایا،ی

ارددغاوا۴.وایراا

ددغاا۵.روزوادارناا،ه

ارناا،نادورواندزاو،هاشرزار

.زفوایدردارد۶.واها

ازناروهوباغوردازا۷

ارنترازرترو۸.دالدار

و۹.دزارنور

زرد،رادنلدزااز

،اروراردرلو«۱۰.د

نازامناکوراارنارد۱۱

.راتانازااور

دزور۱۲.دنزنردون

ومارااوتومارازورردوزاد
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،مااراو۱۳.ااوت

۱۴.دهززا،ذارناموراده

هار۱۵.رادهیالرد«

نزردرنزور،ماهداارو،راد

و.یانوزانارداز،اهرد

تدو۱۶.ددر

ولاردارو،یارردارد

لرد۱۷.یاهدازاارد

ان۱۸.هوارارذ

۱۹.وناررادن

ردارورودیاهاردز

رداریوریاا«۲۰.شرد

وازا۲۱.ماهدنا،هدهار

نازدوازاواروازاواوشر

اروالاو۲۲.واردم،زااار

وددا،یدمااوی

دوریوراز۲۳،دا

نونونونزونونراارو

ارنانا۲۴.اکارناورا

ا،نایراوتداراوه

اردیا،هو۲۵.ارنایوزمارا

رودنزااریرودارباونتد

هرودادازوهزردو۲۶،دا

ایوراردفو۲۷.دامارزور

وانارود
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یوررزو۲۸.انادورارد

.اترزاارنونوندا

ناوزاد،ارارزالردارنا۲۹

یورزاارنا۳۰.هدزاتاودد

۳۱.یدفارزویارار

تاازاو،مزااردوو

زاارناوداارزنانازدرا

ناناونا۳۲.ارادیور

واداراد،زرد۳۳.

».یاادوتدارنانا

وبادونورو،واد«:و۲۴

و۲.هرودزاواازادوا

واهامودناوواد

مااووان،ها۳».

«:باردنزموزمار

و۴».درواا،اوا

یرد،ناداواروان

زاو۵.داهدزاودا،نهدزاودوه

واریوداراانا

و۶.دذوایاناوزای

۷،ارنوررد،ارن

ا«:.ام،اربو

و۸».اشودا،اوا

ینانا«:،هموارن
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و۹».اناوا

و۱۰.راازادواوبادونور

دتزازو،داراایا

ااناروو۱۱.ردناتاذوف

۱۲.اودرودارا،درااردد

شاو،هد«:واو

ارنامااراوتاروی

،دمد۱۳».د،

ردیا«:و۱۴.ااهو

رونور،دد،ا

نو۱۵».دوناد،درادیا.

هوالو۱۶.وارها،اهزا

ار،زورو،ارناازورو،را

ردهزا،والو۱۷.دادرداانزا

،هادانو۱۸.دهاا

.هردوزورو،اهزا

اا«۲:،هدبارواو۲۵

ایا،درولدزا؛روایا

وهو:نازااااو۳.

و۵،وکزنووناراودرو۴،

،ایاورو۶،بووهخچ

ویو۷،ریاو،وریاوداو

یاوو۸.ودایای

ناا۹.منانردز
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۱۰.ز،اوزاد

و،وعارذودزبزاو«

یارناو۱۱.وعارذووعارذ

فشزو،ننوونوردزاارنا.ن

اراو،رزراو۱۲.زرز

فودوود،راشار

.ناراو،زبزاودو۱۳.د

،نارتردارناو۱۴

وتیردو۱۵.راداارت

رد،داردناو۱۶.دادازا

.زیزااررو۱۷.رات

زاوودو۱۸.وعارذو،وعارذود

و۱۹.زرفودزایرزاارا،ز

زاارنو،زنارددوواردو

اردینوو۲۰.زودر

و.دیاررو،ناز

فنویورو،ینایور

وراتیوراررو۲۱.ر

تاردو۲۲.ترددارد

توودنزاریزاودا

یراهررد،ا،تد

بزااو«۲۳.داااراا

و،عارذو،عارذودز

زاو،نیارناو۲۴.وعارذ

ارریاو۲۵.ز
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۲۶.زفزارزشایاو،زاا

ررارو،زارزرو

،اردو۲۷.راشا

بزاارو۲۸.ناادیا

و۲۹.راداارناناراو،ز

رریااارووو

،ناارنو۳۰.زیزاارا،ز

یزاااو«۳۱.رار

وشاوشاه،دناایرزاو،ز

زاو۳۲.نزاوو

وفزاناا،انو

ردواد۳۳.دفزاناا

ودردوادو

نااردو۳۴.انوناازایارد

ودزو۳۵.ایوادر

ناودزوناودزونا

زاوو۳۶.انوناازایا

و۳۷.ییرزا،ن

نایوررانایاراو،زنایاغا

.یزاوو۳۸.دورار

.دیزوزااشد۳۹

نهرداااراشهاو۴۰

.یزهداد



جو 167

وناراودرو،هکزنهدهدزاارو«۲۶

۲.اراجزانو.ز

و،عارذرهدضو،عارذوهدل

و،هد۳.هزااارهد

یاهدردریدو۴.هد

مودردوهدرو،زشا

ررددهو،زهدردده۵.ز

د،زامودردیاهد

ارهدوزرزهو۶.

اریو۷.،ز

ل۸.ردهدهدزنایاو،زیهدزا

هدزهزااو،عارذرهدضو،عارذهد

،ز،اارهدواارهدو۹.هد

ردهو۱۰.ودیورارهدو

ردهو،زانوردیاهد

و،زهو۱۱.امودردیاهد

زارو،ناردردار

هد،یهددزو۱۲.

فازاارذو۱۳.دناوازا،اهدز

،هدزیهدلردفنازاارذو

یاو۱۴.ارنادناواودزا

زاو،زهخچزا

.زیابزایو«۱۵.ناز

.وعارذضو،عارذهدل۱۶

یو،زودردو۱۷
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،زیاو۱۸.زار

نازردهو۱۹.بفزا

و،شازودیازود،ز

دیاو۲۰.شازودیازود

هو۲۱.لفزا،

و۲۲.دزودوزود،ا

یاو۲۳.ززایا

هدوززاو۲۴.زودشردی

ودیاو،دردو،د

وو۲۵.ودرد،د

ودوزود،هدهزاای

،زبزاو«۲۶.دز

یاو۲۷،فییازا

فییاو،دفی

نوو۲۸.بشرد

ارو۲۹.درناازا،

یززاارایون

اار«۳۰.نارو

ودرزاو۳۱.هدادنهردیا

جزا،زههکزنوونارا

بنرارناو۳۲.دنو

روزاایو،راهه

تو،ناوازاربو۳۳.ده

یاارس،بو،روبنورااردارتد

اررو۳۴.دااسااسزا
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وبنوارناو۳۵.راسااسردتدت

ارناو،رافنااارناا

درزاهزاوردیایاهدو۳۶.ناف

و۳۷.ززازاههکزنووناراو

و،ناراو،زبزانهدیا

.ایاو،زاای

وعارذ،زبزاارو«۲۷

و۲.عارذشایو.و.عارذ

ارناونزاوزشارار

کو.زشادیاارو۳.ن

اراووووزاا

ناوزادااو۴.ززا

ر،زردارناو۵.زشارر

یاودو۶.را

و۷.ناراوبزا.ز

فودو،ارردار

هرد،ززافارناو۸.رادارنا

ارو«۹.درا،هدادن

کزنزایهد.بفز

و۱۰.فعارذو،هه

ویوزا،ایو

،لفو۱۱.هزاای

ونانوعارذالهدرد

زاایویوزاا
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هیهد،بضیاو۱۲.ه

ضو۱۳.هدایوهدایو.ارذ

هدو۱۴.عارذهعزاق

ایوایوعارذهد،هزاوردفی

وایوارذهددفیهدو۱۵.

زاارذهد،هزاوردیاو۱۶.ای

و.زازاههکزنووناراودر

دادی۱۷.رور

هزاایو،دهی

و،عارذل۱۸.زاایو

هکزنزاعارذشایو،عارذهرد

یاباو۱۹.زاو،ه

.زایو،و،

ههونزوراارااو«۲۰

رد۲۱.دورادارودوریا

اونور،اتداردیاهدنو،عا

یااو.ردارناوار،مزا

.یااا

اانزایواراونور،درداو«۲۸

واوبادونور،یارودد

،تردایاسیرو۲.نورنا،راورازا

دادو۳.ززوت،نور

ارنوریر،ماحورارنا

رو۴.یاواندیاز

ووزاوادروداو:ااز
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زاونورتردایاارسیرا.

ووناراودروناو۵.

ووناراودروزاارداو«۶،ارکزن

ودو۷.زجزا،ههکزن

،انادارزو۸.دشاهرودار

ناراودروزا،رنزاونزا

یوعودو۹.ههکزنوو

وارنام۱۰.ااراا

زا۱۱.ناادارنام

وداراایش

ودناو۱۲.یرداراو

اایایردیرادایار

وار،دودارناینورو،

زودو۱۴.ززاقودو۱۳.درادیردیا

زودناو،ههبزیزا

زااراو«۱۵.راردارهه

دروزاارناوزدارا،ج

ودوو۱۶.زههکزنووناراو

ارناو۱۷.ووو،

لوارزارر،

تونمودرو۱۸،دزواتوا

۲۰،ووامرو۱۹،ود

دیررداو.وعوزمررو

ااایاو۲۱.ده

هدزاودیاو،،هدزاود،نا
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،ههیز،و۲۲.اا

زاود،و۲۳.زیزاب

ناو۲۴.رافودارودناوز

.راایاودناارزود

ودوقودناردارزودنادودو۲۵

وداراوزرزودو۲۶.رافدا

ودو۲۷.را،ادانورافنار،

،زاداوداراوزرزد

ارو۲۸.رادارزز،ناارد

دارزیدررادای

ااینورو۲۹.دادازاو

،دادسو،دلداار

ردارورواو۳۰.درادادیردوار

رو،نورلدراا

ادواردلداراااو،وا

و۳۲.زدرزاماردایادرو«۳۱.د

زادادو.ورد،یا

را،ادردو۳۳.دهرد،هرزنجر

رزیزو،ادداد،وناراودرزاز

رززویراورزز۳۴.فانرد

،نورردو۳۵.ادراددادیراو

رسرد،دهازاوا،

و۳۶.دانوودادوا

هیاوناوزیزا

،یدرراارناو۳۷.
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نورنورو۳۸.دا

سیارد،وااه

وارواادناو.دنا

نزایاوفارکزناو۳۹.ل

نورنایاو۴۰.ززازایوزکز

نایاوزناوزا

هااراونوردرداو۴۱.زوتز

ارناوارناو،ارااوا

یانیزو۴۲.یاو

ونورو۴۳،نارزازناتر

دادعا،ا

ا.وهاد،سردا

.ایارذیاوازاویویا

ندیا،نیرااو«۲۹

چودو:نا

یرووریونو۲،

رداراو۳.زممدرازاارا.وره

نورو۴.نارچودورداراورا

،هدباارنا،هدرواعاهزاوردداراو

وداودایادرواارنور،اررناو۵

وشارو۶.یواردارزوارا

ش،ارورو۷،رااروا

ارنا،هدرواداراو۸.ارواو

اونور،ناو۹.نا
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یانایاوراناارو

ارو۱۰.اراونور.دا

اردیداونورو،نعا

رددوارارو۱۱.را

ی،نزاو۱۲.ذعا

و۱۳.نارنو،رادا

هدودو،ایو،اراار

ا۱۴.ناز،،اار

از،نازاودرازانوارووار

ید،ناونوروچو«۱۵.اه

وار،هدذارچو۱۶.راچارد

واو،ارچو۱۷.شداد

ارچمو۱۸.شواراو،یار

،و،اوایااز،ناز

نوروارمودچ۱۹.اوایااو

ذارچو۲۰.راچاردیداو

شو،نورارشوزا،هد

اریو،نااردو،ا

زاو۲۱.شدادارنو،را،نا

رونورارنا،ورزاو،ا

ورووا،شیوارواویو

و،ارچ۲۲.یواروا

وهدودو،یو،اراود

،چاز،ارارقو،ا

و،ورنصونهدو۲۳.ا
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و۲۴،اوارارنزار

یااراو،ادونوردارا

دزااراو۲۵.نوار

وایا،نازیا،نا

و۲۶.اوااااز،

یاارنا،انوریاارچ

و۲۷.ناو.نوار

ونورچزااررقو

نورنازاناو۲۸.ی،ادو،ها

از،دایااازااو

یزااازاروار

نورسرو۲۹.داوایانا

وارد،داانازا،وازا

وازاوانا،زور۳۰.

.ارا،ارس،هادعا

.باسردار،ارچو۳۱

،اردارچاونورو۳۲

ویااو۳۳.رعارد

،رارا،هدهرد

زایاو۳۴.اسازدرا

،نازاارنا،،نزاو

ونورن«۳۵.اساز،رارناو

ارنازور،ماهدااا،ا

ذهرزورارهو۳۶.

ارناو،نایاهرزارو.
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ارناو،هریازور۳۷.دس

ار.داسااس،و،زس

ااو۳۸.س،

ذرداره۳۹زور.هود:ار

مدرازاهدو۴۰.ذرداردهو،

ر،ریاو،هورره

ذرداردهو۴۱.داهیابا

،نارناراوانایاو

ا۴۲.وایااو

اعاهزاورددیرد،اد

اترد،وار،د

،تاااردو۴۳.

ساروعاو۴۴.دسلزا

یااراونورو،

.نایا،هاانردو۴۵.

نا،نایا،هاداو۴۶

ه.منانرد،ماهدروانوززاار

.نایا

بزاارنا.زرنازیاو«۳۰

و،،ارذو،ارذ۲.ز

یارناو۳.شدزاو،عارذودشای

واروفو.ن

زردارزودو۴.زشدادزا

او.زارا،ود،شاود،ز

زاارو۵.راداارنا،یا
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ارناو۶.ناراوزب

زررد،اتدتیوور

و۷.را،ترد،اتد

اراو،ازنایوررنوردا

ورارانورنردو۸.ازارنا،ارا

یردوارادرازارنا،

نایاوور۹.

نورو۱۰.نارو،ار

هریاهن،هر

نااز،یردهرنا،ا

بواو۱۱».اسااسوایا

هدارااهرو«۱۲:،هد

وااردنها،ینان

،ناندرداد،یرارنا،د

نهدی۱۳.دثدناردو

،سلال،ارا،در

۱۴.اوالاو،اطال

،درنهدیوزا

و،هدزلزاود۱۵.اروا

دیهریایا،

یاارنا،اازاارهرو۱۶.دوا

ریرداایا،هعا

واو۱۷».هرنایو،وا

زایا«۱۸:،هدب

،راوعانردارناوزاشاو،ز
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زااردیوداونورو۱۹.ناردباو

با،ادعا۲۰.نا

نازوندیاوو.اد،

ها۲۱،ادواای

،نایااو.اد،اردیود

واو۲۲».یا،رذووایا

زا،صتو«۲۳:،هدبار

وود،نا،رادزاو،له

زاو۲۴.لهوود،هرازاو،له

.نزورزاو،سلال

رزای،زارسورازاو۲۵

وعاو۲۶.سور،د

و،اارناو۲۷.ناارتدت

ارو۲۸،اررو،اارناا

،اراو۲۹.شاارضو،ا

و۳۰.سارا.سااس

یا،ارنا،هداراونور

اا:،هدبارااو۳۱.

نانو۳۲.یردیاسور

اساز،زاناو،در

و،نا۳۳.داسدو

۳۴».ددمزا،نازای

وراو،ت«:واو

ازاو۳۵.یوفرتازاو

و۳۶.سوورزای،زر
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،عاردتدارناو،بمارنازایر

.سااسدو،رات

؛زدیاید،یزرااو۳۷

نیاارنا۳۸.سوایاد

».ددمزا،دز

شها«۲:،هدبارواو۳۱

ارواو۳.ماهامادزاارریروا

۴،یوووو،مااحور

یاو۵.روهورد،تعاایا

لارد،بیدوردوناونا

وازا،نادزاارابا،او۶.

ارا،ماهندادلدردو،ما

وتدتوعا۷.ز،ماهدا

اوناو۸،باو،انار

و۹،رواونااو

وسو۱۰،شاوضو،او

،اسو،نوریاسس

ااا،سرووورو۱۱

:،هدبارواو۱۲».ز،ماهد

ایا:،ارااو«۱۳

ایردونردااز.راده

.ارهادا

،اسیااز،رادهار۱۴

،رناردو،دا،ارنا
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هدرزور۱۵.ددمنزانا

زوررد.اواسومارازورردو،د

اراا۱۶.دا،ر

۱۷.رادیاار،راه

رداز،ایااااونردا

،هدمارازورردوارزوناوا،زور

نهردارنو۱۸».اا

اراامحود،تدحود،د

.دادیو

،دهزانادورددمنو۳۲

نایاو«:اریو،هنوردم

زاار،،دااز،ایورز

نور۲».اهاروااد،دروانوز

ناونزشرداریهرا«:ن

۳».رود،هدنو،نادو

نورد،هدنودنایرداررزیهرا

و،دارنا،نادزااراو۴.دروا

اایا«:ناو،هرنازا

۵».دروانوززاار،ناا

انورودنا،ارانورنو

،ناداو۶».هاد«:،هدادرد

مو،دروایاو،اری

و۷.و،نوندریا

مااز،و،هاور«:وا

نازایدوزو۸.اه،یاهدروانوززا
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هر،هزروفاا،ماهدان

،هارو،هدهنادو،ایا

ززاارناااایا

ارما«:واو۹».اهدروانو

رااناو۱۰.دماوماهد

ماروکارنا،هنا

،هدعدیا،هد۱۱».ا

وتدماوایا«:

ا۱۲؟اه،یاهدروانوززارواروزد

نا،دروانوییاارناان

تزا؟زیورزاو،ردار

ن۱۳.عرمیازاو،دد

تاذنایا،روادارااوقاوااد

نانراررذن،هدرد

رذماناهرردارزاو،اد

وا۱۴».داافارنا،

ها۱۵.دعر،دمدینازا

،دیودتدحودو،ازهزا،

.دمفناوف،دفودو

ش،دا،و،داحو۱۶

،وارمزاوانو۱۷.ح

شویا«:۱۸».ایاودرارد«:

ارنزاوا،شویاو،

و،رودرادناوو۱۹».م

زاارو،،دارنرو
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اریاو۲۰.هزارا،هادد

و،م،هددارناو،ازا،د

نورو۲۱.اراا،هبایور

ناهدهدما«:

ما،دواا«:نور۲۲»؟یدروا

یا،و۲۳.یار

،،دااز،ایورزنا

۲۴.هاروااد،اهدروانوززاار

،داد،نوارناارن

نو۲۵».انواواااردارناو

اریاارنانوراز،اهمدارم

ها۲۶،دمناندنردنا

د،واف«:،هداودراهزاورد

نوا۲۷.یودیو».ا

د:،اایا،ه«:

و،رواودراهزاوردهزاوردزاو،درانارار

و۲۸».اردوودودردا

رازورناردو.دایو

وایاارزوا«:و۲۹.دامزا

،رداود.

ماوناداو۳۰».دارزوا

،موروادنا.اهد«:

وار۳۱».هراره

ناو،هدما،ها«:و

ویزاارناههنا۳۲.ایا
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وا۳۳».ز،یاتدزااا

۳۴.مزددزااروا،اهده«:

.ار،مااارماووناو

،مرد،اایورا

ارمواو۳۵».داازنازاارناه

.د،دنوراریااز

،چازا،هاور«:واو۳۳

،اایازنا،یاهدرواززاماو

ارذارناما،هدربوقا

ونراونو،یوریاو۲.د

ز۳.دانوارنونونزون

،انرداز،ایرو

نو۴».مزکهاررداراد،ندم

درزو،،ارنام

:اراا«:واو۵.ددار

ار،انردیاا؛ندم

انودزااردرزنا.مزک

دزارزااردیرزاا۶».

،هنوارنا،اداردو۷.دنو

اوو.»عا«ارناو،دزودرازارود

نو،دهجرعا،ده

،رنویو۸.ر

ردو،دادرد،م

نو۹.اد
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او،دارد،هلزان،اد

رداران،منو۱۰.

درد،م،دهدا

،وورواو۱۱.ده

.ودرا.دود

و۱۲.انونزا،نانوامدا

و.ارما:ا«:وا

،یاو.ارهادا

نا۱۳.یاررداو،مار

زارد،ماهراا

،او،رردو،ار

اراارواایور«:۱۴».م

ار،یوره«:دضیو۱۵».ا

مودماز۱۶.ازا

زامو؟نازاا،اهر

وا۱۷».از،زیور

از،دایااررا«:

:دض۱۸».مارویارد

«:۱۹».اردلا«

یورارهمواریوراردنا

اروفرارو،ا

از،داایورو۲۰.رد

ا«:واو۲۱».هزواانا

داوو۲۲.ه.اد

ارو،مراهفردار،درلن
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ااردد۲۳.رادد

».دهدیورا،ایاد

دیاواحود«:واو۳۴

حاودلوایحارو،شا

هنوناداو۲.ا

و۳.هداردو،

روو،دهدهردو،

واحود۴».اهاف

ارواوا،اه،ناداوا

و۵.ادددارحودو،دهدا

اوامو،دیوارد،هلزاردوا

،ه«دادردا،هدریویورواو۶.دادرد

ه۷،ووناودوفروریا،ه

،هونوهزاو،نارایارهراد

ناارناری،ااااره

و۸».امرومناناناو

یا«:و۹.ده،هدزوریدوز

واا،ماهرااوا

هو،دمااز،نرد

یا«:۱۰».زدثااروزار

رد،یرمردوم

رداو،ههداردون

یرااز،دااروار،نان

ازواارا۱۱.اکیر،دا

ونونرایورزاا.راده،
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شر۱۲.اراارنونونزون

نرداد،ی،یورازنان

یو،زمارنای۱۳.اد

یارز۱۴.ارنااوارنا

۱۵.اریا،اروامهاز،تدار

زنانازااو،زنانرز

تدارو،ارنانادو،

نانادزاو۱۶.یرنایزاو

نازانانادنو،یدنایا

زدنایوردارناها،زد

۱۸.زیاهرنا۱۷.دا

رد،مداارنزورو،رادهار

نوزااهرداز،راهردو

هدازوانازا،ارر۱۹.یا

یاو۲۰،زاوزا،ازارذ

وارد،او،هیاه،غاهداز

رو.هارازایاهداز

،زورو،شلزور۲۱.دد

۲۲.رادهار،دردورورد.رادهار

ردومد،رادهارو

وارارذ۲۳.ل

یورزاارااز۲۴.،اایا،ه

ردو،اداواردوو،ارا

،یدیا،هرال

ان۲۵.داارز
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ز۲۶.و،نار

شردردارو.رو،دیا،هارد

از،ارنا«:واو۲۷».

و۲۸».ماااو،نا

باودرن،هدواداوزور

نو۲۹.ارمهد،نواو

دردحودو،اهزا

ااو،اهزا،د

ا۳۰.ردیوهوای

واهادارااونور

ارناو۳۱.واد.رد

و،وادنارادونورو،ا

،اداانازاو۳۲.ن

۳۳.دان،دوهردوااو

دیور،غرنازانو

یوادوارنو۳۴.

،هانو.وانانوادارب،

ااو۳۵.اا،دهایوا

.ردواهداریور

واییاو،زدیورارب

.ر

ن،هداراامو۳۵

ااهداوااا«:

ارا،زورردو،دهدرزور۲:ار



جو 188

.د،یرنارد؛یاواس

و۴».زودیردازوررد۳

یااا«:،هدباراا

وایایاندزا۵:او،هدوا

وهوزااروا،اارلدزا.

۷،وکزنووناراودرزاو۶،درو

ورو۸،بووهخچو

۹،ریاووریاتو،وریا

و۱۰».ودایایوعیو

.ز،اهداوااراوزانداد

وووناوشاو۱۱

وتو۱۲،وو

ووناو۱۳،بورو

واووریانااو۱۴،نوا

وورو۱۵،وریاوروا

و۱۶،هردیاهزاوردهدو،روور

اوو،ناو

یوویهدو۱۷،شاوضو

ویویو۱۸،هزاوردهدوا

،سیاهیرو۱۹،ای

».ارایرو،نورسر

۲۱.نورزااا۲۰

،ادهداراارواورو،داروادو

میاو،عاریاارواوا

لدزا،انزوناد۲۲.درواسیریاو
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وندواوهراویو،دار

هاروایاو،درواتا

ووکزنووناراودرو۲۳.د

۲۴.درواارا،وادوهخچ

و،دروااروا،درووها

و۲۵.درواارنا،وادریاب

ودرزاارهرو،ردیدلدادنز

نالدزو۲۶.دروا،کزنوونارا

عی،ناروو۲۷.رار،د

وتو۲۸.درواودایایو

و۲۹.ریاووریاووریاور

ارارنا،نالداانزوناد

ودهداوایریای

و۳۰.دروالدهداراوایا،د

ریرواواها«:اراا

زااحورارواو۳۱.اهدتدمادزاار

عاایاو۳۲،یووو

نایاو۳۳،وهوردندریاوت

اریبیدوردیاو،و

باو،داارندادوالدردو۳۴.

دارناو۳۵،نادزاارا

ناراودرردزاوجوشیا،

عوجرردو،کزنوو

.ت
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ووادادوباوو«۳۶

،سندیا،اهدادن

۲».ر،اهداوااا،

لدردوااردادوباو،

ارارنا،نالداراو،دهدادنا

و۳.دتد،درندیاد

هدرواسرندروایاااارا

دیاداو،ادرزا،د

ارسرادو۴.دروایود

و۵.ا،دلنارددرزا،

یاامزازاهدزم«:،هدضار

و۶».روا،داهدوایرنا

یرنزوناد«،هداودراردد

۷.ادزندروازام».سیایاد

۸.دهدز،،رممایاباو

زا،ارهدهد،ادلارردداد

زانواراو،وناراودروههکزن

وهدل۹.دادج

۱۰.دهزااارهد.عارذرهدضو،عارذ

،ارهدو،ارهدو

،دریدشارردهدو۱۱

ردو۱۲.مودردوهدردو

ودردیاهدرردو،ده،هد

هو۱۳.ددو.ده،د

،ارهدو،رز



جو 191

یازاهدو۱۴.

هدل۱۵.هدهدارا؛دی

هزااارهدهدزو؛عارذرهدضو،عارذ

هو۱۷.اارهدو،اارهدو۱۶.د

هو،دوردیاهدرد

یاهو۱۸.مودردهدرردد

چزاو۱۹.

۲۰.زانازو،یاهخ

ل۲۱.یابزایو

ار۲۲.وعارذضو،عارذهد

اریو،نودزود

،اریو۲۳.

،زهو۲۴،فب

دزودو،شازودیایازود

،لفدیاو۲۵.شازودیا

زوداراهو۲۶.

یاو۲۷.دزودویا

ییاودو۲۸.،بف

،ززاو۲۹.ودرد

ردودیاو.مردناو

هزاایو،د۳۰.دود

بزاو۳۱.زود،هد

و۳۲،ییا،

و،دییا

اروو۳۳.ییا
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ار۳۴.درزانرد

،یازاارایو،

زااربو۳۵.ارو،

ارناو،ههکزنووناراودر

بزانرو۳۶.دادجزانو

زاایواراو،ا

هزاوردیایاهدو۳۷.رهرایاو،د

زازاههکزنووناراودرزا

ووارایونانو۳۸.

.دزااوارای

وعارذود،بزاارت،و۳۷

ارناو۲.وعارذو،وعارذو،

زانایاو.نوونوردزای

،شاریارزرو۳.

ودو۴.دفودوود

ردارو۵.ارا،بزا

و۶.تادیا،ارتود

و،وعارذود.یزاارر

اراو.زاوودو۷.وعارذ

و۸.یرزارفود

نو،رزاو،فنادووفا

نازاردینوو۹.ودار

،ارریو،د

نویور،دینایورو
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.بزاارناو۱۰.در

ناو۱۱.وعارذو،عارذو،عارذود

۱۲.شدادرزو،یار

و،شداداررایاو

،رارزرو۱۳.دادرز

.ادشاریارارو

یا،ی،دو۱۴

ارا،بزاارودو۱۵.نااد

زادنااروو۱۶.ناادیا،

ریااووو

یزاارنااو۱۷.یزا،ر

وشاو،ارناا،یرزا.

ودزاو۱۸.دزاووو

،فزاناا،انو

وادو۱۹.دفزانااو

ووادو،رد

.انوناازایایاو،د

و۲۱.نایوادرنااو۲۰

ودزو،ناودزو،ناودز

وای۲۲.انونازایایا،نا

ییرزا،دزاای

یزااروواو۲۳.

اارنایزوزا۲۴.

،بزااررو۲۵.

و،عارذودو،عارذو،عارذ
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،یارناو۲۶.دنزا

یزاشدادو،و،شدادیو

شاودجزارزودو۲۷.

.اادیای،ود

و۲۹.ارا،بزاارو۲۸

.رزاارروسور

.بزاارو۳۸

ارو۲.عارذو،عارذو،عارذ

زاارناودنزا.شار

کود:،ارباو۳.

زااروووووزاا

،زاادا،یاو۴.

ریارو۵.فشاز

و۶.ی،رنادا

ردارو۷.ارا،بزاار

ارو،اادیا،ارفود

ارشاو،زاارضو۸.فزا

یاعاهزاورددزیازازا

فیاارو۹.

ارذههکزنزایهد.

زا،دایو،دای۱۰.د

فیاو۱۱.هزاایوایو

یو،زاایو،دارذ

هد،فیاو۱۲.دهزاایو
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و،هدایوهدایو،دارذهی

فیاو۱۳.دهزایو

هزاوردفیهدو۱۴.دارذه،ع

یاو۱۵.ایوای،دارذهد

هدهدفنازاوفازاهزاورددف

یهد۱۶.ایوای،دارذ

یو۱۷.دههکزنزاف

و،هزایوو،دزا

هییو،هزاای

ودرزازازاهزاوردهدو۱۸.ده

و،عارذ.دههکزنوونارا

یو۱۹.یهداعارذض

و،هزاایو،رایو،را

و۲۰.دهزاایوای

اا۲۱.دزاف،وی

ن،تد،ب

نابنوررا،نو

واارا،ادزاریرواو۲۲.

ابایوو۲۳.دهدا

ووناراودرردزاوعوش،دنادزا

رد،فرردمو۲۴.کزن

لووزووایزا،سر

زونهدهو۲۵.دسلا

۲۶.سلا،دلودووراو

ازاییا،سلالرد
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،وزا،نهدی

زونااو۲۷.دهووراو

زا.دهدیوسیریاه

دوورانازاو۲۸.یازوزو

و،ارایو،یالو

وراودوزوداو۲۹.ایا

،عاهزاوردینازاو۳۰.دلر

.ارباوناو،و

وهزاوردیو،فاریو۳۱

.اردادیوی

یا،هیروناراودرزاو۳۹

،نوریاسیرو،سردند

دروزاارداو۲.دهداوا

یو۳.،ههکزنووناراو

ناراودرنرداراروزاکز

یو۴.جکزنوو

رزو۵.رود،اه

وزا،دنزاورنزادنایاه

وا،ههکزنووناراودر

و،قودردعیو۶.دهدا

ا۷.درداایا،ش

اایایردی،ددایار

اارو۸.دهداوا،

ناراودروزا،جزادار
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ودارودناو۹.ههکزنوو

ناردو۱۰.ودووو

ودرزتوخزایار،درر

ودتونزامودرو۱۱.لواردا.دز

۱۳.ووازامرو۱۲.

یراددردوعوززامررو

هدزاوداایاو۱۴.دها

دا،،ناا،د

ر،ههیزو۱۵.هدزاودیا

رزودورزقودو۱۶.یزا

ودناو۱۷.اودارودو

،دییاودرداررزههز

و،اقودارزودنادودو۱۸.ا

رزودو۱۹.دردداودارا

فیر،اودارا،

وداراو،درزودو۲۰.دداورا

ی،زا،ف،دا

یارو۲۱.ادارز

زاو.دارزی،یدررادا

یادرو۲۲.دهداوا،دادا

ردیادو۲۳.یدرم،جزااردا

.دهردددادیاهرزد،دادرو

ههنووناراودرزارا،ادرادو۲۴

ردارزو.یزازو۲۵.

و۲۶.رانردشداد،اادرادران
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یاادراددادیراویازو،یراویاز

یااراو۲۷.دهداوا،ند

و۲۸.جزاکزنزااونور

یزو،کزنزاارزیردوکزنزاار

کزنزاارو۲۹.ههکزنزاار

وا،زازاوناراودرو،هه

یزاارساو۳۰.دهدا

یاو:ادمناو،

،یارنایدریراناو۳۱.ه

ر۳۲.دهداوا

وااا.ااو،معا

دارو۳۳.د،دهدا

وووووا،دروا

زاوهخچزاو۳۴.

ووتدتو۳۵.بو

نااو۳۷.نواوناو۳۶.ر

ورو،اوهارایا،او

یاهدوروورورزو۳۸.وریا

وو،ناوو۳۹.هزاورد

وویهدو۴۰.شاوضوا

باووو،هزاوردهدو

یاهیرو۴۱.عایا

یارو،نوریاسرو،س

هداوااا۴۲.ا

رمو۴۳.اررماا،د
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دهداوااااو،دار

.دادارناو.دهد،د

ههرد«۲:،هدبارواو۴۰

ردارتدتو۳.ارعالوا

،هدرواردارناو۴.تاربو.رانا

ورواردارنااو.نا،ار

تریااررزو۵.اراارا

و۶.وارهزاوردهدو،راتد

ارضو۷.راعاهزاوردار

و۸.ناردباو،راوعانرد

ارورو۹.وارهزاوردهدو.دادار

ارناو،انارداار،

ارو۱۰.دسا

سااس،و.ار،هدا

۱۲.،هدشاارضو۱۱.دا

ارنا،هدرواعاهزاوردداراونورو

ارواو،نسرارنورو۱۳.هدبا

داراو۱۴.یا،،هد

،ارناو۱۵.ناارنا،هدروا

ناو.یایدارنار

۱۶».دانایردیایاا

و،ددهداارواوااا

،مودلزالواههرداوو۱۷.دروا

ارودارو،دارو۱۸

۱۹،دارو،اارو،د
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،انازارو،یارو

نا،ارتدو۲۰.دهداوا

اررو،دراتارو،دتردار

بو،درواردارتو۲۱.اتی

وا.تدتارنا،واار

فعاردارناو۲۲.دهدا

ناوارارنو۲۳.دبنو،

ارنااو۲۴.دهداوا،داد

و۲۵.دفنا،عارد

اوا،اوارارا

.دب،عارداررزو۲۶.دهد

هداوا،ازنارو۲۷

و۲۹.واارهزاوردهدو۲۸.د

وو،دوعاهزاوردار

و۳۰.دهداوا،ارناار

یابا،هدووعانردارض

اردیوداونوروو۳۱.نارد

دوادعاو۳۲.نارد

.دهداوا،دوا

هزاوردهدو،دودادارو۳۳

،اها۳۴.رماارر.واار

و۳۵.اروالوارعا

ناااز،دادعاا

یزاانو۳۶.داروالو،د

.دچدارداا،
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.،نازور،اهو۳۷

ناا،ردوواا،زوررداز۳۸

.نالزرد،اانارد،د
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نو

،هدبعازاارواو،اارواو۱

ه:نا،هدباراا«۲:

زازاارد،اروادزا

وزاواا۳.ارزاو

دروعارددارناو،راارنا،

ارددو۴.دلوار

.هرواالاو،درا

نورناو،ذوارارو۵

رددفااارنو،رودارن

ارناوارو۶.اعا

،راانورناو۷.

وونورناو۸.امو

او۹.ایوراار

یا،ازارو،باارو

و۱۰.واواو

زاهازاهازاواا

فارناو۱۱.ارارنا،

ارنورناو،ذوار

،شاوشارناو۱۲.فاا

۱۳.ایورااراو

دارو،باارواو

واونا،ازودرو

واوااو«۱۴.اوا

زازاارد،نزا
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شودرودارناو۱۵.اری

.دهدایارو،ازوار

ارنا،هدنوناتارادو۱۶

کنزاارناو۱۷.دزایرد

اارناو،ازاو

واونا،ازا

.اوا

،اروایدراهو«۲

.نارودناورو،مدرازاوا

دنازاو،درونورنادارناو۲

یاارناوشرورودرازا

.واوا،ازیرد

یازاا.اونورنازایدراو۳

یدراهو۴.اسااسواا

همدرازای،اررردیاه

او۵.ورههیهد،ور

ورهمدرازا،جیدرا

یدراا.ناور،هدهرهرارناو۶.

ورمدرازایدرااو۷.ا

واددازااریدراو۸.د

و۹.درواادارناواو،راارناو،رو

ا.ازودرادارنایردیدرازا

زایدراو۱۰.اواوا

سااسواایازاا.اونورنا
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اروایدراو«۱۱.ا

یاارواز،د

یاارا۱۲.ازواا

.ریا،اروا

و،اردیدراو۱۳

د،رازدیدرازااردیا

،اروایدرااو۱۴.نار

ر،اهی

.ناروناورو۱۵.ناردییدرا

رزایرارنایردو۱۶.ایدراا

اا.ازشرورزاونا

.اوا

هااررزاا،ذوااو«۳

و۲.اروارارنا،هدهاو

عارددارناو،اردد

۳.فااارننورناو،ذ

،ارواا،ذزاو

وهدودو۴.ااروارا

اریو،اهودا

ارنانورناو۵.اهد،ا

واا.ازاا

ذیاوااو۶.اوا

ا۷.ارهدارنا،زاوا

.درودوارارنا،اردیایاه
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رددارناو،دارددو۸

.فااارنورناو،ذعا

،اروااذزاو۹

و،ادزاارناواردوشا

وهدودو۱۰.ااروارا

اریواهودا

ا.ازارناو۱۱.اهدا

وااو۱۲.اواام

شارددو۱۳.درودوارارنا

ارنورناو.ذعاارناو

،ارا،دو۱۴.فاا

وارا،ارنازاوا

وداوهدودو۱۵.ا

۱۶.اهدااریواه

یااما.ازارناو

ردیانا۱۷.اوانازا.

ندایردی

».رارو

اراا«۲:،هدبارواو۴

ازامارد،ها:،هدب

ا۳،ازافو،دوا

یا،دزمارمودزرواه

هیارزایا،اهد

رعاردارو۴.ارواد

اروارددو،درووا
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نزاهو۵.ذوار

ردارداو۶.درواردعاارنا،

ارنزایرسبوارو،دون

یارنزایرو۷.

و،وار،اعاردر

ردنارن

،هو۸.داعا

ودو۹.درادنازاااروارا

اریواهوداوهد

ذوزا۱۰.اهدا

.ازاراوداد

ووشوو۱۱

ردهنوار۱۲،وا

امارناو،درارکن

هو«۱۳.دراررد.از

نزااناوهاا

،هدواازاداریرو،

ها،دمدن۱۴.هم

ارناوارهیارزایا

اردیدو۱۵.روعا

ذوارو،وار

ارنزایر،هو۱۶.د

ارناودونردارداو۱۷.درواردعا

نزایرو۱۸.بوار

اعاردواریار
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رددنارنو،درا

،ادنازاارناو۱۹.داعا

هو۲۰.از

و،هرنایاوان،د

ارنا،هدهنوارو۲۱.اهزا

ها.ازارلوااز

زاداریرو،هرهو«۲۲.ا

ن۲۳،دمودیاها

یاها،دموااهد

ردارناوارددو۲۴.درود

.ذوارذار

ارهنزایرو۲۵.اها

و،درای،دا

ارناو۲۶.دنار

هراروایاو،ازذ

زازاهو«۲۷.اهزاودا

واازاداریرودزروه

،دموااهدن۲۸،دمو

اهدهددیاها

ردارهوهارددو۲۹.درو

ارزایرو۳۰.ذی

و،درایارنا،دا

اارناو۳۱.دنار

ارناو،داذزا

هروایاووایااز
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یاهدیااو۳۲.اهزاودا

ددو۳۳.دروهدارنادروه

ردهیاارناوهار

نزایرو۳۴.ذدذ

ی،دااره

اارناو۳۵.دنارودرا

ارناو،داذه،

وایاو،ازواایا

.اهزاوداهراهد

عاا،ادهاوهدهاواو،د۵

۲.داارواه

،شها،وشها،ار

مو،وازاو،تاشها

وازا،ارداا۳.

هامن،یوزاو،دنا

دردیاو۴.دام

دایرد،ررندیا

ردهادموان،وازاو،در

مازاماردنو۵.دامما

۶.فاااهدهناردیناها،

،دروواداهدیااردمو

یاو،هییاهزایاهد

هواداو۷.داهراریو

وداهدیااردم،

یدوهیا،درووادود
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یاارناواو،دروداراو۸.یا

ودارناودزاارشوارلوااه

و،یارهنزایرو۹،هر

و۱۰.اها.دهدانن

یویاو،ارنایاارید

و۱۱.اهزاوداهراهدار

دها،ودوددا

همدرااهداهدیاار

.اهازدراناروناورو،درو

یردیاارنازاودرودارناو۱۲

ها.ازواایا،

هدازامارداریویاو۱۳.ا

نازایدراو،اهزاو،داهرا

:،هدبارواو۱۴».دا

واسیهرردو،دزروا«۱۵

وادزااردمها،ه

او،دروسلهیو،درواا

اهرسردضو۱۶.ام

وارناو،هداناو،ض

اهزاو،داهرمچیویا

واازایروهاو۱۷.

دهوام،اارناو،د

دودرواازاو۱۸.دا

اهراهداروایویاو،درو
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وادااما۱۹.اهزاو،د

».م

ها«۲:،هدبارواو۶

هررد،غورددو،دزروواو،

اردل،ههدزدرا

غوردو،غوردناهررد،اره۳،

۴.هاردرزامارد،در

اراهدزدارا،دم،هزروهن

ارهناههداواداهد

غوردناهرردارا۵.در،ا

اناارناو،درارلا،هدر

.هوامیزوررد،ارنا،هد

زاچ،دروواداردمو۶

یویاو۷.دمیادرواا

زا،اهزاوداهروار

ارواو۸».اهمناردو،هدیر

ا:،هدااراونور«۹:،هدب

:نا

و۱۰.وانااو،ناا

،دننزو،اردنس

ودراد،هاارو

،هدنواردسو۱۱.درافارنا

.دکیهنوارو،دس

ودشو،واااو۱۲

ناارو،ازنامدا
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او۱۳،ازناارذو،دز

نااو«۱۴.دشو،وا

و۱۵.اروارارنانورنا:یدرا

رورزاویدرامدرازانازا

یا،ازو،درادایدرا

.راونورارناو۱۶.وادنایردو

ناعارد،دهدرسنرد

یاایازاارنا،د۱۷.رار

وهاسااسا،ماهدادنا

ا.رارنانورنازانارذ۱۸.م

،اواایازایردیا

بارواو۱۹».داسارا

زوررداونوراا«۲۰:،هد

یدرایامدرااهد،اروادواند

ورجو۲۱،مردورد،اد

یهرارناوروارناانود

و۲۲.ناروادیدرایاه

.ارارناداوایردازاه

و۲۳.دوادیااا

واو۲۴».دهدرودمیدرا

باراونور«۲۵:،هدبار

رد،هناا:،هد

سا.دذواره،دذ

،درارناارهیاارناو۲۶.اساا

۲۷.دهدرعارد،سنرد
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هیااو،دسار

۲۸.یسنرداههنااراد

فرداوددناردفو

زایرذو۲۹.دباو،هدودزد

هو۳۰.اسااسا،درارنان

هرسرددهدرواردعانانزا

.دا،دهدر

۲.اسااساا؛منااو«۷

ذارم،ذاررد

ارشانازاو۳.فااارو،

وهدودو۴.اراود،ار

،ااریو،اهودا

ایااراو۵.اهد

نزایرذو۶.اما.ازوا

.اسااسا.دهدرسنرد،درارنا

.انارا.اهم«۷

و۸.داوانازاهرنا

ارنا،ارار

رردیدراو۹.دراددیاار

ارارنانازادجود

ها،هورها،یدراو۱۰.دا

۱۱.داتونورنانازا،

.اروادذنااو«

ی،ذاریاارناا۱۲
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زاو،ورههیزو،وره

۱۳.ارارورهی،هامدرا

ذهااردرادنی

داایاارزانازاو۱۴.ارد

ارذننانازاو،اروا

زورردواذو۱۵.دا

ذاو۱۶.دراارنازای،دهدریو

اراردذیزوررد،یروا

و۱۷.دهدرزورنایادردناو،دهدر

زایاو۱۸.دامزورردذ

الدهدرمزورردواذ

،ابارارنایاو

.ااردهدرارناو.دا

ا،دهدر،درو۱۹

۲۰.درنازاو،د

ودراوایاذزا

۲۱.ادمزانا،واوا

،ها،داهاارو

ذزاو،ارهوها

ادمزانا،دراوایا

اا«۲۳:،هدبارواو۲۲».

ا۲۴.رارووو:،هدبار

،دلاریاههردناوراد

نازایراز۲۵.دهدر

مزا،درنا،دراروایاا
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ردزاهاغزاهاارنو۲۶.دد

،درنزا۲۷.ردی

ارواو۲۸».ادمزانا

:،هدباراا«۲۹:،هدب

ذزاارد،اروایااردذ

ایادید۳۰.درووادد

دروار،درواروا

،ازارو۳۱.دهوار

یاارارنارو۳۲.دااونورنازاو

زانا۳۳.دذزااا

ارنار،اراروذننورنا

زااراانارواز۳۴.دایو

ونوراراو،ناذزااا

اا۳۵».مداداازایاا

،واایازااونور

۳۶.وایادروادارنایزوررد

ارنایزوررد،دهدادناداوا

نایردیاا،داانزا

هویدراوناا۳۷.ا

وا۳۸،ذوومو

راراایزوررد،دهداهرد

.یاردارواداردید

اراونور«۲:،هدبارواو۸

نوچودوهوورورووا
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».عاردارو۳.ار

،دروادهدایووا۴

و۵.عاردو

۶».دهداهدواااا«:

.دادباارناو،درواداراونور

ادرارواو،واارووااراو۷

نا،وااردارزواواارداو،

ورواواواارو۸راایوار

ردو،دشارو۹.دراردار

ااروا،دارسا،رزنا

رداراو،ارورو۱۰.دهد

ارنازایرو۱۱.دارا،هددنا

ارشاوضواوو،

ارورزایرو۱۲.ارا،د

۱۳.ارواداروا،رنور

ارانا،هدروادارنورناو

،دنااروناارو

و،دروااره۱۴.دهدااروا

.دهاردیداونور

ی،ارنو،دذارناو۱۵

ارنو،ارو،داف

۱۶.هرادارنا،رن

اوهدودویوداارو

وو۱۷ازاراو،ار

،ازاهزانواروو
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دارچ۱۸.دهدااروا

ناو۱۹.دچاردیداونورو،دروا

ارچو۲۰.فااارنو،دذار

و۲۱.ازارووو،د

ارچوبااروا

و،دروادارچدچ۲۲.از

ذارناو۲۳.دچاردیداونور

ونورارش،ارزایرو،د

۲۴.وااریو،واارد

شارنزایرو،دروادارنورناو

یو،نااردو،ناار

۲۵.فااارنو،ناار

ودویو،اارودوو

نزاو۲۶.ارارنارواوهد

کزوورنصوص،دوار

دارو۲۷.دارنارواراو،

یااراو.دایدونور

،نایدزااراو۲۸.وار

یاا.ازی

ارو۲۹.دوااو

چزاو،یاوارارنا،

هدااروادا،

دزاوورزایرو۳۰.د

ایرواورونورارنا،

ارایرواورونورو،یو
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«:اراونورو۳۱.دیو

اردارناوعارددار

ارنااونور،هدا،رارد

ردزاو۳۳.ازاارنوو۳۲.ر

مایزورونوزورعا

۳۴.داارزوررداز،دم

دداوان،اههدزوا

وزورعارددزور۳۵.ددهریا

از،ادرادهاروااو،

واارراونورو۳۶».ماهر

.دروادهداد

واونور،زوررداوو۹

یایا«:ارنورو۲.ااراا

و،ارود،و،ه

:،هدبارااو۳.ناروار

وودیاهوو،هیا

،ذیاویوو۴.یا

،ارورهیدراو،دذوار

ارا۵».اوازوااز

و.درواعادهدا

ا«:و۶.داوار،هد

والو،اهداوایرا

د«:ارنورو۷».ا

یاو،ناراردودهو

ناونارارمو،هرمیاود
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نورو۸».اهداوا،هر

.دذدشدیااره،هاد

نارداودرواوادارننورناو۹

نارنویارنا،هدو

ارهزایوهدوو۱۰.ر

وو۱۱.دهدااروا،از

ذارو۱۲.ازاهنوار

فااارناو،دواارننورناو،د

ناو،دواشوارو۱۳.

اراوارواو۱۴.ازار

و،دروادارمو۱۵.از

واارناودذارنا،دمیااره

ارنا،هدروادارو۱۶.ارهیا

نازا،هدرواداریدراو۱۷.ارن

۱۸.ازهوارناو،اد

ناو،دذدمیاارذچووو

و۱۹.فااارناودواارننور

یوهدوارااوچدوو

.ازارو،دارو۲۰.ار

ریاارارنارونورو۲۱

یدنور۲۲.دهدا،وا

نارزاو،دادارنا،اامیارد

وو۲۳.اذووه

دادارم،هانوو،ادعانور

وارزااو۲۴.موالو
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منو،ارو،هانو

.داردیور،هدیا،دارا

،ارده،نورنااوبادو۱۰

ارناا،هدرانارو.داا

رزااو۲.دروادوار،دهد

۳.دوارو،ارنا،هردوا

و،هدواااا«:نور

و،اهدادازاا

۴.شنور».المرد

،هاارنورینا،ناوو

نوسزااردناردا،هاد«:نا

نایاردارنا،هاد۵».ه

نورو۶.د،دهنو

وزاردی«:ارراورازااو

و.ادکاردن

ااانامنارداا.د

عاردزاو۷.دااواوا

».واوراز،ادونو

بارنورواو۸.د،ا

ادعاناو«۹:،هد

یااا.ادیوبا

ووسوسنردو۱۰.یرد

دوااراااو۱۱،د

ونورو۱۲».د،انایا

زایدرا«:دراورازاا
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دارناو،اهواایا

سنردارناو۱۳.اسااسازر

ناواواایازاازر

ارااناروو۱۴.ماهر

ذزاااز،رکیردادواو

.اههداداویااا

،روایاارواانار۱۵

نازاونازاو،دهوار

».اهداوایا،داا

،دهاوارهو۱۶

۱۷:،هددنورناراورازا

سااسنااز؟درسنردارها«

نایا،ادارهدههدادو،ا

هدرواسنورانانا۱۸.هروار

هدا،هدرسردارناا،

دهزواا«:نور۱۹».مد

و،ارواراردو

امدرارهزواا،اهاو

شرد،اران۲۰»؟وار

.ا

۲:نا،هدبارنوروواو۱۱

اا:،هدباراا«

۳.ازیورزا،ر

ا۴.رارنا،زایاهراودرادمف

از،،رارانونرازا
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.ایانا،را

یاا،ارااز،وو۵

ورااز،شو۶.ا

از،کو۷.ایاا،

یاا،رادرادمفوا

اراشورازا۸.ا

ااباردازا۹.ایاا،

ا،ردهاردردهابارددرادو،رار

زا،ردردرددراوو۱۰.رار

دا،بارداروباتا

ورازا،اهودا۱۱.هو

ددراوارد۱۲.رادهوارای

هدر،رادهوارانزاو۱۳.داهو

و۱۴.ورانااوب،اهواز،

وغو۱۶.ناساباو۱۵.ناساراو

.روصاومو۱۷.ناسازوردغو

وناساوو۱۹.روغوزو۱۸

یاوررراتاو۲۰.هو

راتازارارا۲۱.اهو

یادیما،ورر

دوناسا.رارانازا۲۲.رادز

و۲۳.ناسابوناساناوناسا

ازا۲۴.اهویارادرراتا

۲۵.ماراش،

مواردر،دراداراشزایو
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فیاو۲۶.

اراو،یااراودرام

ارزادورو۲۷.ا

اراش،ایاا،ورر

ر،دراداراشو۲۸.م

و«۲۹.ایاا.موارد

ورش:ایاازازا

ووولروودو۳۰،ناساروش

ش:ایااتازا۳۱.ن

یو۳۲،مارا

ها،فها،زاازا

رددهدرنارد؛لاها،مها،ر

و۳۳.دا،مودابا

انارداناردازاف

باا،دهدرناردکار۳۴.ارناو

رددهاوو،رنا

شزایاهریو۳۵.اف

ا؛د،قاها،رها،ا

ضوو۳۶.دادوا

اراشابا

اشزایاهراو۳۷.دا

درباا۳۸.اد

و۳۹.یاا،نااشزایاهرو

ناش،دادریازاا

ردرارناشو۴۰.مار
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ر،درادارناشو.موارد

زاو«۴۱.موارد

ودورهارو۴۲.دهدر؛اهود

ا،درادهدزیودورهارر

۴۳.اهوازرارا،ز

ااردو،زهوداار

یاهاز۴۴.کازااد،ز

سواز،سوارد،

زاار

مدروانوززاارهاز۴۵.ز

ا۴۶.سوازس،یا

وارداونونا

نردوونرد۴۷.دزا

».دزاهدراوهدرا

اراا«۲:،هدبارواو۱۲

ها،ایا،هازن:،هدب

و۳.ماا،زور

نردزوروو۴.دنوازوررد

سنو،ارسو،د

ود،ایداو۵.دمشما،داد

نردزوروو،دت

،دمدیاشمانو۶.د

یایاویایاه

ارناواو۷.درودعارده
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زا،داهراو،اراوار

هاها،اناناا.ددن

ودودها،هواداو۸.د

یایدویا،د

».او،داهریویاو.ه

ن«۲:،هدبارنوروواو۱۳

ردناو،دقایاساردار

دنورداروا،صی

ارناو۳.روازا

هدردا.رد

،اصی،دزاو،ا

نااو۴.واواروا

یو،دزاو،ردقا

و۵.درادهزورارناها،هدنا

هداشردنااو،اروازور

دزوراروا،هردو،

او،زاروازورردو۶.دراده

،اردو،هر

و۷.واردر.انا.ر

یااردنازادردا

و۸.ارددر،د

وا،هردهو،

ارواردصینو۹.اصا.

ردسااو۱۰.رود



نو 225

ساردهزمو،هداریو،

.اصردا۱۱،

ردصاو۱۲.اازدراهارواود

زاارنا،صوهر

۱۳،ه،د

نا،اوارنمصا

۱۴.ا،اه.د

و۱۵.دا،دواردهزو

ا.واوارهز

هزاو۱۶.اصازاهز

اوارواو۱۷.دددی

ناتر،اهلینا

دناردو«۱۸.اازد

قاسادیردو۱۹،و

ارناو۲۰.ارنا،ا

،هنایودزااو

دزااصیا.دوا

ناردیاوارنااو۲۱.اهارد

وا،روزادو

،هرداو۲۲.درادهزورار

ردقانااو۲۳.ا.دوا

.ادیا،ه،هدی

اغادنارد۲۴.دیوتر

قا،غادناهززاو

ردا.ارنا۲۵،ا
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زااصازادو،هدقا

یازدوا.اهاردغاد

رداوارنااو۲۶.اص

،روزادویقا

اروازورردو۲۷.درادزوراروا

یو،هردا.

،هدیردقااو۲۸.اصیا.د

.اغادساا،روهرد

و«۲۹.اغادیا.دیوتر

نا۳۰،ادزردرد،نزدن

ردردرزیوزادا.ار

صا.دوا،نا

زادا،ارینو۳۱.از

ینا،ناردهیو

ارنازورردو۳۲.درادهزورار

دونارددرزیو،ها.

واارااردیها۳۳،زا

زورردو۳۴.درادهزورزارینا

زاو،هردا.ار

رواودیوتر،د

رزاا۳۵.وارد

ا.اروا۳۶،درد

وا،اردرزی،هرد

نازاهیو،هداشرداا۳۷.ا

واوا.ا،هارد
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دنردنزدنو«۳۸.یوتر

۳۹،ادقایقای

ا،ورنانردا.

یو۴۰.اوا.هاردزاا

و۴۱.و،اعاوا،روا

و،ااوا،رفزاوای

واوارداو۴۲.

.اهاردواوازااصنا،

واردناساا.اروا۴۳

،نردص،وا

ا.و،اصووا۴۴

اراصواو۴۵.اشردیوی.یو

وایرو،هدوایو،هکوان،دراد

زورو۴۶.او،ده

هنوواوو،داا،دراد

رها،ادصیرو«۴۷.

وزا،دردهاورردها۴۸،یارها

ا۴۹،دمزایزا،مزاوزا

ردها،مردررد،ینا

.اصیا،فرددردهار

اریناوارناو۵۰.دهدادن

رد،دراداریناو۵۱.درادهزوردراد

ها،هرردناا.زور

لانایامیرردمرد،دردهاررد

نا۵۲.ناواصا،د
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رد،ردهاردها،دور،ازارر

ا.اصاز،ناردف

ردا،ارنانا۵۳.د

هفرد،دردهارردها،ر

ناو،دراداراا۵۴،

درادنازاو۵۵.درادهدزورار

،هنارا.

هرا.نازاارنا.اا،ه

نو۵۶.نوردنوردردنادها،ا

نا،هرنازاا،

او۵۷.هر،دزاهارزاهامزارزاار

فرد،دردهارردهارناردز

ادرادارا.اصناا،د

ارف،دهاورهارناو۵۸.ناز

ودهرود،هرنازاویا

رردصیناا۵۹».دا

یافرد،دردهارردهایا

.ناتر

ناا«۲:،هدبارواو۱۴

نوو۳.دهدروادشزوررد:صو

رصوزاصیا.ودوه

نایا۴،ه

و۵.وزووزرابو،هزود،د

ناوربایفردارا

ودوزووزرابارهزاو۶.
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ناوربانهزارا

دصزاو۷.دو،ه

ایارهزو.رو،

و،اردردناو۸.ر

.او،باو،ااردی

نوزور،دادهنازاو

روزاااردیزورردو۹.د

واردروااردی،دیواو

زورردو«۱۰.دا.دبااردن

و،هدهو،هود

ورو،یدرایا،ورهمدرا

ارنا،ارواناو۱۱.د

عارددوارا،د

ناارنا،اریهزاو۱۲.

یااراو.ارمیاور

وهردارهو۱۳.وار

ماز،ذسنرد،ذار

و۱۴.اسااسا.انازاه

ارشارناو،دمنزا

یواردو،د

ردارنا،ورزایرو۱۵.یوار

ورارداراو۱۶.ددد

رارورو،دودراددرد

ایوردورزاو۱۷.وا

نااریواردوارش
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و۱۸.منی،د

دنااردارور

و۱۹.داهرواریویاو

دنایاو،اراره

.ذارنازاو.هراروا

یاو،اراریدراوو۲۰

ووااو۲۱.داو،داهریو

همیاه،اد

همدرازاود،هریویاود

ودودو۲۲،ورویدرایاور

یدوهو،نادا،

رددارازورردو«۲۳.د

هو۲۴.دروواردتریاعا

یااراوداروروم

زاوذارمو۲۵.وار

واردوارش،من

یرو۲۶.داری

ورزاو۲۷.دددارورزا

ردارا،درادددرد

شدراددردورزاو۲۸.وا

اریواردوار

ورو۲۹.منی،د

دارناادرد

زاودزاو۳۰.هرواریویا

۳۱.ارهرنادازاارود
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یدوهیاار،نایودا

یاو.یدرایاار

ناا۳۲».داهروارد

۳۳.ردیودو،درادصی

ن«۳۴:،هدبارنوروواو

و،اددارنانز

ها۳۵،ادضرززایاردارصی

اا،هدادعاار،ها

ادزااو۳۶.ارد

ردااد،ار،ندیان

۳۷،دادندیانازاو،دا

یزایرادردا.ارو

۳۸،درادزاو،ی

زورردو۳۹.دزورارودورنورددزا

هیرادرداوز

ارداراها۴۰،

ارنوراو۴۱.زانوکیارا،ه

نوکیهااروافزا

ورانای،دیو۴۲.

زاودداو۴۳.دواار،دک

۴۴،زوردزنددواوناون

هردا.و

ار۴۵.اناواردصا

یوکووبا

مرددادو۴۶.زانوک
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ردو۴۷.دامزور

ر،دریردواردرا

زااونو۴۸.ارد

،هردنددوا

یاو۴۹.اهراز،تر

ارو۵۰.دوزووزرابوود

ووزوزرابو۵۱،ذناوربافرد

باوهذنارا،ارهزو

نارو۵۲.و،دوناور

ووزوزرابوهزوناورباو

اینوارهزو۵۳.

اا۵۴».داوهرارو،ر

ورصیاو۵۵،یاوصییا،ن

ندادیاو۵۷.قاووسایاو۵۶،

.اصنا.ووو

۲:،هدبارنوروواو۱۵

نید:نا،هدباراا«

ااو۳.اوادراددنزا

ناورزاها،وان،

ی۴.واا.زاها

ناو،اانان

،اردر،ارواو۵.ا

و۶.مو،باو

باواردر،دنان
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ارننو۷.مو،

.موباواردر

نا،دزاادبا،ناو۸

و۹.مو،باو،اردر

و۱۰.،درانانز

و،هدمهدوازاری

موباو،اردر،درادارا

و،نارو۱۱.

باو،اردر،بااردد

نانفو۱۲.مو

.دبافو،د،ار

ها،هدنزاننو۱۳

اردنواردرو،دردیازور

ودزورردو۱۴.ودبا

عاردوارو،دود

یا،اراراو۱۵.ارا،ها

یویاو.یایدوه

زانو۱۶.داهراروار

۱۷.مو،دبااردنارد

و،دباناورو

،لااواوادزو۱۸.م

و،درادنزاو«۱۹.موبا

.دردزور،نارد

یو۲۰.م،ارواو

یو،ادرد
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و،اردر،ارواو۲۱.

وااریو۲۲.موبا

،باو،اردردنا

واینااو۲۳.مو

و۲۴.مارنان،دنا

زوریوواودوایدا

و۲۵.داانایو.دا

،درادنندنززا،ریزورز

نیزور،درادندنززاهدز

یو۲۶.اوا.دایزور

یویا،انادنیزوررد

نایو.دا

.اراو۲۷.دا

و۲۸.موباواردر

و،دردیازور،هدنزاا

ودودزورردو۲۹.دانازا

و۳۰.دروعاردداراو،د

و.اریااریدوهیاار

۳۱.هرواراریویا

ااد،داانازااراا

».دردوزانانرد

یوزاو،درادنناا۳۲

وردو۳۳.هنازاوارد

.دنزیدو،نزهادهادرادن
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دو،نورودندزاارواو۱۶

وا«۲:،هدبدواوا

بنوردسارنوردردا:

از،داد،دادواتر

نوراو۳.ارارد

یاو،هیایا،دساد

نزو،ارسناو۴.

نو،دنو،

،هدادبااردن.اسرا.

یاوداازاو۵.ارا

نورو۶.دیاچو،ه

اودیاو،اروادیااره

واراراودارودو۷.هرد

،دزااودنانورو۸.دزعارد

ارینورو۹.زایاووایا

و،دروداناوایا

رانازایایو۱۰.اره

زایاارناوهرناو،دهزوا

وادیاارهونورو«۱۱.ا

وو،هرداودیاو،درود

الززایو۱۲.ذوادیااره

رزاودواواریورزا

اررو۱۳.دروبنورا،ادهه

تاررراوارا

،ونزاو۱۴.داد،اتد
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نزایرو،قفدار

ه۱۵.ریورار

،دروبنوراارو،ذامیاار

ارناو،دهدونو

یاو۱۶.ریورور

یو،ااتهرس

ردناعایاو،ناننا

و۱۷.،اناتن

سادهرندیاوزاو،عارد

ودایاودیا،انوود

د۱۸.داهراایا

زاو،هرنایاو،انواوار

فیارنا،نزاوون

ناداارنزایرو۱۹.

ااتزاارناو،ارناو

عایاوسیاندهرزانو«۲۰.

ودنورو۲۱.درودارهزها،دغریاو

واایو،هزاردد

اراو،فاانانارنای

و۲۲.ادارناودرا

ار.دادناوزارنان

رو،دادعانورو۲۳.را

،هدنودهسنادوردارن

باسیرداردنو۲۴.درااردارا

و،انو،هاردرو،د



نو 237

هرمیاودیاو،ارارمود

او۲۶.ازارهو۲۵.

بااردنواردردرزایاار

هوو۲۷.دادهنازاو،د

هدرواهرندیاسانارهو

اراووو،دهدهنو،

واردرازارااو۲۸.ازا

.دادهنازاو،دبااردن

هزادزوررد،ادیااو«۲۹

ها،رو،زذاردی

نارداز۳۰.هاونردها

دنزاو،اهدیاهرزور

،یااراا۳۱.اوار

و۳۲.اداا.زذاردی

دریرد،هو،ه

ارسیرنیرو.ارهر

وعایاو،هرسسیاو۳۳.

.هرمویاو،هر

زااایاداادیااو۳۴

».دهرلنان

.دروان،دااروا

اونور«۲:،هدبارواو۱۷

یراا:نا،هدبارااو

اانازا۳:ووا
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هنوا،ذهردو

یا،دروعاردارناو۴،ذ

بننا،ارواوا

دمزاناوارنوا.ا

ذارداردذااا۵.ا

ادعاردوایا،رو

.ذوایاذاراو،روار

و،عارددواارنو۶

ذ،ازاو۷.دوایاازار

.ذدزارددیاارد

و«۸.داادنایردنایاا

نردزاواانازا:ارنا

ارناو۹،ارذاو

زانا.اروایاارنا،دروعارد

زااانازاو۱۰.ادم

،درارناونرد

واو،ادهدرننااردیور

ناز۱۱.انزاار

ییاماهدادارناو،انرد

ا۱۲.هرنیااناز،هر

ردودرنزا:مااراا

زااازاو۱۳.درناون

ارر،اونرد

.کودارنان،دهدر

،انانونانیذناز۱۴
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یذناز،راریذنمااراا

و۱۵.ادرارنا،انان

ر،دریاههردزانزا

.موباو،ارد

،اردنوارنااو۱۶.ا

».داده

اراا«۲:،هدبارواو۱۸

۳.یاه:نا،هدب

و،دناردزلا

دااداارنزلا

روااما۴.ررنااو،

یاه،رراردرادهااو

ارادا،رادهاماوا۵.

۶.ه،دازارددروا

.واتردیازایا

وا؛اردرددرتر۷.ه

اردرنزتر۸.واتر.رد

دها،داتر۹.ارترنا.

تر،نود،رددترددها،تر

،تددوتدتر۱۰.ارنا

۱۱.اترااز،ارناتر

اوا،ههازرزاترنزدتر

اردراتر۱۲.ارواترا

اردرداتر۱۳.اریازاوا،
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اردررداتر۱۴.اردیازاوا،

۱۵.ا)(وا.دوانزو،

ارواتر.انزوا،اردسوتر

ترنا.اردردانزتر۱۶.

دو.شدارزتر۱۷.اردا

زانا.ارواتر،ارواددوا

،شاارزو۱۸.اراووایا

،اهزواادیوارواترو،دوای

،دردزو۱۹.

،دنزو۲۰.ارواتر

زایااردرذزاو۲۱.یزیوارد

.ه.زاردیامونارا

و۲۳.ارااز،عنزرذو۲۲

زو،یزناارد،عیا

«۲۴.ارااز،عنایا

اااز،زارازاما

زو۲۵.اه،نویور

زو،انازاارماو،اه

اماوا۲۶.دااردن

و،رواررازاماو،راده

زنانداز۲۷.اونرد

.اهزو،داررا،دزا

،زارناا،ارزاد۲۸

از۲۹.اهد،دزاارا

منزا،هد،اررازا
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ازاو،رادهاو۳۰.اد

و،اههدروازازمر

».یاه.زاارد

«۲:،هدبارواو۱۹

از،س:نا،هدباراا

روردزا۳.سویاه

یاه،رادهایومااارد

یاهرناو،ی۴.

ذنو۵.یاه.زد

یزوررد۶،لارارنا،ارواد

یاو،دهدرزورنایادردو.ذارنا

مزوررداو۷.دامزورنازا

ناو۸.ال،هو،دهدر

ارواساز،داده،درار

۹.ااردمزانا،اهد

اردری،ورداردزنو«

نو۱۰.اردلو،م

اردنهریو،ادارد

.یاه،راویاارا،

۱۲.غوردو،و،یدزد۱۱

اردیام،رغوردمو

،اردل۱۳.ه،هد

ار۱۴.دروددو،و

،سدیازاو،راشریورو،
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یراارو،ایروادرد۱۵.ه

یروادفادهرردو،رامارگرو،

نو،شدیادمنرد۱۶؛

لدرداردردا۱۷.ه.د

واو،اردا،د

و،زرو،مادمیازا۱۸.شه

اا۱۹.ه.ارد

درو؛رااوعارد.راده

دردهودزارو؛رودار

دونزناودزیدو۲۰.

ارنا،هوایدازاو،ههداا،

دو۲۱.ددازاوااز،د

ردوادارمچدمیا

وادارمچیویاو۲۲.دروعا

هدزاواو،داهراهدار

وادزنانو«۲۳.اهزاا

ناارناه،کاریااررد

ردو۲۴.دهدر؛نیال،ر

۲۵.داسوایاناهمرل

هدزیااردلرارناهلردو

ورنار۲۶.یاه.

،ااردی۲۷.نول

هداردن۲۸.اردریو

.ه.غاددنو،زحو

اد،رااوارواو،زاردد۲۹
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ای۳۰.ددرزازودزز

۳۱.ه.رادماسنو،راده

ارد،ناودزاو،ابا

ررد۳۲.یاه.زنا

.سدیازاو،رادماردیورو،

،اوزردنو۳۳.ه

،اونرد۳۴.رازاروا

زرداز،دارواو.زا

لرد۳۵.یاه.د

یوزا۳۶.ردنزوردرد،ا

ه.راارواراواریوار

۳۷.مدروانوززااریا

ه.روااراورادهاماواا

.«

اراا«۲:،هدبارواو۲۰

،اوااردزااازا:

اروازم؛دا،درذزا

انااردیورو۳.ر

زااز،انزاارواو،اد

و،دزاسن،اهداددرذ

نازااردنزماو۴.اسوم

ارواو،هداددرذزاو،

اونااردیورها۵،

،هرزوارداروارواو،ادا
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.انامنزا،اهدزیورد

رد،ناودوانیو۶

انااردیور،زنا

ارد۷.انزاارواو،اد

۸.یاهاز،سو

اره.رواارا،ادهااو

،اردردرو۹.

،اهداردردور،دا

زیدنزو۱۰.داواد

۱۱.اازواز،زدنز

،اردرترو،ادرنزو

او۱۲.انادنان.اود

.اناود،ادسو

یدیداو۱۳.انادناناهد

ن.اناود.اهدرودانز

،دارشردوزاو۱۴.انادنا

نرد،اناووا.اا

ا،عیایدو۱۵.

ددیازو۱۶.ارناود

نا.ارونزنا،عنا

شردهاارداو۱۷.ادا

اریوترواوارواترو،دشرددها

،دمنانرد.اارا،

ده.اهدارداترن

ارواتروانزو۱۸.دا
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اردنواواهدارواوا،

ادمنزانایود،اهد

نا؛ارتراترداترو۱۹.

دهنا.انارد

یتر،ادینزو۲۰.دا

.داده.اهدارد

ا،داردردانزو۲۱.دا

.دا.اهداردرداتر.ا

ارا،ادهاماواا«۲۲

،ناردمروااارز،روا

زاارامرو۲۳.ار

داررااز،ررنو

زاثراوو۲۴.ادهوارنا

ز،ناثراووداداارناودا

زااریاه.ایرو

نردو،ونرد۲۵.ماهدزاا

غاردیو،زاون

یاارا،زهودزی

ازسیاو۲۶.ماهدا

.نازاماهدزاازاارو،سوه

؛ا،ودازود۲۷

».انادنان.رارنا

نورنان«:واو۲۱

د،ندیازا:نا،هدب
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وشردیا،ددنیا۲،دزار

دهایاو۳.شرداوشدوشوشر

۴.دااردوایا؛دراووا

،دزارد،اردمرد

یو،زارد۵.ار

یایا۶.حواردنو،ااردر

از.اردیامو،سد

.ارنااردیاموواایا

نزو،حارازنز۷.س

۸.اسدیایاوااز،ارشزا

.اراردیاموااز،اروا

سو،ارهاز،سیا

ارددو۹.

.دا.اهداردر،

وروا،راردانزاناو«۱۰

ی،ارسهدو،هر

دو۱۱،کاردنوارد

.دزاردردودریاو،دوهد

اردیاسنو،دونوسنزاو۱۲

.یووایاورجاز،دز

وهو۱۴.حیاهنزواو۱۳.ه

اردمزایاه.دارا،ازوو

.دزدمنرداردرذو۱۵.دز

ارواو۱۶».مزسارواه

زا:،هدبارنور«۱۷:،هدب
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م،دادناترددوا

،ددراد۱۸.اراردیا

و۱۹،اازووورد

وژو۲۰،د

وبو،دراددردوه

نوردوازا۲۱.ودرادی

ارواایا،داد

دیامناریا،اب،ار

اسااسازاهااردیام۲۲.د

ادب۲۳.در،اسازاهاو

سن،اب،دود

».ارناه.دزا

.ارااواونور۲۴

اونور«۲:،هدبارواو۲۲

زااویاااتزاار

۳.ه.زاسومو،

یردرذزا:نا

و،دووایااا

.ارزانا،یووا

نصونوررذزا۴.ه

اریو،درسیزا،د

۵،اردیوزاو،دزا

،نازاارتاو

۶.درادزاوازااردا
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دنو،مارازا

بانو۷.درسیزاباار

سیزانازاو،داها،بو

زادرارههرد۸.ایوکاردر

ادرادهاو۹.ه.دنا

.ارنااو.هنا

۱۰.ارناه

۱۱.درسوارودونو،درس

ودرارناوا.وارز،داراا

ادو۱۲.رارواکارود.واداز

دو۱۳.درسیازا،د

در،ادواوده

زا،دراردرکار،دد

،درارساو۱۴.درنا

یو۱۵.ارسنا،هدانا

.ز،اروایاارااس

همارنا،ناسیندرو۱۶

و۱۷».ارناهاز،ز

واونور«۱۸:،هدباروا

نازا:نا،هدباراا

،اراردااردزاواا

ارنا،ناازاها،نایرزاها

.ل۱۹،اروادیا

ار۲۰.ارزازاوزاارنا

او۲۱.الیا،اردراد
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،ریویاها،اروایاذ

لنا،زارزا،یاها

حور۲۲.ناردا،د

و،اروایاارا،یبرادا

ووا۲۳.راوایااازا

،نارایاارنا،ااز

هدنااراو۲۴.الریا

دزردو،رودوایا،ه

زااردیامدزاو۲۵.ار

ارداداز،ارازا

بارواو۲۶».الیا،راد

زور،دهازون«۲۷:،هد

دایاوزورردودردد

ردشاارناوا۲۸.الوا

ذوایاذنو۲۹.ذزور

دهدرزورنرد۳۰.لذارنا،

اوا۳۱.ه.راهارنازایو

سومو۳۲.ه.رواارا،ادها

.ااانردوزا

ززاارو۳۳.اره

».ه.یامدروانو

اراا«۲:،هدبارواو۲۳

یاراوای:نا،هدب

زور«۳.یا،ااس
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.سوارازورردودهدر

۴.اوایایردنا.ر

ردارا،سیووایا«

هدرزوررد،لواهرد۵.دناایو

هادزورردو۶.اوا،ا

لوازوررد۷.رزور،اوایا

زور۸.زار،یاس

؛س،زورردو،اروایاا

:،هدبارواو۹».زار

زن:نا،هدباراا«۱۰

ها،وردارنالو،ادد

وارارو۱۱.رودارد

و۱۲.ارنازایادرد،ل

یاه،اریزوررد

دراودنایدراو۱۳.اروار

یاوا،داورهم

.دابارنارو،وا

،رهزیوهیونو۱۴

ییاا.اراردیایزورن

نایادزاو۱۵.دایایایرد

ردیا،هدروااریزورزا،

زوره،زایاد۱۶.دم

یزا۱۷.اروایاهزیدراو،ر

و،مدرازاروودزانودد

ه،نهاو۱۸.وایاد
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یدرااو،چودوو

و،داوایاارو

،هیاو۱۹.وایاوا

اراو۲۰.ارذیاهودو

هودناوارن

نردو۲۱.سوایا،

زارو؛سیایدزور

یاییرد.

ری،ورداردزلنو۲۲.

ارا،ارددو،وردمارد

واو۲۳».یاه.راویا

،هدباراا«۲۴:،هدبار

،دایاارا،هلوازورردهرد:

زار۲۵.سوایرد

ارواو۲۶».اروایااو

.اهرزور،هادرد«۲۷:،هدب

و،زذاردی.سیاا

رزورنردو۲۸.اروایاا

یاهریااهرزوراز،

زا،دزذاردزورنردو۲۹.دهر

زورنردو۳۰.ادم

۳۱.اوامنزاارنا،یر

یایردییا.ر

ی،داارایاا۳۲.ایا

ارد،ممزا،زورمرد،زذارد
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۳۴:،هدبارواو۳۳».راده

،هادزوررد:،هدباراا«

،لوازوررد۳۵.داوایازور،

ازور۳۶.زار؛س

،یاسزورردو،اروایا

؛اا.اروایااو

ارداوایا۳۷.زار

،اروایااناارسی

ل.ریاوذویدراو

ودییاوواییا۳۸،شزورردارزور

وایادایاودیریا

ارزلنهدزوررد۳۹.د

،لوازوررد،رادهزوراروا،هد

لوازورردو۴۰.ارازورردو،داارا

یویو،دیانرده

زوردیاهرو،یو،گنرد

هوایازورلارناو۴۱.ید

ناهردایایاییا،راد

؛ردزور۴۲.رادهار

ت۴۳.ردااردن

مدروانوززاارناوارااا

۴۴».یاه.مادرد

.دادوایزااراا
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اراا«۲،هدبارواو۲۴

،وریاههفنزورا

ردتدبنوارنانور۳.ورادارغا

رد.اروارمزاعا

،نااارا۴.ایای

هدهدزاودنازاومدراو۵.اروار

رد،وداراو۶.ودهدیا؛

و۷.راوار،

اونیایرد،فر

وارارنازوررد۸.وایا

ونورنازاو۹.دایااازا.ار

یازاااز،رسنردارناداا

».داسااسیویایاواا

اانرددیدشراانزو۱۰

هردااداانزو،انو

وا.دوارااانزو۱۱.د

.دنادزایددواردمودروادار

و۱۳.عاوادزااانازردارواو۱۲

ارنا«۱۴:،هدباروا

یداو،هنو،اهد

و۱۵.رارواو،یوارد

اردیا:،هدباراا

ارهاو۱۶.داده

ها،رااروا،دا

و۱۷.داارا.ها
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و۱۸.دا،داردا

۱۹.نضن،ارناضداریا

،هدواهراردو

ض،ض۲۰.اهدوا

،هرنا،نادضناد،

ض،اریاو۲۱.دهروان

ار۲۲.د،ارناا،ارنا

یاهاز،هاها،دا

ارناو،دادارااو۲۳».

.درارواو،دهنو،دهد

.دروادهداواناا

۲:،هدبهردارواو۲۵

زن:نا،هدباراا«

هاروا،زها،اد،د

اردنلو،راردرل۳.درا

ارالردو۴.ارو،شز

وراردر.وایا،زیا

ورد،وردرزاا۵.شزاردن

یاارال،اردهدشزیراو،

یا،داکار،زو۶.ز

و۷.اودوترودوتوو

،زرداریاویا

،ردیاو«۸.داکار

ویاتولرد

ی،هرزورردهزادزورردو۹.دال
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ل۱۰.ناداردزرد؛نادارزاوا

اریدازایازردو،ار

زاو،دایاا.نا

ا۱۱.دددزاو،ددد

وارز.دایال

.ارناهدشزیراو،ارنایورد

ارنال؛داسیا،ا۱۲

زالارد۱۳.رررد

زایودیاو۱۴.ددد

۱۵.زناریتاد

یودزا،زایهر

ارنادز۱۶.و

هراز،ارو،هدز

زاو،زنارو۱۷.واار

اا۱۸.یاه.سدیا

زرد،رواارا،ادهاماوروا

یودادااردرزو۱۹.ا

او۲۰.دانارداو،درا

اردورااز،رلرد

ااردلرد۲۱،

رلردو۲۲.داداللو،د

ار،نا.رللزاو

و،انازازازدویاشوزو۲۳.ر

دزردو۲۴.نود

زا،هرداا۲۵.کزیا
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او،وادواوها،وارد

دراواو۲۶.کا،وترداار

شویها۲۷.اارناکر،هرادرو

در،دوااهدزاراودرارنا

دیاااو۲۸.دددواو،

لناراداواها،د

.ادواو،ارردو،

،ورادررداو«۲۹

ت،اداارناکاناوزامل

ملترداو۳۰.دالناکا

،ارادرردیانا،کاارنا

۳۱.دررد،رانارایا

نایر،دراددرتدی

ارردوکاایا.دهدز

،نایی،نویاو۳۲.

زااو۳۳.انویااکا

وازازااهوا،دنو

نردنوییاز،اررد

یایرو۳۴.انا،اا

۳۵.ایانایاااز،دونا

واروا،دد،هتردااو«

ودوروازا۳۶.زیدن

ارد۳۷.زتردا،سدیازا

یاه۳۸.هدوااردکاروهروا

ارنزمدروانوززاار
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،هدتردااو۳۹.یاود

رود۴۰.راموا،وارد

ها۴۱.دلودنو

دناو،یوهااوواد،دورنودزا

ننااز۴۲.ردنارودد

ون؛مدروانوززاارنا

.سدیازاواروا۴۳.

ازا،دایااواو۴۴

و۴۵.ناوننازافاا

دنایزاو،اودنازا

کو،دزردارنا،

،رااودنایادزاارناو۴۶.دا

ناردااو.زکاارناوور

.ادردااازا

وادترداو،ددرادرداو«۴۷

د،ناناننا،ه

.کایویاوزا۴۸،وار

۴۹.کااروااردازا

کاارواازاوانزا،کااروا

.کاار،ددرادراواد،

لواردزاارواناو۵۰

،هرواشوو،ب

،ریا۵۱.وادرودیزورا

۵۲.،دشوزااردکاا

و،بیوی،لاو
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یرود۵۳.دراردکا

ردو،وادالل

لرددکاااو۵۴.ایو

یااز۵۵.یوهااوواد،در

ززاارنامنا،اماا

.یاه.مدروانو

وهالو،زدیا«۲۶

هنارادزردرو،د

های۲.یاهاز،

ا۳.ه.ماااسنو،راد

،رواارا،ادهااواوکارد

لزو،داداارداریارها۴

و۵.دادااردهانردو،دروااارد

رانو،راران

دزرد،هدریاردنو،را

ودادا،زو۶.داا

ززااریذتاو،دایاهواا

۷.دارززاو،اد

زایورناو،دااردندو

،داارزاو۸.داا

یورندو،اراارراهدزاو

رورارو،داتاو۹.داازا

راااردو،اار،هاد

یاارو،درااررو۱۰.دا
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دانرداردو۱۱.درواانو

انردو۱۲.اداهوارو

۱۳.دامودایاوا

ارنامدروانوززااریاه

ناورارارو،ارغیو،م

و۱۵،رواراوااوااو«۱۴.

،درادهوامالدودرااا

اارا۱۶،ا،هدروااوا

ارنو،دزارنارووفد

اهاردو،ا،

اردیورو۱۷.دراارناندو

و،امدندیورو،ادا

نوو،داا،رادتزاا

ا،ادواو۱۸.دارایاه

هدزنیاارها،

ناو،اارتو۱۹.دا

تو۲۰.اارزواار

ااردزاز،افرد

فاو۲۱.درواااردهزنردو،داد

نها،انزا،هدرر

اراشوو۲۲.ادضرهدزینا

و،کارو،زدواار

.اناویاو،زهرردار

،ررف،هزاااو۲۳

یاارو،داررفها۲۴
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ایو۲۵.داداانان

و،دینو.دامادروا

.اددو،دانرد

رردارننزهد،ارنینو۲۶

نو،دادانزوارنو،ا

وا،ادواو۲۷.ار

ررفها۲۸،ررف

ناار،نیاو،دا

و،درااردناو۲۹.دا

بااریو۳۰.درااردناد

اریو،داارماو،ا

هوارنو،اایی

و،ابااریو۳۱.ادا

یییو،داناوارسی

،اناوارزو۳۲.اار

.ا،ناردندی

ردارو،اهاانردارو۳۳

بایوناوزو،ا

،شااویزورردزها۳۴.ا

.دادیزا،دندزرد

.دادیزاوااراز

ردارانا،ااراشااویزور۳۵

و«۳۶.د،دناردی

و،داندزردیدردا

یاهنوو،ااارنا،ههارگزاوا
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.دااوا،رازا

ا،رامدزایورو۳۷

ادندویارارو،

،ندزواکانردو۳۸.د

نرددندزردو۳۹.دراار

.ادنارنردو،اد

رددنارنودن۴۰

.دافاا،اهدفو،هزرو

ارناو،مدررنافازا۴۱

دانانلدا.مدرواناندز

باردها۴۲،اردنیاو

اااردوقااردو،دروااد

زازو۴۳.درواادارزناو،دروااد

دیزاناونازانواکنا

،ااردهیاناو،دا

۴۴.ادهواانالدو،ددراماا

ارنا،دندزردنادوو

کارنااداهوارناو،دادر

نایاهاز،نااردو،

درواادارناداانایا۴۵.

.نایا،مدروانوززااردارنا

وااوماوااا۴۶».ه

.دادرادهردااودنرد
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اراا«۲:،هدبارواو۲۷

،رن:نا،هدب

دروااو۳.وانازا،درواس

هدروا،زا،رذ

ثااو۴.داسلهل

زااو۵.دالدروا

لهدثاول،رذدروا،

دروا،زااو۶.دا

اهلدروا،ثاو،هلرذ

ها،رذا،وزااو۷.د

زااو۸.دالهدثایاو،لهددروا

و،راروا،دروا

یویا،هدرناهراودرواا

وایاازایااو۹.دروا

س،واازاارا،ار

باراربودارنا۱۰.دا

اونا،دیااریااو.ض

او۱۱.داسود،دهدادناض

نا،اروایانازا

وبارناو۱۲.ار

او۱۳.،یادرواو،

او۱۴.دهدزدروا،دارنا

ارنا،دسوایاوارد

هددرواارنایرو،درواوب

ارداهواو۱۵.ن،
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اوانازاوهدزدروا،د

وایااردززایااو۱۶.د

ارز،ناارزادرواها،و

لزااردزاو۱۷.هله

زااردزاو۱۸.رادرواا،و

لاارناها،و

۱۹.ددروازاو،دریویا

زا،دارناادوارزااو

ااو۲۰.درایویاوانااردروا

نازا،ویدارزا،دارز

درردنزناو۲۱.اهداد

یانا؛داس،وایاوز

،دواززاهارزاو۲۲.ا

لاردرواها۲۳،ووایا

واواردروازورناردو،دریویا

ههوازالردزناو۲۴.یو

.دیوورزنا،اد

لهسلادرواو۲۵

وایازایاهداز«۲۶.ا

،هاوها،وارنا،ههداز

ارناها،زااو۲۷.اوانازا

هداداو،اناو،ددروا

یا۲۸.دودروااد

زانازا،دزا،ووایا

از،دهدادودو،دززا



نو 264

و۲۹.اسااسوایاو

و۳۰.دا.دهداد،هونازا

وانازاردهزاززازهد

هدزااو۳۱.سوایاو،ا

هدو۳۲.اناارنادید

وایاناد،درزوو

ارناونایورد۳۳.داس

سنالونادارنااو،د

وایاوااا۳۴».دهدادودا

.داهرداایا
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داا

ززانانانوزامودلزامودهلوازورردو۱

،هدبارعاردنردوا،

وارااب«۲:

یانارذیاهر،نایانا

اازا،هدزوزا۳.نا

و۴.رناجااارنانورو،دورنو

انارزاها

زا:اا،یاو۵.

.یار،نزاو۶.ررا،ور

،رزاو۸.بادن،ادزاو۷

زا:زاو۱۰.نبا،نززاو۹.

زا۱۱.ر،زاو.دا،اا

.یارا،نادزاو۱۲.ناا،

فا،دزاو۱۴.نا،ازاو۱۳

نتدا۱۶».نعا،زاو۱۵.د

.اایهرایورو،نایاطاناروو

.،،مارنانوروو۱۷

،هدار،مودهلوازورردو۱۸

اهر،نایاناوارنای

۱۹.انایاوزا

و۲۰.دنردارنا،دهدااروا

ناو،ااهدازورباا

زارذ:دانایوا،نایا

۲۱.رنویا،و
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وراو،وزانانهد

،نایاناونباو۲۲.د

یواهرا،هدنازا

یا،وزارذ:دانا

وه،نزانانهد۲۳.رنو

ودباو۲۴.دورا

،وزا،اهرا،نایانا

زانانهد۲۵.رنویا

باو۲۶.دهووراو،د

اهرا،نایاناواد

هد۲۷.رنویا،وزا

ورارود،ادزانان

،نایاناورباو۲۸.د

نویا،وزااهرا

روه،رزانانهد۲۹.ر

نزباو۳۰.درورا

،وزااهرا،نایاناو

نززانانهد۳۱.رنویا

زاباو۳۲.دروراوه

زااهرا،نایاناواا

هد۳۳.رنویا،و

و۳۴.دورا،اازانان

هرا،نایاناوبا

۳۵.رنویا،وزا،ا

ودوراودو،زانانهد
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،نایاناوباو۳۶.د

نویا،زا،اهرا

راو،زانانهد۳۷.ر

ناونادباو۳۸.درو

یا،وزااهرا،نایا

ودو،نادزانانهد۳۹.ر

اباو۴۰.دورا

،وزااهرا،نایاناو

زانانهد۴۱.رنویا

باو۴۲.دوراو،ا

زااهرا،نایاناو

نانهد۴۳.رنویا،و

ا۴۴.دوراوه،زا

،ااناروزاهدزاودنوروهد

و۴۵.د،دنایانایا

زا،نایانااانهد

۴۶.رنویااازا،و

.دهووراو،نهد

.هدانردنایانوا۴۷

یوا«۴۹:،هدباروااز۴۸

۵۰.اانردارنابورار

ناواوتدارنو

ناناو،راداراوناو،ردراد

نو۵۱.زفااوار

نوداانو،روارنانوداور
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و۵۲.د،انادو،ارنا

دودرداا

تدفاانوو۵۳.ز،دجاا

نوو،داااد،ز

و،داا۵۴».رادهارتد

.دروا،دهداارواا

زا«۲:،هدبارنوروواو۲

ارد،زیانانوداا

یقو۳.زعافااو

،زدجاااداباع

زاواجو۴.بادنادرو

و۵.دورارودهدنا

ررو،زوایردر

راروههدنازاواجو۶.

بانزرونو۷.درو

وه،هدنازاواجو۸.ن

ادنهد۹.درورا

.دروراودوناجاا

ور،بو۱۰.چلواناو

رراوررو،ناجاا

وراوهدنازاواجو۱۱.

روزنوایردو۱۲.د

زاواجو۱۳.یارن

و۱۴.دوراوه،هدنا
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واجو۱۵.رفادرود

هووراو،هدنازا

ناجااورنهد۱۶.د

مودناودهوروراوهو

نردنوعانازاو۱۷.چ

یردن،ز،چ

،بفو۱۸.چیدد

ا،ااروناجاااا

را،هدنازاواجو۱۹.د

رو،وایردو۲۰.دو

هدنازاواجو۲۱.ر

وو۲۲.دودوراودو،

زاواجو۲۳.ناا،ر

۲۴.دروراو،هدنا

راو،ناجاااانهد

،لفو۲۵.چمناو،دو

رانادرو،ناجاا،ناد

و،هدنازاواجو۲۶.یا

انایردو۲۷.دوراود

زاواجو۲۸.ناارو،ز

و۲۹.دوراو،هدنا

زاواجو۳۰.نعارو

۳۱.دروراوه،هدنا

وراوهو،نادنهد

ا۳۲.چرددیدنا.د
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هد،نایانااانهد

ووراوناجااان

هداوانوا۳۳.ده

اااو۳۴.هداانرد،د

یدرا،د،دهداوا

نادراودزد

.دچدیا

هردوایزورردونوربااا۳

:اانورنایو۲.

نایاا۳.راورازاواوبادشاهداز

یاارنادهنور

،دواررداوبادا۴.د

ناو،اروارانردنا

،نوردررراورازاودیار

«۶:،هدبارواو۵.د

وانورارنا،هدرواداریو

اروواناو۷.ار

و۸.رواار،ادهعا

،ادهارااوعابا

از،هاونورارنوو۹.رواار

ونورو۱۰.اههدادیواازانا

دو،رواردارا

۱۲:،هدبارواو۱۱».د،ا

ض،اانزاارنوا«
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نازانو،ماارراازایاهداز

یزورردو،نازاندازاز۱۳.

نداز،ارزنداز

،مددیازاهاونازاهااراا

نردارواو۱۴».ه.نازا

وانااریو«۱۵:،هدب

».رهدزوزاارنارذ،رنا

ارنا،روال۱۶

ون:انایایوناو۱۷.د

انانیو۱۸.یراوت

:ناتناو۱۹.و:ا

یراناو۲۰.ونووروما

نانوا.دو:نا

ا.و،نزاو۲۱.نایا

نارذهرنانهدو۲۲.ن

ورانانهد،وزا

بف،ردنو۲۳.د

فا،نیاناروو۲۴.ز

و،عاردندوو۲۵.

یو۲۶.عاهزاوردهدوناو

افااویورهزاوردهدو

ونا،تزاو۲۷.او

۲۸.نا،نونوونر

ورا،وزانارذهر

تو۲۹.ادهارسدود
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یاناروو۳۰.،بف

وتنادوو۳۱.نا،ن

و،اسباووناو

رازا،نوناروروو۳۲.ناوب

ااروا،سنترو،نور

ا؛نون،یرازاو۳۳.د

زانارذهرونانهدو۳۴.یرا

ناروو۳۵.دودورا،و

فناوار،یرایا

ی،یرادوو۳۶.،

اوووو

وایوفاایو۳۷.

یوروقفو۳۸.ایو

واونورو،عفعا

و.راارااوارس

نونهدو۳۹.د،اد

،دوانوناارنانورو

و۴۰.دراودو،وزانارذ

اراانداز«:وا

۴۱.ارنایبو،روزا

هیاااندازضارنوو

ندازضارنوو،

،دهداارواوا۴۲».اا

ندازو۴۳.داراانداز

وزانانهدیاهر،
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و۴۴.دودوودوراودو،

ضارنو«۴۵:،هدباروا

ناضارنوو،اانداز

او۴۶.ه.دانازانوو،

اانداززاودوودهررد

اارنا،ییال۴۷،اهدزنو

و۴۸.،لهسل

۴۹».هاونوراهدزنازاا

انو،دهدزازاار

اراانداززاو۵۰.،ده

.،سلالووورا

واوالارو۵۱

.داداونور،دهداار

ب«۲:،هدبارنوروواو۴

نایاناویونزاارت

اد،هوزا۳.

ردتو«۴.رعاردد

چودراو۵.سااسر،عا

و،روارب،هاداونور

اناو۶.ناارتدت

،هدناییدرنامیاورا

یدر،نو«۷.اراردب

ارریووو،ناوا

،هااو۸.ناادنوار
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و«۹.اراروارنا

واوورنا،یدر

اارورفووو

،هدرارداراوارناو۱۰،

یدر،رزو«۱۱.رادب

دبو،ارنا،ها

سرداارباو«۱۲.ارار

او،اریدرردارا،

و«۱۳.دب،هار

۱۴.اناارا،هدزاار

ارناااراو

نایوراربا،وزااکوو

اردب،ها،ناو،

،ودراندچمرداونورنو«۱۵.ار

نانازا،غرسباوسنزا

،ادارسا،ناادیات

دوو«۱۶.تعازاا

وروورور،نوررازا

،ترووروادیدرا

واو۱۷».ازاهاوسزاها،اناردا

زاارن«۱۸:،هدبارنورو

ررنا۱۹.زنون

ونور.وهز،ادسااسن

دوارنازاو،ناادا

ادیاسندنااو۲۰.ر
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:،هدبارواو۲۱».اد،

ناواناارنب«۲۲

،رارناهوزا۲۳.

۲۴.ودزادعاردداد

۲۵،ویراردناا«

وناارعاوی

۲۶.رادارعاهزاوردهدو،انای

و،هزاوردهدویو

واباوایو،افاا

و۲۷.نا،دهدا

واناونورن،ناوردن

۲۸.رادوناارنایو،د

ترو.عاردناا

اریراو«۲۹.نوررادنا

وزا۳۰.رنایاناو

ارعار،داده

رد،نادواا۳۱.رارنا.

وی،عاردنا

وفاایو۳۲وو

و،اباایوایوای

.بارنادوبا،ا

ردناردیرااا۳۳

وو۳۴».نوررادز،عا

ناوارت،ناروونور

هوزا۳۵.دنایا
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هدو۳۶.دلعارداد

هووراود،نانان

عارد،ننهدا۳۷.د

وااارنانورودر

ننهدو۳۸.د،دهداو

هوزا۳۹،نایاناو

۴۰.رعارداد،

راود،نایاناونانهدو

نهدا۴۱.دوو

نانورودرعارد،ن

نهدو۴۲.دوانار

وزا۴۳،نایاناویرا

رعارداد،ه

ورانانانهدو۴۴.

یرانهدا۴۵.دود

هداووااارنانورو

ونورونونهد۴۶.د،د

،دنایاناوارنااانارو

رادهوزا۴۷

نهد۴۸.عارداررو

ن۴۹،ددوورانا

.هدوا،وا

.دارناوا،دهداارواو
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ااراا«۲:،هدبارواو۵

ودرازا،دزاودرادنوارصو

زانو؛جااارنا،نزهاودها۳.جاا

نرداردیودرا،جااارناودرا

و،دااو۴».ز،نا

وا.دجااودرازانوارننا

ارواو۵.درنااا،د

زیده:اراا«۶:،هدب

وا،هنانزاما

اهدارها۷،دمناو،دزرو

ناارناو،دراردماو،فاا

ارنااو۸.،اهدموا،هد

یادها،دهدادوامدیاو

هرچهو،دانازا،دهدادوا

تزاااو۹.دهریوهرردنا

تو۱۰.وانازا،رواداا

زا،و،داوانازا

۱۲:،هدبارواو۱۱».وانا

وازانزه:نا،هدباراا«

و،دوادیدو۱۳،دزرویو،

،نزنا،روهشنزاا

حورو۱۴،درردویوااو

،هنزناو،دردنزووات

هنزناو،دردنزوواتحور

یاواو،دروداردنزدنا۱۵،
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رو،دناورو،درودراا،

داره،ردواتاز،نا

.درادوار،هدروادارواو«۱۶.دروا

زایرو،دفردسباو۱۷

نزو۱۸.با،زیر

ارردوزاروای،ادوارار

باو،درانزنادت

ا:یو،هدادنزو۱۹.د

زایاو،ه

و۲۰.یاباازا،یاد

زاو،یاه،دزاا

ارنزها۲۱،اهت

درنرداروا:نزو

اروارنارواادزو

ار،هادیاردبااو۲۲.اد

و«۲۳.اا:نزناو.دزارنارو

بارداراو،یرردارا

واردباناو،نزارباناو۲۴.

نزدزاارتو۲۵.ا،هاد

.درودارناو،وارارنا،

ارنا،نایردیازاو۲۶

وااربانو۲۷.نزاربانا،نازاواز

بانا،هزرودوها،

واناروواو،ا،هوااد

۲۸.دادردمنردنزناو،دا
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ادوا،هاها،،هنزنااو

دزانز،تناا«۲۹.از

،دتحور۳۰.ه،

و،دراوارارنزها،درزو

اهزادنا۳۱.درادااواهرردارنا

».دااردهنزو،د

اراا«۲:،هدبارواو۶

ر،صرنزدن:نا،هدب

زاها۳،وایااردو،ه

و،ارتاوباودتاوبا

مامو۴.درهزراو،را

زا،دراکزایزا

ها،وارمامو«۵.در

هدوایااردزوریاو،وا

مو۶.دراداردیی،هس،ا

ند،اهدوایااردزور

،داورداوردوریا۷.

یوااز،دزار

اسوایایزور۸.

ردارد،دوادنداو«۹.د

ردو۱۰.اارنازوررد،اترزور

عارددودودزور

یااریدوهیاارو۱۱.درو

،ازا،هریویا،هار
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یزورو۱۲.زورناردارواواهده

هو،)زا(وایاارد

،دالوایزور،درومیا

،هناا«۱۳.اه

هزاورددارواها،دموایزورن

،اروایااردو۱۴.روعا

هدهو،ه

چو،ه،

مدرایهدنو۱۵.ذ

و،ورهیو،وره

واراراو«۱۶.اروایدرا

چو۱۷.ارارواوه،هدرواد

و،اروایاذنار

هناو«۱۸.اراروارویدرا

یو،اعارددارد

.اراذزاارنا،ارد

زاهدارچهندو«۱۹

نازا،هدارنا،صو

اراو۲۰.درا

یاااناروا،وار

اا«۲۱.باهنازاو.اس،

دنوریاهن

ارناداهو،اروایا

،دن،هدیر

ونور«۲۳:،هدبارواو۲۲».
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داراارا:،هدبارا

اروداره«۲۴:ناو

.رودزناردیوره۲۵.

مو۲۷،ارودزاااردیوره۲۶

».داداارناو،راااا

ارناوهغرادزایزورردو۷

ارواراوهدوهد

یورواانارو۲،دهدوهدا

دطایوراو.ارنایانا

،دنا۳.نهد

،درواوهدزاودوهاراوار

یوراراو،وییاو،روودیاارا

ا«۵:،هدبارواو۴.دروا

،ارعاندروایانازاار

۶».هزاانوو

واراود۷.دنوارا،ارووارا

و۸.دناهزاا،نور

،ناهزاا،یراووارار

تا۹.دنورراد

شودارناودناساز،دا

زوررد،کناروو۱۰.ادد

.دروااردناروو.ار،ناند

دزورردروواو۱۱

ن،لوازورردو۱۲.ارکار
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واو۱۳.اراردادزاباد

د،هو،دلوزوده

هطمدرازاایودسلل

زالهدو۱۴.یدرادور

هوچوناوو۱۵.ر

و۱۷.هو۱۶.

هووچووود،ذ

،مودزورردو۱۸.بادندا،

وایاو۱۹.ارررو،

و،دلوزودهار

مدرازاایود،سلا،لده

لهدو۲۰.یدراورط

،هوچوناوو۲۱.رزا

و۲۳.هو۲۲.

هووچووود،ذ

با،مزورردو۲۴.دا،

زوهوا۲۵،نزرون

،سلا،لدهو،دلو

و۲۶.یدراورطمدرازاایود

چوناوو۲۷،رزالهد

و۲۸.ه

وچووود،ذو۲۹.ه

و۳۰.نبادا.هو

وا۳۱.ورروررا،مرزوررد

دهو،دلوزوه
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ورطمدرازاایود،سلا،ل

۳۳.رزالهدو۳۲.یدرا

هوچوناوو

ذو۳۵.هو۳۴.

.هووچووود،

،زورردو۳۶.ررادا

زوهوا۳۷.نرویار

لا،لدهو،دلو

.یدراورطمدرازاایود،س

وناوو۳۹.رزالهدو۳۸

و۴۰.هوچ

ووود،ذو۴۱.ه

دا.هووچ

.درودفا،زورردو۴۲.یار

و،دلوزوهوا۴۳

مدرازاایود،سلا،لده

لهدو۴۴.یدراورط

هوچوناوو۴۵.رزا

۴۷.هو۴۶.

هووچووود،ذو

،زورردو۴۸.دفادا.

هوا۴۹.اارودا

ا،لدهو،دلوزو

ورطمدرازاایود،سل

وو۵۱.رزالهدو۵۰.یدرا
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.هوچونا

ود،ذو۵۳.هو۵۲

دا.هووچوو

رور،زورردو۵۴.دا

لوزوهوا۵۵.

ایود،سلا،لدهو،د

و۵۶.یدراورطمدرازا

هوچوناوو۵۷.رزالهد

و۵۸.

ووچووود،ذو۵۹.ه

ردو۶۰.ردا.ه

وا۶۱.روناا،زور

لدهودلوزوه

،ورطمدرازاایود،سلا

و۶۳.رزالهدو۶۲.یدرا

هوچوناو

ذ۶۵هو۶۴.

دا.هوچووود

رویارا،دزورردو۶۶.ناا

و،دلوزوهوا۶۷.ناد

درازاایود،سلالد،ه

هد،و۶۸.یدراورطم

هوچوناوو۶۹.رزال

.هو۷۰.

هووچووود،ذو۷۱
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زورردو۷۲.یارادا.

وا۷۳.ارونا،دز

لد،هو،دلوزوه

ورطمدرازاایود؛سلا

و۷۵.رزالهدو۷۴.یدرا

۷۶.هوچوناو

ود،ذو۷۷.هو

دا.هووچوو

رو،نعا،دزاودزورردو۷۸.نا

و،دلوزوهوا۷۹.

درازاایود،سلالده

هد،و۸۰.یدراورطم

هوچوناوو۸۱.رزال

.هو۸۲.

ووچووود،ذو۸۳

کدا۸۴.نعادا.ه

هدزاودااناروزا،دهیزوررد

ه۸۵.هدزاودوههدزاودوه

وراود،فوه،دولو

زاهدزاودو۸۶.دسلالر

ی،سلالهدمار

،ناو۸۷.دلو

یدرا.ههدزاودوچهدزاودووهدزاود

ناوو۸۸.ههدزاودوا

ووچوورو،ذ
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هازاکدا.ه

یوادعانو۸۹.د

تریزاارلها،

وا،یووودنزا،دتد

.د

بارنور«۲:،هدبارواو۸

غا،یزااارا:یو،هد

اراو،دنور۳».ورنا

اروا،ورنااا

قزایرزا:داناو۴.دهدا

نوایاا،دیر

ارواو۵.ارنار،دهداد

نا،اانزاارنو«۶:،هدب

نا،نا،ناو۷.ار

،ارهادنموشناارههر

ونایوو۸.ارد،اردرو

ناوو،ورطمدرا،نایدرا

عاارنوو۹.هد

نوو۱۰.ارااو،رود

اردیدااو،رودوارار

راازاارنونورو۱۱.رانو

نوو۱۲.رواروا،اروا

هارو،ناواردید

،ناروایااریدو
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و،رااونورارنوو۱۳.دهرنو

اانزاارنوو۱۴.ناروایاارنا

ادنونازاو«۱۵.دانازانووا

،هدارناو،رواارعا

اانزانااز۱۶.نارارنا

ض،رهضو،اههداد

۱۷.مادیاارنا،اانداز

زاهاونازاهاااندازاز

زردارندازیزوررد،انازا،

ارنو۱۸.مددیاارنا،مدز

نزاارنوو۱۹.ااندازض

اراامداداونوراا

نو،هرااو،رواعارد

۲۰».دضرااو،ادساا

نوااونورو

،دانوهرردارواا،د

هیانوو۲۱.دنااان

رارنانورو،اردر،هدهرد

ارنا،هدهرنایانورو،اروا

عاردادنونازاو۲۲.د

واو،زادداونورر

۲۳.دنان،دانوهرردار

نوناا«۲۴:،هدبارواو

عارردادووزا

،ازرزاهزاو۲۵.ل



داا 288

عارددناردا۲۶.نازاو

ر.دو،لند

».نادوهرردنو

،ززانانانوزامودللواهردو۹

اا«۲:،هدبیارداروا

ارناهادرزوررد۳.رواردار

وا،رواردورد

اا۴».رادلارناا

ورد،لواهدرزورردارو۵.رواار

اوا،دروایارد

دصاا۶.دناادهد

،رواازورناردار،هدازا

اریوصاناو۷.انورودزورنارد

نارزاا؛دازا«

۸»؟عاانردردوا

اردواا«:ارنا

۱۰:،هدبارواو۹».م،

بازازاا:،هدباراا«

یاارا،رودرد،دزا

وردارنا،مودهدرزوررد۱۱.درواوا

نازای۱۲.ریونارناو،روا

ا؛اانازاورا

ردوا۱۳.رادلارنا

،ددمزانا،ازندروازاو
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هنا،اهاررداروا

اونرداو۱۴.اارد

و،درواوایااراو

یاهایا،

ا،یزورردو۱۵».یاهاو

ازاو،ارتد

رداوارنااد۱۶.د

چاانازازااهو۱۷.

ودراااااردود

نودچااوان۱۸.دز

،دازور،دزودراوا

ریزور،انو۱۹.ودرارد

چوادهاروادواا،د

ها،مااتواو۲۰.د

.دچوانوودراردوان

اوردومزاا،تواو۲۱

نوزورا،دچها،

ههاوزورودها۲۲.،ا

نا،هدار،لهاو

نودچو،ودرارداا،د

و،دزودراوان۲۳.،

ااروادوو،دچوان

.اده،دهداووا
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وددیا«۲:،هدبارواو۱۰

اراو،ردیرزاارا،زهی

زاارانو۳.رودرانونا

نو۴.عاردد

.داایهرایورونارو،زاار

،رادقفزاانو۵

،زاامودنو۶.چ

اناندادچ؛چرادبف

ا،زاندو۷.زا

ردیاا.زاار،نورو«۸.زا

یادزردنو۹.یای

،زااار،ورید

ندزاو،اهدرواددیاهر

ردوردودیدزورردو۱۰.اتد

ذویاردیهلوا

ه.یردیاریا،زاد

مودلمودهزوررداوو۱۱».یا

اااو۱۲،ادتدیزاا

،ناریارداو،دچیازاد

و۱۴.دچاووانلواناو۱۳

واجو،اورناجاالوا،اد

،رجو۱۵.دبادن

۱۷.نبا،نزجو۱۶.

نیراونودرواار

،اورناجااورو۱۸.دچ،د
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،نجو۱۹.درراواجو

فا،دجو۲۰.یار

ودچ،دسنن۲۱.د

۲۲.ادارا،نانرزا

.دداواجو،اورناجاااا

جو۲۴.ر،جو۲۳

ناد۲۵.ناا،

راواجو،اورناجااد

.نا،اجو۲۶.دیا

ادا۲۸.نعا،جو۲۷

بو۲۹.دچ.ناجاااا

«:،دنزردار

چاارنااناهرردوا

هرردوا،داناوها،

،ا«:اریووا۳۰».ااا

کار«:۳۱».رادناوز

،اداردارلزاز

واا،هااو۳۲.دا

واهزاو۳۳».داارن،

نایورهزورواتو،دچهزور

یزورردوااو۳۴.نایاارار

نو۳۵.اورهزاوو،دنا

دووایا«:،اورت

نو۳۶».دمرزاوها
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عراارانارادوایا«:،ادو

.«

اراواو،واشردنمو۱۱

نانردوااو،وا،ه

،هدرواددمو۲.ودرافاارد،ه

ننا۳.شاوددواد

.نانردواااز،دمهار

و،ت،دنانردهوو۴

!ارار«:،هنزاا

وهوهزورودررداریا۵

یو،هنناو۶.رواداروز

و۷»!ارد،ازاو

ارنا،هدشدمو۸.ناود

،نورددداردارناو،د

ناو.نازاهد،دردو

،رودراوردنو۹.دوری

اارمو۱۰.رنا

تواو،ردد

واو۱۱.اردو،وا

تارداو؟یدیدها«:

ماا۱۲؟یدارمار

ردارناماهازارنا،ه

یدرناناریاز،راددشا

ازا۱۳؟درادارهرا

ار،هنداز؟ما
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ارماا۱۴.ره

،رراو۱۵.ادزاز

دزد،اتارده

د«:،هدباروا۱۶».ار

ناروومادارنااازا

روعاارناو،دا

ارد،هلزو۱۷.ارد

دانا،ورزاو،ا

.ناومار

اردادیاارمو«۱۸

،،هنواشرد،ر

!شاررداز!ارار

ودوزور۱۹.ردادااروا

۲۰،زوروزورهدوزورو،درازور

،دهودوانوزامه

نیورو،ددرنرداروا

«:۲۱».انوزاا،،ه

ارناواهدرا،انرد

یاروا۲۲.رمهدادا

یاردن؟نایادنا

اروا۲۳»؟نایانا

دانا؟اههوادا«:

ن،هانو۲۴».داوم

،هدارمزادو،ماروا

،هلزاردواو۲۵.ادفااارنا
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دنا،،دیوورزاو،دیو

،دت،راناحورنود

مهردودا۲۶.د

یولزناحورو،دایدمودداا

.دتهرد،هد،دردنا

داوداا«:،هدادووداها۲۷

مدنو۲۸».تهرد

ارناایا«:بارد،دوانزا

؟ییاا«:اریو۲۹»!

اردحورواودوام

هاا۳۰»!دانا

ودرواردزااری،هزووازایدو۳۱.ا

زوروفاهارزورهفااارا

زیورزاعارذودو،هافناهار

زورموناموزورناممو۳۲.د

هدهد،داودارید

زو۳۳.ددیاودرافاااراو،د

،دهازادنانادنرد

ریارمواهواناوا

اراز،هوتوارنناو۳۴.

توزامو۳۵.ددارد،ت

.دتورد،هدچتوهو

وا،دنزهرردنوروو۱۲

واا«:و۲.دنزاز،دروا
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و»؟هد،اهد

زا،دردو۳.اراوا

ونورووارد۴.زیورردد

و».انوعاد«:

،دارد،هلزانردواو۵.انو

:واو۶.انوودنا،هاارونورو

ه،یانردا:اننا«

واباردوواورردارد،

ردوا.ها۷.

و،رردواراوووریو۸.اا

ها،اروا

.،هواناواو۹»؟دروا

صوفا،یورزاانو۱۰

نورو۱۱.دصواودهنورو،د

ازراارهارایایاو«:

زانیاواو۱۲.اهزروه،هد

۱۳».ه،انوشردر

۱۴»!هارواایا«:،هداواد

ندبایویورشرا«:وا

نوزور؟زورا،اا

۱۵».دادنازاو،دسه

چم،نادو،سهنوزور

یارد،هدچتوزام،نازاو۱۶.د

.دزودرانار
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ن«۲:،هدبارواو۱۳

زاار؛،مدادااارنز

۳».،رونانردمانایا

و،دناریازاارنا،وان

:انایو۴.داایورزانا

.یرط،نزا۵.رزع،ورزا

ل،رزا۷.،ادزا۶

،زا۹.ن،ازا۸.

زا۱۱.ید،نززا۱۰.ار

،نادزا۱۲.ی،زا

،زا۱۴.ر،زا۱۳.

اا۱۶.و،دزا۱۵.و

و،دزیای

یاارناو۱۷.دمعارن

،ربازا«:نا،هدنز

ارمدواارزو۱۸.ان

زو۱۹.ا،اینارد

ردو؟،انارد

ب،زاو۲۰؟ردردرد،

و».روزهزا،هلدی؟درادرد؟

نزاارزر۲۱.دراونا

،ربو۲۲.دتد،بر

،داردقیویوناو،رنو

یداوو۲۳.دهزالنوا

بارنا،هرایاو،الا
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۲۴.دروا،اداورازایرودن،د

،دهازااارانناو

ززا،زورزاو۲۵.هلایداو

ونورود،هاورو۲۶.

یاونایاو،رنارنردشداا

۲۷.دادنناارزهو،دروا

،ریدارز«:،هدوایاو

۲۸.ااشاهو،روردو

ورادرو،رواروززردد

زردو۲۹.داردارقو،ر

نردنراونونو،ب

مو۳۰».ندراهرورددنو.راد

ردارناوورا«:،شار

ناا۳۱».ناااز،راف

ازماا«:،دریو

ارنازهرردو۳۲».یزانا

یاز«:،هدرواااد،دهد

،دراردنازنازانا

اردو۳۳.دناد،دناردو

دردو،اردوادارقنار

».دناردود

ردمو.دد،هداردزاواو۱۴

نوروااو۲.نا

زردش«:ناو،د
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اروااو۳!توااردد

لاونزو،مددروازا

و۴»؟یاا،هد

۵».د،هدردیایراد«:

ااهورنورو

نزاونو۶.داور

ااو۷.رداردر،دز

رنازانایاز«:،هدبار

ارزاواا۸.ررز،د

ز،اارنا،هدروازاارا

ازاو،دوازارز۹.ایرو

زانا،کارنااز،نز

۱۰».نازا،واو،انا

ها.رارنا

.ااعاردوال

؟ااما«:واو۱۱

،مدنانردادوو

زاوک،وارنا۱۲؟رونا

۱۳».انازاوگر

ارمااز،انها«:وا

زانو۱۴.یدروانونانزادتر

انرد،وایااهناودادا

او،یهد،وایااز،م

ردوانردزورنایورو،انا

اوارماا۱۵.اان
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ن۱۶:ا،اهارهزاواا،

دهدرنایازارمااوا

ترنا۱۷.اردارناازادروارد

روده۱۸ید،دوا

اارم،انوههزاور

ومناارنارهاا

رارماه۱۹.رمر

و۲۰».یاهزاازاارما،زد

مدت۲۱.مزام«:وا

۲۲.اهلزاز

هدا،دمدنورداتاولاد

زنارد۲۳.ازاوا،هدنا

ااو،دا،مدرناناریاار

ه۲۴.داارنا،هد

رزاروا،داماواددحور

و۲۵.اناثراووارذو،اادد

هارزا،هادوراد،یداوردنون

ارنوروواو۲۶».چام

ارا«۲۷:،هدب

اراا؟م

:وانا۲۸.م،

ن،شردمدت

اااردی۲۹.دا

زا،دنهدو،دا

ز۳۰.اهدو
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،ادناردارمدارددناهررد

ا۳۱.نو،ااد

نا،اهداهرردلا

ا،ددرارزناوداادار

۳۳.دااااردی۳۲.اد

اریرزر،هدهراوالااردناو

۳۴.داردی،ا

،دارززورهر

لاردنر،زورضل.زور

،ه۳۵.ادااو،ا

ااراا

اارد،هااردو،دااه

هدزیانااو۳۶».د

ارم،هدروازهرردنناو.د

زهرردارانا۳۷.وازا

ونا۳۸.دوزاوار،دهدروا

،درزیاازا

ااارنانو۳۹.هز

،یدوزناداو۴۰.رم،

هدادهوواوا«:،هاه

نزاا«:۴۱».اهدهاز،ورا

۴۲!امرا؟زووا

دندزااد،نردواازو

،یورانوناز۴۳.م

،اهادوروایوزاو،داا



داا 301

هارزانا۴۴».داواا

نوهنزاوواتا،ره

نناردنونها۴۵.

.مودزارنا،هادود

اراا«۲:،هدبارواو۱۵

ارنادزن:نا،هدب

وایاااو۳،ادد

یا،ریوذو،ار

ها،واناریا،دیرد

یا،اراردها۴،زاهاورزا

وررهطمدراایدرا

بارریاو۵.اروا

«۶.هذیا

هطمدرااودیدرایاچ

رو۷.ور

یونو«۸.وایابا

ذیاریادایایاذیا

،یدراها۹،وا

و۱۰.اروورهطمدرا

انارباریا

یاوچیاوویا«۱۱.دوایا

یاهر۱۲.دهدوه

«۱۳.اهرا،یا

اراواا،اروایاان
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،اونرداو۱۴.درورا

اا،نردیرد

وا،،اروایا

دیاوایا۱۵.

؛یردیا،او

ون۱۶.اوار

ا،اونردیاویا

اا«۱۸:،هدبارواو۱۷».د

ردارزن:نا،هدبار

ها،رزلزاو۱۹،ادمرواردنا

یاهددلوازا۲۰.اروایااا

ن،اا؛اراا

دیرداا،دلوازا۲۱.ارارنا

ا،هدهو«۲۲.اروایا

۲۳،هدرو،اوااراوا

وایزورزا،دااراووا

وراا۲۴.یردنازاودا

ناوها،هدعانو

ویدراواویا

.هو،اررا،نار

ناو،هراایاو۲۵

ناو،اهرنااز،اهزا

اردهووااارد

و۲۶.اهاروار،

اهزا،نانردواا
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او«۲۷.دهاز،

هیاهدها،هد

اهدناو۲۸.ار

هروار،دادزاوای

۲۹.اهزاودهریو

نانردهاواازاها،

داو«۳۰.دان،

،هدواوا،و،

۳۱.ادمنزانا

انا،ااروا،هداروام

رداانو۳۲».دایوود

۳۳.دمزورردار،دا

نوروداروا،دمارواو

از،ادهردارواو۳۴.درواو

واو۳۵.دیودهما

زانواروا،داا«:

نواروا۳۶».ره

وا،دودراروا،هدرواهزا

۳۸:،هدبارواو۳۷.دهدا

دیا:نا،هدباراا«

یدرروزدیردری

داو۳۹.را

دردو،روا،هدرواداروااوامونا

۴۰.ف،زارددنو

سدیاو،روا،هدروادااوا
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نوززااریاه۴۱.

».یاه.یامدروا

بانامااونادویوترحرو۱۶

،اازا۲،)ن(ورنانواو

وارنناروزاهوود

و۳.ر،دفوناد

زودزا«:نا،هنورو

واو،اسنازااز،

واارا.انانرد

حرو۵.دارددیورارانو۴»؟زاا

نوانادا«:،هدبارواو

دارواو،اسویونازادادا

دداروا،اهدیاارو،دروااد

وحریا،دیاارا۶.درواا

واراد،هدراارداو۷.

س،اهواناو،اردر

و۸»!زودزایونایا.ا

ادا۹!یویا«:حر

،اهدزاازااراایا

رو،وارددروددار

ارداوارو۱۰؟نایا

ازا۱۱؟اراو،درواداریو

او،اهواو

ناددو۱۲»؟وانور

۱۳!ا«:ناو،ااربانامااو
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نو،ایروززااراا

اردایزکارداریدروا

یروزارو۱۴؟یزنا

ا.یداورزاویدروردا

رو۱۵»!اا؟ارندان

،رارنا«:وا،هک

و۱۶».منزنازاو،نازا

وارادد«:حر

،اردو۱۷.نوروناو،

هوود،دودراار

اردنورو،رووار

،هدارداو،ارد۱۸».رو

نورو،عاهزاوردد،هدراارو

رددناارحرو۱۹.دا

۲۰.والو،دعا

ازاارد«۲۱:،هدبارنوروواو

۲۲».کیاردارنارود

میوریاایا«:،هداردیورنا

»؟یکمودزروها،

ار«۲۴:،هدبارواو۲۳

».رودمااونادوحرفاازا،هدب

ردااورمااونادد،۲۵

دزا«:،هدبارو۲۶.ریو

انانازااریو،رودندای

زا۲۷».کنانرداد،
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نومااونادو،رودمااونادوحرفاا

.دادیرددلاوناونز،ها

هداوااداازا«:و۲۸

ا۲۹.اهدهداراوارراا

واومداتنا

ااو۳۰.اهداوا،داونامدا

ارنا،هداردندزویاهزوا

اها،وردوهزرنا

Sheol)».اهداارواندا h7585)۳۱و

،دنازز،غرنازان

یوارنا،هداردندزو۳۲.

لاا،ادحرارنونا

هز،ادناناو۳۳.نا

کنزاانازو،رور

.(Sheol h7585)۳۴نافاانااو

.ارزاداز،ناهزا،د

ارهوود،هاروارزااو۳۵

،هدبارواو۳۶.از،ارر

انزاارنوررازا«۳۷:

۳۸.اساازشفنااراو،راد

یازاونانارنارای

وارارااز،زیا

۳۹».ااایا،اهساهار

هارناریرازا

اایا۴۰.ازا،د
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نازنوردوازارد

وحراد،دوارر

ردو۴۱.دهدااروااووا،د

نورواازورنایاد

نو۴۲.اروام،هد

و،عای،نورو

نوروو۴۳.والوارنااا

،هدبارواو۴۴.اعا

نارنارودانزا«۴۵:

نورو۴۶.دارددیورناو».مزک

رو،راناردیورزاا،ارد«:

،هرنایا،رییدوزو،نا

۴۷».اهعووو،هاوارزااز

نرد،ارنادینور

وارر،دهعومنردواوود

دانزوندنردواو۴۸.دهرم

وراهدردوزادو۴۹.ادزوو

۵۰.کحردردایا،د

.رووعارددنور

اا«۲:،هدبارواو۱۷

زا،انازا،نازاو

مو.نایاناهدزاودنانارو

یویارنوراو۳.وایار

.دانایانارویااز،
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،تدعارداراو۴

یراارو۵.رات

زااراا،دروااوا

،اااراو۶».داد

،رویا،داداروانانارو

ردنوریو،نایاناهدزاود

ردوارارو۷.داین

نزورنایادردو۸.دراتد

یونانوریا،ادتد

و۹.دهرمادو،هدادوهدرواو،دد

نواادوارزاار

واو۱۰.اردی،هده،هدروا

رازتدیورارنوری«:

ارناو،دادهدیایا

یو،دن۱۱».رزا

ااو۱۲.د،دهداارواوا

ک.کوا«:،هدض

ادوااد۱۳!اه

»؟ما.د

،اناواو«:نورواو۱۸

ارده،اوو،ارسه

یااریودنارداو۲.

و،ار،هرودد

واردوناو۳.تداا
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وسبا،رادهاردو

ناو۴.ونا،ادد

ورواارعادو،ه

هاردووسدوو۵.د

ااو۶.ددااراد

یاو،اانزاارنوناردا

ارعا،اههدادوا

رارد،ااو۷.روا

.و،رادهابنوراایاو

و،هارزامدادار

ا«:نورواو۸».د،اد

ااسیارداایادو

ناوارا.م

نازاادادهازاسااسزا۹.مدادیا

وهویدرانا،دا

ساویاا،اردنام

نازارذ.راراسااس۱۰.ساا

،نازااو۱۱.سیا،در

اراانایزااا

رد،مدادیاادواو

وور۱۲.درنازا،

.م،دواارایو

زارواوادانازردیو۱۳

و۱۴.درنازا،رد،نا

زااررو۱۵.نازا،دواارد
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زاونازااروایاییذ

و،داارناهدازا،نازا

،اهررداو«۱۶.هیاارکهداز

لا،هلدبزاارا

وهدازو۱۷.ههس

،ا؛ارهدازهداز

وااراوشاران

زا،او۱۸.نازوایا

اراایا۱۹.نازا،ارنارونا

واروایاااسیزا

وارا،مدادیاادوا

و۲۰».داارذویا

انازرد«:نوروا

و،دایانانردو،

ایوو«۲۱.اانرد

ض،مدادیااراا

عاااازاو۲۲.عا

نوا۲۳.،هارهاد،د

ردا،ناهوارعا

اانردناو،دایایای

دارنااراااز۲۴.ا

،منواراایاوا

».ااانردناا

ارنو«۲۶:،هدبارواو۲۵

اازاارین:نا،هدب
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واااها،نازامدادیا

ااو۲۷.ارزای،نازاار

۲۸.دبیو،یا

،اازازار

ارواااازاو،اروایااا

زااروادیازا۲۹.نور

ارناو۳۰.اراسزاوا

نویاها،هارازاارا

وو۳۱.ابول

،اداازرردارنانا

ارانو۳۲.عاردض

و،داها،هارازا

».اد،کارااسی

اا«۲:،هدبارنوروواو۱۹

اا:،هداارناوا

هدغوناردکخو

نوارناو،رازاارناو۳.رود،

رازاو۴.دیویور،هدهزا

ناعاهیو،دنانزادا

و،دواردوو۵.ارن

وبو۶.دنانو

۷.دزاوانردارا،ووز

ردنازاو،دبااردنواردر

ارناو۸.موداده
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،دبااردنوبااردر،از

ارو،و«۹.مو

ناو.دراکیردهزانو،هد

۱۰.اهنا.دادهبایااا

مواردر،اروو

نانردواایاا.

اردا«۱۱.دایایا،

مزورردناو۱۲.زور

رداراو،زورردو،کناار

و۱۳.دازوررد،هدکمزور

کنااردو،هدهداردا

زاناو.اهدثارواوا،هد

،اههوابا،داا

یاناا«۱۴.ایوو،دا

ناردودنااد،دیارد

هدفو۱۵.دازور

نردو۱۶.دا،ناش

،اریداناا

ناازایاو۱۷.زور

و۱۸.ردناناورباوه

ردوباودوبانارد،وز

هدارلنااودنا

ردنااربا،ناو۱۹.،

،هدارزورردو،زورردومزور

.دامردوباواردر
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نا.ار،هاو۲۰

،هدثارواس،دنزا

یاو«۲۱.اوا.اههواباو

ر،ارباو.دایانا

.مارباوارد

و،دااریو۲۲

».دامارنا

،رنلواهردااو۲۰

۲.د،تواردو،داشدردمو

و۳.نورو.دبایاو

ودش«:،هدزم

اروااو۴!دوارردناردا

زاارو۵؟ارد،ودروانا

وارزیرویااردرواا

وو۶»!باو؟راووا

دیورو،اعارددرزانور

ارواو۷.ناوالو،دارد

نورترداووار«۸:،هدب

اردباهانارد،هدار

و،هدروانوهزانایااربا،

،وارزاار۹».اارنا

ار،نوروو۱۰.،دهداروا

،نایا«:ناو،ده

دو۱۱»؟روانویاباهازاا
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رباودزدیوداره،هدارد

واو۱۲.ناوانو

ردادا«:نورو

زاراا،اا

بااا۱۳».اادماهدادنا

نانرداردواو،دوااا

دمودادشدزانر،و۱۴.د

ار:ااردا«

ادونار۱۵.اد،اهاو

نارونو،دردیتو

زاواوا،دروادوادنو۱۶.د،

رداو.دروانوزاارودیا،هار

ززاا۱۷.دواردی،شد

زاباو،انورزا،ر

دوزاو،راهازا،ا

».دافااارف،

اوازا«:اریومودا۱۸

زا«:یوبارداا۱۹».اانو

بازااوهورامیار

:۲۰».ومردی،داداارنا

یدورموداو».ا«

دوزاارااارمودار۲۱.انونا

۲۲.ادوروافزااا،دهارد

و۲۳.رره،هدچشدزااا

بمودازدرهردارنورووا
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از،ادمنور«۲۴:،هد

زواازا،زرونلزاباد

شونور۲۵.ااد،مداداا

نورسو۲۶.رورهزاارنا،اداررازا

،تواردنورو،نرازاش،هدنوار

ارواوایر۲۷».ادم

هزاردنا،هد،دهدا

ش،هدنوارنورسو۲۸.ار

وو،توهاردنورو.رازا

دنو۲۹.ادوهزارازا

.زورنوریااانا،دنور

،دبردودانو۲۱

ارنازاوداا،اراهارزااا

اا«:هدروایاااو۲.دیا

کارنای،دارم

،هدباراایدوا۳».ا

کارنایوناو،دارن

هاررهزاو۴.هنناو،

،هارملدو،زرودارمودازدچم

ار«:،هدرواوامو۵.

باوناز؟نرددرواازا

۶»!دراداکارازالدو!

وو،ارم،هدمنردایر،وا

اهده«:،هادمو۷.داازا

دواد،اهدرواووااز
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۸.دامو».رودزاارر

و،رادیاهارناوزار«:واو

۹».زا،نایاهه

او،دیاهو،ر

هز،رناندهد،دهارر

زاو۱۱.دزودراتوارد،هدچااو۱۰.

باردرد،ررد،هدچتوا

،هدچازاو۱۲.دزودرا،اباعف

نرافنا،هدچازاو۱۳.دزودرادرازیداو

نرااز،دزودرانرادوزاجرنرد

برد،ازا۱۴.انراوبانردبا

،نرایداوورداو«:دوای

دوو،اریداودورو۱۵

ناا.دچازاو۱۶».زبا

ارم«:شاهرردواا

هیا«:ااردواااها۱۷».دبانا

هنارو«۱۸،ادوا،یاش

ی،ن.ارنامیو،دز

.تزاوزاو۱۹».ارناد

دبایاردیاهردتزاو۲۰

ندنر،ااو۲۱.انی

،مرززاهتزاا«۲۲:،هدنرا

اهبازاو،زروافاانری

ا۲۳».رزاراهاو،

اردمنو.داهارددوزااراا،ن
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نو.انوناا،هد

،هدزمدارواااو۲۴.داار

از،دروافنوقنرازاارز

ارناااو۲۵.دن

دردونردنرایردااو

واو،دنرا،ن،ناز۲۶.

دزانراارز،هدبا

ن«:نرواا۲۷.د

وانزاااز۲۸.درااو،هدن

ینوازاربا،رو.نزایا

!ک،شمیا!بایایاو۲۹.ارنرا

ناردنادو،دناردنا

ن.اانا۳۰.دادیانرا

».ناودارناو.کند

یاو۳۲.دانرازردااو۳۱

اردارنرا،ارناتدود

جو.انهارزا،۳۳.دنو،د

ردایازانادمن

ارواازسوازا«:واو۳۴.انو

یو،ماهددزو

وا،ید،دنردنران

وااروا۳۵».دا

فارزوازای،دز

.دروا
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رد،ندرافاباترد،هدچااو۲۲

اارقنو۲.دزودرارا

از،رمزابا۳،ددهدنرا

باو۴.دباازاباو.د

افااهوانا«:ن

قنزناردو».اراهو،

یداوررنر۵.دبا،ر

،هاروادوامناز،رمد،ا

رارزیورنواهانوزاا«:

ماونا۶.ردو،ز

ا،یزااز،یاار

از،نودززاارناو،انا

،ارواکرداراد

ارید،نوبا۷».ان

یوارقن،هرمدو،اور،د

،اردارا«:ناوا۸.

مدباناروو».ز،وا

دا«:،هامداو۹.

رق«:ام۱۰»؟،

نوزااا۱۱،اهددبا

یاارنا،هانا.اهارزیوراها

رودارنا،هدناا

ارموونا«:ما۱۲».مز

قنارو،نادام۱۳».کراز

دتزااوااز،ودز«:



داا 319

،قد،باناروو۱۴».

درقو۱۵».درانازام«

یوو،هامدناو۱۶.دنازاروهدزنارو

دنازاا:رق«:ار

او،دارارااز۱۷.را

یاارماو،درواا

دقا:قناباردم۱۸».

یاهنزاا،وهزاار

نا۱۹.مروادز،هدزود

ادواااردا

ا«:اریو،هامدرداو۲۰».

ا،وناها،نیاندا

م۲۱».نار

اورباناروهاواراردغا،نادا

وا،هواواراو۲۲.

ودو،درادغاواو،دایووهاررد

اروا،غاو۲۳.داش

،ههارزاغا.دهداهار،د

۲۴.ادهاراروادزارغاموریار

ودو،دننرددیردوا

رادارد،هدارواغاو۲۵.دراد

و۲۶.دزدراروا.درادارمیو،

،درد،روا

وا،غانو۲۷.دارف

ارغا،هوامو.امزرد،دار
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ارمدزارغاندواها۲۸.دزدی

غام۲۹.یدزااماهد:

ش!یداااازا«:

مغا۳۰».ارناددرد

زواماهلوزاغاا«:

ررراادتدا،یاهرا

دزارمنواو۳۱»«:وا»؟

هداهار،دردداروا

اریوواو۳۲.داردیور،ها

وا؟یدزاااردغا«:

و۳۳.ادیورزاردااز،مانو

هرزااو،هرزاا،هداغا

».ادههزارواوارنا

اازمده«:وام۳۴

اردانا.یاهداهاررد

صااها«:موا۳۵».مد

.»ارن،ارو

هامقنو۳۶.رقناروهام

دویاونرابایولا،ا

نیاا«:مقو۳۷.انو،دیو

ردا،یدا،مدد

دا«:قم۳۸»؟رتار

داا؟یمرادرناا،ماها

،رقام۳۹».اارندرا

د،هدذناوناوقو۴۰.رت
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مقناداو۴۱.د،دیوارووم

اردمیاازا،دروایاروا،ادار

.

،زیاارد«:قمو۲۳

قو۲».ااردچووو

ویو،موقو،دروادمی

د«:قمو۳.ار

تیاوا؛مو،د

».ازارنادنواو،

:اریوواو،دتارماو۴.ا

».مدویوواد«

قد«:،امندوا۵

بانارووااو،واد۶».

:،هدروااردو۷.دهدادد

ارب،درواقیزامارازااباق«

۸.ارااو،یا

ارناو؟اهداارنا

زاو.ارواهزااز۹؟اهدوا

اا.هاروا

ر۱۰.ابانردو،د

ش؟باراارداارب

۱۱».ناومندتو

اردمدرواار؟ید«:مق

ا«:باردوا۱۲»!یدادمنو،
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»؟درادواارار

ازادیهانا«:اریوق۱۳

ناو،داارنای،داارنا

وا۱۴».یاارناازاوداار

،هدودد،یاار

:قواو۱۵.دویو

)اروا(اردا،دد«

ردو،هدتارمواو۱۶».ت

۱۷».،قد«:،از

هدابانارودداو،ایود

دها۱۸»؟وا«وازاقو،د

شاریاو.وقیا«:،هدرواار

مدازاو.غوردناا۱۹.

ی؟وواا.دهدارا

.ماهرا۲۰؟رااوهد

وا۲۱.دادرارناواهدادواو

ه.اهدهااردو،هبرد

ا۲۲.انانردهدهو.ایووایا

۲۳.اوواروا.دروانوزاارنا

هررد.یااونابرد

هدا،اوردااهرردوب

و.اهدما۲۴.ا

ننو،دراررو،ااار

ارنا«:مق۲۵».اا،ار

ارا«:قباردم۲۶».هدو
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ق۲۷»؟ارنا،واا

ارد،مدیار«:م

ق۲۸».ازایاارناا

قم۲۹.د،انفرارم

وووزیاارد«:

میرقو۳۰».اردازاچ

.دویو،هد،د

وانداداراادمنو۲۴

ی،نانیاید،ا

داراا،هداردنمو۲.دا

۳.لزوااحورو.ددطاا

یدناو.رمو«:،هدرواارد

و.ارانناو۴.ز

هدوانودا.دهارردیور

یایو!بیایز۵.د

،دورر،ههیداو۶!اا

ددازایوو،هدسوادنرد

یاردوارو.اردزابا۷.بای

ااواو،جازاواهدو.دار

واروا.دروانوزاارواا۸.ا

یااوااردندیا.او

۹.ودادیارناواارنا

واهدو.ا،هدارد

اردنو.داردکر؟ااار
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ود،هوامق۱۰»!

ماار«:مقودزاردد

مارناااوارد

ممااار!رادینا۱۱.یداد

م۱۲».اادزماازااروا.

۱۳:یدهددراق

زاا،وهزااردقا

ادلدزا،هدزووان

دمداناو۱۴؟اارناوا

اماردمماماار.مور

.رمو«:،هدرواارد۱۵.دا

نناو۱۶.زیدناو

ردیورو.اداراتو.ارا

اروا۱۷.دهدوانودا.دهار

.داداهاروا.نادا

ااازاوداعبزایاهر

اریاو.ااربافااو

دواواموداو۱۸.اک

ااو.داواک،)ا(

ا،دبزاو۱۹.دا

و۲۰».اکاراو.د

ا،دالوا«:،هدرواارد،اا

،اانو۲۱».اواا

هدهاو«:ودرواارد

ارراو،اه۲۲.)اه(
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ان!یاو«:،هدرواارد۲۳».دیا

زاو۲۴؟هز،ارا

و،اداذارو،اذاررا،ها

،هاور،مو۲۵».راوا

.اردهارقوردی

بانادمو،داردااو۲۵

نایارمنااز۲.ندز

هناناودرم،دتدد

واو،رااو۳.د

«:واو۴.وااا

،رادباوایاارنا،ارمیور

ناروادو۵».دداازاوات

راردنزا«اا

نز،هااازایداو۶».،

دااردورداریا

.دعاهزاوردناو،دروادناردا

نزا،دارا،نوررازاسنو۷

دنازاو۸،ددیاه،

نزواادنانایود،هاداا

وزااو۹.راازاوو،دوار

بارواو۱۰.درارو،د

زاا،نوررازاس«۱۱:،هد

،رنانردت،اداا

اا۱۲.مزکدترداراا
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رذیاووایاو۱۳.واارد

یایااز،داادواوازا

دنااو۱۴».دهرااو،رد

رایز،دنزلاا

،نزاو۱۵.دنیانا

و۱۶.دنردانامرواودرد

،ذارن«۱۷:،هدباروا

،ذدارنااز۱۸.زب

رد،دااردوراوردار

».داد،راوردوزوررد،ن

بارنوررازاووا،وزاو۲۶

یاناارااهر«۲:،هد

اازاار،وزا،نا

نارازاو۳».،ورنو

۴:،هدبراردندراد،باتردار

ووا،روزاارم«

ور۵».دهدا،انوززااراا

،زاو.ن،کزا:ور:ااهداز

،زاو.نو،نوزاو۶.ن

و،نانهدونورا۷.ن

و۹.با:و۸.دوورا

نهامااونادا.مااونادو:با

،دحرردنورو،هد

،هداردندزو۱۰،دوان
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ودنا،اودهونا،دوحرارنا

.دحرنا۱۱.ت،هازارهو

زاون،زا:نانو۱۲

حراززاو۱۳.ن،زاون،

:نا۱۴.نولوزاونراز

:نادو۱۵.ودوراودو

زاونزاوننزا

و۱۷.ن،یزاونزازازاو۱۶.ن

ا۱۸.نرارازاوندورادورازا

و۱۹.ورا،ناهرد

و۲۰.دنزردنواوو.نواواد

صرزاونزا:انااد

زا:اصرو۲۱.نرازحراززاونر

ا۲۲.نلزاونونو

.وراود،نانهداد

زاونزا:نارو۲۳

نوزاونبزاو۲۴.نه

،نانهدرا۲۵.نو

نزو۲۶.ورارو

زاونانازاوندردرزا:نا

،نانهدنزا۲۷.ن

:ناو۲۸.ورا

ونزا:و۲۹.ااو

:دا۳۰.نددزاودرواارد

ازا۳۱.نزا،نرارازا
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ناعازا۳۲.نزا،نا

دیاردو۳۳.نزاو

ووودنادیوادناد

ه،نانهدوا۳۴.و

اااو۳۵.دوراودو

زاونزاونزا:نا

۳۷.نانازا:او۳۶.ن

ودو،نانهدااا

و۳۸.اناو.ورا

ازانزا:نا

نمزا۳۹.نااماازاونا

درازا.نودرا:و۴۰.نمزا

ا۴۱.ننزاوندرا

.دوراو،نانهدونا

.نمزا:نانادا۴۲

ن۴۳.نانادا

رورارو،نانهد

،نزا:نااا۴۴.د

زا،زا۴۵،نزا،نیزا

هر،ادمو۴۶.نزا،ن

وه،نانهداا۴۷.د

:ناا۴۸.رورا

زا۴۹.نزا،ن،زا

ا۵۰.نزان

روراو،نانهدونا
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وراو:اانهدا۵۱.د

:،هدبارواو۵۲.و

یاز،هرنایا«۵۳

اروا،یاوهدزاروا،یا۵۴.د

۵۵.دهدادوانهد،

دیاطایو،دز

ونردنا،ا۵۶.فنارد

یونهداو۵۷».د

یرازا،نتزا،ننزا:نا

ونوون:نوا۵۸.نرا

ارما،تا.نرونون

یویایود،د،مانزمو۵۹.دروا

نااوونور،مایاواوهازرد

هازراورازاواوبادنوریاو۶۰.ازار

هارواراناوباد۶۱.

زانارذنانهدو۶۲.د،د

نردناازدراو،و

نااانرد،هداا

و،درازاواا۶۳.هداد

.دراردندرادباترداراا

،نوروازادنانردو۶۴

از۶۵.دنردارااودهد

زا،دانردادناهرردوا

.نویادا
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،ددنادو۲۷

یاو،اددازا

رو۲.وووو:اد

رددونارورو،رازاو

نازاواودنردر«۳:،هداعا

،ناواحررددهو

زارما۴.ایوددهرد

ردارا،دشانزادرایا

ارناید۵».هرناردان

۷:،هدبارواو۶.درواوار

نارناردانردا،اردناد«

لاناارنارو،هناور

یودا:،هدبارااو۸.

وااو۹.لاشداروا،ا

یردااروااو۱۰.اردااروا،یدار

یرداارواراو۱۱.شرناردااروا،

وادشازااروا،

اایاا،دنا،

واو۱۲».دهداوا،

ااارزویارها«:

ادمیدارنانو۱۳.،ماهداد

نرداز۱۴.نورتردا،

و،زرونلزادو

بااا».دناردبادا

:،هدضواو۱۵.نرد،شد
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اار،حاورایاها«۱۶

یورو،دورنونایور۱۷در

،درواردارناودنوارناو،دادنا

واو۱۸».نناوا

د،احوریدارن«:

رورازارارواو۱۹.راواارد

و۲۰.ویونارد،اد

اارواااراوادتزا

وایازارازارواو۲۱.

ووا،یونو،لاوارروا

ادیونو،ورنو،ویواا

دهداارواوا۲۲».

رورازارارواوار،هد

اروا،اوااردیدو۲۳.اد

.دو،داووایر

ااراا«۲:،هدبارواو۲۸

یزااما:نا،هد

ارناو۳.اردردیا

هود:اا،اروادارا

ه۴.ادزور،

و۵.رداردهوردار

یالزوررهطمدراا

هرداداا۶.یدرا

نارو۷.وااو
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ارتارا،یاهر

،رداردهو۸.سردوایا

وانارنارویدرا

هودزورردو«۹.وایا

،ورهمدرااودو،

زوراا۱۰.ناریدرا

لواردو«۱۱.نارادیا

وناوود،اروایادی

او۱۲.هوچ

ودو،ویایدراورهمدرا

.چیایدرا،ورهمدرا

یدرا،ورهمدراو۱۳

یااو،،هیا

یابااریاو۱۴.وا

ا.هیارو،چیاو،و

و۱۵.لیزاها

یانار،ادیاه

وا،لواهدرزورردو«۱۶.دوا

نزورا،هادزورردو۱۷.ا

راس،لوازوررد۱۸.دهدر

واو۱۹.نارد

هوچوناوود،وایا

یدراو۲۰.یاا،

ودو،ویاورهمدراا

نازا،هیاو۲۱.ارچیا
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هریاهو۲۲.ناره

یاارا۲۳.د

م،زورنازازوررا۲۴.ار،ااد

یااو،اروایا،ا

زورردو۲۵.نار،دهاراد

.ناردر.سیا،

یادیردهزیدرانزورردو«۲۶

رویاس،اروا

ییاو۲۷.نارد

هوچوناوودوا

ورهمدراایدراو۲۸.

،هیاو۲۹.چیاودو،ویا

ارا۳۱.دهریاو۳۰.هنازا

ادیااریاوایدرا

.یاوار

نارد؛یاس،هلوازورردو«۲۹

و۲.ازوریاور

وناو،اروای

،ایدراو۳.هو،چ

یاودو،ویاورهمدرا

و۵.هنازا،هیاو۴.چ

یا۶.دهریاه

،شایدراادو،شایدراوهلوا

اواناریا
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یاس،هادزورردو«۷.وا

و۸.روزذاردی.

چوناو،اروایا

و۹.یاهو

ودو،ویاورهمدراایدرا

.هنازا،هیاو۱۰.چیا

ویاهرهیاهیاو۱۱

و«۱۲.اریاوشایدرااد

ر،یاس،هدزوررد

و۱۳.رادهوایازورو

وهد.اروایاا

یاههدروچودونا

همدراایدراو۱۴.

ودنازاچیاودو،وهدنازاویاور

و۱۶.ههدرنازاهیاو۱۵.چ

یدرا،ادیا،ه

ودوناوهدزاود،مودزورردو«۱۷.نارو

ویدرایاو۱۸.ههدروچ

اهرهووویااریا

یا،هو۱۹.ن

،مزورردو«۲۰.اریاو،شایدرااد

۲۱.ههدروچودوناوهدز

هووویااریاویدرایاو

یاهو۲۲.ناهر

و«۲۳.ناروشایدرااد
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ههدروچودوناوهدمرزوررد

ویااریاویدرایاو۲۴.

و۲۵.ناهرهوو

وشایدراو،ادیا،ه

ههدروچودوناو،زورردو«۲۶.نار

اریاویدرایاو۲۷.

و۲۸.ناهرهووویا

شایدراوادیا،ه

چودوناو،زورردو«۲۹.نارو

یاویدرایاو۳۰.ههدرو

.ناهرهووویاار

وادیاهو۳۱

و،زورردو«۳۲.ناریاوشایدرا

یاو۳۳.ههدروچودونا

اهرهووویااریاویدرا

یا،هو۳۴.ن

زورردو«۳۵.ناروشایدراواد

۳۶.ر؛سیا،

،اروایااو

و۳۷.هوچوناو

هرهوچوویااریاویدرایا

یاهیاو۳۸.نا

ارا۳۹.ناروشایدرا،اد

اوریا،اروایادیرد

وریاویدرایاوییاد
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اواا۴۰».دذ

.دمااراا،دهد

ا«:،هدبارااطاناروو۳۰

یان۲:اهداوایرا

،ماااردندرروا

،ادزاا،دزاردم

ردارد،هدروایانزناو«۳.

ووارشرو۴،مااشااردشر

هرردشرو،ه،هدمااناارد

اردو،راارها،وا

یزورردشراا۵.دا،هدماانا

زاورزاماها،داروا

ازاو،داراا،هدمااناارد

او«۶.زااارواوا،اهدارواشر

نو،زاوایرو،دهدادی

زورردوشو۷،وا،هدمااناارد

و.اراارها،یو

.ا،اهدماااار

و،اروا،ارنایزورردشا۸

ارو،زااراوااریر

.زااارواوا،دز،هدماانا

،هدماانااردرد،هنزرا۹

رشردزااو۱۰.اراایو

شو۱۱،مااار،

و،راار،وارواود
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.دا،هدمااناار

.دزارا،دیزورردشااو۱۲

راا،درهرردهاردزا

ارواوا،اهدارناش.ا

ذیاارااویر۱۳.زاا

.دزارناشو،رااارناش،دن

ر،وازورزورشاا۱۴

یزوررد،هدراایوارو

و۱۵.اهدرااارا،یو

اریوهوا،دارا،نزاا

رد،داواااا۱۶».دا

ردواانزرد،شدورنردوزودن

.یور

ااما«۲:،هدبارواو۳۱

۳».ادمنازاو،نزاار

یاناددنزا«:،ارم

زاارواماو،انز

یااازازارا۴.ن

،رازا،اایهرازا۵».

و۶.یاهراهدزاود

سارنا،دزاراارنا

دردایاوسباورازا

،دهدااروایرنو۷.د

کننردو۸.ارنارذ،هد
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ارنهد،اروروروارویوان

نزااو۹.اررم،

اوو،دیاارنالاون

و۱۰.دترارناکاونا

و۱۱.ازاارنایوو

ونااو۱۲.ونازاارترو

ردااورازاوداروتر

.دروا،راردندراد،باترده

زانوناروورازاوو۱۳

یورو۱۴.انالاه

،دهاززانارادوهراناراد

هزارنزا«:ناو۱۵.ک

اا،متراا۱۶؟اده

ردوزرووارارداداوار

و،ارلازایرذنا۱۷.ضرووا

و۱۸.،هوا،اردارز

دیاهواو،ارداریدنززا

،زهزانوزورو۱۹.رادههز

وزاهداریاوارو

و۲۰.ارد،زورردومزورردناا

وهزاوفو

نادرازاو۲۱».ارف

واناا«:،در

ویورواووهو۲۲:اهدا

وارازاارنا،دا۲۳،ب
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وزارناباو،ا

درزورردو۲۴.اربازاارنا،دا

و۲۵».ادهنازاو،ار

ورازاو«۲۶:،هدباروا

،اهب،یانانارو

نادنردارو۲۷.زاونازا

و۲۸.و،ارنو

،وایاتزارنونادزا

وغازاووزاونازازا

هرازاونازا۲۹.زا

اازاو۳۰.وایااا

ووزاونازاههزا

اراو،زاوزاوغازا

۳۱».ه،رادهاروادوو

،دهداواارازاو

نادنایاو۳۲.د

وزاو۳۳.دسارراودوزا،د

و۳۵.سارراوغازاو۳۴.سارراودود

.دراودو،داردززانازا

،دردیاو۳۶

واتزو۳۷.دوراوو

وناوو۳۸.دسارودوزا

او۳۹.دسارودودواتزازاودرا

۴۰.دساروواتزازاوورا

.دودوواتزنازاوراهدندو
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،دادرازادواااارتزو۴۱

اازاو۴۲.دهداوا

زاو۴۳،دهدانادزاارنا

ناوزاو۴۴.دساروراو،نا

زاو۴۶.سارورا،ازاو۴۵.سارراو

اراازاو۴۷.راهد،نا

و،زاونازا،دههزا

،داد،ادهاروادووارا

یهراورو۴۸.دهداوا

۴۹.ادنارادهراناراد،د

دزارنادب«:و

۵۰.اهدزاو،

یرززااهدرواوایایااازا

ندوهراواودوو

رازاوو۵۱».دهروارییا

و۵۲.نازااریرزو،

وایانارادوهرانارادزایای

از۵۳.دلهووراهد،ار

و۵۴.دهددیانادزا

،وهرانارادزاار،رازاو

.ردوار،اادرواعا

،دورااردوورو۳۲

،نااداردزوزن

رازاودورود۲.اان
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وندوتور«۳:،هاناروو

واز۴،نوومواونوهو

،ااز،احاایور

ردا:۵.او

و،دهدادزا،اتا

:ورود۶».هرندرازاار

لدا۷؟اوورنارداا«

هدادناوازهدااراا

و،دنارر۸؟ر،ا

یداو۹.مدزندیاشدزاارنا

هدااراالدودارز،رلا

۱۰.اد،دهدادناواز

:،هدریوازورناردوا

زاانوزاادزاماا۱۱

،مدربوقاواایاارزناو

یا۱۲.دیوانا،دا

یواروانا،نوی

،هواااوا۱۳.د

ونا،ادهراوانردلارنا

و۱۴.ک،دهزروواردارتراا

اهرنادزاادناریا

زاااز۱۵؟هدززاااروات

وداکنردارنادرادوروایو

یودنا۱۶».اکارما

لاودایااارا«:،ها
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و،هدو۱۷.ا

.نانارارااایور

.ارادریردزنسزالاو

،ارداازاو۱۸

فناردنااز۱۹.داادی

ا،انایارووندرا

و۲۰».اهرقفندراف

واراروارراا«:نا

وارزادو۲۱،زیا

،جاادیورزااردندوارندرازا

،هدنازا،دبوارزو۲۲

زاو،اهاارووار

ااو۲۳.داوازا

اردار،هاو،اهزروهوا

دییااولایا۲۴.

۲۵».،اردندزااو،

«:،هدبارورود

نزولا۲۶.دا،اهدیایر

و۲۷.ادیرداواو

ایا،هی

رازا۲۸».داریاوار

ااطایانایورو،نو،

ا«:ناو۲۹.دوناهرردار

رها،هیورود

ها،دبیورزو،رندرازاوا
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نااو۳۰.نایااردز

نزردنرد،رهاو

:یوباردورود۳۱».

۳۲.دا،اوا«

ارنزوایور،هی

۳۳».دهدادندرافاو،د

اوورودنا

نجونرا،ن،

زاارز،دووارز،دادار

،توو۳۵.ووتوروند،دو۳۴.ف

دارناروهو۳۶.وون

نورو۳۷.یااررادری

ودادارودامنوو۳۸.واو

.دارودار

ارنراوارنا،ردو۳۹

اردو۴۰.دجاا،دنارد

،رو۴۱.ناردواوداد

وت،رو۴۲.تواراو،ار

.داارا،ارد

جااززااالزاا۳۳

نو۲.دچنورودزد

ااو،نالزارنایوا

دزوررد،رزالواهرد۳:نااولز

رداازایادردو،دچلواهزا



داا 344

نو۴.رنودن

هو،دددنازاوااردنداز

چرزاااو۵.دهدصنانا

مارد،هدچتزاو۶.ادوترد،هد

ی،هدچمازاو۷.ادو،انر

لو،،انردتوا

نردنزا،هدچتوزاو۸.ادو

.ادوهررد،هدهزورمانردودر

باهدزاوداردورا،هدچهرزاو۹

چازاو۱۰.ادواردو،درددو

رد،هدچمزاو۱۱.ادومد،هد

دودرد،هدچنزاو۱۲.ادون

شازاو۱۴.ادوشارد،هدچدزاو۱۳.ا

.مدبااردوادوررد،هدچ

نزاو۱۶.ادونرد،هدچرزاو۱۵

هوتوزاو۱۷.ادوهوتورد،هدچ

،هدچتوزاو۱۸.ادوتورد،هدچ

دوصرنرردو،هدچرزاو۱۹.ادوررد

زاو۲۱.ادورد،هدچصرنرزاو۲۰.ا

رد،هدچرزاو۲۲.ادوررد،هدچ

دورد،هدچزاو۲۳.ادو

زاو۲۵.ادوهدارد،هدچزاو۲۴.ا

چتزاو۲۶.ادوترد،هدچهدا

حررد،هدچزاو۲۷.ادورد،هد

زاو۲۹.ادورد،هدچحرزاو۲۸.ادو
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چزاو۳۰.ادورد،هدچ

رد،هدچتوزاو۳۱.ادوتورد،هد

داررد،هدچنزاو۳۲.ادون

.ادوترد،هدچدارزاو۳۳.ادو

وزاو۳۵.ادوورد،هدچتزاو۳۴

چنزاو۳۶.ادونرد،هدچ

شدزاو۳۷.ادو،شدنرد،هد

نور۳۸.ادومودازردررد،هدچ

لرد،هاروان

.توهلوازوررد،ززاااجو

و۴۰.دررددوونورو۳۹

نازادنزبرددا

رد،هدچرزا۴۱.عااا

زاو۴۳ادونردهدچزاو۴۲.ادو

،هدچتوازاو۴۴.ادوتوارد،هدچن

،هدچزاو۴۵.ادوبادوردررد

نرد،هدچدندزاو۴۶.ادودندرد

یرد،هدچدنزاو۴۷.ادود

،هدچریزاو۴۸.ادوردر

ندراد۴۹.ادوراردندرادباترد

و۵۰.دزودراباترداتزا

برارد،ندرادباترداروا

ن:نا،هدباراا«۵۱:،هد

زاارزن۵۲،رنزندرازا

،باارنایرو،جاادیور
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یو،ارناهریو

نارد،هدروافارزو۵۳.زمارنا

زو۵۴.نامدادارزنااز،

اروا،یا،دار

،اروا،یاو،

ارنایاطاوانازاایا

جاادیورزاارزناو۵۵.

رنردرانازاار

ناردزردارویردو،دا

مدیرنو۵۶.را،

».دارر،ررنا

اراا«۲:،هدبارواو۳۴

،ادنزن:نا،هدا

ز،رازاا

نزاها۳.شدون

فاازاو،دامودا

روددبزاو۴.داق

فنایاو،ایودزا

ن،رنورادادو،داشدب

،هدزرودیداونزااو۵.ا

گریرد.او۶.دارددا

او۷.اا.دا

زاو۸.نارردیاگریردزا،

ددایاو.نارتر

نداودورنونوزداو۹.
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زادیاو۱۰.داا،

رمزااو۱۱.نارمن

یردهها،دوف

اوندرااو۱۲.قفت

زفشدوزا.اد

ا«:،هداارااو۱۳».دا

اواداارنازا

از۱۴.دهدادواهد

نادودیاناور

ا۱۵.اارد،و،دیا

قراردندرافناوود

ارواو۱۶».ااردباعی

ارزیاا«۱۷:،هدب

و۱۸.نورازا.دایا

او۱۹.زندیازااررو

زاو۲۰.ادزا.نایا

.نداازاو۲۱.دن

زاو۲۳.ارنادزاو۲۲

اازاو۲۴.دارزا

نارنززاو۲۵.نر

زاو۲۷.ناررزاو۲۶.ک

رزاو۲۸.دارا

اردرواا۲۹».د

.اایانزرد
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راردندرادباتردارواو۳۵

زاااراا«۲:،هدب

فاازااراو،نویاد

و،ناو۳.نوا

و۴.ناتاولااویااا

رافزانورادزانوا

و،عارذراودقفنوزاو۵.عارذ

فو،عارذراودبفو،عارذراودبف

ااووردو.عارذراودل

نوزاو«۶.دانایا

راایااراو،دا

۷.ودوایاو

و۸.داااودادانو

،زاو،زاداازاا

یزادهزاا.

:،هدبارواو۹».نود

ندرازان:نا،هدباراا«۱۰

دیاها۱۱،رنز

ار،یای

یااو۱۲.راا،

رازا،دالوزا

،دزاو«۱۳.د،یروادیا

و،ندرافازا۱۴.یا

۱۵.ینزرد

ا،ونردوواا
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راااریا

واوا،ددزاااروااو«۱۶.

نازادداروااو۱۷.دا

اواوا،د،د

،دنادباروااو۱۸.د

،نو۱۹.داواوا،د

زااو۲۰.اروا،درواه.ار،د

۲۱،دااوایدزاروایور

نهزنا،ددزددارواتوایورزا

.اروا،درهنو،داا

نویزتوانوارواا«۲۲

واهددنااراو۲۳،دزااوا

،هدوااو،ادیووددزا

یروادماانوونرد۲۴

و،درنودزاار،و۲۵.

و،اددهدراناوایاریو،

،اهسوررتاردوا

دیدوزاواو۲۶.

دونواروا،نوو۲۷،انودهدرانا

یانص؛ارنو،

یردرتواز۲۸.دوا

ز،رتوزاو،هد

ردیردیامااو«۲۹.ددد

ار«۳۰.داای

یاو،دناا
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نضو۳۱.تدن

۳۲.داوا،ا

،هدرادیزاو

زو۳۳.ددزوددتوزا

ثارز،ناز،زثناردار

ناهر،درناردیاارزو،

ارز۳۴.رارناند

از،زنانردونارد

».اانرده

زادیانایورو۳۶

نارورورهادد

،وا«:۲،هدضاایانایورو

اا،هدارزدااریا

ردااهروازایاو،

نازاناا۳.ادارد

نارثازاثرا،ااطا

ا،ادناناثا،ه

نو۴.اثاهزاو،ا

ادناناداا

».انارزاناو،اا

:،هداوالاراا۵

هرردواااا۶.ار«

نارد:ا،هدادناد

حدناررد،هدادز،ا

،دزاااثا۷.هداد
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.دنارثااازا

،دااطازاثراویدو۸

ثراواازا،دهدادزدرزا

دزاو۹.ددیا

».دثاااطازا،د

ندناد،دااروا۱۰

وووو،دنادو۱۱.د

رد۱۲.هدادزدینا

رردناوا

اووااواوااا۱۳.نا

اااراردندرادباترد

.د
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ونوونارنرد،فنرد،ندرا۱

هاررزا۲.ااذیدوتو

لوازوررد۳.اهزورهدز،شد

واااراا،لدزه

نازا۴،ددهدانایااروا

ارنجودنردارنرا

ندرافنا۵.د،درداردتوررد

:،هدعواندن،بازرد

،هدبرردار،یاه۶رکرد

،هد۷.اههارد«:

وزانااو،نرانوچ

نونز،ردهروبونون

ارزا۸.اد،تاگر

ناریاواارز،هاد.ایور

زاونادر،بوقاواا،

وناردو۹».رواف،نارذا

ا«:،ه

زوااواهدواار،یاه۱۰.

ار،ناریاه۱۱.نانر

ااروانارا

و۱۲.د،ا

زافوووناد۱۳.مزور

ردو۱۴».مزورارنا،رودطا

۱۵».ا«:با
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،دفوونادارطایور

نارووهرانارو،ورارنا

ردو۱۶.اناودنارووناروو

و،اردناردایاد:،هداارناروادا

یروادفایودوشرداونرد

گرار،یرادفیروادردو۱۷.

و،انازایرواداز،نایورزاو

.مارنارود،ایااد

.مدایا،اروناو۱۸

کوگرنازا،هدچرزا۱۹

یاه،رنرانهارد

:و۲۰.رشدودا

.اهر،دیاهران«

،اایورارزا،یاها۲۱

ارنا،ااریاهویا

دها۲۲».شناونورواف

یاارزدیور،ناد«:،ها

زاووارزاارو،

هدزاود،اااو۲۳».رو،ورا

ناو۲۴،زاار،زا

ارنا،هرلایداوواه،ههار

و،دروادارنا،ددزهزاو۲۵.د

،د،یاهز«:،ار

وانزا،وا۲۶».

:،هددیردو۲۷.زرون
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،دروانوززاار،ادداروا«

لو۲۸.دزک،هدنرادار

زاما،اارلدنارداو

،ارادرناوگرنایوور

:۲۹».اهداردارقو

یاه۳۰.نانازاو«

ا،دایادوریور

ردنردو۳۱».اهدیارد

ارداردیاهدا

۳۲.راادرهاررد

۳۳.درونادیاه،ادو

ردو،لویارهارردیور

۳۴.اردزوروووناارارا

،هدرو،ک،هارنزاواواو

زنا،ازاوندازاما«۳۵:

.دا،نارمدرار

ناردارزوداارنایا۳۶

یواروا،دادااویو،در

،هدواو۳۷».د

رن۳۸.اااد«

واازنادیاروا،ااادا

لاو۳۹.دااایاارنا

زواناو،رااهررد

ارناو،اااد،دارو

زاهادوراو۴۰.نادادانا
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باردو۴۱».چنمهار

ا،دا،ر،اهزروهوا«

او،اهدایاها

ها۴۲.اهد،ارد

ازوونا«:وا

».بدندرزااد،نرد

نوانزا،،۴۳

ناردراو۴۴.اهزا،هروو،زرو

،دار،هانوده

.دادزاارورزیر

زاواواا،دوار،۴۵

ماشدردو۴۶.داشوار

.ریزور،د

ردمهارزا،دوا،۲

۲.دزرودارهریزورودچن

هاندزرود«۳:،هدباوا

زا،هداارمو۴.دلی،ا

و،ررددناردادو

ناو۵.طار،ازانا

رناززااز،ز

۶.ماهداداره،دادا

نازاارباور،ههنازاارکار

ردار،یاهاز۷».،هه

گرنارداررهاروا،اهداددیر
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واهداهالنا،اد

رددناردازا۸.یاهج

۹.درنوازاهارزا،

با«:اواو،بانهارزا،

ززااز،وزناونذاار

طارر،دادانا

وومنا۱۰».ماهدادیا

نا۱۱.ادارد،دن

ناارنانا،دبنرزان

و،دردنرو۱۲.ا

و،کدیورزاارنا،هدجااارنا

دثازاا،نایرد

یداوزاونا۱۳.د،دهدادناوا

زااو۱۴.دردرازیداوزا.ردراز

لودردرازیداوزارهارشد

،مودرانزانادنا،د

وادو۱۵.دهدرنایاوا

ن۱۶.کودرانزاارنادنا

واها۱۷،دمنزاناد

بارزازوا«۱۸:،هدبا

ارناننو۱۹.یر،

نززااز،زناون

نا(۲۰.ماهدادطارنادادا

،دانرودهدنرز

نا۲۱.انزارنان
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یورزااراواو،دنوو

نایرد،هدجااارنا،دکنا

،هدردیا۲۲.

و،دجااارا،کنارزاارنر

تدردارنو۲۳.نایردزوا

،کانورزانردا

زا،هدچو۲۴).نایرد

زونیرانا،رنرایداو

ناوعوناف،مدادداروا

مزیارسوف،هدعوزوا۲۵.

،زا،هارهزاواناو،ادنا

ننا۲۶».ابسزاو

:،هدنندتنزاا

وراها،مرززاهتزا«۲۷

هارکار۲۸.داارف

تز،ههارباو،مرشو

رد۲۹.مردیه

ندرازا،درررردناو

نا۳۰».ر،دیاهز

هاز،هاردزااران

وا،ااواروالدوتوارواحوریا

واو۳۱.د،اهزواار

دوازونندا«:ا

۳۲».یاروازناف،مدعو

ردندیادمنها
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داروایاهو۳۳.انو

وایو۳۴.دزوااروا،هد

دکارلاونزوناد،اردار

ار۳۵.اار

یداوهروزا۳۶.دتردیا،د

دیاد،ایداوردیو،انرا

۳۷.داریاه،

و،نیوقیداوهرونز

.د،دهدیاه

منجو،رنهار،۳

واو۲.دردارد،هانود

دارزووواازسوازا«:ا

نردنرانیر،ماهد

،ه۳».یو،ید،د

داروارنج،یا

یویازایادادیاروا،هد

زایو،اراردو۴.

برامزو،نا

یرادرادریا۵.دنردج

و۶.رریایا،دوهزاوردو

هدن،ن،دکارا

و۷.کلاونزونادار،د

وناردو۸.دتردیاارو

یداوزا،دندرافنانراوددزاارز

ننوارناو(۹.،ننرا
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نیم۱۰).اارنانراوا

یرداونودو

نرزانجاز۱۱.دنردج

رردنااااواباا.ده

عارذروعارذو.ن

،دروافوناردارزاو۱۲.داعارذ

نوانرایداوروزاارناو

ودو۱۳.مدادندونورارو؛د

،مدادجارن

هنرزناربرامز

ونراربرامز۱۴.د

تو،ندازوااراو،ن

،ندونورو۱۶.مداداردو۱۵.

ارقیداوشاهرویداوو،نرایداودزا

ارشاهروندراوارو۱۷.مداد،ن

یادز،ایردتزا

:،هداوناردو۱۸.مدادقف

فارنااهدادارزایاه«

ناردایور،هناد،روا

،اولاونز۱۹.ر،اا،د

یرد،رادرااد

،دارانارداوا۲۰.،مداد

ناندرافایاهارزناو

دزاها،رواف،د

:،هدااروناردو۲۱».د،مداد
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ن،اهدهدودا،یا،ها«

،رایوا،د

یاهازنازا۲۲.دا

اواداردو۲۳».یا

وندادنهوایا«۲۴:،هد

ردامااز،یاهدعوتاهدید

.اتوولازردنا

واندرافاارزورا۲۵

وا۲۶».ارنوها

ار«:اواوداا،هک

۲۷.ااهررددر.ا

قوبولوبفاردنویا

.اندراازااز،دن،هد

وااز،نادیوداروا،هداارا۲۸

نایا،داارز،هدرما

.درارد،هردرد۲۹».دا

اراوا،اایانا۴

ز،هادوهز،روااراد

۲.روافد،ناریا،هار

نازایوایا

ه،ااردیاهاوا،

از،ددرردوااران۳.راد

کنزااروا،یاه،دریو

،دیاها۴.
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هداا،ا،ها۵.هززوا

زرد،مدماوا،ا

ارا۶.ن،رواف،هنااد

رد،واازروا،اده

ا«:ا،اراان

مااز۷».او،م،گریاا

یا،هنادااگرم

گرماو۸؟دوادورد،ا

امیادماواا

اروزاا۹؟راد،مرازوا

اهدارااد،شر

،دلدزاتمارداادوشا

یزوررد۱۰.هداناواارا

واویدهداررددیاهررد

،انااردتدارم«:

زاهززیورزورردز

ز،هادو۱۱».داردناو،

واورواناوهو،داه

انزاواو۱۲.

،ر،ارتزاواو،

رناادهاراردو۱۳.ارزاوا

حوداراوارهد،دنیا،د

ارماواداارداواو۱۴.

رنایازردارا،د

رداز،رار۱۵.روا،
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،دانزارردوایزور

،هاتردیاواد۱۶.ر

۱۷.زثارذزال

ناردراغ،ازیوریا

ردیازیاه۱۸.د

نایاردنادو۱۹.اززیا

،هدارنادونروهوباو،

یااهارا،هدهوی

۲۰.تد،اهد،امز

موایادروانوزااهرزا،اروا

واو۲۱.زوا،ثا

زناورندرازادر،هک

۲۲.ماد،دیااه

،دارندرازاودازارد

۲۳.درواافارزناو،دار

ااردیا،هاد،طا

اهیهاترو،شا

اهاز۲۴.یزدیا،اهد

ارناناونان۲۵.اریاوهزا

تر،ها،زردو،هد

یاهرداوزاریو،ها

زواارزونا۲۶،زکاروا،هدرواا

ندرازانافیازنازامروا

رداردیزورو.اکارنای

و۲۷.اک،انا
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نردو،داهانرداروا

.ادا،داارواا

وپزانادهنااردو۲۸

وروو،داتدار

اروا،اردیاهازاا۲۹.

دنولداروا.ا

واو،یرردن۳۰.

وازاوا،دیاهیامارد،دضر

ار،اریایاهاز۳۱.اار

ارارو،داکاروداک

مازااز۳۲.داشا،دهدرنایا

و،ازارمداایزورزااهدزا

اااسدهرناهرزا

ارازاواا۳۳؟اههاهاو

،هزوه،دانزا

نزادیاودودااو۳۴؟ی

ویدووتاوتاوددم

یایاهاا،یوهزاردیوز

اا۳۵؟درواردرد

دزاوانازا۳۶.یدوازاواه

اردازو،داراار

ازاو۳۷.یانزااروامودادن

،دهنازاارنارذ،ادودارنار

یا۳۸.دروانوزاتدتار

،هدرواردارونویورارزاور
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۳۹.اهزوا،دیاارناز

رد،اهرادهدلدردونازواا

اروااواواو۴۰.یدوزیورونا

ناززاوار،راازوا

اهزاردیزوروار

فناها۴۱.اد

ارد۴۲.داباقیندرا

و،رااایوواد

رد،نرد۴۳.هز،هدراازا

،نددردتارو،نوریراز

ااو۴۴.ننردنو

واوتاداا۴۵.داایور

نوزاناو،ااا

،نزردرهردردندرافا۴۶.ا

زانااوو،دنردنرا

زواروازو۴۷.باروادهانو

یندرافاراود،ارنج

هروزا۴۸.درواف،دباق

و۴۹.ننانرایداو

.یادزیردقیندرافا

اایا:نا،هاارااو۵

ا،شزوااراوا

یاه۲.رواارا،دار

،ناراراوا۳.ررد

زاهردوا۴.هزاردزوا



365

ووانونارد(۵.ووران

از،نیااروام،مدهدا

«۶:و)هزاوا

نوزاززاار،یا،ه

د«۸.دنارار۷.مدروا

ازا،ناردازاهاتر

وهارا۹.زاززیاردازا،زرد

هو،مریا،یاهاز.تد

،رادداازامرومناارنار

وداارارو۱۰.ر

اردیاهم«۱۱.رادهاماوراد

اه،دارواماروااز،

ه،ارناورادهارزور«۱۲.د

روشلزور۱۳.اهداا

نارد،یاهزورا۱۴.ارد

وتووتووتدوتو،یر

،یهزاوردنوراردووا

زردروادو۱۵.ماراتو

ازازاردیوزویداراهو،یدم

زوراهداار،ا،ها،دروانو

ه،راداردردور«۱۶.یرادهار

زردارودزاردزور،اهداارا

۱۸.«۱۷.،اه

غوردتددو۲۰.یدزدو۱۹.زو

وتاو،زرتانزو۲۱.ه
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نازاواوشووشوووار

واارنا۲۲».،

زاواواوانزاهرد

،حوداراودویاو،

اهو،رنزاارزاوانانو۲۳.داد

،هاددوطایور،

اردول،یا،ها:۲۴

دزوا،انزااروازاواو،اهد

انااو۲۵.اهزوناا

دیاهزاواا،ااراااز

زااز۲۶.دا،دار

؟هزود،انزااریازاوا

او،یاهاوود۲۷

وا،نیایاه

ارنزاواواو۲۸.درواا

،ارمانزاوا«:اواو،

ادااردش۲۹.؛م

،درواوردااواو،زا

ناوو۳۰.اارنانازوارنا

ارداو۳۱.ددیار

نااراواواوا،

دنازرداراو،د

ا«۳۲».روا،فنارد

ارو،روا،اهدا،یا،ه

یا،هنارد۳۳.فااو
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ویا،ک،اهدا،

.،درواافزرداردما

ا،یا،هاواواواااو۶

نایزردارا،دهدادد

دیاهزاو۲.روا،ریا

ااروااواوا،هن

وتمارد،توتو،یراده

ناندو،اایا۳.دزارد

زردیهدوارو،یا،ش

.اهدادهواراریاه،ایرو

ه۵.ااوه،یا،ه،اایا۴

و۶.دتوناردیا

و۷.لد،اارزواا

و،ردو،داارا

و۸.ازاوناوو،هارر

نردو،یاددارا

.هزاوردوتاردیاراو۹.

واااریازار،ا،هنو۱۰

ی،دروارد،دربوقا

زایو۱۱،یاهدوگر

و،یاهیاههیو،یاهد

،هدرازاو،یاهدسزیو

ززاارارواادشرها۱۲.ی

یاهزا۱۳.شا،دروانوزا،

دنا۱۴.رواموتدارواوسد
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۱۵.یو،فااانازاار

،هاد،اریانردیاهاز

۱۶.دزکزیورزاارو،دوا،ا

۱۷.دزارداروا،زاردیاه

اروااوتادواردیاهاوا

واروارداو۱۸.راده،اهدا

زناهادو،دیاروا،

و۱۹.یروافدراریاواار

وا،جااترزاارد

دا،هدلازاهاماردن۲۰.ا

ایاهاواوتادازا

مرد:د۲۱؟،اهد

و۲۲.دروانویدزاارواو،دن

اونویایدروتاوتاوا

اردروانوازاارو۲۳.ردوا

۲۴.دروارد،درناریاز

هزا،هدروااراامادرارواو

ههزارویا،دیا

داایاو۲۵.اهزوا،دراد

دیاهراراواا

.اهداار،روا

ایازار،ا،هن۷

ونراونونارریاو،درواردیور

ورا،نونونزون
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،اهنو۲.جاازا،زا

ها،یزبارناو،دارنا

ناوناو،کارنا

نااردد؛تناو۳.

زااردوااز۴.دیاارنادو،ه

و،تدارنا،ادا

اکیدوار،هواوا

ارنای؛نا۵.

ارنااوارنایو،زم

یااز۶.ازاارناهایو،

اهاراه.سم،ا،ه

وادیاصم،ازیورزا

ازاارواردلدوا۷.

زااز،دزا

و،ادودارواازا۸.د

،دروا،دهدرناریااردا

زازاو،دروانویداروا

یا،هنا۹.داد،هد،ند

ااردروایا،اوا،

راروااروااواورادوداروا

نایور،رادداروااراو۱۰.دراده

دارواو.دزکارنا،هرت

۱۱.راتوراروا،هد،دراد

ندزوااراواواوا

اراوارمااا۱۲.رادها
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یااررواهها،روا،اده

ارو۱۳.اداه،اهدرار

وهو،دوااو،دادا،ادود

یواررجواروروهووارزه

،دراریازرد،ار

نردو،اکرزا۱۴.دادا

واو۱۵.داداز،هد،و

یزاماو،دارودزااریر

د،اداضر،ادار

هارو۱۶.دروااارا

ارناناو،ا،ک

درداو۱۷.مادیااد،تد

زا۱۸؟جااارناا،اهدززاا

،دنوناهاراسنا

هداری۱۹.رواد

،هارزاردیوزویدوتاوتاو،ا

،ا،ه.دروانواار،ا

رزاهو۲۰.دا،ازا

ناننون،دانانرد

رداهازسنازا۲۱.کرزا

ا،ا،هو۲۲.اویا،ن

یدوارنا،داجااررزاار

۲۳.دزاشوادا

ارناو،دادارنا،اه

کو۲۴.کدانباا
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ناززاارنام،داارنا

ارنااداویارو،یز

،ازاارنانایو۲۵.یزک

زااد،دیاو،زر،اوه

.اهو،یا،هد،یرمادا

نازا،یمانااد،رودارهوو۲۶

.اماراداوت

،اد،ازوااریاوا۸

یاوازو،دز،ههز،روا

و۲.فنارد،هاد،دهدرنار

نردلاار،ا،هارهاررواد

لدرداراو،ز،ذاردیر

ارواو۳.اداهاروااواا،اا

ادارناارارووذ

نناازار،ادارو

،دردواندزایاز

سرتردسلارد۴.دهزنا

یردلدرد۵.دسایو،

هدداراه،دارد،ر

وایرد،ادهاردیاهاواو۶.ا

زاراهاز۷.سوازاوک

زاردوزاوبایزاز؛دروارد

ووومزاز۸.دیروهرد

ز۹.اوزنززاز،راوا
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جناردو،دراارننارد

زاو،ااز،ا

اردیاهو،ا،هدرو۱۰.ا

.ااکر،اهدادز

واواوشااردیاهاد،شر۱۱

.یراه،ازوااروااوما

نارد،هدیو،ی،هدراد۱۲

،دنوایاوهو،ددزورو۱۳.ی

دیاه،هرولدو۱۴.ددهدواو

۱۵.شا،دروانوزاززاارار

ووایرناردکوگرنردار

ارزابایا،دیر،دباز

ارناارارارنردار۱۶.دروانو

تاردوزارودزذار،دا

اوتدلدرداد۱۷.نا

ه۱۸.اهداازااریاا،د

ایادتوااز،رواداردیا

،دراراا،دهدراریاارد،

وشااردیاهاو۱۹.اهزوا

زوا،هوتدارا،هددنایو

۲۰.اکادتد

اک،دزکیوروا

.اردیاهلازا
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،هاد،رندرازازوا.اایا۹

ارگریو،ایوزاار

وم۲،یرواف،ارادر

ایاهوارق

،هنازوا۳.ادقویار

واو،رهزایوروا،ا

،اذیورو،داکارنا

وا،داکیدو،هدجااارنا

رزاارنا،ا،هن۴.ا

،اودلدرد،جاا

،مروافارنادرواردزااوا

.جاارزاارناوا،ااترا

ادلدارودا۵

،ااترا،ییاناز

او،جاارزاارنا،ا،ه

،بوقاواا،اریاواار

زا،ا،هنا۶.راا،دهدر

،فناردداار

شاورواد۷.نداز

یزورزاویدادنرداردیاه

وایرایانوززا

واو،داداروارردو۸.

۹.کارک

وااریییماه

ن؛مهردوزورها،م،
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هبحودواو۱۰.مباومدر

واااوداداراا

۱۱.،دعازورردانزاهرد

وداواوزوریازااوو

:اواو۱۲،داداریح

نوزامازدویدوزازا،«

یدوزمداارنازاو،اهیدروا

واو۱۳».دیاهر،هزروفاا

ندماومدارما«:،هدبا

ززاارنامومزکارنارااوا۱۴.

».مروادنازاویزاونا

ودواهومادوهزا،۱۵

همد،هدهو۱۶.ددودردح

زاودیاهریا،هزروهدیا

۱۷.دیدوز،دهداوا

رد،ااددودزااراوارحود

روزور،لوادو۱۸.

،مباومدرن؛مداردیوروا

،هدواردروهدن

توزااز۱۹.درواناروا

و،م،دزکاردهدوا

نورواو۲۰.دااناوا

وناردنوریاو،دزکاروادهک

،داریاهاو۲۱.مدد

م،هددارناومازاارناو
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۲۲.م،دیرهزایارشرو،مر

.دروانارواهوتوووهردو

وو:،هدشدزاارواوو۲۳

دیاهلزا،فماهدادزرد

یزورزا۲۴.اروازاوا،هدروناواو

ر۲۵.اهزرونواماار

،مدهداوزورناردمداردیوروا

دو۲۶.دزکاردواازا

ثاودم،هوایا«:،هداوا

نوزایدویداددارد

اربوقاواادن۲۷.زک،یدروا

.ناهوتراومادو،رواد

،یدروانونازاارزااد۲۸

،دروارددهدادهونازارنااوا

دروانوارناازا،اددارناو

ثاومنا۲۹.دزکنرد

».یدروانواایوزودت

وااحود«:واوناردو۱۰

دیابزاو،یاهدو،شادیا

وایاراو۲.ز

زا۳».راترداراو،ا،د

ودناو،ماوااحودو،ب

احودناو۴.ماه،اددردارح

زوررد،انزاهردواارهدنا،وا
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۵.داداراواو،دعا

مدردارو،مادوهزا،

و(۶.دهدااوا،اردو،ا

اردو،دچهنتوزااا

ردرازاشو.داردودنور

هدزاو،دچهدازاو۷.اد

یوواارد۸.ابایزت

وارو،راداروات،داار

،دوامو،اروا،هدا

اواردانرداریوا۹.ازوا

یواه،ایوثاوا؛

وزور،وایزورهردو۱۰.)د

واو،دااوادناردو،مد

و«:اواو۱۱.دزکارا

مدرناناریازاورمایور

۱۲».روافارنا،هادنا

هزاا،ازااه،اایانا

ودارواو،کردوا

دنولداردیاهویرا

ارزوااروااووااواو۱۳.تد

وا۱۴.یراده،ایا

۱۵.انارداوزو،یاهنازاکا

و،دارنا،ادرناروا

،زاار،نارذنازا

دو،زناردید۱۶.اهزوا
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ونایایاهاز۱۷.ند

درایرا،اورویاو،برابر

نو،ردادارنزهون۱۸.دهرو

ن۱۹.دناکوکار،ادودار

یاهزا۲۰.دزرداز،رادودار

واموواوتدارواو،سد

لاایایاواووا۲۱.ر

نار۲۲.اهدرواهدو

نرار،اهناودود

.انا

واودوو،راوداردیاه۱۱

از،ازواو۲.راورداروااواوما

یاهدو،اانا

۳.اروااایوزویدوو،اهار

و،هد،ن،نرداروالاوتاو

ا،ناراو۴.دروارواز

یرناارمبا،دنایاراو

نا،واو،دارو،

دنردیااراو۵.کزواار

بانامااوناداراو۶.را

وارنا،هداردندز،دور

دناهاارتیذو،ارنایونا

لان۷.اانرد

اریاوا۸.د،دهداروا
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ادوی،رادهایازوا

۹.رواف،رنایاارز،ه

ارنادرناریاوازناردو

ز،ادزارد،نارذونا

ادنایازاز۱۰.ایرو

نارد،یانونازاز،ی

.یدبادیلغارناوارد

ز،رنایاز۱۱

از۱۲،باناشرزاهردو

للوازااهنودرادتانااه

ااو۱۳.انالا

یاهو،،ایازوااریاوا

دنولدارواو،راودارد

اراووانارزنارها۱۴،تد

.اردوروهو،ارد

ویردادایایاردو۱۵

نا،ودلدادر۱۶.ی

واواو۱۷.هوتدارد

اردلزو،درنارو،دزدوارنا،د

یدو،دواززاو

و،ددنولدردانا۱۸.ک

ننردو،یادیدارا

و،ددنااراو۱۹.

وناوو،هاررو،درد

ودردیاراو۲۰.ازا
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زناماوما۲۱.دیهزاورد

،د،نادرناریاوا

اراوااااز۲۲.زیکاما

ه،راده،اند

وا،هدرروایردو،رادوداردیا

رزاارااواها۲۳،

اردزاوریاو،داجاا

،دهدرانای۲۴.دا

تا،زاونونزا،دانازا

ویارو۲۵.دادو،یرد

ارفوسیاهاز،ادا

،ازمناز

وزواا۲۶.ا

زوااردیاهاواا،ا۲۷.مرا

اواا،او۲۸.ا،ا

ازوازا،هدااردیاه

.یو،اارناو،د

زار،ا،هنااوو۲۹

هارها،دزادیورنا

فااا۳۰.االاهاروز

ردزرد،بابوهارندرا

ندرازااز۳۱.هریدل

اهارز،هادر

.اناردواارناو،رواف
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زوااراواا۳۲

.روا،مرا

زوررداواا۱۲

زرد،را،ه،اهزز

۲.فنارد،اهداداریاه

وتداردناارداراا

هایها،باجااارا

وارنای۳.ردزهاو

،ازاارنایهاو،دارنای

ارنایو،ارناناههایو

۵.دیاه۴.زازا

مطازایاه

۶.واواروا،درااردارد

یاو،دیوذویاو

ریهدازوداورو،یداا

،ردیاهراردو۷.ارو

،یاهددرداوو

ردزوااا۸.ید،دناردار

از۹.،اردا،ا

ادد،یاهوهاراز

یا،هزرد،هدرندرازانا۱۰.اه

زاارواو،،یا،

۱۱.ارددارافزاند

نارداردمیاهها

زا،رواارا،دز
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یداایاو،دیوذوی

۱۲.روایادیرو،

ونادونا،یددیاهرو

،یهزاوردنوردوو،دناون

شر۱۳.ویاارنا

،اراردیرد

اردطازاردوارد۱۴

ااردو،اراردی

یوزراار۱۵.یروا،

هزاوردرد،داها،د

زارنازاوصا؛ر،هدذ

زباارنا؛رارنو۱۶.راولا

رداردورهدازووروهو۱۷.

راردیرزاو،ردیهزاورد

ا۱۸.اردداایاودازاو

،ر،اهرداهرار

هزاوردنوردووتووتدوتو

هریراناارددو،ی

زورردارنوشر۱۹.یدا

دو،ا،هن۲۰.ک،دزرد

و،ادو،اهدادهواریرار

،اندرلداز،درا

او۲۱.راردیوزراا

،رودزادرانارداردا،ا،ه

،ذدوادورزاها
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۲۲.رهزاوردردادزاوماهدا

و؛رارا،دهدراولا

ارنشر۲۳.رانازا

ارنا۲۴.یرارنواننازیر

ویارارنا۲۵.زبا،ر

اروارداایازا

دیرویراداردت۲۶.یروا،ا

نوو۲۷.و،وا،ادار

نوناراهاردی

۲۸.رارودراهذ

یایااراش

،ا،هرداایازاو

،هو۲۹.ایروااارو

زا،یورااارا،ا

نازرد،هدجااارناو،دزر

کرزاازااد،شرها۳۰.ی

ناهرردویوارنا،هماده

اردنااا،هدردنا

،دیا،ه۳۱.دتد

تنازاواهوواداراز،

نادوناا،ددنایانا،دراد

ا۳۲.ازادنایاارد

نای،رواارنا،ا

.نازایوا
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و،دنزاباهیانردا۱۳

اوهاناو۲،دزیایاها

ارنا،هدادارنازاد

هنان۳،تداراو،یو

،ناار،یا،هاز،اربا

دنولداردیا،هاا

،وازاویواردیاه۴؟

وا،هدتدارواواروالو،رادهاروااواو

ناز،دباهناو۵.

و،دروانوززااریاها

هزاارا،دادزاار

،دزف،کناداا

تردااو۶.داروددنزااریرا

رشانزدترد

وو،ااردار،ن

زا۷،تدناروارناو

ودها،فااانا

لاروا۸،نادیازیازا،رودزاها

واوریوو،هشارواو

لواد،نرارواا۹.نارواو

رارواو۱۰.مدودزاردوا

ار،ا،هزاارا،د

و۱۱.دزف،دروانوزاززا

ردارزادروا،نناا

زاهرردا۱۲.ان
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۱۳،داه

دن،رنونزالنا

،اارناووا،فار

.را،هدوها۱۴،تد

نردراو،ااااو

ومدارنانا۱۵،اهل

.کمدارواناردارنا

اروشانردارناو۱۶

ناو،نازااهیا

مایزاو۱۷.ادروداا

،دتزاوادیه

اریایراارو،ارور

و،هاردیاهل۱۸.دهدر

ردا،ادهازواارشاوا

.هدروا،ااراه

،ندیا،دیاهنا۱۴

یااز۲.ااردنو،حوار

هدیاارواو،سم،ا،ه

صمواازیورازاا

:رااا۴.رهو۳.

ووروورولاواو۵،ووو

ودارناو۶.تود

زا۷.رزاارنا،راودراد

شو:رارانونرا
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یاا.ارااز،وو

را،اازکو۸.ا

اشورازا.ایاا،

:رارااباردازا۹.ار

،ردراوو۱۰.رارا،درادو

او۱۲.رنزا۱۱.ایا

و۱۳،ورانااوب:راا

ساباو۱۴؛ناساوورا

مو۱۶؛ناسا،زوردغووغو۱۵؛نا

،وو۱۸؛صاوروو۱۷؛زورو

یاراتاو۱۹.هوو؛ناسا

۲۱.رنزاا۲۰.هدر؛ا

،درهیهزاوردنورد؛ر

وسم،ا،هیااز،شوا

اردرت۲۲.شردردار

اهرو۲۳.ها،اززالل

و،دزارداردمرد

،رارورندازواردوروه

ازاهاراو۲۴.توااهزایز

،ا،هناو،داارنارود

،ا،هو،درانارداردما

ارهوشوهارنا۲۵.رودزا،دار

۲۶.و،اه،د

وباوووزاادیاارهو

،هراردو،ه،زادوتا
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اریایوو۲۷.یداتدور،ا

وارواک،هزاوردنورا

اردلملاردو۲۸.

و۲۹.هذهزاوردنورارد،هدروانولنرد

زهووودراویو

،ه،ورو،هزاوردنورد

.د،دلاردار،ا

کانو۲.کا،لاردو۱۵

هدادداریر،ا

واکا،درداوزاو،دز

لزااا،دازا۳.اهنا

د۴.دزارناد،ترداد

یا،ا،هزرداروااز،

لا۵،داداا،دو

اراواا،هیدار،ا،ه

،ا،هاز۶.یرواازوا

ضریاو،دادااار

ریاو،ان،دادا

رددا۷.اناو،دا

،،ا،هزرد،هزاوردزا

اردو،زاردلد،اردازا

و،رادهدواارددا۸.دردا

شرو۹.هضواواجاا،ر

للو،زلدرداد
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ی،هدرداو،ادکا

ا۱۰.ها،هدروادوادزاواووا

راضاز،دهدرزادادزادووا

ناارددورردار،ا،ه

موززا۱۱.دادا،زارد

ارددا،هداارا،ا

۱۲.رادهد،زرددوردایا

ارواو،دواردازاانزدا

ر،هددازاددزااروالرد،ل

اروا،ر،هددازاددزااروانو۱۳.

ادووزااروا۱۴.زاورد

واهدادار،ا،هیاهزاا،هداز

،ا،هویدمزردروادو۱۵.ه

او۱۶،اارازواا،دادار

ودارناوارمورنودزا

،ردها۱۷،شدارواودراد

دو،یامارزوردناار

،ر،هددازاددزااروانو۱۸.

لار،اتااوداز،ت

.دادااررداهو.اهد

یاهازورزاارنداز۱۹

ردوهدازو،،دیا،ه

هرارا۲۰.اردهدازو

لتااو،وارددیا

ر،ادا۲۱.رل
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نوراردارنا۲۲.ذاهیاارنا،د

اارنا،و،رهزاورد

زباارنا.رارا۲۳.راولا

.

،ا،هارورااراه۱۶

نوردزاار،ا،هاهرداز،روا

رد،ذ،ا،هیاورزاار۲.دروا

۳.دزنارداردم،وا

ناارننزور،ر،نا

دجوزور،یانوززااز،ر

زور۴.یروادتیزورردززاار

مردزاو،دهدتدورد

ردار۵.یذ،لوازور

اذ،داههزاوردزا

اردم،ا،هرد۶.د

،بابوو،مردارارد،دزنارد

،هردارناو۷.ذزاانوم

.و،ناداورو،ا

هیاس،زورردو،رنزور۸

.ردیا۹.رنارد،ا

.عوارند،دعرزردسادندیاازا

ارناورادداارو۱۰

،هرو۱۱.ه،داههزاا

یووتووتدوتوید،ا
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نردزهوووهزاوردنورد

نارداردماهرد،

ا،ه،یدمردروادو۱۲.اد

ندزاار۱۳.رواارا

دردو۱۴.رازوردو،زا

ویووتووتدوتو،ید

ردزور۱۵.هزاوردنوردزهوو

هاز،رادهاهیا،وا

دلاردوردارا

لرد۱۶.داندرو،دادا

،وارداهرارذ

وارووورد

هزاادهر۱۷.د

ردناروونارواد۱۸.،،ا،ه

طاد،ا،ههزاورد

۱۹.یرواد،لارم،اد

هراز،هرویراوزفاریرواد

۲۰.ارندنودزرارن

اهارزوهزیوارفا

دردعزایاها۲۱.ی،د

و۲۲.سادیا،ا،ه

.درادهوارنااهازدیا

یا،ناردیو۱۷

.اهواهد،نا،ذدیاه
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اههزاوردزارد،نردا۲

ر،ا،هرددازد،د

،هدتدارنارو۳،زووازا،هد

انادزاهباها،ه

.،ی،عانازاو۴،ماهد

هاوااردراوارااو

هدهزاوردردارراارنزدناها۵،ا

.رارنزدناو،روانو،ا

اگنا،ودازا۶

نادوا۷.دازا؛د

د،نازاو،دااوا

یانردا۸.یاهدروددنزااری،م

و،نوننرد،اردنا

ازا،بوبنردو،یدویدنرد

،ه،ها،داوهزاوردرد

ناردیرواددونودو۹.و،،ا

ایازاارناو،رزور

،وازانااو۱۰.

ااشرو.،نیا

نا۱۱.،د

ازاو،،و،د

و۱۲.زوارفنیا

،هرارو،رریورزا

،دشاررواداارد،ا

.یاهدروداانزااری.دنا
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زادروا،ارانمو۱۳

،ا،هزن۱۴.دارریور

وی،هدفناردویاد،د

ددفااا

داهاردا۱۵،

زااریادو،زهدداراردازا.

یاوا۱۶.دا،اردا

یا،ارمو،دریاد

دراوا،ددیار

داد،درنزدیاو۱۷.دهارنا

نو۱۸.دزوهدزردیاوهو،دف

،نازاازاارا،د

وادناو۱۹.یررددیاانود

یاهزادز،اارناشیزورو

،ادهارااواتو،د

اواازاو،دااارداوالداد۲۰.دروا

رداوواا،دفارف

.ادیزوراانردوا

ااواریوونو۱۸

.ادادناردانردنا۲.

و۳.انا،اناوا

هاووزاها،ازا،مزان

وشودوشوداا،ارزا

لواودوروهوو۴.ار

زااروا،ا،هاز۵،هواارد
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مواووا،اها

هزاوردزازانوزایااو۶.وا

،هااردااردزا

م۷،،وادلدیوزرا

راردوزااردا،دیاه

یا،رای۸.،اوا

،ا،هزن۹.ودرازاا

اناتراد،یادد

زااردددنردو۱۰.

،ودواووو،ارا

ولروازاهلاوو۱۱

د،اررااز۱۲.ترندزا

ارا،ا،ه،تراواهووا

۱۴.ش،ا،هد۱۳.جاارزا

ناوننوارااااز

دراار،ا،هاو،ش

،اردازانزااریا،ا،ه۱۵.

اا۱۶.اروا،اداثیا

:،هددیاهزاعازورردررد

،دارااو،مداردیاهزاوا«

.ا«:واو۱۷».ماد

اثناناردانزانایااریا۱۸

اوااوااداردمو،د

واانو۱۹.انا

یااو۲۰.داوازا،دا
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،مداا،هدتر

و۲۱».دانا،ناا

،اواار«:دلدردا

،واا۲۲».

واایاا،ماوداوناا

وازا.ایورزاارنانا،ا

.س

ناز،ا،هاراااو۱۹

رد،هناثراوو،دزدار

نرددیاار۲،ینایو

.ا،د،ا،هز

هاردزدوو،رددیاارها۳

ارد،،یاا

هز،هدرااااو۴.را

وازانازاو،ادارد،

ردردنیاد۵.ا

زااو،ارردندیادو،دو

نازا،ددرشا،رنود

مدونواد۶.هز،هدرا

اروا،هریوهارو،ارا

.ااروا،تواو،

دیا،هداارازا۷

اریراردو،ا،هاو۸.ا

،ارزو،ادواهدر
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اراواااو۹،اهدادهوارنانداد

اردیاهیروا،ادهزوا

دها،کادوای،ادود

هزردهن۱۰.دیاا

ندنو،در،دیاا

رد،اداردا۱۱.

و،دباروا،واووا

ازااروا،هدشها۱۲،راازا

۱۳.د،نودارواو،

و،روداازاارن،وا

،اانارد۱۴.یا

اهزرد،اادرد

۱۵.ز،دیا

،هدزاهو،د

ا۱۶.دیااودا

ها۱۷،دتد،ذ

ووار،انانردزود

و۱۸.،نزنارداروادونر

ابذ،ااو،،نارواد

وایر۱۹،هدادغوردتددرداو

ی،رررنوادرداا

ا،ندنو۲۰.روددنزاار

۲۱.دانردزرانازاو،

،ضو،نضن،و

.ضودضدو،نادضنادو
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واراواو،یورنوددیان۲۰

اراهازسنازا،دزاهدزار

دنو۲.،اهدرواززا

ارناو۳.دزارم،هاها

دندیازوااایا«:

ناونازوننازاو،دلد،ور

یا،دور،یا،هاز۴.

ارم،ناروو۵».دتارهدند

ارنا،هد«:،هدب

درداد،ددد،هاوروا؛اهد

سو۶.ارنایدو

،ددد،هاوروا؛اهدلارنا،هد

و۷.لارنایدو،درداد

،هاوروا،اهدروردح،هددید

۸».درواردحاروایدودرداد،ددد

ون«:،هدبارمناروو

اردالداد،ددشا،هاوروا؛الد

غرمندزانارونو۹».داوالد

ین۱۰.زرناراد،م،

و۱۱.ایاارنا،نااد

ها،یاارهزاوردو،باارا

ارود،نارد

نا،،هداو۱۲.

،دردارنا،ا،هنو۱۳.هار

ولاونز۱۴.مدارارذ
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جاردیاار،رداو

۱۵.ر،داهاردندو،

اایزارودرزا

،هاایزاا۱۶.رر،

۱۷.راهزاریذ،دار،ا

نونزونونراون،ارنا

،اهداار،ا،ه،ارنو

راار۱۸.زک

یا،هو.،ددنانا

ناو،ناییان۱۹.ه،د

اراونرد،هریزورار

ردااز،ارایرازا.ز

رداو۲۰؟هارنااناا

،ارنادهدرنازاردا

.دم،ییو

دیا،ا،هزردا۲۱

،وامودا،هداارد

ار،هانوناروادوها۲

دیاو۳.،الفاارد

و،هدنااررنا،ال

ردارناناو۴.،اناغ

،هدناردویرناردبایایداو

ارند،یداورداو،روادو،هدو

اه،دیوو۵.
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وامو،اروااهارنا

و۶.دیرازاوزنالو،د

دید،الدینا

۷.،اهیداورددیاار

نو،ارناید«:،هدادباو

،زیاهداداراادموایا۸.اه

ن».اامنردهنراو

دنزاارهن۹.انایا

اارواردایاهدر

هو،دندیورنون۱۰.یاهدروا

و۱۱،اارناودارناا

اروااویوا،هدربنزناانرد

اردواوداروا۱۲،یدز

،هدنواردیارو۱۳.داردوا

و،دهدردوریاو،رد

زااو۱۴.دانزواووا،هاردوانازا

هاروا،ردااروااریو

و۱۵.یاهدذارواواوشو

وو،وونزوداریدا

،هدازوو،انااودو

،نااردلاایزوررد۱۶

،اهدازوارا

دلاازایا۱۷.دداز

از،رااهدازاروا،هدادوار

.وانازادازوواتیااوا
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ور،اویارا۱۸

نادارواو،شاردرد

هزاوردشد،ارواشردور۱۹،دار

ا«:شو۲۰.روشا

».اروفودار،ااو

،درارواشا۲۱

،نااویاهدروددنزااری

،اتماراو۲۲.ا

رد۲۳،هرادارواو،دوهد

ااز،دزورنردااروا.راد

ار،ا،هارزااندواراد

.یز،د

.نادوروازا،هاردرداوا۲۲

وادتردااو۲.ناددرداداارنا

ارناتردا،دورودارنا،ار

وواغاو۳.درواارناها،

دوازاترداهو

غاا۴.ادوروازاا،و

واارناا،نادورنازا،هداهارردارترداو

از،ارنزسدو،نزدع۵.نا

اقاا۶.یاههواررا

ناردو،زردها،اهاررد

اررد،ردو،

یا،دیاارورااررد۷.
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م،ن۸.زاردود

.یرودنونازااد،زیرادد

،نااد،روددنرد۹

وو۱۰.دو،نلویا

وزار۱۱.ر،هدارغا

ناارددرر۱۲.شن

نودزدیاا۱۳.زر،

وازا،هدادوفباو۱۴.درادهواروا،اردو

دوانوارنزاودتا

دناردرها۱۵.هاروا،مد

رو۱۶.روهزاورددد،اددتر

زاو،ماهدادزدااردد«:د

،هدادوفبااو۱۷،دراداوا

».اادترو،هارد

اردنانا۱۸.اار

ر،هدهلارواو۱۹.،

یونزواو.اهدرواااهد

ا۲۰.راروااشردودا

۲۱،دادناترو،ارا

ارواشاو،روانوشرردداردها

رد،هدزدررد،در

.یاهدروددنزااری.اهداا

،هیرادنزدیدا۲۲

.،نزواهانزیدود

دیدیاهدا۲۳.یاهدروداازااری
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ود۲۴،دوا،رداروایدود

رارنا،هدروانوهزاورددارنا

اردو،ددودرداردا؛

دنزااری،ذاردنز

ناوارداردیددنااا۲۵.یاهدرود

،هاوادنا،اوا،هدرواروزواد

ه،دازداو۲۶.د

اناا،تم

دوارداروا۲۷.اروا،د

دیداو۲۸.دیاهراودروادد

رودوا،ارواوداریاه

هلهاهاوادناا۲۹،

ذاروا،وانزدناودر

نز۳۰.راروااشردوا

.دزاردرادوداردر

هاوهوا۲۳

واادیاهدازما۲.دوااد

.دواادوازایاد،د

.وااداو۳

واز۴.دواادنازایا،د

لاباونهارردار،انوزا

امارارزااررمازاو،د

مااه۵.ارد

،اراه،دار
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ردا۶.ادوداراه،د

دارودا۷.شناتدویت

زردراداریو،ردارا

مردهازنازایدوا۸.یدیو

دودراردن۹.وااد

نردا۱۰.رادهزااریورنو

ادودورنوودرازا،دمازا

نو،باددن۱۱.دودرا

ودرازانوارو۱۲.دودرااد،بوبا

،بانردو۱۳.یورنوا

نازاارد،ونانونو

ارایودرانرداهاز۱۴.ن

سیودرا،ارد،هدادر

ار۱۵.ادورزا،هدنرداراد،

نرد۱۶.رادددیازا

،اشیزاردرد

یااانادزا۱۷.واو.د

اروتا۱۸.ااانازاو

دودااز،رواهیریا

هضداردردا۱۹.اهواه

هداددیدووذادوهد

اردرداا،ضداار۲۰.د

ناادیازرداههضد

۲۱.د،زاردناارداری

از،نایورداهیایرن
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هیاو،دازاارناااه

.داهار،اندرزااا۲۲.دا

ا،یرواشر،انودزاارا۲۳

دنزویاهدردهدارازااهیاا

،رازا،ارددنن۲۴.یا

ن۲۵.رادفردا،ریا

ا،ددار،یاددرا

.رادساد

واردا،دروارددح،زن۲۴

یاقهاواردیازا

وازاو۲.رشازاارواو،د،

ارواداو۳.دیدنزودو،هاور

رشازاارواود،یاقودرادهو

لوا۴،د،زاروادیا،

.دروارددحارواهرودا،دهدراروا

.اهوواااز،اهکنازا

.روه،دار،ا،هز

رو،دونورد،دیاهزنزن۵

ارزو،دازادردل،دوا

ناا۶.دزرو،ا

ا۷.اوارناز،دوار

وا،هدزداراازادناردازاد

روددنزااری،ددزدنا،و

نواشرصیهررد۸.یاهد
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ااو،،هدددار

رواد۹.ر،مدانا

نوزاو،دهاررداه

یا،دضدن۱۰.ا

نو۱۱.ادشاو

داو۱۲.دروانودارودضوا

واارو،بابووا۱۳.باواورد

روداروادررد،ه

یرود۱۴.اهدا،اه

زردزاهاواردازاها،و

ارشدزورنرد۱۵.یهزاوردنورارد

اردلدواوا،بوناباو،ه

هیاودروادواداد،انا

ضناو،ناضنار۱۶.

۱۷.ددهیا.دنار

۱۸.وارهو،زفارویرواد

ازاار،ا،هویدمردروادو

۱۹.یرادلاررااارا.داد

یا،رردو،وردررداردلن

نزهوویا؛دناادیا،شا

۲۰.ددیررداراه

ویا؛ناردراردنزن

نادراردنران۲۱.هو

زردروادو۲۲.هوویا،ار
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لاررااارا.یدم

.یراد

نردواویاامدنردا۲۵

مارو،رلدارلدها،یروادنا

ااروا،روادهازاو۲.ز

۳.هردرراااروادو

ز،هدهدزازاااد،دزوارواز

ارود۴.دراردتردا،زر

ونارداا۵.،دار

هدادجر،نانز،ددواازا

،دزدیااروا،هاردواشردا،د

ایاهدازو۶.درواوااریرداو

۷.داازاا،ددثراووایرداا

شردانزها،دارشردانزدنااو

اادزاردا«:ودودهزاورد

یرداندروازاو،رااارددردا

یو،هارواش۸».ا

نزها۹،مارواا،هدراااو،

و،زااروار،هایودشردا

ردا«:باردو،دزاادباور

،ااردوامو۱۰».دهد،ارد

زوداو۱۱.دهاه

رشاهزدزااردانزو،

ارواد۱۲،دارواتر،هدزاردارددو

یزورد۱۳.وا.
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،یرد۱۴.وگر،

اروارونزوار۱۵.،وگر

،ا،هزردت،ارو

ارااز۱۶.دزاردد

وارواد۱۷.اهواهد،

ردار۱۸.دهارردزاانو

تزاردارناو،هد،هار

.ازاویدهاوورد،د

ار،ا،هزرداراهن۱۹

ها،ارادزا،دیا

.شاوزناززاارذ

ادداراهزنو۲۶

ها۲،ید،هدفناردو،ی

،داهززاارز

اه،اردارناو،هد

دو۳.و،ادنارداردم

راااهیازوا«:اریو،رزورنارد

درناریاواز

،دزاارو۴».ماهاد،

دیاهر۵.درااه

یدو،دهراواارار«:،هدراا

ووگرااردو،ارد،هدو

و،ذار،هدیررنو۶.

،دناریا،هدنو۷.د

وووارزاواوا،درواد
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واایوزویدزاارواو۸.دار

اارو۹.دروانوتاوتاو،ف

ایروزارزا،هدرواردن

وایاارزاناو۱۰.

و،رادیاهرارنا».ماهدروا،یداد

ویوو۱۱.تد،ا،هر

و،ا،هزانرد

ملردو۱۲.داید،اها

غردلزان،ال

هزاوردنورارد،هنزهووویوارنا،ی

:اهرو۱۳.وری

ویواراو،مدنودزاارت«

زاو،مداد،یدایاواا،نزهوو

مدرازادرد۱۴.مدشا،هدزواوا

،مداازاتاایاو،مدفازاردو

،یدااا،هدادش،ا،هل

دمو،نازادسزا۱۵.مدرر

،یدرناریایدادارزواا

،هزوا۱۶».،ه،ایروز

،یرواارماواااار،ا

زوا۱۷.روا،ادهدنولدارا

کوایاو،یایدرااه

اروازاوا،ادهارواماواواواو،دا

ماهدراازواواو۱۸.ا

اروااواو،اهدادهو،واص
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ازامااوموردارو۱۹.یراده

سم،ا،هیاو،اد،ا

.اهدادهو،

«:،هداارم،ااوو۲۷

یزورردو۲.راده،ازوااریاوا

یا،رد،ا،هزندرازا

او۳.لارا،هدگرید

زر،ارات

وز،یاد،د،ا،ه

و۴.اهدادهواریاه،ایر

ازواارایدرندرازان

اردو۵.لارا،هدلهرد

ااوزاو،اهیا

هایزااردیاه۶.را

۷.نارنا،اهیایو،

اهرورارد،هدذذو

ورنااراتو۸.ید

،هدباراانوو۹».

اهمزوا.وششاایا«۱۰:

اروااواواواراهزاوا۱۱.ی

،درندرازان«۱۲».را،ازوا

ووروادویووننا

وورناو۱۳.دارمزه

لهونادونزواود
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،هدبزاوااراانادنوو۱۴.

زاهرهاتردن«۱۵:

و،دز،اهووادرد

دن«۱۶»!ا«:باردمو».دراده

مو».رردردور

ارددن«۱۷»!ا«:

دن«۱۸»!ا«:مو».د

۱۹»!ا«:مو».دزفهارزاار

و».دزفارهوویرواددن«

درنزدن«۲۰»!ا«:م

و».اهداردراد،د

دن«۲۱»!ا«:م

دن«۲۲»!ا«:مو».ا

».ارددوردا

نزرددن«۲۳»!ا«:مو

دن«۲۴»!ا«:مو».اد

۲۵»!ا«:مو».ردارد

و».درندهردن«

اتدن«۲۶»!ا«:م

:مو».درواراتاار

»!ا«

،هریداردیاهزاوااو«۲۸

هها،یرواازوااروااوا

و۲.ادانیاارا
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یاهزاواا،ردااروراا

۴.داکر،اردوکر،رد۳.یارد

یهوویوهوزهوه

اکرفو۵.داکر

اکررنووو،کراردو۶.د

رزا،واردواو«۷.د

هارزاو،ااهارزا،ام

ددویراردوا۸.ا

زردارو،دازاردناار

هاوااو۹.اکر،داه

وا،کوایردو،یرااردیا

هدریا،اداسمدیاار

وامدازیاو۱۰.ا

هردارواو۱۱.ازاو،اهها

یاوازرد،زلوهو

و۱۲.دواا،درار

،دایاارنا،دیوا

دلاردارو،ارردارزنار

اضو،داداضریاو،دزکر

او،مداارواو۱۳.

زوااردیاهاواا،د

زاو۱۴.یروا،ادهاراو،یا

ارفازوا

او«۱۵.تدارا،هدیوارنا،

واوا،هریاردیاهزاواا
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ها،یرواازواارواا

رد۱۶.رداارو،راا

فو۱۷.داناردو،ن

وویوزهوه۱۸.دان

وو،ناردو۱۹.دانیه

یاارددو۲۰.دانرنو

زوبااووازاردند

ری،یدوکیدوزدا

اارووا۲۱،یاهدکاا

،یادنایاززاار،

وتراوباووارواو۲۲.دزک

داارو،دزانومدو

،اایو۲۳.یک

رودارزنارواو۲۴.ااززو

و«۲۵.یکدلزنازا،ا

هارزا.امدیوراروا

انارزاهارزاو،رانونا

و۲۶.داانردو،

،داکارزوانیان

وداروا۲۷.داروداراو

ا،انازاروبوجا

لدوواداروا۲۸.

رردیروردو۲۹.ا

ابدیارردو،راهارار

و،داهترومزوررد،
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یدودادارز۳۰.دایاهدت

اناردودایا.ااوا

۳۱.دراارشاهوداس.

یورا.درانازاودتردتو

.اادزودهدتر

ونا۳۲.دایاهریاودهدادد

یوزرازاو،هداددااد

یاهدردو،اهزورنا

،یاااروزه۳۳.دا

۳۴.داهومو،درا

۳۵.ااد،زای

نازادارقزاووازوا

اردواروا۳۶.ا،ا

،ااروای،د

اتدوبزاارنااردو،دا

ااارواانردو۳۷.د

رر«۳۸.اووت،د

.دراارنادااو،دا

ارباا،داارا،هدس۳۹

.دراارناماز،اارراوا

،دانزنردتدوردار۴۰

.ارسرنزاز،دازار

،دانازا،درواانادونا۴۱

ارزلورد۴۲.رایا

انرد۴۳.دروااف
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الوو،اااور

وا،داداضواوداداضوا۴۴.د

او«۴۵.دامدودا

زا،یکردا،هدارو،را

اراواوایداشاراهلا

اررذوارو۴۶.یراده،دهدا

یاهازا«۴۷.داواا

.یدتداوایالدودارد

وردداواارد۴۸

غو،داجاوو

واو۴۹.دزکاراادا

ادبارا،زیازا،رودزا

ترا۵۰.اارزا،دروا

و۵۱.ناودراهارناف

وهویاو.یکدرارزلو

کاردرااریهوویوور

یهرادههزاوردردارو۵۲.دز

و،دمزردیراداو

اهزرد،هزاوردردار

،دهو۵۳.داه،د

وهردداهارادونا

۵۴.درا،انزناارد

ودردا،ارومنردید

.داازوشانز

دردنازانازایای۵۵
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رداردوهردازدادا

۵۶.اوایای،زنزناهزاورد

زواوکزنردزو

وا،درازاردیدتاد

و۵۷.دادوودشا

اازایدواواردواینزایا

رددوهردجاار

ا۵۸».درازنزارناهزاورد

ببارداتند

،ا،ه،ومازاویر،ا

ااردوایویواها۵۹،

۶۰.ویووی،

درواازیازااریرو

وو۶۱.او

اوااراباررد

نا،اهوو۶۲.یکاد

اردیاهزاوااز،دنانر

دیدواداوو۶۳.

یدوااار،هدنا

ززارو،اددوکاردا

واو۶۴.اهادناردیا

ردودزهاشدنازنازاانردار

،اارووبزاارناا

ااااانردو۶۵.داتد

ونازلدارهاردو،داارایاو
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ورنو۶۶.داداندو

نادن،هکزوروو،دا

و،دمش:انادا۶۷.ادا

دس،دش:ان

.داورو،انا

دارناارزاردارواو۶۸

ندارداردو،درواازدا

».دایووایویا

ابازردوایتاا۲۹

رردنانایا،دااد

نا،هدبارااو۲.د

وونزردواا«:

ی۳.اهد،دز

اردواا۴.تاناوتاودن

زواارواروا

سمدیرنردلارو۵.اهدا

وهدرن۶.هریردو،دسر

.یاها،اهتوبا

،جو،ن،ن،رانو۷

.باراوانویا،ن

وندونور،ارنازو۸

روا،ادهارات۹.داد

،هرزوا«۱۰.برد

ووطاویور،دیا



415

ونزولاو۱۱.اانادونارو

۱۲.نبانمزایودرانرد

راازوااهواواهرد

و،درادرادیازواار۱۳.یاد،دز

،اریاو،ایاوا

واو۱۴.اهدر،بوقاواا

زواا۱۵.رااارا

او،اردیاهر

اداز۱۶.اردزوا

رانزاو،ادزرد

وبزاارنایوترو۱۷.،د

دنرد۱۸.د،دنانردوهو

فیاهزازوادنز

نرداد،تدارااناودو،

ننادو«۱۹.درواراویار

:،هداداردرددارا

کاروباکدلدرد

،زااارواوا۲۰.داا،مز

انادودناواتوونارد

لزنا،ابباردو،

۲۱.اناززااروامواو،ا

،ااییااازاارواواو

.ابراردییا

،ازانازهاو۲۲

ی:ا،ارودززاو
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و۲۳.رناواروزا

ود،هاوهروارناز

موباوناردوور

ارادوردواداوهرو

ا:اا۲۴.ا،نژاو

زااتواهدزاوا

هازا:اها۲۵؟ا

ززاناندروانوواردناریا

تدارنا،رو۲۶.دک،دنا

ودارا،دها،هد

،هوازاوا۲۷.دنا

و۲۸.دروانا،ابباردار

ناززا،ووارناروا

ی۲۹.اهزوا،اادزو

نازاافیاویاهنازا

.رواارات،انازو

یورو،انو۳۰

،هانرداراو،دضرا

ازو۲.یرواد،ارااار،ا

،هدزاهیدنولد

ا،ازوااااروال

،هاداریااهها۳.

،هانزاار،هدعرو،دا

۴.دا،اهدهااار،ا
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ازاار،ا،ه،دناناراواا

،ا،هو۵.دروااازاارودا

ناو،درواادناارزار

.دوااارزاار،هدناو،ا

اناررذلدولداهو«۶

،ادوددنولداراه

وندارااهو۷.هز

زو۸.ادالز،درزاار

اروااواو،داااروال،هد

ار،ا،هو۹.درواا،ازوا

لووهردودلارد

یادروااز،دوااز

هزاواا۱۰.دیدنار،داید

اررداروااواوا،هدااردیا

،دیا،هیو،یراده،اب

ااز«۱۱.زنولد

.رودزاویا،ازوا

دیاناانارد۱۲

و۱۳.روااارناودرودارنا،هد

رردفایاردفنا

۱۴.روااودرودارنا،هد

ارنالدوندردودر،ما

یوراریوتووتزوا«۱۵.یروا

یاهاارزوا۱۶.ا

اواواو،رروایردویراودارد
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،هو،یهدوا،ههزیرادهارواماو

،یادنایازردار،ا

،هواوددلدا۱۷.د

عازوا۱۸،تدوهارنا

رندرازازردو،اکاد

ا،ف،هادنارد

وتمرواارزونازوا۱۹.اد

ارت،ایورارووت

ویراوداردیاهو۲۰.هزرذ

یزاردوتوااز،یواویاروازاوا

وقاواا،اریاوازرد

».ی،ناارنادر،ب

۲،دنااارنا،رو۳۱

دووزوا«:ناو

ازااواو،مرالدوجو

ررد،یاه۳.دارندرا

،اکرزاارااواو،دا

داریورو،یروافارا

،جونواو۴.اوا

دنازوک،نراهدود

دارناوان۵.داررا

،مداانا

،ناوننازاودوی۶.رر

کواااوارودورد،ا،هاز
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اارد،هاارو۷».دا

وازماازشدوی«:وا

و،اادنادرناناریا

یوردواو۸.دانایاارنا

اکواااواروداوادور

نا،ارتاراو۹».شناوند

وادارواتیوار

«:،هداارناو۱۰.داا

،ردکالورد،لارد

ردیاهراان۱۱

ردااارتاراها،وا

ولاونزونادزاارم۱۲.نانا

هزا،و،یهزاوردرد

رتارانندویا

،و،،ااناناو۱۳.

هزرندرازایازاد

:واو۱۴».یاهزا،

ردوار،ادندماا«

،رو».وارواعا

ردانردواو۱۵.عارد

واو۱۶.دارد،انو

رد،ماوادنارا«:

ز،ورانردانازنا

انااری،هدکاودا

ارنا،هنا،زورناردو۱۷.
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ا،هدننازااردیورو،داک

ی،راناریوو،

ازااا«:ازورنارد

اهدیو۱۸»؟نردیا

دیورازورناردانای

ودیااردوانا۱۹.دانار

اراناندردارنا،هدادااارنا

ارناناز۲۰.اایادو

ومدهدرناناریاز

و،هو،هدرنانو،هدروارد،ایر

ارا،نایناها،

.اا،هدااو،داتد

،هضرناریونو۲۱

از،داداتدنایوردواها

ناتاز،اشانارذندزا

زارنانازا،ادرادزواار

نرداردوا۲۲».مروارد،مدرناهررد

وارنو۲۳.داداا،زور

زارااازشدوی«:،هد

او،اادمدرنایا

ردارتاراتناوو۲۴».د

تو۲۵،رمام،ب

ارتاربا«۲۶:،هدواداروا

را،دیا،هتیردارناو

ندوداز۲۷.یاارد
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واهزززواا،ادار

۲۸.توزاهدز،اا

ردارناداردنارووطا

از۲۹.مناارزوناو،ناش

زا،هادارتوزااد

یایزورردو،امدا

،دااواردااز،اضر

».دروااناروا،ددلازاو

ااشرداردوات۳۰

.شنایادو:م

انار۲.داردنزو۳۲

ناریه.رامو.ر

ااارهماز۳.ترو،هزه

واهوا۴.واریا.د

زاوایا.افاوایاز.والا

،هداردنا۵.وااارولد.ا

ا۶.دو.اواناز

واا.وامیا،دتاروا

ارما۷.درااوااروا.ور

ارسدرزا.ددیرد.رواد

تن۸.دعاارزاو.دزها

ها،ارمداودادارنااا

از۹.ااهر،دادراارادو

زرداروا۱۰.واثابو.ایومه
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ر،هدااروا.کوبانردو.ناو

۱۱.دددارواو.اد

و.دواردیو.داردا

.ددیاراو.درادارا،هداردی

یاو.دیرارواوا۱۲

زتزادرازیاروا۱۳.دیو

زاارورو.دادواهزاارو.در

زااروهارناوناوه۱۴.ار

رازاباو.ارمیهدو.ون

وو.دز،هنور۱۵.ی

هو.دک،دهاارواارا.یاهق

.درواتنااروا۱۶.داردت

نادیا۱۷.دادترارواو

یا،دایا،ار،د

هازانانارو،هادوهزنا

یاو.یدا،داریاهو۱۸.د

ارناداراهن۱۹.یدشااردها

.دروانارواادونا.ادهو

.انازااردیور۲۰

ازو.ندراز.دانا

تااانا۲۱.ناردا

ارناو.ادکاداو.دروا

ارنا،او.دروااتما

واردااز۲۲.اک

ارزو.اهرووو.ه
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Sheol).دزااارساو.از h7585)۲۳

ناماردیو.داارنا

و،ازاو،هزا۲۴.داف

اناارشویادو.یوزا

زادونوزا۲۵.زنز،د

.ارهودونا.ادواارنا.نورا

ارنا۲۶.داکرارهرا

زاا۲۷.مز،مدنزاارناذوها

و،نانانادمد

از۲۸.اهداراهو،هد

.ناردو.هدمنا

دردو.ارا،هدش۲۹

راهدودو.داررا۳۰.د

،واو.وارنا،ناها.مار

هناهاز۳۱.دهدارنا

از۳۲.،دندا.

نایرا.هریزاو،امویزانا

با۳۳.انایو،ایرا

نداا۳۴.او.ردژازنا

نازااوما۳۵.میاردو.

نازوراز،دنای،ا

اردم،وااز۳۶.نایواد

ن.دانو.دایرواد

دازاومو،هدنات

یاهو،نانا:او۳۷.
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.درارنای۳۸.اددانا

ار،ا.ارناریاباو

وا،دنا۳۹.یاو.داا

.هزوا.یدیاو.

.یاهردزاو.دوحو

و،مزاانااردداز۴۰

صو.اردقاا۴۱.هزداا

و.امادندزاها.مددار

نزااردی۴۲.راتدن

نزا.دراارو.ا

وامایا۴۳.دنارویور،نااون

و.ااردننمااز.ددزاوا

هرمودزیاوهمادندزا

اردوان،هاو۴۴.اهد

ازانو۴۵.نووا،رم

دلد«:نا۴۶،غراان

ل،دتدزواار

ت،هداردناز،ز

ایاااز۴۷.رواارتارا

ردارد،اااوو،ت،

،راندرازایاز

بارزورنردواو۴۸».ا

بازردرها«۴۹:،هد

ااارناارنزو،یارارد

ناردو۵۰.د
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هردنورتردا،دم،هدتوا

اانرداز۵۱.دمودر

ان،دنردشدباد

دیورارز۵۲.داانرد

اد،داازا،دا

».ا

وزا،اد،ااو۳۳

زاو،ازاه«:۲،هداداا

یروو.دنردنارزاو.دعنا

انایاوااردزاو،ا

و.درادوداردمرد۳.ا

مزا،یدو.درد

ثادایا۴.ه

دهدنورردواو۵.اب

هزور۶.اامیور

هرردااو۷».هرردوانادو.دو

مارواو.ارادزاواوایا«:اد

زاو.یادید.نشد

رواو«:یوهرردو۸».نود

دواو.یدنارداروا.سدد

دردورهررد۹.یدزبا

.ااردناو.اردنارداوماهارنا

.دارو.ادهارماز

ارو.دادابارما۱۰
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یو.درواارر.اا

لاروایدلاو،هاروالااوایا۱۱.

اروانی.اروی.

وا«:هرردو۱۲».د

ردو.دزراروازور.دایود

ز«:هرردو۱۳».دن

ردزاو،زاونازا،دکروازا

تزاوباتزا۱۴.اشز

۱۶.ادویزاو،ییزا۱۵.ه

.دردوایرزاو،نایوززا

زدناردازااقو.

و.شوهدازواه۱۷.د

ازیااراا.ووی

هرردو۱۸».یراواایراهداو.دز

ریاو،شدرنوردنزیا«:نز

.داتدهار۱۹.یرد

رداوااز.اراارایارد

دهرردو۲۰».ارریاو.اار

هد.ادواردادکر«:

هدیاارو۲۱،دردارقووزو،

میورو.اظارداز،دراد

و۲۲».دروااااراووااو.ا

و۲۳».نزااناد«:نادهررد

زاو.وایرزایا«:هررد

هرردو۲۴».روافاربوب،هدوا
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لدناردادو،دکرناززاا«:ا

،وازا۲۵.دووراردی،ه

انوریا۲۶.داتنزورو

دیردو.دراادیا،

ادویوززردو.زایا۲۷.کا

۲۸.ک،هدجاارزااردو.ا

.بو،اارداا

۲۹.درناناو.هوزازردو

وازایا!.اایال

دو.هوتوا.ات

».دالارنایو.ا

رد،ه،باتزاو۳۴

وا،ناددزا،ارزواو،ارا

زوواازوو۲.دادن

ارراهردناواربو۳.یرداراد

اا«:اریوواو۴.ان

ا،هدربوقاواایاز

نادمدادتزاار،دادارذار

واه۵».داراار

زردارواو۶.دوالبازارد

زوااروایاو،ددهردرد،رردبا

لو،تونو۷.اا

ااو۸.دهو،رو،اد

ویزور.زورباتردیا

حورزانو۹.ییای
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،دهدوااردید،د

اوااو،داارواااو

ااردلیاو۱۰.د،دهد

رد۱۱.وورارواواا

زردارادارواوااوتا

ردو۱۲.زوون

ااردناو،ید

.د
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وا،واه،توزااوو۱

ه«۲:،هدبارمد،ن

و،رندراازاونا،اتو

۳.داا،ناز،ما

،ماهداددهدرای

،تاگرناوازا۴.

دو،بابفگریردونز

ویارتماردار۵.دا

ار،دامد.دا

از،شدوی۶.داکواا

مدرناناریاز،فارما

شدروی۷.ا،نا

اهداار،ه

زوارفنازارز.،ه

ندزاتاربا۸.یب،یور

رداناردوزور،درود

اردهاراز،هابنا

اارا۹.ابو،ازو

ردازشناوس،شدوی؟مد

اارمیور۱۰».،یاهیو

،هداارمورهنرد«۱۱:،هد

،زورزااز،دیا:

زردفااد،هدرندراازا

و۱۲».دیا،یاه
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۱۳:،هدباروندونور

،هدا،واه،ارنارواد«

ارزاودارایا،ه:

ناردزرداولاونز۱۴.

،هاو،ادادندراف

ارناو،ردناردایورناد

هداداراارنارداوا۱۵.ا

دنایا،هزردناو،

وادزها،هدف

فناواه،نارد،اف

باردنا۱۶».دادباقیندرا

،ارو،دایدا«:

ار،داردار۱۷.را

،یا،ه،داا

ردارموادورزا۱۸.د

ی،ا،اااروای

».شدو

،هدزاسدودنو۲

نز،ر».ارراوز،هاور«:

۲.اارد،هادادمباریااز

ااازاندا«دادارراو

دراو۳».ارزااد

اد،هاداراد«:،هدبار

و۴».اهازیاازرونو،اه
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نادنا«:ودنارنا،اردودنانز

ودو۵.دزااااد

ناادورنورردنادنا،هزاورد

۶».راناارنایدوز.ر

دیانیرد،هدمارناوا

ارنا،ننا۷.دهدن،دهم

ناننو،دراندراهار

نادوا،اازاو۸.ارهزاورد،رنو

اهاد«:نادناو۹.ام

مو،اهسو،هدادارز

اهاز۱۰.اهازن

و،یورارمیردباوا

فنانراهدوداو،انوزا

.کارناجون،ددندرا

رددو،ایدنو۱۱

ونارد،یاهاز،ن

روایانا۱۲.از

نامرنا،مدنا

ومردومر۱۳او،دا

یو،درااهزرادوااواردا

:یونادنا۱۴».اررتزاار

ارزاوانضی«

اوناا،زوارراا

از،دردزابارنا۱۵».دا

ارناو۱۶.درواودروا
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اردونادوه«:

هارنازادن،ناردزور

ازا«:یونادنا۱۷».ود

ا،ادزنا۱۸.اایداد

و،یدنااریاردارنرب

ددارترناوارداوتردوتر

ردزااو۱۹.

و،دااوداش،دورنو

،درادواا،ردد

زا،دزواررااو۲۰.دا

ما«:وا۲۱».داایاهداد

رداربو،ر،هداورارنا».

زوراردواه،هاورنا۲۲.

ارهارنو،ن

زا،دودنا۲۳.ارناود

و،رند،هدرزاوازه

و۲۴.دنیویا،دهاوناا

واهداددارزواا«:

».اهازن

زاااووا،یدونادا۳

.لاردندرزاو،اندرا،هاور

مو۳.هنزانایورزورزاو۲

اردیا،هتن«:،هداار

،هاوردیزاها،ارنانو
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عارذراودرا،ناونردو۴.ونارد

از،ارارنادو،

:مو۵».اهدرازاهارازا

یرنردواادازارد«

ت«:،هدبارنو۶».دا

،ادارت».ومیور،ادار

گرزوا«:ارواو۷.اورمیور

اعواامرد

تارن۸.دامد

ردندرابارن:،هدارادار

،هادا«:ارااو۹».ندرا

ا«:و۱۰».اردیاهن

ونواو،نردهزیاادا

زاارنونراونونزونون

واتا۱۱.دانوایور

نا۱۲.رندرایور،ز

باارزا،اازاهدزاود

تینااوو۱۳.

دراندرایاردرادارزوا،ه

هدهازاا،ندرایا

اوردیزامنو۱۴».داایور

میورارتنورندرازا

یو،رندراتنرادو۱۵.د

م،ندراو(روبار،دادارت

او۱۶.)دبهر،د
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مدارودرود،ازاا

،یردیاو،،ان

رراردمو،مرا

نردادارواتو۱۷.د

درااو،داندرا

.،ندرازام

۲:،هدباروا،۴

ناو۳.ارزا،مزاهدزاود«

یزاندرانزاازا:،هداار

،هدداراو،رادهدزاود،دهدان

نا۴».ادوناردارد

زا،دهدبااازااردهدزاود

یا،هت«:ناو۵.

هرازاو،وندراند

نردا۶.دراددشودااطا

د،ههانزردنا

ندرایا:ناها۷؟ازا

زانا،واترزا

ا،ندرایا،ندرا

اااو۸».دایایردیااا

ندرانزاهدزاودو،ددهداا

ااطاهرا،دوایر

ا،هدلناردداراو،اد

یرد،ندراوردو۹.داردار
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هدزاود،دهدا،دادارت

ارتو۱۰.زوااردود

هداارواا،داندراورداد

اا،ممد

مازاو۱۱.درمودهد

مرنوواتاو،

ودوورو۱۲.در

نادراایور،ه

واررازرهرا۱۳.د

،وازورناردو۱۴.دریارایا

مامردوازاو،گرااردار

واو۱۵.دهزا،ش

ارتدتار«۱۶:،هدبار

اارن۱۷».اندرازا،راد

تنو۱۸».اندرازا«:،هد

نیواندرانزااداروا

ودیندراباها،هدرا

م،لواهزادزورردو۱۹.یرهر

و۲۰.دزودرارالردواندرازا

لرد،دندرازاارهدزاودنا

ردنان«:،هدبارااو۲۱.د

؟ا:،هدنارزاهانز

ندراازااا،هداداردناها۲۲

زاارندرابا،یا،هاز۲۳.در

یاه،دریور
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۲۴.دریورارنادم

زاو،ارواروزناااروادزی

».توا،یا،ه

ندرافناراکناوو۵

،دردهرکو،دب

دهاایورارندراباوا

،ااسزاواناید،در

:وا،ونارد۲.ناردند

درارااو،زدیاقزادر«

اا،قزادرو۳».زن

مداندو۴.دار

هارانوزانادم،منارذ

،دنانوما۵.دارد

هارزانانانوزااردمو

نردلاااز۶.ن،د

زانادنا،نا،رهار

واروازاواواز.م،دهانو

نامراار«:،هدرناوا

ارنادهدرناناریاواارز

نااو۷».ایروز،

،نارنادهاایردنا

اوو۸.دهدهارردارنادناز

رددیرد،غرممندزان

رزوا«:واو۹.ه



437

زواننامازا.میورزاار

دزودرالردااو۱۰».دهال

هرایارد،هدرزورردارو

زا،زورنردزایادردو۱۱.اد

یادردو۱۲.درهیویز،ز

ااوف،درززایزورنا

.درنزلزالناردو،اد

اردندرادناوو۱۳

یوددردیداد،اا

زاا«:اروا،هایودو.دهدا

واراد،«:۱۴»؟ندزا

وده،هدازیور».مانا

راد۱۵»؟دها«:یو

ازنوزاارد«وا

.دو».اسیاهدا

یر،ااراو(۶

را«:هو۲).داورنا

۳.مددارنادوو

،درودو،فاارناد

ی،تو۴.زورو

و،فاارزورردو،راد

زاواودهقنو۵.زاارن

زرو،ازاوام،ار

۶».ادیورمزاو،داا
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رادارت«:نا،هاارنن

».رادواتاریو

نادو،فااروو«:مو۷

مارانو۸».ووات

وروا،اداری،

.اورنازاواتواار

و،راارنادو۹

ن،رنواورتزا

ا«:،هداارمو۱۰.اار

نوندزا،دهزاواو

۱۱».زاونا.ایزور

شدرودودادفااروات

.دهرداروهناو.د

ارواتنویدوزنادا۱۲

،اداریو۱۳.اد

نادو،اارو،روات

نو،رواتزاو،رنا

ار،مودزور۱۴.اار)ن(ر

۱۵.دزورو،ه،هدفا

ار،یدوز،عو،زورردو

ارزورناردا،دفار

ارنن،ردو۱۶.دفا

اروااززا«:ما

ماوایااناردودو۱۷.اهداد

ردیو،بارو،ا
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او۱۸.دندارراز،اهز

ارناازااد،رادهمازااررز

ماارااهومانازا،هدما

فوووهو۱۹.زبارنا،هد

».دهدراوااوواو،او

زاوامنو.اارودزامها۲۰

مو.دازر،دزازاواموار

و۲۱.اروادیور

وووووناونزودزادردا

دودناو۲۲.دکمدارغا

نزو،ونز«:،درز

».دریویارانوازادرادار

شردوشروبار،هادسناودنا۲۳

ارم،دروانوادارارداو

ارو۲۴.دادااهنوارنا،هدروا

وفوووه.ازا،دناردا

بار،و۲۵.دراوااارا

زواواو،ادههزدوانازاارشرناو

یاارنراز،ااانرد

ارنااردو۲۶.دندهدرا

ا،واردن«:،هداد

و،داشددهداز،اررا

واو۲۷».داارهزاوردد

.تزناردوااود
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ناز،زرودهمااردااو۷

دهماازا،ادزاحرازایزاا

و۲.واااواو،

اوفنوادیرازا

زوو«:،هدبارناودناد،ا

و۳.داری،رنادنا».ار

ودر؛م«:اروا،د

اززاارمواریوارا

ورامزارا۴».انا

ورازاینادو۵.دراینادرزا

،هدارنارهزاوردزاو

۶.دبا،هاملدو،دزردارنا

وات،هدزکاردااوو

و۷.دیکو،دازورم

رندرازاارمایاهوایاها«:

ش،کار،هدنراداریداد

وایاها۸.ندرافنادهار

۹.اهداددندرزاااازا

اررودارازنونناز

او،دازازاارموا

ا«:وا۱۰»؟دادگر

زاو،هدهاا۱۱.یاهدادیوررا

مازاواهدزومدانای

.اادباردارنا،هدرا،اهدزد،

دندراااازا۱۲
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او،اهناز،اهداددندرزاو

.داد،زهدنزاارما

،ارادیاوارم۱۳

ردمایاایا:اایاهاز

یور،روددنزاارمااون

طاا،نادا۱۴.داادند

باوااردو،دد

باوااریاو،اددی

باوااراو،ددیا

وادماناو۱۵.اددناد

زووازااز،دادرادد

۱۶».اهدروااانرد،هد

ودروادناطااراا،یدونادا

نرازودروادارادو۱۷.اد

یزودروادنانادارنراز.

نودروادنانادارواناو۱۸.

و۱۹.ادزاحرازیزا

وهلاراایاهنایا«:ن

».رازاویدهاوفااواد

اایاهاا«:باردن۲۰

نردن۲۱.ماهدروانوو،هده

زووهلودویرادر

نرداو،،هزروارا،مددله

نرها۲۲».نازهوازرد

.نازهودنوارداو،ودود
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درواااود،نزااراو۲۳

ااوو۲۴.دواراراو

وادواووادروهوحرازنیو

وشاواوارواو

یا«:و۲۵.دریداوارا،ار

».ابارزواوا؟بار

وازااراودراروااا

زاگرهدو۲۶.درارنا

تزاواو،زواادوا

ههریداوزواننااا،د

.ا

ناد.شناوس«:واو۸

مویا.وی،وراددار

ویو۲.مداددارزوشووا

ار،یدورایر

».زردوجاردیا

و،وینادو۳

ردارنا،هدبارودنادزارا

ردیاا«:،هداارناو۴.د

و،ورودرزاوزا،

دموو۵.

زاانولوادنو،اا

زاارناداارو۶.دارانا

رزالوادااز،زرود

زاها۷.انازا،را
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ارنایا،هاز،روافار،ه

ارارنو۸.داداد

ارا.رواوااوازا

رد،رهودارنا۹».مدا

ارناویفیون

م،یدوناداو۱۰.دمنرد

ییمیورااواو،داراار

،هاوردیونادو۱۱.اور

دویلف،هرردواد

راو۱۲.دیایداویووانردو،ا

ردفیونردارنا،

ف،م۱۳.د

رادردفاراود

ینو۱۴.ریداونردناو،داد

و،یدوز،هدووادارا

ییاااناد

ردیویارداواو،رنو

منارزااردااوو۱۵.

ردارو۱۶.درانهار،

،هدار.ارنادادرداد

ویردو۱۷.رودزا

،ازاریهزاوردو،نواازا

ار«:واو۱۸.داراا

ومداددارنااز،زاردییدرد

۱۹.دزاردیادددارار،
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وانودیزایدودرداو

وارنا،هادووددزارداردد

ینادو۲۰.ازاار،هد

.دورنایدوداد،

وفناوفانایا

۲۱.دنای

دردادااونو

اریناد،نادوردودواار

و،انوزانانادو۲۲.داد

دفزاناوفزانا.داانردنا

توازایارناو

و۲۴.درواداروا،هزاریو۲۳.

واردینزاااناو

و،غردناردارنارد

یاا،ک،هدامدزاا

زازورنارداو۲۵.مدارنا

.ینددراهدزاوددانزود

،دهدزاردقاراردداز۲۶

و۲۷.دکارین

وامادجاردیاااارنا

هدارناوازاری۲۸.دهدا

اریو۲۹.ازوااویا

شد،بابووردو،رادمو

هدوااهزاورددداروا،هدروارادزااروا

ها۳۰.ازوادنازاگر
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۳۱.دلهرداایا،هیا

یر،دهدااراا،واه،

یزا،ابتاربرد

ناودهداتااها

.دذذواروایای

دارتارنااردو۳۲

ووااو۳۳.ماار

تنوتفودناناروادوور

؛نون،دااداروا

لهفناوزهفنا

.دلوااراام،دهداواه

و،ننازاو۳۴

زا۳۵.ا،امتاربردیرار

مرددهدا

.ا،رنانردولاونزاا

ونزونونراونکاوو۹

ردونوهردندرافنا،نون

۲،اران،دنگریردهر

ناو۳.ااو،

۴،دهدیوراارانن

ناار،هاورودررنا

بایودیایا،هد

یدیو۵.،دهوهرو

نانوردنوهدزوسر
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ووا،هالردودرادو۶.دهدزو

نااهارودززا«ااناد

نرد«:ناانادو۷».

نا۸»؟.

«نا».ن«:

ا«:یو۹»؟ازاو

اروواهزاواازاهارودرززایاه

نانراوداراو۱۰.،درد

،جو،ن،ندندراف

و۱۱.د،دتوررد،ن

ددهاریازن

نارنا،رنالاو

یزورردنا۱۲.نا.

هاریاارنادیزاداور

او۱۳.اههدزواناو،م

وراو،ههراودهزدبای

ناها۱۴».اههارلتزای

۱۵.دترواندزاونازاند

ودراهزارنا،هدناو

یازاا۱۶.درنایور

وادا،دنازور

مزوررد،هدچاا۱۷.نانرد

تووهون،نایورنای

یورازارناااو۱۸.د،رو

و،دهدر،اایا،هنایا
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ورو۱۹.دور

در،اایا،هنایا

ناارا۲۰.رناانا

اداداههزارناودا

ناورو۲۱.د،درنایا

میا».هزرا«:

۲۲.دناور،بانون

ارا«:،هدبنواارناو

ردالورودرزاوداد

مونزاول۲۳.ن

».دایایابانون

ارناز«:باردنا۲۴

دهداارده،یا،هداد

یورزاارزنو،ارزا

،ردییاو،ک

؛دردا،ناو۲۵.داررا

،رراباوردیر

زاارنا،هدرناوا۲۶».

ناردو۲۷.ارنادادرااد

یاویابانونمدرارنازور

زواوراوارد،وا

.

اریروا،قودانو۱۰

ورایرو،هدهارناو
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ننو،اهدویدهد

رنا۲،نانرد،هداا

هدیزا،گر،ناز

دروا،قودا۳.دعادو،د

و،،و،ت،ماو،نو،م

اا،هاد«۴:،هد،ن،د

».اهدااوازارن،

ونووروانرا۵

مو،نووت

۶.دنا،هدزودرانردو،اد

د«:،هدلردودرادنناد

دو،هتارودیدو.راززاارد

،نردراکاز

زاعنادوناد۷».اه

ارناازسازا«:واو۸.ال

۹».داانازاومدادد

۱۰.انان،هدچلزا

نردارناو،مااارناواو

،انوردهارارناو.ر

رااازانو۱۱.ارناهوو

واها،دنوریزاردناود

او.دوارگرینازانا

اازاد،دگیزا

ارنراوایزورردها۱۲.

،هداارردوا،داا
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».نایداوهیاونبایا«:

مادندزامدهودابا۱۳

نردباببردا،

۱۴.دروزورودانا

وادهاونایزورنازاونازاو

۱۵.داایاواازدارنازاوا

ناا۱۶.لودرااا

و۱۷.نههرردارد،هدرا

هرردواهانا«:،هداد

هردگر«:۱۸».ه

او۱۹.ارنارندناو

ارناواردند

یاهاز،اددیراو

ونو۲۰».اهددارنا

ناندررنازااا

رادری،تنازایاو،غر

هردودرادمها۲۱.ارد

۲۲.اازایااردنزو،

،هرزاارناوارهرد«:

،ناو،د۲۳».روانود

ووتونووروا

دارکنو۲۴.دروانویودهرزاارن

نادنارادواارااناد،دروانو

دیود«:،ریوها

اردی،هاد».راکاندار
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و«:ناو۲۵.دراناند

ندواازدوی.نا

نازاو۲۶».دا،نا

وارادمرادوودزارنا

رادزاارناد،بابووردو۲۷.د

و،اادنناردیاهرارناو،دروا

۲۸.ا،ازواگریهرد

،هدزمداروناو،ارهزورناردو

ارو،دک،دناردارونا

ه،دهدرررایرو،ا

وهزاااو۲۹.درر

اادارناواو۳۰.د

مددناردارونا،د

رررایرو،اارو

زاااو۳۱.دررنادهد

۳۲.دنا،هدزودراو

مودزورردارناداادارواو

مددنارداروناو.د

یارزمارها۳۳.دهد

ی،داداروواو،اا

زاااو۳۴.اوایاار

.دنا،هدزودراون

ارودزمد،ارنازورنردو۳۵

.دهددکزورنارددنارد

نا،هانونزاااو۳۶
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ووارنا،ارناو۳۷.د

ااو،دزمددنارد

ارنا،ااردهدن

ااو۳۸.ک،دنارد

وارناو۳۹.دناود

ارو،دزمدارناو

یرواارواوک،دنارد

،درروددهدررنو

زنا۴۰.دهدررو

،هدزاراکوداوونوبون

یا،ه،هدکاریذواار

وهشدزاارناو۴۱.دهدا،اا

وکاو۴۲.دزنارز

،اایا،هاز،وردارناز

ردودراااو۴۳.داایا

.دال

بد،ارارناوو۱۱

۲.دفادونودونود

ب،ردو،نردلفدو

دو۳.دبف،رودتردونردو،تو

نونزونونراوبوقفن

او۴.زردنزنو،نرد

هرردرنادودیرمدی

او۵.انوریاراونادرد
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دزودراردمویادوا،هک

سنازا«:واو۶.اا

اار،هارناواداز

یاراو،داارناناو،دا

ناد۷».ازااارنا

.دنا،هانمویادنا

ودزارنا،داادارناواو۸

فیداووتوگرنو

.انازااری،،هد

،هدررنادیووایرو۹

و۱۰.ازاارنایاراودارنانا

ار،اررو،ونارد

و۱۱.دنانازاراز،

کارنا،مددناردار

.ازااررو،تیذو،د

واراکوکنایو۱۲

یردک،مدارنا

ی۱۳.دهداواه

ارناریا،ازارااادرااد

اراوناااو۱۴.از

،مدارمدا،دتردیا

.اارتیذ،هدکارنای

،دهدااردهوا۱۵

زایو،درودا

۱۶.ا،دهدواا
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زوبونزنا

۱۷.ارنانواانوونو

یداوردددوریهزا

دزارنا،اراکو،انهزن

و۱۹.دکاریزورو۱۸.و

رد،هداادی

زااز۲۰.ردارنادودن

ااارنالددوا

درناو،دزکارناواوارد

و۲۱.دهداوادزدارنا

بودونوزانزاارن،هانزنارد

و،اایوادیو

نزا۲۲.دکنایارنا

دواووارد،اازرد

وااارز۲۳.

وااارناو،،د

.مارازازوناطا

ارنازو،اازناکاو۱۲

و،نهنرایداوزابایندرافنا

ردنران۲.فار

و،انرایداوهروزاو،دن

نقیداودویداووزا

قفتویردزاو۳.دا،ا

تهارقفا،یردو
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،ن،جو۴.ادزبفو

۵.ادرداوتورردودنرزا

نونرنوونهردو

.دان،ندو

واهو،دزااوواهارا۶

و۷.دادوندونورارنا

ندرافناردارناااوزناکا

ه،نیداورددزا،ب

ااطاارناو،دور

ودوونونرد۸.دادنای

ونونزونونراونزابردوا

یردیورا۹.ن

و۱۱.نوورواو۱۰.ا

ونو۱۲.وت

و۱۴.ردودو۱۳.رز

وو۱۵.داو

و۱۷.وهو۱۶.م

وو۱۸.وح

و۲۰.رونودو۱۹.نور

و۲۱.فاونونو

وشدو۲۲ووک

ورودردرودو۲۳.ردم

وکو۲۴.لردا

.د
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«:یوواو،هدروو۱۳

.فیارززویاههدرو

ونک،زااو۲

نواردرزا۳.نر

راد،دهدنزال

ونوونوناوندواونزان

نوزایاهرونزبزاو۴.ن

نونزو۵.نراواا

انهزدزابا

تنزانن۶.ت

انواازاارنا،نو

ااارا،د

وارزانا۷.ماهداار

ندونوروا۸».یا

قندرافناردارد

زا۹.دهناواه،دادنا

یداووردیو،انرایداوهرو

نیو۱۰.ندنو،ا

.داننردنرا

ونهونونرودو۱۱

توراردنردجو۱۲.ن

نا.دنرزاواو،دارداو

ارنونرااا۱۳.دنوودادار

.اانردزواور،دنو

هایااز،دایو۱۴
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و۱۵.دواایواایا

دوو۱۶.دادنایور

وردیوانرایداوردوزانا

ون۱۷.اینوایداو

وتوندوانرد

وو۱۹.وتوو۱۸.ن

ادورو۲۰.دهردهردترو

ونیو۲۱.تو

ارواو،دانرد،نرا،ن

،نیاا،اروروروارویوانناراد

رمو۲۲.داد،دزنارد

و۲۳.ننردااار

ورا.دشاهروندراور

دو۲۴.اتدودنای

ناو۲۵.دادناید

ونزودیود

زاووارنزاو۲۶.اررد

وتوهومارهردردو۲۷.د

ناهروندراو،ن،نون

اا۲۸.قندرافناردتیردیا

.اتدوناید

یاودادو۲۹

زانادوو۳۰.رانای

یون،جن

ودو۳۱.د،انرد
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نایانردجیرداوتور

.دناینایا

ردندرافناردباترداا۳۲

۳۳.دیاقرا

،اایا،هازدا،یو

.دناانا

،نزرداااو۱۴

یاااطایایورونورازا

یا،نا،۲.دنا

۳.دهدادوا،و

هدادندرافناارووداز

نااز۴.دانانردنوا،د

نوو،ااو،دود

افااوزا،دازرد

هدااروا۵.نالااوا

ها۶.دارز،هداان،د

اریویو،ادلرداد

وهررد،اد،واار«:

ومد۷.ادشدو

،دزیاشدزاا،واه،

اردا۸.دلدردمدروازوایاو

دیاهاو،اارملددرها

ودرزورناردو۹.مدیولدار

تدواویاهدرانایزا:
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یولدایاهاز،دایا

وادوااناو۱۰.ید

اراواوزا،اادههزال

ا،ناو،رهارنرداا

تزوالو۱۱.ودزوا

وناردت،دایزورا

هاوندیاها،اناتن،د

زورناردهارهانا۱۲.ناوریا

اردنیزورنارداز،شاهرردوا

وا،ارادروگرو،د

۱۳».اوا،نوارنادا

ارنووداداروا

یزوانوا۱۴.

.دهدیولداراایاهاز،

دننردوادرا،نومنازاو۱۵

.مارازاز.دگر

،نا،ادو۱۵

نیایا،مودابف

زا،اازاناو۲.ر

نوزا،بفو۳.د،اب

نو،هاشدبو،،ها

نزاو۴.ی،هاراداو،

ا.دردایاو،انویداو،

ندرااا،و۵.دا
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او۶.دندرااردزا،لفو،د

داو،ف،ها

ددریداوزااو۷.اور

،ادازالیلفو،ا

یاداو،د،ایداوبرد

یداوزااو۸.دورداو،

،روانبف،م

یداوبفیا.ا

او۹.،اریداوالفو،م

یدو،هحیاهزا

.ه،رو،انونوه

و،هبفزااو۱۰

دو،نرهزالف

لیاو۱۱.زا،ها

هزاو،هنوو،انونوزا

و۱۲.دردایاو،انود،

اددواا،دناهروگریرد

و۱۳.نافزا

ادنرد،دهدواا

و۱۴.نوقررا،داد

.دنوازاارقدواوناوق

نازاداوادنازاو۱۵

،دارناوار«:و۱۶.د

زو۱۷.داداوازاردد

۱۸.دادزواارددو،ارناردا
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زدرزادارواایودوانو

«:اریوو،ادغازادو،

ارز.هدا«:۱۹»؟ا

وی.هبای،یاهداد

اا۲۰.وااری

ادایو۲۱.نااد

وو۲۲،دروروموداب

ووزو۲۴،نوروشدو۲۳،هود

۲۶.رنوتورو۲۵،ت

۲۸،ونوهو۲۷،هدوعوما

۳۰،ووو۲۹،وولو

و۳۲،ووو۳۱،وواو

اتدا،نروووتو

وحازو۳۴،اوولوانردو۳۳.و

،وهوموتو۳۵،موحو

تدهدر،وهاوواو۳۶

واوندو۳۸.دلوهاون۳۷.ا

ونونو۴۰.نووو۳۹.

هد.هوونادوتوو۴۱.

واوحو۴۳.نووو۴۲.اتد

۴۵.اتد.واوو۴۴.

،ردنوزا۴۶.ناتدوونوو

.ناتدوودواو۴۷.اتدددوافاا

.ناروگریردو،یداوناتدوواو

ودو۴۹.هوونردو۴۸
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ونوو۵۱.وهاوبو۵۰.د

و۵۳.ناوودوباراو۵۲.اتدهدز،ه

،نوراوو۵۴.اوحوم

.وزوونو۵۵.اتد،رو

هد،وواو۵۷.حازومورو۵۶

وتارو۵۹.روورولو۵۸.اتد

و۶۰.اتد،ناوت

ونردو۶۱.اتدود،اور

،یواوناو۶۲.و

،درواناو۶۳.اتد

زواادن.نوارناااد

.روارد

راندرازا،قیاو۱۶

هیرازاارایاف

نرا،هاززاو۲.انو،ا

رنبو۳.تور

نا۴.درداو،ارزونور

اادوو۵.ارد،ااو،

تورنادنا

دلفناو۶.دنوررادا

،هقناوا

هوتورزاو۷.نازاقف

ناو۸.ندراوررا،ها

اا،دردنااوریداوحزا
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نزاهو۹.نااا

تد،دهااایا

.دنو،درزردارنو۱۰.دا

ن،یاو،اانردزوان

.

هدازوااز،او۱۷

د،درهدازاو،د

دنایاو۲.روانودد

یاو،رانایا،نا

یاو،نایاو،انایاو،نا

رذدوانا.عانایاو،نا

داو۳.نا

او،ناد،دناارد

نا۴.وووو:ادی

،هاوردوندورازاد

».ناردانرددااروا«

نانرناردانرد،وان

ندرافنانودزیاو۵.داد

نرد،ناداز۶.رهد،ااو

و۷.ارد،دناو،ا

شو،د،اازا

نازاحزو۸.رحنارف

و۹.داانازاااوحا،د

زااو،ایداوبفیداوش
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لفو،داا،ین

نالو،اانازاناب۱۰.درداویداو

والیناو،دواردونازا

اردورردو۱۱.ررقی

ورودنو،ومو،ون

وکنو،ورودنو،

ل،وونو،

نواارنان۱۲.اد

و۱۳.زنارددمزنو،

،نزا،تااناو

بارو۱۴.دنوارنا

یاوا«:،هد

اناوا،گرمالو؟یداد

گرما«:نا۱۵».اهداد

دیانرونززرداردویا

».ایااان،ف

و،یان«:۱۶

،رادایارا،یداوزردن

ریداورداو،ونردا

واانا۱۷».

یا،یرادرتوگرم«:،هدب

و،دانازان۱۸.دا

لشدوو،اارنااناا

یاراا،دانوارنازدا

».رواروزو،ادا
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عا،ههردااو۱۸

زاو۲.دبنایورزو،اداردار

اردز،اا

«:ااو۳.دهد

ناریاهزناردادوزرو

زادیا۴؟ف،اهداد،

زنزا،و،اورارنا،ب

دو،دیارنا،هدشد

ادو،ارناو۵.ا

ناو،اددوب

ارزو۶.اددول

رداردیاو،روادارنا،هد

ردنواز۷.ااا،یا،هر

ناوا،ران

،اردوورودو،ا

ندرافنارددهدادنا،واه

اراور،نادنا۸».ا

زردوو«:،هدارزندیا

ردارد،ددوارنا،هدشد

،رنادنا۹».مزاایاهردوار

ردارناوزنزا

و۱۰.هردودراد،هدیر

اردو،اانایاهردوار

و۱۱.دنایاایاارز

دوو،انا
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ناو۱۲.داوادنردنا

لیرافناو،دندرازال

او،ربیننزاو،ا

،زازاناو۱۳.دنوایا

توریناو،ز

۱۴.ر،انوربرادا

زابیبوهشو

داو،انوررد

.ادیزاورارناد

ریازاو۱۵.اا

حیایوربفاو،د

ماهردردیااو۱۶.ا

مهردیو،ا،ریداوبردا

فزاو۱۷.رور،رن

ردتو،ری،ههل

زورو،اادای

ز،ردو۱۸.ا

و،لیاو۱۹.ا

.دندرایادااا

ودندرانا،قفو۲۰.اا

وفشدو

یااو۲۱.دانا

وو۲۲.وورانا

و۲۴.توهروو۲۳.وار

وارونو۲۵.اتدهدزاود،وو
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.اووارو۲۷.وهوو۲۶.تو

هدر،وورواواوو۲۸

.دناا.اتد

نیا،انیاودو۱۹

۲.دادنردناو،نا

و۳.ادوونااو

و۵.ولواو۴.وول

هد.وروتو۶.وت

تدهدر،نوونروو۷.اتد

ارافااردد۸.ا

۹.دانان.د

از،دادنزانو

نزااردن،ددزنایااد

نانزیامو۱۰.نا

فناو۱۱.ررناو،ا

مردیداووردورب

بایقرزاو۱۲.ر،ا

.ر،هانوهاددو،رت

،وقفازاو۱۳

فاو۱۴.هوانونرد

۱۵.دیداودشاو،داارنانل

تدهدزاود،واونوولوو

ا،دنانزا۱۶.ا

اریامرو۱۷.اتد
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ورناو۱۸.ناریا

ورو۲۰.هاونوارو۱۹.دوت

.وهوورو۲۱.اون

او،رووراو۲۲

ا۲۳.اتدهد.دندرادنا

.اتد،دنار

.انوناایاو۲۴

واو۲۶.فاوووناو۲۵

و۲۷.رروبفولود

و،رنز،هنادباقی

دفووویداولف

نوونوبرونوو۲۸.انول

اوررادراریاو۲۹.گر

.داردردردداو،ی

۳۱.اتدودوو،برووو۳۰

ا،داناا

یا،انویاو۳۲.اتد

زازاناو۳۳.نا

شاودموواداوارد

،رتزایبشو۳۴دندراد

ورنزبو،انوقازاو

۳۵.ندرادادقو،راب

واداو۳۶.هرورووورادریو

ونوو۳۸.رورذاوشدو۳۷.روار

تدهدز،وهورو
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،دانا۳۹.ا

نادیاو۴۰.اتد

ولاوناو۴۱.انونا

.نوووناو۴۳.وناوو۴۲.د

۴۶.نروقودو۴۵.ونواو۴۴

و۴۷.اردینرونهو

،هانادز،رنونافزاناد

رد،هفو.دزمد،ارناود

ناداا،نادار.نا

ناداا۴۸.دنار

ندزانو۴۹.اتدا،نا

دنرداراا،غرشدوز

وایوان۵۰.دادن

،دادوااانردارحر،ا

رازااا۵۱.نارد،هدار

هردااطایایورون

زا.دعارددوار

.غرزند

اراا«۲:،هدبارواو۲۰

اواهررداری:،هدب

۳زدیا،

یااو،راااوار

و،هدراازاواو۴.لوزا

اردیاش،هداهزاورد

وا،هدرواردددارواناو،ن
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ار،اروالواو۵.دنا

واو،ادزاارداز،رواد

وناردو۶.دادنازاار

رتودر

و،نازاو،مانارد

۷.داد،دهدرانازاید

نردارونردردارشد

،ادنردنوردارراواا

اردارراقندرافنازاو۸.د

ارنودزادردارتاروورزانرد

یاا۹.دزانرد

اونانردیاواا

و،رااار،ده

رودلود

.د

وندورزادنویایورها۲۱

ردهردارناو۲.اااطایایورد

ااووا«،نز

،ااویااهد

اواناا۳».دهداد

یاو۴.دادنودزاااار

نوزانورنایاو،انون

زاونزاو،ادزاهدد

اازاهد،تنایاو۵.ر
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نایاو۶.رزاونادزاو

زاوازاورزاهدن

یاو۷.رنردزاو

زاوورزاهدزاودنایرانا

ااوا،ااو۸.رنزاود

هدااووا،دادنوار

ارانزاوادزاو۹.د

زانورنااو۱۰.داد،دذ

۱۱.دنازالوااز،ردیوزان

اادنردنوقررا

ویر۱۲.دادنا،دنافاارد

ناو۱۳.دادیاارناتد

و،نااانیارنو،نور

ارعاونااارو۱۴.دادنااار

و۱۶.ناااردونااارنو۱۵.ناا

اارونااارونااار

ارنزاو۱۷.ارودازا،نا

نونااارت۱۸.ناااروناا

نای۱۹.دادر،نااار

تاو۲۰.دااهدنور

.داازانایت،نو

انیاانردار۲۱

ارو۲۲.دادناناااررزوناا

زاو۲۳.ر،نااارنوروناا

ارناو۲۴.نااارنوناااراناد
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زاو۲۵.ر،نااارنروناا

،نااارنرونااار

تی۲۶.دادود

دنوزانو۲۷.دهداا

انینردارنزا

زاو۲۸.دادود،نااارهوناا

و۲۹.نااارهادونااارنر

.ر،نااارونااارت

.نااارنوونااارلازاو۳۰

ر،ناااربرونااارتو۳۱

نیردارشدزاو۳۲.

،ارنوناااررودتونااا

نانیو۳۳.داد

نوزایراو۳۴.اادهد

ارونااارمنززا،ده

،اارلوناااردو۳۵.ناا

ارونااار،وزاو۳۶.ر

،نااارونااارتو۳۷.ناا

دردارتاردزاو۳۸.ر

و۳۹.نااارونااانی

را؛نااارونااارن

نایرایا۴۰.

و۴۱.دهدزاودناونو،د

واانردنوی

نااا۴۲.داا
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زوا۴۳.دایاو،د

اانادهدرناناریاار

واو۴۴.نارد،هدروافارناو،داد

هدرناناردادارافزاارنا

از،ونااناندزایاو،د

و۴۵.دهدنادارناندوا

،دااناوانزا

.اودز

،هااروندونورها۲۲

هداواه«:نا۲

ا،ماهدازاامو،اده،د

،هدکزواماارداردنارداو۳.د

و۴.ااده،دهدا،یا،هارو

،اهداداراناردایاهنا

دزودیل.دنا

،زاهدادندرافنازاواه

هاروا،ها۵.و

ار،دیا،ه،روااهداوا

هاروااواو،کوای،هد

تددنولدارواووا،اد

وداور،هدادارنا۶».

نرد،و۷.ردی

بندرافارد،دو،دهداد

ارناو.دادناناردانرد
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ارناو۸.دادارنا،داورنای

ه،راورود«:،

و،ددیناواسواووو

وور۹».ناردااردند

زردهزااادزاود

زو،دزاور،ان

فواناوارناد

نزردندراانو۱۰.و،دهدروا

اردودوور،را

و۱۱.یا،دندرار

ودووراارااا

زایر،ندراارد،نز،

اان۱۲.اهد،ااانا

هرداا،ارا

رازاسااو۱۳.انایا

دزودووردار

یانازار،رهدواو۱۴.د

یانارنازااراازا

ووردنا۱۵.داازانا

ارناوادزود

ا:وا«۱۶:،

زازوااااایاا

دوازازوا،دیاواوا

نازااردزواایارها۱۷؟اه

۱۸.ضرواردوا،ا
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زوانااوواوازازوا

ااادوااهدوازا

،ازاو۱۹.دا

راناردواواز

زاو،دوازاونردو،

هیادیاارد،د

ماهرردحرازنا۲۰.یا

ناو،ااا؟زر

ودوورا۲۱».کدهرد

ه«۲۲:اایوربارد

اااوادوا!نایاه!نایا

،هدواهارزادهارزاراااد

زاادیا۲۳،هارزوا

،ارنایدراو،وا

۲۴.ازواد؛ناذو

از،اهدیروطاهارزااررا

یاهارناناهاورد

نردارندراوا۲۵؟ااا

ردار.اهدرادووریاو

زواسزاارناناویاهوا

دیا۲۶.ادا

۲۷،ذیاویا،کرا

زاینردوونرد

ذویوارارواتد

ناناهانزرد،رواد
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ا۲۸.یاهواردار

اها،یوهانزرد

یاناراروا،

ونرد،ذیاو

زازوا،هدوازازا۲۹.

ذویدراویاو،دوا

».ز،وایوریا،هیا

اایورونارووسنو۳۰

ودووراردیو

سو۳۱.انارد،،د

زوا«:ودووررازا

واارا،نردوااد

».دادوادزااراانا،اهزر

دووردزاناروورازاس۳۲

ناا،ااد،نزدززا

ااواااراو۳۳.ر

ارزنایاناهرردو،اکرارا

د،بادنارددوور

،ارنادوورو۳۴.

.اهانردنااز

زاارااوانریزورزااوو۲۳

ههدروو،دهدادارافزاناند

ناوناروادوورواراا۲.د

۳.ماههدرو«:نا،هنا

هداایا،هاو
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هدیاوایا،هاز،اهد،ا

اوندرازااهارااا۴.ا

یاباب،گریردمابار

،هو۵.طاثاماهد

زاارنا،هاررزاارناوایا

،درواافردارنازو،نویور

یر۶.ایاه

هابتاررد،هو

ا۷.زونازاارفوراد

نایو،اداهنردا

هوتداراورو،ذارنا

.اهدزوادیا،ه۸.

هدنویورزااررواروزوگراوااز۹

۱۰.اهدویارزوااراو،ا

،یا،هازدااررازا

۱۱.ا،یاوا

او۱۲.اردیاه،هر

واهنرداا،ا

،اردناواردناو،تنا

رزااراایاها۱۳

ییاوومادیا،دانود

زازاو،دارنردوز

و۱۴.ک،اهداد،یاه

لدو،مورزازواا

یمزااددنو
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،هدزاهرردیا،ه

و۱۵.هدزنازافو،اهاوشا

یا،هیااو

وان،اهاویاد

زازاار،اداضراری

۱۶.دزک،اهدادیا،ه

زو،اهدا،دیا،هزاا

،هاراو،تداردنا،رو،

زازاو،اواواها

.اکیدوزاهداد

و،دردارااطاو۲۴

ار،هارناناوناروادوورواا

اایاه«مو۲.

،ررواارحر،نار

تدارناو،دفنانزرد

رد،فنازااراارو۳.د

.مدادواارقاومددزاروارذو،مادنز

مدادارهو،مدادقااروبو۴

و۵.دواوبو،دوا

،مدناورداارهدارنورو

زاارنارنو۶.مدروانونازاار؛

ارنار،ناراواران،رردومدروانو

ردوا،ددوادنو۷.دم

ارنا،هدرواناارردو،درارنون
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ریزور،دمدردارانو،

نارازردار۸.دنرد

ارناو،دو،مدروادندراف

ناو،دروافردارنازو،مدد

بارقو۹.کرزاار

اررم،هدوداا،

ارامارماو۱۰.ار

،هدرندرازاو۱۱.مروادزااروداد

نونونزونرارانادو،ررا

ارناو،دنونونو

،نا،هداررزو۱۲.مدد

و،مارزاارنراهدود

ارو،زناردزو۱۳.ن

زاواردمداد،د

،هزانا۱۴.ر،نزتو

ناراراو،تداروصارواو

اره،هدروددزادتدردوفنا

تدارهرداو۱۵.تد

،داتداررادیازوا،

تددفناناراراها

و،نازردارراناها،د

مها۱۶».داتداره،ناوا

ارنا،هدکارهزا«:بارد

نارووا،یا،هاز۱۷.تد

ردارگرتااو،دروانوزاززاار



479

زااردورهارردارو،د

،اهو۱۸.اده،نان

،دنویورزادزارداررا

».یاوااز،داتداره

ازتدارها«:م۱۹

نوناریاواواسویاوا

ارنا،هدکارها۲۰.زااار

،هررواواها،تد

».داکار،اهدناازا

».داتداره«:م۲۱

یاارهد«:م۲۲

».«:».تداروااهدراد

رودنردارنانا«:)(۲۳

۲۴».ز،اایا،هاردیدو،

وداتداردیاه«:م

مزورنارد۲۵».داااروازاوا

۲۶.دادراردونایاو

گرواتاربردارناو

دواسدردزاردارنا،

یااا«:مو۲۷.اد

ه،ارواناز،ا

رااردیااد،دایا؛ا

.داوردارم،۲۸».

ن،واه،ناوراازاو۲۹

ردشددوردارواو۳۰.د،دهدو
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د،اهلفاانردحر

یزوروماردااو۳۱.د

هداایاواموهززا

اریااو۳۲.دتداروا،ادد

زابزرد،رددهدروازااا

ناو،دد،دهر،ر

ردارواو،دنوررازاو۳۳.

.دد،هدادوااانردسش
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نارواد

لاوازااااوتوزاو۱

ناوالوا،نیا«:،هد

دارزا،ااد«:وا۲»؟

«:ندرداادو۳».ماهدوا

هاو،نو،یاها

و،اادو۴.رواهان».اا

زاراهدو،دنادارنزونوا

وا،قزردارقزوداو۵.قزردارنا

دراقزوداو۶.دادارنزونو،د

.ارودیو،ش،هدارواو

زهودید«:قزوداو۷

امداا،هدره

۸.داردودرواروااروا».اهرت

مدارناو،ارنا،هدرواادو

دوادنازاو۹.ازاار،هدز

،دنوبونرد

و،ادنوردادو۱۰.

اریوناویو،درانازانوا

،نازاداوادنازاو۱۱.

،،هدزارا«:و۱۲.د

و۱۳».دادازوااردد

وااردد،ارنارداز

شرزادارواایوددنو۱۴.دادز

اریو،ههددغازادناوز
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اازهدا«:یو۱۵»؟ا«:

».هبایا،یادبزرد

ناو۱۶.دادوااریویو

ادیاادهانزانزر

و۱۷.مور،هااداب

ردارو،رندرداهااد

ارا،هدباارناو،داد،د

ونووشااوناوشااوهادو۱۸.

ناواو،دادواو۱۹.ارشاا

ارااز،نوااریداون،دنوار

لارنوو۲۰.ادای

و۲۱.دنوازاارقواو،داد

نو،دنودرواردارن

ناو۲۲.رواردزوا

ارناو۲۳.دناواو،ا

نو۲۴.دزنازانامو،د

«:یو،هدانوزاارید

۲۵».داناهنار

اردناو،دزمدار،هدادنناار

ی،رنزدناو۲۶.درا

و۲۷.انازوازارناود

ورودنوناتدواوارناتدونا

ارناتدوونوناتدومنوناتد

.زناردادنو،دنو

،دن،یاانو۲۸
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رزردارااو۲۹.دنومارنا

رزردنانردن،دنو،د

،دنوارلنونوننزو۳۰.

هدرااو،نانردن

اواونونوناو۳۱.

نردنا۳۲.دنواربرووو

ارنااز،دزنا

تنونو۳۳.دنو

،دزنانرد،دنوار

ناتون.

دونارنادنراو۳۴.داد

نرا۳۵.ادونااز

و،سرهردونارداد

.هدرانا،تنادن

.دزاویزانراو۳۶

زاار«:،هالزاواو۲

و،مدادمدرنارزومدروا

۲.ااارد

،ارنایوزان

ا۳؟اهدارا.ا

یردناو،دانورزاارنا

».دامادیاناناو،دار

،ااارناوانو۴

مارنناو۵.،هداردزاوام
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منو۶.اروایااردو،د

ارزرداا،دهداورار

ماوماردو۷.رواف

یاارواگریرو،هززا

و۸.دتداروا،م،د،دهداا

ردارواو۹.د،دهدون،واه،ن

هلفاانردسررددو

و،دنارناو۱۰.دد

یااراووادنازا

تراواردااو۱۱.ا،دهداا

اردناریاهو۱۲.دتدارو،زرو

ناو،دک،دهدروانوززاارنا

ارا،هدیودنافااردانازاار

کارهو۱۳.اارواو.ده

وا۱۴.دتدارتورو،هد

نادنجاردارنا،هوااا

نافااددارناو،ترار

ودندادی،و،د

ییاواد،رنوو۱۵.

نایاواو،وا،دنا

ناروادواو۱۶.رودهدر

و۱۷.دادتنجاردزاارنااا

نارداز،دااردناروادز

کنانارارزاو،دهارا،هرز

و،یدوز،دااروااواو،د
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ناروادنایاوانو۱۸.دنا

زاروادنامامردارناو،دروادواا

یاوااز،دادتناندد

ن،دروادنوندزانا

ناتوروادناوو۱۹.

یوارنا،هادنارزاو

لازاو،ده،هدتداراو،د

ا۲۰.ایدیارو

یزاما«:وواااوا

۲۱،ازاوا،هدزو،مدانانار

رزا،ااوووارازا

زااراا۲۲.دانودنا

نارد،انانار،اارواا

،ااواراناوا۲۳».داک

.دداراودنو

ااوااووااا۳

ارنیا،زاراا

ارواداات۲.دا

وارناا،دنا

ونوونونراد۳.اد

تنهزاننردن

دم،داازایااو۴.د

هداناناراوارواماا

ننرداا۵.داا،د
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۶.دنونونزونراونو

اردنادو،زدیاارناناد

و۷.دتداراناو،دادنانا

یاهو،د،دواردااا

و۸.دتدارو،هدشاارد

،رندارنا،هواااوا

اررنااو،و،ماراهد

،ددواداانو۹.دل

ردازیاهدتاایاوا

حورو۱۰.دادتارناواو،ادار

یاو،دیرواداراالزواوا

وادارماراهد،رنواو،رنو

زو۱۱.رندو،د

رااو۱۲.دز.ارال

باهد،نواو،دیواردد

هزروتراوارداز،ااار

،ا،هدددارونواو۱۳.د

۱۴.ارنناو،دادارااو

.دلهارباهد،نااو

نایاوا،دروادواداانو۱۵

دداریادایاهدت

،باهد،نیاوادااو،اد،د

،دعارذدودداو۱۶.درا

و۱۷.دارنارزردارناودیا

ردنو.ادباهد،ندارنرا
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ارا،غرنراادزانو۱۸.د

یزاشدو۱۹.داور،دهدرواارنرا

هدیا«:،،دلد

وازاناو».ش«:».مرادیا

ردواوادیودداو۲۰.رنو

یاازا«:دا.د

ارددداو۲۱.دزا».مراد

ردارناوارنارزاار،هدزارد

ار،وروشانادو۲۲.دو

و۲۳.رتونوزااراز

.د،یواریرد،رنوددا

یرداد،هاا،دروانو۲۴

.رداردی،.ا

اریردوانو،راو۲۵

زنایااو،دزارنا،ارد

ررددا،نانو۲۶.دهداهد

و۲۷.رت،یزاو

ااوااانرداراادن

و۲۸.دنایورواو،ازهزاا

ند،نا،وااززا«:نا

،هدووازا».اهددار

یااو،نایورارندرای

،ارنازاراهدروناردو۲۹.ر

ردو۳۰.رواردورواروز

لدزو،ذاادزنازورنا
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زادتوازاو۳۱.ارا

.دادتارااواو،اروبارن

تراوارددرداتوزاااو۴

رد،نهد،دارناواو۲.زرو

داشرادو،و،در

دوادااو۳.اداورد

لااوداارااروااز،د

ارااتونزهردنزناردو۴.در

ردوارنردهردزواو۵.دیرواد

یودیروادااو،،داان

شدزااراقار،هدوا۶.ا

اهدا،اایا،ها«:یوو

وزاراهدو،ررهوو

اراارراد،او۷؟دهاارنز

اداروا،هدنشو

اومورهاا«:اریوقار۸».د

،اهاا«:۹».مورها

اوااز،داماایایورا

قارها،هرد».وازدار

دشدارونز،قارو۱۰.رشد

و۱۱.ااهردو،روابرردراهدو

هدانزردابزانزاارد

،اشددردطرددار

هاقارداداو۱۲.اد

،اراا۱۳.اهار
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اوزادیوهاارادواارا

ا،«:قارهردو۱۴.دن

ا،داداراوایزورا

رهزاقار»؟انویوروا

واواو۱۵.یوزاراهدواز

،مقارمدارشوارا

اراقارو۱۶.دراهد،هازدارازااو

او،داوارو

او۱۷.ی،دامد

،نرداز،دراهد،نز،رد

لاو۱۸.دناو،رهد

ی؛یایاد«:اریو،هانوا

ارواوردیوی».سو۱۹،د

از،نبایا«:اریوواو.

واویو،هدزار».

اوردرد«:اریووا۲۰.ار

۲۱».،اردا،هدلازاو

د،دو،ادارردنزو

ز،شاار،هاایو

و۲۲.دودباردزاوااز،رو

،هانواوداراقارا

».نارار«:اریو

.دشاردو،هداهدااوادیود

ذااارنهد،ازورنارد۲۳
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هدزوهدزنهداادو۲۴.

.کارنهد،ا

۲:،هادواقاروهردزورناردو۵

سم،دیوااردناور«

یا۳.اکراروا،دتداراارد

وایاد!دشنارواروزیا!ند

یا۴.اادواایاهیا.اا

مودایازاو،یانوزاووا

او.رهناولز،یا

رزااونازوارزا۵.ارا

مارد،تمارد۶.اایا،ه

۷.رفریارزاناو،دهکا

رد،،هرد،،دوبااردن

.دراارنا۸.رد،اا

یاهوی،ااردرانرد.رهزاوردرد

ردارد،ااان۹.ا

۱۰.اکراروا.دتدارامن

و،ورایایا

د،نازاازاوازارود۱۱.نارا،

،ناروادلااردبای

هزاوردوامها.اارداروادما

ورارا.هردیارارا۱۲.ادو

یااردناا،ایاوقاریا.نادو

اواو.منرها۱۳.

ردناا،ااازا۱۴.نار
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ناروادزاو،یرد.ا

۱۵.دارارایانززاو.ا

رندقار.دهردهارناروو

بدلدی.دروامیداووارد.د

ا.انردا۱۶.دور

ناد۱۷.دوربد،لدت؟یار

ا.درددانادو.ندراف

نزو۱۸.دیدو.ردهر

و.دتاردند

ها.د،هاند۱۹.نایرد

و.ویادرد.دنند

لززانر.دنازا۲۰.ده

نا.درردارنان۲۱.داد

ها۲۲.یدلارتنیا.ن

نارواروز.ندزارز،نا

ار،ارزووا۲۳.نا

ردارواواداااز،

نززا،نز،۲۴.انارن

واباوا۲۵!دکرردنززا!دکر

اردد۲۶.دروافردارو،دادیو

و.ارداردو،دزارد

.ودووارواو.ارش،هدزارا

،هد.زاردودا،هد۲۷

وردزا۲۸.داارد.دا

ناردشااراا:)دزه(زاارد،دزه
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ی۲۹؟ارایاو؟

داردنوا.یوباردشاد

د؟و،ارا۳۰.درا

،رریرایاو.دیادود

.ورودیزوررر،یزورریر

کدوایا۳۱.نااید

عردو،باواناو.

.ارالزو».

ناوا.زروتراواردااو۶

ااندو۲.دلندار

ذوهرواانو،ا

اانو۳.دیا،ردار

منا،هاقوون،دارز

باهارزل،هدزودراناو۴.دروا

۵.اغاوووووذاااردو،د

ر،هادیوانااز

باودارناناوناو،د

رناانو۶.ادز

ناوو۷.دروادواداا،ذ

وا۸،داوادندزااا

یاه«:ناواو،داایایا

زاارومدروازاار:اا

دزاوندزاارو۹،مدروانو

،هدنورزاارناو،مدادرنار



نارواد 493

یا،ه،،و۱۰.مدادارناز

،نازردرانازا.

ردز،هاواو۱۱».ازاوا

نشو،دیراشالاهرد

۱۲.ننزاارناردارم

ه،رواروزدیا«:اریو،هواوا

ها،وایاها«:اریون۱۳».ا

و،اهاواا

ااو،هدذیاناروالا

،هدکاروانا،درونوزااروا

یوهها۱۴».اهدندو

ندزاارااوودتا«:،هد

یاها«:یوباردوا۱۵».مدارا،هدر

ردناا،درارااوا

۱۶».مرردوازاذ

ارنودا«:اریووا

ردناا«:اریووا۱۷».دادا

فاا،

و،مددیوازامرادا۱۸.ز

«:».ارر،هدرواارد

زانیاریاورن۱۹».ید

باویردارو،مدراا

یوودروردز،یودارنا،ایاردار

راداریو«:اروااو۲۰.د

.دن».ارباو،راهایورو



نارواد 494

،هدزارد،ددردارکواها۲۱

،هاهزااداریو

۲۲.شزاواو،اریو

یاها«:نو.اواواادن

اریووا۲۳».مدووراروا،هوا

ن۲۴».داس!د«:

مهارناودوایاارد

ارواوا،ناردو۲۵.انراهردزوا

،اارودو،درو«:

ارهالو،ماترنازاارو

ا،دیا،هیاو۲۶.،اناد

هاب،ارودوو،را

زاهدن۲۷».ناریاید

،داریوواواداردنا

را،نادودرنازاا،د

ندنو۲۸.دردارنا،دازورردار

ردهاو،هما،رد

،دهودوو،ه،دناد

هداررا،۲۹.

اشان،دوردنو،ا

ارد«:شاناد۳۰.اهدارر

ارهاو،مارازدرونو

واشاا۳۱».اه،دناد

او؟یاا«:،د

،دوایا؟راروا



نارواد 495

اروادیا،اوااو

:واروازورنارد۳۲.ام

مارواازوارا«

قووناها۳۳».ا

حورو۳۴.دزودراریداورد،هدرو

ردرااواار،ارنوا

دردنرو۳۵.یو

نرونزواردویوردنا

:انو۳۶.انالاود

،داداتددارااا«

اومرا،هردا۳۷

ادا،دزو

و۳۸».داداتددلاراا

یاودار،یدوزناداو

«:انو۳۹.دزابازا

د،اودوا

ا،د

دننارداو۴۰».زو

.زود،

دوزدیومنو۷

نالنیودراو،دزودرادود،

«:نواو۲.دیداوردهرهد

،نادارنازاهدز،

تار،د،هداااد



نارواد 496

ن:،هدامشنا۳.داد

راودوو».داور،دهزاناو

نواو۴.راهدومزا

ارناروبادارنا،اهدزمز«:

هاوا،دواارو،زیاا

».راوا،دواارو،را

«:نوا،دهدروابادارمنو۵

و،رااروادنزاربا

ادو۶».،هدیاز

مود،،هدرواندد

:نواو۷.با،هدیاز

و،دتار،ا«

یم.دادارن

داردیوهونا۸».ود

ناو،دداانادزاارو

.دوادیداوردنیودراو.ادهار

ازدوودراو«:اریووانردو۹

،رزاا۱۰.ماهددارنا

،یناانو۱۱.وودراهردمد

».اادوودراو،ایدنازا

.ادو،دودراردارادحهرهر،دووا

ر،قووناو۱۲

ردهررارناناو،دریداورد

د،رنن۱۳.دیاهر،اب

اا«،هدنارید



نارواد 497

،ههنیودرانردنیاهدنو،مد

،نژاوارناودادزنارناودریا

یوباردر۱۴».ز

نااز،ااد،شانا«

ننو۱۵».اهدوادارودرامو

ااهو،ده،ارشوبا

دارنیودراوااز«:،

ارناو۱۶».اهد

ودادیونازادو،

ه«:ناو۱۷.ارد

،،ودرارن.ن،هد

اونو۱۸.ن

وزاارودرافاازا،زاار

یوون۱۹».نووا)(

نردورودرارمودسیااردد

ارواار،دهدراهزیا

واارو۲۰.،دنادرد

ارداروداروار

و۲۱.نووادزاو،ا،د

دراوداودرافاادی

نانو۲۲.مارا،هدزهناو

وراروا،اار

وتیناو،اد

اانادو۲۳.درا،اتدا

.دارن،هواوزا



نارواد 498

:،هدنر،ااننو۲۴

ندراوهراراوازن«

هرارا،هااناد».نا

با،ارنرادود،ذوباو۲۵.ندراو

ارنو،ذردارذوباهار

د،ندرافناارذوبایو،د

.دروان

یاهدارا«:اروااانادو۸

یوویااررنیان

رنا«:ناوا۲».دز

۳؟راهزااا؟مد

دارذوبا،نرادوداد

،اران»؟مدرردو

نانو۴.ویونا

،داو،در،هرندرادواها

ا«:تاو۵.د

ک،وزو،اازرن

«:یوتناراد۶».ارن

دردناوزید

وزوان«:ن۷».ن

وکارها،هددار

نا،هاازاو۸».رداار

باارواتابااو،

مدو«:او۹.داد



نارواد 499

رردوزو۱۰».امارجا

ق.دراهدرد

نو۱۱.دهدادراواز،دا

نا،هاهوفنردهار

وزو۱۲.داز،دادار

زنودنا،هدارناودرا

و۱۳.مارناوارو

زااو۱۴.زاسریزاشان

نارادییویاواودوازا،ارتا

۱۵.،دودارناوت

هررداروزا«:،هاتاد

دردناوزد،هدزانا

۱۶».ننادا

داارتا،ارایروکو

.ارناد،مارجو۱۷.د

ررددد«:وزو۱۸

».ندا،دنا«:».

وا،دردناواردانا«:۱۹

و۲۰».ار،ادههزارناا

نا».ارناو«:،،دهداز

۲۱.دنازسزااردنا

دازارو«:وز

اروز،ن».واد

ناد۲۲.،دناناندو

و،«:ناا



نارواد 500

باردن۲۳».یرندزاار

و،دا«:نا

۲۴».داوا،دا

مرادازا«:نانو

هرااز».اردیهرازا

ا«:بارد۲۵.دناادی

دیهرا،هدادر.»د

رادهیهرانزوو۲۶.ااناردار

یوونایا،دلو

نانددیاو،دنکارا

دردارناویداازانو۲۷.دنا

و،دزنارداااو،اده

رردن۲۸.مادواناونیانا

زو،دارددوباا

رد،رشاو۲۹.ارالنمارد

زاددارنو۳۰.د

ردواو۳۱.ادرنزاز،دهانو

و۳۲.دماارواو،درواییویاواد

ردشاشرردو،د،ههدروشان

نتوزااوو۳۳.دیراه

یاارو،دزیورد،اا

ارنااردیا،هااو۳۴.د

د،دهدادرفزانانددزا

اانناو۳۵.درو

.د،دهداا



نارواد 501

ونا،ردردنارداداو۹

نا«۲:،هدبارشردرنا

؟امایا،ایرد

ا؟اناد

ونااروادو؟

ایردواهرردشردنارداو۳».

ایونالدو،ارنا

زاهلدو۴.رداوااز،

دانااروناداو،دادوا

دناردا،رهشر۵.دیواروا

م،ددارنا

و۶.دهدنارداز،هز

داراو،ر،هناوا

زاارمنو۷.هد،اردنط

اردزاواودازه،روا،دادا

انادیا«:ناودادردا،هد

ددرنردو۸.دارا

نزرد۹.نزردو،

ماناوانااردورا:نا

نردو۱۰؟انرد،روکراد

:ناا۱۱.وا

انرد،روکاردیهوا

۱۳.ونردو۱۲؟

دزشارناوااردها:نا

نردو۱۴؟انرد،روک



نارواد 502

نردر۱۵.ور

،هدداا:

ونورزاااو،هردو

اوااناو۱۶.ازارندازایو

اواو،هدارااردد

از۱۷.درردود

اااردن،هدر

مرنازواو۱۸.رندزاارو

و،ارد،ا،

.هدادرداناراوا

اواوارزواا۱۹

ااو۲۰.دزاواودازا،د

او،ازارناواو،نوازا

۲۱».ازاراونوناوازا

،شرداسزاارد،هاو،هدرام

الاااو۲۲.،ا

و،داوانردوراو۲۳.د

ما۲۴.زرواا

اناردازاارانو،د،دهد

یااردازاو،دارنا

ا۲۵.د،دیدناردا

نافزاارو،اوایای

و۲۶.دادارا.دجار،هاررد

وااور،هااردا

راوار،رنورو۲۷.ددا



نارواد 503

وا،هاددیاو،دم،هدار

:و۲۸.داراودب

واا؟ارواوا«

ارررناد؟واو،لزو

زماش۲۹؟ارواا.

:او،مدرارادد

،ر،لزنو۳۰».نوودزارد

۳۱.واواار

ا«:،هدادنا

.ارناواهااردا

اردو،هاو،ردنا۳۲

،باعوردناداو۳۳.

نواوواناو،روام

وا۳۴».داوا،تردا،ا

رد،هدر،رد،دیو

،هانوو۳۵.رد

زادیوواو،داهزاوردد

:لزدارهونانو۳۶.ه

«:اریولز».اززاوا«

:،هدر۳۷».مدار

طهارزادواززیزاوا«

نزنا«:اریولز۳۸».ا

منااا؟ارواا

و۳۹».نا،رنول؟ید

و۴۰.دا،هنوایور



نارواد 504

یرودرایورزامارواا

و،ورارداو۴۱.داحوهزاوردد

ردو۴۲.رددنوارارداو،لز

اراو،رنوامداوزورنایاد

ارنا،اردناد۴۳.داد

زامداودهو،رداردو،د

۴۴.دادارنا،نا،انو

هزاورددرد،هددیویااو

و،دروامداردودناو،دا

زورنارداو۴۵.دادارنا

و،،دناردارمدوار،هد

جنادنو۴۶.نارد،مار

و۴۷.اد،ارا

۴۸.اهجناددادا

،انهدیواها

ارنا،هردزایا،دیاو

اا«:،دیو،هددشودو

،مو۴۹».،هدمدد

فاااراوداارد،هارد

یر،ازاناار،هد

و۵۰.د،دنزودراجند

و۵۱.ارنا،هدزودراصورصا

اونزونادودجنرد

جم،دارردو،دراارد

هزاوردو،دنا،هاجداو۵۲.ا



نارواد 505

زها۵۳.ازاارنادج

۵۴.ارشوااا،ا

:اریو،هدزایدوزدشراارا

اروازهررداد،ا،هارد«

نو۵۵.ددوواار».

دن،اهدادااناد

رداددراراا۵۶.ر

مداو۵۷.دت،دهر

.رنامو،ادناار

،رزاید،ادودهاازاو۱۰

اانردردواو،دراراا

،دیروادلوااواو۲.د

یدوازاو۳.نرد،تو

ارواو۴.دیروادلودواا،

دارناو،راغاهد

و۵.دزردو،اهتوزوا

واردزااو۶.دنرد،تو

ونوناوماراناوتورو،هزروترا

تدارنناونناوبانا

واو۷.دتداروا،هدکارهو،د

دوندارنا،هوااا

واالناردناو۸.ون

نرازردندرافناااو،د

زانو۹.دله،د،درد

ااناوواد،درندرا



نارواد 506

وادااو۱۰.دردااو،

کاردیا،اهده«:،هدرواد

ا«:ااوا۱۱».دتدار،هد

۱۲؟مدارنونونراونزاار

د،دنونونونو

ا۱۳.مدادرنادزاارورواد

رارد،دتدارنا،هدک

،رواد،اهدراادوو۱۴.دادا

اا۱۵».درورداراو

اردا،اهده«:وا

نانا۱۶».هدرارزوا،

والدو،دتداره،هدروددنزاار

درد،هن۱۷.نواا

مو۱۸.دزودرارد،هااو،دزودرا

ارنا«:دنارو

».دادنرادیو؟عون

و،دیاو،ع،رواروزیدیدحو۱۱

،ازیویانادنزو۲.دارحد

:یو،هدنوارحگرزنانو

دنزاز،اثاررد«

بزرد،هدرادناردارزاح۳».

نویوها،هحدنادو،

اانماروزااوو۴.ر

د،دااننو۵.د



نارواد 507

رادحو۶.وربززاارحر

دح۷».نش

نومرزااو؟دا«:

۸»؟اهاداردناو؟د

ادناازا«:حد

نوو،ن،هاها

اا«:دح۹».رادد

دارناواوروازنندیا

دو۱۰».دارادا،در

انردوا«:ح

واموردح۱۱.دا

اردنمحو،رادوردار

دناحو۱۲.ردوار

یاهادارار«:،هدن

حنان۱۳»؟ز

ازانوزانااازا«:

ارزنانا،ندراوقنرازا

ندنادرحو۱۴».در

زاا:ح«ارواو۱۵.د

زاااناز۱۶.ارنزوبا

».رشد،هدمنرد،انو

زاا«:،هدمودادنرااو۱۷

بادو،دلموداا.رز

رد۱۸.شدرداا،ارواود

ودزروداربازوموداز،هدن



نارواد 508

بادوو،دزودرانرافنا،هاباز

دنرااو۱۹.دبانرااز،اد

یوااو،د،ن،نرا،ن

ا۲۰.ردنززاا:

ن،روادوزاددااان

ااودزودرارد،هداردم

داروناایاهو۲۱.د

اا،دادارناداا

و۲۲.دروافرددوناراز

فندرانزاوقنرازاارنرادو

مرزاارنرا،اایا،هل۲۳.دروا

افارااو،اهدجااااد

نا،دروفش،یااا۲۴؟دروا

جاارزایا،هارو؟ا

،رقزاالو۲۵.داارا

نادااوااوبا

ووودونرداا۲۶؟د

ل،انراهرردود

۲۷؟زارااتناردد

.یدیمده

یروادنواانردزواارواده

هدواارحنا۲۸».

ودزاواواحواحورو۲۹.ش،د

یدزاودردزاو

:،هدروایاحو۳۰.ن



نارواد 509

وها۳۱،دارنا«

نوماردزالا،مدنزا

ایاارناو،داوانازاا

نانیح۳۲».ار

ناو۳۳.دوادارناواو،

ااودوزاار

باارزانو،دادر

شداوادحو۳۴.

ودوادواوانوروفدیولا

اردس،داروانو۳۵.ایدیوازا

زاویدذرا،دیاها«:،هرد

وماهدزوااردنداز،ینرازا

داردندریا«:اریوواو۳۶».مدا

،انودزایدزوا

».اهندزاارماوا

اهود.دلرا«:درو۳۷

ردیاوشدره

واداورهودارواو.»و«:وا۳۸».م

اوو۳۹.یا،ردیر

یراواودردهودیازا

رد،اریددناو،دوادهد

رللااناد۴۰،تداا

.لردزورریدحدیا



نارواد 510

حو،لف،هاانادو۱۲

یارورندیاا«:

و۲».ازاار؟ها

ناموا«:ناح

۳.دارنادزااماارنو،د

داردندرامدن

دارناواورنی،د

۴»؟ادزواا،د

وداا،هداردنادح

ایاد،داداراادناد

و۵.نردواانرداانراد

اوواایورارندرایدا

ا».ررا«:اانزان

۶،او»؟ااا«:د

،واو،:اروا

ندراید،اروا،ردا

.اازاراودووناردو،

یدح.دیروادلااحو۷

ناوازاو۸.ددیزارد،تو

ودارواو۹.دیرواداا

دروادنایادنوزاودهدنود

ردودناو۱۰.دیرواداالو

یروادودیرواداازناوازاو۱۱.د

زردناردودزناو۱۲.دلهدااوا

اانووازاو۱۳.دنز



نارواد 511

د،دهداوارواو۱۴.دیرواد

و۱۵.دیرواداالوراغاه

نرداازردنردودنو

.دن

واو،زروتراوارددرااو۱۳

زاو۲.دلندارنا

و۳.از،هدداززو،دمح،نادزا

دازلا«:اروا،هنزناوا

ناو۴.ازای،هیاهاو

.روشیوباوشر

اشهاو،ازای،هاز۵

واو،داهایادردرزاونااز،ا

نا۶».داعوندزااانر

داد«:،هدبارد،هانز

زامو.دراواو،ا

او۷.داادازاو

و،شیوباناو،ازای،ه

ایاوزورردرزاوناازر

:،هداوازاحو۸».داه

ددریدادنااوایاها«

رر،ادیودارو

نزناددراوارحزاوااو۹».

و۱۰.دیودحشا،داردواوا

ا«:یو،هدادارد،هودیدوزنزنا



نارواد 512

و۱۱».اهدر،ادزورنارددنا

،هانادو،اوردنزرد،ح

وا»؟نزادناا«:اریو

اداوم«:ح۱۲».«:

حواو۱۳»؟دایووونا

زا۱۴.بانزازا«:

ودرو،یوباودررز

واحو۱۵».درا،مداواا

۱۶».یااوزاار«:

انزا،یزاااا«:حوا

از».نارهیاارنااراو،در

حو۱۷.اواادح

مااار،داومنم«:وا

لااهرردا«:اریووا۱۸».

وح۱۹».انا

یرو،اروایانا،اریدرا

ناواز۲۰.دزوحود

ردوا،رنایزاا

.دازور،دنزوحو،دد

ح،دزوحواو۲۱

ا«:زحو۲۲.دوااد

واا«:زا۲۳».دارااز،دا

دزااریدراوارا

اردو،دادناراو،دل

ینزناو۲۴».راررااو



نارواد 513

ارواواودو،دمناروا،هاز

لواونردنادهردواحورو۲۵.داد

.دعوواا

ردننادزاز،هادونو۱۴

نادزاز«:،هدندردور،هاو۲.د

».زیااروانا،مدردن

ردواردانادزاا«:اریوشردور۳

نزننزاویویدم

ردازیااروا«:درن»؟ی

زااادشردورا۴».ا

نارد،اناز،اوا

ورن۵.اداانو

ا،رینو،ادودرد

ارنا،هواواحورو۶.وانای

روددردیو،دهردیایررد

نزنا،رو۷.داعا،دهدازااردردو

یایزانو۸.انو

اوارررهارزا،

،ددارناو۹.دردو،رزها

دادنا،هردردوردررردوناور

۱۰.دزاارناا.درو

نااز،داردنوانزنادشرو

ر،دارواناوو۱۱.ادتد

:نانو۱۲.واهادبا



نارواد 514

زورردیاارناا،یا«

دون،ردارناو

هاایاارنااو۱۳.در

یونا».ردون

:نا۱۴».ارنااردی«:

ناو».انورواروززاو،انوکارهرزا«

زوررداوو۱۵.اارزور

یااردیارد«:ننز

ارا،ازاارروارادن

ننز۱۶».جاراراهدتد

ودوارد«:،وا

نیاارناویامناازیراد

،مدندردوریاا«:اریووا».ید

دنایزورردو۱۷».نیاا

راروازوررداوو،وا

.دمناارواودنا،دحا

یوبابوزانادزورردو۱۸

ناوا».زارواروزوزا«

ردای،دوا«:

زاورنا،هیوواحورو۱۹».د

رید،اراباو،اراا

،هواوداد،دهدناراار

وداروارننزو۲۰.در

.هداد،دد



نارواد 515

موردیزورردناو،یزاو۱۵

هدنزدوایادنزندیا

زرو۲.داداشر.اردا

راروا،یداروامدن«:

یایوضاروا؛وازااا،مداد

نزادا«:نان۳».د

اورنو۴».ذاارنااداه

و،امدمد،ادو،ل،ه

ردارا،هدزاارو۵.درامدودنرد

ارنزیورزوو،دنیرا

»؟اهدارا«:نو۶.از

راروا،ارزاز،دادن«:

.ازاارشرونز،هان».اهداد

زاا،راا«:نانو۷

ارناو۸».اارانازاواما

ههررد،ر.یانارقزا

ردودزودراادرد،هانو۹.م

».اا«:ادنادو۱۰.ق

هداوارناها«:

هرادزارا۱۱».واا

نیااا«:ن،رمه

رد»؟یاهدارا،راد

نا،دنای«:نابا

واراها«:اریونا۱۲».مد

یا«:ناباردن».رند



نارواد 516

باردنا۱۳».رومدر

و،داناد،ار!«:یو

هزا،بوداروا».اار

دزهواندزان،روانو۱۴.دروا

دوز،هیوواحورو

.رودزاو،ددا

،ارناودزارداردد،اهزو۱۵

هدغا«:نو۱۶.نادرا

،غرزانو۱۷».دراغاهد

۱۸.رارنناوااددزاار

هد«،هددواد،هر

دومزانااویدادارتاتا

درداریاا۱۹»؟ن

زا.حورهز،نویرنازابا

.اردزواهایراا

.دیرواداالنیزورردواو۲۰

ادواد،هدیااردورهنو۱۶

.اهاانهاو۲.

و،دراهزاورددام،هدااروا

اروادورن،،هشم

،و.انو۳.

وارا،ارودوهزاوردی

۴.د،انورد،ادشود

،دداقریداوردارزاونازاو



نارواد 517

:اریو،هاوادنناروو۵.ادود

و،اردترد،اروا«

زاو،ذ،اروااوا

ند۶».داداهلورا

اردتا«:

:اریون۷».دذوارناو

،هزونراا«

نناروو۸».امدو

اریوواودرواواد،دههزونر

یوواودردهردیودنو۹.ا

رها».اننیا«:ار

،ددراننرار

ا«:ندو۱۰.ردا

هانا،غورد،هداا

هزیاا«:اریووا۱۱».ناار

نادو،،اههدرا

وااروا،هزیدو۱۲».ا

هردنو».اننیا«:یو

.دیوززااراها.درد

.غورد،هدااال«:ندو۱۳

ا«:اریووا».یا

یووارا۱۴».رای

رابازاها».اننیا«:ار

:اریوواو۱۵.ارروجدر،ه

لدالویرادودا«



نارواد 518

تیداا،هداااا.

دنزوراریووانو۱۶».ارد

تودحاارواو

،هدنوایااددلدرد۱۷،

وایامردرزااز،اهها«

وورازا،مهااو،ماهه

رداددن۱۸».اند

ارنناروود،اهدنوایا،دد

اادلدردازدا«:،ه

ددارواوادنناروها».ا

وار،هادیازارواو۱۹.دروا

وازاودعوواندذ.اارشی

زاها».اننیا«:و۲۰.

.اارد،رنو«:،هرابا

ن۲۱.اهرودوازاوااواا

یز،هدرواهارواوار،اروا

زاشیو۲۲.دسدنازردو

نناروو۲۳.دعونزنا

مو،ارناد،دیایا

دارندیااز

اردیاداروانو۲۴.اهد

ودباارزاردیااز،د

نو۲۵.اهدد،ارزایر

یزیااارن«:،دنالد

واو،دیزنایا،هدرواناززاارن».



نارواد 519

وادینو۲۶.ادنردار

ارااوا«:،ار

نزونادزاو۲۷».ا،هد،ا

دراودناردنناروود

زانو۲۸.دارنیز،منزو

یاورواداهوایا«:،هداوا

زادودیاماهتااا

اارننودنو۲۹».ن

دداریدواردار،د

نها«:نو۳۰.دا،

ناردونارو،هروزوم

دزادتردد.دا،د

وارداها۳۱.ددز،دشازرد

حشررد،هدرواارواواداروا،هاشرنا

یرواداالواو.ددلواونرد

.د

و۲.ادمداانزاو۱۷

،زایاهلورانا«:درد

ناا،یردویدناهرردو

وا«:شرد».ارنا،اده

شردارهلورانا۳».دا

ددزاوایاارها«:شردوددر

رلوهالوم

هنو۴».دزارنانا،دیاه



نارواد 520

ارنا،هلودشرد،ددردردار

اویاهرلو،هالوادادیرز

اوداو،ادناو۵.درد

۶.دواداردنازاو،

شرداوددااردماناردو

وادزاادزااو۷.د،ا

،دزاناو۸.اوارددنوزا

نو،او،اورادزا

ارواو۹.رااند

یو«:یوباردوا»؟یاهازا«:

۱۰».اومورو،ادزا

و،شوراود«:اروا

».دشوسدوهلهدلار

وااریوناو۱۱.ادیونا

یوناو۱۲.دازاوادناناو،د

.دردو،واناناودار

اناواادنا«:و۱۳

».مرادداریایوازد

،نادزورناردو،ددااردماناردو۱۸

نازورنارداز،ددیا

زانادناو۲.دهناااطانرد

وزادناددزا

ناو،وارزدلوا

ننا».ارزوو«:

دنانو۳.لارد،هااا



نارواد 521

اروا،اواریونازاوا،ر

ناردواهدروااار«:

«:ناوا۴»؟یراداردو

».ماهوا،ااو،اهدررنو

نارداراالاازا«:اریو۵

«:نا۶».داور

دنا۷».اوارورار.و

د،دناردارو.ر،هاور

ردو.داوناردنوروارد

،هدرودنوزاورذادیراازنا

لواودنارداد۸.ار

:۹»؟راد«:نانانارداو.ا

ااهدارزاز،روامناو«

زر،شو،ابر

ادنو۱۰.روافردارزواد،ر

ارنااو،اورزو،رام

نردزااناو،اهدادد

،هنادزا۱۱».درا،ا

و۱۲.اورلواوزاازاتا

ارننازواا.دزودراادردررد،ها

زاو۱۳.اررداواناد

ناو۱۴.ر،اانا

باردناردا،درزیا

لواودااردادا«:،هد

نا؟یاهرلوها



نارواد 522

،یونا،ا۱۵».

دناو۱۶.اروا،ها

هداهزاورددرد،دنادنازاتا،ه

،هادرزیاناو۱۷.د

رلواوداوهالو،ادا

تا،هدناو،اره

،هادانو۱۸.دهداهزاوردد

،ارهرلواوداوهال

ش«:یونا۱۹»؟«:نا

وریا،هاهاورادارد،ه

ااما.ش

دلد۲۰»؟یااردیاو

ادمنرد،ارهالواوداو.

باواولاو،اور،ه۲۱.

رودزانانو۲۲.دادرادیورار

،هدفاایرداد،

ورناو،دزاارنادو۲۳.دارناد

ااهار«:،هاد

،انا«:وا۲۴»؟یاها

؟اداو؛ار

ردزاوا«:اروانادناو۲۵»؟اهار

نو،روامناداددهن

هارنادو۲۶».یزکتاایارد

ور،یوازانادنو.ارد

وداناو۲۷.د،هاد



نارواد 523

،دومارا،ادادار

.ازاار،مدارناو،ا

ارناودرودنوزاازدیاهرو۲۸

او،ابردیایداوردناودیا

اارو۲۹.نارد،هدار.د

اا.ناد،هازاایاناد،در

دیاارهالنانادو۳۰.دنازا

نازوراومنود

ارهال۳۱.دناد،زا

دیا،دهردازورد

.د

ردیود،داارددماناردو۱۹

دیازاادزایو،داان

ردشروادزا،هدزواشو۲.د

شو۳.هرتاردو،راد

و،دروازد،هاداردروازا،

و.ددراروانزناو،دواهاغاود

،زرو۴.دزا،داروارن

واودیودزور.ادهاروار

رادوزنمرزورردو۵.دا،هدب

ددادرا،داوروا

۶.اورنازاو،هدنیااردلد

:دنارو.ودر،ود

دنانو۷».ددونارا،هدا«

ارددودحااروازر،داور



نارواد 524

ر،داوردوززورردو۸.

ناو».زورلاوزواردلد«:

دمونانو۹.درود

دزورنا«:اروارزر،داور

ارد،دمزوراار،دبو

وااورناداادوددونار

،اردلدناا۱۰».راد

،ر،رواسواور،

نانو۱۱.دیوهاشوهنغاودو

:دیام.دبود،رسد

۱۲».ناردار،ناو«

رداازایا«:اریوا

دمو۱۳».ردنا

دار،ازاو«:

دو،ازا۱۴».ارناردو

۱۵.دبونابا،انازا

.ناردار،هادفنا

ارنادا،رداردواو

رزاردیداو۱۶.دلودد

رد،هداانزااو،ارزاد

واو۱۷.دنناندا،دهاو

:دناو،درداری،اا

زا«:اریووا۱۸»؟ازاویور«

وازااز،وراانفنااد

و،وامزناو،مدراد



نارواد 525

وهو۱۹،ددا

وویاباونو،یا

نا۲۰».یجاو،اها

،ات،د«:د

،هدداروا۲۱».ردارا

.ودر،اردیودادکارا

،ندا،دداردیدنو۲۲

نا،هدزارردو،داارلصا

اردنا«:،هدبد

دناو۲۳».اروارونواهاد

اردایا«:نا،هانوناد

ا،اهاددا،زرترا

،داوهدا۲۴.ارز

ردا،ذارنا.مروانودارنا

».ارزرادا.ناا

دنا.اروااندناا۲۵

وارواودروانوناد،ار

ناو۲۶.درارواعردو،داروا

،دناردانارد،هاهردنز

انو،اوردو۲۷.وردا

دو،هدارددشاودودهار

باا».و«:اریوواو۲۸.دا

ن،وادغااروادنا،دا

وادیدر،ردنو۲۹.رد

رداراو،دهدزاوداروایا،ارد



نارواد 526

یزورزا«:داراو۳۰.داادو

وهدازوااهانوزااا

،هدترونارد.اهوهد

.«

زااووانوااو۲۰

.ردواددزاناد

رارااوممناروو۲

و۳.دامردهدنزد

ااو.اهارداا

دنا۴».اهزا«:

د«:بارد،دنزیو

او۵.ارا،نازا

او،داد،ردار،

اردو۶.ددذاوا

ااوردارواومداروا،

ن۷.دااردزوراز،مد

ها۸».روااردترواایا،

زاما«:،اومم

ادزاماو،راد

اادایرلو۹.

زاراورازاوزاهدو۱۰.انا

و،رومیاوذاااطازاراهد

ردانان

ااناد۱۱».رر،اهداا



نارواد 527

ااو۱۲.او،ه

ا«:،هدردا

نانا۱۳؟اهاونردارا

ارا،ردارلناد

انا».روداازااریو،ر

یزاو۱۴.اراادناردا

.اا،رنود

زانزدراوزورناردزاو۱۵

ن،هنزا،هدن

هدهوامزاو۱۶.هد

ودزارازا

درارنیااانادزاو۱۷.د

و۱۸.دناداهدننز

،اترازاور،اا

ندیازاوا«:

ناداااو۱۹».الوااد«:وا»؟ا

رنواانادو۲۰.دزودراارد،

ردناااانادو،ن

زورنارد،هانوزاو۲۱.دارا

،مو۲۲.دکزاراازاراودو

رد،دارادر،لدیاردااناد

،هاااو۲۳.دهدارالوازور

،اتروازاو،دموار

دناردامددرا«:

ااو۲۴».انا«:وا»؟



نارواد 528

ردنو۲۵.امودزوررد

زاراهدر،هنوزانامودزور

.دنزاکزاراا

،هام،ااها۲۶

زورناو،دوارارد،هدور

رذوی،ادهزورمار

.اتروازاااو۲۷.اروا

رازاسو۲۸.داردزورنااتو

نودرا«:و،دهدانازورناردنور

وا»؟مرادددنارداومور

۲۹».دادارواادازیا«:

ردااو۳۰.فرداا

اردو،امزور

زا،هانومو۳۱.دارا

ازاارردموندزوه

،دعودورییدوی

و۳۲.ارداازارو

ااا».منا«

و۳۳».ارزاارنا«:

،داراررد،دنزاااناد

ردهزادنزااانو

اارداامزاهدراهدو۳۴.

هرناادناو،و

وباارارواو۳۵.ا

کزااروراوزورنارداا



نارواد 529

دو۳۶.دنزنا

،دهدادناانادازا

.دهفاااددا

ودروام،هدنو۳۷

۳۸.دزمدارم،هااردن

هدادرانواانادنردو

اانادن۳۹.زاازاردودا

وندزدعون،ادوررد

زالواناازاانادزا

زادودنانانو۴۰.ار

ماودزان،ن

نوااو۴۱.دوردودنای

زا۴۲.اهرناداز،ن

ارنا،ا.ادوراهاراانادر

ک،نردارناانوزااورد

و،دارنا،هداارن۴۳.

.دلارناباعیردرد

،دنادنازاراهو۴۴

.نرهای،ناو۴۵.دا

ارناو،دکارارنازاراو

۴۶.ارنازاراود،هدم

دراو،دازازورنارد

ا۴۷.دنادادنز

نرهردو،درانرهنی،

ارنا،ناانادو۴۸.هر



نارواد 530

ارووام،مد

.ازا،راارو

زایا«،هدررداانادو۲۱

مو۲».زناردد

،هداردزاواومارارد،ها

رداا،اایا،هیا«:و۳.رازراز

۴»؟داازازوااهاواا

،دارد،یدوزمزورنایادردو

ااو۵.ارذویو

وادرداازا«:

د،هدراز».اه

ااو۶.دا،وار

زازوا«:،هندرداهررد

؟نزهرردنایا۷.اهاا

نادنادزااهدروااز

اااطازاما«:و۸».ز

دزااو»؟اهوار

هدمناز۹.دهوودرا

۱۰.داردیادنزاا

اارناو،هداارمعزاراهدزاود

مدلاونزاردنوو«:،هد

واریداااو۱۱.

نردو۱۲».ک،هادارز

هایرذهدردن

ردهردودراارناو،داریدو



نارواد 531

دو۱۳.دروا،انز

.دتدارنا،هددنرهرد

نززاارادونوناردو۱۴

ارنازو،دادنادادههزد

طاردوااز،نیامو۱۵.د

هررد«:و۱۶.دهداقاا

زانزننز

نتا:و۱۷؟اه

اردنادا۱۸.داازا

ا،هدرااازدادازنا

ا«:و۱۹.دزدن

ارقفولفهردل

ی،او،دورزا

:،هداار۲۰».وایا

ااوهو۲۱،ردردو«

زاها،رنرانوهناد

ز،هدراردنزهنادزاو،ارد

د،هانانارداونارنو۲۲.دو

،ارنا«:انا،

نااراو،اهردارزیا

و،د۲۳».منا،دا

ارناو،دهرارنز،نرزا

ردودار،دو،ر،هد

دااوناردو۲۴.ا

.رنودازاو،اوردو



نارواد 532

شرداوددااردماناردو۲۵

.د،ا



تور 533

تور

،ازردناروادمارداوو۱

ووا،دبادردرادزایدو

،زاو،دادنااو۲.شودوز

.دادنااونوناو

،او۳.ارد،هرباد

دیابانززاناو۴.شودواود

اردو،دتوریدمومنز

،دنوننایودو۵.دلهد

سوودوا۶.مودوودزانزناو

هبادرداز،ددبادزاد

و۷.اهدادنان،هددمزاواد

یوهاوودو،انودناردزا

و۸.اادزاورهارو،د

دردزاوو«:دسوود

وند،دناواو،د

ردزادواو۹.د

اردزاواوارنا».ارد

مدها«:واو۱۰.،هد

ا،دادیا«:۱۱».ا

یانازرردا؟ها

ازاردهار،ادیا۱۲؟

اومرادااو،هدزیا

نانا۱۳،اناومهداد

موزاارد،ناو،دا



تور 534

ریاازادیا؟ادا

۱۴».اهزاردواداه

اردردو،هداردزاوادر

ردانزا«:واو۱۵.یوتورا،

رداناودمدت

راا«:تور۱۶».دتردانز

وایوراز،مددزاوکار

یاومم،ل،ل

داردوم،ی۱۷.دایا

یااهدزوا.ا

یاوادن۱۸».ازاا،تزا

.دازیوزااهار

نو،راورودناو۱۹

نز،هانا،ددراو

ا«:ناوا۲۰؟ااا

تراردازاهاا

اداواورنو۲۱.اهر

واذاوااایا

وداو۲۲».اهریرد

و،ایوها،دبادزااتورو

.دراونوردیاارد

زام،ودیدادیو۲

تزاا«:اتورو۲.دانا

تاشردردوموراهد



تور 535

اور۳».مدیاو«:اریووا.

و،دنوردردواردرا،ه

و۴.دا،دانازازواقا

وا«:نورد،هازاا

و۵».داروا«:اریونا».د

زادا«:،دنوردد

بارد،دهنورد۶»؟نا

بادزااداا«:

ردوا:و۷،ا

لزا،ها،نردنورد

و۸».اهدرداایا،اه

راز،یمدیا«:تور

ردنارازاوویاد

ردوناوردزو۹.شا

و،ارمدارناا،ونا

،ناازاوونافود،ا

واودزاروا،هداردیور۱۰».ش

ویدتاردیا«:

ازا«:وابارد۱۱».ال

معایددردتندزا

،هدکاردتدوزوردورو،اهر

ااروا۱۲.یا،یداد

،یدهزرد،اایا،هزاود

تارد،ایا«:۱۳».ا

،والدندویدادااز



تور 536

:اریو۱۴».نازاا

وهرداردورنزاواورد«

ودرودادواونوردد».

یانو۱۵.ااواره،ه

نردرا«:،هدااردنا

،هدزاو۱۶.زارواو

م۱۷».بارواوراا

و،دهارا،هدرانارد

و،ارد،ادارنا۱۸.دار

زااو،د،دهاراشرد

اریوشردو۱۹.دادیو،هدروانو،ده

دکر؟یدرویدزوا«:

دزااردرد».اهدا

وادزوانام«:،هداد،دهدریو

زاوا«:دسوو۲۰».ا،مدر

کندونزارناازدکروا

زاو،ا«:اریوو».اهد

اوا«اتورو۲۱».یو

سو۲۲».ماوردشنا

نوواناابمدیا«تورد

یانا۲۳».دراردارویور

شردو،مموردوورد

.اد



تور 537

یاا،دیا«:اریو،شردو۳

ااناو۲.اار

ک،درداوااو؟ید

درو،هدار۳.

وندرزاندنااردا،و،هار

،نارایاوانو۴.دغرن

اارواو،باواروای،رو

».دا،«:اریووا۵».

،دهداارواشردا،ر۶

،روددوودرن۷.درر

اروای،هاااواها،ایر

ناودبدناردو۸.اود

و۹.اهادزا

،تور،«:وا؟»«:

وا۱۰».وازناارداد

ارداز!شکروازا!دیا«:

و،نارد،لوازایدنا

ا!س،دیالو۱۱.،

.ادنزارمماز،داا

زادیاوواارناو۱۲

یاارووااناداوناردا۱۳.

ارویاااو،اداب،ادا

اادایاارناوات،ادا

،هاد۱۴».بانا،د

و،،دارشاازا



تور 538

و۱۵.اهانزارز«:

واوارنا».ورو،یرد

دنو۱۶.رودرایو،هد

،دیا«:اریووا،ردرد

۱۷.داد،دهدیودناازااروا»؟

تردد،ازدادارا«:و

امارامدیا«:اریووا۱۸».و

مزوااررادنااز،ااا

».امارا،

ونااوا،هاهزاوردو۴

!نیا«:واو،دواهررد

زاهدو۲.،واو».،ا

.ناو».ا«:نا،ادار

ابادزا«:وناو۳

مدو۴.و،داردازاارز

وارارنا،هدادعاار

کااو،،کاا،م

کازااز،اها

۵».کا«:وا».زاو،

تورزا،یدزاارزیزوررد«:

».اااارم،نز،ا

ثاادکادیاا«:ونا۶

ازدذاکا،ارد

مارددوکارو۷».کاا

ارددااتااارد



تور 539

هناارداو.دادد،هدنو

و».دیاارنا«:ونا۸.ا

:موو۹.دنوارد

وازوا«

نزاتورو۱۰.مدزاارنون

مو،اااارممدزارن

زوا،دشاهزاوردزاواردانزا

:ودهزاورددمو۱۱».

ار،اردارنزاواو«

بااردو،دارااادو

صرو۱۲.شرردو،

،دازااروایدوازا،ازادیار

واویونزواوارتور۱۳».ا

نزو۱۴.ازیدادارواواوارد

موااوزوااروادکر«:

یهروونههزاواو۱۵.دااردوا

زااودرادودارواز،

دشارد،ارو۱۶».ازاروا،ا

،هدماروا،شانزو۱۷.واادوا

رواوااروامو،هازییا

؛درواارنوصر:صرااا۱۸.ادوادر

بادو۲۰؛درواارباد،مارو؛درواارمار،نوو۱۹

و؛درواارنو۲۱؛درواارننو؛درواارن

.دروااردوادو؛درواارو۲۲؛درواار



لوا 540

لوا

،اانزاارزادیدو۱

.دااواو.فاموا

و.دیداوا.ادنزودواو۲

یالدناو۳.ددوااراددوا

دزاتهیاناروندتد

ردوان،ودسوو،اه

،اراایزورنو۴.دا

و۵.داددنادوناودنز

،ادودارازدادا

اروایویو۶.داروارواا

وا،کاریویر

ناوللو۷.داروار

واوراروا،اا

:اریو،ا،شو۸.دری،هد

؟اادویراوایا«

بوازاو۹»؟هدزایاا

دو،هردناند

دنواو۱۰.داردد

یا«:،هدرو۱۱.رازرازو،ددوا

دا،هدداااته

دیرذدوا،هدشااردکویروا

هاو،داداواشمااروا،

لواراردیدنو۱۲».ااش

دلدردو۱۳.داروادداد



لوا 541

و،عشزاواودک،و،

«:اریو۱۴.ادن

باردو۱۵».روددزاارا؟ی

تاوباو،حورنز،ا«:

د۱۶.مارواراردن،ماه

دروتزااز،رلنادزاار

وو«:بارد۱۷».ل

».ار،یدوازااراایا

دهارنزنا».تاتردت«:۱۸

ناداناو۱۹.دودودروار

،ودتدوار،

دارواواواردنزاو،اار

ارواوازی،هماروزاو۲۰.دروا

و۲۱».مدلاوازااروا«:از،دم

درورشاااش

ددازو۲۲.اروادار

ودروااارواها،ا،دادززا

اش۲۳.اادا،هوار

ادزو،،اتردا«:اریو

نزنا».راااردموا،نزا

و۲۴.داداروا،زادادزوو

ودرااوواریو،دادززااروان

ناورهردوا،هدروادبا

۲۶.دروادارو،دذاروو۲۵.د

!ایادهز!ایاض«:و



لوا 542

.مدوازا،هداداردنزنا

وازااواومدایا۲۷

وایاارواو۲۸.اهد،مدهد

».داواوهزام؛مدو

.دتدارواارد

و.وواردلد«:،هددو۲

وددو.هااوادردخ

ه۲.ندترداز.اهد

یاهیاو.زااز.و

ردندزاروو.دان۳.

.ده،لاواو.امیاهاز.د

ا،او.اارنارن۴

.انیاار،ن۵.ت

زازنز.اا،دو

وا۶.هدنز،ادردوااو.اهاز

Sheol).اودروادو؛هزوا

h7585)۷و؛ادودزوا

زاارو.دزااکزاار۸.دز

لثراوارناو.نااارنادراد

ارنرو.اوانازازیاز.اد

.درادظاردی۹.اهدرااا

دتنااز،اشردناا

،واا۱۰.اا

،وا.دانازاناوا.ا



لوا 543

اتدهدو،دایروادارزیا

ا۱۱».ادااردخو.

اروا،رناورارد

ارواودلزاناو۱۲.د

ندامنتدو۱۳.

لمد،ار

دهوارناو۱۴اددرداد

دیاارنادروال،هدو

،اهاردااو،

،هامد،ناززاو۱۵.درر

ب«:،ار

۱۶».مدزااز،هیا

دوازلواار«:یودناو

او،هنا،«:وا».دیاا

روارنانان۱۷».مروز

و۱۸.ادهواروایانداز،د

دواو،دوارا

یویاشردو۱۹.دنداشو

،دروادهاللارناو،

او۲۰.اراراد

رضنزازااروا«:،هدادارزو

۲۱.ردن».دوا،یاهدادوا

دودو،هواودزاواو

و۲۲.دوار،ناو،از

اااو،دههدرر



لوا 544

رددزاو،،د

:نا۲۳.ا،دعا

مازاارلاازرا«

بمیازایا۲۴.م

ا۲۵.وامن،

اادایروادارواادزروه

ناا»؟یویا،دزروهوا

کارنااوااز،اردر

ووادو،،ناو۲۶.دز

یو،هادادو۲۷.هندد

ترنااردا:وا«:

وااو۲۸؟،دنردردنا

د،هدمااطازاار

یااو،داروازرو.

ا۲۹؟مترناارااا

ناول،مدادردایاو

زاار،یرادمزاهدزارد

اایا،ها۳۰.یزاا،میا

رترناوناا:

!زا:وانا،داکا

اودا،اااز

یوزااا۳۱.ارا،ر

ردیددااررنایوزوار

ارد،دااو۳۲.د

.دااردیدو،ااا



لوا 545

یادزانزاارو۳۳

رذو،دادنرون

ودیااو۳۴.داارد

زورردنایودداوسوت

اداداو۳۵.دا

وایاو،داررنولدا

و۳۶.داکرو،دا

واد،ها،ردااو

ا:اوداصوهیاهر

».مرنیاراوزاا

،داروا،ر،،ناو۳

ردو۲.فورودردوامزورناردو

ودهاردناونزنا

شزاغاو۳،دا،هدنرزا

،دات،واردو،ه

۵».«:واوااروا۴،ا

:وا».یااازما«:،د

رواو۶.ا،واو».با،،ما«

،هاد،و»!یا«:اد

ارمیا«:وا».یااازما«:

زاروا،و۷».با،،ما

واو۸.دهوالوامو

:،هاد،واوامرارز

ار،هها».یااازما«



لوا 546

اوباوو«:و۹.اها

».دهازوایا،اار

دود،هاواو۱۰.ادیرد،ر

«:»!یا!یا«:ای

ا«:واو۱۱».دهاز

اا،دیااردیر

اااواهرردزورنارد۱۲.داد

وااز۱۳.راما،هدعوو،اد

دایرواداوامداد

ارناواودروادا،اد

ناهمدرنایاا۱۴.د

و۱۵».اهرا،و

و،دزاروایردوا

:،هاارا۱۶.دعاورزاار

«:۱۷»«:وا»!میا«

ا.رازاارنا؟اا

زایاازاا،ازاهدز

ودنوایاار۱۸».یراد

واردااوا«واو.انازای

دیوواوگرو۱۹».ا

و۲۰.ززااو

اهراادنادزااا

از،هرددرواو۲۱.وا

.واماردهردوا



لوا 547

ااو.راامو۴

نو،دزودراراد،هانوردن

اراااردنو۲.ادوارد

نرزااا،ردنو،د

و۳.ناردارراررردو،در

زواا«:اا،رهمن

ت؟دادنرزااروا

دزاار،هانردروددهزااروا

هت،هدهمو۴».دتند

ودو،درواازاانونردارت

۵.داتاردسو

اا،ادهواتنو

ننو۶.لزیدزیا

نایودراردیازاواا«:،ارازاوا

و۷.اهاودراوات»؟

:و»اهاودراا«:ازن

یاو۸!اهاویازااز،یاو«

،دررواروزناادزاار،

یا۹.نردارنا

ارناادناد،هدادارن

ناد،دارنا،

ااودن۱۰».و

،ررودراد،هدر

اتو۱۱.هدرااازاو

یدو۱۲.سوودو،



لوا 548

کوهردزورنرد،هودزا

هاررادراونو۱۳.اه،ر

باتهرردداز،اد

ه،داد،هاددنانو.د

زاواا«:،ارهزاوانو۱۴.دز

ودو۱۵.دادار،دنا»؟

نا۱۶.دا،هرود

زازواو،هازا«:د

ناو۱۷»؟رمیا«:».ماهدرا

،درانرزااا«:باردهروا

وتودو،اومردو

تزانو۱۸».اتودس

،هداهزاوردیدزا،دادا

لودویداز،دود

وسنز،واسوو۱۹.دهدیرواداا

شرگواتن،دنازد

و۲۰.ارواهزدردازاز،ه،ارشو

ازس«:،دهدایودزدورد

داارو۲۱.داوداباواا»،یاز

ات،»ازاازال«:،هدم

:۲۲.شوشروده

».اهاتازازاازال«

.دروادوارازاارنا،اراتنو۵

،هدرواردنادارنا،اراتنو۲



لوا 549

،ندوانناداو۳.انادد

ارنادو.دهدازورواترنادا

نزورنایادردو۴.ادردز،اد

و،هدازورواترنادا،

وازانادو،هادودوناد

ادونادنازا۵.ده

و۶.دردواردنادازوادناد

وهارنا،هدوااواد

.اارنااودواارنا

یاتاددوانادنو۷

،یاوواداز،ااا

دارننارو،هد۸.اناد

:»؟اایات«:،هدد

یات».داایات«

دناندزااوو۹.دااراا

ارند،هزاردربااناوا

۱۰.ناا،گرودزا

،نواتدورودودنوارات

درواداراایات«:،هددنوا

ننارو،هد۱۱».ارموار

یاوراراایات«:،هدار

مردازارمواروددد

او۱۲.دهراردادو،د

.رنادو،اد



لوا 550

و۲.هنوردواتو۶

ت«:،هااردناون،ن

ارناماار؟وا

نااراایاتا«:۳».

ها،وایاام،ار

وادزاامو،ا

یام«:نا۴».اهادزا

اردیودیا۵»؟وا

دلاراایاو،زباارز

۶.درادززاونازاوزااردد

اردلدنون،زاردلداو

هدیرنانردازاا؟

وزهزارانا۷؟ردرارناد

و،ههدناندغارهدوود

ازاارایوارااروود

باواراارنا،ارواتو۸.اد

یاوردوایامار

او۹.دورارناو،رانای

اواا،دویدهار

ادا،او،اهاددراواری

هاوا،اهدارواد

هدوودودندنا۱۰».اا،ا

هردارایو،اراارا،ار

ویارووواتو۱۱.اد

،اراردهارناوو۱۲.اارادیا



لوا 551

ودز،رهاواورهار

ردنناروو،داری

ارمهردرداو۱۳.را

زاودارت،هداردنو،دورد

راراو۱۴.لد

اراراب.داردرودارد،هارد

.اروایاارناو،

باودنااریاووواتنوو۱۵

نادودگرناارا،هدروا،اد

اریوایازورنرد

ارانرونانو۱۶.دذذو

یاااو۱۷.نوزورنرد،د

یا:دوادمن

یاو،نایاو،هیاو،دوا

هریو۱۸.نویاو،

یزا،دروناکازانی

ارواترنانوتدزاورادر

.ارردزواانا

،واتاز،دزارندو۱۹

،مودزارمزادوراه

ندو۲۰.دیاروا

هسویاار«:

دنر۲۱»؟رادزاوا

ارواتن«:،هدرن

».ددارناو،اهد



لوا 552

،هدادردباداارناو،دروااروا۷

۲.ارواتداررازاش

لو،رردتیزورزاو

یویااانانازاو،ل

بارااناو۳.وا

و،زوایلدا«:،هد

اردیدو،روددنزاارتورونا

،وا،تداروا،وایا

وااها۴».راندزاار

و۵.دتداروا،هدرودارتور

دهرردرداراا«:

ارنا،هباوردو۶».دوا

ارد،ادهزورارزورناو،روار

یروادردارااو،اهدهوا

ردااننو۷.د

انااو،اااننارو،اه

:ااو۸.نزا،ار

ارشیاهدیاندعزا«

نا،هراهو۹».ندزا

و،اروایامار

.داارواوا،هدعوادااهررد

یان،ارارنو۱۰

یاوازورناردو،اداا

اارزاو،مارنا،هدرن

نوانوزااانادو۱۱.



لوا 553

و۱۲.دادرزارنا،هدار

اارناوادونارنا،

۱۳».اهدااروال«:،هر

،اداادودو،بن

نیزورردوادو

نوزا،داازانو۱۴.د

دزاارادوااو،داداا،

و۱۵.نراواانردو،رن

و۱۶.دیرواداادیزورمرد

و،دشدولو،رل

ارو۱۷.دیروادااارد

و،دیرواداااردوداردشااز

.دوایاارد

اااردنا،ناوو۸

ودمودشاهدازمو۲.نارواد

دررواهاراا۳.دروادردو؛ها

.فاریروادوهر،ردرد

.اارد،هاا۴

ررهاراویاها«:ارواو۵

ادیانا،

،اردااو۶».

دو».هدار«:

ردارمزاوا«:واو۷.ددوا

کادکاراز،



لوا 554

زاا۸.دناد

،هدکاودروا،مدروانوزاارنایزور

.رردتدارنا

،هتدناارنازاوانا۹

،دانادرزاارناو

زاماروانو۱۰».ز

در«:و۱۱.دن،داهدوا

،ارنااادا

اراوادناراواراارنا

یانارادوهرانارادارناو۱۲.ودا

نوردوزندریاارو،اد

ااراباوتاو

ایزوویاارنادو۱۳.د

،ارنزتوورو۱۴.

اریوتارزو۱۵.دادادند

ونو۱۶.دادادندوناا،

ریا،اریاوارناونا

وااریو۱۷.اد

دهددزازورناردو۱۸.داوام

ارزورناردواوداداهیا

دالنزاما۱۹».داا

۲۰.د«:و

،رنویورو،یروادهدوا

ارمنو۲۱».یایرد

:واو.رواارا،ه



لوا 555

».نادوارنازاوا«

».ود«:ااند

رواازادیدو۹

ررواروزیدودواو،داتر

نرددمااشا،ملویارواو۲.د

زازادمااشوازااا

.لوریاو۳.دم

داردنازانا«:لود

اانزا۴».ارا،رو،

ززاو.ارا،هدرززاو،

نو۵.ارا،ززاودو

«:،دادلو،رفز

وا۶».ا،ازامرادد

یدواوااردادا«:یوبارد

؛وانا.داواوام

دلو۷».عااروارزا

فوزاناز،دنایاواا«:

.ادنایاو،هم

دردا«لوباردزمدناو۸».راد

نارهاردادارنا.اهلر

نداردیاااردننزرد۹».د

از».وارد«:،رازا

:دمدلوو۱۰.ارارزوا

ناردادی».و.«

ناد،رزانانو۱۱.ر،د



لوا 556

ا«:ناوانونبایا

ا«:نابارد۱۲»؟اردار

زوااهازواازل.یور

،دورود۱۳.نردارم

ازدراوا،ندریانازا

ارلواوا،درااموا

ازوا.رنتدنازاود

ادنور۱۴».ااروانا

نانوناا،

والونازازورو۱۵.دو

دززااروااد«۱۶:،هد

مو،رااماروا،

مددماز.درندزاا

ارلونو۱۷».ردناع

شاهرردااا«:ارواوا،د

ردلوو۱۸».دام

ارا«:،هادهزاوردن

.ار«:لوبارد۱۹»؟

و،درازواازون

انیایراددلدرد،هدرارنادا

هررد،اهازازورااو۲۰.د

؟اایوزراو،اهاازا

باردلو۲۱»؟رناوا

و؟ااطازاوا«:

ا؟زاا



لوا 557

اردولوو۲۲»؟نا

نتدرودرواارنا،

ار«:خو۲۳.داد،د

».رو،رادشاهرردومداد

الو،،دناارنارخ۲۴

د،اهااا«:و

زا،اهادهیانزازرورا

نزانانو۲۵».اهومزاو

و۲۶.دملووا،ا

،هامارلوعدودوز

یودولو».اورار«:

رنانو۲۷.رنوووا،نا

و(.دوارمد«:لو،ر

».اارامنااو)روا

ارواوریو،ارورف۱۰

ثاداروااا«:،ه

د،دوددزارزازوا۲؟یوا

اارو،اردار

واها،یدرایاا:

و،اهدا،هدکاراترا

طدورازان۳.م

اراداردیرر

،نصیدو،درادازاور

ودواارو۴.باو



لوا 558

زا۵.انادزادادان

و،ااانلوااردانا

نزاازاوداردن

ت،هدویوفدوناردواز

،هواحورو۶.درا،

۷.الددو،داتنا

د،ورتاو

یااوولو۸.ااز

دذندذوینار

ماارودشزورو،ا

ارواا،دودزاادورنو۹».د

و۱۰.اوتازورناردو.دادد

،دریوازاوا،ران

۱۱.دتنانرد،هوااحورو

اد،اروانو

ا«:مد،تا

و۱۲»؟اازالوا،اهاو

زا»؟نارا«:باردزا

نو۱۳.اازالواا

ووالویو۱۴.انغرندتزا

یا«:باردوا»؟در«:د

۱۵».رد،دنوا

۱۶»؟ا«:لوی

هااداداوار«:دیلو

اروا،دوااهررد».ا



لوا 559

اوارردارمو۱۷.

:،اایا،ه«:ااو۱۸

دزاوندزاو،مدروازااراا

و۱۹.مدادر،د

یوزااراردیازوا

،د:اروا،هدا،ر

۲۰».واردیهراوطانا

،دارااطانو

و،دروادناارو۲۱.

،اروانو،لوو.ی

ادناادلاوازادر۲۲.

نرداردواا«:باردوا؟ااد

نو،درواازااروا،هودو۲۳».اهدنا

و۲۴.دزامزا،دمنرد

اهواارا«:م

و»؟وامردد

مر۲۵»!هزهد«:،هدزام

رارناو،برد،هدنمار

اورشاارمزاو.اوا

زاوردلوو۲۶.د

ا۲۷.ریوهااارنالدا

ارواو»؟ارا«:لنا

.واا.دروا،هد



لوا 560

و،دزودرادارد،هاشو۱۱

اارو«:شا

طا«:ناش۲».د

اراو،دهارنا

یوو۳».اراا

اادونرهزورار«:

۴».اانودیاهریااو،

،رمشارنا،هالونر

ردلواو۵.،هداردزاوامو

اهارم«:لوو،اازاناو

نو۶.زواارنادن»؟

،یواحورارنالو

هرهرارا،ارو۷.وات

:،هداادونادود

هدواناو،نوولورد«

.انواوددامواسها».د

نادوراااودقزردارناو۸

«:دهار۹.درااد

یادمباواد:دند

،دادا،هانرو».ا

داد«:نادو۱۰.دنا

و۱۱».انرداانو

ردناودارملوزورنایادرد

بانمارن،هاهنس

نازاودیهانو،دز



لوا 561

«:مو۱۲.رد

ناروارننا؟لوا!ا

ازوا«:لوا۱۳».ار

و۱۴».اهدرواتااردزواوااز

ارداروول«:م

او،رلم۱۵».رازا

اردو،هدوارارلو،لرد

ندولو،هدذوارذ

.دیدارداا

ردارلا«:ااو۱۲

۲.مددوم،ا

وودورهاریورهدالو

زواازاو،نااو،ماه

ر،ما۳.ماهدکیور

غاو؟ارودتدواووا

هردزاومدار،هدوار

۴».درارناومزرنااردن

دزایویاهدویاهد«:

اوا«:نا۵».یا

».ادردیازواواو

اوا«:مو۶».اوا«:

.درواززاارناروارنورو

هرردوارنا۷

،دنارووادلا

اوادناروابن۸.



لوا 562

نوزاارناردارنورووا،د

یاهنو۹.ادناردارنا،هدروا

،رراد،ادارنادشاارد

اوباهددوندو

اهده«:،هدروادواد۱۰.د

لو،اهدتدارتوروهدکاروااز

۱۱.داتداروهدرنددزاار

زاار،هداروحوناووا

ناردور،دفااردندد

،نهد،شدنو۱۲.

و،د:ا

اناو۱۳.دهد،یا،هال

دواو.ارواود

وتداروا،هوازاا۱۴.اهد

وو،زرنوانزاواروال

یواردیا،ه،د

وانزاواروالااو۱۵.ب

،دناروادها،زرون

راونا۱۶.دا

وزواا۱۷.،درواواار

نارورواودااوازا؟مورد

یاهدنزاراوادا

وازا۱۸».اوارددد

مو،دنارورزورنردواودا

مو۱۹.رووازا



لوا 563

از،ادیا،هزایا«:

ددیادوااریادن

ا!«:مو۲۰».

اروا،دوایوزا،اهداری

اردو۲۱.تددلد

از۲۲.د،ا،دادارودرا

،داکاردمدموا

،او۲۳.دزدیاارااروا

یانددک،هزروهوازا

۲۴.دادااراروهار،

وتددلدارارواووازا

او۲۵.،اهدیایررد

».اک،هدو،زروتراا

لودنو.هدد)(لوو۱۳

رادلو۲،دهداا

هردوسردلوراودنازاو،اازا

زااو.ردنراو،د

ردارنلوانو۳.دشاارم

ردلوو.ارانو.داد،د

نو۴»!نایا«،از

و،اهدادارنلوالواا

لردلودم،اههوندااا

وراراوارارانو۵.

ااد،درردهررار



لوا 564

.دزودرانوافسرد،هاو،

بمازرددارناانو۶

هوهووهررداردنا،د

زندرازانازاو۷.دنهو

مودلردزلوو.دردود

وازور۸.دنازوارد

زامولا.درد،دهد

ذو«:لوو۹.هاوا

نو۱۰.ارارو».رودار

لووا،غرنارزا

:و۱۱.انویولا،

هادزاممدن«:لو»؟ید«

سردنوییزورردو

دولردننا:۱۲،اه

ار.ماروایرو،اا

لوو۱۳».مارار،ر

ااهیاویدا«:

اروالاز،یدرو،اهد

راانا۱۴.ادراااا

دلدایدواوا

یومیااهدرارواواو،اهد

و۱۵».اهاروان،

شولوو۱۶.الزا،

و،رددناون

یودرازانجارو۱۷.دزودراسردن



لوا 565

ههارنازاانوردن

نورهاردو۱۸.دلز

هردفیهارمو.د

یااازمردو۱۹.د،ان

دیانااد«:ناز،

دوندنااو۲۰».زه

ا۲۱.اردسادوواووا

ندیاووادلواوو

هو،زورردو۲۲.ادنناروا

دا،دنولودرد

سنلواو۲۳.دنشولو

.انو

درادحنالوناویزورو۱۴

را».رنانلوا«:

ردیراردزهرردلوو۲.داارد

داود،انو

،سدارداباااو۳.د

نرزامو،دهداهرد،وا

دازااننردو۴.ا

هوفاه،درنلوا

و۵.دیداوا،دفنا

و،دهداساردلفهازا

رانانو۶.اردبفید

یاوارنالواد«:د



لوا 566

نرزااروااز

،درد«:یوشراو۷».

نو۸».یاراا؛و.

ااردورندافا«:

،د:ا۹،ز

ا۱۰.رانادوداادیردها

واازراها،ادا

ا،واهددارنا

نلواارنایود۱۱».دا

هزاناا«:نو

ن،نواو۱۲».انو،اناردارد

یاد«:،هدبارشراو

ازرد«درانو».دن

نو۱۳».اهداادارناوا

و،یوردشراورناددیود

.واردشراودانیورنا

ردشراونلواراو۱۴

اوودراردو۱۵.زورردد

ونازنجارونواوداردلمو

نهدو۱۶.داول،لز

،هاهانااودهردلو

،دالوو۱۷.هاف

»؟ارنوزاونا«:

۱۸.دشراوناد

اتاز».رودارات«:الوو



لوا 567

لوناوو۱۹.دااهاونارد

،هدزوهدزنیودراردشا

ولوو۲۰».رااردد«:لوو

او،ا،هدیو

و۲۱.درلودر

فاازاناهاودننازاا

،دنولواادنا،دهاودرا

اانردارداانادو۲۲.

ارنا،اهمنندهدن

تاراازورناردوا۲۳.درد

ردزورنااانادو۲۴.رنواوداد

دندزا«:د،هدادارملوازد

و».درممدنهما

رمو۲۵.مم

ادمنو۲۶.دزیورارد

ددارددیااا،

مشرن۲۷.زاماز

زارداددردارک،دهداد

،هددارددو،دونارنا،هد

،هدوامزاو۲۸.دوروان

دن:،هدادارمتر«:

:نو۲۹.دهبمو».درمزوا

نا،ابارزمر«

رو۳۰.ماهازاااهورر

ادندترزامزوااهدز



لوا 568

ناردو۳۱»؟هدزرنلا،در

برمومناسزاارنزور

وناوونازا،هدمو۳۲.

و۳۳.درناراموز،

ن،هزروهواما«:،هدادارلو

دگرزوااهزرو«:».ر

،منردارد«:لوو۳۴».

داردودو:نا

ن،هزرهاور،هدذاردودرو

،هدروادارشوناردمو».ر

اودوایالوو۳۵.دذارد

ا«:لوو۳۶.دوایادلوا

،هدتروراراوونرد

ترد«:نا».رااریانازا

».باارد«:و».ا

وونزاادلاازالوو۳۷

بااروازورناردا،دادااادارناا

دامیوریا«:لوها۳۸.دا

از۳۹.اردهازواواو

نمرداااهروات

.داباوایامزا».داا،

وف«:اا۴۰

«:لومو».فند

اایا،هلوو۴۱».،اترد

مولوون».هاریا«:



لوا 569

نمونرد«:لوو۴۲.ر

ا«:نلوو۴۳.نو».زا

ک«:،هدادوانو»؟یاهدهد

»؟ماومامراددرد

از!نیاازاهدزا«:لوو۴۴

تنا«:لوما۴۵».داا

ت!؟د،اهدااردار

ازواازداازشزاوا

و۴۶.ددصارنم».اهد

.ردینوازنزالو

وداراانلوو۴۷

کوموداونوبا،دفااند

.،دفودنو

اا،هدادارنودیدو۴۸

ون،لوناو۴۹.رنانجاردزاار

ا:ااادیاو.دوی

،مالونزاو۵۰.لاوبشاهداز

لوی،اشراداود،صاد

و۵۲.داوارودلورو۵۱.د

ودنلویزوررد

.دروادداروا،دلووت

اداوا«:لوو۱۵

اروامزاوانا.یهدااوام

،دااا:ته۲.



لوا 570

هارردوا،ازامااد

،هداداروونا۳.دو

ودناو،زدارنا

۴».ارغاوووووهراوونز

زادراهدوهدراودنازاوارملو

یداورد،هالوو۵.دنرداد

زا،وو«:نلوو۶.ا

لومزکنااراد،رودن

نا،ازاااا

زاارلوو۷.رودنزان».د

هدجاو۸.داد،ااردر

ک،مداروهزار

وناووناوارجامولواو۹.

کاراا،هدرداربوهوراو

و۱۰.دارورا.ز

من«۱۱:،هلزوام

هدروام،یوزاازهدارلو

دواد،هکو».ا

تارلوناداو۱۲.دروا

اوالو«،هدادارو

لردو،هدزرودود

والورلودنو۱۳».اهادو

».مدروااروان!دوا«:

وشردنایاا«:۱۴

زاارا«:لو۱۵»؟مناو



لوا 571

هیاادردارناوونامازاهدروا

۱۶».کارو،ا

دواا«:لو

«:و۱۷».«:اریووا».

اویااطارا،یددرد

ارواو۱۸؟یهدااداروا

زکاررا:،هدار

اروالا۱۹.دناو

واردارا،هدروامی

وال«:لو۲۰»؟یدا

،جاور،داواارومدعاار

ا۲۱.کارومدرواارهد

هماا،ناوونا،زام

۲۲».ارلرداهیا،د

دذویواا«:

شوزااا؟واناا

یودهداز۲۳.ازا

وام.ااوندوا

لوو۲۴».ددرزااروایدکار

زوووانزاازمده«:

ل۲۵.مارنال،همزامد

تداروایدواها

ممد«:لو۲۶».

درااندهدزااروا.یاهدکاروا

ادوا،داورنو۲۷».اهد



لوا 572

زوا«:اریوو۲۸.هراروا

تاارنا،هدهرزاارااوا

غورداالو۲۹.اهداد،ازا

هداراناواازددهداراو،

اال،ماهده«:۳۰».دد

یدهاویرادماارور

لورد۳۱».تداراه

:و۳۲.دتداروالوو،

وادجاو».رودارهدجا«

۳۳».اترد«:جاوا

،اهددواارنز«:و

جاو».ادوا،نزنزارد

ارو۳۴.دهرهرلردوارار

یاو۳۵.الودلوور

لویاا.دوزورلوند

هدااارلودهنواو،

.د

لویا«:واو۱۶

.مددرااندزااروای

یدار،هدورزاارد

۲».ماهددیادازااز،

».اادلوا.مو«:

نارودهایا«:وا

و،تدارو۳.ماهاوایا



لوا 573

اارو،ماار

دواوااراو۴».یا

والا،هنازو،ا،هدروا

«:۵»؟اا«:و،ا

ارد،ماهاوایانار

اراوواو».ها،هد

اناوو۶.دتدارنا،هد

یوروا«:،اابا

یوشاه«:واا۷».ا

ناوا،ماهددراروااز

۸».دلدواودنااز،د

:واو،اررزااروا،هاارباداو

واوارارهو۹».اهاراوا«

و۱۰».اهاراوا«:

وا«:واررزاارد

اا«:و۱۱».اهارا

اروااواز«:».م

از،روارواو«:و».ا

واو،دروااروا،هد۱۲».ااوا

،«:واو.دشووورخ

ور۱۳».اازاروا

حورزورنازاو،داردانرداروا،ار

۱۴.رار،و،دوادوا

ارواوازاحورو،رودلوزاواحورو

حورا«:اریولونو۱۵.ب



لوا 574

دنیا۱۶.دزبارازا

ااراترار

ددازاحورنو،

:دنلوو۱۷».اارو،دزا

د،هدایااارنا«

ا«:یوبارددزاو۱۸».رو

ووامداری

واواترونزوهدزاد

:،هددنالو۱۹».یو

ها۲۰».د،انااردوادت«

،وباونزاغار

،هالوددوادو۲۱.دلوددواددد

.واراوادودراریوواودایور

ازددواد«:،هددلوو۲۲

زاحوراوو۲۳».ام

و،ادد،دوادالوا

.روازاحورووارارلو

هرد،هدیااردنو۱۷

اردوهنردو،،ادرد

هاهردرد،هاانادولوو۲.دزودراد

نو۳.داران،هدزودرا

دفهنااو،دافزاه

دنیودرازاو۴.دنانردهردو،دا

شو،انودزاتیزر



لوا 575

وادد،دو۵.دووعارذ

و۶.دلراشاهرزنزوو،دهرز

.دقارنردویق

الشاهوندرشاهبو۷

ارااجاا،هداواو۸.رواشرادو،د

ا؟دارا،هانوا«:ناودزا

دیا؟لونو

،ا،هداواا۹.اردد

اروا،هاوااو،ان

:و۱۰».داار،هن

،مروااراایزوا«

نانااولونو۱۱».

نادوادو۱۲.ر،هناار

ارواو،ادمدادااد

۱۳.دهدروندنردلومارددناو،د

اورلورد،هاورگرو

ودوباشاهداز:درش

ردگرناوددوادو۱۴.دهموبادا

دروالودزادوادو۱۵.درلو

ناو۱۶.ارداردرنا

و۱۷.اردزوروامو

ازاااردانا«:دوادد

او۱۸.باردادودراوارنصهداو

اردازاوناهرارادیاارهد

نادواولوو۱۹».یانازاوس



لوا 576

۲۰.دنودهاهردرداا

،ادوااوندار،نادادواد

ورودراو،دهدااروا

نااو۲۱.دزهیا،رنونا

دوادو۲۲.دارانو

یودباندادارا

نانو۲۳.اردنارداوا،هود

تازردنااد

.دوادو،هانزاد

راشرزا،داردناناانادو۲۴

ارداا«:اانادو۲۵.ر،هد

واواااندروایا؟د،ا

واارددو،دزودناوالزاارواهد،ار

دوادو۲۶».ادازاااردارشرو،د

«:،هدبدهداوادار

ادراداازااراوارا

یاینااز؟

،هدبناروامو۲۷»؟درواار

و۲۸».ا،اروا«:

باوباررداندن

ارناویاایا«:،هوادواد

یاازادارلدتراو؟ادنرد

امدنا«:دواد۲۹».یاهاند

ر،هادوریدفیوزا۳۰»؟

نو۳۱.دادباارواندو



لوا 577

.اریوواوارلو،ع،دواد

تاه.والد«:لودوادو۳۲

:دوادلو۳۳».اودور

ازیویواا«

۳۴».اهددازاواونا

ااردرتاه«:لودواد

،هدارناو۳۵.درزایاه،هاو

وار،فنومردزاو

ارسوتاه۳۶.ومدزاروا،ار

،داازاناو،

:دوادو۳۷.اهدروااریای

دزاا،رسزاوزااوا

واوو«:دوادلوو».راا

دودواداردسلوو۳۸».د

سارشدوادو۳۹.وایاهرزودش

دوادودهدزاراازدواود

».ماهدزراا«:لو

دارددبو۴۰.دروانودزاارادواد

رداراو،دازا،ه،

،داروادنارد،اد

دواداناو۴۱.دنا

۴۲.اورادارشیدود

اازدارواوداردواد،هاو

ا«:دوادو۴۳.دوو

اردوادو»؟اددب



لوا 578

د«:دوادو۴۴.ددنا

دواد۴۵».انردوانار

اادقاروهو«:

یاهدرواارواااییا،تها

دادارزواواو۴۶.اد

یو،داازاار،هدزارو

دادازنردوانزواارن

او۴۷.ااارداز

ازدهوواادا

».دادادارواواوانازا

،ددوادوا،نو۴۸

دوادو۴۹.ودی،دواد

اازا،نازاودشااردد

یورروواو،دزو

ودواد۵۰.دازد

.دیدواددردوودزار،ها

،ارواو،دانا،هوددوادو۵۱

و،دازاناارش،ارواوزا

نادو۵۲.،داردزر،نن

هزاوردوارن،هدزهوادواا

هارننوودنوی

نندزاااو۵۳.دانوو

اردوادو۵۴.دترارنایودراو

و۵۵.ادرداروااادرواروا،

راد،دورنوداردوادلون



لوا 579

:ا»؟ناا،ایا«:اش

س«:هد۵۶».ادنهدیا«

زادوادنو۵۷».ناا

ردناو،دروالور،ارواا،

»؟نایا«:اریولوو۵۸.دد

».،ی،تاه«:دواد

نلد،غرلوزاناوو۱۸

۲.ادودناروانو،دوادلد

.ددشرا،اریولوزورناردو

ادوددناروادوادنو۳

دوادارنا،هدنو،دشردارادرنو۴.د

و۵.ارونودروداد

و،رنوداروالودواد

و،دناداروالوود

اوو۶.داللوندوم

نانزادواد

تاویدوداایزانزا

.انوهدلولانرودو

:وا،هدونزو۷

و۸».ااردناراهددوادواردنارالو«

،هاشرداو،کرلو

زا،دادناراودادناراهددواد«:

لوزورنازاو۹».اا

زاحورزورنایادردو۱۰.دواد



لوا 580

دوادو.دلااهرنرد،هالوا

.دلودردارواددزور

،دزاراداردواد:،ااارقارلوو۱۱

زالوو۱۲.رارشرزاوددوادا

۱۳.هرودلوزاودواواازدواد

،ددهرارادارواودرودددزااریولو

رررددوادو۱۴.دلدوجومرو

نو۱۵.دیوواو،دد

ناواروادلو

از،ادوداردوادادوااا۱۶.د

دوادلوو۱۷.دلدوجونار

.دزاربدگردا«:

:لواز،شوایردوشعا

دوادو۱۸».نددزاردواد«

ااردمرناونو:لو

لودبوردو۱۹».مهدداد

.هدادزروادهداددواد

ارلونو،ادوداردواد،لود،لو۲۰

یواروا«:لوو۲۱.ااریوااداد

».دزاردواندودماداد

و۲۲».ادادزوا«:مودردوادلو

:،هدوادردداردندلو

؛رادوداردواارزاهدا«

ارنالوند۲۳».هددادنا

هددادردا«:دوادوردواد



لوا 581

و۲۴».مودالو؟انان

رادواد،هداداروالوند

هددواد«:لوو۲۵.ا

هماهدندزانا

.رنداردواددلوو».د

اوداداازااردوادد۲۶

مزیزورو،دهددادادواد

زاودوردناد،دواد۲۷.ده

دماراودرواارنایدواد،ارن

ارلددلوو.دهدداد،اهد

.ادوادواودلوو۲۸.دادزیو

زدوادزالوو۲۹.ادوداروالودلو

نازاو۳۰.ددواددتوالوو،

زادوادانودو،انونناراد

ازاو،دهدزلوند

.ترا

دندوندلوو۱۹

و،ادردوادلونا۲.اردواد

،درادلومر«:،هداداردوادن

ارد،هردوراارنادانا

رداردمری،هانوو۳.ن

اودامرهرردو،داانا

رددوادهرردنو۴».داداعااری

دههد«:اریو،هارلود



لوا 582

یایولااهدهواازهدواد

نا،هدددارنو۵.اهدر

ااتواوار

ینا؛یند،هدارناود

نلوو۶».اردواد،هده

واواتدرلوو،ش

ازااروانوااردوادنها۷.ا

ردماوا،هدروالوداردوادنودادن

ورنودواد،هاوزو۸.دیور

ودادرارنا،هدن

الووازاحورو۹.درایورزا

دوادواددردارقار،دردواو

قاراردوادالوو۱۰.ادد

ارقارولورزاواا،رادد

نالوو۱۱.تنا،هدرادوادودزراد

.ارواردوارناددواد

دناا«:،هداداروا،دوادنز،لا

دوادل۱۲».ااد،صار

۱۳.ت،هدراواوروا،وهزاار

زاودردارنا،ارالا

نالونو۱۴.رارنا،هدشز

نالو۱۵.ار،اردوادهد

وارودشاروا«:واردواددار

ورداا،ادنانو۱۶».ار

یا«:للوو۱۷.دشز



لوا 583

لو».تیدراردویدادا

اریا؛را«:وادادباارلو

اردور،هدرادوادو۱۸»؟

وواو،اروا،دهدیولوازا،ها

،هدادارلو۱۹.ترد،ر

یانالوو۲۰».اارترددوادا«:

وتدارانو،ددواد

نااحور،اهدانااار

دادارلونو۲۱.دتنا،هالو

نازلوو،دتنا،هددنا

رارواد۲۲.دتنا،هدم

:،هدلا،راهدگرهنو

تردا«:و»؟دوادو«

وااحورواورارتاو۲۳».ار

.رارتدترردوا

ودتر،هاردواو۲۴

لوا«:ا،داناوزورنا

»؟ازا

:نروا،هدراارتزادوادو۲۰

ماهدترردووماهد«

.دا!«:اریووا۲»؟درادن

عاااداوگریارا

؟درازااراامر.دادا

ادتر«:،هدردوادو۳».

واارانادو،ماتارد



لوا 584

نردتوواتو،د

د«:دوادن۴».متو

ا«:ندواد۵».دایاارناا

ا،اهدواهلوااد

ا۶.ناردارد،ممهر

دسارزادوادداتر

ااروااز،د

،داارتاهها،با۷.ا

۸.اهمزیواادکرااو

تدارهناده

ازاتد،ردناویدرواردوا

از!زا«:ن۹».یتردایا

ا،اهممرزایادا

ترا«:ندواد۱۰»؟مدادعانازاار

ن۱۱»؟دزادباردار

انایودو».وا«:دواد

ن،اایا،هیا«:دوادنو۱۲.ر

دوادیاااومدزاوااردرمزوراد

وا۱۳،عااریوووادا،

مرااو،ازاهدزان

دار،هدادعاار،باارر

.درهاهاواویو

،میروااروا،مادو۱۴

ورد،اازاارد۱۵

».زیورزااردوادندوا



لوا 585

اراواودوادنان۱۶

درنو۱۷.دوادندزا

ادودارواازداداردوادادوا

لوااد«:اروانو۱۸.ادوداردن

.ادار،یواه

زورردناردارد،هدویدوزمزورردو۱۹

و۲۰.لزاردویدن

او۲۱.مزاافاااناف

اواارووا،هداردمد

ها.ارا.افازاا:مد

یرارواتوایااز

نازاا:مداا۲۲.دا

نااو۲۳.اهدرارواازوها،ف

ونردواادناهرردویر

ودناردارددواد۲۴».داا

هدو۲۵.ندرایاهد،رهلوان

نو،رادد،ددیرد

.ددوادیو،لویاودهدا

وای«:دناززورناردلوو۲۶

هلوایادردو۲۷»!ا.،هاو

دلو.ددوادی،دمودزور

»؟ازواوزود،ا«:ن

دسارزادواد«:لوباردن۲۸

ازراا:و۲۹.دو

،اهداامرداواردارنا



لوا 586

زا.اردناردام،تاردناا

لوها۳۰».اههدها

،ادنزیا«:اروا،هوان

ترحاودحاارادا

زیوراداز۳۱؟یاهدراترد

ونا.اراوهز

درن۳۲».دااازروداروا

»؟اهد؟دا«:اریو،هدادباارلو

ن.ارواااوااردقارلوها۳۳

تنو۳۴.امزدوادشراد

یادرم،همودزورردوهزا،

ناداو۳۵.دارواشرازددواد

ورنوادهددوادوردن

اروو«:دمدو۳۶.دا

اانارودنو».امزاا

،داانیننو۳۷.دروازا

ناا«:،هدادزاواردن،ر

وبدادزاواردنو۳۸»؟ف

یاد،ادارنمد.ردو

اادوادونا.یو۳۹.د

یو،هداددمداردانو۴۰.ادار

زادواد،درنو۴۱».ارناوو«:ار

ه،هدازدیورو

.ارزادوادد،هارود

مودو«:دوادنو۴۲



لوا 587

نردوونردوا،هدروا

نو،.ارذورذ

.

،هنازاو،رادبدوادو۲۱

»؟ویاا«:،هادوادلا

ودریراهد«:ادواد۲

مداازاواریرازا:ا

۳.مدنونارندو،عا

انص،یراددردنا

دردمن«:دوادبارد۴».ه

ار،ندصاسن،

رد«:بارددواد۵».ادزنززا

فومانونواهدرودزانززورارد

زواصامیرناو،دسنا

ارسن،۶».اهسفردید

وارزانزاداردازدادوا

ناردو۷.رامنادزوررد،دهاد

ر،دوداغاودلوندزازور

دوادو۸.دلونرو،ادفاوا

ازهدرداا«:ا

هدرماهدرودارحو

هردردتا«:۹».د

نااا.افدارد،ها

،نا«:دواد».اردنازااز،یار



لوا 588

زا،زورنادواد۱۰».هارنا.ید

ندو۱۱.ا،اد،هدرالور

واهررداو؟زهد،دواداا«:ارواا

هددوادواردنارالو،هادونر

دلدردارنادوادو۱۲»؟اردنارا

ررناردو۱۳.ر،ازا،هداد

و،دادارنار،هدادارد

و۱۴.ردراردباوردی

اراا«:دندا

نادجا۱۵؟دروادااروا،ااد

ااو؟ادددرواارا

»؟داد

واردانودرامهر،رازادوادو۲۲

ردو۲.ادووادا،شرنا

واد،ادنورادضود

و۳.دوارورادناو،ا

ا«:باهد،رباازادواد

».دایااادمردومر

نارددوادزورودباهددارنا۴

رد«دواددو۵.دواد،دذ

».وادز،هاوردذا

ودوادلوو۶.اردثروردواد

ردز،ردلوو،اهادیود

دو،دردشاهو،دارردط



لوا 589

اارددلوو۷.دهداوافاارد

ا!نیال«:،دهدا

راداراوداداورا

۸؟اهرادوهرا

عاا،ها

ادیازاوا

رداااهد

رددهدالوندوداغاودو۹».زوا

باادبمدار«:با

ودادوایاودلاوازایویازاواو۱۰.ارد

،هدهد۱۱».دادواارت

ردارشرنانوباا

لوو۱۲.اهددناو،دب

۱۳»!ایا«:وا».بایا«:

اااو«:والو

یدلاازایویاویدادونیو

ا۱۴».اهزوارد،

ادوادزا«:هدبارد

مردوترردواهددادواو

،مدعووایاازاندلازواا۱۵.ا

دامرناودهارراهد.زا

۱۶».دادزازاتاهاز

ااترناوایا«:هد

،دهداشراهدها۱۷».د

نادازاروان،«:



لوا 590

».داعاا،راوااداوادواد

ن،هدزارداردداهدندا

ود«:غاودهد۱۸.رواموا

ودروان،وداغاودو».روان

.زورناردنداارود

ونادودزمداناربو۱۹

مدارناوناوناوونراولاونز

راباانازاا۲۰.

اردوادراو۲۱.درادوادرد،رادم

رادواد۲۲.اروانلو

اارلووااد،داردوداغاودیزور«:

ناان،ا

نازسوند۲۳.متر

اظدو.اداندراد

».د

نا«:،هداددوادو۲۳

،هدلاوازادوادو۲».ترارو

دوادوا».دارناوموا«:

۳».صار،هدادارنوو«:

ادرداا«:اریودوادندو

۴».ونیاهدز

،هدادباارواواودلاوازادردوادو

ادارنازو«:

،هدنوراددوادو۵».داد



لوا 591

.رارناو،دارناا

اراو۶.دادتارندواد

لوو۷.درواددرداردا،درادوادد

ارواا«:لوواهادوادداد

وهزاوردیاز،اهدد

یاارملوو۸».اس،هاددراد

.هارادودواد،هدو

،اهاوایاارترالواددوادنو۹

یا«:دوادو۱۰،روداردا«:را

درادلواهتاه،اایا،ه

ااا۱۱.باار

هتاهلواو؟داواد

دها،اایا،هیا؟اا،ا

:دواد۱۲.ااواوا».دار

»؟دالودانوااا«

ادودواد۱۳».دا«وا

ورنوزا،،د

زادواددادلونو.ر،وا

ردنرددوادو۱۴.دازرنوزا،اهدرا

لوو.دزنردردوذ

و۱۵.ددارواواارواهزور

نرددوادواهانووانلوددواد

،لو،نو۱۶.دردز

ازس«:ارواو۱۷.داارواد،ها

هدااو،اارلو،رد



لوا 592

ارالومروداودو،ا

دوادووارنایودو۱۸».اد

لودنزو۱۹.ردنو

هردیذرددوادا«:،ها

۲۰؟اهدندارد،انبف

ودرادنایاوزرالدهدیا

:لو۲۱».هدداروااا

.دیزدکروازا«

رواار،هدوو۲۲

،اهداردارواادو،و

و۲۳.ررراز

واناردارداری

زارداورزارل

۲۴».دااادیهرازااروا

وانادولوو۲۵.رزلویور،

رد،هادوهدوا،داداردوادنوروا

نرداردواد،ارانلوونن

ودوادورهفلوو۲۶.دن

لورزادوادو،هدف

ارناداارودوادادولوود

ازوب«:،هالودیا۲۷.

ندزالو۲۸.اهدروازن

هارنناا،رن،دواد

ییذرد،هاازادوادو۲۹.ت

.



لوا 593

اروانزالوزااوو۲۴

و۲».اینرددوادا«:،هداد

ییا،اازاارهرالو

هارو۳.رییهودواد

ادلوو.ر،دیاهراردنایا

یردوانودوادو.اردینا

یزورا«:اریودوادنو۴.دهر

دارداهدادهووا

و».وااترددا

دوادلدنازاو۵.اارلویادراد،دواد

و۶.دهارلوادازاب

ارااوازا«:دن

زاردواارددو،وادیا

نااردندواد۷».اواوا

هرزالوو،لواارنا،هد

،دواد،نازاو۸.اردهار،

ایا«:،هدزالوردورنوهرزا

زوردواددلونو».هد

ارمدنا«:لودوادو۹.د،ه

ا۱۰.درادارذادوادای

زواهررداروااهدزوا

ا،ارو،دد

از،زاردیااردد،هد

یادرادومریاو۱۱.اوا

ارومارازااز،دردارد



لوا 594

هو،دردویونا

۱۲.یزرارنارانا،ماهد

زااماواو،ونردوا

ن۱۳.ادا

و۱۴.ادادردنازاترا

ارواوانوااهدرد

!ردیاهدرد،

وونوروادوا۱۵

و۱۶».دزااوایدهد

ا«:لو،غرلونازادوادن

،هداردزاوالوو».دوادیازاواا

اززا«:دوادو۱۷.

و۱۸.مریاویریا

اوایدنایدزوا

داو۱۹.او،هدد

اروا؟رارواا،ار

ادالو۲۰.یدزواادا

دردااواهدا

زاروایانا۲۱.دا

».مرنازاااو،یزارذ

دوادوردلوو،درلویادوادو۲۲

.او

ازا،هااو،دتوو۲۵

دوادوددارردشاردارواو،دی



لوا 595

دنردو۲.دونارن،

راودگرردناودردا

او۳.رداردناو،ادراو

شونزناو.ازاودلنا

۴.دنازاوررولددناا.د

دواد۵.داردلنرددوادو

وا«دنددوادودمدهد

:و۶.اروانززا،رلد

یرادوناودوشهز

نویرادنماهناو۷.

ردزور.ذا،ددتواارد

وسدندزا۸.نازاید

ردازتاردند.اار

وداا،اهایدزور

ناوادوادند۹».دوادت

ندلو۱۰.،لدوادنززاار

زوا؟ودواد«:،هدادبادواد

واردباونا۱۱.یازان

وم،ماهدذدنیاار

،دوادند۱۲».زااد

.نازااردواد،هاودا

اردزا«:دناددوادو۱۳

ارددوادو،اردو».د

بادودو،ردوادزارو

،هداد،لنز،ادزادو۱۴.



لوا 596

ایادنزانا،دوادا«:

درناندناو۱۵.داارناواو

ذاادتناوداردزورو

نازورمو۱۶.زایو

ریازورردورداارنا

یایازونانا۱۷.د

لیوا،اویا

اها۱۸».ایویاا

وباودونهدود،هد

صودوصوو،ه

:دندو۱۹.ااارا،ا

دا».ازااوو«

هزا،هرادغانو۲۰.دال

ناورواودوادا،از

ا«:ددوادو۲۱.در

یاازاادهنردار

ا۲۲.اهدادشادضاریواو

نزااازاهدزدوادند

،داردواد،انو۲۳».مرااویرذعوا

زدیوردوادوهدغازا،هد

ایا«:،هدادو۲۴.د،هدا

نو،شردتوا

ل،لدااردلداو۲۵.ارد

والااشدااز،دزل

،دهداارد،وا



لوا 597

نتوواتایاناو۲۶.م

ددنمازاونرزااروا

لارنودنا،اهد

اهدروادیایاتیااناو۲۷.

و۲۸.دهداد،وراها

رااایاواردازارد

ردیووایردا،دا

یااو۲۹.رازورم

،هد،تدردانا،دو

نزااردناو.ا،ا

واو۳۰.ااا

اارو،دروا،اهدادهوایاا

ومدیااها۳۱.اا

مااویارندالدشا

هانااوانو،هارد

،اایا،ه«:ادواد۳۲».روادارد

و۳۳.دلازوااردکر

نزاونرزاازواکروکر

،هتو۳۴.یدددما

ا.دذانرزاا،اایا

لیاعایالا،هد

هدرواواارادواد۳۵».یرذ

وتا«:وا،دزا،د

دا۳۶».ادلار،هارو

دردوااول



لوا 598

ودردندوراردللدواد

نناداو۳۷.داوادزیع

دودنوااراز،رنولزابا

اوو۳۸.دودهدورارد

دوادنو۳۹.دارلوازورهدزا

رماوادکر«:،اهدل

،اادهیزااردهو،هلدزاا

،هددوادواهددرشارلتراوااز

دوادندو۴۰».ددزارواا

دواد«:،هدیو،هااد

و۴۱».دزیااراهددار

اهتا«:وزور،وا

،هداو۴۲».اردیاندی

واوراشورادغاو

رادوادو۴۳.وانز،ردوادنازا

،ددلوو۴۴.وانزنایودوار

.داد،دزاااردوادنز،ل

اردوادا«:،هالودنز۲۶

ها۲»؟اهدن،انردرد

نزادراودوزن،لو

و۳.زنرداردوادرااا

دوادو،دزودرااهارنردردلو

هانردردلودنو،دنرد

لودرد،هدندواد۴،ا



لوا 599

هدزودراناردلو،دوادو۵.اها

شراد،،اولواردوادو.ا،د

وانوراردلوو،د،دها

وادوادو۶.دهادووافااردم

«:،هدببارداوایا

ها«:یا»؟ودرالودها

اوامنردیاودواد۷».ا

شدشاهو،دها،هزاردنوراردلو

یاو۸.دهاااردمواو،هزرد

.هددارد،ازوا«:دواد

هرودارواومزوزدهارواهنذانا

ازکاروا«:یادوادو۹».دزا

.ه،هدزاردارددوا

دزاارواواهت«:دوادو۱۰

اک،هدودا،هرا

واارددوازا۱۱.د

واربایواشداریاهناازارد

ولودزااربایوهدواد۱۲».و

ازدرااودو،اور

ناوازابا،دباردنا

هرودزا،دفدوادو۱۳.ده

اومدوادو۱۴.دنانردود

او»؟دباایا«:،هدزاار

دواد۱۵»؟اارهد«:،هدادبا

ا؟ااردودا«:ا



لوا 600

اامزااز؟ارهددیا

،بیدرا۱۶.کارهد

دیا،،هت

یوهدهنا،داروا

،اردوادزاوالوو۱۷»؟،دشدبا

ایا«:دوادو»؟دوادیازاوااا«:

ازاا«:و۱۸».ازاواهد

دردیومداز؟اردها

ا،داردهنهدانا۱۹؟ا

و،لیااهداروا

از،نوارنامداا

وووارواقازاازوا

وارزانناو۲۰.تدارنا

ارااهدازدرز

۲۱».اهانویه

ذادارود!دوادمیامزروه«:لو

اااردنزوا،دا

ا«:بارددواد۲۲».مهارومدرر

و۲۳.دارنا،انزا!هده

،دشاداوااروا

اردداا.دهدداروازوا

ردزواناو۲۴.زاردوا

زااوواردنا

،دوادمیاشکر«:دوادلو۲۵».



لوا 601

هاردواد».اودایرا

.دادیلووارد

کلودیزورلا«:دلدرددوادو۲۷

نزازایای.ا

ساادوردیزالوو،را

،دواد۲».اتوادزا.د

هد،کاددانا

دووا،رداددوادو۳.

اورازوددوادو،شاا

هدرادوادلوو۴.لنز

نا«:ادوادو۵.دداروا،ا

یزاردتاردا

رداهاز،ماردا

واارزورناردا۶».داراد

زوردو۷.ادندنازازواا،داد

و۸.دهرولدندرددواد

ازدروامونزونر،هاادودواد

زرزازناردمارداا

زد،هدادارزناادوادو۹.د

،تروناواوناووناواهز

زوا«:او۱۰.اادو

ونبواد«:دواد».دروا

اهزارزددوادو۱۱.نب

هددواد،هدرواهررداداز

د،ندردزوروا



لوا 602

«:،هداردواداو۱۲».دا

ها،اهدهواادمدار

».دا

یااردینمانارداوو۲۸

:دواداو،اادرواا

».اانوودراهاونا«

هادا«:ادواد۲

تواارازا«:دوادا».دا

و،دهدتوو۳».امن

دارشرداروا،هدیوااا

نوززاارناوابالوو،دهد

و،دزودراردوا،هنو۴.دهد

نو۵.دزودراعرد،هداراالو

۶.بردو،دارنلو

ا،داباارواواودلاوازالوو

ارز«:دندلوو۷.اورواو

وازا،روادیا،ا

ردازا«:اریود».

دس،هدارترلوو۸».رود

،هانزنادهور،اددهاودو

وییااوا«:

اا«:اریونزنا۹».یرواازاار

زاارناوابااداهدلو

ایرامادیاا،اهدز



لوا 603

:،هدرهیویالوو۱۰»؟ر

».رایاازاهت«

ار«:وا»؟مرواارازا«:نزنا۱۱

دزازاوادارنزنانو۱۲».روایا

ازیدادایا«:،هدبارلو،نزو

»؟ید!س«:اریوهد۱۳».لو

ززاارا«:لوباردنزنا

:نز»؟اواتر«:اریووا۱۴».ا

ادلو».اادرواید«

و۱۵.د،هزوروا

:لو»؟ب،هدروااا«:لو

ونترد«

باداوااوا،هرودزاا

۱۶».مااماارا،د

واالولازاا«:

یواو۱۷.اهدد،هرودزا

وااز،اهددیا،دنز

.اهداددوادتاارنا،هرددزاار

ارواتویاروازاوا۱۸

.اهدارازواواا،یدرو

و،داداندارااواو۱۹

اراایودراواو،داداداو

رلوو۲۰».داداند

وزورو.رنزاو،داز

نزنانو۲۱.ات،دهدرن



لوا 604

ا«:اریوالنرد،هالود

اروادداروارزاوات

ال۲۲.مدا

یرومراترنیایاردزاوا

«:،هدراواا۲۳».یودهار،ت

ارنازاوا،دراانزناودن».مر

یانزناو۲۴.،ززاو

،دراودذارنا،هد.ادردیراو

لوداراو۲۵.نیو

اورنارد،.درادو

.

و،دارداردینو۲۹

نارادو۲.ادو،ارردیادناا

رداادودوادو،راون

ا«ننارادو۳.ناد

«:ننارادبااو»؟نا

زورادااهد،لوه،دوادا

واردزواادیزورزاواهدا

نارادو،کیوننارادا۴».

انادزاردا«:اروان

درداد،و،ددیاهد

یادیاااز،د

،هدرواهررددواداا۵؟ندا

یراهددوادودیرالو«:وا

:اروا،هااردواداها۶».اار



لوا 605

لدوجوواردهت«

زازوادازورزااز،اودرارد

نا۷.نارادردماهی

نارادردیادو،

زاوماهد«:ادوادو۸».ان

ایاتاهردزواماهدریزور

ردا۹»؟هداندو

ارداد«:دوادبا

۱۰.نناراد

،اهاهااننادالا

اور،دیاورونادانو

اوردوزدندواد۱۱».

.ارنودنز،ه

رمزورردودوادناوو۳۰

ناهدزارو،دهدرواموب

ناردارونزو۲.دهازاار

ار،ار،هداگرودزاد

ودوادنو۳.دردهار،هدیا

انانادوناونزو،اا،ر

اردزاواداودواد۴.ده

دوادنزودو۵.ادند،هد

دوادو۶.دها،لنز،اورا

،راروامازبر

رنادونایامنن



لوا 606

۷.د،دیا،هزااردوادا،ده

».روداردا«:ا،رادوادو

،هدلاوازادوادو۸.دروادواددارداراو

وا»؟رااا،ارجاا«:

رورااز«:اریو

اورداودواد۹».دا

و۱۰.داردناوواریداو،ه

ازدودودردواد

۱۱.اریداوزادهی

دادنواودروادوادداروا،اردی

صودواصزایاهرو۱۲.باارواودر

اززیووردرنودادوا

وادوادو۱۳.دهباو،هدرنوزور

نا«:وا»؟زاونازا«:ار

ازاهدکااو،هوی

ادونب۱۴.ماهرازور

۱۵».ازاار.دروابو

یا«:وا»؟راهونااا«:اریودواد

اداوارا

اروانو۱۶».راهونادار،

ودر،هزیورارا

ززا،دمو

وزاارنادوادو۱۷.دهدرواادززاون

ریانازادزدزورم

دوادو۱۸.،هرانانادر



لوا 607

.زاردنزوددوادوز،د

نادونازاوگرودزادنازایو۱۹

دواد،ددیازاوو

اراواردناوونادوادو۲۰.دروازار

دوادو۲۱.دوادااواردا

دوادردداتزاودناد

لاناو،ادااوریداودارناوو

نو،انودالاودواد

نا۲۲.نازارمددواد

،هدردوادازالنادو

یاهدرواززا،ها«:

ارا.اروانازونزدادانا

اردایا«:دواد۲۳».و،اد

ارجنا،هدارواهداداراوا

و۲۴.اهدددهدروا

داازدشاارد

ودا،ورابا

زورنازاو۲۵».دایوود

نو۲۶.دادرازواااردنوهارا

نودوادیاارزا،ردواد

یاواندزایاا«:،هدد

؛اوتاراوایا۲۷».

یاو۲۹؛عااوتاووایاو۲۸

و۳۰؛نیاونیاولارا



لوا 608

نوایاو۳۱؛قاونراوایا

.دروااردودوادو

رزااانادوداانو۳۱

و۲.دا،هعهردو،دران

نو،داراولو،ن

و۳.ارلوناعوباداون

نازااواروارودنازااو،لو

د«:درالوو۴.دد

حوا،هاناادوارنا،هار

ردرازاشراا».حااوز

و۵.دانا،اردلو.دس

دوا،اهددارلوشرا

وشراوشولو۶.دوا،هدا

اانادنو۷.دزورنارد

اانادد،دندرافناوهردفنا

،هدکاردی،اهداولوواهدرا

نایادردو۸.ارد،هانو

ولو،انندیانن،زور

واروا۹.دهداعهردارش

دف،نز،هدنوارشاا

اروااو۱۰.هدمودی

و۱۱.وانرارشودتوررد

هدلونارا،دنن

و،عناد۱۲،د

و،نرزااراداولو،هد



لوا 609

ارنایااو۱۳.ازاردارا،

ودد،اردردزارا،

.هزورزور



مود 610

مود

اوزادواداولوتوزاو۱

همزورردو۲.دردزوروددواد

و،ازارشکوهردسلودزا

اریودوادو۳.د،هداز،ردواددن

اازا«:یوباردوا»؟یازا«:

هرها«:اریودواد۴».ماهدرا

مزایرودرازام«:وا».ا

دواد۵».د،ن،شولوو،دودا

لواد«:،دارواا

،داروااو۶».اهدنشو

هلواودارعهرداقا«:

ارواناراوارااو،دد

،مدادباوااودا،و۷.د

۹.:اریو؟:اوا۸.

ازاوا:وا

۱۰.اردلماردا

اهزدازاادازاروا،هداوا

ارا،،دوزیوزوشو

وردارنا،ارددوادها۱۱».مدرواادا

ولویاو۱۲.د،دا

وااناووامیاو،ن،ش

.دهدامداز،ادهزورمو،د

زا«:،ارواادوادو۱۳

دواد۱۴».د«:وا»؟



مود 611

،هدارددی«:اریو

اردندزادوادها۱۵»؟کاروا

.ددزاروا».اروا،هاد«:،ه

دازتد«:اروادوادو۱۶

دوادو۱۷».اروا،هدادتد

داو۱۸.دانشولوهرردارا

بردا.دادارس

.تیرداایاز«۱۹:ا

یردوعارد۲۰.دانار

ادو.یدنناداد،نا

نارو،عییا۲۱.ونناد

نارارداز،دارازاو.در

زا۲۲.دهورلو.اارود

و.دنن،نارزاونن

بتردنولو۲۳.لو

زا.ازادتردو.دز

لویااانادیا۲۴.دانازاو

سیرزووار

یا.داضردن۲۵.ا

نردایا۲۶.یدینن

.یدزریا.ماهدیا

و.دانار۲۷.دنززا

».ا



مود 612

ا«:،هدلاوازادواداونازاو۲

دواد».یا«:اریووا»؟اادیزا

اادواد۲».نو«:»؟ا«:

دوادو۳.لنزاورازودو

نویردو،دنادواار

،دارداردواد،هاادنادو۴.

ا«،هداددوادو.دهدادنا

دنادواد۵».ددارلودد

وازا«:نا،هددا

ارواودلودیاارنااازکر

واروناواناو۶.دد

.دارراداارایا

یاازعوییدلو۷

دداادناواهدلو

ارلوا،لوراداا۸».د

ونراودارواو۹.داروا،

و۱۰.هدااووااور

،دهداالوا

.داردواد،ادناا،دلودو

دادنانورددوادادو۱۱

انواو۱۲.دهول

ووباو۱۳.انونزالو

ناو،اند،هانودوادن

او۱۴.فناناوفا

با».یزرردونانا«:با



مود 613

هدزاود،درهر،۱۵».«:

نزاهدزاودولوایاویا

ارد،اردنازاو۱۶.دواد

نردارننا.دا،دزرد

درزورناو۱۷.ر،ا

و۱۸.مدوادنرزااانادواو

و،دارد،ویاوبا،و

رردودارا،و۱۹.دیلا

او۲۰.زرفااازاارف

۲۱».«:»؟ا«:،

وددفارف«:اریوا

اا».رادارواا،ارنازا

زا«:درا۲۲.دزروفااوازا

داردیور،زاراد

اروااددانو۲۳».مزااباتردا

اردوانوزاهدزده

ندوندانو.درد،هدا

نودارا،یاوباا۲۴.دا،ر

،راننهارردانا

هو،هاو۲۵.روبا

،هدزااربااو۲۶.داو

اادا؟دزکاا«

ناردازااارم؟اا

ایا«:باردبا۲۷».د

دناردازاردماید



مود 614

ارااودام،ابا۲۸».

،واو۲۹.ددودز

زاودرندرازا،رهارزاارنا

،ازاباو۳۰.ر،نو

هدزیادوادنزاو.دارم

دزاراندو،دوادنا۳۱.دد

رداروا،ادارو۳۲.دونازا

،وباودد،اردشر

.رنوعم،هدچ

الدوادناولونانردو۳

زورزورلوناوتزورزوردوادو

و،هازنانورددوادیاو۲.

،ب،ودو۳.درازا،ن،شاهداز

د،،ما،مو،لنز،ازا

و،،ودامرو۴.رهدی

دوادیانا.دوادنز،زام،و۵،لا

نانردو۶.هازنورد

.دارلونا،ا،ددوادناولو

او،دادریارلوو۷

او۸»؟یاردمرا«:ا

یاا«:،هوارا

ارداو،لو،ترنازواالواد

ماهددوادداروماهدنااو

واا۹؟دداهزوانزا

دوادیاوایرااازاهدز



مود 615

نازاار۱۰.ا،اهدر

نادزاادواااردواد،هدلو

اباردادواو۱۱».ادرا

دناناردا۱۲.وازااز

و؟لزا«:،هددواد

یارااداداو

وا،ب«:وا۱۳».اد

،داایورااناوزا

ارلود،لیورندیانلواا

،هدلوادنردواد۱۴».یرو

دندیاارل،نز«:

دزااروا،هدا۱۵».د،

ردوراشو۱۶.ش

».و،«:اریوا.در

«:،هداااو۱۷.واو

انا۱۸.داردوادازا

وادوادهرردواازماار

زاوندزااراا،م،دواد،ده

شاو۱۹».داداتناندد

ردارارنواو.ن

ش،دهاناردواا

دوادد،اددا۲۰.دواد

و۲۱.دروادوادوانو

دارااورا،«:دوادا

اودرواا،هد،دیا



مود 616

وا،هدارادواد.اد

،هازرزاباودوادنهو۲۲.

اریوازدنورددواداو.دروادر

وبانو۲۳.درواو،هدادر

،هداداربا،،دای

».روهدادرارواواهددا«

داا!ید«:،هاهددبا۲۴

ادارا۲۵؟رویدادرارواا.ا

اریرواارلدوجووداراوا

،رنودوادرزاباو۲۶».رد

ادروازهزاارواداردنا

نرداروابا،نوانو۲۷.ادواد

نووارهزاورد

ادوادننازاو۲۸.ددزواشردا

انزاوارو«:،ار

شرناوبا۲۹.یا

ووادصونودرا

۳۰».دبانازا،نجو

،نارداا،ارا،یاشرداوباو

وبادوادو۳۱.دردنردار

سورارد«:،دا

۳۲.رهزردهددوادو».ایاو

د،هداردزاواهدوددنورداراو

ایاهدو۳۳.دموا

ایرداا«:،ها



مود 617

.ازردوید۳۴.د

رم».یداهدانا

ادزورزنمو۳۵.دوایاد

ا«:،هدردواداارناردواد

بابوزادناازاهدزا

.اناومو۳۶».

و۳۷.امرد،دهد

زااادزورناردااوم

ادا«:دندهدو۳۸.دهد

ازواو۳۹؟داااردزواردویرو

ونا،ناداوماهد

».داراارتراوا.ازا

داهدنوردالونو۴

دودلوو۲.دنااو،

بریداوا؛دجراداد

تواز،زاونرنا،د

زواارد،هدرانوو۳.دب

مدیارلونو۴.

ارواشاادو،د،رزانولونر

وداوا،دندرانو.درا،اد

ونرنا،وبرو۵.داو

واوادازوریورد،هاور

نردمیا۶.دبا

و۷.دراشرداوبرودزوا،هاد



مود 618

،ادهاردشواوادن

هارزا،ارشودازاارشوودزاروا

نودوادداراو۸.دچ

،لو،ا،دا«:هد،هدروا

زاارهدیامازواواو.ادن

،شرداوبردوادو۹».اهشارذولو

ت«:نا،هدادباارونرنا

و۱۰.اهدادزاانوا

دنواهدلوا،هدادا

دترتااورد،اروا،درواتر

،نادنهدز۱۱.مدادوا

دزااروانا،ششاردار

نددواد۱۲»؟مزکززاارو؟

ارنایودوارناداارد

ردارداراا.وانو،هد

.ددنو

،هوانودواددااطاو۵

ازاو۲.ونااا«:

نواراایددلون

،مارواو،یدروانوراوید

و۳».دااااوداراراا

ردهددوادو،انوهدداا

اااردوادوناوارنو

هددوادو۴.دد



مود 619

نوردهول۵.دلو،د

واارواردلوو،داد

رواادهدو۶.داد

،هدوادناو،ر،دزنن

نوارنونارااادا«:

دوادو۷.اادادواددناز».

دوادزورناردو۸.ادوادنارن

ارنارون،هرتوارن«:

،ور».)(دوادنض

ارناورددوادو۹.ااد

و۱۰.تروراوفاادوادو،دواد

.دیو،تیا،هوگر،هددواد

ونارودازاوردونا،رهد،ماو۱۱

۱۲.دیادوادیا،هددواددنا

و،هدراادااارواوادواد

زاو۱۳.اااااماروا

زو،روازادنزونانوزادوادنا

یاایو۱۴.هازنادونادوادیا

ونوبوع:اا،هازرواردوا

عااواو۱۶،ووعاورو۱۵،ن

داردوادننو۱۷.او

و،اردوادان،اهداا

رد،هانو۱۸.ادوارادوادن

:،هدلاوازادوادو۱۹.نریداو

ادارناوانا«



مود 620

داارنازو«:دوادوا»؟د

ردارنادوادواادوادو۲۰».دادا

ررزااردوا«:،هدادا

۲۱.دماارننا».ارد

.اداراودوادودکارداردیو

۲۳.نریداورد،هادرنو۲۲

زا،«:،دلاوازادوادنو

زاوانو۲۴.رواناتنرد،هدزرودنا

ازها،یتنردردیا

ناانویورواونارد

،دهداارواوادواد۲۵».دار

.دادرززاارنو،د

اررا،ااندردوادو۶

،دادوادو۲.د

ا،ااراتاورادزا

ازا،،انوته

زاارناوایاارااراتو۳.رو

،بادانا،اوهو،اد،اردبادا

اردبادازاارناو۴.ارارارا

ودوادو۵.رتاودرواوات

دوفدوبروووبتاعاااانا

هنو۶.دیزوارو

ارنا،هدزاردواتارددهرن

واهوا۷.ناواز



مود 621

تداردو،دزشاردارواا،ه

و،دهدرهواازدوادو۸.دا

زادواد،زورناردو۹.دمهصرزواارننا

و۱۰.دوات،هوا

.درودوادددارواتادواد

ردواتو۱۱.ادموداارنادواد

وموداواوهمودا

:،هدادارهددوادو۱۲.دادارا

اتارواوموداوا

مودازااراتوردواد.اهداد

واتنرادنو۱۳.درواددواد

دوادو۱۴.دذراووناو،درم

ندادوادو،درواردت

زاوااروات،ااناودواد۱۵.د

دوادادواتنو۱۶.دروازاواود

دارهددواد،هزالودل،

دلدرداروا،روووار

نردردارنا،هدرواردارواتو۱۷.د

ردوادو،ا،دادادوادیا

نو۱۸.ارذویوا

م،غرذوینارزادواد

،مو۱۹.دادتهاار

ونهدنزوناد،ااهو

م،صوهر

.داردادوادا۲۰.رد



مود 622

هد«:،هانودوادلالودلو

نارداردداداررزوااا

اردزایر،دن

ادوار«:لدوادو۲۱».

،وامادادیاوتر

۲۲.مدیزوارازا،دزااا

ادردوداهدزاردازاو

ا،اهرردارد،

.دواوزورارلودلو۲۳».د

زاارواواو،دردهدناوو۷

نهد۲،دهدادارافزاد

و،دازاوردانا«:

:هدن۳».اهدنردات

و۴».واازرادلدرداو«

۵:،هلزنواماونارد

یاا:وا،دوادهوو«

زااراایزورزااز۶؟یا

وردماهیارد،زوامدروانو

ااو۷.ماهدشد

،دمریاااناروادزایاامدشد

یادازاوزایاا،ادر،اا

هدواد،هلو۸؟د

نازاهازاار:ت

رو۹.،اا،میا

یاو،رزااردومد



مود 623

و۱۰.مدا،زراگرا

مدسارناومد،اا،دم

د،ناو،کز،هنرد

ارناروادزورو۱۱.زذارنا

دزاارومدهد،اا،دم

یایاوادارواو،مدادارا

دناروامیزوراز۱۲.دا

راازا،انوزااررذواا

ایاوا۱۳.داراارواو،ا

رااارواودایا

،دااواوداراروا۱۴.ا

مدایزوندیاروا،دزروهوااو

،ارودوازارو۱۵.داد

۱۶.دررزااروامدرودلوزاارنایر

و،ارااتر،وو

ا۱۷».ارااا

دوادو۱۸.ددوادنوراوت

وایا«:ووار،هادهد

؟یرمااناو،ه

هرردازداهوایارداو۱۹

وایاااو.یدنزیاتاه

ازاددوادو۲۰؟امداتده

مو۲۱،ارده،هوایا

یدروااریرادلداود

گر،اهیا۲۲.دارده



مود 624

زاواهدیاز

زیورامااامو۲۳.ا

و،دزمیا،هدادارنااا

ویاویو،ادیاا

زاوزادیامردروادزیا

دیااراادمو۲۴.یدادناناوا

یا،هیاو،مانا،راا

ههرردار،اهیاناو۲۵.ینا

،او،راااشاود

هد،ااو۲۶.

ردوادتاهناو،ااایا،ت

ه،اایا،تهیااز۲۷.را

،هدایایا،هدناد

یاناو۲۸.داردااهدتاه

اراواقمواهوا

هنا،هدناناو۲۹.یاهدادهوده

یااز،اتررداهارد

کرازاتاهناویاهوا

».دا

نا،هدادارندواداوازاو۸

۲.ندزااردامامزدوادو.ذار

ر،هازارنا،هدادارباو

هزیامنرو،دیانرودود

،دوادو۳.درواا،هدوادنناو.اده



مود 625

یارارهد،بررد

ورادوادو۴.داد،دروادزدارد

ارایادوادو،وازاهدراورا

نارانو۵.ادهارایاازاا،دار

راودودواد،ا،هد،رددد

و،انوادمارارددوادو۶.ارنارازا

رداردواد،واو،درواا،هدوادن،نارا

اریدوادو۷.دادت،ر

یووزاو۸.دروارواارا،دردند

نو۹.نوازا،هددوادردی

اررددوادتهد،

زادهددواددارد،مار،۱۰،اهداد

ردنازا،ارواو،وا

رداز،دهداداروا،هد

.دروادفووفووهفومارود

وهدووایااراهددوادو۱۱

۱۲،دهدو،دهدادازا

زاوونونوباومارازا

یاهیادوادو۱۳.هدبررد

ردنارازاراهندادزاد

،انواموداردو۱۴.دایداو

،دوادننودا،انوامودارد

دوادو۱۵.دادت،راردواد،واو

یرواددمدوادو،داا

رادوباو۱۶.ادااارفاو



مود 626

وباقودو۱۷.روداتود

و۱۸.داود،راا

.ددوادناودنونعاد

اللونازاا«:دوادو۹

دلونازاو۲»؟نااروان

:اریوهدوادوادداروا،د

:هد۳».ه«:»؟ا«

انااروالونازالا«

یلارن«:هدبارد»؟

»؟وا«یوزاهد۴».ا

».اردردردواا«:هد

ردزازااروا،هدهددوادو۵

یور،هادواددلون۶.

ا«:»!یا«:دوادو.د،هدارد

نتراز!س«:اریودواد۷».ه

درارلوترزوداناا

وا۸».درانهادو،دا

یاهده«،هد

:،هاارلوه،،هدو۹»؟تا

.مدادیادامولولارا«

،هدعرزارزواواوو۱۰

،ندرایاروارنال

و».درانها،ا

:هدو۱۱.ادمدوهد



مود 627

هراهدشاههدااا«

ههدو».داتا

یارو۱۲.دراهدنازا

هنو،ادمد

ازروارد۱۳.د

.دودزاودرهده

،شود،نهداونازاو۱۰

ن«:دوادو۲.درد،ن

دواد».دناشرناش

و،شرهرردداوارواد

نناروو۳.انزدوادند

ریاینا«:ندیا

نددوادا،اهدنر،دواد

ارنا،هدواراهددارد

رواردوادند،ن۴»؟دزم

ورینزاارنایواارنا

نالا،داداردوادنو۵.درارنا

رارد«:هدو،درناازد

نو۶».دنازاواردیر

،هدن،هودوادددن

ارهدوناراوبرنارازاهدرا

نو۷.دابنادزاراهدزاودورا

نو۸.دارنوبا،دواد

ناراو،دارایاهزاورددد،هانو



مود 628

و۹.دهاردوبنادوبرو

زاوزا،فیوردبان

رد،هدباارواانمزا،د

یاشردادارمو۱۰.دارانارا

:و۱۱.ارانارناد

ناو،د،اناراا«

وشد۱۲.ااداا،ا

واو،اددیایوم

وبا۱۳».اشردارا

زاناوناراددا

رانارادننو۱۴.درایور

باواد،یارزانا،د

دنارانو۱۵.اروا،نزا

و۱۶.،ااارزا

ناودروا،دفناارنارا،هدرد

۱۷.دنایا،ردراد،و،ام

رندرازا،هداراا،ردوادنو

وا،هدارادوادناراو،امود

دوادو،درااارزاناراو۱۸.د

وارراراواراناد،نارازا

دنو۱۹.دارددزارشراد

،دراارزاد،درده

داازانازاناراو.ناه،هداا

.ن



مود 629

ندرنوم،لیازااوو۱۱

ناو،دااوناربا،دواد

روارددوادا،دهارر،هدباارن

،شزادوادورداوو۲.

دارزمزاودشدهدم

۳.درنزناوار

،اا«ارواودرانزهررد،هددواد

وا،هدنادوادو۴»؟یروانز،ماد

دزاواووادواد،هایودواوار

،هدونزناو۵.د،ه

ددواد۶.واردواد

دارروا،باوداریروادبا

زاوبازادواد،ریودروانو۷.ددواد

«:روادوادو۸.زاوم

نوهدزاروا».اردیووتا

رددرواا۹.هدهدزاا،زاور

۱۰.د،هاانهد

».ادروا«،هداداردوادو

دا،یاهزاا«:روادواد

ادوااوت«دضدوادروا۱۱»؟یا

نیورانو،با،اورد

دنزوبواموداو

ااررانتوت؟ا

ارادوشازوا«:روادوادو۱۲».د

و۱۳.رواردارادوزورناروا».اور



مود 630

ارواوودرشررددتداروادواد

واانش،رنوموو،د

،بایادوادناداو۱۴.د

نابردو۱۵.درواد

وزاو،راردارروا«

روادهاربانو۱۶».د،ههدز

،اردعنادادردار

ودبا،هانونادو۱۷.ا

۱۸.دیرواودا،دوادنزا،مزا

و۱۹.دادوزااردواد،هدبا

هدوزان«:،هداار

اارودواهدا۲۰،هداد

،رزاادا،دیا

ا؟ارا۲۱؟ااا

رداواریورزااراز

ه«ها؟درا؟دص

وا،هاور۲۲».اهدیروا،تا

و۲۳.،دهدادمارواباازااردواد

رد،هناد«دواد

و۲۴.هزاورددناو،انوا

نزاو،ااریورزاننازاا

دواد۲۵».اهدیرواهودهد

ازرداوا:با«:

رد.کتوارناوا،

».هاروا.زمارنا،ه



مود 631

دیا،اهدرواشروانزنو۲۶

اروا،هددواد،مانو۲۷.

دوادیرا،ازیاو،یونزواودرواد

.اوارد،دهد

اروا،هایودوددواددارنواو۱۲

ارودو۲.یدوود،ددودیرد«

ههدارو۳.در،وو

اویوها،هدادشروو،هارناد

ردووازاودریوکارزا،گر

نادیو۴.دداواا

ددناوونازااارواواودد

دناهو،دزدهایودی

ها۵».،دهایوددنایا،ار

ت«:ن،هوانادواد

.ا،اهداررا،وا

راره،هدواهدارراو۶

،دنا«:دوادن۷».درنا

دااار:،اایا،هو

اراو۸.مدادرلودزاارومد

ارادوااناو،شااریانزومداد

یانو،دااو.مد

یورد،هدراارواما۹.مد

دیااروانز،هدزاریرواویدروا

۱۰.یرنارواو،ز



مود 632

ااارودزال

وا۱۱.نزاریروانز،هد

اضراریتدزاا:

،داداتا،ارنزواد

ااز۱۲.اانز،بااردواو

ردواامارراا،یدارر

هوا«:ندوادو۱۳».دابا

هدارهوا«:دوادن».ماهد

اازان۱۴.داا

،اههازیای،یاهواند

زادواد۱۶.ردن۱۵».داا

،هادوهزوردوادودایاا

ارواواشاو۱۷.ازیور

زورردو۱۸.درنناودلا،اززا

عاارواندزادوادندود

ویو،دهزنا«:از،د

ر،اهددواا،ارل

ددوادنو۱۹».دهرهدز

نددوادو،اهددواد،ی

ها۲۰».اهد«:»؟اهدا«:د

ود،هدادوار،ززادواد

ودتدوروا،هدضاردس

و۲۱.دروااکار،هاد

و؟یدارا«:یود

کار،،دنوید،هزوردهز



مود 633

وهزوردهزو«:وا۲۲»؟یدر

واامدازمد

ا،اهدناا۲۳،هز

راواد!؟مروزارواداا؛مراهزور

اردنزدوادو۲۴».اازدوا

مناروا،هازیواواوا،هاردیودوداد

دندو۲۵.ادودارواواو.د

نرباو۲۶.دمواارواو

دواددناباو۲۷.ارهد،هد

۲۸.اراومدر«،هد

اد،ارنا،هدزودرااردوارمنا

ارمدواد۲۹».دهاومار

جو۳۰.ارنا،هدناورر،هد

یودزوزوشزاارناهد

زاهدززاو،ادوادارناوادا

وهرازارنا،هدروانواراو۳۱.د

یاهرزاارناواایوای

.دررنیرو،ار

.روامودواد

یااردوادمااو،ازاو۱۳

وداروا،دواد،ناو،درتر

رنرداناو۲.اد

ارادناودهوااز،ر

بادادرناو۳.یریو



مود 634

یوواو۴.دکزریدبادو،د،دوادردا،

اویزورزوراهدیا«:ار

،درداا،ر«اریونا»؟د

د«:اریوبادو۵».مرادودارما

:اریو،تدیاترنوضر،ها

ردارکاروارکاراوراا

نا۶».مریودزاودز

هدنا،ادهدنودضروا

دمصودورماا«:

:،هدشارددوادو۷».مروادزا

رو۸».زماووناتردانا«

،دراو.دهاواو.ر،نا،دردا

ارا،ارو۹.ارا،واو،د

دزاار«:وداندرزاا.روا

ناو۱۰.رنووادزانو».نو

رو».مردزاروقاارکار«:ر

.درواقا،نا،درداد،،دار

:وا،اریووا،دراوانو۱۱

،مردایا«:اریووا۱۲».بامایا«

ارا،دهدااردراززذا

زااوماردا۱۳.رو

،هدال،ااارد

اوا۱۴».داردزاااز

.اواوراروا،هرواروزواو،داریو

زازروواو،دیوتناها۱۵



مود 635

:اریونا،دهدز،ادیو

ااز.«:اریووا۱۶».وو«

یدنازاا،ندنورد

ارد۱۷.داریواوا».ید

نودزااردا«:،هاداروا

ازادردررواو۱۸».زاارردو

دو.،ساهدهناد

رو۱۹.زااررد،هدنواروا

ددو،هرد،دشردررو،رد

و۲۰.دد،رنو.اور،هدراار

هد،نا،ترداا«:اریو،ما،شردا

ازاورداوا.ششنامایا؟ا

نرد،ما،درداردر».شر

ر،ارواهددوادنو۲۱.

،ناماو۲۲.ک

شاا،ادارنامااز

او،ملودزاو۲۳.دذارر

و.ادن،ااادرردما

هددماو۲۴.دتدارهدناما

ا.درادن،ه،لا«:،ها

ماهد۲۵».تاههادندهد

ریااداا،میا«:

ارواوادحاارواو».

،نا،مرداا«:ماو۲۶.داد

مانا۲۷»؟ا«:ارواهد».



مود 636

.داورواارهدناونا،دحااروا

«:،هدااردندماو۲۸

ناو،دشبازانالدن

.مداارا،و،ارواها.ار

یرناماندو۲۹».عود

هدناو،دروا،دهداما

نو۳۰.،هراد،

ما«،هردواد،دهارردنا

۳۱».اهنازاوارهدنا

وزاردزیوروردارد،هد

بادا۳۲.دهداااردهرد

دنا«:،هدوادردا

هدنااز،اههدنا،نا

شایزورزادهرماد،اا

اازاهد،اناو۳۳.دذارر

ناازاهدهدنالو،د

هداو،ماو۳۴».اهد

زایراوده،هداردن،د

هدبادو۳۵.ا،دردهی

تاهیر،اهدناا«:

ناا،غرزانو۳۶».ن،

وهدو،،هداردزاواورهد

د،هدراماو۳۷.درزاواد

زوردیادوادو،ررهد،دای

ورر،هدراماو۳۸.دی



مود 637

نومادادوزرادوادو۳۹.اردل

.دهد،دناهررداز،دور

.اماهدلدوباو۱۴

یوودرواازاادز،هدعبا۲

سو،یزهارا«:

یزورزووراردو

ادهددو۳.ی،هدر

دارنبا».ناروا،ه

دیور،هدنزنو۴.ا

و۵».ا،هدیا«:ود،هداز

ا«:دض»؟اهار«:واهد

ودودارو۶.اهدموهنز

ارنادوداردنا

۷.ودزاریدنازا.ازا

اردرداو،او

،اهشردانضاروار

هااراو.کارثراوو،

باوامیاو،داش،ا

تا«:دنزهد۸».اااوزیور

هدنزو۹».داتاهرردوو

وناو،هدایا«:دض

«:هدو۱۰».واوهد

».راردو،روداروا،

رواداردیا،ه،هدیا«:نز۱۱

هد».زااد،کد،لو



مود 638

ازتزاوات«:

هددیاتا«:نز۱۲».دا

هرردا«:نز۱۳».«:».

اردهدویاهداام

۱۴.اهدروزاردههراواهد،ار

ناو،درزباوااز

دارناو،دناار

ندضلو۱۵.دهراواوازایاههراوا

،دا،ما،هد،دیاد،ا

،ضهدندتو،ا

.رامااردضهددرادلا

دزاارددااهداز۱۶

۱۷.،دزکاثازاارمواا

از،دا،هد،امدو

و،اروا،هد،ا

:دنزباردهد۱۸».هایا،ه

دضنز».رازا،لازااری«

ردبادا«:هد۱۹».،هدا«

،نت«:دضباردنز»؟را

فهدازاهدایا

وا،باهاز،دزروفاااار

ندارناواو،اهداا

،ه،ااتریا۲۰.اات

،اا،اهداررا،با

هد۲۱».ا،ازیورا



مود 639

زارناماوول.ماهدارراا«:با

و،د،هدازدیورباها۲۲».روا

هزواهدایا«:باودارهد

هرهدماتاردادتا

ر،با۲۳».اهرماارد

دهدو۲۴.دروازرواارماور

یوروردما.ایوروددد

روااردو۲۵.ارهد

.دواردشقزادماحو

لاردارنااز(،اردیو۲۶

)ارنانازاووا،

۲۷.هنزولود،هدنزواردی

واو.هازردومایاو

رواردملودماو۲۸.دترید

اروااربا،ما۲۹.ارهدیور،ه

درزو.یوداا.هدد

،«:دند۳۰.اود

ارناوو.دراداردواردبار

۳۱.ازااررماند».ازا

اریو،رشاماد،باها

:باما۳۲»؟اهدزاارندا«

هددارا:،هددا«

اردلدا؟ماهارزایا

،رداوارهدیورل،ه

واو.اروا،رهددبا۳۳».ا



مود 640

زورهدرواهدارما

.ارما،هدوهد،هدا

دهوناویاارامااو،نازاو۱۵

هر،دوزماو۲.د،ووا

هددوادادو،داهزاوردهار

مازا«:،هاارواما،ا

ااطازانزاتاه«:واو»؟

ویر،«:ارواماو۳».

۴».دارهدزااار

ومروادزردش«:ماو

فاوایاواد،ادیاااد

،داروا،هادو۵».مد

ماو۶.واروا،هدزارداردد

لاایروادیاهدداا

یازاو۷.اراانادلدما،د

اریرموا«:هدما،ل

تاهاز۸،و،ماهدنوردوایا

واا،هدر،مدمارارردو

هد۹».داتداروا،دروازرواا

.رنو،وا».و«:اریو

:،هدااطان،ماو۱۰

ههدنوردمازاواند«

ماها،دهتدودو۱۱».ا

و۱۲.ای،رناو،رروازا

و،ه،شزا،ددواداراما



مود 641

مامو،و،ار

،هداداروا،هادواددو۱۳.هدززورزور

».اهومارداانادید«

:،درواردواددوادو۱۴

.داتمازااراورا،«

ضریونوااداور

هد،هدندو۱۵.مدارود

هدیایاا«:دض

نویوشااوهد۱۶».را

ادهیا،دواارنزهدهدو،ر

رد،رنویوموهدو۱۷.ااو

ووادو۱۸.د

زا،نونون

هدو۱۹.هدیور،دهاوارد

هاود؟ااها«:یا

ویدنزاوازنهد

وادهراواهاارزواا.یازود۲۰.یاهد

دنارداود.مورمورال

باردیاو۲۱».دهاارورونادار

،هداتووات«:دضهد

،،زردهاوتردهاهدا

و«:یادوادو۲۲».داارده

،دوااودیا».و

و،دزاوازاو۲۳.ر

هارمودرنورزاهدو،درم



مود 642

تیونووقوداو۲۴.ن

زاموداراتو،ادارا

:قودهدو۲۵.اررا،انو

تاواردا.نادارات«

.داداناردوارناو،درواازا

ردما،ارزااو۲۶

قودهدو۲۷».،اش

ودود؟ارا«:

ها،را،نو،،ا،

داردنیهرردا۲۸.

تراوقود۲۹».دزا،هرزا

زادواداو۳۰.ارد،هادرواارا

یوهود،رنوانزه

ارد،داور

«:،هداداردوادو۳۱.رنو

:دوادو.اهما،ناازا،ا

دوادنو۳۲».ناداراتر،وایا«

یا،رهارا،هزا

و۳۳.دلااروارکوهردرا

.اریاهاا«:اریودواد

ه،هدیا:ماویداا۳۴

.داهنا،مده،دا

او۳۵.ادایااراترها

زااری؟هااردراوقود

و۳۶.ماراوقودارنا،یهد



مود 643

رد،را،نو،قود،اناودا

د،ناد،اریواا

ور،دوادود،ی۳۷».دا

.روادراوما

مد،ا،داهزادوادنو۱۶

صونصوداراغا،

،داباواصو

ازا«:هدو۲.ایولا

انراا«:»؟یرادد

باو،ندکاریااونو،هد

ا«:هد۳».انردنن

رواردا«:دضهد»؟اا

اراانازوااز،اه

ا«:هد۴».دادر

یارا«:».لزا

دوادنو۵».تاردا،هدا

لونازاا،ررهد

و۶.دادمد،انوانوازا

مو،ااهددوادندودواد

مدو۷دواوارفنو

دیاورندیارودرود«:،هداد

ردارلونانوا۸!ل

،مادارواو،هددرید

ترا،رنیداو،اهد



مود 644

هدوایاو۹».یاهرد

وموا؟دمدارهدا،هداا«

اونایا«:هد۱۰».ازاارش

ارواوااز،دمدرا؟ار

ارراا،همداردوادا

ا«:ندویادوادو۱۱»؟

ل،درادن،انوزا

ازدمدرااروا،اهدز

هوا۱۲.اهداارواوا

،دزواوادضواو

واردهارادودواد۱۳».دیا

مد،رنورهنااردا

و۱۴.اکوااوای،هداد

ردوا،ه،داهد

اانادهوومااو۱۵.دااا

،راینو۱۶،دااو،اروا

هد«:مای،رماد،دوادود

ا«:یماو۱۷»!هزهد!هز

۱۸»؟دودا؟اادود

ماوواار،«:مایو

وادوداواه،هاانادو

دا؟ارو۱۹.ا

رن،ماهدرر؟وا

«:اماو۲۰».داررد

مااو۲۱».تر



مود 645

،اادرید«

،یاههوترداانو،یارد

یا۲۲».ایادها

ااردماودمایام

زورناردارو۲۳.اردشرید

رو.لاامزادنا،داد

.د،دادماودوادا

ارراهدزاودهنذاا«:مااو۱۷

رد۲.اردوادهوم،ه

باروا،هرواادووا

،ا،اوا

ادارمو۳.اارهدو

،اارواازاد

رداو۴».داردم

اررای«:ماو۵.ااا

ینو۶».اواا

ا«:،هدباریوما،اماد

وایار،ان

اار«:مای۷».

تراد«:یو۸».ب،اهداد

نرداروعادو

و،اهدزادترو،رد،

ییاهردناواا۹.منردار

ردنازانااوو،اد



مود 646

نرد:اد،اا

و۱۰.اهاو،ما

اااز،اا،لدد

ا۱۱.عروایرراد

رنادزااااایار

ناهاتو،د،رردهر

و،راوادرد۱۲.دو

ووازاو،اادووادرز

۱۳.ا،یوهااد

ناااها،دادیاو

یاهراارناودرواا

:اانادوما۱۴».دانارد

وااز».ااترزارایتر«

اادارایتردهدر

راوقودیو۱۵.مااریوا

نوااوماا«:

ل۱۶.ماهدادترنوو،هدادتر

یهرردا:،هدادعااردوادویدوز

وهداد،رایرن

ونو۱۷».ه،یوها

نایا،ریودوردا

از،رهددواد،رناو،دروا

۱۸.زارادادا

نایودو،دادما،هدارناا

واطردوادررد،ریدوز



مود 647

،ارهش،نزو۱۹.دوناردد

.می.رنارواشاد

ا«:،هاردنزنادماندو۲۰

».دربازا«:نانز»؟نو

رزاو۲۱.روا،،هدن

دوادودادارهددواد،رواهزانا،ا

هرردااز،ربازایدوزو«:

ودواد۲۲».اهدادتر

عودرندرازاو،دا

دانا۲۳.هدرندرازا

،واراردغا،هدرواواتر

ار،هدکرادیاورشاد

دوادا۲۴.ددشرردارواودود

ااانادوندرازاماوا

یرادبایار،ماو۲۵.د

دداایاو،د

۲۶.دهاردبارد،وا،شد،ا

ناوو۲۷.دزودرادزردماواا

ونرزاشا،ردواد

و۲۸،ورزایدزوردزا

وویودراووموفوو

یاووناوهوو۲۹،دوس

ردماز،درواداودوادکار

.وون



مود 648

وهرانارادو،دن،دااردوادو۱۸

،داورارمدوادو۲.دناهناراد

و،باردا،وایادوباد

هاا«:مهدو.یاد

اازااها«:ما۳».ا

یااوداهرردرا

نا،راهدلودا

:ناهد۴».داازااراا

هزاوردهدو».دا،اردا«

و۵.رنوهراوهمو،دهدا

«:،هدااریاویاوباهد

ارنارادهدنو.رررناما

م۶.م،دادنماهررد

مو۷.دااردورنوااا

زورناردو،دوادنرزاارداا

و۸.راواردر

زاازورناردوزیورارد

و۹.ازاد،ک

ودراماودردوادنما

نردواو،اردرطههیز

وناوازونانردیر،ر

با،هدارناو۱۰.،دشزی

طردنردمدارماا«:ور

:،دادارواناباو۱۱».اناوا

لهدو؟یدزاردارواا،یاهدن«



مود 649

ا«:بانا۱۲».مدادیوه

هدارددردهلرا

اریاویاوارهداز،مدزارد

رناماهرردزارز«:،هدا

هدزایامددناو۱۳.

ها۱۴».تدو،

».راا«:با

نردزوادزمالدارا،دد

ماروددباناراناهدو۱۵.دهزط

زام،ااربانو۱۶.ودزاروا،ار

و۱۷.دارمبااز،ااند

و،اا،دردگرهرداروا،ارما

ااو،اازاگررهدوا

دتردماا۱۸.دراد

یاز،ددیاایداوردار

داارناو،راوازامرا

او۱۹.دهامازوا.

ماواهدهدومول«:قود

زوا«:اروابا۲۰».اهدزااروا

هدزواوداتردزورا،تر

باو۲۱».اهدهددادا

باو».نهدیاهدازاوو«:

بادر،قوداو۲۲.ود،هدار

».موردا،د«:

یراتریوامیا«:با



مود 650

».و«:اریووا».مو،د«:۲۳»؟ی

دوادو۲۴.زا،هودیداوهارا

رهزاوردمنهدودهزاوردودنرد

ادارید،هداردنوا

:هدودادارهد،هدزاوانهدو۲۵.دود

۲۶.دواواو».درواترا«

زاوانردنهدودوددارد،نهدو

وا«:هدو».دود«:،هداد

اروانود«:نهدو۲۷».درواتر

دوا«:هد».اقودانود

،هدااو۲۸».دروابوا

،هدازورهدو».ا«:هد

ارددددکریاه«:

هد۲۹».اهد،دهدهدا

بارداو؟اناماا«:

،دارهوهده،بان«:

اود«:هدو۳۰».دامد

راو۳۱.د،هفناواو».

وااز،اتر،هد،ایا«:و

۳۲».اه،دوزاارمازوا

»؟اناماا«:هدو

،دریاو،هد،اند«:

،هبر،هد۳۳».نانا

:،رنوواهزاورد



مود 651

یش!مام!میا!مامیا«

»!یاممایا،مد

یاوهدادادباو۱۹

میازورناردو۲.اما

شیاهدزورناردماز،ل

،ادادزدزورناردمو۳.ا

و۴.اادزدیورزا،هدرازا

میادزازاواهدواردیورهد

هددبا۵!یا!م!مایا!ما

هاردنیورزوا«:،هارد

نوزنوادوانون

وادوداردند۶.دادتزواار

نارادزوااز،یدارن

وهزماامزواودندو

ناو۷.اردهادزوا

از،والدندنونو،

ایاا،نوامروا

زازادایااو،

هزاورددوهد۸».اهروا

هزاورددهدا«،هدادارمو

مو۹.اهدرمو».ا

زاارهد«،هدزااطارد

ندزاارواو،اهرندد

و۱۰.اهدراززامالو،هدادر

.اهدرد،دهددیاارواما



مود 652

دوادو۱۱»؟هدندروازردانا

اد«:،هدراوقوددهد

و،ا،شاهدندروازردا:

.اهرشاهددااال

ا.وااوناردا۱۲

ا:و۱۳؟ا،هدندروازرد

ازاهدزاا؟وناا

راد،بایتواردرردادروا

ارادنادلد۱۴».،

ودمهددنااد

ادورندرا،هد۱۵.د

.درندرازاارهدالهدلا

،هد،درزایاو۱۶

زاراو۱۷.ادوهددوادلاادنادها

دوشهد،لونامد،ون

و۱۸.درندرازاهدناو،دا

اشردو،رهدنادادرار

وداا«:هدو۱۹.روا

نوروازاهدایزورردتاهار

از۲۰.هاردلدارناهدودرودزروا

نازازوااوماهدهاده

و۲۱».ماهدو،هد،الاوماهالوا،

اا«:،هوایا

:دوادا۲۲»؟د،اهدادمداروا

دزوااراونایا«



مود 653

زوااداودااردزوااو

ا«:هد۲۳»؟هداا

،لو،و۲۴.دریویاهدو».د

یزوررهدیزورزاواهدلا

و،هدزااررو،هدادزاردی

رواهدتیانو۲۵.دارد

۲۶»؟یایا«:اریوهد،ر

تاهازدادامد،هدایا«:دضوا

هدد،هرانااراااردغا

،هد،ادارهواو۲۷.اه،مو

،ا،هد،ا،اهد

مرنااز۲۸.روا،اترد

رداردهو،دهدند،هد،اتر

مرادد،یادزتاهنرن

زادا«:اریوهد۲۹».دهددز

ارز،و؟دیر

اروا،«:دضهد۳۰».

».اد،هد،اد

درندرازاهدوادوورزایدزو۳۱

ردیزو۳۲.ندرافنااروا

وادردهدو،دد

یزهدو۳۳.دگرریدازدادشروار

۳۴».داداشروروارداروها«:

ازیما«:دضهدیز

اودزوا۳۵؟رواهد



مود 654

اراهاوونردا

تونزاواد؟ردا،ومر

؟رهدایادتاها؟اار

اودارندرازااهدهاها۳۶

ددتاهرا۳۷.تاهد

،م،هاو،مردورددرد

».رواوااترداودوهداها

رداوااهام«:هد۳۸

ازاودرواایو،ا

رندرازام۳۹».رامایا

اریووارزهد،درهدنود

مورلهدو۴۰.دنواوداد

رارهدااموادمواا

هدواهددااناداو۴۱.داد

وهدودزدار،ادناد،نارداا«:

۴۲»؟دادرندرازاااردوادنوارا

ازا«:دادبااانادادنادو

یا؟اازاا،نزاهد

اانادو۴۳»؟اهدادااهدرهدزا

واهدهدردار«:ادنادبارد

او؟دارا.ازادوادرد

نادیا»؟لوا،دهدندروازیا

.داانادیزااد



مود 655

ردی،لدقاو۲۰

،یادوادردار«،اارودا

د!اایا،ردیاو

ادوادزااانادو۲».دو

زارهد،رواندرازاادنادا،ی

نزهدهدو،ارواردددوادو۳.د

ردارناو،دادیاار

ناوادنادا،دادشرو،ادهسو

هدو۴.دسردندزور

اردودزورردارادناد«:

ززاا،ارادر۵».

:یادوادو۶.ددهدا

؛رارمازاینا«

رادریاداروا،اداران

وبانو۷».رزاوادیا

و،رنووازانونون

نو۸.اورروازایند

لا،رانردردنا

یناوادردیادرباو.انا

فزارنو،ش،درد

»؟امردایا«:باو۹.دا

و۱۰.اروادارداررباو

ارناوا.دا،دبادردی

ودهرودارواورزادو

«:،هدایودباندزاو۱۱.د



مود 656

».بارد،ادوادفوااربا

نانو،ردهارنردو۱۲

اردهارنزاار،امد

.ا،اشددازااواو

باردناد،ادهارنزان۱۳

طازاواو۱۴.اریر

ناو،درنووااا

رداروا،هاناو۱۵.داروا،ه

اردیاودها

ارر،دبامو،رارد

دادردازازو۱۶.زمارنادز

».دا:با«:

وا»؟باا«نز،یودنو۱۷

وا».اردن«:اریو».«:

نزرد«:،هنز۱۸».م«:

وتراردا

واواارد۱۹.داریا

ا،بااارداریردویا

:باردبا۲۰»؟کاروا

ر۲۱.باک!زازا«

اانزای

دزاوراروا.اهدهددواداردد

زاارواا«:باباردنز».را

نزنا۲۲».ااادریور

،هدازااریناورمدد



مود 657

،دزانا،اارواوااباد

و۲۳.هددرواباو.قد

رادعاداو،دااراد،با

طونارادماروداو۲۴.دنون

،د،راوقودواو۲۵،رودا

.ددوادییاو۲۶

دوادو،لال،دوادماردو۲۱

ناولو«:واودلاوار

هدو۲».ارنازاهوارن

اازانا(نا،هاارن

هدرنایاااو،نرازاد

،ادادواایازالو؛د

یا«:ندوادو۳.)دنا

».دارواهرو

وه،اولوزا«:اریون۴

:وا».دیااارداوا

هدنا۵».دایا،«

دیاوهارنا«:

۶،اادوزامارددزکار

وارردارناوانازا

:هد».راددواهلورد

،هدا۷».داارنا«

نردوا،ادردارلون

راهدو۸.دلونودوادنرد،نا



مود 658

هازلویاارنااد،رود،و

یزریاارلود،لو،د

ندارناو۹،،دهاز

اورادوارهناردارا،هد

نوردلوارددمایااردناو،دا

یاارنا،،اد،رو۱۰.

یاه،هارنانازاناروردیاازاد

ردا،زوررداناو،ا

،اد،رازااردوادو۱۱.نا

لویاا،ردواد۱۲.داد،دهدلو

نادازاارن،شیااو

ن،دهدزدنمعرزاارا

عردارلونیزوررددواارا

زاارن،شیااولویااو۱۳.د

.د،درادارایااودرواا

زرد،ردارنشولویااو۱۴

هداهدودد،شررد،

۱۵.دازا،نازاو.دروا،د

،هادودوادوداانزو

بو۱۶.هاودوادودن

یودلواهنزووداردوازا

واوایاا۱۷.ددواد،اد

دوادنها.ودزارنا،هددار

ادااهادر«:یو،هدر

،نازاو۱۸».ادشارااغا



مود 659

ارف،ینارداوبردن

ردنزو۱۹.،داردوازاوا

ارت،رایناواوب

دو۲۰.دندرشاهب

وایوددیدارداورد

واورواادا

ن،دروااراانو۲۱.دههازاریا

رداریارا۲۲.اروا،دوادردا،

.دادودواددودههاز

وددزاارواوایزوررددوادو۲۲

اوایااردوات،دادرلودزا

هرووهوا«:و۲.د

،داواهیا۳.ا

ا،هدتیا،یوج،خو

،اراوااروا۴.رازا

از۵.ادندزا.اا

۶.دهانیو،هدااتی

Sheol).رداتیاد.دااریر

h7585)۷یادو.مااروادرد

شاو.دزاازاواواو.مدد

نایاو.دولزها۸.ریو

دودیوزا۹.دکواتزاو.ز

وانازااواردنازاواندزاو.

زرو.دلو،هداراواو۱۰.د

یو.دزاو،هراو۱۱.د



مود 660

.دفااار۱۲.دند

یاردزا۱۳.ارکاایاواعاو

زاوا۱۴.دواایا،دیویور

۱۵.ادعارزاوااتو.درنا

ارنا،هارقو.هاارنا،هد

ریاو.ردی۱۶.ادا

۱۷.یودزاووازا.دن

.نواریازاو.ا،هدازا

زا،زاو.دادرمرواروزندزاا۱۸

وا.دردانا،توزوررد۱۹.د

او.دروانوونا۲۰.ده

اوا۲۱.ادرداد

اتادو.دادااا

یازاو.مداروایاز۲۲.ر

ردواما۲۳.مزرن

.موارو۲۴.مزرفااواازاو.ا

اواا۲۵.ادزار،نزرونزاو

.ادیورداو.داداا

دو.دارار،ر۲۶

تر۲۷.دارر

مو۲۸.دانو.دا

ناانانا.داداتار

،واو.ر،وایااز۲۹.ادار

ااز۳۰.الورار

ردیادو.مدروای



مود 661

وامو؛ایو،ااو۳۱.مدو

ااز۳۲.یاواو؛

رااا۳۳؟یازاهو؟هزا

لایارو۳۴.دزاو.ا

اید۳۵.درادمیاو،اد

۳۶.ارندیوزو،د

اگراو،دادااردتو

.یدادوزردای۳۷.

و،اکارنا،هداردند۳۸

د،هدباارنا۳۹.اد

از۴۰.داازو،دا

اراو،اتیاا

اردو۴۱.ازرد

د۴۲.مزاردندام

ارنا،وایو؛یاهرا،روا

و.مزرارنا۴۳.داا

تزااو۴۴.مزل،ه

،داایرادیااو،رام

دن۴۵.داا،مدارو

.دااا،ندودا

سدینزاوداهدن۴۶

کرهواهزوا۴۷.اانو

یاایا۴۸.دلتهیاو

دزااو۴۹.یززاروما

.اداوویروانود



مود 662

ار،وایاا۵۰.دادادزاا

.دامو.اانرد

یاو.دهدیات۵۱

».داایورذودواد.درواارر

وو.دوادو«:دوادانااو۲۳

و،بیا،دزمید

مووواحور۲.اا

هواایا۳.دیرزوا

اولد،اندا:ااا

و،ورداواو۴.

ززا،ا،عبا

ا۵.نارزارد،ور

رد،اادو.

اتوتو.اوارا

لناد۶.دارنا،ا

نادارا.اارودر

هوا،ارناو۷.

».اادردناو.د

:اااددوادیو۸

ندراد

زاو۹.وردارناودروا

دوادعدنازا،ااودودرازاوا

،هیااردارن،د

،وااو۱۰.،دراانادو



مود 663

دوددن

واردمو،داد،زورناردواو

دیرااوازاو۱۱.ندتریا

زازرد،درواای،نو

ردواها۱۲.درانرزامو،دس

ارن،ادهارناودازنان

رادنازاو۱۳.دادواوداد

و،امهردورددوادد،هدو

ردونارددوادو۱۴.دهدزودراریداوردن

ادوادو۱۵.ردنلواودذ

هزاورددزااش«:،هد

ن،عدنا۱۶».باا

اهزاورددزااربا،نزاار

ارنااا،دروادواددارناواد،ه

وایا«:و۱۷.رواارناو

ننانا،اررازا

یر.اازا»؟ردن

باردا،یاو۱۸.اا،ددا

،هداداردهودراد،و

نازاا۱۹.انانردوارنا

و۲۰.لواناراد؟دم

یر،عید،عادا

دویاهفزورردواراراود،دهد

واریایمااشدو۲۱.اری،ه

دبیوداادیاهددردینا



مود 664

.شدهاریوودریدزاارهور

دنانردودارراعاداو۲۲

نانازاو۲۳.اع

و۲۴.دترااروادوادولوا

یودودناودنازاباردا

وو۲۶،یدویاویدوو۲۵،

و۲۸،یوراو۲۷،اا

وو۲۹،یاوان

زایاویو۳۰،زایریا

و۳۲،توناو۳۱،یداو

ماویراو۳۳،نزاویا

ماوایااو۳۴،یرارارر

لو۳۶،رایاویاو۳۵،ا

ویاوو۳۷،یدوزان

،یبروییاو۳۸،دوبانارا

.دوا،یرواو۳۹

اردواد.وااادرواو۲۴

و۲».رارادوااوو«:،هاانا

ردنا«:،دابادرادهد

درارم،هدشدنادزااا

،یا،هل«:هدباو۳».اارم

،انو،هدزنا،ارمد

اا،هد،اا،ارا،هد

باوانارادوباهدما۴»؟دراد



مود 665

.رنواامندیاهدرزانارادو

وردیارفورد،هدرندرازاو۵

زودو۶.دزودرا،ارددیداو

.دزرودنوی،هرنادوا

وانونیورو۷

،دزردنو۸.ادب

و۹.داروازوروهیازا

اازا:دادهدارمنهددبا

دوادو۱۰.ددراادزاونزدرا

دواد.ندلدرد،دهدارمازا

یالومزروه،مدیرارد«:وا

».مدررارازاردههوا

اردوام،دوادنناداو۱۱

وااردوادو«۱۲:،هلز،ددواد

دیاارازامرا:

اروا،هادواددد۱۳».مرواارا

ضرزردلا«:و

ارناورادندرزاه،د

،هدنا.داوزردزورو،

:ددواد۱۴».مبادهد

ازوادا.ترد«

ووا۱۵».نادواوایر

زا،مزارادودونازااا

زاردروااردد،نو۱۶.دناد

یاوننازاوا،دزکارناد



مود 666

ارددل!ا«:کارم

نو۱۷.دوراهدواو».رادز

ضوا،دکارماریا،دواد

ااماهزرونوماهدها«:،هد

مرناودا؟اهدنا

وو«:،هادوادددزورناردو۱۸».

ادواد۱۹».وایاوراهرد

ورانو۲۰.ر،دهداوادم

نوورا،ایودداروهد،اا

۲۱.د،هدازدیورهدر،ها

دواد»؟اهادهدا،هد،ا«:وراو

ووایاومزااره«:

هدا«:دضدوادوراو۲۲».درمزاو

ناواو،اشردارا

ا.مناوباوو

:هدوراو.دهدورا،هدیاار

:وراهدا۲۳».لار،ا،ه«

یا،هیاو،ازاا،«

دواد».ارای،د

ارددوادو۲۴.هلهارناووه

ذوی،هدوایا

راازاوودازوا.ار

زاوودازوا.ار.

.راا



ندلوا 667

ندلوا

و۲.م،ساروا۱

نایاه،هد،یا«:اریود

شاردو،یرارواوهدر

دورد۳».دم،هد،یاا

اروا،اراویداا

ارهدودردناو۴.درواهدد

۵.ارواهدا،داروا،هدیر

«:،ااار،داها

ارهوناراوارادیاو».دا

شماردارواشرو۶.،ویویور

رواو،نوادو،ه

باو۷.دهازمازاارواشردودمااش

.داارداناودترراوو

وونوعاداوقوداو۸

داو۹.دا،ددوادنازاور

وزدراووناوونا

ارهدنا،ارداو،دذ،اور

نا۱۰.دتد،دهدندادناد

نو۱۱.دتدارن،درداونوو

،دایا«:،هدض،نرد،

ل۱۲.اددوادیاو،

.ارن،تنودندترار

،هدایااریو،هادهددواددوو۱۳

زا،ن،هدردیاا
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ا؟اواو؟اهد

هداردزوا۱۴؟اههددا

اارمواازا،

رهدواردقاهدد۱۵».د

و۱۶.دارهد،اود

»؟اهار«:هدودارهد،ه

یاهدیاایا«:اریووا۱۷

اهدزان،یدر

ههدداالو۱۸.اواو

ناوراووناوو۱۹.دراعاهداوا

راد،باوراوهدنا،هدذر

.اهدتدارنتاها،هدتدار

یاان،هدایااو۲۰

یو،هد،ازادارنا

هداااواو۲۱.ا

».دانموانار

ن،هدزواناو۲۲

نا«،هدادارهدو۲۳.اد

هد،هزور،هاردهدرواو».ا

یاا،هدایا«:نو۲۴.دار

اواواهدزادا

ناوراووناو،هاوروازوااز۲۵؟

راونارادوهدناو،هدذر

بواشرنااو،اهدتدار

اتاه۲۶.هزهدیداو
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تدارن،تاهوعاداوقودو

اوههد،ازاراا۲۷.اهد

هد،ازایداتاه

دار«:باردهددوادو۲۸»؟یو

.داهدرواردهدروا».ا

نوات«:،هدرهدو۲۹

یاه،یا۳۰.اهرمزاا

هدزان،،هدر،اا

ن،ایواو،ا

،هزورو۳۱».درواازوار

هزاهددواد،ا«:ودارهد

ونوقود«:هددوادو۳۲»!

هدرنا».ادارعاد

اریان«:ناهدو۳۳.اد

اروا،هدراارن،موراددها

ارداروانوقودو۳۴.ن

ن:،ااروااد

،هادواایوردو۳۵!هزهد

ارواو،اهدیواو

و۳۶».اادواامدر

،ایا،ه!ا«:هدباردعادا

هدهد،اوا۳۷.هد

ازااریوو،ن،ا

نوقودو۳۸».ادهددواد

ارن،رنونوعاداو
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قودو۳۹.دروانارواودراهددواد

نودارن،زاارور،

و۴۰».هزهدن«:ماار

حوایموایوردم

و۴۱.نازاوازازی،دید

اندرزان،دواتدودا

«:،ارزاوابانوارا،

،زوانو۴۲»؟ردباایاا

از«:داوررانا

داباردن۴۳».یرواوعد

هدارن،هددواد،یارد«:

عاداونوقود،هدو۴۴.ا

.اهدراهداروا،هدواارنونو

دنرداروا،نوقودو۴۵

.اردبا،انیدازاواهد

نو۴۶.اااو

یاهدناو۴۷.اهدس

ازاارنایا:،هاهددواد،

دهدو.ادازاارواوا

یا،هدکر:هدو۴۸.ده

اهداد،ارزوا،اا

ندانها۴۹».ارا،نو

نزاداو۵۰.ردهارو،ه

و۵۱.اری،هاورو،هن

هدنزاداا«،هدادارن
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یازواهدن،اریو

نو۵۲».ااردهدر

دااززا،دا«:

هدنو۵۳».دا،دواردیاا

ارهدن،هاواودروادزاارواد

».ود«:نود

وارند،ددوادتومانو۲

وی.مورزاهار«۲:،هد

،ادهاردیا،هیو۳.شد

اریوتادوماواواواو،کیوی

یررد،ابتاررد

و۴.رادر،و

را،اوهدهرردار،واا

ولد،هدارهارناادراد

،کارررددن

۵.اد،اازا

،اددوباارادو

وداوااارادودارا

ن،رردارنوارنا

واددیار

یدودا۶.،د

Sheol).دورووا h7585)۷او

نرزاناونایدیزنا

راماردازانااز،ه
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یاااو۸.اد،مد

مریزوررداواودرزا

وایااندرالان،د

۹.اار،هدروا

وااراودازرهاروانا

».روادوناروای.اد،د

(Sheol h7585)۱۰دوادردوادناردواد

،داادواداو۱۱.د

ورواردودنوردل.دل

ودواددرنو۱۲.دل

،دداو۱۳.درااروا

باوا»؟یاا«:واوانرد

:وا».مراد«:۱۴».«:داد

ودهاد«:۱۵».«

،دهداردیوراا

زاوازاازدمردانازا،ها

وا».درا؛مرادزااناو۱۶.دوانا

هدنا«:۱۷».«:اریو

ارادادرارااز

یاهدد،ب«:۱۸».ز

واادهدند۱۹».ا

اروا،اهدو.داهررد

هدرددودود

«:دضواو۲۰.اردواورو

هد».درا.لازامراد



ندلوا 673

و۲۱».دادرارازمردیا«:

۲۲».دهدادزداترداا«:وا

اا«:،هدادبااردرد،هدن

یویاار؟یداار

راووا،اگررداوا

واهدنو۲۳».وباو

ازاهدزاا«:،هدر

ناو۲۴.دنراراداا

دواد،مراو،هدراااوات

اهد،دهدهویرایاو،ه

دهدن۲۵».دازوادا

راهدو۲۶.ددزاریوواودعادا

ازوتدر«:

ه،وات،اارزوا،

مریردو،اددوادمررردار

وازااررا،ن۲۷».ی

هردناهررداروامدجاا

با،ربانو۲۸.اد،د

اردا،باازاری،هدراوا

نو۲۹.دهدارما،هد

او،هدراوابادادارهد

،هدارعادا،ن.ای

ادواو۳۰».ارواوو«:

:وا».نوهد«:اروا،ه

،هرهدو».ما،«



ندلوا 674

۳۱».اهدادباو،با«

د،ارواوا«:داریوهد

مرنازاوزادرباارن

ادادرشدارواو۳۲.رود

،هدروامدودوازادودا

ا،اعادواد،مروارنا

۳۳.ادراد،اوااراد،

واارذوبانان

وازاشاواورذودوادیا

ودزاروا،رعادا۳۴».داداا

و۳۵.دد،داردشاردارواو

ودیرادارعاداهد

هدو۳۶.رایردارقود،هد

ردیاد«:اریو،هاار،هد

نوفازاوارد،هدروا

رنورزاویورنویزوررداز۳۷.و

».داتدوداانا،

یر.ا«:هدو۳۸

».داتاه،اهدهدا

یازاا۳۹.درواردریزور

هد،ادموداول

ا«،هدادارودرا

اراردغا،و۴۰».رد

و،اوراد،یو

دادنو۴۱.درواززااردن،ر
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،هدهدو۴۲.اورروازا

ومداواارا«:اریوواار

نایووینویزورردار

۴۳.ماو،دا

و۴۴»؟اها،مداارووا

درادانازاداری«:هد

تارتراواواد،یاهددوادر

وداکر،هدنو۴۵.اهاد

هد۴۶».ارااواررددواد

و.ددزاروا،رنوواوداارعادا

.دراندرد

ارند،هدت،هد،ننو۳

وواودیدروادوادارواو،

یردم۲.مارروار

نزناواایایاازار

،درا،ادوداروانو۳.ده

واریردا،درردواد

اراردرنهدو۴.ازر

رانانودنا،ناز

باردنردنواو۵.ار

۶».،ارا«:او.

ررده،دوادمر،تاه«:ن

نا،دررواوار

یادهوایاارنااو،ید

.اهاوزوا،یویدادوا
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،دوادمریارده،یا،هیاناو۷

ارلدوجووهد

م،یاهمنردتاهو۸.اد

۹.دبودناارنای

ردویروادارملدده

یروادارمااز،ون

اناواااو۱۰»؟دا

ارا«:اریوا۱۱.داار

لادیاودو،ییامالوا

د،یاردنو،ید

ومدما۱۲،ارفاا

زایرمدادولدا

او۱۳.ازاواهد

مدارلوود،یار

اندنردزورردی

هااواوا،هدکیاررداو۱۴.د

ارزورها،دکدوادریریراد

ودبااوران۱۵».ادا

یو،داوات،هاروا

یا،هدذذوار

.داشررد،هاهددازنزودها۱۶.د

ردنزاو،ایا«:نزنازاو۱۷

اواززامزورو۱۸.مازواناردو

رددودوازنزا

نزا،ردو۱۹.دردودود
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،ردواو۲۰.دهاواازد

دردویزادباردتوا

نناداو۲۱.درداردهدوا

وردنادهدادارد

۲۲».،مدهازیمد،مدهوا

زاهدوانازاهز،«:دنز

ونازاهد،«:دناو».نا

۲۳.دهدرو».انازاهز

وانازاهزاا«:هد

نازاهد،ناونازاهد

دی«:هدو۲۴».انازاهزو

:هدو۲۵.درواهدری».رو

اروااروودارهز«

ددوانازاهززو۲۶».نا

!ایا«:،هدضهدش

زا«:یدناا».ارواوواارهز

اهدها۲۷».اروا؛نازاونا

ازاارواوواارهز«:،هد

هداراانو۲۸».ااشرد

ادازهدزا،دهد

.والدردندیرواد

ارادو۲.دهدااهدنو۴

نااوفراو۳،قودار:ااد

او۴،روداطون
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رو۵،نراوقودو،راد،عاد

،هدودوندازوءوراد،ن

و۷.نار،اماوداوراو۶

کارادااوهدزاودن

هنازا،دکرااوهد

ردر:اانایو۸.دکرالرد

ناوووردو۹اان

زوهتراردو۱۰ن

درودردباو۱۱ادوا

ووورددااو۱۲دوانزن

انزاارزنن

یادتارردو۱۳مفنا

واانردبراکودرد

یرادرگر،اد

رداو۱۵ردوباداو۱۴

او۱۶دزارند،وا

۱۸رردحورو۱۷تواردی

دزردیرواو۱۹ردااو

واودنهدجونراهدنو

هررااوادو۲۰.دوزنارد

و۲۱.دید،هدبواودررد

ونز)تا(زا،ن

ماردارن،هدروااو،د

زوریانوذاو۲۲.دش

زاوویراووهدو۲۳.درومدرا
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.یوزواوایاوها

یاروکهزایاروماز۲۴

.داازاارواودا

نادزاداوز،ااوادو۲۵

ارنو۲۶.انمارد

و۲۷.دراراهدزاودواراارارا

هوهدنکاریازاونا

دکرادهرد،دهدن

هوو۲۸.جااو

شاویزناونا

زاوناو۲۹.دروا،در

و۳۰.دردهررلدووهدز

نزاوقزان

،لنازاوارزانازاندازاو۳۱.دهدز

نردوااودعدردولون

راو۳۲.ت،دااا

،نردهرردو۳۳.دورادوو

نوهرردووررادوزندازاوزا

زاوازاو۳۴.نوتاو

ا،دهارواهزاوازندم

.عاارن

،دنداردند،رهد،ماو۵

از،اهددشریارواده

،هدمادنو۲.ددوادودما
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،هایاااداردوادر«۳

دااروادیا

یا،هناا۴.دوایزارناوا

اووداهدادارافزاا،

ایااادااو۵.درادوی

ودادهودوادمروا،دیا،ه

ار،ایاروات

زادازایوالو۶.داا

،داندهاندویان

از،داداااارددو

ندردنونرداد

،ارننمان۷».نرد

دواددکروازوا«:،هند

دماو۸».اهدمای

ومدایدد«:،هدن

.درواابودازاوبهرردارا

اراودرواادوردنزااراند۹

رداراویا،ردردا

وذاندادهررداویاراداززاا

ویما۱۰».درواااهدارا

۱۱.دادنشاهداراااریودازا

مافورراومرانو

.دادمارانو،دادشات

،دهدادهوواارنواو۱۲

.ودنومانردو
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هناوهاازاهدنو۱۳

ن،راهدنازاو۱۴.درا

و.ردهودونرده.د

ورادردرادارنو۱۵.دهرماودا

ننارویا۱۶.دهردبراد

نورا،درن

یوگریداهدو۱۷.در

و۱۸.یههایوا

و،اارانومانونن

.یار

ززاااجوزادورلرداوو۶

داانمرلزامودهزهرد

نواو۲.دعواروای

ووعارذدهد

،ضاقاورو۳.دعارذ

یاو۴.دعارذهدیووروعارذ

رادو۵.یه

وباویرادف،د

وعارذو۶.

دعارذوعارذو

رادرداجرزافاز

نردزانو۷.د

ندوردیر،ده

ویردو۸.عاتاوو
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وزاوووداررد

ارنا،هدارو۹.ریزا

.دازاوبیوارورما

ازایدارو۱۰

مو۱۱.رددازاویودعارذ

یاا«۱۲:،هلزنوا

ویروااما،هدکاردا

اردنها،ررارد،ادهااوا

نردو۱۳.ادارااما،دواد،تر

۱۴».داکاراادم،هاا

نوراو۱۵.رماارنا،هدارن

ززا،ددازاویاریراد

ارزوبنورازاارراد

عارذزاو۱۶.دشی

نورارداراودرادززادازاوی

،و۱۷.دسااس،با

نوراردو۱۸.دعارذبایور

دیوودازاوب

،نوراردو۱۹.اوددازاوشا

او۲۰.دراناردارواتاربا

وعارذوعارذبااد

وبارورزارناودعارذ

رزارادن۲۱.دازا

۲۲.ارناویزبایورو

ومارو
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باردو۲۳.،دبایورار

.دعارذهدازانزبزاوود

زاودعارذدولوعارذولو۲۴

هدمودوو۲۵.دعارذهددلل

ی۲۶.دوهزااارووددعارذ

ردارنوو۲۷.دوودعارذهدلواو

لیرنویوانورا

وردراددولوررادو

ارنوو۲۸.دراینرد

هایف،یرادو۲۹.

.نوونوراردیونردونوه

و۳۱.نوونورازاارزو۳۰

هزااارنایواو،نزبزاودبارد

ودنزبزاودنا۳۲.راد

ویونردونویا

و۳۳.ارنردونوو.

رادرهزاانزبیرد

ودودبزارداودو۳۴.

ونواو۳۵.مودودولوا

ااراویونرد

یزاارنوراو۳۶.،د

دو۳۷.ددازاویو،ها

لردو۳۸.هدمرلزازهردوا

و،هلهرددز

.دلردارنا.من
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،هدلهدتردنارشدا۷

دارنو۲.رماار

ناودعارذوعارذهوعارذ

وی،ناوددازاویرار

دیوزناو۳.ادازا

و۴.دهدردهدازاو

ردو۵.دردههودش

.دردههودشوو

وعارذهزااورو۶

اوروااوو۷.ااورودعارذ

،ناردیروادقاور،د

ناردشاو۸.ززادازاوارناو

قاورنورارددردد

یا،دزاروانندیاو.

ایزاتارا۹.قاورا

دزادهههرانوونورازاوهاهزاا

یزادو۱۰.دگرنوزاوراد

یوارذهدی،گریوا

هاهزااایایو۱۱.دارذ

گردادو۱۲.ددازاویو،ه

نوراوددازاویوهای

،هدهدنو۱۳.دقاورووا

شرودزازهواو۱۴.دروارزاارما

وتروزاواودورازاید

،هاهدند.دیندیا



ندلوا 685

رنودو۱۵.رماارر

ارمودنعارذهدزاودرودعارذهنل

اراهرزاجودو۱۶.ادا

دجلوعارذجلدرا

یرزیرویریو۱۷.دعارذ

لواجیا،دد

دادوار۱۸.مودجیاو

و.درااردودیر

و۱۹.دج

۲۰.دعارذررایرزا،دقاوررد

ددنودنافزاو

و۲۱.دوددجدادردراو،د

ارنا،هدارارنودقاورردار

و۲۲.ارنا،هدارن.دم

ردو۲۳.مر.دیر

فزاودعارذهدزاارهر

دادارناارذروعارذو،درو

ارنادوفزانازو۲۴.ادا

زااررداو،هدعارذیاادا

،نانرردودودردوناوادا

ازایوردوهدزاودناو۲۵.دهر

ییوروبییورودلی

وداقردو،دقییوروب

دوناو۲۶.دنورافای

دهو



ندلوا 686

زاارشاهدو۲۷.ادراودنا

عارذوعارذرودعارذرل

ردواددراو۲۸.د

نادزنوردناو۲۹.دزن

و.دفزودنووناوو

و۳۰.دناوایریناووناز

ودارناروادیخر

ودهرضزودناود

دعارذناقوجنرددو۳۱.دازاف

دو.دوعارذوروردو

زخرو۳۲.رودایود

عارذخیودردیهود

هودارایررو۳۳.دو

رو۳۴.دهرایوهوو

۳۵.دشدزایودودرشود

،ودعارذیرویاهاد،ردو

وهیو۳۶.دشدزاو

راارنردوناونو،

ارهدنارا۳۷.دشدادود

هدو۳۸.دوورارا

و.ادضض

.دض،هدنازایاودارذرض

اروارارو۳۹

فزاقیارارردوا

اروزااکو،ماو۴۰.اب



ندلوا 687

هدنیایرمما.

ودونود۴۱.رمادوا

ودنودودنود

راودودیارارو۴۲.د

یودندیا

و۴۴،دهدوهدو۴۳،د

وزااکودو۴۵.ردزوهدزاودورد

ردهدنیاماوا،

یاردهدارا۴۶.دزاوا

۴۷.ر،انوتنردرردندرا

زاازااونزوارفوانو

ردانو۴۸.ردنزو،دهدز

ناناروزاار،دوا

وارفازااراو۴۹.زاد

وویزا،دبایوورف

وووو۵۰،زااراوا

یردارویزاارو

،یردوسااس،ورا

نیر۵۱.زا،

ارنوموایاهد

رد،هدرواردتاووهزا،دهدودوادشر

.اوای

نارووطایورواا،نها۸

درواردهدنداراایای



ندلوا 688

و۲.روا،ندوادزااروات

درداهاهردااناد

واااو۳.هدن

وعاوواتو۴.ادارتن

انوونودروادردارستا

دااوهدنو۵.درواار

راو،دایوهاتیور،دهیو

۶.ابوردذاروو

،باردارواتنو

ینواز۷.درواردنویزسااسرد

اروتنوودتنارد

یدزاردراو۸.زا

هدنوزااهد،دبازا

ودنایادیتردو۹.اردزواو

واو،اناردرردح

۱۰.ززانانانورداا

اروا،اانوسزانناوو

اانو۱۱.

ها۱۲.دهداروا،هلاز،

ررداوا«:ن

ردارویایااا۱۳.م

اردیورهدو۱۴».ماهدیانا

وداداراا،هاد

دکراایاه«:۱۵.داا

ارناددو،هدادهودوادردند



ندلوا 689

،مدروازااراادمیزورزا۱۶:،هدروا

ایامااطازای

.داامیاماردوادا،نارد

یا،هایایاددواد،مرلدردو۱۷

لدردن:دوادمرواا۱۸.،اا

لدرداراید،ایایاد

زاداار۱۹.یدد

۲۰.داایااروا،انو

ریو،ادداروا

اادوااوو،دوادد

و۲۱.ماهد،اایا،هاارو،ما

اناردوایاماهدر،نارد

و۲۲».دزاناندروانونارارنا

،هداااروان

،هیا«:و۲۳اانایاردید

زوناردا،اایا

کلدردن

یاهوناو۲۴.یرادهاررو،

هودندازیااده،یاهداددوادمر،ده

۲۵.اهزوایدوارناددویداد

یاهونا،دوادمر،ده،اایا،هیانا

اایاوهدادوارادهار

ا،اریا

کر،ادهاردی

ااایایاناو۲۶.یدررمر



ندلوا 690

ااا«۲۷.د،یادوادمر،ده

کاوا؟ازا

.ماهدیااردراار

ودهعود،یا،هیا۲۸

۲۹،،رزواتاهاردوا

ودزانزوروا

هاردوداارداشاهررد

وتاهعو۳۰.ا،نایتا

زاو،دنایاراادم

.ینونازا،دن

دواودزروهدا«۳۱

ها۳۲،دراردهاواودر

ناو،هدونازا

لدارندونناارناهار،مار

و«۳۳.هدانااارنا،هد

ندرهزرواام

فااارا،هدزیابد

نازاها۳۴،عودارددو

زارناوزاراا،دمهو

ودنا«۳۵.روازیاهدادنانار

ایا،درنارهزرو

وفاااراودن

نازاها۳۶،زهزاهرنا

هارارناوزاراادموهو

مارنادزوهد،رنارد



ندلوا 691

زردا«۳۷.نار،یاهثایا

ماونمدواو

هنازیردارنا،نانداو

ودها۳۸،هد،

دهد،اا،مزادزایاا

اردیدو،ادااردلدینازا

ننازاها۳۹،زاردای

اداروالد،هدوزو

بفراز،هاار

زیورزورمردناا۴۰.مدا

و«۴۱.زا،هزیاهدادنار

هاززااو،اا،مزا

ارزاردیوزودواهزاوااز۴۲،

۴۳،دایون،ا

نااوننازاها

انیرواازا

ااوزا،اا،موار

یاما«۴۴.اههد،ماهدیاا

ورنوهدارنااردند

ایاویاهییناو

ارناعودها۴۵،دواد،ماهد

هزروهاو«۴۶.رواارناونازا

،هکناوهااز

،ناناوهدنددارنا

،یادهاورودهاندزارنا



ندلوا 692

،هاداناردزردناا۴۷

،هدعددیازردوز

زردو۴۸،اهدرراو،هزرونو،هده

ولدهدیاارناد

نانارزیو،زدن

د،ماهدایایاوهیویاهداد

ود،ننازاها۴۹،د

اردمو۵۰.رواارناوارناع

ارنایو،هزروه

نانالدردارناوزهزرو

ومنااز۵۱.نا

۵۲.یدروانواهرنزازاثا

ودهداامعوتاهعن

از۵۳.ا،ددردارنا

یاهدزرایانیزاارنا

یایدادهودهاو

اوو۵۴».یدروانوزاارنارهوا

،غروادعودازانن

دیدندزاردوندزاززاوازا

اراا،هداو۵۵،نای

،دموادکر«۵۶:ودادزاوا

زاازاهدادارا،دهدهوااراا

،دهداد،دهاویهو

یاه۵۷.دز

اریدو۵۸.دروکارودنار



ندلوا 693

اوا،هدکرداددی

.راده،دهدانارارواماواو

دزورو،ماوادداتو۵۹

اراامودهیاه

نیم۶۰.دروازوریا

هلد۶۱.یدواها

اروااوا،هدکوااردیا

ریوااوهد۶۲».رادهزوا

ذنو۶۳.اروا

وووراودو،راوایا

اروا،ااوهدودذرا

اروهدزورناردو۶۴.د

رازداوا

یدرایاویدوا

ینازا،دیو

۶۵.اراردارذویدرایاو

وادهاریوااونوناردو

وزوریداوتزاگرانا

زورردو۶۶.دیا،هرزورهدرزور

و،اهدیاناودارم،

،دهوااود

.ردی،دهداامودواد

وواندزانناوو۹

غر،دانیدندروازاوهد



ندلوا 694

نرد،ندروا۲،

ارعود«:اریوواو۳.دهیو

یداریااو،مدا،یدر

لدونو،مددهداناردم

ولدا۴.داناردتوا

کردرردوادتریرا

هاماواویروااارو،

ارااااارها۵،یراد

زاومدادهودوادر،اد

واا«۶.اد،اا

ناراراواوا،هادورزانا

ارا،هدتداردنا،روراهمداد

مدادنازیورزاارااها۷،ه

دااراو،ا

نردااو،ااارودرزامد

ااو۸.اواب

دزا،ه،درنادیرد

ااوزاوا:او

دیا،هازا:او۹؟اهد

ودک،دهدروانوززاارنانارار

ا.دتدوهارا،هدنا

اوو۱۰».اهدروانااراوا

وا،ودانیازا

ن،رهد،ماو۱۱،دارهدو

دااوبودازاوبار



ندلوا 695

زردهدنها،دهدا

وانندماو۱۲.دادما

و۱۳.شااانورزا،دهداد

»؟یاهامردایا«:

زووماو۱۴.لززوااراو

نیاهبااو۱۵.دهدیا

وودووایدهد

،ناز۱۶.رزوووروروایر

و،هازاارناو،هداررز،هاهد

ددارناو،ددردارن

ورز،نو۱۷.دهداددننز

،زیارداروو۱۸.دارنور

ارایوادنیو۱۹

رواردادناراوارنارایو

و۲۰.)د(دزونو

،هنونونزونونرازاد

زردنانا۲۱،داازاو

کارنااااازا

۲۲.نوراجازواارنان،ز

نا،اریان،اازاا

واناراوارایورونارادونارووماوناد

،دنیرنااو۲۳.د

،دلررداهو

ددوادزاند۲۴.ادیر

و۲۵.دارنزناردو،ا،دهدا



ندلوا 696

ذویلن

و،اردهدوا

.رماار.ارر،دوا

هرتانردهدنو۲۶

دن،ماو۲۷.،امودازردم

نهارد،ادترردردودحار

زووروروا۲۸.دن

.درواهدنیا،ازا

ا،وااهرردارنهزاوانو۱۰

ور۲.نااروا

دهرایوریوتا

دردزایووانر،هدراوروا

ودناارنو۳.د،د

نو۴.دناهدزای

و۵،دهداریاودارن

واردسومواروواهم

ردحور،اوانااریازو

رهرردیاهزاوا«:هدو۶.دوا

وما۷.دار،مدوردو

مااو،مدرواررا،مدن

هدز،مدهیزایدو؛ده

الونادل۸.ا

کر۹.اروار

ااار،ادر،یا،هد



ندلوا 697

ودااراا،واازا۱۰.

اراویرواداهددار،دراد

هدززاتوزووهدو۱۱».یروا

نتاو،دادایو

مایو۱۲.داوانا،دادهد

ایو،هدززالب،درواوازا

،لبازاهدو۱۳.درواوازا

،نیاودوهدووا

۱۴.اههدوهزوالباو

داارواهدارا،هدنو

وا.یومزانایا،داد

ردنزوو۱۵.ر،هددو

.دزووورندل

وبندونرزترونازاایا۱۶

یودهدنو۱۷.رن

و،هدرلیا

یای

نرداراهدو،هدری

رزارناوجزارهدو۱۸.ا

زاودارو۱۹.

ودوددشافناوفاو،درو

ناوفازاهدزاوداو۲۰.دهدادی

ارددهداناف

زاهدنفوو۲۱.ده

ودرززانفوو



ندلوا 698

.ابنماردناازدهزاازا

ردیورماییهداز۲۲

وهووالیو.اد

ردهدن۲۳.درواووووج

و۲۴.رنندزاوود

واارارنر،نا

اردنازاو۲۵.،دهددرد

وناوتواوتروتاوهتازا

ناراوارانو۲۶.دروالل،

رداراوادراراهدزاودوارارورا،هد

ارههدو۲۷.ارواردهددوارای

ردغااباردازاوبوروارد

هدروازانیاو۲۸.ناوا،ا

اردارایدهدناو،

زاهلاراراو۲۹.

و،هواراورو،دروانو

ماراندونندیا

.دروانو

زااریرنز،ندیاهدنو۱۱

.ادودنونوونوداونونا

دهدارااناهرردواازا۲

ارلدادردناوردنا

انو.اددنایو

اروالدزودونزارواو۳.

اروالدزاونیوردو۴.اد



ندلوا 699

دوادشرلدوالدو،نایو

یا،ترردن۵.دا،ه

ردنو۶.رنرمردو،نو

یواروا،دواددر،هزروتراوا

اروایوورردنها۷.د

و،انارش

نزو۸.دنر،

وازرنایاد

وانوا۹.د،ار

فاایا،هزادنازا

دهدابرداروا۱۰،هواود

،دهداواواااارنایو

ارا«:نوا۱۱.درو

ا،اهمداااووید

رد۱۲.داداتاهارنا،هدهرزاار

ناتدزاادادواد،تراراما

داهرارو۱۳.داهرار

ماهرواودوادماهار

،اانیادواو۱۴».دادا

از۱۵.دموداندرذزااروداد

نددیا،درادباودمودارددواد

بااز(۱۶.دارمودانارذودرن

ارمودانارذاردهااو

شرنزانودادها۱۷.)

۱۸.ددو،ودرا،د



ندلوا 700

نارزاو،انار،هاورنزا،

اریوواو،اهد،ند،ادد

.ادازراوازوداودادیا

،دنزاورتانرددو۱۹

او۲۰.دادزیوارا

زانردارواوازیویامی

.دننانردنردوادز

و،هاناردوادرددنو۲۱

را«:ند،اهدراد،با

دارا«:اریون۲۲».مودوه

»؟یودوااا

دداو۲۳».اا،«:

،یادزاارعاانوزر،اایویا

ددینادو۲۴.دهدراهد،رد

.ارنادوادراد،هد

ادرد،هاردورد

،دااد،نیزورردواو۲۵.د

مارا،ادتاازاوردیرهو

ههدزاااطمو۲۶.د

اردد،دزهووشردون

هداردداو۲۷.دهد

دررو،دارندا،د

ن.دعدمو۲۸.داردواد

رااروادرزیدررددارنانان

زاماونزناردو۲۹.نا



ندلوا 701

و،درواهارردیاوانوروا

ا۳۰.داردودناوادردیاهز

.دهرهدزاودارنا،ادردیاهز

،هازدیاهد«:مو۳۱

ندزاارا،اایا

ودواد،هو۳۲.دهدوهر

،ماهااازای،روا

دکانا۳۳.داوانازا

،مو،بایا،شو،نویا،ترو

ودکیردو،دهارنیا

اماواودرو،اارردا

وادزاارم۳۴.اهدواد،شر

وازا،ماروادواددها

زورمارداروا،دادهااواوا

ارنا،شدزاارا۳۵.ارو

اشو۳۶.داداهد

ماهدیای،روارددواد،ه

.ادرردیر،مرانارداردا

،درادوزرادااارو۳۷

اااوو۳۸.یهدااو

ردا،هدکوی،اار

یرادهااواواویروااارم

یاوداها،ادهارادواد،ه

ومددوادیا،دایا

اااردوادرذو۳۹.ااراا



ندلوا 702

ن۴۰».اااذ

هد،د،موادم

ونراو۴۱.ردنتوودرا

بنوبرداا،واود

اارواردناو۴۲؟

ردوادنارن۴۳.دل،د

دوایردمرشوددواددر

اااازرمرو۱۲

و(طمناوو۲.زهداروا

و،هدرااهدنرزادردزوا

،)ااروا،هدناو۳.دردم

،هدضمرواااومها

نااارغر«۴:

ارو،زدترارغو

زاوودزور«:نا۵».دا

هدمرو۶.رم».ددنا

ترداشرن،شرترد

باماح«:،هد

هارمازواا«:،هدضاروانا۷»؟د

نانودبا،هدارناوی

ترا۸».داهتوا

دوااو،دکدادواار

:ناو۹.دتر،داشرو

؟دباماح«



ندلوا 703

،اهدترارا،هدض

،هدباروادوااو۱۰».ز

غترا،هدضما

نا،زیاارناواار

و۱۱.امرزاا:

هدزارغااهدغمرل

ارادزارمر.ادا

موم،مزورردو۱۲».دا

زوررددوهدهدی،ازمرد

،دادباارم،هدو۱۳.ازدم

او۱۴.دک،دهدادیوارترو

ارغمر«:،هدبارناناتر

ارمر.اداهدزارغا،

۱۵».داارادز

دهوازاااازداارم،هدو

طمیااوواار

،هدداانو۱۶.اد،د

ار«:،هدادباارهد،مهاداارنا

اایا؟ردو؟ادوادرد

»!شددوادیااو!ودی

،دادیرداامرا۱۷

ناجرادارماروداهدمرو۱۸.د

مروددراروا،ااود،د

۱۹.درارواورادارا،هدهد

نو۲۰.دوادنازوااا



ندلوا 704

،هدنا،اهداماا

و،هداامارواوداروا

نو۲۱.دیواردوادنا،ادزا

،وادنا،رروامر

نادارهدزاهرادو

۲۲.ادنمرار،هداا

مر«۲۳:،هلزاد،اما

ووادناوادهد،ن

وو:وا۲۴:،هدبم

ددد،اادناردا

اروامناو».اهزااااز

مو۲۵.درروانا،و

نوازاونارد،هداانردار

لددلدردمو۲۶.دار،ر

ماا۲۷.ادوادنا

مالدورواوانار

اواادهد،مر،یا

هد۲۸.اادهد،مرد،هر

یا«:ناوود،هدتر

زاارنااایان،ازروار

اریدواردارو۲۹»!درواز

ناموهااو۳۰.دادرانادرد

مزاویردو۳۱.رناد

ردیمو۳۲.دن،دیوزا

ودادردیهدزوررده



ندلوا 705

یا،هدرنردورناد

ینو.ار،د

هدزورردو۳۳.دادرارد،دار

د،دهدعاادلدزارد،

،هداایاو،ردرد

.ازر،هاد

واادزاواناداو۱۳

ن۲.دهدادرنازم

وا!یا!یا«:،هدااروا

دوادنادرادمیا:

،ازرارینودهاز

».ازاارمدیااوداذ

اا«:،هدادنزورناردو۳

یواکاا،اهدوا

ناوو۴».ار،انا

هدا،درداراراد،هد

:،هدزاردزاارددم،،د

،دهدزاردوایدو».اروا«

کو۵.زددارناایر

ناریورزاو

اراد،هدو۶.دهدادنواناد

وعدیا،هدا«:،هدب

داد».دهدادزددیا

لوا،ههدادزواهددو،دعوا
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وها«:ادناهدو۷.د

هدادا۸».داداتاارواا

و،اها،اردا«:

ماوااز۹.باومرنارد

اروشباورناوهداد

ارزاودهار۱۰».دیاها

ردیاهدرو۱۱.دا،دها

ناادنایرزااروا،هااود

ارو،،دهدردزور

نارو۱۲.دندریا،دهد

نادهداو»؟ارهارما«:نا

نا۱۳.رهارمادهاادزااد

وارااارغاو».اریاارغا«:د

طردزاروا،رادزاو۱۴.رانا

ادزاادناا«:اروا.

ها«:اریو۱۵».«:»؟یاها

ها«باردوا۱۶».راو

ومرناردو،مادومدا

اهواناز۱۷.با

ایاهاارزاوشباورنارد

یاو«:اریووا۱۸».

داروا،هوان

.غورداریوا».باودرننادتا

۲۰.باودرا،شاردیوها۱۹

ناوام،دهناو
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ادزاادناو۲۱،ادهاداروا

نزا:وا«:،هدا،دها

هداا،هار،هددوا

دهرد،و۲۲،اهد

ا،یباویدرا،شباورا

دراواازا۲۳».اادار

هاد،اراارغاباو

واو،هاررداروای،رنو۲۴.د

شدو،هداغاو،ااهاررد

ااهارردارنارهاراو۲۵.دهدا

یردوا،دهدادارو،ه

وانو۲۶.داد،دناردنا

زاادناا«:،دهادهارزاار

ارواهدادارواواا،ددوا

۲۷.دواواا،اوهرد

».اریاارغا«:،هدباردنا

،ااهاررداروا،هاورواو۲۸.اراارناناو

وهدرارو،هداداروغاو

غاوادارادناو۲۹.دهرارغا

دارواوداناودروازارنا،هدرا

،وایاودراردارواو۳۰.

ناددارواازاو۳۱»!ردایایاو«:

ادیردامن«:،هدبد

یاایارااو،د،اننارد

ردهررداراز۳۲.رایو
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هیردییهرردوا

و۳۳.ااوا،دوان،

ن،دزدیدرزام،اازا

وا،او،دمزاییا

راو۳۴.دینزادار

کوزیورزاارنادمناه

.

دنزمو۲.رمانزنارد۱۴

اردترونا«

هرردیاا.وهو،منز

دردو۳.ارداهدما

واوویود،هزوونصهدد

منز۴».دادا،داوازاار

اورا،رهو،هد

واو۵.دهریزاازا

رشهرردامنزا«:ا

ادنونووا.زای،ا

یااو۶».داه،تد

منزیا«:،ادرداروای

از؟یااردتا.اد

یا،ه:موو۷.ماههدد

ارو،مدزمنزاار:اا

دوادنازاارو۸،راا،دم

ااوایددواد،هو،مدادارنا،هرد
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رداو،دیوادلد،اده

زاا۹.وادل،اار

یونا،رویزروتراهدزدزا

اویدرواناودهر

منااا۱۰.ااد

رداردازاوسواردمزاوادضر

مزاارودارمناو،مز،اا

ردمزا۱۱.زاارودار

از،ران،داردورن،د

وود۱۲.ااراوا

ااو۱۳.دا،نرد

مزاواازداداروا،هدوایا

واا،ااد

واو۱۴.اهمنارداایا،ه

ارمنااااادزوا

و۱۵.)اهاو(نا)(وا

و،دکباردیادزاارااوا

ا،دهدادنانارزازااراار

ااز،اهافناارناو

ارااو۱۶.درواناروا،ارد

هاارااو،هزروم

و،منز۱۷».دا،ا

.د،اردوا،هاور

ما،اوددارواااو۱۸

و۱۹.دیا،دهاووا
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ردادودمو

او۲۰.ابااندماراب

وادنار.دلودو،دم

ادردنمرو۲۱.هدبادش

ودوهدنمرو،د

اااطامزاوای،روارد

شرداو.ددله،دراناردارد

و،زروتراواردادو۲۲.د

اروات،دهدنانارازا،د

اوویناو۲۳.دروان

زردطااو۲۴.دردزو

جاااارزاوااتراود

اوهدمرلردو۲۵.د،دهد

یاو۲۶.ارواهد

واداروارهدیاووا

مرو۲۷.د،دنی

نارادداراویاضهد

و۲۸.د،دارهدردا

ارانا،ادواهدو

وو۲۹.دروازناهاراواد

بادندمارابردا،دومر

نایزورردمومرنردو۳۰؟

ناردوادردوانارمرو۳۱.د

ردماشودشرداو،دد

.دد
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اد،ما،طمدلردو۱۵

شرداودرواردل۲.هد

هدوازاشرردو۳.دماد

دوادشرلدا،هدو،دک،د

رواردیراریودوادا،ها۴.د

۵.راااررواو،ادراوازاارشداد

وازاودروا،دارواردادواد

یرواارد،دهدزوشیزورم،هداار

.دشیزورممومرنردو۶.

ندمارابردا،دوماوو۷

ماو۸.دمومانردو؟باد

رداشوددردارواوانار

ادا،ااهدملردو۹.د

اوددلورواردو۱۰.هد

ارواردااو۱۱.دمادشرد

ودنووزاارطااو۱۲.ددواد،شر،د

،دردو۱۳.درود،دارار

هاوااز،دلوندزاار

نوریداوردارنا،هداروالاو.د

مردالدادینا۱۴.از

وشرارو۱۵.دواا

رد،فوووهزا،دهدوشداوهد

،ااهد،وانردو۱۶.درواردوا

ادااهدو۱۷.دنایزورم

رادهد،اددرادارار،ها
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یارداروهماها۱۸.او

دارنا،دههدیاووا

نددارناهداوددن

رد«۱۹:،هدددردماراهد،ن

ا،اهدرورنردوون

،اردو،مددوهزایا

هدا،دو۲۰».دودزاواااهد

وداایاردجااناراد،هداار

زارتوواونادون

کارارندارانو۲۱.ب

دادرداادمردهداو۲۲.دارد،هد

ارنابوارینادنازایا

اروهداو،ادد

ودووارواوو۲۳.دا

رادندمارابردا،د

ناراو۲۴.اددردنزردا؟

طشو،دداردوادردارواوا

،ادهد،امودلردو۲۵.درد

داالودو،هداامباد

رهارو.دروا،دوارداو۲۶.د

ک،دناارااواهود

یو،درنازاااو۲۷.د

و،دننازانردارواوا

ردو۲۸.دهدهارن،ااوباد

ردواروا،ادهد،امل
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وارمنام،هدوانو۲۹.د

مادکاراهزمیاار

او۳۰.دیادهاووا

اارااو،هزروم

هدروانااراایا،هو،ه

مارابردا،دوبادوو۳۱.د

هد،وانردو۳۲؟بااند

،املرد۳۳.دنایزورمرد،اا

هدرداااا،ادهد

وارداو۳۴.دلروو

هناارااومهارود،د

.دک،د

،هلزهررداوامو۱۶

اا،دماروااکزاار«۲:

اراا،م،هدکمهاراا

ندنزاانا،ه

وداارواوا۳.روا

زاارنا۴.اداطمار

ن،داردارناورن،درد

بردا،واروداووو۵».را

نار۶؟بااندمارا

.هدرداشونردواد

وهررد،لزاوامو۷

،هدرواواردراما
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مناودرواندیدلااروا

ولردو۸.ارواازاود

هدااردا،ادهد،ا

یارارادیز،واهو۹.دلودو

واراردردواواوا،دوا

وا،هادیزو۱۰.دو،درد

ردوودزادهد،اولردار

م،یووهدنو۱۱.د

اارواباوازاددزارنا

اارنایز۱۲.ا

.دک،دهرردیاووا

،هداشو۱۳

نایر،دهاارااو

و۱۴.درواناراایا،ها

ااندمارابردا،دواو

،ادهد،اولرد۱۵.ب

زاناردمودزورردیز

،دودراردو۱۶.دهدزودرا،دننا

.اارهدوایز

زورنرد،دراداری،اا

یواامویها۱۷.هدودرارداا

دیزنو۱۸.دهار،هانزا

ارهد،هادهد،

داو۱۹.دوازا

مهارو،دروادوارداراوزرو



ندلوا 715

اراا،هدک،دهزروواو

،داوایاویزوو۲۰.ه

ها۲۱؟بااندمارابردا

مووداام

ا۲۲.یدوزهداروا

،ددی

ولرد۲۳.دیودا

لهدزاودوهداای،ادهد،ا

زاارهه۲۴.دردل؛د

اریوهناردوهزوود

یو۲۵.ه،دهمد

ازاودروا،دواردا

وطمیاراز۲۶.د،دوازا

یردهااراا

،درواناراایا،هانا

،دیرودیلاو۲۷.دک

۲۸؟بااندمارابردا

باشونهردواناری

ولردیباو۲۹.درد

یباو،هداا،ادهد،ا

باو۳۰.دلودوهرداا

۳۱.دوارددوازاازای

دطمنواندکو

،روزارنوهد،اد،اا

ردو۳۲.دهارواودتدار



ندلوا 716

ارهاباو۳۳.د،دهرد

یا،ه،هدطاادلاردباو

،دوازاااندزااراا

وداررا،،واماردو۳۴.دروان

ارهزاوردودماادهدازارشد

اووامادبد

.دن

«:با،ددنزایاو۱۷

اردماهدایوراایا،هت

وامو۲».دامنارو

قفووازا«۳:،هلزیو

.ن،اندرارددارو

اردارماهدااراوازاو۴

رو،هدواما،هاور۵».رو

رداو۶.،اندراردد

ودرواون،مردویویاون،

او،یزوریازاو۷.زا

یووامو۸.دزردناراز

وانود،«۹:،هلز

ارماهدااردزها،اردو

رهزاورددنور،۱۰».درو

:،هدزااروا،ماردزها

و۱۱».یرویاردبایاا«

یا«:،هدزااریورناندروان
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،هت«:وا۱۲».روددردیان

ورددرا،مراصا

ارنا،روداو،هزردوریر

:اریوا۱۳».مورممودیا

یاهدلوا.یروو،س«

.تودیانازاو،رودویانازا

یزور،اایا،هاز۱۴

ورهزو،امدرای،ارزناروا

نزو.داما،ر۱۵».دا

ومدرایو۱۶.درریزور،نزناوواو

ااوواما،دورهز

نزنااوراازاو۱۷.د

واردنواضو.ر،د

ا؟اراادیا«:او۱۸.

اریووا۱۹»؟اویرواداهیاد

،یوشازااروا».هارت«:

.ادارواود،دناردیا

،یا،هیا«:،هداوادو۲۰

واویرماهاووادزها

د،هدزاردارها۲۱»؟ار

ا،یا،هیا«:،هداوا

داارازاواواو۲۲».ددیوان

،اراو۲۳.هزیونو

:اودشردودرواززااروا

زانا«:انزنا۲۴!اهزت«
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ارندردواموادادا

».ا

لزا،ملردوام،ریزورزاو۱۸

انارزوبااردوو«:،ه

ردوباارداورا۲».ار

را،دواارباو۳.ده

ااو۴.روازاود

،ارازا،کاروایا

باونارناودنهرردههارنا

یدزرد«:باو۵.درو

هزارناونا،هداووبا

نردارز۶».زاوراده

،رهاربا؛رنارددد

ا،دهارردنو۷.ر،دهارو

ا«:،هدارددیور،اریوواودروا

وو،«دادبااروا۸»؟،ایا

ماهده«:۹».اادیا

ت۱۰.ابادارده

ا،ویا،ه

ناانوهدا

ولو۱۱.ااردادمو

نااوو۱۲؟اادیا

دراد،ادارواحور،ردزا

اا،ارواودباومووو

۱۳.وازادزاتاهو.
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اروایاااازادراعاا

ههاروایازا،مد

لو۱۴.مدروباونارنا،هدنیاهررد

ااو؟اااردیاوو

رت،هت«:ا۱۵».

۱۶».دایوزوااردماهدایو

باوداداروا،رباتیا

:اریوبا،دارابانو۱۷.اات

«:۱۸»؟یزبارااا«

،ترناو،مزباراا

نا۱۹.یداریوودکاروااوا

یاوهداراامو

هرارایاو،هورار

ا،هداادبا۲۰».راا

،هادماو۲۱.دهار

وا،اها؟ودنرد«:

ردما»!یواریو،ااو!یوار

ه:ما۲۲.وابا

ود۲۳.هوریاوماه

ارناو،هدبادووو

اردوواورامارنا،هد

او۲۴.اومرام،

اناوااارهموااردیا

:باردمو».اوا،دباا

یاو«:یاا۲۵».«
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راززارنالوا،هدباد

ارو۲۶».رااا،ادیامو

زاارم،ارناو،دههدادنا

».هبااریا«:،ها

،دناوداا

،هدهارناا،وو۲۷.دو

ا!اواازازاوا«:

وابارد،رد،رت

تداوازاواناو۲۸»!درااروا

یحوهوارد

وزاو۲۹.یرنان

ودیزاوادتناینار

ماها۳۰.دبا

ارهوایودمو».د«:

طاهرااو۳۱.د،دهبا

اامد،هلزیووامب

ناو۳۲.هدزاود،دا

وددادودهم

اروودادارمو۳۳.،ادر

بازار«:.امارنا،هد

ر«:۳۴».موارنا،هد

و۳۵.دمرو».مر«:و»،د

ردو۳۶.بازاقویردادبا

یا«:،هادیا،ینارو

دمزوا،ااوقاواایا،ه
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نارراموهوااارد

مااا!وایااا۳۷.ماهد

».یادزارنالداواها

ارکوومو،هداهاها۳۸

انمو۳۹.،دقردارباو

واه!اوا،ه«:،هدادیوردار

واریا«:نااو۴۰»!ا

دارنااوارنا».رنازا

بااو۴۱.اردارنا،هدروادون

.ارناریااز».بوا،ها«:

وااو.دبوا،هابا۴۲

و۴۳.اازناردیور،هز

،رواو».هردی،ر«:دمد

د«:واویو

ریاا«ردو۴۴».و

باوو«:وا».اردزاداد

و۴۵».دارناراددوواردارا

و،مه،دوازانازکارداو

دو۴۶.ار،هراباورنار

ودبایوروارد،ههداوا

.رر

اراو،هداازااراا،باو۱۹

،هدادرااو۲.داد،د

اازاهدزانا«:
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».مزنازانارن،وااد

،هاوردنو،ارانو۳

۴.ااوارداردمدواادرد

دراردزور،هدنهزورشدو

وایا«:،اارگیاو

ردزو۵».ارزاازان!ا

یو،هداروایااو.ا،هزاردجدرا

شدا،دهنو۶».رو«:

رواودر.دبازایاهزوغادیرن

داروا،درواو۷.اد

۸».اهدزیاهارازرو«:و

وزور،کارناتوودر،

ادیاهراردو۹.ر،اهر

«:باردوا۱۰.دناردار،ه

ااازمرادت،یا،ه

اریاو،ماری،هدکار

نوماهو،ا

هردوارویانو«:وا۱۱».راد

اردودروااو».

ردوااددوارارهو

زاو۱۲.دزردوااز،دزاو.دد

ویزاوا،ازاوداردواا،ا،ز

یادراردیور،اراانو۱۳.ا

وااوداهردردوانو،ه

باردوا۱۴»؟اراردارایا«:
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ازمرادت،یا،ه«:

واماری،هدکاراا

وماهوااریا

اور«:واوا۱۵».رادن

ارا،نو،ددندهار،ه

ااداراو۱۶.ماراد

،اازاارطاو،

ازاااوو۱۷.دی

زاورااروا،ر

ااردا۱۸.راارواا،ر

دنایازاااررا

۱۹».اهاروانایدو،ه

ودرارطا،هاورازا

نو.ددزاودشدویووهدزاود

وواو۲۰.اایواردیادر،وازاا

ردوررا«:وودازا،هدکار

وو«:اریووا».اردنازاوارد

،وازا۲۱!ماهدازد

و،ناوتاار،هدذاراوارو

ورازا،ودرداددن

.لوا

و،دارد،ماراهد،دو۲۰

ه،ها.دااراوناوهدودو

هدبادنرو۲.دناودهار
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ه۳:د«:اریو،هداا

».نازالناونزوانازایو

ما!هدایا«:باردااهدو۴

،هادرنرو۵».نازامرادو،

درد:،هداد«:

۶.اردناونزووه،هد

داردن،وااد

هردواروار

ااهدها۷».دا،ددا

داو«:،هاارز

هواونزناز،ااری

وها۸».مدرااروا،دهدو

نر۹».لواروا:اریوم

دهلوار:هد،ا«:د

نر».داارراا،دروااید

یوددها۱۰.روااربا،هدا

ازاهدزا،نا«:،هد

هااریهدا

:اریو«:باردااهدو۱۱».

نو۱۲».ااا

یرردندوواردارباا

رد».ارا«:دن،د

هد،بادیااو۱۳.داراا

ارهواا:وا«:،هااا

ادارنازوا؟



ندلوا 725

ردوا»؟او«:با۱۴».ه

».رنارونداووا«:با

۱۵».«:دادبا»؟عوار«:

ودووودنادناررناروند

ناراا،م،نازاود

ورنووردو۱۶.دراد

واردهدوناندناد

ناروندو۱۷.دلیررد،د

،هدادارواناودندورنولوار

یاها«:وا۱۸».انوهزاند«

هاو،هزارنا،هانو

زانا۱۹».هزارنا،هانو

ردیورناروند،انو

ناراواردنازا۲۰.دنا

ماراهددودارنانااودرا

نوااهدو۲۱.ررا،هراا

رارناراو،داداراراونارا،ر

وو«:اریو،هاااهددناو۲۲.

رداز،هوزیار

نو۲۳».ااماراهد،لو

ونانانا«:اریو،ماراهد

یراردنااااازا

را۲۴.ااناا،

نای،هدلدیزاارندزا

هزایاریو۲۵.راناراد



ندلوا 726

ردیاارایاراوایا،ا

».اانااویراردنا

و۲۶.در،هداارنا

اا،هدنارناراد،لورد

ودادداز،هدنارااو۲۷.اا

ودنااردااورنا

ادناو۲۸.دارزناراا،دزودرا

وا«:،هدبارااهد،هاد

یاویاهنارا:

ادارهواما،داو

،ناردناو۲۹».هاد

ااو،زورردودزودرازور

نو۳۰.زورردارناراهدرا

نزاراورودراا

نداه«:اریوو۳۱.دا

وسد،ند،اانا

ورنوااهددورد

رودیسو۳۲.درادههزارن

د،ه«:،هاااهدد،د

لواا«:دادباوا».هزا:

نا،هدلنادنا۳۳».رداوا؟اهز

وا»!دردا«:ویوندزایدوزار

اروا،انوواددنو».روارواوو«:

ار«:اریو)د(و۳۴.درادارا

درددیاود،رزار



ندلوا 727

«:)بارد(».هردر،ز

.درارواووا».راار

ا«:دروانانازایدو۳۵

«:اریوواو۳۶.دادززادناا».ن

اارییودزانیاروازاوا

۳۷.،اروای،دریودزان».

اروادناو».نا«:،هدااردواو

هار،رنا۳۸.حو،هدز

ار،هدناردو،داهد

ودادرداهدوادرردهدنو۳۹.د

،هداورنه«

دداورادهاردا:ودروادار

۴۰.داداهزوداوانضن

هد».وادلاواهنو

».یدادیتد.ا«:اریواا

ااهدواددنزااریدوز۴۱

وا«:اریووا۴۲.ازااروا

زامدهداریدن:

مضمووانضن،یدردد

،همولنااهد۴۳».داوا

.ادهورد

رد،رتاو،راازاو۲۱

،باو۲.اد،ههد،بایر

غهاردن«:،هدبارت



ندلوا 728

ضو،ادازدیا،یری

اتردا،دادانازانا

«:بات۳».داداهار

با۴».ارددااثراوازا

،همولن،دوارت

.داداارددااثرادازرد

،زو۵.درموادارور،هزارددو

اناحور«:اریو،هایوداا

تازا«:اریووا۶»؟یرم

ههاردن:،هدبارر

واو،دادایدن،ناضاا

ااز۷».داردندادبا

او؟ااناا«:وا

ااررتن.شدور

مواارنا،بااها۸».داد

شردتوداربو

«:نبردو۹.د،د

زاودو۱۰.مرارتوناهزور

،هدادتدواراداوواارل

ر،هنواروا.یاارهدوا

ردو،شا۱۱».د

و،هدنادااا،د

۱۲.دروا،دهدلرانادن

ودو۱۳.مرردارت،هدناهزورو

لنادناویو،هاردلزا



ندلوا 729

هدوات،هدادتدتمر

دراریو،هنوزاارواو،ا

هرت،هداادو۱۴.د

و،هرتاانو۱۵.اهدو

رتنو«:بااا،اهد

از،ف،هارنااواار

بانو۱۶».اهدهزت

تنف،بااهدت

،هلزیادوامو۱۷.ادور

ردااهد،باتیاو«۱۸:

ااتنردواادواه

وا،هدبارواو۱۹.دفارنادو

اروازو؟یفویدا:

ننرد:وا،هدب

با۲۰».اارننارت

«:دادباوا»؟اا،دیا«:ا

،اواردایاواردازار

اکار،هدرواا۲۱.یروا

اارددازاهاوسهااردبازاو،

مناارناو۲۲.ا

ااااناوط

۲۳».یاهارااو،هدروانا

داراان«:،هدواااهرردو

ردبانزاار۲۴.درارر

».رانداردارورن،د



ندلوا 730

رداندروایااربادو۲۵

و۲۶.داااروااازو،واوا

راا،درتریورد

۲۷.د،دهدجاااارزاارناوا

ردس،هدزکارد،ارنابانو

۲۸.رهارتواس،هزورود

باا«۲۹:،هلزیاوامها

ازا؟اهاریدار

،مدروایوماردارا،اررد

».اداضراارا،شمارد

و۲.دااومارانردلو۲۲

.ادوااهددادهد،ط،ملرد

ادا«:دندااهدو۳

ماراهددزازاونازادتار

تارهاا«:ط۴»؟

باارااهدو»؟اایاد

ناران،ناراومن،مون،«داد

ا«:ااهدطو۵».

رااهدو۶».وامزازوا

تارا«:نا،هدازار

واویا«:نا»؟ازمویاد

:طا۷».داهددارنا

۸»؟لاوازاواازااردا«

ا،دد«:طااهدو



ندلوا 731

زا،دناوازاوااو

،تهرردازمرادتوا

هد۹».هد«:طو».ی

ا«:،هااردناازااا

هد،طوااهدو۱۰».یدوزار

،ویردد،هاردس،اد

ناراو،دههزاورددد

دیاایاو۱۱.دت

دزااارنارا:وا«:،

«:،هدتاو۱۲».

هددارناوااززوویادتار

اروا،درنیایو۱۳».دا

هدهرردنزاا«:،هدب

ونازامم.

وااوات«:۱۴».

،رهددن۱۵».اارن

ویادتارایا«:اریوهد

واو.زوویا«:یوباردوا».از

:اریوهد۱۶».داهددارنا

ارازا،هاار«

یااراا«:وا۱۷».ا

ا:واومدهادران

هدو۱۸».ددد،را

هرردارا«:طاا

اروام«:وا۱۹».یت



ندلوا 732

ومدداروا:

واو۲۰.دهداوارفیودنا

،هادتاراااربا:

۲۱.درایدوارراو.

:ودوار،هانو)(حورناو

باوا؟:اریوواو۲۲.اااروا

ابذحوراندردومورنوداد

وو.ااودااااریو:وا.د

اندردبذوروانا۲۳.

۲۴».اهرردواواایا

:ودزرر،هاداها

ریدزاهارماواحور«

وراهیزورردا«:دادبا۲۵»؟

هدو۲۶».داارنانارد،هاد

،شاو،نادارواوار«:اا

ردارا:هدو۲۷.هد

روباونارواوزاناز

اااا«:۲۸».مد

».میاو،اهدوا

دتارادهد،طوااهدو۲۹

ارد«:طااهدو۳۰.ا

هد».شاردسومور،

وماراهدو۳۱.ر،ارداا

و«:،هدااردیارارادود

نارادنو۳۲».ااهدگر



ندلوا 733

».اااهدا«:،دارطارا

و۳۳.دروادطووا

وازا،ااهدوادارانارادن

هد،هضنواردنا۳۴.

:دناراراواو،دزهرزیوناراا

».محوازنوزااوناداردد«

شااراردارهدوزورناردو۳۵

ارانزنودبووو،ادنارا

«:،هدادرداردبابومو۳۶.ر

هدو۳۷».ددوود

و۳۸.ددهردارهدودرواهارواود

اروااوارنوهردارارا

باوو۳۹.دوا،

،دوودواو

۴۰.بااندمارابردا

.دا،شوادداابا

ادااهد،بامرلرداطو۴۱

دزادوطو۴۲.هد

دوشرداودرواردلوو

ازا،هدکا،شریردو۴۳.د،

.دروا،داروارداودزو

یردموادیا

ااهدطو۴۴.ازروار

ودیروطوو۴۵.د

۴۶؟بادندمارابردا،د



ندلوا 734

ززاارا،دها،شرمازاااو

دو.دد،موداردو۴۷.د

ندروایطو۴۸.د

۴۹.نردازا،ووا

نرا«:باااها

و۵۰.دلطا».وردن

ددواد،شرردشدااوادداا

باااو۵۱.دردمار،شو

هدهردااادهد،طلرد

وارداو۵۲.دداالودو،

موشردوشرودروا،د

۵۳.دک،دهارااط

شرودتداروا،هدارو

.درواناراایاه،دهد



ندمود 735

ندمود

هرددهزااو۱.۲

:نا،هداورارنر.ر،هداد

ضازاا،رنویا،بزد«

«:یاواو۳»؟ا

زاانا،هاههدنرتو

زاندلایا،اارداا

:وا۴؟ورنویا،بز

».دااادو،یانایزا

ا«:ناواویودنروراو۵

ت«:یوباردنا۶»؟

،اهدارددوو:ار،ها

ازاا:وا:اروا،هدا

،بززاندلایا،ااردا

دو،یانایزاا؟نویا

ت«:ناوا۷».دااا

ارناوات

ودرادید«:دادبااروانا۸»؟د

».ایا«:وا».دش

یودواودیودشهاررادها۹

یا«دضیوودهواردا

رادباردا۱۰»؟یازهد،اد

،هلزنازاا،ادا«:

اروا،هلزنازاا».ازارتهوار

هاردرادزو۱۱.ارشهو



ندمود 736

،ادیا«:،هدباریوواودیودش

باردا۱۲»؟یازیدوزهد

ار،هلزنازااادا«:نا

واروا،هلزنازااا».ازارتهو

شهارمراد۱۳.ارشه

ساوازاواردازاد،هامرادود

هانونا،ادیا«،هد

لزنازااا۱۴.رد

ا،ازنایارلوارادودنا،ه

اواو۱۵».ردننا

یوها،».سوازاویازواها«:

:وا«:اریوو۱۶.دوهدد

،لانویا،بززایدنر

لاوامزادااارددازاا

اادو،یانایزاا؟

،داوااوا۱۷».دا

ردادهد،طمارمودلردمارود

،دالاو۱۸.دیاروااز،هد

؟بااندمارابردا

،دناددردارادهداراوانو۲

ااو۲.اورلزااوااو

».اهداوااز،نارد«:

کارتدتوهت«:ا

رداناو۳.ر».



ندمود 737

زواادا«:اریو،هانواد،د

«:وا».اداقزااریاوا

اردایا«:وااو۴».ش؛اد

ت«:وا».اهدرااواازن

را».کارتدتوه

یو،هااد،درارداناو۵.ا

قزااریا،وازواادا«:ار

اریواو۶».ش؛اد«:وا»؟دراد

وا».اهدندرااواازنارد«:

».کارتدتوهت«:

رد،رانازاهو۷.اورنایود

۸.دهداندرادناودارودزانا

فادزاربا،هارناواریادرا

و۹.درنایودوفناو

اارا«:اا،نازا

ا».ها،ماددزاازا،یا

:وا۱۰».دحور«:

اماددزاااایراد«

نانو۱۱».ااواازا،

ارنااناوااراا،دور

و۱۲.ددناددرداودازا

ارا!مریا!مریا«درواداراان

ارنا،اردوداروا!اراواا

واد،دهداوازاارایادرو۱۳.دزکود

،دهداوازاارایادر۱۴.داندراهر



ندمود 738

وانو»؟ایاه«:،هدزارباو

.دراوفناوفا،دزاربا

،داروادراردوایوورانانو۱۵

وا،هایوتیاو».ااحور«:

لا«:ارواو۱۶.دزورار

اریاووناا،یده

زا،ادارواواحور،

ا۱۷».«:وا».ااهردزارد

».«:،هدماایوی

ارواادزورناوده

یودنا،دراردوانو۱۸.

او۱۹».و،ارا«:ناواو

یاا«:ا

وا۲۰».ازوراا،

ا».رانارد،هدرواید«:

وااناردار،رنوبادواو۲۱.دروا

گدرمدادارباا:وا«:

زوابا۲۲».نازا

ازاو۲۳.،دا

وا،هانوزالااهاروانوا

واو۲۴»!یایا!یایا«:،هدار

ودودهاارناودارنا،

زاو۲۵.رنازاودو،هانوزاس

.داهازاورها



ندمود 739

ردادهد،طلردبامارو۳

۲.ددلهدزاودودزاااه

را،دروادوارداو

۳.درود،دشرارلازشردو

،دهارااطمن

،باهد،و۴.زریرودنازا،ه

چراوهراااهدودا

هدباهد،باتوزاو۵.داداا

نوهزاهدماروناردو۶.اا

هد،طدورو۷.دناراا،ه

ااهباهد«:،هداد

،اا«:وا»؟اابایاها

».نانناومنمون

۹».مودانهار«:»؟وهارما«:وا۸

،هاورموداهدوادهدوااهد

ناهاروودزرودهزور

اواسا«:ااهدو۱۰.دبا،د

».بادارنااهاارهد

اواردواا«:و۱۱

ردااهدندزاو»؟وازاوا

،رایدباطا«:با

».واوام«:طو۱۲».ا

و۱۳.ادویودموداهدوطوااهد

یاد؟ارا«:ااهدا

،«:اریوااهدا».وتردیاوتر



ندمود 740

بادارنااهاارهداوااز

تهت«:ا۱۴».

ادهد،طماااماهدایور

۱۵.مدارومدیادهار

،دززبناوو».رویاناا

:وا«:واو۱۶.ایوواد

د:وااز۱۷.ززااریداوا

ابازایداواادانارودا

وارداو۱۸.واو

و۱۹.دادارباا

اماریورادری

یوداارنردو

اباارزوااربا

موداهارزاباا،ناروردناداو۲۰».د

هنانو۲۱.بازاارزناوا

حاانایاندد

دو،دنازاو

باناباوننادا۲۲.دا

و۲۳،دخناربا،فنازانا،

ار،هداند،انا«:

نا۲۴».نایال،ا

ارنا،ناا،رااه

،هادنازو،منارزاداد

ومارو۲۵.ارنا

مودارنا،ااارد



ندمود 741

داربنردو،دواربای

نانازااوااوناردارری

دباهدنو۲۶.دز،هداار

ارموداهددنزوا

اردهداز۲۷.اا

راروا،،

یودزا.اااو.ار

.دادز،هاور

ه«:،هدعادانانززازو۴

،وازاتاهادودم،تا

ا۲».ددیااوداهاوارو

:وا؟یرادردو؟یا«:اریو

ووا۳».ورزایایردارت«

ی،دنزانوزاو

ردواوتداررد،هادو۴.هارو

یودزا۵».راردونا

وا،هدروایودناواوداررد،ر

:دنازادهدارنو۶.ر

».د«:اریووا».رودد«

اریوواو.دادارادنا،ر۷.دازورو

او،هدادااردضوشواروروو«:

ااویزورو۸».نارهزا

ودرمدمااوادگرزاردور

۹.دندرنا،دره



ندمود 742

سداماها«:دنزنا

یایویا۱۰.دردزاا

نارداووناووزراد

۱۱».ادوارد،ادناریویا

و۱۲.اارد،هادوناواایزور

اروانو».ناارنزا«:ی،دمد

وا«:مدواو۱۳.دایوروا،ا

یایاهیاارزاا

رد،«:وا؟یرادیررادهدا؟د

نزایا«:واو۱۴».دمن

شودرای«:دضی»؟د

اریو».نااروا«:اها۱۵».اهدر

نزاوارد«:و۱۶.دارددوا،ها

؛ایا«:واو».اشاردی،ت

رد،هنزنا۱۷».غورددادیا

وااتنزاونا

داقایزورگرنانو۱۸.ازی،د

ها!ها«:شرو۱۹.رناوردددرد

۲۰».شردداریو«:دمدواو!

.دوازواودشردد،اداروا

واارردوااداروا،رشرد۲۱

ا«:،هدادزاوااردو۲۲.رنو،

واددازااونازا

وهه،یووادازوا«:وا۲۳.مد

مد،اراارغا۲۴».ا«:».ا



ندمود 743

۲۵».نارردارووونا«:د

لال۲۶.رهادد،ر

تاواارا:اریووبیو

دنو۲۷».ا«:وا»؟اتو

ادیو.،رهاد

ازرااواروا«:اداروداروا

هداا،ادزااراواوایورد

،مداردازایا«:نزو۲۸».ا

د«:یوا۲۹»؟ها

،تاراوو،دایوار

یوها،اراواروا

وهت«:ردا۳۰».رایورا

رد،وا».کارتدت

یورار،رنازایو۳۱.اورنز

،یولا،داودادزاوااد

ا۳۲.راوداداروا

۳۳.اهاواوهدد،هاد

.ددوادووداررد،ادنو

ویونداردندوزاردهاو۳۴

یو،اوادارددوواارد

ارد،و۳۵.مو

یو،هاوافناوف

یو۳۶.دزاردن،د

وااروا».ناارنزا«:،هدادزاواار

۳۷».رادارد«:اریووا،ادوادن



ندمود 744

وزوروداد،هادنزنا

ولاو۳۸.رنو،ادارد

واو.دیوراناودزرد

اناشاوراارگرد«:دمد

یوراو۳۹».

ردارا،هاوارداد،هنازاییرو

ندنایا۴۰.اراازددشاد

یا«:،هدزا،درشایرنورر

:وا۴۱.راو».ادردگاد

مدیا«:واادردارنا».رودرا«

زاو۴۲.ددرد».ر

ونص،کارادیا،ها

۴۳».رهمد«:وا.دروادرد

:وا»؟مرااررا«:د

اوااز،رهند«

وانا۴۴».انازاودر

.نازاودروام

وگریداررد،ماراهدراد،نو۵

ناو،دهدادتارماراواووااز،ده

،رنونارایو۲.دصاوع،رد

نزرردواودروایاااززا

اش«:دنو۳.دن

زاارواد،اهردیاررد

:،هداداردیا،هارد۴».داد



ندمود 745

۵».نو،اااوزای«

».ااهدیاوو«:ماراهد

نا«دناردودرواااهدداربو۶

دارندهاتربان

ااهدنا۷».دزااروامد

ادا«:،هرداردساارب

اهدداهزوا

زاواوا.زاار

سااهداد،انا۸».

ااردس«:،هدهدد،اهردارد

۹».یاااردادوا؟یرد

۱۰.دااردد،هادیاراونان

ندراردوو«:،هدیودراو

۱۱».ا،و.و

داا«:ور،هکنا

و،هااره،دیااوداا،هانو

.داداارصا،هدادصیاردد

اایازا،دی،واا۱۲

،»؟مواردا؟

،هدباروا،هادا۱۳.ر

ارناا،دگریاار،اریا«:

اارنهدز؟یدروا

ندرارد،هدو۱۴».وو

واودرادم

ددوا۱۵.،



ندمود 746

:،هدایورواد،هدااد

اااردزردماادناا«

«:وا۱۶».لتاهزایاالو

».دالماهدایورردهت

:نو۱۷.داددمااارواو

ازدهدادتاه،کزاروداا«

نادذوتاه،ازا

ارهوا،ااردا۱۸.هداارا

هارد،هادنران

،هنرردودو

ااردارهوا،هنرردن

یا۲۰».و«:اریووا۱۹».

ادزازااا«:دادامد

هت.دعا،دهدرواارااران

ی۲۱».اوازای،هودوازا

زادودزادارواننونزا

وا۲۲»؟اا«:وادوادارا

ودناا:،هداا.ا«:

ا،اهاداانزاانازانا

:ن۲۳».ناسدودوهزو

زوودوادمااوا».زوود،هد«

ددمدودوسدودودرداره

نادزاارا،رنو۲۴.دوا

و۲۵.ر،هدارصاناوارد،

یا«:اریواودادیار،هادوا



ندمود 747

۲۶».دتاه«:»؟ازای

زادناهالدا«:اریوا

وهو،واا؟لادارا

ونورووونزتوس

ارذونص۲۷؟انا

.رنوفصویورزاو».ا

رردا«ااناو۶

ووندرا۲.ایا،نارد

ناردزارددیاوازا

:نازاو۳».و«:وا».

».ا«دادباوا».ها،هد«

ار،رندرانواورناها۴

باردا،ارنازاو۵.د

۶».درازایاها«:،هددواودا

وا،دادنیوارنو»؟دا«:اد

:۷.دروابایوراراوااارد،ه

و۸.ارنا،هدزارداردد».راددیا«

،هدتردنودااماراهد

دادا۹».دایودرانرد«:

رنزاشر«:،هدااهد

ااهدو۱۰».اهدلوانارااز

،هد،دراانازااریووداداروااد

هدلدو۱۱.درودورازاارد

:نا،هااردندوباازامارا



ندمود 748

»؟اااهدفزاماداا«

ا،ایا«:دزاو۱۲

هاردزاارااهد،ااارد

واوو«:وا۱۳».دز،د

اداداروا».مارواو،

داواراونارا۱۴.انودرد

مدنو۱۵.داار،هاوناو

ونارایا.رنو،دوزاد

یاها«:اریود.دهداارارا

ازااازس«:وا۱۶»؟ا

وایا«:،هدداو۱۷».ا

ودارمدنوا».اروان

ایاراونارازاافاایادوا

دوادادویودنانو۱۸.ا

».یزیرارهواا«:،هد

،او۱۹.یرامارنا

زا.اواهار«:ارنا

ارنا».را،ارو

یا«:ا،هدراوو۲۰.درواه

نانوا».ارنانوا

ااهدها۲۱.هردادودار

»؟ا؟امریا«:ا،دارنان

ادنواران«:وا۲۲

وورراناباون؟دزا،یاهد

ودنایاگر۲۳».ودیاد



ندمود 749

یاددارنا،ودرن

و۲۴.اازدمارای،نازاو.ر

اردم،ماراهد،داو،ازا

و۲۵.دهاره،هاود

ی،دهدهارنااودهرد

ههر،هزبروههردا

ز،درهرااهدنو۲۶.و

وا۲۷».د،هدایا«:،هدروادیود

ا؟دارزا،دارواا«:

ار«:ارواهد۲۸»؟زازا

وازواهارد:نزا«:دضوا»؟

وا۲۹.درااداورار

واارارواهارت:اریودزورودر

ر،ارنزهدنو۳۰».دنارد

سزردادموهرواورارد

اا«:و۳۱.ادردسد

».زواطااازاهدز

ا،وددرداو۳۲

دنرزاودددزاار،هدود

هداا«:ا،یو

رد،و؟ازااا

رداییاا،اردزاارواوار

ا،نازوانو۳۳».

ا،اوازااا«:واوریود

».راوایاد



ندمود 750

وا.اروام«:او۷

ودولمدراوااد«

هدیرادو۲».دوههزاورددل

اا«:ادبارددیود

وا»؟ااواا،دزناردهوا

».درانازااداد«:

:ودهزاوردددصودرو۳

ادا۴؟اا«

ارداودااردوارد

.زانارایودرااردوول.دا،

،اراواهز،رادههزارا

،ونارایودرامو۵».دا

۶.داردارنارایودرارنا

اریاونایاوارایاوااز

،ااهدا«:وانارایودرارد

اهداارنندونند

وودرامو،۷».

سزا،هدکدیراردیودراواونا

یا،هاودرارنوناو۸.دن

،سووهازا،هدبواواد

زا،هاددیا،ودناراور

«:۹.دن،رو؛دنا

اوشواترزورزوا؛ب

نا،را،زااور

نرد،ر۱۰».دهدوو



ندمود 751

نارایودرا«:،ارناودزاار

نادایاوارداوارد

۱۱».دوهاو،ه

و۱۲.دادعانوراردارهدنا،هدزانرد

ار«:دندوردهد

اد:داناراد

واهدناردارد،رنوودرازا

واهزارنا،انوزان

یوبارددزاو۱۳».ااد

ا(،اردهنازاسار«:

هواناردااهوا

».ردو)،اهکاا

،هدمارازاهدوااراود۱۴

رندرانازا۱۵».وو«:

اادزاناراووسزاهاراو

و۱۶.ارهد،نر.د،د

مدراودترارنارایودرا،رنوم

واملودول

یوداررادناهدو۱۷.رشو

دلهزاوردداروا،وهزاوردد

یودهدادد

بارهد،اداوو۱۸.ادو

ولودواادد،هد

.اوههزاورددلمدرا

هواا:دادباردرادناو۱۹



ندمود 752

ا«:واو؟ااوااا،نارد

اروا۲۰».درانازاادادن

.ددلهزاورددارواازاو

:،هدب،دهدهزارشزاو۸

،یاردوو،او«

لزواهاوااز،

،ادما،نزناو۲».ااو

.اولنزرد،ردناود

نززانزنالیازااوو۳

ادزویاهددانو،هدا

ودادمد،یهدو۴.

،اهدروااارلامل«:

دنهدیاواو۵».

د،دهدهزارشزا،دهزاریاهد

:یو.دادزوهد

،دهزایوانزنا!هدایا«

،داداریووا،نززاهدنو۶».اا

«:،هدااردنازاهد

هدکارزیزورزاارواووا

،دورداو۷».درواناا

هاااد،هدادواودر،ماراهد

،ددیا«:اهد۸.ا

زاالاوازاوااوووادتیا

یوتیااو۹»؟ادضا



ندمود 753

زار،ددیا،ر

،د،ت«:ودایور،هاو.د

دضازاا:،هدداماراهد

ا:ارواوو«:اریواو۱۰»؟ا

اواااهدمااواا

یو،هاردو۱۱».د

اا«:او۱۲.اد.د

اااریر«:دادباوا»؟

ناودزااارنای،اد،را

دادارنالاو،اارنا

:او۱۳».داهرارنایو

»؟،اه«

اماراهداهدوا«:ا

اریوواوادیاد،هاورادزا۱۴».

«:دادباوا»؟ارا«:

ناارف،زورنایادردو۱۵».اا

هدرداوددورودوباردار

و،ااهد،بامارلردو۱۶.

ادهد،طمار،دادهدزط

ودودو،هدنو۱۷.دزا

ااندو۱۸.ددرواردل

از،دکدبانای

،دوارداودوانز،باد

ارادادوادهواا۱۹.دروا

اراواروادهدادهواریودزک



ندمود 754

اددززامودایوماردو۲۰.ا،توا

ارامارو۲۱.ددد،ه

ارواارنودا،ردوردی

مودادارارانارادودهدا

زوااددززاموداو۲۲.درادی

وماروو۲۳.وناردواه

؟بادندمارابردا،دا

ددناردوادردوادنارمارو۲۴

دزاودلردو۲۵.دداشو.

زا،ادهد،ماراا،ااهد،بامار

ودودو،هدناو۲۶.د

ید،شرداوددرواردل

ا،هدکباناو۲۷.دااهد

ازدروابانا،دوارد

یابامارو۲۸.دباناداد

حوارمار،ناراوردتارماراهدا

ازادارهدمارو۲۹.

ماراهد،ادهریونارا

ر،ادهد،مارااو.،د

.دتداربامارادو

«:وا،هاارانازااو۹

تار،دداروراوارد

ارا،یرانو۲.ود

قاارواونااردانزااروا،هادوا

واوش،ارورو۳.ت



ندمود 755

،هدزاررد.مداادار

نانا،نانا۴».ردورا

نارادا،رانو۵.ادتار

:».مرادرادیا«:واود

وا۶»!رادیا«:»؟زاما«

:اریو،رشارورواد،

،واماراایا،ه«

با،دیاناو۷.مدداا

نوارا،دننمادزاار

باناو۸.اادزااروان

یاهروواردبازاو.اک

ارباناو۹.ااراارد

.اااناوطمنا

یاهدودراررداراا،نو۱۰

ندو۱۱.،هدزاررد».دا

؟اا«:اریووانویا

دا«:نا»؟ادیااداو

عاار.«:۱۲».ادارو

،هدنو«:وا».ه

۱۳».مداادار:وا

زارنا،اردرما،هدناها

هد«،اارو،دزیوروا

مارورمارطاا۱۴».ا

هماراهد،ازااردتار،ااود

زادهدارهدمارا۱۵.اد



ندمود 756

هد،اودهرواناراا

ایارا«:.،د،مارا

،راددورنوزا،هررا،ا

رر،هراارا۱۶».ر

تدیاادهد،اودیاردماراز

و،دهدارجهد۱۷.دهادومار

».«:ود،اوار،

نالا،یرا«:مارو

:وریولایرا۱۸»؟اا

«دادبا»؟ااهد«

هدادنهدو».د؟ارار

را۱۹».ددا،رناد«

هد«:وانادواودید

؟ارار«:دادبا»؟اا

ناد«،هدادنهدو۲۰».د

ازاانارناروددار

ارا».«:مارو۲۱».اراد

،ادهد،اوااهد،ماروداروا

رداروا،هنولاورنودارا

:دار،مارنو۲۲.رت

اد«:دادباوا»؟اایا«

۲۳»؟ادزرایویودوااتردیرز

یا«:اودرا،هاداردد،مارها

،همتاردنو۲۴».اا

داراردوانودزادزماریوزنرد



ندمود 757

رد،اداروا«:دراد،و۲۵.دا

ووروادوزارت

هرردارواوا،درا،باشرزا

انوتنا:وا۲۶.دوا

تارد:واومدزودار

ردارواواموراداروانا.را

هار،داراادهد،انا۲۷».زاا

وارواد،هدارواودران

وواو)دز(امدرزاشاارارداروا

درواارارداروادو۲۸.دارد،هدرا

ردو۲۹.دداردوادردشدراردارواو

نو۳۰.هدادا،باماردزل

هدن،هارااا،ار

هزاوردنو۳۱.هزا،هدادزاردو

،اردیااریزا«:وا،اد

«:،هاهیواو۳۲»؟د

واینازاود»؟؟ف

واازاروا».زااروا«:واو۳۳.د

و۳۴.دلارواوهناورادزایر

نزا«:.لبوا،هاد

».اهددازدارواو،ارن

یوو،رددیانا۳۵

واو.داداریو،۳۶.وازای،د

یا،دهاواواما«:

اررداراان،هد



ندمود 758

ررد،زیورااشو۳۷.در

».ااااایر،دا

،.دهردبادو۱۰

دبانانورناروده

باننا«۲:،هد

اورادروناواراویانا

وا،هدبااردیاناو۳،ا

».دیاوشرار

هدودا«:ونتناا۴

»؟داو،وواا

،هددارنوورو۵

،دروااون«:

،اردا.اهدار

ا«:وناد۶».روا

اردیانای،ااو

ندازهدناو».ردواادو

،دارنانرد،دد

ارندازهد،رنادبنانو۷.د

،اردارنایوارد،

وداداروا،هایو۸.دیود،ر

هدودارا«:وا».درواارهدنای«:

،رنونناداو۹».راهزاورددد

یاا.لد«:مود

؟ااراا.اروا،هرد

باناهرردواوامزاا۱۰



ندمود 759

اراواودااز،ا

و۱۱».اهدروا،ادهاو

و،،دررداربانان

۱۲.ازاارواور

هارردنواه،هاورو،

،هردادهد،اناردا۱۳،رن

اواناردا«:»؟«:

ا«:وا۱۴».ارناوهدنا

وارناوهزارنا».هزار

ریانازاهد،دود

برباد،اورازانو۱۵.

لدا«،هدارواودر،اوالا

دادباباد»؟لدلد،اار

».هاردد،ا«:».اار«

و۱۶.ارادداریوواودادوااردد

ارواو».،مرادوایاو،ها«:

،رهنو۱۷.درایوارا

ارواای،دهرداربان

۱۸.داواد

اربا«:نا،هدارم

۱۹.دااروااد

دارواوویانا

ذازنازایاوا

ا».اهز.مرادیا

و۲۰.دزکارندهارزاارا



ندمود 760

ناارناو».یاس«:

نوداادو۲۱.د

وادویاوا

یا«سنو۲۲.

نوسنایاواو».روانوسن

وادبربادوو۲۳.دروا

رد،هد«:ن

۲۴».ون،اردهنزا

و.اریوذاد

زاا«:ودردنودیاد

وانضن،رمددا

،غرنارزانو۲۵».دا

وارنا،هاد«:نارادونا

ناومدارنا».نو

و۲۶.ر.اانوارنانارادو

و۲۷.ازارا،هدروانو،دردار

زواارنا،ماروارل

۲۹.داازاارا،۲۸.

هارااطمنیوزاا

نادوردیزا،د

رداوید«:واو۳۰.د

دلدرداویدروا،د

مرناازا،یدبا

لددا۳۱».ااا

نزاو،ک،اایا،هردد



ندمود 761

ردو۳۲.دبا،دهاراام

،اودعوااوا،مانا

فندرازا۳۳،دزاادوردارنا

زاارنونوروندودز،باع

وو۳۴.نودوانرایداوو

ندمارابردا،وارودو

ردارواوادنار۳۵؟باا

او۳۶.هدزاشودده

لو،دااهرد

.د

وا،اهدشدارد،نو۱۱

ماردا۲.کارهداو

نزاارواو،اراشا،دااهد

قاردشااداروا،هدزد،هدنا

ردیودواو۳.واودنزاها

و۴.دزولوا

ارناونیز،هدعاد،لرد

ونا،هدرواواددارناو

نناارهدودادواردنا

ا،یر«:،هداارناو۵.داد

هدادرد:ا

ورهزاورددو۶.لهد

هدارو،،انایاهزاورد

ا،دودو۷.داد



ندمود 762

هدهدداروا،ورنوزوررد

هدفاا،داردحماو۸.

نو.دد،اردنزاوا

از۹».وادداددورنوهد

دنماو،د،داعاد

ردازاهاوادزورردازاهاار

و۱۰.اعادد،اد،رنوزور

،دواردوهددوادنازااروه

داردح،نازاو۱۱.دادز

ویفارفزا،

نوارهدواو۱۲.داهدفاا،ی

ارواودادواارتدو،اشج،هدروا

هد«:،هدزدود،هدد

مد،ارمونازاوانو۱۳».هز

،تدهدادو۱۴.ادوا

مودهددنازاوناروو.هداند

اردس.اارودیدز

ز،عادو۱۵!!دزا،هرد

نزااروا«:ارنا،هدا،دجنارادار

».د،دووازاونو

وا۱۶.ددوارددهداز

ردور،اهدناارزاودادهارار

موهدووانردعدو۱۷.ا

.موهدنردووام

ومارنا،رزمو۱۸



ندمود 763

ارن،و.رددارو

۱۹.واناویوور

نا،ادارزموناونوزو

ناهزاوردهارودروازوازاارهد

زمو۲۰.ندواواهد

هددارواراودید

.د،هدشانو۲۱.

رواردلوهدشا،لرد۱۲

رد،دوارداراشاو۲.دد

۳.دروا،دادارواعادزورم

ینردزموادینا

نشاو۴.ازروار

،دهدرواواهم«:

هوایاهواره

واارنادرلدردیاهو،ا

،دیازا،ددارنان۵،درو

،اانارداریاناو

شامولرداونا۶».

شاو۷.دهداریا،ن،هد

نا،هاارنوعاد،هد

زادیاهنا؟اهدااریا«

».یاارنادنا

یاومزاهارنو۸

ارووعادو۹.ار



ندمود 764

ارارفیارنا،هدناشرد

و.ا،واادمد

،درواوااریاه،دردن

،دقوردرهدنو۱۰.انارد

وارداریاه،هاروهد

و۱۱.دادارناب،رد،

ارارد،هدادناباریاه

نونارارناناو.د،دوا

و۱۲،دف،دروارد

هایوبنوناونار

یاو،وایایا

وهیوایاا۱۳.دمز

یزاهوزاووو

نارارارنااز۱۴.،درواوا

زاو۱۵.،ناارواداد

ب،رناراردادناداره

ها۱۶.دررانااز،

،درواواارهیهومی

،هاماراهد،اها۱۷.دننازا

،هدا.دارناود

ارادهد،شاو۱۸.اروای

دهدوادند،اوماروط،ار

ووایاردارودتو

زاواودماراهد،ادارنا،،هد

بردا،دوشاوو۱۹.روا



ندمود 765

،دو۲۰؟بادندمارا

دویارردارشاوا

دازوراز،داز۲۱.،دور

دددوادردارارواوددزاروا،

.درداشو

زا،ادهد،اشامولرد۱۳

و۲.دله،ههدهرداا،

منردو،دروادواردا

نازا،هدک،دهاراا

نا،هواااوا۳.دبا

،ا،ددوماراهد،ادار

ارواواودعوادزاو۴.دزور

نا،ماراهددارااازدا

داداایاهدتواو۵.درواار

ردماااوانونارادززانا

اامنزاا۶.دی

و،دکنارد،هدبا،دهار

وراهمزا،زایاو۷.هردها

ارناماراهدازااوهدراهدواراهد

وو۸.دهادر،هدلارناو،

ندمارابردا،وارودوزا

ارواوادنارزا۹؟باا

۱۰.درد،شا،شوددهرد

زاشا،ادهد،شاولردو



ندمود 766

او۱۱.دلهدوهدهرداا

منزاودروا،دوارد

رد،هدبادهارااط

وارودوشاوو۱۲.دکا

مارابردا،دادهد،ا

وادنارشاو۱۳؟بااند

دهردااندشاویوم

،شاو،دنازایایراو۱۴.

ریا«:ووا،هدویود،ااهد

یواو۱۵»!اراوااارایا!ریا!

.وندیاو».ارون«:ار

».ددارن«:ااهدو۱۶

.دهدداردداوددارنا

دزارنا».زقیاره«:و۱۷

ار«:و۱۸.اا».زا«:او

».نارز«:ااهدو».

،هدواادو۱۹.داز،هدزارنا

ارناراهاهدز«:

ارنارالا،یداد

وردوددارواودتواو۲۰».دادا

اوو۲۱.اردزبایل

ردارهدناودارنا،دداریدن

هز،درایاانانو،ااا

اراا،ماراهد،او۲۲.دادیو

وارناواا۲۳.دروازامارد



ندمود 767

بوقاوااد،هد

ارناو،دزکارنااودتاناد

دماراهد،ا۲۴.ارودزدرزا

،زاشاو۲۵.هدد،شو

،دزا،شردزااار

ارواشاو،زاددزا

.ددادااراای،هداد

،شاا،ااهدزاشامودلرد۱۴

هددوو۲.دزاادهد

شرداوددرواردلوو.

،دوارداو۳.دروانا

،دهدشاشرادوادشرادروا

زمو،ادین۴.درر

و۵.ازروارینرد

اردند،درد

ارنناا۶.ر،دارهد،شر

وهداواتارب

نارناونانارد

۷.دده،دل

ردارویداوردارنودازاراهدواو

نراها۸.زواارناو

:،هد،ااهد،زاشاد

دااهدشاو۹».«

ندازاودنر«:،هدادهد،ا



ندمود 768

ناا،هزاردد:،هد

۱۰.دلارر،هدر،دنردیاو

ارواردویداداارمودا

اادیااریاازندرد،هد

.داشاا۱۱».اادوتد

ردادهد،اوواواااهد،شا

رزاادو۱۲.د،ادرد

،شاو۱۳.دراد،هماا

ردارادهداشااا،ااهد

ااهزاوردزاارروار،هارواو

و۱۴.معارذر،وازهزاورد

یاردوواردارووهو

و۱۵.داه،نو،هد

ادهداووارودشاارا

؟بااندمارابردا،د

دهردااندوادنارشاو۱۶

،شاااو۱۷.هدردمشو

هد،ااهد،زاشاتوزا،ادهد

رابردا،اوو۱۸.دزل

یورواردو۱۹؟بادندما

،هدزاودراوا.ا

رددنارودرواناارواو۲۰.ارداروا

ارر،ادمو۲۱.د،دوادردروا

.هد،ا،شریاروا،دهد

،دهادنارهدازاوداراوا۲۲



ندمود 769

ادلردو۲۳.داداادیاارنا

زاهرد،ااهد،شام،ادهد،شا

رداو۲۴.ددلوو،د

طمنزا،هدروا،دوا

دووا۲۵.دبا،دهاراا

ا،ددادایردتزااراا

یادهاو،اایا،ه

اادوااز۲۶.د،دزا

وو.یدازاوسدر

مواا۲۷.ادواا

شامدارناادناززااا

واروداوموو۲۸.دادت

یا،دادنازاارتودود

ااندمارابردا،دادااا

ند،دنارم۲۹؟ب

.دردزشوااا

ار،ااهد،مولردو۱۵

دهدو۲.دزاادهد،ا

شرداوددرواردلودوهوهد

ا،دوارداو۳.دروای

ی۴.دروا،دهداشر

رواریردزمواد

وزورارهد،واو۵.از

واهدمویاردودصا



ندمود 770

،دوروو۶.دیروادزمود

ر۷؟بادندمارابردا

ودددوادردارارواوادنار

،رولرد۸.دهدردم،ش

وهدهردااماز،ادهد

ی،دوارداو۹.دده

ااطمنزاودروا،دار

م۱۰.دبا،دهار

.دوودزمررداروا،هروا

ااندمارابردازوو۱۱

بارنادواما۱۲.اب

ااامرنا«:،هد

ولرد۱۳.عو».

هردهوهدم،ادهد،

ه،هازایدو۱۴.د

شواروا،هدزهردارمو.اد

ردا،دیاوموو۱۵.د

ها۱۶.ابااندماراب

ازا،دززاارشدوودناردار

هرارشانزو،دزارنا،دزوایا

،ید،ادهد،رولرد۱۷.د

او۱۸.دهردلهدوهداا

طمنزاودروا،دوارد

،ل۱۹.دبا،دهاراا

دادلهزورا،ودروامز،راهد



ندمود 771

و۲۰.دزراادردارویوواد

ان،ااارا

راهد.راهدهلهنازا

ووو۲۱.دازرد،هدا

۲۲؟بااندمارابردا،د

.هدشوادنار

ا،ادهد،رلردو۲۳

او۲۴.دلودوهدهرداا

طمنزاودروا،دوارد

و۲۵.دبا،دهاراا

هردراوبرااروا،هروار،ارادزا

وا.ددزاهیوودزهدرد

ووو۲۶.د،ار

و۲۷.ابااندمارابردا،د

،اار،ادهد،رمودوهلرد

رداو۲۸.دلوهدهرد

طمنزاودروا،دوا

،مارد۲۹.دبا،دهاراا

اون،هاراهد،،ااهد

زوودوروشدوحو

ملردو۳۰.دیاراارنا،ار

و،هدزارواورر،ا،

ا،دووو۳۱.درد

مودلرد۳۲.ابااندمارابرد

زا،ادهد،م،ااهد،ر



ندمود 772

هدوهددووا۳۳.د

قودد،وشرداوددرواردل

شراا،دوارداو۳۴.د

ردموادین۳۵.دروا،د

واو،ازروارزین

وموو۳۶.دارواب

رد۳۷.بادندمارابردا،د

ارروماراهد،ر،هدعووامانا

دوادشرردوادنارم۳۸.داد

.دزا،شوددنار

زاادهد،مزا،رلرد۱۶

هدوهددزاو۲.د

،داهرداودرواردل

ااندهارو۳.ددوادشرا

ترا،ارازاارد،دک

.دهدجاااارزاارنا،واا

ارردزووینردو۴

،رو،ماراهد،رها۵.ازرو

دهارزا،هایاروا،ااهد

ا،ماراهد،رونارد۶.ااا

ناراودجااازااردوددادانارایاار

نرزاو۷.ناردزوا،هادا

وه«:،هد،راهد،د

ااهددزاوماراهددزاا،ها.



ندمود 773

اروه،زاو۸».هدر،ا

ارنا،،هدیاردووارد

ااریو،راهد۹.دراهدد

ارنااوارنا،هادراهدود

یاهدزاو۱۰.راررودیا

ارورد،راهد،ت

ارناوهدزاود،ددرد

یرواو۱۱.دیرواد

یرواو،د،دهددزاهدزااا

و۱۲.نارنا،دزاهدزاناو

هدو.دارهد،ادزاهدن

یدراوو۱۳.ارنا،هاد

ذنورارروازارد

،دواارو۱۴.ارد

ارنا،هدرواواودنزا،یوورزاارنا

یروا،هدزاو۱۵.اناف

ومیدراو«:،هداار

اروایدراوهد

گرناریاونایدراوزم

ناارذنونو،نار

۱۶».یااش

۱۷.د،دهداهدزااویروا

وادازاارض،هار،هدزاو

ارناودروادو،دنازناویزااررد

دهدردارقاورو۱۸.ا



ندمود 774

وارد،ادنانوزاهدارارو

ردا،دزالاو۱۹.دادراهد

زا۲۰.بادندماراب

شوددوادردناروادنار

.هدرد

ااا،ادهد،زادزاودلرد۱۷

رداو۲.دلوهدهرد

ااندادروا،دوا

،هایو،راهد،و۳.دوازا

ردراهدا۴.درواوایاوواه،

دهدهد،ءدنراز

واراهد،هدراهددلو

زراهدو۵.اانازرد،هدار

ردو۶.دهلارناواه،هدروام

راارااواره،راهد،ل

یردونازروردارناودیا

،هااازاو۷.دادند

هد،ندززاززاارنادیا

و۸.دنازاوزروه،دهدروانو

ودهدجاااارزاوااارد

۹.دک،دااندارد

،دردارردیا،هفااو

ندیزا،دیردو،دروا

و۱۰.دیاین،رادری



ندمود 775

.یاردزواو

،دهارنارزاوااناردو۱۱

،هدروازلاوازرینرد

هررددتدارو۱۲.درواناروا

واو۱۳.اررا،دناواا

تدادوااناروااو

واواوزدزیزا«:وداد

ومدانارااا

ا۱۴».راده،مددا،دناو

ناناریداردید،هدانا

و۱۵.اد،درونادیا،ه

ارتادو،ناناریوواا

ود،هدایوو،دک،دهدادنا

ااهرردارنا،واودنافااارا

و۱۶.دیو،ادهد

ود،هری،هدکاردیاهاوا

نا،ارهاودیا

زااردنادوناو۱۷.دتداروده

وار،هدیودویوارا

ناروا،هدروا،دواردا

تااواازا۱۸.درو

ااروددرزاارنا،هوا

هاردیا،هاواادا۱۹.اد

.دک،دناااا

ذارنا،هدکاراارذوا۲۰



ندمود 776

ا،دنجاردارناو

زاارااوااز۲۱.ااروددرزاارنا

دارطمناودوادنا

نا،هادوایوزااراا،مود

ااو۲۲.هار

۲۳.دباازا،هدکدهزروم

ا،دناوااارااواا

دززااا.ااروددرزا،د

زاند،راهدو۲۴.ویرازوا

اایارنا،هدروااووتواوتو

رد،هدروافارهناودادهیرد

نایاارداوو۲۵.

دنانردناواا.وازاارد

،هدادراهد۲۶.ارنازا

،یادهیویا«:

هدنانردناواوادارزنایاه

نایاهازاارنااوا

زا«:،هداراهدو۲۷».ادارز

اردودو،ازاار

۲۸».دزیاهاارناود

ردوا،دههزازا

ا۲۹.اروادادارنا،ه

ینیردواردنا،ا

رددردا،ادن

،تاوارتت،ا۳۰.دنا



ندمود 777

و،نو۳۱.ارا،تاوار

وردایااردنا،اواوارک

اره۳۲.ازا،داونا

دنزاینیانو

۳۳.ارینیردنایا

امرواردناواره

نا۳۴.دتد،دهانزاارنا

هزاورردتدزوا

یاواووواماوااو

،دا،دماااروابناوا

ارناودناواا۳۵،رر

هاراونازا«:د،هدا

هزا۳۶.ارایاوتدو

و،دروانواایوزوتززاار

وماواو۳۷.اروایاوهاروا

توا،ایااریاواو

اریو۳۸.نازاوروا،ه

زاااز۳۹.نازاوشا،

نددزااروا،دیا،ه

تداناا۴۰».را

دیواره،انا۴۱.دررد

ناناناوناناودتدار

.ررزوادهدررناناری



ندمود 778

،زاا،ااهد،املردو۱۸

هددووا۲.دزاادهد

،اشرداودرواردلوو

ا،دوارداو۳.دزد

وادارینوا۴.دروا،دهددوادشر

اررودارهاوار

رانزناااازدد،د

اایا،هوا۵.نارناواو.از

ازاودواادندزاوازاود

فااوایوزا،هواو۶.دوازا

۷.اده،دهداوااریاواوزر

وزو،دورودواواو

ارنوا۸.داروا،هراهد

رادرینهدیزاوشدووه

لهدمرلردو۹.داد

نا،هاهراهد،،دااهد،ا

ارنالردملاردو۱۰.دهار

.ه،ااهد،لرد،

وردارنا،هرااراا،راهدو۱۱

زا۱۲.داد،هدندیردو،ناز،ر

ووازاودهاردیا،هزاواا

ارناودزو،دهدا،واه،

درلردو۱۳.دروودا

ادرادریراهد،ر،هد

راهددادهدو۱۴.دارا،ها



ندمود 779

اراودزا.مد«:،هد

وهزوراهد».داادا،یرا

و۱۵.اادهدزو

هدیاردووارداریاه

زاووایردزاارونارد۱۶.داد،

نا،هدهاراادهد،

روررون،راهدو۱۷.دادراهدار

و.درواهدیدزاار

تدور،انورروا،هانا

ارهدنو۱۸.دا،ارزرهار

خاویودا،ا

نارو۱۹.انوناد،روفا

:راهد،ن:«:

۲۰؟،ناداا

.ا،توترا،

۲۱.یاهیاهدوانا

،هدایلا

حوارنا،رود،ناا

یویاهد،نان.دز

دیا،هااو۲۲.

اروایوینناواا،راد

رواردارواوادوااد

ودوطراهد،ال۲۳؟ه

اانارادزاا.دارا

ارانزایور۲۴!ا



ندمود 780

۲۵؟یرادناراواراوادا

،ماهانااناوانذانااو

۲۶».باارناویازاااوا

ا«:رخاوواها

وارناارانز

۲۷».ی،ردشرددنز

اهدوادااا«:نار

،اراددا؟ارنا

اردلودراردنا،هد

ودزادنززاواودار۲۸»؟

.ارراهد،نم«:،هدب

ارواازار:هد۲۹

هارو۳۰.یودزاا

داوراارا،هودز

ازش۳۱.اراهد

انودو:راهد

بازاودرازاودزا

،مروندززارو۳۲.د

یززوونزوهوز

ازش.وهزو

ا۳۳.رااره:ودار

هددزااردزو،انازاما

ناو؟دراوتنا۳۴؟اهررا

؟اهردزاارهاو؟اوواو

دزاارزازانازا۳۵



ندمود 781

۳۶»؟دتدزاارروا،هاهدادت

اهدازداباوا،هدتما

ا۳۷.بااروادودهد

روفاخاوود

.زوااررنوادهرد

اردس،اراهدیناوو۱۹

،او۲.ادوا،هسو،هدزک

اادساروو

«:یو۳،هدصا

رناازااودوزورزوا«

ناه۴.نازتواهر

یاندایااروا،راهد،اارر

ها،هارود،اهد

».ع،یایا.،ا

نااو۶.اادهدینو۵

زا:وادیا«:

،ااراهدنی

و،هیواور۷.س

اکشدوردارواواد

ارراهد،هدار۸».

و۹.اهدچزادهاز،د

دهی،هد،هررد

دنادر)ن(اهانو

یا«:ادهد،«۱۰:،هد



ندمود 782

رواوار،وا

یاها۱۱.اراهدد

کاراوهدوراند

اناا۱۲؟اراو،ا

وروناروناز،کارنا،نار

هد۱۳؟دادتارنا،رردن

وواوهدودراهدو؟ت

واارنا،نادزااربو۱۴»؟ا

۱۵.دوارارنا،هاردوا

اایا،هیا«:،هددوادو

،سنو

وایا۱۶.یاهاارزوناوان

،هداردنوایا.،ااردش

هدیاندااررنو

رانداار،وایا۱۷.عا،ا

ارناناو۱۸،اهدباارنازوا

بزاناد،دااز،ااا

،هل۱۹.هاراا.و

انهدروادزاار،یا

دصااا۲۰».ا،هیا

ارا:،اایا،ه«:،هد

.مدایددد،راهد،رهررد

د،هنا:اا،شاهرردوا۲۱

روادواهداا،هدار،ن

،هدااروا۲۲.اهارد



ندمود 783

اردن،هدزاوایوویا

،راو۲۳؟ااسو؟یااا

یدیارات:یا،هدااروا

وشدازایووماهانفااو

نردوای،هدار

ومبا،هه،و۲۴.ماهاد

یاها۲۵.دااریدی

وماهدادترمازاوماهدنززاارا

اررادروهارماهدرواعوارنا،نا

،ازا۲۶؟یزلناویهد،هدبا

ا،ون،هدتان

رزایاوموهو

دوجووارا«۲۷.د،دهد

۲۸.اد،یرادارو

اردرا.اهاش،روویراد

،یاهاارار،ااردمو

لاداایا،و«۲۹.ادا

ملردوونازاامودلودراورد

و۳۰.راراه،هدسوورور

ردر،ررادنازایا

روازایااز۳۱.دروااهودزا

اراهت.اانونهزاناررو

راهدهرردواا«۳۲.درواا

ردوااااواادا«

.اااناردارواا



ندمود 784

اواناهاار۳۳

ااز۳۴.اراوا.ااد

تارنا،دوادهود،هدار

و،هانوناردوا۳۵».دادا

،نناداودزاررایودرازاراود

هد،رو۳۶.دهدیاا

و۳۷.یرد،وداور،هدچرا

،دتدکو،یاردواناو

زناو،دزاروااورداا

.دنواشودراتارارا

ااوتفور،مانارد۲۰

کرا:وا«:اروا،هایودصا

واها۲».اهزویازارد

:،هددوادوادرادیاردیور

ریرواداوایا«۳

هدرداوماهدکلدوا

زااوو۴.رازراز».ماهدروا،ا

،هلزیووام،دورنووزااا

دواد،تریا:میاود«۵:

ارا.مداریاومارید:

و۶.اادوامزورردودادا

اراوارو،دواالهدیزور

وداراو،راراهددزا

او۷».دادواد،ده



ندمود 785

اد،ارناناو».ازا«

اوا«:او۸.

»؟،ااوامزورردوا

ماواوازا«:او۹

ردهدا:اا،درواا،اار

هدا«:۱۰»؟ددردهددو

۱۱».ددردهد،.دورد

ردزااروداوازایا

،نزناردو۱۲.ادردهد،درزاا

ددور،هد،ناناکدو

اارناو۱۳.اهردهاز

وتووهزااردیاود

وااردارواوور

یردوشاردو،دادننا،

دیا۱۴.دانناارناد

دو؟ندا«:اریو،هاهدی

زا،رودیزا«:دادبا»؟ازا

:دادبا»؟درد«:وا۱۵».اها

اردیود،ارد«

وام«:ا۱۶».مداننا

اوردازورا۱۷:ار

واو.اهد،اهدهذزواار

ارازاو۱۸.ای

ردوا،ارناوازا

م«:ا۱۹».اا،هد



ندمود 786

ماردا«:دو».وا

وارووو۲۰».داناو

ردا،درواارباووضو

۲۱؟بادندماراب

.د،شوادنار

ردلوهوهددهدزاود۲۱

رداو۲.دشرداو.دروا

زاارا،وااترا،دوا

اریاز۳.د،دهدجاااار

یاوددر،دهدبا،شر

،دااهد،باارهاود

.دتدارا،هدهناو

:دواشاهررددواردو۴

یاو۵».ااروارداردا«

اردو۶.دواودردنا

واباودیاویوارازا

،هزرورتراواردو.دهدواناود

یارد،دارهالو۷.درواناروا

ارد«دن،شودوادشاهرردوا

ا،ماهااطازاارنارواردو

اراایو۸.داااارد

.اداهراوادرماهدادنانارززا

ومداناا

،دهدانا،ه



ندمود 787

ارنا،ازداناا۹».رر

،دهدکااواازاداا

ا،دناوواو۱۰.درر

ارترا،ادهد،«۱۱:،هد

دوازارالازاودروا

ا۱۲،هاراد،دیو،د

ادورواا:اایا،ه

۱۳.داا،دارنایرا

وااربایوزاوهنر،رواو

هدودزاربیر،داکارروا

هااردثاو۱۴.کارنا،نژاوو

،دانانددارناوا

ا۱۵،اتروندیاو

ناناریزورزاودروا،ارد

هوو۱۶».دروانا،زواانوزا

اارروارهدززاارنن،ا

اهناارادواهیا،د

ووو۱۷.روااوارد

مارابردا،ناود

وادنار۱۸؟بادند

،نا،شوداغرد،دغرد

لودوهددودونا۱۹.هد

زا،صورد،شرداودروارد

شراا،دوارداو۲۰.د

ناشرو۲۱.د،د



ندمود 788

تد،شرارو،درر،دهدک

،هدکاردناریا،هو۲۲.دهاراود

ورواناند۲۳.دکوا

ارازاا۲۴.شاردارهد

،شزاوردهر،هدنا

نااو۲۵.ددردار

۲۶؟بادندمارابردا،دروا

شوداغرددردو

.د

ورواردوهدد۲۲

.دزا،اد،هشرداو.دل

و،دروا،دوارداراو۲

فااارف،هدکدواد،در

،هداوهدلردو۳.زر

:،هدواارمان

هدرواوااریاهواوورد«۴

و۵.در،مزاارنا،ردنود

ر،اهوااردارنا

،رواردارنانا

،نارونونار۶،یا

۷».هایوو

ازدب،دناداریاها

:ن،ر،و۸.دررا

اربناو».ماواردارتارب«

وهددنو۹.اارنادادن



ندمود 789

وارداریاه،«:،هدادهد

وااردارناودروانو،

،هدادارهد،نو۱۰».د،د

ارنان».اهداد،،«:

تارنهدن۱۱.اهدر

ماوی،هدو۱۲.رداردس،ار

ارهدمد،ونورون

ومیاویاوازاوو«۱۳:،هدا

،دباردهرردادیا

،اهواوااز،

باننارازا،

».،ابهرردااداش

هدونوروماوی۱۴

ردواور،رادسهمنز،

ناواو۱۵.یوو.دروامود

دار:اایا،ه«:

ا:وا۱۶:،اهد

ن،راونا

،هدکا۱۷،اهاادهدارب

،دیدلاازردنایا

نا.رونا

ارادهد۱۸.اش،ه

:،اهدوازاند

یاههررد:اایا،ه

ناهرردامودملد۱۹



ندمود 790

ر،ادروناویو

،رو،یرداردس،هاوا

اا۲۰.مداار:واا

دردودااردار،

،رناارواهدرا

.درواباهددنا».دا

یوداررواواددهدو۲۳

رواوادنادوهدو۲.د

،گرو،مواونویو

رداریبنواو.اوا

ندهدو۳.اناشرد،وا

،هدیوارواوارودا

ورادهنولداروااوتادواوا

.راا،اببارداران

ر،،هدو۴.ادارام

داارردنوموددنو

،دهناوهاویاارفو

یرردروانورداراو.روانووازا

ارنو۵.داراوازنور

یینرددهدادند

باویااراو،ازرروااواد

.دلو،ازرناوجووهو

ناودنوریداوروازانو،وازاارهاو۶

نادوم،رارناو،ازنوررار



ندمود 791

دارطایو۷.سامایار

با،هااردنزدوا

یودرواادیزاارنو۸.د

زا،ازراردنار

،هزاوردددارهزاوردینو،

۹.م،دهزاوردفو،ر

نارواردوا،ی،ن

یداوردارو۱۰.دردناردانرد

یااردد،دم

باادنداراو۱۱.ارازا

زا،دناردااهددهداد

۱۲.ازااربایاراودرودوا

ادندودزامارو

ودردارو،دارا

د،هدباازاومهد،دوا

روااریو۱۳.نورردارا

یاارا،ااهد،نوددهارف

و،نار،شیاونور،ترا

ارا،هد،د،نر،میا

یوداراوددارو۱۴.

ردو۱۵.مدیاازاارا

هارااطمینود

مارنو،دهدارنا،

هاودم،رارنا،هازارنو

،دهرداار،هو۱۶.ازار



ندمود 792

نااراوادنازااراا،هد.د

ناوام،ارنا،هاز

و۱۷.دادردانا،دهدراراازااد

اریوناد»؟،یاا«:

را،هاادزاااد«:

ارنا«:وا۱۸».دهدا،یاهد

یاا».اروایااورااو

و۱۹.ااو،دهاهزانایاااروا

هیردارینی

نار)وا(،اراااندود

رااواد،دهدروا

رداریننو۲۰.د،دهد

،هازاارمدیااو،دا

،هداارمهدو۲۱.داروا

یا،ابباردیار«

مازاا۲۲».رادهدیا

ااندماردودیروادااارواد

،لردا۲۳.ادهادندو

و۲۴.ادهرواردوایاارا،هد

ارترموواوناودوابا

ارتارند،ارواردوادزرد

.دروا،دواردیرد

ونولدددوازاو۲۵

زاو،عرواتارادت

تزاواا۲۶.واوا



ندمود 793

رواازد

واو۲۷.اد،دهدروانازااروا

رودارااداروددزااراد«:

ااریاومارروااومد

ووو۲۸».داک،داارد

۲۹؟بادندمارابردا،د

تاراهد،هد،هن،واماردو

،داروا)ن(نواواهدیوا

زا،هدارارداروادو۳۰.ورداریو

اوددشردارواودرواهد،رواو

شری،هدارواوارزا،ز

دوزاو۳۱.دد

،شرداودرواردهوهد

،دوارداراواو۳۲.دزاراد

وا،هنو۳۳.دروا،دهداراا

روارددرد،تزرد،رردار

،هنو۳۴.دراززووهزوو

ودد،،شریارا

و.ا،ارزاودارا

زادادناروهنا،و۳۵.داردوا

اروهناونناارنادار

نارناروزواازا،زازا

هدزوهددو۳۶.ه

زا،اد،هزشرداودرواردل



ندمود 794

اادوارداراو۳۷.دور

.دروا،دهدار

لو،اهد،،واماردو۲۴

یواو۲.وازا،.دواه

ارنیونایونارایونا

،دزکارنادادارناودوا

،۳.دادناووام

نارنااوادوانزاا

نو۴.دزااروددزا،دواو

ننزاارروااز،دروا

وو۵.اروااواودهد

بادندمارابردا،دو

شوادنار۶؟

نودوزادر،هدو۷.هد

زا،دهدارهداز

دهو۸.دهدرواف،تا

شرداودرواردلوهد

وارداراو۹.درواناد

نارد۱۰.دروا،دهدشراا،د

و.اروا،هد،ننز

نارد،هد،و۱۱.ه

ادهد،و۱۲.ا،دهدهار

هددااوارادوودرد

.اروا،دلردهدو،انو

زاارهدیاووایاو۱۳



ندمود 795

یاااهد،نارفومودروانوا

و۱۴.،وام،دوا

هدارنادونارادوروان

نااوناود،ا،درا

۱۵.زا،نیا،ار

ااوهدنزوهدردودارو

و۱۶.دروازاارناواارزنرو

زاراورا،ناد

،دهدزاوی،ناارنااونا

ی،هدو۱۷.دیاارنا،هد

اراوددوایردار،یو

دزادو۱۸.ل

د،شرداوددرواردلهدزو

ا،دوارداراو۱۹.دزارا

از۲۰.دروا،دهدا

زاارای،ادادورواوا

.هداو،ااد

ردد،هد،اوو۲۵

ردو،اروالزادهدزور

لو۲.دشدادی،هدزودرانا

،هنازورردو۳.ه،هدیدز

۴.دنزایانرد

هارزاردنادویاررد

و.درا،دهدغد،رودنردیاهزاورد



ندمود 796

هار)هدو(دردفنا

رانرد،هدارهد،ناو۵.ر

هد۶.هاوازاشوروا

و۷.دادیواودروارهدداروا،ار

ارنورورارنا

هزورردو۸.دروا،زودارواو

ر،نادارز،ن،هددزلزا

وواو۹.اروا،هدمد،ناد

اارگروروایوازارهد

،دنادرهاناو۱۰.از

،نادارزو۱۱.مفارروایر

اررودهردارم،نادر

۱۲.دیاارودههدف

ویاارزنزانادرا

دواردیناو۱۳.ااو

و،دواردارردوو

وزااکودو۱۴.دارا

،داارباوو

ودزاارایوو۱۵.د

ونودا۱۶.دنادر،دهزااراه

وایاارانورد

نی۱۷.دهزااباانزو،د

ودعارذجیوشجوعارذه

یااودزا،جیوردادیراو

،ر،ا،نادرو۱۸.دشامودن



ندمود 797

یرادو۱۹.ارردومودیو

هدیورازاارودهناد

ااررادوردودار

ردارزازاو،دنارو

ارنا،نادرنادارزو۲۰.زا،

ارنا،هدو۲۱.دهدد،ر،اد

وزااد.ر،هدزتزردررد

ادزرداو۲۲.ریاد

ماا،دهدرارناهد،و

نارادنو۲۳.ناارن

،اهدادراار،هدناناد

نوا،ادنا

نازوااویر

،هدرنانیاونایاو۲۴.نا

زرد.نانزا«:نا

۲۵».دایاوارهدو

زاااااوهردا

وددزارواهدقا،دهدرذ

و۲۶.)(دردواارناوند

،نارادو،گرود،م

وزورردو۲۷.نازاازر

،ادهد،یاولزادزاوده

،هدرد،هد،کدووااو

ودنواو۲۸.ااناززاارادهد،

ردوادیزاارواو



ندمود 798

ردواودارواازسو۲۹.ا،د

یاو۳۰.درنیورردشیزور

رد،شزورردزور،ادووا

.هدادواهدزاشما



رالوا 799

رالوا

ََُخ۳َُ،دَرَِن۲ِ،شَاِ،مدا۱

وجُوَُ:َنا۵.َممح۴ُ،ََ

وتروزَاَ:َُناو۶.ساوَوناووياد

و۸.ِادوُدووَِوََِا:ناوناو۷.ََُ

َ:شناو۹.نَوتُواِوش:منا

و۱۰.نادَدوَ:َرناو.ََوَرووََو

و۱۱.دعونردنرواو،دروااردوِ،ش

ووَو۱۲،درواارَُوَوََودُ،اِ

نَو۱۳.انازارَوََارَُ

ويرَُاوُو۱۴،درواارِّونو،دهدازُ

ويرَويداوراو۱۶،ِوِوّيِو۱۵،َ

ومارَاودُودَرَاورُّاوم:منا۱۷.ارَ

ودرواارَ،دَرَاو۱۸.َوَولُوصُ

ارود،َياو۱۹.درواارَ،َ

نشردااوزيوماردازدمَ

۲۱؛درواارحَروتََوَودادُاَ،نو۲۰.د

وواُو۲۳،َواَولاِو۲۲،َِدولازواُوماروَُو

،م۲۴.دنناااربوََ

ماا۲۷َ،حَررُجو۲۶َ،َُر۲۵ََ،َدَراَ

۲۹.اوقا:اانا۲۸.اان

َداَوراوتَ:اهدا:ناشااا

ورُو۳۱،ودََوَّوَوُدوعِو۳۰،مِو

ِو
هَرَُناو۳۲.داناناَ

قونِوناَونوناِزوا،دااُ



رالوا 800

ناو۳۳.دنادَدوَ:نناوازارُو

ا.دََاَوعااَوحَُوَِوَِنِ

قاناو؛درواارقاااو۳۴.دهَرَُنا

ِ
ِناو۳۵.دااوُ

وشُوَُروزاَ:ُ

ومَوَورواُون:زَانا۳۶.حَرُوم

وََّوحَرازوََ:َُرنا۳۷.َوعِوزَ

َناو۳۸.ّهَِ
ونُدوََونِولُونُ:ِ

نُاومُوير:نُناو۳۹.نِدواِ

ومواُوَولِوَََونَ:لُنا۴۰.عِ

:ندناوند:ََناو۴۱.ََواَ:نُِنا

وناَزونِ:انا۴۲.ناَوناوناِوناَ

زرددو۴۳.نارَاوصُ:ندناون

اادازا،دموُداَ

ودَُو۴۴.دِِدوااورََُ:ا،

ودبو۴۵.هدَهُزاحَرازب

دُمُو۴۶.دززام

رددادبازردارنِدََدََو

زاََودُدََو۴۷.دَِشاوهد

تَُرزالؤودََُو۴۸.هدََ

رَنَودُلؤو۴۹.هد

؛هددََودُنَو۵۰.هد

ََذَدِدَدََِزاوشاو

ِاوَااوعِامُودَاِناَاودُدََو۵۱.د

َِاَاو۵۲.د
وزَاو۵۳؛نُِاوَاِاوََ
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موُداَناانا؛مااوَِاو۵۴؛رِاونِا

.د

نِزرّواديوونَوؤر:ااانا۲

ِ:ادنا۳.ِاَودوَووونادو۲

و؛هازواياَِعَُزاا؛َونواُو

و۴.ُاروا؛دواادهداز

ادناو،ازيوياارحَرازوصَرريوسو

ناو۶.لونوَ:صَرناو۵.د

ناعَرادولَُونِوناِويِز:حَراز

دااهبر،َِنازاو۷.د

ناو۹.دَرَ:ناِو۸.زروماهررد

مارو۱۰.يَُوماروَ،هازيويانوَُ

.دادردرواارنَُبادَودروااربادَ

ارَُو۱۲.درواارََُودرواارَنَُو۱۱

اربَِاهداز۱۳.درواارُودروا

ارََرو۱۴،ارِو،ارباداودو،دروا

۱۶.دروااردوادوارَواُو۱۵،ارياّدَرو

وياَ،وَُناو.داَووَُنانااو

روازارَاَو۱۷.د،َوبا

ََِِ َوَُدنززانوَُو۱۸.دا

وبُوَ:ايوناوردواتُِزاو

اررواوزارتاَاودَُوَُو۱۹.نوُدرَا

۲۱.درواارََيرواُودروااريرواُ،رُو۲۰.ازيويا

زاروا،هارددِردنوَُ،نازاو

۲۲.ازيويااربَُواود
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.اددِزردوواودروااربَُو

اتدوت،بوَُّارماراَورَواو۲۳

نازااونازا،د

تواَاردنوَُازاو۲۴.ددِر

و۲۵.ازيوياارعَُررَُانوَُنزَِا،

وَُومار:شاهدازنوَُهدازَنا

ةّدنزارَو۲۶.دَاوَواُونَرواُ

َهدازمارناو۲۷.مواُرِددهَر

،دعادويَّ:مواُناو۲۸.دَوِوَ

ودِاَرانزاو۲۹.راَوباديَّناو

ودَّاوََباد۳۰.ازيوياارُونَاوا

ونوّاَو۳۱.دُدواََ

َو؛نوَيَرداعادناو۳۲.ياَن

َناا.ازازوَ:نناو۳۳.دُدوا

ارنوادنادديارنو۳۴.د

ارددنو۳۵.ادمعدي

۳۶.ازيويااريَّواودادزعم

ودرواارلَادازو۳۷.دروااردازنودرواارنيو

و۳۹.درواارَرَُ،درواارُو۳۸.درواارلاَ

اريََاَو۴۰.درواارَاَودرواارََرَ

ََِاََودرواارَمَو۴۱.درواارُمَُّيَودروا

عشاهدازَرداو۴۲.درواار

ناو۴۳.دنوَُرَروزِر

مَرَارَو۴۴.َوَاروحَُّوحَرُ:نوَُ

رنونيَّو۴۵.دروااريََّارودرواار
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ازارزوونار۴۶َُِ.درَُ

نوموَارياناو۴۷.درواارزنارو

َِوَ،َُو۴۸.َوَِوَو

رَر،اوَََر،َواو۴۹.ازار

ناو۵۰.دََدو؛ازارِ

َو۵۱،ررلُ:ااَاهدازرُ

رلناو۵۲.رَدررور

رو۵۳.تَُُوهاوَُ:ار

نرنازاناِونُونُونِ:ا

ونوَو۵۴.انُواِو

و۵۵.دنُونَوباتوَ

نُونِونِ،درد

.انوبرَِرََّزااننا.د

:ا،هازنوَُردوايادوادناو۳

؛ََِِِاَزالادودو؛َِرُِاَزاناَشاهداز

رو؛رَهديَدََماو۲

زامَولاَزاََو۳.َّوُداُ

اردهازنوَردواياا۴.َوانز

لرواردودهول

وِ:هازروارديويااو۵.د

۶.دَّدعَُزارا.نُونوب

وََِاَو۸.وَوَُو۷.َاَوَاَورِو

ددوادناا۹.َََِاوعادَا

،نُو۱۰.درنااو.ُنايا
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واو۱۱.طُواواواوّاواومََر

وََاواو۱۲.شاواوََاواومار

وِواوزاواو۱۳.مواورََوا

ناو۱۵.واوناواو۱۴.ََّوا

روَِوُودونشاهداز

و۱۷.َِواوُواُناو۱۶.مَّ

ؤَََّواَوماَو۱۸.َِٔواوّاَُنا

ناوِوُِّرَزاَناو۱۹.ََوعوَ

وََُو۲۰.دَُنااوََوّمَُُِّرَز

ََوَواُ
و۲۱.َََوََوِ

وَُونراَور،اِوََََنا

رولوشَّ،ََناوَََُو۲۲.َُ

ِوياَََناو۲۳.طوََو

َواَوادُياَو۲۴.مرَو

.َوعَدونوبَُّو

اَرو۲.لوروَونوَُوصَر:اد۴

ا.درواارَويُاََودرواارَلا

وشووَر:امرناناو۳.نَ

ررَزوروَُر۴َُ.دََُنااا

و۵.درااَهدازرنااَُ

َوماُّاَ،َهَو۶.َهَوَ:ادنزودعَّررُاَ

و۷.اَهَنانا؛ازوايااريرََاوَو

وَُِوبسُو۸.نَاوَُوَتَ:َنا

دناردازاِو۹.درواارمُرََا
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ازا«:ودمِارواشردود

هدااايازاِو۱۰».مازنُاروا

يادوادوويداداش«:

نوادهزااوددو

ردابَو۱۱.وااارااو».م

وارنَاو۱۲.دروانَارارََُِ

و۱۳.َرانا.درواارشِرَِّ

و۱۴.تََُو؛داَوُِِوزَنا

از،دروااراَربا،اَودرواارَهُيَُُ

َوَاِووُ،َُّناو۱۵.د

وِوَزوز،َناو۱۶.دزََاِو؛د

و)َدَِنزو(نوَوَدَوَهَرَناو۱۷.َاَ

ر،دَروادنزو۱۸.ازارعََُارَويَ

ناناا.ازارحازروُُرَو،روَُ

و۱۹.دزارواَدَندِ

عََُاوَََردََاوادنزنا

ونونِوَِّرَونَا:نناو۲۰.دَ

و،َر،ادَو۲۱.وُُزِنا

اَهدازاکزننناوََرهََ

ِباردفاروشاوزُِاوو۲۲.د

هزناو۲۳.اواو؛ََُو،اد

هدداردهَوند

رووُ:نَنا۲۴.ادوار

.عِشومِشوُمَّشو۲۵.لؤوحَرازو

.ِناورَُّزشوُشعِو۲۶
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ناارارداوددوهدارِو۲۷

ناو۲۸.دزادناودر

،دوَوَِردو۲۹،لاََُوهَدُوََرد

َُوتَردو۳۱َِوَُوَردو۳۰

نزنايا.داََوِِو

وَُونُّرِومنايو۳۲.ددواد

ردنايو۳۳،د،ن

وااناي.دَنانا

،اََووتَو۳۴.اداردي

وياَو۳۶،َِااَاِاُو۳۵

اازو۳۷،ووِوَووَ

اا۳۸،ََايِاانُّاِاِِ

نايايودؤردرد،رنا

ريداوفروَُو۳۹.دزر

وو۴۰.هاييا

اردنزردمِلااز،داوماراووزنا

ِمارد،رناااو۴۱.د

اردارنونايواادهد

يرد،هزواارناوداد،

.داردنايياازاهنا

َهنَُزا،نازاو۴۲

نايؤرناُوَروَِوَِو؛ر

،هداد،دهدراارَََو۴۳.د

.اهاردزوا
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وااز(:اااهدازؤرناو۵

،راودهداز

ازا.هدادااناواداز

ادُاز۲.دهدازوا

زادازا؛دوازاهدويدناردا

وکَ:ااهدازؤرنا۳.)دنا

شوََش:ناو۴.َونوَوَُّ

؛َشواَرشوشو۵؛ِِشوج

ََِِهَشو۶
واودُيااروارُّاَهدَ

وناارداو۷.دنؤرر

،َزودِنام،دناا

نََُوَُوَُردزاَو۸

تازانقفو۹،د

ماردو۱۰.هدزدِزردناااز،

وداناداودننالؤ

۱۱.دِفااردايرد

.دََنزردنارددو

ردطويومودودنامّو۱۲

ياينانارداو۱۳.)د(ن

َوِزونوياروََومَُو،نا

حورايرَاناا۱۴.

اَا۱۵.زاوُيدِ

ِدِردناو۱۶.نايانارَ

ادونوراردوون

ردوادهدمماردا۱۷.د
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وندوؤرزا۱۸.دااهدمُما

وادادونََّ

راو،رنوندزاونازاا

رُونناو۱۹.دوو

وتناو۲۰.دبادوو

ردازنادايرون

واارناواودااد

وراه،ناازا۲۱.دا،د

دراوغاراودوراهوود

لير،دازااز۲۲.دجار

و۲۳.يانزاينا.د

َنزا،هزناردََّنا

نايؤراو۲۴.دزنَََوَونَ

وَدُوراِورَوَاوِوَنايا

.دنايانايؤروناروعناد

ينارد،هزرودنارياا۲۵

.دز،دهدکناراراازنا

َِِحورورَُّاهدلُحوراايا۲۶
َ

ََّوندونؤرااررُّاَهد

زوانازواروروََارنا،هداار

.دُ

وماَ:ت۲َ.يراَوتَونَ:يو۶

و.وونور:ماَو۳.ُّونوَور

ارسَرازاَو۴.راورازاَوُِاَوباد:نور
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ارّيُُودرواارُعاو۵.درواارعاسَودروا

تاَو۷.درواارتاََرَزودرواارَرَزّيُو۶.دروا

ودرواارقودباو۸.درواارباََاودرواارََا

ِاَقود
ِاَو۹.درواارَ

ارنَرَودرواارَرََ

ردنياردواودروااررََنو۱۰.دروا

ارباَاَودرواارَاََرَو۱۱.د،دروا

و۱۳.درواارمَّقودودرواارقودبَاو۱۲.دروا

ودروااراَرََو۱۴دروااررََِّودرواارِمَّ

رياقادُو۱۵.درواارقادُا

۱۶.اََََُّداررواوادوا

ياااو۱۷.يراَوتَوم:يونا

روماَ:تَناو۱۸.ِوِِ:مَُنا

اوَ:يراَناو۱۹.ُّونوو

شمَُزا۲۰.اناداانو

شوُِّشخاش۲۱.َّزِش،َش،ِِ

حَرُشبادَش،تَنا۲۲.ياشحَراز

۲۴.َّاشفَاشََاش۲۳.َّاش

ناو۲۵.لؤش،ُّشرواُشََش

شََانا.ََاّاو۲۶.تَُاويََا

.َاَشموُشبِاَش۲۷.ََشي

نا۲۹.ِاَودوَِوشاهدازناو۲۸

ش۳۰.ّهَُشِشِِشوَيراَ

ارنادواداو۳۱.َشَشِِ

تازادوارددو

نالعاناو۳۲.
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.دروارداروان

ا۳۳.ادن

اِّنِنَزا:ا،دنا

۳۵،حَُاموََُا۳۴.

ََاا۳۶،يَََافا

،حرُفاَّاَََا۳۷،ََءَرَ

فاشرداو۳۹.اايوتَرا۳۸

،ِِاََفا.دايوارد

َاَِا۴۰
حَرازاَِاا۴۱،ِ

مَُا۴۳،َِِّزِناِا۴۲،اَ

:ديراَناناناردافو۴۴.يو

ََااََا۴۵،کَّايَِاناِ

اَِا۴۷،َااَِاا۴۶،ِِا

،دنانارداوو۴۸.يوايراَا

ونوراو۴۹.ا

روا

اااارسااس

او۵۰.هر،دهدااها

۵۱.عَُِاش،سَش،رازَاش:نورنا

شتاَش۵۲،َرَزش،ّيُش،ُش

ِاَش،قودش۵۳،باَشَاَ
و۵۴.َ

زا:اانادووناي

.دناِنازالّواازنَنورنا

هدادنانااادزردنو۵۵َُ

.دادَُّاردنايزاو۵۶.
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اوَِونوَُينورنا۵۷

نااوِو۵۸.دادارنااوعَاَوّو،نا

ووارنااونو۵۹،ارنااوَدوار

وَََّوارنااوََزاو۶۰،ارناا

ناي.ارنااوتَوارناا

زاتَناو۶۱.دهدنا

زازاهد،نا

نامَُو۶۲.هدادََّ

ََّزاوَزاوَازاورّزا

زانايراَناو۶۳.هدنرد

هدادهدزاودنززاودزاوؤر

.دادنوااارااا۶۴.

زاونَزاوادزاو۶۵

و۶۶.دادارااارا

۶۷.اداازاارددويتَزا

ناااررَزوماانردنااار

ونااارمَو۶۸.دادناي

نُّرَِّونااارنُاَو۶۹.نااارنوُرُ

و،نااار،ََّزاو۷۰.نااار

و۷۱.دادتَه،نااارمِ

نردارنُ،ََّزامَُنا

ارشِدرّزاو۷۲.نااارتوُرَوناا

ونااارتارو۷۳.نااارَهََدوناا

نوَُنااارلَاَزاو۷۴.نااار

.ناااربَُرونااارقُُو۷۵.نااار
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ارنَّونااَِردارشِدَزاو۷۶

نوزايراَناو۷۷.نااارِوناا

اررونااارنِّرنززا،ده

نُدراُرااردنُدراُفنازاو۷۸.ناا

.نااارَوناانردارَ،ؤرزا

زاو۸۰.نااارَََونااارتو۷۹

و۸۱.نااارََوناادِردارتارد

.نااارونااارنَ

ِوبوهَُوع:رّنااو۷
رنوُ

ومويوورويُ:عناو۲.د

عينادوعدرنايؤرنا؛

وراودودوادردنادو،ددبارد

َُو،َرناوَر،ّيُو۳.د

ناو۴.دؤراوِوو

ي،ناياناونابا

و۵.ادرناونزاز،دراو

ودعينادرّزاناناردا

وَ:ناو۶.ردًرا

وّيُونَُا:َناو۷.د،َِوَ

ينادوانايؤر،ِيِوتوُّ

ردنازارووراودوع

يِاَورازِاَوشوَهَِز:َناو۸.د

َناا.ََوتَُوِاَوتوِيُو

بانازاودوراو۹.د
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ردعينادنايانايؤر،نا

وِ:نِناونِ:َِو۱۰.

ا۱۱.َِاَوَِونزِوَََودُاِو

راهعنادوايؤرَِنا

و۱۲.رنويارددودو

:َناو۱۳.ُِاَوُّوُّ:ِنا

نا۱۴.دَِنازامَُّوَوُو

ُدِرو،ازارواشاوزاَََّ

ارُّوُّاو۱۵.ازاروايوارَا

و؛ددَُواموداو؛ز،دةََ

اروا،هازينزََو۱۶.ادناددَُ

.دَاروماُ،اودشَرشردااودمشَر

.ََّدِناا.دناِمواُو۱۷

َََُِوااو۱۸ ناو۱۹.ازارََوَرََاودُا

َُااناو۲۰.ماَوَِوَوناَعاَ

و۲۱.ََشوادَِاشوََشودَرشو

ناردَّناددِاَورَزوَُشودازش

نااياازارنا،دز

يزورنااانارو۲۲.دهاد

نزد۲۳.ايوياارداور

ازا،دمََِارواوازي،هواواردد

هشدو۲۴.دهضروانارد

و۲۵.دارَهِزاُوارونورد

شو۲۶،َشو،َشو،َاروَارش

و،نشو۲۷،َََِاشو،دَُشو،ناََ



رالوا 814

ونايوکاو۲۸،عُش

تدورَزبفوناَقفودناتد

دودو۲۹.ناتدوّهََناتدوونا

تدووَِّوناتدوکَوناتدونََّ

اانااردناتدوروُدونا

او،دَويوهَوَ،ِاَنا۳۰.د

رنَوَ،ََناو۳۱.دحَرنا

نااومُووِ،۳۲َ.تَوازِ

ا.دتََولِوَناو۳۳.درواار

و۳۵.مارَاوَُّوَُروَاَناو۳۴.

و۳۶.دلوَوعوَُيوردامنا

وَو۳۷.َهوِيِولُوَََوحُ،َُنا

وِوَُّ،َناو۳۸.اِوناوَََوََّودُ

ناا۴۰.َِروَوحَراّ،ُناو۳۹.ارا

يؤرونادنونايانايؤروِاَ

ياردناهرو.دناراد

.دراو،د

واَودودرواارَدهدازو۸

اِوراّداَ:َناو۳.اراروَُمرو۲،َخاَ

مارُونَُواو۵.خُاَونُوعُاَو۴.دُِاَو

ََنيانايؤردُاَنااو۶.د

اوِاَونُواو۷.ارناود

درداَو۸.داردَُِاواُّواوار

.دنازاََوُدنزندادقزابا
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وووبادمشادُنززا۹

ِوَِوضُو۱۰.درواارمَ
ووانااارَ

ارََاوبازاو۱۱.دايايؤر

دودُوُواَُومِوََاَناو۱۲.دروا

يانايؤرناوَِو۱۳.ددار

و۱۴.دجااارَّنناودنَُان

و۱۶.رَدودَروََزو۱۵.تُِوَوِاَ

وِِوّمَُوََزو۱۷.دَناوَو

و۱۹.دََانابوهِوياَو۱۸،َ

اداَو۲۱،اويَِّويِاَو۲۰،يَِزوِيزِو

و۲۳.اوَونو۲۲،ِناَتِوو

َو۲۵،َُِوموََو۲۴،نوِيزِونوَ

و۲۷.ََوََوياَِو۲۶.دَناَُو

انايؤرنا۲۸.دمُناِيزِواوَ

رواردناودنارادودبا

زاوادنُِرنُِردو۲۹.اد

وَور،دنوَُشاهدازو۳۰.دََ

درواارهِتُِو۳۲؛َازوِاَوروَُو۳۱،بادوَ

نانارداردروارددنارداناو

ونُلؤودرواارلؤَودرواارَو۳۳.د

ََِنُو۳۴.درواارَاَوباداوعَ

وَون،ناو۳۵.درواارََِِود

وََهََُ،درواارهََُزاو۳۶.دزاور

ودرواارِو۳۷.دروااريزِودروااريزِوتَُ

اراو۳۸.داشوََاشودَارش
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َِاِووُُومرَِ:اانايود

و۳۹.اانااو.نوَُوَو

وشُودومواُشاهدازوارداَِنا

و؛دزااوعِرواروزناد،مواُناو۴۰.َََِا

.دهورناناِناونا

.زاا

و،هدديااو۹

ادوابااندبردا

يوُردلواو۲.رياد

.دَونوونوناا،ادنا

واازاوزاوادزارواردو۳

اِياِاِيُدَُّاي۴.دََّ

شاهدازنزاو۵.ادصَرزا

دوناناراوُحَراززاو۶.واناو

َزاو۷.
و۸.هاَُاوُدُِمَُّاُّ

ََّمَُوِيِايَُاِوموُاِ

ونابانانارداو۹.ِؤاَر

ياداايؤرا.وه

۱۱،ورُوَ،نزاو۱۰.دنايا

ربُاَتاَقودّمَُاِاَرَ

يََوَرَُموُااَو۱۲،ا

َِِِّمَُهَا نارداو۱۳.ّا

ورا،دنايانايؤرنا

زاو۱۴.دارناد
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و۱۵.يراَزاََمرَبَُّاََنو

ََ
۱۶.فااِيِزااََولَوشَروَّ

اااَِونُوُولَاََاََو

ومَُّ،نردو۱۷.دنَُتدردََا

و۱۸.درمَُّو.نانارداونِاَونَُوبَُّ

ِنردو)(هدهزاوردنانا

وحَرُفَاايِرُمَُّو۱۹.ديو

وناحَرُشرنازااردا

يودراُناناناروديهزاوردن

،رازَاسَو۲۰.دنانووا

ازو۲۱.ديوواو.دنار

يااو۲۲.دعاهزاوردنردَََِ

ردناودهدزاودود،هزاوردرد

ودوادهدديدتد

۲۳.دنايوارناارِ

ياووايهزاوردناناونا

فرنردو۲۴.نا

ردنانارداو۲۵.دبولوبوق

.انازور،ددتد

وادّص،دنونردرراز۲۶

فااو۲۷.داياوهِنا

ناندزو،دناهازادلا

رٔتانازاو۲۸.دنا

.دنوهرودرواهرارا،د

وباومِدراوستاوبانازا۲۹
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،ننازاو۳۰.درٔتوروور

ونوزاََّو۳۱.دارت

.دهت،دَرُمَُّهداز

رَِٔن،نَنازاناناردازاو۳۲

يؤرزانو۳۳.ززورردارناد

غردرزاوادهردنويانا

نا۳۴.دلدرردوزورازد

ودردباونويانايؤر

،نُِر،نُِردو۳۵.ادروارد

نوَشاهدازو۳۶.دََزاواد

وَِاوروَُو۳۷،بادووَوَور،د

دنارداناودرواارمِتُِو۳۸؛تُِوَز

ارَو۳۹.دنانارداردروارد

وباداوعَونُلؤودرواارلؤَودروا

ََودََ،نُو۴۰.درواارَاَ

و۴۲.دزاوَوَون،و۴۱.درواار

ِيزِودرواارِيزِوتَُوََهودرواارَهزا

وََاشورشودرواارِو۴۳.درواار

يااوداراو۴۴.اش

انوَُوََوَاووُُومِرَ:نا

.انا

رزااانادو،داانو۱۰

و۲.دا،هعُِهردودران

نو،داراولؤن
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و۳.ارعَوباداونلؤنا

.حونازاازاورداروانازااولؤ

ووار«:درالؤو۴

شراا».حااونااد،

ناارلؤ؛رازا

وا،دهدارلؤنشراو۵.دا

شااوشودُلؤو۶.دُ،هدا

،ديداورداانادنو۷.ديوها

،اهداولؤو،همدارا

رد،هانو،هدکاردينا

انناودزورو۸.راا

هداعُِهرداراولؤ،ارن

اراوارشااوَ،اروا۹.

هددمودفنز

شوادناردارشااو۱۰.

انو۱۱.رادنادردار

۱۲،دهدلؤنارادِ

ا،ادارايولؤ،ن

ردطردزارناياا،هدرواار

لؤ۱۳.ادهزورزورودد،ا

ارناوام،دُدهزرووا

هدلاّازاازاو،داه

واوُاروا،دهارواو۱۴.د

.ادَّدوادار
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ا«:،هنوَُرددواددااو۱۱

ازاو۲.واا

؛يدروانوردويدنواراا،دهدلؤ

ااراام:اراهَُو

و۳».اااامود

وارنادوادوانوَُهدداا

وااردوادو،نوَُرد

دوادو۴.داادداو

ناردنُوا،سُرواااو

ادا«:دوادسُاو۵.دز

۶.دوادارنَدوادا».ا

رادور،دزبلواارنُ«:دوادو

دوادو۷.روالواوَُبا».ا

و۸.دوادارنانازا،نارد

ارباودهُِّدادونافااار

يوتهَُوگر،هددوادو۹.د

اددواديؤراو۱۰.د

اروادادرداروااا

دو۱۱.دزهددااهرردوا

درادَُمُ:اااددواد

وردارناودادارده

نازاُاَيوُدوُدرازِاَوازاو۱۲.

ردنودََِرددوادوا۱۳.دع

مو،دزاُزو،دهياا

نانردناو۱۴.درانرزا
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دادارنو،دارنا،هداز

نازاو۱۵.دادناتواو

نودوّمَُهردواددهراد

ذردونارددوادو۱۶.دهدزودراريداورد

دوادو۱۷.دردونانلواو،د

هزاورددبازااش«:،هدا

زاارن،دنا۱۸».ا

،هاهزاورددزااربا،ن

وارناادوادا؛دروادواددارناواد

وايا«:و۱۹،واارنا

نارنادانا!اررازا

»؟درواارنادنازااارد

ادعداير؛ارناا

هواودنارادباردايَِاو۲۰.ا

نانردوارنا،هدادارد

راد؛دّمودزانانرد۲۱.ا

عادُاو۲۲.لوا،نا

و،دهديردَعيد

ي،هدوياهفزورردواراِرَا

دعراذوااريدو۲۳.ار

؛ادندرياهددرديناو،

يو،هدريدزاارهوردبيودواا

ردودارراعادُا۲۴.شدهار

ّمنازاواا۲۵.اعدنان

دترااروادوادولوانا،
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ناَوباردا،نزاو۲۶.

و۲۸،ََُِويرِوَُِتَُّو۲۷،يوُدوُد

وُيِو۲۹،َُرَََاوَُِِّاا

۳۱،َََََُِوَُِياَو۳۰،ُاَي

و۳۲،َُِيوِزايرايّاِو

ووَُِتَو۳۳،َُِِاَوَيداوزايارُ

ََُيََا
ينوَُِِزاو۳۴.ِ

َو۳۶،رواُلاويراَِرمَاو۳۵،يراَ

.يزاَاياَوََيوَُو۳۷،َيِاَواَ

ََُِّو۳۹،ِيَرَونرداو۳۸

وِيياو۴۰.دوَُباراوُِياو

اَو۴۲،ياَدازوِيرواُو۴۱،ِيِبَر

و۴۳.داودنؤررادؤريا

وعوِوََُيُّو۴۴،ِِطوََن

شرداوِيِِو۴۵،ِيِوَُِمُناُ

وَاَناُيوَُزاِاَو۴۶،ِي

.َُِِوَواَو۴۷،اَ

زازوا،اَِدوادداو۱۲

رددننازاناو،درَلؤس

وودنو۲.دوانو

ناردازاواادواردزازا

شاوازاو،دَرََاناراد۳.دلؤ

يُوَاَوتَُناَووََِنا

،دعنانردُِيَو۴،
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ِدازونووراِواديناو

،وَُيََوََوَِوتويازُاَو۵،اَ

۷،دنَرُزامُوَرَوَرَوَوَاَو۶

ندزاو۸.يروَموُناَزوَو

نازااووهدزانادوعيناد

،دورلاويورنايور

ورَزنار۹،انذرددواددار

ِرو۱۰،دبِاَوَُود
وََّ

ونو۱۲،ِاَويَّو۱۱،راِ

دزانا۱۴.يَََّدزوراِدو۱۳،داَا

راارواناديؤر

درنُدراُزالواهردا۱۵.د

ارداونودهدنشدوزانا

و۱۶.مبفوقف

لادواد۱۷.اذنادواددادوزا

ا«:،هدبارنا،هانونا

و؛الد،ادايا

ا،اددندياا

فاواراناريا،درد

و(لزدريحورها۱۸».

؛ياونازادواديا«:)وا

ياازدراو،د،

ناراد،ارنادواد».اهدت

وادوادََّزاو۱۹.

دارناا؛رلؤيانها
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اروا،ندترزاننارادازد

لؤديايوا«:،هد

ََّزا،رَِو۲۰».ا

ودازووَِودازوحَوا

اردوادنا۲۱.دََّيراناراديِوُِاَ

نادنااز،دد)ََ(يو

زورزور،ونارداز۲۲.درادوعي

ا،گرِايوددوادايا

،هياادااهرااو۲۳.

وانارلؤانوَُدوادد

وراادزا۲۴.يو

نَزا۲۵.دوادهو

زا۲۶.دياعينادورا

نوررعادُو۲۷.وراريو

يناقودو۲۸.يوهاوراو

زاو۲۹.شرنازارادودودعو

يونااوناولؤناردازارا

ورااازاو۳۰.ادهارلؤنا

رنارناردوعويناد

ديراهََّزاو۳۱.د

و۳۲.داردوادوده

،هززارّزا

نارداوودناناراد،ناا

راهنززاو۳۳.دنارادننا

واربتاارا،رنو
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ورادراَزاو۳۴.دلدودوارا

ونادزاو۳۵.هوراونا

َِازاو۳۶.ياورا

ارا،رنورا

ََّودزانُدراُفنازاو۳۷.ز

.)(ياتاراو

دردارادنادا۳۸

داااردوادانوَُلد

دوادهدياااو،

ازدبوازوردواداردو۳۹.دلد

ناروو۴۰.دهدکراناناناردا

ناوناوانَونزورّنا

باووايودرازاتٔودرواناوو

اارددروااواناوناووورو

.دد

.دترؤروهوهراناراددوادو۱۳

ا«:اادوادو۲

رددنارداد،ياهَُزاااواد

ناوف،اهاايز

د،ااوديردوون

روددزارياتو۳،

و۴».دٔنادلؤمارد

۵.اماااز».«:

دتَرُِزااراادواد
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ااودوادو۶.رورزاارات

تا،دادِنازاوارنََ

دهاوااردنونردارهَُا

زاهزياارااراتو۷.روازا،ا

ودوادو۸.اراراراَِاواُّودروابادَِا

تووفدودوودواا

نوهنو۹.دوارم

ناوازدارتدزارداردداُّر

نازادزاروا،هوااُّواو۱۰.

اراردودزاردتاردد

ناودراُّوانودوادو۱۱.د

نازادوادزورناردو۱۲.اُّصَرزواارن

دواد۱۳»؟مروددارات«:،ه

موُدَاُارنادرودوادددارت

شاردموُداَُناداتو۱۴.ادَ

ارواوموُداَُواوه

.داد

ونودازاوبنا،رهدماو۱۴

اددوادو۲.زواياياهددواددنار

از،اادراااادارواوا

و۳.دهااردااوام

دنادونادوادو،نزروارددواد

يويارواردازيااو۴.د

وعُِاَورو۵،نُونوبُوعَُّ:ر
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.ََِاَوعادَوَِاَو۷،ِوَوَُو۶،َِاَ

دوادننو۸ندواديزو

ان،اهاامد

نا،دوادنو؛)يا(اردواد

دوادو۱۰.ريداورد،هانو۹.ا

اوانا«:،هدٔازا

«:ارواوا»؟دادارنا

۱۱َ».دادارناويا

«:دوادوداداردارنادوادواِاَ

».اهدرباردندا

رداردناو۱۲.دمِاََارنناا

و۱۳.ازاارادادوادودکا

ازازدوادو۱۴.يداونارددرن

نازاونازا«:اروااودلا

نو۱۵.دناتنردرد،هادور

،نوياها،يزاواتنردرد

بارنارنويورااز

د،دهداارواااودواد۱۶».دز

او۱۷.دادزرنُِزاارنو

ّاارواسواوعارارددواد

.

اتياوددرددوادو۱۵

ددوادها۲.دنايا،ا

ارناواازدرااراتنوزا
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و۳.ارواوراداتده

ارواتدروارداراادواد

ونورنادوادو۴.رو،دا

ورِرواُتَزا۵.دارنو

ودوريَ،يراَزا۶.اراردا

ارداوور،مَُزا۷.اراردا

۹.ارارداودوريََ،نازا۸.ار

زا۱۰.اراردادورِاِ،نوَُزا

دوادو۱۱.ارارداهدزاودووربادَ،ُّ

وََووَورِاُنووَََرِاوقود

يؤر«:نا۱۲،هااربادَواِ

ارنارداو؛نويايا

اارااياهَُت

ارنالوادازااز۱۳.روما

ناروا،درياهَُ،درو

دارنوون۱۴».

اونوناو۱۵.روارااياهَُت

تيدب،دهداوام

يؤردوادو۱۶.ادارنا،اديارا

ودزاتاارندناردادارنو

۱۷.زادوزاوا،

ناردازاوََفاواناردازاونِنو

زاناو۱۸.دارُنايراَنا

ووتاَوَوز:دمودردناردا

وموُدَاُوََوََاوَوََووبَِاوُ
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ارناوفاونِ:نزاو۱۹.ارنردِِ

وتاَوَِوَّزو۲۰.زاي

و۲۱.تاداروََوباَوُو

ياررََوِوموُدَاُوََوََاوََّ

ودتنورََو۲۲.يِوََِ

نردَاَوََو۲۳.دازدادارنّ

وَزويَوََوطوََو۲۴.دت

وموُداَو،ااتََََرََاَوَ

نارادوااودوادو۲۵.دتِنرد

دموُدَازاارواترهرا

ارواتارنوانو۲۶.رو

و۲۷.دذچوونا،دااد

ََونوادارتوودواد

دادوادو،دکزندنتر

زاواارواتااو۲۸.ادردن

و۲۹.اودووّوقزاواود

لؤدل،دواددراوواتن

وا،ووردارهددوادوهزا

.درادلدردار

ادوادياردارنا،هدروااراتو۱۶

رذويو؛ا،دهد

وينارزادوادنو۲.ارا

و۳.دادوااارم،غرذ

ونهدنزونادناا
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يانوو۴.صوهر

ارااياهَُدواتيرا

ورفا۵،اووذ

وبِاَوََّووتُاَِووزوازا

فاووداروموُدَاُو

ّاتِوو۶.ا

)اردوا(ًوادوادزورنرد۷.)د(ًاد

ه۸َُ:ااروادادارداوفاد

مانرداروالا.اارواموار

يررد.اواياااروا۹.

نلد.واسوّمرد۱۰.وا

اروايور.ارواتووا۱۱.ندوا

د،اهدواارير۱۲.

واهرذيا۱۳،اريونديروادوارواتا،روا

.اياه۱۴َُ!واهبنازيا!اا

رواداروا۱۵.انردوايرواد

ينا۱۶،اهدناراارو،داا

۱۷،اهدرقاياارََو،ااار

۱۸؛ادوااياودادرابياارناو

،دثا،داداارنَزو

۲۰،اردودا،ددويد۱۹

.دمزاو،دنادّاُّاُزاو

ارند،نااوا۲۱

و،رادن۲۲،دنا

ت.اارهَُزيا۲۳.رايا
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ذاروالّانرد۲۴.دترزورزوراروا

وااز۲۵.مرداروايرو،

.نااُواو؛دوا

۲۷.ااراهَُا.ّانااز۲۶

وانرددوت؛ايورلو

اروا.ارواميا۲۸.ا

واالاروا۲۹.تول

رداروا.يوروروا.

ر.زيورزازيا۳۰.وز

يدنا۳۱.دراوران

هَُّاُنردو،روزو

ناردواو؛شنايورد۳۲.

،دانردها۳۳.اوا

اره۳۴َُ.انيروادياازوار

و۳۵.ادااواراز.ااز

زا،هدارو.هتارتيايا

ردو،ارسوم.راُن

لزازا.دکرااياه۳۶َُ.

۳۷.اارواوامو.داا

اواتاارارداوفا

و۳۸.لشزورردزورت

موُدَاُونانارداووموُدَاُ

اراردانوِقودو۳۹.ارنردَُونُِ

۴۰،دنُِردينردوا

موًادواياي
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اااارناوارداار

ونُوُونِناو۴۱.ابدهد

اروادهذنااار

ونِناهاو۴۲.ادااواراز

نزااتتاووّارنُوُ

م۴۳.هزاورددارنُوُناو

.کارددوادا،رد

ندوادددرددوادناوو۱۷

تودازاوا«:

ردا«:دوادن۲».اهدزوا

اوناردو۳».ااازرواد

هوو«۴:،هلزنام

يايا:وادواد

مدروانواراايزورزااز۵.دا

وزاماهردزوا

شدااو۶.ماهدشد

دمرياااناروادزاياا،ماهد

يادازاوزاياا،ادرٔ

تهَُ:دوادهلو۷؟د

يانازاهازاار:

مد،رو۸.اام

اياورزااردو

دمو۹.مداازرا

نردمدسارناومداا
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دارناناو،کز،ه

اادمارناروادازاو۱۰.زذ

مدادار،باردومد

يزورنو۱۱.داياياوا

نااررذها،ردنارددم

راارواواازا،دا

واوداياياوا۱۲.دا

واوداراروا۱۳.اراااار

نادارودوازااردروداا

وردارواو۱۴.مدروددزازاار

ارااواواراامد

ؤراوتا۱۵».داا

ر،هادهددوادو۱۶.ددوادن

ناو،اهَُيا«:ووا

يارداو۱۷؟يرماا

نزياتاههرردازداا

.ادرد،اهَُيااويد

د،يددهااهرردددوادو۱۸

،وايا۱۹.اردهازدواا

اريرالداوده

هَُيا۲۰.يزارايدروا

دياا.ازاو

ازيورامااامو۲۱،

يرو،دزميا،هدادارناا

مرزاارّاواديااو
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دمو۲۲.جاا،يدادزاارناد

ياهَُياومايااراا

وتاههرردواياناو«۲۳.ينا

اودراااشا

دورااااو۲۴.

تاهناواااياااياتهَُ

دهيايااز۲۵.راردواد

تاها؛داايايد

،هَُياناو۲۶.داردااهدتأ

ناو۲۷.يدادهودهارنااوا

رردداردهاار

داکروياهدادواياازا

».داا

،هدادارندواداوازاو۱۸

۲.ندزااروَّوب

.درواا،هدوادنناودادارباو

رتَردارَُهدرََرََدوادو۳

و۴.داد،دزرااتادارد

و،وازاهدراوراراوارارادواد

هاراياازاا،دارارانادواد

،اَُهدَرَرََددِناراَنو۵.اد

ِمارَارددوادو۶.ارنارَازاراودودواد

و.درواا،هدوادنناراَوا)نوا(د

دوادو۷.دادتررداردوادوا



رالوا 835

رواارا،درََرََنداري

هدززاَرَرََينُوَِزادوادو۸.دروا

.فوووردنُنازا

رََرََدوادتَهدُُنو۹

دواددارمارَُد۱۰،اهدادارَُهد

نازاَِارواووادهد

ُُرََرََاز،دهدادارواهدرََرََ

.)درواد(وهوفوِو؛د

وه،دووايااراهددوادو۱۱

ونونَُّوباوموُداَزاّازا

نوُداَزاراهوَُايِاَو۱۲.دهدرواَََ

ودادرانواموُدَاردو۱۳.ِيداوردار

ررداردوادواودوادننوُداَ

فا،داادوادو۱۴.دادت

باو۱۵.ادادماراو

و۱۶.رودَُِاطودرادوَُ

ودراََِاوبُِاَقود

ددوادناونَِونَرعادُاو۱۷.د

.دمهد

ودنَُّهد،شاوازاو۱۹

نُ«:دوادو۲.دوايردش

دواد».دناشرناش

دوادندو.شرهررداروادنا

ناروو۳.ايويانُدنَُّز
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رينا«:نُنَُّ

؟اهددندوادا

».ادزوباو

يواارنار،اردوادندن۴ُ

نو۵.درارنا،هردينزاارنا

نالا،دادننازااردواد،ها

راَرد«:هدو،درناازد

نو۶».دنازاواردير

رانَُّونُ،اههودوادددنَُّ

وََمارَاوََمارَازاناراوارادهزو

هدواراراودو۷.زادياَُ

رد،هانوناو،دادياارواوََ

،هديزانَُّو،دزودراَُِ

وبا،ارادوادنو۸.ايا

ياهزاوردد،هانونَُّو۹.دارن

ارد،دهادو.دارا

،فيوردبانو۱۰.ده

ارواانزا،دزاوزا

ارمو۱۱.دارانراَرد،هدبا

.نَُّوهديِاَدرداد

او؛د،انراَا«:و۱۲

د۱۳.ااداا،انَُّ

ادديايومش

با۱۴».اشرداراواو

ونراَد،داوو
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دنَُّنو۱۵.درايورزانا

اد،يِاَشردارزانا،دراناراَ

دناراَنو۱۶.رواباو؛

ارناراَ،هدنانا،اارزا

يارََرََرادَُو،دفنا

اراا،ردوادنو۱۷.دنا

ارانا،هرناودرنُدراُزا،هد

يونا،داراناراَاردوادنو.د

ناددوادودرااارزاناراَو۱۸.د

رادَُو،ارناراَزاهدراوارارا

رزادرََرََننو۱۹.رار

و،واه،هددواد،دراا

.دماانَُّاردنازاناراَ

،ندرنوم،لورداوو۲۰

ناوارنَُّزو،دروانوارتبا

ارََّرباوروارددوادا.دهارََّر،هاو

زاارناهدجدوادو۲.مارنا،هد

وادايودزوزوش

و۳.دزاهدززاوادوادارنا

وايوهّراارنا،هدروانوارا

نَُّيردوادو؛دهرهر

نازاو۴.روامودواد.درر

ُيِنارداو،رَزردن

زو۵.بناوداردوازااريِّ
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رداانَاواون

.دندرشاهبُدَتُ

ديدارداوَّردزو۶

واوادود،ارو

،درواارااوانو۷.دههازاريا

َّرداريانا۸.ُاروادوادرداِنُ

.دادودواددوهاز

ااداااردواد،اانو۲۱

دوو«:منارووبادوادو۲.درار

۳».اارنارود،نادََزااراا

ناردموا«:با

؟اننااهداياو؛

ااهاودراداااا

نردباواباهدما۴»؟د

دباو۵.دارواز،هدشداا

ورارانااوداددوادارمنهد

درارودورادزاونزدرا

دنانردارنونو۶.دنز

اااو۷.دهوبادهدناز

«:ادوادو۸.اراا،ا

اردههلو.مزروه،مديرارد

اردواو۹».مدرراراز

،هدمااردوادوو«۱۰:،هدبددوادار

؛مرا:وا
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۱۱».مرواارادياارازا

وا«:اريو،هادواددد

ه،دل۱۲:راديا

،درداردوييور

واو،داوزردوووازور

هدنا.دزناواراادو

ترد«:ددواد۱۳».مباد

وايرازوادا.

ووا۱۴».نادوار

او۱۵.داازارادوداا

ارناانو.دزکارنادروايا

وننازاودوا،ک

ل،ا«:ک)ارم(يا

ُِنرَاهدواو».رادزاردد

اروا،اااردندوادو۱۶.دهدا

رديواهداناوزنردد

،هسودواد؛اارواد

ياا«:ادوادو۱۷.داردديور

،هزروهنااومدامند

هَُيا؟اهدنااا؟مزترا

مومرناودا،ا

دواددااردواو۱۸».د

نراُهردواودودواد

اددواد۱۹.ُ

رودار،هادورنراُو۲۰.وا
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منراُو؛دنار،داش

زاوداردواد،نراُ،انراُددوادنو۲۱.

دوادو۲۲.دازوردوادر،هانوهو

هارهي«:نراُ

رمزاوهمارنا؛وا

اودياارنا«:دضدوادنرا۲۳ُ».د

ارناو؛دروااشرداهد

ارمومياارو

نراُهددوادا۲۴».مارومداديدرا

از،ازاماارنا،«:

ًواوايالاازا

لنايادواد۲۵».ارا

واارددوادو۲۶.دادنراُ،نزو

وادوارذوي،هد

لز(نازااواو؛دا

دادارواو۲۷.دباروا)،هد

ددوادننزنارد۲۸.ادردارد

رد،اهدبُنراُهردارواوا

نردواا۲۹.ارا

نِنردمانارد،ود

،ٔازادونادادواد۳۰.د

.وازا

او،اهَُاا«:دواد۲۲

ارنددوادو۲».اايا
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دناو،ااازرد

يرادوادو۳.اايياي

وياوهزاوردييا

اازردازاوبو۴.دنزونارو

دوادو۵.دروادوادياردازاوبرونوَ

هَُياياواکزون«:

ردوور،د

وزادواد».الا؛دز

واروا،هاارند۶.در

دوادو۷.ااياهَُياياد

ياادهدارا!ميا«:ن

وام۸.دياهَُايا

يويارنر:،هلز

،داايايا،ياهد

يايا۹.يارزنرر

زاارواازداارادا

نواا،اارافزاد

.دااروارااوامارددا

داواودااياياوا۱۰

دااااارواُو.داوارو

دهاوايال۱۱.ادارا

هدهررداردياهَُويب

ووارواا۱۲.ا

هاردياهَُوااهرردار

وااراوا،هاها۱۳.يراد
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ابيروا،اهداااهررد

رداو۱۴.ناونوشدي.

اووهزوراوزوراد

و؛ماهدوايا،نزوهدزرا

دو۱۵.اوماوب

صاوناروناونازا،ر

اراووهو۱۶.يا

دوادو۱۷».دهاواوشلو

(۱۸.اارنشدااراانارو

زااراوياهَُا«:)و

هددارزناز؟اهدااراف

.اهبوامرووارزوا

ياهَُزارديودل۱۹

ارياهَُسَ،وار

يااراستاووات

».روارددهَُا

ارنُد،هدرودوادنو۲۳

ونوااناروو۲.دااد

وهدوزانوو۳.دارنو

.دراو،ناناديناد

وواتررارونازا۴

رارونردرارو۵.دناروادونارورا

،اارواد

يوناارنادوادو۶.ا
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نَزا۷.ديراَوتَونَ

.ومزولواناَنا۸.ِوناَ

يؤرنا.ناروَِِوَُِِنا۹

وزوَِناو۱۰.دناَيايا

ازوواَو۱۱.دِرنا.ََوشُ

ناازا؛ارناََوشُوود

ونوَُوروماَتَنا۱۲.هدنازاا

زنوروونورماَنا۱۳.رُّ

روارسااساووا

وااوارواوازروا

هيوادناو۱۴.دتوا

مَُنازا۱۶.رازَِاومَنا۱۵.

اررازَِاودرََررازَِانازاو۱۷.درَُ

رنازا۱۸.ددزرََرناا؛دد

وَاودوِوا،نوَُنا۱۹.درَُ

وواُّنا۲۰.مَروِ

ورازِاََِناوُِوَيراَنا۲۱.ود

وادناد؛ديارواودُرازَِاو۲۲.َ

ُِنا۲۳.زارناَِناناناردا

ايونانا۲۴.دتورَدوَ

هدازاايايؤروديايا

زادديياهر

دواداز۲۵.ادواردو

ردواواهداداراارمااياهَُ«:

مزدارنوو۲۶.اروا
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ا۲۷».رادارباو

هدوزايونادوادان

دنورفنااز۲۸.

ياوهورد،اروا

وَِنو۲۹.اوسي

جاويويدرامدرا

ياو۳۰.زوووَرود

و۳۱.موواو

زورردواياينار

ًادانووهروّهو

ووعاوادهياو۳۲.وار

.واردنوردنارداووس

وباد،نورنا:نوريااو۲۴

ودُدرزاُِاَوبادو۲.راورازِاَوُِاَ

دوادو۳.ادراورازِاَ،اي

ِاَودرازِاَزاقود
زاو۴،درازاََ

رازاهدز،درادرازِاَنا

رورازَِازاانارهد.

ناوارنارازاانا

نانا۵.دنا

رازِاَزاايؤروسيؤراز

زاََاََو۶.درازاو

قودونارووهدرارنايا،ديو

َِاو
نوونيانايؤروراََ
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ورازَِااناو

يامودوانورَُيالواو۷.را

ياو۹،رُيامروريامو۸،َ

ياوصَُّياو۱۰،َياوَ

يادزو۱۲،َُيادوعُياو۱۱،َِا

دروَُّيادو۱۳،يادزاودواَ

و۱۵،اِيادوَِيادو۱۴،بَيا

يادزو۱۶،ِياويا

وياوو۱۷،َياوََ

وَدياموو۱۸،لُيامودو

يوواا۱۹.ََيامرو

واردنادنا

ناااياهَُنانورناراو

زاوُماَزا،يوهررداو۲۰.هداد

۲۲،ريََِرزا.ََراو۲۱.َ

زاو۲۳.َتَُُزاوتَُُرزاو

زا۲۴.مَرووَاَودونوَُ

زاوِرداو۲۵.زاوُّ

.َُِوُِوَيراَزاو۲۶.زِ

و۲۸.يِورَُّزوَُوَُنايراَزاو۲۷

َزا،َاو۲۹.دَُيزارواورازَِاَ

نا.تُورَدوَُِزاو۳۰،َ

نا۳۱.يونايانا

ِاَوقودوهددوادرنوردناردا
وََ
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ردايايااانووَََيايؤر

.دواياار

ونِوفانازانارادودوادو۲۵

ودواارنُوُ

رداهرو؛ت

وََوورَُّز،فازااو۲:اااد

هدندفازفاناََاَ

وِيَوََنوُنا،نُوُزاو۳.دت

نُوُرزََّوََواَ

،نَزاو۴.دتواود

وََوتوَُوُّوََوُنَنا

َوَِوَرََِوُروَِّوَِاَوَ
وُوُِّ

امرددنِناا۵.تَِ

وهدرنِاو.دهدارقاا

رددنارنزا۶.دادد

وفاوهددزواودووا

ناهرو۷.زادانِونُوُ

،داواارناناناردا

وياو۸.دودوودن

.اااوگردي

يامودو.انويافاِلوا۹

يامو۱۰.دهدزاوداوارداوواوََ

وِييامرو۱۱.هدزاودوانارداوناورَّز

نارداوناوََياو۱۲.هدزاودوانارداونا

.هدزاودوانارداوناوُياو۱۳.هدزاودوا
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و۱۵.هدزاودوانارداوناوَياو۱۴

ََيا۱۶.هدزاودوانارداوناوَاِيا

وواناوِيادو۱۷.هدزاودوانارداوناو

وانارداوناوَرَيادزو۱۸.هدزاودواناردا

هدزاودوانارداوناوََيادزاودو۱۹.هدزاود

۲۱.هدزاودوانارداوناوُيادو۲۰.

دو۲۲.هدزاودوانارداوناوََّيادرو

يادو۲۳.هدزاودوانارداوناوتيا

وَياو۲۴.هدزاودوانارداوناوََ

وناوَِياو۲۵.هدزاودوانارداونا

وانارداوناوَيادزو۲۶.هدزاودواناردا

.هدزاودوانارداوناوَِاِياو۲۷.هدزاود

و۲۹.هدزاودوانارداوناوُياوو۲۸

و۳۰.هدزاودوانارداوناوَِِّيامودو

و۳۱.هدزاودوانارداوناوتَِيامو

.هدزاودوانارداوناوَرََِوُريامرو

زايرُِاَََنَرُزا:نردياو۲۶

وزشاهداز.دناارَََو۲.دفا

ومِو۳.ِمروََزمومود

:دناارموُداَُِو۴.يُِِاَون

ورمروخامودازُمودوََ،شاهداز

وااازيََورّوَّو۵.ََ

يانااََشياو۶.دهدادار

عينادناازهاز،
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واناردادااَوُوَروََُِنا۷.د

موُداَُزاا۸.ََوُِاَودعناد

نادِتردنانارداوناناود

َََو۹.موُدَا)دوازا(ودود

َُو۱۰.اددنارداونازاناده

اازدنارِيِادناديراَزا

وِمودو۱۱.رارواشر،دهداز

هدَُنارداوناوزمروََم

هدادنردينايؤرناو۱۲.د

وارددناناردانايوو

ناگروزاناو۱۳.

ََو۱۴.ااهدزاوديايا

واا،دادُِزشياوازاودا

)(موُدَاُياو۱۵.انولوا

َُوُّياو۱۶.لا)(اياو

ورياهدردَََهزاوردد

زافو۱۷.دناساس

بفورهزورلفودنو

فو۱۸.لادورهزور

ا۱۹.ودراوَياورهدياراوَ

نوزااو۲۰.ديراَزاوحَرُزانردي

:ناداو۲۱.دتاوااِاَ

.َناديانايؤرَنادنازا

.دوااشرداومزنا۲۲

و۲۴.نُّزاونوَُزاونرزاوناَزا۲۳
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اردازاو۲۵.دامََُُ

ِيِزشومارشوََاشوََرش،رازَِا

اارداوَُا۲۶.َشو

هرايؤروايؤرودهدوهددواد

ووزا۲۷.دنارادوهو

واراو۲۸.ارواد

ودهدووَُباواَوَلؤ

و۲۹.دارداوَُدزدهدو

ناارلايااوََنرزا

وراارداوََنوَُزاو۳۰.دناروادو

بنُدراُفناعناد

هااهدووار

رنايابا:نوَُزا۳۱.د

نردوهدوادلردودنوَُ

اردازاو۳۲.دِردعنادنا

هددواد.داروعدوراود

راياََّوندونؤرارنا

.هدراوا

يؤروايؤرزاناهراازاو۲۷

يراردارهدنوهوهرا

،دليردههرواد

لواهيالواو۲.درارو

۳.دراروواردودَِزمُ

.دلواه،يؤررصَرنازاوا

ردودرتَُوازاوُِاَيادوُدمودهو۴
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هيامرو۵.درارووا

رارواردودگرعادُام

ودگرنانردانا۶.د

و۷.دداَّشوازاوادينا

شرداوازاوبارداَمرهيامرر

رو۸.دراروواردودََز

راروواردودارِتَُهيا

دَِِّااهيارو۹.د

هيارو۱۰.دراروواردو

روواردوداازاََُِِ

ُِيِهيارو۱۱.درا

و۱۲.دراروواردودنَراززا

واردودزاَِرََِاَهيار

ياَدهيادرو۱۳.درارو

.دراروواردودنَراززاَُ

وداازاِيدزهيادزرو۱۴

يادزاودرو۱۵.درارووارد

وواردوُِزاَُياَدزاوده

ر:ااطايؤراو۱۶.درار

و۱۷.ََاََنَرو،ِيزِرازِاَنؤر

و۱۸.قودنورروَُاََنور

.اِيُرّرودوادناردازاُِاَادر

تَروَُاَنزرو۱۹

روَرََُاارو۲۰.رَ

وُّدِردََّرو۲۱.اَََّ
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َرَنادرو۲۲.اَروزا

هردوادو۲۳.دااطايؤرا.موُ

دهدادهووااز،دو

وَُباو۲۴.ادنانراراا

ازاوماا،دندزا

.هدمارادرداهرودراواا

يراودَِتَُهديراو۲۵

ن،دردوتدردوردر

،دزررتو۲۶.دُّ

ودارِو۲۷.دبَُايرَِ

و۲۸.دِيَِزبايراول

وديِِنَديراردغااونزنرد

نورردرو۲۹.دشاوريرا

دداوردرو.دورياِ

وداُِناو۳۰.دَط

.ديزو۳۱.دويَا

نُو۳۲.دهددواديوانانا

هاَُودواددودوادي

ودِراَيوهدَُا۳۳َ.دهدنا

ودرَاوعادََُُِازاو۳۴.دهد

.دباهدراد

يؤروطايؤرزااراايؤردوادو۲۸

وهيؤروهرايؤرودارهد

وناااراوهدلااووانا
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دواد۲.درواردنادون

!ا!مياواردايا«:،هداهد

زاايوواتهاراياادهدارا

.مدهدکرانايياو،ياي

اايا:اا۳

ياه۴َُ.يارنوداز،د

ااااهمرنازاااا

نازاودراريااراداز،مهد

ادامرناززاوارنااد

از(نازاو۵.داا

هارنم،)اهدادرناوا

و۶.ااواا

ايوااوا،ن:

واروماهاروااز،دا

ماواندرواوااو۷.دا

اراااارواها،زوا

واااردنا۸.اد

دياهَُاوا،هياو

ندزاارنا،هدروافارزاار

ياو«۹.رااوراانا

تداراولدارواوساردريان

رواردواازتدم

ااروا،اروااو؛کارداار

.اااروداار،کاروااا؛

يااهارواازشرل۱۰
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و۱۱».شل،هي.واِسََ

واووقاورنددواد

او۱۲،روناورايهُو

وواييا،دههدادواحورزاار

اوااياوشداديهيا

ياونوونيياو۱۳.دادت

.واباياووار

عتايانزوزاو۱۴

.عهتايانزوهزاو

اياويانزوارو۱۵

ياياودادنزوارنا،اونا

ناراناانزوارهه

َِنينزوارو۱۶.ناياو

اررزو۱۷.هيياارهوهيا

ايووويا

و۱۸.سنزواهيوسنزو

ارورنزوارّي

وات،هداردينو

اراوا«:)دوادو(۱۹.ار

دددزااراير

شدوي«:نددوادو۲۰».

يااهَُاز،شناونولو

،دمواروا،

ا۲۱.داکارواااوار

ياو)(اميانووني
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،رادتريامدن

».اواموناروو

انم«:هددوادو۲۹

ُِّاواونا،هديااروا

هَُياناازا

کرادياو۲.اا

هيياارهويار،ماهد

واييااراويارويا

يوعارويارب

واورريوهيو

وادردياو۳.ناواََِ

اهوارنا،اددصلاازاهو

۴.مدادديايايامدکراسُ

هزوراوواُيزازورا

يار۵.يرادن

ديروهياراو

ارلد.دنا

وايايؤرها۶»؟ووايازوا

هديرِناهوهرانارادوااطايؤر

رااو۷.درواالد

وزوراهوهزوراهدوردراهدوزو

وادايو۸.دادازورا

َِدوااارا،

ددهدروالدورنازامها۹.داد

دوادودرواواياّيالداز
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ردوادو۱۰.روودرهد

ياهَُيا«:دوادواکراروا

واياو۱۱.کرالزازااار

ردازانازاوتولوتوو

ِنازاتواياو.ِنازاازونا

وازاودو۱۲.لووا

ندادوادردتووو،

ياناو۱۳.ادردنتو

.ااراواريا

ادمو۱۴

انازاااز؟روارالد

دداااز۱۵.اهداددزاو

وازماوور

لاااياهَُيا۱۶.دراماود

ودزا،اسوايا

ارداياادو۱۷.نازانا

دلداويرادوداراوزا

اارمناومدادارا

يا۱۸.درواياالدودمد

رداراااوقاواانارياهَُ

ديارنايدورادهدملدير

واوالدنو۱۹.ناد

درواارراو،درادهاراوتاد

دواد۲۰».مدکراناياارو

».اکراردياهَُ«:
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،هاکرارنارياهَُو

۲۱.دارهدودهاروا،هداور

يودذذوايازورنايادردو

هراوچراوورااروايا

ردو۲۲.اارذوريا

و،دبوايدوارزورنا

راروا،هددهروداردوادن

۲۳.دارقودوروا

دددوادشري،وان

و۲۴.داارواااوبو

هدنهددوادناونونارو

گرراامردارنواو۲۵.

وازاااهددادارواواد

اادواد۲۶.دههداد

ردا،دلااواتو۲۷.د

دلورواردودلنوَُ

تو،هوودوزايردو۲۸.د

ولوارااو۲۹.هدنشود

راونراوارراِِردهددوادا

ويويرزوروواتوو۳۰،ارد

.اب،اراناواا
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رامود

اهویدرددوادنو۱

اانو۲.رارواودیو

ااردارروناروادوهوهرانارادو

نو۳.اایایورزاد

اعاازردنردین

دواد۴.دارددنردارناواه

دهدادوادرزاارات

و۵.درواردایاودروا

واارد،درایروا

ن۶.دنادونو

واردعارددا

انرد۷.ارنارا،ها

».ارا«:ارواون

ویدنادوادمر«:ان۸

دهواهیال۹.هدوایا

راازویداددوادمر

ارونا۱۰.هدز

ازلدوجومار

:نا۱۱»؟دایروادارما

نوویاوودودردا«

داارمالویارد

ارمیداردارو

وا۱۲.یروادماهدنا

داداارویاوودوه
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زاواارنادزاد

ردینزان۱۳».اداارنا

ااودارواعارزادن

ورا،هدناراوارانو۱۴.د

ارایرداراو،ادراراهدزاودوارار

روارداروههدو۱۵.ارواردهددو

ایراردغااباردازاوبو

ناو،هدروازانیاو۱۶.ناوا

و۱۷.اردارایدهد

ودروانوزاهلارارا

یاو،هواراور

.دروانواماراندونند

یاوهایایادنو۲

یارادنو۲.شد

راو،ردبنیارادو،ر

هد،ماردنو۳.داتریاو

وبویدرردوادمر«:،هدر

،یایدادازا

یاهایایاا۴.)رر(

رردرووایاارناد

یوادنو،ازیو

یاهیوهوو،مو

یاو۵.ایایااایاااز

نازایااز،ا
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واز؟اوایایاو۶.

یایاو؛دراارواکا

و۷.یورردرنازیا؟یو

اووهورردیاارل

،ادردواووناراو

ررواوادرددا

وودازاوبو۸.،ارنادواد

ادارناز،نزایالب

انناونبنرد

یااززیاناواب۹.د

اناباو۱۰.داو

و،ههمرا،ارب

یاورراوباراورا

،هدادبابرهدمارو۱۱».دادا

درادوداردموان«دندارنا

و۱۲».اهدنادارازا

وناهااایاهدکر«:مار

وویهددواداز،ز

یایاووایایااه

ویدارمارناو۱۳.شد

نادنادزازواو۱۴.مدارنزا

واووهورودیردشرو،ا

ووکزنواوناراوبو

ناوایا،اتااعااو

ال۱۵.دیردوادتراناو
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دنیا،دهدذارباوورووم

اراو،اجارنزابو۱۶.

رواارناودروااردیو،

زردارنادن۱۷».دا

دهدارادوادشریاهرزا،داا

.ازاوراوهوو،د

یارادوریارادنازاو۱۸

زاتریاوراوردبن

.د،رمد

هرواردوانددعونو۳

،دهدوادشر)وا(،ر

همودزورردو۲.دهدنراهرددواد

او۳.دعونددمرلزامود

:داندیانساا

،عارذوعارذلواارذ

و،عارذضداورلو۴

۵.یاروراوعارذو

،رزارناوبارگرو

یارو۶.درونردناو

.داوینایو،زیاا

واریردورادواوو۷

ارسااسو۸.دنوراد

عارذو،عارذضا

نزوو۹.زورارزارناو،د

ردو۱۰.ارو،دله
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اراویروودسااس

لدعارذنویلو۱۱.

،هدعارذشدلورراد،هدعارذ

،هدعارذدولو۱۲.دردول

دول،هدعارذشدلورراد

عارذرنوایو۱۳.

یایورو،دهدادیاود

ووناراوازااربو۱۴.دنورا

ودو۱۵.دنانوو،کزن

ودعارذوالن

باردارو۱۶.دعارذدازا

ر،راودارا،د

یدو،اردارو۱۷.ا

ارناودارفارناو،دف

.دمدف

و،عارذو۴

ارهرردو۲.دعارذهدو،عارذ

و،دروفزاو،دعارذهدزا

زو۳.ادادادارناارذرو،عارذ

،ادادادارنادناوترفزانا

،ادازاارردازاهدعارذیا

.رنانرردودودردناوناو

ولیازایوردوهدزاودناو۴

ییوروبییوروبییور
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نورافایواقردو،دق

ودوناو۵.د

.ادراده

فاروارفارازاوضهدو۶

اراو،واردا

یاردا،اردادی

،اناناهدو۷.دنیو

و۸.اردفاروارفار

ردفاروارفار،هد

ونو۹.و،ا

ارایردو،)ارگر(یهزاوردوگر

قیارارردو۱۰.

وزاودمارو۱۱.ابفزا

هدنیایرممارار

یونود۱۲.رمادا

ودنودودنود

ودوودیارارو۱۳د

دیاروددیارا

و۱۵.اروارو۱۴.

ودو۱۶.)(ردزاروهدزاودورد

نیامارشراراباووزا

ارا۱۷.زاواهد

دهدوتنردرردندرایاردهد

،هدززاارتاامنو۱۸.ر

ردارتانو۱۹.ردنزو
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۲۰.داناروودا

لیزاارایاواو

زااراواوو۲۱.دوابارد

ووو۲۲.رززا

یردوهزاوردو،)(یزاارو

.دزایردوسااسناورا

مدوانیر۵

ووهو،اداردوادشرتنو،

نها۲.ااارداراتا

اراایانارووطایورواا

ندوادزاارواتدروارد

هددهرداانادو۳.روا،

ارتنووااا۴.

ردارستاوعاوتو۵.اد

هدنو۶.ادارانوو،درواد

تدهیودااو

بوهردذووراو،دا

باردارواتنو۷.ا

نوو۸.درواردنویزسااسرد،

وتنوودتناردی

دزاردراو۹.زاار

هدنوزاا،هدباتزای

یادیتردو۱۰.ااردزواو،

واواناردرردحودنا



رامود 864

اوو۱۱.زانانانورداا

از(انوسزانن

.داردینود

نوونوفادوو۱۲

و،هکزننانارداوناو

وناو،دهداقفدو

ناو۱۳.)اد

واوردزاوانونازا

زاواتاوونو،اا

رازاواارواوا

و۱۴.ازاواها،ادااوا

هلازیااان

.دهدارا

ررداهدوا«:نها۶

ارویایاا۲.م

،هاداردیورهدو۳».ماهدیا

ااو،داداراا

دکراایاه«:۴.د

،هدرواارناددو،هدادهودوادمردند

زایمدروانوززااردمیزورزا۵:

ردایامااطا

۶.داامیامارو،نا

بااردوادوارداماررواا

ددوادمرلدردو۷.داامیامد



رامود 865

واا۸.اایاهایایا

ایایادلدردن:دوادمر

ار۹.یددلدرداراید

ارواانوزا،دا

اروا۱۰.داایا

اوو،دوادمریوادد

هاارومااادوا

ارناواارتو۱۱.مداایا

واو۱۲».ماااردناردداا

ید،هداااروا

ارناز۱۳.ااارد

ردارنا،دعارذو،عارذو،عارذ

ر،هداناوان

۱۴،اانایاردیدودزازاا

ردوناردا!اایاهیا«:

لدردنز

اریاهوناو۱۵.یرادهاررو،ک

دندازیاادهیاهداددوادمرده

.اهزوایدوارناددویدادهو

ارهونادوادمردهاایاهیانا۱۶

ریاوهدادواراده

ا،ایااا

ک،ادهاردی

اایاهیاناو۱۷.یدررر

ااا«۱۸.دیادوادده



رامود 866

وا؟ازندانردا

.مدیااردراارکا

ودهعودیاهیا۱۹

۲۰.ارتاهاردوا

ودزانزوروا

داداراارداردایاهدادهوشاهررد

و۲۱.انایتاهارد

دنایاراادموتاهع

نودننازاوعا

ودزروهدا«۲۲.ی

ارد،هاواودردوا

،هدونازاها۲۳،در

و،نناارنا،هداداارناویرواد

.هانااارنا،هدلدارند

هزرواامو«۲۴

زیا،بدندر

عودارددوفااا،هد

وزاراادمهونازاها۲۵،

۲۶.روازیاهدادنانارونازارنا

هزروودنا«

اودنایا،درنار

هزاهرناوفاا

موهونازاها۲۷،ز

نارناردارهاروزارااد

یاهثایامارنادزو،ه



رامود 867

مدواوزردا«۲۸.نار

ردارنا،نانداومان

هدهنازی

مزادزایااودها۲۹.

ااردلدونازادهداا

۳۰.دازاردایاردیدو،اد

وزوننازاها

از،هااراداروالد

ردنانا۳۱.مدابفر

زاهزیاهدادنارزیوزور

اواامزاو«۳۲.

،هاززااایوزویدو

،نازاها۳۳،دایون

ادناااو،دن

موارانیروا

یااااوزااا

دندیاما«۳۴.اههدماهد

ییوورنو،هدارناار

دد،ماهدایاویاه

ارناونازاارناعودها۳۵،

اازهزروهاو«۳۶.روا

نددارنا،هکناو،ه

درودزارنا،ناناوهد

،هاداناردزردا۳۷،

،هدعددیازردوز



رامود 868

زردو۳۸،اهدرراو،هزرونوهده

لد،هدیاناارنایا

نارزیو،زدنو

ایایاویاهیویاهدادنا

ود،دن،نازاها۳۹،دماهد

اردمو،رواارناوارناع

نیایانا۴۰.زهزروه

ادهدنارددیودز

یدتت،اهیالو۴۱.

دتناهیا.هارا

یوراهیا۴۲ندو

».رواداردواددهیرونادارد

،هادونازاا،غرنددزاننو۷

اروالوازارذوی

از،اداوانو۲.

اانو۳.دهدارواهل

،دداروالوادوارا

اروا،هدهودشزاردیور

۴.ادااواراز،اوا

و۵.اروارردموهدو

یاراوووراودوهدن

۶.دارا،موهدوار

تا،نوودهدادصینو

،داراهددواد)د(اروا



رامود 869

،ادااواراز،ااروا

نانوااودوادو

ارونو۷.دهداااموا

یاردازد،دوا

،ارارذو

ویدرایاوی،دن

ااوناردو۸.اارذ

زاگرراناوادهارزوریو

سزورردو۹.دت

زوریاوزوریااز،اد

ارمهموزورردو۱۰.اده

دوادوااناودنای

۱۱.دلوند،دهداادمونو

ناودمارهدووان

ارنا،دزدردووارددهد

اروا،هردنواو۱۲.رما

مدیاارناومداارید«:

ااودرنارمارناا۱۳.د

،دمنردواودرارز،

دو،ااههامو۱۴

زیارزاو،ر،هد

ارنانو،داانازاها،

ازاو۱۵.داداارنازوزاا

هدنارددیو،هدن

و،هدراارالو۱۶.دااد



رامود 870

لدوودراناردااماهد

تر،کراو۱۷.نا

وااراودکدواد

رااارها۱۸،یرادهاماوا

،دوادترا

ا«۱۹.ازااا

وکماهدیوراماواود

ها۲۰،هاراو،تدارنا،ر

اراواماهدادناززاارنا

ارناواادرزا،ماهددایا

۲۱.اهوابمنرد

،هدرنازااررااو

اوزاوایا:ا

دناریاه:داداباو۲۲؟اهد

ناودکدروانوززاارناار

ازادتدوهارا،ه

».اهدروادراوناارا

ووانیازاو۸

هدادنمارارن۲،دارد

نو۳.اداردارااو،دد

ونرداررو۴.دارنا،رت

.رمادهدترداری

یدارنورونورو۵

وو۶.دوهزاوردورادرادر



رامود 871

وارایو،ادنارای

وروارداناراوارنارای

و۷.)د(زون

،هنونونزونراونزا

زردنانازا۸،داازاو

،دهدکارناااو،دهنازا

ناازاا۹.هزوانازان

ونادنادریااریا

ناروو۱۰.دواناراوارانارادولاناراد

هووددامهدنم

ایادوادزاارندنو۱۱.د

ااهددوادردنز«:از،دروادهد

ادوات،ا

ینها۱۲».ساها

وایادهدقاورارناوا

شزورردزوری۱۳.ار

ردوهو،یزورردن

و۱۴.وورداردل

نادواددراارنی

وانایارنوود

ارنردورواشزورردارزورمزانر

اددواداز،)دادرا(هزاوردنای

هرردهدزاناو۱۵.دهدا

۱۶.دزودهدادنووناهرردویا

هدوادیزورزانر



رامود 872

ماواو،ارا،میزور

ردرتاوننها۱۷.ر

رداراومارو۱۸.ر،امودازرد

ناودیویادنددادتررد

ازازوهورو،روانن

.درواهدنیا،

ورارنهزاوانو۹

دهرایوریوتا

دنو.ناارن،اروا

نو۲.دددردزایورن

نزایودنیویاار

اریاوننو۳.دنا

سوووواهمو۴،دهد

نااریازوناسووارد

هد۵.وارددحور،داوا

مورهررددورداریاهزاوا«:

ارارامدنوما۶.دار

هماو،مدرو

نادل۷.یاهدوامدهیزاو،د

واردالو

ریاهدکر۸.ار

.یهداهیادار،اد

راااارنادرادوداراایا

اهدنادارازا،



رامود 873

زووهدو۹».یروااراویرواد

تاودادایو،هدززاتو

نو۱۰.هددادهدن

ولبدرواوازاننومار

زلبازاهدو۱۱.درواای

نیاودوهدووا

۱۲.دههدادزردنازااو،

دااروایوزراهدنو

،دهدرواهدیاواایا،داد

لردنزوو۱۳.،هددو

ایا۱۴.دزووورن

رنوبندودروانرزونا

ودهدنو۱۵.دروانیاهو

هدرلیای

یایو۱۶.

رداراهدو،هدرل

وجزارهدو۱۷.ان

رزیزاوارو۱۸.رزارنا

یدفناوفاودد

۱۹.دهدادیودو،دد

دهدانا،فناوفازاهدزاودو

فوو۲۰.دهارد

نفووزاهدن

ابنماردهو،درززا

مارندارهداز۲۱
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و،الیو،ر

هدن۲۲.درواوووجوهو

و۲۳.ررندزاوودرد

ارارنررند

نازاو۲۴.دهددردا

وتواوتروتاوهتازاارد

و۲۵.درواردارلوا

راراهدزاودواراونارارارن

.ارواردهددوارایرداراو.اد

ونز)تا(زاندو۲۶

ورواردارههدو۲۷.دا

.ناوااردغااباردازاوب

۲۹.دروازاوزانیااو۲۸

ردونراردااالوازانواو

طمهررداریویورردویات

رواردلن۳۰؟ب

ردارواوادنارنو۳۱.داا

.هدوایردمرشودددوادشر

اااازرمرو۱۰

زواو(،اراطمنو۲.زهداروا

،)دهدرااهدنرزادرد

،ااروا،هدناو۳.دازام

:،هدضمرواااومها

رنااارغر«۴

اروزدارواغوارد



رامود 875

دززورزا«:ناوا۵».دا

ردهدمرو۶.رناو».

:،هدتردایورنشرت

وانا۷»؟دباماح«

ارارناوماا«:،هدض

هتوا،ودنناو

دکدادیوارترواا۸».دا

داشرودوااو

ح«:ناو۹.دتر

ار:ا،هدضدباما

وااو۱۰».زاهدتر

ضما«:،هدبارواد

یاارناواارغترا،هد

مرزاا:ز

غااهدغمرلو۱۱.ا

ادزارمر،اداهدزار

موم،مزورردو۱۲».ار

زوررددهدوهدی،ازمرد

و،دادباارمهدو۱۳.ازدم

تراو۱۴.دکارترهدمر

ارغمر«:،هدبارنانا

زارمر،اداهدزارناا،

داارمهد۱۵».اد

اروادهازااااز

و۱۶.اددطمیااو



رامود 876

،مهاداارناهدداان

رد؟ادوادردار«:،هدادباارهد

یال.ودی!اایا.را

یاا»!شددواد

دادیردااا۱۷.ر

ارمارهدمر۱۸.دنامر

وددرارواااو،ددنار

رواورادارا،هدهدمر

.اهدوادنازوااا۱۹.درا

هرادو،روادراومرنو۱۱

اادوادنازاارهدزا

واما۲.ادمرار،هد

وادهدنمر«۳:،هلزاد

،هدبوادردناا

دنارداو:وا۴:

هزاااازددد.

مرزاواروامناو».ا

ردرادریورواردمرو۵.

ورو۷عومو۶.اد

واروداو۹،زووو۸،مو

رادریدارنووناوو۱۰،و

ردواررو۱۱.وادرد

ردو۱۲.اباووروتیراونارادا

،ادرارا،اهوی

ردوونو۱۳.واواد



رامود 877

نواز۱۴.وادددوزاداا

ارواواد،هدکاردکاوارا

.دهدجااهزاارنااوم

ودویندیاواو۱۵

یدانازاو۱۶.دند

زادلاایاهارد

دناریاهیاارواااطا

مرواراد۱۷.ار

ودوادلاز،دلارن

دوادتدمرو۱۸.دکن

یویاواو۱۹.زارباداو

وازاو۲۰.ازارزووشنا

وازویوایویاواوارماد

ونززاارماد،مرو۲۱.ازار

ونزهاز،ادودهدزدی

و۲۲.ددووود

،رورواردانردارامر

ررو۲۳.دارواااز

ردواددرداردنا،هد

ودادراروذانایاو،قرادری

.ارنز

وا،شدودراامرنو۱۲

لردو۲.دکاروااا

ناازارواهد،مر



رامود 878

راواراودورا۳.دهوا

انونونونزاورا

وارادرادری۴.درا

سزاادناروومردیو۵.اروا

وا«:نا،هادروارد

داردکا:

،هداهدوااناروها۶».داک

نادوانو۷».الدوا«:

«:،هلزواماها

ناداکارنااهدانا

دودادازکاار

اواهنا۸.ارروا

۹».اارنو

یاووایا،هارواهد

اریواداروارهد

یاضهدمرو۱۰.ددن

هدردانارادداراو

واهدوو۱۱.ددار

هاراوادارا،هانااد

وازاوااوانو۱۲.دروازنا

الاادردو،دزکاروا

،یرواردار،هدمرو۱۳.

ردو،دوهدنمرود

داااطامزاارناواروا

شرداوددله،دراناردار



رامود 879

اروااززروتراواو۱۴.د

یرارداامراولواواو۱۵.د

ومرنردو؟باریوباراو

ردوادنارمر۱۶.دم

.داشوددواد

۲.هدادا،ملرد۱۳

زاروادشرداوددرواردل

درارهدزانزااو۳.د

هدرامو،دکراه

هاو۴.دارااریودین

ومیا«:،هااانردار

یاهادا۵!شااا

ااودواداراااا

ودوادنهمو۶؟اهداد

ددلناهدنادو۷.زروندی

،دادنمرار،هیو

وناودارونامر

وانناو۸.دا

هوو؟داادوادنادرد

ناییامیو

زاارواا۹.ا

دیاریودجااارنوونور

چویااروو؟ن

و۱۰.دناایا،



رامود 880

نازانواهدکارواویاها

.درردنوواروانور

یارویموو۱۱

ناونوازوا

یاهیوازوراراو

او۱۲.اهدکارواارادهارد

زاوایوانوارا

دناریاهاایا.زا

زااما۱۳».اباز

.دناردودادیوردونا

زاوزاا،ادنو۱۴

.اارنوداواد،دنا

ادنادناوو،درواادنادو۱۵

ادوارارااوما،دروا

ااودراادرزاااو۱۶.داد

اراوامواو۱۷.دنادار

اازاهدرا،داد

وذونارداا۱۸.دال

.دی،ددناریاهاد

وداری،هدارماو۱۹

ماردمو۲۰.وازادارنواودار

یاو۲۱.ددزارواواوتدا

دهدوودوودیانزهدرو

سرردوالاوررزااو۲۲.دروادو

.ابیو
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ودددوادردارواوادناراو۱۴

.ارالهدزواماردوهدرداش

دارواهردارااو۲

واداریویو۳.دروا

هداارادو۴.دارراوار

و۵.رادهاروااواوواردناریا

،درودادیزااروی

ادردرادریو۶.اراوا

دواناردودمارازازد

ارا«:ادو۷.ارارواوا

افااوهزاوردورادو

یورزاهاردیاهاز.ز

هارفزاارواوداروا.ا

ادزایاو۸.بود».ا

دوودزاوادرادهورادرا

۹.دینادازااورادرا

نونااراوهراراحراز

رنونااو۱۰.ر،ها

و۱۱.دارااردیداوردنا

ندادتوایا«:،هااردیاها

،یاهیا،اندنرنارواروز

ااورادازاار

رایاهیا،اهاهو

ارارنواها۱۲».انا

او۱۳.درانودادادو



رامود 882

دارانزاودراارادواها

روواراز،هزنازا

و۱۴.دهدززاناووا

واسازددرافااارم

از،دجارارودهنا

ناودزارایو۱۵.داردر

.داروا،ادارناوناوا

تیاواو۲.لزداراحورو۱۵

زاوادوایا«:اریو،هانوا

وواهداوا!

واکاروااا،اارواارواا

ویایتااو۳.داکار

دیردنا۴.دو

۵.اروااروا،هدزاایاهی

دادلدوجونزناردو

زاو۶.درباا

اراا،کیزایو

یدویا۷.ب

۸».ااردلاتاازد

ار،ارد)(توناان

زاووادززاارتر،هد

ارواو،درودداانرد

نووادو۹.ددواقاوریور

دنانردنوواازاار



رامود 883

نایاهدناازاهوازد

دلزامهرد۱۰.وادوا

ووزورناردو۱۱.رواردا

۱۲.دذوایادهدروازارا

ناریاهدنولدو

اراایاهو۱۳.ارد

.د،نزهاودها،گرهاوها،

وایاوودزاواویاو۱۴

ازنداادو۱۵.در

یرارواو،دهدردلد

.دادافزاارناواواریوم

ازدلوندزااردردهداو۱۶

وداروالاودهاوا

نزایا۱۷.ازنوریداورد،هددارنا

.داردالد.اداا

وشداراو،هدوشرارو۱۸

و۱۹هدرواردوافوووهزادهد

.داول

ااهد،اولردا۱۶

ادهداددرادارارو،ااد

ووایازااروهاها۲.اور

ددردماراهدددارنا،هد

رورنردوونرد«۳:،هد

اریمددوها.اهد

و۴».دودزاوایرادااهد



رامود 884

یاردجااناراد،هداارهداد

یواونادونناوداا

ندارانو۵.دارا

،هداو۶.دازدیرزا،هدکارار

ارنایوارینا،هداراد

۷.دااروواوادد

:اریو،هاادهدادارنزناردو

دیاهویدماراهد«

۸.ردزاماراهدازا،ید

زاناراواراو؟دگررنونا

دارایدواا؟اهدز

ددنمردواناز۹.د

.دزناوانالداارت

رردازاا،یدررارارد

نازرداروا،هدارنااا۱۰».ا

نردووایووااازاازاا

ااولواواو۱۱.دمزااو

لردو۱۲.ابااوادنداررد

رواضوضروایرداو

زاادوازادیرردود

زاولردوادنارا۱۳.ن

رددیایاهردارواو۱۴.تود

وتزایادردارواودددهدواد

یویاوادهنارعاا

.واا



رامود 885

اردوهدوایردطشو۱۷

ادرادریردنو۲.داداا

اشراایردوادزردنواوا

یردازدطواو۳.دادراد

۴.دزاودکدواددرلوا

اودکیواوارد،هارریا

وراادرداروا۵.االا

وودودرواطیاااد

یو،روایدو۶.دا

،دزاملردو۷.درودادزاارهاو

ارووزووارنارو

نوزاناو۸.دادیردد

وداونوتاووزوو

واناود،دنواردابو

تارودادادردنا۹.ارمار

م،هدشدادیردو،ادداروا

ردرواسو۱۰.دادار

و۱۱.دطددادفاا

ودرویاارهوا،نزا

وراوچوراازا

وگرر،هدط۱۲.درواوایا

ادیردو۱۳.دادردایو

رواردینوهدزانادودریر

:اانایاناناهرو۱۴.اد

واوددانارهرانارادادزا



رامود 886

واودرنوا،زاو۱۵.دیعرا

یزا،وازاو۱۶.درادوود

راودواودهدروایاارد

ودیععادا،زاو۱۷.دیع

وازاو۱۸.دونراودوا

۱۹.دیدرادوواودداز

ردادردهدایا،دهدمانا

.دهدادرارادری

باو،ادوودطو۱۸

ورهبادلزاو۲.دت

ذرناووناداووایابا

۳.ادتارشدهادارواود

هاا«:ادهدطااهدبا

ون«دادباوا»؟اادتار

و۴».راهاومنم

وامزازواا«:ااهدط

،هدازارااهدو۵».

زاویادتارا«:نا

دارنااویا«:دادبانا»؟ازنا

اردا«:طا۶».داهد

و۷»؟لاوازاهزایاازا

دد«:طااهد

ازمرادتوازادناوازاوااو

تواتهررد



رامود 887

هد«:طو».اواو،ی

اردناازاااهد۸».

و۹».یدوزارا«:،ها

،هاردسادهدطوااهد

ودههزاوردددویرد

او۱۰.دتنارا

:ه«:،دیاای

تاو۱۱».دزااارنارا

ناوااززوویادتار«:،هد

یایو۱۲».داهددار

اا«:،هدباروادرن

زاممهدهرردنز

ت«:دادبا۱۳».ونا

».اارنایااه

ا،یا«:اریوهد،رهددن۱۴

:وا».ازنازاویادتار

۱۵».ادو،زووا«

هاار«:اریوهد

«:وا۱۶».اارازا

ومدهارانااراا

رااوا

ارا«:طااهدو۱۷».ددد

۱۸».یتهررد

داره:ارهم«:وا

یووارفارناو،مد



رامود 888

هدبا“:واو۱۹.دهدا

هدادبا؟دتارردودواااراا

حورناو۲۰.درایدواررا

اااروا:ودوار،هانو)(

دادباوا۲۱؟:اریوواو

وا.دابذحوراندردومورنو

وو،ااودااااریو:د

یااندردبذوره،ننا۲۲.

۲۳».اهرردواواا

:ودزرر،هاداها

ریدزاواحورهارما«

وراهیزورردا«:دادبا۲۴»؟

هدو۲۵».داارنانارد،هاد

،شاو،نادارواوار«:اا

ا:هدو۲۶.هد

اروباونارواوزانازردار

ااا«:۲۷».مد

میاو؛اهده،ا

ادهدطوااهد۲۸».

:طااهدو۲۹.ادتار

».شاردسامور،ارد

۳۰.رناوارااهد

«:،هدااریارانارادماراهدو

۳۱».ااهدگرو

هدادندارطارانارادنو



رامود 889

دطووا،ااا

.ادوازاارنااوداارواواودروا

زا،ااهددارارانارادنو۳۲

،هضنواردنا۳۳.وا

:دناراراواو،دزهرزیونارااهد

».محوازنوزااوناداردد«

شااراردارااهدوزورناردو۳۴

.دبابووردوادونارا

روادادهدطو۱۹

،هانویوتیااراو۲.

واارناا«:هدط

زاازا؟یرادودارواند

اهلارد۳.اهاوا

ااردلدو،هدرودززاارها

در،رواردطنو۴».یاهد

یارنا،رنواانزامن

مردوردناروادو۵.ادناناریاه

:ناروادو۶.دادراادرادری

یروادنایاازرررر«

اندردواو،وایا

طااراووافلو۷.د

یراهرویراوایاهازروا

وارنونوزاطرواردو۸».

اووایرواداراایایورزا



رامود 890

:،هداارناو۹.روادادرا

.ررواسردلدوار«

دیناردازایایدردو۱۰

ماواواواوانونونن،

اد،موادرااارنا،ا

،ررراا.نارداو

رایا،ر،ااو۱۱.ام

یا،ادناراازووا

ردهانووهدرا

».نواوید.

زاناونوبا،ازاو۲۰

ط،هاو۲.اطیا،ن

مارازاردفنازاهو«:ودادار

،ینرنردنااوا

ردودمواردوط۳».

وازاادو۴.دناهزوراد

اروااادیزاو

رد،رواوادنردطو۵.

،هیا«:و۶،دیور،وا

اواناردا،ناریا

واتووتدردو؟ا

یاا۷.داو

ارنا،هدجاااادمرزاارزا

ناردناو۸؟یاهداددااااودرذ



رامود 891

۹:،هدناردایا،ه

ودضروص

ااردااز(یوروایور

اها،اددوردو،)

هاوباوناناو۱۰.هت،هد

یداتزاانوزاواراا،

کارناودبانازا،ادا

ا،رارناتناا۱۱.

جاا،یاهدادفارنازاارا

از؟داناایایا۱۲.

و،اهواار

و۱۳».اینااد

هداواردناونزولااد

اازواحورها۱۴.د

۱۵.لزنرد،دفازایوی

طیاو!روانوادیا«:واو

هوازا:وا!شهد

نازانازاازناون

زاناا.ادوناداد۱۶.ا

اوناردیداویاردارناواا

.داوارد۱۷.

وادیا.هداارواتو

وورنوناادوناونروا

ودازورط۱۸».داهاوا

ارواوداوارروانواد



رامود 892

،نرزاونزانوو۱۹.ده

و۲۰.ارزاوااراایاه

،رنونورنوعن،نادا

!رواوادیاا«:ودط

ناوایاوارااوروانادیاه

مندترزاو۲۱».ابروا

واوایا،رنیوردار

ازارواوااروز

ونانانو۲۲.ادااوار

وباونوا،دعو

ناوا،دهدواماد

،باوناز۲۳.

،غرنزانو،کودارنا

هدادنو۲۴.دداارار

ا،ااهونایورنه

دمطو۲۵.دریاو،هداز

ترولااانردوانا

ارادیاورایو

۲۶.دترلزورددزراو

اروااردازیداوردمرزورردو

یداوزواارنناازاو،اکر

مطورواوادناد۲۷.

واازداروا،دنا

دوو۲۸.دندندارنا

اسو۲۹.اوارواو



رامود 893

ندوار

از،ماراطو۳۰.اهداا

ادط۳۱.رفزاارواا

ووهددوود

.ددوشرداودرواردل

وزرفاانازا،هدکاشررراو۳۲

ین۳۳.دروادارواردا

ناریایاردیدزمواد

لوازاطوو۳۴.د

جرااندرارداراردا

ادهدط،ازاو۳۵.اب،

.ااشاح،درراااهدا

دریوریاردو۳۶

یاوادودرزاها۳۷.نردارو

ا«:،هدت

نا».اهاریروا،ی

.واو

داردوادردوادنارطو۲۱

رطناو۲.هدمارشو،

ا.دوانارداووروزوو

ینارو۳.دااهدطنا

ناادردرادریووهزار

۴.دهدازازدماراراوداد

،هدارشرمارنو



رامود 894

.ارااناروزاودناردا

رواردلوهددودومار۵

نایرااندرراو۶.د

ودوانزبادازدک،درربا

وا۷.دروا،دواردا

دهدادهووددوادینا

ا،توااویوا

اددززاموداواماردو۸.دزکاردوادنا

نارادمارو۹.ددیاد،ه

واارنودا،هو،راراود

ا۱۰.دادنایاراناراددهداار

ونردو،اهاددززازوامودا

دناریاهوااز،وادززا

وادیردینواو۱۱.دکار

.هااراد،هدندزارروان

یا،ه«،هرویازاو۱۲

طتریار:،دوادتر

۱۳،یدکادهدایو

یدااارروانواد،هدررااند

نارداوزبانایرزا

۱۴،یردزاترنازاار

یارااوزواووا

رد،هرضو۱۵.ا

ضنازاااضریایرنا

ونلدوا۱۶».اانوزورزور



رامود 895

ادو۱۷.اامار،دنروار

هدردااواانارد،هدروام

یوایاو.دیااروانزوناو

واازاو۱۸.زاشیا

ماروو۱۹.جضارا

وانوضتزاا،لودتیازا

،از)ت(یویاو،دیدرد

دودوواو۲۰.ازشریا

واانوو،درواردلوهد

ندهردا،دوادردارواودر،در

.دد

درداراشروانو۲۲

،دهدروامودرانواز،د

ادهدماراا.داررنا

وهددودواو۲.د

۳.دیدشرداودرواردل

شردازدکبانایواو

رداباناو۴.زلادوا

یا،شرتوزاناازدروا،دوا

،هدررناتر۵.دوا

ماراهدایاااهدبامار

۶.دحوارمارناراوردتار

ماراهدارردازادار

یاادهدمارارو.،داررد

و۷.درازادوربامارتد



رامود 896

نازدازا،رمارداردا

یاارواواامار،را

و۸.رنو،دهدباناک

ناروزا،رباناصن

ارنا،دانزارانارداناواد

نهردردارواواراو۹.

د،هرارواودرواد،هدد،ده

لداروااط«:ازد

،رد،انازا،».د

هشداردن۱۰.

کارادنازانددواو،ا

واواراشا،هدد،۱۱.د

ردشااداروا،هدزدلهدنانزاار

عادنز،هدمارد،واهاقا

.اروادنزااروا،داا

و.نلتاردنادواو۱۲

.دز

زا،هدادارعاد،لردو۲۳

اروناومارارهناراد

ناداریزطاوااو

زاارنوودشدادردناو۲.

.اروا،هداراایایوروادی

ناواو.اردهدو۳

هرردوا،داهد«:



رامود 897

:اایرو۴.ادوادنا

یردادردنوونزازا

ساهزاوردوهددو۵.ا

و۶.وایردمو

اد،لوونزا

موازادناا،دوا

اردحنوو۷.ااروا)(

وافزاارهد،د

واد،دورنودادهدنود،ارد

اعاداادونو۸».

ردازاهااردنماو،دد

نوزورردازاهاوادزور

۹.دارعادازاد،ر

ردوهددوادنازاارووهعادو

زاارمو۱۰.دادز،دا

ارفزا،دداردحنا

.دادراهدفاا،ویف

تدواشارج،هدروانوارهدو۱۱

وعادو،دداروا،هدادواار

ا۱۲».هزهد«:،هداروا،ا

،دحارهدوودارمزاوان

هدادو۱۳.ادوامد

دنازاوناروو،اهداددنی

زاارویدزموهد

دسها.ناوتانو



رامود 898

،عادو۱۴»!،«دزا،هردار

اروا«:نا،هدادجنارادارز

،دووازاو،نونزا

۱۵.وارداروادهداز».د

هدد،ناهزاورددنودادهاراروا

مودنردعادو۱۶.ارداروا،ر

مو۱۷.وام،هدو

واروومارنا،ر

دعادو۱۸.یورورارن

داروایو،دوادااو

واارنادواد،دنوون

ی،ابهرارداادهد

یهزاوردارنردو۱۹.اراروا

.داد،دادراوا

وادارزمومنووزو۲۰

اهزاوردزاارواودروازوازاارهد

زمو۲۱.اروا،هدرواردهد

.ارواراودید

رواردلوهددشاو۲۴

ردشاو۲.دشرداود

،دارواردارا،عادیزور

نادوناواوانزودعادو۳.دروا

اروادهداراشا،نازاو۴.د

«:نا،هدارنوونو۵.

یاهاازاوورنوادی



رامود 899

».راردو،لل،دیا

)(رعاد،هد۶.دنوا

یایدازنوزاا«:اریو،هاار

تدااوواهار

ینااز۷»؟رورواوادزا،اهدادرا

ارواتو،هدباارا،

وزوداهدو۸.دهدف

ارواوادردو۹.راواهزاوردنوارنا

رااانرداهاریادادرد

ناموناروو۱۰.رووایادهداد

نو۱۱.ااقورد،هدروادار

ناوهدرواهدیود،نودقو

رووهدهارهد

ز،ادارناودارقو،ها

و۱۲.دره،هدزورزورو.ا

واررداارناعادوهد

نارونناو،داددل

.داوایاناونااووا

رمانادزاروادر۱۳

۱۴.ارنا،ادوااراو

عادوهدداره،دهدمارنانو

تاوتاباوایانازاودروا

یزورردو،هوفووو

.ارواردادی،عاد

ووود،ههدروعادا۱۵



رامود 900

از،ددنددوادردارواو۱۶.د

و۱۷.دهدوایاوایااارد

ودارهدواادنارو،عادتوزا

هناو۱۸.شناوناردهد

و،دتداروا،هدکاردناریا

.وارواواد،نانا

ادهیارنادنادءاواو۱۹

۲۰.شناا،دادتداراناو

میواوارعادازاحور

هاوازاا:ا«:نا،هدا

کاروا.اب؟زو

واناو۲۱».اهدکاروا،اهد

.درواردهداروا،هد

هدیو،عادشراراهدشا۲۲

،دوانو.رارش،درود،د

وردو۲۳».ازواراوا«:

رواواد،هایونارا،ل

و،کمنزاارمنارو،هاد

از۲۴.ددهددارنا

رواوامارا

کاردناریاه،دناد

روادزانو۲۵.دصشا،دهد

ن،)ااویرداروااز(

و.شاروا،اوا،عادنا

ندهردارواا،دددوادرداروا،دن



رامود 901

،داز:ا،اوااو۲۶.دد

او۲۷.ا،دازو

ردا،اولزواووا

رداشو،ابندراسر

.هد

لووهددوا۲۵

و۲.درواناشرداوددروارد

.لدا،دروا،دواردا

اردند،دردنو۳

ارناناا۴.ر،دارهدشر

وهداواتارب

ناونانار«:د

».دده،دلنار

زاهنارادوهراناراد،هداراداو۵

زاارناودروادردنا

نواررادوههدرا،هد

زوهدزاعدراو۶.،ر

:،هایودادا۷.ااازاه

ااواازواا،هدیا«

وویوااو۸.اا

ابندارای

ا۹».اابوندادتتراز

،ماهدادااهزویا«:اد

ازااراردوا«:دادبااد»؟



رامود 902

،دهاواداازااریا۱۰».

ادناازاوددیدا

.ردی،هدکرووات

یداوودنواردم،هداراو۱۱

هدادو۱۲.ارزاراهد،هرا

زا،هدارناو،داهزاردرا

ناناداو۱۳.دااز

ی،وادهزاج

،ارراونورهزااد

،نوداندادزااازاو۱۴.در

اراودناارا،هدرواارناوا

اوا۱۵.ازایار،هده

ناناا«:اروادیودووا

و۱۶»؟ی،رادزااردمارم

ارا«:دادبااروا،یواران

»؟ارا!؟اهد

کاراهدااد«:،ه

۱۷».یاویداررا،

زاشاد،هدتر،ادهد،ا

».«:،هدااهد

:،هدادهدادااهدشاو۱۸

اردد:،هدندازاودنر«

،هدردنردوناا.هز

ومدادارمودان،۱۹.دلارر

دل؟رااروارد



رامود 903

اادوتداادیاارا.د

دازاااازداشاا۲۰»؟

ارمودانا،نددارنا

هداوواواااهدشا۲۱.

.د،اادردرداد

راد،هماارزاادو۲۲

هدزاشاااااهدشاو۲۳.د

عارذر،هدروارواارواورداراد

و۲۴.موازهزاوردااهزاوردزاارروار

)(داردارووهو

،ارنوهدیاردومودا

زا،ادهدشاااو۲۵.داه

۲۶.دزلهد،ااهدزاشاتو

ااوادندراردا،ااولواوو

فااوایوزااززاو۲۷؟ب

را.ایوروارد،زرو

واو۲۸.اردارواودزاود

.ددادردارودرواناار

یرد،دهدارادمو۲۶

ارهدازاواو۲.هداشر

و۳.دداداادیاارناودارتا،دها

رواردلودوهوهددهد

رداو۴.دروایشرداودد

و۵.دروا،دهداشرا،دوا

وارا،دایورردزیزوررد



رامود 904

و۶.بارواا،اروااد

ورورودن،رنووا

نودوازردوماردوار

رردوناروااو۷.د

ودادانو۸.دادتنود

۹.یاز،دواا

دویداوهزاورددووازهزاورددرواردو

نردو۱۰.ادارا،هدر

ردویرارداازریود

،ادردونردنونوادن

هدزانو۱۱.ادودار

دا،رنوددریااد

زادزریونا

ناراددو۱۲.دنارا،دهدناراد

و۱۳.دوراود،دهدزانا

هدزاهوراو،نادز

مت،هدتدارهدد

یانایاو۱۴.د

۱۵.ووهرزودوهو

روارددناعارو

یواایاریوارا

تازرودیواهزاوا.راگر

والد،رواروزن۱۶.دیر،

،هزرودیاهودیا

یرو۱۷.ازرراردوا



رامود 905

نزارددواهاوادوازا

اروا،هدوهدناو۱۸.اردوا

رروایارنازیا«:

.اهرنازیاانورنان

هزاراویدازنوسزا

یایها۱۹».داتا

نوک،ادددردرناز

واردنرص،دوان

ریرو۲۰.اشاری

هشاصاووانو

شدودنوبازااروا.د

هدو۲۱.دارواوا،رنو

زااز،صوردودصاوزور

زموهد،مشودعوا

.اراولواوصاااو۲۲.د

هزردارارواوادنار۲۳

ردمشواصااز،ددند

.هد

ردلهدوهددومو۲۷

۲.دقوددوشرداودروا

،دهدشراا،دوارداو

دزمادواا،دروا

روداروایاهزاوردواو۳.د

ودادنردو۴.رتر

نهدو۵.ردو



رامود 906

هزو،لناردن.انا،هد

ردنو،دادواراهدومراهدو

درواروزم۶.دادوارانمومودل

و۷.اریاهراردرراز

ندراردا،شرروومو

دوواو۸.ابادواا

م۹.درواردلهدوهد

ردزاشو،دددوادردارواوادنار

.د

رواردلهدوهددزاو۲۸

دوادشرا،دوارداا.دد

،هدکااندی۲.درو

و،ازرمایداوردو۳.ریا

رزاوااتراردنا

ووینو۴.از،دهدجاااا

ه،ا۵.ازروارردز

اروانادماراهددارواا

هددو.دد،وازایرناا،هداد

و۶.داداروااا

رد،دنادناارراور

هدکاردناریاه،ادردزور

،هد،دااعدیزو۷.د

،دهدزالوااراو،مر

زانادوناونزراوداا۸.

ونازایرودیادناردا



رامود 907

دوازااردو۹.دهار

،هاهیلادم

ناریاهازاا«:نا

وددارنا،کاد

لو۱۰.،اهرناارنا

ناررواوادنال

یاهداو.زدناو

دناردازاارااوانا۱۱؟

».واتازاد،اهدروا

وناراایورزاها۱۲

ایاوماوتا

ناو۱۳.دو،ازا

وایازدرواااارناا«

ازاریوناو

».اهدراوااتوا

ووراروناا،ن۱۴

ارناا،رناااو۱۵.ااو

و،هزاارنانو

ووارارنا،هدنای

راارنا،هدرااارن،هد

اهد،هرنارداد

درانددهدزا،نزناردو۱۶.د

ارادوازنودااز۱۷.ااروا

نینو۱۸.دناا،هداد

وتووناوودروامادو



رامود 908

،داروودارودار

هد،زاارادوااز۱۹.ارد

واداوارادوا،ذاا

راهد،۲۰.زرووا

زااز۲۱.دااریوودرواارواواوا

هد،هدجارارنارووهدیووا

،دهدروااروانو۲۲.داارواا،دادرا

یااز۲۳.زروواهدزا

:وار،دهداداروادنا

،اهدادتارنا،ماراندنا«

اا».اااراایا

ابازاو۲۴.ااویو

وایردودداراتاودار

ردو۲۵.روارددیا،ار

نایاین،ادیزای

ناردناریاه.ازر

ردا،وااولوایویووو۲۶.دروا

نارزا۲۷.ابااوادندرا

هارواا،ددرواردارواواد

.هدشو.دروااند

لووهددو۲۹

و۲.دزداشرداو،دروارد

هددوادشراا،دوارداوا

یرددلوالزالواهردو۳.دروا،د

ارنوونو۴.دارا،هداروا



رامود 909

یا«:ناو۵.دناردارنا،هدروا

یاهوارنا!انو

از۶.نوسزاارت،هداردنار

دیاهردا،هزرونار

وازااردیور،هدکارواودروا

ارا،ارقاوریردو۷.دادناو

سردیوازرودش

رواوادوا۸.اراایا

،ودوارناووا

ناراو۹.دن

۱۰.ریاازانزونادوناودا

زاواتماایاهمرادهدارانا

وااززر،نایا،ل۱۱.دد

اروا،هدایوراهار

نوزاها۱۲».ازر،هواندو

یرازاوروینزا

نوزخانزاواروی

وزفازاووینازاو۱۳.خا

ونوزاوونزاو۱۴.

دار،هداردنارداو۱۵.

وایاوام،هدناو

ارنا،روانورانو۱۶.اد

،واردارتو

یداوجر،ارنانوودروانووا

عودلواههردو۱۷.دنونور



رامود 910

ردورواقاورهزورردو،د

ارنالواهدزوررد،هداروازور

ادنوراهدد۱۸.رما

وووا«:،ه

و۱۹.اارنوا

رودزروماردهدزاا

اود،ارااا

دوزهد۲۰».اوا

ناو۲۱.اوا،هداریورو

ویادرواوهوچوو

ارادارنورناواودهادوس

ن،نوارناو۲۲.اروا

ارناروار

ی۲۳.ارنارهو

اردید،هدروادوهدراره

یاارن،ارانو۲۴.دا

ازدهراااره

هودهدهد

دووارنوواو۲۵.داا

راواردنوهدار،دودوادن

.دهوایادوازااازداد

و۲۷.دانودوادتانو۲۶

نواراریدا

داروایدو،دعونار

و۲۸.ا،ااهد،دوادتاردو



رامود 911

انازاوانوده

نو۲۹.دمراو

عریووهد،می

داارنووروهدو۳۰.ده،هد

.اوایاارفاودوادت

۳۱.ده،هدعرواد

.دوایاارل«:،هدادبا

».روواذو،هاد

ارلدزاودرواذوها

یدو۳۲.درواید

ا.دهودوچوود،دروا

تدو۳۳.دوایای

ودننو۳۴.دراوو

ناناردا،دردین

ارد،نومرددارنا،نو

دندیانزانولدازد

وذیو۳۵.د

.در،یاریا

ادیدموو۳۶.اراوا

.اونااازدارم

ااتودادواادو۳۰

یاارورواواو

وارووهداز۲.رادهاایاه

مودهرداردهدترروارد

نازرادهارنااارد۳.راده



رامود 912

و۴.دهرواردموهدارد

دادرا۵.اوهداا

اروانادزااارد

دیتازروارداایاهیا

۶.داه،ابیرارنا

ن،ارووهدزاتنا

یاایا«:،رادوااهد

وازااوقاواایا،ه

و۷.عر،اررانددزا

،زروناریاهدنارداونار

۸.اهاددارنا

وادزاردنددنار

اهددااارناواسوا

زاواتتداردیاه،هاد

وناردا،زوایااز۹.دد

اتا،اهدیاارناانا

یاهاز،داازاو

زااردیورزوایاوارون

ااززانا۱۰».ادا

.دواانا،نزو

روا،هدانزووازاا۱۱

لدارنادادادو۱۲.ا

۱۳.رواواماارارووهدن

مودهردادهیارواردهو

ار،و۱۴.گرر،و



رامود 913

،هدباارریودبادروارد

ذارمودهدرردو۱۵.اانوریداو

ودارد،هنوونود

دیرد۱۶.درواوای

نوداادتار

زایراز۱۷.،نودزاارن

رنودهداردد

وذدهاری

مزاواز۱۸.وایاارنا

ودهنزوروواازار

از،دهاادرارا

ار،نوا«۱۹:،هددنایا

ارناریاهادزاردلد

واو۲۰».ستراا،دز

روارداا۲۱.دادارم،هداار

وادهیدزورار،د

واتازورزوراروانونو

واردوو۲۲.

ودرارمزور.ودن،د

.ااردناریاه،هارذ

هدزوراردترو۲۳

،از۲۴.ادهداردزور.راد

وراووراادهد

زایروراهدوورانارو

ادو۲۵.دارن



رامود 914

وااازاوونوونو

،دادرد)(واااززا

زاازدخررواردیدو۲۶.دید

هاوروارداااهد،دوادنما

نازاواودادارم،نو۲۷.د

.رناواسنایدودب

یرداا،مانو۳۱

اراوار،رنوداد

ااووادزاارویود

اا.مو

ونیو۲.دی

نوونزادادراناماار،نو

وذوییادا

.وایودرایهزاوردوو

ییالاازاارهدو۳

یوموییا،د

واتاررداوو

دا،درواردو۴.دب

.اواارنوون

وروهوماا،اانو۵

اروداداواارزلوو

ادیردادوااو۶.دروات

یاهیاوناوناود

مهردو۷.دهدهدارا،هدروادهونا



رامود 915

۸.دماراهردو،دعوهد

کراروا،دارهدواناروونو

هدهرردو۹.اکرارااواموا

نازاررو۱۰.دلانوونزا

اندرواموزا«:ودادبااروادقود

یروودر،دعووایا

هاواهداداردموااز،ا

ردرادا۱۱».اراا،ا

وواو۱۲.وزوا

ایویواانرداردارت

ووروو۱۳.اشرداودر

ووواودازوتو

شرداودزارروهد

هزاوردنردیوایرو۱۴.ءو

ستووایاااد

ووعوونوادزو۱۵.ار

رایونیردوا

ی،هاوگرها،دناردا

ردیرذهو۱۶.نا

اوزا،دههد

یوردناییا،ادوا

ردا)و(۱۷.ناینا

ونایانانزا،دههد

نایوردوزانوزا

نادوناونزولا)(و۱۸.نای



رامود 916

،دههدردردنا

یاو۱۹.داردایورد

،ددیایزردنورنا

نارذدی،ن

دههدردوو

رداودراادرد۲۰.

یرردو۲۱.درواداوواه

دیانیااواواردوارد

.دبودروادلدارنادماا

،هاراهد،ر،ااوراازاو۳۲

ا،هدزودرارادریو،اداد

ردنو۲.حدیاارا

ونارادها۳،درادرواواها

دوارنویبادتردن

،هیرو۴.دااروا.

و،ددودیرزنزااریو

۵»؟ناواباوراندا«:

د،دارر،هدادار

ردارودنانویدرودارناو

و۶.یریواوددواد

هزاورددویردارناومناراد

یود«۷ناودن،هد

ن،یووراهدزاو!

یایوازاااز!ناو

ایاهواییوزوا۸.



رامود 917

نم».یردودتار

هد،رنازاو۹.دداادهد

شدودروااردن،را

ردادوادهددارد

:راهدر«۱۰:،دروا

ا۱۱؟رواردهردراددا

توارااار

رراهددزاار،یاه:

ماروایویا۱۲؟دادا

اوهدارواوادو،

ادا۱۳؟ازرناوه

یانا؟اهدراارو

؟دزااردزادررنا

اراناراانازاما۱۴

یاددزادمنررد،اک

،ل۱۵؟دردزااررد

داواواارااروار

هدردوانازاااز،

،دراردزاودزااردما

و۱۶».رادزااریاوا

.شاهواههدزن

ودااراایاه،و۱۷

دمریانا«:،هدزفیو

ارمیا،داردزاار

ادنززاواو۱۸».رادزا



رامود 918

شونارنادادردا،درادروا

اناروایاهرردو۱۹.ار،

۲۰.،ندادعنی

یودداهرردصااءاوهد

ن،هدیاواو۲۱.دروادنا

ک،دراهدیودراردارنارادوورو

نو.دادزهیورواو

اروا،دهانوزاا،ادیا

اررواووا۲۲.ارد

ارنا،هدادردزاوراهدردزا

یارواایرو۲۳.دیرافزا

نازاواودرواادهدیاووا

فورماناردو۲۴.ما

اریوودیووا،ددوادنا.ت

ههدادیواا۲۵.داد

رواوادوواورودازد،د

ادروزا،روانا۲۶.دوا

و۲۷.لزناماردواا،د

دوادروود

ووتوایووهیا

هومزاتیاراو۲۸.با

و۲۹.اوعاایااوورو

ریرواود

و۳۰.دواناواریوااازد

ارهارارنا،دوارنبا



رامود 919

بارد.دروادودوادف

ههدیودنارادنااردا۳۱.

ارواا،دهزرداهرردد

و۳۲.اددردوناارواااو

ردوصااایوررداواتوو

۳۳.ابااوادندرا

و،دددوادناهیردارواوادنار

و،دمااوردارواروانواد

.دردش

ردلوهوهددهدزاود۳۳

ا،دوارداو۲.دروا

جاااارزااراوااتر

باشراریاز۳.د،دهد

هاودیاوددر،دهد

.دتدارا،هدهناو

:دواشاهررددواردو۴

یاو۵».داارواردا«

ناو۶.دواودردنا

ویاویوارازامایداوردارد

ردودهدواناودواباودیود

و۷.درواناروا،هزرورتراوا

ادوارد،دارهرل

ارد«:دنشودواداشاهررد

دا،ماهااطازاارنارواردو

ززااراایو۸.دادارااار



رامود 920

،اداهراوادر،مانار

وماهداناا

».،ماهدادداواو

ازادااارروانواد،ا۹

و۱۰.درر،دهدکااوا

.شناا،دوامووا

ارودروانااررانارادوا۱۱

ردنو۱۲.دوزاروا،

ناریاروداردیاهد

،هدااریودوازانو۱۳.دار

ها،دروازرواوارواع

دوادورازاو۱۴.ااهاد

ودهزاورددیداوردنفار

نارادورارنا،هدادیراد

ناو۱۵.دادراادرادری

وواهردارووازاارو

و۱۶.رنوزاارا،اددروارد

ارناوذ،هداروا

ا۱۷.تداراایاهداارادو

هیااریردزم

ددیاددووو۱۸.دیا

ا،وااایاهاارنو

بووایدو۱۹.ابااندرارد

اردیووهو

ا،دازاوهاو



رامود 921

وادنار۲۰.ابیازرارد

.هدردناشوددشدرداروا

رواردلودوهددودونا۲۱

اا،دوارداو۲۲.دد

یاناودروا،دهدشر

و۲۳.دارا،هار،دشر

دهداشر،داوار

واد۲۴.زرونهدزوهدزناا

زاو۲۵.شدرداروا،هر

زاور،دهرهدناار

.ددردارش

لورواردوهدد۳۴

ودروا،دوارداو۲.د

ارف،هدکدواددری

ز،دلردو۳.زرفاا

لردودعودواددریان،دنا

هاوینزارواواددزاود

یوراریو۴.دزاوو

هاو،دداارو،م

،هدداراو،ارهریوو

و۵.،ارایااییور

اد.ازندیارنیاا

نوااویردو۶.داررواو

۷.)د(دافارد

دم،هاروهاومارو



رامود 922

،هداازرداریو

زا،دلردو۸.داروا

روان،داروزا

دیاهیاارروزاخاو

اریاهواریدو۹.د

دزاارنا،اننوو،ههدرواردا

نووادوااوااو

دارناو۱۰.دوا،دهدروا

ارناد،دهواار

وحا،دروارد

یدادنونارارنا۱۱.

ندیاودرابوها

ارر،نادناو۱۲.،دهدباارااد

،دترنانارو،درواا

و،دنزاموزویرازانویو

ناناو۱۳.دتانوزا

لا،یارداءوون

و۱۴.دنردونارادوننوزاو،داد

،دنو،دههدرواوااریاهن

لز(اوارواتارب،ی

،هدبارنو۱۵.داد)ه

اربناو».ماواردارتارب«:

هدودهدداربنانو۱۶.دادن

نااههددا«:،هر

،وارداریاهو۱۷».رواار



رامود 923

و۱۸.داددوناردارناودروانو

ی«:،هدادارهدن

نو۱۹.اهدرارنان».اهداد

،هدو۲۰.رداردس،ارتارنهد

نونوونماوی

وازاوو«۲۱:،هداارهدمدو

باردهرردادواایاویا

هروااز،د

واهاروامنار،ا

۲۲».دابباردا

منزهد،داارناهداو

ارواودروامودردواو،ررادسه

یاه«:ناواو۲۳.ن

اهددار:اا

وناا:وا۲۴:

نابارد،را

کا۲۵.اب،اادهدرار

یدلاازردنایا،هد

وانا،روناد

ارادهد۲۶.ا،ه

ه:،اهدوازاند

۲۷،یاههررد:اایا

ناهررداروامودملد

رویدایوررد،یو

ا،رویرداردس،ها



رامود 924

دارا۲۸.مداار:وا

اهدرادردوداار

وناارنو،

و۲۹.درواباهددنا».دار

و۳۰.داررواواددهد

نوونوروانوادنادوهد

واوا،گرو،مو

رد،وارداریبنوا

رودادهدو۳۱.اناش

وتادواوا،هدیوارواوا

انورادهنولدارواا

اراو۳۲.روا،ابباردار

نوا،دوروارد

.د،دناریاا،روا

اانازاززاارترو۳۳

،ااردارو،ادد

زاواماردناوتداردیاهد

.زرفاادناریاه

و،ادهوایارواردو۳۵

ارنو۲.دذرواردلواهدرردار

لدیوایاارنا،هدادراناو

یاودادارااوو۳.

یاردارست«:،دهوا

دو.رااهدااهد،دوادن

وامودیاهنا.رشود



رامود 925

ودیایاارو۴.زاداا

نشوااهد،دوادوی

ناردایایایو۵.ز

سردنویایایاوم

یا،هداروذارو۶.

اوواکرادناردا

م۷».ا

راروهزا،دا

راناوزاودادیارا،سار

ومواناروو۸.دهدصلاازااسار

وزوو.دادیانوون

ووهوراود،دایور

ارداووو۹.دادی

وهرا،دنویوردازووو

نا۱۰.دادینوو

یردنوودیردنو

ودذارو۱۱.داهدن،

ارانوو)(نادزاارنن

ارااداریو۱۲.

اارانامناایای

ناوواروایا،دبرد

یاواراارو۱۳.د

ناارا،وودردارس

نیاوندیانازاو۱۴.دادیدوزم

ینارردنورنااز



رامود 926

یاوندیانوا.دلمو

فازانو۱۵.نورنا

ی،دهدارنوونوفاودوادن

زادمزنایاوهزاورددنردوداد

نانونانارداازرودد

هدازورنردوا۱۶.

وااریورادهار

اا۱۷.ارهدن

.ادهزورارو،ونرد،د

هااردمازااو۱۸

اااندزاماو،دهاد

وااوادناونوونو

لرداو۱۹.داه،ادهروا

نراازا۲۰.او

داهد،دهدهداار

)(و۲۱.رنوواو.تا

راادهدیا«:،هدوادنا

اماهزوا؟ا

زا.اهداااو.رنا

».دزکارادرادد،اانا

ارادوازااردیور۲۲

دازامویو

نازااو۲۳.اردونا،ش

ا«:دندهدوااهد

ارواد۲۴».ماهحوازنو



رامود 927

روا،هدراادوداراوشاارازا

ادو،ددنارهرد،تو.دروا

راو۲۵.یارواو

زوااردارتونوا

رد،دادراااردیاارناوذ

یالاووو۲۶.ابا

وااولواراو۲۷،درواواتار

.ابادوااندراردا

ردشریرداروا،ارزا،زمو۳۶

دوزا۲.ددروا

،هدو۳.دهرواردوهد

زووهزوارزودلوروارداروا

رواواداراشردا،هدو۴.د

شرداو،داروااو،هد

دو۵.د،ارزا

هردو،درواردلهدزوهد

واواهدو۶.زروترادیا

زاو۷.داروازاروا

رددردارا،هدروااروافو

اودروارووو۸.ا

بادوااندراردا،وارد

۹.ددردشو،ا

رواردزورهدوهوهدد

وردو۱۰.دروا،دوارداود



رامود 928

یافوارواودهد،ل

هدرواوادارشرداو،درواوا

لهدزوهددو۱۱.

ترادیاهردو۱۲.دروارد

،واوانززایراررد،هزرو

هداداارواهدو۱۳.دا

،ارلدویاردندود

یورو۱۴.دزاایاهی

وزرواترایر،مو

۱۵.،دهدرواردارنااروا

،دنادنردناریاهو

ودمازدلراارنا،دوز

اارانرناا۱۶.د

،دااارا،هدرااروامود

۱۷.دی،واواموا

ناسردارناناارناهد

ناروناونودوناو

واو۱۸.دوادارودروانا،د

ووایاووگرزاارافو

اراو۱۹.دمارارووهدی

ارومارروارواز

و۲۰.داراتاوازا

ندنزنادیاارا

رانزوام۲۱.دهاراوارواسر

اردازددیزازود



رامود 929

لردو۲۲.یلد،اراناو

،درانزوام،سرهد،شرلوا

رداارسرهد،شرحوروا

،شر«۲۳:وادمارناودد

،ایاه:سرهد

ردیویایادااواواهدادارز

مزازا.اادردروا

».دووااه؟وا



ار 930

ار

رانزوامسرهد،شرلوالردو۱

رداارسرهدشرحوروا،د

۲:وادمارناودد

ایاه:سرهدشر«

یویایااهدااوهدادارز

زازا۳.اادردروارد

ادردرواوا؟یواوام

،ایاواایاارهودو،ا

نزارد،هو۴.روارد

ووهاروانناا،ارد

ایاهونرولاا

ووادیایور۵».ااروارد

دهااارناحورانوون

اروارداروااور،

ووهتاارنا،نانو۶.

ایاهو،ونرولاا

ااروافوهدشرو۷.د

۸.دروانو،دادناردوهدرواروازاار

نودرادا،تاددزاارا،سرهدشرو

:ااادو۹.دندر،هدروا

مو۱۰،درووهسراوس

۱۱.دفراومودزاهمهدورو

اودروراهوفو

.درروازاااار



ار 931

،انایازاوااو۲

نازاماوادهدیا،هد

رزهااا۲.دوادوروا

رونویدورواووع،ا

ودش۳:اامنادهرو.ومرویاو

۵.ودودو۴.ودودوورا

وعزابا۶.ودوحرا

ودورام۷.هدزاودووراودبا

یز۹.ووز۸.روهو

۱۱.ودوو۱۰.و

وودورازا۱۲.ووی

ودیا۱۴.وومودا۱۳.ودو

۱۶.روهورد۱۵.وهورا

وی۱۷.ود)نازا(ا

وودم۱۹.هدزاودوهر۱۸.و

و۲۱.ودر۲۰.و

تناد۲۳.وهناد۲۲.و

ور۲۵.ودوت۲۴.وو

ووار۲۶.ووتووه

ناد۲۸.ودووسناد۲۷.و

۳۰.ودوه۲۹.ووودیو

ودورا،دم۳۱.وهو

دود۳۳.ور۳۲.رهو

.وورا۳۴.ووراو

:ناو۳۶.وورا۳۵



ار 932

وراا۳۷.ودوعنازا

۳۹.ووودورار۳۸.ودوه

زاوع:نواو۴۰.هورار

ووفا:نو۴۱.رودود

ونواوم:نردناو۴۲.

.ووایووب

و۴۴،توو:او۴۳

ووو۴۵،مودووسو

و۴۷،نویوبو۴۶،ب

وادورو۴۸،اروو

واو۵۰،یووهو۴۹،ما

،رووقو۵۱،و

وسو۵۳،واوتو۵۲

ناو۵۵.وو۵۴،وا

و۵۶،ادووتوی:نند

ووو۵۷،ونردو

نندناو۵۸.اوه

اوزاااو۵۹.ودودو

ناردهونارناا،اوناداوبو

ود۶۰.دناازاادادا

،ننازاو۶۱.ودوهوادو

اریدزنادزایزوصو

دبانا۶۲.نام،ز

ا،دهردانردار

دانا۶۳.جاازا،



ار 933

.رسااسزانادراوروا

ووراودو،۶۴

وورا،ناناونیا۶۵.د

.دودناهونو،دو

وودناناو،ووناناو۶۶

نارووورناناو۶۷.و

وانانو۶۸.وورانا

یا،ایورزا،راروارد

ه۶۹.ردارنادرواا

وهیراوردراو،د

ن۷۰.دادراس)د(

یردونردونومزاونوو

.دیردااود

وددیرداارهنو۳

عو۲.روارددم

ناردارزودنارداوقاد

یداراایاود

نااباد،تارردا

مازدار۳.ار

وایایودناس،ز

و۴.ارناارمو،ی

یوادهابیار

نور،شزورردارزورد،زورزور

یهردارادی،نازاو۵.ار



ار 934

یایاوواساردوه

،هلوازورزا۶.ار،درواوا

نار،دههدزواد

ونارو۷.دعووایای

وتووترونواودادهنار

یا،ردزانزادازاوب)داد(ور

مودهردو۸.رودهدادنا،سرهدشر

رز،رواردانانرزا،مودلزا

نزانانارداوقادعو

،دروایازاونوو

تروزانوند

ودنارداوناعو۹.دعووا

وناودادداادزاا

تر،دلارردنوزاناناردا

ارن،داروادننو۱۰.

دادراارفانووندس

و۱۱.ا،ااهددوادراروا

وا«،وارواوا

مو»ادااااواراز

،واندداروا،هدزازاوا

ایورونوونزایرو۱۲.ا

رداد،دهدارواود

دزاوایروزاوا،هدنا

نردامد۱۳.داردیا



ار 935

،ازمزاواودزاوایا

.هرودزانازاوادادریا

ه،نااوادندنو۴

،هاایورورزدها۲،اراایا

ازداها«نا

یا،دروااارراهد،نوانززا

عورزا۳».اروایاوار

ردار«:نااایایورو

،هیاارنا،یریاند

هداسرن،هدشراایا

ادمیدزاها۴».داارنا،ا

و۵،درواندردارناودار

،سرهدشرمامردانانا

۶.ارناسرهد،شراد

وادنیاارد،هدشرانو

وتادوم،راماردو۷.روا

بوسرهدرانایرو

نمر۸.ارانزردشاوارا

،هدرا،روارو

وونمر«۹:ن

ونراوناونوناوندزانایر

او۱۰،نوندونون

هرد،هارناوا

اا(۱۱.اویارونواهاد

.دهدرادنادا



ار 936

دمارهد۱۲).اویارون

ناواهرروا،ادزاد

دواررواروا

اادمارهدنا۱۳.ار

وداداجوجاو،ددمرود

۱۴.رارنده

ا،ارهدرار،رارهد

اررابرد۱۵،دعاارهدد

ا،هدردرابزاودهد

ردوروندهررواا،

ازاو.اردما

اادعاارهدا۱۶.با

افاارددمرود

وونمرهد۱۷».د

،یارونودهردنایر

،دد۱۸.او«دبا

وردزاو۱۹.هااوررد

ندمازاادرد،هد

و۲۰.اهاونارددووهدو

یارواهدرواردیند

۲۱.دادناجوجاوود

ردزاورادزرزاارنادنارد

راردر۲۲.دادد

»؟دورندریاداااز

ومررهدران۲۳



ار 937

روانددنا،هانایرو

رها۲۴.ادزرزاوروزارناور

،شرادمودلودا،ارواردا

.سرهد

دیا،وازو،ودها۵

دنااایام،درواوادرد

قادعورزنزناردو۲.دت

ودعواروارداند،

نارد۳.دتارنا،هدناهاایا

،هانایرویزویارواو،و

ااهداار«:نا

زالاارنا۴»؟ارراوار

ا۵.دادعادارترای

رزااارنادادنایا

شاهرردبباوشراداارادز

ویزویارواو،یدا۶.دهداد

هدشرادد،دیاروردناوایر

منناردودوادارب۷.د

مهد۸.دمهدشراد«د

زاارناوریا،نددد

راوراشرادردوگری

۹.دهرماول،نادرد

:نا،هنازاها

؟اررادوارااهداار



ار 938

وماارنازاارنایو۱۰

باردناو۱۱.اایوری

اریاوزونایان

گرهدوهازال

،نازا۱۲.دهرماوارنااا

ارناوا.دروانارنایانار

ارادهد،اد

شرلوالردا۱۳.دیاارمودبا

ارااداهدشر،هد

زاارااهوفوو۱۴.

زااراهدشر،دهدرواوروا

،داوارواودروانو

اراوو،ادارفواارواو۱۵.د

هدرداواروارد

رواردارادوااها۱۶.د

.اهمزودلنزنازاودا

ردهدارد،ادهدانا۱۷

شرزاااا

هدودروارداادهردهد

».دااردارد

ارددادن،هدشرادها۶

ورداردو۲.ددعنارد

نناردیاهویر،اند

هدشر،هدشرلوالرد«۳:دب

ردیانادادنروارداهررد



ار 939

شایوددشدود،ارنا

گری۴.عارذوعارذ

و۵.دهدادهدزاو.بو

روازاارااراهوفو

رددیاراودهدروا،

یال«۶.راارداراوزروا

اویرویزویارواو،ی

اارو۷.رودازا،فا

ردارااندودا.ض

اهردزاو۸.

رراانددا

ج،یاروتزا،هدصلزا.

ناجو۹.دهداد،ندا

یایایهووناوزاار

ردل،وروباوومونا

۱۰.دهداددزونازورزور،روا

وارنایایایاا

ردزادو۱۱.داوهد

واودیوازا،ارا

.داواوددبووانا

هد،اهادارداردماناو۱۲

اااواایاارددارم

اشراد.دزک،زارداروارد

ها۱۳».دهدا،مدردار

ونایرویزویارواو،ی



ار 940

و۱۴.د،دهدهدشراد

زوتولندد

نواایاودارروا

ما،هدارناسرند،راوشرادوشر

شرادلردراذاهمزوررد،او۱۵.ر

ونوون،ااو۱۶.م،هد

داراا،دیازاا

چودوواایاو۱۷.د

هدزاود،اایاهوهرو

یردارنو۱۸.ارااهرا

ردا،نایردارنوونا

.دادرااببردااروا

درزورردار،دیازااو۱۹

،نووناز۲۰.ادهلواه

یاار،نانوار

یاوندناردایاودیازاا

دیازاااو۲۱.دذند

،ازیاترزاارا

.درارنا،اراایاهدنا

وا،ادهدزورارو۲۲

ناارراهدلدازاروارنا

یایاارناید،هاد

.ادی،اایا



ار 941

اار،سرهدرارد،راازاو۷

۳،باقودما۲،اراا

ا۵،ایارز۴،تااراا

زاارا۶،رنوررازاسعا

،دهدادارنااایاهردواوا

،دیواهدوهدود

اازاو۷.دادیواواار

لردونردونونوونزاو

لهردواو۸.ارواهدرا

نو،لواهلوازوررداز۹.رروا،هد

یدو،هلوازورردودعوزار

دلدار۱۰.رروا،دیوا

ندادوناندرواوواندار

ترااو۱۱.دااماوا

دادویار،هدرا

زا«۱۲:دااوااووایوت

یاویار،هرا

مزاماردزا۱۳.ا،نا

روردنانوونواا

زا۱۴.و،اررواها

ورواوادهرردیاههد،واوهد

وهو۱۵.،ادردا

ردوااایایااوهدار

وهو۱۶.ی،اهدلروا

نومیا،وردار



ار 942

۱۷.)ی(،اهداداروارددیایا

ریاویدرایاوهووناواا

ردندیااراوماارا

اارداوو۱۸.نار،اروا

دیاهدارا،وه

هداداوو۱۹.روا

او۲۰.روایارارا،اه

قایا،مزایادی

رازاو۲۱.ههدازاارنا،ا

اهردیاروناراداهد

،ازانایاویار

وموهزو۲۲.دهد

۲۳.ا،زاووروبا

هدنایایا،هدنایا

و۲۴.ادراواوهدااز،د

ونردونونووندعاار

.ندجوجاوااندو

،درداا،اریاو۲۵

ادارااازاناروادون

اداراویروادیاروا

،هدنواو۲۶.د

ویها،دوا

اناریاهدکر۲۷».لاا

اروارداروااهدهدلدردار

یورواوهدررداو۲۸.دز



ار 943

اهدا،رهدر

مداراایورو،د

.ا

رداااونایایوراو۸

،سزا۲:ازا،هدرا

زاو۳.ش،دوادزاولاد،رازاوم

نارذزاهوواوز،شوزا

ورزایابا،زا۴.هد

واوا،زا۵.رذزاودوا

هواون،دزا۶.رذزا

۸.رذزادواواا،مزا۷.رذزا

زا۹.رذزادواواز،زا

۱۰.رذزاهوودواوا،با

زاو۱۱.رذزاوواوزاو

و۱۲.رذزاوواویاز،ی

۱۳.رذزاهدوواونن،زا

ا:نایااودمودازاناو

،یازاو۱۴.رذزاناووو

یدارنا۱۵.رذزادناودزوی

ومنودزودرازوراردومددوراا

۱۶.ارداریوزا،مددزارن

ونوناوروناووراوراد

،دناوردودورموز

دنرد،ریویاو۱۷.مد
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نردارداووومدنا

ندمدانا،د

یایدزاو۱۸.رودیا

یاااایوانازااد،د

۱۹.دهارداوناار،دروا

ناووانارداو.ارایرازاواوارو

،ناروودوادزاو۲۰.دارنا

وودزا.دهدنویاارنا

دارد۲۱.دهم

یارردارمدناادهزوراا

لااولودیاارار،هداد

زاناراوناداز۲۲.وازاد

،اهارردندزااراهد

اروایادد،هدضهد

اواوترا،،

ایااردیا،هزور۲۳.کاروا

،یورزاهدزاودو۲۴.دبارود

۲۵.مداناارناناردازاهدوو

ارووناوهداریافوووهو

نزونا،دهدادادرااو

وهفوزووهزوهو۲۶.مد

راسو۲۷.مدنزونادزو

و۲۸.دافودورد

فووسوایا«:نا

ناریاهوهواس
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راراورا۲۹.ا

ه،روارداایاناروونوویور

نزونوونها۳۰».رنزووای

روایااراارفووهو

،هدچاازالواهدزاودزوررد۳۱.

دزاارودیادوروا

نو۳۲.دادهارنوند

،مرزورردو۳۳.داردزوررروا

یرواتدیاردارفوووه

وعدازودواسرازاودنزو

نزووهرار۳۴.دنانویا

ااو۳۵.وناردنزوو)دب(

اایایای،دیازا

وهودوچودووهدزاود،ار

ااایا،ه،هدزاود

ارهدینو۳۶.دوایا

اراومنا،دادیاروناووهدیاا

.دا

:،هادنارو،وانمزاو۹

ریازاارنوونواام«

ونون،ناترااهدا

هدرر(نراونوناونونونز

نزناودیانانادزااز۲.)ا

وردواهدطریاارسرذو

ان۳».اهدماردنو
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اردرویومدزکاردیادرو،مار

ناا،ها۴.وم

ود،اایامزا،ناا

زا،موردو۵.،مو

ارددومارداز،هردیادروسود

،یایا«:و۶.اایاهی

،مرادمایایدیورندزاومراد

نایو،ههدزیناز

یزوادنارمازا۷.اهد

،ننوندوواه

اروجارویاورندد

زازکالو۸.اهزوا،اهد

اااویای،هیاه

یاواهددسنردارو

ردیاهزتکا،ورارن

،یا،از۹.اه

ندرار،اهدکردار

دیااههزت،هادسر

رواوادرداروارنایاوار

،ازایایالو۱۰.اهیا

ندارا۱۱.اهدکاراوااز

نافیازنایاوهدااد

هریاتزااز،ور

زا،توترارناوا

نانااردناد،نا۱۲.ا
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یدوودنایاارنانادو

ورارزناویاارنا

ازاو۱۳.رااویارادنایاارنا

هدراویوزلا

نزاار،یایاا،ا

دا۱۴،یاهدادیاویاهر

ترااواراوادر

ارودااو؟ت،اه

یا۱۵؟واکن

زوازالداایاه

از،یردرا،اه

».دااررد،را

انودفااودارن۱۰

لاونزونادزارهو،دهدزور

و۲.رازرازماز،یوداا

«:ارودادبادمزاا

،ازیزانز،هزرویا

ل۳.ابارداایایانا

ارنادواونزنایا

اورودیاازااواتر

وارااز۴.

،ارها۵».زادروشلدی.

ادادارااونوویور

یورزاارو۶.در،
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وهدرنورانه،ا

ناااز،را،هبا

روادادردارواوادردنااو۷.د

وناروتر،مزورو۸.

ناازاشدوددوالاا،د

ناد،دهزورمزوررد۹.دا

اردمورواردواد

۱۰.ز،ناروااو.

وهزرو«:نا،یارها

یاهنا۱۱.اهدوااراام،نز

زااروواهداراواردنار

۱۲».زانززاوزی

نیا«:ودادبازاوا

راواناروورا۱۳.دا

ارداز،زورودرااونو

یانارو۱۴.اهدهب

،انزیردو

ناهاناروادوویورد

۱۵».ددرزاااهرردیات،

وااهاونا

نااو۱۶.داارنا،یووم

یایا،ایورزاویارود

لوازوررد.دنایود

ر،لواهلوازورو۱۷.اایا،ده

و۱۸.رما،دنزاراد
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زا.دنزاننازا

و۱۹.وروراوارداوقادع

ونواردنزداددنا

و۲۱.زو،ازاو۲۰.اردم

زاو۲۲.ووواو،رزا

و۲۳.اودازوواوویا،ر

وادوو.ووداز،نوزا

.یرواووم،نردزاوا،نزاو۲۴.را

وووور،شزا:ناازااو۲۵

ووزو،مزاو۲۶.وورازا

واویا،ززاو۲۷.اوتوی

وون،یزاو۲۸.اودازوتو

وبواوکوم،زاو۲۹.یویز

وولوبا،زاو۳۰.تارول

را،رزاو۳۱.ویووو

.وکوو۳۲.نووواو

وویواودازووی،مزا۳۳

وو۳۵.واوماویا،زا۳۴.

ویوو۳۷.اوتووو۳۶.و

.اونوو۳۹.ویوو۳۸.

.وورو۴۱.یارویویو۴۰

ودازوو،زا۴۳.واومو۴۲

ودنزا۴۴.ووووز

.دهدناازاادزنازا
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لردهرد:ام۱

،۲او،مدنارادرد

یدهرردنازاواادزااردازا

نا۳.مدلارواهرردودهیازا

رداهیازاکرداا«:دادباا

هزاوردوبارواروحاو

،مارنانو۴».اها

یاروادا،هدو

یا،هیاها«:و۵.مدد،هزورا

اارروویایا،ا

۶،یراده،اراواورادودار

اردهیدودهدوی

ااهرردوزوردوارد

،اهزرواانوا،

۷.اهدهمرناواز،فاا

واواواواهزرورد

۸.ااه،یدهددهارا

رواد،یدادهار،ل

هاانرداروزروا

هااواوزینا۹.ا

ایاردناا،ا،اد

ناوداازاارنا،

و۱۰.دروااردمزنارداردمماهار

ودتارناموننا
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یش،وایا۱۱.یاهدادید

نازامریدوتاهید

ارواوبزوااردهود،

.مدهداز».دار

او،هدرالرد،نهردو۲

زاومدادهد،ارباودیوبا

یور«:اهدو۲.مدلشرردنا

ی،لدزاا؟راالا

:هدو۳.من».

الولور،هزاهد«

هزاوردوابا،اریی

ها»؟«:اهد۴».ها

ارهدا«:هدو۵مددایاد

وادا،تاشرردتاهاوا

اهد۶».ارنااریه

ارتل«:دوایو

ادباهد»؟دااود

ا،مدضهدو۷.مدازو

یاروناویاتهد

فاو۸.ادوراد

یهزاوردیاباهدیرد

ریاودهداد،ا

دهد.مناردیاو

ن۹.دارا،دان
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ومدادناارهدت،مریاروناود

ا۱۰.دهدهاناراوهناراد،هد

ارنا،ارامیوون

هااانار

و۱۲.مزوراردومرروا۱۱.ا

و،دهایقان

روایادهدلدردامد

مدرانارنازارو؛

دژاردیداوهزاوردزان۱۳.د

ودهباارروارورنووهزاورد

و۱۴.مد،دهاارهزاورد

رریاوهدد،هزاوردزا

ارر،هارناردو۱۵.دار،دز

.مدا،هادیداوهزاوردزا،ومد

ونداز،مدهدراناروو۱۶

لررددونارووون

«:نا۱۷.مدهداز،د

اهزاوردوبارواناردار

ارروارو.،اه

دیادزاارناو۱۸».ارد

.مداددهدزاودن

یااردید».و«:ها

میوونا۱۹.یبر

ارودااار،اراو

هدا؟ارا«:،هد
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ایا«:،هدادباارنا۲۰»؟ا

،وان.ابار

وو،رواردارا.دا

».یذ

هزاورد،نزاارداور،او۳

ارهزاورد،هدارنانا.دار

یو۲.دجوجارناود

۳.دیارز،نایودراناد،وا

ارنانا.دارهزاورد،هناو

یو۴.دوارردو

،نایودصاروات،نا

قود،نایودام

ا،دن،نایو۵.د

و۶.دوااردندنانر

.دارهزاورد،دموعاد

وارردوارنانا

ونودوی،نایو۷.د

یارواواراوننادو

،نایو۸.د،د

دنارزاوایود،دنارززا

.،رارروانا،د

رواررار،نایو۹

اردفواا،نایو۱۰.د،د

.د،شوایودد
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د،بابوراو۱۱

م،وایو۱۲.داررجو

ونو۱۳.دادووا،روار

ودارنانا.داریداوهزاورد،حازن

اررعارذراودواررد

،رربراو۱۴.وهزاورد

وارردودارناوا.داروهزاورد

،رهزنو۱۵.د

وارنا،هدارناوا.دارهزاورد

داررودواررد

وازاو۱۶.ادودوادزایازهدغ

ودوادها،ررقا

،نووازاو۱۷.دارنارو

روایودمر

ایا،نانارداوازاو۱۸.ددرد

،وایو۱۹.در،داد

حزاارداردرعرز

،یزکوروازاو۲۰.د،وازد

.در،اهزاوردواززاارد

ردزااردصارواتوازاو۲۱

زا،نوازاو۲۲.د،ااا

اردبو،نازاو۲۳.درا

اار،نازاودد

دادای،وازاو۲۴.دد

و۲۵.دووازرزاارد
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وجرهدزاووازازایازوال

و۲۶،شااوازاود،اازد

،رجوقیباهزاوردارد،

رجازااردن،وازاو۲۷.د

اردما،نو۲۸.درگر

نازاو۲۹.دناهزاوردیزاد

اوازاوددارداقود

وازاو۳۰.د،دهزاورد

ارد،فنوا

،داردمنازاود

ی،دنارززازاواو۳۱.د

نو۳۲.د،جدهزاوردارداررو

.د،ناونارزارهزاوردوج

لریو۴

ارندودکر،هوا،

،ههواردارردو۲.داا

دیا)ار(ا؟ندا«:

اررزورردواراوا

اهز،ویهدزاو؟راما

دیو۳».اهالو؟

،دورنااا«:دوا

،یایا۴»!امارنار

ارناونادناارناواهرااز

رارنانو۵.جار،یازرد
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اراززدرزاارناهو

ودارر۶.اهدرواننیور

و۷.درردملداز،شایر

ندواونوبااوون

ها،دوارروار

دناو۸.واتنا

د۹.رناورواو

ردنوزورناسزاودددیا

هنت«ندو۱۰.دادرانا

و۱۱».ارراارراوا

،اواها«:ند

».مارروارنا،هادنانرد

هد،هادنادداوو۱۲

(فزانادن«:

وررد،یردارم۱۳».)درواا

،ناارناومدی

،هد۱۴.مدادرانایوهو

،نازا«:موناروونرو

وناونارداوروادارووا

ندنو۱۵».دیونزوناد

هدارناتراواهها

زاو۱۶.ردرها،ا

ودلرن،زورنا

ردنارووارهرزوووه،ناد

ارراو۱۷.دادنام
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دماودراود

مانو۱۸.اددودر

هدادزاود،د

ور،ر«:موناروونرو۱۹.د

۲۰.رودزاوقروا

یایاوداردارزاوا

زاناولر۲۱».دا

ناردو۲۲.اره،نرنانوع

ردلروارد«:مو

وو۲۳».دزادرزورردویا

ما،دردوندوناردا

.رباداواردر

۲.دروادددناردا،نانزومو۵

.رنادوناو«نازاو

ر«:و۳».هزورم

،دواردیوو

ورضاره«و۴».م

لو۵.ضهدیادی

اوناناناوناردای

نادزاوراردنادونا

ورازادردواه

ونادن۶».اهنادنازای

تردلدو۷.مکرمارنا

«:ناومدبارناروونر،هد
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ناو»!ردردازا

اارددناردا«:ناو۸.مد

اردناردااو.اهدروا،اهو

ش»؟وناداوو

بیر«:و۹.ا،ه

داا،

ونارداوو۱۰؟کیاسرد،

رااراوا.اهدادضناوه

ونزتوورزواناو۱۱.کار

وروراووهزاونای

در«دادبا۱۲».درنااهدنا

یدودانازاودا

مدادنا،هاارنها».درواا

:هارداد۱۳.ررماو

وزا،ارماارا«

».دوهاو

مامواارواوا

،مرهزنداویزورزاو۱۴.د

هدزاود،هدرامودوللزا

لواناوا۱۵.دراریاووارداودل

،هلهو،هدرمدزا

امناندونازاباون

ردو۱۶.مداس.د

نورومدلر

وندزاهوو۱۷.درارد
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،ادرویازاایا،نارو

،زوریااو۱۸.درکاره

یاودیراووو

اا.بازایرازورهدود

۱۹.دماازماریاوو

.روادامدماااایا

ووونوریزز۶

ناردیاروماهداررند

۲،مدهدزارهزاوردیردا،اه

تدزارد«:،هددو

۳.ادرناا».توان

ورد«:هدنادنا

ادود،هدکارنارا،ادوا

دمادرناو۴».ا

د۵.مدنابااو

هدوددراردمد

تانرد«:دمنارد۶،ددرد

ورادیادواراوا

ا،ماووارریا

رواردهرردهداو۷.یناهد

،ماولو.ادادردهدا

۸».تر.راهد

هاوما«:هدوادها

نااز۹».یاهدعاادلدزاارنا،ا
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رادزرزااریدا،ارا

و۱۰.زیایدایال.دهد

،ددارردواورادا

یردوردارد«:

یاه.ااازار

؟رانیدا«:۱۱».اا

؟درادههزاردندادو

هدارواامدکرداز۱۲».اا

ااروووتشدا

واهداارواازاو۱۳.ا

ااناومزروه،هدرا

لاااارو،ایا۱۴.ز

،اااراوونا

ودوهردلاهوردر۱۵.رواد

اراندناوو۱۶.رمازور

رد،دارا،درواو

یازاراادورد

ادنرزایرزورناردو۱۷.اهل

،رنادتوددت

وا،دهناواادازااز۱۸

ارمد،نشودهرااداد

رواتهرردو۱۹،دز

دتو.رواانود

.ا
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ونونردومدارردورنو۷

رودرداها۲،هدادنو

،دساندازاوایدوااز،ار

باارروایهزاوردارناو۳.مدادنروا

واررد،ادوزدم

درانروانزاو

ووو۴.ماود

و۵.دهزووراردمود

ارموناروونرددردیا

لوااراود

اا۶:مدنناردودها

یاهدانایازاو

ادوروانازاماودها،دهد

وع:دهارزهااا۷.دد

وترونویدوورورو

،ش۸:اامنادهرو.ومویا

.ودودو،۹.ودودووراود

زابا۱۱.ودوهو،حرا۱۰

ورا،م۱۲.هووراود،باوع

۱۴.وو،ز۱۳.روهوود

وو،ی۱۵.و،یز

،۱۷.وو،ی۱۶.

و،مودا۱۸.ودوووراود

،د۲۰.ووراود،یا۱۹.و

ود،)نا(زاا۲۱.وهو
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،ی۲۳.وو،م۲۲.

۲۵.هدزاودو،ر۲۴.روو

ودو،وند۲۶.ود،ن

ند۲۸.وو،تند۲۷.

،تووهورند۲۹.ودو،ت

وو،وارند۳۰.وو

اند۳۲.ودوو،سند۳۱.

.ودوه،دیند۳۳.وو،یو

،ر۳۵.روهوودورا،دم۳۴

ود۳۷.وو،را۳۶.و

را،۳۸.وو،واود

،عنازا:ناو۳۹.وو

۴۱.ودوهورا،ا۴۰.ودو

ورا،ر۴۲.ووودورا،ر

زاو)نا(زاع:نواو۴۳.ه

وو،فا:نو۴۴.رود،ود

ونواوم:نردو۴۵.

او۴۶.وو،یووب

،سو۴۷.ت،،:

۴۹.ی،،۴۸.نود،

.اد،ر،ار۵۰.،،ن

،،ی۵۲.،ا،ما۵۱

۵۴.ر،،ق۵۳.

،ا،س۵۵.،ه،

:نندناو۵۷.،۵۶.
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،نرد،۵۸.ا،ت،ی

.نا،ه،،۵۹.

و۶۱.ودودو،نندناو۶۰

هااونوداوبووزااا

زااداداناردهونارناا،د

،هد،،د۶۲.دناا

یز،ص،:نزاو۶۳.ودوو

م،دزاریدزنادزا

ردانرداردبانا۶۴.نا

زا،ا،ده

روادانا۶۵.جاا

۶۶.رسااسزا،دراو

نیا۶۷.دووراودو

ودوووراناناو

ناو۶۸.دووودناتون

.ووود،ناناووو،نا

وورا،نارووور،ناو۶۹

ا.دادراایورزاو۷۰.د

سدووبهومردرا

راودومردرا،ایورزاو۷۱.دادا

او۷۲.دادرهیودو

وهیراودومردرا:دادادم

ونردونوون۷۳.سدو

دیرد،ااوومزاون
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دیرداا،رهنو

.د

باهزاوردرددم،و۸

واارتاربیارو

زورردارتار،یارو۲.درو،دهدااا

اونزونادزارهلوا

هزاوردردارناو۳.دروا،وا

ونزونادررد،زورورزابا

.اشتاربمواا

،درایارو۴

رواووواردزاودا

وووا،دزاوداوو

رداربارو۵.موزواوم

،دارنانودمیواازدم

واکراریاه،ارو۶.دام

و»!ا،ا«:بارد،اااردیدم

و۷.دهاروا،هدزورو،هدعر

وودویوبووووع

میاارتار،نووونودازورو

ب۸.دهدادیرد،مودن

ارادواوریااراتار

ویاروو۹.،ا

زوا«:م،ارموو

وی.اسزوریاهیا

.ارتارمن،ماز».
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وریاروو«:نا۱۰

از،وایایدو

ازنو،اسزوروایا،زوا

ارمنوو۱۱».ات،وارو

.اسزورزوااز«:و

ودبوا،رم۱۲».نو

ناارازدیدود

میایورمودزورردو۱۳.دهداد

اارتارم،یاردنوونو

اوواتارردو۱۴.

رد،هرداادهدا

ونارواردودیردو۱۵.

یونزی،رنودا

نردیویوسایوینز

۱۶.زاب،ورو

دطردودمماورنوم

هزاوردردوباهزاوردردوایردو

زاو۱۷.دیا،اا

از،ردو،دیا

.دهداازورنانمازا

،ازورلوازورزازورو۱۸.دخررید

ردو.ادهارزوروااراتارب

.نس،زور
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ردسورادهزوراا،هامروزورردو۹

زااراارذو۲.کو

ناریودنودا،هدا

تاربزورر،هدادیردو۳.دفاا

یاه،هدفاادروااردیاه

وووووعو۴.دتدارد

هد،زاواودانوزوو

وع،نوها۵.دایا

و«:وودوووو

او.اکرالزازااردیاه

۶.دکرااتوتمزا

ارادوکاو.ه

،ااردوارردواناوارزو

هارنادوتاراویا

زاارواویارماااناهیا۷.

لدو۸.یداااروااویدروانوناروا

ونزیو،ادراروا

،ادازراواارنونونزونراون

.لداز،یدواردهوووارذ

دارنادویدردارنارو۹

وونتاوتاو۱۰.یم

نااد،زم

هزوا،یداادد

ردنزانارارردو۱۱.ا

ردیارنانودر
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ردوان،زورردارناو۱۲.اابارد

یا،رناردارهاریدیران،

نازانا،هلزهو۱۳.یزورنا

اراواواواوارماوهد

اواوینااردسو۱۴.یدادنا

.یداناهاواواو

یاهزاباویدادنایانازانو۱۵

زیدادهوناویرنا

ارنا،هادناارنااااردد

،هدررانارونا«۱۶.رواف

و۱۷.دااراواوارند

یدنانرداریالاودانزا

،اوارند،درود

ا.اد)ز(دیراد

ارنا،هدناودورووریا

دیایاهرن۱۸.یدک

نوزاارایاا!)اایا(:و

رها۱۹.داو.دروا

زورردانو،یدکنردارنا،د

ردانورودنازادیرهارردارنا

.ورنایاوناردارهار

ویدادنااردیحورو۲۰

نا،نایاباوازناندزاار

یدادشرولنردارناو۲۱.ید

نایودسرناس.ج
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ارا،ادازراناوو۲۲.دمرو

زونهدزونزویددو

ارناناو۲۳.دروافارنهدج

هونانارزارنا،هدوانانر

۲۴.یدروارد،روافارنا،هادیدهداد

نودروافارز،هادنانا،«

اراوبنار،دزار

،یدناد،زیواند

ورادری۲۵.ررادهداراا

هیوزایوویز

فررادهنردونزتووه

ذیزا،وهوهدرودروا

ار،هددواو۲۶.د

درواتدنایااریاوااد

.دروااو،زی

نایدنددارناها۲۷

وداد،ردورواار

،دیرویدانازاارنا

نددزاارنایدادناندت

ردر،اانا«۲۸.ر

ناااونددارناوزروترا

نازاارنا،دادزنو.د

ناریر،یرویدا

ارنایدتدنایاو۲۹.یدادرار

اراوا،هدرراناا،ادد



969

هزازادروااراماودا

یدواردیودوزرو،

ریا«۳۰.دا،هدار

نایادیااوحورویدارانا

یمدارناا.شا،یدتد

ارنا،یرا۳۱.یدر

.رویااز،یدکو

ورویایا،یایاناو۳۲

وارز،یرادهاررو

مونارواونونارووند

رد،اهزواراندمازا

اهدراواردو۳۳.

تراا،یاهداراز،لد

نارونونارووندو۳۴.اهزرو

ش،یداناتادواواود

ناردوندردو۳۵.دا

یدنایوروووزردویدنا

۳۶.دزلازاودتدار

یدادنارزردونزواا«

،ناو۳۷.نناردا،رارناوه

،ندیااردناوال

نرویناودروایا

رتردوادهدارا

ارنا،،رااو۳۸.

».دارنانونووناروو
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ای:ادارناو۱۰

واورو۳.راورواو۲.و

.وتورو۵.کووشو۴.

و۸.واومو۷.کورونولادو۶

زاع:نواو۹.دنا،ویو

دونانارداو۱۰.ودادنازایو

رزو۱۲.وبروو۱۱.نووو

وشمناروو۱۴.وودو۱۳.وو

و۱۶.یووو۱۵.وزوموبا

ودو۱۸.روووو۱۷.دویاوودا

وشو۲۰.یوتورو۱۹.یوم

نوو۲۲.عووقودوو۲۱.وم

ووو۲۴.بووو۲۳.و

.نونواو۲۶.وومرو۲۵.

ونوونومو«۲۸.وروکو۲۷

رازااروونونرد

ودنادوناونزدااتار

نروناردا۲۹،ون

اواتارددوو

هاواوک،دههداداه

و۳۰.رواورادهاروااوماووا

یاارنانادوزااردنادا

ع،زورردزااو۳۱.دنا

ویزورردنازاارا،روووذا

ضول)(وسیزور
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ردلدادراادو۳۲.کار

.یاادمز،ل

ردادوادیدراونیا۳۳

هیوتواوو

.یایریاودااهر

نا،اامیا،مونوونو۳۴

ل،یایادیاار

تاررداایاهرویو

یودزیاو۳۵.دا

۳۶.روواللاررده

رداااردتاونایهدازاو

دناوناویهدازواهتار

یاردیا،یاار

اایاواردو۳۷.رو

نیاارنزوروراوردهوار

نوارزودیایه

.ارزیردارنواز،رو

هانورنازا،نوو۳۸

یهیاارنوونا

اایایوواااز۳۹.رولا

،روهارنزوروراو

نونردووستا

».داکاردیا،
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اامورواردمناروو۱۱

ورویا،رواسارهدزا

ار،مو۲.دیرد،

کر،رواردیالد

و(،رواردانارواو۳.ا

،ننناوونوونوناا

رد۴.)ادیرد،درد

زااو.وادزا،روا

زااااازاا،اد

ااااهزکوراو۵.صر

رواردصر۶.ازر

۷.دعدوور،

ااما:نااو

،یویوازاو۸.اااا

دنار،یزو۹.وو

،نزاو۱۰.دمودر،هااادو

قودماااو۱۱.ورا

نانارداو۱۲.ارباتا

او.ودوودلیررد

و۱۳.رازاااموا

یو.ودووود،دایورواناردا

نادارداو۱۴.اتیاار

روزو.وو،د

مربانوزاو۱۵.دنا

یورزااجریردازویو۱۶.ا
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یافایزااو۱۷.دنو

ودمودراردانزاو،زرد

سردنو۱۸.نولعاا

ونوبنردو۱۹.درودوود

.ودودو،دارردناناردا

ردردمانوونونااو۲۰

ردو۲۱.)(ادی

رواردنورو۲۲یوروو

زااااایایر

ناهررداز۲۳.د،دنفانا

ردزورایانیاودهدزا

هدزاادحراززااو۲۴.شزور

وردادزاو۲۵.دمرایا

تدوندوناتدورارد.اا

.وهدوعردو۲۶.ناتدوونا

وردو۲۸.ناتدوولردو۲۷

وحازو۳۰.توونرردو۲۹.ناتدو

.ناتدوونااوواتدوم

زاو۳۱.میداوزا

وتو۳۲.ناتدوورد.ش

وودو۳۴،وارورو۳۳،وب

یو۳۶.ایداووواودو۳۵،ط

.وادردنو
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عورزووناو۱۲

وو۳.شوکوا۲.اروراوا.ا

ووو۵.اویووو۴.تومر

ووقوو۷.وروو۶.

۸.دعماردنانارداونیورنا.

وواوادووویوع:نوو

نانارداو۹.دنانااردا

عو۱۰.ددیردناردو

ارعاداودروااراودار

ماردو۱۲.درواارعونودرواارنعادو۱۱.دروا

اازا.دنانیایایور

۱۴.ن،ازاوم،ارزاو۱۳.رازاو

زاو،رزاو۱۵.،زاون،زاو

زاو۱۷.م،نزاوز،وزاو۱۶.ی،تا

وع،زاو۱۸.ی،وزاویز،ا

و۲۰.ی،زاوی،رزاو۱۹.ن،زا

زاو،زاو۲۱.،قزاوی،یزا

وعادوامارد،نویایورو۲۲.،

.رشرادردنوعوون

نمامارابردیویایورو۲۳

عوو،نویورو۲۴.دا

،اددوادنا،ناردنارداو

ووو۲۵.او،ا

هزاوردیاددنردبونومو

قادعماردنا۲۶.د
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مو۲۷.دیارواویماردو

ناینزاارنو،روارند

دووودرورواارنا

زا،ننا۲۸.ارنادووفد

زاو۲۹.نتدزاوروادادهاد

فااناز،تویرزاول

نوونو۳۰.دهدتددروا

.دارروهزاوردومودار

زاگرودومدروارارادیورو۳۱

رارفازامدنا

،ناردو۳۲.راوهزاورد

۳۴.موارورو۳۳.ادیورو

ننازاو۳۵.راووادو

رزاااناز

ویویویورووانارداو۳۶.فا

یارو،اددوادتاوادو

،دنااهزاورددنا۳۷.دنا

فباهزاورد،دوادیرزادوادز

ناردنا،مودو۳۸.رق

رجدزا،رموورا

هزاوردیزاناو۳۹.رناردر

جوجوهزاوردیوهزاوردیواا

۴۰.دهزاوردد،)ر(ناهزاورد

وودااردناود

یاوووواو۴۱.دانارو
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یورازاووو۴۲،یوزو

زاواویرونو،رزوموونو

ید،هاری،زورناردو۴۳.ا

لاونزودهادندرارناااز،د

.عرودیزارواد.دید

واواه،زورناردو۴۴

رزاارنوونیو

هررداداز،اردتاری

۴۵.دید،داوون

دو،نشودوادا،نردونناو

دوادمارداز۴۶.ادهارمزاودیا

یاویدوودنیور،زافاو

ماردورزماردااو۴۷.)ا(ا

ناودادزورزورارنردونی،

.دادنورونوودادنوو

ناردوامارب،زورنارد۱۳

ااناونیا

لاباوناراانا۲.اد

ارناداناارم،د

تارن۳.داریاا

و۴.دااانزاارهو،ار

یایهاازا

هدادگرهوایاو۵.ادا،ده

وموارفوورویدرایانازاناردد



977

یاودنردونونواروروبا

روارد،وناردو۶.اارناا

ورهدد،هدرامودولردازمد

روانو۷.ارهدزاازا

ازا،دهدهررداززا،مر

۸.مها،دهداردایاه

با،هارااو

وارهمداو۹.رنوهزاار

مو۱۰.مدروازنارداررواوافو

زاما،ازاودادناارنوی

یر،دلونو

هرردا،هدهنارو۱۱.دهدرا

نایرد،هدارناو.ا

وروراوم،ندو۱۲.مدرا

اراوقودویو۱۳.دروااردار

ن،نایوا،دنوزا

ناروااارنامداز،اررز

ایا۱۴.نااردناردایدا

ودیایااروروادراهرردا

ارادرد،زورنارد۱۵.زماهدناو

ودرواودزورردارمد

ارواوراوباودرارا

وارنا.درواروازوررد

ردرازاو۱۶.مدزورناردت

،زورردودرواو،دا
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ادنر۱۷.وروااواد

ازا«:ناومده

نارا۱۸؟ارزورو

اوارایااود

دزااار،هدارو؟درودراو

زاروایهزاوردو۱۹».

ارامدوارهزاوردمدا،ا

مدادراهزاورداردندزاوزا

نوونااد۲۰.دهدروازورردر

۲۱.دارروازانودود،

ارراددا«:،هدارناا

».مزااد،درا؟

مداارنوو۲۲.زوررددازا

زورارهزاورد،هاوار

وروادیااراایا.د

زورنارد۲۳.،درت

ناونوندوازانز،مدارند

وددوانزرد،نانامو۲۴.د

ومانز،ادنز

ومدارنا،هدهناا۲۵.منا

اارناومارنایومدزارنازا

نادوانااردناد«:،هداد

ا۲۶.ودناارا

یاردازرهاردااهدن

وددیابوااو؟دوادر
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وانز،دهداادارواا

اشا۲۷.هار

یا،نزوتراا

اعادنازاو۲۸»؟زرو

۲۹.مارددزااروا.دورداد،ر

وواز،روادارنایایا

زاارنا۳۰.اهدارنو

مدراارنوونوو

ونزرد،میاو۳۱.دد

.روادایایا.ار
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ا

اشرانا.)اوراا(شرامارد۱

.دووو،زا

رد،هدشرامانارد۲

،زاملرد۳.داراد

سروددندونارویا

ت۴.دوار،وناروواازایدو

ولیا،زوردو

،زوایازا۵.دادهارد

گرودزاارادردیاهد

۶.دهدغترردهزور،

ردناراویر،درونزاهد

هویووایهی

و۷.دهوردووقزا

یاودلاارودیزا،نا

نناو۸.دناواهدم

هرردهداز،دد

رردادهداشانر

شرایونزیاوو۹.

شبازاهدلدن،زوررد۱۰.دهد

ازواووووناا،

ا،دهدشرارردارو

روهدرجارو۱۱د

.داز،دننارووارواز

دهداوا۱۲
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،هکرهد.دهدناا

زاهدها۱۳.ددرد

هدتداز(،هددز

وانو۱۴.ددفرماو

سرر،نووسووداورو

لواردردودارهدیوردیدو

و،ا«:۱۵)

ناادهدشرا؟د

وهدرنها۱۶».هد،اهد

،هدهد،و«دضنارو

شرایورداوور

نزداناز۱۷،هد

،اراناردناها،د

ارواهداهدشرا

وسری،اردو۱۸.اهوروشر

هدیور،اراید

۱۹.اوراردراوا

ردیورزایان،اداراهدا

و،د،ددیدوسراردود

اروارهدودهدشرار

ردهدنو۲۰.وازاید

نزها،دعوارداد

او۲۱».داماا،وگرزااردنا

ناهدواوروهدرد

،وهدیوتو۲۲.د
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ردددزا،موناا

.اارنادمنزردودد

،وهدشران،وازا۲

هردواهرردودهدوااراوو

،دارواهدنزو۲.درواد،د

هدو۳.هدیاهناد«

هناددرودیورد

یدزنزردارادار

ناو،نزوهدیاا

،اهدیدو۴.دهدادتربا

اهدردا».دویرد

ارادردید۵.دو

.داایدد

هااا،دهویروازاواو۶

ناهددهویادهد

دید،ا،واو۷.دهدروایاار

ب،دناودردوراریودار

اریوید،شردورتوزاودوتر

دهدنوان۸.ددی

،یدزارادردرنادو

دنزیدز،هدارا

تاشررد،هاوادناو۹.دروا

ودادیواروتربا،یدوز.

هدادیودهههدزاار

،او۱۰.دنزاارواو
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هدااروایداز،دشاردیوو

شدنززورزوریدو۱۱.د

و۱۲.عا،داویوازاوالاازاد

،دادهدشرادردن

ههدزاودترددمنزیااراازا

،ملانامادهد

.نزباوتهووره

ارادهددردناها۱۳

هدنززاارنادادیوا

نوادمورد۱۴.دد

وهدیاازدز،نزمود

،ادهدد،درو،د

نو۱۵.اماروا،هدرواردهدا

ددیاروایدی،اد،ا

،یایای،دادهددرد

رداوادنوهدیاا

شرادارا۱۶.تا،داروا

لرد،هدهردشا،هد

هدزنززاارا،هدو۱۷.درواوا

تاویوررد،نودزاوادود

یردارواواشارجا.هدز

هدو۱۸.و

ارووددندووریاارا

نو۱۹.ادازرا،دم،ه

هدهزاوردید،در،نود



ا 984

یداواردویوزاو۲۰.د

اریدااز،دهدشدهدایو

،مانارد۲۱.دروایودز

ناازاود،دهدهزاوردردید

ا،هکشرونانوهد

اازایدنو۲۲.زادهدشرا

یدنززاارهد،اودادارا،عا

و،هداراا۲۳.

برد،هدررداورادارنایود

.ممارا

ارایان،هدشرا،وازا۳

ورزاارواوررد،هداد

هزاوردردهدندو۲.ادوا

از،دهاریو،هدروادون،دهد

دوید.دهداشاهرردهد

هزاوردردهدندو۳.دهارواودروا

زوهدازاا«یدزا،دهد

،یوارازورزور،ا۴»؟

ادادارن.دادشنا

دهدادارنااز،دیدم

دویددننو۵.ید

.دزان،هارواودروا

ایو،یداادو۶

کن،دهدادعایدمزاارواو



ا 985

،ددشرارددند

دزاودلزالواهرد۷.دیدمواز

ههونرردزور،نهشرا

ن۸.اار،راذاهدزاود

ردمنرد«:هدشرا

،نااوقوهایو

ارناا.رواارهداوا

،اارهدا۹.هدیاااو

هزوراهدو.زکارناد

۱۰».روهداارناداداند

نارنا،هدنودزاارداهدها

نهدو۱۱.داددددایا

اتردمدادارموه«:

لواهدزورردارهدن۱۲».نا

وهدناا،داناوودرا

.ممناروودواو

شراا،زاموناا،و

تو۱۳.مهدودبهد

ارندهدهدیونارد

دزاودهد،زورردنزووونازا

نالااوزووک،راذاه

،دهرورداو۱۴.ترار

زورنردنابیدا

هدنارناورنونار۱۵.



ا 986

نوهدوارادرداو

.دشا.ن

ید،عادهازایدنو۴

،رنونودردس،هردارد

از،اهدهزاوردیوورو۲.دروادزاوا

ردو۳.دهدهزاوردادسسد

ارند،رناهدنواو

.اوسردیرودیووهزورو

وداداروا،هاانااونا۴

ارواسواریددسونور

زاارک،اها۵.دلواا،یوزا

هدیوارواودهدناا

ااایدزاداارواوا،د

هدهزاوردک۶.و

اووازااروایدو۷.رنویدد،د

هوندکنیاهزاوه

داو۸.داد،هداارنادهداد

وا،دهردناردارن

وودزاریوودناارناداد

زاموساوازا،هادهدد

اریدن،هادک۹.اردیو

دااروا،هدادباارکاو۱۰.زا

یونوهدند«۱۱ید

دنزهاودها،ادهد

ا،دادنذاوراهد



ا 987

زاردوایاررزنهدا،د

رماههاازورو.هز

.زیداران۱۲».مادهد

دلدرد«:دباایدو۱۳

.ار،دفهدرد

یاتوار،واردا۱۴

کترناوا.ادیزاد

واوا

و«۱۶دبایددا۱۵».یاه

یاورداردو

اووریزور،هزور

ادهدد،رو.اداهزور

ک،مکاو.افا،ا

هدواریواا،رید۱۷».م

.د،د

هزاورد،هسا،مزورردو۵

،هدودهدرد،هدورا

و۲.دهزاوردیوور،رددیو

ردوا،اهدارددارا،هدن

،اددردارنهدو.تایو

.دارک،هاداودزاردای

واهار،ایا«:ارواهدو۳

اهداد،ا؟ارد

هد،اهدا«دادباا۴».



ا 988

هدها۵».ماهدوایازوان

».دهدام،ارن«د

هدو۶.ادهدا،نوهد

هدادل«:ابارد

هدروا،ا؟مااردوا

ااردول«:باردا۷».ا

هداوتاهدردا۸،ا

نوهد،درواااردوالاد

ارهداادونا

،هرووندنزورنارد۹».درواا

دهدهزاورددارید،نن.رنو

یدنها،ودوار

د،هدیراددنا۱۰.کت

و۱۱.اارشرزدنزونود،هدور

وارناتودیااوا،نایان

ماوورارواوهدادواهدار

ا«:نو۱۲.دن،دهدادیهد

تدهدها،دهدیاار

۱۳.اهدتدهدهااواادود

اردیداد،ادا

وشرزشاوزها۱۴».اهدهزاوردرد

،ناداوزعارذهییراد«:ارواود

.زبنااریدضهد

ناو».ودهد

.دارراددا،ها



ا 989

هبداوهدزابا،نارد۶

،ناردو۲.اهدرردارناروارمارا

وهدنااشونهرردیدیا

هدهدشرایزارددیوان

تو«هدو۳.دهداد،د

ارواهدن»؟ید)(اض

هد۴».یوایا«دادباد

هدوطنو(»؟طرد«:

ایراداریدضهددها

:اریوهدندو۵).بد

۶.داددهد».اهدردنا«

هد«:اریوهدادننو

دلدردنو»؟د،اروادرادر

ادرواندهدزا«:د

هدیا«:هدن۷»؟

وهدارس۸،درادرواند

وااریاجودراناهدارا

یاازاداراوسو۹.رو،دهد

هدارناوهدب

یردو،هدرااودرادرواند

هداوایورواد

هدها۱۰».اهد،درادرواند

واراوسنا«:دن

ل،اهدهزاوردرددید

وسنان۱۱».دیزاوراد



ا 990

یرد،هدراارواوهاریدوارا

هد«داوایورواد

یدو۱۲».اهددرادرواند

،هوننا.داهدهزاورد

،نودوشرزدوزنو۱۳.د

:ارواشرززووداردیا

،دزایدندازایویداا«

و۱۴».دااواا،ااوا

رهدناادوازنا

.،داارن

.ادنوهد۷

یا«:اباردمودزورردهدو۲

اردواهدادل،ا

ا۳».اهدرواا؟ما

تاردا،هدیا«:ودادبا

مولن،اارهداو

وواز۴.ده،ارد

یواوودوکاه

رامدت،و

بارا،هدشراها۵».اهد

اهدتراونا«:،هد

ن،دوو«:ا۶»؟

و۷.اردهزوهدرردنها».ا

.رغ،بازا،هکهد



ا 991

ااهدزادننو

غزاهدنو۸.عدنیااد

نااین،بای

ردرارا«:هد،دهداد

یوردهدنزز»؟

رداازا،ها۹.ارن

نارذهرادا«:،دهدر

اهدیاارنایدارنا

اروا«دهد».انرد،هد

یدیایرادارن۱۰».زبنا

.وهدوب،دهد

ااردد،ن،هدشرازوارد۸

از،ادهدرردیدو.ادازرا

هدو۲.دهدادادیوزاارواا

دادید،هدنودنزااردا

دراو۳.ناریداو

ساوازاو،هداوایدودضهد

،دهدندیااریواند

ودزاردایارنهد۴.دز

ارهدا«:و۵داهدر،ا

ااهدوتاوارردوا

د،واراوباار

اراوهدایانارانا

هدیورددیا

داواراز۶.دز،ا



ا 992

»؟ااردنو؟دا

:دیدیدواهدشراها۷

یزارددارواوماارنا«

،انرداراو۸.اهرادند

،زمهدارناوندهدا

ددمهدودهدااز

زوررد،نارد۹».ارناا

دراارهدن،ناهمهمو

وناوونااوند،دایدااو

زاوووویور

نزا،موناا،و.د

ارتو۱۰.نانزوا،ندونا

ارا،مهدوهدشراا

یزناناودراانارد

ردو۱۱.را،دوایدیهوهد

دادتزا،درددهدا

وتوودی،ه

نانزولا،ادناذاارو

.جارارنالااوووزک

ردراذاهدزاودهدردزوررد۱۲

ورداو۱۳.هدشرایو

نردنابیدا،دهر

۱۴.مادندزاندزور

واور،دهدیزنانار

واور،ههدارنا



ا 993

رزایدو۱۵.ارادرد،

یادرورزگرجوویدرسهد

،دوویدورنواراکزن

۱۷.اوروویدوور،ندیاو۱۶

هدنوردووردو

یرودشزوروموروود،ندیا،ر

ناندسازوددزیمزا

.دهد

د،راذاهدزاودهدزورردو۹

دندوزیرارهدنو

ندا،اناد

رددیردندو۲.اند

ناذااهدشرایو

سازدوناوزاد،اد

وویورو۳.دهنا

سازداارند،هدنوناووناا

هدردید۴،دهناید

یداوهدوردواهزاواوده

مداردندند۵.رننا

،اناودکو،هدز

ارارادردندو۶.دروا

وارو۸،اوندواو۷.دک،هر

هد۱۰،اویاراویراوو۹،اراودا

اردد،اردد،یان



ا 994

ارادرداراد،زورنارد۱۱.دجار

هدو۱۲.ادهدر

ارادردند«ا

یورد.اهدکوارنهدو

واهدادلل؟اهدهد

:ا۱۳»؟داهدروایراداردد

تزا،ردداارهدا«

ارنهدوزواناددهداد

ردوددهدو۱۴».وراد

رددو۱۵.وارادارنهدود

ار،هراذاهدرزوررد،د

و۱۶.دجاراردد،رد

دییا،هدهدیوردد

نزاراودنودو

جارارددا.ارادندزا،دار

زورردو)او(راذاهدزوررد،ا۱۷.د

.ادهدومزورارناوارا،هدر

نادرودرد،درددو۱۸

ومزورارناواراهدزورردوه

تدرددند،ا۱۹.ادهد

زورومودزورارراذاهدرزور،ر

یدو۲۰.یااورادهش

ردددارت،ارا

۲۱،درودودزا،دهدشرایو

راذاهدزورودرزوردرایانا



ا 995

ند،زورنارد۲۲.رادهللار

ویدنا،هناردوارادندزا

یدومیزوراراا.دلشزورنا

۲۳.نایاویااوراه

ودهدعوناندداراند

.د،دنایدارا

،دد،ایاناز۲۴

ویاروهدندندک

،رهداانا۲۵.دااناند

،دهادیایدادب

ازا۲۶.راداارواودهادشد

او،ر،رازاارزورنا

نااودهدااردناداوتا

ودذارناواراند۲۷،دهادراو

،ناورذ

لانزواارزورودناود

وووتردارزورناو۲۸.رادهل

دنزا،ریزوراورادهوروادو

او۲۹.دددنارذزاایردودخ

امراا،یدیدواد،

،تو۳۰.رارهرردارمودا

وورددداون

زورودا۳۱،د،دشراو

یدید،دراانزردارر

ودذارناناودادرانااو



ا 996

۳۲.ناعوهزورمایرد،رذ

.دمبردوان،را

و۲،درارداوزهدشراو۱۰

هدیدووااوتلا

سرویدندمارابردا،اروا

،هدشرازا،یدیداز۳؟ب

ناردادومدنردودمود

یایاوارمید،هل

مید،هل.ان،د

ان،دیایاوار

.



بّا 997

بّا

ودناوادمبادید،صزرد۱

،وایاو۲.دبایزاودساوار

وراوالااو۳.هازدو

رناودهدغاووورا

او۴.درقزادناواد

دشزوررد،نازاردور

وانادتداردا،هدو

نایزورهرودناوو۵.ب

ناداودارنا،هدبا،ر

از،ارناهر،ی،

کدلدردارا،هدهنا«:با

اویزورو۶.دباو»هد

ردنوواراانا

»؟یازا«:نواو۷.انان

ندوزردندددزا«:واباردن

باهردا«:نوا۸».نارد

زاساوارود؟زردواید

ا«:واباردن۹».باه

دووادووادا۱۰؟ازانبا

اروادلاویرف،والاا

ارددنا۱۱؟زردوااویدا

کار،یوروارواوزارد

ردااا«:نوا۱۲».دا

زان».زاردوادارد،اد



بّا 998

ادونااویزورو۱۳.رنووار

رو۱۴.باودردگرردارد

دناهدودرناو«:،هاباد

ارناود،هدرواانو۱۵.ا

».داررومد

زااا«:،هایدزواو۱۶

وکارا،هازارناوودانا

زواو۱۷».دارر

ونا«:،هاید

ومدارناودارا،هدروامنا

زواو۱۸».دارر

رداردادونا«:،هاید

زایدا۱۹باودردگر

دداناودزارر،هانف

باها۲۰».داررو

،هدازوااردوردارد،

ومانودردرزا«:و۲۱ده

واموواودادوا؛اا

اودهبا،ارد۲۲».دکر

.دا

واراانااویزورو۲

.دوارانانردنو،

باردن»؟یازا«:نواو۲

۳».ناردندزاونردندددزا«:وا

یدباهردا«:نوا



بّا 999

بایزاساوارود؟زردوا

ناا،درادهاردناو

واباردن۴».رذااروااداو

دنیادرادناو،ض«:

وناا،هدزاردارددنا۵.دادا

۶».داکیورارواروا

وان،ادردواا«:نوا

اربا،رنووارزان۷».ار

واو۸.یدشازا

و۹.دنردواناارد

ارا؟یرادهاردلا«:ارواز

انززا«:اریووا۱۰».وک

ارد»؟اریوازاارا!

،باودنو۱۱.دهدیبا،

نزا،دهاووااریا

واورودوزا،د

واروا،هادنا

،اروا،هدرودزااردننو۱۲.د

ک،هرداردو،هداردزاوا

وزورو۱۳.ادنای

دیووزواها

.اروادرد

اردزور،هدزاردندبانازاو۳

ناردیزور«۳:،هباو۲.د



بّا 1000

۴،رارردیدودک،م

وروانازااو.درزورنا

ناا.روافارنا،تور۵.وا

ارناو۶.ارنازورت.د

هرو،یدلیزورنردودو

نارددزاواو.دازناا۷.داد

رد،ارنا،زورن۸.ده

ددر،نانر۹.نناا

یرد۱۰،ارنو،ورراو

۱۱.رزاارو،ارمردر

نامانوزانو؟مدمردرزاا«

از۱۳؟مو،دلاازا۱۲؟مدا

ااومدبارد.مماراومال

یاا،نناوند۱۴.

اردیو،ادنارو۱۵،د

،مدهن۱۶.هزا

شرزاناارد۱۷.ارور

نااارد۱۸،اراناردو،از

۱۹.ارنارارزاواو،نارد

ورا۲۰.ادازاازامو.ااردگرو

ارترا۲۱؟نزو؟دهداد

.زازهنایاو،دو

ارنرووجاوید۲۲

،اراردهدادرا۲۳؟

زا،از۲۴؟ارارااا



بّا 1001

از۲۵،دربا،هواار

ادنازااو.او،منازا

واارومدماراو۲۶.ر

».ا

،هدتاا«۲:باردزاو۴

زاا؟اارا،

یدویاابدااریرا۳؟از

و،ادارهن۴.یاهدادار

واهرنا۵.یدادارهزیاز

ا۶.یانواهدار،یاهل

نا۷؟رراو؟یا

؟ردنارو؟که!

ارتوورارتراامد۸

دزاوکازا۹.وردارنر

نادوهوش۱۰.دهوا

ودکرندزا۱۱.د

،ررد«۱۲.دهاهدی

یورزارد۱۳.دسانازازاواشو

وف۱۴،دمدبا،

۱۵.درواارااز

۱۶.یو،یورزاورها

مردر.مدارا،داارد

ارناا۱۷میزاواود.د

ا۱۸؟دردداو؟دهدلد



بّا 1002

،نو،درادادند

،ینهدز۱۹.د

زا۲۰!هد،ارردناسا

ارناوکا،دم

؟دهنازانابا۲۱.دروا

.نو

و؟دبااراوانا«۵

ا،از۲؟دانزاا

رمدارا۳.اارا،وار

ازاواناز۴.مداروانو

۵.یاهرولهزاوردردورود

،رنزاارناو،راروالن

ردرزااز۶.ازناودیاندو

دیانا۷.ورززاو،ا

ادو۸.دهرا،د

ولا۹،مدااردیدو،مد

نارزیور۱۰؛روس

ارن۱۱،دزیرهیورباو،ار

۱۲.اانو،م

نایدیر،دزارنای

رناردارن۱۳.دار

رزوررد۱۴.دشنارترو،دز

۱۵.ورهارار،وور

.دترواروزدزاو،ناندزاار



بّا 1003

.داردندتراوداذیا،ا۱۶

د.ال،ن«۱۷

ماودزحووااز۱۸.ررااررد

ار،رد۱۹.دوادوو،د

۲۰.رار،ردودادات

.مدزاردو،داداتزااررد

نازا،انو،اننزززا۲۱

شوزاو،اوا۲۲.ا

اناایاز۲۳.اداز

اداو۲۴.دااشوو،د

یودااردو،اا

وارذاداو۲۵.اد

،راردو۲۶.زدوا

اراا۲۷.دادردم

».نایاوارا،اود

هش«۲:،هدادباباو۶

رزانااز۳.رانانارداو.د

۴.هدنازا.ارد

ارازحورو.انوراردردیاز

را۵.اراایو،ا

۶؟زدوذاوو؟اد

،هردو؟دهدر،ها

یاا.درادااندزان۷؟

و،دهدرواش«۸.از،کار



بّا 1004

و،داداراو۹!ایوزراا

ااها۱۰!دزا،هداردد

سوتت،مداباردو

ورامرادت۱۱.مدراار

و؟اتتا۱۲؟

تو؟اا۱۳؟ا

ودزالد۱۴؟اهدوزا

نارداا۱۵.کارردسا،ا

۱۶.رداودور،دادا

و۱۷.ااردفو،مهزا

دیزا،دنو.د،دورازابا

ردو،فدهارزاناور۱۸.د

نااناور۱۹.دک،هادن

دازا۲۰.ادارناای.د

نااز۲۱.هورا.د

یا۲۲.نود،اها

زاا۲۳؟دلاازارا؟

ا«۲۴؟دندزااو؟ردد

رداو،اشود

ا!ارواروزرارن۲۵.مد

ارننا۲۶؟

یا۲۷؟ادارسنو

نا۲۸.رترلاردودوزاا

اغوردیورورو،،هدتا

اازدزو،اود۲۹.



بّا 1005

ماو؟انزردا۳۰.ا

؟داری

یویزورو؟یاهزنایاا«۷

یرودو،درادقایام۲؟رودیزور

ی۳،اد

ن۴.یایو،اه

زاهودرو؟م:ا

کیهروزام۵.مند

یزازور۶.دحووهاو،ا

زرواد۷.دمانوو،اور

۸.دااردو،اد

یاو،ادا

د،ههاا۹.داوداه

Sheol).ا،دورور.د

h7585)۱۰اروازو،ادد

زا.ااردند۱۱.ا

.دازاو،اردحور

؟دراردا۱۲

مودادااان۱۳

و،یادنااها۱۴،دارا

راارنی۱۵.نااور

ومه۱۶.ااازاارگود

.ازورازکا.هزاا

لوااردلدو،تاروانا«۱۷

۱۹؟زارواووازاداو۱۸؟یز



بّا 1006

ندبارااوا؟ادزاارد

مدانیاا،مده۲۰.موارد

یای،یافدایا؟

ارو،یزااراو۲۱؟ماهرد

او،ااکردنااز؟یزرود

».داودا

ا«۲:باردد۸

ا۳؟داددنواار

؟فارفارد؟دزفاریروادوا

ناندارنا،زروهوانازن۴

دویداراوا۵.د

ا،یداروکا۶،یدعرد

۷.رادراراو،رایا

۸.درر،داااو

ناناراو،لایزااز

،ادویزود۹،د

ارناا۱۰.ازیوریایزورو

ا۱۱؟رنوتدلدزاو؟او

۱۲؟با،،ورب،

.دهزا،ههواز

رراو.انشاهارا۱۳

شداو،دواا۱۴،د

نا،اود۱۵.ات

،بایور۱۶.ود



بّا 1007

ر۱۷.ددردودهزو

.هخو،دردیهد

ار:،هدرااروا،دهدیزاا۱۸

کزانادواا۱۹.

و،دراردا۲۰.ورا

ارو،هزاارند۲۱،یدار

و،ان۲۲.دزاوازا

».دادنا

.ااد«۲:باردبا۹

یواا۳؟دهدلدادنا

ذردوا۴.دادابااروارازا،ز

بوهدووا.اتردو

ردو،ودزارا۵؟ه

زاارز۶،ادنژاوارا

ااربا۷.دلو،

،۸.دزمارنروعو

ابد۹.اردیوارا

یر۱۰اربیو،اارورو

زاا۱۱.ارریروارس

.ساارواورو،ارواودر

و؟ارواورواا۱۲

ودرادزاردا۱۳؟:اوا

،وا«۱۴.وازرنارد

وااردنودبااروا



بّا 1008

د،مدادبااروا،مدلدا۱۵؟

بااوماارواا۱۶.مدادرواد

ااز۱۷.اهازاوامدرو،داد

.دزرایز،ودید

.ا،دراا۱۸

هررداو؛اردواا،تهرردا۱۹

لدا۲۰؟یاارو،فا

امداو،مادمد

دنو،ار،ا۲۱.د

ا.ایااا۲۲.مرادهوار

نزا۲۳.دزکارواوا

دن۲۴.ااننا،

ا.اریورواههدادنا

ورررزازورو۲۵؟،

رری۲۶.ارود،ا

ا۲۷.ادوربود

ورهد،هدروداردورشوشاارد

هاادودیزا۲۸،م

زا.ام۲۹،دا

دیدو،دفباارا۳۰؟

رو،یورداها۳۱،کناار

ارواناوااز۳۲.درادهوا

نرد۳۳.وبا

اردیش۳۴.درادیود



بّا 1009

زاوها۳۵.اواو،درادزا

.درد،موا

ردومزناورارد.ارازا«۱۰

و،زماا۲.اردن

یاا۳؟ززانا

و،یرارددوا

ند؟انارا۴؟ناتر

ی؟انایزوریزورا۵؟نا

یاوا۶؟ادیزور

زاوادا۷؟

مواد«۸.یاهرد

رواد۹؟یزکااواهااو،ا

اا۱۰؟ادرااولا

وا۱۱؟،و

ناوت۱۲.واااوید

اا۱۳.داحوروید

ا۱۴.درداادو،یدندلدردار

۱۵.اازااویدنا،مده

ااردلداو!یاوا

او۱۶!اردوازااز،اا

زودارا،داا)م(

اردنا۱۷.اارد

جااوااارویروارد

؟یدروانورزاایا۱۸.

،مد۱۹.داومدادنش



بّا 1010

زورا۲۰.مهدمردرزاومد

هداراددزاو،کا؟

،انازاموازا۲۱،مور

،ترز۲۲!توز

».اتناوروتز

بانتا«۲:باردو۱۱

ارندهدا۳؟دهدلددوداد

و۴؟دزاروو

و۵.هردو،اک

رااو۶،اردیواش

.درادفوددرداز.نیاار

ا۷.اهداداارزاانا

؟رارد؟درداارای

وزاد؟دا؛انای۸

Sheol)؟ادا؛ا h7585)۹نزانا

وودا۱۰.اردزاو

از۱۱؟ارواتد

.نارداارتراوادارمد

نا،ودادو۱۲

وایاردیدویزاراردلدا۱۳.د

و،روددزاارنا،ترادردا۱۴،زارد

اردیور۱۵.دیردا

از۱۶.ا،هو،ااا

درباارناو،داشاارد



بّا 1011

و،اوروزارزورو۱۷،درواا

او۱۸.ا،را

اا،هداردفااو،یراداد

یرو،دایاهوااو۱۹.ا

ودهنان۲۰.داار

نانننااودددنازانای

».ا

،مرد«۲:باردبا۱۲

،ا۳.داو

۴؟اداراو.زاو

واواهاارا.ماهدهدریا

رد۵.اهه،ولدد،هدبار

یاه.اایا،ندارا

ارااوانادزدی۶.د

ددرداردیا،ازک

زاو.دادااروسزانا«۷.روا

اروناز۸.داناوان

۹.راردنو،دادا

هدروااراوادازا

حورو،ایودردنزن۱۰،ا

کارم،زاارنشا۱۱؟داا

زاردو،اناد۱۲؟ارد

وتر.ایودو۱۳.

ناودزمواا۱۴.اوانازا



بّا 1012

زاراا۱۵.دناودارنا.د

نژاوارزوراراو،دودراد

نازاهدروه.ایوددووت۱۶.دز

اارنو،رهدزترارنا۱۷.اوا

ناردوارند۱۸.اد

نارنارواروزو،رهدزترارن۱۹.د

ارناو،اددار۲۰.دز

ارنارودرنارا۲۱.دراد

و،دزرزااری۲۲.اد

دارا۲۳.دروانوورارت

یاراودوارا،دزکاراو

ناو،رارزیمیور۲۴.و

ررد۲۵.هار،ادهراوانردار

ناونانارناو.روورهارار

.اد

اراشو،هداراا«۱۳

و.اداد۲.اهوه

و.ردا۳.زا

،وردا۴.امرادوزرا

ش۵.نو

.ا۶.دیاا

اایاا۷.شاریدو

یاا۸؟داواو؟ارا

۹؟دایداو؟دایرادفوا



بّا 1013

هارنا؟اروااا

.داارا۱۰.زهاروا

نااروالا۱۱.یرادفردا

۱۲؟اواو؟ا

یر،یرو.اری،یذ

و.اوزا«۱۳.ا

وماداردا۱۴.داو،ا

اراوایا،اا۱۵؟درداردن

ا۱۶.اواراردهار.

واررراز.اتیا

ییدو.ان!۱۷.د

لدادو.اردیدناا۱۸.

ش؟۱۹.اهد

ها.و۲۰.داارنه

زااردد۲۱.انرزاارد

باوناها۲۲.دزنااو.رود

و۲۳.هبااوا،دادا

اردیورا۲۴.ناهو؟ار

زاارا۲۵؟یردداو؟زا

۲۶؟ارهو؟ااههارد

ارماانو،اریاز

و،یراهردایو۲۷.یز

و۲۸؛دونارار

.هدرو،هال



بّا 1014

هوور۲.اتززاوما۱۴

او۳.ودو.د

۴؟یرواداواردن

۵.؟دروانوزاار

زایودهروارزور

مارانادوروازا۶.دازونازایااا

یااز«۷.رمااردیزوررودو.د

رو،ورازدهاایارد

ردناو،دزردشارا۸.اد

،لور،بایزا۹.دک

نداودوددا۱۰.دروا

و،دازردزاا۱۱؟ادرارن

وانا۱۲.ددو

دبازاواراان،د

و؛نورداش۱۳.داا

ازاو؛یزرا،و

Sheol).یرواد h7585)۱۴؛دهزدرددا

و،ارادهیزوررد

و،داداباوداا۱۵.

ویرایناا۱۶.اقدد

مرد۱۷؟ها

رد۱۸.یادوایو.ا

با۱۹.ددزاهودا

ا.دارزکو،ار

.دور،اوا۲۰،ارنا



بّا 1015

تا۲۱.رارواوداروایور

ارناواذ.ادواور

یاو.دبدردزاواشدیا۲۲.دروا

».دوانشد

زادا«۲:باردزا۱۵

ا۳؟دزدزااردو؟دبا

ا۴؟و؟ه

.یزاراراوکارا

ارنانزودزار،داز۵

و،ودزمارتدند۶.را

و؟یاههازندازالواا۷.دتد

یاهاراترا۸؟یاهادوزا

اد۹؟یادارو

رد۱۰؟دو؟اد

ا۱۱.ررزازورردناونا

اردا۱۲؟موایاای

اردحور۱۳زاراو؟ر

؟یروانودزاارنو،ادا

هدلدنزدو،کنا«۱۴

شرداو،درادادنا۱۵؟د

تراوهوناوازا۱۶.ک

.انیا۱۷.باار

نارزاارنان۱۸.ماهداو

زنا۱۹،اوداورد



بّا 1016

رد۲۰،درنانزاو،هداد

دیاههدیو.ادردیزور

ورد.ایوشردیا۲۱.ا

ارزارو۲۲.ایوهجار

وددنیا۲۳.ااوایاو

.اوادرزورادو.

وایهد،ارواو۲۴

وزاردااردداز۲۵.

،درواواند۲۶.رد

اردیور۲۷،ی

ردو۲۸.ااردو،ه

نبادنیوناوی

اراودواوا۲۹.دا

ررزا۳۰.دادززردواکاو،

و،اار،او،ا

اردو۳۱.اازواند

مونرزا۳۲.داواتااو،

اردهر،۳۳.اواواادا

۳۴،راارد،نزو،اا

هریو،ا،نارراز

،هتو۳۵.ازااارنارا

».هداارناوازار

.مار«۲:باردبا۱۶

اارنا۳.اند



بّا 1017

۴؟ندادباارو؟ا

نیردنا،ا

اردو،دو،د

ومداددندار۵،

ر،ا«۶.درار

نا۷؟داراماو؛دد

۸.یاناوا.اهداوا

یو.اهاوا

ادرد۹.دتدوور،

وهدااراد.اهدوهرد

اردند۱۰.اهداردند

،اهدزرارر،اهد

او،هدنداا۱۱.اهدعا

هرهرامدارردن۱۲.اهاناد

دفیااو،هددا،اندو،اهد

هرارهد.داا۱۳.اهد

زا۱۴.درزاهزو.و

۱۵.دروا،رودزحو،ز

.ماهدراکرداردخو،ماودسد

تو،اهخزایور۱۶

یدو،درداا۱۷.ا

.ماراااو،نانزیا۱۸.اک

اردهاو،اناردناا۱۹

اد،اااود۲۰.

،ادنایااو۲۱.درا



بّا 1018

یکایاز۲۲؟دیامدا

.را،مدار،د

یاو،هدمزورو،هحور«۱۷

و،دناارد۲.ا

وهونا۳.ادنازرد

۴؟دداو.شدد

ارناا،یاهدزاارنالد

،جاراردنود۵.ا

،اادا۶.ارازن

۷.ماهزااندباورو

.هداو،اههزا

ارنونا،انار۸

دلدد۹.اانارر

.داترد،درادکدو،د

نردونا،ا«۱۰

یویو،یزور۱۱.ا

دووزورار۱۲.اهد

ومراداو۱۳.ادورر

Sheol)،اررداردو،

h7585)۱۴مورو

و؟اا۱۵.اورد

،دورووی۱۶؟دااا

Sheol)».)(لوکرد h7585)



بّا 1019

،نیا«۲:باردد۱۸

۳.دانازاو؟ااد

یا۴؟ردو؟هدا

کوزا،هراردرد

ناورا۵؟دددیزاه،د

رد۶.دادارنااو،اش

شوااو،ددلروروا

ارواشدترو.دی۷.ا

و،داامادرددیاز۸.ااز

و.ااروا۹.راهاریور

نزرداماد۱۰.اداهروزاروا،ماد

نااروافزا۱۱.هاررداو،اه

وایا،تو۱۲.ااریو،هواو،

یا۱۳.اوانیا،ذو،ا

۱۴.دراروا،تهداز.دراروا

دوادو،دهدروازا،ادداناا

واردیوزا۱۵.ددهارهد

ر۱۶.دهوادو،د

۱۷.اهزاشاو،ززا

.ادااردو،دددززاوارد

نرزاارواو.دهاررورزا۱۸

ارذودوانرداروا۱۹.اا

شرزورزا۲۰.اوایاوردو،د

۲۱.دهس،،ا



بّا 1020

نو،نایرد

».ااارا

؟ران«۲:باردبا۱۹

ااهدا۳؟زهددناو

۴؟و،د

ا۵.دی،ماهدااو

۶،تاارواا

اادمادو،فایداا

مبوع،زاا۷.اهد

اهدرا۸.ردادواو

.اهدراارریاروانازا

ا۱۰،ادزاارجواهزاال۹

ار،ردو.مک،هدبافزا

زااو،واارد۱۱.اها

اردهارواوای۱۲.اهددند

اردا«۱۳.زودرافااو

.اهزااواهدروددزاار

۱۵.اهدشاااوهدکا۱۴

ناردو،رااومان

ا،دبااوااردم۱۶.ماه

ههوزد۱۷.سادنداروا

ای۱۸.مردردوادعوا

۱۹.زفمنور

ودارو،تزارا

هواا۲۰.ازااد



بّا 1021

۲۱.مادیادو،ا

هدااداز!ودیا!

زاواا۲۲.ا

ردش!ناش۲۳.

ایاهبواو۲۴،د

ماردو،اهزوادو۲۵!ه

اازاو۲۶.از،ا

دیاارواو۲۷.داارامنو،د

.یدواوانو.دا

ا۲۸.هوراردهدا

۲۹.دردااهالووا

اد،اکیااز،زا

».دایرواد

ازا«۲:بارد۲۰

،اوندادباا

بااحورزاو،ماردز۳.

زناززا،یاازااراا۴.د

و،ازکا،ناید۵،هدادرا

و،دناواا۶؟یا،نارر

اد۷.دزااارد

۸؟ا:او،اک

ااروا،یورو.دود،با

و،داداهداروا۹.ا

اناداز۱۰.اواز



بّا 1022

اا۱۱.داداارواوددو،د

۱۲.ااکردواها،اازا

.نززارناو،دردتراا

منردارناو،دزاودرادردارواا۱۳

و،داردواکار۱۴.درادهد

ارناواهدوارود۱۵.ددرزورارد

۱۶.دانوزاارنااو،دا

۱۷.اارواانزو،ااررزوا

۱۸.ویو،دادور

ودو،داوارنا،هددراردزه

نزارنااز۱۹.داید،اهد

ا،اهدزداریا.اهدکو

زا.ااردصرداز«۲۰.د

هدراهی۲۱.دادادای،د

ود۲۲.اداماودوایرادر.

نذدو،دررد،ددوا

ا،اردورد۲۳.ااوا

ارنادرو،داوااردت

،نوااازا۲۴.اراوا

و،انوشزاوارنا۲۵.ااروا

۲۶.اواودورردشاهززاقان

هاو.اهادهواذیار

ا،اشردرداراو،ازاارا

زو،افارا۲۷.در

ردو،اازشال۲۸.اوا



بّا 1023

زاداا۲۹.ادوازور

».ردزاوارثاوا

و.ام،«۲:باردبا۲۱

زاو،۳.،ا

ا؟انادا،او۴.اا

دو،و۵؟

هزو.منا،مرواده۶.راند

اردو،هزناا۷.دا

راانا،نارنارذ۸؟دی

سزا،نای۹.ناردنادواو

ناو۱۰.اناایوا

وازناوووع

نالاونواردی۱۱.

یدییاو،ادوفد۱۲.ر

و،فیدرداردیزور۱۳.

Sheol).وردوویا h7585)۱۴او

۱۵.اارازرودزا:

وازاهارو،تداروارد

.نادردنایدا۱۶.ا

ناغا«۱۷.رودزاناترش

رداو،رناناذودش

دیورل۱۸.نااردردد

ارا۱۹.هاددهو

اورتارواو،هذازیا

ردزاو،دااروا۲۰.اد



بّا 1024

یدارواشاردوازااز۲۱.ا

نااراا۲۲؟ددن،دا

رد۲۳.یرواداوا؟ا

۲۴.اواردرد،ددت

و۲۵.اهزوااو،ازاوای

۲۶.دتزاودنردید

۲۷.ارناواکردا

.ااوادارراا

؟نایو،ااز۲۸

اراارنادو؟نرهارزاا۲۹

زورردوادهذزوریانا۳۰،د

ورارار۳۱.دهدنو،

واا۳۲؟وااهدارایاو،ن

ی۳۳.داواراو،داار

،راواردنداودایداو

ا۳۴.ارهروازا

»!یاردد

هادا«۲:باردزا۲۲

لداا۳.ایااددا؟

اردا؟خرردیا،

ار،سا۴؟دهاروا،یزار

تراا۵؟ااد؟

دناردازا۶،انو

بان۷،یارنسوو



بّا 1025

زاز،ردا۸؟ادردننزاو،ی

ارنزه۹.دنارد،هدووانا

ا۱۰.دنیوزو،یددرد

.دزبارن،سوااراد

۱۲.اروارنار۱۱

ارنرو؟ااا

رزااواداو۱۳.

کاهادو،واا۱۴؟دایرواد

ناردندیدنارا۱۵.ا

اساو،هدردنززا۱۶،دک

یاردورودزا:ا۱۷ر

یزاارنایواهالو۱۸؟دا

ند«۱۹.درودزاناتر.

اانانوداید،ارنان

او؟نوا۲۰.دا

و.شواوال۲۱؟ازارنا

،لدزاار۲۲.رالاا

،زردا۲۳.دلدردارواتو

او۲۴روددزاارترااو.ا

،یرایرداروایوکردارد

،دایاهوردها۲۵

اردیورو،اذردزاارداز۲۶

ارواودادواد۲۷.ااااف

یا۲۸.اادااردیرو،داا

ارورو،ارااودامار



بّا 1026

و،ر:ا،ذو۲۹.ا

اهار۳۰.داداتارنو

».اهریدو،ر

زوا«۲:باردبا۲۳

ارواادش۳.زابو،ا

اردیدها۴.وادا،

.زااردندو،مدادیور

اراو،ادباردار۵

دتا۶.م

اردها۷.دتا!؟د

ا۸.تادروادزاودوا

ارواوبفودواومورقف

هارواو،والف۹.

،ارواوبفاردواو.

،زاانوادموراروااز۱۰

هارواوااروامااا۱۱.انو

ویوینزا۱۲.زونازا،اد

اووا۱۳.مدهذدقزرزاهدزارواندن

،اوالداو؟ادارواوا

و،دروااهرارااز۱۴.دروا

وارزاازا۱۵.ایوداری

لدااز۱۶،وازانو،نا

۱۷.هادنااردو،اهدا

.دزاارو،مرزا



بّا 1027

وانرا.ردزاز«۲۴

اردو۲؟ارواما

ارنیا۳.ا،هداروز

فهارزاارنا۴.وارنزهووار

۵.نارزنو،ز

کار،رنوندروا

.رنانازیاننااوارد

ارنانوورداردارد۶

ردوارسو۷.

رداره،همزاونارزا۸.را

زاورنزاارو۹

وورهاروسنا۱۰.و

ورایهزاوردرد۱۱.ورادار

،دازا۱۲.ولاراو

ااا.اننوزه

ناهارودرزاادو«۱۳.درواار

رد۱۴.کردو.ادار

دزدردو.اروود

ورامیارز۱۵.د

رد۱۶.هددیورو،داا

ونار،زورردوزر

تنایااز۱۷،ادارور

ایورا۱۸.ادارتی،ا

نهارو،انزناوا

دارفباو۱۹.ا



بّا 1028

Sheol).ارنارو،دز h7585)۲۰ر

دو.شاروا،موشااروا)شرد(

نز۲۱.اهردتراو،ار

و۲۲،ناهنزوازار

ا.درادظدتارناراا

ناوناارنا۲۳،رازا

زکا۲۴.انایاروانا،

هد،هود،

او۲۵،دهو

»؟اداموا

نازاو«۲:باردد۲۵

جااا۳.دادینردارووا

۴؟عیووارودهدوا

هازنززاو؟دهدلدادنا

ردنرودراورها۵؟ک،د

زهناهدز۶.کوا

».ممداو

ارت«۲:باردبا۲۶

۳؟یدادتارنایوزو؟یدا

مااوااراو؟یدار

زاو؟یدنارنیا۴!ید

۶.انواز،زندحاورا۵؟رد

Sheol).یارنواو،انوارو

h7585)۷ناواارزو،ارل



بّا 1029

کاز،ا،ددیاردارا۸.دز

اریاودزباردیور۹.د

نادراافاا۱۰.انا

وابزاودلنای۱۱.روور

و،دروااررددت۱۲.نا

و،هدادزاواحور۱۳.دارر

وایااا۱۴.اروررواد

ارواتور،واهرردیاازاواو.ا

»؟

ات«۲:،هدروااردهردباو۲۷

۳.اهدانردوادا

،رداوارداد

زو،داا۴

مو،ارزا۵.دا

اردا۶.اروددزاار

،هزدو،داکارناومراده

وو،د۷.داا

اااز۸.نار

اا۹؟دارواناو؟دزاروا

۱۰؟دضروا،اارواد

ازاتواردو،اذردردا

زاوداداادهرردار«۱۱؟دا

ا۱۲.ادایردلا

ا۱۳.اها،اهدارا

زاارنانثاو،ازادا



بّا 1030

نایارازا۱۴.رد

وزاوانز۱۵.انزاوارذو،ا

ارها۱۶.دازهو،اد

هداوا۱۷.دزهداارسو،وار

ارواهنو،اارنالدد

و،ارد۱۸.دا

ادااودوا۱۹دزند

۲۰.واردن.

د۲۱.رردارواددو،دواروابا

از۲۲،دزاارودزاارواوددودراداروا

واا.داواااوا)ا(

وااردیمد۲۳.د،هدرایودزاا

.نو،هدززاارواوز

او،اهیا«۲۸

زاودکزاا۲.رالارنا

وراریامد۳.ددا

۴.توی،م

وشانرهارزا،زنزارود

زا۵.دکف،هواندزارود

۶.دنارژو،انونز

هارنا۷.درادیو.ادتن

۸،اهارناو،ادیرغار

۹.هدرناناو،اهدمناهردنارو

زاارو،زارداراردد



بّا 1031

ناوهزا۱۰.

ارهنیوشوازاار۱۱.ار

؟دازاا۱۲.روانوور

زردوادارنانا۱۳؟ایو

ردو،رد۱۴.دانز

هدادرز۱۵.د

وارز۱۶.ددهیاهود

۱۷.دتواعو،دناارنا

نالییرزو،دنااارنااو

زاودررون۱۸.د

رزودیوناز۱۹.اا

نو؟ازا۲۰.دده

نزاو،اننززا۲۱؟ا

ارناهزاواتونوا۲۲.ا

ارواوکردارناهارا۲۳.اهدش

اراودزیاوااز۲۴.اد

او،درادیازانزو۲۵.اناز

و،دادراناریا۲۶.ناار

ارنا.دنارناودارناها۲۷،رمیاار

سا:ناو۲۸.دو

».،ندبایزاو،اوا

ش«۲:،هدروااردزباو۲۹

هارداازورومدی

وارو،واغا۳.اد



بّا 1032

،مددایزوررد۴.رهارر

ردو۵.ا

۶.دفااازو،دز

یااروری،هوهاردی

رداردورنوهزاوردن۷.ر

ارد،هدانا۸.قر

زانارو۹.دا،ناو،

نزاوا۱۰.ادنددو،داز

ااز۱۱.نامنزو

ا،داوالا،

،مراروادایاز۱۲.دادتد

رد۱۳.انوو

ارا۱۴.شارنزهلدور،د

۱۵.دجوادرفاو،اوم

یا۱۶.ینو،مدنار

.مد،ادارادو،مدرن

ادزااررواریایاد۱۷

ماوداندارد،و«۱۸.مدر

ایر۱۹.اار

۲۰.او،اه

.ادردو،اهزردل

تریاو،راوا۲۱

لودمزا۲۲.

وراناریاو۲۳.ونا

ناا۲۴.دزانارارند



بّا 1033

۲۵.راهرو،دروم

نردو،ر،هدرانایاارهار

ارناو،مدهد،

.

،اادزانااو«۳۰

دنارنانارازاادا

؟ادهیانایدت۲.مرا

وجازا۳،دهناا

.اوواردارز،هب

.دنانهررو،نرداریز۴

،نادزدنازا.هار)ند(نزا۵

هرد.داویهرد۶.د

ز،دنرد۷.هردوزی

،ممدیاونایا۸.ر

وماهنادونااو۹.دهارززانو

زا،ادهوا۱۰.ماهدابنایازا

۱۱.از،ااورندبازاو،رود

ارم.ا،هدزارهز

،ساماهاارفزا۱۲.درور

اریارو،ردزاار

دو،مااذا،هدبااهار۱۳.ز

انزاو،اویزا۱۴.راو

دایوا،۱۵.روام

ناو۱۶.درایزوو،



بّا 1034

.اهدرا،یزورو،اهر

ماراو،دنوراردااه۱۷

ناو،اهتزا۱۸.درا

ک،اااردا۱۹.دا

باوعد«۲۰.ماهدو

ار۲۱.یزااومو،

ددت،یاه،ل

درداو،یادرانا،اددا۲۲.

و،ادازتااداز۲۳.ها

ناوهد۲۴.انزیایا

ا،درردنو،دازارداردد

ییاا۲۵؟اا

ان۲۶.هردو،مد

۲۷.رمررانو،ایاد

ردایزورو،دماراوا

،ردوشدبان۲۸.ا

.ماهدغرو،ماهنردا۲۹.ع

ترازاااو،درزا،ه۳۰

یوهلی۳۱.اهد

.نزاوا

یاهود،مادن«۳۱

زا،ردو؟ازاااز۲؟ا

و؟نایاناا۳؟ا

و؟ایارواا۴؟ین

رهارغوردا۵؟درار



بّا 1035

.ااا،اناا۶،

و،رردو،هدهراوازاا۷

یدو۸،هدیا

زا۹.دهرزالو،در

نز۱۰،رددردد،ه

از۱۱.وانادو،ادیا

ا۱۲.ناروادراوایودنا

رزاالو،ازنوادا

،مددراردوهیدا۱۳.

دان۱۴.

؟داداباواو؟دا

،اواو؟اروااررداناا۱۵

هدنازاارنداا«۱۶؟رردار

اردا۱۷،هادرارنزهنو،

زاواالو۱۸،هدلونازاو،هدر

ارنزهمردزاو،شرورا

و،هدکزاارا۱۹.مدیر

و،هدااوایا۲۰،نوار

ارددا۲۱،همنازا

۲۲،مدهزاوردرداردا،هد

۲۳.دنازامو،زایوز

واودسیاازااز

رزوداارا۲۴.اا

یدوداوازاا۲۵،دا

ا۲۶،دهدردازاو،مد



بّا 1036

،هومدنابان

دولدو۲۷.درد

ازدصا۲۸.ارد

یدددزاا۲۹.مارلیا

و۳۰،مدوضروامد

اروان،ادزنزروهزااردنزال

زا:اا۳۱.مدلا

داررد۳۲،هوا

د،مداا۳۳.مدیوراردردو

۳۴،دردارنومار

ناااومهازاازا

ش۳۵.رنودردزا،ه،

.ایاا،اد

او.دباارد

دجواددشودارنا۳۶.ا

ومدنوایااردیهر۳۷.

وددزا۳۸.بوایا

نوارا۳۹،دز

ضر۴۰،مدارنومدر

.مبان».وضسوم

وازباندادبازادنا۳۲

یزااها۲.دلددرد

ازا،دواباو،دمارزا

رو۳.ددازاار

ا،باازا،دواد



بّا 1037

ردبازااو۴.دماربا

انا۵.دریوزا،ردناازدهد

.وا،ادنانزد

رد«:،هایزااو۶

یارمدتا،ها.و،

تو،زورو۷.نیاارد

،ورنارد۸.ماار،

نر۹.ارنا،ردو

ا۱۰.ارفاناو،راد

۱۱.داناردیارو.ا

شاراو،مدردزاا

ومدردو۱۲.دشوارن.

بااروان.دزماربادزاا

ارواا،اهدرداراد۱۳.د

اردناز۱۴.ناودزب

۱۵.دادابااروانو،اهدا

.نازاو،داباد،هنانا

و؟راا۱۶

بادزا۱۷؟دباد،ه

زااز۱۸.داناردیارو،دادا

ا۱۹.درواا،حورو.،ن

هزیو،هحاالد

یوارارا۲۰.اد

یرازا۲۱.دادابا،هدارد



بّا 1038

ن۲۲.امیاو

.ادایدوزااو.فرا

مو.عاان،بایا«۳۳

ردزو،مداردندناا۲.ش

و.داارام۳.

و،هاااحور۴.دا

و،هدباااا۵.اهزارد

زاا۶.هدادارم،یور

ارا۷.ماهزاو.ا

رد«۸.اروو،ا

ز۹مارمزاواوش

۱۰.ردوک.و

۱۱.دردداو.واا

۱۲.اارارودراهردار

زاااز،دباار.قدااردن

ازا،رواا۱۳.ارنا

دااز۱۴؟دعادلازا

،بارد۱۵.ناودود،

،دنابان،یوررد

ارنایها۱۶.بارددرد

ازاارنا۱۷.دزارنادو

ههزااروان۱۸.ندزاارواد

درددرد۱۹.زاارواتودراد

۲۰.ایویااردادبااو،ز

۲۱.ارکارواودرادهوارنوان



بّا 1039

یویااودهدهدنوا

دهوان۲۲.اهدهد

یویاا«۲۳.نکواتود

ارنایاارا،را

:ا،هدواها۲۴،نایوا

۲۵.ماهدایاهر،نوروزااروا

داماو.ازاوا

،داباروا،هدداد۲۶.ا

درواارنااو.داداروایورو

:ا،هادوندنرد۲۷.دا

.ناتو،فارارومده

هارر،نو،دادوروزاا۲۸

ودود،درواااراا۲۹.

زاارواوادزااروان۳۰.ناد

و،عاا،هبایا۳۱.دزر،نزر

بایرادا۳۲.ارشش

ا،او۳۳.مزیارااز،ه

».دارشش.

اننیا«۲:،هدا۳۴

ارن،شاز۳.ش،نریاو،

ارفا۴.قوذارم،م،نا

۵.اردنردو،رادیا

ادزااداداو.هابا

و،ماههدوردافا۶.ا

ما۷.اجا،م



بّا 1040

ررد۸باارابا

از۹.ررنادو،دنار

۱۰.ارایریاهارناا

زاو.یازا،انیانا

ارنااز۱۱.،رد

ردو۱۲.راراو،دت

.دزفارفاردو،یا

رو،هدواارز۱۳

لیواردلدواا۱۴.هدواارن

۱۵،دزدداروحورا،دز

۱۶.ددارکناوک

ا۱۷.هدشمزاواو،ارایرادا

لداو؟دادرادتفازا

دهدا۱۸؟دداهار

۱۹؟ن،

ارودویراارنااا

یارد۲۰.ایویدنااز.د

نارواروزو،ر،هشم.رد

واناز«۲۱.کناداو

۲۲.دارو،نایار

.نناردارنار،تو

اوایازکااز۲۳

نادو،دنوارنارواروز۲۴.

ارنالاا۲۵.درانایار

۲۶.کدزنژاوارناهو،



بّا 1041

نازا۲۷.ننرد،زارنانای

یویردو،فوازا

ارننواو،واارد۲۸.د

نو،دزاابااردداراوان۲۹.د

هااها.دااروااردیور

ارموند۳۰،ایوا

:اا۳۱.زرماد

اراو۳۲.زرواند،ا

ا۳۳.دادرمدهاو،ز

رادر:ا،هدادایار

ن۳۴.ادبااو.و

با۳۵داد،ا

ش۳۶.یورزاواموزفنو

.دبانااز،دهدزاابا

دنردوارنده۳۷

».رناوز

لدازایرفااراا«۳۵۲

و،اهیایااز۳؟

باار۴.ازا

ارکاووای۵.اررو

؟یروایدها۶.زا

ها۷؟یدیویاریاو

؟ااردزاو؟یوای

او)رر(نیدترا۸



بّا 1042

دزاوروادتزا۹.)ره(مدا

هایاو۱۰،انارواروز

زاارو۱۱دوها

۱۲.نانزاو،دز

از۱۳،اواادنا

۱۴.ناردودارا

ایورردید،اروا

ردازانااو۱۵.شوا

ازا۱۶،اهتو

رننوواردندبا

.«

ماارایا«۲:زاو۳۶

زاارد۳.ازایازااز،

۴.داارا،ودرواارود

دارداو،غوردم

وااروااا۵.ا

ندادودرادههزار۶.اردترد

ارنا،ادندزااردن۷.دار

۸.اا،اند

،دریو،زها

زاارنایوناارنالاها۹

،زدیاارنایو۱۰،اهدا

ارواوا۱۱.زهزااو

یو،داتدردارما،تد

نوو،داازاااو۱۲.دردارد



بّا 1043

،لدرداا۱۳.داارن،

۱۴.ادارنانو،هذار

(نناتواناردنا

وتناارن۱۵.)د

ندزاار«۱۶.زردارناش

دازودناردونرد،دروانو

،یروادزاو۱۷،زاه

ادشر۱۸.فاویرواد

ودواا۱۹.دزفارهردزو،دیار

یایاو،؟درواابار

.دنایزاارا،شوزرایا۲۰.ار

ارنااز،یهشر۲۱

.لدترداا۲۲.یاهداد

هدوااروا۲۳؟وا

ادد۲۴؟یاهداو؟

.انداهررداروالاش

هرودزااراند.اندا۲۵

هرو.ارواوالاا۲۶.

باربایهاز۲۷.دنااروای

ارناا۲۸.ناتارزاارناراو

ا۲۹.دوااواناودرت

را۳۰؟ااروایر،ا

از۳۱.ارردیو.اناارد

.اواارقزرو،یروادارمااو



بّا 1044

.دزرفارناو،قاردید۳۲

.دعاوانازااودوازاشر۳۳

۲.ددکدیزاودزلدازا«۳۷

یوندزااریازو،اروازاوایا،هدادش

قو،ازردارنا۳،درد

لزاواوشیانازا۴.زیاار

.اراهشزاوانودر

الا.دیردزاوازاا۵

ز:ارفاز۶،درواکارداار

.اررواروزیارشروارنارشرو.

اروالانددزمارناد۷

یردووردیاوشوها۸.ا

لیزاواددبیزا۹.مارا

اودازا۱۰.تدو

ق،بودزرارا۱۱.دد

واداو۱۲.هاارد

نریورااا

دزدیااراها۱۳.روا

لاردو.عاارابایا«۱۴.ریا

اردماوا۱۵.ا

ا۱۶؟دزنرداردیا،قودراا

،ردوالازا؟ازازا

دزازدمیر۱۷.ا

ااراواا۱۸.دد

یوهار۱۹؟اهرا



بّا 1045

۲۰.دروااراز،ا

نادهدادوانا

رددنااربالو۲۱.ددک

زارد۲۲.کارناهزودنرد

کاردااررد۲۳.الادوال

اردوااروتردوا،دا

واا،وازاندا۲۴.داا

».دنداد

۲:،هدبددنزاارباواو۳۸

نا۳؟دزرنزاارتر«

ماالازااز،دارد

ان؟یدمددارزو۴.

و!ادا؟دارنا۵.یراد

و؟ا۶؟نااررر

نر۷،دارشاواز

و۸؟داددزاوااناو،د

نورزاوردو،دورداررد

ااررومادناساراو۹؟ا

ردوومدادرانایایو۱۰.نا

جاااردو.زوواو۱۱.مد

اردیاازاا«۱۲.دادز

ا۱۳؟یادفرارو،یدادن

ز۱۴.هانازاناودوارزی

و۱۵.دترسو.ددل



بّا 1046

.ددیوزو،دنازانار

؟یاری،هادردیا۱۶

ارتیرد؟اهزیاتیردا۱۷

ااه؟یاهدکارداارزیا۱۸؟یاهد

نو،امارهار۱۹.ادار

اروایارو،شدوارنا۲۰،

دو،یدارد،ادا۲۱؟کرد

،هادفینا«۲۲!ارزور

ارا۲۳،یاهدهارگیو

۲۴؟وزور،ادهو

زیوردو،دور

،یایادور۲۵؟دد

ودرناردز۲۶.

بااروناو)ز(۲۷،دانارد

؟یرارنارا۲۸؟ونازاارهزیو،

رزا۲۹؟دارتا

ا۳۰؟دارنااژو؟انو

ارا۳۱.دو،د

جوایا۳۲؟ارری؟ی

یرواتارابدو؟یروانواردار

زارنا؟ادارناینا۳۳؟

ارااردزاواا۳۴؟اد

و،اورارا۳۵؟ار

اردردار۳۶؟ا

و؟درارا،۳۷؟لد



بّا 1047

د،هرن۳۸؟دارنای

هدیااررا۳۹.و

رد۴۰؟ارنژیاو؟

؟ردردواردیاو

دن،دزهدابایاارا۴۱

؟دهراواکارندو،روادا

اراونز؟ادارنازوا«۳۹

ابزارا۲؟دن

اردی،ه۳؟ادارانازنز؟د

،هیای۴.غردیدردزاواز

۵.دادوور،نرد

ریو.دازا،هدرارو

وااررازهرو،واارن۶.دزار

شارنرشووءاای۷.ماد

.ارهواواهاهاد۸.د

راد،اردارووا۹

؟اررارووا۱۰؟دل

ازاا۱۱؟داوززاارداو

ااوااردرو؟داداواا

ناودروازارداواا۱۲؟د

کیدغل«۱۳؟ار

دیاز۱۴.والواود

و۱۵ماراکیورودرااوزار

لارااشوو،دااراشا



بّا 1048

وانازادی۱۶.

ارواااز۱۷.دواوا،

۱۸.اهدااروازاو،موزا

.ااارشراوازاوی

؟یاهادلارواندوهدادتاراا«۱۹

واشو؟یاهدرواوارواا۲۰

وودتزا،هدزیداورد۲۱.ا

،دنا،هدءااف۲۲.دورنون

و،وا۲۳.ددمدزاو

نو.ددرارزو۲۴قاروهرده

داو۲۵،اا

ونارادشوو،مارودزاارو

بفاردیو؟دزاا۲۶.ار

داودبنزاا۲۷؟

.دزاو،هه۲۸؟دزیار

دروااردکارازا۲۹.ذوه

وارن۳۰.درودزاو

».ااوا

؟ردهدا«۴۰۲

ارواباها۳».باارناا

باوا«۴:،هدادبا

راو۵.مااداردد؟د

ارباوا۶».دوااوود.دا

زا.داردنا«۷:ودبددزا

؟ایروادا۸.مااولا



بّا 1049

ارا۹؟لداریزماو

نا۱۰؟داروازاواو؟وزا

۱۱.زوتو.هزولار

اروا،هااواردت

و.زذارواوا۱۲.زااز

کردارنا۱۳.لنایردارنا

ها۱۴.سیردارنایورون

اتارارد،دارااهررد

وارماهاارواتا۱۵.داد

ردیواو،شردوات۱۶،در

اریر.دازاواردمد۱۷.یر

اویاا۱۸.اه

اروانا.اااوا۱۹.اای

ارد۲۰.اهدادواارشاا

۲۱یزاتاارد،ور

یرد۲۲.بردورارد.اریردز

ااریو،یو،داروار

ووا،ندورا۲۳.

نانا۲۴.داادردردندراا

؟ناباریو؟دنارارواا

انرارز؟ابارنا«۴۱

ابارشا؟ارواردا۲؟د

ن؟دادزعدواا۳؟

یااروااا۴؟ا

وا؟دایزواا۵؟ااد



بّا 1050

ودادوازا)ناد(ا۶؟ادنایاار

ا۷؟دانانرداروا؟دا

یارش؟داهاروا

اداریراواارددا۸؟نا

زاا.اوااا۹.دادواد

ررا۱۰؟دهاردیورداور

؟ررد.اااروا

؟دروا،هدادی،۱۱

اهررد«۱۲.نازااناز

.داداوالوتوزاواش

نردو؟دازارواسیور۱۳

ارشاهیرد۱۴؟دادادود

شرواروزی۱۵.اکادهاد؟

ن۱۶.اهو،وا

ون۱۷.درانزاداه

وایزا۱۸.اواه

زا۱۹.ایوانوددر

زا۲۰.ایوانود

زا۲۱.وهدادودوای

۲۲.انودزاودوااوا

۲۳.رورو،درادتد

ایوو،اهوات

و،اد۲۴.دک

ناودوان۲۵.از

واا۲۶.ددفزاو،نا



بّا 1051

ارا۲۷.وقاروهو،اداا

وانی۲۸.هبارودره

۲۹.دلهوادیودراار

رد۳۰.دقارودهدهد

.ارنودوالیهرشز

نارارردودار۳۱

دزنردارهار۳۲.اد

نو،واکیور۳۳.نار

وا۳۴.ههاف

».اهدتا

اد«۲:،هدادباارواباو۴۲

۳.دناارااو،رد

ما.دزارتر

۴.ادودزاق.مد

.هالازا.نا

ارنامدههرردشنزا۵

وکردومرادازاازا۶.

اواازااوو۷».

«:دزاوادباارن

اراهررداز،هوارودو

چول۸.باماها

،رباهدودیا

از،دادباماهوار

ارشاداد،داباروا



بّا 1052

».باماهااراهررد

،رودوزا۹

باواوددهداناوا

دددبایابانو۱۰.دبار

اناودباواورودارواوا

وااوارداو۱۱.دداد

ودرنیوشارد،هایودنا

،دهرواواهررداروا

.دادواووداد

اروا،دکروالوازااربااواو۱۲

غاراووراوراوراهدر

ارلوادو۱۴.ددوارواو۱۳.دهد

ردو۱۵.دمکنارموارمودو

،ناروترنزبانادز

وبانازاو۱۶.دادراناردانردارنا

اردناناودناودزل

.تو،ههدروبا۱۷.دمر



ا 1053

ا

نارهارودوناترل۱

ردوار۲؛نااردو،

۳.واردوزورواوا

ارده،دابایدهرد

اوددهدو،درد

،نا۴.داما

وداایروادردناا۵.هاارناد

ارندوااز۶.ندردنار

.اکنارو،اد

۲؟رداواهدشراا۲

،اهدترنارووزند

ارنای۳؛واووا

اوا۴.زادزاارنایزو

ردها۵.ااناوا.دا

اارناوداند

ه،ماهداردهدو«۶.ا

وا:ماارن۷».ندس

اردزا۸.مدارزوا«:ا

ارزیاو.داداثااراو

؛اایارنا۹.ادا

ندیاناو۱۰».داداراهزهز

تدساروا۱۱!دنناروادیا!

و،دکادار۱۲!یدزو



ا 1054

.دوااوااز،کزا

.رادواال

وایادرامادزاودوادر۳

۲.یر.اهرد

اردوا«:نیایر

،دادوایا۳.ه».

اواواددزاوا۴.هزاول

،هاو۵.ه.ادسهزا

یروزا۶.داواازمراوربا

،وایا۷.اداداق

؛یدزدرراز!نا،یایا!

واوانازات۸.ارنایاد

.ه.م

ایایادوادر.رواتاوذنریا۴

.یدادوارد.باان،

نانازیا۲.اید،هدم

اارغورد،ادودارو،دارل

بادیااردوااا۳ه؟

۴.اواااروانو،اهد

شودیدرد.زرهو

واوارارای۵ه.

»؟نا«:یر۶.

لدردد۷.زااارهروایا

۸.دنواناهووزا،یاهدروا



ا 1055

وایاازمورباو

.یزناردا

،وایادوادر.تاوذنریا۵

یاوهدیا۲!رد!هشن

وایا۳.ددازمدزاوا،

اراد)اردید(نادا؛اازاوان

تراااز۴.راو

ردنا۵.ادرو،ار

۶.تنزا.داا

ووا.اکارنغورد

تارتزااو۷.درادهوار

اتدسیسزاو،ااد

ادااد،وایا۸.د

ارنانزرداز۹.ناداریوراردهارو

هدنای؛اترانا؛

مارنا،ایا۱۰.داردیزوا

،نایتو،دیرز

و۱۱،اهداززاارودارنا

ناءاز.دااوداید

اوردرادودارااو

اروا،داداارلددوایااز۱۲.د

.داایر

،وایادوادر.رواتاوذنریا۶

!درداو.دردا



ا 1056

ا،وایا!ماهدازم،وایا۲

نتنو۳،ابااازهد

وعر،وایا۴؟،وایا.ا

از۵!تار!هدار

؟ارورد!ذترد

(Sheol h7585)۶با!ماهاودزا

۷!مزاارو،قارد

یا۸.دردوهزا

۹!اهازاواوااز،رودزانار

ااایدوا.اهااوا

.انوتد۱۰.د

.دان،هادور

شناوایاارنادواددو۷

زا.مهرد،یاهیا

دزدو،درانوااد۲.نوهدتا

اومداراایاهیا۳.یاهدتو

ومدیداا۴،ادرد

ارد۵،مدجاراردد

و،لزاتو،دزرارناو،

،دردوایا۶.ه.دزکردار

اریروادیا!رایاود

ناقو.داداو۷!یاهدا

.دایرواداراوا۸.عرام

۹!هدادااردواا،وایا



ا 1057

ودهناازراارلدوددنای

ارا۱۰.الدیا،ب

اهزوروالدروادا۱۱.اهدتارند

ااردزا۱۲.دک

تاوایاو۱۳.اهدهداوهاردن؛د

۱۴.اهادرواریوارت

هازارغورد،هدو،هاا

ردو،ددارناویاه۱۵.ا

واواشوا۱۶.دد

.اااروا۱۷.اادو

.اااروااو

،واهیادوادر.نریا۸

اقاردل،زردما

تنراوندنززا۲!یاهدرا

ن۳.ادارهماودیدار

وهو،یاهنا

،یرواداروانا۴،یاهار

انزااروا۵؟وازامداو

یراروا۶.یدراواارمااولجو

۷،یدیویزارو،یدتدد

وان۸؛اراو،ناوونا

هیا۹.ایارو،ارردن

!زردما،وا



ا 1058

اروادوادر.تنریا۹

رد۲.دانار؛الد

۳.االیاارم؛داووید

کرزا،هها،دزدن

لدرواد.یدیروادوفااز۴.ا

م،کارناویاهدارا۵.یا

اهنداو۶.داایاهدارنا

اذ،یاناوارو.اهدیای

و،داااوا۷.دد

ارنرواو۸.اادیروادیاار

۹.داداداداراراو،دایروادا

رد،دانیاواو

اارماو۱۰.یز

۱۱.یاهدکاردنوایااز،اد

نرداروایر؛ااناروا

ارنا،انهماوااز۱۲،نام

وایا۱۳.اهدشااردو،هدرواد

!ادنزا،هدم

ت۱۴!تیردزاهزاایا

ایدترد.ندیهزاوردردنار

ادرد؛داددها۱۵.د

هاردوا۱۶.رناید

هدرمادددرزاو،هدیروادوا

واونا۱۷.هن.ا

Sheol)،شااراا h7585)۱۸از



ا 1059

انا؛اشا

ا.ناوایا۱۹.دا

ناارسوایا۲۰.ایروادر

.ه.ااا،ناد

یورداردویاهداروداوایا۱۰

تررد؛د،نازا۲؟ن

تااز۳.ر،اها

ارواوراو،د

ااز«:درورد۴.ا

وایار۵.ااوای».د

ند.اووازاما.اراا

«:ادلدرد۶.درارد

زاواد۷».دااریرودرودو،درا

یرد۸؛اهوزز؛اوو

؛ارهیرد؛تد

ردیرد۹؛اانیا

ار؛؛د

و؛دنزو۱۰.دزر،هدماد

ا«:دلدرد۱۱.اوانارزرد

۱۲».داوهاردیور؛اهدشا

شاارنو!زااارددایا!وایا

«:دلدرد،هدااراا۱۳.

وازیاهدا۱۴»؟دااز

ارا.تدد،ی



ا 1060

ریوز۱۵.،نرد.اهد

۱۶.ارناازواترازااراو.ار

اکواززاا.داااهدوا

نالد،یاهداارنوایا۱۷.

ون۱۸،یاااردشویاهدرااار

.د،اززاا.ردادارن

ا.مرادوادوادر.نریا۱۱

ناااز۲.دهغ«:

رردندار،اهدهزاروارن

»؟لددومنرااز۳.زا

.ناردواوادسردوا۴

دوا۵.زاارمدایوی،دوان

توان،ودوزااو؛ناارلد

مدو،اراواواد۶.دراد

اراوالدوااز۷.دانا

.دااروایورنارو،درادود

هتوایادوادر.نریا۱۲

بمدانزاءاواهدسداز

وسی؛غورد۲!اهد

ارسیوا۳.ارلد

۴.انارزو،ا

.ای.انز«:

تر«:وا۵»؟وا

نایاردارواومنا،ناون



ا 1061

،اموام۶.»اداها

یا۷.اهکزلردیه

دااوازا؛داارناوا

و،انا۸.دا

.دمدارد

وایادوادر.نریا۱۳

۲؟ازااردیور؟شاا

اهزوردردوتردرد

یاهیا۳؟دااد؟د

باادورار!با،هد

زاوماواداد۴.ت

لد؛مرادراو۵.یدما

ادووایا۶.دایدترد

.اهدناازا

دلدردادوادر.نریا۱۴

یرواهوواردیر.ا

ااامدانازاوا۲.

.اه،هادور۳؟او

نارا۴.یر

؟اارواو؟رنرام

.اندردااز،ناسها۵

.وایوازارتر۶

وان!نزاااتش۷



ا 1062

ااوداوب،ادارمیا

.داند

و؟ادوردوایادوادر۱۵

ا۲؟ددسهرد

۳،ارلدردو،دروااراو

هرردویدو؛دنز

راودرد۴،لاربرا

رودرادموازااراوا

وددارده۵.دودرد

داادروااراا.دههر

.درا

۲.مراداز،اایادوادم۱۶

زا.وا«:اروا

،نوازرداو۳».

د)یا(ایدرد۴.انارد

،راارنایا.ار،

ووا۵.درواازارنام

یی۶.یرادها.ا

ااروا۷.اهرثا.داش

.اه.اکر،د

ارد.مراددیوراروا۸

ویددورازا۹.درا،ا

.اناردم؛او

اردسوو،داکتاارداراز۱۰



ا 1063

Sheol).ارداا h7585)۱۱

والر.ااارت

!دااتارد

دوارا،وایادوادت۱۷

زاداد۲!ش،ارزاایدو!

،یاهدزاالد۳.ارارن؛دردر

از،یاویاالا.یاهدنازاه

مندایراو۴.زوزمد

را۵.ادهیارزاارد؛ی

ازماهاارایا۶.ا،ا

اوااردش.دااا

ارنیا،هدزااردیر۷.

دا۸.رنانزادارد

ایورزا۹،ندلزا؛راده

۱۰.ااندزا،زباا

.اننز.ااردلد

اوداردنو،اهداارینا۱۱

نردردایوا۱۲.زازار

۱۳.ارددردنژو،

زااروزااروا،هاردیویورووایا

د،وایا،ندازا۱۴،ند

.ازردنانازا،

دلیدز،هدوازاویادذارنا



ا 1064

رداریوراو۱۵.کلایاار

.اترزامرانوداا

امواهدوادر،نریا۱۸

دزاارواوایزوررد،وااردو

یا!وایا:.دادرلودزاود

واهوا۲.ار!ت

.مهوارداها.هدتو

راوااروا۳.وخو

۴.اردزا،.اا،ا

.دهاترایو،هدااتیر

.هاردیورتیادودارودریر۵

(Sheol h7585)۶یادومااروادرد

اودزاازاواوا.مدا

سا،هولز۷.ریوششر

زاند۸.واوادلوز

وانازااودزارواوا

ریویزودلو،هدارنا۹.د

نادیودزاو،هراو۱۰.د

،دادیاودهدارر۱۱.د

ایویورزا۱۲.ارایاوار

رنازاواو۱۳.وایاوگ،

.اروایاوگ،دااردزاواات،هد

و،هاارنا،هداردی۱۴

بایها۱۵.دنارناوا

زا،وایازا،دفنرساو



ا 1065

ریازاوا،هدازا،۱۶!د

،زاودادرمرواروزندزااو۱۷.نو

،اردوریزوررد۱۸.دازااز

ا؛دروانوویاو۱۹.دهوا

ااوا۲۰.ادرردازدادت

از۲۱.رتادتروداداا

،ماهزرنیاو،ادهاروایار

زااروااواهدیورواماو۲۲

دهزااروماهدوادو۲۳،ماهدرودد

واهدادشاداااوا۲۴.مااده

ر،رار۲۵.یورددتر

ار۲۶.ارد،دو،

ماز۲۷.رر،رو،

.ااازارنانوراارم

وراراه؛واااغااز۲۸

یاومداز۲۹.ادا

واواااو۳۰.رزاد

از۳۱،ادنیاوا.وام

۳۲؟یازایاهو؟هزاا

.اهادایاروتاا

ادیایاواای۳۳

ن،اهدادیااید۳۴.ا

.یاهداداردت۳۵.یوز

۳۶.اگراوهدارد

دند۳۷.ییدادومزار



ا 1066

اوران،هدار

زوااوارنا۳۸.

یاتیاااز۳۹.داای

اردید۴۰.یااازارو

ادرواد۴۱.مزداردنیاهد

ارنا۴۲.داارناو،واددیاهر

.ماررودارنا؛ماهدرن

ار.یاا،هرمززاا۴۳

ااند۴۴.ا،مد

ناز۴۵.دادناز؛دا

هزوا۴۶.زادیردوهد

۴۷!لتیاو،دکرهوا

.دزبزارمودمایاا

ادزاویاهد،هردزاا۴۸

انرداروایاا۴۹!یاهداد

ت۵۰.اادوموا

.اهدروهداددهد

.دااوارذودواد

نارالنادوادر.نریا۱۹

وزورارزور۲.ددزاو

و۳.ناار

ورنونمردان۴.دهازاواو

رااردبایایا۵.نریاان

نودزاناوانودزادادواو؛داد

شراواناازاو۶.یدنارد



ا 1067

وا۷.ررازاو؛دا

وااواتاد؛ادارنوا

ارلدواارواا۸.ادار

۹.ورارواکواا.دزد

موواما.دااواواس

زا.ررززاوبزا۱۰.ال

،دازاه۱۱.تازاو

اردی۱۲.ابااردو

لازاارتاه۱۳.زمایزاا؟ا

هزاوها؛درادزا

یا،ردوزن۱۴.داا

!هدتوهوا

زوررداروادوادر.نریا۲۰

ت۲.زاااربیام.ب

۳.نزاارودسزایا

.لاریودرواداریا

اریرولدا۴.ه

،دیامواات۵.رما

مااروا.اااارد

.راردواماادنا۶.را

تت،داااروادسزا

ما،اراناوارارانا۷.ارد

واهدا،هنا۸.داذاردیاه



ا 1068

ردهد!هتوایا۹.اهدا،ا

.بار،ایزور

هدتردوایادوادر.نریا۲۱

دا۲.ااورتردوید

.اردوازاارزوییواروالد

رززا.واداتاز۳.ه

یوارناوازاارت۴.یدیو

توال۵.دااارمالو،یداد

یاکراروااز۶.یاهدوااروماا.ه

از۷.یاهادنداروادر.داا

اترو،درادواهد

د.ردااردد۸.درا

ورد۹.ردارادتزااراار

ارناوا.اارنارنا،د

ه۱۰.دراارنااوادرد

نزاارنارذواکززاارنا

ناااریودیایاز۱۱.مدا

.انادورارنااز۱۲.دروااار

یا۱۳.اننایوراردیز

اوارتو.لدتردوا

.ا

،یایادوادر.انریا۲۲

مدنوتزاویاهدکاا،یایا

ااوازورردیایا۲؟رود



ا 1069

،سواو۳.اورد.

.ادنار۴.یاااتیا

ودروادد۵.یدادارناواد

او۶.،اد.ر

.مههدوندار.ناوم

زاردی.ااا۷

وا«۸:)و(اردیو

».درادریواروا.اروا

دردشاو؛یدروانوزاااز۹

زا.ماارزا۱۰.امد

دازشرودزا۱۱.یامرد

ارودرناو۱۲.دو.ا

اردند۱۳.اهداانناروز.ا

.ماهربا۱۴.ناهرد،دز

نرد،هدمد.زاااو

وهلت۱۵.اهاا

ناز۱۶.یاهدتکاو.هز

یود،هدااراا.اارود

نا.مراردیاا۱۷.اا

و.ددنردار۱۸.،ود

یا.شرودوایاا۱۹.ااس

صزاان۲۰.بتیات

.هدندزاا۲۱.ندزااو.

م۲۲.یاهدااووینزایا

ارنرد.دامادنارداار



ا 1070

م.ارواوانیا۲۳.اا

یوزااارذو.اروابرذ

یورو،هدراواراز۲۴.

ااروادروادیودنو.اهوازاارد

دیر.ازاگررد۲۵.د

،هدران۲۶.داادارار

و.ااارواوانو.ا

یا۲۷.داادازید

و.دازوای،هز

نازااز۲۸.داهرا

زن۲۹.ااواو.اوا

وکیورو.داه،هدرا

.اهزاردنو.داعردور

راارواهرردوداتداروارذ۳۰

،داداواازاواانا۳۱.دا

.اهدراوااار

اج.انوادوادر۲۳

یرااریاد.اایرد۲.د

یاردمو.ادان۳.

مورهارتیداوردن۴.اا

دبو.ازایزا

دریایاه۵.داداا

هماویاهدورا.ا



ا 1071

اردممامروا۶.ا

.دااداواردو.د

ونر.اوانازانایوزدوادر۲۴

ارناو.دردارناساوااز۲.نان

و؟اواه۳.اد

،لدفودکوا۴؟دواسن

اروا۵.درغوردواردن

ا۶.دتیازااراو.اوازا

۷.ه.ب)یا(یایورن.وانا

اایایردیا!زاااردیهزاوردیا

وا؟لهدا۸!دادلهد

ی،هزاوردیا۹.ارردوا؟رو

!دادلهدزاایایردیا!زااارد

.والهدته؟لهدا۱۰

.ه

یا.مزاااردنیوایادوادر۲۵

ومرا۲.مرادیا

را۳.د

.داا.ا

اریاروزاردیوایا۴

ازهداوناددارا۵.هد

یا۶.ماهدزور.تیا

لزازاارواداردیروتاوا

وایا.روداروای۷.اهد



ا 1072

ووا۸.داودر

ن۹.ااارناره.الد

اردنودایرفاار

ایااوروایار۱۰.دادا

اوایا۱۱.رادهارواتادو

زادانا۱۲.اگراززاه،د

.اااهدرااروا؟وا

زثراووارذو.داارردوان۱۳

ناواواوانوا۱۴.ا

واازاوایادن۱۵.دار

ر،ه۱۶.دروانومادزاای

.اهدزلدی۱۷.وداز

ارو۱۸.روانویزاا

ورازد۱۹.زارو

راوار۲۰.زرو

ارول۲۱.مرادازمهد

،هدارااایا۲۲.از

.یویزا

دلردازهداداوایادوادر۲۶

یا۲.ا،ماادواوماهدرر

۳.ناداو.زاونااوا

۴ماهدررارردواردراز

زا۵.اادوماناد

دید۶.اومرادتنار

۷.دافاوایاار.ردار



ا 1073

وایا۸.راارواارزاوا

۹.ارلمومرادودار

۱۰.رننداتونارار

هرزانااردوارازانایدرد

وهدا.دلرداو۱۱.ا

رداروا.اهدارایرد۱۲.ر

.ااکر

؟زااتوروادوادر۲۷

نان۲؟منازاانیوا

،دون،رااد

ادادویا۳.داونا

.اداناارد،دا.

م:اارناواوازا۴

هاروالواردمما

نردازوررداز۵.واردو

هاواداادهدرد،د

اامداددمناو۶.ا

واراوارداردی.ا

زاوانوایا۷.ااودووایا

لد۸.با،هدروااد

یااریور».ایور«:)یا(

رداردهونزااردیور۹.اوا

درا،یایا.یاهدرد.ناد

واها،کامردورن۱۰.کو



ا 1074

وزاردوایا۱۱.درادا

اا۱۲.اارهاراد

۱۳.اندوداز،ر

۱۴.نززرداروانامدروا

.دادااردویوشوایا

.شوا

،هیا.مروادد،وایادوادر۲۸

ا،یشزاااد.ششزا

ادناعزاوا۲.وروه

ا۳.مزااسباارددو

ادننارونا

ونارادارا۴.انالدردرازاو

وهناداراهنازلاا

ووالارد۵.درنادارنارر

وامارنا.یود

هاعزاواازدکروا۶.دا

وادواد.اوتوا۷.ا

ارواددوواهاولد.ماد

دیاواناتوا۸.ا

.کراردثاوهدتاردم۹.ت

.داازااورارنا

ول.اروا،انازیادوادر۲۹

الاروا۲.وایاارت

زاوا۳.هوزرداروا.وا



ا 1075

یوا.درلیا.ااقوا

لوازاوا.اتوازاوا۴.اریا

دازایووا.اردازایووازاوا۵.ا

ارنون.ارا۶.ارن

۸.ارایزوازاوا۷.وو

لارشدیاوا.دزلاراوازاوا

ارو،دزااهزدرداراوازاوا۹.دز

.ذارلواردو.ادگ

هداوا.هدسنوا۱۰

موا.اتاردموا۱۱.داا

.داکرارد

اروایادوادر.کیادو۳۰

اردویاازا

اومداد!یاهیا۲.

هزا.یدرواهزااروایا۳.یداد

Sheol).مووو h7585)۴اارواوانیا

ایاوااز۵!واوذو

ن.ده.زوایرردو

«:درداو۶.خرید

اهدیروایا۷».داادرا

.منیاردیورنویادترد

۹.عوادومرواددوایا۸

ارکا.موروهناهنرد

ووایا۱۰؟راارارو

یاا۱۱.شردوایا.م



ا 1076

اوهدنوزاارس.یالر

یا.دشوادوا۱۲.یاید

.داااار،یاه

مرادوایادوادر.نریا۳۱

دش۲.هتاارد.ام

یاوییاها.نیدوزاواار

.وهاز۳.داش

ناادزاا۴.یرواادم

داردحور.از۵.روانواهد

اازا۶.یدادایاهیا.مر

وااو.تیوارغورد

وهداازیدوور۷.مراد

.یااددا۸.یاردار

روایا۹.یاهادویای

،هزا.رداز

هدزاوزااز۱۰.مو

د۱۱.هااوزا.ا

فوندص.ماهدرد

زاهد۱۲.دزانوا.ماهنا

از۱۳.ماهدهفوماهشا

از،دادفومیرزاارن

او۱۴.ردوتر

۱۵.یاماومرادوایا

وددزاا.دردیو



ا 1077

راوزنتاهاردیور۱۶.هد

.ماهاارموایا۱۷.تد

Sheol).شهردونا h7585)۱۸

نداوورددغوردی

یاناز۱۹.

۲۰.یامدایاویاهدهذ

ارنا.امدزادیورهدردارنا

کر۲۱.ادازتوازایارد

هدرداردرواد

.ماهزادترداو۲۲.ا

یا۲۳.یاعزاوامدددن

ودرادظاراوا.رادودارواوان

ارلدوی۲۴.دتازارنا

!راوایایا.دادا

هوهزاوانلدواده۳۲

یووال۲.دریو

۳.یاواحورردو.دروبرد

یاهزاهاا،مدش

.دوزورد۴.مدززور

دده۵.ه،دلنر

اردن:.ااردمومدفاا

.ه،یدارا.رااواد

و.دادداوردورازا۶

ی۷.راو،انریا



ا 1078

تیدوا.دازاا

اوااار۸.ه،داا

ادارودادرار

اراوا۹.دا

اداو،دزمودیا

درادواا.ری۱۰.ا

ویدواردنیا۱۱.داااروار

.نداریاوو

نااز،یدواردنیا۳۳

رهدد.اروا۲.ارنار

زا.اوایاهزیدو۳.ادواروا

وایرواواماز۴.ا

زان.درادودارفاوا۵.اا

واوام۶.اوار

هدارردیا۷.وانداد

زازا۸.هذاردارو

وااز۹.وازانر.وا

اتروا۱۰.دوداوا.و

تر۱۱.اداری.ار

۱۲.رادواا.داااوا

یاارناوانایاهال

واوانازا۱۳.اهدثا

،انزا۱۴.ارمدا

ارنایدوا۱۵.نن



ا 1079

دزهد۱۶.اهدکردارنالاوا

ارتیررواص

تتواصاا۱۷.

اواا۱۸.دادارارد

.اروارراا،وازاا

هزردارناورتزاارنان۱۹

واوا.وان۲۰.دراده

واسومردویدواردلداز۲۱.ا

راوا.دروایا۲۲.راد

.اهد

وداداراردودوادر۳۴

کرورداروا،ههارنووارزا

ردن۲.دانزادوا.ا

.داید،هن.داوا

۴.زاااروام.اروا۳

زااودباماروان

یورودرودوای۵.

وارواواوددا۶.نا

دادوا۷.رزااروا

و۸.رارنا،هدزودرا.اوان

۹.درادول.اوا

اروانازوازاوانیا

ناو،هان۱۰.

لایا۱۱.ااروا



ا 1080

نا۱۲.ااارواسوا

درادودارمالواتوزرا

نزاارورادهیزاارز۱۳.ار

ار.وبایزا۱۴.ا

وانیوان۱۵.شناردو

ناریوایور۱۶.نادییوی

د)ن(ن۱۷.دزززاارناذا

رنایزاارناوارناوادروا

ارنحوروانددوا۱۸.

واا.اردتز۱۹.دادات

هارنایاا۲۰.راازااروا

تراار۲۱.اازا،دراد

۲۲.اهادندزاوداک

یوازاودادااردننوا

.اهاراد

ونوایادوادر۳۵

اوارو۲.ا

یورارهاروارارهو۳.

ارو۴.تنو

هاد،ااورادنا

ناواودیوره۵.و

ارناواو.دهورناهار۶.اار

نیاهردیااردماداز۷.

۸.دهنیاارناد



ا 1081

ناردودارشددنادوو

وداوواردناو۹.ددر

اا۱۰.دایدواترد

وازایزااروایا«

رونا۱۱».یوهجارزااروور

۱۲.زاادار.ا

۱۳.اهادان.یض

اردن.مسدرناناو

ا۱۴.مادومرهزور

شردیان.رناد،دمرداوودوا

نیدمدانو۱۵.منزا،د

و.نونا.

نیاا۱۶.وردامد

یا۱۷.دااردیاد.

وننایازاار!داوا

اگرردارو۱۸.نزاا

ا۱۹.اامنردا.

او.،د

یااز۲۰.،

.ارانارازرداو

هد،هدزاردندو۲۱

یا.تیاهدارناوایا۲۲.ا

رادادیاواار۲۳.شرودزاوا

هیا۲۴.یدیاواویایا،

۲۵.یداد،هداددلااا



ا 1082

و۲۶.اهاروا.داادلدرد

او.هو،دیردا

ا۲۷.ارو،

گرواادو.یدونا

ارازو۲۸.درادردها

.زورارودان

ردواهدوادر.نریا۳۶

۲.وارداسلدنورا

وددرداراز

یادزا.اوترازن۳.ددهو

دارترا۴.ااددیرو

یا۵.دراتیزا،هدهارارد.

ا۶.کااوااردروا

وناوایا.ماوای

.ارارایا۷.دتار

بادزا۸.هیزمدا

داز۹.ارنادیزا.

در۱۰.داارررردوات

۱۱.نداریاارداومادنریاار

ارد۱۲.دزناانادوی

.اواهاانا.اهداناراد

وزشارنادوادر۳۷

وهیدوزاز۲.ناا

.ووا۳.اهد



ا 1083

واردو۴.هدروازاوشزرد

ارد۵.داداارلد،

و۶.داداماارنایووروا

۷.ارفاودرواانورارا

وهزاوشواوواد

ورزا۸.زشاردد

.اهازشارد.کار

ثراووانااو.انااز۹

.دازکازان۱۰.داز

ثراوناو۱۱.داودارد

۱۲.داذاوازاواز

.داوااردیادوارلدد

۱۴.اوازوراز،اواوا۱۳

ارواهارنوهدارنا

دلدنا۱۵.زلارناوراروزا

۱۶.انایوراونا

.نایوازا،ادکا

ارناو.ا،نایوزاز۱۷

ثاوادارنیزوروا۱۸.وا

،انزرد۱۹.داادانا

وکنااز۲۰.داماردو

ند.اواند

اووودض۲۱.دا

یوزاااز۲۲.اهور

.ا،ایونااو.دزثراو



ا 1084

ردو،دزارنایوا۲۳

دواازاهاا۲۴.درادرو

اردوناومدنا۲۵.دار

زور۲۶.نیااروماهکو

زا۲۷.داکروارذو.هدضوافر

.داادا.وری

کاردنودرادودارفاوااز۲۸

او.دااداظنا.دا

ناردودازثراون۲۹.ا

نارند۳۰.داا

یویا۳۱.ذارفاوانزو

یا۳۲.ا.والدرد

دردارواوا۳۳.درادیوو

۳۴.داداایوایروادنوداک

.دزاازارواررادهارواوشوا

مدار۳۵.داارنانان

ا۳۶.اردردود

۳۷.ومدارواوداو

دناازاراردوارد

وداکنارا۳۸.ا

وازانتو۳۹انا

ناواو۴۰.داناواوردوا

،هدصنازاارنا.دادات،هداار

.رادوااز.را



ا 1085

درداوایایادوادر۳۸

ردیاز۲.دردو

رد۳.اهادودورو

مدیااردو

زانار.امزااز۴.

،اهحووتا۵.ه

.ماهود۶.

هشززااز۷.ددنزور

و۸.ردوا

وایا۹.زهدلدنزاوماه

.زایواردیوزرا

روارزاولد۱۰

نواریزارونود۱۱.

مادرادا۱۲.اهدارود

ارزورمواناو

ند.ماو۱۳.

ودماهدو۱۴.زارد

.ارراوایااز۱۵.زرد

ادما۱۶.دادابااهیا

یااز۱۷.دنوید

از۱۸.ایوردردوماهندا

ا۱۹.دیزاوراارده

اوارواروزوهزد

.ریضاو۲۰.ار

اوایا۲۱.یواراززروتوا



ا 1086

ایاو۲۲.شرودزایایا.ک

.تیوایا

اردیاردوادر.نرنویا۳۹

هماردند.مزرزدا

ومد۲.ااد،ادا

۳.ادردومدتزاوش

.دواامدن.موراردد

وزمااوایا۴.دنز

ا۵.رارارا

.اردمازویاوارزور

ردناا۶.ه،هدادرادا

هذ.ددبوررل

وایاناو۷.دانازاادو

زاا۸.ا؟یا

اردنزومد۹.نادرنداون

ازرادزااردی۱۰.یاهداراازمدز

ارنان۱۱.مدبزا

.یرااروا،د

یدوایا۱۲.ه،انا

از،شازاوهشمدوا

یور۱۳.دنارودرد

رازامکنادزاارد)(

.مدبو



ا 1087

وایاررادوادر.نریا۴۰

هزااو۲.اد،هو،ماه

ار،اهاروزاودروا

.اریادرادردهزیدوو۳.اد

۴.داوا،هنارانیر

ناوناودرادوال

یراریاهیا۵.دغورد

ادرد.یاهدیاویاهد

هدزرزا،نواراا،دناار

زایا.ارورد۶.ا

:ها۷.اارهو.ید

رد۸.اههرردبررد!اا«

نوراردومرادریایاهداراندروا

.ماهدادتراگررد۹».الد

۱۰.ادوایاوادازاردیا

نارتوا.ماادلدردارا

۱۱.ماهدنگرزاارارور.ماهد

ارور.راززااردوایا

ااریاز۱۲.ااد

زا.دایاارود.

یا۱۳.اهدکالدواهدزی

اوایا.هتا،هدوا

،رادنا۱۴.

،رادریرداو.هو

،ا۱۵.داروهاد



ا 1088

ردناو۱۶.نا

اد،رادودارتاویدوو

واوواو۱۷.اگروا

یا.هدتونو.هررد

.،یا

یالدوادر.نریا۴۱

وا۲.دادازورردارواوا.

کرزردوا.اداهزودااروا

وا۳.دادیوزراارواودا

رردارواها.دایراروا

.روایا«:۴.اا

هرردد۵».ماهزروهازهان

یااو۶.دوامودی

ارترادرددو،ند

و۷.ارنادورنون.

۸،ایهرردو

اهالو.اهروایاد«

داواودناو۹».اد

۱۰.دارد،دراناد

نتازراا،هدروایااو

دازیرادرردادازا۱۱.ر

اویاهداو۱۲.

کراایاه۱۳.داادر

.اوا.الزازا.د



ا 1089

ییااحره.نریا۴۲

یاقانایان،درادقاتبا

و،یاان۲.دراد

،دنوزورا۳.مار

اران۴»؟یا«:ازورن

ور.مرداردنمرواد

ردوزاوا،مدیواارنا

رداویاهایا۵.نهو

زوایورتیاارواازراداا؟یان

.رد،یایا۶.ا

زاونیزا،دادندراززاارا

یرازاوازادا۷.

روازوررد۸.ایوا

ددوداوادوردو.داارد

شاااهیا«:ماا۹.تیا

د۱۰؟ددندا»؟یاهد

هزور،ااارد

انیا۱۱»؟یا«:ا

زارواازراداا؟یانرداوه

.ایاویورت،ا

ومایادویرواداایا۴۳

تیااز۲.هداودزا

ددندا؟ااروداا.

او.اااردارور۳؟

اها۴.ریوسه



ا 1090

یاارو.اوروای،را

انیا۵.اایا،ا

از.راداا؟یانرداو؟یاه

یاویورت،ازاروا

.ا

دیایاحره.نریا۴۴

نایزورردیرزا،اهدادار،نارواه

،یدنوارادد۲.یاهدماردو

ارناا،یدهار.یدسارناا

یوزودارزداز۳.

یوررووزوارد.داتارنانا

.هدایا۴.یدنازااز.

واااردندد۵.ابت

ناز۶.الارنم

۷.داداامواداد

ارنویدادندزاار

اارموداازور۸.

ارواارودارنا۹.ه،اا

زاارو۱۰.انویویا

.جاریانویانادورد

ردارویاهدکاریاناار۱۱

وواردم۱۲.یاهاان

.یادرندار۱۳.یدنازا

انردار۱۴.دادادوا



ا 1091

ارو۱۵.منردن.یااب

،اهاورو.اردهزور

۱۷.هماودیورزا،شوزاوازا۱۶

ردودشاارا.اوا

فاازایودلد۱۸.زر

ارویردژانردار۱۹.زر

دودشااردیام۲۰.یت

اررارااا۲۱.ایاارد

ا۲۲.اداریوااز؟د

یا۲۳.هدذناوزور

.زاروداارو؟یاهااراوا

؟یدشااروذویاردیورا۲۴

زواهکناز۲۵

دروا۲۶.ه

.هدار

تدو.حره.نریا۴۵

.هدهررداردءا.ملد

ومدازا۲.انز

کرارا،ا.اهری

،دناراردریا۳.دااا

،هرادو۴.ارول

یاردواووار

زای۵.ااارک

،ایا۶.دوروهدندلدوا



ا 1092

ارا۷.ایاری؛اداا

وراریااا.اددارتراوود

یر۸.اهدرزاد

شاررجیزا،اودو

د.نززاندناد۹.

وودیا۱۰.اهداوایردار

۱۱،شاارترودمو.رادااردش

اروااواوااز،دلقهد

یرمناودو.راردو۱۲.تد

وانوراردمهدد۱۳.اار

هددرادزاس۱۴.اوایر

اهدروادیوردوانایه.د

ادهدوهدرواود۱۵.

ارناودااارض۱۶.ا

دردارم۱۷.انارون

.داااارم.داذ

تواتحردو.نریا۴۶

ا۲.درردیردو،

.اشزردردوددلنا،

زاواشوبااا۳

اای۴.ه،دلنا

ردا۵.اراتسوودزکار

رددااارواا.دراوو

زاواوا.دکودزها۶.ع



ا 1093

و.ته۷.دان.دادارد

هراروایر۸.ه،بیا

یااروا۹.دانردا،

وارهوارن.دن

ااواز۱۰.ازاارارا

۱۱.ال،نردول،انرد.

.ه،بیاوته

دایاحرر.نریا۴۷

ولوااز۲.روایدزاوااد.ز

زردارم۳.گریانوا

ارثا۴.یزردارواب

،درادوداربایا

.زاواوا.اهددزاواا۵.ه

هد،ا.اارا،ا۶

.انهدااز۷.اار

ا.اا۸.اید

اایاممنارو۹.ادس

لروا.انازانیازاه

.

،واگرواحررودو۴۸

وشایرد۲.سهردویارد

هد،لارد،نهانید

از۴.افوینایردا۳.

ننا۵.ردو،ندا



ا 1094

هز۶.درا،هداتردو.دد

۷.اززدردوداردنا

،ده۸.داری

ناا؛یارد،تهرد،اهدن

رردایا۹.ه،ادااار

مایا۱۰.نورارد،اهد

زاارد.زیان،ا

ادنادویدنه۱۱.اا

وفاارن۱۲.یرواد،او

اردلد۱۳.راریویواواداد

عاارهاردور

تاروداایا،اااز۱۴.د

.داا

ارامیاحرر.نریا۴۹

مایا۲!شارانریا!

ز۳!ناوناودیا!صاو

ااردش۴.الدوار

یزورردا۵.اری.م

ا۶؛ااهن،ن

.یاتوراددادود

ارواهرودادادردایا۷

اوناناناز۸.اا

.اردودااهز۹رنانا

ناونو.ناز۱۰



ا 1095

۱۱.کنادیااردودودک

یوادنایاانالد

۱۲.دیزاردیو؛رودرودنا

ا،ردنا

باوانا،ناا۱۳.دک

وردنا۱۴.ه،ارنانا

نارنوارناتوهار

هوردنالودانا

Sheol).نایاا h7585)۱۵

ااازداداتودزاانا

Sheol).ه، h7585)۱۶ن،شن

یدناز۱۷!دهدواوالوددود

رداز۱۸.راوواردودانازا

نادنو.اکرار،دت

ادنار۱۹.امد،

ردا۲۰.دااارر

.دکا،دراوا

زاارزوها،افار۵۰

،ازلنزا۲.ابا

.داتوایا۳.اهدا

.دایودادنو.وایورا

:یرواداردم،ارزوازاارنا۴

ار،دان«۵

دااز.داداوافازااو۶».ا



ا 1096

اایاو.میا«۷.ه،ارواد

هررد۸.یا،ادتدا

ردادیوار

۱۰.ازایومزایا۹.ا

هناراونازاتااز

داشووارن۱۱.

راز.مدادارمدا۱۲.

ومرارناوا۱۳.انازانایون

یرو،نارارایا۱۴؟ارن

ناازوررد۱۵.واتار

ااو۱۶».اودار

نزاونااارا«:

امویاادتدزا۱۷؟یرود

ویداروایداردزدن۱۸.یاااد

ویاهدترااردند۱۹.انارز

دردایا۲۰.عااارز

ویدارا۲۱.ردهرردوار

.یدن.مدت

.دااراو.داار

مراراد!ارد،انشایا۲۲

اارار۲۳.یاهرو

نیوارات،دزارارداو.

».دادا



ا 1097

زانودوادر.نریا۵۱

درایااوادارد

ا۲.زارارت.ر

از۳.ازاوهدوزا

ردوفااد

اریاردو،هزروهو۴.ا

.ییروادردویدقدمرد.ماهد

.داهردمردومردا۵

ردار.اررداا۶

وا.مکوزا۷.ز

نااروید۸.مدفزا

زااردیور۹.اویاهاا

ردلدایا۱۰.ایون

درزاا۱۱.زهزردحورو

اردتید۱۲.زااردسوحورو،زا

ارها۱۳.ادازاحوروهدز

ازینارهو،دادانار

تیاایا!هدتزاا۱۴.د

اراوا۱۵.از!

اواوداراز۱۶.راارز

حورای۱۷.یدار.مداد

.داراارهولدا.ا

ارروایروناندیر۱۸

میوایزاها۱۹.

.اراواار



ا 1098

واوداغاودودواده.نریا۵۲

اریارادواد،هدادارلو

نز۲.اار؟یزا

زااری۳!زیا،ها،عااارترا

.ه،ارزادزارغوردویرادود

ا۵!زنزیا،یرادودارن۴

ازا،هدراروداکاار

،هداراند۶.ه،نزززااررو

اان۷.اواوا

زاوددودتدارا

ردنزاو۸.رواروزاردی

ار۹.داامرادار.ا

ارمراو.یاهدارااز،ا

.ندازا

لدردادواده.رواتاوذنریا۵۳

.اهدهوترا،ه.اد

اامدانازاا۲.یرو

،هنا۳.او

نارا۴.یر.اهد

اورنرام

س،نها۵؟اار

ارا.زاارههیااااز.د

تش۶.اهددرارنااازیا



ا 1099

میااو.نزااا

.دایدااوداوب،ادار

دنزورواتاوذدواده.نریا۵۴

ایاناردددوادا،هالو

یا۲.یروادتوهتادم

ناز۳.شارزنوایدا

رداراو.رادننوا

وا.ارداا۴.ه،ااد

انداری۵.اننزا

ی۶.ارناردار.اد

ازاوایاارمواراد

و،یاهدادازا۷.

.اد

ایارواتاوذدواده.نریا۵۵

۲!نعزااردو!شید

ومدرداز!باواش

از،ودزاوازا۳.

ووراردلد۴.وزاا

زوس۵.اهداتیو،ب

و۶.ارداکو.اهارد

.اا،هدزاوداش

۸.ه،ماواردو،مرودیا۷

یا۹.نزاودزا،ی

ردازارنزوکاراوا



ا 1100

شدروزور۱۰.ماهدو

ایونردد۱۱.ردوتراو

دداز۱۲.درودزاورو

دو؛مداودا

۱۳.نیوزاارداو؛دی

!ودوریا!دیاید

هارداودتر۱۴

از.ورورهزواننات۱۵.ا

Sheol).انانردونایردترا

h7585)۱۶تاواوداداو

واوووون۱۷.دادا

،دهزاار۱۸.اازاوا

۱۹.دویراز.اهداد

لزازاوا،داداباارناواا

.ازاونارداز.ه،ا

و،هدزاردنااردد۲۰

د،مزبن۲۱.اار

.ایورزاب.ا

وا.داداقزرارورواارد۲۲

ایاو۲۳.درلددااا

ورنند.دروااوهارنا

ا،دااردیزور،ز

.اد



ا 1101

دوادم.هدردنریا۵۶

از،رایارداروانو

ا،هدزور.تانا

.تازور۲.ذا

،من۳.یراز

.دااروامارد۴.ادا

۵؟دانا.ا،هدا

هرردنای.زفانهزور

ی.ز،هنا۶.اترا

تراناا۷.رادنازراد

.زارداراایا؟اتد

.رادردارا.یاهدایراوا۸

دااریزورردها۹؟درداا

ارد۱۰.ااازادارا.اداور

۱۱.داارواموارد.دااروام

؟داندا.امرادا

داری.ایرایا۱۲

ارا.یاهرتزااراز۱۳.ارا

ارنزررداداهنزا

؟

رزاودوادم.نریا۵۷

از!ر،رایادراهرلو

امهیردو،دهرد

اراد،دادازاوایاد۲.در

از.راا،هدنازا۳.ما



ا 1102

اردارورا.ه،ه

نازواانرد.انانردن۴.دا

نزو.وهنادداا

لولاایا۵.اهنا

ویااد۶.ن

۷.ه،دارددو،ور.د

ادو.الداالد

دویا!رالیا۸.داوا

رداروایا۹.اران!را

امنردار.اان

.کااروااراز۱۰.ا

.نلو.لاا۱۱

اادوادم.نریا۵۸

ارامدایاو؟اا

وروارادلدرد۲؟یرواد

رزانا۳.ردنازازرداردید

۴.ها،غوردردزا.ف

اردشا.رزایزارنا

ناتر،دارناازاوا۵.د

وایا.ندردارنادایا۶.

.ربا،ها۷.دارنایاد

۸.ارد،دزاااردیوان

اربا،نز.در،هانو

.سااررایدازا۹.دا



ا 1103

ارمانلدد۱۰.راوارا

.اناردی.دایدد

.ندیایاها«:امدو۱۱

».یروادنرداا

لوودوادم.نریا۵۹

زااایاارواارد

نارزاا۲!زااوزاا!ند

یاااز۳!ررنندزاو!هد

نو،اهنارواروزوز

ور۴.هنوووایا

ا۵.وراتیا.هداارد

ارا،هرا!اایا،تیا،هیا

ن۶.ه،رناراونت

زا۷.زرودردوود

از.نایرد.رواریدند

نا،وایااو۸»؟د«:

تیا۹.دااااراوا

۱۰.ااازارای

داا.رایورریا

ه۱۲.نارنا۱۱.انا

ضو.ررد،دینونز

ردارنا۱۳،وردو

زیابردااود

،هدنو۱۴.ه.



ا 1104

وهاکاریاو۱۵.شدردوز

وااارتاو۱۶.ار،ه

ردواز.دارزانادا

از،ادویاتیا۱۷.یزور

.ریاواا

یادوادم.تدنریا۶۰

باوانوردزامراومراو

ایاایداوردارنودازاراهدزاود،

عری،یدک!یاها،اارودار

ار!یاارنا،لارز۲!

ندماری۳.اهاازهد

دن۴.یاهادهد.یاهداد

تن۵.ه،زاااریاارنایاهداد

ردا۶.باوهدتدارد.

ار.داو.ادو

نازاد۷.داارتیداوو

یادواداا.نازا،ا

دموداواترفبا۸.

۹!روایایا.اااار

۱۰؟یرمودااو؟درواردا

ایایویااارودارایا

ناوازادزاا۱۱؟انو

ارندوااز.اا۱۲.ا

.دال



ا 1105

ادایادوادر.رواتاوذنریا۶۱

،ااارنیازا۲!اایدو!

زایاها،دشد

یورزایجویاهدیاز۳.اا

یز.داادارد۴.د

یاهایرایااز۵.ه،داه

هد۶.یاهداردمنثاو

۷.اوایودواازور

ارارور.داااار

اااارم۸.اروا

.واردیرزور

ایاندوادر.نرنویا۶۲

هوا۲.وازاتازدش

.درار.واتو

کارواروامید۳

ترارد۴؟هدرروهراد

.رادودارغوردو.زاشازااروا

یا۵.ه،دلدردوددنز

۶.ایوزااازشایان

.مرواتوهوا

ردهوته.لوتا۷

اردیدوواومیا۸.ا

مداا۹.ه،یااز.یور

زاازوروزارد.غوردوا

ن.روترو۱۰.



ا 1106

ودوارا۱۱.ناردلددهدواود

روایا۱۲.انازاتماهارار

.دادااااز،انازا

،ایادادیارددوادر۶۳

ان.ااررد.یا

سرد۲.بازردقمو

ر۳.هارلوتمد

۴.ااای.اتزا

اردیدو.ااکرارهزورازا

وزاان۵.ااام

ن۶،ااردینزو.

.ردیردومرواددار

ایدیزویاهدرداز۷

ااردواهن۸.د

اکرادنااو۹.اهد

مدنا۱۰.راوزاردو

اردهدا۱۱.اوهد

نداز.دادرووداید

.دانغورد

،عوایادوادر.نریا۶۴

تروزاا۲!رادهدفزااروازاوا

اردنز۳.نارزاوننا

.ااراهزارندیواهد

زااوان.زاددیرد۴



ا 1107

هررد.دزریاار۵.و

ار«:.ادندن

«:واریر۶»؟

اا۷.انازاونوراو».اهد

انایانو.ااانا

ارناودرواادوداردیزو۸.

مااراروانداو۹.دارا

رددو۱۰.داکردارواودا

،ندارودرادواویدوا

.دا

رد،ایادواددوور.نریا۶۵

دیا۲.اویارو.ن

هان۳.ااد!ی

وال۴.داهرای.ا

.دیردیادبو،هار

۵.وزاوازا

ایا،داداباار،لردکی

هنونیاهیا.ت

و،یادتارو۶.رد

،ادارردو۷.یاترارد

تازانیان۸.اراشروناجاا

ززا۹.یزندارموی.

.ادارارناوباارنا،هد

ازهداارنا.ابازاا



ا 1108

زوباار۱۰.یاهدر

ار.بادارنار.یزار

یارویزراارلنا۱۱.د

و.ای۱۲.ار

هارانا۱۳.اهد

.اوزیدزا؛اهردوا

ایا،زیارودو.نریا۶۶

لواردو!ااروامل۲!د

!یرا«:ارا۳!اروا

ز۴!داددتتزا

امواااروداار

یرردوا.هارایر۵.ه».د

ولاررد۶.امداد

ارد۷.دیدوارد.درزامد

.اااواد

یا،میا۸.ه،زاارناا

اری۹.ااروازاواواکرار

۱۰.درشیدراودراترد

یاالارویاهدناارایااز

نایرویدرواردمادار۱۱.رالاره

واویادراارند۱۲.یدی

ی۱۳.یدروانومیار.اردبا

اواردیر.درواا

ادنزردومدااردی۱۴،د



ا 1109

اداریراوی۱۵.مدروادنزار

.ه،داذرارو.ار

نیاواازاونایا۱۶

مداردزاواوادد۱۷.داهد

ردلدرداریا۱۸.دنزو

واهاا۱۹.اوا،اد

ایدادکر۲۰.هدیدزاوا

.اهادزااررو،دزا

رارواتاوذدوور.نریا۶۷

.ه!اردیوررودزکرارو

.اتوددفونردهار۲

.ارم.ارمایا۳

فاارمازداویدا۴

یا۵.ه،دااارنیاودا

ها۶.ارم.ارما

اکرار،یااودادااردلز

وازانیاو.داکرارا۷.د

.ا

دودادواددوور.نریا۶۸

۲!شرزارادتوازااو!ها

مو،زهاارنا،دهادود

کارنان،داا

واوارردویدنا۳.د

واموادوایا۴.د



ا 1110

وام.ارااردوایاردارو

،نزهروادونر۵!اوشر!اه

ارنا۶!دسردا

ردناا،دروانویررارنااواد

یورایا۷.اهز

ز۸.ه،یاارد،رنودم

،ارزاا.رارناول

ناراویارنارایا۹.اایا

.نارد۱۰.یادد

وا۱۱.یاهدکرایاد،ایا

ک۱۲.هاتا.دار

ارتر،اهردزو.م،هدرا

ی،دهااردا۱۳.

۱۴.خیواههاه

ف،هاناردارندردن

،انه،اه۱۵.دنردن

یییا۱۶.انهاای

هدیااا؟اا،اا

یارا۱۷.دااناردوااا

سردوانردوا.راوروا

.یاهدیاارنااو،هددا۱۸.ا

رداهناازا.یاندازا

هزوریوادکر۱۹.دنا

یاا۲۰.ه،تاودیر

۲۱.اهوانازاتیواتیا،



ا 1111

ارراواداردنداا

زنزا«:وا۲۲.دهرد

رداردی۲۳.درواازردیرژزا.درواا

۲۴».اردهدزاننزویون

اهدوایاهداریایا

و.نز،ردوان،وررد۲۵.سرد

اکرردارا۲۶.نزفدنودورد

،ا۲۷.اازاارواو

.یورونزیور.ناادیورونا

اراایا.اهداارتیاا۲۸

روارد۲۹.نادراا،یاهدیا

اررازوو۳۰.دروااداند،ا

دهیمیارناورو

هارادودارمو.ند

داردیدواازانارو۳۱.ا

دوایانیا۳۲.دازاردیدوا

وایا۳۳.ه،ادووایا.ا

یزاواداردزاواا.اراکا

اایول.تارا۳۴.ات

دیزاایا۳۵.کاردواتوا

دکر.دوتاردماایا.

.ا

!هدتاادوادر.نریا۶۹

،ماروفرژبرد۲.اهاردنااز



ا 1112

زا۳.اوماهاردیا.دانا

رارازاویوماهدد

میزا،رادتزاا۴.اهد

.رواروزرادندواهدز

وادا،ایا۵.مددر،مدا

،تهوایا۶.زا

ن،اایایا.

اروماهدراز۷.دار

نادوماهاارداد۸.اها،یور

یواهدراتاز۹.درد

دن،ادهزور۱۰.هدیرن

ارس۱۱.اهدریااو.ماراار

هزاورد۱۲.ماهدابنادومادس

او۱۳.ماناردووزفهرردن

یا.داورداردیدوایا،

.بادتارودرتردا

زاوتزاومقهدبزاا۱۴

وابانرا۱۵.مرربایرژ

اوایا۱۶.داردندووارژ

رت.رازب

ردازنتاهزااردیورو۱۷.

ررارنا،هد۱۸.بیدوا

اروور۱۹.هداد.ز

الد،ر۲۰.اوادا

ودو،مرا.ماهرتوا



ا 1113

دادبادرزکاریاا۲۱.ا،ندیا

یورناه۲۲.امدنو

نان۲۳.ادنودنا

۲۴.نادنازادارنایو.ددر

۲۵.ردارناتروناارد

نایردوددونای

نیدردویاهدزاز۲۶.د

اردوناهه۲۷.ناار

موتدزا۲۸.اد

ت،ایا.دردو،او۲۹.د

واواادوارامو۳۰.دززااا

،دااهاو۳۱.داار

اران۳۲.درادویاووزاهدز

از۳۳،ددهزلدانیاو،ند،هد

.دراردنااوبارناوا

ارداوا.ااروازونا۳۴

ارادیوداداتارنااز۳۵.

۳۶.دفارناوارددا

ودارواماواناثراورذو

.دانارد،راد

یا،ایرددوادر.نریا۷۰

ا۲!اوایا!بت

یرداو،هو،رادن

او۳،داروهادور،رادر

او۴.هادور،



ا 1114

تنرادودو،یدوورد،ن

.واو۵»!دلا«:اد

یا.هدتورد.یاا

.وا

.اا،ماهدهوایارد۷۱

ااردش.نوهدادا۲

ادوشهیا۳.هدتاو

وهاز،یاهدات.منا

.ورزاوندزااا۴.

دازاوا،هوایااز۵

یمردرزا.ماهاازا۶.یاهد

ااریر۷.داهرردادویاهد

زاد۸.رواروزی.ماه

زاروداینزرد۹.زورزاوا

فداز۱۰.کادازن

:و۱۱ترناوز

از،،هداروا.اهدکارواا«

اا.رودزاایا۱۲».یاهر

او۱۴.ون۱۳.

ز۱۵.دوااوداراوااد

از.زورارودانارا

و.ااهواارد۱۶.ادارناهر

ازاایا۱۷.داداوازا

ا،ایا۱۸.ماهدناار،ناویاهداد



ا 1115

یوززاارا،کوینز

اا۱۹.ازاارناود

؟ا.یاهدیر.اا

عر،یاهدادنارورییا۲۰

یزاار،و؛اهزارز،هد

ا،وداار۲۱.دروااز

،داار۲۲.ا

دااسویاارو.یایاارار

یدرادویان۲۳.دا

زورز۲۴.یاهدادارناودا

ریاااز.داذارا

.دارو

اوهدهداردفاایانر۷۲

ایرواداارمواو۲!هدار

ارمیاها۳.فاارود

ردادارم۴.اردودرواار

نزارنو؛داداتارنازو؛دا

ابااد،ازا۵.ا

ناروا۶.تهادو

باارزرو،اادوههراز

ارووانوانزرد۷.

زادااواو۸.ددهاد،د

نایور۹.نیازاوردرد

ند۱۰.اارکواندوداند



ا 1116

اراوند.دروااااو

اودااروا۱۱.ر

اروا،اناز۱۲.دااروا

و۱۳.درایاهراریودادار

.اتاریودام

ردنانوداداوزاارنای۱۴

یزاواهزواو۱۵.دانایو

اروازورودادیویااد.داداو

ازرداواو۱۶.ااکر

او.دانناهد

.ادااوام۱۷.داوز

یاواردندا.داماودباواا

الاروازیاواا

وا.ااایااهدکر۱۸.ا

و.دااوامدکرو۱۹.یر

دوادید.اوا.دوالزاز

.م

ایا،اایااافار۷۳

دورردهارزادداو۲.لدک

نمدنااز۳.دددو

توناترداز۴.مدارنا

نداوزردمد۵.انا

وااراناندا۶.

هارزانان۷.ارناس



ا 1117

واا۸.زودلدتزاوا

.یزاارانوزی

شدنردنانزواهدراااردند۹

ن،ناوایاودوام۱۰.

اواا«:ناو۱۱.ده

ناا۱۲»؟درادات

اردلد۱۳.هدوایودرد،هد

و۱۴.مااردیدو

ا۱۵.ادادومزور

نازا،

رادرد،ارامدن۱۶.مد

ناتاردها.مادای۱۷.ا

ارنا.یاهدراهیردارناا۱۸.مد

ه!اهر۱۹.اااا

با۲۰.اهدکیزا،ه

ارناتر،ینوایا،ران

،دنوراردودهلد۲۱.دا

واومدوو۲۲.مدهرلد

ارد.ادو۲۳.مدد

ودااادیارا۲۴.یاهدا

؟ناردیا۲۵.رالاازا

لدوا۲۶.ازردارزاو

.داااوده،دداز

ززااراو.اکرودزاااز۲۷

اااو۲۸.اد،



ا 1118

ناریرماهدهوا.ب

.

وایاهدکارایاافاه۷۴

ارد۲؟اهوادنا

ثایاهدادارناورواد،یاهزا

اردی۳.یاهدناردارنهاود

دسرداردازرادیایای

وشنردد۴.اهدبا

نو۵.تیااردی

ناو۶.نردار

س۷.دوارناهای

.اهدزارمواهدزااری

.بامارادلدردو۸

واردتا۹.اهاززردارای

انردو.د

او؟داد،ایا۱۰.دا

ددا۱۱؟دااارما،

نودنزاارنا؟یاهادارارد

وا.اهدزااو۱۲.ارنا،ه

اررددت۱۳.درواتزنرد

ارنی۱۴.اردارنیو

و۱۵.یاهادناکارارواو،

نازازور۱۶.یادارادیوار

۱۷.یاهدراارباور.نازاو

ارنزون.یاراارندو



ا 1119

درواداراوایا۱۸.یاهددا

دن۱۹.اارممدو

شاااردن.رورار

زانتازارد۲۰.

و.دارن۲۱.ای

اردیادوایا۲۲.ارمنا

زاوا۲۳.ارزوراروادو؛راد

اردنیوشااردند

.د

ارفادوور.نریا۷۵

مدوادماز!ارایا!

نز۲.ذاریر

اوز۳.دایروادا

:ارنا۴.ه،ماهدراارنانرا.اه

ی۵.زااردخ«ناو»!«

».انندو.زایارد

۷.ایزاابزاو،بزاوقزااز۶

.زااارناودزاازارا.ارواد،ا

بازا.شناهدوایاوادرداز۸

نااردرداو.درنازااجو

داذا،او۹.ا،هدان

ارنای۱۰.دابیایاو

.ااایاوا



ا 1120

افادوور.رواتاوذنریا۷۶

اوا۲!ااردواموافوادرد

ارنی،ارد۳.نردواورد

و۴.ه،اروو.

باواهجارندی۵!یزاهدز،

زا۶.ارددرواروزنادودرردارنا

.دنااناوارا،بیایا

ر،ردو!،۷

ون.یااریروادنازا۸؟ا

نمیروادیاان۹.د

اارناها۱۰،ه،ار

وور۱۱.ادارو

،واداد.دیاهیا

اارورحور۱۲.اوادار

.نندیاو

یزاوافار.نونریا۷۷

اردشایزاوا.دوا

رد.مداروادزوررد۲.اا

نوهز،هزاردد،

و.منودارا۳.

.ادراار۴.ه،ددحور

ماهررد۵.اومب

ارددو۶.یزیهررد.ماهد

هدحورودلدردومروا



ا 1121

اردوداکاا۷.ا

والو؟اهازاوارا۸.ا

رو؟هدشااراراا۹؟دااهد

ا۱۰.ه؟ادورداردی

۱۱!اتاردیز.ا

زااررازداذاروایر

ایرردو۱۲.درواادا

،ایا۱۳.دایردود

ا۱۴؟اگریا.اورد

فومارتویر

یاهریوزاردم۱۵.یاهاد

اراایا،دارا۱۶.ه.اروب

باا۱۷.دب.ل،هد

.دناورفی.دارکاو

.دورارنرودددردریا۱۸

یاروردرد۱۹.دلوز

اردم۲۰.ادناارراوناوایارد

.نورود،یدارنا

اردی!امیافاه۷۸

دازاردند۲!ادن

ارا۳.دادیزا

ناززا۴.اهدنیانارواادوه

هایااروات.دانارانا

از۵.اهدواارلاوواتون

نارودادراااردوادبردد



ا 1122

ها۶؛ددنازاراداار

ونادازواارا

واناو۷؛ندنازارا

و۸.رادهارواماشاارالا

اردلد،اونددنار

اا۹.داایناحوروار

ارا۱۰.ورزوررد،دنو

ولاو۱۱،داواکزاواه

و۱۲،دهدنارادشااروا

ردوزرد،دهدلاناناررد

اراودادرارنا،اررد۱۳.رد

ودارازورردارناو۱۴.دهد

ارناوارهارد۱۵.ار

ودروانوهزاار۱۶.یزا

وزروهوادرو۱۷.یراربا

ارادیدردو۱۸،ااردات

و۱۹.اادتایا،دنا

یاهاردااا«:،هدا

ا.یرداووناوراودزارها۲۰؟

۲۱»؟دزدمیاارو.ارنا

وابرداوک،هاراا

ناااز۲۲.دااو

ازاارا۲۳.دداواتودرو

رارناارو۲۴دارنایردود

درارنارواروزن،ند۲۵.نارناو



ا 1123

ناردارد۲۶.دنایایاوذاو

نایاارو۲۷،درواارد،دتوازو

نردارناو۲۸.ردراررانوارر

در۲۹.نایداد،دروادونایودرا

زانا۳۰.دادنناتااوو

۳۱دناندردزاو.ددت

ناوارنانا؛هواناا

وزروهز،ادو۳۲.کاراا

ردارنایزور،ا۳۳.دروناوالا

ارنا۳۴.سردارنایودم

۳۵،داهررد،هدزواروا

ناویاو،ناهادروادو

نزوداروادندا۳۶.ا

یووداروانالداز۳۷.غوردوا

ارناهرواا۳۸.د

،هاداردرکارنا،هد

نادروادو۳۹.ار

ارد۴۰.ددودورید،

ا،و۴۱.ردردارواواو

واتو۴۲،داارااسوودناار

۴۳.دهردزاارنایزور،اار

ردرداردتاورداردتا

ارنایدورودلنارنایو۴۴.

نادنانردعاا۴۵.ا

ارنالو۴۶؛دهارناوار



ا 1124

نان۴۷.دادارناودم

.ردیارنانردودباگار

یارنااودگارنا۴۸

وو،دناارداو۴۹.ق

دیاارو۵۰.نند،ار

ارنان،اهتزاارنان،

اوا،ارندازو۵۱.دو

نااردمو۵۲.میردارنات

ارناو۵۳.داراردارناو

و۵۴.ارناندردودیرارد

ارد،دروادسدوارنا

ثاوارنارزااراو۵۵.دهدد

یردارااطاودنرنایاار

و،هدنااریا۵۶.ادنا

نار،و۵۷.اهارواتادوا

و۵۸.فهنوزرود

یودرواناروادی

دکاراان۵۹.داداروات

کار۶۰.ادهوتارااو

ت(و۶۱،دندانرداریانا،د

،دددارلودادیااردت)

کدثاوداردمو۶۲

نانودیاوازاارنانا۶۳.د

یهودامدنان۶۴.حدو

هاواها۶۵.دینا



ا 1125

ندو۶۶،وبازایر،راد

و۶۷.ادیارارناودزارد

واراد۶۸.اراا،هددرار

اردسو۶۹.ادودارنها

۷۰.دددااارنان،دی

زا۷۱.نایازاارواواردواددهو

ارااواثاوبوامدرواارواهدی

دردلدلارنا۷۲.ر

.دایدترارناو

،هادثاا،ایافار۷۹

.داارروا.ارس

ودادکاریااناری۲

روادادارنان۳.اشوار

دند۴.دارنادوربا

۵.اهواانارودواهدر

اتا؟داکاوایا

اراارد۶؟داااوا

از۷!اارمو

داان۸.اهدباارواو،هدرارب

ازایوریدویر.رودار

ل،هدتیا،ایا۹.اهذر

ارندموهدتارویراردم

نما؟نایااا۱۰.ز

۱۱.دمردا،اهر

ارادیوز.رناا



ا 1126

شانایاو۱۲.ن،اههدت

۱۳.وایا،اهدایا،نرن

اار،ناوم

.داذاروا

نیافار.د.نریا۸۰

یا!راریا!اا

وواار۲!،یاهدسو

زارایا۳!تیاوااردا،

یا،هیا۴!توراردیوروروا

ن۵،داکمید،ت

۶؟نهزاایاوارنار

نردندویانزار

اردیوروروازاریایا۷.اا

ارا.یدروانوزااری۸!تور

.یدادوارنایور۹.یدسارنا،هدنو

شا۱۰.ارز،هدزاردر

ی۱۱.ادازایووه

ا۱۲.اریودردارد

یزا۱۳؟ارنایراریاارراد

یا۱۴.ارنااشووناوارنا

ازاوونازا،هدعریا

واهدساردازاو۱۵

اردم۱۶!یاییاینازا

د۱۷!اهدهیوربزاوه



ا 1127

ییااروامداواردد

مهتار.اورزاو۱۸.یا

اردیوروروازاریا،هیا۱۹.اار

.تزور

یافار.نریا۸۱

۲!ددزاوابیایا.تا

۳!برارزادوروارفدواردو

ااز۴.زورردومهرد،هلواردزاار

ارا۵.بیازاوااردایا

،رنوزن،دردد

دازارزاارواشود«۶:ممدهار

ویدارد۷.رزاوایدو

بادارومداار،ررد.مدادار

یاو.ارومیا«۸.مدنا

دویانرد۹.دشااا

زااریاه۱۰.هیا

.اارناوزاردند.مدرواز

۱۲.دااااوام۱۱

کدیرمدکندارنا

ردااوشمشیا۱۳.

یدوارناندها۱۴.دی

۱۵.مادنانارددوااز

نانزا.دندورادتوازاا



ا 1128

و؛درومارنا۱۶.دااد

».مدهزاار

نرد.اهدااردافار۸۲

ایروادا«۲:یروادنا

ارنونا۳.ه؟دایراارناود

ون۴.دفاارنون.رداد

«۵.دنادزاارناوارنا

زساوورهاررردوواد

نازوا۶.ل

ناروزانوداندا۷.ات

ازیروادارنوایا۸»!داا

.افارا

یا!ارایافارودو۸۳

شردااز۲!ماروشا

م۳.اااارد،رادتزااو

و۴.ترندرواهوا

ااموکارنا«:

وترلداز۵».درد

وباوناومودای۶.ا

۸.رنوونول۷.ن

.ه،دیاوزونارا

وا.یدنن۹

یاوکرورد۱۰.نیداورد

ونادذوباارنانارو۱۱.دز



ا 1129

«:۱۲.عوذارنایاا

ارنا،یایا۱۳».فیاارا

ا۱۴.دیورهوزددرن

۱۵.دزاریاوازار

ارنانوناددارنان

یاارمذارنایور۱۶.نادا

وهوداانو۱۷.وا

،هااو۱۸.دک

.لز

،تهیاحرر.نریا۸۴

هقن۲!یالد

یایامود.واییااه

واهدایادیا۳.ز

رد،درانارداردییاایاک

.یاوهدتهیای

ادارردال۴

اردناتدل۵.ه،ا

،ریداوزان۶.نایدردیو

تزا۷.تارناناروزارنا

.ادنردنازاوات

شبیایا!اید!یاهیا۸

یورو،ایا۹.ه!اارد

زاایردزوراز۱۰.زااد

زاماردیااندا.را

.اوبااهاز۱۱.راایردن



ا 1130

اارو.دادالووا

،تهیا۱۲.ارازاد

.درادل

دززاوایاحرر.نریا۸۵

اردمن۲.یاهدروازاربیا.یاهار

۳.ه،یاهارنان.یاهد

۴.یاهدعرتزاو،ادارد

ا۵.رادزااردو.نادار،تیایا

ارو؟داکا

ردمداداتارا۶؟دادال

تواردروایا۷؟ید

ازاهاا۸.ار

یانودم

ادوانوات۹.د

تارور۱۰.دزردل

زا،ار۱۱.اهاروا.اهد

وا۱۲.انازا،اووراز

ااردلزوااری

اردراوااوایورا۱۳.داد

.ا

با،ااردشوایادوادید۸۶

ازرادهان۲!زواز

.هت،درادارده،یایا.

!اارزورازموایا۳



ا 1131

داردنوایاازنادنداردهن۴

ررورو،وایااز۵.مراد

اایدوایا۶.اارایا

ااردزوررد۷!عزاواو

نردوایا۸.داباازا

وایا۹.یریرونا

موداهر،هایاهاا

یروگراز۱۰.داار

اردوایا۱۱.ا.

مزازاوالد.مارردز

لداریاوایا۱۲.ن

از۱۳.دااداارموا

.یاهراوزاانوار

(Sheol h7585)۱۴وواناایا

.روادردارورادننزا

ود.وریاوایاو۱۵

ت.موتای۱۶.ارورزا

۱۷.تاردوهتاهارد

،هدارنارادتزااار

.یاهدادوهدااوایااز

۲.اسیردواساحردوور۸۷

زا،درادودارنیهزاوردوا

یا،دهرردی۳.بی

.داذدنزاارور۴.ه!ا

۵.اهاردا،وروا



ا 1132

و.اهناردناواانهرردو

انوا۶.دارااارنااتد

.ه،اهاردادا،ار

.اردی.نرون۷

.تنریاحررودو۸۸

دزورو،تیاهیاارزانه

دش،رید۲.ماهدد

مازواهزاناز۳.اار

Sheol).هدد h7585)۴هدونوروزا

،هدندنرد۵.ماتدوماه

اددارنا،اهاردن

،یاااوردا۶.اهدزاودروا

واه۷.رژردرد

،هدرودزاارا۸.ه،یاادجاا

۹.اانو،هسیاهادناهواو

ماهددد،وایا.هزا

یرندیاا۱۰.ماهدزارداردید.زور

؟اار،ند؟دا

رداو؟ارردرا۱۱.ه

اودماردرا۱۲؟

وماهدروادوایاداو۱۳؟ازرد

اناوایا۱۴.اردیدنادا

زاو۱۵.یاهدنزااردیورو،هدک

،هاری.ماهتف



ا 1133

یفوات۱۶.ماهد

زااوزوراارودبا۱۷.کا

ویاهدرودزاارنودونار۱۸.هدا

.رردارا

اااروایرارزاناه۸۹

۲.دامادندارا.ا

کارداراوداااراز

هیا.ماده۳.ارا

ارااررذ۴.ماهدردواد

و۵.ه،دااروداا

اوداوایااریرا

واارداز۶.نردار

ناواارنارواروزناززاو؟دایا

کونرداا۷؟د

!یاهیا۸.واداداا

۹.اار،او؟هیا

ارا،داان.رد

یوز.یادهارر۱۰.اد

انازانا۱۱.یاهدهااردرواروز

۱۲.یاهددارنایونر.نازازو

.یدمنور.یاهااربول

اردوارواروزد.اتیوز۱۳

ارور.اسافاوا۱۴.ل

اردزاوال۱۵.ایور



ا 1134

ندمرد۱۶.ااوایایورررد.اد

۱۷.دااااردوزورا

خیروناتاز

نازاهدواوانازااز۱۸.ا

،هدبدسورردها۱۹.ااسو

زارمزایاهومدرواروزیدارت

دسورارواواردوادده۲۰.مد

اروایوز.ارااواد۲۱.مد

وداواد۲۲.ادای

یویوراروانو۲۳.راذاو

۲۴.ادارادتوازااراوا

واخمردودایورواو

دواردارواد۲۵.ا

،راااوا۲۶.ارواار

دهدازاروا۲۷.تهویا

یاارر۲۸.نندزا،ا

.دارااواوداااداهیو

ارواودااادااریورذو۲۹

و،کاازا۳۰.نایزور

ااواو،ااا۳۱،کمارد

دادارناها۳۲،راه

اوازااردر۳۳.زارناهو

ارد۳۴.ااراواد

۳۵.دادارددزااراوا

اغورددوادومدردوار



ا 1135

واودااداوارذ۳۶.

ودااداه۳۷،بار

رودویاهدک۳۸.ه،ناردا

ارده۳۹.یاهکدویااا

۴۰.یاهد،اازارواجویا

۴۱.یاهدبااروایوارر

ردندواوجاراروانارهار

و،اااروانارد۴۲.اهد

واویاهاداروامد۴۳.یاروارد

واواروال۴۴.یاراردار

ارواو،هدهارما۴۵.یااازار

ااردوایا۴۶.ه،یاه

۴۷؟اوااودان

یاارمداا.امارواد

؟داارتاهزداما۴۸؟یاها

Sheol).ه؟اصدزاارنو

h7585)۴۹یا؟یروایا

اردهوایا۵۰.یدردادواد

.دردریزاارنارواد

اررا،اهدوایاند۵۱

.اوا.داادکروا۵۲.اهد

رد،یاهدوایاادید۹۰

ارنرزوادوازا۲،

رارنا۳.االزازا.



ا 1136

ردلرااز۴.عرمدایاو،اد

۵.زاوازود

نادا.اهباویارارناب

وهن.ورونادا۶.ور

ردوهرداز۷.دهد

ویاهدرادردارن۸.دن

ردیزورماز۹.یورررداری

ما۱۰.اهداردیوی

.لد،زااوالد

.زاو،همیدوزازاوا

زااروادارت۱۱

لدراردماهدار۱۲.

ووایاعر۱۳.ارید

درزاارن۱۴.دن

نادندار۱۵.یدود

۱۶.اهداریواراض

۱۷.نانازودلا

راااریدودیاوال

.نادرااارید.ز

ردز،ااتردا۹۱

وواواهررد۲.دا

دمادزااروااز۳.مرادوایاوا

وااردی۴.یوزاورا

اوارواار.اهز



ا 1137

زورردیزاواردزا۵.د

زاوارردوزاو۶.د

هدوداارا۷.دو

۸.راد.اردرا

۹.داارناشادوادن

یاواراتویوایااز

دوااوی۱۰.یاهاد

اهررداردناز۱۱.را

ار۱۲.اراررددا

۱۳.اردیاد،ادادید

الاردژاو؛دایاو

ورااروادرادر«۱۴.د

اان۱۵.ازااارواافرا

تارواوداوارد.داااروا

واداروامال۱۶.از،هداد

».دادانوارت

وااروازوریادوور۹۲

اررنادا۲.اتیا،نام

برورواهدتاذ۳.اراردوندما

تدیراوایااز۴.ونو

۵.دایدلا.یاند

.یوالاوایا

۷.اردواداراود۶

یا،ناروورناو



ا 1138

اوایا۸.دکااا

ن،وایاندااز۹.داا،

.اهانارواکند

ورویاهدووخاخاو۱۰

وادو۱۱.ماههز

۱۲.اوازای

نرددازاوواردلد

یرد،اهسواردا۱۳.دا

ودروااهیورد۱۴.ایا

.اارواما۱۵.داوهزو

.ایوردواهوا

.اارالاردواروا۹۳

نر.اتاردوارااردوا

لزازا۲.دراواهدرا

ااوایا۳.زاواهرا

.ااااردشو.ااااردزاواا

اردوا.ردرواروزجااق،ریازاواق۴

یا.ااتاد۵.ارواروزا

.داازارو،وا

۲!،ماوذیایا،ماوذیاهیا۹۴

وایا۳!نتناولنروادیا

ز۴؟دانا،نا

یا.زفنار.انو

نزه۶.زذارثاوارم،وا



ا 1139

و۷.رارنوارنو

نایا۸.بیاوه

ارشوا۹؟دانایاو!م

؟ا،اروا؟دا،دس

وا،داا،داراوا۱۰

ادارنایوا۱۱؟دزاناار

داروالهیا۱۲.ا

یزورزااروا۱۳داروادزاو

از۱۴.دهنایاهاد،ار

اکارثاودادراردموا

اروداعرفایرواداز۱۵.د

نایا۱۶.داارنایوند

۱۷.داناروداو

ردیدوزن،دردواا

یار،دین۱۸.

ی،لدیاترد۱۹.داوا

ارتراا۲۰.اار

دن۲۱؟عاانارد،د

وا۲۲.داهنو

و۲۳.ایهاوایا

ناتراردارناوداارناارناه

.داارنایاه.ا

دزاوااردتهوااروا۹۵

زاوااروااو!دوار۲!د



ا 1140

هدو۴،اگریا،هاز۳!دد

یزاوایودردزی.نا

یدو؛ارناوا،وانازارد۵.وانازا

وهوتد۶.دراریو

و!ایاوااز۷!زازوادهار

!اروازاواشزوا!وادوم

۹.اردم،،زاردلد۸

۱۰.دالاودودزااداان

لدهام«:ومدنومنازال

ارا،مدردرد۱۱.اق

».ااد

!ااروازیا!اهزدواره۹۶

ارواتزورزور!اکرارواموااروا۲

یروذاروالانرد۳.ما

وا،وااز۴.رداروا

نااز۵.نااواو.

رلو۶.ااراه،ا

اروامیا۷.یوسردلوتوایو

وا۸!تولاروا!

وایورو!واالار

زیا!وزرداروا۹!

واانرد۱۰!زیورزا

ار.دراورانر.ا

روزویدنا۱۱.دایروادفا

،اناردوا۱۲.شنایورد.دد



ا 1141

ر۱۳دانردمها.او

نر.انیروادیااز.اازوا

.داارمودایروادفاار

هویدز،اوا۹۷

.وادادوا۲.دروری

ودوریویورا۳.واهفاول

ورارنر۴.ازااارواند

وارزا۵.زواراز.دز

ا۶.نوارزا،دام

.اروالموماارواا

هاین۷

ندون۸.اروانایا.

.یروادوایا،دروادنادو

.لزیوروایااز۹

وداروایا۱۰.ار،نا

.ادنیوا!تیزا،راد

هندیار۱۱.رنادزاارنا

وارد،ندیا۱۲.نداریادوا

.ارواوذو!ند

هدیرازاهزدووایار۹۸

.ااروا،واسویوزوارد.ا

ااراو،هدمااردتوا۲

ااناارداور۳.اهدف

یا۴.اهداریاتزیا.درواد



ا 1142

وز.ددزاوااروا،ز

۶!تزاواو!ااروا۵.او

ورد۷!ددزاواهدهر!زاواو

و!د۸!نانونر!ونای

نیروادازوار۹.

ارودایروادفاارنر.ا

.ار

و!زم،اوا۹۹

نردوا۲!ددلز،س

اروا۳!المواوا

ودارفا،هدتو۴.اسووا،

برداراوفاو،هدراارار.دراد

واهدواریاه۵.یاهدروا

وزانورو۶.اسووا،تد

اارناواوااره.وامنازا

یاوواتاد.نانرد۷.د

ارنایاهیا۸.ادهدادنار

مانالازاا.یدریاارنا.یدا

واسهدوالاریاه۹.ی

.اسویاهاز.تد

وا۲.ددزاوااروازیوریا۱۰۰

ا۳.واروتدیدار

۴.واناووام.ااروا،اه

اروا!وایووایهزاورد



ا 1143

ووااز۵!اکراروامو

.داایواویاوار

یاد.ااارفاوردوادر۱۰۱

یدرد۲.اا،وا

لددرد؟ااد.دارر

.ااداری۳.ا

لد۴.ا،مرادهوارناورر

ار۵.اار.ارودزا

ار.داک،درد

۶.دادرادلدو

.ازیا

رد۷.دامد

زنا۸.اغورد.ا

وازاارنار.داکنار

.مز

ارد،هلنوید۱۰۲

ددو،ایدوایادرهر

اردش.نزااردیورمازوررد۲.

از۳.ایدوزاایزورو،ا

۴.دمااودودزور

یاندرازاهدوههدزهلد

اا،دزاوا۵.شاارد

مو،هایغ۶.اه

،مو۷.ماهدا



ا 1144

اوزادزور۸.ماد

ناراز۹.ااهاد

و۱۰،مااااردبووماهدر

زور۱۱.یاهازوااااز

یا۱۲.ماههدهوهدلاوز

!ذو!داایاهدسوا

وااوازدان،۱۳

ردن۱۴.اهرنزوار

۱۵.واکورادریوی

زانندواوامزاا

هدردلردو،هدارنوااز۱۶.

راارنایدو،هدنید۱۷.ا

دهایاا۱۸.اهد

یزااز۱۹.ااروااها

۲۰.اهازنازاوا،دس

.دازااههدتاراودارناا

،رواردارواوذنرداروام۲۱

ارواوم۲۲

ایزوروناهاررداا۲۳.تد

.رازورردایایا۲۴.اده

یدارزدزا۲۵.ای

،ا۲۶.ایدناو

ادرو.اسراو

ن۲۷.الوداارا



ا 1145

ناز۲۸.دامیو

.دارارردنارذوا

ردو!ناکراروانیادوادر۱۰۳

وانیا۲.اکرارواسومانورد

۳!شااروایناو!ناکرار

۴.اریضودزاارم

ارارورجودوزاارت

یارن۵.

ودروااراوا۶.دهزبا

اری۷.نیاارفا

ونروا۸.اااردیوداد

داا۹.ررودا

نا۱۰.اداهارو

۱۱.اهداایو،هد

واررن،اززانارااز

بزاقیاهزاا۱۲.ا

۱۳.اهدرودزاارنهزاان،ارود

نوانافردنازر

دراددواداراز۱۴.ارد

،اهواما،نااو۱۵.ک

دددودزوناداز۱۶.نا

وار۱۷.ارنادو

.نازنازوااواداالزازا

رادداروااوارواا۱۸

،هدرااااردوا۱۹.رواارا



ا 1146

یا،اکراروا۲۰.اواو

مزاواوروااروامورواروزتردوان

کرارواواییا۲۱!شاروا

یا۲۲!رواارواهداراواندیاو!ا

.واینرد!اکرارواوایر

!ناکراروانیا

یاهیا!ناکراروا،نیا۱۰۴

۲.لوت!

ااردتنا۳.یاهادررار

.ادیوهدداراواهد

۵.ااردندوادداردن۴

۶.داادر،هدراااارز

۷.اهداا،یاهادرارنا

زا۸.هارزاوازا.بزا

یا،ادوراو،ا

ورنازایاهدادراایای۹.یاا

یرداوردار۱۰.ارزد

اراتام۱۱.ناورنرددز

ا۱۲.واردنارزبا

۱۳.داردزاوانزاوان

زلاتازاوبااردتزاوا

یاارهووریاارت۱۴.د

لدارباو۱۵.دروانوززاارنو،نا

دزبادورارواهو،ندارنا



ا 1147

،ادوانرد۱۶.ادینارنالدو

نارد۱۷،اهدسندازایو

۱۸.اواردیا

.اءعیاهوییای

۲۰.اداردبباویااره۱۹

هارتانارددویزر

کاروشدریان۲۱.ور

عبان۲۲.ازاار

دیانا۲۳.ادیردو

وایا۲۴.هوانو

زاز.یاهدارا.ارلا

ردفااووگریردناو۲۵.اود

ردو۲۶.گرودتاواهدزهرزاتانا

ناردندیزنناوورهارنا

اراکاررازاا۲۷.یاها

.ا،داارا۲۸.ورد

۲۹.یزا،زاردد

اراحور.دباردیور

حورن۳۰.ددکو،

۳۱.ادهزارزیوروها،ارد

ااردلازاوا.ادااوال

ار.دزناوهز۳۲.د

اااروا۳۳.نا،

.مراددواادیایا.هز

.داندواردوداروا۳۴



ا 1148

یا.دناوددززانار۳۵

!ه!ناکراروا،ن

نرداروالا.ااروامواره۱۰۵

مرد.اوایاااروا۲.مام

لد.واسومرد۳.وایر

وایور.ارواتووا۴.ندوان

داهدوااریر۵.ار

!ااواهرذیا۶.ارواندیروادوواتا.روا

یرواد.یاه۷!واه،بنازیا

وداادراددارد۸.انردوا

ارینا۹.اهدناراار

ارناو۱۰.اهدرقایاارواا

.ادواایاوراایابیا

ثاداداارنزو۱۱

ردودا،ددوید۱۲.د

زاودناداازاو۱۳.ا

نااوا۱۴.دم

دن۱۵دناارند

زناار۱۶.رایاو.را

نایوریدو۱۷،ارنماوا

اریوی۱۸.وارواار،د

و۱۹اردوانوز

هدها۲۰.دناارواوامو.اووا

وا۲۱.دازااروامنوداروای،هد

.مرودادرادار



ا 1149

ارواواروانارودهدارا۲۲

مزردبوارداا۲۳.دزا

زاارناوادروراردمواو۲۴.

ادارنالد۲۵.یناند

ده۲۶.یونوزرووام

نردارواتاوت۲۷.دهارنورودار

ار۲۸.مزردارواودانا

۲۹.زروام.درد

۳۰.اارنانولنارنایا

ندیرد،دامدزاارناز

ردواعااووا۳۱.نا

رداراوارنارضارگ۳۲.نادو

نالنردودزارنایاو۳۳.ناز

هرزاواووا۳۴.ار

زیهودرنازردارو۳۵.نوا

،دزنازردارندازو۳۶.درارنا

دروانوهوارناو۳۷.ارناتاوا

رنوزان۳۸.دناطارد

۳۹.دهدانافازددنا

۴۰.دورهاوایایا

نانزاارناودنایایدلا

یرد؛یرباواره۴۱.اد

ودرواداردسماز۴۲.دناور

ودروانوداردمو۴۳.ارااه

ودادنارایزو۴۴.ارن



ا 1150

رادهاروااا۴۵.ثراوارمز

!ه.ارواو

رواواازاروا!ه۱۰۶

واروالا۲!دااوا

رادهارفاال۳؟ااروات

داوایا۴.درواورداراناو

زادتویراددمر

رومدوارنتد۵.

واهدهدنار۶.ثاوم

اریرنار۷.اهدترا،هزرون

ددروداررتورد

نادا۸.امرد

دبارمو۹.نااردادادتار

.دیرنردارنا.د

ردزاودادتددزاارناو۱۰

نازاارناند،باو۱۱.

.اارواودرواناوامها۱۲.

راارواترودشایدوزاروالا۱۳

نااراو؛درددت۱۴.

ی.دادنارناو۱۵.نردد

ودودرارد۱۶.دنایرد

ودوارناد،هزو۱۷.هس،نور

وانارد،او۱۸.ارماا

رردیا۱۹.ازارناا،ه

اردلو۲۰.دارهرو



ا 1151

هدتیاو۲۱.دریولد

و۲۲.دهدردیردشاارد

۲۳.مردارکیرومزردارلا

فردواها.کارناها

.ادنازااروا،دایور

۲۵.درونایومودرااربزو۲۴

.دعااروالوددیردو

زااردارنا،ااناارددا۲۶

زردارناودزاانردارنارذو۲۷.دروارد

ندیور۲۸.ها

وودرواناروادیرو۲۹.درار

وودیرواد،هداسها۳۰.انا

،دباوایااو۳۱.اد

.دکبادارواو۳۲.داا

ارواحوراز۳۳.دضریرازاناار

کارمناو۳۴.ادیزا،

ار۳۵.دهداواناهررد،د

ارنایو۳۶.اارنایرواا

نادوناو۳۷.دمادنایااد

رارهنو۳۸.اردیاار

ذنییاارنااردنادونان

دیرزاو۳۹.دثنزازود

واا۴۰.درزلاردو

ارناو۴۱.ادهوارثاووادم

،ادتنازااداد



ا 1152

ودناناندو۴۲.دانا

ارناریر۴۳.دذنادز

هودوایر.داد

و،دنا،ادو۴۴.درا

ودروادارد،ناو۴۵.ارناد

،دادارناو۴۶.دزرترد

تار،یاهیا۴۷.نانارد

وارسوم!انزاارو!هد

لزازادکراایاه۴۸.رد

!ه.امو.داا

وارواواازاروا۱۰۷

نااراوان۲.دااا

نازاارناو۳.اهدادددزاار

هراواارد۴.بولزاوبوقزا،هد

و۵.یایویادردو

ردها۶.دناردنانو

نایزاارناودروادوادد

ی،دیرهارارناو۷.ر

وراروا۸.اردن

اروزراناز۹.مدایویر

ا۱۰.یزاارنواد

اورد،دتوررد

وداماز۱۱.ده

ذارنالدواو۱۲.داات



ا 1153

ددردها۱۳.دیاهدو.

.رنایزاارناودروادوا

ارنایودروانوتورزاارنا۱۴

وراروا۱۵.

اریهزاورداز۱۶.مداوایر

نا۱۷.اهدهرارایو،

.ذارد،نودا

تیهزاوردوادهوارکارنان۱۸

ودروادواددردها۱۹.د

،هداردم۲۰.رنایزاارنا

۲۱.رنایزاارناوارنا

وایروراروا

اریولاواراریو۲۲.مدا

یاردو،رردردا۲۳.ذ

لاوداروایرنا۲۴.د

ارناجااوازواردوا۲۵.رداروا

نودوورا۲۶.اا

ن،ناد۲۷.دازانا

ردها۲۸.دنامناوناونا

نایزاارناودروادوادد

اراارن۲۹.ر

ناواازرو۳۰.د

راروا۳۱.رنادارار

ردارواو۳۲.مداوایرو

۳۳.ارواردوالم



ا 1154

۳۴.زاربایودلداروا

د۳۵.نانترا،رازهراررورزو

.بایارزودلباردار

یایاردارنو۳۶

ودسورو۳۷.د

ودادارناو۳۸.دروا

،ذوزو۳۹.دراارنا

ردارناودرورارذ۴۰.نوتووزا

زاارا۴۱.دزهراوادراهاریاد

اران۴۲.ااارودزوا

.ااردندتراوند،هد

رنا؟د۴۳

.ااروای

.الدایادوادرودو۱۰۸

ودیا۲.لوداواا

،وایا۳.اراهرد!را

اارنردوامنردار

ارو!اق،اراز۴.ا

لوشلاق،ایا۵!رکا

ارد.ن۶!ز

دوردا۷.ااوهدتد

یداووار.داو،ا

.نازاوانازاد۸.داارت

فبا۹.یادو.دااو



ا 1155

وااااردموداو،ایو

؟درواردا۱۰.دا

کارایاا۱۱؟یرموداا

ار۱۲؟انویایاو؟یاهد

ارد۱۳.اناداز،دااد

.دالارندواودار

ش،یایادوادر.نریا۱۰۹

و،اهدارندوترانداز۲!ش

اان۳.اغوردنز

،ض۴.اهدواهد

ضو۵.داو،

ارید۶.هدتوا،ضو.اهدی

رد۷.واارددو،روا

ما۸.دهوایدوانور،

واناز۹.یدارواودش

ا،ههراواوانازو۱۰.ددهیووزو

ر۱۱.ارتدیازاو

۱۲.جارارواناواروا

رذ۱۳.اریایونوروا

ن۱۴.دنامردودیو

و۱۵.ددشردهودهدروادوادار

.دززاارنایردادواردا

و،درودارندراز۱۶

ارن۱۷.راروالدود



ا 1156

وازا،اارنوهروادود

ورددیادرارو۱۸.اهرود

۱۹.یویااردورواردبا

ناینو،اروایا

زاتااا۲۰.دا،د

یاا۲۱.ینایاووا

رن؛دمواه

لدوواز۲۲.هدا،

لاوزردیا۲۳.احوورارد

ودزادهزورزااز۲۴.ماههارومار

.ماهدرنادو۲۵.دهزا

ایاهیا۲۶.اردان

ا۲۷،هدتادرو،ا

نا۲۸.یاهداراوایاو،داا

هاودونا.ها،

وار۲۹.دند

ردنزاروا۳۰.ادرار

از۳۱.اردارواودا

وانازااروادااارد

.دا

ارد«:واهدوادر۱۱۰

تیوا۲».مززاایارد

۳.ادندنرد.دانزاار

،ویزرد.یا،تزورردم

هدروا۴.یاهرزاا



ا 1157

،داا«انوا

زوررد؛اردوا۵».قر

یروادانرد۶.داداارندد

وزرداراوازا.دا

اردا.اهارزا۷.ا

.ااا

رد،الداروا!ه۱۱۱

و،اوایر۲.ردونار

وار۳.اردرادرا

یرد۴.داارایواواول

.ارووا.ادیریا

دار.اهدادزراردن۵

ندمیااردلات۶.دااادا

دیر۷.ناراثااهد

اراا۸.ایواوافاوار

میایا۹.ههداواررد.داا

وسووام.دااارودد

ارا.ایااواس۱۰.ا

.داااراوا.اید

یوردووازال!ه۱۱۲

نار.دارواروززردرذ۲.درادرروا

داواردودویا۳.اکر

عرردناریار۴.اراااو

اه۵.الدورووا.



ا 1158

راافااردیروا.هدضوفر

الدد.دراااز۶.دراد

واراوالد.ازا۷.دار

یوزرااوارااوالد۸.درادوا

ها،هدل۹.دندار

اااتواخ.ارااا؛ا

اردیاد.اک،هدارا۱۰.

.داازنایوزرا.اا،هد

اروام.ا،وانیا!ه۱۱۳

زا۳.داانازا،دکروام۲.ا

۴.دهااروام،ناببا

۵.اقیولوالاوا

و۶؟اایاه

ار۷.زوادا

نراروا۸.دزاازاارودرادکزا

ودزاردازنز۹.منر

!ه.نازکرد

مزابناو،انوزاااو۱۱۴

۳.یوااودواساد۲،نزا

۴.ندراووارارد

ارردیا۵.یهوارد

یا۶؟ندرایاو؟

یا۷.یهیاوارد



ا 1159

۸.بیارزاولوارزاز

.بااراروادبارداره

!هدلاردم،ار!وایا،ار۱۱۵

اا۲.ارور

.اردیاا۳»؟نانایا«

هنای۴.اهدرواهدهداراارا

واندارا۵.نایدزا،و

وارا۶.وارا.

ورادد۷.واارا.

.دیو.ورهاروو.

یا۹.دراداو،اانز۸

یا۱۰.اناونووا.وااا

.اناونووا.وانورنا

ونووا.وا،وانیا۱۱

نا.د،هدرواداروا۱۲.انا

۱۳.داداارنورناودادااراا

.گرو،دادااروان

۱۵.ارنازو،دادااروا۱۴

،ا۱۶.اارزوناواکر

۱۷.دمداارزاواوایا

او؛اارهند

ونازا،ااکراره۱۸.ورو

!ه.داا



ا 1160

هاعوزاواازاروا۱۱۶

ت،اادااردشاز۲.ا

ااتینر۳.اااروا،دت

Sheol).مداو،رداویود

h7585)۴رانوایاها.مااروامها

۶.اریاوالدوفروا۵!هد

.دادتاومدذ.ارندهدوا

هدناوااز،ددارانیا۷

زاارویدادتزااناز۸.ا

اوار۹.نزااروا

ر.مدروانا۱۰.نززرد،د

غوردندا«درد۱۱.م

ایا،ادااروا۱۲».

ااروامواارت۱۳؟اهد

ر،دااداوااردیر۱۴.ا

.اایوردوانت۱۵.وام

وه!ه،وایاها۱۶

ادی۱۷!یاهدای.

وااردیر۱۸.ااارواموار

یرد۱۹،یومر،داادا

!ه.روایانورارد،وا

!یا!اارواایا۱۱۷

ارواواراز۲!اروا

!ه.دااوا



ا 1161

واروازاروا۱۱۸

».ادااوار«اا۲.اداا

۴».ادااوار«نورنا۳

رد۵».ادااوار«وان

۶.درواویرد،هدااه.مااره

؟دانا.ا،اوا

نت.اناردزااوا۷

اندهوا۸.دااریوزراد

زااندهوا۹.نداندزا

م،دااا۱۰.نااند

رودوداا۱۱.داکارناوا

۱۲.داکارناوام،ا

ماز.شراوداارز

یدروام۱۳.داکارناوا

دووتوا۱۴.دااوا،

یردتوزاوا۱۵.اهتوا

۱۶.واارد.اند

واارد.الواارد

ارهیرودازم۱۷.

تا،هدتاه۱۸.داذ

ا!یاارایهزاورد۱۹.اهد

.ااواهزاورد۲۰.ااره،هاد

ازار۲۱.اادناند

درنارار۲۲.یاهتوهداا

وهوازاا۲۳.اهوازن،د



ا 1162

هدوایزوراا۲۴.ارد

توایاها۲۵.دایدوونارد.ا

موادکر۲۶!تدوایاها!

ه۲۷.دوازاار.اوا

رارذ.اوراراا

ار،یا۲۸.هی

اروا۲۹.االار،یا.

.ادااوارواز

.وانلا۱۱۹

لدوارواتادال۲

کیویویور۳.اروا

همارایاهدااردیو۴.

ارادیارش۵.راد

رداراوامناها۶.

یروادنالدارار۷.مرادد

کا.مرادهارا۸.ماارا

ه؟دزکاردهارناد۹.

را.مارلد۱۰.مااد

اددلدردارم۱۱.مهااوازا

اکروایا۱۲.مزروهاد

یروادمدندی۱۳.زارد

۱۵.دتادرد۱۴.ارندی

یویورد،یارد

م،متازا۱۶.دانا



ا 1163

ومهزناده۱۷.داشاار

یزاان۱۸.ارم

زاارداوا.زرد۱۹.

ردیروادقازادن۲۰.را

هااوازا،یدارننا۲۱.و

تاداز،نادزاارارو۲۲.

.،نارو۲۳.ماهدار

جاتاد۲۴.ارده

هکن۲۵.اهدندترو

مدذاردیار۲۶.زهزدماا.ا

۲۷.زارا.یدااو

ایرردوناردیو

دماا.دانزان۲۸.د

اردورودزاارغوردهار۲۹.را

داریروادومدراارار۳۰.

.زاوایا.متاد۳۱.ا

والدو،راناوداوارد۳۲

ارا.زارداوایا۳۳.یداد

هاروها۳۴.اداها

ا۳۵.دادلدارناوادا

الد۳۶.مرادرناردازنادداوارد

ار۳۷.یوناددتاد

م۳۸.زهزادردونادندزا

.اههدس،رااهارد

یروادازرودزانازاا۳۹



ا 1164

ا.مرادقایون۴۰.ا

تویروایا۴۱.زهزاد

دبااردها۴۲.م

دزاارارمو۴۳.مرادماز

هادارو۴۴مراوایرواداز

ازراهاریدازاو۴۵.دااادا

ندرتادردو۴۶.ماهاریو

ذیوزاو۴۷.اوا

اردیدو۴۸.مرادوداراا

اردوااامرادوداوا

نااروادهاردم۴۹.دا

الازاردا۵۰.یادراوا

زا،داارانا۵۱.هز

ومدروادزااریروادوایا۵۲.مادور

،اردات۵۳.مدادار

یدوا۵۴.اهدکارا

ردارموایا۵۵.رد،د

از،دها۵۶.ادهارومدرواد

.اوا۵۷.ادهاریو

لداریر۵۸.اداهارم

یاررد۵۹.ردم.مد

۶۰.تاداردیومدد

نایر۶۱.مرادهاراوامدردوم

رد۶۲.مدشاار،داا

۶۳.ایروادیاار



ا 1165

هاریواراو،رار

اردا.ارزازوایا۶۴.راد

ماوایا،یدناده۶۵.ز

اوااززاروید۶۶.

مهاارازا۶۷.مدروانا

.و۶۸.ادهارمنا

او.غوردنا۶۹.زاردا

نالد۷۰.ادهاریولد

اا۷۱.ذرداو.ا

یاند۷۲.مزارا،مدار

واید۷۳.هونارازاا

ن۷۴.مزاراوانادا.اها

یا۷۵.راوامازدندان

او،الیروادماادوا

ما،دیار۷۶.یاهداد

ازمهزیر۷۷.ه

اغوردازنا۷۸.اذ

ن۷۹.یورداو.رذا

لد۸۰.ادارتاداوعر

یان۸۱.م،دارد

۸۲.راوام.دهت

اواهدرمیان

ا.ماهددودرداز۸۳.دادا

و؟هیزورا۸۴.ماهدشاار

دزهیانا۸۵؟دایرواد



ا 1166

.اااوا۸۶.ااز

زاادد۸۷.دااا.د

۸۸.مدکاریوا.زدز

یا۸۹.مرادهارندتادزهزادر

ا۹۰.اراارددااموا

یا۹۱.راویاهاارز.ا

ا۹۲.هازاهدازوایرواد

.مکدردا،دذ

هزااازداشاااریو۹۳

اریوازهدتانازا۹۴.یا

.کارایانا۹۵.م

،مدایا۹۶.تادرد

ودرار۹۷.او

ازادزاااوا۹۸.مراد

مدنزا۹۹.د

مدزا۱۰۰.اتاداز

هارزااردی۱۰۱.ادهاریواز

یروادزا۱۰۲.ارمنااده

قام۱۰۳.یدادااز،مادور

یوزا۱۰۴.زادوا

۱۰۵.مرادهوارغوردهارا.مدار

۱۰۶.اریاریاو،غاییام

هارایروادداوارناومدر

ما،وایا.ماهذر۱۰۷.ادا

راندیاوایا۱۰۸!زهزاد



ا 1167

ردن۱۰۹.زاردیروادو

یانا۱۱۰.شاار،ا

ارتاد۱۱۱.مهایوزاا،ااماد

۱۱۲.الدداازمادثاا

وداا،اندروایااردلد

ار،ماادهوارورودند۱۱۳.

رام.و۱۱۴.مرادود

یااواو!رودزا،ناریا۱۱۵.

دما۱۱۶.اداهار

ررا۱۱۷.مددازاومهز

ازاار۱۱۸.اداومد

.اغوردناازیاهد،اهها

تادا.کدردارزنا۱۱۹

وافزانی۱۲۰.مرادودار

ا.مدروااراوداد۱۲۱.میروادزا

دهتدیا۱۲۲.

هرتیا۱۲۳.نا

راه۱۲۴.امیاوا

.ه۱۲۵.زارداو

او۱۲۶.ادارتادنادا

،ا۱۲۷.اهدارازوا

،ا۱۲۸.رزوزادز،مرادوداراوا

هوارغوردهارو،اداررداریو

ارانزا.اتاد۱۲۹.مراد

ارندهدورم۱۳۰.دراده



ا 1168

ازمدز،هدزاردند۱۳۱.اد

،مو۱۳۲.مدیوق

ردایم۱۳۳.رادودارماتد

زاا۱۳۴.ی،زراتدم

اردیور۱۳۵.مرادهاریو،هدنا

ی۱۳۶.زارداو،زورده

.رادهارازایرزابا

۱۳۸.ااریروادولدوایا۱۳۷

۱۳۹.ااویدااراردتاد

شاارمندازاهدکات

ودارناهوام۱۴۰.اهد

شااریوا،و۱۴۱.دراد

ارودااالا۱۴۲.مد

ذاواا،ارداو۱۴۳.ا

نادا.دااالدتاد۱۴۴.ا

هدبااوایا.ماهالد۱۴۵.مهز

و.هدتا،ماهاار۱۴۶!مرادهارا

،ع۱۴۷.اداهارتاد

ی۱۴۸.مراارمو،مدا

۱۴۹.مرد،

هزادیرواداوایا.ازاوادر

زاو،اد،ورردا۱۵۰.ز

ودوایا۱۵۱.رود

ماادنززاارتاد۱۵۲.ااراوا

او۱۵۳.داایاهدنارا



ا 1169

یادرد۱۵۴.ماهدشاارازهد

.زهزاموهدتا،هدرداد

.اراازارودنازات۱۵۵

یرواد.اریر،وایا۱۵۶

ا.رنون۱۵۷.زهزاد

هوومدارنار۱۵۸.مادورتادزا

اریو۱۵۹.رادهارمازاد

!زهزادر،وایا.مرادود

دااایروادواارم۱۶۰

مزالدا.دنارو۱۶۱.ا

،ندمرد۱۶۲.ان

.مرادتواغوردزا۱۶۳.هدااو

ارزور۱۶۴.مرادودارا

ارارا۱۶۵.ایروادیا،ا

ناشوا،رادود

اواوراواتیا،وایا۱۶۶.ا

واادهارتادن۱۶۷.مرواار

هارتادوو۱۶۸.مرادودارا

یا۱۶۹.اردیمازمااد

ادم.رد،وا

دم.رت۱۷۰.ناد

داازیراری۱۷۱.هدا

اوامازاارمنز۱۷۲.یااار

یوازدایاد۱۷۳.ال

وماهدقتیاوایا۱۷۴.ماهار



ا 1170

اردهزن۱۷۵.اذ

،ه۱۷۶.نویروادوا

.مدشااراوااز،ارده.هراوا

اومدددردوادترددو۱۲۰

زاوغوردزاهدانوایا۲.دا

،ددهدواودهداد۳.نز

یاو۵!قیاناری۴؟نزیا

.ماهرایردوماهاورد

دارن۶

،ن،ازا۷.دراد

.هدانا

،مزاایاردنترددو۱۲۱

ن«:ااارد[.ااازا

۲]»؟ازاا.مزاایارد

۳.اارزونا،اوازاا

وا.درشیااوا

وا،اااواا۴.اا

دوا.وا۵.دوربا

وراذازورردبا۶.اار

نوا.درادهیزااروا۷.ردب

اهاردوجووا۸.داار

.دااونازا،اد

:نمنددوادزاترددو۱۲۲

نورا،داای۲».ووا«



ا 1171

ییاهروایا۳!روایا،یهزاورد

،ورطاا۴،م

ارهمواایاتد،هطا

،اهیروادیارداز۵.ا

ا.روایا۶.دوادنای

رد۷.ال،رادودار

ناروناردا۸.یردرو،یهر

یاه۹.د،

.اارتد،

یا،مزاااردنیترددو۱۲۳

یننا۲!یاهدسا

ن،نیینو،دنا

۳.میاهین

ازارازم،موایا

ونیاازا،اهنر۴.اه

.ناا

نااا،دواادوادزاترددو۱۲۴

ونداو،دواا۲؛

نان،دوهزاراها۳،د

نودقاراها۴.دوا

کر۶.نزا،روزیاها۵.

ن۷.نایادیارارواد

وماد.صنادمادزاغ

.اارزونا،اهما۸.



ا 1172

ه،رادوااترددو۱۲۵

۲.داااراودران

ونازا،دمدادواو؛ارواداد

راندنایاز۳.اداا

یا۴.زاردهارددنداد،ا

.لداراونانوا

ناوا،دیارااو۵

.داا.دایرنارار

،دروازارننااوانترددو۱۲۶

زانزوهزاندها۲.نبا

یرناوا«انردها.

ازااهدیریاوا۳».اهد

رد،روازارنااوایا۴.ند

۶.داورد،راا۵.ب

ا،دارزیاودورنوا

.درواااریوا

،ارواانزاترددو۱۲۷

،ارواا.هز

دوزاه۲.هن

ن.رارنوادو

زاثاناا۳.باارن

درد۴.وازاا،رهووا

ل۵.انان،رواروزد



ا 1173

ا.اهدنازاارد

.اراهزاوردرد،ند

ووازالترددو۱۲۸

.درااردید۲.وای

روارنز۳.داتدول

هداد،نزیاودافاا

.وازاداکرا۴.

تمامردو،دادانزااروا۵

.دااردنانا۶.دااررواتد

.داا

.رذاازارترددو۱۲۹

.رذاازار۲:نااا

رنر۳.

والدواا۴.دزارداردیرو،د

هادو۵.ارنای

،ه۶.رادتنزا

نازاارددهورد۷.ارنانازا

ناراارو۸.اردشادو

.اکروامار.دوا

یا۲.مدرواددزاوایاترددو۱۳۰

.دعزاوایوازاوا!وا

وایا،یرواارنا،هیا۳

۵.زادت۴؟ر

۶.مراواواموان.وا



ا 1174

زاهدز؛نازاهدز،اوان

رازراواوایااا۷.نا

ارااواو۸.ناواتوادواواد

.یونزا،دادا

ولدوایادوادزاترددو۱۳۱

و،لگریرارواا

ومارااردن۲.ازار

.دردد،هادززایا،

وااا۳.هادززا،درد

.دااونازا،راوا

ی،رواددوادیاوایاترددو۱۳۲

بردیاودروایا۲.اروا

و،اادد۳در

ادنبا۴.اادبا

واوایا۵،نوداد

ااردارناذا۶.بردیا

وادوای۷.ریاردارناو

دهاراوایا۸.یوهد

ان۹.تتو،و

دیور،دوادده۱۰.و

نازاودراردوادیاوا۱۱.نادار

.ااهزا«ا

،مزاناردورادهاناا۱۲

از۱۳».اانانا



ا 1175

بیاارناواهارنوا

اا.دااهارااا«۱۴.هد

ودادااارناوذا۱۵.مرادراردازد

تارو۱۶،انارا

رد۱۷.دااوا

هدادیااوورااردوادخا

واارواند۱۸.ا

».درواایوواج

ادوشادوادزاترددو۱۳۳

اور۲.ناردا

دوادرادنورر،ادور

دونیانو۳.ا

تاهداردواارداز.ا

.دااار

یا،اکراروانترددو۱۳۴

ید۲!اواردهوان

وا۳.اکرارواو،زااسارد

.دادانزاار،اارزونا

وانیا!ااروام،ه۱۳۵

رد،اواردیا۲!ا

وام!اوااز،ه۳.یای

دیااربوااز۴.ادازاار

اداز۵.صارااو،

.نازااواواگروا



ا 1176

ردوزردونارد،دارنااواا۶

ودروازیازاارا۷.ردورد

۸.دروانویزااردودزناریاار

۹.زانازا،ارنداز

ون،دیاوردارتاوتا

.ارندودزارریا۱۰.یون

ونهدجونراهدن۱۱

مثا،دادثاارنازو۱۲.ارن

،وایاو؛داام،وایا۱۳.ااد

یرواداردموااز۱۴.تیرد

ی۱۵.دانودا

ورادد۱۶.ناید،هوا

وراد۱۷؛ورادن؛

نز۱۸.ناندرد

نایا۱۹.دراداواا

اروا،نورنایا.اکراروا،اا

یا.اکراروا،یونایا۲۰.اکر

نزاوا۲۱.اکراروا،وان

.ه.اروارد،دکر

وارواازاروا۱۳۶

واراز،ارنایا۲.اداا

واراز،اربرابر۳.اداا

از،یراروا۴.اداا

ارااروا۵.ادااوار



ا 1177

اارزاروا۶.ادااواراز،ا

یاروا۷.ادااواراز،ا

یااربا۸.ادااوارازاگر

نروه۹.ادااواراز،زور

۱۰.ادااواراز،یاار

دااواراز،دزدازردار

واراز،دروانونانزاارااو۱۱.ا

راز،زاردیوزوید۱۲.اداا

هودارماروا۱۳.ادااوا

نزاارااو۱۴.ادااواراز،د

ونو۱۵.ادااواراز،ارنا

.ادااواراز،اامرداروا

واراز،دیراردارماروا۱۶

راز،دزارگرنداروا۱۷.اداا

راز،اررندو۱۸.ادااوا

واراز،ارنراهدن۱۹.ادااوا

واراز،ارنهدجو۲۰.اداا

واراز،دادراارنازو۲۱.اداا

از،ااهرا۲۲.اداا

از،دروادردارو۲۳.ادااوار

رندزاارو۲۴.ادااوار

یزورار۲۵.ادااواراز،داد

ارایا۲۶.ادااواراز،د

.ادااواراز،



ا 1178

نن،دواید۱۳۷

ردنردوااردی۲.دروادار

ارد،دهدیاارااز۳.دان

د،دهدجاراراو؛ادوزا

۴».ایاارنیدوزا«)ا(

یاارا۵؟ازرد،اروادو

ا۶.شااردها،شاروا

اررواا،زها،مرودار

یاارروازور،وایا۷.دد

»!زمشد،زم«:،روادمودا

اال،ابادیا۸

دارلاال۹!یداداد

.هارناو

نار.ادلدار۱۳۸

داتدسی۲.اار

ماز.ارور،اارمو

مااریزوررد۳.یاهددامارد

یا۴.عردتاو.یداا

من،اارنندم،وا

از،اااروایو۵.ارند

،الوااز۶.اوال

ردا۷.رودزاارنااو.نو

اردد.داهزا،مورهارن

۸.داداتااردوزاردد



ا 1179

ر،وایا.رالاروا

.کاردیر.اداا

هدزااوایادوادر.نریا۱۳۹

زاایواداو۲.یاو

یویاهداهاوهار۳.یاهرود

یاا،نزاز۴.یاادا

یاهداازاوزا۵.یاادمارناوا

هدزاا۶.یاهداردو

حورزا۷.رانااو.ا

،دناا۸؟مرزاو؟مو

!اااورداو!ا

(Sheol h7585)۹ردیاردوماریا

اردودایرادارد۱۰،م

».اار«:و۱۱.اا

در۱۲.دوردادلرد

ورورواورزورور

مردرردا؛لداز۱۳.ا

ورازاار۱۴.

ارانوایر.ماه

نردودنزااا۱۵.اد

ن۱۶.یزاردوم

زوررد،هیادردواهدا

،ایا۱۷.ادوازاو،

اوااردی

راو.اهدزرزا،مراراا۱۸!ا



ا 1180

اارناایا۱۹.دزم

ناز۲۰.رودزارنندیا.

۲۱.ارمدوهرردا

و،رادتارازامرادتاوایا

تمتارنا۲۲؟مرهوارنا

اایا۲۳.مرندارنا.مراد

او۲۴،ناایوزا.سالدو

.اادواو!ادهاررد

دزاا،وایادوادر.نریا۱۴۰

رددیدرد۲!ظادزاوهدر

۳.یازوروترا

،انازازوراردیاد

ادزا،رادهدزااوایا۴.ه

نا۵.اای

و،هدهارمادوهدنرویا

.یا«:وا۶.ه،اهدیا

تتواهیا۷»!اعزاواوایا

،وایا۸.یاهزورردا،

ادنماارنااوروااریوزرا

،ااایاو۹.ه،اا

ارهزیا۱۰.اارا،نایترا

رژردوااااردارنا،رانا

.ارازردد۱۱.اد

اد۱۲کارواداتراارد



ا 1181

اارنیروادوداارردادوا

نارواارمندا۱۳.د

.ار

نو!بد.ااروایادوادر۱۴۱

اراررید۲!ازاوااار

ند،وایا۳.م،دااو،د

الد۴.رادهارردو

یزاو.مرنادزلاناد

و،داوالدد۵.مرنا

اارناو!دایاورودا

.داادیدنایردازدا

نها،ااهزاناناروادن۶

ارز۷.اازاا

Sheol).دهایاا،رو

h7585)۸و.ین،واهیااز

یاادزاا۹!ان.مراد

یادنا۱۰.ناریزاورادهاهد

.مرردود

واددزاوادهرردودودواده۱۴۲

ارد۲.عواددزاوا.مرواد

.دانواداردی.راواررد

ا.دشردحورو۳

۴.اهدنیامادموراررد.یااد

.اوارف



ا 1182

د۵.نرد.دیا

زردوومددوایا

زاا!ذراز۶.نز

ناززاان۷.رواروززااز،ن

ازاادادند.ارمروارد

.یاهدنا

شعوایدوایادوادر۱۴۳

دهو۲!اااوارد!ه

.دهدلدریاهزاز.

هزات،هدنداز۳

هدا،هادرداوا

ورارددو،هشردحور۴.

لارد.مروادارما۵.اهد

یاردید۶.دیررد،هد

۷.ه،ا،زن.زارد

.اههحورازاایدو،وایا

۸.مونورواد،نزااردیور

.مرادازنااردرنادا

یا۹.مزاااردنداززا،موناار

ا۱۰.ماهدهدازندزااوا

نحور.یاازمرواارهداراهد

اوایادم۱۱.ارازردا

و۱۲.نزاانا.زهز



ا 1183

ننو.زارد،در

.هازکا

!دکر،اهوادوادر۱۴۴

ر۲!دادبایاواید

اووهروویووا

،وایا۳.درادازردام،مرادوا

بارواناو؟اروادا

ایازوروانا۴؟یرو

و.دو،اردیاوایا۵.در

ارا،هارر۶.دودار

د۷.ماراواردی.زها

،هدریازا،هراو،ازاارد

ناند۸.انادزا

،ایا۹.اغوردد،نااردو،

.داار،رهدتاذ.اهزیدوار

زااردواددهو،تارند۱۰

،هدوننادزاا۱۱.ر

دنااردو.ناند

،هدداردنا۱۲.اغورد

۱۳.لههاوازینادو.

یو.نارعاا،هیراو

ورادرناوو۱۴.ایاردروورا

ل۱۵.یردیاوجوور

یاهمنال.اانا

.انا



ا 1184

الار،هدیا،یایادواد۱۴۵

کرارزور۲!داا،کرارمو

وا۳.دااارمو،ا

۴.دناارواو.حووا

اناریرواارلا

یرردورد۵.د

و.ایرترد۶.دا

ارناتیردو۷.دانار

وا۸.اااراو.دا

نیاوا۹.ناودوارو

یا۱۰.ایولایویرو.ا

ار،نو.ار،یروا

وتلهررد۱۱.اکر

مدااریر۱۲.ارا

،ت۱۳.ارتود

وا۱۴.رودمودا

۱۵.اارنوارندا

ردارنامونن

ارنزیوزراوزارد۱۶.د

رودیردالدوا۱۷.

اروااادوا۱۸.لارد

نیوزرا۱۹.اارارواا،ا

.دتارنا،هارناعودرواارد

کارناودرادهاردنوا۲۰



ا 1185

واارواند۲۱.ا

.داااکرارواسوم

هز۲!نااروانیا!ه۱۴۶

یا،مراددواد.ااروا،

وادمدااوور۳.ااارد

ودددکواودورنوواحور۴.ا

یاال۵.ددزورنرد

۶،یویاهواا،واردب

؛ارداراوردواارزونا

و؛ردادارن۷؛داادرادهارار

وا۸.دزدازاارنااوا.نارن

.دزااارنوا.زارنارن

ارنوا۹.درادودارندوا

ارنا.راارنزهونو

یاودااداوا۱۰.دز

!ه.،نیا

و،لدوانااریااز،ه۱۴۷

واررواوا۲!انا

دارند۳.اراانا

ودرارنرد۴.دارنایاو

وواتواگروا۵.امارا

ارناودزااارنوا۶.یو

اریا.ااروا۷.دزااز

زیاارنارواارا۸.ادو



ا 1186

وذاار۹.ورارهو

اترد۱۰.ااروااربایود

یر۱۱.ارنایزاو،درار

.راوایورازاوایونزاوا

اردیا،نیا.نااروا،روایا۱۲

هدارهزاوردیاز۱۳.

اردو۱۴.اهدکروراردارازو

دم۱۵.ادمزاارود

۱۶.دودمیدوزوالواهدزار

۱۷.اراژو،ارارف

وایو؛دزاارداردگ

د.دزااراواردم۱۸؟داا

نباردم۱۹.دیرا،ازوار

ا۲۰.اااریروادواو،هد

!ه.اااروایروادواهد

ارد!انازااروا!ه۱۴۸

یا.ااروایا۲!ااروا

ارواهوبایا۳.اارواوای

یا۴.ااروارنریا.ا

م۵.اقایاو،اارواکا

و۶.هاداواازااروا

۷.رردنازادادراوداادراارا

یا۸.ونیا،اززااروا

۹.رواارواندووفوگوا



ا 1187

۱۰.دازایوورادهنردومویا

ندیا۱۱.رانوتاووشویا

ونایا۱۲.نناروادوناروواوز

از،ااروام۱۳.لاوناونود

واو۱۴.ناوزقوالوالوام

،وانیا،ااادمیا

!ه.وابماایا

ردارواواهزدواروا!ه۱۴۹

ناویددهارداا۲!ن

راروام۳.وهدردن

مزاوااز۴.ااروادو.ا

زان۵.دزتارن.درادیر

ت۶.دیو.ل

زا۷.نادرددودو.ناندردا

ندو۸.ادوماا

و۹.ایارنانارووزارنا

ااا.راداانااباریرواد

!ه.وانیا

،واترد.اواسردارا!ه۱۵۰

.اوایراروا۲!ااروا

زاوااروا۳.اتاروا

وفداروا۴.ادواروا.ا

۵.اورواتاوذاروا.ار

شیاروا.ازاوایاروا



ا 1188

.ااروا،درادحور۶.اا

!ه



لا 1189

لا

اد۲ااهددوادنلا۱

بدابا۳.تنیاو،لو

زارندهد۴.اوفاواو،ا

ارودد۵.وارناو،

ارتولا۶.ارادو.ا

زاهس۷.ارنااونت،

یا۸.ررااربداون.ا

از۹.کارردو،اردرد

۱۰.داندیااو،یازجا

ا۱۱.ل،زارنارایا

نیاو،ردنیاها«:

و،اهزارناو۱۲،ن

Sheol).ورورار h7585)۱۳

اردیو.دااارلاا

و.زانردارد۱۴.ازا

هارردنایا۱۵».داار

یاز۱۶رادزنایزااردیو.و

۱۷.نرودودترایانا

۱۸.اهیراردمادند،

ننیاو،زدننا

،دعیارا۱۹.

انورد۲۰.دزکاردننا

ارررد۲۱.اردزاوامعراردود

ددنردواهزاورددرد



لا 1190

و؟اداودارنیا«۲۲

زاناویداازا

حورا.زب۲۳؟ت

مااردتودااارد

دیدودا،ماناز۲۴.دا

کا۲۵.داوااار

رد۲۶.ااود

.دااادسنوا

و،دضردفن۲۷

ها۲۸.او،ررددد

انو،دااااا

هوار۲۹.ااادا

او۳۰،دراارواسو،اد

هزا،ا۳۱،درااو،د

از۳۲.اازاو،دراد

،ناارواارنا،ندارا

اردداا۳۳.اکارنا

».اسزاو،دا

دااواویدلانایا۲

لدویااردش۲،ادهد

یدتدارا۳،ادارد

هارناا۴،یداردزاواو

ها۵،یدیاوی

۶.یداراو،یارواس

ویوندزاو،اروااز



لا 1191

هذار،ن۷.درد

،،کردایاو

ارنوارفای۸

او،یارفاواها۹.دراده

وادلداز۱۰.ارو

،دار،۱۱.ند

،رهارزاار۱۲،ادهار،و

یار۱۳.نزاو

زا۱۴.ریو،کارار

یاررد۱۵.یوردزاو،د

نززاار۱۶.وریردو،د

؛انیانززاو،را

اریاو،هدکاردا۱۷

یودوروتوااز۱۸.اهدشا

و،اوریود۱۹.ندوا

وکنهار۲۰.راتی

زردناراز۲۱.یرادهارندی

زانا۲۲.اناردنو،ا

اهنازاناررو،از

.

،درادهااوالدوشاا،یا۳

.دواایااروتیومالاز۲

دندارا.کاراروررز۳

،یروها۴.رادمدلدحو

وادلد۵.اناوارد



لا 1192

اروادیاررد۶.دو

ار۷.اداارارواو،س

فیاا۸.بایزاوسوازا،را

دزا۹.دااایاو،

ها۱۰.لیزاواروا

هزایو،ارویرا

راارواد،یا۱۱.ارا

وداروااز۱۲.راهوارواو،ر

.رووازاارر،ددراد

و،اارل۱۳

وهترزاناتراز۱۴.ار

واازا۱۵.ایزا

مالیوارد۱۶.دایانا

ییوی۱۷.لووددو،ا

۱۸.یویارواد

واواترد،دارواا

زدوا۱۹.ا

وا۲۰.درااارناو،ددار

،یا۲۱.ارکاو،د

۲۲.رادهارو.درودزاا

ها۲۳.دازدیاو،تنیا

۲۴.او،اادهاررد

ایزاردنوا،ا

ازاو،انفزا۲۵.ا

یوداداوااز۲۶.داوننا



لا 1193

،رازازاارنا۲۷.دامادزاار

ود۲۸.دترددروا

۲۹.ادا،داداادو،دزو

ارددوا،یتا

،اهدی۳۰.ا

راارارزاماود۳۱.

ناردوا،ووادناز۳۲.

ندا.اناوا۳۳،ا

ا،ااار۳۴.دار

،الثراون۳۵.ارنا

.داارناا

اردشواررد،نایا۴

کا.د۲،

ومردردو،مددریااز۳.

نلد«:،هداداواو۴.

ار۵.هزرادهااواو،د

.زرفاادتزاوشا.اارو

رادودارنا.داارکارنا۶

.اازا۷.اداهار

ار،هداوار

او.اارو،رادمارنا۸.

ج۹.اداارشارداروا

یا۱۰».دالاو.داز

ارتی،لانو

اریو،مدادارهار۱۱.



لا 1194

و،اییوهارردن۱۲.مداار

وارناوروااربدا۱۳.دراشیون

ناهار۱۴.اتازرادهارنا.را

کارنا۱۵.شنارردو،اد

نااز۱۶.ر،هدبانازاو،رناو

با،هااراوا،هدی

و،رارتران۱۷.دنازا

اقرند۱۸.اربا

نااو۱۹.اردناورر

یا۲۰.زاادو،

اتاردشون،

.رادهدلدنوراردارا.درودزاا۲۱.

یاو،اتوایاارااز۲۲

از،رادهماردلد۲۳.وا

،زادزااروردند۲۴.انازاتیج

ناا۲۵.رودزااریو

اردی۲۶.اریورو،

ارف۲۷.ی،زرا

.رادهیزااردیو،ف

اردشو،،یا۵

هارو،ارا۲،ا

زاواندو،ارانزیاز۳.دراد

هوااواا۴.اور

و،دوروت۵.مدود



لا 1195

Sheol).و h7585)۶ت

و۷.ادواواههراوا.ا

۸.زرفاادنزاو،اایانا

نااد۹.دواردو،زرودوازاارد

.ناریو،ناداردا

هو،لاازانو۱۰

و،یدرد۱۱.دور

لدو،ادهواربدااو۱۲،ه

و،ماردنازاواو۱۳،دراار

اریدد۱۴.مداشدن

و،شدزااربا۱۵.ومنرد،م

انوی۱۶.زااریری

تدنازاو۱۷،معراردبایو،ر

زاو،کر۱۸.ننازاو،دا

.یاوبلا۱۹،شروانز

.شظادوازاو،دزمار

نزو؟ینززاا،یا۲۰

،اواردنایاراز۲۱؟یردار

راروای۲۲.اریویو

بدانووا۲۳.ددنیو،دز

.داتو،دا

و،هدیاا،میا۶

و،هدامادرددندنزاو۲،هدادد

وارا،یا۳،هردنزا



لا 1196

وو.یاهداتادهدرار

اربا۴.سادزاوزوار

ا۵.نارو،ههاردن

۶.صددزاوزاار

ووایارردو،وردیا

۸.ورووااریو۷،زار

رداروذاودزناردکارا

زاواا،یا۹.د

،بااوا۱۰؟ادبا

نار۱۱.بادنداو

ود۱۲.دیزو،اا

دن۱۳.ررندجا،یزد

یا.زفیوزه

عااارتراواورددرد۱۴.هرا

انواا۱۵.ارا.

۱۶.اوایارد.ا

ند،درادتازاواا

دو،وردنزون۱۷.اهویو

.عاااراد۱۸.درارهن

ورد۱۹.وریرنزرد

یا۲۰.اناردانردو.دب

.کارردورادهاردراوا

.ونداراو،اددلدارا۲۱

و،داااریورهار۲۲

یراوو،داهدا



لا 1197

وغا)نا(مااز۲۳.دا

زاار۲۴.اتاو،ار)نا(

قدرد۲۵.نزنززاو،درادهنز

نزاز۲۶،زاو،شیول

،ددنزو،دجنصیا،از

ددشارداراا۲۷.اران

دورهارهزیا۲۸؟دشاو

نزدا۲۹؟ددو

.اهاروااز،داد

اردنیدزداااردزد۳۰

درنا،دا۳۱.و

ا۳۲.دادااردلااودا

ن،واا،زز

و،ااروبوا۳۳.اکارد

دت،تاز۳۴.اوا

یاهر۳۵.دا،مازورردوا

.دال،هدزارودا

.هذددااواو،رادهانیا۷

داو،هزرادهااوا۲

دحاراودیاارا۳.

اروا۴.رادم

نززاو،درادهانززاار۵ناود

دردزااز۶.ان

ردو،مدننرد۷.زاو،مده



لا 1198

رد۸،مدهاا،نان

مرد۹،ریوهارو.وای

۱۰،ردورد،زورلاوزرد

۱۱.لدردوازسرد،ایولازا

۱۲.دراشاردوهوز

ردیادو،معراردورد

،اردهوواروا۱۳.

یرزوااز،اذد«۱۴:اروا

،مانولاازا۱۵.مدوارد

د۱۶.ارلوماریور

وارد۱۷.ینزاد،ماهاود

و،زا۱۸.ماود

،رداز۱۹.زمزاار

رزورودیاه۲۰.اررودو

دززااروا۲۱».داام

وازارد۲۲.داااروازاو،د

اواور،دورخیو

،دوروش۲۳.صیز

۲۴.دوردنادوماد

لد۲۵.دنو،انایال

وااز۲۶،هاو،دار

۲۷.ارواروزو،اااحواریر

.یدتیهواووا

(Sheol h7585)



لا 1199

؟اردزاواو،اا۸

۳.انرد،هارهر،ین۲

۴.زاهزاوردد،دهزاورد

یا۵.امدازاواوانادیاار

۶.کردارنایاوارزن

.ااندورااز

۸.درادهوارتراوارد۷

.جاردوادن

ندوااوددا۹

زاارو،ارهولاد۱۰.ا

و،ازااز۱۱.ی

زردو۱۲.دنااواار

یادهو،واس۱۳.ماارو،مراد

۱۴.مرادهواروردندوهاروورو.ا

زاتو.انازاوتر

ناروادو،ند۱۵.انا

نوانارو۱۶.داا

وداارامرادود۱۷.نناروادو

ود۱۸.ااواو.راد

زاه۱۹.اوادویا.الو

رد۲۰.هزاو،ابرزو

ل۲۱،فایارنرد،اا

.مزارنایو،اددنار

زالازا،اددءااوا۲۲

۲۴.نندزااازا،مدرالزازا۲۳.لزا



لا 1200

بازایو،مدد

دزا،دهازا۲۵.ادو

رلواو،دزاراوزن۲۶.مد

ارناواو۲۷.ارنر

و۲۸.دادراارهادو،مدا

.ادراااریو،درااارکا

و،زووانزاا،دادراردن۲۹

زوزورو،مدروادها۳۰.دارزدز

زااو۳۱.مدزااوارو،مدید

۳۲.دمدایدو،یوزیدارد

هایالو،انایانا

۳۴.درارناو،وارد۳۳.راد

هدیرددزورو،دال

از۳۵.ایهزاوردیو،

.اروایرو،ارتا

او،رردن،ااو۳۶

.درادودارت،درادد

اریو،هدارد،۹

جواردباوهدذاردذ۲.اها

ا،هداردنا۳.اارااردهو

ا۴.ی،اهد

یازا۵.ارواااو،

ار۶.ماجوازاو،ر

۷.کو،هز،هدک



لا 1201

و،اراریا،دارهاا

ارهاا۸.وایاار

وداراردا،تزااد

.اهدزهدارد۹.ادا

یاا۱۰.دوااهدارلدد

از۱۱.سوو،اواس

هدزازایو،ایزوراو

و.یا،ا۱۲.دا

انز۱۳.داناااا

رددو۱۴،ادوا،اهو

نورهار۱۵،یرد،د

۱۶.ورادیاراراو،اار

یا«۱۷:او،ددا

واو۱۸».نو،اههدزد

ویردتدو،اردنداد

.(Sheol h7585)

ا،دزرواردر:نلا۱۰

،دراترای۲.دشردنا

ارلددنوا۳.درتزااا

۴.دزارنایوزراا،ددرا

دا،ددرد

ا،انرد۵.دز

۶.اهروام،ادرد

رد۷.ارناندا،اند



لا 1202

،لداد۸.انااا،اکرند

۹.ااا،لارما

اردهارو،ددارد،دورهارار

،راز۱۰.ارادز

،اتندند۱۱.داا

ا،ااا۱۲.ارناندا

نیرد۱۳.دزراره

ادبا،د

داندا،هذارن۱۴.ا

،نارادرناودلاا۱۵.ا

یدلدد۱۶.انانااا

د۱۷.اهلا،ات

کارا،اترددرادهار

.وردار۱۸.دها

هزامت۱۹.اادعارن

۲۰.ااراا،

۲۱.ءنالدا،اهندنز

زاناا،راریرندی

نازو،دزودوا۲۲.

ردو،درادزاارد۲۳.اا

ندیوزراو،رناناف۲۴.

،دد،دد۲۵.انا

دودونادیا۲۶.اادودلددا

واایادا،انیا

یا،دزارواس۲۷.ار



لا 1203

ا،ادندرا۲۸.اهنا

نوا۲۹.اناا

د۳۰.نا،ا

ازردناا،اکلد

نوردنزا،ورارنند۳۱.

فرراندی۳۲.اهرزا

.اغوردزاناندا،ا

ما،اهووادیوزا۱۱

ا،اان۲.اواه

،اارنانار۳.انا

زورردیا۴.دزکارنانارا

ا۵.رتزااا،درا

دترازاا،دزارارواد

ا،ارنانارا۶.ددک

ددن۷.ردردنار

لدد۸.دنارواروزراو،دددواا

د۹.اوایودصزا

ندو،دزکاردد

،ید،ندیدزا۱۰.ت

،نارزا۱۱.جانازاو

۱۲.ددمناندزاا،د

ا،ادرارد

شار،شد۱۳.

۱۴.درادارا،لداا،دز



لا 1204

۱۵.اناتزاا،امد

و،ارادیا

ارتتنز۱۶.ادرادهوار

د۱۷.ارودنارواروز،دراده

ارددا،نار

اهرا،هتا۱۸.ر

،اتیدا۱۹.ارد

ن۲۰.رتاروایوارترا

۲۱.واهنا،وواد

.اتندرذا،اا

یوزرا۲۳.زاردارزنز۲۲

۲۴.،ناراا،اند

ازاهدزوزواو

۲۵.ایزاراده

.ابادباو،د

ا،دااروامددرادهار۲۶

یرار۲۷.داناهو

۲۸.اضروااریو،ار

ندا،داا،دیا

اردا۲۹.دروااگ

۳۰.اندهاو،دادوا

ارو،اتردلدده

،اازلددا۳۱.ا

.رودهدز



لا 1205

ا،درادوداردرادودارد۱۲

وایرد۲.اوتزا

.امارواا،ار

اندرا،دراایزانا۳

دززا،دجنز۴.در

فاندی۵.اارد

ردنیانان۶.انااا،ا

نا۷.درارنانارندا،ا

۸.راندا،،هنژاو

اندا،دحونا

زاا،ادمدو۹.

یالدد۱۰.نجودزااار

نایرا،دنان

،انزاعرزاردز۱۱.ا

د۱۲.اایواراا

رد۱۳.درواهندرا،دزرونارر

.انوزالددا،اماد

تو،دزادندهزانا۱۴

ارشدرداهار۱۵.ادرواناد

ا۱۶.ادارا،ا

۱۷.اردا،درار

.ار،غوردو،اراار

نزا،زیب۱۸

ا،راااار۱۹.ن

لدرد۲۰.ااوردنز



لا 1206

۲۱.ادارندترا،ا

ازاناا،داودی

ارنا،اهووادوردی۲۲.

لدا،درادارکزد۲۳.واه

رزد۲۴.دزارنا

لدترو۲۵.دادا،دا

اندارواا،دزاروا،نا

هارا،دیددیالدد۲۶.اد

ناردرد۲۷.هاارنانا

ارد۲۸.انایایا،رزا،

.ترردو،ات

هااا،ااردرد۱۳

نا،دراردهزاد۲.دار

درادهاردند۳.دراار،نار

اردیا،ارن

ایووزرا۴.اک

غوردزالدد۵.ارزا.

ارا۶.اوارا،درادت

نار،تراا،ادرد

ورودارد۷.دزکار

.رادرودوراارو،را

اارا،داوانود۸

شناغاا،اندندر۹.

اا،دایعازا۱۰.دا

دازاود۱۱.ا



لا 1207

.داارددزواددا،رد

لا،الدیرناردیا۱۲

درراارم۱۳.ترددا

۱۴.ابازاا،دزکار

.درگیادزا،اتد

.ا،نارهارا،ار۱۵

اراا.کز۱۶

الرا،دررد۱۷.دز

کاردایااو۱۸.

وزرا۱۹.املارا،

هو،یزاباا،انیاد

،اوررن۲۰.نا

ارنار۲۱.ارنرا

ناد۲۲.ایا،ندا،

هذندیانارودو،داداثراارنا

ا،ارکارناررد۲۳.ا

زا،درادزارب۲۴.کازا

اروادرادودارواا،ت

،دردنییالدد۲۵.دم

.داجناا

ارنانزا،اردنز۱۴

کدار۲.بادد

ارردردا،وازا

یا،اباندرد۳.اروا

،و۴.داارنان



لا 1208

۵.ددزل،وتزاا،اکرا

۶.بغوردا،غوردا

دا.وارهاا

یاز،رودادرزا۷.انا

دهارااکزد۸.اواردار

هنا۹.اناا،کردار

لد۱۰.ایرنارنردا،اا

۱۱.درارناردو،ادار

.درواانارا،امنا

،ناا،داار۱۲

،لدورد۱۳.اتق

الدرد۱۴.اناو

۱۵.اددو،ددیارزا

دررردکزدا،روارد

ا،بایزاود۱۶.

ررا،د۱۷.ادروزاا

۱۸.رادتزا)مد(و،

۱۹.دانزج،ا،ان

ندیهزاورددناو،نرردنار

نودا،درادتوازا۲۰.ا

،دزروهدرارد۲۱.رود

نا۲۲.نالا

،یاا،ها

ا،ازا۲۳.داارور

ناودنج۲۴.ام



لا 1209

ا۲۵.اناا،ا

غوردا،تار

اروانازو،ایداواسرد۲۶.ا

یادزا،اتواس۲۷.دا

،اقتزاهدل۲۸.بات

د۲۹.امدزانو

لد۳۰.ددارو،اا

۳۱.اااا،انتمارا

و،دراردها

هازدترازا۳۲.اروا

لدرد۳۳.دراددادنلددا،د

۳۴.ددراننوراردا،دد

۳۵.ار،میاها،ادرارما

.نواا،امدهدیر

نارا،ادارمبا۱۵

ناندا،زارننز۲.دروا

و،ردوان۳.

،ناواترد،نز۴.دنونا

،دررااردردا۵.احور

لددرد۶.کزدرادهارا

نی۷.اترو،نالا،ا

۸.،نالدا،دزار

هناریدا،اهووادنا

اراناوا،اهووادناهار۹.وا



لا 1210

دکاریا۱۰.درادود

ردنواوو۱۱.داتزاو،ا

Sheol).مدایدهدز،اوار

h7585)۱۲اندو،دراودارهاا

حورلدزاا،دزارهندلد۱۳.ر

ندا،اردلد۱۴.د

نیزور۱۵.دارنا

سکالاا۱۶.اادلدا،ا

ردلنا۱۷.باازااوا

.توانایراووزا،ا

اردا،داارعاد۱۸

ا،ارنهار۱۹.اد

ا،دزندارر۲۰.اهانار

رد۲۱.دراررداد

.کاردا،اا

ترتزاا،د،ترمزا۲۲

یددبازانایا۲۳.راند

ردردو،د

وزا،اینیات۲۴.ا

Sheol).درودا h7585)۲۵ارناوا

ی۲۶.رااارنزهدوا،دزم

نایاهنا،اهوواد

ا،دزراردد۲۷.ا

باردلددلد۲۸.زادرادتزا

.دزیراری،ناندا،نداد



لا 1211

۳۰.دارندیدا،ارودنازاوا۲۹

ارااو،دزندارلدنر

ننرد،دارت۳۱.

اردن،کارد۳۲.ا

س۳۳.اردارا،در

.واو،اداوا

وازانزا،انانازالدی۱۶

ا،اکشدردنایار۲.

وااردلا۳.دزاروروا

یااروا۴.دراای،

رولد۵.زوریاارناو،انا

زا۶.ااواو،اهوواددراد

یزا،واسو،دهره،ارور

،واهیارن۷.دبا

کالاا۸.دروایوارد

نالد۹.فانوناوادزا،افا

۱۰.دزرااارواا،رد

.زویروادردواندو،اهدیو

یواوانازااریووزا۱۱

،اهوندد۱۲.یو

اری۱۳.راازانااز

۱۴.رادودارنارو،انده

.وارنادااتنر،ند

یراوایرو،اتهدهررد۱۵



لا 1212

و،اررززا۱۶.ا

زاندبا،نار۱۷.ههزا

ارندرادهاردهارو،ای

وررولدو،اور۱۸.

ندزا،اندندا۱۹.ا

ایدمرد۲۰.نا

لد۲۱.والواو،

.ااارو،دهادراد

،نادا،اتیا۲۲

و،اداروانددلد۲۳.ا

،انهن۲۴.ااار

ار۲۵.هداایاوانیا

.ت،هارناا،اارنارد

ناارواداز،راریا۲۶

و،اارتراد۲۷.

نودمو،عاوردد۲۸.اهزا

اااردد۲۹.ازاار

اردن۳۰.اهارارواو،

اریوارو،عااارغوردز

،الج۳۱.رما

رزاد۳۲.داهاررد

اهزادحورو،ا

زانا،دااادرد۳۳.ا

.اوا



لا 1213

زازاا،۱۷

و،داته۲.

هروهیا۳.دانارداارثا

۴.ادهناواا،ا

شانزبذدو،اوردی

،ارهاااار۵.د

نا،ناج۶.اادشزاو

اراام۷.انار،نازلو،ا

رد۸.اروردیهدزو،

.درادرااناا

یاا،رار۹

۱۰.دزازاارنودراار

د۱۱.دززا،اد

هدوادا.وا

،درنادا۱۲.د

ض۱۳.دردادزاا

عایاا۱۴.ارودوازای

ازاکار،اباندر

مارلدودرلدار۱۵.د

۱۶.ووادنایود،دز

الو؟ادان

رداو،تواردود۱۷.درا

ودداد۱۸.اهد

ودار۱۹.ددررد

ارادزاردردو،درادودارزدراد



لا 1214

و.ااردرادلد۲۰.

دروااز۲۱.اررددرادوردنز

.دایدازرو،ایا

ارااحورا،یندلد۲۲

یار،دزاارهرد۲۳.

،ادرد۲۴.دزفارفا

ریاا۲۵.زیاردانا

ند۲۶.اردو،ان

ندزبو،بندزار

و،درادزاردن۲۷.ناار

اد۲۸.اددرادحور

اردیو،رارواشن

.اد

۲.دو،۱۸

اردا،دروزاا

،او،اتر،ا۳.دز

و،اباناندن۴.ر

فیانایرا۵.ایر،

،دادزای۶.ندیرواد

،ایواند۷.زایادو

یمن۸.امادشدنیاو

درردوا۹.دوروو،ا

جواا۱۰.اهکردالا

یا۱۱.اودودناردلددا



لا 1215

ریورردو،اواود

و،ددنالد،زا۱۲.ا

بازاار۱۳.اتا

اروایرناحور۱۴.رویویاد

.دناارحورا،د

نشو،اردلد۱۵

ارواواوازا،۱۶.ار

قدالوادیدرد۱۷.رنرر

ارا۱۸.زاارواواا،

زاهرردا۱۹.ازاارنارواروزو

.ایوازو،ای

،لزاوددهزادالد۲۰

ارنااو،انزترردتوت۲۱.دد

یاوز۲۲.دراارشاهرادود

د۲۳.اهداروایرو،ا

باودا،ع

،کاردرادرنود۲۴.د

.هردازاودا

وردزا،ادردی۱۹

ودراد۲.اا

هار،نا۳.هی

یا۴.دکوازادو،دزاروا

۵.دادنودزاا،ارنود

غوردو،ااورد

و،ناایر۶.ار



لا 1216

وازادناردا۷.اهلود

ارنا،رودوازاودواو،رادت

ار۸.و،ن

ید،درادهارو.درادوداردن

و،ااورد۹.ا

اتو۱۰.داکب

.ار،ار

والزاو،درادهاروانا۱۱

وایرو،اشهد۱۲.ا

یاو،اشرا۱۳.اه

ثراودو۱۴.نرداداانز

۱۵.اوازاوزا،ایداا

.ا،رلاو،دروابا

ا،ارندرادهار۱۶

۱۷.دا،دارد

.دادرواارواناو،دضوا

اردا،اازدارد۱۸

واااز،ا۱۹.رااووا

اردوار۲۰.یروارارنادار

لدردری۲۱.یدرد،ل

ز۲۲.اواتراا،انا

واس۲۳.اوردزاو،اوانانا

و،یرددرادارناو،اتید

ردارددد۲۴.ار

هاا۲۵.دروادندارناو،ن



لا 1217

وارو،کزندار

شردودر۲۶.داکردار

یا۲۷.درواوارای،اار

.دزهامزاار،کارن

ارهناندو،ااارفا۲۸

زو،انااص۲۹.

.نایا

ناو،درواهتاواابا۲۰

و،اشهد۲.د

زا۳.دزرودن،درواناروا

دادا،اتنایانرودعا

ردا،رنزد۴.

بانالدردتر۵.واد

۶.ارنادا،ا

اارادا،ماارنا

زاا،کدلدد۷.

،یروادد۸.اوا

ا۹.دزهادنزااری

۱۰».مکهزاو،اردلد«:

وادایود،یوی

اا،دازا۱۱.اهو

وا،واش۱۲.ااروک

.یادراوداربا۱۳.اهااراود

ی۱۴.یدنزازاردن



لا 1218

۱۵.هارنا،ا،ا

۱۶.ااایا،رو

رارواو،اارا

نایان۱۷.ان

۱۸.اهرزادا،ا

۱۹.و،دتر

یا،شاررااشد

اردردور۲۰.تارد

اا۲۱.اشردا

۲۲.اکر،دوا

ووا،امایزا

هووادی۲۳.داداتار

وازانای۲۴.یوزاو،ا

اری۲۵؟اردهارد،ا

مادرد،راندرزاو،س

ناارمودزهاارناهد۲۶.ا

یاواغا،ناحور۲۷.اد

ارهدارور۲۸.ارلد

نال۲۹.ارارواو،

زای۳۰.یناتو،انات

.دورولدزوی

ارنا،اوادردبایهدلد۲۱

شدردناهار۲.ادا

ارفاوا۳.زااردواا،اار



لا 1219

ون۴.اهزاواد،ندروا

مرزدی۵.اه،ناغاولد

.جایالا،اا

یاهاایر،وردنز۶

از،دزااارنانا۷.تن

رزید۸.افاندروازا

.ا،دلاا،ار)ه(

نزندزا،انموازرد۹

و،اتراقن۱۰.کرده

هاان۱۱.د

اردنو،زان

ردلدد۱۲.

اردش۱۳.نژاوراا

ابودادوا،ددزا

،ردیاهرو،وارردیا۱۴.

ا،اندندفا۱۵.ار

،دهازا۱۶.نار

ودار۱۷.اندرد

وددرادوداروروباو،اجدراد

ناروندنا۱۸.دا

ندزااندزرد۱۹.نارض

وبانلرد۲۰.یوهنز

وا۲۱.اراادا،اور

۲۲.الواوت،ارر

زارناداو،اانارد



لا 1220

دن،درادهارنزوند۲۳.دزاا

روود۲۴.زاار

دت۲۵.واو،دهاا

۲۶.اندرزاداز،اروا

للددا،تتوا

،اهونای۲۷.کاو

۲۸.ارارایضهدز

ارعاا،دکورد

دو،دزاردیورد۲۹.دا

و۳۰.ار،ار

یاا۳۱.اروارو

.اوازاتا،ازور

وهزاو،اایودتزا۲۲

یودها،توود۲.

اروار،کزد۳.اوانا

یا۴.رردورنودز

ادور۵.اتولوود،اوا

رودازادرادهاردنا،اناوهاررد

نو،دوارردار۶.د

و،درادا۷.زروافاانازاد

ادر۸.رمن

زوا۹.اازیو،ورد

۱۰.دادنزااز،داکر

ودو،ارعاورودارهاا



لا 1221

یو،درادودارلدتر۱۱.دا

اروان۱۲.واودهددراد

د۱۳.دزارنارنودراده

نزند۱۴.مردو،انو

اناردوابو،اه

نادبا،اهلدرد۱۵.دا

هیا۱۶.دارودوازاار

۱۷.اجاناودو،

اردلدو،ارم،ادااردش

هدلدردارااهاز۱۸،ناد

وادا۱۹،و،یراد

؟یاارراا۲۰،مدادارزوا.

و،ماارارمن۲۱،تر

نازاار۲۲؟یدندارارم

،ن،رردردارو،جاراذ

جارنو،داارنایدوااز۲۳

تد۲۴.داداجارارنان

وایاراد۲۵،شهاو،

زا۲۶.یزرمادرداردنویاار

یاازاوشددا

زااراادایرایا۲۷.

.زاهدادراارار۲۸.درادتز

رردوا؟رداریدا۲۹

.داان،دااند



لا 1222

ایورارد،ندران۲۳

۳.رادیدرلاداو۲.

۴.اهیااز،شوایار

۵.ازدزاونزاردنودیا

از؟ودانااردنا

۶.دناردبو،دزدیااود

وایارو،راردن

.انواددلدرداز۷.ش

اریا۸.دا،شور:ار

.داداداردنو،دایاهدر

ارااراز،اش۹

،ادنرو،زار۱۰.د

ونایدردو،ارواروزناواز۱۱

اردشو،نادبدااردلد۱۲.دا

ارواارازارددزا۱۳.م

زااروانو،نباروا۱۴،داب

Sheol).داداتو h7585)۱۵لدایا

و۱۶.اند)لد(لد،

اری،داوهد

سا،رنارلد۱۷.د

او،تاااز۱۸،شرزوروا

لدو،شومیا۱۹.ا

و،شنارهززا۲۰.نادردارد

وراز۲۱.اردیازا

.اباود،ف



لا 1223

ناردردو،شدارارر۲۲

و،شوارناوارار۲۳.رراد

اوو،دندلدزر۲۴.اروبداو

ندتردوتر۲۵.ارووازا

اردلدمیا۲۶.داروهاوو،ا

نز۲۷،دیارنو،ه

وا۲۸.هنزو،ایاهاز

۲۹.اامدنردارنارو،ردنار

یرازومانازااونازاتوونازایاو

نونازایاونازا

یاو،ماباارا۳۰؟مانازا

هبا۳۱.ادجوبان

مرداردی،امخو

اراردا۳۲.دوروو،دز

ارین۳۳.دزااو،

و۳۴،دایلدو،دا

،ااردنرد

درددزا:او۳۵،د

را.مدزا،مدساار

.ارنادروتدو؟ا

،تناراوزراو،ناد۲۴

هرردنایوردنالداز۲

رااو،د۳.

الاازا،داو۴،دد

ردو،ترردد۵.و



لا 1224

و،از۶،ا

هدزایا۷.اتندترتزا

ییا۸.زرردرداردند،ا

،اهنا۹.ااروا،

زورردا۱۰.اهوندادهااو

هدتیاارا۱۱.دت،

.ایاانرزاو،ص

و؟دهزاا،ااراا۱۲

تاو؟ادن

،ابازراریا۱۳؟دادا

۱۴.اارنو

و،داتاهاارناا،زدنیاار

ردلددلیایا۱۵.اا

الدداز۱۶،باارواهاراو،ش

۱۷.دااردناا،ا

۱۸،وددنو،یددن

زااردو،اشردواراوااد

و،زهرنارار۱۹.ادوا

و،دااناراز۲۰،نا

وازایا۲۱.داشناغا

از۲۲،تناو،سهدو

ارنایو،اننا

یروادردیراان)ن(زاا۲۳؟ا

ا،لد۲۴.

ا۲۵.داتوازااودااروا



لا 1225

و،دادارواایا

باارما۲۶.رانا

ردارناو،اراجررداردر۲۷.ار

د۲۸.ارنازاو،ز

و۲۹،هدیو،هتد

اردو،دایودوایر

زاو،درزا۳۰.داداشادا

نااو۳۱.ان

رادو،ارنایورو،ورر

ومد،م۳۲،دهبا

او،بااوا۳۳.ابدا

انار۳۴.بادند

.دیزو،ا

ادهد،نادانلازاا۲۵

و،االااد۲.دارا

ارزوردارنا۳.اندلاند

هزااردرد۴.دناارندلدو،رد

هدرزاارنا۵.انورزیا،رود

هدررد۶.رااردوا،رود

ارااز۷،نریردو،زاار

وایرورازا،اد

اد،ونوعایا۸.اراهدار

.دا،دزارتانشارد

،زشاریدزارا،تااردید۹



لا 1226

۱۱.درو،ارداد۱۰

یرردی،درد

رزو،اشیابد۱۲.اه

ن،دنیاالر۱۳.ارز

.هزاردناناز،درد

دوا،دهیزا۱۴

نزو،دروانادیاراررواد۱۵.انار

را۱۶.ارناا،

ردززااردی۱۷.،هنازااد،ر

۱۸.تزا،هزااد،رادزتا

وز،دغوردتددهررد

مناد،زورردردا۱۹.او

،دیادونا۲۰.یوهدز

ا۲۱.اهررووردن

بااروااو،نارنارواد

ارواو،ااشااز۲۲،ن

نزن،دروانارلد۲۳.داداشاد

ردند۲۴.دزکاره

ش۲۵.کردنزندزاام

لدد۲۶.انیادبا،رودوزا

۲۷.اودا،د

لدلنن،بندردز

وم،درادحور۲۸.

.ار



لا 1227

،دردنارونردف۲۶

،ا،۲.ایا

واق۳.نردکونارد

ارا۴.انایازابو،غایام

ارا۵.یوااد،هباا

۶.دراراد،هباا

اردروداردی،اد

زاو،ای۷.

،ارا۸.انااند

اندزا۹.اهدردا

۱۰.ردردایر،ا

داراان،حوارزاا

د۱۱.اارنارود

ا۱۲.رااردان،دد

زااادا،ادردار

و،اهاررد۱۳.اواا

،ددشارد۱۴.انردا

برداردد۱۵.ن

رد۱۶.ددناندروازاودو

.دبادزااد

،دضدراوااردودو۱۷

یاادمدا۱۸.داریا

ا۱۹،دزااارتوو

ندزا۲۰؟مداو،دارد

.ددزمندزاو،دشام



لا 1228

ادو،اایاموایالز۲۱

،اکارمن۲۲.عاا

،لدی۲۳.دورولدی

۲۴.دهدوافادردیاه

هذاردلدردو،دیدراد

ازرواروا،۲۵.

وا۲۶.اهورد

۲۷.انردواا،د

اواو،دااناردیاه

و،درادتدنحوزاوردنز۲۸.

.داارسند

.ازازوراداز،ادهررد۲۷

۳.یو،تدندوارید۲

ایودزااا،روا

ا،وا۴.ا

نزارا۵.دااارد

طاادیا،ارادوودتا۶.ا

یاا،درادانزا۷.ا

،دهراوادنزا۸.ا

ارلدوور۹.ددهراواشاازاا

ود۱۰.لدترزاودتون،د

دزورردو،کارترودود

.ارودردازاداز،ادتردا

ن،دالدوزیا۱۱

اروار،کزد۱۲.مزبارد



لا 1229

۱۳.رردورنا،دز

رارواو،اارنا

ود،دوز۱۴.ان

۱۵.دبازا،دزاواارد

۱۶.اهنزو،نارزورردباادن

ردارور،درادهاردادرادزاروا

،ارا،ا۱۷.دارد

هارارد۱۸.دزاردودیورد

زاردیاو،دراارشاهدراد

،اترتربارد۱۹،ام

،نواوو۲۰.نانالدن

Sheol).انانن h7585)۲۱

ندزانان،هروهیا

ردرنارا۲۲.)دهدزا(دن

۲۳.رانونازاو،بدنو

لدراردلدو،د

جو،ادوداز۲۴،ز

و،ورهوار۲۵.)را(

زهراو،سیاه۲۶،د

و،اکاروکاریاو۲۷،ار

.داا

زا۲.ندا،یاه۲۸

ادودا،رزا

نرد۳.اراا



لا 1230

۴.دراکار،هدنانار

هارا،ارناکار

،کردارفاند۵.درادتنازادراد

دردی۶.اروانا

۷.وداهارودهورزااک

،نا،ایدرادهار

،ادوراردل۸.دزارارر

۹.،نایاارنا

.دهوواید،ادنزااردش

،داادههاهارارنار۱۰

دردودد۱۱.انا

ن۱۲.دااروادا،ا

اانانا،اندند

ارده۱۳.زاردند

رکوفااارناا،ارادر

لدا،ادل۱۴.ا

م۱۵.اردزارد

۱۶.اهدسوه،

اردتهرزاا،را

،دنر۱۷.ازارد

ا۱۸.درازاروارز.و

ورهارودردا،اررک

نزاعرزاردز۱۹.دااازارد

.ازانیوا،ا

ودرداا،اراد۲۰



لا 1231

یاو،یرا۲۱.اا

ودردد۲۲.دردا،ن

اردا۲۳.ارداروایزادو

دنزازا،اا،

هوتراردردور۲۴.

ارعاد۲۵.انک،

۲۶.ایواا،اا

ا،ادلدا

جلا۲۷.اتک

.اراردناا،ا

،نارمدااناو۲۸

.اهدواندکنانا

ن،درزا۲۹

مدهدواندن۲.داوا

۳.مدنانا،ید

ا،دزروارردرادودار

هد۴.ارلاات

ناوارناراهردا،رافاارو

یامادارد۵.دز

لدا،ااددرد۶.ا

،کرداریدلدد۷.دایدو

باارناا۸.دراناادیاا

دا۹.وارنا،روا

اراروادهادکها،درادیدا



لا 1232

نارا،رادتدزارنناد۱۰.دا

اردا۱۱.اروان

۱۲.وارنادا،دز

۱۳.اد،دشغوردن

نایودنواو،او

یروادارارند۱۴.اورار

،وب۱۵.اراایو،

اردرد،میا،

،ددهدزهدوانان۱۶.ا

دارد۱۷.داارناندا،ندا

۱۸.اتانو،راارار

لا،دمور

،د،مد۱۹.درادهار

ردارا۲۰.اااز

۲۱.واازااهدزاا،ال

اواا،دروززااردمد

ردو،ااعاد۲۲.

دا،اروا۲۳.اا

تدزد۲۴.رال،لد

۲۵.فااوداز،دراددار

زااواا،امادنازاس

زانایروادا،اریر۲۶.ا

و،اهونددد۲۷.اوا

.هونادا،رد



لا 1233

ادناو.راموت۳۰

و،ودازا۲.لاوا

سووماار۳.مراارنا

لوازاوددنا۴.مااار

و؟ددردارد؟د

رااارزیا؟درداربا

.یرادعاا؟دراداواووام؟

دنوا.اات۵

واراد،ایوان۶.ا

ازاارا،مداردزاود۷.ی

ا،رودزاارغوردو۸:راززام

۹،رواار.ودوهد

و.واوراار،هاد

.ماردیااو،یدزد،هاد

مواراد،زاداره۱۰

ردو،اردرو۱۱.ی

دردو۱۲.دار

و۱۳.ادزاا،اک

۱۴.اارنو،ارن

یایادو،انادو

ندنزاارنوزیورزاارنادرنا

.ههادوداراز۱۵.ر

ر،دا

و،دبازازو،دازروو۱۶:ا

Sheol).اا h7585)۱۷



لا 1234

یا،دررااررداوااارر

۱۸.دراارنابیواارنایداو

ار،اهدزیاا

و،هرواردب۱۹:اار

ان۲۰.هددهاروردنردهار

هوکاردندودر،ازنز

رو،دلز۲۱.مد

،۲۲:داارا

نونز۲۳،هازااو

ر۲۴.دددنثراووو،د

:ر،ارزردا

هذنرداردکار،ر۲۵

هرداردیا،او۲۶.

دداا،دار۲۷.را

یردودید۲۸.ورنو

،اماشا۲۹.ند

تانرد۳۰:مشر

و،ویز۳۱.نادورمازاو،اا

یورزاا۳۲.دناوواهد

،رادندد،یاهااویاااار

،ندزاو،انو،ندزااز۳۳

.انوعاندزان،انون

۲.دادواشرد،هدم۳۱

یاو!ریا،یا



لا 1235

اریو،هنزاردت۳!یر

یاارند۴.اندا

ارنااو،باارند،

،شااراواد۵.اارتا

اارتا۶.زفارنذیروادو

و۷،نارباو.هف

ند۸.روددارو،شاارد

۹.نرردادیاو،زنیاارد

اروو،یروادفا،هدزاردند

وا؟دااارنز۱۰.رداد

جو،درادداواشلد۱۱.اازا

،دیزورا۱۲.دا

یدو.ارنو۱۳.یودا

،اریوا۱۴.ررد

ازو۱۵.دروارودزااردکار

ارنااوکارشااو،د

یدزاو،دارنا،هدرهررد۱۶.د

و،دتارد۱۷.سند

اردتر۱۸.دزیاریوز

اردید۱۹.دشرداو،ا

اردی۲۰.دارخاو،زاردکود

زاردنیااریدو،دزنایا

از،فزاشاا۲۱.

یادیا۲۲.اواا

ش۲۳.ناراوکزنزا.دزز



لا 1236

.ونردو،فورردرد

ناو،وارانی۲۴

هاوهرردو،اواس،توت۲۵.د

او،اردند۲۶.د

کارو،ددارر۲۷.ایونز

و،لاروا،ا۲۸.در

،دلارناد۲۹.ارواش

،زوه،ل۳۰.یرادیناا

اریو۳۱.احووازازا،ا

.هزاوردداروااودهزا



1237

،ا۲:دهدروارددوادم۱

ارنا۳.ا،ا،

۴؟اناززا

.راازوادوور

نازاوبوباوعبا۵

رودلفودوربفد۶.دع

۷.دددیرادودورنزرودنزرود؛ز

؛ددردادیررد

زا۸.ددزنیرنازا

ندزا.دانارناناا

ناهدا۹.ددنزاشود

وااناهاو،داا

شاهرردیا۱۰.هزباز

نادزادرد.اهزا:د

انازاو،نزایذ۱۱.د

۱۲.دایذ،اانازااد،ا

لدو۱۳،مدهدروارداا

،دهدنازیردمدناارد

اا.و

و۱۴.زنااهدادمداا

اامد،دهدنازارر

ناارار۱۵.انزدردو

:،هددلدرد۱۶.دروانارارود

زازا،مدواارا



1238

؛دردرارولدو؛دروا

وادواداردلدو۱۷

نزدردام.ل

ارواتترداز۱۸.ا

.ااارن،ا

؛زتوارنا:دلدرد۲

هررد۲.دنااو.ارید

رد۳.دهرردوانه

الدا،مروبااردنمدردلد

یامرواارو)درا(

دماردنازارناامدا

دیاومددیایر۴.روا

ودو۵.مدسدو

۶.مدسرادهرداردود

نردنارداررددیابای

نادازومناون۷.یرا،دگر

درواردزازااواد

وندلااووه۸.دورزالاا

تاوتونو؛مددیار

ومگر۹.دناومدا

ویدرواردزا

ردازادوزراو۱۰،را

رددازاززااردلدو،ا

۱۱.دزاودید



1239

ردودهددر

دردونااو؛مدهند

۱۲.دبازردودنز

از؛اروومد

ههدنازاا؟داهدزا

رییمدو۱۳؟د

رردااایورددن۱۴.ا

اوناودمدردنادو.دورهار

اانمددلدرد۱۵.را

را،دااو،داو

از۱۶،اا:دلدردو؟م

مارد.دااادودزایذ

ددو.اشامها

اازادتتزاا۱۷؟اا

ومارد،دهدباز

ارد۱۸.انزدرد

ارناازاادهومدهناز

وااو۱۹.مرااوزا

وماو،داا

ا.اوا،باز

زاارلد،۲۰.ا

یداز۲۱.سمدهباز

ارناواوووا

یوا.هزناردا

زدلدروزاارنااز۲۲.ا



1240

نزوراز۲۳؟دهبا

ا.درااراده،او

نوودرنایا۲۴.ا

ازامدارا.دزشزاارد

از۲۶؟ددروانوااز۲۵.ا

اروو،اوارد

دارندهذووارا؛

ا.اهاردارنا

.انزدردو

۲.اونازاروازیا۳

ووندسیاو.تیاووتدویاو

یاو.یاوویاو۳.سونیا

یاوویاو۴.ندیاووم

هایاو۵.ریاوویاو.ه

ردیاو.یاوو

و۶.نشاردزابایاوونشا

ووادهیاو.تریاوویا

یاو.ودیاوونردیاو۷.اارودیا

.تیاوویاو۸.یاووت

ززاارهر۹.یاوویاو

هدادمدااار۱۰؟ا

رداروا۱۱.مد،زناردا

یر،هدنایدرداراواو

اردااازا،اهدااریرنا

ازاینایام۱۲.د



1241

و۱۳.لدتردوید

ززاوودردااا

داااامو۱۴.د

ناینازاودوانایناو،ا

زاا۱۵.وازادرواارنااو

ااراواااواهد

اردمدنازارفانو۱۶.ا

ردو۱۷.اااردارانوا

ازدایروادارولدادلد

راهرردو۱۸.اواردیاوایا

زارنااداوا:دلدردمدا

واز۱۹.نادو

ا؛ااونایااومدا

ناوایاودنارد

۲۰.درای

۲۱.عرکوکزاوور

حورداارناحور

یاما۲۲؟لوزیار

،درودلازاازاینا

وازاارادروازارواو.ا

؟هااو

،دهدبازار،۴

یاهدنایاونیااو.مد

نایاادنانفروزو!د



1242

،دهدنازااردو۲!دیاهد

لارو۳.ااهزلززا

ارادناودزا،اهد

وو۴.اه،دهدباز

.وازانایامدار

د۵.انزدردوناو

۶.درار،هداردید

نزدردوزاودزاارزا

.مدنازارد،۷.ا

ویردایارواودرا۸

یازاو.دودزاواار

ا؟مزموزااردن،هز

ارنازاود۹.او

رازا،ااز۱۰؛تانزا

یدننایاو.ااارد

ام،اوداو۱۱.ااروا

نازااو۱۲.دما

یدونرو.داوواود،دروا

فوهدزاونا۱۳.د

ناززاوااز۱۴.ااددار

اهدداوانود

،ورهارناززمد۱۵.دد

مو۱۶.،دوایمودناف

.ادناواار



1243

ردوارد.راروانابا

.انزد

بازرادهاردی،یوان۵

،اناینارزا،عا

ودند۲.ادنا

نارداازاریاد

زابااز۳.زوا

ن۴.نتزاازاواودات

نازاواازنایوردرایا

را۵.ویدرا؛د

درا۶.و،هدرازا

.اهارردودزرار

؟دزارد،هکلاا

؛انتواواتزاااز۷

اراوفانوناارا۸.سازا

ازااازششاازا،یررد

زو۹.اناقاتو

ا۱۰.ارهد،رایا

وداریاو،دهزادرادوداره

ن۱۱.اا.ددزادراد

و؛دزر،دهدز

با۱۲؟دارناازاا

ارواوددیا،دردزهاوهاا

مدبازارناد۱۳.ادرا

و۱۴.دادهدریاارناود



1244

دردیادروایودزاودنا

ن،انوشردرزا۱۵.اد

ایدزاواا

زاایاو۱۶.ددد

اارواو؛راا

اردماو۱۷؟اهزدردازاد

۱۸.دنور،ویرودرررد

نااا،وبمداا

وودرواارناادمارد

ازدناززا

لااوودااو۱۹.ا

اردودرنازاتارواووا

از۲۰.ااا،درودزا،اد

یدزاارواادروادراردیزور

.اهداد

:اندناومدباز۶

ی،دتولااوودواا۲

هداتاروااا،اوزرا

وا.درنازاددرنازا

زریودروا۳.ا

زاارمایر،

وازاه،یاهزاود

ردواموررواااز۴.ا

زاا.اوارباو۵.



1245

زناناودلرااو۶.درادارانا

نا۷؟ورا،ارو

داز۸.دواناو؛دیا

رادییاو؟ایازاار

تزاور۹؟اه،کنز

.انزدردوا.ا

واهنززادااهد۱۰

اانازاناوامداوااهاد

ارری۱۱.داز

ااز۱۲؟اارنا.اا

یوتماترد،انازیا

ازاارناو؟فارا

؟دزااوبازوازا

.تدوزورزاتزورواورزا۷

ازارزار۲

.دلدردارانزواندتاا

حالدترزاازاهزان۳

ردنالدواردنلد۴.د

دونزاانبن۵.د

وادزردریاناهاز۶،نا

ارد،رد۷.اا

اازاایا۸.دزارلد،هرواد

یدوزدلدرد۹.رولدزالدوا

۱۰.دناردازک



1246

یورزاصاردازدنزازایزورا

اثا۱۱.لا

ااز۱۲.بان

ااا؛هو

ازارالا۱۳.زار

رد۱۴؟اراوااراا

ااازتوزورردوشندیدزور

اوازاارنادادراناءازاار

د.مددیزورردارا۱۵.دارد

رددودکاردلد

اردوشلدطاا۱۶.درادزاردرا

طااو۱۷.کارادراهدز

ا۱۸.یازااداوش

ازاازیراارددنازاویا

ارد۱۹.اانوودازا،

۲۰.ردهدزاا

۲۱.ودزرودرددداز

اردهاد،اردلددو

رادداز۲۲.یار

ومدزاارا۲۳.یاهدارنادر

ا۲۴.درودزانااادا

؟ردارنا.ارورود

وواردلد۲۵

واتراالو

واواددزردو۲۶.ااد



1247

ل.اتزا،د

ایورراارریوزا،اا

مدناارانا۲۷.د

ارنالن۲۸،رداراردار

زازاارازاد.و

ا،ااراردااردارا۲۹.

.رتنا

؟اراود۸

.دواهودزورارنایور

اراورادهارهدار۲

ازماردویویورزاب۳.ا

هد۴.دروااوا

۵؟واوتا

وودلدو.داارادرادهار

اوویااز۶.ادارن

اوارااز۷.ایوناترا

دارواو؛ادواا

حوراحور۸؟ا

وردو؛دراتزورودرادهارد

ا۹.دتارتراو

لدهدبازاردلدومدار

.اشرناناو،

نزاواو،دنامدو۱۰

.شادناردیردورس



1248

ایدوی۱۱.اا

مزیرادیانانوراردمدالدازا،د

،زاردودزروترارا۱۲.د

یوروازاایاادا

ایدیاا۱۳.داید

۱۴.ازادازارد،ود

ند،دهدزیور

نااناوداونانا

۱۵.اا.داوند

ینازنایاازمدحاردها

مارداویدوودرازا

.وارددیوبازرداش

اروارمدنااردلد۱۶

بازورو(دهدزیور

مداراها۱۷،)دنار

کردادهدبازاریر،نا

ارناهدزنایاناو

اادارنادنداوکرد

.داکردارنا

راراومددلدردارااز۹

ها.ادردنالاونوندمد

یور.ارنانا،تهاو

ندیا.ایویا۲.انا

ایا؛نوناونیا؛ااوناو



1249

.ااوذایاوذ

زااودراو؛ارن

هدبازارد۳.ایوندر

اوداواازا،د

رداد،هزادواترازامدالد

ایااز۴.ندنازاوانالد

هدزاهزا،دنز

ندا،ادنزواز۵.ا

ناذتادنایاواد

دل،ناوتو۶.دشا

هدبازازانایاادواه

ریداردن،ر۷.دا،د

ازاارلااشاردباو

وروس۸.اهدل

بازرداروااردیزور۹.د

شدیزورردیرادودز

بازززاودتزااز.نار

ندد۱۰.ا

تااردرواداارن،

.اوووریورنا

(Sheol h7585)۱۱یامدبازو

یاودونیانونیاوناور

ونایااز،نیاون

،اداردوناو۱۲.داواو

مادردورررد



1250

ناناهومدان،

بازرداراو۱۳.درن

ناردناددی۱۴:ددناومد

ودهارنا،هاناگردوددا

یدناردو۱۵.دی

اردناا،ردار،

،ازاها۱۶.درود

۱۷.ارودراارا

نرددزا،دارانن

ازا۱۸.ددعهدزنا

.داارررا.ا

توزاکاو،دز۱۰

الدواارفدلد۲.ا

د،دورهارانو۳.ف

هدا۴.او

ی،ازکاردن،دا

زایماهدبازیای۵.ار

ااین۶.دردن

ناارن۷.انردناودود

ناردها۸.ناورزنارنااومد

ا۹.داریور،ارراداوا

ردازادارنرداودحوازا،ار

تاردواا۱۰.ا

ا۱۱.اا،دروارهدز

۱۲؟درادهادناازار



1251

ارشدایا،اندن

شریاوادنیاا۱۳.

ناا،رنا۱۴.یذاد

زاازاارواوادااوارا

ارنانا۱۵؟دزااویو

یاو۱۶.راددز

ناروواهدوزیا

هدزیال۱۷.ر

.یاوریاوردارووا

با،دزاودبازا۱۸

ارزباووم۱۹.د

ردارهد۲۰.ارها،دزند

هاقاردارودود

اارا،راوداارزاوااغاز

.

ارناریزورزااز،زاایواردن۱۱

۲.ا

اا۳.ااوزاداز

بیرداوارزارنا،دنارزا

.ااهداردرد،لی

ااوا،هدا۴

دهاراد۵.وردا،

ا،دنزررداا

وراردنادا۶.اار



1252

اازاماادازرازارددن

۷.ااودابنا

۸.انیاباندواورا

،نداردوزرینا

.داردروادارریزور

دبوردنایا۹.اداو

ردودزشاردتاایزورردوشند

نا،کوروویار

زاار۱۰.درواااراا

واازرودزااریونودلد

.اب

ازاروادتاایزوررداردها۱۲

.ازااویزور

زااودرنروهوروباازا۲

،تنوزنیزوررد۳؛ددنار

وازانسدوار

ردردو۴.رهزاا

ودیازاوددبازاواود

هارردویزاو۵.ذت

هاورودروامادردو

ردناودوردادونا.د

ودهلازا۶.شد

هخودددودد

حورو.دیرددزکو۷،دد

ا۸.عردهارنااد



1253

ددو۹.ا

ودرر،هدودادمارز

ند۱۰.دری

.باارارتواارل

براتوااروینن۱۱

هدادنزا،هی

ی.یا،اهوو۱۲.د

م۱۳.ان،دزودراار

رادهاروااواوسازا.ارا

هارارااز۱۴.اانا

.درواا،هاو



ل 1254

ل

ندیاوا۲.اننازال۱

ی۳.ابازاازد

ا.هراودرادشی

.وردا۴.رادودار،نود

ایدووزا.دروادیاهد

یورزاار.داذهدزبازاار.د

ام،روانادیا۵.رادودص

ه۶.نیهدورای،

نا.اابااز،م

نا،را،هدمرد

هدا،نیا۷.مدهدارد

دااز؟ااروردوا

ا،نززایا۸.مدهراواری

نیداروورنوارد،اد

نارارداار،یا۹.نا

نددوارر۱۰.ماهداد

یاهییز۱۱.ار

،دههدن۱۲.ا

رداا،ب۱۳.داردی

نا،ب۱۴.این

،یازا۱۵.ییرد

ا۱۶.انوزا

۱۷.اوبیاوز

.بزاوادازاوزای



ل 1255

رد۲.داوونور۲

۳.انادنردنرن

نانردبننردنرد

یاشاهودیورد.ا

ا۵.دییوودرواا۴.د

از،زهزاودی

وازردد۶.رزا

،روانادیا۷.شارداارد

شدابدایاواار

ا،ابزاوا۸.اوراا

لاب۹.اناون

ودهزا،هدارادردواا.اا

باب۱۰.دزنارزا

از۱۱.وزیاویا«:،هد

ز۱۲.اروهمنارونزا

هوردزاواوهرنانزوه

،هدرواوراردهارد۱۳.د

».و،زیاویا.دشار

اریردوهیردیا۱۴

زاواازناارتزاواوارده،

اری،۱۵.اتاهو

یاز،یاباار

.یونازاوانازا۱۶.اهدروا

زورود،بیا۱۷.انرد

.شیالا)(،دودز



ل 1256

وا.مدرادوداروادرده۳

ورد،نا۲.امدار

اروا.ادرادوداروا،عرا

شدرد۳.امد

نازا۴»؟اهدانبا«.ا

ارواو.درادوداروامدنا

.مدرواردهاوهودردمدر،

دایاواار،روانادیا۵

ا۶.اورااشداب

ورووانزادودی

انناورا۷؟انات

۸.نافاااانارزار

.هدزاونا

یااورهدن۹.اارف

اروهزاار۱۰.نبزا

نادوو،نارازاارشاوزا

نوانو،ننادیا۱۱.دقروا

یدزورردویووزورردشرد،ارهد

.دیوارناد

وزا،یازا۴

وانزا

اد۲.اهادها

مااوهازاهنا

ور۳.دازاردوهاز



ل 1257

راهرردواد

حادوادجد۴.ا

.اناوانیراناردواه

نرداماودود۵

روه.دودززور۶،

رد.ز،یا۷.را

ازا.نزا،سویانزا۸.

۹.یزاویهرزانوزا

ندزاوزااردسووایا

،سووایا۱۰.یدردی

یواربازا.ار

اری،سویا۱۱.زا

نییواونزز

.اه،سووا۱۲.ا

یهران۱۳.امو

رادوونازو۱۴.اونو

۱۵.یدو،رنردعاا

دیا۱۶.ایرنزاوهزباو

زغ.،بدیاو،ل

.دراردهودغب.د

ارد.مادغ،سووایا۵

اردبا.مدرارد.م

یوناریاورنودیا.م

بزاوا.ارادابارد۲.

ایازیازا«:)و(ارردا



ل 1258

وزااز!یاومویا!

ماردر۳».اتزاز

۴؟ارااردی؟ارنا

یااوادردخارزااردب

زدباررد۵.ایو

۶.دازاودزاو،

ن.در،هادورامدزدب

ومداروا.دهرزانوا

شدرد۷.دااومااروا

ریهد.حوود،ا

دار،روانادیا۸.زاا

۹.اریوابا

بودرادینزاب،نززیا

؟دارانار

.اهااراو،امخوب۱۰

باوهزوایوا۱۱

،ابایدنا۱۲.امه

رر۱۳.دردوه

زاا.ریون

ید۱۴.ا

درزتافجواوز

،هبرزیی۱۵.د

واند۱۶.اهدازایوون

اوباا.اوامور

.روانادیارا



ل 1259

ب؟نززیاارب۶

دوغب۲؟اروااهد

واترد،اهدونی

نرد.انازاودبنازا۳.

،یا۴.اار

۵.رادقیوزرواو

.اهاازنادزاار

۶.هادها

و.هازاانااد

۷.دازاردوهازماا

ودو۸.اراهررد

.اوا۹.هرنود

،هدارواناد.دهاوهروردوا

.دحارواوواو.

وهو؟ردا۱۰

نردغ۱۱؟ارادقوبا

اوماریداویمدوز

هما۱۲.اهدراوهدروا

یاد،د۱۳.بادیاا

.د،د

ف۲.ود؟رد۷

مهد.ناردجوباارو

ودنود۳.هداارناا

یوججند۴.الاما

یانج.رهزاورددن



ل 1260

تیوت۵.فد

،یا۶.اهردهدو.انارا

ا۷.روزر

۸.رایورد

و.اار،هارد

۹.یورای

ودورویاباندو

ودبنازا۱۰.دزارنی

،ونوابیا۱۱.ایوقا

وودوزو۱۲.تدردو

رد.هدادراوهدوهدراا

اردی۱۳.دادااردا

وهزهیرددود

.ماهدبیایاارا

،یداردیرداش۸

۲.اراومارنوارن

یدادامدرواردمردومدیرار

د۳.ماردراوجوبا

۴.شاردااردودزوا

شدابدارروانادیا

دبا۵.اوراا

ودا۶؟اازا،هد

توارواروزتاز،راوز

هوای.و



ل 1261

Sheol).ا h7585)۷اشارریا

لااا.واارناود

ار۸.دارااارنایاار

رددا.درانایا

،درادا۹؟یرااروایزور

اروا،دهزاورداو.دیاهجوا

وراد۱۰.دازاوی

۱۱.ماهنزاواردا.ا

نارارنوادنردن

زا۱۲.هراشاهیا،د

یاورانیایا.یورانا

ترد)(یا۱۳.داود،شاهنار

بیا۱۴.ناا،ارزاوانر،

.شتیالاورا،



ا 1262

ا

رد،رواوادهرردارناصااایور۱

نایا۲.دادندوزاومویزور

مدرونا.واازشزیاو

وارو۳.زروننااااو

وااا،اردراغا

هرزورایاو۴.رام

ودکاروا.ناونارذو

ا۵.فیوداارااسو

وار؟هدزوبد

ارناردزا۶.لد

ووه،زوو

ایوناوو۷.اهماور

ناورردارز،ن.اه

ندو۸.اهدبانژاو

هورنردونردن

اویااتها۹.اکو،ه

۱۰.هرومو،ا

هرمیاوارواممونیا

یتزاوا۱۱.شاریا

راوویزا؟اها

و۱۲.مراروهوناونوماه

دزاارا،را

دیا۱۳؟لاررداه

تدووههواهودر.رو



ا 1263

ه۱۴.اساره.

ریاا؛درادتناریو

ید۱۵.ماهدزاا

نوازااردن،زاردارد

یدازداا،رید

لایو،ار۱۶.انزا

یر۱۷.راددترازا،هدرودزاار

ارن.درارن.ارفاوزار

وا۱۸.ارنزهورداد

نارانا.

ا،خاواف

اارز،ا،اداا۱۹.

دراارد،هدااا۲۰.در

ازا۲۱.وانداز

یورداودفازاا.اه

باو،هلدرده۲۲.نلا،اد

روهدنارو۲۳.اجوبازا

اردورادودارهرنازا،هدنادزد

نادنزهیدوردادارن.ور

ناا،تهوا،ا۲۴.ر

ماندزاوااادنزا

اردرد،هادارددو۲۵.ا

ناروادو۲۶.اروداررو،داک

،نازاواداااارناولواار

فان۲۷.ااوا



ا 1264

و۲۸.ااواهداد

کاروااوانارون

نردزانااز۲۹.داد،

دهزاوادا

وهداز۳۰.داار

ونهزرواروزدو۳۱.اابا

وداایودوا

.دایاهش

ردو۲.درواوادهرردصااا۲

واهااواما

نایاوداااقوا

:ا،هدریمو۳.اناور

یابیاوواه«

از».کیویارودار

و۴.اردروازاوامونزا

دااریریمودایرواداراوا

هرایااریهواویااردیناو

درواااوا

رردبنایا۵.ااار

کاربنادماز۶.کوا

اهنومرزا،یاهد

هوهزانازو۷،اهدزدناو

اراوانازانازو،اارنااو

؛ازانازو۸؛اارنای



ا 1265

هادیاارید

ارناا.نادوهمدو۹.

هیولیزاوواسزا۱۰.زاا

نان۱۱.نکردار،هاد

وازورناردوانادو

ایزورتهیااز۱۲.دال

ااو،وااو

یونرودازایوو۱۳؛

و۱۵؛یویو۱۴؛ن

یو۱۶؛روج

ودنایو۱۷؛بتو

الوازورناردو.اناد

یهرناو۱۹.او۱۸،د

واس،اادکیهوه

۲۰.دزلارزدوایولیو

تدیااردییوهی،ندزورنارد

۲۱،اااونارشد،ا

،اداریوهیهر

ارزدوایولیوواس

شاردواازا۲۲.دزل

؟دبواازد

،ادوروازاارروتهواااز۳

نو۲،دارودارباون

نارادو۳،اروناواوناروادونادو



ا 1266

.ارقذناوناوناونو

ناندواناارلاو۴

دزا،اممو۵.داا

نونالاو.زاوید

ردردان۶.دادن

ترار«:،هشر

زاواوازورنارد۷،»دزردااو

ازاهج«:ا،هدارد

۸».زمااسونرد

نازا،امادوهباروااز

اروالنوانالاون

وانانایوری۹.روا

یاو.رادارا،هدشاردنمو

.اهدرواارتراازنای

هزاازدایدارناارند۱۰

یارنانایاو۱۱.درالا

.اهدنانادتدا

نانزوناند،ماو۱۲

هانار،میا.ا

یاوا۱۳.بااریارو

وا۱۴.اهدایروادو

از،ااردناناروودم

۱۵.ایردناترواهدرار

اماهار«:تهوا

:واو۱۶»؟دارنایورو



ا 1267

تاوااندوننادازا«

اریوازوورهار

ارننادقواا۱۷».رواا

و۱۸.داارناترواوا

رودارووزوازورنارد

ردو۲۰،ارورودوهراو۱۹.دا

واو۲۱،اروادووزو

ووادروترو۲۲،اری

اوو۲۴.ارووکزنواو۲۳،ار

،ضوا،تضد

رز،ضو،یضونر

اد۲۵.دا،زضوس

ویویهزاوردو۲۶.دااردو

.از،هباواو،دا

:ا،هدنززورناردو۴

م،ااردرودرااردن«

زوازورنارد۲».راداررودها

.دازواانزهوو

رواردونردداوو۳

دردروارداهاسدک

ارننادکوا۴.بت

زاحوروفاحورارروانو

ونهوا۵،ر

از،اارداردوزوررددودوا



ا 1268

زوروردو۶.دانال

نارونزاهوءوزا

.دا

.ادبیاهررداردبدو۵

ودسناردوهدکزاهارناو۲

د.ناردودرد

نادوروانیانا۳.درواراادرورا

نیا۴.نونرد،اد

رامدن؟مدنارددناد

ماارناا۵؟درواراادرو

اهاومرادارشر.دادن

ارناو۶.دالومزمارشرادو؛

ناردورواهوشزبا

از۷.ارنارناااراو،ورا

لادنادواااناتهن

ویاورافایاو.واد

ارایاو۸.داوایا

و.زراررو

شردته۹.زنرد

و،اباریرد«:

هداز۱۰.دانشوگری

».دادااودرواازو

و،وتارددوزایاو۱۱

یردو۱۲مارناباد



ا 1269

واا.باویوفدوودنا

ما۱۳.یویدو

ماونانواهام

دصوازا۱۴.هدزانا

رولواهدزارندوهددزار

.دوروناردندناردوناو

(Sheol h7585)۱۵اذنادوامدو

تهو۱۶.انانود

هداسویاودالفا

انایرد)(یهها۱۷.ا

یاو۱۸.دراارنایراویاونو

بارهویرارنا

در،هدواو۱۹.ارا

،هدااسودو.ارناار

ارواریایاو۲۰.اارنا

یارروریار،ی

یارویارو،را

دیورو،دردایاو۲۱.

و،رواروزبانیاایاو۲۲.

۲۳.ینادتاجو

نازاارنداو،رلدهریاارنا

ودرارهاهراا۲۴.راد

انارن،ارد

.داهارناو

۲۵.اهدراارااسوم،هدکارته



ا 1270

ارددوهدمواا

زو.اارنا،هدزاردنا

دو.اهدتنردنایو

و۲۶.ازاردنیودودوا،ا

زیازاو.دایا

ایدو،هدناو.دزانایا

وداهرشویانانردو۲۷،ا

یاو.ااودزایا

۲۸.ایالاود،هزنازا

ی.اههدز،نایو،نای

هدددنایوارنانا

شنژناوهدناش۲۹.ا

ا،ارودزاهناودا

ردشرنازورناردو۳۰.دایاهرود

ورا،دزاو.داشر

.اهلناکاردروا

ومداروا،دهدرد۶

یاو۲.دیویادزاو،د

ازاودو،ادلازادهدانا

ودواردیودواردیور

سو«:،هدزااریدو۳.دزاو

».اوالزاز،تهسوسو

دودزاوزدزاوازاوازااساو۴

کدازماهکیاو«:۵.



ا 1271

تهوکمنردو

ردودازاها۶».اهدارهد

و۷.اد،دیورزاایادد

هداراا«،هدرادارنا

ها۸».اهروهروا

یاوار«:ماروازاوا

ماوو«:۹».ا«:»؟دو

ااواا،اا

نایوزارمالد۱۰.داکردا

ودناد،ارنانوار

،هدزودلدودی

«:وا»؟وایا«:۱۱».

ودانوون،ناوو

نردورودارندواو۱۲.دناووباز

ناوداناردیزا۱۳.دریاز

نروطرددادر

اناهسرذن،اهد

».د

،راو،ادهدمزاماردو۷

ناارواااهدروماراهد

دوادناو۲.ارنااا،

دلدووالدواهدزودراااردمارا،هداد

واها۳.دزدزانردیرز

تیابرد«:ا

ور:اریوو۴.نوزالارزرهار



ا 1272

،نادودمدودازاددوسشمارا

اامارااز۵.روماراورتزا

وااد۶:،هدترریارو

ارو،هدهارنا

هوا۷».دنارد

،مارااز۸.دااوودهدرواا«

االوزاوار،دود

ااو۹.دادیرد

اارواوارهوه

۱۱:،هدبارزادرواو۱۰».

زاارنا.اهزادا«

واو«:زا۱۲».ازا

ا!دوادنایا«:۱۳».داناار

اراارندایار

ااوادا۱۴.راایا

ارواموازای،هها:داد

ویندکادراوه۱۵.اا

ندک،ازااز۱۶.اارندرا

هدودزاز،اارندراوی

وووا۱۷.اکو،نا

ادزاااازادرواااراترنا

زورناردو۱۸».ارراهدهلا

ییهریاواااو

و۱۹.دزارازردرزو

یوهیوناویداورد،هاا



ا 1273

وازورناردو۲۰.اادوورادر

هداودایاروزایاهااو

اهدرواااریویرا

وناوااوزورناردو۲۱.

یاوازاو۲۲.اداههزود

ارزنردازدراهد

رازورناردو۲۳.داوه

۲۴.داورزاهدادههررا

زازازااامدو

هو۲۵.اور

اارناواااورسزا،

.دالارناناودا

ناودگر«:اواو۸

ادو۲.شلیانا

تدیادارازویروا

ی،هواومدد۳».م

۴،مشلاروا«:واها.از

دلاا،مردیاومریااازااز

واو۵».داراهدارهو

یاما«۶:،هدبزادر

ورزا،هدرادیراره

ررواروزیاوااا۷،اهرور

زاواودروااناارواوراهد

ریهرزاواادی



ا 1274

دار،هدن،هدزوادو۸،ا

ضول،هداردیودا

یاان۹».ایاارو

وزیایاشواو

وارد.اوارد

واوتر۱۰.ا

وا۱۱.ااازاهدرواو

ماهارداداوید

،ماارا«۱۲:وک

۱۳.ونناسزاوارنا

و۱۴.فوسواوارته

ااناودیااداسن)یا(وا

.ومادروانیاوهدشهومد

وهوداا،هدرشنازایرو۱۵

وارتد۱۶».دار،هداما

یوروایاو۱۷.زمادردار

واراوا،هرادزبنازاارد

،اهدادوااوا۱۸.دا

انهردتهزا

نانو۱۹.توتااا

لامزواودوابازا

ندزااولادیازاما«)(،

(تدو۲۰»؟دلانز

ورنایا،ماااو)

واناردوتو۲۱.دا



ا 1275

هدواشار

زو۲۲.ا،هداردیاو

اورواوااا

.اهاررود

نزرد.ار،دردوایا۹

ناانزردا،ذارزونزز

.اداماردندرافناردهارار

ودار،دررد۲

رارم۳.ارتزن

ایدر.یاددزارناید،

ندردووردودد

دیواروارغاز۴.و

.یدنزوررداریوهی

نناترواردنااز۵

از۶.داامویاااا

واشودوهیوهازیویا

ویرویاوووااودا

ارواو۷.اهارو

وفاارناداایوودواد

تهت.رااوداانازاا

ناودبدوا۸.دروااارا

وااادامو۹.داواا

۱۰.دلدوروزاهن

غاای؛داهایااهدا



ا 1276

ا۱۱.راایدازاوارد

اروانواااوااررندوا

بزاارنوقزاارنارا۱۲.اا

اا.دراهدندارااناو

ماو۱۳.ازاردزوادوههادوا

.اهارتهوهدزندهزی

زوررداازااروومدوواا۱۴

یاوادود۱۵.ا

ارنامانداز۱۶.مد،دغورد

ازا۱۷.هناناووها

نزهونوارونانازاوا

وونا.دانا

وههادواادد

وازاترااز۱۸.ازاردزواد

دود،هوایردو،درارور

واهزتهزا۱۹.دن

زا۲۰.درادرداواامم

ورفزاوورار

۲۱.دراردیوزو

.ادنایودوارااواراا

.ازاردزوادوههادواا

وزیراردماایاو۱۰

وزفیروادزاارن۲،رادمار

نوناترنزهاامنا



ا 1277

رودزاارداززوررد۳.جارار

واویایودا،ا

ناازازا۴؟ااااردل

ههادواا.نزو

یرایاو۵.ازاردزوادو

وا۶.انادردو.ا

،مرادردبمدواار

لارناورو

سدونواا۷.ز

وکارریاااددا،

؟هدنارادااز۸.دز

هاو،دراتاوا۹

اد۱۰؟د

۱۱.دهوروایزااهایو

وروامدوها

زاااوو۱۲؟دا

مارواونهاردرواا

نزاوراهدرولدهزاهر

دت«:از۱۳.امایو

دوومداراود

رومدترارنااوار

ارموددو۱۴.اازارنانارو

ارکوییروایاا

ندارلدو.مدارز

ناا۱۵».ارد



ا 1278

راارناهرادا

دبارده،دا

تهواا۱۶؟بارا

والزودایوان

یوسووراارو۱۷.اواا

۱۸.درا،هازارورزوردو،ا

اهارنوحوروانوو

ونردو۱۹.ااو

ردو۲۰.داارادادا

بنانوااااوزورنا

وا.داداندهزدر

یاو۲۱.داداصااااسو

.دازردیایب

نازاردرااماز۲۲

اار.داز

یوتهوااز۲۳اا

هواا۲۴.درواازمنرد

رازانردمیا«:ت

ناردیوبارا،

مرنززااز۲۵.

و۲۶».دانایاوا

ررداایویازته

ارناوداردوایو.باهن

اوزورناردو۲۷.دهدنیردا

ارندزاواغوشودزاوارا



ا 1279

زاورتوا۲۸.ازاغو

زا۲۹.ااردباشردونو

اوناارا،لردودر

یا!رواددزاوادیا۳۰.درالو

نویرا۳۱!هدشتیاو

ددوبردزوا۳۲.

واا۳۳.دززاردرواهوندار

هناودافارته

یو۳۴،دانوا

.دااناردنواها

رزایا،هانوزاو۱۱

حور،اراواواحورو۲.ا

.واسوحوروتوترحوروو

دوراوداواسردواو۳

.دایوودایرواد

نودایرواداارن۴

ندیارنو.دااز

شو۵.ادیارنا،هدز

هگو۶.اوداا

وووااوادا

سوو۷.ارااراو،یراو

ووااایوا

دایزرخارهراو۸.دراه

ااارددهادززاو



ا 1280

دایدورسهردو۹.ا

اررداداوازاناز

رااوزورناردو۱۰.

واواارنااوام

واااوزورناردو۱۱.دال

ورازاارمزارداردددر

ردیهزاوتورومووسوو

،اااو۱۲.دروازه

زاارادناو،دااراانهار

ارااو۱۳.دروااانفر

ااداا.داادندو

بو۱۴.دادارااادود

و.داترارق،هنشود

اارنان،هدزاردباومودااردد

د،هاریردزواو۱۵.دا

شارناو،دازاردنازدارد

و۱۶.دادارناارمدودزا

.داارههرازاوام

.دززانانازوررداا

اروایا«ازورناردو۱۲

ا،ههادایدکاز

ا،هدوااتاا۲.د

هدتواوتههاز.

اباتیزادا۳».ا



ا 1281

مواروا«:ازورناردو۴.

ذومامنرداروالاوااروا

هدیرازاوایا۵.لواا

انیا۶.افوزرداوا

».انردااسوازیا،ااار

۲.دارناصاااهرردو۱۳

هراد،نازاواوه

وادراردن۳.ادیرد

ویرداران

زاواهردوزاوا۴.مدتد

ته.هایزاوا.

ازاوززانا۵.نیاار

داوا.انای

،ادوازورازو۶.ناوارن

دازا۷.اردزا

ناو۸.ددامدیدود

ز،دضرناهزیدردوا،ه

نایوروزاات.درداز

تووازورا۹.رویور

ارنارودزناوارن،او

ورونانراز۱۰.کزا

اردعوردباو.داداارد

ارنرو۱۱.ااردورهو

روو،داداانانارناوه



ا 1282

.ااازارنارواهارنا

اوایزاارناورززاارمدو۱۲

یزازوالارناا۱۳.اد

زورردوتهرد.اکد

یاوههاریاو۱۴.وات

ادمیو.داارنا

و۱۵.دارازود

.داادواهدزهد

واازناردنالا۱۶

ا۱۷.دنانزودترنای

بارهااناارند

ارنانایو۱۸.رادوداروروا

نانودارهو.داد

زولو۱۹.دالا

اارهروموانژاو،انا

نوادااو۲۰.

ارنودزااردبااو.دا

اارداشو۲۱.ااارد

اردغ.ازانایوا

ردو۲۲،داراردنوا

ودزااشیردونای

.الزوروادز

ادراراا،هدبوااز۱۴

ناو.داداارانزردارناو



ا 1283

ارنامو۲.دابنا،ه

ردارناااناو.دروااندن،اد

و.ادک،یویاواز

اانار،هدااردنا

وااوازااروایزورردو۳.د

۴،ااود

مرنا:ا،هدزهدارا

نایوا۵.درناو

ارما۶.ارننو

،دایاودزا

زاواواهدوهماراز۷

،هندهرردندازایوو۸.

هیاهیاهاززا«:

ارناکیاززاو۹».ا

رایاارزنرندو،لا

.درادنایزااراندو.دز

(Sheol h7585)۱۰هدبارا،:

ل۱۱».یاهدویاها«

ز.اهدووییاو

Sheol).ارروهها h7585)۱۲یا

ذارایا؟یاهدانازادهز

دلدردو۱۳؟یاههاز

انریارد،هددنا«:

اسلفااردعاهو.ااا

ات،هددایی۱۴.د



ا 1284

.ادوهیاو۱۵».ا

(Sheol h7585)۱۶ردوودارا

ولارنادنااا«:ا،هد

ودناوارنر۱۷؟ار

رنایاردنااومار

درداند۱۸»؟د

ویهانودزاا۱۹.ال

،ههدزسوهو

۲۰.هلووروهی

م،هدناواردزدادردنا

۲۱.ارانارذ.یاار

نا،زارنانارهایا

زاارنریوروفزردو

انا«:تهو۲۲.ز

زااررذوواروا«:واو».

یورارناو۲۳.ا

ه».رابورارناوادابا

«:،هدرته۲۴.ت

و.ااونماهدیر

زردارراو۲۵.اهدروانماهد

.دالیارواوامد

اادناندزایور،هرنازاواغو

و.اا،رزی۲۶».

هاز۲۷.ا،هزارداد

دو؟ادارنا،اهدت



ا 1285

رد۲۸؟ادارنااهزاردوا

یا۲۹:لزوادهدزا

از.اهدزارازاید

هایدژاواوانواررزا

ردناوانندازو۳۰.دا

وااررو.اانا

یاو!وهزاوردیا۳۱.الن

فزااز.اایا!رواد

۳۲.داارودیوفزاوادودل

دارنواا«:دهدادباانر

».داهناردیومنواهد

کوباباررداز:باهرردو۱۵

۲.اهکوباباردازاه

با.اهاینندوه

واینازا.وویا

ارددیرد۳.اههایر

ودیرردووس

زاوا.رواداونو۴.دراو

بانا.دعنا

دبالد۵.دزناردنانو

نااززهورا.دروا

یاورهارزااز.ازا

،هبایااز۶.روا

.اهوههوه

اردیواواهدارودا۷



ا 1286

هدااربادوناداز۸.یداو

۹.اهراناوواناوو

دز)ی(ندوازهنزاندیا

ا(زوبانرااریدرواا

(.

هنیزاازجااره۱۶

وهراوانبانادو۲.ند

وتر۳.انرایدهکا

.نادورداردو،رواارفا

رابایا۴.ارنراونارنهار

جاریورزانایاو.اودنهار

ددمهجارودداز.شههه

راارو۵.اززارو

ادوادردنااروا

۶.اوارفاویرواد

وارواووءویروبارو

وبابا۷.اوا

رید.وناو

نیراز۸.دبواز

.ارانارووهدیو

وهانردودهرا

یاا۹.ردزا،ه

دیااراونیا.ا

هداراوهازابا



ا 1287

ردوادزاجاوید۱۰.ا

لردارباودادزاواو

یاا۱۱.مادشاردیا.

و۱۲.سریاوزابا

ار،هدنردبا

۱۳.ابدیادسنو

.انززاباهرردوااا

لزا،هدواناا۱۴

اوابالرودی

.داتورناو

دادنزادا:دهرردو۱۷

ودکووی۲.داباهدو

.ااراودانا

زاودزاوااازارو۳

تهازدااالو.مارا

ودبلزورناردو۴.

ناورددانو۵.ددیش

داو.وردارنایدوارعرز

یو۶.ارریداوردو

ادودارنزوونارد

ناروریادرو

ینازورنارد۷.اایاه.

اااسویودادها

ادیدیو۸.



ا 1288

اهدیااودا

یزورنارد۹.ابایو

اااهردا

۱۰.اناووااواارزاار

دارتهویدشااردتیا

اریوداسدیایدرو

داداارناسیزوررد۱۱.ا

زورردادرواااردعورردو

شریاو۱۲.رادجنوا

اشووشرردشرریم

شوا۱۳.شورواروزیاشو

رودیودابارنااوریا

واهارداردهوا

وافامورد۱۴.دداردر

ترونجار.دزا

.ان

یفناازاواناردزیاو۱۸

یوریدیردوردناو۲.ش

وادوورنریا:وا

ورواروزااهدناازاد،قا

یا۳.ارنازهل

ددن،نونرن

وااز۴.دانو

.دادنزاوارااا



ا 1289

۵.دتراردراداوتفی

،هرراودمودزااز

رودهارواهراارواددل

زشوویرنیاو۶.اا

ااارنیرنو.اااو

ناردو۷.ارااارنززشوود

زاوقاومزاتهیایانز

هلورواروزازاواناازا

تهانارناز

.اهدروانه

،هراوراواا:هرردو۱۹

ردنیدوزایورزایوا

انارنو۲.اانانورا

وودرداردا.ا

ردحورو۳.داررو

زاناواداارر،ههداورا

۴.دالاناودوانوناو

هدودایادارنو

تهوا.داانارواروز

وبا،ه)(ردزاباو۵.

هری،هو۶.دا

ریراو۷.اهدروو

وههارویروادو

اوناو۸.داد



ا 1290

ابایورماداویراززااب

رنوهدزننو۹.اهدا

نارودوهوانراو۱۰.ا

انارو۱۱.الدهر

.ددونادناترو

.ندون

اودعاارنان۱۲

نارو۱۳.اهدهرردته

طاوازاواهدرفنارووها

وردحورواو۱۴.اهدهاارنا

هانایرردارننااانا

و۱۵.ورهارناونادردناهد

رد۱۶.رمدایرارن

تهدزاونزازورنا

.اناونازدرواارنا

ارناذافادزو۱۷

رناتهیاد

ننززردزورنارد۱۸.اهد

ودراتهیا،ه

ردوایازورنارد۱۹.اه

و۲۰.داوایاشدودوزن

از.دازردتهیادوانا

واوداانواد

ناودانایایاهوهدت

ناردوافونواو۲۱.راار



ا 1291

تداروااوذوااروانزور

و۲۲.داوارنا،هدروایاودا

ینازداداندزودزاارنوا

۲۳.دادا،هداارنازوا

ونراودارازاازورنارد

اتدنرانوراران

رداواراوماازورنارد۲۴.د

اراتهاز۲۵.دانن

ثاورادوماهداد

.کراا

هدنادوانرد۲۰

نارد۲.ارنا،هددوا،داروارا

وو«:،هدصااااوواو

و».نودیزاارودزاارس

:واو۳.رهارون،هدوا

ارهارونلاه«

راهدرن۴،شوهرردوا

وونناونازاارشنوءوناا

ناو۵.ارداف

وبناوانایش

:ازورناردانو۶.ا

هددزادراناایایا

ات،اهترا

»؟



ا 1292

ا،ابرددد:نهرردو۲۱

یایور۲.اکززانزا

هجارو،اه

نام.هنیاویامیا.جار

هدردتزاازا۳.مادار

بو.اردااززدردهزدردوا

.امش،مامر

ااتوا.اولد۴

هاارشواره۵.الف

ورارونارویا.لبوا

راارنهدوو«:اوااز۶.

ناراجنو۷.مااراه

مدهاارناجوناجو

زورردادایا«دزاوا۸».

۹.رادههدوماهداس

،هدواواناراونادجاو

اراهایلواهدادا:

لیاوهیا۱۰».از

.ماماایاتهزاا

یا«ازا:ودهرردو۱۱

۱۲»؟زانهدیا؟زانهد

انا.موانهد

یا:بهرردو۱۳».،هدزو

زنیا۱۴.لبردناددی

هناکارارنراولاباارن



ا 1293

وزا.رازانااز۱۵.

واواز۱۶.زاوههزن

رانارودیالزاا

رانارونازااهرو۱۷.ا

.اارااایاها

ارنا:وریداوهرردو۲۲

یاویاورزایا۲؟یا

.اهکردو.

.انازاانووارو۳

رودیودارد

ازادزااردا۴.درا

.حاداهرردیا.

ردیاووازورتهوااز۵

ایاوزمارراد.درادوریداو

ادارناراونادجاامو۶.ر

زایداوو۷،اهدفاروا

و۸،اراهزاوردنارا،هارا

هازورناردوداداد

وداراردوادیرو۹.دا

ارروایو۱۰.دااربا

ابارادیرارودا

ابایارادودنردو۱۱.د

مازاارنااواناا

هوازورناردو۱۲.اناا



ا 1294

نونوندو)ار(ت

وناوووداو۱۳.ااس

دابانوندروناندذ

شردتهو۱۴.ادازور

اهرهااهدما

هوا۱۵.ااراتهوا.

راداادوو«:ت

اراردار۱۶:واوادا

یا؟یاهدیایاردیراداراردو

یاونردارد

اروداراوا،دیاا۱۷».اهرد

یاراو۱۸.ااراواا

ااردواااروزوا

.اااریارااردود

اهاززاوارازاارو۱۹

اهااوزورناردو۲۰.

ارواو۲۱.داتدار

وداداواداررااوات

و۲۲.دارارادناوروانوا

وایانودایوشوداردواد

یردارواو۲۳.دایا،دن

.دالدرنایاوودا

فووداودوازاارشرنالو۲۴

.وااوافوفوزاار

نردنازورناردتهو۲۵



ا 1295

وداا،هوداکهود

.ااراواازا،انایر

یازوییارهرردو۲۳

ززا.هویااهبا

نانیا۲.اهرنا

و۳.ماراااررردزانو

دریادورلزاواد

ازنویا۴.اهاهتروا

ماهاوماههزدرد،هردرد

ان۵.ماهدارنودوماهدروارناو

نیا۶.اکدردرررازا

اا۷.ووررد

یارواواهدمازاوا

رهرردارا۸؟اوارد،هدرود

نیوانرزونارویورجنا

اهداراته۹.اهداهد

۱۰.ارنیودزراارل

دازردززادیا

،هدزاردردارددوا۱۱.یا

اهدانهرردوا.اکار

یاوهرهودیا:او۱۲.باار

ردار،.ادنود

نازا۱۳.دایاارا

نا.ددناارناراود

اارناومارنای،اااردی



ا 1296

ازوییا۱۴.ال

ااوزورناردو۱۵.اهبا

زاواشاهدمالد،ر

یا۱۶.داازدوریالدیا

زاش.شدرد،ارهشااز

یازاو۱۷.یهدروادناریدوو

ودارزاواداولد

ازیورنتا

هووایاناتاوترو۱۸.داز

واهردنیاراواوهذ

.سوریدا

نژاوارناو،ناووارزواا۲۴

و،مو۲.دزهاار،

،یو،وا،ه

،رادوهض،هدضوهو

اتروزو۳.داهدد

وز۴.ااراوااز

ان،ددهدوهنر.دهد

زاازدثزز۵.هز

.اارادووهداراوهدزوا

ااواهدارن،ا۶

.اهر،ندواهزنا

هانددوددهودراه۷

ونتزاوا،هدد۸.

ادواربا۹.اد



ا 1297

ا۱۰.ایاتاوا

.اناادددودم

رد.اردبایا۱۱

ارداو۱۲.اهرزرووهد

زورداز۱۳.اهدهزاوردو

ونزنامنرد

اردزاوانا۱۴.رانزا

ااردزاواهرردودا،هد

یاهموقدردارواازا۱۵.دز

زیازا۱۶.ردیهرداراا

او،او:ا.دلارنداردو

نار،هزرونار!یاو،

مادوهوسزیا۱۷.اهزروت

هدسزاوازاااوو۱۸.ا

ازامادراهنزاوداا

ز۱۹.لزیاوهزیزور

کتزوهزامز.ه

نواناونانز۲۰.ا

هدا.اناوکارو

ااوزورناردو۲۱.ادرا

زندونانارنهووا

هردنااناو۲۲.داداازار

،ریزورزاودانازردوا

اارباوهو۲۳.اهنا



ا 1298

رورواردونهردتهاز

.دال،

موااریاهیا۲۵

یویاهدیراز،ار

اروهداری۲.ااروا

.ددوارنویاهادا

یاوار،ما۳

ونایا۴.ازا

زاونزاویدناردن

۵.درادننار،

ودرواادویردارنیو

هو۶.اازاناردو

اازامیاهاردت

یازاوازایازا.د

هدمارورهاردو۷.

۸.داارااریوا

اهواواددااارتو

یورزاارمروداکهزاار

ازورناردو۹.اواازدارز

تارواهدواایااا«:

واتزااهدوااواا.دادا

هاواداز۱۰».اندورو

الدنردباوارا

نانرداردیدواو۱۱.دلبارده

اردیدندیرودا



ا 1299

.ادادیارواروو

زواا،هداررو۱۲

.انر

ار؛اهاادزرددوازورنارد۲۶

ارهزاورد۲.اتنارورادایی

لد۳.ادرادهارالدا

.دراداز،اداهردار

ادوهههرد،اوا۴

اررو.دروادوارااز۵.ا

۶.دزنک،اازارنا.دزااز

.نیونای.دالارنا

یا.ااند۷

یروادردوایا۸.اراارند

.اقذوانو.اهاررا

رددحورناداو.قدنه۹

ازیرواداز.ارورا

۱۰.ااارانر

ودزروترانارزرد.اااراد

دوایا۱۱.هاروال

میاارتن.ااهاا

اوارداو.ا

از.دایااروایا۱۲.د

یاهیا۱۳.یاهدروایااریرم

ذاراا.ادازانا



ا 1300

د.اهزودنا۱۴.دا

وک،هداداارناا.او

ارموایایدواارم۱۵.یدارناذم

وارزدوو.یدادلار،

.اار،ردناوایا۱۶.یاد

۱۷.رایددارنانو

دمازا،اروادردونازدیانز

۱۸.رردوایاد

تزردو.ازاردوارهزدرد،ه

هزند۱۹.دنرنو.درور

کردیا.ایوا

و.اتاز!،هرا

میا۲۰.اانواردندز

رداردیردوادیه

۲۱.درنیاکاار.

ننیاانودنزاواااز

افاردیز.ناارز

.داندارنو

نادوازورنارد۲۷

ناودادااارنهرناوارنورر

نایازورنارد۲.ااردرداردژا

ومرادهارناه۳.ابان

ارنازورو.یراارناد

وش.مرا۴.رنایااد

ارا،هدرواماار



ا 1301

وت۵.ماز

ااودزاربهامارد۶.د

هزاارنریورناو.دروااو

؟دزاروانادیردزارواا۷.ا

روداروان۸؟یونیر

زورردارواد.یدریوهزاا

روههرازابها۹.ازد

ارین.اناواه

دبایواهاادهمای

ناوادنااز۱۰.ا

ارد.اااونور،

.داار،هاناردوا

نز.ادن۱۱

ا.منااز،ازاارا،ها

ناناوداناناها

واااوزورناردو۱۲.دا

یاو.ااریداو)تا(زا

اوزورناردو۱۳.اهداا

رازنوااگریا

سهردارواو.اازنهارو

.داتدروارد

لزهدواانارجیاو۲۸

واا۲.ابانروریداو،یو

ونوگدراداورواروز



ا 1302

.ااازروزارنا،ررواروزیا

و۴.الزاانارجو۳

اروریداویولزهد

وارناهندانزاا

تهزورناردو۵.دوارنادردز

۶.دالاولجم

ایاتویروادایافاحورو

زاناو۷.)دا(ادهزاوردار

و.اهدتازاواههابا

.اهدهبازاواههاتازا

یروادردواهدهاورردواهتازا

هدوزاهاز۸.ات

راوااارما۹.اهو

زاوادززااراا؟اار

،واز۱۰؟اه

.داااوااننونن

امانزوایاز۱۱

.اار«:نا۱۲.د

اا».ااراوزارن

ونایاوامو۱۳.

ااوااننونن،

،هدامادود،هداوودا

مانیاوهاانادیاا۱۴.ر

اازا۱۵.ارواماروارد

زن،اهناووات



ا 1303

ددیاروردازرادر

Sheol).رزارو h7585)۱۶ا

مدیدنردا«:هوا

ساوایاوازوهدزا

ادنرارفاو۱۷.دادروانا

اوراارغوردیگووزااراو

قواتو۱۸.داار

لنازادرزنواو

Sheol).ا h7585)۱۹اردرو

ردوزورردداازار

».ارانوا

فودزاردناازااهاز۲۰

وااز۲۱.ارازاا

یداوردوا)د(اهرد

ردر،اک)د(ن

ماارودرواارد

،ددیاداانا۲۲.ر

تهوازااریواز

وازاواوش۲۳.ماهاز

زور،زا۲۴.عاام،ه

راواردزواورن

اردراارورازاا۲۵؟

ویردارورردارمواارهزو

ارارواااز۲۶؟دراشدوردارترذ

هنود۲۷.دارواودزا



ا 1304

،ددهادهزاراخود

ناازددرام۲۸.دهبهزو

اردناواراخوار

تهزاا۲۹.دارناادنا

.ددردااویاا

.دزنارددوادی!رایاو!رایاو۲۹

ارراو۲.زرودولل

یاناودایووااا

هرار،هدزودرافو۳.دارا

زو۴.اااوداه

رنزاموداززا،هها

نزانزودازاواززازاواودا

امددهوا۵.دامزر

اویارداودرهنهوو

توزورتهزاو۶.ا

۷.ازاهزاونوددو

راامو

رواارواویووواا

و۸.ایوروبا

.اوادرانودربا

رانوبابا

.ودراداد

۹.انها

نا.رووورد



ا 1305

۱۰.تازاادناوبازا

ن،هادضرارباحوروااز

هدبارناریورواو.اار

هدمرمیاورو۱۱.ا

ا:،هدادادناارناا

ناو۱۲.اما:واوناار

واوناارا،هداداناارر

ما«:واو۱۳.ادنا

ایوبدندزا

زاناسواهدرودزااردلدا

دراا۱۴،اانازااو

نودروااوما

یاو۱۵».ارنانونا

ونروازااردترا

وار«:ورردنالا

ا!نزوزیا۱۶»؟ار

دهرردعدبهز

ا۱۷؟دراشرهرردواا

وددلننااوزکارد

بمنازورناردو۱۸؟دبن

ارونزانارنواار

داواردارددنو۱۹.د

از۲۰.داوااسوردندنو

تراناووامونااودنا

وزمارنا۲۱.دا



ا 1306

ارلدوامادردیا

هدادارااواا۲۲.زف

بازابناهرردا

ن۲۳.ادشاهروا

هانردداردناز

ااربسوودااانا

احوراو۲۴.ااایازاود

.ااارنادواراد

ترانایاووا۳۰

اره،حورزاوزا

اندویا۲.ه

وهنتولاندزا

داونتا۳.راددا

وردوانارواز۴.داار

یازانا۵.اهریونا

وواراهنا

تهرردو۶.دانایاارو

اواوهدازاوزنزا:

یونااریا.اهارو

۷.رادنانارد

رارناازااهونا

ونادرداراونا۸.مسا

ااز۹.دااهامایازمیر

اا.وردناوام



ا 1307

ور:نار۱۰.عااروا

نتاریااو

وفهارزا۱۱.تو

۱۲.زرودزاارااسووزوزا

کارما«:ااسوا

ازا۱۳،دنا،هددادوود

رادردندادفیاها

اایاردنااوها

داهزهزناو۱۴.د

یاهرهرزایردد

از۱۵».اضزاباادناازاا

تاراوا«:ااسوهوا

و۱۶.اا،دداوارزاتو

وداراا،رانا:

اورناراورنا

زاودارازارا۱۷.

وهقا

ارراواازاو۱۸».

هدازاو

.یول.افایا

ودارواردنردماز۱۹

نو،داتدزاواودا

نارواو۲۰.دااارد

ادراباو

ارو۲۱.داارن



ا 1308

کنارد،ااهار:ازا

یو۲۲.یدارف

ااردیهاماوارهر

:انا،ااروداراو

عرزناارزارنارو۲۳.رود

واناواوناوداداارزلنو

وناوو۲۴.اوردانزنارد

ولاررادوذا،رارزا

رزورردو۲۵.درااهکموا

وهبایوداانارد

وایزورردو۲۶.ایر

هوردارناابوداردم

ورناباوروباور

رد،ارودیزاوااا۲۷.دازور

ازوزاونردوهزد

ارندرواو۲۸.اناز

ماردودلارا

نددایدوارو۲۹.درا

هزاوااورالددو

اردزاوالواو۳۰.ااهدوا

اوتاردیوزندروادوواا

۳۱.اگیوونوهز

اارواواوازاوارااز

فددرواایووایبو۳۲.دز

.داناشریوداو



ا 1309

.اهدهداهدیاوهزااز۳۳

ارمواشاهداووارنا

.اارناواو

وادواایاو۳۱

وازناراووازاراونا

ارواوااسویاایر

اردمودرواارواواو۲.

اناراوناناوادا

وناناواوانا۳.

وناارهاوزاردارددواوحور

.اکنایودهادناارههدا

نژواوااز۴

ویونهوشدر

هندرواونایزاهنایازا

.ناونهیالوت

اررواتهنناردن۵

واررارنا،هدودا

نایاایا۶.دادا،ردنازا

نارداز۷.زاهزرونیو

یداردییوهینازامازور

۸.داکاهارا

زاوداانازایراها

ازاواواکاروانا

ازسزاواهو۹.اراجااو



ا 1310

وااه.داتزاارووا

.اراارواردیوهرونرد

نارووداادا۳۲

ودزاهیدو۲.داافا

ویردبایو.دانزا

نو۳.داهروازرده

۴.داانیوارن

ارمنانزواارنلدو

اهادردو۵.الرا

داز۶.دادو

ارقدروااارترادوا

ارننووا،هدروا

زدتا۷.رودارنباو

کغوردنارناوا

ا۸.فان،

یا۹.اراموید

اانادیاوازاوا،نز

یزورولزاانادیا۱۰.ش

ندودرانوازاب

انادیاوزنزیا۱۱.داه

دنسو،هارس.ب

.دزاروریودیریا۱۲.

یوراورمز۱۳

کوروماز۱۴.ردد

ناجوعیاههدووا



ا 1311

ز۱۵.الاوو

وددلننودرازاحور

نردفاها۱۶.دبن

و۱۷.دانرداوا

.دااداناوارااوا

یردوردوردمو۱۸

اگنادوو۱۹.اارا

ل۲۰.داااردور

.زرارغاوویورا

یریاویترریایاو۳۳

تریرماارتر.زر

اددندزازوا

ازوایا۲.زروا

تنزردوشنایوزداو

یزااارنوم،زاوازا۳.

داارترو۴.اهاا

یراناوناریر

اردوازلوا۵.

.ااوفازاارنوا

اتوااووتاواو۶

نانا۷.داواواسو.

۸.رازرازنرودنورد

ار.دنرهارودناوا

ز۹.اهداند،هدرااروا

اهد،نواههن



ا 1312

.اراردیونوهننورو

ومزاااردلومناوا۱۰

،ههزاو۱۱.دالنا

.ازاارااو.ازا

ازاهیروامو۱۲

ارارودیا۱۳.ادد

۱۴.ااتودیاوماهد

وارنهزوانرداره

اهزاردزا:)و(،ا

؟داادویرردزاو

واوااا۱۵

وهرزااردودرراارد

ندزااردنودیرنیازااردش

اینردوا۱۶،

واباواهدادوان.داهذوایو

ودازردارهد۱۷.داا

افنالد۱۸.اارنز

هنزواوها:)او(

رادموم۱۹.هراو)جا(

راارنزاواار

و.ارسن۲۰.داد

اریاداارروا

زاماوددهود

ینیالاوذواارد۲۱.د

ادورناردداویوبا



ا 1313

وااز۲۲.دارنازاگروا

هدوا.اهدوا.ارواد

دیر۲۳.داداتارا

اارندودرادهااردد

۲۴.دارنورترها،

ناردهورانا

.اهزا

ن!امیاو!ادایا۳۴

از۲.ردنازاونر.نایو

ییوواوا

.اهد،هدارناانا

نایوهارودنانو۳

و۴.ددانانزاو.ا

و.اهرناوازانا

ودزاگر،اهدنا

بانارداز۵.اردزاسره

لزیروادیابمومودااو.اه

اهدزاوهنوا۶.د

هرداروااز.هدزاووهنزا

اوناوو۷.مودازردذوا

بانزانازو.ناووداا

مازوراروااز۸.ازاناک،ه

نایو۹.دانیدلو

اهززوالنارو



ا 1314

.اااشدود،هشزورو۱۰.

رنارددااابا

مودافارناروغ۱۱.

اراولوانرواناردباو

وادااردنافاازاو۱۲.انا

و۱۳.اوروادار

وروردووراررد

لنشوو۱۴.اغوگ

ردوداداادرلودرا

رارد۱۵.اارادیا،هاوا

زاردی،ناودا،ا

اردوداد

.،هدوابزا۱۶.ا

ازاداردواازا

۱۷.اهداراواحوروهدااراواند

نراارناوادوااایاواو

وانافدااو.اهد

.ادانارد

،هاواواندزون۳۵

د،هدر۲.اخ

نوروزون.دایدو

هاریازوهل.انا

ارهزیازوزیارید۳.دا

وی:ید۴.اد

وااوا.امایاا



ا 1315

یوازنارنها۵.داداتار

ولانها۶.داحنا

ونردااز.اانزودا

ینوباو۷.اارد

رد.دالبای

وااردو۸.داوروا

نازانواهسودا

ناردو.دانانادار

ی۹.داهاادهار

اردواانایاهردناودانارد

و۱۰.انانا

واان،هدزوان

اارودو.داناادو

.داراوو

هدراوهددرلردو۳۶

.دارا،هاادرادریرا

هددروازااررراهدو۲

رزرهارتدواود

خاویوداو۳.دا

نارو۴.انویودروفا

:راهدن«:

۵؟ناداا

وانا.انتوتر

این۶؟یاهیاهد



ا 1316

نااهد

نان.دزحوارنا،رود

ااو۷.یویاهد

ینناوااراددیاه

رواوادوااداروایو

طراهدال۸؟ها

انارادزااداراودو

نزااویور۹.اا

ناراواراواداارا

ناازاهنذانااو۱۰؟یراد

».باارناویازاااه؟ماها

ا«:رخاوواها۱۱

نزوارناازارانز

ر۱۲».یردشردد

ارنااهدوادااا«:

نا،هداراددا؟

ر۱۳».اردلورارد

نن«:،هدزادنززاواود

:هد۱۴.ارراهد

و۱۵.راارازار

رااراهودزهار

۱۶.اراهدداو

:راهدازش

دازاودزاانودو

ارو۱۷.دبازاودر



ا 1317

ونزوهوزمروندزز

اارهوداراد۱۸.

هددزااردزانازاماا.ر

ناودراوتنا۱۹؟اهررا

زا۲۰؟اهردزاارهاواو

تدزاارزازانا

ناا۲۱»؟دتدزااررواهاهداد

وهداهدازداباوا،هدت

ا۲۲.باارواد

دهردروفاخاویود

.زوااررنوا

کاردساراهدناوو۳۷

او۲.ادوا،هسوهدز

اادسارویو

زوا«:یوو۳.دصا

واهررناازااودوزور

ااررناه۴.نازت

داهدیاندایاارواراهد

یا.اهاهارو

دهدنو۵».عیا

دیا«:نااو۶.اا

هدنیزا:ه

واور۷.سااارا

وردارواوادو،هی

ار۸».اکشد



ا 1318

دهازدارراهد،هد

یشهدهرردواو۹.اهدچزا

اران.اهانو

ادهد«۱۰:،هددنا)ز(

واروایا:

ا۱۱.اراهددروا

اراوهدوراندیاه

نااو۱۲؟اراواک

ونارونازکارانارا

۱۳.دادتارنارردنور

واوهدودراهدواتهد

واارنا،نادزااربو۱۴»؟او

۱۵.دوارارنا،هاردوا

یاتهیا«۱۶:،هددوادو

!سنواا

یا۱۷.یاهاارزوناوان

اردنوایاو،ااردشوا

ندااررنو،هد

ااروایا۱۸!عااهدیا

و۱۹.هدباارنازوراند

داازااااارنانا

.هاراا.وبزاناد

هدروادزااریاهیال۲۰

اا۲۱».هان

:اایاه«:،هددصا



ا 1319

۲۲،یدددراهدرهررد

ارندهنا:ااشاهرردوا

اردروادواهداا،هد

ویا،هدااروا۲۳.اه

؟یااااردن،هدزاوایو

ااروااو۲۴؟ااسو

فااویدیاراتیا،هد

اروشدازایووماهان

۲۵.ماهادنردوای،هد

یدیومبا،هدزهو

نززاارایاها«۲۶.داار

ماهدرواعوارناناوماهدادترمازاوماهد

ناویهدهدبااررادریوهار

ون،هدتانازا۲۷.یزل

وموهوا.

وجووارا۲۸.ددزار

۲۹.ادیرادارود

درا.اهاشروویراد

ارار،ااردموار

داایاو۳۰.ادایاها

لردوونازاامودلودراوردلا

.راراه،هدسوورورم

درررادنازایاو۳۱

زایااز۳۲.دروااهودزار

هت.اانونهزانارروروا



ا 1320

هدهرردواا۳۳.دروااارات

اواادارا

واردوااردوااا

اناهاار۳۴.ااا

.اراوا.ااداو

هود،هدارااز۳۵

نووا۳۶».داداتارنادواد

نناداودزاررایودرازاراودو،ها

رو۳۷.دهدیاا

.یردوداور،هدچراهد

تدکویاردواناوو۳۸

ناودزاروااورداا،د

.دنواشودراطاراراز

صاااوتفورمانارد۳۸

کرا:وا«:اروا،هایود

ها۲».اهزویازارد

:و۳،ددواد،هادرادیاردیور

ریرواداوایا«

هدرداوماهدکلدوا

وامو۴.رازراز».ماهدرواا

یاهوو«۵:،هلزا

.مداراومارید:دوادتر

اوارو۶.مدوالهدیزورا

ااراوراراهددزاار



ا 1321

ارماواوازاو۷.د

زاردا۸:اادروااا

ردهدارزاابا

هد،دراردزابا».اد

زاوروادهدب۹.رد

دمایزوردا«:۱۰:ر

Sheol).ممودیزاومورویرد

h7585)۱۱:رداروا.هاروا

دارنان.دانزز

هدزانوده۱۲.دا

زور.ادرزااوا.ماردج.

.مرا۱۳.داماو

اماوزور.اراا

و.اک۱۴.د

.دزاو

«۱۵.شردوایا

اردی.اهدوادواوا

اوایا۱۶.راا

.حورتواوزند

ا۱۷.رادههزاوها

یدرواهزاارهارزا.

از۱۸.ااداراز

او.اارتوارو

Sheol).راوااوروه

h7585)۱۹ارز،ز،



ا 1322

۲۰.داداارارنانار.زوا

رداردو،اتوا

او۲۱».ااوارددیزور

ادارناوازاد

ااوادو۲۲.

؟

وهدناناکدونزنارد۳۹

وهردهازددیا

وهزااردا،هرونازاو۲.ا

اروامووروتو

ردوشاردودادنناواارد

۳.دانناارنادی

ندا«:اریو،هاهددا

زارودیزا«:»؟ازادو

»؟درد«:وا۴».اد

اردیودارد«:

هم«:ا۵».مداننا

اردازورا۶:ارت

و.اهداهدهذزوااراو

زاو۷.اازایوا

اارناوازاارا

ا۸».اااهدردو

ردا:دواوام«:

».داناوما



ا 1323

۲:یا!دام!د۴۰

وهموادااارواورواودن

ودیاوادزاو،هدهزایوه

ارواهار،نردیاهایا۳.انا

۴.اراردیایاوز

ارو.اوهواایاهرد

،فوالو۵.داراراو

اراواندازداارنا

اار«:یو».ا«:۶.ا

۷.اشازواه؟

هدناواازدهدوه

هدوه۸.هندا.د

۹».ارااداایام،د

روایاو!یاهدترنیا

سوارنا!تارتزاوادتر

ا۱۰»!ایان«ادیو

.اایویوزواتهوا

وا۱۱.اوایوریووایوواتاا

ارهدیوزواااردن

ارندواشا،هد

هدددارا۱۲.دایر

وهردارزروهدهزااوارکاو

۱۳؟اهدنزووزاارونار

۱۴.هدادارواهدواهدادنارواحور

ارارووااترزاوا



ا 1324

واارهارواارواو؟دزوا

هدنارودهاا۱۵؟داد

نو۱۶.دراددارها.

.یااوم

یودومزاویوا۱۷

واارماوارا۱۸.

ارنارزودرار۱۹؟داا

ا۲۰.دراهیزو،

ورااررداا

.دزوایادکاراری

اههداداازاواهواا۲۱

زهاوا۲۲؟اهزدزاو

هداراوا.وا

۲۳.اراوا

.دزارنناروادوادارناا

زردزاواهدوهسز۲۴

ددوهدودا،اهدر

یوا۲۵.رهارا

اااردن۲۶:سو؟یو

هراراواارا.

زاوتتزا؟امارا،هدروانو

ابیا۲۷.اازایوا

اوازاهار«:ااایاو

واا۲۸».اهداددزاافایاو

وهردزیاهاهییایاه



ا 1325

تارن۲۹؟دناارواود

نا۳۰.هدزترارناو

ا۳۱.انودوهرد

بواهزتواا

اا.اوودا.دازاو

.داهردو

هزتو!شرهیا۴۱

د.هاد!ر

ارواااقزاار۲.

ارواویوارا؟ایوید

ویورارناو.ادند

نا۳.دایونددهاه

اددیار،هدار

ارتو،هدرواوهدارا۴.

اولواوه؟اهدتداازا

وززیاووده۵.

وداارد۶.ا،ب

اواررزر۷.شلدی:دردا

:هرردوارهزنا

۸.دکدزارناواب

رذیاوماهاربیاوهاایاا

ازاار،زیازاار۹!ااود

کومار،هماوماها

ازشوازس۱۰.مد



ا 1326

اواراوداار.یا

۱۱.دایدداارداروداد

اوااروراداا

ا۱۲.داک،هر

اوا،هددار

یاهاز۱۳.ادو

ارازس:،ارارد

ازسااذوبمیا۱۴.دادات

تار:وااسوووا

وارادادنودارا۱۵.دادا

اهاروداد،هدلار

ادد،ادارادوااارا۱۶.

واندوازا.اهاار

اربانونا۱۷.داااسو

.دزانانزوو

اایا.دااارناه

نردوی۱۸.داکارنا

زوباارنو.دایرداو

نرد۱۹.البایار

اردوااارنزردوساوودازاو

و۲۰.داسارروجو

هداراواد،هدوا

:وا۲۱.اهددااراااسوو

یا:بهدوروااردید

یا،هدروادااوارا۲۲.رادار



ا 1327

ناراواری.ما

۲۳.اارهایااراا،هد

انااوازاارو

،هرواارییر.ا

وا۲۴.

لزاار۲۵.اررااروا

ااباقزااروااواوا

یهزوااناروواواا

زاواداداازا۲۶.لار

ماویاهدا.ااروا

لوا۲۷.دارنویاه

رواو)را(انان

ردووو۲۸.میاهدتر

لانازاندیاهدترنان

نالاوناا۲۹.دادابا

.اودناهریوا

هومدیدارواها۴۲

یاارفاوااردحور،ادوازا

ااردزاواودزادوا۲.دزردا

اارهد۳.ااردارناود

ارااشارو

اوداوا۴.ادردار

۵.واهودرازارفا

ارناوزوداراوااراها



ا 1328

رداارحورونارداروا

اره«۶:دنا

واداهار،اردوماهاا

ارنارن۷.اداارومار

زاارردنوناززاارنااو

لو.ااوه۸.یروانو

اهایارودارد

مایزاواووا۹.داد

یا۱۰».دازاارادازاو

وهیا!اناردایاووردورد

زیازااریوووااردوان

اردرااووا۱۱!ا

زا،هدنواردزاوا

واوارلوایا۱۲!زه

دوانوروا۱۳!اهردار

ودزاه،هدد.ااارت

وشنززا۱۴.داند

مدودزاهاززنا.مدیرادد،ه

ه،هدباارو۱۵.اهاهدز

وادااارواارا

ااارارنارو۱۶.اار

اافرارنا،هدیر

الارارورناار.د

ا۱۷.دارارنا،هدروااررا.

هرماورادداهای



ا 1329

۱۸.ار،هادنا

۱۹.ناریاونایا

؟لروره

ار.یرادهاری۲۰

ادلاروا۲۱.دد

وترمنا۲۲.وار

ازردوههردناواهجار

وجار.یاهروهترنا.اهد

انرد۲۳.هدز

۲۴.دهانزیا،هدودش

دواا؟دترارااوجارارب

کاوایارنازروهوا

تا۲۵.داارواو

فزاارناناورناارتود

.داازارناواو

اایاو،بیاهاواناو۴۳

ارومدادارازس«:ا

یرازان۲.نازاماا

اوار)ر(زانودا

شاوا،یورانزانو.

ااسوویاهاز۳.ازاار

ارووار.هدت

ارویدموارد۴.مدادض

نضرداراوضارندادود



ا 1330

زااررذوازس۵.دا

ل۶.دابزاارودروااق

انا.”“بو“ه“ا

ار۷.روزیازاارادورودیزا

رارواوهالارواودها

ورارادار۸».وهد

ا۹.روانوارادش

دازاانردااو

رواردد.ماارواراو

ه۱۰.ااراراا،هدعا

،اد.دماهارواهو«

ازاوواوروانا

وه،۱۱.ازاوهر

توهدرا۱۲.یاهدتزا

وا.اهدیانردوهدماوماهداد

زوازاو۱۳.اود

.رادزاووا

ووا۱۴»؟درارناودا

«:اااسوو

ارناودرواادونراارناومد

.سووا۱۵.ناویرد

وردرداروا۱۶».هدوااها

واراا«۱۷:دزیارد

اانا،دروانوارناتووا

.اش،هواو



ا 1331

۱۹.راردوروداروای۱۸

ارناا.ارناناومروادا

رانردونردارر؟ادا

ااوناتا۲۰.دادا

ودممرواداردونردباد

دادیاارما۲۱.باارن

یاویاابیاا۲۲.اامد

ینا۲۳!یازااا

ا!یدادذویدرویاارد

ار۲۴.مدرواررومد

.اذویه

ایویددن

ارید۲۵.یدروا

هدا۲۶.درواادارنو

واداا۲۷.یروارد.

ا۲۸.یاووزروه

واربوامااارسنارو

.دامداراا

!ماهاراایاوبهیاناا۴۴

نوورزااروهااروا۲

ارنویاو!سبهیا:

.ورابا)ز(ا۳!ماه

دواارورارذاردحور

باینرد،هنردناو۴.

ووانازاا۵.ورا



ا 1332

دیدواابمارید

ااامارواوایا

ناوتهوااهدوا۶.

زاواولوا:ا

نوناارناو۷.ا

ی.مدراارمززا،دارناو

ناون۸.ناااواراوها

داومدماوراارنززاا.

ویاها؟ازاا؟

زهایا۹».اریا

نادودرایاهناو

ا۱۰.ادو

وانارا۱۱؟درار

نا.نازاناوا

ارا۱۲.دون،ه

ترورلزردارناوا

،هودزارنایوزتود

ارب۱۳.ر،هباوددت

ناهرونارنا،هارنروا

وناارنانرودزفار

یادازایو۱۴.درددزدال

نردزاارا،ارطونود

ارنانار،هدساردورادیا

نازاواریا۱۵.د

،اودنواارناومارد،



ا 1333

۱۶.هنا،نازاوارنا

ودروازاردارنازا

مهو:،همود،هدارب

ارانازاو۱۷.مدارا،ه

،هددنادوتد،هدهناودز

نا۱۸.یاهتا:

لدواارنانازواد

راو،هدو۱۹.ارنا

ونزواردارنا

وزنازاادر،هدبار

لدودزدکارار۲۰؟هرد

ورااردنهاارواهدر

بیا«۲۱.غورداردردا

یاار.هروادارااایاو

ی۲۲.اشازاهاا

د.اارواار

ازایا۲۳.ماهدارازز

یاورواد!زیایاو!اهداراوا

وااز!ااردردوو

اااردارواهدارب

ارزاارواووا۲۴».د

ارا.اروه:

تاا۲۵.دومدارزوما

نو.اداارناودودزارنذ

۲۶.ارناوادار



ا 1334

ارنرترودرادرااردنن

واررواهررد،رما

اارنایاواادیهررد

اروا۲۷.اد

وانواشرهرردو۲۸.ا

رواهرردوراماات

».اهددهرردوا

اروااردشروا۴۵

ندیومزبارایور

دهزاوردوحیورارردار

اایور«۲د

،اریردو.ارااررایو

اویو۳.اارای

اارهااار

وبده۴.اایاماها

اارا،ااه

زاویدوه۵.وما

زا۶.اار.ا

.یایاانابوباق

.هاورهروا۷.یدوه

یا۸.اه.یهاو

زودرواراکاارزاا

اراهازواراواوت

یندیاو۹.ماها



ا 1335

؟ارهزهزا.ز

یاو۱۰؟درادواهرردع

.یازنزویدار:در

:ناوااسووا۱۱

یدلاواناولازاهاراهررد

ناارناوارز۱۲.ا

ارایوااراید.ما

ارارواااروا۱۳.مدا

،دادازااراا،هدا.اار

».اراته.یاویاا

اوترو«:وا۱۴

و.دانازا،هدردناد

دوهواازرده

یدوارداا:ا،هدسا

اهدتواایایا۱۵».او

ارونا۱۶.نارد

.راارزاوا

واوازاادوتااا۱۷

ناهاهاز۱۸.دااروداا

ناودرااارناووارزاا

:درار

ززاردورد۱۹.یدوه«

.ابرذو.مدر

.نااراریواه

دو،هازانریا۲۰



ا 1336

ادوراداردیبا.

،هدنا۲۱.رادرا

ارا.ترروادارنا

ا؟اهدرانززاوهدنامازا

ولدیا؟دازاوه

زیایا۲۲.یاوهدت

.یدواازتو

رددزااماومدردتاذ۲۳

نزواازا

تواااو۲۴.درا

واوااوایو»وارد

وارداارذو.دا

.دا،ههدلد

تاایهدوه۴۶

وادا.هدو

،هوا۲.اهتار

یا۳.وریاادرااررنا

زاااناوبنا

نیو۴!اهدادرزاوه

وما.اداارو

وا۵.را،هدوادا

ا۶؟اوزیو

اریرز،ناارهورزاار

تد،هدهدزنازااا



ا 1337

وراو،ادشودارنا۷.

اواد.دادیزاواوا

.رانازاارناودباا

دلدردارنانیاو.ادوروادارا۸

از.روادنززاارلوای۹!

ا۱۰.وا.یدورد

ونزاهاواراواازاار

.دروااارتواراهدارا

رودیزاارتروقزااریرغ۱۱

اومدودرواااو.ا

ارودازانیا۱۲.راعو

تورودومدرواداردا۱۳.

الااارتودا

.اانرد

دیاوک،هدودهیا۴۷

وزداراززنا

ارب.داردرا،ارسد۲.اا

.رزا،هدارواراد،اد

ما.اار،هتر۳

اهدتاو۴.دایا،ه

نادیا۵.ااسووتهوا

اردازادوش

ارثاوهددم۶.اا

رنا.مددارنا،هد



ا 1338

و۷.رنااردغ،هد

ویدادلدرداراو.داا

ویتردیانا۸.یدرودارا

دلدردیا.ارانارد

اریدواواهویدزاو

ویدواودا۹.ادا

طااوتدوواضرزورد

از۱۰.ااتادزیا

و.ا،هددادترا

و:دلدردوهاار،و

اداارنانا۱۱.یدزا

اراردنادواضر

اانیااواو

اردتودیارد۱۲.

وداشیاهزا

یاهراوازا۱۳.ا

هرداواناروکان

ااوازاارودرا

ازاارناا،ها۱۴.دت

دیاناورانازترزاار

۱۵.داشارداوزمنادار

اوایاینازاا

اهراوادیدترزا

.دادرارود



ا 1339

بازاواامبنایا۴۸

اراایاورهاو،اهرداد

از۲.ارا،ارواا،ذ

ااایاواسزاار

رازاارلوای۳.راددااته

مدروامدماارا،هردندزاومد

دولداد۴.اوو

زاارا۵.اوا

ااد.مدماارعوزاو

هدااراهروهاوهدرواار

.ارایارا۶.ا

ارهزینزازاو،دافااا

ونزارد۷.دااریومدما

یدهارازوازاوهاامارد

اوها۸.اداراااد

اداز.دهزازاشاوا

.یها)ترد(رزاورر

وااااردا۹

.مزاردال

هررداروهاالارا۱۰

ارادتاذ،دتاذ۱۱.مدزا

یدارلوداااز

!ااهتدیاوبیا۱۲.دادا

دد۱۳!اولوا!وا

او.اارااردودارز



ا 1340

،ه۱۴.رااار

ارواوا.هدراارانازا

وایوزودرواااردت،درادود

ماارواومد۱۵.اادونا

ا،هد۱۶.دزنااردهارمدرواارواو

اواززاومدرداازا.ار

.اهداردحورواهواناوارد

«:اااسووووا۱۷

ارارویددارویاه

شاواش۱۸.ایو

ردجاااوها،یداد

ناتارذهوررذها۱۹.د

زا۲۰».دکورزاوامود

ورازاوااراونانزا،هنو

وا،زیاارناوما

ااو۲۱.اهداداربده

نایاهزابااز،یراوردارنا

۲۲.ااارهوایر

.دانایاواو

شرودیزاایاو!زاهیا۴۹

ذاامردیازاوهدتدرزااوا!د

زا،اندو۲.اهد

درداو.اهدندد

هاایا:او۳.اهد



ا 1341

زا۴!ماهدارزا

مدفوهاردتوم

اواناو۵.یاتاووا

ومروازواداربیارزا

ومواردو(یوداا

اا:۶.)اتیا

زاراانواربطایه

تزیاواداارار.یروا

واااسووووا۷.دا

انهوهوادومدد

اهناروواهدند:

هارااسووااوا،د

ااریرنزرد«:وا۸.ا

هدارو.مداارتزورردومد

هبایویزرارزام

وورنو:نااو۹.)نا(ار

اارردناو.زارردا

۱۰.دایانایو

ارناباوتراوداو

ودااارنادرادنااازر

و۱۱.دایرارناباید

ایاروااردی

ولزاواارودیزاا۱۲.

یاو!ایا۱۳».ردزاوبزا

اردموااز!ددزاوایاو!وز



ا 1342

نا۱۴.دنود

».اهدشااواوهدکاه«:

رهدشااردهرانزا۱۵

.داشااراشانا؟

ادرومددیدارا۱۶

اوااا۱۷.ارد

ن۱۸.رانوزادناووباار

د،ها،هدفارد

اردمدت«:وا.ا

اارسووارزا

هزویاووااز۱۹.اراا

کوانتزاناا،ده

یددوانا۲۰.دارود

یانا:ا)(رد

:ادلدردو۲۱.مها،ا

ودواالواهازیاارا

شروارا.مدکووویوداز

۲۲»؟دامدهکا.داد

ایارددا«:هوا

و.ااامیارودازارد

ناشودادودرواادشاردارانا

نایویندو۲۳.ااد

یک،هدازوردودایاد

اوهاداواار

رزاا۲۴.دا



ا 1343

وااز۲۵.دهردزانااد

دزاوارزاناا«:

ونداز.داهر

او۲۶.داداتارناودا

دنواراارند

هاداوابا

».بوووهدت

قارواردق«:وا۵۰

؟وواارنارزا؟امداد

ردوودنا

نو؟دامان۲.هدادقی

ههودا؟داباامدا

ا؟درررددتا

مزنارواررددب

ارنا۳.دزاودازاا

نزهوا۴».ادناارسومز

مارنااهدادار

رااش.رادا.د

ومدوداشهوا۵.م

ناردررونزارد۶.

۷.مدنندباوارزااردیورومداد

ازااارااهوا

اادواراردیور

.اداا۸.د



ا 1344

یدو

ااهواا۹.دوا

،هسررنا.دزما

وازازا۱۰.دراارنا

ورورد؟دارواهزاواو

.دایاوهاوا،درا

اردوزواان۱۱

اوادردواوررد،

هواردرادزااا،

.اا

یاه!اوانواناویا۵۱

.اههنازاهونازا

واازازارهرواادر۲

.ماد،هدادارواومدتدارواد

ارا،هدادارنوا۳

اروانوناروانواه

وودناردیدو.اوا

یاومیا۴.زاوا

دیروادودرددزااز.دش

دا۵.دورارمراار

دایروادارمیوز،هتوا

۶.دادایوز،ههو

اززیوزاانایاردن

سرزوازادودنا



ا 1345

تاداودا

یا۷.داازاواا

!الدردیاو!ارا

.نانامدزاوندزا.ا

ارنامودزاارنااز۸

توداااادرا

وراوایوزیارا۹.ا

.رایهرودوما.زتار

.حواردژا،هداررناا

یداریاوردناا۱۰

۱۱؟رنهارارردیو

ان،هدزوانو

ودوداناادووا

،۱۲.داراوواار

دازا.دار

ارواو۱۳.داهمدازاو

شادارزدواارااها

کورزازورادویاهد

ناا۱۴؟ارو.دند

نانوداهردواریدوذ

ارردیاهاز۱۵.ا

و۱۶.ااته،زهاامروا

ندزارواندرداردم

ارنوزدوسامد

ار!روایااار۱۷.م



ا 1346

یارواوادزایا!،ا

زا۱۸.یاارنا،هاردردو

زاویراروااهازا

۱۹.یداروا،هدا

؟یا،اضرودا

ار،وووا

مادردا،ارنا۲۰.د

یابزاووازاناو.اها

اهیاو!اراهزیا۲۱.اه

دمیدردیاوهوا۲۲!بازا

دردوارا:دا

ادرارناوازاار

مراادارناو۲۳.ا

اردورزا:ن

.یاانرهاروز

یاشاردتورا!نیارا۵۲

ونازردارزس!رواس

زااردروایا۲.ااددرک

یاهاندیاو!،وند

:وااز۳!اردندی

هوا۴.اهدادهوو

رددوممارد:

.دنارانازاوا

ماراارد:واناا۵



ا 1347

ناا:واو.اهرن

ا۶.دازورادموزراد

ازورناردو.ااام

از۷.ن،ه

ودترتاوااری

یانواارت

،هداردزاواانهدزاوا۸.

نارنواواز

زاواروایایا۹.دا

هداررواو،هداداردموااز،

هدزارداردسووا۱۰.ا

یا۱۱.اهداریاتزیاوا

زاوراداروافو

،رنونانزاوارکوورنوا

ورانواز۱۲.زار

اایوره،ااورنا

ها۱۳.دااایاو

۱۴.اروروودارر

وندزاوانازا(دردزایر

ان۱۵.)دهدهمدازاواتر

ااردندندواواری

ودادهننایااراز

.ادهارا



ا 1348

واوهدار۵۳

رولیوراز۲؟هوا

.وراروا.ورازرد

ورا۳.واقدرایاروانو

اروروهدروودودندد

وا۴.دروبارواهراووازا

و.داریدردوداری

.دنوبووهزازااروا

نوحویالو۵

وایززاوایودو.د

زاودههانا۶.

وا۷.دیوارهواوددهار

یایاه.داردند،هداام

انزشاهدیوذ

زاو.یروادزاوزا۸.داردندن

ونزززاوادوا

ودناارواو۹؟دبومه

یوندردود.ناوددزا

،هدبواروااارواا۱۰.دیا

رذها.هاروانن.دزدرد

دردواتوازاردواوداارد

وداارنه۱۱.داوا

لداریردلدهو.ا

اارنانواازادا

ارودادانرنردارواا۱۲.د



ا 1349

گاردنا،دانارواروز

داریرنوبنارزاور

.دناریاو

زاوایاههزدردیا!ایاهایاهیا۵۴

زانزنا:وااز!روادو

هدونادواردن۲.اهدزنزنا

،هدزارداردیورارددیی

وارفاز۳.زار

ناویودافارارذوا

اازس۴.انار

ا.داارازشو

ادداردروداشاار

اتهاهااز۵.دروا

انمیاااسوو.ا

لدهرورنزاروااز۶.و

ایا.هکاوزواها

رامدکیاکااراز۷.ار

:وواو۸.دااری

ناامیایازاارد«

یایاااز۹.دارادو

زدرحیامدر.ح

ومدرنایر

کواازا۱۰.بار

وااززانا،دا



ا 1350

اراروا».داک

ایاهبوهریا«۱۱.

رداردودارداری

ارهزاوردوزااریهرو۱۲.دادرزت

نایزااردوونیزا

اوازااو۱۳.ا

زاوهارد۱۴.دااراو

وارودازاوا،هرود

نذااا۱۵.داد

۱۶.دااا.

دریاا،هداارلزاریاا

ندبایاارهکو.ما،دروانو

ودادا۱۷.ما

.دادیاارز

».زانااوواناا

.وا

راهوادنیا«۵۵

وهاروباو.رو

ارونایاارها۲.

وزا،هدادش.فایا

ش۳.دذزانراری

وددهزنود،اداارد

۴.ااردوادایرادو

۵.اور.مادایاارواا



ا 1351

اراو.داتدیداران

وایاه.ودادد

اداروا۶».اهدارااسو

۷.اارواادادود

وایوکاررارهواردهار

یایوداریووز

راراوااز۸.دات

از۹.ییو

یزایناززانا

زافونارو۱۰.رازاراو

ارنا،هدباارزدداودرنا

۱۱،نارهروارزودزوورور

د.داددرددزامن

ایاودروااااراا

نوداز۱۲.دانامدارنا

رردو.ااورا

ادانردوداید

ووراسایورردی۱۳.دز

.دادادواواوایا

ارا،ادهارفا«:واو۵۶

انوتنااز،یر

داودروااراال۲.اد

ارنا،ادهار،ددا

۳».درادززااردو



ا 1352

مزااواوهنوا

رداواهداد

رادهایهرردوااز۴.

ورامرادشاراو

نوراردودردنا«۵،د

.دادانادونازااویردیراد

و۶.انااادوا

وااواروا،هنوا

هار.واه،ادودار

۷.وزارنا،اد

تدردارناودرواادسهارنا

ناذویواندد

یاتداز،ال

هارههواو۸».ام

ناارنادازا«ااان

یا۹».اهنازااهودا

۱۰!روتایاواتام

نناورانا،روانهد

ناو۱۱.اا

.اناوا

ددف،هددهارنا

تازاوروبا)و(۱۲.

.داهدزرزورزواادو



ا 1353

دلدرداراولدد۵۷

وادفورنادوار

اا۲.ادضزاند

.اارای،هاد

داازودواوهنایااو۳

وزاردندو۴!ا

برذوندواا؟زاردارنز

تراارردزونرد۵

۶؟ذهفزداوردارلاوروا

ایداویینرد

ایاریدراوررایا.

اردروه۷؟اازا

وردو۸.یار،هااوید

زاداردازااواردرد

ودنردویدارد،هاوف

.یدارناادودارنا،نا

یدراردت،رهدرردورو۹

وار،هدرودیاردنرو

Sheol).یاد h7585)۱۰یهردهارندزا

ازااردتز.اا

یناونزا۱۱.ی

نززاا؟یدادلدردارا،هدروداویزرو

۱۲؟یزاازام

.دادااردانارلاوا

وارتدیوایروادن۱۳



ا 1354

ا.دااراوادااراد

سثراوودازدراد

وزااارهار!زاااو۱۴.دا

وااز۱۵!رادمزاارمدو!ز

اسووااواردواو

حوروسونرد«:

ندالدواارناحور.دراداوهدا

وداااز۱۶.مزهزار

رماووراددا

وا،هکیوه۱۷.ر

وردلدهارواومد،اردومدزار

واوداداارواومداروای۱۸.،هاد

ریواووا،هداار

«:اههاوا۱۹».دادا

ودداودرودا

یردناا۲۰».اارنا

۲۱.دزااواودماراا

.ارنایا

اردزاواوراردواردزاوا۵۸

ارنانبناوارنام،هد

یادزاوازورناو۲.ما

دیا،هدروااراا.رو

بزا،هدلازااراما.دکار

ویوادهزورا:)و(۳روا

هزورزورردا.اوراری



ا 1355

ا۴.دیوارد

.زتراوهزوروعا

ا۵.اارداردزاواهزورزوا«

اردندایزور،اامیاهزور

دزوس،اردو

«۶؟اوالزوروهزوراراا؟ا

وارترایامیاهزور

؟ارغوزدازاارنوزارغیه

ناوناردنا۷

وارواارنویرودارههار

رها۸؟یززاازاارد

اوورایدووا

ها۹.داوالواا

ااودااارواوداد

هراوغا.ااواود

یوزراو۱۰،روددنزاارواند

رها،ارنذنوناردن

.دارورداررد

ینردارن،هداارواو۱۱

وایارااودا

.داداباوباغ

یاودااریانو۱۲

ورهترارواداارریهرود

دیا«۱۳.اایاه

یروسزوررداردویرادهزاار



ا 1356

مارناواموواسوارو

نواردورردیار،اد

نارواذواردها۱۴،ارد

ااربترو.دارازی

.ااراوانداز»ار

واشوهوادن۵۹

یاونردی۲.د

.داهزااروایورنواه

ههداترایاونیداز۳

ترایزوغوردی.ا

ویدایا۴.

غوردوراد.یروادار

یزا۵.ازارترا،ه.

نایزا.تهدورواا

هد۶.انواددنناوددر

ادلازاارواسنای

ردواترالانالااز

وناودییانای۷.اناید

اترارانارا.انننر

ار۸.ااواونایارردو

دیایهد.فانایارردواد

۹.ادااراردوا

را.راواهرودزافاا

رداوروااور



ا 1357

رادیانارو۱۰.ر

ورد.ورهارارنو

۱۱.دنرنردورشم

یا،وا

.درودزاوتیاوورافا

نوهرریاز۱۲

اردنوایدتد

یایوزا.درااروا،ه۱۳.اد

بنودوزروفااد

هارفاو۱۴.دارالدزا،ه

هداردارازاهدارودزااوه

هدارو۱۵.دادااوا

نو.دراردبایزاوا

۱۶.ادوفااواردداراوا

دویاهدوددواو

اریووااودرواتوایایویوزازاا

ارتدوهرزارا۱۷.دید

ارتودردسیارماو.د

.دادااارنا،نالاو۱۸.ادر

وتندوارتدن

زاوهمزابفزاو۱۹.راارشادا

یرواازایولزاباع

واو۲۰.اااارناواد

زابردایاونیایاهدت

ا«:واو۲۱.ااز



ا 1358

ندردمواحوراانا

رودرذرذندزاورذندزاوندزاماا

».دااونازا«:وا».ا

والوهارازنردو۶۰

وارنرااز۲.اهد

لوداعواااارا

ندوریاو۳.ایو

اردن۴.ااعردی

.اد،هاوزاافاا

۵.دروااشاردارادواارودزاا

او،هنازلدورداوداها

ودواهادیردیااز،د

وننزونات۶.اادا

،هدروارووااا.اار

درای۷.داداتروا

.داارتیوا

ازاردلوااا

ناوزاواا۸.داد

رالوایوهرد۹؟دیزو

ناارنایوهورودزاارنااا

ازااسوویاها،رو

ااریر،نو۱۰.اهدادزار

ردازداارناندود

هزاورد۱۱.داارمدزارد



ا 1359

دازوروودازادی

۱۲.هدرواهاناندوروداراود

ناوااروااز

نردنل۱۳.داکما

اسناهدروایاروجو

ناو۱۴.دااردییودز

وااد،هرارا

داهیداارا

ض۱۵.اااسونوهارو

.درنزاویدضوکوا

و۱۶.اداریدرووادوار

اواارندیواارا

و،ااوهدته

وه،ایودرواا،ی۱۷.

ارودروااا،یو،بی

درو۱۸.اداناراونا

واعدورداوواوزرد

.ااریهزاوردوتاردیر

ردهودارزورردبادرو۱۹

زاوادورهازایا

لاوزهودابوبادرو۲۰.دا

یزوروداادوریاهازا

ودالدمو۲۱.امی

دوسو.افاارز



ا 1360

اوارا۲۲.مهد،

.داناردورده.دای

اهداواازاهواحور۶۱

ماارندهداودترارن

و۲.ایدازاارنویررارنااو

وایامامزاوواهلزا

وننیادرا۳.ارن

ضاردوروضارنا

نردناتروحوریاریادروی

۴.هیوواسووا

اریاوودااریاناو

یدیاووهبایوادا

اری،هنو۵.داارر

و۶.دانون،نواا

یاماارواهوان

نالردودرااراود.دا

ا،ض۷.دا

اارودزاارضو

ادویدوادزردنا

وداراهاز۸.دانایا

ارارناتاومرادتوترزاومراد

و۹.اناادوودادانا

افومنردنارذوانردنا

کررذنادافااارنا.

ردنوریدوارد۱۰.وا



ا 1361

،تاازودیا

اراجارداد.ارایادر

از۱۱.زرزارد،سوود

،دارعرز،غووراردت،ز

ایورارواهوان

.ورا

شرواوداتن۶۲

اوعراا

ل،ندوارا،او۲.وا

ناواندیاو.داهار

درد،لجو۳.ادراار

دو۴.دادیادرد،اووا

اادرارزواکو

واازاارزوار،

از۵.دازواروزا

اندرواردحاریاهودناید

سوزادادوادار

روایا۶.داروزااندد

وزورمایرنهد

ارواو۷!شوانایا.دات

نردارنا،هدراااررواارا

ییوزوداردوا۸.دز

ومزدلاردرا،هدر

۹.ایاهزااربا،ن



ا 1362

ااروا،هدرارناارناا

سیردارناارنااود

ارم.رهزاوردزار۱۰.ا

ارهاروز،هدارهاوز

هدنازیاواا۱۱.م

تا.اتاند،ا

مارناو۱۲.ورواتواوا

بواوانوس

.اهکوو

ا؟اهزاخسمودازاا۶۳

؟اتتردوادس

۲.رواروز،تیاوا

لارواخسا

مزایاومدلار۳؟

تومدلدارناود

د،ههسنانومدب

لودلدردماماز۴.هداار

ودیاهاوو۵.دهر

تودادتایوزا.دیدازمد

،هدلدارمو۶.دیدا

ارنانو.تزاارنا

اذارواتووایا۷.رز

واهدیاوااد

ارروورااانایاات

اومنا:ااز۸.اهدرواد



ا 1363

.اهناهدت،دا

یوروهدروانایردوا۹

ردودادارنادورد.دادتارنا

ا۱۰.ادارنا،هنا،ما

،،نوارواسوحور،هنا

ماها۱۱.دنادواوناد

ارناا)و(دروادارموو

اردسوحورااودرواردزادن

ارداردیوز۱۲؟دنانرد

ادنایوراراونا

ردارناا۱۳؟ایاادوا

۱۴.رشدیرنردا

.اراارناواحوروردویداو

.اادیایدیراردمن

.الووزاونازا۱۵

یرولد؟اتوت

اررد۱۶.اهادزید

ر،هیاا،دروارااواراا

زااروایا۱۷.لزازامووو

یاداریدوهاادی

۱۸.ردثاطاو.زا

نندودفارنازکاسم

ناو۱۹.دلارس

.اهدههموهدا



ا 1364

زاویلز،اراش۶۴

ارهدرا۲.لور

فوداردمدرواشاربایرودز

کیر۳.دنازورزااویز

زاویدلوها.یدرواداار

عاومازااز۴.دلور

دزادنایازااراود

وروااراودارا۵.

کا.ترواداریار

تاودیتارداهدهوی

واهاز۶؟ا

هد،گو.ثدلا

او۷.رار،دن،ه

یورازداااراار

ا۸.یاانارویاهزاارد

و.ر،وایانا

توایا۹.یدعو

ن.رااارهوشک

.هنسی۱۰.م

وس۱۱.اهداو،رواون،ن

ااناردارناریز

یا۱۲.اهدلاوه

ار،هشویرادد،ادواوا

؟یزررت



ا 1365

ااواداا«۶۵

.هاو.ا

تایدمیاردیدزور۲

۳.مدزارددکههارد

ترد،رواناور

،هرد۴.ازراوار

تشرور،رادلهررد

ودیرد«:۵.انافورد

رددودنا».سزاازد

ا۶.ازوراو

وداداشادا.اب

هرردوا۷.راتناشا

وازرنارنون

شالواارلایاداا

رده«:وا۸».را

.انارداززارناود

)ارنا(دادنن

ییاراووبزا۹.مزک

ناوناروو.درواارادزا

رها،ریداوو،نورو۱۰.ا

او۱۱.ااهام

یاهو،اهدشااسهوهدکاروا

،ارقاجوباو

یاورار۱۲

نودابامانازا



ا 1366

ودروادرداراو

:هواا۱۳».اارا

اداادرانن«

.دااا

ا۱۴.دااداید

اد،لدتروزاادا،لدزا

یااردمو۱۵.داو،حورزاود

هواداک،ین

اداارنوراار

اردزیوار۱۶.

یادرزیوودادایا

زاوهشاوایاز.درا

واااز۱۷.اهدن

واادیوااز

وید،ااازا۱۸.ا

اروامووارروااازوا

دمزاوداوروازاو۱۹.ااد

اهوارددرزاواوزاواوداید

دوداازازوردرو۲۰.

ردازهماارد

و۲۱.دانردا

ه،هدسواارد،هد

وناددا۲۲.دراارا

ممااز.درانادسارا

دیدزانوداردما



ا 1367

دواواز۲۳.دا

وواندواازازاباا

ابااازاو۲۴.انارذ

هوگ۲۵.اازاو.داد

رکارودراهووا

،سهردوا.داک

».دادورار

زاایزوا«:وا۶۶

نو؟ایایا،ا

اراد«:وا۲»؟مارا

وااادا

۳.دا،نازمزاولد

ذیواناذیو

یااو.ارندا

ازراوداریناار

اردیارناوارا

۴.اروندترزانانواهدرا

نایوداراارنای

داباماناز،اداضرناار

ردارانامدنو

ایا۵».دراااراودرواد

زاناردا.اروازوامزا

:اردزااارورادت

نااریددهدوا



ا 1368

وازاوا،زاا،زازاوا۶.ا

هزدردازا۷.رتدندا

۸.دروایادوادواروادردازا.از،

ا؟هداراوهارا

ناز؟دهازودددزورردو

:وا۹.ازاردنانهزدردد

ا«:یاو»؟اورا«

اررواایا۱۰»؟مارر،هاز

یاو.واویدوارادود

۱۱.ریدوا،وایاا

اوازاووووواتیزا

ا«:وااز۱۲.دظوال

وارارالوار

،هادواشاردواو.را

ارواشردو۱۳».اهدروزاز

رواردوداداارد

اندلداران۱۴».ا

وادوداموهیااو

ادنداافو

وایاراواااواااز۱۵.د

ااربوتارددد

دواوااز۱۶.رما

واو۱۷.داروانودایرواد

اروردزاا«:

وتروووترد



ا 1369

ولاو۱۸.ارش

ارزوا،هاودادااارنات

رداو۱۹.داال،هاناودا

دتنازااراوادانان

هاونولودنازااولوا

لدااهالواهاهزاوا

ناواو۲۰».زانردا

واراوناازاارناردا

وارواسهناوناواور

کفردارداا.درواا

نازاواو۲۱.رواوا

«:وااز۲۲.انوون

رداارایزویا

رااورذنارار

زاودهههزاواو۲۳».ا

هرااد

اردی،رنوناو۲۴.

نااودانامازدااه

.داهودناواش



را 1370

را

زردتردزاارام۱

لردادهدنااماردوام۲.د

ماردو۳.لزیووازاد

لزادهدادزلاادهد

۴.هدیاهردرواز

ردارازا«۵:،هلزوام

اررزاانوزاوارمتر

وایاها«:۶».مدادرااارومد

۷».ادارنداه

اراز،«:اواا

زا۸.دااارورا

ارارو:واازسنا

داند،هدزاردارددواها۹».داد

۱۰.مدندرداردما«:واو

رزامدثوازواارنا

ووباوکویزمو

یا«:،هلزوام۱۱».س

۱۲».مادردزایا«:؟را

هددمازید«:اوا

دروام۱۳».رماارنا

هد«:»؟«:،هر

:اواو۱۴».الفزاور

.ازالفزا«

اراوااز۱۵



را 1371

هزاورددردارد،هاناواا

یودادروروا

هررداردماناو۱۶.ادااد

نایاودکاایرنرا

۱۷.دهاردیدلاوازر

نااارا،وارد

شنایوراراد،شنانازاو

وانورادرزواارااز۱۸.مز

نارووادندیازیر

اناو۱۹.زموو

:وااز،اااد

».دادارارو

شوو«۲:،هلزوامو۲

وات:وا،هداروا

عرزردونردزاارند

سوایااا۳.مرواایا

مرارواا:وا.دوالو

نایا۴».داناوا

۵!اروامااهداوب

زااردنار«:وا

:و۶؟،هدیواراوزرویرود

زونردارودرواززااراه

زازوتوزوهزاوناو

و۷؟دیردناردداورنا



را 1372

نا،رارناتوهمدروازار

.ادهواثاوازنااد

واتارناوه:ن۸

رد،هدتیااون

در:واا۹.رهی

.داناناودا

راو،هدریه۱۰

ایاداردودهد

هدضارنااا۱۱؟هاو

اارلما؟ااا

ایا:وا۱۲.دضدرایاه

از۱۳!شت،هزدوازا

وهدکباا.اهدرودم

هاربای،اهدیا

هتراادازمااا۱۴.درا

وداردزاوا،هدشوانژنا۱۵؟

هدنووناوارواز

اا۱۷.اارقوفناو۱۶.ا

اراردیاهیدرودراوار

ارهارارناو۱۸؟یدکدیر

تاباارراهارارو؟ارربا

،ترا«:تهوا۱۹»؟ار

ونااهدار،داراوهدار

سویدکاردیاهاوزاا

یوارغنززااز۲۰.رد



را 1373

زوازداوار

مواارو۲۱.یدز،هارد

۲۲؟یاهدیالمدس

رهدزدیانوناارا

.اهرههواا،ی

؟ردوم۲۳

وریافاایداویداوردار

نر۲۴!یوددیاررد

زا.ارددلدترد،ادتد

واواارواا؟اداروا

یوزااردی۲۵.اردار

ارنازاا.رادززاار

یدزد۲۶.رانازاوادود

ونداانا.دددرن

۲۷.انایاونونارو

ازیاهازاورب

:دنزردا.وروداد

دیانا۲۸.هدتارو

از.دتارونزردنا؟

وا۲۹».یهرناادیا

ا«:

.اردازماهدزارنا۳۰.اه

یا۳۱.اهدکاریاهرد

ا!ارواماا

ام؟ماهزناایا



را 1374

.ااددرواهدیور

ا؟شاارداراسواردرزهودا۳۲

اردهار۳۳.اهدشااریزورم

یارارنزا؟اریز

هناننیادرد۳۴.یدادد

:و۳۵.اندزردارا.

ا.اهادزاواه

ا۳۶.دایروادماهده

رازا؟اردهاررا

یدازا۳۷.ازای

ارداوا.اانو،هدتارد

».ابنازااهدرا

ایوزاواودقاردنز،دا«:و۳

؟داعرنزنادرادیددنز،ه

:وا؟اثرزنا

اردن۲.عردایدزرنار

بانارداماوزاا

ونردب)نز(ارنایا.اه

ادزشر۳.ثدیرروزارز

روددزاار،هدازنزارویرنارو

ر،ریادزاااازاا۴.ید

ارناوداااردا۵؟یدا

ارلاااراا؟اداها

هدماردواو۶».یب،هدروا



را 1375

؟اهداایدا«:

؟اهدزاردرردزوهزا

عرددهدارراازاو۷

و۸.اراادوااودعرا،

مدنوارواتزاودزااامد

واادواامدادیویاقو

ردوایرااوو۹.ز،ر

و۱۰.دزوواودثزرز

دادواا،ادو:وا

وا۱۱».یرردعردلد

هددیادزااراا«:ا

:،هدالیارناووا۱۲.ا

او!عراایا:وا

ارداوفور:واازد

هفاا۱۳.اداه

ردزاردیاروییا

ازاواواونیا

عرنایا:وا۱۴.

ودویزازاواز

نو۱۵.درواانار،یازا

اواردادادلدا

روروهدوازردنواو«۱۶.ا

درواانزارهتدرمانارد

ارناوداذارناوااناناو

نارداز۱۷.ادروداترز



را 1376

ااواهارروانز

یودرناوارواها

ناماناردو۱۸.دااردید

نالززاناوراهاراانااد

و۱۹.اانانارز

وبزودرانانردار

ارا؟دارازثا

:وا۲۰.ادزاوا

نایادزرودزا

زاااتوزاوا۲۱.زرواا

هوفاردیارازده

زنازیا۲۲.اهدشااردیا

دا«:)و(».دادااریداراو

مدزارد۲۳.یاهازا

هردااترداز.زا

وور،نارو۲۴.ایا

رد۲۵.اهدزاارنانادونا

وازار،ارواد

هیاهزوادزانار

».اهاریاهزاواوهزرو

تراوزدا،ز۴

وارو۲.اهاروددزاارد

اودراهتاوفا

از۳».دایووااکرواار

اردیز«:رواوادنادوا



را 1377

نوادنادیا۴.ررنردور

اردیدوزنوایاارروا

الایتادرود

رد۵.داشارناوددوا،هرد

زردو،هدنارواردورااد

ی،هدازاواوزا

هیاوزاانی۶.ادرادر

فزاواز،هدرا

اهکوهادزای۷.مروال

ودزناوارزاهاردنزا،هد

سازا۸.ددن،هبا

زاواتازوو،ه

لدوهدلدزورناردواو۹.ا

اشاونوانارو

وما!هوایاها«:۱۰».د

وداارازیدادرارروا

ومانزنارد۱۱».اهرنال

ینیزامداروا

۱۲.ندکونایازوامد

یروادناناوزوایاازاد

وددوایاراوااواا۱۳.دا

۱۴.اهترازیاو.وربزاوایا

!توترازااردلدروایا

نادزایزاوااز۱۵؟دردت

۱۶.نااانزاورا



را 1378

هناروان،دعاارا

ادیدزاواواوزان

اروارنهدوا۱۷.ا

لاوهار۱۸.ااا

یتراا.اهدروادراوارا

هد،یایا۱۹.اهردا

،هدشوراردودردزالدی

ارهوزاوانیاا

مازهنا۲۰.یاه

نهدویواهترز

؟مارزاواوار۲۱.ارجار

انا،ناواوام۲۲

ندییا.راو

اواازی۲۳.رایر

ی۲۴.ارونایودناوو

۲۵.کزامودلاواا

۲۶.دهدراانوددااومد

رزاوهدناومد

وااز۲۷.دهبایوتزاووا

ارنااباز«:

ناوانازا۲۸.ا

نومدهداراواراازاهزا

نارازاوازا۲۹».دازنازاوا

وادوراامنازااو

اردیا،هکواه



را 1379

ا؟دایترو۳۰.د

نواریرزویزار

یاهدادزارددزاارد

یزاوااز۳۱.رادن،هدراارنار

هداززودرادهزدردززاوام

دیدوهاارندزاوااار

ننازیاو:،هدزاردار

.اهش

ردوو،هدشدروایرد«۵

فاارار

او۲؟مزارنااارو

یا۳».رغورد،هت:

نوایدزارنا؟نااناوا

.ارداایدارناو.

.زاوادهزااردیور

هارونارد«:و۴

مورنرد۵.اداردیاماووا

ماوواناازداناو

اروارغنا».اداردیا

اارنازایازا۶.ا

ردنایوداجارارنانگو

،اهرددورنوازاوا

۷.انایداراورنایاز

اودکاامزایاار«



را 1380

زمدارنانودرا

هدرونا۸.دمدزایردو

دنزیانازاه

اراا«:واو۹.ز

۱۰»؟امایازاناور

وکابااراوار

وا۱۱.وانازاازار

تادناوااناا«:

وا،هدرااروا۱۲».اهزرو

او۱۳.داارووراو

ااوناناردمود

ا«:تیاها۱۴.

مارماواندرداردمارم

:وا۱۵».ازاارناوا

.درواارودزااراا،اانایا«

ارنانزاواورواروزا

اهدنا۱۶.ارنارواد

ادوناارنوو۱۷.رناو

اارناووناودرارارنا

رادریودرااریاوراودر

۱۸».اکاار

اکارزورنارد«:وا

اایاهنو۱۹.

ازاناهااهدروادراوار

.دتدزردارناودکا



را 1381

.دانازازردارن

،هدناادورابناارا«۲۰

وارادومیا۲۱

زااوا۲۲.اراارادش

ناررزرزااو

اااوانازاماارد،ادو

زونازااشروااد

نا.راددوالد،ماا۲۳؟دا

هزادیدردو۲۴.اروا

ورداراولواناردیا

ی۲۵.درادهاردی

هدزاارنوهدرودارا

اهانامنرداز۲۶.ا

ارمد،هااد.ردناد

ی،نزا۲۷.

.اهودوگرازاوازانا

زوزازلاردوهردو۲۸

دوودارنیدید.

واو۲۹.ردادارناوبنا

زاناوراراا:

ردکویا۳۰؟امایا

نوتغوردا۳۱.اهاوز

وداراموانااو

»؟داااردوراد



را 1382

زاعرداروراروازایا۶

لفزااززاارو

ودناو۲.داداورو

ینو۳.اارند

،هدواداداردیواایود

زاروا۴.اادیرد

لاوزورزورازیاو.اورد،و

ردو!۵.دزاردیواهد

تهاز۶.زمارا

.روا،هدارنرد«:

مورااراوایاااز

واناردبایا۷.ا

دهوراردجارو.ارترا

د،روایا۸.اردادتاورو

نزوناوارودرازانادار

اراا«ته۹».اد

ددرادا

،هدنا۱۰».نادار

اانناشن.دتد

رناردواهدرنایاواما.

یراددزاوماهواتزاو۱۱.را

ناولاردارناماهد

دوارودنزواز.

انادنازانانزوروو۱۲.زور

اناردد«وااز



را 1383

،گرودنا۱۳.دازاردز

ار،وناواهزا

،دادکااماو۱۴.روا

».اا،ا

ا؟دترنا۱۵

رد«واا.دساار

رناودااندان

و«:وا۱۶».ا

لایهرردو

،اردنیا،هدکنارداما

نو۱۷.داکنارددادبانا

ناا،دشزاوا:)(

یاوایا۱۸.داداش

ازیا۱۹!اانانردارا

ازداناتهمرواما

۲۰.دکاوداشم

یاززاهراوزاردراده

ذولی.دهدروا

ا«:واا۲۱».ه

ناوناروداهدشیمایور

کشازودراشازا

لززاا«:وا۲۲».ا

ونو۲۳.ازیازااومروا

.رانادنا.اه

،هراناوداشررددزاوا



را 1384

».دااراندیاناد

دردو.دیدواراهزاوا۲۴

ونوا۲۵.اردارازز

یا۲۶.افزافوندازوهار

.نرداروشسمد

نهجارازدیایو

مدادراوهنادمنردار۲۷.ا

دنا۲۸.ناوارنایار

واو.شدندیاواه

اردبودروزمد۲۹.اهدنا

اناازدرالودد

کارناواازههکه۳۰.

.اهد

«۲:،هلزراوازا۷

:،هدااردارماوواهزاورد

هاروا،هادهزاورداادیا

اایاته۳.اروام

رداروحااردلاو:

وغوردن۴.ادانا

از۵.ااه،ه،ه

ردارفاوحااردلاوا

نزهونونو۶،روان

ارناوناردارننو

ردناردارها۷،یور



را 1385

.اداماهدادالزازانارز

۹.دراوردنا۸

ورغوردووزویدزدا

ارنااو؟ازریا

یااردر،هادو۱۰؟یو

مندوااا

ایااا۱۱.اههدترا

:واو؟اهنادزدهرردا

ودردن۱۲.ماهداراا

اراوومدهدادرااردلوااردم

ل۱۳.ماهدااادمترا

ادرواارلااموازا:وا

وامار،هد،دوز

یااازا۱۴.دابااماار

ورادناواا

مدمدادنارو

ارادرزاارو۱۵.دا

۱۶.ماراراارذمناردا

اوعزاواناودمایا

.دااارازدو

روایوادیردنااراا۱۷

ا،ناروم،نا۱۸؟

زنایا،نزوزوا

ا۱۹.زارنایاریاو

یورار؟زااوا



را 1386

ا:هواا۲۰.زارارد

نردووناناو

ش،هواوارزلوا

:اایاته«۲۱.دا

وذاردی

نایزورردوناراز۲۲.ر

ذویهرردارامدروانوززاار

ل،هدااارنا۲۳.مدا

ودامودایاوا

.یاک

اااردشوناا۲۴

وداودرردلدور

زواانوززاناریزورزا۲۵.

دوززورمددارادن

دشوناا۲۶.مدلراارنا،

دنارزا،هدارندااار

اراناارنا۲۷.د

.داداباارنااناارناوا

یاهلنا:ناو۲۸

ندزاوهددارازدوار

رود،هااردی)روایا(۲۹.اهنا

دراردبوااززاازاواوزا

اراادوا«۳۰.اهدکو

ردارترودرواارد

.ارنا،هداایا



را 1387

امایداوردرداردینو۳۱

ازاردارنادوناد

واا۳۲.هدروومدهدااررا

ایداوودرناازورا:

ادردویداوام

انکارمایو۳۳.د

زاو۳۴.ااراودازنارو

وزاواودزاواروایوادی

زناازادارسویاودادیا

».اناو

یااوارویااوادندیاا۸

یزاارروایااوایااو

وهوبااراو۲.درواانونا

وهدیووهدتدوادودارانا

ودااراودااهدهو

هو۳.دازیورداد

ات

هارنایارناوهرد

ارناو«۴.داداتارگ

وااا:وا

ماا۵؟دازادا

زا،هواهادداراروا

م،ادااردش۶؟اندز

وهدترازاوداا



را 1388

هاردوداماهدا

وواداردارد۷.عرد

مرادهاردنانزوک

۸.ادارواما

غوردنبذ.اواو

.اهروشوهن۹.

.رادعاهدکارواما

نایرودادانادارنانزا۱۰

گرودنااز.دنار

وناوزا

اهدادکاامتاو۱۱.

.ا،ا،ا

ا؟دترنا۱۲

نرد:واادساار

ارناودااندا

داارنا«:وا۱۳».

هدودارداورا

۱۴».اازنازانااوا

وادرادری؟ا

وهاداریاهاز.ارد

۱۵.اهزروهواوازاهبا

نزیاوارایا

هنادزاوانا۱۶.اااو

ازدلزارواروزیازاو

.اهدراروواناردوزواها



را 1389

اورنردا«:وااز۱۷

».اارودناناارادا

وراردلد.دزاش۱۸

رودززامدعزاواا۱۹.اهر

نارددونردوااا

۲۰؟درواناودیاا

۲۱.تومنود

توماوهحودمدا

ناردودردنا۲۲.اوا

؟اامد؟

دمدنیاوزور.ا۹

ادنالنردش۲.مد

نارنادزا،هدکاردم

دنارنز۳.رورز

واازاریاااهیزرد.غورد

۴».اوتراترازا«:

دارداورزا

۵.شدودرواردزاردااز

اناوداردو

یررزاوااورداردنزو

زاوانرد«وا۶.اه

تها۷».اا

انا،الارناا«:

نانز۸؟دادمداز.د



را 1390

دنز.ارا

وایادلدردا،ان

نااا«:وا۹».را

یا۱۰»؟مازااوار

ازنییاویو

ایاورازایاواه

۱۱.اروهدراوان.ده

ادیولیاووهداررواو

اد۱۲.انوناوار

زایوواندوار

هنوبازاراا

:وا۱۳.رنازایاا

دکمدانایورا«

یو۱۴،دکناردوازاواو

ناارانانارزاو،داردلد

اایاتهازا۱۵».را

باواماکاراراا«:

انردارناو۱۶.انا

واهاارانانارونا

ه۱۷».کارناداناردار

اارنزو«:ت

ناو۱۸».نزردو

نودانیا،هد

دهنزایزاوااز۱۹.دزیرا

ارزدروتر



را 1391

،نزیا۲۰.ااانواریودک

ودارواندمیواروام

نزوداریدناد

ی،هایهتاز۲۱.ار

رزاارناونوزاارلااهاد

ندی«:وا۲۲.دز

واهداوردردوایور

،«:وا۲۳».ارنا

دیزا،رودزا

۲۴.رادودزاودو

هاودرادازا

واازمروازرداراوفاور

ا«:وا۲۵».روارد

۲۶.رانارناا

اراوباونوموداوادو

ااز.اردوااردیی

».لدردااناوا

وااراانایا۱۰

زاودارا«:وا۲!

۳.ازااازکات

زاردناامر

،هدادزوهارناو۴.رید

ساو۵.دکو

اراوارنرد



را 1392

ارازازا.راهاراد

هیا۶».رانرتور

هدیا۷!اترداو!

ردااززاا

ناردوان

اداوونا۸.

زوازاوزاههه۹.ا)(ب

ناراودر.روارزیدو

ها۱۰.اناواس

زا.یهدویاواوایا

.ااروااودلزوا

اارزوناا«:نا۱۱

تارزوا۱۲».اناززاوزیورزا

ناودرااارنرود

ناردایدزاوان۱۳.ادار

دزناریاودروازیازاا.ا

اوند۱۴.دروانودیازااردو

از.ادزوراو

وا۱۵.ناردواغوردواهر

اایزورردر

وااز.اابوا۱۶.

اوایوثایااواتادهز

،ردیا۱۷.تهوا

اا«:وااز۱۸!رادززاارد

ارناوااازاارزان



را 1393

۲۰.یاو۱۹».درواا

ا،دیوبا

ا.ب،رنوزا

اهوناز۲۱.ایهدو

واباارواو

اییاا۲۲.داهانای

یاووناوارادی.لردزابااو

وانازاناادوایا۲۳.دز

۲۴.یارددورهارداو

ااددوفااداوایا

اراار۲۵.یزذ

بنااز،ااراو.

.دباارواوه،هارواودرار

،هلزراوازااا۱۱

نوادنادوارام«۲:

اایاهناو۳.روا

ارنا۴.دارامدن:

نواهرزاززاارنایزورردنار

اااوال،هدامدروا

.یاومروارنا

ارزومدرناریاارو۵

».نااهزواایرو

اوا۶».اوایا«:بارد

روایوادیردارنام«:



را 1394

۷.روااراواران،هدا

ارنازوامدرواززاارناریزورزااز

ال،هد،دوزومد

یواااردشوا۸.

دراوناارانم.داردلد

و۹».دواوارنامدهدامدروا

روانوادنادنردیا«:اوا

نزادناری۱۰.اها

،هدیوارناناودانا

اریادناوااناو.دتدارا

واا۱۱».مدنانار

انارانازاارا«:

.دااارنااداادو.دروا

ایااد،رروانوادیو۱۲

ناورداادادازر

ناهرادیااز۱۳.داداتارنا

روایهرویر

نازراداری

ناودمایا۱۴.یا

وردنازاوعزاوا

ردا۱۵.دااارنااا

وتا.اهزروتراار

واها؟رودزاارهاس

هبادنزاروا۱۶».

اواناردایزاواا.هد



را 1395

سارتهاز۱۷.د

اانارااهددهد

،هازریاودادناو

.ادداداواو۱۸.دروانا

دهو۱۹.یدادنارنالاها

تاادو.مدزا

ززاارناوزشاهاررد«:،هد

هیاا۲۰».دردانز

د،لدوهناولدروادت

داردیدازنازاارنما

تاهررد«:واا۲۱.

دزاادتهمورادن

ا:تهازا۲۲.ی

اناناو.رانا

و۲۳.اکزانانادوناود

لردتاازایانایا

».رانا

.ازالدوایا۱۲

رادرناهارا.ارااهررد

سارنا۲؟انارود

ناند.درواه،هدودزرید

واوایاا۳.رودنازاا،د

ناارنا.یاهدناددالد،هدا

ز۴.زورارناونوذیا



را 1396

.ااهودا

ازاهترانوتا

یودندوا۵.داارتاوا

و؟یاانادار

از۶؟داندرانردا،زرد

ناودترناواردا

نایارد

ثا،هدکارد۷.روارنا

دداردو.اارودار

و.دیاثاو۸.مد

ثاا۹.مدتوازاازاداردزاوا

هاروارودنرریرغا

روارا،هداراتاوو؟ا

لاثا،هدباانرن۱۰.ر

ارنا۱۱.لناونابثاو.د

ز.ادهناوناوناو

۱۲.دهاردلدردارا،هناو

ازدروامنجار،ای

ییاوکشدرزرزاوا

رار،وردروم۱۳.ا

واتلزاو.د،هدروا

دنهرردوا۱۴.د

انااراادمرر

ادناوزنازاارناا«:

اعرنانزاو۱۵.نانزاار



را 1397

ارنازاوداناود

نااو۱۶.درواازدزارو

هتا،دامی

ها،ردادامنار

ناهااا۱۷.امنردنا

اوام».اک،هارا

.ا

دیاوو«وا۱۳

۲».وباردارناودارناو

مو۳.دومواماار

ارا«۴:،هلزدروا

فردارنا،رتاودوی

اتاردارناور۵».نه

رماروزاو۶.مدندهدوا

ااراریووتا،«:اوا

ورتا۷».ازاناردمد

اومدهدنارنازااره

لزوامو۸.دروه

واد:وا«۹:،ه

یماو۱۰.اهارروا

ویواردلد،هدالنزا

،هوتدارا،رنارد

وااز۱۱.اریا

ن،دا:



را 1398

یامارادناواانا

ارما۱۲.ازوواوم

زا:اایاه:نا

اد:اناوابا

وا:نا۱۳؟ابازا

دارزان:

اررواواونودواد

ناونارارنا:واو۱۴.ا

وناکزا.اااار

روواشو۱۵».داروار

ارلدیاهیا۱۶.وااز

یودروااررازا

تارنارنو.دی

،ارااو۱۷.،ل

رازرازوداردن

یاواازاراا،

وار«:وهد۱۸.اههد

.اهدالیااز،

حارا،هدوبی۱۹

۲۰.اریا،هاادو.دز

.الفزاارا،هداردن

ا۲۱؟ازناوهدادیا

؟اااراروان

زدردا.یاهدادرارنا

دلدرداو۲۲؟اواراز



را 1399

ت)ا(،اهاواا

هدروزوههداد

،داارد،ا۲۳.ا

اهدندیها؟اری

هارادیورهارناو۲۴؟دا

و«:وا۲۵».اهاد

ا،ااههدیازا

اراد۲۶.یدداغوردویدشا

.اهداروایور

ارترویرززویو۲۷

دروایایاو.مدهنی

»!ا

۲.لزراهرردوام۱۴

ن،هههزاوردویاد«

نانایو۳.دورروادوز

وباوورهدوبایاارنا

اردیوارو،ی

ناراهزا۴.

.اردی،هن.اهرن

ک)ارددوا(وازاردا۵

،هدانارو۶.ه

ددهانوزمددیا

ادتدناوایا۷».

واهریداراازدا



را 1400

وردواهدتوااایا۸.اهزروه

یایوزردا

یروا۹؟یاهز

ونردوایاا؟دتا

ماوا۱۰.کاراههم

یواهدهراوانا«:

لودلارناواا.ازارد

و۱۱».دادااارناه،هدروادارنان

هزورن۱۲!دمایا«:وا

یدراونواارنا

ارنادالارناار

وایاها«:۱۳».اکووو

وداارناااه

ارانارداررا

غوردااا«:اوا۱۴».داد

ومدیاناومدارنا.ت

یدوووبذیورنا،مد

ااهرردواا۱۵.تیا

وماهدارناوتا

ااازاردو

نایااو۱۶.او

ااوروایردت

وناونانزوناداوا

اناارناتراازدارناناد

زورن:ناارما۱۷.ر



را 1401

مدهودناازدرااراودرا

۱۸.اهو

ماداونامورنواا

ترزردوااز.زانارا

اویاهدکارادا۱۹».ادو

یایاهدزنارا؟اادهوارن

یارایا؟

وایا۲۰.اباااونزیاو

ازفاانارنودترا

ل.دراردا۲۱.اهزروه

ارنا،هدروادارد.رراار

اوارناراانردا۲۲.

ونیاهیا؟شرانا

.راراوا

روا«:اواو۱۵

رزاارنا.ماندا

،ورنواو۲.ورنوزاارود

اتا:وا:نا

راوااوااوت

واو۳.یاایااوا

یا:ارنا:

ندریااتاوانونردیانو

شنردارناو۴.کو

واروادهدا.ا



را 1402

وروایااز۵.دروارد

زادوودیا

،هدکا:وا۶؟

ازکار،هدزارداردد

لزیهزاوردردارناو۷.راننزا

داک،دوااردموا

رزاانانزه۸.دزدیارزا

جارناردوردنا،اههدزرد

ناراوسودرواایاه

واباودان،هنزوهاز۹.ادا

واو.داروواودبودزورز

اناندیورارنا:

یاهعاودامردیایاو۱۰».د

ا.ارومدادار.یازنیا

ارا«:وا۱۱.انازا

ردووردارداواریا

اااا۱۲.ادادنز

،ارویا۱۳؟ارو

۱۴.داداجارتدوردو

ازاادزدهاارو

یا۱۵».اارهواردیر

ماوزا،هدروادااداراوا

ناوادوارزاا

اراون۱۶.ماهارار

یاماز.دلدجاویدمومدر



را 1403

نترد۱۷.ماههتیاه

ازد.مدیدو

اواادادرد۱۸.زاا

یاا؟جوا

:واا۱۹؟اراباوه

ادراردرزا«

ندها،نواذرزااراو

زنادوادناودا

رادررادمایاارو۲۰.دا

ااا،داوا

.نروندادتیا:وااز

نزاارورانادزاارو۲۱

».دا

زدیا«۲:،هلزوامو۱۶

هرردوااز۳.نادوناناردارو

اردهرردودناردادونا

زاردارناارواارنا

نایا.دایر۴:

ازیورادوا

یانایواهوو.د

:وااز۵.دازشووان

نایاوویاوادی

ونادوااز

وگر۶.ادامازاارا



را 1404

نایاو.ادودازارد

یواحواروا

داهرارنییاو۷.ااارد

یانااروندیاارنا

ادمو۸.اناردر

یاتهاز۹.بوایاناو

زاواردوماردا:اا

انازاارسوزاواودادزاواودزاواو

نماارناو۱۰.اد

اریازاوازاناو

دیاهونوا

زا:وا:ناها۱۱؟اهزرو

یوارناودکانارا

ا،هدکاودهوتدارا،هد

زروتراهدزنارزاو۱۲.اه

شودیواردلدزا

ناروززازاارا۱۳.

تدارنازوراردوااااا

ا«۱۴.داازدا

ادرااا:وا

۱۵.دروانوززاارااهت

ولززاارااهت

زارنااز.دروادهاراارناز

:وا۱۶.درواازماهدادنانار

وارنادااررناا



را 1405

وهزاارنادااررنادنازا

از۱۷.رهیارزاو

زانانونزااوانایار

ارنانونلواو۱۸.ن

تریازرات

».اتواثاوهدثد

هزورردووتوایا۱۹

نار:ا،هادزیازاا!

.ثراواهارواوغورد

االودزنادیانادا۲۰

افرارناانا«۲۱؟ا

انافوارتوودداد

».اهااداو

حو.امساکوااده«۱۷

اد۲.اشییونالد

ونردداراودینانا

اردهیا۳،راددی

ینوداداجاراراویا

زاو۴.یاهزروددوردار

وااعرزماهدادارتد

اازداادزردارد

و۵».داااوارد

ودرادنادن«:وا

واو۶.فهزادودزداار



را 1406

داارناانودانردرد

نهرزردنینرد

واودرادوادکر۷».ا

دابارهردوا۸.وادا

نویاریر

اردوابادوا

زالد۹.ازهندروازاوادا

۱۰؟اارناارواه

هدهزاولدهه«

۱۱».دااهووار

لان،هد

اکارنازوررد.اار

س۱۲.داادتاردود

اااوایا۱۳.الزازاول

زاا.اکار

ارواابزردف

،هاوایا۱۴.اهدکاتبا

ازا،هتا.ا

وام«:ناا۱۵.

یویانندزااو۱۶».داونا؟

زاا.اارمادومد

شسیا۱۷.درانو

انار۱۸.یزوررد

ارزور.مناانانا.م

وا۱۹.کارناورونا



را 1407

ادندمناهزاورددوو«

یهزاورددوورنونازاوادنازا

وادندیا:ناو۲۰.روا

مادهزاوردازارواواد

ر:وا۲۱!اروا

یهزاوردادارناویرزورردو

نودیزایرزورردو۲۲.زروا

ارزوررورو

اردشوناا۲۳».مدانار

اردواردیداا

زورردواا«:واو۲۴.

ارزوروزادایهزاوردزایر،

نارووندها۲۵،ناردر،هد

ناروونا،هراناواراودواد

ادایهزاوردزاروانوادنادنا

یزاو۲۶.دانااوا

ونویرازاوززاورواازاواد

ویدرایاوذویوااب

و۲۷.دروااواارذودرواار

،ادیرزورردوارزورهاا

ااهزاوردردهازادروای

اشواارروایوا

.«



را 1408

۲:،هلزراوازا۱۸

اردماردیادوهزو«

وااومدوهز۳».اا

دردزاو۴.در

یرنازادهرودهز

لزوامها۵.دزاهز

ااانایا:وا«۶:،ه

هزدردازداهزا

۷.درداانایان،ا

ومونیااهررد

ناهررداناا۸،ندک

نازاها،زترازا

اهرردو۹.اماهدناندروا

۱۰،ندسوند

نازاهاالوزروتراردناا

نا۱۱.انایا

وا،هدبارروانوادناد

یومزا:

زدزهارزاما.ف

اناا۱۲.حااردلاوارو

ماودایواردراازا:

واا۱۳.دارردلدا

الاانرد:

ا۱۴.اهدزررااهود؟هار

رودیزادیاازاهزانف



را 1409

هدشااماز۱۵؟دددیر

زانایارزاارنااوازرایا

ارارهرردای

یاوتاردز۱۶.وهاراه

د،هرنازایاد

ندرزاارناد۱۷.اار

نناارنازورردواها

را«:ها۱۸».ارورودادا

مونزاترونزااز

ودنزاروااازا

ندزاواوهشاوایا۱۹».شار

یاهازااداضیا۲۰!ا

مدهداررواد.اهنیا

.ادنازاارت،ناهررد

مدارناورارنانا۲۱

نانادودهودوا،نانزو

۲۲.دلرد،ناناو

نایزایاهیروننانو

یاادواهیاهدرازده

ارروایاا۲۳.هدن

زارنان.اداهدننا

رناززاارناهو

.نا،ردوها



را 1410

وهززاهزوو«:وا۱۹

یداوو۲.راددهاارومزا

ار،رنواناهزهزاوردددما

ندیا:و۳.ااردا

یاته!اروامرواواد

درواانناا:اا

کاواز۴.داادارناش

نایاناردرودراارناود

اراادندوناناروناد

و۵.ننزاارناوازد

ییاردنادیاین

دردووهداارناازیا

اااا:واا۶.د

اهدمایداون

انارداررواوادترو۷.یداو

ادوناندرزاارناواد

نکارارنایوااارادنان

تاراو۸.ازتاوا

رنازایاداو

و۹.دا،ه

واراناارنانادونانا

ناننوناندوهرد

.دراارد،درواانا

۱۱.ورهااارهزها۱۰

:ته:ارناو



را 1411

اندناحادارناوارهزهز

ادردارناوااراوم

:وا۱۲.نددیاد

اراوداونا

ندیوروایو۱۳.ا

اناد

ریاوازنایارای

ارواوازارا۱۴».رنایا

ردوازدهداندت

یاته«۱۵:م،هداوا

،واا:اا

دندازدرواادراوماشاهرردار

».ام،هادار

را،دوالواارو۲۰

یرار۲.دترااار

دهزاورددیاهرداروا،هدزار

هزااررارزورنایادردو۳.ادوا

راراوا«:اریوراودروانو

ا:وااز۴.اهار

ناوادودوتدسثرار

وداوداادند

ارناواداهدداراد

۵.راارنا،هدیا

ناوارناواودو



را 1412

دارادندیاوداار

،هدروهدترارناداناند

تاریاو۶.دا

غوردنادودو.رایا

داردوداارد،هاد،یدت

رواروززا.ماوایا۷».ا

اااومزور.یوید

وواهاز۸.

ریازورواماز.اتر

روداذاروا۹.اهدااو

الدردها،اوااد

،هیراددزاودااردووا

زاومیرزااز۱۰.دااز

ووایاودف

)و(ناودا

زااردما،هایواوا

ازااروا۱۱.وا

وااوانار

اشایااردرر

ندتهیاا۱۲.دا

ارماد،هاردوهدوزاار

یا۱۳.مدداریدازنازا

زاارننازاارواواوا

دناردیزوردن۱۴.اهدادرناد

دن۱۵.ازامردیزوردکروم



را 1413

واواههازیاویاودادهدار

اوااو۱۶.ادندرار

ردیاهوردیدودنژاوهدار

مردرزاااز۱۷.دو

ومانورزاا۱۸.اوارو

؟دردزوروهار

ولزوازارا۲۱

یوداریاور،هد

رازوازایا«۲:،هد

یراواهد

:ناراو۳».ددزاواد

:اایاه۴:«

اوداراا

اهدهرادنوزااراوهد

اانوراردارناواد

وتووییوزوزارددو۵.د

نازاارانو۶.دا

واو۷.دایودزازاو

ماووادهدنازا

هاردوووزاارا

دونانددوهدرد

مدارنادانانن

او۸.داووارناواو

وتا:وام
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زاارد۹؛مراارت

ادودورنوا،داووو

وایاواهز،اهدهار

ااردیور:وااز۱۰.ا

هددومادوی

هدناهرردو«۱۱.ازااارنا،ه

وادوادنایا۱۲:ارواماد

دزاارنویروادفانادا:

الایتادن

وا۱۳.یاهش،هوددرد

نهیاویداویا:

ادادیوادو

لاهواو۱۴.

ا)(ارداورا

».ازاارنااوا

اردویادوادهد«:وا۲۲

دوادادهدیا:و۲ما

ادهزاورداوو،یا

اوفا:وا۳:اروام

نووندزاارنورادااار

ناردارننورونزهو

درواارراااز۴.

واادایهزاوردزا،دواد

اا۵.داراناوارادمون
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مدردتاذواارنا

ادهدناهرردوااز۶.اباا

نوددا:

و۷.النیونار

ناوانبا

و۸.ااا،هداردازایو

ارازانریا

باو۹.اهدااوا

دکاردیاهازادادا

هدیا«۱۰.دتدوهارناو

ازدوروایارازراز.وایاو

۱۱.داارزودااد

دریادهدمهرردوااز

ارنونازاوههد

اروارد۱۲.ااد

یاو«۱۳.دازارزاودااهدیا

اریوااردنا

شدودندزا

حویاوو۱۴.دواار

)(ویاهودیا

زاا۱۵.رفودازاوزاارنا

ا،ردازایوا

اراوفاودبواترا؟د

ردادارو۱۶؟دیداها،دروا

؟ا.یدها،د
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صیالدونا۱۷:وا

اراویاوننریاوتد

ادهدهرردواا۱۸.یروا

:اواا:

:اوداوایاهاردایاها

یهزاوردزانووهه۱۹.یولیاهاایاها

۲۰.دانغادهاارودیروا

و.نرداردزاواورواد،هانزا«

رد۲۱.اهودازدرزا

اشا،ید

شزاوااهدتدزا.

یاودوااارد۲۲.

اروراونارد.را

اراونردیا۲۳.ا

اززدردوا!یزدازایورد

:ه۲۴؟داساردوار

ادهداات

ارو۲۵.مازاارادارد

نازاادورادناد

نادوهدردو

ز،ازارارردوو۲۶.دا

۲۷.دااردااانارد

ادنارادوزرارنازا

وراداا۲۸».دا

ارنازشدواواا؟اه
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،زیازیازیا۲۹؟اههاواا

ارا«:وا۳۰!اروام

از،ابدرزورردودوا

دوادوابیورذزا

».داادرددرو،ا

وکایاو«:وا۲۳

هررداایاه،ا۲».زها

هاروهاا«:اام

اوا.اهداوا

ارو۳.راارلای

ناوداماهاراارناززا

۴.اروروردرواازنایاار

ردااارنانایاو

ل».دادواشوند

ااا«:وا۵.ااوا

،هددودوادیالدیا

اازرداراوفاودارر

اااواتادیومارد۶.اد

ه:اادهنااوا

اا:واا۷.)اه(

ارااهتادا

نارذهت۸.درواززا

هاراارناززاولززااراا

ادزردواهدیر،هدروانومد
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ااووراردلدا۹».

بابدو،اه

از۱۰.ماهدواسمزاووازا

وزوانارززاز

نااوناازاهنی

واوانوا۱۱.ا

ا۱۲.مادردارناترا:

دانایارردهینا

وااز.دااناردههارنا

و۱۳.اداضرنانالرد«

م،هدتیاماهدهیارد

کروایاردو۱۴.اهادهااراا

نایدوکغورد،هز.مد

زترازانازااددار

هرنانومویاناو.

:اناهرردتها۱۵».اهد

ناباوارااناا«

هزردقروایازاازا

اان«:ته۱۶».ا

ارازشتیا

و۱۷.واندزاوناردلدیورود

وا:راا

کدلداودایا

از۱۸.را

ودارواموهاوواتر
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۱۹.هدعا،اداشوام

وزرودیددوهردوادا

اروالدوا۲۰.اادونا

اراامارد.اماودرو

نا.ودمداراا۲۱.ا

تررداا۲۲.دتناا

زاوهارزاارناودنمام،

یاا:ه۲۳.ادنالا

ا:واو۲۴؟رودیاود

اروادانیردار

۲۵.ااوام؟مزارزونا

مدتذااران

ذالدردا۲۶.مدبامدبا

۲۷،ندلدیادات

زدنازامایا

نار،مدزااارادل

بایانا۲۸.دشایااانا

اامدرادامناوناربااهد

و۲۹»؟ارمارهوا.ن

واما«:وا

ا«:واا۳۰»؟داره

و۳۱».دزدزااماا

نزااا«:وا

:واو۳۲».اوا:،هدرار

وتغوردیاناا«
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.هادیووردام،هدنارا

اوامدرومدارناو

زامانو۳۳.رام

:نا؟واو،هدلا

۳۴.داکارااوال؟وما

ودنا،هوناو

زاماو۳۵.راشا

باوادرداماو

ذدارهو۳۶؟اواواهداد

یامداواوماز

و۳۷.افاریاته

واوهدادباوا

ه،هو:او۳۸؟ا

،هدداارهوا

اراا۳۹،ارهومد

هدادناروینااروداشا

ارویارو۴۰.اااروددرزامد

».اداضراشاارادو

هداهدرازاو۲۴

،هداروازانااوناوادیوراراد

اوااراودوا،د

را،لوارد۲دادنده

دزندرادردودا

»؟رایا«:اواو۳.درد

یاوار،یاا.ا«:
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وامو۴».درناارنایزاار

:اایاه«۵:،هلز

ازاارناارادناانبیاا

و۶.ادارمدیاناز

اارناوااانااردن

وام،هدارناودرواازز

انادو۷.اارنار،هدس

دامناوها

یلداز،دانایاو

یا«:وا۸».داز

هدنا،درناان

واهزارداررواووایورواد

ردارناو۹.دااردارا

نردووز

.اوهوابورماهارارنا

ززاداووونانردو۱۰

».دماهدادنانارونا

ادهد،مرلرد۲۵

لزادمهرردرادهدرلوال

نااررواوادمیراو۲.

ادهدناادلزا«۳:،هدب

ولزواملوزوا

امد،دوزو

دارادنواو۴.دادش
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ادلراارنا،دوزود

زا:و۵.عاااردشو

زردوزلاودهارزا

اهالزازانارووا

هوتداراوونازاو۶.

ادرونادیدلاو

داا«:واا۷».

ندییایدلاا

ام«:تها۸».دروا

ل،هدا:وا۹،

وزاارنا،هدردهار

درواانافاااو

ایااوهود،هدکاراو

یاوزاواودزاوانانزاو۱۰.

ادارغاوروایاوسویاوداد

اواناووبازاو۱۱.اد

واو۱۲».داارهدلدم

ناوهدلدیازا«

ارناوراارناهنازوا

نزاو۱۳.الیاا

ابباردماناارد

۱۴.درواااهدتاهرردارنارا

ادهارناندوریااز

نایدلااونالااارناو

اایاهواز۱۵».رات
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ناودزاارابا«

۱۶.ناداراار

نانانردیو

ووادزاار۱۷».دادو

۱۸.مداداواا

اارااروودوادیوروا

و۱۹.اداهزواوودو

و۲۰.واروووهدن

وصزندویا

.دواونووهونانزند

ورندو۲۲.نوباوموداو۲۱

ردفنایاندونوند

یوزووناددو۲۳.

وبندو۲۴.ااردی

و۲۵.نردیاند

و۲۶.یدندومندویزند

روهاوهالند

هدو.زیورنود

یاته:ناو۲۷.اانازا

زاوو«:اا

او۲۸.ونردی

:ناهااودزازا

ااز۲۹.اا:ته

اعواایانر

ا؟ااود
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ننیتهاز

،هدتنانا۳۰.ر

سنزاوشازاوا:نا

شتوداردزاوا

نن،ااررااو

ارواازرازیااو۳۱،زه

ناودایروادیذواوایدا

ه۳۲.ااوال».داار

دوااازاا«:ت

ردو۳۳».اازیازا

.داشدنازنازاوانزورنا

دوداارناوانایا

نیا۳۴.دازیوردا

ماازیوریاو.روادوو

واهاارواهرن

یوریاونیاو۳۵.داابف

وااز!یورهوند۳۶.دا

یو۳۷.اناوارنای

ارد۳۸.اهباوات

وهکنازازاهدک

.اهناوت

ماادهدیاارد۲۶

:وا«۲:،هلزوازا

ادیووارد
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ااراراتدیاوا

و۳.ونامد

ماهدزاددهارزا

نا۴.مدننانالا

ردوشا:وا:ار

اماو۵،کماهد

اامددارناار

ها۶.شامدلراارنا،دوز

ایااراواهارا

،مواونو۷».ادازی

رانو۸.واردراارنا

مدهدرارواواازا

اا«:،اروامواون،غر

ها،هدتهاا۹.د

»؟دانوبااوا

ادیورنو۱۰.رادواردم

د،هاواهدزاارا

ور،اون۱۱.واهزاورد

ا«:،هدبارمو

تافدیازا

،ارمونارورا۱۲».د

اراهداوا«:

وارنا۱۳.تاوا

اردیاهلوحااردلا

۱۴.دناهدهرردازاوا
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ورداادرداا

راا۱۵.راابا

واوارنا

اهدداوااز.درواادراو

وورها۱۶».شارنا

ازدا«اونم

زاو۱۷».ایاها

،هدبارم،ز

ودتادهدماردری«۱۸

ته:،هدادم

اه،هبارواوداررارن

هدا۱۹.دالی

دووازا؟ارواادواد

دناهرردنازاواوداوا

».درواادراودنی.دن

مدرزاامرواو۲۰

نازاواواودته

ووهدنو۲۱.دترا

نودوانهداروانارو

و۲۲.ر،هدراواراروا

واارورنادنهد

داروا،هدروانوزااررواناو۲۳.)د(

ناروان،ارواورهد

درانماد۲۴.ااساما

.راروارمداروا
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زاماادهدیاارد۲۷

وا۲:،هلزراوا

۳.رادنداراوزدیاو«:

هدونهدوباهدوموداهدداراو

هددرواردنوهدور

،هدانانایاارناو۴.اااد

دنا:اایاته

زیورارتاوناون۵:ن

ردارناوماداایوزوت

هدارزاناو۶.ما

موااراتاومدادهدد

شوشواروااو۷.اروا

ا.وازوداار

و۸.ادهارواندوری

ارهدواااو

واراهدغزارندو

دادااوووارانا:

ناوااو۹.هدکوادارنا

فدناودوناونباو

۱۰.شارهدوز

ززاارتذیانااز

ناا۱۱.کمزهاارورود

ارواوراهدغزاردندا

انادزرداراناوا

و۱۲».انارد،هدعرزارناو
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ید«:،هدنارناادهد

ارواموارواوراهدغزارد

وووا۱۳.هز

ارهدهرردوا

:انشو۱۴.ا

تذیاناازارهد

نامدارنا:وااز۱۵.

وجااارتغوردا

نو۱۶».کتیاا

:وا«:،هدبماو

،هدتیاانش

اهدرواززاکازاوافوا

ارنا۱۷.تیاذنااز

ا.هزارهدش

واموانااو۱۸؟دباا

ردواتهزاناانا

هدارواوادهدردووا

وهررد:تهاز۱۹.د

و۲۰،اهاردووورد

وادهدااراهد

۲۱.دروازااررواواد

ردواهررداایاتهرد

اهرواوادهدردووا

واواهدا۲۲:
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ارانازاوااردنازایزور

».درواازنا،هدروانو

هردادهدیااردلنردو۲۸

دنزاروااومرلزا

،هدبمونرردواردا

وهدناایاته«۲:

ودیازا۳.ماارهدغا

زاهداروایفل

واو۴.درواازاد،نا

ارادنااوادهدا

ارهدغازدرواازاار

ونرردراها۵».ا

را۶؛دوارد

اارواوواا«:

زاارنااووافووراایدت

وشارما۷.دروزا

زانززاا۸:م

ووریزهررداهدزاو

تیاناا۹.اهدتوو

افوناها،دداوناما

ارغ۱۰».اهداروااوا

رو۱۱.ارنا،راندزا

ر:وا«:،هدبم

ندزالودیازاارهدغ

زاو۱۲.ردهارراو».اا
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وامدراندزاارغا

وا:اروو«۱۳:،هلزرا

ایایااری:

اایاتهاز۱۴.اار

مدااندا:

وداارواارهد

راها۱۵».مدادوااراتا

مااهداروا!یا«:

واا۱۶.غوردیرااوار

لاومزاارودزایورزاارا:

۱۷».واانازدا

.دلهرد

دروازارایارناا۲۹

روازاواونوناا

وهدازا۲.ددهدیا

زانااوناورواوادناروونااو

وناد)ارنا(۳.درنوروا

هددارناادهدا

یاته«۴:،)هدلرا(د

یاروازاارنااااا

وارد۵:،مد

نادونا،نز۶.راراه،هدس

اردنادودنایانزور

۷.دودزاردوانادونا
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ماهدیاناارارناو

ارناردازواداو

اایاتهاز۸.دا

ناوانردیارا:

اراداوارنااودار

یاناوااز۹.ش،ار

۱۰.ماهدارناوتذا

زادیلدتن:واو

امایاارنودا

وااز۱۱.درواازناارا؛داد

یادمرادیاار:

ااو۱۲.اتارداریو

اااروداعد،هاوا

دلدانوااو۱۳.د

ااواو۱۴.اا،

واو.درواازارنااو

،ماهاراردارنزاوازاار

ز،ماهدیازاارودا

اردیاواورنازا۱۵.درواا

دوا«۱۶.اهدث

،اردوادواد

۱۷:،ایاهاناردا

اروووا:ته

یزاارایاارناودانا

وووارناو۱۸.ا،درنا



را 1432

اشننردودا

،ماهارانردارناایا

:وا۱۹.روهودو

مدنادادناوام

واامدارنا،دوزا

روازااایاو۲۰.

اایاته۲۱.ارواممد

یااهرردوباهررد

ناا:،تذا

ارناواوداهددار

ادناایانازاو۲۲.اررد

ارواا،رد

.اد،ازاردارناهدباو

ننزودااردنا۲۳

مدهدانااراودزد

۲۴.وفرواوذ

یاته۲۵:،هدباریو«

ارازا:،هداا

وادوارواردمدد

یاروا۲۶:،هدند

ووااهدعاد

ارواارنیا.

دارراانا۲۷.یزوهرد

دوااز۲۸؟یاار

االیاا،هد
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۲۹».راراه،هدسو،هد

م۳۰.اراشاررایو

،هدنااد«۳۱:،هلزراوا

:یهرردوا

درااوارواوماهدارواوتیا

ا:واا۳۲،داغورد

اورایورذوی

واوا،مانرد

از،دادمیااراناوا

».اانواهررد

۲:،هلزراوازا۳۰

ار:،هداایاه«

:وااز۳.یررد،ما

ازارادواادمنااااا

،ماهدادنانارزارنا:واودروا

ااو۴».روافارناراز

وااز۵.اادوااهرردوا

۶.واف.شرایا«:

ا؟ازدوارذاولا

وهدشاردداززارد

ناازیاو۷»؟اهلیدرزه

بنزناویدناوا،زور

:تهو۸.اتنازااا

اریوادزاارواغزورناردا«



را 1434

.ادهاروادرنو.ا

نایااردوادهدوهدیاناو۹

یاوا۱۰.دااا

اراازشنااایاوسبه

ورانایاززااررذورودیزا

ارواودااوررد،هداب

ار:وااز۱۱.ا

،هاانرداراراوت

فاار،داارا.دا

وااز۱۲.ااااروداد

.وجا:

اومادارید۱۳

شاارود۱۴.یاهیاود

دارازلااهررد،هد

دزوتدو

جدرد؟دداهرردا۱۵.ما

ارراتودز.ا

واه،اراا«۱۶.ماهد

او.رایا،رواارا

ارترواجار،جارار

:وااز۱۷.داتر

ازا،داداارتاورا

انا)و(کو)(ار

:وا۱۸.لااناهرردیا

ودرواازاربیایا
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تدش،هودا

نوازانزاواوو۱۹.اند

ارناواودوااارناواا

مااو۲۰.داواز

واراررد،ه

نادزاناو۲۱.راا

بارواواانونانزانان،هد

تا:واازداد

یاودامو۲۲؟اد

یددوتوادا۲۳.دا

وا۲۴.دروامناانو

اوات،رااودرواردلدتا

».ااراامارد.

اایانزنارد«:وا۳۱

:وا۲.دامناودا

ر،نردرزا

رودیزاوا۳».اارااایا

ازا،ادودارزا«:)و(

رارااهیا۴.مدبرار

دیددرواوداد

۵.اانونیرردوارااار

سوداسهیدر

ایزوراز۶.درااراه،هدسن

دودااااننهدد



را 1436

:وااز۷».اندیاه

زاوااودب«

موایا:واوما.دید

لززاارناا۸!هتارااد

نارناودازیازاودرواا

اهواززوناونو

تارناواا۹.ااز

اناردفهارارناباید.درواا

ااواارازدایر

نردواروامایا۱۰.اهداز

ناهااراااوراها

نا)دراده(اردنوداار

ارواوهداداربوااز۱۱.داار

،هاناو۱۲.اهردیوازادزا

ودوانادواانی

نانواناورروجووروه

۱۳.ادرواباغ

.ناوناودایدرهها

زاارناودالدارنااز

و۱۴».اداک،هداداها

مواهزوزاارنن«:وا

:وا۱۵».انازا

یاارروهارردیزاوا«

ازددنازیاودناز

نوزااردزاوا«:وا۱۶».



را 1437

دلایاوااز.رادزازاار

.دااندززاناواتا

ازواواو۱۷

ماراا۱۸.ادو

مویدا:،دیا

مهادنادا.ههدزاریا

ازارد۱۹.یاهاز

دنارازاونمهاد

ارارماروم.مدز

؟اجاوااا۲۰.مد

.مروادلارواواهاز

واوایایاواا

دیا۲۱.داواا

هارهیاردلدوو

یاودااهیا.زیارار

وفادیا۲۲.اد

عاانردیاهزاوااز؟داشدفا

ته۲۳».داااردنزاهد

ناناادر«:اایا

اوادزردارما،ادار

.دزکراروا،وهیاوایا

اونووادو۲۴

نناز۲۵.انارد،شد

لارد۲۶».ماهدارنونوماهزار

واا۲۷.دیااوومرا



را 1438

رارادناواانااا«:

ااوو۲۸.انارونا

وندکوموندباونیانا

یاناوار،مدانر

رماناردو۲۹.ااندسوند

نانادودرشراناراد

شراوداده۳۰.د

ا«:وا۳۱».ایوناددر

ایاهزادناواانااا

یزورردنانارینا۳۲.

ناازمروانوززامدیدارنا

».مدناواا،ا

ماازایا«:واا۳۳

اناردارد.ااانا

انایاوانالدارناود

شادرو۳۴.دامناود

اروااوداداشرداو

ااگرودزانا:وااز.س

دارناهوزااارنان،

وزورورارباوا۳۵».دروااد

ارردواهدادراوریاارنروهی

تهوااوشواادروا

اا«:وا۳۶.،

اازاارذها،دادرزا

ا«:وا۳۷».ادمر



را 1439

ناارزساوهدییا

دااراارذها،د

:ه۳۸».ااوام.داک

وازهزاوردجزااااا«

نوبررنرو۳۹.ا

یداوو۴۰.دزارودیورا

وازقفونوریداوزوو

داادرواسوایا،ناهزاورد

».داموه

لادهددلرد۳۲

وناردو۲.لزراوازار

ردراودهدهاررواهد

هداز۳.دسدادهدرداز

وتا«:،اانازاروااد

هدداراا.وا

هدو۴.داارناودا

هددارانادزااد

ودایوندد،ه

اارواو۵.دااریو

از.اوازااردواود

۶».ابا،دانا

ا۷:،هلزوام«:راو

ارا،هادمی

ناانازاکاازدیااترد

واموی۸».یار



را 1440

ارا«:ا،هانازردد

وراازیازردترد

ادها».دیاارناانازاا

ترداریاز۹.اوازاما

یاهلهارناوومدیزاد

،ناومد،ارو۱۰.مدنزویو

ارنااری۱۱.مدنزونارداره

۱۲.دزارناودمو

یراکورارو

ودهدااریدرود

.مد،دنازرددر

ه«۱۴:،هدونارارکورو۱۳

اا:اایات

و،ازارناوامارنا،ار

هاز۱۵.ریزوررافردارا

روهرد:اایات

ازاو۱۶».اهزاردو

:،هدعواد،مدهدادکورار

وتارزونااهوایاها«۱۷

۱۸یایویادیوز

ناشاارنارهونانارا

تهاریا!رنازا

ایوترا۱۹.

وواراحمدایار

وزردتوتا۲۰.دااه



را 1441

زوادیازاویدادرازواندنردواارد

وتوتااراادمو۲۱.یداا

.یدروانوززاویوزوید

نایدرناناریاارزاو۲۲

۲۳.ایروز.یدادنا

ارمدروافارنا،هادنناو

یداارنااودکو

.یدروادراونااراما.د

وارنااهرا۲۴

ووونااد

ارنااواهاویداود

یاارراهوایاو۲۵.

نادالوناوهد

:،هلزراوام۲۶».اه

یااا.یاها«۲۷

اا:واا۲۸؟

هدردونادار

ااو۲۹.اارناواو

ارناودزااارا،ها

ریاوازریاای

.ازا،دروانارنایا

ترادزاادواااز۳۰

دیدلاااواوزرو

ارنایزورزاااز۳۱.دروانادا

زاارنااهدونزواد



را 1442

واارام۳۲.مزااروددر

نادونایاونونارووندونا،اد

و۳۳.اهدروانا،هدروانواد

مدادارناو.ورواهداد

۳۴.دوشمداد،دوز

اایارداردتر

یداوردارینو۳۵.ارنا،هد

ازایااردنادوناداما

درمومداارنا.ار

۳۶.ادهاراد،هدرواارتر

ارداایاهازانا

وووهددشاهررد

زاارناا«۳۷:،اه

ماهاردوتوردارناز

نا،هدروازناارناودا

نایاودامناو۳۸.ادا

داداولدارناو۳۹.دا

دانازاناو

اناادوو۴۰.زاتوا

رداردسواناندنازا

ندنازاو۴۱.زریرودزادانالد

نولدواارناوارونا

:وااز۴۲.داسزاردد

ن،مرمااریا

.راناماهدادهوناارا



را 1443

ونازاوناوشاهرردزاردو۴۳

ر،اهدنادوه

ا،ههرو۴۴.اه

زرد،اناودامو

ونیردوادیوروااو

نانااواازبیویرای

».درواازار

وامدسنازردراو۳۳

وارراوا«۲:،هلزوادر

هوااودز،رارناوا

اروداااروناا۳:ا

.ایاااراویزا

هرردوایهررداایاهاز۴

هموردادندی

یاراونااو۵،ا

.ارنادورد

رناتراازااردیوراز

ودادازجواا۶.ما

نااراواواواارنا

ارنا،هدروازاراانااوادنااو۷.را

زاارناو۸.دالوا

ارنایوا،اهزرو

و۹.زاا،اهدزوزاوهزروها

ددالوودایاا



را 1444

نااراانزیا

وناامو.اهد

وا۱۰.زاهرنا

ناشاهرردنارد

وادیرداونازاوناو

،اونونازاوناوروای

زاواوسوزاواودادزاواوروزاواودزاواارد۱۱

واازاارته

اهدر،ادااواروا

وااز.رواوایاازاواو

ه۱۲.درواازارزاناا

ونازاوناوارد:ت

درردوا

یردواو۱۳.دااار

وزردوبیویرایون

دززادرناادیورواارد

ا:واا۱۴.انر

ادناوااناهرردارهوناا

یاانزناردومانارد۱۵.داومداد

ایرزرداراوفاواوورادواد

ارواواتادمانارد۱۶.

:اادهنااوان

دوادزاوااز۱۷.ه

نوزاو۱۸.ااانا

ازیدرایاواری



را 1445

مو۱۹».ارزاذذو

ا:وا«۲۰:،هلزراوا

وزوردااوزورا

ادوادهها۲۱،ددورد

نوووایا

ناارنا۲۲.مد

ودواددهرذن،دناسارردرود

مو۲۳».اداهدزاارنو

ماا«۲۴:،هلزراوا

دهارناودناوا؟زف

دناردرراام.اهدک

وزورا:وا۲۵.

ها۲۶،مدادراارزوناینود

وارذزاومدکاردواددهوبرذ

ناااز.نبوقاواادوا

».داناودرواازارنا

هدردوازا۳۴

ودوازنوشو

لزرادوروا

وو:اایاه«۲:،ه

:وااریو،هدبارادهد

ارناواوهدداراا

ا.رادزاو۳.ازاا

ننوداواد،هر



را 1446

ودانددوداارهد

اروامادهدیا۴.را

۵،دا:هرردوا.

نداریاو.دا

یان،از)ت(دزا

از.ایاها:ا،یاوازا

ارا۶».ارا:وا

۷،رواردادهدارن

دیورواهد

یزاودااز.دو

وازا۸.دهادرادر

رواردهدازالزرا

م۹،ایدازاناد

وریدازااراودا

نارو۱۰.دزدماردردا

مما،هدااادو

دارناودریدازاارماوارد

۱۱.دادرارنا،هدااه

یدازااردناون،نانازا

یوارناودرواز،دهدر

،هلزوازاراوامو۱۲.د

ردنار:اایاه«۱۳:

،مدروانوزاززاارنایزور

داردازامالارد۱۴

لارنو.روارار



را 1447

نارا.دریدازاددزااروا،هد

و۱۵.اااردشوداا

ارداودزنزارد

یارد،هدایدازادیاو.دروا

ورنازاا۱۶.اهها

واردمزاماوداا

هدریدازاناارناار

.دیوارناودرواز،د

وداا:واا۱۷

ایدازایاماودردایا

واریدازایا:واا،د

شننردارواوو

زاارداو۱۸.ادا

،ریمدوودزو

۱۹.اهرنرد،هدهرودار

ونونااوروانارووادنارو

ارناو۲۰.دریهرنردارزم

،رادنانادوناندد

زتاوانکارنایودا

نددارارووادهدو۲۱.ا

دورادنانادونا

ا۲۲.دااردزاهد

ازاارناواوا

ازااواارنا،هدناودروا

».انوناوارادیو



را 1448

هدماردوازا۳۵

ناوونر«۲:،هلزرااد

ورووایهزاارنا،

ارداوارااز۳».نبانا

ارناو۴،ادارنرناواو

یادنناهوا

دا،ماهیوناروه

،هدنروبازایهزو۵.مدروا

با«:نا۶».با«:نا

و،هدواربربادراز

وو۷.باانا

یزورااراوسو

زیورریزورردارد

باددرو۸.هزنارد

رد،هداداواوبر

نادوناونزو،باد

کاووددیاو۹.

ا،هردو۱۰.دیارو

۱۱.ددااربادراود

زا:ازهدرو

ردادرواناراوناس

،هلزراوام۱۲».روا

وو:اایاته«۱۳:

دا:واروانوادناد

بادن۱۴؟شمو



را 1449

هدراابادودنابر

ااردرووبازواوا

،دوزوا،

مددارادنو۱۵.دااومد

هارزاما،هدلراارنا،دوزو

ارناوحااردلاوزد

وزردتداراویو

ااوشا.ماهدادنار

روبربادنا۱۶.د

ااماوااهدناار

اایاتیاها۱۷،

ارنارواوادا:

وناازدرواادراوماناهررد

ناراو۱۸».داوماارناو

:اایاته«:نر

اروااواوداارباددرو

ا۱۹،دداواا،اده

بربادزا:اایاته

».اراد

اوادهدمرلردو۳۶

یر«۲:،هلزراوازاما

وادوااهرردار،دیا

مازامدیزورزاا

ارادنا۳.ناردزوا



را 1450

زاماشمرودراوناا

ارنانونوزدهارزانا

راندزاکورواارکوررا۴».مز

و۵.رنارددوااروام

اوس«:،هداارکوررا

زااروانوو۶.مادوا

شردواردمزورردندزایر

دیزاادشرداراونام

ماواوار۷.ناا

واززدهارزانازا

کور۸».اهدماهرردوا

موددهداارواراا

لزاهردو۹.ارنازاوارداروا

یاورواایاادهد

هزوریاارواادیزا

نازااررانکورو۱۰.داوار

ردناهردواردر

.امشواهزاورددد

اروانناانو۱۱

اواههد۱۲،رنازا

ادوعاداردنارو

واوناورناو

اوکورزاار۱۳.نارو

۱۴.زنایاارزاشار

دارااایدناروها



را 1451

یامشاریرنا«:دکور

دداررکور».،دد

ارناو«:اریوناو۱۵.اناد،

و۱۶.اناشکورو».نای

سارناناناو

ارناا«:کوروا

:،هدلاکورزاو۱۷».دانهد

».واندزاارناهار«

دندزاارناوا«:ناکور۱۸

نارو۱۹».رردوایا

نار،رراو«:کور

عاهردارر۲۰».ا

شارناورهدیا،ا

ودرواررداریدهدو۲۱.زهد

ردوهدشرد،هدرواعاهزاارناید

و۲۲.ادهدراروش

یواوزردهردهد

هاقروریدناوو۲۳.دوا

ارد،هدشاارنا)هد(،د

۲۴.درداردرااد

ارناوهدو

زاودونا۲۵.دزکاردو

.شنااازارردساهد

اورااوهداهد۲۶

واا.ارراوکورداار



را 1452

ورهدازاو۲۷.ادارنا

راوامازدراندزاکورار

وزدیادیر«۲۸:،هلز

ناادهدررداروان

واادهدو۲۹.ناازار

نارداویازاررا:

نا،هدباارزاواااهد

هرردواا۳۰.ادنازاارناو

دااادهد

نوردوردزورواشودواد

هورذوواو۳۱.اها

ادنادورواوناودروااارنا

».اازراماناهرردارنا

ودیکور،دیررا۳۲

هازاادهداریرنوا

ناایرنوناردراندزاد

.هدوا

ایهداو۳۷

دهددادزارواهدر

وامزاووواو۲.د

،هدو۳.داشدرااو

دیراداراو

ردراو۴».ایاهد«:

انازردزارواازدوامن



را 1453

انوانوزانو۵.د

روازاارنادهدهارروا

۷:،هلزراوامها۶.ر

ارادهد:اایاه«

ا:زادد

دو،اهانوان

اواناو۸.داا

.ازاا،هدارناودا

وارواو۹

۱۰.راازراادزانا

ناراا

نحوزانازاداد

اارا،دزانازاماز،

نسزاناازاو۱۱».از

نوروازارا۱۲او،دهدچروازا

دمنزااردودوزر

نررهزاوردنو۱۳.دار

،اریراواودارداا

داغورد«:را۱۴»؟یورناد«:

ارواارراوداشیو».مورنا

واودزاروا،هدراناروو۱۵.دروانارود

نازارناازاانازنردار

ادهزالهردرانو۱۶.د

ها۱۷،دهاردریزورراوده

لاوازادردهدودروااروا،هدهد



را 1454

:را»؟وازاا«،هد

راو۱۸».اهددو«

ماهدهماووو«:هد

تیایاو۱۹؟ااانازا

اازاوهد،هد

یاا:هدایانا۲۰؟

ادنادد

ردارراداهد۲۱».مارد

دادواناززاصزورو.راناز

.نازردرا.مزان

ووراوناو۳۸

اارماررانر

ارد:وا«۲:،

دورنوناداداوووزا

۳.اهز،هوایاوزا

هدداا:وا

هدنارونا۴».داارنا،ه

یدلاازدداا«:

ارمیدواهاردارناد

ااز.نانا

۵».ارنارارماد

فهدازادردواا«:هد

لهرداروااررا۶».دایر

رارراواادنازردا



را 1455

وراوددبالهناردوو

ردوناازانو۷.ر

هزاوردو(االهاررادهد

هدوانوهدزاها۸،)د

اردناداهدایا«۹:،هدض

اهداااالهارواوهدیرا

ردازدازاردواو

،هداهد۱۰».ن

ازااریراوراددهاازا«:

هاارننا۱۱».روالهزاد

رازاواداززاهد،ادد

هرارا،هیروسری

ا«:راو۱۲.ورادل

رزرددزارهیروسریر

اروا،هراررا۱۳.دراو».را

و۱۴.نازردراودروالهزا

رداررا،هدهد

زا«:راهدودروادددوا

:را۱۵».رایزا،

داراواااادارا«

رایاهدها۱۶»؟اا

ایاارناهت«:،هدر

رادنادارواار

یاه«:را۱۷».دا

هدنارودا:اایات



را 1456

ااواهزن،یورنو

اا۱۸.اهزتااوا

نادایونوهدنارود

انادزاوازااارناوا

دزا«:راهدا۱۹».ر

نادااد،اهناف

«:باردرا۲۰».انا،هد

ارواما.داار

اا۲۱.هزنودارا

اهدواارنوزا

اهادهدردزا۲۲:ا

:اناواهدنوهدنارود

یناوا،هداااریا

و۲۳.اناارورد

نادزاودانونادارازوز

اوارهددرا

رز«:راها۲۴».ازااار

نارواو۲۵.داوعانازا

اار،هادوماهد

ودعاهداوهدازاار

ناها۲۶،اریرازاارنا

نامرهدراردض:

زا،هارادنارو۲۷».ماردز

اواهدااواودلاوا

دازوازا.نادهد



را 1457

نزورنازردراو۲۸.ه

.داردرواوروا

هدر،ادهدلزادهرد۳۹

۲.دهارنا،هارواد

.دررددزلزامرهزورردو

وهزاوردرد،هادهدنارومو۳

وناارووا

نو۴.هدنارادونرا

غهار،هدرادارانادوادهد

نوزاورددرودنردیاهزاوردزاه

ارناناو۵.رهار)هد(ور

،هدرارواوررارد،هد

یوواودرواتزردرهدرد

رردورارناهدو۶.دادی

نو۷.ارادیهدور

ناو۸.د،زارواودرار

روایروازاارمیوهد

ردارم،نادرنادرزو۹.مار

مودهوافارروده

رنادرز۱۰.دیادهار

ااوادزردایارمناناد

هدرو۱۱.دادنازورناردروو

وا«۱۲:،هدانادرنادرزراهررد

نیوذا،هواوار

ونادرنادرز۱۳».رواا



را 1458

ونراوناارن

زااررا،هدلراو۱۴.دهدنارو

اروادنمااارواوادناز

ردزرانو۱۵.منرد.دد

:،هلزیووام،دسناز

ته:،هدباروو«۱۶

ااردما:اایا

.ااوردزورناردوودرواادراو

داداتزورناردار:وا۱۷

۱۸.انازادو

ودادارااروااز

نیدازا،داا

».اا

ازالزراوازا۴۰

نزااریوودادرارزااروانادرنادرز

نردواوویادورواناا

رانادرو۲.دهزنا

ناهرردارااه«:اریو،ار

،هدرواعوارادمواو۳.اهد

ززاارزواالو۴.اهد

اتردا.راید

ترداو.اارو

زناو،اها

ایواوشتردا



را 1459

د«:)اریو(دزواوو۵».و

ادیارواهدنماا

منردوادوداهد

ودادوهاراروانادر».ویوا

واد،هاماادراو۶.دراروا

نو۷.دهزردنرد

نانادوداردناراد

نزونادوهدزارمااهد

،اهدوادههدارزناولاو

واادناها۸

یناوااورنانون

او۹.نانادوناو

:،هدرنانونایانما

هدوزرد.ناندزا«

او۱۰.ایاوار

داراردا

،هدوروتهوباوما

ادیاردورادفورد

نردوبارددنو۱۱».

یاوهددتووموداردون

ناارنمااوااواردزا

دههازاندها۱۲،ا

باوادادزودا

ورنو۱۳.دناواورتهو

،اددنردیناراد



را 1460

نهدادا«:ارواو۱۴

اا»؟اراهدارا

رداررن۱۵.دروارناما

اوموهنذا«:،هدب

وارواا.اهاوار

ندوهااهاادد

ا«:رنمااا۱۶»؟د

».غورداهرردازارر

عااااوهردو۴۱

داهدوهدیورزادندزا

.درنرداواماا

،داهدناواو۲

هدارواودزارنماا

داو۳.دهدز

رداراودردواهاار

زامودزورردو۴.ارنادوا

د۵،دعانازاودارا

درواهانوهردنوهار

و۶.وااهوهوزا،هدروا

رردوانوزانالاا

مااد«:رنانود

ارنناو۷».

۸.ااهرد،ارناداو

ار«:ااهدنانردا



را 1461

اردووروومزایاهذاراز

.ناناردانرد،ااوارنا».

اریایاهو۹

هداانداانارد

.دنزاارنااودااهد

ناددردارما۱۰

نادرزدهردوهد

اوا،دهدماانادر

۱۱.درندر،اارنا

اینارادورننا

۱۲،دهدایازاد

اواداردنها

۱۳.انردگرردداروا،هاور

ورندانو

و۱۴.لدداارناراد

،وردیازاا

زااا۱۵.ارندو

رنو۱۶.رندودراند

ار،داناراد

انزازاادزا

ونزودناد،دهدادما

؛دهدادنردارناارنااولا

لادمتورد،رناو۱۷

زاازنا۱۸،ادوو



را 1462

ارمااانا

.ددهدادرازارواهد

اورنوناراد۴۲

:راو۲،اگرودزاو

ووددساا«

ازدیاهدا

اه۳.اراهزا

».مایرووارار

اا.م«:نایرا۴

ودایاهد،ا

زایوداداعاباردوا

نردوا«:رانا۵».اداز

هاوار

ها۶.داداوا

واداراردیاهم،هاو

،هدااردیاهلاداا

ماوزورهدزاو۷».دیدیا

نارادورن۸.لزراوا

بگروزاارمودا

یودااایاه«:نا۹،هد

۱۰:واراریدد

م،هدارهازارداا

زااز،ا،هدسوا

رادوازاهدزا۱۱.منمر

ازنوازاوا.ن



را 1463

.دروادزااروتار

ووادارو۱۲

ارداا۱۳.ندزار

۱۴،شاردیاهاواز

اردازرازو

انیاوازاواودا

ادیاال۱۵،ااردو

:اایاته:اروام

،،رارداومزرا

رداانازایها۱۶

ارردانانازاورا

یاو۱۷.دااردوردا

وزا،اهمزاردور

نانازانازایاوداوو

هاز۱۸.اوار

و:اایات

دورودن،رروان

ودودروار

یا۱۹».دادارناوارو

ا،ووااد

اداداراز۲۰.مدارزوا

یاهدیا،هددیاهد

وز،یاهااارو

اارزوا۲۱.دروااارنا

داویودیاهل



را 1464

ردانا۲۲.شد

اوووزاناردووا

».د

هم،مزاغررانو۴۳

نادوااوارنانایاهارنایا

وارها۲،ارنادهد

:،هدباررا،نادورن

اهداریاه،غورد«

ارکور۳.اردوو

نا،هدناداراا

ورنو۴».یاوار

،ادزرداروانموناراد

،نارادورن۵.دا

هاانردانزااراد

۶.دهادزرد،ده

نادرزاروهدنادولاونزوناد

ویراودهدنماا،نادر

شاروالازرزو۷.ارکور

ردوام۸.او

اراوددگری«۹:،هلزرا

ردنهزاورددیاردادنادرد

یاتهناو۱۰.نا

هدرده،هدا:اا

ماارواواار



را 1465

،هاو۱۱.اااااردنواودا

اوتاتاراودزاارز

اراویاایاار

نایرداو۱۲.)دا(

ودایاوازااراوواا

ازار

.رانوازاودزدار

اازرداریو۱۳

».ازااارنایو

دزرددهررد۴۴

،ادسوزوفوولردو

اایاته«۲:،هلزرا

یورواار:

ردواهبازواادمدروادراواد

درواناودرا۳.ا

ووناارناوازر،رازا

و۴.دتددارانار

ارنا،دوزومددارادن

مرادتنازااررا،هدلرا

ترازااااردشوناا۵.رو

ا۶.ازرنایاوزد

روایوادیورو

۷.اهدناووبازواادوا

ا:اایاتیاهل

ودزاارروادراودنارتراا



را 1466

یادیازاوزادنزاهراوونز

اریاازرداز۸؟را

دیدلاا،هازرنایا

نردومزارروان

ودنارتراا۹.رودرزیا

تراودتراونانزتراوادندترا

،درواروایوادزردارنز

وانوهازواو۱۰؟اهدشا

نارروراو

یاتها«۱۱.اهد،ماا

اداردیورا:اا

ورارادو۱۲.کاراد

ردناا،اهدماراردن

ودااوناو.کز

درودا،هوگرودزا

رداو۱۳.داروودو

.راوووز

زادزاو۱۴.مرروا

وایاارد،ر

وقناادزا

زانازایااز.اااردن

هاادها۱۵».داان

زوازرنایانانزد

ردزردوود

اردار«۱۶:رابارد،دسو



را 1467

۱۷.اشواا

وداادردندزای

اوار،هازرنایا

یردنارووندونارودر

نزانزنارداز.دروایواد

ززاا۱۸.دارودد،ه

ارریارونایاارنازر

کووج،دکوا

وازرنانو۱۹.د

ناعاا،روایار

۲۰»؟روارووا

واربااونزونادزاارمرا

واریرواا«۲۱:،هدبدهداد

وادیرداونارووندونار

هدروااوهدرود،ازروای

رولاتراوا۲۲؟ا

ناوزا.اد،دهدروا

هزوا،هدنووددرو

ل،هزروهواوازر۲۳.ا

کواتادواووداشوا

و۲۴».اهدراوزوااا،د

ادیا«:نزومرا

ته۲۵!اروامزرد

دندنزو:اایا

ارروروادیدو



را 1468

انایاروداواد

اردیر.راوایاریاواز

یاا۲۶.داواردیروداراا

.اروامزرداد

امدردا:واا

هدروازرددزامانددر

ا۲۷.هوات:اوا

نادودااینا

،هکوزرداد

ززا،رزاد۲۸.م

ادودااادز

مامادا،ارزردا

اا:واو۲۹.ارااناوزا

رااردیا

۳۰.اراایاهرردما

دارهدعنا:وا

.دارادوانادود

هدرددارادهد

».مد،ادوان

،،هدبکوررا۴۵

مرلردراندزاارنا

یاهکوریا«۲:رردادهد

واازیاویا۳:اا

ااوماهنزا.اهدوادرد



را 1469

ا:وا،اروا۴.

اماهدساوام،ماهد

یاگریاو۵.ارزا،ارز

ا:واازارا؟

اریوردا.را

».ا

هررد۲؛لزرااهرردوام۴۶

رودردتادنو

ادهدمرلردارناهد

دیاوارو«۳:داد

دیدوراوارارنانارایا۴.ا

:وا۵.ارهرزوداره.

نود،هناارناا

از،وم،هدنا

رنارواروزوراناور۶.فزاف

ا۷.اوتارلف.

وایاواهدندور

اواهدندور۸؟دد

اارز،هدن:،

،نایا۹.اکاروو

وایا.ونونووارایاوا

ارناوارنندیاونارادت

تهوامازورزورنااز۱۰.

ود،هدک.دمادندزا



را 1470

زردتهوااز.ددنانزا

ددهیا۱۱.درادذتادل

یا.یراردزیرد.نویا

زانوارارا۱۲.ج

نایودودععازاه

وهدرناهرردوا۱۳».ا

د«۱۴:رازب

.دعاوفومالو

کارارواززهداارو

اوهازاارواروز۱۵.اهد

اریر۱۶.اهاارناوااز؟دا

و:و،اناواها

رد۱۷.دزودمدنازا

هداددزااروارهد،نا

تهوامهد۱۸.ا

د،ونرد،روامدت

،)ا(رددیا۱۹.اارد

وناوفاززدیاارویبا

ار۲۰.اهدنو

دن۲۱.اوالفزاا

نااز.یراویردوا

نازور.اورا،ور

رناهزاوا۲۲.اهرناناوو

نابواتاازدور

داارواوا۲۳.اوا



را 1471

زاوهدززانااز.ا

مد،هد۲۴.واهر

ا:اایاته۲۵.اهد

ندواوونونا

واو۲۶.را،رادیواو

،رادنانادارنا

ادوهدرد

یاا۲۷.انما،نازاود

اراازنااایاوسبه

داداتنایاززااررذورودیزا

ارواوداااوارد،بو

سبهیا:واو۲۸.ا

انرداراراماواز

اکارمزکماها

اارودادفاار.

».اا

زالزرانهرردوام۴۷

ا«:وا۲.دزبارهنا

اارزونیوالزاا

روادندو.دردارووانارد

ناییازا۳وزو

نارو.شروارایزاوشرواروز

۴.انازدید

یاهتانیایزور



را 1472

از.انوورزاار

۵.اکاررهنوا

هکنایداووناواهها

وایاها۶؟اااردن.ا

ماراو،دف؟امارا

وناارواا،یماراا۷.

»؟اهدااروهدررد

یاو«:اایاته،باهررد۴۸

.اهدرو.اهبااز

رد،هازبا۲.امواربو

زارواو.دییویان

اروایا.مد

.دعورزازاوا۳.دا

دوایوابا۴.و

وازااز۵.روا

.دهندزایاوریزازا

نردردواردیو۶

یولاازااز۷.

اروونشو.ارید

وااهترو۸.رایا

یداواوانوا

۹.داکیرااوا

نوباود،هدزاوبا

ارواردن۱۰.ا



را 1473

با۱۱.درادزنزاارددنو

فزاوادیدردوهددزا

ردازا.ایاوهرف

اا۱۲.اواواهوا

اروانرازور:وا

۱۳.داهرار،هداروافوو

زااانااهشزاباو

۱۴.اهه،دنادا

هبابا۱۵؟یاینادون

دوشاهناوددود

۱۶:اراتهوامهد.ا

یدووایوادبانر

ادارواموارویا۱۷.ا

زوتی.یویا

)ارد(نددیا۱۸!اه

ترازیردویادودلزا

.دزماریودروامباه

وهوهاروردیا۱۹

با۲۰؟اهوسنونرازا

نرارد.روادووااز،ه

زیروادو۲۱.اکبارا

و۲۳،دووندو۲۲.اهریرا

وهوتو۲۴،نولو

وا«۲۵.بازوی

اروا۲۶.اهوزوهباخ



را 1474

دردباو.واازز

یاااا۲۷.اواودر

هرردوینادزدنردوااو؟د

بانیا۲۸؟یاردوا

یاوهرد،هدکار

یروبارو۲۹.دزهردررداردا

۳۰.اروالدیوووواروا

اروایوااداروا:وا

وداوبایاا۳۱.اازا

سرنادیا.درواادبا

ایایا۳۲.ا

،هرردودردزای.

ید۳۳.اهدروامهترراوه

زاارباوادبازوزاجاو

.دادیااراواز

زاواند۳۴.دیادیا

ورزاودواارد

واو۳۵.اهایااز،

یاوارینردارا

ا۳۶.ادادبازاازردنا

لدوایبالد

ود،ایسرناد

هاروو۳۷.اهد

۳۸.اسوهادواه

ازاردوبای



را 1475

۳۹.مافارباوا

ارباو؟وناوهم

دنارویابا؟اهداد

وا:وااز۴۰.اهسو

ابااریودازاوب

نلدو،هور۴۱.د

و۴۲.اادهزدردزلدزورناردبا

وادامد،هبابا

وهوفبایا:وا۴۳.اهد

اهرددسزاا۴۴.ایورماد

هدوااز،امادراهزااودا

.دروااباناارنالا

اازاهدانرد،هبنرا۴۵

قوبادو،هانوننزارونزا

کشم!بایایاو۴۶.ازاارناا

رویادویااازاه

باناا،اماردوا۴۷.اهد

».اباهررد.درواازار

ناااا«:وا،نهررد۴۹

وهدروافاردا؟راواروااودرا

:وااا۲؟اهردوام

واانرردارهاا

واو.اادواناو

یا۳».درواافارناا

درتدیا.اهبایاز،ون



را 1476

از.شدرو،هسوروا

دیا۴.وریادناروون

یا؟دویداوداوزاا

د)و(دا

زا«:تهواا۵؟اا

دیورزاودرواافارو

.ارناداواها

ازارننااازا:وا۶

دا«:تهموداهررد۷».دروا

ناوهازنزاتراو؟نرد

یردوروناددنیا۸؟اهدد

وااریونزویاز.

ارا،ادنراا۹.درواا

تررا،)ا(ردنادزداو؟را

وایوارا۱۰؟

ووارذ.دناارماهادفار

.اهددشدواهکوناردا

اداههزارناوکاردن۱۱

:وااز۱۲.زهو

اا،ارمادناراا

ااا؟اااو

مرمدتاذوااز۱۳.ا

واواوروددره

یوازا۱۴.ایاا

«:)(،ههدادرم



را 1477

ارناز۱۵!یاوروامواو

یا۱۶.ادارامدنردوا

،یااریوهیرد

اردابااهداداردو

۱۷.درواادوازااروا،یز

رنازایاموداو

وا۱۸.دزا،ه

هنژاوارویوهرومو:

مدازایاوااردن،ا

ناندرانزاواا۱۹.ااونارد

ازایارداریواز،اا

از؟مرنااروایاهناو.ارا

ناودرواو

ارواترا۲۰»؟داار

ننهررداروایواهدموداهررد

اودراارناناا.اهد

یازا۲۱.ابانایاارنا

منادزاواودلزناندا

یوزاو،هابواا۲۲.ع

لدزورناردمودانلدوهار

وت«:دهررد۲۳.اادهزدردز

۲۴.اها،هازاهددرا

وما.اردارواهزوهدراور،هد

ور۲۵.ااززاروادرد

:تها۲۶؟اهکوجا



را 1478

ناردوانادودااردوانا

ادیررداو۲۷.اکزور

وراهررد۲۸».ازااردیووا

،باراهدرر

قوروامراو«:وا

.اارنایو۲۹.جارار

ودایاارناناوباوهد

و۳۰!فزافداداانا

یردرنیا.رایدوز

هدر«:وااز».

وا۳۱.اهدیفوهدر

ماارداواهد

واوهزاوردارنا.روا

اتوجارناناوا۳۲.

اردییاراواترنا

زاارناواهادیا

یااوورو۳۳.دروااناف

زایاوداناردیا

مهرردوام۳۴».ااوناردمدا

:،هلزادهدیااردرا

تومنا:ته«۳۵

نارزااردرو۳۶.اارنا

اهادایارناوازوام

ادمناای

اروناندرارماو۳۷.



را 1479

واو.اشرادنان

ودرواادراوارتنا

۳۸.مزکارناداناردار

دامردارد:واو

وا۳۹.ادازاارنارووهدو

».درواازارمنااامارد:

رااونازوهرردوا۵۰

،اا،ماوراانرد«۲:

و،هر.راوما

وارواماوهدکدو.اهد

واوالفزاااز۳اهد

اناردیاناوارز

وا۴.را،هدراوناو

ادواانزناردومانارد

ااردیاهوااننا.اا

اارناهار،هدنیاردیورو۵.

دشایاواو

نودهنام«۶.وا

هزا.هراوا،هدهاارنانا

ناارنا۷.دشااردهارا،ر

هازراهناندودرار

ه،دناناراهواا

و.انوناززاورانزا۸.زرو

اااز۹.ورهاریوری



را 1480

مرواارناواالززااری

اراردوداارانااردناو

ازاهکرینای.

جارناوا۱۰.دادد

۱۱.اترارناوا

ودوویدثانتریااز

ناودو،لاریا

هاوواررد۱۲.دزرواروز

زونواوان.داار

انوا۱۳.او

رزاو.اناو

نیا۱۴.دزام،ه

زاوا.ارافزااردناراد

وافزا۱۵.اهزروهواازردو

هدار.اهدارزه

زا.اوامااازاهمرادو

واناهدوایروماوا

روردنزردارساداراوناز،زاو۱۶.

دمیهسزاو.ز

اا«۱۷.دزو

راهدلوا.داروانا.دها،

داروایااهدرااودراروا

:اایاتها۱۸».د

راوازوهدا«

زشدارااو۱۹.مرراهد



را 1481

اانوانوردودرواا

ناردوا۲۰.اواندو

وداواارااننزناردوما

مراارااز،ااااراده

نونایااز«۲۱.زاا

ک،هدارناو:وا.د

زاوا۲۲.اارااو

وهنمل۲۳.ازردو

۲۴.اهدناوانردوه

.یراعا،هرومدمادیازایا

۲۵.یدوایا،ه

هدروانوارا،هدارداوا

۲۶.درادیرنازتهوااز.ا

یهداروا،اروایراوفاازاوا

او۲۷.وازایوزکا

ناماز!نایاو.،هدروادوخار

زانتونرازاوا۲۸.اهرنانزو

ماویاهمازادعز

ارنازاا۲۹.رانردوا

فزاواارد،هزارنیا.

ودااروااووریازودرا

ووااز.وااهدا

واا۳۰.اهدااسو

نادودااردا

تهواا«۳۱.اکزورنارد



را 1482

زوماز.یا:

،هدرشناو۳۲.اهر

ارداوااارواوداا

ته۳۳.ازاارااوا

ومادواا:

رزاورادهارناداارناا

تهوااناوا۳۴.اناند

زودادامااارنایدوارواروز

.اماراارنوااراار

نوانای:وا۳۵

اوانذی۳۶.واروو

۳۷.اشواناری.دا

قواراوای

ی.انزورد

ا۳۸.اترواا

ماوازناازاو

اناشوا۳۹.اهاد

نانازاواداناردغو

وا۴۰».داروا

نژاوارارویوهروموا«:

مدازایاواان،

والفزاا۴۱.ااونارد

اانیازارندوا

نا.اهوننا۴۲.

ناواردشرنازاوا.داو



را 1483

اراناددیاارد،هرا

دوارناهزاواهد۴۳.دا

ا۴۴.ارداززاروادردواو.د

ازااناندرانزاوا

یاهناو.اراازایاردارنا

اواز؟مرنااروا

»؟داارناودرو

یواهدهرردارواترا۴۵

ناناا.اهدنازهررداروا

ابانایاارنااودراار

نردنازاواولزیازا۴۶.

.دعا

نوا«:وا«۵۱

و۲.اایدوو

ارنازواارناودان

افزاارنازورردناازا

هرزاوزاازاا۳.دا

مناناو.دزاارد

لنازناو۴.زکارنا

ادواااز۵.دااحوردو

زا،اکوتهیازا

۶.اهاهزروااسوزانا

ناهرداداردنونزا

ناتواواوامانزااز.ک



را 1484

ماموادرد۷.را

ازاو،هازاا.دزارن

هوهدان۸.اهدادا

ناان.ونایاا

ارنا.ادار۹.

نایروادازودززاماوک

اوا۱۰.اهکاوهرا

اریاهلاو.افار

داروار۱۱.رانرد

واوااارندندحوروااز

وواماااز.دزکارناا

وزاا،یر۱۲.واما

.راودران،هداارنا

نهررداراوهدوااز

زاوریایا۱۳.اهدروا

ه۱۴!اهرو!ر

ندزااراهدردتاذت

ارزوا«۱۵.دزاوا

.درااارنرودت

یدزاوان۱۶.اداراو

ودروازیازاا.اناردا

۱۷.دروانودیازااردودزناریا

دزوراواوند

ناردواغوردواهراز.ا

یزوررد.هروا۱۸.



را 1485

ابوا۱۹.اا

اا(واتادهزوااز.ا

«۲۰.تهوااوایوثای)

دارازا.اولیا

زاو۲۱.داکارزاوا

دارشراوارازاوادارشراوا

زاوادارنزودزاو۲۲.ا

ادارهودونازاوادارو

زاو.ادارشاونزاو۲۳.

ناوونزاو.اداراوونا

و:واو۲۴.ادار

رداهدنناارییاناز

بهیا:واا۲۵.را

دو!یزباارن

ارواهیورزاار،هدارد

واززاو۲۶!اهه

وا،اد

ردوزاازرد«۲۷.ایاا

تاراراوزواارا.زاان

یوناراد.یوارزاوو

یوارا۲۸.روارادارناو

واوووندند.ز

.اکدردولنو۲۹.اروازا

ارزوایاز

دزانو۳۰.ادنوناو



را 1486

،هازناتوویذردوراد

هووانز

هدودااوا۳۱.ا

ر۳۲.فزاشدار

۳۳.دبنادواارو

د:اایاتهاز«

وردوزکازاواهورد

هدوهدراهدر۳۴.راو

ارد،هادژافاوا

نو۳۵.اهددواوهدزا

و.ددوهوا

.ادراونازنن:اروا

مااریدا:واا۳۶

،ارواواارماورا

ووو۳۷.اارشا

.اناردیا،هلهود

اهنوداشنا۳۸

نایام:واو۳۹.دز

با،هدواارنا،هد

وهارناو۴۰.رانازاااد

۴۱.درواادویو

!اهدنراوهر

وهارد۴۲!ادانرد

با۴۳.اهدرااتنا

ردارو۴۴.لنوز،ه



را 1487

انودزااهاراوداداا

روراناترزدراو.دروا

نماوانوزامیا«۴۵.داا

ولدو۴۶.واتزاارد

یاهزاوالنارداز.دعزردیاهزاوازا

زردو.دیاهزاوانازالردواه

اا۴۷.)اا(وا

زورایاا

۴۸.دااردوا

.دااردوزواا

اوالفزانتروااز

،اهاانندا۴۹.ا

یا۵۰.دااردنن

زاارواووواهررزا

۵۱».رواداررواورودی

.اهارهاروارروازا

ا۵۲.اهادوایناز

اااا«:وا

ا۵۳.دانوزردور

ارتیاودزااارنا

زانتر:وا،

زاواوازایا۵۴.ااوا

وجاراروااز۵۵.ناززا

یاناجااودنانزااریا

از۵۶.دهنازاوایاوشرر



را 1488

،هرارواهترنا

واتازیاه.دنای

تهوااهدو۵۷.راتا

اروناوونونوناروا

،رانازاادباواار

ویرته۵۸.اا

اشیهزاوردوان

وااودا

۵۹».داارا

واداااارا

و.ریومرلردادهد

ارمراو۶۰.دهدرا

هرردارایررد

،یادن«:اراو۶۱.اب

وایا:و۶۲.ناارناوها

یاکارنایاهدناهررد

یاادناردزانازایا

،یغررانازانو۶۳.ا

و۶۴.زاتانارناونا

ادوداق،مروادراووا

.ارانا».اناو

لهدزودزادو۵۲

.دزارادشرداوددروارد

،دهداادوارداو۲



را 1489

ادادورواوااز۳.دروا

هداواادزاارای

هدراوو۴.

روالدهدزورردد

۵.دشدادی،هدزودراناردوا

زورردو۶.دهردهددزلو

نزایانردمره

زاردنادمویاررد۷.د

و.درادهدغدرودنردیاهزاوردهار

۸.رهارناو.دهداارنا

رانرد،هدارهدناو

ارهد۹.هاوازاشور

یوواودرواتزردرهدداروا،

ورارناهدو۱۰.دادی

نو۱۱.رردارادناروور

ارواهدو.زواروا،هدرار

هدزورردو۱۲.اانازردوزوراریو،هد

نادرز،هدردزلزا

۱۳.ارواداهدرنادر

وروایوازارهدوواو

ناو۱۴.ازاارگر

فارروایردنادرها

ونازانادرنادرزو۱۵.م

هدفاررودهردارم

رنادرزا۱۶.دیااروده



را 1490

.ااوویاارزنزاناد

ودواردیناو۱۷

و،دواردردو

ووزاودو۱۸.دارا

داارباوو

ودووونادرو۱۹.د

هودزاارایارووا

وهدزاودوردونودا۲۰.ددهزاارا

وایااراهدنودزار

،او۲۱.دهزااباا.د

ااراارذهدزاودنروعارذهنی

جو۲۲.دودارناواد

جدادراوو.دعارذجیوش

و۲۳.ادراوامودنو.دزا

.دفاارامو.دراودف

ومودیو،را،نادرو۲۴

ناداریرادو۲۵.اررد

ردودارهدیورارازاوده

ودناروااررادو

.زا،ردارزازا

هدد،ادارنانادرنادرزو۲۶

،هدزتزردرردارناهدو۲۷.در

او۲۸.ریادوزاادر

رالرد.دیاروا

رلردو۲۹.اردزاوو



را 1491

لردو۳۰.دیاروازاودوو

وونادرنادرزرمو

ورارن.دیاارادزا

ولزادزاودهوزورردو۳۱.د

ردهدکدووااوادهدیا

.ااناززاارادهددلوال

یزاارواوودنواو۳۲

ازسو۳۳.ادردواد

نیودشیزورردواوداروا

ردزورادووایاو۳۴.در

واهدزاوزورشمامردشزور

.هداد



1492

!اددقزای۱

ا!اهنزهدگرانردا

رازرازه۲!اهدراادرنرد

زا.رراو

،هزرووود.یاهدیویا

ی،واد۳.اهواد

و.ار،انرد.اهو

یار۴.اهرردواینرد

.اوای،ن

ردود.ها،هباهزاورد

واه۵.ردشدوترا

ذاروا،تهاز،هدزود

و۶.اریادیورا.ا

اارو،هازوازاندز

.ورتهرزا،هدا

ردارمتوویزورردروا۷

ددواماز.درواددادما

،هدارواد.یاهدیویاواهدا

ازاوهزروهتروا۸.ا

ادمارواا.اهدهو

شدو.اهدارواررااروا

ادردوا۹.اوها

رو.دروادارتاو

اهیا.یاهدیویا،هد



1493

اردد۱۰.داز

یداارااز.اهدزاردوا

۱۱.اردواساهداد

اردم.ن،ههاوامم

وهیا.هزاردناهدادکار

رداانرهاریا۱۲.ماهرااز

هداو؟ا

اتزورردهوهدضرا

یااازاا۱۳؟انا

ا،هایاماد.انزارا،هد

۱۴.ازورمردوناواو،هاد

ها،هیودنغ

داوازاتوا.اهاند

۱۵.اهدداونا

.اردانوا

هودناواو.زانااها

ا۱۶.اهدلردارادد

ازدربازا،زا.

ازاهکا.ارودزاههزوهد

زارداردیدن۱۷.اها،د

هدابهررده.یاهداا

هوانردروا،واداروا

نوانزاازالده۱۸.اهد

نود!هاوایا.ماهزرو

نااماارن۱۹.اریاناو



1494

نکارون.دادا

ازهیا۲۰.دادنردهزارد

نورارددوا.رد

کنورد.ماهزرونتاه

اها۲۱.اتردو

رو،ایند.یاهدا

ایاهدنااریزورا.یاهدارا

ناترا۲۲.اناودروا

نایدو.

.اهبدواریاز.

زنازااراالوهارن۲

هدروددزورردارهو.اها

وهدکاربیوا۲.ا

مدرداراددی.اهد

،اازارارووو،

اراایدترد۳.ا

و.اهاددیورزااردارد،

۴.اهازفزااارب

ودارد،هدهزداردن

ندرداراو.اهدا

۵.اراار،هرد

وهدکاراا،هدوا

اددیاو.اهدباارومار

رد)ی(اردنو۶.اهدواارو



1495

.امارعان،هدبان

ردو.اهدادانردارو،ه

۷.اهدراارنوندت

وهدراارسوادهواردوا

ناو.اهدندداریراد

اهده۸.زاماهرد

،هرر.دزمارندیر

ارروق،اززااردد

وزهزاورد۹.اهدروارد

وهد.ادوباارار

وایاو.وانردارو

زند۱۰.هزاور

.س،هاکو،ش،

ن۱۱.ازیاردروانودو

اموهاشاوهازا

ردنراولا.اهرزمد

:ناردو۱۲.ی

یردنواز؟اباوم

.ردناردشااریو،دش

اارودروااتدیا۱۳

هودیاار،هدارو!روادیاد

ارداز!دند

وغوردیوریا۱۴.داداارو

یازااراهدارواهدا

۱۵.اهدیااباوبذو،اد



1496

اردی،هدوزدنرهر

ارنایااا:)و(رواد

،د۱۶؟ازمجاوزل

اردیادوااهداردند

ایزوراا.کارنا،هدا

.اهدهوهداارنال،ارنارا

مازااروهدروااهداراه۱۷

هدوهدکارنا،هرمادهد

ااارخ،هادرواردو.ا

یا:)(،هدروادوادنالد۱۸.ا

هارااردوادورزور،ندراد

،یاارده۱۹!اردو

یدو.وایوربااردلدورواد

شزاانارد

وهیا:)و(۲۰،زااوادد

درهنزدایاهدار

ونداو؟ردهدروزاراو

ردناونا۲۱؟واسردا

زوررد.اهداناونود.از

۲۲.یدو،هرارناد

زوررددویازورفزاای

وهدروزاراو.ته

.اهدارنادمدهد



1497

وا۲.ماهدیویزادنا۳

۳.ورواهدرواردر،هدیرا

هادرزوراردرد

دارااوسراو۴.ا

اوا،هد۵.اهد

هررداهدزااا۶.اهد

ازوانواهرد۷.ا

ایداودنو۸.ا

اهدهایایار۹.

ردایاوا۱۰.اهدارو

فاهار۱۱.دردیو

دن۱۲.اهادتاواهردا،

و۱۳.اف،ییاا،هدهزار

۱۴.اهدویهداردی

.ماهنادوزورودم

.اهادااوهدا۱۵

هاوراراد۱۶

اریدواارودزاان۱۷.ا

ههزااوتو۱۸،مدشا

۲۰.روادوااتوو۱۹.ا

.اهردنازدرواادا

راواازاوارادلدردارناو۲۱

ازاوایارزا۲۲.دا

ودهزا۲۳.الاوزوایر

وانو۲۴.ارا



1498

وا۲۵.مراواواا،ا

.اارواایاورادوا

تراتوراوانااب۲۶

اردارغانایا۲۷.اروا

ارناواازو۲۸.درادد

دراکاردند۲۹.اهدیو

زاودرنزاردرر۳۰.ا

از۳۲.داکاروااوااز۳۱.د

ردارتدزنوارا

نووردلدزاارمدا۳۳.دا

و۳۵،ندلزارزناا۳۴.دز

و۳۶،اترناف

و۳۷.واردردداند

تنزاا۳۸.هداوااداو

ناا۳۹؟دردویا

۴۰؟نیاداواهز

زوایوواردیار

ناردایاریدود۴۱.

وزرونوده«:)و(۴۲،زااا

ار،هار۴۳.ید

اار۴۴.ید،هروید

انردار۴۵.درید،ر

ندند۴۶».یاهادوو

ضراوومادوف۴۷.ارد

زابای،مد۴۸.اهد



1499

زوایرعا۴۹.در

۵۱.ونازاوا۵۰.ا

ا۵۲.ران،مناد

ن۵۳.تغاد

زاا۵۴.ااولهردا

زا،وایاها۵۵.م:

،یازاوا۵۶.ماارالهی

مااریزوررد۵۷!ناوهازااردش

ماانیدوایا۵۸.سید،هد

اروایا۵۹!یاهداتوهداد

ونا۶۰!ردادایاهداهد

وایا۶۱.یاهددار

!یاهداروارنا

زوراروارون۶۲

ارناو۶۳.)یااد(راد

لااوایا۶۴.ماهنادواز

ناهو۶۵.نناتناید

زا،هدارنا۶۶!دناوه

.کوایاز

؟اهدرزوز۴

نا۲.اهرسی

فودابرزنیا

ی۳.اههدهزد

مدا.داری،هدروانوارد



1500

هرالانز۴.اهد،یغ

وانندو،نامزا

ردرکارا۵.دنا

رداراسردا.اا

هدزموهزامدناز۶.شا

۷.دوادونژاویارد،ا

زانان.د،زاوف،فزاوان

زاناترا۸.ددتناهو

.رداه

هدب،هوهناانا

نااز.نزان۹.ا

نز۱۰.ده،هحوزلمزا

رداو.یدارددوا،ن

اردوا۱۱.نایامد

نرداو،ارارت،هرما

ونند۱۲.اهازارناساوا

یهزاورددوودرونر

،هواه۱۳.دادروا

ناردنار۱۴.روراردارندن

اارناس،اهنزاو

رود!)(،روداناو۱۵.د

ونادران!ورود

۱۶.داداردانرد

اردارناوهاارناوا

.راار،وانان.اد



1501

.دهاراردلن۱۷

اتایا،رادیهد

دیردیداری۱۸.داد

همیزوروادتا.راهار

یزان۱۹.اهرااز

اردیاوار.اورا

یهرددوا۲۰.را

،انردوازواهررد،رنا

مودادیایدوشرو۲۱.داز

وراما!صزرد

مهیاندیا۲۲.ان،ه

،مودادیا.اویدارو

.داارنورااره

ارر،هدورواداواهیا۵

هدنانازایوننازاثا۲.

.اهدهناردواهرو۳.ا

۵.دوموهاردبا۴

.راار،هواهرندن

نار۷.نزاداددراوا۶

۸.اهدنانواهد،هزروه

نادزاوان

ناردن،ناسزا۹.در

رم۱۰.

ردارنودودنردارنز۱۱.اه



1502

وههرادنادزانارو۱۲.ادی

راداراینا۱۳.دا

ودهزاوردزا۱۴.امرزندو

رولدید۱۵.ازانا

هازیاو،دازاج۱۶.دل

اواهبلدازا۱۷.د

نه۱۸.اهدرن

هیاا۱۹.شدناردنوروناو

۲۰.دادوسداا

کیتاروهدشاااریا

ازوناددیارهیا۲۱.یاهد

دراراو۲۲.هزنزارماود

.یاهکویاهد



ل 1503

ل

دناانردن،مالمرهزورو۱

ارایورودهدنااو،مدر

هدیالهنارد۲.مد

زردردیزلهم۳،د

۴.دوااردوادولزنا

اواوالفزایداو

،انزازاوشدادیاردوه

وانارزاو۵.دن

ازاو۶.دنادانا

ایو۷.ادلرازاوادورر

ودیایوی

افرزاایزو۸.دنرد

.اداردیووررناودناید

،وررنودایو۹

ایوراو۱۰.رهار

فیوررناوادنایورا)دا(

رناوادفویوررناوادار

زافزاایوورو۱۱.ادبیور

اندلودولودودا

ورهارازاو۱۲.ار

.وررردورارحور

اتر)دا(تاااو۱۳

ناو.دتر،هواایای

نزاودنردودشدتانانردا



ل 1504

ودقترتاناو۱۴.قا

ا،مدارتانانو۱۵.و

رنا)زاما(یوریاتانایخ

زاوترو۱۶.دز

اوترو.ادرناود

ر،رانو۱۷.دخنردخ

و۱۸.دفرردورد

زافزارنایودوای

یرد،رتانانو۱۹.د

،ززاتانانورا

،رارحورو۲۰.

حوراز،ایورودحور

را،رانو۲۱.دردتا

ززاانو.داا،داانو

تاحوراز،ززاایور،

دتایو۲۲.درد

ایو۲۳.دهایودر

فازالودودیز

.ارایفنازالودو

یایااراییا،رنو۲۴

جیااریاواتزاوا،ر

۲۵.واریداناز.م

زاا،واردینداردنو

یو۲۶.عدای

ناوددتتردا



ل 1505

زاو۲۷.دناقناتر،

ونانوراردا،نفوا

افوازاو.مدشداد

ردحس۲۸.مددنردفزا

ا.دنادادردنا،اردنارزور

مدارددیور،مدارنانودهل

،مارزاواو

دینایا«:ا۲

،هادحور،ارانو۲».

۳مدارواو.دا

،اادارنایا«:ا

نارونا.اایااد

ورناناو۴.اهزرونزوانا

نانادارواو

هاوهاناو۵.هوا:

ردیاادا،انااز،

نزاوسنازانایاو۶.نان

نردوورانا

نانایورزاوسنانزاا،

ام۷.انانااز،

.ا،هاوها،نا

اوارانایاو۸

ارا،هداردندانا

یداو۹».رد



ل 1506

ووردارناو۱۰.دیرناردوزارد

.دبنایاوووودود

ا.رارانایا«:ا۳

ندها۲».اانا،رورارر

یا«:او۳.اراررناواومدارد

یرازااریاوناراردنا

دردومدرارنا».د

اانادونایا«:او۴.د

ونزاداز۵.ننایاام،ر

مد۶.ااناد،یهدن

اارناننونزری

۷.شمدادارا.

اازاراااناا

واانا.ا

نایوررداریورن۸.ا

انارداروا

ارزاساار۹.اد

از،شنانایورزاوسنازا.ماد

نایا«:او۱۰».انا

یوهدلدردامم

منازااادوو۱۱.عاد

نا.هاوهاوبارنا،ر

وادا،حورها۱۲».هوا:

مزاهل«میادزا

ارتاناییاو۱۳».دکروا



ل 1507

یاودایوراریاودر

ودواداحورها۱۴.مار

۱۵.دوادوردحورترارد

ومر،درداادا

زورنانارد،دنارد

ماوزوریازاو۱۶.

یاارنایا«۱۷:،هلزوا

وندزاارم،نهداانا

دو۱۸.زاارنا

وارواا،داا

،یزهزاروا،هدواززاارنا

ادزااروانا،داردناها

ودترازاواواردا۱۹.

نا،دادهردواز

ودددازالدداو۲۰.یاهدادتارد

وا،دیومدودزروه

هدروااودادهردوا،یدار

ادزااروان.اهدروادد

هلددناارلدداو۲۱.

،اهزادزرواو

اردوادو۲۲».یاهدادتاردنوا

نونو«:اواوهد

نون،۲۳».اارد

،مدهدردوالاور

ادحورو۲۴.مدارددیوروارد



ل 1508

وو«:،هدباواوادا،ه

انایااو۲۵.دردار

نونانرداااارودا

،هاارنزو۲۶.و

.انانااز.نایا

داارندها،وا۲۷

اها.هوا:اناو

نانااز.اااودا

».ا

ورادیورارناویانایاو«۴

شاردوهارناو۲.ناارروا

،هدزودراااوردی،

نا،دیااو۳.نای

ورانااردیوروراایراد،ودنردار

نااهارناواه

ناهوبادی۴.داا

ه،انازورهرا.رانااراا

ارناهیو۵.اارنا

ه.ماهدزوردوزورهر

هرماارانو۶.ااانا

ناهزوروباداریز،

۷.ماهدادرایااریزور.ااد

ناورارواهیور،هداردیوزو

ارتاهیزورواو۸.ت

۹.اتدیزاهما



ل 1509

ارا،دیانونزراوسوووم

زورودیاازااروفرد

.دراارنازوردو،ادی

یال،دانزویراو۱۰

ارباو۱۱.دراارناوو.زور

.اووارنا.اس

ردناارا،یرنیو۱۲

االادواو۱۳.انا

هاانارناانردن

اهوایاها«:۱۴».درامز

ارههردلدزاوهن

ها۱۵».ادکاروماهدر

،مدادناضارونا«:

یا«:او۱۶».انااردن

ارنوارواردارنیانا

.اتوارباودراتونزو

تواباونجاز۱۷

.اادنوااا

ارنا،هدردمهاارناو۵

و۲.ار،وزاوناردرو

نردار،هرماارهیزورن

ونارنافاا،ارونازا

ایاردوشدارد

و۴.دادردارا،ارنازااو۳.د

ارا،ااانرداراوارازایرز



ل 1510

انونازااانامیااونازا

نرداررواا«:هوا۵».ا

مازاواو۶.نافاررومدادراا

وادادرزاازاوازا

،هدکاماوااازاهزرون،

:هواا۷».اهدکا

دادازاهدز«

،درواما،هدکاود

،دداداماا

وا:هواا۸

و۹.داروادانرد

وهدازادارر

نانردنارا۱۰.دادا

روادودراارنارناودراار

».اهادیار،هد

مدت«:هواا۱۱

،تووتراس

اواارا

رد۱۲.دارود

و.ازاوداوزا

هادیاردوداااا

ن۱۳.داناردار،

ناارتوهرما

ارتنو.انها،ر

اهاداها،هرمانا



ل 1511

نررردردارو۱۴.ماتردار

اروا،فااانرد

یزوونو۱۵.دا

وتووراها،هدیرواد

.دافااایاد

یاارینو۱۶.اراه

نردااراو

واداارها،اا

ردهردتاوو۱۷.اارنی

نزانووواددوااردان

ه.درواادراویودار

».ارا

نایا«۲:،هلزوامو۶

:و۳.تاهرردوزواایارد

هوا!ارهوامااییا

یا:هردوداووو

۴.داباارینومروا

ایومیو

یو.ااایارنو

یااواانایاراا

ردو۶.ایدادار

ااناوینوبا

دددویودناووبای

نو۷.دلاومیو



ل 1512

هاداها،نردن

رنردنو.اداها۸.

.اانردا،ها

ارناردانردنتو۹

ارنارزلد.ادادااهدیا

ردارنانوااهرودزا

لاار‐اهدزنای

و۱۰.اداهواهددترردز

اراوهادا

د«:هوا۱۱».درواادراونا

تریاو:وبزاردیوند

.دااوووازااناو

اداوداورودا۱۲

ازاهردوهاوداا

و۱۳.رامانااردتود

ردنان،هادا

و،نایفااناین

رد،طزوردزومی

ااردییایا

مردارز،هدزاردناارددو۱۴.

ا.ادنزااووانای

».هاد

نایاو«۲:،هلزوامو۷

ا:اازهوا:)(



ل 1513

واهرانا۳.اهرازر

،هدیرواداارووماهدروادراوارد

و۴.داارر

ااریاردارودا

ادا.داردترود

اوین«:هوا۵».ه

.اهراواا،اا۶!ا

و.اازیا۷.ان

زاوازوروازور.ادزورناوا

رااردنا۸.د

یرواداراار،هرماارو

و۹.دااررودا

ارارت،دارودا

اوداردترورا

ا!انزواا۱۰.ههزاد

۱۱.اهد،وهدرواوهانو

مدزازاونازاونازا.اترای

.اهنانردوینا

ویدی.ادزواواو۱۲

رانااز،دهو

،هزنزنردانواز۱۳.ا

،اوا

وانا.ارانا

واار۱۴.دادااردزه

از.دورا،اار



ل 1514

نورد۱۵.ارانا

دااردا.نوراردوووا

ناررو۱۶.دزکارواووارداو

و.هردیورانا

د۱۷.دهنازاما

و۱۸.اهدبباازوه

هوارناووردس

ردارده۱۹.یو

نایوه.نایور

اردی.راارناوازوررد

مدناهاززاریو

هدادرارداردززواو«۲۰.اها

.ناردارتروتویناا،د

ناو۲۱.ادانایاارناا

ناوداداترنناوجارندار

انازااردیورو۲۲.اار

ادنوداارنواد

از،زارز۲۳.اارنا،هنا

و۲۴.زاواییزاز

افنایردودرواااراراا

سیناواازارنارواروزود

اروا۲۵.داارنا

وا۲۶.اا،ا

زاا،زاور.دعهزاواهزاوا

دهد۲۷.اهدزاترون



ل 1515

او.دززایدودترو

ناقاوودانانایار

؟هادا.دایروادارنا

ردن،هزازورردلردو۸

دها،دادومدد

امدو۲.ادواردهوا

وازاواوازاداتر

و۳.تررد

زنردا،حوروای،هدزاردد

هزاوردددرواایوررداوادناو

ارددالفورا

اایالاو۴.اتتل

:اواو۵.مدهدنردورنا

نو»!زاالهاریاردننایا«

هزاوردفا،االهاریاردن

یا«:اواو۶.ردتلا

تر؟نااراانا

روددسزاارداانا

هزاوردا۷».داترزا؟م

اواو۸.ارادردارامدودروا

ا،ماررادنو».اررادنایا«:

ترواد«:اواو۹.ایاهزاورد

ادن۱۰».اردناار

یوتاوتامد،م



ل 1516

دو۱۱.دهفزاراداانا

ردنازودهداااانازا

وادددردیاهودهدانان

انایا«:اواو۱۲.ررای

یهردورردااناارا

اروااز؟یدی

و۱۳.اهدکارزاواو

۱۴».داناازاترز

و.دروادلفواهزاورددا

و۱۵.زیا،نزاردا

ترز؟یداراانایا«:اوا

وراا۱۶».داارازا

وقاورنردواهزاوردداو.درواوا

یاردیددور

فارباوادقیاریورووا

ارانایا«:و۱۷.دهق

اردتراندرواادنایاا؟ید

وازاارزاز؟اروا

دارنودنیا

ودا،ردا۱۸.را

زاوااودارودا

».دااارنا،اش

اریو«:،هداشزاواواو۹

».دراددرداردهبااورود



ل 1517

الفهزاوردهارزاداو۲

دنانردو.اددرداردوا

ادناو.شردتاودودنه

یورزااایالو۳.داد،ه

یدناواادنایونا

و۴.دبادردارتاودودن

ورروانزانزا«:واوا

هادهدناردر

ردناو۵.راو

نوزکورزاوا

مارنزولاونادوناونا۶.و

وددرادارناا،ر

دینادزا».عوسزا

اروزار«:دناو۷.دعو

ردوانو».انو،نزا

مدهونانو۸.دعو

اهوایاها«:ومدا،هدارددیور

کاراایرروااردن

ادوااناه«:دادبااوا۹»؟ا

.ازاونزازوا

.واواهدکارزوا:از

ارودا۱۰

نااو۱۱».دروااناارنارر،د

ودادبا،ادردارتاودودنید

».مدیداا«:



ل 1518

یدنویاو۱۰

.ازودت

نرد«:هدبدناردناو۲

ردایازااردیدوونوزرد

ادردواو».شوانون

هداارفنو،اددنانو۳.

یورزاوالو۴.دارورا،اود

غوزاوازاواانو

نوییاو۵.وال

ع،ردیازاواو

،هدادناردنانو۶.

ادها».رادنونزانزاارا«

نزاارددنوزاو۷.داد،ه

وادارنا،هدزارددنونردانو

نو،ارناواودد،نیدناد

نایزنادترنوردو۸.ر

نویخراوو۹.

دویدخوویخ

او۱۰.دزترو.

خداررنا.دنا

دررانو۱۱.خنرد

،درور

رنو.رنازانا

یودوونو۱۲.د

فزاادرناونا



ل 1519

دادرداناو۱۳.دزا

ویورلوایور.دوررارو۱۴»!یا«

.بیورمرویورمونایورمودیورود

دانانا.ددنو۱۵

ی،رنونو۱۶.مدهدر

دززا،اااردینونورنا

نان۱۷.نایزا،د

ا،ددنانوداادا

لو۱۸.داردناحوراز،ددنا

.رانوزوانوایزاوا

زا،اااردیرنونونو۱۹

هزاوردددودنایورو.ددز

فزااایالو.داوا

اایازانانا۲۰.رانا

۲۱.ونام،مدهدرد

نایزودلرارویوررار

ن.دنایوراو۲۲.دناید

دونا.مدهدرددور

.رهارو)دن(نا

یواهزاورد،اداحورو۱۱

دوهزاورددداو.دروااق

ارمیوراوروازنانردود

ناانایا«:اواو۲.مد

و۳.دیراردوا



ل 1520

ا،اردو

تنایاا۴.واد

لزواحورها۵».تنایا.

اانایا:وا«:دا،ه

.ادارلدتاورا

نزاارواارداریر۶

ردن:هواا۷.اهد

ار.ادو،اا

واا،زا۸.دانوزا

نزاارو۹.درواااره

یروادوداندار،هدنو

اادوردوداا۱۰.دا

ا۱۱.هاداودایرواد

،داناردودادیا

او۱۲.دایرواداادورد

ودکاردهنااد

فاااما،درواما

،مدتناوو۱۳».د

ومددزاوا،هدارددیور.دا

اکماراااهوایاها«:

یا«۱۵:،هلزوامو۱۴»؟

وناازاارداناردانا

روااانا

زاورودوازا:نا

:هوا:ا۱۶.اههداد



ل 1521

رنردارناورودانردارناا

رارناردنایاا،مزها

هوا۱۷.داسزکا

زااروداانزاار:

اازودروااااههااردر

وتو،هاداو۱۸.داداار

لارناو۱۹.دارودزاارناتر

زاارلدوداهزحورنانوراردودادا

۲۰.انالد،هدرودنا

.رواارا،ادهاماوکارد

ا۲۱.دانایاودامناو

،دورناتروتوزانالدا

ادراوناارنارر:هوا

یواااردینوها۲۲».دروا

.رانافزااایالودنا

،هددنیزاوالو۲۳

ردواداحورو۲۴.رااف

ورناودناادنازاحوراور

اروامو۲۵.زامدهد

.مدنناایا،دهدادن

نایا«۲:،هلزوامو۱۲

ارناانانرد

ارناواند

۳.انا،ان

و.زدیاارویبانایاا



ل 1522

دندنزاوچزوروردنارد

اناا.،نار

زوروردویبااردباو۴.

ییانو.روانونا

رادرددیاو۵.نوورنوو

ارنانارردو۶.نونازا،هدنار

ارزناردیورونورردورادشود

۷».ماهدادرااانایااراز.

بااردباومد،مر

دیاهو.مدروانوزوروردوی

ر،هدنورردارناومدرادردد

،هلزوامناداو۸.ادشودنا

نااااناا،نایا«۹:

نا۱۰؟ارا:ا

ارهراوا:هوا

نردناااناوروارد

.یا:۱۱ا

یواهدنان،مد

نانردرو۱۲.رایا،هو

و.رانو،هدشودررد)اردبا(ا

اردیورواو.نونازادارادرد

اردمادو۱۳.دنارزا

ارواو.ارردوااوا

ارناو،داارداوداناز

ارواوووناروو۱۴.دا



ل 1523

اناردی،هادی

ناوهاانردارنانو۱۵.

اداها،هدقرنردار

ووزانانزاد۱۶.ه

انرداردترااو

هادا.ن،ورا

یا«۱۸:،هلزوامو۱۷».

بااوهزارباورشرااردن!نا

ورواهرردهوازاو۱۹.ش

اباااردن:اازا

ازاز.اتاردباودر

و۲۰.ااناردزا

.اناوز،هبانانی

وامو۲۱».هادا

انایا«۲۲:،هلز

ورودما:وزاازرد

ا:هوا،ناا۲۳.دد

.درواااارددرارناواار

.،ورماواد،ما:نا

نانرداویوراز۲۴

هاز۲۵.دادراا

دروااو،وا

انایا:هوااز.داا

».راماارناوامارد

!نایا«۲۷:،هلزوامو۲۶



ل 1524

ما،واوراانان

ا۲۸.تهیزیاواوا

ازامهوا:نا

:هواو.داا

».ااو

نایا«۲:،هلزوامو۱۳

او.ت،تاایا

وا۳!اروام،تدرازا

حوراءایاو:ه

اردنوریااایا۴.اهو

اانایااررادور۵.اهد

یور۶.دااوازورردناد

،وا:وبذو

زراواارندواهدارناواا

ویورا۷.اما

اوادذاربذ

«:هواا۸»؟مد

هواا،دبذیورو

یوراد۹.دا

ردناوازارددبذود

اانادردواادم

اوادراواازودا

مازاو۱۰.هوااد

ودردا،هدهاا



ل 1525

.طارناوداررادنازا

.داانااا۱۱

دوااییاورالنار

ا،رادننو۱۲.اارنا

»؟ددوانایدواناا:اار

رددارنا«:هواا۱۳

وراردلنارواد

و۱۴.ااردنایای

ز،هدمددواطاررادنا

نانو.اناوان

هاداواکرد

ارنااوراداردن۱۵.

:اها،هرماددو

۱۶.ادددواارنااوهراد

یوراوترواهررداایا

.هوااار

رازامناداردنایاو۱۷

واو۱۸،تناوراتد

وزیاایاو:ه

!ارزیاوزود

ههزاردیوداامیا

ویامنرداو۱۹؟ادا

شغوردم

تار،غورد

۲۰.رادههزتارو



ل 1526

یا:هواا

اراو.نارااو

ارنایاروردایوززا

اریو۲۱.دادار،ن

رددورادزااردموردا

اداارناداد

ارلددلد،دغورد۲۲.ه

اردیدوانو،نو

ا۲۳.دهزوزدررزااهداد

نو.داودایوردر

اداها،دردزااردم

».ه

ور،هاداازاو۱۴

یا«۳:،هلزوامها۲.

ودادیدیدرداری،صاانا

زاناا.ددیورارهمد

:ناوبارناا۴؟

یاانازا:هوا

ارهمدودیدلدردار

اارناه،دودیور

رداراانا۵دااتا

ینامزرندرا

هواااناا۶.اهزا

یوروزدیزاو:



ل 1527

زااز۷.اددترزاار

زاااردزاواانا

ودیدرداری،هیو

زاوااواد،هدوراردهمد

۸.داداباارواده،

اددراروا،ودنااردو

دمنزاارواودابو

او۹.هاداوا

ماهدادارناه،،هدر

اادمنزااروا،هدزاردواارددو

وااردنرناو۱۰.ا

اانا۱۱.داناههه

یزوهایوزاد

دامنا:هوا.د

لزوامو۱۲».دانایاو

،هدزانایا«۱۳:،ه

ی،هدزاردنااردداودزرو

نازاارونا،هدناردوار

ناردباولادوحداا۱۴،مز

اردی)(ناهوا،

زناهردتااو۱۵.راا

ناسزادناونوزناازاارنامرو

ردداا۱۶،رنازاتا

نانامدت:هوا،

ارنا.دادارارنادو



ل 1528

ومروازنایا۱۷.اناوزو

نازاارونااو.رزازایا:

هوا،ردداا۱۸،مز

ارارنادونامدت:

ناردوا۱۹.ارناداد

زااروناومننااردوز

ردباولادوحا۲۰،مزنا

یدویمدت:هوا

ااردی)(نادادارار

:هوا۲۱.را

وودبارهدزر

نازاارونارواارووهردنا

هدروانوادونازاا۲۲.مز

نودارنان.اااونارد

زاوداارنالاوررودرواا

.ا،هرنااوهدروادراوروا

وداداارارنالاوررنو۲۳

مدنااادا:هوا

».مدرو

نایا«۲:،هلزوامو۱۵

نردنردونردنردرد

یرندیانازابا۳؟

نان۴؟وایانازا؟د

وازاروداوزاااردمیاار



ل 1529

نا۵؟ایریااد

اوهدز.افریادم

فیریاد،وهازارنا

«:هواا۶».ادا

اومیانردنزاارنارد

دو۷.داارروان،ماهد

داوانوازا.وداناار

،ودنااردن.ازاارنا

:هواو۸».هادا

».اناوارزاهزرو«

نایا«۲:،هلزوامو۱۶

رواهواو۳!زهارزاارروا

یراتر.انززاتدووا:

ییزوررد.تدواو۴.دتردو

وودابااروار

ود۵.او

زوررد.دروایااررازاد

و۶.ااایورار،هدراارندو

یا:ار.مدنردارومدردزا

هدایا:!هزهدا

مدواراتارو۷!هز،

و.یرزویگر،هد

رزانو«۸.یدنو،

داد.دنزنزاومد



ل 1530

هواورار،هدار

ارو۹.ینازاوومدر

وراروزاار،هدادبا

ویزوسارو۱۰.مد

.ااواراکزنارومد

یندودد،هدادزرزارو۱۱

جوردهراوردیاو۱۲.مدد

واراهو۱۳.مدت

ورووهدراودیزواوکزنزا

و۱۴.زرد،هویدر

هوااز.انردزهزاوا

.مدهدلزازنا

رزهزاواویددزا«۱۵

و۱۶.وانازاوریرراریزوید

،دیاررینودیزا

و۱۷.اوهاورایدزا

،)مدهداد(هوزااردزیرز

دیزوسو۱۸.یدزاارنادی

۱۹.اااروورویا،ار

قزرارووروهدراومدهدادانو

ل.ویدیاا،مد

هازیاارادوناو۲۰.ااهوا

یرزا.یدذاکارارنا،ید

یدارناوانا۲۱د

یزوترردو۲۲؟هارازاایا



ل 1531

دنردویدونارداماد

!یاو«:هواو۲۳».یدرودی

دیاا۲۴،دترازااز!یاو

هار۲۵.دیاردتاروید

یاوهواردز،هداردیر

.یدوااردیرز،هدارییرار

ز،گرنادنو۲۶

ا۲۷.یدروانا،هدوااردیرزوید

ارومدارو،هدزاردارددا

ررزانناددیوزرا

زرایو۲۸.مد،د

اردیرزو۲۹.،هدزناوید

».یازاویددزنازنززا

ارلد«:هوا۳۰

۳۱.یدروا،ازنزرارلاا

دتارردویداردتاهار

راارتایددیوار

!یدیارنازنزیا۳۲.ید

رزردتدو۳۴.دتا۳۳

زایرز.انز

.دتاودتاوا

وام!ازیاا۳۵».انادتد

ور«:هوا۳۶!ار

نزاوریورززا

نا۳۷،دفیداداا



ل 1532

،ادوداراویدناار

ناو.داادتنازا

فناار،هدرواادفزاار

ارزیاو۳۸.ار،ا

تونو.دادا،وز

،هدنادارو۳۹.درواادراوار

و.امارتاروبااریا

وااریرزوازاار

،هدرواوو۴۰.ااونار

هرهراردیودارار

نزرد،هازااریو۴۱.دا

ازیرززاار.رار

اردتو۴۲.داداتادرواد

ر،ماراوازاتواو

دارداما۴۳.داد

هواازا،یرراا،هدرو

هوودرواادراوتارررا

۴۴.اارادر

ا،هدرواارادرواا«

زادردد۴۵.شد،رد

زادناااو.ادتدناو

رودرد.رادتناونا

فدناداهگراو۴۶.یرا

نادامواو.

نایردا۴۷.ارفد



ل 1533

ا.یدناترویدک

۴۸».یهدزنازادررردد

موامدت«:هوا

ها۴۹.دادولااادو

ریدوناواوداموتا

.دیدارنوناودادووایا

ا.دترررد،هروو۵۰

هو۵۱.ادنزاارنامدح

یدهدزازااردتر،ار

ییدرواتراردنااو

یداددناا۵۲.

نازاارداز.ارد

وا.ددزانایدتر

.یاردنااشاردار

هیاوادومویانایاو۵۳

۵۴.ادانانردارناایاوادو

یهیاهدزا،هارد

ادوموااو۵۵.یاهدادارنا

ادوهو.اد

ادوو.اد

ززورردمواا۵۶.اد

زنا.دفتراازا۵۷.هدروا

ناداروودماراناد

وا۵۸».درافزاارن

۵۹.ااردترو«



ل 1534

ید:هوااز

.ار،هدرااراز،دا

اداماردارد۶۰

و۶۱.ادارااادوودروا

اردیارها،اردوگرناا

نادیارناو.ا،هدرواد

راااردو۶۲.زا،دادا

ا۶۳.هاداوا

نهواو.ی،هدرواد

نداردر،هزااریر

».داارد

،نایا«۲:،هلزوامو۱۷

واو۳.نااناهرردورو

زازاردیوگیگرب:ه

و۴.اردازاوواندرادرری

ناادرد،هدرواترزارنا،هار

ودیرورزردارنا،زنازاو۵.ا

ناو۶.دس،ردارنا،اریاد

وایدهو،هد

ورهی.دیوزردرو

ریوگییدگربو۷.درواو

یوادوایاردیرااوا

اریووادنووافدنیزاار

ریادزرد۸.با

هوا۹.ددودروه،هور



ل 1535

اررواا؟ابا:

ی؟داارشاهوا

زایروتنوواشاهز

بااهسا۱۰.اهر

ادزنادن.ا

مو۱۱».داهدورناردردو

دناا«۱۲:،هلزوا

رواهدا؟اداراا

۱۳.دددارناوارارووهد،ها

نارواروزودادارواووا،کرذزاو

ا،ها۱۴.دارز

،هیوزاواو۱۵.راا،ادهاروا

.وایروناداردنا

و؟ردب،هدارراا

وا۱۶»؟ااار

هدنانردامدت«:ه

اروا،هدرااریوواودداروا

نو۱۷.دانردیود

،زاریریوز

ااردارواهوونها

ازاوار،هدراار۱۸.د

ار،دروااررادهداداردد

مدت«:هواا۱۹».

ااوهدراواا

اوااردمادو۲۰.درواادراووااراا



ل 1536

رد،هدرواارواوارردواوا

ااهزروهرردیوا

داازاااراو۲۱.د

اداواهادیناو

هوا۲۲».مااراه

زاواارنا،اردازاو«:

اسروهارنا،ههزا

ناواااهارنا۲۳.د

ادازاوو.دروااه،هور

اارد،هنازران

هاداانردو۲۴.

ردومزارردواررد

ه.مزرورارردوار

».دروااوماارا

ر«۲:،هلزوامو۱۸

نار:وزاازهررداراراد

هوا۳».دنایادودرشرا

اارداراازامدت«:

،ارننازاا۴.درواا

.نازاایود،ن

وفاولداو۵.داوادزروه

یاردنودرو۶،درواارا

اردنزودزااانای

راووو۷،دنزو



ل 1537

اردن،دارلودرواار

دارو۸،ارنون

ارفا،ادزااردد،درو

ماوهدکاو۹،درادااندنرد

ناهوا.ار،ادها

یوااا«۱۰.اهزاوالد

۱۱،دروااررازاو

ودردروارلانازاماو

نوناو۱۲،دزاردنز

ن،اروودارمدل،هد

ارو۱۳،دتر،اایارد

اهزواا؟اهزواا،در،هدادد

ودااهدروارو

نیاو«۱۴.داش

۱۵،او،هددرواشرار

ااناییاردنودرو

و۱۶،ارنزودزا

اردنداریالودوو

ارددو۱۷،ارنودن

ا،هدروااماودرود،ادنازا

هزاداشرهوا،ک

تدنارداشراو۱۸.ا

دمنردارلاودارنال،هد

«۱۹.دااوادروا

؟شرها؟اا



ل 1538

ودرادهاا،هدروااراوفاا

ه۲۰.اهزاوا،ا

روداشره.داوا

وداشدلددا.داشه

زاداو«۲۱.داشددترا

هااوزهزرو

.داههزاوادروااراوفا،اد

اهدروادواهد۲۲

وا۲۳».اهزهدارد

زا؟رودندزاا«:ه

لدداو۲۴.هز،هدزدررزاا

نارا،هدوددازا

واا؟اهزواا

وهدردواهدرواداهد

ا«۲۵.دااهزرورد

ا:اانایال.نوزوا

۲۶؟نوزاوانوز

.داناردوددازالدد

زااردنو۲۷.دااهد

اراوفاوزاهدرا

،هد۲۸.اداههزاردن،دروا

اهزادزدهدزا

اانایا۲۹.داو

نوزااانایا.نوزوا

هواا۳۰»؟نوزاوا



ل 1539

شررازااانایا«:

زدیزاو.دایرواد

ی۳۱.ده

حوروهزلدوزااروددزااهاار

یااانایااز.دادیایاهز

داگزا:هوااز۳۲؟

».هز،هدز.رو

رد:و۲نااانارویاارا«۱۹

رداردیواهدنانردوا.د

داردیزاو۳.درونژنان

۴.درارندوارنردودنژ

ارواودرناهرد،ارواانو

رازادشردنو۵.دزرد

اروا،اریدزا،هشان

نژ،هدشدنانردواو۶.نژی

یو۷.درارند،هارنردود

دناردوزودباارنایوناوارنا

وافزارزااو۸.دواشزاوازا

رناهاوااردماد،هدروام

هددوارد،هردارواو۹.

اایدوازاوادیاردارواود

سادتدردرد«۱۰.دع

و۱۱.ادرودرواهریا،ه

نردناو.ادییایی



ل 1540

رااتزایگی

دو.اازوها۱۲.دن

ویوارشاه

وزردنردناو۱۳.ازاراا،هد

،هانویزااو۱۴.اسو

ییای.ازارشاه

».داواا.اه

اازالزاهدزورردو۲۰

مها۲.واوان

اانایا«۳:،هلزوا

ا:هوا:نا،هدبار

مدت:هوا؟انیا

ناانایا۴.اهزا

نارتر؟داناا؟دا

هوا:ناو۵.ننارنا

رذیاارددوماراایزوررد

فوزردنااردواابنا

یاه:،اانایاارددو

اانایاارددزورنرد۶،

نومدهددزنایازززاارنا

.زوایروز.مروا

روداردنترزا:ناو۷

یاهاز،دزیارو

ا،هزاناا۸.



ل 1541

ودروداردنترنازاو.ش

نااردها.دکاری

مانازنردارورا

ردنامددا۹.را

ارداردودانردناا

،منا،ززاناندروانو

.مرن،هدروانوززاارنا۱۰.د

اردماومدادنااراو۱۱

۱۲.مدادنا،اهزاا

نردمدنااردیو

ارناهاودناو

،هزانرداانا«۱۳.

ااماو.دکارد

رارودرا،هزازا

ردارنا،رنااردها.د

دا۱۴.اکن

مدروانوارارناانامد

نردنایاارددو۱۵.د

.مزاد،مدهدادنازارنااا

.زوایروز

ودکاودراامااز۱۶

دینالد،ای

ارنا،هدرنا۱۷.د

ناو۱۸.مدد،نردارناوک

ماوکدنارا:نردنا



ل 1542

۱۹.زنایاروراهارنا

ماوکا.یاه

ایو۲۰.رواارا،ادها

یاهاوونرد

کا،هزانا«۲۱.

اهزازادرواارااماود

ایوداواه،

،رنااردها.

دد۲۲.رامانردناار

انامددا،هادار

و۲۳.دمدروانوارارنا

ردارنااانردنایااردد

از۲۴.مزقرردارناوهاان

ایودراااودرواما

ناناناریینانو

اراوداراا۲۵.د

نایاارناو۲۶.مدادناهزازا

،ارازاداررار

یاا«۲۷.هاومزهارنا

هوا:نا،هدباراانانا

،هدناردارد:

ااارددزارناناز۲۸.زرو

ردوها،مدرواردناارنامد

یودذارداردذواا

اردییااردو.ارارا



ل 1543

ناو۲۹.راردریااردودروا

ناا؟ورنانا:

:ااناا«۳۰.دهازوا

دنارررا:هوا

؟ز،هدیوارناتروزار

ارازاارنا،هدروااردیاو۳۱

یا؟ززوادیزاارو

هوا؟مهزاااانا

او۳۲.اهزامدت

.لااور

اروب)ی(،هدروا

مدت:هوااز۳۳.داتد

هرواایوزویدا

نوانزاارو۳۴.دا

ززاهرواایوزوید،هدروا

ارو۳۵.دااههاارد

۳۶.دایروادوورارد،هدرواردان

زنردنار:هواو

ارو۳۷.دایرواد،مدیرواد

اراو۳۸.درواارد،هارز

داانزا،اهدزاوهد

ز.درواانوناززاارناو

».هاداوااداا

«:هوااانایاا۳۹

ااازا.تدارا،ردید



ل 1544

دیواداسواو.داداش

هرد:هوااز۴۰.ا

اارداانامااهس

ذ،هارنازااردوداتد

.اتاریایو

اردززاارومروانوازاارنو۴۱

زاارییاها،اهها

اهدنرداودال

شاهرردزاازارنو۴۲.

ها،مرونارارنااااردد

دیاردو۴۳.هادا

د،ااارارلاو

ار،اهدلازاو.درواا

هوااانایاو۴۴.اداهود

یاودا:

ها،هدلااورر

وامو۴۵».هادا

بیاردیورنایا«۴۶:،هلز

بیاوبوز

.اروام:بناو۴۷.ت

مزوارداا:هوا

و.ازاردارردورد

نازالبزاورواشنا

ارناهاو۴۸.ا



ل 1545

هوایاها«:و۴۹».دماوا

»؟درواوااهرردنا

نایا«۲:،هلزوامو۲۱

سینوراروایاردیور

:اازو۳.تاازو.

اردو.ا:وا

انزاارناوند،هزا

،مزنزاارناوندو۴.

نوزالبزاا

اردهاو۵.اا

نایا۶.ددنازمنوزا

.هاناتراو!ها

یاهزاوا:؟هاااو۷

وهددواداز.ا

وا.ابباازوه

مو۸».اعووانا:ه

،هدتنایا«۹:،هلزوا

وه،:وا:

وراه۱۰.اهد

ی؟یدا.دقاهد

ناهدادنیاناو۱۱.درراارنرد

اهدوهاو.دار

ووروادنایا۱۲.دهدادد

.ادراوااناروومااز

دنارا.اهضرم



ل 1546

اداو.انااز۱۳.ند

اهوال.د،دررا)ارناد(

ناردیدوتنایاو۱۴:ا

نا.ان.درامدو

یاه۱۵.اارنال

هدزودادمدادرانایهزاورد

۱۶.اهریاوهدقا)(ها.د

.،هداراووار،ه

یدو۱۷.ررف

.اداارتودزاارد

لزوامو۱۸».ماهده

دهارودنایاو«۱۹:،ه

نوززاایود.ازاهد

ار۲۰.هارارنا.و.ا

.رواردادونر

لاهداهارود،هاهداز۲۱

.دولاازا،هدزاروز

ندواروالارد۲۲

وارزاواوریاار

رد۲۳.ودزوهزاورد

هواو.ل،اهدرایانا

هواا۲۴».ردروادارنا

واری«:

اردن،هدلارداردی

و۲۵.ادهدروادن،ارواد



ل 1547

اویاهحوزااریا

:هوا۲۶،اهرانزرد

ارا.ا.رادارجورودار

ارناو۲۷.ااراوا

ااوداو.ان،ن،ن

ایوارناو.واا

هرردهوا:،هدتنایاو«۲۸.د

،:نازون

قاهدواههریا

غوردلیاواهدیوریا۲۹.د

ردناارانیداراهدز

ونادارناا۳۰.اهرانز

یروادیازردویاههارد

اورااردو۳۱.دا

یاوناددارو.داارد

مایاو۳۲.داندک

اهدرواد.ازناردوا

».ماهدهاز

انایا«۲:،هلزوامو۲۲

ارنا؟دایروادا؟دایرواد

:هواو۳.زهارزا

یا!ایرتدنردارنییا

۴!یاهدار،دار

یاویاهمیار

دییا،هدرواداراا.یاهد



ل 1548

هردورادارا.یاهر

اودا!یاو!میا۵.ماهاد

،ااناروا۶.دارودزا

۷.دنردیتر

منردارنو.دانردارردور

سو۸.دنردنزهونو

و۹.یدای،هدراای

و.د،نرنرد

.نردو.درانرد

نزو.نردارنارترو۱۰

نزنرد۱۱.دنردار

رارسویدو.دزد

ذاردرد،شایدو.د

ودرهرنرنردو۱۲.

ویدروزاردلو.رود

نا۱۳.ااهوال.یدشاا

نردویاهناص

ارد۱۴.زاردید،یارتد

؟دادویدارت

ردارو۱۵.دروااومده

ت،قرنردوهاان

او۱۶.ادزاار

مو۱۷».هاداوا

اانانایا«۱۸:،هلزوا

نردبواویوروناواهدردد



ل 1549

:هواا۱۹.اههدردوهر

روانردارا،اهدرد

اریوروبواووه۲۰.دا

،داداا،هدهرنرد

رد،هدتوردارن

،هدارو۲۱.ااارودانا

.ارددااردا

ردن،داهرنرده۲۲

تهاداواا

،هلزوامو۲۳».مارار

ز:اروانایا«۲۴:

یا۲۵.رازورردنارو.ا

،درداررنانا.ردنا

ردارنزهو.اروو.رار

،هزرو۲۶.زدز

سوسنردو.زلات

نو.راقونردود

نانردویزاارد

ارورنهردنارو۲۷.ماهد

ارنااو۲۸.دک

غوردلنایاویور،هددواط

هااهوا،هدز

ارلوهدتزمو۲۹.هد

اارن،هدنوناو.اهد

رادمارنانردو۳۰.ام



ل 1550

باارنافردرزیاوار

:هوا۳۱.ارا،

کاارناومارناارد

».ماهدروادراوناارنا،

نایا«۲:،هلزوامو۲۳

ارد،هدزردناو۳.درددنزود

یوارنایارد.رزد

وااوارنایو۴.داارناتر

او.ازنادونا،هدنازاناو.دا

زااو۵.روا،اوه،انای

رونرادنودز،ور

؛دا۶؛ددوا

راانرودنانانارادون

رانناو۷.د

ناایزااردودلارد

،درداردو۸.د

وباوااماردنااز.دک

۹.ریواردیرز،هداارواتری

ناواراددارواا

ارواترنا۱۰.مد،زرو

ارواو.ارادونا،

نو«۱۱.دیروادیوودتنزنرد

دزوازایزرد،دارااشا

راو۱۲.دزشایرززاود



ل 1551

ودوارونارادونناد

مدو۱۳.ددناوراانروا

۱۴.اهدنایودوهدوا

رادنادیراز،ددزاردیرز

ههفارنایده

یونای۱۵.د،د

وناراداو.دهنارر

نو۱۶.دانازناا

نادنرو.دنا،دااوا

یزردیودناو۱۷.دناز

زااردن.دیرززااروا،هارد

نو۱۸.دنازایو،نا

ن،اردترودرااردیرز

واا۱۹.دهشازا،دوازا

،هدرواددهدززرداردارداما

نایو۲۰.ددزاردیرزز

نناونا،نازرو

نارداو۲۱.نا

۲۲.یدروادداایار

ا:هواایاا«

ارنا،هاااهنازاار

ارناونا۲۳.درواافزا

ناهاارراناو.عوعودزا

ناراونارادوناوونودنانا

اراوواو۲۴.رااناو



ل 1552

اردوووااهوو

اردانااریروادو.داا

اردتو۲۵.یرواددما

وو.اا

ارادوناودااواار

ارسو۲۶.ااوا

و۲۷.داارزیرز،هزا

و.ادزا،یاهدرواززااررز

داردوااانایاردن

دارا:هوااز۲۸.درواا

نازاادویرادتنازاا

،هدررهارزاو۲۹.دا،ا

ااوونارواار

یوویرزا.ا

ردازا،داارراو۳۰.د

۳۱.یانایزاار،هدزا

داروام،یدکداو

گروم:هواو۳۲.دادا

اااوو.ااردا

.انوزاو۳۳.انا

ارناو۳۴.هتامزااوتمزا

اارنایهدروااوا

هوااز،ااردیو

ا:هواا۳۵.ماارا

ا،ااداویدشا



ل 1553

:اواو۳۶».ادیرزو

نا؟دایرواداواا!نایا«

دواهدزاز۳۷.زهاناترزاار

ناو.اهزیواداننا

اهارازاا،دهازیاارد

اهداراناهوو۳۸.

ای،هداسزورد

هدذییااردناناز۳۹.اهد

دارنا،هادسزورنرد،د

ادد۴۰.درواردارانو

و.هدینادد،ارودزا

ویدادنایاار،رنان

و۴۱.یدادارارزاردوی

اورور،دهداناهی

ناهاو.عنهوزاواناردو۴۲.یدنا

وددهدروانزانهو

زناهرردو۴۳.اایودی

ازواناناا:دههدیرزرد

داردواو۴۴؟ناواود

اوانزودنان.ارد

ورزنزصنالدناد۴۵.ارد

ننادوازنااز،راار

و:هوااز۴۶.ادا

جار،شارناو.اانا

،هدرارناهوناو۴۷.دا



ل 1554

ارنانادوناو.داهردی

زاارو۴۸.ازااارنای،

انز.ادز

اریاو۴۹.

واینو.را

».هواادا

لزواملزادهدزورردو۲۴

،دیاارزواانایا«۲:،ه

مرواهدزوررداز،ارزورا

:نا،هدروااناایاو۳.دروا

ردباوراارنا.راارد:هوا

ردارشودونارو۴.نا

و۵.زارنااازاو

نبارنا،هددشزارااوارنا

واا۶.دورارداا

دنایاو!نایاو:ه

ارنا!اهردزازواردز

از۷.دااناوروانو

زودفهارنا.ردر

فهاروان۸.دهکزا

.مااارتادنمد

!نایاو:هواا۹

اورودزم۱۰.اگرارمهد

ااوناردتوداوزاروزو



ل 1555

ههرااارنا۱۱.د

زاوا۱۲.دددزوداناردودد

.نویوزاشرزا،د

اترد۱۳.داردز

مااردا.یا.مدار

ه۱۴.ادزاد،

.دروااارناواعووماارا

اواداد:هوا

اووترروانود

:،هلزوامو۱۵».دایرواد

ازااریوزراانایا«۱۶

ها۱۷.دیرزااوو.

ت.هدیاوشو

ارهدمونارروو

دنزوومدمنادا۱۸».ر

مو۱۹.مدمدهرنو

رادارا«:

واممدادباارنا۲۰»؟دراد

هوا:اانا«۲۱:،هلز

ولاردسن

ا،ایتونیوزرا

،داکارنانادوناو.د

،مدو۲۲.داا

ندموااردیر.دا

ردیوی۲۳.دراار



ل 1556

ن.داو،هدی

لو۲۴.اهای،ههد

ا،دواااداایا

هوااداداواو.د

رووتیزوررد!نایااو«۲۵.

نادونانایرونیوزراو

زورنارد۲۶ااوا،نازاارنا

۲۷؟راارا،هادر

وازارایادزورنارد

وداانایاوداد،ه

».هادا

نایا«۲:،هلزوامو۲۵

و۳.تناورانارد

هوا!ارهوام:ن

هرردوسهررد:

،ادناهرردودناو،ااز

قارا۴،ریا

نرداردیو.فرد

هناو.دارداری،هدز

وناهارااررو.اارودراار

اداواداهاارن)ز(

:هوااز۶.ه

لدوزوزدااز

زاردارددنا۷،یدد

نزاارو.ااجارارودا



ل 1557

نو.ادرنزا،م

۸».هاداها،کار

ااوبا«:هوا

اا۹،ااانا

زشدویزازااربادو

احونوت

اح(نارناقیا۱۰.

نرددندادانافو)

اودایروادباو۱۱.را

:هوا۱۲».هاد

ماردواهماادنازاموداازا«

هواا۱۳،اهزرونازان

زاارونا،هدزاردمودااردد:

ناددنزا،هدناوارناوانا

زااردمااادمدو۱۴.داا

اموداواوامودا

۱۵».ااماهواو.د

ومان«:هوا

بایاتواارنامادلد

دا:هواا۱۶،

واارن،هدزاردنارد

زو۱۷.داکارردن

مان.انازاماا

هاداها،هنازاارد

.«



ل 1558

واماوههرددزلردو۲۶

رواهرردرنایا«۲:،هلز

هدلواهزاورد،

ا۳.اادباوانو.ا

وریان:هوا

دجاارداایا

مار،هدباارررو۴.ااار

یاهارناورانازاارشروا

ردنردادندواو۵.داف

ناو.مااراهوااز،ا

اردادو۶.دااجار

هادانا.ا

را«:هوااز۷».

ونارلفزاارندهد،هد

نادواو۸.دروااووناراوارا

و.ااردار

اردو.ااردو.دا

،هدرواراردیو۹.ادا

رااو۱۰.امدیار

هزاوردنو.ااراددادز

یازار،اردرادرداد

ناو۱۱.دالواراونارا

اارا،هدلارد

اریاو۱۲.داازیو.

بااررو.داارتر،هدجار



ل 1559

بوو.داماربی،هد

ارتزاواو۱۳.راباردارکو

و۱۴.دعددیاادا

ندادالفیاهار

:هوااز.ادرویاد

رهوا۱۵».مااراه

الماایازاها«:

و۱۶؟درنردونو

دزااردیادرو.ادودیزاردنارو

،هو.اریزوتر،هدنو

۱۷.هررد،هدنازنناوز

یدرردزایا:اار،هایا

درواروزردردیرانا!ه

.رداردن

ردردیاو.زهماازورردنا۱۸

هوااز۱۹.شرزا،

ادنیبوارن:

ها۲۰،مزرریاار،هدرواارو

ار،هدروادومد،وروواار

ورووایایاردزیارد

ردارلدویندادا

ار:هواو۲۱.داداینزز

اارواداو

».ادااا



ل 1560

یاا«۲:،هلزوامو۲۷

دیا:رو۳!ناریانا

وا!اریهیاورد

.زلیاریا:ه

.اارزواردورددو۴

ارندازاووزاار۵

نیزاارور۶.زیاد

دهجادزاارو

یادندیزن۷.داد

ا۸.داازاناراوازاعاو.د

دردریایودنزورداوراونو

ن،هدردو۹.دنا

یادردانوردی.د

نادااردطودوسر۱۰.تر

.دادزارنا،هدناوادو.د

ندوفزارداورا۱۱

ناوافزاراردیو.د

اوا۱۲.ارزنا،هد

ضبویورواوه.دناادلاا

.دناادولوناو۱۳.داد

ضناوناراوناناا۱۴

دنرازراوناادنادد۱۵.داد

مارا۱۶.دوارساوجی.د

یروناراون.دنااداوا

.دادضونوکزنویزو



ل 1561

واوم،دنااداازواد۱۷

د۱۸.دادعضنوورو

ونبالااتواوا

ضنرناوونادو۱۹.داد

.دیزاهراووعا.داد

.دناادیرایزنادد۲۰

ه.ددنرازرانارووب۲۱

رور۲۲.دودادوو

واوتودا.دنااد

رونوونا۲۳.دادض

یادرونا۲۴.دناادوراو

زاهیرزایوویزووا

ناادیرازردرهودازاوب

ورد.دعیی۲۵.د

یاارزور۲۶.یدزروارد

ولاا۲۷.ردنرداردود

نادوناادونوناونوعو

زوررددنرد،درد

ادزاوازا«۲۸.داردوردماا

زاردناونونزورو۲۹.دل

دزاوایاو۳۰.ازرد،هادودی

رد،ردکو،هدار

س،هاردییاو۳۱.

دردو۳۲.یاونتراو

:،هدیو.ایا



ل 1562

هشردنردیناور

ی،انوردزا۳۳؟ا

ولاااواارنندویاداریر

یرد،ردزانا۳۴.ادع

۳۵.ردوع،یا

ناندوان

مر۳۶.اهدلنوهدزدت

ااد،هددوز

».د

نایا«۲:،هلزوامو۲۸

هرود:هوا:رر

ردوردناواوا

لداردلداوناو،ما

یولادزاا۳.یانا

یایاوو۴؟زا

۵.یاهدداردهووواد

یاهدوااردودترواوا

هواا۶».اهدرودا

۷،یاهادنالداردلد«:

دروااارانونا

ارل،هزاردی

اگ.روادووارو۸.زث

دنرا۹.داردنرد

نادرد؟اا

نگندزا۱۰.اودا



ل 1563

و۱۱».مااراهوااز،ا

یانایا«۱۲:،هلزوام

:هوااریوونارهد

نرد۱۳.لوول

توازااویداغرد

نودتووعوزووا

دزاردودو.ددزو

هو۱۴.دهازوررد

.هداسهمدارو.ید

یهایزورزا۱۵.یااینردو

ا۱۶.یددرررداو

ویزرو.زاارادتزا

زا،ویاارو.اانواهزاار

دروززالد۱۷.مداین

زارا.یاداردو

۱۸.مراندیورارومزاا

اریسراوت

اروازارمروانوزاا.

۱۹.ازیور

و.امنزااو

وامو۲۰».دااد،هد

نواردنایا«۲۱:،هلز

:هواو۲۲.تشورا

نردارونویاا

یورداروهدیروادواو.دا



ل 1564

ردوو۲۳.هاداها،هد

ینوو.داردنووا

ادا.داارداوافزا

زااانایادرو۲۴.ه

کوهیر،رراارنانانارو

هواادا.داهروار

نا«:هوا۲۵».

،هداههانانردمزااراا

زردها،هدانازاار

ردو۲۶.اماهدادبدهند

سودا،هانا

ارنانانارونو.ا

ا،هاها،هدیروادر

».نایاهاد

لزوامدلزادهدزاودزورردو۲۹

هدنفاردنایا«۲:،ه

،هو۳.توواورا

هدنیاا:هوا:

ویاهانردگریدژایا.

!مادارناوانازا

ارنومراتاردا۴

وانونزااروا

ارو۵.این

ایورواهانردن



ل 1565

و.درواااودااردر،هدا

و۶.اانوزتاکارار

یاناهادان

د،اردن۷.دیاانا

نو.یدزکارنایو.ی

».یادنازارنایو.ی،د

یا«:هواا۸

زو۹.ازاارونا،هدروا

،هادا.اباوناو

ا۱۰.ماارناوانازا:

لزاارزووا

.اناووباندووناا

ورنازانایورنازانای۱۱

یزنردارزو۱۲.دنلت

تبوینردواناوناو

وهاانردارنو.ابال

هوااز۱۳».اقرنرد

مزاارنلیازا«:

زارنااو۱۴.دا،هاانرد

اارنازسوزارنا،هدروا

ناو۱۵.دااردواد

و.دایادرو.دا

ناو۱۶.اااارنا

یدادااانایادر

ادا.رواداره،هنا



ل 1566

ولزالواهلوازورردو۱۷».هوا

نایا«۱۸:،هلزوام

ردزاهدر

.هیودودی

وشد،دهدنارزا

:هواا۱۹».دش

و.اهدرارزا«

جارارااوار،هدرارنا

:هواو۲۰.دشتادا

داداواتا،اهدارز

یازورناردو۲۱.اهدیااررا

انانردارندو.ورااانا

».هادا،د

نایا«۲:،هلزوامو۳۰

وو:هوا:،هدت

دوازوروادزورنااز۳!زورنایاو

دویو۴!داانزوازور!ا

یدردها،ردننو.ا

اودارارناو.ا

یودوطوو۵.دام

۶».دااناهازاوبو

توداانو«:واو

نانردناالزاو.اادونا

ناویزنردو۷.ااهوال.داا



ل 1567

.دابویونردواناو

،شراوواردانو۸

زانازورنارد۹.هاداها

و.اارن،رنور

ناااز،ازوریدردنا

ار«:هواو۱۰».ا

دموا۱۱.اههدرد

.زارناوزنااهدرواانو

انزاارز،هاردیو

راادارز،هادارو۱۲.

ناوند،اناردارزو.وا

هواو۱۳».ماه.ا

افزاارما،دار«:

فو.اززاردرو.د

،هدباارسو۱۴.از

و۱۵.دایروادو.وااردا

ار،راذارد

درد،واردانو۱۶.ا

فزوروردنو.احو

اودااونوانا۱۷.اا

ارردزورو۱۸.رایاا

ناردوارداری

یاادواارنااو.ه

اها،هدیروادن۱۹.را

لزالواهزورردو۲۰».هاد



ل 1568

نایا«۲۱:،هلزوام،دز

یاو.اارهدنیوز

اسودرااناوا

:هواا۲۲.درد

ردوایوزودوهدنن

ادزاارودادارو

رنردوهاانردارنو۲۳.اا

،هدارهدیوزو۲۴.اق

اارنیوزو.داداوادارد

۲۵.دانیور

انیوزو.داارهدیوز

ارناواوهدادهدداردنودا

.هاداها،هدزاردز

رردارناوهاانردارننو۲۶

».هادانا،ق

لزوام،دزلزامهلوازورردو۳۱

وهدننایا«۲:،ه

وراا۳؟یرادواررد:وا

ودویویندازا

ارواو.دادارواا۴.داوا

یویرنانفای

زاواازا۵.ناورانردفار

ناودهدز،هانرد

ردانو۶.اتزاا،هدادارد



ل 1569

ازاتاو.ا

۷.شاردیاو.دروا

ییزاردردودررد

اارنااغدازایو۸.دریادشار

رو.او.دن

وازاغردرددا

مدادزیتاروا۹.د

ا۱۰».دواداغردننرد

و،اه«:هوا

هدروزادوااانرداردوا

ا)هد(یدارواازا۱۱،ا

و.دایواراواودا

نو۱۲.ااانورااروا

و.داک،ارواان

دواناودااهردردو

ززازیمو.ازیداو

انو۱۳.داکاروا،هادووا

اتا،اواهدا

ادردزاماا۱۴.ا

و.زاانرداردیوارد

.دیرد،بازاانارواروز

انانردزیاردااز

هواو۱۵».اهگوردوو

،دوردوتااوایزوررد«:

ازار،هیویاارو



ل 1570

یویاارنواادزیاو.اد

.ااانردو.دارا

(Sheol h7585)۱۶وردووااروانو

لاایازااراها،مروادوتاا

زانوهننردو.ا

.ازیارد،با

(Sheol h7585)۱۷شراونناو

یوها،دوازانرد

Sheol).رادوتاا h7585)۱۸زاما

نردا؟ادولردننرد

ننردودرواادوارزیان

ونهوا.اان

».اا

ماودزاودلزادزاودهلوازورردو۳۲

هدنیانایا«۲:،هلزوا

،یدانژارواونا

اراودزاارباوردرددژاا

۳».یزداارای،هداددی

مزاواواردماد«:هوا

امادردارناواای

اااایور،هدکزارو۴.

زاارزتا،هدروادوارانو

شزاارهرد،هدارو۵.ا

نزاناردارزو۶.دا



ل 1571

و۷.ازاداوبا

راررواارنا،ادار

اردورهوارااربا،هد

هردی،هواو۸.دادا

نو۹.درواازر،هدهیاارنا

،هدروایاازانردار

مو۱۰.انواریمیدها

اردنو.ااری

اکدتناند،دهنایور

یادنیانازاماازورردو.

هد«:هوااز۱۱».زا

ناناریو۱۲.اا

.ااازار،انزا

اک،دارروناو

اکیایرزاارواو۱۳.

و.اداارادنایو.

:هواها۱۴.اداارا

ایرورارای،هادارایا

ناردزازناوناوارزنو۱۵.

اها،کارنود

یا«:هواو۱۶».هاد

ارااناد.ااانا

ااراویا.اا

ماودزاودلزاهدزورردو۱۷».ا

یانایا«۱۸:،هلزوا



ل 1572

ااریانادوارواوو

زا۱۹.روادوزیا،وردوو

ردنا۲۰.بانودو؟ز

ه)(.داانن

ناریا۲۱.ارواروا.ا

نا.دابارواراوارواتاانزا

Sheol).اا،هادو،هن

h7585)۲۲»ی.واوراارد

زاهناوانادادنا

هدادراویانای۲۳.اهدا

ومارد۲۴.انایفااناو

وانادادنای.

دونزیاواهدازاولنا

ا.اهدنززرداز،ار

۲۵.دا،وردوو

ی.اهدادراننردووایای

.لونناوانادادنا

ا.دنززرداز

نرد.دا،وردوو

ولوارد۲۶.هدادران

نناوانادادنای.ا

۲۷.دنززرداز.لو

ااهداونارنا

یناو.اا،اردوو

نایااناهو.ددیزارد



ل 1573

.دنارنززرداز.دا

(Sheol h7585)۲۸هننرداو،

ودوموداارد۲۹.اان

هدادراندتوردارو

اوردوواونناو.

نوولیورارد۳۰.ا

،دناتوزا.ردون

واانن.ا

.اد،وردووا

هررداراننهواو۳۱

واونوداداارد

وا:هوااز۳۲.ا

ون.مادنززردار

».ااننردناروا

نایا«۲:،هلزوامو۳۳

یا:نا،هدباردمنا

اروا،دنزاارزنااومرواز

زناارواو۳،هدد

یااو۴،دزارمنا،ااروا

اراروا،هاها،د،هار

اریا۵.دادو

اوداشدوان،دو

واارنهداو۶.راردن

نزاار،هاودزارماار



ل 1574

ا،اهردهردنا،دزرنا

یاارو۷.انهددزااروان

زاارمماهدهداانایانا

۸.یززاارنا،هد

ا!داادیا:د

هرددناها،یززااردنا

اا۹.ادزااروانا،داد

زاواوزنازایززااردنا

ا،دادهردواها،زد

نانایا۱۰.یارراردن

نون:ن:اا

هز،اههاواند

ت:هوا:نا«۱۱؟ا

)ش(شدندزامد

اانایا.هز،هدزدزا

ااززیزا!ز

دا:دمنانایاو۱۲؟

تراو.رااروا،دهیزورردلد

،زدترازاوایزورردد

دا،دزروهیزورردلددو.ایو

هزالدد۱۳.اهز

ها،دزرون،هدداداواا،ا

اهزرورداهدروادا

!داا:دو۱۴.دا

۱۵،دروااوفا،هدزدهزاواا



ل 1575

ودردهدزداودارردنااو

هزاوا،دا،هدکتا

دوادهزروم۱۶.داوا

ا،اهدروااراوفا.اهدروا

وامناا۱۷.اهز

۱۸.نوزاناد،نوز

،دزرون،دازالدد

،هدزدترازادنو۱۹.دانا

ا۲۰.اهزنادروااراوفا

اانایا.نوزوا

ردو۲۱».دایروادازا

زااویادزاودلزادهزور

.اهداد،هاددهدراروا

وادیرانانرزاموردو۲۲

،ردوردوان.داند،ها

وامو۲۳.مددوهدد

زیااننایا«۲۴:،هلز

زاثراوداا:اا

ا۲۵.اههدادثرازرو

)ار(:هوا:نا

نوزااییاردنور

ی«۲۶؟ازثراوا.ر

نززاما،هترود

؟ازاثراوا.زارد

ت:هوانار۲۷



ل 1576

و.دااارداامد

و.داداتاکاریااایورا

ارزاو۲۸.داوزاروردا

و.ادرووادوناو

۲۹.یرراناویاای

اهدروانارارزانو

هاداها،دوناو

دورادینانایاا۳۰.

ویدو.هرردیرد

م!و،هدبشردا

یرادو۳۱.دردوازاا

ارن،مو.ا)(م

دندنااز.روااراا،

.دورناصردنالد.ن

زاوابدونایااو۳۲

.روااراا،ارناز.

اها،ااواوداوانو۳۳

».اهدنانرداد

نایا«۲:،هلزوامو۳۴

نا،هدتوتاان

اانیاو:هوا:ن

۳؟اارنا.اار

ارا،ارراووارورار

ارنارودارن۴.ا

ارنهارویارو



ل 1577

ورا،ارنوروا

وهاننو۵.ا

نا۶.دهراوا،هداتاکار

و.اههراوایو

وارنا،هازیور

اروامنیا۷.نایا

امدت:هوا۸!

اتاکاراورجار

.ارانو.را،هد

یاا«۹.دراواارن

:هوا۱۰!اروام!ن

نادزااردناو.نا

الونازاارناو.ا

ناندزااردناو.ادارن

هوااز۱۱.ناکاررا

ارا،هارنامدن:

هانانردن۱۲.دا

نان،ار،د

روازورردزاارنا،هدار

نزاارناو۱۳.رادهها

ندزو.دارزا،هدروانوم

نازتاروداوردواای،هدروارد

هماراوااارنا۱۴.ااار

وهمارارداو.داااینا

۱۵.ااایو.ااه



ل 1578

واااردناهوا

هارواارن۱۶.ااارنا

نار،هدیارودرواازارن

نا،کارنارواروزون.داداتار

،نایااو۱۷.دارفا

وونردن:هوا

یاا۱۸.دایروادیوینرد

یارداارد

ارهارلزباو؟ل

زااراناو۱۹؟دای

یاراو،اهلی

ناهواا۲۰.،ادا

ناونانردمدن:

زدو۲۱.دایرواد

ارناا،زدیارنو

داداتارد۲۲،اهانو

یروادونردوهدجارد

ارناانانو۲۳.دا

نواورارنااردواددها

هودانایاهو۲۴.دانا

.ماه.دارنانرددواد

اریذتاو.اناارو۲۵

،هانردناوادززا

اردهفااوارناو۲۶.اارد

یرواراردارنارو.ا



ل 1579

زودرواااردهانردو۲۷.دا

ادزردناو.داداار

زاارناوارناغیو.ا

،هرددکارنااد

انرددو۲۸.هاداها

دراارنااتاوراجار

نایاو۲۹.ایاهنو،ا

زردزادو.ادایرنرد

۳۰.داازدرو.ا

ادااانا:هواو

۳۱.مناونانایاه

،نایاویا:هواو

».یاونا

یا«۲:،هلزوامو۳۵

و۳!تناوراهاردنا

هیاا:هواارنا

وناوار،هدزاردارددو.

ناوداباار۴.اد

وادادتوا۵.ها،ه

مدامونانزرداراا

ت:هواا۶،ید

ارندانارمد

.داارن،اتنزان.

ارناونور،ناوودارهو۷



ل 1580

زاارو۸.انازا

.یداووهردون

ندمزادیاارو۹

اواودا۱۰.هاود

هادرواافارناودنازازود

ت«:هواا۱۱».اارد

یازا،یدنایوامد

هدیروادنو.داادنا

و۱۲.ادافونانردار،

ارانهادا

ودبا:.ماه،یااای

دندو۱۳.هدادکاریا

۱۴.ماراودواارن،هد

یدن:هوا

ااناثاو۱۵.اناوار

.دان،یدیدناو

ا.اناوموداموهیاو

».هاد

:،هدتااینایاو«۳۶

هوا۲!اروامااییا

دیااهرردند:

هوا،هدتا۳،اهثا

وهدبافزاارنانازا:

،هانافیواثااه

مااییاا۴،اهدادر



ل 1581

هردوداوووهوا!ارهوا

دروهجارویوناویاو

واا۵:،اهدرویا

وادتاا:ه

میدازناماهدمودا

۶.رااوجارارنااد،ولد

هردوداووووتاازهررد

ز:هوا

و۷».مددوتردا،اها

امااااردد«:هوا

.ااردزافاا

وورااردیااییاو۸

یدوزناازدرواااامیاارده

و.فااز۹.اا

ندو۱۰.ا،هروادا

نو.اراانادوااار

اروناو۱۱.اراو

ماارو.ارور،ههدوانادروا

انالوازا.ار

مندو۱۲.هاداود

و.روافاراناارااد

واو۱۳».یزدوادارناویناثا

ارندهرردنا«:ه

وا۱۴،اددوااریاو

اریاوادارند:ه



ل 1582

رددارازو۱۵.ادواد

اادو.اداع

اراهوا.ااداریاو

یا«۱۷:،هلزوامو۱۶».

ارناددزرداانا،نا

ناو.ددلاوار

زا۱۸.دنز

ارد،دیارناور

ردوهاانردارناو۱۹.رنا

نا،نالاواراو.قر

،ررافانو۲۰.مدیرواد

ناهررداز.اسواها

۲۱.اهانوواززاوهمنا

انردارنااانادسوا

ا«۲۲.مددرای

نایا:هوا:اانا

دسواارااا

اهد،راانردارنا

هانردارداو۲۳.مروا

ا،اانردارناوا

ردنا:هواو.د

و۲۴.هادااها،مهد

ورزاومانزاار

اکباو۲۵.درواارددزردار

یزاوتزاارو.او



ل 1583

ردهزحوروداداهزلدو۲۶.ا

لد،هدرودزاارلدو.دانورا

انورارداردحورو۲۷.دادا

هامااداداارود

مدادنارزردو۲۸.رواارا،اد

ارو۲۹.دایاودام،ه

ناواارنا،هاارو.داداتتزا

هو۳۰.دادوا

انردداناواارزونرد

لاویارنو۳۱.ار

دترونها،روادارد

هواو۳۲».اداهودردار

نایا.ماهداراا«:

هوا۳۳».ارودیاراا

،مزنزااریزوررد«:

و۳۴.اراوانار

ار،دبانررناوز

نغ،دناوزااو۳۵.

رادر،دموناووباواهد

هفاااو۳۶.اهنو

اراووهدارتوهادا،

۳۷».ماهدرواوهده.ماهدس

زااانادرایا«:هوا

ارنا.مروانایاارنادا

ی۳۸.اداند



ل 1584

یزابوینردروا

».هاداناواند

ودنوواحورردا،هادوواد۳۷

افاو۲.داازاناودادرایرارد

روهدزیرایورااو.اد

ااادانایا«:اواو۳.د

ا۴».ادهوایا«:»؟ددهز

یاایا:ا،هدتااا«:د

اااهوا۵!اروام

و۶.هزمرواردحورا:

ارودروااودا

.هزداحورردوا

مر۷».هادا

او.دعیزاوا،مدتنو.مدت

ااااااواو

وااواوو۸.د

اوا۹.دحوراردا.زاارا

:،هدتحورنایا!تحور«:

اورایدزاحوریاهوا

،داا۱۰».هزنامن

ی،هزاواداحورو.مدت

یا«:اواو۱۱.داد

ا.ااناااانا

وداویاا:نا

وا:نا،هدتا۱۲.ند



ل 1585

و.اریا:ه

۱۳.دروااااز،هدرواردیزامیاار

یزااروارینمیاو

دحورو۱۴.هاداها،مروانو

ندزردارو.هزداردار

وهدهادا.ا

لزوامو۱۵».ااوال.ماهدروا

ودیانایاو«۱۶:،ه

دی.یویراایاوادیانا

ااناوااییاناو

ردزتدیااراو۱۷.یویر

:،هدبارءانو۱۸.د

۱۹؟درازادارا

یا:هوا:ناها

یرارااطاوااادردار

اادییواراوا،ایو

ادردوااراو

نارددردانا۲۰.

ا:هوا:ناو۲۱.

زاارنا،اراانزااراا

.دروااندزارناوداف

اااایزناردارناو۲۲

وددوداناهدو.

و۲۳.اوددوداا

دیوترودار



ل 1586

اردنازاارنا.ا

ناو.اارنا،هدادتاهزروه

هو۲۴.دانایاودام

انایانو.داناهد،دواد

ارا،ادهااوهدکماو.د

نارومدادبدهزردو۲۵.درواا

ناوناو.ا،دناردنا

ودانارداناناناونا

ناو۲۶.دانارداادواده

وداادونایاا

رددااارسودواا،ارنا

وداناو۲۷.دادارانان

۲۸.دامناودانایا

ها،هدراانانردسن

ارااهاداا

.«

نایا«۲:،هلزوامو۳۸

لووشورروجززاجارد

:هواو۳.تواوراا

۴.لووشوررجیاا

ارومراتااردب،هادارو

ماناناراونا.مروانوت

ناوو،ارا

ناوناطوشوسر۵،د



ل 1587

فاازاناوااو۶،دو

۷.هاریمواال

ار،اهدوو

زاریزورزا۸.شناوز

هدادازازایردو.ا

اایریمنزانااا،ا

نزاناواه،دهادا

۹.ااوههدروانوم

وانااددوااناا

ریموااو.اارزا

نارد«:هوا۱۰».ها

.دازیودارلدردزور

.ارز:او۱۱

ورناااونا

دویاروجار۱۲.راهزاوردو

نزاواهراارد

واوالااوانااد،اها

وروناددو۱۳.نورد

ترا:اارنانژنا

یاهداردنداو؟یاها

؟یتروارلااواویرادوه

هواارج،هدتنایاا«۱۴

ااامزورنارد:

لفاازانزاو۱۵؟اا

ورااناهاریمواا



ل 1588

اامو۱۶،یو

ازمارد.ااارزیا

اادرواادزاراعو

هدناجیاردار

اا«:هوا۱۷».ا

نارداایااومارد

ارصرددتریهرردما

زورنارد:هوا۱۸؟درواانا

ت،ااازجیزوررد

داوترداز۱۹.ااما

.ااازردلزورنارداما

اواتاوانوردنو۲۰

ریوردوز

دااهوانوزا

هواو۲۱.دامزیرو

اوادیی:

وانووو۲۲.داشرداوا

دواوگولنارو.را

ایویریموااووا

وسووریاردارو۲۳.ار

.هاداودافو

وا،هدتجهرردنایا«۳۹

لووشوررجیااه

ویروادارو۲.



ل 1589

و۳.درواااای،هدروالفاازاار

اردزااری،اادزاارن

هاموااوو۴.اا

ویرناروداااای

هوا۵.داداکاراتا

۶.ماهدازدااایور

اااردوجاو

منرداردسومو۷.هاد

امرادوافو،اا

ااسوهاادسو

اعووانا:هواا۸.

و۹.ماهدشاهرردازورناو.

واواانوااین

و.ازا،هدزاارهودبوونو

و۱۰.اداههزاارالت

ازازابودروااازام

ترهواو.ازااارا

جارارنجاروداتراردن

یداوااردیازورناردو۱۱.دا

نرهارو.داداجردقفار

داروا،وجاردو.ادوار

ناو۱۲.اجنیداوارناودا

ارزدادارناهتاا

واو.دادارنازاو۱۳.ز

و۱۴.دانازور:ه



ل 1590

هاو.شدزردداار

نا،هددهزیورارانر

و۱۵.ااراهیازا.زار

داناااو.داشدزردنر

جنیداوردارناندناد

ارز.دااو۱۶.زن

هوا!نایااو«۱۷.ا

:اتاون

،ذیاارنادوو

وراای.اا

نیورنودراارنار۱۸.ن

زااوووهوزا.اار

ذیازاو۱۹.نیراو

انودرا،

ناراونازاههواو۲۰.

دلو۲۱.انادونارو

ارناایرواداوداداراانردار

ه،درواادوناادوادااا

اداوزورنازاااناو۲۲.دا

ادااو۲۳.نایاه

.دویندهاانا

ومنازااردیور،زرواز

نامدناناردارنا

ناناتاوت۲۴.دا

واا۲۵».منازااردیور،هد



ل 1591

،هدروازاربناانا«:ه

تدسواوداراانا

ادزردناو۲۶.دا

ارواردها،یاهو

انزاارنانو۲۷.ااهزرو

ردها،ندززاارناواد

اداو۲۸.اناردریا

نردارناورنازا،نایاه

ومدندزارناوویا

و۲۹.اااردنازااردر

انازااردیوردرهوا

».راااناارحوراز

درد،لیااردیاولرد۴۰

دزورنرد،هدزادرله

اایوررد۲.داا،هلزوا

نابفدادرارهاو.درواااز

یدا،دروااانو۳.دی

ونزاردردودوا

یا«:ادنا۴.دهداهزاورددودندیا

لدویودننا

ارداراززل،دنارد

زااراانا.دنارامدروا

و.دشدادنویراو۵».زها

عارذارذدارذدناد



ل 1592

.داروارض.دو

،هادقییاهزاوردد۶

اضوددارهزاورداو.ا

ودلو۷.دارد

هزاوردقاوردهزاورداو.عارذنو.

نورافزاارهزاوردقاورو۸.دنورافزا

وداراوعارذارهزاوردقاور۹.د

یهو۱۰.دنورافهزاوردقاورو.دعارذ

ارو.دفازاوفازا،فهزاورد

و۱۱.دفاوفازااراو

۱۲.دعارذهدارهزاوردلوعارذهدارهزاورددض

زایوعارذفازاهیوریو

فازاوعارذفازاهوعارذفا

هزاارهزاوردضو۱۳.دعارذ

و۱۴.دهزاوردردهزاوردو.دعارذوید

.راهزاورددادقاوروعارذارا

.دعارذهوراهزاوردقاورهزاوردو۱۵

یههزاوردنوراارایاوهو۱۶

دادنورافهو.اراورودف

اودرواوا۱۷.داود

.دهزایاوا

شو۱۸.دشناقاو

و۱۹.دهزاوردلهزااهزاوردش

نوفزاوراهزاوردازاار

ضولو۲۰.دلوقعارذ



ل 1593

و۲۱.ددولفوراریاهزاورد

اورواوفازاوفازاه

ووعارذه.دلواهزاوردا

اواوروهو۲۲.عارذ

ناو.داقوریاهزاورد

اروراو۲۳.دایوراوروا

زاو.دقفولفدهزاوردردیاهزاورد

و.دبفا۲۴.دعارذهزاوردهزاورد

ااراورواوبیاهزاوردا

ناهاوریاونایاو۲۵.د

ووعارذهو.دشداده

ااورو.ادنایزو۲۶.دعارذ

افازایدوفازاارناو.د

هزاوردزاوادیاهزاوردبفوراو۲۷.د

هزاوردزااو۲۸.دعارذبهزاورد

.داارهزاوردو.درواورا

و.داااورواوهو۲۹

وعارذهودشدادهاورردونارد

دشداداورلو۳۰.دعارذو

اورو۳۱.دعارذوعارذو

.ادشازوداو.رو

ارهزاوردو.درواقوراا۳۲

ااورواوهو۳۳.دا

ودهاورردوناردو.دا

اورو۳۴.دعارذووعارذه



ل 1594

ودفاوفازااووی

ارناودرواهزاورداو۳۵.ادشاز

.اراورواوهو۳۶.دا

ووعارذهودشدادهو

و.دویاو۳۷.دعارذ

۳۸.ادشازودفازاوفازاا

ینارددشاهزاورداهزاوردیادو

ودوفازاودهزاوردقاورردو۳۹.ار

هیویادفنازا

نوفزاو۴۰.ذارمیو

قاورددو.دودهزاورددزد

فازاروفازار۴۱.دوددهزاورد

و۴۲.دذادهزاوردی

لدهازاییار

ووعارذووعارذ

ذویاارااودعارذ

ردیهرو۴۳.د،دذار

و۴۴.دودفزانورا

یوراردنیا،وراهزاوردنو

یودبایورودهزاورد

:اواو۴۵.ددلفورهزاورد

یا،ابوراا«

وراو۴۶.رادهاردو

رادهاردویا،ال

اوادیوزاقودناا.



ل 1595

ودعارذارلو۴۷».اروا

و۴۸.داردودناوعارذار

وفازاعارذارقاوریاو.درواقاورا

وفازاعارذارهزاوردضو.دفازاعارذ

و.عارذهدزوعارذقاورلو۴۹.فازاعارذ

فازاادنود،انازاشازد

.دفازایدو

وفازاعارذاراضودروااو۴۱

و۲.ددضفازاعارذاراض

زاوعارذفازایودعارذهدض

عارذاروعارذارودعارذفا

وعارذوداریا،هادنوراو۳.د

و۴.دعارذارضوعارذار

اودیورعارذاروعارذار

عارذاررادو۵».اسااسا«:

عارذردفدادضو.د

ویارردودیورو۶.د

اد،ددادیرادرد

و۷.درادردود)نارد(

اراز،و،هداوار

یازاودادادو

وزاو،دو

فزااریو۸.ر

.دگرعارذ،میساومد



ل 1596

عارذدیرادضنوفو۹

نردو۱۰.دینهود

و۱۱.ددادارذض،ه

دردولیرد.دییرد

ضو۱۲.دادعارذنضوبی

دبرددنیورور

.دعارذدوعارذندادرادضوعارذ

ونونلودعارذارلو۱۳

نوضو۱۴.عارذارراد

نارنلو۱۵.دعارذق

ودعارذفاوفازااادرد

یهواو۱۶.اریاوروورا

هززاارددادااو

ی۱۷.دههودشبفزا

ونورازادادرادووووراورد

هناردونوو۱۸.نو

.ادورودوودوودنردود

ییوروفازاینایور۱۹

ززاو۲۰.دهفازا

۲۱.رادودرونوردی

و۲۲.دناسودیو

وعارذودوعارذشای.د

ردی«:اواو.دبزارادوو

ردودارسوو۲۳».ااوار

اررد.وداودودارردو۲۴.د



ل 1597

یرداو۲۵.وداردردوود

اودررادردیردرونو

هقاور۲۶.دنوفقاوریور

یودفاوفای

.او

اودنوهارزاواو۴۲

دلفنیوورونیاه

عارذهودردارذل۲.دروا

ودورانازاعارذ۳.د

ردیدیووریددوزا

هدضینورافهیورو۴.د

و۵.دلفایردوعارذارودعارذ

زاازادازدهیه

۶.نوویهزااا

،ازاوایود

لو۷.ززاووتزا

یوورویهنوفیراد

ردهلاز۸.دعارذهده

زو۹.دعارذاودعارذهدو

زاانازادفزاها

قفرادردو۱۰.ادو

هارو۱۱.دهنونیورد

اض،دلیههارا

یردوارایجودال



ل 1598

دهاریردبیهیردو۱۲.ا

درادیورارار

هویه«:او۱۳.ادا

سیه،انیوری

ارسااسادوا

وهیویدرایاوسااسورارد

.اسناازرااردارمی

وسزاداادننو۱۴

ردارداردیانو

،هدسوساازراا

ینو۱۵».اددرادما

وریاهزاوردیا،رماارورا

۱۶.دفزاارناودروانودق

زاارناد،ارنا

فزاارو۱۷.)د(ف

،ارو۱۸.د

ارنا،ی۱۹.د

دیرادارناودارنار۲۰.د

وسنردد)(و

.دراقس

قیاهزاورد،درواهزاوردداو۴۳

واقفزااایالاو۲.د

و۳.دروالزازودریاوازاوا

وردورنامدهددورنا

دورناورومدهدیا،نا



ل 1599

۴.مدارددیور.مدهدهرد

دقوریاهزاوردهارزاوال

اودرواورا،اداحورو۵.ارد

نزامارو۶.اروال

او۷.دهداییدو

نوناانایا«:

واااانردنارد

زدرناندوناداانا

اسومینرددندیو

اداردیاازا۸.ا

نردواهدییاریو

تراسوا،ایرادناو

ردا،ااهدرواارا

یودیزل۹.ماهدارناد

انانردورودزاارند

زااراانانایاو۱۰.دا

ارناناودنزازا

ترها،اهدروازااو۱۱.

واوووووار

ومانایاارور

ا،ادهاراورنا

هشدواانو۱۲.

.انا.سااساازا

وعارذعارذارذیو۱۳

وعارذوعارذشا.اا



ل 1600

اوودادیا

وعارذودجوزیورزاو۱۴.

وعارذرگرجوجوزاوعارذ

خرنادازاوعارذراداو۱۵.عارذ

رزاوهدزاودوهدزاودنادالو۱۶.دها

رهدروهدرجولو۱۷.دف

شاهادوعارذدشدادیاود

اواو۱۸.دقوعارذ

اا:هوانایا«:

نایزارنایزورردین

هواو۱۹.نانوار

وقودرذزانو

زاو۲۰.ههاد

یاوجورور،

.هرا،ارناوشاشداد

زانونردارناواره۲۱

هیامودزورردو۲۲.ازس

ارنازناارنار

یغرنازانو۲۳.

وارارنا۲۴.نارزاو

ارا،هانورود

یزورزازور۲۵.اروایا

ودزاویاناونارهیا

نا،هدیاهرنازور۲۶.ار

ماارزورانو۲۷.وزار



ل 1601

ویننازاوزوررد،ر

الاروارارذ

».ااهوال.د

،دقوسهزاوردهاراو۴۴

هزاوردا«:اواو۲.دهناودرواز

هازدادنازاودهدو

،راو۳.ا،هادنازااایا

واراندرنارداروا

۴».دورنوهارنزاودادهزاوردقاورهارزاو

اوودروایورهزاوردهارزاا

.مدارددیوودارواوال

اراردلدنایا«:اواو۵

لشاوواینهررد

ارلدودیودنوز

او۶.زلسیجو

:هوا:ااناد

از۷.ازترزااانایا

ردادارنولدننا

یانو.زثا،هدس

اترهونا،ارارنو

ن،اهاساادوو۸.

.رادهسردادود

ولدن:هوا«۹

اانردزان



ل 1602

ردنونا۱۰.اادس

هراوایزا،هزرویرودزااانهراوا

سنداز۱۱،اده،د

ناونزویهزاوردنو

ناروذارمذوی

رازاو۱۲.انایا

اانایاودارنای

اردد:هواا.همد

و۱۳.ادهاانا

واداوااد

،اادسااسردس

۱۴.ادروااردترو

یریاوارنا

۱۵.انادون،دهدنارد

زاااردقودزانو«

هوا،ادهاسدوهراوا

رواادنا

ناو۱۶.ارایاارنوهدا

ناواادس

و۱۷.اداهادووااد

اسادورایهزاورد

لردوورایهزاوردردنو

ی۱۸.س،

قیونایزونا

وونو۱۹.رددروا



ل 1603

ناردارسها،ورنومد

دسوراسیهردارنا،هدنو

ناو۲۰.سردارمو

.اردیرایواارد

و۲۲.باورارداردوو۲۱

نارذزایاه،زارهنز

قو۲۳.هاریاهاا

نودمارسوسن

اردنو۲۴.ماناارو

واویروادما،

ایورادهارداا

ار،هددانازایاو۲۵.

ردادردرادز

ارا،ایا

۲۷.ریویازوردازاو۲۶.دز

ادسورایزورردهواو

۲۸.اراردههاسردد

.دانا.داارناو«

اناازاانردارنا

میوهیویدرایاناو۲۹.د

لواو۳۰.دانانازاااتورار

یازازایاوی

اردلواوداننازا

یاههردو۳۱.روادود

.درغزاار



ل 1604

،ارزنو«۴۵

)(راهدو)(راوارس

زاشدواواروایایا

زا)(ردازاو۲.داسف

.عارذهزانااوداسیاف

)(راهدضوراولازاو۳

او۴.سااسسینارددا

واوسندیا

یداززاس،اد

لو۵.سسیونا

ندو)(راهدضوراو

و۶.یانادا

)(راووراار

نانازااوداداراسنایزا

وسفازاوفازاو۷.دااا

زاوس

ودارقزاوب

.داقبزازایزا

یورداواااردزنارداو۸

ااناارزناودم

نارویا:هوا«۹.داداناطا

اراوفاوروداروروازاا

:ااهوال.رمزااردوروا

و۱۱یاارواریاوارنا۱۰

اوراوا



ل 1605

لو۱۲.ارا.یو

ولوولیو.ه

:اااریاو«۱۳.لهد

.زااسومزااس

زاورورو۱۴

و۱۵.هدازهد

یااابایزاودزا

هرنایاذوویدرا

ازمو۱۶.ااهوال.د

یرو۱۷.ااردریاار

ولوردارریاویدرایاو

یدراوهواواانااو

نایاهرارذوو

ههرد«:هوا۱۸».اراا

و۱۹.داارس،نایو،لوا

وبرارنا،هنزایر

اوراهزاوردبروجور

یاهزورردو۲۰.

زورردو۲۱.داهریاودادزرو

ارددازوریالواهدر

یاارهو،رزورناردو۲۲.دهدرن

،زورردو۲۳.ارزایاود

چوو،زورنازازوررد

هزورووایا

یااوویاااردراو۲۴.را



ل 1606

دزورزاو۲۵.ارایاوروچ

وهاااورد،ه

».ارازورورویدراو

وراهزاورد«:هوا۴۶

زورردوزوررداق

قاورهارزارو۲.ددهدهلوازورردودح

نوهزاوردبردودادوهزاورد

هزاورداواوارارواذو

او۳.دمهزاوردادونو،ه

هوارهزاوردناددلوردز

وایازورردرو۴.

و۵.داچوه،ار

زاهیاشاوچیااشایدرا

ههردو۶.ایاورواد

و۷.چوهوناو

زاوچیااوویااشایدرا

و۸.ارایاوروهیااد

هارنزاواردهزاوردقاورهارزادادر

واراردزاو۹.دورنو

ادتدهزاوردهارزاها،اد

ادهزاوردهارزاو.دورنوهزاوردهارزا،د

هادنازاهزاوردنازاودورنوهزاوردهارزا،د

نانو۱۰.دورنودیوردد،

ورنونودادنانردراد



ل 1607

یاااوردشایدراو۱۱.ورنو

وهیاادزاوچیااوو

اررنو۱۲.داایاور

یاذها

اقاریاهزاوردها،اروا

اراردذوواو

نودورنو.ارزورردارایر

زورهو۱۳.ارهزاوردرنو

،اراوایا

،اراارنایدراداو۱۴.نارارنا

همدراورواس

.دایاوایاادیدراد

اروروشایدراوه۱۵

:هوا۱۶».ارااد

زانارا،دنازارن«

.دارارناوداانا

نزاثورزاا۱۷

ارر،داوانازاکال،د

زارو۱۸.داانازاواثاوا

زااردناارناودمثا

هازامدثا

یهدهزاوردیزاا۱۹.

ارداو.دروارددلنس

ا«:او۲۰».دبفود

ارهوم،نا



ل 1608

وارااریدراو

اودرواوا۲۱».رونومند

.دوازرداوادوازر

لدیایررد۲۲

دوازرداررا.د)عارذ(و

ودرنافادادو۲۳.درا

:او۲۴.دهزاناز

ارمذاردندا«

.«

یاززاااودرواهزاوردداو۴۷

ززااناودقیوراز،دیرق

هارزاا۲.دیربفزاار

اروهزاوردجرهارزا،هدنوهزاورد

یرارزاااواداق

ردیرر،رنوقیدنانو۳.د

کزاودادربازاا،هدعارذراوادد

ازباودادرازااودعارذرا۴.ر

.رباودادرا،هدعارذرازور

ازدرنانازادیودعارذرا۵

نازایددناردا،دههدزبا

»؟یداراانایا«:او۶.دنار

انو۷.ادر،هدازاا

و۸.درنردفازاوفازار

دوودیرویاا«:ا

.ادادردنودوررد،ه



ل 1609

ناردیاهتیذااوو۹

ااهدززانواهز،داد

وانا،راااناز،

نادو۱۰.ددهز،دیر

یزاوداانار

،انوداادندیا

وا۱۱.داهدززاگریردن

و۱۲.اا

وراارردفاوفار

وداایهودهدای

ودیرسزااازدروااهزهه

».داجایوکاریااه

ارزیدواا«:هوا۱۳

یا.دااااهدزاودیا

افارنایدو۱۴.ود

نارارناااارددازدروا

و۱۵.اهدادزا

نفگریردزالف.اازدو

دنرداوووت۱۶.د

۱۷.اناردوواتو

تفوددنردزاو

نردفو۱۸.ااو.دا

زاوداندرااازودنردودونار

۱۹.اودایردا

وشدتبارزاارفو



ل 1610

.داارفاوگریردو)(

اتیزاگریردفو۲۰

دیاارزا۲۱.اودا

ودیاارناو۲۲.داااطا

دوانردواونردیا

ندناودار

اثاااطانردودااا

رد:هواو۲۳.

.ااردنرد،نارد

ونلفزا:طایااو«۴۸

ددنوت

و۲.نادیا.بقزاات

.ایابفقفزانادد

یابفقفزاادو۳

یابفقفزادو۴.

بفقفزادو۵.

فقفزااادو۶.اایا

قفزاردو۷.ریاب

فزااددو۸.ادیابف

دااریابفق

ابقزاو)(راو

و۹.داردسوازا

)(راواروایایاال

یاساو۱۰.دا)(راهدو

ولفونیانا



ل 1611

هدقفوراهدبفورا

سو)(راوبفورا

زاسنیااو۱۱.داردوا

نااز،دااادهادوقود

،زرونووهااا

س،ززانایااا۱۲.دها

نو۱۳.دانویساا

)(راهدوراویا

وراول،دانویا

دوواینازاو۱۴.دا)(راهد

یاازانادفزیودا

نازا)(راو۱۵.سوا

،دام)(راو

و۱۶.داوردو.اوو

فوورارلف:اانای

وورارقفوورارب

فاو۱۷.)عارذ(وراربف

فوهوودبفوهوودل

.داهوودبفوهوودق

قفسزااو۱۸

اودا)(راهدبفوراهد

ررداکاروس

ارناااطازانرو۱۹.دا

وردراو۲۰.دا

اارسا)(را



ل 1612

نازاوسفودناو۲۱.ار

وناارددراو؛دار

(راوادو)(را

.داردسوسو؛دا)

،ارنردزاونوزاو۲۲

و۲۳.دارنازاوادنردیا

یابفقفزاطایاا

یابفقفزادو۲۴.

فقفزاندو۲۵.ن

فزاردو۲۶.ریاب

زانزدو۲۷.نزیابفق

دو۲۸.دیابفقف

بارزا)ز(اربفد

هوا۲۹».داگریردو)(وشد

ااطایازاا«:

ااو۳۰.انایودا

و۳۱.ورارلفیج

هزاوردااطایایهزاورد

یوهزاوردوادهزاوردورهزاورد.لف

هزاوردو)(ورارقفو۳۲.

و۳۳.نادهزاوردوهزاوردوهزاورد

هزاوردهزاوردووراربف

فو۳۴.نزهزاوردورهزاوردون

ودهزاوردهزاوردو)(ورارب



ل 1613

)(راهو۳۵.هزاوردواهزاورد

».داهزورنازااو



لاد 1614

لاد

هد،ادهدملرد۱

هدواو۲.دهارنا،هاروا

اواودوادافوزااراد

لاارفوودروادیارزار

ناارزاهدو۳.ایا

زاونددوازاواازاداار

ردوواا۴.دروار

نوادو

ارنانزووادهدردندایا

ازاوهدمزازوروهدو۵.دنا

لارنا)دا(ودوا

و۶.هدرردتنایازاو

۷.دادزارووولادنانرد

وارلادا،دناناارو

اررواروکرار

زاارددلدردلادا۸.

رزا.دزواازاوهدم

او۹.دزارداردناا

ر۱۰.مومنااردارلاد

وکارهددیازا«:لادناا

اریها.اهدارتو

وز،یاازا

رلاد۱۱».اااردهددا

رووولادارواناارن



لاد 1615

زورهداردنا«۱۲:د

و۱۳.نباوندریالو

ارهدمارایهویه

داورر

،هداااردارناواو۱۴».ی

مزورهدیازاو۱۵.دارنازورهد

درارهدمازانایه

ارباونامنر۱۶.دو

نارااا۱۷.دادنالواد

لادودوردکارداو

زوریازاو۱۸.داووررد

ناناار،روارنادهداهد

ودناهدو۱۹.دروارار

رووولادنازا

وردو۲۰.داهدررد

نزاارنا،درانازاهد

۲۱.هددوامرداودو

.هدشرلوالدلادو

ورودا،مودلردو۲

داهد۲.رودیوزابا،هب

هدبااارناوناوناودون

و۳.داهدر،هاناووایاار

بانیاوروماهدا«:ناهد

دضهدارانزنا۴».اب

ونیااربا!هزاهد«



لاد 1616

:دناباردهد۵».اارنا

نیاارناوبااردزان«

.ااریواهرهر

مااواو،نارشوبااو۶

ارشوبا.ارزا

هد«،هدادبادرنا۷».ما

۸».داارناودعابازااردن

،اد«:باردهد

ارباا۹.اهردزانن

ناز.ایاما

وراهداداروغورد

ارنااداواربا.د

،،هدادباهدرنا۱۰».دا

،دانارهدزیور«

زااریاهدا

هدو۱۱.اود

ازایاان،

».نهدیاارناا،نانا

،هدکتودهدازا۱۲

ن۱۳.کارندا

اررولادواندورد

ولادها۱۴.رارنا

نیاهدنادرکرا

بارهدرادکراو۱۵.،رنو

»؟اهدرزانا«:،هد



لاد 1617

لادو۱۶.ازاارلادکراها

دهدادیوداردهدزا،هاد

،ردلاد۱۷.ماهدیاار

۱۸،دادعااازاارروویر

ولادادرایازازاراهررد

لادزارناها۱۹.کنر

کرارایالاد.یوررد

دااا«:،هلادو۲۰.ا

ووواو۲۱.ایونازااوازدکر

ارندولوارند.ارز

نونار.

ارنویوا۲۲.دار

یودروفراردا.

اوارناریایا۲۳.ا

زااراناویداراواز

دزااریدمااهدارد

کرادلادازاو۲۴».یدادعاهد

دهدریکارواهد

کاری«،هریوو،ر

انهدیااروهدرا.ز

یوورهدریدوارلادکراها۲۵».د

یاارماادناازاار«ار

ارلادهد۲۶».دانهد

وماهدارااا«:،هدبد

باهدرلاد۲۷»؟نیاارش



لاد 1618

ناودون،هداریزار«:وداد

.هدیاارناانونو

واورااناردا۲۸

هدماااواماردازاارهد

:اایاهدتردتیوروبا.ا

اوازااهرردتیهدیا۲۹

ااوازاار،رااواتا

زازارااو۳۰.ا

،اهفمرادنززا

هدیا۳۱.ااردیودمهد

ردگرلاودلاوید

ا۳۲.یوردکناونا

زاارووهزاوزوویزال

یروازایروازاو۳۳.د

ادنویدهو۳۴.دزا

.داراودزارلناوای،ه

هودوهووواها۳۵

ادناراد،هد

دهدهدزارلناو.

یاارشوابا۳۶.ارنو

ندهد،هدیا۳۷.دانهد

.اهدادوتورااوایااز

نواتارادمداردو۳۸

هادااروهددارا

دزاو۳۹.نا.ا



لاد 1619

زادوازا

یامرو۴۰.دان

ا.دزموداراازدا

.امودنان،مار

وهززایریداراوو۴۱

یرواان،دازایر

ایدااانارداتزا

ازایریااو۴۲.دها

دوزیروییران،دزایرو

اایدو۴۳.دا

اانارذارا،ده

ا،دجوایا.د

یانداماردو۴۴.ا

اودا،دازدااارا

ارنا،اد

اراادااشدواب،هدد

اهزادنویدارو۴۵.

یا،دداروهوووا،ه

.اداوازاازاارهد

هدها۴۶».اشوبا

واداودهارلاد،هدارددیور

،هدبارلادهدو۴۷.اروایات

ندواونایایارد«:

۴۸».یاهزارارد،ارااو

دادواوریاوارلادهد



لاد 1620

وررودادوارواو

داردهدزالادو۴۹.ی

اودویرارووکر

.دهدهزاوردردلاد

وعارذرازاهد۳

وردارودیراردارناودعارذ

وناووورواادهدو۲.د

اروناروونووناوناراداونارواد

دهدهدک

وناوناراداوناروادوناووورواا۳.

کوناروونو

،هدهدهد

یا«:،هدازاوایدو۴.دادهد

وزاوان۵؛ایازواو

ارتاووروودو

هدارل،هداورها،

هوورو۶.هاهد

۷».اهااننردنرد

وروودووزاوانا

،هداورزواو،ارتا

.دهدهدهدارل

ند،هادنااردا۸

هدیا«:،هدضهدو۹،دروا

زاوایدردهدیا۱۰!شهزا



لاد 1621

تاووروودوو

ورو۱۱.هارل،هداوردار

۱۲.دهااننردهو

،یاویرارناد

مااار،هدیاصاا.ووکر

ارلوتدارناو

وها۱۳».هیاهد

صاا.ارووکرد

،هدبارنا۱۴.درواهدرردار

اناا!ووکریا«:

۱۵؟هماهدارلو

روودووزاوانانا

ار،هداورارتاوو

نرد،هااو)(،هما

اماوااااننرد

ووکر۱۶».دردزاارا

ااهررد!یا«:هدبارد

یا،اا۱۷.دباارار

واوانزاارارداروا

هدیا،او۱۸.راهدیادزاار

ارلوداتدارنادمار

زاها۱۹».داهیاهد

ووکرشاهود

دزاهدزناارند،هو

وکرددنو۲۰.



لاد 1622

۲۱.زاانردوارو

نایوووادرردارصاا

نو۲۲.ااننردو

ارنناا،ههنودهد

او۲۳.دادارووکر

اننردووکرد

یدووداتردهدها۲۴.دا

ا«:،هدباردناو

هدباردنا»؟اانردو

:باردوا۲۵»!هدیاا«دض

واانردهددرا«

».اارواهنایر

بواداند۲۶

یانیا!ووکریا«:،هد

نزاووکر».ونو

هدناوناوووروااو۲۷.انوا

وهدیانایادارنادنا،ه

ای،هنایادررونازا

:،هها۲۸.اهنا

اردووکریادکر«

هدنوادواارنود

یدیاداردیوزرو

.اهدادر،هوتداریایا

فنزواومردزاا۲۹

هر،ووکریایا



لاد 1623

دااز،ددلنایوهر

)(هدها۳۰».دادارلا

.دادیوردارووکر

زواو،هدزا۴

اد۲!دنواز

ناهدیااروتا

.ارواوگررواتا۳.

۴.دااواواادوتوات

.مدمردودرد

میورومردوامدا۵

دردزا۶.با

نیااربارومرارن

نوناوناودونها۷.

یاارشزنایاارباو

یااالاده۸.دان

وارد،واردسوناحوروا

ن،نر،یا«۹.زوااربا

یایوردسوناحوراد

۱۰.ارشوماهدا،

وردرداومددامردمیور

دیوگرردا۱۱.دراز

۱۲.دزیاشورناو

تا.دناردیاوذاورشاهو

واوانونازردا



لاد 1624

مردمیوررد۱۳.شرونازا

زاوا۱۴،لزنازاواومد

ارواررد:ودادردا

تازهاارهوارو

ره۱۵.دهراوازانوشززا

رااوایهنردزردواار

.تاززاواودنازاو

وواارنالدودازاوالد۱۶

زااوهننزااا۱۷.دروانز

لتانزاهدم

وداارناواندا

ارباا۱۸.ناارند

ازنارشیاومدهد

ا،دعاشزااان

لادها۱۹».ردسوناحورا

واو،

یا«:،ههد.بار

:بارد».دزبارشوبا

یازاشودیازابا!یایا«

راودیوگریدرد۲۰.

شاهوو۲۱زشورنا

دشزاتاودناردیاوذاور

ردناهدیا۲۲،اوردانو

هدوانویاهدیوگراز

۲۳.زیاوهرنااه



لاد 1625

،هدلونازاداروهدو

ارره،زارناواررد:

زاورااوایهنردزردوا

نانزاتاودنا

لتنوااهدیا۲۴،در

ندنزاار۲۵،ااهدراوهدا

ناوارودااتاوارا

وانازااروارا

لتاانز

۲۶.اارناواندا

،رااوارردیرهنو

اادازااراا

اارهدیاا۲۷.ا

ندنااریوااردنو

۲۸».نالهنا

هدزاودیازا۲۹.اوهدا

هدو۳۰.اردیویواه

یاارنااا«:،ه

ا۳۱»؟ماهددلوتا

:،هلزنازایزاوادهدنزز

زادهدیا«

تاوارامدنزاارو۳۲.ا

نزواراناواروداا

ندالتاا

نرد۳۳».داارناوا



لاد 1626

،ههارندنزاواواا

نازاودرناو

.دنیوبی

اردن،مانایازاو۳۴

لتوواانای

ازواریوماکرار

و۳۵.ادااواتوادووا

نونادوهدنن

درادزاروادودهداراو

نزنرد۳۶.اروا

هدادززولو

مدراادواااواو

نا۳۷.هدواو

وایرموواراهد

وا،ورهاروالیویو

.ارناارد

دیاازارایاهد۵

رد۲.بارانارردواد

زاشارهوفودابا

ووزوااوهدرودهدروا

ردازاارفوها۳.ازا

ووزوااوهدودروادهاروا

وهوناوبا۴.ازا

نرد۵.ااروبواو



لاد 1627

رادنااردوانوادیا

ها۶.داردهدوهد

یوبارواوهد

زاواهد۷.دراز،هش

.راارنوناوناوددزا

ارا«:،هدبارنهد

وانارانیاارشوا

ردمو)اهد(درزق

ااادهدیها۸».دا

۹.نهدیاارشاار

ااودواردوبر،هد

ااوهدنا۱۰.ب

اهدیا«:،هوارد

۱۱.دودزبار!شهز

ردودرادسوناحوررد

واردناووورترما

رارواهدیارهدتروا

حور۱۲.نوناوناودون

ندوواووو

دارواهدلادارده

۱۳».دانارودهلادل.

،هدبارلادهدودرواهدرارلادها

زاهدمردناازالادنا«:د

واردناحورماههرردو۱۴؟دروااد

ناو۱۵.اهاردووور



لاد 1628

واارادروارارنون

.نارماانیاارش

هندوندماههرردو۱۶

یاارشواارنااا.رد

درزقواناران

۱۷».دامردو)اهد(

نازای«:ودادباهدرلاد

ااهدیاار،هیداردماو

یا،هدیاا۱۸.دانوایاارشو

ولووتر

اودهدادواو۱۹.د

اار.دنونازوازازو

ااروادههزاارو

۲۰.اارود

زاهاد،هدورورودن

و۲۱.وازاارواوهاز

ودتالدد،ههارمدانزا

زاشوارناواروا،هنار

ندایانا

و۲۲.ناااروا

اردلداداراا!شیا

اواار۲۳.یدا

وااوودرواراروافوو

ووهناوباازاووز

)(وواروبواو



لاد 1629

وادرداوراراناا،یااد

ا۲۴.ید،وازاارو

او۲۵.دباوهدوازاد

۲۶.و:اااهبیا

ارناوهدارا؛:اامو

وههنارد؛۲۷.اهرا

نروندو؛س۲۸.یاهارد

ارلادداها۲۹».اهه

شاهرردو)د(درزقونارا

نرد۳۰.مرددا

ردیدشرادو۳۱.ناهد

.اردودو

اووادشرادو۶

زواو۲.

یرودبناناونادلادنازا

قناووءارزولادا۳.هد

ارواادهداراهدودواردحوراز

ناوونازو۴.

اارولادرارد

واردیوداوا،ی

لادارد«صانا۵.

».وارداهرردارنااداا

:ارواوهددناووءارزواها۶

ویارزو۷.شهزاهدشرادیا«



لاد 1630

هداهدترنوناوناووور

وراا

هردهدیایااازازور

ارورااارنهدیا۸.دهانا

دخنرونداا

.داارنوهدشرادا۹».دد

داهاادلادنا۱۰

،هدزروااردیهوارد

تدنازاوددودزاززور

۱۱.اوددیاداد

ودیادارلاد،هصانا

نهررد،هدهدرها۱۲.ع

یدااهدیا«دضهد

ردهدیایااادزور

ااا«:باردهد»؟دهاناه

۱۳».ادخنروند

لادا«ودادباهدرردنا

اوهدیاادناازا

اردزور،ایاهد

رارانهدها۱۴».

للادنراردلدود

ناها۱۵.دواصایابابوو

یا«دضهدوهددصا

ناانروندنناهد

هد۱۶».درااارناهد



لاد 1631

هدوزاناهردارواوروارلاددا

تداروایا«:،هدبارلاد

دارنا،هدرواو۱۷».دادارار

میااودارناهدوده

هدها۱۸.دلادهرردا

اروابایورودهزورار،ر

عودوزهد۱۹.روازااودرو

هدنو۲۰.رناهو

بارلادهدودزاارلادزاوارنا

اروااایاهلادیا«:،هد

ها۲۱»؟اهدردنازارتد

۲۲!شهزاهدیا«دادباهدلاد

ارناند،هداردیا

وردیوریر

هدها۲۳».مدهزریهدیاررد

لادورواهزاارلاددا،هند

رددهددیانازاودرواهزاار

ارصاناداهدو۲۴.یروا

نزوناارناودهدروالاد

نادههزوااناهردنا

۲۵.ددارنایاا،هدروانا

ردزواوهدشرادنازا

رزا۲۶!دنوا«دن

ند(زارداهرد

ویاواازنونازلادیار)



لاد 1632

واولاوزواتو.امداا

وتاورودتاوا۲۷.ا

زاارلادواودززردوناردار

وشرادردلادا۲۸».اهدادرنا

.دزورشررد

واشردلاد،هدلوالرد۷

نارواربا.دارشیور

ورردن«:،هلاد۲.د

۳.یردیورنادرهمد،ه

.انوردزادگرورو

مدوادبیودالوا۴

دی،هادززاواوده

واو۵.هدادوانالدوهدادرانا

رددردودفودسدمود

و:اریوودهدادن

دیداونازا۶.رر

وادرواوادغلر

ومدیورردنازا۷.هدادوا

یادودرواروزرووکمروا

ودهرهرودرارهواداگر

وازاوودلی

مدارد۸.ادخهدودد

خوروایدخانزاا

خااوهرزالواینازا



لاد 1633

و«۹.ادداندونا

واسودسماورامد

ایواشوکشیوف

زا،هیرازای۱۰.دانایو

رورووداروارانارا.انووایور

.دهددوناد.دهدایور

.خنایانمدها۱۱

ا،هدکواوونا

،نازاارشوا۱۲.

یورردو۱۳.هدادناووزیزارد

دوانایانااو

ولوو۱۴.دروایورارواورما

اروازواومهدادوات

واتوالاوزوادووا.

وشمردلادحورا«۱۵.ااز

دزاو۱۶.بامیور

،هدواومیوزاارراا،ه

شوا۱۷،دنیااررا

اززاهدرارنا)د(

وااراتنا۱۸.

وزراها۱۹.دافدااواار

نادمروهرردارااد

وادیوایادودکرو

دلدیودهرهرودرار

اریدناودواارخهدو۲۰.ا



لاد 1634

نناداخوایوروا

زاواواداناردو

نخاومد۲۱.در

ما۲۲.انا،هد

رزواتنیروادوا

و:وا۲۳.دروافارتن

ودازرمر

هرهر،هدلارناودراارنودا

هدهد،ازاخهدو۲۴.دا

واوانازایدوا

نو۲۵.اازارهدوداوا

ذاراتنواات

ودااوزندوا

.اوادنزونزودوزنا

ارنا،وازاارواواناد۲۶

ووتو۲۷.داوها

هداداتنماز

واواادوتواتا

.ااایا۲۸.دااوتدار

ردودبرالادی

».ادهدلدرداراا،

لادور،هدملرد۸

مدورردو۲.دهلواازا

موردارادردمدو



لاد 1635

ن۳.یوادمدورردومد

خوددهدادهمد،ااارد

اویدزاودواد

خبولوبمدارچو۴.اا

زادوداوواوودز

۵.گر،هددیارودرد

یوربفزایامدو

ننردودارزواز

دارناخودچنایو۶.د

مدارواو۷.ودوادتتوامدهدا

ودودزارچ،هکتوارچدن

اریودیوویارارچوارواخ

ردزاارچدودل،ااز

گرخناینوگرو۸.د

نارایدیخرردو

بواخازازاو۹.ا

او۱۰.گررزوقو

.دل،اازارنروزا،هی

ووازاادوگررادو۱۱

،ادیو۱۲.دمواسن

زارار)(ناوهداد)یوم(ن

و۱۳.دب،هد)دیارا(واواا

نازایدسومار

وادهرردور،

.دانلاروس



لاد 1636

ها،وموراود«:واو۱۴

ومدارورلادنو۱۵».اس

اردازاواو۱۶.ددیده،مارنا

اایا«:،هدامیوا)(نزا

هدادوا۱۷».زورازاارد

اواومدارددیور،هنانوامد

۱۸».انزیاوراانایا«:

ردزدیور،واو

مدرد،هداواومدبا

اواردازاارا«:و۱۹.اد

.ااونزرداازدعاا

وندندیدارناخودچناا۲۰

خناونهدناو۲۱.نر

نااو۲۲.الواهددودنردر

اوامزار،ناردرون

هننااردو۲۳.اواتزا

ردویوردها،هرمان

،اواتو۲۴.ا،

،هبودایاو.شدازا

کارنموودا)دیارا(

ورادردواترزاو۲۵.دا

واکاریر،هرودلدرد

ا،دنوا،داونااا

ااومهرردور۲۶.

۲۷».ااورمازاازارور



لاد 1637

،.مروزکالادها

یاومورهرردا،مدلهدیر

.ارنا

وندزاشراشرادلوالرد۹

،لاد،والوالرد۲.دههدنا

هلزیرااهرردوامارد

امروااردلدمزاد

داوایاردیور۳.

هدو۴؛وسوهزوروتو

یاوایا«:،هدفااومدددیا

اونارروو

ونوه۵!یرادهارا

و۶.اهدزوماواوازاوهددوهزروترا

ناروناروونداا

وایا۷.اشزمو

هزوا.انازااروانازاا

دنااوروانوادنادزاا

ارنازردرودو

ونازااروایا۸.یاهاارداهزرو

.اهزروهازانارونارووند

هواوراریاوا۹

رداهاردیاهمو۱۰.اهزرو

۱۱.کدرااووا

زاوا،هنادوروهدزوزاااو



لاد 1638

تارردیوااش

هوا،هداباه

ناروادواردمواو۱۲.اهزرو

دراویوهدرااددیرواد

ا،هاویادنازازاهدروا

تاررداوا۱۳.اهاوروا

یاهدا،اهدراواب

ارار،هدزدزادد

ارنا،هدااواا۱۴.

لدرردیاهازدروادراو

یاوایانا«۱۵.شوازاوااا

یاا،هدروانوززایداردم

تراوهزروه،اهزوا،یاهداد

دااوایا۱۶.اهد

دسهزاوروادزاارو

مورواناریونازاد

دیایال۱۷.اهارنارود

ساردیوروااردهتو

ایا۱۸.وااهبا

یاوزاردنووااردش

دتاز،اایو

ریریاایاار

وایا!زوایا!وایا۱۹.

تدیایا!روا،هدعا

نو۲۰».امواز



لاد 1639

نودنومددوز

سهیااردتومدفاااام

زن۲۱،ادضویاهرا

مدهدلوایورردارواادنا،مددرد

او۲۲،ردمو،هدزاو

نونالادیا«:،هودما

اتیاارد۲۳.وارماها

برازدارماودرد

د۲۴.ارورومارد،

یریاومیا

نهرورماانودما

وددمتوورودهدرواادواودهد

نروزاونا۲۵.دسااس

،ر)ر(رواندوند

رو)روا(وداودوو

ونازاو۲۶.اویزرد

م،داوانازاودا،ود

ردوااواباارسوارنا

واو۲۷.اااودابنا

ردوارااارردرصا

ترهودافارونا

بااراااواایاهبا

».اره



لاد 1640

لادیا،سرهدشرملرد۱۰

واناودد

لادمانارد۲.اداروروارا.د

باوومدرکار۳.م

ارنایاوادد

رلواهمروزورردو۴.مد

یدهمداااردنو۵.مدد

و۶،اددزوایزاین

یوقیویوروزوا

وامزاواورووزوا

ومدارورنالادو۷.دهویا

شزاروردها

و۸.دنارد،هدراونا

ردتومدهاریورناوم

۹.ادودلدو

دیورماروامزاوانومارزاواا

اوداده۱۰.مدش،هداز

لادیا«:اواو۱۱.ادوازود

یوار!برد

ارمانو».ماههددناازد

ازسلادیا«:او۱۲.مدناز

یارویدنااردلدلوازورزا

ودبناد

وزوروسررا۱۳.ماها

واااوایورزاود



لاد 1641

ازاارماو۱۴.مسرنددارد

یاوراازدعاااومامارد

دارنانو۱۵».اما

ه۱۶.م،هدازدیور

م،هداردندودارمدا

دردورازاایا«:دهداناو

۱۷.اتدواردای

ونازاالواااه

».اهرد،هدراردت

و۱۹،داد،هدادرا۱۸

یودودم!سبردیا«:

ایا«:واران»!ش

ناادا«:۲۰».یدادتااز

وسررمدناو؟د

زاار۲۱.اانرارنود

رزاوداداعاامبردا

.داا

ارناو«۲.دتومزراااروامدهدا۱۱

اسرردازاهدا.ماار

نوداودزارو

انارددییا

واردو۳.ا

و۴.دادهداراودا

رایدیواوادن



لاد 1642

ااووارذا.دانا

نادوههرزاوااز،ادوا

نارادزابهدو۵.اهدادنازا

وداواوا،هید

یازاو۶.داوا

لهددبهددوانانا

اهاردیوزت.داوا،ها

وااودناواراوزوواواد

نزنارددااروااوشرودروااار

یردریرزاو«۷.ا

ادلهد،هایواوا

و۸.ا،هد)(ناوا

زانایافوارناهریونا

هدزاودایاهو

ادبهدو۹.ادادل

راو۱۰.داادوز،ه

ناودااریزاوودا

،ودارواا،هاد

،هکبهدو۱۱.داوا

ودالهدیوواانو

ایودهوناوداهویو

وارود،دادهونانو۱۲.

۱۳.اتااکاررو

دالوازای،هدالهد

ااواودوتیازاو



لاد 1643

داوبهدیراردو۱۴.ا

اروراااارمنزاو

الهد«۱۵.دااناا

جااوااررادر،هدوا

یواداویاروانوب

یواو۱۶.داویارار

داودادیرا

ودازردداویو

داو۱۷.ایودنا

دایوودادت

واا.کارنادادایوارنزدواو

هی۱۸.داوانازاوا

زیراد.اارازایرودا

.اوازااروازما،دااروا

شادازیی۱۹

وایرد«۲۰.ا،هداودرا

ادانزاارلا

.واکوااکارد

یوارلاایوایردو۲۱

اار،هادنواودادا

وروارزاروجااو۲۲.

واهنایوناوزاو۲۳.ا

.اگروااودارر

وارارر،هدراودونو۲۴

لااووترودروااهدارنار



لاد 1644

رادریودالناار

اردلدوتو۲۵.دازکا،دا

هدواابهد

یارادایورب

و۲۶.داواازاداو

ودادااروارارواکارا

ودالدو۲۷.داایرواوا

،اغوردهوایهد

.داویاازازراا

دوداادزرلاا۲۸

)دهدارا(دامزس

اوردو۲۹.ادز،هد

اواشاادراوبز،هد

،هساااوازاو۳۰.د

(،هکسواور

کارساودا)دهدارا

س،وازاجااو۳۱.دا

،هدفارادوداار

اراو۳۲.ادااراور

یااا.داهازروترا

و۳۳.دا)یر(،هیار

ا،دادااریرمن

تنو۳۴.دااجارویاواو

.انایروا

دراشنانانزاو۳۵



لاد 1645

.زنزازواو

ار،هددهدارااهدناو«۳۶

ننایاوداگرواانا

اازابیاوا

ودناریاو۳۷.اعوار

ازدااا،داانز

یاوایردو۳۸.دازاار

اروااراراوداار

۳۹.داوایوهو

اودایایو

ارناودواانالردفااوار

نا(تایاارزودادارصا

یوبهدانزردو«۴۰.دا)

یوناراوارالهدودا

زا،هدنزوااواددر

یروادراوزو۴۱.دارا

دزانیوروباومودانااداا

ازاردرارددو۴۲.اوا

هویاو۴۳.ارزود

ردنونوااو

باروالوقزارا۴۴.داوا

اریرصا،رنوا،ا

یو۴۵.اک،هده

،داردودنردسهردارد

.اداورادا



لاد 1646

منایاا،نزناردو«۱۲

انزنوااهدا

ناردوهدزوااهادوازا

۲.ارردبدردمزا

ا،ارااهازکردازایرو

تروناوادوتنا

اورداکاورنو۳.ادو

دانریراهاراریر

اربورادارملادیاا۴.داا

هدواوداددیر.انز

دوداومدلاد۵».دا

نازاو۶.دهدافایدوفا

:دهدایایندنا

ندناو۷»؟داایا«

دواردمدهدایایار

یادریا،اانایارد

متانودانزونزودوز

و۸.رامارااها،رماس

راااایا«:مدکردام

ماازولادیا«دادباوا۹»؟دا

وویر۱۰.اهموانز

زاماوزرواتراناودا

مزاو۱۱.انانا

ورا،اورندوادنف

وراال۱۲.دازوردوود



لاد 1647

ازوتاا۱۳.زورووورا

ادردماااردوا

».د



1648

هدشامماردوادندوزا۱

وامیاا۲.لزی،اا

رزدواواززوو«:وا.

رز،وازازاازدیا

،هواوارددور۳».اه

مراروا«:اریوواو۴.ازای

نازااررنمازکازااز

و۵.اارااناوا

۶».اریداورداراانزورنارد

وراروا«:اریوواوازید،هدر

،داراانادراز،رام

ادنا۷.ادانزاارنا

اتنایاهارناودار

اناراوناووونارناوداد

،ه،دادززاارورنو۸».ر

مازنااروام«:واو۹.ازی

ااهر۱۰.)یا(و

ردودناودناداردر

اارد،منا

ااوادو۱۱.یانا

زنازا،هددروا

».دازور،رزورازاا



1649

۲!ورنااودناردا۲

ونزواازدرد!

وورزااردیزا.وا

،هارواراد۳.رنزاار

ن،هاددوزورارواواریو

و۴.،هادزومرااو

از۵.زنازدارا

رد«:اهدناهاووهدزنارد

وورونووباوندن

ارارهار،ا۶».رااهداد

و۷.اردیاردایرادوادو

ارناورانااردن

دومور«:ا.ا

۸».انزااردازمدد

وااروروهوممدادواا

ادفیااروهومداد

ارهورداردم۹.مدوا

اردنووازرد

ارواناو۱۰.ادااروا

دزااروایاوا

وووووایدو۱۱.را

اراوو۱۲.افارا

،اهدادتااد

اتاادااراواناو

اریزورماواو۱۳.رارا



1650

اروازرایااوازا

وردنزا،هدادارادیرزورا

ان،اروااا۱۴.دهدشاا

زاارو۱۵.اواودنودروا

ال(اهزاوردارریداوودادایوا

زاانوزوروشاامااردو)

زورنارد«واو۱۶.ااز

اادواا)(اا

رداروددزااریاز۱۷،

نازورناردو۱۸.ردید

وازتاوانواتا

ارناواززااروون

ادداارو۱۹.ااا

اددرواروفاواارو

ارههادداارنو۲۰.اد

،داب«:واو۲۱».ا

.دابارزاودابارا

راوداباروروهومزو۲۲

وازرددیاارواو۲۳.دابار

ماودارور

».یاداداباواو

دارزوودر«:اواو۳

ودارااوا،راودازو

یوناناادراد



1651

لهددیااروا۲».رادودار

یا«:ارواو۳،مووه

ددنازاوزوداریزور

یرمااااز۴».دانازاوش

ودانوولنوونوورنووهدنو

ه،هدزاانازاو۵.اا

زماردوااردواددهدویا

.ااسواناووای

نارواازارواماایا۴

رداواروارایاز

و.یرزویدزدووغوردو۲.ز

،ا۳.دییوی

انواتاوز

یاا۴.دردنوه

دماز،یاود

وازوروردو۵.نن

اکارردواورد

.اهکمزام۶.

ییامدکاریدکار

ارنازیدشااردیاو

رن،هدوانار۷.داشا

الارارنال.زروه

ارلدودکارامه۸.

ودامنو۹.دلنان



1652

نالایاوراناارنایار

زواادراو۱۰.داداناار

ارواتدازداهدواا،دا

۱۲.رارنالدهوباوز۱۱.اهدک

ننایودبزام

ازاواهدهاارنایرزحوراز.د

واری۱۳.اهدزدیا

،درادب،نوورادوطنردز

یووزنادازا.ازر

ارنادو۱۴.ی

ایاریووز

وازنادازدادا

یا۱۵.داارا.ار

ل.دماد،زااا

۱۶.رهتونواوو

نا.اهد،واارد

اا۱۷.ااوردهارناوا

م۱۸.رااواروا؛اه

رارحانانوزدمنا

واودیردارناد۱۹.رادود

.ایزانا

یاوااانایاوارانیا۵

یایااز،شندنا

ن۲.ر،ههدیرومادرد



1653

ادارنا؛اهدررد

اززاااواراا۳.د

ارااویاهزاایا،ل

زایدنایر۴.ا

ارواواناردیرزحور

اا.دتدنایورااو۵.

.اناهاادودهردااو

ارواا،ارواروااردناوونا۶

وا۷.ارودنازااردا

نانا.اهدانازازاهزرو

ارردورد۸.انایار

اا۹.یاردانواردوزا

ااطانرد.ابابزوررد

.دوناانارو۱۰.مدما

اا۱۱.راناباار

یوازاهدیروادردوهر

یاوماهاایاا۱۲.

ادواردیراان۱۳.ادنا

دددوررااا،دارا

اراوداداارواااهدد

ادنایاواایاو۱۴.داما

دراروردامد.دانژ

ادن،هاور۱۵.دایاهرو

رد.ایور،هدفاادننا

.اادوزد



1654

ارواهردوااززواد۶

۲.دایارواهدزوا؛دادا

ااارمزوررد.داهزارزورودزا

واروا۳.دازوارردو

واع.ارواو

باارزاناروناروا

از؟ادیا؟اایا۴.اا

.دریدواویا

ندنومداارناا۵

از۶.دریروادوارناد

زااراوارومدارر

اردودزوزامداناا۷.ی

۹.ادانونارد۸.زرو

ن،ردمدیانرو

.اهناازهارردن

زارداا:مدکاانارد۱۰

یایاو۱۱.ااراا،ه

ااردمیااهیداد

.اد

هتراوااهها،مداداراان۷

ادنادزد.اهاز،د

دلدردو۲.جارنوردنرو

نانانا.ماهدروادارناترا

ارهد۳.اهاورداواار



1655

۴.زنددیوردارنارووترا

زادزارنازیررزنا

رد۵.ازاازا

واورارد،بازانارو،هدم

اردلداز۶.دزاردناااردد

نازو؛دروادر

۷.دانانوا

وارنارواد،همرنا

.اانانردواناند

اصاا.اهطاا۸

.ادواواهدرارن۹.اههاد

۱۰.ادواواههوایی

دیاهناادتدوراا

اا۱۱.ارواادووز

رایواار.ا،لدهد

وانااردمادورنو۱۲.ور

یراوارناومزاازانارنا

ازنایاو۱۳.د،اهرنا

نازدنا.درازا

.غورد،مدادارناا.زرو

دیاددلدزاو۱۴

.ا،هباووریا.و

مدومدادارنایوزاو۱۵

تاعرنا۱۶.دا

ننانارو.اههن.ا



1656

ارنازردوا

.دااا

وابوا.رادندار۸

نودزوزااز،ا

اریایادداا۲.زرو

ارواد.اهدکاراا۳.

زاا،دندنا۴.دا

یوهزا.ارناا،دنارو.

واهیا۵.دیا

.وانا.اهددرار

ارناوااازاااز۶؟ا

.ادها.اا،ا

نا.وردااردد،اردرد۷

،اودادادراولار

ردناواهاا۸.اارنان

نااز۹.هفان

.اهدانااواررادور

ارنانا،دتاانردناا۱۰

اورنارووهدودا

هیاریاا۱۱.د

یااردرما۱۲.ها

ی۱۳.دارااوا

نا.دلاراواوردذا

رناارهودروادارنان

شاارداا۱۴.اناو



1657

ا.دزررادریادو،هد

.ازارداا

دیازاازوویدماایا۹

۲.ادودارتاردویدز

اناردهوداداشروارناو

اااوازرد۳.

۴.درایراردناوا

.اوالوراباوایا

درازاودانکارنای

.انایایاناکاراز،ا

امارد۵.اادواردنا

سزاااز۶؟داوایماردو

ارنافوداارناا،ار

فرارناهی.داد

ما۷.دانالزردوا

.ادااراااورتما.ا

اواوهتادحورودا

دماد.دنهدیازااا۸.

توانایارد.هدای

ن،اهراردما۹.ا

اا۱۰.داداتارناهودروادارنا

یاارداارنار.نردراار

اریااروررناا.مد

اال۱۱.هودوه

.ارارردونوناز.دغ



1658

یادواارنااروارنازاو۱۲

نازانایاو.اا

ردرماروااا۱۳.مرود

۱۴.درواانویااردناااا،دسو

یوهر؟.هناوایا

الردناترا۱۵.هنا

لاارنا.ادتنازاارداز

اوددارناوارادزاناز

اا۱۶.انانارواد

اورواه،هدنارواه

یا۱۷.اارناربا

انرد،ارواداکارنا

.اهراوا

ه.دروادیاهاواا۱۰

،دزودزدزار،دروادز

منا.اقزانالد۲.ار

مارناوباارنایواو

زاراهد«:لااز۳.ا

نا۴»؟دایاهد،وا

و)(ن،وهدرغوردی

یاهن۵.ورزیرردا

ونایاازنوای

۶.اهرودنازااززوال

.دادهدیاراارناو



1659

ااردترزاااوااا

و۸.ددبایورههد۷.

ورواناوااهنوای

اوورانای

مازااایا۹.وار

ردترانازوداارد.یاهده

دادارنااه۱۰.نا

هود،انامو

اهاااو۱۱.د

ومدروایندودرادودار

یاوزبوداراد.مراغاا

ورادیا۱۲.اد

ازدیاارزووردر

.اراراواروااو

،درارغوردهودوردارودرارترا۱۳

۱۴.ددانارتود

وایمنردیاا

زوررداررا،نابا

۱۵.دازرددبا

ورد.داترات

.اکااهدع

زااردوادودارواداا۱۱

زا،دتدارنار۲.ما

یواریاوررودنا



1660

ارواومداداااررهارو۳.ازرها

۴.ماهدادارنااناا،ادوز

ومدبیونایرارنا

ورادناندزاارغمدنا

ا،از۵.مدنایورکار

۶.داندززااناهدرا

ارودرواام

مزمو۷.ادومونایتر

اتیارناو.دزا

اایا۸.دزااارتد

ار؟اراایاوکار

وراردلد؟مزارودا

ت۹.اهیروه

اکاراادروایرارد

،سونردوناواازد

وا.دایواروانا۱۰.اا

هزبزانازشنوداش

راززاناوزان۱۱.اا

نایردارناوا.ااناز

ااناووردااا۱۲.ادا

رااسووازادواهدا

.ا

زور.اردودرارداا۱۲

(وروراناواااراوغورد



1661

یااداروا۲.دهد)

او،هراراربوا

ردوررداردرداوا۳.داداااروا

.ا،هده۴.دها

اردواروارد.دعیود،هن

هوایردویا،واا۵.د

اراروروزدیایا۶.ا

ایادوا۷.شدیااد،اده

و۸.درادودارووادردنا

دیااریاوماهودرد«:اا

،هیااردوماهد

یاه)ل(ززاا۹».ارد

اردامادرارو

ااومدواورومدا۱۰.اد

وهدردنارد۱۱.مدز

نایو.دولردود

زبو۱۲.زیرردیهد

نزیاودنزااودرامارا

دواودروازااارااواو۱۳.د

،دروانراا۱۴.دظ

.ددریوارواروااوشاروانشوا

ااردار،هزاا۱۳

نناو۲.د،ماردنا؛د

داوهریدهزاواا



1662

اهرردونااز

نا،ا۳.ارارا

و.،دریدوویا

ا۴.انزورزادودودهازاه

یازاویاه)ل(ززا

۵.یاهدتیاوارد

،ن۶.رزردنردار

ازاودرونالد،نو

ودانایا۷.دشاا

و۸.اردهار

هدودرواانا،هدریوزاار

ودرااردارناورداارنالد

،یکاایا۹.رداارنااتا

ارهدنا۱۰.اوا

اهررد)(اروادوورد

د،دزا۱۱؟هنارووهد

وهاان۱۲.اداروازاومداد

اززهزیدرد۱۳.اهدنوواه

یرد،وردازاادیواواهایو

اودزاارنا۱۴.اناز

تتیا.اتتزاارناوداد

نزا؟اویاو

Sheol).اهر h7585)۱۵اردانردا

وانزاوادودزودا،دروا

باواوشاوددوا



1663

،ادهه۱۶.جاراریو

داانا.اادیااز

.اهردنانزودنالاو

هاززدیاهیاایا۱۴

زوای،ند۲.یاهد

لارواره«:ارواو

را۳.داادااریی،

درواراناوداداتار

زاناادید

نارنا،هدادارنادارا۴».رن

یا۵.انازاازاداود

وداواودااا

،ه۶.اودااردیرن

ا۷.دانشونزردواز

ودازم،شاز

.دانباوارا.درواا

ارواو؟اردا:ااا۸

.هزو.ادار،هدا

اد۹.دزاه

وایاز؟ااراوار

شاردنارا،کاردندوا

.ر



1664

زنیاو!ارایا۲.لز۱

اونارماردمارداا!شارا

ناناودناازا۳؟اه

زاا۴.ناناو

زااودر،زااودر،

،هرانیا۵.درس،

ندزاازوراناریاو

زرویااز۶.اه

سااوایادنایاد.روام

باایاوناوان۷.اساانا

یوااانو،هاراوهد

دایاید۸.اها

زارویدرا۹.،س

واما.اهوا

مازدزوها۱۰.

یا۱۱.اهوروهدهوه

ومونیاون

او۱۲.اهزلاز

از،هدانردووورا؛ه

،هدردسنیا۱۳.اهرمدازا

یاندیاووندیاوی

ویدرااز،ارسرد،هاد

ارهزور۱۴.اهادزیازار

ارزنو!اارسو



1665

یاو۱۵.عواد،هددیاه

ردزاوادوازوراززورنا

زادورووردتا۱۶.ا

راوناو.زاد۱۷.یا

ر۱۸.دمازبا

یورا،ااهرناویرو

ازعدوایا۱۹.اه

ارانردوهازارایا

اززیا۲۰.اوا

.اهازارایاوهبای

!اسهردوزانرد۲

۲.ادواوازورازززن

وازور،ورزور

ازاوهدلزازانایوا!

انایور۳.داریدو

،نایور.ددناردواز

نازاوان،ناردونغز

وانانا۴.ریا

وارایا۵.زناراا

ا؛ازارهایا؛

منارزا۶.یا

،ودنار۷.دهرور.ز

ادهارماوارناد

،مدزا۸.اردیو



1666

وروامنزا.ادهاراز

ریور،۹.اردی

.ادهزانادزد.ا،ود

با؛داولزنارزا۱۰

و۱۱.رادزاررنروههو

وایودرااز،اردزاواوا

از.ا،درواارداوار

ارناواووازور

وهزورولدواناو۱۲.اد

کاردلدو۱۳.زیو

فروااززدیاهوارر

۱۴.دنزاوناودوارو

دردودنودداد

۱۵.یاهیارویدرا،درااو

اارس،هدارهزوروزانرد

ونا،ار،ارم۱۶.

زاسوودهزاداد.روااارنراوند

ردواما۱۷.انو

موایا«:ووقاورن

ناااد،ررارثاو

نایانردا.ا

موااتدزیاوا۱۸»؟ا

،هدااردمواو۱۹.دا

یااروروهوما«:ا

ارانرددراروازا



1667

ز،هدرودزاارو۲۰.

یردشاویردنااراناو

اواشیودا

وو!سزیا۲۱».اهدیرازا

ایا۲۲.اهدیرهازید

ودروااردهنردونیاز

هردننایا۲۳.دادارتوا

شاهزااارواناراز،یدوویا

هاریاورداراولوانارواهداد

وهزاهوامزا۲۴.ا

وسووارو۲۵.داور

درمدهد

اوا،هدرریاو۲۶.دادر

،اهدیریااردیاه

او۲۷.اامواا

یاهواانرداد

زاو۲۸.دااامویدو

نادوناورااردحورنا

۲۹.داورناوناودات

و۳۰.راناوناردحورماناردو

ازونارددودیواونزاارتا

،النهوربا۳۱.

مااوو۳۲.واومرزا

رواردونهردازتااروا
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اننردودااوا

.اهاارناوا

اررواوادیاننزناردوماناردااز۳

یداو،هداراها۲،هاد

ثاودمهرردنااردودرواادوط

انردارناازدااا

مو۳.اهدازوها

اوبایدوهدادیاضردیواا

نردونووریالو۴.

ااو؟راا؟ارار

ادرمیدواریا

ارا،ایزووه۵.د

نااررواناوادناو۶.دروارددی

ا۷.رودنادوزاارناون

وااا،وناارنازاارنا

ارنادوناو۸.اداارلا

انارناواادد

ردارا۹.ااراواازو

.ااارناروکرا.اان

یااردیاو۱۰.ا،هدناد

دودهیااریهراو

زاووایا۱۱.ی:

۱۲!روادوااردنوایا!ف

اردازاطیداوواا

یروادنافاااا
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.اهرازرواارساد۱۳.

اهدوههازل

یداورد،۱۴.اترا

هوبا۱۵.ادیداوردوازوراز!

زاواو۱۶.رادزاردنروه

ناوروازااردزاواوزهن

ااذودمیواا،دلزو

هردیاهادا۱۷.دا

وداسرواونس

زورناردو۱۸.دارنازادن

ایروااررا

زایاودایرباادیداوو

.ابااریداو،هانووا

،دالنموداواناو۱۹

زردارننوداد

رواواندااادو۲۰.رنا

،مدارنایو۲۱.رید

.انردهوا
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س

هد،شامماوادهد،ماردارا۱

وا:۲.دااهرردززالرداا

وروازااردزاواوزهنزا

وا۳.ددونی

ااردرو:

ا۴.ایاردازاد

و۵.ازاردیداانارد

نوایرازاارنوااردی

واوانزاارو

وا۶.رایامارام

اداارهرو:

موداارنادیا)ارم(از

داهیرا۷.

نازاارودوازاارنو۸.ازار

هواودرواادونواردد،

وا۹.اکنن

اارررو:

موداارنا،هدیا)ارم(ازاد

ا۱۰.درودارنارداود

وا۱۱.ازارداریر

اارمودارو:

یروداردرداازاد

هاداردوردواوهار

هیدانا۱۲.اد
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رو:وا۱۳.ازار

اردنزازاداارن

ردا۱۴.ادواردودهر

یااراریر

واو۱۵.ازنزورردیدوزوررد

.اروووارایاناهد

یااازادااربار۲

یباا۲.اارموداهد

ایاوشووباوازارت

ازاارروادواو۳.د

:وا۴.ایواراروو

ازاداارادرو

یوردواهارواا،هدکاروا

۵.دهاارنادیوارانارنا

۶.ازارروایداادا

اراارو:وا

جوزاروهارلددازادا

ورادصانزرو۷.و

،هارددرووزفارنهار

،ورو۸.اسوا

یاردارنباواد

ناارنراالو۹.د

نایور،دطناوددازاو

زاارنایروزاارناهوک
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ردل،هدرواززاارو۱۰.مد

زاو۱۱.روافارنرازمدادشدن

وا.مدادراهارنازاواارنا

ارها۱۲؟ااایا:

۱۳.ت،هداراوبا

زایاارادرااارا

واتوریاو۱۴.دهدرا،

ااردنروااا

ورااردوداازااو۱۵.ر

واو۱۶.دادااردنراا

.انزورناردنارع

واایاارناواارما۳

وهد،مدروانوززاا

ززاار۲:ا

ودا۳.راارنم

شردا؟هاورهار

زااردزاوانژا؟ار

زمادغا۴؟یدشا

،دادززامادا؟وایا،ا

وداردا۵؟ی

هدارناواودراوا۶؟

ارایرهوااز۷؟

،اهدش۸.دزفادن

ت:اهدهوا؟

وازیودوای۹؟
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وهی

۱۰.اهاوردوناوردی

دیردارتروا:وااز

هواا۱۱.اداریرادارهذ

ارتودازفد:

وا۱۲.اجارودروااززا

رندزاارشقودن:

ردوییاردهرداان،

هوا۱۳.اراردد

.دتدبناو:یا

ریوارااییزوررداز۱۴

یورای

زواو۱۵.دااز،ه

اجیوداباار

».دامیو

نوهینناویا۴

روناناوارنا،هد

دوهوا۲!ارما،

ارااااهدر

واو۳.یارنوا

انودیووریزازا

و۴.اهانور

داودزارن،هالورزن

یو۵.اردیزورورواردی
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نا،هدااریاوار

اهوال!اهاایااز

جاویردارنادو۶.ا

واا.مدادیردارن

وردهو۷.دزی

ومارومدزاارنار،ده

ناردوانارومارد

نیایودا۸.

یواوباا،هراوابا

نومدارو۹.دز

اریزواووزایرو

وو۱۰.دزیواا.در

ارناومدرار

ا.ایودراودارناو

ارزاو۱۱.دزیوا

مدننژاوارهروموا

واا.ددانزاو

رااایاا۱۲.دزی

،داراودا

.تدیازاراایا

زاارناواهااردوارناااز۱۳

ودزلرارودعاشدی

.واایاه،ازی
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ایاارمااانایا۵

.ادواهداااهد۲.

از۳.ااروایاو،هاادز

،رنورای:هوا

یوادااانایاار

ناوااز۴.اداارهد،رنو

ارا۵.هزوا:اا

الاز،ووادلو

اروا۶.اورایا

وانارداوااد،هزو

۷.شارناردواز،ه

زاراوزلاارفایا

لتاروااررونا۸،زاا

ا،هاارردیاوادرارزورو

اراا۹؛وااه،رزیورار

زانا۱۰؛ادراوارنارواروز

هوارنارورادت،ردا

میاودلارنا۱۱.راد

رداداهایزاار،نازا

وداسدیواا

اداریاز۱۲.اارابا

ارنداز،ارنوار

نازاردارناوهروروا

شنزناردا۱۳.زف

وار۱۴.دانزازا
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یاهلاوهزاری

اروتیزا۱۵.،دا

ه،ردارفاورادود

وا،ا۱۶.ریا

یررد:یاه

یاارنوایاویاوردودا

ییا،اهاااراو

از،دایردو۱۷.اا

یاو۱۸.دارنردوا

؟دایاوازور.وازورق

ورایزا۱۹!ورور

راداردد،هاد،درو

وداروازورا۲۰.داروایرو

۲۱؟ردناردوور

سی)(ومراداوتیزا

یاویاو۲۲.داماار

ذودالارنا،اریااردیدرا

یدوا۲۳.اداراریراو

۲۴.داشاریازرودزاارد

یا۲۵.دیراداوبافاو

ردلتیااوااانا

مالودم۲۶؟ارن

داردناو

،یاوامه۲۷.اد

.اویدفناار



س 1677

هنردوانردایاو۶

اادااناوایای

تازاوور۲.

ازااا؛ادونووگر

ارزور۳؟ردوزانادوا

جی۴.روادارورود

اروزاارهوزاردوا

تاوا۵.رهنزا

زاارباو۶.عاادیادوادار

اتارو

ناناا۷.

رودنیاورایالواناا

یاهوهدردتاذهوا۸.ا

ومرادتبزااهد

ااناردار.اهود

.داناهردهداو۹.د

اارادارندوناونو۱۰

انوراردهانوزاار

.داداباوا؟دیدا:

از۱۱.دذهمازش:ا

واگرواواا

ناوارناودهناا۱۲.د

اراهوارفااز؟ر

ویدو۱۳.الا

یاهاز۱۴؟دادیاتا
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ااانایاا:

.دروااتزااراا

یااردارادهوا۷

زامودشرنوامودشرنور

:،دهدرارزهنو۲.دهدن

دب!اهوایا«

واونازاواو۳»؟ا

رادهوا۴».ا«:

.ااراهوااو

زاهوایا«:۵.ازارزوار

و۶»؟ادب!ازا

اا«:هواونازاوا

رادوارادو۷».

یا«:اواو۸.ددردودهدا

ا«:دوا».«:»؟س

نازادرومرااادمنرد

یسوناوقایو۹.ارد

امناوابااا

ااهدمدیاو۱۰».

دااانانردس«:،هد

:ساز۱۱.ااروانزو

یاادززاااودام

وواریا«:ساو۱۲».را

ا۱۳.تاردورناردوراادز

وهدسناتدررد
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«:اباردس۱۴».

.مارییاومدنرو

:اواونازااواو۱۵

اروامل۱۶.تااموو

قاناوتاا:

ردنز:واا۱۷.

زودااادوناواز

ااودازردوانر

».رایاادززا

زایاورادهوا۸

مدادبا»؟سیا«:و۲.ه

ما«:واو».هزای«

وا۳».ارددنازاواهراا

الویدوزورنارده

نورداراوداریو

نوارناایا۴.ااا

ههو۵.اراکارز

ارمیرازورووارا

وارا،گرارلواراو

وارناوهارنو۶.ج

هدربلوا۷.وارمه

ا۸.داشاارنالازاماا

اوالزا

انوااو

نارد«:هواو۹.اوود
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رورزورردارزوداوورداربازور

اریدوواریو۱۰.دا

یوسو.ال

زورارشاوارناودرواا

اا«:هواا۱۱».ادا

بازاونزاداز

لزاوردردزاناو۱۲.وامنزا

وامداشدواهاق

نودزورنارد۱۳.اارنااار

هها۱۴.دازاناو

ویاتنادیا«،هدر

.ادروداا،»ر

ی«:ودهدادمداروا۹

وزامداراودزانار

انازایایراواارنان

ووا۲.رانازایاهو

دنااواازاارناد،ور

Sheol).درواادوازاارنا، h7585)۳و

اازا،هدارنانا

ارد،ارردردزااو

دنداو۴.دارنادااارر

وارنادااارداروریا

۵.یاواداییاناارد

دداناوارزتهوا
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واوو

ونارداردینا۶؛و

ا،هدادرداارردیاودزاردی

یا«:وا۷.هوامدرزیورار

ارااا؟ننایاااا

۸»؟مدروزاارناراورزاارنوززا

ناورهوانا

وااکزیورزاار

ااز۹.اکاربنا«

،اانرداراانا،هدا

.داازیاادودلرد

ورامنار۱۰

دوادزورنارد۱۱.دا،اردار

وداارودااهداار

۱۲.داماارنا،هدارا

ههدناااراومودانا

هددروااراوا».رواف،ا

هراا«:واا۱۳.ا

و.هرراهلوراهورد

۱۴.اانوااررا

اربویوادااراادمیاو

با،هدسواارد،هد

۱۵».درااراه،واارا

اسنازردارنا«:اهو

».اهماهدادناززادرود
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وماداارن۲.یور۱

وهیردیا۳.رار

زادلدردو

:وا۴.اهدادار،د،درودو

نردارداویزبارا

نادزدا۵.درواادوازااریرانر

ا؟)یک(،ادنتر

اادنرااو؟ترر

وهی۶؟راار

ا۷؟اهدوای

ار،ناودارد

رد.دزادننروا،هداد

نزورناردا:وا۸.نا

نارو۹؟ادادهزااروارمودا

هزاانانیا

ار،یدبتردا۱۰.د

یزوررد۱۱.ااوا

دتراروالاان،یدهدایو

،اارواوادهزاوردنو

همدردازور۱۲.یدازا

زورردویدنازورردادو

یزورردمیهزاوردو۱۳.نفنا

ونایزورردنایوادنا

و۱۴.زاردنایزورردنالاااردد
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نویزارنانراهارود

وازوراز۱۵.زورردارنا

هدنیدوادا

از۱۶.اتاوا

واان،سه

ا۱۷.اهدانوا،ها

بناواسوداتنه

وابناو۱۸.درواافاردثا

ردوداهناونا

نایاوازاارنا،هنان

او۱۹.اهدواازا

درواافارنناوارهب

ودرواافارهیاواایاو

ااانااو۲۰.)اف(ارد

ردروانااودرواافارن

تو۲۱.درواافاربیدر

ودایرواده،هانهند

.اوانازات
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«۲:،هلزیاوامو۱

ناتراازاناووگراو

وارزاا۳».اهار

مزیا،هادوورا

وارزاناهارا،هدادارشاا.د

ازوردیدواو۴.دو

.ددداردرد

ودادیادما،هننو۵

دیاارناررددرداربا

باوزارد،هدونوراردا.ز

یا«:اریو،هاوادیاو۶.دررداروا

نااردیاو؟اهاریا

:و۷».کدرواارا

دراواازا«

۸.اردم،اان»؟اه

اهدعاار«:اروا

اماوویاهازاو؟هضر

ا«:دادباارناوا۹»؟مزاو

ناهااروردنایاهزاو

:ارواونندنا۱۰».

راوارزاادنااز»؟یاهد«

«:ارواو۱۱.دهدادعاارنااهد

.دواردرداز»؟دیارد

یاردوزارد،ادا«:ناوا۱۲
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ااداز،ا

اردندناا۱۳.اهادراو

وهدزناردازاا

یاها«:،هددهد۱۴.دهدز

ارهنوکانوا

ار۱۵».اوایاازرا

ندناو۱۶.مارازاردوااردرد،اد

واروایاونوازا

ارداروااو۱۷.در

.ردوزورودو

:و۲دددیاهدزاو۲

وزا.دباومااروادرد«

Sheol).یازاواومدع h7585)۳ااز

وا.دااوااردلدردرژ

اازاو۴.ی

ناا۵.دازارس.م

.هردوارودودا

اادیزوردون۶

ن۷.یدرواهزااتاهیاا.رد

یدومدرواداروا،بوراردن

رارغورداا۸.رد

زاواا۹.کارینا،راد

اومدراو،ارایا
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ااروا۱۰».اوانازات.د

.دارود

و«۲:،هلزمودروام۳

ااروناووگرا

وان،ها۳».انا

و۴.ادزوردگراورا

دعوندا،هادزور

اندو۵.انازورزاو

سگرزا،هداارهزورودرواناا

دزا،عااازااهدنو۶.

.،هسوزااردیادر،

،هداودادرداارددادنشاوهدو۷

وریناوناوووند«

ادوهسوندو۸.باو

دردزاودهارزاوات

،اا۹.زاوا

».کعردتزاودن

زدزهارزادارنالاان۱۰

ننادزااها،د

.دروارناود

۲،واواارااا۴

داا،وایاها«:،هددوادو

ندراازاومددورد

دورویاادازمدترد
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یال۳؟ینزاوناو

یانهززانداززااروا

»؟یکاباا«:وا۴».ا

اردوف،رنوزاو۵

اوشازدیا

دادیارناوورواهو۶.ا

وزاودازااروا،هایو

اعوردزورنایادردا۷.ند

ابانو۸.ودزارودا

بیباوازومدا

هززاند«:ودددیا،ه

باا«:دادباا۹».ایان

ابا«:وا»؟یکوا

یالد«:وا۱۰».مکگ

ردیداارناویزنایاو

لداو۱۱.دردواد

راوزانارددزگرا

وداداوارنرد

»؟ر
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،وزاومماردرهوام۱

یا۲.درواوههرردارناولزادند

و،شاناردوزیاوم

۳.زاواهوا

ن،هدلووانودنزاواااز

داووداوازو۴.ازی

رباوام،دد

ااناهوبنا۵.د

ینو؟ها؟بن.ا

هداره۶؟رواا؟اد

والندسنوا

یو۷.داارشد،رهردار

واادودناهها

ارادزاازداباار

و،ا۸.ادود

اوراهارنوودا

ااز۹.دایو

میهزاوردوهرادجیوی

ورد۱۰.اهدادروا

۱۱.مارررد،هرد.

نون.ر،هونیا

از۱۲.دزاارا.ا

زا،هزدردتور

یا۱۳.اهادورواهزاوردوا
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،دندهیااوا.اراارورا

یاقا۱۴.اهرداان

یاه،ای.دادار

دریا۱۵.داااند

ار۱۶.ااماال.درواا

اردی.شااردیوزدزنازیا

.اریادزاناازدز

واردیایاو۲

رد،رواارناوررد.ترا

اراوزروز۲.انادت

وشاودواراوو

ن:واا۳.او

انازااردندارا

.انزنزناازاااودروانو

وااکزودزازورنارد۴

هدادنادام.اهکا

ناایزورودزاارنا.ا

ارنردایاا۵.

ت،هدتنا۶.وارد

یا۷.ارودارتاا.

واهواحورابنا

ایاما؟والااا

دزوراردم۸؟

زاورناارزاارادر.ا



1690

بیزاامنزو۹.ادور

.انالازاازونونا

ههارااازوو۱۰

ا۱۱.اکار.ا

یاذوغوردو

اماوااداتتاوباهررد

ودااراا،بیا۱۲.د

ردهناارنا،هدرواااراا

،داردیانا.اا

نایورهر۱۳.داندت

نونازا،هدرهزاوردزاوهدرنا.اها

ناواونایورناهدوار

.ار

!ااناناروادیاوبیوریا:و۳

تزاا۲؟اارفاا

زاارومدزاارویوراد

رامو۳،نایاا

دارنایااونازاارناو

ها۴.رردودردارا،هد

دااارناودااواد

لاانازانارداردیور

وهااماهرردوا۵.اهز

یاواارودیاد

زا۶:،کراوادراناند



1691

یاووردایاا

ودابوءابا.یدا

ارناونارو۷.ارنازور

زاااردینا،ه

زاوواحورتزاو۸.داباا

ااووانزااربماهاوفا

ناروادیاوبنایوریا۹.دزاار

ورادتفازا!ارااانا

اررواونارنو۱۰.زفارار

ویروادهریانایور۱۱.

لهیانایاودتایانان

نردواا:،هدواو

نا۱۲.را

هویهدرواوارر

.دالی

واواه،اماردو۴

.اناورناموداااق

:ا،هدریاو۲

یابیاوواه

ازکیویارودار

واو۳.اردروازاوامونزا

زااریاودایروادریمنرد

اویااردیناودارودی

ااواهرایااریهو



1692

و۴.اااردروا

یاهواازودز

از۵.اهدتهندازدا

اکیاامام

وا۶.داکداادیاها

ونهاروداارنزورنارد

ارنو۷.درواااماارا

نهردواوایمارنرودو

جیاو۸.داداانازانا

لواورااندهیاو

ا؟یروادانا۹.اارواد

اردرداهداودرد

زندیا۱۰؟اازز

نوزاناازو،ههزدرداز

ارارد،رواارد،ر

.دادارددزااروااردو

ن،هریاناو۱۱

ناا۱۲.اوانوا

ناازارواتروادارواتا

ندیا۱۳.اهدهردار

یوااارخازلو

واارریموداار

وزوایاارناودوهیاارنا

.دا



1693

نا!اردنا،جاادیا۵

و۲.دزاااروادرر.ا

زا،ادیهراردااایا

اااماانویا

۳.اهدلزامازاوزاوایعودا

وداانززارناا

ردودااواو۴.ازاااردا

)ارد(یاهاردووات

ناواازااراناواا

.داواو۵.اگرزیا

ها،می،هادزرا

و۶.اداواارنداروون

ااردوزیورازنا

ز،داداررازاارواودا

منردبو۷.لاردو،هاد

روداوازاری

مداورانایااه

موردوانردبو۸.

نردنژونارنرد،ری

لرندانای

دو۹.یاهرودردو

واو۱۰.دادوا

اراراوزاارنازورنارد

،هدباارویو۱۱.دامو

دزااریودو۱۲.امار



1694

یو۱۳.رددنادا

درادزااریوها

زاارهاو۱۴.هدد

وو۱۵.امار،ه

.اماازا

ودو!واا۶

یاواروایا۲.ارزاوا

ایادماروااز!زادویا

وماهدمیا۳.داااو

از۴.هتد؟ماار

وومدادزاارومدرواززاار

ارامیا۵.مدلرایورارونور

بااروارماودادترباهدق

او(لزااراوروادد

ووار۶.اارواا)راد

ویا؟عریاد

زاوچرازاواا۷؟یوری

ضاردهدازا؟اارورراهد

دیا۸؟هضارنهو

ارزاواو؛اهدرااراازا

یراوداررویرواارفاازا

وازاوا۹؟کویارردو

و.هاروااودا

یاوترایلا۱۰.ارناه



1695

ترایاا۱۱؟ناردن

ناوداز۱۲؟ایاریو

ندردنانزوغوردوازاوا

ار۱۳.ا

ا۱۴.دابا،حوتا

واوراردواادر

رراراواررادانو

اا۱۵.دا

وراراداارنز؛وردا

۱۶.ابااارراو؛دا

دادهبانالاویااز

واوارکنایترو

.اامر،ار

رانوهندازیاو۷

نیاودرادکاریایاماه

رادارو،هدنزاد۲.اارنا

نیانا.اهدموندانزا

یاناید۳.مادارورا

واهرروادور،اکترا

ارنانا؛دیاگرد

زانارادارورنا۴.

نا،اهر)زور(وزور.ر

ودورادادر۵.داناباا

هدشازااردندردو



1696

ودرددوحاارر،از۶.راد

اندوویرسو

یایاواوایا۷.وا

۸.دااایاورادت

ااازیددیا

۹.دارواررداو

ایدواماهزروهواازااروا

ودرواانوورا.درواایروادو

ودااراد۱۰.داهارواا

یاه:ازااروا

ناواواوا؟ا

زورناردرادندزوررد۱۱.ال

زاویزاورازازورنارد۱۲.ارود

و۱۳.اادههزاوردردزاو)تا(

.اناونا،ز

اردثاناویاردم۱۴

نا.نردورد

نوزاا۱۵.دونردما

ارانا۱۶.دادانوایریا

نددواازا،

کر۱۷.انایواا

نوهزدیارزازتاواار

زاواافیاهیواا

زاودزاارنا۱۸.ا

هااردوا.درردثا



1697

،هدعرزوا۱۹.درادوداررازدراد

ودالارنودار

ارا۲۰.اااردیارنان

مارددرواااایااراروبیا

.یدرناریا



م 1698

م

وا.اهماوریاه۲.ا۱

ندزاوا.اوهما

۳.درادهاردنیاودما

اارهواتاودوا

وایکاوانودردواهار.درا

وارناوباررد۴.

هدنوهون.دزار

زانواولوازا۵.دد

۶.ونروددکیور

اواتردو؟داایو

دوازاهودراوا؟

نوزورردواوا۷.دد

باارنان،رو۸.ارد

ما۹.داارواندروا

وداکدوا؟داواار

رااز۱۰.ادد

هن،ناروه

وال۱۱.ا

:وا۱۲.اهانوزا،ا

رهرردوتردناا«

در،ذاراو.ارد،ه

اندزاارواغناو۱۳.داذار

هرردواو۱۴».ااریو

زاودامرذدراهدا



م 1699

وداارهرماوهایا

یا۱۵.یاهراازاار

رادهاردیادیا!اار

ازادرلدازواردیرو

.ا

ارهار،ارر.اردهبا۲

.دزرارتونادیارد،د

ودروازاااربوااز۲

ارناییوجارارنانجار

نادوهخوانار۳.

کهوادزاوازوررداراو

ررد،اریردارارا۴.

۵.ودواا.ر

.رشرهارردناودرواداردنروا

هزاورد۶.زاروارناودناود

و۷.دداواهدی

نزاودهد)یا(،ه

با،ادویزورزااو۸.

!«)زااو(،رااا.د

وتراره۹.دیا،»!

عتواروایواازار

واباوناوووا۱۰.اارشا

ودردردونازازواد

نژناونا۱۱.اهیورر



م 1700

واوهدوناردا

ورددییا۱۲؟دیاه

ورزااردیهرودشاهدی

تهناا۱۳.زااری

ازادوداراراو«:

زااررواکارنژنا،و

».اعدازاواوداز

ترواوغوردزارنیاو۳

نویاوززاوا۲!درودنازا

وقاوروامنارا۳.اراونا

ااروناواونوتوه

شازیزتزا۴.ای.

ارودیزاراوا

:تها۵.ویود

تر،یورارادو«

و۶.اارارواار

اتارواذاررت

،هدرازاارااوو۷.اد

دیویا!اهناوا:ا

نازاا۸»؟نیازاو

اداارواا،هدنرد

دو۹؟دوارادوواررد

۱۰.دنوزاوط،ااناو

اواریاوهویا



م 1701

رواااواهه

نار،ه۱۱.اهز

۱۲.ادودا

هنداانرد

نزورارداا۱۳.اهرندد

،ههددیازیهزاورد.

.روباتاهیا۱۴.ازارا

ونارطواد.زاردی

وازااراارد۱۵.اریاهر

،درامار،ار

زاارا۱۶.نادرومار

۱۷.وجار.یددزنانر

زوررداداهاارادونارا

یودمبانا،ادورادد

راهدیا۱۸.منا

،ههامواهاوربا

ایا۱۹.ارنا

ددارهزاواودجاو

؟ادراوماواواترااز،ز



ق 1702

ق

دوایا۲.دارناقو۱

تومروادزاد؟یومروا

ودناراا۳؟د

واز؟یوروو

،ازا۴.ارد

ارندنا.درداواه

۵.ددردهجاا.ا

.تووانرد

نازاارایرمارداز

،واناااز۶.دارو،ز

انوردااارنا

وکنا۷.روافنانازاار

.دردنادزانالو.

ناراوورنزاوزانانا۸

،هارودیزاناناراو.ونا

یانا۹.کاریا

رارنااوافنایور.ا

نارووااارندناو۱۰.

هدارکو.ناه

ر،ربد۱۱.زارا،هد

۱۲.انایاناتا.مو

ا؟لزازاا!سویا!یاهیا

،هیاویاهدیروادیاارناوایا.د

زاان۱۳.یاهددیاارنا



ق 1703

ا.دااوییا

شدزااروارنار

نارندو۱۴؟ش،الد

وا۱۵؟ادرااورد

رردوددمادارناوبارنا

.دندورو،ازا.ارا

رریاواردمادیا،ا۱۶

.دیوکاروازاوا.از

زاودااردمادازاا۱۷

؟داردا

او.مجوادههد۲

هرردواواا

ارور:ودادبااوا۲.دادابا

.ااارناهودنارناو

وواویازوراز۳

اازشاا.غورد

اروارددنا۴.داردواا

۵.دازدنالددا،

،دارارودواهبارد

،تشدوااتاااردت

وددارا.د

Sheol).درواایاارم h7585)۶ا

یوایودزایونا

نازاارایاو:او؟)درواا(



ق 1704

.ررزارو؟؟اایو

رارازاواننا۷

یا۸؟داجاراروا

،داترارم،یاهدتراریر

ووزوندن

هداریدیایاو۹.یاهد

دزاار،یارداا

مایاهدارار۱۰.

۱۱.یاهزروهنوهدارری

ارنانزاودرواادرادزااز

نییاو۱۲.دادابا

هزااا۱۳.رااایاو

یااوایامت

لزاناز۱۴؟ار

۱۵.دزرارردایاوا

ارزواردیاو

۱۶.یاروایزاروا،ر

اروش.الضارزا

واادراوواارد.ز

یدناز۱۷.دالار

.اار،دهاراتاو

ووزوندن

ارنا،ناهزاههازا۱۸.یر

ناهز،غوردوهرزاا

بیاو۱۹.دزاریود



ق 1705

نادا!ورا

ورارددههوا؟د

اسردواا۲۰.حور

.شیورن

ارنوایا۲.تقید۳

هزنرداروایا.مدنم

اررردوزفوارنانرد!

ل.ه،نارزاسووانزاا۳.رواد

روا۴.دوازازواراوا

.داردواتو.دعیودزاود

وا۶.دوایداورویویور۵

وهااراواوا.دارزود

ادووای.یایوزای

نزیردو.مدردارنی۷.ا

وااوایا۸.ناز

یاراودنا،ادراوردو

ا،من۹؟یرای

ارز.ه،یاهدرطایادمرد

ونازودار۱۰.

اریدوداداردزاوا.یرب

ورزا.دادیردهوبا۱۱.اا

و،یانرد۱۲.قاهزا

ومتیا۱۳.یدلارا

ارناساویدزنانازاار.یانود



ق 1706

یارناناراد۱۴.ه،یدنند

هااادد،حوند

۱۵.ردارنداردنا.ز

من۱۶.یاریاهاورددنا

ااو،نازاوازاوزا

اازوررد،مزدیرد،هاد

.دروانا،اذارمنا

ودردهودرواا۱۷

ودازاو،وذاروددنز

اندوارد۱۸،ردر

تواه۱۹.داوتیاردو

یناوادایاروا

.رواتاوذنریا.انام



ََ 1707

ََ

ااااا،ادهد۱

زیورزااروا۲.لز

ن.مزکارونا۳.اک

.مزکناارمدیوردنوا

و۴.ااوال.زیورزاارناو

و.زاردرواواداردد

و۵.مزنازاارنونایاو

ارنناو،ارناارا

و۶،رماراوره

اروااراو،اههیوزاارا

شهوار۷.وازاو

یاوا،ادوازوراز،ش

زورردو۸.اهداردنتدواهد

وهدناوناروااووا

زورناردو۹.راسا

اورااا

واو۱۰.زوزااردوا

زایاووهزاوردزایاهیازورنارد

نیا۱۱.اعزاومود

اوهنمازو

ارروااردو۱۲.اهدراداره

ادیدرداوداا

،یووادیدردو

یوجارناود،ا۱۳.را



ََ 1708

اردا،داو؛ابانا

ااراباا،داسوا

یدوواد،ادوازور۱۴.

ردرواروزدواعوازورزاوا.رم

زور،ازور،زورنا۱۵.درواادنا

زور،ورزور،اووازور،بااو

یوزور۱۶،وا

نارندو۱۷.یورادر

.اهزروهواازراهارارمروا

ارناورنان

ارنانایوهوازوررد۱۸.

از،اواتازانورا

.درواادراوکنن

ازا۲!وااراایا۲

تازا؛درهزورناودروج

.وازورازا؛ادراووا

ارا،روااروامازنیا۳

.روازوررد،اراو

اردوااوددناوناودکوهاز۴

۵.دهرزانووجااورد

زیانیا.ردنایاو

کنارواوامن

ردو۶،دارد

ردو۷،دانایاونی



ََ 1709

ردن.ناردداادنایا

،هدنازاناهازاانای

نزوبا۸.درواازارناناا

ناواممار

:اایاته،ا۹.

اهرنوموبامدت

.ایااوویهور.

فارنااوداترارام

ازاادراوناناا۱۰.درواا

۱۱.دنا،هدارتهم

ارنناازداناوا

اروادیزاماااوااز

نیاو۱۲.داتد

اررا،هدزاردلزارددو۱۳.ا

نزواواریوداک

رداتاوو۱۴.دال

لیروغواا

اواعهزاهازاواوا

اارشدازاوبازداا

ردودناردکاا۱۵.د

؛یدزاو«:دلد

ها!با».یدزاو

،هدنارنازا!اهدتا

!ااردد



ََ 1710

دارزاوا۲!هایاو۳

یاوواوداردو

اروادوناناوراردارو۳.بد

روا۴.راین

وزارس.رو

اوالدوراردوا۵.زرو

ا،ودزورارددا.

یماارا۶.ادارد

ماهدناونارنایواهبانا

اهدمننای.یاهر

زاش:و۷.اهوا

،موواا.اردوی

،دوزنا.مدهدوااا

یا:واا۸.اداردلا

اازمتریزور

ودمروااارواراا

نازمناارت

کنز،نزنارداز۹.اتا

لدواارهانادادازا

ییاروزا۱۰.تداروا

زازورنارد۱۱.درواایایااد

ناردازایاهزرونا

رودارودزا،روزاارانز

نردا۱۲.داسهردد

وااناوااوذ



ََ 1711

غوردودااااو۱۳.دا

ازاهنزناندردوا

ایاهوااارا،هدانا

!هدزاوااایا!ندیا۱۴.د

وا۱۵!ووندلدروادیا

هده.اهدروداردواداری

رد۱۶.دااردرانرداا

یدنیا!ساروازورنا

توانرداه۱۷!د

ارادردوداریدوا.دادا

ارا۱۸.دایددووا

دانازاونو

انزناردا۱۹.درنار

راارنورات،د

ردناراراوداارنهارو

نزنارد۲۰.ادااودز

واازداارناردودروااردار

ردارهامروازارناا:

.اداوازیمن



یَّ 1712

یَّ

وام،هدشرادمودلزاهلوازوررد۱

واداورزواو

،هدته۲:،هررقد

ندوناوما:

اووام۳.اهوا

یردوا۴:،هلز

هل۵؟بااود

.زلیاراردلدت

ار.کاوار۶

ا)ر(.دباو

رادخارردارد،دداوم

یاراردلد:ته۷.درا

ار،هدروابوهاه۸.زلد

۹.ال،هارنازا:واو

نادرواارنانواودر

ا؟اته.مد

زاماوباا

ادززاا،ازا۱۰.

زو۱۱.ددادززازود

زاونزوروراووو

دیووناوور

رقدورزها۱۲».ماار

مودیاهلمو

مو،دادشدهداروانایاه



یَّ 1713

اروام،والر،و۱۳.وازا

.وا:،هدنمیا

حورواداورزحورواو۱۴

ووااارمحورو،ر،قد

وزوررد۱۵.زادردیاتهرد

.اوا،هدشرادمودلزاهمر

اوام،هوزوررد۲

واداورز۲:،هلز

۳:،هدبارمو،رقد

هدلرداراوهنرد

ردا؟ردنا؟

یاوشلدیرزیا:واناا۴؟

زمیاوشلدیرقد

ازلواولدی

ینام۵.ااتهل.

ردحوروزاندروانورد

تهاز۶.ن،ن

ا،زکازاناودد:

او۷.الاروردوزو

هواااوالار

ه۸.الزاارات

ه۹.انازاونازاه:ت

لزااال:ت

هل.اار،ناردودا



یَّ 1714

مودلزاهمروزوررد۱۰.اات

ه۱۱:،هلزاوام،شراد

.سولاهرردنزا:ت

ادودراددادردارسا۱۲

ناا،دردکارورباشان

۱۳.دادبانو؟اس

ارازاهزاا:

باردنو؟اناا

وا:،هد۱۴.ا

وااوما

اردیاوانایدلا

زورازازلاردلدناو۱۵.

اواردازا،ازاو

ا)(هدنماارد۱۶.د

نازارهانود)(هد

یدلاوارو۱۷.در،

وا.مدزگونومدار

زازلاردلدنا۱۸.دزی

دیزورزا،همروزورزا،زورا

ا۱۹.زلاردلد،هدوا

اردهزنزردوراواوواراردز

ردمودروامو۲۰.دادازورازا؟اهدرو

اداورز۲۱:،هلزهمرو

.الارزوا:،هدبار

اتودانژاوارو۲۲



یَّ 1715

داناراناراواراواکار

ه۲۳.داااناراواو

ار،رزهیازورنارد:ت

اارواوا

.ااتهل.ماهاراز

واار،رزهیازورنارد:

ازااروا

.ااتهل.ماهار



ز 1716

ز

ازوام،شرادمودلزاهرد۱

ناروا«۲:،هلزیوا

ته:نا۳.دکر

و.ااتهل.زی

۴.داعری:ته

،هداارناادنار

لازاودزیارزاته

وناواا،ز

هزااونار۵.داش

هداادناوم۶؟

،دزنانو؟ردارنارا،مد

لاوارادته

وزوررد۷».اهدن

م،شرادمودلزا،طهدزهمر

رد۸:،هلزیواازوا

نردودراخایدامدو

درزوخناواردوهدادیداوردسانرد

یاو»؟اایا«:و۹.دو

ادنار«:ا،د

،دهداسانردنرددنا۱۰».

یاارناواا«:ودادبا

واناو۱۱».اهدنردنددد

نرد«:،هدادبادهداسانردنرد

و۱۲».اماراوناواهددد



ز 1717

ورواتهیا«:،هدادباوا

ریدکلداردادی

ناامونواو۱۳»؟دا

یا۱۴.دادباداریا

تههدا«:اد

و۱۵.ادتنورواهررد:

ککاازمکیا

واا۱۶.دهدزارنامد

ناردوداعررروا:

روایرروااتهل.ا

ته،هدادر۱۷.اه

ایددری:

دراررواودادازارنواو

او،اااردن۱۸».ا

:دیاو۱۹.دخر

وادا«:اوا»؟ا«

ارواو۲۰».اهااررواواا

وا»؟اریانا«:و۲۱.دادن

هانارادا«:بارد

ااودااردیااهد

زاردخارایوارا

».انواهاارنا،اااد

یرریدو،اااردنو۲

وا»؟یور«و۲.مداددد



ز 1718

ورواند«:ا

نودیااو۳».

:اریو۴،هانویوتیادور

تروا:،هدبارنااوب«

رتد،داوراردوند

یرادااواو۵.ان

نن۶.دالوراردوداا

درارازلززاوا

نیان۷.ااوال.ماهانا

از۸.زررار،د

ترارادلزااته

ار،اهدد

ددااز«۹.اهدارواد

اندنترناوااناار

یا۱۰.اهداتهاداو

اواازیدوند

یازورناردو۱۱.انردوا

نردوام،هوار

داتهاداوا

دیاسزردارادواو۱۲.اهد

یا۱۳.ادراررواودروااف

زاواازشوار

».ادس



ز 1719

ردادناررو۳

،هدایواردنودهداوا

وانیا«:نواو۲.وا

اراهاررواوا!ار

۳»؟اههدرانزایزاا.

و۴.دهدارودسو

س«:،هدبدهدایورارا

زاار«:ارواو».نوشزاار

و۵».مسومدنو

ارواودراش.راش

واو۶.دهداواوس

:ته«۷:،هدماار

یرادهادووکیا

وداایودایروادا

یا۸.دادارادانردار

از،ررور

دهااز)(.نادنا

رناو۹.دروااار

تها.،مرا

ردارزانودارارنا

زاماتهو۱۰.دارزور

».داتدازوزارد

ا،،دیاو۴

«:و۲،درادرابازا



ز 1720

وااومد«:»؟

غاوانااوشاور

نزردودنایو۳.درادش

و۴».فیدوناورارف

،هدبداریا،هد

یاو۵»؟اایا«:

»؟اادا«:ودادبااد

اا«:باردوا۶».ایا«:

حورتوتر:رزوا

؟گرهیا۷.ااتهل.

نوارناوالیرارزررد

مو۸».نادزااودرواا

دارارزید«۹:،هلزوا

هاداودامارنایویدود

رازوراز۱۰.اهددات

ارواازدرراار

واناو.رزدردارل

،هدباروا۱۱».ددنرد

نافوارفنزردودا«:

،هدباروادرو۱۲»؟

دزااروررزودینزودا«

ادا«:،هدادبااوا۱۳»؟در

ورناا«:۱۴».ایا«:»؟ا

».اندز



ز 1721

۲.مدنایرو،اااردنزو۵

نایر«:»؟«:اواو

اوا۳».عارذهدوعارذ

ازدورنونیورنااا«:

فنازاواناادزدفازا

ته۴.داناادر

ودزدودانوارنا:

شانردوااددرغوردا

۵».اموارنا،ه

ن«:ا،هانودیا

ا«:۶»؟دورنواااارد

ودورنوانااا«:دادباوا»؟

یازواو۷».اانردنا

:واو۸.دانردزو.ادبزا

ناوااانرداریو».اتراا«

و،اااردن۹.دشادارب

نایودنایرددوانونزودا

۱۰.ادناوزناراودی

»؟اراا«:دیا

یویارزردیا«:دادبااوا۱۱

».اراداردواهادنانو

اراراو،اااردندرو۶

ارارد۲.دیورنوهودنزا

ناماراردو۳،هناموداراردوخنالوا



ز 1722

ارو۴.دیانامراراردو

۵»؟اایا«:،هدبد

زاکاحوررا«:بارد

نااا۶.ورنونرندا

ردناوورنولزیا،دراداره

و۷».ورنوبزاوورنوا

شدنردوورادوزرا،رنوینانا

رد».شدنردوو«:واو؛

،هدباودادرداواو۸.دشدن

ردا،ارنولزا«:

،هلزوامو۹».ولز

زاوویازاناازا«۱۰:

.اداوزورنردواها

ارنا،ووه۱۱

ه:،هدبارواو۱۲.رارقد

یدا:وت

.داارواوورادنزاوا

اارلوداارواوا۱۳

واوداا،هدسواو

انایودنردترودا

ووویاجناو۱۴.د

روداو۱۵.داواردیرد

اداوداواردواا

یاهلاواهدداته

».ااوااار



ز 1723

زورردواماوهدشرادمرلردو۷

او۲.لززههمر

زادهدنانوروا

تهردو۳.وا

هردا«:،هداود

ه۴»؟مداردمزروزو

ارنوزم«۵:،هلزت

هوهردلداردن:،هدب

؟ادهزوریاا،دیوادهزور

ردا،نورنو۶

یااوواارا۷؟دیاو

یوداونروا،دا

مو۸»؟)اد(دننوبوشرو

،هداته«۹:،هلززوا

وناویروادا:

ناونونونزهو۱۰.رادل

زاناا۱۱.یدیدردو

نزااردی،هدوداش

سا)(ارید۱۲.

اودحورتهارود

هزاا،دهدیا

وداواااو۱۳.ردت

ادناتهن،نا

ایورارناو۱۴.اودروا

ردزواهادد،د



ز 1724

داددورنارداناوننا

».اناواربز

ته«۲:،هلزتهمو۸

ومرادتنیا:

ان:وا۳.را

رواواروانردوماهد

ه۴.اسهتههو

روایردزنزوناد:ت

اردیدزنازاوا

نادونازایو۵.اداددرد

ته۶.ایزرد

مازوراردااا:

اتهل؟داردا

زااردما:ته«۷.ا

ارناو۸.رابابززاوقز

ودامناوروارددرواا

ته۹.دانایااوا

مامااردیادیید:

ارتهدیزورردناانززاار

یدماازااز۱۰.اودندیا

یادو؛نایدودنایا

ارنوددلدوجو

یا:تهناا۱۱.اداو

عرزاز۱۲.داماما

ااردلزودادااردهودا



ز 1725

ارماواارناودروا

ااوو۱۳.اداا

)در(انرداانایاوادنایا

؛)در(داداتارن،اه

تهاز۱۴.ییدو

یمد:

تهودروانانار

،هدعرزورارد۱۵.مننازا

.ناادناوروادا

:رااو۱۶.ن

اااریروادوفادیهزاوردردوار

وییادیدردو۱۷.راد

ترازاوااز،راودارغورد

ه«۱۹:،هلزتهمو۱۸».مراد

ههزوروههزورومرههزور:ت

یوروودادنایادههزورو

۲۰.راوداروارالش

ومااودر:ته

نو۲۱.اارین

وازاو:ا،رد

وریمو۲۲.ااوارتهو

ورواردارتهاایا

ناردته۲۳.وازا

یدادایززاهدزور



ز 1726

ازاهااوا،هدز

».اااه

دو)دلز(خارزوامو۹

ااطاونااز،نا

واناروتو۲.اوای

دیارو۳.ادرانوور

ارورارهویذ

رداروداجااارواواا۴.ا

ااشدوا،رد

کدردرهوااراننا۵.

وداواداازنووا

۶.انناواکهزاهد

نوداسدواردیاهدازماو

انودزااروانو۷.اار

یاواو؛ادنزااررودروا

نووادردیاشدودا

دزاودراددادو۸.ا

رانزادروروورنازا

یا۹.ماهدهدنلازدا

!هدزاواروادیاوورند

وتولدوا.ادهدا

اراراو۱۰.اراغاهوغاو

نواروازااراواازا

ودااواوا

و۱۱.دازیازاوردردزاوا



ز 1727

باناردزاناوارنااا

.اذ،اناایا۱۲.مدر

.دادر)(دزوا

انارااوداهزدیااراداز۱۳

اناویانانیاارناو

واو۱۴.اداراروا

واقواوانای

۱۵.ایدد،اارهوا

،هدراناوداارناته

هبازا،هودالاری

.ایوودزا

منازورناردارنانایاهو۱۶

.رداوازجاازراد

وارنام.اروازواز۱۷

.امارنودرا

وازا.وازاانارردارنار۱۰

اهزردناوانارناواودزار

یورناوااز۲.

،دهدونیاوغورد

ذنندزاوهراواناازا

یواهن۳.د

زادزاتهازرا

دلاارناوداادنا

ونوازاووازاووازوازا۴.ادا



ز 1728

نارناو۵.انوناروازا

ودالردرد)اردند(

نارااواناواازدار

ناوداارادناو۶.دا

،ادااارناوراار

کارنادانومرادرنااز

اارنا؛نایاهازمدهد

بازانالد،هنارااو۷.دا

ایدارانناناوارو

اارناو۸.داوواردنالدود

اهدواوماهدادارناازدا،هدز

امنردارناو۹.دههدوارد

زدناودرواادینرداو

ازززاارناو۱۰.داا،هد

اادنودزودارازاودروا

یردزاواو۱۱.اداارناناو

یرژودزاارردجاا،هدر

یوداازراوا

وامردوایواردارناو۱۲.ا

.ااوال.ا

اردازایو،ازاردیردنیا۱۱

نردو(اهدادازاوازویا۲.از

ازونییا.هبا)

نالازانویا۳.اهدا

ناوندراازانژناشیا؛هبا



ز 1729

ذنایاه۴.اهد

هدموذارانانارا۵ناار

ازدکروا:نانوو

وااز۶.راناانو.اهود

اودادرزان:

ددوشادارندزا

نادزاواناوارزودا

ارذ۷.ار

مارازادیاودوما

نهردو۸.ماارومدملاریدو

زانانورانازانوار

ادا.ااار۹.د

نودکاکاود

ارنا،اردی۱۰.رار

رد۱۱.مدماری

دناوزورنا

ردا:ناو۱۲.اواما

،د.اوادا

هزدارنا:اواو۱۳.دنزوههر

هر.دنااارناا،زا

یو۱۴.ااهزدواردارنا،اره

دااوادنرداریرداارلدد

انتادر«:اواو۱۵.

ازاردارااز۱۶.دیاار

اارنودانزاا



ز 1730

درواارنداوداارنوو

۱۷.اارایودراارن

ووز.کارنیاو

واوزواادوار

».دارار

اوال.ااهرردوامو۱۲

وانوراردارناحورودارزدواارا

شرویمیااررواا۲.

ارروااداوا

یاارروا،زورناردو۳.اه

دارناوارنام

نیاواحو،ر

نازورناردوا۴.داوا

نو.اناراناراوتار

یرارمنا،هدزادناارد

نادلدردادناروو۵.دا

نارد۶.تتهدیاردروا

رداومنردااارادناروزور

فزااررویموادان

رددنرددررواوازاوار

لواارادیواو۷.انروا

روانودوادنارا

ارروانوازورنارد۸.اد

ودادوادزورناردناودا



ز 1731

انارردواادوادنا

اندکزورناردو۹.د

نودوادناو۱۰.دا،اروا

اهدزهوراارتوحورروا

،دیاییاوا

هدازیاودای

زورنارد۱۱.ایا،د

۱۲.دارواردنویراردنرد

نا،هازاو

،هننا،هنانزو،هدواد

نانزو،هیونا۱۳.هنانزو

و۱۴،هنانزو،ه،ه

.هنانزو،هه

یاروانودوادنایازورنارد۱۳

تهو۲.احوه

رازیورزااریزورنارد

ارودززاارحورواودروااداراد

ارواشردورتدرو۳.د

اازاهزااریو،اهد

ارواشردورتنو.غورده

مازورناردو۴.ااریو،اهد

وایورزا،تنانازا

و۵.انداد

اززهعرز:ا



ز 1732

ا:اارواو۶.ماهودزا

داداباواو؟یدردتا

۷.ماهحوانودرداا

ناونیا«:ته

هاناونارن!اشوید

و۸».ادانارددوا

داهودزرد«وا

نزاارمو۹.اناردمو

الهالارناواراا

وداارناوا

ا،هداارناواااا

یاهاناومنا

.«

اردواوازورا۱۴

ایاروااراو۲.

ارنزوداجارارواارود

رایااودا

نا،هانوواو۳.ازامو

ردو۴.دزوررددام

رواقفزانزهوایزورنا

بقزاردنزهودااا

ولفهوارهرد،ه

یهردیو۵.دابفشد

ورااهردازدارا



ز 1733

ودراززاادهدماردا

.)اا(هانواایاه

،هرداودا)با(رزورناردو۶

وزور.داوافوزورناو۷.ا

یا،زورناردو۸.داورموردا،

یردیا)(ایرروازاهز

ردونرد.)را(یردیادو

اهدزهو۹.ااونز

زو۱۰.اووااودااوهزورنارد.د

،هلاروابفنرزا

هزاوردزادنرد،ه)روا(ودا

جزاووازهزاوردولواهزاوردی

دواناردو۱۱.انهد

و۱۲.انارواودا

روامواداا

یردنا.درواادراو

اردنواههداد

و۱۳.اهندردنانزودا

دانانردوازاباازورنارد

ددوااردو

داروادادو۱۴.اید

هدززاسوهوزانارویاودو

واوناوناونایو۱۵.ا

اانودراناردا

ازانااوو۱۶.د



ز 1734

تهاال،اروا

زاماو۱۷.رادهاروتدارهد

نا،هدتهتدز

واو۱۸.انار

ادراووااا.ا)نار(نا

.ادهادروا

اصوصاا۱۹

نایززورناردو۲۰.اده

وارددوا)ش(»واس«

د۲۱.دای

وداتهس،ادوروارد

اردواازا،هاار

هرددراردودا

.دات



1735

.ماادوداروا۲.او۱

رداا؟یاادودار:ا

و۳،ادوداربواودب

اریوثاوناواروایومدتزا

اهم:مودا۴.مادنی

ته.دااروواا

امادانا:

ناواوتراارناو

ننو۵.اکا

۶!داادوزاوا:اارا

ا.ماااریا،مودر،

ااو؟اماار

ایا.ته؟ا

۷؟اهداراورا

اروارن

نو۸.اواناازا؟اهد

اررنو؟ا،اریاارر

اوناردارنا؟ا،ار

هل؟ادالاراارزاوا

.ازاناو۹.اات

ا،اهاودزااته

زاش۱۰؟دابارزاما

ه.زوادارردد

دزاومرارد:ت



1736

ابازااز۱۱.دال

ردورو؛داانرد

تهاز،اهارا

ورو.داانردا

تهاز،اهارارد

ارناا۱۲.داانردا

واواناز

تهو۱۳.اناه

واارناوازاا

یاارا،هدروااررووههرد)تا(ن

ل؟دالدزاارااار

اوددن۱۴.ااوا

ذارنا،هدروایادراددردیا

اوهد:تهاز.

.داانرد

ته۲!ایاوانیاناو۲

اادلدردارناوا

اتودا،

۳.دادلدردارناماهدارا،د

یوروداارارزا

نااروااری

اروااداو۴.ادا

۵.ااتهل.یوماهد

اراودوتیو



1737

ناازااومدادیوادزا

اودواندرد۶.د

ودکاورد

یاز۷.ادهزااریر

لروادزاارار

زاتها۸.ته

اریوودادشرداریر،هدزو

ورامادارا۹.

یااردواهاازا

ااورارا۱۰.اهدیرا

،هداردنارا؟اهار

ارترواهزرواد۱۱؟زرو

ارواسادازاهدروارواواارد

اریاد،هدادودارناوا

،اروا۱۲.از

ابیزاارهدباوها

و۱۳.ارتهیاارو

ووااروااهدروادرارا

ارناودرادرزارازاواه

اا۱۴.لدزا

تااوزونردوااا؟

ورواا،یاهزرویوواهد

ااروااو۱۵.دوز

ازا؟)(ارزاوادارحور

رزوردیورزا.دارارذ



1738

اایاهاز۱۶.دزرداوزیا

سارازاومرادتقزا

ردیورزاااتهل.د

دناروا۱۷.زررز،هد

اازا؟اهداروا:واهد

ارونازاواوهوانار

؟ایرواداا

یورارواودااردلرا۳

ن،وایواوا

رووازایلرنا،ااد

ا۲.ااتهل!اوان.

یورردو؟ااروانازور

انارزنواوااز؟داا

اریوواههوو۳.د

اداهوارنا،

ادها۴.اراوایایانا

یومارداواهرواو

واادیروادیاو۵.د

ورغورداونارزوناود

زاارونونزهوشدردرود

.داداتدیدو،زاوزرودشد

،هاز۶.ااتهل

.کبنایاازاوم

هارا،هدزوازادنارمازا۷



1739

وزی:تها.اا

ا،دازی

لاا؟زلاراناا۸.ز

.اورد؟اهدزلارردواهدز

اااازاهن۹

ردرویار۱۰.اهدزل

نارااتهوکار

نودایاارنایزورا

تهو۱۱؟دانارا

زتاداارهر:

او۱۲.دراردودزار

تهازاالار

ن:وا۱۳.دابز

:ا۱۴؟اوا

وااواازادوتدارااه

و۱۵؟کنتهرورادهار

وزوناروادارنال

ها۱۶.د)ا(وناارانا

،شواودوان

ووانیردبودعاارنا

هو۱۷.باداروااا

،ماهدیزورناردنات

،داناوداص

رد،و۱۸.ارواش



1740

ارانردوناوندن

.دا،ارواو

اا،ریزورناااز۴

تهوداهناروناو

رازانارناازورنا:

یاا۲.اانایایاو

یویوداعاباازا

ویراوی،هانوودا

الارنا:تهو۳.دا

یزنا،ماهدیزورناردازد

ارناارهتار۴.دا

دمدارردااماوا

وزورنرزااریاا۵.روا

لدونایارنارلدواو۶.دادوا

ارزواد،اداناریارنا

.





.اوداروای».اداز،زاراریا«:

۲۳:۳۴



ّ 1743

ّ

اا۲:اادوادب۱

وانارداوادبودروااربقاودرواارقا

ارنو،صرودروارزاارحرازوصر،ادو۳.درواار

،بادودرواارباد،ماراو۴.درواارمارا،نوودروا

زاار،نو۵.درواارن،نودرواارن

۶.درواار،ودرواتارزاار،ودروابار

۷.درواروانززاارن،هددوادودرواارهددوادو

و۸.درواارا،اودرواارا،مرودرواارمر،نو

.درواار،مارودرواارمار،طودرواارط،ا

۱۰.درواار،زاودرواارزا،مودرواارم،و۹

۱۱.درواار،ناودرواارنا،ودرواار،و

زاو۱۲.درواینزردارارداو،و

۱۳.درواارورز،ودرواار،،ی

ارروز،اودرواارا،داودروااردا،ورز

،ودرواار،قودودرواارقود،روزو۱۴.دروا

ودرواارن،رزاودروااررزا،داو۱۵.دروااردا

درواار،بو۱۶.درواارب،ن

زا،تم۱۷.وازا

هدریدوادزاو،اهدردواداا

تدوا۱۸.هدریزاو،

،دهدشردند

شو۱۹.ساحورزااروا،اازا

هدارا،تاروااودد

اردوانا۲۰.رارواد



ّ 1744

:،هیوباردواه،د

ااز،سنززا،دوادیا«

ایواو۲۱،اساحورزا،ارایورد

زااراوااز،دااروامواز

اونایااو۲۲».ران

ها«۲۳ددم،دنزوا

ااارواموازایها

رابازان۲۴».ا:ااش

نزودروا،دهداووا،

ارواو؛اروا،ااردو۲۵ار

.دم

دردهددوماردنو۲

۲:،هارواقزاه،

قردارواهرازادهددنا«

انهددوا۳»؟اهاوایاواهد

یور۴.یورواموب،ار

«نازا،هدارمنو

زاازدرد«:و۵»؟د

زاادزرد،یاو۶:اب

ازااز،ادناراد

ها۷».دارارااماار

نازاارهررو،هاتردارندو

و«:،هداورارنا۸.د

دانونالاازاو

،ارهدن۹».اروا،ها



ّ 1745

،دهدقردیاهرناهاور

۱۰.د،هرداقرنایور

و۱۱لود،دارهرنو

اروا،هداردیوروشردار،هارد

یوورویا،هداردذود

درردنوباردنو۱۲.ار

اودهارزا،زدو

باردواه،اورنانو۱۳.د

ادارشردوو«:،ه

دواز،دشاردورا

ه۱۴».کارواداار

و۱۵اوری،ادارواردو،

نزوا،ارددوتو

ن۱۶».مااردزا«ددمد

کر،اهداروانددو

ناامورداراود،ه

هدنزاواوودزا،د

یرانزها۱۸.ر،د

ویرازو،هارردیزاوا«:م،ده

ازدودنازیاار

واه،تودونا۱۹».

وو«۲۰:،هباردرد

ناازاورااز،ادارشرد

ارواردو،۲۱».تاد

سورانا۲۲.ااازواد



ّ 1746

نارزا،دددودری

و۲۳.ا،وباردو

انزا،هیاهردها

».اهای«دمده

ودنردهد،ماناردو۳

دناتاز،«۲:،هد

:،هدادوازایااااز۳».ا

واقوزارواهارنردیاهایا«

،ادزاساو۴».ارار

.دیوزاواکاروو

وادندرااودموروا،وارد۵

یوزاندرارد،هدفاادنو۶،انو

دارنوونزایرن۷.

،ندازایا«:ن،ایو

هنا۸؟هازادماار

اارهارداراو۹،رو

نازازااردااز،ا

ههدنردرلاو۱۰.اااایا

هااردوه،دروهرد،ا

وا.دباار۱۱.د

؛وااداازاازا

دلوا۱۲.دادااوساحوراروا

ردارم،هدکاردودراددردار

داردارهو،داهذرا



ّ 1747

زاادندرازاها۱۳».ازا

جا«:،هدارواا۱۴.وا

بارد۱۵»؟ادوزامراد

ماارازرانا«:یو

زار،نا۱۶».رلارا

داراحوروهدیوناردابا

نازاها۱۷.ایو،هدلوی

».مدوازااا«ررد

اروااهدنحوردها۴

۳.دا،ادهزورزورنو۲.

،اا«:،هاواده

نااب«:بارد۴».دنا

اندزایا،زن

هودساروااها۵».ددرد

زارد،اا«:یو۶،اد

دنهررداردناباز،زاا

یو۷».دراد،دیدار

۸».اردیاواابو«:ار

لونودرارواا

،هاهداا«:یو۹،هدادنوارا

رود«:اریوها۱۰».ارا

هاردیاوااباز،نیا

درارواارد۱۱».تدارواو

نو۱۲.دیراروا،هاناو



ّ 1748

ارهو۱۳،اور،اهر

ونزدوردردهر،موا،هدک

دهیانزاددم۱۴.

،ندرافناردهار،زونزز«۱۵

ودیر،درد۱۶؛ا

منازا۱۷».یرناوتردن

دناتاز«:ودعو

رداود،ایردهرنو۱۸».ا

اددارسراشرداوسن

زا«:ن۱۹.دداز،زااردرد

زا،هدراارادرد۲۰».ادمددارا

درداودازانو۲۱.اوروا

ررددارشرداویز،ب

.دتدارنا؛حااردیاد،یز

اوروازا،هدکاردرو،لرد۲۲

ناردومردو۲۳.

مدردوضودتتر،هداد

و،ترمردوااو۲۴.دادار

نوونادوددردوضااعاا

وو۲۵.ارناو،درواوادارنو

ردندرافناودورواودوزار

.اوروا

وواهزا،هدروو۵

اردندها۲.وادادوا



ّ 1749

ردنل«۳:ودادارنا،هد

،نل۴.انانازاناتاز،حور

نااز،نل۵.انااز

،انونل۶.ازثراو

نااز،نرل۷.انااز

انااز،ندکل۸.اهدر

انانااز،نل۹.داار

،ایانزل۱۰.اها

نل۱۱.انانازاناتاز

یو،روار

از،یدوش۱۲.ذ

زایارازاناردا

ا!«۱۳.ر

ادراد؟دزما،دد

ی.ر۱۴.دمدل،هانو

ارنازواارغاو۱۵.دننا،د

ها؛راناا،ز

ررا۱۶.ور،رد

ناردارر،هداریلامد

تارماهان«۱۷.ا

از۱۸.مماه.مزارا

یاه،داززونا،ا

۱۹.داواازتارزا

رد،دمدوارماازا

ودرواا.دهدنات



ّ 1750

از۲۰.اهاگرناتردوا،

،دنوانوناا،

اه«۲۱.اادنات

راواو“اهوا

دردا،۲۲”.د

،اراردرداو،د

ا،اوص

Geenna).د g1067)۲۳هارده

۲۴،درادتردااتاوی

وردالوا،رورااوهارد

ادد۲۵.نارارد،ها

ودرار،اد،هارردیو

۲۶.یهانازردوورادار،

ازا،اداارا،ا

اهوااه«۲۷.اانو

ز،۲۸”.ز“

ا۲۹.اهدزوادلدردمدن،دزاات

اراززااروددزاو،اارار

ردمازا،ددهازایانا

Geenna).دها g1067)۳۰ارداو

انااراز،زااروددزاو،اار

خزودردتازا،ددیازای

Geenna).دها g1067)۳۱»زااهو

۳۲.ویاق،ردنز

ادزااردنز،ز،



ّ 1751

ز،حارنزو،واندز

اهوااهز«۳۳.هد

۳۴”.ووااردی،رغورد“

ازنا،ر،

و،اوازاایاززو۳۵،اش

ددو۳۶،اهدازرا

۳۷.داهاراز،

۳۸.ازااهدزازو

ادو”.اهاه«

و،۳۹“اد

وایارید،زارهرر

،داریوادااو۴۰،ناد

یاارهو۴۱،رااوواردی

و،لازا۴۲.وواهاود،دزر

۴۳».ناداردیور،ازاضزاو

دوار“اهاه«

اردندا۴۴”.تواد

اودنیاو

ودونا،تزا

ناانارداردر۴۵،ید،ر

نارودزنونااردبااز،

اراهاز۴۶.ارنوند

ناا؟رادا،ار

؟رادماردنارداهو۴۷؟



ّ 1752

ر۴۸؟ناا

.اانارد

واررومداردارز«۶

ن۲.رایا،انارددردا

رازوردناررزاد،د

داا.ماامدد،

دازاد،دن۳.اار

نرونرد۴،دار

،تدنو«۵.داداااراار،

یوردرادشازشنارر

ا.ارنامدراز،هدا

،تدن۶.اهداردا

انرداردر،ارردوادده

و۷.داداااراار،نرو؛تد

نناازراا،تدن

نا۸.بدز

وازاازاادارتراز

ردریا“:درا«۹.لا

ردهدارا.ت۱۰.دسم،ا

زواارفن۱۱.دهدز،انا

اردنارااریضو۱۲.ه

.هدرارزا،روزاردارو۱۳.

،ار،زنارمدتاهاز«۱۴

ر،زارمدیاا۱۵.زااار

،رادهزورنا«۱۶.زاااری



ّ 1753

دارترازونارر

ارداا.رادهزورمدرد

یوروارد،یرادهزورن۱۷.ا

ررد،رادهزورمدرد۱۸یارد

اااراار،نرو؛انردتر

زو،زوزدیا«۱۹.داد

۲۰.یدزدوزنادزدورنز

نززو،زوناردد

۲۱.یدزدوزنادزدور

نغا«۲۲.دااردلدااز

؛دورمه؛ا

.رتم،ااا۲۳

،اردیرا

زااز،دااراود«۲۴!ا

اردوو،یدودرادت

۲۵.ارواال.در

ادنزا،ا«

زا،نا.دنیاوار

اران۲۶؟کزانوکار

اروهذراردووردور

و۲۷؟اازاا.اروارا

و۲۸؟اادارذازا

،یرد؟ااسیا

۲۹!رو!

.اراازاندلن



ّ 1754

هارردادوزواارااا۳۰

۳۱؟وازاارانایا،د

.روا

را.اارداز۳۲

لوا۳۳.رادجاادا

ایاااروااوات

اارداادازادارد۳۴.

.ازوایازوای.د

نااز۲.د«۷

یایاناوا

درداردارانو۳.دا

۴؟یراددارو

نوزاارهدتزا“دردا

زااربلوا،رریا۵؟اردباو“

زاارداها،نود

ون،اسا«۶!نوتردا

ولارااد،زاانازااردیراو

؛اهدادلا«۷.رار،

.اهدزیا؛ا

وردو،لااز۸

زااداماو۹.اهدوایا

ا۱۰؟دوواوازاش

نداد،ه۱۱؟ویرا

رهدزر،ادددوااری



ّ 1755

الاوازاااریانارد

،مدااا۱۲!

زا«۱۳.اوتاراااز،نن

نااووردنااخااز.ادرد

.رادنااواید

یدناارادوردناااز۱۴

زاایازاا«۱۵.نانوات

هردن،ردوادس،

ا.انایهزاارنا۱۶.

رد۱۷؟زااراورزااررا

ا۱۸.درواه،ردودرواه،

۱۹.درواهردو،درواهبرد

ا۲۰.دهااردوه،دروهرد

ا«۲۱.اارنا،نایهزا

هداراا،ددناتاد”وا،وا“

اازورنارد۲۲.دروااناردار

اودتما،اوا،اوا“:

۲۳”؟رتامودجااارد

یا!ار“اناها

ودانا«۲۴”!رودزانار

اردادیداروا،دراارا

،هزودودناور،هرنارو۲۵.د

.دهازدباورواروزنا

نادید،دا،هاناو۲۶

،هرنارو۲۷.درارد



ّ 1756

نااودباودرواروزنا،هزودویر

زاهونادارنانو۲۸».د

ترنارنااز۲۹،داتردوا

.نوداد

.اوروازارو،ازهزاوانو۸

وایا«:،هدارواوااه۲

وا،هدرواد۳».یزاا،اا

واصر»!؛ا«:ودار

عااررز«:و۴.

نار،داریاناوارد،ر

مدراونو۵».دنا

یا«:۶،هدساووایودیاز،

».اتوهاردجمد،وا

ز۸».دادااروا،ها«:و۷

.ازمانا،اوا«:بارد

از۹.امدو

ن؛مرادددزارنوزید

رندموا،یدودور،و

،اران۱۰».،ار

ا«:دنا،ه

زاو۱۱.ماااردا

بوقاوااناترد،هابوق

،اهانوتناا۱۲؛ا

۱۳.نادروررد



ّ 1757

»،داراو،و«:ز

نو۱۴.وامدرد

۱۵.اها،هدداروانزرد،اس

،.درارواودارواد

زایر،منا۱۶.لنایرا

ودنوارحاوراودرواوادارناد

یانز۱۷.ارن

یضواریوا«ددمده

دادن،ددرودن۱۸».ادار

ادا«:و،هاها۱۹.وردهر

نور«:و۲۰».ار،یور

یارنا.ااارانوارار

اوا«:وادزایدو۲۱».ند

اریو۲۲».داردر،رهدرالوا

داردند،ندراوا«:

.اوازااد،ران۲۳».

،جاای،اردردبااه۲۴

ناد۲۵.دباردواو؛وار

کبردار،اوا«:،هدرااروا،ها

»؟نا،نایا«:ن۲۶»!

.اارادارردود،ها

ایدا«:،هدصاناا۲۷

هرنانو۲۸»!اارواردود

،هنوزاادود،رنزرد

اهارنازادییودرو



ّ 1758

ار،اا«:،هددرد۲۹.ر

باوزااریاهاارد؟ار

زاد۳۱.نازارودیرزاو۳۰”؟

نازارد،نواره“:،هدایو

،هنولرد”!و“:ارنا۳۲”.ار

ردیزانازانارادنازااد

ور،نا۳۳.کبارد،

ماو۳۴.دادتارنادیاودنام

دسا،داروان.انوتیا

.دورنونادوزا

۲.اودر،هرا۹

نان.دروایود،هااره

راد،زیا«:ارج،دارنا

ا«:دنزاها۳».هزا

،هدکردارنات۴».

از۵؟دهاردتزا«:

اهزانا،اما

نزاترارناا۶؟ما

و«:ارجها»...زیورن

،لرد۷»!اورد،ادارد

،ه،دارانهوناو۸!رد

.د،دهدمدترعاارا

هجارید،ازان۹

زا،لرد».ا«:و.د



ّ 1759

اردواناوو۱۰.اوریو

ادو،هانارونازاد

ا«:واناد،دننو«۱۱.

ن۱۲»؟درانارونادا

.رادجاننر«:،

ار“ردارا،ر۱۳

».تدارنارارندماهاز،“

وان«:،هایودنادها۱۴

۱۵»؟رادهزورناد،رادرهزورن

داداد،وناا«:ن

زادادااو؟ا،انا

و۱۶.اداهزورمنارد؛دنا

زاوناازورزایاهر

یردارباو۱۷.دردوددا

هوربا،ههرداور

ظودریرداربا.دد

رهنارنازوا۱۸».

.اهددنا«:،هدارواوا

۱۹».دازرایوارددو

و۲۰.ناوروازا،دنادقا

زا،داضلهدزاودتزا

داز۲۱،داروایادراد،هاوا

۲۲».ا،ارادرا«:د

ازش،دیا«:،اایو،

.دررنزنارد»!اهدادارا



ّ 1760

شرزاوونا،اردرنو۲۳

هدداز،دهار«:ن۲۴،هدارن

نا۲۵.دیونا».ابارد

رداردناد،هاد،نوهونا

.تموزنامردراو۲۶.

واردندرود،رننازانو۲۷

نو۲۸»!،ادواد«:،هدا

رادناا«:ن.اوادرودنا،ارد

رد۲۹».اوا«:ش»؟دااررا

ناو«:،هدارنان

ارناوزنلرد۳۰».د

،رنوناا۳۱».عارز«د

ناو۳۲.دادتانامرداروا

نو۳۳.درواواداریااده،رنو

رد«:،هردود،،نود

:ن۳۴».دههدااا

ردو۳۵».نوارد،دراو«

تر،هدادنارد،تدو

و۳۶.دادارمدروضودت

ناازناد،دن

دنادها۳۷.دهاولن،ن

دزا.اناواد«:

».ددردا



ّ 1761

دادترحاوراارنا،هارددهدزاودو۱۰

یو۲.داررویرونوارا

شرداوسفونلوا:االرهدزاود

و؛و۳؛شرداویزب؛سرا

ن۴؛یفووب؛ی

ارهدزاودا۵.دارواایادوی

وواهارزا«:،هدون،هد

هناد۶،ادنزایرد

ت،هد،ورنو۷.واا

،زارنا،دارنار۸.ادنا

،ا.نوارد،هزارند

و۱۰،هذدیرده۹.

از،رااودناد،یا

یایردو۱۱.ادکاررود

ارد؛درادارد،اد

؛منا،اردیانو۱۲.ورنو

وااونام،ا۱۳

ارو۱۴.ام،دا

نونازا،شل

ا۱۵.ااردیک،ه

.دانازاهروموزازوررد

؛ننردناار،ن۱۶

رمدزاا۱۷.هدنانورر

دردودااراز،

ار،ومرردو۱۸،دزازار



ّ 1762

ا۱۹.دداونادا

ازا،ارن

از۲۰،انرد

و۲۱.اهرد،رحوره

نازوداتارز،روارردا،ردا

و۲۲؛راارنا،داو

ا.داتزامد،ا

ردوو۲۳.ت،

نااازراید،

زاد۲۴.ادااایزا،

اردا۲۵.ازامواد

.ددیانارمودددان

.ارشاادزر،الارا

ددفریازنازاا۲۶

،رردا۲۷.دمو

۲۸.شرداو،وررد

وازا،احورردنزاو

.رداروحورندکارد

(Geenna g1067)۲۹وودا

زرازاالو؟د

۳۱.اههدی۳۰.ا

۳۲.ارنزاازن

نارددرررد،راامدا

،رامداا۳۳.داراااروا،ا

اراارواانارددرررد



ّ 1763

ماه.مرازماهان۳۴.د

رزااردماهااز۳۵.ارمرا

.مزاشردزاارسووردزااردود

رو۳۷.داواا،ندو۳۶

دو؛درادودزااررد

دو۳۸.،درادودهدززاار

دن۳۹.،زا،اار

کاردنودزکارنا،ردار

لا،لار۴۰.رداارنا،د

و۴۱.هدلاه،هدلاوهد

اردوتا،دااریاا

زاو۴۲.اارلدد،دا

ا،دمدبازایااررا

».ااردا

ماددهدزاوداروانو۱۱

ودنایرداورازا،ر

زاود،ارلا،نازردنو۲.

هاناا«:و۳،هداردناد

اروو«:نابارد۴»؟ید

ودنار۵دعا،اهدوهازا

هزندواناوناواررن

ردلو۶؛ترناو

هرردنا،رنانو۷».د

ارا؟نوند«دزا



ّ 1764

؟نوند۸؟ارددزا

راا؟درادردساریدا

ند۹.ندیرد

ازا؟ارا؟رنو

ا“:ابواهرردااناز۱۰!ار

یورارهاریوراردلر

زایر،نزدوازاا۱۱”.دز

گریوزاناترد،هد

نات،ناهدمازاو۱۲.ا

وااز۱۳.رروزارنانارودر

ن،لااو۱۴.دراتار

۱۶.ددراداش۱۵.ساا

ردارا؟ارا

یا“:۱۷،هدزاارنر،

”.د،دی؛در،ا

د،اودر،ااز۱۸

ا،ودرانا۱۹.دراد

.اناروناودورورید

اراهو»”.اههددناززا

زاانادعوها۲۰نورد

یاو«۲۱:دهدازاردیوتا

رداااز!ایایاو!زریا

سردا،نووررد،

ازوررد۲۲.دو

میاو۲۳.دازانوور



ّ 1765

هازان،یااا

زواا،مورداردا

.(Hadēs g86)۲۴زوررد

،ونارد۲۵».دازاموزا

ار،زونا،ریا«:،هد

وادننادونادزاارراا

راز،ریا۲۶!یدفند

ارواهدارر۲۷.د

وزااررور

میاد۲۸.دزفوا

غ۲۹.اارااروناراونز

لدهداواززاودا

واغاز۳۰؛اارادسردو

».ر

رانزازوررد،نزنارد۱۲

زاندرون،دنادو

نادا«:و،داراننا۲.د

ارنا۳».ردناند

و،درودوادااها«:

دراری،هاردار۴؟د

۵.ندلروواناندر

اررد،یزوررداهاتاررد

رد۶؟هوراد

کردارااو۷!ازارا



ّ 1766

ارن،ارد

و۹».ازورنااز۸.د

ده۱۰،اردنا،رازا

زورردا«:،هیوزا.د

نایو۱۱.روادراووادا»؟انداد

ردناهوادزا«:

۱۲؟دروانووااروا،ایاهزور

ندردا.اازانار

»!زارداردد«:اردناها۱۳».ااور

نونا۱۴.دید،هدزارد

ا۱۵.کاروارداروا،ر

.اوازاروواورازا،هدکردار

اروادارناو۱۶،ارنا

یانزددم۱۷.ت

ومارواها«۱۸:ده

فادایواردحور.ایوزام

ودانوعا۱۹.رااار

اارهد۲۰.ارداروازاوا

ارفااداشارو

۲۲».اداااوامو۲۱.دروات

نادادارواودرواواداروریاادها

،هداتردهونامو۲۳.و،ور

،هن۲۴»؟دواداا«:

،لیرنواردا«:

ن،هدکردارنات۲۵»!در



ّ 1767

یودناو،ددد«:

،ناا۲۶.را،دددیا

.دددفا،نوارن

اردلواو۲۷؟را

ازا؟نویرارانا،نو

ه۲۸.دایروادنا

هراتا،جااارداحور

واردرواروزرداو۲۹.ا

وداررواروزنالواا،تراروابا

اف،۳۰؟جاراروا

ار،ورازا۳۱.دزها،و

،دهزانازاوهع

فو۳۲.انازاساحور

ساحورفادهزا،نا

aiōn).اهزا،هاردوارد،

g165)۳۳اررد،ارشاهواداررد

شاهزارداز،ارشاهوز

وا،ندازایا۳۴.د

۳۵.لددززانزازال

دودروابی،دلدیازاد

۳۶.دروانوی،ازا

.دادایروادزورردارناب،مد

یزاواهدلددنزااز۳۷

ردنونزاها۳۸».ا

ردوا۳۹».ازاادایا«:با



ّ 1768

نوارزو«:نابا

از۴۰.اهدادا

ردزورنا،ردزور

،ایروادزوررداند۴۱.داز

اودازدانا

یروادزورردب۴۲.ااردزایر

زیازاازدانا،ا

نزاراو،دارنا

رد،انودازاحوروو۴۳.اارد

۴۴.وشدبایار

ارنا،انو“،مدمانونازاد“

حورودورها۴۵.اراوهبورو

ا،ادودروا،اداردزاد

ا.دشزازاناماو

زناوا۴۶».ا

۴۷.دهدانویویردارداورده

،هدانوارداوردا«:اریوو

«:بارد۴۸».ا

نادیارددو۴۹»؟ارداورد

از۵۰.ارداوردا«:،هدزاردد

واوردان،دروااناردارهدارا

».ارد

ردهر،هانوزا،زورنردو۱۳

وا،ایوروو۲



ّ 1769

؛داهوناورا،هرا

یزو«:نایارو۳

داهارردیر،نو۴.نون

کخو۵.درارنا،هانو

۶،از،یدو،هداادز

و۷.ارنوابانو

.دارنا،هدروررنرد

و،دروار،هزردو۸

ها۱۰».ددراداش۹.و

ازا«:یو،هااد

ناتراااد«:نابارد۱۱»؟ار

دراداز۱۲،هن،اه

وازادرادادراا.واودهدادو

اازا۱۳.ا

.وواووا

“:دماتناردو۱۴

وا،هدواوا

وهمااز۱۵.دا

اد،اهداردنواه

وزودوو

ازنل۱۶”.دارنا

ااز۱۷ازیو

و،ااندوا

ارز۱۸.و،او

،ارنا،هارت۱۹.



ّ 1770

رداان،راهوالدرداوا

وا،هرخاو۲۰.اههار

و۲۱،لیدرا،هارم

یاهوا،درادردیار

رداو۲۲.درشرد،ادراووام

نااودارمانا،ررن

aiōn).ددوارم،ودروو g165)۲۳

ارنا،هارمانا،زرداو

وو،هروارو

ت«:،هدروانادو۲۴».دروا

نو۲۵:دزرداریدنا

،رس،منرد،هاددباردمد

س،درواوورموو۲۶.

یا“:دضیو،هانا۲۷.

سزا؟یازردا

:دض”.ادرا“:دارنا۲۸”؟ر

واد،“:د۲۹”؟اراواا“

ودرا۳۰.اارم،سند

اارناورد،دردودو

یاارا،هدارلوا

ر۳۱لداد»”.هذراردارما

دادنات«:،هدزنایاد

زاو۳۲.ررد،ا

والرنو،ااد

اردهااندرد



ّ 1771

ناتنایادو۳۳».

دنرد،ارنازاریا

هوناارا۳۴.،م

ددم۳۵،ننوو

وزاردند«:نز

ها۳۶».دایزاهی

دادواد،هدارهونا

۳۷».حاررس«:،هایو

،انادررا«:نابارد

،وتیاوانا،رو۳۸

واا،ارادو۳۹.نا

aiōn).،نوردوا،د g165)۴۰

ر،ازارد،هدارن

aiōn)،اارد g165)۴۱نا

ارناروندش،هدارد

،اااارارناو۴۲،دا

درتردندها۴۳.دنادرو

و«۴۴.ددراداش.انرد،با

نازرده،ارنات

ناووادا،رنازاودن،ار

یاریناتز«۴۵.ارز

ر،اراونو۴۶،بیراو

ناتا«۴۷.ارنا،واردو

۴۸،اردنازاودهاردااد

فوردار،وشاهر،دنو



ّ 1772

.اااردر۴۹.زاارودارو

aiōn)،هدانزاار،هانون

g165)۵۰و،اااارردارنا

اا«:ارنا۵۱».نادر

:نا۵۲».اوا«:ش»؟اهاررا

،اناترد،ا«

نوویازاایا

نازا،رماارانو۵۳».دروا

ناردارنا،اونو۵۴.اور

ازا«:،ه،داد

راا۵۵؟رارتاو

ووبارداو؟شرداو؟

ا؟دااو۵۶؟ادون

.درشواهرردو۵۷»؟رزاار

».وورد«:ن

.اردرهنااو۵۸

۲،ارتنخرادومنارد۱۴

ندزاهداا«:دند

».ددردوازاتاازاو،ا

دردانز،دواردواز۳

ون۴؛داانازردوهدرد،

وو۵».لیواده«:

ا۶.ادارواازمدزا،دوا

ررددود،ارااردودمن



ّ 1773

دادهو،هدرورازا۷.دداردو،هد

دردزاواو۸.واا

ها۹».ردناارهد«

،دنوس،هد

ازانازردار،هدو۱۰.د

ودد،هدراردارواو۱۱،د

اروا،هااد۱۲.ددرددارناوا

نو۱۳.دادعاار،رودک،اد

تیااوازا،هرا،ارا

یوزاهارزا،مدنو.ر

،هدرو،هانو۱۴.اور

،وردو۱۵.دادارنانارودرنا

ناووااوا«:،هایوداد

درتدارهوا.

.رارجا«:ارنا۱۶».ا

ونارد«:و۱۷».داارنا

۱۹»!روداارا«:۱۸»!راود

ارودونوهدناو

،هدهرارنوداد،نای،

،هدرو۲۰.نانادودناد

۲۱.اد،هدهدزاودهیهرزاو

۲۲.ددرالاونزیانرو

،هرادراااردنادرد

.درارهونااوردهریوزا

زاتدیات،داورارمدنو۲۳



ّ 1774

ردوناردا۲۴.داردموو.ا

۲۵.درجاا،زودردن

نای،هارد،زامرسردو

،دنارداروا،نادنا۲۶.داور

۲۷.دروادفزاو؛ا،هب

!راد«:،هدبارناا

ا،اوا«:واباردس۲۸»!ن

رد»!«:۲۹».اد،بایورا

داوربایور،هدوزاس

فون،داردن۳۰.ا

۳۱».بردااوا«:،هدرواد،هق

ا،نایا«:واروا،هدروادرد

۳۳.دد،رانو۳۲»؟یدروا

ا«:،هداروا،هاا

۳۵،اهز،هدرها۳۴»!ا

،هدانا،اروانااو

اداتزاوازاو۳۶،درواوادارنار

.،دوارادر

۲:،هادروانونها۱۵

از،زوزانادان«

ناباردوا۳»؟ارددرنه

۴؟زواازا،«:

روراداردرورداهدادااز

۵.ددکادمداررد

۶،ایارزاااردردر



ّ 1775

،د.ماانازااردردرو

هرردءا،نارریا۷.اهدارا

دیزما۸:اهدت

ند،ایوب

ماازاتد۹.ارودزا

،هاارناو۱۰».داارمد

وندا۱۱؛،هدادش«:ن

ارناانوندزاادزارنادور

ادا«:،هایونادها۱۲».اد

ردوا۱۳»؟ادو،ارانن

ه،ار«:با

،رهوارنارنار،رااوارنا۱۴.د

واباردس۱۵.اهردود،دارارر

ا«:۱۶».حیاارا«:

ندزاااز۱۷؟کاردال

۱۸؟دهازردودداد،دورو

ااوددردلدزا،اندزاا

وت،الدزااز۱۹.دزارنا

ا۲۰.وغوردتادودزدووزو

،یدندر،دزارناا

،هنوازا۲۱».ادارنا

نودونازایانزه۲۲.رنووررد

ر،ادواد،اوا«:اریوند،ها

داا۲۳».اادداز

ازیاروا«دا،هاواناد



ّ 1776

هد«:باردوا۲۴».شررد

۲۵».ااناهناماه

».یرااوا«:،هداروا،هانزنا

ااندوارنازن«بارد۲۶

هرزاناز،اوا«:دض۲۷».

باردها۲۸».رناههدای

اار!انا!نزیا«:وا

ازا۲۹.شد،نرد».د

ا،هاهزاوایردهر،هد

ونونونارون،روو۳۰.

یارناواواد،اددارنادزا

،نا۳۱،دادارناوا

ارناروناارنورارنوارنن

۳۲.داراایا،ه،د

لداا«:،هاردناد

وازورلااز

هارردادادارنااوراکاریا

نردزا«:وااد۳۳».

نا۳۴»؟ارهانراار

نزایرون«:»؟رادن«:ار

ناو۳۶.زدارمد۳۵».

داددناد،هدهرود،ارنون

هدزاو،هدرو۳۷.نانادو

نزیا،نرو۳۸.ادزهی



ّ 1777

ودادرارهونا۳۹.ددرارلاو

.الدو،هرا

یوزانایورزا،هاوادنوونها۱۶

باارنا۲.دزنایاااا

ناازداشاورد«داد

ازاازوانو۳؛اخ

ارناترادنارریا.اوخنا

،رز۴!اارزتا،د

».ااناوا

فنانادو۵.اور،هدرارنا

:ارنا۶.رادندشا،ر

۷»!طانوونزاها«

».اانانازا«:،هددردنا

،نایا«:ن،هدکردارا۸

ا۹؟اهدرونازادردا

اریوراوننااهدرودوهز

ارزورارونناو۱۰؟اد

ارنهرردا۱۱»؟اد

ردها۱۲»؟طانوونزا

طانوونزانزا

او۱۳.اهد

اامد«:،هدنادزا،ا

وهد«:۱۴»؟

ا«:ارنا۱۵».ازاراوسا

،«باردسن۱۶»؟اد



ّ 1778

ل«:یوبارد۱۷»!هزیا

،هدارانواز!نیا

ارو۱۸.اناردر

بااواردیهاوس

Hadēs).اانا g86)۱۹تیو

وددناردیزاو؛مرارنا

دنادها۲۰.دهدناردزردا

نازاو۲۱.اوادار

رواواردزانداددنادنز

ونویوروزانرزو

،ارواسو۲۲.ایرومزورردون

اوایازا«:ونددعو

رود«:ارس،واا۲۳»!ااو

ارااز،شازنیازا

نادها۲۴»!اراراار

راارد،اا«:د

از۲۵.ازا،اداردوهد

اردنا؛دزکارنا،اردنا

درادداراز۲۶.ردارنا،ک

ارداا؟دزاردنوداردم

اانااز۲۷؟ادنیا

وناردودقارلرد

ا۲۸.دادااااار

دتردارناارد

».اارتاذ،ا



ّ 1779

ارشرداوبوس،،زورزاو۱۷

ناردو۲.دتردارنا،اد

شاوهرد،رنشاهولوات

،هناساوه۳.د،رن

،هسا۴.دوا

ن،اا!ااردند،اوا«

یایدوویا،زارد

هردیاهدززو۵».سا

اا«رردازایزاوااوانا

ارانادنو۶»!اروا.مدیوزا

د۷.ن،هداردیور،

و۸»!نو«:ودارنا،ها

نو۹.ار،هداردن

«دارنا،ازهزانا

».زارورارز،دندزانا

ان«:،هوازااد۱۰

واساا«:باردوا۱۱»؟الواسا

۱۲.داحاارم

یوااارواواهاسالا

۱۳.دازنازانار؛د

نهدهرردردنادها

،ها،ردنو۱۴.

ازر،اوا«۱۵:دض،هدزازیود

ردرواردر،اتوعو

ارواا،مدرواناددارواو۱۶.ابا



ّ 1780

،ررنایا«:بارد۱۷».د

داروا؟مدو

ردونویوزاد،هداداروا۱۸».روا

رد،هادنادا۱۹.نا،

۲۰؟نواروااا«:وازات

،ااز.ا«:ارنا

زاه،اددادرناا

لیاوا،اا

».دورنوهزورودا۲۱.د

«:ن،ردنانو۲۲

اارواو۲۳،اهدمدنا

۲۴.نور».امزورردو

سدردودن،مدراونانو

:۲۵»؟دارردودداا«:،ها

:،هدوا،هاردنو».«

ونزانند؟یرادن،نیا«

یوس۲۶»؟نزاناززا؟

!دازانا«:و».نزا«:

زا،رردهر،ارنااد۲۷

ر،هدزاردو،انولواو

»!هندویا،ادارنا.ارد

«:،هادناد،نرد۱۸

،هدها۲»؟ارناترد

ا«:و۳ادنانرد



ّ 1781

ناتاد،وز

،دزواردا۴.ا

ارو۵.ارناتردن

اررازاو۶.اا،لا

اداروادش،رادنا

نایاو۷!قردرد،واد

یاو،عوزاااز؛

ارنا،ااردا۸.ش

ادااراززااروددزا،هد

.یهاادورردوددودازایت

(aiōnios g166)۹ارنا،دشاراو

تدراوااراززااروددزا،هد

Geenna).یهااردودازا،ی

g1067)۱۰از،راررازارز

رداریورناردادناار

هاهانااز۱۱.انا

ارا،ن۱۲.تار

درارارودناا،دازاو

،ردارناقااو۱۳؟دورهنایو

ودنازایدناا

ااناردرهدارا۱۴.اه

تردااو«۱۵.ددکنازا

.مااتردواودنارواوو،هده

او۱۶؛رداردردا،شاره

،ودنززارادددود،د



ّ 1782

.،درارنااو۱۷.د

۱۸.ردرد،لاراو

هنارد،زاا

ز۱۹.ههدنارد،زاو

اهرردزردزاوده

هدنایااناردرزاا،

،اوداز۲۰.ا

:،هاوادسها۲۱».منانردا

ا؟زااروا،دزرومردا،اوا«

،ار«:و۲۲»؟

دناتازا۲۳!د

عونو۲۴.ادهدارادنار

روارراهددرواوادار،دب

ارواداا،ادااینو۲۵.د

۲۶.لوار،ووامونازونز

اایا“:ودارواهدزورمنا

یومنایاها۲۷”.اداارهد

منان۲۸.ارواضودراروا،هد

ردوازااردنارزا،رنو

”!اداا“:،هدارواروا.اد

ا“:،هدسا،هداوایرنا۲۹

وا،ردلواا۳۰”.درارهد

ایونارن۳۱.اداارضاانازردار

یادهاور،هر،دارو

میا“:،هارواها۳۲.زد



ّ 1783

۳۳؟ماارضناما،

ردردمزارا

دناداروا،هردوای۳۴”؟مدر

ارر۳۵.ارضم

».لدزااردردازاا،دا

اورزا،رماارنانو۱۹

زاروو۲.اندرافنازاددو،ه

واان۳.اردارناواوا

اردنز،داا«:وناار

اها«:ناباردوا۴»؟دق

ور،دازاو۵،انزودارنااارد

اودودنز،هدراردرد

ارا.ودنازاا۶؟

زا«:یو۷».دزاناا

ارنا۸»؟اودارنزدا

نزدادتزاار،«:

و۹.داازا.دقارد

از،حاریدودقزاردنز

اد۱۰».ز،حاریانزوا

ندح،نزا«:و

،ارما«:ارنا۱۱»!ا

از۱۲.اه

مدزاوردزا

ارداتواه



ّ 1784

ها۱۳».ددرادلاا.اهد

د،هدنااردیددرواوادار

«:۱۴.دادارنا،نادا.

،ارنا،دنازاورااری

اردیدو۱۵».اازاناتاز

اریو،هاه۱۶.اورنازاهدرانا

»؟ادوت،دایا«:

(aiōnios g166)۱۷وازا«:اریو

اداا.ا،ال

»؟ماما«:و۱۸».رادهارما،یت

غوردتد،یدزد،ز،«:

اردوراداردردورو۱۹،ه

زاارا«:اریونا۲۰».رادودد

و۲۱»؟ااد.مااده

وشواردر،یاا«:

اهاو؛اداناردهءا

از،هلد،ارانان۲۲».

ا«:دناد۲۳.ادرل

یرادناتود

خارزاارزو۲۴.داد

۲۵».اتردودلدزااا،نز

ا«:،،نناد

اناد«:،هنا۲۶»؟ت

سها۲۷».اادال

ار،هدکارا«:بارد



ّ 1785

:ارنا«۲۸»؟داار.

ودرد،اهداا«

هدزاود،دلنا

و۲۹.دایروادااهدزاود،

نزردرنااناردا،ا

تثراووانا،دکارزناز

aiōnios).اادو g166)۳۰وا

!وا،اودا

نونادااریاناتاز«۲۰

،۲.دددنر

و۳.ددنارنا،هدادراردیزور

هداررازردارد،رنوم

اوون“:ارنا۴.د

ز۵.ر”.دا

،ردزو۶.د،رو

زورزا“:ارنا.هدارد

دار“:ش۷”؟اهدارارد

وون“:ن”.

ن،رمونو۸”.اار

دواازا،هارنارود“:د

.یردی،هانهدز۹”.اداارنا

ناو.ادن،هاواو۱۰

،نا۱۱.یردی

ودر،اا“۱۲،هد



ّ 1786

یواهدزورتراوارنا

ریا“:نازاباردوا۱۳”؟یا

د۱۴؟یدارایرد.مد

اا۱۵.دیاا.وار

نازاا؟اادلزا

وااواواا۱۶”؟ور

و۱۷».نورنهااز،ا

هاریاردارددهدزاود،رروان

ورروایا«۱۸:نهت

واهدنویورناو

وادااارواو۱۹،دادااروا

امزورردوبوززوااار

وهایوددنایزودردها۲۰».

«:و۲۱.داردیوازا،هد

،تردودا«:»؟یرادا

۲۲».دیدوارد

زااا.ااد«:بارد

،اریو،یانا

زاا«:ارنا۲۳».ا«:و»؟

.ا،اریوا

،نازا،وارد

ا۲۴».اهنایامرزا

۲۵.رلدرداودنا،دهدنان

ناامها«:،هارنا

نرد۲۶.ناورویرو



ّ 1787

،ددگرانرد،دا

،دمنرداو۲۷.مد

دمونا۲۸.م

و۲۹».دزایرهاررداردنو

۳۰.اوازارو،رنورازا

رردن،هاررردوده

»!،ادواد،اوا«:،هدد،ا

،شدادارناو۳۱

۳۲»!،ادواد،اوا«:ند

یاا«:زاوا،هدا

»!ددزنا،اوا«:یو۳۳»؟

رددارنان،هد۳۴

.اوروازا،

نزهددراو،هرروادنو۲۱

ن۲،هداردنادزاودها.

،لردووایوریاارد«:

.رواد،هدزارا.اشاها

جاوا،هو۳

اواو۴».داارارادراد

ارند«۵دما

ورهراووادهدا

،دانا،رناد۶».غاه

ااااردر،هدرواهارغاو۷دروا

هاررداردیر،روو۸.رااواو



ّ 1788

.دهاررد،هنردزاوا

«:ند،رواوزاو۹

ارد!اواادکر،ادواد

،هابام،روادراونو۱۰»!

اا«:هونا۱۱»؟ا«:

،ااد۱۲».هزا

ودنو،دشووردار

۱۳.نژاوارنویونای

هداب«:ارناو

نونارو۱۴».اادزدهر.د

یورا۱۵.ارناواواد،رد

ردارندوردوازاننو

ک،د»ادواد«،هدرواد

»؟اای«:یو۱۶،

وندندزاااها«:ن

زا،هدرااوارنا۱۷»؟ارنرا

نادا۱۸.دارارد،ری

هارهرردو۱۹.،دان

نا.ناگواناد،هدارد

رد»!داهازا«:ار

aiōn)!ارد g165)۲۰ارانادن

ارددوزر«:،ه،د

ا«:نابارد۲۱»!اه

ار،دوادناا

هه،دارد



ّ 1789

نااو۲۲.”هارده“

،هاردنو۲۳».ا،د

«:،هاوادمویور،داد

ارتراوارلااتر

زا«:نابارد۲۴»؟اهداد

،ارناا.

؟دزا۲۵:ترارلاا

ا«،هددنا»؟نازانازا

.درونایواا،دنازا

ارازمدزا،دنازااو۲۶

».اد«:بارد۲۷».اد

اترار«:ن

.دودار؟رادن۲۸.ارر

،رنزوازیا“:،هاد

ا”.را“:بارد۲۹”.لر

ردوا.ودو۳۰.،ن

ازاما۳۱.و”.مورایا“:با

:ن».وا«:»؟درواارراود

ادزاوناا«

اداهارزاواز۳۲،دات

ودرواناووناا،دروناوو

و۳۳.رواناونادن

یاه،هدسدیا:د

ارنا.دوناردوشد

،دهنو۳۴.مز،هدند



ّ 1790

۳۵.راداروایهدندداردن

وارودزار،ارندا

وازا،دنز۳۶.درار

ده۳۷.دکرن،هد

”.اداا“:،هدنادار

.اثراوا“:ددارنندا۳۸

نو،ارواها۳۹”.اراواروا

،انن۴۰.،هان

ارنارناا«:۴۱»؟داندنا

دادنارغوداک

«:ن۴۲».دورداره

،ددرارارااهارد

ردواوازاا.اهوازن

زااتارازا۴۳.ا

و۴۴.ا،روارشاها،ه

،انااود،انا

رد،ارنویورنو۴۵».دز

زا،رارواانو۴۶.ناهررد

.ادارواازمد

،هدبارناز،هدو۲۲

یااردنات«۲:

وارنتدداردنو۳.دو

:د،هداوردنز۴.اوا

ومااردنااارنتد“



ّ 1791

و،اهداوهیراووناو

،اردهار،هداناو۵”.

واننادو۶.رتریدودر

،هد،نهد۷.،هدادمد،ار

ارناورارننا،هداردن

؛او“:داردنها۸.

ووعرانا۹.انتد

ارننا۱۰”.وار

و،دارو،ر

اندهدها۱۱.نزا

.دراردوداردار،هاد

الویااردریا“:و۱۲

دندهدها۱۳.شوا”؟یراردو

رردورادودارا“:دار

ناز۱۴”.نادرو،زاا

دار،رن۱۵».نور

ندواردنادو۱۶.زررداروار

وقدادادا«:،هدیود

ازیراکزاوارارا

ندادا.یار۱۷.ی

،هدکردارناترا۱۸»؟اور

ار۱۹؟اا،نارریا«:

:ن۲۰.دروایودیردنا».

».نازا«:و۲۱»؟نازاروترا«

»!اارالواداارل«:ن



ّ 1792

۲۳.،هدرااوارواو،نان۲۲

لا،هاوادنو،زورنردو

دواا،دایا«:۲۴،هد

ادردایاحاروانزشردا،د

د،زلوادردانردیر۲۵.

و۲۶.دکدرداارنزایدوانو

۲۸.دنزنازااو۲۷.وود

واازدانازامانز،ردوا

زاها«:نابارد۲۹»؟ادار

،رداز۳۰،ارداراتوبورا

رداهدحوح

اهاا،ندهرردا۳۱.نا

یاواایا۳۲،ااار

یاندیا،ا؟بیاوقا

یوزا،نهوناو۳۳».انز

هدبارنوننا۳۴.

یوزا،دنازاو۳۵.،ا

ردما،دایا«۳۶:،هدلانا

واا«:اریو۳۷»؟ار

دوولداردیا

انامودو۳۹.اولوااا۳۸.

تارم،ود۴۰.دارد

،دننو۴۱».ااو

وا؟نهررد«:۴۲،هنازا

«:ارنا۴۳».دواد«:و»؟



ّ 1793

۴۴:؟اوااروا،حوررددوادر

ندارد،واوا“

،اوااروادواده۴۵”.مززاایار

یوباترو۴۶»؟ش

.دوازاندلاتادزورنازاوا

۲،هدباردنادوناها۲۳

ا۳.انون«:

نالا،رواوراده،

واررادونایراز۴.واز

ااراادومدشود

.ارنا،مداردیرو۵.د

،زاردییادواردی

ودارردریوردو۶

ااارنامداوارردو۷،راد

ادااز،هاا۸.ا

ر،زارو۹.ارداو

و۱۰.اناردارازاد

و۱۱.ایااز،هاا

اردو۱۲.دمد،رزا

یاو۱۳.ددزاادزواردودد،

مدیورارناتردررنونیا

لدزاارنادوناادداز،

از،ررنونیایاو۱۴.

وازا؛ارزریورزاوارنزهی



ّ 1794

نونیایاو۱۵.ابا

انوایدارواز،رر

Geenna)!ز،دزاوداروا

g1067)۱۶رناریایاو“

دریدر

؟ااماا،نونادیا۱۷”.و

و“۱۸؟دزسار

،درانایادر

؟ااما،نارولیا۱۹”.ادا

۲۰؟ار

و۲۱؛اهدراناونا،در

هدر،اناردواونا،در

واوا،درناو۲۲؛ا

ونیایاو۲۳.هدر،انا

اودارهزووعررن

!اهدکارناوروا،ما

یا۲۴.هدکارا،هدرواارا

۲۵!وارواررنر

ونوورنازا،ررنونیایاو

۲۶.اوزاانوردوکارب

وزاربونوردلوا،ریا

نررنونیایاو۲۷!د

نورد،نوزاهر

۲۸!اتوندیاازاا

ویررزا،لدمد



ّ 1795

ررنونیایاو۲۹.ترا

و۳۰،دزارندیوارای

انررد،ددنارماردا“:

دتدد۳۱”!نا

اردنار۳۲.انناز

ارابازا!ندازاوناریا۳۳!

Geenna)؟د g1067)۳۴دنوءوالاا

وارادواارو

۳۵،ارازا،هدززدردار

نزا،ادراورزندی

ونردارواازن

اااا۳۶.

نهروا،روا،روایا«۳۷!ا

،ارنازا!د

ا۳۸!اودلزاردی

ازااز۳۹.دهدراناویا

واموااکرداا

».ا

ادو.،هنوزا۲۴

ارنا۲.دنواریرا

ردا؟اراا«:

»!دهازاهدراا

یودترداد،دنزهنو۳

نانوداوراا«:،ها

aiōn)».یاو g165)۴بارد



ّ 1796

واز۵!هااررز«:نا

هااریرواهام

رز.اارراوو۶.دا

زا،امزاعوازب

اوواز۷.

اا۸.اردزوووود

ا،هدارها۹.اهزیدردزا

ردو۱۰.تزاااو

زاوار،هدرشیر،نزنا

هااریر،هیاو۱۱.ت

.ادیرهواو۱۲.

او۱۴.ت،ا۱۳

اامردتتر

اوهون«۱۵.رااها؛دد

هسمرد،اهلادنزار

دردها۱۶ردا

زایاد،مو۱۷؛دن

راد،ارردو۱۸؛ز

!ماناردندونایاو۱۹.ددد

از۲۱،دردنزردراد۲۰

اازادننزنارد

،یهمانااو۲۲!اوهن

اهزورنا،ن،تی

اردا“:اها۲۳.

اوبذناز۲۴،رو“اارد



ّ 1797

دانتاوت،ه

ارا۲۵.یدهاارنیدا

،اردا:ارا«۲۶.مداد

ناز۲۷،رو،اترداونو

نار،دب،هقزاق

اردن،یرادو۲۸.ا

وددربا،مانازارو۲۹.

کایورونازانرواردره

ردوددناردناها۳۰.ددل

ارناوززا،ونا

دنو۳۱؛الوت،نایا

نازارایدزااروان،هدزاوارار

اراردزا«۳۲.دروااانا

،دروا،هکزشانا

،اران۳۳.ادن

ا۳۴.اردد

ونا۳۵.اا،داوا

.اازن،اازز

،دراعاوزورنازاا«۳۶

ر،دحما۳۷.ورنا

نزاماردناز۳۸.داننا

ودحواودر

،هانو۳۹،ادحیزور

ودها۴۰.دانار،دار

.دهدرااویدو،یارردی



ّ 1798

۴۲.دریدو،سدنزودو۴۱

واماردادازرا

ردادااارا۴۳.ا

اورا،ادزدزاس

رداز،ا۴۴.زشا

ادوامنا«۴۵.انا،ن

وردارنادرداارواا

وا،ااننال۴۶؟دکار

ارواا۴۷.لرردار

مناه۴۸.ادم

عوو۴۹،ناردیاد

یاا۵۰،نارنوندرودنارندز

و۵۱،اردویزوررد،امنا

رددراناررار،هدهروداروا

.دانادرو

داههدناتنزنارد«۲۵

نازاو۲.رنودادلا،اداردی

،اداردینادا۳.دنادواد

دفوردور،ناد۴.ددور

،الدادنانو۵.ادی

اردو۶.،هدز

نا۷”.یولاادادا“

،نادو۸.دحااردی،ه

شیازددورزا“:ارناد



ّ 1799

واد،د“:باردنادا۹”.د

و۱۰”.دیا،رنود.فار

اوداد،رنارد

۱۱.درد،هادویو،د

زیااوا“:،هادیه،نازا

ارا“:باردوا۱۲”.

.اداروزورناازرا۱۳”.

لااواردن،همزیداز«۱۴

ارووداریدورار۱۵،دنارد

.ردو.شدااار؛داد

،هدتراور،درا۱۶

رودرودو۱۷.دددر

ارزر،دراا۱۸.دد

،یتزاو«۱۹.دناردیاو

ا۲۰.ابنازا،هاننایا

اوا:،هدروادر،ها،در

وایا۲۱”.مدددرا،یدر

اکای!میاا:یو

واید.اریار،ید

ودایا:،هارودو۲۲!ادد

ا۲۳.ماددرودا،یدر

،یدای!میاا:اریو

!اددوارد.مرریار

نایا:،ها،درا۲۴

یازا،رددار



ّ 1800

ن۲۵،یاهزاویورد

.ادلا.ززاررور،ه

یااد!هرمیا:یوباردا۲۶

،ماهزاومورمازا

نااارزا۲۷.

وازااررنالا۲۸.داردلو

ودهداددراداز۲۹.رهد،

مناو۳۰.ددرادادراازاووا

نادرو،زاارردار

دلردنانا«۳۱.دا

و۳۲،ادلها،اس

ازااراووارردا

ارو۳۳.ازاارن

هدها۳۴.دراداروارد

ورزانیا:ارفبا

ثا،اههدایایاازاار

امد،دادمامدناز۳۵.

،امدن۳۶،دادامد،د

ندها۳۷.اندمدرد،ددمد

،ددتا،وایا:

ار۳۸،اتا

سارو۳۹،ندار

ا:ناباردهد۴۰؟د

،دنارداازاا،

زا،نیا:ارفبا«۴۱.اهد



ّ 1801

هوانوایاادواردرود

aiōnios).ا g166)۴۲داکارامداز،

مدن،داامد۴۳،داباامد

نا۴۴.ددمدسو،ا

ار،وایا:

باردها۴۵؟د،هدس

نازاا،ا:نا

اادوباردناو۴۶.اهد،د

aiōnios)».ادوتردندا،ر g166)

ناد،رماارنانو۲۶

ازورودزااد«۲:د

یورها۳».ددبدهدنا

ادمرادردمونو

،راردار۴،ه

مرداادورد«:ا۵.ر

صانردردو۶».د

ن،هاوادایاز۷،

،هد،دارانادا۸.ریو

اداز۹؟اهفاااا«:

کردارا۱۰».دهداداوونا

راز؟دزنزا«:ن،هد

اارادددارااز۱۱.اهد

،ارانزاو۱۲.را

مردا۱۳.اهدد

یردنزار،دهدتر



ّ 1802

یادهدزاودنازاها«۱۴».اروا

ا«:۱۵،ریورد،دا

یوههرنا«؟اروادادا

ناروادردونازاو۱۶.دادرا

،هادناد،لوازوررد۱۷.

:۱۸»؟یرهداارا«:

ودا“:و،رند،«

»”.فدنادردارود

ارودداارناناد۱۹

و۲۱.هدزاودنارمون۲۰.

ا«:وا،دراناو

،ه۲۲»!ازا

وا۲۳»؟اااوا«دزایونازا

ان،دوبرددا«:بارد

بواهرردرناا۲۴!

واناایاو.را

ادو۲۵»!یدارنا!د

»؟اادایا«:با،دیوه

،درانانو۲۶»!د«:یو

:ودادناد،هدهروداد،ارن

،ارو۲۷».ناا،رو«

از۲۸،ازا«:،هدادنود

شزایرهارردردناا

هزاازاا۲۹.درن

،درتردارنایزوراد



ّ 1803

اورنزهیوا۳۰».اهز

هرردا«:نها۳۱.

ناوزارنابرش

زا،زا۳۲.ها

ه«:یوباردس۳۳».را

:یو۳۴».مر،رشهررد

،سوندززاردا«

ده«:یوس۳۵»!داراا

ننادو»!راار،دمز

ناها۳۶.

رد،رارد«:دناد،هرد

،اداریزودوسو۳۷».دا

زا«:ن۳۸.کدردو

».راهارد.اهتفا

یا«:،هددوداردیور،ریر۳۹

ا؛درزااا،ر

ردارنا،هادناددو۴۰».هادارا،

اا«:سو.با

ضرددورا۴۱؟را

رو۴۲».نا،اارحور!زا

ا،ریا«:،هددز،رد

».داهداراا،درزاننوا

نانازباردارناز،هاو۴۳

مدور،هدکارنا۴۴.ده

:ن،هاناددها۴۵.ددمن



ّ 1804

اهرلا.ااواار«

ا.و۴۶.دناردنا

هزو۴۷»!اده

ودهدزاودنازااد

واهو۴۸.اموءورزا

وا.ان،زار«:د،هدادن

م«:،هادرد۴۹».ار

زا،ریا«:اریو۵۰.ارواو»!ی

اروا،ااد،هاها»؟یا

،هدروادنازاهو۵۱.

زاارودزرم،هفزاارد

فارد«:اریوها۵۲.دا

نا۵۳.ددک،داز،

زاهدزارددرزالاای

ترارد۵۴؟دزیازاجهدزاود

نارد۵۵»؟دددم

دزد:هونا،

ومداد،ردزور!انوو

نارد».دماا۵۶.ا

او۵۷.،هدرااواروانادو

ونرداروا،دار

،هاواردرودزاسا۵۸.د،د

۵۹.اررماندواردر

غوردتداراوویور

ا.۶۰،رارواد



ّ 1805

۶۱،هاودا.،اغورد

وبااراا“:ا«:

:و،ر۶۲»”.شزوررد

»؟دتدا؟دبا«

،هدیویوررا!شا۶۳

یاردیاار«:

و!«:یو۶۴»؟ا

دداارناازاار

ررد۶۵»!انایا،تار

ارد!«:،هدزکاردر

۶۶!ارشلا؟اد

۶۷»!ا«:باردنا»؟

ودزاروا،ااورندباها

!ت،یا«:۶۸،هدز

هدنونااردسا۶۹»؟اهدزار

وا۷۰»!ید«:،هایود

۷۱»!اد«:،هدرایوور

،هداروادی،رنودنو

ز۷۲»!اییرزاا«:

،یزا۷۳».اردا«درا،هدر

زاا«:ارس،هادهداا

زا۷۴»!دازا

ردو».ارا«دندروند

دروادارسها۷۵دزسو



ّ 1806

اراا،سوندززا:د

.رازرازرنو».د

ارمویور،نو۲۷

ود،هداروا۲.زکارواد

ادن،منارد۳.داوس

ههر،هن،داداوادواه

مده«:۴،هددرویورار

»!ادد،ار«:».مدارن

اردرواور،ااردارهنا۵

ردااا«:،ادارهیورا۶.د

نا،هدار۷».اازلا

،نازا۸.ءهارهزر،

ها۹.ارمازوارنا

ارههر«مدهیرانز

وااازایاههدنای،اد

،دادهزراراو۱۰.درا

.دهدااورردا۱۱».وا

»؟دهدا«:،هوازااو

وازاویورنو۱۲»!«:و

اریو۱۳.دادبا،د

ردا۱۴»؟دتدری«:

راو،،یوبا

ار،ازدااور،یردو۱۵.

از،وناردو۱۶.ددازایا،ا

،مدن۱۷.ادما،ر



ّ 1807

ا؟دازایااار«:ارنا

هدزااروااداز۱۸»؟ارر

«:،هدوادز،دن۱۹.د

واهرردباردزوااز،یرارلددا

اارم،ویورا۲۰».مدرز

۲۱.زکاروااراد

ارودازاما«:،هناو

۲۲».ارا«:؟را

»؟ر«:ن

هدی؟ا«:او۲۳»!دب«:

ن۲۴»!دب«:،هدزدنا»؟ا

،هبا،ددهدزبادراید

انزای«:ارددمد

وان«:باردمم۲۵»..لد

وددازانایااراها۲۶»!دنازو

،اونها۲۷.بارواد،هدززار

۲۸.درواایودارج،هدادار

رزاو۲۹،ویس،نارواو

ازیوودادواارودراش،

باو۳۰»!دهدیام«:ارواناا،هدز

ازاو۳۱.دزشار،هایوند

ارشد،هیوزاارسنا،دهداااروا

نو۳۲.دنوندبارواو

نداروا،ارمناو،رنو

نو۳۳.در



ّ 1808

ونجو۳۴،رد

باروا۳۵.ا،نا.داد

ااااوداروار،هد

دنردار«دمدهنز

وااردو۳۶».ااسود

ا«واشی،ارواو۳۷.

ارددزدودها۳۸»!دهد،ا

دیناراارو۳۹.بیویدو

بااریا«:۴۰ن،هار

ا.هدتارد،یزارنازورردو

یور۴۱»!دوزا،ا

،دادتارناد«۴۲:نااون

زانا،اااهدا.ارداا

تاروانا،دا۴۳!رواناوادو

و۴۴»!اازدرادروا،د

و۴۵.دادمداروا،دبیودزدودنا

.وارزمر،زا

:هدزازاوا،دو۴۶

۴۷.یدکاااا».اا«

ارساوا،ارانزاا

وارا،هودننازارد۴۸.ا

و۴۹.ادوادودرا،هدزاارنا

۵۰».اروااساارا«:ناد

ه۵۱.دارحور،هدززاواز

ولزوهرودزاهد



ّ 1809

یزایروهدو۵۲،د

،هارزا،یوزاو۵۳،دهارا

روزا۵۴.یرورس

،دارواوزن،دار

».داااا«:،هن

دهاردزایرنزاردو۵۵

،نازا۵۶،دهررودزا،اروا

ا۵۷.یزناردوءوبردود

م،ارازاود،رون

،ردو۵۸،ادنادزاوا

۵۹.دهداددادنها.اار

رداروا۶۰،هکنردارنا،ادار

گرودرا،دهازادیای

،ارددوو۶۱.،هنا

زورزازورنایادردو۶۲.درد

:۶۳،هدنویورد

:دهزوههاناادارایا«

زورار۶۴”.مزورزا“

مدودزاروا،هارداداد

۶۵».دلوازا،ااواندزا

،ادو.رادن«:دن

ار،مارور۶۶».

.دن



ّ 1810

و،لوازور،م،زاو۲۸

ثدیازه۲.اندد

وا،هدلونازاواوازا

وقواترو۳.نا،هردزاار

هزنواسزاو۴.دفن

:،هنزا۵.دهد،هارد

دازارد۶!ن

و۷،دوا.ا

ا.اندزادارادریدوز

ارا.داارواارد.دورزا

،هاوریدوزوسزا،۸».

راردو۹.دعااروانادر

م«:،هدرنه،رواناد

اروا،هوای،ها»!د

اردا،ر!«:نها۱۰.د

نو۱۱».داااردوار

یور،هنزاه،رنا

،هنا۱۲.وازاار

«:۱۳،هدادنرهودار

.دزداروادباردو،هااده

واداروا،داودزشاهو۱۴

،ارلنا۱۵».زار

هدزا۱۶.ادنردزوااود

.ردهدادنارنا،لر

.د.د،داروانو۱۷



ّ 1811

«:،هدبن،ها۱۸

،ر۱۹.اههدادزوناردتر

ساحورواوبااارناوزدارا

اریرادارناو۲۰.د

هایاهزوراو.ماهد

aiōn).ا». g165)



1812

ارد۲.اااا۱

ارهاریوراردلرا«،اب

ارواهارنردیاهایا۳.دز

نردهد۴».ارارواقوز

و۵.دنشزاو

ونویودرواودموز

.وازانودرادوررد،هدفدن

ودوزاسارو۶

ودو۷.یوزایوکار

ناازاازا«

.مدادباار۸.زاروالاود،ه

رداوو۹».داداساحوراروا

.زاندراردهاهزامانا

ارحورودارنارد،ابازانو۱۰

رردنازایزاواو۱۱.دلزیوی

حوررد۱۲».مدزا«

نوداردزورتو۱۳.دناریو

یراروانودشووداروا

،ها،یرزاو۱۴.د

مو«:۱۵،هداتتر

نااو.اداتو

ون،یردهرنو۱۶».رو

.دداززااردرداددارسراشردا

مددارازا«:ارنا۱۷



1813

.اوروازا،هدرااردیاد۱۸».اد

دارشرداویزب،ریرازاو۱۹

ارنالرد۲۰.حااردیادرد

زا،هدراردناروداریزدر.دتد

،مدراونو۲۱.اوریو

۲۲،دعونداد،هاردزوررد

ارارنااز،نایوزا

حوردناردو۲۳.نداد

ارییا«:۲۴،هدزه.اد

ار؟یاندکیاا؟ار

:،هدادیو۲۵»!اسویا،

ارواحورنارد۲۶»!یاردوازاوش«

و۲۷.انووازا،هدزازاواودعو

ا«:،هدلازای،

اترارحاورااهزاو

موزردروااو۲۸»؟او

وبر،هانوزاو۲۹.ت

،هدننزردو۳۰.اردسراون

د۳۱.دادوازااریورد.دها

ازوازاونشا،ارواد،ه

نه۳۲.لنایراو

۳۳.درواواارون،ببا

ارو۳۴.دمدزاردمو

،هدنویریدوداد،دضااعاا

نادا۳۵.اروااززفددرا



1814

دارد،هریااوورنو،زا

اروان۳۷.واردرونو۳۶.ل

«:ن۳۸».ار«:،رد

از،اردوروتد

وناردمرد۳۹».مانورا

،هایواو۴۰.دجاااردود

اا،اا«:و،هدزازودا

ارواودزارداردد،هد۴۱»!یز

،نو۴۲»!.ا«:،هد

رودارواو۴۳.ک،هازوازاصرا

در،هاررز«:۴۴،هد

نارد،هداوار

ند،رنووا۴۵».ددنایا

اوانازا،دعوااندادتو

زامدودنویاورداردارا

.ایودفاا

تن،همدراوز،یزاو۲

نودمدزارد۲،ارد

۳.دنارمنایاوارد

،ادردارهایوده

ق،وادانو۴.دروا

هاناجار،وهدزدواار

ارج،دارنانان۵.ز،د

نزا۶».هزان،زیا«:



1815

ا«۷ددلدرد،دارد

،اویازا؟ا

کاردادحورردرد۸»؟دزارنا

زا«:ن،دهد

؟اما۹؟دهاردارتا

دو؟هزانارج

اارناا۱۰؟ماادار

ار«۱۱:ارج»...زیورننزا

وا۱۲»!ود،اداردو

اوریور،اداردو

ا«:،هدارا،هنایر

هونامورردهرزو۱۳»!دها

رو۱۴.دادارناواواد

زا«:و.دهارایو

ردواوو۱۵.یورد،»!

ونارونازایر،دیو

نو۱۶.دوایوودرازاد

،درناروناداروانون

بواناروناا«:واناد

نر«:ن،اران۱۷»؟

ارندمو.نراجا

نونادو۱۸».تدارنار

نادان«:و،ها.ادهزور

۱۹»؟رادهزورنادورادهزورنو

ادونااا«:ن



1816

،رادداردادز؟راهزوراناداد

نازاداداا۲۰.رادهزورا

،و۲۱.اداهزورمانارد.د

نازاونااو،ورزایاهر

ردارباو۲۲.دردوددا

باودرارباناودری

یرداربا.دد،ر

ورنزازوردانو۲۳».ر

۲۴.دعون،راد

زوررداا«:ون

اها«:نوا۲۵»؟اور

رد۲۶؟دوجرووانددواد

درارن،هاردارراما

و۲۷»؟داددیرواورنناندر

.یانارنا«:ن

».ناا۲۸

و۲.دددارد،هاردزو۳

.دوادرداروادیوا

و۴»!نرد«:ددنا۳

ند؟امازورردا«:ن

۵.شنا»؟ندکندادتارن؟ی

زااز،هادنااردن

»!زارداردد«:دنا،دنونا

،رنونرد۶.د،هدزارد



1817

و۷.کارواردارواهرردندو

زاروواردیاد

وندرافناووداوروازاودزاو۸،اوروا

،اروالان،نوورازا

،روزددنادو۹.ایود

اریراز۱۰،مدزایورادهوا

موادیدرد،داد

وا،داروانحاوراو۱۱.اروادروا

».ا«ندوداردیور

۱۳.تاروادرارناو۱۲

وادناودداار،هازا

ارناوواهادرارهدزاودو۱۴.ا

ارنترارناو۱۵،ندو

.دمسارنو۱۶.نواردود

اارودا؛برداویزبو۱۷

وووسراو۱۸.درامرنا

یادو۱۹،ینویوبوو

ز،اردنو۲۰.دارواا

.دندرننایراا

ازرادارواانو،نوانو۲۱

،دهاروازاو۲۲.اهد

.جااارد،دریرودرادل

ر«:ن،هدز،هارنا۲۳

فاو۲۴؟نوارن،نا

یاهو۲۵.راانا،دد



1818

.اداانا،

وا،دوودناو۲۶

او۲۷.ددکا

نالواا،تراروابا،هاردرواروزد

ا۲۸.جاراروانازاوداررواروز

ودهزامدازان

ا،ساحور۲۹،

aiōn)».دادوبادهزا g165,

aiōnios g166)۳۰۳۱.درادوراز

.ارواد،هدانوواواردوناردا

ا«:یوودوادها۳۲

:نابارد۳۳».ارنوارداوترد

یودا۳۴»؟ارداورد«

از۳۵،ارداوردا«:،ها،د

».ردواورداندرااراهدارا

وادودعوندادردهرزو۴

ورارد،هرایر

ارنا۲.دردنا

۳:ندردواری

و۴.رنویزا!ش«

اراهاان،هرهاریر،ن

کرد،هخیاهرو۵.

نو۶،وریدوزازن.در

و۷.اروازاو،ابا



1819

دارنا،هدروررنردیر

داودازردو۸.دروی

وو،دروارودوور

نو۱۰»!د،دراداش«:۹».

.وازااراحهدزاودناوایر،ت

ا،هاتاد«:نا۱۱

هنا۱۲،د،وا

هدزاد،وهاوو

اا«:نو۱۳».دهزانان

مز۱۴؟اار؟اهار

؛دم،هارهراو۱۵.درار

ارنابردهمهانرنو

،خردهاو۱۶.ر

و۱۷،لارنالرد،ارمن

یانو؛رادردیار

و۱۸.رشرددیورمز

۱۹،ارمناررده

،هاددیسوودروویدیا

aiōn).ددوارم g165)۲۰و

وارناارمنازرده

۲۱».وو،روا

ویازرواارغاا«:ن

ددارانیاز۲۲؟راناا

دراداش۲۳.ار،دو

از،ر«:نو۲۴».د



1820

یازا،دهدنزوا

زاودهدادودراداز۲۵.انوا

«:و۲۶».ادرادادرا

و۲۷،زاات

.اوا؟.ووودوازورو

،،لوا،دروادتاذزاز۲۸

ارسادر،رنو۲۹.ردادنازا

«:و۳۰».اهردوازدر

۳۱؟نایاوارات

،رزارناواداد

روور،ن۳۲.زی

ن،درواگریوددلزا

ریو۳۳».ااشازا

ننارم،ادنایرا

،ترد.ننوو۳۴،د

زورنردو۳۵.دحدنادیاارم

ن۳۶».ردهر«:ن،مو

واددردیراروا،دادرارهونا

دزاه۳۷.دواهادقروز

واو۳۸.درجااوا

:هدرااروا.درد

رد۳۹»؟کارا،دایا«

شو«:ردودادارد،وا

ارناو۴۰.اارا،هد»!ش

۴۱»؟راناانوزا«:



1821

ودا«:،هن

»؟ااروارد

نو۲.انرزردهرنا۵

زاادوررا،انوزا

ودررد۳.درو،هنور

ارواراز۴،اروااز

ارهوارزودزوه

ردزوروو۵،مارارواایاود

۶.حواردودزو

و۷،دهاروا،هاناودناود،درودزاارن

ا،یا،یا«:،هدززاوا

۸».یزباداار؟ار

زا۹»!نوازاحوریا«:دواز

انم«:یو«»؟ا«:وا

نازاارنادرساو۱۰».راز

یرزا،نااردو۱۱.نوز

ار«:،هدایوزادو۱۲.

تزاارنار۱۳».اداردزا

ناوادنازا،هنوحاورانا.داد

بارددراووردیزا

دادرورد،هدرانکو۱۴.

دنو۱۵.نواناندمدو

سوددادنارادنا،هر

،دهداو۱۶.،اوه

عو۱۷.زنارنازاواد



1822

نو۱۸.داورنادوزادسا

ا۱۹.یودایوزادادا،را

دند«:وداتزااریو

واهدواازاهدارناوو

ادرد،هاور۲۰».اهدر

۲۱.مددزاند،هدیو

رمد،دررد،فازنو

یورزاه۲۲.دردهرویو

و۲۳،هدااروانوامس،

و.هراکد«:،هدرسا

اوروا۲۴».ز،رادوا

.دمدزایو،هداوازایر،ه

۲۶،دالهدزاودتزها۲۵

،هدفاداوهددیازارزو

ن،ارن۲۷،یاه

:داز۲۸،داروایادرهایوزاهونا

رد۲۹».ا،اریوسا«

نازادرد،هوان

ردوازااددزارا۳۰.ا

«:،هادیورنارد.

مد«:واد۳۱»؟داس

۳۲»!؟داو!مدزا

.،هدراارنزنادفاا

وانازون،هاویوادننزنا۳۳

وا۳۴.زیومارا،هداردیورواد



1823

.اهدادارا،دیا«:اریو

زوا۳۵».شرریزاوو

د؛هتتد«:،هارزا

ارن۳۶»؟دزاردایا

رواناس«:ررد،د

ار،برداوبوسو۳۷»!و

رن۳۸.وازاداتزا

۳۹.درودهر،ر

د؟وا«:ن،هاد

دیونا۴۰».اباردهد

،ادنراردردور،هدنواروا

اردد۴۱.اد،دهاد

یا«:اانا».«:یو،

ا،درد۴۲».ار،د

۴۳.نا.دهدزاوداز

و».داازا«:درارنا

.دوار

زاادواو،هاورازا۶

ندادرد،رزورن۲.اوا

زا«:هنا،نیرودزا

واااوهرا

۳؟ددردوادزاتااه

؟نوادووبرداورا

۴.درشوازاو»؟داوانااو



1824

نودورد«:ارنا

دایاهاردو۵.دردون

۶.دادارنا،هداردیدا

،اناتدرد،هناازاو

نددعو،هاارهدزاودنا۷.داد

ناو۸،دادترحاوراارناونا

وناد،را،«دار

ردودوردیاهز۹،دردل

نارد،یاادرد«:نو۱۰».

ولارو۱۱.چازا

یک،رنوننازا،ش

ا.ددداارد

».دانازاازورردهرومو

درو۱۳،د،هاور۱۲

و۱۴.داد،هورارنودنوار

ودتوااازهددو

تاازاواندزاهد«

واساا۱۵.اروازا

ندوا۱۶.ازانایا

مدازاارشانا«:

،هددواز۱۷».اندزا

واردانز،دونازرداروا،هدرار

نازا۱۸.دهدرواحرداروا

۱۹».اورتردانزاده«:ددو

ارارواا،ادوازادو



1825

داروازادواز۲۰،ا

وازاهودروادسولد

ا۲۱.داارواودروار

ودیااددزوررددورمن

دودو۲۲؛داریورون

.دداراودوودر،هارد

».دزااا«:دناهد

ازاادروایازاو۲۳

:درد،رنووا۲۴».اا

رد۲۵».ارهد«:»؟«

ا«:،هدا،هاردهدر

۲۶».ردارهدنا

اوس،نوتهد

یدهدرد۲۷.موارواا

زااروارنازواو۲۸.دروارشد،هد

دردارنادوداددنا،هدرواوا

،اداروانوا،ادن۲۹.د

وهدازا،هدنرو۳۰.دد

،تن۳۱.داداروادهداد

دنرواازاااوناوی

رد۳۲.دندرن

اروایر،هداورارنامدو۳۳.رناو

نازاونازاو

و،هانو۳۴.یود،

ننانازدنا،هدر



1826

زورزاینو۳۵.ندادنارود

اونا«:،هایوداد،ی

واراهدرارا۳۶.هووا

اردن،رااتد

»!داارنا«:نابارد۳۷».را

مارانردود،ر«:اریو

».،ر؟رادن«:ن۳۸»!د

ناها۳۹».ودون«:،هدرد

۴۰».هددار«دار

ودونناو۴۱.ههو،

هرارنوداد،نای،ار

ودناورااددناد،هد

.،هدر۴۲.داار

.اد،هدهدزاود،ونیهدزاو۴۳

را۴۵.ددرا،ننرو۴۴

وازا،هرادحااردناد

۴۶.ارنادرا

.ازاتد،دارنانو

واورردنرد،منو۴۷

دازدنارردارناو۴۸.د

،هناردزامرسد.زونا

اروانا۴۹.درنازااواناد

د.اادر،دنارد

رد.ب،هداروااز۵۰،دروا

ن،!راد«:،هدبن



1827

دد،رانادو۵۱»!

هاز۵۲،ودرد

ردزا۵۳.دنالدازدهدکردارن

زانو۵۴.اا،هاترز،

ردو۵۵،اروالردمد،نو

،هدارناروبانا

و۵۶.دروا،ااردوا

زاودراارارن،راراتد

واروایادرادداوا

.دارنا

.واد،هاروازانونو۷

کیدداروانادزان۲

دوناز۳،د،رن

اارد،هد

روریاراززانو۴،ر

اونرادهدمر

:وازانون۵.وفوو

کنادان«

«:نابارد۶»؟رنکید

ا:اب،نارریاهرردادرا

.ارودزاندرادادیم

یارامرازتدا۷

ارنا،هدکارااز۸،دا

ردمرووان،راده



1828

ارا«ن۹».روا

ازا۱۰.رااردا

مدارردروراداردردور

ه۱۱.ددکا،د

نزاا“:دردر

ردتزاارواازاو۱۲“ایا

یارام۱۳.اردرد

رایروز،ایرد

:ن،هاارنا۱۴».روا

۱۵.ودش«

زاادزارواا،واادمدانوزا

۱۶.دزکارمداانادردورد

،ارددزانو۱۷».ددراداش

«:ن۱۸.وازااراد

ادنوزااادو

داداز۱۹،دزکارواا،دمدا

ایادجرودورد

،انومدازاا«:و۲۰».کارکار

نالدنوردزااز۲۱،دزکارناانا

وو۲۲یدزدوووزوت،درد

.ورووووتوو

کارمداوددردنوردزایا۲۳

،رنووراازا۲۴».اد

ا،داوارد

،ادحوریوکدزوازا۲۵،



1829

نزواو۲۶.داوایهار،اروان

شدزاارددایوزا.درازا

نازلوارا«:اریو۲۷.نو

نا۲۸».اانوارنازناز

هدناز،اوا«:یوباردنز

«؛اریو۲۹».رهززاارنازی

ن۳۰».نوتدزادوا

و۳۱.هااردوهنوارد،رد

ددونردنوهارزا،هاوررازاز

یودادنزاریها۳۲.ایرد

نزااروا۳۳.دراواددسا،هدروا

اوایرداردنا،هدت

نایو۳۴؛دارز،ااندباو

رد۳۵ز»!ا«:ووا،

رد،هزهوهدوای

؛اردارنا۳۶.د

۳۷.دادتاروادز،دارنانا

؛اهدارر«:و

»!ادارنواارنا

.ااروهر،زماناردو۸

دهوا«۲:نا،هاردناد

کاروازورنااز

ا،اددیارناهو۳.را

۴».اهارودهارزانازااز،هاررد



1830

ارداراازا«:دادبااریواد

»؟رادن«:نازا۵»؟ادنزاا

ناو؛زدار۶».«:

داددناد،هدهرود،ارن

و۷.دهوناد.رامد

۸.ناد،هدادارا.اد

.ادهیهرزازو،هدر

ارنا.درارنردو۹

ا،هرانادردو۱۰.د

عویو،هانونو۱۱.اد

الدزاوا۱۲.اوازاااناهارزاو.د

ا؟ااایازا«:،ه

ودراارنا۱۳».اا

شاو۱۴.دردهر،هراز

۱۵.انرددورادند

نزاو«دارناها

،هادنا۱۶»!طادوو

ن،هد۱۷».رانانازا«:

هزا؟رانازاا«:

ا۱۸؟الدلواهدکردو

و۱۹؟رادوادشواد

هرزا،مدهررایاارن

ارنوو«۲۰».هدزاود«:و»؟اد

:ش»؟ادهرزاز؛رار

ن۲۲»؟ا«:ن۲۱».«



1831

وادساودرواوادارر،اا

نوزااروا،اررناد۲۳.ار

وازاهدراوادو،هاوانندباود

ارند«:،وا۲۴»؟ی«

اردیددر۲۵».ردن،نا

،وداروا،هدراوان

:،هدشااروا۲۶.دار

و۲۷».هنارداروهداد«

ادزاهارردو.رتددناد

دادبانا۲۸»؟ادامد«،ه

وا۲۹».ازاوساوهد«

:واباردس»؟ادا«:نازا

وازاار«دارنا۳۰».«

امز«دزاندادارناها۳۱».

ددرنویوروزاوزرنا

ارمانو۳۲».دزورزا،هو

ا۳۳.دعوند،ارواس،د

:ودادارس،دناد،وا

اارارااز،رودزانیا«

:،هادنادارمد۳۴».ارای

اردوراار،ازاا«

تاردنااز۳۵.ا،اد

اواردنو؛دزکارنا،د

مهدرادداراز۳۶.ارنادد

ضارداا۳۷؟دزاردودارد



1832

وزارورزارداز۳۸؟دن

سنونا،دهن

».داهوازا،ارلرد

ردندازاا«:نو۹

اذ،اتاراتا

وس،زورزاو۲».اارت

ودتزاارنا،اداروب

نونردواسو۳.نارد

ازیوریرز،دف

،هناساو۴.ن

یا«:،هس۵.د

،زن!ااردند،دا

وازا۶»!سایاویایدویا

یاه۷.دنا،اد

اا«رردازایزاواواانا

،ددادرد۸».وازا،

،ازهزانو۹.ارد

ازا،دندزانادارنا

هدرداراو۱۰.اراهد

.ندزادلازا،اد

سانا«:،هدراوازا۱۱

لوااسا«ناباردوا۱۲»؟لوا

بناهرردوحااروا

۱۳.دهدورزا



1833

،داایوواسا

دناددن۱۴».اهیورد

ناارنزاودناد،ر

رداروان،رد۱۵.د

زاها۱۶.دادماروا،هاناودناودودات

ردننازا۱۷»؟رادا«ن

ورمدروادارد،دایا«:با

،هدروا،شدزاادارواو۱۸،دراد

ارناد.ددواد

:،هدادباارناوا۱۹».ا،نواروا

!مونایا«

ر،داروان.دروایوداروا۲۰».رواداروا

.نودروا،هدازدعوارواحورنا

ااروااو«:یورزا۲۱

باردوارداروارو۲۲.زا«:»؟ا

،هداال.کاروااا

،یرانااا«:اریو۲۳».دار

،هدروادررد۲۴».اار

».داااا،وایامروانا«:ن

حور،ابوادودن۲۵

اروحوریا«:دیو،هدادار

۲۶»!وااددویاردوازا

،هدوانو،هدعوتارواوهدز

،اردا۲۷.تیر

اد،اردنو۲۸.داشا



1834

۲۹»؟نواروااا«:وازاترد

».ددورنووا«:ارنا

وااورد،هاورازاو۳۰

:،هدمااردناداز۳۱،ار

زاواارواودمددنا«

کرداراا۳۲».امزور،نل

ن،همدراوو۳۳.وازاود

دهاررد«نازا،ارد

هارردازا،شناا۳۴»؟د

،۳۵.راردد

ما«:ن،هارهدزاودنا

نانرد،ادار۳۶.دمو

زا«۳۷:نا،هشاردارواود

اواهدلا،لاارندا

ها۳۸.اها

دمدار،دایا«:و،ه

،دنو؛دودنو

از،اروا«:۳۹».داروا

ردیدوزاومیاه

و۴۱.از۴۰.

،ابایا،نازاورازاار

و۴۲.داارداا

اروا،دش،رواناارندازا

۴۳.دهاردرد،واداا

اارازارنا،اارده



1835

ارد،یددراودودازا،یتاد

Geenna)؛د g1067)۴۴نام

،اارهو۴۵.د،اود

ودازایتادااراز

Geenna)؛دارد،یها

g1067)۴۶دش،اودناما.

اراز،دشارهو۴۷

ودازا،یاتادا

Geenna)،یااارد g1067)۴۸

،ااز۴۹.اودنام

۵۰.دد،وا

حاارنادده،ا

».ورادرد؟

و.اداندرافنازا،ازاو۱۰

نز،دتدواویودزو

لاوازانایورزا،هانها۲.داد

رد۳».انزندادقاردا«د

:۴»؟اهدار«:نابا

۵».روقدادتزا«

یاارا«:نابارد

نزودارناا،یاازا۶.

نز،هدکاردردوردنازا۷.ا

نازاداوداو۸،د

نانا،اا۹.ود
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لایوزاازاادزردو۱۰».اار

یدودقاردنز«:ن۱۱.د

دزانزاو۱۲.هدزیو،حار

و۱۳».دز،ددیدودا

نادا؛ارنادرواواداری

،هد،اران۱۴.دارنروا

ناوادیرا«:ن

ا۱۵.االازااتاز،ار

،لارات

نادوشاردارنا۱۶».دنااد

،هاناودناود،رهارن۱۷.داد،هد

ثراودایا«دلا،هدزازوا

aiōnios)؟مادوت g166)۱۸و:

؟االواا«

تد،یدزد،،ز،ادارما۱۹

۲۰».راداردردور،یزد،هغورد

هزاارا،دایا«:یوباردوا

«:وداروا،یو۲۱».اد

ردهاوشویراداوو:اار

».یوا،اداروانا

ازداور،نووورشازاوا۲۲

،ددادها۲۳.ادرلاا

تادناااراد«:دناد

،داتردوانزاادن۲۴».ا

راد،نازیا«:ن،هدز



1837

!اتردرادلااولالدا

ازااردنزخارا۲۵

،نا۲۶»!داداتود

۲۷»؟تا«:

ادالناد«:،هدنا

وس۲۸».ااداز

».اهدیوار،هدکارا«

ا«:دبا۲۹

ارکادوانزردرنااناردا

نزاردلاا۳۰،کاو

نازوناردونااونارداوزانا

aiōn).ارادوتهاردو،تزکاو

g165, aiōnios g166)۳۱وداواا

ردورروایهارردنو۳۲».واا

،روازانوداترد،انا

،هرزارهدزاودناها.ناس

۳۳،دراویوازاناندادعادعو

یوردناووررواا«

،راارواودیایوودنو

،هایوندباوزشاز،هدیوو۳۴

وبها۳۵».امزوروااروا

اا،دایا«:،هایودیزود

ا«:ارنا۳۶».یالازا

ف«:۳۷»؟یا

نا۳۸».لردیدوار



1838

اریانااا.اا«:ار

۳۹»؟،ماریو،

اریا«:ن».ا«:اریو

اماریواا

نازاوارد۴۰.

».اهنازاارا

۴۲.وبنهدناو۴۱

مااد«:نا،هاارنا

نانرورناهدا

،دانرد۴۳.

او۴۴.مد،دگرنردا

هنااز۴۵.م،دم

یریااردنودمو

ودنادواوو.رادراوو۴۶».

سو،رسر،رنورازا

ین۴۷.دا،هارهر

دوادایا«:وندد،ا

شداداروایرناو۴۸».

۴۹.ادواددرواددز،د

و،هااررناها.اارواد،هدا

رد۵۰».اارراد«:

۵۱.ادو،ااروداردیادر

ر»؟زاا«:،هدتایو

و«:و۵۲».ای«:و



1839

زا،رد».اهدادارا

.اورهاررد

هوروادنو۱۱

:ن۲،هداردنادزاود،رنز

،نادراونووایوریا«

لااراهرد

هو۳.رو،هدزارنا؛هرانا

ارنا؛درادجاوا،ا

معرردهزاوردنویاهر۴».داا

نزا۵،دزارناو

ودنا۶»؟زارهرادر«:

۷.دادتزاارنا.ن،دهد

ناانااردر،هدروادارهها

،هنردزاودیریرو۸.را

ند،رواو۹.اهار

۱۰.اوامدکر،«:

رد.وااادوادرتدکر

وارد،هروادراوو۱۱».ا

هدزاودنامون.د

.،انوزاننادا۱۲.ر

ا،هدرودزاادگیارده۱۳

ناگ،رنادنا.نای

نا،هد۱۴.دهااز

».دراهزا،اازا«:د

aiōn).ادو g165)۱۵و.روادراو



1840

رداندنو،ادن

یونایودعودشوو

زااو۱۶،نژاوارنو

با«:،هدادو۱۷،درن

ناا؟اهاتد

ارانویورن۱۸».انادزدهرار

زااززکراروانادرد،

۱۹.دیوزامدنیو

،هاریارد،ن۲۰.رنوزا،من

یو،هدرواس۲۱.رزاارارد

یدیاردا،دایا«:ار

۲۳،رواناا«:نابارد۲۲»!ه

،ههااز

درادادلدردوهارد

ا۲۴.دواا،دا

ارناا،لاتدردا

،دوو۲۵.اوا

رااروا،هده

ها۲۶.درادفاری،انارد

اریاناردر،

واو.اروازو۲۷».ا

،هایودونویور،ارد

اوارراتر«:ش۲۸

رد۲۹»؟یراارلاااهدادارتر

باا،زا«:نابا



1841

۳۰.ارراترد

نا۳۱».دباا؟نازادنازا

ا،دنازاا«:،هددیدرد

»،دنازااو۳۲.دروناوا

.ادیاارازاادزا

ن».اد«:بارد۳۳

راترماار«:دادبا

».مرواار

«دزانا۱۲

ووشدیر،هدس

دی،ردو۲.دودندارنا،هد

ارواناا۳.دنزاغهزادند

ناددیز۴.داوردودز،

واروا،هدراروا.داور

اروا،هدد۵.شاد،هد

و۶.رارودزارارنادو

،هدناداروا.ادارده

:دند۷.اداا:

۸.ددنازاثااروا؛اثراوا

۹.انزانوارواول،اروا

ارنناوااوا؟دان

اا۱۰.دانادارغ،ک

؟دوازن،ددرار:اهاار

ها۱۲.اردووازاا۱۱



1842

اداز،زاا،زرارواا

و۱۳.،هدرااواروا.دروانایاارا

ماداروادیودارندوونزا

اار،دایا«:و،هانا۱۴.روا

مدن،یراکزاوار

نداد.ارارای

ارنایررواا۱۵؟؟ا

دیرد؟نااا«:ن،هدکرد

:ن،دارنان۱۶».ارنارا

۱۷».نازا«:اریو»؟نازاروترا«

در،ازاا«:نابارد

و۱۸.وازاو».ا،ازااو

:،هدلاوازا،هایودنو

زودرداه،دایا«۱۹

ردازاداروانزشردا،ایدوا،از

ز،دردا۲۰.اد

دوا،اروا۲۱.ایدواود،

وارواناا۲۲.وت

رد۲۳.تنز،زاوایدوا

ازادانازامانز،ن

:نابارد۲۴»؟دزاروا،

۲۵؟اداراتووازاهاا«

وح،ندزااز

بردا۲۶.نارد،ن،د

اهاذردبرد،ند



1843

یاواایا،هدبارواا

یاندیاواو۲۷.بیاوقا

،نزاو۲۸».اههار.انز

،دادباارناد،هارنان

وا۲۹»؟امامالوا«وازا،ها

،اایااامالوا«دادباار

اردیاواو۳۰.ااووایاوا

دتوونولد

الوامودو۳۱.اامازالوا،

،ودازار.دنارد

از،،دایاا«:اریو۳۲».

ولدارواو۳۳،یدوایاوااوا

دوندتوو

ااویزا،نددار

:یو،دادبان۳۴».ا

دتا،نازاو».روداتزا«

،دادردو۳۵.اوازا

دوادن«:،ه

واساحوررددواددالو۳۶؟ا

یارندارفوا

وا؛اوااروادوادد۳۷؟مززاا

.یداروامساماو»؟ار

ردناانزا«:درد۳۸

وردلوایو۳۹رازردیوزاردس

نا۴۰.رادودارردری
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،دلرارزوارنزهی

هر،لاردو۴۱».ا

یرو؛زاالالومدد

ود،هازهها۴۲.اار،ناودزا

،هااردناد۴۳.اار

زانزهاا«:نا

زانااز۴۴.داد،اااردا

ادا،دیزانزا،دادددز

».اردم،اا

وادزا،رنوزاوانو۱۳

تروعدایا«:

یتراا«:یوبارد۲»!ا

،اهدرانا؟یار

،نزهوانو۳»!دهازا

۴:یوزاسراووبوس،د

ندوداورااهار«

دزاناباردها۵»؟راا

،هامیراز۶!هااررز«

۷.داهااریروا

ازب،ارراونا

از۸.زاایروثدااعو

ردزواواا

او؛اشاوواثد

طادیازا«۹.هزیدردیاا

دزازردودااراراز



1845

داندومارو

الوااامزو۱۰.ددنا

،،ارنو۱۱.د

ارنا،دنارداو

ها۱۲.اساحورهاز

نازوداارز،روارردا،ردا

مو۱۳.راارنا،داو

ا.ادادارا

اراوهون«۱۴.تن،ا

رد،اهلادنز

،درداها‐اا‐

وز،مو۱۵،ران

دد،اررداو۱۶،دنازایداد

ناردندونایاوا۱۷.دراداردر

از۱۹،دنزردرادو۱۸.ما

ایاازاان،مانارد

ارزورناوااو۲۰.اوهنا

.تی،یده

ه«۲۱.هارمانا،اهدبا

رو،اردااردا

وتا،هیاوغوردنواز۲۲.

،یدا،اردنازاتا

و۲۴!ر۲۳.یدهاارن

درهوددررنازایزورنارد

لکایاورونازانرو۲۵،دزار



1846

لوتارناها۲۶.ا

زاراتزااردن،ونارد۲۷.اا

زالا«۲۸.دروااایازیا

گ،هکزشاناارارد

ن۲۹.ادناددروا

۳۰.ارددا،اوارا

ا،داوثدااا

ت،داززونا۳۱.ا

رزاوزورنازاو۳۲.داز

ر«۳۳.وناردن،دراعا

۳۴.دوناادازد،هراو

اردندودرااوارد،همز

اارنردورصار،هدادتر

ردادازرا۳۵.را

سومرد،او

اا۳۷.ارهاناد۳۶.

»!را:،

نویوردو،زورودزاو۱۴

۲.ر،هددارواد

و۳».اامردادرد«:

،داصانردردوا

،ار،هازاازایاز

ا«:،هددردو۴.ریو

ردزادزاداز۵؟ا



1847

ا۶.دزارنزناو».دهدادا،و

از؟دزاروایازا!رااواروا«:

راددارااز۷،اهدیر

اددا،ناناااهو

،دااز،ددواهردا۸.را

مزاردا۹.د

یویرددنزاا،داا

نازاایاد۱۰».ار

۱۱.نارواریورد،دهدزاود

ویدادهووود،هاروانا

و۱۲.ایویریاادردواو.

اد،دذارناردزالوازور

»؟یرارکراوا«:یو

«:ن،هداردنادزاود۱۳

یوزا.درابایوو

دا:اراردو۱۴،و

؟فادنادارا

زاا.دنهداوشوگرواو۱۵

،رواوراد۱۶».کرا

ن۱۷.هداارو،دهدوا

:،درانو۱۸.اهدزاودنا

،درازا،ا«

،نا۱۹».داا

باردوا۲۰.ایدواا

۲۱!دوبرددهدزاودزا«:نا



1848

ر،ابواهرردیرنارد

وااونانایاو.

،درانو۲۲».داروا.د

:ودادن،هدهروداد،ارن

،یاو۲۳».اارو«

:نو۲۴انازاودادناود

.دریرهارردزاناا«

یزورنامررازاازاا۲۵

،نازاو۲۶.هزارنااترد

«:ارنا۲۷.رنونزهی

وزارناباز،رشردا

زا،زاا۲۸.اهانا

ه«:یوس۲۹.را

ا«:اریو۳۰».مر،رش

ودسوازا،ردزوا

دزوا۳۱».داراا،ز

».راار،امزده«:

منو۳۲.ننادو

دارد«:دناد،راد

وب،ادهااروبوسو۳۳».

ف،نزا«:نو۳۴دد

،ریرو۳۵».راوا.ت

وازانااددودازیور

.اد،را«:۳۶.در

».هداراا،نارزاارا



1849

یا«:ارس،هدباردارنا،ان۳۷

؟رااا؟بارد،ن

ااراحور.زارددورا۳۸

و۴۰.ددمن،رزو۳۹».نا

نانازباردارنا،

،هامو۴۱.دبااروااوده

!ا.ااواار«:ن

ناریدناا.اهر

».دهناو۴۲.د

نازااد،زواورد۴۳

یورزاورو،دهدزاود

،هدادنواهو۴۴.اونو

مواروا.ان،ار«:د

».ی،ی«:،هیودردو۴۵».

.ش،اایواردیده۴۶.اریوو

نزا،هاردزاو۴۷

،هدنیور۴۸.ار،هدزر

نوودزد«:

.اومدادرددردزور۴۹!ا

هدرااوارواها۵۰».ددمامز

زا،هدنیرداو۵۱.

،هدرااررد۵۲،اروانان.اوروا

دردارو۵۳.نادزا

۵۴.دوانوونیورو

،هاردراواردرودزاسو



1850

یورو۵۵.دماردادونز

اروادتدیرداراو

غوردتدیویراز۵۶،و

و۵۷.انایتدا،داد

ا:وا«۵۸:،هدادغوردتد

ید،زورردوباارده

تدزاردو۵۹».،دهار

،ننازار۶۰.انای

ا؟دبا«:،هزا

،هواا۶۱»؟دتدردا

ا«:،هدلاوازارز.دابا

و؛«:۶۲»؟کریا

یارد،تارفداارنا

،هدزکاردرها۶۳».انا

!اروا۶۴؟رادناد«:

دوا»؟اد

واایوندبادعوو۶۵.ا

اروانز.تودزاروا،هاروایور

نازا،دنااردسوردو۶۶.دز

وا،مارددنارسو۶۷ار

راوا۶۸؟یدی«:،

نو»!واد«:،هد

نادرو۶۹.دزسوه،ردنو

ازاا«،هدارواک

درززاو.درازوا۷۰»!ا



1851

ازازارد«:س

ندروند۷۱».انو

ه۷۲».ارنا«دعو

ااارس.دزدسو

ا،زودسوازا«دو

.،درواارانو».دارا

امونویوررد،نادا۱۵

ود،هدارودترار

ردوا»؟دهدا«:وازا۲.د

یدایورنو۳».«:یوبا

:،هدلاوازاز۴،دوار

۵»!دتدر؟دبا«

و۶.،دابازا

دازانا،اار،ازرد

هدیردوایاو۷.د

ادعو،هدزامدها۸.درد،د

نابارد۹.ناتد

از۱۰»؟دازایااردهداا«:

۱۱.دهدهارزااروایورد

یاارادهدارمدیورا

«:باردارناز۱۲.رنا

نا۱۳»؟شدهدناا

ن۱۴»!باروا«دددر

دروادنا»؟اهدی؟ا«:



1852

مدان۱۵».باروا«

،هدززاروددازانایاارا،اددار

ااروانها۱۶.دبد

وایاو۱۷دروااارجم،هدااراد

مارواو۱۸دراش،رزاو

ودزواو۱۹»!دهدیام«ند

و۲۰.دو،هدزازواایوندبا

ارشدهیوزاارس،دهداااروان

اریرارو۲۱.زدنوارواو

ورارو،اتزاناوازا،من

اروا۲۲.دراداروار،در

باو۲۳دادم

وانو۲۴.دلدادیوط

انا،هدارواس،دبار

و۲۶.دباروادمو۲۵.د

دزدودیوو۲۷».دهد«:ایو

۲۸.دبدزایدواردزاار

بنارزا«:یانام

،هاردوهدادمدارواناراارو۲۹».

نازورردوبااریان«:

و۳۱»!نارد،هاززا۳۰،ار

؛ناانویور

،۳۲.دتارداودادتارناد«

و».رواناولوزانا،ااهد

نو۳۳.دادمداروابیوا



1853

.وارزمرر

ا«:،هدازاوا،ردو۳۴

و۳۵»؟یدرااواااا«»؟،ا

۳۶».اارسا«:نزا

،هدودزاارا،هود

ارواسارا«:وو

هدها۳۸.دان،هدروایزاوا۳۷».دروا

یوزنو۳۹.هرودزا

«؛،دارحور،هدزارد،دهدا

درودزازو۴۰».دا،دااا

ردوبردودازا

واویوردواندم۴۱،و

نو۴۲.دهاروایرنزدو.د

۴۳،دزازورزورنازا،م

واریازادارازا

اروردهدتاوادات

هتیدوزد۴۴.د

یا«وازا،هارز،

ارن،دردززان۴۵»؟اهدتو

ززاارنا،ه۴۶.ادازرا

وددهازایرد،هدنناودروا

دردوو۴۷.

.ا



1854

بردو،دن۱۶

زورو۲.ارواا،هطو

و۳.اباعودوزرار

ن۴»؟زایاار«:

.دگررازاههد،

ادردیاارا،اردنو۵

:نوا۶..دار

وا؟اربی!ن«

،دهدارواارنا.ارد!ا

زادعاارسوواناد،ر۷.

هد،داارداروا.دور

ناتوهزاززاهنویدو۸».د

:note)۹.ازودوار

The most reliable and earliest manuscripts do not

include Mark نلوازور،نو(.16:9-20

هدنودوازا،د

دواروابارواو۱۰.د

هووهزنناو۱۱.داد

نازاوددترنازاو۱۲.درو،د

،رنا۱۳.دا،رتدرد

و۱۴.دارنا،دادارناد

ارناوداهدزنانازا

وااازدنادوا

:ن۱۵.د،دهدار

۱۶.ااروومرد«



1855

وادرونااوت،هدروانا

دانارااهاتااو۱۷.ا

اررو۱۸زفهزیزونواردم

دهونیررزاوراد

ازاواو۱۹».اران

ارد،هنای،دنا

ودرد،رنوناو۲۰.ا

م،دناهااودرناوا

.ادار



1856

یدزاردارددیرازا۱

ا۲،رمادیرانا

۳،ردمندونراازا

،رردااارمدن

ناردنا۴،یا

ز،دهددومارد۵.ردیا

متاودنورنادزاوانزدازام

اوماوارردودو۶.اد

ازدیزارناو۷.د،وا

ناوو۸.دلدودوددازتا

تد۹،دارردد

.ازر،هاردواسوا،

.دتدنومم،روردو۱۰

یو،هدارارفواه۱۱

واس،هداترد،داروازن۱۲.

از،شنزیا«:و۱۳.

ییاتاتاوزواهدبید

خریدوارو۱۴.اارواوازا

رداز۱۵.اروواتدوزایرودا

ایوباوداگروار

یرو۱۶.داساحورزا،دردزاو

۱۷.ادانایاوای،اراازا

ید،اایویورساتوحورواو

ادندارنونافارنار



1857

:ز۱۸».دزایا

لدماوزوالواارا«

ردا«:یوبارد۱۹»؟ا

راازاومهدواار

یاره،دداوراالاو۲۰.دهدار

دوردایاز،اداندزف

زو۲۱».یدرو،اعو

نونا۲۲.سردوالزاود

ورسرد،زفنااها

و۲۳.ودهرانای،اهد

زاو۲۴.رد،رماوامان

ناردهت،هتاوانز،زورنا

زوررددوارا«۲۵:ود

هردو۲۶».درادمدزاا،ادرا

،ادمهزایازاا

نازایددیاهد۲۷.هد

،هادواد۲۸.دهنامودواد

نردووا،هریام«:

،هبوازا،داروان۲۹».کرنز

یا«:و۳۰.اعا

او۳۱.یاادازشن

گروا۳۲.اارواوازای،ه

اواو،د،اتودا

بناواو۳۳.داواردوادشر

aiōn)».داارواودادا



1858

g165)۳۴:»الودا

ساحور«:یوبارد۳۵»؟ماارید

زا،اااتتواا

او۳۶.اهاا،سدناا

هاوهییردنزاتا

یااداز۳۷.ادازاروا،ا

ا.مواا«:۳۸».ل

،زورنارد۳۹.روادزا».داو

و۴۰.ربدنزایو

تانو۴۱.دمتا،هاردز

تاواواررد،ارم

نرد«:هدزازاوا۴۲،هساحور

ازاو۴۳.رهاکروکرنز

زاوانااز۴۴؟اد،واردر

.ارردزا،دزشم

وازاااز،درواناوالو۴۵

ن«:۴۶».راما،یو

اهرحورو۴۷،اروا

نزاناز.ادتراز۴۸،ا

یر،ردنااز۴۹،االات

وارو۵۰،اسوواموهد

ارتر،دیوز۵۱.وازاا.ا

۵۲.هانالدلارناود

۵۳.ادزااارنوو.اززاارنار

درارناودودیارن



1859

ریرد،دیرارااده۵۴.د

وارذواا،دداا۵۵،

aiōn)».داا g165)۵۶یودهو

وارتانا۵۷.داد.

نوانونو۵۸.دای،رو

.دیدوا،هدیوروا

م،ایانزوررداوو۵۹

:،هشردا۶۰.دواارزشر

زا«:یو۶۱».ده«

اروا«دهراشر۶۲».درااراا

وام«ایاوا۶۳»؟دام

وانزوند،رد۶۴.و»ا

ن۶۵.ا،ز

نردواوف،نا

،هددرد،و۶۶.تد

یووادو»؟داعا«:

:،هدتهساحورزازشرو۶۷.د

،هددمزااز،دکراایاوا«۶۸

رد،اایاخو۶۹.دادراانایا

وزانز۷۰.دوادده

aiōn)،دوایا g165)۷۱زاوندزار

نارارر۷۲،رادتزااد

ریای۷۳.اردسودرا

نددزا،ار۷۴،دداا

واررد۷۵.تدفاروا،رد



1860

یاو۷۶.دیزوررد،اوو

اوایوراز،اهاات

،دتاروام۷۷،یزارواق،ا

نایاریا۷۸.نانشزارد

وردن۷۹،دزاازاه

۸۰».ااریو.درارت

یادرزورو.یحوررد،هد

.دنرد،اا

رمردوازاماناردو۲

،لواااو۲.اارن

دمد۳.دراوس

ههزازاو۴.رایا

زاوااز.ر،ادمدوادد

دودوادوام۵.ددوادلاونا

م،داردناوو۶.دد،دناز

اردارواو.ازارد۷،هرواو

۸.دیلردنایااز.ارارد،ه

ردوداردن،اناردو

وناواه۹.دی

۱۰.نونادوا

ترااز،«:ارنا

یازوا۱۱.دامیاد

.وایاهدت،دوادرد

وهارداایاو۱۲



1861

زالنرد۱۳».اهارارد

ا«۱۴:نارا،ها

یرمدنردوزولاردار

ن،رنانادزاننو۱۵».د

هاواریاوونا«:

ب۱۶».اهدماارناواو

ان۱۷.هاراردارناوو،ر

ت،دهنهرردارنا،دار

،ننازاو۱۸.داد

هارنا،هدلدردا۱۹.د

،نوارانو۲۰.اد

هنادهوهدیرانا

ماروا،رو،زورنو۲۱.د

.دهاروا،رردوارازا،د

اروا،رنامانو۲۲

وارد۲۳.اروادروا

هاواس،ارریرذاب

،اروارد،ارو۲۴.د

ناو۲۵.ودیا

ودااووددرواردم

،دهرووساحورزاو۲۶.دیوساحور

ار۲۷.داارتاروا

درواارنااونوارد،حور

هدشارداروا۲۸،رواواارمر

اردهوایالا«۲۹:،هاکراراو



1862

ناز۳۰.دم،در

ایورارنا۳۱،اهدارت

موایابیر۳۲.

واهرردازاشردوو۳۳».دلاراا

شرد،هدادارنان۳۴.د،

وندایا،هدادرااا«:

.انافایاواالازایر

یربرا،راویردو۳۵

زاد،م،دزو۳۶».دف

لترنززا،هدررا

هوادلرودو۳۷.دهد

تدردتوهزورزور،ازا

دارا،هاردنردوا۳۸.دل

نو۳۹.د،رواردتواهرردو

هد،دهدناروامر

یحور،هدو۴۰.دا

وااوو۴۱.دیوا،هزاو

هدزاودنو۴۲.رروا،

هدمارزورنو۴۳.اروا،را،

ودروارد،نا،دا

وادنن۴۴.ادشردو

ناوننردارواودهزو،ارد

رواوارد،اروانو۴۵.د

نردرداروا،زورزاو۴۶.

.دلانازاودارنان،ن



1863

وایاوزا،ارواو۴۷

شرد.ب،داروانان۴۸.

وترا؟یدازیا«:یو

زا«:ناوا۴۹».دارک

ررارداا،دا

.،نارناو۵۰»؟د

ودناواه،هاورنا۵۱

و۵۲.ادهدرداررااوارد

.دمدوادیروورد

ورد،سرزادلردو۳

شرداوکرا،دوودداو،س

وو۲اکراسواراکرا

لزنردزاام،دیور

شزا،هاندراا۳،ه

ترداب۴.دن

هارنردیاهایا«:یا

ایداو۵.ارارواقوزاروا

فراهاروارووهو

ها۷».دااراتو۶ا

یا«:،انویویانا

۸؟هازادادنار،ندازا

هارارادردوروتا

ازااردااز،راا

رناو۹.اااایاناز،

وه،دروهرد،اههدنرد



1864

:هدلایوزامد۱۰».دهاارد

،درادود«:ناباردوا۱۱»؟«

و۱۲».درادکارو.دراا

»؟دایا«:و،هایانا

۱۴».،ارازادز«:ن۱۳

:نا»؟«:،هوازان

داوااو«

ردودمو۱۵».ا

۱۶،اادهرردد

،دباار«:ه

زاروامراناازاا

لوا۱۷.دادااوساحوراروا.

ردارم،هدکارودرادددارد

داردارهوداهذدرا

.دادترارم،درو۱۸».ازا

وواردانز،دونکرادوا۱۹

ارا۲۰،یوزادهددو

نا۲۱.دنازرداردوا

نا،ددودم

وای،تساحورو۲۲

رردنازایزاواو.لز

،دعوودو۲۳.مد

ا۲۴ا،نو.د

،ا۲۵،،،،یو،ت

،،تا۲۶،،،م،سا



1865

،ورز،ر،ا۲۷،اد،،

،م،یدا،ا۲۸،ی،

،ت،ر،رذا،ا۲۹،،مادا

،ن،،اد،نا۳۰،یو

۳۲،دواد،ن،ن،ا۳۱،ا

ا۳۳،ن،ن،،،ا

ا۳۴،اد،صر،نو،مارا،باد

،جوا۳۵،ر،حر،اا،ا،ب

،درا،نا۳۶،،،،رر

،در،خ،ا۳۷،،ح،م

.ا،مدا،،شاا۳۸،ن،

واحوروداندرازا،هدساحورزاا۴

ناردودارواازورتو۲.دنار

او۳.دا،من.دریما

».ددنارا،اا«:و

ننااب«:یوبارد۴

واا۵».ا،ز

نویاردارن،هدار

اراوترا«:واو۶.داد

اواههداز،د

انازا،ها۷.

،اب،نیا«:وابارد۸».

وا۹».تدارواواردیاوا

ا«:وودادراه،هدرواار

اباز۱۰.زاازازاارد،ا



1866

و۱۱.ارهررداردن

۱۲».دراد،راددیدار

اردیاوا،اه«یوبارد

،رماارانو۱۳».

،حورتو۱۴.اوازا

ناردواو۱۵.تاناردواو

هو۱۶.دارواوداد

زوررددردور،دشرو

واراها۱۷.تویا،هارد

ابار،داربنوداد

ارنادااز،اواحور«۱۸

ارنااوارند،داودتر

دازا،ارنو،ارنارویرر

ب۲۰».واهلزاو۱۹،مز

انوودمد،هار

دعونها۲۱.دودیو

یوو۲۲».میردازوا«

،رددزایانزاودادتد

ن۲۳»؟ا«:،هد

اردیا،ااراا«:

ا،ردزامرداها.ه

ا«:و۲۴».ورد

و۲۵.لورد

و،سامارد،دااردنزهار

،هولتنا



1867

نازامادساو۲۶،ازرد

ردناو۲۷.نوردزهد،هد

،نازایاوامارد،داا

،ارنانام۲۸».ن

ودنوزاارواو۲۹.زا

.ازاروا،ددهنانا

زایمو۳۱.،نانزاو۳۰

و۳۲.دادارنا،یزوررد،هدو

ردو۳۳.دترواماز،داتردوازا

ندزاواواددحور،دید

ا،ارار،ییاها«۳۴:

سویا،ار؟یزکاریاها

وشش«:د،هداداروا۳۵».ا

نووازا،اانرداروادرد».یانویوزا

نات۳۶.واو

اا«:،ارو

نوواارحاورا،توترا

۳۸.،انازاردواتو۳۷»!ا

ارننزردو.اردن،زاو

۳۹.دسایوزاوایا،دهضری

،رد.ازوازا،هدادار،هایو

،دبوبانو۴۰.لنایرا

یودارنا،ادعااصاا

دو۴۱.داد،هدرادنازاودروا

«نزورنویرزا



1868

فا،هدارناو».ا

هاور،زورنو۴۲.اوااداز،ز

شد،هاوایردوورناو

نا۴۳.دونادزاادزارواور

اتدیامزا«:

رد۴۴».ماههدریااز،دتر

.د

ارامدمدزایووو۵

ردارقروزودو۲.دهداترردروا،

اردیاد،هانوازاناددهداردر

لقروزودنازا۳.دو

ازاداردوازا،هرادن

زانو۴.دادارمد،قروزرد.درود

ونارد«:ن،غر

:یوباردن۵».زاریااردیاد

،،یهدرارم،دایا«

یرا،دنو۶».اااارماد

و۷.دناماددد،دزا

ارناهادهراددقروزرددیر

دددارقروزودها.داا

ی،ارانسن۸.ق

۹».مریدازرودزاوایا«:،هدا

یروواد،دهد

ناوبو۱۰.دهیو



1869

.س«:ن.دنیز

رارروزن۱۱».داارمدازا

ردوانو۱۲.اوروازا،هدکاردروا

ارن،هاصزایدهدزای

ا،اوا«:،هداردوازاوداردیور،

اریو،هدروادوا۱۳».یزااا

ازوازاصر»..ا«:ود

در،هار«دارواو۱۴.

یر،دتریاوار

۱۵».ددنانار،اهد

اروامرووتوا

،اوواو۱۶،دیزاو

ودادوااوزورزایزور۱۷.لتد

،هارواودونازاون

۱۸،ردناییاواتود

اروااودروایارجه

انو۱۹.رایویوراد

اروا،رمرواردارواارمد

ن۲۰.دراوردنزا

هزان،دیا«:یو،دارناناوا

،هددردنونها۲۱».

وا.ا«:

،هدکردارنارا۲۲»؟دزارنا

۲۳؟دردا«:نابارد

،هزانا،اما



1870

اارناا۲۴؟ماوا

ار،ارج،زیورننزا

رد۲۵».ود،اداردو

دواددهاناانا،

اووارتو۲۶.اورنارا

زوا«:،هنافودار

اری،رنونازا۲۷».دی

زا«:اروا.ده،ادمیو

یوردو،هدکارلرد۲۸».

ودوایادردگریوو۲۹.اور

نا۳۰.نانادونازار

یا«:واناد،هدنونا

بارد۳۱»؟بوانارونا

۳۲.نراجانر«:نا

۳۳».اارنندماهو

ورادرهزورنادزا«:یو

اناد،ننادواز

نااا«:ن۳۴».بو

۳۵؟زرادهزورانادادادارو

هزورزورناردها،دنازاداداا

یار«دروانایاو۳۶».ادا

وهرارنااووارزا

و۳۷.دنارردزایاو

هرار،بااودریرداربا

اربا۳۸.ددهورشدو



1871

و۳۹.ظودریرد

از،ارراهاربان

».ا

رازنزاواوامودرداوو۶

و۲.درهوادو

ندیرا«:ننزا

ا«:نابارد۳».ردنا

۴،دورددرودوادااها

یرودرارنهاردا

ن۵».اورناندردادد

ردو۶».زورنا«:

ددیداردودادهاردد

ادوانونو۷.دار

ناتوا۸.وادرد

نردو«:ددنا،هدکردار

زا«:ن۹.دلرد».

ند،اورمازورردی

ارد۱۰»؟ندکننر،ی

وا».زارداردد«:و،هادنا

ا۱۱.دددرودن

«زانا

ارناوتداهزازورناردو۱۲»؟

اردناد،زورنو۱۳.دروااتدرد

لرارنا،هدباارنازاهدزاوده



1872

شرداودمساروان۱۴.ا

ب،و۱۵،و،وب،سرا

یادوبردااد۱۶.رفونوا

،هازناو۱۷.دیوها

زا،مزاروویونادزاو.درای

وامانووریردهرورواودم

حاورازاو۱۸.دضاازاوار

اروااهونامو۱۹.،دب

۲۰.ار،هردیوزااز.

ل«:،هانادارد

ل۲۱.انازااتازیا

ل.ااز،انا

مدول۲۲.ااز،لا

وزادزااروتزانا

دزورنارد۲۳.نوارمودمد

از،ناردااازوو

یاو«۲۴.دکانانارر

یایاو۲۵.ااردازناودیا

ازانایاو.ااز،ن

مدویاو۲۶.داو

.دیاناناراز،ار

رادوداردندارنیا«۲۷

و۲۸.نا،تزاو

ید،درادیاووایا،ار

وایارید،زررو۲۹.



1873

.وازاار،داریادروناد

زیوزادارلوهولازا۳۰

،مداو۳۱.ها

اردنااز«۳۲.کنار

اردنناراز؟اار،

نانااو۳۳.

۳۴.نار؟راد،

ار،رادنازازاادضاو

زادضنارناراز؟ا

ناواردند۳۵.ضنا

دااازدض،ضانوو

نارونوادااتناو

.اررر۳۶.ان

ودیروادیرواد«۳۷

هداد۳۸.هزاود

ادردارهوهوهدایاز.د

یایاناز.دراا

اا«دزنایا۳۹».اهد

۴۰؟ایاهردودا؟ارارر،ر

،هزاد

اردارداراو۴۱.دددا

و۴۲؟یراددردارو

زاارهدتزاردایااردرداا

لوارریا.یراددردارومروا

زاارداها،نودزاارب



1874

رهرداز«۴۳.یروادردا

شاهزارداز۴۴.درواه،ردودروا

اررا،زاوارارزاد

ودروادلدبزامدا۴۵.

زااز.دروانولدزا

اوااانو«۴۶.نزلددز

د۴۷.روااواوا

دنار،دروااراودانوا

یاا۴۸.دراد

.دارشدوددهارزو

ارناا،درواروزنا،هابن

دروو۴۹.دهازد

نددزیوریاا

».دنااودار،دزنا

دراو،رمااردننو۷

فودواارزو۲.م

یودارد،ارن۳.دت

نا۴.اروامهاداوازاهد

ا«:هدساوادحاهاد

ودرادودارماز۵.یروااارناا

واورنا۶».اریاد

واداردنودزاز،ردن

زنااززاوا«:وهد

دانااردازاو۷.ارد



1875

از۸.ده،ا

ن.مرادددزنوز

،ارادموا،یدودور،و

نایهد،اران۹».

«:،هادیوراوازا

ند۱۰».مااارد،ا

زورودو۱۱.اررمنا،

وووانادزایروری

،رهزاورددن۱۲.را،

زااوددزهاره

د،دارواوان۱۳.ایو،ا

تهادو۱۴».شن«:یوووا

ارنایا«:.دنانودار

وارهدنارد۱۵».

واارف۱۶.دشردارواودزا

هثنردگریا«نارا

ردواهرردا۱۷».اهددمزااو

نادو۱۸.موزناودم

زاود۱۹.وازااروا

ناا«دض،هدد،هاردناد

،هایودودنا۲۰»؟یدها

ناا،هددارهد«:

یر،نرد۲۱».یدها

اریرنارودادحاوراووزاار

زااروو«:نابارد۲۲.



1876

ونانو،نارداهوهدا

تراودهز،ندوا،ناونا

».درشردلو۲۳.دهداد

ناهررد،درندنو۲۴

،درنواندیا«دزا

ند۲۵؟ارددزاارا

اا؟مسارا،رنو

یرد،وس

؟اریاا،درندیا۲۶.

ااااز۲۷.ارزاار

یوراردلرا،ابیوهررد

زااراز۲۸.دزارهار

ردا،هدزاریانزدوا

وممو۲۹».اریوزااات

زاازدارا،ننا

ددردزااراهداراون۳۰.د

ند«:واها۳۱.دیوزااز

ارا۳۲؟وارا

یا،هدزاار،رازرد

از۳۳.ددیودرا

،اباودرناهد

،اودرانا۳۴.درادد

وناودوهدورایدا

.دقدناززاا۳۵.نار

دراوااهووازانزاو۳۶



1877

ناردزه۳۷.هارد

ااردن،در

دندوارد۳۸،هدروازایا

انوداوایدعوو

۳۹.داراهاریویودی

د،اراداهووازایان

ومااادایداا«

۴۰».ایراز،ارواانز

».مرادینیا«:یوهدادبا

دروداریر«:۴۱».دایا«:

ین۴۲.ادردهیدزاوزا

ارواودنازاما.ارود،اداا

ن«:باردن۴۳».دادز

۴۴».«:یو».دزارواا

ارنزا«:نهدهرانزنای

نزاو،یدرویباما،

.دارادیواای

نزامادوزانزا،یا۴۵

،یدورا۴۶.دزی

،ازا۴۷.دایوا

هدراز،هزااروان

۴۸».،شزاا.ا

رداو۴۹».هزان«:نزنا

.دزاارنادزاد



1878

اهدادتارا«:نزنا۵۰

».اور

،دویردوااونازاو۸

.دیوهدزاودناودادتراتود

،دوحاورازانزو۲

وزو۳،درنودوازافو

دلاازادنززایروودو،از

زاوارونو۴.داروا

یز«۵،هدروااواد

هارهروو.رنو

یاهرو۶.درارناان،هلور

ارازاورنهداخ

هدنارهارنردیرو۷.د

وورههزردو۸.دارنا

ش«دادرداان».دروانا

،هدلاوازااد۹».ددرادا

ترااادار«:۱۰»؟ا«

،اوارنادواها

مااا۱۱.کردهو

هارررداو۱۲.ا

،رنایدزاارمهاار،ن

خاو۱۳.تهدروانااد

یدارناارمن

،زاوردورادناراراو

اداررداا۱۴.



1879

ناناتاوودورزوریاوورن

زرداا۱۵.رلهوار

وارلدارماو

و«۱۶.روا،ورادهارنا،ه

نزارنا،واارغا

یاز۱۷.ارورداددراناا

۱۸.داومروددن

هدادودراداز،را

وازا،دراددنادراازاوا

مدزاهایودوانارداوردو۱۹».ا

ورد«:هداداروا۲۰.تارواا

نابارد۲۱».اراهدانواردا

ارناهارامانارداورد«:

رادنادوازورزایزور۲۲».روا

».رردرنای«:نا،ه

دررداروابا،رنو۲۳.دادار

بازای،ادورددنه

راارواهاواد۲۴.داردناو

د».ک،ادا،ادا«:،هد

۲۵.ااراودادارباو

وننا»؟انا«:نا

ارباودادارا«ه

نرزو۲۶».وااوا

ه،ادون۲۷.ر،ا

یرواددیتزانازا



1880

۲۸.دیوردادلردیردو

یا«:زاواهداواودزه،دارن

مرادسازا؟ارا،یا

زادهداارحوراز۲۹».باا

اروا،داروار.انونا

وار،ادههوز

م«:،هوازا۳۰.اراارواد

هواادریداز».ن«:»؟

وارناداوازاو۳۱.د

Abyssos).ور g12)۳۲یرزادناردو

نداوازا.هردد

۳۳.دادتزاارنا.ادارددتزا

نانازااد،هنومدانازاده

ارانزان۳۴.،ردیزا

مد۳۵.دادتنااراوردودراد

زااردانورداراوناهانو

وهریدد،درنودوا

دهدارااو۳۶.ا

م۳۷.درادنادادارنا

،داورنادزاداوازانرموز

راوا.دهنااز

رنویوزادناا۳۸.داه

اوراروا.یوداردوازاد

اهدااودد«۳۹:،هد

دهدوازامردر».



1881

ازاروادانو۴۰.د

مس،یده۴۱.ادواهارمد

دساوا،هدایدر

دهدزاودیاداروااز۴۲.وا

.دمدزاوارنو.دتف

مودالهدزاودتزه۴۳

اروااوهدافارد

ردداروایادراد،هایوزا۴۴،د

ا«:۴۵.دان

یا«:روس،دران».د

اومدزاهدرواممددا

،اهداا«:۴۶»؟د

نزنان۴۷».نوزامدکرداز

هدایودوا،هناز،ناد

روداروامد

ارا،راددیا«:اریو۴۸.

دوانززاو۴۹».و،اهداد

د.دتد«:یوهارزا

هداران۵۰».هزاردا

».اوروانا،شن«:یو

ردوروبووس،ادنو۵۱

یانو۵۲.انورااارد

هدن«:وادیرازووا

.اهداددااوا۵۳».ا

:ودزاارددودنواروا۵۴



1882

.روواحورو۵۵».دیا«

.ناواردورو۵۶.دکاریود

.اازااردارنا

تروتنا،هارددهدزاود۹

دارناو۲.دضااندادود

و۳.ارنوات

ونادوراهار«:ن

یاو۴.ودیاولون

و۵.اورنازاناد

اردیکنونازاو،دار

تدردهنو۶».ددنا

ا۷.ردودادترو

از،باروامن،کرادو

و۸،اندزا

.ایازا،نادوهسا

اومدازاار«دوا۹

.دیوتو»مواهررد

.زودهدا،دانرنو۱۰

مایدیااوادارنا

ردعاروا۱۱.رتاد

مااتزاارنا،ارنا.یو

۱۲.ادجاود

ارمد«:،هایودهدزاودنا،دلاوزورزورنو

کارولراااراوتد



1883

۱۳».اردارداز،ایا

ار«:».داارنا«:نوا

اهواووودون

دناد.ددرااز۱۴».

نا۱۵».،دد،ههارنا

ارودوننا۱۶.ارهد

ودهر،هداداراونای،

.هدر۱۷.رامدداددناد

و۱۸.ادهیهرزاهدزاودو

نازا،دواهاادوددوا

:بارد۱۹»؟ادامد«:،ه

زانادوساوهد«

ا«:ن۲۰».ایا

ارنا۲۱».ا«:باردس»؟اد

:و۲۲.عاازاارد

یوروزاورزناامز«

۲۳».دمزورودهدرنو

رااردیوااا«:

از۲۴.اودرادهزورارد،هد

نودزکارناداردنا

نااز۲۵.داداتارنا،دارد

نادداردودارنمدرادهار

نادرادرموزااز۲۶.رنزار

وازااورلودلردو

زاا۲۷.ادار



1884

ارتاذاراتارد

دزورمازاو۲۸».ا

.دازااداربووس

واسولواهتددنو۲۹

یوساودوده۳۰.نردو

وارهرردهتو۳۱.دت

ا۳۲.دداورواردیدوز

ودناووالهرا.درردباارروس

اوازاودنانو۳۳.د،دیوارد

اردند،دایا«س،

یاویازن.اب

او۳۴.اداز».سایایدو

ناهرایاهدزز

اها۳۵.دن،اادنوا

نو۳۶».اروا،اا«اازا

ازاوناواررزاواا

نزورردو۳۷.دامانارداردهد

۳۸.دلااروارو،ازهزانا

سادایا«:ندننازایده

۳۹.ااز

عوهدوزدودارواوره

ادزاو۴۰.ریرادهدارواود

بارد۴۱».انواروامدارد

و،شورنایا«:

ارواداوانو۴۲».رواارد.مد



1885

ارهدادارحورناا.دعوهرد

ارزاو۴۳.دشرو

نادلامزاوو

ازادیردارنا«۴۴:د

او۴۵».امدیدنا

وارناادنازاودکردار

نانردو۴۶.یوزاارنا

هارنالدل۴۷.ارزاما

:ناو۴۸.ادددارواو

وهدلا،لمارا«

زااز.اه،دا

یا«:هدادبا۴۹».داگرن،

ارواوجاااردمداردا

وا«:و۵۰».یوورنازا،د

و۵۱».از.ار

یماردیوردوادیزورن

رنا،هددزانر۵۲.دروا

ارواا۵۳.کراوایادراوندزای

نادنو۵۴.دروامزورنازادای

ااوایا«:داراوب،وا

سادواراهرنازاا

اد«:نهادیورها۵۵؟د

ناهنااز۵۶.حورعمازا

.ردیا».دتدزکارمد

:وهاریاردرناو۵۷



1886

:یو۵۸».اریوراوا«

ارنا،اارانواارارنور«

زا«:یدو۵۹».ندی

داردرموهدرالوااوا«:».

داردندندرا«:اریو۶۰».

دو۶۱».اتووا.

اهدرلوایواراوا«:

ارد«:اریو۶۲».عادوارد

ات،زاهدزاردندز

.«

،هدارددوا،راازاو۱۰

دویدیورارنا

رد«:ن۲.د،ادنا

ارددزا.وا

هنارا،و۳.نوددیا

دونادوو۴.ننرد

یاردو۵،مهارردارورا

اه۶.داملوا،اد

یاودرانام،ناردما

وررادازاوناردو۷.دار

زاوادتاروداز،

ازا،اروریردو۸.

نودارانو۹.ررا

یرد۱۰.اهدات



1887

هنونای،دلارور

،ازا۱۱،

هداتاارا.ا

زا،زورناردموو۱۲.ا

یایاو؛زریایاو۱۳.دانا

نوورردرداااز،ا

.د،وسردا،

الزا،ازورردنوور۱۴

،یااانامیاو۱۵.دا

Hadēs).ان g86)۱۶ارا

وهدادراروها،د

نا۱۷».هداهدرا

اد،وایا«:د

مدارن«:ن۱۸».ا

تارا۱۹.انازاقن

یولاردتوونار

یدازاو۲۰.رار

ردیداحاورا

هدوحوررد،نرد۲۱».امنا

اسار،زوناریا«:

فندوادنادونادزااررا

و۲۲».دار،ریا.

هدرار«:هددنادی

رور،و.ا

».دزفوایااوزا،



1888

ل«:هدتادنادتردو۲۳

از۲۴.،ا

و،ااندوا

زاه۲۵».و،او

ثراودایا«:یونایورزا

aiōnios)»؟مدادوت g166)۲۶رد«:یو

،هدادبا۲۷»؟اواهتار

مومولدماردیاواا«:

».داردودموا

».زا.با«:۲۸

و«:،لداردانوا۲۹

ید«:یوبارد۳۰»؟

واودانادزدید،ررایروازا

۳۱.هدرااوهدارواوحوهدار

.ردهرزااروان،اهارنازاقا

واوادهدرازایو۳۲

ی«۳۳.دهرزا

۳۴.یود،اروانهایودد

ارواوارارباووروایزها

۳۵.دواوریااورهدراد

وودادرااهدرواردردود،اورننادا

،جازااوشارا

ازاما«۳۶.دارد

۳۷»؟دانادزددناد

وو«:اریو».درواا«:



1889

زویدراووارو۳۸».ن

یاارواو۳۹.داروا،ادمه

۴۰.اروامیددم

،هاد.دبدزها

درااوامااراوایا«:

رد۴۱».یرااروا،

واریردهیا،هیا«:یوبا

ناوامز۴۲.یرادباا

».اوازااهدراارب

زا،غرنددردواو۱۱

،ارندداوا«:یواد

ه«:ن۲».اردناد

ت.دسم،اردریاد

ن۳.دهدزرداناردهدارا.

ازارنو۴.هزورزورارف

،روزاردارو.اردرا

زا«:نو۵».هدرزاار

ودیاهایودوادود

زانودزا۶،هدضنص

نورازاوا۷.مراوامرایوهدراو

واردنااز،هزابارد

اابارردی

،دودود۸.د

و،دراداوا

هدادلاو«۹.دادا



1890

هدزیا.ا.ا

ا،و،لااز۱۰.ا

زاو۱۱.اهدزوایا،و

ادو،انوازاشور

ا۱۲،ویرض،ا

اا۱۳.و،ا

ردز،دادددوااریاد

۱۴».لاوازاداداارساحورا

،نودنودنوداریدو

نازا۱۵.دمدود

نادو۱۶».نودرلیرارد«

توا۱۷.دوازااانایورزا

دف«:نهدکردارنا

م،دیاودده،د

ددان۱۸.دد

اردلااز.راوا

نولواردا۱۹.نو

ازا؟نواراونا،

ااه۲۰.داناروادنا

.اهاناتا،نوارد

والاا،درادهاردهحرواروزدو۲۱

وااوازارواروزنا۲۲.ظ

ودوازا،ادداناارواا

ف،۲۳.اروالاا

حورن۲۴.دزها،اوا



1891

شدارابایانونازا

.مدمانونازادنو

۲۶.اراوههدبورارنا،ان۲۵

ردهاداددزا،دحورودورها

۲۷».داوازانااواوددا

اریوزاواننازاز،ارناوان

وداررنال«

امال«:وا۲۸».ی

وامدو۲۹».ارناوار

یانا«دزا،دمدزا

ا،اناوا

،ااایااز۳۰.

یروادزورردب۳۱.داایانا

یازاازدانا،امد

رارداودارناز

ایروادزورردامد۳۲.انزا

اودازدانا

او۳۳.ازارارد

،ناا،درایازردارنادزوا

،انغا۳۴.ارورداد

واورتااد

شر۳۵.در،ا

ها۳۶.،اردیراد

ورشاایاهرذوور

».دورار،دغاو،دا



1892

اهووازانزاو۳۷

ا۳۸.هاد.دروارد

۳۹.د،دزادن

بونونیا«:اریووا

یا۴۰.اوصزانوردوزار

ازا۴۱؟ارنورا،اارنوواانا

.ایااد،راد

وباوعزاهدنیایاو۴۲

ارا،زواوردادزاوداری

نیایاو۴۳.کاراوروا

یاو۴۴.رادوداررازردمور

هنیازررنونیا

زاها۴۵».ادوورهارامد

زارن،یا«:هدادبا

نایرازیایاو«۴۶»؟

اردا،رنادومدار

نارواراازیاو۴۷.را

زاودتددناریر۴۸.ارنا

ارنایوارناااز،ارا

یاهداورازا۴۹.ز

اارنازاونروانا

یزاانما۵۰،دو

ننزا۵۱.دازار

زا.ونردز

از،یایاو۵۲.اازا



1893

ارنادوادداادار

،نارناوانو۵۳».

زاارردوواردتوانون

وانززایادواردو۵۴.دوا

.وا

،زاناراو،نناردو۱۲

عودناد،دلار

طاایررنزاالوا«.د

یرودرایاز۲.

هوررد،اررداا۳.ددم

ااشردرداوا

نزا،نودیا۴.د

۵.ن،ازاراتر

،زاوازا،زادن

.وازا.درادتر

(Geenna g1067)۶وودا

۷؟دشاادازاالود

زااز،.اههدی

د«۸.نا

راااروااننا،راامد

اند،رامداا۹.دا

نافو۱۰.اهدرا

اهزاساحورا.دهزا،

،نادومدوردارنو۱۱.



1894

.رواعوا

ااارساحورنرداز۱۲

یا«:یونازاو۱۳».

یو۱۴».اررثرااردا،دا

۱۵»؟اهدادراروادادیا«:

لااااززارز«:ن

نایاو۱۶».اازاوات،ددز

.ااولازاارود«:،هدروا

لاز؟،هاد۱۷

دیرا۱۸.مرا،راارد

لااوناردور،هدباار

یاااردو۱۹.داارد

لا.یرادلهواناوالاان

یااریوا۲۰.زادیدوبواومار

اها،ازاارنردا

یاا۲۱؟دانازا،یاوا

ناد۲۲».ودایاوهذد

اازا«:د

زان۲۳.نیاوردن

ارن۲۴.اکزانوکار

اورادیراوودوارز

و۲۵؟نزاا.اروارا

۲۶.اادارذازا

.ایاارااریراه

الواری۲۷



1895

نا،روز

اه۲۸.دهازا

دهارردادوااردزواار

۲۹.نایاارر،

از۳۰.بور

ر،ارا،نیا

ارات۳۱.رادجاااد

۳۲.اهدوایاا

اراز،یان

دوورادا۳۳.ارت

نارد،دارودزو

ااز۳۴.دزهوددزد

اردی۳۵.اردلد،ا

و۳۶.راوااردیا

اوزاواردیارا

ل۳۷.زوایارد،ارردواو

ا.راارنااننایاننا

،هاواارناارد

زاممودسرداو۳۸.داارنا

اراا۳۹.ننال،ارناو

،ارددزداداا

۴۰.زشااورا

نانرداز،

یااراا،وایا«:یوس۴۱».ا

نا«:وا۴۲».یدز



1896

دمااریووایادوا

منال۴۳.ناورداروذا

ا۴۴.لررداروا،انا

ا۴۵.اداروا

ندزوالانا،دردمنا

۴۶،عونرونوندروناون

ردووایزوررد،امنایا

.درانارارهدهرودارواواوا

اردواداریهداراناا«۴۷

ا۴۸.درارز،واهدارا

و.دراز،بیرادا

دودددزیوزادهدز

ما۴۹.دادزازوازاا

۵۰.اردنااا،مزوازردا

و،ردروایاا

زماهانا۵۱.انا

ازااز۵۲.ار؟

۵۳،ااودزاوزاودرد

روردزادودزاردورزاوزار

نازها۵۴».داررزاسووسوزا

،ابزایا«:

دنو۵۵.دوانار

یا۵۶.دوا،دزود

ا،دارناوزترا،نارر

؟فادزااو۵۷؟ارنز



1897

هاررد،یورددو۵۸

اروداراد،وازا

اراار۵۹.انازارودر

».اانوازا،ادا

دادزاارواهاونارد۱۳

بارد۲.دانایارنان

زادرنانا«:نا

،۳؟دتزورازا

اک،ا

ناهداناماردجیهنا۴.

،رواندزان،دکار

اار،۵؟در

درواارا۶».اک

نودسدنردیارد«

ان۷.ی،نازاها

،وهاردازااال

یا،یوبارد۸.دزارزاارنا

ا۹،مدهارشدهدارنالاا

زاردزورو۱۰».ارنا،نازااودروا

حورلهتزاو۱۱.داد

ارد،ارااهواد

زانزیا«:هااریوداروان۱۲.د

درایواردیدو۱۳».صد

رها۱۴.دارا،هاررد



1898

.دادردارواوازا،د

ردرازور«:،هدمد

واباردوا۱۵».زوررد،هاا

دغاوزورردزاا،رریا«:

زاو۱۶؟ادنوهدزرازاار

للهتاروانواااد

»؟درازازوررداروا،د

ودوانارانو۱۷

ردیوزاگریر،دهونا

ارناوارات«:۱۸.

ارداد۱۹.ما

ی،دگرردوور،دغرد

یا«:ز۲۰».اردهاان

زاریا۲۱؟مرواات

ردو۲۲».ندرارد

۲۳،دروایوداد،تدو

تاوایا«:یو

ردزاو«۲۴:ناوا»؟

الدیراز.اد

ارردودازا۲۵.ااود

اواوزانارردهدانوود

اراباردیوها.زیااوا

رداونارد۲۶.زا

۲۷.یدادیردواودرر

زاار،از



1899

روارد۲۸.رودزاناریا؟

رداراوبواواان،داناد

وقزاو۲۹هانواردوات

و۳۰.ااتردهابولوب

ااواوداوااا

رود«:یوهانزازورنرد۳۱».د

».رارادوازوازاو

ادوزوااهورناوو«:ارنا۳۲

مزورردوارنونوارد

،مورهارادوادوزوا۳۳.ا

،روایا۳۴.دروازانوالاز

،دهرواروایا

یغ،ارلاات

یاا۳۵.اوددیزار

داداودابا

».اواموااکراو

نیورزا،زوررداوو۱۴

او۲،دوااناواردندرایا

ارنوهها۳،دوا

۴»؟اندادزورردا«:،هدب

و۵.دروداد،اردنا.نا

شوغازا«:،هدروایورنا

ارد۶»؟درونوارنارواردزور

ن،دزنیاو۷.یوبازارا



1900

.درااررد

ررد،تدوارن«۸:نا

۹.اهوارزاراد،

ااروداهوارواونا

.دالیوروهیار

وردر،نن۱۰

رردارهاودیا،ا

ذدزگرارداز۱۱.داتن

نا۱۲».ددزاا،درادوارودد

و«:داهووازا

اردودننناردانوددم

۱۳.دهدادضارواارناادتد

تدارنارونونونا،ن

ودضارراازدا۱۴.

زاها۱۵».اا،ندرد

ردل«:ارانن

«:یو۱۶».دراات

م،رمون۱۷.دتداریرود

لااز،ارنتددارد

.دزااریار۱۸.ا

ازا،ارنامورومیار:وا

،ماهو:یدو۱۹.یرادروامراد

۲۰.امرادسا،زارامور

منا۲۱.اازاوماز:

ها.راازااردیها



1901

بیوراز:ددمهد

م۲۲.رواردارنارونونوناو

ا۲۳.ایزویداایا:

روحاارمد،رنوزوار:م

تدازااز۲۴.د

و۲۵».اام،ده

دا«۲۶:نهادیور،رواها

دن،نااونارداودواونزورد،روا

و۲۷.داد،درادار

۲۸.دددا،زاودراارد

لواوادیزااز«

۲۹؟درادناندمتاارناجدروا

،دمردودشدناد

اهدعورا۳۰،ن

هدیااهدما۳۱.را

،هراهدالواا،دود

؟ایورادراداروتر

وازاارطوهدیااارودزواناو۳۲

مزا«۳۳.ارد

ا«۳۴.ددا،کارد

زیا۳۵؟دحاهو

اشا.رو،یاودراد

».ددراد



1902

ماشدنارونانو۱۵

ا«:ن،نون۲،اروا

یا۳».درناودارنر،

زا«۴:،هدزارانا

اردارودنادازاواد

ارنان۵؟ارنادوهنازاودرا

نود،هاو۶،درادشودید

ازیدنوارنو

لاا۷.ماارده

یازارخرنارد

هدانزما۸.راجالدود

ار،واا،دردهادرد

نو۹؟ارنادوبور

یدهداردنونود

ید۱۰.ماهداارهرداز

».ردیورانیا

یزور۱۲.دودار«:ز۱۱

،راار،ریا:در

یو۱۳.دودااردوا.ه

،هدادا،نا

نو۱۴.دارد،رودچ

واوثدردنارد،دهدفارم

ناازااردر۱۵.دعونج

۱۶.زاددکااروایو.

درنزااردادوزراو



1903

،هادا«۱۷.دادیارواو

کزاورادناوانمرنارودزار

ریااووموردرد۱۸،م

نادو۱۹،ماهدهرونا

رد۲۰.دنارودزانا،مها

درودزا.دری

دشاردارواهاناودناودود،هدارواشر

روناریا،اریو۲۱.،ه

.مهاناازاوماهده

هدروازاار،دنر۲۲

و۲۳،ودیاوو

از۲۴.یدورذهدروااریراو

.،دهودهز،دهدا

.درردواگرا۲۵.دعوندید

۲۶.ارروزیا،ردهان

ضیو۲۷؟اهاردنازا

واازاهدذاریراوتروهاترداد

ارداهدواو۲۸.زار

درباردواا۲۹.دساواهانوشر

زاوماهداا،

یددنودیدایاوهزرزو

اروداتان۳۰.

اریووا۳۱.یدذاریراووایا،اهد

ل،انازااوزیا،



1904

اازرووددو۳۲.ا

».د،دهوهز،دهدردا

یارود«:دنادو۱۶

.داروالاادیودوازاد

هرردا،اریو،هداروا۲

زاازهزاردترب؟ماه

زاارتراز؟د۳.ترا

۴.مرادرازاومرانز.د

دا،ملوترزاواد

،هاردیانارزا۵.

و.ورر۶؟درادزاا

ز۷.یدورهوارد

.م؟درادرزاارید

،ا«۸.دوارداریو

نایااز.دراز،اار

aiōn).ریازارد g165)۹و

ادیاالزانودار

aiōnios).ادویاردن

g166)۱۰اوداگرارداکاردا

لردهو۱۱.رددرد

۱۲؟درارل،داا

ارصل،ددیدلرداو

از.اراودامد۱۳؟د

ود،یدوتزا

.ااروا.درارید



1905

اروا،هارنادودرزو۱۴

ارد،نا۱۵.داا

از.یدفرا،لدمد

وتار۱۶.اهواد،ابنادا

دهداداتترونازاودا

اا۱۷.ددناادوو

.ددتارزاازا،داززونا

ودازحاریدودقاردنز۱۸

.هدز،درواردحاریدنز

ردهزورونونارادود۱۹

وامرزادحویو۲۰.دل

هرزاادوزراو۲۱،اواهردار

ن.ارد،رودنانازا

ودنایر۲۲.وایزنزها

دارواودودناودااشااروا،ن

ردارد،هدتاارداردن۲۳.د

Hadēs).دارداررزاورودزاارااو.با

g86)۲۴ااریا،زاواها،

نزبااردااررزاو

زیااا۲۵.رارداز،دزا

واردییزماردروا

ردواردلاوا،اریرزا

،اروونرداهوو۲۶.با

ا،ردازااا

ریا۲۷.ادانو



1906

ااز۲۸.مراروامرادسا

بانانااد،دزهاارنااردا

ارناراداراواریواا۲۹.

دندزاا،ااریا۳۰.

اراوهاریو۳۱.دا،دورنا

».اا،دندزاا

،عوزاا«:اردنادو۱۷

داروا۲.دانایاو

زاازادهاردردودوادا

تردااوزاا۳.دشارندا

یزورردهو۴.اروااواروادزرو

،یزورردوهت

:وانرها۵».اروا،

ادرناا«:وا۶».دزارنا«

ردردههغااردا،ادد

زاا«۷.داده

یواازاوودلند

ردیوا۸.ویدو،

ومرااردومرم

ازامنازاا۹؟مورنازاو

ن۱۰.مران؟دروااروای

ن،داهری

و۱۱».درواداوااز

و۱۲.روهزادروای



1907

والاصاهدهادیان

وایا«:زاوا۱۳،هدارودزاوا

اردوو«:هدناوا۱۴».

زاو۱۵.،رننا».

ایا،ادننا

اریوهداردیوروامو۱۶.دار

هدا«ه۱۷.دهازاواو.د

ا۱۸؟نا،

وو۱۹»؟ااراد

و۲۰».اهدادتاراو«:

باردوا،ااتوازانن

او۲۱.ااات«:نا

نرداتااز.ننرد

اوزرااا«:دنادو۲۲».ا

۲۳.داوارنایزورزایزوراد

وو،ننردا،او

ناززاقناز۲۴.نا

مردنا،دنردنازده

تزواامزلوا۲۵.داد

اوحماردو۲۶.ددوازاور

در۲۷،دانانزردر،

ادحنیزورونزوو

ردنو۲۸.کارهان،

وارزوشوووناوندرطما

نوموزاطنیزور۲۹،دلتر



1908

۳۰.کارورنازادوا،ا

نارد۳۱.دنایزوررددالا

ارالوردواباومزور

دارطنز۳۲.دداردودراد

وداکارنااردنا۳۳.روا

۳۴.اداههزارناکارنا

واد،داودنارد

سدردنزودو۳۵.اهدرااوید

ودو۳۶.اهدرااویدواد،

رد۳۷».اهدرااویدواد،ررد

شرد«:».وایا«:یوبا

».انارد

وددارددروانایاو۱۸

زاسدیروادیرد«۲.زر

دزهنردو۳.ادنازاوا

و۴.دزااداد،هایو

ازادنازاودایو

زانزهان۵،مرامدزاو

۶.درواراهااد،رواداد،د

او۷؟فارواداوا

رداد،اوزوراردنا

۸؟دنایاا،دا

نان.داارناردادیدوز

یادروااراو۹؟ازارناا،ا



1909

ارنادودلدادداد

یدوود«۱۰.د

دددرهدانا۱۱.تدر

وومدارا

مرادهزورود۱۲،اورز

هدارودناا۱۳.دهداازاو

دنایاردنا

۱۴.را،هدز

،دنافردههدلد،ا

،دزوارودد،دزااارداز

ناددروایودارلا۱۵».یزاا

و۱۶.دادارنا،دنادا.درا

وادرااوار«:،هاارنا

۱۷.اایااتاز،ارنا

ادداراتا

یا«:،هدلایوزاورزاو۱۸».ددنا

aiōnios)»؟مدثراوارادوتدا

g166)۱۹لوازا«:اریو

ارما۲۰.اا

وروهغوردتد،یدزد،،زاد

دزاارا«:۲۱».رادماردرد

ارز«:واران۲۲».مااده

ناردهاوشویرادا.ا

ان۲۳».اها،ادا

ا۲۴.ادناواوداز،نوار



1910

ادناوداراد«:دنواروان

اانزخارزااز۲۵.ات

:نا۲۶».اتردیودلدزا

لمددا«:وا۲۷»؟تا«

ا«:س۲۸».ااد،ا

ا«:نا۲۹».یوهدکار

ناردانزاو،

اردا۳۰،کاتاردوا

aiōn)».ارادوتهاردوا g165,

aiōnios g166)۳۱نا،ادارهدزاودنا:

ناهرردانزاووررواا«

ااروااز۳۲.راما،اه

و۳۳اایوندباهدوااو

۳۴».امزورردواارواهدزز

نازااوراازایناا

رادنو۳۵.دکرد،اواد

یانو۳۶.دهارایر،ر

ش۳۷؟ا،ارو

یا«:هدروادلرد۳۸.ارردی

او۳۹».،دوادیا،

دزدوا،دشداداروار

داروادهداها۴۰.ادواد

«:۴۱،هیوزادنو.رویو

».م،وایا«:دض»؟یاا

».اهدادارا«:یو۴۲



1911

وداوازانارا،رد۴۳

.اارا،دارانمد

ه۲.ازا،هرادراو۱۹

ارا۳،دودونارمز

۴.دهاز،اتزاو

نازااوا.اروااااردهود

اروا،رننانو۵.رهار

ردزوااززوبزیا«:ود

و۷.ارواهیدوز۶».

ردن،داران

واهزا۸.ارر

ودااردوایالا«:

۹».دروار،زایا

ااز.ااردتزوا«:یو

اهانااز۱۰.ااا

ارانانو۱۱».تواره

نناودرواددرواهددزوا

۱۲.رنزنرداتد

دیادرد«:

رهدهاردنزاهد۱۳.ا

،واواا۱۴.تر،دهدنا

،هدواردناادداروا

ارنو۱۵.اا

ناارناد،دهدا

۱۶.اهدددهد



1912

.اهدروادرهدرایا،هاوا

یدا.میااو۱۷

رایا،هایدو۱۸.هد

.اداروا۱۹.اهددر

نا،ادراایا،هاو۲۰

دمزااز۲۱.ماادهیارردار

یاازاویراد،یاهدراا.

،دیتدنززا،یو۲۲.ورد

مرادیااد.میا

یا۲۳.ماهاراوردومااارا

؟رددارناانیدرانادا

وازااررد۲۴

۲۶.درادرهدیو،وایاوا۲۵.رهد

درادادراودهداددراداز

اندناا۲۷.اوازا

ارد،انا

.دروار،ارانو۲۸».ر

،رنزهودنو۲۹

یانا«:۳۰،هداردنادزاود

اه،ناادنووایور

هدزارنا.هراناا

یو،زاراا،او۳۱.رو

نارند۳۲».درادمزارواوا

،دزارهنو۳۳.دن

ارواوا۳۴؟زارهانا



1913

هاردرودرواداروا۳۵.درادمز

رواو۳۶.دراار،ها

هیزادنو۳۷.دهاررداردی

ارازاوا،هدیداد،رنز

و۳۸.دهدوازاا،دعو

وام،ادنادکر

زانزاها۳۹.داردلونارد

وا۴۰».اردناددایا«:وننا

ا،اا«:نابارد

نادهرار،هدنو۴۱».اا

دنزاردادا«:۴۲،ن

ننزالا،ا

زدداااز۴۳.ا

ارو۴۴.داهزاهداارو

ردوااکنوراردارازو

و۴۵».ااردماازاا

،دشوواردار،ادن

اب«:ناو۴۶.دزاندنو

».انادزدهرارنااتد

ونویورا،دادردزورو۴۷

ازو۴۸.دواندکما

.وازادواوامد

ردارموااوزورنازایزور۲۰

یو۲،هانووردادترو



1914

وارراتر«:

«:نابارد۳»؟اهدادارترا

دنازا۴..یزا

زاا،هادنا۵»؟مدزا

زااو۶؟دروناوااا،نا

رادازرارم،نا

۸».دزااد«دادبا۷».ا

ارراار«:نا

مداراو۹».مرواتر

یتهدودس«

وغهزادندردو۱۰.د

۱۱.ادزد،هدزاروانا.ر

د،هدهدززاروا.داورد

نوحواروا.دزو۱۲.ادز

ارد؟غها۱۳.ا

نا۱۴.داماااروان

،ثراوا،ند،داروان

غزااروالرد۱۵.ددنازاثااروا

؟دانغ.هانو

انادارغهدکارنوااوا۱۶

هانا۱۷.ن».د

،ددرنارار،ا«:

ا،دداناو۱۸.اهوازن

یورها۱۹»؟امارواناا

زا.راروانردانو



1915

۲۰.دهدزناهررداراادازم

دارددنهدوااو

زا۲۱.راوترواروا،وازا

اراددایا«:هدلاوا

،یرادورزاودوار

ا۲۲،یزاقارا

:ن،دکردارنانوا۲۳»؟

تر.دنیرد۲۴؟نایاا«

۲۵».ازا«:باردنا«؟زارو

ارالودرارل«:ناوا

ممدردارواان۲۶».ا

زاو۲۷.هردوابازا،ز

۲۸،هدلایوزاها،نو

یردااراایا،دایا«:

ارنزناشردا،دتدواودادنز

وادردا۲۹.دروادردایاد

وا،ارنزناود۳۰.ت،هدروادوانز

واروا۳۱.ددوا

.تونزنا،زاو۳۲.د،هدروازو

از،دانازامانز،رد۳۳

ایا«:نابارد۳۴»؟اداروا

aiōn).هدحوح g165)۳۵

،ندزاونانرا

aiōn).هدحوح g165)۳۶از

ناوننازاد



1916

ندااو۳۷.نا،ا

اروا،دادنذرد،

لو۳۸.ابیاوقایاواایا

واداز.انزیاندیاا

یا«:باردنزا۳۹».هز

اناتانازاو۴۰»..دا

«:نا۴۱.ایوزا

وا،رزبرددواددو۴۲ادواد

ند۴۳اردوا

اوااروادوادن۴۴؟مززاایار

ناد،منو۴۵»؟وا

ارزاردسردنازا«۴۶:د

ردورورازردمو

ارزوارنزهیو۴۷.رادودار

».اباا.دلیرر

لارداردیاداراودهدو۲۱

.اااردوددارزهو۲.زاا

ازاهاا«:۳

ایاردددززانااز۴.اا

اردجازانزا،اا

یدذنو۵.اا

ازااا«۶:اهارااوب

ا،دهدرا،

دایا«:،هدلاوازاو۷.اهاز



1917

»؟واندوداوراا

هاماز.هاطا«:۸

نازا.ادووا

ازب،اردورانو۹.و

۱۰».رداارولوارااعو

وو«:نا

ووووردیزو۱۱.دا

و۱۲.انازاگرتوکی

هدودایزااد،ازا

مورردوداازوار

اتدیااو۱۳.دام

،ندروایادرادیدرد۱۴.ا

اوزاز۱۵،ا

و۱۶.داووناندداد

ودانودونونارداواوار

مدو۱۷.راارزا

زاو۱۸.داتارم

نو«۲۰.رداردی۱۹.ا

ناااهااههروا

ران،دردها۲۱.اهر

اد،داردودورنو،ردو

مابا،مامااناز۲۲.د

از،ماناردندونایاو۲۳.د

و۲۴.اثدماوزیور

ایاانردوداامد



1918

ماایزاالرواور

زوداتنروهوباردو۲۵.ر

ردنردایورایازاتو

ناراوفزادامدیدو۲۶.ااو

الناتااز،دنرو

هرایاداارناهاو۲۷.

دایاانو«۲۸.الوت

نازااردی،هار

وارد«نایاو۲۹».اد

ن۳۰،ارنرد

نو۳۱.ادنادد

هداتا،داوراا

،داورااا۳۲.ا

داززونا۳۳.اا

یدادارد۳۴.اازن

زورناودد،یدیاوویرزا

یورماداز۳۵.ان

را،هددورد۳۶.ااز

تاعوازانا

ردارزورو۳۷».نارردو

و۳۸.دنزفوهرد،رنووداد

.اروامردیودمدا

۲،دافونو۲۲

،راروادنویور



1919

ایادردنا۳.مزااز

ویوررواو۴،اددهدزاودنازا

۵.نااروادهناراد

لواو۶.دیویواهدنا

نامدزاردارواادردهد

ذارناردزورنا۷.

اروو«:،هداروس۸،ر

ارد«:یو۹».رهدا

،ادا«:ارنا۱۰»؟

،اردوایا.دربای

اردا،و۱۱،ویوزا

.مردنادارناردا

ارددادانشووگریاوا۱۲

ارودنار۱۳».ز

و۱۵.لرهدزاودرونو۱۴.دهدا

،دززاادقا«:نا

دازااز۱۶.مرارا

،یا۱۷».دماتردومر

۱۸.دنردوارا«:ود

ادهزا،اتاز

ودادنا،هدهرود،ارنو۱۹».

ارا،دهدادیااا«:

وارمزاو۲۰».راد

ریانرداا«:

انادا۲۱.د



1920

،ارانااز۲۲.اهرد

زاها۲۳».اروانایاودور

انازاماندعو

نازاماداانانردو۲۴؟ر

ا«:ناها۲۵؟ر

۲۶.اواردمویرونا

اوزار،

اااارمااز۲۷.مدن

ننرد؟ااا

یاردو۲۸.مد

درایاو۲۹.د

رنازاترد۳۰.دریامر

».یروادااهدزاودوو

نا،نیا،نیا«:وا۳۱

دیا۳۲،لمنارا

دناردازودامد

موموایا«:یو۳۳».رااار

سیاار«:۳۴».تردونازرد

اداراهدسوزوا

ار«:ناو۳۵».

.»؟جمدونادو

درادارنا،درادنا«:نا۳۶

وارددراوارنادو

ردااز۳۷.دارنا

صردازبنار،رما



1921

».وداوایا«:۳۸.درادا،ا

هنوتدو۳۹».ا«:نا

نانو۴۰.روازاادورنزه

و۴۱».ناردد«:نا،ر

دوارداز،هرودپنازاوا

،نادزااراااریا«۴۲:،هد

نازایاو۴۳».هداراا

هداه۴۴.دارواهوا

دنتاواق،دد

هادنادددزا۴۵.رز

ردیا«:نا۴۶.باردنزاارنا

و۴۷».ناردد؟با

هدزاودنازاواهدزز

.ارواادنادادماد

ارنااادیا«:وو۴۸

دضددنر۴۹»؟

اررم،نازاو۵۰.اوا

ه۵۱.دازاارواارش،هدز

۵۲.داد،هدارواشو».راا«:

دوهنارادویور

.انوودزد«:دهاوا

زارددمدردهزورو۵۳

وا۵۴».ترواا،د

زارودزاسودرواریاودار

،دشدوااناانردنو۵۵.ا



1922

رداروانها۵۶.نانردس

ا«:ودواداور

اروانزیا«:هدرااریووا۵۷».دوا

ازا«:هداروایدززا۵۸».

نو۵۹».،دیا«:س».

ا«:د

یا«:س۶۰».ازاوایرزا

ارانرد»؟ادد

اسهادورواها۶۱.دزسو

زادروادیوواارناس

نوس۶۲.دارااسوندز

وا،دارو۶۳.رازرازر

ورارواو۶۴.دااهدززار

»؟اهدزارت«:،هدلایوزاودز

یارازورنو۶۶.یودرو۶۵

،هدروااروادردهاانویورم

:ناوا«:ا«:۶۷

لازااو۶۸.دااا«

ازا۶۹.راودبا

:۷۰».ااتارفنا

«:ناوا»؟ا«

از،اتدارد«:۷۱».

».ززاد



1923

و۲.دداروا،نام۲۳

ارماارا«:،هدزاوا

وندادزاوها

:،هوازا۳».اهدود

».«:یوباردوا»؟دهدا«

ارد«مویورها۴

هدتنا۵».

ازادمردوارارم«

داا«ارمن۶».د

واادووزانو۷»؟ا

ا۸.درواردمانارددو،دیودار

یتازدد،دارندو

دهرارواتارواا.د

زاری۹.وازایاهدو

ویورو۱۰.دابایووایو

۱۱.دیومتهن

هدااوهدحااروادندو

ردو۱۲.دزاروادوواس

از،ددووزورن

ویور۱۳.دوانردنازا

داردا«:نا۱۴،هاارموناردا

ناررداروالا.ارارمدروا

دوو۱۵.یاداواازاومد

وازااومدواداراز

۱۷».دارهداروا۱۶.اهرد



1924

۱۸.دازانایااریدمزاروااز

یااراوکاروا«:،هددها

ردوشردواو۱۹».ر

ز۲۰.دههانازرد،دهاو

هدزدنا۲۱.راراهدا

نامر۲۲».ب،باروا«:

.وارد؟اهدی؟ا«:

یاناا۲۳».رهدداروا

یورونایزاواودباهد

نااد۲۴.ا

دنازردوشرارناو۲۵.د

و۲۶.دنااارودرا

راازااراونداروان

وو۲۷.دزادراواار

رد،وایاودززومزار

،هادیورنزنایها۲۸.داوا

د،یاروانادیا«:

ااردااااز۲۹.ددواو

ودرورروندازل،

امناردو۳۰.دا

ارراااز۳۱.نارو

دودو۳۲»؟ابدب

نو۳۳.واارنادروادرار

ودناارداروا،رارنا

.دبوایدوارف،ر



1925

اداز،زاراریا«:۳۴

و۳۵.اوداروای».

ناننرو.دهداو

اهوواا.دادتارناد«:

وداااروانو۳۶».ارد

دهدا«:و۳۷،دادارواها

یاواو۳۸».هدتارد

و۳۹».دهداا«اوورو

ا«یوبرودنازا

اروا،هدادبایدناا۴۰».ناروارد

ز؟ازا«:ود

اردلایا،فااو۴۱.

۴۲».اهدرا،ا

تروادا،وایا«:

زواا«:یو۴۳».اد

زاو۴۴».داسودرد

ررو۴۵.وارزیورم،

ازاواو۴۶.نزاسهدو

ارا».مراردحوریدریا«:هدز

،داراانزا۴۷.دارنو

۴۸».ددا،رد«:،هدارا

ارواندهایاهوو

هدارودزاواناو۴۹.نز،د

راادهداروازاز،د

ودارازااو۵۰.ار



1926

ارازاوارناویاررد۵۱،د

د۵۲،اراتراودددزای

هدرواارنا۵۳.دارها

اودهازایردونرد

دودزورناو۵۴.ددهدنارد

وازادهازاواردزو۵۵.

۵۶.داروانناوور

ارزوروتوط،

.مارا

ردار،هملوازوررد۲۴

.ناهانادواادددهد

،ادن۳.دهزاارو۲

اازانااوو۴اروا

.دنادهردسرددودهد

،دهازیاردیهننو۵

ارد۶؟ندنزاارهزا«:نا

ردورواد.ا،

دناایرو۷،هدادارد

۸».دمزوروددبهرمد

نادوهدزنا،زاو۹.دروااروان

ردووو۱۰.راازاار

ازاارنردنایردوب

ا۱۲.دروانارنزن۱۱.

ارهوریناودناود،س

و۱۳.ردهرداازاودا



1927

زایایرنازاودزورنردا

.ادمساودرودب،روا

نو۱۵.دوامزادو۱۴

،هدده،دوردنا

.اروانانو۱۶.هانا

هاروزا«:ناوا۱۷

باردادمس۱۸»؟تروار

اردازاووروارد«:یو

«:نا۱۹»؟اواواردما

ردودیدیهررد«:ش»؟ا

یورو۲۰،مموارردلورد

ا۲۱.بارواودیااروامو

دتاراااادراوا

و۲۲،امزوررااعوزازوا،اهوو

۲۳،ردناداااتارنززا

دورردارنواارواو

،ریرزاو۲۴.اههزوا

وا۲۵».اروادنزنا

ااندروانازاندونیا«:نا

ارتزاا۲۶.ا

را،هدعواوزا۲۷»؟دل

دنانو۲۸.دحنایامردارد

ناو۲۹.دورروددوا،ردنامز

زورواد.ش«،هدحا

نو۳۰.دنااد».هرا



1928

.دادناهدهرودادارندنا

زاردواروا،هزنه۳۱

نوردردلدا«:۳۲.نا

ارودهارردو،

دارواناردو۳۳»؟د

:۳۴هدیرارهدزناو

و۳۵».اهنوردوا«

ندهرمواوهارزاودنا

هداردناو۳۶.دادن

».دم«:نا،هدانانردد

.وردنهنونازناا۳۷

یدردیاوبا«:نا۳۸

ارود۳۹؟دیورت

حوراز،هدرادود

ارا۴۰».ارد،درانااو

نانو۴۱.دادنناردیودو

:نا،دهرد،هدزاز

زاونزایر۴۲»؟راداردار«

۴۴.درناارنا۴۳.دادیو

مدوا«:ناو

هرردرزواوتاررداایرو

ورارناذوناردو۴۵».رمااب

لا«:ناو۴۶.ارد

زامزوروزدراوارواب

شزاو،هدعوروازاو۴۷.دند



1929

او۴۸.دهدواماردن

.اردرد،او۴۹.را

».اراازاتوروارد

اردیدودزانوارنا۵۰

ندادردو۵۱.دادارنا،هد

وا۵۲.هدنای،انازا،نا

و۵۳.روای،هدار

.ا.سوارا،هرد



1930

ن۲.داودادوداارد۱

زاوهاوااو۳.داداارد

رتودتوارد۴.دوتادزایوا

.ردارناروردرردرو۵.دنا

وا۷؛داهدازا۶

ناواودتدراتدیا

رنا۹.دتدرادرناوا۸.روا

.دانردوادرارناد

اروانوهاوااونودنردوا۱۰

؛ارواوادند۱۱.

انازدادتردلاروانااو۱۲

زاونزا۱۳،درواناواا،د

۱۴.ازا،مدازاوا

واروزا،نودو

و۱۵.ر،داروال

هرردااا«:،هداودادتدوا

ازاهزا،ازااوا

ضوهوایزاو۱۶».دم

اروا،واز۱۷،

؛اهارا۱۸.رو

او۱۹.داروان،ارشاردیا

نوونروازاندوردتدا

وف۲۰،لاوازادار

وازاها۲۱.دراا،درا



1931

۲۲».«:؟ساا؟«:دلا

دارنا«:وها

ایا«:۲۳»؟دهررد؟با

ا،ارارواهارردیاه

،هدلاوازا۲۵.دنزاندو۲۴».

یا،ناوساوا«:

با«:نابارد۲۶»؟د

.اروااهدانردود

،اهزاا،ازااناواو۲۷

رداو۲۸».زارنا

اودادرد،اندرافناه

وادارزورنایادردو۲۹.

!درادارنهاها«:.ا

ازایدواهرردااا۳۰

ارواو۳۱.دمازاهزا

هایا،ددااوا،

حور«:،هدادتد۳۲».مدادبا

۳۳.راوا،هلزنازایمدار

،دباداوا،ارواو

راوا،هلزحورن

و۳۴.دساحورواان،

زورردو۳۵».ااادتدهد

اره۳۶.دهدادنادزاود

ودنانو۳۷».اها«:و؛دورهارد

۳۸.اورزا،اروامد



1932

:ن.ازادارودنا،هادیور

رد)یا(ر«:و»؟ا«۳۹

،هاها».و«:ن۴۰»؟ل

ووادارزورناو،درادلد

،هارودنازاو۴۱.دد

ردالواوا۴۲.دسنرداسرا،دوایو

نا(ار«:وا،ارند

،و،درواداروانو».)ا

اهاناو؛ن«:

اننادا۴۳».)اسنا(

زا«:و،ار،داوری

۴۵.دسوسرازاازاو۴۴».

تارردارنا«:و،ار

».ایا،اادراو

ابیهزاد«:و۴۶

دنو۴۷».و«:و»؟د

ااا«:واهررد،اوای

زاا«:و۴۸».یوارد

ارازا«:یوبارد»؟

۴۹».مداریداردزرد،تد

ااهد!ادایا«:وابارد

ازاا«:وابارد۵۰»!

یازا؟یدروانا،مداردزار

اا«:و۵۱».داازار



1933

ارانو،هدارنانزا

».دالوودنا

اردردودویرد،مزورردو۲

نو۳.دتدوارادوو۲.د

۴».رابا«:ورد،مبا

هز؟ارانزیا«:یو

».«:ناشرد۵».ا

دهددحاردو۶

:ن۷.ادود

ن۸.داراو».بازاار«

۹؛د».ردورادنا«:

و،دهدبااربانارنو

،دهارباا،ازاا

۱۰:و،اردادر،اد

.نازا،نودروالواارببا«

یاااو۱۱»؟ادهلارببا

دلوردیردزااا

وانازاو۱۲.درواناواادودار

ااردوامدنادونارداورد

روا،ددنو۱۳.

ارناوووونو،ردو۱۴،ر

زاار،نرزایاز۱۵.

ورارنادو،ارناوونا،دنو

ا«:نوو۱۶،نژاوارنای

ها۱۷».زترارونوازاار



1934

هدرات«:ابادارواناد

«:،هدرواوایورند۱۸».ا

نابارد۱۹»؟اررا

اارنازورردباارسا«:

الورد«:ندها۲۰».د

۲۱»؟ارنازورردا؛اهدارس

زاو۲۲.دسهرردوا

نارااارادند

.دروانا،دوبها.د

انیردرواردردو۲۳

۲۴.درواناواا،دردوازاار

اروااز،نار

ناهررداجاازاو۲۵.

.اددنارداداز،دتد

ردوا۲.ددیورزامسدنزاو۳

اددایا«:یو،هاد

ارااازیاهاازا

رد۳».یواا،

دزاااا«:وابا

:وسد۴».داارات،د

ا؟ددد،هاا«

۵»؟دد،رداددرد

حوروبازااا،ا«:بارد

زاا۶.داتاد،ددد



1935

.احوردحورزااوا،د

د۸.ددزارا۷

زاادیارنایاودزوا

دحورزاا.دوروا

ا«:یوباردسد۹».دد

ا«:یوبارد۱۰»؟د

اا،ا۱۱؟اداراواا

تدودتد،اهداو،اد

،زرازاارن۱۲.لار

اراراه.درو

ناناو۱۳؟دا

۱۴.اناردناانازا

نا،دنرداررنو

،ددکدراناوا۱۵،دهد

aiōnios).ادوت g166)۱۶ارنااز

درواناوادادارددرا

aiōnios).ادوتددک g166)۱۷از

،یروادندنرداردا

وا،دراناواا۱۸.تنواو

ا،اهوانادروناا؛د

رااو۱۹.هدرونااا

ازا،ادودرزاارمدوانرد

ارور،از۲۰.انالا

.دوالااد،اورودرادد

اورارو۲۱



1936

و۲۲».اههدارددداوالاا

ردناوادزدنادنازا

د،نردو۲۳.داد،هدا

امدودربااردازداد

هنازردز۲۴،و

ندونادنرد،صردها۲۵.د

نا،دایا«:وا،هاد۲۶.

،یدادتدوایاودندرافارد

بارد۲۷».اوادودوانا

ونازاا،ای«:

د۲۸.دهداد

درادسو۲۹.مهدوایور

زاوازا،داروازاواهدادادودا،اداد

۳۰.دا.دددرداد

،ازاوا۳۱.مدودهدواوا

ززاوازاززااوای

اراو۳۲.ای،انازاواا؛

لارواتدودتدنا،ود

اهد،دلارواتدو۳۳.

،داارنااز۳۴.ااراا

ناارحورا،ام

هدوااروارر۳۵.

ودرادادوت،هدرواناا۳۶.ا

ا،داارتدروناا

aiōnios)».وا g166)



1937

اهنادوانو۴

دا۲،د،هدادزا

ز،هدراارد۳،ادداد

زای۵رهزادمزو۴.ر

بناد،ادمره

.دبهاردو۶.ردهدادد

وده،هزا

.انبایز۷.د

اداز۸».نبایا«:و

:وینز۹.درکارن

نزالوابازاد«

۱۰.راتنداز»؟ی

واداراا«:وابارد

ویداوازاا،هبا

ویرادایا«:ونز۱۱.دهزبا

رزاا۱۲؟یرادهزبازا.اه

زاوااوناودودادارهرب

باازا«:وابارد۱۳»؟انا

دواازا۱۴،ددز

وارددواانا،اا،

aiōn)».ادوتددا g165,

aiōnios g166)۱۵هارباناایا«:ونز

۱۶».نبااومدد

ردنز۱۷».اردونااردوو«:وا

«:و».مرا«:با



1938

یرادنااواداز۱۸!یرا

ایا«:ونز۱۹»!ارارا!

دهاردنار۲۰!

تدناردارواردو

انزیا«:و۲۱».د

.داارررواردوهاردا

ادارااادارا۲۲

ا۲۳.ادزاتازتد

اروحوراررنناردانا

اردنارازدا

حورارواواحورا۲۴.ا

اد«:ونز۲۵».ارو

ازااوا.ا

».«:و۲۶».داد

زد،هاادونردو۲۷

وایاو

ور،هدرااردینزها۲۸.زف

مدهداارو«۲۹:ارمد

د،هنوزا۳۰»؟اا.

:،هداوانادنااردو۳۱.اوا

ومرمرادا«:ن۳۲».ردایا«

«:ناد۳۳».ادارنا

کار«:ن۳۴»!هدروااروایا

اروارومروااردهاانا

دهرا۳۵.رما



1939

روااردنا؟اورد

وردو۳۶.اهوردناازار

هرادوتیودتا

aiōnios).ددودهوردو g166)۳۷

وردیدودرااراردمااز

اهدرنارداریمدار۳۸.

ادناردوناد.ورد

ناانزایرنارد۳۹».اه

ناوزمدهدادادتدنز

داوازا،اوادننو۴۰.دروا

ادیرو۴۱.اردزورودوناد

اازا«نزو۴۲.درواناوام

ردوااادوهدازروانا

ازازورودزاا۴۳».اهدتو

تدداز۴۴.اوری،هانو

ن۴۵.دوردارداد

هدردرواردازاروان،ا

۴۶.درردنا،د،د

زاو.از،دباارباای

نو۴۷.دمردوادن

ا،هاواد،اهادزا

.دتفاز،دارواودود

نا،تاوتاا«:و۴۸

دمازاایا«:و۴۹».رو

نا».اهزتو«:و۵۰».دو



1940

۵۱.اور،هدروانا،و

ودادهد،هدلاروا،رواوردو

ردنازا۵۲.اهز

ازوازارد،زود«:.

:دنردرها۵۳».

و۵۴.درواناواامووا».اهز«

دزاوردزادمودها

.رر،ا

ردو۲.ارواودیاردنازاو۵

ااارناانابدروا

ونزااردو۳.درادقاور

و۵.دبا،هانونونار

۶.دلودیدارد

هلواضادودهااروان

دادبااروا۷»؟اا«:و،ا

ضردا،ابانمراایا«

.اروزاید،او،دزا

۹»!اور،اداردو«:و۸

و.داور،اداردود،نالرد

،دناند۱۰.دزورنا

».یرادارداوروازور«:

ن،دادانا«:ناباردوا۱۱

«:وازا۱۲».وورادارد

نا۱۳»؟وورادارد،ا



1941

دزااردناز،داد

نا«:ورداروا،نازاو۱۴.د

دنا۱۵».ددیاد.یا

۱۶».ا،داداا«دادارندور

اررااز،دیندازاو

ر«نابارد۱۷.دهدزوررد

،ازا۱۸».رورن

ارازدواند

۱۹.ایوارد،درارا

اا«:ناباردها

،درارادادزا

راز۲۰.،واااز

لاووداودرادودار

از۲۱.دادانوازار

،هزواارندرن

یروادراز۲۲.هزاار

ا۲۳.اهداریروادم

و؛راداررن،راار

.اهدمااداروایر،

هوداماا۲۴

،ایروادردودرادادوت،دروانا

aiōnios).اتتزا g166)۲۵

اناااا

۲۶.ددهزدوارازاواند

هدار،درادتدردرناز



1942

هتروو۲۷.ادتدردا

ازاو۲۸.اناازیروادا

رردناردااز

؛اانوو۲۹،ااروازاوا،

،دلاوتیا،دلا

دادزا۳۰.یرواد

اردهداراازالدیروادویروادماه

ا۳۱.اهدایرهدارا

ید۳۲.ارتددتدد

دوادادودتد

تدارواودد۳۳.اار

ناولارناتدا۳۴.داد

یاهردوواغاوا۳۵.تار

او۳۶.یدواراود

دررناازمرادزارتد

تد،را،

،داردو۳۷.اهدارد

واتروهاروازاوااهدادتد

رارازرادرداروامو۳۸،اهار

ازار۳۹.دروناود

ااورادادوتاردن

aiōnios).دتد g166)۴۰اداو

ارو۴۲.ممدزاارل۴۱.ت

ا۴۳.راارادرد

دایدهو،لاوماهادر



1943

وراناا۴۴.دالاروا،ا

اویازااروزالال

داردن۴۵؟ا

اناو.دا

ا،دارااز۴۶.راواوا

نا۴۷.اهرردواد

لای،اروای

».دا

یردیردفنانازاو۶

اراناازاوازاو۲.ر،

،هاها۳.د،دن

،دو۴.ارددناد

د،اااردن۵.دد

نزا«:.اواف

داز،وانایورزااراو۶»؟را

ردود«دادبااروا۷.داد

زا۸»!راارا،ن

۹:اریو،سنرداسرااد

زااو.درادودونایارد«

و».ارمد«:۱۰»؟دهوایا

ددراهوناو،دره،ننارد

ودادناد،هدوار۱۱.

یرودزاو؛دادنناد

یهر«:دناد،نو۱۲.ا



1944

ود۱۳».دیاره

هدزاود،دهاهدزنرزانیهرزا

هردزاارهاندنو۱۴.د

نرداناا«،دد

ارواواادناو۱۵»!

،منو۱۶.اهز،زهدهدروز

ناهراو۱۷،ررداد

دزرنو.اورمردف

.ادنزواردو۱۸.دهنا

،دهارپوو۱۹

.اد،هناردیوردار

و۲۱»!،«:نوا۲۰.

نارد،روردارواان

فناونادا۲۲.ردنامزز

نادنازادروزد،دهدارد

،هقروزنااددنادودهناادوا

زادیروز۲۳.دراد

واازادهدرناد،ا

ردادودهونان۲۴.د

رد،هرانا،ا

:و،ردفنارداروانو۲۵.ام

:نابارد۲۶»؟یاادایا«

اااا«

ر۲۷.ودرننا،د

ادوتاریاکاریا



1945

ریااز،داارناناا

aiōnios)».اهدزوا g166)۲۸و:»

:نابارد۲۹»؟هدرواارالا

».رونا،دواناااا«

ناهدارناه«:و۳۰

،درارنردنار۳۱؟ر؟روا

۳۲».ردنننازااب

ارناا«:ن

نازاارنر،دانازا

،هلزنازاانااناز۳۳.د

ناوایا«:وها۳۴».تن

تن«:ن۳۵».هار

ناود،اد.

ودا۳۶.دددرا

وا،را۳۷.درونا

نازااز۳۸.دانواروا،ا

.دههدارا،دهدارامدلو

دازااادایرهداراو۳۹

هداراو۴۰.اارناززورردی

ت،درواناوودارااه

».ااارواززورردوادادو

(aiōnios g166)۴۱ازدواهرردند

ا«:و۴۲».لزنازانا«:د

؟ارواردورا

بارد۴۳»؟ملزنازا



1946

دا۴۴.«:نا

زورردوباروادایرا،ا

زاابارد۴۵.ااارواز

دورزا.اا

نا،هداررا۴۶.ا

اا۴۷.اهدارروا،ازا

aiōnios).درادادوت،درانا

g166)۴۸ارنردنار۴۹.تن

لزنازااا۵۰.دودر

لزنازاهزننا۵۱.ددرنازا

واهزادرنازاا.

نتارناا

.«(aiōn g165)۵۲ند

دارداا«:،هد

اا«:ن۵۳»؟ر

تدرد،اروانورارناا

ادوت،انودراو۵۴.را

aiōnios).ااارواازورردودراد g166)۵۵

ا،نودر،از

رد،انودرا۵۶.ا

هزروداهزر۵۷.واردو

۵۸.دهزوادرا،

نارن،لزنازااا

».هزادرارنا؛دودرار

(aiōn g165)۵۹دادمردوارا،



1947

ارانوانادزایرها۶۰.رد

ن۶۱»؟دارناا!اما«:

،اارداداددرد

ا۶۲؟دشاراا«:ن

حور۶۳؟ددلواارنا

ار.یاهزااوهزا

زاو۶۴.اتوحور

اداازااز».روانا

:۶۵.داارواوروانا

ااادازا«

نادزایرونرد۶۶».وارنا،ر

هدزاودناها۶۷.داواد،وا

باواسن۶۸»؟واا«:

.ادادوتت؟وداوا«:داد

(aiōnios g166)۶۹اوهدرواناو

ا«:دادبان۷۰».یا

۷۱».اازاالومارهدزاود

دوااز،انادهررداراو

.دهدزاودنازاودیوه

درداازردنازاو۷

دو۲.ادوانددورهار

زا«:واردا۳.دد

اراناادود،هاورا

ررددراااز۴،



1948

از۵».ناردارراا.

نها۶.دهدروناوااردا

.اوا،هزو«:

درادداودرادداران۷

۸.اادتدنااز

وازاال.وایا

رد،ناران۹».اهمز

وا،دریااردان۱۰.د

ارواردندا۱۱.ردرا،ا

واهرردمدنردو۱۲.اوا،هد

نادواید.در

زاسو۱۳.امهها

نو۱۴.دزفواهررد،د

ندو۱۵.داد،ها،د

ار،ا«:،هد

زا«:نابارد۱۶»؟اد

ارواهدارااا۱۷.هزا،

دزاااازااداهررد،درا

داردل،دزا۱۸.ار

ردواقدوا،دهلاو

و؟اهداارتارا۱۹.اروا

یازا.تارزاال

«:باردها۲۰»؟راا

نابارد۲۱»؟اردرادهدارا.یرادد

۲۲.نازاومد«:



1949

زورردوداازازاادادار

نزورردا۲۳.ارمد

نازارواا،دد

۲۴؟مدادیارزوررد

زا۲۵».یرواداریرواد

۲۶؟رادوانااا«:رواا

ورا.ووزفارااو

ارا۲۷؟اردوااد

زاانا،ازااد

،هدا،دادردنو۲۸».ا

ماهدزاوزاادوا«:

ا۲۹.اروااه

ها۳۰».اهداواووازاازاروا

ازادواورارواا

ناوهونازایرها۳۱.دهزوا

اازاتا،انا«:ودروا

نن۳۲»؟دا،

دندیورون،اواهررد

دزکا«:ها۳۳.اروا

ودااو۳۴.موردهد،

۳۵».اااوا

اروادواوا«:ند

ارنودورننایدرادهداراا؟

داااا۳۶؟د

ردو۳۷»؟ااواو



1950

:ودا،هدا،دگرزورازور

نا۳۸.واد«

یرهزبایوازا،ب،دروا

ناواحورهررداراا۳۹».ا

،دهزساحورازااروادرا

،هونازایرها۴۰.دلل

نارد«:،ارمان

:و».اوا«:و۴۱».ا

ابا۴۲؟اازا«

،دنارددوادد،زاودوادزا

و۴۴.دافامدنردواهررد۴۳»؟ا

دواوارواانازا

ا.انویوردند۴۵.ا

باردند۴۶»؟درواروایا«:ن

ها۴۷»!اا«:

۴۸؟اههاا«:ناباردن

۴۹؟اهدرواناوانزانارادزا

۵۰».ن،ادارهواو

ندنازاوهاوادردا،سد

لواا،دیا«۵۱:

یوباردنا۵۲»؟رداروارواروا

ازو؟«:

.رد».ازا



1951

وازناداو۲.رنزها۸

۳.دادارنا،اوادمن

درواوا،دهزردارزنونه

ردنزا،دایا«:و۴،ادنردارواو

اهدتارردو۵؛ز

زااراو۶»؟ا.رنز

ا.اواداونایور

ردنو۷.زیوردا،هاز

زا«:ن،هار،دحاندلا

،هاززو۸».دزااوالوادراه

زا،همدزا،ن۹.ز

ورنو،اهدعو

ارن۱۰.دهدانردنزنا

ننانزیا«:و،ارنززاو

یا«:۱۱»؟دااا؟

هدو.دا«:».ا

«:،هدبنز۱۲».

درد،ا.ر

د«:ونها۱۳».ارتر

رد۱۴».ارتد،دتد

تد،دتدد«:نابا

اوماهازاادازاار

۱۵.موروماهازااد،ر

ا

وازا،اار،داو۱۶.



1952

ردو۱۷.دایرو

۱۸.اودتداب

تدیادایرودتدد

دادبا»؟ار«:و۱۹».د

اراه.اروا«

و،لاردارماو۲۰».

اارواودادرد

ومور«:نز۲۱.دهزوا

ودادنردوداا

دهداراا«:ند۲۲».اامور

۲۳»؟اارادراد

ازا.زاازا«:ارنا

ازا۲۴.نازا،ن

روااز،دادنرد

»؟«:و۲۵».دادنرد

۲۶.لوازا«:ن

اا؛وهرردمرادری

۲۷».نماهوازااواد

۲۸.رهرردننا

اونا،دارناو«:ن

امرایردزاواد

روا،داواو۲۹.داد

ارواهیرازاهدراا

۳۱.درواناویر،اران۳۰».مروا

مردا«:درواناود



1953

اارو۳۲،ادا

دادباو۳۳».دادازاارو

.اهدمارواادوا«

:نابارد۳۴»؟ادازا

۳۵.اهمهاا«

aiōn).ا،ردمو

g165)۳۶ادازارد،دازاارا

اا،اادوااد۳۷.د

ماهددردا۳۸.درایردماز

بارد۳۹».اهددرداو

ا«:ن».ااار«وا

ناو۴۰.دروااراالا،داادوا

زاارواا

رلا۴۱.داا.ماها

راا«:نا۴۲».رواارد

ردازااز،ادودا،د

هداواماهدزااز،ماهاوه

امازا؟ایا۴۳.ا

یاوادرزا۴۴.ا

ارردودلوازاوا.راااردر

غورده.ارواردازا،

نوردرووردازدتاذزا،

روا،ارازااو۴۵.ا

ارا؟دزمهازا۴۶.

م،اازا۴۷؟رواا،



1954

».ازاازاودارا

با«:واباردند۴۸

د«دادبا۴۹»؟یراددوی

.زاومراداردر،مرا

و،اردل۵۰

اما،اا۵۱.یرواد

aiōn)».دااارت، g165)۵۲

داواا!یراددادنا«:وند

ااارت،اماو

(aiōn g165)۵۳اوداارزاا

بارد۵۴»؟ادارد؟رد

نار.یل،دلاردا«:داد

.ایاا،لاا

اروااوارواا،ارواو۵۵

لواروا.ورد

ازورادیداار۵۶.مرادهاروا

لهز«:وند۵۷».دندودو

اا«:ن۵۸»؟یاهدارااویرا

۵۹».داااازا

اردا.رارواادها

.ونوزا،نزاو

لاوازاادو۲.ددازردیرروو۹

وااوا،دهدایا«:،هد

وداه«دادبا۳»؟هازر



1955

اد۴.دیوردالا،شردور

ا.لدهیرا،ازور

نرداد۵.یرانارد

زا،اازندباوارا۶».ر،

و«:وو۷،رناروبا

ر».ی)ا(ضرد

ارواون۸.،هو

نااا«:،دهدیرردنازا

و».ان«:۹»؟داو

و۱۰».«:وا».درادو«:

:دادباوا۱۱»؟زن«:

نو،اروا«

ورها.یووض،ه

»؟انا«:یو۱۲».

ند،دراروا۱۳».اد«:

دزاروان،یزورناو۱۴.دروا

«دلاوازانها۱۵.دزور

.درای«:ن»؟ی

ازانا«:نزا۱۶».مو

«:ناد».درادهاراز،

نردو».دزتااار

واهررد«:رناز۱۷.دافانا

۱۸».ا«:»؟ارن

هوهدردروارواند

نازاو۱۹.ارهناردورا،ا



1956

رااا«:،هدلا

ردواردور۲۰»؟الا؟ه

رواااد«:نابا

ادواد،رلا۲۱.ه

لااوالایوزااوا.هدزاروان

ندزاازواردور۲۲».نارد

دهددندوازا،

زاو۲۳.وزا،اوافاا

۲۴».شدزااوا«:وااوا

ارا«:و،هاز،درارنا

دادباوا۲۵».ارااد.

ناومدراد.ادارا

اریود«:وز۲۶».ماه

؟.نا«دادباارنا۲۷»؟دز

وادرادهداراا؟ازیاو

.واد«:،هدادمداروا۲۸»؟

ااد۲۹.د

بادنا۳۰».ازااداراا.د

زااداا«:ن،هداد

اادو۳۱.دزایالوا

ااو؛دارنارید

هیاازا۳۲.داروا،دراارواهداراو

aiōn).هدزاردازردرناه

g165)۳۳دار،یدازااا.«

ا.یاهه«:یوبارد۳۴



1957

ن۳۵.ارنواروا»؟دار

اا«:اریو،اهدنواروا

واایا«:باردوا۳۶»؟یرادنا

اویاهداروا«:و۳۷»؟مروانا

».مدرواناوایا«:۳۸».ان

نارد«:ها۳۹.داروا

زا۴۰».ر،نونارمایرواد

ا«:ارمان،دوان

درا«:ن۴۱»؟ر

.ه.ناواد

اداردزااا«۱۰

او۲.انارودزدوا،دوردهارزا،د

وانرد۳.انان،دادردزاا

مماردناواروازاواناو

اردناوو۴.دنوارناوا

،وروازاناوانایور،دنو

،ار۵.اروازاوااز

او۶».ارنزاواازوازا

نناا،دروانایاار

اا«:زنها۷.

زا۸.نارد

ارنانا،نارودزد،ا

نووتددادزارد۹.

وددزاادزد۱۰.وانوردو



1958

دزارناوتناما.کو

هاررداردنن.ن«۱۱.

زاناونیرودا۱۲.نا

،اارنا،اگن،وانا

۱۳.دزهاودارناگورا

۱۴.ناواروددرود

انواردنون

وارروار۱۵.

دنااو۱۶.ناهاررداردن

اازاواومروارا.اازا

رازاو۱۷.انوو

۱۸.مزارنااردندرادودا

مرادتر.ارناد،دزاارنا

درزاارا.مزارنامرادتروارنا

.دافاندنرد،ماز۱۹».

ویا.اادودرادد«نازایر۲۰

.ادنا«ناد۲۱»؟دش

،روارد۲۲»؟زارنارادا

نقاوررد،ردو۲۳.دنزو

ار«:و،اروارودند۲۴.ا

۲۵.ارا،ا؟یراددد

ارا.دروناو«:دادبان

۲۶.دتدیاا،مروادرا

،نازاازروانا

اراوازاوانا۲۷.



1959

ودادوتاو۲۸.او

ادزااراواکا

.(aiōn g165, aiōnios g166)۲۹دادیر

۳۰.دردزااوارزا

ادزندها۳۱».رو

رزا«:دادبان۳۲.راروا

اازاما.مدیررد

«:باردند۳۳»؟ر

نااز،،رار،

:نابارد۳۴».اااردو

نااهتارردا«

نا،لزناماراا۳۵؟

رارا۳۶،ددبوا

نازا،و،دن،هد

اردرلاا۳۷؟ا

ه،مرواو۳۸.رونا،مروا

واروانالا،روانا

اروااهرد۳۹».واردواردر

فنازو۴۰.رنونایدزاا،

.داردور،دادلوا،ندرا

وده،هاوادیرو۴۱

یر۴۲.ااراهررد

.درواناواارد



1960

وهدازا،در،مرزاو۱۱

،اروااناو۲.دشا

ررزاشردادیاروایو

ناا،ایا«:،هدواداا۳.د

اران۴».ایرادوداروا

الیاتضا«:

اررزاوشاوو۵».لنازاا

زوروددردارن۶.د

دز«:دنادنازاو۷.د

اندنا،یا«:ارواناد۸».و

۹»؟یواازاو؛رار

دورهارزورردا؟هدزاودزوریا«:دادبا

او۱۰.ارنارازدرش

ا۱۱».واردرازدرشدورهاررد

باردرزاود«:دنانازاوار

ایا«:واناد۱۲».رااروامورا.ا

تهرردا۱۳».ا،اهاا

.باارازادنناووا

۱۵.اهدرزا«:نها۱۴

دورانامدارددیاو

دنادما۱۶».ووا

،ان۱۷».واو«:

دو۱۸.ردازورر

ددزایرو۱۹.بهد،دروا

۲۰.دارنا،نردادهاو



1961

رد.دلااروا،انو

رداایا«:۲۱.

ادناو۲۲.دردا،یدا

۲۳.داداارناا،ازا

:یو۲۴».اردا«:و

و۲۵».اززوررداد«

ا،دروانا.تو«:

،درواناودهزو۲۶.ددهز،هد

aiōn)»؟رواراا.داا g165)۲۷وا

ردامرادنا،ایا«:

داور،ارانو۲۸».اهان

».اارواهادا«:،هاردار

و۳۰.اواد،یدو،ارانوا۲۹

.دتاروادرد،دههددراوز

ن،دادارواودوارددو۳۱

،هاوازا،دورنو،د

نو۳۲».ارددور«:

ووداوای،هداروا،رد

۳۳».دردا،یدارداایا«:

دهاواارندودناروان

۳۴.ب،هرتدحوررد،ن

».وایا«:وا»؟اهدرااروا«:و

اروار«:ندها۳۵.۳۶

اا«:نازا۳۷»!ادود

»؟ددااا،دزاررن



1962

ناواد،هردردتز۳۸

ار«:۳۹.هدراش،دیاهر

از،هناایا«:وا».راد

ا«:یو۴۰».ازورر

۴۱»؟داارال،یروناا

دن.اددهازاار

اار،ریا«:،ااار

و؛یاادو۴۲.ی

اروناهوا

،رزایا«:دازاوا،اران۴۳».ید

انویودهدنالرد۴۴».نو

زاروا«:ن.دهدوایورو

هاندزایرها۴۵».دوراو

و۴۶.درواناو،ددان،د

رزاارناورندنازا

،هدارنویور۴۷.هادهد

ا۴۸؟رتا،دااز«:

و،هانورودروااناوا،رااواروا

لناردم،نازا۴۹».اارم

و۵۰اد«:ن،در

دمهارردا

ندزااراو۵۱».دکو

ناهاررددت،درلنارد

ارانازناهارردو۵۲؛د

اروادارزورنزاو۵۳.رد



1963

رهارارادنردنازا۵۴.

مااینداورازا

دنو۵۵.دارددنادواد

داروازاتزایر،د

،هداردودردو۵۶زار

»؟ایاا؟ن««:

اادهدنویورا۵۷

.زراروادعاا

،ا،زازور۱۲

ماردوایاو۲.دهاندزاارهدرزا

وانزارزاودود

ی،ازارها۳.د

،دیزااروایودار

یادوانادزا۴.یزا

یا«۵:،دیوهن،ا

و۶»؟دهداداوردا

دزدوازا،ادایاووازاارا

.ادااناردازاووااردود

ارازورازرااواروا«:۷

اوااز۸.ااده

ادندزا۹».و

اررزاویاااارد

اریورها۱۰.دهادزا

وادزایراز۱۱.اررزاد



1964

هونزورنایاد۱۲.درواناور

،اروادهایایر

داوانووالااری۱۳

۱۴.اوااااهددکر

۱۵ابرانا،اهو

».ااهراهدا،سندیا«

لن،اراواادو۱۶

وابواهرردادرواها،

تددواوو۱۷.دهدوان

۱۸.اهاندزااروا،هازااررزاداد

دهاز،دلاارواهوناو

«:ن۱۹.دهدارهنا

۲۰»!اروازاما؟

،دهاتدردنازاو

وادیازادنا۲۱.د

۲۲».اراایا«:،هدلا

۲۳.وسراوسراوا

نااهر«:نابارد

ردمادااا۲۴.ل

۲۵.درواردا،داز

اردوکارنادرادوداردن

اهارناادوتدرادداردنن

aiōnios).اد g166)۲۶ا،اا

و؛دامداویو

ننا۲۷.ادااروارا



1965

ررازااریا؟واب

اریا۲۸.ماهراا.

ومدادلرردنازااه»!هلارد

،هارادو۲۹.دادالز

۳۰»!دوایا«:نادو»!ر«:

،یازااا«:بارد

نونارناوانایروادلا۳۱.

ار،مهدززااو۳۲.دها

تنازااراو۳۳».ادی

تارزا«:دادباوا۳۴.د

.ااه

»؟ناا؟دهنا

(aiōn g165)۳۵رزکا«:نها

اروهار،راد.

.دوراددورهاررردو؛دو

».درناروانارراد۳۶

و۳۷.نازااردر،اران

ناو،دهدرتانایورا

یا«:رماا۳۸.درو

راوایوزودرواروا

ااز،دروانااازاو۳۹»؟د

ارنایدودرارنان«۴۰:

دودیدودن

اروالواارما۴۱».دارنا

نارادزایر،ادو۴۲.دواهرردود



1966

زااددراانا،درواناو

ودالزاارلاز۴۳.نو

ناا«:،هداها۴۴.اد

.اهدروانا،اهداا،دروا

ردیر۴۶.اهداهداو۴۵

او۴۷.رددروانامان

ازیروادوا،دروناوام

۴۸.تارنیروادارنماه

رد،لامودرا

واززورردن،یروادوا

یر،دزاواز۴۹.دایرواد

۵۰.ودادن،دا

ا.اادوتوانادو

aiōnios)».،ار g166)

هرواادن،زاو۱۳

ارداردن،دورنازاا

نو۲.داارنا،دن

انادلدردنازااودرم

رادا۳،اروادهد

اوهاادزاواهدادوادار

دودنواردومزا۴،دور

دعو،رردبا۵.،

دانونادی

یا«:یووا،رسنن۶.اد



1967

ا«:یوبارد۷»؟ایا

س۸».ا،ادنا

:دادبااروا».اای«:وا

aiōn)».ارارا« g165)۹

د،وایایا«:وسن

ج«:و۱۰».او

کو.اکوام،

زاواداردهاز۱۱».

ینو۱۲».ک«:ا

:نوز،اردر،ارنا

وااوداا۱۳؟مداا«

واا۱۴.ازب

یااو،اری،

مدادیااز۱۵.ار

ماا۱۶.،مد

اراه۱۷.دهزالرودیازار

هررد۱۸.راارناال،اد

ب،ماهارا؛

هدارد،درنا”دم

داوزعوزانا۱۹”.ا

لاا۲۰.رو

،لااو؛هدلا،ار

حوررد،اران۲۱».هدلاه

اا«:،هدادتدوب

ناد۲۲».داازا



1968

.هرردارادناوده

ودزدوانادزاو۲۳

دهراوسن۲۴؛داروا

:و،هداشاردوا۲۵.اراهررد

انا«:دادبا۲۶»؟امااوا«

یاد،هدوار».دو،هدوار

ادواردن،زا۲۷.دادنا

».یدوز،ا«،اریوها.

ویانزایااراا۲۸

اددندناز۲۹.

ایادارجداریو،د

.دورنورد،اروا۳۰.

ولنانا«:رنون۳۱

ا،لواردااو۳۲.لواردا

.دادالاروایدوزودادالدردارواا

ااودزکا،نازیا۳۳

اموردنو؛د

دهز۳۴.نا،ا

مدار،ار

ا۳۵.ار

۳۶».اداراد

با»؟یورایا«:یوسن

ردوزاانا،مور«:داد

یاایا«:وس۳۷».اازاا

».داهاررداردن؟زاانا



1969

ا؟هاررداردنا«:دادباوا۳۸

سو،هدرااا

.دزا

نارواناا!دبلد«۱۴

.اوارلررد۲.روا

یازاومواو۳،یامور

دادادارواز،

مورو۴.

ادایا«:و۵».ادارهارواد

و۶»؟اداارهار.یور

رد.تواروهار«:

وار،اا۷.او

:یو۸».اهدارواوارواازا

۹».اارهدناررایا«

؟یااا،ماهدتاردیا«:و

ارر.اهدارر،دا

ردرورردروا۱۰؟هدن

،دزا؟ا

ا۱۱.ارلااوا،اردیر

ااو،اردروررد

اا۱۲.لانا

روداواارر،درانا

اریو«۱۳.موررداز،داازا

لردردرواالاا



1970

اارناایا۱۴.

زاو۱۶.رادهاما،رادوداا۱۵.دروا

دادیاهدولار

،(aiōn g165)۱۷نارحور

اووارواازلارواا

.داردواز،اروا

کازا۱۹.ادمراار«۱۸

ازاوااوادنز

ازورناردو۲۰.زا،ماهز

۲۱.ردوردوررداد

؛اانا،اراودراداما

واودااروار،ااو

۲۲».اوااردوداار

اایا«:یو،انا،اد

:وابارد۲۳»؟نوارد

وامرواداهام،اا«

ایود،هاوایوداار

و؛ام،ااو۲۴.

.داایرزازا

۲۶.مدوارنا۲۵

،ااروارساحورهد

داودادااروا

ارد،مرایا۲۷.درواا

لد.د،دن.د

موراه۲۸.ناوب



1971

ل،داا.ادو

ناو۲۹.ازارراز،موررد

ازا۳۰.روانادداووعوزا

ردواناراز،ار

،ارران۳۱.درای

.وازا.ردر

۲.انروک«۱۵

نادراهودزرودارنا،دروهردیا

لا۳.درواهکار

.ردورد۴.کما

،کردادرواهادزا

ردا.وک۵.ردا

زااازدرواره،واردو

اانو،ردا۶.دا

وزااارد،هداراوود

ا،ردموردا۷.د

ارارل۸.ایاا

ن۹.دورورهاد

رد؛مدار،دار

،ارد،رادهاماا۱۰.

.واردوماادهاردرما

یدوردارا۱۱

،اراا«۱۲.دد

ازار۱۳.مدارن



1972

ود۱۴.دنوداردندرا

ارد۱۵.رااا

؛ادااهازاه

.مدنماهرزاازماهاودار

مدرارومار،ا۱۶

ارزاهورواهوو

ارا۱۷.

،دراددارنا«۱۸.ار

نزاا۱۹.ااددازاا

.ادوداردنن،د

ازا،ماهنزاارنزا

اررا۲۰.دن

،دادزاا.دیازارم:

ارم،ادهاما،دادازار

ارراا۲۱.اداه

مدها۲۲.اهازدا

یایرنااو؛اده،هدناو

.درادداردراددا۲۳.راده

زامدهدرنانرداو۲۴

دودناو.اده،دهد

رددم۲۵.اروااد

۲۶”.اددا“ابنا

،ادرزاارواهدن

.داداتدوا،ددردرزاارحور

.اهداازاازداداتدو۲۷



1973

نوزاار۲.رشارا۱۶

دن،ارا؛دا

،داارراو۳.ارا

ارا۴.اوااررا

او.روااو

هدناا«۵.مداز،لوازاار

۶.یورزازاومورد

و۷.اهزالد،ارانو

از،ایارار

داروامواا.اادهدموا

یروادواوهارن،اوانو۸.

.روانااز،ها۹.دام

دوموردردنازا،ااو۱۰

ناروازا،یرواداو۱۱.داا

،مراددیرو«۱۲.اه

حوروانو۱۳.راارانا

زاازدااارار،اار

وااهاد

ازدادالاوا۱۴.داداهارازا

۱۵.داداوااناازا

زاازا.انازا،ارنازا

زا«۱۶.داداود،اناا

ازداازازاودااا

:ادزاها۱۷».موررد

ودااااا«



1974

۱۸»؟مورردازوداازازا

اد؟ااا«:

،لاوازااادن۱۹».

لاازادنردا«:ن

.داازازاداادا

ودایرازواا۲۰

ننو.دایدن

از،دنونازردنز۲۱.ال

زنا،ازارنو.اهروا

نرداازادرواددار

ارز،نونا۲۲.

زاارناواشلدودا

الازایزورناردو۲۳.ا

ارزاااا.د

یان۲۴.دا

ا۲۵.ددو،د

دا،ار

۲۶.داداارارزازف

وداازورنارد«

وداررداز۲۷،لارزا

دزادرواناوادودا،دراد

و،مدراونردومانوردزا۲۸.مانوا

:واد۲۹».موررد،هدراارنز

نا۳۰.ونان«

.زامزواداراد



1975

۳۱».یانوازارو

اا۳۲؟روناا«:دادبانا

دنداقاهانا

.اراز.دراااو

.ادردمد۳۳

ازرادو.ازیانرد

».ماهن

نافاردن،اران۱۷

لارد.اهرریا«:،هد

یاروان۲.دلارته

.ادوتایاهدادویاهدادتر

(aiōnios g166)۳یاارااادوتو

aiōnios).یدارواو

g166)۴اریرومدادلارزیور

دداریاناو۵.مرل،ید

.اددنازان،هدل

یدنزادناارا«۶

هارمویدادارناودنازا.

۸.دزایاهداداادناو۷.اد

ودلناومدن،یداراز

درواناومانودزاادیورزا

لانیاولاا۹.یدا

نازااز،یاهدادیازا،

نازااوانازاانازااو۱۰.



1976

ازا۱۱.مالاردوانازاا

یا.ادونرداانرد

رادهدا،یاهداداراسور

،مدنردنااد۱۲.

یاهدادارو،ادهاارنا

ب،کنازامد

نرداراو.ادنااو۱۳.دم

ارم۱۴.اددردا

،نزاازاددارنانومدادنا

ناا۱۵.نزان

زانا۱۶.یرادهزاارنا،ینزاار

ارارنا۱۷.نزان

نردان۱۸.اارم.د

ناو۱۹.مدنردارنا،ید

هد،ارردناارد

ایا،لاایاو«۲۰.

د۲۱.درواانانامو

ردنا،ردورد،ریا

ارو۲۲.یدادرانان

۲۳.مدادنایداد

انودرد،ردونارد

.یدایدارناویدا

ردیاهدادااریا۲۴

ااز،یاهدادال

ارن،لدریا۲۵.یدنیزا



1977

.یداااو؛ارا،

نااومنااراو۲۶

».ناردوناردیاهد

یداوفنادناد،اران۱۸

و۲.اردنادنادداردورنور

،ادارنا،دیوهاد

ناد۳.داردنادارد

وا،ادنویوردزاندو

ازادهااها۴.اااو

ار«:نا،هانو،داووا

ن»!اری«:دادباوا۵»؟

نادواهادو»!«:

،»،«:نن۶.دهدا

»؟ار«:دلانازازوا۷.داز

«:دادبا۸»!اری«:

نا۹».وراارا،ااا.

اریاهدادازا«ددمد

،هادیسنها۱۰».ماهد

.ارارش،هدزادمکرم

ارا.فارد«:س۱۱

ونونازها۱۲»؟اهدادر

،داروالواو۱۳.اروا،ار،دند

و۱۴.دروا،درلنردنزر

ا«دهدهراددن



1978

زادیدوسنا۱۵».دمهاررد

،دفورددنانو،اور

هداردنوسا۱۶.راد

،هانو،دریاددنا.د

یناها۱۷.دنوراارسودنرد

انادزاا«:س،دنرد

،وااماونو۱۸».«:»؟

سو؛ددادماردودهدا

هرردزار۱۹.دماردنا

«دادباوا۲۰.واوناد

،ردوردو.مااران

ردومداد،ند

زا؟لازاا۲۱.مای

اادناا.نساه

اردندزا،ارانو۲۲».

را«:،هدز،دهدا

ی،ا«:دادباو۲۳»؟دبا

وا۲۴»؟زایا،باو؛هدتد

،هداسنو۲۵.درد،ار

وانادزاا«:و.دمارد

نزا۲۶»!«:،هدراوا»؟

هارسدنانزار

زس۲۷»؟مغردواار«:،د

دزاار۲۸.دزسولرددرا

ادادادناودودروااد



1979

ناد۲۹.رار

بارد۳۰»؟راداید«:،هانو

۳۱».د،درواا«:وا

واداواروا«:ن

ار«:یوند».

ناهرا،دددمل۳۲».

ادادز۳۳.دت

۳۴»؟دهدا«:وا،هارو

هرردناددزااراا«:دادباوا

؟د«:دادبا۳۵»؟

»؟یاهد.داریوروا

ا.نازاد«دادبا۳۶

دما،دنازاد

».نازادنا.مد

با»؟هد«:وا۳۷

مازا.هد«:داد

زاو،دتدارمانرداو

ار«:وا۳۸».دااار

،هنونددز،ارانو»؟

نو۳۹.ارد«:نا

ا.دازارداا

دز۴۰»؟دازااردهدا

.ددزداو».ارااروا«:،هدروا



1980

زانو۲.دزز،ار۱۹

و۳واراودراشر

ز۴.دزوو»!دهدیام«:

نودارواا«:نا،هانو

زاها۵».واردامدروا

ناا«:ن.انواراسور

،هدرواد،دارواماویورنو۶».نا

«:ن»!!«:

۷».واردازز،اروا

اوراد«دادباوند

۸».اااردازدااو

ز۹.هدزواف،اران

ا»؟زا«:،هاداد

ا«:و۱۰.داباو

تدازامرادتروارمرادتراد؟

اادتر«:دادبا۱۱»؟

اناازاو.هدادزا

اونازاو۱۲».درادره،د

اا«،هدروادند،دازااروا

،دزهدارد.ود،رار

،اران۱۳».ف

وطرد،،هدروانوار

ووو۱۴.،ا

۱۵».هدا«:ند.د

»!!راد،راداروا«:دزدنا



1981

بایور»؟بارهدا«:نا

نارواها۱۶».رادزا«داد

و۱۷دار.دبد

ودرنو،ادارد

ودارداروا۱۸.ارناا

۱۹.نرداروفناوفازااردود

:داو؛درا،یاو

دزایراراو۲۰».دهدی«

ودد،دارنااز،ا

یور۲۱.دووانزارنا

وا،دهد«:د

».،ا«:دادبا۲۲».دهد

اروای،دارنن۲۳

اراو؛ار،در،اد

۲۴.دهزام،ازرداا،

زازانا،هرارا«:

دنرد«:بددم».دنا

ن».اسودای

شرداووارد،یو۲۵.د

اردردن۲۶.دهداو،نز

:درد،دهداادودیدنا

ردا«:دناو۲۷».ا،نزیا«

و۲۸.دداروادنانردو».

مباهرمادن

.دهدرازااردو۲۹».ما«:،د



1982

واندد،هدراوزو،زاارا

و».م«:،ارن۳۰.د

زورردند۳۱.دان،هدرواارد

زا،دگرزور،ناودزور،

وارنایقدارد

اریدولوانایوانها۳۲.رو

وادنا۳۳.،دهوا

۳۴.اروای،اهدنازاد

باوننارددزیاهواینزا

ارواتدودادتددناو۳۵.انو

از۳۶.رواناارادواوا

وازااا«:دمباوا

نا«:دبزو۳۷».ا

زا،ازاو۳۸».ادزهار

زا،دس،ددوارا

.دادنذا.دراداردا

ردلواسدو۳۹.ادارن،ها

.دروادردط،دهاد

رطرد،اارنها۴۰

،غردودبردو۴۱.د

۴۲.دهدناردیاهز

.ددنا،درااردار،د

،درزو،لواردنادا۲۰

ناود۲.اهادزادوا



1983

ودارواددناوسندناود

واهدزااروا«:نا،هااد

نوددناوسها۳».اهدرااروااد

دناا،ودودو۴.ر،ه

،هو۵،رلوا،هداسزاد

زاسن۶.اد،داار

اردو۷،داار،ادواوا

۸.ههیرد،هد،دوا

ود،هاددهالواددنا

ندزاوادهاربزاز۹.دروانا

ا۱۱.دندودنا۱۰.د

،هینودهدان،نو

وف،ادردسارود۱۲

،دهدرانرد،مید

ن»؟یانزیا«:ونا۱۳.د

۱۴».اهدراارواادواهداوا«:

دهداار،ه،اران

یانزیا«:و۱۵.ا

،اندنوان»؟ار؟

اروا،یااداروااایا«:و

»!یا«:و۱۶».مراداروایاهدرا

:و۱۷».)یا(ر«:،وا

دو.مادردزازا«

یاورودردنا،رناردا

ارناد،ها۱۸».موریاود



1984

نمردو۱۹».ومداروا«داد

ناد،درد،دزور

دانرد،هاه،ددس

،ارانو۲۰»!دم«:نو

واننادودادننااردیود

م«:ناز۲۱.د،دار

نو۲۲».ار،دار.د

۲۳.ارساحور«:ناود،ارا

اراوهزانایا،زااران

ماارواودهدزاودنازاا۲۴».،

دناد۲۵.دنااو،

دودرد«:ن».اهداروا«:و

دومرایردارداواری

زورزاو۲۶».درواانا،ارد

هدردودیاردنادز

۲۷».دم«:،هدانردوا

وایدوروااردا«:

ناشناورایورواردد

یایاووایا«:یوبارد۲۸».راد

؟یدروانادزا،یا«:۲۹».

دتاو۳۰».رواناهال

ا۳۱.بارددناددر

وااو،روانار

.توااهدروانا



1985

ناد،یردهررداردزنازا۲۱

یوسن۲:رادراو

ودویزودودیزاومافو

:ناسن۳.دوانادزاد

».ا«:وا».مور«

.یناردورا،هانو

ناددهدا،نو۴

دیا«:ن۵.اا

ن۶».«دادباوا»؟ار

».ازاارفارماد«:

نا۷.ارنااتزاواا

وا«:سدارواید

ارد،اواسنن».ا

ا۸.ااردرداردود

،درودزاازاقروزرددناد

ن۹.ارمادوعارذود

۱۰.دنوهدراناوواا،ا

۱۱».رو،انایازا«:ن

وهوزا،زارمادورسن

۱۲.هرماد،درایدووگر

دتانادزایاو».ر«:ن

۱۳.اوااداز،»«وازا

۱۴.ارودادن،ارنواها

ارد،ندزازادماو

ن،ندرازاو۱۵.دناد



1986

ازااا،،نیا«:س

وداراد،اوا«:و»؟

ردز۱۶».هکارایه«:و».مراد

وا»؟اا،،نیا«:وا

و».مرادوداراد،اوا«:

یا«:وم۱۷».انا«:

،نوس»؟یرادودا،،ن

:وا»؟یرادودا«وماز

وداراد.او،اوا«

ا۱۸.هدکارانا«:و».مراد

وارد،یدناوا

زارداردیدیزورا

ااراارنادودا

لاراتدهراو۱۹».د

۲۰».زا«:دوا،ارانودادا

دداروایدنا،هس

دزو،یودنو؛ازا

ن۲۱».ارنااوا«:و

۲۲»؟دواووایا«:،دارواس

زا؟ارازوااا«:و

تناردانردا۲۳».

،دو.دادنا

یداو۲۴».ارازوااا«

ادواراودادتداا

درواریردو۲۵.اارواتد



1987

نمراندددا

.ادار



نریر 1988

نریر

یراهررد،یا،مداارلوا۱

یزورنا۲.دعواندادوند

۳.هد،هدساحوراردهنر

هزار،دنززان

ونازورتردریدد

نانو۴.اتراهررد

،اروازا«دارنا،

بااز۵.اهزارهونا

ساحور،اکازا،داد

،هدلاوازا،دا۶».ا

ارازااارتواردااوا«:

ارواوززا«:ن۷»؟اد

ساحورن۸.ااادهدترردر

رد،داناوات،ا

ارانو۹».نیاوهودوروا

زااروایاوهد،ناو،

ودناینو۱۰.درردنان

نادشدوده،روا،د

نای،هداانادیا«:۱۱،هدا

ز،هدنادزا؟ا

۱۲».داورنایاروایراا

دنزهزا،دارواها

ادنو۱۳.ازورروا

وبووساردایا،



نریر 1989

نوبوووووسرا

نزاو۱۴.دبردایادور

ادوتدردلوانارداوردو

ادناردانردس،ماناردو۱۵.د

یا«۱۶:،دونا

دوادنززاساحوردمنا،ناردا

۱۷.ارایاارادهررد

وا۱۸.ارد،هبوا

هرنزا،هداردیور،هز،دتازا

مروامو۱۹.راو

نز،دناردزناد

باواابرزبرداز۲۰.ه

یداررودناردود

مرد،دنادنازالا۲۱.

نززا۲۲،درواوانا

نازا،هددزایزور،

ودها۲۳».دوا

دو۲۴،ادارسود

،بفروایا«:،هد

روا۲۵یاهارودازاما

۲۶».دن،هدازنازاادار

لرهدزواواسموانام

.ب



نریر 1990

۲.دردلد،رزورنو۲

ناموانازادنزویانیزاواه

یزو۳.داردار

نازا،نایز،ه

،یز،ساحورزاو۴.را

عو،ترنحور

لرواردززارادددمدو۵.د

تردهاواان۶.اد

وتو۷.نازااردازدا

زفا«:ه

اردزاان۸؟

نونوندونر۹؟انارد

ووو۱۰اووودوه

وندمورزاواناواو

یزارابواو۱۱نا

،هداوترد۱۲».اذ

ا۱۳»؟ااا«:

س۱۴»!اههززا«ناا

نادیا«:ن،هداردزاوا،هدزنا

۱۵.اانواارا،رواود

از،نااز

۱۷انا۱۶.ازورزام

دحورزادااماردا“

ناوتنادوناورام

ناونو۱۸؛دااناوور



نریر 1991

.داتناورادحورزاماناردد

زاارتا،زردزاو،کاردزاو۱۹

ور۲۰.مرواردودرواون

۲۱.وارزورعوزاددلنه

۲۲”.ت،ااروامداو

یدی.ارنااانادیا«

اووتاازاد

ا۲۳،ادد،ادردوازانردا

،ااوهداران

ا۲۴،،هنارد

ارواتدلازااروا،ارتیدرد

وا“:یوهررددواداز۲۵،درادهرد

ااردماهددیورهراار

اوزودددازا۲۶؛مر

ردااز۲۷؛دااردم

اردسوداداتزاوااتاا

.(Hadēs g86)۲۸زااواارتی

هرردا،ناردایا«۲۹”.یاددیور

د،هدتوواخردواد

ودن۳۰.نردزواواهو

وارذزادروایاااد

هررد۳۱،واااار،

وداتااردوا،هد

Hadēs).اردوا g86)۳۲ارن

دن۳۳.ناواا



نریر 1992

ارا،رزااردساحور،هداار

دواداز۳۴.ارول

واوا“دددنا

”.مززاایارد۳۵ارد

اراااانا۳۶

ن۳۷».اووادب

ناردایا«:نروس،د

زاو«:نس۳۸»؟

یونشزاا

یااهوااز۳۹.اارساحور

اروایاواروداونازو

ودادتدن،درنو۴۰».ا

۴۱».زرروازاارد«،هد

زورنردو،اروامنا

ونارونرردو۴۲نرا

وو۴۳.دادون

و۴۴.ردنردزارتوتا

و۴۵دردوزناراا

ارارا،واردلااوکا

ودلردهزورو۴۶.د

دهدوارکارودهرارنرد

دواراو۴۷.در

.دواارنهزورواود



نریر 1993

وس،زو،ردو۳

اروادددازرداریده۲.ر

نورزاادرادمردناهزور

داروسننا۳.ا

سا۴.ا،ادا

نا۵».«:،یو

سها۶.دینازاد،ها

م.دمراداا،هوا«:

اراردو۷»!ماوی

و۸توایوردااروا

اونووناناواود

اونااروامو۹.ادنار

اناروانو۱۰.دناار

اا،رد

نانو۱۱.دو،اووا

اورردم،دوس

ها۱۲.نادبهدزت،ا

نادیا«دبنا،هس

اوداورادرازاا،اا

یا۱۳؟ناارادیاوت

ارده،داایا،بوقاواا

،دراررداروا،هددادل

لدوسوناا۱۴.دادروا

۱۵.دهرنیدا،هار

واندزااروااارترو



نریر 1994

اراواا،وااناو۱۶.وا

انا.اهتو

هدادایوراراواو

مواد،ناردایالاو«۱۷.ا

اریرانااو۱۸.دارا

،زد،دیانز

نزو۱۹.رمار

و۲۰.وارزاااتواودد

۲۱،دهمایالوازاار

نزوزاادنزداروانا

aiōn).درانازا،دسیا g165)۲۲

زا،یاواداااز

رداروام.اایاناردان

مزا،دارناو۲۳؛

وازااوزااو۲۴.دد

ونادوا۲۵.دراماازاد

زاااو،داااینا

وایا۲۶ا،زرذ

دارد،هااردها

».زازاناد

وهرادو،منانو۴

ازادب۲،نانو

ماندزاردودادارمنا

دساد،ااناد۳.د

ارمازایرا۴.دو،نااز



نریر 1995

وورنادا۵.ررانادودروانا

ری۶،اارواردنانو

.درزاوراووو

ما«نازاوانردارناو۷

ساحورزاسها۸»؟اهدارراموت

ا۹،ااومیوریا«:ن،ه

،هداهررددسززازوا

ممو۱۰،اوا

بیمدماراا

راوارد،اندزااروااود

نانارنااا۱۱.اهدار

وازاردو۱۲.اهوازلاوددرار

همدنازداازت

اروسیدن۱۳».تنا

ناود،اومدادود

ارنانو۱۴.دنازاار

یناا،دهداناد

وورنوزاناد۱۵.

؟ودا«۱۶،هدتر

نازارایاهاوروااز

منرد۱۷.درااودرد

ادارنا،ع

داارنا۱۸».رونزارا

وسا۱۹.ورونزارم

ااباادا«:نابارد



نریر 1996

اراز۲۰.دااار

نو۲۱».،اهوهدانانا

اردازا،دهددزارنا

اراانااوازمزبارنا

واردهنااز۲۲،د

یرد،رنو۲۳.دزا،

نویورازاارناورد

لاردزاوا،اران۲۴.،د

ناانا،اوا«:،هدا

ساحور۲۵،یااارداوردوزو

واا“دواددهورنز

موز۲۶؛ا

از۲۷”.فوواف،دتر

ودو،یدارواسوهاا

۲۸،اایواس

.روا،دهدرزایارودارا

اردنوناتا،وایاناو۲۹

ندزارد۳۰،ممید

متاوتاندیرونداد،دد

،دهددنانو۳۱».دسوه

،هساحوروادنارد

ولدارو۳۲.یدارام

دنازااردلاازایی،دن

نرو۳۳.ادکار،اد

ودادتدوات



نریر 1997

ازدجهونازااز۳۴.دنا

ارتووارا،دز

ارودنری۳۵،هدروا

اااروانرو۳۶.د

ارز۳۷،زاویوزاید،داد

.درانریودرواارنا،واد

یر۲،وهشاوز،ما۵

،هدرواارنازایروادهدنزعاارنازا

ایا«:سها۳.دنرید

یراودارساحوراارلدن

نودنازاادنا۴؟یرادهارززا

؟یددلدرداراا؟دراردو

ارنان۵».اغوردنا

انودان،هدا

،هدنووداروا،ناها۶.

ازاشاوزو۷.دد

ارزاا«:وس۸.ارده

یوس۹».،«:»؟و

ا؟ناارواحوریا«:

ارواا،ددارای

دان،هداوایرد۱۰».دانو

ی،هدنو.هداروا،هادناو

اراوو۱۱.ددش

زاتاوتاو۱۲.و،ارا



نریر 1998

ردلوررمنردنرید

دتانادزایاا۱۳.دنقاور

.ادمارنا،،دن

ونادزاا،وانارااو۱۴

ودروانوردارن۱۵،نز

زاواا،اسواو

رونار،روافاانازاوو۱۶.نا

.ناو،هدرواارهحاوراند

،دنوزارورا۱۷

نا،اادنرو۱۸ت،

ارنازیردواه۱۹.اامنازردار

ردوو«۲۰:،هدروانوارناوهدز

اران۲۱.مدارتایم،هدا

ند۲۲.داد،هاردو،

۲۳،هداد،ونازردارنا،ر

،هداردنوارنومطاارناز«

ن۲۴».ناردار،دزن

هررد،ارنایوروهرادو

ها۲۵»؟اا«داتردنا

رد،دسناااارناها

ندهراد۲۶.دارمد،هدا

ادمزاازروز،درواارنار

،هدارنانو۲۷.رارنا

ار«۲۸:،هنازار،ا

ارروا؟اد



نریر 1999

دوندارداناواد

ارا«:باردنروس۲۹».را

اارنا،ناریا۳۰.دانازا

داردااروا۳۱.،ه

شزاوارااهدتورو،هد

،رااواناو۳۲.ن

هدوانارواااساحور

ارنادتر،دن۳۳».ا

دوم،ا۳۴.ر

ارنرد،رد،دم

ر،اانادیا«:ارنا۳۵.نو

ازااز۳۶.صاااازا

وواارد،اد،ما

هاووا.ور

اماردیادوازاو۳۷.دو

وکوا.دردارودجو

دمدازانا۳۸.هاوان

،نازاویارااازرااوارناوراد

ناا،ازااو۳۹.اهد

۴۰».زادماددفار

ودزز،ارنرودادروا

ارنافمدد

وازاردارارزاناو۴۱.د

و۴۲اروااهدنا



نریر 2000

ندادهدوزاوردهزور

.دا

نازان،دزنادنماناردو۶

.هردنانزهد

«:،هارناد،هدزاودنا۲

۳.اره،هدکارام

زااروساحورزاومناردایاا

دا۴.راارنابادن

م۵».داموتدار

وساحورونازایدناودادر

،سووسونوروسوو

نررردارنا۶،هدبااراازا

امو۷.اناد،هددوا

زاوودوارواردناددود

تا،هتوزاناا۸.نا

زاو۹.وازامدنردتاو

نراوناووناریا

و۱۰،دنا،اوازاو

.ایار،واورونا

ارا«:اداار۱۱

وم۱۲».ااو

،هدرارواویو،هارارنو

ا«،اددو۱۳.

دتاروسناازا

نایااروااز۱۴.دراد



نریر 2001

».دادا،داررودزهار

،ودوا،دردو۱۵

.دتراریوتر

وا۲»؟ارااا«:رها۷

رلاوذیا.دش،ناروناردایا«:

و۳.ناردزادهردواا

ارز،هنوودوزا“:و

ردنارد،هاورناردزا۴”.ودن

زایدادچاروا،شرتوزاو؛د

ر،ازاردارواو۵.ناردنا

وازاویوارنادادهو،دادیی

او۶.ایدواز،درذ

رتودا،ردرذ“

و۷”.اداب،هارنال

یروادزکارنایانا“:ا

اتدانارد،هانونازاودا

،درواارقانادادیوارو۸”.د

هدزاودبواربقاوناروازوررد

اروا،هدنرو«۹.ارخر

ررواززاارواو۱۰دیواا.و

وادوهد،نررد،هد

و۱۱.دادراندناموار

داای،دخرنوو

ردبنا۱۲.



نریر 2002

اردمودتردو۱۳.دارداالوار،د

۱۴.رنودناردا

وداروبدر،هد

دااووا،هادوب۱۵.،د

زااایاهرد،هدارناو۱۶.تو

نو«۱۷.دد،دهر،ر

ردم،ددهدرااایاهوم

دهدو۱۸.،هد

ارداا،هدموا۱۹.ار

رد۲۰.زاانوارددواذ

ردهت،هدوونا

ند،انواروانو۲۱.شرودر

ردو۲۲.دیزدیا،اداروا

ن۲۳.یولرد،ا

ناردازارش،ییوزال

اروادمارنو۲۴.اانا،د

۲۵.ارینا،هارناماود

ارناوادااارددن

اردزورنایادردو۲۶.ا.دادات

اود،دزنازاود

.ردا،نادیا“:.دنا

یداها۲۷”؟ا

؟روادوار“:،هددراروا،د

۲۹”؟زوداریناااا۲۸

ودرانزرد،هدراازا



نریر 2003

هنرد،لنو۳۰.درواودارد

۳۱.یوزااردوا،

ادنوردورنازاداران

،اریا“۳۲ریووازاب،

هزها”.بیاوقایاواایا

:یووا۳۳.دتر،هارد

ز،یاهداناردازنوزا“

ومدرداردم۳۴.اس

لا.مدلونانریاومارنا

:،هددرارن۳۵”.ار

رهدتوا”؟روادوار“

۳۶.د،یوردیاد،هد

وزردلتاوتاوا

نا۳۷.دروانوارنا،درواراوم

نزااریاا“:ااا

۳۸”.اروا.داثیاناردا

هردیانااردرداا

ارهزتودناروو

درارواارواانار۳۹،ر

:نورو۴۰،ادیاردید،هد

زااراازاردزنایا“

نارد۴۱”.اهاروااد،درواز

یدلاهارناویاما

ارنا،هادوراازا۴۲.دیدد

ارد،ارنادااو



نریر 2004

لتا،اانایا“اه

وکو۴۳؟اراویانرد

اراادارنردیا،

و۴۴”.مزفناار.تدارا

،هداداردنارتد

دااارناو۴۵”.زیاهدیاارنا“:

ارااادرواردها،

رردوا۴۶.دوادماانوناریورزا

یایادداردوا

و۴۸.یاوایانا۴۷.اب

ددعیردات

ناوا“۴۹ا

ویایا.زاایزوا

اراد۵۰؟نارا

،شولدندیا۵۱”.

نار،وساحور

او؟دونارازا۵۲.

وندنانازاار

ن۵۳.درا،وان

داران۵۴»!دارنا،ار

ساحورزاواا۵۵.داردیادیو،ه

ارودارالونای،هد

و،هدارناا«۵۶:وهدااار

زاواها۵۷».هداااردارنا

،دوال،اردیود



نریر 2005

ی،ناو.دشر،هنوزاو۵۸

نو۵۹.دراادمایدارد

یا«:،هددوا،درارنا

دادردازاوا،هدزاز۶۰».احور،وا

.اوارا».اارهااوا«

یویا،هددارنانادو۲.د۸

وبارا۳.اد

۴.اناز،هارنزوناد،

ترمر،قا

ارنا،هاردهزایا۵.داد

،دادشنلمدو۶.د

۷،دو،ردوازااران

نو،هدزهادیرزاحاورااز

ناردیدو۸.رنونو

دناردنازامنیدا۹.دیور

اردوارهاودیود

:،هدادشگرودی۱۰،دگر

وازادادشوو۱۱».اتاا«

ن۱۲.وایودزادیت

نا،دادمواتتر

ودروانادنو۱۳.نزوناد،دروا

تاوتاندزاودهران

ردنرا۱۴.داترد،وازا

،اارامهان،دروا



نریر 2006

نا،هاناو۱۵.دناداروس

زازاز۱۶،ارساحوردد

ودوامدهلزنا

ا۱۸.ارساحور،هدراناد۱۷.

ساحورنریدندرادنن

تراا«:۱۹،هدروانا،د

س۲۰».ارساحور،مرادد

ایا،دکترز«:و

یاهو،ااردار۲۱.درز

تراازا۲۲.ارارردداز

هزادااردازاود

».یرتراوهزرداراز۲۳،د

دوایا«:باردن۲۴

وهددرا۲۵».دضرازای

نازایرردوروا،هدوام

بواا۲۶.دادترها

روازاار،بو«:،هد

اور،۲۷».اور،ادورهی

،ادروااه

تدروا،درواامو،

یا،دارااردو۲۸.دها

ناوو«:حورها۲۹ار

یا،هود۳۰».شهاارا

۳۱»؟ااراا«:.ار

زاو».ااا؟ا«:



نریر 2007

یاهو۳۲.وا،هرادا

وی«داابزا

اردند،دهدشیاهن

ارواووازافاواورد۳۳.

۳۴».دادززاواتاز؟دا

لازا«:،هاا

۳۵»؟دهررددهررد؟هرردارا

اریو،هدعونازاوداردنزها

ا،راهارضردنو۳۶.دادتر

»؟زا!اباا«:

».ا،یدروانالدمه«:۳۷

۳۸».امدروانا«:باردوا

باودااورادهاراراد

حور،ابازانو۳۹.داداروا.دو

دهارازارواداا،اداروا

ردوادواردا۴۰.ار

.ردادتر

دودوانادوزا۹

یاوازاو۲،ار

،نزهاودهاازااراددرد

ن،هاریاردو۳.دروروا،هدارنا

۴ردوارودنازایره،ردد

،لو،لویا«:ویزاوا،هدازو

»؟اوا«:۵»؟یا



نریر 2008

۶.ونا«:وا

داو،

ناداش،دوااا۷».د

ززا۸.ار،ارا

اردوار،داردنن،

دری،هدزورو۹،دداروا،

وادمید،دردو۱۰.و

»!اوا«:دض»!یا«:ووررد

ارارنایاو«:اریووا۱۱

ارم،ادردوب

باردارمو۱۲،دااز

۱۳».دددرادوا،هااهد

ماهیرزااهررد،وایا«دادبا

اردو۱۴،رروارد

اروا،اارمدرادتریورزا

هفواازو«:اریووا۱۵».

از۱۶.دااووااما

».میازرداداناروا

:،هدرایودواردنا،ر۱۷

یاارردوا،لوردایا«

».یساحورزاودا،

و،هدایوانزارد۱۸

یزوروت،هدراو۱۹.،

رد،ردو۲۰.ددردناد

او۲۱.اواد



نریر 2009

ارااناناا«:،هد

نااهاااردودنروارد

ا۲۲»؟دیورد،هدار

ودباردند،

دارندماروزاا۲۳.ا

زورونایارزاو۲۴.اروا

ارواناد۲۵.اروادهزاورد

نو۲۶.درادزا،هدرازردرد

،دنادا،رروا

واا۲۷.انادزادروازوازا

دنایاودنرد،ار

مدردروهدووهدهاررداروا

روانارواردو۲۸.دید

و۲۹.دیدوامود

۳۰.اوادردا.دون

سازاوداروا،ناردان

هوودردها۳۱.داور

ساحوروواسردووارا

،اردسا۳۲.دوا،هدرر

مسااردو۳۳.ادوهد

۳۴.دهاضزالت

.دار،سایا«:اریوس

و۳۵».ردوااردو

۳۶.دزوای،هداروانوروه

زایو.الانادمیاه،ردو



نریر 2010

ماناردزا۳۷.د،دولا

و۳۸.درایارد،هدادارواود،هروا

اردسنادودده

رددنارد«دا،هدوادود،ا

اروارنوانا،سها۳۹».

واودننزهودنا

نیو،دوددناولا

،هددودزاز،هدنوارسا۴۰.داد

رد»!،یا«:ودنی

واد۴۱.،هدارسودزاردن

ناروا،هاارنزهونوشا،ار

یر،تردان۴۲.دهز

یزورمنددردو۴۳.درواناوا

.د

ز،دمسیدردو۱۰

ساواواو۲.ارا

۳.ددادودادمرد

داراورردارا،دیزور

یوواها۴»!سیا«:،هاواد

د«:یو»؟وایا«:،نو

نا۵.اادیردتو

دد۶ارسنو

وا.ان،اردهرشامن

یویانو۷.دارا



نریر 2011

زاودنازاود،

،زنارا۸،هاارصنز

دزاندزور۹.دارنا

.دامس،،ر

نا.دریا،هاوو۱۰

نا۱۱.دخرارواید،دوایا

،رگریردنارودهدار

نارد۱۲،دلزواوازی

و۱۳.دانوزتاوشووباودزا

س۱۴».روذ،سیا«ریو

».ماهدرماکیازاوا«:

،اهدکاا«ریوبدر۱۵

نارداواو۱۶».ناما

ردردسنو۱۷.هدناف

سنده،دوراد

،هداو۱۸،رهرد،هدارن

۱۹»؟درادلاردسفون«

دا«:اریوحور،دورردسنو

ووناهاو،۲۰.ار

ادس۲۱».مدارنااز

ناا«:،ها،دهدیودس

س«:۲۲»؟نا.

زا،مددوساود،ز

زانودارماس

زورنایادو.د،هدارنا۲۳».د



نریر 2012

هاناردازاواورناها،س

ونسودراودزور۲۴.روا

سن۲۵.نارا،هااردصنود

،هدا،هدلاارواس،اد

د،«:،هاارواسا۲۶.د

،هاردنواو۲۷».نا

اریدد«:ن۲۸.

ا.اماناوادندتا

ازا۲۹.امااردادا

یازالاومااد

ا،ازازورر«:س۳۰».ااا

مدددردردو؛مدرادهزور

یا“:و۳۱دارسه

روادارردتوبیدس

ارسفونو۳۲.د

نوا.انردهرغدنرد

ومدد۳۳”.ارا

اارردلا.یاید

:،هدارنزس۳۴».اهدا

زا۳۵،اراماا«

۳۶.ددلواد،ووازا،ا

و،داادار

ارنا۳۷،دادتراوا

،دردودزاناعواد

۳۸،دناینازا



نریر 2013

دتوساحورارواااری

ارارودروالا،هدوا

و۳۹.دیوااز

اروادرواردودموزردوار

مزوررداارن۴۰.،ه

یدم۴۱.،ها

زاوازا،دها

مدرارو۴۲.اهاوهدرواند

ونزرواددرارواادتدو

دتدوااو۴۳.ند

ا۴۴».اارنشزاواا،دروانایو

ماساحوردسنززن

هاسهاازانو۴۵.لز،ار

ساحوریاازاداترد،د

،هزارنااز۴۶،ا

اا«:سها۴۷.دارا

نارساحوراندادیا،اربا

.دمارناد۴۸».ا

.یزورداوازاها

ا،ددردارداونر۱۱

ا،ارواسنو۲.اارام

نا،هانمد«۳،هدریو

۵:،هدننلوازاس۴»!یدرا

مدارورردهمددرد«



نریر 2014

وانازارگریرددلز

باود،مد،نان۶.ر

ماریزاواو۷.مدارانوتاوشووز

۸”.روذ،سیا“:

دکمایاز،اوا“:

کاا“رردنازابدر۹”.ا

زاوتا۱۰”.ناما،هد

زادنرداو۱۱.هدنای

۱۲.ر،مدناردیا،ههدد

ردااو».ونونا«احورو

و۱۳.ادنااها

یوهداددرداریاراار

۱۴ارسفونون“

اواا

،مدعونو۱۵”.ات

ها۱۶.،لزناساحور

،دادبا“:اروامدروا

ان۱۷”.اساحور

ندروانا،نارن

اراا،وا

ناراو،اران۱۸»؟

ارتاا،ا«:

ناردذااو۱۹»!اهد

واوسو،ق

زانازا۲۰.ارمودزا



نریر 2015

نران،دناووسا

وادو۲۱،دادترواود

زوای،هدرواناودنا

،ررواینانا۲۲.د

،داراورنو۲۳داار

وازادار،هد

دناوساحورزاویداز۲۴.

یاسو۲۵.درواناواروو

ناو۲۶.درواااروانور

ودادارروردم

ناردو۲۷.اردناد

نازا۲۸ااروازااما

ررددهراحور،مسا

و۲۹.اسدماردناوان

ا،دروناناد

ارناود۳۰.دناردایا

.داورندود

زالود،هددونزناردو۱۲

دنو۳.ارردابو۲دزارد

ماودرارس،هدوانا،داارد

ردرواانازرد،اروا۴.د

زاادهداراواروادن

.ادهنازردارس۵.دروانومیااروا

س،ادیوندروانودوردو۶



نریر 2016

دنودودنرد،زود

یودواه۷.دارنازرد

اروا،هدزسی.ردناردورو

دزازرد».یدو«:ودرا

وارد«:اریوو۸.رو

زاوشاردیادر«:یوود».

اوداوروازا،هنو۹».

بادنادیورزاا

اهزاورد،مودولوانوازا۱۰.

و؛زنایورددناوردوری

وازاردا،رنونازا

نا«:هادسها۱۱.

زاودودزاا،هداردوااد

،رداران۱۲».ردمرا

،هیراردوایرد

امادوری،ارردوان۱۳.دد

،هدزارردزا،ارسزاوان۱۴.

یو۱۵».اهداهردس«داد،نورا

،ادنو».یااد«:ار

اررد.ارردسا۱۶».وا

ددواا۱۷.داتردوداروا،هد

ادنوشدهرانای

ازاارنارداوب«:ودادناززااروا

نو۱۸ردی،هنو».زرا

و۱۹.ارسدانرداازور



نریر 2017

،هدازارن،هارواندو

چدزادو؛رارناد

نوورادوا۲۰.داارد،هد

ووادلنا.ک

ازد،دارهدها

،یزورردو۲۱.هدزانارد

ارنا،ودردسدو

زاواازاواداو۲۲.دب

اراازدزارواوارد۲۳.نا

،هداما۲۴.ددراروامود

زا،رماارنانوو۲۵.

.ددهااریوداروا

:دواداردردو۱۳

ررداواوسونو

هزورواتدردنان۲.وخرادو

یاارو«:ساحور،دل

ها۳».ماهانایاارنانازازا

۴.داور،هدرانادوهددوهزور

زاازاور،ههدساحورزانا

درد،هدراوو۵.اسردهار

ردنو۶.دنامزودام

ووداریدارد،ه

اوسروا۷.دعروامدبذ

ا،هدارون.دیدد



نریر 2018

ااز،ودناا۸.دارام

نازااراوا،هدارنا،

وا،هساحورزا،و۹.اد

یا،وعزایا«:۱۰،

فزااز،اردواز

،هرووادلا۱۱؟واارق

روهو،نرد».دااربا

او۱۲.دار،هدزرودوواروا

۱۳.دروانا،هوازا،دارانان

،هرازاروها

ناو۱۴.روا،هانازاا.ا

زورردواا،هدرزا

یور،اوتارتوزاو۱۵.،هارد

ا،ناردایا«:،هدناد

،هدا۱۶».،رادمیاا

،ناواانادیا«:،هدهرادد

ارم،هارنار،اا،مایا۱۷!دش

زایوزارناودزاازردنارد

تنردلو۱۸؛دروانوا

،هدکنزردارو۱۹.دنا

.لهورناثااراز

نازاو۲۱.نزدادناروادننازاو۲۰

زاارلواوادو

ااردواد،ادنزااروا۲۲.دادنال

اردواد“دادتدواردودناهد



نریر 2019

۲۳”.داهدارامادلدب

یاهدتاایا،هواوارذزاو

اراامموانازان۲۴،درواار

ناردهرودن۲۵.دهد

زاا،وا؟راا“:،د

وناردایا«۲۶”.واندا

امار،سازاواالایا

،نایوروروااز۲۷.هدت

یو،دهاارایزاواواروا

و۲۸.رمااراودادی

۲۹.دوادازا،یورد

زااروا،دمدهیوهرردان

و۳۱.اندزاارواا۳۰.د،هدروا

روازاواهااریزوروا

۳۲.وادمدلادها

۳۳،هدادناریاهونا،دتر

و،دونانازارناا

“ابمودرزرد،اار

ندزااروااردو۳۴”.مدارزوا،

ت“دداردا

ردا۳۵”.داویادواداوسو

ارداااردسو“:د

هداراهدارادنزرددواداز۳۶”.

۳۷.دارد،هدنارو،د

ناردایا«۳۸.ارد،اارواانا



نریر 2020

نشزازاواودمار،

هدلد،درواناواوو۳۹.دما

هدلدایزا،د

باردااد،طا۴۰.

،نریا“۴۱،داو،ا

ماردارازکوو

،مانازاار،مرا

دا،رنوزان۴۲».دا

نو۴۳.زنارناهارد

زااناوندزایر،قا

،ناودناو؛داو

دردا۴۴.اد

نو۴۵.اراما

ن،وزا،دارمدزاد

:،هدوها۴۶.د

درارنان.داامداو«

ی،دادوتاردود

aiōnios).ا g166)۴۷وااز

تزیااارار“دا

م،هد،اراان۴۸»”.

،درادوتیااوداروا

aiōnios).دروانا g166)۴۹انامردامو

اوورادنزندا۵۰.

ونرزارناوارار

کناو۵۱.دنوددوزاارنا،هد



نریر 2021

نادو۵۲.اا،هانااردی

.دساحوروزا

،هارددنا،اردا۱۴

۲.دروانانودزا

انارداودااارایدناند

یوام،هدیت۳.

تاواوید،دادتددم

مدو۴.دنادزادتاو

.دنرودناو،ود

دروامنادیوردوانو۵

ی،ا۶،ر،هدحاارنا

ردو۷.درااناردوویردوه

دیدهردو۸.دادترا

.دهار،ه،ردزاود

د،یووا،اروان۹

«:وزاوا۱۰.درادارنا

.دنا،رد».اردی

نزاردیا،دارانا۱۱

لزدناترنا«:،هدو

ازادرارویار۱۲».اه

ی۱۳.دمردوا

،هدرواهزاوردزاهووناو،دنا

ولرودنانا۱۴.ارا

اودامدنرد،هرداردی،

ونا؟ا،ندیا«:۱۵،هد



نریر 2022

ازادترون

ردوزونایایعرا

ترد۱۶،ااارداراو

یدو۱۷،رردقردااوارا

نارنازاودنان،اتدارد

یدوکارزاارید،هروارلوهار

یانارزاارنو۱۸».

اوازاندا۱۹.ادزیرادنا

زا،هدرارودارمد،ها

دنادنا۲۰.اهداونو

یزورنایادوارد،داوا

داریر،هدادترناردو۲۱اوررد

و۲۲.دااواوه.

ناردداد،هدادارنادید

.داتادریاو

هزورودودنناردو۲۳

۲۴.د،دهدرواناویواارنا،اد

مردو۲۵.ازاو

،هراازاو۲۶.ادواود

یادهداارنانزااا

دراونو۲۷.دهرمایرنا

نااازاارنا،هدار

۲۸.دهدزایاارناهزاوردودهد

.دنادیت



نریر 2023

ا«دادارناردا،هادزاو۱۵

».ت،نا

را،اوناروزارون۲

نردنازادووا

ارنا۳.وایارواردنو

اراندروانا،هدرهوزاهد

روادراونو۴.دادیدارنارداودن

ازااراوارنانونرو،

نزاها۵.داد،دهدناا

وارا«:،،دهدروانا

نونر۶».رادهارا

نو۷.اارد

ا،ناردایا«:ن،س،

نززاادرانزاا،لوامازا

بافریاو۸.رواناوارترم

،دادنارساحوردادتدنا

نا،اقناونردو۹.

نااراانا۱۰.دارناید

ونارنادند

واراددا۱۱،اارنا

م۱۲».نان،ات

وتانشو،ه

ناوانردادنارتا

ورب،نان۱۳.د

نن۱۴.شا،ناردایا«:،هدروا



نریر 2024

نازادارالواااهد

بااردامو۱۵.ددم

اهدااردواد،هدعرازا«۱۶ا

اارناوزارنایاوز

اووامد۱۷،د

ایواارا۱۸».اههدما

aiōn).اهدموزاار g165)۱۹یار

زایازاار:اا

تزاارناا۲۰،ز

زااز۲۱.نوهتاوزو

،ودراداردت

ها۲۲».توارواردرد

زادادرنونر

،اوها،هدبادن

.دناردانازاسویاد

،نارداونونر«ناو۲۳

م،ورواردازاناردا

،رنونزاهن۲۴.ر

وارید،شدنار

وراهار،هن

دلدا۲۵.دانا

دودناها،هدراار

وامهاررداردیا۲۶،

ودارسواد۲۷.اهد

ساحوراز۲۸.اازراازاارنا



نریر 2025

۲۹تروایردباو

زوهتاونویزا

ادارادظاردراازاه

واا،هنا۳۰».ماو

ازا،دن۳۱.رار،هدروااار

ناسوادو۳۲.د

۳۳.دو،رنارناردا،د

،رناردازاداردن

اردوا۳۴.ددنی

امترودیر۳۵،هد

نارداود«:مازاو۳۶.داد

ند،دماواماردیردار

یدنا۳۷».

ح۳۸.درادهاار

ناودهانازازااراد

ا۳۹.دد،دهداررد

زاس،ادار،هازای

ناردازاودراارسا۴۰.رردهار

رورزاو۴۱.دور،ههدوا

.درااار،هد

،دامسویدااهوردو۱۶

هردناردا۲.دشردنز

هاواان۳.دادتدوااو

ناردد،ناروا،یو

و۴.دارشرازدا



نریر 2026

ردنونرار،یرد

۵.دن،دهدروا

هدواهرردزوزوروراانارد

ساحور،درردوزانو۶.

،ها۷.دامنرزاارنا

تزاارناحور،ود

ورار۹.رساوزاو۸.دا

هدسادهداودازادخر

اروران۱۰».دااار،هاود«:

اداز،ودمزرد،د

ساوزا۱۱.رنتراهااروا

دزوروراهار،

ودزالوارازاو۱۲.

زورردو۱۳.دزورناردواو

،درازدورروهنوزا

زو۱۴.اراردز

،داوازا،شونارا،م

ووانو۱۵.دارنداروالدوا

ارا«:،هدا،شاا

و».،هارد،مدرواناواا

،رزناوو۱۶.دحاار

نایارزاوادلحوری

ا،هاوزاو۱۷.در،داد

یاماندا«،هد

یزوراررانو۱۸».ماتزاار



نریر 2027

ار«:حورو،هد،در

زارد».نودازام

سدزادانا۱۹.نووا

و۲۰.مدرازرد،ارسو،

ارودا«:،ناودارنا

مااررو۲۱،دزاواهدرواشر

».،نوراندرواو

ارنایناوودروامنا۲۲

ربارنانو۲۳.بارناد،ه

ارنادارنازورادواناز،دز

نازارنا،اروانو۲۴.دراده

ا۲۵.دطهردارنایوااورد

اارا،هددسو،

ثدیازه۲۶.ارنانازو

زرددواردنازدی

ن،هراورادا۲۷.روزازو

اردا،هارد،دهدارنازیرد

زاواا۲۸.اهدرانازدناز

اردازنیرارد«:،هدزا

،هنازونورا،هدغا۲۹».

یا«:،هدروانوارناو۳۰.داسود

وا«:۳۱»؟تدا،نا

».اتتااوروانا

.دناووایااروامها۳۲

ارنایزنرد،ادارنا۳۳



نریر 2028

ارناو۳۴.راودو

دلودناا،هدرواردد

ناناو،زورنا۳۵.دد،هدرواناا

ورادها۳۶».رارودنا«:،هد

.رراهدناو«انازاار

ن۳۷».اور،هانونا

،هدزوارا،ورندار«:

د؟نوارناا.ااناز

ناوارنانا۳۸.رونوار،ها

ن،هاو۳۹ورنو

۴۰.وزاداودروانو،هدسا

تنارداو،هانوناززاها

.اور،هدارناوهد

اردر،اوازاو۱۷

ادناد،دتد۲.دد

واوو۳دبزانارد،ه

ودندزاوزدمز«

و۴».اا،داروا

نزاوسوودلنازا

ندا۵.ید،نززاوو،سا

ار،ادارراززاراا،هدنا

ناا،نودرواشرار،هد

اررداون،ارنانو۶.مدنردار

ارنرا«داومد



نریر 2029

ارنانو۷.اهال،اهار

اومافاوا

مو۸».دد

نادونزاو۹بنانزاار

ردردنارداا۱۰.درارنا،

،هراناوداوریارسو

،دازااو۱۱.اردد

ارزوروارمیرلرد

نانازایر۱۲.اااد

۱۳.،نادزاونززاودروا

امردندن

رد۱۴.ارار،رارد،

ردسوسوداورردیارناردا

ودرواااروانرو۱۵.دا

وادمیدوزسووسیا

ارنارااردنا۱۶.اور،ا

زادنبوراردواحور،

هزور،رازردوناوندرد۱۷.ا

زاا۱۸.د،دت

هوا«:،هووروااورورا

نااو«:نادو»؟ا

۱۹.دادتروارنااز».ا

ااا«:وده،اروا

ن۲۰؟یاهز

دازااا.رش



نریر 2030

یاایوااا۲۱».ا

رد۲۲.اداهزیهرردو

زاار،انادیا«:،هداهو

هرار،هدناز۲۳،مارادر

.دیام،نا،مد

۲۴.ما،ارا

وناوا،اانارداونا

و۲۵دهیرد،از

،یجدهدمددزا

و۲۶.ووتند

زیورنزاارناا

۲۷درارنایدوویزو

ا،،هدارواارا

ووزوارداز۲۸.رودزازا

وازاایازاراددو

دن،ازان۲۹.

شهدرادا

نا،هیززاا۳۰.ناتر

اریزوراز۳۱.ردارم

دایروادفاارنرنارددر

ندزااروااداددارودیدنا

اا،ندذن۳۲».ا

.ازااارددود

۳۴.رنونانزاو۳۳



نریر 2031

ودراسدنازادرواناو

.نادوادمسادز

دو۲.ا،هاورازانازاو۱۸

ودهرهزازاودشارماید

زانددهدادنسدازارز

،دناو۳.اناد.ومور

۴.دیزودناولر،هناد

بارنوند،هدردو

،اودزاسووسنا۵.

،دادتدندیا،هرحوررد

داد،،هدنانو۶.ا

ی.ان«:،هاناار

،هدازا۷».مورادازا.

وااام

ار،ا۸.د

نا،نازایرودرواناوا

ن«:ورردوا۹.،هدروا

واز۱۰ششو،ش

ارداازراذاار

،هدهولت۱۱».ار

ااوننا۱۲.دادامارنا

اروا،،هلند،د

اراااارمدا«:و۱۳د

،زفان۱۴».تدف

،داندیا«:ن



نریر 2032

یانو۱۵.مدطا

.د،وونهرردا

زاارنا۱۶».یروادارارد

رداروااررو۱۷.ا

۱۸.داوراازاارنوداو

ارنارداداردریزورنازاا

واهااوورردهارزار،هدعادو

و۱۹.دهدراردیردو.ر

د،هدراردارودناران

دانانو۲۰.دند،هارد

،هدعادوارنا۲۱دل،نا

.فرواردارهاترا«

ازا».ادز،ااا

ارور)روا(هادوو۲۲.اور

ز،هاردو۲۳.اا،هد

ووردود

ازامادا۲۴.درااارناد

۲۵.را،دابردویدرا

واهررد،هدمحورردوواردوا

ازادود

ادزایدردن۲۶.ا

مدودروادد،اروااون

،داوان۲۷.اوارا

اروایاشرناد،هدارواناردا

هدرواناوارارانو.



نریر 2033

ادمتاز۲۸،درا،د

.ا،دزاود

،هدشدارد،دردانو۱۹

:ن۲،داردو.را

:یو»؟ارساحور،درواناا«

«:ن۳»!ساحور«

:۴».«:»؟

نامودادا«

ان۵».روناازا

دنو۶،وامار

،زولزناساحور،دنا

۸.دهدزاودندناو۷.دت

راردواریدهت،هارد

نا۹.دروانودات

ار،یورودرونا،لد

هزورواارناد،ههرنازا،

لودرو۱۰.دماررد

موداا

تادزاواو۱۱.اروا

دوانزایر۱۲،ررد

ازنازاضااودران،هدو

۱۳.جاانازاحاوراو

م،ادحاورااناحندزا

ناار«:ونااروا

ناو۱۴»!دوا



نریر 2034

ردحورا۱۵.درادراا

.اداروار«:نابا

وناادحوردناو۱۶»؟

حووننازای،هرواروزنا

نونداوان۱۷.درا

وام،یرناف،درا

هدرواناازایرو۱۸.ادمار

.دشارا،هدفاادلاواد

ررد،هدرواارنازهزاو۱۹

دردراه،دبارانواز

زاو۲۱.تهدوامر۲۰

وودزادحوررد،تانم

مورارزا«:ودوروا،ا

سودنززاود۲۲».دار

یارددوداورودارسراو

۲۴.هرردیانزنارد۲۳.د

هزاراهورزمسداز

ارنا،داناو

،هدرواا۲۵،ادلاردادو

قزرا،ازاهاندیا«:

رد،ارداهوهدو۲۶.ا

واف،هداااریراام

۲۷.نا،دا

ادورنزاا

میوودهدرایا



نریر 2035

اران۲۸».دفاروانروا

اگر«،هدد،زا،

،هاشرو۲۹».نارا

وودازاارراوسو

هدارانا۳۰.ددنا

زاو۳۱.اارواناد،اردمدند

ا،هدواد،ادودارواایور

او۳۲.دراردد

اداوداازده

نزااررا۳۳.اهیا

،هدهراددراوااارواند

ادن۳۴.درومددیاا

داودزاوااید

نازا۳۵».نارااگر«

،انادیا«:،هادار

زاارناویارانااد

راناارراان۳۶؟لزی

از۳۷.یرومارا،د

وانجاردرواارصاا

یوناروسده۳۸.ایا

.ناروادوارما،راددا

یدیارداو۳۹.دا

رداز۴۰.ارد،

داززازواصرد



نریر 2036

،ارا۴۱».درواامدزاایایرناهررد

.قار

،هارناد،انمزاو۲۰

اناردو۲.اورودودعادوارنا

و۳.انودراراا،هد

ردندودرمنوده

سو۴.اودهارزادهدارا،دیو

ردزاسوازاسوراوازا

واهااووامدزاوسوو

او۶.ساورد،رناو۵.ر

ساوزورزاورازامازا

نلواردو۷.زورارد،هرناد

زورنایادردونناد

واودنایا،دمز

۹.درغادیاردو۸.ل

بادردد،ادمااه

وابا،دادلارمنودررداروا

۱۰.ادهدارواودازمزا،

:،هشارداریووداوا،هازها

نور۱۱».واردوانازب«

اور،هدریعودر،ار

ا۱۳.ودهزارناناو۱۲.

ازارسا،هرا

۱۴.دورهدااازدادراررادار

.ا،اداروا،دتارواساردن



نریر 2037

رسدزور،هدچردازاو۱۵

دزور،هدنوردودراوسمزورو

یذزااداز۱۶.دراو

،داردارداروااد،درا

۱۷.روازورداد

و۱۸.ارن،هدازا

ام«:ارنا،شدن

ور،مادراولوازورزا

زااوریاوول۱۹؛مد

.مدلوا،ضرد

ارد،یاازااریو۲۰

و۲۱.مدورااروارا

واناوایزانوند

،هحورردنااو۲۲.مدادتد

ا،ااواردازاومورروا

،هدادتدردساحورا۲۳.مرا

ارا۲۴.ااتزو

اردرودمراداردن،مر

ماوازاارناورما

ادارالاو۲۵.دتداتر

،ماهداتونرد

ازازوا۲۶.داایورد

ندمازااز۲۷،ینزا

ناوراده۲۸.مداهدارا

یدراناارساحورار



نریر 2038

از۲۹.اهدنارنارارا

اردنهردن،رزااد

ددنزاو۳۰،داا

ردارنادانا

لتروادوراا۳۱.د

۳۲.مدزازاندزازور

ردمروامواارناردایالاو

.ثاارنردوارا

ادد۳۴،مزرارسه۳۳

۳۵.درودجارردد

،همدارا

واراداروامویدار

،هدزازوا۳۶».اهزانداد

،واندودرو۳۷.ددنا

ناصرو۳۸.اروا

اروا».داایورازا«:

.د

ارهارودرد،دتنازانو۲۱

نو۲.اازاوسدوردزورواس

.دچ،هرانا،دمزیا

ی،هدرفارنا،هدرواارسو۳

راردازادورردورر

ردزور،هداید۴.روادوار

.دورواحورماناوا



نریر 2039

لاونزواور،دارزورنانو۵

.دد،هدزازردهرودارنو

ناورا،هدعادوار۶

رزا،هرماارردو۷.دی

.زورنا،هدمارنارداور

وا،هاورازا،زورنایادرد۸

واو۹.واد،هارددنازا

زورنو۱۰.دتدهدرار

دو۱۱،ردزامسایا،ارد

:،اردیودوار،ها

ارارواردندساحور«

ن۱۲».داایداروا،ر

۱۳.دوروادساااو،ارا

ازالد،هن«:دادبا

ممرواردمم

ا«:،هشوان۱۴».وا

،هدکرامانازاو۱۵».داواهدارا

،هاهانادزاو۱۶.روا

،ددوسازامندار

ناردا،روادراونو۱۷.لواددروا

د،ادار،دزورردو۱۸.یدار

مارنا۱۹.نورب

،دهدرواانردوااا،هد

،هدارا،اراننا۲۰.

ندزاراها،ردایا«:یو



نریر 2040

اههرردو۲۱:رردواهدروانا

زاد،انردارند

ونارددواوفاا

اا؟د۲۲.درر

ا۲۳.یاهاااز

نا۲۴.یرناددر:روا

هارناجوناارد،ادار

دراااههررداااارد

هررد۲۵.کردد

زادود،اهدرواناازاا

۲۶.زوهتاونوی

،هدترنادزور،ادارصانا

یایادادعاترمازاوارد

مادزورنو۲۷.ارنازا

ارم،هدردارواازایاید،ر

نادیا«درواد۲۸،ااوادودرواشر

وافنااا!داا،اا

اریا.دارردناو

از۲۹».اهدثارسنا،هدروارد

ادودهدردیواراونازا

ا۳۰.دهدروااروا

ونوزاوار،هدمدزاو

،دوانو۳۱.ارردرا

وا۳۲».اهاشرروا«ره

نا.نا،ادارزوهرد



نریر 2041

۳۳.اددندززا،نوندد

زواروادادن،اروا،رن

نازاا۳۴»؟اهدوا«و

وانو.دادوهو

ارواد،اارا،شر

نداقا،رزنو۳۵.رو

وازازاواز۳۶،اروامدمدزا

دن۳۷»!کاروا«دزا،هدا

اتزاا:وا،رواردار

نا۳۸؟ادارنزا«:؟ی

درار،اازایی

زایدد«:۳۹»؟دنارل

مرادنااونومی،س

ز،نذان۴۰».مدنذاا

اارانو؛دهرامددد،هدا

.،انزارنا،

مرواناار،ناروناردایا«۲۲

،ناانزن۲».

،یدد«۳:.ش

ورداردمدا،س

،مدراهررد،هداادرد

ااراو۴.زوا

،ااناز،هدارنزونادمد

زادتدارامور۵



نریر 2042

ارامدمز،ناردایانا

یاردو۶.امرواروا،هدارد

زایره،مرددن،هار

مار،هداز۷.رددنا

”؟ا،لویا،لویا“:

نا“:اوا”؟اوا“:مدادبا۸

ناو۹”.یوی

ارنازاواون،هدارر

:اوا”؟اوا“:۱۰.

زاااراردود،“

رناتزان۱۱”.اراا

ها۱۲.رد،ادر،

نددم،

یا“:،هداوهاد۱۳،دما

وا۱۴.یونرد”،لوردا

ارلدناواارواهداراارناریا“:

دیاهوهدازااز۱۵.یززاو

؟الو۱۶.اوامد

زاارد،هاارواموو

،مددرد،روانو۱۷”.هد

زاوب“:مداروا۱۸.مد

اردارتدازاوریدوزروا

ردادنا،اوا“:۱۹”.

نو۲۰؛مدز،هدار

ومدادنار،هدا،رارنا



نریر 2043

اور“:وا۲۱”.ادهاروانی

۲۲».یایاراز

:،هداردزاواها؛شوا

»!وانهزرادزیورزاار«

اک،هااردیوهدنو۲۳

دودروارداروادادن۲۴،ر

وارانازاروا

،رارواوو۲۵.دد

یداا«:دیاز

،ارازن۲۶»؟ززارور

ازا«:،هداداروا،رد

:یو،ها۲۷»؟اورا

با۲۸»!«:»؟ورا«

:»!مدارقا«:داد

واارد۲۹».مدناردا«

ننوادوازاد،اد

ننادا۳۰.داروانازااور

وا،واندردا

اراویورد،هدروانوناززاار

.ادنانرد،هدرواارو

،ناردایا«:،ارا۲۳

».ماهدرراردلزوا

.زددارنا،ر،ها۲

!هرادیا،دزاارا«:و۳

ویروادایا



نریر 2044

مدارارا«:نا۴»؟دز

را،ناردایا«:۵»؟د

ن۶».یاردماباز،ا

ارد،زاونوزا

وایاو،،ناردایا«دادرد

رد،اران۷».دسززاند

۸،ودوزنوونن

نحاوراوونواز

نزانوی۹.ود

یارد«،هد

اوایاوراوا

،دززنو۱۰».د

نزااروا،هاند.راراد

وادوازورنردو۱۱.دروارد،اد

ردرواردازشیا«:،ها

۱۲».دتدموررد،یدادتد

د،ند،زورنو

،اهررداو۱۳.ور،ار

ویوردا۱۴.دزاهدز،

د«:،ر

،ارانا۱۵.یار

لااردرادهدارادرودارواماار

اروارزاو؛وا

ر،عانازاهدازاا۱۶».

ارنززا۱۷.اار،هاردو



نریر 2045

درادیازدارناا«:،ه

،هرر،اداروا۱۸».وا

ارناادا،هااز«:

۱۹».ضدرادیاز،مرو

ا«:ودت،ارد

اهند«:دض۲۰»؟دا

یرواردارادارازا

ناا۲۱.دزواردرادهدارا

وایوردنازازاازاار

ووریارواا

ارنانا۲۲».هوونا

زارازاا«د،هد

د،هارنززاود۲۳».

زامردرادهودورادوود«

و۲۴؛وز

».اوداروا،هدراار

او،سسد«۲۶:نیاو۲۵

،اراند۲۷.رما

ن،نازااروا،ره.ادوا

انو۲۸.اورمدهدرد

.مدرواردنااروا،یو

،رادوازادرد۲۹

نو۳۰.رادیاهو

اروارد،رادوایایزند

داوارردمداروانومدد



نریر 2046

ار،رن۳۱».ماو

ارناراناداو۳۲.را،ادرد

نانو۳۳.د،وواا

واداروداوار،دراو

مازا،هداراو۳۴.

ن«:۳۵،ازاادن.او

اروادو».اار،ن

.رادهدویارد

وری،زورزاو۲۴

اروانو۲.دروااودزاورم

رددوزان:،هددازا،درا

هرمازاتاوا

لرداراوردورد۳،ایا،ا

،معهدزارو۴.یرا

ااز۵.یارضشزاهارزا

رندنردااوار

اراوانو۶.یرنازاون

وادنادهدارا،اروا،دزث

رروزاروا،هاسو۷.یرواد

و؛ددو۸،دروانویدزا

یرااادانازاوازا

هواندو۹».داوا

باوا،دهرااون۱۰.ا

مااریادورنازا«:داد



نریر 2047

از۱۱.مروادهررداوید،

تدیازورهدزاودزاهدزادا

ورداو۱۲،رروا

نااو۱۳.مرواشراررد

دارا۱۴.تاا،دا

ارناریا،راا

۱۵،ماباوتاررداوتد

ندرادلنامراوااو

راارداردو۱۶.انوندزا

هشمدوایاردد

میااوتماریزاو۱۷.مراد

ردااندزارااردو۱۸.مرود

ناو۱۹.رنو

۲۰.دارادادارد

ارارردوزاادنا

،هدانانردنا۲۱،مدهدا

سززوازاندهرردمدانا

،ادازانها۲۲».د

،اسن«:،ااارناا

نارز۲۳».داردارا

زاارزایاودیدازاارواودرادهارداد

یزورزاو۲۴.واتو

وا،هارها،دیدزرددوز

یرواهرردوانو۲۵.ناهرردار

دادبا،ن،دبهایروادو



نریر 2048

او۲۶».اازارنولا«

ازاودزدازااروایاروااد

ودیازاا۲۷.دوا،ااریور

نوو،سسر،ل

.انازردار،دا

زازورزا،ردوسن۲۵

داوادداورو۲.رروا

رواارواایو۳،هدساوود

سا۴.هاررداروادردو

هداراداز،»ادهردار«دادبا

زا«:و۵.دوایدوزاد

وا،داردیاهاا

هدنانردزورهدزانو۶».دا

د،هاناداوا،د

هاروازاد،وان۷.زار

ودرواناوری،هداواد،د

ود«دادباوا۸.داتا

اسنا۹».ماهدهو

روااا«:بارد،د

۱۰»؟درراارداردا

اردماهدارد«:

۱۱.اد،ماهدد.د

ردندزا،هده

روااازاا.مرا



نریر 2049

یدر.درنااا،دراا

:دادباارازاسها۱۲».

و۱۳».رار؟یدیدرا«

سیاوهدسا،ماروزا

س،داردریزورنو۱۴.ا

اید«:،هدنار،هدیا

وواهررد۱۵،اارداروا

اودادادویور،ماروا

ارنورنابارد۱۶.دیروادواد

دنازاراریار

.باارنایدادارواودوورار

مودزورردرد،اردنان۱۷

و۱۸.دارنامد،

۱۹.درویودامدنازا،هدا

ردودهرردددااوایا

و۲۰.اهزواواهد

ا“موازا،اداردن

و۲۱”؟دااردیورواا

،ظوایادیدرن

».اوررارواراهاروامدادن

اراا«:سسا۲۲

ننادا۲۳».ااروااد«:».م

عارادواوسا

ارسن،ادنرون

یاو،هدسایا«:سها۲۴.



نریر 2050

واهرردارا،رادردد

زا،هدداردورواردد

نو۲۵.زددا

دواهدوارد

نو۲۶.اروامدهدارا،دیدروا

ازا،مرادمرواواهرردمراردی

هدسایارردصاوداروا

فااز۲۷.مریزامدروا

ضوواواریا

».مرا

».ارد«:سا۲۶

ادارداردتد،هدسایا«۲

زادهررد،مرورردزوا

دومرردنص۳.راد

رر۴.یا،هدازا،

،مدروارددمنرداازاازاا

اهلوازااو۵ادد

۶.مدددرندتد

دا،داددااایاهوناالاو

تدوزورهدزاودالو۷.

،اهوا

لا«۸.داد،هدسایا

درد۹؟اارندارا

اوندریما



نریر 2051

،تریورزاومدروارد۱۰،ا

ارنانومدنازردارزایر

نارردو۱۱.مدارد،

ناور،هرزار

نارد۱۲.مدیادت

۱۳،ردیورزاتزاوتر

هرد،مدنازااریرورد،هدیا،هاررد

نو۱۴.رورودردرزا

،انزامار،داز

ار؟ا،لو،لویا“:

”؟اوا“:۱۵”.ارادندز

و۱۶.“:

ومدارماز،

رداویاهدارداناادر

ازاومزادادارارو۱۷.انا

زارنان۱۸،داادار

دانترزاوریزا

انرداونشزا

ارایور،هدسایاونا۱۹”.ا

ردوددردارا۲۰.مزر

مدمااراودموزردوروا

ارلاوزایو

،ردادرا۲۱.روا

ومزوا،اازاا۲۲.د

واا،وماارگرود



نریر 2052

۲۳،داو

ماراراوم،ندوز

س،درواارد،نوان۲۴».

ادارت!ادیا«:زاوا

اد،اسیا«:۲۵»!اهد

رردداز۲۶.اریروارن

ا،اراازا،یدوا

از،واتازاا

ا،هدسایا۲۷.اوتردراا

سا۲۸»!یرادنااد؟یاهدرواناا

۲۹»؟مد«:

،اداازا«:

،دازوااا

واووهد،اران۳۰»!زا

:،هدور۳۱،نو

۳۲».اهدا«

دیدرداا«:سساو

».دنددازااروا،د

اردازو،وارن۲۷

و۲.د،ادمساهزاز

ودچ،هرا،داردمزاردا

دزور۳.دهازاودازارا

تزااروا،هدسوادونو

اورازاو۴.شزانازا،ردنوددداد

ریردزاو۵.ددازسز،ه



نریر 2053

زارد۶ریا،و

.دراناارورااررا

نورس،رازورو۷

و۸،اردزرد،دد

ورد،ازایراد

ردونزنو۹.را

۱۰،دهزورمااز،دکردوا

،ندیا«:،هدارنا

ور،اارناورارد

وازو۱۱».اریار

درنانو۱۲.دالزاار

زاادنا،ناردارنز

،هراردداا

بازاایرنااردارنز

ن،نزونو۱۳.بو

هرزاواد.رد

نایدی۱۴.

رد۱۵.ندزنایزانورواار

،هداددزاارنا.دادیور،ههدر

،ادمیدیاهزرد۱۶.هاررا

ارناو۱۷.دروادردارقروزیرادورناودناود

نوار،هدلاارتواد

وارل،ورورار

زور،دننو۱۸.هارنو

دیدمزورو۱۹.اانوارر،د



نریر 2054

وباریزورنو۲۰.ااردارتا

اد،داوارنر

نرد،رزاو۲۱.یات

ا،ندیا«:،هدانا

.ارناوراهدزا،

ازارنا۲۲

از۲۳.رازانیر

،ارواووانازاانا،شود

ردازشنیا“:۲۴،ه

ارناااو.یر

مرادناازلندیا۲۵”.اه

رد۲۶.ااو،ر

ردایردردزودرنو۲۷».یاه

دننرد،هار

.،هد۲۸.اد

نو۲۹.هد،هدز،ریرو

،اارزا،ه

زاادننا۳۰.دزورد

زااریاااردارقروزورا

ا«:ارنوز۳۱،

نها۳۲».ت،ردا

دزورن۳۳.ا،هارقروزیر

:.ریدازا،

،هدریوهراادرزورزوا«

رااایا۳۴.اه



نریر 2055

ازازااز،دایا

ارا،نرردوا۳۵».دا

لدی۳۶.ندر،هدهرو

ودوودردسو۳۷.درا

ار،رردارم،ازان۳۸.د

؛ارز،ور،زورنا۳۹.د

ادزیار.ادیاد

ردردارا،هارو۴۰.اناار،د

هار،هددیاارندو،هدزارنیوا

بردارا۴۱.ار

جاازاشو،هونام،هار

اددنازنها۴۲.رد

ارانز۴۳.د،هد

،ادیرودوادزهداراازاارنا،

و۴۴.رااردار

ویو

.ر

۲.درادمه،ررنو۲۸

ناراز،دلیندناو

ن۳.ار،وااور

یاا،ترا،دا،هدامیرا

دزااررنن۴.د،هانو

،ا«:،دوا

».زدرال،رردزااا



نریر 2056

۶.ر،هاارداررناا۵

ررانو.د،هداساواد

ا،ویردو

ادمسهرکا،اناردو۷.ا

.دزور،هدارواد

.د،هضرلاورارسرزا۸

اروا،هدراوادوهددوهایود

دهرد،اواانو۹.داد

اورنودرمااارناو۱۰.،ها

هزاو۱۱.یادمزا،

هردارنزوادازرا

زور،هادوساو۱۲.را،دهد

زورزاورنر،هدزرودازاو۱۳.د

ناردااردو۱۴.دراومودزور،هزود

موروزورناا،

لا،لاازانانارداو۱۵.ا

،دارنانو.ندوسانرانو

،رمورنو۱۶.لدی،هدارا

تزاارا.دجاارادارنازز

.دلرد،دواداد

نواردنر،زورزاو۱۷

یدو،ناردایا«:نا

،رواردا،مدهدداامرومف

ردنزانا۱۸.دنورید

دنو۱۹.رادهدارا،



نریر 2057

ا،مدیدرهر،د

انا۲۰.دازا

ز،اااازوتار

دزارد«:اریو۲۱».م

یی،اازااردازاوا

دزااد۲۲.اهررد

رداراامارازار

وادیر،دیویایزورن۲۳».

ح،هدادتداتنایاا

اهرردمزااوتارزاود

ودرواناوان۲۴.د

اوازا،درنو۲۵.درونا

ساحور«داراازا

ا۲۶،هدبداایاو

اواشنرماد“

الداز۲۷؛داواهدو

اردنویوهم

ولدووناد،اهد

دم۲۸”.ارناز

۲۹».اناودهدادات

.درورنداران

وددیاهراردملودا۳۰

وداتو۳۱.،ایود

نوواراردیدل

.داد



نور 2058

نور

ههداوههالروم،۱

یاودهدادارناهو۲،اایا

زادهررد۳،ردد

فوتاوحورو۴،دواد

وا۵،واندزاد

اردناایااررو

ههانانرد۶،واا

،وههاوابموررد۷

واوارزاو

واردیالوا۸.د

۹؛اتمردناهررد

ا،شارددحورارواااز

ردادو۱۰،دارا

تداهداراانادید

ارمرادقاراز۱۱.د،

رد۱۲،درااور

۱۳.ناونا،نازان

رازاا،ناردایا

یمعلومددناهدارا

ناز۱۴.اردنرد

ر۱۵.اروونو

.دترمورردارمد

یا،اتمرارازااز۱۶

نارد۱۷،ودلوا،دروانات



نور 2059

ب،نانازا،دفاا

ااز۱۸.دازنالدا

داروددفنازا

ناازاا۱۹.رادزارردارار

هدناارنااازانارد،

اویتواهدیاز۲۰.ا

دهدوهوایرازا

aïdios).یرارنا g126)۲۱ارااز

ترددوانارواو،

یدا۲۲.رنالد،هدد

اریالو۲۳.داود

۲۴.دتاووروناتر

دندلدتاردارنااا

انا۲۵،زرااریدنرد

ضارقدوتدودلغوردار

aiōn).ا.اکرداا g165)۲۶زا

،دیارنااا

افاارنز

،هدکارنزلانادو۲۷.د

زلادد.دتازا

اورنو۲۸.درداردراوا،ه

ذارناا،رادهدادرداراا

عزا۲۹.روایرااودود

ولاووزا؛ووتراوار

اواندونوناز۳۰؛و



نور 2060

۳۱؛اونونونوناون

ارافااز۳۲.رواووو

،ترناد

.رادشارنارا

ازیرایر،دایاا۲

از،ددا،یدا

اادو۲.یروااررن،

ندایا۳.الان

ینا،ارندولا

وودا۴؟راازا

اراادویرارواو

هذار،درلدوتوو۵؟

۶ادیروادروزوررددیا

اا۷:دادااا

؛ارادوت،ومااوللارد

(aiōnios g166)۸اراااو

وباو۹و،ار

ودلوا،دیی

،رومااول۱۰؛

ااز۱۲،یرااداز۱۱.ود

اوک،هنو

زا۱۳.انازا،ه

لدارردننا

اهاز۱۴.اهدلدن



نور 2061

نا،رااریررا

زا۱۵،دیا،را

وابنالددنا

ناراودانا

یروادارمدیزارایزوررد۱۶،روار

۱۷.ترودا

اوودا

ی،زاوادارواهداراو۱۸،

روناریددیرادو۱۹،ارا

ردولاونبدو۲۰ن

ارنادیا۲۱،یراداراروتر

،دیدزدوو؟یزااردا،د

دا،ندززاو۲۲؟یدزددا

تراردا،یرادتزاو؟از

ارازازوا،و۲۳؟

ااانرداز۲۴؟ا

اداز۲۵.اب،ار

،زوزااا.ه

هارما،ا۲۶.ا

و۲۷؟دهدواا،دراد

ودودا،درااره

ید،اردااز۲۸.زوزا

ناد۲۹.،اردرداو

فردحوررد،اوردا

.ازانازاناح



نور 2062

زار۲؟هزاو؟دی۳

از۳.اههداداامنالوا؛

انااا؟اناا

ناوارا!۴؟دزارا

قدنردا«:اب،ورد

اارا۵».ادیروادردوی

وااا؟،ارا

اترارد!۶.نار؟

اار،غوردااز۷؟دایروادار

؟درنا،دنواوالیا

نوزاا،او۸

ص؟دی،

؟رادیا؟۹.افانا

هودنوددروادراودااز!و

،لد«اب۱۰.ر

۱۲.ا،۱۱.

۱۳.یر.اهدوها

.ددیزواهدرنای

وزاناندو۱۴،انازردرز

۱۶.انرنیانای۱۵.ا

ارو۱۷،انایردو

هانا۱۹».نردا۱۸.اا

با،ا

ازا۲۰.ااصزمودد

اهدلدوارردیلا



نور 2063

نولا۲۱.اهادزا،

نااوتار،اهاا،

نااا۲۲؛دتد

واز.روانااو،ا

۲۴،الزاواهدهاز۲۳،

یاناوهدلدنواو

هردزاارواا۲۵.ارد

اردااوانونااو

۲۶،اردیاو،دز

لدودلدوا،نزرددارایا

ی۲۷.دروانااردر

؟لاا؟ما!اهاد؟ا

نونااداز۲۸.نا

یاواا۲۹.دهدلدنا،لا

ایاا؟ایا؟اد

و،نازاارااااواز۳۰.ا

ارا۳۱.دالدناارن

.رادرااار!؟زنا

۲؟اارار۴

ادرادی،هدلدلاااااز

ودرواناااا«؟باز۳.ادرد

یا۴».باوایانا

۵.دبهارزاهارزاشد،

لدارندوادروانا،او

دواد۶.دباوانا،در



نور 2064

باوایااذارناش

نایل«۷:لانو،دراد

وال۸؛درنوهزا

ااا۹».بیواره

اانااز؟نیا

و،برد۱۰.با

؛رد،رد؟رددردوا

ردااناارو۱۱

ررواناارنوا،اد

ارو۱۲؛دبنایاا

اراارا

،وارذواااز۱۳.ادرداار

هدادزا،دانثراووایاهو

نا،ثراواااز۱۴.ناازا

از،ااز۱۵.هوو

زاازاو۱۶.زو

دراارذیاهونا

رااارذرذ

یاراراب(۱۷،ا

نددرواناوااناررد،)مار

ردوا۱۸؛ادوارتادوهزار

ا،دریاردرواناایا

ناردو۱۹».دارذ«

،دهدونارددند،هت

زااهوردو۲۰.هرهدرود



نور 2065

،دارا،نای،دا

زاو۲۲.ارددهویوادو۲۱

یویااو۲۳.باوایاا

یا۲۴،وایا،ب

واواروانان،اب

ودن۲۵،اندزاار

.هانلد

اد،هدلدنا۵

لدواو۲،واراد

اوراناردناردناا

رداو۳.ال

و۴،ااراد،

دیراو۵.اراناوارنا

ساحوریدردااز

نزرد،دزاز۶.اهر

یاااز۷.تونیا،

ادهاررد،دلد

رداردا۸.دتا

رد،درزازا

هدلدواننار۹.دهار

ردااز۱۰.اتزاوا،

هداداشگ،دد

تواتزار،

اردو۱۱.ا



نور 2066

.اناواوا

ودنادهمدانا۱۲

ازا،یرمدتاو؛ته

،دنرده،زااز۱۳.ده

زا۱۴.رددبه

زولاادتمدا

و۱۵.دهده،اهانامدا

یااز.ن،د

ناواهدزر،دیر

و۱۶.دنوایریا،ا،نا

؛ن،دزرزااا

یاریزاصیازااز

نااویااز۱۷.را

وواار،دت

داترد،ارا

ن۱۸.

،صیاند

از۱۹.تایاند

،ریرزا

ردا۲۰.دالدیرا

،هدزه.دهدزان

تردها۲۱.دنوا

ادوتیاا،د

aiōnios).وا g166)



نور 2067

!۲؟ددنواهردا؟۶

۳؟زناردد،دهزا

واترد،رداد

دوا،واترد۴؟

ندزارلا

لااز۵.ررتزرد،

۶.ایوردا،وات

بوااادارااز

زا،داز۷.ارهد،موه

اد،ده۸.اهاه

ندزاناداز۹.دازوا

۱۰.دراواتازاودد،

،زاودهیادااز

هیاارد۱۱.زایا

رده۱۲.هزردایاا،راهد

۱۳،اارنایا

ارد،ارتارهاردیاو

تااردیاواههزندزا

،داهاز۱۴.ایاا

ها؟۱۵.زز

ا۱۶!؟ززوازا

ااروا،هدارااد

هها،هاارواارا،

اراا۱۷.ایااراها،گیاار

ترنا،لدزانا،دهن



نور 2068

،هدازاهزاو۱۸.اههدنااهد

،نار۱۹.اان

واردیاناز،

اردیانا،دهیاه

هناز۲۰.رویاا

زاادونا۲۱.ددازاازاد

۲۲؟اتامااهازانارنا

،اانوهدازاهزالاا

.اادوت،نارواویاارد

(aiōnios g166)۲۳اا،اتهداز

aiōnios).واردادوت g166)

راز(اداناردایا۷

؟درادایو،اهزنااد)

ا،اهزنزاز۲

اد۳.ددازاشزا،دشه

.دهااز،دددا،درادتش

یاادازانازا،دشه

،ناردایا،ا۴.از،دهدادد

یداردهدیا

.رواا،ندزاوا،

زای،دردواز۵

ا۶.رواتدیارد،د

زا،ددناردینایانلا

ردحورزردی،دازا

اره!؟اها؟۷.ف



نور 2069

ا،ادارتاز.ا

،زاه۸.زر

۹.اهدهنواز،درواردار

ه،ان؛مدهزنوزاو

ن،دتیاناو۱۰.مدوهز

ا،زاهاز۱۱.دتا

واس۱۲.اناوداد

؟دتیاا۱۳.ولدوس

یا.دده،ه!

۱۴.دهاگ

زو،اوراداز

اازادا۱۵،هوه

.مروامرادتنازااریرا

ار،مرواااریره۱۶

نادلاو۱۷.

رداداز۱۸.اردنا

ردهدارااز،مرد

ارنااز۱۹.ندتراا

۲۰.ااری،ا

هناد،ااران

واراا۲۱.ارد

از۲۲.ادیا

ردد۲۳.مداا

ااوزذدیا

یاو۲۴.ایاردهنادز



نور 2070

رتازاا!یاد

.واارا۲۵؟

اوارادذا

.ارهد

۲.رداص۸

توهزااردتحوراز

،دلزاااز۳.اددازا

،هدهیاوهرداردا،د

ردددا۴،دادارده

ااز۵.ررحور

ااویرد،

نازا۶.حوریردحور

واز۷.اوتحور،ات

اارا،ااد

،و۸.ااز،

ردرد۹.زداراا

حورهو؛رداحوره،حور

،ارداو۱۰.وانازایودراار

۱۱.ات،ا،حوراواهده

،رداندزاارواحوراو

هزاری،اندزااروا

یاا۱۲.ارددحورا

۱۳.زن،ناردا

ا.داا،زااز



نور 2071

از۱۴.زا،حورارنلا

.انانا،ااحورزا

حورنزاارحوروازا۱۵

۱۶.اریاانااارا

۱۷.انازدتدیورحورن

،ثراوارونراو،ازهو

.یولردوایا

نانزیدرداداز۱۸

،رااز۱۹.اارد

،،از۲۰،انار

ارد۲۱،ادارناوا،دهدارا

لیدازاردادزاد

ناماداز۲۲.داناز

،او۲۳.هزدردونهارد

اراردهادرد،اارحور

،تااز۲۴.د

اااز،اد،هدان

،راداریااا۲۵؟نااردد

ارحورو۲۶.نارا

،ادیردااز،د

دیاحورد

ادارحور،دهواو۲۷.دن

۲۸.اهدارایاوااز

ورادودارااادو

رد)نا(یا،اههاواهدارا



نور 2072

ارنا،زاارااز۲۹.ر

هدازواشترد

ارنا،دزااراو۳۰.رناردازا

اراوادلدارناااراوا

ا۳۱.دادلارنا،ادلد

دوا۳۲؟ااه؟

یو،دهاررداروا،اردار

ان۳۳؟اار

نا۳۴؟اهلداا؟د

اردا،دا؟دا

ار۳۵؟اروا

دا؟دزازا

«اب۳۶؟

رد۳۷».هدذناوزورم

اروا،تهدززاراا

ونوتوتاداز۳۸.د

و۳۹هایولیوروور

اداتردقووی

.دزااواردازاار

ساحورردوغوردواررد۹

.اادودردوا۲،اا

هارردمموزادمداراز۳

وااانا۴،ناردا

زاهووتدواوولوا



نور 2073

نازاوانازانار۵؛انانا

.ا،دااکریا،ازاق

(aiōn g165)۶هامو

و۷،اا،ااازااز؛

اهاقارد؛زماا

هوناز،اناز،ناز۸.

اااهوماز۹.بزا

،او۱۰.دایارهروااو

۱۱،قارزازانر

،هدودزاز

هتدزالازادرااهدارا

».داارر«و۱۲

اراادودارب«:اب۱۳

!؟ااادا؟۱۴».د

وردار«:از۱۵

ازام۱۶».ارداار

از۱۷.هریازا،اهزاوه

اردتااریا«:نب

ا۱۸».دانمردمومزرد

.دزلااروراار

از؟اد«:ا۱۹

نایا۲۰»؟هدوواهدارا

ااعا؟را

هزادراراهز۲۱؟

دهدارانااو۲۲؟دزذو



نور 2074

ارفو،ارترودزارد

و۲۳،در،دههدایا

یازاارارفواردلود

دزادتداراو۲۴،دل

ارا«:رد۲۵.ازا

اودارواواادم،دم

مناو۲۶.د

او۲۷».اهایاناارد،

رااد«ااارد

دموااز۲۸؛ات،رد

و۲۹».دروااز،ومار

،درایادابرا«دراا

۳۰».هروموا

،دارا،اردا؟

رداا۳۱.انازاا

؟زا۳۲.ا،را

ارنالاهارزاناهارزاازا

ب۳۳.درشمداز،

وشهومدنردا«ا

».دا،درواناوا

ااادیدولدناردایا۱۰

دتدنااز۲.اناتیا

اناز۳.یورزارادتایا

،ارداا،ارا

ماااز۴.اا



نور 2075

ارااز۵.دروانایاا

۶».زاارد،ا«ن

درد«رناا

۷،دروادواردنا

».درواندزاارلوو

(Abyssos g12)۸ودم«ا؟

ونانامااردودرد

وفاااروادنزااز۹».

ت،اندزاارواایروانادلدرد

وایادهدروانالد۱۰.ا

«بو۱۱.تدفاانز

ودرداز۱۲».ادرواناوا

اودواوا،وانو

اارواماز۱۳.ااروامیا

واارا۱۴.ات

؟اهاروارواناو؟اهدرونا

اوو۱۵؟اونوو

ایاز«اب؟هد

».دهدیودتر

اوا«اازشارتر۱۶

وانزاناا۱۷»؟درواررا

:ا؟ا۱۸.امزان

یانامودنمردنات«

لوا؟اااااو۱۹».رنر

موانامرواتار«:



نور 2076

تااو۲۰».اار

وادا:،هد

م«:ااردا۲۱».مدا

».ویمدزارداردیدزور

از!؟ددراردماا۱۱

اردما۲.زااادوازااا

ردبادا.اهددر،دزا

۳اازااا،سا

واهاریواریااوا«

وو۴؟»نردوماه

دادهددرا«ا؟

نزرد۵.»اهداز

لازاداهارزااو۶.اهرا

زادالازااا.دو

؟د۷.داو

ن،ااراااا

ا«اب۸؛دلنو

دودادداباحورن

ومادونایاناه«دوادو۹».زوا

ودرنان۱۰؛دومد

درشا۱۱».نادادارنا

ردراتناشزا!؟

نیودناشن۱۲.درواتنا

یدز،ایودنانود



نور 2077

زاایااز۱۳.دانا

،اردالریورا

ارنازاومرواتاردیا۱۴

ز،ناندرااز۱۵.

سنو۱۶!ندزات؟انا

.ن،اسرهوهن،ا

یدینزوهزانو۱۷

۱۸،ینزورردوارد

رراو

ه«۱۹.ا

ناوهاا۲۰»؟م

یاااز۲۱!سشرو.را

۲۲.دا،د

ا،دااا؛اراو

.اهاوردا

ااز،ازاردنااو۲۳

نززاااز۲۴.ددرارناارد

،نزف،ههی

۲۵.انزرداادز

دادازااناردایااز

،ردایادراادار

تااو۲۶.ایراازا

یاهدتنزا«اب،ا

او۲۷؛ادابزااردوا

۲۸».مرادارنزردناا



نور 2078

را،اندا

.زاتدورداز۲۹.داا

ناوداردناز۳۰

ننانا۳۱،رنا

۳۲درناار

ز۳۳.راردارااز

اررزار!اوویود

یاراز۳۴!یویاشوزاقوواما

۳۵؟هوا؟اداروا

واوواووازااز۳۶؟دهدادزواهدادوی

aiōn).ا،دلدااارواو؛ا g165)

اایرارناردایااز۱۲

اراهسهزاردی

ناو۲.التد

ردداردتردذز

aiōn).اهیهدارا g165)۳از

ارزا،اهنا

،لاااازای

۴.اهداناهناهزاا

اریورادریانردناز

،رد،ر۵،ر

رادین۶.یادا

۷،نااتها،هداد

،رداو۸،رد،یرارد

۹.روهر،داا،توه



نور 2079

۱۰.وتیزا.ر

زااریدورادوداراردا

،همحورردوزردارد۱۱.مااد

وردوروارد۱۲.اروا

ردوتاردر۱۳.ادرد

ا۱۴.یرا

ون۱۵.و؛

وادنیا۱۶.ن

اداردوارانذیرد

.ییضار۱۷.ر

دهراا۱۸.یرکرامد

اردمانیا۱۹.

وا«اباز،دار

دا«۲۰».دادااانازاما

اازا،ااواروا،

ب۲۱».ااشایا

.زباریی

ازاراز،دیر۱۳

۲.اهازااو

وهداو،وتر

مزااز۳.درواد،و

ترنازااا.ارار

مداز۴.اوازا،ین

س،یه؛یاا



نور 2080

ماوامدوااز،درادار

یواامزا۵.نارزا

جااز۶.د

۷.ارداواما،د

اروجارج:اداواار

.تارتوسارسو

از،ندییان۸

از۹.هدرواارارید

زر،هغوردتد،یدزد،،ز

ماردا،دو

ید۱۰.دنارد

نصو۱۱.ا

بازااراهرلاادارو

ناونازاادتناازرا

اررلا.ادزورو۱۲.دروا

ررو۱۳.اررا،هدنو

؛وعاورووورد،زوررد

تایاواروا۱۴

.کرا

یا،ناردارو۱۴

ادراردرادنا۲.ترد

ارهرهر۳.درلاا

.ااروااازهرهرودر

دیادوا؟ده۴



نور 2081

ارداازاراا.د

یدوادیدزاارزور۵.اروا

۶.ددذرد.دراارزور

زوراودرادشواادارزورا

یادرو؛درادوایادرادار

یادراو،اراازدروا

دزایااز۷.اراودروا

زااز۸.ددوز

.وایااوزوایا

یااز۹.وانازا،ها،هزها

۱۰.ندونزهزود

اردرداا؟درداا

اواز؟یر

مدتوا«اباز۱۱.

ارااازواداز

.داداااردبزا۱۲».د

اا۱۳

ردواد۱۴.درداهارردمد

دتاذردمرادوا

از۱۵.اوایا؛دراارنانایا

.ررد،دهدرزاکارترداه

۱۶.دواهارردارزکدکار

ااتاز۱۷.اررا

از۱۸.ساحورردووابو

مدلواه،ارراارد



نور 2082

ایواریرانا۱۹.ا

ا.زباارارکار۲۰.یو

شیانایاا،اک

ندیرونباوندر۲۱.در

ناا۲۲.اترداشاا

لاز،راارناارردتدیا؟یراد

ا۲۳.دراردد

و؛درنااز،دمدرادراد

.اهنازا

وارنای،او۱۵

شاردزا۲.ارد

داز۳.ایاارددز

ی«اب،دار

زااز۴».دیرن

راوابویا،ب

ادارویانا۵.

،هنول۶.یا

۷.ارواروا

از۸.الیاار،ار

هوااردمد

ارااو۹،ادارداای

نردارازا«ابوار

و۱۰».اامودارااا

یا«او۱۱».ندوامایا«

حاروایاوارواا



نور 2083

اودار«او۱۲».

».دایواا،دثاایا

ناردولزاار،ایانا۱۳

ناردایا۱۴.دهدوااردساحورتدز

زاوزادادهرردد،

یا۱۵.ندردول

د،هزروتررناردا

،اهانایروادار

ارااوایاممد۱۶

۱۷.ساحورهس،الامروا

تااز۱۸.مرادایررد

ایرانارد

تات۱۹،ولرداایا،دروا

هدزرودروازای.احورتوتاو

ترمدا۲۰.مدارترنا

اد،دتارد،ن

ا«اب۲۱.ید

۲۲».ا،ودا،اروا

ردانان۲۳.معدنازارا

ناقاریودا

ااد،اه۲۴،ماهدد

اوترردارراوااز

اتزاازا،ینا

.ارروامزنا۲۵.م

یازداوودااز۲۶



نور 2084

رودادر۲۷،روا

ناتورزاانازنان

ارناتردمز،ده

ناداراودمااران۲۸.

وادو۲۹.اااهارزا،

یا۳۰.ااالرد،اد

ووامرادسازا،ناردا

،ودردادیا،)سا(حور

لرواردومرردنزا۳۱

وداهدارا۳۲،ا

.ا،دیاو۳۳.اا

،اردیداراو۱۶

روارداروا۲مر

از،اارواجیردو

م۳.دوادواریروا

نهاررد۴ردنار،او

،نانوداردید

واناردار۵.ای

۶.رمایاارا

و۷.م،رزیاارو

مداانسوسورا

ردزاونرنردر

.رم،اواردارساو۸.

ااواررردرواو۹

ومارردههدزااو۱۰.م



نور 2085

ارندو۱۱.مارراا

مواردسازااراودم

اهزواردارو۱۲.ر

رزواردارو؛م

ماوواردوواردهورو۱۳.دم

ووسووسونوارا۱۴.

سووار۱۵.مااردا

.ماوسواوشاو

یو.مارو۱۶

ازاناردایا۱۷.مار

نایورارنا

.بانازاو،ا

ارواصااز۱۸

هدیدنوظاوارد

تمدردااز۱۹.ارند

ردمرادایوزراا.مروهررد.ا

یدویاو۲۰.لدهدیردواد

وا.ایزارن

سونوورسو۲۱.د

،ر،س۲۲.مارن

ارمواس۲۳.مواردار

ورادراو.مار،ان

ارداروانا۲۵.مردارا

،وتر،دزرااار

aiōnios)،دزایززاینا



نور 2086

g166)۲۶اوفلرد

اراناااییاهد

aiōnios)،د g166)۲۷ارویا

aiōn).ا،دلداا g165)



نلوا 2087

نلوا

وههالراهدارا۱

ردزا،اردای۲،ردا

رد،اههاسیا

)وا(و)وا(ااروام

وارزاو۳.انا

هررداردیا۴.دوا

۵،اهردانایا

.ردومرد،اهودیوردزااز

ردی۷،درااردتد۶

واو

زوررددارااااروا۸.

ااا۹.وا

۱۰.اهاواداار

واممرادازاناردایا

رد،نردقو

ازا،ناردایااز۱۱.یارو

.اهانردارهررد

و،زازااض۱۲

؟ا۱۳.زاو،زاو،ازا

۱۴؟م؟دبهاررد

ومداارزاارا

۱۶.مداددماد۱۵،س

ارمراددومدادارناناو

د،دااز۱۷.هداد



نلوا 2088

.دادم،رتر

د،انیاذاز۱۸

«:اباز۱۹.اتن

ا۲۰».اددارنومزار

نا؟دا؟؟

aiōn)؟اهادار g165)۲۱ناز

ا،ادزان،ا

۲۲.تارناراا،دادر

۲۳.نوااد

اراوشاردوب

هاودهاارنتد۲۴.ا

زاااز۲۵.ااوات

ناردایااز۲۶.ا،مدزاااوانا

یراردتد

لا۲۷.یروایرو

ارنااودزارارارن

،اارناودنو۲۸،دزارارنا

ردی۲۹.ادارار

ردوازا۳۰.وار

.اوواواهیاازا

.وارداب۳۱

م،مادن،ناردایاو۲

از۲.مدمااارنم

ارواوادنردیمد



نلوا 2089

و۴،مدرشزوسوردو۳.ب

وحورن،دنووم

.اتردناردنا۵،ت

ازاا،دن۶

aiōn).دازایورزاو

g165)۷نا،نیردارا

،درلیادزااار

(aiōn g165)۸اارناایورزایا

aiōn).دبارلواادااز

g165)۹ار«:اب

اا،دراوو

حورارااا۱۰».اهددناراودیا

یحوراز،اهدد

ناراندزااز۱۱.ارا

ارارا.یوردناحوراار

ارنحور۱۲.احور،اا

هدااازاحورنا،ا

اننارا۱۳.اا

ورودزاساحورا،نازاه

اراحورراناا۱۴.ورار

ازااراواوادازد

ردور۱۵.دحورزاا

از«۱۶.واردارو

ار»؟داروااداروا

.راد



نلوا 2090

،نورناناردایاو۳

کارارو۲.ردلانونن

لااناازازمداد

نردن،لاز۳،را

ناوا.ااوعاو

یدوزاناز۴؟رر

و۵؟ناا،ازا

یاهزااودروانانااد؟ا

ادیرااو۶.دادوا

یاهدباوایهرا۷.

تا،هباوهرو۸.هور

نارااز۹.ادارد

۱۰.اترواارزو

نایدومددادرن،ا

.تر؛دزتر

ههدادادیداز۱۱

ر،دناا۱۲.،ا

ر۱۳،ههباهزا

نا،داارنازورنااز،ارا

اار،ادورارا

هدرانایرا۱۴.ادزا

نز،داو۱۵.اا،

ا۱۶.انزااتد،ادراوو

؟ارداحوروااد

ازدزکارواا،بااراا۱۷



نلوا 2091

اردرز۱۸.ناواسا

،درانارداردزاا!

aiōn).ددد g165)۱۹ااز

ار«:اب،اادن

ارراوا«:او۲۰».دزرند

،نارد۲۱».ااد

ها،اها،ها۲۲:انازااز

ها،لیها،تها،زها،دها،

وزاو۲۳،انازا،های

.ازا

و۲.دراراایوومانار۴

ا۳.ادسزوردد

،مهدمزازاای

،درداز۴.د

۵.اواه،مهدلدازا

یوایوزاا

ها؛دروااراردیوداورار

رارا،ناردایاا۶.داازاحار

اهرردمداداود

زاوزوابازا

ودادیاراز۷.یدیا

۸.ا،ن؟یراد

و؛نوواودوهلا

از۹.دد



نلوا 2092

ااداارنرامن

مدونوناز،اهناتیا

،۱۰.اههار

ا؛ا؛ادرد

هراواوهونوو۱۱.ذ

مدو،هدردیدو۱۲،

اان۱۳.،هدمو،ه

تودتاروذو،ز

مزهاراراو۱۴.لاه

نارااز۱۵.دبنازن

از،رارنار،ادرددا

سازا۱۶،مداردار

دارسویا۱۷.اا

ایاروارداوبزوامد

ردورد،درودرد

دانا۱۸.د

واواا،اادیدوز۱۹.ا

از۲۰.ارناتارناادا

ا۲۱.اتردنزات

؟حورودباراد

و،اهازنرددها۵

اردرنز؛انردزن

،راو۲.اد

از۳.دنونزادارانا

،نناو؛محورردا،رد



نلوا 2093

م۴.اهداراردمد

واتحور،وا

هدن۵،

.توازورردحورد

م،کاهاا.۶

زکزاارد۷؟دزار

از،هز

رادهار۸.اهذهاررد

ودهد،تراویو

.تنازرنارد۹.ار

نارونارناناز۱۰

۱۱.نودزاترارد،ن

از،دهرداانا

،رشع

رااز۱۲.رات

اداا.یرواداجراا

ایروادااجرارا۱۳؟یرواد

.ادنزاارنا.د

درادتا،یدنزاا۶

،ناد۲؟ندندا

ا،زاداو؛دایروادارد

ایروادارنادا۳؟ت

ارزورتردن۴؟رزوررارد

۵؟،هدرداراا،راد

ادنردا،لا



نلوا 2094

رداردا۶؟دناردانردا

ارنا۷!نادناودور

ما.راداایر

نو۸؟ناو

ثراونادا۹!دناردااراوز

ونوناز،ر؟ات

ونارونارونادزدو۱۰طاونوناز

زاو۱۱.ااتثراوناون

هدلدوهدسود

یا۱۲.یاحوروواماه

،اوریا.ا

یاکار۱۳.یمرا

اارناواا،کاریاوا

واواوایا،زیاا.

دتاروااروااو۱۴.یا

یایادا۱۵.اا

؟ادیا،اداریاا؟ا

یو،دادا۱۶!

۱۷.»داود«از؟

دا.ززا۱۸.احودوا

۱۹.دزروهدناز،انزانو

ارداساحورناد

هاز۲۰؟دنازاواازا

.دنارا،



نلوا 2095

ارنزاناارد:داهرردا۷

نزودرااردوزد،ز۲.

نزواداارنزو۳.دراارد

و،شردننز۴.ار

ازا۵،زدرادنراد

زو؛غرتدوهزوریایر

ردیارناد

۷.هزاارا۶،دزاا

.مدمداا

د۸.نیدو،درادازاص

۹.اارنانزهو

سازاحازح،راا

واوارنا۱۰.ا

د،دااو۱۱؛دادزانز

نادو۱۲.دزااردنزدو؛د

ادنازناردازااواار

۱۳.دزااروا،یوارنزناو

،یوارواوادنازو

سدنززانااز۱۴.دادزا

کدوااوددسردازانانزود

،انااا۱۵.لا،د

وتراردارداازدشرا

نزیااداز۱۶.اهاارا

اردنزدیااد؟داداتارت

وارا۱۷؟دادات



نلوا 2096

،هاارانوهد

۱۸.اردو؛ررر

اوددن،دهاردا

وی۱۹.دن،دهارد

رد۲۰.ایااده،

ردا۲۱.نرد،هها

نا،یدازااا،اریها

ههاوارداز۲۲.لاواار

،هادازاو؛اوادازا،

.نام،ه۲۳.ام

دنارد،ههاردناردایا۲۴

.مراوازاههرردا۲۵.ا

۲۶.دیار،اروازان

اناارنا،نزان

نززااویا،ینزا۲۷.ن

ه،یدحه۲۸.هانزدا

ردو.ده،دههویزر

۲۹.مراد،از

اازااوارا،ناردایاا

نونننو۳۰نزرادنز

لاو۳۱،نننراون

تراز،نلانان

امرادااا۳۲.ارردنا

یراواراردد.

ادراردنزو۳۳؛اروا



نلوا 2097

وهونزنرد۳۴.دزشاردنز

ردورداواراردهاز،ا

اردادراردا؛سحور

ادایااراا۳۵.دزش

۳۶.،وازو

ا،دهدنه

؛اا،نزاارورغ

دلدردا۳۷.حرا؛

لدردواردهدارارددراجاوارا

۳۸.،درادهاردهامزد

،حو،دح

.ا،اهزشادنز۳۹.

،داددازادشها

،الیارا۴۰.وارد

.مراداراحورمنوا

.راداد:یهرردا۸

دنا۲.،ا

۳.ادیر،ادز،ادی

۴.فوواد،ارااا

ینرداد،یندرهررد

از۵.دااو

،زردونارد،هانا

اار۶،رناواورنا

واو،وایاووازار



نلوا 2098

و۷.وازاووازا

ادالاز،اار

نناورنارنا،

ازدزالار،کارا۸.دا

طا۹.ندروندر

ارااز۱۰.ددشرااد

ناا،یاهرد

؟دیندرا

کدوایاردانازاو۱۱

وزروهناردانو۱۲.ا

۱۳.د،رارن

ا،رداشکارا،ا

aiōn).شاردردادرا g165)

ارواا؟دازاا؟لرا۹

لرارناده۲؟واردا؟م

واردرازارا،

اانااا۳.

راراا۵؟راناوندرراا۴

نر،دها،زاردا

رو۶؟ووانارداو

؟دزا۷؟ر

؟درشاهزا،هدس

ناراراا۸؟زاوایا

بتاررداز۹؟ارا



نلوا 2099

.»ند،دارارو«ا

اراا۱۰؟ناورداا

،اهابیا؟

.داردهدو

اراا،یاارورن۱۱

رااردنادا۱۲؟ورداری

،دلاارراا؟ها

ا۱۳.زااارااد،ار

ودرزا،لسرارداد

و۱۴.درادزا،

ازا،ماا«دوا

اراومدلاارازا۱۵.»

زااندااز،دا

ا،دترهاز۱۶.اداا

ایاو،اهداتروا

ا،مرادتاعاراهاز۱۷.تر

تاا،ترارد۱۸.هدوه

مزجارا،دترناا

زاااز۱۹؟لاارداردراو

۲۰.مداریرمادمارد،مددازا

اراومدارددناردو

نارنو۲۱؛مداراا

،اد،من

ار۲۲؛مدارن،ارد

مدار؛مدارم



نلوا 2100

ناردااررا۲۳.ار

،ودنارداادا۲۴.مد

لورا.دارماود

ناا؛رردشزروو۲۵.

،مود۲۶.ارجارج

۲۷.اراازو؛درادن

ناد،مرادردارناومزنزارد

.ممود،مدوارناد

نارازااناردایااز۱۰

و۲درردزاوداز

۴درارورکارنو۳؛ردردوارد،

هزاااز،اروربنو

زا۵.دهناوانازاور

او۶.اانرداز،داراناا

نا،یایارا

ب،نازا،و۷؛د

».ویاوبوام«:ا

وزورردودنازازو۸

،ارو۹.کرا

و۱۰.دکرزاودنازا

کارناهکودنازا،

بیاواونراو۱۱.د

aiōn).اهراواد g165)۱۲

۱۳.،ادنا



نلوا 2101

اااا.وار،ا

ی،هدزادقدرا

نایاا۱۴.ادارنایاردز

د:ناد۱۵.زا

ا،اکارنا۱۶.ا

اا،هرارو؟نردا

ون،راز۱۷؟نرد

اراا۱۸.نزا

۱۹؟هنرا!

۲۰؟ای؟یا؟

یااردیا،اا!

ال۲۱.داو؛ا

واهزاو؛دزاووازا

تارواا۲۲.دادهزاو

،ا۲۳؟اوازاروا

۲۴.،اور؛

ردارا۲۵.ارید،ارد

وناز۲۶.ور،و

زانازاه۲۷.اوانازانای

وررادا،واواهو

ا«اا۲۸.

،ودادنار،»ا

ا۲۹.اوانازانایوناز

یدازایدااز؛دناتدزا

زااا،مراو۳۰؟



نلوا 2102

ها،رها۳۱؟نایاینا

۳۲.الیاار،ها،

۳۳.شارایونوند

،اردومزشاریررد

.تاریر

۲.اا۱۱

اردازاارناردایاا

۳.،مدیرارراورادد

د،نزوا،دااا

،تدهید۴.ا،و

،تدزا۵.ارارد

از۶.دهاانااز،دزارارد

نانیارنزاو؛داری،نزا

دارداز۷.،ا

داز۸.ادلنزا،الوتروا

هانزدو۹.ادزانزنززا

نزازا۱۰.دیانز،

وادزانز۱۱.ناد

دزانزاز۱۲.واردنززااد

رد۱۳.ازا،نزد،ا

ادهنزاا:دفادلد

یدادزااردا۱۴؟د

اروا،درادزاردینزاو۱۵؟راروا،درادزارد

هاو۱۶؟هدادوهدیاز،ا



نلوا 2103

۱۷.دارایو،

از،ار،اران

از۱۸.ییاییازا

نردم،ردوا

نازا۱۹.روارنازایرودیور

زاننردامز

،ردن۲۰.د

ندرورداز۲۱،دهدروام

یدووداردم

ی؟راناوندریا۲۲.د

؟زهرااراوارا

!؟ارااردا؟

وامدا،وازااز۲۳

هر،هدو۲۴ارن،داروارد

هریاناا.ر«:ود

ارو۲۵».رایردارا.د

ه.نرداا«:ومزا

ارناهاز۲۶».یرد،ارا

اروات،اراور

ارواودرارنر۲۷.از

دا۲۸.داوانونم،

از۲۹.نازاودرننازازوناار

اودراردیا،ودر

زایرازا۳۰.اروان

داا۳۱.اهایرواو



نلوا 2104

۳۲.،د

.ددااددوازا،د

،ندرن،ناردایاا۳۳

اد،دررد،او۳۴.

اار،نو.

.د

اناردایا،وریهرردا۱۲

یی،دااد۲.

ار۳.داریرهد

اار،احورد

۴.اواارساحوریاو

ااعااو۵.نحورواعااو

رداراناعااو۶.نوا

حوررارو۷.

ودهدادم،حوراراز۸.د

نناارو۹.حورن،مارید

ارو۱۰.حورنندادیاریدوحور

اریدوحاورااروتاریدوتات

نارد۱۱.زاریدوزما

دهداراداراحور

ودراددیاواناز۱۲.

،ارانیا

،نردحوراز۱۳.

حورزاودازاها،مها،ها،دها



نلوا 2105

۱۵.ارناز۱۴.ه

زاا،نزادا

ا،نزاشاو۱۶؟ن

د،یدنما۱۷؟نزا

لا۱۸؟ندیدناون

او۱۹.دهدارادنردارازاا

اراناا۲۰؟دنید

جااردو۲۱.ن

هو۲۲.مراجاار

و۲۳.مز،نیانا،ا

یااوراد،مرانیااارا

ااریا۲۴.درادال

ارارنا،

ردیاا،نردا۲۵،داد

ا،دددرداو۲۶.

واا،تیاودرنا

.نایادونا۲۷.ا

م،امود،نرلوا:رداردادرااو۲۸

ماواوتاوندادی،تا،ن

،ن،ا،لرا۲۹.ز

ز،رادی۳۰؟تا

تاری۳۱؟،

.دناو



نلوا 2106

اونومدیزا۱۳

و۲.ماههنوهداس،

ناواارورااوادتا

،اواریاد

مراردنوداردلاااو۳.

۴.مد،اود

روو؛د؛انو

؛داردودراهراا۵؛درا

و،ددارزا۶؛دراءود

روارورد۷؛یدار

.اروراوالرد؛

ا،ااود۸

.دااز،اواا،زاو

۱۰،توراداز۹

،مدز۱۱.دا،ا

ومدنومدزفن

از۱۲.مدکاریر،مدنا.مد

نا؛وورونا،راردلا

.م،اونا،مراد

ا.واونا:االاو۱۳

.اازار

،تاروریورد۱۴

،زاز۲.تاص

رداز،امد



نلوا 2107

یاارمد،تاا۳.رااحور

ارد،ز۴.وو

او۵.ار،تاا،

تا،زمراد

،زفززااتاز

داناردایالاا۶.دا

ا؟دار،ارزوا

و۷.تار

رداندانی

ز۸؟دهزاوا،قا

؟دزیارددمیاا

م،م،نز۹

؟ااازیناد

و،هدزردیزعاااز۱۰

ید،ادارنزته۱۱.

۱۲.یداو

ییااوریر

د،زا۱۳.هدوا

دحور،دزااز۱۴.

؟د۱۵.درادر

دوحور؛دادودادحور

کحورردااز۱۶.ااواا

ا،اانا،ا

بااز۱۷؟الو

ارا۱۸.ددنا،



نلوا 2108

رد۱۹.زفززادز

دارناددم

لارد،ناردایا۲۰.نزناراازا

تاررد۲۱.رردولارد

یویزوا«اب

۲۲».اااواما

ا؛نایانارادنایااز

ا۲۳.اناراایانایات

ناوزفزوردم

او۲۴؟اادا،ادنا

زا،اردنانازاوت

ودوایو۲۵،ددمزاو

ااوداتدارا،هداردیور

ناردایا۲۶».انرداا«داد

یدوزا،وااد

،درادیا،درادیا،درادز،دراد،دراد

ودود،زا۲۷.د

ا۲۸.و،

اودوشرد،ا

۳۰.دنادوودازاو۲۹.

لوانا،دفازایدیاو

تااز۳۱.د

.ااحاوراو۳۲.و

رد،یایاوااز۳۳

شردنزو۳۴.نی



نلوا 2109

،نداندزفارنااز

زارد،زیااا۳۵.تار

.اندزفردارنزن،دنا

۳۷؟رردزااما۳۶

اراا،دراوراردا

،ااا۳۸.اواما،

ندزاوتارت،ناردایا۳۹.

.ماو۴۰.ز

مامدادترازاار،ناردایانا۱۵

و۲،ناردوارنا

ترارنا،تنا

لوااز۳.دروانااوراده،مداد

نهارردا،مد

۵؛مزورردوناو۴،د

نازاو۶،هدزاودنانازاواو

زوانازارردازاهدز

وبنازا۷.اهاا

هاو۸.نر

لرونراز۹.د

۱۰.مرای،مها

،دواواا

اا،منازا

وناهاوها۱۱.د

دوا۱۲.درواناراو



نلوا 2110

زاان،ندزا

،ارنداا۱۳؟ند

ووا،او۱۴.ا

،ایادو۱۵.ناا

واالو،ااردادتداهررداز

ندهاز۱۶.ندررداار

ها۱۷.ا،

،دنردنوانا،ا

ا۱۹.کاهاردا۱۸

.مدزا،راواردنارد

هناوندزا۲۰

نا،اتنااز۲۱.ا

ردمداردو۲۲.ند

ا؛در۲۳.اهز

و۲۴.نازاواناورداو

ردو.دررواارتواانازا

.ادادارتوترمورمنزنا

،دیزارنداداز۲۵

۲۷.ات،دداد۲۶.وا

نا.»ااایویزار«از

وازارواااو،»ااازار«

،هیوزا۲۸.ااا

یوارارواادها

یاااو۲۹.رداا،اد

،نده؟ند



نلوا 2111

ردارداو۳۰؟نایاا

وارداهرردینا۳۱؟زاا

رن۳۲.اداهزور،

ا؟ادا،مدشواردنا

۳۳.ادنور،ند

یا۳۴.دزارقا،تا

یا.رااراازه،هراا

ند«:اا۳۵.لا

هزیراایا۳۶،»؟انماو

ارنا،یراو۳۷.دادد

یادزاومزاهادیااد،یرا

ودارنا،دهداراا۳۸.د

عزا۳۹.ارشدزا

،واد،نا،

یو۴۰.د،نود،نود

د،ان،زیوا

دهنودبانو۴۱،اد،زنو

۴۲.درادق،نردهرزاهراز،د،نرنو

ردو،ددرد.ندا

لردوددذرد۴۳؛دید

۴۴؛دتردودرد؛د

ا.دورود

ابو۴۵.ورا،

تحورامداا،هزمدالوانا

.ورنازاودمور۴۶.



نلوا 2112

زااوامودنا؛اززالوانا۴۷

ونن،ا۴۸.نا

ترو۴۹.نااا

یا۵۰.ااراتر،ار

اتثراوانواراناردا

ی۵۱.دیدثراوود

۵۲.ال،اا

ااز،اراد،ارد،یارد

الواد،ندو،دادا

اواریدااز۵۳.

اواریدانا۵۴.ددارا

امااباها،ارا

تیا۵۵.اههردگ«ر

Hadēs)»؟ریاوا g86)۵۶ت

ارا۵۷.،هتواه

ناردایاا۵۸.دوااار

،اوارد،هورا

.واردزادن

ی،یاتزندهرردا۱۶

،لوازوررد۲.،مد

درا،هدهذدد،زا

،نو۳.ندزناورد

ارناداراارا

ها،مواو۴.روا

،ااد،رودزانو۵.اا



نلوا 2113

ددرادلاو۶،ردزااز

ا،مومارنز

،تارهارردمراهدارانااز۷.

.دتزاواا،مراوا

هزاورداز۹،اارد۸

ا۱۰.ر،وزیازروگر

ررداز،سدها،اسو

ارواا۱۱.الوا

ازاداروا،در

زا،ردااهرردا۱۲.راناردااروا

،دناردامداردروا

را۱۳.اانولادار

۱۴.رواروزونادوراانارد،

مرادساناردایاو۱۵.یر

ارواارناهدا(

ارصا۱۶،)اهد

زاو۱۷.زوررداروا

اازدخریداساوونانا

وحور۱۸.دمنا،دمزا

ی۱۹.ارصا.دهزار

ردواورما

ناردا۲۰.رواردرم،ا

.رمار.رمار

ا۲۲.رمددزا۲۱

۲۳.انار.دا،دراوداروا



نلوا 2114

رد۲۴.دوا

.ا،د



نمود 2115

نمود

،رداسوولراهدارا۱

مردردای

وارزاو۲،ا

واروادکر۳.دوا

ردار۴،اتیاورر

ردارناداد

یاهزاااز۵.اازادنا،

،دهدزردیدرد

ویااا،زهاا۶.اا

تواهاو،ت

دردردادزادا

ادازدراایااو۷.

۸.دا،درد

اردیازااناردایااز

ی،رزاقودضر

ادتیادرد۹.سنزا

۱۰،اارندا،د

ازاراواواورورتزاار

ارددو۱۱.را

یرا،ریرصازانایاا

ااز۱۲.دهدروایرزا

،اصاووتدا

ودررنردا،

ایاز۱۳.ص



نمود 2116

فااامراواوفااناوا

دفااا۱۴.دا

.وازورردار،

داداازاداو۱۵

دودزازوموودهارزاو۱۶،

اران۱۷.دیاو

یمدیراا،ا

ااا۱۸.ودا

ااز۱۹.و

یونردسوواو

نااز۲۰.اهواردو،د

اواردازاووارد،اایهو

ردارواا۲۱.زااا

وا۲۲.ا،اهداروادراا

۲۳.اهدیدردارحوروهدار

یاادنارا

هدناا۲۴،مل

.ناازردارید

،دنداددلدردا۲

وادیدا،مزنوارااز۲

وادارو۳؟نوزا

،ازامنو

۴.اید،یدمراددا

،ریاودونزااز

۵.مرادنو



نمود 2117

انوا،او

اارناا۶.هدهدزرار

۷.اهروازا

وارواادد،هداروا

راااردوامرادسا،ا۸.د

ردااردیااز۹.

،یارا۱۰.

،هداریه،ماهدااز

،ین۱۱،ماهدر

ساونا۱۲.وازااز

رد۱۳،زواردیایاهزاوردوماتر

،اردرداورنازا،اارادحور

ارا۱۴.ماود،هدعادوارنا

دوددرداد،ردار

یارااز۱۵.ردار

اراا۱۶.نردونرد

راایاو.تاتاراوتا،ت

ارامیراز۱۷؟

ردارردازاودهدزا،زش

.

جااو؟عودشرزا۳

ر۲؟ادزاتشر

ههاوفو،یدرده،

،راه۳.ندا

،یاحورهوزاههد



نمود 2118

ا۴.لدحاا،حاا

اریا۵.رادادا

۶.ازا،زاد

ارف،مدارداداروا

اا۷.هزحورفازارحور

لههاودفردت

هرارترااای،د

حور۸،دواهل

لصهاز۹؟دال

۱۰.دواالردادز،

ادههدادلااز

ا،یدلناااز۱۱.لا

ان۱۲.دالردوازاا

و۱۳.یدل،راد

ارانم،ااده

بنزواازناذ۱۴،

از،اهوانارد

اروزوا۱۵.ددرد

ه۱۶.رانالدب،ا

حورواا۱۷.دادب،عروای

۱۸.ایدازاا،اواحوروا

زا،ارداروالبهن

وازا،لترنلل

.احور



نمود 2119

،ار،رادارانا۴

،هدکاراری۲.

را،زشارامورر

۳.زلارردارد،ار

۴،ان،اترا

اهادرارناینایانارد

ارنا،اترلتراد

aiōn).دزور g165)۵از

ما،وا

،ردزارااز۶.

ردالرردیدردان

فوردارا۷.رزاه

رد۸.زاانازاتیراد

۹؛سو؛ردو،هز

هکو،هها؛کو،ههد

درداروا۱۰؛

اد،اهزاز۱۱.دنردت

ردتهدت

.ردتورردت۱۲.ا

ابا،رادارناحورننا۱۳

وازا،رادنان،»مدروانا«

،اارواواادن۱۴.

.اوااار

یرناایااز۱۵

ازا۱۶.اایااریرا،اههدوا



نمود 2120

یا،

زااز۱۷.ددهززوزور،د

هدزیاارلادور،ایایا

aiōnios).اهدزو g166)۱۸رد

ااز،دی،دی

aiōnios).ادودواز،اد g166)

،درزاهاداز۵

ردادوودهیا،رادازار

aiōnios).ا g166)۲هاارداز،

۳،انازااردق

وازا۴.نوهااا

نازا،ها،هرا،ارد

تردارنا،نواراا

ااردایاارواا۵.دق

ادواد۶.دارحور

از(۷.وازا،نرداد

و۸)رادررنا

وادونزاارا

،هاوهااا۹.

امزاز۱۰.واه

هدا،اردلا

مد،ااداراسن۱۱.،

مراواواهاا.تدار

شردیادراز۱۲.ا



نمود 2121

ارددهرردرا،

از۱۳.لدردردایاا

۱۴.ایاراوایادا

ردارا،اواراز

ادیاو۱۵.ددیا

وایازیاازا،اهز

ارازا،ا۱۶.ودنایا

اره،

ردا۱۷.اروادنا،د

ا،ردی؛ایاهز،

اارازاو۱۸.اههز

.اهداروهدادد

وداددارنودرداا۱۹

ارموابنارنای

نزاایا۲۰.د

اا.و

ردههارردهاروااز۲۱.

.اایو

اراسا،وانارن۶

بارلورد«:از۲.ه

لنزلاا».مداارتزورردومد

دشرد۳.اتزورناا؛ا

اردیارد۴،دهداد

،تزرد،ررد:اما

رد،رد،ازرد،زرد۵،ردترد



نمود 2122

رد،رد،تررد۶،رد،ارد،

،مرد۷،ررد،ساحوررد،رد،

ت۸،وارفاااترد

اراونهان.ووذو

وتردن؛فواولن۹؛

۱۰؛لا،ههدن؛هزا

وداریراون؛ندادو،نون

ند،نیا۱۱.ا،ن؛ز

رد۱۲.اهولدوهدی

از،ایارد۱۳.دیارد

غز۱۴.هد،دناز

اررورهارااز،ناا

ولارو۱۵؟اا

اراو۱۶؟اار

ا،یااز؟ا

یاوراهارناردودانارد«

وا۱۷».دامناو،دانا

ارکواوانونانزا«:

ودارارو۱۸،مرالار

».ردوا؛دانادوناا

زاار،رادارهوان،نایا۷

.رلاردارووزحورو

ود.ددیدردار۲

یورزاارا۳.دناروار

توتردلدرداز،



نمود 2123

هرردوداا۴.

ید،ازردومازا.ا

ارا،رودناز۵.او

،ردوا،رد؛زرد،

ار،انداهدا۶.د

ناوانازاو۷.نا

قزاارن،دردوا

،ادهرردویو

نورنااراز۸.مدند

ناازمدنا،ن،

،دلا۹.،اارر

از،اازادرازا

۱۰.زازودایا

زاتایااز

ااز۱۱.اتیدا؛نا

،جا،،دایا

ردارما،ت،قا،س،

۱۲.اااردداردرد.دروا

،دمنا،هیر

ازاو۱۳.دارردهرردت

زایددرد

.دارازاواحوردهدز

م،مدوهرردااز۱۴

ار،ارارن

ا،ددزیواو۱۵.



نمود 2124

.اروازوسدروادار

.مرادداردد۱۶

ازازارناردایا۸

،زنارداز۲.اهودی

ود،نادززاودنااوا

از۳.هدواناتو

،هدرسا۴،میرزاق

و۵.زااررداوا

وواارلوا،ادا

دازاازاو۶.داداهدارا

ماارنا،دنرداراعو

ومونارد،رادوارد۷.

ارد،رادودالو

داارا۸.ا

وااز۹.زارصاوناد

یا،دودادار

اازدیار،اردو۱۰.ودوازا

رد،لرد،اار

ارلاا۱۱.دعوزالواهدارارد

ما،دهدارارددرما

،ال،دهاز۱۲.درادا

ارناداو۱۳.دراادرادا

،لردتاو،زاروار

نادزو۱۴؛ارنایادز

ا«:اب۱۵.دتاوو



نمود 2125

،دااوادز،در

لدردیاارداااراا۱۶.ا

،دااراوااز۱۷.د

یوو۱۸.اوریمیر،هددا

.ارداردواحداریردانا

ارددراارواو۱۹

،دووایاارنا

ارادبا۲۰.د

از۲۱.ناندواهررد

اریمدرد،واررد

ردرداردرداناو۲۲.کرا

دالاوداارواررا

،)(هررده۲۳.ادا،دراد

،نارداهررداو؛ارورردوا

د۲۴.لورنا

.نارردهرردارود

دز،اصرداز۹

ناهرردادارد۲.

الزاودا

هدارنااتواها

اردهرردادمدارنارداا۳.ا

اااد۴.،مادص

زا،ارواود

ادمز۵،،دنایداا



نمود 2126

دوادزاارناردا

ا۶.هارزاهارزا،زار

وورد،در،اا

لدردیرا۷.ورد،در

هااز،رااون،اهدهداراد

یاارارداو۸.درادودارش

یا،ادیاردا

داداو«اب۹.هدوا

aiōn).»ااو g165)۱۰واا

هداارر،هداارنهریاورزیا

۱۱.دااراتاودواا،هد

ناارتول،هودردا

،اندروااز۱۲.ا

راراس،رارت

ارا،ادزاو۱۳.اا

یاتووافااردا

اواناو۱۴.نونا

یاارا۱۵.قدیدرد،

.دوامی

و،مدنردن،،دا۱۰

زا،تر،و،مد

نساو۲مراداارو

اتامنیداناتر،م

از۳.رررااد



نمود 2127

نو،رررد

ردادااز۴.

ارداریوت۵،ماایاا

ااریواز،دزاااف

مازاو۶.زا

یترا۷.داو

ارا،انازادراددادا؟

زان،انازاواادزا

درااهرردهدزاز۸.نا

،اهدادایایاارناوا

.راردماد۹،ا

ر،ارواروزوناوایر«:از۱۰

ا۱۱».ووا

رد،بردرمرد

زااردراتااز۱۲.داررد

؛ناارد،رحار

داردوداردننا

،هزاازاهدزا۱۳.اد،

یاهزااناو،دیااناهزاا

زودزااز۱۴.را

ارد،ه

نادیرددهزاازاو۱۵.اهر

نرد،دنوانانراداو،

ردا۱۶.اهدوادن

نهراردودترزارودی



نمود 2128

.وا،ا۱۷.ناد

واارناالحاردااز۱۸

.ح

وکاردا۱۱

از؛اتراز۲.

.مریاهدار

،ارادر۳

از۴.دد،اردیادزا

وازا،دیدو،ااه

ا،دااردور،د

د،دهدلایاارد

نررزااااز۵.

رد،امردا۶.

.درادیارد.

اردزااذاردمدها۷

اردی۸؟مدادتراراا

دنوارتا،هدتر

زااردااز۹.مدر،مج،هد

ندرزاردودار،اود

ردار۱۰.اداوادهارد

ازااارداا

ا؟مرادودارازاا؟زا۱۱.

نزاداا۱۲!اد

،اردمزار،



نمود 2129

رونرصااز۱۳.

و۱۴.زنرار

رارند،

مااریوماگرا۱۵.دز

انانازا

نااواا،ز۱۶.د

زاا۱۷.راا

یدااردهارزا،وا

،زایر۱۸.ا

ارن،داز۱۹.

هاز۲۰.

رار،دروار،دزمار

ررار،دزارد،

۲۲.اهدرایورزا۲۱.ز

زا!؟اا!؟اا

؟ماا۲۳!؟اارذ

رد،وارد!،زفادن

ندزا۲۴.ررد،ازرد،دزز

با۲۵.مدرززا

؛مت؛مرد؛دز

؛یرد؛ررد۲۶؛مدردردیزور

رد؛ازاردودمزارد؛نادزدیرد

ردرد؛ردردرد؛نردرد؛رد

رد؛رارد،ورد۲۷؛ناردان

نو۲۸.ورد؛رهزوررد،و



نمود 2130

،اهزوریرنا،ااهوا

۲۹.یاا

دا۳۰؟مزدرش؟م

روا۳۱.،درادازا

غورداد،اکراوا

.(aiōn g165)۳۲هدثراو،درد،

یاردزااو۳۳.دیاارند

.ریویدزاودهرزازرد

.،ا۱۲

ردار۲.اواتوور

او!اد؟ردا.ازالهدر،

نا.ادا!اد؟زانو

هاوردها،ارو۳.هدرم

وهدرسود۴،ادا،اد،زاا

۵.اارنان

یزادزا،دازا

،اااز۶.

ردادبا.ار

زااو۷.دزاردازاقد

هدادردیر،یزااهدزتدز

و۸.یزااهدزاد،زا،ن،

ا۹.دوزامدادوازاناهررد

ردتاز،اار«:

ادیزارید».دد



نمود 2131

زا،ا۱۰.دردتد

از،دوتزوتاوارو

را.ماه۱۱.اها،ان

زاوازا،هدحااز.

۱۲.،ونرر

وتازالنردلرتر

ناردامااز۱۳.تاوتا

ا.مدرا؟دزا

دما۱۴!زاارا

دلوازادارو

،هذاویانازاز،ار

ییالا۱۵.نازیااو

اراو.اهدفوف

مدر،ا۱۶؟ا،

زاا۱۷.مدرواار،مدن

سا۱۸؟مدزا،مددا

؟دزاا.مدارردایوومد

ن،تازاا۱۹؟دررشوروحور

ردار؟رواد

از۲۰.اییانایا.

اوااران

ووووعاادا

ایا،ازنو۲۱.ورووون

هازایریاودزود

.د،دهدیروزوزاود



نمود 2132

،ودا.ادما۱۳

دو۲.ا

ازاارا،نا،ماهدمود

.دا،ازاارنادوده

واردارد۳

زاهاز۴.اردد

رد.زاتزا،ب

،ایاتزاوا،یو

ناردناارد۵.داز

اردا.زارد.

ادامراواا۶؟دوداارد

یازاو۷.دود

،لد،

ااز۸.دود،هد

ودو۹.اریاارف

دایاو.اوا

برداراازا۱۰.

یاوارنا،م

؛دناردایا۱۱.اهدادا

یاوهدویار؛؛

ار۱۲.داو

۱۴.رمن۱۳.

ساحورواووا

.ا.د



ن 2133

ن

ناونازالر،۱

ارداو۲،اندزاارواریاو

زاو۳،ی،

د۴؛دواوریا

اهداراازااردادنیاار

aiōn)،رو g165)۵داااروا

aiōn).ا.دل g165)۶زایدوز

ید،اهاارنا

.د)ا(۷،دا

ارااوزبار

زاا،نازایاه۸.

۹.دا،ردادترناا

ازااا:زنا،

؟مروادیارردارمدلاا۱۰.دا،درو

مدیرلا؟ارمدیرارا

ماارناردایاا۱۱.مدم،اار

.نامدادترناازا

،ونازاارنااز۱۲

اهددردااز۱۳.

،ناوارناومدای

ردودمنازاددردو۱۴

زااانا۱۵.مدردداا

۱۶دادر،اادومرد

،دتروانرددزراردارد



ن 2134

رواو۱۷،مدترنوارد

زومب،دلرزااد

تیا،لزا۱۸.مداد

زاا۱۹.مدیوزورهدوررواس

اهرردا۲۰.مارواردابنر

نازا۲۱.غوردارردا،

رددیو۲۲.ماورا

ا«دها۲۳،مدفوترد

اندترلا،د

.درداراو۲۴».ناوازا

ورروازلهدرزا۲

نرداراورماو۲.مددهاار

تردا،ادنا،ناا

ها۳.هودمواد،

او۴.دنر،دو

یدازااردودرواردارنادناردا

ارو،رادردار

اارداارنا۵.دروارد

ازاا۶.رداار

ا،واد‐یا

،اااز‐هناتر

نتردن،ناف۷.

وااز۸،سنتر،هد

ایارد،دسردنریا



ن 2135

نراووبن۹.د

رد،ددهارنا،د

ینا،وایدادو

اندردوراداراا۱۰؛ن

ووراروا،ااسنا۱۱.مدر

نازا۱۲،دازمد

ازا،انو؛دراا،بزا

.ااروداز،هدا

ردی،دقیوندو۱۳

اارمدنو۱۴.رناق

ا«:ارسیور،ررا

ن،زدوا،د

۱۵»؟رردیزراراا

ا۱۶،ازانارود

،دهدلدلازا

زادروانا،نا

زااز،هدلدلازاونا

اا۱۷.اهدلدیلا

ا،رد،ارردان

ارازااز۱۸!؟اهمد

۱۹.یدا،با

امداواز

زوماهب۲۰.ز

زو.زرد،ازا

اانا،ردلا



ن 2136

از،مزارا۲۱.دادیااردود

.دا،داا

اراردناار،نیا۳

هبنا

لازاارحورزااارا۲؟د

حورراا۳؟نازاا

ارتزراا۴؟نا،هدعو

ارحورا۵؟اا

لازاا،دروارنردتاو

درواناااا۶؟نازا

نازنااا۷.باوایاو

نازااراادنبو۸.اا

زاا«دادتراادالد

رادنااانااا۹».ا

ز،لازاااز۱۰.

مردان«:اباز

ااوا۱۱».دراارابی

از،دهدلدزااررد

نازاا۱۲».دازنالد«

۱۳».دازارد،اا«

،هاررددازاار،

۱۴».دوارادان«اب

ارحورهوواارداا

نا،ناردایا۱۵.ناو

،دراانازااریاز،



ن 2137

واوااهوا۱۶.ااودز

هررد،یرهررد»«و

اادو۱۷.ا»«و

ور،دهازااری

هویردز،لزنازال

.یدهوزاد،یدزاثاااز۱۸.د

؟۱۹.دادهوزاااارناا

هونانامهدوانایا

ا۲۰.ددنوهدادو

ا۲۱.ااا،زا

هدادااز!؟ایهوف

۲۲.زااا،تا

نازایاهوهزارب

ز،نانازاا۲۳.دارناراا،ا

فانایاوداده

ی۲۴.ده،د

،انان۲۵.هدلدنازا

ردنااز۲۶.دزد

رداز۲۷.انا،

د۲۸.ردار،

از،نزودودازاومو

نازااا۲۹.رد

.ثراو،هووااا،



ن 2138

۲.،دراقمزا،ا۴

هدشریزوروونادز

میدلاز،دن۳.

داردا،رلنزن۴.د

زارا۵،زوهازنززا

ا۶.اراا

ادیدرداردحورا،

نو،مدا۷».ریا«»ا«

ننزنارد۸.اثراو،

،دناارا،ارا

اراارالاا۹.د

ولانایدز،

ووزور۱۰؟ارازااد

ادمرادسهررد۱۱.رادهارو

ازا،ناردایا۱۲.هزیا

.ماه،مراد

لوا،اا۱۳.د

،درداناناو۱۴.مدادتر

وانا،اهوودرا

از؟یدکرناا۱۵.

،هدروانواردن،یدام

دا،ارن۱۶.داد

،،تار۱۷؟ماه

.تارنایورارردا

ن،انزرداردت۱۸



ن 2139

هزدردزیانازیا۱۹.د

مدایر۲۰.دردترمراد

از،اردمددنا

،زا۲۱.ماههررد

وداراااباز۲۲؟اراا

،۲۳.دازازایدوزا،د

ررااو۲۴.هو،دازاو

هزا،ود،نزودااز

هاز۲۵.اناوازیا

از،ادروااو،بردا

ادازاروا۲۶.رداز

دازیا«:اباز۲۷.رد

،یاههزدردیاروادوا!شد،یاها

یا۲۸».اراددوازانزنازاز

ا۲۹.هونازقان،ناردا

دحوریو،ا

«؟ب۳۰.نا،د

».اثادازاازنوارواو

.دازانززاناز،ناردایا۳۱

زورااددازانااریدازانا۵

ا۲.رغرد

ز۳.درایا،نا

اندتددن

زا،لدزا۴.درواار



ن 2140

زاحورااز۵.ازاو

هردو۶.اانا

۷.اودراد

فارازاار.ودب

۹.اهااروازاا۸؟ا

وارد۱۰.دزارمکا

ا،ادادیارمراددا

یاا۱۱.ااردصدزبار

؟مدا،مدلاناردا

اش۱۲.ادشترارداز

از۱۳.ارزبار

اردیدازارزا؛اههایدازاناردایا

.ار،،اد

ارددرداز۱۴

اراا۱۵.نارد

ا۱۶.کزاادر،رو

.دروااارتاررحور

فحوراواحورفااز۱۷

اایرزوداو

۱۹.ز،احورزااا۱۸.

و۲۰،روووز،ارالاو

ووووعاودویودو

الاوووووو۲۱،وق

ن،مدادازادار

،حوره۲۲.اتثراور



ن 2141

واوناوووووو

و۲۴.ر۲۳،ایر

باوار،نازاا

۲۶.ررحور،زحورا۲۵.ا

.ورواارنزف

ور،درا،ناردایاا۶

اردو.حااحورار

اریر۲.ارداد

ااز۳.راارعو

ارد،یالودنارد

دردها،نااردا۴.

دراز۵،یدردادا

ردارد،مردا۶.ا

ا،ارد۷.دزکربی

وردارن،درداااز.دناءااار

دزا،دردیااز۸.دا

اادوتحورزادرحوریاووردار

aiōnios).ورد g166)۹ازیرزا

یر۱۰.لاداوردنارد

اصا،نامدراد

دفو۱۱.نا

،زنردراا۱۲.

یاا،نزرارنا

د،ننااز۱۳.



ن 2142

ردنارادهار

زازا۱۴.

بیادواوا

یرداز۱۵.دیاو

ررناو۱۶.هزوا

۱۷.اااودنارو،

یاددنرداززاازا

حوروا۱۸.مراداروا

.ا.ناردایاد



نا 2143

نا

رد،لراهدارا۱

زاو۲.ردنارااوا

دکر۳.دواوار

کرارواروا

زاار۴.ردایردور

وسردوارردواردد

هااروادزاار۵.

یا۶،دهداراید

۷.ناردادنااردل

ودهزااارنشزاوانیورد

ردداواارنا۸.اوا

،اردهدارا۹.و

لمایا۱۰،دهدمدرددید

،ازاهاونارداهاارز

واثایورد۱۱.وارد،رد

.وا،اه

راوالوازا۱۲.دهدارایاراار

منیوردو۱۳.دهدوال،د

نانیورد،اردتتر،ار

ثا۱۴.مهوسوحورزا،دروا

۱۵.دهدوالواصنایایاا

وواردارنان،ا

یاندزااز۱۶،مار

وایا۱۷،دیدردندروادزاو



نا 2144

رداروحور،الاوذر

ورلدن۱۸.د

لوداماوواتداا،

تاراو۱۹،ردواثا

رد۲۰واتاوا

ردداردواندزاارواند

وتوترورزا۲۱،ای

ردارد،دهاو

aiōn).ها g165)۲۲ودوایزارو

وایوان۲۳،داداروا

.دزردار

،ادهز،دهدنوردارو۲

وناهروددرر،ارد۲

نازردلاورنااترر

.(aiōn g165)۳تارد،نانرد

ویومدزازاد

،دنازودروااردرا

زا،اود،رردا۴.ناد

هدردار۵،دد

۶.اتاز،ادهزد

.ردایردواواو

اردودهایرد۷

aiōn).دزدرادرد g165)۸از

زااونا،ات

از۱۰.لازاو۹،ا



نا 2145

یریاردهها،وا

دا۱۱.کارددا

اردیایا(نزردروا

هوردناا،ها

نزنارد۱۲،)انار،اد

هویزاوا،ااناوزاوازا

ردلا۱۳.ددرداواو

.اهدن،درودونارد

رادواداروداوااز۱۴

تواو۱۵،مدنردارا

دد،داردارما

ارودو۱۶.دردناودزا،هد

ناد،دارد

رارترهاو۱۷،ارتوا

وااز۱۸.دداارودرود

ازا۱۹.رادلدحورردردود

.اازاواو

داهاونردو۲۰

،هتریورد۲۱.اواز

یوردو۲۲.واردس

.احورردهد

یااوازا۳

اراها۲‐ایا

ماهارزاا۳،اه



نا 2146

کارداانازاو۴،،

مدایردنا۵.ردا

وایاوسنرلایر،دهرا

ونردوثاردا۶،افحور

۷.اردواهوهرد

واتایمنامد

زا۸.اههداد

سودانردا،

مامزورارو۹،دتر

ارارد،دریزاینا

aiōn).ا g165)۱۰لاا

ان،ایردروربرا

واردزا۱۱،دم

aiōn)،د g165)۱۲لدوتریورد

تززامراداا۱۳.یوناراددا

۱۴.اا

یاهداوازا۱۵،رنادزاز،ازا

لود۱۶؛دزونارد

تواحورزاداردد

یدردناو۱۷،رواروز

ا،هددوهدرردو۱۸؛د

یوولوضکاردا

ازاقفرو۱۹؛

ارداروالا۲۰.ای

نا،اازادز



نا 2147

ردورداروا۲۱،رد

aiōn).ا.دلداا g165)

مرادازا،اواردا۴

۲،رر،اههانادنا

؛ردو،واوول

.رادهرردارحورو۳

رداهتد،حورو۴

۶؛،نا،وا۵.تدا

ردونردوقروا

هزااهارزا۷.ا

داوان«:ا۸.

اا۹».دادمدودیااریا،د

۱۰.زادلولواا؟دد

کازاددان،دلوا

ونرواو۱۱.ار

یا۱۲،ارنونووا

۱۳،ییا،ریا،

هزاا،ناوامونا

دزاههاروجلاازا۱۴.ی

ییااردندیزدزا،

رد،هداریورد۱۵؛ا

نموازا۱۶؛،اوارد

هزااود،و

۱۷.ردییادارنی

ررددتدواردوارا



نا 2148

۱۸.رردذردا،

،مواتزاوردرد

،ه۱۹.اناردناد

صاراهدرارد

ارواه۲۱.اراار۲۰.روا

.اردار،اواردواه

ارا،دررزاا۲۲

حورو۲۳.نودزا،ددهتازا

رداترارهزاو۲۴.هزدذ

ارغوردا۲۵.اههاووا

یااز،ارد،هدک

ر؛زرهو۲۶.

یدزدددزد۲۸.لارا۲۷.بو

یزاز،هدردید

ا،نوندزا۲۹.دیار

۳۰.رارنیاو

نو،اهمیررزوروااراسوحورو

وودوووو۳۱.ز

رونو۳۲،روددزاار

هزااررداارو

.ا

ررردو۲.ااانازن۵

یاارودار،

وزا۳.ارییاوا



نا 2149

ار،درنردو

ازبوهدوو۴.

ازادارااز۵.یرا

وتردا،عک

از،نار۶.دراا

۷.دلزیااا

لا،داز۸.نا

از۹.رررنازن.روارد

و۱۰.اارواو،لردره

لاردو۱۱.واه

ناراز۱۲،ارا

ی۱۳.ااذ،رد

رداز،ددرزا،د

زا،هرا،یاهایاا۱۴.ا

۱۵.ردند

وو۱۶.نننن،ررد

،ازا۱۷.ازوراازردار

باو۱۸.واهدارا

او۱۹.حورزا،ارنارد

دیدردووریدووتو

واو۲۰.واوا

ار۲۱.وامارر

ااردنا،نزیا۲۲.اارد

انزاز۲۳.اروا

۲۴.انهدتواو



نا 2150

یارداردنانز،ا

،اردنزنایا۲۵.

ارنا۲۶.دادنایاارودار

اری۲۷،،مبا

اناودزدد

ناد،ر۲۸.وس،

اردوزازدنارنز

از۲۹.ار،

،شزاوارنااادارد

،یونیاواز۳۰.اروا

ارردوردازا۳۱.وایاازاوزا

.داودناواوز،هدر

وهررد،ا،ا۳۲

داردنززا۳۳.

.دماااردنزو

ااز،اواردارداو،نازیا۶

لواا»ماااردردور«۲.افا

۴».ززاردوار«۳.اهو

ودارنارواردناز،ناریاو

اردینا،نیا۵.وا

۶.ادهدزوسن

نن،نایرنر

واو۷،روالدزااراهدارا

ادو۸،ارناار



نا 2151

.دازاهاومها،اوازاارنات،

ندزاوررنا،نایاو۹

رداارداد،زاا

رد،ناردایا۱۰.ارواونا

اراما۱۱.رواروزواتاردووا

اراز۱۲.وایا

نورورون

.ایردتراوریواناراد

(aiōn g165)۱۳زوررداراداراماا

۱۴.،هدرواارروو

و۱۵.،هدرداراوارارد

ایورو۱۶.رداراداا

ارایاناارنا

امارحوروتدو۱۷.ش

یاودحورردوردمساودو۱۸.راد

.رامساوراا

نزددمیاو۱۹

یازردنایا۲۰،مایدارا

.یر،یدنارد

،ازاولاازاا۲۱

زاار،اواردامدوردا

مدداروا۲۲،اا

ناردا۲۳.اریدواوهالاازا

واوریازاناومار



نا 2152

ردوا۲۴.د

.ا.د،رادید



ن 2153

ن

رد،ن،سوو۱

و۲.نونارد

۳.دواوارزا

ردو۴،مرااردیایردرد

۵،دیادید

ا۶.للوازورزاایار

زورارنا،دعورداروامراددا

اراواا۷.رال

مراددلدردارازهررد

اتاوردویزرد

ردرااااز۸.ارد

دایاو۹.ق،یا

۱۰.دوارلورد

،شوزورردواری

ویااهزاو۱۱

ااا،ناردایاا۱۲.ا

ی۱۳،اا،او

وصجمردردارایز

دایززاواردناردازااو۱۴.ناد

.سارامتا،هر

و،عاوزاا۱۵

ماصازازاناا۱۶.یدزا

۱۷.اازیزنو

اد،هارزاناو



ن 2154

ها،ترا؟۱۸.ماها

دازاود،ارهاو

اتاداز۱۹،داید

۲۰،حورویدا

رد،ارداورا

لنردنا،،یدل

زااز۲۱.تردهاوتردها،ا

ن،ردزاو۲۲.ندوا

رداز۲۳.راارمااد،ار

رمرادا،رودان

رد۲۴.ارااز،و

اد،مرادارداانو۲۵.ازیان

ودادوا

هدواردرد۲۶،نا

اریر۲۷.ددرناد

لاا،هاوارواهارر

انایاوراحورمار

نندزایاردو۲۸.ه

اوتدارا،ادنایا

نااز۲۹.ازا

هنارو.وایانزواندروا

.اردناودردا

ردا،،رداا۲

ادا۲،رو،حور



ن 2155

ولد،هدنو

،وهارزاارو۳.اد

زاو۴.ادزاارنادو

۵.ارنادیرما،اردیر

ردن۶دردرد

د۷،دارنداا،داتر

و۸؛ندردوارمتر،هدار

ووار،ناردن

اازا۹.دتت

،ازاقارودزاااروا

وناردازاازم۱۰.و

راازو۱۱،داززوز

نایا۱۲.ریایااوا،

رررد،د

۱۳.روازوساردت،ونادز

وهدارا،دیرردااز

دونواریرو۱۴.داار

،انازولدهدو۱۵،

نردنننارددوورنرد

رد،زااارتمو۱۶،رد

۱۷.هزوهوازور

وند،مرناوه

وندو۱۸.ید

سومراواواردو۱۹.ید

هز،هلاازادیدوزار



ن 2156

هرردصامرالارداز۲۰.مدحور

را،اردواز۲۱.ا

اررزاز،اداروادا۲۲.ار

مراوا۲۳.اهدایاوا،

ا۲۴.رداروا،دررمدن

مزو۲۵.یدوزدمرادداوارد

رورداااوریاردااد

از۲۶.مدولرارا،و

وادهازاودق

،دتفورااو۲۷.دهر

اواودیوا

دزدزامداوراروا۲۸.

لوارداروا۲۹.دنو

فررداز۳۰،رامارنو

اراااردنوت

.رلیا

ن.شوارد،ناردایا۳

زا۲.ااوار

.نزا.زاانزا.ر

وتدحوررداراناز۳

ردا۴.راداو

دارددندا.ادا

زا،اازاوهنزور۵.،دراد

زا۶،زا،نازاا،



ن 2157

۷.،ازا،هت

۸.ادنزارنا،ددااا

نزدواار

ارمدومدنزاروااد

،ادامیوردو۹.رد

ازاا،دنانا

رداواریوتوارواو۱۰.انا

و۱۱.مدواتواریویر

هدروالا۱۲.ندزا

ارناناردو،هل

،ناردایا۱۳.درواانایامروا

ا؛ماهدروامن

،اردایوهدشاارد

اتدمارد۱۴،هار

ا،۱۵.ارد

اراا،راددااواد

،اهرا۱۶.دا

اا،ناردایا۱۷.دررنن

رر،رادردیااراو

رارناذرریراز۱۸.

ندلوماهدیا

نایاواناما۱۹،

ااریدیو،ناردناونا

هدتازااناردوا۲۰.

۲۱،رااروا



ن 2158

،درواترداارذ

.ادداردت

،جویدوقادروناردیا،ا۴

ومرادادازا۲.نایارااواردر

زاو۳.یارواردمرادسا

،دااارنااریا

وادادرداز

ادوارد۴.اتدردنامنار

مدلاا۵.دزو.د

،ایا۶.ادوا.دفو

ااردتیرادوترد

ود،ازاقاو۷.ض

یا۸.اداهرداریذ

وکولدووار،ناردا

هدووامو

هووارداو۹.ارد،

۱۰.دایاو،راارا،اهدو

یا،انامددرواردو

۱۱.،داردودروا

ردماااز،جاهرردا

اریودوادارذو۱۲.،

ویودووی،ردوتررد،اد

اردمرادارت۱۳.مادارسا

.ردد۱۴.

زان،ایااردانیاا۱۵



ن 2159

اوندادارد،ماورود

یادودرداز۱۶.ود

،ا۱۷.دجا

و۱۸.ابی

مادازااریاما.مرادزا

یاا۱۹.اهولوی

ردلرددودارتا

لداااررواو۲۰.دار

aiōn).ا.د g165)۲۱مردارس

۲۲.مارداو.

زااصا،رمن

وا۲۳.ا

.ا.د



ن 2160

ن

۲،رداسوولراهدارا۱

زاورد،انارداوردن

روا۳.دواوار

دیاواردوا

اروردارنا۴،

یا۵،ن

اارمردارنااهانارد

ورددراو۶،

ارنایزورزانرد،ودرواه

ساازا۷.ااداررداراو

و۸.ایاامدو

نازاو۹.داداحورردزااروا

نددزااز،ارایزورزا

وردواهدارالزاندویا

لوا۱۰،ور

وروارردورریر

رواروزمتوالاهزااو۱۱،ا

رو۱۲؛اددارو

،اهادرردنثاهارراار

دت،هرترزاارو۱۳

نشزادیورد۱۴،

هداز،اهدیاترواو۱۵.اار

وناردا،هاوارداز۱۶.نا

ووودودیزاازا



ن 2161

زاواو۱۷.هاوایاووا؛تاوتر

نواو۱۸.درادمیوردوا

ردندزاهدازواااوااز،اار

ردیدادرااز۱۹.دموا

داروااو۲۰،دوا

وا.دروااریون،د

ارو۲۱.انارداهاوزاها

،ددوالاردلدزا

ارتدینرد۲۲،اهداد

۲۳،دزووسدررد

ازارووهددنارد

نانازواناردا

یززانا۲۴.ماهنامدواه

نردارتزیویدهارردد

مد۲۵،اوانیارلد

هدیااترمانا

ودزاینا۲۶؛رلارام

،دفوانلا،دهاد

(aiōn g165)۲۷وددهداراا

لاوردناانردال

اررد،ناارواو۲۸.ا

اردارو

وایاو۲۹.زرد

.تردواه



ن 2162

یااداعاهاااز۲

۲،اهرداتراودواو

ود،هردناوناید

رد۳؛اوم

اراا۴.اوایو

از۵،ااودنار

ووید،هدحورردرد

۶.هرردارناا

هدروارد۷،رریورد،اروا

ردوایر،اارناردوهو

ار۸.ریرانا

یدلاومد،و

ای،زایورد۹،

راهیوردو۱۰.ا

،اهنیوردو۱۱.اترو

و۱۲.نا،نندنود

ناهاناردنردیو

ردارو۱۳.اندزاارواا

ادهزوا،دهددو

واردناو۱۴،زااری

دارناودفوا

،هدنوارتاوترزاو۱۵.ادنزاهدز

۱۶.اناردن،دراارا

ولوهرردونوندرهررد

زان،اهایااز۱۷،



ن 2163

وورزاارماو۱۸.انا

ذزااهدیرارداونتد

هو۱۹؛اهرود

ودوننازا

زا۲۰.ازای،ه

دردنزا،دیدلا

!رادو۲۱؟دهدا

و)دلاا(۲۲

رازاوووتدرد۲۳،مد

.درایروریایاهو،درادترن

اردارا،هان۳

۲.اارد،اارد

از۳.ازارد،اارد

ن۴.ااردزود

لردیوهاداز

،زلازاردیا۵.ا

اوتوسویووز

۷.ادراویااا۶

زارد،دررارد

و،کارلا۸.د

غورد۹.دنززاارووو

،اهدنودزااارا،

تراهارهزو۱۰

،،د،انارد۱۱،دهز،



ن 2164

،دازاوم،،ی،

بوسن۱۲.اردو

؛اروواووریاا

یدهار،هو۱۳

،زاار؛اددا

.الاراو۱۴.

ردنایدرداو۱۵

ردم۱۶.واههان

وارودلویود

ردووریدووتوا

ار،ولرداو۱۷.اارادید

یا۱۸.واارریاووام

.وارد،ااردنا،نز

ناواردیوز،نایا۱۹

ازاردارداو،نازیا۲۰.

اردناز،ناریا۲۱.وارداها

نا،نیا۲۲.لداد،ز

ر،اردارد

وازاوصا،مدیرن

والدزا،او۲۳.

اارثاتوازاادن۲۴.نا

از۲۵.اروا،

.وا،دارنا،



ن 2165

،راارفاولدن،نایا۴

وادرد۲.ناردااراد

ادهرردو۳.رایرانارد

ردنااریورارمرد

ویرارناو۴،ماهدا

۶.ررجرا،ردارنز۵.مز

ا،هحاوی

مدوردا،۷.دادباار

اارلاازا،واردوا

تزامدداروا۸،ا

ردا،ا۹،داریدودها

هااشرازاار،دزاوا

،رمارنارا۱۰.ا

اده،اواهرردهدازو

ازانا،عو۱۱،اروا

.د،هاتیا

موزارمساا۱۲

ردودیدردیاوا

داوایاو۱۳.واهدارا

.رااودواوهررد

۱۵.رمسدویو۱۴

انارداروسودوردناردا

رادر،هایارانو۱۶.رم

اردوزارودهاندویرد

ارناش«:راو۱۷.ا



ن 2166

،،۱۸».رلیاوارد

.ا.د.رادایز.مدد



ن1 2167

ن1

ردنی،سوواو۱

زاو.واوریا

هررد۲.دواوار

اردیدردادوارا

وونالان۳،ذ

دروارردواردارا

نهزا،انایاوناردایااز۴.د

دراوااز۵،

اد،وساحوروت،ه

وو۶.ندنرد

ساحور،زردارمودااوا

اراوودناراای۷،

ودردوامزا۸،

،عانارد،ااو

ناداز۹،یجا

عودراودهررد

اریادزایزا

زااروارانازاارواو۱۰،

.رهازاار،اند

.دنرددوروادد،ناردایااز۲

هدااوهزردنازا۲

دیددیارد،رادعا،د

از۳.ماواراا



ن1 2168

ل۴،رووازا

و،ایوا

یدایر،مدیر

،اد،ااز۵.زاار

زارو۶؛اا،دو

،دنرن،نادزاوزا،

نرد۷.ا

ز۸.درواردلایااد،د

،دارااندار،ه

یاواز۹.دزااردی

رردزورازرادداروناردا

ادداراا،هل

او۱۰.رزا

ررراادواووع

ناز،رنارزااد۱۱.د

دوو۱۲،دیرادوارد

دلوتاراررر

اراادازاو۱۳.ا

امارنا،دهزاارامن

ردام،اا،

داا،ناردایااز۱۴.راا

از،رددردای

دزاناارتزندمزا

واردیاووا۱۵،د

ارو۱۶،مدواناو؛د



ن1 2169

وتا

وارنایا،اردن

زالدردردرن،ناردایا۱۷.ا

اریوردزرقا،ر

دادودو۱۸.

وااز۱۹.اارن،،

واررد؟جورو

.ولاز۲۰؟وارمرد

ارداردادر،ادن۳

اردامدورداارسوو۲.درااو

ناصردودزرااارد،ا

،دلازا۳.ار

داز۴.اهریاادداز

،زدادار،د

مد،انا۵.ادواو

ار،هناادارنا

دزاسونلاا۶.ددوهد

اوراروناهدور

،تقودار

ورد،ناردایاا۷،

زنا۸.نازا،راد

یرااز۹.رااواردا،

هررداریااداا

ووراردرزور۱۰؛راد



ن1 2170

ادا۱۱.رلارناوت

اریارهارواور

وردودارواو۱۲.درو

ید۱۳،ار،وا

روار،ورد،دزرااار

.د،وارمرد

ساواواردزا،ناردایا۴

اوررعازا

اداز۲.دزر،زارار

اااز۳.دادوازاما

زا۴.ززاواهدارا

و۵،ردتووردارفا

و۶.اراا،تسرد

،زارددردالوداارد

۷.اهمارزاوااز

ارااز،اهدو

نا،درا۸.و،اها

اردسوحورارا،درار

مز،ارداصردا۹.اهد

اراهاازاداز،

مردارداو۱۰؛

دزرادسازاناردایا.ود

یرومارااردو۱۱.

،ید،هلد



ن1 2171

وررراجراد۱۲،دار

زااناردایاا۱۳.ج

،راانادادنا

،ودروااز۱۴.نو

.درواایواهارداراار

ناوهزامزاارااز۱۵

داز۱۶.اناوا

لزنازاارونرزاواواوا

ها۱۷.الواردندوا

رداروااهدراردنا،وهز

۱۸.داواولاا

.دارن

راجا،زووصردناردایاا۵

نوازوراداز۲.

ناواز۳.ارددزد

هزدردن،اونارناها،ا

ردناردایا۴.ارروارنز

نااز۵،ادزدنزورنا

ا۶.وزا،زورناور

نااز۷.روراوباناد

۸.ردنوارد

ادوونا،هدر،زورزا

یادارااز۹.ارت

۱۰،وا،ت



ن1 2172

زیوها،هاهاوراهادیا

،ارودار۱۱.

رادساناردایاا۱۲.

واردناوزنردارا

،ردارناو۱۳.ار،هد

یا۱۴.ورادمن

ندهوارنرادازا،ناردا

مدوارودیرادار

،یییارز۱۵.

۱۶.ردمدواد

یارد۱۸.د۱۷.ند

ارحور۱۹.ردرداهدارااا

،ار۲۱.رراار۲۰.ا

زاایعزا۲۲.ااو

ودادسار،یادا۲۳.

ناوردظمنووحور

اراهتداا۲۴.وا

۲۶.دیا،ناردایا۲۵.دا

واار۲۷.ارناردا

۲۸.دهاسناردایاراد

.ادوا



ن2 2173

ن2

ردنی،سوواو۱

زاو۲.واوریا

ناردایا۳.دواوار

،اراوا،ارا

زاوناازا

ردصرددی۴،اا

ردناوای

اد۵،ااو

نایااتالدیرواد

باادافاااز۶.ز

،باارو۷.دباارن

ننازاواردار

اماوارد۸داردت

اروااواراازا

اادوصنا۹،ا

aiōnios)واتلووارزار g166)۱۰

زانارااردولدنردا

.دارتداز،زورناردوا

یادایاو۱۱

ناوتمودرتداار

ردوام۱۲،ادتار

ویایوردو

.وا



ن2 2174

واناهرردازا،ناردایاا۲

یدودشزا۲،وادنو

زاومزاوحورزا،دبول

هرزورن،زایار

،دارانااز،ارورز۳.ا

زورنا،ددزدناوداولوا

زادزاردووا۴؛اا

ردای،ددا

دا۵.اارد،ا

ناو۶؟ارا،مددز

از۷.ددنزردوااداارا

لاونادنا

ادناها۸.دادنزاا

وداکدندارواوا

وار۹؛اداروا،ر

و۱۰غوردوتاوتعان

ارارازا،یاار

انااو۱۱.ت

ارارداو۱۲روارغورد

نایاوناردایاا۱۳.داردرو

اازاارایا،وا

.ارناوحورتیاارا

یاتردتدارنایاو۱۴

وراا،ناردایا۱۵.وال

ه،اارزاهاومزاهاارتاورنا



ن2 2175

اررواووادو۱۶.راد

،داراویاود

(aiōnios g166)۱۷ردارودارید

.دادراالو

ودیروامدیا،ناردایا۳

مدزاو۲؛نردل

یواناااا۳.نااراز

ا۴.اظزاورااار

وروا،اارادداوارد

وااریدواو۵.درواا

وامار،ناردایاو۶.دا

رریردازاد

۷.با،ازاناو

،دااهاداز

درارنو۸،دررنرد

زایادلرزورو

یااردراراا۹.ر

داز۱۰.ااز

،رااداارا،د

نرداز۱۱.درکار

ا۱۲.لیررر

وواردارصا

زاناردایاا۱۳.راردن،هدرارا

ارداراو۱۴.یر



ن2 2176

تیووراوا،ار

ارواردانردارواا۱۵.ده

،تررداروادا۱۶.

د۱۷.دواود

۱۸:راررد

.ا.دوا



سو1 2177

سو1

واهدتلر،۱

،نارددز۲،ااوا

واوریازاورو.سو

،مدودمز۳.د

ااراردمدسا

اریواو۴،د

نارداراناارتاا

کلدزاا،ا۵.درواا

فراازا۶.رناوو

ناو۷،اهدهد

اواالو

اااد۸.را

ااو۹.درارنا

ندونونیا،دعلد

نوردنورنوناراونونارو

غوردونغوردونادزدمدوناونازو۱۰مد

۱۱،فیدیاونار

.اههدکریالا

،دادااردواو۱۲

۱۳،دزا،هدا

ردزاوازار،مدوو

ونادواواا۱۴.مدا

وااا۱۵.ارد

تارنارادمل



سو1 2178

لوارازا۱۶.ار

ارادزارل،رد

aiōnios).،درواانایوادوت

g166)۱۷یا،ارهدوویهدیر

aiōn).ا.دداالومااارو g165)۱۸یا

مراروا،سوز

وناو۱۹،ارد

ارنا،ااروددزاارایرادهار

راوسونازا۲۰.

.د،هدمدنارنا

ودوتاشر،لوازا۲

ند۲؛روامدیااروت

یرادلوااوارانو

،اهوااز۳.ارد،روو

تمدا۴اهدتررد

نردوااوااز۵.اارو

ااناوا

.نزردد،داداهارردارد۶،

ارونارداولرواو،ایاو۷

ایوزرا۸.غوردواررد.مر

،االاونوارسید،نادمراد

سارارنزو۹.درد

۱۰؛اروراوووزو

لایرادیادارز



سو1 2179

نزو۱۲.دال،تنز۱۱.

رددددتزاار

مداو۱۴.اولوامدااز۱۳.ت

ا۱۵.ررد،هدرنزدر

اووووناردا،اررناز

.

،اارااااا۳

ونزوا۲.ر

؛اروزانومودور

وودعهزر۳

ردارنازو،دا۴.رز

دااهاز۵،ادرول

و۶؟ارای،ار

مزا۷.ا،هدروادنا

ارردادمرادا

ود،رون۸.درامادو

نراد۹؛دعوهدزباارونز

نوهدزانالواا۱۰.کردنا

نزرو۱۱.ارر،

و۱۲.ایاردورورو

اراونازونزن

رد،هداررااز۱۳،

اردتدویاب

یدوزااا۱۴.ا



سو1 2180

ردا،مزااا۱۵.اد

اردونویایررا

رداایرادعو۱۶.ا

ودد،نوهد،حورردو

.هدلوهدروانادردوهدا

نازاانزردحورو۴

۲،دااوحاورا،

وازا۳؛اهدغاداردنوردیرر

اکارزازااو

از۴.ریراارارویاا

ا،ددراروااق

۶.ددوامزااز۵،یرا

ایمد،یرناردااررااا

.یاهدارنایوبونامرد،د

ریرادردوزاازمایازا۷

یایراد،درادیاهکار۸.

ا۹.درادارهاولزهوا

وزایااز۱۰،ملواا

ندهزیارادااز،اا

وارراا۱۱.اهدتارصا

ار،درارا۱۲.

۱۳.ش،وناووتومرد

۱۴.روواارد،ااد

یدندتاردانازارز



سو1 2181

وراارد۱۵.ا،هدادن

وار۱۶.دشارارد

،هشرااردواار

.داداتارنوار

ارناو،اروارنارد۵

نااارنانزو؛ناردنارنز۲؛ناردان

.رادم،هااارنزه۳؛ل

اردا،درادهداناززهاا۴

ردااداارددااقورادهیراد

هازا۵.اهوار

زوردوتاردواراواا،او

و۷.اهدتلردشنز۶.ل

یااو۸.اا

ونا،داصاون

وزازه۹.انازا

لارد۱۰،ددوام،هد

یوهداروهدروارنازا،م

ارروهداارنزوار

از،لارازاایها۱۱.هدیو

مو۱۲رادحا،زان

اهوو۱۳؛اهدفارناازا

و؛را،هدشد

.زیلوهدر

وادواوحنانزاایار۱۴



سو1 2182

از۱۵؛لارو

نادراده،نزدا۱۶.ن

،هاارارودروار

،اهدا۱۷.شرو

ومرداصا،

اروارو«:باز۱۸.

۱۹.»ادتارود«و»د،د

۲۰.ودنزنزادا

رد۲۱.ناد،ها

دارهنووار

یرایورزایرویرادهضنوارراا

نادنردورایدوزدو۲۲.

باهاد۲۳.رادهارد

ادریو،ش

یروادنایورواران۲۴.

لاو۲۵.ارا،ا

.ادنا،نداوااو

لارنا،غزنا۶

ا۲.داوماداماا

ارداازا،ارنا،رادنا

،رناارداوازا

موددراو۳.و

ایرادارناووا

ترداد،هروزا۴،ل



سو1 2183

وعاواازااادتدو

زاوامدتزو۵نو

۶.ضااصازا.ادیرادرا

دارداز۷.ادیراد

ا۸.دانازاااوودرو

اا۹.داا،رادکوکار

عااومادوردر،ودا

.زقوارمدوتا

ناردناراز۱۰

.دردماارد،هانازا،

وناویرادواوازا،ادیاو۱۱

ارنایو۱۲.یواراوو

فااویتدنایاارادوتنارواو

aiōnios).رنارردید g166)۱۳ار

وزارانارو

۱۴،دفااسرد

واروغادارو

کاووردوکرناارنا۱۵.

ت۱۶.درواارنزردبرابرو

نازایاونانادایرردو

.دترومااداااروا.داوهاروا

aiōnios).ا g166)۱۷اارناناود

یا،رااراودویزاو

aiōn)؛یااودارهز

g165)۱۸ووودلارد،هدر



سو1 2184

هاسادیاو۱۹؛دهد

aiōnios).راارادوت g166)۲۰یا

زاومایهدزاورادظاراناسو

نایدان۲۱،ضااغوردت

.ا.د.فنازاد



سو2 2185

سو2

هو،لراهدارا۱

و.ارسودز۲،ارد

واوریازاور

دداازاارانا۳.د

دزوراردیدرداد،اروا

اریاتقو۴،

یرنامرادداز۵.مزامراد

اوداتردوتاهردار

ینامروادا۶.ردا

از۷.یزواایداارا

دووتحوراهداارحورا

واازاورارواتدزا۸.ار

۹،اتشاتزرد،

لااستدودادتار

ردمازاناودهدارا

.(aiōnios g166)۱۰درالاا

وارتهدتر

نایا۱۱،اادوراریدوت

اازاو۱۲.ماهراولرواو

مدرواناادنمرارارتز

زورنااااردواااو

ردیزانزایا۱۳.

ارانا۱۴.اردونا

ازا۱۵.،اردساحور



سو2 2186

اخرزا،ارداها

اوا۱۶.وازا

ززاودهزالدرواازدارسرا

را،رمورن۱۷،ار

زورنارددووا(۱۸.دا،هد

داردارو).رواررد

.اد

رواروزاردرد،زیا۲

راند،یزارداو۲.ش

ردین۳.ناد

رزورراردارد۴.شتز

او۵.اروااردزر

انادوارج،ا

زالوا،یز۶.هد

ردارواازارد۷.د

زا،هددوادزارادار۸.ا

رننارد۹،ترند

ازاو۱۰.دام،ز

نامنارتز

.ادولاردار

(aiōnios g166)۱۱دیواازااا،

وا،او۱۲.دازوا

.داراارواراارواهو؛دا

ارااردازاوا،ناا۱۳



سو2 2187

وارردوروانادارا۱۴.د

داز،د

،یزالاردو۱۵.ن

زاو۱۶.دماارامود

ادوازضاامایهو

وسوازاودران،نامو۱۷.د

،زانا۱۸

و۱۹.زفنازاارواهنا

دنوا«دراداراوااد

».هرارزا،اارم«و»ار

،هوفوگرردا۲۰

ا۲۱.ذیااوتیااا؛و

وسداتف،دزازاار

تازاا۲۲.یاودیا

،ااروامزااوا

زا۲۳.ارووناوا

.دروااادنضاادوهد

ارو،عااها۲۴

دارو۲۵،ردو

مادزا۲۶.ارارارناا

.اهواواهدارااشزا

،اایزاماردنااراا۳

وونزفوعوداد،نداز۲

ولدواو۳کوسواوو



سو2 2188

رو۴زاوتووو

۵؛رادودازاارترووجاو

نازا.راارنات،رادیرادتر

اداازااز۶.ضاا

وارنراارنز،

،ادو۷.هدرتاعاا

ونو۸.راار

مدوارنا،دو

ازدا۹.ازادودوا

ا،ااومدنا

ووناووتو۱۰.

ردااماوتزو۱۱،یدیواو

ارتز،اوهواوا

و۱۲.دادرزااواومد

از،زیرادردا

دایردزدوند۱۳.

ناوااردا۱۴.هدروه

و۱۵،نزاادشیدروا

ارایاادارزاا

۱۶.ااتیادزا

وحاوووامازا

واد۱۷،اارد

.دارا



سو2 2189

ندونزوارردار۴

م۲واتوروددایرواد

ووواوردو

اااز۳.ول

شردتا،اار

دیو۴،دروااادارن،اد

رد۵.ااای،هادارزاار

روااروشتز،هدر

ومرنااز۶.نرلاردو

هرودوماهد۷.اهررو

جازا۸.ماادظارنا،هرلارد

زورناردلدروادوااهیاا

و؛دادا

،ادیدوز۹.رادوداروار

،هدکانایاسداز۱۰

.دووار

(aiōn g165)۱۱د،ادار.ا

ارا۱۲.ااازرو

و،ادساوردارادر۱۳.مدا

را۱۴.ارقرصواروروا

۱۵.داداااارواوا.در

.دوتنازشروازاو

کا،لوارد۱۶

وا۱۷.دبنااد.د

ورلدادت،هدا



سو2 2190

رزااواو۱۸.رندزاوا

اروا.داداتداتورا

aiōn).ا.دلداا g165)۱۹اواو

ا؛ردرا۲۰.نرمارسرا

.نززا۲۱.مدرااورردار

.رمارنارداودوودوا

.ا.د.دحوروا۲۲



2191

ننالروام،۱

تا۲،ایرادردارناوا

هوزایززا،اغورداادو

aiōnios)،دادارنا g166)۳اردم،نزردا

اهدتیاد

منازار۴،هد

هدتوریازاورو،ا

ااوردار۵.دوا

اوحااهارا

وا۶.رردن،مد

ورزای،درادنازنز

واونااز۷،د

۸،دعهزرجایارد

وسولدوادوودوودن

امو۹؛ر

۱۰.ارنوا

صا،دور،نونهواز

ارناند۱۱؛ازاا

،دیاوزنژاواراز

ا،اناصنازا۱۲.د

هروشوووردا«

ارناازا؛اارتدا۱۳».

شو۱۴،،نارد

.فااارزادماودیا



2192

ارناوندا،اکنیا۱۵

۱۶؛اثناو،ک

،رااروادلاا،ا

.دودودوهو

،ناد۲:ارنا۲

،ووناردوادوروور

ووترد،نز۳.

ارنانز۴،تهدزباه

وادو۵،ودزوودزد

اماددناووو

ادارناو۶.د

ردوزلارداردو۷.

ارمو۸،رارصاوروود

۹.د،ردد

اردوااردناارن

یدزدو۱۰؛وزارارنا

رداراهدتزاردل

تمدیاااز۱۱.دز

تاوددار۱۲،ه،ا

ناردیرادواواد،هدکارید

aiōn).ز g165)۱۳لوکراناو

،رااردهدتویا

وارزااراهارردارد۱۴

لاردروواصدزدیاا



2193

وراالردووارا۱۵.

.درار

یرادواارومرواناد۳

وارو۲،ریاو

.روامدارلو

تاعااهوهاورادواز۳

ودتدورد،هدتاو

هدتون۴.اد

،دهداا۵،ا

یازوهزدادتاردر

ایوداروا۶؛اساحورزا

لدوا۷،هدت،د

aiōnios).ادوتادثراو،ههد

g166)۸ارااردوااا

لارد،روانااا

.اونایاراااز،ا

یواوولتزاو۹

ازازاو۱۰.اوازضاا

ادن۱۱،باودزا،

و۱۲.ررهردهمدزاو

رد،دارسرا

۱۳.ماردارنزمرادازاد

جداانارداراوسز

یرردنو۱۴.

۱۵.،یروتاریال



2194

نایورزااراورماریر

.ا.د.نرمرادودار



ن 2195

ن

ون،رداسووا،۱

هراواو۲ر

ارزاو۳.تارد

اردیا۴.دواو

وذ۵مرواددیدردارو

۶،یرادوواماهارنا

ردردداا

خروااز۷.یاا

ااردایازایدوازازاد

مرادارترلرد۸.

،یا۹،داراا

ناونید،سااناراوا

هرردساار۱۰.ا

۱۱،مداروادیزردادز

هاوارلا،دهیاوا

اروا.داروا۱۲؛

مرادهدداروااو۱۳.ان

یراا۱۴،ایزرداض

زا،رااهارزاناهدیارنو

واازااز۱۵.رایور

aiōnios).رداار g166)۱۶نازا

اصردامزاقم

راه۱۷.واردورددز

هریراا۱۸.لناروا،اد



ن 2196

۱۹.رادبارنا،ادوازا

،دااداد،دد،

،ردایا۲۰.ندن

.هزردان.مرادرواردزا

نازا،مرادداان۲۱

ا۲۲.داازااد

هیدزامراوااز،یا

واناردساا۲۳.م

.رمارناروسدوراو۲۴

.ا.دحوروا۲۵



نا 2197

نا

یودمانزردا۱

اماارد۲،دنارا

دادراتادثراوارواد

aiōn)؛اارواو g165)۳وغو

،هدتاددتوهدش

اردارد،رماارنترن

اارا،دلانزاو۴،

نزامااز۵.دثانازار

او»مدارزوا.«

و۶؟»داواوداراروا«

ان«دروانزارهداز

دن«نردو۷».اروا

:ردا۸».ااردندواددار

یتیوادااایا«

aiōn).اار g165)۹دارتراوودارا

زادورار،یا،اا.یراد

،وایا«):(و۱۰».اهدر

ا۱۱.ایدعکاویدارزاارد

اسر،ناو،

.اوااراادرو۱۲،

زاماو۱۳».امیون

یارندارد«:ن

رایحورناا۱۴؟»مززاا

؟هد،اتثراوایا



نا 2198

،دشارادامزا۲

هاز۲.هدرنازااد

اروزو،دران

زاادرر۳،رلدیا

دوازانااارد؟

رد۴؛اد،و

تاعااوتاوتادادتدناا

اریاهااز۵.دهداراساحوریو

رد۶.نارناذ

یروااروانا«:،هدادتد

انزااروا۷؟وازانا

لاارواویدواارمااولجویدادرا

ن».یدوایزار۸.دید

.وااار،ادواار

واا۹.هیوزنا

ار،نزااار

اهدیومااولجتز

زاویواروااز۱۰.ارتاذیا

،ادلدراواررنازن،یو

۱۱.اددردارناترد

ازا،زانوهسنواز

:۱۲.ارداارنادرار

ارنردومادنارداارا«

:و».دایو«:او۱۳».اا

ن۱۴».داازوا«



نا 2199

وداردنوا،راداونردناز

هاراتتر،ت

راردم،تسزااراو۱۵،دز

ارنرداز۱۶.اددازا،د

زا۱۷.یدارااید

راردددناردایاردا

۱۸.ارمنهر،هاویارا

دراداد،هبادناز

.اارن

،یوتدردسناردایا،ا۳

واد۲،فاارولررد

وامرد،داداریو

هدزاااااز۳.د

از۴.ازاارهزیاهزاانا

و۵.ا،دیا

دتدداوامردمد

و.وااو۶.د

داویداوا

زاواازوا«:ساحور۷.

ورد،زاردلد۸،اروا

نار۹،نردنازورردوانداد

.دلتالاودزاوناا

ردنا،هوناازا۱۰

درد۱۱.ایاروهادید

،ناردایا۱۲».اادارامدر



نا 2200

زاناولدزاردادر

ارهزور۱۳،یا

زایااد،دها»زوا«اد

اردوازا۱۴.ددلده

۱۵.اددایااا

اردلد،اروازاواازوا«:د

د۱۶».واندادورد،ز

دهوناما؟دادارواو

تو۱۷؟انوزاا

ردنایناا؟دل

ادارادرهرردو۱۸؟را

اد۱۹؟داارا،ا

.اداا

،یواراردلدهوااد۴

از۲.هزایاد

ن،هدادترنال

از۳.نانوازا،

رد«:ا،دارانااد،دروانا

لو».اادارامدرد

ردو۴.دهرماازاوالاا

دلازاازوررد«زورهررد

اادارا«ماردزو۵».ارا

اوناادان۶».

یزورز۷،اد،تر



نا 2201

»زوا«یتزادوادنز

لد،اروازاواازوا«ر،

،دهداداراارناااز۸».زارد

اراامیا۹.دذاردنازا

لازاوا،واارااداز۱۰.

و۱۱.لازاا،ارد

تنارداد،ادارانا

زااهوروهزاماز۱۲.ا

ارووحورواهوروومدود

وازاو۱۳،ایوراو

،ایوروانرد

رادرن۱۴.و

دفاا،ا،اردازا

درارایاراز۱۵.راار

.هنولردههدزا،دی

وردید۱۶

.ا)ار(ترووردار

رندایا،هندانزاراز۵

۲؛ارنیاوااراردد

یروردوا،اناون

امزاروا،یرواو۳.اه

۴.ارنیایا،میا

اروااو،ددیااراو

دالاردو۵.ارنور،ا



نا 2202

؛«:یووا،در

:دمرد۶».مدارزوا

aiōn)».قرا« g165)۷و

واداود،دماردوا

ودریدوع،دردتزار

،د۸،دبیا

اردن،هو۹اارا،

aiōnios).ادوت g166)۱۰اروااو

واهررد۱۱.قرر

یاحارنار

ارنزلااز۱۲.اه

تایدولاز،ن

از۱۳.ییاجودزارا

،اهدزاامرد،هرا

اردسااننازاییاا۱۴.ا

.ارواهدادر،تد

لی،ردیاامزا،ا۶

۲،اناوهدلازاددرو

.ارادویروادوندودندوو

(aiōnios g166)۳تزااهدرواااراو

اریویتوررااز۴.د

وایمتو۵دساحورو

aiōn)،ارهاتا g165)۶ل،ا

رد،زهزیادرارناا



نا 2203

۷.زارواوبزدیاارا

تودر،انارارارزاز

۸.ازا،وردنیا

،اردووکو،ورورا

ویردنایاا۹.د

از۱۰.ر،رادارت

وااارناوفاا

،اهدوهدلناردزا

زارادایوزرا۱۱.شا

۱۲،اایاارو

ثراوونااراااو

ن،دادهواااواز۱۳.هو

۱۴:،هدرد،درادزار

ااروداداارا«

از۱۶.ارهونا،دنو۱۵».اد

ناور،ارامد

ماان،وازا۱۷.دتاا

،دزرهونراواردهدارا

درردااود۱۸.دروانرد

دهیادی،غوردا

ناو۱۹،اههدراردیانا

بنوردردرادراودنیایار

ادیاونا۲۰،اهاد

aiōn).داادر،قر

g165)



نا 2204

،یاوهد،قااز۷

لااروا،دا،کندادزااا

؛دادوهدزاااو۲.دادو،هد

وا»اهد«هلواوا

نوووردور۳.»هد«

،هاتیاومایاا

دگررا۴.اد

زااو۵.دادوهد،زاخراا

مزاراد،اریودوا

ناا،دناردازا،هد

ننا۶.ااازا

.اهدادارهووهداازا،ا

ردو۸.دهدادگرزا،نوو۷

هزاردا،هددندا

ناا۹.دهدادتدیوند

،هد،دهدیونزااا

ارواقددرردزاز۱۰

ل،یوزاادو۱۱.دلا

دجاز،)ناارماز(

نورردرودثقرد

ا،دهاز۱۲؟

زا،دیوردناوااز۱۳.

هداره،نازایااهد

دعادزاواااواز۱۴.ا

و۱۵.زانارد



نا 2205

درقلازاا

دثماو۱۶ر

ا«هدادتداز۱۷.تت

aiōn)».قر g165)۱۸از

زا(۱۹ناهمود

ندرواو،)ادارنا

اارو۲۰.ابناا

واهنااز۲۱.نو

هداراودروا«:یووازاا

aiōn)».قریادادا

g165)۲۲نایناار

زاتازا،رنناو۲۳.د

،اانیو۲۴.اناند

aiōn).درادلاوز g165)۲۵اردازا

،ت،اادیوارا

اراز۲۶.ارنااهزاد

زاوورازاوسو،ار

جزور۲۷هدازاوهانار

یاودنیالوایورنال

دروارارا،ارم

اردوازا۲۸.ارارد

زام،دزرادیرو

aiōn).اهدااار،ا g165)



نا 2206

ریااامازاهد۸

ارداردیا

وااناوسانمد۲،ا

درراز۳.نادارنا

ارواااوازاو؛اروا

،دزا۴.اری

۵.ارارانند

،ارایوناو

واز،دزاردمز

هردیاناارشها«:

وانا۶».یزهدادن

یهویرا،ا

یا،دلواناااز۷.ا

:،هدارنا۸.ید

ناواانااااوا«

نارینا۹.دارااهزیاد

ززامدیدارنایزوررد،نا

وا.ردنااز،مدروا

ناااواو۱۰.مدرااوارنا

اداراااانامانازای

امنالدودانارداردما

۱۱.داماناودااارناواد

اودادااردرداودو

.ااگرودزاازساروا

دارنودانایاز۱۲



نا 2207

؛ارلوا،»هز«ن۱۳».دروااد

.الاوزف،اهواو

۲.دیدسواارلوانا۹

و،نووناادناردلوااز

یانادمودهدردو۳.دسنا

تورزهدنارد۴،اسااس

دناردو؛داراااتد

حودودهدروانوریودزا

رلنونازو۵.

ان۶.ایناود

،مزایادا،ارار

ادرمودرد۷.اردلوا

متیاودیانوناو؛د

اهراساحورا۸.ار

و۹.دسانهار،لوااد

اروانانزیااا

زاارهتددراتار

تارواودریا۱۰،اد

هرحانزایا،

هایرن۱۱.ا

ازادهوور،

ن،ونو۱۲،

.اریاوادسان،د

(aiōnios g166)۱۳وناوونهاز

ستر،دهندان



نا 2208

زاحورن،هدزا۱۴،دز

هدلازاار،اراار

aiōnios)؟ارهزیاا

g166)۱۵نایاهزواازاو

هونها،اعلواتاهریات

aiōnios).اریاثا g166)۱۶رداز

۱۷،رارهوتا،او

هواداز؛دتزاواز

ننولوانا،وازاو۱۸.دراا،اهز

،ارماناز۱۹.را

ووباارون،رم

:و۲۰؛موبدارنا،وز

و۲۱».دادراایناناا«

و۲۲.دنارتاو

،نرنوودن،

ایوییدمز۲۳.شزا

۲۴.ازایتود،د

نلاددهساز

ارردنااناد؛ا

نا،راردناو۲۵.د

؛دادسانیدنلر

زردزاواترارداز۲۶

اواردنا.ه

aiōn).دزاره،د g165)۲۷ارمدو

۲۸،ارانازاوندر



نا 2209

در،راریرنرن

ا،وایا،هنو

.ت

،اهایارناز۱۰

نلانا،ناتر

ااو۲.ادارنب،ار

ازا،نتدفانار

۳؟ادردارند،کر

الاز۴.دنیردلارد

ادا۵.ارنروون

ی،اارو«:،دن

هیوی۶.یا

ردبررد(اا،ها۷.ار

ن۸».مرواایاارهدارا)اب

هیویووا«:

ارا»،اراواار

ایاارهدارااا«۹،ار

هدارااو۱۰.دزرااارمود،درادارلوا».مروا

و۱۱.،،اهس

ارنوا،هدلهزور

وا۱۲.داارنرارر

اارد،ارنیان

.وازاایدانازاو۱۳.داا

اهادارنوازا۱۴



نا 2210

زااز،دتدیاساحورو۱۵.داا

نامانازاینااا«۱۶:دا

انایدرداردماوا،ا

نو)ز(۱۷،ادامناذود

ا۱۸».دروااددارنایو

،ناردایا۱۹.ند،اشزا

۲۰ادسانرادیدن

دهدنزاارناهزوهززا

۲۲،راداارگرو۲۱،اهد

هزااردید،نارد،ارلد

و۲۳؛د،هدادکبااردیو

و۲۴.ااهدهوازرادهارافاا

.لاوار

تدارردنازاو۲۵

یاهزاادزوار،ا

ارزااز۲۶.ددزورنا

۲۷،ند،را

.داوارناتوباکرا

ودرنو،دراار۲۸

،نانرا۲۹.د

دلارااهد

حورودک،هادسناارینو

:ااروااز۳۰؟دار

و».دادات؛انازاماوا«

یدندا۳۱».دایرواداردموا«:ا



نا 2211

دارماو۳۲.اکیهزیا

دردزایاه،درازاروا

،مدیتزودزاازا۳۳،

رددازاو

اردلااجاروددرناااز۳۴.د

نارداردادن،

اردیدک۳۵.اول

امزاراز۳۶.تازنو

کازا«از۳۷.ارهو،هدروااراهدارا

لد۳۸.داوااهانا،ز

شیوداودازنا

زا،کنازا۳۹».ا

.رداردنناراا

نواهادایدا،نا۱۱

۳.هدادتدیا،ااز۲.هدی

ا،دااهنا

aiōn).دیزادی g165)۴

ناواراارزانا

تدوایااا،الدهدادتد

نا۵.اهزندزانو؛د

اروااابوارتخ

یرهدادتدیولازااز

لوایرنانو۶.دارا

درواناامز،اباز،ا



نا 2212

نحنا۷.دااردنوواا

سا،دما،ههدونایراهررد

مارد،ناودایا،ه

نا۸.دانازااناثراو،

نارنوودا،هاناا

ادوانو.ثا

زهوزردناو۹.دور

هوثاردبوقاردو

ددیواز۱۰.دد

لتهردنا۱۱.اناهزور

اارهدهو،ازویازاو

نر،هدناوزا،ازاو۱۲.اد

رد۱۳.هازر،ردریرو،نا

،دارهورد،تنانا

،زیوردرااو،هدرودزاارا

،از۱۴.دو

نازااراو۱۵.ویردز

)ا(ادا،دروا،انو

یو)و(وقلا۱۶.د

هانایادرارنازااوازاو

نا۱۷.اینایا،د

ارهواوارارقا،ناناا

دهوا۱۸؛دارد،د

اد۱۹».اهاقا«

زاردارواواتاازانااردا



نا 2213

رارداروبقانا۲۰.زتاا

زا،دندوردبنا۲۱.دادها

۲۲.دهدیودادارنا

دراااجوزا،دتوردنا

ننا۲۳.دودیااهرردو

ودنه،اروااو،

ا،گرننا۲۴.اهدزا

مندذو۲۵،دهاندازاد

؛دارهزکاتازاادهارا

ازاازاروداررو۲۶

زاودکار،نا۲۷.ادتازی

.راا،ارهدنانازهد

هکدرواارننو،نا۲۸

مزا،نا۲۹.درادنا،ندا

۳۰.ق،هدنااودر

ز،دهدفاارنازورنرارنا

ازکنبار،نا۳۱.دا

از؟دو۳۲.دارن

وحونوقارونزادفاو

،نازا۳۳،رااوودواد

ندوارهووادلاود

مدزاودشاراتر۳۴،ارنا

وعردوا،زاورر

اردند،نز۳۵.ماری

دلاروبناد،ز



نا 2214

زازواازانادو۳۶.

.هرودهراودر۳۷.هدزانازو

نایرد.لوهد

نا۳۸.هراواوذوموجو

هازیوهرووارد،دنا

،هدادتدنازاانا۳۹.

اهدییاااز۴۰.ارهو

.نوا

دادارنااااد۱۲

رودارارونار،رادد

و۲،واهریورناناردو

ناناهوای

،هدار،دعوانا

۳.اااردود

نارزادوارد

ز۴.،هددیرداد،اوا

ارو۵،اهدونهدرد

یا«ناناهدشا

،زوازاوورراارواد

و،درادودوااراز۶.

دا۷».ززاردلز

امااز.ررناا،

،دا۸؟دارواشر

دو۹.نادازما،هنازا



نا 2215

ناوددارادواردنار

اارورروازاا،دمااار

داا،زکانااز۱۰؟هز

.دواوهوا،ددار

،دردزازا،لردد۱۱

ارنازاایااراهاردا

رااارهیازوهدایدا۱۲.دروار

زاریاردییاو۱۳،

ردو۱۴.،دفزا،

ااروانازاو

رودموازاادو۱۵.د

۱۶.دهدانازاودروارباا،هدترا

یا،داتازاد

ونازااداز۱۷.وارددا

ایاز(ددوددثراوا

باز۱۸.نایرداا)د

ووااودناا

یاوزاواو۱۹،دوور

ند،منادسا،ن

اانااز۲۰.د

ناو۲۱.دهدزهر،ارها

».ازون«:دکیور

یاوناب۲۲

یو۲۳نزاهردویوروا

حاوراوروادیاونارددا



نا 2216

هنوو۲۴ند

ازارز۲۵.نزااه

زازاااازادور

ات،ت،ادور

ناردوازاوا۲۶؟ادورنازاوازاا

د«اهدادهونا،ارزو

والاو۲۷».اارناز

،دهزااهراد

.دها،ا

،ناارن۲۸

از۲۹.هتدارااوعرو

.اهوایا

ازیزازاو۲؛رااردا۱۳

ارناا۳.دارنادنا

ردنارنو،نانارا

ازشوموح۴.

زات۵.دایرواداارنازون

:اواازراداوه

ا۶».داکارورار«

انواهدوا«:مید

اماردنا۷»؟نا.د

ارناتماوراددنار

وزواوزود۸.اانانا،هد

aiōn).انداا g165)۹ویزا



نا 2217

لدانااز،هدزا

،دکارداارودراا

تزا،ناناراراد۱۰.ه

رانایاز۱۱.رنازارا

هزانو،دهیاسااساران

دنارم،ا۱۲.د

زانو،اروارا۱۳.باهزاوردنو،

رایاردواز۱۴.ووایه

اروا۱۵.ارها

۱۶.فواااره،ارا

ااز،تاویرزا

ناازداوااردنا۱۷.اار

ارناداداب،اری

.ارااز،روا

راداارازدیا۱۸

مرادساو۱۹.ررارداو

یا۲۰.مهدروازددوز

نارواناان

aiōnios)،اندزایا g166)۲۱ردار

واراورواارواهداراداد

داااروادروارد،

aiōn).ا.دل g165)۲۲سازاناردایا

یازارامامراد

اوارسورداا۲۳.ما

نا۲۴.داتارواقا،ادوز



نا 2218

،ازااو؛مارود

.ا.دار۲۵.رم



ب 2219

ب

هدزاود،اواوامب۱

و،ناردایا۲.ش.ها

۳.ادل،نیرد

۴.اارنانااد

جومودمار

لا،جزااو۵.

وتوارازا

ولانا۶.اهدادواو

وهاردزاردج،از

یوازادناز۷.د

۹.ارادررمردلدودد۸.ا

زاودو۱۰،دیزااردا

باوازا۱۱.اررداز،د

ر،هدازوار،هدع

هد،دیارردودر.از

از،دل۱۲.دا

هودنواارجنا،هدزان

:،اردن۱۳.ااهد

واودزاااز،»اا«

وارد۱۴.ار

ت۱۵.دزواروایوت

ارت،هرماهوازاره،ها

۱۷!ها،ناردایا۱۶.

ررزادلزوازاو



ب 2220

دهداراوا۱۸.شدوواد

۱۹.واتندار

اردونرد،ناردایا،ا

اراانااز۲۰.ردو

ورودارواو۲۱.دروا

اریاردارهم،و

نمن۲۲.ت

ودارمااز۲۳.دارد

.دارداردترار،

ردشاروروارداز۲۴

ناردوودیدازا۲۵.د

ه،راهنوا،

نزاا۲۶.داکردردوا

اردلداردنزنوااهد

دوف۲۷.اوا،د

ناردارنزهونااروا

.رادهدازااردو

ارلابر،وانا،ناردایا۲

رزیاااز۲.را

و۳،اردککیودادسو

و»ا«:،هس

ردا۴،»زاایزارد«:

ناردایا۵؟اهتناروادوددد

اهارنانااا.دش،



ب 2221

هدهودنناثراووناردود

ناودا.اهدار۶؟ا

ناا۷؟ردارو

اا۸؟اههدمنا

ارد«روابارنا

ا۹.»د

۱۰.دزمیراروه،

م،دوردودرادهارماز

.»«:،»ز«:وااز۱۱.

۱۲.یدزوزا،یدا،ز

یروادناو

داریروادنااز۱۳.ایدازا

یا۱۴.دیروادرواهدر

و»مرادنا«:ادرادد،ناردا

یرداا۱۵؟تاروااناا؟درا

زاو۱۶،زورکارجویا

ج،»وموو«:ن

انا۱۷؟دراد،نارن

«:ا۱۸.اهددرد،درالا

ولانواردنا.مرادلاویرادنا

یرادنا۱۹».دادلازااردنا

ورادنا!؟ااوا

نونااداا،دیاو۲۰!ز

هدلد،لااارا۲۱؟ا،لا

۲۲؟ارهارقادو



ب 2222

و۲۳.د،لازاناودوالانا

یاودرواناااا«:منا

۲۴.هاودو،»دباوا

.نازا،دهدلدلازانا

وهدلدلازاباراو۲۵

ناز۲۶؟داوردار،ارنا

.اهدلانونا،اهدحورنو

ادر،ناردایا۳

او.راز۲.ایرواد

مناوادوا،درد

زناندارماو۳.ارد

ا۴.ادارانمو

ن،دهاریدزاواگرر

۵.دهاد،اهدارا

.انواینزن

انزو۶.ازاراا

نمانزیانردارنا!ا

!دزاوازارتهادواار

(Geenna g1067)۷تاوروشوزااز

۸.اهمارودمارنازایتاو

ورا.ماراندزاارنز

نواکرناارروا۹!اززا

زا۱۰.،اههااترارند

،ناردایا!انووند



ب 2223

یرروبافزاا۱۱.د

نز،اردناردایاد۱۲؟دز

ارباارو؟دروارا،رد

؟ونرد۱۳.دزد

۱۴.دزاتزااردلا

و،رادودلدردا

وید،دلززاا۱۵.غورد

،اواز۱۶.او

نا۱۷.دزاوارد

وواوالوا،ازا

اهو۱۸.روددویهورزاو

.رواارایادرد

زاا؟اازاونردزا۴

زرو۲؟یاردیت

و؛رااوو؛راو

۳.لاازاراولاو

ردلاوازا،ولاو

ودادا،تازیا۴.فدتا

د،دودا؟اد،د

ارواوربرادنا۵.ددا

وا۶؟درادقات،اهدرد

ارناا«:ا.هدز

اارا۷».ارنوا،

باو۸.دزاواو



ب 2224

ناریا،زاردید.د

وزراارد۹.ندودیا،کاردیدو

.دلوهوو

یا۱۱.زااارواررد۱۰

واوااردرداازاار،ناردا

.هدواار،

۱۲.رواد،ا

ندکونرا،روادو

۱۳؟یروادد.رد

انادوزوا«:یا،ن

وداترودالاردور

وازا؛دادادالو۱۴،»دا

زکایر؟ت

ا«اض۱۵؟دوا

لاا۱۶».نووهز،اا

۱۷.اود

.اهاروا،دروواند

،ادراو،ناودیان۵

هدرروود۲.وو

ازودرزارهو۳.د

رد.دراار،اوداداتد

یدا۴.اوااانز

درواد،اادهارناواهوردار

یور۵.اهردابری،ناوردیو



ب 2225

.درومرداردید،هدلاوزز

وورارواودادیلدد۶

ا.وانام،ناردایا۷.

اوزیالیاراند

و۸.اراووانار

۹.ادوانااززیاردید

.داد،زا،ناردایا

وز،ناردایا۱۰.اهداردروادا

ا۱۱.دوامازاار

رماواهارباولارنا

.اونوااز،ااداروا

ونار،ناردایالوا۱۲

و،دوز

یزاا۱۳.رداد،

و۱۴.ادو،لاود،

ارن،رزاه

و۱۵.وروامارواودا

اارواواواار،ناید

د۱۶.اهزاوازا،هدهاو،ا

دیاوفاادن

سا۱۷.درادرت،ردلددیداز،

نارددلدوسادید

ناوددزو۱۸.رهولتودر

زاا،ناردایا۱۹.وراردزور

ا۲۰،ادزارواودفارزا



ب 2226

وهرتزاار،ادواهارزاارر

.اهاررن



سلوا 2227

سلوا

واوووورداها۱

حور،ریان۲؛

و.ننوایا

واروادکر۳.دنوا

زااردر

ودثا۴،هزایادزاند

؛یانارداهادههدوا

هیاناسوات۵

رد،وناردو۶.داماردا

،اهنونیردتروهارزاا،ل

،اردنهدزایزانازا۷

رددمااولویا،اا

واهااروا۸.ر

و،هدرواناوا،ارواانا

ماو۹.الزاودننایا

اهررد۱۰.ارنتدنا

،درا،دریازاا،ت

ومادردو۱۱دو

زان،دادنازادناردحورانز

اازاودریاز

دفنو۱۲؛دادتد،د

ازانایرانارد،د

ههدنازاساحورزاا

اردقنواهدادتر،ا



سلوا 2228

ا،هرواردیدا۱۳.

،اردارنا

انا،ایانو۱۴.را

ارسونا۱۵.ادمارد

از۱۶.س،تردد،اها

وانو۱۷».وازس«:اب

یروادلانوارار

از۱۸.فساردم،

ادنارزاتزااههاد

نان۱۹،وهی

دزا۲۰،نغادوهن

۲۱،دیاانزرد،

ارواواندزااروااناوا

ن۲۲.ااونااهدروانا،دادل

اردااارااردی

۲۳.تلدزاار،ادر

زازاهزوازا

aiōn).ادااوهزام g165)۲۴

.هنوالمواهی«از

دااا۲۵.روهده

.اههدادترناااو».ا

(aiōn g165)

کاروورووعا۲

وورق،هدازلان۲،هد



سلوا 2229

وااهااا۳،تیانازا

هدرهزنا،بواو۴.ان

هزی۵.موهاد،مدزا

یسوورترهد

،ا۶.اراارالوور

وازنردا«اببرد

۷».ادروانایووموه

،راناارا،اماارادناار

و۸،»دوازن،ددرنارنا«

،هدمااز،»مدهوهدش«

۹.اهیارش

اصوساووه

در،زااراروا

مناود۱۰.ما،اها

هدرلاا،مورزاونا.ا

نوننمرادا،نیا۱۱.اه

؛با،عاردتازا

یانردرادانرداردتو۱۲

،ییرزا،نارار

اریا۱۳.ارا،زوررد

۱۴،اقارهدها،اوا

زانما،یونرارمهاو

اهداراااز۱۵.نارونار

۱۶،ارند،دیر

زترااردیدازااا،ندازا



سلوا 2230

ناردا.مااارند۱۷.انن

یا۱۸.مااارهد.ازا.ار

ونو؛سلدنا،نا

اباااز۱۹.ارنارن

زورد،درادای

دراداز۲۰.داردرد،

را.ناورز،هدر

از۲۱.اباادا،وز،هد

بایا،اههایا

،رریویاردایاارو

وان۲۳».زردوده«۲۲

بانودادمد،دادمدار

۲۴.دلدروادار،د

هدهزارادنردارند

زا۲۵.اوایزا،ه

ونیلا،دهناوا

.ادیا

اااردنا،نزیا۳

۲،ردمنوارنا،نزت،م

یزارو۳.ارساوت

۴،سنونویزا،

ادماراوحورسردا

ردنزاز۵.ا

ااردناودزار،دا



سلوا 2231

ااارواودارااهر۶.د

نفزاوا،اهوانادو

،زنا،نایاو۷.

نرادمارناو،زفون

۸.دادزیدتثراو

وووودرداودرویا

،مدضمدویضیو۹.

اههاایااداز

ودرادودارتا«از۱۰.ثراو

ززااردیویزااردنز،ما

؛دروااروضاایزا۱۱؛درا

وانوازا۱۲.ارناوار

وایور،نایدیوایواند

،ریااو۱۳».انار

،زایاه۱۴؟یر

۱۵.بوننافزا.ل

ودلدرداروا

بااروا،زاراداریا

ارااردو۱۶.سو،د

ینرد،زردیت

اهداراااز۱۷،ار

.ندرادزاا،نزوندر،ا

،زرنیااز۱۸

رد؛دروادار،نیاد

حورناو۱۹،هزحور،د



سلوا 2232

۲۰،دنازرداورادور

،راحماردادراد

نارد،و

تارنانا۲۱،تبا

ناندرود(

نا۲۲،ا)ای

واتاورونوااارور

.اه

،زیانا۴

هزا،زاازن

ردارنازاا۲.اهادز

از۳.داهداراااتا

رردوااندیاا

ررمایووویروتاو

یناهااردو۴.ند

و۵.دمدارووافاا

ندونزاودادابنا

هدادترندازااز۶.یروادار

ااودمدانا

.ادیا۷.زحور

لواو۸.ردیاواد

۹.ارنتازت

و۱۰.نوارو

اءو،ناردار،



سلوا 2233

والاا،ا۱۱.ان

هدادواا،ا

ولاروالاا،رد

aiōn).ا،دااا g165)۱۲نیا،

ناونرداازا

۱۳.هاویا

مردد،تزیر

ما۱۴.وویدیولر

احورولحورازل،ار

دزدنزارز۱۵.دمارا

بانا۱۶.بال

۱۷.اراااده،

ناعواو؛دعوازایروادانزااز

ااراا،زا

ود،تیرادلداو۱۸؟ا

۱۹؟ار

ایررداردی،زاهدارا

.ر

،نردارنا۵

فردوتزو

ناتروانردارا۲.ا

دویرروز،ار

یوادیو۳؛ر

نرورد۴،

،نایا۵.ارلهدج،د



سلوا 2234

اازدارونا

دز۶.ارنووونا

۷.زااورداروارواروز

.یاواازرااویواردامو

ناادازراور۸

راانا۹.اروشد

تزهان،ووا،ه

یاو۱۰.ا،دردناردا

ار،ا،هارددیالار

.ااورااوزنزا

(aiōnios g166)۱۱ا،داولداااروا.

(aiōn g165)۱۲ارداارواا

ادتدووی،مر

ها۱۳.ناا

۱۴.رموارد

ردارومار

.ادم،



سمود 2235

سمود

ناا،لروم،سن۱

ویاارد،ایوارا

واواردو۲.هدت

یاارواات۳.دنوا

،اهد،امزیرادوت

۴،هدتددولاروا

اهداداویهوا

،انردتزایدزاودا

نارد،هدل،و۵.

ردو،ردو،ردو۶اد

وناردا،یرادردو۷یراد،ردو،

ودرداهاز۸.ار،ناردارد

وارددراار،ا

هور،دراارااز۹.هد

یاا۱۰.اهدشااردنوا

اردوتدوناردا

و۱۱.دراشااز

هدتوواادوتردلد

aiōnios).اهدادیود g166)۱۲زاا

ارا،زرواراازاندادد

۱۳.رااادارناردواد

ار،ارداد،ادباارا

ندنوواد۱۴.اایرواد

.ااوا،اد



سمود 2236

رزاوردایاو۱۵

یارداز۱۶.رواداررااا،

ماارواناوتزان،

ومااریازااز۱۷.دهداروا،داد

ا«روالزایزاوال

زارزاوااو۱۸».مدیوزاا

و۱۹.هدروانازا،دسهردیو

ماناردارادارام

هروزوررنردهردا،

ااراو۲۰.عیدرد

هداراتاز۲۱.دزابت

زا،هبوساحورند،هدروانا

.ا

نرد،دیا،منرد۲

درواااریدان

اروداراارنااراناو

اارناریرو۲؛اد

زاو۳.ادر،ناد

داشووارنهار

هاناوتزانا

،دهاهاز۴.

دیز،ااارناد

Tartaroō)؛ادهیروادیا g5020)۵و

دارااو،حد



سمود 2237

مویو۶؛درواندارن،ا

اوداننژاو،هدارهرو

؛،دادازاایاار

.ردهرنداررزاارلدطو۷

ودازا،هدنردلددنااز۸

هرهزورنایراردلد،

رزاارندادوا۹.اد

ص۱۰.درادهباردازورارنود

اریواوورردتاردا

اتوترردالو۱۱.اد

ا۱۲.زااناوا،

،اهویاتان

اکددردوادا

تواارداردو۱۳.

یردو.اددروارهزور

.یدوتود

نو،دادزهزارادززای۱۴

یااردیا؛ماداررا

وها،هدکارهارو۱۵،اهدادر

.د،ادودارارداررم

نانزردزاوا۱۶

یا۱۷.داراد،ه

نایادههاریوبا

از۱۸(questioned).ار،ادور

هزازااراووان



سمود 2238

و۱۹،رتامادرد،اهرر

،دمدالودهویدازاارنا

۲۰.اناموا،یاز

ازاهدتوواهاز

اوا،نابوردر،نازاورید

هاردنایااز۲۱.داوازانا

نازادرادزاازااارا

۲۲.د،دههدنس

واهدعرد«اارنا

».ردن،ه

انانیاارمودرا۳

۲،اایردارکلد،ود

وواوا،سیارا

اراو۳.هدادنرارهدت

اااامارداد

هو«:ا۴،هدرردتاو

یر،ربانارززااز؟وانا

ازانااز۵».ا،دایاازا

وبازازودزااام

قبارددونا،وداو۶.دبا

یامننازونا۷.ک،ه

ادهدمد،ویروادزوروههذا

زاا،نیا۸.اه

۹.زورنلراوالرانادزور



سمود 2239

،رادهوردوا

ددکان

اادزدنوازور۱۰.ا

واازیاانارد

اناردروزوازا،ه

،داقان۱۱.ا

ناو۱۲؟یرادوسترد،ندر

اناردارناوراارازور

ااترازاواقزا،ه

زویا،واهوو۱۳.د

یاا۱۴.دااارد

دو،اراران،ن

واو۱۵.ردوغادوا

ردا،اتار

رردو۱۶.،هدادیو

اردنارادی

اراراوندواان

یا۱۷.د

ادر،ادزاارراان،ن

رد۱۸.دیرازا،ههدرندا

،هدتوواو

aiōn).ا.دلداانزااروا g165)



لوا 2240

لوا

ا،هددواهاوداازاا۱

تو۲.تهررد،دیدونا

دودتدواهدارناو

aiōnios).ودردادوتزا

g166)۳مااراهوهدازا

شورااو.ادا

.دداراو۴.ا

،ماواهوازاااو۵

ا۶.یوردوارا

،کردرد،رادایو

کرردا۷.اوغورد

نورادا،ارردوا،

ا۸.دزکهزااروا

ا۹.رداروهااردراه

ارنالدواوا،فاادن

ها۱۰.دزکارزاارودز

.ردوامورورداروا،اهد

او؛هارا،نازیا۲

.لدردراد،

نونهرواو۲

ماا،ارواادازاو۳.نم

هارواماواروا۴.رادهاروا

وام۵.اریوردوورد،درا



لوا 2241

ازاواهیوردااا،درادهار

،یورد۶.یورداد

یا۷.کوا،دکوا

ارنا،هز،ن

۸.اازاامناو؛اداازا

،اردویوردناهزو

۹.ردناروارردراز

رردل،درادتدردازاواررد

اررد،اردرداو۱۰.ا

رد،درادتدردازاا۱۱.یوردشو

ازدورادودورهاررردوار

،نازیا۱۲.اهدرارر

۱۳.اههزاوااناز

یا.ااازااروااز،ناریا

یا.اهازا،نا

،ناریا۱۴.ارراز

،نایا.اازااروااز

ارداموانازا

راوددرداوارد۱۵.او

۱۶.یوردر،درادوداردااز

روواوتزا،دردااز

ناتاودو۱۷.انزارزاز

ا،اهدارااررد

.(aiōn g165)۱۸وااا،یا

رندلا،الداه



لوا 2242

نوزا۱۹.ااادازاواه

؛دزاااز،دزا،

او۲۰.زانادرنو

۲۱.ادارواار،سونازا

ارناوازا،ادارارازا

ورد۲۲.ارزاغورداواد

ارورالدنا.راارندا

ودراارر،راار۲۳.را

زاااو۲۴.درادارر،فاا

رد،لوازااااز،رداا

و۲۵.ارردورد،

.ادوت،اهدادوایاهونااا

(aiōnios g166)۲۶اراهررداراو

اوازانارداو۲۷.ها

ددارراوا

،غوردواودزاارنا

یانا۲۸.واردداداریر

واددا،دنواردناز

وااها۲۹.یوزاشرمرد

یوزا،درواارااد،الد

.ا

انازاهدادرع۳

ازاردازاوو؛ها

زوانازنا،نیا۲.اروا



لوا 2243

واناد؛داااه

و۳.داارواازداوا،د

دزکارد،درادیواراا

ف،درواارهو۴.اکوا

واادو۵.اهاز

۶.هیوردودرادارن

هارواهوهایورد

؛هاار،نازیا۷.وا

.الدواالد،درواارا

اازااازاازاهو۸

لااازاو.اهدر

ه،اهدازا۹.دزارا

هدراواویوردوااز

انازواناز۱۰.اازااز

وازادرواارا.دازا

ناااز۱۱.اردردا

۱۲.ارلوازا

اروازاو؛اردرداودنازا

شردالاودشدلاازا؟

تزادا،ناردایا۱۳.

زااتاد،تزااد۱۴.د

اردردا.ارنارداا

،تدردازا۱۵.اترد

.درادردادوتادوا

(aiōnios g166)۱۶نواااداراازا



لوا 2244

.نارداهاررداردنودهارردارد

وجاردرداودرادید۱۷

؟اواردا،درادزوازااردر

وردنزومردراار،نازیا۱۸

دیدوزااداازاو۱۹.ار

،لدرد۲۰،اوارردار

.اداروارلدزاااز،ار

اررد،ارلده،نیا۲۱

ازا،وازا،لاو۲۲.راددا

.،واهاورادهارواما

ورواناوااواااو

ماو۲۴.دا،ار

ازاو؛یوردواواوارد،درادهاروا

.اهدادحورنازا،ارد

زازارحورلارحور،نیا۴

.ارنونریااز.ا

ور:اراحور،ا۲

ورو۳،ازارااه

لدحورااو.ازا،رااره

،نازیا۴.انردناواوااه

،ردواازاناوازا

ازادزانا۵.انردازاار

ازا۶.دارنادویدن

ازااوداراراو



لوا 2245

۷.دازاارحوروحور.دار

وازاازار،نیا

۸،اراواهدازا

اازارا،و

اااهاو۹.ا

و۱۰.زیواهدنارد

ارواا،داراا،ارد

یا۱۱.دنهرداردود

ار،داا،ن

ارا؛ارا۱۲.

.اهردواواردا،

دحورزاازردواویوردادازا۱۳

ارردتدواهدو۱۴.اهداد

راا۱۵.دنهدتد

ادو۱۶.اردواوایوردا،ا

ا.اهداارنااهدروو

رداواارداردوا

ارازوررداهرد۱۷.یو

نارد،وااز،یرود

نوارففرد۱۸.

رد،درادفودرادبافاز؛دزاا

ارلواواازاروا۱۹.اه

زاواراا۲۰.د

هداریردااز،ورد،تدردا

اهاراا،ا



لوا 2246

اراایوزااراو۲۱؟

.اردردا،

هدازا،ا،درادنا۵

.ارواد،اراوو؛ا

اران،ارانازادازا۲

ااز۳.رواارواماو

از۴.ناواماورادهارواماا

دیاو؛د،اهدازاا

دا۵.نا،ابار

واا۶.ادرادناا؟

با.انوبا

حوراز،دتدااحورو.نوبا

وباوحور۸،دتداز۷.ا

،لارناتدا۹.او؛ن

هررداتداااز؛اراتد

درد،دروانااا۱۰.اهدادتدد

،اهدورداروا،دروناااودرادتد

هدرونا،اهداددهررداداز

ادوتاااتدناو۱۱.ا

aiōnios).وارد،تاواهداد g166)۱۲ا

ارت،دراارااودرادارتدرادار

اهدرواناااارا۱۳.ا

.روناااورادادوتا

(aiōnios g166)۱۴رادیودیدناااو

او۱۵.دار،لاواهدارا



لوا 2247

زاااد،دارلااد

اردرداا۱۶.اردوا

تارواود،تار

.هدت،ا

۱۷.ددنا؛ت

.تو،اهار

ه،اهدازاادو۱۸

ارواناودرادهاردازا

رددموازاادو۱۹.

واهااهاا۲۰.اها

واردردواراهدادت

aiōnios).ادوتویاوا.

g166)۲۱ا.رادهزاارد،نازیا.



مود 2248

مود

ارردارناازوهن،م۱

ارارو

اواردارنا۲،اد

aiōn).دا g165)۳زاورو

وارردروواوریا

ارناززامرور۴.دا

و۵.رزا،رراررد

،هزامرادسازانیانا

.ارادءاازاارن

وکوامااااو۶

هااز۷.کناردلوازاان

ردهنودرن

هارد۸.لدوههاانا.رااار

تاددداراادرا

ا،ردوا۹.

اروروا،رداا.اار

اروا،درواراوادا۱۰.دراد

،اروااز۱۱.ارواود

مرادری۱۲.ددیررد

مراوا،وا،

.دزود

.ا.رم،هاناز۱۳



م 2249

م

.اررداروا،م۱

هدروبوردد،یا۲

نمدراز۳.ابن،

اررد،دادتدارواناردا

میدازاا۴.ک

ا،یا۵.کاررداز

ررد۶،ا،نصناردا

رارارناهودادتد

ازاورنوواااز،

صاااو۷.ی

ی۸.ارار

.لاردرادودارنایرادد

ازدرواادوااررااا۹

ارناردا،هاوهون

ودنا،اارودد

ااییا۱۰.نوزا

۱۱.اهارارادوازاراداز

ودتدسداردومد

ا۱۲.اارتداودتد

وا،دری

زودااریدوزمراوا۱۳.

.رمنود.دم۱۴.

.نممنودام



اد 2250

اد

ها،برداوم،اد۱

۲.ظیاوریارد

ن،نیا۳.دنواوور

مر،متهرردادمق

نایاهدونا

صااز۴.هدرا

ند؛دهرصایازااهاردرد

یاوهدراریاد

،ددارا۵.اهدراارواواو

زاارم،واازااددار

۶.دکارنادر،دهرز

داردرارو

ردیایزرد،دکارد

aïdios).اادهمص g126)۷و

رزناااناوهرومو

،هریاارد،دادردو

aiōnios).رت g166)۸ا،ادو

رااریواوزاردنبا

،ر،ا۹.زنرور

دتا،دزاهرردن

۱۰».اروا«:وااا

اردوزءاااداصاا

یاو۱۱.زارد،اهنا

قتاماردوارهارازنا



اد 2251

یردا۱۲.اکحرتردواه

و،یدنه

وههاردزابایاوروفار

جااو۱۳،ههرزاوهدهرود،هنرد

هراوانرورواارداررده

aiōn).ارادورنایا

g165)۱۴صاهررد،دمدازاخ

دزاراناراواا«:،هداد

،دزمارندویرواد۱۵ااد

زنودنادیر

ونا۱۶».وافدنار

دنزوکدتانا

.دارمدیروان

وانرناروا،نیاا۱۷

رددادن۱۸،ا

ددتاااانز

واا۱۹.دارر

ناارد،نیاا۲۰.راارحور

ار۲۱،هدتدساحورردوهددسا

وارورادظارد

aiōnios).هدادوتیا g166)۲۲ارو

،هنوازاارو۲۳.زمد

تداسزاورفو

درادظشزاارارداروانا۲۴.

،اردلرردو



اد 2252

اوولارهدتواویا۲۵

aiōn).ا.دااونادترو g165)



ٔ 2253

ٔ

اریرادادواا۱

،هددودزدن،داودوز

امدادا۲،دمدارنا

ل۳.دهدیراردتدو

رداو،ارتاماوا

۴.ادو،رادهابا

زاو۵.ارد،

نندروندزاهدازوا

ننزاارواراروا.ا

،ونددروادارو۶،د

aiōn).ا.دااداولاروا g165)۷ا

ودزهاروااوداارواواا

«۸!.ایویانیا

ودواوانا»،اولوا،وا

ردوردا۹.قارد،ا

م،ردوتو

.میاهردتدوا

نیزاوادزاومحورردوازورردو۱۰

اولواووا«:۱۱،مریا

ارناوردا.

سدرواوواوا،ارد

اریزاوانامادور۱۲».دودو

ناا،مادورنو؛مد

ارنا،ناانردو۱۳،مد



ٔ 2254

و۱۴،دییووادردیادر

وانودف،نوایو

،دههرردو۱۵،ا

داردردو۱۶؛ریایاوازاواو

شاهوانودودیدزاوادهر

،مداروانو۱۷.رددبان

:،هدارداردومداهد

اومهدو۱۸؛هزواولوا!شن«

.ادتااوتیوهزداا

(aiōn g165, Hadēs g86)۱۹یدار

،اازااروو

ویداردرداریاهر۲۰

ون،هرا.ارناا

.،ناا

واارااردی«۲

ناانردودراددارارهر

اوارووارلااد۲.ا

وانرارداراواراا

ویرادو۳؛وردارناویدزا

مراد«۴.ویدا

زارا۵.یاهدکارد

دیدواورواارلاوویاهدا

۶.ازاارااوا

زا،یراددارنولایرادارا



ٔ 2255

حورددرادشا«۷.مرادتا

ردزاااراوا،ا:

یو«۸.دراسودورد

هزوهداولوانااراارد

ود،اداروولا۹.

زاودارداراو

ا.سازنازا۱۰.

هدااانازردارزاا

شاگ.اززورهدتو

حورددرادشا۱۱.دارتج

ارتزاا:

وااراردیو«۱۲.

ادارولا۱۳.دراداردود

رااناویرادااواردن

ردنرداساارد،ید

۱۴.ان

میرادارااردمراد

دزامدااهاررداارق

یرادارو۱۵.زوراری

دیدواو۱۶.اارنو

ا۱۷.دانادنزوا

او:حورد،درادش

اواودادایوزا،ا

ارنایاامانا

اردیو«۱۸.ارناااد



ٔ 2256

وانواناارا

ووولا۱۹.انوای

.الوازاالااوادارونا

ددهاراراانزنامراد۲۰

وزاا،هدادانوار

،مدادواو۲۱.یندر

یارواا۲۲.دیززااا

،زوااراومزاا

ارشدواو۲۳،دلازاااد

نااداها.را

ااارزاوبوه

اواردارن۲۴.داد

ر،اهارنیواار

مراداا۲۵،مراید

ماالاواو۲۶.نا

ارنا۲۷اترااروا،دراده

ادهزیهزواای

ارهرواو۲۸.مادرزا،

حورددرادشا۲۹.ا

.

وااراسدرردیو«۳

مادارلا.درادارهرواحور

دارورا۲.هدویاهزیراد

ارردارازراا،ا

وویاهویارواد۳.



ٔ 2257

زاواادزد،راهاز

یاسدررد«۴.انا

سردوااردسیراد

ا۵.ازاا

اتدزااروااوا

۶.دارااوانومررردیوم

و«۷.حورددرادشا

وسوناارادردی

واودراداردواد

یردا.ادارلا۸.داود

کااز،اارناماهدرایورهد

ا۹.یدرااا،هدامویراد

وداردنزااراد

دارارناا.غورد

.ماهداراوهیو

اظار،یدام۱۰

اانرمنازا،اد

یرادا،ایدو۱۱.زارزن

رداروا،ا۱۲.دارجاد

ورانودوادیا

زاارروادیامواردیام

یواردمودلزیازانا

حورددرادشا۱۳.ا

ارادردیو«۱۴.

.ایااواوا



ٔ 2258

د.مودادارلا۱۵

زاار،دومنا۱۶.مید

ودووداز۱۷.دادند

وادوجوماوا

ار۱۸.نوروو

اررو،یودیزاارایرز

نارودویه

،مرادودار۱۹.هد

هداردا۲۰.ور.دو

اردواد،زارردودازاواا؛

،اا۲۱.واودرامیووا

،دادایوارا

درادش۲۲.وادرو

».حورد

واهزناردیاهزاوردهمدازا۴

،نمدهارلوازاوانا

ازااریرادا«:هرد

مدومحورردرا۲».داو

رد،هناو۳.یاهناوانارد

دردسواو،تر

رو،دادو۴دراددز

ردیاروناو؛ا

،زاو۵.رزیناومدراد

اغاو؛ارواو



ٔ 2259

رد،ردو۶.احوروا

ناردادونردورزا

لواناو۷.نوزا

نارمناو؛مودناو؛د

نارناو۸.هبمرناو؛اد

ننوردوداد،درادلازا

،سوسوسو«زااززورو

نانو۹».اوودردیاوا

هزدااناسوولتا

aiōn)،اا g165)۱۰روناها

اهزدااارواونارردا

:،اااردیوتد

(aiōn g165)۱۱»تومااول،وایا

ودهداراویاهاارتاداز،ار

».ها

زاابار،اردمدو۵

مدارییاو۲.مو،نوونورد

واربا«ازاوا

ززردوزردوناردو۳»؟درادار

تو۴.نازاربناا

نانابنداز

نانازاو۵.،ناند

دوادروادزایناا!شن«:

و۶».ارشوباها،ا



ٔ 2260

ذنیاه،ناوردونارونردمد

حوردرادوخواهداه

اربوا۷.هدنا

،اربنو۸.ااردزا

زاوداهرروونارنا

یدرادرزارزیونا

«:وایدوو۹.ا

یاارندویذازندوب

ناو۱۰یاومونزوزادنا

ازووندیایاار

داداررنیامومدو۱۱».د

راناراورورونادودناوتاو

هذها«:زاوا۱۲؛د

».ارولومااواووودوت

وردردوززوزوناردو۱۳

ارهو«:م،اردا

aiōn)».دااداولوو g165)۱۴

هوداردیورناناو»!ا«:نارو

.د

مو؛دارنازاهنمدو۶

»!)و(«:رانارنازا

وودرادشرااهمدو۲

نو۳.وه،انووهداد

»!)و(«:مارمودنا،دارمود



ٔ 2261

ههداداارشراوانونا،داو۴

یوو؛ارودرادززاارد

منا،دارمنو۵.هدادگری

هاامدو»!)و(«:مار

اریزاوا،نارنزاو۶.دراددوزاشرا

وردم«:م

نو۷».نرباوورورد

و(«:مارمرنا،دارمر

اهراناودرزاامدو۸»!)

راودناو؛اوازاتااواتوا

زشووتووهدادزر

.(Hadēs g86)۹زرد،دارنو

اددوامیااراسمد

یا«:،هدازاوا۱۰؛ده

نماوفا،وسووا

یانازاو۱۱»؟زنزاار

اراداناوهداد

و۱۲.دم،انانارد

باواویازمد،دارن

و۱۳؛ننهمودهسن

دزایارد،روزنانر

و۱۴.ااردسریه،ها

هوهوهدزا،ههیرننا

ونروزندو۱۵.دنزا

وهرردارددازاوموناروناودونار
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هوو۱۶.دنیه

زاونایورزازارو«

واهروازوراز۱۷؛ه

»؟داا

ر،هدازر،رمدنازاو۷

.دزردوردوزدرادزارزد

یاوابازامدیدو۲

زهدادنیارناو.درادارهز

«:۳،هدازاوا،ررارردو

اردیاننردوردوزیر

زامارندو۴.زنا

زاو۵.راروو،ااطا

زاو؛راهدزاودورزاو؛راهدزاوداد

هدزاودزاو؛راهدزاودازاو۶؛راهدزاودد

؛راهدزاودنزاو۷؛راهدزاودزاو؛را

زا۸؛راهدزاودرزاو؛راهدزاودیوزاو

زاو؛راهدزاودزاو؛راهدزاودنز

وامدازاو۹.راهدزاود

نزومووازا،داارنا

یوارایهرردورد

:،هدازاواو۱۰اهدا،د

۱۱».اارهوااریا،ت«

.دهداناروناودردنو

:و۱۲دهارا،هداردیورردو
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،اوتومااوسوولو!ا«

aiōn)».ا.دااداریا g165)۱۳زاو

زاونا«:،هنا

:ا»!اداوا«:اروا۱۴»؟اها

سوانوبازانا«

ازا۱۵.اهد،هدوهنارد

اریوواردزوروایور

.اداناارد،ناو

وباواودو۱۶

ن،انردیاهاز۱۷.رانا

ارارنا،تبایودانا

».داکنانزاارااو؛دا

،دارنو۸

رردارمدو۲.اونارد

،هادیاو۳.هدادنااهدا

ارناهدادوررویدد

۴،ا،ید

ارردیددزا،ردودو

ودارناازا،ارنا۵.ر

.دثدزوورواواازی

اارداداریاو۶

،هاناوگاوانو۷د

هونردورزیوداو

،گرلهامودو۸.
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۹،دنردوهارد،هواا

هود،ادنردتو

ن،یاهره،امنو۱۰.د

یووادونازاهواا

او؛ااارهرنااو۱۱.دابا

دهازارندولا

وهوباوامرو۱۲.د

وزورودرارنر

ناوردمومدارو۱۳.ر

،زنیاویاویاو«:زاواود

».زایانایدیا

دهدازمداریاهر،انو۹

Abyssos).هدادووهو g12)۲وهو

زااوباواهزایردودنیدودودار

Abyssos).رهدود g12)۳دودنزاو،

و۴هدادزیتناواز

یوزهرن

دارادناردو

تارناهداداو۵.را

و،دبذااذاورابه

داتمد،ماناردو۶.زار

زاتا،اداتیواارناو

هارایانترو۷.انا

یهو،یناودیا

،نزینادو۸.دناترنا



ٔ 2265

،ادو۹.دنایادنادو

یارایا،ناییاواین

ندو۱۰.زریا

ارمدهتدترامدردو؛اد

اواادد،دو۱۱.ذا

.اناارواردوانواارد

(Abyssos g12)۱۲دیاوودا.ایاو

نزایزاواهاو۱۳.اازا

نا۱۴مارردخر

اررنا«:د

رنا۱۵».ص،اتا

مدااهلوهوزورویا

راود،ناراددو۱۶.،ار

ناراوناراو۱۷.مارناددرا

رادواوایمدورردارنا

ودودواندزاواناننایو

ودودواازا۱۸.انو

تراز۱۹.کمد،اندزا

رنایداز،انامدوندردنا

امدو۲۰.ذااودراد

تداددیدلازا،

ونداربوووهویود

وودوزاو۲۱؛ک،راناون

.ددیدزدوز
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یادلزنازااریدرواروزمدو۱۰

وباشاهوشسو،درادرد

یودرادهدیاددردو۲.ای

،زاواو۳؛دزاردیورداردار

یار،دانو؛داشن

م،رنو۴.د

را«:منازایزاواها.

ورداریاناو۵».اراو

۶،هدنایاردارد،مدهداز

رداراونااهزدااوادر

نارداراوردوانارداراوزوانا

aiōn)،دازازا«اا g165)۷

ا،دزاارن،یامارد

ناو۸».دادترارادن،راما

،هدبامدر،مدهنازایزاوا

زوردیادزاارهدوو«:

یو،رد۹».اهدا

ارورارو«:اوا.ار

».داندرد،دا

دردمدر،دزاار۱۰

او۱۱.دورد،مدهدرنو،د

تاررندوزواوماا«

.«
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سو«:اوهدادیاو۱۱

۲.تدنارداراووا

هداداازارناوزاانوارسجرو

۳.دالهودوارسواه

ورات،هدردسدادادودو

ودونزردودا۴».تزوروود

او۵.اهدازوارردناا

ند،هرندزاا،رذانا

،درادناذاو؛دوارنا

تماردرادناترا۶.د

ناراراداترودرنارنا

نو۷.زعاا،اهارنو

،اوزاونا،رمااردتد

اارناوا،هدنا

(Abyssos g12)۸معرردنایو

وا،اومو،ور

ووماازاوو۹.ا،بنا

تزاوهروزورارنای،اوز

زنو۱۰.رارناید

زا،داادویدونا

زاو۱۱.بارزنوداوا

دیاردنازاتحور،وزور

یزاواو۱۲.وارنانودا

».دا«:ننازا

ردو۱۳.دارناندونا،ارد



ٔ 2268

مزاهدثدیاز،ن

ننوکززاراود

.اردمودیاو۱۴.دارنایا،

هایاو۱۵.ایدومیاوا

زان«:اوناردیا

».داادااوواووانا

(aiōn g165)۱۶ارردروناو

و۱۷دهارا،هداردیور،ادی

وردیا،وایاار«:

.اد،اردتاز،ید

وودوکاو۱۸

وادنودیروادنارند

ودتاگرواردمنون

حنارداسو۱۹».ادارزنا

واووواسردواتو

.ثدگوزور

ردارباز:ناردو۱۲

و۲،اهرهدزاودزاشوزهودراد

و۳.دروادنازباوهزدردزا،هدا

ارواناگریدژاااناردد

دو۴؛اودخهدو

نزنادژاو.رزارا،هارنانر

یا۵.اروازانداز

ااایارزیاازار
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راننزو۶.هدرواوادشزو؛د

تاروااهازایویااردد

:ناردو۷.روزوروودورا

ودژاوددژاو

نارددنایو۸،د

رنا،ااگریدژاو۹.

وا.ارنرمانوا

یزاواو۱۰.اایووااز

وتوتنا«:منارد

نارداناازواترویا

هاز،یدنایارردزور

وادتدموهنناو۱۱.

وایاازا۱۲.اوداردنوا

داازردوزیاو؛دان

».درادزادن،اهدو

زنزنا،هازددژانو۱۳

هدادنزگربلودو۱۴.د،دهازار

وز،رنازااروا،زاودنن

رددندزارو۱۵.شرونزونزود

نززو۱۶.دوارواریدورنا،نز

زادژااردورنا،هداردندزودار

ر،هدنزدژاو۱۷.دوردند

تدواراماوارذن

.،رادهار
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،مداروناو۲.دهداردرواو۱۳

و.نددوسیود

و۳.دادیوتودوتدژا

زنازاوتمدارزا

ناو۴.داتردواردنو

هاروود،دهدادوتراردژا

ایووو«،هد

وهداددیوو۵»؟

.هودوتوارو؛

واوواادایاردند۶

هدادیوو۷.ناو

،اونزوموو؛ناو

نایا،ننو۸.و

وا،ابدهذیزایاهتدرد

اا۱۰.ددرادشا۹.اار

وا،او،دوریا

مدو۱۱.ناوارد.دد

یخودواززااریدو

وترمو۱۲؛ددژاواده

اواارناوزویوررد،

.،ززاارودراد

رردنازاارادرواتاو۱۳

نا،هاارزنو۱۴.دروادوزمد

و.وررداراهدادیوا

زندرزاونازااررزن



ٔ 2271

ترناهدادیوو۱۵.ز،دز

نووترحورارو

و۱۶.دد،اروتر

دراداوادازاومووودووزاار

او۱۷.رادارد

ان،داشوو

.اارد۱۸.ادارواد

واناداز،درارود،دراد

.اووشد

یوواهدانه،هامدو۱۴

دارواراووااراروو

وریازاوا،منازایزاواو۲.رادم

دنازازاوا،میزاواناو؛رزاوا

،ناونارورردو۳.زااردی

،دزاردونااوایدو

ا۴.دههنزاراروونا

ارهاو؛هاز،هدانزا

اههمدنزاودور

از،وردناندردو۵.هوایا

زاوناوردمداردیاو۶.

وازاارزندرادارادواو

aiōnios)،دترمونزو g166)۷زاواو

نزاز،ارواوازا«:

وردوزونااروا.اهروایرواد

وازادیاو۸».،ااربای
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،دیززام«:،ها

،هاودازامو۹».ارا

وارواترووا«:زاوا

زاوا۱۰،ددداروان

و،ا،اهایوردا

ب،وا،هرردوسندرد

ا.دورداانابادودو۱۱،ا

ارواانوارواتروو

aiōn)».راارازور،د g165)۱۲ارد

و۱۳.ارناواما

نزا«:منازااریزاوا

تززا،«:حورو.واردد

مدو۱۴».رنازانالاواراد

نا،اوایاا

یاو۱۵.ااددردودرادزا

اارانازاوا،هانوسزاد

وهردماز،وردورواردساد

ودروازاردساداو۱۶.اهز

،اناردزادیاو۱۷.هوردز

ادیاو۱۸.ادادواوانو

،هدادردازاوا،هنوزا،ا

ارزیوروااردساد«:ارساد

اردسادنا۱۹».اهررااز،

ردارنا،هارزیودرواز

نودنوارو۲۰.را
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یربورانادزا

.

،مدناردودو۱۵

ااز،ارادیا

زاردلمدو۲.اهرماا

واادوواترووارواط

ارایوهدایرد،

:واارهدوواهدو۳،

ل!ردیاوایالااو«

،زا۴.اهدیایاراو

سواز؟ارمواوا

از،داررد،هااو

سمدازاو۵.اهدما

یاو۶،هدناردتد

رزناوهدردوروک،اد

،نا،نارنازاو۷.انو،

.اهزدااازا،دادرز

(aiōn g165)۸و.ددودواتوالزاسو

ا،مانای

.اردس

ناسنزامیزاواو۱۶

واو۲».زارا،و«

دوزدورزارد،ر

ودو۳.انو،ارواترورادون
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لهدنننارردارد

و۴.ددردردزاهزو

و۵.نوربایوردارد

از،سویایدود:مارا

وراراون۶،ید

مو۷».ازیدادنن

ویرواد،ردیا،وایا«:

ناو؛رباارد،رو۸».ال

ترامدو۹.ازاارمدهداد

،درادتراانااو

د،و۱۰.اروادو

اردیزورواوروار

یدودردنایاو۱۱،دردزا

،و۱۲.ددلازاود

دهاراورتاارد

ودژاندزامدو۱۳.د،اباقزا

زونحور،بذندزاووندزا

تادحاوراااز۱۴.انو

ارناجونرمندوز

ا«۱۵.روااردیازورنایا

هاردر،هرال!ادزدن

ارناو۱۶».ارواارودورهارناد،دراد

۱۷.درواا،انوراردارنا

ناسنزایزاواوراارد،و

اوو۱۸».م«،هارزا
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ازانایازودثدرو

و۱۹.دهوتایاززنا

وبااناوگر

اردداادارردگر

و۲۱،بوهو۲۰.دو

رمدنازا،دنزوگرگ

شاازارا،گمدو

.د

وا،اداریانازاو۱۷

ارگرنای«:،هدب

نند۲،دناریا

۳».وایززا،زنودزوا

زاهرایومدارزودنحورردا

،نزناو۴.ادخهدوودی

یاوراوواوودوارا

و۵.اددیزتوزاددرز

واردوو«:دمااشا

نزاونزا،مدارنزناو۶».د

او۷.مدواندزاویا

اروناونز؟یا«:

ونا۸.ن،وادرادخهدو

اوااوزاوود،ید

ردیزانایا،زنو؛ر

وناندزادااترد،امتد
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Abyssos).اوود g12)۹»ا

نزه،ا.درادذ

واهداهدو۱۰؛اا

.اانواهزیدو

وانازاوا،ودوناو۱۱

هدهد،یدخهدناو۱۲.دور

ندنواز

اردتروتورادیارا۱۳.تر

ناهوداهنا۱۴.دو

واندهدوبرابروااز،اا

و۱۵».اوهوههایوا

،اا،یدا«:ا

خهداو۱۶.زواوو

واارواوادادارا،ووید

ااارواودراارودان

ارواهدارااهدنالدردااز۱۷،از

اموارد،هیارورا

ندانا،یدزو۱۸.دم

».ن

ترلزنازادیامدنازا۱۸

ارواروززاواو۲.روالزواد

واو!م،م«:،هد

هدهووکغذوحورذود

واهاوایزدازااز۳.ا
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واتزانرواهدزیونند

:منازاداو۴».اهدود

زا،هرداد،انووانزامیا«

اوهراز۵.ه

هدادواارادرو۶.اهدروادار

وایاردوداوناودروا

اریاهزاا۷.ناوداروا،اا

از،دووبارا،دود

وهومام:دلدرد

زورردووگزاوایا۸.دا

وا،ارواروزاز،ااواا

وزوادندها۹.یروادواا

او،اروادودن،د

،یاویاو:ا،هدارودافزاو۱۰،د

ردازرواروزه،یا،یا

زااز،داووایانرو«۱۱.ا

هو۱۲.دارناا

یردوواواراوکزنوراوواو

و۱۳،واووابفووجفو

هدراووروباوروویووراد

.مدسوداواراوناوورومو

ورووزاتو۱۴

اناو۱۵.اارادوددزا

ن،هداروداسزا،اهودیوزا

ونیا،یاو،یاو:ا۱۶نو
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از،راوواوویدوارا

واو۱۷.باودرارد

ردونو

ند،دارنادودن۱۸،هدارود

دکو۱۹!گرااما:

نایاو،یاو«:،هدروادنون،ر

زا،دردردنازا

یا«۲۰.ناورددودوا

ارمااازیداونرونونا

نرواروزو۲۱».اهوازا

،«:واارد،گریا

۲۲.ادودام

ردازانازاونزونونتو

ادردزاواه

رو۲۳،داهردایازوا

هردزدادوسوزاواوادردغا

یودزاودنارازا

مووان،ناردو۲۴.هاا

».زیورن

ناردوزایزاوانمنازاو۱۹

یانازاتومااولوت!ه«:

دیرواد،الواروامااز۲،ا

ماواددیزارنگر

:درو۳».وادزااردنن
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aiōn)»!دوردااشدودو،ه« g165)۴ناو

ارا،هداردیورنارورو

و۵»!ه،ا«:ودها

یااریا«:،هانوزایزاوا

زاوانمو۶».ووانووان

یرزاوانوناوایازاوانو

،ردیاوااز،ه«:

حازارواوووید۷.ا

واو۸.ااردواسوواهره

ننااز،اردوروک،نهداد

ل:«:او۹».ایا

ا«او».اهتدهحما

هاروامدادو۱۰».اارما

ازرز«:وا.

هارا.رادارتدارداو

ارنامدو۱۱».اتحورتداز

لودرادمواشرااهوهد

شوانو۱۲،ویرواد

ارناشددرادماوریا

»ا«اروامودرادرددانیاو۱۳.اد

ویا،اردو۱۴.ا

دزاو۱۵.اوازاکون

یاراواراناانوی

وواودااا

واناروسو۱۶.دادیزارردیا



ٔ 2280

مدو۱۷.»برابروندهد«ام

ردارزاواهدابارداریا

و«:،هدا،زاونا

وندر۱۸.اا

واناراواونارونار

مدو۱۹».و،مودازا،ارن

دهارنایوزندوو

وروو۲۰.واوراا

اراادتاوایوبذ

ا.ها،ارواترورادارون

.ااهوااردهز،ود

(Limnē Pyr g3041 g4442)۲۱زاینو

زانوانورااند

.دنا

اروودلزنازااریامدو۲۰

Abyssos).ایودگریزودراد g12)۲و

وا،هدر،نواارردژا

وااوارواو۳.دردلراتار

تهاداراد،وااررد

.انازاو؛رمالرا

(Abyssos g12)۴ناواومدو

وتداراسمدوهداد

ارروواراوهام

هزددواروانود
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هزندو۵.دلراو

ول۶.لوااا.رمالرا

تا.درادلوازااس

لراوداواندرا

ن،رمالرانو۷.داوا

اراودورنو۸ادناززا

وهاارجوج،وازررد

.ردرنناددروااارنا

اربوه،هانو۹

نا،رونازاازاا.ده

ارد،هاارنااو۱۰.ار

و؛بذوو،ااو

aiōn).ابازورداانا g165,

Limnē Pyr g3041 g4442)۱۱وگرمدو

یاوزونایویورزاناار

مدگرودارندو۱۲.ا

هددید.داردو؛دهدا

زانالا،یروادندواتد

دنارداردردو۱۳.ابدردا

؛دادزدارداردتااوتو؛دادز

Hadēs).او g86)۱۴و

تاا.اااردتااوت

Hadēs).ارد، g86, Limnē Pyr g3041

g4442)۱۵رد،بتدردو

Limnē).دهاا Pyr g3041 g4442)
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ولوانا،زوامدو۲۱

رواسو۲.دردوردلواز

ه،دلزنازاازامدار

زایزاواو۳.اارادیاون

واندااا«:منا

ادوداوایمناودانا

نزاااو۴.دانایانا

وووداتنازاو.داکنا

و۵».ردلوایازداورددرد

:و».مزارلا«:نا

:از۶».ااروامااز،«

.اوااووا!م«

،او۷.دادا،تبازا،

ااواودااارواو،اثراو

ونازونونوناون۸.د

ردردنا،نوردونوناود

».تاا.داواهوا

(Limnē Pyr g3041 g4442)۹نازاو

،اوا،رادارایزا

اها۱۰».دنارهسو«:

داررواسودگر،حوررد

ودرادارالو۱۱،دلزازانازا

وگریرادو۱۲.رن،ااشر

اوهدزاودهزاوردودرادهزاوردهدزاودودراد

زا۱۳.ااهدزاودیامنا
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زاوهزاوردبزاوهزاوردلزاوهزاوردق

هدزاوداودرادساهدزاودرادو۱۴.هزاوردب

،دناو۱۵.اهلرهدزاودا

و۱۶.ارشرادوهزاوردواد

نااروایوولا

اشایوضولوبراهدزاود،هد

عارذا،دعارذرووارشرادو۱۷.ا

رززاودزانارادیو۱۸.،نا

عراددو۱۹.دن

،مودت،مودو،لوادداا

،وع،و۲۰دز،مرو

ا،دوز،ودز،وز،و

،هزاوردهدزاودو۲۱.دت،دزاودوا،دزو

زا،معروراوزاهزاورد،دراوهدزاود

ازمسناردو۲۲.فنرز

جاو۲۳.اناسهوردیاوا

رارناالازدورارناهبادرا

داشررداو۲۴.اهاودز

و۲۵.درواردانااردمااول،نندو

ااردازدازورردهزاورد

۲۷.اادنااراتولو۲۶.د

،دغوردزکیو

.هتدردا،انااد
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،دهرددادنتبازایو۲۲

نامعروردو۲.دیرهوازاور

درواههدزاودارترد،هرودو

اییاردنایو؛داردهه

ناردهواودادو۳.

ارواهو۴.داتدارواودا

دو۵.دانایواودا

اوااز،راباروغاجاودا

aiōn).دادااوورنا

g165)۶واواارواما«:او

ارادندارد،احاورایا

.ایدوزاو«۷».دن،داودوز

،و۸».درادهارباتمل

مدا،مدومنومدومارراا،

وا۹.هدادنارراایانای

اواز،رز«:ا

هارا.رادهارباماواردا

ازارباتم«:او۱۰».

وز،ا۱۱.ادو

از،الدوز،ا

یدوزاو«۱۲».دسز،اسو

اااراتاوا

۱۴اولواواوااوءوا۱۳.د

ترداردیرال

ناودوناز۱۵،اردیهزاوردوراا
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ودرادودارغوردونونونازو

مدارد۱۶.نو،دروا

ودوادور.دتدراردار

»!«:سووحورو۱۷».هردهر

و،و»!«:دو

اراز۱۸.دتبازا،درادا

ادتد،دارباتم

.دواایوارباردبیا،اا

ا،یتامزاهو۱۹

اردزاوسزاوتردزااروا

رااوا۲۰.دا،اب

وایا،.ا»!ایدوز،«:،ا

.ا.دوا۲۱!



و.اارادیاونه،دلزنازاازامداررواسو

وداوایمناوداناواندااا«:منازایزاوا

.دانایانااد

ٔ۲۱:۲‐۳



نایار
ر at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.
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هژاو
ر at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

https://www.aionianbible.org/Glossary
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



+هژاو
AionianBible.org/Bibles/Persian---Old-Persion-Version-Bible/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
۸:۳۱

۱۰:۷نور

ٔ۹:۱

ٔ۹:۲

ٔ۹:۱۱

ٔ۱۱:۷

ٔ۱۷:۸

ٔ۲۰:۱

ٔ۲۰:۳

aïdios
۱:۲۰نور

۱:۶اد

aiōn
ّ۱۲:۳۲

ّ۱۳:۲۲

ّ۱۳:۳۹

ّ۱۳:۴۰

ّ۱۳:۴۹

ّ۲۱:۱۹

ّ۲۴:۳

ّ۲۸:۲۰

۳:۲۹

۴:۱۹

۱۰:۳۰

۱۱:۱۴

۱:۳۳

۱:۵۵

۱:۷۰

۱۶:۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۴

۲۰:۳۵

۴:۱۴

۶:۵۱

۶:۵۸

۸:۳۵

۸:۵۱

۸:۵۲

۹:۳۲

۱۰:۲۸

۱۱:۲۶

۱۲:۳۴

۱۳:۸

۱۴:۱۶

۳:۲۱نریر

۱۵:۱۸نریر

۱:۲۵نور

۹:۵نور

۱۱:۳۶نور

۱۲:۲نور

۱۶:۲۷نور

۱:۲۰نلوا

۲:۶نلوا

۲:۷نلوا

۲:۸نلوا

۳:۱۸نلوا

۸:۱۳نلوا

۱۰:۱۱نلوا

۴:۴نمود

۹:۹نمود

۱۱:۳۱نمود

۱:۴ن

۱:۵ن

۱:۲۱نا

۲:۲نا

۲:۷نا

۳:۹نا

۳:۱۱نا

۳:۲۱نا

۶:۱۲نا

۴:۲۰ن

۱:۲۶ن

۱:۱۷سو1

۶:۱۷سو1

۴:۱۰سو2

۴:۱۸سو2

۲:۱۲

۱:۲نا

۱:۸نا

۵:۶نا

۶:۵نا

۶:۲۰نا

۷:۱۷نا

۷:۲۱نا

۷:۲۴نا

۷:۲۸نا

۹:۲۶نا

۱۱:۳نا

۱۳:۸نا

۱۳:۲۱نا

۱:۲۳سلوا

۱:۲۵سلوا

۴:۱۱سلوا

۵:۱۱سلوا

۳:۱۸سمود

۲:۱۷لوا

۱:۲مود

۱:۱۳اد

۱:۲۵اد

ٔ۱:۶

ٔ۱:۱۸

ٔ۴:۹

ٔ۴:۱۰

ٔ۵:۱۳

ٔ۷:۱۲

ٔ۱۰:۶

ٔ۱۱:۱۵

ٔ۱۴:۱۱

ٔ۱۵:۷

ٔ۱۹:۳

ٔ۲۰:۱۰

ٔ۲۲:۵

aiōnios
ّ۱۸:۸

ّ۱۹:۱۶

ّ۱۹:۲۹

ّ۲۵:۴۱

ّ۲۵:۴۶

۳:۲۹

۱۰:۱۷

۱۰:۳۰

۱۰:۲۵

۱۶:۹

۱۸:۱۸

۱۸:۳۰

۳:۱۵

۳:۱۶

۳:۳۶

۴:۱۴

۴:۳۶

۵:۲۴

۵:۳۹

۶:۲۷

۶:۴۰

۶:۴۷

۶:۵۴

۶:۶۸
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۱۰:۲۸

۱۲:۲۵

۱۲:۵۰

۱۷:۲

۱۷:۳

۱۳:۴۶نریر

۱۳:۴۸نریر

۲:۷نور

۵:۲۱نور

۶:۲۲نور

۶:۲۳نور

۱۶:۲۵نور

۱۶:۲۶نور

۴:۱۷نمود

۴:۱۸نمود

۵:۱نمود

۶:۸ن

۱:۹ن2

۲:۱۶ن2

۱:۱۶سو1

۶:۱۲سو1

۶:۱۶سو1

۶:۱۹سو1

۱:۹سو2

۲:۱۰سو2

۱:۲

۳:۷

۱:۱۵ن

۵:۹نا

۶:۲نا

۹:۱۲نا

۹:۱۴نا

۹:۱۵نا

۱۳:۲۰نا

۵:۱۰سلوا

۱:۱۱سمود

۱:۲لوا

۲:۲۵لوا

۳:۱۵لوا

۵:۱۱لوا

۵:۱۳لوا

۵:۲۰لوا

۱:۷اد

۱:۲۱اد

ٔ۱۴:۶

Geenna
ّ۵:۲۲

ّ۵:۲۹

ّ۵:۳۰

ّ۱۰:۲۸

ّ۱۸:۹

ّ۲۳:۱۵

ّ۲۳:۳۳

۹:۴۳

۹:۴۵

۹:۴۷

۱۲:۵

۳:۶ب

Hadēs
ّ۱۱:۲۳

ّ۱۶:۱۸

۱۰:۱۵

۱۶:۲۳

۲:۲۷نریر

۲:۳۱نریر

۱۵:۵۵نلوا

ٔ۱:۱۸

ٔ۶:۸

ٔ۲۰:۱۳

ٔ۲۰:۱۴

Limnē Pyr
ٔ۱۹:۲۰

ٔ۲۰:۱۰

ٔ۲۰:۱۴

ٔ۲۰:۱۵

ٔ۲۱:۸

Sheol
۳۷:۳۵ا

۴۲:۳۸ا

۴۴:۲۹ا

۴۴:۳۱ا

۱۶:۳۰داا

۱۶:۳۳داا

۳۲:۲۲

۲:۶لوا

۲۲:۶مود

۲:۶ندلوا

۲:۹ندلوا

۷:۹بّا

۱۱:۸بّا

۱۴:۱۳بّا

۱۷:۱۳بّا

۱۷:۱۶بّا

۲۱:۱۳بّا

۲۴:۱۹بّا

۲۶:۶بّا

۶:۵ا

۹:۱۷ا

۱۶:۱۰ا

۱۸:۵ا

۳۰:۳ا

۳۱:۱۷ا

۴۹:۱۴ا

۴۹:۱۵ا

۵۵:۱۵ا

۸۶:۱۳ا

۸۸:۳ا

۸۹:۴۸ا

۱۱۶:۳ا

۱۳۹:۸ا

۱۴۱:۷ا

۱:۱۲لا

۵:۵لا

۷:۲۷لا

۹:۱۸لا

۱۵:۱۱لا

۱۵:۲۴لا

۲۳:۱۴لا

۲۷:۲۰لا

۳۰:۱۶لا

۹:۱۰

۸:۶ل

۵:۱۴ا

۱۴:۹ا

۱۴:۱۱ا

۱۴:۱۵ا

۲۸:۱۵ا

۲۸:۱۸ا

۳۸:۱۰ا

۳۸:۱۸ا

۵۷:۹ا

۳۱:۱۵ل

۳۱:۱۶ل

۳۱:۱۷ل

۳۲:۲۱ل

۳۲:۲۷ل

۱۳:۱۴

۹:۲س

۲:۲

۲:۵ق

Tartaroō
۲:۴سمود

Questioned
۲:۱۷سمود



ا
ن

ا
ا

ن
ا

ه
،

ا
د

و
نو

ر
ا

ن


ا
ث

.
نو

ا
و

اد
.دور

-
ا

ن
۱
۱
:۸



و
او

ن
ن

م
ار

ر
هد

،د
ا

ا
ن

ار
زا

هار
ز

ن
ر

ی
،د

ا
ن

د
.د

ز
ا

ا
:

»
اد

ن
م

،
ن

و
د

.
«

-
و

ج
۱
۳
:۱

۷



ز
ا

ا
ن

ه
مو

د
و

ن
د

ار
ا

ی
ر

ی
.

«
-

۱
۰
:۴

۵



،
م

و
ر

ل
ا

ه
ه

و
ا

هد
ه

ا
ی

ا
،ا

-
ور

ن
۱
:۱



C
re

a
ti

o
n

 4
0
0
4
 B

.C
.

R
e
s
u

rr
e
c
te

d
 3

3
 A

.D
.

J
e
s
u

s
 C

h
ri

s
t 

b
o

rn
 4

 B
.C

.

N
e
w

 H
e
a
v
e
n

s
 a

n
d

 E
a
rt

h
 

A
d

a
m

 a
n

d
 E

v
e

 c
re

a
te

d
 

4
0

0
4

 
T
u

b
a

l-
c

a
in

 f
o

rg
e

s
 m

e
ta

l 
3

3
0

0
 

E
n

o
c

h
 w

a
lk

s
 w

it
h

 G
o

d
 

3
0

1
7

 
M

e
th

u
s

e
la

h
 d

ie
s

 a
t 

a
g

e
 9

6
9

 
2

3
4

9
	

G
o
d
	fl
o
o
d
s
	t
h
e
	E
a
rt
h
	
2
3
4
9

 
T
o

w
e

r 
o

f 
B

a
b

e
l 

th
w

a
rt

e
d

 
2

2
4

7
 

A
b

ra
h

a
m

 s
o

jo
u

rn
s

 t
o

 C
a

n
a

a
n

 
1

9
2

2
 

J
a

c
o

b
 m

o
v

e
s

 t
o

 E
g

y
p

t 
1

7
0

6
 

M
o

s
e

s
 l

e
a

d
s

 E
x

o
d

u
s

 f
ro

m
 E

g
y

p
t 

1
4

9
1

 
G

id
e

o
n

 j
u

d
g

e
s

 I
s

ra
e

l 
1

2
4

5
 

R
u

th
 e

m
b

ra
c

e
s

 t
h

e
 G

o
d

 o
f 

Is
ra

e
l 

1
1

6
8

 
D

a
v

id
 i

n
s

ta
ll

e
d

 a
s

 K
in

g
 

1
0

5
5

 
K

in
g

 S
o

lo
m

o
n

 b
u

il
d

s
 t

h
e

 T
e

m
p

le
 

1
0

1
8

 
E

li
ja

h
 d

e
fe

a
ts

 B
a

a
l’
s

 p
ro

p
h

e
ts

 
8

9
6

 
J

o
n

a
h

 p
re

a
c

h
e

s
 t

o
 N

in
e

v
e

h
 

8
0

0
 

A
s

s
y

ri
a

n
s

 c
o

n
q

u
e

r 
Is

ra
e

li
te

s
 

7
2

1
 

K
in

g
 J

o
s

ia
h

 r
e

fo
rm

s
 J

u
d

a
h

 
6

3
0

 
B

a
b

y
lo

n
ia

n
s

 c
a

p
tu

re
 J

u
d

a
h

 
6

0
5

 
P

e
rs

ia
n

s
 c

o
n

q
u

e
r 

B
a

b
y

lo
n

ia
n

s
 

5
3

9
 

C
y

ru
s

 f
re

e
s

 J
e

w
s

, 
re

b
u

il
d

s
 T

e
m

p
le

 
5

3
7

 
N

e
h

e
m

ia
h

 r
e

b
u

il
d

s
 t

h
e

 w
a

ll
 

4
5

4
 

M
a

la
c

h
i 

p
ro

p
h

e
c

ie
s

 t
h

e
 M

e
s

s
ia

h
 

4
1

6
 

G
re

e
k

s
 c

o
n

q
u

e
r 

P
e

rs
ia

n
s

 
3

3
1

 
S

e
le

u
c

id
s

 c
o

n
q

u
e

r 
G

re
e

k
s

  
3

1
2

 
H

e
b

re
w

 B
ib

le
 t

ra
n

s
la

te
d

 t
o

 G
re

e
k

 
2

5
0

 
M

a
c

c
a

b
e

e
s

 d
e

fe
a

t 
S

e
le

u
c

id
s

  
 

1
6

5
 

R
o

m
a

n
s

 s
u

b
je

c
t 

J
u

d
e

a
 

6
3

 
H

e
ro

d
 t

h
e

 G
re

a
t 

ru
le

s
 J

u
d

e
a

 
3

7
 

(T
h
e
 A

n
n
a
ls

 o
f 
th

e
 W

o
rl
d
, 
J
a
m

e
s
 U

u
s
h
e
r)

 

 
C

h
ri

s
t 

re
tu

rn
s

 f
o

r 
h

is
 p

e
o

p
le

1
9

5
6

 
J

im
 E

ll
io

t 
m

a
rt

y
rd

 i
n

 E
c

u
a

d
o

r
1

8
3

0
 

J
o

h
n

 W
il

li
a

m
s

 r
e

a
c

h
e

s
 P

o
ly

n
e

s
ia

1
7

3
1

 
Z

in
z
e

n
d

o
rf

 l
e

a
d

s
 M

o
ra

v
ia

n
 m

is
s

io
n

1
6

1
4

 
J

a
p

a
n

e
s

e
 k

il
l 

4
0

,0
0

0
 C

h
ri

s
ti

a
n

s
1

5
7

2
 

J
e

s
u

it
s

 r
e

a
c

h
 M

e
x

ic
o

  
1

5
1

7
 

M
a

rt
in

 L
u

th
e

r 
le

a
d

s
 R

e
fo

rm
a

ti
o

n
1
4
5
5
	
G
u
te
n
b
e
rg
	p
ri
n
ts
	fi
rs
t	
B
ib
le

1
3

2
3

 
F

ra
n

c
is

c
a

n
s

 r
e

a
c

h
 S

u
m

a
tr

a
1

2
7

6
 

R
a

m
o

n
 L

lu
ll

 t
ra

in
s

 m
is

s
io

n
a

ri
e

s
1
1

0
0

 
C

ru
s

a
d

e
s

 t
a

rn
is

h
 t

h
e

 c
h

u
rc

h
1

0
5

4
 

T
h

e
 G

re
a

t 
S

c
h

is
m

9
9

7
 

A
d

a
lb

e
rt

 m
a

ry
ty

rd
 i

n
 P

ru
s

s
ia

8
6

4
 

B
u

lg
a

ri
a

n
 P

ri
n

c
e

 B
o

ri
s

 c
o

n
v

e
rt

s
7

1
6

 
B

o
n

if
a

c
e

 r
e

a
c

h
e

s
 G

e
rm

a
n

y
6

3
5

 
A

lo
p

e
n

 r
e

a
c

h
e

s
 C

h
in

a
5

6
9

 
L

o
n

g
in

u
s

 r
e

a
c

h
e

s
 A

lo
d

ia
 /

 S
u

d
a

n
4

3
2

 
S

a
in

t 
P

a
tr

ic
k

 r
e

a
c

h
e

s
 I

re
la

n
d

3
9
7
	

C
a
rt
h
a
g
e
	r
a
ti
fi
e
s
	B
ib
le
	C
a
n
o
n

3
4
1
	

U
lfi
la
s
	r
e
a
c
h
e
s
	G
o
th
	/
	R
o
m
a
n
ia

3
2

5
 

N
ic

e
a

e
 p

ro
c

la
im

s
 G

o
d

 i
s

 T
ri

n
it

y
2

5
0

 
D

e
n

is
 r

e
a

c
h

e
s

 P
a

ri
s

, 
F

ra
n

c
e

1
9

7
 

T
e

rt
u

ll
ia

n
 w

ri
te

s
 C

h
ri

s
ti

a
n

 l
it

e
ra

tu
re

7
0

 
T

it
u

s
 d

e
s

tr
o

y
s

 t
h

e
 J

e
w

is
h

 T
e

m
p

le
6

1
 

P
a

u
l 

im
p

ri
s

o
n

e
d

 i
n

 R
o

m
e

, 
It

a
ly

5
2

 
T

h
o

m
a

s
 r

e
a

c
h

e
s

 M
a

la
b

a
r,

 I
n

d
ia

3
9

 
P

e
te

r 
re

a
c

h
e

s
 G

e
n

ti
le

 C
o

rn
e

li
u

s
3

3
 

H
o

ly
 S

p
ir

it
 e

m
p

o
w

e
rs

 t
h

e
 C

h
u

rc
h

 
(W

ik
ip

e
d
ia

, 
T

im
e
lin

e
 o

f 
C

h
ri
s
ti
a
n
 m

is
s
io

n
s
)



W
h

a
t 

a
re

 w
e

?
G

e
n
e
s
is

 1
:2

6
 -

 2
:3

 
 

  
  
M

a
n
k
in

d
 i
s
 c

re
a
te

d
 i
n
 G

o
d
’s

 i
m

a
g
e
, 
m

a
le

 a
n
d
 f
e
m

a
le

 H
e
 c

re
a
te

d
 u

s

H
o

w
 a

re
 w

e
 s

in
fu

l?
R

o
m

a
n
s
 5

:1
2
-1

9
 

 
  
  
S

in
 e

n
te

re
d
 t
h
e
 w

o
rl
d
 t
h
ro

u
g
h
 A

d
a
m

 a
n
d
 t
h
e
n
 d

e
a
th

 t
h
ro

u
g
h
 s

in

W
h

e
re

 a
re

 w
e

?

 
 

 
 

  
  
  
  
 W

h
e

n
 a

re
 w

e
?

In
n
o
c
e
n
c
e

F
a
lle

n
G

lo
ry

E
te

rn
it
y

P
a
s
t

C
re

a
ti
o
n

4
0
0
4
 B

.C
.

F
a
ll 

to
 s

in
N

o
 L

a
w

M
o
s
e
s
’ 
L
a
w

1
5
0
0
 B

.C
.

C
h
ri
s
t

3
3
 A

.D
.

C
h
u
rc

h
 A

g
e

K
in

g
d
o
m

 A
g
e

N
e
w

 H
e
a
v
e
n
s

a
n
d
 E

a
rt

h

W
h

o
a

re
w

e
?

G
o
d

F
a
th

e
r

J
o
h
n
 1

0
:3

0

G
o
d
’s

p
e
rf

e
c
t

fe
llo

w
s
h
ip

G
e
n
e
s
is

 1
:3

1

G
o
d
’s

p
e
rf

e
c
t

fe
llo

w
s
h
ip

w
it
h

A
d
a
m

in
 T

h
e

G
a
rd

e
n

o
f 
E

d
e
n

1
 T

im
o
th

y
 6

:1
6

L
iv

in
g
 i
n
 u

n
a
p
p
ro

a
c
h
a
b
le

 l
ig

h
t

A
c
ts

 3
:2

1
P

h
ili

p
p
ia

n
s
 2

:1
1

R
e
v
e
la

tio
n
 2

0
:3

G
o
d
’s

p
e
rf

e
c
tl
y

re
s
to

re
d

fe
llo

w
s
h
ip

w
it
h
 a

ll
M

a
n
k
in

d
p
ra

is
in

g
C

h
ri
s
t 

a
s
 L

o
rd

in
 t
h
e

H
o
ly

C
it
y

S
o
n

J
o
h
n
 8

:5
8

P
re

-i
n
c
a
rn

a
te

J
o
h
n
 1

:1
4

In
c
a
rn

a
te

L
u
k
e
 2

3
:4

3
P

a
ra

d
is

e

H
o
ly

 S
p
ir
it

P
s
a
lm

 1
3
9
:7

E
v
e
ry

w
h
e
re

J
o
h
n
 1

4
:1

7
L
iv

in
g
 i
n
 b

e
lie

v
e
rs

M
a
n
k
in

d

L
iv

in
g

G
e
n
e
s
is

 1
:1

N
o
 C

re
a
ti
o
n

N
o
 p

e
o
p
le

E
p
h
e
s
ia

n
s
 2

:1
-5

S
e
rv

in
g
 t
h
e
 S

a
v
io

r 
o
r 

S
a
ta

n
 o

n
 E

a
rt

h

D
e
c
e
a
s
e
d

b
e
lie

v
in

g
L
u
k
e
 1

6
:2

2
B

le
s
s
e
d
 i
n
 P

a
ra

d
is

e

D
e
c
e
a
s
e
d

u
n
b
e
lie

v
in

g
L
u
k
e
 1

6
:2

3
, 
R

e
v
e
la

ti
o
n
 2

0
:5

,1
3

P
u
n
is

h
e
d
 i
n
 H

a
d
e
s
 u

n
ti
l 
th

e
 fi

n
a
l 
ju

d
g
m

e
n
t

A
n
g
e
ls

H
o
ly

H
e
b
re

w
s
 1

:1
4

S
e
rv

in
g
 m

a
n
k
in

d
 a

t 
G

o
d
’s

 c
o
m

m
a
n
d

Im
p
ri
s
o
n
e
d

G
e
n
e
s
is

 1
:3

1

N
o
 F

a
ll

N
o
 u

n
h
o
ly

 A
n
g
e
ls

2
 P

e
te

r 
2
:4

, 
J
u
d
e
 6

Im
p
ri
s
o
n
e
d
 i
n
 T

a
rt

a
ru

s
M

a
tt
h
e
w

 2
5
:4

1
R

e
v
e
la

tio
n
 2

0
:1

0

L
a
k
e
 o

f 
F

ir
e

p
re

p
a
re

d
fo

r 
th

e
D

e
v
il

a
n
d
 h

is
A

n
g
e
ls

F
u
g
it
iv

e

1
 P

e
te

r 
5
:8

, 
R

e
v
e
la

ti
o
n
 1

2
:1

0

R
e
b
e
lli

n
g
 a

g
a
in

s
t 
C

h
ri
s
t

A
c
c
u
s
in

g
 m

a
n
k
in

d

R
e
v
e
la

tio
n
 2

0
:1

3
T

h
a
la

a
s
a

F
ir
s
t

B
e
a
s
t

R
e
v
e
la

tio
n
 1

9
:2

0
L
a
k
e
 o

f 
F

ir
e

F
a
ls

e
P

ro
p
h
e
t

S
a
ta

n
R

e
v
e
la

tio
n
 2

0
:2

A
b
y
s
s

W
h

y
 a

re
 w

e
?

R
o
m

a
n
s
 1

1
:2

5
-3

6
, 
E

p
h
e
s
ia

n
 2

:7
   

  
F

o
r 

G
o
d
 h

a
s
 b

o
u
n
d
 a

ll 
o
v
e
r 

to
 d

is
o
b
e
d
ie

n
c
e
 i
n
 o

rd
e
r 

to
 s

h
o
w

 m
e
rc

y
 t
o
 a

ll



ر at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
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