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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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ا

ودوزو۲.اارزواا،اارد۱

او۳.وارااحورو.یورر

داروراو۴.ورو».دور«:

زوراروراو۵.ارزااروراو

او۶.لوایزور،دودمو.اررو

او۷».اازااراوانرد«:

و.داییازاارزیاوار

۹.مودیزور،دودمو.نااراو۸.

ودردنازیا«:او

اعاوزاراو۱۰.و».دد

تز«:او۱۱.داو.ردار

هدایاهردودرو،و

زو۱۲.و».زیور،نارددروا

یرادهردودروادا،ورارت

و۱۳.داو.دا،نارد

نارد«:او۱۴.میزور،دودم

وزوروزوتایاوازاارزور

و».دورزناردو۱۵.

زوریاارا،گروداو۱۶.

ردارااو۱۷.ارنرو،یااراو

وزورو۱۸،دورزانا

۱۹.داو.ارزاارورو،

هاا«:او۲۰.مریزور،دودمو

۲۱».زاونایورزینودنار

ازاا،ارهناراواگرنا

او.اسااررانو،اساا

ورور«:،هدادارااو۲۲.د

و۲۳».زردنو،زارردیاو

ارنار،ز«:او۲۴.یزور،دودم

سازتاوتاو،دروانواساا

اساارزتاا۲۵.و».ا

او.اساارزتاواساارو

اوترارمدا«:او۲۶.د

وزوونانوردنز

ارمداا۲۷».،زا

و۲۸.اهدوارنا.ااتراروا.ادتر

زوورور«:ناودادارناا

نانوردنو،ناردوزار

:او۲۹».،زاو

وازمیوریرادی«

یامداد،ارادردهاردرد

ونانوزتاو۳۰.کار

کاریاار،اتاردزتا

رود،داو۳۱.و».مداد

.زور،دودمو.د

ا،زورردو۲.ماوزواو۲

درزازورردو.غر،ددرزا

ارناواکرارزورا۳.ارا،د

واادرزا،مارانارداز،د

یزورردااردزواااا۴.

زالو۵.اراوز،ا،ه

ناراوااز،دهوزاودزرد

،هاززاو۶.ارزردداودهارز

زکزاارمدااوا۷.دباارزیورم

و۸.هزمداو،دتحوریوردو

ارمداناودسقفنرداوا

کارشورداواو۹.اارد،د

ردوغوردارتردو،ورززاار

ازاو،باارغانونزایو۱۰.ارو

زمانلوام۱۱.ر،

زنایو۱۲.ا،اردار

نمودمو۱۳.اعوراواردو

فممو۱۴.اارشزم

ارمدااوا۱۵.تامرو.ایررا

ارناوارنارانغردارواو

غنردزا«:،هداارمدااواو۱۶.

از،یررزوردزاا۱۷،ر

:اواو۱۸».داا،یدرنازایزور

».مزیواوا.مداب«

وززاارناهوانااواو۱۹

ارتیذمدااودامدروامداد

ونانومدا۲۰.وامن،ا

.یواومدایا.دماراتا

و،ادمداناا،اواو۲۱

نااواو۲۲.دردوارهدزا

مداو۲۳.دروامداداریوودز،دمدازاارهد

ازا،زاواازاااا«:

دازا۲۴».نازاازده”“
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اوانز،هدکاردردور

.اودودزومداو۲۵.د

ر،داوااتازارو۳

غنردزاااا«:نزو.د

زا۳،رغنردهزا«:رنز۲»؟ر

ارناورنازاا،اغوردرده

۵،داا«:نزر۴».اد،

اودزن،رنازایزورردادا

یاردنادنزنو۶».داوفر

شاهزا،اااددردووکار

ودنها۷.درواوداددودر،

،ودای.وزنا

رداراوازاواو۸.یا

زاارزومداو،اغردرنزوم

اواو۹.دنغنردنرداوار

ردارتزاوان«:۱۰»؟«:ودادرداارمدا

۱۱».مدنارد.از،ن،مغ

ارردنازاا؟اار«:

زا«:مدا۱۲»؟یدر،یرنازامد

اوا۱۳».مدردادردهزایو،

دااار«:نز»؟یدارا«:نز

،یدرا«:راوا۱۴».مدر

هار!ناتازاوزا

نردتواو۱۵.دراکتمامورا

ااروا؛مرایورذورذنردو،نزو

وا«:نزو۱۶».ااریوو

تقاوازانازا؛ادنوارار

«:مداو۱۷».دااواودا

نازا،هدایدرردنازاویارتاوز

رنازاتمامو،نز،یر

ایهوورااور۱۸.درا

درانتاقو۱۹،دراار

وکازینازا،یدارک

ردوااز،دمااردنزمداو۲۰».اک

زازومدایاراواو۲۱.انز

نا«:اواو۲۲.ارناو

ددادا.هدوفر،اهزا

۲۳».هزاو،درتردزاوزاردار

نازاارزردنونغزااروا،اوا

غفودنوارمدا۲۴.،ده

شداریراودادارنو،ن

.ارتردد

و.ازار،هواوارادنز،مداو۴

.ازارواردادرو۲».مدهزاید«:

او،ماروزاو۳.دزرو،دنو

زاو۴.درواوایازلزایا

وواو.دروایااونداز

.ارارواوا۵،ادراروا

واها۶.اارد،هوات

ا۷؟یاارداو؟یکا«:

ه،یداو؟یلا،ید

و۸».ییوا،درادقاوارد،رد

،داردناوو.دردا

وا۹.اروادردا

مردان،اد«:»؟تردا«:

ددززاتردان؟یاهد«:۱۰»؟

دزاردندززانناو۱۱!دروا

ت،زره۱۲.دودزاارتردان

۱۳».دانردهراواونو.دارد

زوااا۱۴.اهدززا«:وا

هراواونو.دانیورزاو،دوزیور

۱۵».اا،اداوودانرد

مانا،ار«:یووا

.اریو،اروادادیاواو».د

ف،دزردورنووارزا۱۶

،ه.اردوزو۱۷.،ن

خ،داارناو،دیو.ازارخ

و،درواار،داو،داخیاو۱۸.دم

نزود،و۱۹.درواار،و،درواار،

ل،هدو۲۰.اریدودمهدار،دیا

شردامو۲۱.دانونریو.ازار

و۲۲.دونزاریو.دل

.د،او.داوا،ازار

نزیا!ال،وهدیا«:دنزو۲۳

،دااریداز!شا،

مانایاا۲۴.باراو

رمدا۲۵».ناود،یاا،د

:از،دمارواودایواو،اردنزد

».ارواض،دادرادا«
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ارد.شاارواوییاو۲۶

.دعوهانا

،اارمداایزوررد.مدااباا۵

ناودادارناو.اارناهدو۲.ارواا

،لومداو۳.ناازوررد،دم»مدا«ار

مداماو۴.ارواو،دروادتروی

م۵.دروانادوناو،دل،ندروازا

وو۶.ددلو،زمداما

و،شاندروازاو۷.درواارشاو،ل

و،ماو۸.دروانادوناول

و۱۰.درواارنو،لدشاو۹.ددلهدزاود

وناودزلهدو،نندروازاشا

و۱۲.ددلوشاما۱۱.درواناد

ندروازانو۱۳.درواارو،لدن

و۱۴.دروانادوناودزلو،

و،و۱۵.ددلهدو،نما

،درندروازاو۱۶.دروااردرو،ل

،ما۱۷.دروانادوناودزلو

ودوودرو۱۸.ددلودو

،خندروازادرو۱۹.درواارخو،ل

،درماو۲۰.دروانادوناودزل

و،لوخو۲۱.ددلودوو

هارال،ندروازاخو۲۲.درواار

وو،خماو۲۳.دروانادوناور

ارواااز،بورهاراخو۲۴.دل

و،لودوو۲۵.

لودودو،ندروازاو۲۶.درواار

و،ما۲۷.دروانادوناودز

،لودودوو۲۸.ددلو

اارا«:هدمحاریوو۲۹.دروایو

نارناواززایدزاولازاداد

دزلودو،حندروازاو۳۰».د

ودو،مام۳۱.دروانادوناو

ومومح،دحو۳۲.ددل

.درواار

وزیورندزدعونداناوو۶

دارندانادانا۲،دنایاناد

.یانز،امازاو،

وااز،دایروادادناردحور«:واو۳

ناردو۴».دالویوما.ا

انازاو.دزردنادما

ارنا،ازدوانایااواردنداناد

ترادواو۵.رناد،نزردد

ادیولدیزارو،ارزردنا

و،دزارنانواو۶.اترا

زا،ماهاارنا«:واو۷.نودلدرد

،ارانوتاوونا،مززیور

.تاواردحا۸».نازام

و.دردو،دلدیدح.حااا۹

۱۱.وموم:درواحو۱۰.رهاراح

او۱۲.دهزازوهدازو

اردهاراز،اهادارز

یا«:حاو۱۳.دهدز

هزانازاز،اهرمر

یا۱۴.اکزارنااو.ا

نوردوردتاو،زبزایاد

لزارناو۱۵.ااروو

و۱۶.عارذناعراوعارذهو،عارذ

ردو.مزاارذارناوزیایاور

از۱۷.زوووتو،راناردار

ردتحوراریمروازاربانا

.دا،ازو.ادکناززا،نا

،ااردو،مزرااارد۱۸

زا،تازاو۱۹.اجاوزاوتاوزواو

هز،دروااردزا،ییذ

زاو،اسانزا۲۰.هدو،یراده

ادزاودود،اسازتازاو،اسا

ددو،دهدریاوذازاو۲۱.یرادههز

ودح۲۲».کاراویاهذ

.د،داارواا

ردتااو«:حواو۷

زاو۲.مدلددرارداراز،ا

و،ودود،کزاو،دهدو،،ک

یور،ارهدو،نانزاو۳،هد

وزور،دزورزااز۴.یرادهزم

زیورزا،مااریدو،ارنار

،دهداارواواااح۵».مز

حو۷.ازبانن،دحو۶.د

۸.اردنبازایوانزوزواو

۹،زتازاونزاو،کزاوکزا
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هداارحا،اردحد،هدو،ودود

ردو۱۱.ازنبازورزااوو۱۰.د

زورنرد،مودهزازوررد،حززال

۱۲.هدنایزورو،ی

زورنرد۱۳.رزیوروزور،نارو

،اوزوحوزو،وموم،اوح

و،اساتاونا۱۴.ادنا

سازاو،اسا

۱۵.ناراون،اسانو،ا

.اردحد،درادتحورییذزاودود

یوا،ایذزاهدوااو۱۶

زورنو۱۷.وازاارردواو.دهداار

.ززاادارودواباو،از

.رباو،دواز،باو۱۸

زیا،دزودززباو۱۹

وباعارذهد۲۰.ر،دا

،دزییذو۲۱.در

و،زهتاوتاوونزا

ردزا،دواردتحورمد۲۲.د،ندا

،دزیوراریدداو۲۳.د،د

و.ززا،نانوتاووندازا

زباو۲۴.دردیوهااح

.زورهو

زیداو.درواد،دردیوار۸

نایزورویو۲.دباوازو

.زیورزاررباو۳.دازنازانارو،

هزازورو۴،با،زورهویازاو

رربا،دهو۵.راتارارای،

و۶.دی،دهزالوازورردو،

.دز،دارردحزورزااو

ززابادددرد،رنووا.درارغازو۷

زیورزاباادرددزاار۸.

از،دییانا۹.اه

اردد.یود،دزیورمردبا

دزورو۱۰.درواردددارناودزارد

د،وردو۱۱.درزاارز،هدرد

ادح.ایورردهزنزگاو،یو

دزورو۱۲.اهزیورزابا

لردو۱۳.یوددواو،درار،هد

.زیورزابا،لواهزالوازورردو

.دزیوراو،،ادارح

اها۱۵.ز،مودهزاوزورردو۱۴

وتاوزو،نوزا«۱۶:،ارح

،یراددداراو۱۷.اجاوزاوا

د،زهتاوونزاارییذ

۱۸».ورورنرد،هز،روانو

و۱۹.انویو،انزوزوواناوح

،زو،نوتاوتا

وایاحو۲۰.ردزا،اسا

ی،کهزاوکزاو،د

دلدردواوشیواو۲۱.ار

لاز،ناارزدازا«:

،کارتادرو،ازانالد

وو،دوعرز،اناد۲۲.مد

».افوزورو،نونزو،

ورور«:ن،هداداراوح،او۹

تاوفو۲.زارزو

و،دزو،نانوز

یاهو۳.اهد،داردن

،مدادنار.میا،درادز

مااو۵.ر،وانار۴

اارنانادزا.انیاارن

اشردادزاارنانما،نادزاو.

از.درنادیون،درنان۶.

ردو،ورورو۷.دترارناا

یواراوحاو۸».انارد،هز

زاواردا«۹:،هدب

زا،ارو۱۰،مزراارذ

نوزا،زتاوون

ادرااارد۱۱.زتا،ا

ازانو،دکنبازایذدر

ینا«:او۱۲».باارز

،ارو،ودنرد،م

نانو،مراارداردس۱۳:ا

اراو۱۴.دا،انونردی

رداردها۱۵،داردسو،ازی

باو.دروااد،یذناروون

ردسو۱۶.کارییذدادن

ارادونامرواداارناو،داا

».ازییذزا،اناروانرد
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راایناا«:حاو۱۷

حناو۱۸».ازییذودنرد

نرمو.دوموم،انوزا

.ننازاو،حا۱۹.ا

و۲۱.دسو،دعوزحو۲۰

ر،مو۲۲.دندردو،،هبا

مو۲۳.دادنواردرداودوداردر،ن

در،رو،ااد،ارادر،و

۲۴.اردردزنایورو.ار

یوشرد،هاشدزاحو

نهاردناردا!دنن«:۲۵.دهد

واه،نو!میاهدکر«:و۲۶».

و،دمیردو،دوارا۲۷.

لهو،نزاحو۲۸».واهن

.ددلهوحما۲۹.دز

نازاو.وموم،حناااا۱۰

یادوجو:نا۲.نانزا

وتروزا:ناو۳.ساوولوناوو

نازا۵.ادوروووا:ناوناو۴.

شاونزا،دارارداا

۷.نوطواوش:مناو۶.یارد

و:رناو.ورووو:شناو

۹.دعونردنروا.دروااردوشو۸.نادد

«:ازا.دریدوارردیو

،یویااو۱۰».وارردرد،دو

،رنورازنازا۱۱.رزردواوکراود

وانرداررو۱۲،دارو،ترواو

وووداو۱۳.دگریناو.

ننازاارووو۱۴.درواار

ارو،دهداز،نو،نو۱۵.ارروا

نونونو۱۷ارنونراونو۱۶.دروا

ن،نازاو.ارنونرونداوراو۱۸ار

،دهرانوزانو۱۹.

ناا۲۰.وداوهروموو

زاو۲۱.دیاوارارد،نایزوم

دواوازا،دگررداورم

ناو۲۳.ماراودودراوراوم:منا۲۲.

،و،درواار،دراو۲۴.شوولوص:مارا

رداز،دمار.ودارو۲۵.درواار

ودادا،نو۲۶.نشردامو.زیوما

و۲۸،اردولازواوماروو۲۷،درواارحروتو

ناا.اربووواو۲۹،ارواول

،هردزاناو۳۰.دن

یزومناا۳۱.ایزا

ناا۳۲.یادارارد،نا

یانازادیاردناا،ح

.نزا،ن

ناوو۲.دونزارنمو۱۱

اردورزردیایرا،دچقزا

باراوز،«:و۳.

:و۴.یو،دیاارناو».

،ناشارو،دیای«

و۵».هازمیوراد،ایا

،دمداارودلووا

ارناوام«:واو۶.

زا،نایرناو،اهدعوارراونز

اردارنانزولزنا۷.انا

ازاارناوا۸».ارزش

نازا۹.زیزاوهازمیور

ناواارداز،ارا

هازمیورازاارناواو.شار

درا،دمن.مااا۱۰.د

،دراندروازامو۱۱.دروانزالودار

لودراو۱۲.دروانادوناودزل

ور،ندروازادراو۱۳.درواارو

لو۱۴.دروانادوناودزل

ور،ندروازاو۱۵.درواارو،

لروو۱۶.دروانادوناودزل

ور،ندروازاو۱۷.درواارو

و،لو۱۸.دروانادوناودزل

ودزلوود،رندروازاو۱۹.درواارر

.درواارجوو،لودورو۲۰.دروانادونا

ناودزلوود،جوندروازارو۲۱

جوو۲۳.دروااررو،لجوو۲۲.دروانادو

و۲۴.دروانادوناولود،رندروازا

ندروازارو۲۵.درواارحرو،لور

حرو۲۶.دروانادوناودزلهدزو،حر

ااو۲۷.درواارنارورومااو،لد

.درواارط،نارو،درواارناروروماا،حرحرا

۲۹.دنارواردمدازردحر،درنارو۲۸
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نزو.دمیارارماانز.دیانزرومااو

یارا۳۰.رور،نارد،دمارر

،طدهداو،ماادحر۳۱.درویو،هداز

زانا،ادارمااشوز،یاردسوو،نار

رد،هرناو،ونضرانوناروا

و،دلوود،حرزتو۳۲.دا

.دناردحر

زاوزاو،دوزا«:مااواو۱۲

ازاو۲،نودنزیدر

و،مزگرارمو،داروا

و،اکرارادو۳.دا

۴».انزاو.انارا

یوهاطو.اور،دهدووا،ماا

و۵.انونازا،دودمااو.ر

اردوالااو،طدهدازرداو،یاردنزماا

نز،اد،دهداناردا

زردمااو۶.ادنزو،نو

۷.دزناردناردو.هرنن

».ارزارذ«:،همااواو

،۸.د،یووایااردو

ارد،هدچ،اازا

ردو.دنافیوفو.د

امااو۹.اارهمودوایاا

و،زناردو۱۰.ب،هدلزو

تزرداز،داردادوماا

دنز،دورودناوو۱۱.د

ن۱۲.نزادا«:یار

اروا”.واوزا“:،ارا

یاا۱۳.رادههز

ماادورودو۱۴».هزود

یااو۱۵.اشردارنزناا،

اریو.دنرردارواو،داروان

واو،دناماایوو۱۶.درواردن

و۱۷.ناوناهدوناونوناروناوو

یمااوز،یاراروااونوا

ا«:،هاارماانو۱۸.

اوا:ا۱۹؟وزوایدااا؟ید

اور،اداروا.وزا،ناو؟زاروا،

اروادااردن،یوصردنها۲۰»!

.داورموشاوز

بزا،طو،لاامو،دنزمااو۱۳

زا،۳.دودر،وهوازامااو۲.ا

ااردشاا،ا،هدلز،ب

،دهدلوانام۴،یونرد،د

و،دمااهاارطو۵.اارهمماااردو

رداارنازو۶.دور

رداو،درنایوااز

عاطانوماااننردو۷.

ماا۸.دز،نزونمناردو.دا

انوننردو،ونردرز«:ط

؟یورزم۹.ردااز،

ااری،یورا.یازاا

ها۱۰».را،یورارفاور

شاارندرایداومو،اااردنط

واازا،دبا،ف،زوواغ

دیاارندرایداومط۱۱.دزباارهرومو

۱۲.ازاو،دچفطو،درا

اردو،یداودردطو،نزردماا

رواورموند۱۳.دمو

نا«:مااوا،یوزاطنازاو۱۴.د

ولی،ناردزاوزاااردن

ارزاماز۱۵بوقو،ب

زراررذو۱۶.اارذو

هدرذ،داارزرا.اد

ارناازشدزضولردو۱۷.د

نردواور،هداردمااو۱۸».دادا

هیااردو،د،انوردی

.د

و،را،کراو،ر،اامارداوو۱۴

،عرنا۲،ا،لو،م،ر

،و،دا،بو،هرعو،مو

یداوردا۳.د،و،

ارر،لهدزاود۴.،ا

،درلردو۵.ریو،دلردو،د

،توردارنر،ها،دیور

نرو۶.داد،هوردارناو،مردارنزوزو

۷.انارا،،ناهردار

وموزمو،ا،شدط،

ها۸.داد،درنردارنرا

ووداوهرومو
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۹.دارا،یداوردنا،هانو،

ور،ااوا،لومر

یزایداوو۱۰.ر،راکرا

راهنوداارد،هروموک.د

،اتارهرومولااو۱۱.د

ادا،دموردارمااهدازردا،طو۱۲.

اراماا،هادتو۱۳.ر،اد

،دولاردایراینردواو.داد

ادردایازاماان۱۴.دمااناو.د

رد،هدروانواردهدزارناداززاهو،

نا،زووا،ه۱۵.نادنا

،ااودل،هدادارنا،ه

والااوط،درداو،زارلااو۱۶.د

ندادزایوازاو۱۷.دروازنادونزار

یداو،هویداومو،دیوور

،،قو۱۸.انویولا،ا

کرارواو۱۹،دیاواو.دروانوباون

ونا،یازاماادکر«:،ها

دارد،یادکرو۲۰.ز

:مااموو۲۱.دادهد،زاارواو».د

ماا۲۲».رادهدیاارلااورااوارمد«

،زونا،یاهاردد«:مو

اد،ملاودیارلاازا۲۳،اا

هودرنا۲۴.”ودارماا“

».راداردهنا،رهایولاو

:،هرماا،ورردوام،وازا۱۵

ماا۲».راو،،سماایا«

،موردواو،داداا،هوایا«:

ا«:مااو۳»؟ادراذاا،مارو

م،رد۴».اثراومدازو،یداا

،داثراوا«:،هرردیووا

:،هدروانوارواو۵».داثراو،اردزا

».دااراه،رارنروناینا«

ناواو۶».دارذ«:یو

:اریو۷.دبایویاارا،واو،دروا

ارزا،مدروانوناروازااره«

ان،هوایا«:۸».،را

هدوهد«:یو۹»؟داناثراو

ا۱۰».یایویوو

اریاهرو،دهرود،نزااراو،ار

دورنو۱۱.دهرارن،ا

ناا،دبوبانو۱۲.اراراماا،ا

۱۳.واروا،کراو،ماا

نانازازردرذنا«:ماا

راو،دااراو،دا،

ننااناو۱۴.ادامارنال

نورلاانازاو.دایرواد،داا

یردو،رادناردو۱۵.اا

،امرردو۱۶.ان

باناوو۱۷».اهمزنراهاز

نانزااودودیر،رودهدبو

ا«:ومااوا،زورنارد۱۸.درهر

،ماه،تا،زاارز

نراو۲۰،نرونزونونونون۱۹

».ارنونونو

یارواو.درویزیویا،مااوز،یارو۱۶

زااواا«:ماایار۲.دم،ی

مااو».موازا،یارد.ادزناز

نزردمااازالهدنو۳.دلاریار

اروا،ادارید،مااوزیار،ی

نو.واوارد۴.دادز،ماا،د

ماایارو۵.یو،اد

رانومدادشاارد!د«:

یروادونردوا.موارد،ددرد

ا،دا«:یارماا۶».

،دییویارن».یو

،نردبادارواواو۷.یودزاوا

یا«:و۸.،ارهاریا

نرزا«:»؟یورویازا،یار

دند«:یووا۹».مایارد

:یوواو۱۰».وادزود

».هرتزای،ادنواراررذ«

ایوا«:اریوواو۱۱

هاروااز،داماارواو،از

ویود،داویدواو۱۲.ا

ادناردایورو،واد

»راا«،دیواروام،واو۱۳».د

۱۴».،اوااا«:از،ا

دروشدنردا،»ر«ارهناازا

،ازاردمااو،ازیماازاو۱۵.ا
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اندودمااو۱۶.دما

.داماایاار

:،همااوا،دودماانو۱۷

و۲،ومایور،ردیا«

اررارو،اودنردار

:،هدبیواوداردیورمااها۳».اد

.داریارواا«۴

از،دااامدهامااازامو۵

وروررارو۶.مادریارار

ردارو۷.ادوزاندومروازاا

ادراا،زارذو،ودن

زو۸.ااررذزاوار،ادو

رذزاو،ارنزم،

و«:ااا۹».دانایاو،دیا

ا۱۰.نایردرذزاو،رادهاا

رذوونرد،اداها

ناردو۱۱،دنزایرذزا

۱۲.ونردینان،ز

ها،یردیرذ.دنزاهزور

داز۱۳،رذزاادوازا،رزهاداز

ادورددنارزو

نا،دوانرذاو۱۴.

او۱۵».اااز،ددمزا

وام،نایاراروام،یاروزا«:اا

ایوزایوداداارواو۱۶.هر

کو،اادویوزااودادااروا.

،هداردیورااها۱۷».ایوزاا

دردهرودیدیاا«:دلدردو

ررداش«:اااو۱۸»؟ا

ییاهرتاوز«:ا۱۹».ز

اراایواردو،مقاارواو،ازا

صرداو۲۰.یاوازاوارذ،اد

واو،ادرور،هدادارواا.مداار،ا

یوزااو،ایوزارهدزاود.ادرار

،ارااقاارد۲۱.مرواد

انو۲۲».ازایاهالردوارواهر

ااو۲۳.دداادزا،غریوزا

یرذ،اردنارزونادازوا،د

زورنردارنا،،داارد

،دودااو۲۴.دهدایوا،د

هدا،شو۲۵.نشاو

واازورنرد۲۶.نشاد

،دازها،شانادو۲۷.نا،ش

.نیو،ادوازارزها

زوریردواو،یو،ینردواو۱۸

اد،هداردنه۲.درد

لاردزا،دارنانو.اهداواردد

رانا،یا«:و۳دزورو،نا

اردیرواکا۴،ردهدزا،م

اردیدمروو۵،ارردزرد،

ردهار،یااز،اورنازاود

د،اا۶».ا«:».اهدا

ارناویدوهدرازا«:وهر

کزوریااو۷».زهد،هد

وه۸.ارنایدوداددم،ب

رددو،انایور،،داریاو

هرتاوز«:یو۹.درداردزنا

نزاا«:۱۰».اردا«:»؟

و».ایارهرتاوزو،اد،ت

وهروااو۱۱.،دواردیاردهر

ردهر۱۲.دههرزانزتدو،دهدر

و،دایدامادزاا«:ودلد

یاهر«:ااواو۱۳»؟اها

»؟الوازااا«:و»؟

نزا،دورد؟اوادیا«۱۴

ها۱۵».ایارهرواد،ت

،«:.،»م«:،هدراهر

،مو،ازانادنا،۱۶».ی

اا«:واو۱۷.دارناااو

گراااازاالو۱۸؟مراداازا

اوازانیاو،اارواروزو

دزاارداونازاروااز۱۹.

ارفاواو،ارواداا

۲۰».یو،ااااوا،روا

یو،اهدزهرومود«:وا

یدااملزنا۲۱،نارنا

زانادناها۲۲».ادااواهدم،هر

زوارردااو.،همویا

کارلدا«:،هادااو۲۳.دهدا

اکارناا،لدهرد۲۴؟دا
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ات،ناردلدهناارنناود

کناارندرازا۲۵؟داد

،نمروادازا.یوولدویز

ردلدها«:وا۲۶»؟دافا

اا۲۷».درناارننامامو

مدتاوکا«:بارد

ما،لدهنازا۲۸.وا

اردوا«:»؟داک،ار

ه«:،هدضودر۲۹».کارنا،

۳۰».ارنا«:»؟ارد

ارد،دواوارز«:

ااررا،اردا«:»؟ا

ا.ضوامدتاا«:۳۱».د

».کارنا«:»؟ارد

،ضاردادوا،وا«:۳۲

اکارناهد«:»؟اردهد

،رماااارنوا۳۳».

.دانااو

هزاوردطو،مودراوودنا،وو۱۹

،نالا،ارناطنو.دمو

ده،نایاناا«:و۲دزور

هار،ناداواردیو،ارو،

۳».ردار،«:».ارد

،ادشا،هاوا،درحاارنانا

و۴.دلو،نودنایاو

،ونازا،مومد،ناددزبا

،هدادرداطو۵.دااریو،زامم

دارا؟،ارددادودنا«:

انوهر،نادطها۶».ارناروانو

یرز،ناردایا«:و۷دزاارردو

دناارنا.ااردمراددودا۸.

یر.نا،ارداومروانو

۹».اهازیااز،رادود

یروادوداا«:و».رود«:

،ط،دنا».نازانا.

ودناها۱۰.اررداد،هدروامت

ردودرواردددارط،هدروااردد،د

،گرودزا،درداراناا۱۱.ار

ناو۱۲.ار،ردزا،دیر

وناوناداد؟یرادارددا«:طدود

از۱۳،روانونازا،یرادردارودناد

ناد،اکارنا

».کارنااهدارواوهروار

،ارواناددناداد،رنوط۱۴

اوااز،نونازاو«:،هد

عمو۱۵.اهنادادا».کار

ااردنزو«:،هارط،ودنا،

نو۱۶».یکهرداد،راددود

شدوددوزدوواد،نادنا،د

جررد،هدروانوارواودیووا،ار

دهدروانوارناناوو۱۷.ا

یداومردو،زاوبرداردن«:یو

:نط۱۸».یکاد،ه،

واتاتردتاه۱۹!دایا«

ناترو،رراریدا

اا۲۰.مودواااد،راهمرا

راناهنذا.او،رانااد

اردا«:و۲۱».هز،ا.

نژاو،یدارناشراری،مداارا

،ااز،رایدونا۲۲.مز

بانو۲۳.ناازا».دا

وموواها۲۴.ادط،دعز

،ناو۲۵.ارنازاوارزا،اود،هر

۲۶.نژاوارزتوو،یداومو

،نادا۲۷.دزا،دزا،وانزا

هداوارناردنایواا

یداوزمو،هروموینو۲۸.ر،د

و۲۹.دورهردودن،زنادوداد،اا

داراا،ا،دکاریداوی،ا

ردطارنان،دروانوبانازاارطو،دروا

دودوازاطو۳۰.نژاو،دا

ددود.ردازهردد

ر«:گردو۳۱.هررد

،نتدزیوریدوه

،واو،بااردر۳۲.ارد

اردر،نرد۳۳».رادهدرزا

زاواو،بارهاگردو،با

گر،دزوراوو۳۴.هایوونا

ارواا،مبامرشودا«:

هدرزا،بایووو،با

دو،بااردرنا۳۵».راد
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۳۶.هایوونازاواو،یوبا

اروا،هازی،گرناو۳۷.درزاطدود

یو۳۸.انارزواواو،دمبا

.انرلیو.دمارواو،دا

شدنردو،دچضرایازااا۲۰

،دنزصردااو۲.لراردو،رو

،هد،را،او».ااوا«،هر

یو،ها،یوررداو۳.ارهر

یدوزاز،نزایاهدا«:

یا«:.دهددواز،او۴».

وا۵؟داکارلداا،وا

”؟ارداوا“دواو،“ااوا“

:وررداریوا۶».مداراددکودهد

هارو،یدددهدارااد«

اروااازاو،یزراد

یاو،اوااز،درارداوزنا۷.

زاونا،دراروااو،هزداد

،ا،نادا۸».داا،نا

ناو،رناارراا،هاردند

«:و،هااراا،ا۹.نر

و،مدهدهو؟ید

او۱۰»؟یددیرویدروا

از«:اا۱۱»؟یدارراید«:اا

ماوزاو،ناردامدن

ا،مرد،ااواااو۱۲.ا

هراوامرزاااو۱۳.وزو،مردد

،واا،دا:اروا،د

ونا،ا۱۴».ارداواهررد

یوارهرشاوزو،اا،ناونوناو

،یورزا«:او۱۵.ددر

راا«:هرو۱۶».،ات

د،اهدیاوا،مدادترداهل

».هدادفا،ناددو،

اراوواوزو،ااو.ددادااو۱۷

امیر،وااز۱۸،ردوا،

.دااوز،هرارا

ا،واو،دهرزا،دهوواو۲۱

،شایرداازا،ههرو۲.دروا،دهر

د،ااو۳.دیواورد،ازی

دااو۴.دمقا،ازیوزاهر،ارد

اارواا،ن،دهزورن،ارقا

.د،قا،شتدومرد،ااو۵.دهد

،دو،یاها«:هرو۶

اردواهر،ااد«:و۷».ا

ناو۸».مازشایرد،یویایاز؟دادا

ززاارقایزورردو.ززااروا،د

اری،هرها۹.داا،اد

ا«:اا۱۰.هد،دهازاازا

ثراو،قااز،نوشار

رشهررد،اا،ااا۱۱».دا

ت،تودهررد«:ااا۱۲.ا

رذاز،اروا،اهرا،

،مروادازاو۱۳.اهاقازا

زاون،اا،نادا۱۴».وااز

اورارواو،دیوشوداراو،داد،با

مبانو۱۵.نردو،ر.د

رد،رو۱۶.ایازار،

زاوا،واردو».ارت«:از،یو

زااو،ارزاوا،او۱۷.ودارد

ن؟ار،یا«:اریو،هداار،نا

۱۸.اه،وااردارزاوا،ااز،ش

ا،وازااز،دداروا،ادارو

.داهدزارواناو۱۹».دروااد

نااو۲۰.ارو،دبازاار،ر

۲۱.دگریزااردو،ا،هدواو.د

.اززازشردو.،ناریاردو

،دوار،لو،ازنارد،اوو۲۲

۲۳.اردا«،هدضاراا

وو،راارد،یانا

،ماهدا،دارذ

اا۲۴».دا،ناردزو

،داراااو۲۵».مر«:

ا۲۶.دروزوازا،انداه

او،اهداررااد«:

ناوونا،ااو۲۷».مدهزواو،یدا

ه،ااو۲۸.و،دادا،

دزاارهدها«:۳۰.ازا

ازا۳۱».مدارهاتد،یل

.درارداز،،ارننا،

درا،دردارنانو۳۲

ردااو۳۳.دانز،ل
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د،ییا،هماردو،دسیهر،

.دیرما،نزرداا۳۴.د

و،هدناارااا،وازااوو۲۲

،اردنا«:۲».«:دض»!اایا«:

زورادارقا،یرادودارواو

،دنزا،اردارواو،ور

دغا،اا،نادا۳».ناریا

مواد،قا،اردنازاودو،ارار

واانایو،اور،،یا

نا،هداردناا،مزورردو۴.ر،دهدار

رد«:دند،ااها۵.درودزاارن

د،هدتدو،ورا،غادا

قاد،ارم،اا۶».از

.رودو؛دداردرواو،د

»!ریا«:،هدباراا،درقاو۷

ه،مواا«:»؟یا«:

دیاارها،یا«:اا۸»؟

انان۹.رودو».ا

ارمو،دارارداا،ر،دهدو

و۱۰.ا،می،ارقا،دو،د

ذار،اردر،هدزارداردد،اا

:ودادردااریونازاوا،لرد۱۱.

دد«:۱۲».«:دض»!اایا!اایا«

ازاادنااز،وو،زاردار

،ها۱۳».اردزاارد،

رد،یورد،اد،هداردن،اا

ارنا،ارچوراا.هر،یا

ارناااو۱۴.اریا،دضرد

هد،ه،هرد«:دزوا،»یه«

دادردانازااا،وادر۱۵».ا

ا،مردتاذ:وا«:و۱۶

ارا۱۷،ارداردویدارر

رو،نانر،مزاررذو،د

فاردندیهزاوردرذو.ردهر

،ازیا،رذزاو۱۸.ا

ناو،دناداا۱۹».یال

و۲۰.ردااو،ا،

ا«:،هداداا،راازااو

و،صواهداز۲۱.اهازنا،رتردایا

وفوشاوووو۲۲،مارار،وزشردا

،ریا،ارا.اهدرواارر،و۲۳».

ووا،ادمورواو۲۴.ازااردا

.ازاروو

اا،دلوو،هرزماو۲۳

نزرد،نو،راردهرو۲.هری

دزاااو۳.وهریااااو.د

د«۴:،هدبارو،د

زاارد،دددزای.و

۶:اابارد۵».ددیور

رد.ارنرد.ار،ییا«

ار،زاما.دارد،یه

اا۷».دارداداردزا

ارناو۸.د،،زناادو،

ددزااردا«:،هدب

،شریا،رنووا،د

،ااوزرردواکازاارهر۹

۱۰».در،یانرد،م،د

رد،نو.دنردنوو

بارد،ادواهزاورد،

ارزنا،ا،،ییا«۱۱:اا

میار،دانارداریاهرو،

داا۱۲».دارد.ارنا،د

بزاارنوو۱۳،دزناا

.ااضمرادسا،ارا«:،هد

اردارد،یلزا،دارز

زا،ییا«۱۵:ااباردنو۱۴».د

ونردا،اهلرز،

اارنو،اا۱۶».دارد؟

ر،دردارناو،د

،نوز۱۷.دنزونود،اارهل

،اناردیاهروز،ااویا،رد

ر،دنااودوردو،زناردرد

شهزاورد،ر،اا۱۸

هرردارهر،دوز،اا،نازا۱۹.اد

دنزرد،نو،یرد،یا

،زا،اناردیاهر،اناو۲۰.د

.ر،اا

رداراا،واو،هدروااو۲۴

مو،یوگر،دمدااو۲.داد

۳.رانارزارددنا«:،دروا
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یاز،دار،زیاونایا،هو

۴،ی،نانرد،ندزام

۵».یقامیازازاو،یوموو

؟زارنزنا«:یومد

اریواا۶»؟مز،یانونازازناارتا

ا،نایا،ه۷.یزاا،رز«:

و،دو،دروانو،ززاومرزا

اردوا”.دادارذارزا“:،هدر

نااا۸.یازامیاز،دایور

،دای،ازا،رنازانز

یانارزارددمد۹».یزاا،رز

زا،هدمدو۱۰.دروایاااردو،دااد

.دوادلااو.،دیانا

،وو۱۱.اماراردر،هاور

،جررداردنا،انوبانیانز

،ااایا،هیا«:و۱۲.اباه

اا۱۳.نااااو،بازوا

نوبان،اانادو،ماهدابا

اردی“:یویدناد۱۴.ا

،“بااراوش“:واو،“رادو

ا،،هدقادهن

دهغرزازواو۱۵».یاهدناا

نو،ااردا،رنز،،د،ر،ه

هوردناو۱۶.ادوا

دیو،رو.داروایدو،د

:ووالامدها۱۷.ا،هدار

یایا«:۱۸».ندیزابایا«

۱۹.اروا،هدروادوددیدواردیو،»ش

نزاایا«:،غرزانو

یزودراردیدواردی۲۰».از

دناو۲۱.ازاو،ونیا،ه

وا،واا،ادتودودیو

نزانان،اوو۲۲.اهداار

یااودو،نزولیدنا،داز

:و۲۳.دروانو،دانزولهد،د

یاترردا؟د«

،د«:اریو۲۴»؟ار

وهد«:وو۲۵».،ازرزااروا

وا،دناها۲۶».لیایو،اناوا

،ااایا،هدکر«:و۲۷دار

،مدهارردنو،اردازااردیوو

ناوددنا۲۸».داراناردااوا

رو۲۹.دادوازاارردا،رناود

ناودناود،،دنادن.دمنیرداار

ایداراوناناوو۳۰.انو

دناارر،دایو،دد

هداناداو.ایود،ا

؟یاهدانوا،،واکریا«:و۳۱.د

دنا۳۲».ما،نایاوار

باو،دادناوهو،دزارنانو،ارد

.دوااو۳۳.درواریو

».«:».مری،زاردد«:یو

رایا،واو۳۵.اامد«:۳۴

ونووهوروو،اهگرواوهداد

زا،هراوزو۳۶.اهدادوناوناونا

ااو۳۷.اهدادو،دراداو،ازایای،ن

نازردننادزامیاز“وداد

یازو،یوومر۳۸.ی،

”؟هانزنا“:دیاو۳۹”.یم

ارد،ماهدواره“:وا۴۰

میاز،ادااارو،دا

،ایزاها۴۱.یمرزاومازا

ایزا،دازه،رمادن

ایا،هیا“:ومرزوا۴۲”.د

۴۳.داب،ماهاناا،لا،اا

یدناد.ماهدابااا

بایادیزاا“:یوو،انوبانیا

باایاو،م“:و۴۴،“ن

و۴۵.اهدهدازا،وانزنوا،“

ر،ه،مدهغردلدرد،ازاز

یوو.با،رو،انود

زایدواردی۴۶”.نبایا“:

م”.دبااراو،م“:،هدرواود

”؟د“:،هوازاو۴۷.دادباارناو

ار”.ازوایااروا،رد“:

،هدهها۴۸.اداراو،وارد

کر،اراادیایا،هو.مداروا

یا،اردیارداد،داارهارا،ما

،اوناااانا۴۹.مش

هرارف،دااو.دا

هردوازااا«:باردون۵۰».م

وا،ارا۵۱.ا،ا
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».اوا،انزاور،ادار

اروا،ارنااامدناوو۵۲

نوارروتاوهتا،مدو۵۳.دهز

واو۵۴.دادیارواردورداو،در،هدروا

،ناداو.دارواودررو

د«:واردوردا۵۵».اورایا«:

ا«:ن۵۶».داورنازاویزورهد

اورا،اهادباوا،ز

ززاواارد«:۵۷».مودیاد

ادا«:یوواارر۵۸».

،ارشاادو،رداها۵۹».مور«:»؟ر

:یوهداداررو۶۰.داوررواامد

ندهزاورد،رذو،شرورارد،ا«

رانا،ار۶۱».فارد

.،ادارر،مدو.داوردنازاو،

بضراردوااز،ارهارزاقاو۶۲

نو،رنوایاقا،ممو۶۳.د

،هداردنرو۶۴.اناد،د

ا«:مدزااز۶۵،ادودزاو،دارقا

یا«:مدو»؟الااردد

ر،مدو۶۶.ارد،ارد».ا

ردارر،قاو۶۷.زقا،دهدار

قاو.واردلد،دزارواو،دروا،هر،د

.،دردتوزا

نازواو۲.ادمهرز،رد،ااو۲۵

،نو۳.ازوایااروقونوناونو

و۴.دوورا،ناددو.درواارناددو

،ا.دااوعااوکوو،ننا

۶.قااردمااو۵.دهردوا

ردارناو،داداا،اداااناا

ز،ق،قادزا،دت

:دز،اایمااا۷.د

،لردو،دانااو۸.لودو

قا،او۹.دمو.د،هو

،رنویارد،هررداروا،او

،زا،ااانا۱۰.ددیرد

اوو۱۱.نهرشاوزوااارد.ده

دقاو،دادارقاشا،ااتوزا

،اااااا۱۲.در

نایااو۱۳.ازاایا،هر،ی

هداز.ناانایاا،ا

وودوعو۱۴.موداوراو،ت،ا

و،اناا۱۶.وورووراو۱۵

،اهدزاود،نایوناردنایاا

،دلوو،ازتو۱۷.نا

زاناو۱۸.دمو.د،هدارن

و.د،ااورا،،ر

قااااو۱۹.داوانارداردوا

ر،قانو۲۰.درواارقا،اا.اا

۲۱.زمارانازا،اراراناواراد

و.ددواد،ددازن،دوزیاقاو

ردودو۲۲.رشاوزو.دبارواوا

ا،ا«:وا.دزوار

اود«:یووا۲۳.وازار»؟

و.ارزامودو،رد

ونو۲۴».داار،گرو،ا

مخ،و۲۵.دوارردناا،رو

مارواو.د،و،انو

ددارو،انوشردا،نازاو۲۶.د

،قا،ناتدوردو.دمبارواو.د

و،یدو،د،ودناو۲۷.د

،قاو۲۸.ردولدهدد،باو.داد

ارب،را.دراروااز،ادودار

زا،هاووشا،بیزور۲۹.ید

)خ(موداشاازا«:بو۳۰.اا

ب۳۱.موداارواازا».ماهاواز،نارا

:۳۲».شواردداززوا«:

»؟هداززاا،ماهرتا«

،دروایا».ریازوا«:ب۳۳

سشاونبو۳۴.وبارددازو

.،وودر،دادار

.درااردداز

مارد،لوانا،ثدزناردو۲۶

و۲.ررانهد،ادقاو.داا

ز،دو«:،هیووا

ارو،داو،زارد۳.

و،دارزام،رذواز،دادا

اررذو۴.اداراا،مدرااتراری

،رذارزامو،ادنانر

اااز۵.انیارذزاو



24ا

۶».ادهاماواواواووو،ال

زازهرردنناندو۷.داراردقا

:از»،ااوا«:.وا

،دراروا،اااد»،اوز«

،ادان،داردنو۸.

وزقاادو،دهرردزا،نهد

:،هاارقا،ا۹.حا،رد

قا»؟ااا!وزا«

:ا۱۰».میویااداز«:و

تاوز،مزادد؟یدارا«

ارماو۱۱».هدرواو،دبا

ا،دشاوزوداض«:،هد

لناردو،دارززناردقاو۱۲».دا

نا،هگردناو۱۳.دادارواواو؛دانا

وناارواو۱۴.دگرر،دن

و۱۵.دوانو،دنوناوا

ن،ده،ااشرماردشرنا

زا«:قااو۱۶.دکزاو،ارا

ازاقا۱۷».یاهررزااز،ود

بایو۱۸.ارد،هادورایداوردو،

توزاارانو،دهااشرمارد،ار

داراو،زاقا،داا

و،دزهیداوناردقاناو۱۹.دهاراشر

،قان،رانو۲۰.اردیاهزباه

،ارهنا»!نازاباا«:،هدز

نایان،دو۲۱.دزیواز

د،هدچازاو۲۲.ارناو،د

«:،هترارنا،دنایاو،

».ارور،زردو،اهدادواروانا

یووا،نرد۲۴.اازا۲۳

ازشن.،اا،تریا«:،ه

،دهاررذو،دارو،

هموداردو۲۵».اناوا،اا

ارد،قاناو،داردو،اار

،متاا،دبازاقا،او۲۶.

قاو۲۷.اوادرازا،دوار،لو

زااو،دتواا،ادا«:ن

.وااه«:۲۸»؟اردد

۲۹.یو،ونردی

زا،یری

».واکرناو،داورارو،د

نادا۳۱.اودرو،دنایاها۳۰

زا،.دعادوارناقاو،در،

قانادانزورناردو۳۲.ریود

۳۳»!با«:،هدادنازااروا،ها

۳۴.درادمزوا،ناازا.ارنا

د،و،ید،د،دنو

روقانناو۳۵.زارنا

.

،درندزاو،قانو۲۷

:»!یا«:یو،هاردگر

۳.ادارداووماها«:۲».«

ا،ارنودح،نا

ودیارو۴،یایو،و

اردزاومر،د،مراد

ر،دقانو۵».د

رها۶.درو،هدیراو،

ترداماررا«:،هاارب،د

ر،هدروایریا“۷:،هدبار

۸”.دواررداردزاو،مرارناز

۹.ااردانا،یا

ازا،رود،زابودو،بی

دارناو۱۰.مز،درادودیرتریاا

ب۱۱».دوزاارو،درتر

واراید،مرداا«:،ر،درد

شردو،امر۱۲؛یید

شرد۱۳».مروادضو،میاه

وا!د،یا«:یو

و.دروادردد،ور۱۴».یاارنا،ر

،رو۱۵.ادودشریررشرد

،دردواد،اردگر

ندود،ارو۱۶،ب،د

بدد،دوشرو۱۷.وا

،«:»!ریا«:،هادرد۱۸.د

هداز«:درب۱۹»؟یا

رزاو،نا،مدیدا.

:دقا۲۰».دا،ر

یاه«:»؟یدوز!یا«

ارد،یا«:بقا۲۱».ر

دب۲۲».ا،

بزاوا،زاوا«:،هدارواو،اقادر
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از،ارواو۲۳».ید،د،ا

.داداروا،درادی،شردایدد

».«:»؟،نا«:و۲۴

ارومردرزارود«:۲۵

و۲۶.ودروااباودرودروایود».د

۲۷».ساود،یا«:یوقا،شر

وداداروا،هارواسارواروا،هاد

ارناواااار،ار«:

زاو،ززاونازاارا۲۸.هداد

اوار۲۹.هواوا

ارتردناو،یرودناردا،ار

،اکرارو،اردن.

غربندادزا،قاناوو۳۰».دکر

شردا،قادررزابرنود،

،هدروادردو،رواو۳۱.ازرزا

،دردرزاودر«:در

:»؟«:یوقاشر۳۲».دا

قایاهزها۳۳».،«

،درواا،هدیدنا«:،ه

کرواااو،مدادارواومدرزانازاو

ویاه،اردرنن۳۴»؟دا

،،مریا«:در،هدروا

».ارو،اتردا«:۳۵»!ه

زااوداز،دباروام«:۳۶

».ااناو،ادازلوا.دروارد

باردقا۳۷»؟اهیاا«:

وانارارداو،روارواا«:

یا،یانا.مدادواقزرارهوو،ماد

ا،ریا«:در۳۸»؟

زاواو»!همریا،؟ادار

)رود(ا«:واباردقاشر۳۹.

تو۴۰.دازانازاو،ززا

ااوو،دااردرداو،زا

و۴۱».ااادندزاارواغ،یدززن

و؛زرووا،دهدادبشرنا

رداها،ادمریایما«:دلدرد

،دگرنزا،رو۴۲».ااربد

و،هاارب،د،هد.ا

اراداردهرردترداا«:

،ن،مرداد،وامیانا۴۳.

۴۵.ددتردا،نیودزورو۴۴.رانا

ها.شا،یدواو،ددزاتردا

زورردودزاا.مروازازاارو

نزاناد«:قارو۴۶»؟ممو

نادا،نادزازبا.ماهراد

».داهتزاا،دزا

،هداارواوداداروا،هاارب،قاو۲۸

،مارانا،۲.ننادزاز«:

یا،تردردا،ننادزازازاوو،،تردر

ورورارو،دارردیاو۳.د

،دارااو۴.ادریازا،دز

ارناا،یدزثراو،رذو

،ماراناوداورارب،قا۵».اا

۶.ر،وبرد،رردا،اراند

ناارواو،هداداربقادناو

ندادردو،ددیازازا،داورمارا

او۷»،ننادزاز«د،هدایو

نو۸.رمارانا،هدااردردور،ب

۹،،قا،شرردننادد

ااراااد،و،راد

زا،باو۱۰.ز،ادزهو،دت

رد،هدلوو۱۱.رنای،هاور

ایزاودهدبوبااز،دارا

داو۱۲.نردوددز،ار

او،رناش،هزده

وا،لرد۱۳.لوودنا،ان

یاو،ااتریا،ه«:،هدانا

.رذویاناارزا.قا

ولوقوبو،ازررذو۱۴

ززاوزاو،اب

،یورردارو،او۱۵.ا

،ماااز،مرواززار

ورابازاب۱۶».دارار،مرو

ن۱۷».اواناردها«:

واا!انا«:،ه

ارناوبنادا۱۸».ناهزاورداا

شورو،ادنو،،دهددز

.دزوانام،ارناو۱۹.ر

هارارداو،اا«:،هدربو۲۰

۲۱،رو،مردناو،مور

.دایا،ها،مددر
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او،دا،مدنناراو۲۲

».داداارناهد،

دو۲.اقازواورب۲۹

،هاشاهرو،ا،اردا

.دهدگرو،دادباارهنازا

ار،ههدزاار،ینو۳

.یازه،دیار.یدبا

زا«:»؟زااردایا«:نب۴

:»؟اررن«:ن۵».ا

،«:»؟ا«:ن۶».«

زورز«:۷».اوا،ار،شداو

».ا،رودباار،اندووا

هزاارو،،ا«:۸

دردنازو۹».دباارها،

ا۱۰.دارااز.ردر،ار

ن،یو،ن،دید،اربن

یو،هزاار،هدب،دار

زاواو،ارار،بو۱۱.دباارن،

رو،شررداوادادارار،بو۱۲.

ناوو۱۳.داداردر،رناودناود.ا

واو،یولا،ارب،دهدازا،ن

راازاارنواو،دروادو،ردار

ونااا«:اریون۱۴.ا

ب،ن۱۵.دهتیودو».

؟ا،ردانا«:

،رم،ددودارنو۱۶»؟داتا

او،دنو۱۷.دار،او

وداربو۱۸.دشوترب،ار

».ارل،اردیا«:

د.یدازاا،اروا«:ن۱۹

و.دلاریاب۲۰».ن

بو۲۱.دیزورشرد،ادیو

یو،یزور،رارماوز«:ن

.د،هدتداراند،ن۲۲».ارد

،دروایوداروا،ادار،دد،مماوو۲۳

،دد،ارزدنو۲۴.اردیوواو

:ن!اا،دن۲۵.دادی

ا؟مدداریا؟یدا«

ورد«:ن۲۶»؟یدادا

ارواومارا۲۷.رزاار

ب۲۸».دلیا،د

و۲۹.دادوزارار،ددو،دمارواو،د

و۳۰.دادیار،ددار،د،ن

دلو،ادودزاارواواردار

اروار،اهودوانو۳۱.دیو

ارواودای،هو۳۲.داز،ارو.د

امنا.اهداوا«:از،دمور

:وازی،هدرو۳۳».اداود

».ارا،هووا«

:وازی،هازو۳۴.ناروا

ااز،امانا«

،هدرو۳۵.دمیوارواازا».ماز

اروا».ارواا«:وازی

.دازناززاها.اد

بو.دداار،ایدوا،ب۳۰

اربها۲».ماوهنا«:

ززاارررای«:ووا

،اازاردو!،ا«:۳»؟ااد

زبار،د۴».دواوازاو

.ازبیای،هاو۵.اردیوواو.داد

و،هازاواو،اهدیرواداا«:ارو۶

،و۷.دمناداروا».اهدی

:ارو۸.ازبیاود،هز،ار

ارواو».ماوداای«

د،دهزناززادناو۹.دم

یا،،زو۱۰.دادزباروا،ادارز

.داروا»!تد«:و۱۱.ازیب

«:و۱۳.ازبیاود،،زو۱۲

اارواو».االا،ناداز!

اردورور،موردماردو۱۴.دم

یزا«:ار.دروا،دردداراو

ااا«:اریو۱۵».هد

ا«:ار»؟یااهو

زابن،وو۱۶».ا،تهض

از،ارد«:،هنویولا،اا

.بایوا».مدادهار

یا،هادبار،او۱۷

از،اهدادتاا«:و۱۸.ازب

درو۱۹.دمرارواو».مداددارد

ا«:و۲۰.ازبیا،ه
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از،دازمنا.اهدادی

نازاو۲۱.نزاروا».مازوایا

و،دروادارارا۲۲.دمدارواو،ازید

،هاو۲۳.داروارا،هداارواید

ارواو۲۴».ااداا«:ودای

و۲۵».دایادیوا«:،ه

ا«:نب،ازار،ارناو

یاانازونز۲۶.مووون،

ازمو،رااوماهدار،نا

،رش«:اریون۲۷».اد،مد

:و۲۸».اهداداوا،مااز

:اریو۲۹».دارنااردتا«

.ددتااو،ادد،ماهد«

زاو،دزو،دل،نازااز۳۰

دکراناو.اهداداروا،نا

ی«:ب»؟ار«:۳۱»؟ار

ودر،یاارراا،ه

و،شدردزوا۳۲.داار

زاارواو،نانزاارهواو

اهاردو۳۳.داتا،ناو،مزا،

داتاو،داداتد،

د،ه،نازااو،او،زاا،

اا«:ن۳۴».دهدیدزد

هدو،اوی،زورنردو۳۵».

هناو،دناردی،اوی

،بودنردو۳۶.ددناد،هداار

و۳۷.دارنبو.درا،هارزور

،دیارومادوهدردزاهزویب

،درداریو،اردیو

ارنا،اندربایا،وو۳۸.د

یان،دراورد،دها

و،روار۳۹.،ن

،داار،بو۴۰.ازاووی

و،اداونردهویاریورو

یناهو۴۱.انودااردی

رد،درارداارب،

ارا،دتاهو۴۲.ن

و۴۳.بنازاو،ننازا،ا

وناونوناوریو،دردنا

.رنار

ب«:ارننانو۳۱

اررامرلاازاو،اارر

۳.دواادارنیوربو۲».هر

اوارز«:بواو

اروار،هدب۴».داو

ارریور«:نو۵.دددا

۶.اهدمریا،

۷.ماهدارردتمادو

اروااوداتاهد،هدادارو

تاه۸.ریرا

،تاهو،دروام،

،اررلااا۹.از

رداوو۱۰».اهداد

امد،هدزاردا

بارداو۱۱.داوو،

ننا«:۱۲».«:»!بیا«:

،وزارد

.ماهد،اهدناازاو

ویدارن،یا۱۳

ز،هاورزازا،نا.یدر

،رردا«:یوباردوار۱۴».ا

بننواد۱۵؟اهیا

ماز۱۶.هدرمارواواراز،

،نازونازا،ارزااارود

،بها۱۷».روا،ااانا

اردلااوامو۱۸،درانااردنزوناز

مارانارداردا،دوا

او۱۹.دونزقادرداد،د

.دزداردری،ارودردنیان

هادندرازااروا،دادارارانبو۲۰

درزا،و،ادا۲۱.

بدادارن،مزوررد۲۲.دو

ردهارزور،اددارناردا۲۳.اهدرا

باردا،ه۲۴.ودرد،وا

بشر«:یو،هاران

رداردبورردبن۲۵».

و۲۶.ادودرددناردانو،دهدز

ارادویداداید«:بن

ویدادا،هدراا۲۷؟ر،اد،ناا

؟وفدوتویدارهاا

الا؛دنادوناااو۲۸
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یا.رذاادترد۲۹.ید

بشر«:،هدبشودر

ادمردرناو۳۰».

باردب۳۱»؟یدزدااناویدرا

زااردنادومدا«:ن

رد.هزوا،اراداو۳۲،یروز

دیاو،دلاازاا،ناردار

۳۳.اهدزدارااراباز».

و،ورودووبن

ارارا۳۴.اردار،هانوزا

ارمنوناودزز،

ا«:دروا۳۵.ی،هدو

».انزتداز،اتررد

،هبها۳۶.ار،هد

یو«:نباردبو.دزن

لاانا۳۷؟یدا

ناردادا،یادبازا،یدا

ارد۳۸.دفاونردرادنارداو

یواو،مدل

ارناناود؛مدرواریاههرد۳۹.مدرار

هاوزورردههدزدها،ادزاارناومداد

ا،ردوزورردمد۴۰.ردههدزد

لر۴۱.زاباو،د

و،مدتدودیالهدر،مدتارد

یااو۴۲.یدادهداتاو،تایال

دانا،یدقاو،اایا،مر

ار،شودودایدواا.یداور

ناد،نادا«:بباردن۴۳».د

نازااو،اونا،نااو

؟دااهازاومدناد،ما.ا

».دونردونا۴۴

ناردابو۴۶.دارنا،ب۴۵

یاهد،هد».«:ارد

»و«ارنانو۴۷.دراهداردو

هدازوا«:نو۴۸.اارنابو

۴۹.»«ارناازا».ادونرد

وهدونردوا«:از،و

،نادیاو،رازاانادا۵۰.زا

ردا،شها.دانرد،یدنز

هداا«:بنو۵۱».اون

هدا۵۲.مدودنردااو

زاومریهدازااناوا

اایا۵۳.یریینازاوهدا

بو».دفانردناریاوریاو

،هناردبها۵۴.قادردر

ردودراو،دتدندرناردنارداو،ار

نادونا،ننادا۵۵.دار،ه

ن،هاورنودادارناوارد

.دا

.دریوانواردهاربو۳۲

ناو»!اا«:،دارنا،بنو۲

رداددیورنا،ب۳.»«ار

،هداارناو۴.دمودادرد،

ضبه،ا«:

وناوناویاو۵،مدن،هن

اردیامدو،اهناونونا

،بد،نا۶».تاتردودا

لاراور،ترداد«:

ار،هونبها۷».ا

و۸ددودناوناوونادیو

دد،اراولواده«:

،مریاواا،مریایا«:بو۹».ر

ودوزهیا،قا

وزاوزا۱۰.دانا

ناومدرندراازادازیاهدده

دزا،مردادزاانا۱۱.ماههوود)(

رد،اواد،وازاازهدر

اررذونااو۱۲،ارنازو

ردارنا۱۳».دناارنا،تزامزردر

:،دردایارا،اازاودا

و۱۵،چودوهدود۱۴

هدووهدوهدوایهد

وددنااا،دداراو۱۶.ههدغا

دنردوریور«:دن

مردان«،هداارو۱۷».را

اویورونازا:،هزاور

و،اب،تاهنازاا:و۱۸؟نازا

شداواههد،ایاا

زاارووودو۱۹».رد

و،ن«:،هدا،ردنا

».ردب،تاها:و۲۰،
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او،دوررااروا«:از

،نرا۲۱».لا،اروایورنو،

،هو۲۲.دهردارناواودروازا

نا،ادارهدزوودووزودوشد

مو،دادرنازاوادارنا۲۳.دادرقزاار

عیویدوبو۲۴.دادرارد

،یودوانو۲۵.

هدواردبنارو،داربنار

ا«:».ازرا«:۲۶.

:»؟م«:یو۲۷».رار

دهابمازا«:۲۸».ب«

۲۹».تویدهناوااز،اا

ا«:».زهادمزاا«:،هدلاوازابو

ارننابو۳۰.داداردارواو»؟اا

۳۱».ررومدوورارااز«:،ه»«

دنارو،دعیوبا،»«زانو

نارردارءاقزواااازا۳۲.

.داقرداربناراز،ر،ا

وااد،هدزاردب۳۳

ودوارواردنازها.وار

ردازاروادنانازارناو۲.د

،رنارددو۳.ااروارو،نا

ناودناودا۴.ردردادزور

وارواو،دشا،ردارواواوالا

وارنازونز،هدزاردنو۵.ود

دنانازناها۶»؟ناا«:

.د،هدازو۷.د،ه

ازا«:واو۸.د،هدارو

یارد«:»؟یرادد،مدرناو

اردل،ارامردایا«:۹».تاد

،ماتاتردا،«:ب۱۰».راده

یورندمداریوراز،لدزاا

،هدرواترا۱۱.ادراو،ا

دحااروا».مرادواهدناااز

۱۳».اهاوو،هدچ«:۱۲.

هدناووناوزلااهاا«:

ا۱۴؛،ازورارااو،ا

مو.مراداماودودهزا

۱۵.دیاد،ا،لا

:».مرادارازا«:

زورنرد۱۶».تادیارد،امز«

باو۱۷.دا،اردهار

دایاوددیایاودت

ن۱۸.ه»ت«ناازا.

زرد،،دامارانازاب

ارزناو۱۹.ادوردو،ان

۲۰.،ر،رزادهدزناردارد

.ااااارناوداردو

ندیا،دهازبیااروا،د،د۳۴

ریرنو۲.رنوناناد

اریو،هباواواروا،اروا،دزنا

،ه،بد،ددو۳.

رو۴.دناوالدنو،دنا

۵».زیااردا«:،هدبر،د

انو.اهداردشدبو

۶.نادتب،داردواا

و۷.یوانوبدر،رو

،هکواازا،ارابنان

،هبابداز،واتنا

نار۸.دد،اودهداارد

اروا؛دملد«:،هدبار

اردناد،هدتو۹.زیو

نازازوو۱۰.دیاارنادو

و۱۱».فناردوترونارد.

ورارادرد«:دنانارداور

زاهدزرو۱۲.دادا،ا

».رزارددادا،ا،ا

رشروباردبناا۱۳

:ن۱۴.دهدارد،ناااز

،ناردادااررا«

ناط۱۵.ایاا

ها۱۶.ددنزایرذ،نا

ودیاارنادوداردناد

وااراا۱۷.م،ه

و۱۸».داچازا،اداردد،ن

ناو۱۹.دارورنان

واو،دبداز،دراندردنا

شور۲۰.داشرازا

ا«۲۱:،هدباردند،هادهزاورد

ردو،زارد،احند
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ناد؛اونایافزازا.ترنا

۲۲.ناردنادوزارنا

م،هاناط

نااا۲۳.نا،دنزایرذ

نا؟دنازا،راداونالااو

هزاورد۲۴».نا

زایرذو،دادرشور،اردوا

نمزورردو۲۵.ن،اردواهزاوردا

،دناردا،یوون،بود،ددرد

۲۶.ارنادوااد،ارد

زااردو،مدارشورو

ترار،هانبناو۲۷.انو،اد

وروو۲۸.دهدارناااز،د

لااو۲۹.،دارداورداوا

درداو.دیاارنانزولاونا

بااا«:یوونب۳۰.دجار

،هونزون،زاداو،اا

ماواو،هرردو

»؟اواا«:۳۱».مک

ردو،یا،«:باو۳۵

رزاو،ایااوا

واب۲».ز،یدرا،تردا

نرداریانا«:،دیو

ضاردیرو،زارو،رود،

زورردانایااوو،۳.

،درارردوداا،

ب،دنادردارناها۴».مز

زارابو.دنایردهرا،داد

افو،دچ۵.دددرد

بو۶.دارب،دنادادی

وا.ر،نو،ااونزردز

ارنناوداردو۷.دیوم

،دهیواارداز.»ا«

زارواو.درادهردو۸.دردارزا

۹.»تنا«ارناو،ددطرد

ارواو،امارانازاو،بدراو

ازااابم«:یواو۱۰.داد

اروا».دااام،دهابم

.ردیا«:اریواو۱۱.دماا

زاو،ادزاازاوا.ورور

،مدادقاواازو۱۲.ند

ا۱۳».داداارزا،زارذو؛د

بو۱۴.ددیودزا،یوازا

وزا.دیورد،اد

۱۵.دورارناو،رناریا

»«،داردیوا،ارنناب

هکانو.دچ»«زا،۱۶.

رادازو،رووارار،ااد

اازس«:اریو،درادازنو۱۷.

«ار،داز،ننردو۱۸».اا

توار۱۹.»«اریوشر،دم»وا

بو۲۰.د،ااهارردو،

۲۱.اارنزوانا،دیو

ردو۲۲.دزرجفنااردو،دچاا

با،،در،رور،زنارداا

:نا۲۳:دهدزاودبو.اراااو.

۲۴.نزوروادویوونوبهدازور

وناد:ارناو۲۵.و:ارناو

،بناا.اود:،زناو۲۶.

رد،قا،دردبو۲۷.وایامارانارد

قاواا،نورا،ای

نقاو۲۹.دلدوقاو۲۸.

واو.مهدروو،دود

.ددارواب

زااردنز۲:اا،مودااو۳۶

،داو،نادهد:نناد

،هدو۴.تا،ادو۳،یند

و،شاو۵،داارر،و،ازیاارزا

نزردیویاناا.ازارحروم

واو،اونادوناونز۶.

،دوانزرداردواو،تا

نالاااز۷.ردزبدردادزا،

انازو.ازادهدز

.ردو۸.انانا

ردموداراااو۹.امودانو

و،نز،هدزا:نایا۱۰:

واورواون:زاو۱۱.نز،،ر

اریو.د،زا،عو۱۲.دزوم

:رنااو۱۳.نزهدناا.اززایا

او۱۴.نزناا.هووعرازو
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وموشنز،ند،دانا

زانا:یااا۱۵.ازیاارحر

و۱۶،زاوااوروااونا،هداز

.مودازردزایااا.اوماوحرا

ا:رناناو۱۷.هدناا

مودازردریااا.هاواوحرازاو

:نزااو۱۸.نزناا.د

نز،دایااا.حراوماوشا

نایاااوموداناا۱۹.

:،دزنایرنااو۲۰.

ا.ندواوندو۲۱،ونولون

ویر:نناو۲۲.مودازردناونریاا

ونا:لنااو۲۳.د،عناودم

.وا:ناو۲۴.مواوولو

،دااردارمبایا

:دوااو۲۵.اارن،دریا

وناونا:ندنااو۲۶.داوند

۲۸.نونازون:انااو۲۷.ناونا

ونا:ریااا۲۹.ناراوص:ندناا

اوااوندا۳۰،اوناولا

و۳۱.زردنایااریااا.ند

دازا،دمودازرددا

و،ددموداردرو۳۲:اا

زاحرازبردو،دو۳۳.ددوام

ززامردو،دبو۳۴.ده

یارد،داداردو،دمو۳۵.دد

۳۶.دوامو،دد،دادارن،با

و،دو۳۷.ددزاردو،دداو

ردو،دلوو۳۸.ددردترزالو

رنو۳۹.درن

زو،دشمو.ددرا،ردو،د

یاو۴۰.داذد،دد

عا:نایواونا،یاا

و۴۲،ناوااوااو۴۱،اوهاو

نا.مااواو۴۳،راوناوزا

ن.نازردنا،ودایاا

.امودار

.نز،درزردبو۳۷

نارداار،دهن.بااا۲

،شرنز،زناوناناناو.دد

،ااو۳.داداررنازاو.د

،دوایوااز،ادوددنازاار

اروا،نارداردانو۴.ادراو

او،ادوازا،درادوداردازا

دنارداارنا،هداو۵.یو

اراا«:نو۶.دواوا.ز

ه،رردا۷:،ماهد

».ده،هادیو،د،ه

و؟دااا«:یواردا۸

.دواواواو»؟ا

:،هدادنازااردنارداو،ددانازا۹

هاهرهدزوهوباه،ماهدازا«

،هدارواشرو،داداردنارداورو۱۰».د

ارداوتردوا؟یاهدااا«:ی

ارداو۱۱»؟داهزارواا

و۱۲.ادهردارانا،شراو،دوا

ااو۱۳.ر،دریااردا

دار،ردارداا«:

وونا«:اروا۱۴».«:اریو».نا

زاارواو».رودواروناردا

و،درواو۱۵.او،دنویداو

«:،هوازانا،دهراوااردوا،ا

هدا،اردناردا«:۱۶»؟

از،اورازا«:دنا۱۷».

نا،ردناردازا».ورنود:

نادازاو،درودزاارواو۱۸.نودردار

ا«:و۱۹.ارواد،

ازاو،اروانا۲۰.ااا

او.درارواهردیرو،زا

،هرنادزااروا،ارانور۲۱».د

،ن«:نور۲۲».اروا«:

زاردواارددو،زا،اردهارداروا

و۲۳.دردر،هرنادزااروا».

اریادرناارر،دناردادنرد

،ها،ااهرد،ارواو۲۴.وازا،ادرد

اردنو،ندرایا۲۵.دباو

ناو،ردزاناهد،هدز

.اراورو،رادر،ندونوانا

اروانواردردا«:دنارداادها۲۶

،وناااروا۲۷؟درادداد

اردا».ورداوااز،یودو
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هزاار،درردرنو۲۸.دادر

.وههرناارو،دروا،ه

دو،هنورو۲۹.دار

ازدناردادو۳۰،دزکارد،هرد

،اریادر۳۱»؟موو«:و

اریادرناو۳۲.دوردارادر،اریو

،اارا«:،هردرود

یادر«:،ارنا۳۳».اتیادر

».اههردو،اهدرارواهردیر!ا

ریزورو،دردس،هدهراردربو۳۴

ادوناو۳۵.دیا

دورددرا«:و،ا.وا

Sheol).یویاشر».مور h7585)۳۶ا

جاارادونار،ردار،ن

.و،د

د،ردناردادزاادنزنارداوو۳۸

دد،اداردو۲.ن،ادمه،

۳.اردو،ارواود،دار

،هادرو۴.دمارواوازی،ها

ماروا،هازیزو۵.نواارواوازی

ز،ادو۶.درداد،ازاروانو.درا

،،ادهدازو۷.دهدازیا،ر

نوااد۸.اارواواو،دوارد

یا،هدروااریرداو،یاردتردانز«:

وانازاناادنوا۹».ادردا

،دلااز،ارددردانز،دا

،اواردواراو۱۰.دردایا

رد«:ر،دسوادو۱۱.ااروا

وااد«:از».دگرمهتر

زورنو۱۲.دررد،رر».داردا

ودوازاادو.دادنزد،ی

رو۱۳.ا،دند،هد

،نیاترا«:،هداد

ور،هدنوزاارر۱۴».ا

،اهارردهزاوردو،یردردارد،ه

.دازیوارواو،اهگرداز.

اردیوراز،ااریو،ارواادن۱۵

«:،هدوایهارزا۱۶.ده

دا«:.واسوااز».ارد

وا«:».زایا«:۱۷».ارد

رزو«:».دوار«:۱۸».د

واو،اردوو،دادیو».یراددردوارد

ر،اددزاارو.،و۱۹.ایوزا

،ددوددارادو۲۰.

نناندزاو۲۱.ارواا،دنزنادزاارو

»؟،دهاریانا«:،ه

وا«:،ادد۲۲».داردیا«:

۲۳».داردیانناندو،ار

ا.اراد،درادهدیارا«:اد

،هدادارادهزاو۲۴».ارواومدار

».هاززااواهدز،رسو«:

نواروان۲۵»!درانواریو«:اد

اازا«:،هددرددروا

».نازاورزوا«:و،ماه

از،اهزاوا«:و،اراادو۲۶

نو۲۷.دارواو.مداداروا

نو۲۸.درردناا،روو

رلرددروانواردد،از

ددو۲۹».انولواا«:ود،

،«:وانوشردااو.زار

شردانازا۳۰.دمصراروا».دفا

.حرازارواو،انواددارنر

مر،ییدو،دارا۳۹

ارواادزااریو،دنجاارادوا

بیدواو،دواو۲.،دهدا

یوواداو۳.دییاردو،

۴.دروااردردوا،وااو،

ارواو،دارواو،تایورد

اوو۵.دیوارمود

وا،ددموارواازا

،ااواو،دادارینا

،ااوداداو۶.داردورد

شو.درا،دیوازاو

انزاوراازاو۷.دوماا

نز،هداواا۸».با«:،اا

،درا،ارددازااا«:دیا

اردزایر۹.اهدد،دراداو

؛واوزن،،اردزایو

هزوراو۱۰»؟مزرواومگرتراا

داواشیو،
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دزادد،ارداویزورو۱۱.یو

:،اروا۱۲.درداازاو

نوو،هدرداردواا».با«

زاودکیوداردردوانو۱۳.ر

:،هدننو،دزاارناد۱۴،

ادو،هاردرواداراد،«

دزاوانو۱۵،مددزاواو،ا

۱۶».رنوودرا،هدرااودارد،مدروا

یوو۱۷.اا،ادهدداروا

د،یاهدروایاامنا«:،هدذن

د،مدروادزاوانو۱۸،هاا

نزان۱۹».نو،هدرار

هد«:،هدنیوارد

نازرد،اروا،یاو۲۰.واوا»،ا

۲۱.نازرداواا،دهدناایا

ورادردارواو،دنایوودواا

،دنازردارنازنازورادو۲۲.دادناز

و۲۳.دناهوا،دارداو.دد

یووااز،ده،دیودردانازوراد

.دروااروا،دوااراود

،هدزواو،راازاو۴۰

،داودنو۲.دهد،یا

نازردارناو۳.دنازرادونراد

.اا،دسارداز،جاار

ارناو،ناار،جاارادو۴

،داردودو۵.نازردو،د

زو،داما.اردباما

نادننادا۶.دسنازردهد

یو،نیازا،۷.لاد،ا

یورازوا«:،ه،دوایانازرد

ارناواهدا«:یو۸»؟ا

ارنا؟انازاا«:ن».

،هدناردبا،نرها۹».ز

کردو۱۰.دیورا،بارد«:

۱۱.دادهرراودرواو،ناود

،مدنمرد،هارراو.ددردنمو

،اش«:یو۱۲».مدادندارمو

ودزااارن،زورزا۱۳.ازور

،ردیودارنمو،درز

ودا،دیاو۱۴.یدوا

،روانوازااو،زرندالاا،هدنا

یراو،ماههدزدناززااااز۱۵

دنازرنا۱۶».الهرداماهد

ا،ماهدا«:،د،

یامزردو۱۷،ان

،ایزاارنا،نوززان

،ااش«:بارد۱۸».ر

رادارودرادزاارنزورزاو۱۹.زور

ممزوررد۲۰».رزاار،نو،دو

نرو،دمایا،دند

ارنرا۲۱.اادنانردارنازرو

راو۲۲.دادندارمو،درواز

۲۳.دهدنایا،رادارناز

.دشااروا،درودار،نر

دان،یلودن،اوو۴۱

تربو،زاه۲.اهدارا

،دواو۳.را،هاو

لواناونای،هازاارد،وتر

نا،وترزناواو۴.دار

زو۵.رانو.دواروتربو

وا،داهردو

زا،هددزا،او۶.اق

،دوارونا،یو۷.ورا

دن۸.اااد،هرانو

و،اارنوناودود،هب

یاارادا.زناردیان

:،هدضننرها۹.ن

،هددنن۱۰.امیزوا«

وو۱۱.د،جاارادنازردنازرا

با،دباا،دا،ردوا

و.جاارادم،داردااو۱۲.د

،دیااریاواودنواداردیا

یایاو۱۳.دااار

نها۱۴».رادارواو،دروازا.او،د

ترو.دروانوناززایدوزارواو،اار،هد

۱۵.انرو،دضاردر،هاارد

ارناوماهدا«:ن

۱۶».شیبامهرردو،

باارنا،زا«:ارن

امددبارد«:نو۱۷».دادا
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تربووهو۱۸،ماهدار

رونزدواو۱۹.را،هازا

هزنازرد،وترز

لواو،زناوو۲۰.اارد،مد

نورمروانو۲۱.رار

و۲۲.مرا.زلوااتراز،ا

.اقوامداز

ازا،هددزاوراو۲۳

ناودو.دوارنا،و۲۴.ور

ن۲۵».حیا،ار

ارن،داازاا.انبا«:

ولو۲۶.اهداد

رد،زوو۲۷.ابا.ل

،هددزاو.ل،اا

ا:اا،ن۲۸.ل

اوال۲۹.انا

ل،نازاو۳۰.ازرد،ر

هارز،و.دشازرداواو.ا

زادمزرداواو۳۱.ا

ودنبانو۳۲.دااز،انا

او،هرازادااا،ر

ویدننا۳۳.درواایدوزارنا

و،ن۳۴.درزارواو،هداار

ززا،اوالردو،درزنا

و،ااریاتو۳۵.د

۳۶.رادهردکارو،هذندزار

ازردل،زیاکار

ا۳۷».ددهزازاد،دهذد

:دننو۳۸.اون

۳۹»؟ایورداحورید،ااارا«

هداررااا«:نو

و،ش۴۰.و،ا

».رزاا،مم،ن

».زارا«:نو۴۱

دارنا،هدنودزااردانو۴۲

درزو،داراکزنارواو،ا

اورو،درادوداارواو۴۳.اا

و۴۴.زاروا»!زاز«د

دنوو،ن«:ن

تارنو۴۵».ضرارداردی

و،دادزوارنوا،عرد،تاو،

ودو۴۶.رنوز

رد،هنونرزاو،دهد،نر

دلز،اوالردو۴۷.ز

زردارلنات۴۸.درواتار

عراکارو،دهذردارکارو،د،د

،رناو۴۹.اناردارا

هدزبزااز،زبزاا،دهذردر

،هازیاود،یعوزاو۵۰.د

هدازو۵۱.داانوا،عرد،تا

وزااا«:از،دمارد

اا«:از،ااارودو۵۲».دادامر

زرداوالو۵۳».ادروارزرد

،نا،لو۵۴.ی،د

نزرد،زردو.د

ندنیام،یزنو۵۵.د

وااوود«:ننو.درواد

و،وارزیور،۵۶».،

زردو،ون،هدزاررا

دزو۵۷.

.زاز،ا

ناب،ارددنباو۴۲

ماها«:و۲»؟ا«:د

ز،ازایاووا،ارد

و۴.ادونیارداهد۳».و

زاداز،داردابارردا،ا

،اانرداا۵.رو

و،دوو۶.دنزراز،ا

زور،هانارداو.وزاد

نا،داردناردان۷.دهاروا،هد

،ردارا،هدناردو،ار

نززا«:»؟اهازا«:نازاو

نا،اردنارداو۸».کار

د،دهدناهررداراو۹.اروا

ندو،«:ن.دروا

!ی،«:و۱۰».اهاز

ند.نا۱۱.اهاکارن

،«:ن۱۲».س،؛د

،رداهدزاود«:۱۳».اهازند

و،ردزوا،او.نزرددنا

اا«:ن۱۴».اهب
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زانت:هدزار۱۵!

۱۶.اردرداا،رانوا

او،دروارردا،ندزا

نتاو،قدهدزا

و۱۸.اانازردزورارنا۱۷»!

زااز،هزوارا«:نمزور

نازردزاردا،قده۱۹:ا

.دییا،رو،ا

ودن،راداردرداو۲۰

رداا«:و۲۱.د».

،داودارواناز،دد

ناباردورو۲۲».راورازا.و

اناو۲۳؟زرا«:

نازا۲۴.دنانرداز،

نو،دنا،نادو،هر

دو۲۵.دردنایووراروا،نانزاار

لردارناو،ززاارنایا

ار۲۶.دناو،دندازو،

اردل،نو۲۷.اورازا،هدردنار

ردادارد،دغاکار،دزلرد

و،اهدر«:دنارداو۲۸.دوالد

و،ننالدها.الردا

د۲۹».اهداا«:،هناز

،دهاونازاو،انز،ب،در

،ازدنا«۳۰:،هداد

ودوو۳۱.ازنارو،

هب،درنا،رداهدزاود۳۲.س

دناو۳۳.نزردردزوا،و،ا

اراازا:،از

یاو،راداردناردازا

او،راداردرداو۳۴.و،دی

دراررداها.قدس

دیناوو۳۵».ودادزردو،

نانو.دردلا،دار

،ب،نارو۳۶.،دارلی،نرو

ونو،دواا«:ن

درور۳۷»؟اا.اار

اروا.مروزدارواا،اود«:،هدض

م«:۳۸».درواازدارواو،رد

و.اواو،اهدشرداازاا

نای،روزوراررده

Sheol)».دادور h7585)

زااریاناوو۲.دزردو۴۳

کاود«:ننر،درم،دهدروا

دنا«:،هواد۳».یاار

اایور،رداها،هد

.اکاروور،اررداا۴.د

ه،اردنااز،ور،اروااا۵

ا«:اا۶».داایور،،ردا

:۷»؟راددرداداددنا،هدی

را“:،هدارناوولاادنا«

عانارواو”؟راددرداو،اهزز

۸»”.راداردردا“:اادو،داد

،ارنا«:اا،دراد

وا۹.لاوو،وزوو

ومدروزدارواهازدزااروا،

ااز۱۰.ردا،تر

۱۱».دارمود،لا،د

.ارا،اا«:ن،اا،نار

دنایاراو،راددفوردزایتازا

و۱۲.مادووندواویرونیر،

دریدردیناو،د

درداو۱۳.هی،زدد،ده

ارردیاو۱۴.ددنادو،اور،ادار

،هاارودردا،درادمدنارد

ارنرا،نادنا۱۵».مدوا،مدوااو

و.اور،ارو،اد

ارن،ا۱۶.دار،هادو

ذو،ارصاا«:دد،دنا

۱۷».راونااز،کرا،هد

ارنادناو.د،دهددناو

وهدروا،نادناو۱۸.دروا

ار،دهدریردلوادینا«:

ودزکارو،و،درواماهدروا

وهردرد،هدو۱۹».ارنار

کاریالوا!ی«:۲۰،ه

،دزاردی،هرلناوو۲۱.ا

ارناومنزوه.ددردا

ددکاریادو۲۲.اهدروازدد

۲۳».دایردارمااد.اهدروا
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یاا،ریاویا،«:

ن».ر؛اهداد،یرد

با،هدرواردارنا،دناو۲۴.دروانونادار

۲۵.دادنانارو،اردی،دادن

دهاز،ناو،ارنراو

اررا،انو۲۶.راارد

زوریورو،دروایود،دناد

را«:ونازا۲۷.د

:۲۸»؟درادتلو؟ا،دارشذ

و».هزلو،ا،ر،«

،دردا،هدزاردننو۲۹.ده

درداااا«:،داررد

».درا،میا«:و»؟دارواذ،

یو،،شرداشو۳۰

،اردیورو۳۱.ا،رت.ا

یویاو۳۲».رام«:،هدیراددو.انو

دریویاو،انایاو،دراا

د،اازرااناناز،ا

اهداز،یورو۳۳.اهون

ناو،شادلدو،شاداز

ا،نایادزاو۳۴.د

.دویوو،دنادنا

ارندای:،هداد۴۴

دارو،زا،دایر

،نالدرد،ارهم،امو۲.را

۳.د،دناا».راشا

و۴.داور،نانارارنادنا،ورنو

،دهدز،هنوزانا

نو،بصاارد،ه«:د

۵؟دضیا:ارنا،یران

ارد؟زلنازاو،نارداااا

نارنا،رردنن۶».د،د

زا؟اا«:یو۷.

دیدرداری۸!ر

ازا،دروازدنززا،د

و،د،دزاماد۹.دزه

،دانا«:۱۰».دیام

۱۱».دازاو،م،دوادا

دلو،دروادوزاردل،هد

،هدعوزاو،دواو۱۲.دزار

کاردرها۱۳.لردمو.د

ادو۱۴.،هدراردغاو،دز

یورو،دازواو،ااردا

؟دایرا«:ن۱۵.داز

«:اد۱۶»؟زلا،یدناا

ارو،ضو،ا

ماوا؛اهدردارها؟

زا«:۱۷».دادیان،

،م،ما!

،هایودادها۱۸».وردو

و.دیاشایا«:

زاا۱۹.نناز،دوادم

یاو۲۰”؟ایردارارا“:،ه

وایو،ایرار“:دضد

وداروارو،اهدردزاواو،اهدشردا

دنراداریو“:دنو۲۱”.دراد

درزاانانا“:دیاو۲۲”.یوار

نو۲۳”.داوادارزاا،دا

ادایور،رداا“:د

ن،ر،در،دناو۲۴”.د

ارکا“:رو۲۵.زواردیا

رداا،را“:۲۶”.یا

رداادااردنایوراز،را،ا

ا“:،ر،و۲۷”.

و،رنودزاو۲۸.ازودیاماوز

اراا۲۹.ماروانازاو،اههردا

دورنای،روزو،دزا

Sheol)”.دا h7585)۳۰در،داناو

،ایونوانالو،نااو،مو

و.داوا،نااو۳۱

Sheol).دادورناردر،ی

h7585)۳۲ه“:،هدرداز

۳۳”.ادردداا،مروزداروا

،و،دیاردضانا

ومودرداز۳۴.دودنارداها

».داومراراد،

هداشرو۴۵

نودزاار«دا،یراددا،د

دنارداارو،وادو»!

.ناونو،زاواو۲.
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زمرا!«:اردناردا،و۳

راز،دادااریوباارداو»؟اهز

د«:دنارداو۴.بیو

،ردا،«:و،اد».

،وادو،هرلو۵!و

لاز۶.درادههز)ارس(دیوراااز

دلو،زرداهلود

یادیورااو۷.ورددار

ناو۸.اارو،درادهزرد

اونراواو،ا،داا

مردو۹.زوواا

اا:،:و،ر

زردو۱۰.ود،ا

روتاو،اناواو،د،

لاز،ارواردار۱۱.یرادتا

او۱۲.داوتااواد،ا

انز،،مردانون

وردزاار۱۳.

۱۴».رواار،هدو،د،اهدازا

یوندو،وا،،درداند

،نازاو،نا،هاردنارداو۱۵.

،نرداراو۱۶.دیواردا

شونو،اهانارداو

::اردناردا«:نو۱۷.ا

ورو۱۸.ونز،هاورو،راردنر

ارزو،اد،اداردیا

:ارارو۱۹.رززاد

،اددرو،دنزولایاززاارا

از،دباردنو۲۰.

و،دناا۲۱».نازاز

.دندازو،دادنارا،ن

ا،رد،نازاو۲۲

دریاو۲۳.داددو،هل

هرغاهدهدو،هرغاهد:د

اردناردا۲۴.دریاشرونو

و۲۵»!زهارردرز«:نواور،هد

ارواو۲۶.انز،ب،درد،هازا

زواو،اهزنا«:،هداد

و۲۷.دروارنااز،دیولدها».ا

ارارانو،یو،دن

هز،ب،نارحور،د،دهدواندروایا

هزز،،!ا«:ااو۲۸.د

».دااروادزاومور؛ا

و،ا،هدچ،ادااو۴۶

،یوررداو۲.ار،قا،دریایا

».«:»!بیا!بیا«:،هدباا

از،سنادوزا،تریا،ا«:۳

ا۴.درواادوزااارد

ارددو،درواازاازاار،و،ا

ااو،اورزابو۵».اان

ناراارنزولاو،ب،در

زردارااواو۶.اد،دهدواندروا

.ادرذبو.،دوان

،اردنانادونادو،داردناناوناو۷

ااو۸.دروادااررذو

وراوب:ااانای

و۱۰.ونوووک:ورناو۹.بهداز

نزلووووواوو:ننا

ناو۱۲.یراوتون:یوناو۱۱.د

نزردنواوا.حرازوصروونواو:اد

ع:رناو۱۳.دلونو:صرناو.د

۱۵.وناودر:نزناو۱۴.نووبوهو

بیامارانارد،دددارا،ناا

:دناو۱۶.دوادوناس.از

ناو۱۷.راویدوراویوناووون

ناو،هرنااو،ویوهو:ا

و،دادددنزناا۱۸.و

و:بنزارناو۱۹.ازبیاارهدا

،هازااو،زردیاو۲۰.

:ناو۲۱.داانوا،عردتا

۲۲.دراوووشرواونواواوو

و۲۳.هدر،هازبیاارناا

.ووو:ناو۲۴.:نادنا

یاارناو،دادارددن،ناا۲۵

ب۲۶.د.ازب

،بنانزیا،یوزا،ا

هازرداناو۲۷.دو

ابناس.دود،

اروادددیورارادو۲۸.دد

ارداو۲۹.ازو،ار

اروانو.دواادرلا،
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ااو۳۰.دو،ود

هزلمداریور،منا«:

:ارراودنارداو۳۱».

مرهداواردا“:یوودارنمور«

ااز،ننادو۳۲.اهاد،دنزرد

ننو۳۳”.اهدروااردوروو،ا

زا“:۳۴”؟“:وار

زرد،دااو،اال

».انهوناز،

ارداومر«:،هدادنوا۴۷

زردواهانززا،رادورو

نرارنا،اددناردازاو۲».

»؟«:ارواناردا،نو۳.اد

».دااو،ن«:ن

یااز،زارداها«:نو۴

و.انزرد،

نو۵».زردرادنا

ز۶،اهادارداوتر«:،هدب

.هاردنارداور،زرد.یور

ننانرداداو.زرد

،در،و۷».نادانارارنا،

ارن،بو.ادنراروا،هدرواارب

۹»؟ایما«:بنو۸.داد

.الویما«:نب

اریماو،اهدوکایما

زاودادارن،بو۱۰».هنایزوررد

و،داداردنارداور،و۱۱.انونر

،رضرارد،زردزرد

،دنارداورو۱۲.ادازران،دهدن

.اروننالداارراو

وضراو،دهدزاز،دنزردو۱۳

رداریاهم،و۱۴.دانضرا

،نایاض،نزوز

ضرازاهنو۱۵.درواردنارهو،

ار«:،هادن،منضراو

:۱۶».مهاز؟ترردا،هن

ا،د،اضو،رواردا«

و،درواداردا۱۷».اهمه

ن،ناوناویرونایوناض

نارنا،نااضلناردو.دادن

،هایورمودلردیلنانو۱۸.ارو

و،اهمهراددیازا«:ش

یارزوو،هدیانازاوا

؟کردزوا۱۹.ی

رو،نکزوو،نارزوار

ز۲۰».زووزه

،واردرناز،نیاار

ارو۲۱.ننازازودنا

ز۲۲.ناازا

زاو،دهنزایااراز،ار

اردزازا.در،دهدادننیا

ارزوارزوا،ا«:مو۲۳.و

نو۲۴.رارزاریا،منیا

،نازارو،دن،

مویاوکاریاوزارزیا

دیارد،اار«:۲۵».لا

زارنا۲۶».نم،تا

،ززا،ننازادادرازوا

زردضراردااو۲۷.ننازا

ردبو۲۸.دوروررو،نارد،ه

ووبیماو.لهضرا

د،دااتونو۲۹.دل

د،ماتاردانا«:و،هار

ردارزو،اوناو،رانارزارد

رد،ادزااوادنار۳۰،د

ا«:۳۱».داا«:».دنا

.دااودرا»،ر

را«:او،راازاو۴۸

و۲.اددارااو،دود».ار

و».اد،تا«:،هدادارب

بو۳.،هدادار،اا

ا،هنزردزردردیا«:

زاو،ادورورارا:و۴.داد

ثا،رذزاارزاو،مروادری

،هازازردتودناو۵.دادایا

واا،نازانا،دازا

نازادوااو۶.دانازانوور

.دناردایدثراردونازا،یرو

هارنزرددار،مانازاو۷

اردارواو،تاادکان،د
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نا،اانو۸».مدد،تااهار

:اردر،۹»؟نا«:،دار

ارنا«:».اهداداردانانا«

یزااانو۱۰».دارنارود

ارناودروایودارنا.دادهر

ن«:ااو۱۱.دشارد،ه

هدادناررذ،او،اریورمد

ور،هدروانودیازودنزاارناو۱۲».ا

دارداراا،ارودو۱۳.دز

دددارو،ااد

داردااو۱۴.دروایودارناو،ااار

ارددودواوداا،هدزاردار

از،دادااردیدو،

یورردا«:،هدادارو۱۵.دهداز

دزورزااا،ید،قاواا،ار

،هدادیزاایانا۱۶،اهدرزوا

،قاواا،اریومو،دارودا

نو۱۷».رزوردو،دهانا

،اش،دااارداردشرد

.اازاارنا،اردردو

از،،ریا«:درو۱۸

اشرا۱۹».راوااردارد،ااهداز

واواوا!اد!میااد«:،هد

رذواریوزاشردا،داگر

ارناوا،زورناردو۲۰».داریاوا

اراا،ه،اا،«:،هداد

و۲۱.داداراا».دادواا

،دااو،م«:اا

یاو۲۲.درواازنارزارو

نونرادزاارنا،داردازاهدز

».د

زاار«:،هااردنا،بو۴۹

بنایا۲.د،ااواماردا

!وریا«۳.ش،اا،درو!و

ور،یااوا،هداز

دراز،ای،بان۴.تر

ون«۵.ا،ارناها.یا

یا۶.انای،تا.ردایو

ازشنالیاو،ادناتر

۷.دارناواردردو.ارمددرد

!دازناو،د،نادن

ادیا«۸.هاااردومزقبردارنا

ناو،دادندد.داارداار

زامیا،ایااد۹.داار،تر

نوارد،هدار.یار

ارودادزا۱۰؟اااروا.ایاهد

اارواو.یوینزانو.

.ارغاهوکارده۱۱.داا

۱۲.رااررو،باارد

،نز«۱۳.اادوخبا

نووادوو.ردو،دردر

ن۱۵.هاانردایرر۱۴.را

ند،دارزو،اهدارنرا

اردم،ناد«۱۶.دجاهو،دریاار

دایر،ناد۱۷.ااطازان،دایرواد

زاشراداراراو،هار

یوو،د«۱۹.تهیا۱۸.ا

ن،ا۲۰.درواامناواو،درواام

یدازالا،۲۱.داداتاو،دابوا

.ایرور،«۲۲.دادان،ا

وانازاا۲۳.ارادزایارور

تردیون۲۴.رذاوااو،رار

زادیبددیوزو.

اارتریازا۲۵.ااهونا

ازاات،دارردزاو،

۲۶.روتو،ااواردیاتو

ویایدوو،ازالتترت

۲۷.هاردازاواقو،دا

،درااررن.دردا،«

هدزاودنا۲۸».داارترنو

ارناون،ناراااو،اا

وارنا۲۹.دادیواارو،داد

یاهرردارا،مدم«:،هد

ردیاهررد۳۰.د،انویارد

،ااونزردیرد،ایا

ا۳۱.هیانوزااناارنااا

داررواوزوقاا؛ددارهر،شاوزواا

ناردیاهروانا۳۲.مدداراو؛د

دنااروبنو۳۳».دزاا

مودان،هاردی،دن

.د



40ا

۲.ارواویو،هدادریورو۵۰

طارواردا،دوانزاارو

ییورردزورو۳.داراا،نو.

داو،فندطردزوررااز،

ا،میومانو۴.یویازور

،ماتاردناا«:،هدبارن

:،هدادامر“۵:،هدضنشرد

ا،ماهنزردیایرد؛ما

۶».ا،هدداردرومونا”.دا

داروا،اهدادتروو«:ن

نناو،داردراور۷».

۸.روازو،دیو

لاا،شراوارداواو

واراو۹.ااوزرداردیروو

ه۱۰.دراو؛را،نارا

رواردو،راندرافادا

ننو۱۱.دیزوردریاو،

یاا«:،دداهردارا،زنا

،ااارناورازا».ان

هدارناوانان۱۲.ااوندرافنا

هرردارواو.دنزاروا،او۱۳.د،د

هیانوزاانااا،یا

ردزاو۱۴.ددیرد،ده

ریوشردیاوناردا،د

ناردناردانو۱۵.،د

تا،درادزاناا«:،اهد

د۱۶».رااهدیواری

۱۷:،هدادزار«:،هد

از،اردناردایوهمرادسا:

اردریانهنا،اهدی

ارداو۱۸.،یونو».

۱۹».نا«:و،دایور،ها

۲۰؟ایردااز«:ارنا

یر،دنازاا،اهررد

ناو۲۱.اهزوا،ااریم

ارنا».اروارلاوار،.ن

وا،ردو۲۲.نوالدنوداد

و۲۳.دزلهدوو.شراو

یاز،ناو.داراامنا

و،م«:اردناردا،و۲۴.

یاززازاارو،دازاا

و۲۵».دا،اهدربوقاواا

،دازااا«:،هداداا

رددو۲۶».اداازاایااو

.اتردزرد،هدطارواو.دهدو
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جو

ا،ااانایااو۱

ر۳،ادویوونوور۲:ابهاشا

و۵.اودو،ونادو۴،ونزو

و۶.دردو.ددابزا

ورورااو۷.دناو،ارداو

.نازازو.درواروزوو،

مو۹.ارددا۸

نا۱۰.رواروزوهدززااام«:د

نداوو.دزاد،رر

،هدو،ناندنا،ا

ارنا،نانار۱۱».ورنوززا

وم،ینیاو،زذرادیر

،ذارناا۱۲.دارر

و۱۳.دزاااازاو،دوادز

ارنایو۱۴.اازان

،اویزویر،

و۱۵.دیدناو.ی

ماریدوهارایهد

و،انزیاین«:۱۶،هدا،د

هزدداو،ارواا،ه

نهداو،ازا۱۷».

هد۱۸.دراهزارنا،ددهد

هزارناو،دارراا«:ن،هار

نانزازا«:ن۱۹»؟درا

و۲۰».ازنرزاو،رواروز،ینز

و۲۱.دارو،مو،دناا

۲۲.نایا،ازااو

دهازی«:،هدااردمنو

.رادههزاریدو،زاا

زاریونادزا،ریونازاو۲

یو،داروانو.دای،هنزناو۲.

زا،درادندارواانو۳.ادنهار

ارناو،دناردار،هدوازوارناو،ا

ارواادارودزاشاو۴.اررارد

راو.ادویاندو۵.د

دارک،هدرانردارت.

.دنیاودار،دارنانو۶.دارنا

و۷».انالازاا«:ویود

نانززاارهدزوموا«:ندیوا

:یوند۸»؟دااراتد

:ندو۹.ااررد،ردنا».و«

نا».دادااردوهیاارواوارا«

داریو،دنو۱۰.دادو،ادارنز

اروا«:ازدماریوو.ارواو،دند

د،گرنمانارداوو۱۱».مبازا

،اانارادیرو،انودناردا

۱۲.ز،دواناردازااراداری

ارواو،ارینا،ارن،هاف

ادوده،انودزورو۱۳.نررد

۱۴».زاردا«:،ز

،اروادار«:

:و»؟ارینااا

،ارااننو۱۵».اعاا«

نزرد،هدرانرزاو،د

ددارنو۱۶.و.

باارر،داررا،هباوا

ها.رودارنا،ادنو۱۷.

دنو۱۸.دباارناو،ددارنا،

»؟یدوززوا«:وا،اردر

باو،دادرندزااری«:۱۹

وا«:دناد۲۰».دباار،هیا

و۲۱».درنااریو؟دکاردناا؟

ارهر،ددواو،ددناار

،دمناروا)(و،ازینزناو۲۲.داد

رمازااوو۲۳».مزرد«:

ا،ههاااو،دهد

ارنااو۲۴.اادناو،د

او۲۵.دروادبوقاوااارداو،

.اداوداا

،دارن،نو،دنزراو۳

۲.ااروارافناارو

وانو،یویانزااردواو

۳.داااناا،

،ارااو،مفنانا«:و

ناندیادوان۴».دا

یا!یا«:ودادردایونزاا،د

د،د«:۵».«:»!

سزیاهدانارداز،نوزاار
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یاو،اایا،تریا«:و۶».ا

از،اردیورها».بیاو،قا

اردما«:واو۷.دا

از،مناناردزاارنااو،مدرد

ندزاارنامدلوو۸.ادارنای

ز،مرواووززنازاارناو،د

نزونراونونن،ایرو

هردااااناو۹.نونو

نا۱۰.ماهد،نانارو،ا

».یروانوزااراا،مو،ندار

زاارااو،موند«:ا۱۱

و.داا«:۱۲»؟مروانو

ارا،یدروانوزاارمنا،ماهدار

نا«:ا۱۳».داتدها

داناریانو،ااد

»؟ن،وامزاو،اهد

اا«:و».ا«:ا۱۴

زاو۱۵».ددا)(ا:

اایا،ناریاه،اا«:

ماا،هددا،بیاوقایاو

وو۱۶.یردااو،داا

یا،ناریاه:ن،هداراا

وزاا:،ه،بوقاواا

زاارو۱۷،ماهد،اهدردازا

نزونراونونز،درواانو

و۱۸.ایروز،نونو

یوو،وهدد،ااو،اار

هزورناو.اهدتارنایاه:

ادو۱۹.اردیاهیا،وا

۲۰.رواروزدو،ودراارهد

رددارو،دازارداردد

۲۱.دارارنازاو،دزامروار

ااوو،امنردارماو

ودزاز۲۲.رادون

و،ااروتاوهتان

».داترارنو،ادنادونا

ا،ااو،دا۴

ردنا«:یووا۲».اهه

نو».زازارنا«:۳».«:»؟د

۴.شدزاودیر،اازارنا

».اردوزارداردد«:وا

ا«۵.درد،ارنا،هدزارداردد

و،قایا،اایا،ناناریاهرو

:اریوهردواو۶».،بیا

و،ددندن».رادنرداردد«

:۷.صوفوادا،دروانوارنا

زدندن».رادنزاردد«

اوو«۸.دهازا،دروانوارناو،د

،ارازاواو،اراا

رواراوداهو۹.داروارمودازاوا

و،،بازاها،ارود

۱۰».النیورزاا

رد،ید،وایا«:وا

وما،دهوزاو

وو،دادنانز«:وا۱۱».نز

وونا۱۲؟ها؟ااروو

۱۳».ااارو،داز

۱۴».دوایامرادا«:

نور،ترداا«:وواها

لاوااو؟اماوااداریو

و۱۵.داددلدرد،ارنو،انو

و،داایونزارمواو

.اااراو،داوانزونز

نزیارواو،امیاواو۱۶

داراو۱۷.داایارواو،دا

د،هاور۱۸».یزارتاناد

دناردادومو«:یوو،نو،دنزر

«:نو».اهزنو،مدرد

هاور«:نردواو۱۹».و

۲۰».اهد،دنردااز،د

ز،هدراغاارنا،اداردناونز

و۲۱.ددارایو،دا

ها،یدا،هاورن«:وا

،یزنرماهددارش

نو۲۲.رارمااروالدو

،اهدازو،اا:وا

رزااو،تدارارمو۲۳

و۲۴».ارهداز،،اد

.دیو،هدرولردواهاررداو

یدودارد،هرها۲۵

راریووا۲۶».نا«:،اایو
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و۲۷.»،ن«:)هر(ها،د

».ولاای«:نوروا

زاو۲۸.اروا،هدتاردارواواور

ایوازاو،دهدارواوات

،رنورو۲۹.دادارنور،دهد

واارنورو۳۰.داراا

مو۳۱.مارتاو،ز،دهد

و،هداازاوانو.دروانا

.ده،هداردیور،ااانا

یاه«:ن،هانورونازاو۵

هاردیارام:اا

ارااومارواله«:ن۲».راد

۳».دارارااواره؟در

هزورنا،اهدتارنایا«:

واراد،ار،دیا،هدو،وا

ویا«:نهد۴».دز

و۵»!ودی؟رادزنایرزاارمانور

نایزاارناو،رزاناا«:ن

اردمناونارن،زورناردو۶».زر

یزیاه،ازا«۷:،هد

نو۸.یاهوود.م

نازاو،رانا،ارب

و:ودورازاو،از،

رددناو۹.اردیایا

ونار۱۰».انو،لنا

ن«:،هدبارم،هانومنا

زادیاهوود۱۱.ده

۱۲».ازاو،

هضکهازردم

ماردیر«:،هارنا،نارو۱۳.

و۱۴».دهو،شزورردارزورب،

ودز،دنانناراراا،نا

زورارداردیزا«:

،هددند،هاااناها۱۵»؟م

ه۱۶؟دنا«:

وزاراو!زیا:ود

!.«:۱۷».مزاا

۱۸.اروایاوو:ازا

بو،اهدادهو،،رنا

ریرددااناو۱۹».داداار

».دیبزا«:از،اه

،درنورو،انوندزانو۲۰

وا«:نو۲۱.دهداناتیا

زونداراراز!یروادود

ها۲۲».اراهدادنادیو،ا

و؟یدیمااوا«:،واد

مماندوزااز۲۳؟یدایا

».یدااردمواهدیم،

،نادانا«:وا۶

نارواروزدو،دارارنایداز

اریو،هدباو۲».ارادززاار

یامبوقاوااو۳.ه«:

.فوناد،ه،دم،مرد

،دنارنز،مدراانااردو۴

نو۵.دناردارناز

،م،ادکارناناراا

ارو،ه،ارااا۶.مدروادارد

رنازاارو،درواانونیززا

و۷.دتییروادویوزارو،د

و،دااارو،میااار

یزاار،یا،هادا

ناهرردزراارو۸.مدروانون

راارنا،بوقاوااارنامدر

نارااو۹».ه.دادا

و۱۰.اروا،وحور،

هدنوو«۱۱:،هدباروا

رو۱۲».دردززااراا

،اااا«:،هدضوا

واو۱۳»؟نالو،دان

نیواایارنا،هدنورو

و۱۴.روانوززااراا،درهد

،ااهداز،ورنا:نایایایورا

:نناو۱۵.ورا؛ونوووک

نزلووووواوو

یونایااو۱۶.نا؛د

ویویو.یراوتون:ناا

،و:ننا۱۷.دلو

یو.ونووروما:تناو۱۸.نا

؛و:یراناو۱۹.دلووت

،دماو۲۰.ناانوا
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یو،ازارونوریویاواو،زار

وحر:رناو۲۱.دلووما

و۲۳.یواو:ناو۲۲.یزو

او،زارنا،بادد،ا،نور

اوا:حرناو۲۴.ازاراورزاواوباد

نادزانوررزاو۲۵.نرا؛فاو

یایورا؛ازارساو،زار

نواونورا۲۶.نا،نو

ا۲۷».روانوززاناداراا«:

زاااندروانویا،هدن

زردوایزوررداوو۲۸.ورونا.

«:،هدوا۲۹.دبار

۳۰».هدنارنااه

،نا«:دضوارو

»؟دان

و،ماانار«:واو۷

ارنااا۲.دا،نور،تردا

دززااراا،زنارنا،نورترداو،

اردتوتاو،ارنلدو۳.در

،اشنو۴.مزرزرد

م،دد،اااارددو

نو۵.مروانویروادززااراا

زاردارددن،هادا

نوروو۶».مدروانونانزااراا،هد

۷.دو،ددهدانوا

نو،ودنوروددو

:،هدبارنورووا۸.

دیایاه،هدبارنن«۹

نیورارناو،اردینورها،

او،رندنوروها۱۰».ددژا،زا

ونیوراردینورو.ددهدوا

ناودوننو۱۱.دژاو،اازیور

۱۲،ددیاناوار

ارناینوریو،دژاواااردی

وا،ارناونلدو۱۳.

رزاو،هنلد«:ارواو۱۴.د

بایا،وندنادا۱۵.اهدامند

رارو،ریوتیاو،انو

انایاه:ارواو۱۶.د،ل

اوتداردارام:،هدد

اداازا،وا۱۷،یاهل

اربامراددرد،ه

،داردو۱۸.النوز

».اداهوارباننودهو

دواردینور«:واو۱۹

و،نایو،نای،زاردیاارد

ردو،دن،نابایو،نایرد

و۲۰».دان،فووفوردز

،هدارو.د،دهداوانورو

باو،دززرونراربا

و،و.د،دردو۲۱.لن

و۲۲.دنزردو،ابازان

نلدو،دیاناود

نو۲۳.دوا،شن،

و۲۴.اردلداورد،

بازاازدزهندربایادادن

یزور،دهدزارواازاو۲۵.ا

.

وایوو،وند«:ارواو۸

زااو۲،تدارام:

زواردو،اناندر

،های،اتارزو،و۳.مز

وروویوتواوتا

نوموو۴،اارد،تیر

د:نور«:واو۵».اازو

ارزوو،زاردردوویارد

زاردیاارددنورن۶».رواز

یاناودو۷.ارز،هازو،د

ونها۸.درواززوو،دد

موزاارزو،دواد«:،هاارنور

۹».اروایادارارمو،رود

ویایاارو«:ن

».ردودتاوزازودو

ااا«:،»اد«:۱۰

وتاوزازوو۱۱،یدیاه

وو۱۲».اردوارودو

هدنزوهرردوانوندزانور

داواو۱۳.داواد،د

هدهداراو۱۴،دازاوتدزاوزازوو

ادننا۱۵.زود
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وا،شنوداردلد،ا

زارداردینور«:واو۱۶.د

۱۷».دزردنارزرو

ودزارزرودزاردیارددنورود

ضراردزرازاونا

ددیاناودو۱۸،د

و۱۹.وناوااروانو

لدارنا».ااا«:نناود

و۲۰.دوا،شن

.نیورنادا«:وا

ام:وا:ارواو.انوبایا

،رامااز۲۱،تدار

ونیوعااووو

ززورناردو۲۲.اعاازااز

اردمزا،ناردمار

ودمنردو۲۳.هزانردا

ودواو۲۴».اااد.مرام

ویونریعاا

نورونو۲۵.ناوزازواز

».ارزارددیایاوو«:هاار

یاانهواازند«:۲۶

یورارنهونا.ذدیاه

اهزور۲۷؟رارا،ذنا

اااردیاهیاوو

،هیادادارار«:ن۲۸».د

یاوورودرارارد،دیا

ومورنوترزا«:۲۹».د

رودادوونزاودواد

رارمدرنرزاا

هنونرزا۳۰».اروایا

وداواو۳۱،ددواد

ردا۳۲.درودوونزاار

.دارارم،اردلدنا

یاه:یوووند«:واو۹

ااز۲.تدارام:نا

واد۳،یرادهزارناواندادرزا

وناوناونا،ااردا

انردواو۴.رو،ناوناو

االازاااناوناا

اد«:،هدوواو۵».دای،ا

راواادرد۶».دازاردارراوا

.دااازاودناودار

لدادهدنااازااودنو۷

نوروواو۸.دارارم،هن

ارناوراد،هداردی،هرزا«:

زارو۹،اناینر

زردونادروانودزو

ودانروهرزا۱۰».ا

،دروانود،هزو،انایارنا

رشزناناودو۱۱.ردونارد

و۱۲.دنوناودشزاز،داا

،شنارنلدوا

نادا«:واو۱۳.دوا

نایاه:یوو،نیور،

دارداز۱۴.تدارام:

ا،داوولداردی

ارددنااز۱۵.نرد

کززاا،مدواروارو،هدزارد

اردترمااداریاو۱۶.ی

لاو۱۷.دنردمو،دن

۱۸؟درارناویزمار

زاردنا،ارار،وااد

اوداونا۱۹.اهنزور

اردونااز،یراداردار

اواادوگ،و،

نا،والزاننزا۲۰».د

ماردلدا۲۱.اارداو

و۲۲.ااواردارداونا،وا

رد،زاردنایاردد«:وا

،اتوونا،دگز

زاردنایاردی۲۳».ضرارد

واو،ادوزاو،دادگورواو،د

گنرداواگو۲۴.ارزگ

زازردنا،دتو،دا

اگ،زردو۲۵.د،دهاز

اراتگو.دزونازا،داردار

،زرد۲۶.ارانردو،دز

نورو،هدنها۲۷.دگ،داا

الدوا،ماهدهارد«:نو،اار

ااز،دواد۲۸.رموو

دو،دارارو،ددگوایر
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،مورنوزان«:یو۲۹».دارد

گو،دفر،اااواداردید

،واو۳۰.اوانازانا،د

هدزونو۳۱».ااهزالاد

وماو۳۲.ادنو،دهدروااز،

نوزانرزاو۳۳.دازهدز

،فگورو،ااواداردید،ه

روگوناردننو۳۴.رزنارو

ووا،اردلد،هزروهز،ف

،داراراا،هنلد۳۵.

.ددوا

ونلدازوند«:واو۱۰

نانرداردتاا،ماهدارلد

نانرداردتاومدرداو۲.مز

».هازتوتش،

نایاه«:یو،هاندنورو۳

م؟داارندازا:

،امندرزاااز۴.تدارا

رارزیور۵.مروادودوردادا

اراو،دناارزی،ا

یاارردو،درا،هگزایا

یوو۶.درا،اهورارد

یا،اارنیو

».اهمااهدزیزورزاارناروار

یوننها۷.رنونرزا،هادور

رارندا؟اددایا«:

ناویاال.تداردیا،ه

ناواو،ادندارنورو۸»؟اه

،تداردیا،هوو«:

نا،رادناونا«:۹»؟ور

یایاراز،رادناووناو،نادو

ا،وا«:ن۱۰».اوا

!یوریازردرلاار

از،تداروا،ر!۱۱

نونرزاارنا».داااا

زیااردد«:واو۱۲.ار

گزاارزتو،از،زارد

زاردزاردی۱۳».ر،اه

زیدارناو،زورناواو،د

و۱۴.درواارد،نو،ازو

زار،دوردو،از

ارزیورو۱۵.دانازاو،دنا

ارنردهوزتورز،

و،ردیی،در،دهگزا

ارنورو،نها۱۶.زردات

۱۷.ماهدهویاه«:،هایدوز

ادیاهزاو،اهاناو

نرزا۱۸».فزاارتا

ریادواو۱۹.داوازا،هنو

و،رمیردارا،ادار،اد

ارنلدواا۲۰.دورد

:واو۲۱.داراراا،اد

،ازیار،زاانایاردد«

یاردد۲۲».دسانایار

.ازردزوررو،اانا

،دیزازورو.دارو۲۳

و۲۴.دورنایرداایا

،تدارواو«:،هاارن

:۲۵».ولا،یرو

،هد،دیوذ«

،ااا۲۶.اردیا

،دیا،هتدیاازاازا

».تدارواادا،او

اناندادرزاادارنلد،واو۲۷

شرو!ورزا«:اریون۲۸.د

۲۹».داایزوررداز،دایور

».داداریور،«:

وندی«:واو۱۱

رارنو،دادارازاارنازاو،مروا

مشنا۲.اراازاارا،

تاوهتاشازانزو،دزاد

و.منردارمواو۳».ا

گرر،مردوننرد،زرد

رد:وا«:و۴.د

زردیاهدازو۵.اانون

هداز،انهداززا،

اندازو،سدردی

،هنادازردهو۶.د

اردنزااا۷.ادناو

ننردواا،ونا،
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دودناو۸.اهدرانااو

،مو:ا،هداو،ها

:واو۹».رانونازاو!ورنو

».ددززردتا،اشن«

ا.نرارتاانوروو۱۰

ردززاارااو،ادارنلدوا

.دا

،زردارنوروواو۱۲

لیزالواا،یاها«۲:

رد،هدباراا۳.یا

،دنارییاهنازاهاد

ها،هیاااو۴.هیا

سهرارناواروشاووا

ه۵.بارهارا،

ناو۶.ارنازانازا،،

نااااو،رادههادرار

،ودارناو،نانزاو۷.ذردار

ناردارو۸.،رارنا،ناردردو

و۹.رارنایون،هدنا.ر

شا،هنا،باو،رمنازا

او،راهنازایو۱۰.اروراوو

:ررارناو۱۱.ازاه

ارناو،دردو،یو،

ززاناردو«۱۲.اوا،ر

ونازاارزندازو،دار

.ه.دایروادناو،دزا

ارد،دایا،نناو۱۳

زوازا،ارننو،

،زورناو۱۴.ااکیانا،زار

،رادهوایای،ناردو،دایردیاار

نزور۱۵.راده،یانارناو

از،نودیزاارلوازوررد،ر

زانا،درهیزورزورزا

،زورردو،س،لوازورردو۱۶.دداا

ادهدرارد.دایاس

۱۷.دهدنردنا؛در

نوززااریزورنرداز،رادهار

۱۸.رادهیادیردارزورا،ا.مدروا

وم،رن،مرد،هدرزورردلواهرد

از،دیردزور۱۹.ه

،دداازانا،درهی

رد،ره۲۰.زناهاها

اا۲۱».رد

یاادیایاهوو«:ن،هاار

رد،وززایادو۲۲.ذارو،

ردزا،ناودوردو،وارد

۲۳.دونودردزازاو،ا

ودوردارننوارنداروااز

هکدراودرردزاوا،شا

دناودیاارااو۲۴.اراردی

وازادو۲۵.رادهیا

ارتداها.داداارنا،دل

،تدانانو۲۶.راد

رداایزا،اواا۲۷

».داداریودزارنو،در

ارنا،راا۲۸.ده،هداردیورم

.دندهدانورووا،د

زندازوا،رداوو۲۹

یاهدازدنهداززا،ار

ناردو۳۰.دزاریهدازو،دنازرد

ردهونوون

ارنوروو۳۱.نارددیااز،

،نومنزاو!«:،هرد

.،تداروا،رو!ااو

اوو،اد،اردیرو۳۲

زایدوارنادحامنو۳۳».د

ددرا،مو۳۴.اهداز،اورز

ررداریرو،اددازاار

نزا،هدلااو۳۵.دشود

ردارمواو۳۶.اروتاوهتا

ن.دادناا،من

،دچترزاااو۳۷.دترار

روو۳۸.لایا،هددرا

و۳۹.راوروو،رنوناها

از،ی،دهدروانوزا،درازا

دازو،رداو،دههارزا،ده

ردااو۴۰.دهددیا

ریازاو۴۱.دلور،دهد

ززاایعوزورنردلو

،ادهوایااا۴۲.رنو

اوانا.دروانوززاارنان
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و۴۳.رادهارناااواا

اا«:نورووا

.درارناواروا،رزماو۴۴.درنازا

زایو،دهدررد۴۶.رارنارودو۴۵

۴۷.نازاااو،نوزا

او،دداو۴۸.راهارنااا

زاو،نارذ،دراوایاار

اودازو،درادهارنا،هادنا

ووایادان۴۹.درنازان

،دارااا۵۰».دنرد

اوو۵۱.د،دهدانورووا

ززانایاراازورنردوا

.دروانو

یاهداز«۲:،هدبارواو۱۳

،زاهانازاها،اانرد،اررار

ارزورا«:مو۳».انازاوا؛

تاروااز،رادد،انوزازا

هرد،زورا۴.دهدر،ن،دروانوازا،د

نونزارواو۵.انوا

ارنادرنار،ادنونونراو

ارتداها،ایروز،

زورردو،رنزور۶.روهارد

و،دهدرنزور۷.اوا

۸.داتدورددو،دهدده

واااا:،هداداردزورناردو

دیااو۹.مانوزاو،د

دردوا،ودنردیاهودا

اراو۱۰.دروانوزایداروااز.

ارواو«۱۱.رادهللرد

ارناو،درارویا،درواردنز

و،زاایاارنا،اررها۱۲.

وانازا،نازایزایاهداز

او،هیاهارغاهدازو۱۳.

و۱۴.هازاارناهدازو،ارد

اروا،ا،هدلازاتنهانزرد

۱۵.دروانوزا،زادتاره،

او،اردلدندرزاننو

هدازناهداززاارندازوا

وایا،اررارا.

.داردنازایاهداز،ذ

،داننردیاوداو۱۶

ناوو۱۷».دروانوزادتاروااز

یرنزهارزاارناا،دهدرارمن

مناد«:ااز.ددنا،د

یاهارزاارماا۱۸».دون،

.اززا،هاا.ادرودمیرد

ااوااز،ادداریااو۱۹

دازااا«:د،هدادار

چتزاو۲۰».دادازاایااو

یور،زورردواو۲۱.دزودراارمارد،هد

نردهو،دناارهاررانردم

ارانو۲۲.ورهاروزورو،ورارنا،ا

.امیورزا،ردارانوزوررد

اا«۲:،هدبارواو۱۴

ردو.زودراردولنردتواا،هد

هرردنو۳.زودراردرناارد،ن

رارااو،اهرزرد:ااا

ردو،ارناادارنلدو۴.اهد

ان،دهاردلشون

مهدو۵.د».ه

ا«:،مونلدو،درا

۶»؟دادردزاارااد

اراو۷،ادداردمو،اراردارا

و۸.اارنارادواریاراو،اده

ارااارهد،نلدوا

ونانو۹.رنودااو،د

ن،ناردشواراونیارا

هادونا،توادردرو،ررد

اردناا،دننو۱۰.د

اا.انازاناد،هد

ا«:و۱۱.دروادوادو،

ا؟اردیااداردرد

نااا۱۲؟یدروانوزاارید

از؟ارنرااررد

م۱۳»!اردندزاانار

یاارنازوا،ارواتو.«:

ادادزواارناز،دا

۱۵».شودایاوا۱۴.د

اراا؟ددا«:واو

ردارددوزاااردیاو۱۶.چ
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هارردنزااا،ارنا،هدزارد

زا،مزارنلد،ااو۱۷.

الاراواراوواونزاو،نا

نزاو،هادانو۱۸.

او۱۹».لاراواراو

انو،انازا،هد،راایودرا

یودرانو۲۰.دنارد،هدنازا

رداراو،درواایازا،هااایودراون

۲۱.ددادور

،دارردواودزاردرداردد

۲۲.دباواررد،هادنا

وارنایااورردنردااو

زانناراواراونانو۲۳.دراد،

اویسردو۲۴.اردردن،نا

یودراو،اااوانزانیودراوا

،دنوارنایارایو۲۵.داارن

!اارزا«:نواارا

واو۲۶».ننایاوااز

اراو،ددنا،زاردرداردد«:

وو،دزاردرداردد۲۷».ناناراو

و،نو،دنرد،ع

ا،او۲۸.اازردنردارنوا

،دهاردردنازاارنموناراو

ردنردااا۲۹.نازا،

فوارفدیرادنایااو،ر

دادندزاارااوازورناردو۳۰.

اررناااو۳۱.دهدردرارنااو

و،وازامو،ددهدنوا

.درواناواهووا

،هاوایااردواااوها۱۵

وا.اهلازادواره«

تواو.اوتوا۲.ااردارشرا

یا.اروا،ایاا.اهد

م.ادوا۳.الاروا،ار

هنازر.ااردارنوارا۴.اهوا

.ارنا۵.قمیردردوا

.هدت،وایاارد۶.رورژ

تو۷.ادارد،وایاارد

ارنا،هدارد.یامارندل

و.دااو۸.یاهازکن

د۹.دردنردودهد

،هدارترو.موارناو

ارناد،هارد.انازا

نارد،یددنو۱۰.اک

؟نانردوایا۱۱.ار

ز،یدزاردارداردن۱۲؟ورد

،در،یدادارما۱۳.دوارنا

ادسیتارنا.یدیر

هز.دب،نا۱۴.ید

اربااو.داتردمودایااها۱۵.د

،ساوس۱۶.دانو،وهز

م.یوزرزا.وارنا

۱۷.ر،یاها.روایا

،داسدثارد،ادارنا

یدمنا،یادوایا

داوا۱۸.اهدوایا

و،اردرداراوارانیااز۱۹».داا

ردنزاااا.ادناارردباوا

و،ددارفد،نورا،و۲۰.ر

رد۲۱.انونر،دیوزانز

هلاز،ااروا«:نابا

زااراا۲۲».ااردارشراوا،ا

راردزورو،اریاو،م

اهربازاو،رهر۲۳.باو

مو۲۴.هرارنا،ازا.داز

،داوادن۲۵»؟«:،هد

.دباوااباارنا،دادنوردوا

ناارنااردو،دادرانایاویااردو

اراو،یاردیا،هلاا«:و۲۶.د

او،یارواماو،یرواااروارد

ماهدروانارزا،یرادهاروا

ا۲۷».هد،هاز،مرو

داردو،درددوباهدزاوداردو،ا

.دزبا

یا،هدچازااا۱۶

نانوزا،مودهزادزوررداوانرد

اناردااو۲.ر،ززانا

ش«:نااو۳.دنورو

یددو،دهدوادزرد

،دروانوااراز،درارنو
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واها۴».ارا

زور،رمو،اریانازان«:

ررناارنا،شزورردار

هدروااران،زورردااوو۵.

و۶».زورداناناود،رد

ادان«:اانورو

والناداو۷.اهدروانوززااروا

و،اهاهدوااروااز،داار

داا«:و۸»؟

،نداو،رداره،وان

و،اهاهدیواریوااز،

و۹».اهدوا،؟

دواراا«:نور

ناوو۱۰».اهاریاز،

ای،اانور

بارواو۱۱.اردوالاو

بارنا،ماهاراای«۱۲:،هد

انزاداو،درارد:،هد

،رداوو۱۳».یاها

.ودرادادناداو،اره،های

یایورا،دنو۱۴

ارااانو۱۵.دزاژ،دورو،د

.دااز،ااد

دواانناا«:نا

ر،اهدوایااا۱۶.ر

هریا،دازادکار

۱۷».دواردیا،س

ا۱۸.ودز،داا

او،اهدز،دهدزا،دن

و۱۹.دهارر،ا،ده

».دراهازایرز«:ن

هنازای،داش۲۰

کنو،د،هرو.اد

نو،دکارر،و۲۱.

نزوررداوو۲۲.ا،مبا

یور.ودییا،

واااا«:نوا۲۳.دادار،ها

اا.واسو،اارااد،

،او،بارداو،

ارنا۲۴».راده،هدهذدیا

ناردمودو،دهد،دهذ

زواازرارازوا«:و۲۵.ا

نازور۲۶.ااردارنازوراردو،اوا

اوو۲۷».دانارد.ا،زورو،ار

و۲۸.ا،رنونیامزا،زوررد

اووادهزا«:وا

زا،اهاروا۲۹؟

رد،دارزورودن،زورردا

۳۰».دونوزازورردودی

و،ارناااناو۳۱.مارازورردم

و۳۲.یو،دنا

نازایاهدواایاا«:

ردارننا،دادهیرد،

».مارارنا،مدروانوززاارو،ا

وناردزایو،«:نور۳۳

۳۴».دادهیرد،راوارارنا

)ت(ارنانورن،دهداوا

لتااو۳۵.دادهاتد

نز،رداز،درار

.ااهد،او۳۶.دناکار،اد

،هدلزواااو۱۷

میانباو،دزودرارردو،دچیازا

».باار«:،هدزمو۲.د

نااروااو،زا«:ن

مو،دباماردو۳»؟

اونازو،یدروانوزاارا«:،هد

:،هداوادها۴»؟ار

وا۵».رااد؟ما«

داراازاو،ومیور«:

.و،ددیدزارنااردیو،راد

،ارردیاهنایورارد۶

».مو،انونازابادزاارهو،ا

وارناو۷.داار

از،ارواناندناو،ااز،

رد،ها۸»؟نردواا«:د

یاناد«:و۹.داار

ارایناداو،،رنوو

یر۱۰».دااه،د

ونوروو.ر،ددهدااروا

ارددناوو۱۱.اهر

،اوارددنواا،اا
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نا.یدو۱۲.ه

ازا،رونورو.نادشز،

دو،ادارواید،فنازایدوف

مداروامو،و۱۳.رابابو

ردیردیاارا«:وا۱۴.م

ناززاارذانو،ب

هارناودو۱۵».ا

اروا،اواداز«:و۱۶.

».دا

اارا،نزر،ن،نونو۱۸

زاارااوادهداا،دمو

نز،هر،نزرنوها۲،دهدروانو

ارارواودو۳.دهدارواازا،ادار

یدو۴».زرد«:از،دمن

زاا،هدردمریا«:از،دمرزاار

شاوزونا،نزر،نو۵».رن

۶.دهدزاهدوارد،ااد

دشودونزنزر،نودادو

ارواوانودنزرلا۷.اها

و۸.ارد،هارو،هد

دهداانونواازااردنزر

ناوا،هاونهارردزاو،داد

ا،ددنوو۹.دهرنازاار

و۱۰.دهرندزاارناو،هدااوا

دزاوندزااروااکر«:نو

نا۱۱.هرندزااردمو،اهدادن

یانردص،ارنازاهاد

و،نزر،نوو۱۲».دنا

نزراااونورو،ایاذ

یااونادا۱۳.رنار

.دهدامزارمو،میرواد

ا«:،ددمواارانزرنو۱۴

دموا؟مار

م«دنزر۱۵»؟امزا

،دیدارناه۱۶.ازااد

واو،یروادشاونو،اد

:یونزر۱۷».دناراا

ماوا۱۸.ب،یر«

ا.ایااااز،ا،

او.دار.انا۱۹.داار

.رادادارناراو،شارمیاو.د

ررناارو،هدناراواو۲۰

نزاو۲۱.مان،دارو،د

،تترزا،انادوساارناد،م

یوروهیوروهرایور،رنا،هد

گراو،یروادم۲۲.هدیوروه

درر.دداراو،رودار

اا۲۳.اناناو،داار

اایارها،ااراوارر

۲۴».رادنماو،اد

دواا،هدااردنزر

ارنا،هدبااازانادو۲۵.دروا

یوروهیوروهیوروهرایور،میور

دارا.دلمیروادردو۲۶.هد

نزرو۲۷.دادداریدو،دروا

.ردوواودادرارد

نرد،ززااانانوزامهردو۱۹

یا،هدچرزاو۲،ایازور

.ادوهرداردااو،دزودرانردو،ر

:ودادرداارواهنزاواو،رادو۳

ا۴:هارااو،بنا«

بیارو،اهد،مدنار

و،اازاوااناو۵.ماهدروادد،اد

از.دازاصا،رادها

ویاو۶.انازا،ن

اانااا.داسا

ارناو،اارم،ها۷».

نزمو۸.دانا،دهدارواوا

و».دا،اهداواا«:بارد

:واو۹.دضوازارمن

م،اداردا«

ارمن».ادناو،

ارناوومد«:وا۱۰.زوا

مزورردو۱۱.اردرناو،ادوزوا

لزهمردوامزوررداز،

زار:و،هدرافزامیادوو۱۲.د

ارهاز،ارنااد،اهزاا

دردهدراناد۱۳.دا،

نا.هز،ناهاها،د

دومدهزا۱۴».اهنا،دا
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رد«:مو۱۵.اردرودارم،ها

زوررداوو۱۶».دنزو،مزور

و،اهاوور،عوم

،دهردمیر،ریزاوا

ردو،دروانوهزااتیاارمو۱۷.ز

ردوااز،ودودارهو۱۸.داهن

هو،یاهردودشدودو،دلوناا

اهدزوهدززاوانو۱۹.دل

واو۲۰.دادبانزاروااو،،

و،اهارواو،لزهه

ارموو«:واو۲۱.ر

یر،زوزا،ندیاواداد،

،اوادو۲۲.اکنازا

۲۳».دروامناوااد،ار

اراز،اهزاام«:وا

۲۴».ارناوهدرادوارهیا،هد

وا،اانورووو«:اریووا

منااد،واد،زوزام

.ن،هدومد۲۵».دروا

«۲:ارتاوداو۲۰

۳.مدروانوزاوززاار،یا،ه

زاوهار۴.زادناار

ردازاو،ازردازاو،اناردا

اراو،هاد۵.زدیا،اززبا

،ریا،یا،هاز،تد

داازامرومنازاارنارهما

اماورادودااراو۶.مراد

،اردیا،هم۷.ر،راده

۸.داه،دارواااروااز

وشلزور۹.ارنادارزور

.یا،ه،زورا۱۰.روااردیر

وتووتدوتو،رنارد

،زوررداز۱۱.یهزاوردنوردنوتا

زورردو،ارداراوردوزوناوا

ارنا،هاکرارزورواازا.دمارا

زردیزور،ماااردردور۱۲.د

۱۵.ز۱۳.۱۴.دزارد،اه

۱۷.هغوردتدد۱۶.یدزد

اوشووشووتانزو،زرد

مو۱۸».،نازایو

،دددودزاارهویاوایزور

:و۱۹.درودزاو،زارامنو

».اد،اا،او«

،اهانایاااز«:م۲۰

ودارودزام۲۱».هویورواس

واو۲۲.اد،دناردا

نازاد:اا«:

دیاناوزهنا۲۳:

دیو،زیاکزا۲۴.ز

رد،نارناروزااردیاو

اارو،ااد،مزدمیایرد

هایزاارنا،یزیازااو۲۵.داد

اارنا،یدنااردرااااز،

فناتراد،وزاو۲۶.

».د

ما۲:یرانااااو«۲۱

نودازا،،ردو،ل،یی

هاز،هدنزاو.دورنو،هاا۳.دور

،اانادناودوزاا۴.دورنووا

۵.دورنودناو،انازاشدواونزها

ومرادوداردنازونزواامناه

،درواراروااها۶،مورنودازاا

خارردارواشاو،ردرددارواو

اردد،اا۷.اریوواو،

اروااه۸.دونون،وی

ا،داروادرا،ااهدددیا

.اهدواز،وماروادرا

.وانادرا،ددارواهو۹

ارواتوسوکارها،ددیادزا۱۰

ناروها،وایاارااو۱۱.

۱۳.دا،دواوارا«۱۲.دورنو

ها،راریوا،اوااا

ا۱۴.راایا

،هزاارواها،اروا،اد

۱۶.دا،زاردردرو۱۵.ن

ا،ددردوارواوددزارداو

۱۸.دا،اردردرو۱۷.د

واو،زاریدو،عادوداو

واهزها،دورنوودا۱۹،دید

ارواجو،ادااررضا،دهده
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وادزواو،اردماو۲۰.

زا،هززورودا۲۱.دواماا،د

،مداو۲۲.وارزاز،دهماوا

ا،ددیرو،ددوادواو،ارزو

.اداناروادرو،دراونزااا

و۲۴.هنضنها،ددذااو۲۳

،دضدو،نادضنادو،ض

و،زضزو،غادضغادو۲۵.ضو

اردماو۲۶.ض

مناداو۲۷.دازاضاروا،د

هو۲۸.دازاادضاروادزااردناد

راارو،دواارزیددخیو

او۲۹.هوورارو،

،اهارناو،دهاو،دنزخنازاو

ارو،رارو،ارزیدواو

دنیاها،داواداو۳۰.ر

هدزخاردهاها۳۱.ادا،درواا

ی،وا۳۲.واا،

۳۳.دروو،دهدادواهل،ار

و،ارناو،او

و،ارواضه۳۴،اناردایو

و،واو۳۵.وانازاو،اداار

ارناو،وارهزودناو،اروا

هدماا۳۶،ارو،

وا،اهارناو،دنزخنازاونا

.وانازاووض

،وارناو،ددزییوا«۲۲

ا۲.رضو،ووض

از،دیرارواو،دندرردیدزد

ناز،دعوابااا۳.وایان

ض،درایاو،دادتا.وایا

غاوزا،ههدزدیا۴.دو،دیدزد

ا۵.درارناود،دوادردهز

یدااردا،اار

ا۶.ضدنزاوزا،اار

هوردییودااررو،دورنوا

۷.ضا،اواارا،ددیار

نازاو،درااددبالا

او۸.درناود،دادزده،دهدزد

د،رومرارها،ددزد

رد۹.اهدزاردلااارددا

،هورووغاووزا

ماهو،دهدارودا،دانا

ا۱۰.دردناود،ا

،داددیرییوا

۱۱،یو،دهدزدددناو

لاردد،دهدودنردوا

۱۲.ضواول.اهدزارد

هرداو۱۳.دادض،هدزدوازاا

و۱۴.ض،ههردیاو،دروتدیاارنا،

نایو،ردزااا

اا۱۵.دادضا،داو،د

۱۶.دهاایا،ااو،دادض،دا

ا،وا،هداددداریدا«

ارشرهو۱۷.دزنزاروا

ارودنز۱۸.دادوینودا،دواروا

۲۰.دا،را۱۹.راهز

۲۱.ددکا،اروهزایایا

زرداز،واو.ذاار

،یدواهو۲۳.زه۲۲.د

و۲۴.داباروادا،درواددواو

وهنزو،اارو،د

مزاییا۲۵.نا

ا۲۶.راوادورروارار،یدادض

.دروبابوزاارنا،واردر

رد،وانیاسووانااز۲۷

از،دااا،دروادداو،ا

۲۹.اردمرواا۲۸.

اردناهدازو.دزروندروارد

درددزور.دناوناو۳۰.ه

سنادیاو۳۱.هارنازورردو

ندارنا؛ردهرداردارو،

.زا

،ناناو،هراار«۲۳

،اردو؛یایریو۲.دغوردتد

اردو۳.فاایا،ی

هارددغاوا۴.وایرا

شرزارددغاا۵.روزوادارناا،

واهاارناا،نادورواندزاو،ها

غوردازا۷.زفوایدردارد۶.
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لدارازناروهوبا

ورارنترازرترو۸.دا

زاازو۹.دزارن

و«۱۰.دزرد،رادنلد

نارد۱۱،اروراردرل

نازااورنازامناکوراار

دنزنردون.راتا

وتومارازورردوزاددزور۱۲.

اراو۱۳.ااوتوماراا

هززا،ذارناموراده،ما

ار۱۵.رادهیالرد«۱۴.د

نزردرنزور،ماهداارو،راده

رو.یانوزانارداز،اهرد

رداردتدو۱۶.دد

زااردولاردارو،یار

رارذلرد۱۷.یاهدا

وناررادنان۱۸.هوا

اردز۱۹.

ا«۲۰.شردردارورودیاه

نا،هدهاررداریوریا

دوازاواروازاواوشروازا۲۱.ماهد

۲۲.واردم،زااارناز

دا،یدمااویاروالاو

یوراز۲۳،داود

نونونونزونونراارودور

ارنانا۲۴.اکارناورا

اا،نایراوتداراوه

تداردیا،هو۲۵.ارنایوزمار

،دارودنزااریرودارباون

مارزورهرودادازوهزردو۲۶

ارودایوراردفو۲۷.دا

نادوراردوان

وندایوررزو۲۸.ا

رزالردارنا۲۹.اترزاارنون

.هدزاتاوددناوزاد،ارا

ارزویاراریورزاارنا۳۰

ازاو،مزااردوو۳۱.یدف

وداارزنانازدراتا

ناناونا۳۲.ارادیورزاارنا

واداراد،زرد۳۳.

».یاادوتدارنانا

وبادونورو،واد«:و۲۴

و۲.هرودزاواازادوا

۳».واهامودناوواد

زمارمااووان،ها

وا«:باردنزمو

اروانو۴».درواا،ا

هدزاودا،نهدزاودوهیرد،ناداو

وداراانازاو۵.دا

ذوایاناوزایواری

ارنوررد،ارنو۶.د

:.ام،اربو۷،

و۸».اشودا،اواا«

ینانا«:،هموارن

ونورو۹».اناوا

اایاو۱۰.راازادواوباد

تاذوفدتزازو،دار

ا،دراارددااناروو۱۱.ردنا

د«:واو۱۲.اودرودار

اراوتارویشاو،ه

دمد۱۳».د،ارناما

:و۱۴.ااهو،

رونور،دد،اردیا«

نو۱۵».دوناد،درادیا.

هوالو۱۶.وارها،اهزا

زاار،زورو،ارناازورو،را

ردهزا،والو۱۷.دادرداان

هزا،هادانو۱۸.دهاا

.هردوزورو،ا

اا«۲:،هدبارواو۲۵

.ایا،درولدزا؛روایا

و۴،وهو:نازااااو۳

هخچو۵،وکزنووناراودر

وریاوداو،ایاورو۶،بوو

یایویو۷،ریاو،

نانردزیاوو۸.ودا

وزادناا۹.م

زبزاو«۱۰.ز،ا

وعارذووعارذو،وعارذود

،ننوونوردزاارنا.نیارناو۱۱.

و،رزراو۱۲.زرزفشزو
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فودوود،راشارارا

و۱۴.ناراو،زبزاودو۱۳.د

ارت،نارتردارنا

ادازاوتیردو۱۵.رادا

و۱۷.راترد،داردناو۱۶.د

و،وعارذود.زیزاارر

زایرزاارا،ززاوودو۱۸.وعارذ

وواردوو۱۹.زرفود

.زودرزاارنو،زناردد

اررو،نازاردینوو۲۰

یورو،ینایورو.دی

تیوراررو۲۱.رفنو

اردو۲۲.تردداردورا

وودنزاریزاودات

یراهررد،ا،تدت

بزااو«۲۳.داااراا

وعارذو،عارذو،عارذودز

زاو،نیارناو۲۴.

یاو،زااارریاو۲۵.ز

ارزرو۲۶.زفزارزشا

ردو۲۷.راشاررارو،ز

۲۸.ناادیا،ا

اارناناراو،زبزاارو

یاااروووو۲۹.راد

ارنو۳۰.زیزاارا،زرر

یزاااو«۳۱.رار،نا

وشاوشاه،دناایرزاو،ز

نوزاو۳۲.نزاوو

فزانااوفزاناا،ا

وردواد۳۳.د

زایاردودردواد

وادرنااردو۳۴.انوناا

وناودزوناودزو۳۵.ای

۳۶.انوناازایاناودز

ییرزا،نزاوو

نایاراو،زنایاغاو۳۷.

زاوو۳۸.دورارنایوررا

یزوزااشد۳۹.ی

هرداااراشهاو۴۰.د

.یزهدادن

وناراودرو،هکزنهدهدزاارو«۲۶

ل۲.اراجزانو.ز

ارهدو،عارذرهدضو،عارذوهد

هدو،هد۳.هزاا

،زشایاهدردریدو۴.

ردده۵.زمودردوهدرو

،زامودردیاهدررددهو،زهد

وزرزهو۶.د

و۷.،زارهد

ردهدهدزنایاو،زیهدزااری

هزااو،عارذرهدضو،عارذهدل۸.

،اارهدواارهدو۹.هدهدز

ردهو۱۰.ودیورارهدو،ز

یاهدردهو،زانوردیاهد

ردارو،زهو۱۱.امودرد

دزو۱۲.زارو،نارد

زا،اهدزهد،یهد

ردفنازاارذوفازاارذو۱۳.دناوا

ناواودزا،هدزیهدل

هخچزایاو۱۴.ارناد

بزایو«۱۵.ناززاو،ز

ضو،عارذهدل۱۶.زیا

و،زودردو۱۷.وعارذ

،زیاو۱۸.زاری

نازردهو۱۹.بفزا

ودو،شازودیازود،ز

فزا،دیاو۲۰.شازودیاز

زود،اهو۲۱.ل

زایاو۲۲.دزودو

.زودشردییاو۲۳.ز

و،دردو،دهدوززاو۲۴

وو۲۵.ودرد،دودیا

ودوزود،هدهزاای

یازا،زبزاو«۲۶.دز

دفییاو۲۷،فی

شردفییاو،

ناازا،نوو۲۸.ب

ززاارایونارو۲۹.در

«۳۰.ناروی

و۳۱.هدادنهردیااار

زا،زههکزنووناراودرزا
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بنرارناو۳۲.دنوج

روزاایو،راهه

تو،ناوازاربو۳۳.ده

زایاارس،بو،روبنورااردارتد

تدتاررو۳۴.دااسااس

اارنااوبنوارناو۳۵.راسااسرد

نافارناو،رافنا

نووناراودرزاهزاوردیایاهدو۳۶.

بزانهدیاو۳۷.ززازاههکز

یاو،زاایو،ناراو،ز

.ا

وعارذ،زبزاارو«۲۷

ارو۲.عارذشایو.و.عارذ

.نارناونزاوزشار

وزااکو.زشادیاارو۳

۴.ززااراووو

رناوزادااو

رار،زردارناو۵.زشار

بزا.زیاودو۶.

،ارردارو۷.ناراو

زافارناو۸.رادارنافودو

را،هدادنهرد،ز

هد.بفزارو«۹.د

عارذو،ههکزنزای

وزا،ایوو۱۰.ف

فو۱۱.هزاایوی

نانوعارذالهدرد،ل

زاایویوزااو

هیهد،بضیاو۱۲.ه

ضو۱۳.هدایوهدایو.ارذ

فیهدو۱۴.عارذهعزاق

یهدو۱۵.ایوایوعارذهد،هزاورد

و۱۶.ایوایوارذهددف

نووناراودرزاارذهد،هزاوردیا

ورو.زازاههکز

هیدادی۱۷.ر

ل۱۸.زاایوهزاایو،د

نزاعارذشایو،عارذهردو،عارذ

باو۱۹.زاو،ههکز

.زایو،و،یا

یاههونزوراارااو«۲۰

،عارد۲۱.دورادارودور

،مزااونور،اتداردیاهدنو

اایااو.ردارناوار

.یا

اانزایواراونور،درداو«۲۸

واوبادونور،یارودد

،نور،تردایاسیرو۲.نورنا،راورازا

حورارنادادو۳.ززوت

ندیازارنوریر،ما

:اازرو۴.یاوا

یاارسیرا.ووزاوادروداو

ناو۵.زاونورتردا

زاارداو«۶،ارکزنووناراودرو

جزا،ههکزنووناراودرو

و۸.دشاهرودارودو۷.ز

زا،رنزاونزا،انادارز

عودو۹.ههکزنووناراودرو

ارنام۱۰.ااراایو

۱۱.ناادارنامو

وداراایشزا

ارودناو۱۲.یرداراو

نورو،اایایردیرادای

.درادیردیاوار،دودارنای

بزیزازودو۱۴.ززاقودو۱۳

۱۵.راردارههزودناو،هه

ارناوزدارا،جزااراو«

وو۱۶.زههکزنووناراودروزا

ارناو۱۷.ووو،ود

الوارزارر،

ودتونمودرو۱۸،دزواتو

مررو۲۰،ووامرو۱۹،

و۲۱.دهدیررداو.وعوز

،هدزاود،ناااایا

و۲۲.ااهدزاودیاو،

و۲۳.زیزاب،ههیز،

فودارودناوززاود،

ایاودناارزودناو۲۴.را

ودوقودناردارزودنادودو۲۵.را

وداراوزرزودو۲۶.رافدا
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ودو۲۷.را،ادانورافنار،

ارد،زاداوداراوزرزد

ارو۲۸.رادارزز،نا

ودارزیدررادای

ارااینورو۲۹.دادازا

وار،دادسو،دلدا

رااردارورواو۳۰.درادادیرد

اراااو،وارو،نورلد

زاماردایادرو«۳۱.دادواردلد

دادو.ورد،یاو۳۲.زدر

،ادردو۳۳.دهرد،هرزنجرزا

ردرزیزو،ادداد،وناراودرزازرا

یراورززویراورزز۳۴.فان

،،نورردو۳۵.ادرادداد

دادوارسرد،دهازاوا

زیزاو۳۶.دانوو

ارناو۳۷.هیاوناو

و۳۸.دا،یدررا

،وااهنورنور

واادناو.دناسیارد

یاوفارکزناو۳۹.لوار

نایاو۴۰.ززازایوزکزنزا

نایاوزناوزانور

واهااراونوردرداو۴۱.زوتز

وارناوارناو،اراا

ناتریانیزو۴۲.یا

،اونورو۴۳،نارزاز

،سردادادعا

رذیاوازاویویاا.وهاد

.ایا

ندیا،نیرااو«۲۹

،چودو:نا

هیرووریونو۲

اراورارداراو۳.زممدرازاارا.ور

هزاوردداراونورو۴.نارچودورد

،اررناو۵،هدباارنا،هدرواعا

اردارزواراوداودایادرواارنور

۷،راارواوشارو۶.یو

اراو۸.ارواوش،ارورو

ونور،ناو۹.ناارنا،هدرواد

نایاورانااروا

و۱۰.اراونور.دایا

اردیداونورو،نعاار

عارددوارارو۱۱.را

دای،نزاو۱۲.ذ

اارو۱۳.نارنو،را

ارهدودو،ایو،ار

ووارا۱۴.ناز،،ا

و«۱۵.اهاز،نازاودرازانوار

۱۶.راچاردید،ناونوروچ

ارچو۱۷.شدادوار،هدذارچو

واراو،یارواو،

وایااز،نازارچمو۱۸.ش

۱۹.اوایااو،و،ا

.راچاردیداونوروارمودچ

و،نورارشوزا،هدذارچو۲۰

یو،نااردو،اش

زاو۲۱.شدادارنو،را،ناار

ویورونورارنا،ورزاو،ا

رواورووا،شیواروا

اودو،ارچ۲۲.یوا

قو،اوهدودو،یو،ار

ونهدو۲۳.ا،چاز،ارار

وارارنزارو،ورنص

اراو،ادونورداراو۲۴،ا

نادزااراو۲۵.نواریا

وایا،نازیا،

چو۲۶.اوااااز،

یاارنا،انوریاار

و۲۷.ناو.نوار

،هاونورچزااررقو

زااونورنازاناو۲۸.ی،ادو

واراز،دایااا

وایانایزااازار

،داانازا،وازانورسرو۲۹.دا

نا،زور۳۰.وارد

ارس،هادعاوازاوا

ردار،ارچو۳۱.ارا،

ردارچاونورو۳۲.باس

ویااو۳۳.رعارد،ا

،رارا،هدهرد
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زایاو۳۴.اسازدرا

ارناو،نازاارنا،،نزاو

اونورن«۳۵.اساز،ر

۳۶.ارنازور،ماهدااا،

ارو.ذهرزورارهو

۳۷.دسارناو،نایاهرز

سااس،و،زسارناو،هریازور

ااو۳۸.س،ار.دا

اره۳۹زور.هود:ار

مدرازاهدو۴۰.ذرداردهو،ذرد

ر،ریاو،هورره

ذرداردهو۴۱.داهیابا

،نارناراوانایاو

،ادا۴۲.وایااو

،وار،داعاهزاورددیرد

ردو۴۳.اترد

و۴۴.دسلزا،تااا

اراونورو،ساروعا

،هاانردو۴۵.یا

نایا،هاداو۴۶.نایا

نانرد،ماهدروانوززاارنا،

.نایاه.م

.زبزاارنا.زرنازیاو«۳۰

ودشایو،،ارذو،ارذ۲

.نیارناو۳.شدزاو،عارذ

شدادزاواروفو

،شاود،ززردارزودو۴.ز

اارنا،یااو.زارا،ود

ناو۶.ناراوزبزاارو۵.راد

ررد،اتدتیوورار

۷.را،ترد،اتدز

اراو،ازنایوررنورداو

،ورارانورنردو۸.ازارنا،ارا

۹.یردوارادرازارنا

و،ارنایاوور

،هرنورو۱۰.نار

هرنا،اهریاهن

و۱۱».اسااسوایانااز،یرد

ارااهرو«۱۲:،هدبوا

اردنها،ینانهد

ندرداد،یرارنا،دوا

نهدی۱۳.دثدناردو،نا

ل،سلال،ارا،در

زا۱۴.اوالاو،اطا

اروا،درنهدیو

،و،هدزلزاود۱۵.

و۱۶.دوادیهریایا

یا،هعایاارنا،اازاارهر

نایو،واریرداا

«۱۸:،هدبواو۱۷».هر

نردارناوزاشاو،ززایا

وداونورو۱۹.ناردباو،راوعا

،ادعا۲۰.نازااردی

نازوندیاوو.اد،با

دها۲۱،ادواای

وایا،نایااو.اد،اردیو

ارواو۲۲».یا،رذو

هزا،صتو«۲۳:،هدب

زاو،لهوود،نا،رادزاو،ل

لالزاو۲۴.لهوود،هرا

ارسورازاو۲۵.نزورزاو،س

.سور،درزای،ز

ارناو۲۷.ناارتدتوعاو۲۶

و۲۸،اررو،اارنااو،ا

اراو۲۹.شاارضو،اار

.سارا.سااس،

یا،ارنا،هداراونورو۳۰

اا:،هدبارااو۳۱.

رنانو۳۲.یردیاسور

دواساز،زاناو،د

نازایو،نا۳۳.داس

واو۳۴».ددمزا،

تازاووراو،ت«:

زای،زرازاو۳۵.یوفر

،بمارنازایرو۳۶.سوور

ت،عاردتدارناو

رااو۳۷.سااسدو،را

۳۸.سوایاد؛زدیاید،یز

».ددمزا،دزنیاارنا
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شها«۲:،هدبارواو۳۱

احورارواو۳.ماهامادزاارریروا

عاایا۴،یوووو،ما

ونایاو۵.روهورد،ت

او۶.لارد،بیدوردونا

لدردو،ماوازا،نادزاارابا،

۷.ز،ماهداارا،ماهنداد

و،اناروتدتوعا

واونااواوناو۸،با

،شاوضو،اوو۹،ر

اسو،نوریاسسوسو۱۰

ا،سرووورو۱۱،

،هدبارواو۱۲».ز،ماهداا

ایا:،ارااو«۱۳:

داایردونردااز.راده

ار۱۴.ارها

،ارنا،اسیااز،راده

دمنزانا،رناردو،دا

ومارازورردو،دهدرزور۱۵.د

۱۶.دا،رزوررد.اواس

یاار،راهاراا

رداز،ایااااونردا۱۷.راد

،هدمارازورردوارزوناوا،زور

ود،دنهردارنو۱۸».اا

.دادیواراامحود،تدح

م،دهزانادورددمنو۳۲

زنایاو«:اریو،هنورد

،دروانوززاار،،دااز،ایور

هرا«:ننور۲».اهاروااد

،هدنو،نادوناونزشرداری

یرداررزیهرا۳».رود

،نادزااراو۴.دروانورد،هدنودنا

ناو،هرنازاو،دارنا

ززاار،ناااایا«:

دنا،ارانورنو۵».دروانو

ناداو۶».هاد«:،هدادردانورو

مو،دروایاو،اری،

واو۷.و،نوندریا

ززامااز،و،هاور«:

ننازایدوزو۸.اه،یاهدروانو

و،ایاهر،هزروفاا،ماهدا

ناااایا،هارو،هدهناد

واو۹».اهدروانوززاار

اناو۱۰.دماوماهدارما«:

ماروکارنا،هنارا

،هدعدیا،هد۱۱».ا

دوتدماوایا«:

انا۱۲؟اه،یاهدروانوززارواروز

ردارنا،دروانوییاارنا

ازاو،ددتزا؟زیورزاو،

وقاواادن۱۳.عرمی

ن،هدردتاذنایا،رواداراا

ارزاو،ادنانراررذ

فارنا،رذماناهررد

،دمدینازاوا۱۴».داا

تدحودو،ازهزا،ها۱۵.دعر

ناوف،دفودو،دیود

،دا،و،داحو۱۶.دمف

،وارمزاوانو۱۷.حش

یا«:۱۸».ایاودرارد«:

ارنزاوا،شویاو،شو

وو،رودرادناوو۱۹».م

دزاارو،،دارنر

اریاو۲۰.هزارا،هاد

یورو،م،هددارناو،ازا،د

ا«:نورو۲۱.اراا،هبا

نور۲۲»؟یدرواناهدهدم

ارما،دواا«:

یورزنایا،و۲۳.ی

هدروانوززاار،،دااز،ا

ناارن۲۴.هاروااد،ا

نواواااردارناو،داد،نوار

نوراز،اهمدارمنو۲۵».ا

۲۶،دمناندنردنااریاارنا

،واف«:،هداودراهزاوردها

نوا۲۷.یودیو».اد

ارد:،اایا،ه«:

و،رواودراهزاوردهزاوردزاو،درانار

یوو۲۸».اردوودودردا

.دامزارازورناردو.دا

.وایاارزوا«:و۲۹
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و۳۰».دارزوا،رداود

.اهد«:ماونادا

۳۱».هراره،موروادنا

ما،ها«:ووار

ناههنا۳۲.ایاناو،هد

وا۳۳».ز،یاتدزاااویزاار

۳۴.مزددزااروا،اهده«:

ا.ار،مااارماووناو

ارناه،مرد،اایور

ازارمواو۳۵».داازنازا

.د،دنوراریا

و،چازا،هاور«:واو۳۳

وقا،اایازنا،یاهدرواززاما

و۲.دارذارناما،هدرب

ونزونونراونو،یوریا

یروز۳.دانوارنون

اد،ندم،انرداز،ا

،ارنامنو۴».مزکهارردار

واو۵.دداردرزو،

ردیاا؛ندم:اراا«:

نودزااردرزنا.مزکار،ان

زااردیرزاا۶».ا

نوارنا،اداردو۷.دنودزار

اوو.»عا«ارناو،دزودرازارود،ه

نو،دهجرعا،ده

،رنویو۸.ر

ردو،دادرد،م

ادنو۹.اد

او،دارد،هلزان،

،دهدارداران،منو۱۰.

واو۱۱.دهدرد،م

دود،وور

نزا،نانوامدا.ودرا.

ا«:واو۱۲.انو

ارهاداو.ارما:

ررداو،مار،یاو.

ارد،ماهراانا۱۳.یا

و،رردو،ارز

ارواایور«:۱۴».م،ا

ار،یوره«:دضیو۱۵».اارا

رمودماز۱۶.ازا

زامو؟نازاا،اه

اررا«:وا۱۷».از،زیور

ارویارداز،دایا

اردلا«:دض۱۸».م

واریوراردنا«:۱۹».

فرارو،ایورارهم

ایورو۲۰.ردارو

واو۲۱».هزواانااز،دا

اوو۲۲.ه.ادا«:

و،مراهفردار،درلند

ااردد۲۳.راددار

».دهدیورا،ایاد

دیاواحود«:واو۳۴

احاودلوایحارو،شا

ردو،هنوناداو۲.

و،و۳.هدا

».اهافروو،دهدهرد

،ناداواواحود۴

حودو،دهداارواوا،اه

یوارد،هلزاردواو۵.ادددار

،هدریویورواو۶.دادرداوامو،د

وناودوفروریا،ه،ه«دادردا

،هونوهزاو،نارایارهراده۷،و

ناارناری،ااااره

و۸».امرومناناناو

اوایا«:و۹.ده،هدزوریدوز

از،نردواا،ماهرا

ثااروزارهو،دما

مردومیا«:۱۰».زد

ههداردونرد،یر

ااروار،نانرداو،

ا۱۱.اکیر،دایرااز،د

نرایورزاا.راده،ازواار

۱۲.اراارنونونزونونو

اد،ی،یورازنانشر

و،زمارنای۱۳.ادنرد

یارز۱۴.ارنااوارنای

۱۵.اریا،اروامهاز،تدار

زنانازااو،زنانرز
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زاوتدارو،ارنانادو،

دنایانانادزاو۱۶.یرنای

ها،زدنازانانادنو،ی

نا۱۷.دازدنایوردارنا

نزورو،رادهار۱۸.زیاهر

رداز،راهردورد،مداار

انازا،ارر۱۹.یانوزااه

و۲۰،زاوزا،ازارذهدازو

ارد،او،هیاه،غاهدازیا

رو.هارازایاهدازو

،زورو،شلزور۲۱.دد

و۲۲.رادهار،دردورورد.رادهار

ردومد،رادهار

یا،هوارارذ۲۳.ل

و،ارایورزاارااز۲۴.،اا

لردو،اداواردو

ارز،یدیا،هرا

و،ناران۲۵.دا

یا،هاردز۲۶.

:واو۲۷».شردردارو.رو،د

و،نااز،ارنا«

ن،هدواداوزورو۲۸».مااا

.ارمهد،نواوباودر

دردحودو،اهزانو۲۹

ااو،اهزا،د

ونورا۳۰.ردیوهوای

.ردواهاداراا

ونورو،اارناو۳۱.واد

و۳۲.نو،وادناراد

وهردوااو،اداانازا

،غرنازانو۳۳.دان،د

ادوارنو۳۴.دیور

نو.وانانوادارب،یو

ااو۳۵.اا،دهایوا،ها

ارب.ردواهداریور

.رواییاو،زدیور

:ن،هداراامو۳۵

۲:ارااهداوااا«

یاواسارا،زورردو،دهدرزور

ردازوررد۳.د،یرنارد؛

ااو۴».زودی

:او،هدوایااا«:،هدبار

،اارلدزا.وایایاندزا۵

ووناراودرزاو۶،درووهوزااروا

بووهخچو۷،وکزن

ریاووریاتو،وریاورو۸،

و۱۰».ودایایوعیو۹،

.ز،اهداوااراوزانداد

وووناوشاو۱۱

ووتو۱۲،وو

نواووناو۱۳،بور

یاورواواووریانااو۱۴،

و،رووروورو۱۵،ور

وو۱۶،هردیاهزاوردهد

یهدو۱۷،شاوضواوو،نا

ویو۱۸،هزاوردهدوایوو

یاهیرو۱۹،ایوی

ارایرو،نورسر،س

.نورزااا۲۰».

،ادهداراارواورو،داروادو۲۱

ومیاو،عاریاارواوا

ارلدزا،انزوناد۲۲.درواسیریا

وندواوهراویو،د

و۲۳.دهاروایاو،درواتا

چووکزنووناراودر

ا۲۴.درواارا،وادوهخ

یابو،دروااروا،درووه

یدلدادنزو۲۵.درواارنا،وادر

،کزنووناراودرزاارهرو،رد

ار،دنالدزو۲۶.دروا

ودایایوعی،ناروو۲۷.ر

ووریاووریاوروتو۲۸.دروا

نا،نالداانزونادو۲۹.ریا

دهداوایریایارار

و۳۰.دروالدهداراوایا،دو

زاارریرواواها«:اراا

زااحورارواو۳۱.اهدتدماد

وتعاایاو۳۲،یووو

ونایاو۳۳،وهوردندریا

لدردو۳۴.اریبیدوردیاو،

زااراباو،داارندادوا
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شیا،دارناو۳۵،ناد

رردو،کزنووناراودرردزاوجو

.تعوج

ووادادوباوو«۳۶

،سندیا،اهدادن

،۲».ر،اهداوااا،

نالدردوااردادوباو

یادارارنا،نالداراو،دهداد

اااراو۳.دتد،درند

و،ادرزا،دهدرواسرندروایا

ادو۴.دروایوددیادا

لنارددرزا،ارسر

ازاهدزم«:،هدضارو۵.ا،د

،داهدوایرنایاامز

نزوناد«،هداودرارددو۶».روا

ادزندروازام».سیایادیر

۸.دهدز،،رممایاباو۷.

زا،ارهدهد،ادلارردداد

زانواراو،وناراودروههکزن

و،عارذوهدل۹.دادج

ارهدو۱۰.دهزااارهد.عارذرهدض

هدو۱۱،ارهدو،

هدردو،دریدشاررد

،ده،هدردو۱۲.مودردو

و.ده،دودردیاهدرردو

ارهدو،رزهو۱۳.دد

زاهدو۱۴.،

.هدهدارا؛دییا

ارهدهدزو؛عارذرهدضو،عارذهدل۱۵

۱۷.اارهدو،اارهدو۱۶.دهزاا

هو،دوردیاهدردهو

یاهو۱۸.مودردهدرردد

خچزاو۱۹.

و۲۰.زانازو،یاه

هدل۲۱.یابزای

نودزودار۲۲.وعارذضو،عارذ

و۲۳.اریو،

۲۴،فب،اری

یایازود،زهو

یاو۲۵.شازودیادزودو،شازود

هو۲۶.،لفد

یاو۲۷.دزودویازودارا

یاودو۲۸.،بف

ززاو۲۹.ودردی

ردودیاو.مردناو،

هدهزاایو،د۳۰.دود

،بزاو۳۱.زود،

یاو۳۲،ییا

ییاو،دی

نرداروو۳۳.

زاارایو،ار۳۴.درزا

ارو،،یا

هکزنووناراودرزااربو۳۵.

۳۶.دادجزانوارناو،ه

واراو،ابزانرو

یاهدو۳۷.رهرایاو،دزاای

زاههکزنووناراودرزاهزاوردیا

وارایونانو۳۸.زا

.دزااوارایو

وعارذود،بزاارت،و۳۷

ارناو۲.وعارذو،وعارذو،

زانایاو.نوونوردزای

ود،شاریارزرو۳.

بزاودو۴.دفودو

ودردارو۵.ارا،

زااررو۶.تادیا،ارت

.وعارذو،وعارذود.ی

رفوداراو.زاوودو۷

نادووفاو۸.یرزا

و۹.ودارنو،رزاو،ف

یو،دنازاردینو

،دینایورو،ارر

بزاارناو۱۰.درنویور

عارذو،عارذو،عارذود.

شدادرزو،یارناو۱۱.و

و،شداداررایاو۱۲.

،رارزرو۱۳.دادرز

۱۴.ادشاریارارو

.ناادیا،ی،دو

یا،ارا،بزاارودو۱۵
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وزادنااروو۱۶.نااد

یزا،رریااوو

،یرزا.یزاارنااو۱۷.

ووووشاو،ارناا

،انوودزاو۱۸.دزا

و۱۹.دفزانااو،فزاناا

ووادو،ردواد

نوناازایایاو،د

و۲۱.نایوادرنااو۲۰.ا

،ناودزو،ناودزو،ناودز

وای۲۲.انونازایایا

۲۳.ییرزا،دزاای

۲۴.یزااروواو

و۲۵.اارنایزوزا

عارذو،عارذ،بزاارر

یارناو۲۶.دنزاو،عارذودو،

و،و،شدادیو،

جزارزودو۲۷.یزاشداد

ادیای،ودشاود

.ارا،بزاارو۲۸.ا

.رزاارروسورو۲۹

.بزاارو۳۸

ارو۲.عارذو،عارذو،عارذ

.زاارناودنزا.شار

وزااکود:،ارباو۳

،یاو۴.زااروووو

فشاز،زاادا

،رناداریارو۵.

ارا،بزاارو۶.ی

یا،ارفودردارو۷.

زاارضو۸.فزاارو،ااد

هزاورددزیازازاارشاو،

یاارو۹.یاعا

ههکزنزایهد.ف

،دایو،دای۱۰.دارذ

فیاو۱۱.هزاایوایوزا

ویو،زاایو،دارذ

هیهد،فیاو۱۲.دهزاای

وو،هدایوهدایو،دارذ

ه،عفیاو۱۳.دهزای

ی،دارذهدهزاوردفیهدو۱۴.دارذ

ازاهزاورددفیاو۱۵.ایوا

یوای،دارذهدهدفنازاوف

ههکزنزافیهد۱۶.ا

زایوو،دزایو۱۷.د

یو،هزاایو،ه

زازازاهزاوردهدو۱۸.دههی

،عارذ.دههکزنووناراودر

ایو۱۹.یهداعارذضو

و،هزاایو،رایو،ر

ویو۲۰.دهزاایوای

،باا۲۱.دزاف،

،نون،تد

یرواو۲۲.نابنوررا

۲۳.دهداواارا،ادزار

ردزاوعوش،دنادزاابایوو

فرردمو۲۴.کزنووناراودر

ووزووایزا،سررد،

نهدهو۲۵.دسلال

۲۶.سلا،دلودووراوزو

ازاییا،سلالرد

و،وزا،نهدی

ریاهزونااو۲۷.دهوورا

یازوزوزا.دهدیوسی

یالودوورانازاو۲۸.

.ایاو،ارایو،

نازاو۳۰.دلروراودوزوداو۲۹

وناو،و،عاهزاوردی

یو،فاریو۳۱.اربا

.اردادیویوهزاورد

یا،هیروناراودرزاو۳۹

،نوریاسیرو،سردند

وناراودروزاارداو۲.دهداوا

زاکزیو۳.،ههکزنو

کزنووناراودرنردارارو

،اهیو۴.ج

زاورنزادنایاهرزو۵.رود

هکزنووناراودروزا،دن

عیو۶.دهداوا،ه

رداایا،شو،قودرد
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یایردی،ددایارا۷.د

ارو۸.دهداوا،اا

ناراودروزا،جزادارا

ودارودناو۹.ههکزنوو

ررناردو۱۰.ودووو

.لواردا.دزودرزتوخزایار،د

زامرو۱۲.ودتونزامودرو۱۱

ردوعوززامررو۱۳.ووا

او۱۴.دهایرادد

،،ناا،دهدزاوداای

هیزو۱۵.هدزاودیادا

ودورزقودو۱۶.یزار،ه

ناو۱۷.اودارودورز

،دییاودرداررزههزود

اراو،اقودارزودنادودو۱۸.ا

ا،رزودو۱۹.دردداود

.دداورافیر،اودار

ف،داوداراو،درزودو۲۰

و۲۱.ادارزی،زا،

،یدررادایار

وا،دادازاو.دارزی

یدرم،جزااردایادرو۲۲.دهدا

دادیاهرزد،دادروردیادو۲۳.

ووناراودرزارا،ادرادو۲۴.دهردد

و.یزازو۲۵.ههن

.رانردشداد،اادرادرانردارز

یاادراددادیراویازو،یراویازو۲۶

نوریااراو۲۷.دهداوا،ند

نزاارو۲۸.جزاکزنزااو

نزااریزو،کزنزاارزیردوکز

ودرو،ههکزنزاارو۲۹.ههکز

و۳۰.دهداوا،زازاونارا

ناو،یزاارسا

یدریراناو۳۱.هیاو:ادم

۳۲.دهداوا،یارنا

ا.ااو،معار

دارو۳۳.د،دهداواا

وووووا،دروا

وزاوهخچزاو۳۴.

و۳۶.رووتدتو۳۵.ب

،اونااو۳۷.نواونا

و۳۸.وریاورو،اوهارایا

و۳۹.هزاوردیاهدوروورورز

وضواوو،ناو

،هزاوردهدووویهدو۴۰.شا

.عایاباووو

نوریاسرو،سیاهیرو۴۱

وااا۴۲.ایارو،

و۴۳.اررماا،دهدا

هداوااااو،داررم

.دادارناو.دهد،دد

لواههرد«۲:،هدبارواو۴۰

.راناردارتدتو۳.ارعا

ار،هدرواردارناو۴.تاربو

.ارااراورواردارنااو.نا،

ارهزاوردهدو،راتدتریااررزو۵

هزاوردارو۶.و

و،راوعانردارضو۷.راعا

هزاوردهدو.دادارو۸.ناردبا

انارداار،ارورو۹.وار

و۱۰.دساارناو،

س،و.ار،هداار

.،هدشاارضو۱۱.داساا

باارنا،هدرواعاهزاوردداراونورو۱۲

،هدارواو،نسرارنورو۱۳.هد

نا،هدرواداراو۱۴.یا،

ارنار،ارناو۱۵.ناار

یایااناو.یاید

ارواوااا۱۶».دانایرد

لواههرداوو۱۷.درواو،ددهدا

و،دارو۱۸،مودلزا

و،اارو،دارودار

و،یارو۱۹،دار

۲۰.دهداوا،انازار

،دراتارو،دتردارنا،ارتدو

و،درواردارتو۲۱.اتیاررو

وا.تدتارنا،واارب

فعاردارناو۲۲.دهدا

ناوارارنو۲۳.دبنو،

ردارنااو۲۴.دهداوا،داد

اراو۲۵.دفنا،عا



جو 65

و۲۶.دهداوا،اوار

نارو۲۷.دب،عارداررز

هزاوردهدو۲۸.دهداوا،از

عاهزاوردارو۲۹.واار

وا،ارنااروو،دو

ووعانردارضو۳۰.دهدا

اونوروو۳۱.ناردیابا،هد

ادعاو۳۲.نارداردیود

اوا،دوادو

هزاوردهدو،دودادارو۳۳.دهد

،اها۳۴.رماارر.واار

و۳۵.اروالوارعا

لو،دناااز،دادعاا

یزاانو۳۶.داروا

اهو۳۷.دچدارداا،

ا،زوررداز۳۸.،نازور،

نارد،دناا،ردووا

.نالزرد،اا
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،هدبعازاارواو،اارواو۱

زاه:نا،هدباراا«۲:

زاوزازاارد،ارواد

ارنا،وزاواا۳.ار

واردروعارددارناو،را

او،دراارددو۴.دل

وارارو۵.هرواال

فااارنو،رودارننورناو،ذ

ارو۶.اعاردد

انورناو۷.ارناو

وونورناو۸.امو،را

واو۹.ایوراار

یا،ازارو،باار

وااو۱۰.واواو

ارنا،زاهازاهازا

ذوارفارناو۱۱.ار

ارناو۱۲.فااارنورناو،

یورااراو،شاوش

و،باارواو۱۳.ا

ونا،ازودرودار

وااو«۱۴.اواوا

زازاارد،نزاوا

ارشودرودارناو۱۵.اری

و۱۶.دهدایارو،ازو

ردارنا،هدنوناتاراد

زاوکنزاارناو۱۷.دزای

،ازااارناو،ا

.اواواونا

،اروایدراهو«۲

ارناو۲.نارودناورو،مدرازاوا

ودرازادنازاو،درونورناد

،ازیردیاارناوشرور

نازایدراو۳.واوا

.اسااسواایازاا.اونور

ی،اررردیاهیدراهو۴

ههیهد،ورهمدرازا

مدرازا،جیدرااو۵.ور

.ناور،هدهرهرارناو۶.وره

مدرازایدرااو۷.ایدراا

ددازااریدراو۸.دور

۹.درواادارناواو،راارناو،رووا

ا.ازودرادارنایردیدرازاو

نازایدراو۱۰.اواوا

.اسااسواایازاا.اونور

اروایدراو«۱۱

واایاارواز،د

،اروایاارا۱۲.از

اردیدراو۱۳.ریا

،رازدیدرازااردیاو،

وایدرااو۱۴.نارد

ر،اهی،ار

روناورو۱۵.ناردییدرا

زایرارنایردو۱۶.ایدراا.نا

اا.ازشرورزاونار

.اوا

وهااررزاا،ذوااو«۳

ددو۲.اروارارنا،هدها

و،ذعارددارناو،ار

،ذزاو۳.فااارننورنا

وارا،ارواا

وداوهدودو۴.اار

و۵.اهد،ااریو،اه

ااارنانورنا

او۶.اواواا.از

هدارنا،زاواذیاوا

رارنا،اردیایاها۷.ار

ارناو،دارددو۸.درودوا

فااارنورناو،ذعاردد

،اروااذزاو۹.

او،ادزاارناواردوشا

وهدودو۱۰.ااروار

هدااریواهودا

اما.ازارناو۱۱.ا

رارناوااو۱۲.اوا

ارناوشارددو۱۳.درودوا

۱۴.فااارنورناو.ذعا

،ارنازاوا،ارا،دو

وهدودو۱۵.اوارا
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ااریواهودا

ما.ازارناو۱۶.اهد

نا۱۷.اوانازا.یاا

دایردیردیا

».رارون

باراا«۲:،هدبارواو۴

واازامارد،ها:،هد

ا۳،ازافو،د

هدیا،دزمارمودزرواه

.اروادهیارزایا،ا

دو،درووارعاردارو۴

و۵.ذواراروارد

۶.درواردعاارنا،نزاه

بوارو،دونردارداو

ارنزایرو۷.ارنزایرس

وار،اعاردری

ردنارنو،

،هو۸.داعا

ودو۹.درادنازاااروارا

اریواهوداوهد

ادذوزا۱۰.اهدا

و۱۱.ازاراود

۱۲،واووشو

کنردهنوار

اررد.ازامارناو،درار

هااهو«۱۳.در

زاداریرو،نزااناو

دن۱۴.هم،هدواا

ناوارهیارزایاها،دم

اردیدو۱۵.روعاار

.دذوارو،وار

.درواردعاارنزایر،هو۱۶

وارارناودونردارداو۱۷

یارنزایرو۱۸.ب

نارنو،درااعاردوار

و۱۹.داعاردد

و۲۰.از،ادنازاارنا

نایاوان،ده

نا،هدهنوارو۲۱.اهزاو،هر

.اها.ازارلواازار

هازاداریرو،هرهو«۲۲

وااهدن۲۳،دمودیا

ددو۲۴.درودیاها،دم

رذارردارناوار

نزایرو۲۵.اها.ذوا

ی،دااره

ارناو۲۶.دنارو،درا

هراروایاو،ازذ

زازاهو«۲۷.اهزاودا

،دموواازاداریرودزروه

دیاها،دموااهدن۲۸

ارددو۲۹.درواهدهد

.ذیردارهوه

یارنا،داارزایرو۳۰

و۳۱.دنارو،درا

و،داذزااارنا

وایاووایاازارنا

یاهدیااو۳۲.اهزاوداهر

ددو۳۳.دروهدارنادروه

ردهیاارناوهار

ارهنزایرو۳۴.ذدذ

ودرای،دا

،اارناو۳۵.دنار

ایاارناو،داذه

هراهدوایاو،ازوا

.اهزاودا

عاا،ادهاوهدهاواو،د۵

،ار۲.داارواه

تاشها،شها،وشها

ا۳.مو،وازاو،

و،دناوازا،اردا

او۴.دامهامن،یوزا

،ررندیادردی

وان،وازاو،دردایرد

ردنو۵.دامماردهادم

اهدهناردیناها،مازاما

داهدیااردمو۶.فاا

و،هییاهزایاهد،درووا

واداو۷.داهراریویا

وداهدیااردم،ه
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یایدوهیا،درووادود

یاارناواو،دروداراو۸.

۹،هرودارناودزاارشوارلوااه

ننو،یارهنزایرو

یااریدو۱۰.اها.دهدا

اهداریویاو،ارنا

ودودداو۱۱.اهزاوداهر

هداهدیااردها،

دراناروناورو،دروهمدراا

زاودرودارناو۱۲.اهاز

ا.ازواایا،یردیاارنا

ازامارداریویاو۱۳.اه

نازایدراو،اهزاو،داهراهد

۱۵:،هدبارواو۱۴».دا

،هواسیهرردو،دزروا«

و،دروااوادزااردمها

و۱۶.اماو،دروسلهی

و،ضاهرسردض

چیویاوارناو،هدانا

وهاو۱۷.اهزاو،داهرم

م،اارناو،دواازایر

ازاو۱۸.دادهوا

اهداروایویاو،درودودروا

دااما۱۹.اهزاو،داهر

».موا

و،ها«۲:،هدبارواو۶

اهررد،غورددو،دزرووا

۳،اردل،ههدزدر

زامارد،درغوردو،غوردناهررد،اره

م،هزروهن۴.هاردر

اواداهداراهدزدارا،د

ارا۵.در،اارهناههد

و،درارلا،هدرغوردناهررد

وامیزوررد،ارنا،هداناارنا

زاچ،دروواداردمو۶.ه

یویاو۷.دمیادرواا

یرزا،اهزاوداهروار

،هدبارواو۸».اهمناردو،هد

ناا:،هدااراونور«۹:

،ناا:

و،اردنسو۱۰.وانااو

ارو،دننز

و۱۱.درافارناودراد،ها

هنوارو،دس،هدنواردس

شو،واااو۱۲.دکی

ناارو،ازنامداود

او۱۳،ازناارذو،دز

نا:یدرانااو«۱۴.دشو،وا

زانازاو۱۵.اروارارنانور

ایدرارورزاویدرامدرا

۱۶.وادنایردویا،ازو،دراد

هدرسنرد.راونورارناو

،د۱۷.رارناعارد،د

اسااسا،ماهدادنایاایازاارنا

نورنازانارذ۱۸.موه

واایازایردیاا.رارنا

ارواو۱۹».داسارا،ا

رداونوراا«۲۰:،هدب

یدرایامدرااهد،اروادواندزور

ورجو۲۱،مردورد،اد

یاهیهرارناوروارناانود

و۲۲.ناروادیدرا

اا.ارارناداوایردازاه

یدراو۲۳.دوادیا

،هدبارواو۲۴».دهدرودم

ناا:،هدباراونور«۲۵:

ه،دذرد،ه

یاارناو۲۶.اسااسا.دذوار

عارد،سنرد،درارنااره

او،دسار۲۷.دهدر

سنرداههناارادهیا

رداوددناردفو۲۸.ی

زایرذو۲۹.دباو،هدودزدف

زاهو۳۰.اسااسا،درارنان

،دهدرهرسرددهدرواردعانان

.دا

رد۲.اسااساا؛منااو«۷

ارو،ذارم،ذار

ود،ارارشانازاو۳.فاا

هوداوهدودو۴.ارا
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و۵.اهد،ااریو،ا

۶.اما.ازواایاارا

سا.دهدرسنرد،درارنانزایرذو

نارا.اهم«۷.اساا

و۸.داوانازاهرنا.ا

ارنا،ارار

ودرردیدراو۹.دراددیاار

.داارارنانازادج

نازا،ها،هورها،یدراو۱۰

ذنااو«۱۱.داتونورنا

اریاارناا۱۲.ارواد

یزو،ورهی،ذ

هی،هامدرازاو،ورهه

اردرادنی۱۳.ارارور

ارزانازاو۱۴.اردذها

ذننانازاو،ارواداایا

ردواذو۱۵.داار

او۱۶.دراارنازای،دهدریوزور

اراردذیزوررد،یرواذ

و۱۷.دهدرزورنایادردناو،دهدر

ذزایاو۱۸.دامزورردذ

نایاوالدهدرمزورردوا

ارناو.دا،ابارار

و۱۹.ااردهدر

نازاو،دا،دهدر،در

یاذزا۲۰.در

دمزانا،واواودراوا

ها،داهاارو۲۱.ا

ذزاو،ارهوها،

ادمزانا،دراوایا

اا«۲۳:،هدبارواو۲۲».

ا۲۴.رارووو:،هدبار

،دلاریاههردناوراد

یاانازایراز۲۵.دهدر

۲۶.ددمزا،درنا،دراروا

.ردیردزاهاغزاهاارنو

ادمزانا،درنزا۲۷

اراا«۲۹:،هدبارواو۲۸».

،اروایااردذ:،هدب

دید۳۰.دروواددذزاارد

دروار،دروارواایا

ارو۳۱.دهوار

یاارارنارو۳۲.دااونورنازاو،از

زانا۳۳.دذزااا

یوارنار،اراروذننورنا

ذزااازااراانارواز۳۴.دا

زایااونوراراو،نا

ونوراا۳۵».مداداا

یادروادارنایزوررد،واایازاا

رد،دهدادناداوا۳۶.وا

ردیاا،داانزاارنایزور

یدراوناا۳۷.انای

۳۸،ذووموهو

اراایزوررد،دهداهردوا

.یاردارواداردیدر

اراونور«۲:،هدبارواو۸

ارنوچودوهوورورووا

۴».عاردارو۳.

ردو،دروادهدایووا

ااا«:و۵.عا

اراونور۶».دهداهدوا

ووااراو۷.دادباارناو،درواد

اواارداو،ادرارواو،واار

واارو۸راایوارنا،وااردارزو

و،دشارو۹.دراردارورواوا

وا،دارسا،رزنارد

اراو،ارورو۱۰.دهداار

ارنازایرو۱۱.دارا،هددنارد

ارشاوضواوو،

ارورزایرو۱۲.ارا،د

ناو۱۳.ارواداروا،رنور

نااروارانا،هدروادارنور

.دهدااروا،دناارو

اردیداونورو،دروااره۱۴

نو،دذارناو۱۵.ده

و،دافی،ار

دارنا،رنارنو،ار

ودویوداارو۱۶.هرا

و۱۷ازاراو،اراوهد

،ازاهزانوارووو

،دروادارچ۱۸.دهدااروا
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ذارناو۱۹.دچاردیداونورو

،دارچو۲۰.فااارنو،د

باارواو۲۱.ازارووو

دچ۲۲.ازارچو

چاردیداونورو،دروادارچ

،ارزایرو،دذارناو۲۳.د

وااریو،وااردونورارش

ارنزایرو،دروادارنورناو۲۴.

یو،نااردو،ناارش

وو۲۵.فااارنو،ناار

واوهدودویو،اارود

،دوارنزاو۲۶.ارارنار

واراو،کزوورنصوص

.دایدونوردارو۲۷.دارنار

او۲۸.واریااراو

ا.ازی،نایدزاار

۲۹.دوااویا

،یاوارارنا،ارو

ااروادا،چزاو

دزاوورزایرو۳۰.دهد

یوایرواورونورارنا،

یوارایرواورونورو،

رددار«:اراونورو۳۱.د

،رارداردارناوعا

و۳۲.رارنااونور،هدا

نوزورعاردزاو۳۳.ازاارنو

ارزوررداز،دممایزورو

وان،اههدزوا۳۴.دا

رددزور۳۵.ددهریاددا

،ادرادهاروااو،وزورعا

ارراونورو۳۶».ماهراز

.دروادهدادوا

واونور،زوررداوو۹

و،هیایا«:ارنورو۲.ااراا

وارو،ارود،

یا:،هدبارااو۳.نار

یاوودیاهوو،ه

ذوار،ذیاویوو۴.

وازوااز،ارورهیدراو،د

دهداارا۵».ا

.داوار،هدو.درواعا

اهداوایراا«:و۶

ارنورو۷».اوالو،

اردودهود«:

ونارارمو،هرمیاودیاو،نار

نورو۸».اهداوا،هرنا

۹.دذدشدیااره،هاد

نا،هدونارداودرواوادارننورناو

و۱۰.رنارنویار

وا،ازارهزایوهدو

اهنواروو۱۱.دهداار

واارننورناو،دذارو۱۲.از

وارو۱۳.فااارناو،د

ارواو۱۴.ازارناو،دواش

مو۱۵.ازاراو

ناودذارنا،دمیاارهو،دروادار

ارنا،هدروادارو۱۶.ارهیاواار

نازا،هدرواداریدراو۱۷.ارن

و۱۸.ازهوارناو،اد

ننورناو،دذدمیاارذچوو

وچدووو۱۹.فااارناودواار

ارو۲۰.اریوهدواراا

یاارارنارونورو۲۱.ازارو،د

.دهدا،وار

،دادارنا،اامیاردیدنور۲۲

۲۳.اذووهنارزاو

ارم،هانوو،ادعانوروو

وارزااو۲۴.موالوداد

ارامنو،ارو،هانو

.داردیور،هدیا،د

ا،ارده،نورنااوبادو۱۰

،دهدارناا،هدرانارو.دا

،هردوارزااو۲.دروادوار

:نور۳.دوارو،ارنا

دازااو،هدواااا«

».المردو،اهدا

نا،ناوو۴.شنور

دناردا،هاد«:نا،هاارنوری

ارنا،هاد۵».هنوسزاار

۶.د،دهنونایارد
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اردی«:ارراورازااونورو

و.ادکاردنوز

ااانامنارداا.د

عاردزاو۷.دااواوا

».واوراز،ادونو

،هدبارنورواو۸.د،ا

وباادعاناو«۹:

۱۰.یردیااا.ادی

و۱۱،دووسوسنردو

نایادواارااا

راورازااونورو۱۲».د،ا

اهواایازایدرا«:د

و۱۳.اسااسازردارناو،

اواایازاازرسنردارنا

ناروو۱۴.ماهرناو

زاااز،رکیردادواواراا

.اههداداویاااذ

،روایاارواانار۱۵

انازاونازاو،دهوار

و۱۶».اهداوایا،دا

راورازا،دهاواره

ردارها«۱۷:،هددنورنا

هدادو،اسااسنااز؟درسن

هروارنایا،ادارهده

ارناا،هدرواسنورانانا۱۸.

نور۱۹».مدهدا،هدرسرد

راردودهزواا«:

زواا،اهاوو،اروا

ان۲۰»؟وارامدراره

.اشرد،ار

۲:نا،هدبارنوروواو۱۱

اا:،هدباراا«

ف۳.ازیورزا،ر

نرازاا۴.رارنا،زایاهراودرادم

رااز،،رارانو

رااز،وو۵.ایانا،

،شو۶.ایاا،ا

۷.ایاا،ورااز

رادرادمفوااز،کو

اراشورازا۸.ایاا،

ااباردازا۹.ایاا،

ارا،ردهاردردهابارددرادو،رار

تازا،ردردرددراوو۱۰.ر

۱۱.هودا،بارداروبا

هوارایورازا،اهودا

۱۳.داهوددراوارد۱۲.راد

وب،اهواز،هدر،رادهوارانزاو

و۱۵.ناساراوو۱۴.وراناا

.ناسازوردغووغو۱۶.ناسابا

وو۱۹.روغوزو۱۸.روصاومو۱۷

راتاو۲۰.هووناسا

زارارا۲۱.اهویاورر

دیما،وررراتا

سا.رارانازا۲۲.رادزیا

۲۳.ناسابوناساناوناسادونا

ازا۲۴.اهویارادرراتاو

و۲۵.ماراش،

مواردر،دراداراشزای

ودرامفیاو۲۶.

اراو،یاارا

،وررارزادورو۲۷.ا

.ماراش،ایاا

.مواردر،دراداراشو۲۸

یاازازاو«۲۹.ایاا

ودو۳۰،ناساروشورش:ا

یااتازا۳۱.نووولرو

و۳۲،ماراش:ا

،فها،زاازای

رددهدرنارد؛لاها،مها،رها

و۳۳.دا،مودابا

وانارداناردازاف

رناباا،دهدرناردکار۳۴.ارنا

افرددهاوو،

،اشزایاهریو۳۵.

دواا؛د،قاها،رها

اباضوو۳۶.دا

شزایاهراو۳۷.دااراش

ا۳۸.ادا

یاا،نااشزایاهرودربا

،دادریازااو۳۹.

ردرارناشو۴۰.مارناش
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در،درادارناشو.موارد

دزاو«۴۱.موار

رودورهارو۴۲.دهدر؛اهو

،زا،درادهدزیودورهار

داار۴۳.اهوازرارا

.کازااد،زااردو،زهو

سوارد،یاهاز۴۴

زاارسواز،

ززاارهاز۴۵.ز

.سوازس،یامدروانو

وارداونوناا۴۶

نردوونرد۴۷.دزا

».دزاهدراوهدرا

باراا«۲:،هدبارواو۱۲

زورها،ایا،هازن:،هد

زورردو۳.ماا،

،دنردزوروو۴.دنوا

ما،دادسنو،ارسو

تود،ایداو۵.دمش

و۶.دنردزوروو،د

یایاه،دمدیاشمان

عاردهیایاو

او،اراوارارناواو۷.درود

ناناا.ددنزا،داهر

ودها،هواداو۸.دهاها،ا

یایدویا،دود

».او،داهریویاو.ه

ن«۲:،هدبارنوروواو۱۳

ردناو،دقایاساردار

زادنورداروا،صی

ردارناو۳.روا

زاو،اهدردا.

واروا،اصی،د

و،ردقانااو۴.وا

ارناها،هدنایو،دزا

نااو،اروازورو۵.درادهزور

اروا،هردو،هداشرد

و،زاروازورردو۶.درادهدزور

،اردو،هرا

او۷.واردر.انا.ر

،دیااردنازادرد

ردهو،و۸.ارددر

۹.اصا.وا،ه

و۱۰.رودارواردصینو

،هداریو،ردساا

صردا۱۱،ساردهزمو

ازدراهارواود.ا

،صوهرردصاو۱۲.ا

۱۳،ه،دزاارنا

نا،اوارنمصا

۱۴.ا،اه.د

و۱۵.دا،دواردهزو

هزا.واوارهز

ددیهزاو۱۶.اصازا

ینااوارواو۱۷.د

ازدناتر،اهل

ردو۱۹،ودناردو«۱۸.ا

ارنا،اقاسادی

دزااوارناو۲۰.

یا.دوا،هنایو

اوارنااو۲۱.اهارددزااص

،روزادوناردی

،هرداو۲۲.درادهزوراروا

ردقانااو۲۳.ا.دوا

.ادیا،ه،هدی

زاواغادنارد۲۴.دیوتر

۲۵،اقا،غادناهز

و،هدقاردا.ارنا

.اهاردغادزااصازاد

ارنااو۲۶.اصیازدوا

زادویقارداو

زورردو۲۷.درادزوراروا،رو

،هردا.اروا

یردقااو۲۸.اصیا.دیو

غادساا،روهرد،هد

و«۲۹.اغادیا.دیوتر.ا

ارنا۳۰،ادزردرد،نزدن

،ناردردرزیوزادا.

زصا.دوا

وزادا،ارینو۳۱.ا
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هزورارینا،ناردهی

ا.ارنازورردو۳۲.دراد

ها۳۳،زادونارددرزیو،ه

اریناواارااردی

.ارزورردو۳۴.درادهزورز

،دزاو،هردا

۳۵.واردرواودیوتر

وا۳۶،دردرزاا

اردرزی،هردا.ار

یو،هداشرداا۳۷.اوا،

واوا.ا،هاردنازاه

یدنردنزدنو«۳۸.یوتر

ا.۳۹،ادقایقا

زااا،ورنانرد

وا،روایو۴۰.اوا.هارد

فزاوایو۴۱.و،اعا

وارداو۴۲.و،ااوا،ر

وازااصنا،وا

ساا.اروا۴۳.اهاردوا

ردص،واواردنا

ا.و،اصووا۴۴،ن

اصواو۴۵.اشردیوی.یو

وایرو،هدوایو،هکوان،درادار

ا،درادزورو۴۶.او،ده

و«۴۷.هنوواوو،دا

،یارهارها،ادصیر

زا،مزاوزاوزا،دردهاورردها۴۸

یناا۴۹،دمزای

،فرددردهارردها،مردررد،

ارناو۵۰.دهدادن.اصیا

ناو۵۱.درادهزوردراداریناو

رردناا.زوررد،دراداری

یامیرردمرد،دردهارردها،ه

۵۲.ناواصا،دلانا

،ردهاردها،دور،ازاررنا

ا.اصاز،ناردفرد

،رردا،ارنانا۵۳.د

۵۴،هفرد،دردهارردها

هدزورارناو،دراداراا

ا.درادنازاو۵۵.دراد

ا،ه،هنار

نوردردنادها،اهرا.نازاارنا.ا

نازاا،نو۵۶.نورد

،دزاهارزاهامزارزاارنا،هر

رد،دردهارردهارناردزاو۵۷.هر

درادارا.اصناا،دف

ارف،دهاورهارناو۵۸.نازا

اودهرود،هرنازاویا

ردهایارردصیناا۵۹».د

تریافرد،دردهار

.نا

ناا«۲:،هدبارواو۱۴

هنوو۳.دهدروادشزوررد:صو

۴،هرصوزاصیا.ودو

ود،دنایا

او۵.وزووزرابو،هز

او۶.ناوربایفردار

نهزاراودوزووزرابارهز

صزاو۷.دو،هناوربا

هزو.رو،د

اردردناو۸.رایار

او،باو،ااردیو،

نوزور،دادهنازاو.

روزاااردیزورردو۹.د

نواردروااردی،دیواو

ودزورردو«۱۰.دا.دباارد

مدراو،هدهو،ه

ناو۱۱.دورو،یدرایا،وره

ا،دارنا،اروا

زاو۱۲.عارددوار

او.ارمیاورناارنا،اریه

ردارهو۱۳.واریاار

،ذسنرد،ذاروه

.اسااسا.انازاهماز

ارشارناو،دمنزاو۱۴

اریواردو،د

دردارنا،ورزایرو۱۵.یو

ردورارداراو۱۶.دد

۱۷.وارارورو،دودرادد

وارشایوردورزاو

،دنااریوارد
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اردارورو۱۸.منی

ریویاودنا

نایاو،ارارهو۱۹.داهروا

نازاو.هرارواد

اریدراوو۲۰.ذار

وااو۲۱.داو،داهریویاو،ار

میاه،ادو

مدرازاود،هریویاوده

ودودو۲۲،ورویدرایاوره

یدوهو،نادا،

عارددارازورردو«۲۳.د

ومهو۲۴.دروواردتریا

واریااراودارور

،منزاوذارمو۲۵.

اریواردوارش

دارورزایرو۲۶.د

ا،درادددردورزاو۲۷.دد

ورزاو۲۸.واردار

واردوارشدراددرد

و۲۹.منی،داری

دارناادردور

زاودزاو۳۰.هرواریویا

۳۱.ارهرنادازاارود

یااریدوهیاار،نایودا

دیاو.یدرا

صیناا۳۲».داهروار

ارنوروواو۳۳.ردیودو،دراد

ارنانزن«۳۴:،هدب

ززایاردارصیو،ادد

،هدادعاار،هاها۳۵،ادضر

او۳۶.ارداا

ردااد،ار،ندیانادزا

،دادندیانازاو،دا

یزایرادردا.ارو۳۷

زا۳۸،درادزاو،ی

ززورردو۳۹.دزورارودورنوردد

ها۴۰،هیرادرداو

یارا،هاردارا

وافزاارنوراو۴۱.زانوک

یو۴۲.نوکیهاار

دواار،دکورانای،د

نددواوناونزاودداو۴۳.

ا.و۴۴،زوردز

.اناواردصاهرد

وکووباار۴۵

مرددادو۴۶.زانوکی

ردو۴۷.دامزور

اردر،دریردواردرا

نددوازااونو۴۸.

تر،هرد

بوودیاو۴۹.اهراز،

ناوربافردارو۵۰.دوزووزرا

ارا،ارهزوووزوزرابو۵۱،ذ

و،دوناورباوهذن

هزوناورباونارو۵۲.

نوارهزو۵۳.ووزوزرابو

۵۴».داوهرارو،رای

رصیاو۵۵،یاوصییا،ناا

ندادیاو۵۷.قاووسایاو۵۶،و

.اصنا.ووو

اا«۲:،هدبارنوروواو۱۵

وادراددنزانید:نا،هدبار

،وان،ااو۳.ا

.زاهاناورزاها

انانی۴.واا

ارواو۵.اناو،ا

۶.مو،باو،اردر،

اردر،دنانو

نو۷.مو،باو

موباواردرارن

نا،دزاادبا،ناو۸.

و۹.مو،باو،اردر

اریو۱۰.،درانانز

اراو،هدمهدواز

.موباو،اردر،دراد

باارددو،نارو۱۱

موباو،اردر،

،ارنانفو۱۲.

زاننو۱۳.دبافو،د

و،دردیازورها،هدن

و۱۴.ودبااردنواردر
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ردوارو،دودودزوررد

،اراراو۱۵.ارا،هاعا

یویاو.یایدوهیا

زانو۱۶.داهراروار

و۱۷.مو،دبااردنارد

مو،دباناور

با،لااواوادزو۱۸.

و،درادنزاو«۱۹.مو

ارواو.دردزور،نارد

دردیو۲۰.م،

و۲۱.یو،ا

موباو،اردر،اروا

دناوااریو۲۲.

او۲۳.مو،باو،اردر

ارنان،دناواینا

واودوایداو۲۴.م

انایو.دازوریو

ندنززا،ریزورزو۲۵.دا

نیزور،درادندنززاهدز،درادن

و۲۶.اوا.دایزور

یا،انادنیزورردی

نایو.دایو

ر.اراو۲۷.دا

زااو۲۸.موباوارد

نازاو،دردیازور،هدن

اراو،دودودزورردو۲۹.دا

هیاارو۳۰.دروعاردد

یویاو.اریااریدو

زااراا۳۱.هروارار

انانردااد،داانا

نناا۳۲».دردوز

و۳۳.هنازاواردیوزاو،دراد

نزیدو،نزهادهادرادنورد

.د

وادو،نورودندزاارواو۱۶

ردا:وا«۲:،هدبدوا

ربنوردسارنورد

ارداز،داد،دادوات

،دسادنوراو۳.ار

او۴.یاو،هیایا

نو،نزو،ارسن

.اسرا.نو،د

اازاو۵.ارا،هدادبااردن

و۶.دیاچو،هیاود

ودیاو،اروادیاارهنور

واراراودارودو۷.هردا

،دزااودنانورو۸.دزعارد

یاارینورو۹.زایاووایا

و۱۰.ارهو،دروداناوا

و،دهزوارانازایای

ونورو«۱۱.ازایاارناوهرنا

اودیاو،درودوادیااره

۱۲.ذوادیاارهوو،هرد

ودواواریورزاالززایو

۱۳.دروبنورا،ادههرزا

اررراوارااررو

،ونزاو۱۴.داد،اتدت

ارنزایرو،قفدار

اره۱۵.ریور

و،دروبنوراارو،ذامیا

ورارناو،دهدون

هرسیاو۱۶.ریور

،ناننایو،اات

،اناتنردناعایاو

یاوزاو،عاردو۱۷.

یاودیا،انوودسادهرند

۱۸.داهراایاودا

و،هرنایاو،انواوارد

.فیارنا،نزاوونزا

ارناوناداارنزایرو۱۹

زانو«۲۰.ااتزاارناو،

،دغریاوعایاوسیاندهر

هزارددودنورو۲۱.درودارهزها

نارنایواایو،

دارناودرااراو،فاانا

ناوزارنانو۲۲.ا

عانورو۲۳.راار.داد

هسنادوردارنرو،داد

سیرداردنو۲۴.درااردارا،هدنود

و،انو،هاردرو،دبا

.هرمیاودیاو،ارارمود
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رزایااراو۲۶.ازارهو۲۵

نازاو،دبااردنواردرد

نارهوهوو۲۷.داده

و،دهدهنو،هدرواهرندیاسا

ارااو۲۸.ازااراوو

نازاو،دبااردنواردراز

،ادیااو«۲۹.داده

،رو،زذاردیهزادزوررد

نارداز۳۰.هاونردهاها

دنزاو،اهدیاهرزور

،یااراا۳۱.اوار

و۳۲.اداا.زذاردی

دریرد،هو،ه

۳۳.ارسیرنیرو.ارهر

هروعایاو،هرسسیاو

یااو۳۴.هرمویاو،

نانزااایادااد

ن،دااروا».دهرل

.دروا

واونور«۲:،هدبارواو۱۷

یراا:نا،هدباراا

واانازا۳:ووا

۴،ذهنوا،ذهرد

وایا،دروعاردارناو

رنوا.ابننا،اروا

ااا۵.ادمزاناوا

ردوایا،روذارداردذ

ذاراو،روارادعا

رددواارنو۶.ذوایا

و۷.دوایاازارو،عا

ذدزارددیااردذ،ازا

و«۸.داادنایردنایاا.

نردزاواانازا:ارنا

ردارناو۹،ارذاو

دمزانا.اروایاارنا،دروعا

نردزااانازاو۱۰.ا

نااردیور،درارناو

انزاارواو،ادهدرن

ارناو،انردناز۱۱.

هرنیااناز،هرییاماهداد

درنزا:ماارااا۱۲.

زاو۱۳.درناونردو

ر،اونردزااا

.کودارنان،دهدرار

اا،انانونانیذناز۱۴

نانیذناز،راریذنماار

نزاو۱۵.ادرارنا،ا

باو،اردر،دریاههردزا

ارنااو۱۶.ا.مو

».داده،اردنو

باراا«۲:،هدبارواو۱۸

زلا۳.یاه:نا،هد

نزلاو،دنارد

او،دااداار

اردرادهااوروااما۴.ررنا

هاماوا۵.یاه،رر

ه،دازارددرواارادا،راد

دیازایا۶.

اردرددرتر۷.ه.واتر

درنزتر۸.واتر.ردوا؛

دها،داتر۹.ارترنا.ار

ناتر،نود،رددترددها،تر

ارناتر،تددوتدتر۱۰.ار

ترنزدتر۱۱.اترااز،

۱۲.ارواترااوا،ههازرزا

۱۳.اریازاوا،اردراتر

۱۴.اردیازاوا،اردرداتر

)(وا.دوانزو،اردررداتر

.انزوا،اردسوتر۱۵.ا

نا.اردردانزتر۱۶.ارواتر

دو.شدارزتر۱۷.ارداتر

وایازانا.ارواتر،ارواددوا

وای،شاارزو۱۸.اراو

۱۹.،اهزواادیوارواترو،د

۲۰.ارواتر،دردزو

و۲۱.یزیوارد،دنزو

اردیامونارازایااردرذزا

از،عنزرذو۲۲.ه.ز

ناارد،عیاو۲۳.ارا

ااز،عنایازو،یز
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از،زارازاما«۲۴.ار

.اه،نویوراا

و،انازاارماو،اهزو۲۵

اماوا۲۶.دااردنز

و،رواررازاماو،راده

زازنانداز۲۷.اونرد

اد۲۸.اهزو،داررا،د

ارا،زارناا،ارز

اررازااز۲۹.اهد،دزا

.ادمنزا،هد،

زازمرازاو،رادهاو۳۰

.زااردو،اههدروا

».یاه

«۲:،هدبارواو۱۹

هاز،س:نا،هدباراا

ماااردروردزا۳.سویا

ی۴.یاه،رادهایو

یاه.زدیاهرناو،

ارارنا،اروادذنو۵.

هدرزورنایادردو.ذارنایزوررد۶،ل

رداو۷.دامزورنازایاو،د

ناو۸.ال،هو،دهدرمزور

ارواساز،داده،درار

نو«۹.ااردمزانا،اهد

لو،ماردری،ورداردز

و،اداردنو۱۰.ارد

ویاارا،اردنهری

و،و،یدزد۱۱.یاه،را

یام،رغوردمو۱۲.غورد

اردل۱۳.ه،هدارد

ار۱۴.دروددو،و،

،سدیازاو،راشریورو،

و،یراارو،ایروادرد۱۵.ه

۱۶؛یروادفادهرردو،رامارگر

دنو،شدیادمنرد

ا،دلدرداردردا۱۷.ه.

میازا۱۸.شهواو،ارد

.اردو،زرو،ماد

ارد.رادهاا۱۹.ه

ودزارو؛روداردرو؛رااوع

نزناودزیدو۲۰.درده

،هوایدازاو،ههداا،دو

۲۱.ددازاوااز،دارنا

ردوادارمچدمیادو

وادارمچیویاو۲۲.دروعا

اهدزاواو،داهراهدار

ردوادزنانو«۲۳.اهزا

،رناارناه،کاریاار

همرلردو۲۴.دهدر؛نیال

ارناهلردو۲۵.داسوایانا

.یاه.هدزیااردلر

۲۷.نولورنار۲۶

دن۲۸.اردریو،ااردی

.غاددنو،زحوهدار

ارواو،زاردد۲۹.ه

۳۰.ددرزازودززاد،رااو

۳۱.ه.رادماسنو،رادهای

ارد،ناودزاو،ابا

ررد۳۲.یاه.زنا

ه.سدیازاو،رادماردیورو،

۳۴.رازاروا،اوزردنو۳۳.

ارواو.زا،اونرد

یاه.دزرداز،د

نزوردرد،الرد۳۵.

واراواریواریوزا۳۶.رد

نوززااریاه.راار

.روااراورادهاماواا۳۷.مدروا

».ه

:اراا«۲:،هدبارواو۲۰

رذزا،اوااردزااازا

راروازم؛دا،د

زاارواو،ادانااردیورو۳.

هداددرذزااز،ان

۴.اسومو،دزاسن،ا

رذزاو،نازااردنزماو

اردیورها۵،ارواو،هدادد

رداروارواو،ادااونا

انامنزا،اهدزیورد،هرزوا

رد،ناودوانیو۶.

و،ادانااردیور،زنا
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وارد۷.انزااروا

،ادهااو۸.یاهاز،س

و۹.اره.رواارا

ر،دا،اردردر

و۱۰.داواد،اهداردردو

از،زدنززیدنز

ترو،ادرنزو۱۱.اازو

دنان.اود،اردر

اناود،ادسواو۱۲.انا

و۱۳.انادناناهد.

ناود.اهدرودانزیدیدا

زاو۱۴.انادنان.ا

،اناووا.اا،دارشردو

ا،عیایدو۱۵.نرد

دیازو۱۶.ارناود

نا.ارونزنا،عناد

هاشردهاارداو۱۷.ادا

ا،اریوترواوارواترو،دشردد

ترن،دمنانرد.اار

و۱۸.داده.اهداردا

ارواوا،ارواتروانز

یود،اهداردنواواهد

ترداترو۱۹.ادمنزانا

.اناردنا؛ارترا

دینزو۲۰.دادهنا

اده.اهداردیتر،ا

ا،داردردانزو۲۱.دا.د

.دا.اهداردرداتر.ا

ارا،ادهاماواا«۲۲

،ناردمروااارز،روا

نوزاارامرو۲۳.ار

.ادهوارناداررااز،رر

ارناودازاثراوو۲۴

.ایروز،ناثراوودادا

نرد۲۵.ماهدزاازااریاه

یو،زاوننردو،و

،زهودزیغارد

سیاو۲۶.ماهدایاارا

زاماهدزاازاارو،سوهاز

ا،ودازود۲۷.نا

نادنان.رارنا؛

».ا

بنورنان«:واو۲۱

۲،دزارد،ندیازا:نا،هد

وشوشروشردیا،ددنیا

ووادهایاو۳.شرداوشد

،اردمرد۴.دااردوایا؛درا

ارد۵.ار،دزارد

.حواردنو،ااردریو،ز

.اردیامو،سدیایا۶

.ارنااردیاموواایااز

نزو،حارازنز۷.س

اروا۸.اسدیایاوااز،ارشزا

سیا.اراردیاموااز،

دو۹.سو،ارهاز،

اردر،ارد

نزاناو«۱۰.دا.اهد

و،هروروا،راردا

اردنواردی،ارسهد

دردودریاو،دوهددو۱۱،ک

سنو،دونوسنزاو۱۲.دزار

یووایاورجاز،دزاردیا

وهو۱۴.حیاهنزواو۱۳.ه.

اردمزایاه.دارا،ازوو

ه.دزدمنرداردرذو۱۵.دز

،هدبارواو۱۶».مزساروا

ترددوازا:،هدبارنور«۱۷:

.اراردیام،دادنا

وورد،ددراد۱۸

دو۱۹،اازو

دردوهوژو۲۰،

۲۱.ودرادیوبو،دراد

یا،دادنوردوازا

مناریا،اب،ارارواا

سازاهااردیام۲۲.ددیا

ب۲۳.در،اسازاهاواساا

سن،اب،دوداد

۲۴».ارناه.دزا

.ارااواونور
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اراونور«۲:،هدبارواو۲۲

و،زااویاااتزا

:نا۳.ه.زاسوم

اایردرذزا

نا،یوواو،دووایا

زا۴.ه.ارزا

یزا،دنصونوررذ

و،دزااریو،درس

نازاارتاو۵،اردیوزا

زاوازااردا،

و،مارازا۶.دراد

بانو۷.درسیزابااردن

درسیزانازاو،داها،بو

نازادرارههرد۸.ایوکار

ناادرادهاو۹.ه.د

ه.ارنااو.ه

نو،درس۱۰.ارنا

،داراا۱۱.درسوارودو

واکارود.وادازودرارناوا.وارز

یازا،دادو۱۲.رار

،ادواودهدو۱۳.درس

،دراردرکار،دددر

،درارساو۱۴.درنازا

سیو۱۵.ارسنا،هدانا

و۱۶.ز،اروایااراا

از،زهمارنا،ناسیندر

بارواو۱۷».ارناه

،هدبارااواونور«۱۸:،هد

ااردزاواانازا:نا

ازاها،نایرزاها،ارارد

۱۹،اروادیاارنا،نا

۲۰.ارزازاوزاارنا.ل

و۲۱.الیا،اردرادار

،ریویاها،اروایاذا

،دلنا،زارزا،یاها

راداحور۲۲.ناردا

اازاو،اروایاارا،یب

ازووا۲۳.راوایا

.الریا،نارایاارنا،ا

یا،ههدنااراو۲۴

دزاو۲۵.اردزردو،رودوا

اداز،ارازازااردیام

و۲۶».الیا،رادارد

ون«۲۷:،هدباروا

یاوزورردودرددزور،دهاز

وا۲۸.الوادا

یاذنو۲۹.ذزورردشاارنا

زورنرد۳۰.لذارنا،ذوا

۳۱.ه.راهارنازایودهدر

اسومو۳۲.ه.رواارا،ادهااوا

ه.ااانردوز

مدروانوززاارو۳۳.ار

».ه.یا

باراا«۲:،هدبارواو۲۳

اسیاراوای:نا،هد

زورردودهدرزور«۳.یا،ا

ردنا.ر.سوارا

ووایا«۴.اوایای

۵.دناایوردارا،سی

۶.اوا،اهدرزوررد،لواهرد

زور،اوایاهادزورردو

زار،یاسلوازوررد۷.ر

،زورردو،اروایاازور۸.

ارواو۹».زار؛س

:نا،هدباراا«۱۰:،هدب

وردارنالو،اددزن

رارو۱۱.روداردها،

ارنازایادرد،لوا

ه،اریزورردو۱۲.

نایدراو۱۳.ارواریا

وا،داورهمدراود

ابارنارو،وایا

،رهزیوهیونو۱۴.د

ردییاا.اراردیایزورن

،نایادزاو۱۵.دایایای

ردیا،هدروااریزورزا

و،رزوره،زایاد۱۶.دم

زانوددیزا۱۷.اروایاهزیدرا

یادو،مدرازاروود

وه،نهاو۱۸.وا

یاارویدرااو،چودو
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و۱۹.وایاواو،داوا

.ارذیاهودو،هیا

وارناراو۲۰

ردو۲۱.سوایا،هودنا

رو؛سیایدزورن

یاییرد.زا

اردری،ورداردزلنو۲۲.

یاارا،ارددو،وردم

ارواو۲۳».یاه.راو

هرد:،هدباراا«۲۴:،هدب

ایرد،دایاارا،هلوازوررد

یااوزار۲۵.سو

رد«۲۷:،هدبارواو۲۶».اروا

.سیاا.اهرزور،هاد

و۲۸.اروایااو،زذاردی

یااهرزوراز،رزورنرد

اردزورنردو۲۹.دهریاهر

نردو۳۰.ادمزا،دزذ

.اوامنزاارنا،یرزور

یایردییا.ر۳۱

اردی،داارایاا۳۲.ایا

».رادهارد،ممزا،زورمرد،زذ

باراا«۳۴:،هدبارواو۳۳

یازور،،هادزوررد:،هد

زار؛س،لوازوررد۳۵.داوا

زورردو،اروایاازور۳۶.

ا.اروایااو،یاس

وایا۳۷.زار؛ا

یااناارسیاردا

یاوذویدراو،اروا

یاوواییا۳۸،شزورردارزورل.ر

یادایاودیریاودی

ارزلنهدزوررد۳۹.دوا

ارا،لوازوررد،رادهزوراروا،هد

نردهلوازورردو۴۰.ارازورردو،دا

،گنردیویو،دیا

۴۱.یدزوردیاهرو،یو

ییا،رادهوایازورلارناو

۴۲.رادهارناهردایایا

ردااردن؛ردزور

ناوارااات۴۳.

یاه.مادردمدروانوززاار

.دادوایزااراا۴۴».

ااراا«۲،هدبارواو۲۴

ارغا،وریاههفنزور

عاردتدبنوارنانور۳.وراد

یرد.اروارمزا

وار،نااارا۴.ایا

ودهدیا؛هدهدزاودنازاومدراو۵.ار

ر،رد،وداراو۶.

یایرد،فرو۷.راوا

ارنازوررد۸.وایااون

زاو۹.دایااازا.اروار

زاااز،رسنردارنادااونورنا

».داسااسیویایاواایا

نواانرددیدشراانزو۱۰

و۱۱.دهردااداانزو،ا

درواداروا.دوارااانز

نازردارواو۱۲.دنادزایددواردمو

بارواو۱۳.عاوادزااا

و،هنو،اهدارنا«۱۴:،هد

و،یواردیدا

:،هدبارااو۱۵.راروا

او۱۶.دادهاردیا

رااروا،دااره

.داارا.هاها،

و۱۸.دا،دارداو۱۷

۱۹.نضن،ارناضداریا

وا،هدواهراردو

،ض،ض۲۰.اهد

ن،هرنا،نادضناد

،ارناض،اریاو۲۱.دهروا

،داار۲۲.د،ارناا

و۲۳».یاهاز،هاها

هنو،دهدارناو،داداراا

واناا.درارواو،د

.دروادهدا

۲:،هدبهردارواو۲۵

زن:نا،هدباراا«

۳.دراهاروا،زها،اد،د

،شزاردنلو،راردرل
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،زیاارالردو۴.ارو

.شزاردنوراردر.وایا

هدشزیراو،ورد،وردرزاا۵

کار،زو۶.زیاارال،ارد

وترودوتوویا،دا

،زرداریاویاو۷.اود

دیاو«۸.داکار

یاتولرد،ر

ی،هرزورردهزادزورردو۹.دالو

ارل۱۰.ناداردزرد؛نادارزاوا

ا.نااریدازایازردو،

و،دددزاو،دایا

یالا۱۱.دددزا

یراو،ارنایوردوارز.دا

سیا،ا۱۲.ارناهدشز

لارد۱۳.ررردارنال؛دا

دیاو۱۴.دددزا

.زناریتادزایو

ودزا،زایهر۱۵

نادز۱۶.وی

هراز،ارو،هدزار

زاو،زنارو۱۷.واار

اا۱۸.یاه.سدیا

ازرد،رواارا،ادهاماوروا

و،درایودادااردرزو۱۹.

لرداو۲۰.داناردا

۲۱،اردورااز،ر

للو،دااردلرد

للزاورلردو۲۲.دادا

یاشوزو۲۳.رار،نا.ر

۲۴.نودو،انازازازدو

رداا۲۵.کزیادزردو

وادواوها،واردزا،ه

او۲۶.کا،وتردااراو،

ها۲۷.اارناکر،هرادرودراو

وااهدزاراودرارناشوی

دیاااو۲۸.دددواو،در،د

ردو،لناراداواها،د

او«۲۹.ادواو،ار

ناوزامل،ورادررد

.دالناکات،اداارناکا

یانا،کاارناملترداو۳۰

رد،رانارایا،ارادررد

،دراددرتدی۳۱.در

ردوکاایا.دهدزنایر

یی،نویاو۳۲.ار

زااو۳۳.انویااکا،نا

ردوازازااهوا،دنو

،اانردنوییاز،ار

،دونایایرو۳۴.انا

،هتردااو«۳۵.ایانایاااز

یدنواروا،دد

تردا،سدیازاودوروازا۳۶.ز

وااردکاروهرواارد۳۷.ز

نوززااریاه۳۸.هد

تردااو۳۹.یاودارنزمدروا

۴۰.راموا،وارد،هد

۴۱.دلودنورود

دناو،یوهااوواد،دورنودزاها

ننااز۴۲.ردنارودد

۴۳.ون؛مدروانوززاارنا

واو۴۴.سدیازاواروا

زافااازا،دایاا

دنازاو۴۵.ناوننا

زردارنا،دنایزاو،او

ارناو۴۶.داکو،د

ارناوور،رااودنایادزا

ردااازاناردااو.زکا

داو«۴۷.اد

ننا،هوادترداو،ددرادر

یویاوزا۴۸،وارد،نانا

۴۹.کااروااردازا.کا

ازاوانزا،کااروا

کاار،ددرادراواد،کااروا

لواردزاارواناو۵۰.

ا،هرواشوو،ب

ا،ریا۵۱.وادرودیزور

لاو۵۲.،دشوزااردکا

و،بیوی،

اللیرود۵۳.دراردکا

او۵۴.ایوردو،واد

هااوواد،درلرددکاا
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منا،اماایااز۵۵.یو

.یاه.مدروانوززاارنا

دوهالو،زدیا«۲۶

از،هنارادزردرو،

نو،رادهای۲.یاه

کاردا۳.ه.ماااس

اریارها۴،رواارا،ادهااواو

نردو،درواااردلزو،داداارد

ارانو۵.دادااردها

یاردنو،رارانو،ر

،زو۶.داادزرد،هدر

اریذتاو،دایاهوااودادا

.دارززاو،ادززا

زایورناو،دااردندو۷

،داارزاو۸.داا

یورندو،اراارراهدزاو

رورارو،داتاو۹.داازا

اراااردو،اار،هاد

نویاارو،درااررو۱۰.د

ودانرداردو۱۱.درواا

یاواانردو۱۲.اداهوار

یاه۱۳.دامودا

غیو،مارنامدروانوززاار

ااو«۱۴.ناورارارو،ار

لدودراااو۱۵،رواراوااو

،ا،هدروااوا،درادهواما

ارنارووفداارا۱۶

اردو،ا،ارنو،دز

دیورو۱۷.دراارناندواه

امدندیورو،اداار

نوو،داا،رادتزااو،

،ا،ادواو۱۸.دارایاه

۱۹.داهدزنیاارها

زواارناو،اارتو

افردتو۲۰.اار

دهزنردو،دادااردزاز،

انزا،هدررفاو۲۱.دروااار

ضرهدزینانها،

و،زدوااراراشوو۲۲.اد

یاو،زهرردارو،کار

ف،هزاااو۲۳.اناو

و،داررفها۲۴،رر

یو۲۵.داداانانیاار

،دینو.دامادرواا

۲۶.اددو،دانردو

ارردارننزهد،ارنینو

رنو،دادانزوارنو،

فوا،ادواو۲۷.ا

و،داررفها۲۸،رر

و۲۹.داناار،نیا

ااردنادو،درااردنا

ارماو،ابااریو۳۰.در

اییاریو،دا

اریو۳۱.اداهوارنو،ا

یو،داناوارسیو،ابا

اناوارزو۳۲.ااریی

ا،ناردندی،

ردارو،اهاانردارو۳۳.

ابایوناوزو،ا

زرد،شااویزورردزها۳۴.

اراز.دادیزا،دند

یزور۳۵.دادیزاوا

یردارانا،ااراشااو

ردیدرداو«۳۶.د،دنارد

ارنا،ههارگزاواو،داندز

،رازایاهنوو،اا

مدزایورو۳۷.دااوا

ویارارو،ا،را

زواکانردو۳۸.دادند

دندزردو۳۹.دراار،ند

ادنارنردو،ادنرد

رددنارنودن۴۰.

زا۴۱.دافاا،اهدفو،هزرو

ندزارناو،مدررنافا

دنیاودانانلدا.مدروانا

اردو،درواادباردها۴۲،ار

ارزناو،دروااداااردوقا

نازانواکنازازو۴۳.دروااد

اردهیاناو،دادیزاناو

انالدو،ددراماا،ا

دندزردنادوو۴۴.ادهوا
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اداهوارناو،دادرارنا،

هاز،نااردو،کارنا

ادارناداانایا۴۵.نایا

نایا،مدروانوززااردارنادروا

اوماوااا۴۶».ه.

.دادرادهردااودنردوا

باراا«۲:،هدبارواو۲۷

س،رن:نا،هد

زا،رذدروااو۳.وانازا،دروا

سلهلهدروا،

او۵.دالدرواثااو۴.دا

ول،رذدروا،زا

،زااو۶.دالهدثا

لدروا،ثاو،هلرذدروا

،رذا،وزااو۷.داه

زااو۸.دالهدثایاو،لهددرواها

او،راروا،دروا

۹.دروایویا،هدرناهراودروا

ارا،اروایاازایااو

دارنا۱۰.داس،واازا

اریااو.ضباراربو

سود،دهدادناضاونا،دیا

یانازااو۱۱.دا

ناو۱۲.ارنا،اروا

،یادرواو،وبار

او۱۴.دهدزدروا،دارنااو۱۳.

ارنا،دسوایاوارد

،هددرواارنایرو،درواوب

،دارداهواو۱۵.ن

او۱۶.داوانازاوهدزدروا

ادرواها،ووایااردززایا

و۱۷.هلهارز،ناارز

و۱۸.رادرواا،ولزااردزا

اارناها،وزااردزا

دروازاو،دریویال

،دارناادوارزااو۱۹.د

او۲۰.درایویاوانااردروازا

نازا،ویدارزا،دارزا

زدرردنزناو۲۱.اهداد

۲۲.ایانا؛داس،وایاو

ووایا،دواززاهارزاو

و،دریویالاردرواها۲۳،

لردزناو۲۴.یوواواردروازورنارد

نا،ادههوازا

سلادرواو۲۵.دیوورز

یازایاهداز«۲۶.اله

وها،وارنا،ههدازوا

ها،زااو۲۷.اوانازا،ها

هداداو،اناو،ددرواارنا

یایا۲۸.دودروااد

زازانازا،دزا،ووا

واز،دهدادودو،دز

هونازاو۲۹.اسااسوایا

زازهدو۳۰.دا.دهداد،

سوایاو،اوانازاردهزاز

ارنادیدهدزااو۳۱.

،درزووهدو۳۲.انا

نایورد۳۳.داسوایاناد

نالونادارنااو،دارناو

وایاوااا۳۴».دهدادوداس

.داهرداایا
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،ززانانانوزامودلزامودهلوازورردو۱

۲:،هدبارعاردنردوا

یاناوارااب«

زا۳.نایانارذیاهر،نا

نورو،دورنواازا،هدزو

زاهاو۴.رناجااارنا

یاو۵.انار

زاو۶.ررا،ورزا:اا،

.بادن،ادزاو۷.یار،ن

و۱۰.نبا،نززاو۹.،رزاو۸

،زاو.دا،اازا:زا

را،نادزاو۱۲.ناا،زا۱۱.ر

فا،دزاو۱۴.نا،ازاو۱۳.یا

نتدا۱۶».نعا،زاو۱۵.د

و۱۷.اایهرایورو،نایاطاناروو

زورردو۱۸.،،مارنانورو

ارنای،هدار،مودهلوا

وزااهر،نایاناو

هدااروا۱۹.انایا

وربااو۲۰.دنردارنا،د

یوا،نایاناو،ااهداز

یا،وزارذ:دانا

و،وزانانهد۲۱.رنو

نباو۲۲.دورا

هرا،هدنازا،نایاناو

،وزارذ:دانایوا

ه،نزانانهد۲۳.رنویا

ودباو۲۴.دوراو

،وزا،اهرا،نایانا

و،دزانانهد۲۵.رنویا

ادباو۲۶.دهوورا

،وزااهرا،نایاناو

،ادزانانهد۲۷.رنویا

رباو۲۸.دورارود

وزااهرا،نایاناو

زانانهد۲۹.رنویا،

نزباو۳۰.دروراروه،ر

وزااهرا،نایاناو

زانانهد۳۱.رنویا،

باو۳۲.دروراوهنز

زااهرا،نایاناواازا

نهد۳۳.رنویا،و

باو۳۴.دورا،اازانا

زا،اهرا،نایاناو

نانهد۳۵.رنویا،و

باو۳۶.دودوراودو،زا

زا،اهرا،نایاناو

زانانهد۳۷.رنویا،

نادباو۳۸.دروراو،

زااهرا،نایاناو

،نادزانانهد۳۹.ریا،و

اباو۴۰.دوراودو

،وزااهرا،نایاناو

،ازانانهد۴۱.رنویا

باو۴۲.دوراو

،وزااهرا،نایاناو

،زانانهد۴۳.رنویا

هدا۴۴.دوراوه

یانایا،ااناروزاهدزاودنورو

اانهدو۴۵.د،دنا

یااازا،وزا،نایانا

وراو،نهد۴۶.رنو

نردنایانوا۴۷.دهو

۴۹:،هدباروااز۴۸.هدا

۵۰.اانردارنابوراریوا«

ناواوتدارنو

ارناناو،راداراوناو،ردراد

اورنو۵۱.زفااو

ارنانوداانو،روارنانود

ااو۵۲.د،انادو،

،دجاادودرد

اد،زتدفاانوو۵۳.ز

».رادهارتدنوو،داا

ااروااو،داا۵۴

.دروا،دهد

زا«۲:،هدبارنوروواو۲

فااوارد،زیانانوداا

اباعیقو۳.زعا

نادرو،زدجاااد
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رودهدنازاواجو۴.باد

رو،زوایردرو۵.دورا

هدنازاواجو۶.ر

رونو۷.دروراروه

،هدنازاواجو۸.نبانز

نهد۹.دروراوه

روراودوناجاااد

ور،بو۱۰.چلواناو.د

.رراوررو،ناجاا

وراوهدنازاواجو۱۱

نروزنوایردو۱۲.د

،هدنازاواجو۱۳.یار

درودو۱۴.دوراوه

و،هدنازاواجو۱۵.رفا

نهد۱۶.دهوورا

هوروراوهوناجااور

عانازاو۱۷.چمودناود

ن،ز،چنردنو

،بفو۱۸.چیددیرد

دا،ااروناجاااا

ورا،هدنازاواجو۱۹.

رو،وایردو۲۰.د

وراودو،هدنازاواجو۲۱.ر

ناا،روو۲۲.دود

وراو،هدنازاواجو۲۳.

جاااانهد۲۴.در

.چمناو،دوراو،نا

رو،ناجاا،ناد،لفو۲۵

،هدنازاواجو۲۶.یاراناد

انایردو۲۷.دوراودو

واجو۲۸.ناارو،ز

و۲۹.دوراو،هدنازا

نازاواجو۳۰.نعارو

هد۳۱.دروراوه،هد

نا.دوراوهو،نادن

اانهدا۳۲.چرددید

جااانهد،نایانا

نوا۳۳.دهووراونا

.هداانرد،دهداوا

،د،دهداوااااو۳۴

راودزدیدرا

.دچدیاناد

هردوایزورردونوربااا۳

شاهداز:اانورنایو۲.

نورنایاا۳.راورازاواوباد

ا۴.دیاارناده

نردنا،دواررداوباد

ورازاودیارناو،اروارا

ارواو۵.د،نوردرررا

نورارنا،هدرواداریو«۶:،هدب

وواناو۷.اروا

ار،ادهعاار

هارااوعاباو۸.روا

،هاونورارنوو۹.رواار،اد

نورو۱۰.اههدادیواازانااز

دو،روارداراو

«۱۲:،هدبارواو۱۱».د،ا

زایاهدازض،اانزاارنوا

.نازانو،ماارراا

یزورردو،نازاندازاز۱۳

نازاهااراانداز،ارزنداز

ه.نازا،مددیازاهاو

۱۵:،هدبنردارواو۱۴».

نارذ،رناوانااریو«

وال۱۶».رهدزوزاار

نایایوناو۱۷.دارنا،ر

نیو۱۸.یراوتون:ا

تناو۱۹.و:اانا

یراناو۲۰.ونووروما:نا

یانانوا.دو:نا

.نا.و،نزاو۲۱.نا

،وزانارذهرنانهدو۲۲

نو۲۳.دورانانهد

یاناروو۲۴.زبف،رد

ردندوو۲۵.فا،ن

.عاهزاوردهدوناوو،عا

ویورهزاوردهدویو۲۶

،تزاو۲۷.اوافاا

ا،نونوونرونا

ورا،وزانارذهر۲۸.ن
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تو۲۹.ادهارسدود

،نیاناروو۳۰.،بف

ناووتنادوو۳۱.نا

وبو،اسباوو

،نوررازا،نوناروروو۳۲.نا

،یرازاو۳۳.دااروا،سنترو

نانهدو۳۴.یراا؛نون

.دودورا،وزانارذهرو

ناوار،یرایاناروو۳۵

ی،یرادوو۳۶.،ف

اوووو

وایوفاایو۳۷.

یوروقفو۳۸.ایو

واونورو،عفعا

دو.راارااوارس

نورونونهدو۳۹.د،ا

زانارذ،دوانوناارنا

:واو۴۰.دراودو،و

و،روزااراانداز«

ندازضارنوو۴۱.ارنایب

ضارنوو،هیااا

واوا۴۲».اانداز

و۴۳.داراانداز،دهداار

زانانهدیاهر،نداز

.دودوودوراودو،و

ضارنو«۴۵:،هدبارواو۴۴

ناضارنوو،اانداز

هررداو۴۶.ه.دانازانوو،

نواانداززاودوود

سلاارنا،ییال۴۷،اهدز

نازااو۴۸.،له

ازاار۴۹».هاونوراهدز

زاو۵۰.،دهانو،دهدز

لووورااراانداز

لارو۵۱.،سلا

.داداونور،دهداارواوا

ب«۲:،هدبارنوروواو۴

.نایاناویونزاارت

ردداد،هوزا۳

،عاردتو«۴.رعا

اونورچودراو۵.سااسر

ناارتدتو،روارب،هاد

نامیاورااناو۶.

و«۷.اراردب،هدناییدر

وو،ناوایدر،ن

و۸.ناادنوارارریو

وارنا،هاا

واوورنا،یدرو«۹.ارار

اارورفووو

رداراوارناو۱۰،

یدر،رزو«۱۱.رادب،هدرا

اردبو،ارنا،ها

سرداارباو«۱۲.ار

اراو،اریدرردارا،

زاارو«۱۳.دب،ه

اراو۱۴.اناارا،هد

وزااکووارناا

،ناو،نایوراربا،

رداونورنو«۱۵.اراردب،ها

غرسباوسنزا،ودراندچم

ارسا،ناادیاتنانازا،

.تعازاا،اد

روورور،نوررازادوو«۱۶

،ترووروادیدراو

واو۱۷».ازاهاوسزاها،اناردا

نزاارن«۱۸:،هدبارنورو

نررنا۱۹.زنو

نااداونور.وهز،ادسااس

او۲۰.ردوارنازاو،

و۲۱».اد،ادیاسندنا

ارنب«۲۲:،هدباروا

هوزا۲۳.ناوانا

دزادعاردداد،رارنا

ردناا«۲۴.و

وناارعاوی۲۵،ویرا

ارعاهزاوردهدو،انای

،هزاوردهدویو۲۶.راد

باوایو،افااو

و۲۷.نا،دهداوا

و،دواناونورن،ناوردن

اا۲۸.رادوناارنای
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رادناترو.عاردن

یاناواریراو«۲۹.نور

ادهوزا۳۰.رنا

دواا۳۱.رارنا.ارعار،د

ی،عاردنارد،نا

وفاایو۳۲ووو

و،اباایوایوای

۳۳.بارنادوبا،ا

ردناردیرااا

ناروونوروو۳۴».نوررادز،عا

۳۵.دنایاناوارت،

ردادهوزا

نانهدو۳۶.دلعا

نهدا۳۷.دهووراود،نا

نانورودرعارد،ن

و۳۸.د،دهداووااار

زا۳۹،نایاناوننهد

رداد،هو

ناونانهدو۴۰.رعا

نهدا۴۱.دووراود،نایا

نورودرعارد،ن

نهدو۴۲.دوانارنا

وزا۴۳،نایاناویرا

.رعارداد،ه

ودورانانانهدو۴۴

نانورویرانهدا۴۵.د

۴۶.د،دهداووااار

ارناااناروونورونونهد

هوزا۴۷،دنایاناو

.عاردارروراد

۴۹،ددوورانانهد۴۸

وا،وان

.دارناوا،دهداارواو.هد

ااراا«۲:،هدبارواو۵

جااودرازا،دزاودرادنوارصو

ارناودرازانو؛جااارنا،نزهاودها۳.

،نانرداردیودرا،جاا

ودرازانوارنناو،دااو۴».ز

رنااا،دوا.دجاا

اا«۶:،هدبارواو۵.د

،هنانزامازیده:ار

ارها۷،دمناو،دزرووا

ناارناو،دراردماو،فاااهد

نااو۸.،اهدموا،هد

یادها،دهدادوامدیاوار

ناهرچهو،دانازا،دهدادوا

ااتزاااو۹.دهریوهررد

وانازاتو۱۰.وانازا،رواد

و۱۱».وانازا،و،دا

،هدباراا«۱۲:،هدباروا

و۱۳،دزرویو،وازانزه:نا

روهشنزااو،دوادید

ردویوااو،نزنا،

نزناو،دردنزوواتحورو۱۴،در

نزناو،دردنزوواتحور،ه

واو،دروداردنزدنا۱۵،ه

رو،دناورو،درودراا،یا

.درواداره،ردواتاز،نا

و۱۷.درادوار،هدروادارواو«۱۶

زیرزایرو،دفردسبا

وارارنزو۱۸.با،

دتارردوزاروای،اد

نزو۱۹.دباو،درانزنا

یاو،ها:یو،هداد

باازا،یادزا

،یاه،دزااو۲۰.یا

ارنزها۲۱،اهتزاو

ودرنرداروا:نزو

۲۲.اداروارنارواادز

ارناروار،هادیاردبااو

رداراو«۲۳.اا:نزناو.دز

باناو۲۴.بارداراو،یر

ا،هادواردباناو،نزار

رارنا،نزدزاارتو۲۵.

یازاو۲۶.درودارناو،وا

نزاربانا،نازاوازارنا،نایرد

دوها،وااربانو۲۷.

و،ا،هواادبانا،هزرو

دردمنردنزناو،داوانارووا

،هاها،،هنزنااو۲۸.دا

زانز،تناا«۲۹.ازادوا
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،دتحور۳۰.ه،د

و،دراوارارنزها،درزو

و،داهزادنا۳۱.درادااواهرردارنا

».دااردهنز

باراا«۲:،هدبارواو۶

و،هر،صرنزدن:نا،هد

دتاوبازاها۳،وایاارد

و،راو،ارتاوباو

زایزامامو۴.درهزرا

رمامو«۵.درزا،دراک

یااردزوریاو،واها،وا

اردیی،هس،اهدوا

هدوایااردزورمو۶.دراد

،داورداوردوریا۷.ند،ا

ااز،دزار

اسوایایزور۸.یو

زورردارد،دوادنداو«۹.د

زورردو۱۰.اارنازوررد،اتر

و۱۱.دروعارددودود

،هاریااریدوهیاار

ارواواهده،ازا،هریویا

وایااردیزورو۱۲.زورنارد

،درومیاهو،)زا(

۱۳.اه،دالوایزور

دارواها،دموایزورن،هناا«

،اروایااردو۱۴.روعاهزاورد

هو،ه

چو،ه،هد

مدرایهدنو۱۵.ذ

وایدراو،ورهیو،وره

،هدروادواراراو«۱۶.ار

نارچو۱۷.ارارواوه

ویدراو،اروایاذ

ردداردهناو«۱۸.اراروار

زاارنا،اردیو،اعا

ارچهندو«۱۹.اراذ

،هدارنا،صوزاهد

اراو۲۰.درانازا

ااناروا،وار

اا«۲۱.باهنازاو.اس،یا

یادنوریاهن

یرارناداهو،اروا

و۲۲».،دن،هد

باراونور«۲۳:،هدباروا

۲۴:ناوداراارا:،هد

اردیوره۲۵.اروداره«

ارودزاااردیوره۲۶.رودزن

ارناو،راااامو۲۷،

».دادا

ارناوهغرادزایزورردو۷

اارواراوهدوهد

یانایورواانارو۲،دهدوهد

نهددطایوراو.ارنا

وار،دنا۳.

یاو،روودیاارا،درواوهدزاودوهارا

ارواو۴.دروایوراراو،وی

ندروایانازاارا«۵:،هدب

هزاانوو،ارعا

.دنوارا،ارووارا۶».

ناهزاا،نورواراود۷

،ناهزاا،یراووارارو۸.د

تا۹.دنورراد

دشودارناودناساز،دا

،ناندزوررد،کناروو۱۰.اد

واو۱۱.دروااردناروو.ار

کاردزورردرو

دادزابادن،لوازورردو۱۲.ار

لوزودهواو۱۳.ارار

درازاایودسللد،هو،د

هدو۱۴.یدرادورهطم

هوچوناوو۱۵.رزال

و۱۷.هو۱۶.

هووچووود،ذ

،مودزورردو۱۸.بادندا،

اروایاو۱۹.ارررو،

،لدهو،دلوزوده

ورطمدرازاایود،سلا

وناوو۲۱.رزالهدو۲۰.یدرا

و۲۲.،هوچ

وچووود،ذو۲۳.ه
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و۲۴.دا،هو

هوا۲۵،نزرونبا،مزوررد

ا،لدهو،دلوزو

.یدراورطمدرازاایود،سل

چوناوو۲۷،رزالهدو۲۶

و۲۸.ه

هووچووود،ذو۲۹.ه

،مرزورردو۳۰.نبادا.

زوهوا۳۱.ورروررا

،سلا،لدهو،دلو

و۳۲.یدراورطمدرازاایود

هوچوناوو۳۳.رزالهد

۳۵.هو۳۴.

هووچووود،ذو

،زورردو۳۶.ررادا.

وزوهوا۳۷.نرویار

یود،سلا،لدهو،دل

و۳۸.یدراورطمدرازاا

هوچوناوو۳۹.رزالهد

۴۱.هو۴۰.

هووچووود،ذو

،زورردو۴۲.یاردا.

زوهوا۴۳.درودفا

،سلا،لدهو،دلو

و۴۴.یدراورطمدرازاایود

هوچوناوو۴۵.رزالهد

۴۷.هو۴۶.

هووچووود،ذو

ا،زورردو۴۸.دفادا.

وزوهوا۴۹.اارود

ایود،سلا،لدهو،دل

هدو۵۰.یدراورطمدرازا

هوچوناوو۵۱.رزال

۵۳.هو۵۲.

هووچووود،ذو

،زورردو۵۴.دادا.

وزوهوا۵۵.رور

ایود،سلا،لدهو،دل

هدو۵۶.یدراورطمدرازا

هوچوناوو۵۷.رزال

و۵۹.هو۵۸.

.هووچووود،ذ

ناا،زورردو۶۰.ردا

لوزوهوا۶۱.رو

درازاایود،سلالدهود

لهدو۶۲.یدرا،ورطم

هوچوناوو۶۳.رزا

ذ۶۵هو۶۴.

ناادا.هوچووود

۶۷.نادرویارا،دزورردو۶۶.

،هو،دلوزوهوا

ورطمدرازاایود،سلالد

و۶۹.رزالهد،و۶۸.یدرا

.هوچوناو

وود،ذو۷۱.هو۷۰

رادا.هووچو

۷۳.ارونا،دززورردو۷۲.یا

،هو،دلوزوهوا

ورطمدرازاایود؛سلالد

و۷۵.رزالهدو۷۴.یدرا

و۷۶.هوچوناو

ووود،ذو۷۷.ه

.نادا.هووچ

وا۷۹.رو،نعا،دزاودزورردو۷۸

لدهو،دلوزوه

ورطمدرازاایود،سلا

وناوو۸۱.رزالهد،و۸۰.یدرا

و۸۲.هوچ

وچووود،ذو۸۳.ه

ا۸۴.نعادا.هو

ااناروزا،دهیزورردکد

ه۸۵.هدزاودوههدزاودوههدزاود

وراود،فوه،دولو

رزاهدزاودو۸۶.دسلالر

وی،سلالهدما

ووهدزاود،ناو۸۷.دل

هدزاودوایدرا.ههدزاودوچهدزاود

،ذناوو۸۸.ه

ا.هووچوورو

نو۸۹.دهازاکد

یزاارلها،یوادعا
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یووودنزا،دتدتر

.دوا،

،هدبارنور«۲:،هدبارواو۸

ناغا،یزااارا:یو

اااراو،دنور۳».ور

و۴.دهدااروا،ورنا

یرقزایرزا:دانا

ر،دهدادنوایاا،د

۶:،هدبارواو۵.ارنا

و۷.ارنا،اانزاارنو«

موشناارههرنا،نا،نا

۸.ارد،اردرو،ارهادن

وو،ورطمدرا،نایدراونایوو

عاارنوو۹.هدنا

ارنوو۱۰.ارااو،رود

نواردیدااو،رودوار

واراازاارنونورو۱۱.را

یدنوو۱۲.رواروا،ار

اریدوهارو،ناوارد

.دهرنو،ناروایا

وایاارناو،رااونورارنوو۱۳

نازانووااانزاارنوو۱۴.نار

ادنونازاو«۱۵.دا

۱۶.نارارنا،هدارناو،رواارعا

ضو،اههداداانزانااز

ارنا،ااندازض،ره

زاهاااندازاز۱۷.مادیا

ارندازیزوررد،انازا،زاهاونا

ارنو۱۸.مددیاارنا،مدززرد

نزاارنوو۱۹.ااندازض

اراامداداونوراا

نو،هرااو،رواعارد

۲۰».دضرااو،ادساا

،دنوااونورو

اان،دانوهرردارواا

ر،هدهردهیانوو۲۱.دنا

نورو،اروارارنانورو،ارد

نونازاو۲۲.دارنا،هدهرنایا

اونوررعارداد

ن،دانوهرردارواو،زادد

۲۴:،هدبارواو۲۳.دنا

ادووزانوناا«

زاهزاو۲۵.لعاررد

دناردا۲۶.نازاو،ازر

.دو،لندعارد

».نادوهرردنور

،ززانانانوزامودللواهردو۹

اا«۲:،هدبیارداروا

وردارناهادرزوررد۳.رواردار

ارنااوا،روارد

۵.روااراا۴».رادل

یاردورد،لواهدرزورردارو

ناادهداوا،دروا

،هدازادصاا۶.د

.انورودزورنارد،رواازورناردار

؛دازا«اریوصاناو۷

عاانردردوانارزاا

ردواا«:ارنا۸»؟

۱۰:،هدبارواو۹».م،ا

بازازاا:،هدباراا«

وایاارا،رودرد،دزا

ناو،رواوردارنا،مودهدرزوررد۱۱.دروا

نازاورانازای۱۲.ریونار

۱۳.رادلارناا؛اا

،ازندروازاوردوا

رداروا،ددمزانا

او۱۴.ااردهنا،اهار

،درواوایااراواونرد

یا،و

،یزورردو۱۵».یاهاویاها

ازاو،ارتدا

اوارنااد۱۶.د

چاانازازااهو۱۷.رد

.دزودراااااردود

ودراوانودچااوان۱۸

.ودرارد،دازور،دز

دواا،دریزور،انو۱۹

مااتواو۲۰.دچوادهاروا

وودراردوانها،

مزاا،تواو۲۱.دچوان
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زورا،دچها،اوردو

وزورودها۲۲.،انو

نا،هدار،لهاوهها

نودچو،ودرارداا،د

نو،دزودراوان۲۳.،

واااروادوو،دچوا

.اده،دهداو

وددیا«۲:،هدبارواو۱۰

نااراو،ردیرزاارا،زهی

زاارانو۳.رودرانو

نارو،زاارنو۴.عاردد

انو۵.داایهرایورو

نو۶.چ،رادقفزا

چرادبف،زاامود

ندو۷.زااناندادچ؛

ار،نورو«۸.زاا،زا

ردنو۹.یایردیاا.زا

،وریدیادز

و،اهدرواددیاهر،زااار

ردودیدزورردو۱۰.اتدندزا

ذویاردیهلواردو

ه.یردیاریا،زاد

امودلمودهزوررداوو۱۱».یا

زاداااو۱۲،ادتدیزا

ناو۱۳،ناریارداو،دچیا

و۱۴.دچاووانلوا

بادنواجو،اورناجاالوا،اد

جو۱۶.،رجو۱۵.د

نودرواار۱۷.نبا،نز

ورو۱۸.دچ،دنیراو

جو۱۹.درراواجو،اورناجاا

،دجو۲۰.یار،ن

دچ،دسنن۲۱.دفا

۲۲.ادارا،نانرزاو

و۲۳.دداواجو،اورناجاااا

جو۲۴.ر،ج

ناد۲۵.ناا،

.دیاراواجو،اورناجااد

جو۲۷.نا،اجو۲۶

.ناجااااادا۲۸.نعا،

نزرداربو۲۹.دچ

ارنااناهرردوا«:،د

اناوها،چا

اریووا۳۰».اااهرردوا،د

۳۱».رادناوز،ا«:

،اداردارلزازکار«:

ا،هااو۳۲.دا

هزاو۳۳».داارن،وا

هزورواتو،دچهزوروا

زورردوااو۳۴.نایاارارنایور

نو۳۵.اورهزاوو،دنای

دووایا«:،اورت

دونو۳۶».دمرزاوها

».عراارانارادوایا«:،ا

اواو،واشردنمو۱۱

نانردوااو،وا،هار

د،هدرواددمو۲.ودرافاارد،ه

،دمهارننا۳.شاوددوا

ردهوو۴.نانردواااز

،هنزااو،ت،دنان

رداریا۵!ارار«:

ناو۶.رواداروزوهوهزورودر

رد،ازاویو،هن

شدمو۸.ناودو۷»!ا

نورددداردارناو،دارنا،هد

ناو.نازاهد،دردو،

،رودراوردنو۹.دوری

داارمو۱۰.رنا

واتواو،رد

ا«:واو۱۱.اردو،

مارتارداو؟یدیده

نا،هماا۱۲؟یدار

ز،راددشاردارناماهازار

۱۳؟درادارهرایدرناناریا

،هنداز؟ماازا

ا۱۴.رهار

او۱۵.ادزازارما

زد،اتارده،رر

:،هدباروا۱۶».ارد

ومادارنااازاد«
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روعاارناو،دانارو

اارد،هلزو۱۷.ارد

دانا،ورزاو،

ارمو«۱۸.ناومار

واشرد،راردادیا

رداز!ارار،،هن

.ردادااروا!شار

وزورهدوزورو،درازورودوزور۱۹

دوانوزامه۲۰،زور

رو،ددرنرداروا،دهو

:۲۱».انوزاا،،هنیو

ارناواهدرا،انرد«

یاروا۲۲.رمهدادا

یاردن؟نایادنا

اروا۲۳»؟نایانا

مدانا؟اههوادا«:

اروان،هانو۲۴».داو

فااارنا،هدارمزادو،م

و،دیو،هلزاردواو۲۵.اد

حورنوددنا،،دیوورزا

ردودا۲۶.د،دت،رانا

حورو،دایدمودداامه

رد،هد،دردنایولزنا

:،هدادووداها۲۷.دته

مدنو۲۸».تهردداوداا«

ارناایا«:بارد،دوانزا

؟ییاا«:اریو۲۹»!

نااردحورواودوام

۳۱.اهاا۳۰»!دا

فاااراودرواردزااری،هزووازایدو

هافناهارزوروفاهارزوره

مو۳۲.دزیورزاعارذودو،

اوداریدزورموناموزورنام

دیاودرافاااراو،دهدهد،د

ازادنانادنردزو۳۳.د

ارمواهواناوا،ده

،هوتوارنناو۳۴.ری

زامو۳۵.ددارد،تاراز

.دتورد،هدچتوهوتو

وا،دنزهرردنوروو۱۲

واا«:و۲.دنزاز،دروا

اراواو»؟هد،اهد

یوررددزا،دردو۳.

«:ونورووارد۴.ز

ردواو۵.انوو».انوعاد

نا،هاارونورو،دارد،هلزان

نردا:اننا«:واو۶.انوود

وواورردارد،ه،یا

ردوا.ها۷.وابارد

رردواراوووریو۸.اا

ها،ارواو،

.،هواناواو۹»؟دروا

و،دصوفا،یورزاانو۱۰

:نورو۱۱.دصواودهنور

ه،هدازراارهارایایاو«

،انوشردرزانیاواو۱۲.اهزرو

،هداواد۱۳».ه

ا«:وا۱۴»!هارواایا«:

زورا،ااندبایویورشر

».دادنازاو،دسهنوزور؟

،نادو،سهنوزور۱۵

رد،هدچتوزام،نازاو۱۶.دچم

.دزودراناریا

ن«۲:،هدبارواو۱۳

زاار؛،مدادااارنز

۳».،رونانردمانایا

زاناو،دناریازاارنا،وان

،ورزا:انایو۴.داایور

،ادزا۶.یرط،نزا۵.رزع

،ازا۸.ل،رزا۷.

،نززا۱۰.ار،زا۹.ن

ی،زازا۱۱.ید

ر،زا۱۳.،نادزا۱۲.

و،دزا۱۵.و،زا۱۴.

زیایاا۱۶.

ارناو۱۷.دمعارنو،د

بازا«:نا،هدنزیا

ارمدواارزو۱۸.ان،ر

زو۱۹.ا،اینارد
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رد،ردو؟،انارد

درادرد؟ب،زاو۲۰؟ردرد

راوناو».روزهزا،هلدی؟

تد،برنزاارزر۲۱.د

ناو،رنو،ربو۲۲.د

زالنوا،داردقیویو

یاو،الایداوو۲۳.ده

ورازایرودن،دبارنا،هرا

اارانناو۲۴.دروا،ادا

زا،زورزاو۲۵.هلایداو،دهازا

ونورود،هاورو۲۶.ز

یاونایاو،رنارنردشداا

و۲۷.دادنناارزهو،دروا

و،ریدارز«:،هدوایا

۲۸.ااشاهو،رورد

،رورادرو،رواروززردد

و،بزردو۲۹.داردارقو

ورددنو.رادنردنراونون

،شارمو۳۰».ندراهر

ناااز،رافردارناوورا«:

ا«:،دریوناا۳۱».

زهرردو۳۲».یزاناازما

:،هدرواااد،دهدارنا

اردنازنازانایاز«

ردو۳۳.دناد،دناردو،در

دردو،اردوادارقنارا

».دناردود

ناردمو.دد،هداردزاواو۱۴

،دنوروااو۲.

رددزردش«:ناو

دروازااروااو۳!تواا

ا،هدلاونزو،مد

ردیایراد«:و۴»؟یا

هورنورو۵».د،هد

ونو۶.داوراا

و۷.رداردر،دزنزا

نازانایاز«:،هدباراا

اارزاواا۸.ررز،در

وز،اارنا،هدروازاار

نزازاو،دوازارز۹.ایر

نازانا،کارنااز،

۱۰».نازا،واو،ا

ردوالها.رارنا

«:واو۱۱.ااعا

نردادوو؟ااما

ک،وارنا۱۲؟رونا،مدنا

۱۳».انازاوگرزاو

ترارمااز،انها«:وا

دادازانو۱۴.یدروانونانزاد

یااز،مانرد،وایااهناو

یورو،انااو،یهد،وا

اا۱۵.اانردوانردزورنا

ا،اهارهزاواا،اوارم

نایازارمااوان۱۶:

۱۷.اردارناازادروارددهدر

وده۱۸ید،دواترنا

اارم،انوههزاورر

مرومناارنارهاا

،زدرارماه۱۹.ر

:واو۲۰».یاهزاازاارما

زمدت۲۱.مزام«

تاولاد۲۲.اهلزا

ازاوا،هدناهدا،دمدنوردا

ناناریاارزنارد۲۳.

.داارنا،هدااو،دا،مدر

اماواددحوره۲۴

ناثراووارذو،ااددرزاروا،د

وراد،یداوردنونو۲۵.ا

وواو۲۶».چامهارزا،هاد

ارا«۲۷:،هدبارنور

اراا؟م

مدت:وانا۲۸.م،

.دان،شرد

نهدو،دااااردی۲۹

وزا،د

مدارددناهرردز۳۰.اهد

و،ااد،ادناردار

اهداهرردلاا۳۱.ن

،ددرارزناوداادارنا،

۳۳.دااااردی۳۲.ادا

اریرزر،هدهراوالااردناو
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هر۳۴.داردی،ا

ل.زور،دارززور

و،الاردنر،زورض

اراا،ه۳۵.اداا

ااردو،دااها

یانااو۳۶».داارد،ه

زهرردنناو.دهدز

انا۳۷.وازاارم،هدروا

ا۳۸.دوزاوار،دهدروازهرردار

هز،درزیاازاون

م،ااارنانو۳۹.

:،هاه،یدوزناداو۴۰.ر

هاز،وراهدادهوواوا«

؟زووانزاا«:۴۱».اهد

،نردواازو۴۲!امرا

انوناز۴۳.مدندزااد

یوزاو،داا،یور

نا۴۴».داواا،اهادوروا

هنزاوواتا،رههارزا

نناردنونها۴۵.نو

.مودزارنا،هادود

باراا«۲:،هدبارواو۱۵

ارنادزن:نا،هد

،اروایاااو۳،ادد

،دیردیا،ریوذو

۴،زاهاورزاها،واناریا

دراایدرایا،اراردها

یاو۵.ارواوررهطم

ذیابارر

مدرااودیدرایاچ«۶.ه

رو۷.ورهط

نو«۸.وایابا

ذیاریادایایاذیایو

درا،یدراها۹،وا

یاو۱۰.اروورهطم

وایااناربار

وهیاوچیاوویا«۱۱.د

یایاهر۱۲.دهد

ان«۱۳.اهرا،

او۱۴.درورااراواا،اروایا

،نردیرد،اونرد

،اروایااا

یاوایا۱۵.وا،

یردیا،اود

ون۱۶.اوار؛

».دا،اونردیاویا

باراا«۱۸:،هدبارواو۱۷

ادمرواردناردارزن:نا،هد

وایاااها،رزلزاو۱۹،

؛اراایاهددلوازا۲۰.ار

،دلوازا۲۱.ارارنان،اا

هو«۲۲.اروایادیرداا

هدرو،اوااراواا،هد

یزورزا،دااراووا۲۳،

اا۲۴.یردنازاوداوا

وها،هدعانوور

ویدراواویانا

۲۵.هو،اررا،نار

هزاناو،هراایاو

اردناو،اهرنااز،ا

ر،اردهوواا

نردوااو۲۶.اهاروا

از،اهزا،نا

هدها،هداو«۲۷.ده

هدناو۲۸.ارهیا

هروار،دادزاوایا

۲۹.اهزاودهریو

نانردهاواازاها،

داو«۳۰.دان،

نا،هدواوا،و،

اروام۳۱.ادمنزا

ودانا،ااروا،هد

ار،دارداانو۳۲».دایو

مارواو۳۳.دمزوررد

ارواو۳۴.درواونوروداروا،د

۳۵.دیودهمااز،ادهرد

،داا«:واو

وا۳۶».رهزانواروا

وا،دودراروا،هدرواهزانوار

۳۸:،هدبارواو۳۷.دهدا

یدیا:نا،هدباراا«
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یدرروزدیردر

وناداو۳۹.را

دنودردو،روا،هدرواداروااوام

دااوا۴۰.ف،زارد

یاه۴۱.سدیاو،روا،هدروا

.یامدروانوززاار

».یاه

وبانامااونادویوترحرو۱۶

،اازا۲،)ن(ورنانوا

فونادوارنناروزاهوود

نوروو۳.ر،د

از،زودزا«:نا،ه

.انانردواو،اسنازا

انو۴»؟زااواارا

بارواوحرو۵.دارددیورار

یونازادادانوانادا«:،هد

دیاارو،دروااددارواو،اسو

یاارا۶.درواادداروا،اه

اد،هدراارداو۷.وحریا،د

،اهواناو،اردروار

۸»!زودزایونایا.اس

ادا۹!یویا«:حرو

دار،اهدزاازااراایا

یارو،وارددرود

اریوارداوارو۱۰؟نا

وازا۱۱؟اراو،درواد

وانوراو،اهوا

اربانامااوناددو۱۲»؟

ززااراا۱۳!ا«:ناو،ا

کارداریدروانو،ایرو

زارو۱۴؟یزنااردایز

ورزاویدروردایرو

و۱۵»!اا؟ارندانا.یدا

رارنا«:وا،هکر

و۱۶».منزنازاو،نازا،

وارادد«:حر

ر،اردو۱۷.نوروناو،

هوود،دودراا

».رواردنورو،رووار

رو،هدارداو،ارد۱۸

و۱۹.دانورو،عاهزاوردد،هدراا

،دعارددناارحر

نوروواو۲۰.والو

ارنارودازاارد«۲۱:،هدبار

یا«:،هداردیورنا۲۲».کیارد

مودزروها،میوریاا

:،هدبارواو۲۳»؟یک

مااونادوحرفاازا،هدبار«۲۴

ورمااونادد،۲۵».رود

زا«:،هدبارو۲۶.ریورداا

نانازااریو،رودنداید

۲۷».کنانرداد،ا

نومااونادو،رودمااونادوحرفاازا

و۲۸.دادیرددلاوناونز،ها

اهداوااداازا«:

ناا۲۹.اهدهداراواررا

اونامداواومدات

یاهزواااو۳۰.اهداوا،د

ناارنا،هداردندزو

اارواندااها،وردوهزر

Sheol)».اهد h7585)۳۱غرنازانو

اردندزو۳۲.،دنازز،

حرارنونایوارنا،هد

ناناو۳۳.نالاا،اد

نزاانازو،رورهز،اد

Sheol).ک h7585)۳۴نااو

ارزاداز،ناهزا،دنافاا

ارهوود،هاروارزااو۳۵.

:،هدبارواو۳۶.از،ارر

و،رادانزاارنوررازا«۳۷

ی۳۸.اساازشفناارا

یایازاونانارنارا

هساهاروارارااز،ز

یرازا۳۹».ااایا،ا

ازا،دهارنار

دوازارداایا۴۰.

اد،دواررنازنور

ااروااووا،دوحر

واازورنایادردو۴۱.دهد

نو۴۲.اروام،هدنور

،عای،نورو
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نوروو۴۳.والوارناااو

:،هدبارواو۴۴.اعا

».مزکنارنارودانزا«۴۵

«:نورو۴۶.دارددیورناو

و،نارو،راناردیورزاا،ارد

رزااز،هرنایا،رییدوز

ینور۴۷».اهعووو،هاوا

عومنردواوودنرد،ارناد

نردواو۴۸.دهرموارر،ده

وزادو۴۹.ادزوودانزوند

کحردردایا،دوراهدرد

رووعارددنور۵۰.

.

اا«۲:،هدبارواو۱۷

زا،انازا،نازاو

ارمو.نایاناهدزاودنانارو

یااز،یویارنوراو۳.وای

رداراو۴.دانایانارو

و۵.رات،تدعا

،دروااوایراار

و۶».دادزااراا

،داداروانانارو،ااارا

و،نایاناهدزاود،رویا

ارو۷.داینردنوری

نزورنایادردو۸.دراتدردوار

نانوریا،ادتد

.دهرمادو،هدادوهدرواو،ددیو

نواادوارزاارو۹

واو۱۰.اردی،هده،هدروا

رازتدیورارنوری«:

رزاارناو،دادهدیایا

هداارواوایو،دن۱۱».

ا«:،هدضااو۱۲.د،د

اد۱۳!اهک.کو

»؟ما.دادوا

،اناواو«:نورواو۱۸

ارده،اوو،ارسه

یااریودنارداو۲.

و،ار،هرودد

واردوناو۳.تداا

وسبا،رادهاردو

،هناو۴.ونا،ادد

ورواارعادو

رادهاردووسدوو۵.د

ارنونارداااو۶.دداا

هدادوایاو،اانزا

،ااو۷.رواارعا،اه

ابنوراایاورارد

هارزامدادار.و،راده

واو۸».د،ادو،

یارداایادوا«:نور

اوارا.مااس

دادهازاسااسزا۹.مدادیان

ویدرانا،دانازاا

اویاا،اردناموه

نازارذ.راراسااس۱۰.سااس

زااا،نازااو۱۱.سیا،در

واواراانای

.درنازا،رد،مدادیااد

ایووور۱۲

زردیو۱۳.م،دواار

رد،نازارواوادانا

.نازا،دوااردو۱۴.درنازا،

اروایاییذزااررو۱۵

اارناهدازا،نازازاونازا

هررداو«۱۶.هیاارکهدازو،د

ا،هلدبزاارا،ا

وهدازو۱۷.ههسل

ن،ا؛ارهدازهداز

یاوااراوشارا

نارونازا،او۱۸.نازوا

سیزااراایا۱۹.نازا،ار

ادواواروایااا

رذویاوارا،مدادیا

زرد«:نورواو۲۰».داا

ایانانردو،انا

و«۲۱.اانردو،د

ض،مدادیاارااایو

ااازاو۲۲.عا

ا۲۳.،هارهاد،دعا

ا،ناهوارعانو
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اانردناو،دایایایرد

وادارنااراااز۲۴.ا

ا،منواراایا

واو۲۵».ااانردنا

،هدبارنو«۲۶:،هدبار

مدادیااازاارین:نا

زای،نازاارواااها،نازا

یو،یاااو۲۷.ار

زار۲۸.دب

ازاو،اروایااا،اازا

دیازا۲۹.نوراروااا

.اراسزاوازااروا

ها،هارازااراارناو۳۰

.ابولنویا

،اداازرردارناناوو۳۱

زاارانو۳۲.عاردض

یو،داها،هارا

».اد،کارااس

اا«۲:،هدبارنوروواو۱۹

اا:،هداارناوا

د،هدغوناردکخو

،هدهزانوارناو،رازاارناو۳.رو

نانزادارازاو۴.دیویور

و۵.ارنناعاهیو،د

نانوو،دواردو

وانردارا،ووزوبو۶.د

بااردنواردر۷.دزا

۸.مودادهردنازاو،د

بااردنوبااردر،ازارناو

و،و«۹.مو،د

ناو.دراکیردهزانو،هدار

.اهنا.دادهبایااا

مواردر،اروو۱۰

،نانردواایاا.

اردا«۱۱.دایایا

،کناارمزورردناو۱۲.زور

،هدکمزوررداراو،زورردو

هدارداو۱۳.دازوررد

ثارواوا،هدکنااردو،هد

وابا،داازاناو.اهد

۱۴.ایوو،دا،اهه

نااد،دیاردیاناا«

فو۱۵.دازورناردود

ردو۱۶.دا،ناشهد

،اریداناان

هناازایاو۱۷.زور

نارد،وزو۱۸.ردناناورباو

ودناردوباودوبا

.،هدارلناا

زورردومزورردنااربا،ناو۱۹

واردر،هدارزورردو،

او۲۰.دامردوبا

،دنزانا.ار،ه

.اههواباو،هدثارواس

باو.دایانایاو«۲۱.اوا

مارباواردر،ار

ااریو۲۲.

».دامارناو،د

و،رنلواهردااو۲۰

یاو۲.د،تواردو،داشدردم

مو۳.نورو.دبا

رردنارداودش«:،هدز

ودروانااروااو۴!دوا

یااردرواازاارو۵؟ارد،

باو؟راوواوارزیرو

عارددرزانوروو۶»!

و۷.ناوالو،دارددیورو،ا

ترداووار«۸:،هدباروا

باهانارد،هدارنور

و،هدروانوهزانایااربا،ارد

،وارزاار۹».اارنا

ار،نوروو۱۰.،دهداروا

ازاا،نایا«:ناو،ده

،هدارددو۱۱»؟روانویاباه

وانورباودزدیوداره

ا«:نوروواو۱۲.نا

اا،اارداد

ا۱۳».اادماهدادنازار

اردواو،دواااباا

مودادشدزانر،و۱۴.دنانرد
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ار:ااردا«د

ادونار۱۵.اد،اهاو

،نارونو،دردیتو

،هارزاواوا،دروادوادنو۱۶.د

،شدرداو.دروانوزاارودیا

رزا،رززاا۱۷.دواردی

زا،ازاباو،انو

ارف،دوزاو،راها

ازا«:اریومودا۱۸».دافاا

رداا۱۹».اانواو

زااوهورامیارزا«:یوبا

ومردی،داداارنابا

یدورموداو».ا«:۲۰».

ارااارمودار۲۱.انونا

۲۲.ادوروافزااا،دهارددوزا

.رره،هدچشدزااا

بمودازدرهردارنوروواو۲۳

داز،ادمنور«۲۴:،هد

زواازا،زرونلزابا

اررازاشونور۲۵.ااد،مداداا

،هدنوارنورسو۲۶.رورهزاارنا،اد

ادم،تواردنورو،نرازاش

،دهداارواوایر۲۷».

و۲۸.ارهزاردنا،هد

اردنورو.رازاش،هدنوارنورس

نو۲۹.ادوهزارازاوو،توه

زورنوریااانا،دنورد

.

،دبردودانو۲۱

ارنازاوداا،اراهارزااا

ماا«:هدروایاااو۲.دیا

اکارنای،دار

ارن،هدباراایدوا۳».

ناو،کارنایوناو،د

زدچمهاررهزاو۴.هن

وامو۵.،هارملدو،زرودارمودا

؟نرددرواازاار«:،هدروا

کارازالدو!باوناز

ارم،هدمنردایر،وا۶»!درادا

:،هادمو۷.داازاوو،

واد،اهدرواوواازاهده«

۸.دامو».رودزااررد

و،رادیاهارناوزار«:واو

ر۹».زا،نایاهه

ارراو،دیاهو،

و۱۰.هز،رناندهد،ده

رد،هدچتوازاو۱۱.دزودراتوارد،هدچاا

،اباعفباردرد،ر

ازاو۱۳.دزودرادرازیداو،هدچازاو۱۲.دزودرا

نرادوزاجرنردنرافنا،هدچ

ازا۱۴.انراوبانردبانرااز،دزودرا

ورداو«:دوایبرد،

،اریداودورو۱۵،نرایداو

ناا.دچازاو۱۶».زبادوو

ارم«:شاهرردواا

هیا«:ااردواااها۱۷».دبانا

،دزهنارو«۱۸،ادوا،یاش

ارنادی،ن.ارنامیو

تزاو۲۰.تزاوزاو۱۹».

.انیدبایاردیاهرد

ا«۲۲:،هدنراندنر،ااو۲۱

افاانری،مرززاهتزا

زاراهاو،اهبازاو،زرو

نو.داهارددوزااراا،نا۲۳».ر

و.انوناا،هداردم

مدارواااو۲۴.داارن

از،دروافنوقنرازاارز،هدز

وارناااو۲۵.دن

دردونردنرایرداا

واو،دنرا،ن،ناز۲۶.

۲۷.ددزانراارز،هدبا

،هدنن«:نرواا

و.نزایاوانزاااز۲۸.درااو

!بایایاو۲۹.ارنراینوازاربا،ر

،دناردنا!ک،شمیا

نا۳۰.دادیانراناردنادو

دارناو.کندن.اا

و۳۲.دانرازردااو۳۱».ناو

اردارنرا،ارناتدودیا

جو.انهارزا،۳۳.دنو،د

.انوردایازانادمن
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وارواازسوازا«:واو۳۴

نرانیو،ماهددز

۳۵».داوا،ید،دنرد

ازای،دزوااروا

.دروافارزو

رد،ندرافاباترد،هدچااو۲۲

نرااارقنو۲.دزودرارا

باو.داز،رمزابا۳،ددهد

نا«:نباو۴.دباازا

هو،افااهوا

۵.دبا،رقنزناردو».ارا

ناز،رمد،ایداوررنر

واهانوزاا«:،هاروادوام

۶.ردو،زرارزیورن

،یزااز،یاارماونا

از،نودززاارناو،اناا

ن،ارواکرداراد

دارید،نوبا۷».ا

وا۸.یوارقن،هرمدو،اور،

وا،اردارا«:نا

داو۹.مدباناروو».ز،

م۱۰»؟،دا«:،هام

۱۱،اهددبارق«:ا

نا.اهارزیوراهانوزااا

ناایاارنا،ها

ارموونا«:ما۱۲».مزرودارنا،هد

نارو،نادام۱۳».کراز

دتزااوااز،ودز«:ق

،قد،باناروو۱۴».

وهدزنارودرقو۱۵».درانازام«

ق«:اریوو،هامدناو۱۶.دنازار

از۱۷.رادنازاا:ر

ااو،دارارا

ناباردم۱۸».یاارماو،دروا

،وهزااردقا:ق

.مروادز،هدزودیاهنزاا

واااردانا۱۹

:اریو،هامدرداو۲۰».اد

ا،وناها،نیانداا«

نادام۲۱».نار

و۲۲.اورباناروهاواراردغا،

وهارردوا،هواوارا

و۲۳.داشودو،درادغاواو،دایو

.دهداهار،داروا،غا

وادزارغاموریار،ههارزاغا

ننرددیردوا۲۴.ادهارار

،هدارواغاو۲۵.درادودو،د

راروا.درادارمیو،رادارد

،درد،رواو۲۶.دزد

،غانو۲۷.دارف

ارغا،هوامو.امزرد،داروا

:ارمدزارغاندواها۲۸.دزدی

زا«:غام۲۹.یدزااماهد

ددردش!یداااا

غاا«:مغا۳۰».ارنا

تدا،یاهرازواماهلوزا

واو۳۱»«:وا»؟رررااد

ردداروادزارمن

و۳۲.داردیور،هاهداهار،د

ا؟یدزاااردغا«:اریووا

.ادیورزاردااز،مانوو

هرزااو،هرزاا،هداغاو۳۳

۳۴».ادههزارواوارنا

اازمده«:وام

۳۵».مداردانا.یاهداهاررد

اروصااها«:موا

.رقناروهام.»ارن،

بایولا،اهامقنو۳۶

مقو۳۷.انو،دیودویاونرا

ا،یدا،مددنیاا«:

:قم۳۸»؟رتاررد

اا؟یمرادرناا،ماهادا«

قام۳۹».اارندراد

،هدذناوناوقو۴۰.رت،ر

مقناداو۴۱.د،دیواروومد

اردمیاازا،دروایاروا،ادار

.

و،زیاارد«:قمو۲۳

یقو۲».ااردچوو

ویو،موقو،دروادم
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دد«:قمو۳.ار

واو،تیاوا؛مو،

ماو۴.ا».ازارنادن

ویوواد«:اریوواو،دتار

،امندوا۵».مد

وااو،واد۶».قد«:

دو۷.دهداددبانارو

،درواقیزامارازااباق«:،هدرواار

۸.ارااو،یاارب

ارناو؟اهداارنا

زاو.ارواهزااز۹؟اهدوا

و،داا.هاروا

ااربر۱۰.ابانرد

مندتوش؟باراارد

«:مق۱۱».ناو

منو،اردمدرواار؟ید

ارارا«:باردوا۱۲»!یداد

هانا«:اریوق۱۳»؟درادوا

ارنای،داارناازادی

یاارناازاوداارناو،دا

ودد،یااروا۱۴».

قواو۱۵.دویو،هد

)اروا(اردا،دد«:

زردو،هدتارمواو۱۶».ت

و،ایود۱۷».،قد«:،ا

وازاقو،دهداباناروددا

یا«:،هدروااردها۱۸»؟وا«

ناا۱۹.شاریاو.وق

واا.دهدارامدازاو.غورد

ا۲۰؟رااوهدی؟و

ادرارناواهدادواو.ماهر

هدهااردو،هبردوا۲۱.د

.انانردهدهو.ایووایاه.ا

.اوواروا.دروانوزاارناا۲۲

هررد.یااونابرد۲۳

هدا،اوردااهرردوب

و.اهدما۲۴.ا

،ارننو،دراررو،ااار

وارنا«:مق۲۵».اا

اارا«:قباردم۲۶».هد

«:مق۲۷»؟ارنا،وا

یاارنااارد،مدیار

فرارمق۲۸».ازا

یاارد«:قم۲۹.د،ان

و۳۰».اردازاچوووز

ویو،هد،دمیرق

.د

وانداداراادمنو۲۴

ی،نانیاید،ا

داراا،هداردنمو۲.دا

۳.لزوااحورو.ددطاا

یدناو.رمو«:،هدرواارد

ارردیورو.ارانناو۴.ز

ز۵.دهدوانودا.ده

هیداو۶!اایایو!بیای

هدسوادنرد،دورر،ه

اردزابا۷.بایددازایوو،

،جازاواهدو.داریاردوارو.

اروا.دروانوزاارواا۸.اااواو

وااردندیا.اوو

ادیارناواارنایاا

هدو.ا،هدارد۹.ود

دنو.داردکر؟اااروا

دود،هوامق۱۰»!ار

اردماار«:مقودزارد

ینا۱۱.یدادمارناااو

زااروا.ممااار!راد

دراقم۱۲».اادزماا

وهزااردقا۱۳:یدهد

دلدزا،هدزووانزاا،

اناو۱۴؟اارناواا

اماردمماماار.موردمد

مو«:،هدرواارد۱۵.دا

نناو۱۶.زیدناو.ر

ارردیورو.اداراتو.ارا

دااروا۱۷.دهدوانودا.ده

بزایاهر.داداهاروا.نا

اربافااوااازاوداع

موداو۱۸.اکاریاو.ا

و.داواک،)ا(دواوا

بزاو۱۹.دااا
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».اکاراو.دا،د

الوا«:،هدرواارد،ااو۲۰

،اانو۲۱».اوااا،د

ه(هدهاو«:ودرواارد

یاارراو،اه۲۲.)ا

،اراان!یاو«:،هدرواارد۲۳».د

ذاررا،هازاو۲۴؟هز

اواو،اداذارو،ا

هارقوردی،هاور،مو۲۵».ر

.ارد

زبانادمو،داردااو۲۵

تددنایارمنااز۲.ند

و۳.دهناناودرم،د

واااواو،راا

،ارمیور«:واو۴.

زاوات،رادباوایاارنا

زا«ااناروادو۵».دداا

زایداو۶».،راردن

ردورداریانز،هااا

عاهزاوردناو،دروادنارداداا

نزا،دارا،نوررازاسنو۷.د

دنازاو۸،ددیاه،

ارنزواادنانایود،هاداا

،دوزااو۹.راازاوو،دو

،هدبارواو۱۰.درارو

اازاا،نوررازاس«۱۱:

رداراا،رنانردت،اد

واارداا۱۲.مزکدت

ادواوازارذیاووایاو۱۳.

هرااو،ردیایااز،دا

،دنزلاادنااو۱۴».د

نزاو۱۵.دنیانارایز

نردانامرواودرد،

ذارن«۱۷:،هدبارواو۱۶.د

ذدارنااز۱۸.زب،

د،دااردوراوردار،

».داد،راوردوزوررد،نر

بارنوررازاووا،وزاو۲۶

،نایاناارااهر«۲:،هد

نواازاار،وزا

،باتردارنارازاو۳».،ور

وزاارم«۴:،هدبراردندراد

ززاارااووا،ر

:ور:ااهدازور۵».دهدا،انو

،نوزاو۶.ن،زاو.ن،کزا

هدونورا۷.ن،زاو.نو

:و۸.دووراو،نان

مااونادا.مااونادو:باو۹.با

حرردنورو،هدنها

،هداردندزو۱۰،دوان،د

وودنا،اودهونا،دوحرارنا

و۱۲.دحرنا۱۱.ت،هازاره

،زاون،زا:نان

زاونرازحراززاو۱۳.ن،زاون

ودوراودو:نا۱۴.نولو

زاوننزا:نادو۱۵.

زاونزازازاو۱۶.نزاون

۱۸.نرارازاوندورادورازاو۱۷.ن،ی

و۱۹.ورا،ناهردا

ادو۲۰.دنزردنواوو.نواواد

نرصرزاونزا:انا

نونوزا:اصرو۲۱.نرازحراززاو

نهدادا۲۲.نلزاو

رو۲۳.وراود،نا

بزاو۲۴.نهزاونزا:نا

را۲۵.نونوزاون

و۲۶.ورارو،نانهد

ونانازاوندردرزا:نانز

نهدنزا۲۷.نزا

:ناو۲۸.ورا،نا

دونزا:و۲۹.ااو

رازا:دا۳۰.نددزاودرواار

زا،ناازا۳۱.نزا،نرا

.نزاوناعازا۳۲.ن

نادیوادناددیاردو۳۳

وا۳۴.وووود

او۳۵.دوراودوه،نانهد

زاونزا:نااا

نازا:او۳۶.نزاون

و،نانهدااا۳۷.نا

و۳۸.اناو.وراود
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ناازانزا:نا

مزانمزا۳۹.نااماازاو

نزاوندرادرازا.نودرا:و۴۰.ن

نهدوناا۴۱.ن

نادا۴۲.دوراو،نا

نادا.نمزا:نا

،نانهدن۴۳.نا

:نااا۴۴.درورارو

زا۴۵،نزا،نیزا،نزا

مو۴۶.نزا،نزا،

نهداا۴۷.دهر،اد

ا۴۸.روراوه،نا

زا۴۹.نزا،ن،زا:نا

ا۵۰.نزان

روراو،نانهدونا

ووراو:اانهدا۵۱.د

نایا«۵۳:،هدبارواو۵۲.

،یا۵۴.دیاز،هر

،اروا،یاوهدزاروا

،دز۵۵.دهدادوانهد

،ا۵۶.فنارددیاطایو

هداو۵۷».دونردنا

تزا،ننزا:نایون

ون:نوا۵۸.نرایرازا،ن

،تا.نرونونونو

یویایود،د،مانزمو۵۹.درواارما

ارنااوونور،مایاواوهازرد

۶۱.هازراورازاواوبادنوریاو۶۰.از

.د،دهارواراناوباد

،وزانارذنانهدو۶۲

،هداانردناازدراو

اا۶۳.هدادنااانرد

دباتردارااو،درازاو

ازادنانردو۶۴.دراردندرا

نردارااودهد،نورو

انردادناهرردوااز۶۵.د

.نویادازا،د

زا،ددنادو۲۷

:ادیاو،اددا

رازاورو۲.وووو

،هداعارددونارورو،

حررددهونازاواودنردر«۳:

.ایوددهرد،ناوا

شانزادرایازارما۴

ید۵».هرناردانردارا،د

:،هدبارواو۶.درواوارارنا

نارناردانردا،اردناد«۷

۸.لاناارنارو،هناور

،ایودا:،هدبارااو

وا،یداروااو۹.لاشداروا

ناردااروا،یردااروااو۱۰.ارداار

زااروا،یرداارواراو۱۱.شر

ا،دنا،وادشا

هداوا،اایا

ارزویارها«:واو۱۲».د

میدارنانو۱۳.،ماهداداا

رداز۱۴.نورتردا،اد

نلزادون

بااا».دناردباداو،زرو

۱۶:،هدضواو۱۵.نرد،شد

اار،حاورایاها«

،دادنایورو،دورنونایور۱۷در

ناوا،درواردارناودنوارناو

ارن«:واو۱۸».ن

ارواو۱۹.راوااردد،احورید

نارد،ادرورازار

راوادتزاو۲۰.ویو

رازارواو۲۱.ااروااا

وا،یونو،لاواررواوایازا

یونو،ورنو،ویوااو

دهداارواوا۲۲».اد

رورازارارواوار،هد

یراروا،اوااردیدو۲۳.اد

.دو،داووا

ااراا«۲:،هدبارواو۲۸

ایزااما:نا،هد

ارناو۳.اردردی

هود:اا،اروادارا

رداره۴.ادزور،

مدرااو۵.رداردهو
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اا۶.یدرایالزوررهط

اوهرداد

یاهرنارو۷.وا

هو۸.سردوایاارتارا،

نارویدرا،ردارد

زورردو«۹.وایاوانار

،ورهمدرااودو،هود

اا۱۰.ناریدرا

لواردو«۱۱.نارادیازور

وناوود،اروایادی

مدرااو۱۲.هوچ

مدراودو،ویایدراوره

مدراو۱۳.چیایدرا،وره

،،هیایدرا،وره

اریاو۱۴.وایااو

یارو،چیاو،ویابا

و۱۵.لیزاهاا.ه

نار،ادیاه

وا،لواهدرزورردو«۱۶.دوایا

نزورا،هادزورردو۱۷.ا

ردراس،لوازوررد۱۸.دهدر

ود،وایاواو۱۹.نا

یاا،هوچوناو

مدراایدراو۲۰.

و۲۱.ارچیاودو،ویاوره

و۲۲.نارهنازا،هیا

یاارا۲۳.دهریاه

نازازوررا۲۴.ار،ااد

یااو،اروایا،ام،زور

زورردو۲۵.نار،دهاراد

۲۶.ناردر.سیا،

وایادیردهزیدرانزورردو«

.ناردرویاس،ار

وناوودواییاو۲۷

ایدراو۲۸.هوچ

.چیاودو،ویاورهمدرا

یاو۳۰.هنازا،هیاو۲۹

یااریاوایدراارا۳۱.دهر

.یاواراد

نارد؛یاس،هلوازورردو«۲۹

و۲.ازوریاور

وناو،اروای

،ایدراو۳.هو،چ

و۴.چیاودو،ویاورهمدرا

هو۵.هنازا،هیا

،شایدراوهلوایا۶.دهریا

اریا،شایدراادو

دزورردو«۷.وااوان

زذاردی.یاس،ها

،اروایاو۸.رو

یاهوچوناو

یاورهمدراایدراو۹.

نازا،هیاو۱۰.چیاودو،و

ویاهرهیاهیاو۱۱.ه

زورردو«۱۲.اریاوشایدرااد

ر،یاس،هد

و۱۳.رادهوایازورو

وچودوناوهد.اروایاا

و۱۴.یاههدر

هدنازاویاورهمدراایدرا

زاهیاو۱۵.چودنازاچیاودو،و

یا،هو۱۶.ههدرنا

وهدزاود،مودزورردو«۱۷.نارویدرا،اد

ویدرایاو۱۸.ههدروچودونا

اهرهووویااریا

ادیا،هو۱۹.ن

وهدز،مزورردو«۲۰.اریاو،شایدرا

ویدرایاو۲۱.ههدروچودونا

اهرهووویااریا

ادیاهو۲۲.ن

ودوناوهدمرزورردو«۲۳.ناروشایدرا

یاویدرایاو۲۴.ههدروچ

۲۵.ناهرهووویاار

و،ادیا،هو

چودوناو،زورردو«۲۶.ناروشایدرا

ریاویدرایاو۲۷.ههدرو

و۲۸.ناهرهووویاا

وشایدراوادیا،ه

هدروچودوناو،زورردو«۲۹.نار

اریاویدرایاو۳۰.ه
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و۳۱.ناهرهووویا

یاوشایدراوادیاه

هدروچودوناو،زورردو«۳۲.نار

اریاویدرایاو۳۳.ه

و۳۴.ناهرهووویا

وشایدراوادیا،ه

؛سیا،زورردو«۳۵.نار

یااو۳۶.ر

هوچوناو،اروا

هوچوویااریاویدرایاو۳۷.

یاهیاو۳۸.ناهر

ردارا۳۹.ناروشایدرا،اد

یاداوریا،اروایادی

».دذوریاویدرایاوی

اا،دهداواا۴۰

.دماار

ا«:،هدبارااطاناروو۳۰

وایان۲:اهداوایرا

دم،ماااردندرر

و«۳.،ادزاا،دزار

شااردشرردارد،هدروایانزنا

ماانااردووارشرو۴،ماا

رها،واهرردشرو،ه،هد

۵.دا،هدماانااردو،راا

رزاماها،داروایزورردشراا

زاو،داراا،هدماانااردزاو

.زااارواوا،اهدارواشرا

زاوایرو،دهدادیاو«۶

وشو۷،وا،هدماانااردنو،

و.اراارها،یوزوررد

۸.ا،اهدماااار

اریرو،اروا،ارنایزورردشا

هدمااناارو،زااراوا

هنزرا۹.زااارواوا،دز،

.اراایو،هدماانااردرد،

ار،رشردزااو۱۰

،وارواودشو۱۱،ماا

هدمااناارو،راار

ارا،دیزورردشااو۱۲.دا،

رهرردهاردزا.دز

وا،اهدارناش.اراا،د

ذیاارااویر۱۳.زاااروا

ا۱۴.دزارناشو،رااارناش،دن

ور،وازورزورشا

یویزوررد،هدراایوار

ارا،نزااو۱۵.اهدرااارا،

ااا۱۶».دااریوهوا،د

،شدورنردوزودنرد،داوا

.یورردواانزرد

ارااما«۲:،هدبارواو۳۱

۳».ادمنازاو،نزا

یاناددنزا«:،ارم

۴.نزاارواماو،انز

زا۵».یااازازارا

هراهدزاود،رازا،اایهرا

زاراارناو۶.یا

وسباورازاسارنا،د

یرنو۷.ددردایا

.ارنارذ،هد،دهدااروا

وروروارویوانکننردو۸

.اررم،ارنهد،ار

و،دیاارنالاوننزااو۹

و۱۰.دترارناکاونااو

و۱۱.ازاارنایوو

نااو۱۲.ونازاارترو

ردااورازاوداروترو

۱۳.دروا،راردندراد،باترده

هزانوناروورازاوو

وهرانارادیورو۱۴.انالا

و۱۵.ک،دهاززاناراد

ا۱۶؟ادههزارنزا«:نا

رارداداواراا،مترا

نا۱۷.ضروواردوزرووا

وا،اردارزو،ارلازایرذ

واو،ارداریدنززاو۱۸.،ه

زانوزورو۱۹.رادههزدیاه

اریاوارو،زه

ارد،زورردومزورردنااوزاهد

هزاوفوو۲۰.

نادرازاو۲۱».ارفو
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ناا«:،در

ویورواووهو۲۲:اهداوا

وارازاارنا،دا۲۳،ب

،داوزارناباو،ا

اردرزورردو۲۴.اربازاارنا

ارواو۲۵».ادهنازاو،

یاناناروورازاو«۲۶:،هدب

زاونازا،اهب،

نونادنردارو۲۷.

نادزاو۲۸.و،ار

نازازا،وایاتزارنو

ونازا۲۹.زاوغازاووزاو

زاو۳۰.وایاااهرازا

زاونازاههزااا

اراو،زاوزاوغازاوو

۳۱».ه،رادهاروادوو

.د،دهداواارازاو

زا،دنادنایاو۳۲

.سارراودودوزاو۳۳.دسارراودو

دززانازاو۳۵.سارراوغازاو۳۴

یاو۳۶.دراودو،دار

وراوو،درد

سارودوزاواتزو۳۷.د

ودواتزازاودراوناوو۳۸.د

واتزازاوورااو۳۹.دسارود

واتزنازاوراهدندو۴۰.دسارو

دواااارتزو۴۱.دودو

زاو۴۲.دهداوا،دادرازا

و۴۳،دهدانادزاارنااا

زاو۴۴.دساروراو،نازا

۴۶.سارورا،ازاو۴۵.سارراوناو

اراازاو۴۷.راهد،نازاو

اراو،زاونازا،دههزا

،داد،ادهاروادوو

،دیهراورو۴۸.دهداوا

:و۴۹.ادنارادهراناراد

زاو،دزارنادب«

اازا۵۰.اهد

ودوویرززااهدرواوایایا

وارییاندوهراوا

زااریرزو،رازاوو۵۱».دهر

نارادوهرانارادزایایو۵۲.نا

.دلهووراهد،اروایا

و۵۴.دهددیانادزااز۵۳

،وهرانارادزاار،رازاو

.ردوار،اادرواعا

،دورااردوورو۳۲

ن،نااداردزوزن

ناروورازاودورود۲.اا

نوهووندوتور«۳:،ها

یورواز۴،نوومواو

و،ااز،احاا

زا،اتاردا:۵.ا

۶».هرندرازاارو،دهداد

اوورنارداا«:ورود

وازهدااراالدا۷؟

،دنارر۸؟ر،اهدادنا

یداو۹.مدزندیاشدزاارناو

زهدااراالدودارز،رلا

ردوا۱۰.اد،دهدادناوا

ماا۱۱:،هدریوازورنا

یاارزناوزاانوزاادزا

انا،دا،مدربوقاواا

،نوییا۱۲.دیو

وا۱۳.دیواروانا

،ادهراوانردلارنا،هوااا

.ک،دهزروواردارترااونا

اهرنادزاادناریاو۱۴

وایوزاااز۱۵؟هدززاااروات

ماوداکنردارنادرادور

ا«:،هایودنا۱۶».اکار

.الاودایااار

ااایورو،هدو۱۷

ردزنسزالاو.نانارار

داازاو۱۸.ارادری

از۱۹.داادی،ار

،انایارووندرافناردنا

و۲۰».اهرقفندرافا

یاواراروارراا«:نا

ندرازاوارزادو۲۱،ز

زو۲۲،جاادیورزااردندوار
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وار،هدنازا،دبوار

وازازاو،اهاارو

و،اهزروهواااو۲۳.دا

لایا۲۴.اردار،ها

،اردندزااو،دییااو

:،هدبارورود۲۵».

لا۲۶.دا،اهدیایر«

.ادیرداواونزو

ایا،هیو۲۷

رازا۲۸».داریاوار

هرردارااطایانایورو،نو،

دا«:ناو۲۹.دونا

ندرازاوارها،هیورو

یااردزها،دبیورزو،ر

رهاونااو۳۰.نا

ود۳۱».نزردنرد،

،اوا«:یوباردور

وایور،هی۳۲.دا

هدادندرافاو،دارنز

وورودنا۳۳».د

جونرا،ن،ا

زاارز،دووارز،دادارن

ون،توو۳۵.ووتوروند،دو۳۴.ف

یدارناروهو۳۶.و

.واونورو۳۷.یااررادر

ودارودادارودامنوو۳۸

و۳۹.دار

۴۰.دجاا،دناردارنراوارنا،رد

و۴۱.ناردواوداداردو

و۴۲.تواراو،ار،ر

.داارا،اردوت،ر

دزدجااززااالزاا۳۳

ارنایوانو۲.دچنورو

رد۳:نااولزااو،نالز

یادردو،دچلواهزادزوررد،رزالواه

۴.رنودنرداازا

ددنازاوااردندازنو

زاااو۵.دهدصناناهو،د

،هدچتزاو۶.ادوترد،هدچر

،هدچمازاو۷.ادو،انرمارد

لو،،انردتوای

رنردنزا،هدچتوزاو۸.ادو

زاو۹.ادوهررد،هدهزورمانردود

دوباهدزاوداردورا،هدچهر

د،هدچازاو۱۰.ادواردو،درد

دونرد،هدچمزاو۱۱.ادوم

دزاو۱۳.ادودرد،هدچنزاو۱۲.ا

دوررد،هدچشازاو۱۴.ادوشارد،هدچ

رد،هدچرزاو۱۵.مدبااردوا

دوهوتورد،هدچنزاو۱۶.ادون

و۱۸.ادوتورد،هدچهوتوزاو۱۷.ا

،هدچرزاو۱۹.ادوررد،هدچتوزا

رد،هدچصرنرزاو۲۰.ادوصرنرردو

رزاو۲۲.ادوررد،هدچزاو۲۱.ادو

رد،هدچزاو۲۳.ادورد،هدچ

.ادوهدارد،هدچزاو۲۴.ادو

تزاو۲۶.ادوترد،هدچهدازاو۲۵

حررد،هدچزاو۲۷.ادورد،هدچ

زاو۲۹.ادورد،هدچحرزاو۲۸.ادو

،هدچزاو۳۰.ادورد،هدچ

نرد،هدچتوزاو۳۱.ادوتورد

.ادوداررد،هدچنزاو۳۲.ادو

تزاو۳۴.ادوترد،هدچدارزاو۳۳

نرد،هدچوزاو۳۵.ادوورد،هدچ

نرد،هدچنزاو۳۶.ادو

ردررد،هدچشدزاو۳۷.ادو،شد

واننور۳۸.ادوموداز

لوازوررد،ززاااجولرد،هار

دوونورو۳۹.توه

نزبردداو۴۰.دررد

چرزا۴۱.عااانازاد

دونردهدچزاو۴۲.ادورد،هد

توازاو۴۴.ادوتوارد،هدچنزاو۴۳ا

زاو۴۵.ادوبادوردررد،هدچ

رد،هدچدندزاو۴۶.ادودندرد،هدچ

یرد،هدچدنزاو۴۷.ادودن

رد،هدچریزاو۴۸.ادوردر

زاندراد۴۹.ادوراردندرادبات

واو۵۰.دزودراباتردات

۵۱:،هدبرارد،ندرادباتردار

زندرازان:نا،هدباراا«
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جاادیورزاارزن۵۲،رن

ریو،باارنایرو،

و۵۳.زمارنایو،ارناه

ارزنااز،نارد،هدروافارز

دارزو۵۴.نامداد

اروا،یاو،اروا،یا،

طاوانازاایا،

دیورزاارزناو۵۵.ارنایا

رنردرانازاارجاا

ناردزردارویردو،دا

نامدیرنو۵۶.را،

».دارر،رر

ااراا«۲:،هدبارواو۳۴

اا،ادنزن:نا،هد

.شدونز،راز

و،دامودانزاها۳

زاو۴.داقفاازا

،ایودزاروددب

نورادادو،داشدبفنایاو

رودیداونزااو۵.ان،ر

گریرد.او۶.دارددا،هدز

،او۷.اا.دا

رزاو۸.نارردیاگریردزا

او۹.ددایاو.نارت

ا،نداودورنونوزد

ارمنزادیاو۱۰.دا

،دوفرمزااو۱۱.ن

او۱۲.قفتیردهها

زا.اداوندرا

اارااو۱۳».دازفشدو

داارنازاا«:،هد

از۱۴.دهدادواهداوا

دودیاناور

ا۱۵.اارد،و،دیانا

یقراردندرافناوود

بارواو۱۶».ااردباع

یاارزیاا«۱۷:،هد

زاارروو۱۸.نورازا.دا

زا.نایااو۱۹.زندیا

و۲۱.دنزاو۲۰.اد

ارنادزاو۲۲.نداازا

۲۴.دارزازاو۲۳.

رنززاو۲۵.نراازاو

۲۷.ناررزاو۲۶.کنا

رزاو۲۸.دارازاو

زرداردرواا۲۹».د

.اایان

راردندرادباتردارواو۳۵

دزاااراا«۲:،هدب

افاازااراو،نویا

یاااو،ناو۳.نو

نواو۴.ناتاولااو

نوزاو۵.عارذرافزانورادزا

فو،عارذراودبفو،عارذراودقف

ردو.عارذراودلفو،عارذراودب

زاو«۶.دانایاااوو

یااراو،دانو

۷.ودوایاوراا

و۸.داااودادانو

،زاو،زاداازاا

یزادهزاا.

۱۰:،هدبارواو۹».نود

زندرازان:نا،هدباراا«

یدیاها۱۱،رن

راا،ار،یا

،دالوزایااو۱۲.

زاو«۱۳.د،یروادیارازا

زا۱۴.یا،د

ینزردو،ندرافا

،ونردوواا۱۵.

ااریاا

واوا،ددزاااروااو«۱۶.را

نازادداروااو۱۷.دا

او۱۸.داواوا،د،د

وا،د،دنادباروا

ه.ار،د،نو۱۹.داوا

دزاروایورزااو۲۰.اروا،دروا

دزددارواتوایورزا۲۱،دااوای

هنو،داانهزنا،د

توانوارواا«۲۲.اروا،در
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اراو۲۳،دزااوانویز

،ادیووددزاواهددنا

نوونرد۲۴،هدوااو

ودزاار،و۲۵.یروادماا

هدراناوایاریو،و،درن

سوررتاردواو،ادد

دیدوزاواو۲۶.،اه

دونواروا،نوو۲۷،انودهدرانا

.دوایانص؛ارنو،

هدیردرتواز۲۸

۲۹.دددز،رتوزاو،

یردیردیامااو«

اار«۳۰.داا

.تدنیاو،دنا

،انضو۳۱

هدرادیزاو۳۲.داوا

.ددزوددتوزا،

ارز،ناز،زثناردارزو۳۳

ناهر،درناردیاارزو،ث

ردارز۳۴.رارناند

هاز،زنانردونا

».اانرد

زادیانایورو۳۶

ونارورورهادد

یا،وا«:۲،هدضاایانایور

یاو،اا،هدارزداار

اردردااهروازا

ااطانازاناا۳.اد

ثا،هنارثازاثرا،

ثاهزاو،اا،ادنانا

ناداانو۴.ا

نارزاناو،ااادنا

اوالاراا۵».ا

واااا۶.ار«:،هد

نارد:ا،هدادنادهررد

حدناررد،هدادز،ا

،دزاااثا۷.هداد

و۸.دنارثااازا

زا،دااطازاثراوید

دیاثراواازا،دهدادزدر

زا،ددزاو۹.د

وا۱۰».دثاااطا

،دنادو۱۱.دندناد،داار

هدادزدیناوووو

ردناوارد۱۲.

وااواوااا۱۳.نار

اااراردندرادباترداو

.د
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ونوونارنرد،فنرد،ندرا۱

هاررزا۲.ااذیدوتو

دزهلوازوررد۳.اهزورهدز،شد

نایاارواواااراا،ل

ردارنرانازا۴،ددهدا

رداردتورردارنجودن

اندن،بازردندرافنا۵.د،د

ردار،یاه۶رکرد:،هدعو

۷.اههارد«:،هدبر

زانااو،نرانوچ،هد

نونز،ردهروبونونو

یورارزا۸.اد،تاگر

،ناریاواارز،هاد.ا

رذازاونادر،بوقاواا

،هوناردو۹».رواف،نا

،یاه۱۰.ا«:

۱۱.نانرزوااواهدواار

ارواناراار،ناریاه

۱۲.د،اا

وناد۱۳.مزورو

۱۴».مزورارنا،رودطازافوو

».ا«:باردو

نا،دفوونادارطایور۱۵

ناروونارووهرانارو،ورار

ارنارواداردو۱۶.اناودناروو

وشرداونردو،اردناردایاد:،هدا

فیروادردو۱۷.یروادفایود

از،نایورزاوگرار،یراد

د،ایاادو،انازایرواد

یا،اروناو۱۸.مارنارو

گرنازا،هدچرزا۱۹.مدا

ه،رنرانهاردکو

:و۲۰.رشدودایا

۲۱.اهر،دیاهران«

ویا،اایورارزا،یاها

نوروافارنا،ااریاه

ناد«:،هادها۲۲».شناو

زاارو،یاارزدیور،

و۲۳».رو،ورازاووار

زاار،زاهدزاود،ااا

لایداوواه،ههارناو۲۴،

،ددزهزاو۲۵.دارنا،هر

یاهز«:،ارو،دروادارنا

،وا۲۶».،د،

،هددیردو۲۷.زرونوانزا

نوززاار،ادداروا«:

لو۲۸.دزک،هدنرادار،دروا

رزاما،اارلدنارداو

و،ارادرناوگرنایوو

نازاو«:۲۹».اهداردارق

یادوریوریاه۳۰.نا

هدیاردا،دا

یاهداردنردو۳۱».ا

ادرهاررداردارد

نادیاه،ادو۳۲.را

لویارهارردیور۳۳.درو

ووونااراراردو،

و،ک،هارنزاواواو۳۴.اردزور

نا،ازاوندازاما«۳۵:،هدر

۳۶.دا،نارمدرارز

،درناردارزوداارنایا

».دیواروا،دادااویو

اد«،هدواو۳۷

اادارن۳۸.اا

اایاارناواازنادیاروا،ا

اهرردلاو۳۹.دا

اد،داروزواناو،را

او۴۰.ناداداناارناو،اا

باردو۴۱».چنمهارزاهادور

،دا،ر،اهزروهوا«

او،اهدایاهاا

واها۴۲.اهد،ارد

نردازوونا«:

۴۳».بدندرزااد،

روو،زرونوانزا،،

دهناردراو۴۴.اهزا،ه

ورزیر،دار،هانو

وار،۴۵.دادزاار

ردو۴۶.داشوارزاواواا،د

.ریزور،دماشد
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نردمهارزا،دوا،۲

اوا۲.دزرودارهریزورودچ

ی،اهاندزرود«۳:،هدب

دناردادوزا،هداارمو۴.دل

ازاناو،ررد

ززااز،زناو۵.طار،

اره،دادارنا

ور،ههنازاارکار۶.ماهداد

،یاهاز۷».،ههنازااربا

نارداررهاروا،اهداددیرردار

واهداهالنا،ادگر

رددناردازا۸.یاهج

،۹.درنوازاهارزا،

ونذااربا«:اواو،بانهارزا

ناززااز،وزنا

نا۱۰».ماهدادیاطارر،دادا

ارد،دنووم

نا،دبنرزاننا۱۱.اد

و،دردنرو۱۲.اناارنا

و،کدیورزاارنا،هدجااارنا

دثازاا،نایرد

ردرازیداوزاونا۱۳.د،دهدادناوا

هارشدزااو۱۴.دردرازیداوزا.

نا،دلودردرازیداوزار

نایاوا،مودرانزاناد

نزاارنادناوادو۱۵.دهدر

منزانادن۱۶.کودرا

زازوا«۱۸:،هدباواها۱۷،د

ننو۱۹.یر،بار

نززااز،زناونارنا

۲۰.ماهدادطارنادادا

،دانرودهدنرزنا(

وونا۲۱.انزارنان

،دکنایورزااراواو،دن

یا۲۲.نایرد،هدجااارنا

کنارزاارنر،هدرد

و۲۳.نایردزواو،دجااارا،

نورزانرداتدردارن

۲۴).نایرد،کا

ونیرانا،رنرایداوزا،هدچو

.ناوعوناف،مداددارواز

نامزیارسوف،هدعوزوا۲۵

بسزاو،زا،هارهزاواناو،اد

دتنزااننا۲۶».ا

ززاهتزا«۲۷:،هدنن

.داارفوراها،مر

ههارباو،مرشوهارکار۲۸

۲۹.مردیهتز،

،درررردناورد

۳۰».ر،دیاهزندرازا

از،هاردزااراننا

وا،ااواروالدوتوارواحوریاه

اواو۳۱.د،اهزواار

،مدعودوازونندا«:

نها۳۲».یاروازناف

۳۳.انوردندیادم

وااروا،هدداروایاهو

نزوناد،ارداروایو۳۴.دز

۳۵.ااردکارلاو

.دتردیا،دار

،ایداوردیو،انرایداوهروزا۳۶

اریاه،دیاد

وقیداوهرونز۳۷.د

،دهدیاهو،نی

.د

منجو،رنهار،۳

:اواو۲.دردارد،هانود

،ماهددارزووواازسوازا«

،دنردنرانیر

ج،یا،ه۳».یو،ید

یاروا،هدداروارن

اردو۴.یویازایاداد

،نازایو،ار

ا۵.دنردجبرامزو

یا،دوهزاوردویرادرادری

،دکاراو۶.رریا

لاونزونادار،دهدن،ن

دیااروو۷.ک

نراوددزاارزوناردو۸.دتر

او(۹.،ننرایداوزا،دندرافنا

۱۰).اارنانراواننوارن
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رداونودونیم

زانجاز۱۱.دنردجی

ردنااااواباا.دهنر

عارذروعارذو.نر

و،دروافوناردارزاو۱۲.داعارذ

و؛دنوانرایداوروزاارنا

ارنودو۱۳.مدادندونورار

مز،مدادج

۱۴.دهنرزناربرا

اراو،نونراربرامز

.مداداردو۱۵.تو،ندازوا

ویداوو،نرایداودزا،ندونورو۱۶

ارو۱۷.مداد،نارقیداوشاهر

ادز،ایردتزاارشاهروندراو

،هداوناردو۱۸.مدادقفی

فارنااهدادارزایاه«:

،دناردایور،هناد،روا

،اولاونز۱۹.ر،اا

.،مدادیرد،رادرااد

ارزناو،دارانارداوا۲۰

ها،رواف،دناندرافایاه

وناردو۲۱».د،مداددزا

هدودا،یا،ها«:،هداار

یوا،دن،اهد

هازنازا۲۲.دا،را

واداردو۲۳».یایا

وندادنهوایا«۲۴:،هدا

ناردامااز،یاهدعوتاهدید

ا۲۵.اتوولازرد

نوهاواندرافاارزور

اا،هکوا۲۶».ار

ااهررددر.اار«:اواود

وبفاردنویا۲۷.

ازااز،دن،هدقوبول

،نادیوداروا،هداارا۲۸.اندرا

نایا،داارز،هدرماوااز

.درارد،هردرد۲۹».دا

داراوا،اایانا۴

،هارز،هادوهز،رواارا

۲.روافد،ناریا

هاوا،نازایوایا

ان۳.راده،ااردیا

یاه،دریواز،ددرردواار

یاها۴.کنزااروا،

ا،ا،ها۵.هززوا،د

زرد،مدماوا،اهدا

هارا۶.ن،رواف،هنااد

رد،واازروا،اد

،گریااا«:ا،اراان

ااگرممااز۷».او،م

دوادورد،ایا،هناد

یادماوااگرماو۸؟

زاا۹؟راد،مرازواام

ارااد،شرارو

لدزاتمارداادوشااهد

یزوررد۱۰.هداناواارا،د

:واویدهداررددیاهررد

ز،انااردتدارم«

اردناو،زاهززیورزوررد

وهو،داهز،هادو۱۱».د

واو۱۲.واوروانا

،ارتزاواو،انزا

اراردو۱۳.ارزاوا،ر

اراوارهد،دنیا،درنااده

واداارداواو۱۴.حود

نایازردارا،دارما

رداز،رار۱۵.روا،ر

،دانزارردوایزور

ل،هاتردیاواد۱۶.ر

یا۱۷.زثارذزا

۱۸.دناردراغ،ازیور

و۱۹.اززیاردیازیاه

ونروهوباو،نایاردناد

هارا،هدهوی،هدارناد

،اهد،امزیاا

نوزااهرزا،اروا۲۰.تد

واو۲۱.زوا،ثاموایادروا

ورندرازادر،هک

.ماد،دیااهزنا

،دارندرازاودازارد۲۲

۲۳.درواافارزناو،دار
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ااردیا،هاد،طا

اهیهاترو،شا

هزااهاز۲۴.یزدیا،اهد

ردو،هدارناناونان۲۵.اریاو

یو،هاتر،ها،ز

کاروا،هدرواایاهرداوزار

زنازامروازواارزونا۲۶،ز

و.اکارنایندرازانافیا

اک،انارداردیزور

ردو،داهانردارواو۲۷.

.ادا،داارواان

تداروپزانادهنااردو۲۸

۲۹.وروو،دا

.ااروا،اردیاهازاا

ردن۳۰.دنولداروا

یامارد،دضرواو،یر

یاهاز۳۱.ااروازاوا،دیاه

،داکاروداکار،اریا

.داشا،دهدرنایاارارو

ارمداایزورزااهدزامازااز۳۲

ااسدهرناهرزاو،از

زاواا۳۳؟اههاهاوا

،هزوه،دانزاارا

منزادیاودودااو۳۴؟ی

زاردیوزویدووتاوتاودد

ردیایاهاا،یوه

واهاا۳۵؟دروارد

ااردزاوانازا۳۶.یدوازا

زااروامودادناردازو،دار

رذ،ادودارنارازاو۳۷.یان

زاتدتار،دهنازاارنا

نویورارزاوریا۳۸.دروانو

زوا،دیاارناز،هدرواردارو

،اهرادهدلدردونازواا۳۹.اه

وااواواو۴۰.یدوزیورونارد

ارناززاوار،راازواار

داهزاردیزورو

قیندرافناها۴۱.ا

وادارد۴۲.دابا

راازاو،رااایو

یرازرد،نرد۴۳.هز،هد

نردنو،نددردتارو،نور

۴۵.داایورااو۴۴.ن

،اااواوتاداا

هردردندرافا۴۶.انوزاناو

و،دنردنرا،نزردر

زو۴۷.باروادهانوزانااو

ندرافاراود،ارنجزواروا

هروزا۴۸.درواف،دباقی

و۴۹.ننانرایداو

.یادزیردقیندرافا

اایا:نا،هاارااو۵

ارا،شزوااراوا

ردیاه۲.رواارا،د

،ناراراوا۳.ر

انزاهردوا۴.هزاردزوا

هداووانونارد(۵.وور

ااز،نیااروام،مد

یا،ه«۶:و)هزاو

رار۷.مدروانوزاززاار،

هاترد«۸.دنا

یاردازا،زردازا،ناردازا

هاز.تدوهارا۹.زازز

ومناارنارهو،مریا،یا

رارو۱۰.ر،رادداازامر

هم«۱۱.رادهاماورادوداا

،دارواماروااز،اردیا

،ارناورادهارزور«۱۲.داه

وشلزور۱۳.اهدااه

نارد،یاهزورا۱۴.اردر

وتووتووتدوتو،یر

،یهزاوردنوراردووا

مزردروادو۱۵.ماراتو

،دروانوازازاردیوزویداراهو،ید

.یرادهارزوراهداار،ا،ها

هدااراه،راداردردور«۱۶

اهزردارودزاردزور،ا

یدزدو۱۹.زو۱۸.«۱۷.،

تانزو۲۱.هغوردتددو۲۰.

شووواروتاو،زر

ا۲۲».،نازاواوشوو
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واوانزاهردواارن

وداراودویاو،زاوا

رنزاارزاوانانو۲۳.داد،ح

وطایور،اهو،

ول،یا،ها:۲۴،هادد

زوا،انزااروازاواو،اهدارد

انااو۲۵.اهزونااد

یاهزاواا،ااراااز

زااز۲۶.دا،دارد

۲۷؟هزود،انزااریازاوا

یاهاو،یاهاوود

و۲۸.دروااوا،نیا

:اواو،ارنزاواوا

.؛م،ارمانزاوا«

ااواو،زاادااردش۲۹

اارنانازوارنا،درواورد

رداو۳۱.ددیارناوو۳۰.

اراواواوا،ا

دنازرداراو،دنا

،ها«۳۲».روا،فنارد

وارو،روا،اهدا،یا

،یا،هنارد۳۳.فاا

رداردماویا،ک،اهدا

.،درواافز

ا،یا،هاواواواااو۶

یانایزردارا،دهدادد

،هندیاهزاو۲.روا،ر

،یرادهااروااواوا

.دزاردوتمارد،توتو

یا،شناندو،اایا۳

،ایروزردیهدوارو،

،اایا۴.اهدادهواراریاه

اردیاه۵.ااوه،یا،ه

ارزوااو۶.دتون

،دااراو۷.لد،ا

زاوناوو،هاررو،ردو

نردو،یادداراو۸.ا

هزاوردوتاردیاراو۹.

اریازار،ا،هنو۱۰.

ی،دروارد،دربوقاواا

زایو۱۱،یاهدوگر

و،یاهیاههیو،یاهد

ها۱۲.ی،هدرازاو،یاهدسزیو

نوزا،ززاارارواادشر

موتدارواوسدیاهزا۱۳.شا،دروا

فااانازااردنا۱۴.روا

،اریانردیاهاز۱۵.یو،

کزیورزاارو،دوا،ا،هاد

۱۷.دزارداروا،زاردیاه۱۶.دز

اروااوتادواردیاهاوا

واروارداو۱۸.راده،اهدا

زناهادو،دیاروا،

و۱۹.یروافدراریاواار

۲۰.اوا،جااترزاارد

تادازادا،هدلازاهاماردن

؟،اهدایاهاواو

ارواو،دنمرد:د۲۱

وتاوتاواو۲۲.دروانویدزا

۲۳.ردوااونویایدر

درناریازاردروانوازاارو

اراامادرارواو۲۴.دروارد،

هزارویا،دیاهزا،هدروا

داایاو۲۵.اهزوا،دراده

،روادیاهراراواا

.اهداار

یورایازار،ا،هن۷

ونونراونونارریاو،دروارد

زا،زاورا،نونونز

دارنا،اهنو۲.جاا

و،کارناها،یزبارناو،

؛تناو۳.ناونا

۴.دیاارنادو،هنااردد

تدارنا،ادازااردوااز

اکیدوار،هواواو،

مارنای؛نا۵.

یو،ارنااوارنایو،ز

م،ا،هیااز۶.ازاارناها

زااهاراه.س

اردلدوا۷.وادیاصم،ازیور

از،دزاازاارو



114

واازا۸.دزا

هدرناریاارداو،ادودار

زاو،دروانویداروا،دروا،د

،هنا۹.داد،هد،ندزا

ااردروایا،اوا،یا

.درادهراروااروااواورادوداروا

،هرتنایور،رادداروااراو۱۰

اروا،هد،دراددارواو.دزکارنا

اراواواوا۱۱.راتور

اا۱۲.رادهاندزوا

اهها،روا،ادهاراوارما

.اداه،اهدراریااررو

هو،دوااو،دادا،ادودارو۱۳

یواررجواروروهووارزهو

،دراریازرد،ار

ونردو،اکرزا۱۴.دادا

زااریرواو۱۵.داداز،هد،

ضر،اداریزاماو،دارود

و۱۶.درواااراد،ادا

ا،کهار

۱۷.مادیااد،تدارناناو،

ارناا،اهدززاادرداو

وناهاراسنازا۱۸؟جاا

اری۱۹.رواد،دن

ارزاردیوزویدوتاوتاو،اهد

،ا،ه.دروانواار،ا،ه

رزاهو۲۰.دا،ازا

زاناننون،دانانرد

نرداهازسنازا۲۱.کر

زاارا،ا،هو۲۲.اویا،

ایدوارنا،داجاارر

ارنا،اه۲۳.دزاشواد

نبااارناو،داد

اارناکو۲۴.کدا

ویارو،یزناززاارنام،د

ارنانایو۲۵.یزکارناادا

یاو،زر،اوه،ازا

،یا،هد،یرمادازااد،د

مانااد،رودارهوو۲۶.اهو

.اماراداوتنازا،ی

،اد،ازوااریاوا۸

ناریاوازو،دز،ههز،روا

هارروادو۲.فنارد،هاد،دهدر

اردیرنردلاار،ا،هار

وااواا،االدرداراو،ز،ذ

ارووذارواو۳.اداهار

،اداروادارناار

زایازنناازار

سلارد۴.دهزنا،دردواند

دلدرد۵.دسایو،سرترد

داراه،دارد،ریر

وایرد،ادهاردیاهاواو۶.اهد

ردزاراهاز۷.سوازاوک

وهردزاردوزاوبایزاز؛دروا

،راواووومزاز۸.دیر

ارنناردز۹.اوزنززاز

ز،اجناردو،درا

،هدرو۱۰.ازاو،اا

هدادزاردیاهو،ا

یاهاد،شر۱۱.ااکر،ا

ازوااروااوماواواوشاارد

یو،ی،هدراد۱۲.یراه،

یاوهو،ددزورو۱۳.ینارد،هد

ه،هرولدو۱۴.ددهدواو،دنوا

شا،دروانوزاززااراردیا

وایرناردکوگرنردار۱۵.

ارزابایا،دیر،دبازو

اارناارارارنردار۱۶.دروانو

.ناتاردوزارودزذار،د

یاا،داوتدلدرداد۱۷

وااز،رواداردیاه۱۸.اهداازاار

یاارد،ایادت

او۱۹.اهزوا،دراراا،دهدرار

تدارا،هددنایووشااردیاه

.اکادتدزوا،هو

،دزکیوروا۲۰

.اردیاهلازااک

،هاد،رندرازازوا.اایا۹

ارگریو،ایوزاار

وم۲،یرواف،ارادر
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ویارایاهوارق

وا،ا،هنازوا۳.ادق

کارناواو،رهزایور

جااارنا،اذیورو،دا

۴.اوا،داکیدو،هد

دلدرد،جاارزاارنا،ا،هن

درواردزااوا،او

زاارناوا،ااترا،مروافارنا

ارودا۵.جاار

ترا،ییانازادلد

او،جاارزاارنا،ا،ه،اا

،بوقاواا،اریاواار

زا،ا،هنا۶.راا،دهدر

از،فناردداار

هشاورواد۷.ند

نوززایزورزاویدادنرداردیا

رردو۸.وایرایا

کواو،داداروا

یماه۹.کار

وزورها،م،وااریی

حودواو۱۰.مباومدرن؛مهرد

ااودادارااهب

عازورردانزاهردوا

وزوریازااوو۱۱.،د

و۱۲،داداریحوداوا

زامازدویدوزازا،«:اوا

مداارنازاو،اهیدروانو

واو۱۳».دیاهر،هزروفاایدوز

.ندماومدارما«:،هدبا

ناززاارنامومزکارنارااوا۱۴

زا،۱۵».مروادنازاویزاو

دودردحودواهومادوه

یا،هزروهدیاهمد،هدهو۱۶.د

،دهداوازاودیاهر

ددودزااراوارحود۱۷.دیدوز

وزور،لوادو۱۸.رد،اا

،مباومدرن؛مداردیوروار

،هدواردروهدن

توزااز۱۹.درواناروا

ناواو،م،دزکاردهدوا

دهکنورواو۲۰.داا

و۲۱.مددوناردنوریاو،دزکاروا

اارناو،داریاها

ارشرو،مرم،هددارناوماز

توووهردو۲۲.م،دیرهزای

زاارواوو۲۳.دروانارواهو

فماهدادزردوو:،هدشد

اروازاوا،هدروناواودیاهلزا،

.اهزرونوامااریزورزا۲۴.

وزورناردمداردیوروار۲۵

.دزکاردواازا،مدهدا

ودم،هوایا«:،هداوادو۲۶

نوزایدویدادداردثا

داربوقاواادن۲۷.زک،یدروا

اد۲۸.ناهوتراومادو،روا

اوا،یدروانونازاارزا

ارناو،دروارددهدادهونازارنا

کنرددروانوارناازا،ادد

ودتثاومنا۲۹.دز

».یدروانواایوز

وااحود«:واوناردو۱۰

.زدیابزاو،یاهدو،شادیا

ا،دوایاراو۲

و،بزا۳».راترداراو،

ه،اددردارحودناو،ماوااحود

واارهدنا،وااحودناو۴.ما

اواو،دعازوررد،انزاهرد

ردارو،مادوهزا،۵.دادار

هدااوا،اردو،امد

ردو،دچهنتوزاااو(۶.د

ردرازاشو.داردودنورا

تهدزاو،دچهدازاو۷.اد

،دااریوواارد۸.ابایز

اروا،هداوارو،راداروات

اریوا۹.ازوا،دوامو،

،ایوثاوا؛اواردانرد

،وایزورهردو۱۰.)دیواه

و،دااوادناردو،مدوزور

و«:اواو۱۱.دزکاراوا

مدرناناریازاورمایور

،اایانا۱۲».روافارنا،هادنا
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ردواهزاا،ازااه

اردیاهویراودارواو،ک

ووااواو۱۳.تددنولد

۱۴.یراده،ایاارزواارواا

رداوزو،یاهنازاکاوا

ارنا،ادرناروا۱۵.انا

،زاار،نارذنازاو،د

و،زناردید۱۶.اهزوا

ونایایاهاز۱۷.ندد

ودرایرا،اورویاو،برابر

ارنو،ردادارنزهون۱۸.دهر

ودارن۱۹.دناکوکار،ادود

و،سدیاهزا۲۰.دزرداز،راد

وا۲۱.رواموواوتداروا

ولاایایاواو

ناودودنار۲۲.اهدرواهد

.انانرار،اه

وماواودوو،راوداردیاه۱۱

نااز،ازواو۲.راورداروااوا

و،اهاریاهدو،اا

رداروالاوتاو۳.اروااایوزویدو

و۴.درواروازو،هد،ن،ن

،دنایاراوا،نارا

ارو،یرناارمبا

و۵.کزواارنا،واو،د

اراو۶.رادنردیاارا

دندز،دوربانامااوناد

ارتیذو،ارنایوناوارنا،هدار

ن۷.اانرددناها

یاوا۸.د،دهداروالا

ادوی،رادهایازواار

و۹.رواف،رنایاارز،ه

ناارنادرناریاوازنارد

وز،ادزارد،نارذو

،یادنایازاز۱۰.ایر

واردنارد،یانونازاز

ز۱۱.یدبادیلغارنا

شرزاهردوز،رنایا

ودرادتانااهاز۱۲،بانا

و۱۳.انالاللوازااهن

،ایازوااریاوااا

ولدارواو،راوداردیاهو،

وانارزنارها۱۴،تددن

اردوروهو،ارداراو

ویردادایایاردو۱۵.

نا،ودلدادر۱۶.ی

،دواواو۱۷.هوتدارد

واردلزو،درنارو،دزدوارنا

۱۸.کیدو،دواززا

دیداراو،ددنولدردانا

اراو۱۹.ننردو،یا

و،هاررو،دردو،ددنا

یاراو۲۰.ازاوناو

ناماوما۲۱.دیهزاوردودرد

،نادرناریاواز

اراوااااز۲۲.زیکاما،د

،راده،اند

وا،هدرروایردو،رادوداردیاه

جاارزاارااواها۲۳،

.دااردزاوریاو،دا

زا،دانازا،دهدرانای۲۴

ادو،یردتا،زاونون

یاهاز،اداویارو۲۵.د

زمنازارفوس

وزواا۲۶.ا،ا

اردیاهاواا،ا۲۷.مرا

ا،او۲۸.ا،ازوا

ازوازا،هدااردیاهاوا

۲۹.یو،اارناو،د

زار،ا،هنااوو

اروزهارها،دزادیورنا

هارندرافااا۳۰.االاه

دلردزرد،بابو

ز،هادرندرازااز۳۱.هری

اارناو،روافاهار

واا۳۲.اناردو

.روا،مرازواارا

ززوررداواا۱۲

هزرد،را،ه،اهز

ا۲.فنارد،اهداداریا
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جاااراوتداردنااردارا

زهاوهایها،با

،دارنایوارنای۳.رد

ناههایو،ازاارنایهاو

ه۴.زازاارنایو،ارنا

زایاه۵.دیا

وا،دراارداردمطا

وذویاو۶.واوار

وداورو،یداایاو،دی

هراردو۷.اروریهداز

ددرداوو،ردیا

ا۸.ید،دناردار،یاه

،اردا،اردزواا

،یاهوهارازاز۹.

زرد،هدرندرازانا۱۰.اهادد

زاارواو،،یا،یا،ه

.ارددارافزاند

نارداردمیاهها۱۱

یزا،رواارا،دز

و،یداایاو،دیوذو

هرو۱۲.روایادیر

،دناونونادونا،یددیا

یاارنا،یهزاوردنوردوو

یردشر۱۳.و

طازاردوارد۱۴،ارارد

اردو،اراردیارد

یوزراار۱۵.یروا،ا

ذهزاوردرد،داها،د

اولازارنازاوصا؛ر،هد

و۱۷.زباارنا؛رارنو۱۶.ر

و،ردیهزاوردرداردورهدازووروه

یاودازاوراردیرزا

رداهرارا۱۸.اردداا

وتووتدوتو،ر،اه

ناارددو،یهزاوردنوردو

ارنوشر۱۹.یداهریرا

،هن۲۰.ک،دزردزوررد

و،ادو،اهدادهواریراردو،ا

ندرلداز،درا

او۲۱.راردیوزراا،ا

زاها،رودزادرانارداردا،ا،ه

وماهدا،ذدوادور

هدراولا۲۲.رهزاوردردادزا

.رانازاو؛رارا،د

ارنواننازیرارنشر۲۳

ارنا۲۵.زبا،رارنا۲۴.یر

رداایازاویار

ویراداردت۲۶.یروا،ااروا

وو۲۷.و،وا،اداردیر

نوناراهاردین

ش۲۸.رارودراهذ

ویایاارا

ارو،ا،هرداایازا

ارا،ا،هو۲۹.ایرواا

ناو،دزرزا،یوراا

اد،شرها۳۰.ینازرد،هدجااار

ارنا،همادهکرزاازا

اا،هدردناناهرردویو

،ه۳۱.دتداردنا

زاواهوواداراز،،دیا

وناا،ددنایانا،درادتنا

ا۳۲.ازادنایااردناد

نای،رواارنا،ا

.نازایوا

او،دنزاباهیانردا۱۳

زاداوهاناو۲،دزیایاه

و،یوارنا،هدادارنا

از،ارباهنان۳،تدارا

یا،هاا،ناار،یا،ه

یاه۴؟دنولدارد

اروالو،رادهاروااواو،وازاویوارد

باهناو۵.وا،هدتدارواو

زااریاهاناز،د

ارا،دادزاارو،دروانوز

ف،کنادااهزا

او۶.داروددنزااریرا،دز

رشانزدتردتردا

ناووو،ااردار،ن

انازا۷،تدناروار

زا،رودزاهاودها،فاا

و،هشارواولاروا۸،نادیازیا
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ا۹.نارواوواوریو

.مدودزاردوالواد،نراروا

زاارا،درارواو۱۰

ف،دروانوزاززاار،ا،ه

دروا،ننااو۱۱.دز

زاهرردا۱۲.انردارزا

۱۳،داه

فاردن،رنونزالنا

۱۴،تد،اارناووا،

،ااااو.را،هدوها

۱۵،اهلنردراو

واناردارناومدارنانا

نردارناو۱۶.کمدار

ااهیااروشا

.ادرودااناو،ناز

تزاوادیهمایزاو۱۷

یراارو،ارور،د

اردیاهل۱۸.دهدراریا

ا،ادهازواارشاواو،ه

.هدروا،ااراهرد

،ندیا،دیاهنا۱۴

،هیااز۲.ااردنو،حوار

زااهدیاارواو،سم،ا

۳.صمواازیورا

و۵،ووو:رااا۴.رهو

ناو۶.تودووروورولاوا

زاارنا،راودرادودار

:رارانونرازا۷.ر

ارااز،ووشو

،اازکو۸.ایاا.

ورازا.ایاا،را

:رارااباردازا۹.اراش

،ردراوو۱۰.رارا،درادو

ااو۱۲.رنزا۱۱.ایا

وراو۱۳،ورانااوب:را

و۱۵؛ناساباو۱۴؛ناساو

؛زورومو۱۶؛ناسا،زوردغووغ

و؛ناسا،وو۱۸؛صاوروو۱۷

۲۰.هدر؛ایاراتاو۱۹.هو

نورد؛ر۲۱.رنزاا

یااز،شوا،درهیهزاورد

۲۲.شردرداروسم،ا،ه

.ها،اززاللاردرت

ارداردمرداهرو۲۳

ورندازواردوروهو،دز

۲۴.توااهزایز،رار

ناو،داارنارودازاهاراو

،هو،درانارداردما،ا،ه

وشوهارنا۲۵.رودزا،دار،ا

و۲۶.و،اه،داره

وتاوباوووزاادیااره

ور،ا،هراردو،ه،زاد

هزاوردنورااریایوو۲۷.یداتد

اردو۲۸.وارواک،

رد،هدروانولنرداردلمل

ویوو۲۹.هذهزاوردنورا

و،هزاوردنوردزهووودرا

دلاردار،ا،ه،ور

.د،

اکانو۲.کا،لاردو۱۵

زاو،دزهدادداریر،

هناواکا،درداو

تردادلزااا،دازا۳.ا

از،د۴.دزارناد،

ویا،ا،هزرداروا

دار،ا،هلا۵،داداا،د

ازوااراواا،هی

ااار،ا،هاز۶.یروا

و،ان،داداضریاو،داد

۷.اناو،داریا

،ا،هزرد،هزاوردزارددا

اردو،زاردلد،اردازا،

و،رادهدواارددا۸.دردا

لدردادشرو۹.هضواواجاا،ر

،ادکاللو،ز

دزاواووای،هدرداو

زادوواا۱۰.ها،هدروادوا

ردار،ا،هراضاز،دهدرزاداد

.دادا،زاردناارددور

،هداارا،اموززا۱۱
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زرددوردایاارددا

،دواردازاانزدا۱۲.رادهد،

دازاددزااروالرد،لارواو

اروا،ر،هددازاددزااروانو۱۳.ر،هد

دازادووزااروا۱۴.زاورد

و۱۵.هواهدادار،ا،هیاهزاا،ه

،دادار،ا،هویدمزردرواد

دزااو۱۶،اارازواا

شدارواودرادودارناوارمورنو

ارزوردناار،ردها۱۷،

دزااروانو۱۸.دو،یام

،اتااوداز،ت،ر،هددازاد

اررداهو.اهدلار

ورزاارنداز۱۹.دادا

وهدازو،،دیا،هیاهاز

رارا۲۰.اردهدازورد

لتااو،وارددیاه

ر،ادا۲۱.رل

هزاوردنوراردارنا۲۲.ذاهیاارنا،د

.راولااارنا،و،ر

.زباارنا.رارا۲۳

،ا،هارورااراه۱۶

نوردزاار،ا،هاهرداز،روا

رد،ذ،ا،هیاورزاار۲.دروا

،نا۳.دزنارداردم،وا

از،رناارننزور،ر

ززااردجوزور،یانوززا

ردزور۴.یروادتیزوررد

ذ،لوازورمردزاو،دهدتدو

ههزاوردزاردار۵.ی

،هرد۶.داذ،دا

ردارارد،دزنارداردم،ا

ارناو۷.ذزاانوم،بابوو،م

،ناداورو،ا،هرد

،زورردو،رنزور۸.و

یا۹.رنارد،اهیاس

ارند،دعرزردسادندیاازا.رد

ارناورادداارو۱۰.عو

،هرو۱۱.ه،داههزاا

یووتووتدوتوید،ا

رد،نردزهوووهزاوردنورد

و۱۲.ادنارداردماه

.روااراا،ه،یدمردرواد

دو،زاندزاار۱۳

تدوتو،یددردو۱۴.رازور

هزاوردنوردزهووویووتوو

اهیا،واردزور۱۵.

لاردورداراهاز،راده

۱۶.داندرو،داداد

وارداهرارذلرد

رووورد،

هزاادهر۱۷.دوا

ردناروونارواد۱۸.،،ا،ه

دطاد،ا،ههزاورد

اریرواد۱۹.یرواد،لارم،ا

ارنهراز،هرویراوزف

یوارفا۲۰.ارندنودزر

.ی،داهارزوهز

دیا،ا،هدردعزایاها۲۱

هازدیاو۲۲.سا

.درادهوارناا

هیا،ناردیو۱۷

ردا۲.اهواهد،نا،ذدیا

د،داههزاوردزارد،ن

وازا،هدر،ا،هردداز

ها،ه،هدتدارنارو۳،زو

نازاو۴،ماهدانادزاهبا

وارااو.،ی،عا

نزدناها۵،اهاوااردرا

ارنزدناو،روانو،اهدهزاوردردارراار

نا،ودازا۶.ر

۷.دازا؛داگ

،نازاو،دااوانادوا

نردا۸.یاهدروددنزااری،مد

و،نوننرد،اردنایا

ردازا،بوبنردو،یدویدنرد

،ا،ه،ها،داوهزاورد

،رزورناردیرواددونودو۹.و،

و۱۰.ایازاارناو

،نیا،وازاناا
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۱۱.،دااشرو.

و،دنا

ارفنیاازاو،،

ارو،رریورزاو۱۲.زو

اررواداارد،ا،هر

روداانزااری.دنا،دش

زادروا،ارانمو۱۳.یاهد

،ا،هزن۱۴.دارریور

وی،هدفناردویاد،د

ا۱۵،ددفااا

اراردازا.داهارد

ا،اردازااریادو،زهدد

ارمو،دریادیاوا۱۶.د

وا،ددیاریا،

رنزدیاو۱۷.دهارنادرا

.دزوهدزردیاوهو،دفداد،د

زاازاارا،دنو۱۸

وادناو۱۹.یررددیاانود،نا

دیاهزادز،اارناشیزورو

،ادهارااواتو،

فاواازاو،دااارداوالداد۲۰.دروا

اانردوارداوواا،دفار

.ادیزور

ااواریوونو۱۸

وا.ادادناردانردنا۲.

زانو۳.انا،انا

،ارزاهاووزاها،ازا،م

و۴.اروشودوشوداا

از۵،هوااردلواودوروهو

اووا،اهازااروا،ا،ه

زانوزایااو۶.وامو

،هااردااردزاهزاوردزا

م۷،،وادلدیوزرا

راردوزااردا،دیاه

ایا،رای۸.،اوا

د،ا،هزن۹.ودرازا

ردو۱۰.اناتراد،یاد

و،ارازااردددن

لاوو۱۱،ودواوو

از۱۲.ترندزاولروازاه

،تراواهوواد،اررا

،ا،هد۱۳.جاارزاارا،ا،ه

ننوارااااز۱۴.ش

دراار،ا،هاو،شناو

یا،اردازانزااریا،ا،ه۱۵.

ردررداا۱۶.اروا،اداث

یاهزاوا«:،هددیاهزاعازور

و۱۷».ماد،دارااو،مدارد

نایااریا۱۸.ا«:وا

داردمو،داثناناردانزا

و۱۹.انااوااواا

اوازا،داواان

ا،هدتریااو۲۰.د

انا،ناا،مدا

،اواار«:دلدرداو۲۱».د

واا۲۲».

واایاا،ماوداوناا،

.سوازا.ایورزاارنانا،ا

ارناز،ا،هاراااو۱۹

یورد،هناثراوو،دزد

،هزنرددیاار۲،ینا

دیاارها۳.ا،د،ا

،یااهاردزدوو،رد

ااو۴.راارد،

و،ادارد،هز،هدراا

نیاد۵.اوازانازا

،ارردندیادو،دوردرد

نازا،ددرشا،رنودزااو

امدونواد۶.هز،هدرا

واو،اروا،هریوهارو،ار

ازا۷.ااروا،ت

،هاو۸.ادیا،هداار

واهدراریراردو،ا

هوارنانداد،ارزو،اد

هزوااراواااو۹،اهداد

ادوای،ادوداردیاهیروا،اد

۱۰.دیاادها،ک

ر،دیااهزردهن

اردا۱۱.ندنو،د

باروا،واووارد،اد
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،هدشها۱۲،راازاو،د

.د،نودارواو،ازااروا

و،روداازاارن،وا۱۳

،اانارد۱۴.یا

یااهزرد،اادرد

،د۱۵.ز،د

ودا،هدزاهو

ذا۱۶.دیاا

زودها۱۷،دتد،

اروادونرووار،انانرد

و،،ناروادو۱۸.،نزنارد

هدادغوردتددرداوابذ،اا

وادردااوایر۱۹،

نو۲۰.روددنزااری،رررن

نردزرانازاو،ا،ند

و،نضن،و۲۱.دا

ودضدو،نادضنادو،ض

.ض

واراواو،یورنوددیان۲۰

ززااراهازسنازا،دزاهدزار

هادنو۲.،اهدروا

اایا«:ارناو۳.دزارم،ها

،دلد،وردندیازوا

،یا،هاز۴.ناونازوننازاو

».دتارهدندیا،دور

،هد«:،هدبارم،ناروو۵

رداد،ددد،هاوروا؛اهدارنا

و۶.ارنایدود

،ددد،هاوروا؛اهدلارنا،هدس

یدو۷.لارنایدو،درداد

،ددد،هاوروا،اهدروردح،هدد

ارمناروو۸».درواردحاروایدودرداد

اوروا؛الدون«:،هدب

۹».داوالداردالداد،ددشا،ه

ناراد،م،غرمندزانارونو

یاارنا،ناادین۱۰.زر

یاارهزاوردو،بااراو۱۱.ا

ود،ناردها،

نا،،هداو۱۲.ار

،دردارنا،ا،هنو۱۳.هار

اوولاونز۱۴.مدارارذ

و،جاردیاار،رد

۱۵.ر،داهاردند

۱۶.رر،اایزارودرزا

،دار،ا،هاایزاا

نراون،ارنا۱۷.راهزاریذ

ار،ا،ه،ارنونونزونو

اار۱۸.زک،اهدا

و.،ددنانار

ناییان۱۹.ه،دیا،ه

اراونرد،هریزورارناو،

ردااز،ارایرازا.ز

ارداو۲۰؟هارنااناا

یو،ارنادهدرنازارد

.دم،ی

دیا،ا،هزردا۲۱

ها۲،وامودا،هداارد

لفااردار،هانوناروادو

نا،الدیاو۳.،ا

۴.،اناغو،هدناارر

یرناردبایایداوردارناناو

،یداورداو،روادو،هدو،هدناردو

ه،دیوو۵.ارند

وامو،اروااهارناا

و۶.دیرازاوزنالو،د

اردید،الدینا

باو۷.،اهیداورددیا

.اهنو،ارناید«:،هداد

نراو،زیاهداداراادموایا۸

انایان».اامنرده

ردایاهدردنزاارهن۹.

یورنون۱۰.یاهدرواااروا

ودارنااهو،دند

وا،هدربنزناانردو۱۱،اارنا

وداروا۱۲،یدزاروااوی

نواردیارو۱۳.داردوااردوا

و،دهدردوریاو،رد،هد

یوزااو۱۴.دانزواووا،هاردوانازا

هاروا،رداارواار

اریداو۱۵.یاهدذارواواوشو



122

اودووو،وونزود

یزوررد۱۶،هدازوو،انا

ارا،نااردلاا

۱۷.دداز،اهدازو

اروا،هدادواردلاازایا

دازوواتیااوااز،رااهداز

،اویارا۱۸.وانازا

دارواو،شاردردور

هزاوردشد،ارواشردور۱۹،دارنا

وا«:شو۲۰.روشا

۲۱».اروفودار،اا

زااری،درارواشا

و۲۲.ا،نااویاهدروددن

واو،دوهد،اتمارا

نردااروا.رادرد۲۳،هرادار

ارزااندوارادااز،دزور

.یز،دار،ا،ه

.نادوروازا،هاردرداوا۲۲

اروادتردااو۲.ناددرداداارنا

ارناتردا،دورودارنا،

وواغاو۳.درواارناها،

ودوازاترداهو

ارترداوغاا۴.ادوروازاا،

دع۵.ناواارناا،نادورنازا،هداهاررد

ههواررااز،ارنزسدو،نز

ها،اهاررداقاا۶.یا

ردو،ناردو،زرد

ارورااررد۷.اررد،

ن۸.زاردودیا،دیا

نونازااد،زیراددم،

،نااد،روددنرد۹.یرود

وو۱۰.دو،نلویا

نوزار۱۱.ر،هدارغا

،ناارددرر۱۲.ش

اروا،اردونودزدیاا۱۳.زر

دتاوازا،هدادوفباو۱۴.درادهو

۱۵.هاروا،مددوانوارنزاو

د،اددتردناردرها

ااردد«:درو۱۶.روهزاوردد

وفبااو۱۷،دراداوازاو،ماهدادزد

دترو،هارد،هداد

نا۱۸.اار».اا

،هدهلارواو۱۹.،اردنا

یونزواو.اهدرواااهدر

اا۲۰.راروااشردودا

دها۲۱،دادناترو،ار

رارواشاو،روانوشررددار

هداارد،هدزدررد،د

دیدا۲۲.یاهدروددنزااری.ا

نزیدود،هیرادنز

۲۳.یاهدروداازااری.،نزواها

وا،رداروایدوددیدیاهدا

ارنا،هدروانوهزاورددارناود۲۴،د

دودرداردا؛ر

نزااری،ذاردنزاردو،د

دناوارداردیددنااا۲۵.یاهدرودد

،هاوادنا،اوا،هدرواروزوا

،تمه،دازداو۲۶.د

.اروا،داناا

یاهراودروادددوارداروا۲۷

،ارواوداریاهدیداو۲۸.د

هاهاوادناا۲۹،رودوا

ذاروا،وانزدناودرهل

نز۳۰.راروااشردوا

.دزاردرادوداردر

هاوهوا۲۳

واادیاهدازما۲.دوااد

۳.دواادوازایاد،د

یا،د.وااداو

زاواز۴.دواادنازا

ازاو،دلاباونهارردار،انو

۵.اردامارارزااررم

اراه،دارمااه

وداراه،د،

.شناتدویتردا۶.اد

راداریو،ردارادارودا۷

مردهازنازایدوا۸.یدیوزرد

نودودراردن۹.وااد

نردا۱۰.رادهزااریور

۱۱.دودراادودورنوودرازا،دمازا
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اد،بوبانو،باددن

۱۳.یورنواودرازانوارو۱۲.دودرا

ونانونو،بانردو

یودرانرداهاز۱۴.ننازاارد،

،ارد،هدادرارا

.ادورزا،هدنرداراد،سیودرا

رد۱۶.رادددیازاار۱۵

شیزاردردن

یااانادزا۱۷.واو.د،ا

یااروتا۱۸.ااانازاو

اهدودااز،رواهیر

دوهدهضداردردا۱۹.اهو

اار۲۰.دهداددیدووذا

رداههضداردرداا،ضد

ناارداریناادیاز

اهیایرن۲۱.د،زارد

ازاارناااهاز،نایورد

،اندرزااا۲۲.داهیاو،د

شر،انودزاارا۲۳.داهار

ویاهدردهدارازااهیااا،یروا

،رازا،ارددنن۲۴.یادنز

ن۲۵.رادفردا،ریا

سادا،ددار،یاددرا

.راد

واردا،دروارددح،زن۲۴

،یاقهاواردیازا

دو،هاوروازاو۲.رشازاارواو،د

یاقودرادهوارواداو۳.دیدنزو

دیا،رشازاارواود،

ا،دهدراروالوا۴،د،زاروا

ااز،اهکنازا.دروارددحارواهرود

ار،ا،هز.اهووا

رد،دیاهزنزن۵.روه،د

دازادردل،دوارو،دونو

ا۶.دزرو،اارزو،

ا۷.اوارناز،دوارنا

وا،هدزداراازادناردازاد

۸.یاهدروددنزااری،ددزدنا،و

دارنواشرصیهررد

،مداناااو،،هدد

هاررداهرواد۹.ر

دن۱۰.انوزاو،د

نو۱۱.ادشاویا،دض

و۱۲.دروانودارودضوا

،بابووا۱۳.باواورددا

وداروادررد،هواارو

ویرود۱۴.اهدا،اهر

نوراردزردزاهاواردازاها،

باو،هارشدزورنرد۱۵.یهزاورد

اد،انااردلدواوا،بونا

ضنار۱۶.هیاودروادواد

.دنارضناو،نا

،زفارویرواد۱۷.ددهیا

،هویدمردروادو۱۸.وارهو

رااارا.دادازاار،ا

ردو،وردررداردلن۱۹.یرادلار

وویا؛دناادیا،شایا،ر

۲۰.ددیررداراهنزه

وویا؛ناردراردنزن

،ارنادراردنران۲۱.ه

مزردروادو۲۲.هوویا

.یرادلاررااارا.ید

نردواویاامدنردا۲۵

۲.زمارو،رلدارلدها،یروادنا

دوااروا،روادهازاو

ارواز۳.هردرراااروا

ردتردا،زرز،هدهدزازاااد،دزو

ا۵.،دارارود۴.درا

،نانز،ددواازاوناردا

اروا،هاردواشردا،دهدادجر

و۶.درواوااریرداو،دزدیا

اازاا،ددثراووایردااایاهداز

نزها،دارشردانزدنااو۷.د

اادزاردا«:ودودهزاوردشردا

یرداندروازاو،رااارددردا

و،یو،هارواش۸».ا

یودشردانزها۹،مارواا،هدرااا

دباورو،زااروار،ها

،اردردا«:باردو،دزاا

و۱۱.دهاه،ااردوامو۱۰».دهد
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دانزو،زودا

،دارواتر،هدزاردارددورشاهزدزاار

رد۱۳.وا.ارواد۱۲

،یرد۱۴.وگر،یزو

اروارونزوار۱۵.،وگر

د،ا،هزردت،ارو

هد،ارااز۱۶.دزارد

زاانووارواد۱۷.اهوا

،هد،هارردار۱۸.دهاررد

ورد،دتزاردارناو

رداراهن۱۹.ازاویدهاو

زا،دیاار،ا،هز

وزناززاارذها،اراد

.شا

ادداراهزنو۲۶

ها۲،ید،هدفناردو،ی

هد،داهززاارز

ماه،اردارناو،

زورنارددو۳.و،ادناردارد

زراااهیازوا«:اریو،ر

و۴».ماهاد،درناریاوا

۵.درااه،دزاار

و،دهراواارار«:،هدراادیاهر

ااردو،ارد،هدوید

ذار،هدیررنو۶.ووگر

ناریا،هدنو۷.دو،

اروووارزاواوا،درواد،د

فواایوزویدزاارواو۸.د

ا،هدرواردناارو۹.دروانوتاوتاو،

ناو۱۰.ایروزارز

نا».ماهدروا،یدادوایاارزا

تد،ا،هرو،رادیاهرار

زانردویوو۱۱.

.داید،اهاو،ا،ه

لزان،الملردو۱۲

نورارد،هنزهووویوارنا،یغرد

:اهرو۱۳.وریهزاورد

ووویواراو،مدنودزاارت«

زواوازاو،مداد،یدایاواا،نزه

ازاردومدرازادرد۱۴.مدشا،هد

،ا،هل،مداازاتاایاو،مدف

زا۱۵.مدرر،یدااا،هدادش

یدادارزواادمو،نازادس

،ایروز،یدرناریا

واااار،ا،هزوا۱۶».،ه

هدنولدارا،یرواارما

او،یایدرااهزوا۱۷.روا،اد

هارواماواواواو،داکوای

اهدراازواواو۱۸.ااروازاوا،اد

اواو،اهدادهو،واصم

ازامااوموردارو۱۹.یرادهاروا

،سم،ا،هیاو،اد،ا

.اهدادهو

«:،هداارم،ااوو۲۷

یزورردو۲.راده،ازوااریاوا

یا،رد،ا،هزندرازا

او۳.لارا،هدگرید

،هزر،ارات

یروز،یاد،د،ا

زانو۴.اهدادهواریاه،ا

لهردازواارایدرندرا

اهیااردو۵.لارا،هد

ه۶.راااوزاو،

یایو،هایزااردیا

ورارد،هدذذو۷.نارنا،اه

نااراتو۸.یداهر

اراانوو۹».ور

مزوا.وششاایا«۱۰:،هدب

اروااواواواراهزاوا۱۱.یاه

،درندرازان«۱۲».را،ازوا

هووروادویووننا

ودوورناو۱۳.دارمز

و۱۴.لهونادونزوا

ن«۱۵:،هدبزاوااراانادنو

دردزاهرهاترد

باردمو».درادهو،دز،اهووا

دردوردن«۱۶»!ا«:

دن«۱۷»!ا«:مو».رر

دن«۱۸»!ا«:مو».دارد

»!ا«:مو».دزفهارزاار
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و».دزفارهوویرواددن«۱۹

درنزدن«۲۰»!ا«:م

مو».اهداردراد،د

و».ادن«۲۱»!ا«:

ادن«۲۲»!ا«:م

»!ا«:مو».ارددورد

:مو».ادنزرددن«۲۳

و».ردارددن«۲۴»!ا«

ندهردن«۲۵»!ا«:م

دن«۲۶»!ا«:مو».در

مو».درواراتاارات

»!ا«:

،هریداردیاهزاوااو«۲۸

هها،یرواازوااروااوا

او۲.ادانیاارا

اردیاهزاواا،رداارورا

ه۴.داکر،اردوکر،رد۳.ی

کریهوویوهوزهو

اردو۶.داکرفو۵.دا

اردواو«۷.داکررنووو،کر

هارزا،امرزا،و

یراردوا۸.اهارزاو،اا

و،دازاردناارددو

۹.اکر،داهزردار

،کوایردو،یرااردیاهاوااو

یا،اداسمدیااروا

وامدازیاو۱۰.اهدر

هردارواو۱۱.ازاو،اهها

اریاوازرد،زلوهو

واو۱۲.دواا،در

ردارزنار،دایاارنا،دی

یاو،دزکردلاردارو،ار

ارواو۱۳.اضو،داداضر

هاواا،داو،مدا

هاراو،یازوااردیا

ازوازاو۱۴.یروا،اد

ارا،هدیوارنا،ارف

ریاردیاهزاواااو«۱۵.تد

،یرواازوااروااواوا،ه

رد۱۶.رداارو،رااها

فو۱۷.داناردو،ن

هوویوزهوه۱۸.دان

نووو،ناردو۱۹.دانی

ندیاارددو۲۰.دانر

دازوبااووازارد

کااری،یدوکیدوز

ززاار،اارووا۲۱،یاهد

ارواو۲۲.دزک،یادنایا

و،دزانومدووتراوباوو

یو۲۳.یکداار

نارواو۲۴.ااززو،اا

کدلزنازا،ارودارز

زا.امدیورارواو«۲۵.ی

انارزاهارزاو،رانوناهار

نو۲۶.داانردو،

و،داکارزوانیا

وبوجاوداروا۲۷.دارودارا

وا۲۸.ا،انازار

وردو۲۹.الدووادار

ردو،راهاراررردیر

ترومزوررد،ابدیار

ادارز۳۰.دایاهدتو،داه

ناردودایا.ااوایدود

۳۱.دراارشاهوداس.ا

یورا.درانازاودتردتو

د.اادزودهدتر

ادونا۳۲.دایاهریاودهداد

زورنایوزرازاو،هداددا

ه۳۳.دایاهدردو،اه

و،درا،یاااروز

زای۳۴.داهوم

قزاووازوا۳۵.ااد،

۳۶.ا،انازادار

ای،داردواروا

وبزاارنااردو،دا،اارو

واانردو۳۷.داتد

«۳۸.اووت،دااار

ارنادااو،دارر

ا،داارا،هدس۳۹.درا

اارناماز،اارراوااربا

،دانزنردتدوردار۴۰.در
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۴۱.ارسرنزاز،دازار

یا،دانازا،درواانادونا

فارزلورد۴۲.را

ااورانرد۴۳.درواا

ضوا۴۴.دالوو،ا

امدوداوا،داداضواودادا

،هدارو،رااو«۴۵.د

شاراهلازا،یکردا

ارو۴۶.یراده،دهدااراواوایدا

ازا«۴۷.داواااررذو

تداوایالدوداردیاه

ردداواارد۴۸.ید

اغو،داجاووو

،رودزاواو۴۹.دزکارااد

ا،درواادبارا،زیازا

هارنافترا۵۰.اارز

ارزلوو۵۱.ناودرا

ویووروهویاو.یکدر

ردارو۵۲.دزکاردرااریهو

اویهرادههزاورد

رد،هزاوردردارو،دمزردیراد

و۵۳.داه،داهز

اهارادونا،ده

،انزنااردوهردد

،ارومنردید۵۴.درا

ازوشانزودردا

دنازانازایای۵۵.دا

رداردوهردازدادادر

.اوایای،زنزناهزاورد

زواوکزنردزو۵۶

وا،درازاردیدتاد

یاو۵۷.دادوودشا

اراازایدواواردواینزا

ناهزاوردرددوهردجا

ندا۵۸».درازنزار

زاویر،ابباردات

واها۵۹،،ا،ه،وما

وی،ااردوایوی

زااریرو۶۰.ویو

و۶۱.اودرواازیا

ابارردو

هوو۶۲.یکاداواار

زاوااز،دنانرنا،ا

واداوو۶۳.اردیاه

وااار،هدنادید

ززارو،اددوکارداید

ارواو۶۴.اهادناردیا

اردودزهاشدنازنازاانرد

تد،اارووبزاارنا

یاوااااانردو۶۵.دا

وونازلدارهاردو،داارا

،داورنو۶۶.داداند

۶۷.ادانادن،هکزوروو

:انو،دمش:انادا

و،انادس،دش

ردارواو۶۸.داور

و،درواازدادارناارزا

ووایویانداردارد

».دای

ابازردوایتاا۲۹

رردنانایا،دااد

ا«:نا،هدبارااو۲.د

زوونزردوا

ناوتاودنی۳.اهد،د

اروااردواا۴.تا

ارو۵.اهدازواارو

یردو،دسرسمدیرنردل

ا،اهتوباوهدرن۶.هر

،ن،رانو۷.یاه

اوانویا،ن،جو،ن

وندونور،ارنازو۸.بار

،ادهارات۹.داد

رزوا«۱۰.بردروا

ووطاویور،دیا،ه

ونزولاو۱۱.اانادونارو

رد۱۲.نبانمزایودرانرد

،دزراازوااهواواه

یاواو،درادرادیازواار۱۳.یاد

قاواا،اریاو،ا

اراواو۱۴.اهدر،بو

یاهرزواا۱۵.راا
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۱۶.اردزوااو،ارد

زاو،ادزرداداز

زاارنایوترو۱۷.،دران

نرد۱۸.د،دنانردوهووب

یاهزازوادنزد

نرداد،تدارااناودو،ف

ننادو«۱۹.درواراویار

رد:،هداداردرددارا

ا،مزکاروباکدلد

ونارد،زااارواوا۲۰.دا

و،انادودناواتو

واو،الزنا،اببارد

زاارواواو۲۱.اناززااروام

ییا،ااییااا

نازهاو۲۲.ابرارد

،ارودززاو،ازا

واروزای:ا

اوهروارنازو۲۳.رنا

ناردوورود،ه

وردواداوهروموباو

ا۲۴.ا،نژاواراد

اتواهدزاواا:ا

ازا:اها۲۵؟ازا

ززاناندروانوواردناریاه

،هدتدارنا،رو۲۶.دک،دنا

ناودارا،دها

ار،هوازاوا۲۷.د

ارنارواو۲۸.دروانا،اببارد

دزوناززا،وو

یاهنازای۲۹.اهزوا،اا

،انازونازاافیاو

.رواارات

یورو،انو۳۰

،هانرداراو،دضرا

ازو۲.یرواد،ارااار،ا

اروال،هدزاهیدنولد

ها۳.ا،ازوااا

عرو،دا،هاداریااه

هااار،ا،هانزاار،هد

،دناناراواا۴.دا،اهد

.دروااازااروداازاار،ا،ه

،درواادناارزار،ا،هو۵

ارزاار،هدناو،اناو

اناررذلدولداهو«۶.دواا

،ادوددنولداراه

وندارااهو۷.هز

وال،هدزو۸.ادالز،درزاار

،ازوااروااواو،دااار

ردودلاردار،ا،هو۹.درواا

،دواازلووه

نار،دایدیادروااز

واوا،هدااردیاهزاواا۱۰.دید

یو،یراده،ابارردارواا

از«۱۱.زنولد،دیا،ه

زاویا،ازواا

یاناانارد۱۲.رود

و۱۳.روااارناودرودارنا،هدد

،هدرردفایاردفنا

،ما۱۴.روااودرودارنا

«۱۵.یرواارنالدوندردودر

۱۶.ایوراریوتووتزوا

ردویراوداردیاهاارزوا

هزیرادهارواماواواواو،رروای

یازردار،ا،هو،یهدوا،ه

اوددلدا۱۷.د،یادنا

زوا۱۸،تدوهارنا،هو

ندرازازردو،اکادعا

ا،ف،هادناردر

توتمرواارزونازوا۱۹.اد

ارت،ایوراروو

وازاواویراوداردیاهو۲۰.هزرذ

ردیزاردوتوااز،یواویار

در،بوقاواا،اریاواز

».ی،ناارنا

و۲،دنااارنا،رو۳۱

وجودووزوا«:نا

ارندراازااواو،مرالد

اواو،داررد،یاه۳.د

،یروافارا،اکرزاارا

.اواداریورو
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ک،نراهدود،جونواو۴

۵.داررادنازو

انادارناوان

نازاودوی۶.رر،مدا

اوارودورد،ا،هاز،ناون

رد،هاارو۷».داکواا

زماازشدوی«:وااا

اادنادرناناریاوا

دواو۸.دانایاارناو،

اکواااواروداوادوریور

ارنا،ارتاراو۹».شناوند

وادارواتیو

ارد«:،هداارناو۱۰.داا

ن۱۱،ردکالورد،ل

واردیاهراا

.ناناردااارتاراها،

یهزاوردردولاونزونادزاارم۱۲

ویاهزا،و،

ناناو۱۳.رتارانند

یازاد،و،،اا

۱۴».یاهزا،هزرندرازا

ار،ادندماا«:واو

».وارواعاردو

نردواو۱۵.عارد،رو

واو۱۶.دارد،انوردا

رد،ماوادنارا«:

از،ورانردانازنا

۱۷.انااری،هدکاود

،داکارنا،هنا،زورناردو

یوو،ا،هدننازااردیورو

ا«:ازورناردی،رانار

و۱۸»؟نردیاازاا

ردانایاهدی

یااردوانا۱۹.داناردیورازورنا

ناندردارنا،هدادااارناود

ناناز۲۰.اایادوارا

یرومدهدرناناریازار

و،هو،هدرنانو،هدروارد،ا

اتدارا،نایناها،

ونو۲۱.اا،هدااو،د

دواها،هضرناری

شانارذندزااز،داداتدنایور

نازا،ادرادزواارناتاز،ا

ا۲۲».مروارد،مدرناهرردزارنا

نو۲۳.داداا،زورنرداردو

زارااازشدوی«:،هدوار

او،اادمدرنایا

ردارتاراتناوو۲۴».د

واتو۲۵،رمام،ب

وارتاربا«۲۶:،هدوادار

یااردرا،دیا،هتیردارنا

ا،ادارندوداز۲۷.

،ااواهزززوا

داردنارووطا۲۸.توزاهدز

ارزوناو،ناشردارنا

ارتوزااداز۲۹.منا

،امدازا،هاد

ردااز،اضریایزورردو

اروا،ددلازاو،دااوا

شرداردوات۳۰».درواان

.شنایادو:ماا

انار۲.داردنزو۳۲

هناریه.رامو.ر

یا.دااارهماز۳.ترو،هز

از.والاواهوا۴.وار

ارولد.ازاوایا.افاوای

واناز،هداردنا۵.واا

،دتارواا۶.دو.ا

وااروا.ورواا.وامیا

زا.ددیرد.روادارما۷.دراا

.دعاارزاو.دزهاارسدر

ارمداودادارناااتن۸

از۹.ااهر،دادراارادوها،

رداروا۱۰.واثابو.ایومه

ر،هدااروا.کوبانردو.ناوز

۱۱.دددارواو.اد

دیو.دواردیو.داردا

۱۲.ددیاراو.درادارا،هدار

اروا۱۳.دیویاو.دیرارواوا

زاارو.درزتزادرازی

وناوه۱۴.ارزاارورو.دادواه
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یهدو.ونزااروهارنا

،هنور۱۵.یرازاباو.ارم

،دهاارواارا.یاهقوو.دز

نااروا۱۶.داردتهو.دک

دیا۱۷.دادترارواو.دروات

یا،دایا،ار،دنا

.دهازانانارو،هادوهزنا

هایاو.یدا،داریاهو۱۸

.ادهوارناداراهن۱۹.یدشاارد

یور۲۰.دروانارواادونا

.دانا.انازاارد

.نارداازو.ندراز

داو.درواتااانا۲۱

تماارناو.ادکا

۲۲.اکارنا،او.درواا

هرووو.هواردااز

.دزااارساو.ازارزو.ا

(Sheol h7585)۲۳اردیو.داارنا

ازاو،هزا۲۴.دافنام

اناارشویادو.یوزاو،

.نورازادونوزا۲۵.زنز،د

ارهرا.ارهودونا.ادواارنا

ذوهاارنا۲۶.داکر

مدزاا۲۷.مز،مدنزاارنا

و،هدو،ناناناد

.هدمنااز۲۸.اهداراه

و.ارا،هدش۲۹.ناردو

.داررا۳۰.ددرد

.وارنا،ناها.مارراهدودو

ناهاز۳۱.دهدارنا،واو

از۳۲.،دندا.ه

نایرا.هریزاو،امویزانا

نابا۳۳.انایو،ایرا

و.نداا۳۴.او.ردژاز

،انازااوما۳۵.میارد

یوادنازوراز،دنای

و.دایرواداردم،وااز۳۶.نا

دناتن.دان

:او۳۷.دازاومو،ه

۳۸.اددانایاهو،نانا

ارناریاباو.درارنای

۳۹.یاو.دااار،ا.

.یدیاو.وا،دنا

دزاو.دوحو.هزوا

و،مزاانااردداز۴۰.یاهر

.اردقاا۴۱.هزداا

.امادندزاها.مددارصو

نزااردی۴۲.راتدنو

نزا.دراارو.ا

زاواوامایا۴۳.دنارویور،نااون

دندزاو.ااردننمااز.دد

و۴۴.اهدهرمودزیاوهما

ووا،رماردوان،ها

غراانازانو۴۵.ن

زوااردلد«:نا۴۶،

داردناز،زل،دتد

ااز۴۷.رواارتارات،ه

،اااوو،ت،ایا

،راندرازایازردارد

بارزورنردواو۴۸».ا

بازردرها«۴۹:،هد

ااارناارنزو،یارارد

تواناردو۵۰.د

ودرهردنورتردا،دم،هد

باداانرداز۵۱.دم

اانردان،دنردشد

ا،دادیورارز۵۲.د

».ااد،دااز

ااوزا،اد،ااو۳۳

و.دعنازاو،ازاه«:۲،هداد

دزاو،ایروو.دنردنارزا

اردمرد۳.اانایاواار

یدو.دردو.درادود

یا۴.همزا،

دهدنورردواو۵.ابثادا

هزور۶.اامیور

ادهرردااو۷».هرردوانادو.دو

.نشدمارواو.ارادزاواوایا«:

نودزاو.یادید

.سددرواو«:یوهرردو۸».

۹.یدزبادواو.یدنارداروا
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اردنارداوماهارنادردورهررد

و.ادهارماز.ااردناو.

ابارما۱۰.دار

و.درواارر.ااارو.داد

لاو،هاروالااوایا۱۱.ی

ی.اروی.لارواید

«:هرردو۱۲».داروان

ردو.دزراروازور.دایودوا

زاز«:هرردو۱۳».دن

شزردزاو،زاونازا،دکروا

زا۱۵.هتزاوباتزا۱۴.ا

وززا۱۶.ادویزاو،یی

..دردوایرزاو،نای

هدازواه۱۷.دزدناردازااقو

اراا.وویو.شو

یراواایراهداو.دزازیا

،شدرنوردنزیا«:نزهرردو۱۸».

اتدهار۱۹.یردریاو

اررداوااز.اراارایارد.د

:دهرردو۲۰».ارریاو.ا

ووزو،هد.ادواردادکر«

رداز،درادهدیاارو۲۱،دردارق

وااو.امیورو.اظا

ناد«:نادهرردو۲۲».دروااااراو

یا«:هرردو۲۳».نزاا

اربوب،هدوازاو.وایرزا

و،دکرناززاا«:اهرردو۲۴».رواف

۲۵.دووراردی،هلدنارداد

یا۲۶.داتنزورو،وازا

ردو.دراادیا،انور

یوززردو.زایا۲۷.کادی

.ک،هدجاارزااردو.اادو

.بو،اارداا۲۸

۲۹.درناناو.هوزازردو

توازایا!.اایال

دو.هوتوا.ا

».دالارنایو.ا

رد،ه،باتزاو۳۴

نوا،ناددزا،ارزواو،ارا

ارادزوواازوو۲.داد

انارراهردناواربو۳.یرد

واایازاا«:اریوواو۴.

،دادارذارا،هدربوقا

اراارنادمدادتزاار

لبازاردواه۵».د

دهردرد،رردبازردارواو۶.دوا

تونو۷.اازوااروایاو،د

هو،رو،ادلو،

.زورباتردیاااو۸.د

زانو۹.ییایویزور

،دهدوااردید،دحور

اوااو،داارواااو

ااردلیاو۱۰.د،دهد

وتارد۱۱.وورارواواا

ونزردارادارواواا

ناو،یدردو۱۲.زو

.داارد
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وا،واه،توزااوو۱

توه«۲:،هدبارمد،ن

،ماو،رندراازاونا،ا

۳.داا،ناز

ازا۴.،ماهداددهدرای

گریردونز،تاگرناو

ماردار۵.دادو،بابف

امد.داویارت

دوی۶.داکوااار،د

ناناریاز،فارمااز،ش

شدروی۷.ا،نامدر

اهداار،ه

زوارفنازارز.،ه

،درودندزاتاربا۸.یب،یور

ابنارداناردوزور

و،ازواردهاراز،ه

،شدوی؟مداارا۹.اب

».،یاهیوردازشناوس

هنرد«۱۱:،هداارمیور۱۰

از،دیا:،هداارمور

فااد،هدرندراازا،زورزا

و۱۲».دیا،یاهزرد

:،هدباروندونور

،هدا،واه،ارنارواد«۱۳

ارزاودارایا،ه:

فناردزرداولاونز۱۴.

ناد،هاو،ادادندرا

۱۵.اارناو،ردناردایور

زردناو،هداداراارنارداوا

زها،هدفدنایا،ه

،نارد،افواد

۱۶».دادباقیندرافناواه

و،دایدا«:باردنا

اردار۱۷.را،ار

،یا،ه،دااار،د

ارموادورزا۱۸.د

،ا،اااروایرد

».شدوی

:،هدزاسدودنو۲

یاازنز،ر».ارراوز،هاور«

ارراو۲.اارد،هادادمبار

زاادااازاندا«داد

اراد«:،هدباردراو۳».ار

یاازرونو،اهاد،هاد

دنارنا،اردودنانزو۴».اهاز

۵.دزاااادنادنا«:و

ورنورردنادنا،هزاوردودو

ناارنایدوز.رنااد

نیرد،هدمارناوا۶».را

،ننا۷.دهدن،دهمدیا

ننو،دراندراهارارنا

نادوا،اازاو۸.ارهزاورد،رنونا

ارزاهاد«:نادناو۹.ام

زنمو،اهسو،هداد

باوااهاز۱۰.اها

،انوزاو،یورارمیرد

ن،ددندرافنانراهدوداو

ایدنو۱۱.کارناجو

،یاهاز،نرددو،

وایانا۱۲.ازونارد

مرنا،مدنار

ومردومر۱۳او،دانا

زااریو،درااهزرادوااواردا

ی«:یونادنا۱۴».اررت

رااارزاوانض

۱۵».دااوناا،زوار

واودروااز،دردزابارنا

ادوه«:ارناو۱۶.در

،ناردزوراردون

:یونادنا۱۷».ودهارنازادن

نا۱۸.اایدادازا«

نااریاردارنربا،ادز

دارترناوارداوتردوترو،ید

ردزااو۱۹.د

ااوداش،دورنو

،درادواا،رددو،د

زا،دزواررااو۲۰.دا

».ما«:وا۲۱».داایاهداد

۲۲.رداربو،ر،هداورارنا
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زوراردواه،هاورنا

ناودارهارنو،ن

رزاوازهزا،دودنا۲۳.ار

یا،دهاونااو،رند،هد

ارزواا«:و۲۴.دنیو

».اهازنواهدادد

اورزاااووا،یدونادا۳

زاو۲.لاردندرزاو،اندرا،ه

،هداارمو۳.هنزانایورزور

ارنانواردیا،هتن«:

ردو۴.ونارد،هاوردیزاها،

نادو،عارذراودرا،ناون

۵».اهدرازاهارازااز،ارار

نردواادازارد«:مو

:،هدبارنو۶».دایر

،ادارت».ومیور،ادارت«

گرزوا«:ارواو۷.اورمیور

اعواامرد

رادارتارن۸.دامد

و۹».ندراردندرابارن:،هدا

اردیاهن،هادا«:اراا

ردهزیااداا«:و۱۰».

ونونزونونونواو،ن

ا۱۱.دانوایورزاارنونرا

۱۲.رندرایور،زوات

باارزا،اازاهدزاودنا

،هتینااوو۱۳.

،ندرایادراندرایاردرادارزوا

ایورهدهازاا

رندرازااوردیزامنو۱۴».دا

نرادو۱۵.دمیورارتنو

،دادارتیو،رندرات

بهر،دم،ندراو(روبار

ود،ازاااو۱۶.)د

او،،انمدارودر

ردمو،مرا،یردی

ردادارواتو۱۷.دررا

درااو،داندران

.،ندرازام

هدزاود«۲:،هدباروا،۴

،هداارناو۳.ارزا،مزا

،دهدانیزاندرانزاازا:

دوناردارد،هدداراو،رادهدزاود

بااازااردهدزاودنا۴».ا

:ناو۵.زا،دهد

زاو،وندراندیا،هت«

نردا۶.دراددشودااطاهرا

،ههانزردنا

یا:ناها۷؟ازاد

زانا،واترزاندرا

ا،ندرایا،ندرا

ااااو۸».دایایردیااا

یرندرانزاهدزاودو،ددهدا

او،ادااطاهرا،دوا

و۹.داردارا،هدلنارددار

ارتیرد،ندراورد

زوااردودهدزاود،دهدا،داد

،داندراوردادارتو۱۰.

،ممدهداارواا

و۱۱.درمودهداا

نوواتاو،مازا

ودوورو۱۲.درمر

دراایور،ه

ررازرهرا۱۳.دنا

،وازورناردو۱۴.دریارایاوا

شمامردوازاو،گرااردار

بارواو۱۵.دهزا،

،رادارتدتار«۱۶:،هد

ندرازا«:،هداارن۱۷».اندرازا

نزاادارواتنو۱۸».ا

ندراباها،هدرانیواندرا

ردو۱۹.یرهرودی

لردواندرازام،لواهزادزور

،دندرازاارهدزاودناو۲۰.دزودرارا

ن«:،هدبارااو۲۱.دلرد

ا:،هدنارزاهانزردنا

ازااا،هداداردناها۲۲؟

زاارندرابا،یا،هاز۲۳.درندرا

یاه،دریور

۲۴.دریورارنادم
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یا،هزاو،ارواروزناااروادزی

».توا،

ندرافناراکناوو۵

،دردهرکو،دب

دهاایورارندراباوا

ردند،ااسزاواناید،در

زادر«:وا،ونارد۲.نا

و۳».زندرارااو،زدیاق

.داراا،قزادر

نادم،منارذمداندو۴

ما۵.داردهارانوزا

نانوزااردمو،دنانو

اااز۶.ن،دهارزانا

نادنا،نا،رهارنردل

اروازاواواز.م،دهانوزا

مراار«:،هدرناواو

ارنادهدرناناریاواارزنا

نانااو۷».ایروز،

ناز،نارنادهاایرد

زاناوو۸.دهدهارردارناد

هرددیرد،غرممند

یورزااررزوا«:واو۹.

۱۰».دهالزواننامازا.م

درزورردارودزودرالردااو

نردزایادردو۱۱.ادهرایارد،ه

.درهیویز،ززا،زور

ف،درززایزورنایادردو۱۲

نزلزالناردو،ادااو

اردندرادناوو۱۳.در

یوددردیداد،اا

زازاا«:اروا،هایودو.دهدا

واراد،«:۱۴»؟ند

:یووده،هدازیور».مانا

واراد۱۵»؟دها«

سیاهداازنوزاارد«

.دو».ا

یر،ااراو(۶

وورا«:هو۲).داورنا

ناد۳.مددارناد

زورو،درودو،فاار

زورردو،رادی،تو۴.

و۵.زاارنو،فاار

زاوام،ارزاواودهقن

مزاو،داازرو،ا

:نا،هاارنن۶».ادیور

تاریورادارت«

و،فااروو«:مو۷».رادوا

مارانو۸».وواتناد

وروا،اداری،

نادو۹.اورنازاواتواار

زاو،راار

و۱۰.اارن،رنواورت

،دهزاواوا«:،هداارم

ونا.ایزورنوندزا

رودودادفااروات۱۱».زا

هرداروهناو.دشد

ارواتنویدوزنادا۱۲.د

ت،اداریو۱۳.اد

نانادو،اارو،روا

رنو،رواتزاو،ر

فاار،مودزور۱۴.اار)ن(

،زورردو۱۵.دزورو،ه،هد

رار،یدوز،عو

و۱۶.دفاارزورناردا،دفا

ماارنن،رد

دو۱۷.اهداداروااززا«:

،بارو،اماوایااناردو

دارراز،اهزردیو

اد،رادهمازااررزاو۱۸.دن

ارااهومانازا،هدماارناازا

فوووهو۱۹.زبارنا،هدما

۲۰».دهدراوااوواو،او

موارزاوامنو.اارودزامها

مو.دازر،دزازاوا

ودزادرداو۲۱.اروادیور

کمدارغاوووووناونز

:،درزدودناو۲۲.د

رانوازادرادارنزو،ونز«

بار،هادسناودنا۲۳».دریویا

م،دروانوادارارداوشردوشرو

و۲۴.دادااهنوارنا،هدرواار
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فوووه.ازا،دنارداار

بار،و۲۵.دراواااراو

واو،ادههزدوانازاارشرناو

یاارنراز،ااانردزوا

،هدادارنااردو۲۶.دندهدرا

ارراا،واردن«:

و،داشددهداز،

اودواو۲۷».داارهزاوردد

.تزناردوا

اناز،زرودهمااردااو۷

و،دهماازا،ادزاحرازایزا

یرازاو۲.واااوا

ارناودناد،ااوفنواد

نادنا».ارزوو«:،هدب

«:اروا،دو۳.داری،ر

ارمواریواراودر؛م

زارا۴».انااززا

ازاینادو۵.دراینادرزاورام

ارنارهزاوردزاوور

.دبا،هاملدو،دزردارنا،هد

وات،هدزکاردااوو۶

و۷.دیکو،دازورم

اریدادرندرازاارمایاهوایاها«:

دهارش،کار،هدنراد

زاااازاوایاها۸.ندرافنا

نونناز۹.اهداددندر

زازاارمواارروداراز

وا۱۰»؟دادگراو،دا

اا۱۱.یاهدادیورراا«:

واهدزومدانایزاو،هده

باردارنا،هدرا،اهدزد،مازا

ندراااازا۱۲.ااد

،اهناز،اهداددندرزاود

.داد،زهدنزاارمااو

از،ارادیاوارم۱۳

نردمایاایا:اایاه

دندیور،روددنزاارمااو

،ددطاا،نادا۱۴.داا

ددیباوااردو

ددیاباوااریاو،ا

.اددنادباوااراو،

ادراددوادماناو۱۵

اانرد،هدزووازااز،د

طااراا،یدونادا۱۶».اهدروا

ودروادارادو۱۷.ادودروادنا

ودروادنانادارنراز.نراز

نودروادنانادارواناو۱۸.یز

نو۱۹.ادزاحرازیزا

فااوادوهلاراایاهنایا«:

ردن۲۰».رازاویدهاو

وو،هدهاایاهاا«:با

ویرادرنردن۲۱.ماهدروان

ا،مددلهزووهلود

نازهوازردنرداو،،هزروار

رداو،ودودنرها۲۲».

د،نزااراو۲۳.نازهودنوا

و۲۴.دواراراودرواااو

وادروهوحرازنیوااو

شاواوارواووادواو

و۲۵.دریداوارا،ارو

بارزواوا؟باریا«:

اراودراروااا».ا

گرهدو۲۶.درارناوازا

تزاواو،زواادوازا

ههریداوزواننااا،د

.ا

ناد.شناوس«:واو۸

ووامویا.وی،وراددار

یرویو۲.مداددارزوش

دیاار،یدورا

نادو۳».زردوجار

رودنادزاراو،وی

:،هداارناو۴.دردارنا،هدبا

رزاوزا،ردیاا«

موو۵.و،ورود

زاانولوادنو،ااد

زاارناداارو۶.دارانا

رارزالوادااز،زرود

،هزاها۷.انازا،

ادارنایا،هاز،روافار
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اوازاارارنو۸.داد

نا۹».مداارا.رواوا

یفیونرد،رهودار

ناداو۱۰.دمنردارناو

یورااواو،داراارم،یدو

دیونادو۱۱.اورییم

یلف،هرردواد،هاور

راو۱۲.دیایداویووانردو،ادو

.دردفیونردارنا،

اراودف،م۱۳

نردناو،دادرادردف

وواداراینو۱۴.ریداو

یااانادو،یدوز،هد

یارداواو،رنوی

نارزااردااوو۱۵.ردیو

ردارو۱۶.درانهار،م

زا،هدار.ارنادادرداد

زاویردو۱۷.رود

اا،ازاریهزاوردو،نواا

دردار«:واو۱۸.دار

ار،ومداددارنااز،زاردیی

رداو۱۹.دزاردیادددار

دزاردارددوانودیزایدود

اار،هدوارنا،هادوود

دوداد،ینادو۲۰.از

وفانایا.دورنای

نایوفنا

ردادااونو۲۱.د

ناد،نادوردودواارد

،انوزانانادو۲۲.داداری

دفزاناوفزانا.داانردناو

.توازایارناو

اوو۲۴.درواداروا،هزاریو۲۳

ناردواردینزااان

،هدامدزااو،غردناردار

.مدارنایاا،ک

دراهدزاوددانزودزازورنارداو۲۵

هدزاردقاراردداز۲۶.یند

و۲۷.دکارین،د

وامادجاردیاااارنا

ویاهدارناوازاری۲۸.دهدا

مواریو۲۹.ازواا

رادزاارواشد،بابووردو،راد

نازاگرهدوااهزاورددداروا،هدروا

،هیاها۳۰.ازواد

،واه،۳۱.دلهرداایا

بتاربردیر،دهدااراا

اتااهایزا،ا

ذواروایایناودهد

ارتارنااردو۳۲.دذ

وااو۳۳.ماارد

نوتفودناناروادوورو

؛نون،دااداروات

لهفناوزهفنا

و۳۴.دلوااراام،دهداواه

یرارو،ننازا

هدازا۳۵.ا،امتاربرد

لاونزاامردد

.ا،رنانردو

ونزونونراونکاوو۹

هرردونوهردندرافنا،نون

۲،اران،دنگریرد

ننناو۳.ااو،

نا۴،دهدیوراارا

یا،هدناار،هاورودرر

،دهوهروبایودیا

دنوهدزوسریدیو۵.

دو۶.دهدزونانور

رودززا«اانادووا،هالردودرا

:ناانادو۷».نااها

۸»؟.نرد«

نا».ن«:نا

ا«:یو۹»؟ازاو«

رداروواهزاواازاهارودرززایاه

فنانراوداراو۱۰.،د

رد،ن،جو،ن،ندندرا

زنو۱۱.د،دتور

نالاوددهاریا

نا.نارنا،ر

زاداوریزورردنا۱۲.

هدزواناو،مهاریاارنادی
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هراودهزدبایاو۱۳.اه

».اههارلتزایوراو،ه

ترواندزاونازاندناها۱۴

هزارنا،هدناو۱۵.د

یازاا۱۶.درنایورودرا

وادا،دنازور

مزوررد،هدچاا۱۷.نانرد

وتووهون،نایورنای

یایورازارناااو۱۸.د،ر

و،دهدر،اایا،هنا

یاورو۱۹.دور

ناانادر،اایا،هنا

اههزارناوداناارا۲۰.ر

۲۱.د،درنایااداد

یا».هزرا«:ناورو

ناور،بانونم

ا«:،هدبنواارناو۲۲.د

ردالورودرزاودادار

نمونزاول۲۳.ن

ردنا۲۴».دایایابانو

یا،هدادارناز«:با

و،ارزادهداارده،

دییاو،کیورزاارزن

ا،ناو۲۵.داررا،ر

اباوردیر؛درد

،هدرناوا۲۶».،رر

و۲۷.ارنادادراادزاارنا

یابانونمدرارنازورنارد

زواوراوارد،وایاو

.

واریروا،قودانو۱۰

ویدهدورایرو،هدهارنا

رد،هدااننو،اهد

،گر،نازرنا۲،نان

ودا۳.دعادو،دهدیزا

و،ت،ماو،نو،مدروا،ق

د«۴:،هد،ن،دو،،

ااوازارن،اا،ها

ونووروانرا۵».اهد

مو،نووت

۶.دنا،هدزودرانردو،اد

اردد«:،هدلردودرادنناد

ازدو،هتارودیدو.راززا

۷».اه،نردراک

و۸.الزاعنادوناد

ومداددارناازسازا«:وا

لزا۹».داانازا

ااارناواو۱۰.انان،هدچ

ارناو.رنردارناو،م

.ارناهوو،انوردهار

نوریزاردناودرااازانو۱۱

وارگرینازاناواها،د

زاد،دگیزااو.د

نراوایزورردها۱۲.اا

،هداارردوا،دااار

۱۳».نایداوهیاونبایا«:

ا،مادندزامدهودابا

ودانانردباببرد

یزورنازاونازاو۱۴.دروزور

اایاواازدارنازاواوادهاونا

.لودرااا۱۵.د

.نههرردارد،هدراناا۱۶

ردواهانا«:،هدادو۱۷

هردگر«:۱۸».ههر

او۱۹.ارنارندناو

وارناواردند

نایاهاز،اددیرا

زاااونو۲۰».اهددار

،غرناندررنا

۲۱.اردرادری،تنازایاو

نزو،هردودرادمها

د«:۲۲.اازایاارد

۲۳».روانود،هرزاارناوارهر

ونووروا،ناو،د

۲۴.دروانویودهرزاارنووت

اارااناد،دروانودارکنو

ود«:،ریوهانادنارادو

ی،هاد».راکانداردی

و«:ناو۲۵.دراناندارد

ندواازدوی.نا

ارنانازاو۲۶».دا،نا
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و۲۷.دوارادمرادوودز

ناو،دروارادزاارناد،بابوورد

یهردو،اادنناردیاهرار

ارهزورناردو۲۸.ا،ازواگر

ردارونا،هدزمداروناو،

یرو،اارو،دک،دنا

و۲۹.درره،دهدرررا

ارناواو۳۰.دوهزااا

ناردارونا،دااد

یرو،اارومدد

و۳۱.دررنادهدرررا

.دنا،هدزودراوزااا

مودزورردارناداادارواو۳۲

مددنارداروناو.د

ایارزمارها۳۳.دهد

وایااری،داداروواو،ا

نزاااو۳۴.ا

،ارنازورنردو۳۵.دنا،هدزودراو

دکزورنارددناردارودزمد

نزاااو۳۶.دهد

وارنا،ارناو۳۷.دنا،هانو

او،دزمددناردو

ارنا،ااردهدنا

ااو۳۸.ک،دنارد

وارناو۳۹.دناود

،دناردارو،دزمدارناو

ررنویرواارواوک

ررو،درروددهد

نوبونزنا۴۰.دهد

یذواار،هدزاراکوداوو

و۴۱.دهدا،اایا،ه،هدکار

و۴۲.دزنارزوهشدزاارنا

،هاز،وردارنازوکا

ااو۴۳.داایا،اایا

.دالردودرا

بد،ارارناوو۱۱

دو۲.دفادونودونود

ونردو،توب،ردو،نردلف

وقفندو۳.دبف،رودترد

زنو،نردنونزونونراوب

یرمدیاو۴.زردن

ریاراونادردهرردرنادود

ردمویادوا،هکاو۵.انو

:واو۶.اادزودرا

،هارناوادازسنازا«

اراو،داارناناو،دااار

ناد۷».ازااارنای

۸.دنا،هانمویادنا

ودزارنا،داادارناواو

فیداووتوگرنو

و۹.انازااری،،هد

ارنانا،هدررنادیووایر

وناردو۱۰.ازاارنایاراود

راز،ار،اررو،

دناردارو۱۱.دنانازا

تیذو،دکارنا،مد

نایو۱۲.ازااررو،

،مدارناواراکوک

۱۳.دهداواهیردک

یا،ازارااادراادی

ناااو۱۴.ازارنار

مدارمدا،دتردیااراو

ارتیذ،هدکارنای،

،دهدااردهوا۱۵.ا

و،درودا

.ا،دهدواازای

زوبونزنا۱۶

هزا۱۷.ارنانواانوونو

هزنیداوردددوری

و۱۸.ودزارنا،اراکو،ان

دیو۱۹.دکاریزور

ودنرد،هداا

ارنالددوازااز۲۰.ردارناد

و،دزکارناواوارداا

اوادزدارنادرنا

ونوزانزاارن،هانزناردو۲۱.دهد

،اایوادیوبود

نزا۲۲.دکنایارناو

دواووارد،اازرد

وااارز۲۳.
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ناطاوااارناو،،د

.مارازازو

ارنازو،اازناکاو۱۲

و،نهنرایداوزابایندرافنا

نردنران۲.فار

ویداووزاو،انرایداوهروزاو،د

و۳.دا،انقیداود

ا،یردوقفتویردزا

۴.ادزبفوتهارقف

وتورردودنرزا،ن،جو

نوونهردو۵.ادردا

ن،ندونونر

و،دزااوواهارا۶.دا

.دادوندونورارناواه

ندرافناردارناااوزناکاو۷

ه،نیداورددزا،ب

نایااطاارناو،دور

ردواودوونونرد۸.داد

۹.نونونزونونراونزاب

و۱۰.ایردیورا

وتو۱۱.نووروا

و۱۳.رزونو۱۲.

و۱۵.داوو۱۴.ردود

وهو۱۶.مو

و۱۸.وحو۱۷.

.رونودو۱۹.نورو

و۲۱.فاونونوو۲۰

ردموشدو۲۲ووک

.لرداورودردرودو۲۳.

.دوکو۲۴

و«:یوواو،هدروو۱۳

او۲.فیارززویاههدر

.نرونک،زا

زالنواردرزا۳

وندواونزانراد،دهدن

نزبزاو۴.نونوونونا

نزو۵.نراواانوزایاهرو

انهزدزابانو

تنزانن۶.ت

،دانواازاارنا،نو

اارااارا

یاوارزانا۷.ماهد

اردندونوروا۸».

ه،دادناقندرافنارد

،انرایداوهروزا۹.دهناوا

و۱۰.ندنو،ایداووردیو

ننردنرانی

هونونرودو۱۱.دا

ردنردجو۱۲.نون

.دنرزاواو،دارداوتورا

نونرااا۱۳.دنوودادارنا

۱۴.اانردزواور،دنوار

یاهایااز،دایو

و۱۵.دواایواا

دوزانادوو۱۶.دادنایور

نوایداووردیوانرایداور

وانردون۱۷.ای

.وتوو۱۸.نوتوند

و۲۰.دهردهردترووو۱۹

ونیو۲۱.توادور

واو،دانرد،نرا،ن

،نیاا،اروروروارویواننارادار

اررمو۲۲.داد،دزنارد

ندراورو۲۳.ننرداا

دنایورا.دشاهرو

ددو۲۴.اتدو

یودناو۲۵.دادنای

زاو۲۶.ارردونزود

هردردو۲۷.دزاووارن

،نونوتوهومار

ندرافناردتیردیاناهروندراو،ن

نایداا۲۸.ق

یاودادو۲۹.اتدو

دوو۳۰.رانای

ن،جنزانا

و۳۱.د،انردیو

نایانردجیرداوتورود

ناینایا

ردندرافناردباترداا۳۲.د

،یو۳۳.دیاقرا
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انا،اایا،هازدا

.دنا

،نزرداااو۱۴

نایاااطایایورونورازا

ویا،نا،۲.د

از۳.دهدادوا،

نوا،دهدادندرافنااروود

،دودنااز۴.دانانرد

زا،دازردنوو،ااو

۵.نالااواافااو

،هداان،دهدااروا

و،ادلردادها۶.دارز

د،واار«:اریوی

مد۷.ادشدووهررد،ا

زیاشدزاا،واه،و

اردا۸.دلدردمدروازوایاو،د

اردیاهاو،اارملددرها

ا:ودرزورناردو۹.مدیولد

ایاتدواویاهدرانایز

اناو۱۰.یدیولدایاهاز،د

زا،اادههزالوادوا

نرداااراواو

لو۱۱.ودزواا،ناو،رهار

ت،دایزوراتزوا

وندیاها،اناتن،دونارد

زورناردهارهانا۱۲.ناوریاها

،داردنیزورنارداز،شاهرردوا

داوا،ارادروگرو

اروا۱۳».اوا،نوارنا

ا۱۴.ارنووداد

یاهاز،یزوانو

،نومنازاو۱۵.دهدیولداراا

مارازاز.دگردننردوادرا

.

ف،نا،ادو۱۵

۲.رنیایا،موداب

زا،اازاناو

،هانوزا،بفو۳.د،اب

و،نو،هاشدبو،

یداو،نزاو۴.ی،هارادا

.داا.دردایاو،انو

ردزا،لفو،دندرااا،و۵

ف،هااو۶.دندراا

زااو۷.اورداو،

لیلفو،اددریداو

داو،د،ایداوبرد،ادازا

او۸.دورداو،یا

،روانبف،میداوزا

یداوبفیا.ا

او۹.،اریداوالفو،م

نوهیدو،هحیاهزا

زااو۱۰.ه،رو،انو

هزالفو،هبف

زا،هادو،نر

و،انونوزالیاو۱۱.

یاو،انود،هزاو،هنو

اا،دناهروگریردو۱۲.دردا

و۱۳.نافزااددو

ادنرد،دهدواا

قو۱۴.نوقررا،داد

ازاو۱۵.دنوازاارقدواوناو

و۱۶.دنازاداوادن

زاردد،دارناوار«:

ددو،ارناردازو۱۷.داداوا

دارواایودوانو۱۸.دادزواار

یوو،ادغازادو،زدرزا

ز.هدا«:۱۹»؟ا«:ار

ی.هبای،یاهدادار

اا۲۰.وااریو

ادایو۲۱.نااد

وو۲۲،دروروموداب

ووزو۲۴،نوروشدو۲۳،هود

وما۲۶.رنوتورو۲۵،ت

و۲۸،ونوهو۲۷،هدوع

واو۳۰،ووو۲۹،وول

ووتوو۳۲،ووو۳۱،و

ردو۳۳.واتدا،نرو

۳۵،موحووحازو۳۴،اوولوان

وهاوواو۳۶،وهوموتو

.دلوهاون۳۷.اتدهدر،

و۴۰.نووو۳۹.واوندو۳۸



140

.هوونادوتوو۴۱.ونون

اوحو۴۳.نووو۴۲.اتدهد

نوو۴۵.اتد.واوو۴۴.و

ددوافاا،ردنوزا۴۶.ناتدوو

تدوواو.ناتدوودواو۴۷.اتد

ونردو۴۸.ناروگریردو،یداونا

وهاوبو۵۰.دودو۴۹.هو

و۵۲.اتدهدز،هونوو۵۱.

وو۵۴.اوحومو۵۳.ناوودوبارا

ونو۵۵.اتد،رو،نورا

واو۵۷.حازومورو۵۶.وزو

۵۹.روورولو۵۸.اتدهد،و

و۶۰.اتد،ناوتوتارو

نردو۶۱.اتدود،اور

،یواوناو۶۲.وو

اد،درواناو۶۳.اتد

رواردزواادن.نوارناا

.

فراندرازا،قیاو۱۶

نو،اهیرازاارایا

۳.تورنرا،هاززاو۲.ا

رزونوررنبو

،ااو،نا۴.درداو،ا

دنااادوو۵.ارد

و۶.دنورراداتورنا

قناوادلفنا

زاو۷.نازاقف،ه

و۸.ندراوررا،هاهوتور

اا،دردنااوریداوحزانا

زاهو۹.نااا

تد،دهااایان

.دنو،درزردارنو۱۰.دا

.ن،یاو،اانردزوان

هدازوااز،او۱۷

د،درهدازاو،د

دنایاو۲.روانودد

و،نایاو،رانایا،نا

یاو،نایاو،نایاو،انایا

نارذدوانا.عانا

نااردداو۳.

ووو:ادیاو،ناد،د

وردوندورازادنا۴.و

ناردانرددااروا«،ها

نرناردانرد،وان».

ندرافنانودزیاو۵.دادنا

نرد،ناداز۶.رهد،ااو

زاو۷.ارد،دناو،ا

ارفشو،د،اا

حا،دنازاحزو۸.رحن

یداوشو۹.داانازاااو

،ینزااو،ایداوبف

.درداویداولفو،داا

و،دواردونازانالو،اانازاناب۱۰

۱۱.ررقیوالینا

ومو،وناردورردو

،ورودنو،ورودنو،

،وونو،وکنو

ارنان۱۲.ادل

.زنارددمزنو،نوا

،نزا،تااناوو۱۳

بارو۱۴.دنوارنا

؟یدادیاوا«:،هد

هداداناوا،گرمالو

گرما«:نا۱۵».ا

،فدیانرونززرداردویا

ن«:۱۶».ایااان

،یداوزردنو،یا

او،ونردا،رادایارا

نا۱۷».ریداورد

رتوگرم«:،هدبواا

انازان۱۸.دایا،یراد

لشدوو،اارناانااو،د

ایاراا،دانوارنازدا

».رواروزو،اد

ارعا،ههردااو۱۸

اازاو۲.دبنایورزو،ادارد

و۳.دهداردز،

ادوزرو«:اا

،اهداد،ناریاهزنارد
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ارنا،بزادیا۴؟ف

یارنا،هدشدزنزا،و،اور

ارناو۵.ادو،د

ناو،اددوبادو،

ارزو۶.اددول

ردیاو،روادارنا،هد

ردنواز۷.ااا،یا،هرردا

،اناوا،ران

،واه،اردوورودو

نا۸».اندرافنارددهدادنا

ارزندیااراور،ناد

دوارنا،هدشدزردوو«:،هد

۹».مزاایاهردوارردارد،د

ارناوزنزا،رنادنا

۱۰.هردودراد،هدیررد

اردو،اانایاهردوارو

و۱۱.دنایاایاارز

ردنادوو،انا

زالناو۱۲.داوادن

نزاو،الیرافناو،دندرا

.دنوایااو،ربین

ز،زازاناو۱۳

براداتوریناو،

بوهشو۱۴.ر،انور

و،انورردزابی

یزاورارناددا

یازاو۱۵.اا.اد

یوربفاو،در

اهردردیااو۱۶.احیا

مهردیو،ا،ریداوبردام

لفزاو۱۷.رور،رن

ردتو،ری،هه

و۱۸.ازورو،اادای

او۱۹.از،رد

ااو،لی

و۲۰.اا.دندرایادا

شدوودندرانا،قف

یااو۲۱.داناوف

۲۲.وورانا

و۲۴.توهروو۲۳.واروو

وارونو۲۵.اتدهدزاود،وو

و۲۸.اووارو۲۷.وهوو۲۶.تو

هدر،وورواواو

.دناا.اتد

نیا،انیاودو۱۹

و۲.دادنردناو،نا

ولو۳.ادووناا

وتو۵.ولواو۴.و

و۷.اتدهد.وروتو۶.

د۸.اتدهدر،نوونرو

.دارافاارد

نزانو۹.دانان

،ددزنایااداز،داد

یامو۱۰.نانزااردن

و۱۱.ررناو،انانز

ردیداووردوربفنا

یقرزاو۱۲.ر،ام

،هانوهاددو،رتبا

،وقفازاو۱۳.ر

لفاو۱۴.هوانونرد

وو۱۵.دیداودشاو،داارنان

ا۱۶.اتدهدزاود،واونوول

.اتدا،دنانز

ریااریامرو۱۷

وارو۱۹.دوتورناو۱۸.نا

وورو۲۱.اونورو۲۰.هاون

ووراو۲۲.وه

۲۳.اتدهد.دندرادنااو،ر

تد،دنارا

.انوناایاو۲۴.ا

دواو۲۶.فاوووناو۲۵

یو۲۷.رروبفولو

لفو،رنز،هنادباق

.انولدفووویداو

او۲۹.گرنوونوبرونوو۲۸

،یاوررادراری

و،برووو۳۰.داردردردداو

اناا۳۱.اتدودو

نویاو۳۲.اتدا،د

زاناو۳۳.نایا،ا

شاودموواداواردزا
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زاو،رتزایبشو۳۴دندراد

ورنزبو،انوقا

یو۳۵.ندرادادقو،راب

.روارواداو۳۶.هرورووورادر

وروونوو۳۸.رورذاوشدو۳۷

۳۹.اتدهدز،وه

و۴۰.اتد،دانا

ناو۴۱.انونانادیا

ناو۴۳.وناوو۴۲.دولاو

وقودو۴۵.ونواو۴۴.نووو

و۴۷.اردینرونهو۴۶.نر

،هانادز،رنونافزاناد

نارد،هفو.دزمد،ارناود

نارناداا،نادار.

ا،ناناداا۴۸.د

شدوزندزانو۴۹.اتد

۵۰.دادندنرداراا،غر

ردارحر،اوایوان

۵۱.نارد،هدار،دادوااان

طایایورونرازااا

عارددوارهرداا

.غرزندزا.د

باراا«۲:،هدبارواو۲۰

اواهررداری:،هد

اوار۳زدیا،

۴.لوزایااو،راا

،هداهزاوردو،هدراازاواو

ددارواناو،ناردیاش

والواو۵.دناوا،هدروارد

زاارداز،روادار،ار

ناردو۶.دادنازاارواو،اد

رتودرو

،نازاو،مانارد

۷.داد،دهدرانازایدو

واانردارونردردارشد

نازاو۸.د،ادنردنورداررا

ورزانرداردارراقندراف

زانردارنودزادردارتارو

یاواایاا۹.د

ار،دهاونانرد

رودلودو،راا

.د

دوندورزادنویایورها۲۱

نزردهردارناو۲.اااطایایور

اهدااووا«،

۳».دهداد،ااویا

زااااراواناا

نایاو،انونیاو۴.دادنود

زاو،ادزاهددنوزانور

هد،تنایاو۵.رزاون

زاونادزاواازا

زاورزاهدننایاو۶.ر

و۷.رنردزاوزاوا

زاوورزاهدزاودنایرانایا

ارااوا،ااو۸.رنزاود

و۹.دهدااووا،دادنو

ذارانزاوادزا

یوزانزانورنااو۱۰.داد،د

قررا۱۱.دنازالوااز،رد

نا،دنافاارداادنردنو

یاارناتدویر۱۲.داد

یارنو،نورناو۱۳.داد

ارو۱۴.دادنااارو،نااان

اردونااارنو۱۵.نااارعاوناا

ارونااارونااارو۱۶.ناا

نزاو۱۷.ارودازا،ناا

نونااارت۱۸.نااارونااار

نورنای۱۹.دادر،نااار

،نوتاو۲۰.دااهد

ار۲۱.داازانایت

اررزونااانیاانرد

ارنورونااارو۲۲.دادناناا

ونااارانادزاو۲۳.ر،ناا

اارنرونااارناو۲۴.نااارن

نااارزاو۲۵.ر،نا

ی۲۶.دادود،نااارنرو

زانو۲۷.دهداات

نینردارنزادنو

زاو۲۸.دادود،نااارهونااا

ارتو۲۹.نااارهادونااارنر
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زاو۳۰.ر،ناااروناا

ارتو۳۱.نااارنوونااارلا

زاو۳۲.ر،ناااربروناا

رودتونااانیردارشد

یو۳۳.داد،ارنونااار

و۳۴.اادهدنان

ارمنززا،دهنوزایرا

ارلوناااردو۳۵.ناااروناا

ونااار،وزاو۳۶.ر،ا

،نااارونااارتو۳۷.نااار

نیدردارتاردزاو۳۸.ر

نااارنو۳۹.نااارونااا

ا۴۰.را؛نااارو

ونو،دنایرای

نردنویو۴۱.دهدزاودنا

ا۴۲.دااواا

۴۳.دایاو،دناا

نادهدرناناریاارزوا

و۴۴.نارد،هدروافارناو،داداا

هدرناناردادارافزاارناوا

از،ونااناندزایاو،د

زاو۴۵.دهدنادارناندوا

ز،دااناوان

.اود

۲،هااروندونورها۲۲

،دهداواه«:نا

۳.دا،ماهدازاامو،اده

،هارو،هدکزواماارداردنارداو

یاهناو۴.ااده،دهدا،یا

ل.دنا،اهداداراناردا

فنازاواهدزودی

وا،ها۵.و،زاهدادندرا

،روااهداواهار

،کوای،هدار،دیا،ه

نولدارواووا،ادهاروااواو

وداور،هدادارنا۶».تدد

نرد،و۷.ردی

ردبندرافارد،دو،دهداد

یارناو.دادناناردان

،ارناو۸.دادارنا،داورنا

واوووه،راورود«:

ناردااردندو،ددیناواس

زاودوور۹».

اور،انزردهزاااد

ناوارنادزو،دز

ردندراانو۱۰.و،دهدروافوا

ردودوور،رانز

و۱۱.یا،دندرارا

ودووراارااا

نازایر،ندراارد،نز،

ارااان۱۲.اهد،ااا

یاهرداا،

وورداررازاسااو۱۳.انا

هدواو۱۴.ددزود

اراازایانازار،ر

۱۵.داازانایانارنازا

وادزودووردنا

وا«۱۶:،ارنا

زازوااااایااا:

دوازازوا،دیاواوا

نازااردزواایارها۱۷؟اه

زوا۱۸.ضرواردوا،ا

وازازوانااوواوازا

.داااادوااهد

ز،ازاو۱۹

نردو،راناردواوا

ارد،دزاو،دوازاو

نا۲۰.یاهیادیا

اا؟زرماهرردحراز

وورا۲۱».کدهردناو،ا

۲۲:اایورباردود

اااوادوا!نایاه!نایاه«

زوا،هدواهارزادهارزاراااد

زاادیا۲۳،هار

ذو،ارنایدراو،وا

اررا۲۴.ازواد؛نا

ناهاورداز،اهدیروطاهارزا

؟ااایاهارنا

دووریاونردارندراوا۲۵

ناویاهواردار.اهدرا

یا۲۶.ادازواسزاارنا
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یاویا،کراد

زاینردوونرد۲۷،ذ

ویوارارواتد

ناناهانزرد،روادذ

ردا۲۸.یاهواردار

،اها،یوهانز

ویاناراروا

زا۲۹.ونرد،ذیا

یاو،دوازازوا،هدوازا

یا،هیاذویدراو

نارووسنو۳۰».ز،وایور

ووراردیواایورو

.انارد،،دود

ودووررازاسو۳۱

ارا،نردواادزوا«:

وادزااراانا،اهزروا

ووردزاناروورازاس۳۲».داد

ناا،ااد،نزدززاد

اراااواااراو۳۳.ر

ورارزنایاناهرردو،اکر

و۳۴.د،بادنارددو

نردنااز،ارنادوور

.اها

زاارااوانریزورزااوو۲۳

.دههدروو،دهدادارافزاناند

ناناوناروادوورواراا۲

او۳.ماههدرو«:نا،ه

،اهد،اهداایا،ه

اا۴.اهدیاوایا،هاز

ماباراوندرازااهارا

ماهدیاباب،گریرد

ارناوایا،هو۵.طاثا

و،نویورزاارنا،هاررزا

یاه،درواافردارناز

تاررد،هویر۶.ا

زونازاارفورادهاب

،اداهنرداا۷.

تداراورو،ذارنانایو

دیا،ه۸.هو

یورزااررواروزوگراوااز۹.اهدزوا

.اهدویارزوااراو،اهدنو

،یا،هازدااررازا۱۰

۱۱.ا،یاوا

ااو۱۲.اردیاه،هر

ناواهنرداا،

ا۱۳،اردناواردناو،ت

،دانودرزااراایاه

نردوزییاوومادیا

،یاهزازاو،دار

زازوااو۱۴.ک،اهداد

مزااددنولدو،مور

،هدزاهرردیا،هی

و۱۵.هدزنازافو،اهاوشا

یا،هیااو

یوان،اهاویاد

،هزازاار،اداضرار

یا،هزاا۱۶.دزک،اهدادیا

اردنا،رو،زو،اهدا،د

واواها،هاراو،تد

کیدوزاهدادزازاو،ا

.ا

و،دردارااطاو۲۴

ار،هارناناوناروادوورواا

اایاه«مو۲.

نزرد،ررواارحر،نار

رو۳.دتدارناو،دفنا

و،مادنزرد،فنازااراا

اروبو۴.مدادواارقاومددزاروارذ

وبو،دوامدادارهو،مدادقا

اارهدارنوروو۵.دوا

نو۶.مدروانونازاار؛،مدناورد

واران،رردومدروانوزاارنار

وادنو۷.دمارنار،نارا

ناارردو،درارنونردوا،دد

،دمدردارانو،ارنا،هدروا

رازردار۸.دنردریزور

ارناو،دو،مدروادندرافنا

ارناو،دروافردارنازو،مدد

،بارقو۹.کرزا

.اراررم،هدوداا
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زاارودادارامارماو۱۰

رانادو،ررا،هدرندرازاو۱۱.مرواد

نونونونونونزونرا

اررزو۱۲.مددارناو،د

،مارزاارنراهدود،نا،هد

،زناردزو۱۳.نو

واردمداد،دارو

هزانا۱۴.ر،نزتوزا

ناراراو،تداروصارواو،

اره،هدروددزادتدردوفنا

،تدارهرداو۱۵.تد

اها،داتداررادیازوا

ناها،دتددفنانارار

اره،ناواو،نازرداررا

زا«:باردمها۱۶».داتد

یا،هاز۱۷.تدارنا،هدکاره

و،دروانوزاززاارنارووا،

ردورهارردارو،دردارگرتاا

هو۱۸.اده،نانزاا

یورزادزارداررا،ا

یاوااز،داتداره،دنو

ازتدارها«:م۱۹».

نوناریاواواسویاوا

تدارنا،هدکارها۲۰.زااار

ازا،هررواواها،

م۲۱».داکار،اهدنا

:م۲۲».داتداره«:

اروااهدرادیاارهد«

نانا«:)(۲۳».«:».تد

یا،هاردیدو،رودنردار

اردیاه«:م۲۴».ز،اا

نارد۲۵».داااروازاواوداتد

ردونایاومزور

واتاربردارناو۲۶.دادرا

دواسدردزاردارنا،گر

یااا«:مو۲۷.اد

؛اه،ارواناز،ا

۲۸».رااردیااد،دایا

راازاو۲۹.داوردارم،

.د،دهدون،واه،ناو

اانردحرردشددوردارواو۳۰

ماردااو۳۱.دد،اهلف

موهززایزورو

۳۲.دتداروا،اددهداایاوا

رد،رددهدروازااااریااو

هر،رزابز

،دنوررازاو۳۳.ناو،دد،د

د،هدادوااانردسشردارواو

.د
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نارواد

،هدلاوازااااوتوزاو۱

ناوالوا،نیا«:

وادارزا،ااد«:وا۲»؟

ها«:ندرداادو۳».ماهد

».ااهاو،نو،یا

ارنزونواو،اادو۴.رواهان

۵.قزردارنازاراهدو،دناد

ارنزونو،دوا،قزردارقزوداو

،ش،هدارواودراقزوداو۶.داد

د«:قزوداو۷.ارودیو

اا،هدرهزهودی

درواروااروا».اهرتامد

ارناو،ارنا،هدرواادو۸.داردو

دوادنازاو۹.ازاار،هدزمد

،دنوبونرد

او،ادنوردادو۱۰.

۱۱.اریوناویو،درانازانو

و۱۲.د،نازاداوادنازاو

اردد،،هدزارا«:

ارناردازو۱۳».دادازوا

ددنو۱۴.دادزوااردد،

زادناوزشرزادارواایو

یو۱۵»؟ا«:اریو،ههددغا

ا،یادبزرداازهدا«:

اریویو».هبای

ادهانزانزرناو۱۶.دادوا

.مور،هاادابادیا

ردارو،رندرداهاادو۱۷

ارا،هدباارناو،داد،د

ونووشااوناوشااوهادو۱۸.

ارناواو،دادواو۱۹.ارشاا

یارااز،نوااریداون،دنو

واو،دادلارنوو۲۰.ادا

ردارنو۲۱.دنوازاارق

ردزوانو،دنودروا

واو،اناو۲۲.روا

نامو،دارناو۲۳.دنا

انوزااریدنو۲۴.دزنازا

ناهنار«:یو،هد

ار،هدادنناار۲۵».دا

دناو۲۶.درااردناو،دزمد

ازوازارناودی،رنز

واوارناتدوناو۲۷.ان

نوناتدومنوناتدورودنوناتد

زناردادنو،دنوارناتدوو

،دن،یاانو۲۸.

رزردارااو۲۹.دنومارنا

رزردنانردن،دنو،د

،دنوارلنونوننزو۳۰.

و۳۱.هدرااو،نانردن

ووواواونونونا

نانردنا۳۲.دنواربر

و۳۳.دنوارنااز،دز

نرد،دنوارتنون

ن.،دزنا

ارنادنراو۳۴.دادناتو

۳۵.ادوناازدون

و،سرهردوناردادنرا

.هدرانا،تنادن

.دزاویزانراو۳۶

زاار«:،هالزاواو۲

و،مدادمدرنارزومدروا

زان۲.ااارد

.ا،ارنایو

رزاارناا۳؟اهدارا

ناو،داریردناو،دانو

ارناوانو۴».دامادیانا

ناو۵.،هداردزاوام،اا

و۶.اروایااردو،دمارن

رداا،دهداورارمن

ماوماردو۷.روافارز

یاارواگریرو،هززا

و۸.دتداروا،م،د،دهداا

دوردارواو۹.د،دهدون،واه،ن

دهلفاانردسررد

نازاو،دنارناو۱۰.د

،دهداایااراوواد

ارو،زروتراواردااو۱۱.ا

ززاارنااردناریاهو۱۲.دتد
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ردانازاارناو،دک،دهدروانو

واو.دهارا،هدیودنافاا

.دتدارتورو،هدکارهو۱۳.اار

جاردارنا،هواااوا۱۴

ددارناو،ترارنادن

ندادی،و،دنافاا

یاواد،رنوو۱۵.ود

نایاواو،وا،دنای

ناروادواو۱۶.رودهدر

زو۱۷.دادتنجاردزاارنااا

،هرزنارداز،دااردنارواد

و،دکنانارارزاو،دهارا

ناو،یدوز،دااروااوا

وااناروادنایاوانو۱۸.د

تنانددزاروادنامامردارناو،درواد

وندزانایاوااز،داد

روادناوو۱۹.ن،دروادن

،هادنارزاوناتو

،ده،هدتداراو،دیوارنا

۲۰.ایدیارولازاو

زاما«:وواااواا

۲۱،ازاوا،هدزو،مداناناری

رزا،ااوووارازا

ازااراا۲۲.دانودنا

کنارد،انانار،ااروا

،ااواراناوا۲۳».دا

.دداراودنو

ارااااوااووااا۳

۲.داارنیا،ز

،دناارواداات

ونراد۳.ادوارناا

هزاننردنونوون

اازایااو۴.دتن

ناراوارواماادم،د

نرداا۵.داا،دهدانا

۶.دنونونزونراونون

نااردنادو،زدیاارناناد

اااو۷.دتداراناو،دادنا

،هدشااردیاهو،د،دوارد

واااواو۸.دتدارو

،و،ماراهد،رندارنا،ه

نو۹.دلاررنااو

یاهدتاایاوا،ددواداا

ارناواو،اداررداز

،دیرواداراالزواواحورو۱۰.دادت

دارماراهد،رنواو،رنویاو

زو۱۱.رندو،دوا

درااو۱۲.دز.ارال

ااارباهد،نواو،دیوارد

واو۱۳.دهزروتراوارداز،

،دادارااو،ا،هدددارون

ارباهد،نااو۱۴.ارنناو

،دروادواداانو۱۵.دله

اریادایاهدتنایاوا

،نیاوادااو،اد،ددد

دودداو۱۶.درا،باهد

.دارنارزردارناودیا،دعارذ

ردنو.ادباهد،ندارنراو۱۷

نراارا،غرنراادزانو۱۸.د

لدیزاشدو۱۹.داور،دهدرواار

:».مرادیاهدیا«:،،د

دداو۲۰.رنووازاناو».ش«

دا.دردواوادیو

و۲۱.دزا».مرادیاازا«:

وارنارزاار،هدزارداردددا

،وروشانادو۲۲.دوردارنا

۲۳.رتونوزاارازار

۲۴.د،یواریرد،رنودداو

یرداد،هاا،دروانو

راو۲۵.رداردی،.ا

داریردوانو،

.دهداهدزنایااو،دزارنا،ار

یزاوررددا،نانو۲۶

رداراادنو۲۷.رت،

و،ازهزااااوااان

اززا«:ناو۲۸.دنایوروا

زا».اهددارند،نا،وا

او،نایورارندرای،هدووا

،ارنازاراهدروناردو۲۹.ریا

ناردو۳۰.رواردورواروز

.ارالدزو،ذاادزنازور
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ارنزادتوازاو۳۱

.دادتارااواو،اروب

تراوارددرداتوزاااو۴

ررد،نهد،دارناواو۲.زرو

وردداشرادو،و،د

اروااز،ددوادااو۳.ادا

و۴.درلااوداارا

زواو۵.دیروادارااتونزهردنزنارد

،،داانردوارنردهرد

قار،هدوا۶.ایودیروادااو

،اایا،ها«:یووشدزاارا

زاراهدو،ررهوواهدا

ارراد،او۷؟دهاارنزو

داروا،هدنشوارا

اومورهاا«:اریوقار۸».دا

ا،اهاا«:۹».مورها

داراوااز،داماایایور

۱۰.رشدقارها،هرد».واز

وابرردراهدودشدارونز،قارو

زانزااردو۱۱.ااهردو،ر

ردطرددارهدانزرداب

داداو۱۲.اد،اشدد

،اراا۱۳.اهارهاقار

وزادیوهاارادواارا

ا،«:قارهردو۱۴.دنا

واا،داداراوایزورا

راهدوازرهزاقار»؟انویور

ارشواراواواو۱۵.یوزا

،هازدارازااو،مقارمد

،داوارواراقارو۱۶.دراهد

.ی،دامداو

رداز،دراهد،نز،رداو۱۷

و۱۸.دناو،رهد،ن

ی؛یایاد«:اریو،هانوالا

ارواوردیوی».سو۱۹،د

از،نبایا«:اریوواو.

وا۲۰.ارواویو،هدزار».

،هدلازاواوردرد«:اریو

ردنزو۲۱».،اردا

ار،هاایود،دو،ادار

ردزاوااز،روز،شا

وداراقاراو۲۲.دودبا

ار«:اریو،هانوا

و،هداهدااوادیود».نار

ارنهد،ازورنارد۲۳.دشارد

نهداادو۲۴.ذاا

.کارنهد،اهدزوهدز

«۲:،هادواقاروهردزورناردو۵

تدارااردسم،دیوااردناور

یا!ندیا۳.اکراروا،د

یاهیا.ااوایاد!دشنارواروز

،یانوزاووایا۴.اادواا

هناولز،یامودایازاو

ونازوارزا۵.ارااو.ر

،تمارد۶.اایا،هرزاا

فریارزاناو،دهکامارد

،هرد،،دوبااردن۷.ر

.دراارنا۸.رد،اارد،

وی،ااردرانرد.رهزاوردرد

ردارد،ااان۹.ایاه

یا۱۰.اکراروا.دتدارامن

و،ورایا

باید،نازاازاوازارود۱۱.نارا،

رداروادما،ناروادلاارد

را۱۲.ادوهزاوردوامها.اا

قاریا.نادوورارا.هردیارا

ها۱۳.یااردناا،ایاو

زا۱۴.ناراواو.منر

رد.اردناا،ااا

ارارایانززاو.اناروادزاو،ی

قار.دهردهارناروو۱۵.د

ی.دروامیداووارد.درند

ا.انردا۱۶.دوربدلد

د۱۷.دوربد،لدت؟یار

هرا.درددانادو.ندرافنا

دنزو۱۸.دیدو.رد

.نایردو.دتاردن

.دنندها.د،هاند۱۹

نازا۲۰.دهو.ویادرد

نان۲۱.دادلززانر.د



نارواد 149

لارتنیا.ننا.درردار

.ندزارز،ناها۲۲.ید

،ارزووا۲۳.نانارواروز

ردارواواداااز،ار

کرنززا،نز،۲۴.انارن

و،دادیوواباوا۲۵!دکرردنززا!د

و،دزارداردد۲۶.دروافردار

ارش،هدزاراو.اردارد

،هد۲۷.ودووارواو.

ارد.دا،هد.زاردودا

ه(زاارد،دزهوردزا۲۸.دا

ارایاو؟ناردشااراا:)دز

نوا.یوباردشادی۲۹؟

؟و،ارا۳۰.درادارد

،رریرایاو.دیادودد

.ورودیزوررر،یزورریر

و.کدوایا۳۱.نااید

زو».عردو،باوانا

.ارال

ارناوا.زروتراواردااو۶

اااندو۲.دلند

ارذوهرواانو،

،دارزاانو۳.دیا،رد

ناو۴.دروامنا،هاقوون

ووذاااردو،دباهارزل،هدزودرا

وانااز۵.اغاووو

ارناناوناو،در،هادی

نو۶.ادزباود

دواداا،ذرناا

اوادندزاااناوو۷.دروا

ناواو،داایایاوا۸،د

ومدروازاار:اایاه«:

زاوندزاارو۹،مدروانوزاار

نورزاارناو،مدادرنارد

یا،ه،،و۱۰.مدادارناز،هد

،نازردرانازا.

ردردز،هاواو۱۱».ازاوا

ردارمنشو،دیراشالاه

وا۱۲.ننزاارنا

۱۳».اه،رواروزدیا«:اریو،هوا

ااها،وایاها«:اریون

ناروالاو،اهاو

،درونوزاارواااو،هدذیا

».اهدندو،هدکاروانا

زاارااوودتا«:،هدیوهها۱۴

یوباردوا۱۵».مدارا،هدرند

ردناا،درارااوایاها«:

۱۶».مرردوازاذ

ارنودا«:اریووا

ردناا«:اریووا۱۷».دادا

۱۸.زفاا،

،هدروااردو،مددیوازامرادا

ن۱۹».ید«:».ارر

و،مدراازانیاریاور

ز،یودارنا،ایاردارباویردار

و«:اروااو۲۰.دیوودرورد

».ارباو،راهایوروراداری

،ددردارکواها۲۱.دن

،هاهزااداریو،هدزارد

۲۲.شزاواو،اریو

یاها«:نو.اواواادن

اریووا۲۳».مدووراروا،هوا

اردن۲۴».داس!د«:

ردزوامهارناودوایا

و«:ارواوا،ناردو۲۵.انراه

ارو،اارودو،در

.،انادارهالو،ماترنازا

و،راا،دیا،هیاو۲۶

یایدهاب،ارودو

واداردنازاهدن۲۷».نار

نادودرنازاا،د،داریووا

.دردارنا،دازوررداررا،

،هما،ردندنو۲۸

هودوو،ه،دنادردهاو

هداررا،۲۹.،د

راشان،دوردنو،ا

رونوارد«:شاناد۳۰.اهدار

ه،دنادارهاو،مارازد

:،دواشاا۳۱».ا

یا؟راروااو؟یاا«

دیا،اوااو،دوا
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نارد۳۲.اماروا

ازوارا«:واروازور

وناها۳۳».اماروا

۳۴.دزودراریداورد،هدروقو

ردرااواار،ارنواحورو

نادردنرو۳۵.یو

ودنرونزواردویورد

ااا«:انو۳۶.انالا

ردا۳۷،داداتددار

واومرا،ه

دلارااادا،دز

یدوزناداوو۳۸».داداتد

و۳۹.دزابازایاودار،

ودوا«:ان

ا،دد،ا

نارداو۴۰».زو

.زود،دن

دوزدیومنو۷

دنالنیودراو،دزودرادود،

«:نواو۲.دیداوردهره

اد،نادارنازاهدز،

۳.دادتار،د،هداا

هزاناون:،هدامشنا

هدومزاراودوو».داور،د

،اهدزمز«:نواو۴.را

ارو،زیااارناروبادارنا

اارو،راهاوا،دوا

وا،دهدروابادارمنو۵».راوا،دو

وادنزاربا«:ن

و۶».،هدیازو،راار

ود،،هدرواندداد

:نواو۷.با،هدیازم

نو،دتار،ا«

دیم.دادار

وداردیوهونا۸».و

هارناو،دداانادزاار

نردو۹.دوادیداوردنیودراو.اد

دارناازدوودراو«:اریووا

ودراهردمد،رزاا۱۰.ماهد

یدنازا،یناانو۱۱.و

هرهر،دووا».اادوودراو،ا

وناو۱۲.ادو،دودراردارادح

ناناو،دریداوردر،قو

۱۳.دیاهر،ابردهررار

،هدناریدد،رنن

نیودرانردنیاهدنو،مداا«

نژاوارناودادزنارناودریا،هه

یوباردر۱۴».ز،

نااز،ااد،شانا«

ننو۱۵».اهدوادارودرامو

،ااهو،ده،ارشوبا

هددارنیودراوااز«:

دو،ارناو۱۶».ا

.اردودادیونازا

رن.ن،هده«:ناو۱۷

ونو۱۸.ن،،ودرا

ودرافاازا،زاارا

ون۱۹».نووا)(وزاار

نردورودرارمودسیاارددیو

ارواار،دهدراهزیا

واارو۲۰.،دنادرد

،دارداروداروار

دیو۲۱.نووادزاو،ا

ا،هدزهناودراوداودرافاا

وا،اارنانو۲۲.مار

ناو،ادورار

،اتداوتی

واوزااانادو۲۳.درا

،ااننو۲۴.دارن،ه

اراوازن«:،هدنر

،هااناد».ناندراوهر

ارنرادود،ذوباو۲۵.ندراوهرارا

،ذردارذوباهاربا،

د،ندرافناارذوبایو،دارنو

.دروان

یاهدارا«:اروااانادو۸

زیوویااررنیان

؟مدرنا«:ناوا۲».د

د۳؟راهزااا

ردودارذوبا،نرادودا
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ویونا،اران»؟مدر

،هرندرادواهانانو۴.

او۵.د،داو،در

و،اازرنا«:ت

تناراد۶».ارنک،وز

دردناوزید«:یو

وزوان«:ن۷».ن

وکارها،هددار

نا،هاازاو۸».رداار

و۹.دادباارواتابااو،

مارجامدو«:ا

هدردرردوزو۱۰».ا

راواز،داق.درا

فنردهارنو۱۱.دهداد

از،دادارنا،هاهو

ودنا،هدارناودراوزو۱۲.د

مارناواروزن

و۱۴.زاسریزاشانو۱۳.

ییویاواودوازا،ارتازاا

۱۵.،دودارناوتناراد

هررداروزا«:،هاتاد

دردناوزد،هدزانا

وکو۱۶».ننادا

جو۱۷.دداارتا،ارایر

وزو۱۸.ارناد،مار

نا«:».ررددد«:

اردانا«:۱۹».ندا،د

ههزارنااوا،دردناو

:،،دهدازو۲۰».ار،اد

سزااردنانا».ارناو«

ارو«:وز۲۱.دناز

وز،ن».وادداز

.،دناناندوار

،«:نااناد۲۲

ن۲۳».یرندزاارو

و،دا«:نابارد

».داوا،دا

مرادازا«:نانو۲۴

هرااز».اردیهرازا

ا«:بارد۲۵.دناادی

اردیهرا،هدادر.»د

ورادهیهرانزوو۲۶.اانارد

ارایوونایا،دل

۲۷.دنانانددیاو،دنک

و،ادهدردارناویداازانو

ناونیاناو،دزناردااا

دوباارردن۲۸.مادوا

و۲۹.ارالنماردزو،دارد

دارنو۳۰.درد،رشا

واو۳۱.ادرنزاز،دهانوزاد

و۳۲.دماارواو،درواییویاوادرد

هردشاشرردو،د،ههدروشان

اانتوزااوو۳۳.دیرا

۳۴.دیاارو،دزیورد،

نانددزاارنااردیا،هااو

نناو۳۵.درود،دهدادرفزا

.د،دهداااا

نا،ردردنارداداو۹

نا«۲:،هدبارشردرناو

د؟امایا،ایرد

ا؟انا

۳».ونااروادو؟

ارناایردواهرردشردنارداو

.رداوااز،ایونالدو،

ناداو،دادوازاهلدو۴

شر۵.دیوارواداناارو

ددارنادناردا،ره

هدنارداز،هزم،

و،ر،هناواو۶.د

نو۷.هد،اردنطدارا

اردزاواودازه،روا،دادازاارم

انادیا«:ناودادردا،هد

،ددرنردو۸.دارا

نانزرد۹.نزردو

کرادماناوانااردورا:

انردو۱۰؟انرد،رو

هوا:ناا۱۱.و

نردو۱۲؟انرد،روکاردی

ها:نا۱۳.و

نرد،روکدزشارناواارد

ورنردو۱۴؟ا
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داا:نردر۱۵.

زاااو،هردو،هد

وااناو۱۶.ازارندازایوونور

او،هداراارددا

از۱۷.درردوداو

واااردن،هدر

،مرنازواو۱۸.رندزاار

اراواو،ارد،ا

زواا۱۹.هدادردان

ودازا،داواوار

او،نوازاااو۲۰.دزاوا

ونوناوازااو،ازارناو

،هاو،هدرام۲۱».ازارا

اااو۲۲.،ا،شرداسزاارد

اوانردوراو۲۳.دال

ما۲۴.زروااو،د

اناردازاارانو،د،دهد

یااردازاو،دارنا

یا۲۵.د،دیدناردا

هارردنافزاارو،اوایا

و۲۶.دادارا.دجار،

.دداوااور،هااردا

و،دم،هدارراوار،رنورو۲۷

اراودبوا،هاددیا

وا«:و۲۸.د

رناد؟واو،لزوواا؟اروا

ش۲۹؟ارواا.ارر

او،مدراراددزما

،ر،لزنو۳۰».نوودزارد:

۳۱.واواار

ارداا«:،هدادنا

ردنا۳۲.ارناواها

و۳۳.اردو،هاو،

واناو،روام،باعوردنادا

وا،تردا،انواو

رد،دیووا۳۴».دا

و۳۵.ردرد،هدر،

واو،داهزاوردد،هانو

دارهونانو۳۶.هزادیو

یولز».اززاوا«:لز

در۳۷».مدار«:ار

زادواززیزاوا«:،ه

نزنا«:اریولز۳۸».اطهار

منااا؟ارواا

و۳۹».نا،رنول؟ید

اروااو۴۰.دا،هنوایور

حوهزاورددیرودرایورزام

نوارارداو،لزو،ورارداو۴۱.دا

امداوزورنایادردو۴۲.ردد

ارنا،اردناد۴۳.داداراو،رنو

ودهو،رداردو،د

ارنا،نا،انوزامدا

هزاورددرد،هددیویااو۴۴.داد

ناو،دروامداردودناو،دا

،هدزورنارداو۴۵.دادار

،مارو،،دناردارمدوار

،اراجنادنو۴۶.نارد

جنادداداو۴۷.اد

دیواها۴۸.اه

ردزایا،دیاو،انه

،دیو،هددشودوارنا،ه

و۴۹».،هدمدداا«:

اراوداارد،هارد،م

یر،ازاناار،هدفاا

و۵۰.د،دنزودراجند

نردو۵۱.ارنا،هدزودراصورصا

راارداونزونادودج

او۵۲.اجم،دارردو،د

ارنادجهزاوردو،دنا،هاجد

ا،ازها۵۳.ازا

دشراارا۵۴.ارشواا

اد،ا،هارد«:اریو،هدزایدوز

دوواار».اروازهررد

،اهداداانادنو۵۵.د

دراراا۵۶.ردن

مداو۵۷.دت،دهررداد

.رنامو،ادناار

،رزاید،ادودهاازاو۱۰

اانردردواو،دراراا

رد،تو،دیروادلوااواو۲.د

واا،یدوازاو۳.ن
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راغاهدارواو۴.دیروادلود

و،اهتوزوادارناو،

و۶.دنرد،توو۵.دزرد

ناوتورو،هزروتراواردزاا

ناونناوباناونوناومارا

۷.دتداروا،هدکارهو،دتدارن

وندارنا،هواااواو

واالناردناو۸.وند

نرازردندرافناااو،د

ندرازانو۹.دله،د،درد

ااو،ااناوواد،در

:،هدروادوادااو۱۰.درد

تدار،هدکاردیا،اهده«

نراونزاارا«:ااوا۱۱».د

ونونونو۱۲؟مدارنونو

نادزااروروادد،دن

،دتدارنا،هدکا۱۳.مدادر

راادوو۱۴.دادارارد

۱۵».درورداراو،رواد،اهد

ردا،اهده«:وااا

نا۱۶».هدرارزوا،ا

والدو،دتداره،هدروددنزاارنا

رد،هن۱۷.نواا

مو۱۸.دزودرارد،هااو،دزودراد

ارنا«:دنارو

».دادنرادیو؟عون

و،دیاو،ع،رواروزیدیدحو۱۱

نو،ازیویانادنزو۲.دارحد

رد«:یو،هدنوارحگرزنا

۳».دنزاز،اثار

نادو،بزرد،هدرادناردارزاح

اوو۴.رنویوها،هحد

ننو۵.داانماروزا

.وربززاارحرد،داا

۷».نشرادحو۶

زااو؟دا«:دح

۸»؟اهاداردناو؟دنومر

هاادناازا«:حد

دنوو،ن،ها

ندیااا«:دح۹».راد

رادا،دردارناواوروازن

نردوا«:حدو۱۰».دا

ح۱۱.داا

حو،رادورداروامورد

ناحو۱۲.ردواراردنم

دارار«:،هدند

نان۱۳»؟زیاها

ازانوزانااازا«:ح

درارزنانا،ندراوقنرازا

واو۱۵.دندنادرحو۱۴».

نزوبازاا:ح«ار

نرد،انوزاااناز۱۶.ار

مودادنرااو۱۷».رشد،هدم

،دلموداا.رززاا«:،هد

شدرداا،ارواودبادو

ودزروداربازوموداز،هدنرد۱۸.

دوو،دزودرانرافنا،هاباز

دنرااو۱۹.دبانرااز،ادبا

:یوااو،د،ن،نرا،ن

اانا۲۰.ردنززاا

اردمن،روادوزاددا

یاهو۲۱.دااودزودرارد،هد

ارنادااداروناا

ونارازاا،داد

زاوقنرازاارنرادوو۲۲.دروافردد

نرا،اایا،هل۲۳.دروافندران

فارااو،اهدجاااادمرزاار

نا،دروفش،یااا۲۴؟درواا

جاارزایا،هارو؟ا

با،رقزاالو۲۵.داارا

۲۶؟دنادااوااو

ردودووودونرداا

نارددل،انراهر

یمده۲۷؟زاراات

ردزواارواده.ید

نا۲۸».یروادنواان

حواحورو۲۹.ش،دهدواارح

زاودردزاوودزاواوا

،هدروایاحو۳۰.نید

وها۳۱،دارنا«:

انوماردزالا،مدنزا
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».ارایاارناو،داوانازا

و،نانیح۳۲

وزاارناو۳۳.دوادارناوا

و،دادرااود

حو۳۴.باارزان

دواوانوروفدیولاشداواد

،داروانو۳۵.ایدیوازاودوا

ویدذرا،دیاها«:،هرداردس

وماهدزوااردنداز،ینرازازا

داردندریا«:اریوواو۳۶».مدا

،انودزایدزوا

رو۳۷».اهندزاارماوا

رهاهود.دلرا«:د

:وا۳۸».مردیاوشد

یا،ردیرواداورهودارواو.»و«

دردهودیازااوو۳۹.

اریددناو،دوادهدیراواو

للااناد۴۰،تداارد،

.لردزورریدحدیار

حو،لف،هاانادو۱۲

هایارورندیاا«:

ناحو۲».ازاار؟

ارنو،دناموا«:

امدن۳.دارنادزااما

رنی،دداردندر

ادزواا،ددارناواو

،هداردنادح۴»؟

،داداراادنادوداا

نردواانرداانرادایاد

اوواایورارندرایداو۵.

ا».ررا«:اانزان

وا۶،او»؟ااا«:د

ا،واو،:ار

ناردو،ندراید،اروا،رد

ااحو۷.اازاراودوو

یزارد،تویدح.دیروادل

.دیروادااناوازاو۸.دد

نوزاودهدنودودارواو۹

و۱۰.دیرواداالودروادنایاد

اازناوازاو۱۱.دردودنا

ردودزناو۱۲.دلهدااوایروادودیرواد

نووازاو۱۳.دنززردنا

د،دهداوارواو۱۴.دیرواداا

نوو۱۵.دیرواداالوراغاه

ننرداازردنردود

.د

واو،زروتراوارددرااو۱۳

زاو۲.دلندارنا

و۳.از،هدداززو،دمح،نادزا

ودازلا«:اروا،هنزناوا

وشرناو۴.ازای،هیاها

از۵.روشیوبا

رزاونااز،ااشهاو،ازای،ه

دزااانرواو،داهایادرد

بارد،هانزنا۶».داعون

اواو،اداد«:،هد

.داادازاوزامو.در

ناو،ازای،هاو۷

ردرزاوناازرو،شیوبا

اوازاحو۸».داهایاوزور

دریدادنااوایاها«:،هد

،ادیودارود

نزناددراوارحزاوااو۹».رر

نزناو۱۰.دیودحشا،داردواوا

دناا«:یو،هدادارد،هودیدوز

،حو۱۱».اهدر،ادزورنارد

ناا«:اریو،هانادو،اوردنزرد

۱۲».«:وا»؟نزاد

یووونااداوم«:ح

نزازا«:حواو۱۳»؟دا

یوباودررززا۱۴.با

۱۵».درا،مداوااودرو،

یااوزاار«:واحو

،یزاااا«:حوا۱۶».

هیاارنااراو،درانزا

حو۱۷.اواادحاز».نار

مااار،داومنم«:وا

لااهرردا«:اریووا۱۸».

اریدراوح۱۹».انا

ودیرو،اروایانا،
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زااناواز۲۰.دزوح

و،ددردوا،رنای

واو۲۱.دازور،دنزوح

.دواادح،دزوح

۲۳».دارااز،داا«:زحو۲۲

واراواا«:زا

ناراو،دلدزااریدرا

نزناو۲۴».راررااواردو،داد

ارواواودو،دمناروا،هازی

لواونردنادهردواحورو۲۵.داد

.دعوواا

ردننادزاز،هادونو۱۴

نادزاز«:،هدندردور،هاو۲.د

ور۳».زیااروانا،مدردن

یدمردواردانادزاا«:اریوشرد

ن»؟ینزننزاویو

ا۴».اردازیااروا«:در

از،اوازااادشردور

اانونارد،ان

نو،ادودردورن۵.اد

واحورو۶.وانایا،ری

ردیو،دهردیایرردارنا،هوا

،رو۷.داعا،دهدازااردردورودد

یزانو۸.انونزنا

اوارررهارزا،یا

ناور،ددارناو۹.دردو،رزها

.درودادنا،هردردوردررردو

دشرو۱۰.دزاارناا

تدنااز،داردنوانزنا

دبار،دارواناوو۱۱.اد

یا«:نانو۱۲.واها

ردارناوزورردیاارناا،

نااو۱۳.دردون،

دونهاایاار

ارنااردی«:یونا».ر

رواروززاو،انوکارهرزا«:نا۱۴».

و۱۵.اارزورناو».انو

ارد«:ننززوررداو

اارروارادنیااردی

۱۶».جاراراهدتدارا،از

وارد«:،واننز

یاارناویامناازیرادود

،مدندردوریاا«:اریووا».یدن

دنایزورردو۱۷».نیاا

حاراروازوررداوو،وا

ردو۱۸.دمناارواودنا،د

«یوبابوزانادزور

وا«:ناوا».زارواروزوزا

واحورو۱۹».دردای،د

و،اراازاورنا،هیو

هدنارااررید،ارابا

نزو۲۰.در،هواوداد،د

.هداد،ددوداروارن

موردیزورردناو،یزاو۱۵

اهدنزدوایادنزندیا

ن«:زرو۲.داداشر.ارد

اا،مدادراروا،یداروامد

ن۳».دیایوضاروا؛وازا

ارنااداهنزادا«:نا

و،ل،هاورنو۴».ذا

و۵.درامدودنردو،امدمد،اد

ورزوو،دنیراردارا،هدزاار

ارا«:نو۶.ازارنزی

وا،ارزاز،دادن«:»؟اهد

اارشرونز،هان».اهدادرار

زاا،راا«:نانو۷.از

زاارناو۸».اارانازاواما

مههررد،ر.یانارق

قردودزودراادرد،هانو۹.

اها«:».اا«:ادنادو۱۰.

۱۱».وااهداوارن

:ن،رمههرادزارا

ارا،رادنیااا«

،دنای«:نابارد»؟یاهد

اراها«:اریونا۱۲».مدنا

:ناباردن».رندو

باردنا۱۳».رومدریا«

و،داناد،ار!«:یو

.درواهزا،بوداروا».اار

واحورودزهواندزان،روانو۱۴
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ادوز،هیو

اهزو۱۵.رودزاو،دد

و۱۶.نادرا،ارناودزارداردد،

».دراغاهدهدغا«:ن

ارنناوااددزاار،غرزانو۱۷

،هددواد،هر۱۸.ر

زانااویدادارتاتاهد«

درداریاا۱۹»؟ندوم

حورهز،نویرنازابا

ردزواهایراازا.

.دیرواداالنیزورردواو۲۰.ا

ادواد،هدیااردورهنو۱۶

اروا.اهاانهاو۲.

مو،دراهزاورددام،هدا

و۳.اروادورن،،هش

هزاوردی،و.ان

،ادشودوارا،ارودو

اونازاو۴.د،انورد

۵.ادود،دداقریداوردارز

رد،اروا«:اریو،هاوادنناروو

اواو،اردت

هلورازاو،ذ،اروا

ا«:ند۶».دادا

ذوارناواردت

هزونراا«:اریون۷».د

و۸».امدو،

واد،دههزونرننارو

ردهردیودنو۹.ااریوواودروا

ها».اننیا«:اریوواود

دراننرارر

ا«:ندو۱۰.ردا،د

ارهانا،غورد،هداا

اهزیاا«:اریووا۱۱».نا

».انادو،،اههدر

یا«:یووااروا،هزیدو۱۲

.دردهردنو».انن

ندو۱۳.دیوززااراها

ا.غورد،هدااال«:

۱۴».رایا«:اریووا».ی

ننیا«:اریووارا

ارروجدر،هرابازاها».ا

ویرادودا«:اریوواو۱۵.

ا،هداااا.لدال

زوراریووانو۱۶».اردتیدا

تودحاارواودن

،هدنوایااددلدرد۱۷،

وایامردرزااز،اهها«

وورازا،مهااو،ماهه

درداددن۱۸».اند

،هارنناروود،اهدنوایا،د

ها».ااادلدردازدا«:

ارواو۱۹.درواددارواوادننارو

.اارشیوار،هادیاز

یا«:و۲۰.وازاودعوواندذ

«:،هرابازاها».انن

وازاوااواا.اارد،رنو

ارواوار،اروان۲۱.اهرود

.دسدنازردویز،هدرواه

و۲۳.دعونزنازاشیو۲۲

ناد،دیایاننارو

دارندیاازمو،ار

اردیاداروانو۲۴.اهد

ودباارزاردیااز،د

لدنو۲۵.اهدد،ارزایر

».یزیااارن«:،دنا

نردارواو،دیزنایا،هدرواناززاارن

،اروادینو۲۶.اد

،هد،اارااوا«:

ناروودنزونادزاو۲۷».ا

یز،منزودراودناردن

،هداوازانو۲۸.دارن

هتااایاورواداهوایا«:

ودنو۲۹».نزادودیاما

اریدواردار،داارنن

ها«:نو۳۰.دا،دد

ردونارو،هروزومن

دزادتردد.دا،دنا

ناوارداها۳۱.ددز،دشازرد

ونردحشررد،هدرواارواواداروا،هاشر

.دیرواداالواو.ددلوا
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و۲.ادمداانزاو۱۷

و،زایاهلورانا«:درد

هناا،یردویدناهررد

اوا«:شرد».ارنا،اد

شردوددرشردارهلورانا۳».د

ومددزاوایاارها«:

ارنانا،دیاهرلوهال

ودشرد،ددردردارهنو۴».دز

رلو،هالوادادیرزارنا،هل

،ادناو۵.درداویاه

داردنازاو،اوداو

شرداوددااردماناردو۶.دوا

وادزاادزااو۷.د،ا

زا،دزاناو۸.اوارددنوزا

نو،او،اوراد

زا«:ارواو۹.رااند

زایو«:یوباردوا»؟یاها

:اروا۱۰».اومورو،اد

لهدلارو،شوراود«

و۱۱.ادیونا».دشوسدوه

زاوادناناو،دوااریونا

،واناناوداریوناو۱۲.دا

واادنا«:و۱۳.دردو

».مرادداریایوازدانا

،نادزورناردو،ددااردماناردو۱۸

ردنازورنارداز،ددیا

زانادناو۲.دهناااطان

دلواوزادناددزا

ارزوو«:ناو،وارز

ارد،هاااننا».

یونازاوا،ردنانو۳.ل

هدروااار«:اروا،اوار

ناوا۴»؟یراداردوناردوا

،ااو،اهدررنو«:

اراالاازا«:اریو۵».ماهوا

«:نا۶».داورنارد

اوردنا۷».اوارورار.و

اردد،دناردارو.ر،ه

زناردو.داوناردنورو

ر،هدرودنوزاورذادیراا

نانارداو.الواودنارداد۸.ا

مناو«:۹»؟راد«:نا

شو،ابرااهدارزاز،روا

فردارزواد،رزر،

رزو،رامادنو۱۰.روا

زااناو،اهداددارنااو،او

نادزا۱۱».درا،انرد

.اورلواوزاازاتا،ه

ارننازواا.دزودراادردررد،هاو۱۲

ازاو۱۳.اررداواناد

یاناو۱۴.ر،اان

ا«:،هدباردناردا،درز

رلوهالواوداارداد

ا۱۵».نا؟یاه

اروا،ها،یونا،

نازاتا،هدناو۱۶.

یاناو۱۷.دهداهزاورددرد،دناد

وهالو،ادا،هادرز

دناو،ارهرلواودا

انو۱۸.دهداهزاورددتا،ه

هرلواوداوهال،هاد

:یونا۱۹»؟«:نا،ار

ریا،هاهاورادارد،هش«

ااما.شو

.دلد۲۰»؟یااردیاو

۲۱.ادمنرد،ارهالواوداو

رادیورارباواولاو،اور،ه

رداد،رودزانانو۲۲.داد

و۲۳.دارناد،هدفاای

ار«:،هادورناو،دزاارناد

انا«:وا۲۴»؟یاهاااه

؟اداو؛ار،

:اروانادناو۲۵»؟اهار

و،روامناداددهنردزاوا«

نادو۲۶».یزکتاایاردن

ور،یوازانادنو.اردهار

وداناو۲۷.د،هاد

،دومارا،ادادار

و۲۸.ازاار،مدارناو،ا

دیاارناودرودنوزاازدیاهر

ار.داو،ابردیایداوردناو
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یاناد،دراارو۲۹.نارد،هد

و۳۰.دنازااا.ناد،هازاا

منوددیاارهالناناد

۳۱.دناد،زانازوراو

ردازوردارهال

.ددیا،ده

ردیود،داارددماناردو۱۹

دیازاادزایو،داان

ادردشروادزا،هدزواشو۲.د

وازا،شو۳.هرتاردو،ر

هاغاودو،دروازد،هاداردر

زا،داروارنو.ددراروانزناو،دوا

.ادهاروار،زرو۴.د

زورردو۵.دا،هدبواودیودزور

را،داوروارادوزنمر

نازاو،هدنیااردلددداد

رو.ودر،ود۶.اور

و۷».ددونارا،هدا«:دنا

دودحااروازر،داوردنان

ر،داوردوززورردو۸.ارد

ودناو».زورلاوزواردلد«:

،داوردمونانو۹.در

،دبودزورنا«:اروارزر

ددونارارد،دمزوراار

۱۰».رادوااورناداادو

واور،،اردلدناا

یوهاشوهنغاودو،ر،رواس

م.دبود،رسدنانو۱۱.د

ناردار،ناو«:دیا

رداازایا«:اریوا۱۲».

:دمو۱۳».ردنا

ناردودار،ازاو«

نازادو،ازا۱۴».ار

فنا۱۵.دبونابا،ا

رداردواو.ناردار،هاد

و۱۶.دلوددارنادا،

زااو،ارزادرزاردیدا

نناندا،دهاورد،هداان

ناو،درداری،ااواو۱۷.د

:اریووا۱۸»؟ازاویور«:د

ازااز،وراانفناادزا«

و،وامزناو،مدرادو

وهو۱۹،ددا

وویاباونو،یا

دنا۲۰».یجاو،اها

ارا،ات،د«:

ودادکارا،هدداروا۲۱».رد

داردیدنو۲۲.ودر،اردی

ارلصا،ندا،د

:،هدبدنا،هدزارردو،دا

».اروارونواهاداردنا«

یا«:نا،هانوناددناو۲۳

،اهاددا،زرترااردا

،داوهدا۲۴.ارزا

ردا،ذارنا.مروانودارنا

».ارزرادا.ناا

اردنا.اروااندناا۲۵

ارواوارواودروانوناد،

ردنزناو۲۶.درارواعردو،د

دا،دناردانارد،هاه

دهارانو،اوردو۲۷.ور

واو۲۸.دادو،هدارددشاودو

اروادنا،داباا».و«:اریو

نو۲۹.ردن،وادغا

هدزاوداروایا،اردوادیدر،رد

و۳۰.داادورداراو،د

زوااهانوزااایزورزا«:دارا

ترونارد.اهوهدوهدا

».،هد

زااووانوااو۲۰

و۲.ردواددزاناد

درارااوممنارو

و۳.دامردهدنز

ا«:ااو.اهارداا

رد،دنزیودنا۴».اهز

ا،نازاد«:با

د،ردار،او۵.ار

و۶.ددذاوااو،دا

وردارواومداروا،ارد

ن۷.دااردزوراز،مداا
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مها۸».روااردترواایا،

دزاما«:،اوم

و۹.ادزاماو،را

نااادایرل

طازاراهدزاراورازاوزاهدو۱۰.ا

نو،رومیاوذااا

۱۱».رر،اهدااردانا

.او،هااناد

:،هدرداااو۱۲

نانا۱۳؟اهاونرداراا«

ارا،ردارلناد

انا».روداازااریو،ر

دیزاو۱۴.اراادناردا

زاو۱۵.اا،رنو

،هدنزانزدراوزورنارد

مزاو۱۶.هدن،هنزا

ازاهدهوا

اانادزاو۱۷.دودزار

اهدننزدرارنیا

زاور،ااو۱۸.دناد

ندیازاوا«:،اترا

ااو۱۹».الوااد«:وا»؟ا

رنواانادو۲۰.دزودراارد،نادا

اراردناااانادو،ن

راودوزورنارد،هانوزاو۲۱.د

دااناد،مو۲۲.دکزاراازا

لوازوررد،دارادر،لدیار

موار،هاااو۲۳.دهدارا

ددرا«:،اتروازاو،د

«:وا»؟دناردام

مودزورردااو۲۴».انا

،هنوزانامودزورردنو۲۵.ا

کزاراازاراهدر

،هام،ااها۲۶.دنزا

و،دوارارد،هدور

ذوی،ادهزورمارزورنا

.اتروازاااو۲۷.اروار

نوررازاسو۲۸.داردزورنااتو

ومورنودرا«:و،دهدانازورنارد

:وا»؟مرادددناردا

رداا۲۹».دادارواادازیا«

مزورردااو۳۰.ف

و۳۱.دارااردو،ا

وندزوهزا،هانوم

ییدویازاارردم

رداازارو،دعودور

نا«و۳۲.ا

زاارنا«:ااا».م

رد،دنزااانادو۳۳».ار

زادنزااانو،دارار

رداامزاهدراهدو۳۴.رده

ادناو،واا

باارارواو۳۵.اهرنا

زااروراوزورناردااو

دو۳۶.دنزناک

،دهدادناانادازا

و۳۷.دهفاااددا

نودروام،هدن

نردو۳۸.دزمدارم،هاارد

ردوداهدادرانوااناد

،ادوررداانادن۳۹.زاازا

اانادزاوندزدعون

۴۰.ارزالوانااز

زان،نزادودنانانو

و۴۱.دوردودنایماود

ناداز،ننواا

.ادوراهاراانادرزا۴۲.اهر

ارناانوزااوردارنا،ا

ارنا،هداارن۴۳.ک،نرد

ارناباعیردردو،د

نادنازاراهو۴۴.دل

نرهای،ناو۴۵.دا،د

ارناو،دکارارنازاراو.

۴۶.ارنازاراود،هدم

نزدراو،دازازورنارد

،ا۴۷.دناداد

.هرنرهردو،درانرهنی

،مدارنا،ناانادو۴۸

اروارووام

.ازا،را
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زایا«،هدررداانادو۲۱

،هامو۲».زناردد

رازراز،هداردزاواومارارد

اواارداا،اایا،هیا«:و۳.

زورنایادردو۴»؟داازازوااه

ویو،دارد،یدوزم

زا«:ااو۵.ارذ

از».اهوادرداا

ا،وارد،هدر

زوا«:،هندرداهرردااو۶.د

نزهرردنایا۷.اهاازا

نادنادزااهدروااز؟

راااطازاما«:و۸».ز

وودرادزااو»؟اهوا

نزااهدمناز۹.ده

عزاراهدزاود۱۰.داردیاد

نوو«:،هداارناو،هداارم

او۱۱.مدلاونزارد

،هادارزواریداا

هدردننردو۱۲».ک

ودراارناو،داریدوهایرذ

دو۱۳.دروا،انزردهرد

تدارنا،هددنرهرد

نززاارادونوناردو۱۴.د

ارنازو،دادنادادههزد

ااطاردوااز،نیامو۱۵.د

نزهررد«:و۱۶.دهداق

و۱۷؟اهزانزن

اازانتا:

ازدادازنااردنادا۱۸.د

.دزدنا،هدراا

ولفهردلا«:و۱۹

و،دورزاارقف

،هداار۲۰».وایای،ا

ااوهو۲۱،ردردو«:

زاها،رنرانوهناد

۲۲.دوز،هدراردنزهنادزاو،ارد

انا،د،هانانارداونارنو

ردارزیا،ارنا«:

».منا،دانااراو،اه

ارنز،نرزاو،د۲۳

،دو،ر،هدارناو،دهر

ااوناردو۲۴.اردودار

ازاو،اوردود

اوددااردماناردو۲۵.رنود

.د،اشرد
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تور

و،ازردناروادمارداوو۱

ودوزووا،دبادردرادزاید

او،زاو،دادنااو۲.ش

باد.دادنااونون

شودواود،او۳.ارد،هر

منزدیابانززاناو۴.

و۵.دلهداردو،دتوریدمو

دوودزانزناو،دنوننایود

،ددبادزادسوودوا۶.مو

ن،هددمزاوادهبادرداز

ودو،انودناردزاو۷.اهدادنا

اادزاورهارو،دیوهاو

زاوو«:دسوودو۸.

،دناواو،ددرد

زادواو۹.دوند

اردزاواوارنا».اردرد

امدها«:واو۱۰.،هد

؟هاا،دادیا«:۱۱».

یا۱۲؟یانازرردا

هدزیاازاردهار،اد

ناومهداداومرادااو،

،ناو،دانانا۱۳،ا

ازادیا؟اداموزاارد

هزاردواداهریا

ردو،هداردزاوادر۱۴».ا

نزا«:واو۱۵.یوتورا،ارد

نزرداناودمدتردا

کارراا«:تور۱۶».دتردا

لوایوراز،مددزاو

۱۷.دایایاومم،ل،

وا.اداردوم،ی

۱۸».ازاا،تزایااهدز

زااهاریاوادن

و،راورودناو۱۹.دازیو

نز،هانا،ددراون

اا«:ناوا۲۰؟ااا

.اهرتراردازاها

ایااداواورنو۲۱

یردواذاواا

زااتورووداو۲۲».اهر

دراونوردیااردو،ایوها،دباد

.

نازام،ودیدادیو۲

هدتزاا«:اتورو۲.دا

تاشردردومورا

اردرا،هاور۳».مدیاو«:اریووا.

زواقاو،دنوردردو

،هازااو۴.دا،دانازا

وا«:اریونا».دوا«:نورد

،دنورددو۵».دار

هنورد۶»؟نازادا«:

بادزااداا«:بارد،د

ردوا:و۷،ا

لزا،ها،نردنورد

و۸».اهدرداایا،اه

یادراز،یمدیا«:تور

۹.شاردنارازاوو

،وناردوناوردزو

فود،او،ارمدارناا

وا،هداردیور۱۰».ش،ناازاوونا

تاردیا«:واودزار

وابارد۱۱».الوید

عایددردتندزاازا«:

کاردتدوزوردورو،اهرم

ااروا۱۲.یا،یداد،هد

ا،یدهزرد،اایا،هزاود

ازتارد،ایا«:۱۳».

ا،والدندویدادا

زاواورد«:اریو۱۴».نازا

ونوردد».وهرداردورن

نو۱۵.ااواره،هودرودادوا

را«:،هدااردنایا

زاو۱۶.زارواونرد

۱۷».بارواوراا،هد

و،دهارا،هدراناردم

شردو،ارد،ادارنا۱۸.دار

نو،دهزااو،د،دهارا

زوا«:اریوشردو۱۹.دادیو،هدروا

».اهدادکر؟یدروید
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:،هداد،دهدریودزااردرد

و۲۰».ا،مدروادزوانام«

ارناازدکروازاوا«:دسو

،ا«:اریوو».اهدکندونز

اوا«اتورو۲۱».یوزاو

سو۲۲».ماوردشنا

ویورنوواناابمدیا«تورد

یانا۲۳».دراردار

.ادشردو،مموردوورد

یاا،دیا«:اریو،شردو۳

یدااناو۲.اار

۳.ک،درداوااو؟

،هاردرو،هدار

۴.دغرنوندرزاندنااردا،و

واروای،رو،نارایاوانو

:اریووا۵».اارواو،با

ا،ر۶».دا،«

ودرن۷.درر،دهداارواشرد

اواها،ایر،روددو

دناردو۸.اوداروای،هاا

دزاناودب

تور،«:وا؟»«:و۹.اها

».وازناارداد،

ارداز!شکروازا!دیا«:وا۱۰

،و،نارد،لوازایدنا

ااا!س،دیالو۱۱.

ارناو۱۲.ادنزارمماز،د

ردا۱۳.زادیاووا

،اداب،ادایاارووااناداونا

وات،اداارویاااو

۱۴».بانا،داادایاارنا

ارشاازا،هاد

نزارز«:و،،د

ارنا».ورو،یردو۱۵.اها

نو۱۶.رودرایو،هدواو

،دیا«:اریووا،ردردد

۱۷.داد،دهدیودناازااروا»؟

تردد،ازدادارا«:و

امارامدیا«:اریووا۱۸».و

،مزوااررادنااز،ااا

».امارا

واهرردونااوا،هاهزاوردو۴

،ا!نیا«:واو،د

،ادارزاهدو۲.،واو».

:وناو۳.ناو».ا«:نا

ردازاارزابادزا«

،هدادعاارمدو۴.و،دا

ا،موارارنا

،اهاکااو،،کا

».زاو،کازااز

زاارزیزوررد«:۵».کا«:وا

م،نز،اتورزا،ید

کادیاا«:ونا۶».اااار

دذاکا،اردثااد

مارددوکارو۷».کاااز

ارددااتااارد

۸.اهناارداو.دادد،هدنو

نواردو».دیاارنا«:ونا

زوا«:موو۹.د

دزاارنونوا

ممدزارننزاتورو۱۰.م

هزاوردزاواردانزامو،اااار

دمو۱۱».زوا،دشا

ارنزاواو«:ودهزاورد

و،دارااادوار،ارد

و۱۲.شرردو،باارد

ازااروایدوازا،ازادیارصر

واویونزواوارتور۱۳».ا،د

نزو۱۴.ازیدادارواواوارد

واموااوزوااروادکر«:

یهروونههزاواو۱۵.داارد

زااودرادودارواز،

ادشارد،ارو۱۶».ازاروا،ا

یا،هدماروا،شانزو۱۷.واادو

.ادوادررواوااروامو،هازی

ارمار،نوو۱۹؛درواارنوصر:صرااا۱۸

نو؛درواارنبادو۲۰؛درواارباد،مارو؛دروا

و۲۲؛درواارو؛درواارنو۲۱؛درواارن

.دروااردوادو؛درواار
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لوا

ا،اانزاارزادیدو۱

نزودواو۲.دااواو.فامو

اددواو.دیداوا.اد

ناروندتدیالدناو۳.ددواار

ودسوو،اهدزاتهیا

ایزورنو۴.داردوان،

دنادوناودنز،ارا

ارازداداو۵.داد

اروایویو۶.داروارواا،ادود

،کاریویر

اوللو۷.دارواروا

واوراروا،اان

یا«:اریو،ا،شو۸.دری،هد

زایاا؟اادویراوا

،هردناندبوازاو۹»؟هد

اردددو

۱۱.رازرازو،ددوادنواو۱۰.د

داااتهیا«:،هدرو

یرذدوا،هدشااردکویروادا،هد

هاو،داداواشمااروا،د

دادلواراردیدنو۱۲».ااش

و،دلدردو۱۳.دارواد

دنو،عشزاواودک،

؟ی«:اریو۱۴.ا

،ا«:باردو۱۵».روددزاارا

اردن،ماهتاوباو،حورنز

از،رلنادزاارد۱۶.ماروار

بارد۱۷».لدروتزا

،یدوازااراایاوو«:

نزنا».تاتردت«:۱۸».ار

ناداناو۱۹.دودودرواردهار

ار،ودتدوار،

و۲۰.دروادارواواواردنزاو،ا

از،دمارواوازی،هماروزا

ااشو۲۱».مدلاوازااروا«:

و۲۲.ارواداردرورشا

،دادززادداز

ادا،هوارودروااارواها،ا

،اتردا«:اریواش۲۳.ا

راااردموا،نزاادزو،

اروا،زادادزوونزنا».

اوواریو،دادززااروانو۲۴.داد

ناورهردوا،هدروادباودرا

۲۶.دروادارو،دذاروو۲۵.د

نزنا!ایادهز!ایاض«:و

ایا۲۷.مدوازا،هدادارد

،مدهدوازااواومد

ام؛مدووایاارواو۲۸.اهد

تدارواارد».داواوهز

.د

خو.وواردلد«:،هددو۲

.اهدوددو.هااوادرد

از.وه۲.ندترداز

ن۳.یاهیاو.زا

یاهاز.دردندزاروو.دا

ارنارن۴.ده،لاواو.ام

،ن۵.تا،او.ا

اا،دو.انیاار

،ادردوااو.اهاززازنز.

ودروادو؛هزواوا۶.هدنز

Sheol).ا h7585)۷؛ادودزوا

ارو.دزااکزاار۸.دزو

ثراوارناو.نااارنادرادزا

ارنرو.اوانازازیاز.ادل

.درادظاردی۹.اهدرااا

دتنااز،اشردناا

ا،واا۱۰.اا

ارزیا،وا.دانازاناوا.

خو.اتدهدو،دایرواد

ناوراردا۱۱».اداارد

ناو۱۲.داروا،ر

امنتدو۱۳.ارواودلزا

،ارند

هوارناو۱۴اددردادلمد

ارنادروال،هدود

هاردااو،دیا

مد،ناززاو۱۵.درر،ا

ب«:،ار،ها

دناو۱۶».مدزااز،هیا
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دیاادوازلواار«:یو

۱۷».مروزاو،هنا،«:وا».

نداز،دروارنانان

واراو۱۸.ادهواروایا

.دنداشودواو،د

للارناو،یویاشردو۱۹

اراد،دروادها

زااروا«:،هدادارزواو۲۰.ار

ن».دوا،یاهدادوارضنزا

ودو،هواودزاواو۲۱.رد

و۲۲.دوار،ناو،ازد

اااو،دههدرر

عارددزاو،،د

ا«:نا۲۳.ا،د

۲۴.ممازاارلاازر

،بمیازایا

ادزروها۲۵.وامن

،دزروهوااادایرواداروا

وااز،اردرناا»؟یویا

و،،ناو۲۶.دزکارناا

دادو۲۷.هنددوواد

نااردا:وا«:یو،ها

؟،دنردردناتر

د،هدمااطازااروااو۲۸

یااو،داروازرو.

وا۲۹؟مترناارااا

دناول،مدادردایا

میازاار،یرادمزاهدزار

ا:اایا،ها۳۰.یزاا،

اکارترناونا

اااز!زا:وانا،د

ارا،راودا،

اررنایوزواریوزااا۳۱.

او۳۲.دردیددا

ردیدو،اااارد،دا

دزانزاارو۳۳.داا

،دادنرونیا

یااو۳۴.دااردرذو

ردنایودداوسوتود

اداداو۳۵.دازور

وایاو،داررنولدا

اوو۳۶.داکرو،دا

یاهرواد،ها،ردا

اا:اوداصوه

».مرنیاراوزا

و،داروا،ر،،ناو۳

ناردو۲.فورودردوامزورنارد

رزاودهاردناونز

،هشزاغاو۳،دا،هدن

۴،ا،دات،واردو

،د۵».«:واوااروا

،،ما«:وا».یااازما«:

یا«:ادرواو۶.ا،واو».با

اازما«:،هاد،و»!

و۷».با،،ماارمیا«:وا».یا

والواموزاروا،

د،واوامرارزواو۸.ده

ها».یااازما«:،ها

وباوو«:و۹.اهاار،ه

».دهازوایا،اارا

ود،هاواو۱۰.ادیرد،ر

«:»!یا!یا«:اید

ا«:واو۱۱».دهاز

۱۲.داداا،دیااردیر

عوو،اداااواهرردزورنارد

وامدادوااز۱۳.راما،هد

دا،اددایروادا

نایاا۱۴.دارناواودروا

اهرا،وناهمدر

،دزاروایردواو۱۵».

ا۱۶.دعاورزاارو

:۱۷»«:وا»!میا«:،هاار

ا.رازاارنا؟اا«

اازاا،ازاهدز

ودنوایاار۱۸».یرادزای

واردااوا«واو.انازای

ودیوواوگرو۱۹».ا

زاااو۲۰.ززاا

.وااهراادناد

دهردوااز،هرددرواو۲۱

.وامار



لوا 165

نااو.راامو۴

دواردنو،دزودراراد،هانورد

نو،داراااردنو۲.ا

ردو،درنرزااا،رد

،رهمنو۳.نارداررارر

نرزااروازواا«:اا

،هانردروددهزااروات؟داد

ت،هدهمو۴».دتنددزاار

ودو،درواازاانونردارته

نو۵.داتاردسو

دزیااا،ادهوات

،ارازاواننو۶.لزی

»؟نایودراردیازاواا«:

:ازنو۷.اهاودراوات

یازااز،یاو«:و»اهاودراا«

ناادزاار،یاو۸!اهاو

نردارنا،دررواروز

ادناد،هدادارنیا۹.

ناد،دارنا،ارنا

ااودن۱۰».و

زاو،ررودراد،هدر

ودو،اتو۱۱.هدرااا

،هودزایدو۱۲.سو

نو۱۳.اه،رکوهردزورنرد

داز،ادهاررادراو

،هاددنانو.دباتهررد

:،ارهزاوانو۱۴.دزه،داد

و۱۵.دادار،دنا»؟زاواا«

۱۶.دا،هرودود

زازواو،هازا«:دنا

هرواناو۱۷»؟رمیا«:».ماهدرا

و،درانرزااا«:بارد

ودسوتودو،اومرد

زا،داداتزانو۱۸».ات

از،دود،هداهزاوردید

و۱۹.دهدیرواداالودوید

ن،دنازدوسنز،واسو

ازاز،ه،ارشوشرگوات

،دهدایودزدوردو۲۰.ارواهزدرد

۲۱.داوداباواا»،یازازس«:

،»ازاازال«:،هدمداارو

۲۲.شوشرودهات

».اهاتازازاازال«:

۲.دروادوارازاارنا،اراتنو۵

د،هدرواردنادارنا،اراتنو

نادا،ندوانناداو۳.اناد

ردز،ادارنادو.دهدازورواتر

ا،نزورنایادردو۴.اد

ودونادو،هدازورواترناد

ازا۵.دهوازانادو،هاد

ازوادنادادونادن

دوااوادو۶.دردواردناد

ارنااودواارناوهارنا،ه

اددوانادنو۷.ا

یاوواداز،ااایات

دارننارو،هد۸.اناد،

:»؟اایات«:،هدد

اراایات».داایات«

ناوادناندزااوو۹.دا

گرودزاارند،هزاردرباا

نوارات۱۰.ناا،

:،هددنوا،نواتدورودود

۱۱».ارمواردرواداراایات«

یات«:،هدارننارو،هد

ازارموارودددیاوراراا

هراردادو،دمرد

دو،اداو۱۲.د

.رنا

و۲.هنوردواتو۶

وات«:،هااردناون،ن

۳».ارناماار؟

،ارنااراایاتا«:

مو،اها،وایاام

نا۴».اهادزاوادزاا

ودیا۵»؟وایام«:

اایاو،زباارزاردی

ززاونازاوزااردددلار

لدنون،زاردلداو۶.دراد

هدیرنانردازاا؟ارد

وودوزهزارانا۷؟ردرارناد
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ارااروودو،ههدناندغارهد

تو۸.ادازاارایو

ارباواراارنا،اروا

رارناو،راناییاوردوایام

،دویدهاراو۹.دو

،او،اهاددراواریاواا

اوا،اهداروادادا

هدوودودندنا۱۰».اا،اه

.ادهردارایو،اراارا،ار

دیاویارووواتو۱۱

هار،اراردهارناوو۱۲.اارا

اریودز،رهاواور

.راردنناروو،د

اردنو،دوردارمهردرداو۱۳

اراو۱۴.لدزاودارت،هد

اردرودارد،هاردر

یاارناو،اراراب.د

اریاووواتنوو۱۵.اروا

گرناارا،هدروا،ادباودنا

یوایازورنردنادود

ارانرونانو۱۶.دذذوار

یاااو۱۷.نوزورنرد،د

،دوایا:دوادمن

نویاو،یاو،نایاو،هیاو

زانیهریو۱۸.

نوتدزاورادریزا،دروناکا

رردزوااناارواترنا

از،دزارندو۱۹.ا

مودزارمزادوراه،وات

و۲۰.دیاروا،

سویاار«:ند

دنر۲۱»؟رادزاواه

ارواتن«:،هدرن

».ددارناو،اهد

،هدادردباداارناو،دروااروا۷

زاو۲.ارواتداررازاش

للو،رردتیزور

و۳.وایویااانانازاو،

ا«:،هدباراانا

نزاارتوروناو،زوایلد

اروا،وایااردیدو،رودد

۴».راندزاار،وا،تد

تداروا،هدرودارتوروااها

رداراا«:و۵.د

باوردو۶».دوادهررد

ارد،ادهزورارزورناو،روارارنا،ه

یروادردارااو،اهدهوا

،اهردااننو۷.د

،ارانااو،اااننارو

عزا«:ااو۸.نزا

ندزاارشیاهدیاند

ارنا،هراهو۹».

عوادااهرردو،اروایام

ارنو۱۰.داارواوا،هد

وازورناردو،اداایان،ار

زاو،مارنا،هدرنیا

وانوزااانادو۱۱.اار

و۱۲.دادرزارنا،هدارن

راارناوادونارنا،

۱۳».اهدااروال«:،ه

دو،اداادودو،بن

و۱۴.دنیزورردوا

اا،نوزا،داازان

نردو،رندزاارادوااو،داد

دیزورمردو۱۵.نراواا

ولو،رلو۱۶.دیرواداا

۱۷.دیرواداااردو،دشد

یرواداااردوداردشاازارو

.دوایااردو،د

نارواداااردنا،ناوو۸

ردو؛هاودمودشاهدازمو۲.

رددررواهاراا۳.درواد

۴.فاریروادوهر،رد

:ارواو۵.اارد،هاا

یانا،ررهاراویاها«

ااو۶».اد

هدار«:،ارد

واو۷.ددوادو».

دکاراز،ردارمزاوا«:

ا۸.دنادکا
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،هدکاودروا،مدروانوزاارنایزورزا

۹.رردتدارنا

زاارناو،هتدناارنازاوانا

و۱۰».ز،دانادر

،داهدوازاماروان

ادادر«:و۱۱.دن

ادناراواراارنا،ارناا

هرانارادارناو۱۲.ودااراو

ندریاارو،ادیانارادو

اراباوتاونوردوز

یزوویاارنادو۱۳.دا

ارنزتوورو۱۴.ا

یوتارزو۱۵.دادادند،

ناونو۱۶.دادادندوناا،ار

ادریا،اریاوارناو

اواموااریو۱۷.

داهیادهددزازورناردو۱۸.د

ما۱۹».دااارزورناردواودا

د«:ودالنزا

و،یروادهدوا۲۰.

و۲۱».یایرد،رنویور

واو.رواارا،هارمن

».نادوارنازاوا«:

».ود«:ااند

تررواازادیدو۹

یارواو۲.دررواروزیدودواو،دا

شوازااانرددمااشا،ملو

یاو۳.دمزازادماا

زانا«:لود.لور

۴».ارا،رو،داردنا

و.ارا،هدرززاو،اانزا

.ارا،ززاودوززا

،دادلو،رفزنو۵

وا۶».ا،ازامرادد«:

میدواوااردادا«:یوبارد

ارزا؛وانا.داواوا

اا«:دلو۷».عاارو

یاو،همفوزاناز،دنایاو

زمدناو۸».راد.ادنا

ارنا.اهلردردا«لوبارد

ننزرد۹».دنارهارداد

:،رازانداردیااارد

و۱۰.ارارزوااز».وارد«

ی».و.«:دمدلو

،رزانانو۱۱.ر،دنارداد

:ناوانونبایاناد

یورا«:نابارد۱۲»؟اردارا«

ارمزوااهازواازل.

ازا،دورود۱۳.نرد

مواازدراوا،ندریان

نازاودارلواوا،دراا

».اارواناازوا.رنتد

ا،ادنور۱۴

لونازازورو۱۵.دونانونا

اروااد«۱۶:،هدوا

رااماروا،دززا

مددماز.درندزاامو،

،دارلونو۱۷».ردناع

شاهرردااا«:ارواوا

هزاوردنردلوو۱۸».دام

رد۱۹»؟ارا«:،هاد

ازون.ار«:لوبا

دلدرد،هدرارناداو،درازوا

ازازورااو۲۰.دانیایراد

یوزراو،اهاازاهررد،اه

لو۲۱»؟رناوا؟اا

ااطازاوا«:بارد

ا؟زااو؟

اردولوو۲۲»؟نا

نتدرودرواارنا،

ار«:خو۲۳.داد،د

خ۲۴».رو،رادشاهرردومداد

:والو،،دناارنار

ازروراد،اهااا«

هومزاوزا،اهادهیانز

لووا،انزانانو۲۵».ا

عدودوزو۲۶.دم

».اورار«:،هامارلو

نو۲۷.رنوووا،نایودولو

ارمد«:لو،ررنا
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ارامنااو)رواو(.دو

».ا

،هارواوریو،ارورف۱۰

واثاداروااا«:

ارد،دوددزارزازوا۲؟ی

یاا:اارو،ارد

کاراتراواها،یدرا

ن۳.مو،اهدا،هد

اداردیررطدورازا

و،درادازاورار

ارو۴.باو،نصید

.انادزادادانودوا

،ااانلوااردانازا۵

زنزاازاوداردنو

،ت،هدویوفدوناردوا

تنا،هواحورو۶.درا

او۷.الددو،دا

و۸.اازد،ورت

ذویناریااوول

ودشزورو،ادذند

دزاادورنو۹».دماار

.اوتازورناردو.داددارواا،دو

،دریوازاوا،رانو۱۰

نو۱۱.دتنانرد،هوااحورو

تااد،اروا

هاوا«:مد،

باردزاو۱۲»؟اازالوا،ا

لواازا»؟نارا«:

.انغرندتزانو۱۳.اازا

ردوا»؟در«:دووالویو۱۴

د،دنوایا«:با

»؟ا«:لوی۱۵».ر

هااداداوار«:دیلو۱۶

اروا،دوااهررد».ا

و۱۸اوارردارمو۱۷.

اراا:،اایا،ه«:اا

دزاوندزاو،مدروازا

اراردیازواو۱۹.مدادر،د

:اروا،هدا،ریوزا

ردیهراوطانا،د

ارااطانو۲۰».وا

دناارو۲۱.،د

اروانو،لوو.یو،دروا

دناادلاوازادر۲۲.،

نرداردواا«:باردوا؟اادا

ردنو،درواازااروا،هودو۲۳».اهدنا

و۲۴.دزامزا،دمن

داهواارا«:م

:،هدزامو»؟وامرد

،هدنمارمر۲۵»!هزهد«

زاو.اوارارناو،برد

دلوو۲۶.داورشاارم

.ریوهااارنالدازاور

واو»؟ارا«:لناا۲۷

.واا.دروا،هدار

و،دزودرادارد،هاشو۱۱

اارو«:شا

طا«:ناش۲».د

اراو،دهارنا

ار«:یوو۳».اراا

او،اادونرهزور

نر۴».اانودیاهریا

دزاوامو،رمشارنا،هالو

و،اازاناوردلواو۵.،هدار

نادن»؟اهارم«:لو

احورارنالونو۶.زواار

و۷.وات،یو

اادونادودهرهرارا،ار

واناو،نوولورد«:،هد

نواوددامواسها».دهد

نادوراااودقزردارناو۸.ا

ند«:دهار۹.درااد

یادمباواد:د

دنا،دادا،هانرو».ا

اانوداد«:نادو۱۰.

ارملوزورنایادردو۱۱».انرد

ن،هاهنسردناود

یهانو،دزبانمار

:مو۱۲.ردنازاود

روارننا؟لوا!ا«
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ازوا«:لوا۱۳».ارنا

و۱۴».اهدرواتااردزواوااز

زاارداروول«:م

،لرداو،رلم۱۵».را

ذاردو،هدوارارلو

یداردااندولو،هدذوار

.د

ردارلا«:ااو۱۲

لو۲.مددوم،ا

و،ماهوودورهاریورهدا

یورزواازاو،ناا

ووار،ما۳.ماهدک

وارغاو؟ارودتدوا

اردنهردزاومدار،هد

یاهد«:۴».درارناومزرنا

نا۵».یادزایویاهدو

ازواواواوا«:

و۶».اوا«:».ادردی

ناروارنورواوا«:م

وارنا۷.درواززاار

،دنارووادلاهررد

اوادناروابن۸.

نوزاارناردارنورووا،د

دیاهنو۹.ادناردارنا،هدروا

دو،رراد،ادارنادشاار

۱۰.داوباهددون

هدکارواازاهده«:،هدروادواد

نددزاارلو،اهدتدارتورو

وناووا۱۱.داتداروهدر

فااردنددزاار،هداروح

دنو۱۲.ناردور،د

د:ا،نهد،ش

۱۳.دهد،یا،هالو،

واو.ارواوداناو

تداروا،هوازاا۱۴.اهدد

وو،زرنوانزاواروالو

یواردیا،ه،د

وانزاواروالااو۱۵.ب

،دناروادها،زرون

واارراونا۱۶.دا

زا؟موردوزواا۱۷.،دروا

وادانارورواودااوا

واردددیاهدنزارا

نردواوداوازا۱۸».ا

.رووازامو،دنارورزور

دیا،هزایا«:مو۱۹

دوااریادناز،ا

!«:مو۲۰».ددیا

وا،دوایوزا،اهداریا

اردو۲۱.تددلدار

وااز۲۲.د،ا،دادارودرا

اروا،داکاردمدم

زا،او۲۳.دزدیاارا

وهار،یانددک،هزروهوا

ارواووازا۲۴.داداارار

یایرردوتددلدار

هدو،زروتراااو۲۵.،اهد

».اک،

لودنو.هدد)(لوو۱۳

اازارادلو۲،دهداا

و،دهردوسردلوراودنازاو،

شاارمزااو.ردنرا

و.داد،دردارنلوانو۳.د

،ازردلوو.اران

لوالواانو۴»!نایا«

هونداااو،اهدادارن

رانو۵.لردلودم،اه

،درردهرراروراراوارا

فسرد،هاو،ااد

مازرددارناانو۶.دزودرانوا

هوهووهررداردنا،دب

ودزندرازانازاو۷.دنهو

واردمودلردزلوو.درد

،دهدوازور۸.دناز

۹.هاوازامولا.درد

و».رودارذو«:لوو

،غرنارزانو۱۰.ارار

.انویولا،لووا

دزاممدن«:لو»؟ید«:و۱۱

سردنوییزورردوها
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دولردننا:۱۲،اه

رار.ماروایرو،اا

:لوو۱۳».مارار،

،اهدااهیاویدا«

راااااروالاز،یدرو

واواراانا۱۴.اد

رارواواو،اهددلداید

هاروان،یومیااهد

و۱۶.الزا،و۱۵».ا

رددناونشولو

یودرازانجارو۱۷.دزودراسردنو،

ههارنازاانوردن

.دنورهاردو۱۸.دلز

،انهردفیهارمو

از،یااازمردو۱۹.د

۲۰».زهدیانااد«:ن

واووادوندنااو

ادلواووا۲۱.اردسادو

،زورردو۲۲.ادننارواندیاوو

،دنولودردهو

سنلواو۲۳.دنشولودا

.انو

درادحنالوناویزورو۱۴

اردرا».رنانلوا«:

،انوردیراردزهرردلوو۲.دا

او۳.دداود

هرد،وا،سدارداباا

نردو۴.انرزامو،دهدا

،درنلوادازاان

ا،دفناهوفاه

لفهازاو۵.دیداو

و۶.اردبفیدو،دهداسارد

رنالواد«:درانان

نرزاارواازیاوا

درد«:یوشراو۷».

۸».یاراا؛و.،

ااردورندافا«:نو

ها،د:ا۹،ز

اا۱۰.رانادوداادیرد

دارناواازراها،اد

۱۱».داا،واهد

نونلواارنایود

،انارداردهزاناا«:

،هدبارشراون،نواو۱۲».انو

رانو».دنیاد«:

اادارناواازرد«د

ورناددیودنو۱۳».اهد

شراودانیورناو،یوردشرا

شراونلواراو۱۴.وارد

.زوررددرد

نجارونواوداردلمواوودراردو۱۵

و۱۶.داول،لزوناز

اهانااودهردلونهد

الوو۱۷.هاف،ه

»؟ارنوزاونا«:،د

۱۸.دشراوناد

نارداتاز».رودارات«:الوو

لوناوو۱۹.دااهاو

لوو،هدزوهدزنیودراردشا

ولوو۲۰».رااردد«:

او،ا،هدیو

نازااو۲۱.درلودر

دنا،دهاودرافاازاناهاودن

نادو۲۲.،دنولواا

ندهدناانردارداا

۲۳.دردارنا،اهمن

و۲۴.رنواودادتاراازورناردوا

،هدادارملوازدردزورناااناد

مدنهمادندزا«:د

مو۲۵.ممو».درم

ادمنو۲۶.دزیوراردر

مازددارددیااا،

دادمشرن۲۷.زا

ارنا،هدزارداددردارک،ده

وروان،هددارددو،دون

ارمتر«:،هدوامزاو۲۸.د

بمو».درمزوادن:،هداد

،ابارزمر«:نو۲۹.ده

ازاااهوررنا

دندترزامزوااهدزرو۳۰.ماه

»؟هدزرنلا،درا
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مومناسزاارنزورناردو۳۱

نازا،هدمو۳۲.بر

.درناراموز،وناوو

،هزروهواما«:،هدادارلوو۳۳

دگرزوااهزرو«:».رن

،منردارد«:لوو۳۴».

ودروداردودو:نا

و».رن،هزرهاور،هدذارد

.دذارد،هدروادارشوناردم

یادلوااودوایالوو۳۵

وونردا«:لوو۳۶.دوا

».رااریانازا،هدترورارا

ارد«:و».اترد«:نا

زاادلاازالوو۳۷».با

وازورناردا،دادااادارنااوون

امیوریا«:لوها۳۸.داباار

از۳۹.اردهازواواود

،نمرداااهروات

۴۰.داباوایامزا».داا

ندوف«:اا

،اترد«:لومو».ف

».هاریا«:اایا،هلوو۴۱».

رد«:لوو۴۲.رمولوون

لوو۴۳.نو».زانمون

،هدادوانو»؟یاهدهدا«:ن

اومامراددردک«:

یاازاهدزا«:لوو۴۴»؟م

نا«:لوما۴۵».داااز!ن

ت!؟د،اهدااردارت

ازواازداازشزاوا

زالوو۴۶.ددصارنم».اهد

نلوو۴۷.ردینوازن

،دفااندوداراا

ودنوکوموداونوبا

دیدو۴۸.،دف

نانجاردزااراا،هدادارنو

یاو.دویون،لوناو۴۹.ر

.لاوبشاهدازا:اااد

شراداود،صاد،مالونزاو۵۰

وارودلورو۵۱.دلوی،ا

نلویزورردو۵۲.دا

داروا،دلووتود

.درواد

اداوا«:لوو۱۵

ه۲.اروامزاوانا.یهدااوام

مااد،دااا:ت

۳.دوهارردوا،ازا

ارنا،هداداروونا

وهراوونزودناو،زد

زاوارملو۴».ارغاوووو

۵.دنردادزادراهدوهدراودنا

لوو۶.ایداورد،هالوو

اراد،رودنزا،وو«:ن

زاااالومزکنا

۷.رودنزان».دنا،ا

۸.داد،ااردرزاارلوو

،مداروهزارهدجاو

ناوارجامولواو۹.ک

اا،هدرداربوهوراووناوو

۱۰.دارورا.زکار

من«۱۱:،هلزوامو

هدروام،یوزاازهدارلو

.دروادواد،هکو».ا

اروتارلوناداو۱۲

اوالو«،هداد

نو۱۳».اهادولردو،هدزرودود

!دوا«:والورلود

یاا«:۱۴».مدروااروان

۱۵»؟مناووشردنا

ارناوونامازاهدروازاارا«:لو

کارو،اهیاادرد

دواا«:لو۱۶».

:و۱۷».«:اریووا».

یااطارا،یددرد«

ارواو۱۸؟یهدااداروااو

وزکاررا:،هدار

یاروالا۱۹.دنا

»؟یداواردارا،هدروام

ارومدعااروال«:لو۲۰

ارومدرواارهد،جاور،داوا

،ناوونا،زاما۲۱.ک
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لرداهیا،دهماا

ذویواا«:۲۲».ار

وزااا؟وانااد

یودهداز۲۳.ازاش

اروام.ااوندوا

لوو۲۴».ددرزااروایدک

زامدزوووانزاازمده«:

اهال۲۵.مارنال،هم

لو۲۶».تداروایدو

وا.یاهدکارواممد«:

نو۲۷».اهددرااندهدزاار

اریوو۲۸.هرارواادوا،داور

ارنا،هدهرزاارااوازوا«:

غورداالو۲۹.اهداد،ازاتا

دهداراناواازددهداراو،

راال،ماهده«:۳۰».د

اراهیدهاویرادماارو

والوو،لورد۳۱».تد

دارهدجا«:و۳۲.دتدار

رد«:جاواوادجاو».رو

ارنز«:و۳۳».ات

و».ادوا،نزنزارد،اهددوا

و۳۴.دهرهرلردوارارجا

و۳۵.الودلوورار

لویاا.دوزورلوندیا

هدااارلودهنواو،

.د

یلویا«:واو۱۶

زاارد.مددرااندزااروا

ازااز،یدار،هدور

ا.مو«:۲».ماهددیاد

ودهایا«:وا».اادلو

ارو۳.ماهاوایانار

ارو،ماارو،تد

وااراو۴».یاا

،هنازو،ا،هدروادوا

«:۵»؟اا«:و،اوالا

ارد،ماهاوایانار

،هداراوواو».ها،هد

بااناوو۶.دتدارنا

ا۷».ایوروا«:،اا

ارواازیوشاه«:وا

نااز،دناوا،ماهددر

اروا،هاارباداو۸».دلدواود

».اهاراوا«:واو،اررزا

».اهاراوا«:واوارارهو۹

واررزااردو۱۰

ا«:و۱۱».اهاراوا«:

اروااواز«:».ما

وااز،روارواو«:و».ا

وورخواو،دروااروا،هد۱۲».اا

اروا،«:واو.دشو

نرداروا،ارور۱۳».ااز

،دوادواحورزورنازاو،داردا

و،رودلوزاواحورو۱۴.رار،و

یولونو۱۵.بارواوازاحور

۱۶.دزبارازاحورا«:ار

اراتراردنیا

ازاحورنو،ا

نلوو۱۷».اارو،دزادد

،هدایااارنا«:د

ا«:یوبارددزاو۱۸».رود

دووامداری

یوواواترونزوهدزا

اردوادت«:،هددنالو۱۹».

زاغارها۲۰».د،انا

ددواددد،وباون

یوواودایور،هالوددوادو۲۱.دلو

،هددلوو۲۲.واراوادودرار

اوو۲۳».امازددواد«:

،دوادالوازاحور

حورووارارلوو،ادد

.روازا

هرد،هدیااردنو۱۷

ودراداردوهنردو،،ادرد

،هدزودراهاهردرد،هاانادولوو۲.دز

فزاهنو۳.داران

نانردهردو،دادفهنااو،دا

زاتیزردنیودرازاو۴.د

،دو۵.دووعارذشو،انود
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لراشاهرزنزوو،دهرزوادد

قارنردویقو۶.د

شاهوندرشاهبو۷.د

ااجاا،هداواو۸.رواشرادو،دال

ا؟دارا،هانوا«:ناودزاار

ددیا؟لونو

ان،ا،هداواا۹.ارد

ار،هناروا،هاوااو،

اایزوا«:و۱۰».دا

و۱۱».،مرواار

،هناارنانااولون

داداادنادوادو۱۲.ر

ندنردلومارددناو،دارواو،ادم

لورد،هاورگرو۱۳.دهدرو

شاهداز:درشاور

ناوددوادو۱۴.دهموباداودوبا

دروالودزادوادو۱۵.درلوردگر

وناو۱۶.ارداردرنا

دو۱۷.اردزوروام

هداوازاااردانا«:دواد

ارهداو۱۸.باردادودراوارنص

یانازاوساردازاوناهرارادیا

ودهاهردرداانادواولوو۱۹».

ار،نادادواد۲۰.دن

،دهدااروا،ادوااوند

هیا،رنوناورودراو

ارانونااو۲۱.دز

ودباندادارادوادو۲۲.د

نو۲۳.اردنارداوا،هودی

تازردناادنا

و۲۴.دوادو،هانزاد

ر،هدراشرزا،داردنانااناد

؟د،اارداا«:اانادو۲۵.

زاارواهد،ارواواااندروایا

ردارشرو،دواارددو،دزودناوال

دهداواداردوادو۲۶».ادازااا

اوارا«:،هدب

نااز؟ادراداازاار

اروامو۲۷»؟دروااریای

ا،اروا«:،هدبن

وباررداندنو۲۸».

ناویاایا«:،هوادوادبا

ازادارلدتراو؟ادنردار

امدنا«:دواد۲۹».یاهاندیا

ر،هادوریدفیوزا۳۰»؟

دوادنو۳۱.دادباارواندو

دوادو۳۲.اریوواوارلو،ع،

اودورتاه.والد«:لو

ا«:دوادلو۳۳».

واوناازیویوا

تاه«:لودواد۳۴».اهددازا

و۳۵.درزایاه،هاوااردر

فنومردزاو،هدارنا

سوتاه۳۶.ومدزاروا،اروار،

،داازاناو،ار

وا:دوادو۳۷.اهدروااریای

ادزاا،رسزاوزاا

و۳۸».دواوو«:دوادلوو».را

یاهرزودشدودواداردسلو

دواودسارشدوادو۳۹.وا

راا«:لودوادودهدزارااز

بو۴۰.دروانودزاارادواد».ماهدز

رداراو،دازا،ه،داردد

داروادنارد،اد

اناو۴۱.دنا،

.اورادارشیدوددواد

اازدارواوداردواد،هاو۴۲

ا«:دوادو۴۳.دوو

دنااردوادو»؟اددب

ارد«:دوادو۴۴.د

«:دواد۴۵».انردوان

یا،تهااادقاروهو

واو۴۶.ادیاهدروااروااای

ازاار،هدزارودادارزوا

نردوانزواارنیو،دا

و۴۷.اااردازداداز

هووااداا

ادارواواوانازاازد

ددوادوا،نو۴۸».داد

دوادو۴۹.ودی،دواد،

اازا،نازاودشااردد

یورروواو،دزو
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ودواد۵۰.دازد

دوادو۵۱.دیدواددردوودزار،ها

ارواوزا،ارواو،دانا،هود

اردزر،ننو،دازاناارش،

،هدزهوادواانادو۵۲.،د

نوودنویهزاوردوارن

زاااو۵۳.دانووهارن

۵۴.دترارنایودراونند

رداروااادرواروا،اردوادو

نوداردوادلونو۵۵.اد

»؟ناا،ایا«:اشراد،دور

:هد۵۶».ادنهدیا«:ا

زادوادنو۵۷».نااس«

ردناو،دروالور،ارواا،

دواد»؟نایا«:اریولوو۵۸.دد

».،ی،تاه«:

نلد،غرلوزاناوو۱۸

ناردو۲.ادودناروانو،دوادلد

نو۳.ددشرا،اریولوزور

نو۴.دادوددناروادواد

دروداددوادارنا،هدنو،دشردارادر

والودوادو۵.ارونو

ناداروالوودو،رنودار

للوندومو،د

نزادواداوو۶.دا

ویدوداایزانزانا

و۷.انوهدلولانرودوتا

نارالو«:وا،هدونز

کرلوو۸».ااردناراهددوادوارد

دادناراهددواد«:،هاشرداو،

زاو۹».اازا،دادناراو

نایادردو۱۰.دوادلوزورنا

لااهرنرد،هالوازاحورزور

لودردارواددزوردوادو.د

،دزاراداردواد:،ااارقارلوو۱۱.د

دوادزالوو۱۲.رارشرزاوددوادا

اریولو۱۳.هرودلوزاودواوااز

مرو،ددهرارادارواودرودددزا

درررددوادو۱۴.دلدوجو

روادلونو۱۵.دیوواو،د

ااا۱۶.دناوا

لدوجوناراز،ادوداردوادادو

اربدگردا«:دوادلوو۱۷.د

،شوایردوشعا.دز

».نددزاردواد«:لواز

ردمرناونو:لودوادو۱۸

دبوردو۱۹».مهدداداا

.هدادزروادهداددوادلو

ارلونو،ادوداردواد،لود،لو۲۰

دیواروا«:لوو۲۱.ااریوااداد

ردوادلو».دزاردواندودمادا

اردندلوو۲۲».ادادزوا«:مود

ارزاهدا«:،هدوادردد

۲۳».هددادنا؛رادوداردوا

ا«:دوادوردوادارنالوند

ودالو؟انانهددادرد

رادواد،هداداروالوندو۲۴».م

هددواد«:لوو۲۵.ا

هماهدندزانا

۲۶.رنداردواددلوو».د

دواداوداداازااردوادد

۲۷.دهمزیزورو،دهددادا

،ارنزاودوردناد،دواد

داد،اهددماراودرواارنایدواد

لوو۲۸.دادزیوارلددلوو.دهد

وداروالودلو.ادوادواود

دتوالوو،زدوادزالوو۲۹.اد

دو،انوننارادنازاو۳۰.ددواد

و،دهدزلوندزادوادانو

.تراازا

دندوندلوو۱۹

نو،ادردوادلونا۲.اردواد

نا،درادلومر«:،هداداردواد

.نارد،هردوراارنادا

نارداردمری،هانوو۳

اریاودامرهرردو،داا

لودرددوادهرردنو۴».داداعا

واازهدواددههد«:اریو،هار

۵.اهدریایولااهده

واوارنا،هدددارنو
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ند،هدارناوداات

».اردواد،هدهینا؛ی

تدرلوو،شنلوو۶

اروانوااردوادنها۷.اواوا

ماوا،هدروالوداردوادنودادنازا

ورنودواد،هاوزو۸.دیوررد

زاودادرارنا،هدن

ردواوالووازاحورو۹.درایور

دددوادواددردارقار،د

،راددقاراردوادالوو۱۰.ا

نا،هدرادوادودزرادارقارولورزاواا

ارناددوادنالوو۱۱.ت

اروا،دوادنز،لا.ارواردو

ااد،صاردناا«:،هداد

،هدراواوروا،وهزااردوادل۱۲».

زاودردارنا،ارالا۱۳.ت

نالونو۱۴.رارنا،هدشز

ارنالو۱۵.ار،اردوادهد

اروارودشاروا«:واردوادد

ورداا،ادنانو۱۶».

ایا«:للوو۱۷.دشز

باارلولو».تیدراردویداد

دوادو۱۸»؟اریا؛را«:واداد

لوازا،هااردور،هدرا

ترد،روواو،اروا،دهدیو

ارترددوادا«:،هدادارلو۱۹.

انو،ددوادیانالوو۲۰».ا

هداناااروتدار

و۲۱.دتنا،هالونااحور،ا

و،دتنا،هددنادادارلون

واد۲۲.دتنا،هدمنازلو

،هدلا،راهدگرهنورار

تردا«:و»؟دوادو«:

وااحورواورارتاو۲۳».ار

واو۲۴.رارتدترردوا

وزورناودتر،هارد

»؟ازالوا«:ا،دانا

«:نروا،هدراارتزادوادو۲۰

ماهدترردووماهد

را.دا!«:اریووا۲»؟درادن

.داداعاااداوگریا

دوادو۳».؟درازااراامر

و،ماتاردادتر«:،هدر

واتو،دوااراناد

ن۴».متونردتو

دواد۵».دایاارنااد«:دواد

اهدواهلواادا«:ن

.ناردارد،ممهرا،

دسارزادوادداترا۶

ااروااز،د

او،داارتاهها،با۷.ا

ه۸.اهمزیواادکرا

ویدرواردواتدارهناد

تردایاازاتد،ردنا

زایادااز!زا«:ن۹».ی

۱۰»؟مدادعانازاارا،اهممر

دباردارترا«:ندواد

و».وا«:دوادن۱۱»؟دزا

یا،هیا«:دوادنو۱۲.رانایود

ااومدزاوااردرمزورادن،اا

۱۳،عااریوووادا،دوادیا

مرااو،ازاهدزانوا

دار،هدادعاار،باارر

و۱۴.درهاهاواویو

۱۵،میروااروا،ماد

واورد،اازاارد

ن۱۶».زیورزااردوادند

دوادندزااراواودوادنا

اردوادادوادرنو۱۷.

.ادوداردنادودارواازداد

یواهلوااد«:اروانو۱۸

،هدویدوزمزورردو۱۹.ادار،

ردویدنزورردناردارد

فااانافو۲۰.لزا

ارووا،هداردمداو۲۱.مزاا

ارا.افازاا:مداوا

ارواتوایاازها.

نازاا:مداا۲۲.دایر

یرنااو۲۳.اهدرارواازوها،ف

ونردواادناهرردو

لوانودناردارددواد۲۴».داا
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دیردهدو۲۵.ندرایاهد،ره

اودهدانو،رادد،د

زورناردلوو۲۶.ددوادیو،لوی

ا.،هاووای«:دناز

.ددوادی،دمودزورهلوایادردو۲۷»!

زواوزود،ا«:ندلو

رزادواد«:لوباردن۲۸»؟ا

راا:و۲۹.دودسا

،اهداامرداواردارنااز

زا.اردناردام،تاردناا

نلوها۳۰».اههدها

ادا،ادنزیا«:اروا،هوا

راتردترحاودحاار

وهززیوراداز۳۱؟یاهد

اازرودارواونا.ارا

ا«:اریو،هدادباارلودرن۳۲».دا

ااوااردقارلوها۳۳»؟اهد؟د

.امزدوادشرادن.اروا

م،همودزورردوهزا،تنو۳۴

و۳۵.دارواشرازددوادیادر

ورنوادهددوادوردننادا

اروو«:دمدو۳۶.دا

وازااانارودنو».امزاا

،ر،داانیننو۳۷.در

»؟فناا«:،هدادزاواردن

.ردووبدادزاواردنو۳۸

یو۳۹.دیاد،ادارنمد

دانو۴۰.اداراادوادونا.

نو۴۱».ارناوو«:اریو،هداددمدار

،هدازدیوروزادواد،در

زادوادد،هاروده

ودو«:دوادنو۴۲.ار

نردوونردوا،هدروام

نو،.ارذورذ

.

،هنازاو،رادبدوادو۲۱

دواد۲»؟ویاا«:،هادوادلا

زا:اودریراهد«:ا

،عامداازاواریرا

دردنا۳.مدنونارندو

رد۴».هانص،یراد

سن،دردمن«:دوادبا

دواد۵».ادزنززاار،ندصا

رودزانززوراردرد«:بارد

میرناو،دسنافومانونواهد

۶».اهسفردیدزواصا

نزاداردازدادواارسن،

.رامنادزوررد،دهادوارزا

،دوداغاودلوندزازورناردو۷

دوادو۸.دلونرو،ادفاوار

ازهدرداا«:ا

۹».دهدرماهدرودارحو

رد،هاهردردتا«:

از،یارنااا.افدا

ارنا.ید،نا«:دواد».اردنازا

،هدرالورزا،زورنادواد۱۰».ه

اا«:اروااندو۱۱.ا،اد

،هادونرواهررداو؟زهد،دواد

دوادو۱۲»؟اردناراهددوادواردنارالو

.ر،ازا،هداددلدردارنا

ارنار،هداداردررناردو۱۳

دراردباوردیو،داد

اراا«:دنداو۱۴.ر

نادجا۱۵؟دروادااروا،ااد

ااو؟ادددرواارا

»؟داد

واردانودرامهر،رازادوادو۲۲

ردو۲.ادووادا،شرنا

و،اواد،ادنورادضود

ازادوادو۳.دوارورادنا

دمردومرا«:باهد،ربا

دارنا۴».دایااا

واد،دذنارددوادزورودباهد

دذارد«دواددو۵.د

ثروردواد».وادز،هاور

و،اهادیودودوادلوو۶.ارد

،دردشاهو،دارردطردز،ردلو

رددلوو۷.دهداوافاارددو

ا!نیال«:،دهدااا

راداراوداداورا



لوا 177

۸؟اهرادوهرا

واعاا،ها

هدادیازا

غاودو۹».زواردااا

مدار«:بارددهدالوندودا

وازایویازاواو۱۰.اردباادب

».دادواارتودادوایاودلا

نوباا،هدهد۱۱

هددناو،دبردارشرنا

یا«:وا».بایا«:لوو۱۲.ا

ااو«:والو۱۳»!ا

یدلاازایویاویدادونیوا

ردا۱۴».اهزوارد،

وادوادزا«:هدبا

۱۵.امردوترردواهددادوا

هد.زا،مدعووایاازاندلازواا

تاهازدامرناودهاررا

ایا«:هد۱۶».دادزازا

اهدها۱۷».دااترناو

ازاروان،«:،دهداشر

ا،راوااداوادوادناد

،هدزارداردداهدندا».داعا

د«:غاودهد۱۸.رواموان

ودروان،وداغاودو».روانو

بو۱۹.زورناردنداارود

ولاونزونادودزمدانار

ا۲۰.مدارناوناوناوونرا

رد،رادمراباانازا

نلواردوادراو۲۱.درادواد

ردوداغاودیزور«:رادواد۲۲.اروا

،ااارلووااد،دا

ازسوند۲۳.مترناان

دو.اداندرادن

».داظ

نا«:،هداددوادو۲۳

،هدلاوازادوادو۲».ترارو

:دوادوا».دارناوموا«:

دوادندو۳».صار،هدادارنوو«

اهدزادرداا«:اریو

وازادردوادو۴».ونی

ازو«:،هدادباارواواودلا

اددوادو۵».دادادارن

ارناو،دارناا،هدنور

و۶.دادتارندواد.ر

ددرداردا،درادواددارا

:لوواهادواددادلوو۷.دروا

وهزاوردیاز،اهددارواا«

یاارملوو۸».اس،هاددراد

و۹.هارادودواد،هدو

را،اهاوایاارترالواددوادن

یا،هیا«:دوادو۱۰،روداردا«:

درادلواهتاه،اا

وادااا۱۱.باار

یا؟اا،اهتاهلواو؟دا

وا».داردها،اایا،ه

دانوااا«:دواد۱۲.ااوا

۱۳».دا«وا»؟دالو

نوزا،،دادودواد

دادلونو.ر،واور

نرددوادو۱۴.دازرنوزا،اهدرازادواد

هزورلوو.دزنردردوذرد

ددوادو۱۵.ددارواوااروا

ردزنرددوادواهانووانلو

اارواد،ها،لو،نو۱۶.د

لو،ردازس«:ارواو۱۷.د

ودو،اهدااو،اار

نایودو۱۸».ادارالومرودا

دنودوادووار

یذرددوادا«:،هالودنزو۱۹.ر

ندارد،انبفهرد

درادنایاوزرالدهدیا۲۰؟اهد

۲۱».هددارواااو

یزدکروازا«:لو

رواار،هدوو۲۲.د

هداردارواادو،و

و۲۳.ررراز،ا

واناردارداری

زااروازارداورزارل

یور،۲۴».دااادیهرا

دوادنورواوانادولوو۲۵.رزلو

لووننرد،هادوهدوا،دادار
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لوو۲۶.دننرداردواد،اران

دوادو،هدفودوادورهف

ارودوادادولوودلورزا

:،هالودیا۲۷.ارنادا

زالو۲۸.اهدروازنازوب«

ارنناا،رن،دوادند

ییذرد،هاازادوادو۲۹.ته

.

اروانزالوزااوو۲۴

رالوو۲».اینرددوادا«:،هداد

ودوادییا،اازااره

ردنایاهارو۳.رییه

.اردیناادلوو.ر،دیاهرا

اریودوادنو۴.دهریردوانودوادو

داهدادهووایزورا«:

وااترددادار

لدنازاو۵.اارلویادراد،دوادو».

نو۶.دهارلوادازابدواد

دیاارااوازا«:د

وازاردواارددو،وا

،هدنااردندواد۷».اوا

دهار،هرزالوو،لواارنا

ردورنوهرزا،دواد،نازاو۸.ار

لونو».هدایا«:،هدزالو

لودوادو۹.د،هزوردوادد

ذادوادایارمدنا«:

اروااهدزواا۱۰.درادار

،ارو،ددزواهررد

زاردیااردد،هدا

ادومریاو۱۱.اوااز،

ارومارازااز،درداردیادر

،ماهدهو،دردویونا

نردوا۱۲.یزرارنارانا

دازااماواو،و

ردنازاتران۱۳.ا

هدردو۱۴.اداد

رد،ارواوانواا

ونوروادوا۱۵!ردیاهد

دزااوایدهدو

لو،غرلونازادوادنو۱۶».

اردزاوالوو».دوادیازاوااا«:

اززا«:دوادو۱۷.،هد

زواو۱۸.مریاویریا

داوایدناید

ارواا،ارداو۱۹.او،هد

ادااروا؟ر

واهداادالو۲۰.یدزوا

یانا۲۱.دادرداا

زاااو،یزارذزاروا

لوو،درلویادوادو۲۲».مرنا

.اودوادورد

ازا،هااو،دتوو۲۵

،دوادوددارردشاردارواو،دی

ودردادنردو۲.دونارن

ناو،ادراوراودگرردنا

زاودلنااو۳.ردارد

ولددناا.دشونزناو.ا

دلنرددوادو۴.دنازاورر

دنددوادودمدهددواد۵.دار

و۶.اروانززا،رلدوا«

یرادوناودوشهز:

نویرادنماهناو۷.

ردزور.ذا،ددتواارد

ااروسدندزا۸.نازاید

یدزورردازتاردند.

».دوادتوداا،اها

لدوادنززاارناوادوادند۹

:،هدادبادوادندلو۱۰.،

یازانزوا؟ودواد«

نیاارواردباونا۱۱.

».زاادوم،ماهدذد

زااردواد،هاودا،دوادند۱۲

زا«:دناددوادو۱۳.نا

دوادو،اردو».دارد

ودو،ردوادزاروارد

،لنز،ادزادو۱۴.باد

ایادنزانا،دوادا«:،هداد

درناندناو۱۵.داارناواو

ذاادتناوداردزورو

ارنانازورمو۱۶.زایو
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۱۷.دریازورردوردا

ویایایازونانا

یویاالیوا،ا

ونهدود،هداها۱۸».ا

وو،هوباود

و۱۹.ااارا،اصودوص

».ازااوو«:دند

،هرادغانو۲۰.دالدا

ورواودوادا،ازهزا

ا«:ددوادو۲۱.درنا

ویاازاادهنردار

ندا۲۲.اهدادشادضاریوا

عوانزااازاهدزدواد

زا،هد،داردواد،انو۲۳».مرااویرذ

و۲۴.د،هدازدیوردوادوهدغا

ردتواایا«:،هداد

اردلداو۲۵.اردنو،ش

شدااز،دزلل،لدا

ارد،واوالاا

وواتایاناو۲۶.م،دهدا

نمازاونرزااروانت

ارنودنا،اهددد

هدروادیایاتیااناو۲۷.ل

و۲۸.دهداد،وراهاا

ارااایاواردازارد

زورمردیووایردا،د

ویااو۲۹.را

ا،ا،هد،تدردانا،د

۳۰.ااانزااردناو.

هدادهوایااواو

یااها۳۱.اااارو،دروا،ا

ندالدشاومد

نااوانو،هاردمااویار

،ه«:ادواد۳۲».رواداردها

و۳۳.دلازوااردکر،اایا

زاونرزاازواکروکر

،هتو۳۴.یدددمان

،هدا.دذانرزاا،اایا

یرذلیاعایالا

،دزا،دهدرواواارادواد۳۵».

ار،هارووتا«:وا

وااولدا۳۶».ادل

ندوراردللدواددرد

وادزیعودرد

اراز،رنولزابانناداو۳۷.دا

و۳۸.دودهدورارددودنوا

و۳۹.دارلوازورهدزااو

ماوادکر«:،اهدلدوادن

از،اادهیزااردهو،هلدزاار

ا،هددوادواهددرشارلتراوا

اددوادندو۴۰».ددزاروا

اهدداردواد«:،هدیو،ها

وزور،واو۴۱».دزیاار

».اردیاندیاهتا«:

شورادغاو،هداو۴۲

دوادو۴۳.وانز،ردوادنازاواورا

لوو۴۴.وانزنایودواررا

.داد،دزاااردوادنز،ل،دد

اردوادا«:،هالودنز۲۶

ها۲»؟اهدن،انردرد

اانزادراودوزن،لو

ردلوو۳.زنرداردوادرا

نرددوادو،دزودرااهارنرد

دواد۴،اهانردردلودنو،د

دوادو۵.اهالودرد،هدن

اردوادو.ا،دهدزودراناردلو،

لوو،د،دهاشراد،،اولو

دوادو۶.دهادووافااردموانورارد

:،هدببارداوایاوا

ها«:یا»؟ودرالودها«

لواوامنردیاودواد۷».ا

،هزردشدشاهو،دها،هزاردنورارد

زوا«:دوادیاو۸.دهاااردمواو

هارواهنذانا.هددارد،ا

یادوادو۹».دزاهرودارواومزوزد

ارددواازکاروا«:

هت«:دوادو۱۰.ه،هدزارد

،هدودا،هرادزاارواوا

ارددوازا۱۱.داک

بایواشداریاهناازاردوا

ولودزااربایوهدواد۱۲».ووار
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ردناازدرااودو،اور

هناوازابا،دبا

ودهرودزا،دفدوادو۱۳.د

،هدزااراومدوادو۱۴.دنانرد

«:،هدادبااو»؟دباایا«:

دا«:ادواد۱۵»؟اارهد

ارهددیاا؟ااردو

ا۱۶.کارهداامزااز؟

،،هت،بیدر

هنا،داروادیا

اردوادزاوالوو۱۷»؟،دشدبایوهد

یا«:دوادو»؟دوادیازاوااا«:،

ازاا«:و۱۸».ازاواهدا

دردیومداز؟اردها

واا،داردهنهدانا۱۹؟ا

مدااو،لیااهدار

قازاازوااز،نوارنا

و۲۰.تدارناووواروا

ااهدازدرزوارزاننا

یهار

ود!دوادمیامزروه«:لو۲۱».اهانو

اردنزوا،داذادار

:بارددواد۲۲».مهارومدرراا

و۲۳.دارنا،انزا!هدها«

زوا،دشاداوااروا

اردداا.دهدداروا

اردزواناو۲۴.زاردوا

لو۲۵».زااوواردن

ودایرا،دوادمیاشکر«:دواد

یلوواردهاردواد».ا

.داد

کلودیزورلا«:دلدرددوادو۲۷

رانزازایای.ا

زا.دساادوردیزالوو،

نا،دواد۲».اتواد

ددوادو۳.هد،کاددا

دوادو،شاادووا،ردا

لوو۴.لنزاورازود

دوادو۵.دداروا،اهدرادواد

ردتاردانا«:ا

رداهاز،ماردایزا

واارزورناردا۶».داراد

زوردو۷.ادندنازازواا،داد

ودوادو۸.دهرولدندرددواد

اازدروامونزونر،هااد

۹.دزرزازناردماردا

ناواهززد،هدادارزناادوادو

و۱۰.اادو،تروناواوناوو

اد«:دواد».دروازوا«:ا

هزارزددوادو۱۱.نبونبو

،هدرواهرردادازا

،ندردزورواهددواد

:،هداردواداو۱۲».داد

ا،اهدهواادمدار«

».داه

یااردینمانارداوو۲۸

«:دواداو،اادرواا

دواد۲».اانوودراهاونا

».داهادا«:ا

منتواارازا«:دوادا

ااو،دهدتوو۳».ا

لوو،دهددارشرداروا،هدیوا

نو۴.دهدنوززاارناوابا

،هداراالوو،دزودراردوا،ه

و،دارنلونو۵.دزودراعرد

ارواواودلاوازالوو۶.برد

ندلوو۷.اورواوا،دابا

وادیا،اارز«:د

زا«:اریود».وازا،ر

،هدارترلوو۸».رودردا

نزنادهور،اددهاودودس

وییااوا«:،ها

اا«:اریونزنا۹».یرواازاار

ززاارناوابااداهدلو

ایرامادیاا،اهد

ت«:،هدرهیویالوو۱۰»؟ر

:نزنا۱۱».رایاازاه

نو۱۲».روایاار«:وا»؟مرواارازا«

،هدبارلو،نزودزازاوادارنزنا

اریوهد۱۳».لوازیدادایا«:
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ارا«:لوباردنزنا»؟ید!س«:

واتر«:اریووا۱۴».اززا

».اادرواید«:نز»؟ا

و۱۵.د،هزورواادلو

:لو»؟ب،هدروااا«:لو

زااونترد«

،دباداوااوا،هرود

۱۶».مااماارا

رودزاواالولازاا«:

نزیواو۱۷.اهدد،ه

دزااروااز،اهددیا،د

اروازاوا۱۸.اهداددوادتاارنا،هرد

واا،یدروارواتوی

دارااواو۱۹.اهدارازوا

واو،داداداوو،دادان

رلوو۲۰».دادانداراایودرا

و.رنزاو،داز

نو۲۱.ات،دهدرنوزور

:اریوالنرد،هالودنزنا

اروادداروارزاواتا«

زاواال۲۲.مدا

،تیرومراترنیایارد

».مر«:،هدراواا۲۳».یودهار

ززاوارنازاوا،دراانزناودن

.ادردیراویانزناو۲۴.،

نیو،دراودذارنا،هد

.درادولوداراو۲۵.

.اورنارد،

و،دارداردینو۲۹

نارادو۲.ادو،ارردیادناا

رداادودوادو،راون

ناا«ننارادو۳.ناد

،دوادا«:ننارادبااو»؟

هدازورادااهد،لوه

نارادا۴».واردزواادیزورزاوا

ا«:ارواننارادو،کیون

و،ددیاهدانادزارد

دیاااز،ددرداد،

واهررددواداا۵؟ندایا

دوادودیرالو«:وا،هدر

اروا،هااردواداها۶».ااریراهد

لدوجوواردهت«:

زازوادازورزااز،اودرارد

،نا۷.نارادردماهی

ننارادردیادو

ریزورزاوماهد«:ادوادو۸».ا

ندوایاتاهردزواماهد

اد«:دوادباردا۹»؟هدا

ننارادارد

هااننادالا۱۰.

یاورونادانو،اها

دوزدندواد۱۱».اور،د

.ارنودنز،هاور

رمزورردودوادناوو۳۰

اارناهدزارو،دهدرواموب

گرودزادناردارونزو۲.دهاز

ردهار،هدیاار،ار،هدا

،اا،رودوادنو۳.د

ودواد۴.دهانانادوناونزو

ند،هداردزاوادا

،لنز،اورادوادنزودو۵.اد

اروامازبردوادو۶.دها

نادونایامنن،ر

،دیا،هزااردوادا،دهر

داردا«:ا،رادوادو۷.د

،هدلاوازادوادو۸.دروادواددارداراو».رو

اریووا»؟رااا،ارجاا«:

۹».دارورااز«:

اریداو،هاورداودواد

دردوادو۱۰.داردناوو

ریداوزادهیازدودو

دوادداروا،اردی۱۱.ا

زایاهرو۱۲.باارواودردادنواودروا

یووردرنودادواصودواص

.دهباو،هدرنوزورازز

:وا»؟زاونازا«:اروادوادو۱۳

هدکااو،هوینا«

ونب۱۴.ماهرازورازا

۱۵».ازاار.دروابواد

یا«:وا»؟راهونااا«:اریودواد
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،اداوارا

ارااروانو۱۶».راهونادار

،دموودر،هزیور

هدرواادززاونززا

زادزدزورموزاارنادوادو۱۷.د

،هرانانادرریانا

دنزوددوادوز،ددوادو۱۸.

ونازاوگرودزادنازایو۱۹.زار

،ددیازاووناد

اواردناوونادوادو۲۰.دروازاردواد

ددوادو۲۱.دوادااوارداار

ودوادردداتزاودنا

دوادلاناو،ادااوریداودارناو

مددوادنو،انودالاو

لنادونا۲۲.نازار

ها«:،هدردوادازا

دادانایاهدرواززا،

۲۳».و،ادارا.اروانازونز

هداداراوااردایا«:دواد

ددهدرواارجنا،هداروا

دشااردو۲۴.اهد

ابادااز

زورنازاو۲۵».دایوودودا،ور

و۲۶.دادرازواااردنوهارا

نودوادیاارزا،ردوادن

یاواندزایاا«:،هدد

۲۸؛اوتاراوایا۲۷».

ولارایاو۲۹؛عااوتاووایاو

وایاو۳۰؛نیاونیا

ونوایاو۳۱؛قاونرا

.دروااردودواد

رزااانادوداانو۳۱

و۲.دا،هعهردو،دران

نو،داراولو،ن

لوو۳.ارلوناعوباداون

دنازااواروارودنازااو،

ارنا،هارد«:درالوو۴.د

حااوزحوا،هاناادو

لو.دسردرازاشراا».

دارلوشراو۵.دانا،ارد

ولو۶.دوا،هدادوا،اهد

نو۷.دزورناردوشراوش

د،دندرافناوهردفناااناد

کاردی،اهداولوواهدراااناد

نایادردو۸.ارد،هانو،هد

شولو،انندیانن،زور

ارشااواروا۹.دهداعهردار

یدف،نز،هدنو

ودتوررداروااو۱۰.هدمود

،دننو۱۱.وانرارش

عناد۱۲،دهدلونارا

زااراداولو،هدو،

۱۳.ازاردارا،و،نر

،اردردزارا،ارنایااو

.هزورزورودد
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اوزادواداولوتوزاو۱

دزاهمزورردو۲.دردزوروددواد

دنو،ازارشکوهردسلو

زا«:اریودوادو۳.د،هداز،ردواد

دواد۴».ماهدرااازا«:یوباردوا»؟یا

زام«:وا».اهرها«:اریو

،شولوو،دودامزایرودرا

:،دارواادواد۵».د،ن

اروااو۶».اهدنشولواد«

لواودارعهرداقا«:،د

ارواناراوارااو،دده

،مدادباوااودا،و۷.د

وا۹.:اریو؟:اوا۸.

اازاوا:

وا۱۰.اردلمارد

واهزدازاادازاروا،هدا

داارا،،دوزیوزوش

وردارنا،ارددوادها۱۱».مدرواا

و،ن،شولویاو۱۲.د،دا

هزورمو،دوااناووامیا

واادوادو۱۳.دهدامداز،اد

د«:وا»؟زا«:،ار

ی«:اریودواد۱۴».

دوادها۱۵»؟کاروا،هداردد

».اروا،هاد«:،هاردندزا

ازتد«:اروادوادو۱۶.ددزاروا

».اروا،هدادتدد

او۱۸.دانشولوهرردارادوادو۱۷

بردا.دادارسد

نار.تیرداایاز«۱۹:ا

نایردوعارد۲۰.دا

ننادادو.یدنناداد،

زاو.درنارو،عییا۲۱.و

.اارودنارارداز،دارا

زاوننزا۲۲.دهورلو

لو۲۳.لوو.دنن،نار

زادتردو.دزبتردنو

نادیا۲۴.دانازاوزا.ا

وارلویااا

ضردن۲۵.اسیرزو

۲۶.یدیننیا.دا

.یدزریا.ماهدیانردایا

.دانار۲۷.دنززا

».او

ا«:،هدلاوازادواداونازاو۲

:دواد».یا«:اریووا»؟اادیزا

زودواادواد۲».نو«:»؟ا«

وااردوادو۳.لنزاورا

و۴.نویردو،دناد

هدادنا،دارداردواد،هاادناد

لوددا«،هداددوادو.د

،هددادنادواد۵».ددار

ارنااازکروازا«:نا

واناو۶.ددارواودلودیا

اارایاوارونا

وییدلو۷.دارراد

اادناواهدلویاازع

،لوراداا۸».ددد

ودارواو۹.داروا،ارلوا

هدااووااورونرا

هداالواو۱۰.

اردواد،ادناا،دلودو،د

دادنانورددوادادو۱۱.د

لوانواو۱۲.دهول

نودوادنووباو۱۳.انونزا

ناوفاناو،اند،ها

نانا«:بااو۱۴.فنا

،۱۵».«:با».یزرردو

ولوایاویاهدزاود،درهر

،اردنازاو۱۶.دوادنزاهدزاود

ردارننا.دا،دزردارد

رزورناو۱۷.ر،ان

و۱۸.مدوادنرزااانادواود

لاو،دارد،ویاوبا،و

فرردودارا،و۱۹.دی

،او۲۰.زرفااازاار

اریوا۲۱».«:»؟ا«:

ارنازاوددفارف«:

فااوازااا».رادارواا،
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ادزا«:درا۲۲.دزرو

و۲۳».مزااباترداداردیور،زار

دزدهاروااددان

و.درد،هدااردوانوزاه

ارا،یاوباا۲۴.دا،رندوندان

ننهارردانانود

،هاو۲۵.روبا،را

،هدزااربااو۲۶.داوهو

اادا؟دزکاا«

زااارم؟اا

یا«:باردبا۲۷».دناردا

دناردازاردمایدا

زارااودام،ابا۲۸».

نا،واو۲۹.ددود

،نوزاودرندرازا،رهارزاار

ارم،ازاباو۳۰.ر

نا۳۱.ددهدزیادوادنزاو.د

.دونازادزاراندو،دواد

د،اردشررداروا،ادارو۳۲

عم،هدچ،وباود

.رنو

دوادوالدوادناولونانردو۳

و۲.زورزورلوناوتزورزور

زا،ن،شاهدازو،هازنانورددوادیا

و،لنز،ازا،ب،ودو۳.درا

،ودامرو۴.رهدید،،ما،م

نز،زام،و۵،لاو،

ردو۶.هازنورددوادیانا.دواد

ارلونا،ا،ددوادناولونان

او،دادریارلوو۷.د

او۸»؟یاردمرا«:ا

ادیاا«:،هوارا

نااوارداو،لو،ترنازواالو

هزوانزاماهددوادداروماهد

ااازاهدزواا۹؟ددا

.ا،اهدردوادیاوایر

واااردواد،هدلونازاار۱۰

باردادواو۱۱».ادرانادزااد

ناناردا۱۲.وازاازا

و؟لزا«:،هددوادد

».ادیارااداداو

زاوا،ب«:وا۱۳

یانلواا،داایورااناو

نردواد۱۴».یروارلود،لیورند

دیاارل،نز«:،هدلواد

ا۱۵».د،دن

شو۱۶.شدزااروا،هد

:اریوا.درردورا

،هداااو۱۷.واو».و،«

۱۸.داردوادازا«:

وادوادهرردواازماارانا

دزاوندزااراا،م،دواد،ده

نشاو۱۹».داداتناند

ردوااردارارنواو.

۲۰.دوادش،دهانا

ادوادوانودوادد،اددا

ا،«:دواداو۲۱.درو

درواا،هد،دیادارااور

ارادواد.اداو

زاباودوادنهو۲۲.وا،هد

دنورددواداو.دروادر،هازر

وبانو۲۳.درواو،هدادراریواز

،هداداربا،،دای

۲۴».روهدادرارواواهددا«

ا.اداا!ید«:،هاهددبا

اراواادارا۲۵؟رویدادراروا

رداریرواارلدوجوود

داردنا،رنودوادرزاباو۲۶».

انو۲۷.ادوادادروازهزااروا

وارهزاوردنرداروابا،نو

۲۸.ددزواشردانو

رو«:،ارادوادننازاو

وبا۲۹.یاانزاوا

وادصونودراشرنا

بانازا،نجوو

ا،ارا،یاشرداوباو۳۰».د

دوادو۳۱.دردنردار،ناردا

رارد«:،داوبا

هزردهددوادو».ایاوسو

،هداردزاواهدوددنورداراو۳۲.ر

ایاهدو۳۳.دمواد
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ایرداا«:،ها

.ازردوید۳۴.د

وایادرم».یداهدانا

ناردوادادزورزنمو۳۵.د

زاهدزاا«:،هدردواداار

و۳۶».بابوزادناا

،دهد.اناوم

ناردااومو۳۷.امرد

ندهدو۳۸.دهدزااادزور

؟داااردزواردویروادا«:د

اوماهدازواو۳۹

ارتراوا.ازاونا،ناد

».دارا

داهدنوردالونو۴

دودلوو۲.دنااو،

،دبریداوا؛دجراداد

.دبتواز،زاونرنا

و۴.زواارد،هدرانوو۳

نولونرمدیارلون

رانو.درا،ادارواشاادو،د،رزا

و۵.داووداوا،دند

زوریورد،هاورونرنا،وبر

میا۶.دباواوادا

شرداوبرودزوا،هادنرد

دهاردشواوادنو۷.درا

،ارشودازاارشوودزاروا،ا

نودوادداراو۸.دچهارزا

،لو،ا،دا«:هد،هدروا

ولوزاارهدیامازواواو.ادن

نرنا،شرداوبردوادو۹».اهشارذ

نوات«:نا،هدادباارو

،هداداو۱۰.اهدادزاا

،اروا،درواتردنواهدلوا

۱۱.مدادوادترتااورد

ا،ششاردار،نادنهدز

۱۲»؟مزکززاارو؟دزااروان

نایودوارنادااردنددواد

ارداراا.وانو،هدار

.ددنورد

،هوانودواددااطاو۵

نازاو۲.ونااا«:

نوراویدنواراایددلو

اراراا،مارواو،یدروا

هددااو۳».دااااود

ناوارنوردهددوادو،انو

دوادو۴.دداااردوادو

ول۵.دلو،دهد

رواردلوو،دادنورده

رواادهدو۶.دادواا

،هدوادناو،ر،دزنن

نوارنونارااادا«:

دوادو۷.اادادواددناز».

:دوادزورناردو۸.ادوادنارن

نضارنارون،هرتوارن«

ااد،ور».)(دواد

دوادو،دوادارناورددوادو۹.

گر،هددوادو۱۰.تروراوفاا

،رهد،ماو۱۱.دیو،تیا،هو

،هددواددناونارودازاوردونا

ارواوادواد۱۲.دیادوادیا

اامارواو،هدرااداا

زادنزونانوزادوادنازاو۱۳.ااا

یو۱۴.هازنادونادوادیازو،روا

وبوع:اا،هازرواردوایاا

واو۱۶،ووعاورو۱۵،نون

داردوادننو۱۷.اوعاا

نو،اردوادان،اهداا

نریداورد،هانو۱۸.ادوارادواد

ا«:،هدلاوازادوادو۱۹.

وا»؟دادارناوان

۲۰».داداداارنازو«:دواد

:،هداداردارنادوادواادوادو

نا».اردررزااردوا«

ودکارداردیو۲۱.دماارن

یداورد،هادرنو۲۲.اداراودواد

،«:،دلاوازادوادنو۲۳.نر

۲۴.رواناتنرد،هدزرودنازا

ازها،یتنردردیازاوانو

ارناانویورواونارد
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و،د،دهداارواوادواد۲۵».د

.دادرززاارن

اررا،ااندردوادو۶

ادزا،دادوادو۲.د

تها،ااراتاور

اتو۳.روازا،،انو

،اردبادازاارناوایااراار

زاارناو۴.ارارارا،بادانا،اوهو،اد

تاودرواواتاردبادا

ووبتاعااااناودوادو۵.ر

نو۶.دیزوارودوفدوبرو

،هدزاردواتارددهرنه

واهوا۷.ناوازارنا

اتداردو،دزشاردارواا،ه

ارنناو،دهدرهواازدوادو۸.د

،هوازادواد،زورناردو۹.دمهصرزوا

ادوادو۱۰.دوات

ارنادواد.درودواددداروات

هموداردواتو۱۱.ادمودا

دوادو۱۲.داداراوموداواو

وموداوا:،هدادارهد

اراتوردواد.اهداداتاروا

نرادنو۱۳.درواددوادمودازا

دوادو۱۴.دذراووناو،درموات

ندادوادو،درواردت

اروات،ااناودواد۱۵.د

دوادادواتنو۱۶.دروازاواودزاوا

دارهددواد،هزالودل،

دلدرداروا،روووار

یانردردارنا،هدرواردارواتو۱۷.د

یواردوادو،ا،دادادواد

نارزادوادنو۱۸.ارذو

تهاارم،غرذوی

نزوناد،ااهو،مو۱۹.داد

،صوهرونهد

ادوادا۲۰.ردم

،هانودوادلالودلو.دارد

رداردداداررزواااهد«:

اردزایر،دننا

ادوار«:لدوادو۲۱».

،وامادادیاوتر

زاو۲۲.مدیزوارازا،دزااا

،ادردوداهدزاردا

و۲۳».دا،اهرردارد

.دواوزورارلودل

زاارواواو،دردهدناوو۷

نهد۲،دهدادارافزاد

تو،دازاوردانا«:

و«:هدن۳».اهدنردا

ناردو۴».واازرادلدردا

هوو«۵:،هلزنواماو

یایاا:وا،دواد

،زوامدروانوزااراایزورزااز۶؟

و۷.ماهدشدوردماهیارد

ناروادزایاامدشداا

،ادر،اا،دمریااا

،هلو۸؟دیادازاوزایاا

زاهازاار:تهدواد

و۹.،اا،میانا

رزااردومدر

.مدا،زراگرایاو،

سارناومد،اا،دمو۱۰

د،ناو،کز،هنردمد

مارناروادزورو۱۱.زذارنا

و،مدادارادزاارومدهد،اا،د

۱۲.دایایاواداروا

رذواادناروامیزوراز

واو،اراازا،انوزاار

ودایاایاوا۱۳.داراار

وداراروا۱۴.اراااروا

زوندیاروا،دزروهوااو،دااوا

ارودوازارو۱۵.دادمدای

.دررزااروامدرودلوزاارنایر،

و،ارااتر،وو۱۶

وتا۱۷».ارااا

،هادهددوادو۱۸.ددوادنورا

ناو،هوایا«:ووار

یارداو۱۹؟یرماا

نزیاتاههرردازداهوا

و۲۰؟امداتدهوایاااو.ید
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ارده،هوایاازاددواد

یرادلداودمو۲۱،

،اهیا۲۲.داردهیدرواار

واهدیازگر

یورامااامو۲۳.ازا

و،دزمیا،هدادارناااز

یاویاویو،ادیاا

وازاوزادیامردروادز

راادیااراادمو۲۴.یدادنانا

.ینایا،هیاو،مانا،

شاودههرردار،اهیاناو۲۵

او۲۶.،او،رااا

،ااایا،تهد،ا

هیااز۲۷.راردوادتاهناو

یا،هدناده،اایا،ت

اردااهدتاه،هدایا

قمواهوایاناو۲۸.د

،هدناناو۲۹.یاهدادهودهاراوا

از،اتررداهاردهنا

کرازاتاهناویاهوایا

».دا

ارنا،هدادارندواداوازاو۸

باو۲.ندزااردامامزدوادو.ذ

ودودر،هازارنا،هدادار

و.ادههزیامنرو،دیانر

،بررد،دوادو۳.درواا،هدوادننا

دزداردیارارهد

وازاهدراوراورادوادو۴.داد،دروا

ارایاازاا،دارارایادوادو،

،هد،ردددنارانو۵.اده

مارارددوادو۶.ارنارازاراودودواد،ا

و،درواا،هدوادن،ناراو،انواد

یدوادو۷.دادت،ررداردواد،وا

زاو۸.دروارواارا،دردندار

نو۹.نوازا،هددوادردییوو

هداداررددوادتهد،

وازادهددواددارد،مار،۱۰،ا

اروا،هدردنازا،ارواو،

فومارودرداز،دهداد

اراهددوادو۱۱.دروادفووفووه

ازاوهدووایا

ونوباومارازا۱۲،دهدو،دهداد

و۱۳.هدبرردزاوون

هندادزادیاهیادواد

نواموداردو۱۴.دایداوردنارازارا

دوادننودا،انوامودارد،ا

دوادو۱۵.دادت،راردواد،واو،

فاویرواددمدوادو،داا

تودرادوباو۱۶.ادااار

،رااوباقودو۱۷.رودا

ودنونعادو۱۸.داود

.ددوادنا

اللونازاا«:دوادو۹

دلونازاو۲»؟نااروان

ا«:اریوهدوادوادداروا،د

لا«:هد۳».ه«:»؟

رد»؟انااروالونازا

۴».ایلارن«:هدبا

واا«:هد»؟وا«یوزاهد

اروا،هدهددوادو۵».اردردرد

ن۶.ردزازا

یا«:دوادو.د،هداردیور،هادواددلو

از!س«:اریودواد۷».ها«:»!

ترزوداناانتر

۸».درانهادو،دادرارلو

یاهده«،هدوا

:،هاارلوه،،هدو۹»؟تا

و۱۰.مدادیادامولولارا«

نال،هدعرزارزواواو

،ا،ندرایاروار

وهدو».درانها

ااا«:هدو۱۱.ادمد

و».داتاهراهدشاههد

اهدنازاههد

و،ادمدیارو۱۲.در

روارد۱۳.دهن

.دودزاودرهدهاز

،ن،شود،نهداونازاو۱۰

ناشن«:دوادو۲.درد
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اوارواددواد».دناشر

نزدوادندو،شرهرردد

نا«:ندیانناروو۳.ا

نر،دوادریای

اراهدداردنددوادا،اهد

اردوادند،ن۴»؟دزمارنا،هدو

ینزاارنایواارنارو

لا،داداردوادنو۵.درارناور

رارد«:هدو،درناازدنا

ننو۶».دنازاواردیر

هدرا،هدن،هودواددد

هدزاودوراارهدوناراوبرنارازا

وبا،دوادنو۷.دابنادزارا

یاهزاورددد،هانونو۸.دارن

وبنادوبروناراو،دارا

،فیوردبانو۹.دهارد

باارواانمزا،دزاوزا

شردادارمو۱۰.دارانارارد،هد

و۱۱.ارانارنادیا

ناو،د،اناراا«:

موشد۱۲.ااداا،ا

اواو،اددیایو

اوبا۱۳».اشردار

رایورزاناونارادد

زانا،درانارادننو۱۴.د

نزاباواد،یار

اارزادنارانو۱۵.اروا،

ارنارا،هدردو۱۶.،ا

راد،و،امناودروا،دفنا

،ردوادنو۱۷.دنایا،رد

ناراو،امودرندرازا،هداراا

اارزاناراو۱۸.دوا،هدارادواد

ارراراواراناد،نارازادوادو،درا

نو۱۹.دارددزارشرادو

اارزاد،دردهد

زانازاناراو.ناه،هداا،در

.نداا

ندرنوم،لیازااوو۱۱

نناو،دااوناربا،دواد

اوو۲.روارددوادا،دهارر،هدباار

هدم،شزادوادورد

ناواردارزمزاودشد

ارواودرانزهررد،هددواد۳.درنز

دوادو۴»؟یروانز،ماد،اا«

واووادواد،هایودواواروا،هدنا

ونزناو۵.د،هدزا

دواد۶.واردواد،هد

دارروا،باوداریروادباد

زاوبازادواد،ریودروانو۷.ددواد

وتا«:روادوادو۸.زاوم

،زاورنوهدزاروا».اردیو

نهدرددرواا۹.هدهدزاا

،هداداردوادو۱۰.د،هاا

زاا«:روادواد».ادروا«

دضدوادروا۱۱»؟یادا،یاه

انو،با،اوردادوااوت«

بواموداونیور

انتوت؟ادنزو

ادوشازوا«:روادوادو۱۲».داارر

و۱۳.رواردارادوزورناروا».اورار

،دارواوودرشررددتداروادواد

دواانش،رنوموو

.درواد،بایادوادناداو۱۴.

ردارروا«نابردو۱۵

نو۱۶».د،ههدزوزاو،را

نادادردارروادهاربا

،هانونادو۱۷.ا،اردع

یرواودا،دوادنزا،مزاودبا

وزااردواد،هدبا۱۸.د

وزان«:،هداارو۱۹.داد

اارودواهدا۲۰،هدادهد

،رزاادا،دیا

زا؟ارا۲۱؟ااا

؟دصرداواریورزاارا

یروا،تاه«ها؟درا

ارواباازااردوادوا،هاور۲۲».اهد

ناد«دوادو۲۳.،دهدادم

دناو،انوارد،ه

و،ااریورزاننازااو۲۴.هزاورد

۲۵».اهدیرواهودهدنزا

رداوا:با«:دواد



مود 189

رد.کتوارناوا،از

».هاروا.زمارنا،ه

دیا،اهدرواشروانزنو۲۶

درواداروا،هددواد،مانو۲۷.

رد،دهددوادیرا،ازیاو،یونزواو

.اوا

اروا،هایودوددواددارنواو۱۲

ارودو۲.یدوود،ددودیرد«

ههدارو۳.در،وو

،گراویوها،هدادشروو،هارناد

ااردووازاودریوکارزا

ارواواوددنادیو۴.دداو

دیددناوونازاا

ددنایا،اردناهو،دزدهایو

وانادوادها۵».،دهایو

هداررا،وات«:ن،ه

واهدارراو۶.ا،ا

دنا«:دوادن۷».درناراره،هد

ااار:،اایا،هو،

و۸.مدادرلودزاارومدد

ادوااناو،شااریانزومدادارا

یانو،دااو.مدار

یورد،هدراارواما۹.مد

،زدیااروانز،هدزاریرواویدروا

زال۱۰.یرنارواو

یروانز،هدااارود

زاا:وا۱۱.نزار

ارنزواداضراریتد

نز،بااردواو،داداتا،

ارراا،یداررااز۱۲.اا

:ندوادو۱۳».داباردواام

ارهوا«:دوادن».ماهدهوا«

اازان۱۴.دااهد

ا،اههازیای،یاهواند

یاازادواد۱۶.ردن۱۵».دا

زیور،هادوهزوردوادودا

ا،اززاارواواشاو۱۷.ا

ندودزورردو۱۸.درنناودل

نا«:از،دعاارواندزادواد

واا،ارلویو،دهز

دوادنو۱۹».دهرهدزر،اهدد

هددواد،ید

:»؟اهدا«:دنددوادو،ا

وار،ززادوادها۲۰».اهد«

وروا،هدضاردسود،هداد

وااکار،هادودتد

و؟یدارا«:یودو۲۱.در

،،دنوید،هزوردهز

وهزوردهزو«:وا۲۲»؟یدرکار

واامدازمد

هزورا،اهدناا۲۳،هز

دواراواد!؟مروزارواداا؛مرا

یودوداداردنزدوادو۲۴».ااز

واواو.دمناروا،هازیواواوا،هارد

واارواودندو۲۵.ادودار

هد،هدنرباو۲۶.دم

ر«،هددواددناباو۲۷.ار

ردوارمنا۲۸.اراومد

هاوماراد،ارنا،هدزودراا

ناورر،هدارمدواد۲۹».د

زوشزاارناهدجو۳۰.ارنا،هد

و،ادوادارناوادایودزو

ارنا،هدروانواراو۳۱.دزاهدززا

هرزاارناواایوایوهراز

.دررنیرو،اریا

.روامودواد

تریااردوادمااو،ازاو۱۳

ناو۲.ادوداروا،دواد،ناو،در

هوااز،ررنردا

رناو۳.یریوارادناود

یدبادو،د،دوادردا،باداد

زورزوراهدیا«:اریوواو۴.دکزر

،ر«اریونا»؟داوی

:اریوبادو۵».مرادودارما،درداا

،تدیاترنوضر،هاد«

وارکاراوراا:اریو

۶».مریودزاودزردارکار

نا،ادهدنودضروانا

دمصودورماا«:هد

:،هدشارددوادو۷».مروادزا
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رو۸».زماووناتردانا«

و،د،دراو.دهاواو.ر،نا،دردا

واارا،ارو۹.ارا،وا

نودزاار«:وداندرزاا.ر

کار«:رناو۱۰.رنووادزانو».

،داررو».مردزاروقاار

اوانو۱۱.درواقا،نا،درداد،

وا۱۲».بامایا«:وا،اریووا،در

ااردراززذا،مردایا«:اریو

ماردا۱۳.روارا،دهد

ال،اااردزااو

اوا۱۴».داردزاااز،هد

.اواوراروا،هرواروزواو،داریو

زازروواو،دیوتناها۱۵

و«:اریونا،دهدز،ادیو

نوردااز.«:اریووا۱۶».و

».یدیدنازاا،ند

دارواارد۱۷.داریواوا

».زاارردونودزااردا«:،ها

اهدهنادازادردررواو۱۸

.زااررد،هدنواروادو.،س

،دشردررو،ردرو۱۹

د،رنو.اور،هدراارددو،هرد

،نا،ترداا«:اریو،ما،شرداو۲۰.د

ازاورداوا.ششنامایا؟اهد

نرد،ما،درداردر».شر

کر،ارواهددوادنو۲۱.

نامااز،ناماو۲۲.

و۲۳.دذاررشاا،ادار

اادرردمااو،ملودزا

.دتدارهدناماو.ادن،ا

ن،ه،لا«:،هاهددماو۲۴

هد۲۵».تاههادندهدا.دراد

ریااداا،میا«:ما

واوادحاارواو».

،نا،مرداا«:ماو۲۶.دادار

وامانا۲۷»؟ا«:ارواهد».

و۲۸.داورواارهدناونا،دحاار

لدن«:،هدااردندما

ارواها.ارناو،دشبازانا

».عود.مداارا،و،

،دهدامایرناماندو۲۹

راد،هدناو،دروا

،هردواد،دهارردنانو۳۰.،ه

هنازاوارهدناما«

زاردزیوروردارد،هد۳۱».ا

ا۳۲.دهداااردهردو

دنا«:،هدوادرداباد

هدنااز،اههدنا،نا

ذاررشایزورزادهرماد،اا

لو،داازاهد،اناو۳۳.د

و۳۴».اهدناازاهدهدنا

اردن،دهداو،ما

،دردهیزایراوده،هد

،اهدناا«:هدبادو۳۵.ا

زانو۳۶».ن،تاهیر

و،،هداردزاواورهدناا،غر

ماو۳۷.درزاوادوهد

دیادوادو،ررهد،داید،هدرا

ورر،هدراماو۳۸.دیزور

از،دورنومادادوزرادوادو۳۹.اردل

.دهد،دناهررد

۲.اماهدلدوباو۱۴

:یوودرواازاادز،هدعبا

سو،یزهارا«

ریزورزووراردو

اروا،هادهددو۳.ی،هد

نزنو۴.ادارنبا».ن

ود،هدازدیور،هد

هار«:واهدو۵».ا،هدیا«:

و۶.اهدموهنزا«:دض»؟ا

وداردناودودار

اریدنازا.ازاارناد

و،او۷.ودز

،اهشردانضارواراردردا

هااراو.کارثراوو،

یورباوامیاو،داش،ا

ووتا«:دنزهد۸».اااوز

یا«:دضهدنزو۹».داتاهررد

واوهدوناو،هدا

داروا،«:هدو۱۰».
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،هدیا«:نز۱۱».راردو،رو

اد،کد،لورواداردیا،ه

زاوات«:هد».زا

تا«:نز۱۲».داازت

«:نز۱۳».«:».هددیا

اردهدویاهداامهرردا

از۱۴.اهدروزاردههراواهد،ار

ناارناو،درزباوا

زایاههراوادارناو،د

یاد،اندضلو۱۵.دهراواوا

تو،ا،دا،ما،هد،د

ضهددرادلا،ضهدند

دااهداز۱۶.راماارد

اثازاارمواادزاارد

،هد،امدو۱۷.،دزک

اروا،هد،ااز،دا

ردهد۱۸».هایا،هو،

».رازا،لازااری«:دنزبا

بادا«:هد۱۹».،هدا«دضنز

نت«:دضباردنز»؟رارد

فهدازاهدایا،

وا،باهاز،دزروفاااار

تندارناواو،اهداا

را،با،ه،ااتریا۲۰.اا

ا،اا،اهدار

اا«:باهد۲۱».ا،ازیور

یورباها۲۲».روازارناماوول.ماهدارر

:باودارهدو،د،هدازد

ماتاردادتاهزواهدایا«

با۲۳».اهرمااردهرهد

دهدو۲۴.دروازرواارماورر،

وردما.ایوروددد

روااردو۲۵.ارهدیور

و۲۶.دواردشقزادماحو

،لاردارنااز(،اردی

اردی)ارنانازاووا

مایاو۲۷.هنزولود،هدنزو

تریدواو.هازردو

.ارهدیور،هرواردملودماو۲۸.د

اا.هدداروااربا،ما۲۹

۳۰.اوددرزو.یود

اردواردبار،«:دند

اررماند».ازاارناوو.دراد

یو،رشاماد،باها۳۱.ازا

باما۳۲»؟اهدزاارندا«ار

هددارا:،هددا«:

اردلدا؟ماهارزایا

ا،رداوارهدیورل،ه

ارماواو.اروا،رهددبا۳۳».

،هدازورهدرواهد

.ارما،هدوهد

دهوناویاارامااو،نازاو۱۵

هارهر،دوزماو۲.د،ووا

هددوادادو،داهزاورد

واو»؟مازا«:،هاارواما،ا

ماو۳».ااطازانزاتاه«:

زااارویر،«:اروا

ردش«:ماو۴».دارهد

د،ادیااادومروادز

،هادو۵».مدفاوایاوا

.واروا،هدزارداردد،داروا

لاایروادیاهددااماو۶

یازاو۷.اراانادلدما،د

اریرموا«:هدما،ل

ردوتاهاز۸،و،ماهدنوردوایا

روااواا،هدر،مدمارار

«:اریوهد۹».داتداروا،درواز

ن،ماو۱۰.رنو،وا».و

زاواند«:،هدااطا

تدودو۱۱».اههدنوردما

ی،رناو،رروازاماها،ده

،شزا،ددواداراماو۱۲.ا

مو،و،ارو،ه

اروا،هادواددو۱۳.هدززورزورما

».اهومارداانادید«،هداد

،«:،درواردواددوادو۱۴

اور.داتمازااراورا

ارودضریونوااد

ا«:دضهد،هدندو۱۵.مد

هد۱۶».راهدیایا

واارنزهدهدو،رنویوشااو
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یوموهدو۱۷.ااوادهیا،د

وادو۱۸.درد،رنو

،نونونو

هدو۱۹.هدیور،دهاواردزا

هدهاود؟ااها«:یا

۲۰.یاهدویدنزاوازن

الوادهراواهاارزواا.یازود

وروناداردنارداود.مورمور

ت«:دضهدباردیاو۲۱».دهاار

ردهاهدا،هداتووا

دوادو۲۲».داارده،،زردهاوت

ودیا».وو«:یا

زاوازاو۲۳.ر،دواا

ودرنورزاهدو،درمو،د

یونووقوداو۲۴.نهارم

زاموداراتو،ادارات

:قودهدو۲۵.اررا،انو

زاتاواردا.نادارات«

و۲۶.داداناردوارناو،درواا

شردما،ارزاا

ا«:قودهدو۲۷».،ا

،ودود؟ار

ا۲۸.ها،را،نو،،ا

ا،هرزاداردنیهررد

ارد،هادروااراتراوقود۲۹».دز

د،رنوانزهزادواداو۳۰.

،داوریوهو

،هداداردوادو۳۱.رنوارد

دوادو.اهما،ناازا،ا«:

نو۳۲».ناداراتر،وایا«:

یا،رهارا،هزادواد

یودوادو۳۳.دلااروارکوهردرا

اا۳۴.اریاهاا«:ار

،داه،هدیا:ماوید

اترها.داهنا،مده

اردراوقوداو۳۵.ادایاار

ارنا،یهدزااری؟ها

،اناوداو۳۶.ماراوقود

اریواارد،را،نو،قود

،ی۳۷».داد،ناد،

.روادراوماور،دوادود

مد،ا،داهزادوادنو۱۶

صونصوداراغا،

یولا،داباواصو

»؟یراددازا«:هدو۲.ا

اونو،هدانراا«:

نردننباو،ندکاریا

هد»؟ااا«:هد۳».ا

نازوااز،اهرواردا«:دض

:هد۴».دادراراا

را«:».لزاا«

و۵».تاردا،هدایا

لونازاا،ررهددوادن

و۶.دادمد،انوانوازا

ومو،ااهددوادندودواد

،هدادمدو۷دواوارفن

۸!لدیاورندیارودرود«:

دریدردارلونانوا

و،اهد،مادارواو،هد

و۹».یاهردترا،رنیدا

ارهدا،هداا«هدوایا

هد۱۰».ازاارشوموا؟دمد

مدرا؟اراونایا«:

،همداردواداارواوااز،د

ندویادوادو۱۱»؟ارراا

،درادن،انوزاا«:

ازدمدرااروا،اهدزل

وهوا۱۲.اهداارواوا

یا،دزواوادضوا

ارداواردهارادودواد۱۳».د

ی،هدادمد،رنورهنا

هدو۱۴.اکوااوا

او۱۵.داااردوا،ه،دا

ااو،اروااانادهووما

ی،رماد،دوادود،راینو۱۶،د

ماو۱۷»!هزهد!هزهد«:ما

ودا؟اادودا«:ی

ار،«:مایو۱۸»؟د

وداواه،هاانادوماووا

دا؟ارو۱۹.اواد

رردرن،ماهدرر؟وا

تر«:اماو۲۰».دا
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درید«مااو۲۱».

اانو،یارد،اا

یادها،یاههوترد

ودمایامیا۲۲».ا

رو۲۳.اردشریدااردما

لاامزادنا،دادزورناردا

،دادماودوادارو.

.د

ارراهدزاودهنذاا«:مااو۱۷

وارد۲.اردوادهوم،ه

اباروا،هرواادو

ارهدو،ا،او

واازادادارمو۳.ا

اردم،اار

ماو۵.ااارداو۴».د

».اواااررای«:

:،هدباریوما،امادینو۶

وایار،انا«

اار«:مای۷».

تراد«:یو۸».ب،اهداد

نرداروعادو

ردارو،اهدزادترو،رد،

،ادییاهردناواا۹.من

،ااردنازانااوو

او،مانرد:اد

ا،لددو۱۰.اه

روایرراداااز،ا

نادزااااایارا۱۱.ع

تو،د،رردهرر

،راوادرد۱۲.دوناها

ووازاو،اادووادرزو

او۱۳.ا،یوهااد

ناودروااناااها،دادی

۱۴».داناردیاهراار

زارایتر«:اانادوما

تردهدروااز».ااتر

.مااریوااادارای

وماا«:راوقودیو۱۵

ترنوو،هدادترنواا

:،هدادعااردوادویدوزل۱۶.ماهداد

رایرنیهرردا

».ه،یوهاوهداد،

،ریودورداونو۱۷

از،رهددواد،رناو،دروانایا

۱۸.زارادادا

یدوزنایودو،دادما،هدارناا

دواطردوادررد،ر

واشاد،ارهش،نزو۱۹.دونارد

نزنادماندو۲۰.می.رنار

:نانز»؟نوا«:،هارد

روا،،هدن».دربازا«

هددواد،رواهزانا،ارزاو۲۱.

،ربازایدوزو«:دوادودادار

ودواد۲۲».اهدادترهرردااز

عودرندرازاو،دا

دانا۲۳.هدرندرازا

،واراردغا،هدرواواتر

ودار،هدکرادیاورشاد

ماوادوادا۲۴.ددشرردارواود

،ماو۲۵.دااانادوندرازا

و،دیرادبایار

،وا،شد،ادداایا

.دزودرادزردماواا۲۶.دهاردبارد

رزاشا،ردوادناوو۲۷

۲۸،ورزایدزوردزاون

ویودراووموفووو

یاووناوهوو۲۹،دوسو

نردماز،درواداودوادکار

.وو

هرانارادو،دن،دااردوادو۱۸

،داورارمدوادو۲.دناهنارادو

و،باردا،وایادوباد

هاا«:مهدو.یاد

رااازااها«:ما۳».ا

ودایااوداهررد

زااراانا،راهدل

ردا«:ناهد۴».داا

مو،دهداهزاوردهدو».دا،ا

ااریاویاوباهدو۵.رنوهراوه

نو.رررناما«:،هد
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۶.م،دادنماهرردارنارادهد

ااردورنوااام

ردو،دوادنرزاارداامو۷.د

و۸.راواردرزورنا

زاازورناردوزیورارد

و۹.ازاد،ک

زودراماودردوادنما

،رنردواو،اردرطههی

،دشزیوناوازونانردیر

ا«:وربا،هدارناو۱۰.

ناباو۱۱».اناواطردنردمدارما

اردارواا،یاهدن«:،داداروا

نا۱۲».مدادیوهلهدو؟یدز

دردهلراا«:با

یاویاوارهداز،مدزاردهدارد

ناماهرردزارز«:،هداار

زایامددناو۱۳.ر

ها۱۴».تدو،هد

د».راا«:با

هزطنردزوادزمالدارا،د

اروا،ارماروددباناراناهدو۱۵.د

ندزام،ااربانو۱۶.ودز

اروا،ارماو۱۷.دارمبااز،اا

زاگررهدواو،اا،دردگرهرد

ا۱۸.درادااو،اا

دیاایداورداردتردما

ارناو،راوازامرایاز،د

۱۹.دهامازوا.دا

هدهدومول«:قوداو

:اروابا۲۰».اهدزاارواماوا

زواوداتردزورا،ترزوا«

باو۲۱».اهدهدداداهد

ارباو».نهدیاهدازاوو«:

:بادر،قوداو۲۲.ود،هد

:با».موردا،د«

:۲۳»؟ییراتریوامیا«

یداوهارا».و«:اریووا».مو،د«

دهزاوردودنرددوادو۲۴.زا،هود

،هداردنوارهزاوردمنهدو

هد،هدزاوانهدو۲۵.دودادارید

واواو».درواترا«:هدودادار

هدودوددارد،نهدو۲۶.د

هدو».دود«:،هدادزاوانردن

اروانود«:نهدو۲۷».درواتروا«:

دوا«:هد».اقودانود

هد،هدااو۲۸».دروابوا

ه«:،هدازورهدو».ا«:

هداارددددکریا

ناماا«:هد۲۹».اهد،دهد

وهده،بان«:بارداو؟ا

و۳۰».دامد،داره

.د،هفناواو».اود«:هد

تر،هد،ایا«:وراو۳۱

ه،دوزاارمازواوااز،ا

ناماا«:هدو۳۲».ا

ریاو،هد،اند«:»؟ا

،هبر،هد۳۳».نانا،د

یا«:،رنوواهزاورد

یا،مدیش!مام!میا!مام

»!یامما

مایاوهدادادباو۱۹

لمیازورناردو۲.ا

.اشیاهدزورناردماز،

رازا،ادادزدزورناردمو۳

واردیورهدو۴.اادزدیورزا،هد

یا!م!مایا!مامیادزازاواهد

یورزوا«:،هاردهددبا۵!

نوادوانونهاردن

اردند۶.دادتزواارنوز

زوااز،یدارنوادود

هزماامزواودندوناراد

و۷.اردهادزواو

از،والدندنونو،نا

ایاا،نوامروا

زازادایااو،

هزاورددوهد۸».اهروا

هزاورددهدا«،هدادارمو

ردمو۹.اهدرمو».ا

نددزاارهد«،هدزااطا

لو،هدادرندزاارواو،اهر

دیاارواماو۱۰.اهدراززاما
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ندروازردانا.اهدرد،دهد

راوقوددهددوادو۱۱»؟هد

هدندروازردا:اد«:،هد

هددااالو،ا،شا

وااوناردا۱۲.اهرشا

و۱۳؟ا،هدندروازردا.

اا؟ونااا:

یتواردرردادرواازاهدز

ارادنادلد۱۴».،راد،با

ودمهددنااد

لاادورندرا،هد۱۵.د

و۱۶.درندرازاارهدالهد

ادنادها،هد،درزایا

مد،ونزاراو۱۷.ادوهددوادلا

ناو،دادوشهد،لونا

هدنادادرارو۱۸.درندرازاهد

:هدو۱۹.روااشردو،ر

یزورردتاهاروداا«

لدارناهدودرودزروانوروازاهدا

زوااوماهدهادهاز۲۰.هارد

،هد،الاوماهالوا،نازا

ا«:،هوایاو۲۱».ماهدو

۲۲»؟د،اهدادمدارواا

دزوااراونایا«:دوادا

اداودااردزوااو

ا«:هد۲۳»؟هداازوا

،لو،و۲۴.دریویاهدو».د

یزوررهدیزورزاواهدلا

و،هدزااررو،هدادزاردی

رواهدتیانو۲۵.دارد

۲۶»؟یایا«:اریوهد،ر

تاهازدادامد،هدایا«:دضوا

،موهدد،هرانااراااردغا

هد،هد،ادارهواو۲۷.اه

ترد،ا،هد،ا،ا

،اترمرنااز۲۸.روا،ا

تاهنرنرداردهو،دهدند،هد

».دهددزمرادد،یادز

؟دیرزادا«:اریوهد۲۹

:دضهد۳۰».ارز،و

د،هد،اداروا،«

زاهدوادوورزایدزو۳۱».ا

دیزو۳۲.ندرافنااروادرندرا

وادردهدو،ددر

:یزهدو۳۳.دگرریدازدادشروار

یز۳۴».داداشروروارداروها«

هدازیما«:دضهد

نردااودزوا۳۵؟روا

ا،ومراراهاوو

تاها؟اارتونزاواد؟رد

اهدهاها۳۶؟رهدایاد

را۳۷.تاهداودارندرازا

او،مردورددردددتاه

وااترداودوهداها،م،ه

رداوااهام«:هد۳۸».روا

یاازاودرواایو،ا

نودرندرازام۳۹».راما

نواوداداریووارزهد،درهد

واامورلهدو۴۰.د

او۴۱.دادرارهدااموادم

،نارداا«:هدواهددااناد

اردوادنواراوهدودزدار،ادناد

اانادادنادو۴۲»؟دادرندرازاا

زاا،نزاهدازا«:دادبا

هدادااهدرهدزایا؟اا

ردار«:ادنادبارداانادو۴۳»؟ا

ا.ازادوادردواهدهد

ا»؟لوا،دهدندروازیااو؟دار

.داانادیزاادنادی

داردی،لدقاو۲۰

ردیاو،یادوادردار«،اارو

و۲».دود!اایا،

نادا،یادوادزاااناد

ددوادو۳.دزارهد،رواندرازااد

ادیاارنزهدهدو،اروارد

دا،دادشرو،ادهسوردارناو،د

و۴.دسردندزورناوادنا

ودزورردارادناد«:هد

ززاا،ارادر۵».ارد

نا«:یادوادو۶.ددهدا

ان؛رارمازای



196مود

زاوادیارادریاداروا،ادار

نونونوبانو۷».ر

روازایندو،رنووازا

،رانردردنانو۸.اور

ناوادردیادرباو.انالا

رنو،ش،دردی

امردایا«:باو۹.دافزا

.اروادارداررباو»؟

ارناوا.دا،دبادردیو۱۰

۱۱.دودهرودارواورزادو

ااربا«:،هدایودباندزاو

هارنردو۱۲».بارد،ادوادفو

،امدنانو،رد

دازااواواردهارنزاار

،ادهارنزان۱۳.ا،اشد

و۱۴.اریرباردناد

،درنوواااطازاوا

رداروا،هاناو۱۵.داروا،هناو

ارداردیاودها

ارنادزارر،دبامو،ر

با«:دادردازازو۱۶.زم

یودنو۱۷».دا:

اریو».«:وا»؟باا«نز،

۱۸».م«:وا».اردن«:

اردانزرد«:،هنز

رد۱۹.داریاوتر

اارداریردویاواواا

با۲۰»؟کارواا،با

.باک!زازا«:بارد

نزایر۲۱

دزاوراروا.اهدهددواداردداا

یورزاارواا«:باباردنز».را

ددنزنا۲۲».ااادر

ااباد،هدازااریناورم

.قد،دزانا،اارواو

راد،باو۲۳.هددرواباو

ماروداو۲۴.دنونرادعاداو،داا

واو۲۵،روداطوناراد

.ددوادییاو۲۶،د،راوقود

دوادو،لال،دوادماردو۲۱

رنناولو«:واودلاوار

،هاارنهدو۲».ارنازاهوا

و،نرازاداازانا(نا

یازالو؛دهدرنایااا

ندوادو۳.)دنا،ادادواا

ارواهرویا«:

وه،اولوزا«:اریون۴».د

:وا».دیااارداوا

:هدنا۵».دایا،«

کاردیاوهارنا«

نازا۶،اادوزامارددز

هلوردوارردارناوا

اارنا«:هد».راددوا

،ادردارلون،هدا۷».د

.دلونودوادنرد،نانردوا

یاارنااد،رود،وراهدو۸

ریاارلود،لو،دهازلو

ندارناو۹،،دهازیز

اورادوارهناردارا،هد

نوردلوارددمایااردناو،دا

وردیاازادیاارنا،،اد،رو۱۰.

او،ایاه،هارنانازانار

دوادو۱۱.ناردا،زورردان

دواد۱۲.داد،دهدلو،اد،رازاار

ازاارن،شیااولویاا،ر

،دهدزدنمعرزااراناد

عردارلونیزوررددوااران

زاارن،شیااولویااو۱۳.د

و۱۴.د،درادارایااودرواا

رد،زرد،ردارنشولویاا

زاو.دروا،دهداهدودد،شر

اانزو۱۵.دازا،نا

ودن،هادودوادود

واهنزووداردوازابو۱۶.هاودواد

۱۷.ددواد،ادیودل

ها.ودزارنا،هددارواوایاا

هادر«:یو،هدردوادن

،نازاو۱۸».ادشارااغااداا

ارف،ینارداوبردن

بردنزو۱۹.،داردوازاوا
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ارت،رایناواو

اورددو۲۰.دندرشاهب

اوایوددیدارد

ههازاریاواوروااد

وا،دوادردا،ن،دروااراانو۲۱.د

دودههازرداریارا۲۲.ار

.دادودواد

زاوددزاارواوایزوررددوادو۲۲

و۲.داوایااردوات،دادرلود

یا۳.اهرووهوا«:

وج،خو،داواه

اروا۴.رازاا،هدتیا،ی

دندزا.اا،اراوا

نیو،هدااتیاز۵.ا

اتیاد.دااریر۶.دها

Sheol).رد h7585)۷دو.مااروادرد

او.دزاازاواواو.مددیا

نایاو.دولزها۸.ریوش

دودیوزا۹.دکواتزاو.ز

و۱۰.دوانازااواردنازاواندزاو.

۱۱.دزرو.دلو،هداراوا

ار۱۲.دندیو.دزاو،هراو

کاایاواعاو.دفاا

واایا،دیویوریاردزا۱۳.ار

ارزاوااتو.درنازاوا۱۴.د

ارقو.هاارنا،هد۱۵.ادع

و.ردی۱۶.اداارنا،ه

دزاووازا.دنریا

نواریازاو.ا،هدازا۱۷.یو

زا،زاو.دادرمرواروزندزاا۱۸.

وا.دردانا،توزوررد۱۹.د

داداو.دروانوونا۲۰.ده

اااوا۲۱.ادر

از۲۲.راتادو.دادا

.مزرنیازاو.مداروای

فااواازاو.اردواما۲۳

ار،نزرونزاو.موارو۲۴.مزر

و.داداااواا۲۵.ادز

رار،ر۲۶.ادیوردا

۲۷.دارردو.دا

.دانو.داتر

انانا.داداتارمو۲۸

.ر،وایااز۲۹.ادارنا

از۳۰.الورار،واو

ردیادو.مدروایا

وامو؛ایو،ااو۳۱.مدو

ااز۳۲.یاواو؛

.ارااا۳۳؟یازاهو؟هزا

او،ادلایارو۳۴.دزاو

و،داید۳۵.درادمی

اردتو۳۶.ارندیوز

زردای۳۷.اگراو،دادا

،هداردند۳۸.یدادو

۳۹.ادو،اکارنا

زو،داد،هدباارنا

اراو،اتیاااز۴۰.داا

اردو۴۱.ازرد

د۴۲.مزاردندام

اارنا،وایو؛یاهرا،روا

و.مزرارنا۴۳.دا

متزااو۴۴.مزل،ه

ارو،داایرادیااو،را

دادن۴۵.داا،مد

اهدن۴۶.دااا،ندو

وا۴۷.اانوسدینزاود

۴۸.دلتهیاوکرهواهز

.یززارومایاایا

اوویروانوددزااو۴۹

،وایاا۵۰.دادادزاا.اد

۵۱.دامو.اانردار

ارریاو.دهدیات

».داایورذودواد.دروا

وو.دوادو«:دوادانااو۲۳

و،بیا،دزمید

یرزوامووواحور۲.اا

ا:اااهواایا۳.د

واو۴.اولد،اند

،عباو،وردا

زارد،ورززا،ا

ادو.ا۵.نار
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وتو.اوارارد،ا

۶.دارنا،اات

دارا.اارودرلناد

هوا،ارناو۷.نا

و۸».اادردناو.د

:اااددوادی

ندراد

ودودرازاوازاو۹.وردارناودروا

،ددوادعدنازا،اا

،دراانادو،هیااردارن

ددن،وااو۱۰.

،زورناردواودو

وازاو۱۱.ندتریاواردمو،داد

رد،درواای،نودیراا

ها۱۲.درانرزامو،دسزاز

ارن،ادهارناودازنانردوا

،هدورادنازاو۱۳.دادواوداد

یداوردنو،امهردورددوادد

لواودذردونارددوادو۱۴.دهدزودرار

ش«:،هدادوادو۱۵.ردن

دنا۱۶».بااهزاورددزاا

هزاورددزااربا،نزاارن،ع

اا،دروادواددارناواد،ها

وایا«:و۱۷.رواارناوارنا

ننانا،اررازا

دایر.اازا»؟ردن

دراد،وباردا،یاو۱۸.اا،د

نانردوارنا،هداداردهو

ناراد؟دمنازاا۱۹.ا

عید،عاداو۲۰.لوا

ردواراراود،دهدیر،

مااشدو۲۱.اری،هدویاهفزور

یوداادیاهددردیناواریای

شدهاریوودریدزاارهوردب

دنانردودارراعاداو۲۲.

لوانانازاو۲۳.اع

بارداو۲۴.دترااروادوادو

و۲۵،یودودناودنازا

،ااوو۲۶،یدویاویدو

یاوانو۲۸،یوراو۲۷

زایریاوو۲۹،

ناو۳۱،یداوزایاویو۳۰،

،نزاویاو۳۲،تو

ایااو۳۴،یراراررماویراو۳۳

،رایاویاو۳۵،اماو

یاوو۳۷،یدوزانلو۳۶

بروییاو۳۸،دوباناراو

.دوا،یرواو۳۹،ی

اردواد.وااادرواو۲۴

و۲».رارادوااوو«:،هاانا

ردنا«:،دابادرادهد

ارمدرارم،هدشدنادزااا

ارمد،یا،هل«:هدباو۳».ا

،ارا،هد،انو،هدزنا،

هدما۴»؟دراداا،هد،اا

هدرزانارادوباوانارادوبا

ورد،هدرندرازاو۵.رنواامندیا

ودرا،ارددیداووردیارف

،هرنادوازودو۶.دز

ونیورو۷.دزرودنوی

ردنو۸.ادبوان

اروازوروهیازا،دز

اازا:دادهدارمنهددباو۹.د

و۱۰.ددراادزاونزدرا

دواد.ندلدرد،دهدارمازادواد

یالومزروه،مدیرارد«:وا

۱۱».مدررارازاردههوا

،ددواداردوام،دوادنناداو

:وااردوادو«۱۲:،هلز

ارادیاارازامرا

ا«:واروا،هادواددد۱۳».مروا

دندرزاه،دضرزردل

.داوزردزورو،ارناورا

۱۴».مبادهد،هدنا

وادا.ترد«:ددواد

۱۵».نادواوایراز

زارادودونازاااووا

روااردد،نو۱۶.دنادزا،م

یاوننازاوا،دزکارنادزارد

زارددل!ا«:کارم

،دوادنو۱۷.دوراهدواو».راد
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،هدضوا،دکارماریا

ناااماهزرونوماهدها«:

ناردو۱۸».مرناودا؟اهد

یاوراهردوو«:،هادوادددزور

هداوادمادواد۱۹».وا

دداروهد،ااورانو۲۰.ر،د

،هدازدیورهدر،هانوورا،ایو

هادهدا،هد،ا«:وراو۲۱.د

وایاومزااره«:دواد»؟ا

ا«:دضدوادوراو۲۲».درمزاوو

ناواو،اشرداراهد

ا.مناوباوو

،ه«:هدوراو.دهدورا،هدیاار

،«:وراهدا۲۳».لار،ا

ی،دیا،هیاو،ازاا

ارناووهدواد».ارا

،هدوایاارددوادو۲۴.هله

زوا.ارذوی

زوا.ار.راازاوودا

.راازاوودا
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دو۲.م،ساروا۱

نایاه،هد،یا«:اریو

یااشاردو،یرارواوهدر

یداادورد۳».دم،هد،

دناو۴.درواهدداروا،اراو

ا،داروا،هدیرارهدودر

،ااار،داها۵.ارواهد

هوناراوارادیاو».دا«:

ردارواشرو۶.،ویویورار

رواو،نوادو،هشما

باو۷.دهازمازاارواشردودمااش

و۸.داارداناودترراوو

وروونوعاداوقودا

ناووناداو۹.دا،ددوادنازا

و،دذ،اوروزدراوو

هدندادنادارهدنا،اردا

،درداونوونا۱۰.دتد،د

،هدض،نرد،نو۱۱.دتدارن

دوادیاو،،دایا«:

،تنودندترارل۱۲.اد

یااریو،هادهددواددوو۱۳.ارن

،ن،هدردیاا،هدا

ا؟اواو؟اهدزا

هداردزوا۱۴؟اههددا

».داارمواازا،

اودرهدواردقاهدد۱۵

ارهد،هو۱۶.دارهد،

:اریووا۱۷»؟اهار«:هدود

،یدریاهدیاایا«

.اواواهدزان

۱۹.دراعاهداواههدداالو۱۸

راوهدنا،هدذرناوراووناوو

تدارنتاها،هدتدارراد،باو

یاان،هدایااو۲۰.اهد

،هد،ازادارنا

هداااواو۲۱.ایو

و۲۲».دانموانار

.ادن،هدزوانا

واو».انا«،هدادارهدو۲۳

و۲۴.دارهد،هزور،هاردهدر

هدزادایاا،هدایا«:ن

اوروازوااز۲۵؟اواوا

هدناو،هدذرناوراووناو،ه

نااو،اهدتدارراونارادو

.هزهدیداوبواشر

،تاهوعاداوقودواتاه۲۶

هد،ازاراا۲۷.اهدتدارن

هد،ازایداتاهاوه

دار«:باردهددوادو۲۸»؟یو

.داهدرواردهدروا».ا

نوات«:،هدرهدو۲۹

یاه،یا۳۰.اهرمزاا

اهدزان،،هدر،اا

زوارن،ایواو،

ارهد،هزورو۳۱».درواا

دوادو۳۲»!هزاهددواد،ا«:ود

دارعادونوقود«:هد

ناهدو۳۳.ادهدرنا».ا

ارن،موراددهااریان«:

نوقودو۳۴.ناروا،هدرا

:،اارواادارداروا

،هادواایوردو۳۵!هزهدن

رارواو،اهدیواو

ردعاداو۳۶».اادواامد

.هد،ایا،ه!ا«:هدبا

ن،اهدهد،اوا۳۷

و۳۸».ادهددوادازااریوو،

،رنونوعاداونوقود

و۳۹.دروانارواودراهددوادارن

نودارن،زاارور،قود

و۴۰».هزهدن«:ماار

یدحوایموایوردم

وداو۴۱.نازاوازازی،د

ارا،اندرزان،دواتد

باایاا«:،ارزاوابانو

رانا،زوانو۴۲»؟رد

وعداز«:داور

،یارد«:داباردن۴۳».یروا

وقود،هدو۴۴.اهدارن،هددواد

وا،هدواارنونوعاداون
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رداروا،نوقودو۴۵.اهدراهدار

،انیدازاواهددن

نو۴۶.اااو.اردبا

هدناو۴۷.اهدس

ارنایا:،هاهددواد،یا

هدو.ادازاارواواازا

،هدکر:هدو۴۸.دهد

هداد،ارزوا،اایا

ندانها۴۹».ارا،نوا

ننزاداو۵۰.ردهارو،ه

ارنو۵۱.اری،هاورو،ه

یوهدنزاداا«،هداد

دریازواهدن،ار

دا«:نو۵۲».اارده

واردیاادااززا،

دروادزااروادهدنو۵۳».دا،د

د«:نودارهدن،هاواو

».و

،هدوارند،ددوادتومانو۲

۳.شدوی.مورزاهار«۲:

و،کیوی،ادهاردیا،هیو

بتاررداریوتادوماواواوا

،ویررد،ا

وهدهرردار،وااو۴.رادر

،هدارهارناادرادرا،ا

،کارررددنولد

دو۵.اد،اازا

رادودارا،اددوباارا

نوارناوداوااا

دیارن،رردار

دا۶.،دواد

Sheol).دورووایدو

h7585)۷زاناونایدیزنااو

ماردازانااز،هنر

زایاااو۸.اد،مدرا

مریزوررداواودر

واوایااندرالان،د

هاروانا۹.اار،هدر

.اد،دوااراودازر

Sheol)».روادوناروای h7585)۱۰دواد

دواداو۱۱.ددوادردوادنار

نوردل.دل،داا

نو۱۲.دلورواردود

داو۱۳.دراارواودواددر

»؟یاا«:واوانرد،د

وا».مراد«:۱۴».«:دادباوا

ودهاد«:۱۵».«:

ا،دهداردیوراا

وانازاوازاازدمردانازا،ه

اریووا».درا؛مرادزااناو۱۶.د

ازهدنا«:۱۷».«:

۱۸».زارادادرارا

۱۹».ایاهدد،ب«:

و.داهرردواادهدند

ودوداروا،اهد

.اردواوروهدردد

.لازامراد«:دضواو۲۰

درارازمردیا«:هد».درا

زداترداا«:واو۲۱».دا

ا«:،هدادبااردرد،هدن۲۲».دهداد

یویاار؟یداارا

راووا،اگررداوا

واهدنو۲۳».وباو

ازاهدزاا«:،هدر

ناو۲۴.دنراراداا

و،هدواد،مراو،هدراااوات

زوادااهد،دهدهویرایا

ودعادادهدن۲۵».دا

در«:راهدو۲۶.ددزاریووا

اارزوا،ازوت

و،اددوادمرررداره،وات،

را،ن۲۷».یمریرد

ناهررداروامدجااوازاار

با،ربانو۲۸.اد،دهرد

اردا،باازاری،هدراوا

ارهدنو۲۹.دهدارما،هد

یاو،هدراواباداد

ارواوو«:،هدارعادا،ن.ا

هد«:اروا،هادواو۳۰».

و».ما،«:وا».نو

و،با«،هرهد
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ا«:داریوهد۳۱».اهدادبا

زاوزادرباارند،ارواو

ادرشدارواو۳۲.رودمرنا

،هدروامدودوازادودااد

،ا،اعادواد،مروارنا

ن۳۳.ادراد،اوااراد

دوادیاواارذوبانا

دااوازاشاواورذو

واوودزاروا،رعادا۳۴».دا

اهدو۳۵.دد،داردشاردار

ارقود،هدودیرادارعاد

یو،هاار،هدهدو۳۶.رایرد

وارد،هدرواردیاد«:ار

زاویورنویزوررداز۳۷.ونوفازا

تدوداانا،رنور

.ا«:هدو۳۸».دا

».داتاه،اهدهدایر

یازاا۳۹.درواردریزور

راهد،ادموداول

».ردا«،هدادارود

د،یواراردغا،و۴۰

.درواززااردن،رو،اورا

ورروازادادنو۴۱

ارا«:اریوواار،هدهدو۴۲.ا

یووینویزورردارومداوا

۴۳.ماو،دانا

۴۴»؟اها،مداارووا

درادانازاداری«:هدو

هادتارتراواواد،یاهددوادر

ررددوادوداکر،هدنو۴۵.ا

عاداهد۴۶».ارااوا

ندردو.ددزاروا،رنوواوداار

.درا

ارند،هدت،هد،ننو۳

روواودیدروادوادارواو،

یردم۲.مارروا

و۳.دهنزناواایایاازار

،درردواد،درا،ادوداروان

و۴.ازرواریردا

،نازاراردرنهد

واو۵.اررانانودنا

ارا«:او.باردنردن

،دوادمر،تاه«:ن۶».،

،دررواوارررده

ادهوایاارنااو،یدنا

.اهاوزوا،یویدادوای

هد،دوادمریارده،یا،هیاناو۷

هو۸.ادارلدوجوو

یم،یاهمنردتا

لدده۹.دبودناارنا

از،ونردویروادارم

واااو۱۰»؟دایروادارما

:اریوا۱۱.داارانا

ودو،ییامالواارا«

د،یاردنو،یدلادیا

مدما۱۲،ارفاا

زایرمدادولداو

اراو۱۳.ازاواهد

ردیمدارلوود،ی

رداو۱۴.داندنردزور

ریریرادهااواوا،هدکیار

۱۵».اداارزورها،دکدواد

ت،هارواودبااوران

،هدذذواریو،داوا

،هاهددازنزودها۱۶.دیا

او،ایا«:نزنازاو۱۷.داشررد

زامزورو۱۸.مازواناردوردنز

دودوازنزااواز

نزا،ردو۱۹.دردودودرد

ا،ردواو۲۰.دهاواازد

ادردویزادباردتو

نناداو۲۱.درداردهدو

،مدهواوردنادهدادارد

،«:دنز۲۲».،مدهازیمد

دناو».نازاهدوانازاهز

و».انازاهزونازاهد،«:

ا«:هد۲۳.دهدر

،ناونازاهدوانازاهزا

هدو۲۴».انازاهزونازاهد

.درواهدری».رودی«:

اروودارهز«:هدو۲۵
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دوانازاهززو۲۶».نااروا

!ایا«:،هدضهدشد

نازا«:یدناا».ارواوواارهز

،هداهدها۲۷».اروا؛نازاو

اشردازاارواوواارهز«:

،دهدهداراانو۲۸».ا

ردندیروادادازهدزا

.والد

ارادو۲.دهدااهدنو۴

نااوفراو۳،قودار:ااد

،عاداو۴،روداطون

ءوراد،نرو۵،نراوقودو،راد

وراو۶،هدودوندازو

وهدزاودنو۷.نار،اماودا

،دکرااوهدکاراداا

نایو۸.دکرالردهنازا

ووردو۹اانردر:اا

وهتراردو۱۰نناو

رودردباو۱۱ادواز

وورددااو۱۲دوانزند

انزاارزننو

یادتارردو۱۳مفنا

واانردبراکودرد

یرادرگر،اد

وارداو۱۵ردوباداو۱۴

واردیاو۱۶دزارند،

ردااو۱۸رردحورو۱۷ت

نراهدنودزردیرواو۱۹

و۲۰.دوزناردواودنهدجو

،هدبواودرردهررااواد

ز)تا(زا،نو۲۱.دید

ارن،هدروااو،دون

زوریانوذاو۲۲.دشمارد

وویراووهدو۲۳.درومدرا

.یوزواوایاوهازا

یاروکهزایاروماز۲۴

و۲۵.داازاارواودا

ماردنادزاداوز،ااواد

اراراارنو۲۶.ان

نکاریازاوناو۲۷.دراراهدزاودوارا

،دهدنهوهد

.جااودکرادهرد

یزناوناهوو۲۸

وناو۲۹.دروا،درشاو

و۳۰.دردهررلدووهدززا

نزاوقزان

،لنازاوارزانازاندازاو۳۱.دهدز

انردوااودعدردولون

رادووراو۳۲.ت،داا

وزندازاوزا،نردهرردو۳۳.دو

نوتاونوهرردوورراد

هزاوازندمزاوازاو۳۴.

.عاارنا،دهاروا

،دنداردند،رهد،ماو۵

مااز،اهددشریارواده

«۳،هدمادنو۲.ددوادود

دیا،هایاااداردوادر

زارناوادااروا

ارافزاا،یا،هناا۴.دوای

دااو۵.درادویاووداهداد

،دیا،هایااا

یارواتودادهودوادمروا

الو۶.دااار،ا

هاندویانزادازایو

ااارددو،داند

نونرداداز،دادا

ارننمان۷».نردندرد

دکروازوا«:،هند،

دماو۸».اهدمایدواد

ومدایدد«:،هدن

۹.درواابودازاوبهرردارا

ااراودرواادوردنزااراند

زاارداراویا،ردرد

اهداراوذاندادهررداویاراداز

اریودازاویما۱۰».درواا

ومرانو۱۱.دادنشاهداراا

نو،دادشاتمافوررا

واارنواو۱۲.دادمارا

ودنومانردو،دهدادهو

وهاازاهدنو۱۳.
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،راهدنازاو۱۴.دراهنا

و.ردهودونرده.دن

دورادردرادارنو۱۵.دهرماودا

نننارویا۱۶.دهردبرا

۱۷.درنورا،در

هایوایوگریداهدو

مانوننو۱۸.یه

یارو،اارانو

.

ززاااجوزادورلرداوو۶

داانمرلزامودهزهرد

هدنواو۲.دعواروای

و۳.دعارذووعارذد

وعارذ،ضاقاور

۵.یهیاو۴.دعارذهدیوور

یرادف،درادو

و۶.وباو

وعارذووعارذ

جرزافازدعارذ

زانو۷.درادردا

وردیر،دهنرد

ردو۸.عاتاووند

زاووودارردوی

ارو۹.ریزاو

دازاوبیوارورماارنا،هد

ازایدارو۱۰.

مو۱۱.رددازاویودعارذ

یاا«۱۲:،هلزنوا

ااواویروااما،هدکاردا

،دواد،تراردنها،ررارد،اده

،هاانردو۱۳.ادارااما

،هدارن۱۴».داکاراادم

دازاویاریرادنوراو۱۵.رماارنا

بنورازااررادززا،د

زاو۱۶.دشیارزو

رداراودرادززادازاویعارذ

و۱۷.دسااس،بانورا

نوراردو۱۸.دعارذبایور،

شادیوودازاوب

اربا،نوراردو۱۹.اوددازاو

بااداو۲۰.درانارداروات

ناودعارذوعارذوعارذ

۲۱.دازاوبارورزار

یزبایورورزارادن

ارو۲۲.ارناو

،دبایوراروم

نزبزاوودباردو۲۳.

دولوعارذولو۲۴.دعارذهدازا

وو۲۵.دعارذهددللزاودعارذ

ی۲۶.دوهزااارووددعارذهدمود

ردارنوو۲۷.دوودعارذهدلواو

لیرنویوانورا

نردوردراددولوررادو

.ارنوو۲۸.درای

نوههایف،یرادو۲۹

ارزو۳۰.نوونوراردیونردو

زاودباردو۳۱.نوونورازا

۳۲.رادهزااارنایواو،نزب

نردونویاودنزبزاودنا

ارنردونوو.ویو

نزبیردو۳۳.

ودبزارداودو۳۴.رادرهزاا

او۳۵.مودودولواود

ااراویونردونو

یزاارنوراو۳۶.،د

ردوادو۳۷.ددازاویو،ها

لهرددزلردو۳۸.هدمرلزازه

نو،ه

.دلردارنا.م

،هدلهدتردنارشدا۷

دارنو۲.رماار

ناودعارذوعارذهوعارذ

وی،ناوددازاویرار

ودیوزناو۳.ادازا

دشو۴.دهدردهدازا

ووردو۵.دردههو

زااورو۶.دردههودش

.ااورودعارذوعارذه

قاور،داوروااوو۷

ززادازاوارناو،ناردیرواد
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نورارددرددناردشاو۸.

اروانندیاو.قاور

تارا۹.قاورایا،دز

هرانوونورازاوهاهزااایزا

و۱۰.دگرنوزاوراددزادهه

وارذهدی،گریوایزاد

هزااایایو۱۱.دارذی

گردادو۱۲.ددازاویو،هها

نوراوددازاویوهای

،هدهدنو۱۳.دقاورووا

یدشرودزازهواو۱۴.دروارزاارما

ندیاوتروزاواودورازا

ارر،هاهدند.دی

عارذهنلرنودو۱۵.رما

زاجودو۱۶.اداارمودنعارذهدزاودرود

جلدرااراهر

ویریو۱۷.دعارذدجلوعارذ

،ددیرزیر

ار۱۸.مودجیاولواجیا

رااردودیردادو

و۱۹.دجو.د

عارذررایرزا،دقاوررد

ددنودنافزاو۲۰.د

و۲۱.دوددجدادردراو،د

ارنا،هدارارنودقاورردار

و۲۲.ارنا،هدارن.دم

هرردو۲۳.مر.دیر

و،دروفزاودعارذهدزاار

زو۲۴.ادادادارناارذروعارذ

و،هدعارذیااداارنادوفزانا

ردودودردوناوادازاارردا

دوهدزاودناو۲۵.دهر،نانر

یوروبییورودلیازایور

وداقردو،دقییوروبی

ودوناو۲۶.دنورافای

راودناده

رلزاارشاهدو۲۷.اد

و۲۸.دعارذوعارذرودعارذ

ناو۲۹.دزنردواددرا

ودنووناوونادزنورد

ناوایریناوونازو.دفز

روادیخرو۳۰.د

ودهرضزودناودودارنا

دعارذناقوجنرددو۳۱.دازاف

ددو.دوعارذوروردو

ودزخرو۳۲.رودایو

و۳۳.دوعارذخیودردیه

یوهووهودارایرر

درشودرو۳۴.دهرا

یرویاهاد،ردو۳۵.دشدزایودو

و۳۶.دشدزاو،ودعارذ

ارنردوناونو،وهی

هدنارا۳۷.دشدادودرا

۳۸.دووراراار

و.ادضضهدو

و۳۹.دض،هدنازایاودارذرض

وااروارار

۴۰.ابفزاقیاراررد

مما.اروزااکو،ماو

مادواهدنیایر

ودودنودودونود۴۱.ر

رو۴۲.دودن

ندیاراودودیارا

هدوهدو۴۳،دیود

کودو۴۵.ردزوهدزاودوردو۴۴،د

ردهدنیاماوا،وزاا

یاردهدارا۴۶.دزاوا

و۴۷.ر،انوتنردرردندرا

،دهدززاازااونزوارفوان

دواردانو۴۸.ردنزو

و۴۹.زادناناروزاار،

یوورفوارفازاارا

و۵۰،زااراواوویزا،دبا

ویزااروووو

سااس،ورایردار

۵۱.زا،،یردو

نوموایاهدنیر

رد،هدرواردتاووهزا،دهدودوادشرار

.اوای

نارووطایورواا،نها۸

تدرواردهدنداراایای
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نادو۲.روا،ندوادزااروا

هدندرداهاهرداا

.ادارتنواااو۳.

ردارستاوعاوواتو۴

وهدنو۵.درواارانوونودرواد

یوهاتیور،دهیوداا

بوردذارووراو،دا

،باردارواتنو۶.ا

اردینواز۷.درواردنویزسااسرد

زااروتنوودتن

زایدزاردراو۸.

اردزواوهدنوزااهد،دبا

ردحودنایادیتردو۹.

نانوردااواو،اناردر

سزانناوو۱۰.ززانا

انو۱۱.اروا،اانو

اروا،هلاز،ا

ررداوا«:نها۱۲.دهد

ارویایااا۱۳.م

اردیورهدو۱۴».ماهدیانارد

ااوداداراا،هاد

نددکراایاه«:۱۵.د

:،هدرواارناددو،هدادهودوادرد

طازای،مدروازااراادمیزورزا۱۶

اردوادا،ناردایاماا

ددواد،مرلدردو۱۷.داامیام

واا۱۸.،اایا،هایایا

،ایایادلدردن:دوادمر

اار۱۹.یددلدرداراید

ایااروا،انوزاد

و،ادداروا۲۰.دا

دوااوو،دواددری

و۲۱.ماهد،اایا،هاارو،مااا

نااناردوایاماهدر،نارد

نو۲۲».دزاناندروانونارار

ید،هداااروا

،اایا،هیا«:و۲۳اانایارد

نزوناردا

رو،کلدرد

،یاهداددوادمر،دهیاهوناو۲۴.یرادهار

یدوارناددویدادهودندازیااده

ه،اایا،هیانا۲۵.اهزوا

یاوهدادوارادهاریاهونا،دوادمر،د

،اریااا

کر،ادهاردیا

اایایاناو۲۶.یدررمر

اا«۲۷.د،یادوادمر،دها

کاوا؟ازاا

۲۸.ماهدیااردراار

واودهعود،یا،هیا

وا۲۹،،رزواتاهارد

اشاهرردودزانزور

،نایتاهاردوداارد

ایاراادموتاهعو۳۰.ا

ونازا،دنزاو،دن

ودزروهدا«۳۱.ین

،دراردهاواودردوا

و،هدونازاها۳۲

لدارندونناارناهار،مارنا

مو«۳۳.هدانااارنا،هد

دندرهزرواا

وفااارا،هدزیاب

مهونازاها۳۴،عوداردد

یاهدادنانارزارناوزاراا،د

ودنا«۳۵.رواز

اراودنایا،درنارهزرو

هزاهرناوفاا

اادموهونازاها۳۶،ز

زوهد،رناردهارارناوزار

۳۷.نار،یاهثایامارناد

اونمدواوزردا«

هنازیردارنا،نانداوم

ودها۳۸،هد،

زادهد،اا،مزادزایاا

ایاردیدو،ادااردلدینا

وننازاها۳۹،زارد

اراداروالد،هدوز

۴۰.مدابفراز،ها

هزیاهدادنارزیورزورمردناا

و،اا،مزاو«۴۱.زا،

واهزاوااز۴۲،هاززاا

ایون،اارزاردیوزود
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وننازاها۴۳،د

یرواازاناا

اوزا،اا،مواران

ما«۴۴.اههد،ماهدیااا

ورنوهدارنااردندیا

ایاویاهییناو

نازاارناعودها۴۵،دواد،ماهد

ازهزروهاو«۴۶.رواارناو

ارنا،هکناوها

زارنا،ناناوهدندد

ردناا۴۷،یادهاورودهاند

یازردوز،هاداناردز

او،هزرونو،هده،هدعدد

هدیاارنادزردو۴۸،اهدرر

زیو،زدنولد

ایایاوهیویاهدادنانار

ننازاها۴۹،دد،ماهد

دمو۵۰.رواارناوارناعود،

ارنایو،هزروهار

نانالدردارناوزهزرو

ثاومنااز۵۱.نا

هعن۵۲.یدروانواهرنزازا

ددردارناودهداامعوتا

یانیزاارنااز۵۳.ا،

یدادهودهاویاهدزرا

و۵۴».یدروانوزاارنارهوایا

غروادعودازانناو

دیدندزاردوندزاززاوازا،

زاوااراا،هداو۵۵،نای

اا،دموادکر«۵۶:وداد

هوزاازاهدادارا،دهدهواار

ز،دهداد،دهاوی

ارودناریاه۵۷.د

اددیاریدو۵۸.دروک

ارواماواواوا،هدکرد

دداتو۵۹.راده،دهدانار

ودهیاهدزورو،ماوا

۶۰.دروازوریااراام

لد۶۱.یدواهانیم

اوا،هدکوااردیاه

یوااوهد۶۲».رادهزوااروا

ذنو۶۳.اروار

راوووراودو،راوایا

اروا،ااوهدودذ

وااروهدزورناردو۶۴.د

دوارازدا

یویدرایاوی

یدرایاوینازا،د

ونوناردو۶۵.اراردارذو

تزاگراناوادهاریواا

،هرزورهدرزوروزوریداو

یاناودارم،زورردو۶۶.دیا

اودو،اهد

،دهداامودواد،دهوا

.ردی

هدوواندزانناوو۹

وا۲،غر،دانیدندروازاو

۳.دهیونرد،ندر

،یدرارعود«:اریوواو

اناردمیداریااو،مدا

اناردتوالدونو،مددهد

رردوادتریراولدا۴.د

ویروااارو،کرد

ااارها۵،یرادهاماوا

ومدادهودوادر،اداراا

اا«۶.اد،اازا

ناراراواوا،هادورزاناو

هارا،هدتداردنا،روراهمداد

امدادنازیورزاارااها۷،

رزامددااراو،

وابنردااو،ااارود

یردااو۸.ا

وا:اودزا،ه،درناد

او۹؟اهدااوزا

ززاارناناراردیا،هازا:

ارا،هدناودک،دهدروانو

هدروانااراواا.دتدوه

انیازااوو۱۰».ا

،ماو۱۱،دارهدووا،ود

اوبودازاوبارن،رهد

زردهدنها،دهدادا
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وانندماو۱۲.دادما

:و۱۳.شااانورزا،دهداد

زوااراو»؟یاهامردایا«

.دهدیازووماو۱۴.لز

دهدنیاهبااو۱۵

ووروروایروودووای

ناو،هداررز،هاهد،ناز۱۶.رزو

ناو،ددردارنو،هازاار

،نو۱۷.دهداددننزددار

یارداروو۱۸.دارنورورز

ارایوادنیو۱۹،ز

رواردادناراوارنارایو

و۲۰.)د(دزونو

زاو،هنونونزونونرازاد

زازردنانا۲۱،داا

نان،زکارنااااا

ن،اازاا۲۲.نوراجازواار

نارووماونادنا،اریا

نااو۲۳.دواناراوارایورونارادو

ررداهو،دنیر

دوادزاند۲۴.ادیر،دل

.دارنزناردو،ا،دهداد

ذویلنو۲۵

و،اردهدوا

و۲۶.رماار.ارر،دوا

ردمهرتانردهدن

حاردن،ماو۲۷.،اموداز

.دننهارد،ادترردردود

یا،ازازووروروا۲۸

.درواهدن

واا،وااهرردارنهزاوانو۱۰

اور۲.ناار

،هدراوروادهرایوریوت

و۳.د،ددردزایووانر

هدزایودناارن

ودارننو۴.دنا

مواروواهمو۵،دهداریا

وانااریازوواردسو

هرردیاهزاوا«:هدو۶.دواردحور،ا

وما۷.دار،مدوردور

مااو،مدرواررا،مدن

.اهدز،مدهیزایدو؛ده

رالونادل۸

،یا،هدکر۹.اروا

ازا۱۰.ااار،ادر

هددار،درادودااراا،وا

زووهدو۱۱».یروااراویروادا

تاو،دادایوهدززاتو

۱۲.داوانا،دادهدن

و،هدززالب،درواوازامایو

،لبازاهدو۱۳.درواوازاای

،نیاودوهدووا

نو۱۴.اههدوهزوالباو

ایا،دادداارواهدارا،هد

ووا.یومزان

ندلردنزوو۱۵.ر،هدد

ونازاایا۱۶.دزووور

۱۷.رنوبندونرزتر

یایودهدنو

یو،هدرل

رداراهدو،هدرییا

وجزارهدو۱۸.ان

زاودارو۱۹.رزارنا

ودوددشافناوفاو،درو

فازاهدزاوداو۲۰.دهدادی

ارددهدانافناو

وزاهدنفوو۲۱.ده

هزاازاودرززانفو

هداز۲۲.ابنماردناازد

یو.ادردیورمایی

ووجوهووال

زاوودردهدن۲۳.درواوو

ارنر،ناو۲۴.رنند

و۲۵.،دهددردواار

واوتروتاوهتازااردنازا

وارانو۲۶.دروالل،وناوت

اراوادراراهدزاودوارارورا،هدنارا

ههدو۲۷.ارواردهددوارایرد

ردغااباردازاوبورواردار

و،هدروازانیاو۲۸.ناوا،ا

.اردارایدهدنا
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و،دروانوزاهلاراراو۲۹

یاو،هواراور

.دروانوماراندونند

زااریرنز،ندیاهدنو۱۱

۲.ادودنونوونوداونونا

دهدارااناهرردواازا

نایوارلدادردناوردنا

ارواو۳.انو.ادد

ردو۴.اداروالدزودونز

نایواروالدزاونیو

.دا،هدوادشرلدوالدو،

مردو،نویا،ترردن۵

،هزروتراواردنو۶.رنر

ردنها۷.دیواروا،دواددر

نارشاروایوور

و۸.دنر،و،ا

ازرنایادنز

نوا۹.د،ارو

فاایا،هزادنازاوا

دهدابرداروا۱۰،هواود

،دهداواواااارنایو

ویدارا«:نوا۱۱.درو

زاارا،اهمداااو

ارامارد۱۲.داداتاهارنا،هدهر

و۱۳.داهرارناتدزاادادواد،تر

ودوادماهارداهرار

دواو۱۴».داداماهروا

موداندرذزااروداد،اانیا

یا،درادباودمودارددواداز۱۵.د

از(۱۶.دارمودانارذودرنندد

ارمودانارذاردهااوبا

شرنزانودادها۱۷.)

زا،۱۸.ددو،ودرا،د

،اددنارزاو،انار،هاورن

ودادیااریوواو،اهد،ند

نرددو۱۹.ادازراوازودا

یوارا،دنزاورتا

وازیویامیاو۲۰.دادز

ردنردوادززانرداروا

ناردوادرددنو۲۱.دننان

:ند،اهدراد،باو،ها

ا«:اریون۲۲».مودوهرا«

»؟یودوااادار

یادداو۲۳».اا،«:

،رد،یادزاارعاانوزر،اایو

راد،هدددینادو۲۴.دهدراهد

ورد.ارنادواد

ردواو۲۵.دادرد،هارد

ردیرهو،دااد،نیزور

طمو۲۶.دمارا،ادتاازاو

،دزهووشردونههدزااا

اردداو۲۷.دهداردد

رو،دارندا،دهد

.دعدمو۲۸.داردواددر

اروادرزیدررددارنانانن

زاماونزناردو۲۹.نارا

و،درواهارردیاوانوروا

ا۳۰.داردودناوادردیاهز

و۳۱.دهرهدزاودارنا،ادردیاهز

اایا،هازدیاهد«:م

هدوهرندزاارا،

ی،رواودواد،هو۳۲.د

۳۳.داوانازا،ماهااازا

،شو،نویا،ترودکانا

یردو،دهارنیا،مو،بایا

اودرو،ااررداودک

زاارم۳۴.اهدواد،شراماو

زا،ماروادواددهاواد

زورمارداروا،دادهااواواوا

ارنا،شدزاارا۳۵.ارو

هاشو۳۶.داداهد

ناردارداماهدیای،روارددواد،

اارو۳۷.ادرردیر،مرا

.یهدااو،درادوزرادا

وی،ااراااوو۳۸

ااواواویروااارمردا،هدک

اها،ادهارادواد،هیراده

مددوادیا،دایایاود

ذاااردوادرذو۳۹.اارااو

من۴۰».ااا

توودراهد،د،مواد
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،واودونراو۴۱.ردن

ردناو۴۲؟بنوبرداا

ن۴۳.دل،دااروا

ردمرشوددواددرردوادنار

دوای

وااااازرمرو۱۲

ردزواو(طمناوو۲.زهدار

ردمو،هدرااهدنرزاد

ومها،)ااروا،هدناو۳.د

غر«۴:،هدضمروااا

ترارغونااار

«:نا۵».داارو،زد

و۶.رم».ددنازاوودزور

شرن،شرتردهدمر

اح«:،هدتردا

ارمازواا«:،هدضاروانا۷»؟دبام

نانودبا،هدارناویه

ارترا۸».داهتوا

ودوااو،دکدادوا

«:ناو۹.دتر،داشر

ا،هدض؟دباماح

وااو۱۰».ز،اهدترار

ضما،هدبارواد

یاارناواارغترا،هد

مرزاا:نا،ز

غااهدغمرلو۱۱.ا

ارادزارمر.اداهدزار

موم،مزورردو۱۲».دا

مزوررددوهدهدی،ازمرد

ترو،دادباارم،هدو۱۳.ازد

ناتراو۱۴.دک،دهدادیوار

ا،ارغمر«:،هدبارنا

ادزارمر.اداهدزارغ

ازداارم،هدو۱۵».داار

اووااردهوازااا

نو۱۶.اد،دطمیا

ارهد،مهاداارنا،هدداا

ردو؟ادوادردار«:،هدادبا

ددوادیااو!ودیاایا؟

ادیرداامرا۱۷»!ش

ناجرادارماروداهدمرو۱۸.د،د

هدمروددراروا،ااود،د

اا۱۹.درارواورادارا،هد

اانو۲۰.دوادنازوا

وداروا،هدنا،اهدام

،ادزاو،هدااماروا

،رروامرنو۲۱.دیواردوادنا

هرادو،وادنا

مرار،هداانادارهدزا

،هلزاد،اما۲۲.ادن

وادناوادهد،نمر«۲۳:

:وا۲۴:،هدبمو

د،اادنارداوو

اروامناو».اهزاااازدد

ارمو۲۵.درروانا،و

ار،رنوازاونارد،هداانرد

نالددلدردمو۲۶.د

نارماا۲۷.ادواد

هد،مر،یامالدورواوا

اادهد،مرد،هراوااد

ناوود،هدترهد۲۸.

نااایان،ازرواریا«:

واردارو۲۹»!درواززاار

ناموهااو۳۰.دادرانادردارید

مزاویردو۳۱.رناد

هردیمو۳۲.دن،دیوزا

نادودادردیهدزوررد

یا،هدرنردور

،دارینو.ار،د

زارد،هدزورردو۳۳.دادرارد

و،ردردد،دهدعاادلد

.ازر،هاد،هداایا

واادزاواناداو۱۳

ن۲.دهدادرنازم

وا!یا!یا«:،هدااروا

هازدوادنادرادمیا:

ذ،ازرارینود

زورناردو۳».ازاارمدیااودا

،اهدوااا«:،هدادن

ر،انایواکاا
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اراد،هدناوو۴».ا

زاارددم،،دهدا،دردار

وایدو».اروا«:،هدزارد

.زددارناایر،دهدزارد

ریورزاوکو۵

د،هدو۶.دهدادنوانادنا

عدیا،هدا«:،هدبارا

داد».دهدادزددیاو

۷.دلوا،ههدادزواهددو،دعوا

اروااوها«:ادناهدو

ا«:هدادا۸».داداتا

ومرناردو،اها،ارد

وهدادماوااز۹.با

هار۱۰».دیاهااروشباورنا

و۱۱.دا،دهاارزاود

یرزااروا،هااودردیاهدر

و،،دهدردزورناادنا

نارو۱۲.دندریا،دهدار

دنادهداو»؟ارهارما«:نا

:دنا۱۳.رهارمادهاادزاا

۱۴.راناوارااارغاو».اریاارغا«

اروا.طردزاروا،رادزاو

«:»؟یاهاادزاادناا«:

ردوا۱۶».راوها«:اریو۱۵».

اردو،مادومداها«با

واناز۱۷.باومرن

یاهاارزاوشباورنارداه

یاو«:اریووا۱۸».ا

نادتاداروا،هوان

ردیوها۱۹.غورداریوا».باودرن

هناو۲۰.باودرا،شا

و۲۱،ادهادارواناوام،د

وا«:،هدا،دهاادزاادنا

ا،هار،هددوانزا:

رد،و۲۲،اهدهدا

ا،یباویدرا،شباوراده

باودراواازا۲۳».اادار

و۲۴.دهاد،اراارغا

و،ااهارردواو،هاررداروای،رن

او۲۵.دهداشدو،هداغا

هدادارو،هااهارردارنارهار

،دناردنایردوا،د

ا«:،دهادهارزااروانو۲۶.داد

ارواواا،ددوازاادنا

واواا،اوهردارواهداد

یاارغا«:،هدباردنا۲۷.د

هاررداروا،هاورواو۲۸.اراارناناو».ار

وهدرارو،هداداروغاو،اا

غاوادارادناو۲۹.دهرارغا

دارواوداناودروازارنا،هدرا

:،وایاودراردارواو۳۰.

بدناددارواازاو۳۱»!ردایایاو«

،انناردادیردامن«:،هد

از۳۲.رایویاایارااو،د

یهرردواردهرردار

وان،هیردی

یدرزام،اازاو۳۳.ااوا،د

مزاییان،دزد

ینزاداروا،او،د

یورزاارنادمناهراو۳۴.د

.کوز

دنزمو۲.رمانزنارد۱۴

منزاردترونا«

ماهرردیاا.وهو،

ونصهدددردو۳.ارداهد

،داوازاارواوویود،هزو

،رهو،هدمنز۴».دادا

هریزاازااورا

شهرردامنزا«:اواو۵.د

نونووا.زای،ار

یااو۶».داه،تداد

ادمنزیا«:،ادرداروای

داز؟یااردتا.

اایا،ه:موو۷.ماههد

اا،دمارو،مدزمنزاار:

و،مدادارنا،هرددوادنازاارو۸،ر

دلد،ادهااوایددواد،ه

ادل،ااررداو،دیوا

ویزروتراهدزدزازاا۹.و

اودهریونا،ر

اا۱۰.ااداویدروان
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دازاوسواردمزاوادضرمنا

رودارمناو،مز،ااردار

ردمزا۱۱.زاارودارمزاا

از،ران،داردورن،د

دوود۱۲.ااراوا

وایاااو۱۳.دا،نر

ادمزاواازداداروا،هد

اایا،هواا،ا

اادزواواو۱۴.اهمنارد

(واارمنااا

دزاارااواو۱۵.)اهاو(نا)

زازااراارو،دکباردیا

هافناارناوا،دهدادنانار

ناروا،اردااز،ا

ارااو،هزرومارااو۱۶.دروا

منز۱۷».دا،اها

،اردوا،هاورو،

ا،اوددارواااو۱۸.د

و۱۹.دیا،دهاووام

بردادودمو

ماو۲۰.ابااندمارا

بادشوادنار.دلودو،د

و،دادردنمرو۲۱.هد

ی،رواردودوهدنمر

ه،دراناردارداااطامزاوا

ردادو۲۲.دشرداو.ددل

نارازا،دو،زروتراوا

یناو۲۳.درواناروات،دهدنا

.دردزواوو

زاوااتراودزردطااو۲۴

لردو۲۵.د،دهدجاااار

او۲۶.ارواهداوهدمر

اداروارهدیاووای

هدمرو۲۷.د،دنیو

انارادداراویاض

هدوو۲۸.د،دارهدرد

هاراوادارانا،ادوا

بردا،دومروو۲۹.دروازنا

مومرنردو۳۰؟بادندمارا

وانارمرو۳۱.دنایزوررد

ودشرداو،ددناردوادرد

.ددردماش

هداد،ما،طمدلردو۱۵

دشرداودرواردل۲.

ک،دهدوازاشرردو۳.دما

ا۴.ددوادشرلدا،هدو،د

زاارشدادرواردیراریودوادا،ه

ردادواد۵.راااررواو،ادراوا

یزورم،هدااروازاودروا،داروا

ومرنردو۶.یرواارد،دهدزوش

ا،دوماوو۷.دشیزورمم

ومانردو؟بادندمارابرد

دردارواوانارماو۸.دم

ملردو۹.درداشود

لورواردو۱۰.هدادا،ااهد

ردااو۱۱.دمادشرداودد

وزاارطااو۱۲.ددواد،شر،داروا

ردو۱۳.درود،دارارودنو

وااز،دلوندزاار،د

نوریداوردارنا،هداروالاو.دها

امردالدادینا۱۴.از

اوهدوشرارو۱۵.دوا

.درواردوارد،فوووهزا،دهدوشد

نایزورم،ااهد،وانردو۱۶

درادارار،هاادااهدو۱۷.د

وهماها۱۸.اورادهد،اد

ههدیاووایاردار

ددارناهداوددندارنا،د

:،هدددردماراهد،نن

ا،اهدرورنردوونرد«۱۹

هد،اردو،مددوهزایا

اارهدا،دو۲۰».دودزاوااا

اونادونوداایاردجااناراد،هد

و۲۱.بزارتوو

.دارد،هدکارارنداران

دنازایادادرداادمردهداو۲۲

او،اددارنابوارینا

اوو۲۳.دااروهد

مارابردا،دودووارو

او۲۴.اددردنزردا؟رادند
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شو،دداردوادردارواوانار

،ادهد،امودلردو۲۵.دردط

.دداالودو،هداامباد

ودرهارو.دروا،دوارداو۲۶

و۲۷.دک،دناارااواه

ارواوایو،درنازااا

،ااوبادو،دننازانرد

،ادهد،املردو۲۸.دهدهارن

،هدوانو۲۹.دردواروا

اراهزمیااروارمنام

یادهاووامادک

اارااو،هزروماو۳۰.د

نااراایا،هو،ه

مارابردا،دوبادوو۳۱.دهدروا

هد،وانردو۳۲؟بااند

،املرد۳۳.دنایزورمرد،اا

وهدرداااا،ادهد

د،دوارداو۳۴.دلرو

،دهناارااومهارو

.دک

:،هلزهررداوامو۱۶

ااا،دماروااکزاار«۲

،هاراا،م،هدکمهارا

وا۳.رواندنزاانا

طمارودااروا

ارناورن،دردزاارنا۴.ادا

وداووو۵».ران،دارد

۶؟بااندمارابردا،وار

رداشونردوادنار

هررد،لزاوامو۷.هد

،هدرواواردراماو

مناودرواندیدلااروا

ولردو۸.ارواازاود

لودوهدااردا،ادهد،ا

وا،دوایارارادیز،واهو۹.د

،دردواراردردواوا

ولرداروا،هادیزو۱۰.دو

نو۱۱.دردوودزادهد،ا

دزارنام،یووهد

یز۱۲.ااارواباوازاد

هرردیاووااارنا

و۱۳.دک،د

یر،دهاارااو،هداش

.درواناراایا،هانا

ااندمارابردا،دواوو۱۴

ردیز،ادهد،اولرد۱۵.ب

،دننازاناردمودزور

یز،دودراردو۱۶.دهدزودرا

اری،اا.اارهدوا

.هدودرارداازورنرد،دراد

هار،هانزایواامویها۱۷

هد،دیزنو۱۸.د

او۱۹.دوازاارهد،هاد

دوارداراوزرود

اراا،هدک،دهزروواومهارو،دروا

اوایاویزوو۲۰.ه

ها۲۱؟بااندمارابردا،د

مووداام

ا۲۲.یدوزهداروا

ا،ددی

،ادهد،اولرد۲۳.دیود

ردل؛دلهدزاودوهداای

وهزوودزاارهه۲۴.د

همداریوهنارد

،دواردایو۲۵.ه،د

از۲۶.د،دوازاازاودروا

هاارااوطمیار

اایا،هانایرد

ودیلاو۲۷.دک،دروانار

؟بااندمارابردا،دیر

شونهردواناری۲۸

ولردیباو۲۹.دردبا

یباو،هداا،ادهد،ا

زایباو۳۰.دلودوهرداا

کو۳۱.دوارددوازاا

،اد،اادطمنواند

ارواودتدار،روزارنوهد

هردردو۳۲.ده

طاادلاردباوارهاباو۳۳.د،د

ااندزااراایا،ه،هد

را،،واماردو۳۴.دروان،دوازا
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ارهزاوردودماادهدازارشدودار

اووامادبد

.دن

«:با،ددنزایاو۱۷

اردماهدایوراایا،هت

یووامو۲».دامنارو

اروقفووازا«۳:،هلز

ازاو۴.ن،اندراردد

،هاور۵».رواردارماهدااراو

ندرارددرو،هدواما

،مردویویاون،رداو۶.،ا

یزوریازاو۷.زاودرواون

مو۸.دزردنارازاو،

نود،«۹:،هلزیووا

ماهدااردزها،اردووا

رهزاورددنور،۱۰».دروار

«:،هدزااروا،ماردزها

نو۱۱».یرویاردبایاا

ردیانیا«:،هدزااریورناندروا

صا،هت«:وا۱۲».رودد

و،هزردوریرورددرا،مرا

رممودیاارنا،رودا

.یروو،س«:اریوا۱۳».مو

نازاو،رودویانازایاهدلوا

،اایا،هاز۱۴.تودیا

و،امدرای،ارزناروایزور

.داما،ر۱۵».داورهز

ومدرایو۱۶.درریزور،نزناوواونزو

.دااوواما،دورهز

ر،دنزنااوراازاو۱۷

و۱۸.واردنواضو.

اهیادا؟اراادیا«:ا

».هارت«:اریووا۱۹»؟اویرواد

ارواود،دناردیا،یوشازااروا

،هیا«:،هداوادو۲۰.اد

ویرماهاووادزها،یا

واد،هدزاردارها۲۱»؟اروا

انا،یا،هیا«:،هدا

یونوداارازاواواو۲۲».ددیو

زااروا،اراو۲۳.هز

۲۴!اهزت«:اودشردودرواز

وادادازانا«:انزنا

».اارندردوام

لزا،ملردوام،ریزورزاو۱۸

انارزوبااردوو«:،ه

هردوباارداورا۲».ار

ودرا،دواارباو۳.د

کاروایاااو۴.روازا

هرردههارنا،ارازا،

رد«:باو۵.دروباونارناودن

،هداووبایدز

۶».زاورادههزارناونا

هاربا؛رناردددنردارز

،دهارردنو۷.ر،دهارو،ر

ا«:،هدارددیور،اریوواودرواا

وو،«دادبااروا۸»؟،ایا

هماهده«:۹».اادیا

،هت۱۰.ابادارد

ا،ویا

موناانوهدا

دیاولو۱۱.اارداد

حور،ردزانااوو۱۲؟اا

باومووودراد،اداروا

زادزاتاهو.اا،ارواود

ااازادراعاا۱۳.وا

اروایازا،مداروایا

و۱۴.مدروباونارنا،هدنیاهرردهه

ااو؟اااردیاوول

یورت،هت«:ا۱۵».

۱۶».دایوزوااردماهدا

اتباوداداروا،رباتیا

ا«:اریوبا،دارابانو۱۷.ا

باراا«:۱۸»؟یزباراا

ودکاروااوا،ترناو،مز

هداراامونا۱۹.یداریو

ایاو،هوراریاو

دبا۲۰».رااهرار

او۲۱.دهارا،هداا

ها؟ودنرد«:،هادم

ا»!یواریو،ااو!یواروا،ا
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ه:ما۲۲.واباردم

وود۲۳.هوریاوماه

،هدارناو،هدبادوو

م،اردوواورامارنا

موااردیااو۲۴.اومرا

و».اوا،دباااناواااره

یاا۲۵».«:باردم

اززارنالوا،هدبادیاو«:

۲۶».رااا،ادیامور

ارم،ارناو،دههدادناارو

».هبااریا«:،هازا

و،دناوداا

«:،هدهارناا،وو۲۷.د

،رتا!اواازازاوا

و۲۸»!دراارواوابارد،رد

واردتداوازاوانا

و۲۹.یرنانیحوه

دتنایناروزا

اها۳۰.دباودیزاوا

وایودمو».د«:م

طاهرااو۳۱.د،دهبااره

اامد،هلزیووامب

همناو۳۲.هدزاود،دا

.،ادروددادود

.امارنا،هداروودادارمو۳۳

موارنا،هدبازار«:

و».مر«:و»،در«:۳۴».

بازاقویردادباو۳۵.دمر

،هادیا،یناروردو۳۶.

دمزوا،ااوقاواایا،هیا«:

نارراموهوااارد

امااا!وایااا۳۷.ماهد

ها۳۸».یادزارنالداواه

ارباوارکوومو،هداها

دیوردارانمو۳۹.،دقرد

نااو۴۰»!اواه!اوا،ه«:،هدا

ارنا».رنازاواریا«:

.اردارنا،هدروادوندارنااو

یااز».بوا،ها«:بااو۴۱

او.دبوا،هابا۴۲.ارنار

.اازناردیور،هزوا

واو».هردی،ر«:دمدو۴۳

د«:واویو،ر

ریاا«ردو۴۴».و

داراباوو«:وا».اردزاداد

کارداوو۴۵».دارناراددووار

باورنارو،مه،دوازاناز

،ههداوادو۴۶.ار،هرا

.ررودبایوروارد

اراو،هداازااراا،باو۱۹

:،هدادرااو۲.داد،د

اداازاهدزانا«

انو۳».مزنازانارن،وا

رد،هاوردنو،ار

هزورشدو۴.ااوارداردمدوااد

ارگیاودراردزور،هدن

ارزاازان!اوایا«:،ا

وایااو.ا،هزاردجدراردزو۵».

ا،دهنو۶».رو«:یو،هدار

ودر.دبازایاهزوغادیرنشد

اروا،درواو۷.ادروا

۸».اهدزیاهارازرو«:ود

وزور،کارناتوودر،

،هادیاهراردو۹.ر،اهر

یا،ه«:باردوا۱۰.دناردار

،هدکارااازمرادت،

و،ااریاو،ماری

:وا۱۱».رادنوماه

دروااو».هردوارویانو«

وارارهواردو

زردوااز،دزاو.ددردواادد

،ازاوداردواا،ا،ززاو۱۲.د

یادراردیور،اراانو۱۳.اویزاوا

وااوداهردردوانو،ه

«:باردوا۱۴»؟اراردارایا«:

ااازمرادت،یا،ه

اریاواماری،هدکار

».رادنوماهوا

دندهار،هاور«:واوا۱۵

او۱۶.مارادارا،نو،د

ازاارطاو،اادار
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ااوو۱۷.دی،ا

ورااروا،رازا

ردا۱۸.راارواا،رزا

دنایازاااررااا

زا۱۹».اهاروانایدو،ه

هدزاودودرارطا،هاورا

،وازاانو.ددزاودشدویوو

ازا،هدکاروواو۲۰.اایواردیادر

ردنازاواردردوررا«:وود

زا۲۱!ماهدازدوو«:اریووا».ا

تاار،هدذاراوارو،وا

ازا،ودرداددنو،ناو

.لواور

ودوو،دارد،ماراهد،دو۲۰

دهاره،ها.دااراوناوهد

،هدااهدبادنرو۲.دناو

وانازایوه۳:د«:اریو

:باردااهدو۴».نازالناونز

و۵».نازامرادو،ما!هدایا«

:،هداد«:،هادرنر

اردناونزووه،هددرد

داردن،وااد۶.

هردواروار

ااهدها۷».دا،ددا

اریداو«:،هاارز

هدوهواونزناز،ا

وا:اریوموها۸».مدرااروا،د

هد،ا«:دنر۹».لوار

ارراا،درواایددهلوار:

۱۰.روااربا،هدانر».دا

ازاهدزا،نا«:،هدیوددها

هااریهدا

:اریو«:باردااهدو۱۱».

انو۱۲».ااا

،دیرردندووارداربا

اراارد».ارا«:دن

:،هاااهد،بادیااو۱۳.د

نازوا؟ارهواا:وا«

با۱۴».هادار

اووا«:باردوا»؟او«:

»؟عوار«:».رناروند

نادناررناروند۱۵».«:دادبا

،م،نازاودودووود

نووردو۱۶.درادناراا

واردهدوناندنادور

ناروندو۱۷.دلیررد،د

،هدادارواناودندورنولوار

یاها«:وا۱۸».انوهزاند«

نوهاو،هزارنا،هانو

،انوزانا۱۹».هزارنا،ها

۲۰.دناردیورناروند

نانااودراناراواردنازا

ررا،هرااماراهددودار

و،داداراراونارا،رنوااهدو۲۱.

،هاااهددناو۲۲.رارنارا

،هوزیاروو«:اریو

».ااماراهد،لورداز

نانانا«:اریو،ماراهدنو۲۳

یراردنااااازاو

را۲۴.ااناا،

نارادنای،هدلدیزاارندزا

ا،اهزایاریو۲۵.را

یراردناردیاارایاراوای

ارنا».اانااو

،لوردو۲۶.در،هدا

و۲۷.اااا،هدنارناراد

ردااورناودادداز،هدناراا

ارزناراا،دزودراودناا

،هدبارااهد،هادادناو۲۸.د

یاهنارا:وا«:

دارهواما،داویاو

،ناردناو۲۹».هادا

ااو،زورردودزودرازور

انو۳۰.زورردارناراهدرا

و۳۱.دانزاراورودرا

،اانانداه«:اریو

ردوسد،ند

.درادههزارنورنوااهددو

هدد،درودیسو۳۲

هزا:د،ه«:،هااا

».رداوا؟اهزلواا«:دادباوا».
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:ویوندزایدوزارنا،هدلنادنا۳۳

ددنو».روارواوو«:وا»!دردا«

:اریو)د(و۳۴.درادارااروا،انووا

رددیاود،رزارار«

بارد(».هردر،زد

ارواووا».راار«:)

:دروانانازایدو۳۵.در

زاوا«:اریوواو۳۶.دادززادناا».نا«

».اارییودزانیاروا

واو۳۷.،اروای،دریودزان

حو،هدزاروادناو».نا«:،هداارد

دو،داهدهار،رنا۳۸.

هدنو۳۹.دار،هدنار

نه«ودادرداهدوادررد

اردا:ودروادار،هداور

زوداوانضندداوراده

وادلاواهنو۴۰.داداه

تد.ا«:اریوااهد».

هدواددنزااریدوز۴۱».یدادی

وا«:اریووا۴۲.ازااروااا

دزامدهداریدن:

اوامضمووانضن،یدرد

د،همولنااهد۴۳».د

.ادهور

رد،رتاو،راازاو۲۱

ارت،باو۲.اد،ههد،بایر

،یریغهاردن«:،هدب

ناضو،ادازدیا

اهاراتردا،دادانازا

دااثراوازا«:بات۳».داد

وارتبا۴».ارد

دازرد،همولن،د

ارور،هزارددو.داداارددااثرا

حور«:اریو،هایوداا،زو۵.درمواد

ازا«:اریووا۶»؟یرمانا

هاردن:،هدباررت

و،دادایدن،ناضااه

واااز۷».داردندادباوا

دوراو؟ااناا«:

ها۸».دادااررتن.ش

اربومواارنا،باا

و۹.د،دشردتود

ارتوناهزور«:نبرد

راداوواارلزاودو۱۰.مر

وا.یاارهدوا،هدادتدوا

،شا۱۱».در،هنوار

نادااا،دردو

،دهدلرانادنو،هد

.مرردارت،هدناهزورو۱۲.دروا

لنادناویو،هاردلزاودو۱۳

هدوات،هدادتدتمر

دراریو،هنوزاارواو،ا

هدوهرت،هداادو۱۴.د

اا،اهدو،هرتاانو۱۵.ا

نااوااررتنو«:با

هدهزتاز،ف،هار

،بااهدتبانو۱۶».ا

دوامو۱۷.ادورتنف

هد،باتیاو«۱۸:،هلزیا

اتنردواادواهرداا

،هدبارواو۱۹.دفارنادوا

زو؟یفویدا:وا

ننرد:وا،هدباروا

ابا۲۰».اارننارت

ازار«:دادباوا»؟اا،دیا«:

ا۲۱.یروا،اواردایاوارد

اردبازاو،اکار،هدروا

ناو۲۲.ااارددازاهاوسها

اااناوطمناار

هارااو،هدرواناا

ن«:،هدواااهرردو۲۳».یا

بانزاار۲۴.دراررداراا

».رانداردارورن،درد

رداندروایااربادو۲۵

یوردو۲۶.داااروااازو،واوا

ناواراا،درتر

بانو۲۷.د،دهدجاااارزاار

هزورودردس،هدزکارد،ارنا

وامها۲۸.رهارتواس،

یدارباا«۲۹:،هلزیا

ارردازا؟اهار
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ارا،شمارد،مدروایوماردارا،

».اداضرا

ردو۲.دااومارانردلو۲۲

هدو۳.ادوااهددادهد،ط،مل

نازادتارادا«:دنداا

۴»؟ماراهددزازاو

»؟اایادتارهاا«:ط

ن،مون،«دادباارااهدو

هدطو۵».ناران،ناراوم

۶».وامزازواا«:اا

:نا،هدازاررااهدو

یا«:نا»؟ازمویادتارا«

:طا۷».داهددارناواو

۸»؟لاوازاواازااردا«

ا،دد«:طااهدو

وازا،دناوازاوااو

و».ی،تهرردازمرادت

زاااهد۹».هد«:ط

یدوزارا«:،هااردناا

دس،ادهد،طوااهدو۱۰».

ههزاورددد،ویردد،هار

او۱۱.دتناراو،د

:وا«:،دیاای

،هدتاو۱۲».دزااارنارا

دارناوااززوویادتار«:

رنیایو۱۳».داهد

هدهرردنزاا«:،هدباروا،د

».ونازامم.

وااوات«:۱۴

یوهد،رهددن۱۵».اارن

».ازویادتارایا«:ار

هددارناواو.زوویا«:یوباردوا

ار«:اریوهد۱۶».دا

:وا۱۷».اارازا،ها

ومدهادرانیااراا«

د،راا:وا

ارا«:طااهدو۱۸».دد

«:وا۱۹».یتهررد

ومدداروا:اروام

واو۲۰.دهداوارفیودنا

و.،هادتاراااربا:

حورناو۲۱.درایدواررا

.اااروا:ودوار،هانو)(

مورنودادباوا؟:اریوواو۲۲

اااریو:وا.دابذحوراندردو

نا۲۳.وو.ااودا

واواایااندردبذوروا

،هاداها۲۴».اهررد

یدزاهارماواحور«:ودزرر

یزورردا«:دادبا۲۵»؟ر

و۲۶».داارنانارد،هادوراه

،شاو،نادارواوار«:ااهد

ردارا:هدو۲۷.هد

روباونارواوزاناز

اااا«:۲۸».مد

و۲۹».میاو،اهدوا

و۳۰.ادتارادهد،طوااهد

،ارد«:طااهد

،اردااهد».شاردسومور

ااردیارارادودوماراهدو۳۱.ر

ااهدگرو«:،هد

ا«:،دارطارانارادنو۳۲».

دطووا».اااهد

،ااهدوادارانارادنو۳۳.دروا

،هضنواردنا۳۴.وازا

:دناراراواو،دزهرزیونارااهد

و۳۵».محوازنوزااوناداردد«

ناراشااراردارهدوزورنارد

و۳۶.رارانزنودبووو،اد

ود«:،هدادرداردبابوم

درواهارواودهدو۳۷».ددو

هرداراراو۳۸.ددهردارهدو

،اروااوارنو

ودواوباوو۳۹.دوا

ندمارابردا،دو

،شوادداابا۴۰.باا

مرلرداطو۴۱.دا

وطو۴۲.هدادااهد،با

ودرواردلوودزاد

ا،شریردو۴۳.د،دوشردا

،داروارداودزوازا،هدک
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یردموادیا.دروا

هدطو۴۴.ازروار

ودیروطوو۴۵.داا

و۴۶؟بادندمارابردا،د

دززاارا،دها،شرمازااا

۴۸.ددو.دد،موداردو۴۷.

،وواندروایطو

باااها۴۹.نردازا

».وردننرا«:

شدااواددااو۵۰.دلطا

۵۱.دردمار،شوددواد،شررد

ردااادهد،طلردباااو

رداو۵۲.دداالودو،هده

وشردوشرودروا،دوا

۵۳.دک،دهارااطم

شرودتداروا،هدارو

.درواناراایاه،دهد
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ندمود

دهرددهزااو۱.۲

د«:نا،هداورارنر.ر،هدا

»؟اضازاا،رنویا،بز

نرتو«:یاواو۳

اارداازاانا،هاههد

۴؟ورنویا،بززاندلایا،

ادو،یانایزا:وا

واویودنروراو۵».داا

«:یوباردنا۶»؟ا«:نا

هدارددوو:ار،هات

ازاا:وا:اروا،هدا،ا

،بززاندلایا،ااردا

ادو،یانایزاا؟نویا

ت«:ناوا۷».داا

وانا۸»؟دارناوات

».دشودرادید«:دادباار

شهاررادها۹».ایا«:وا

ودهواردایودواودیود

ردا۱۰»؟یازهد،ادیا«دضیو

لزنازاا،ادا«:رادبا

وا،هلزنازاا».ازارتهوار،ه

هاردرادزو۱۱.ارشهوار

،ادیا«:،هدباریوواودیودش

ناباردا۱۲»؟یازیدوزهد

هوار،هلزنازااادا«:

شهواروا،هلزنازااا».ازارت

رادودشهارمراد۱۳.ار

،هدساوازاواردازاد،هام

ردهانونا،ادیا«

لوارادودنا،هلزنازااا۱۴.

».ردنناا،ازنایار

».سوازاویازواها«:اواو۱۵

وا«:اریوو۱۶.دوهددیوها،

نویا،بززایدنر:

وامزادااارددازاا،لا

اادو،یانایزاا؟لا

ود،داوااوا۱۷».دا

هدردادهد،طمارمودلردمار

ردا،دالاو۱۸.دیاروااز،

؟بااندماراب

او،دناددردارادهداراوانو۲

رد«:ااو۲.اورلزااوا

«:ا».اهداوااز،نا

».کارتدتوهت

یو،هانواد،درداناو۳.ر

اقزااریاوازواادا«:ار

وااو۴».ش؛اد«:وا».اد

».اهدرااواازناردایا«:

».کارتدتوهت«:وا

،هااد،درارداناو۵.ارا

قزااریا،وازواادا«:اریو

اریواو۶».ش؛اد«:وا»؟دراد

:وا».اهدندرااواازنارد«:

یود».کارتدتوهت«

زانارد،رانازاهو۷.اورنا

اریادرا۸.دهداندرادناودارود

فناوفادزاربا،هارناو

ا،نازاو۹.درنایودو

دزاازا،یااارا«:ا

حور«:ا».ها،ماد

دزاااایراد«:وا۱۰».د

و۱۱».ااواازا،اماد

اناوااراا،دورنان

و۱۲.ددناددرداودازاارنا

وااارا!مریا!مریا«درواداراان

ودارنا،اردوداروا!ارا

واد،دهداوازاارایادرو۱۳.دزک

ارباو،دهداوازاارایادر۱۴.داندراهر

ا،دزارباوانو»؟ایاه«:،هدز

انانو۱۵.دراوفناوف

ااحور«:،داروادراردوایوور

.دزوراروا،هایوتیاو».

،یدهلا«:ارواو۱۶

ارواواحور،اریاووناا

:وا».ااهردزاردزا،اد

:،هدماایویا۱۷».«

واادزورناوده».«

ویودنا،دراردوانو۱۸.ار
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او۱۹».و،ارا«:ناوا

،یاا«:ا

ید«:وا۲۰».ازوراا

بادواو۲۱.درواا».رانارد،هدروا

ا:وا«:وااناردار،رنو

۲۲».نازاگدرمداداربا

زاو۲۳.،دازوابا

زالااهاروانواا

»!یایا!یایا«:،هداروا،هانو

ودهاارناودارنا،واو۲۴

زاو۲۵.رنازاودو،هانوزاسود

.داهازاورها

هردادهد،طلردبامارو۳

رداو۲.ددلهدزاودودزااا

لازشردورا،دروادوا

طمن۳.درود،دشرار

و۴.زریرودنازا،ه،دهاراا

راااهدودا،باهد،

،باتوزاو۵.دادااچراوه

زاهدماروناردو۶.ااهدباهد

،طدورو۷.دناراا،هنوه

ااهباهد«:،هدادهد

،اا«:وا»؟اابایاها

۸».نانناومنمون

۹».مودانهار«:»؟وهارما«:وا

رودهزور،هاورموداهدوادهدوااهد

و۱۰.دبا،دناهاروودز

اهاارهداواسا«:ااهد

ا«:و۱۱».بادارنا

و»؟وازاوااواردوا

باطا«:باردااهدندزا

م«:طو۱۲».ا،راید

یودموداهدوطوااهد».واوا

؟ارا«:ااهداو۱۳.ادو

:اریوااهدا».وتردیاوتریاد

بادارنااهاارهداوااز،«

رتهت«:ا۱۴».

هارادهد،طماااماهدایو

یاناا۱۵.مدارومدیاد

واد،دززبناوو».رو

زااریداوا:وا«:واو۱۶.ایو

ناروداد:وااز۱۷.ز

واوابازایداواادا

اربااوارداو۱۸.

ورادریو۱۹.داد

ارنردواماری

زوااربایودا

ناروردناداو۲۰».داباار

نو۲۱.بازاارزناواموداهارزاباا،

انایانددهنا

و،دنازاوحا

باوننادا۲۲.داد

و۲۳،دخناربا،فنازانا،بانا

،اار،هداند،انا«:

ااهنا۲۴».نایال

نارزادادارنا،ناا،ر

و۲۵.ارنا،هادنازو،م

،اااردومار

نردو،دواربایمودارنا

وااوناردارریدارب

دباهدنو۲۶.دز،هداارنانازاا

موداهددنزوا

اردهداز۲۷.ااار

راروا،،

،هاوریودزا.اااو.ار

.دادز

،تاه«:،هدعادانانززازو۴

هاوارو،وازاتاهادودم

«:اریوا۲».ددیااودا

یردارت«:وا؟یرادردو؟یا

زانوزاوووا۳».ورزایا

ادو۴.هاروی،دن

وناردواوتداررد،ه

واوداررد،ریودزا۵».رارد

دهدارنو۶.روا،هدروایودنا

:اریووا».رودد«:دنازا

ارادنا،ر۷.دازورو».د«

و،هدادااردضوشواروروو«:اریوواو.داد

ااویزورو۸».نارهزاا

ودرمدمااوادگرزاردور



222ندمود

نا۹.دندرنا،دره

اسداماها«:دنز

رادیایویا۱۰.دردزا

اریویانارداووناووز

ناواایزور۱۱».ادوارد،ادن

نزا«:ی،دمدو۱۲.اارد،هادو

و۱۳.دایوروا،ااروانو».ناار

یاارزااوا«:مدوا

وا؟یرادیررادهدا؟دیایاه

«:واو۱۴».دمنرد،«:

ودرای«:دضی»؟دنزایا

».نااروا«:اها۱۵».اهدرش

نزاوارد«:و۱۶.دارددوا،هااریو

یا؛ایا«:واو».اشاردی،ت

ونارد،هنزنا۱۷».غوردداد

ی،دوااتنزا

ددردداقایزورگرنانو۱۸.از

مدواو!ها!ها«:شرو۱۹.رناورد

ودشردد،اداروا۲۰».شردداریو«:د

اروا،رشرد۲۱.دوازوا

زاوااردو۲۲.رنو،واارردوااد

ددازااونازاا«:،هداد

وهه،یووادازوا«:وا۲۳.مدوا

،اراارغا۲۴».ا«:».ا

۲۵».نارردارووونا«:دمد

یولال۲۶.رهادد،ر

توتاواارا:اریووب

هاددنو۲۷».ا«:وا»؟ا

دارودارواادیو.،ر

اواوایوردازرااواروا«:ا

ا«:نزو۲۸».اهداا،ادزاار

وا۲۹»؟ها،مداردازای

اوو،دایوارد«:ی

،اراواروا،تار

:ردا۳۰».رایورایوها

وا».کارتدتوهت«

ار،رنازایو۳۱.اورنزرد،

یولا،داودادزاواادیور

ا۳۲.راوداداروا،

نو۳۳.اهاواوهدد،هاد

هاو۳۴.ددوادووداررد،اد

ووااردویونداردندوزارد

مویو،اواداردد

وافناوفارد،و۳۵.

ن،دیو،ها

ارنزا«:،هدادزاوااریو۳۶.دزارد

«:اریووا،ادوادنوااروا».نا

زوروداد،هادنزنا۳۷».رادارد

لاو۳۸.رنو،اداردو

واو.دیوراناودزردو

».اناشاوراارگرد«:دمد

ییرویوراو۳۹

دشادردارا،هاوارداد،هنازا

وررندنایا۴۰.اراازد

دردگادیا«:،هدزا،درشایرن

ردارنا».رودرا«:وا۴۱.راو».ا

رد».رمدیا«:وااد

،کارادیا،هازاو۴۲.دد

:وا.دروادردونص

اررا«:د۴۳».رهمد«

وااز،رهند«:وا»؟مرا

۴۴».انازاودرا

.نازاودرواموانا

وگریداررد،ماراهدراد،نو۵

،ردناو،دهدادتارماراواووااز،ده

زا،رنونارایو۲.دصاوع

۳.دننزرردواودروایاااز

هردیاررداش«:دنو

یا،هارد۴».دادزاارواد،ا

نو،اااوزای«:،هدادارد

ااهدیاوو«:ماراهد۵».

دناردودرواااهدداربو۶».

دارندهاترباننا«

اربااهدنا۷».دزااروامد

اادا«:،هرداردسا

زااراهدداهزو

ا۸».زاواوا.

،اهرداردسااهداد،ان

دوا؟یردااردس«:،هدهدد

اراونان۹».یاااردا

یودراو۱۰.دااردد،هادی
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و.وندراردوو«:،هد

ور،هکنا۱۱».ا،

یااوداا،هانوداا«:

ارصا،هدادصیارددو،هااره،د

یازا،دی،واا۱۲.دادا

»؟مواردا؟اا

،هدباروا،هادا۱۳.ر،

ارناا،دگریاار،اریا«:

وواارنهدز؟یدروا

ادمندرارد،هدو۱۴».

۱۵.،واودر

واد،هداادددوا

ردزردماادناا«:،هدایور

».لتاهزایاالوااا

لماهدایورردهت«:وا۱۶

نو۱۷.داددمااارواو».دا

ازدهدادتاه،کزاروداا«:

انادذوتاه،ازا

ارهوا،ااردا۱۸.هداار

دوهارد،هادنران

نرردن،هنرردو

اریووا۱۹».ااردارهوا،ه

دادامدیا۲۰».و«:

هدروااراارانادزازااا«:

زای،هودوازاهت.دعا،د

ننونزای۲۱».اوا

:وادوادارازادودزاداروا

،هداا.ا«:وا۲۲»؟اا«

داانزاانازاناودناا:

۲۳».ناسدودوهزوا،اها

وادمااوا».زوود،هد«:ن

ددمدودوسدودودردارهزوود

،نادزاارا،رنو۲۴.دوا

ادواو۲۵.ر،هدارصاناوارد

ییا«:اریواودادیار،ه

اریوا۲۶».دتاه«:»؟ازا

دارازادناهالدا«:

توسوهو،واا؟لا

ص۲۷؟اناونورووونز

صویورزاو».اارذون

.رنوف

ردرردا«ااناو۶

زاووندرا۲.ایا،نا

وا».ناردزارددیاوا

ها،هد«:نازاو۳».و«:

اورناها۴».ا«دادباوا».

و۵.دار،رندرانو

یاها«:،هددواوداباردا،ارنازا

نو»؟دا«:اد۶».درازا

بایوراراوااارد،هوا،دادنیوار

ارنا،هدزارداردد».راددیا«:۷.دروا

تردنودااماراهدو۸.

دادا۹».دایودرانرد«:،هد

رنزاشر«:،هدااهد

ااهدو۱۰».اهدلوانارااز

ازاارد،هد،دراانازااریووداداروااد

باازاماراهدلدو۱۱.درودور

داا«:نا،هااردندو

دزاو۱۲»؟اااهدفزاما

،اااردا،ایا«:

».دز،دهاردزاارااهد

».مارواو،واوو«:وا۱۳

اراونارا۱۴.انودرداداداروا

اار،هاوناوداو

ا.رنو،دوزادمدنو۱۵.د

اریود.دهدااراراونارای

اازس«:وا۱۶»؟ایاها«:

یا«:،هدداو۱۷».اازا

دارمدنوا».اروانوا

ایاراونارازاافاایادواو

،هددوادادویودنانو۱۸.ا

ارنا».یزیرارهواا«:

:ارنا،او۱۹.یرام

اروزا.اواهار«

و۲۰.درواهارنا».را،

ارنانوایا«:ا،هدراو

هردادودارنانوا».

یا«:ا،دارنانااهدها۲۱.

واران«:وا۲۲»؟ا؟امر

رراناباون؟دزا،یاهدادن

نایاگر۲۳».ودیادوو

یاددارنا،ودرنود
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و۲۴.اازدمارای،نازاو.ر

وداردم،ماراهد،داو،ازا

اودهردو۲۵.دهاره،ها

وههردای،دهدهارنا

هدنو۲۶.وههر،هزبر

ایا«:،هدروادیودز،درهراا

زا،دارواا«:وا۲۷».د،هد

ارواهد۲۸»؟زازاا؟دار

ارد:نزا«:دضوا»؟ار«:

ا۲۹.درااداوراروازواه

واارارواهارت:اریودزورودرو

در،ارنزهدنو۳۰».دنارد

سدسزردادموهرواورار

ازاهدزاا«:و۳۱.ادرد

درداو۳۲».زواطاا

ددزاار،هدودا،ود

ا«:ا،یودنرزاود

و؟ازاااهدا

اییاا،اردزاارواواررد،

ا،نازوانو۳۳».رد

ا،اوازااا«:واوریود

».راوایاد

وا.اروام«:او۷

ودولمدراوااد«

دهدیرادو۲».دوههزاورددل

هوااا«:ادبارددیو

«:وا»؟ااواا،دزنارد

دصودرو۳».درانازااداد

۴؟اا«:ودهزاوردد

ااردواردادا

یودرااردوول.دا،ارداود

اراواهز،رادههزارا.زانارا

نارایودرامو۵».دا،

.داردارنارایودرارنا،و

اریاونایاوارایاوااز۶

،ااهدا«:وانارایودرارد

اهداارنندونند

وناوودرامو،۷».

دنسزا،هدکدیراردیودراوا

وادیا،هاودرارنوناو۸.

ناراور،سووهازا،هدبوا

،رو؛دنازا،هاددیا،ود

زوا؛ب«:۹.دن

وراوشواترزور

هدوونا،را،زاا

ارناودزاارنرد،ر۱۰».د

وارداواردنارایودرا«:،

وهاو،هنادایا

عانوراردارهدنا،هدزانرد۱۱».د

«:دندوردهدو۱۲.داد

اد:دانارادار

واهدناردارد،رنوودرازا

واهزارنا،انوزان

«:یوبارددزاو۱۳».ااد

اا(،اردهنازاسار

کااهواناردااهو

ااراود۱۴».ردو)،اه

وو«:،هدمارازاهدو

سزاهاراورندرانازا۱۵».

نر.د،داادزاناراوو

ارنارایودرا،رنومو۱۶.ارهد،

لودولمدراودتر

اررادناهدو۱۷.رشووام

لهزاوردداروا،وهزاورددیود

دهداددد

بارهد،اداوو۱۸.ادویو

ولودواادد،هد

ناو۱۹.اوههزاورددلمدرا

ناردهواا:دادباردراد

نا«:واو؟ااوااا،

اواروا۲۰».درانازااداد

.ددلهزاوردداروااز

:،هدب،دهدهزارشزاو۸

،یاردوو،او«

اولزواهاوااز،

ود،ادما،نزناو۲».ا

اوو۳.اولنزرد،ردنا

،هدانززانزنالیازا

هدو۴.ادزویاهددانو

لامل«:ودادمد،ی
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واو۵».،اهدروااار

زا،دهزاریاهددنهدیا

ادزوهدد،دهدهزارش

یوانزنا!هدایا«:یو.د

اریووا،نززاهدنو۶».اا،دهزا

:،هدااردنازاهد،داد

کارزیزورزاارواووا«

،دورداو۷».دروانااهد

هاااد،هدادواودر،ماراهد

یا،ددیا«:اهد۸.ا

ضازاالاوازاوااوووادت

یا،ریوتیااو۹»؟اد

،هاو.دزار،دد

داماراهد،د،ت«:ودایور

او۱۰»؟ادضازاا:،هد

اوااا:ارواوو«:اریو

هاردو۱۱».داواااهدما

و۱۲.اد.دیو،

اریر«:دادباوا»؟اا«:ا

اارنای،اد،رااا

ارنالاو،اارناناودزا

و۱۳».داهرارنایوداد

،اه«:ا

ماراهداهدوا«:ا»؟

یوواوادیاد،هاورادزا۱۴».ا

ا«:دادباوا»؟ارا«:ار

باردارناارف،زورنایادردو۱۵».ا

ردو۱۶.هدرداوددورودو

هدزطو،ااهد،بامارل

نو۱۷.دزاادهد،طمار،داد

۱۸.ددرواردلودودو،هد

دبانایااندو

وارداودوانز،باداز،دک

ادادوادهواا۱۹.دروا،د

اراواروادهدادهواریودزکار

اددززامودایوماردو۲۰.ا،توا

دیارامارو۲۱.ددد،ه

ودهداارواارنودا،ردور

و۲۲.درادیموداداراراناراد

وناردواهزوااددززامودا

ندمارابردا،داوماروو۲۳.

دوادردوادنارمارو۲۴؟باد

لردو۲۵.دداشو.ددنار

،ادهد،ماراا،ااهد،باماردزاود

ودودو،هدناو۲۶.دزا

هدید،شرداوددرواردل

ردا،هدکباناو۲۷.داا

نادادازدروابانا،دوا

ماراهدایابامارو۲۸.دبا

هدمارو۲۹.حوارمار،ناراوردتار

دهریوناراازادار

ااو.،دماراهد،ا

تداربامارادور،ادهد،مار

.د

«:وا،هاارانازااو۹

.ودتار،دداروراوارد

واارا،یرانو۲

۳.تقاارواونااردانزااروا،هاد

ارواوش،ارورو

».ردورا،هدزاررد.مدااد

نو۵.ادتارنانا،نانا۴

رادیا«:واودنارادا،را

«:»؟زاما«:».مراد

شارورواد،وا۶»!رادیا

ماراایا،ه«:اریو،ر

،دیاناو۷.مدداا،وا

نوارا،دننمادزااربا

کباناو۸.اادزااروان

ارااردیاهروواردبازاو.ا

وطمناارباناو۹.ا

رداراا،نو۱۰.ااانا

،هدزاررد».دایاهدودرار

اریووانویاندو۱۱.

نا»؟ادیااداو؟اا«:

.«:۱۲».ادارودا«:

،هدنو«:وا».هعاار

۱۳».مداادار:وا

وازارنا،اردرما،هدناها

۱۴».اهد«،اارو،دزیور

ودمارورمارطاا

ا۱۵.ادهماراهد،ازااردتار،اا
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واناراازادهدارهدمار

.،د،ماراهد،اودهر

زا،هررا،اایارا«:

راارا۱۶».ر،راددورنو

هد،اودیاردمارازرر،ه

رجهد۱۷.دهادومارتدیااد

«:ود،اوار،و،دهدا

نالا،یرا«:مارو».

:وریولایرا۱۸»؟اا

«دادبا»؟ااهد«

هدادنهدو».د؟ارار

یدرا۱۹».ددا،رناد«

اهد«:وانادواود

؟ارار«:دادبا»؟ا

ددارناد«،هدادنهدو۲۰».د

۲۱».ارادازاانارنارو

،مارودارواارا».«:مارو

ورنودارا،ادهد،اوااهد

نو۲۲.رترداروا،هنولا

:دادباوا»؟اایا«:دار،مار

دزرایویودوااتردیرزاد«

اودرا،هاداردد،مارها۲۳»؟ا

متاردنو۲۴».اایا«:

داراردوانودزادزماریوزنرد،ه

رد،اداروا«:دراد،و۲۵.دا

زاووروادوزارت

۲۶.دواهرردارواوا،درا،باشر

واومدزودارانوتنا:وا

اروانا.راتارد:

نا۲۷».زااردارواواموراد

ارواودرانهار،داراادهد،ا

درزاشااراردارواوارواد،هد

دو۲۸.دارد،هدراوواو)دز(ام

اردوادردشدراردارواودرواارارداروا

هدادا،باماردزلردو۲۹.دد

ن،هارااا،ارنو۳۰.

نو۳۱.هزا،هدادزاردوهد

،اردیااریزا«:وا،ادهزاورد

ف«:،هاهیواو۳۲»؟د

.دواینازاود»؟؟

زایرواازاروا».زااروا«:واو۳۳

ا،هادو۳۴.دلارواوهناوراد

ارواو،ارننزا«:.لبو

ددیانا۳۵».اهددازد

۳۶.وازای،دیوو،ر

اواما«:واو.داداریو،

اان،هدیا،دهاو

یورااشو۳۷.درارردار

اایر،داررد،ز

».ااا

،.دهردبادو۱۰

،هددبانانورناروده

ویاناباننا«۲:

و۳،ااورادروناوارا

وشراروا،هدبااردیانا

نتناا۴».دیا

،ووااهدودا«:و

وورو۵»؟داو

ون«:،هددارن

ردا.اهدار،درواا

:وناد۶».روا،ا

دیانای،ااوا«

ندازهدناو».ردواادوار

.د،دارنانرد،دد

د،ارندازهد،رنادبنانو۷

یود،ر،اردارنایوار

هدنای«:وداداروا،هایو۸.د

».راهزاوردددهدودارا«:وا».درواار

لد«:مود،رنونناداو۹

ا.اروا،هردیاا.

هرردواوامزاا۱۰؟اارا

اراواودااز،ابانا

و۱۱».اهدروا،ادهاو

ورو،،دررداربانان

و،۱۲.ازااروا

۱۳،رنهارردنواه،هاور

:»؟«:،هردادهد،اناردا

ارناوهدنااواناردا«

وهزارنا».هزارا«:وا۱۴».

نازاهد،دودوارنا

برباد،اورازانو۱۵.ریا
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لدا«،هدارواودر،اوالا

ار«دادباباد»؟لدلد،اار

دد».هاردد،ا«:».ا

ها«:و۱۶.ارادداریوواودادواار

.درایواراارواو».،مرادوایاو،

هرداربان،رهنو۱۷

دارواای،د

نا،هدارم۱۸.داوا

ااروااداربا«:

وویانا۱۹.د

ذازنازایاواداروا

اا».اهز.مرادیا

:و۲۰.دزکارندهارزاار

و۲۱.دناارناو».یاس«

یاوانودااد

۲۲.وادو

نوسنیا«سنو

بربادوو۲۳.دروانوسنایاواو».روا

رد،هد«:نواد

ون،اردهنزا

و.اریوذاد۲۴».

ازاا«:ودردنودیاد

اوانضن،رمدد

نا،غرنارزانو۲۵».د

».نووارنا،هاد«:نارادو

نوارنانارادوناومدارنا

،دردارو۲۶.ر.اا

اروارلو۲۷.ازارا،هدروانو

زاارا،۲۸.زواارنا،م

طمنیوزاا۲۹.داا

یزا،دهاراا

«:واو۳۰.دنادورد

لدرداویدروا،درداوید

مرناازا،یدباد

لددا۳۱».ااا

منزاو،ک،اایا،هردد

،ماناردو۳۲.دبا،دهاراا

ردارنا،اودعوااوا

ز،باعفندرازا۳۳،دزاادو

وانرایداووزاارنونوروندود

ردا،وارودووو۳۴.نود

نار۳۵؟بااندماراب

هدزاشوددهردارواواد

و،دااهرداو۳۶.

.دل

ووا،اهدشدارد،نو۱۱

هدماردا۲.کارهدا

نانزاارواو،اراشا،داا

زاهاقاردشااداروا،هدزد،هد

لواردیودواو۳.واودن

عاد،لردو۴.دزو

ددارناوارناونیز،هد

ودادواردناونا،هدرواوا

یر«:،هداارناو۵.دادنناارهد

ادرد:اا،

ورهزاورددو۶.لهدهد

هدارو،،انایاهزاورد

ردا،دودو۷.داد

و۸.هدهدداروا،ورنوزور

واهدفاا،داردحما

اددورنوهدنو.دد،اردنزا

اعاداز۹».وادد

زورردازاهااردنماو،د،د

،رنوزورردازاهاواد

نازااروهو۱۰.اعادد،اد

و۱۱.دادز،دواردوهددواد

فارفزا،داردح،نازا

و۱۲.داهدفاا،یوی

دادواارتدو،اشج،هدروانوارهدوا

:،هدزدود،هددارواو

مد،ارمونازاوانو۱۳».هزهد«

،تدهدادو۱۴.ادوا

زمودهددنازاوناروو.هداند

ا،هرداردس.اارودید

جنارادارز،عادو۱۵!!دز

ونونزااروا«:ارنا،هدا،د

رددهداز».د،دووازا

ناارزاودادهاراروا۱۶.ددوا

نردعدو۱۷.اردور،اهد

نردووامموهدووا

مارنا،رزمو۱۸.موهد
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ارن،و.ردداروو

و۱۹.واناویوور

ارهدنا،ادارزموناونوز

واهدناهزاوردهارودروازوازا

ودیدزمو۲۰.ندوا

شانو۲۱.هدداروارا

.د،هد

رواردلوهدشا،لرد۱۲

مرد،دوارداراشاو۲.دد

ا۳.دروا،دادارواعادزور

ینردزموادین

م«:نشاو۴.ازروار

هواره،دهدرواواه

لدردیاهو،اهوایا

ددارنان۵،دروواارنادر

نارداریاناو،دیازا،

لرداونا۶».،اا

و۷.دهداریا،ن،هدشامو

نا،هاارنوعاد،هدشا

نازادیاهنا؟اهدااریا«

نو۸».یاارناد

.اریاومزاهار

ارنا،هدناشردارووعادو۹

واادمدارارفی

اریاه،دردنو.ا،

هدنو۱۰.انارد،درواوا

رداریاه،هاروهد،دقوردر

۱۱.دادارناب،رد،وا

ارارد،هدادناباریاهو

ردنونارارناناو.د،دوا

ونارو۱۲،دف،دروا

یایاهایوبنونا

۱۳.دمزیاو،وا

ووووهیوایاا

.،درواوایزاهوزا

.،نااروادادنارارارنااز۱۴

،رناراردادنادارهزاو۱۵

ها۱۶.دررانااز،ب

،درواواارهیهومی

،هاماراهد،اها۱۷.دننازا

روای،هدا.دارناود

ط،ارارادهد،شاو۱۸.ا

ودتودهدوادند،اومارو

نا،،هدووایاردار

وو۱۹.روازاواودماراهد،ادار

؟بادندمارابردا،دوشا

ارردارشاوا،دو۲۰

وراز،داز۲۱.،دوردوی

ددوادردارارواوددزاروا،داز

.درداشود

زا،ادهد،اشامولرد۱۳

او۲.دله،ههدهرداا،

منردو،دروادوارد

۳.دبانازا،هدک،دهاراا

،ادارنا،هواااوا

و۴.دزور،ا،ددوماراهد

ازداارواواودعوادزا

و۵.درواارنا،ماراهدداراا

نونارادززاناداداایاهدتوا

ا۶.دیردماااوا

،هدبا،دهاراامنزا

مزا،زایاو۷.هردهاو،دکنارد

ماراهدازااوهدراهدواراهدوراه

و۸.دهادر،هدلارناو،ارنا

ندمارابردا،وارودوزاو

ردارواوادنارزا۹؟باا

لردو۱۰.درد،شا،شودده

هرداازاشا،ادهد،شاو

وارداو۱۱.دلهدوهد

ارااطمنزاودروا،د

وو۱۲.دکارد،هدباده

،دادهد،اوارودوشا

شاو۱۳؟بااندمارابردا

ااندشاویوموادنار

و،دنازایایراو۱۴.دهرد

یا«:ووا،هدویود،ااهد،شا

یواو۱۵»!اراوااارایا!ریا!ر

و۱۶.وندیاو».ارون«:ار

دارنا».ددارن«:ااهد

:و۱۷.دهدداردداود
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:اودزارنا».زقیاره«

و».ار«:و۱۸.اا».زا«

.داز،هدزارنا».نارز«:ااهد

هدز«:،هدواادو۱۹

نارالا،یدادارناراها

دارواودتواو۲۰».داداار

اوو۲۱.اردزبایلوردود

ردارهدناودارنا،دداریدن

هز،درایاانانو،ااا

اراا،ماراهد،او۲۲.دادیو

وارناواا۲۳.دروازامارد

دبوقاوااد،هد

رزاارناو،دزکارنااودتانا

د،شودماراهد،ا۲۴.ارودزد

زااار،زاشاو۲۵.هد

اددزا،دزا،شرد

اای،هدادارواشاو،ز

.دداداار

،شاا،ااهدزاشامودلرد۱۴

هددوو۲.دزاادهد

ناشرداوددرواردلوو.

ادروا،دوارداو۳.دروا

۴.درر،دهدشاشرادوادشر

ینردزمو،ادین

دردو۵.ازروار

،دارهد،شراردند،

تاربارنناا۶.ر

ناناردوهداوا

ه،دلنارناو

ویداوردارنودازاراهدواو۷.دد

اها۸.زواارناوردار

:،هد،ااهد،زاشادنر

،ادااهدشاو۹».«

،هدندازاودنر«:،هدادهد

ردیاوناا،هزاردد:

اارمودا۱۰.دلارر،هدر،دن

ندرد،هدارواردویداد

اادوتداادیااریااز

وواواااهد،شا.داشاا۱۱».

،ادردردادهد،ا

د،هماارزاادو۱۲.د

هداشااا،ااهد،شاو۱۳.درا

هزاوردزاارروار،هارواورداراد

و۱۴.معارذر،وازهزاورداا

یاردوواردارووهو

و۱۵.داه،نو،هد

ادهداووارودشاارا

شاو۱۶؟بااندمارابردا،د

مشودهردااندوادنار

توزا،ادهد،شاااو۱۷.هدرد

و۱۸.دزلهد،ااهد،زاشا

و۱۹؟بادندمارابردا،او

زاودراوا.ایوروارد

درواناارواو۲۰.ارداروا،هد

مو۲۱.د،دوادردروارددنارو

،ا،شریاروا،دهدارر،اد

دنارهدازاوداراوا۲۲.هد

ادلردو۲۳.داداادیاارنا،دها

زاهرد،ااهد،شام،ادهد،شا

رداو۲۴.ددلوو،د

طمنزا،هدروا،دوا

اراادووا۲۵.دبا،دهاراا

،ها،ددادایردتزا

زایادهاو،اایا

دراادوااز۲۶.د،د

دوااوو.یدازاوس

ناززااامواا۲۷.ا

وو۲۸.دادتشامدارنااد

ودودواروداوم

بردا،دادااایا،دادنازاارت

،دنارم۲۹؟بااندمارا

.دردزشواااند

،اار،ااهد،مولردو۱۵

وهددهدو۲.دزاادهد

روایشرداوددرواردلودوه

هداشرا،دوارداو۳.د

یردزموادی۴.دروا،د

ارهد،واو۵.ازروار

مویاردودصاوزور

وروو۶.دیروادزمودواهد
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۷؟بادندمارابردا،د

ودددوادردارارواوادنارر

هد،رولرد۸.دهدردم،ش

دهوهدهردااماز،اد

،داری،دوارداو۹.د

هارااطمنزاودروا

ررداروا،هروام۱۰.دبا،د

ردازوو۱۱.دوودزم

واما۱۲.ابااندماراب

مرنا«:،هدبارناد

رد۱۳.عو».ااا

وهدم،ادهد،ول

،هازایدو۱۴.دهرده

شواروا،هدزهردارمو.اده

بردا،دیاوموو۱۵.د

ارها۱۶.ابااندمارا

زوایاازا،دززاارشدوودنارد

لرد۱۷.دهرارشانزو،دزارنا،د

وهداا،ید،ادهد،رو

،دوارداو۱۸.دهردلهد

هارااطمنزاودروا

ودروامز،راهد،ل۱۹.دبا،د

ردارویوواددادلهزورا،

،اااراو۲۰.دزرااد

.راهدهلهنازاان

وو۲۱.دازرد،هداراهد

بااندمارابردا،دو

شوادنار۲۲؟

ا،ادهد،رلردو۲۳.هد

رداو۲۴.دلودوهدهرداا

ااطمنزاودروا،دوا

،ارادزاو۲۵.دبا،دهار

دزهدردهردراوبرااروا،هروار

،اروا.ددزاهیوو

مارابردا،دووو۲۶.د

هد،رمودوهلردو۲۷.ابااند

لوهدهرد،اار،اد

نزاودروا،دوارداو۲۸.د

۲۹.دبا،دهارااطم

اون،هاراهد،،ااهد،مارد

زوودوروشدوحو

،ملردو۳۰.دیاراارنا،ار

ردو،هدزارواورر،ا

مارابردا،دووو۳۱.د

هد،رمودلرد۳۲.ابااند

ووا۳۳.دزا،ادهد،م،اا

وددرواردلهدوهدد

وارداو۳۴.دقودد،وشردا

ین۳۵.دروا،دشراا،د

روارزینردمواد

وو۳۶.داروابواو،از

.بادندمارابردا،دوم

ارروماراهد،ر،هدعووامانارد۳۷

دوادشرردوادنارم۳۸.داد

.دزا،شوددنار

زاادهد،مزا،رلرد۱۶

ردلهدوهددزاو۲.د

شرا،داهرداودروا

،دکااندهارو۳.ددواد

نا،وااترا،ارازاارد

ووینردو۴.دهدجاااارزاار

،رها۵.ازروارردز

،هایاروا،ااهد،رو،ماراهد

،رونارد۶.ااادهارزا

دجااازااردوددادانارایاارا،ماراهد

زاو۷.ناردزوا،هاداناراو

وه«:،هد،راهد،دنر

ااهددزاوماراهددزاا،ها.

رداروه،زاو۸».هدر،ا

دارنا،،هدیاردووا

ودااریو،راهد۹.دراهد

دیاارنااوارنا،هادراهد

،تیاهدزاو۱۰.راررو

زاود،ددردارورد،راهد

یروادارناوهد

دزاهدزااایرواو۱۱.د

،دزاهدزاناویرواو،د،دهد

ارهد،ادزاهدنو۱۲.نارنا

و۱۳.ارنا،هادهدو.د

ورارروازاردیدراو

ارو۱۴.اردذن
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واودنزا،یوورزاارنا،دوا

یروا،هدزاو۱۵.انافارنا،هدروا

ومیدراو«:،هداار

زماروایدراوهد

و،نارگرناریاونایدراو

اشناارذنون

زااویروا۱۶».یا

ار،هدزاو۱۷.د،دهداهد

زناویزاارردوادازاارض،ه

ارقاورو۱۸.اارناودروادو،دنا

،ادنانوزاهدارارودهدرد

زالاو۱۹.دادراهدوارد

زا۲۰.بادندمارابردا،د

شوددوادردناروادنار

.هدرد

ردااا،ادهد،زادزاودلرد۱۷

وارداو۲.دلوهده

و۳.دوازاااندادروا،د

وایاوواه،،هایو،راهد،

دنرازردراهدا۴.دروا

راهددلودهدهد،ء

هدو۵.اانازرد،هدارواراهد،هد

هلارناواه،هدروامزرا

ارااواره،راهد،لردو۶.د

یردونازروردارناودیارا

دیا،هااازاو۷.دادند

هدروانوهد،ندززاززاارنا

ااردو۸.دنازاوزروه،د

نداردودهدجاااارزاوا

،هفااو۹.دک،داا

ردو،دروا،دردارردیا

ین،رادریندیزا،دی

ردزواوو۱۰.دیا

زاوااناردو۱۱.یا

زلاوازرینرد،دهارنار

دتدارو۱۲.درواناروا،هدروا

واو۱۳.اررا،دناوااهررد

ودادتدادوااناروااو

ااواواوزدزیزا«:

ناوومدانارا

،هداناا۱۴».راده،مددا،د

نادیا،هناناریداردید

ناناریووااو۱۵.اد،درو

ایوو،دک،دهدادناارتادو،

،واودنافاااراود،هد

.دیو،ادهدااهرردارنا

،هری،هدکاردیاهاواو۱۶

،ارهاودیاود

اردنادوناو۱۷.دتدارودهنا

وار،هدیودویوارازا

ناروا،هدروا،دواردا

واتااواازا۱۸.درو

ادااروددرزاارنا،ه

اهاردیا،هاواادا۱۹.

وا۲۰.دک،دنااا

ارناوذارنا،هدکاراارذ

درزاارناا،دنجارد

ودوادنازاارااوااز۲۱.اارود

زااراا،موددارطمنا

و۲۲.هارنا،هادوایو

ازا،هدکدهزروماا

اوااارااواا۲۳.دبا

اا.ااروددرزا،دا،دن

،راهدو۲۴.ویرازوادززا

یارنا،هدروااووتواوتوزاند

فارهناودادهیرداا

یاارداوو۲۵.رد،هدروا

نانردناواا.وازااردنا

،هدادراهد۲۶.ارنازاد

ه،یادهیویا«:

واهدنانردناواوادارزنایا

ارزنایاهازاارناا

زاارزا«:،هداراهدو۲۷».اد

اارناوداردودو،ا

هزازا۲۸».دزیاه

دادارنا،هردوا،ده

واردنا،اا۲۹.اروا

،ادنینیرد

ت،ا۳۰.دنارددردا

و۳۱.ارا،تاوار،تاوارت

ردایااردنا،اواوارکو،ن
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اره۳۲.ازا،داوناو

یادنزاینیانو

اره۳۳.ارینیردنا

نزاارناامرواردناو

زوانا۳۴.دتد،دها

ااوهزاورردتد

وابناوایاواووواماو

ناواا۳۵،رر،دا،دمااار

ونازا«:د،هداارناود

۳۶.ارایاوتدوهارا

اایوزوتززاارهزا

و۳۷.اروایاوهارواو،دروانو

،ایااریاواووماوا

اریو۳۸.نازاوروا،هتوا

،هزاااز۳۹.نازاوشا،

».رانددزااروا،دیا

۴۱.درردتداناا۴۰

ودتداردیواره،انا

ررناناریناناناونانا

.ررزوادهد

،زاا،ااهد،املردو۱۸

هددووا۲.دزاادهد

زد،اشرداودرواردلوو

هددوادشرا،دوارداو۳.د

واروادارینوا۴.دروا،د

ازدد،داررودارها

.نارناواو.ازرانزنااا

ندزاوازاوداایا،هوا۵

واو۶.دوازاازاودوااد

اوااریاواوزرفااوایوزا،ه

ورودواواو۷.اده،دهد

.داروا،هراهدوزو،د

ینهدیزاوشدووهارنوا۸

لهدمرلردو۹.دادرادر

،هاهراهد،،دااهد،ا

ارنالردملاردو۱۰.دهارنا

۱۱.ه،ااهد،لرد،

،روردارنا،هرااراا،راهدو

ازا۱۲.داد،هدندیردو،ناز

ه،ووازاودهاردیا،هزاوا

وداارناودزو،دهدا،وا

راهد،ر،هددرلردو۱۳.درو

و۱۴.دارا،هاادرادری

زا.مد«:،هدراهددادهد

راهد».داادا،یرااراود

و۱۵.اادهدزووهزو

هدیاردووارداریاه

زاووایردزاارونارد۱۶.داد،

ارنا،هدهاراادهد،

زاارروررون،راهدو۱۷.دادراهد

ناو.درواهدید

تدور،انورروا،ها

ا،اارهدنو۱۸.دا،ارزرهار

،روفاخاویود

:«:نارو۱۹.انوناد

ناداا:راهد،ن

،توترا،۲۰؟،

یاهدوانا.ا

،هدایلا۲۱.یاه

نا،رود،ناا

یاهد،نان.دزحوار

دیا،هااو۲۲.یو

اروایوینناواا،راد

رواردارواوادوااد

راودوطراهد،ال۲۳؟ه

۲۴!ااانارادزاا.دا

واداارانزایور

نذانااو۲۵؟یرادناراوارا

ااوا،ماهانااناوا

وواها۲۶».باارناویازا

ارانزا«:رخا

دشرددنزوارنا

دااا«:نار۲۷».ی،ر

اددا؟ارنااهدوا

لودراردنا،هد،ار

دزادنززاواودار۲۸»؟ارد

۲۹.ارراهد،نم«:،هدبو

اارواازار:هد

ودزهارو۳۰.یودزا

راهدداوراارا،ه

:راهدازش۳۱.ا
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ازاودزاانودو

ارو۳۲.دبازاودر

ونزوهوز،مروندزز

.وهزویززو

اره:ودارازش

زااردزو،انازاماا۳۳.را

و؟دراوتنا۳۴؟اهرراهدد

؟اهردزاارهاو؟اوواونا

دزاارزازانازا۳۵

ما۳۶»؟دتدزاارروا،هاهدادت

ودهداهدازداباوا،هدت

ا۳۷.باارواد

دهردروفاخاوود

.زوااررنوا

اردس،اراهدیناوو۱۹

،او۲.ادوا،هسو،هدزک

صااادساروو

وزورزوا««:یو۳،هد

نازتواهررناازااود

هد،ااررناه۴.

ود،اهدیاندایااروا،را

یایا.،اها،هار

۶.اادهدینو۵».ع،

وادیا«:نااو

اراهدنیزا:

،هیواور۷.س،ا

کشدوردارواوادو

ارراهد،هدار۸».ا

۹.اهدچزادهاز،د

دهی،هد،هرردو

،هددنادر)ن(اهانو

وایا«:ادهد،«۱۰:

راهددرواوار،

وراندیاها۱۱.ا

اراو،اکاراوهد

،کارنا،ناراناا۱۲؟

تارنا،رردنوروناروناز

اوهدودراهدو؟تهد۱۳؟داد

اارنا،نادزااربو۱۴»؟اوو

۱۵.دوارارنا،هاردواو

اایا،هیا«:،هددوادو

ن،سنو

دشوایا۱۶.یاهاارزوناوا

نو،هداردنوایا.،اار

عا،اهدیانداارر

نازوارانداار،وایا۱۷.

ااز،اااارناناو۱۸،اهدباار

اراا.وبزاناد،د

هدروادزاار،یا،هل۱۹.ه

۲۰».ا،هیاان

،اایا،ه«:،هددصااا

یددد،راهد،رهرردارا:

،هنا:اا،شاهرردوا۲۱.مدا

روادواهداا،هدار،ند

،هدااروا۲۲.اهارد

اردن،هدزاوایوویا

اروا،راو۲۳؟ااسو؟یااا

ویدیارات:یا،هدا

اروشدازایووماهانفاا

و۲۴.ماهادنردوای،هد

یدیومبا،هه،

نززاارایاها۲۵.داار

ماهدرواعوارنا،ناوماهدادترمازاوماهد

لناویهد،هدبااررادروهار

ون،هدتان،ازا۲۶؟یز

یاوموهوا،

جووارا«۲۷.د،دهدرزا

۲۸.اد،یرادارودو

اردرا.اهاش،روویراد

،یاهاارار،ااردمو

لاداایا،و«۲۹.ادا

ورملردوونازاامودلودراورد

زایاو۳۰.راراه،هدسوور

هودزاردر،ررادنا

نونهزانارروروازایااز۳۱.درواا

واا«۳۲.درواااراهت.اا

واادا«راهدهررد

اروااردواااا

اناهاار۳۳.ااانارد

از۳۴.اراوا.ااداو

نا،دوادهود،هدارا
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،هانوناردوا۳۵».داداتار

،نناداودزاررایودرازاراودو

چراهد،رو۳۶.دهدیاا

ناوو۳۷.یرد،وداور،هد

ورداا،دتدکو،یاردوا

شودراتارارازناو،دزارواا

.دنوا

صاااوتفور،مانارد۲۰

اردکرا:وا«:اروا،هایود

اردیورواها۲».اهزویاز

وایا«۳:،هددوادوادرادی

لدواریروادا

».ماهدروا،اهدرداوماهدک

،دورنووزااازااوو۴.رازراز

میاود«۵:،هلزیووام

ومارید:دواد،تریا:

مزورردوداداارا.مداریا

،دواالهدیزورو۶.اادوا

اراو،راراهددزااراوارو

او۷».دادواد،دهود

اد،ارناناو».ازا«

اوا«:او۸.

و۹»؟،ااوامزورردوا

ارماواوازا«:ا

ردهددوردهدا:اا،درواا،ا

،.دوردهدا«:۱۰»؟دد

وازایا۱۱».ددردهد

،درزااردزاارودا

هد،ناناکدو،نزناردو۱۲.ادردهد

هردهازددور،

زااردیاوداارناو۱۳.ا

ارواووروتووه

ردوشاردو،دادننا،واارد

یا۱۴.دانناارنادی

دو؟ندا«:اریو،هاهدید

».اهازا،رودیزا«:دادبا»؟ازا

رد«:دادبا»؟درد«:وا۱۵

».مداننااردیود،ا

زورا۱۷:اروام«:ا۱۶

،اهدهذزوااراوردا

۱۸.ایواو.اهد

ا،ارناوازاارازاو

ا۱۹».اا،هدردو

ردا«:دو».وام«:

رووو۲۰».داناوما

بردا،درواارباووضووا

دنار۲۱؟بادندمارا

.د،شوا

ردلوهوهددهدزاود۲۱

رداو۲.دشرداو.دروا

زاارا،وااترا،دوا

اریاز۳.د،دهدجاااار

یاوددر،دهدبا،شر

و،دااهد،باارهاود

و۴.دتدارا،هدهنا

رداردا«:دواشاهررددوارد

ردنایاو۵».ااروا

وارازااردو۶.دواود

.دهدواناودواباودیاوی

و۷.درواناروا،هزرورتراواردو

ودوادشاهرردوایارد،دارهال

زاارنارواردوارد«دن،ش

.دااااردا،ماهااطا

هراوادرماهدادنانارززااراایو۸

ناا.ادا

هدانا،هومدا

ارنا،ازداناا۹».رر،د

،دهدکااواازاداا

،هدا،دناوواو۱۰.درر

ودرواارترا،ادهد،«۱۱:

،دیو،ددوازارالازا

اایا،ها۱۲،هاراد

یراادورواا:

یوزاوهنر،رواو۱۳.داا،دارنا

یر،داکاررواوااربا

و۱۴.کارنا،نژاووهدودزارب

نانددارناواهااردثا

۱۵،اتروندیاو،دا

ناریزورزاودروا،اردا

و۱۶».دروانا،زواانوزانا
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اارروارهدززاارنن،اهو

رداهناارادواهیا،د

ودووو۱۷.روااوا

بادندمارابردا،نا

،دغردوادنار۱۸؟

نا۱۹.هد،نا،شوداغرد

اودرواردلودوهددودو

وارداو۲۰.دزا،صورد،شرد

و۲۱.د،دشراا،د

ارو،درر،دهدکناشر

ناریا،هو۲۲.دهاراودتد،شر

ناند۲۳.دکوا،هدکارد

ارازاا۲۴.شاردارهدوروا

،شزاوردهر،هدنا

نااو۲۵.ددردار

ردو۲۶؟بادندمارابردا،دروا

.دشوداغردد

لورواردوهدد۲۲

او۲.دزا،اد،هشرداو.د

،درو،دروا،دواردار

لردو۳.زرفااارف،هدکدواد

مان،هداوهد

وورد«۴:،هدواار

زاارنا،ردنودهدرواوااریاهوا

اردارناو۵.در،م

ردارنانار،اهوا

۶،یا،روا

هایوو،نارونونار

دب،دناداریاها۷».

ن،ر،و۸.دررااز

اربناو».ماواردارتارب«:

وهددنو۹.اارنادادن

وارداریاه،«:،هدادهد

وااردارناودروانو،

،«:،هدادارهد،نو۱۰».د،د

هدرارنان».اهداد،

اردس،ارتارنهدن۱۱.ا

رونماوی،هدو۱۲.رد

زاوو«۱۳:،هداارهدمد،ونو

اردهرردادیاومیاویاوا

واوااز،،دب

اننارازا،،اه

».،ابهرردااداشب

،هدونوروماوی۱۴

روامودردواور،رادسهمنز

یا،ه«:ناواو۱۵.یوو.د

:،اهددار:اا

وناا:وا۱۶

،اهاادهداربن،را

ازردنایا،هدکا۱۷

ا.رونا،دیدلا

ادهد۱۸.اش،هن

:،اهدوازاندار

۱۹یاههررد:اایا،ه

وناهرردامودملد

،هاوار،ادروناوی

:واا،رو،یرداردس

ااردار،اا۲۰.مداار

ارواهدرادردود

باهددنا».دا،رنا

.دروا

یوداررواواددهدو۲۳

رواوادنادوهدو۲.د

،گرو،مواونویو

وارداریبنواو.اوا

وداندهدو۳.اناشرد،

وتادواوا،هدیوارواوار

ارانورادهنولدارواا

ام.راا،اببارد

وموددنور،،هدو۴.ادار

وهاویاارفوداارردن

اراو.روانووازا،دهنا

اراوازنوریرردروانورد

نرددهدادندارنو۵.د

یااراو،ازرروااوادیی

لو،ازرناوجووهوباو

ناودنوریداوروازانو،وازاارهاو۶.د

ارنادوم،رارناو،ازنوررار

دوادارطایو۷.سامای

و۸.دبا،هااردنز
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اردناریودرواادیزاارن

ینو،زا،ازر

هزاوردفو،ر،هزاوردددارهزاورد

وا،ی،ن۹.م،د

و۱۰.دردناردانردناروارد

اردد،دمیداوردار

باادنداراو۱۱.ارازایا

زا،دناردااهددهداد

و۱۲.ازااربایاراودرودوا

،داراادندودزامار

هد،دواودردارو

۱۳.نوررداراد،هدباازاوم

وددهارفروااریو

یاونور،ترایاارا،ااهد،ن

،نر،میاو،نار،ش

اراوددارو۱۴.ارا،هد،د

و۱۵.مدیاازاارایود

ارااطمینودرد

ارنو،دهدارنا،ه

هاودم،رارنا،هازارنوم

.د،دهرداار،هو۱۶.ازار

نا،هازنااراوادنازااراا،هد

ازاادناوام،ار

یاا«:و۱۷.دادردانا،دهدرارا

زاااد«:اریوناد»؟،

هدا،یاهدرا،هااد

اروایااورااوارنا«:وا۱۸».د

،دهاهزانایاااروایاا».

ردارینیو۱۹.ااو

ار)وا(،اراااندودهی

رااواد،دهدروان

ارداریننو۲۰.د،دهد

روا،هازاارمدیااو،د

«،هداارمهدو۲۱.دا

هدیایا،ابباردیار

اااروادمازاا۲۲».راد

هادندوااندماردودیرواد

یاارا،هد،لردا۲۳.اد

ناودواباو۲۴.ادهرواردوا

،ارواردوادزردارترموواو

ردیردارتارند

لدددوازاو۲۵.دروا،دوا

عرواتارادتونو

تزاواا۲۶.واوازاو،

رواازد

واو۲۷.اد،دهدروانازااروا

رودارااداروددزااراد«:

ااریاومارروااومد

ووو۲۸».داک،داارد

ردو۲۹؟بادندمارابردا،د

واتاراهد،هد،هن،واما

ورداریو،داروا)ن(نواواهدی

هد،رواوزا،هدارارداروادو۳۰.

وارزا،زاوددشردارواودروا

زاو۳۱.ددشری،هداروا

ودرواردهوهددو

رداراواو۳۲.دزاراد،شردا

۳۳.دروا،دهداراا،دوا

روارددرد،تزرد،ررداروا،هنو

نو۳۴.دراززووهزوو

ودد،،شریارا،ه

ردواو.ا،ارزاودارا

ارزادادناروهنا،و۳۵.دا

،زازااروهناونناارناد

۳۶.هنارناروزواازا

رواردلهدزوهددو

اراو۳۷.دورزا،اد،هزشرداود

،دهداراادوارد

.دروا

هلو،اهد،،واماردو۲۴

ونایواو۲.وازا،.دوا

دواارنیونایونارای

وام،دزکارنادادارناو

وانزاا،۳.دادناو

زا،دواونارنااواد

از،دروانو۴.دزاارودد

اروااواودهدننزاارروا

مارابردا،دووو۵.

وادنار۶؟بادند

وزادر،هدو۷.هدش

،دهدارهدازنود
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دهو۸.دهدرواف،تازا

شرداودرواردلوهد

ا،دوارداراو۹.درواناد

،ننزنارد۱۰.دروا،دهدشرا

،و۱۱.هو.اروا،هد

،دهدهارنارد،هد

وارادوودردادهد،و۱۲.ا

لردهدو،انوهدداا

اووایاو۱۳.اروا،د

،نارفومودروانوازاارهدی

،وام،دوایاااهد

نادونارادوروانو۱۴.

وناود،ا،دراهدار

۱۵.زا،نیا،ارناا

وااوهدنزوهدردودارو

و۱۶.دروازاارناواارزنر

نااونازاراورا،ناد

ارنا،هد،دهدزاوی،ناار

وایردار،یوی،هدو۱۷.دیا

۱۸.لاراودد

وددرواردلهدزودزادو

رداراو۱۹.دزاراد،شردا

از۲۰.دروا،دهداا،دوا

زاارای،ادادورواوا

.هداو،ااد

زورردد،هد،اوو۲۵

ناردو،اروالزادهد

یدزلو۲.دشدادی،هدزودرا

نرد،هنازورردو۳.ه،هد

ویاررد۴.دنزایا

هدغد،رودنردیاهزاوردهارزاردناد

)هدو(دردفناو.درا،د

نرد،هدارهد،ناو۵.رهار

هد۶.هاوازاشوروارا

ناو۷.دادیواودروارهدداروا،ار

ارواوارنورورار

دزلزاهزورردو۸.دروا،زود

هدمد،نادر،نادارز،ن،هد

وازارهدوواو۹.اروا،

و۱۰.ازاارگروروای

فارروایر،دنادرهانا

ردارم،نادر،نادارزو۱۱.م

ودههدفارروده

ارزنزانادرا۱۲.دیاار

ردیناو۱۳.ااوویا

،دواردارردوودوا

وزااکودو۱۴.داراو

،داارباوو

هودزاارایوو۱۵.د

وردونودا۱۶.دنادر،دهزاارا

نزو،دوایااران

جوعارذهنی۱۷.دهزااباا

،جیوردادیراوودعارذجیوش

رو۱۸.دشامودنیااودزا

ارردومودیو،ر،ا،ناد

زاارودهنادیرادو۱۹.

رادوردودارهدیورا

ردارزازاو،دنارواار

ارنا،نادرنادارزو۲۰.زا،

رردارنا،هدو۲۱.دهدد،ر،اد

یادوزااد.ر،هدزتزرد

هد،وادزرداو۲۲.ر

ناارنماا،دهدرارنا

نانادنارادنو۲۳.

دنا،اهدادراار،هد

ااویرنوا،ا

ونایاو۲۴.نانازو

نانزا«:نا،هدرنانیا

یاوارهدوزرد.

اااوهردا۲۵».دا

دزارواهدقا،دهدرذزاا

و۲۶.)(دردواارناوندود

،نارادو،گرود،م

دزاودهوزورردو۲۷.نازاازر

وااو،ادهد،یاولزا

ادهد،،هدرد،هد،کدو

ارواوودنواو۲۸.ااناززاار

سو۲۹.ا،دردوادیزا

یورردشیزورردواوداروااز

ردزور،ادووایاو۳۰.درن

.هدادواهدزاشمارد،شزور
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۴،ََََُخ۳َُ،دَرَِن۲ِ،شاَِ،مدا۱

وناوويادوجُوَُ:َنا۵.َممحُ

ناو۷.ََُوتروزَاَ:َُناو۶.ساوَ

اِوش:مناو۸.ِادوُدووَِوَِاَ:ناو

و.ََوَرووََوَ:شناو۹.نَوتُو

نرواو،دروااردوِ،شو۱۰.نادَدوَ:َرنا

ارَُوَوََودُ،اِو۱۱.دعونرد

نازارَوََارَُووَو۱۲،دروا

و۱۴،درواارِّونو،دهدازُنَو۱۳.ا

ويداوراو۱۶،ِوِوّيِو۱۵،َويرُاَوُ

ماراَودُودَراَورُّاوم:منا۱۷.ارَويرَ

،َودرواارَ،دَراَو۱۸.َوَولُوصُو

دمَارود،َياو۱۹.درواارَ

،نو۲۰.دنشردااوزيومارداز

،َِدولازواُوماروَُو۲۱؛درواارحَروتََوَودادُاَ

ااربوََوواُو۲۳،َواَولاِو۲۲

۲۶،َُر۲۵ََ،َدَرَا،م۲۴.دننا

:اانا۲۸.اانماَا۲۷،حَررُجوَ

:اهدا:ناشااا۲۹.اوقا

ودََوَّوَوُدوعِو۳۰،مِوَدَاوراوتَ

ِوورُو۳۱،
و۳۲.داناناَ

ونِوناَونونازِوا،دااُهَرَُنا

ناو۳۳.دنادَدوَ:نناوازارُوق

ناا.دََاَوعااَوحَُوَِوَِنِ

ِقاناو؛درواارقاااو۳۴.دهَرَُ
ااوُ

ِناو۳۵.د
۳۶.حَرُوموشُوَُروزَا:ُ

۳۷.َوعِوزَومَوَورواُون:زاَنا

َناو۳۸.ّهَِوََّوحَرازوََ:َُرنا
ونُ:ِ

:نُناو۳۹.نِدواِونُدوََونِولُ

َََونَ:لُنا۴۰.عِنُاومُوير

ند:ََناو۴۱.ََواَ:نُِناومواُوَولِو

ونِ:انا۴۲.ناَوناوناِوناَ:ندناو

زرددو۴۳.ناراَوصُ:ندناونوناَز

،اادازا،دموُداَ

بودَُو۴۴.دِِدوااورََُ:ا

ززامودبو۴۵.هدَهُزاحَراز

نِدََدََودُمُو۴۶.د

َِشاوهدرددادبازردار

ََو۴۸.هدََزاََودُدََو۴۷.د

َودُلؤو۴۹.هدتَُرزالؤودُ

دََودُنَو۵۰.هدرَن

ِدَدََِزاوشاو؛هد

اواَاوعِامُوداَِنااَودُدََو۵۱.دََذَد

ِاَاَو۵۲.دِ
وزَاو۵۳؛نُِاوَاِاوََ

موُدَاناانا؛مااوَِاو۵۴؛رِاونِا

.د

۲نِزرّواديوونَوؤر:ااانا۲

نواُوِ:ادنا۳.ِاَودوَووونادو

و؛هازواياَِعَُزاا؛َو

ريوسوو۴.ُاروا؛دواادهداز

و۵.دادناو،ازيوياارحَرازوصَر

ونِوناِويزِ:حَرازناو۶.لونوَ:صَرنا

ر،َِنازاو۷.دناعَرادولَُ

و۸.زروماهررددااهب

َ،هازيويانوَُناو۹.دَرَ:ناِ

درواارنَُبادَودروااربادَمارو۱۰.يَُومارو

و۱۲.درواارََُودرواارَنَُو۱۱.دادر

هداز۱۳.درواارُودرواارَُ

ََرو۱۴،ارِو،ارباداودو،دروااربِاَ

و۱۶.دروااردوادوارَواُو۱۵،ارياّدَروار

وباوياَ،وَُناو.داَووَُناناا

ََِروازارََاو۱۷.د،َ

ِ دواتُِزاوَوَُدنززانوَُو۱۸.دا

دَُوَُو۱۹.نوُدراَوبُوَ:ايوناور

يرواُ،رُو۲۰.ازيويااررواوزارتااَو

ردنوَُ،نازاو۲۱.درواارََيرواُودرواار

بَُواودزاروا،هارددِ

زردوواودروااربَُو۲۲.ازيوياار

وت،بوَُّارمارَاورَواو۲۳.اددِ

نازااونازا،داتد

توااَردنوَُازاو۲۴.ددِر

ناو۲۵.ازيوياارعَُررَُانوَُنزَِا،

َواُونَرواُوَُومار:شاهدازنوَُهدازَ

مواُرِددهَرةّدنزارَو۲۶.داَو

.دَوِوََهدازمارناو۲۷.

.راَوباديَّناو،دعادويَّ:مواُناو۲۸

۳۰.ازيوياارُوناَواودِاَرانزاو۲۹

وّاَو۳۱.دُدواََودّاَوََباد

َيَرداعادناو۳۲.يَانون
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ناا.ازازوَ:نناو۳۳.دُدواَو؛نو

ارنوادنادديارنو۳۴.دَ

ارددنو۳۵.ادمعدي

يو۳۶.ازيويااريَّواودادزعم

ارلاَودرواارلاَدازو۳۷.دروااردازنودرواارن

ودرواارََرَو۳۹.درواارَرَُ،درواارُو۳۸.دروا

ارمَُُّيَودروااريَََاو۴۰.درواارََا

و۴۲.درواارَََِاَودرواارَمَو۴۱.دروا

َروزِرعشاهدازَردا

.َوَاروحَُّوحَرُ:نوَُناو۴۳.دنوَُر

يَّو۴۵.دروااريََّارودرواارمَرَارَو۴۴

وونار۴۶َُِ.درَُرنون

وموَارياناو۴۷.درواارزناروازارز

ارَِوَ،َُو۴۸.َوَِوَون

؛ازارِرَر،اوَََر،َواو۴۹.از

ااَهدازرُناو۵۰.دََدو

ررورَو۵۱،ررلُ:ا

وهاوَُ:اررلناو۵۲.رَد

ونُونُونِ:ارو۵۳.تَُُ

َو۵۴.انُواِونرنازاناِ

نُونَوباتوَونو

نِونِ،دردو۵۵.د

نوبرَِرََّزااننا.دنُو

.ا

:ا،هازنوَُردوايادوادناو۳

و۲؛ََِِِاَزالادودو؛َِرُِاَزاناَشاهداز

وُداُرو؛رَهديَدََما

.َوانززامَولاَزاََو۳.َّ

ولاردهازنوَردواياا۴

يااو۵.دلرواردوده

را.نُونوبوِ:هازروارديو

وَُو۷.َاَوَاَورِو۶.دَّدعَُزا

ا۹.ََِاَوعاداَوََِاَو۸.وَ

و۱۰.درنااو.ُناياددوادنا

و۱۱.طُواواواوّاواومََر،نُ

واوَاَواو۱۲.شاواوَاَواوماروا

.ََّواوِواوزاواو۱۳.مواورََ

شاهدازناو۱۵.واوناواو۱۴

ناو۱۶.مَّروَِوُودون

واوَّاُناو۱۷.َِواوُواُ

و۱۹.ََوعوَؤَََّواَوماَو۱۸.َِٔ

نااوََوّمَُُِّرَزناوِوُِّرَزاَنا

ََوَواُوََُو۲۰.دَُ
َََوََوِ

ونرَاور،اِوََََناو۲۱.

وشَّ،ََناوَََُو۲۲.َُوَُ

ياَََناو۲۳.طوََورول

وَاوادُيَاو۲۴.مرَوِو

.َوعَدونوبَُّوَ

اَرو۲.لوروَونوَُوصَر:اد۴

ا.درواارَويَُاَودرواارَلا

اوشووَر:امرناناو۳.نَ

اَُررَزوروَُر۴َُ.دََُناا

عَّررُاَو۵.درااَهدازرنا

يرَاَوَوَوماُّاَ،َهَو۶.َهَوَ:ادنزود

وَُوَتَ:َناو۷.اَهَنانا؛ازواياار

و۹.درواارمُرََاوَُِوبسُو۸.نَا

ودمِارواشردوددناردازاِ

يازاِو۱۰».مازنُارواازا«:

ادوويداداش«:هدااا

ادهزااوددويادو

ردابَو۱۱.وااارااو».منو

وارنَاو۱۲.دروانَارارََُِ

وزَناو۱۳.َرانا.درواارشِرَِّ

ودرواارَهُيَُُو۱۴.تََُو؛داَوُِِ

ناو۱۵.داز،دروااراَربا،اَ

ناو۱۶.دزََاِو؛دَوَاِووُ،َُّ

وَوَدَوَهَرَناو۱۷.َاَوِوَزوز،َ

نزو۱۸.ازارعََُارَويَو)َدَِنزو(ن

.ازارحازروُُرَو،روَُر،دَرواد

.دزارواَدَندِناناا

عََُاوَََردََاوادنزناو۱۹

ناونونِوَِّرَونَا:نناو۲۰.دَ

رهََو،َر،ادَو۲۱.وُُزِ

و۲۲.دَاهدازاکزننناوََ

ُو،ادِباردفاروشاوزُِاو

ندهزناو۲۳.اواو؛ََ

۲۴.ادوارهدداردهَو

ُمَّشو۲۵.لؤوحَرازورووُ:نَنا

وُشعِو۲۶.عِشومِشو

ددوهدارِو۲۷.ِناورَُّزش
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دزادناودرناارارداو

وَِردو۲۹،لاََُوهَدُوََردناو۲۸.

وتَردو۳۱َِوَُوَردو۳۰،دوَ

نايا.داََوِِوَُ

وَُونُّرِومنايو۳۲.ددوادنز

ناناردنايو۳۳،د،ن

ارديوااناي.دَ

اُو۳۵،اََووتَو۳۴.اد

وَووَوياَو۳۶،َِااَاِ

اانُّاِاِِاازو۳۷،ووِ

درد،رنااا۳۸،ََايِ

روَُو۳۹.دزرنايايودؤر

۴۰.هايياريداوف

ردمِلااز،داوماراووزناوو

،رناااو۴۱.داردنز

ردارنونايواادهدِمارد

رد،هزواارناوداد،ا

.داردنايياازاهناي

؛رَهنَُزا،نازاو۴۲

و۴۳.دنايؤرناُوَروَِوَِو

هاردزوا،هداد،دهدراارَََ

.ا

هدازوااز(:اااهدازؤرناو۵

داز،راود

واازا.هدادااناوا

يدنارداادُاز۲.دهداز

۳.)دنازادازا؛دوازاهدو

و۴.َونوَوَُّوکَ:ااهدازؤرنا

شو۵؛ِِشوجشوََش:نا

ََِِهَشو۶؛َشواَرشو
هدَ

ارداو۷.دنؤررواودُيااروارَُّا

نام،دنااونا

َُوَُردزاَو۸،َزودِ

تازانقفو۹،دنََُو

ماردو۱۰.هدزدِزردناااز،

ردوداناداودننالؤ

و۱۱.دِفاارداي

مّو۱۲.دََنزردناردد

.)د(نردطويومودودنا

ومَُو،ناياينانارداو۱۳

ناا۱۴.َوزِونوياروََ

وُيدِحورايراَ

و۱۶.نايانارَاا۱۵َ.زا

ادونوراردوونِدِردنا

ماردوادهدمماردا۱۷.د

وندوؤرزا۱۸.دااهدمُ

ونازااوادادونََّ

ووراو،رنوندزا

بادوورُونناو۱۹.د

ايرونوتناو۲۰.د

وداادردازناد

ازا۲۱.دا،دواارناوا

وغاراودوراهوودوراه،نا

،دازااز۲۲.دجاردرا

يانزاينا.دلير

نزا،هزناردََّناو۲۳.

يؤراو۲۴.دزنَََوَونََ

وَدُوراِورَواَوِوَنايانا

۲۵.دنايانايؤروناروعناد

زناينارد،هزرودنارياا

يا۲۶.دز،دهدکناراراا

َِِحورورُّاَهدلُحوراا
ااررُّاَهدَ

ََارنا،هداارََّوندونؤر

.دُزوانازوارورو

روماَ:ت۲َ.يراَوتَونَ:يو۶

:نورو.وونور:ماَو۳.ُّونوَو

سَودرواارسَرازَاو۴.راورازَاوَُِاوباد

َرَزّيُو۶.درواارّيُُودرواارُعاو۵.درواارعا

باََاودرواارََاتاَو۷.درواارتاََرَزودرواار

َِاقودودرواارقودباو۸.درواار
۹.درواارَ

ِاَو
ودرواارَرَنو۱۰.درواارنَرَودرواارَرََ

َاََرَو۱۱.د،درواردنياردوا

قودودرواارقودبَاو۱۲.درواارباََاودرواار

اََرَو۱۴درواارَرَِّودرواارِمَّو۱۳.درواارمَّ

رياقادُو۱۵.درواارقادُاودرواار

نا۱۶.اََََُّداررواوادوا

:مَُناياااو۱۷.يراَوتَوم:يو

۱۹.ُّونووروماَ:تَناو۱۸.ِوِِ

داانواوَ:يراَناو

۲۱.َِّزش،َش،ِِشمَُزا۲۰.انا



رالوا 241

،تَنا۲۲.ياشحَرازشوُِّشخاش

َاشََاش۲۳.َّاشحَرُشبادَش

ش،ُّشرواُشََش۲۴.َّاشف

نا.ََاّاو۲۶.تَُاويََاناو۲۵.لؤ

شموُشبِاَش۲۷.ََشيشَاَ

نا۲۹.ِاَودوَِوشاهدازناو۲۸.َاَ

ِِش۳۰.ّهَُشِشِِشوَيراَ

دوارنادواداو۳۱.َشَش

ناو۳۲.تازادوارد

ننالعا

ن.دروارداروا

:ا،دناا۳۳.اد

موَُا۳۴َ.اِّنِنَزا

ا۳۶،يََاَفا۳۵،حُاَ

فاَّاَََا۳۷،ََءَرََاَ

شرداو۳۹.اايوتَرا۳۸،حرُ

،ِِاََفا.دايواردفا

َاَِا۴۰
۴۲،اَحَرازاِاَا۴۱،ِ

و۴۴.يومَُا۴۳،َِِّزِناِا

يَِاناِ:ديراَنانانارداف

اِاَا۴۶،ِِاَاَاََا۴۵،کَّا

وو۴۸.يوايراَااَِا۴۷،َا

.ا،دناناردا

رواونوراو۴۹

ااارسااس

او۵۰.هر،دهدااهاا

ش۵۱.عُِاَش،سَش،رازاَش:نورنا

شََاشتاَش۵۲،َرَزش،ّيُش،ُ

ِاَش،قودش۵۳،باَ
نايو۵۴.َ

نورنازا:اانادوو

ادزردنو۵۵َُ.دناِنازالّواازنَ

نايزاو۵۶.هدادناناا

ينورنا۵۷.دادَُّارد

۵۸.دادارنااوعَاَوّو،نااوَِونوَُ

ارنااونو۵۹،ارنااوَدوارنااوِو

وارنااوََزاو۶۰،ارنااوو

ناي.ارنااوتَوارنااوَََّ

زاتَناو۶۱.دهدنا

ََّزازاهد،نا

زاورّزانامَُو۶۲.هداد

و۶۳.هدنردََّزاوَزاواَ

زاودزاوؤرزانايراَنا

ارااا۶۴.هدادهدزاودنز

نَزاوادزاو۶۵.دادنواا

ارااارازاو

زاارددويتَزاو۶۶.داد

اررَزوماانردنااار۶۷.اداا

ارمَو۶۸.دادنايناا

َّونااارنُاَو۶۹.نااارنوُرُوناا

و،نااار،ََّزاو۷۰.نااارنُّرِ

ناو۷۱.دادتَه،نااارمِ

وناانردارنُ،ََّزامَُ

ونااارشِدرّزاو۷۲.نااارتوُرَ

.نااارونااارتارو۷۳.نااارَهََد

و۷۵.نااارنوَُنااارلََازاو۷۴

شِدَزاو۷۶.ناااربَُرونااارقُُ

.نااارِونااارنَّونااَِردار

ارنّرِنززا،دهنوزايراَناو۷۷

رااردنُدراُفنازاو۷۸.نااارروناا

ارَوناانردارَ،ؤرزانُدراُ

و۸۰.نااارَََونااارتو۷۹.ناا

۸۱.نااارََوناادِردارتاردزا

.نااارونااارنَو

ِوبوهَُوع:رّنااو۷
.درنوُ

؛ومويوورويُ:عناو۲

دباردعينادوعدرنايؤرنا

و۳.دوراودودوادردنادو،د

وِووَُو،َرناوَر،ّيُ

ناوناباناو۴.دؤرا

از،دراوي،نايا

نادرّزانانارداو۵.ادرناونز

و۶.ردًراودعي

:َناو۷.د،َِوَوَ:نا

وانايؤر،ِيِوتوُّوّيُونَُا

ردنازارووراودوعيناد

ويِاَورازِاَوشوَهَِز:َناو۸.د

.دَناا.ََوتَُوِاَوتوِيُ

يؤر،نابانازاودوراو۹

و۱۰.ردعينادنايانا

نزِوَََودُاِووِ:نِناونِ:َِ

يؤرَِناا۱۱.ََِاوَِو
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رددودوراهعنادوا

ِاَوُّوُّ:ِناو۱۲.رنويا

نازامَُّوَوُو:َناو۱۳.ُ

رو،ازارواشاوزاَََّنا۱۴.دَِ

ارُّوُّاو۱۵.ازاروايواراَُدِ

و؛ددَُواموداو؛ز،دةََ

شَراروا،هازينزََو۱۶.ادناددَُ

و۱۷.دَاروماُ،اودشَرشردااودم

وااو۱۸.ََّدِناا.دناِمواُ

ونَاعاَناو۱۹.ازارََورَََاودُاَََُِ

شودَرشوَُااناو۲۰.ماَوَِوَ

وَُشودازشو۲۱.ََشوادِاَشوََ

ارنا،دزناردَّناددِاَورَز

اانارو۲۲.دهادناايااز

يوياارداوريزورنا

ارواوازي،هواوارددنزد۲۳.ا

۲۴.دهضرواناردازا،دمََِ

.دارَهِزاُوارونوردهشدو

شو۲۶،َشو،َشو،َاروَارشو۲۵

شو،نشو۲۷،َََِاشو،دَُشو،ناََ

ودناتدونايوکاو۲۸،عُ

ناتدووناتدورَزبفوناَقف

وناتدونََّدودو۲۹.ناتدوّهََ

اردناتدوروُدوناتدووَِّوناتدوکَ

وهَوَ،َِانا۳۰.داانا

وَ،ََناو۳۱.دحَرنااو،دَوي

ومُووِ،۳۲َ.تَوازِرنَ

تََولِوَناو۳۳.درواارناا

.مارَاوَُّوَُروَاَناو۳۴.ا.د

و۳۶.دلوَوعوَُيوردامناو۳۵

ودُوَو۳۷.َهوِيِولُوَََوحُ،َُنا

و۳۹.اراوِوَُّ،َناو۳۸.اِوناوَََوََّ

يؤروَِاناا۴۰.َِروَوحَراّ،ُنا

و.دناراديؤرونادنونايانا

،دياردناهر

.دراو

وَاودودرواارَدهدازو۸

واِوراّدَا:َناو۳.اراروَُمرو۲،َخَا

.دمارُونَُواو۵.خُاَونُوعُاَو۴.دُِاَ

ودََنيانايؤردَُانااو۶

واراوِاَونُواو۷.ارنا

قزابادرداَو۸.داردَُِاواُّوا

نززا۹.دنازاََوُدنزنداد

وضُو۱۰.درواارمَوووبادمشادُ

ِوَِ
زاو۱۱.دايايؤرووانااارَ

َومِوََاَناو۱۲.درواارَاَوبا

ناوَِو۱۳.دداردودُوُواُ

جااارَّنناودنَُانيانايؤر

و۱۶.رَدودَروََزو۱۵.تُِوَوِاَو۱۴.د

وِِوّمَُوََزو۱۷.دَناوَو

وو۱۹.دََانابوهِوياَو۱۸،َ

ووادَاو۲۱،اويَِّويَِاو۲۰،يَِزوِيِز

ِيزِونوَو۲۳.اوَونو۲۲،ِناَتِ

َناَُوَو۲۵،َُِوموََو۲۴،نو

ناِيزِواوَو۲۷.ََوََوياَِو۲۶.د

نارادودباانايؤرنا۲۸.دمُ

نُِرنُِردو۲۹.ادرواردناود

،دنوَُشاهدازو۳۰.دََزاواد

و۳۲؛َازوَِاوروَُو۳۱،بادوَوَور

نارداردروارددنارداناودرواارهِتُِ

لؤودرواارلؤَودرواارَو۳۳.دنا

َِنُو۳۴.درواارَاَوباداوعَونُ

روَون،ناو۳۵.درواارََِِودَ

يزِوتَُوََهََُ،درواارهََُزاو۳۶.دزاو

ودَارشودرواارِو۳۷.دروااريِزودرواار

يوداراو۳۸.داشوَاَش

و.نوَُوَوَِاِووُُومرَِ:اانا

شاهدازوارداَِناو۳۹.ااناا

ِرواروزناد،مواُناو۴۰.َََِاوشُودومواُ

ورناناِناوناو؛دزااوع

.زاا.ده

و،هدديااو۹

دادوابااندبردا

نايوُردلواو۲.ريا

ردو۳.دَونوونوناا،اد

ََّواازاوزاوادزاروا

صَرزااِياِاِيُدَُّاي۴.د

زاو۶.واناوشاهدازنزاو۵.اد

َزاو۷.دوناناراوُحَراز
اُّ

ايَُاِوموُاِو۸.هاَُاوُدُِمَُّ
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نانارداو۹.ِؤاَرََّمَُوِيِ

داايؤرا.وهونابا

ورُوَ،نزاو۱۰.دنايايا

بُاَتاَقودّمَُاِاَر۱۱َ،

يََوَرَُموُااَو۱۲،ار

نارداو۱۳.ّاَِِِّمَُهَا

ورا،دنايانايؤرنا

ََنوزاو۱۴.دارناد

ََو۱۵.يراَزاََمرَبَُّا
وشَروَّ

اََاََو۱۶.فااِيزِااََولَ

نَُتدردَاَاااَِونُوُولَ

و.نانارداونِاَونَُوبَُّومَُّ،نردو۱۷.د

و)(هدهزاوردناناو۱۸.درمَُّ

حَرُفاَايرُِمَُّو۱۹.ديوِنرد

وناحَرُشرنازاارداو

ووايودراُناناناروديهزاوردن

نار،رازاَسَو۲۰.دنان

هزاوردنردَََِازو۲۱.ديوواو.د

،هزاوردرديااو۲۲.دعا

يدتدردناودهدزاودود

نايوارناارِودوادهدد

وايهزاوردناناونا۲۳.د

رنردو۲۴.ناياو

نانارداو۲۵.دبولوبوقف

.انازور،ددتدرد

وادّص،دنونردرراز۲۶

افااو۲۷.داياوهِنا

ناندزو،دناهازادل

ا،درٔتانازاو۲۸.دنا

بانازا۲۹.دنوهرودرواهرار

رٔتورووروباومِدراوستاو

ارت،ننازاو۳۰.د

،دَرُمَُّهدازونوزاََّو۳۱.د

نازاناناردازاو۳۲.دهت

۳۳.ززورردارنادرَِٔن،نَ

زاوادهردنويانايؤرزانو

.دلدرردوزورازدغردر

ودردباونويانايؤرنا۳۴

،نُِر،نُِردو۳۵.ادروارد

ر،دنوَشاهدازو۳۶.دََزاواد

و۳۸؛تُِوَزوِاَوروَُو۳۷،بادووَوَو

نارداردروارددنارداناودرواارمِتُِ

لؤودرواارلؤَودرواارَو۳۹.دنا

َ،نُو۴۰.درواارَاَوباداوعَونُ

َوَون،و۴۱.درواارََودَ

درواارِيزِوتَُوََهودرواارَهزاو۴۲.دزاو

َاَشورشودرواارِو۴۳.درواارِيزِو

:نايااوداراو۴۴.اشو

اناانوَُوََوَاووُُومرَِ

.

رزااانادو،داانو۱۰

نو۲.دا،هعُِهردودران

لؤنانو،داراولؤ

ولؤو۳.ارعَوباداون

رالؤو۴.حونازاازاورداروانازاا

ونااد،ووار«:د

؛رازاشراا».حاا

هدارلؤنشراو۵.داناارلؤ

وشودُلؤو۶.دُ،هداوا،د

يداورداانادنو۷.ديوهاشاا

،اهداولؤو،همدارا،د

ارد،هانو،هدکاردينا

نانناودزورو۸.را

اروا۹.هداعُِهرداراولؤ،ار

نزاراوارشااوَ،

او۱۰.هددمودف

رادنادردارشوادناردارشا

نارادِانو۱۱.

ولؤ،ن۱۲،دهدلؤ

ارناياا،هدرواارا،اداراي

.ادهزورزورودد،اردطردز

،دُدهزرووالؤ۱۳

زاازاو،داهارناوام

وُاروا،دهارواو۱۴.دهدلاّا

.ادَّدواداروا

ا«:،هنوَُرددواددااو۱۱

لؤازاو۲.واا

هَُو؛يدروانوردويدنواراا،دهد

ودااراام:ارا

هددااو۳».اااام

،نوَُردوارنادوادوانوَُ
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داووااردوادو

رواااودوادو۴.دااد

سُاو۵.دزناردنُوا،سُ

ارنَدوادا».اادا«:دواد

بلواارنُ«:دوادو۶.دواد

والواوَُبا».ارادور،دز

دوادارنانازا،نارددوادو۷.ر

باودهُِّدادونافااارو۸.

تهَُوگر،هددوادو۹.دار

اددواديؤراو۱۰.ديو

وااروادادرداروااا

اددواددو۱۱.دزهددااهررد

درادَُمُ:اا

وازاو۱۲.وردارناودادارده

رددوادوا۱۳.دعنازاُاَيوُدوُدرازِاَ

و،دهيااردنودََِ

و۱۴.درانرزامو،دزاُز

نو،دارنا،هدازنانردنا

و۱۵.دادناتواودادار

ودوّمَُهردواددهرادنازا

ذردونارددوادو۱۶.دهدزودراريداوردن

دوادو۱۷.دردونانلواو،د

هزاورددبازااش«:،هدا

نزاارن،دنا۱۸».ا

واد،هاهزاورددزااربا،

ارناوارناادوادا؛دروادواددارنا

رازاوايا«:و۱۹،وا

ازاااردنارنادانا!ار

ير؛ارناا»؟درواارنادن

نارادباردايَِاو۲۰.اادعدا

ارنا،هداداردهواود

ّمودزانانرد۲۱.انانردو

او۲۲.لوا،ناراد؛د

و،دهديردَعيدعادُ

اري،هدوياهفزورردوارارِاَ

و،دعراذوااريدو۲۳.

يودواا؛ادندرياهددردينا

شدهاريو،هدريدزاارهوردب

دنانردودارراعادُا۲۴.

نا،ّمنازاواا۲۵.اع

زاو۲۶.دترااروادوادولوا

۲۷،يوُدوُدناَوباردا،ن

رَََاوَُِِّااو۲۸،ََُِويِروَُِتَُّو

وَُِياَو۳۰،ُاَيوُيِو۲۹،َُ

يوِزايرايّاِو۳۱،َََََُِ

ِتَو۳۳،َُِِاَوَيداوزايارُو۳۲،َُِ

ََُيَاَووَُ
ينوَُِِزاو۳۴.ِ

اََو۳۶،رواُلاويراَرِماَو۳۵،يراَ

و۳۸.يزَااياَوََيوَُو۳۷،َيَِاو

وُِياوََُِّو۳۹،ِيَرَونردا

و۴۱،ِيِبَروِيياو۴۰.دوَُبارا

رادؤريااَو۴۲،يَادازوِيرواُ

طوََنو۴۳.داودنؤر

،ِيِوَُِمُناُوعوِوََُيُّو۴۴،ِِ

وَُزاِاَو۴۶،ِيشرداوِيِِو۴۵

ِِوَواَو۴۷،اَوَاَناُي

َُ.

سزازوا،اَِدوادداو۱۲

رددننازاناو،درَلؤ

زازاوودنو۲.دوانو

.دلؤناردازاواادوارد

وََِناشاوازاو،دَرَاَناراد۳

ُِيَو۴،يُوَاَوتَُناَو

وراِواديناو،دعنانرد

ََوَِوتويازُاَو۵،اَِدازونو

زامُورََورََوَوََاو۶،وَُيََو

زاو۸.يروَموُناَزوَو۷،دنَرُ

ووهدزانادوعينادند

،دورلاويورنايورنازاا

ورَزنار۹،انذرددواددار

ِرو۱۰،دبِاَوَُود
،راِوََّ

و۱۳،دااَونو۱۲،ِاَويَّو۱۱

ديؤردزانا۱۴.يَََّدزوراِد

ا۱۵.درااروانا

نشدوزانادرنُدراُزالواهرد

فوقفارداونودهد

نادواددادوزاو۱۶.مب

،هدبارنا،هانونالادواد۱۷.اذ

لد،اداياا«:

،اددنديااو؛ا

واراناريا،دردا
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لزدريحورها۱۸».فا

؛ياونازادواديا«:)واو(

تياازدراو،د،

و۱۹.ناراد،ارنادواد».اهد

نهاوادوادََّزا

نارادازددارناا؛رلؤيا

وا«:،هداروا،ندترزان

و۲۰».الؤدياي

ودازوحَواََّزا،رَِ

ََّيراناراديِوَُِاودازووَِ

از،دد)ََ(يواردوادنا۲۱.د

،ونارداز۲۲.درادوعينادنا

،گرِايوددوادايازورزور

،هياادااهرااو۲۳.ا

يووانارلؤانوَُدوادد

هووراادزا۲۴.

ورانَزا۲۵.دواد

وراريوزا۲۶.دياعيناد

وراونوررعادُو۲۷.

رادودودعويناقودو۲۸.يوها

ناولؤناردازارازاو۲۹.شرنازا

زاو۳۰.ادهارلؤنايونااو

ناردوعوينادورااا

راهََّزاو۳۱.درنار

داردوادودهدي

،هززارّزاو۳۲.

نارداوودناناراد،ناا

راهنززاو۳۳.دنارادننا

اراواربتاارا،رنو

وناورادراَزاو۳۴.دلدودو

وراونادزاو۳۵.هورا

نوراَِازاو۳۶.يا

دزانُدراُفنازاو۳۷.زارا،ر

ياتاراوََّو

ارادنادا۳۸.)(

اااردوادانوَُلددرد

دوادهدياااو،د

ازدبوازوردواداردو۳۹.دلد

ناناروو۴۰.دهدکراناناناردا

درواناووناوناوانَونزورّ

وناوووروباووايودرازاتٔو

.دداارددروااوانا

و۲.دترؤروهوهراناراددوادو۱۳

وادا«:اادواد

يزرددنارداد،ياهَُزااا

وونناوف،اهاا

و۳،د،ااوديرد

نادلؤماردروددزاريات

از».«:و۴».دٔ

زااراادواد۵.اماا

رزااراتدتَِرُ

زاوارنََااودوادو۶.رو

ردنونردارهَُاتا،دادِنا

اتو۷.روازا،ادهاواا

.اراراراِاَواُّودروابادِاَزاهزيااراار

ووفدودوودوااودوادو۸

نوهنو۹.دوارمت

.ناوازدارتدزارداردداُّر

دنازادزاروا،هوااُّواو۱۰

نودوادو۱۱.داراردودزاردتارد

اُّصَرزواارنناودراُّوا

ارات«:،هنازادوادزورناردو۱۲.

درودوادددارتدواد۱۳»؟مرودد

ناداتو۱۴.ادَموُداَُارنا

وموُدَاُواوهشاردموُدَاُ

.داداروا

نارونودازاوبنا،رهدماو۱۴

وااددوادو۲.زواياياهددوادد

ماز،اادرااااداروا

نزروارددوادو۳.دهااردااوا

يااو۴.ددنادونادوادو،

نوبُوعَُّ:ريوياروارداز

،ِوَوَُو۶،ََِاوعَُِاورو۵،نُو

نو۸ندواديزو.َََِاوعادَوََِاو۷

،اهاامددوادن

،دوادنو؛)يا(اردوادان

.ريداورد،هانو۹.انا

وانا«:،هدٔازادوادو۱۰

«:ارواوا»؟دادارناا

ِا۱۱ََ».دادارناويا
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ا«:دوادوداداردارنادوادوا

ناا».اهدرباردند

دکارداردناو۱۲.دمِاََارن

رددرنو۱۳.ازاارادادوادو

اروااودلاازازدوادو۱۴.يداونا

نردرد،هادورنازاونازا«:

زاواتنردردنو۱۵.دنات

ارنويورااز،نوياها،ي

ارواااودواد۱۶».دزبارن

زرنُِزاارنود،دهدا

ارواسواوعارارددواداو۱۷.داد

.ّا

اتياوددرددوادو۱۵

ددوادها۲.دنايا،ا

دهارناواازدرااراتنوزا

اادوادو۳.ارواورادات

اارواتدرواردار

تَزا۵.دارنوونورنادوادو۴.رو،د

ريَ،يراَزا۶.ارارداورِرواُ

وور،مَُزا۷.ارارداودو

ارداودوريََ،نازا۸.اراردا

زا۱۰.اراردادورِاِ،نوَُزا۹.ار

قوددوادو۱۱.ارارداهدزاودووربادَ،ُّ

واِوََووَوِراُنووَََِراو

يايايؤر«:نا۱۲،هااربادَ

تارنارداو؛نو

زااز۱۳.رومااارااياهَُ

،درياهَُ،دروارنالوادا

نوون۱۴».ناروا

ناو۱۵.روارااياهَُتدار

ب،دهداواماونو

و۱۶.ادارنا،ادياراتيد

زاتاارندناردادارنويؤردواد

.زادوزاوا،ود

ناردازاوََفاواناردازاونِنو۱۷

ناردازاناو۱۸.دارُنايراَنا

وبِاَوُووتاَوَوز:دمودرد

و۱۹.ارنردِِوموُداَُوََوَاَوَوََو

و۲۰.زايارناوفاونِ:نزا

اروََوباَوُووتاَوَِوَّز

َرَوِوموُداَُوََوَاَوََّو۲۱.تاد

نورََو۲۲.يِوََِيار

َاَوََو۲۳.دازدادارنّودت

وَزويَوََوطوََو۲۴.دتنرد

وموُداَو،ااتََََرََاَوَ

رهرانارادوااودوادو۲۵.دتِنرد

نو۲۶.رودموُدَازااروات

نا،داادارواتارنوا

توودوادو۲۷.دذچوو

کزندنترََونوادار

تااو۲۸.ادردندادوادو،د

ودووّوقزاواودزاوااروا

ل،دواددراوواتنو۲۹.ا

ووردارهددوادوهزالؤد

.درادلدرداروا،

هدادوادياردارنا،هدروااراتو۱۶

ارذويو؛ا،د

ذوينارزادوادنو۲.ار

و۳.دادوااارم،غر

وهرونهدنزونادناا

تيرايانوو۴.ص

ووذارااياهَُدوا

تُاَِووزوازاورفا۵،ا

وداروموُداَُووبِاَوََّوو

تِوو۶.افاو

ا(ًوادوادزورنرد۷.)د(ًادّا

۸:ااروادادارداوفاد)اردو

مانرداروالا.اارواموارهَُ

يررد.اواياااروا۹.

ندوانلد.واسوّمرد۱۰.وا

۱۲.اروايور.ارواتووا۱۱.

يروادوارواتا،رواد،اهدواارير

!واهبنازيا!ااواهرذيا۱۳،اريوند

وا۱۵.انردوايرواد.اياه۱۴َُ

۱۶،اهدناراارو،دااروادار

،اهدرقاياارََو،ااارينا

۱۸؛ادوااياودادرابياارناو۱۷

۱۹،دثا،داداارنَزو

ّاُزاو۲۰،اردودا،ددويد

اوا۲۱.دمزاو،دنادّاُ
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،دناارند،نا

يا۲۳.راياو،رادن۲۲

رد۲۴.دترزورزوراروات.اارهَُز

مرداروايرو،ذاروالّان

اُواو؛دواوااز۲۵.

اراهَُا.ّانااز۲۶.نا

وانرددوت؛ايورلو۲۷.ا

لاروا.ارواميا۲۸.ا

.واالاروا۲۹.تو

.وزرداروا.يوروروا

ورانر.زيورزازيا۳۰

ردو،روزويدنا۳۱.درا

شنايورد۳۲.هَُّاُن

نردها۳۳.اواناردواو؛

نيروادياازوار،دا

واراز.اازاره۳۴َُ.ا

ارو.هتارتياياو۳۵.اداا

،ارسوم.راُنزا،هد

لزازا.دکرااياه۳۶َُ.ردو

۳۷.اارواوامو.داا

اواتاارارداوفا

وموُدَاُو۳۸.لشزورردزورت

نردَُونُِموُداَُونانارداو

ردوااراردانوِقودو۳۹.ار

واياي۴۰،دنُِردين

رداارموًاد

و۴۱.ابدهداااارناوا

دهذنااارونُوُونِنا

هاو۴۲.ادااوارازاروا

اتتاووّارنُوُونِنا

م۴۳.هزاورددارنُوُناونزا

.کارددوادا،رد

ندوادددرددوادناوو۱۷

تودازاوا«:

دردا«:دوادن۲».اهدزوا

ماوناردو۳».ااازروا

وادوادهوو«۴:،هلزنا

زااز۵.دايايا:

زاماهردزوامدروانواراايزور

و۶.ماهدشدو

ياااناروادزاياا،ماهدشداا

دازاوزاياا،ادرٔدمر

تهَُ:دوادهلو۷؟ديا

يانازاهازاار:

ومد،رو۸.اام

ااياورزاارد

اادمو۹.مداازر

ز،هنردمدسارناومد

زاو۱۰.زذدارناناو،ک

اردومداادمارناروادا

اياياوامدادار،ب

،ردنارددميزورنو۱۱.د

واازا،دانااررذها

وداياياوا۱۲.دارااروا

اراروا۱۳.ارااااروا

دارودوازااردرودااواود

وردارواو۱۴.مدروددزازاارنا

ارااواواراامد

نؤراوتا۱۵».داا

وار،هادهددوادو۱۶.ددواد

ناو،اهَُيا«:و

داايارداو۱۷؟يرماا

هَُيااويدنزياتاههررداز

ااهرردددوادو۱۸.ادرد،ا

اردهازدوااد،يدده

الداوده،وايا۱۹.

۲۰.يزارايدرواارير

اا.ازاوهَُيا

زيورامااامو۲۱،دي

و،دزميا،هدادارنااا

رزاارّاواديااوير

دمو۲۲.جاا،يدادزاارنادم

ناياهَُياومايااراا

شاوتاههرردواياناو«۲۳.ي

او۲۴.اودرااا

ااياتهَُدورااا

۲۵.راردوادتاهناوااايا

ايايددهيايااز

داردااهدتأتاها؛دا

دهارنااوا،هَُياناو۲۶.

داردهاارناو۲۷.يدادهو
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کروياهدادواياازاررد

».داادا

ب،هدادارندواداوازاو۱۸

ارباو۲.ندزااروَّو

َرَرََدوادو۳.درواا،هدوادنناوداد

داردرتَردارَُهد

وراراوارارادوادو۴.داد،دزرااتا

زاا،دارارانادوادو،وازاهدرا

َرَرََددِنارَانو۵.ادهاراياا

و۶.ارنارَازاراودودواد،اَُهد

ا،هدوادننارَاوا)نوا(دِمارَارددواد

دوادو۷.دادتررداردوادواو.دروا

۸.دروارواارا،دَرَرََنداري

نازاهدززاَرَرََينُوَِزادوادو

هدُُنو۹.فوووردنُ

هدادارَُهدَرَرََدوادتَ

ووادهددواددارمارَُد۱۰،ا

ارواهدرََرََنازاَِاروا

هوفوِو؛دَُُرَرََاز،دهداد

،دووايااراهددوادو۱۱.)درواد(و

ونَُّوباوموُداَزاّازاوه

زاراهوَُايِاَو۱۲.دهدرواَََون

ودادرانواموُدَاردو۱۳.ِيداوردارنوُدَا

ررداردوادواودوادننوُدَا

وفا،داادوادو۱۴.دادت

رادوَُباو۱۵.ادادمارا

وبُِاَقودو۱۶.رودُِاَطود

عادُاو۱۷.دودراََِا

.دمهدددوادناونَِونَر

شودنَُّهد،شاوازاو۱۹

ناشنُ«:دوادو۲.دوايرد

اروادنادواد».دناشر

نُدنَُّزدوادندو.شرهررد

ا«:نُنَُّناروو۳.ايويا

ندوادارين

وباو؟اهدد

ر،اردوادندن۴ُ».ادز

نا،هردينزاارنايواارنا

،دادننازااردواد،هانو۵.درار

:هدو،درناازدنالا

نو۶».دنازاوارديرراَرد«

زورانَُّونُ،اههودوادددنَُّ

ياَُوََمارَاوََمارَازاناراواراده

وََهدواراراودو۷.زاد

ودراَُِرد،هانوناو،داديااروا

و۸.ايا،هديزانَُّو،دز

و۹.دارنوبا،ارادوادن

و.داراياهزاوردد،هانونَُّ

بانو۱۰.دهارد،دهاد

زا،دزاوزا،فيورد

ارانرَارد،هدباارواان

وهديَِادردادارمو۱۱.د

،انرَاا«:و۱۲.نَُّ

اداا،انَُّاو؛د

يايومشد۱۳.ا

۱۴».اشرداراواوادد

ونراَد،داووبا

نارَادنَُّنو۱۵.درايورزانا

؛اد،يِاَشردارزانا،درا

اارزادناراَنو۱۶.رواباو

فناارنارَا،هدنانا،

نو۱۷.دناياَرَرََرادَُو،د

ناودرنُدراُزا،هداراا،ردواد

نارَااردوادنو.دارانا،هر

رااارزاناراَو۱۸.ديونا،دارا

،ارناراَزاهدراواراراناددوادود

دَرَرََننو۱۹.راررادَُو

،واه،هددواد،دراارزا

.دماانَُّاردنازاناراَو

،ندرنوم،لورداوو۲۰

،هاوناوارنَُّزو،دروانوارتبا

،هدارََّرباوروارددوادا.دهارََّر

شزاارناهدجدوادو۲.مارنا

دوادارناوادايودزوزو

نواراو۳.دزاهدززاوا

دوادو؛دهرهروايوهّراارنا،هدروا

ودواد.دررنَُّير

او،رَزردننازاو۴.روام

وداردوازااريُِّيِنارد

نَاواونزو۵.بنا



رالوا 249

درشاهبُدَتُرداا

يدارداوَّردزو۶.دن

وادود،ارود

،درواارااوانو۷.دههازارياوا

هازَّرداريانا۸.ُاروادوادرداِنُ

.دادودواددو

ارااداااردواد،اانو۲۱

اراادوو«:منارووبادوادو۲.در

«:با۳».اارنارود،نادََزا

اياو؛ناردموا

اااا؟اننااهد

هدما۴»؟دااهاودراد

رواز،هدشداانردباوابا

وداددوادارمنهددباو۵.دا

ورادزاونزدراوراراناا

ردارنونو۶.دنزدرارود

ااو۷.دهوبادهدنازدنان

ادوادو۸.اراا،اا

ههلو.مزروه،مديرارد«:

اردواو۹».مدررارازارد

،هدمااردوادوو«۱۰:،هدبددوادار

زا؛مرا:وا

دواددد۱۱».مرواارادياارا

۱۲:رادياوا«:اريو،ها

وييوره،دل

زردوووازور،دردارد

نا.دزناواراادوواو،داو

رد«:ددواد۱۳».مبادهد

يرازوادا.ت

ووا۱۴».نادواروا

يااو۱۵.داازارادوداا

کارناانو.دزکارنادروا

م(ياوننازاودوا،

».رادزارددل،ا«:ک)ار

ندوادو۱۶.دهداُِنراَهدواو

ناوزنردداروا،ااارد

ودواد؛ااروادرديواهدا

ادوادو۱۷.داردديور،هس

هنااومدامندياا«:

؟اهدنااا؟مزترا،هزرو

ومرناودا،اهَُيا

دواددااردواو۱۸».دم

ُنراُهردواودودواد

وااددواد۱۹.

اشرودار،هادورنراُو۲۰.

دوادنو۲۱.منراُو؛دنار،د

،هانوهوزاوداردواد،نراُ،انراُد

هي«:نراُدوادو۲۲.دازوردوادر

مارنا؛واهار

ياارنا«:دضدوادنرا۲۳ُ».درمزاوه

؛دروااشرداهداود

ارموميااروارناو

نراُهددوادا۲۴».مارومداديدرا

از،ازاماارنا،«:

اًواوايالاازا

،نزولنايادواد۲۵».ار

،هدواارددوادو۲۶.دادنراُ

واو؛داوادوارذوي

باروا)،هدلز(نازاا

ردارددادارواو۲۷.د

نراُهردارواواددوادننزنارد۲۸.اد

ا۲۹.ارارد،اهدبُ

مانارد،ودنردوا

ازادونادادواد۳۰.دنِنرد

.وازا،ٔ

او،اهَُاا«:دواد۲۲

زردارنددوادو۲».اايا

يايدناو،ااا

يايرادوادو۳.ااي

نزونارووياوهزاوردي

دازاوبرونوَاازردازاوبو۴.د

کزون«:دوادو۵.دروادواديار

وور،دهَُياياوا

دواد».الا؛دزرد

اروا،هاارند۶.دروزا

دوادو۷.ااياهَُيايادو

هَُاياياادهدارا!ميا«:ن

:،هلزوام۸.ديا

يا،ياهديويارنر

زنرر،داايا
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اارادايايا۹.يار

،اارافزادزاارواازد

اروارااوامارددانواا

واودااياياوا۱۰.دا

ااارواُو.داوارودا

هاوايال۱۱.اداراداا

هدهررداردياهَُويبد

ارووارواا۱۲.ا

۱۳.يرادهاردياهَُوااهررد

هرردوااراوا،هاها

دي.ابيروا،اهدااا

زورادرداو۱۴.ناونوش

يا،نزوهدزرااووهزوراو

وماوبو؛ماهدوا

وناونازا،ردو۱۵.ا

اووهو۱۶.ياصاونار

دوادو۱۷».دهاواوشلوار

۱۸.اارنشدااراانارو

فزااراوياهَُا«:)و(

واهددارزناز؟اهداارا

۱۹.اهبوامرووارز

وارياهَُزارديودل

واتارياهَُسَ،

دهَُايااراستاو

».روارد

دارنُد،هدرودوادنو۲۳

ارنوونوااناروو۲.داا

نادوهدوزانوو۳.د

رونازا۴.دراو،نانادي

ناروادوناروراوواتررا

ااروادرارونردرارو۵.د

ارنادوادو۶.ا،

.ديراَوتَونَيونا

ومزولواناَنا۸.ِوناَنَزا۷

نا.ناروَِِوَُِِنا۹.

وزوَِناو۱۰.دناَيايايؤر

ازوواَو۱۱.دِرنا.ََوشُ

اناازا؛ارناََوشُوود

ُّونوَُوروماَتَنا۱۲.هدنازا

ووازنوروونورماَنا۱۳.ر

رواروارسااسا

۱۴.دتواوااوارواواز

نا۱۵.هيوادناو

نازاو۱۷.درَُمَُنازا۱۶.رازَِاومَ

دزرََرناا؛دداررازِاَودرََررازِاَ

وا،نوَُنا۱۹.درَُرنازا۱۸.د

ُّنا۲۰.مَروِوَاودوِ

َِناوُِوَيراَنا۲۱.ودووا

وادناد؛ديارواودُرازِاَو۲۲.َورازِاَ

َُِنا۲۳.زارناَِناناناردا

ياايونانا۲۴.دتورَدو

هدازاايايؤروديا

ردوزادديياهر

ياهَُ«:دواداز۲۵.ادوا

ارواردواواهداداراارماا

باومزدارنوو۲۶.

زايونادوادانا۲۷».رادار

فنااز۲۸.هدو

وهورد،اروادنور

نو۲۹.اوسييا

جاويويدرامدراوَِ

ياو۳۰.زوووَرود

نارو۳۱.موواو

وّهوزورردواياي

ياو۳۲.وارًادانووهر

دنارداووسووعاواده

.واردنور

َُِاوباد،نورنا:نوريااو۲۴

يودُدرزاَُِاوبادو۲.راورازَِاو

قوددوادو۳.ادراورازِاَ،ا

َِاودرازَِازا
رازَِانازاو۴،درازاََ

هد.رازاهدز،دراد

رازاانارورازِاَزاانار

۵.دناناوارنا

يؤروسيؤرازنانا

ََاََو۶.درازاورازَِازاا

ونارووهدرارنايا،ديوزا

ِاَوقود
نوونيانايؤروراََ

راورازِاَاناو

و۸،َيامودوانورَُيالواو۷.
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ياوَياو۹،رُيامروريام

عُياو۱۱،ِاَياوصَُّياو۱۰،َ

۱۳،يادزاودواَيادزو۱۲،َُيادو

وَِيادو۱۴،بَيادروَُّيادو

،ِياوياو۱۵،اِياد

ياوو۱۷،َياوََيادزو۱۶

وَدياموو۱۸،لُيامودوو

نايوواا۱۹.ََيامرو

راوواردناد

او۲۰.هدادناااياهَُنانورنا

و۲۱.َزاوُماَزا،يوهررد

وتَُُرزاو۲۲،ريََِرزا.ََرا

وََاودونوَُزاو۲۳.َتَُُزا

.زاوُّزا۲۴.مَرو

وَيراَزاو۲۶.زِزاوِرداو۲۵

ورَُّزوَُوَُنايراَزاو۲۷.َُِوُِ

زا،َاو۲۹.دَُيزارواورازِاََو۲۸.يِ

نا.تُورَدوَُِزاو۳۰،ََ

ناردانا۳۱.يونايانا

َِاوقودوهددوادرنورد
يؤروََ

ارردايايااانووَََيا

.دوايا

نُوُونِوفانازانارادودوادو۲۵

و؛تودواار

۲:ااادرداهر

زفاناََاَوََوورَُّز،فازااو

،نُوُزاو۳.دتهدندفا

زََّوََوَاوِيَوََنوُنا

تواودنُوُر

توَُوُّوََوُنَنا،نَزاو۴.د

َوَِورَََِوُروَِّوََِاوَوََو
وُِّ

امرددنِناا۵.تَِوُ

وهدرنِاو.دهدارقاا

وارددنارنزا۶.دادد

نِونُوُوفاوهددزواودو

نانارداناهرو۷.زادا

ودن،داواارنا

وگرديوياو۸.دودو

يافاِلوا۹.ااا

هدزاوداوارداوواوََيامودو.انو

و۱۱.هدزاودوانارداوناورَّزيامو۱۰.د

وََياو۱۲.هدزاودوانارداوناوِييامر

وانارداوناوُياو۱۳.هدزاودوانارداونا

و۱۵.هدزاودوانارداوناوَياو۱۴.هدزاود

وََيا۱۶.هدزاودوانارداوناوَاِيا

نارداوواناوِيادو۱۷.هدزاودوانارداونا

.هدزاودوانارداوناوَرَيادزو۱۸.هدزاودوا

دو۲۰.هدزاودوانارداوناوََيادزاودو۱۹

وََّيادرو۲۱.هدزاودوانارداوناوُيا

وناوتيادو۲۲.هدزاودوانارداونا

هدزاودوانارداوناوََيادو۲۳.هدزاودواناردا

و۲۵.هدزاودوانارداوناوَياو۲۴.

يادزو۲۶.هدزاودوانارداوناوَِيا

وناوَِاِياو۲۷.هدزاودوانارداوناوَ

وانارداوناوُياوو۲۸.هدزاودواناردا

هدزاودوانارداوناوَِِّيامودوو۲۹.هدزاود

.هدزاودوانارداوناوتَِياموو۳۰.

.هدزاودوانارداوناوَرََِوُريامروو۳۱

زايِرُاَََنَرُزا:نردياو۲۶

مودوزشاهداز.دناارَََو۲.دفا

ونومِو۳.ِمروََزمو

ََ،شاهداز:دناارموُداَُِو۴.يُِِاَ

و۵.ََورمروخامودازُمودو

و۶.دهداداروااازيََورّوَّ

هاز،يانااََشيا

وََُِنا۷.دعينادنااز

.ََوُِاَودعنادواناردادااَوُوَر

ردنانارداوناناودموُداَُزاا۸

.موُداَ)دوازا(ودودنادِت

و۱۰.اددنارداونازانادهَََو۹

ازدنارِيِادناديراَزاَُ

وِمودو۱۱.رارواشر،دهدازا

.دهدَُنارداوناوزمروََم

ووهدادنردينايؤرناو۱۲

و۱۳.وارددنانارداناي

هدزاودياياناگروزانا

شياوازاوداََو۱۴.اا

.انولواواا،دادُِز

.لا)(اياو)(موُدَاُياو۱۵

ياهدردَََهزاورددَُوُّياو۱۶
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فو۱۷.دناساسور

فورهزورلفودنوزا

فو۱۸.لادورهزورب

ا۱۹.ودراوَياورهدياراوَ

نوزااو۲۰.ديراَزاوحَرُزانردي

زا:ناداو۲۱.دتاوااَِا

۲۲.َناديانايؤرَنادنا

زا۲۳.دوااشرداومزنا

َُو۲۴.نُّزاونوَُزاونرزاوناَ

ش،رازِاَاردازاو۲۵.دامَُ

.َشوِيِزشومارشوََاشوََر

هددواداارداوَُا۲۶

نارادوهوهرايؤروايؤرودهدو

اروادووزا۲۷.د

باواَوَلؤواراو۲۸.

دزدهدوودهدووَُ

لايااوََنرزاو۲۹.دارداوَُ

وََنوَُزاو۳۰.دناروادوناار

نُدراُفناعنادورااردا

ااهدووارب

نايابا:نوَُزا۳۱.ده

نردوهدوادلردودنوَُر

وداردازاو۳۲.دِردعنادنا

ارناهددواد.داروعدورا

هدراواراياََّوندونؤر

.

يؤروايؤرزاناهراازاو۲۷

اديراردارهدنوهوهرا

،دليردههرو

مُلواهيالواو۲.درارو

نازاوا۳.دراروواردودَِز

هو۴.دلواه،يؤررصَر

وواردودرتَُوازاوَُِايادوُدمود

عادُامهيامرو۵.درار

نا۶.درارواردودگر

زاواديناودگرنانردا

رداَمرهيامررو۷.دداَّشوا

راروواردودََزشرداوازاوبا

واردودارِتَُهيارو۸.د

ااهيارو۹.درارو

رو۱۰.دراروواردودَِِّ

وواردوداازاََُِِهيا

زاُِيِهيارو۱۱.درار

رو۱۲.دراروواردودنَراز

روواردودزاَِرََِاَهيا

نَراززاَُياَدهيادرو۱۳.درا

هيادزرو۱۴.دراروواردود

راروواردوداازاِيدز

زاَُياَدزاودهيادزاودرو۱۵.د

طايؤراو۱۶.دراروواردوُِ

اََنَرو،ِيزِرازِاَنؤرر:اا

.قودنورروَُاََنورو۱۷.ََ

.اِيُرّرودوادناردازاُِاَادرو۱۸

.رَتَروَُاَنزرو۱۹

ََّروَرََُاارو۲۰

روزاوُّدِردََّرو۲۱.اَ

يؤرا.موَُرَنادرو۲۲.اَ

وهردوادو۲۳.دااطا

نانراراادهدادهووااز،د

ماا،دندزاوَُباو۲۴.اد

مارادرداهرودراوااازاو

ودَِتَُهديراو۲۵.هد

ن،دردوتدردوردريرا

يِرَ،دزررتو۲۶.دُّ

لودارِو۲۷.دبَُا

ونزنردو۲۸.دِيَِزبايراو

شاوريراوديِِنَديراردغاا

و.دورياِنورردرو۲۹.د

ناو۳۰.دَطدداوردر

و۳۱.دويَاوداُِ

و۳۲.دهددواديوانانا.ديز

َُودواددودوادينُ

ودِراَيوهدَُا۳۳َ.دهدناها

رادودراَوعادَُُِاَزاو۳۴.دهد

.دباهد

يؤروطايؤرزااراايؤردوادو۲۸

وهيؤروهرايؤرودارهد

وناااراوهدلااووانا

هددواد۲.درواردنادون

هدارا!ا!مياواردايا«:،هدا
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يايزاايوواتهارايااد

اا۳.مدهدکرانايياو،

داز،داايا:

نازااااياه۴َُ.يارنو

يااراداز،مهدااااهمر

امرناززاوارناادنازاودرار

زاو۵.داااد

ارنم،)اهدادرناوااز(نا

و۶.ااوااه

اايوااوا،ن:

۷.داواروماهاروااز،د

،زواماواندرواوااو

ردنا۸.اداراااارواها

ياووااا

فارزااردياهَُاوا،ه

۹.رااورااناندزاارنا،هدروا

لدارواوساردريانياو«

واردواازتدمتداراو

ااروا،اروااو؛کارداارر

۱۰.اااروداار،کاروااا؛

يااهارواازشرل

دوادو۱۱».شل،هي.واِسََ

يهُوواووقاورند

واحورزااراو۱۲،روناورا

يهياوواييا،دههداد

ياو۱۳.دادتاوااياوشداد

ياووارياونووني

تايانزوزاو۱۴.وابا

هتايانزوهزاوع

ويانزوارو۱۵.ع

ياودادنزوارنا،اوناايا

راناانزوارههيا

َِنينزوارو۱۶.ناياونا

يااررزو۱۷.هيياارهوهيا

وسنزوايووو

نزوارّيو۱۸.سنزواهي

ينوارور

دوادو(۱۹.اروات،هدارد

زاارايراراوا«:)

نددوادو۲۰».ددد

از،شناونولوشدوي«:

روا،يااهَُ

اکارواااوار،دموا

اميانوونيا۲۱.د

يامدنياو)(

اواموناروو،رادتر

.«

واانم«:هددوادو۲۹

ُِّاواونا،هدياار

۲.ااهَُياناازا

ار،ماهدکرادياو

اروياهيياارهوي

ياربواييااراوي

يوهيويوعارو

و۳.ناواََِواورر

نا،اددصلاازاهووادرديا

يايامدکراسُاهوار

راوواُيزازورا۴.مدادديا

ار۵.يرادنهزو

يروهياراوي

ارلد.دناد

يؤروايايؤرها۶»؟ووايازوا

هديرِناهوهرانارادوااطا

راهدوزورااو۷.درواالد

ازوراوزوراهوهزوراهدورد

اارا،وادايو۸.داد

ورنازامها۹.دادَِدوا

ياّيالدازددهدروالد

دوادو۱۰.روودرهددوادودرواوا

هَُيا«:دوادواکراروار

واياو۱۱.کرالزازاااريا

ردازانازاوتولوتوو

ِنازاتواياو.ِنازاازونا

وازاودو۱۲.لووا

توندادوادردتووو،

ارياياناو۱۳.ادردن

۱۴.ااراو

رالدادمو

دزاوانازاااز؟روا

وردداااز۱۵.اهداد

هَُيا۱۶.دراماودوازماو
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سوايالااايا

و۱۷.نازاناودزا،ا

ويرادوداراوزااردايااد

ارمناومدادارادلدا

۱۸.درواياالدودمدا

رداراااوقاواانارياهَُيا

ديارنايدورادهدملدير

وتادواوالدنو۱۹.ناد

ارودرواارراو،درادهارا

دواد۲۰».مدکرانايا

هَُو».اکراردياهَُ«:

هاروا،هداور،هاکرارناريا

وايازورنايادردو۲۱.دارهدود

رااروايايودذذ

رذورياهراوچراوو

بوايدوارزورناردو۲۲.اا

اروا،هددهروداردوادنو،د

۲۳.دارقودوروار

ودددوادشري،وان

وناروو۲۴.داارواااوب

و۲۵.هدنهددوادناون

ارواوادگرراامردارنوا

۲۶.دههدادوازاااهدداد

واتو۲۷.داادواد

رواردودلنوَُردا،دلاا

وودوزايردو۲۸.ددلو

۲۹.هدنشودتو،ه

راوارراِِردهددواداولوارااو

يرزوروواتوو۳۰،اردراون

ب،اراناوااويو

.ا
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یواهویدرددوادنو۱

نارادواانو۲.رارواود

یورزادااردارروناروادوهوهرا

یننو۳.اایا

ردارناواهاعاازردنرد

رزااراتدواد۴.دارددن

رواردایاودروادهدادواد

رد،درایرواو۵.د

.دنادونوواا

دعارددان۶

نرد۷.ارنارا،هاوار

ارا«:ارواونا

ویدنادوادمر«:ان۸».

مردهواهیال۹.هدوایا

هدزراازویداددواد

مارارونا۱۰.

ایروادارماازلدوجو

وودودردا«:نا۱۱»؟د

اارمالویاردنوویا

میداردارود

وا۱۲.یروادماهدناار

اارویاوودوه

زاواارنادزادداد

دنردینزان۱۳».اداارنا

.دااودارواعارزا

هدزاودوارارورا،هدناراوارانو۱۴

رواردهددوارایرداراو،ادرارا

وبوروارداروههدو۱۵.ا

یاو۱۶.ناواایراردغااباردازا

ارایدهدناو،هدروازان

هلاراراو۱۷.ارد

واراورودروانوزا

اماراندونندیاو،ه

.دروانو

یاوهایایادنو۲

و،ریارادنو۲.شد

یاوراو،ردبنیاراد

:،هدرهد،ماردنو۳.داتر

یدادازاوبویدرردوادمر«

.)رر(،یا

ارنادیاهایایاا۴

نو،ازیورردرووایا

وو،مویواد

یایااایااازیاهیوه

یااز،ایاو۵.ا

وایایاو۶.نازا

و؛دراارواکاواز؟ا

رردرنازیا؟یویایا

ووهورردیاارلو۷.یو

،ادردواووناراوا

ارنادوادررواوادرددا

یالبوودازاوبو۸.،

نبنردادارناز،نزا

یاناواب۹.دانناو

.داویاازز

را،ارباناباو۱۰

وباراوراو،ههم

رهدمارو۱۱».دادایاوررا

اردموان«دندارنا،هدادباب

».اهدنادارازادرادود

ناهااایاهدکر«:مارو۱۲

ویهددواداز،زو

یایاووایایااهو

زاویدارمارناو۱۳.شد

و،انادنادزازواو۱۴.مدارن

وبوواووهورودیردشر

عااوووکزنواونارا

تراناوناوایا،اتاا

باووروومال۱۵.دیردواد

نزابو۱۶.دنیا،دهدذار

اردیو،اراو،اجار

نادن۱۷».دارواارناودروا

ارادوادشریاهرزا،داازردار

ازاوراوهوو،ددهد

یارادوریارادنازاو۱۸.

رمدزاتریاوراوردبن

.د،
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هرواردوانددعونو۳

رددواد،دهدوادشر)وا(،ر

لزامودهمودزورردو۲.دهدنراه

ساااو۳.دعونددمر

ارذ:داندیان

اورلو۴،عارذوعارذلوا

وعارذوو،عارذضد

بارگرو۵.یارورا

رونردناو،رزارناو

یو،زیاایارو۶.د

اریردورادواوو۷.داوینا

ارسااسو۸.دنورادو

ناو،دعارذو،عارذضا

لهنزوو۹.زورارزار

سااسردو۱۰.ارو،د

لو۱۱.اراویروود

راد،هدعارذلدعارذنوی

۱۲.دردول،هدعارذشدلور

شدلورراد،هدعارذدولو

نوایو۱۳.دول،هدعارذ

یورو،دهدادیاودعارذر

وناراوازااربو۱۴.دنورایا

ودو۱۵.دنانوو،کزنو

ودعارذوالن

دباردارو۱۶.دعارذدازا

.ار،راودارا،

فیدو،اردارو۱۷

فارناودارفارناو،د

.دمد

و،عارذو۴

زاارهرردو۲.دعارذهدو،عارذ

و،عارذو،دروفزاو،دعارذهد

زانازو۳.ادادادارناارذر

یا،ادادادارنادناوترف

ودردناوناو،ادازاارردازاهدعارذ

وهدزاودناو۴.رنانرردود

یوروبییورولیازایورد

واقردو،دقییوروبی

ودوناو۵.دنورافای

راده

فارازاوضهدو۶.اد

و،واردافاروار

ا،اردادیارا

اناهدو۷.دنیویارد

ردفاروارفار،ان

فاروارفار،هدو۸.ا

ونو۹.و،ارد

ارایردو،)ارگر(یهزاوردوگر

فزاقیارارردو۱۰.

اروزاودمارو۱۱.اب

داهدنیایرممار

ودنودیونود۱۲.رما

و۱۳دودنود

وددیاراودوودیارار

وارو۱۴.دیار

(ردزاروهدزاودوردو۱۵.ار

مارشراراباووزاودو۱۶.)

ا۱۷.زاواهدنیا

دهدوتنردرردندرایاردهدار

نزو،هدززاارتاامنو۱۸.ر

وداردارتانو۱۹.رد

او۲۰.دانارو

باردلیزاارایاو

رززازااراواوو۲۱.دوا

یزااروووو۲۲.

وسااسناورایردوهزاوردو،)(

.دزایرد

و،مدوانیر۵

اتاووهو،اداردوادشرتن

واانها۲.اااردار

تدروارداراایانارووطایور

نادو۳.روا،ندوادزااروا

۴.هددهرداا

وعاوتو۵.ادارتنووااا

۶.ادارانوو،دروادردارستا

دهیودااوهدنو

بوهردذووراو،دات

،باردارواتنو۷.ا

دینوو۸.درواردنویزسااسرد

زااروتنوودتنار
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تزایدزاردراو۹.

.ااردزواو،هدنوزاا،هدبا

ناردرردحودنایادیتردو۱۰

زانانانوردااواوا

از(انوسزانناوو۱۱.

اردینود

ونوونوفادوو۱۲.د

وو،هکزننانارداونا

وناو،دهداقفد

نونازاناو۱۳.)اد

نو،ااواوردزاوا

ارواوازاواتاوو

ها،ادااوارازاوا

اانو۱۴.ازاوا

.دهداراهلازیا

ررداهدوا«:نها۶

ارویایاا۲.م

،هاداردیورهدو۳».ماهدیا

۴.دااو،داداراا

هودوادمردنددکراایاه«:

زااردمیزورزا۵:،هدرواارناددو،هداد

یامااطازایمدروانوز

میامارو،ناردا

اردوادوارداماررواا۶.داا

ددوادمرلدردو۷.داامیامدبا

مرواا۸.اایاهایایا

ایایادلدردن:دواد

اار۹.یددلدرداراید

ایاارواانوزا،د

وادداروا۱۰.دا

اادوااوو،دوادمری

تو۱۱.مداایاهااروما

ردنارددااارناواار

رواواو۱۲».مااا

ناز۱۳.اااردید،هدااا

دعارذو،عارذو،عارذار

ر،هداناوانردارنا،

۱۴،اانایاردیدودزازاا

زردوناردا!اایاهیا«:

کلدردن

اریاهوناو۱۵.یرادهاررو،

ویدادهودندازیاادهیاهداددوادمرده

یانا۱۶.اهزوایدوارنادد

وارادهارهونادوادمردهاایاه

یاااریاوهداد

،ادهاردیا،ا

و۱۷.یدرررک

یادواددهاایاهیانا

ازندانرداااا«۱۸.د

اردراارکاوا؟

دهعودیاهیا۱۹.مدیا

ارتاهاردواو

ودزانزوروا۲۰.

اردداداراارداردایاهدادهوشاهررد

تاهعو۲۱.انایتاه

زاوعادنایاراادمو

ا«۲۲.ینودننا

،هاواودردواودزروهد

ونازاها۲۳،درارد

ارنا،هداداارناویرواد،هد

اارنا،هدلدارندو،ننا

اامو«۲۴.هانا

یا،بدندرهزرو

عودارددوفااا،هدز

ارناوزاراادمهونازاها۲۵،

«۲۶.روازیاهدادناناروناز

،درنارهزروودنا

وفاااودنایا

۲۷،زهزاهرنا

هاروزاراادموهونازاها

ارنادزو،هنارناردار

زردا«۲۸.ناریاهثایام

ومانمدواو

هنازیردارنا،ناندا

زایااودها۲۹.هد

ونازادهداامزاد

زاردایاردیدو،ادااردلد

وزوننازاها۳۰.دا

از،هااراداروالد

ردنانا۳۱.مدابفر

.زاهزیاهدادنارزیوزور
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واواامزاو«۳۲

ون،هاززااایوزوید

،دن،نازاها۳۳،دای

رواادناااو

وزاااموارانی

ا«۳۴.اههدماهدیاااا

،هدارنااردندیام

ایاویاهییوورنو

نازاارناعودها۳۵،دد،ماهد

ازهزروهاو«۳۶.رواارناو

دارنا،هکناو،ها

رودزارنا،ناناوهدند

،هاداناردزردا۳۷،د

ه،هدعددیازردوز

یازردو۳۸،اهدرراو،هزرونوهد

دنولد،هدیاناارنا

یویاهدادنانارزیو،ز

ها۳۹،دماهدایایاویاه

ناوارناعود،دن،نازا

یانا۴۰.زهزروهاردمو،رواار

نارددیودزنیا

دتت،اهیالو۴۱.ادهد

دتناهیا.هارای

اردیوراهیا۴۲ندو

».رواداردواددهیروناد

دونازاا،غرنددزاننو۷

اروالوازارذوی،ها

لاز،اداوانو۲.

ارااانو۳.دهدارواه

اردیور،دداروالوادو

وااروا،هدهودشز

موهدو۴.ادااواراز،ا

راودوهدنو۵.ارواررد

وهدواریاراووو

صینو۶.دارا،م

)د(ارواتا،نوودهداد

از،ااروا،داراهددواد

وااودوادو،ادااوار

و۷.دهداااموانان

ردازد،دواارون

،ارارذویا

ویدرایاوی،دن

یوااوناردو۸.اارذ

تزاگرراناوادهارزور

یااز،ادسزورردو۹.د

زورردو۱۰.ادهزوریاوزور

ناودنایارمهمو

،دهداادمونودوادواا

هدووان۱۱.دلوند

ردووارددهدناودمار

ردنواو۱۲.رماارنا،دزد

دیاارناومداارید«:اروا،ه

ااودرنارمارناا۱۳.دم

۱۴،دمنردواودرارز،

،هددو،ااههامو

زاها،زیارزاو،ر

نازوزااارنانو،داانا

یو،هدنازاو۱۵.داداار

الو۱۶.داادهدناردد

ودراناردااماهدو،هدراار

کراو۱۷.نالدو

ااراودکدوادتر،

ارها۱۸،یرادهاماواو

،دوادتراراا

ا«۱۹.ازااا

،روکماهدیوراماواود

ارناها۲۰،هاراو،تدارنا

ایااراواماهدادناززا

نردارناواادرزا،ماهدد

ررااو۲۱.اهوابم

اوایا:ا،هدرنازاا

:داداباو۲۲؟اهداوز

کدروانوززاارنااردناریاه

زادتدوهارا،هناود

».اهدروادراونااراا

دووانیازاو۸

دهدادنمارارن۲،دار

تنو۳.اداردارااو،د

اریونرداررو۴.دارنا،ر

ونورو۵.رمادهدترد
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وهزاوردورادرادریدارنور

و،ادنارایوو۶.د

اناراوارنارایوارای

.)د(زونوروارد

نونونزونراونزاو۷

زردنانازا۸،داازاو،ه

،دهدکارناااو،دهنازا

یاناازاا۹.هزوانازان

نارادونادنادریاار

نمناروو۱۰.دواناراوارانارادولا

و۱۱.دهووددامهد

،دروادهدایادوادزاارندن

،اااهددوادردنز«:از

ساهاادوات

ارناواینها۱۲».

ی۱۳.اروایادهدقاور

وهو،یزورردنشزورردزور

وورداردلرد

دواددراارنیو۱۴.

انایارنوودنا

ارنردورواشزورردارزورمزانرو

اددواداز،)دادرا(هزاوردنای

هرردویاهرردهدزاناو۱۵.دهدا

ر۱۶.دزودهدادنوونا

،میزورهدوادیزورزان

نها۱۷.رماواو،ارا

۱۸.ر،امودازردردرتاون

دنددادترردرداراومارو

هورو،رواننناودیویا

.درواهدنیا،ازازو

اورارنهزاوانو۹

روادهرایوریوت

یورندنو.ناارن،ا

یویاارنو۲.دددردزا

نو۳.دنانزایودن

واهمو۴،دهداریاون

وناسوواردسووو

.وارددحور،داوانااریاز

ورهررددورداریاهزاوا«:هد۵

مدنوما۶.دارم

ماو،مدروارارا

نادل۷.یاهدوامدهیزاو،ده

واردالو

ار،ادریاهدکر۸.ار

یا.یهداهیاد

ازا،راااارنادرادوداراا

اراویرواداهدنادار

،هدززاتوزووهدو۹».یروا

هدنتاودادایو

زاننومارنو۱۰.هدداد

زاهدو۱۱.درواایولبدرواوا

ودوهدووازلبا

ههدادزردنازااو،نیا

ااروایوزراهدنو۱۲.د

،دهدرواهدیاواایا،دادد

لردنزوو۱۳.،هددو

ایا۱۴.دزووورن

رنوبندودروانرزونا

یودهدنو۱۵.دروانیاهو

۱۶.هدرلیا

یایو

.انرداراهدو،هدرل

.رزارناوجزارهدو۱۷

وددرزیزاوارو۱۸

یودو،ددیدفناوفا

نا،فناوفازاهدزاودو۱۹.دهداد

۲۰.دهارددهدا

فووزاهدنفوو

بنماردهو،درززان

مارندارهداز۲۱ا

هوو،الیو،ر

وودردهدن۲۲.درواوووجو

ندو۲۳.ررندزا

هددرداارارنرر

تاوهتازااردنازاو۲۴.د

لواوتواوترو

نارارارنو۲۵.درواردار

دوارایرداراو.ادراراهدزاودواراو

ز)تا(زاندو۲۶.ارواردهد

رواردارههدو۲۷.داون

ناوااردغااباردازاوبو
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.دروازاوزانیااو۲۸.

ردونراردااالوازانواو۲۹

بطمهررداریویورردویات

اارواردلن۳۰؟

ددوادشرردارواوادنارنو۳۱.د

.هدوایردمرشود

اااازرمرو۱۰

ردزواو(،اراطمنو۲.زهداروا

زام،)دهدرااهدنرزاد

ومها،ااروا،هدناو۳.دا

غر«۴:،هدضمروااا

غواردرنااار

وا۵».دااروزداروا

و۶.رناو».دززورزا«:نا

یورنشرتردهدمر

ماح«:،هدتردا

ماا«:،هدضوانا۷»؟دبا

،ودنناوارارناو

دادیوارترواا۸».داهتوا

داشرودوااودک

اح«:ناو۹.دتر

ترار:ا،هدضدبام

اروادوااو۱۰».زاهد

ترا،هدضما«:،هدب

:زیاارناواارغ

غمرلو۱۱.امرزاا

مر،اداهدزارغااهد

زورردو۱۲».ارادزار

هدی،ازمردموم،م

ارمهدو۱۳.ازدمزوررددهدو

او۱۴.دکارترهدمرو،دادبا

ارغمر«:،هدبارناناتر

زارمر،اداهدزارناا،

ازداارمهد۱۵».اد

یااواروادهازااا

اانو۱۶.اددطم

،هدادباارهد،مهاداارناهدد

یا.رارد؟ادوادردار«:

»!شددوادیال.ودی!اا

ااا۱۷.ریاا

۱۸.دنامردادیرد

ارواااو،ددنارارمارهدمر

رادارا،هدهدمروددر

دوادنازوااا۱۹.درارواو

.اه

هرادو،روادراومرنو۱۱

اادوادنازاارهدزا

دواما۲.ادمرار،هد

وادهدنمر«۳:،هلزا

وا۴:،هدبوادردناا

.دنارداو:

مناو».اهزاااازددد

رواردمرو۵.مرزاواروا

مو۶.ادردرادریو

و۹،زووو۸،موورو۷عو

دارنووناوو۱۰،ووارودا

اررو۱۱.وادردرادری

.اباووروتیراوناراداردو

،ادرارا،اهویردو۱۲

ردوونو۱۳.واواد

نواز۱۴.وادددوزاداا

ارواواد،هدکاردکاوارا

یاواو۱۵.دهدجااهزاارنااوم

دودویند

هاردیدانازاو۱۶.دن

رواااطازادلاایا

۱۷.اردناریاهیاا

،دلارنمرواراد

مرو۱۸.دکنودوادلاز

۱۹.زارباداودوادتد

وازاو۲۰.ازارزووشنایویاواو

وازویوایویاواوارماد

یونززاارماد،مرو۲۱.ازار

ودونزهاز،ادودهدزد

امرو۲۲.ددوو

ارواااز،رورواردانردار

اردنا،هدررو۲۳.د

و،قرادریردواددرد

.ارنزودادراروذانایا
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وا،شدودراامرنو۱۲

لردو۲.دکاروااا

واناازارواهد،مر

زاوراراواراودورا۳.ده

۴.دراانونونون

دیو۵.ارواوارادرادری

،هادرواردسزاادناروومر

دکا:وا«:نا

هدوااناروها۶».داکدار

دوانو۷».الدوا«:،هدا

«:،هلزواماهانا

کاارناداکارنااهدانا

رروادوداداز

واواهنا۸.ا

،هارواهد۹».اارن

اروارهدیاووایا

هدمرو۱۰.ددناریواد

انارادداراویاض

هدوو۱۱.ددارهدرد

اراوادارا،هاناادوا

وازاوااوانو۱۲.دروازناه

.الاادردو،دزکاروا

د،یرواردار،هدمرو۱۳

رواردو،دوهدنمرو

،دراناردارداااطامزاارناوا

تراواو۱۴.دشرداوددله

ولواواو۱۵.داروااززرو

اریوباراویرارداامرا

۱۶.دمومرنردو؟ب

اشوددوادردوادنارمر

.د

۲.هدادا،ملرد۱۳

.دزاروادشرداوددرواردل

هدرارهدزانزااو۳

ینهدرامو،دکرا

ردارهاو۴.دارااریود

شاااومیا«:،هااان

اراااایاهادا۵!

همو۶؟اهدادااودواد

هدنادو۷.زروندیودوادن

مرار،هیوددلنا

ودارونامر،دادن

نناو۸.داونا

و؟داادوادنادردوا

ییامیوهو

زاارواا۹.انا

دیاریودجااارنوونور

چویااروو؟ن

او۱۰.دناایا،

اروانورنازانواهدکارواویاه

موو۱۱.درردنوو

نوازوایاروی

ازوراراوناو

.اهدکارواارادهاردیاهیو

زاوایوانوارااو۱۲

دناریاهاایا.زا

زااما۱۳».اباز

ناردودادیوردونا

زاوزاا،ادنو۱۴.د

۱۵.اارنوداواد،دنا

ادنادناوو،درواادنادو

.دادادوارارااوما،دروا

نادارااودراادرزاااو۱۶

،داداراوامواو۱۷.د

اا۱۸.دالاازاهدرا

دناریاهادوذونارد

ی،هدارماو۱۹.دی،د

۲۰.وازادارنواودارودار

و۲۱.ددزارواواوتداماردمو

هدوودوودیانزهدرویا

سرردوالاوررزااو۲۲.دروادود

.ابیو

شودددوادردارواوادناراو۱۴

او۲.ارالهدزواماردوهدردا

و۳.دروادارواهردارا

ارراوارواداریوی

وواردناریاهداارادو۴.د

زاارویو۵.رادهاروااوا

یو۶.اراوا،درودادی

واناردودمارازازدادردرادر
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ا«:ادو۷.ارارواواد

افااوهزاوردورادوار

.ایورزاهاردیاهاز.ز

».اهارفزاارواوداروا

ورادراادزایاو۸.بود

زااورادرادوودزاوادراده

وهراراحراز۹.دینادا

او۱۰.ر،هانوناارا

ارااردیداوردنارنونا

توایا«:،هااردیاهاو۱۱.د

،یاهیا،اندنرنارواروزنداد

هوااورادازاار

نارایاهیا،اها

ادوارارنواها۱۲».ا

ارادواهااو۱۳.درانوداد

،هزنازادارانزاودرا

ناوواروواراز

درافااارمو۱۴.دهدززا

جارارودهناواسازد

ارایو۱۵.داردراز،د

.داروا،ادارناوناواناودز

اتیاواو۲.لزداراحورو۱۵

!زاوادوایا«:اریو،هانو

وااروااوواهداوا

و۳.داکارواکاروااا،اار

.دوویایتاا

،هدزاایاهیدیردنا۴

لدوجونزناردو۵.اروااروا

ربااداد

،کیزایوزاو۶.د

ویا۷.باراا

۸».ااردلاتاازدید

ار،ارد)(توناان

زاووادززاارتر،هد

قاوریورارواو،درودداانرد

واازاارنووادو۹.ددوا

زاهوازددنانردنو

۱۰.وادوانایاهدناا

۱۱.رواردادلزامهرد

دهدروازاراووزورناردو

دنولدو۱۲.دذوایا

هو۱۳.اردناریاه

ودها،گرهاوها،اراایا

وودزاواویاو۱۴.د،نزها

اادو۱۵.دروایا

ارواو،دهدردلدازند

فزاارناواواریومیر

لوندزااردردهداو۱۶.دادا

اروالاودهاواازد

زایا۱۷.ازنوریداورد،هددارناود

.داردالد.اداان

دهدوشداراو،هدوشرارو۱۸

ولو۱۹هدرواردوافوووهزا

.دا

ااهد،اولردا۱۶

ورادهداددرادارارو،ااد

هدووایازااروهاها۲.ا

:،هدددردماراهدددارنا،

ها.اهدرورنردوونرد«۳

یرادااهداریمددو

ناراد،هداارهدادو۴».دودزاوا

اونادونناوداایاردجاا

ارانو۵.دارایو

و۶.دازدیرزا،هدکارارند

نایوارینا،هداراد،هدا

و۷.دااروواواددار

«:اریو،هاادهدادارنزنارد

ازا،یددیاهویدماراهد

نونا۸.ردزاماراهد

ا؟اهدززاناراواراو؟دگرر

از۹.ددارایدوا

لداارتددنمردوان

،یدررارارد.دزناوانا

ارنااا۱۰».ارردازاا

یووااازاازاانازرداروا،هد

او۱۱.دمزااونردووا

۱۲.ابااوادندارردااولواو

واضوضروایرداولردو

ادوازادیرردودر

ولردوادنارا۱۳.نزا
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رددیایاهردارواو۱۴.تودزا

عااوتزایادردارواودددهدواد

ایویاوادهنار

.وا

اااردوهدوایردطشو۱۷

واادرادریردنو۲.داد

.دادراداشراایردوادزردنوا

کدواددرلوایردازدطواو۳

رد،هارریا۴.دزاود

وا۵.االااودکیواوا

ودرواطیااادوراادردار

روایدو۶.داوود

ملردو۷.درودادزاارهاویو،

ووزووارنارو،دزا

زاناو۸.دادیرددار

وداونوتاووزوونو

مارواناود،دنواردابو

دارواتارودادادردنا۹.ار

۱۰.دادارم،هدشدادیردو،اد

دادفااردرواسو

هوا،نزاو۱۱.دطد

چوراازاودرویاار

،هدط۱۲.درواوایاوراو

ردو۱۳.دادردایووگرر

ردینوهدزانادودریرادی

انایاناناهرو۱۴.ادروا

واوددانارهرانارادادزا:ا

ودواودرنوا،زاو۱۵.دیعرا

دیزا،وازاو۱۶.درادو

و۱۷.دیعراودواودهدروایاار

راودواودیععادا،زا

درادوواوددازوازاو۱۸.دون

هدایا،دهدمانا۱۹.دی

.دهدادرارادریردادرد

باو،ادوودطو۱۸

باورهبادلزاو۲.دت

ارواودذرناووناداووایا

هدبا۳.ادتارشدهاد

دتارهاا«:ادهدطاا

منمون«دادباوا»؟اا

ااهدطو۴».راهاو

ااهدو۵».وامزازواا«:

دتارا«:نا،هدازار

ویا«:دادبانا»؟ازنازاویا

ا«:طا۶».داهددارناا

و۷»؟لاوازاهزایاازاارد

وااودد«:طااهد

هرردازمرادتوازادناوازا

اواو،یتوات

هد۸».هد«:طو».

ارا«:،هااردناازااا

ادهدطوااهدو۹».یدوز

ههزاوردددویرد،هاردس

و۱۰.دتناراود

:ه«:،دیاایا

،هدتاو۱۱».دزااارنارا

دارناوااززوویادتار«:

رنیایو۱۲».داهد

هدهرردنزاا«:،هدبارواد

».ونازامم

ایااهت«:دادبا۱۳

یوهد،رهددن۱۴».اارن

نازاویادتارا،یا«:ار

ادو،زووا«:وا».از

اار«:اریوهد۱۵».

«:وا۱۶».اارازاه

واومدهارانااراا

».دددراا

هرردارا«:طااهدو۱۷

ارهم«:وا۱۸».یت

ناو،مدداره:

:واو۱۹.دهدایووارفار

دتارردودوااارااهدبا“

.درایدوارراهدادبا؟

وا:ودوار،هانو)(حورناو۲۰

دادباوا۲۱؟:اریوواوااار

:دوا.دابذحوراندردومورنو

۲۲.وو،ااودااااریو

واایااندردبذوره،ننا

داها۲۳».اهرردوا

دزاواحورهارما«:ودزرر،ها
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ردا«:دادبا۲۴»؟ری

اارنانارد،هادوراهیزور

،نادارواوار«:ااهدو۲۵».د

:هدو۲۶.هد،شاو

اروباونارواوزانازردارا

ااا«:۲۷».مد

میاو؛اهده،ا

دتارادهدطوااهد۲۸».

،ارد:طااهدو۲۹.ا

ارااهد».شاردسامور

یارانارادماراهدو۳۰.رناو

هدگرو«:،هداار

دارطارانارادنو۳۱».اا

وا،اااهدادن

زاارنااوداارواواودروادطو

،ااهددارارانارادنو۳۲.ادوا

،هضنواردنا۳۳.وازا

:دناراراواو،دزهرزیونارااهد

و۳۴».محوازنوزااوناداردد«

ناراشااراردارااهدوزورنارد

.دبابووردوادو

روادادهدطو۱۹

،هانویوتیااراو۲.

ندواارناا«:هدط

وازاازا؟یرادوداروا

ارهااهلارد۳.اها

نو۴».یاهدااردلدو،هدرودززا

نزامندر،رواردط

و۵.ادناناریاهیارنا،رنواا

.دادراادرادریمردوردنارواد

ازرررر«:ناروادو۶

ندردواو،وایایروادنایا

طااراووافلو۷.دا

یراهرویراوایاهازروا

وارنونوزاطرواردو۸».

دادرااووایرواداراایایورزا

ر«:،هداارناو۹.روا

یایدردو۱۰.ررواسردلدوا

نونونن،دیناردازا

درااارنا،اماواواواوا

اا.نارداواد،موا

یا،ر،ااو۱۱.ام،ررر

،ادناراازووارا

ردهانووهدرایا

».نواوید.

،نزاناونوبا،ازاو۲۰

دادارط،هاو۲.اطیا

وامارازاردفنازاهو«:و

۳».،ینرنردناا

هزورادردودمواردوط

زاووازاادو۴.دنا

نردطو۵.اروااادی

،دیور،وارد،رواواد

اواناردا،ناریا،هیا«:و۶

وتدردو؟ا

یاا۷.داوواتو

نا،هدجاااادمرزاارزا

ناردناو۸؟یاهداددااااودرذار

۹:،هدناردایا،ه

ایورودضروص

و،)ااردااز(یورو

.هت،هداها،اددورد

واراا،هاوباوناناو۱۰

نازا،ادایداتزاانوزا

ارناتناا۱۱.کارناودبا

فارنازااراا،ر

اناایایا۱۲.جاا،یاهداد

،اهوااراز؟د

و۱۳».ایناادو

.دهداواردناونزولااد

یاازواحورها۱۴

:واو۱۵.لزنرد،دفازایو

!شهدطیاو!روانوادیا«

ناونهوازا:وا

داد۱۶.انازانازااز

ردارناواازاناا.ادونا

وارد۱۷.اوناردیداویا

ارواتو.دا

ادوناونرواوادیا.هدا

۱۸».داهاواوورنونا
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رروانوادودازورط

زاونزانوو۱۹.دهارواوداوا

رزاوااراایاه،نر

نونورنوعن،ناداو۲۰.ا

!رواوادیاا«:ودط،ر

ناوایاوارااوروانادیاه

مندترزاو۲۱».ابروا

زواوایا،رنیوردار

وارازارواواارو

،دعوونانانو۲۲.اداا

مادوباونوا

ناز۲۳.ناوا،دهدوا

و،کودارنا،باو

.دداارار،غرنزان

هونایورنههدادنو۲۴

۲۵.دریاو،هدازا،اا

انردوانادمطو

رادیاورایوترولاا

.دترلزورددزراوا

اروااردازیداوردمرزورردو۲۶

.یداوزواارنناازاو،اکر

دنامطورواوادناد۲۷

ندارناواازداروا،

رواودوو۲۸.دند

راسو۲۹.اوا

و۳۰.اهدااندوا

۳۱.رفزاارواااز،ماراط

وهددوودادط

دوشرداودرواردلو

زرفاانازا،هدکاشررراو۳۲.د

ین۳۳.درواداروارداو

ناریایاردیدزمواد

اراردالوازاطوو۳۴.د

۳۵.اب،جرااندرارد

رراااهداادهدط،ازاو

ریاردو۳۶.ااشاح،د

۳۷.نردارودریو

:،هدتیاوادودرزاها

».اهاریروا،یا«

.واونا

داردوادردوادنارطو۲۱

ورطناو۲.هدمارشو،

ا.دوانارداووروزو

زارینارو۳.دااهدطنا

اودادناادردرادریووه

مارنو۴.دهدازازدمارار

دناردا،هدارشر

ودومار۵.ارااناروزاو

رراو۶.درواردلوهدد

دک،درربانایرااند

،دوارداودوانزباداز

وددوادیناوا۷.دروا

،توااویوادهدادهو

دززاموداواماردو۸.دزکاردوادناا

نارادمارو۹.ددیاد،هاد

ارواارنودا،هو،راراود

موداا۱۰.دادنایاراناراددهدا

ززاونردو،اهاددززازوا

و۱۱.دکاردناریاهوااز،واد

ارروانوادیردینوا

یازاو۱۲.هااراد،هدندز

:،دوادتریا،ه«،هرو

کادهدایوطتریار

نواد،هدررااند۱۳،ید

وزبانایرزایدااارروا

،یردزاترنازاارناردا

یارااوزواووا۱۴

رد،هرضو۱۵.ا

زورضنازاااضریایرنا

ارونلدوا۱۶».اانوزور

مادو۱۷.اامار،دنرو

وهدردااواانارد،هدروا

شیایوایاو.دیااروانزونا

ضاراواازاو۱۸.زا

ودتیازاماروو۱۹.ج

و،دیدردوانوضتزاا،ل

و۲۰.ازشریا،از)ت(یویا

رواردلوهددودووا

ا،دوادردارواودر،درواانوو،د

.ددندهرد
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درداراشروانو۲۲

نا،دهدروامودرانواز،د

۲.دادهدماراا.دارر

رواردلوهددودواو

نایواو۳.دیدشرداود

.زلادواشردازدکبا

ازدروا،دوارداباناو۴

۵.دوایا،شرتوزانا

ااهدبامار،هدررناتر

ارمارناراوردتارماراهدایا

ردازادار۶.دحو

مارارو.،دارردماراهدار

رازادوربامارتدیاادهد

نازدازا،رماردارداو۷.د

یاارواواامار،را

نو۸.رنو،دهدباناک

نارداناوادناروزا،رباناص

واراو۹.ارنا،دانزارا

ودرواد،هدد،دهنهردرداروا

اط«:ازدد،هراروا

رد،انازا،».دلداروا

شداردن۱۰.،

ارادنازانددواو،اه

واراشا،هدد،۱۱.دک

ردشااداروا،هدزدلهدنانزااروا

عادنز،هدمارد،واهاقا

دواو۱۲.اروادنزااروا،داا

زو.نلتاردنا

.د

زا،هدادارعاد،لردو۲۳

اروناومارارهناراد

.ناداریزطاوااو

وادیزاارنوودشدادردناو۲

و۳.اروا،هداراایایور

هد«:ناواو.اردهد

و۴.ادوادناهرردوا،دا

ردنوونزازا:اایر

دو۵.ایرداد

وایردموساهزاوردوهد

،لوونزاو۶.

وازادناا،دوااد

اردحنوو۷.ااروا)(م

،اردوافزاارهد،د

۸».واد،دورنودادهدنود

داعاداادونو

ادزورردازاهااردنماو،د

ازاد،رنوزورردازاهاو

وهعادو۹.دارعاد

۱۰.دادز،داردوهددوادنازاارو

زا،دداردحنازاارمو

فاا،ویفارف

اشارج،هدروانوارهدو۱۱.دادراهد

وعادو،دداروا،هدادواارتدو

نا۱۲».هزهد«:،هداروا،ا

مد،دحارهدوودارمزاوا

ددنیهدادو۱۳.ادوا

موهددنازاوناروو،اهدا

وتانوزاارویدز

،«دزا،هرداردسها.نا

ادجنارادارز،عادو۱۴»!

زاو،نونزااروا«:نا،هد

رداروادهداز».د،دووا

د،ناهزاورددنودادهاراروا۱۵.وا

ودنردعادو۱۶.ارداروا،رهد

مو۱۷.وام،هدوم

واروومارنا،ر

ودعادو۱۸.یورورارن

نداروایو،دواداا

دهدواارنادواد،دنوو

اروای،ابهرارداا

دادراوایهزاوردارنردو۱۹.ار

نووزو۲۰.داد،

ودروازوازاارهدوادارزموم

.اروا،هدرواردهداهزاوردزااروا

ارواراودیدزمو۲۱

.

رواردلوهددشاو۲۴

یزورردشاو۲.دشرداود

۳.دروا،دارواردارا،عاد

زاو۴.دنادوناواوانزودعادو
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نوونو۵.اروادهداراشا،نا

زاوورنوادی«:نا،هدار

و،لل،دیایاهاا

،هد۶.دنوا».رارد

ازنوزاا«:اریو،هاار)(رعاد

ااوواهاریاید

نااز۷»؟رورواوادزا،اهدادراتد

واتو،هدباارا،ی

زوداهدو۸.دهدفار

ارواوادردو۹.راواهزاوردنوارناو

هدادرااانرداهاریادادرد

دارناموناروو۱۰.رووایاد

،نودقونو۱۱.ااقورد،هدروا

رهدناوهدرواهدیود

ودارقو،هارووهدها

ه،هدزورزورو.از،ادارنا

ررداارناعادوهدو۱۲.در

نارونناو،داددلوا

وایاناونااووا

مانادزاروادر۱۳.دا

و۱۴.ارنا،ادوااراور

ودرواعادوهدداره،دهدمارنان

وتاوتاباوایانازا

،عادیزورردو،هوفوو

وعادا۱۵.ارواردادی

ردارواو۱۶.دووود،ههدر

یاوایااارداز،ددنددواد

اادنارو،عادتوزاو۱۷.دهدوا

۱۸.شناوناردهدودارهدو

تداروا،هدکاردناریاهناو

وارواواد،ناناو،د

وادهیارنادنادءاواو۱۹.

احور۲۰.شناا،دادتدارانا

نا،هدامیواوارعاداز

؟زوهاوازاا:ا«:

هدکاروا،اهدکاروا.اب

ردهداروا،هدواناو۲۱».ا

شراراهدشا۲۲.دروا

.رارش،درود،دهدیو،عاد

».ازواراوا«:،دوانو

واد،هایونارا،لوردو۲۳

و،کمنزاارمنارو،هادروا

مارااز۲۴.ددهددارنا

نادرواوا

،دهدکاردناریاه،د

یرداروااز(روادزانو۲۵.دصشا

وا،عادنان،)ااو

ددوادرداروا،دنو.شاروا،ا

وااو۲۶.ددندهردارواا،د

.ا،دازو،داز:ا،ا

ولزواووااو۲۷

رداشو،ابندراسرردا،ا

.هد

ردلووهددوا۲۵

او۲.درواناشرداوددروا

نو۳.لدا،دروا،دوارد

ارهدشراردند،درد

ارناناا۴.ر،د

نار«:دوهداواتارب

،دلنارناونا

ناراد،هداراداو۵».دده

ناودروادردنازاهنارادوهرا

اررادوههدرا،هدزاار

هدزاعدراو۶.،رنو

:،هایودادا۷.ااازاهزو

ااواازواا،هدیا«

یوویوااو۸.اا

تترازابندارا

یا«:ادا۹».اابونداد

:دادبااد»؟،ماهدادااهزو

یا۱۰».ازااراردوا«

زاوددیدا،دهاواداازاار

کروواتادناا

دم،هداراو۱۱.ردی،هد

.ارزاراهد،هرایداوودنوار

ارناو،داهزاردراهدادو۱۲

ناداو۱۳.دااززا،هد

ی،وادهزاجنا

ر،ارراونورهزااد

ناوا،نوداندادزااازاو۱۴.د

،هدهاراودناارا،هدرواار
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ووااوا۱۵.ازایار

اردمارمناناا«:اروادیود

یوارانو۱۶»؟ی،رادزا

ا!؟اهدارا«:دادبااروا،

ااد«:،ه»؟ار

ویداررا،کاراهد

شاد،هدتر،ادهد،ا۱۷».یا

«:،هدااهدزا

،هدادهدادااهدشاو۱۸».

اردد:،هدندازاودنر«:

ر،هدردنردوناا.هز

اردومدادارمودان،۱۹.دلار

ا.ددل؟راارو

ا۲۰»؟اادوتداادیاار

دارنادازاااازداشا

شا۲۱.ارمودانا،ند

ادردردادهداوواواااهد

،هماارزاادو۲۲.د،ا

ااااهدشاو۲۳.دراد

رواارواوردارادهدزاشا

موازهزاوردااهزاوردزاارروارعارذر،هدروا

داردارووهوو۲۴.

ارنوهدیاردومودا)(

زا،ادهدشاااو۲۵.داه،

و۲۶.دزلهد،ااهدزاشاتو

بااوادندراردا،ااولواو

رد،زروفااوایوزااززاو۲۷؟

زاودرا.ایوروا

ودرواناارواو۲۸.اردارواود

.ددادردار

یرد،دهدارادمو۲۶

هاارهدازاواو۲.هداشر

هدو۳.دداداادیاارناودارتا،د

اوددرواردلودوهوهدد

ا،دوارداو۴.دروایشرد

یورردزیزورردو۵.دروا،دهداشر

واا،ارواادوارا،دا

رودن،رنوواو۶.بار

دوازردوماردوارورو

رردوناروااو۷.دنو

ودادانو۸.دادتنود

و۹.یاز،دواا

ردویداوهزاورددووازهزاورددروارد

یودنردو۱۰.ادارا،هد

نوادنردویرارداازر

ودار،ادردونردنو

دریاادهدزانو۱۱.اد

یونادا،رنود

.دنارا،دهدنارادزادزر

راود،دهدزاناناراددو۱۲

هوراو،نادزو۱۳.دو

ت،هدتدارهددهدزا

یانایاو۱۴.دم

و۱۵.ووهرزودوهو

واراروارددناعار

هزاوا.راگریواایاری

.دیر،تازرودیوا

هودیاوالد،رواروزن۱۶

رراردوا،هزرودیا

ددواهاوادوازایرو۱۷.از

،هدوهدناو۱۸.اردوانزار

رروایارنازیا«:اروا

زا.اهرنازیاانورنان

تاهزاراویدازنوس

دردرنازیایها۱۹».دا

،دواننوک،ادد

شاریواردنرص

اووانوریرو۲۰.ا

ودنوبازااروا.دهشاص

۲۱.دارواوا،رنوشد

زااز،صوردودصاوزورهدو

زموهد،مشودعوا

۲۳.اراولواوصاااو۲۲.د

دندهزردارارواوادنار

.هدردمشواصااز،د

ردلهدوهددومو۲۷

رداو۲.دقوددوشرداودروا

،دروا،دهدشراا،دوا

و۳.ددزمادواا

رترروداروایاهزاوردوا
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ردوودادنردو۴.

.انا،هدنهدو۵.

راهدومراهدوهزو،لناردن

۶.دادوارانمومودلردنو،دادوا

اریاهراردررازدرواروزم

راردا،شررووموو۷.

دوواو۸.ابادوااند

نارم۹.درواردلهدوهد

ردزاشو،دددوادردارواواد

.د

رواردلهدوهددزاو۲۸

دوادشرا،دوارداا.دد

،هدکااندی۲.درو

اردناو،ازرمایداوردو۳.ریا

هدجاااارزاوااتر

ردزووینو۴.از،د

ماراهدداروااه،ا۵.ازروار

،وازایرناا،هدادارواناد

ارواااهددو.دد

ناارراورو۶.داد

ناریاه،ادردزوررد،دناد

،دااعدیزو۷.دهدکارد

هدزالوااراو،مر،هد

زانادوناونزراوداا۸.،د

ونازایرودیادناردا

دمدوازااردو۹.دهار

ا«:نا،هاهیلا

نا،کادناریاهازا

هرناارناوددار

اررواوادناللو۱۰.،ا

داو.زدناون

ناردازاارااوانا۱۱؟یاه

۱۲».واتازاد،اهدرواد

اوناراایورزاها

زاایاوماوت

اارناا«ناو۱۳.دو،ا

اووایازدرواا

واازاریون

وناا،ن۱۴».اهدراواات

ااو۱۵.ااووورار

زاارنانوارناا،رنا

نا،هدنایو،ه

رااارن،هدووارار

د،هرناردادراارنا،هد

نددهدزا،نزناردو۱۶.داه

ادوازنودااز۱۷.ااروادرا

ونینو۱۸.دناا،هدادار

اروتووناوودرواماد

.ارد،داروودارود

،ذااهد،زاارادوااز۱۹

۲۰.زروواواداوارادوا

اریوودرواارواواواراهد،

جارارنارووهدیووازااز۲۱.دا

اروانو۲۲.داارواا،دادراهد،هد

از۲۳.زروواهدزا،دهدروا

:وار،دهداداروادنایا

یا،اهدادتارنا،ماراندنا«

ویواا».اااراا

تاودارابازاو۲۴.اا

رددیا،اروایردوددارا

ن،ادیزایردو۲۵.روا

ه.ازرنایای

یویووو۲۶.درواناردناریا

۲۷.ابااوادندراردا،وااولوا

ارواا،ددرواردارواوادنارزا

.هدشو.درواانده

ردلووهددو۲۹

رداواو۲.دزداشرداو،دروا

.دروا،دهددوادشراا،دوا

،هداروایرددلوالزالواهردو۳

ناردارنا،هدرواارنوونو۴.دارا

ارنا!انویا«:ناو۵.د

ارت،هداردناریاهو

هردا،هزروناراز۶.نوسزا

زااردیور،هدکارواودروادیا

،ارقاوریردو۷.دادناووا

سردیوازرودشارا

وارواوادوا۸.اراایا

،ودوارناو

وناوداناراو۹.دن
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همرادهدارانا۱۰.ریاازانزوناد

یا،ل۱۱.ددزاواتماایا

یوراهاروااززر،نا

ها۱۲».ازر،هواندواروا،هدا

وینزانوزا

نزاواروییرازاور

زاووینازاو۱۳.خانوزخا

زاوونزاو۱۴.وزفا

ار،هداردنارداو۱۵.ونو

یاوام،هدناود

نا،روانورانو۱۶.ادوا

،واردارتوار

نوریداوجر،ارنانوودروانووا

ردو،دعودلواههردو۱۷.دنو

اروازورردورواقاورهزور

۱۸.رماارنالواهدزوررد،هد

وا«:،هادنوراهدد

اارنواوو

ماردهدزااو۱۹.

ود،ارااارودزرو

دوزهد۲۰».اواا

ناو۲۱.اوا،هداریورو

ویادرواوهوچوو

ارادارنورناواودهادوس

ن،نوارناو۲۲.اروا

وارناروار

ارهی۲۳.ارناره

و۲۴.دااردید،هدروادوهدر

ارهیاارن،اران

دهدهدازدهراا

ارنوواو۲۵.دااهو

وهدار،دودوادندوو

وازااازدادراواردن

نودوادتانو۲۶.دهوایاد

اراریداو۲۷.دا

اروایدو،دعونارنو

و۲۸.ا،ااهد،دوادتاردود

وانازاوانوده

ینو۲۹.دمرا

ه،هدعریووهد،م

دوادتداارنووروهدو۳۰.د

اد.اوایاارفاو

ل«:،هدادبا۳۱.ده،هدعرو

و،هاد.دوایاار

ذوها».روواذ

دو۳۲.دروایدارلدزاودروا

ودوچوود،دروای

دو۳۳.دوایایا.ده

دننو۳۴.دراووت

ناناردا،دردینو

ارد،نومرددارنا،نو

.ددندیانزانولدازد

یاریاوذیو۳۵

و۳۶.اراوا.در،

دارمادیدمو

.اوناااز

وااتودادواادو۳۰

یاارورواوا

وارووهداز۲.رادهاایاه

همودهرداردهدترروارد

دنازرادهارنااارد۳.راد

ااو۴.دهرواردموهدار

رددادرا۵.اوهد

هیااروانادزااا

ارنادیتازروارداایا

تنا۶.داه،ابیر

وااهدن،ارووهدزا

قاواایا،هیاایا«:،راد

رانددزاوازااو

یاهدنارداونارو۷.عر،ار

دارنا،زرونار

اردنددنار۸.اهاد

دااارناواسواوادز

تداردیاه،هاداهد

،زوایااز۹.ددزاوات

تا،اهدیاارنااناوناردا

یاهاز،داازاوا

زااردیورزوایاوارون

وااززانا۱۰».ادا

زاا۱۱.دواانا،نز

ادو۱۲.اروا،هدانزووا
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اارارووهدنلدارناداد

هیارواردهو۱۳.رواوام

۱۴.گرر،ومودهرداد

ودبادرواردار،و

درردو۱۵.اانوریداو،هدباارری

ارد،هنوونودذارموده

رد۱۶.درواوایود

وداادتاردی

زایراز۱۷.،نودزاارنن

رنودهداردد

ارناوذدهاری

اازارمزاواز۱۸.وایا

دراراودهنزوروو

۱۹:،هددنایااز،دهاا

هادزاردلدار،نوا«

ستراا،دزارناریا

۲۱.دادارم،هداارواو۲۰».

یدزورار،دروارداا

تازورزوراروانونوواده

ردوو۲۲.وا

مزور.ودن،دوا

اردناریاه،هارذودرار

دزوراردترو۲۳.ا

،از۲۴.ادهداردزور.راده

نارووراووراادهد

نزایروراهدوورا

ونوونوادو۲۵.دار

اااززاوااازاو

یدو۲۶.دید،دادرد)(و

اااهد،دوادنمازاازدخرروارد

ارم،نو۲۷.دهاوروارد

واسنایدودبنازاواوداد

.رنا

یرداا،مانو۳۱

وداراوار،رنوداد

وااووادزااروی

یاا.م

ماار،نوونیو۲.د

یادانوونزادادرانا

یهزاوردوووذوی

یالاازاارهدو۳.وایودرا

وییا،دی

رداوویوم

ا،درواردو۴.دبواتار

اواارنووند

وروهوماا،اانو۵.

تاروداداواارزلوو

دادیردادوااو۶.دروا

هونایاهیاوناوناو

هدمهردو۷.دهدهدارا،هدرواد

ناروونو۸.دماراهردو،دعو

ارااوامواکراروا،دارهدوا

۱۰.دلانوونزاهدهرردو۹.اکر

:ودادبااروادقودنازاررو

ودر،دعووایااندرواموزا«

هداداردموااز،ایرو

ا۱۱».اراا،اهاوا

او۱۲.وزواردراد

یویواانرداردارتوو

ووروو۱۳.اشرداودرا

ووواودازوتو

شرداودزارروهد

دهزاوردنردیوایرو۱۴.ءو

و۱۵.ارستووایااا

یردواووعوونوادز

وگرها،دناردارایون

هو۱۶.نای،ها

وزا،دههدردیرذ

ناییا،ادواا

ا)و(۱۷.ناینایورد

ونایانانزا،دههدرد

ینایوردوزانوزا

نانادوناونزولا)(و۱۸.نا

یورد،دههدردرد

نورنایاو۱۹.داردا

،ن،ددیایزرد

وونارذدی

رد۲۰.دههدرد

اوواهرداودرااد

واردواردیرردو۲۱.درواد
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دلدارنادماادیانیااوا

.دبودروا

،هاراهد،ر،ااوراازاو۳۲

اراا،هدزودرارادریو،اداد

واهاردنو۲.حدیا

تردنونارادها۳،درادروا

.دااروا.دوارنویباد

زنزااریو،هیرو۴

باوراندا«:و،ددودیر

ارر،هدادار۵»؟ناوا

نانویدرودارناود،د

یریواوددوادردارود

دویردارناومنارادو۶.

یود«۷ناودن،هدهزاورد

ون،یووراهدزاو!

.یایوازاااز!نا

تارایاهواییوزوا۸

هدنم».یردود

دن،راهد،رنازاو۹.ددااد

داردشدودرواار

:،درواردادوادهد

راددا:راهدر«۱۰

ارااارا۱۱؟رواردهرد

ار،یاه:تو

یا۱۲؟دادارراهددزا

وهدارواوادو،ماروایو

؟ازرناوها

؟اهدرااروادا۱۳

اردزادررنایانا

اانازاما۱۴؟دزا

دزادمنررد،اکارانار

۱۵؟دردزاارردیاد

واارااروار،ل

ردوانازاااز،داوا

،دراردزاودزااردماهد

و۱۶».رادزااریاوا

۱۷.شاهواههدزن

فیوودااراایاه،و

دزااردمریانا«:،هدز

ادزاارمیا،دار

،درادرواادنززاواو۱۸».ر

هرردو۱۹.ار،شونارنادادردا

ندادعنیاناروایا

صااءاوهد۲۰.،

یاواو۲۱.دروادنایودداهررد

راهدیودراردارنارادوورون،هد

.دادزهیورواوک،د

هانوزاا،ادیانو

ووا۲۲.ارداروا،د

،هدادردزاوراهدردزاارروا

یارواایرو۲۳.دیرافزاارنا

نازاواودرواادهدیاووا

تفورماناردو۲۴.ما

اریوودیووا،ددوادنا.

د،دههدادیواا۲۵.داد

۲۶.دوارواوادوواوروداز

ا،دادروزا،روانا

وودو۲۷.لزناماردوا

یووهیادوادر

راو۲۸.باووتوا

اوعاایااووروهومزاتیا

رواودو۲۹.

واناواریوااازدری

ارنا،دوارنباو۳۰.د

ارد.دروادودوادفارهار

ههدیودنارادنااردا۳۱.ب

ارواا،دهزرداهرردد

و۳۲.اددردوناارواااو

راردوصااایوررداواتوو

دنار۳۳.ابااوادند

ادو،دددوادناهیردارواوا

ردشو،دمااوردارواروانو

.د

رواردلوهوهددهدزاود۳۳

اترا،دوارداو۲.د

.د،دهدجاااارزااراوا

وددر،دهدباشراریاز۳

ناوهاودیا

دواردو۴.دتدارا،هده

».داارواردا«:دواشاهررد
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واودردنایاو۵

یوارازامایداورداردناو۶.د

هدواناودواباودیودویاو

.درواناروا،هزرورتراواردود

ادوارد،دارهرلو۷

ردوارد«:دنشودواداشاهررد

ااردا،ماهااطازاارناروا

،مانارززااراایو۸.دادارا

ا،اداهراوادر

اواووماهدانا

روانواد،ا۹».،ماهدادد

،دهدکااواازادااار

ا،دواموواو۱۰.درر

ودروانااررانارادوا۱۱.شنا

نو۱۲.دوزاروا،ار

ناریاروداردیاهدرد

،هدااریودوازانو۱۳.دار

ادها،دروازرواوارواع

فاردوادورازاو۱۴.ااه

دادیرادودهزاورددیداوردن

ینارادورارنا،ه

ووازااروناو۱۵.دادراادرادر

،اددرواردوواهردار

ذ،هدارواو۱۶.رنوزاارا

اایاهداارادوارناو

اریردزما۱۷.تدار

ددووو۱۸.دیاهیا

وااایاهاارنوددیا

وایدو۱۹.ابااندراردا،

ردیووهوبو

ردا،دازاوهاوا

ردارواوادنار۲۰.ابیازرا

نا۲۱.هدردناشوددشد

.ددرواردلودوهددودو

هدشراا،دوارداو۲۲

،دشریاناودروا،د

،داوارو۲۳.دارا،هار

نهدزوهدزناادهداشر

.شدرداروا،هرواد۲۴.زرو

،دهرهدناارزاو۲۵

.ددردارشزاور

لورواردوهدد۳۴

ودروا،دوارداو۲.د

.زرفااارف،هدکدواددری

ن،دناز،دلردو۳

اددزاودلردودعودواددریا

و۴.دزاووهاوینزارواو

داارو،میوراری

اراو،ارهریووهاو،د

.،ارایااییور،هدد

اد.ازندیارنیااو۵

نوااویردو۶.داررواو

و۷.)د(دافارد

ودم،هاروهاومار

اروا،هداازرداری

اروزازا،دلردو۸.د

زاخاوروان،د

ریدو۹.ددیاهیااررو

ننوو،ههدرواردااریاهوا

وادوااوااودزاارنا،ا

ناو۱۰.دوا،دهدروانو

ارناد،دهوااردار

وحا،دروارد

یدادنونارارنا۱۱.

ادندیاودرابوها

اارر،نادناو۱۲.،دهدباارا

زانویو،دترنانارو،دروا

نوزاو،دنزاموزویرا

ءوونناناو۱۳.دتا

ننوزاو،دادلا،یاردا

هدرواوااریاهنو۱۴.دنردونارادو

ارواتارب،ی،دنو،ده

ارنو۱۵.داد)هلز(او

و».ماواردارتارب«:،هدب

ودهدداربنانو۱۶.دادناربنا

ههددا«:،هرهد

،وارداریاهو۱۷».رواارناا

و۱۸.داددوناردارناودروانو

هدادی«:،هدادارهدن

هدنو۱۹.اهدرارنان».ا

ی،هدو۲۰.رداردس،ارتارن

ارهدمدونونوونماو
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واایاویاوازاوو«۲۱:،هدا

از،دباردهررداد

نار،اهروا

اببارداواهاروام

د،داارناهداو۲۲».د

مودردواو،ررادسهمنزه

ناواو۲۳.نارواودروا

دار:اایاه«:

اا:وا۲۴:اهد

بارد،راون

ا۲۵.اب،اادهدرارنا

یدلاازردنایا،هدک

،هوانا،روناد

ارادهد۲۶.ا

اایاه:،اهدوازاند

ودملد۲۷،یاههررد:

یوررد،یوناهررداروام

ویرداردس،هارویدا

.مداار:واا،ر

دردودااردارا۲۸

وناارنو،اهدرا

.درواباهددنا».دار

و۳۰.داررواواددهدو۲۹

ونوونوروانوادنادوهد

نواواوا،گرو،م

۳۱.اناشرد،وارداریب

ارواوارودادهدو

نولداروااوتادواوا،هدیو

.روا،ابباردارانوراده

ا،دوروارداراو۳۲

،دناریاا،روانو

نازاززاارترو۳۳.د

،ااردارو،ادداا

واماردناوتداردیاهد

.زرفاادناریاهزا

و،ادهوایارواردو۳۵

وارنو۲.دذرواردلواهدرردار

و۳.لدیوایاارنا،هدادرانا

هوایاودادارااو

هد،دوادنیاردارست«:،د

نا.رشوددو.رااهداا

و۴.زادااوامودیاه

،دوادویودیایاار

یو۵.زنشوااهد

یایاومناردایایا

اروذارو۶.سردنویا

واکرادناردایا،هد

م۷».ااو

،سارراروهزا،دا

سارراناوزاودادیارا

ونومواناروو۸.دهدصلاازاا

یوروزوو.دادیانو

یووهوراود،دا

دازوووارداووو۹.داد

نوووهرا،دنویور

دیردنونا۱۰.دادی

و۱۱.داهدن،یردنوو

و)(نادزاارننودذار

ااداریو۱۲.ارانو

ارانامناایایار

ناوواروایا،دبردا

یاواراارو۱۳.د

مناارا،وودردارس

نیاوندیانازاو۱۴.دادیدوز

موینارردنورنااز

نورنایاوندیانوا.دل

ونوفاودوادنفازانو۱۵.

وهزاورددنردودادی،دهدارنو

نانارداازروددزادمزنایا

ردوا۱۶.نانو

اریورادهارهدازورن

اا۱۷.ارهدنوا

.ادهزورارو،ونرد،د

ادهااردمازااو۱۸

اااندزاماو،ده

هرواوااوادناونوونو

لرداو۱۹.داه،اد

،دهدهداارنراازا۲۰.او

و.تاداهد

هدیا«:،هدوادنا)(و۲۱.رنووا

ماهزوا؟ارااد
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.اهداااو.رناا

».دزکارادرادد،اانازا

ارادوازااردیور۲۲

،شدازامویو

هدنازااو۲۳.اردونا

ازنوا«:دندهدواا

وداراوشاارازاارواد۲۴».ماهحو

دنارهرد،تو.درواروا،هدرااد

راو۲۵.یارواوادو،د

اردارتونوا

رد،دادراااردیاارناوذزوا

یالاووو۲۶.ابا

رداوااولواراو۲۷،درواواتار

.ابادوااندرا

ردشریرداروا،ارزا،زمو۳۶

دوزا۲.ددروا

رداروا،هدو۳.دهرواردوهد

.دزووهزوارزودلوروا

،هدرواواداراشردا،هدو۴

،ارزاشرداو،داروااو

لهدزوهددو۵.د

۶.زروترادیاهردو،دروارد

اروازارواواواهدو

ا،هدروااروافوزاو۷.د

رووو۸.ارددردار

ادوااندراردا،وارداودروا

۹.ددردشو،اب

درواردزورهدوهوهدد

وردو۱۰.دروا،دوارداو

وایافوارواودهد،ل

۱۱.هدرواوادارشرداو،دروا

.درواردلهدزوهددو

زایراررد،هزروترادیاهردو۱۲

و۱۳.دا،واوانز

لدویاردندودهداداارواهد

۱۴.دزاایاهی،ار

اترایر،مویورو

،دهدرواردارناارواوزرو

نادنردناریاهو۱۵.

ودمازدلراارنا،دوز،د

داارانرناا۱۶.د

وا،دااارا،هدرااروامو

ناهد۱۷.دی،واوام

وناوناسردارناناار

ارودروانا،دناروناونود

وگرزاارافوواو۱۸.دواد

مارارووهدیووایاو

وماررواروازاراو۱۹.د

اراتاوازاار

نزنادیااراو۲۰.د

نزوام۲۱.دهاراوارواسرند

اردازددیزازودرا

،شرلوالردو۲۲.یلد،اراناو

،شرحوروا،درانزوام،سرهد

ارناوددرداارسرهد

ه:سرهد،شر«۲۳:وادم

ااواواهدادارز،ایا

.اادردرواردیویایاد

».دووااه؟وامزازا
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رانزوامسرهد،شرلوالردو۱

رداارسرهدشرحوروا،د

شر«۲:وادمارناودد

ارزایاه:سرهد

ردرواردیویایااهدااوهداد

اوامزازا۳.ااد

یاارهودو،اادردرواوا؟یو

هو۴.روارد،ایاواا

ناا،اردنزارد،

یاهونرولااووهاروان

یور۵».اارواردا

ناحورانوونووادیا

روارداروااور،دهااار

وهتاارنا،نانو۶.ا

.دایاهو،ونرولااو

روازاارااروافوهدشرو۷

هدشرو۸.دروانو،دادناردوهدروا

ر،هدروانودرادا،تاددزاارا،سر

هسراوس:ااادو۹.دند

زاهمهدورومو۱۰،دروو

روراهوفو۱۱.دفراومود

.درروازااااراود

هد،انایازاوااو۲

وروانازاماوادهدیا،

وع،ارزهااا۲.دواد

.ومرویاورونویدورواو

.ودودووراودش۳:اامنادهرو

۶.ودوحرا۵.ودودو۴

۷.هدزاودووراودباوعزابا

۹.ووز۸.روهوودورام

۱۱.ودوو۱۰.ویز

.ودووودورازا۱۲.ووی

هوراودیا۱۴.وومودا۱۳

نازا(ا۱۶.روهورد۱۵.و

هر۱۸.ووی۱۷.ود)

ودر۲۰.ووودم۱۹.هدزاودو

وهناد۲۲.وو۲۱.

وت۲۴.ووتناد۲۳.

۲۶.ووتووهور۲۵.ود

ووسناد۲۷.وووار

ه۲۹.ووودیوناد۲۸.ود

ورا،دم۳۱.وهو۳۰.ودو

ود۳۳.ور۳۲.رهوود

.وورا۳۴.ووراود

زا:ناو۳۶.وورا۳۵

۳۸.ودوهوراا۳۷.ودوعنا

.هورار۳۹.ووودورار

و۴۱.رودودزاوع:نواو۴۰

م:نردناو۴۲.ووفا:ن

یووبونواو

وو:او۴۳.ووا

وو۴۵،مودووسوو۴۴،ت

۴۷،نویوبو۴۶،بو

وادورو۴۸،ارووو

واو۵۰،یووهو۴۹،ما

و۵۲،رووقو۵۱،و

واوسو۵۳،واوت

:نندناو۵۵.وو۵۴،

ونردوو۵۶،ادووتوی

۵۸.اوهووو۵۷،

ااو۵۹.ودودونندناو

ناا،اوناداوبواوزا

.دناازااداداناردهونار

نازاو۶۱.ودوهوادوود۶۰

زنادزایزوصو،ن

نا۶۲.نام،زارید

،دهردانرداردبا

دانا۶۳.جاازا،ا

۶۴.رسااسزانادراوروا

۶۵.دووراودو،

ووورا،ناناونیا

ناناو۶۶.دودناهونو،د

ناناو۶۷.ووودناناو،وو

و۶۸.وورانانارووور

یورزا،رارواردوانان

.ردارنادرواایا،ا

هیراوردراو،ده۶۹

۷۰.دادراس)د(و
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یردونردونومزاونوون

.دیردااود

وددیرداارهنو۳

وقادعو۲.روارددم

ودناردارزودناردا

ردایداراایا

ار۳.ارنااباد،تار

دناس،زمازد

مو،یوایایو

هابیارو۴.ارناار

،شزورردارزورد،زورزوریواد

ی،نازاو۵.ارنور

یاوواساردوهیهرداراد

زورزا۶.ار،درواوایا

،دههدزواد،هلوا

نارو۷.دعووایاینار

وروتووترونواودادهنارو

شریا،ردزانزادازاوب)داد(

،مودلزامودهردو۸.رودهدادنا،سرهد

عورز،رواردانانرزا

ونوونزانانارداوقاد

وزانوند،دروایازا

ناعو۹.دعوواتر

داادزااودنارداو

لارردنوزانانارداوناوداد

،داروادننو۱۰.تر،د

راارفانووندسارن

۱۱.ا،ااهددوادرارواداد

وا«،وارواواو

مو»ادااااواراز

،واندداروا،هدزازاوا

ودایورونوونزایرو۱۲.ا

هدنارداد،دهداروا

اردیادزاوایروزاوا،

زاواودزاوایانردامد۱۳.د

دادریا،ازم

.هرودزانازاوا

ه،نااوادندنو۴

،هاایورورزدها۲،اراایا

نززاازداها«نا

واریا،دروااارراهد،نوا

یایوروعورزا۳».اروایا

یریاندردار«:نااا

،هدشراایا،هیاارنا،

ها۴».داارنا،اهداسرن

ندردارناودارادمیدزا

مامرداناناو۵،دروا

ارناسرهد،شراد،سرهدشر

نیاارد،هدشرانو۶.

وتادوم،راماردو۷.رواواد

بوسرهدرانایرو

ونمر۸.ارانزردشاوارا

:ن،هدرا،روار

وندزانایروونمر«۹

ندونونونراوناونونا

ارناوااو۱۰،نو

ویارونواهادهرد،ه

هدرادنادااا(۱۱.ا

۱۲).اویارون.د

روا،ادزاددمارهد

ارروارواناواهر

اادمارهدنا۱۳.اردو

وداداجوجاو،ددمرود

۱۴.رارنده

دا،ارهدرار،رارهد

دهداررابرد۱۵،دعاارهد

ا،ا،هدردرابزاو

ردماردوروندهرروا

ارهدا۱۶.باازاو.ا

ارددمروداادعا

ونمرهد۱۷».دافا

ودهردنایرو

۱۸.او«دبا،یارون

زاو۱۹.هااوررد،دد

مازاادرد،هدورد

۲۰.اهاونارددووهدوند

یارواهدرواردیندو

رد۲۱.دادناجوجاوود

اددردزاورادزرزاارنادنا

ازراردر۲۲.د

ران۲۳»؟دورندریاداا
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نا،هانایروومررهد

زرزاوروزارناوررواندد

ودا،ارواردارها۲۴.اد

.سرهد،شرادمودل

دیا،وازو،ودها۵

تدنااایام،درواوادرد

،قادعورزنزناردو۲.د

ایاودعواروارداند

،ونارد۳.دتارنا،هدناها

:نا،هانایرویزویارواو

راوارااهداار«

ترایزالاارنا۴»؟ار

ادنایاا۵.دادعادار

شراداارادزرزااارناد

او،یدا۶.دهدادشاهرردبباو

،دیاروردناوایرویزویارو

ناردودوادارب۷.دهدشرادد

هد۸.دمهدشراد«دمن

زاارناوریا،ندددم

ردراوراشرادردوگری

ها۹.دهرماول،ناد

اار:نا،هنازا

و۱۰؟اررادوارااهد

یوماارنازاارنای

باردناو۱۱.اایور

اریاوزونایان

وارناااگرهدوهازال

ارنایانار،نازا۱۲.دهرما

هد،ادارناوا.دروان

۱۳.دیاارمودبااراد

داهدشر،هدشرلوالردا

اهوفوو۱۴.اراا

شر،دهدرواوروازاارا

اوارواودروانوزااراهد

وو،ادارفواارواو۱۵.د،د

هدرداوارواردارا

ارواردارادوااها۱۶.د

۱۷.اهمزودلنزنازاود

اردهدارد،ادهدانا

دهردهدشرزااا

داارداردهدودروارداا

.«

ناردارددادن،هدشرادها۶

،اندورداردو۲.ددع

لرد«۳:دبنناردیاهویر

نروارداهرردهدشر،هدشرلوا

شدود،ارناردیاناداد

۴.عارذوعارذشایودد

هدزاو.بوگری

زاارااراهوفوو۵.دهداد

رددیاراودهدروا،روا

یال«۶.راارداراوزروا

فااویرویزویارواو،ی

.ضاارو۷.رودازا،

و۸.ردارااندودا

دااهردزا

زا،هدصلزا.ررااند

دهداد،نداج،یاروت

هووناوزاارناجو۹.

،وروباوومونایایای

هداددزونازورزور،رواردل

وارنایایایاا۱۰.د

ردزادو۱۱.داوهد

ناواودیوازا،ارا

ناو۱۲.داواوددبووا

ارمهد،اهادارداردما

روارداااواایااردد

،مدرداراشراد.دزک،زاردا

ویارواو،یها۱۳».دهدا

،دهدهدشرادونایرویز

ولنددو۱۴.د

ودارروازوت

سرند،راوشرادوشرنواایا

ردراذاهمزوررد،او۱۵.رما،هدارنا

ون،ااو۱۶.م،هدشرادل

داراا،دیازااونو

چودوواایاو۱۷.د

هدزاود،اایاهوهرو

ونایردارنو۱۸.ارااهرا

ارواردا،نایردارنو
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زااو۱۹.دادرااببردا

.ادهلواهدرزورردار،دیا

نوار،نووناز۲۰

ودیازاایاار،نا

ااو۲۱.دذندیاوندناردایا

یاترزاارادیازا

،اراایاهدنا،از

،ادهدزورارو۲۲.درارنا

ناارراهدلدازاروارناوا

یایایاارناید،هاد

.ادی،اا

ااار،سرهدرارد،راازاو۷

ا۳،باقودما۲،ارا

عاا۵،ایارز۴،تاارا

ردواوازاارا۶،رنوررازاس

ود،دهدادارنااایاه

واار،دیواهدوهد

نوونزاواازاو۷.دادیوا

رواهدرالردونردونو

از۹.رروا،هدلهردواو۸.ا

هلوازورردودعوزارنو،لواهلوازوررد

.رروا،دیوایدو،

ندرواووانداردلدار۱۰

او۱۱.دااماواندادونا

دادویار،هدراترا

زا«۱۲:دااوااووایوت

یاویار،هرا

واامزاماردزا۱۳.ا،نا

هاروردنانوون

وهدزا۱۴.و،ارروا

اورواوادهرردیاههد،وا

هداروهو۱۵.،ادرد

لرواردوااایایااو

ورداروهو۱۶.ی،اهد

رددیایانومیا،

وهووناواا۱۷.)ی(،اهداداروا

اراومااراریاویدرایا

وو۱۸.نار،ارواردندیا

دیاهدارا،وهااردا

هداداوو۱۹.روا

یاو۲۰.روایارارا،اه

اقایا،مزایاد

هدرازاو۲۱.ههدازاارنا،

ویاراهردیارونارادا

۲۲.دهد،ازانایا

ووروباوموهزو

یا،هدنایا۲۳.ا،زا

وهدااز،دهدنایا

نووندعاارو۲۴.ادراوا

جوجاوااندوونردونو

درداا،اریاو۲۵.ند

ادارااازاناروادون،

اراویروادیاروا

هدنواو۲۶.داد

ویها،دوا،

رداراناریاهدکر۲۷».لاا

.دزاروارداروااهدهدلد

رهدریورواوهدررداو۲۸

و،داهدا،

.امداراایور

رداااونایایوراو۸

،سزا۲:ازا،هدرا

زازاو۳.ش،دوادزاولاد،رازاوم

هدنارذزاهوواوز،شو

زاودواورزایابا،زا۴.

زا۶.رذزاواوا،زا۵.رذ

ا،مزا۷.رذزاهواون،د

واز،زا۸.رذزادواوا

ودواوا،بازا۹.رذزادوا

وواوزاو۱۰.رذزاهو

وواویاز،یزاو۱۱.رذزا

زاهدوواونن،زاو۱۲.رذزا

:نایااودمودازاناو۱۳.رذ

زاو۱۴.رذزاناوووا

دارنا۱۵.رذزادناودزوی،یا

منودزودرازوراردومددوراای

د۱۶.ارداریوزا،مددزارنو

موزونوناوروناووراورا

و۱۷.مد،دناوردودور

ومدنادنرد،ریویا



280ار

نا،دنردارداوو

دزاو۱۸.رودیاندمدا

انازااد،دیای

ارداوناار،دروایاااایو

نارداو.ارایرازاواوارو۱۹.ده

،ناروودوادزاو۲۰.دارناناووا

وودزا.دهدنویاارنا

اادارد۲۱.دهم

،هدادیارردارمدناادهزور

از۲۲.وازادلااولودیاارار

ندزااراهدزاناراوناد

دد،هدضهد،اهاررد

واوترا،،اروایا

اردیا،هزور۲۳.کارواا

یورزاهدزاودو۲۴.دبارودایا

.مداناارناناردازاهدوو،

ارووناوهداریافوووهو۲۵

.مدنزونا،دهدادادرااو

زووهفوزووهزوهو۲۶

فودوردراسو۲۷.مدنزوناد

«:ناو۲۸.دا

وهواسفووسوایا

ورا۲۹.اناریاه

یاناروونوویوررارا

ها۳۰».رنزووایه،روارداا

یااراارفووهونزونوون

چاازالواهدزاودزوررد۳۱.روا

دزاارودیادوروا،هد

روانو۳۲.دادهارنوند

ووه،مرزورردو۳۳.داردزورر

ودنزویرواتدیاردارفو

نویاوعدازودواسرازا

نزوو)دب(نزووهرار۳۴.دنا

،دیازاااو۳۵.ونارد

ودووهدزاود،اراایایای

یا،ه،هدزاودوهودوچ

نو۳۶.دوایاااا

ومنا،دادیاروناووهدیااارهدی

.داارا

م«:،هادنارو،وانمزاو۹

اهداریازاارنوونواا

ونونزونون،ناترا

نادزااز۲.)اهدرر(نراونوناون

یاارسرذونزناودیانا

هدماردنووردواهدطر

مدزکاردیادرو،ماران۳».ا

ا،ها۴.وماردرویو

د،اایامزا،ناانا

وردو۵.،موو

دومارداز،هردیادروسودزا،م

،یایا«:و۶.اایاهیارد

از،مرادمایایدیورندزاومراد

نایو،ههدزین

یزوادنارمازا۷.اهد

د،ننوندوواه

،اهداروجارویاورند

هزازکالو۸.اهزوا

نردارواااویای،هیا

،ورارنیاواهددس

از۹.اهردیاهزتکا

،اهدکردار،یا،

ههزت،هادسرندرار

اروارنایاواردیاا

زایایالو۱۰.اهیارواوادرد

دارا۱۱.اهدکاراوااز،ا

نافیازنایاوهداادن

اهریاتزااز،ور

۱۲.ازا،توترارناو

یاارنانادونانااردناد،نا

اارنایدوودنا

رادنایاارناورارزناوی

زلاازاو۱۳.رااویا

ار،یایاا،اهدراویو

،یاهدادیاویاهرنزا

اواراوادردا۱۴

دااو؟ت،اهترا

۱۵؟واکنارو

زوازالداایاهیا

از،یردرا،اه

».دااررد،را
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ورانودفااودارن۱۰

داالاونزونادزارهو،دهدز

او۲.رازرازماز،یو

یا«:ارودادبادمزا

اایایانا،ازیزانز،هزرو

نایال۳.ابارد

یاازااواترارنادواونز

رااز۴.اورود

ها۵».زادروشلدی.وا

دادارااونوویور،ار

یورزاارو۶.در،ا

وهدرنورانه،ا

۷.دناااز،را،هبا

.روادادردارواوادردنااو

وناروتر،مزورو۸

۹.داناازاشدوددوالاا،د

ردوادناد،دهزورمزوررد

او.اردموروا

،یارها۱۰.ز،ناروا

اراام،نزوهزرو«:نا

واردناریاهنا۱۱.اهدوا

انززاوزیزااروواهدارا

«:ودادبازاوا۱۲».ز

وورا۱۳.دانیا

زورودرااونوراوانار

یانارو۱۴.اهدهبارداز،

نزیردو

ناهاناروادوویورد،ا

ا۱۵».ددرزاااهرردیات،

وموااهاون

ویارودنااو۱۶.داارنا،یو

ودیایا،ایورزا

ایا،دهلوازوررد.دنای

نزارادر،لواهلوازورو۱۷.ا

اننازاو۱۸.رما،د

وارداوقادعزا.دنز

نواردنزداددناو۱۹.ورورا

،ازاو۲۰.اردمو

.ووواو،رزاو۲۱.زو

ودازوواوویا،رزاو۲۲

وو.ووداز،نوزاو۲۳.ا

.یرواووم،نردزاوا،نزاو۲۴.راواد

ورازاوووور،شزا:ناازااو۲۵

تویووزو،مزاو۲۶.و

ودازوتوواویا،ززاو۲۷.او

زاو۲۹.یویزوون،یزاو۲۸.ا

زاو۳۰.تارولوبواوکوم،

ویووووولوبا،

و۳۲.نووواورا،رزاو۳۱.

اودازووی،مزا۳۳.وکو

۳۵.واوماویا،زا۳۴.وویو

یوو۳۷.اوتووو۳۶.ووو

۴۰.اونوو۳۹.ویوو۳۸.و

ومو۴۲.وورو۴۱.یارویویو

ووووزودازوو،زا۴۳.وا

زنازاودنزا۴۴.

.دهدناازااد
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لردهرد:ام۱

اردازا،۲او،مدنارادرد

یازایدهرردنازاواادزا

:دادباانا۳.مدلارواهرردوده

ورداهیازاکرداا«

هاهزاوردوبارواروحا

ا،هدو،مارنانو۴».ا

:و۵.مدد،هزورایارواد

روویایا،ایا،هیاها«

ه،اراواورادوداراار

هیدودهدوی۶،یراد

ااهرردوزوردواردارد

،اهزرواانوا،

۷.اهدهمرناواز،فاا

اواواواواهزرورد

،ل۸.ااه،یدهددهار

رواد،یدادهار

ا۹.اهاانرداروزروا

،ا،ادهااواوزین

ازاارنا،ایاردناا

نارداردمماهارناودا

ارنامونناو۱۰.دروااردمز

،وایا۱۱.یاهدادیدودت

ازامریدوتاهیدیش

ارواوبزوااردهود،ن

.مدهداز».دار

بااو،هدرالرد،نهردو۲

ردنازاومدادهد،ارباودیو

الایور«:اهدو۲.مدلشر

».ی،لدزاا؟را

،هزاهد«:هدو۳.من

،ارییالولور

:اهد۴».هاهزاوردوابا

هدو۵مددایادها»؟«

ا،تاشرردتاهاواارهدا«:

هد۶».ارنااریهواد

ارتل«:دوایوا

وادباهد»؟دااود

هدا،مدضهدو۷.مداز

ورادیاروناویات

اهدیردفاو۸.اد

هداد،ایهزاوردیاب

.مناردیاوریاود

ارا،داندهد

ارهدت،مریاروناودن۹.د

۱۰.دهدهاناراوهناراد،هدومدادنا

رارنا،ارامیوونا

۱۱.اهااانا

قانو۱۲.مزوراردومرروا

امدو،دهای

نازارو؛روایادهدلدرد

هزاوردزان۱۳.دمدرانار

روارورنووهزاورددژاردیداو

،دهاارهزاوردودهباار

ریاوهدد،هزاوردزاو۱۴.مد

،هارناردو۱۵.دار،دزر

ا،هادیداوهزاوردزا،ومدارر

نداز،مدهدراناروو۱۶.مد

لررددونارووونو

«:نا۱۷.مدهداز،د

اهزاوردوبارواناردار

دارروارو.،اه

دندیادزاارناو۱۸».ار

:ها.مداددهدزاو

.یبریااردید».و«

اومیوونا۱۹

را«:،هدارودااار،ار

ارنا۲۰»؟اهدا؟ا

.ابارایا«:،هدادبا

،رواردارا.دا،وان

».یذوو

هزاورد،نزاارداور،او۳

ارناودارهزاورد،هدارنانا.دار

راناد،وایو۲.دجوج

،هناو۳.دیارز،نایود

ارردوارنانا.دارهزاورد

روات،نایو۴.دو

ام،نایودصا
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یو۵.دقود،نایود

اردندنانرا،دن،نا

هزاورد،دموعادو۶.دوا

ارردوارنانا.دار

وی،نایو۷.دو

اواراوننادوونود

،نایو۸.د،دیارو

،ددنارزاوایود،دنارززا

یو۹.،رارروانا

و۱۰.د،درواررار،نا

ودداردفواا،نای

بوراو۱۱.د،شوای

و۱۲.داررجود،با

ادووا،روارم،وای

نا.داریداوهزاورد،حازنونو۱۳.د

راودوارردودارنا

ربراو۱۴.وهزاورداررعارذ

ارردودارناوا.داروهزاورد،ر

هزاورد،رهزنو۱۵.دو

ارردوارنا،هدارناوا.دار

هدغداررودو

قاوازاو۱۶.ادودوادزایاز

وودوادها،رر

ودمر،نووازاو۱۷.دارنار

و۱۸.ددردروای

.در،دادایا،نانارداوازا

زاارداردرعرز،وایو۱۹

،یزکوروازاو۲۰.د،وازدح

ر،اهزاوردواززاارد

ردزااردصارواتوازاو۲۱.د

ازا،نوازاو۲۲.د،ااا

داردبو،نازاو۲۳.در

اار،نازاود

زاارددادای،وازاو۲۴.دد

وازازایازوالو۲۵.دووازر

ود،اازدوجرهدزاو

یباهزاوردارد،و۲۶،شااوازا

دن،وازاو۲۷.د،رجوق

،نو۲۸.درگررجازاار

زاو۲۹.دناهزاوردیزاداردما

اوازاوددارداقودنا

وازاو۳۰.د،دهزاورد

ودارد،فنوا

واو۳۱.د،داردمنازا

هزاورداردارروی،دنارززازا

هزاوردوجنو۳۲.د،جد

.د،ناونارزار

،لریو۴

۲.دااارندودکر،هوا

ندا«:،ههواردارردو

وادیا)ار(ا؟

و؟رامااررزورردوارا

هالو؟اهز،ویهدزا

اا«:دوادیو۳».ا

»!امارنار،دورنا

ناارناواهرااز،یایا۴

نانو۵.جار،یازردارناوناد

اراززدرزاارناهورار

ودارر۶.اهدرواننیور

و۷.درردملداز،شایر

ندواونوبااوون

ها،دوارروار

ودناو۸.واتنا

ددیاد۹.رناوروا

۱۰.دادراناردنوزورناسزاود

ارراواهنت«ندو

ها«:ندو۱۱».اررا

ارنا،هادنانرد،اوا

نادداوو۱۲».ماررو

زانادن«:هد،هاد

رد،یردارم۱۳».)درواا(ف

ارناومدیور

،هد۱۴.مدادرانایوهو،نا

،نازا«:موناروونرو

نادوناونارداوروادارووا

ندنو۱۵».دیونزو

ها،اهدارناتراواهها

،زورنازاو۱۶.ردر

ووه،نادودلرن

.دادنامردنارووارهرزو

ودراودارراو۱۷
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۱۸.اددودردما

دزاود،دمانو

ر،ر«:موناروونرو۱۹.دهدا

۲۰.رودزاوقرواو

یایاوداردارزاوا

عزاناولر۲۱».دا

موناردو۲۲.اره،نرنانو

یاردلروارد«:

وندونارداوو۲۳».دزادرزورردو

واردرما،درد

.ربادا

و۲.دروادددناردا،نانزومو۵

م.رنادوناو«نازا

ور«:و۳».هزور

و۴».م،دواردیو

یادیورضاره«

وناردایلو۵.ضهد

اردنادونااونانانا

ادردواهنادزاور

۶».اهنادنازایوراز

لدو۷.مکرمارناونادن

:ناومدبارناروونر،هدترد

ناو»!ردردازا«

اارددناردا«:ناو۸.مد

اردناردااو.اهدروا،اهو

،هش»؟وناداوو

ا،بیر«:و۹.ا

سرد،دا

وهونارداوو۱۰؟کیا

ناو۱۱.کاررااراوا.اهدادضنا

زاونایونزتوورزوا

».درنااهدناوروراووه

ودانازاودادر«دادبا۱۲

،هاارنها».دروااید

ارداد۱۳.ررماومدادنا

زا،ارماارا«:ه

».دوهاوو

مامواارواوا

،مرهزنداویزورزاو۱۴.د

لهدزاود،هدرامودوللزا

زالواناوا۱۵.دراریاووارداود

زاباون،هلهو،هدرمد

.دامناندونا

لرردو۱۶.مداس

راردنورومد

ازاایا،نارووندزاهوو۱۷.د

و۱۸.درکاره،ادروی

دیراووو،زوریاا

زایرازورهدودیاو

اازماریاوواا.با

امدماااایا۱۹.دم

.رواد

ندووونوریزز۶

،اهناردیاروماهدارر

دو۲،مدهدزارهزاوردیردا

».توانتدزارد«:،هد

:هدنادنا۳.ادرناا

نارا،ادواورد«

درناو۴».اادود،هدکار

۵.مدنابااودما

وددراردمدد

تانرد«:دمنارد۶،ددردهد

یاورادیادواراوا

هدا،ماووارر

هدارواردهرردهداو۷.ینا

هد،ماولو.ادادرد

هدوادها۸».تر.را

لدزاارنا،اهاوما«:

ا،ارانااز۹».یاهدعااد

ایال.دهدرادزرزاارید

وراداو۱۰.زیاید

ردارد«:،ددارردوا

ه.ااازاریردو

رانیدا«:۱۱».اایا

ههزاردندادو؟

هدارواامدکرداز۱۲».اا؟دراد

ااروووتشدا

راواهداارواازاو۱۳.ا

.زااناومزروه،هد

ونالاااارو،ایا۱۴
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ردر۱۵.رواد،اااراو

اوو۱۶.رمازورودوهردلاهو

رواواراندن

زاراادوردرد،دارا،د

زایرزورناردو۱۷.اهلیا

نادتوددتادنر

،دهناواادازااز۱۸،ر

ارمد،نشودهراادادوا

درواتهرردو۱۹،دز

.ادتو.رواانو

ونونردومدارردورنو۷

،اررودرداها۲،هدادنو

نروا،دساندازاوایدوااز

زدمباارروایهزاوردارناو۳.مداد

نزاوواررد،ادو

ماوددرانروا

وراردمودووو۴.

ونرددردیاو۵.دهزو

ودارمونارو

نناردودهالواارا

هدانایازاواا۶:مد

ادوروانازاماودها،دهدیا

ع:دهارزهااا۷.دد

یاوترونویدووروروو

وراود،ش۸:اامنادهرو.ومو

،حرا۱۰.ودودو،۹.ودودو

راود،باوعزابا۱۱.ودوهو

۱۳.روهوودورا،م۱۲.هوو

۱۵.و،یز۱۴.وو،ز

وو،ی۱۶.وو،ی

،مودا۱۸.ودوووراود،۱۷.

۲۰.ووراود،یا۱۹.وو

ود،)نا(زاا۲۱.وهو،د

،ی۲۳.وو،م۲۲.

،ن۲۵.هدزاودو،ر۲۴.روو

۲۷.ودو،وند۲۶.ود

و،تند۲۸.وو،تند

۳۰.وو،تووهورند۲۹.ود

و،سند۳۱.وو،وارند

۳۳.وو،یواند۳۲.ودو

وودورا،دم۳۴.ودوه،دیند

و،را۳۶.و،ر۳۵.روه

۳۸.وو،واودود۳۷.و

زا:ناو۳۹.وورا،

۴۱.ودوهورا،ا۴۰.ودو،عنا

ورا،ر۴۲.ووودورا،ر

،ودزاو)نا(زاع:نواو۴۳.ه

و۴۵.وو،فا:نو۴۴.رود

وبونواوم:نرد

،:او۴۶.وو،یو

۴۸.نود،،سو۴۷.ت،

.،،ن۴۹.ی،،

.،ا،ما۵۱.اد،ر،ار۵۰

،،ق۵۳.،،ی۵۲

،س۵۵.،ه،۵۴.ر

ندناو۵۷.،۵۶.،ا

،نرد،۵۸.ا،ت،ی:ن

.نا،ه،،۵۹.

و۶۱.ودودو،نندناو۶۰

،دهااونوداوبووزااا

ناازااداداناردهونارناا

.ودوو،هد،،د۶۲.د

نادزایز،ص،:نزاو۶۳

۶۴.نام،دزاریدز

دهردانرداردبانا

نا۶۵.جاازا،ا،

.رسااسزا،دراوروادا

.دووراودو۶۶

وووراناناونیا۶۷

و۶۸.دووودناتونود

وود،ناناووو،نانا

وورا،نارووور،ناو۶۹.و

ا.دادراایورزاو۷۰.د

اسدووبهومردرا

ودوراودومردرا،ایورزاو۷۱.داد

:دادادماو۷۲.دادرهی

سدووهیراودومردرا

ومزاونونردونوون۷۳.

هنودیرد،ااو

.ددیرداا،ر
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وباهزاوردرددم،و۸

اااواارتاربیار

هلوازورردارتار،یارو۲.درو،دهد

وااونزونادزار

ورزاباهزاوردردارناو۳.دروا،

وااونزونادررد،زور

یارو۴.اشتاربم

واردزاودا،درا

ا،دزاوداوورواوو

اربارو۵.موزواومووو

،دارنانودمیواازدمرد

واکراریاه،ارو۶.دام

و»!ا،ا«:بارد،اااردیدم

وعو۷.دهاروا،هدزورو،هدعر

ورووودویوبووو

رد،مودنمیاارتار،نووونوداز

وریااراتارب۸.دهدادی

و۹.،اارادوا

،ارمووویارو

.اسزوریاهیازوا«:م

ارتارمن،ماز».وی

یاروو«:نا۱۰.

وایایدوور

نو،اسزوروایا،زوااز،

ارمنوو۱۱».ات،وارواز

.اسزورزوااز«:و

ودبوا،رم۱۲».نو

ناارازدیدود

ونومیایورمودزورردو۱۳.دهداد

و۱۴.اارتارم،یاردنو

دهدااوواتاررد

ردو۱۵.رد،هرداا

نوداونارواردودی

وسایوینزیونزی،ر

،ورونردیوی

مماورنوم۱۶.زاب

ردوباهزاوردردوایردودطردود

زاو۱۷.دیا،ااهزاورد

زااز،ردو،دیا

رید.دهداازورنانما

اراتارب،ازورلوازورزازورو۱۸.دخر

س،زورردو.ادهارزوروا

.ن

وردسورادهزوراا،هامروزورردو۹

زااراارذو۲.ک

فااناریودنودا،هدا

یاهتاربزورر،هدادیردو۳.د

تداردیاه،هدفاادرواارد

وووووووعو۴.د

ایاهد،زاواودانوز

وووووع،نوها۵.د

الزازااردیاهو«:وود

اتوتمزااو.اکر

کاو.ه۶.دکرا

ردوارردواناوارزوارادو

ارنادوتاراویا،اا

زاارواویارماااناهیا۷.ه

اروالدو۸.یداااروااویدروانوناروا

ونونزیو،ادر

وارذ،ادازراواارنونونزونرا

و۹.لداز،یدواردهوو

و۱۰.یمدارنادویدردارنار

زموونتاوتا

ددنااد،

نارارردو۱۱.اهزوا،یداا

نودرردنزا

ارناو۱۲.ااباردردیارنا

ارهاریدیران،ردوان،زوررد

لزهو۱۳.یزورنایا،رنارد

اواواوارماوهدنازانا،ه

نااردسو۱۴.یدادنااراو

ناهاواواواواوی

هزاباویدادنایانازانو۱۵.یدا

زیدادهوناویرنایا

ارنا،هادناارنااااردد

ند،هدررانارونا«۱۶.رواف

انزاو۱۷.دااراواوار

،درودیدنانرداریالاود

دیراد،اوارند

ورووریاا.اد)ز(

ن۱۸.یدکارنا،هدناود
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یاا!)اایا(:ودیایاهر

ها۱۹.داو.دروانوزاارا

ردانو،یدکنردارنا،در

ردانورودنازادیرهارردارنازور

و۲۰.ورنایاوناردارهار

ندزاارویدادنااردیحور

و۲۱.یدنا،نایاباوازنا

.جیدادشرولنردارنا

وو۲۲.دمرونایودسرناس

ونزویددوارا،ادازرانا

۲۳.دروافارنهدجزونهدز

نارزارنا،هدوانانرارناناو

.یدروارد،روافارنا،هادیدهدادهونا

ارنودروافارز،هادنانا،«۲۴

نداراوبنار،دز

دهداراا،یدناد،زیوا

وویزورادری۲۵.ررا

نزتووههیوزای

وهوهدرودروافررادهنردو

واو۲۶.دذیزا،

یااریاواادار،هدد

او،زیدرواتدنا

نددارناها۲۷.دروا

اد،ردورواارناید

یرویدانازاارناود

نددزاارنایدادناندت،د

تراردر،اانا«۲۸.ر

ناااونددارناوزرو

یدانازاارنا،دادزنو.د

و۲۹.یدادرارناریر،یرو

ا،اددارنایدتدنایا

ماودااراوا،هدررانا

واردیودوزرو،هزازادرواارا

یا«۳۰.دا،هدارید

یادیااوحورویدارانار

مدارناا.شا،یدتدنا

ارنا،یرا۳۱.یدری

و۳۲.رویااز،یدکو

ارروورویایا،یایانا

ونارووندوارز،یراده

زواراندمازامونارواون

اردو۳۳.رد،اه

،یاهداراز،لداهدراو

نارونونارووندو۳۴.اهزروتراا

،یداناتادواواود

ناردوندردو۳۵.داش

اریدنایوروووزردویدنا

ا«۳۶.دزلازاودتد

ناوهیدادنارزردونزوا

اردناوال،ناو۳۷.نناردا،رار

دروایا،ندیا

ادهدارانرویناو

،رااو۳۸.رتردو

ارنانونوونارووارنا،

».د

وای:ادارناو۱۰

شو۴.واورو۳.راورواو۲.

ونولادو۶.وتورو۵.کوو

ا،ویوو۸.واومو۷.کور

ودادنازایوزاع:نواو۹.دن

و۱۱.نووودونانارداو۱۰.

وودو۱۳.وورزو۱۲.وبرو

و۱۵.وزوموباوشمناروو۱۴.

ووو۱۷.دویاووداو۱۶.یوو

۲۰.یوتورو۱۹.یومودو۱۸.رو

و۲۲.عووقودوو۲۱.وموشو

ووو۲۴.بووو۲۳.ونو

و۲۷.نونواو۲۶.وومرو۲۵.

نونردونوونومو«۲۸.وروک

ااتاررازااروو

ونودنادوناونزد

وونروناردا۲۹،

،دههداداهاواتاردد

هاروااوماوواهاواوک

وزااردناداو۳۰.رواوراد

،زورردزااو۳۱.دنایاارناناد

یزورردنازاارا،روووذاع

ضول)(وسیزورو

ردلدادراادو۳۲.کار

یا۳۳.یاادمز،ل

وردادوادیدراون
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هرهیوتواو

نو۳۴.یایریاوداا

یاارنا،اامیا،مونوو

رویول،یایاد

و۳۵.داتاررداایاه

للارردهیودزیا

تاونایهدازاو۳۶.رووا

وناویهدازواهتارردااارد

یاردیا،یااردنا

اایاواردو۳۷.رو

نیاارنزوروراوردهوار

نوارزودیایه

۳۸.ارزیردارنواز،رو

ناهانورنازا،نوو

لایهیاارنوو

واایایوواااز۳۹.رو

وستا،روهارنزورورا

،نونردو

».داکاردیا

زااامورواردمناروو۱۱

ورویا،رواسارهد

ار،مو۲.دیرد،

۳.اکر،رواردیالد

نااو(،رواردانارواو

رد،ننناوونوونو

زا،روارد۴.)ادیرد،د

زاا،ادزااو.واد

کوراو۵.صرزااااا

۶.ازرااااهز

دوور،رواردصر

اما:نااو۷.دع

،یویوازاو۸.ااااا

ودنار،یزو۹.وو

را،نزاو۱۰.دمودر،هاااد

تاقودماااو۱۱.و

لیرردنانارداو۱۲.اربا

اموااو.ودوود

ایوروانارداو۱۳.رازاا

یااریو.ودووود،د

و،دنادارداو۱۴.ات

نوزاو۱۵.دناروزو.و

دازویو۱۶.امربا

ااو۱۷.دنویورزااجریر

نزاو،زردیافایز

۱۸.نولعااودمودراردا

نردو۱۹.درودوودسردنو

و،دارردنانارداونوب

ردمانوونونااو۲۰.ودود

ردو۲۱.)(ادیرد

رواردنورو۲۲یوروو

نازااااایایر

هدزاناهررداز۲۳.د،دنفا

او۲۴.شزورردزورایانیاود

۲۵.دمرایاهدزاادحراززا

ورارد.ااوردادزاو

وعردو۲۶.ناتدووناتدوندوناتد

ردو۲۸.ناتدوولردو۲۷.وهد

و۳۰.توونرردو۲۹.ناتدوو

.ناتدوونااوواتدوموحاز

شزاو۳۱.میداوزا

،وبوتو۳۲.ناتدوورد.

ودو۳۵،طوودو۳۴،وارورو۳۳

وادردنویو۳۶.ایداوووا

.

عورزووناو۱۲

مروو۳.شوکوا۲.اروراوا.ا

و۶.ووو۵.اویووو۴.تو

نا.ووقوو۷.ورو

وع:نوو۸.دعماردنانارداونیور

ناارداوواوادوووی

یردناردونانارداو۹.دنا

اراودارعو۱۰.دد

ارعونودرواارنعادو۱۱.درواارعاداودروا

زا.دنانیایایورماردو۱۲.دروا

۱۴.ن،ازاوم،ارزاو۱۳.رازاواا

،تازاو،رزاو۱۵.،زاون،زاو

زاویز،ازاو۱۷.م،نزاوز،وزاو۱۶.ی

۱۹.ن،زاوع،زاو۱۸.ی،و

،قزاوی،یزاو۲۰.ی،زاوی،رزاو

یایورو۲۲.،زاو،زاو۲۱.
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نوعوونوعادوامارد،نو

بردیویایورو۲۳.رشرادرد

،نویورو۲۴.دانمامارا

ا،ناردنارداوعوو

وو۲۵.او،ا،اددوادن

یاددنردبونوموو

قادعماردنا۲۶.دهزاورد

مو۲۷.دیارواویماردو

ناناینزاارنو،روارند

نادووفددووودرورواار

تدزاوروادادهادزا،ننا۲۸.ار

ویرزاولزاو۲۹.ن

هدتددروافااناز،ت

وهزاوردومودارنوونو۳۰.د

ودومدروارارادیورو۳۱.دارر

ارفازامدنازاگر

ردو۳۲.راوهزاوردر

و۳۴.موارورو۳۳.ادیورو،نا

ننازاو۳۵.راوواد

۳۶.فارزاااناز

وادوویویویورووانارداو

۳۷.دنایارو،اددوادتا

زادوادز،دنااهزاورددنا

،مودو۳۸.رقفباهزاورد،دوادیر

مووراناردنا

و۳۹.رناردررجدزا،ر

وهزاوردیوهزاوردیوااهزاوردیزانا

هزاوردد،)ر(ناهزاوردجوج

ودااردناود۴۰.د

وووواو۴۱.داناروو

ورازاووو۴۲،یوزویا

ویرونو،رزوموونوی

ید،هاری،زورناردو۴۳.ازاوا

لاونزودهادندرارناااز،د

ردو۴۴.عرودیزارواد.دید

وواواه،زورنا

یرزاارنوونی

وونهررداداز،اردتار

ونناو۴۵.دید،دا

مزاودیادو،نشودوادا،نرد

یور،زافاودوادمارداز۴۶.ادهار

و۴۷.)ا(ایاویدوودن

ارنردونی،ماردورزمارداا

ونوودادنووناودادزورزور

.دادنور

یاناردوامارب،زورنارد۱۳

۲.ادااناون

ارم،دلاباوناراانا

اریااارنادانا

زاارهو،ارتارن۳.د

یهاازاو۴.دااان

هوایاو۵.ادا،دهیا

وارفوورویدرایانازانارددهدادگر

ودنردونونواروروباوم

رد،وناردو۶.اارناایا

رهدد،هدرامودولردازمدروا

،مرروانو۷.ارهدزاازاو

ایاهازا،دهدهررداززا

ااو۸.مها،دهدارد

نوهزااربا،هار

وافووارهمداو۹.ر

ارنویمو۱۰.مدروازناردارروا

لونوزاما،ازاودادنا

نارو۱۱.دهدرایر،د

ارناو.اهرردا،هده

،ندو۱۲.مدرانایرد،هد

ویو۱۳.درواارداروروراوم

یوا،دنوزااراوقود

وااارنامداز،اررزن،نا

یا۱۴.نااردناردایدانار

ودیایااروروادراهررداا

مدارادرد،زورنارد۱۵.زماهدناو

راراودرواودزورردار

زورردارواوراوباود

زورناردتوارنا.درواروا

و،داردرازاو۱۶.مد

.وروااواد،زورردودروا

ا«:ناومدهادنر۱۷

۱۸؟ارزورواز

وارایااودنارا

ااار،هدارو؟درودراوا
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زاروایهزاوردو۱۹».دز

ارامدوارهزاوردمدا،ا

مدادراهزاورداردندزاوزا

نوونااد۲۰.دهدروازورردر

ا۲۱.دارروازانودود،

ا؟ارراددا«:،هدارنا

زوررددازا».مزااد،در

وارمداارنوو۲۲.

اراایا.دزورارهزاورد،ها

۲۳.،درتوروادیا

ونوندوازانز،مدارندزورنارد

ددوانزرد،نانامو۲۴.دنا

ومانز،ادنزو

ومدارنا،هدهناا۲۵.منا

،هداداارناومارنایومدزارنازا

ارانادوانااردناد«:

ردااهدنا۲۶.ودنا

؟دوادریاردازرها

داروااوددیابوااو

۲۷.هاروانز،دهداا

وتراااشا

نازاو۲۸»؟زرویا،نز

دزااروا.دورداد،راعاد

واز،روادارنایایا۲۹.مارد

زاارنا۳۰.اهدارنوو

مدراارنوونوو

.ارونزرد،میاو۳۱.دد

.روادایایا
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ا

اشرانا.)اوراا(شرامارد۱

رد۲.دووو،زا

ارادرد،هدشرامانا

یا،زاملرد۳.د

ناروواازایدوسروددندونارو

یا،زوردوت۴.دوار،و

۵.دادهاردول

ارادردیاهد،زوایازا

غترردهزور،گرودزا

یر،درونزاهد۶.دهد

یووایهیردناراو

هوردووقزاهو

ودلاارودیزا،ناو۷.د

ناو۸.دناواهدمیا

هرردهداز،ددن

رردادهداشانر

شرایونزیاوو۹.

،شبازاهدلدن،زوررد۱۰.دهد

اروازواووووناا

و۱۱دا،دهدشراررد

واروازروهدرجار

اوا۱۲.داز،دننارو

.دهدناادهد

ها۱۳.ددرد،هکرهد

تداز(،هددززاهد

۱۴.ددفرماوهد

،نووسووداورووانو

ردودارهدیوردیدوسرر

و،ا«:۱۵)لوارد

ناادهدشرا؟د

نارووهدرنها۱۶».هد،اهد

،هدهد،و«دض

،هدشرایورداوور

ناها،دنزداناز۱۷

هدشرا،ارانارد

۱۸.اهوروشرارواهدا

،ارایدوسری،اردو

وراردراواهدیور

زایان،اداراهدا۱۹.ا

،ددیدوسراردودردیور

رهدودهدشرارو،د

نو۲۰.وازایداروا

ها،دعواردادردهد

او۲۱».داماا،وگرزااردنانز

ناهدواوروهدرد

ناا،وهدیوتو۲۲.د

وددردددزا،مو

.اارنادمنزرد

وو،وهدشران،وازا۲

.درواد،دهردواهرردودهدواارا

هناد«،دارواهدنزو۲

دیوردهدو۳.هدیا

ارادارهناددرو

نزوهدیاایدزنزرد

یدو۴.دهدادترباناو،

ا».دویرد،اهد

ردید۵.دواهدرد

اایدداراد

هااا،دهویروازاواو۶.د

ناهددهویادهد

اردید،ا،واو۷.دهدروایاار

وترب،دناودردوراریود

دیاریوید،شردورتوزاود

ردرنادودهدنوان۸.د

ارا،یدزاراد

دناو۹.دروادنزیدز،هد

با،یدوز.تاشررد،هاوا

هدزاارودادیواروتر

اارواوهدادیودهه

از،دشاردیوو،او۱۰.دنز

زورزوریدو۱۱.دهداارواید

عا،داویوازاوالاازادشدنز

،دادهدشرادردنو۱۲.

ههدزاودترددمنزیااراازا

ه،ملانامادهد

دناها۱۳.نزباوتهوور

دادیواارادهددر

ادمورد۱۴.ددهدنززاارنا

یاازدز،نزمودنو
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ادهدد،درو،دوهد

و۱۵.اماروا،هدرواردهدا،

ددیاروایدی،اد،ان

،یایای،دادهددرد

رداوادنوهدیاا

،هدشرادارا۱۶.تا،داروا

لرد،هدهردشا

زاوادودهدزنززاارا،هدو۱۷.درواوا

ارجا.هدزتاویوررد،نود

هدو۱۸.ویردارواواش

دندووریاارا

ازرا،دم،هاروود

هزاوردید،در،نودنو۱۹.اد

واردویوزاو۲۰.دهد

ااز،دهدشدهدایویدا

نارد۲۱.دروایودزارید

ناازاود،دهدهزاوردردید،ما

ا،هکشرونانوهد

اازایدنو۲۲.زادهدشرا

یدنززاارهد،اودادارا،عا

نایودو،هداراا۲۳.

ممارابرد،هدررداورادار

.

ارایان،هدشرا،وازا۳

واورزاارواوررد،هداد

هدهزاوردردهدندو۲.اد

هداز،دهاریو،هدروادون،د

ارواودروادوید.دهداشاهررد

زا،دهدهزاوردردهدندو۳.ده

،ا۴»؟زوهدازاا«ید

.دادشنا،یوارازورزور

از،دیدمادادارن

دننو۵.یددهدادارنا

زان،هارواودروادوید

یو،یداادو۶.د

ندکن،دهدادعایدمزاارواوا

مواز،ددشراردد

هشرادزاودلزالواهرد۷.دید

راذاهدزاودههونرردزور،ن

:هدشران۸.اار،

هایوردمنرد«

هداوا،نااوقو

.هدیاااوارناا.رواار

.زکارناد،اارهدا۹

هداارناداداندهزوراهدو

ارنا،هدنودزاارداهدها۱۰».رو

نهدو۱۱.داددددایان

اتردمدادارموه«:

رالواهدزورردارهدن۱۲».نا

اووهدناا،داناوود

ناا،و.ممناروودو

ودبهدشراا،زامو

یوناردتو۱۳.مهد

ردنزووونازاارندهدهد

ووک،راذاهدزاودهد،زور

رداو۱۴.ترارنالااوز

ردنابیدا،دهرو

ارناورنونار۱۵.زورن

هدوارادرداوهدن

.دشا.ننو

دید،عادهازایدنو۴

زاوا،رنونودردس،هردار

داز،اهدهزاوردیوورو۲.درواد

واوردو۳.دهدهزاوردادسس

یووهزوروارند،رناهدن

نااونا۴.اوسردیرود

دسونوروداداروا،هاا

ها۵.دلواا،یوزاارواسوارید

ارواودهدناازاارک،ا

یدزاداارواوا،دهدیو

ک۶.وااا

زااروایدو۷.رنویدد،دهدهزاورد

ندکنیاهزاوهاووا

داو۸.داد،هداارنادهدادهو

دادوا،دهردناردارن

هددوودزاریوودناارنا

اردیوزاموساوازا،هاد

و۱۰.زااریدن،هادک۹.

۱۱یددااروا،هدادباارکا

ادهدیونوهدند«
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ادنذاوراهددنزهاودها،

اررزنهدا،دا،د

ماههاازورو.هززاردوای

یداران۱۲».مادهدر

دلدرد«:دباایدو۱۳.ز

۱۴.ار،دفهدرد

یزادیاتوار،واردا

واکترناوا.اد

۱۵».یاهوا

رداردوو«۱۶دبایددا

یزور،هزوریاو

و.اداهزوراوور

و.افا،اادهدد،ر

اا،رید۱۷».مک،مکا

.د،دهدواریو

وراهزاورد،هسا،مزورردو۵

رددیو،هدودهدرد،هد

ا،هدنو۲.دهزاوردیوور،

و.تایوردوا،اهدارددار

اودزاردای،اددردارنهد

ایا«:ارواهدو۳.دارک،هاد

ا؟اردواهار،

هدا«دادباا۴».اهداد،

».ماهدوایازوانهد،ا

هدام،ارن«دهدها۵

و۶.ادهدا،نوهد».د

هدادل«:اباردهد

هدروا،ا؟مااردوا

ااردول«:باردا۷».ا

هداوتاهدردا۸،ا

نوهد،درواااردوالاد

ارهداادونا

.رنو،هرووندنزورنارد۹».درواا

واردهدهزاورددارید،نن

.کتیدنها،ود

نود،هدورد،هدیراددنا۱۰

یااوا،نایانو۱۱.اارشرزدنزو

واوهدادواهداروارناتود

نو۱۲.دن،دهدادیهدماوورار

،دهدیاارا«:

.اهدتدهدهااواادودتدهدها

اردیداد،ادا۱۳

وشرزشاوزها۱۴».اهدهزاوردرد

،ناداوزعارذهییراد«:ارواود

هد.زبنااریدضهد

دا،هاناو».ود

.دارراد

راهبداوهدزابا،نارد۶

یا،ناردو۲.اهدرردارناروارما

یوانوهدنااشونهرردید

و۳.دهداد،دهدهدشرایزاردد

ید)(اضتو«هد

دادبادارواهدن»؟

نو(»؟طرد«:هد۴».یوایا«

اریدضهددهاهدوط

هدندو۵).بدایراد

اددهد».اهدردنا«:اریو

هد«:اریوهدادننو۶.د

دلدردنو»؟د،اروادرادر

ادرواندهدزا«:د

هدیا«:هدن۷»؟

اوهدارس۸،درادرواند

هدوااریاجودراناهدار

بیاازاداراوسو۹.رو،د

رواندهدارناوهد

وادیردو،هدرااودراد

،درادرواندهداوایور

سنا«:دنهدها۱۰».اهد

هزاوردرددیدواراو

».دیزاورادل،اهد

ارواوهاریدواراوسنان۱۱

«داوایوروادیرد،هدرا

۱۲».اهددرادرواندهد

،هوننا.داهدهزاوردیدو

نودوشرزدوزنو۱۳.د

:ارواشرززووداردیا،

وا،دزایدندازایویداا«

زناو۱۴».دااواا،اا

ارنرهدناادوا

.،دا
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و۲.ادنوهد۷

،ایا«:اباردمودزورردهد

ا؟مااردواهدادل

ودادباا۳».اهدروا

ارهداوتاردا،هدیا«:

ه،اردمولن،ا

ودوکاهوواز۴.د

امدت،ویواو

،هدشراها۵».اهدر

تراونا«:،هدبارا

،دوو«:ا۶»؟اهد

۷.اردهزوهدرردنها».ان

و.رغ،بازا،هکهدو

دااهدزادنن

غزاهدنو۸.عدنیاا

هدادنااین،بای

ردرارا«:هد،د

۹.ارنیوردهدنزز»؟

:،دهدررداازا،ها

نایدارنانارذهرادا«

».انرد،هداهدیاار

یرادارن۱۰».زبنااروا«دهد

وهدوب،دهدیدیا

.

ااردد،ن،هدشرازوارد۸

زاارواااز،ادهدرردیدو.ادازرا

زاارداهدو۲.دهدادادیو

ناریداودادید،هدنودن

،هداوایدودضهددراو۳.

یااریواندساوازاو

ایارنهد۴.دز،دهدند

ارهدا«:و۵داهدر،اودزارد

باارااهدوتاوارردوا

اراناد،واراو

رددیااراوهدایان

از۶.دز،اهدیو

دنو؟داداوار

واهدشراها۷»؟اار

ارواوماارنا«:دیدید

اراو۸.اهرادندیزاردد

هدارناوندهدا،انرد

مهدودهدااز،زم

زوررد،نارد۹».ارناادد

ودراارهدن،ناهمهمو

یوروناوونااوند،دایداا

.دزاوووو

ا،ندونانزا،موناا،و

وهدشرااارتو۱۰.نانزو

ودرااناردارا،مهد

وایدیهوهدیزنانا

رددهداردو۱۱.را،د

وودی،هدادتزا،د

ولا،ادناذاارووت

جارارنالااوووزکنانز

ردراذاهدزاودهدردزوررد۱۲.

هرورداو۱۳.هدشرایو

ندزورنردنابیدا،د

نانار۱۴.مادندزا

ارناواور،دهدیز

ارادرد،واور،ههد

یدرسهدرزایدو۱۵.

ورنواراکزنیادرورزگرجوو

وروویدوور،ندیاو۱۶،دووید

ردووردو۱۷.ا

شزوروموروود،ندیا،رهدنو

ندسازوددزیمزایرود

.دهدنا

د،راذاهدزاودهدزورردو۹

ددندوزیرارهدنو

ندندا،انا

یورددیردندو۲.ا

د،ادناذااهدشرا

ناسازدوناوزا

نوناوونااوویورو۳.ده

هنایدسازداارند،هد

ردواهزاواودههدردید۴،د

ند۵.رننایداوهدو

ودکو،هدزمداردند

ارادردندو۶.دروا،انا

وندواو۷.دک،هرار
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،اویاراویراوو۹،اراوداوارو۸،ا

د،اردد،یانهد۱۰

ارادرداراد،زورنارد۱۱.دجارارد

اهدو۱۲.ادهدر

نهدوارادردند«

ل؟اهدهدیورد.اهدکوار

یرادارددواهدادل

اارهدا«:ا۱۳»؟داهدروا

ناددهدادتزا،ردد

دهدو۱۴».ورادارنهدوزوا

رادارنهدودردود

راذاهدرزوررد،درددو۱۵.وا

جاراردد،ردار،ه

،هدهدیورددو۱۶.د

نزاراودنودودییا

ارددا.ارادندزا،دار

زورردو)او(راذاهدزوررد،ا۱۷.دجار

۱۸.ادهدومزورارناوارا،هدر

هنادرودرد،درددو

هدومزورارناواراهدزورردو

زور،رتدرددند،ا۱۹.اد

اورادهشزورومودزورارراذاهدر

ارت،ارایدو۲۰.یا

دزا،دهدشرایورددد

زورودرزوردرایانا۲۱،درودو

،زورنارد۲۲.رادهللارراذاهد

ویدنا،هناردوارادندزاند

یدومیزوراراا.دلشزورنا

۲۳.نایاویااوراه

اراودهدعوناندداراند

ناز۲۴.د،دناید

وهدندندک،دد،ایا

نا۲۵.دااناندویار

یایدادب،رهداا

راداارواودهادشد،دهاد

او،ر،رازاارزورناازا۲۶.

ودهدااردناداوتا

ارناواراند۲۷،دهادراوناا

،ناورذودذ

لانزواارزورودناود

ووووتردارزورناو۲۸.رادهل

دخدنزا،ریزوراورادهورواد

اد،او۲۹.دددنارذزاایردو

رهرردارموداامراا،یدیدو

داون،تو۳۰.را

،دشراوووردد

،دراانزرداررزورودا۳۱،د

ناناودادرانااویدید

.ناعوهزورمایرد،رذودذار

.دمبردوان،را۳۲

و۲،درارداوزهدشراو۱۰

ارواهدیدووااوتلا

بسرویدندمارابردا،

مود،هدشرازا،یدیداز۳؟

،هلناردادومدنردود

ن،دیایاوارمید

یاوارمید،هل.ا

.ان،دیا
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ودناوادمبادید،صزرد۱

،وایاو۲.دبایزاودساوار

راوراوالااو۳.هازدو

ناوادرناودهدغاووو

ردوراو۴.درقزاد

اردا،هدودشزوررد،نازا

اوو۵.بوانادتد

ارنا،هدبا،رنایزورهرودن

هر،ی،ناداود

ارا،هدهنا«:بااز،ارنا

یزورو۶.دباو»هدکدلدرد

نوواراانااو

»؟یازا«:نواو۷.انانرد

ردندوزردندددزا«:واباردن

یدباهردا«:نوا۸».نا

باهزاساوارود؟زردوا

ازانباا«:واباردن۹».

ف،والاادووادووادا۱۰؟

زردوااویدااروادلاویر

واوزاردارددنا۱۱؟

نوا۱۲».داکار،یوروار

وادارد،ادردااا«:

اویزورو۱۳.رنووارزان».زارد

باودردگررداردادونا

ودرناو«:،هابادرو۱۴.

ود،هدرواانو۱۵.ادناهد

اررومدارنا

اا«:،هایدزواو۱۶».د

وکارا،هازارناوودانازا

زواو۱۷».دارر

،هدروامناونا«:،هاید

رومدارناودارا

،هایدزواو۱۸».دار

باودردگررداردادونا«:

ر،هانفزایدا۱۹

اررودداناودزار

ااردوردارد،باها۲۰».د

نودردرزا«:و۲۱ده،هدازو

موواودادوا؛ااوما

اودهبا،ارد۲۲».دکروا

.دا

واراانااویزورو۲

و۲.دوارانانردنو،

واباردن»؟یازا«:نوا

وا۳».ناردندزاونردندددزا«:

زردوایدباهردا«:ن

وبایزاساوارود؟

اروااداوناا،درادهاردنا

«:واباردن۴».رذا

نا۵.دادادنیادرادناو،ض

اروارواوناا،هدزارداردد

ردواا«:نوا۶».داکیور

رزان۷».اروان،اد

یدشازااربا،رنووا

نردوانااردواو۸.

هاردلا«:اروازو۹.د

زا«:اریووا۱۰».وکارا؟یراد

رد»؟اریوازاارا!انز

،باودنو۱۱.دهدیبا،ا

،دنزا،دهاووااریا

واورودوزا

نو۱۲.دواروا،هادنا

،هداردزاوا،اروا،هدرودزااردن

دنایک،هرداردو

وزواهاوزورو۱۳.ا

.اروادرددیو

و۲.داردزور،هدزاردندبانازاو۳

ودک،مناردیزور«۳:،هبا

او.درزورنا۴،رارردید

ارنا،تور۵.واوروانازا

ناو۶.ارنازورت.دناا.رواف

و،یدلیزورنردودوار

دزاواو.دازناا۷.دادهر

رد،ارنا،زورن۸.دهنارد

وددر،نانر۹.نناا

ریرد۱۰،ارنو،وررا

زاا«۱۱.رزاارو،ارمرد

ا۱۲؟مدانامانوزانو؟مدمردر
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ومالاز۱۳؟مو،دلااز

وند۱۴.ااومدبارد.ممارا

نارو۱۵،دیاا،ننا

۱۶.هزااردیو،اد

رد۱۷.ارور،مدهن

رد۱۸،اراناردو،ازشرزاناا

۱۹.ارنارارزاواو،ناردنااا

ا۲۰.ادازاازامو.ااردگرو

ترا۲۱؟نزو؟دهدادور

.زازهنایاو،دوار

۲۳؟ارنرووجاوید۲۲

ارااا،اراردهدادرا

،هواارزا،از۲۴؟ار

او،منازااز۲۵،دربا

ارومدماراو۲۶.رادنازااو.

».اوا

،هدتاا«۲:باردزاو۴

زاا؟اارا،

اریدویاابدااریرا۳؟از

ارهزیازو،ادارهن۴.یاهداد

هدار،یاهلواهرنا۵.یداد

او؟یاا۶.یانوا

و؟که!نا۷؟رر

رارتراامد۸؟ردنار

کازا۹.وردارنرارتوو

نادوهوش۱۰.دهوادزاو

ودکرندزا۱۱.د

و،ررد«۱۲.دهاهدی

،یورزارد۱۳.دسانازازاواش

زوف۱۴،دمدبا

زاورها۱۵.دروااراا

،داارد۱۶.یو،یور

ود.دمردر.مدارا

داو؟دهدلدارناا۱۷میزاوا

و،درادادندا۱۸؟درد

هدز۱۹.د،ن

،ارردناسا،ین

کا،دمزا۲۰!هد

نابا۲۱.درواارناو

.نو؟دهنازا

و؟دبااراوانا«۵

ارا،از۲؟دانزاا

ورمدارا۳.اارا،و

ردورودازاواناز۴.مداروان

اروالن۵.یاهرولهزاورد

ناودیاندو،رنزاارناو،ر

.ورززاو،اردرزااز۶.از

۸.دهرا،ددیانا۷

،مدااردیدو،مدادو

۱۰؛روسولا۹

۱۱،دزیرهیورباو،ارنارزیور

۱۲.اانو،مارن

نایدیر،دزارنای

رناردارن۱۳.دار

رزوررد۱۴.دشنارترو،دز

زاار۱۵.ورهارار،وور

یا،ا۱۶.دترواروزدزاو،ناند

ل،ن«۱۷.داردندتراوداذ

.رراارردد.ا

وادوو،دماودزحووااز۱۸

،ردوداداتار،رد۱۹.د

ردو،داداتزااررد۲۰.رار

نو،اننزززا۲۱.مدزا

زاو،اوا۲۲.انازا،ا

ناایاز۲۳.ادازشو

اداو۲۴.دااشوو،دا

یودااردو،اا

دواوارذاداو۲۵.اد

م،راردو۲۶.ز

وداراا۲۷.دادرد

».نایاوارا،ا

و.دهش«۲:،هدادباباو۶

ردرزانااز۳.راناناردا

ردیاز۴.هدنازا.ا

ایو،اارازحورو.انورارد

وو؟ادرا۵.ارا

و؟دهدر،ها۶؟زدوذا

ااندزان۷؟،هرد

ش«۸.از،کاریاا.دراد

اداراو۹!ایوزرااو،دهدروا
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ااها۱۰!دزا،هدارددو،د

سوتت،مداباردو

ورامرادت۱۱.مدراار

و؟اتتا۱۲؟

هدوزاتو؟اا۱۳؟ا

ردسا،اودزالد۱۴؟ا

،دادانارداا۱۵.کار

ردفو،مهزا۱۶.رداودور

نو.د،دورازاباو۱۷.اا

فدهارزاناور۱۸.ددیزا،د

ناور۱۹.دک،هادنردو،

دازا۲۰.ادارناای.دناا

نااز۲۱.هورا.د

یا۲۲.نود،اها

ددزاا۲۳؟دلاازارا؟

ودا«۲۴؟دندزااو؟ر

ن۲۵.مدرداو،اش

نا۲۶؟ا!ارواروزرار

؟ادارسنوارن

.رترلاردودوزاایا۲۷

غوردیورورو،،هدتانا۲۸

اازدزو،اود۲۹.ا

ماو؟انزردا۳۰.ا

؟داری

یویزورو؟یاهزنایاا«۷

یرودو،درادقایام۲؟رودیزور

هی۳،اد

:ان۴.یایو،ا

ندزاهودرو؟م

هاو،اکیهروزام۵.م

انوو،اوریزازور۶.دحوو

دو،ادزرواد۷.دم

ادا۸.داار

ا۹.داوداهیاو،

،دورور.دد،هها

Sheol).ا h7585)۱۰و،ادد

ااردند۱۱.اارواز

ازاو،اردحورزا.

؟دراردا۱۲.د

امودادااان۱۳

اورو،یادنااها۱۴،دار

گودراارنی۱۵.نا

هزااومه۱۶.ااازاار

وانا«۱۷.ازورازکا.

زاداو۱۸؟یزلوااردلدو،تار

زاارد۱۹؟زارواووا

،مده۲۰.مواردندبارااوا؟اد

فدایا؟مدانیاا

او۲۱؟ماهردیای،یا

اکردنااز؟یزرودارو،یزاار

».داودااو،ا

ارا«۲:باردد۸

یروادواا۳؟داددنوا

نازن۴؟فارفارد؟دزفار

ا۵.دناندارنا،زروهوا

،یدعرددویداراو

او،رایاا،یداروکا۶

،داااو۷.رادرار

او،لایزااز۸.درر

ویزود۹،دنانار

ارناا۱۰.ازیوریایزورو،اد

۱۱؟رنوتدلدزاو؟او

۱۲؟با،،ورب،ا

۱۳.دهزا،ههواز

رراو.انشاهارا

۱۵.اتشداو،دواا۱۴،د

ودنا،اود

ردودهزو،بایور۱۶.

و،دردیهدر۱۷.دد

،هدرااروا،دهدیزاا۱۸.هخ

نادواا۱۹.ار:

و،دراردا۲۰.وراکزا

ارو،هزاارند۲۱،یدار

و،ان۲۲.دزاوازا

».دادنا

.ااد«۲:باردبا۹

زیواا۳؟دهدلدادنا

ردوذردوا۴.دادابااروارازا،

۵؟هبوهدووا.ات

اراردو،ودزارا
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لو،زاارز۶،ادنژاو

مارنروعوااربا۷.د

ردیوارا،۸.دز

۱۰اربیو،ااروروابد۹.ا

۱۱.ارریروارسیر

ساارواورو،ارواودرزاا

و؟ارواورواا۱۲.

ودرادزاردا۱۳؟:اوا

،وا«۱۴.وازرنارد

۱۵؟وااردنودبااروا

ادروادد،مدادبااروا،مدلدا

مدرو،دادبااوماارواا۱۶.مد

،ودیدااز۱۷.اهازاوا

ا،دراا۱۸.دزرایز

؛اردواا،تهرردا۱۹.

ا۲۰؟یاارو،فاهررداو

امداو،مادمدلد

اردنو،ار،ا۲۱.د

ا.ایااا۲۲.مرادهو

،نزا۲۳.دزکارواوا

ههدادنادن۲۴.ااننا

،ا.اریوروا

ود،اورررزازورو۲۵؟

ربودرری۲۶.ار

دورشوشااردا۲۷.ادو

ودیزا۲۸،مورهد،هدرودار

.ام۲۹،داهااد

و،دفباارا۳۰؟زا

و،یورداها۳۱،کنااردید

ارواناوااز۳۲.درادهوار

نرد۳۳.وبا

و،درادزااردیش۳۴.درادیود

،موازاوها۳۵.اوا

.درد

ردومزناورارد.ارازا«۱۰

و،زماا۲.اردن

یاا۳؟ززانا

ترو،یرارددوا

؟ناند؟انارا۴؟نا

یزوری؟انایزوریزورا۵

یاوا۶؟اد

یاهردزاوادا۷؟

واهااو،امواد«۸.

ااولارواد۹؟یزکاا

؟،واا۱۰؟ادر

.واااویدوا۱۱

.داحورویدناوت۱۲

رداادو،یدندلدرداراا۱۳

اازااویدنا،مدها۱۴.د

دلداو!یاوا۱۵.

و۱۶!اردوازااز،اااار

زودارا،داا)م(ا

رداردنا۱۷.اارد

جااوااارویروا

ومدادنش؟یدروانورزاایا۱۸.

مردرزاومد،مد۱۹.دا

زاو،کا؟زورا۲۰.مهد

نازاموازا۲۱،مورهدارادد

رز۲۲!توز،ا

تناوروتز،ت

».ا

بانتا«۲:باردو۱۱

ارندهدا۳؟دهدلددوداد

و۴؟دزاروو

شو۵.هردو،اک

رااو۶،اردیوا

نا.درادفوددرداز.نیاار

ارایا۷.اهداداارزاا

ی۸؟رارد؟دردا

؟ادا؛اوزاد؟دا؛انا

(Sheol h7585)۹اردزاونزانا.

تدوودا۱۰

ارتراوادارمداز۱۱؟اروا

دادو۱۲.ناردا

ویزاراردلدا۱۳.دنا،و

نا،ترادردا۱۴،زاردوایاردید

۱۵.دیرداو،روددزاار

ا،هو،ااااردیور

باارناو،داشاارداز۱۶.

و،اوروزارزورو۱۷،درواادر
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داو۱۸.ا،را

.ااا،هداردفااو،یرادا

ااریرو،دایاهوااو۱۹

نازانایودهنان۲۰.د

».انانننااوددد

و،مرد«۲:باردبا۱۲

زاو،ا۳.دا

ریا۴؟اداراو.

بارواواهاارا.ماهدهد

،ندارارد۵.اهه،ولدد،هد

۶.دیاه.اایا

ازکارااوانادزدی

زانا«۷.رواددرداردیا،

.داناوانزاو.دادااروس

ردنو،دادااروناز۸

دازا۹.را

یودردنزن۱۰،اهدروااراوا

،زاارنشا۱۱؟دااحورو،ا

زاردو،اناد۱۲؟اردکارم

تر.ایودو۱۳.

ناودزمواا۱۴.اوانازاو

ودرادزاراا۱۵.دناودارنا.د

ت۱۶.دزنژاوارزوراراو،د

ارنا۱۷.اوانازاهدروه.ایوددوو

ارند۱۸.اداارنو،رهدزتر

هدزترارن۱۹.دناردو

دار۲۰.دزنارنارواروزو،ر

ودرنارا۲۱.درادارناو،اد

رزااری۲۲.ادارنار

ارا۲۳.دروانوورارتو،دز

یاراودوارا،دزکاراود

ارناو،رارزیمیور۲۴.و

هارارررد۲۵.هار،ادهراوانرد

.ادناونانارناو.روور

هاراشو،هداراا«۱۳

زاو.اداد۲.اهو

مرادوزراو.ردا۳.

و،وردا۴.ا

ش۵.ن

یدو.ا۶.دیاا

؟ارااایاا۷.شار

یرادفوایاا۸؟داواو

وااا۹؟دایداو؟دا

هارواهارنا؟ار

یرادفردا.داارا۱۰.ز

واو؟انااروالا۱۱.

.اری،یذ۱۲؟ا

وزا«۱۳.ایر،یرو

ا۱۴.داو،او.ا

،اا۱۵؟درداردنومادارد

اواراردهار.اراوایا

واررراز.اتیاا۱۶.

ییدو.ان!۱۷.د

لدادو.اردیدناا۱۸.

هش؟۱۹.اهد

زااردها.و۲۰.داارن

و.رودزااردد۲۱.انر

ا،داداباوناها۲۲.دزناا

؟ارو۲۳.هبااو

و؟زااردیورا۲۴.ناهو

اههاردزاارا۲۵؟یرددا

اریاز۲۶؟ارهو؟ا

و۲۷.یزارماانو،

دونارارو،یراهردای

و،هالو۲۸؛

.هدر

هوور۲.اتززاوما۱۴

او۳.ودو.د

۴؟یرواداواردن

زور۵.؟دروانوزاار

زایااازایودهروار

یزوررودو.دمارانادوروازا۶.دازونا

دهاایاردیااز«۷.رماارد

زردشارا۸.ادرو،وراز

ور،بایزا۹.دکردناو،د

داودوددا۱۰.دروا،ل

و،دازردزاا۱۱؟ادرارنن

،دوانا۱۲.ددو

اادبازاواراان

ا،وو؛نورداش۱۳.د



بّا 301

Sheol).یروادازاو؛یزر

h7585)۱۴هیزوررد؛دهزدرددا

وداا۱۵.و،اراد

۱۶.اقددو،دادابا

۱۷؟هاویرایناا

۱۸.یادوایو.امرد

.ددزاهودارد

ا.دارزکو،اربا۱۹

یور.دور،اوا۲۰،ارنا

واورتا۲۱.رارواوداروا

شدیا۲۲.درواارناواذ.اد

».دوانشدیاو.دبدردزاوا

زادا«۲:باردزا۱۵

ها۳؟دزدزااردو؟دبا

اا۴؟و؟

،داز۵.یزاراراوکار

ند۶.راارنانزودزار

ا۷.دتدو،ودزمارتد

۸؟یاهادوزاو؟یاههازندازالوا

؟یادارویاهاراترا

؟دو؟اداد۹

۱۱.ررزازورردناونارد۱۰

دا۱۲؟موایاایا

اردحور۱۳زاراو؟رار

نا«۱۴؟یروانودزاارنو،ادا

ا۱۵؟دهدلدنزدو،ک

زا۱۶.کشرداو،درادادن

۱۷.باارتراوهوناوا

۱۸.ماهداو.انیا

۱۹،اوداوردنارزاارنان

،درنانزاو،هدادزنا

ههدیو.ادردیزوررد۲۰

ورد.ایوشردیا۲۱.ادیا

ارزارو۲۲.ایوهجار

وددنیا۲۳.ااوایاو

و۲۴.اوادرزورادو.

از۲۵.وایهد،اروا

۲۶.ردوزاردااردد

،ی،درواواند

اردو،هاردیور۲۷

دنیوناویردو۲۸.ا

ودواوا۲۹.دانبا

رزا۳۰.دادززردواکاو،ارا

و،اار،او،ار

،اردو۳۱.اازواند

اادامونرزا۳۲.داواتااو

،اااردهر،۳۳.اواو

،نارراز۳۴،راارد،نزو

.ازااارناراهریو،ا

ارناوازار،هتو۳۵

».هدا

.مار«۲:باردبا۱۶

ااارنا۳.اند

۴؟ندادباارو؟

و،دنیردنا،ا

ار۵،اردو،د

۶.درارومداددند

اماو؛ددر،ا«

.اهداوانا۷؟دار

هاوا۸.یاناوا

رد۹.دتدوور،یو.ا

اراد.اهدوهرداد

دند۱۰.اهداردندوهدا

،اهدزرارر،اهدار

داو،هدنداا۱۱.اهدعا

و،اهدهرهرامدارردن۱۲.اهانا

.اهددفیااو،هددا،اند

وهرارهد.داا۱۳

دزحو،ززا۱۴.درزاهزو.

و،ماودسد۱۵.دروا،رو

هخزایور۱۶.ماهدراکرداردخ

درداا۱۷.اتو،ا

،نانزیا۱۸.اکیدو،

و،اناردناا۱۹.ماراااو

،اااود۲۰.اردها

،ادنایااو۲۱.درااد

یکایاز۲۲؟دیامدا

.را،مدار،د

یاو،هدمزورو،هحور«۱۷

ردو،دناارد۲.ا



302بّا

ددوهونا۳.ادناز

زاارنالد۴؟دداو.ش

۵.اارناا،یاهد

۶.ارازن،جاراردنود

زااندباورو،اادا

او،اههزا۷.ماه

ارنونا،انار۸.هد

دلدد۹.اانارر

ا«۱۰.داترد،درادکدو،د

۱۱.انردونا،

.اهدیویو،یزور

ورردووزورار۱۲

دو،ومراداو۱۳.اد

Sheol)،ارردار h7585)۱۴و

ا۱۵.اوردمور

ووی۱۶؟داااو؟ا

Sheol)».)(لوکرد،دور h7585)

،نیا«۲:باردد۱۸

ا۳.دانازاو؟ااد

دردیا۴؟ردو؟هد

زاه،دکوزا،هرار

و،اشناورا۵؟دددی

لروروارد۶.دادارناا

ی۷.اشوااو،دد

دیاز۸.اازارواشدترو.د

وا۹.راهاریورو،داامادرد

اماد۱۰.اداهروزاروا،مادو.اار

وافزا۱۱.هاررداو،اهنزرد

وایا،تو۱۲.ااریو،هواو،ناار

اروایا۱۳.اوانیا،ذو،ا

داناا۱۴.دراروا،تهداز.در

هارهددوادو،دهدروازا،اد

و،دواردیوزا۱۵.دد

و،ززار۱۶.دهواد

و،دددززاوارد۱۷.اهزاشا

.دهاررورزا۱۸.اداارد

ودوانرداروا۱۹.اانرزاارواو

زا۲۰.اوایاوردو،دارذ

.دهس،،اشرزور

نو،نایرد۲۱

».ااارا

و؟ران«۲:باردبا۱۹

ااهدا۳؟زهددنا

او۴؟و،د

ااا۵.دی،ماهدا

ایداا۶،تاارو

،زاا۷.اهداادمادو،ف

.ردادواومبوع

یاروانازااهدرا۸

زاارجواهزاال۹.اهدراارر

،ردو.مک،هدبافزاا۱۰،اد

زااو،واارد۱۱.اهاار

اردهارواوای۱۲.اهددند

اراردا«۱۳.زودرافااو

۱۴.اهزااواهدروددزا

ومان۱۵.اهدشاااوهدکا

دم۱۶.ماهناردو،راا

سادندارواا،دبااواار

ردوادعواههوزد۱۷.

منورای۱۸.مرد

و،تزارا۱۹.زف

واا۲۰.ازاادودار

۲۱.مادیادو،اه

ااداز!ودیا!

زاواا۲۲.اهد

ردش!ناش۲۳.

هایاهبواو۲۴،د

ز،اماردو،اهزوادو۲۵!

منو،داازاو۲۶.ا

نو.دادیاارواو۲۷.داارا

وراردهدا.یدواوا

ااهالوواا۲۸.ه

یااز،زا۲۹.درد

».دایرواداد،اک

اازا«۲:بارد۲۰

۳.،اوندادبا

ا۴.دبااحورزاو،ماردز

۵،هدادرازناززا،یاازاارا

ا۶؟یا،ناررو،ازکا،ناید
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۷.دزاااردو،دناوا

:او،اکاد

وا،یورو.دود،با۸؟ا

،داداهداروا۹.ااار

اناداز۱۰.اوازو

ازااا۱۱.داداارواوددو،د

ردتراا۱۲.ااکردواها،ا

ردارواا۱۳.نززارناو،د

۱۴.درادهدمنردارناو،دزاودراد

۱۵.ددرزوراردو،داردواکار

زاارنااو،داارناواهدوارود

اارواانزو،ااررزوا۱۶.دانو

ویو،دادور۱۷.

و،داوارنا،هددراردزه۱۸.

نزارنااز۱۹.داید،اهدود

ا،اهدزداریا.اهدکو

،دزا.ااردصرداز«۲۰.د

.هدراهی۲۱.دادادای

واود۲۲.اداماودوایرادر

ااوانذدو،دررد،دد

اردتا،اردورد۲۳.

زا۲۴.اراواارنادرو،داوا

نا۲۵.ااروا،نوااا

ردشاهززاقانو،انوشزاوار

هواذیار۲۶.اواودور

رداراو،ازااراهاو.اهاد

فارا۲۷.درا،اشرد

شال۲۸.اوازو،ا

اا۲۹.ادوازورردو،ااز

».ردزاوارثاوازاد

،او.ام،«۲:باردبا۲۱

اازاو،۳.

؟ا؟انادا،او۴.

ه۶.رانددو،و۵

هزناا۷.داهزو.منا،مرواد

نارذ۸؟دیاردو،

۹.ناردنادواوراانا،نار

.اناایواسزا،نای

وازناوووعناو۱۰

لاونواردی۱۱.

یدییاو،ادوفد۱۲.رنا

و،فیدرداردیزور۱۳.

Sheol).وردوویا h7585)۱۴او:

رد۱۵.اارازرودزا

۱۶.اوازاهارو،تداروا

ناترش.نادردنایدا

ناذودشناغا«۱۷.رودزا

۱۸.نااردرددرداو،رنا

۱۹.هاددهودیورل

ورتارواو،هذازیاارا

ردزاو،دااروا۲۰.ادا

یدارواشاردوازااز۲۱.ا

نااراا۲۲؟ددن،دا

ترد۲۳.یرواداوا؟ا

ی۲۴.اواردرد،دد

ردیدو۲۵.اهزوااو،ازاوا

کردا۲۶.دتزاودن

وادارراا۲۷.ارناوا

از۲۸.اا

دو؟نرهارزاا۲۹؟نایو،ا

ادهذزوریانا۳۰،داراارنا

ارار۳۱.دهدنو،زورردو

۳۲؟وااهدارایاو،نور

۳۳.داواراو،داارواا

اواردنداودایداوی

ا۳۴.ارهروازا،ر

»!یاردد

هادا«۲:باردزا۲۲

،لداا۳.ایااددا؟

وا،یزاراردا؟خرردیا

؟ار،سا۴؟دهار

نوتراا۵؟ااد

ارنسوودناردازا۶،ا

۸؟ادردننزاو،یبان۷،ی

.دنارد،هدووانازاز،ردا

۱۰.دنیوزو،یددردارنزه۹

.دزبارن،سواارادا

اا۱۲.اروارنار۱۱

و۱۳.ارنرو؟ا

۱۴؟دایروادرزااوادا
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ا۱۵.اکاهادو،واا

زا۱۶،دکناردندیدنار

ا۱۷راساو،هدردنز

هالو۱۸؟دایاردورودزا:

ناتر.یزاارنایوا

وداید،ارنانند«۱۹.درودزا

نوا۲۰.دااانان

واوال۲۱؟ازارنااو؟

زاار۲۲.رالااو.ش

ردا۲۳.دلدردارواتو،لد

روددزاارترااو.ا،ز

،یرایرداروایوکردارداو۲۴

از۲۶،دایاهوردها۲۵

افاردیورو،اذردزاارد

،دااارواودادواد۲۷.ااا

اوداماریا۲۸.اادااردیرو

ذو۲۹.اارورو،ارا

۳۰.داداتارنوو،ر:ا،

هریدو،راهار

».ا

،ازوا«۲:باردبا۲۳

،ارواادش۳.زابو

یوراردیدها۴.وادا

ردار۵.زااردندو،مداد

.ماراو،ادبا

!؟ددتا۶

دروادزاودوااردها۷.دتا

ودواومورقفا۸.تا

والف۹.ارواوبف

وبفاردواو.هارواو،

،زاانوادموراروااز۱۰،اروا

هارواوااروامااا۱۱.انو

نویوینزا۱۲.زونازا،اد

وااووا۱۳.مدهذدقزرزاهدزارواند

ااز۱۴.دروا،اوالداو؟اداروا

یوداریو،دروااهرار

نو،ناوارزاازا۱۵.ا

اردو،اهدالدااز۱۶،وازا

و،مرزا۱۷.هادنا

.دزاار

ماوانرا.ردزاز«۲۴

زاردو۲؟اروا

وارارنیا۳.ا،هدارو

و،زفهارزاارنا۴.وارنزهو

وا۵.نارزن

اواردکار،رنوندر

ورداردارد۶.رنانازیاننا

سو۷.ارنانو

نارزا۸.راردوار

و۹رداره،همزاو

وسنا۱۰.وزاورنزاار

یهزاوردرد۱۱.وراداروورهار

۱۲.ولاراوورا

اا.اننوزه،دازا

ناهارودرزاادو«۱۳.درواارا

رد۱۴.کردو.ادار

.ددزدردو.اروود

اورامیارز۱۵

ررد۱۶.هددیورو،دا

۱۷،ادارورونار،زورردوز

ی،اتنایااز

زناواایورا۱۸.ادارت

و۱۹.انهارو،ان

Sheol).ارنارو،دزدارفبا

h7585)۲۰شاروا،موشااروا)شرد(ر

.اهردتراو،اردو.

و۲۲،ناهنزوازارنز۲۱

اا.درادظدتارناراا

ا،ناوناارنا۲۳،راز

،زکا۲۴.انایاروان

وهد،هود

وااو۲۵،ده

»؟ادام

نازاو«۲:باردد۲۵

واجااا۳.دادینردارووا

نا۴؟عیووارودهد

،دهازنززاو؟دهدلداد

کواردنرودراورها۵؟ک

مداوزهناهدز۶.

».م
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اارت«۲:باردبا۲۶

ار۳؟یدادتارنایوزو؟ید

یا۴!یدمااوااراو؟ید

ندحاورا۵؟ردزاو؟یدنارن

نواو،انوارو۶.انواز،ز

Sheol).یار h7585)۷زو،ارل

،ا،ددیاردارا۸.دزناواار

یاودزباردیور۹.دکاز

دراافاا۱۰.اناار

وابزاودلنای۱۱.روورنا

و،دروااررددت۱۲.نا

روادو،هدادزاواحور۱۳.دارر

زاواو.اوایااا۱۴.ارور

»؟ارواتور،واهرردیاا

ات«۲:،هدروااردهردباو۲۷

اد۳.اهدانردوادا

۴،رداوارد

ازو،داا

ارمو،ارزا۵.د

ارناومرادهاردا۶.اروددزا

د۷.داا،هزدو،داک

ااز۸.ناروو،

ارواناو؟دزارواا

وا،اارواداا۹؟د

ازاتواردو،اذردردا۱۰؟دضر

زاوداداادهرردار«۱۱؟دا

اراا۱۲.ادایردلا

داا۱۳.اها،اهد

۱۴.ردزاارنانثاو،ازا

نزاوارذو،انایارازا

زهو،ادوزاوانز۱۵.ا

ارسو،وارارها۱۶.دا

،اارنالددهداوا۱۷.دزهدا

ارد۱۸.داارواهنو

ااودوا۱۹دزندو،

۲۰.واردن.اد

د۲۱.رردارواددو،دواروابا

از۲۲،دزاارودزاارواوددودراداروا

اواا.داواااوا)ا(

زوااردیمد۲۳.د،هدرایودزا

.نو،هدززاارواو

او،اهیا«۲۸

زاودکزاا۲.رالارنا

موراریامد۳.ددا

رود۴.توی،

ندزارودوشانرهارزا،زنزا

،انونززا۵.دکف،هوا

دتن۶.دنارژو

و،ادیرغارهارنا۷.درادیو.ا

و،اهدمناهردنارو۸،اهارنا

و،زارداراردد۹.هدرنانا

ناوهزا۱۰.زاار

نیوشوازاار۱۱.ار

؟دازاا۱۲.روانووراره

زردوادارنانا۱۳؟ایو

ردو،رد۱۴.دانز

هودهدادرز۱۵.د

ناارناوارز۱۶.ددهیا

اارنااو۱۷.دتواعو،د

رون۱۸.دنالییرزو،دنا

ز۱۹.اازاودر

۲۰.ددهرزودیونا

نززا۲۱؟انو؟ازا

تونوا۲۲.انزاو،ان

واوکردارناهارا۲۳.اهدشارناهزاوا

اراودزیاوااز۲۴.ادار

اراو،درادیازانزو۲۵.اناز

یاارو،دادراناریا۲۶.نا

وارنا.دنارناودارناها۲۷،رم

،اواسا:ناو۲۸.د

».،ندبایزاو

ش«۲:،هدروااردزباو۲۹

.ادهارداازورومدی

هارروارو،واغا۳

ا،مددایزوررد۴.ر

ازو،دزردو۵.

وهاردی۶.دفاا

نوهزاوردن۷.ریااروری،ه
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انا۸.قررداردور

نارو۹.دا،ناو،ارد،هد

زاوا۱۰.ادنددو،داززا

از۱۱.نامنزون

ا،داوالا،ا

و،مراروادایاز۱۲.دادتد

،درد۱۳.انو

اومارا۱۴.شارنزهلدور

نار۱۵.دجوادرفاو،

ارادو،مدرنیا۱۶.ینو،مد

واریایاد۱۷.مد،اد

ندارد،و«۱۸.مدرادزاارر

ر۱۹.اارماودا

او،اهای

ادردو،اهزردل۲۰.

تریاو،راوا۲۱.

لودمزا۲۲.

ندوراناریاو۲۳.ونا

رومناا۲۴.دزانارار

نایاارهار۲۵.راهرو،د

هد،نردو،ر،هدرا

.ارناو،مد

،اادزانااو«۳۰

۲.مرادنارنانارازاادا

ا؟ادهیانایدت

ز،هبوجازا۳،دهنا

نرداریز۴.اوواردار

هار)ند(نزا۵.دنانهررو،

یهرد۶.د،نادزدنازا.

نرد۷.هردوزیهرد.داو

ونایا۸.رز،د

دونااو۹.دهارززانو،ممدیا

،ادهوا۱۰.ماهدابنایازاوماهنا

۱۱.از،ااورندبازاو،رودزا

رورارم.ا،هدزارهز

زاار،ساماهاارفزا۱۲.د

هار۱۳.زاریارو،رد

۱۴.راودو،مااذا،هدباا

.روامانزاو،اویزا

یزوو،دایوا،۱۵

یزورو،اهرناو۱۶.درا

نوراردااه۱۷.اهدرا،

هتزا۱۸.دراماراو،د

ااردا۱۹.داناو،ا

وعد«۲۰.ماهدوک،ا

۲۱.یزااومو،با

ددت،یاه،لار

درداو،یادرانا،اددا۲۲.

و،ادازتااداز۲۳.ها

دناوهد۲۴.انزیایا

اا،درردنو،دازاردارد

دو،مدییاا۲۵؟ا

یادان۲۶.هر

ماراوا۲۷.رمررانو،ا

بان۲۸.اردایزورو،د

نردا۲۹.ع،ردوشد

زا،ه۳۰.ماهدغرو،ماه

۳۱.اهدترازاااو،در

.نزاوایوهلی

یاهود،مادن«۳۱

ازا،ردو؟ازاااز۲؟ا

ینو؟نایاناا۳؟

ارو؟ایارواا۴؟

ا۶،رهارغوردا۵؟در

زاا۷.ااا،انا

هدیاو،رردو،هدهراوا

هرزالو،دریدو۸،

رددردد،هزا۹.د

وانادو،ادیانز۱۰،

.ناروادراوایودنااز۱۱.

الو،ازنواداا۱۲

،مددراردوهیدا۱۳.رزا

دان۱۴.

۱۵؟داداباواو؟دا

ردار،اواو؟اروااررداناا

و،هدنازاارنداا«۱۶؟ر

هدراردا۱۷،هادرارنزهن

ازاواالو۱۸،هدلونازاو،

ا۱۹.مدیرارنزهمردزاو،شرور

ا۲۰،نوارو،هدکزاار
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۲۱،همنازاو،هدااوای

اردا،هدارددا

زامو،زایوز۲۲،مدهزاوردرد

ودسیاازااز۲۳.دنا

داارا۲۴.ااوا

وداوازاا۲۵،دارزو

،دهدردازاو،مدید

،هومدنابانا۲۶

ددولدو۲۷.درد

لیاازدصا۲۸.ار

مدیدددزاا۲۹.مار

زااردنزالو۳۰،مدوضروا

اا۳۱.مدلااروان،ادزنزروه

۳۲،هوازا:

.مدیوراردردوداررد

ردارنومارد،مداا۳۳

ومهازاازا۳۴،د

نودردزا،ه،نااا

یاا،ادش۳۵.ر

او.دباارد.ا

دجواددشودارنا۳۶.ا

وایاومدنوایااردیهر۳۷.

زوددزا۳۸.ب

نومدرنوارا۳۹،د

ضسومضر۴۰،مدار

.مبان».و

ردوازباندادبازادنا۳۲

دمارزایزااها۲.دلدد

ازا،دواباو،

زا،دوادرو۳.ددازاار

۴.دمارباا،باا

زا،ردناازدهدردبازااو

،ادنانزدانا۵.دریو

،هایزااو۶.وا

تا،ها.و،رد«:

و،زورو۷.نیااردیارمد

و،ورنارد۸.ماار،ت

نر۹.ارنا،رد

اا۱۰.ارفاناو،راد

زاا۱۱.داناردیارو.

شوارن.شاراو،مدرد

بادزااومدردو۱۲.د

اد۱۳.دبااروان.دزمار

از۱۴.ناودزبارواا،اهدردار

اروانو،اهدااردن

زاو،داباد،هنانا۱۵.دادابا

؟راا۱۶.نا

دزا۱۷؟دباد،هو

زااز۱۸.داناردیارو،دادابا

لدا۱۹.درواا،حورو.،ن

دهزیو،هحاا

،هداردیوارارا۲۰.ا

میاویرازا۲۱.دادابا

او.فران۲۲.ا

.ادایدوزا

مو.عاان،بایا«۳۳

ردزو،مداردندناا۲.ش

و.داارام۳.

هزاردو،هاااحور۴.دا

ارم،یورو،هدباااا۵.ا

زاو.ازاا۶.هداد

روو،اارا۷.ماه

مزاواوشرد«۸.ا

وک.وز۹مار

داو.واا۱۰.رد

اارارودراهردار۱۱.درد

،دباار.قدااردن۱۲.

ازا،رواا۱۳.ارنازاااز

دااز۱۴؟دعادلازا

،بارد۱۵.ناودود،

،دنابان،یوررد

وارنایها۱۶.بارددرد

اروادازاارنا۱۷.دزارناد

زاارواتودرادههزااروان۱۸.ندزا

بااو،زدرددرد۱۹.

ودرادهوارنوان۲۰.ایویاارداد

هدهدنوا۲۱.ارکاروا

وان۲۲.اهدهدیویااود

یاا«۲۳.نکواتودده

نایاارا،رایو
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ا،هدواها۲۴،نایواار

۲۵.ماهدایاهر،نوروزااروا:

اداماو.ازاوا

اروایورو،داباروا،هدداد۲۶.

۲۷.دادرواارنااو.داد

فارارومده:ا،هادوندنرد

وروزاا۲۸.ناتو،

اراا۲۹.هارر،نو،داد

زااروان۳۰.نادودود،درواا

بایا۳۱.دزر،نزرزاارواواد

ا۳۲.ارششو،عاا،ه

و۳۳.مزیارااز،هبایراد

».دارشش.ا،ا

اننیا«۲:،هدا۳۴

ناارن،شاز۳.ش،نریاو،

دیاارفا۴.قوذارم،م،

ابا۵.اردنردو،را

فا۶.اادزااداداو.ه

جا،مو،ماههدوردا

بااراباما۷.ا

ررنادو،دنارررد۸

ارایریاهارناااز۹.

یازا،انیانا۱۰.

ارنااز۱۱.،ردزاو.

و۱۲.راراو،دت

فارفاردو،یارد

رو،هدواارز۱۳.دز

،دزلیواردلدواا۱۴.هدواارن

ک۱۵،دزدداروحورا

ارایرادا۱۶.ددارکناو

تفازاا۱۷.هدشمزاواو،

؟دداهارلداو؟دادراد

ن،دهدا۱۸

ارودویراارنااا۱۹؟

.ایویدنااز.د

و،ر،هشم.ردیارد۲۰

واناز«۲۱.کناداونارواروز

۲۲.دارو،نایار

از۲۳.نناردارنار،تو

.اوایازکا

رانایارنادو،دنوارنارواروز۲۴

ارناهو،ارنالاا۲۵.د

رد،زارنانای۲۶.کدزنژاو

ردو،فوازانازا۲۷.نن

نواو،واارد۲۸.دیوی

،دزاابااردداراوان۲۹.دارن

هااها.دااروااردیورنو

مادارموند۳۰،ایوا

،ا:اا۳۱.زر

و،زاراو۳۲.زرواند

،هدادایارا۳۳.دادرمدها

او.ورادر:ا

،ان۳۴.ادبا

وزفنوبا۳۵داد

،دهدزااباش۳۶.یورزاوام

ارنده۳۷.دبانااز

».رناوزدنردو

لدازایرفااراا«۳۵۲

زاو،اهیایااز۳؟

.ارروباار۴.ا

زاارکاووای۵

ریاو؟یروایدها۶.

زاو؟یوایها۷؟یدیویا

ر(نیدترا۸؟اارد

تزا۹.)ره(مدااو)ر

و۱۰،انارواروزدزاورواد

ارو۱۱دوهاهایا

۱۲.نانزاو،دززا

از۱۳،اواادنا

۱۴.ناردودارا

واایورردید،اروا

وردازانااو۱۵.ش

اردندباازا۱۶،اهت

».رننوو

،ماارایا«۲:زاو۳۶

ودرواارودزاارد۳.ازایازااز

م۴.داارا،

ا۵.ادارداو،غورد

۶.اردتردواارواا

اردن۷.دارندادودرادههزار
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اندارنا،ادندزا

و،زها۸.اا،

ناارنالاها۹،دری

یاارنایو۱۰،اهدازاارنایو

۱۱.زهزااو،زد

،داتدردارما،تدارواوا

و،داازاااو۱۲.درداردیو

،لدرداا۱۳.داارن،نو

۱۴.ادارنانو،هذار

.)د(نناتواناردنا

ارناشوتناارن۱۵

رد،دروانوندزاار«۱۶.زرد

،زاهدازودناردون

.فاویرواد،یروادزاو۱۷

ارهردزو،دیارادشر۱۸

و،؟درواابارودواا۱۹.دزف

زاارا،شوزرایا۲۰.اریایا

نااز،یهشر۲۱.دنای

.لدترداا۲۲.یاهدادار

وااروا۲۳؟وا

ادد۲۴؟یاهداو؟هد

۲۵.انداهررداروالاش

.هرودزااراند.اندا

اروایهرو.ارواوالاا۲۶

ناراوباربایهاز۲۷.دنا

ناودرتارناا۲۸.ناتارزاار

،اا۲۹.دوااوا

و.انااردرا۳۰؟ااروایر

و،یروادارمااواز۳۱.ارردی

ارناو،قاردید۳۲.اواارقزر

نازااودوازاشر۳۳.دزرف

.دعاوا

ش۲.ددکدیزاودزلدازا«۳۷

،دردیوندزااریازو،اروازاوایا،هداد

.زیاارقو،ازردارنا۳

ودرلزاواوشیانازا۴

یردزاوازاا۵.اراهشزاوان

کارداارالا.د

وارنارشرو.ز:ارفاز۶،دروا

دزمارناد۷.اررواروزیارشر

ووردیاوشوها۸.ااروالاند

واددبیزا۹.مارایرد

اودازا۱۰.تدولیزا

ق،بودزرارا۱۱.دد

واداو۱۲.هاارد

ها۱۳.روانریورااا

یا«۱۴.ریادزدیاارا

ا۱۵.الاردو.عاارابا

یا،قودراااردماو

لازا؟ازازاا۱۶؟دزنردارد

دمیر۱۷.ا،ردوا

اواا۱۸.دددزاز

ار۱۹؟اهرااار

.دروااراز،ایوه

نادهدادوانا۲۰

نردرددنااربالو۲۱.ددک

والزارد۲۲.کارناهزود

وا،داکاردااررد۲۳.الاد

.داااردوااروترد

».دندادواا،وازاندا۲۴

«۲:،هدبددنزاارباواو۳۸

اردنا۳؟دزرنزاارتر

ارزو۴.ماالازااز،د

ارنا۵.یرادان؟یدمدد

۶؟ناارررو!ادا؟د

،دارشاوازو؟ا

اناو،دنر۷

و،دوردارردو۸؟داددزاوا

ومادناساراو۹؟انورزاورد

ومدادرانایایو۱۰.نااارر

و.زوواو۱۱.مدردو

دیاازاا«۱۲.دادزجااارد

ا۱۳؟یادفرارو،یدادنار

ز۱۴.هانازاناودوارزی

زانارو۱۵.دترسو.ددل

ا۱۶.ددیوزو،دنا

یاتیردا۱۷؟یاری،هادردی

ارزیا۱۸؟یاهدارتیرد؟اهز

مارهار۱۹.ادارااه؟یاهدکاردا

،شدوارنا۲۰،نو،ا
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ارد،ادا۲۱؟کرداروایارو

فینا«۲۲!ارزوردو،ید

ارا۲۳،یاهدهارگیو،هاد

۲۴؟وزور،ادهو

؟ددزیوردو،دور

،یایادور۲۵

ناردودرناردز۲۶.

ارهزیو،بااروناو)ز(۲۷،دا

تا؟یرارنارا۲۸؟ونازا

ارنااژو؟انورزا۲۹؟دار

و،دا۳۰؟د

۳۲؟ارری؟یارا۳۱.د

ارابدو؟یروانواردارجوایا

ارنا؟ادارناینا۳۳؟یروات

رااردزاواا۳۴؟ادز

و،اورارا۳۵؟ارا

اردردار۳۶؟ا

و؟درارا،۳۷؟لد

ود،هرن۳۸؟دارنای

یاو؟هدیااررا۳۹.

اردیاورد۴۰؟ارنژ

بایاارا۴۱؟ردردو

ندو،روادادن،دزهدا

؟دهراواکار

اراونز؟ادارنازوا«۳۹

؟دابزارا۲؟دن

زاوازاردی،ه۳؟ادارانازنز

نرد،هیای۴.غردیدرد

ارو۵.دادوور،

۶.دزارریو.دازا،هدر

ی۷.مادوااررازهرو،واارن

هاد۸.دشارنرشووءاا

دارووا۹.ارهواواها

ارووا۱۰؟دلراد،ار

؟داوززاارداو؟ارر

اردرو؟داداوااازاا۱۱

زارداواا۱۲؟دااوا

کیدغل«۱۳؟ارناودروا

اردیاز۱۴.والواود

شاو۱۵ماراکیورودرااوز

۱۶.لارااشوو،داارا

وا،وانازادی

،موزاارواااز۱۷.دوا

زاوی۱۸.اهدااروازاو

وهدادتاراا«۱۹.ااارشراوا

وارواا۲۰؟یاهادلارواند

دتزا،هدزیداورد۲۱.اواشو؟یاهدروا

ءااف۲۲.دورنونوو

وا۲۳.ددمدزاو،دنا،هد

ارزو۲۴قاروهردهو،

او۲۵،اانو.ددر

ونارادشوو،مارودزاارود

بفاردیو؟دزاا۲۶.ار

ارداودبنزاا۲۷؟

ه.دزاو،هه۲۸؟دزی

ودروااردکارازا۲۹.ذو

واوارن۳۰.درودزا

».اا

؟ردهدا«۴۰۲

باارواباها۳».باارناا

د؟دباوا«۴:،هداد

.داراو۵.ماادارد

دبددزاارباوا۶».دوااوود

مااولازا.داردنا«۷:و

اریزماو؟ایروادا۸.

اروازاواو؟وزاارا۹؟لد

وتو.هزولارنا۱۰؟د

اواردت۱۱.ز

ذارواوا۱۲.زاازاروا،ها

کردارنا۱۳.لنایردارناو.ز

ها۱۴.سیردارنایورون

۱۵.داداتارارد،دارااهررد

۱۶،دروارماهاارواتا

۱۷.یرردیواو،شردوات

۱۸.اهاریر.دازاواردمد

۱۹.اایاویاا

.اهدادواارشاااروانا.اااوا

تاارد،ورارد۲۰

ردورارد.اریردز۲۱یزا

،یو،دارواریرد۲۲.ب
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وا،ندورا۲۳.ااریو

نا۲۴.داادردردندرااو

؟ناباریو؟دنارارواانا

انرارز؟ابارنا«۴۱

ابارشا؟ارواردا۲؟د

ن؟دادزعدواا۳؟

ادیااروااا۴؟ا

یااروا؟دایزواا۵؟ا

اودادوازا)ناد(ا۶؟ادنا

هارواا۷؟دانانرداروا؟د

ددا۸؟نایارش؟دا

۹.دادواداداریراواار

هاردیورداورزاا.اوااا

رد.ااارواررا۱۰؟د

،هدادی،۱۱؟ر

هررد«۱۲.نازااناز؟دروا

اوالوتوزاواشا

نردو؟دازارواسیور۱۳.داد

؟ارشاهیرد۱۴؟دادادود

،واشرواروزی۱۵.اکادهاد

اهن۱۶.اهو

واهون۱۷.درانزاد

وددروایزا۱۸.ا

انودزا۱۹.ایوان

دادودوایزا۲۰.ایو

دزاودوااوازا۲۱.وه

رورو،درادتد۲۲.انو

یوو،اهوات۲۳.

و،اد۲۴.دکا

ناناودوان۲۵.از

دااواا۲۶.ددفزاو،

درهارا۲۷.وقاروهو،ا

ودرااروانی۲۸.هبارو

هدهد۲۹.دلهوادی

الیهرشزرد۳۰.دقارود

ودار۳۱.ارنودو

نردارهار۳۲.ادناراررد

کیور۳۳.ناردز

۳۴.ههافنو،وا

».اهدتاوا

اد«۲:،هدادباارواباو۴۲

تر۳.دناارااو،رد

.مدما.دزار

نا۴.ادودزاق

ههرردشنزا۵.هالازا.

زاازا۶.ارنامد

زااوو۷».وکردومرادا

زاوادباارناواا

هررداز،هوارودو«:د

ل۸.باماهاارا

،رباهدودیاچو

از،دادباماهوار

ارشاداد،داباروا

۹».باماهااراهررد

وا،رودوزا

و۱۰.دبارباواوددهدانا

رودارواوادددبایابان

و۱۱.دداداناودباواو

رد،هایودناوااواردا

واواهرردارواودرنیوشا

ووداد،دهر

کروالوازااربااواو۱۲.دادوا

وراوراوراهدراروا،د

دو۱۴.ددوارواو۱۳.دهدغاراو

ردو۱۵.دمکنارموارمودوارلوا

نا،ناروترنزبانادز

لوبانازاو۱۶.دادراناردانردار

.دمراردناناودناودز

.تو،ههدروبا۱۷
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نارهارودوناترل۱

ردوار۲؛نااردو،

رد۳.واردوزورواوا

و،دردارده،دابایده

نا۴.دامااوددهد

ناا۵.هاارناد،

از۶.ندردناروداایروادرد

.اکنارو،ادارندوا

۲؟رداواهدشراا۲

،اهدترنارووزند

یزوارنای۳؛واووا

.دااوا۴.زادزاارنا

ندردها۵.ااناوا

و«۶.ااارناودا

ارن۷».ندسه،ماهداردهد

ارزوا«:اوا:ما

اثااراواردزا۸.مد

یارنا۹.اداارزیاو.داد

و۱۰».داداراهزهز؛اا

وا۱۱!دنناروادیا!ندیانا

ادار۱۲!یدزوتدسار

وااوااز،کزاو،دک

.رادواال.د

دوایادرامادزاودوادر۳

نیایر۲.یر.اهر

۳.ه».اردوا«:

۴.هزاول،دادوایا

.ادسهزااواواددزاوا

اواازمراوربا،هاو۵.ه

داداقیروزا۶.د

رراز!نا،یایا!،وایا۷.ا

وانازات۸.ارنایاد؛یدزد

.ه.موا

،ایایادوادر.رواتاوذنریا۴

م.یدادوارد.باان

رلنانازیا۲.اید،هد

ا۳ه؟اارغورد،ادودارو،دا

وانو،اهدبادیااردواا

درد.زرهو۴.اوااار

ارای۵ه.شودی

«:یر۶.واوار

ردد۷.زااارهروایا»؟نا

۸.دنواناهووزا،یاهدروالد

رداوایاازمورباو

.یزنا

ن،وایادوادر.تاوذنریا۵

زاوا،یاوهدیا۲!رد!هش

زاوانوایا۳.ددازمد

راواراد)اردید(نادا؛اا

رو،ارتراااز۴.

زا.دااردنا۵.اد

.اکارنغورد۶.تن

تزااو۷.درادهوارووا

سیسزاو،اادتار

دااد،وایا۸.داتد

نانزرداز۹.ناداریوراردهاروا

هدنای؛اترانا؛ار

زمارنا،ایا۱۰.داردیزوا

رودارنا،نایتو،دیر

ودایدو۱۱،اهداززاا

اوناءاز.داا

وایااز۱۲.داوردرادودارا

اایراروا،داداارلدد

.د

ا،وایادوادر.رواتاوذنریا۶

یا۲!درداو.درد

ازهدا،وایا!ماهدازم،وا

یا.انتنو۳،اباا

!هداروعر،وایا۴؟،وا

!ذترداز۵!تار

Sheol)؟ارورد h7585)۶دزا

ارو،قاردبا!ماهاو

وهزا۷!مزا

زاواوااز،رودزاناریا۸.درد

یدوا.اهااوا۹!اها
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انوتد۱۰.دااا

.دان،هادور.

شناوایاارنادواددو۷

هدتازا.مهرد،یاهیا

یاهدتودزدو،درانوااد۲.نو

درداومداراایاهیا۳.

ارددومدیداا۴،ا

و،دزرارناو،ارد۵،مدجار

.ه.دزکردارو،لزات

یاود،دردوایا۶

داداو۷!یاهدااریروادیا!را

یرواداراوا۸.عرامناقو.

دادااردواا،وایا.دا

ودهناازراارلدوددنای۹!ه

ارندارا۱۰.الدیا،ب

کاهزوروالدروادا۱۱.اهدت

دن؛دااردزا۱۲.د

وارتتاوایاو۱۳.اهدهداوهار

،هاا۱۴.اهادرواری

ارناویاه۱۵.اهازارغورد،هدو

اشوا۱۶.ددردو،دد

ااروا۱۷.اادوواو

.اااروااو.ا

،واهیادوادر.نریا۸

زا۲!یاهدرااقاردل،زردما

ودیدارتنراوندنز

هنان۳.ادارهما

نا۴،یاهاروهو،یا

زااروا۵؟وازامداو،یرواداروا

۶.یدراواارمااولجوان

یویزارو،یدتددیراروا

وان۸؛اراو،ناوونا۷،ید

واهیا۹.ایارو،ارردن

!زردما،

لداروادوادر.تنریا۹

یدرد۲.دانار؛ا

دن۳.االیاارم؛داوو

از۴.اکرزا،هها،دز

ارا۵.یالدرواد.یدیروادوفا

یاهدارنام،کارناویاهد

و.اهدیایاهنداو۶.داا

وا۷.دداذ،یاناوار

۸.اادیروادیاارو،دااا

اراراو،دایرواداارنرواو

،دانیاواو۹.داداداد

ارماو۱۰.یزرد

۱۱.یاهدکاردنوایااز،ادا

منرداروایر؛ااناروا

دارنا،انهماوااز۱۲،نا

موایا۱۳.اهدشااردو،هدروا

هزاایا!ادنزا،هد

هزاوردردنارت۱۴!تیردزا

ا۱۵.دایدترد.ندی

رنایدادرد؛دادده

رزاو،هدیروادواهاردوا۱۶.

ونا۱۷.هن.اهدرماددد

Sheol)،شاارااوا

h7585)۱۸نا؛اشااز

ا.ناوایا۱۹.داا

ناارسوایا۲۰.ایروادر

.ه.ااا،ناد

نیورداردویاهداروداوایا۱۰

تررد؛د،نازا۲؟

دتااز۳.ر،اها

۴.اارواوراو،

وای».دااز«:درورد

ما.ارااوایار۵.اا

۶.دراردند.اووازا

یرودرودو،درا«:ادلدرد

زز؛اووزاواد۷».داار

یرد؛تدیرد۸؛اهو

یرد۹؛اانیا؛اره

؛درد

۱۰.دزر،هدمادار؛

دلدرد۱۱.اوانارزردو؛دنزو

اوهاردیور؛اهدشاا«:

ارنو!زااارددایا!وایا۱۲».د

:دلدرد،هدااراا۱۳.شا

وازیاهدا۱۴»؟دااز«
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ارا.تدد،ی

ارریوز۱۵.،نرد.اهد

وا۱۶.ارناازواترازااراو.

یا۱۷.اکواززاا.داااهد

ویاهدرااارنالد،یاهداارنوا

.ردادارنون۱۸،یاااردش

.د،اززاا

ا.مرادوادوادر.نریا۱۱

ارنناااز۲.دهغ«:

۳.زارردندار،اهدهزارو

ردوا۴»؟لددومنرااز

ی،دوان.ناردواوادس

زااو؛ناارلددوا۵.زاارمدایو

واواد۶.درادتوان،ودو

وااز۷.دانامدو،ارا

.دااروایورنارو،درادوداراوالد

ازهتوایادوادر.نریا۱۲

۲!اهدبمدانزاءاواهدسد

لدوسی؛غورد

و،اارسیوا۳.ار

نز«:۴.انارز

وا۵»؟وا.ای.ا

ارواومنا،ناونتر«:

وام۶.»اداهانایارد

هکزلردیه،ام

وازا؛داارناوایا۷.ا

و،انا۸.داداا

.دمدارد

وایادوادر.نریا۱۳

۲؟ازااردیور؟شاا

؟داهزوردردوتردرد

ا،هدیاهیا۳؟دااد

۴.تباادورار!ب

.یدمازاوماواداد

ایدتردلد؛مرادراو۵

هدناازاادووایا۶.د

.ا

دلدردادوادر.نریا۱۴

یرواهوواردیر.ا

وااامدانازاوا۲.

یر.اه،هادور۳؟ا

امنارا۴.

سها۵؟اارواو؟رنر

ارتر۶.اندردااز،نا

ااتش۷.وایواز

ب،ادارمیاوان!نزا

.داندااوداو

و؟ادوردوایادوادر۱۵

اراوا۲؟ددسهرد

دنز۳،ارلدردو،دروا

لاربراهرردویدو؛

وازااراواراودرد۴،

۵.دودردرودرادم

اراا.دههروددارده

.دراداادروا

.مراداز،اایادوادم۱۶

زا.وا«:اروا۲

رد،نوازرداو۳».

ر،د)یا(ایدرد۴.انا

ارنام،راارنایا.ا

ا.اووا۵.دروااز

ثا.داشیی۶.یراده

.اکر،دااروا۷.اهر

دیوراروا۸.اه

زا۹.درا،اارد.مراد

ناردم؛اوویددورا

و،داکتاارداراز۱۰.ا

Sheol).ارداااردسو h7585)۱۱

والر.ااارت

!دااتارد

!دوارا،وایادوادت۱۷

رزاداد۲!ش،ارزاایدو

نازاه،یاهدزاالد۳.ارارن؛درد

مداز،یاویاالا.یاهد

زاارد؛یمندایراو۴.زوز

،ارا۵.ادهیار
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.داااازماهاارایا۶.ا

اردیر۷.اوااردش

نانزاداردارنیا،هدزا

ندلزا؛رادهدا۸.ر

اندزا،زبااایورزا۹،

ننز.ااردلد۱۰.ا

اردنو،اهداارینا۱۱.ا

ردایوا۱۲.زازاراود

۱۳.ارددردنژو،نرد

زااروزااروا،هاردیویورووایا

ازا،د،وایا،ندازا۱۴،ند

دذارنا.ازردنان

کلایااردلیدز،هدوازاویا

مرانوداارداریوراو۱۵.

.اترزا

اردوامواهدوادر،نریا۱۸

زاوددزاارواوایزوررد،وا

ار!تیا!وایا:.دادرلود

.هدتوواهوا۲.

وخو.مهوارداها

،.اا،اراوااروا۳.

و،هدااتیر۴.اردزا

ودارودریر۵.دهاترای

Sheol).هاردیورتیاد h7585)۶درد

زاازاواوا.مدایادومااروا

ولز۷.ریوششراود

واوادلوزسا،ه

نازااودزارواوازاند۸.

ریویزودلو،هدارنا۹.دوا

نادیودزاو،هراو۱۰.د

ر،دادیاودهدارر۱۱.د

،ایویورزا۱۲.ارایاوا

ت،هدرنازاواو۱۳.وایاوگ

ی۱۴.اروایاوگ،دااردزاواا

ارناواو،هاارنا،هدارد

نرساوبایها۱۵.دن

زا،۱۶!دزا،وایازا،دف

زااو۱۷.نوریازاوا،هدا

.دازااز،زاودادرمرواروزند

هوا،اردوریزوررد۱۸

رردازدادتا؛دروانوویاو۱۹.د

دترودادااااوا۲۰.اد

یاو،ادهاروایاراز۲۱.رتا

واهدیورواماو۲۲،ماهزرن

زااروماهدوادو۲۳،ماهدروددزاارواا

هدادشاداااوا۲۴.ماادهده

ر،رار۲۵.یورددتروا

،ار۲۶.ارد،دو،

ارمماز۲۷.رر،رو

از۲۸.ااازارنانورا

.اداوراراه؛واااغا

رزادیاومداز۲۹

یاوا.وامواواااو۳۰.

و؟هزاااز۳۱،ادن

یاروتاا۳۲؟یازایاه

یاواای۳۳.اهادا

،اهدادیااید۳۴.اادیا

اردت۳۵.یوزن

.اگراوهدارد.یاهداد

دند۳۷.ییدادومزار۳۶

.اوران،هدار

ایزوااوارنا۳۸

زارویاتیاااز۳۹.دا

دنیاهداردید۴۰.یااا

ناو،واددیاهرادرواد۴۱.مزدار

؛ماهدرنارنا۴۲.داار

.یاا،هرمززاا۴۳.ماررودارنا

اند۴۴.ا،مدار

ناز۴۵.دادناز؛داا

هزوا۴۶.زادیردوهد

ا۴۷!لتیاو،دکرهوا

دزاا۴۸.دزبزارمودمایا

۴۹!یاهدادادزاویاهد،هر

دومواانرداروایاا

وهداددهدت۵۰.اا

.دااوارذودواد.اهدر

نارالنادوادر.نریا۱۹

وزورارزور۲.ددزاو

ازاواوو۳.ناار

انورنونمردان۴.ده
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واو؛دادرااردبایایا۵.نریا

یدناردنودزاناوانودزاداد

؛داشراواناازاو۶.

نواوا۷.ررازاو

.اداروااواتاد؛ادار

کواا.دزدارلدواارواا۸

واواس۹.وراروا

زاوبزا۱۰.الموواما.داا

زاه۱۱.تازاوزا.ررز

۱۲.ابااردو،دا

ارتاه۱۳.زمایزاا؟ااردی

هزاوها؛درادزالازا

،ردوزن۱۴.داا

!هدتوهوایا

بزوررداروادوادر.نریا۲۰

سزایات۲.زاااربیام.

درواداریا۳.نزاارود

لدا۴.ه.لاریو

اات۵.رمااریرو

وا.اااارد،دیامو

اردواماادنا۶.راماار

تت،داااروادسزا.ر

هما،اراناوارارانا۷.ارد

اواهدا،هنا۸.داذاردیا

یزورردهد!هتوایا۹.اهدا،

.بار،ا

هدتردوایادوادر.نریا۲۱

والددا۲.ااورتردوید

از۳.ه.اردوازاارزوییوار

.یدیورززا.وادات

۵.دااارمالو،یدادیوارناوازاارت۴

.یاهدوااروماا.هتوال

اروادر.داایاکراروااز۶

رو،درادواهداز۷.یاهادند

ااردد۸.دراات

۹.ردارادتزااراارد.رد

وا.اارنارنا،دورد

ه۱۰.دراارنااوادردارنا

.مدانزاارنارذواکززاارنا

اارناااریودیایاز۱۱

دیز.انادورارنااز۱۲.دروا

لدتردوایا۱۳.اننایورار

.ااوارتو.

یا،یایادوادر.انریا۲۲

؟رودمدنوتزاویاهدکاا،یا

ورد.ااوازورردیایا۲

ااتیا،سواو۳.ا

ناواد.ادنار۴.یا

،اد.رودروادد۵.یدادار

ندار.ناوماو۶.

دی.ااا۷.مههدو

وا«۸:)و(اردیوزار

۹».درادریواروا.اروا

امددردشاو؛یدروانوزاااز

یامردزا.ماارزا۱۰.

و.ادازشرودزا۱۱.

اانناروز.اارودرناو۱۲.د

۱۴.ناهرد،دزاردند۱۳.اهد

مد.زاااو.ماهربا

لت۱۵.اهاانرد،هد

.یاهدتکاو.هزوه

ود،هدااراا.اارودناز۱۶

نا.مراردیاا۱۷.اای

و.ددنردار۱۸.،ود

تیا.شرودوایاا۱۹.ااس

و.صزاان۲۰.بتیا

نزایا.هدندزاا۲۱.ندزاا

مادنارداارم۲۲.یاهدااووی

نیا۲۳.ااارنرد.دا

و.اروابرذم.ارواوا

راواراز۲۴.یوزااارذ

اروادروادیودنو.اهوازااردیورو،هد

یر.ازاگررد۲۵.دا

،هدران۲۶.داادارارد

یدو.ااارواوانو.ا

،هزیا۲۷.دااداز

راو.دازوای

اواو.اوانازااز۲۸.داه

و.داه،هدرازن۲۹.ا

دنو.داعردوروکیور



ا 317

واهرردوداتداروارذ۳۰.اهزار

واازاواانا۳۱.داراار

.اهدراوااار،دادا

اج.انوادوادر۲۳

.یرااریاد.اایرد۲.د

اایاردمو.ادان۳

ازایزامورهارتیداوردن۴.

یاه۵.داداادبو.

ویاهدورا.ادریا

ردممامروا۶.اهما

.دااداواردو.دا

ونر.اوانازانایوزدوادر۲۴

ارناو.دردارناساوااز۲.نان

واسنو؟اواه۳.اد

اردن،لدفودکوا۴؟د

و.اوازااروا۵.درغوردو

یورن.واناا۶.دتیازاارا

یا!زاااردیهزاوردیا۷.ه.ب)یا(یا

هدا۸!دادلهداایایرد

۹.ارردوا؟رووا؟ل

هدزاایایردیا!زاااردی،هزاوردیا

هدته؟لهدا۱۰!دادل

.ه.وال

یایا.مزاااردنیوایادوادر۲۵

دومرا۲.مراد

ا.ارا۳.

یوایا۴.دا

ارا۵.هداریاروزارد

.تیاازهداونادد

رواداردیروتاوایا۶.ماهدزور

یا.روداروای۷.اهدلزازاا

وا۸.داودروا

ارن۹.ااارناره.الدو

.دادااردنودایرفا

تادوایااوروایار۱۰

اززاه،داوایا۱۱.رادهاروا

اروا؟وازادانا۱۲.اگر

ارردوان۱۳.اااهدرا

وا۱۴.ازثراووارذو.دا

ادن۱۵.دارناواواوان

۱۶.دروانومادزاایواازاوای

ی۱۷.ودازر،ه

و۱۸.روانویزاا.اهدزلد

ازد۱۹.زاروار

وار۲۰.زروور

ارول۲۱.مرادازمهدرا

،هدارااایا۲۲.از

.یویزا

رردلردازهداداوایادوادر۲۶

اوایا۲.ا،ماادواوماهد

راز۳.ناداو.زاونا

ناد۴ماهدررارردوارد

تنارزا۵.اادوما

.رداردید۶.اومراد

واارزاوا۷.دافاوایاار

ومرادوداروایا۸.راار

تونارار۹.ارلم

اردوارازانایدرد۱۰.رنندا

ا.دلرداو۱۱.اهرزانا

.اهدارایرد۱۲.روهد

.ااکررداروا

وا؟زااتوروادوادر۲۷

دنان۲؟منازاانی

ونا،دون،راا

ا.ادادویا۳.دا

وازا۴.اداناارد،د

واردممام:اارناوا

از۵.واردوهاروال

ادهدرد،دنردازوررد

دمناو۶.اهاوادا

اوارداردی.ااامداد

نوایا۷.ااودووایاوار

لد۸.با،هدرواادزاوا

یااریور».ایور«:)یا(

رداردهونزااردیور۹.اوا

ودرا،یایا.یاهدرد.ناد

.دراداواها،کامردورن۱۰.ک

هارادوزاردوایا۱۱
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داز،راا۱۲.اار

نامدروا۱۳.اندو

ویوشوایا۱۴.نززرداروا

.شوا.داداارد

زا،هیا.مروادد،وایادوادر۲۸

ا،یشزاااد.شش

وادناعزاوا۲.وروه

ناروناا۳.مزااسبااردد

نالدردرازاوادن

هنازلااونارادارا۴.ا

.درنادارنارروهنادارا

ارنا.یودووالارد۵

ازدکروا۶.داوام

واد.اوتوا۷.اهاعزاوا

ددوواهاولد.مادواد

دیاواناتوا۸.ااروا

ارنا.کراردثاوهدتاردم۹.ت

.داازااور

ول.اروا،انازیادوادر۲۹

واالاروا۲.وایاارت

اقوازاوا۳.هوزرداروا.

۴.اریایوا.درلیا.ا

وازاوا۵.الوازاوا.اتوازاوا

۶.ارندازایووا.اردازایو

۷.ووارنون.ارا

لاراوازاوا۸.ارایزوازاوا

اراوازاوا۹.دزلارشدیاوا.دز

واردو.ادگارو،دزااهزدرد

وا.هدسنوا۱۰.ذارل

.اتاردموا۱۱.دااهدا

.داکراردموا

اروایادوادر.کیادو۳۰

.اردویاازا

یا۳.یداداومداد!یاهیا۲

.موووهزا.یدرواهزااروا

(Sheol h7585)۴واوذواارواوانیا

.زوایرردوایاوااز۵!

او۶.خریدن.ده

وایا۷».داادرا«:درد

اردیورنویادترداهدیر

وادومرواددوایا۸.منی

ا.موروهناهنرد۹.ع

وایا۱۰؟رااراروارک

یاا۱۱.شردوایا.مو

یداوهدنوزاارس.یالر

،یاهیا.دشوادوا۱۲.یا

.داااار

مرادوایادوادر.نریا۳۱

اردش۲.هتاارد.ام

شیاوییاها.نیدوزاوا

دم.وهاز۳.دا

.روانواهدناادزاا۴.یرواا

یاهیا.مرداردحور.از۵

تیوارغورداازا۶.یدادا

یدوور۷.مرادوااو.

دا۸.یارداروهدااز

یا۹.یاهادویای.یااد

هزا.ردازروا

زاوزااز۱۰.مو،

د۱۱.هااوزا.اهد

فوندص.ماهدرد

زاهد۱۲.دزانوا.ماهنا

زاارناز۱۳.ماهدهفوماهشا

تراز،دادفومیر

وایااو۱۴.ردو

دردیو۱۵.یاماومراد

یور۱۶.هدوددزاا.

یا۱۷.تدراوزنتاهارد

هردونا.ماهاارموا

Sheol).ش h7585)۱۸دغوردی

ز۱۹.نداوورد

مدایاویاهدهذیانا

امدزادیورهدردارنا۲۰.یا

.ادازتوازایاردارنا.

رداردروادکر۲۱

زادترداو۲۲.اهد

یا۲۳.یاعزاوامدددن.ماه

ودرادظاراوا.رادودارواوان
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اارلدوی۲۴.دتازارنا

!راوایایا.داد

یوهوهزاوانلدواده۳۲

بردیووال۲.در

،مدش۳.یاواحورردو.درو

۴.مدززوریاهزاهاا

نر.دوزورد

اردمومدفاادده۵.ه،دل

.رااواداردن:.ا

اوردورازا۶.ه،یدارا

و،انریاو.دادد

ا.دازاای۷.را

اار۸.ه،دااتیدو

دارودادراراوا

اوا۹.داا

.ااداو،دزمودیاار

ارواردرادواا.ری۱۰

یاووویدواردنیا۱۱.داا

.ندار

نااز،یدواردنیا۳۳

دواروارهدد.اروا۲.ارنار

از۴.ازا.اوایاهزیدو۳.ا

ا۵.ااوایرواوام

م۶.اوارزان.درادودارفاو

ردیا۷.واندادواوا

۸.هذارداروهدار

از۹.وازانر.وازازا

اتروا۱۰.دوداوا.ووا

واتر۱۱.اداری.ار

ال۱۲.رادواا.دااا

هدثایاارناوانایاه

۱۴.ارمداواوانازا۱۳.ا

وا۱۵.نن،انزا

.اهدکردارنالاواارناید

تیررواصدزهد۱۶

واصاا۱۷.ار

واا۱۸.داداراردتت

.اروارراا،وازااا

ههزردارناورتزاارنان۱۹

از۲۱.اواوا.وان۲۰.دراد

یا۲۲.رادواسومردویدواردلد

.اهدراوا.دروا

زاوداداراردودوادر۳۴

اکرورداروا،ههارنووار

واردن۲.دانزادوا.

اروا۳.داید،هن.دا

ماروان۴.زاااروام.

وای۵.زااودبا

ا۶.نایورودرود

۷.رزاارواوارواواودد

۸.رارنا،هدزودرا.اواندادوا

ول.اواو

اروانازوازاوانیا۹.دراد

ناو،هان۱۰.

الایا۱۱.ااروا

نا۱۲.ااارواسو

.اردرادودارمالواتوزرا

یزا۱۴.انزاارورادهیزاارز۱۳

۱۵.شناردوار.وبا

.نادییویوانیوان

.دزززاارناذاناریوایور۱۶

زاارناوارناوادرواد)ن(ن۱۷

وانددوا۱۸.رنای

ا.اردتز۱۹.داداتارنحور

هارنایاا۲۰.راازاارواوا

کتراار۲۱.اازا،دراد

نوا۲۲.اهادندزاودا

هارادیوازاودادااردن

.ا

ونوایادوادر۳۵

اوارو۲.ا

نویورارهاروارارهو۳.

ناارو۴.ت

ه۵.وهاد،ااوراد

هورناهار۶.اارناواودیور

یااردماداز۷.ارناواو.د

هنیاارنادنیاهرد

دارشددنادوو۸.د

اوواردناو۹.ددرناردو

یا«اا۱۰.دایدواتردود
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وروازایزااروا

.ارونا۱۱».یوهجارزاارو

یض۱۲.زاادار

رناناو۱۳.اهادان.

دومرهزوراردن.مسد

ناد،دمرداوودواا۱۴.ما

۱۵.منزا،دشردیان.ر

.نونا.نیدمدانو

ا۱۶.وردامدو

۱۷.دااردیاد.نیا

ننایازاار!داوایا

اگرردارو۱۸.نزااو

ا۱۹.اامنردا.

،او.،د

رداویااز۲۰.

اردندو۲۱.اراناراز

ارناوایا۲۲.اهد،هدز

ار۲۳.شرودزاوایا.تیاهد

یدیاواویایا،رادادیاوا

یداد،هداددلاااهیا۲۴.

.اهاروا.داادلدرد۲۵.

او.هو،دیرداو۲۶

ا۲۷.ارو،

اگرواادو.یدونا

انارازو۲۸.درادرده

.زورارود

ردواهدوادر.نریا۳۶

از۲.وارداسلدنورا

۳.ددهووددردار

دیرویادزا.اوترازن

هارارد.دارترا۴.ااد

ااردروایا۵.دراتیزا،هد

ماوایا۶.کااو

رایا۷.دتاروناوایا.

زا۸.هیزمدا.ارا

۹.ارنادیزا.باد

ر۱۰.داارررردواتداز

.نداریاارداومادنریاارد

ارد۱۲.دزناانادوی۱۱

.اواهاانا.اهداناراد

وزشارنادوادر۳۷

وهیدوزاز۲.ناا

زرد.ووا۳.اهد

،واردو۴.هدروازاوش

یوورواارد۵.داداارلد

درواانوراراو۶.داداماارنا

زاوشواوواد۷.ارفاو

زا۸.زشارددوه

هازشارد.کارور

وانااو.انااز۹.ا

رد.دازکازان۱۰.دازثراو

زثراوناو۱۱.داودا

د۱۲.داذاوازاوا

واوا۱۳.داوااردیادوارلد

ارنا۱۴.اوازوراز،ا

ارناوراروزاارواهارنوهد

وراونادلدنا۱۵.زل

دکا۱۶.انای

،نایوزاز۱۷.نایوازا،ا

یزوروا۱۸.واارناو.ا

نزرد۱۹.دااداناثاوادارن

نااز۲۰.داماردو،ا

.اواندوک

ووودض۲۱.داند

یوزاااز۲۲.اهورا

۲۳.ا،ایونااو.دزثراو

روردو،دزارنایوا

.داردواازاهاا۲۴.دراد

وماهکواردوناومدنا۲۵

.هدضوافرزور۲۶.نیاار

.وریزا۲۷.داکروارذو

ودرادودارفاوااز۲۸.داادا

.دااداظنا.داکاردن

ودازثراون۲۹.ااو

نارند۳۰.داانارد

لدردیویا۳۱.ذارفاوانزو

ویا۳۲.ا.وا

نوداکدردارواوا۳۳.درادیو

ارواوشوا۳۴.داداایوایرواد

ارنانان.دزاازاروارراده

ردودمدار۳۵.دا
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ارواوداوا۳۶.ارد

اراردوارد۳۷.ومد

کنارا۳۸.ادنااز

زانتو۳۹اناودا

واو۴۰.داناواوردواوا

،هدصنازاارنا.دادات،هداارنا

.رادوااز.را

ودرداوایایادوادر۳۸

دوروردیاز۲.درد

رد۳.اهادو

مزااز۴.مدیااردو

تا۵.هزانار.ا

ود۶.،اهحوو

شززااز۷.ددنزور.ماه

و۸.ردواه

یوزراوایا۹.زهدلدنزاوماه

لد۱۰.زایوارد

.روارزاو

رودنواریزارونود۱۱

اومادرادا۱۲.اهدا

او۱۳.ارزورموان

و۱۴.زاردند.م

از۱۵.زردودماهد

.دادابااهیا.ارراوایا

دنویدادما۱۶

یوردردوماهندایااز۱۷.

دیزاورااردهاز۱۸.ا

اوارواروزوهزدا۱۹.

.ریضاو۲۰.ار

کاوایا۲۱.یواراززروتوا

ایاو۲۲.شرودزایایا.

.تیوایا

اردیاردوادر.نرنویا۳۹

،اداهماردند.مزرزدا

زاوشومد۲.ااد

.موراردد۳.ادردومدت

.دنز.دواامدن

اراراوزمااوایا۴

یاوارزورا۵.ر

رادا.اردمازو

وررلردناا۶.ه،هداد

انازاادوهذ.ددب

۸.ا؟یاوایاناو۷.د

مد۹.نادرنداونزاا

زااردی۱۰.یاهداراازمدزاردنزو

ارنان۱۱.مدبزاازراد

.یرااروا،د

ایدوایا۱۲.ه،انا

از،شازاوهشمدو

زاارد)(یور۱۳.دنارودرد

.مدبورازامکناد

،ماهوایاررادوادر.نریا۴۰

زاودرواهزااو۲.اد،هو

۳.ادار،اهارو

ارانیر.اریادرادردهزیدوو

ل۴.داوا،هن

هیا۵.دغوردناوناودرادوا

ویاهدیراریا

نواراا،دناارادرد.یاهدیا

ا.ارورد۶.اهدزرزا،

ها۷.اارهو.یدزای

رد۸.اههرردبررد!اا«:

لدنوراردومرادریایاهداراندروا

یا.ماهدادتراگررد۹».ا

لدردارا۱۰.ادوایاوادازارد

ارور.ماهدنارتوا.مااد

زااردوایا۱۱.ماهدنگرزاار

یاز۱۲.اادارور.راز

یاارود.اار

.اهدکالدواهدزیزا.دا

اوایا.هتا،هدوایا۱۳

و،رادنا۱۴.

وهاد،رادریرداو.ه

،ا۱۵.دار

اویدووردناو۱۶.نا

و۱۷.اگروااد،رادودارت

ونو.هرردواووا

.،یایا.هدت
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یالدوادر.نریا۴۱

ارواوا۲.دادازورردارواوا.

اکرزردوا.اداهزودا

ارواوا۳.دادیوزراارواود

ارردارواها.دایر

هان.روایا«:۴.ا

یهرردد۵».ماهزروهاز

،ندیااو۶.دوامود

ارنادورنون.ارترادرددو

هرردوو۷.

لو.اهروایاد«۸،ای

ودناو۹».اداها

.دارد،درانادداوا

نتازراا،هدروایااو۱۰

دازیرادرردادازا۱۱.ر

راویاهداو۱۲.

لزازا.دکراایاه۱۳.دااد

.اوا.ا

باییااحره.نریا۴۲

.درادیاقانایان،درادقات

رو،یاان۲

زورن،دنوزورا۳.ما

دنمرواداران۴»؟یا«:ا

اارناور.مردار

یا۵.نهوردوزاوا،مدیو

ازراداا؟یانرداویاها

،یایا۶.ازوایورتیااروا

یزا،دادندراززاارا.رد

یرازاوازادا۷.زاون

روازوررد۸.ایوا

یاددوداوادوردو.داارد

»؟یاهدشاااهیا«:ماا۹.ت

ردد۱۰؟ددندا

یا«:اهزور،ااا

نرداوهانیا۱۱»؟

ت،ازارواازراداا؟یا

.ایاویور

زاومایادویرواداایا۴۳

ا.تیااز۲.هداود

ور۳؟ددندا؟اارودا

وسهاو.اااردار

ای،رااها۴.ری

یا،ایاارو.اورو

نرداو؟یاهانیا۵.اا

ت،ازاروااز.راداا؟یا

.ایاویور

دیایاحره.نریا۴۴

ردونایزورردیرزا،اهدادار،نارواه

ارناا،یدنوارادد۲.یاهدما

از۳.ارناا،یدهار.یدس

.داتارنانایوزودارزد

یا۴.یدنازااز.یوررووزوارد

د۵.ابت.هدا

الارنمواااردند

اموادادناز۶.

ارنویدادندزاار۷.دادا

اارموداازور۸.

ارواارودارنا۹.ه،اا

دزاارو۱۰.انویویا

ار۱۱.جاریانویانادور

هاانردارویاهدکاریانا

۱۳.یدنازاوواردم۱۲.یا

دادادوا.یادرندار

ردن.یاابانردار۱۴.

ورو.اردهزورارو۱۵.من

ماودیورزا،شوزاوازا۱۶،اها

ردودشاارا.اوا۱۷.ه

زایودلد۱۸.زر

ارویردژانردار۱۹.زرفاا

ددودشااردیام۲۰.یت

؟داررارااا۲۱.ایاار

زورا۲۲.اداریوااز

راوایا۲۳.هدذناو

اردیورا۲۴.زاروداارو؟یاهاا

کناز۲۵؟یدشااروذوی

ا۲۶.هزواه

.هداردرو



ا 323

تدو.حره.نریا۴۵

نز.هدهررداردءا.ملد

ومدازا۲.ا

اکرارا،ا.اهری

ول،دناراردریا۳.داا

،هرادو۴.ار

اارکیاردواووار

هدندلدوازای۵.ا

یاری؛اداا،ایا۶.دورو

ا.اددارتراوودارا۷.ا

۸.اهدرزادوراریاا

رجیزا،اودویر

.نززاندناد۹.شار

وودیا۱۰.اهداوایردارد

هد۱۱،شاارترودمو.رادااردش

۱۲.تداروااواوااز،دلق

۱۳.ااریرمناودو.راردو

.اوایروانوراردمهدد

ردوانایه.دهددرادزاس۱۴

هدرواود۱۵.اهدروادیو

ااارض۱۶.اادهدو

ارم۱۷.انارونارناود

اارم.داذدرد

.داا

تواتحردو.نریا۴۶

ا۲.درردیردو،

۳.اشزردردوددلنا،

لنازاواشوبااا

دزکاراای۴.ه،د

اووردا۵.اراتسوو

ودزها۶.عرددااارواا.در

.دان.داداردزاواوا.دک

۸.ه،بیاو.ته۷

وا۹.دانردا،هراروایر

ارهوارن.دنیاار

ااواز۱۰.ازااراراو

ه۱۱.ال،نردول،انرد.

.ه،بیاوت

.زدایاحرر.نریا۴۷

واولوااز۲.روایدزاوااد

وابزردارم۳.گریان

ایاارثا۴.یزردار

هددزاواا۵.ه،درادودارب

.اارا،ا۶.زاواوا.ا

هدااز۷.اارهد،ا

اا۸.اید.ان

ممنارو۹.ادسا.

وا.انازانیازاهاایا

.لر

،واگرواحررودو۴۸

وشایرد۲.سهردویارد

هد،لارد،نهانید

ااز۴.افوینایردا۳.

دننا۵.ردو،ند

اردناهز۶.درا،هداتردو.د

داری۷.اززدردود

هرد،اهدن،ده۸.

ادااارناا؛یارد،ت

نورارد،اهدرردایا۹.ه،

.زیان،امایا۱۰.

ویدنه۱۱.اازاارد

فاارن۱۲.یرواد،اوادناد

اردلد۱۳.راریویواوادادو

.دعاارهاردور

اتاروداایا،اااز۱۴

.دا

!ارامیاحرر.نریا۴۹

یا!صاومایا۲!شارانریا

لدوارز۳!ناوناود

اری.مااردش۴.ا

هن،نیزورردا۵.

وراددادودا۶؛اا

دردایا۷.یات

ناناز۸.ااارواهرودادا

دودااهز۹رنانااونا

ناونو.ناز۱۰.ار

لد۱۱.کنادیااردودودک

رودنایوادنایاانا
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ردنا۱۲.دیزاردیو؛رود

ا۱۳.دکا،

،ارناناباوانا،نا

ارناتوهاروردنا۱۴.ه

لودانانارنو

Sheol).نایااهوردنا

h7585)۱۵ازداداتودزاانا

Sheol).ه،اا h7585)۱۶ن،شن

یدناز۱۷!دهدواوالوددود

رداز۱۸.راوواردودانازا

،نادنو.اکرار،دت

اررادنار۱۹.امد

،دراواردا۲۰.داا

.دکا

بازاارزوها،افار۵۰

ا،ازلنزا۲.ا

یورا.داتوایا۳.اهد

زاارنا۴.دایودادنو.وا

دان«۵:یرواداردم،ارزوا

فازااو۶».اار،

میا«۷.ه،ارواددااز.داداوا

یا،ادتدااایاو.

یوارهررد۸.

زایومزایا۹.ارداد

ونازاتااز۱۰.ا

اشووارن۱۱.هنارا

راز.مدادارمدا۱۲.د

نومرارناوا۱۳.انازانایون

اریرو،نارارایا۱۴؟ار

دارناازوررد۱۵.وات

ارا«:ااو۱۶».او

دزا۱۷؟یرودنزاوناا

اردزدن۱۸.یااادامویاادت

اردند۱۹.انارزویدارواید

یا۲۰.عااارزویاهدترا

یدارا۲۱.ردهرردواردردا

ار.یدن.مدتو

یا۲۲.دااراو.دا

یاهرومراراد!ارد،انشا

او.اارار۲۳.

».دادانیوارات،دزارارد

اردزانودوادر.نریا۵۱

.ردرایااواد

زاا۲.زارارت

داز۳.ازاوهدو

هو۴.اردوفاا

ردویدقدمرد.ماهداریاردو،هزرو

مردومردا۵.ییرواد

.اررداا۶.داهرد

کوزا۷.زردار

اروید۸.مدفزاوا.م

زااردیور۹.اویاهاانا

ردلدایا۱۰.ایون

و،زادرزاا۱۱.زهزردحورو

وهدزاردتید۱۲.زااردسوحور

انارارها۱۳.ادازاحور

تزاا۱۴.دازینارهو،داد

از!تیاایا!هد

از۱۶.راارزاراوا۱۵.

۱۷.یدار.مداداواودار

راارهولدا.احورای

یروناندیر۱۸.دا

یوایزاها۱۹.ارروا

.اراواارم

لوواوداغاودودواده.نریا۵۲

یزااریارادواد،هدادار

عااارترانز۲.اار؟

ودزااری۳!زیا،ها،

ارن۴.ه،ارزادزارغوردویراد

کاارا۵!زنزیا،یرادود

ززاارروازا،هدرارودا

اواوا،هداراند۶.ه،نز

دارااان۷.

و۸.رواروزاردیزاوددودت

مرادار.اردنزا

و.یاهدارااز،اار۹.داا

.ندازاارمرا
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لدردادواده.رواتاوذنریا۵۳

.اهدهوترا،ه.اد

اامدانازاا۲.یرو

،هنا۳.او

نارا۴.یر.اهد

۵؟ااراورنرام

یااااز.دس،نها

ارنااازیاارا.زاارهه

و.نزاااتش۶.اهددر

ااوداوب،ادارمیاا

.داید

دنزورواتاوذدواده.نریا۵۴

دمایاناردددوادا،هالو

ایدایا۲.یروادتوهتا

اناز۳.شارزنو

،اادرداراو.رادننو

ننزاوا.ارداا۴.ه

ناردار.ادانداری۵.ا

وایاارموارادی۶.ار

ازا۷.ازا

.ادو،یاهداد

یدایارواتاوذدواده.نریا۵۵

واش۲!نعزااردو!ش

زاوازا۳.ومدرداز!با

وزاااز،ود

تیو،بووراردلد۴.

اکو.اهاردزوس۵.اهدا

،هدزاوداشو۶.ارد

،ماواردو،مرودیا۷.اا

یا۹.نزاودزا،ی۸.ه

وردازارنزوکاراوا

وتراوشدروزور۱۰.ماهد

زاوروایونردد۱۱.رد

اودادداز۱۲.درود

ارداو؛دیدو؛مد

ریا!دیاید۱۳.نیوزا

ودتر۱۴!ودو

ورهزواننات۱۵.اهاردا

Sheol).انانردونایردترااز.ور

h7585)۱۶اتاواوداداو

ازاواواوووون۱۷.داد

هداد،دهزاار۱۸.ا

واا۱۹.دویراز.ا

رداز.ه،الزازاوا،داداباارنا

اردد۲۰.ازاونا

ن۲۱.اارو،هدزاردنا

ورزاب.اد،مزب

ارورواارد۲۲.ای

.درلدداااوا.داداقزر

رنند.دروااوهارناایاو۲۳

ا،دااردیزور،زو

.اد

ودوادم.هدردنریا۵۶

نااز،رایارداروان

.ذاا،هدزور.تا

یراز.تازور۲

ا،من۳.

ا،هدا.دااروامارد۴.اد

فانهزور۵؟دانا.

نا۶.اتراهرردنای.ز

.رادنازرادی.ز،ه

اراایا؟اتدتراناا۷

ردارا.یاهدایراوا۸.زارد

یزورردها۹؟درداا.راد

.ااازادارا.اداورداار

.داارواموارد.دااروامارد۱۰

؟داندا.امرادا۱۱

اداری.ایرایا۱۲

نزاارا.یاهرتزااراز۱۳.ار

؟ارنزررداداه

رزاودوادم.نریا۵۷

از!ر،رایادراهرلو

.درامهیردو،دهرد

مااراد،دادازاوایاد۲

هاز.راا،هدنازا۳.

۴.دااردارورا.ه،

داانازواانرد.انانردن

.اهنانزو.وهناد

اد۶.نلولاایا۵
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و،ور.دویا

لداالد۷.ه،داردد

لیا۸.داواادو.ا

۹.اران!رادویا!را

منردار.اانرداروایا

اروااراز۱۰.اا

.نلو.لاا۱۱.کا

اادوادم.نریا۵۸

یروادارامدایاو؟اا

یدوروارادلدرد۲؟

زا.فرزانا۳.ردنازازردارد

ایزارنا۴.ها،غوردرد

ارناازاوا۵.داردشا.رز

ارنادایا۶.ناتر،د

ا۷.دارنایادوایا.ندرد

رد،دزاااردیوان.ربا،ه

.در،هانو۸.ا

رایدازا۹.دااربا،نز

لدد۱۰.راوارا.ساار

اناردی.دایددارمان

.ندیایاها«:امدو۱۱.

».یروادنرداا

دلوودوادم.نریا۵۹

!ندزااایاارواار

ندزاو!هدنارزاا۲!زااوزاا

نارواروزوزیاااز۳!ررن

۴.هنوووایانو،اه

راتیا.هدااردور

،هرا!اایا،تیا،هیاا۵.و

۶.ه،رناراونتارا

۷.زرودردوودن

از.نایرد.رواریدندزا

انا،وایااو۸»؟د«:

یتیا۹.دااااراو

ریا۱۰.ااازارا

۱۱.اناداا.رایور

رد،دینونزه۱۲.نارنا

۱۳،وردوضو.ر

ردااودردارنا

،هدنو۱۴.ه.زیاب

هاکاریاو۱۵.شدردوز

اارتاو۱۶.ار،هو

از.دارزاناداوا

از،ادویاتیا۱۷.یزورردو

.ریاواا

ویادوادم.تدنریا۶۰

هدزاود،باوانوردزامراومرا

،اارودارایاایداوردارنودازارا

لارز۲!عری،یدک!یاها

هاازهدار!یاارنا،

ادهد.یاهدادندماری۳.ا

اریاارنایاهداددن۴.یاه

هدتدارد.تن۵.ه،زاا

.ادوردا۶.باو

.داارتیداووار.داو

ادواداا.نازا،انازاد۷

دموداواترفبا۸.ی

ا۹!روایایا.اااار

یا۱۰؟یرمودااو؟دروارد

۱۱؟انوایایویااارودارا

ا۱۲.اناوازادزاا

.دالارندوااز.ا

!ادایادوادر.رواتاوذنریا۶۱

،ااارنیازا۲!اایدو

۳.اازایاها،دشد

رد۴.دیورزایجویاهدیاز

۵.ه،داهیز.داادا

اردمنثاویاهایرایااز

وایودواازورهد۶.یاهد

ارور.داااار۷.ا

اااارم۸.ارواار

.واردیرزور

ایاندوادر.نرنویا۶۲

وهوا۲.وازاتازدش

۳.درار.وات

رادکارواروامید

ارواترارد۴؟هدرروه

ددنز.رادودارغوردو.زاشازا
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ایانیا۵.ه،دلدردو

توهوا۶.ایوزااازش

.لوتا۷.مروا

واومیا۸.اردهوته

۹.ه،یااز.یوراردیدو

زاازوروزارد.غوردوامداا

ن.روترو۱۰.

رودوارا۱۱.ناردلددهدواود

نازاروایا۱۲.انازاتماهارا

.دادااااز،ا

یا،ایادادیارددوادر۶۳

موان.ااررد.

مدسرد۲.بازردق

تزار۳.هارلوت

هزورازا۴.ااای.ا

۵.اااماردیدو.ااکرار

دینزو.وزاان

یردومرواددارن۶،اار

یزویاهدرداز۷.رد

ااردواهن۸.داید

اکرادنااو۹.اهد

هدمدنا۱۰.راوزاردو

یداردهدا۱۱.او

نغوردنداز.دادروودا

.دا

،عوایادوادر.نریا۶۴

ناتروزاا۲!رادهدفزااروازاوا

اهداردنز۳.نارزاون

دیرد۴.ااراهزارندیو

ار۵.وزااوان.زاد

.ادندنهررد.دزریا

واریر۶»؟ار«:

نازاونوراو».اهد«:

یانو.ااانااا۷.ا

ناودرواادوداردیزو۸.انا

اراروانداو۹.داراار

رددو۱۰.داکردارواوداما

،ندارودرادواویدوا

.دا

نرد،ایادواددوور.نریا۶۵

د!یدیا۲.اویارو.

ی.اهان۳.اا

دبو،هاروال۴.داهرا

ازا.دیردیا

باار،لردکی۵.وزاو

یاهیا.تایا،دادا

دتارو۶.ردهنون

ارردو۷.یاتراردو،یا

نیان۸.اراشروناجاا،اد

ززا۹.یزندارموی.تازا

ا.ادارارناوباارنا،هد

.یاهدرازهداارنا.ابازا

ر.یزارزوباار۱۰

نا۱۱.دار.بادارنا

ی۱۲.اریارویزراارل

۱۳.اهدو.ا

یدزا؛اهردواهارانا

.اوز

ایا،زیارودو.نریا۶۶

اروالواردو!ااروامل۲!د

تزا!یرا«:ارا۳!

ارز۴!داددت

۵.ه».داموااارودا

مدادیرردوا.هارایر

رد.درزامدولاررد۶.ا

وادارد۷.دیدوا

.ه،زاارناا.ااا

۹.ااروازاواواکراریا،میا۸

.درشیدراودراترداری

هیاالارویاهدناارایااز۱۰

ینایرویدرواردمادار۱۱.رالار

.اردباواویادراارند۱۲.ید

ی۱۳.یدروانومیار

اردی۱۴،داواردیر.درواا

ی۱۵.مدروادنزارادنزردومدا

رارو.اراداریراو

واازاونایا۱۶.ه،داذ

اردزاواوادد۱۷.داهدنیا

ردلدرداریا۱۸.دنزومد
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زاواواهاا۱۹.اوا،اد

رو،دزاایدادکر۲۰.هدید

.اهادزاار

رارواتاوذدوور.نریا۶۷

هار۲.ه!اردیوررودزکرارو

مایا۳.اتوددفونرد

ویدا۴.ارم.ار

نیاودافاارمازدا

.ارمایا۵.ه،دااار

اودادااردلزها۶.ارم

و.داکرارا۷.داکرار،یا

.اوازانیا

دودادواددوور.نریا۶۸

۲!شرزارادتوازااو!ها

امو،زهاارنا،دهادود

ا۳.دکارنان،دا

دواوارردویدن

رداروواموادوایا۴.

شر!اهوام.ارااردوایا

!دسردا،نزهروادونر۵!او

نویررارنااوادارنا۶

یا۷.اهزردناا،دروا

ارد،رنودمیورا

ا.رارناولز۸.ه،یا

یارنارایا۹.اایا،ارزا

نارد۱۰.یاددناراو

۱۱.یاهدکرایاد،ایا.

ک۱۲.هاتا.داروا

تر،اهردزو.م،هدرا

ی،دهااردا۱۳.ار

۱۴.خیواههاه

نف،هاناردارندردن

اای،انه،اه۱۵.دنرد

ا؟اا،اایییا۱۶.انه

ناردواااهدیاا

ردوا.راوروایارا۱۷.داا

و،هددا۱۸.اسردوان

ناازا.یاندازا.یاهدیاارناا

یوادکر۱۹.دنارداه

۲۰.ه،تاودیرهزور

.اهوانازاتیواتیا،یاا

ارراواداردنداا۲۱

ازنزا«:وا۲۲.دهرد

ویونرداردی۲۳.درواازردیرژزا.دروا

یایا۲۴».اردهدزاننز

ن،وررد۲۵.سرداهدوایاهدار

ارا۲۶.نزفدنودوردو.نز،ردوا

ا۲۷.اازاارواواکررد

ونزیور.ناادیورونا،

اایا.اهداارتیاا۲۸.یور

روارد۲۹.نادراا،یاهدیاار

اررازوو۳۰.دروااداند،ا

نددهیمیارناورو

.اهارادودارمو.

یدواداردیدواازانارو۳۱

یا.ادوایانیا۳۲.دازارد

کاوایا۳۳.ه،ادووا

ارا۳۴.اتیزاواداردزاواا.ارا

۳۵.کاردواتوااایول.ت

وتاردماایا.دیزاایا

.ادکر.د

!هدتاادوادر.نریا۶۹

،ماروفرژبرد۲.اهاردنااز

زا۳.اوماهاردیا.دانا

رارازاویوماهدد

میزا،رادتزاا۴.اهد

ا.رواروزرادندواهدز

زاوادا،ایا۵.مددر،مد

،تهوایا۶.

.دارن،اایایا.

ها،یوراروماهدراز۷

از۹.دردنادوماهاارداد۸.ا

نیواهدرات

او.مارااردن،ادهزور۱۰.هدیر

نادومادسارس۱۱.اهدریا

دووزفهرردنهزاورد۱۲.ماهداب

ورداردیدوایا،او۱۳.مانار

تارودرتردایا.دا

ومقهدبزاا۱۴.باد

بانرا۱۵.مرربایرژزاوتزا



ا 329

یا۱۶.داردندووارژوا

رت.رازباوا

اردازنتاهزااردیورو۱۷.

.زررارنا،هد۱۸.بیدو

وادااروور۱۹.هداد

رتواالد،ر۲۰.ا

.ا،ندیاودو،مرا.ماه

۲۲.امدنودادبادرزکاریاا۲۱

ادنودنایورناه

نازادارنایو.ددرنان۲۳.

.ردارناتروناارد۲۴.ناد

نایردوددونای۲۵

ارنیدردویاهدزاز۲۶.د

اداردوناهه۲۷.نا

او۲۹.دموتدزا۲۸.

.دززااات،ایا.دردو،

اارواواادوارامو۳۰

یاووزاهدز،دااهاو۳۱.د

نیاو،ند،هداران۳۲.درادو

بارناوااز۳۳،ددهزلدا

.ااروازونا۳۴.دراردنااو

وداداتارنااز۳۵.ارداوا

فارناواردداارادی

ارواماواناثراورذو۳۶.د

.دانارد،رادود

یا،ایرددوادر.نریا۷۰

ا۲!اوایا!بت

ریرداو،هو،رادن

،او۳،داروهادور،راد

ورد،ناو۴.هادور

لا«:ادتنرادودو،یدو

.یاا.واو۵»!د

.وایا.هدتورد

۲.اا،ماهدهوایارد۷۱

اوااردش.نوهدادا

.مناادوشهیا۳.هدت

اا۴.وهاز،یاهدات

،هوایااز۵.ورزاوندزا

اازا۶.یاهددازاوا

هرردادویاهدیمردرزا.ماه

رواروزی.ماهااریر۷.دا

۹.زورزاوازاد۸.

از۱۰.کادازنزاروداینزرد

ترناوزفد

،هداروا.اهدکارواا«:و۱۱

ا.رودزاایا۱۲».یاهراز،

او۱۴.ون۱۳.ا

ز۱۵.دوااوداراوااد

ناهراز.زورارودانارا

وازاو.ااهواارد۱۶.ادار

،ناویاهدادازاایا۱۷.دادا

کوینزا،ایا۱۸.ماهدناار

ازاارناودیوززاارا،

.یاهدیر.اااا۱۹.

نارورییا۲۰؟ا

زاار،و؛اهزارز،هدعر،یاهداد

ا،وداار۲۱.درواازی

،داار۲۲.ا

ادااسویاارو.یایاارار

دایدرادویان۲۳.د

ارازورز۲۴.یاهدادارناو

اروریاااز.داذ

.د

اوهدهداردفاایانر۷۲

ودایرواداارمواو۲!هدار

ودرواارارمیاها۳.فاار

نازو؛داردادارم۴.ارد

ازا۵.انزارنو؛داداتار

هادوابااد،

و،اادوههرازناروا۶.ت

انوانزرد۷.باارزر

واو۸.ددهاد،داروو

ر۹.نیازاوردردزاداا

.اارکواندوداندنایو

راوند.دروااااوند۱۰

اودااروا۱۱.را

راروا،اناز۱۲.دااروا

مو۱۳.درایاهراریودادا

ی۱۴.اتاریودا
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نایوردنانوداداوزاارنا

اد.داداویزاواهزواو۱۵.دا

۱۶.ااکراروازورودادیویا

نناهدازرداواو

م۱۷.داوزاو.دا

.داماودباواا.ادااوا

زیاواایاواردندا

اایااهدکر۱۸.االاروا

وامدکرو۱۹.یروا.ا

دوادید.اوا.دوالزازو.داا

.م

ایا،اایااافار۷۳

دودورردهارزادداو۲.لدک

ارنانمدنااز۳.دد

ناتوناترداز۴.مد

.نداوزردمد۵.ا

ارناسوااراناندا۶

دلدتزاواهارزانان۷.

انوزیواا۸.زو

نانزواهدراااردند۹.یزاار

یاودوام۱۰.شدنرد

ا«:ناو۱۱.دهن،ناوا

ناا۱۲»؟دراداتاوا

دلد۱۳.هدوایودرد،هد

و۱۴.مااردیدوار

ا۱۵.ادادومزور

ن۱۶.مدنازا،

ای۱۷.ارادرد،ارامد

ردارناا۱۸.مدناتاردها.ماد

۱۹.ااااارنا.یاهدراهی

.اهدکیزا،هه!اهر

،ینوایا،رانبا۲۰

ردودهلد۲۱.داارناتر

واومدوو۲۲.مدهرلد،دنورا

ارد.ادو۲۳.مدد

ازاودااادیارا۲۴.یاهدا

زاو؟ناردیا۲۵.رالا

،ددازلدوا۲۶.ازردار

زاااز۲۷.داااوده

اد،ززااراو.اکرود

هوا.باااو۲۸.

.ناریرماهد

وایاهدکارایاافاه۷۴

زاارد۲؟اهوادنا

هاودثایاهدادارناورواد،یاه

یایاردی۳.یاهدناردارن

۴.اهدبادسرداردازرادیا

تیااردیوشنردد

نردارنو۵.

وارناهایناو۶.

ارمواهدزااریس۷.د

بامارادلدردو۸.اهدز

دتا۹.اهاززردارای.

انردو.دوار

؟داد،ایا۱۰.دا

ددا۱۱؟دااارما،او

،هنودنزاارنا؟یاهادارارد

زنردوا.اهدزااو۱۲.ارنا

یواررددت۱۳.دروات

کارارواو،ارنی۱۴.اردارن

یوارو۱۵.یاهادنا

ور.نازاونازازور۱۶.یاداراد

.یاراارندو۱۷.یاهدرااربا

رواداراوایا۱۸.یاهدداارنزون

ن۱۹.اارممدود

ااردن.رورارد

زانتازارد۲۰.شا

و.دارن۲۱.ای

و؛راداردیادوایا۲۲.ارمنا

اردندزاوا۲۳.ارزورارواد

.داردنیوشا

ارفادوور.نریا۷۵

مدوادماز!ارایا!

نز۲.ذاریر

.اهاوز۳.دایروادا

و»!«:ارنا۴.ه،ماهدراارنانرا

و.زایاردی۵.زااردخ«نا

،بزاوقزااز۶».انند

زارا.ارواد،ا۷.ایزاابزاو

وایاوادرداز۸.زااارناودزاا
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اردرداو.درنازااجوبازا.شناهد

ذا،او۹.ا،هداننا

ی۱۰.دابیایاودا

.ااایاواارنا

ادردافادوور.رواتاوذنریا۷۶

ورداوا۲!ااردواموافو

وو.ارنی،ارد۳.نردوا

۵!یزاهدز،و۴.ه،ار

درواروزنادودرردارناباواهجارندی

اناوارا،بیایازا۶.ارد

،ردو!،۷.دنا

ن.یااریروادنازا۸؟ار

میروادیاان۹.دو

اارناها۱۰،ه،ارن

وور۱۱.ادارو

وادار،واداد.دیاهیا

ندیاواارورحور۱۲.ا

.ن

ایزاوافار.نونریا۷۷

اااردشایزاوا.دو

د،رد.مداروادزوررد۲.

ارا۳.نوهز،هزارد

،ددحورو.منود

اومب.ادراار۴.ه

۶.یزیهررد.ماهدماهررد۵.

حورودلدردومرواارددو

دوداکاا۷.اهد

والو؟اهازاوارا۸.اار

یرو؟هدشااراراا۹؟دااهد

ا۱۰.ه؟ادوردارد

وایر۱۱!اتاردیز.ا

ادازااررازداذار

یردودایرردو۱۲.دروا

.اورد،ایا۱۳.دا

ویرا۱۴؟اگریا

یوزاردم۱۵.یاهادفومارت

ارا۱۶.ه.اروبیاهر

ب.ل،هداراایا،د

فی.دارکاوباا۱۷.د

ورارنرودددردریا۱۸.دناور

یاروردرد۱۹.دلوز.د

نااردم۲۰.ادناارراوناوایارد

.نورود،یدار

اردی!امیافاه۷۸

دازاردند۲!ادن

وهارا۳.دادیزا

ناراناناززا۴.اهدنیاناروااد

واتونهایااروات.دا

بردداز۵.اهدواارلاو

اراداارنارودادراااردواد

ازوااراها۶؛ددناز

؛ندنازاراوناد

ماشاارالاواناو۷

،اونددنارو۸.رادهاروا

۹.داایناحورواراردلد

۱۰.ورزوررد،دنواا

ولاو۱۱،داواکزاواهارا

ردو۱۲،دهدنارادشااروا

۱۳.ردردوزرد،دهدلانانار

و۱۴.دهداراودادرارنا،اررد

ارد۱۵.ارودارازورردارنا

۱۶.یزاارناواره

و۱۷.یرارباودروانوهزاار

،اارداتوزروهوادر

دتایا،دناارادیدردو۱۸

ردااا«:،هداو۱۹.اا

داووناوراودزارها۲۰؟یاها

دمیاارو.ارناا.یر

برداوک،هاراا۲۱»؟دز

ناااز۲۲.دااووا

ودازاارا۲۳.دداواتودرو

ناورارناارو۲۴دارنایرد

یایاوذاودرارنارواروزن،ند۲۵.نار

توازوناردارد۲۶.دنا

واررنایاارو۲۷،درواارد،د

،دروادونایودرانردارناو۲۸.ردرارران

اوودر۲۹.نایداد

و.ددتزانا۳۰.دادنناتا

؛هواناا۳۱دناندردزا

دو۳۲.کارااناوارنانا
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۳۳.دروناوالاوزروهز،ا

.سردارنایودمردارنایزور،ا

اهررد،هدزوارواارنا۳۴

یاو،ناهادروادو۳۵،د

نزوداروادندا۳۶.اناو

یووداروانالداز۳۷.غوردوا

،هدارناهرواا۳۸.د

،هاداردرکارنا

دورید،نادروادو۳۹.ار

دردارواواوارد۴۰.ددو

اارااسوودناارا،و۴۱.ر

دزاارنایزور،اارواتو۴۲،د

تاورداردتا۴۳.دهر

یدورودلنارنایو۴۴.ردردارد

دنانردعاا۴۵.اارنا

نالو۴۶؛دهارناوارنا

ارنان۴۷.دادارناودمار

۴۸.ردیارنانردودباگ

و۴۹.قیارنااودگارنا

ند،اروو،دنااردا

زاارنان،دیاارو۵۰.ن

و۵۱.دوارنان،اهت

.میردارناتاوا،ارنداز

اردارناونااردمو۵۲

ندردودیراردارناو۵۳.دار

،دروادسدوارناو۵۴.ارنا

ارنارزااراو۵۵.دهددارد

ردارااطاودنرنایاارثاو

و،هدنااریا۵۶.ادنای

دنار،و۵۷.اهارواتادوا

یو۵۸.فهنوزرو

ارواتیودروانارواد

تارااودکاراان۵۹.داد

اریانا،دکار۶۰.ادهو

یااردت)ت(و۶۱،دندانرد

اردمو۶۲،دددارلوداد

اارنانا۶۳.دکدثاود

مدنان۶۴.حدونانودیاواز

واها۶۵.دینایهودا

و۶۶،وبازایر،رادها

و۶۷.ادیارارناودزاردند

واراد۶۸.اراا،هددرار

یاردسو۶۹.ادودارنها

دهو۷۰.دددااارنان،د

یزا۷۱.نایازاارواواردواد

۷۲.رارااواثاوبوامدرواارواهد

ترارناودردلدلارنا

.داید

،هادثاا،ایافار۷۹

ی۲.داارروا.ارس

شوارودادکاریاانار

دورباروادادارنان۳.ا

نارودواهدردند۴.دارنا

کاوایا۵.اهواا

۶؟داااوااتا؟دا

ارمواراارد

۸.اهدباارواو،هدرارباز۷!ا

ایوریدویر.رودارداان

،هدتیا،ایا۹.اهذراز

ندموهدتارویراردمل

نما؟نایااا۱۰.زار

۱۱.دمردا،اهر

ارادیوز.رناا

نشانایاو۱۲.ن،اههدت

م۱۳.وایا،اهدایا،نر

وااار،ناو

.داذار

نیافار.د.نریا۸۰

ویا!راریا!اا

ا،وواار۲!،یاهدس

اردیوروروازارایا۳!تیاواارد

،تیا،هیا۴!تور

وارنارن۵،داکمید

نزار۶؟نهزاایا

یایا۷.اانردندویا

اری۸!توراردیوروروازار

یور۹.یدسارنا،هدنوارا.یدروانوزا

۱۰.ارز،هدزاردر.یدادوارنا

۱۱.ادازایووهشا

۱۲.اریودرداردی
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یزا۱۳؟ارنایراریااررادا

یایا۱۴.ارنااشووناوارنا

و۱۵ازاوونازا،هدعر

یاینازاواهدساردازا

یوربزاوهاردم۱۶!یای

مداوارددد۱۷!اهده

.اورزاو۱۸.یاییااروا

وروازاریا،هیا۱۹.اارمهتار

.تزوراردیور

ایافار.نریا۸۱

اردو۲!ددزاوابیایا.ت

،هلواردزاار۳!برارزادوروارفدو

وااردایاااز۴.زورردومهرد

ن،درددارا۵.بیازا

۶:ممدهار،رنوز

رد۷.رزاوایدودازارزاارواشود«

مداار،ررد.مدادارویدا

ارومیا«۸.مدنابادارو

یانرد۹.دشااایاو.

زااریاه۱۰.هیادو

۱۱.اارناوزاردند.مدرواز

ارنا۱۲.دااااوام

یا۱۳.کدیرمدکند

یردااوشمش

ددواازیدوارناندها۱۴.د

ورادتوازاا۱۵.مادنانار

ارنا۱۶.داادنانزا.دند

».مدهزاارو؛دروم

نانرد.اهدااردافار۸۲

ناودایروادا«۲:یرواد

.ردادارنونا۳.ه؟دایراار

وارناون۴.دفاارنون

ردوواد«۵.دنادزاارنا

۶.لزساوورهارر

ندا۷.اتنازوا

نوایا۸»!دااناروزانودا

.افاراازیروادار

ایا!ارایافارودو۸۳

زااوشردااز۲!ماروش

هوام۳.اااارد،رادت

کارنا«:و۴.ترندروا

لداز۵».درداامو

ناومودای۶.اوتر

نوونول۷.نوباو

،دیاوزونارا۸.ر

وا.یدنن۹.ه

یاوکرورد۱۰.نیداورد

ونادذوباارنانارو۱۱.دز

ا«:۱۲.عوذارنایاا

نارنا،یایا۱۳».فیاار

ارا۱۴.دیورهوزددر

نان۱۵.دزاریاواز

یور۱۶.ناداارنانوناددار

نو۱۷.وایاارمذارنا

هااو۱۸.دکوهوداا

.لز،

،تهیاحرر.نریا۸۴

اههقن۲!یالد

۳.زیایامود.واییا

یاکواهدایادیا

هیایرد،درانارداردییاا

ردال۴.یاوهدت

ل۵.ه،اادار

۶.نایدردیواردناتد

ارناناروزارنا،ریداوزان

ردنازاواتتزا۷.ت

اید!یاهیا۸.ادن

ایا۹.ه!ااردشبیایا!

زوراز۱۰.زاادیورو،

اردیااندا.رازاایرد

هاز۱۱.راایردنزام

و.دادالووا.اوباا

هیا۱۲.ارازاداار

.درادل،ت

دززاوایاحرر.نریا۸۵

اردمن۲.یاهدروازاربیا.یاهار

د۳.ه،یاهارنان.یاهد

تیایا۴.یاهدعرتزاو،ادار

کاا۵.رادزااردو.نادار،
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ا۶؟دادالارو؟دا

وایا۷؟یدردمداداتار

ا۸.ارتواردر

نودمازاها

وات۹.دیا

ور۱۰.دزردلادوان

.اهاروا.اهدتار

۱۲.انازا،اووراززا،ار۱۱

ااردلزوااریوا

ااردراوااوایورا۱۳.داد

.

ازبا،ااردشوایادوادید۸۶

یا.ازرادهان۲!زو

وایا۳.هت،درادارده،یا

نداردهن۴!اارزورازم

،وایااز۵.مرادداردنوایاازناد

یا۶.اارایاررورو

زوررد۷!عزاواواایدوا

یا۸.داباازااارد

یا۹.یریرونانردوا

وداهر،هایاهااوا

یروگراز۱۰.داارم

زاردوایا۱۱.ا.

یا۱۲.نمزازاوالد.ماررد

ارموالداریاوا

واراز۱۳.داادا

Sheol).یاهراوزاان h7585)۱۴ناایا

ردارورادننزاووا

د.وریاوایاو۱۵.رواد

موتای۱۶.ارورزاو

۱۷.تاردوهتاهاردت.

،هدارنارادتزااار

.یاهدادوهدااوایااز

۲.اسیردواساحردوور۸۷

یزا،درادودارنیهزاوردوا

.ه!ایا،دهرردی۳.ب

وا.داذدنزاارور۴

نهرردو۵.اهاردا،ور

ارنااتدو.اهناردناواا

دا،ارانوا۶.داراا

.نرون۷.ه،اهاردا

.اردی

ه.تنریاحررودو۸۸

.ماهدددزورو،تیاهیاارزان

۳.ااردش،رید۲

.هددمازواهزاناز

(Sheol h7585)۴دوماههدونوروزا

ردن،هدندنرد۵.مات

دزاودروااددارنا،اها

۷.رژردرد،یاااوردا۶.اه

،یاادجااواه

یاهادناهواو،هدرودزاارا۸.ه

یا.هزا۹.اانو،هس

.ماهدزارداردید.زورماهددد،وا

ار،ند؟دایرندیاا۱۰

و؟ارردرا۱۱.ه؟ا

ودماردرا۱۲؟ردا

وماهدروادوایاداو۱۳؟ازردا

کاناوایا۱۴.اردیدنادا

زاو۱۵.یاهدنزااردیورو،هد

۱۶.ماهد،هاری.ماهتف

.کایفوات

.هدازااوزوراارودبا۱۷

.ررداراویاهدرودزاارنودونار۱۸

اااروایرارزاناه۸۹

از۲.دامادندارا.ا

راکارداراودااار

دوادهیا.ماده۳.ا

ارودااارااررذ۴.ماهدر

یراو۵.ه،دا

از۶.نرداراوداوایاار

نارواروزناززاو؟دایاواارد

رداا۷؟دناواار

هیا۸.وادادااکون

اار،او؟هیا!یا

ارا،داان.رد۹.

یوز.یادهارر۱۰.اد

وانازانا۱۱.یاهدهااردرواروز

ول۱۲.یاهددارنایونر.نازاز

یوز۱۳.یدمنور.یاهاارب
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۱۴.لاردوارواروزد.ات

یورارور.اسافاوا

یورررد.اداردزاوال۱۵.ا

زوراندمرد۱۶.ااوایا

ناتاز۱۷.دااااردو

زااز۱۸.اخیرو

ورردها۱۹.ااسونازاهدواوانا

ومدرواروزیدارت،هدبدس

ورارواواردوادده۲۰.مدزارمزایاه

یوز.ارااواد۲۱.مددس

وداواد۲۲.ادایاروا

یویوراروانو۲۳.راذاو

و۲۴.ادارادتوازااراوا

.اواخمردودایوروا

اروااردواردارواد۲۵

هویا،راااوا۲۶.

،ادهدازاروا۲۷.ت

اداهیویاارر۲۸.نندزا

ااریورذو۲۹.دارااواوداا

ازا۳۰.نایزورارواوداااد

اا۳۱،کماردو،کا

ارناها۳۲،راهااواو،ا

زااردر۳۳.زارناهوداد

د۳۴.ااراواداوا

۳۵.دادارددزااراواار

اغورددوادومدردوار

رواودااداوارذ۳۶.

رداودااداه۳۷،با

دویااارودویاهدک۳۸.ه،نا

زارواجویاارده۳۹.یاهک

وارر۴۰.یاهد،اا

واوجاراروانارهار۴۱.یاهدبااروای

اروانارد۴۲.اهدردند

اروامد۴۳.یارواردو،اا

اروال۴۴.یاراردارواویاهاد

ارواو،هدهارما۴۵.یااازارواو

اردوایا۴۶.ه،یاه

۴۷؟اوااودانا

یاارمداا.امارواد

نو؟داارتاهزداما۴۸؟یاها

Sheol).ه؟اصدزاار h7585)۴۹

دادوادیا؟یروایا

زاارنارواداردهوایا۵۰.یدر

وایاند۵۱.دردری

کروا۵۲.اهداررا،اهد

.اوا.دااد

رد،یاهدوایاادید۹۰

زا.ارنرزوادوازا۲،

یاو،ادرارنا۳.االزا

ازودردلرااز۴.عرمدا

ویارارناب۵.زاو

ونادا۶.ورنادا.اهبا

هرداز۷.دهدوهن.ور

دردارن۸.دنردو

ردیزورماز۹.یورررداریویاهدرا

ما۱۰.اهداردیوی

ا.لد،زااوالد

۱۱.زاو،همیدوزازاو

۱۲.زااروادارت

.اریدلدراردماهدار

۱۴.دنووایاعر۱۳

یدوددرزاارن

واراضنادندار۱۵.

ودلا۱۶.اهداری

ودیاوال۱۷.ناناز

.نادرااارید.زرااارید

ردز،ااتردا۹۱

واوواواهررد۲.دا

ادمادزااروااز۳.مرادوایا

زوااردی۴.یوزاور

زا۵.داوارواار.اه

وزاو۶.دزورردیزاوارد

را۷.دوزاواررد

اد.اردراهدوداا

اارناشادوادن۸.ر

یاواراتویوایااز۹.د

دوااوی۱۰.یاهاد

دااهررداردناز۱۱.را

ادیدار۱۲.اراررد

ایاو۱۳.اردیاد،اد

درادر«۱۴.دالاردژاو؛د
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ازااارواافراورااروا

وارد.داااروااان۱۵.

اروامال۱۶.از،هدادتارواودا

».دادانوارتواد

وااروازوریادوور۹۲

اررنادا۲.اتیا،نام

وبرورواهدتاذ۳.اراردوندما

ندتدیراوایااز۴.ون

وایا۵.دایدلا.یا

اود۶.یوالا

ناو۷.اردوادار

کااایا،ناروور

از۹.داا،اوایا۸.د

واکندن،وایاندا

ووخاخاو۱۰.اهانار

دو۱۱.ماههزورویاهد

وازایوا

دازاوواردلد۱۲.ا

رد،اهسواردا۱۳.دانرد

دروااهیورد۱۴.ایای

.اارواما۱۵.داوهزوو

.ایوردواهوا

وا.اارالاردواروا۹۳

رانر.اتاردواراارد

واهرالزازا۲.دراواهد

اردزاوااااوایا۳.زا

،ریازاواق۴.ااااردشو.ااا

تاد۵.ارواروزااردوا.ردرواروزجااق

.داازارو،وایا.اا

۲!،ماوذیایا،ماوذیاهیا۹۴

وایا۳!نتناولنروادیا

نوز۴؟دانا،نا

ارم،وایا.زفنار.ا

ارنونزه۶.زذارثاو

بیاوهو۷.رارنو

نایاو!منایا۸.

اروا؟دا،دسارشوا۹؟دا

ا،داراوا۱۰؟ا،

یوا۱۱؟دزانااروا،دا

لهیا۱۲.اادارنا

اروا۱۳داروادزاوداروا

۱۴.دهنایاهاد،اریزورزا

.داکارثاودادراردموااز

یونداروداعرفایرواداز۱۵

داونایا۱۶.داارنا

ردواا۱۷.دانارو

ن۱۸.ردیدوزن،د

ترد۱۹.داوایار،دی

ا۲۰.ااری،لدیا

۲۱؟عاانارد،دارترا

۲۲.داهنودن

.ایهاوایاوا

ناتراردارناوداارناارناهو۲۳

.داارنایاه.ا

دزاوااردتهوااروا۹۵

دزاوااروااو!دوار۲!د

هدو۴،اگریا،هاز۳!د

۵.وانازایزاوایودردزی.نا

.دراریویدو؛ارناوا،وانازارد

!زازوادهاروهوتد۶

زوا!وادومو!ایاوااز۷

،،زاردلد۸!اروازاواش

لاودودزااداان۹.اردم

لدهام«:ومدنومنازال۱۰.دا

،مدردرد۱۱.اق

».اادارا

۲!ااروازیا!اهزدواره۹۶

ماارواتزورزور!اکرارواموااروا

وایروذاروالانرد۳.

و.وا،وااز۴.ردار

،انااز۵.نااوا

توایورلو۶.ااراه

!اروامیا۷.یوسردلو

واالاروا۸!تولاروا

زرداروا۹!وایورو!

انرد۱۰!زیورزازیا!و

ورانر.اوا

یدنا۱۱.دایروادفاار.درا

وا۱۲.شنایورد.ددروزو
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۱۳دانردمها.او،انارد

ر.انیروادیااز.اازوار

.داارمودایروادفاارن

یهویدز،اوا۹۷

فاول.وادادوا۲.درور

ارواندودوریویورا۳.واه

از.دزورارنر۴.ازاا

،داموارزا۵.زوار

ومااروااا۶.نوارزا

هاین۷.اروالم

۸.اروانایا.

وایا،دروادنادوندون

لزیوروایااز۹.یرواد

اروایا۱۰.ار،نا.

.ادنیوا!تیزا،رادود

واهندیار۱۱.رنادزاارنا

و!ندوارد،ندیا۱۲.نداریاد

.ارواوذ

هدیرازاهزدووایار۹۸

۲.ااروا،واسویوزوارد.ا

فااراو،هدمااردتوا

.دروادااناارداور۳.اهد

زاوااروا،زیا۴.اهداریاتزیا

اروا۵.اووز.دد

هر!زاواو۶!تزاواو!ا

ونر!ونایورد۷!ددزاواهد

ر۹.و!د۸!نان

ایروادفاارنر.انیروادازوا

.ارارود

سو!زم،اوا۹۹

واوانردوا۲!ددلز،

،اروا۳!الم

.درادودارفا،هدتو۴.اسووا

۵.یاهدروابرداراوفاو،هدراارار

سووا،تدواهدواریاه

اره.وامنازاوزانورو۶.ا

.نانرد۷.داارناواوا

یاهیا۸.ادهدادناریاوواتاد

لازاا.یدریاارنا.یداارنا

سهدوالاریاه۹.یمانا

.اسویاهاز.تدوا

اروا۲.ددزاوااروازیوریا۱۰۰

ها۳.واروتدید

هزاورد۴.واناووام.ااروا،ا

وامواروا!وایووای

اویاوارووااز۵!اکرار

.داایو

،وایاد.ااارفاوردوادر۱۰۱

د.دارریدرد۲.اا

۳.الددرد؟اا

،مرادهوارناورر.ااداری

ار.ارودزالد۴.ا

،دردار۵.ا

ادرادلدوار.داک

.ازیا۶.د

رد۷.دامد

نا۸.اغورد.ا

وازاارنار.داکنارز

.مز

ارد،هلنوید۱۰۲

۲.ددو،ایدوایادرهر

و،ااردش.نزااردیورمازوررد

دودزوراز۳.ایدوزاایزور

وههدزهلد۴.دمااو

۵.شااردیاندرازاهد

غ۶.اهاا،دزاوا

و۷.ماهدامو،های

زادزور۸.ماد،م

از۹.ااهاداو

۱۰،مااااردبووماهدرنار

لاوززور۱۱.یاهازواااازو

سوایا۱۲.ماههدهوهد

،۱۳!ذو!داایاهد

نزواروااوازدان

ورادریویردن۱۴.اهر

اوامزاا۱۵.واک

،هدارنوااز۱۶.زانندو

و،هدنید۱۷.اهدردلردو
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دهایاا۱۸.اهدراارناید

زااز۱۹.ااروااها

۲۰.اهازنازاوا،دسی

۲۱.دازااههدتاراودارناا

۲۲،رواردارواوذنرداروام

۲۳.تدارواوم

یا۲۴.ادهایزوروناهاررداا

.ای.رازورردایا

ا۲۶.ایدناویدارزدزا۲۵

اسراو،

۲۷.الودااراادرو.

ناز۲۸.دامیون

.دارارردنارذوا

ردو!ناکراروانیادوادر۱۰۳

وانیا۲.اکرارواسومانورد

م۳!شااروایناو!ناکرار

ت۴.اریضودزاار

۵.ارارورجودوزاار

۶.دهزبایارن

۷.نیاارفاودروااراوا

۸.اااردیوداداری

ا۹.رروداونروا

نا۱۰.اداهارودا

۱۱.اهداایو،هد

واررن،اززانارااز

،ارودبزاقیاهزاا۱۲.ا

نازر۱۳.اهدرودزاارنهزاان

از۱۴.اردنوانافرد

،نااو۱۵.کدراددوادار

از۱۶.نا،اهواما

۱۷.ارنادودددودزوناد

وااواداالزازاوار

اروااوارواا۱۸.نازناز

ااردوا۱۹.رواارارادد

کراروا۲۰.اواو،هدراا

روااروامورواروزتردوانیا،ا

ارواواییا۲۱!شاروامزاواو

یا۲۲!رواارواهداراواندیاو!اکر

یا.واینرد!اکرارواوایر

!ناکراروان

یاهیا!ناکراروا،نیا۱۰۴

۲.لوت!

هدااردتنا۳.یاهادررار

ن۴.ادیوهدداراوا

ارز۵.ااردندواددارد

ادرارنا۶.داادر،هدرااا

زاوازا.بزا۷.اهداا،یاه

دوراو،ازا۸.هار

راایای۹.یاایا،ا

۱۰.ارزدورنازایاهداد

تام۱۱.ناورنرددزیرداوردار

ا۱۲.واردنارزباارا

وا۱۳.داردزاوانزاوان

زلاتازاوبااردتزا

،نایاارهووریاارت۱۴.د

ندارنالدارباو۱۵.دروانوززاارنو

ینارنالدودزبادورارواهو،

سندازایو،ادوانرد۱۶.اد

اواردیانارد۱۷،اهد

یاهوییای۱۸.

اردبباویااره۱۹.اءع

تانارددویزر۲۰.اد

وشدریان۲۱.ورهار

عبان۲۲.ازاارکار

نودیانا۲۳.ادیردو

لاوایا۲۴.هوا

.اودزاز.یاهدارا.ار

هرزاتاناردفااووگریردناو۲۵

ناوورهارناردو۲۶.گرودتاواهدز

زاا۲۷.یاهاناردندیزن

اارا۲۸.ورداراکاررا

یزا،زاردد.ا،د

حور.دباردیور۲۹.

ن۳۰.ددکو،ارا

۳۱.ادهزارزیوروها،اردحور

.دااردلازاوا.ادااوال

،ار.دزناوهز۳۲

یا.هزاااروا۳۳.نا

اروا۳۴.مراددواادیا

دززانار۳۵.داندواردود
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!ناکراروا،نیا.دناود

!ه

نرداروالا.ااروامواره۱۰۵

مرد.اوایاااروا۲.مام

نلد.واسومرد۳.وایر

اروایور.ارواتووا۴.ندوا

واتا.رواداهدوااریر۵.

،بنازیا!ااواهرذیا۶.ارواندیروادو

۸.انردوایرواد.یاه۷!واه

هدنارااروداادراددارد

قایااروااارینا۹.ا

یاوراایابیاارناو۱۰.اهدر

داداارنزو۱۱.ادواا

ودا،ددوید۱۲.دثا

زاودناداازاو۱۳.ارد

ارندنااوا۱۴.دم

یاو.رادن۱۵دنا

ارنماوازناار۱۶.را

ارواار،دنایوریدو۱۷،

اردوانوزاریوی۱۸.و

ناارواوامو.اوواو۱۹

وامنوداروای،هدهدها۲۰.د

مرودادراداروا۲۱.دازاار

ارواواروانارودهدارا۲۲.

مزردبوارداا۲۳.دزا

زاارناوادروراردمواو۲۴.

وامادارنالد۲۵.یناند

ودارده۲۶.یونوزرو

انانردارواتاوت۲۷.دهارنور

ردار۲۸.مزردارواود

نارنایا۲۹.زروام.د

ارناز۳۰.اارنانول

عااووا۳۱.ناندیرد،دامدزا

ضارگ۳۲.نادوردوا

ارنایاو۳۳.نازرداراوارنار

واووا۳۴.ارنالنردودز

هودرنازردارو۳۵.نواهرزا

نازردارندازو۳۶.درارنازی

دروانوهوارناو۳۷.ارناتاوا،دز

دنارنوزان۳۸.دناطارد

یایا۳۹.دهدانافازد

دلا۴۰.دورهاوا

ه۴۱.ادنانزاارناودنایای

.دناوریرد؛یرباوار

مو۴۳.ارااهودرواداردسماز۴۲

یزو۴۴.ارنودروانودارد

اروااا۴۵.ثراوارمزودادنارا

!ه.ارواوراده

رواواازاروا!ه۱۰۶

تواروالا۲!دااوا

اناورادهارفاال۳؟ااروا

رداوایا۴.درواوردار

نتد۵.زادتویراددم

۶.ثاومرومدوار

نار۷.اهدترا،هزرونواهدهدنار

داررتورداریر

ا۸.امردددرو

ارمو۹.نااردادادتارناد

یرنردارنا.ددب

ردزاودادتددزاارناو۱۰.د

نازاارناند،باو۱۱.

۱۳.اارواودرواناوامها۱۲.

۱۴.راارواترودشایدوزاروالا

۱۵.نرددنااراو؛درددت

۱۶.دنایردی.دادنارناو

زو۱۷.هس،نورودودرارد

رد،او۱۸.ارمااودوارناد،ه

یا۱۹.ازارناا،هوانا

اردلو۲۰.دارهروررد

هدتیاو۲۱.دریولد

لاو۲۲.دهدردیردشاارد

ها۲۳.مردارکیرومزردار

یورفردواها.کارنا

بزو۲۴.ادنازااروا،دا

دیردو۲۵.درونایومودراار

ارددا۲۶.دعااروالود

ارنارذو۲۷.درواردزااردارنا،اانا

۲۸.هازردارناودزاانرد

دیرو۲۹.درارندیور

سها۳۰.اناوودرواناروا
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اوایااو۳۱.ادوودیرواد،هدا

بادارواو۳۲.داا،دب

۳۳.دضریرازاناار.دک

ناو۳۴.ادیزا،ارواحوراز

۳۵.دهداواناهررد،دکارم

یو۳۶.اارنایروااار

وناو۳۷.دمادنایاادارنا

رارهنو۳۸.اردیاارناد

دذنییاارنااردنادونان

لاردودیرزاو۳۹.دثنزازو

ووادمواا۴۰.درز

دادارناو۴۱.ادهوارثا

ندو۴۲.دانا،ادتنازاا

یر۴۳.دذنادزودنانا

ودوایر.دادارنار

نا،ادو۴۴.دراه

دارد،ناو۴۵.ارنادو،د

،دادارناو۴۶.دزرتردودروا

!هدتار،یاهیا۴۷.نانارد

ردوارسوم!انزاارو

و.داالزازادکراایاه۴۸.

!ه.ام

وارواواازاروا۱۰۷

ارنااراوان۲.دااا

زا،هدنازاارناو۳.اهدادددزا

یادردوهراواارد۴.بولزاوبوق

نوو۵.یایو

دواددردها۶.دناردنا

هارارناو۷.رنایزاارناودروا

اروا۸.اردنی،دیر

.مدایویرور

یزاارنواداروزراناز۹

،دتورردا۱۰.

وداماز۱۱.دهاورد

ارنالدواو۱۲.داات

ددردها۱۳.دیاهدو.ذ

۱۴.رنایزاارناودروادوا

.ارنایودروانوتورزاارنا

یروراروا۱۵

ارایو،اریهزاورداز۱۶.مداوا

نودانا۱۷.اهدهر

هوارکارنان۱۸.ذارد،

دردها۱۹.دتیهزاوردواد

۲۰.رنایزاارناودروادواد

نایزاارناوارنا،هداردم

یروراروا۲۱.ر

یولاواراریو۲۲.مداوا

یاردو،رردردا۲۳.ذار

اروالاوداروایرنا۲۴.د

۲۶.ااارناجااوازواردوا۲۵.رد

ازانانودوورا

ناوناونان،ناد۲۷.د

ودروادواددردها۲۸.دنام

اراارن۲۹.رنایزاارنا

اازرو۳۰.د

اروا۳۱.رنادارارناو

ارواو۳۲.مداوایرور

وا۳۳.ارواردوالمرد

زو۳۴.زاربایودلدار

ردارد۳۵.نانترا،رازهراررور

ردارنو۳۶.بایارزودلبا

رو۳۷.دیایا

ناو۳۸.درواودسو

۳۹.دراارناودادار

ارذ۴۰.نوتووزا،ذوزو

ا۴۱.دزهراوادراهاریادردارناودرور

.ااارودزوازاار

دندتراوند،هداران۴۲

نا؟د۴۳.اار

.ااروایر

ا.الدایادوادرودو۱۰۸

!راودیا۲.لوداوا

منردار،وایا۳.اراهرد

از۴.ااارنردوا

یا۵!رکاارو!اق،ار

ن۶!زلوشلاق،ا

۷.ااوهدتدارد.

.داو،ادوردا

نازاد۸.داارتیداووار

یادو.دااو.نازاوا
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اردموداو،ایوفبا۹.

ا۱۰.داوااا

ایاا۱۱؟یرموداا؟دروارد

۱۲؟انویایاو؟یاهدکار

ارد۱۳.اناداز،داادار

.دالارندواودار

ش،یایادوادر.نریا۱۰۹

نزو،اهدارندوترانداز۲!ش

واهداان۳.اغورد

،،ض۴.اهد

ضو.اهدیضو۵.داو

ددو،رواارید۶.هدتوا،

وانور،رد۷.واار

یدارواودشما۸.دهواید

هراواوانازو۱۰.ددهیووزوواناز۹.

ر۱۱.ارتدیازاوا،ه

۱۲.جارارواناواروا

رذ۱۳.اریایونوروا

ارن۱۴.دنامردودیو

رداو۱۵.ددشردهودهدروادواد

راز۱۶.دززاارنایردادوا

لدودو،درودارند

هروادودارن۱۷.راروا

و۱۸.اهرودوازا،اارنو

ورواردباورددیادرار

نو،اروایا۱۹.یویاارد

تااا۲۰.دا،دنای

.ینایاووازا

رن؛دمواهیاا۲۱

لدوواز۲۲.هدا،

ومارلاوزردیا۲۳.احوورارد

زاودزادهزورزااز۲۴.ماههار

ان.ماهدرنادو۲۵.ده

و،اایاهیا۲۶.ارد

یاو،دااا۲۷،هدتادر

نا.ها،نا۲۸.یاهداراوا

۲۹.دندهاودو

اروا۳۰.ادراروار

اردارواوداردنز

ازااروادااارداز۳۱.

.داوان

ارد«:واهدوادر۱۱۰

ارتیوا۲».مززاایارد

م۳.ادندنرد.دانزا

،ویزرد.یا،تزوررد

واهدروا۴.یاهرزاا

».قر،داا«ان

ارنددزوررد؛اردوا۵

زا.دایروادانرد۶.دادا

هارزا۷.اوزرداراوا

.ااااردا.ا

رد،الداروا!ه۱۱۱

و،اوایر۲.ردونار

اولوار۳.اردرادرا

دیریایرد۴.داارایواو

زراردن۵.ارووا.ا

ت۶.دااادادار.اهداد

ناراثااهدندمیااردلا

اوافاواردیر۷.

هداواررد.داااراا۸.ایو

م.داااروددمیایا۹.ه

.ایااواس۱۰.اوسووا

.داااراوا.ایدارا

یوردووازال!ه۱۱۲

نار.دارواروززردرذ۲.درادرروا

اوداواردودویا۳.اکر

ووا.عرردناریار۴.اراا

هدضوفراه۵.الدور

ااز۶.درادراافااردیروا.

زا۷.دارالدد.درا

والد۸.درادواواراوالد.ا

۹.دنداریوزرااواراا

واخ.ارااا؛اها،هدل

.اک،هدارا۱۰.ااات

اازنایوزرا.اا،هداردیاد

.د
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اروام.ا،وانیا!ه۱۱۳

زا۳.داانازا،دکروام۲.ا

وا۴.دهااروام،ناببا

یاه۵.اقیولوالا

داو۶؟اا

زاارودرادکزاار۷.زوا

نز۹.منرنراروا۸.دزاا

!ه.نازکردودزارداز

مزابناو،انوزاااو۱۱۴

رد۳.یوااودواساد۲،نزا

۴.ندراووارا

ارردیا۵.یهوارد

یا۶؟ندرایاو؟

رزازیا۷.یهیاوارد

بارداره۸.بیارزاولوا

.باارارواد

لاردم،ار!وایا،ار۱۱۵

اا۲.ارور!هد

ارا.اردیاا۳»؟نانایا«

زا،وهنای۴.اهدرواهدهدارا

ارا.واندارا۵.ناید

ارا.وارا۶.و

هاروو.ورادد۷.وا

،اانز۸.دیو.ور

نووا.وااایا۹.دراداو

نووا.وانورنایا۱۰.اناو

وا.وا،وانیا۱۱.اناو

.د،هدرواداروا۱۲.اناونو

.داداارنورناودادااراانا

۱۴.گرو،دادااروان۱۳

کر۱۵.ارنازو،دادااروا

وایا،ا۱۶.اارزوناوا

ارهند۱۷.دمداارزاوا

ه۱۸.ورواو؛ا

!ه.دااونازا،ااکرار

هاعوزاواازاروا۱۱۶

تت،اادااردشاز۲.ا

یودااتینر۳.اااروا،د

Sheol).مداو،رداو h7585)۴مها

وفروا۵!هدرانوایاها.مااروا

ارندهدوا۶.اریاوالد

،ددارانیا۷.دادتاومدذ.

تزااناز۸.اهدناوااز

وار۹.نزااروازاارویداد

.مدروانا۱۰.نززرد،دا

غوردندا«درد۱۱.مر

هدایا،ادااروا۱۲».

۱۴.اااروامواارت۱۳؟ا

۱۵.وامر،دااداوااردیر

ه،وایاها۱۶.اایوردوانت

۱۷!یاهدای.وه!

۱۸.ااارواموارادی

۱۹،یومر،دااداوااردیر

!ه.روایانورارد،وایرد

وا!یا!اارواایا۱۱۷

واارواواراز۲!ار

!ه.داا

واروازاروا۱۱۸

۳».ادااوار«اا۲.اداا

ن۴».ادااوار«نورنا

ارهرد۵».ادااوار«وا

وا۶.درواویرد،هدااه.ما

اوا۷؟دانا.ا،ا

یوزرادنت.اناردزا

۹.نداندزااندهوا۸.داار

ا۱۰.نااندزااندهوا

ا۱۱.داکارناوام،داا

اکارناوام،ارودودا

از.شراوداارز۱۲.د

م۱۳.داکارناوام

دووتوا۱۴.دااوا،یدروا

ندیردتوزاوا۱۵.اهتوا

ارد۱۶.واارد.ا

۱۷.واارد.الوا

۱۸.داذارهیرودازم

هزاورد۱۹.اهدتا،هدتاه

ااره،هادا!یاارای

۲۱.اادناند.ااواهزاورد۲۰.
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۲۲.یاهتوهدااازار

زاا۲۳.اهوازن،ددرنارار

یزوراا۲۴.اردوهوا

یاها۲۵.دایدوونارد.اهدوا

وادکر۲۶!تدوایاها!توا

۲۷.دوازاار.اوام

رارذ.اورارااه

ار،یا۲۸.هی

اروا۲۹.االار،یا.

.ادااوارواز

۲.وانلا۱۱۹

اروالدوارواتادال

.کیویویور۳.

ش۵.رادهمارایاهدااردیو۴

ها۶.ارادیار

ارار۷.مراددرداراوامنا

ا۸.ماارایروادنالد

اردهارناد۹.کا.مرادهار

ارلد۱۰.مااده؟دزک

دلدردارم۱۱.مهااوازارا.م

اکروایا۱۲.مزروهاداد

ییروادمدندی۱۳.زارد

رد۱۵.دتادرد۱۴.ارند

.دانایویورد،یا

۱۷.داشاارم،متازا۱۶

۱۸.ارمومهزناده

زرد۱۹.یزاان

ن۲۰.رازاارداوا.

ارننا۲۱.وردیروادقازاد

،نادزاارارو۲۲.هااوازا،ید

،نارو۲۳.ماهدارتاداز

تاد۲۴.ارده.

هکن۲۵.اهدندتروجا

اومدذاردیار۲۶.زهزدماا.ا

دیو۲۷.زارا.یدا

ن۲۸.دایرردونار

زاارغوردهار۲۹.رادماا.دانزا

راارار۳۰.اردورود

یا.متاد۳۱.اداریروادومد

و،راناوداوارد۳۲.زاوا

.زارداوایا۳۳.یدادوالد

اروها۳۴.اداهاارا

ا۳۵.دادلدارناواداه

الد۳۶.مرادرناردازنادداوارد

ندزاار۳۷.یوناددتاد

هاردم۳۸.زهزادردوناد

زاا۳۹.اههدس،راا

ن۴۰.ایروادازرودزانا

یا۴۱.زهزادا.مرادقایو

۴۲.متویروا

و۴۳.مرادمازدبااردها

و۴۴مراوایروادازدزاارارم

اهاریدازاو۴۵.داااداهادار

رتادردو۴۶.ماهاریوازر

یوزاو۴۷.اواند

اوااردیدو۴۸.مرادودارااذ

.دااردوااامرادود

.یادراوانااروادهاردم۴۹

۵۱.هزالازاردا۵۰

یا۵۲.مادورزا،داارانا

۵۳.مدادارومدروادزااریروادوا

کارا،اردات

۵۵.رد،دیدوا۵۴.اهد

.ادهارومدروادردارموایا

وا۵۷.ادهاریواز،دها۵۶

یر۵۸.اداهارم.ا

.ردم.مدلدار

تاداردیومددیاررد۵۹

یر۶۱.مرادهاراوامدردوم۶۰.

رد۶۲.مدشاار،داانا

۶۳.ایروادیاار

۶۴.رادهاریواراو،رار

۶۵.زاردا.ارزازوایا

ید۶۶.ماوایا،یدناده

زا۶۷.مدروانااوااززارو

.ادهارمنامهاارا

۶۹.زاردا.و۶۸

هاریولداو.غوردنا

ذرداو.انالد۷۰.اد

۷۲.مزارا،مداراا۷۱.

ید۷۳.هونارازاایاند
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۷۴.مزاراوانادا.اهاوا

۷۵.راوامازدندانن

او،الیروادماادوایا

هما،دیار۷۶.یاهداد

ازمهزیر۷۷.

و.رذااغوردازنا۷۸.اذ

وعرن۷۹.یوردا

،داردلد۸۰.ادارتادا

.دهتیان۸۱.م

واهدرمیان۸۲.راوام

.ماهددودرداز۸۳.داداا

و؟هیزورا۸۴.ماهدشاارا

ازدزهیانا۸۵؟دایرواد

.اااوا۸۶.ا

.زدززاادد۸۷.دااا.د

زهزادر۸۸.مدکاریوا

رددااموایا۸۹.مرادهارندتاد

یاهاارز.اا۹۰.اراا

هازاهدازوایروادیا۹۱.راو

دردا،دذا۹۲.

اازداشاااریو۹۳.مک

یوازهدتانازا۹۴.یاهزا

.کارایانا۹۵.مار

،مدایا۹۶.تادرد

.مرادودرار۹۷.او

دازادزاااوا۹۸

تادازمدنزا۹۹.

.ادهاریوازمدزا۱۰۰.ا

ارمناادههارزااردی۱۰۱

۱۰۳.یدادااز،مادوریروادزا۱۰۲.

زا۱۰۴.زادواقام

.مرادهوارغوردهارا.مداریو

۱۰۶.اریاریاو،غاییام۱۰۵

اهارایروادداوارناومدر

هزادما،وایا.ماهذر۱۰۷.اد

اردیروادوراندیاوایا۱۰۸!ز

،اردن۱۰۹.ز

یوزاا،اامادیانا۱۱۰.شاار

اازمادثااارتاد۱۱۱.مها

اندروایااردلد۱۱۲.الدد

،ماادهوارورودند۱۱۳.وداا،

م.و۱۱۴.مرادودار

یااواو!رودزا،ناریا۱۱۵.را

مهزدما۱۱۶.اداهار

اومدررا۱۱۷.مددازاو

،اههاازاار۱۱۸.اد

ارزنا۱۱۹.اغوردناازیاهد

ی۱۲۰.مرادودارتادا.کدرد

وداد۱۲۱.میروادزاوافزان

تدیا۱۲۲.ا.مدرواارا

یا۱۲۳.ناده

اه۱۲۴.امیاواهرت

.ه۱۲۵.زارداور

وااو۱۲۶.ادارتادنادا

اراوا،ا۱۲۷.اهداراز

یو،ا۱۲۸.رزوزادز،مرادود

تاد۱۲۹.مرادهوارغوردهارو،ادارردار

۱۳۰.درادهارانزا.ا

اردند۱۳۱.ادارندهدورم

۱۳۲.مدیوقازمدز،هدز

.رادودارماتد،مو

ی،زراتدمردایم۱۳۳

.مرادهاریو،هدنازاا۱۳۴.

.زارداو،زوردهاردیور۱۳۵

هارازایرزابای۱۳۶

۱۳۸.ااریروادولدوایا۱۳۷.راد

ت۱۳۹.ااویدااراردتاد

.اهدشاارمندازاهدکا

۱۴۱.درادودارناهوام۱۴۰

ا۱۴۲.مدشااریوا،و

او۱۴۳.اارودااال

الدتاد۱۴۴.اذاواا،ارد

یا.ماهالد۱۴۵.مهزنادا.داا

ا،ماهاار۱۴۶!مرادهاراهدبااوا

ع۱۴۷.اداهارتادو.هدت

۱۴۸.مراارمو،مدا،

۱۴۹.مرد،ی

.زهزادیرواداوایا.ازاوادر

زاو،اد،ورردا۱۵۰

اراواودوایا۱۵۱.رود

یاهدناراماادنززاارتاد۱۵۲.ا

ازهداو۱۵۳.داا
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وهدتا،هدردادیادرد۱۵۴.ماهدشاار

ازارودنازات۱۵۵.زهزام

.اریر،وایا۱۵۶.ارا

نون۱۵۷.زهزادیرواد

مدارنار۱۵۸.مادورتادزاا.ر

یو۱۵۹.رادهارمازادهوو

!زهزادر،وایا.مرادودار

دااایروادواارم۱۶۰

مزالدا.دنارو۱۶۱.ا

،ندمرد۱۶۲.ان

ا.مرادتواغوردزا۱۶۳.هدااو

یا،اارزور۱۶۴.مرادودار

،رادودارارا۱۶۵.ایرواد

یا۱۶۶.اناشوا

ن۱۶۷.مروااراواوراواتیا،وا

۱۶۸.مرادوداراواادهارتاد

ردیمازماادهارتادوو

دم.رد،وایا۱۶۹.ا

دم.رت۱۷۰.نادا

ارداازیراری۱۷۱.هدا

اوامازاارمنز۱۷۲.یاا

اریوازدایاد۱۷۳.ال

ذوماهدقتیاوایا۱۷۴.ماه

یروادوااردهزن۱۷۵.ا

ارده.هراوا،ه۱۷۶.نو

.مدشااراوااز،

ااومدددردوادترددو۱۲۰

.نززاوغوردزاهدانوایا۲.د

؟نزیا،ددهدواودهداد۳

اوردیاو۵!قیاناری۴

۶.ماهرایردوماه

ازا۷.دراددارن

.هدانا،ن،

زا،مزاایاردنترددو۱۲۱

اردن«:ااارد[.ااا

زاا۲]»؟ازاا.مزاای

ااوا۳.اارزونا،اوا

واا۴.ااوا.درشی

وا۵.دورباوا،ااا

زورردبا۶.ااردوا.

یزااروا۷.ردبوراذا

اردوجووا۸.داارنوا.دراده

.دااونازا،اداه

:نمنددوادزاترددو۱۲۲

هزاوردنورا،داای۲».ووا«

مییاهروایا۳!روایا،ی

،هطا،ورطاا۴،

از۵.اارهمواایاتد

.دوادنای،اهیروادیارد

،رادودارا.روایا۶

رو،یهررد۷.ال

،ناروناردا۸.یرد

.اارتد،یاه۹.د

یا،مزاااردنیترددو۱۲۳

نایننا۲!یاهدسا

نن،نیینو،د

موایا۳.میاهی

نر۴.اهازارازم،

.نااونیاازا،اه

نااا،دواادوادزاترددو۱۲۴

،دونداو،دواا۲؛

وانان،دوهزاراها۳

ها۵.نودقاراها۴.د

راروادکر۶.نزا،روزیا

صنادمادزاغن۷.نایادیا

،اهما۸.وماد.

.اارزونا

ه،رادوااترددو۱۲۵

داد۲.داااراودران

۳.ادااونازا،دمدادواو؛اروا

نداد،اراندنایاز

ونانوایا۴.زاردهاردد

دیارااو۵.لدارا

.دایرنارارناوا،

.داا

با،دروازارننااوانترددو۱۲۶

ها.زانزوهزاندها۲.ن
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۳».اهدیرناوا«انرد

.ندازااهدیریاوا

ا۵.برد،روازارنااوایا۴

ودورنوا۶.داورد،را

یواا،دارزیا

.دروااار

،ارواانزاترددو۱۲۷

ن،ارواا.هز

ودوزاه۲.ه

ارنن.رارنواد

هووازاثاناا۳.با

ن،رواروزددرد۴.وازاا،ر

هدنازااردل۵.انا

.اراهزاوردرد،ندا.ا

ووازالترددو۱۲۸

ل.درااردید۲.وای

فااروارنز۳.داتدو

ا۴.هداد،نزیاودا

زااروا۵.وازاداکر

ااررواتدتمامردو،دادان

.داا.دااردنانا۶.د

اا.رذاازارترددو۱۲۹

.رذاازار۲:نا

دیرو،درنر۳.

۵.ارنایوالدواا۴.دزاردار

۶.رادتنزاهادو

۷.ارنانازا،ه

.اردشادونازاارددهورد

وامار.دواناراارو۸

.اکر

یا۲.مدرواددزاوایاترددو۱۳۰

۳.دعزاوایوازاوا!وا

روایا،یرواارنا،هیا

.وا۵.زادت۴؟

وان۶.مراواواموان

یااا۷.نازاهدز؛نازاهدز،ا

توادواوادرازراواوا

.یونزا،داداارااواو۸.ناوا

ولدوایادوادزاترددو۱۳۱

و،لگریرارواا

ومارااردن۲.ازار

رد.دردد،هادززایا،

زا،راواوااا۳.هادززا،د

.دااونا

وای،رواددوادیاوایاترددو۱۳۲

دربردیاودروایا۲.ار

باو،اادد۳

ودادادنبا۴.ااد

ردیاواوایا۵،ن

یاردارناوااردارناذا۶.ب

یوهدوادوای۷.ر

۹.تتو،ودهاراوایا۸.

ه۱۰.وان

اردوادیاوا۱۱.ناداردیور،دوادد

هزا«انازاودر

اردورادهاناا۱۲.اا

».اانانا،مزان

یاارناواهارنوااز۱۳

اا.دااهارااا«۱۴.هدب

ودادااارناوذا۱۵.مرادراردازد

تارو۱۶،انارا

خارد۱۷.دااوا

۱۸.اهدادیااوورااردواد

یوواجواارواند

».درواا

ادوشادوادزاترددو۱۳۳

اور۲.ناردا

و۳.ادوادرادنورر،ادور

ارداز.ادونیان

.دااارتاهداردوا

نیا،اکراروانترددو۱۳۴

ساردید۲!اواردهوا

ارزوناوا۳.اکرارواو،زاا

.دادانزاار،ا

وانیا!ااروام،ه۱۳۵

یرد،اواردیا۲!ا
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ازااروام!اوااز،ه۳.یا

ارااو،دیااربوااز۴.اد

واگروااداز۵.ص

ارنااواا۶.نازااوا

یازاارا۷.ردوردردوزردونارد،د

یزااردودزناریاارودرواز

زانازا،ارنداز۸.دروانو

ون،دیاوردارتاوتا۹.

۱۱.ارندودزارریا۱۰.یون

۱۲.ارنونهدجونراهدن

یا۱۳.اادمثا،دادثاارنازو

یرد،وایاو؛داام،وا

نودایرواداردموااز۱۴.ت

ید،هوای۱۵.دا

؛ورادن؛ورادد۱۶.نا

۱۸.ناندردوراد۱۷

نایا۱۹.دراداواانز

کراروا،نورنایا.اکراروا،اا

نیا.اکراروا،یونایا۲۰.ا

،دکرنزاوا۲۱.اکراروا،وا

.ه.اروارد

دااوارواازاروا۱۳۶

دااواراز،ارنایا۲.ا

.ادااواراز،اربرابر۳.ا

واراز،یراروا۴

واراز،اارااروا۵.اداا

واراز،ااارزاروا۶.اداا

دااوارازاگریاروا۷.اداا

.ادااواراز،زوریااربا۸.ا

دااواراز،یاارنروه۹

واراز،دزدازردار۱۰.ا

راز،دروانونانزاارااو۱۱.اداا

واراز،زاردیوزوید۱۲.ادااوا

از،دهودارماروا۱۳.اداا

از،ارنانزاارااو۱۴.ادااوار

مردارواونو۱۵.ادااوار

ارماروا۱۶.ادااواراز،اا

اروا۱۷.ادااواراز،دیرارد

ندو۱۸.ادااواراز،دزارگرند

هدن۱۹.ادااواراز،ارر

نهدجو۲۰.ادااواراز،ارنرا

راارنازو۲۱.ادااواراز،ار

هرا۲۲.ادااواراز،داد

ردارو۲۳.ادااواراز،اا

ندزاارو۲۴.ادااواراز،درواد

یزورار۲۵.ادااواراز،دادر

ارایا۲۶.ادااواراز،د

.ادااواراز،

ارنن،دواید۱۳۷

انردنردوااردی۲.درواد

؛ادوزاارد،دهدیاارااز۳.د

زا«)ا(د،دهدجاراراو

زرد،اروادو۴».ایاارنیدو

اردها،شاروایاارا۵؟ا

ا،زها،مرودارا۶.شا

ارروازور،وایا۷.ددارروا

مشد،زم«:،روادمودایا

ال،ابادیا۸»!ز

دارلاال۹!یدادادا

.هارناو

نار.ادلدار۱۳۸

داتدسی۲.اار

ماز.ارور،اارمو

امااریزوررد۳.یاهددامارد

م،وایا۴.عردتاو.یدا

۵.ارندمن،اارنند

.اوالاز،اااروایو

نااو.نو،الوااز۶

اهزا،مورهارنردا۷.رودزاار

ااردوزاردداردد.د

،وایا.رالاروا۸.دادات

.کاردیر.اداار

.یاوهدزااوایادوادر.نریا۱۳۹

۳.یاهرودزاایواداو۲

۴.یاادایویاهداهاوهار

مارناوایاا،نزاز

اردویاهداازاوزا۵.یااد

او.اهدزاا۶.یاهد

؟مرزاو؟موحورزا۷.رانا
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اورداو!ا،دناا۸

Sheol)!اا h7585)۹وماریا

ایرادارد۱۰،مردیارد

ار«:و۱۱.اااردود

ر۱۲.دوردادلرد».ا

ورورواورزورورد

مردرردا؛لداز۱۳.ا

ورازاار۱۴.

۱۵.ادارانوایر.ماه

اردومنردودنزااا

دردواهدان۱۶.یز

و،زوررد،هیا

اردی،ایا۱۷.ادوازا

هدزرزا،مراراا۱۸!ااوا

ایا۱۹.دزمراو.ا

از۲۰.رودزارنندیا.اارنا

.ارمدوهرردان

،رادتارازامرادتاوایا۲۱

تمتارنا۲۲؟مرهوارناو

اایا۲۳.مرندارنا.مراد

هاررداو۲۴،ناایوزا.سالدو

.اادواو!اد

دزاا،وایادوادر.نریا۱۴۰

ترارددیدرد۲!ظادزاوهدر

اردیاد۳.یازورو

وایا۴.ه،انازازور

ادزا،رادهدزاا

مادوهدنرویانا۵.اای

:وا۶.ه،اهدیاو،هدهار

هیا۷»!اعزاواوایا.یا«

.یاهزورردا،تتوا

ماارنااوروااریوزرا،وایا۸

ااایاو۹.ه،ااادن

یا۱۰.اارا،نایترا،

ردوااااردارنا،راناارهز

.ارازردد۱۱.ادرژ

اد۱۲کارواداتراارد

۱۳.داارنیروادوداارردادوا

رنارواارمندا

.ا

نو!بد.ااروایادوادر۱۴۱

و،داراررید۲!ازاوااار

ند،وایا۳.م،داا

نادالد۴.رادهارردو

۵.مرنایزاو.مرنادزلا

یاوروداو،داوالدد

نایردازدااارناو!دا

ااهزاناناروادن۶.داادید

۷.اازاانها،

.دهایاا،روارز

(Sheol h7585)۸و.ین،واهیااز

یاادزاا۹!ان.مراد

دیادنا۱۰.ناریزاورادهاهد

.مرردو

واددزاوادهرردودودواده۱۴۲

ردارد۲.عواددزاوا.مرواد

و۳.دانواداردی.راوار

رد.یاادا.دشردحور

وارف۴.اهدنیامادمورار

.دیا.ا

ومددوایاد۵.نرد

راز۶.نززردو

زاان۷.رواروززااز،نزاا!ذ

ازاادادند.ارمرواردناز

.یاهدنا

شعوایدوایادوادر۱۴۳

دهو۲!اااوارد!ه

از۳.دهدلدریاهزاز.

اواهزات،هدند

حور۴.هدا،هادرد

ما۵.اهدورارددو،هشرد

دیررد،هدلارد.مروادار

زن.زاردیاردید۶.

اایدو،وایا۷.ه،ا،

اد،نزااردیور.اههحوراز

ازنااردرنادا۸.مونورو

اردنداززا،موناار.مراد

.ماهدهدازندزااوایا۹.مزاا

نحور.یاازمرواارهداراهدا۱۰
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اوایادم۱۱.ارازردا

و۱۲.نزاانا.زهز

کاننو.زارد،در

.هاز

!دکر،اهوادوادر۱۴۴

ر۲!دادبایاواید

وااووهروویووا

دا،وایا۳.درادازردام،مراد

۴؟یروبارواناو؟اروا

یا۵.درایازوروانا

ارو.دو،اردیاوا

دی.زهاارا،هارر۶.دود

او،ازااردد۷.ماراوار

۸.انادزا،هدریازا،هر

غوردد،نااردو،ناند

،رهدتاذ.اهزیدوار،ایا۹.ا

دواددهو،تارند۱۰.داار

وننادزاا۱۱.رزاار

دنااردو.ناند،هد

.،هدداردنا۱۲.اغورد

یراو۱۳.لههاوازینادو

ردروورایو.نارعاا،ه

وجوورورادرناوو۱۴.ایا

انال۱۵.یردیا

.انایاهمنال.ا

والار،هدیا،یایادواد۱۴۵

،اکرارزور۲!داا،کرارم

واوا۳.دااارمو

ارلا۴.دناارواو.حو

رد۵.داناریروا

یرترد۶.دایرردو

و۷.دانارو.ا

ااراو.داارناتیرد

۹.ناودوارووا۸.ا

یولایویرو.انیاوا

نو.ار،یروایا۱۰.ا

وتلهررد۱۱.اکرار،

مدااریر۱۲.ارا

ا،ت۱۳.ارتود

ارنداوا۱۴.رودمود

نن۱۵.اارنو

زارد۱۶.دردارنامو

ردالدوا۱۷.ارنزیوزراو

دوا۱۸.لاردرودی

.اارارواا،ااروااا

ارنا،هارناعودروااردنیوزرا۱۹

ناودرادهاردنوا۲۰.دت

واارواند۲۱.اکار

.داااکرارواسوم

،هز۲!نااروانیا!ه۱۴۶

ااردیا،مراددواد.ااروا

.اوادمدااوور۳.ا

زورنردودددکواودورنوواحور۴

،واردبیاال۵.دد

واارزونا۶،یویاهواا

۷؛داادرادهارار؛ارداراورد

وا.نارنو؛ردادارن

وا.زارنارنوا۸.دزدازاارناا

نوا۹.درادودارندوا.دزااارن

.راارنزهونوار

یاودااداوا۱۰.دزارنا

!ه.،نیا

و،لدوانااریااز،ه۱۴۷

ناواررواوا۲!انا

اودارند۳.اراا

اراودرارنرد۴.دارنای

یووواتواگروا۵.ام

.دزاازارناودزااارنوا۶.

۸.ادواریا.ااروا۷

ارهوزیاارنارواارا

اربایودوذاار۹.ور

نایزاو،دراراترد۱۰.ااروا

ازاوایونزاوایر۱۱.ار

.نااروا،روایا۱۲.راوایور

هزاوردیاز۱۳.اردیا،نیا

۱۴.اهدکروراردارازوهدار

۱۵.ادمزااروداردو

میدوزوالواهدزاردم

.اراژو،ارارف۱۶.دود
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وایو؛دزاارداردگ۱۷

ارد.دزااراواردم۱۸؟داا

و،هدنباردم۱۹.دیرا،ازو

اهدا۲۰.اااریروادوا

!ه.اااروایروادو

واارد!انازااروا!ه۱۴۸

یا.ااروایا۲!اار

.اارواهوبایا۳.اارواوای

ارواکایا۴.ااروارنریا

اروام۵.اقایاو،ا

درااراو۶.هاداواازا

ززااروا۷.رردنازادادراوداا

دووفوگوایا۸.ونیا،ا

هنردومویا۹.روااروان

نوتاووشویا۱۰.دازایووراد

ناروادوناروواوزندیا۱۱.را

اروام۱۳.لاوناونودونایا۱۲.ن

.ناوزقوالوالواماز،ا

نیا،ااادمیاواو۱۴

!ه.وابماایا،وا

ردارواواهزدواروا!ه۱۴۹

هدردنناویددهارداا۲!ن

اروادو.اراروام۳.و

تارن.درادیرمزاوااز۴.ا

دیو.لزان۵.دز

رددودو.ناندردات۶.

۸.ادوماازا۷.ناد

یارنانارووزارناندو

اا.راداانااباریروادو۹.ا

!ه.وانیاا

،واترد.اواسردارا!ه۱۵۰

اروا.اوایراروا۲!ااروا

زاوااروا۳.ات

روفداروا۴.ادواروا.ا

یاروا۵.اورواتاوذاروا.ا

۶.ااشیاروا.ازاوا

!ه.ااروا،درادحور
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لا

واد۲ااهددوادنلا۱

بدابا۳.تنیاو،ل

و،زارندهد۴.اوفاواو،ا

دو.اارودد۵.وارنا

ونت،ارتولا۶.ارا

ون.ازاهس۷.ارناا

و،اردردیا۸.ررااربدا

او،یازجااز۹.کاررد

،زارنارایا۱۰.داندیا

و،ردنیاها«:ا۱۱.ل

اهزارناو۱۲،ننیا

Sheol).ورورارو، h7585)۱۳

زااردیو.دااارلاا

و.زانردارد۱۴.ا

یو.وهارردنایا۱۵».داار

ترایانایاز۱۶رادزنایزاارد

ردمادند،۱۷.نرودود

دننا۱۸.اهیرا

یارا۱۹.ننیاو،ز

.دزکاردننا،دع

.اردزاوامعراردودانورد۲۰

دنردواهزاورددردارررد۲۱

اودارنیا«۲۲د

زاناویداازاو؟اد

اردحورا.زب۲۳؟ت

.دامااردتوداا

واااردیدودا،ماناز۲۴

اودکا۲۵.دا

نوارد۲۶.ا

دفن۲۷.دااادس

،رردددو،دضر

و،داااااها۲۸.او

۲۹.اااداان

و۳۰،دراارواسو،ادهوار

هزا،ا۳۱،درااو،دا

از۳۲.اازاو،دراد

ارنا،ناارواارنا،ندارا

،دااردداا۳۳.اک

».اسزاو

هددااواویدلانایا۲

اردلدویااردش۲،اد

اردزاواویدتدارا۳،اد

یاویهارناا۴،ید

اراو،یارواسها۵،ید

یوندزاو،اروااز۶.ید

ار،ن۷.دردو

،،کردایاوهذ

هارنوارفای۸

واو،یارفاواها۹.دراد

دوادلداز۱۰.ار

ار،و،دار،۱۱.ن

زاو،رهارزاار۱۲،اده

و،کاراریار۱۳.ن

یوردزاو،دزا۱۴.ری

یردو،دیاررد۱۵.

یانززاو،رانززاار۱۶.ور

و،هدکاردا۱۷؛ان

وتوااز۱۸.اهدشااریا

اوریود۱۹.ندوایودور

کنهار۲۰.راتیو،

زردناراز۲۱.یرادهارندیو

ززانا۲۲.اناردنو،ا

.اهنازاناررو،ا

۲،درادهااوالدوشاا،یا۳

رز۳.دواایااروتیومالاز

لدحودندارا.کارارور

ناوارد،یروها۴.رادمد

دووادلد۵.ا

ارارواو،ساروادیاررد۶.

یزاوسوازا،راار۷.ادا

.دااایاو،فیاا۸.با

.لیزاواروادزا۹

هزایو،ارویراها۱۰

،رراارواد،یا۱۱.ارا

ددرادوداروااز۱۲.راهوارواو

ل۱۳.رووازاارر،

.ارو،اار

یزاوهترزاناتراز۱۴

ایاناواازا۱۵.ا
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ووددو،امالیوارد۱۶.د

یویاروادییوی۱۷.ل

رد،دارواا۱۸.

وا۱۹.اواوات

.درااارناو،ددارزد

یا۲۱.ارکاو،دوا۲۰

هارو.درودزاا،

۲۳.دازدیاو،تنیا۲۲.راد

.او،اادهارردها

ایزاردنوا،ا۲۴

ناازاو،انفزا۲۵.ا

مادزااریوداداوااز۲۶.داون

،رازازاارنا۲۷.دا

ادو،دزوود۲۸.دترددروا

یتا۲۹.ادا،دادا

۳۰.اارددوا،

د۳۱.،اهدی

وادناز۳۲.راارارزاماو

ناوا۳۳،اناردوا،و

ار۳۴.دارندا.ا

لثراون۳۵.ارناا،اا

.داارناا،ا

،اردشواررد،نایا۴

از۳.کا.د۲

اواو۴.ومردردو،مددریا

ااواو،دنلد«:،هداد

.ااروار۵.هزراده

ارکارنا۶.زرفاادتزاوشا

۷.اداهاررادودارنا.دا

اوار.اازا

ارو،رادمارنا۸.ار،هد

۹.اداارشارداروااو.ا

».دالاو.دازج

رتی،لانویا۱۰

اریو،مدادارهار۱۱.ا

نو،اییوهارردن۱۲.مداار

نا.راوارناوروااربدا۱۳.دراشیو

ردو،ادناهار۱۴.اتازرادهار

زاو،رناوکارنا۱۵.شنار

،هدینااز۱۶.ر،هدبانا

۱۷.دنازابا،هااراوا

۱۸.ارباو،رارتران

.اردناورراقرند

زاادو،نااو۱۹

اردشون،یا۲۰.

دلدنوراردارا.درودزاا۲۱.ات

یاو،اتوایاارااز۲۲.راده

از،رادهماردلد۲۳.وا

یو،زادزااروردند۲۴.انازاتیج

و،ناا۲۵.رودزاار

،زرااردی۲۶.اریور

،فارف۲۷.ی

.رادهیزااردیو

اردشو،،یا۵

از۳.درادهارو،ارا۲،ا

ورزاواندو،ارانزی

.مدودهوااواا۴.ا

.وو،دوروت۵

(Sheol h7585)۶ات.

نزاو،اایاناو۷.ادواواههراوا

دواردو،زرودوازاارد۸.زرفااد

اریو،ناداردانااد۹.

هو،لاازانو۱۰.ن

،یدرد۱۱.دور

و،ادهواربدااو۱۲،هو

نو،ماردنازاواو۱۳،دراارلد

رد،ماریدد۱۴.مداشد

زااریریو،شدزااربا۱۵.ومن

ردبایو،رانوی۱۶.

ننازاو،داتدنازاو۱۷،معرا

۱۹،شروانززاو،کر۱۸.

زاو،دزمار.یاوبلا

نززاا،یا۲۰.شظادوا

ردنایاراز۲۱؟یردارنزو؟ی

اروای۲۲.اریویو،اوا

بدانووا۲۳.ددنیو،دزر

.داتو،دا

و،هدیاا،میا۶

و،هدامادرددندنزاو۲،هدادد

وارا،یا۳،هردنزا
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وو.یاهداتادهدرار

هاردناربا۴.سادزاوزوار

وزاارا۵.نارو،ه

،وردیا۶.صددزا

ااریو۷،زارووایارردو

ودزناردکارا۸.وروو

،یا۹.درداروذا

ا۱۰؟ادبازاواا

۱۱.بادنداو،بااو

.دیزو،اانار

۱۳.ررندجا،یزدود۱۲

یا.زفیوزهدن

عااارتراواورددرد۱۴.هرا

.اانواا۱۵.ارا.

ا۱۶.اوایارد

هویوند،درادتازاوا

ارهندو،وردنزون۱۷.ا

نزرد.عاااراد۱۸.در

و.دبورد۱۹.وریر

اردراوایا۲۰.اناردانرد

،اددلدارا۲۱.کارردوراده

ااریورهار۲۲.ونداراو

وو،داهداو،دا

غا)نا(مااز۲۳.دایرا

ار۲۴.اتاو،ار)نا(و

قدرد۲۵.نزنززاو،درادهنززا

،ازنزاز۲۶،زاو،شیول

اران،ددنزو،دجنصیا

شاوددشارداراا۲۷.

؟ددودورهارهزیا۲۸؟د

از،دادنزدا۲۹

اااردزد۳۰.اهاروا

ا۳۱.واردنیدزد

ااردلااودادرنا،د

واا،ززا۳۲.داد

اروبوا۳۳.اکاردن،

ت،تاز۳۴.اواو،ا

یاهر۳۵.دا،مازورردواد

.دال،هدزارودا

۲.هذددااواو،رادهانیا۷

۳.داو،هزرادهااوا

۴.رادمدحاراودیاارا

۵ناوداروا

.اننززاو،درادهانززاار

رد۷.زاو،مدهدردزااز۶

،مدهاا،نانردو،مدنن

۹،ریوهارو.وایرد۸

۱۰،ردورد،زورلاوزردمرد

۱۱.لدردوازسرد،ایولازا

۱۲.دراشاردوهوز

.ردیادو،معراردورد

:اروا،اردهوواروا۱۳

.مدواردیرزوااز،اذد«۱۴

ماریور،مانولاازا۱۵

نزاد،ماهاودد۱۶.ارلو

۱۸.ماودوارد۱۷.ی

از۱۹.زمزاارو،زا

یاه۲۰.اررودو،رد

زااروا۲۱».داامرزورود

رد۲۲.داااروازاو،ددز

واور،دورخیووازا

،دوروش۲۳.صیزا

۲۴.دوردنادوماد

لد۲۵.دنو،انایال

اریروااز۲۶،هاو،دار

وا۲۷.ارواروزو،اااحو

Sheol).یدتیهواو h7585)

؟اردزاواو،اا۸

۳.انرد،هارهر،ین۲

۴.زاهزاوردد،دهزاورد

نیا۵.امدازاواوانادیاار

رااز۶.کردارنایاوارز

ارد۷.ااندو

دن۸.درادهوارتراو

ددا۹.جاردوا

اد۱۰.اندوااو

از۱۱.یزاارو،ارهول

۱۲.دنااواارو،ازا

س۱۳.ماارو،مرادزردو
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اروردندوهاروورو.ایادهو،وا

.انازاوتر۱۴.مرادهو

و،ند۱۵.انازاتو

وانارو۱۶.داانارواد

اارامرادود۱۷.نناروادون

۱۸.ااواو.رادود

زاه۱۹.اوادویا.الوود

ارد۲۰.هزاو،ابرزو

نارل۲۱،فایارنرد،ا

ءااوا۲۲.مزارنایو،ادد

زا،مدرالزازا۲۳.لزازالازا،ادد

و،مدد۲۴.نندزااا

،دهازا۲۵.ادوبازای

و،دزاراوزن۲۶.مددزا

ارناواو۲۷.ارنررلوا

کاو۲۸.دادراارهادو،مدا

ردن۲۹.ادراااریو،درااار

.دارزدزو،زووانزاا،دادرا

رو،مدیدزوزورو،مدروادها۳۰

یدو،یوزیداردزااو۳۱.مدزااوا

الو،انایانا۳۲.دمدا

ارناو،وارد۳۳.رادهای

هدیرددزورو،دال۳۴.در

ااز۳۵.ایهزاوردیو،

او۳۶.اروایرو،ارت

،درادداو،رردن،ا

.درادودارت

هااریو،هدارد،۹

هوجواردباوهدذاردذ۲.ا

،اهدا،هداردنا۳.ااراارد

او،ا۴.ی

جوازاو،ریازا۵.ارواا

و،هز،هدکار۶.ما

اریا،دارهاا۷.ک

۸.وایاارو،ار

اردا،تزاادارهاا

اهدزهدارد۹.اداودار

یاا۱۰.دوااهدارلدد.

اواز۱۱.سوو،اواس

.داهدزازایو،ایزور

اااو.یا،ا۱۲

وا،اهوانز۱۳.دانا

یرد،درددو۱۴،اد

ادیاراراو،اارنورهار۱۵،

:او،ددا۱۶.ور

و۱۸».نو،اههدزدیا«۱۷

ویردتدو،اردندادوا

.(Sheol h7585)

ا،دزرواردر:نلا۱۰

ا،دراترای۲.دشردنا

دراارلددنوا۳.درتزاا

د۴.دزارنایوزراا،د

۵.دزدا،ددر

ردا،انرد

،اند۶.اهروام،اد

ا،اکرندرد۷.ارناندا

اا،لارما،لداد۸.اناا

ارد،دورهارار۹.ا

۱۰.ارادزاردهارو،دد

ند۱۱.داا،راز

۱۲.ارناندا،اتند

یرد۱۳.دزرارها،ااا

دبا،دن

داندا،هذارن۱۴.اا

،نارادرناودلاا۱۵.ا

یدلدد۱۶.انانااا

ارد۱۷.اهلا،ات

هاکارا،اترددراده

ن.وردار۱۸.د

ا،هزامت۱۹.اادعار

هندنز۲۰.اارا

راریرندی۲۱.ءنالدا،ا

ودوا۲۲.زاناا،

زاارد۲۳.اانازو،دز

،رناناف۲۴.ردو،دراد

،دد۲۵.اناندیوزراو

یا۲۶.اادودلددا،دد

ایادا،انیادودوناد

نایا،دزارواس۲۷.اروا

نااا،ادندرا۲۸.اه
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ا،انوا۲۹.ا

،اکلدد۳۰.ن

ارنند۳۱.ازردناا

ندی۳۲.اهرزانوردنزا،ور

.اغوردزاناندا،افررا

هما،اهووادیوزا۱۱

ناا،اان۲.اوا

نارا،اارنانار۳.ا

،درازورردیا۴.دزکارنا

اراروادا۵.رتزااا

نانارا۶.ددکدترازاا،دز

۷.ردردنارا،ار

.دنارواروزراو،دددوااددن

د۹.اوایودصزالدد۸

ندو،دزکاردد

زاو،ید،ندیدزا۱۰.ت

،د،نارزا۱۱.جانا

ارد۱۲.ددمناندزاا

۱۳.ا،ادر

اا،دزشار،شد

،امد۱۴.درادارا،لد

دیا۱۵.اناتزاا

۱۶.ادرادهوارو،ارا

ارودنارواروز،درادهارتتنز

دا،نارد۱۷.

هرا،هتا۱۸.رارد

،اتیدا۱۹.اردا

دن۲۰.رتاروایوارترا

۲۱.واهنا،ووا

نز۲۲.اتندرذا،اا

ندیوزرا۲۳.زاردارز

و۲۴.،ناراا،ا

یزارادهازاهدزوزوا

دباو،د۲۵.ا

اروامددرادهار۲۶.ابا

۲۷.داناهوا،دا

اضروااریو،اریرار

ندا،داا،دیا۲۸.

اردا۲۹.دروااگ

ده۳۰.اندهاو،دادوا

۳۱.اارو،اتردلد

ودهدز،اازلددا

.ر

ا،درادوداردرادودارد۱۲

اروایرد۲.اوتزا

نا۳.امارواا،

نز۴.دراندرا،دراایزا

رددززا،دج

نااا،افاندی۵.اا

نارندا،اردنیانان۶.ا

ا،،هنژاونا۷.درارنا

ا،دحونا۸.راند

،ادمدو۹.اند

لدد۱۰.نجودزااارزاا

نایرا،دنانیا

ا،انزاعرزاردز۱۱.ا

رد۱۲.اایوارا

مادرد۱۳.درواهندرا،دزرونار

ندهزانا۱۴.انوزالددا،ا

.ادروانادتو،دزاد

دارا،اارشدرداهار۱۵

اردا،درارا۱۶.ا

و،اراار۱۷.

یب۱۸.ار،غورد

راااار۱۹.ننزا،ز

لدرد۲۰.ااوردنزا،

۲۱.ادارندترا،ا

۲۲.ازاناا،داودی

واهارنا،اهووادوردی

ارنالدا،درادارکزد۲۳.

دا،دارزد۲۴.دز

،دزاروا،نالدترو۲۵.دا

یالدد۲۶.اداندارواا

د۲۷.هاارناناهارا،دیدد

.انایایا،رزا،ناردر

.ترردو،اتارد۲۸

هااا،ااردرد۱۳

نا،دراردهزاد۲.دار

ندرادهاردند۳.دراار،نار

اکاردیا،ار



356لا

ا.ایووزرا۴.

ارا،درادتغوردزالدد۵.ارز

ادردارا۶.او

۷.دزکارنار،تراا،

ارو،راورودارد

،داوانود۸.رادرودورا

ا،اندندر۹.اارا

ایعازا۱۰.داشناغا

زاود۱۱.ااا،د

اارددزواددا،رددا

لا،الدیرناردیا۱۲.د

درراارم۱۳.ترددا

۱۴.ابازاا،دزکار

۱۵.درگیادزا،اتد

۱۶.ا،نارهارا،ار

.دزاراا.کز

۱۸.الرا،دررد۱۷

ارا،کاردایااو

نیادوزرا۱۹.امل

ررن۲۰.ناهو،یزاباا،ا

۲۱.ارنرا،او

۲۲.ایا،ندا،ارنار

ندیانارودو،داداثراارناناد

ا،ارکارناررد۲۳.اهذ

زا،درادزارب۲۴.کازا

ماروادرادودارواا،ت

ا،دردنییالدد۲۵.د

.داجنا

ارنانزا،اردنز۱۴

کدار۲.بادد

ارواارردردا،وازا

نانیا،اباندرد۳.

ا،اکرا،و۴.داار

ا،غوردا۵.ددزل،وتزا

وارهاا۶.بغورد

ادرزا۷.انادا.

کزد۸.اوارداریاز،رود

۹.اناا،کرداردهاراا

۱۰.ایرنارنردا،ااهنا

رناردو،ادارلد

انارا،امنا۱۱.درا

،ناا،داار۱۲.دروا

او،لدورد۱۳.اتق

دیارزاالدرد۱۴.ان

روارد۱۵.اددو،د

د۱۶.دررردکزدا،

د۱۷.ادروزااا،بایزاو

تزا)مد(و،ررا،

انزج،ا،ان۱۸.راد

یهزاورددناو،نرردنار۱۹.د

نودا،درادتوازا۲۰.اند

ا،دزروهدرارد۲۱.رود

نا۲۲.نال

ور،یاا،ها

ما،ازا۲۳.داار

ا،اناودنج۲۴.ا

،تارا۲۵.انا

واسرد۲۶.اغوردا

واس۲۷.دااروانازو،ایدا

تزاهدل۲۸.باتیادزا،ات

۲۹.امدزانو،اق

دارو،ااد

.اااا،انتمارالد۳۰.د

و،دراردها۳۱

زدترازا۳۲.اروا

رد۳۳.دراددادنلددا،دها

۳۴.ددراننوراردا،ددلد

یر۳۵.ار،میاها،ادرارما

.نواا،امدهد

نارا،ادارمبا۱۵

ناندا،زارننز۲.دروا

ناو،ردوان۳.

،ناواترد،نز۴.دنو

ا،دررااردردا۵.احور

،الددرد۶.کزدرادهار

ارنی۷.اترو،نالا

وادنا۸.،نالدا،دز

وادناهار۹.واهناریدا،اهو

اریا۱۰.درادوداراناوا،اهو

۱۱.داتزاو،ادک
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یدهدز،اوارردنواوو

Sheol).مدا h7585)۱۲ندو،دراودارهاا

حورلدزاا،دزارهندلد۱۳.را

ناندا،اردلد۱۴.د

ا،انیزور۱۵.دار

زااواسکالاا۱۶.اادلد

زا،اردلنا۱۷.باا

ا،داارعاد۱۸.توانایراوو

نهار۱۹.ادارد

ارر۲۰.اهانارا،ار

۲۱.درارردادا،دزند

کاردا،اارد

ترتزاا،د،ترمزا۲۲.

یددبازانایا۲۳.راند

۲۴.اردردو،د

Sheol).دروداوزا،اینیات

h7585)۲۵ارنزهدوا،دزمارناوا

نا،اهووادی۲۶.راا

دد۲۷.انایاه

دلد۲۸.زادرادتزاا،دزرار

یراری،ناندا،ندادباردلد

.دارندیدا،ارودنازاوا۲۹.دز

ارااو،دزندارلدنر۳۰

ننرد،دارت۳۱.

،دراردن،کارد۳۲.ا

داواس۳۳.اردارا

.واو،ا

وازانزا،انانازالدی۱۶

واا،اکشدردنایار۲.

ی،وااردلا۳.دزارور

ناو،انایااروا۴.دراا

واو،اهوواددرادرولد۵.زوریاار

و،دهره،ارورزا۶.اا

هیارن۷.دبایزا،واس

کالاا۸.دروایوارد،وا

نالد۹.فانوناوادزا،افا

و۱۰.دزرااارواا،رد

ووزا۱۱.زویروادردواندو،اهدی

یویواوانازااری

نااز،اهوندد۱۲.

،اندهاری۱۳.راازا

اتنر،ند۱۴.رادودارنارو

،اتهدهررد۱۵.وارنادا

رززا۱۶.ایراوایرو

،نار۱۷.ههزاو،ار

ارندرادهاردهارو،ایزاندبا

وررولدو،اور۱۸.

ندزا،اندندا۱۹.ا

و،ایدمرد۲۰.نا

درادلد۲۱.والوا

یا۲۲.ااارو،دها

دلد۲۳.ا،نادا،ات

۲۴.ااارو،ادارواند

یاوانیا،انهن

ا،اارناردار۲۵.هداا

از،راریا۲۶.ت،هارنا

،اارتراد۲۷.ناارواد

مو،عاوردد۲۸.اهزاو

اردد۲۹.ازاارنود

اردن۳۰.اهارارواو،اا

اریوارو،عااارغوردز

هاررد،الج۳۱.رما

و،ارزاد۳۲.دا

۳۳.ااهزادحور

.اوازانا،دااادرد

زازاا،۱۷

ثاو،داته۲.

هروهیا۳.دانارداار

اوردی۴.ادهناواا،ا

ار۵.دشانزبذدو،

دشزاو،ارهااا

نار،نازلو،انا،ناج۶.اا

یهدزو،اراام۷.ا

ااناارد۸.ارورد

رار۹.درادر

ازاارنودرااریاا،

ززا،اد۱۰.دز

دا.واد۱۱.د

نادا۱۲.دهدوا

ض۱۳.دردادزاا،در
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عایاا۱۴.ارودوازای

دازاکار،اباندر

یود،دزمارلدودرلدار۱۵.

ان۱۶.ووادنا

ردود۱۷.دراالو؟اد

۱۸.اهدرداو،توا

.ددرردودداد

ردو،درادودارزدرادودار۱۹

اردرادلد۲۰.ارادزارد

۲۱.اررددرادوردنزو.ا

ازرو،ایادروااز

حورا،یندلد۲۲.داید

،دزاارهرد۲۳.اراا

درد۲۴.دزفارفایار

یاا۲۵.زیاردانا،ا

ارند۲۶.اردو،انر

ارندزبو،بندز

حورو،درادزاردن۲۷.نا

واشناد۲۸.اددراد

.اداردیو،رار

زاا۲.دو،۱۸

۳.دزاردا،درو

۴.ر،او،اتر،ا

.ایر،و،اباناندن

۶.ندیروادفیانایرا۵

۷.زایادو،دادزای

۸.امادشدنیاو،ایواند

۹.دوروو،ایمن

ا۱۰.اهکردالادرردوا

.اودودناردلدداجوا

یورردو،اواودیا۱۱

و،ددنالد،زا۱۲.ار

دبازاار۱۳.اتا

اروایرناحور۱۴.رویویا

دلد۱۵.دناارحورا،د

۱۶.ارنشو،ار

.رنررارواواوازا،

واا،قدالوادیدرد۱۷

زاارنارواروزوارا۱۸.زااروا

وازو،ایزاهرردا۱۹.ا

ددهزادالد۲۰.ای

نزترردتوت۲۱.دد،لزاو

۲۲.دراارشاهرادودارنااو،ا

هداروایرو،ایاوز

ودا،عد۲۳.ا

،کاردرادرنود۲۴.دبا

.هردازاودا

اوردزا،ادردی۱۹

ودراد۲.ا

ارواهار،نا۳.هی

رنودیا۴.دکوازادو،دز

اورد۵.دادنودزاا،ا

۶.ارغوردو،ا

.اهلودو،ناایر

وازاودواو،رادتوازادناردا۷

۸.و،نارنا،رود

هارو.درادوداردنار

و،ااورد۹.اید،دراد

تو۱۰.داکب

.ار،ارا

والزاو،درادهاروانا۱۱

وایرو،اشهد۱۲.ا

انزیاو،اشرا۱۳.اه

،ایدااثراودو۱۴.نردادا

،دروابا۱۵.اوازاوزا

درادهار۱۶.ا،رلاو

،داردا،ارن

و،دضوا۱۷.دا

اازدارد۱۸.دادروااروانا

۱۹.رااووااردا،

ار۲۰.یروارارنادارواااز،ا

ی۲۱.یدرد،لاردو

.اواتراا،انالدردر

س۲۳.اوردزاو،اواناناز۲۲

،یرددرادارناو،اتیدوا

ردارددد۲۴.ارو

ارهاا۲۵.دروادندارناو،ن

وارو،کزند

،اارشردودر۲۶.داکردار

نیا۲۷.درواوارای
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۲۸.دزهامزاار،کار

ص۲۹.ارهناندو،ااارفا

.نایازو،اناا

ناو،درواهتاواابا۲۰

و،اشهد۲.د

نرودعازا۳.دزرودن،درواناروا

د۴.دادا،اتنایا

وادردا،رنز

ارنادا،ابانالدردتر۵.

ا،ماارنا۶.

کدلدد۷.ااراد

د۸.اوازاا،

۹.دزهادنزااری،یرواد

».مکهزاو،اردلد«:ا

وادایود،یوی۱۰

کاا،دازا۱۱.اهو

اراودوا،واش۱۲.اارو

اردن.یادراوداربا۱۳.اها

،ا،ای۱۴.یدنزاز

یا،رو۱۵.هارنا

ارا۱۶.ااا

ن۱۷.انرارواو،ا

اهرزادا،انایا

.و،دتر۱۸.

ا،شاررااشد۱۹

اردردور۲۰.تاردی

وااا۲۱.اشردا

یزا۲۲.اکر،د

.داداتارووا،اما

یوزاو،اهووادی۲۳

اردهارد،اوازانای۲۴.

رزاو،ساری۲۵؟

هاارناهد۲۶.امادرد،راند

اواغا،ناحور۲۷.ادناارمودز

ارهدارور۲۸.ارلدی

ل۲۹.ارارواو،

زای۳۰.یناتو،اناتنا

.دورولدزوی

ارنا،اوادردبایهدلد۲۱

ارشدردناهار۲.ادا

د،ندرواارفاوا۳.زااردواا،ا

غاولدون۴.اهزاوا

ا،اامرزدی۵.اه،نا

۶.جایال

۷.تنیاهاایر،وردنز

افاندروازااز،دزااارنانا

،ار)ه(رزید۸.

نموازرد۹.ا،دلاا

ن۱۰.کردهنزندزا،ا

ن۱۱.دو،اتراق

دنو،زانهاا

ردلدد۱۲.ار

اردش۱۳.نژاوراا

۱۴.ابودادوا،ددزا

،ردیاهرو،وارردیا

نارا،اندندفا۱۵.ار

ندرد،دهازا۱۶.

و،اجدرادودار۱۷.ا

نا۱۸.داوددرادوداروروبا

ندزرد۱۹.نارضناروند

نلرد۲۰.یوهنزندزاا

۲۱.اراادا،اوروبا

الواوت،ارروا

ناداو،اانارد۲۲.

ن،درادهارنزوند۲۳.دزاازار

روود۲۴.زاارد

دت۲۵.واو،دهاا

۲۶.اندرزاداز،اروا

وللددا،تتوا

،اهونای۲۷.کا

ورد۲۸.ارارایضهدز

.داارعاا،دک

ار،اردو،دزاردیورد۲۹

روو۳۰.

زاتا،ازوریاا۳۱.اروا

.اوا

وهزاو،اایودتزا۲۲

نایودها،توود۲.

دزاروار،کزد۳.اوا

وایا۴.رردورنو
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ناوهارردادور۵.اتولوود،ا

ردار۶.درودازادرادهاردنا،ا

افاانازادنو،دوار

۸.رمنو،درادا۷.زرو

.اازیو،وردادر

دنزااز،داکرزوا۹

و،ارعاورودارهاا۱۰.دا

ودارلدتر۱۱.داود

وان۱۲.واودهددرادیو،دراد

د۱۳.دزارنارنودرادهار

نزند۱۴.مردو،انو

اناردوابو،اه

زاارنادبا،اهلدرد۱۵.دا

و،هیا۱۶.دارودوا

ااردش۱۷.اجاناود

از۱۸،ناداردلدو،ارم،اد

و،یرادهدلدردارااه

راا۲۰،مدادارزوا.وادا۱۹،

من۲۱،تر؟یاار

؟یدندارارمو،ماارار

،رردردارو،جاراذنازاار۲۲

نو،داارنایدوااز۲۳،ن

تد۲۴.داداجارارنانجار

ااروایاراد۲۵،شهاو،

دازا۲۶.یزرمادرداردنوی

ا۲۷.یاازاوشد

۲۸.درادتززااراادایرای

رداریدا۲۹.زاهدادراارار

،دااندرردوا؟

.داان

ایورارد،ندران۲۳

۳.رادیدرلاداو۲.

یا۴.اهیااز،شوایار

نا۵.ازدزاونزاردنود

یااوداز؟وداناارد

اردن۶.دناردبو،دزد

رداز۷.شوایارو،ر

،شور:ار.انواددلد

نو،دایاهدراریا۸.دا

از،اش۹.دادادارد

و،زار۱۰.داراار

و،ارواروزناواز۱۱،ادنر

و،نادبدااردلد۱۲.داونایدرد

ارازارددزا۱۳.ماردش

زااروانو،نباروا۱۴،داباروا

Sheol).داداتو h7585)۱۵لدایا

هدو۱۶.اند)لد(لد،

لد۱۷.داری،داو

زورواسا،رنار

.ااو،تاااز۱۸،شر

رداردلدو،شومیا۱۹

اردیازاو،شنارهززا۲۰.ناد

باود،فوراز۲۱.

شدارارر۲۲.ا

ارناوارار۲۳.ررادناردردو،

ندلدزر۲۴.اروبداوو،شو

تردوتر۲۵.ارووازااوو،د

دلدمیا۲۶.داروهاوو،اند

نز۲۷،دیارنو،هار

ناروا۲۸.هنزو،ایاهاز

زایاو۲۹.اامدنردارنارو،رد

نازایرازومانازااونازاتوونا

ا۳۰؟مانازانونازایاو

ادجوبانیاو،ماباار

،امخوهبا۳۱.

ا۳۲.دوروو،دزمرداردی

ن۳۳.دزااو،ارارد

،دایلدو،دااری

،ااردنردو۳۴

درددزا:او۳۵،د

ارا.مدزا،مدساار

.ارنادروتدو؟

۲،تناراوزراو،ناد۲۴

هرردنایوردنالداز

۴،ددرااو،د۳.

د۵.والاازا،داو

،اردو،تررد

ندترتزاو،از۶

رداردند،اهدزایا۷.ات

ااروا،ییا۸.زررد
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.اهوندادهااو،اهنا۹.

ارا۱۱.دت،زورردا۱۰

یاانرزاو،صهدتیا

دهزاا،ااراا۱۲.ا

او؟ادنو؟

،ابازراریا۱۳؟دادات

ار۱۴.اارنو

او،داتاهاارناا،زدنیا

و،شردلددلیایا۱۵.ا

االدداز۱۶،باارواهارا

یددن۱۷.دااردناا،

واراوااد۱۸،وددنو،

ار۱۹.ادوازااردو،اشرد

از۲۰،ناو،زهرنار

یا۲۱.داشناغاو،داانار

از۲۲،تناو،سهدووازا

ارنایو،اننا

یروادردیراان)ن(زاا۲۳؟ا

ارواا،لد۲۴.

ایاا۲۵.داتوازااودا

.راناو،داداروا

رداردر۲۷.ارباارما۲۶

ارنازاو،زردارناو،اراجر

دیو،هتدد۲۸.

ایودوایرو۲۹،ه

درزا۳۰.داداشادااردو،د

او۳۱.انزاو،

رادو،ارنایورو،وررنا

بداومد،م۳۲،دهبا

دنداو،بااوا۳۳.ا

یزو،اانار۳۴.با

.د

اادهد،نادانلازاا۲۵

ندو،االااد۲.دار

،ردارزوردارنا۳.اندلا

،رودهزااردرد۴.دناارندلدو

ردوا،رودهدرزاارنا۵.انورزیا

یردو،زاارهدررد۶.راا

ازا،ادارااز۷،نر

یا۸.اراهداروایرور

ارتانشارداد،ونوعا

ا،تااردید۹.دا،دز

و،ارداد۱۰،زشاریدزار

ردی،درد۱۱.در

،اشیابد۱۲.اهیر

ن،دنیاالر۱۳.ارزرزو

۱۴.هزاردناناز،درد

ناردوا،دهیزا

ارناا،نزو،دروانادیاراررواد۱۵.ا

،هنازااد،ررا۱۶.

زااد،رادزتاردززااردی۱۷.

تددهررد۱۸.تزا،ه

ردردا۱۹.اووز،دغورد

دونا۲۰.یوهدزمناد،زور

.اهررووردن،دیا

بااروااو،نارناروادا۲۱

شادارواو،ااشااز۲۲،ن

نزن،دروانارلد۲۳.دادا

امردند۲۴.دزکاره

،رودوزاش۲۵.کردنزندزا

،دلدد۲۶.انیادبا

،بندردز۲۷.اودا

دحور۲۸.لدلنن

.اروم،درا

یا،دردنارونردف۲۶

رد،ا،۲.ا

،غایامواق۳.نردکونا

بااارا۴.انایازابو

،هبااارا۵.یوااد،ه

،اد۶.دراراد

ی۷.اردروداردی

۸.انااندزاو،ا

۹.اهدردا،ارا

ردردایر،ااندزا

اراان،حوارزاا۱۰.

د۱۱.اارنارودد

ارا۱۲.رااردان،دد

ازااادا،ادرد

نرداو،اهاررد۱۳.اوا

ن،ددشارد۱۴.ا
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ناندروازاودوبرداردد۱۵.

دزاادرد۱۶.دد

وااردودو۱۷.دبا

مدا۱۸.داریا،دضدرا

ا۱۹،دزااارتوویااد

ندزا۲۰؟مداو،دارد

۲۱.ددزمندزاو،دشام

ادو،اایاموایالز

ی،اکارمن۲۲.عاا

ادردیاه،لدی۲۳.دورولد

دیدراد۲۴.دهدواف

۲۵.هذاردلدردو،

۲۶.اهوردازرواروا،

نردواا،دوا

و،دااناردیاه۲۷.ا

دنحوزاوردنز۲۸.اوا

.داارسندو،درادت

۲.ازازوراداز،ادهررد۲۷

۳.یو،تدندوارید

.اایودزااا،روا

اردا،وا۴

تا۶.انزارا۵.داا

۷.اطاادیا،ارادوود

۸.ایاا،درادانزا

شاازاا،دهراوادنزا

زاودتون،دارلدوور۹.ددهراوا

زورردو،کارترودودود۱۰.لدتر

ردازاداز،ادترداد

،دالدوزیا۱۱.ارود

وار،کزد۱۲.مزباردن

۱۳.رردورنا،دزار

رارواو،اارنا

ود،دوز۱۴.ان

۱۵.دبازا،دزاواارد

اروا۱۶.اهنزو،نارزورردباادن

اردردارور،درادهاردادرادز

ودیورد،ارا،ا۱۷.د

اارشاهدرادهارارد۱۸.دزارد

۱۹،امزاردیاو،در

وو۲۰.نانالدن،اترتربارد

Sheol).انانن،نوا

h7585)۲۱زانان،هروهیا

ردرنارا۲۲.)دهدزا(دنند

۲۳.رانونازاو،بدنو

از۲۴،زلدراردلدو،د

ار۲۵.)را(جو،ادود

یاه۲۶،دو،ورهو

یاو۲۷،ارزهراو،س

.دااو،اکاروکار

زا۲.ندا،یاه۲۸

اادودا،رزا

انارنرد۳.ارا

کار۴.دراکار،هدن

۵.درادتنازادرادهارا،ارنا

اروانا،کردارفاند

زااکدردی۶.

یدرادهار۷.وداهارودهور

۸.دزارارر،نا،ا

،نایاارنا،ادوراردل

واید،ادنزااردش۹.

دههاهارارنار۱۰.دهو

ردودد۱۱.انا،داا

۱۲.دااروادا،اد

اانانا،اندندن

ارده۱۳.زاردند

رکوفااارناا،ارادر

اردلدا،ادل۱۴.ا

،م۱۵.اردز

را۱۶.اهدسوه

۱۷.ازارداردتهرزاا،

رز.و،دنر

،اررکا۱۸.درازاروا

۱۹.دااازاردورهارودردا

نیوا،انزاعرزاردز

،اراد۲۰.ازا

یرا۲۱.ااودرداا

د۲۲.دردا،نیاو،

۲۳.ارداروایزادوودرد

نزازا،اا،اردا

وتراردردور۲۴.د
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ارعاد۲۵.انک،ه

ا۲۶.ایواا،اا

کا،ادلد

،اجلا۲۷.ات

و۲۸.اراردناا

نانا،نارمداانا

.اهدواندک

ن،درزا۲۹

یدمدهدواندن۲.داوا

۳.مدنانا،

ا،دزروارردرادودار

اروهد۴.ارلاات

۵.دزناوارناراهردا،رافا

رد۶.ایامادارد

د۷.دایدولدا،اادد

۸.دراناادیاا،کرداریدلد

وارنا،رواباارناا

هادکها،درادیدادا۹.

تدزارنناد۱۰.داارارواد

دا۱۱.ارواننارا،راد

۱۲.وارنادا،دزار

۱۳.اد،دشغوردن

نایودنواو،او

یروادارارند۱۴.اورار

،وب۱۵.اراایو،

.ااردرد،میا،

ندا،ندا،ددهدزهدوانان۱۶

ااراردارد۱۷.داارنا

مور۱۸.اتانو،ر

۱۹.درادهارلا،د

.اااز،د،مد

اا،الردارا۲۰

،دروززااردمد۲۱.واازااهدز

و،ااعاد۲۲.اواا

ا،اروا۲۳.اارد

تدزد۲۴.رال،لدد

۲۵.فااوداز،دراددار

زااواا،امادنازاس

زانایروادا،اریر۲۶.ا

ردو،اهونددد۲۷.اوا

.هونادا،

ادناو.راموت۳۰

ارناو،ودازا۲.لاوا

۴.مااارسووماار۳.مرا

ردارد؟دلوازاوددنا

؟دردارباو؟دد

اواووام؟رااارزیا

وا.اات۵.یرادعاا؟دراد

اراد،ایوان۶.ادن

ارا،مداردزاود۷.یو

،رودزاارغوردو۸:راززامازا

۹،رواار.ودوهدا

ادو.واوراار،هاد

اره۱۰.ماردیااو،یدزد،ه

و۱۱.یمواراد،زاد

ارردو،اردر

زاا،اکدردو۱۲.د

رنو۱۳.اد

نادو۱۴.اارنو،ا

وزیورزاارنادرنایایادو،ا

ههادوداراز۱۵.رندنزاارن

ر،دا.

و،دبازازو،دازروو۱۶:ا

Sheol).اا h7585)۱۷

یداویا،دررااررداوااارر

۱۸.دراارنابیواارنا

اارار،اهدزیاا

نردهارو،هرواردب۱۹:

در،ازنزان۲۰.هددهارورد

۲۱.مدهوکاردندو

۲۲:داارارو،دلز

،هازااو،

نثراووو،دنونز۲۳

،ارزردار۲۴.ددد

دکار،ر۲۵:ر

یا،او۲۶.هذنردار

ا،دار۲۷.راهردارد

ودید۲۸.ورنوددا

،اماشا۲۹.ندیرد
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تانرد۳۰:مشر

هدو،ویز۳۱.نادورمازاو،اا

یااااریورزاا۳۲.دناووا

از۳۳،رادندد،یاهااو

،انون،ندزاو،انو،ندزا

.انوعاندزان

۲.دادواشرد،هدم۳۱

یریاو!ریا،یا

ااریو،هنزاردت۳!

ارند،یاارند۴.اند

۵.اارتاارنااو،با

فارنذیروادو،شااراواد

ارباو.هفاارتا۶.ز

ارو،شااردو۷،ن

ردادیاو،زنیااردند۸.رودد

وو،یروادفا،هدزاردند۹.نر

؟دااارنز۱۰.ردادار

و،درادداواشلد۱۱.اازاوا

،دیزورا۱۲.داج

دیدو.ارنو۱۳.یودا

اردکار،اریوا۱۴.رر

شااو،دازو۱۵.دروارودزا

،هدرهررد۱۶.دارنااوکار

۱۷.سندیدزاو،دارنا

تر۱۸.دزیاریوزو،دتارد

۱۹.دشرداو،اارد

۲۰.دارخاو،زاردکوداردید

یااریدو،دزنایااردی

از،فزاشاا۲۱.زاردن

یادیا۲۲.اواا

ردش۲۳.ناراوکزنزا.دزز

۲۴.ونردو،فوررد

ت۲۵.دناو،وارانی

اردند۲۶.دهاوهرردو،اواس،تو

رر۲۷.ایونزاو،

ا۲۸.درکارو،ددا

۲۹.ارواشو،لاروا،

۳۰.یرادیناا،دلارناد

وازازا،ا،زوه،ل

داروااودهزااریو۳۱.احو

.هزاورد
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،ا۲:دهدروارددوادم۱

زاارنا۳.ا،ا،

وور۴؟اناز

وعبا۵.راازواد

فد۶.دعنازاوبوبا

دودورنزرودنزرود؛زرودلفودورب

ردادیررد۷.دددیرا

.ددزنیرنازا؛دد

زا.دانارناناازا۸

اهدا۹.ددنزاشودند

ااناهاو،داان

شاهرردیا۱۰.هزبازو

.دنادزادرد.اهزا:د

اد،اانازاو،نزایذ۱۱

۱۲.دایذ،اانازا

ردمدنااردلدو۱۳،مدهدروارداا

.و،دهدنازی

زنااهدادمداااا

مد،دهدنازاررو۱۴.

ارار۱۵.انزدردواا

:،هددلدرد۱۶.دروانارارودنا

زازا،مدواارا

۱۷؛دردرارولدو؛دروا

لوادواداردلدو

از۱۸.انزدردام.

ارن،اارواتترد

.اا

؛زتوارنا:دلدرد۲

ههررد۲.دنااو.ارید

دلدرد۳.دهرردوان

الدا،مروبااردنمدر

مدایامرواارو)درا(

۴.روادماردنازارناا

ودیاومددیایر

اردودودو۵.مدسد

دیابای۶.مدسرادهرد

ون۷.یرا،دگرنردنارداررد

زازااوادنادازومنا

لااووه۸.دورزالاادروارد

تاوتونو؛مددیاروند

ومگر۹.دناومدا

ویدرواردزا

لدو،اردازادوزراو۱۰،را

ودیدرددازاززاارد

ر۱۱.دزا

و؛مدهندردودهدد

بازردودنزدردوناا

اروومد۱۲.د

؟داهدزااز؛

یمدو۱۳؟دههدنازاا

اایورددن۱۴.اری

ناودمدردنادو.دورهاررردا

انمددلدرد۱۵.رااو

را،دااو،داوا

از۱۶،اا:دلدردو؟م

هامارد.دااادودزایذ

اددو.اشام

هدبازاازادتتزاا۱۷؟ا

زدردومارد،د

هنازارد۱۸.ان

زاارناازاادهومد

او،دااوااو۱۹.مرااو

وا،بازوم

لد،۲۰.اا.ا

یداز۲۱.سمدهباززاار

ارناواوووا

وا.هزناردا

زدلدروزاارنااز۲۲.ای

ونزوراز۲۳؟دهبا

ا.درااراده،ا

زااردنوودرنایا۲۴.ا

از۲۵.اازامدارا.دزش

رداز۲۶؟ددروانوا

را؛اروو،اوا

اردارنادارندهذووا

.انزدردوا.اه

۲.اونازاروازیا۳

یاووندسیاو.تیاووتدویاو
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میاو.یاوویاو۳.سون

و.هیاوویاو۴.ندیاوو

ووهایاو۵.ریاوویا

یاوونشاردیاو.یا

.تریاوویاو۶.نشاردزابا

وونردیاو۷.اارودیاووادهیاو

ویاو۸.یاووتیاو.ودیا

ارهر۹.یاوویاو.تیاو

اار۱۰؟اززا

رداروا۱۱.مد،زنارداهدادمدا

یر،هدنایدرداراواو

۱۲.داردااازا،اهدااریرنا

ردویدازاینایام

ااو۱۳.لدت

مو۱۴.دززاوودردا

دوانایناو،اداااا

۱۵.وازادرواارنااوناینازاو

اراواااواهدزاا

مدنازارفانو۱۶.اا

و۱۷.اااردارانواارد

یاازدایروادارولدادلدرد

ردمداراهرردو۱۸.اواردیاوا

نادوزارنااداوا:دلد

ومداواز۱۹.

ناردا؛ااونایاا

درایناوایاود

وکزاوور۲۰.

اارناحور۲۱.عرک

۲۲؟لوزیارحورد

دلازاازاینایاما

ادروازارواو.ا،درو

؟هااووازاار

،دهدبازار،۴

یاهدنایاونیااو.مد

یاهدنایاادنانفروزو!د

ززا،دهدنازااردو۲!د

هدلارو۳.ااهزل

هدبازارادناودزا،ا

یامداروو۴.اه،د

دردوناو.وازانا

،هداردیدد۵.انز

وزاودزاارزا۶.درار

زارد،۷.انزدرد

یردایارواودرا۸.مدنا

و.دودزاواارو

؟مزموزااردن،هزیازا

نازاود۹.اوا

رازا،ااز۱۰؛تانزاار

یدننایاو.ااارد

اام،اوداو۱۱.ااروا

ود،دروانازااو۱۲.دم

۱۳.دیدونرو.داووا

دارفوهدزاونا

اوانودناززاوااز۱۴.ااد

زمد۱۵.دداهدد

.،دوایمودناف،ورهارناز

ادناواارمو۱۶

ارد.راروانابا.

.انزدردو

بازرادهاردی،یوان۵

نا،اناینارزا،عا

یادودند۲.اد

زوانارداازار

داتزابااز۳.

نایوردرایان۴.نتزاازاواو

ویدرا؛دنازاوااز

را۶.و،هدرازارا۵.

ارردودزرارد

ارد،هکلاا.اه

نتواواتزاااز۷؟دز

فانوناارا۸.سازا؛ا

زااازششاازا،یررداراو

زو۹.اناقاتوا

ها۱۰.ارهد،رایا

زادرادوداریاو،دهزادرادودار

،دهدزن۱۱.اا.دد

ازااو؛دزر

هاوهاابا۱۲؟دارنا

۱۳.ادراارواوددیا،دردز

یاارناودمدبازارناد
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یودزاودناو۱۴.دادهدر

نوشردرزا۱۵.اددردیادروا

دزاواان،ا

یاو۱۶.دددای

ارواو؛راازاا

دماو۱۷؟اهزدردازادا

۱۸.دنور،ویرودررردار

ردنااا،وبمداا

زاوودرواارناادما

ازدناز

ارواووالااوودااو۱۹.ا

دزا،اداردودرنازات

راردیزوراز۲۰.ااا،درو

.اهدادیدزاارواادرواد

۲:اندناومدباز۶

ی،دتولااوودواا

درنازاهداتاروااا،اوزرا

۳.اوا.درنازاد

یر،زریودروا

یاهزاودزاارما

ااز۴.اوازاه،

ارباو۵.ردوامورروا

ناودلرااو۶.درادارانازاا.او

۷؟ورا،اروزنا

از۸.دواناو؛دیانا

ادییاو؟ایازاارد

تزاور۹؟اه،کنزر

۱۰.انزدردوا.ا

ادواهنززادااهد

ازاانازاناوامداوااه

نا.ااارری۱۱.د

زیاااز۱۲؟اار

فارایوتماترد،انا

ااوبازوازاازاارناو؟

؟دز

۲.تدوزورزاتزورواورزا۷

تااازارزار

هزان۳.دلدردارانزواند

نلد۴.دحالدترزاازا

بن۵.دردنالدوارد

ناهاز۶،نادونزاان

رد۷.ااوادزردریا

۸.دزارلد،هروادارد،

لدرد۹.رولدزالدوااازاایا

.دناردازکیدوزد

زاصاردازدنزازایزورا۱۰

اثا۱۱.لایور

هوااز۱۲.بان

زارااا؛

ارااازارالا۱۳.

وشندیدزوررد۱۴؟اراوا

نادادراناءازاارااازتوزوررد

یزورردارا۱۵.دارداوازاار

دودکاردلدد.مدد

لدطاا۱۶.درادزاردرارد

و۱۷.کارادراهدزاردوش

ا۱۸.یازااداوشطاا

ازاازیراارددنازاویا

اارد۱۹.اانوودازا،

دداز۲۰.ردهدزا

و۲۱.ودزرودرد

اراردهاد،اردلدد

ارنادررادداز۲۲.ی

اومدزاارا۲۳.یاهد

.ارورودا۲۴.درودزاناااد

اردلد۲۵؟ردارنا

تراالووو

واددزردو۲۶.اادوا

.اتزا،دوا

ایورراارریوزا،اال

مدناارانا۲۷.د

ارنالن۲۸،رداراردار

ارا۲۹.زازاارازاد.و

رتناا،اارارداارد

.

؟اراود۸

۲.دواهودزورارنایور

۳.ااراورادهارهدار

واازماردویویورزاب

وتاهد۴.درواا
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ادرادهار۵؟وا

یااز۶.ادارنوودلدو.داار

.ایوناترااوو

دارواو؛ادواااوارااز۷

احور۸؟ا

وردو؛دراتزورودرادهاردحور

مدارا۹.دتارتراو

و،لدهدبازاردلدو

و۱۰.اشرنانا

یردورسنزاواو،دنامد

۱۱.اا.شادنارد

ردمدالدازا،دایدوی

را۱۲.دمزیرادیانانورا

ازاایاادا،زاردودزروترا

یاا۱۳.دایدیورو

زادازارد،وداید

،دهدزیور۱۴.ا

اناوداوناناند

ا.داوندنا

نازنایاازمدحاردها۱۵.ا

رداویدوودرازای

.وارددیوبازرداشما

اروارمدنااردلد۱۶

اربازورو(دهدزیور

،نامداراها۱۷،)دن

ناوکردادهدبازاریر

اوکردارناهدزنایا

.داکردارنااادارنادند

راراومددلدردارااز۹

ها.ادردنالاونوندمد

نایور.ارنانا،تهاو

ناوندیا.ایویا۲.ا

یاوذایا؛نوناونیا؛ااو

؛ارن.ااوذا

رد۳.ایوندرزااودراو

اازا،دهدبازا

هزادواترازامدالداوداو

۴.ندنازاوانالدرداد،

هزا،دنزایااز

،ادنزواز۵.اهدزا

ذتادنایاوادندا

ل،ناوتو۶.دشانا

هدبازازانایاادواهد

ریداردن،ر۷.دا،د

لازاارلااشاردباو

.دوروس۸.اهد

زبازرداروااردیزور۹

زااز.نارشدیزورردیرادود

.ابازززاودت

داارن،ندد۱۰

ووریورناتااردروا

Sheol).او h7585)۱۱مدبازو

ونیانونیاوناوریا

نایااز،نیاونیاود

،اداردوناو۱۲.داواوو

مادردورررد

نناناهومدان،

دناومدبازرداراو۱۳.در

ودداناردناددی۱۴:د

.دیودهارنا،هاناگرد

دار،یدناردو۱۵

زاها۱۶.دروداردناا،ر

ارودراارا،ا

دزا،دارانن۱۷.

ازا۱۸.ددعهدزنانرد

.داارررا.ا

توزاکاو،دز۱۰

فالدواارفدلد۲.ا

ود،دورهارانو۳.

،داهدا۴.ا

۵.اری،ازکاردن

ردنزایماهدبازیای

نردناودودااین۶.د

نارنااومدناارن۷.ا

،ارراداواناردها۸.ناورز

ودحوازا،ارا۹.داریور

واا۱۰.اردازادارنردا

ا،دروارهدزتارد

ادناازارا۱۱.ا

ایا،اندن۱۲؟دراده
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یاوادنیاا۱۳.ارشد

ا،رنا۱۴.یذادشر

ازاارواوادااوارانا

ارنانا۱۵؟دزااویوزا

زیایاو۱۶.راددز

۱۷.رناروواهدو

رداروواهدزیال

بازا۱۸.یاوریاو

وم۱۹.دبا،دزاود

ارها،دزندارزباو

قاردارودودردارهد۲۰.

،راوداارزاوااغازها

.اارا

ارناریزورزااز،زاایواردن۱۱

از۲.ا

ارنا،دنارزااا۳.ااوزاد

رد،لیبیرداوارز

ا،هدا۴.ااهدارد

اد۵.وردا،ااو

،دنزررداادهار

نادا۶.اارا

ماادازرازارددنورارد

ااودابنااازا

نیاباندواورا۷.

نداردوزرینا۸.ا

.داردروادارریزور،

نددبوردنایا۹.اداو

ویارردودزشاردتاایزورردوش

اراانا،کورو

زااریونودلدزاار۱۰.درواا

.ابواازرود

ازاروادتاایزوررداردها۱۲

۲.ازااویزور

؛ددنارزااودرنروهوروباازا

ار،تنوزنیزوررد۳

هزااوازانسدو

بازاواودردردو۴.ر

۵.ذتودیازاودد

ودروامادردوهارردویزاو

ادونا.دهاور

لازا۶.شدردناودورد

ودددوددوده

و.دیرددزکو۷،ددهخ

ا۸.عردهارناادحور

زددو۹.ا

یودرر،هدودادمار

واارلند۱۰.در

نن۱۱.باارارت

یبراتوااروی

یا،اهوو۱۲.دهدادنزا،ه

ن،دزودرااری.

رادهاروااواوسازا.ارام۱۳.ا

ارااز۱۴.اانا

.درواا،هاوهار
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ل

ندیاوا۲.اننازال۱

یی۳.ابازاازد

،نودا.هراودرادش

اهد.وردا۴.رادودار

ار.دایدووزا.دروادی

.رادودصیورزاار.داذهدزبازا

ی،ام،روانادیا۵

مه۶.نیهدورا

،هدمردنا.اابااز،

یا۷.مدهداردنا،را

اروردواهدا،ن

یا۸.مدهراواریدااز؟ا

داروورنوارد،ادا،نززا

ارارداار،یا۹.نانی

نددوارر۱۰.ماهدادن

یاهییز۱۱.ار

ی،دههدن۱۲.ا

نرداا،ب۱۳.دارد

یردنا،ب۱۴.ای

زا،یازا۱۵.ی

وزا۱۶.انو

زای۱۷.اوبیا

.بزاوادازاو

نرد۲.داوونور۲

نرد۳.انادنردنر

یورد.انانردبننرد

ودرواا۴.دیاشاهود

دیا۵.دییو

د۶.رزااز،زهزاو

یا۷.شاردااردوازرد

بدایاواار،رواناد

،ابزاوا۸.اورااشدا

لاب۹.اناونا

ودهزا،هدارادردواا.اا

،هدباب۱۰.دزنارزا

نزااز۱۱.وزیاویا«:

نزوهز۱۲.اروهمنارو

ارد۱۳.دهوردزاواوهرنا

یا.دشار،هدرواورارده

هیردیا۱۴».و،زیاو

ارتزاواوارده،اریردو

،۱۵.اتاهوزاواازنا

از،یابااراری

یونازاوانازا۱۶.اهدروای

ود،بیا۱۷.انرد.

.شیالا)(،دودززور

اروا.مدرادوداروادرده۳

عراورد،نا۲.امد

امداروا.ادرادوداروا،

ا«.اشدرد۳.

اروامدنانازا۴»؟اهدانب

ودردمدر،ارواو.درادود

اار،روانادیا۵.مدرواردهاوه

رااشدابدایاو

وانزادودیا۶.او

ناورا۷؟اناتورو

.نافاااانارزاران

.هدزاونا۸

اورهدن۹.اارف

اروهزاار۱۰.نبزایا

روانادوو،نارازاارشاوزا

،ارهدنوانو،ننادیا۱۱.دق

یوارنادیدزورردویووزورردشرد

.د

وزا،یازا۴

اوانزا

هنااد۲.اهاده

دازاردوهازمااوهازا

وادور۳.

ادوادجد۴.اراهررد

یراناردواهح

رداماودود۵.اناوان

وه.دودززور۶،ن

رد.ز،یا۷.رار

ازا.نزا،سویانزا۸.

یا۹.یزاویهرزانوزا

یندزاوزااردسووا

ر،سووایا۱۰.یدرد
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زایواربازا.ا

نززاری،سویا۱۱.

وا۱۲.انییواو

۱۳.امو.اه،سو

و۱۴.اونویهران

یدو،رنردعاارادووناز

یرنزاوهزباو۱۵.

زغ.،بدیاو،لدیا۱۶.ا

اردهودغب.د

.در

ارد.مادغ،سووایا۵

اردبا.مدرارد.م

.یوناریاورنودیا.م

ارردابزاوا.ارادابارد۲

یا!ایازیازا«:)و(

تزازوزااز!یاومو

اردی؟ارناماردر۳».ا

ردخارزااردب۴؟ارا

اررد۵.ایویااواد

ازاودزاو،زدب

امدزدب۶.د

وا.دهرزانوان.در،هادور

۷.دااوماارواومدار

یهد.حوود،اشدرد

دار،روانادیا۸.زاار

یا۹.اریوابا

اربودرادینزاب،نزز

ب۱۰؟داران

یوا۱۱.اهااراو،امخو

۱۲.امهباوهزوا

ردوه،ابایدنا

ریونرر۱۳.د

۱۴.ازاا.

جواوزید

ی۱۵.ددرزتاف

دازایوون،هبرزی

ا.اوامورواند۱۶.اه

.روانادیارااوبا

ب؟نززیاارب۶

دوغب۲؟اروااهد

۳.واترد،اهدونی

ارنرد.انازاودبنازا

وزرواو،یا۴.ا

ازنادزاار۵.رادقی

ا.اها

انااد۶.هاده

دازاردوهازمااو.هازا

۸.اراهررد۷.

وا۹.هرنودودو

ناد.دهاوهروردوا.ا

حارواوواو.،هداروا

وهو؟ردا۱۰.د

زنردغ۱۱؟ارادقوبا

راوهدروااوماریداویمدو

ااهما۱۲.اهد

د،دیاد،د۱۳.بادی

.

ف۲.ود؟رد۷

امهد.ناردجوباارو

لاماودنود۳.هداارنا

نیوججند۴.ا

فدیانج.رهزاوردد

و.اناراتیوت۵.

وزر،یا۶.اهردهد

ردا۷.ر

رد۸.رایو

ورایو.اار،ها

یاباندو۹.ی

نازا۱۰.دزارنیودورو

بیا۱۱.ایوقاودب

دوزو۱۲.تدردو،ونوا

هدادراوهدوهدرااوو

اردی۱۳.دادااردارد.

اراوهزهیرددود

.ماهدبیایا

ن،یداردیرداش۸

یرار۲.اراومارنوار

جوبایدادامدرواردمردومد

دزواد۳.ماردراو

ارروانادیا۴.شاردااردو
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ا۵.اورااشدابد

ا۶؟اازا،هددب

رواروزتاز،راوزود

ای.وتوا

Sheol).اهو h7585)۷شارریا

لااا.واارناودا

یاار۸.دارااارنایاار

وایزوررددا.درانا

یاهجوا،درادا۹؟یراار

.دازاویاروا،دهزاورداو.د

زاواردا.اوراد۱۰

وادنردن۱۱.ماهن

۱۲.هراشاهیا،دنارارن

نیایا.یورانازا

رد)(یا۱۳.داود،شاهناریاورا

یا۱۴.ناا،ارزاوانر،ت

.شتیالاورا،ب
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ا

یزوررد،رواوادهرردارناصااایور۱

یاونایا۲.دادندوزاومو

اااومدرونا.واازشز

راغاوارو۳.زروننا

یاو۴.راموااا،ارد

ناونارذوهرزورا

یوداارااسوودکاروا.

؟هدزوبدا۵.ف

رناردزا۶.لدوار

وه،زووا

یوناوو۷.اهماورو

ناورردارز،ن.اها

ندو۸.اهدبانژاو

،ههورنردونردن

،ااویااتها۹.اکو

ممونیا۱۰.هرومو

۱۱.شاریاهرمیاواروا

زا؟اهایتزاوا

هوناونوماهراووی

،راو۱۲.مرارو

؟لاررداهدزاارا

وههواهودر.رودیا۱۳

اساره.تدو

ریاا؛درادتناریوه۱۴.

ید۱۵.ماهدزاا

یدنوازااردن،زاردارد

نزایدازداا،ر

زاارلایو،ار۱۶.ا

فاوزاریر۱۷.راددترازا،هدرود

نزهوردادارن.درارن.ار

.وا۱۸.ار

اوافنارانا

ا،اداا۱۹.ا،خ

د،هدااا۲۰.دراارز،

۲۱.واندازدراار

یورداودفازاا.اهازا

و،هلدرده۲۲.نلا،اد

روهدنارو۲۳.اجوبازابا

اردورادودارهرنازا،هدنادزد

نادنزهیدوردادارن.ور

زاناا،تهوا،ا۲۴.ر

اماندزاوااادن

اکاردرد،هادارددو۲۵.

ولواارناروادو۲۶.اروداررو،د

وا،نازاواداااارنا

اهدادفان۲۷.اا

نارونو۲۸.ااو

۲۹.داد،کاروااوا

زاوادانردزانااز

از۳۰.داارده

دو۳۱.ااباوهد

ایودواونهزرواروز

.دایاهشودا

ماردو۲.درواوادهرردصااا۲

واواهااوا

.اناورنایاوداااق

واه«:ا،هدریمو۳

وداریابیاو

زاوامونزااز».کیویار

یمودایرواداراواو۴.اردروا

واویااردیناودااریر

ااواهرایااریه

بنایا۵.اااردروا

بنادماز۶.کواررد

نومرزا،یاهدکار

وهزانازو۷،اهدزدناواه

اراوانازانازو،اارنااوه

؛ازانازو۸؛اارنای

و۹.هادیاارید

۱۰.زااارناا.نادوهمد

ردار،هادهیولیزاوواسزا

انادونان۱۱.نک

هیااز۱۲.دالوازورناردو

،وااوایزورت

ونرودازایوو۱۳؛ااو

؛یویو۱۴؛نی

یو۱۶؛روجو۱۵

نادودنایو۱۷؛بتو

۱۸،دالوازورناردو.ا
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هوهیهرناو۱۹.او

یولیوواس،اادکی

،ندزورنارد۲۰.دزلارزدوا

د،اتدیااردییوهی

وهیهر۲۱،اااونارش

لیوواس،اداری

ازا۲۲.دزلارزدوایو

بواازدشاردوا

؟د

،ادوروازاارروتهواااز۳

نادونو۲،دارودارباون

نونارادو۳،اروناواوناروادو

ناارلاو۴.ارقذناوناوناو

مو۵.دااناندوا

.زاویددزا،ام

ن۶.دادننونالاو

ترار«:،هشرردردا

وازورنارد۷،»دزردااو

ازاهج«:ا،هداردزاوا

از۸».زمااسونرد

وننازا،امادوهباروا

.روااروالنوانالا

نمووانانایوری۹

ازناییاو.رادارا،هدشارد

ارند۱۰.اهدرواارترا

.درالاهزاازدایدارنا

دتدایارنانایاو۱۱

ناند،ماو۱۲.اهدنانا

نار،میا.انانزو

وا۱۳.بااریاروها

وا۱۴.اهدایروادویا

از،ااردناناروودم

.ایردناترواهدرار

اماهار«:تهوا۱۵

:واو۱۶»؟دارنایورو

تاوااندوننادازا«

اریوازوورهار

اارننادقواا۱۷».رواا

زورناردو۱۸.داارناترواو

و۱۹.دارودارووزوا

ووزوردو۲۰،ارورودوهرا

ترو۲۲،اریواو۲۱،ارواد

وکزنواو۲۳،ارووادرو

ا،تضداوو۲۴.ارو

ضو،یضونر،ضو

اد۲۵.دا،زضوسرز،

یویهزاوردو۲۶.دااردو

.از،هباواو،داو

:ا،هدنززورناردو۴

م،ااردرودرااردن«

وزوازورنارد۲».راداررودها

اوو۳.دازواانزهو

سدکرواردونردد

۴.بتدردروارداها

ارروانوارننادکوا

وا۵،رزاحوروفاحور

اردوزوررددودواونه

انالاز،اارد

ءوزازوروردو۶.د

.دانارونزاهو

۲.ادبیاهررداردبدو۵

ردودسناردوهدکزاهارناو

دروراد.ناردود

نرد،ادنادوروانیانا۳.درواراا

دنادنیا۴.نو

۵؟درواراادرورامدن؟مدنارد

.دادنماارناا

مزمارشرادو؛اهاومرادارشر

هوشزباارناو۶.دالو

ااراو،وراناردوروا

واااناتهناز۷.ارنارنا

اورافایاو.وادلادناد

ارایاو۸.داوایاوی

نردو.زراررو

«:شردته۹.ز

شوگریو،اباریرد

زوهداز۱۰.دان

ایاو۱۱».دادااودرواا

دو،وتارددوز

فدوودنایردو۱۲مارنابا
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وواا.باویو

امما۱۳.یوید

۱۴.هدزاناماونانواه

زارندوهددزاردصوازا

ندناردوناورولواهد

Sheol).دورونارد h7585)۱۵وامدو

هو۱۶.انانوداذناد

اسویاودالفات

انایرد)(یهها۱۷.اهد

ایاو۱۸.دراارنایراویاونو

.ارابارهویرارن

ارنااردر،هدواو۱۹

یاو۲۰.اارنا،هدااسودو.

ار،یارواریا

ویارو،رایارروری

،دردایاو۲۱.یار

بانیاایاو۲۲.دیورو

۲۳.ینادتاجوو،رواروز

نازاارنداو،رلدهریاارنا

ودرارهاهراا۲۴.راد

ناوانارن،ارد

کارته.داهار

واا۲۵.اهدراارااسوم،هد

ارنا،هدزاردناارددوهدم

نردنایوزو.ا

یودودوا،ادو.اهدت

و.دایاو۲۶.ازاردن

یدو،هدناو.دزانایازیازا

اهرشویانانردو۲۷،اا

یاو.ااودزایاود

۲۸.ایالاود،هزنازا

ی.اههدز،نایو،نای

اهدددنایوارنانا

وداشنژناوهدناش۲۹.

یاهرودا،ارودزاهنا

.داشرردشرنازورناردو۳۰.دا

ناکاردرواورا،دزاو

.اهل

ومداروا،دهدرد۶

نایاو۲.دیویادزاو،د

دیورازاودو،ادلازادهدا

و۳.دزاوودواردیودوار

،تهسوسوسو«:،هدزاارید

اوازاوازااساو۴».اوالزاز

کیاو«:۵.دودزاوزدز

وکمنردوکدازماه

دازاها۶».اهدارهدته

،دیورزاایاددردو

اراا«،هدرادارناو۷.اد

ها۸».اهروهرواهد

یاوار«:ماروازاوا

اماوو«:۹».ا«:»؟دو

کرداااواا،ا

ارنایوزارمالد۱۰.دا

دیودناد،ارنانو

۱۱».،هدزودلدو

ناوو«:وا»؟وایا«:

.دناووبازودانوون،

۱۳.دریازنردورودارندواو۱۲

دادرناوداناردیزا

ن،اهدنروطرد

».داناهسرذ

،راو،ادهدمزاماردو۷

ناارواااهدروماراهد

،هداددوادناو۲.ارنااا،

یرزدلدووالدواهدزودراااردمارا

«:اواها۳.دزدزانرد

لارزرهارتیابرد

دوسشماراور:اریوو۴.نوزا

وماراورتزا،نادودمدودازاد

،هدترریارواامارااز۵.ر

،هدهارناوااد۶:

وا۷».دناردارو

۸.دااوودهدرواا«ه

وزاوار،دود،مارااز

و۹.دادیرداال

ارواوارهوهاا

۱۱:،هدبارزادرواو۱۰».ا

زازاارنا.اهزادا«

اناارواو«:زا۱۲».ا



376ا

ایارا!دوادنایا«:۱۳».د

۱۴.راایااراارند

،هها:دادااوادا

وه۱۵.ااارواموازای

از۱۶.اارندراویندکادرا

ز،اارندراویندک،ازا

وا۱۷.اکو،ناهدودزا

ااازادرواااراترناوو

ردو۱۸».ارراهدهلاادزا

یهریاواااوزورنا

و۱۹.دزارازردرزوی

یوهیوناویداورد،هاا

وازورناردو۲۰.اادوورادر

راهداودایاروزایاهااو

و۲۱.اهدرواااریوی

هزودوناوااوزورنارد

دراهدیاوازاو۲۲.اداه

و۲۳.داوهارزنرداز

زاهدادههررارازورنارد

ازااامدو۲۴.داور

و۲۵.اورزاز

ارناواااورسزا،ه

.دالارناناوداا

ناودگر«:اواو۸

یرواادو۲.شلیانا

۳».متدیادارازو

واها.ازی،هواومدد

یااازااز۴،مشلاروا«:

راهدارهودلاا،مردیاومر

۶:،هدبزادرواو۵».دا

،هدرادیرارهیاما«

رواروزیاوااا۷،اهرورورزا

ودروااناارواوراهدر

ریهرزاواادیزاوا

دار،هدن،هدزوادو۸،ا

وضول،هداردیودا

ویاان۹».ایاار

واردوزیایاشوا

۱۰.اوارد.ا

ازاهدرواوواوتر

اویدوا۱۱.اا

اارا«۱۲:وکماهارداد

ونناسزاوارنا،م

.فوسواوارته۱۳.

ااناودیااداسن)یا(واو۱۴

۱۵.ومادروانیاوهدشهومد

،هداماوهوداا،هدرشنازایرو

ادرداروارتد۱۶».دار

بنازااردیوروایاو۱۷.زم

وا۱۸.داواراوا،هرادز

هردتهزا،اهدادواا

نو۱۹.توتاااان

واودوابازانا

ولادیازاما«)(،لامز

تدو۲۰»؟دلانزندزاا

ورنایا،ماااو)(

واناردوتو۲۱.دا

دیاوهدواشار

ااازو۲۲.ا،هدار

روداورواو

.اهار

نزرد.ار،دردوایا۹

ارناانزردا،ذارزونزز

۲.اداماردندرافناردهار

زنودار،دررد

ناید،رارم۳.ارت

ووردوددایدر.یاددزار

غاز۴.وندرد

اریوهیدیواروار

ترواردنااز۵.یدنزوررد

از۶.داامویااااننا

شودوهیوهازیویا

ویرویاوووااوداوا

ارواو۷.اهارو

نازااوفاارناداایوودواد

ااراتهت.رااوداا

و۹.داوااناودبدوا۸.دروا

لدوروزاهنوااادام

اهایااهدا۱۰.د

.راایدازاواردغاای؛د
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وانواااوااررندواا۱۱

وبزاارنوقزاارنارا۱۲.ااار

وااا.دراهدنداراانا

هزیماو۱۳.ازاردزوادوههاد

واا۱۴.اهارتهوهدزند

دود۱۵.ازوررداازااروومدو

از۱۶.مد،دغوردیاوا

۱۷.هناناووهاارناماند

ونوارونانازاواازا

وونا.دانانزه

وههادواادد

وروازاترااز۱۸.ازاردزواد

ندود،هوایردو،درار

ممواهزتهزا۱۹.د

ارزا۲۰.درادرداواا

وورفزاوور

ارااواراا۲۱.دراردیوز

هادواا.ادنایودو

.ازاردزوادوه

وزیراردماایاو۱۰

وزفیروادزاارن۲،رادمار

جارارنوناترنزهاامنا

،ارودزاارداززوررد۳.

اردلواویایودا

.نزوناازازا۴؟ااا

یاو۵.ازاردزوادوههادواا

انادردو.ایرا

دبمدوااروا۶.

ارناورو،مرادر

سدونواا۷.زل

وکارریاااددا،

ا۹؟هدنارادااز۸.دز

هاو،دراتاو

واد۱۰؟د

ا۱۱.دهوروایزااهای

وروامدوه

درواازاااوو۱۲؟دا

لدهزاهرمارواونهار

از۱۳.امایونزاوراهدرو

اوددت«:

ومدترارنااواردوومدار

موددو۱۴.اازارنانارور

ارکوییروایااار

دندارلدو.مدارز

ناا۱۵».ار

،داراارناهرادا

بارادبارده

ودایوانتهواا۱۶؟

رو۱۷.اوااوالز

ارورزوردو،ایوسووراا

وحوروانوو۱۸.درا،هاز

و۱۹.ااواهارن

.دااراداداونرد

بنانوااااوزورناردو۲۰

سووا.داداندهزدر

یاو۲۱.داداصاااا

ماز۲۲.دازردیایب

ازنازاردراا

وااز۲۳اااار.د

.درواازمنردیوته

ردمیا«:تهواا۲۴

اردیوبارا،رازان

رنززااز۲۵.ن

و۲۶».دانایاوام

نررداایویازته

داارناوداردوایو.باه

زاوارااوزورناردو۲۷.دهدنیر

ازاغوارندزاواغوشود

دباشردونوزاورتوا۲۸.

ارا،لردودرزا۲۹.اار

دزاوادیا۳۰.درالواونا

یرا۳۱!هدشتیاویا!رواد

دوبردزوا۳۲.نو

واا۳۳.دززاردرواهوندارد

هناودافارته

ایو۳۴،دانوا

.دااناردنواه

رزایا،هانوزاو۱۱

حور،اراواواحورو۲.ا

۳.واسوحوروتوترحوروو
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یرواددوراوداواسردواو

۴.دایوودا

ازنودایرواداارن

ارنا،هدزندیارنو.دا

ودااشو۵.ادی

واداهگو۶.ا

او،یراوووواا

ایواسوو۷.اراار

هراو۸.دراهوواا

ددهادززاودایزرخار

ورسهردو۹.اااار

داوازانازداید

رااوزورناردو۱۰.ارردا

واارنااوام

ااوزورناردو۱۱.دالوا

ورازاارمزارداردددروا

ردیهزاوتورومووسوو

هار،اااو۱۲.دروازه

فرزاارادناو،دااراان

ادندوارااو۱۳.دروااان

ارااادودااداا.دا

،هنشودبو۱۴.داد

زاردباوموداارددو.داترارق

یردزواو۱۵.دااارنان،هد

ناو،دازاردنازداردد،هار

و۱۶.دادارناارمدودزاشار

.داارههرازاوام

.دززانانازوررداا

ازاروایا«ازورناردو۱۲

۲.دا،ههادایدک

ههاز.ا،هدوااتاا

دا۳».اهدتواوت

:ازورناردو۴.اباتیزا

مامنرداروالاوااروامواروا«

اوایا۵.لوااذو

یا۶.افوزرداواهدیراز

نردااسوازیا،اااران

».ا

ه۲.دارناصاااهرردو۱۳

هراد،نازاواو

نوادراردن۳.ادیرد

ویردارا

یزاوا.زاواهردوزاوا۴.مدتد

یاارته.ها

.انایازاوززانا۵.ن

و۶.ناوارنداوا

ردزا،ادوازوراز

مدیدوددازا۷.ا

ناهزیدردوا،هناو۸.ددا

ت.دردازز،دضر

وازورا۹.رویورنایوروزاا

ودزناوارن،اوتو

ونانراز۱۰.کزاارنار

اردعوردباو.دادااردور

هارنرو۱۱.ااردورهو

هارناروو،داداانانارناو

رززاارمدو۱۲.ااازارناروا

ناا۱۳.اداوایزاارناو

رد.اکدیزازوالار

ههاریاو۱۴.واتزورردوته

یو.داارنایاو

.دارازودادم

دواهدزهدو۱۵

واازناردنالا۱۶.داا

ا۱۷.دنانزودترنای

وروابارهااناارند

و.دادارنانایو۱۸.رادودار

الانانوداره

،انازولو۱۹.د

دااو۲۰.اارهروموانژاو

اردبااو.دانوا

شو۲۱.اااردارنودزا

.ازانایواااردا

۲۲،داراردنوااردغ

ااشیردونایردو

.الزوروادزودز

ادراراا،هدبوااز۱۴

،هناو.داداارانزردارناو

،ادارنامو۲.دابنا

وازردارناااناو.دروااندن
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اردناو.ادک،یویا

یزورردو۳.داانار،هدا

دوااوازااروا

ا،هدزهدارا۴،ااو

۵.درناومرنا:

ارما۶.ارننونایوا

ایاودزا

زاواواهدوهماراز۷،د

،هندهرردندازایوو۸.

».اهیاهیاهاززا«:

،لاارناکیاززاو۹

و.دزرایاارزنرندو

Sheol).درادنایزااراند h7585)۱۰

یاها«:،هدبارا

دووییاول۱۱».یاهدو

Sheol).ارروههاز.اه

h7585)۱۲یا؟یاهدانازادهزیا

لدردو۱۳؟یاههازذارا

نریارد،هددنا«:د

اسلفااردعاهو.اااا

اات،هددایی۱۴.د

Sheol).ادوهیاو۱۵».

h7585)۱۶هدردوودارا،

ارولارنادنااا«:ا

مارودناوارنر۱۷؟

۱۸»؟درنایاردنااو

۱۹.الدرداند

سوهوویهانودزاا

وروهی،ههدز

دادردنا۲۰.هلو

انارذ.یاارم،هدناواردز

ارنانارهایا۲۱.ار

زاارنریوروفزردونا،ز

انا«:تهو۲۲.ز

زااررذوواروا«:واو».

بایورارناو۲۳.ا

ته».رابورارناوادا

یر«:،هدرته۲۴.

ماهدو.ااونماهد

امدزردارراو۲۵.اهدروان

نازاواغو.دالیارواو

ی۲۶».اادناندزایور،هر

ادو.اا،رز

،اهدتهاز۲۷.ا،هزارد

اهزاردوادو؟ادارنا

لزوادهدزارد۲۸؟ادارنا

دزارازایدیا۲۹:

واوانواررزااز.اه

انندازو۳۰.داهایدژا

ااررو.ااناردناو

یاو!وهزاوردیا۳۱.النو

فزااز.اایا!رواد

۳۲.داارودیوفزاوادودل

هددارنواا«:دهدادباانر

».داهناردیومنوا

هکوباباررداز:باهرردو۱۵

وه۲.اهکوباباردازا

ویابا.اهاینند

هایرواینازا.و

وسارددیرد۳.اه

و۴.دراوودیرردو

.دعنازاوا.رواداون

لد۵.دزناردنانوبانا

ورا.دروادبا

هارزااز.ازانااززه

،هبایااز۶.روایاور

.اهوههوه

یداواردیواواهدارودا۷

ووهدااربادوناداز۸.

یا۹.اهراناووانا

درواادز)ی(ندوازهنزاند

.)ا(زوبانرااری

هنیزاازجااره۱۶

اوهراوانبانادو۲.ند

ارفاوتر۳.انرایدهک

ارنهار.نادورداردو،روا

نهاررابایا۴.ارنراون

از.شهههجاریورزانایاو.اود

ززاروددمهجارودد

ارواراارو۵.ا

وارفاویروادادوادردنا
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وءویروبارو۶.ا

با۷.اواوارواو

ید.وناووبا

یراز۸.دبوازر

.ارانارووهدیون

وهانردودهرا

ایاا۹.ردزا،ه

ابادیااراونیا.

جاوید۱۰.اهداراوهاز

دادزاواوردوادزا

شاردیا.لردارباو

وزابایاا۱۱.ماد

دنردباو۱۲.سریا

بدیادسنوار،ه

نززاباهرردوااا۱۳.ا

لزا،هدواناا۱۴.ا

اوابالرودی

.داتورناو

ودادنزادا:دهرردو۱۷

ودکووی۲.داباهد

زارو۳.ااراودانا

لو.مارازاودزاوااا

زورناردو۴.تهازدااا

.ددیشودبل

نایدوارعرزناورددانو۵

ارریداوردوداو.وردار

ارنزووناردیو۶.

ادروادود

زورنارد۷.اایاه.ناروری

ااسویودادهاینا

ادیدیو۸.ا

واهدیااودا

ایزورنارد۹.ابای

رزااراااهرد

اردتیا۱۰.اناووااواا

یایدرودارتهویدشا

یزوررد۱۱.ااریوداسد

اردعورردوداداارناس

دجنوازورردادرواا

شرردشرریمشریاو۱۲.را

.شورواروزیاشواشوو

ابارنااوریاشوا۱۳

هارداردهوارودیود

افامورد۱۴.دداردروا

ترونجار.دزاو

.ان

یفناازاواناردزیاو۱۸

ایوریدیردوردناو۲.ش

د،قاوادوورنریا:و

هلورواروزااهدناازا

نرنیا۳.ارناز

انوددن،نو

واراااوااز۴.د

اوتفی.دادنزا

ودمودزااز۵.دتراردراد

ارواهراارواددل،هررا

زشوویرنیاو۶.ااروده

دااارنیرنو.اااو

نزناردو۷.ارااارنززشوو

اازازاوقاومزاتهیایا

ارنازهلورواروزازاوان

هدروانهتهان

.ا

،هراوراواا:هرردو۱۹

نوراردنیدوزایورزایوا

.اانارنو۲.اانا

رووودرداردا

،ههداوراردحورو۳.دار

انوناوزاناواداارر

یادارنو۴.دالاناودو

وا.داانارواروزهدودا

با،ه)(ردزاباو۵.ته

هری،هو۶.داو

ریراو۷.اهدروو

دوههارویروادو

باوناو۸.دا

هداابایورماداویراززاا

رنوهدزننو۹.ا

الدهرنارودوهوانراو۱۰.ا

ادناتروانارو۱۱.
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ن.ددون

ارنان۱۲.ندو

.اهدهرردتهاودعا

اواهدرفنارووهانارو۱۳

حورواو۱۴.اهدهاارناطاواز

هانایرردارنناااناورد

نو۱۵.ورهارناونادردناهد

زورنارد۱۶.رمدایرار

ارناتهدزاونزا

ادزو۱۷.اناونازدروا

ادارناذاف

زورنارد۱۸.اهدرناتهی

تهیا،هننززرد

نارد۱۹.اهودرا

یاشدودوزنردوایازور

زردتهیادواناو۲۰.داوا

انواداز.دا

انایایاهوهدتواودا

افونواو۲۱.راارناود

اروااوذوااروانزورناردو

و۲۲.داوارنا،هدروایاوداتد

ینازداداندزودزاارنوا

نارد۲۳.دادا،هداارنازوا

نونراودارازاازور

زورنارد۲۴.داتدنرانورارا

اننرداواراوماا

ماهداداراتهاز۲۵.د

.کرااثاورادو

راهدنادوانرد۲۰

واونارد۲.ارنا،هددوا،داروا

زاارسوو«:،هدصااااو

ون،هدواو».نودیزاارود

لاه«:واو۳.رهار

،شوهرردواارهارون

نازاارشنوءونااراهدرن۴

۵.اردافوونناو

ناوانایشناو

ازورناردانو۶.اوب

هددزادراناایایا:

»؟ات،اهترا

ا،ابرددد:نهرردو۲۱

هیایور۲.اکززانزا

یا.جارهجارو،ا

زا۳.مادارنام.هنیاویام

زدردهزدردواهدردتزاا

ش،مامربو.اردااز

وا.اولد۴.ام

واره۵.الفاات

ونارویا.لبواهاارش

هدوو«:اوااز۶.ورار

ناراجنو۷.مااراهراارن

».مدهاارناجوناجو

ماهداسزورردادایا«دزاوا۸

ونادجاو۹.رادههدو

واهدادا:،هدواوانارا

یا۱۰».ازاراهایل

اایاتهزاالیاوه

زا:ودهرردو۱۱.مام

زانهدیا؟زانهدیا«ا

نا.موانهد۱۲»؟

یا:بهرردو۱۳».،هدزوا

زنیا۱۴.لبردناددی

.هناکارارنراولاباارن

نوزا.رازانااز۱۵

اواواز۱۶.زاوههز

۱۷.ارانارودیالزا

هارانارونازااهرو

.اارااایا

؟یاارنا:وریداوهرردو۲۲

.یاویاورزایا۲

ارو۳.اهکردو

رد.انازاانوو

دا۴.درارودیودا

هرردیا.ازادزاار

ازورتهوااز۵.حادا

وزمارراد.درادوریداوردیاوو

ناراونادجاامو۶.رایا

یداوو۷،اهدفارواادار

،اراهزاوردنارا،هارازا

هازورناردودادادو۸



382ا

باوداراردوادیرو۹.دا

اارروایو۱۰.داار

و۱۱.دابارادیرارود

اابایارادودنرد

ناامازاارنااوانا

و)ار(تهوازورناردو۱۲.ا

داو۱۳.ااسنونوند

نوندروناندذوناووو

هو۱۴.ادازوردابا

هرهااهدماشردت

هوا۱۵.ااراتهوا.ا

راداادوو«:ت

اردواراردار۱۶:واوادا

اردیا؟یاهدیایاردیرادار

۱۷».اهردیاونرد

ااراواااروداراوا،دیاا

وزوایاراو۱۸.

یارااردودااردوااار

ارازاارو۱۹.ااار

ااوزورناردو۲۰.اهاززاو

ارواو۲۱.داتداراه

اررااوات

.دارارادناوروانواوداداواد

یانودایوشوداردوادو۲۲

یردارواو۲۳.دایا،دنوا

لدرنایاوودا

وداودوازاارشرنالو۲۴.دا

.وااوافوفوزاارفو

نردنازورناردتهو۲۵

یروداا،هوداکهود

.ااراواازا،انا

یازوییارهرردو۲۳

ززا.هویااهبا

زانونانیا۲.اهرنا

لزاوادو۳.مارااارررد

هاهتروادریادور

،هردردازنویا۴.ا

ارنودوماهدروارناوماهاوماههزدرد

کدردرررازاان۵.ماهد

۷.وورردنیا۶.ا

واهدمازاوااا

ا۸؟اوارد،هدرودیاروا

وانرزونارویورجنارهرردار

اهداراته۹.اهداهدنی

.ارنیودزراارل

دازردززادیا۱۰

کار،هدزاردردارددوا۱۱.یا

بااراهدانهرردوا.ا

دنودیاوهرهودیا:او۱۲.

یااراردار،.ا

ارناراودنازا۱۳.دا

ارنای،اااردینا.ددنا

ییا۱۴.الاارناوم

اوزورناردو۱۵.اهباازو

واشاهدمالد،را

یا۱۶.داازدوریالدیازا

یدووزاش.شدرد،ارهشااز

اولدیازاو۱۷.یهدروادنار

تاودارزاواد

ترو۱۸.دازازیورن

اواوهذهووایاناتاو

سوریداواهردنیار

.

نژاوارناو،ناووارزواا۲۴

و،مو۲.دزهاار،

وهو،یو،وا،ه

هدد،رادوهض،هدض

واازاتروزو۳.دا

ر.دهدوز۴.اارا

۵.هزان،ددهدوهن

اراوهدزوازاازدثزز

ارن،ا۶.اارادووهد

واهزناااواهد

هودراه۷.اهر،ند

زاوا،هدد۸.هانددودد

اربا۹.ادونت

.ایاتاواادو

ناادددودما۱۰

د.اردبایا۱۱.ا

ارداو۱۲.اهرزرووهدر
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ردزورداز۱۳.اهدهزاوردو

ونزنامن

،هداردزاوانا۱۴.رانزا

ازا۱۵.دزااردزاواهرردودا

یهرداراایاهموقدرداروا

ارنداردوزیازا۱۶.رد

نار!یاو،او،او:ا.دل

یا۱۷.اهزروتنار،هزرو

زاااوو۱۸.امادوهوسز

راهنزاودااهدسزاوا

لزیاوهزیزورازاماد

زوهزامز.هز۱۹.

واناونانز۲۰.اکت

.اناوکارون

ااوزورناردو۲۱.ادراهدا

ارزندونانارنهووا

واهردنااناو۲۲.دادااز

اهنا،ریزورزاودانازرد

ردتهازاارباوهو۲۳.

ل،رورواردونه

.دا

ارموااریاهیا۲۵

وایویاهدیراز،

ویاهادااروهداری۲.اار

ار،ما۳.ددوارن

۴.ازایاو

ویدناردنونایا

ننار،زاونزا

ادویردارنیو۵.دراد

هو۶.اازاناردوودروا

.داازامیاهاردت

.یازاوازایازا

اریواهدمارورهاردو۷

ددااارتو۸.داارا

روداکهزااراهواوا

.اواازدارزیورزاارم

واایااا«:ازورناردو۹

اهدوااواا.داداتارواهد

واداز۱۰».اندوروواتزا

الدنردباواراها

نرداردیدواو۱۱.دلبارده

اردیدندیرودانا

و۱۲.ادادیارواروو

رزواا،هدارر

.ان

ار؛اهاادزرددوازورنارد۲۶

ارهزاورد۲.اتنارورادایی

لد۳.ادرادهارالدا

.دراداز،اداهردار

ادوهههرد،اوا۴

اررو.دروادوارااز۵.ا

۶.دزنک،اازارنا.دزااز

۷.نیونای.دالارنا

ارندیا.ااند

اررایروادردوایا۸.ارا

نه۹.اقذوانو.اه

.ارورارددحورناداو.قد

ارانرازیرواداز

.اااراد۱۰.اا

۱۱.هاروالودزروترانارزرد

تن.ااهاادوایا

ارداو.امیاار

.دایااروایا۱۲.داو

هیا۱۳.یاهدروایااریرماز

ذاراا.ادازانایا

ود.اهزودنا۱۴.دا

ذموک،هداداارناا.ا

،ارموایایدواارم۱۵.یدارنا

۱۶.یادوارزدوو.یدادلار

ارنانو.اار،ردناوایا

یانز۱۷.رایدد

ددمازا،اروادردونازد

وارهزدرد،ه۱۸.رردوایا

رنو.درورتزردو.ازارد

ایواهزند۱۹.دن

از!،هراکردیا.

۲۰.اانواردندزو.ات

رداردیردوادیهمیا

نیاکاار.

نیاانودنزاواااز۲۱.در
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افاردیز.ناارزن

.داندارنو

رنادوازورنارد۲۷

رداردژاناودادااارنهرناوارنور

۳.اباننایازورنارد۲.اارد

.یراارنادومرادهارناه

۴.رنایاادارنازورو

ااروش.مرا

ت۵.مازارا،هدروام

ربهامارد۶.دو

نریورناو.دروااوااودزا

؟دزاروانادیردزارواا۷.اهزاار

روداروان۸؟یونیر

دزورردارواد.یدریوهزاا

واهروههرازابها۹.از

ایارین.انا

۱۰.ادبایواهاادهم

نور،ناوادنااز

،هاناردواارد.اااو

دن۱۱.داار

نااز،ازاارا،هانز.ا

وداناناهاا.م

ااوزورناردو۱۲.دانانا

یاو.ااریداو)تا(زاوا

اوزورناردو۱۳.اهداا

ورازنوااگریا

سهردارواو.اازنهار

.داتدروارد

،یولزهدواانارجیاو۲۸

رواروزواا۲.ابانروریداو

یاونوگدراداو

نارجو۳.ااازروزارنا،ررواروز

یولزهدو۴.الزاا

ندانزاااروریداو

ناردو۵.دوارنادردزوارناه

الاولجمتهزور

ایاتویروادایافاحورو۶.د

زاناو۷.)دا(ادهزاوردار

و.اهدتازاواههابا

تازا.اهدهبازاواههاتازا

۸.اتیروادردواهدهاورردواه

۹.اهوهدوزاهاز

ا؟اارراوااارما

از۱۰؟اهزاوادززاارا

اوااننونن،و

مانزوایاز۱۱.داا

.اار«:نا۱۲.دا

اا».ااراوزارن

،ونایاوامو۱۳.

داااوااننونن

۱۴.ر،هدامادود،هداوو

مارواردمانیاوهاانادیاا

وواتاازا۱۵.اروا

ازرادرزن،اهنا

.رزاروددیارورد

(Sheol h7585)۱۶ردا«:هواا

وایاوازوهدزامدیدن

ارفاو۱۷.دادرواناسا

وراارغوردیگووزااراوادنر

قواتو۱۸.داارا

نازادرزنواو

Sheol).ال h7585)۱۹اردرو

اردوزورردداازار

از۲۰».ارانو

زاافودزاردناازااه

اهردوااز۲۱.ارا

اک)د(نیداوردوا)د(

ودروااردردر،

اداانا۲۲.رماار

وازااریواز،ددی

ازاواوش۲۳.ماهازته

زور،زا۲۴.عاام،هو

واردزواورن

اردراارورازاا۲۵؟را

ارترذویردارورردارمواارهزو

ارواودزاارارواااز۲۶؟دراشدورد

خودهنود۲۷.د

هبهزو،ددهادهزارا

وارناازددرام۲۸.د

۲۹.دارناادنااردناواراخ
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ااویااتهزاا

.ددرد

.دزنارددوادی!رایاو!رایاو۲۹

ارراو۲.زرودولل

رایاناودایووااا

اههرار،هدزودرافو۳.دا

ززا،ههازو۴.اااود

زازاواودارنزامودا

ا۵.دامزرنزانزودازاواز

هنهووامددهو

هزاو۶.ااویارداودر

هزاونوددوتوزورت

راامو۷.ازا

ارواویووواا

و۸.ایوروباروا

.اوادرانودربا

ادرانوبابا

ا.ودراد

ورد۹.انه

وبازانا.روو

باحوروااز۱۰.تازاادنا

یورواو.اارن،هادضرار

یاورو۱۱.اهدبارنار

ادناارنااهدمرم

ما:واوناارا:،هداد

ارا،هدادانااررناو۱۲.ا

«:واو۱۳.ادناواونا

ایوبدندزاما

وزاناسواهدرودزااردلدا

مادراا۱۴،اانازاا

ونانودروااو

ترایاو۱۵».ارنان

رردنالاونروازاارد

»؟اروار«:و

دبهزا!نزوزیا۱۶

شرهرردواادهرردع

نااوزکاردا۱۷؟درا

زورناردو۱۸؟دبنوددلن

ونزانارنوااربمنا

اواردارددنو۱۹.دار

از۲۰.داوااسوردندنود

تراناووامونااودنا

یاوزمارنا۲۱.دا

فارلدوامادرد

ناهررداهدادارااواا۲۲.ز

روابازاب

داردنازن۲۳.ادشاه

داااناهانرد

.ااایازاودااربسوو

ارنادواراداحوراو۲۴

.اا

ترانایاووا۳۰

هاره،حورزاوزا

لاندزااندویا۲.

۳.رادداوهنتو

۴.داارداونتا

۵.اهریوناوردوانارواز

اراهنایازانا

.دانایاارووو

ازاوزنزا:تهرردو۶

اریا.اهارواواوهد

رادناناردیونا

ازااهونا۷.

نادرداراونا۸.مسارارنا

از۹.دااهامایازمیرو

اا.وردناواما

ور:نار۱۰.عااروا

نتاریااو

وزوزاوفهارزا۱۱.تو

ااسوا۱۲.زرودزاارااسو

دادوودکارما«:

یاهاازا۱۳،دنا،هد

ردنااوهارادردندادف

هزناو۱۴.داایا

یاهرهرزایرددداهز

اضزاباادناازاا

وا«:ااسوهوااز۱۵».

.اا،دداوارزاتوتارا

وداراا،رانا:و۱۶

.اورناراورنا



386ا

زاودارازارا۱۷

۱۸».وهقا

ازاوارراواازاو

.افایاهد

ردنردماز۱۹.یول

تدزاواوداوداروا

و۲۰.داااردنو،دا

دراباوناروا

و۲۱.داارنا

کنارد،ااهار:ازاار

یو۲۲.یدارف

ااردیهاماوارهر

رود:انا،ااروداراو

نوعرزناارزارنارو۲۳.

نزناردواناواوناوداداارزل

ارزاوناوو۲۴.اوردا

اهکمواولاررادوذا،ر

دااناردرزورردو۲۵.درا

.ایروهبایو

ابوداردموایزورردو۲۶

باوروباورهوردارنا

یزاوااا۲۷.دازورورنا

وزاونردوهزدرد،ارود

ندرواو۲۸.انازاز

اردودلاراار

نددایدوارو۲۹.درام

واهزاوااورالددو

اااردزاوالواو۳۰.ااهد

ونوهزاوتاردیوزندروادوو

زاوارااز۳۱.اگیو

بو۳۲.دزاارواواوا

وداوفددرواایووای

زااز۳۳.داناشری

ووارنا.اهدهداهدیاوه

واوارمواشاهدا

.اارنا

ناوادواایاو۳۱

ایروازناراووازاراو

واو۲.ارواوااسویا

وادااردمودروااروا

وانا۳.اناراونانا

زاردارددواوحوروناناوا

هادناارههداوناارهاو

اوااز۴.اکنایود

هوشدرنژو

نایزاهنایازاویون

نهیالوتهندرواو

هنناردن۵.ناو

ررارنا،هدوداارروات

اایا۶.دادا،ردنازاوا

از۷.زاهزرونیونای

اردییوهینازامازورنارد

.داکاهاراید

زاوداانازایراها۸

وازاواواکاروانا

واازسزاواهو۹.اراجاا

هرونردوااه.داتزاارو

.اراارواردیو

نارووداادا۳۲

ودزاهیدو۲.داافا

هویردبایو.دانزا

ارننو۳.داهروازرد

ارنلدو۴.داانیو

و۵.الراارمنانزوا

دواهادرد

ترادواداز۶.دا

وا،هدرواارقدروااار

تا۷.رودارنباوارننو

نارناوازد

۸.فان،کغورد

۹.ارامویدا

اانادیاوازاوا،نزیا

بیزورولزاانادیا۱۰.ش

اهندودرانوازا

ارس.بانادیاوزنزیا۱۱.د

یریا۱۲.دنسو،ه

ورمز۱۳.دزاروریود

از۱۴.رددیورا

یاههدوواکوروم

.الاووناجوع
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ننودرازاحورز۱۵

نردفاها۱۶.دبنوددل

و۱۷.دانرداوا

۱۸.دااداناوارااوا

ارایردوردوردمو

وراگنادوو۱۹.ا

ال۲۰.دااارد

.زرارغاوویور

یریاویترریایاو۳۳

اتریرماارتر.زر

.زروااددندزازو

داوازوایا۲

م،زاوازا۳.تنزردوشنایوز

و۴.اهاایزااارنو

ناوناریرداارتر

وازلوا۵.یرا

ااوفازاارنواارد

اتوااووتاواو۶.

نوردنانا۷.داواواسو.

ناوا۸.رازرازنرود

راارواار.دنرهارود

اههنز۹.اهداند،هد

نوهننورواهد،نو

مناوا۱۰.اراردیو

هزاو۱۱.دالناومزاااردلو

ارااو.ازا،ه

هیروامو۱۲.ازا

ارودیا۱۳.اددازا

.ااتودیاوماهدار

وارنهزوانرداره۱۴

واهزاردزا:)و(،ا

اا۱۵؟داادویرردزا

دررااردواوا

نیازااردشوهرزااردو

نردوا۱۶،ندزااردنودیر

وان.داهذوایوای

ردارهد۱۷.دااواباواهداد

نالد۱۸.اارنزوداز

نزواوها:)او(اف

موم۱۹.هراو)جا(ه

راارنزاواارراد

و.ارسن۲۰.داد

اریاداارروا

۲۱.دزاماوددهود

ویوباینیالاوذواارد

گرواادورنارددا

وا.اروادوااز۲۲.دارنازا

۲۳.داداتاراهدوا.اهد

ودرادهااردددیر

نورترها،اارند

هورانا۲۴.دار

.اهزانارد

ون!امیاو!ادایا۳۴

از۲.ردنازاونر.نای

اناییوواوا

نو۳.اهد،هدارنا

نزاو.انایوهارودنا

ازاناو۴.ددانا

هدناو.اهرناو

.اردزاسرهودزاگر،ا

مومودااو.اهبانارداز۵

زاوهنوا۶.دلزیروادیاب

از.هدزاووهنزااهد

ناوو۷.مودازردذواهرداروا

نزانازو.ناووداااو

زوراروااز۸.ازاناک،هبا

نایو۹.دانیدلوما

اهززوالنارو

.اااشدود،هشزورو۱۰.

.رنارددااابا

ردباومودافارناروغ۱۱

انااراولوانروانا

داروادااردنافاازاو۱۲.

رردو۱۳.اوروا

وگوروردوورا

لودرالنشوو۱۴.اغ

دیا،هاواردوداداادر

دا،ارارد۱۵.اارا

اردودادزاردی،ناو

،هدوابزا۱۶.ا
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داردواازا.

هداراواحوروهدااراواندازا

اارناوادوااایاواو۱۷.ا

وانافدااو.اهدنر

.ادانارد

،هاواواندزون۳۵

ود،هدر۲.اخ

انانوروزون.داید

ید۳.داهاریازوهل.

ید۴.ادارهزیازوزیار

وا.امایااوی:

زنارنها۵.داداتارواا

نها۶.داحنایوا

ااز.اانزوداولا

نوباو۷.ااردونرد

رد.دالبایی

وااردو۸.داوروا

رنازانواهسودا

هارناردو.دانانادا

اناردی۹.داهااد

ااردواانایاهردناود

زوانو۱۰.انان

اناادوواان،هد

.داراوواارودو.د

هدراوهددرلردو۳۶

و۲.دارا،هاادرادریرا

هددروازااررراهد

او۳.دارزرهارتدواود

دروفاخاویود

ن«:نارو۴.انویو

ناداا:راهد

نا.انتوتر۵؟

ن۶؟یاهیاهدوا

نااهدای

نان.دزحوارنا،رود

ااو۷.یویاهد

وینناوااراددیاه

ارواوادوااداروای

راودوطراهدال۸؟ه

۹.ااانارادزاادا

واداارانزااویور

هنذانااو۱۰؟یرادناراوارا

یازاااه؟ماهاناازا

:رخاوواها۱۱».باارناو

وارناازارانزا«

۱۲».یردشرددنز

ارنااهدوادااا«:ر

نا،هداراددا؟

ودر۱۳».اردلورارد

راهدنن«:،هدزادنززاوا

ازار:هد۱۴.ار

ودزهارو۱۵.راار

راهدداورااراه

:راهدازش۱۶.ا

زاودزاانودو

و۱۷.دبازاودردا

ونزوهوزمروندززار

اارهوداراد۱۸.

راهددزااردزانازاماا.ر

واوناودراوتنا۱۹؟اهر

زانازا۲۰؟اهردزاارها

زااررواهاهدادتدزاارزا

باوا،هدتناا۲۱»؟دتد

۲۲.بااروادوهداهدازدا

وفاخاویودا

.زوااررنوادهردر

کاردساراهدناوو۳۷

واو۲.ادوا،هسوهدز

صااادساروی

وزورزوا«:یوو۳.د

نازتواهررناازااود

راهدااررناه۴.

اروداهدیاندایااروا

یایا.اهاه

او۶.اادهدنو۵».ع

زا:هدیا«:نا

.ساااراهدنی

ادو،هیواور۷

۸».اکشدوردارواو

دارراهد،هدار



ا 389

هدهرردواو۹.اهدچزادهاز

ن.اهانویش

هد«۱۰:،هددنا)ز(ارا

واروایا:اد

ا۱۱.اراهددروا

اراوهدوراندیاه

انااو۱۲؟اراواک

ورونارونازکارانار

تهد۱۳.دادتارنارردن

و۱۴»؟اوواوهدودراهدوا

واارنا،نادزاارب

وادو۱۵.دوارارنا،هاردوا

نواایاتهیا«۱۶:،هدد

وان!س

،ااردشوایا۱۷.یاهاارزونا

اررنو،هداردنوایاو

۱۸!عااهدیاندا

نازوراندااروایا

اازااااارناناو۱۹.هدباار

اراا.وبزانادد

هدروادزااریاهیال۲۰.ه

اا۲۱».هان

:اایاه«:،هددصا

۲۲،یدددراهدرهررد

ارندهنا:ااشاهرردوا

هاردروادواهداا،هد

ویا،هدااروا۲۳.ا

سو؟یااااردن،هدزاوایو

یا،هدااروااو۲۴؟اا

وماهانفااویدیارات

وای،هداروشدازایو

ومبا،هدزهو۲۵.ماهادنرد

ا«۲۶.دااریدی

ماهدادترمازاوماهدنززاارایاه

اررادریوهارماهدرواعوارناناو

انازا۲۷.یزلناویهدهدبا

وهوا.ون،هدت

ارا۲۸.ددزاروم

۲۹.ادیرادارودوجوو

را.اهاشروویراد

ارار،ااردموارد

لاداایاو۳۰.ادایاها

ورملردوونازاامودلودراورد

یاو۳۱.راراه،هدسوور

ودزاردرررادنازا

نهزانارروروازایااز۳۲.دروااه

ا۳۳.درواااراتهت.اانو

ااداراهدهرردوا

وااردوااااو

اناهاار۳۴.اااوارد

از۳۵.اراوا.ااداو

نادوادهود،هدارا

ودو،هانووا۳۶».داداتار

انناداودزاررایودرازارا

اور،هدچراهدرو۳۷.دهدیا

ردواناوو۳۸.یردود

اروااورداا،دتدکویا

نواشودراطارارازناودز

.د

صاااوتفورمانارد۳۸

کرا:وا«:اروا،هایود

یورها۲».اهزویازارد

یا«:و۳،ددواد،هادرادیارد

لدواریرواداوا

».ماهدروااهدرداوماهدک

۵:،هلزاوامو۴.رازراز

ید:دوادتریاهوو«

.مدوالهدیزورا.مداراومار

اوراراهددزااراوارو۶

اواوازاو۷.داار

ردا۸:اادرواااارم

ردهدارزاابازا

ردهد،دراردزابا».اد

رزاوروادهدب۹.

ویرددمایزوردا«:۱۰:

Sheol).ممودیزاومور h7585)۱۱:

.دانززرداروا.هاروا

ه۱۲.دادارنان

وا.ماردج.هدزانود

۱۳.داماوزور.ادرزاا

وزور.اراا.مرا
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ک۱۴.داما

زاوو.ا

«۱۵.شردوایا.د

ی.اهدوادواوا

اوایا۱۶.رااارد

.حورتواوزند

ا۱۷.رادههزاوها

ازیدرواهزاارهارزا.

ارواز۱۸.اادار

وروهاو.اارتو

Sheol).راواا h7585)۱۹ز،ز

ارنانار.زوا،ار

،اتوا۲۰.داداار

».ااوارددیزوررداردو

دارناوازاداو۲۱

اوادو۲۲.ا

؟ا

یاوهدناناکدونزنارد۳۹

و۲.اوهردهازدد

وتووهزااردا،هرونازا

وااردارواموور

دیردوشاردودادننا

،هاهددا۳.دانناارنا

:»؟ازادوندا«:اریو

رد«:وا۴».ادزارودیزا«

اردیودارد«:»؟د

م«:ا۵».مداننا

واردازورا۶:ارته

واو.اهداهدهذزواارا

زاارازاو۷.اازای

هدردواارناوا

وام«:ا۸».ااا

».داناوماردا:دوا

ن۲:یا!دام!د۴۰

یوهوهموادااارواورواود

ناودیاوادزاو،هدهزا

وزارواهار،نردیاهایا۳.ا

وهواایاهرد۴.اراردیایا

و۵.داراراوارو.ا

ازداارنا،فوال

یو».ا«:۶.ااراواند

شازواه؟اار«:

واازدهدوه۷.ا

وه۸.هندا.دهدنا

یا۹».ارااداایام،دهد

ترروایاو!یاهدترن

یوسوارنا!تارتزاواد

تهواا۱۰»!ایان«اد

ایوواتاا.اایویوزوا

ااردنوا۱۱.اوایوریوو

اشا،هدارهدیوزوا

ارا۱۲.دایرارندو

ارزروهدهزااوارکاوهددد

۱۳؟اهدنزووزااروناروهرد

.هدادارواهدواهدادنارواحور

ارارووااترزاوا۱۴

واارهارواارواو؟دزوا

.هدنارودهاا۱۵؟داد

منو۱۶.دراددارها

۱۷.یااو

۱۸.یودومزاویوا

۱۹؟دااواارماوارا

اهیزو،ارنارزودرار

ارردااا۲۰.در

کاراریورا

هداداازاواهواا۲۱.دزوایاد

زهاوا۲۲؟اهزدزاواه

هداراوا.وا

۲۳.اراوا

ز۲۴.دزارنناروادوادارناا

،اهدرزردزاواهدوهس

.رهاراددوهدودا

:سو؟یویوا۲۵

واارا.اااردن۲۶

؟امارا،هدروانوهرارا

.اازایوازاوتتزا

زاهار«:ااایاوابیا۲۷

».اهداددزاافایاواوا

زیاهاهییایاهواا۲۸

ارن۲۹؟دناارواودوهرد

نا۳۰.هدزترارناوت
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اا۳۱.انودوهرد

ازاوبواهزتوا

اهردواا.اوودا.د

.د

هزتو!شرهیا۴۱

.د.هاد!ر

یدارواااقزاار۲

ندارواویوارا؟ایو

هاهویورارناو.اد

ار،هدارنا۳.دایوندد

ارا۴.اددی

؟اهدتداازاارتو،هدرواوهد

وده۵.اولواوه

ارد۶.ا،بوززیاو

اواررزر۷.شلدی:درداودا

هرردوارهزنا

کدزارناواب:

یاوماهاربیاوهاایاا۸.د

ازاار،زیازاار۹!ااودرذ

کومار،هماوماها

یاازشوازس۱۰.مد

اروداداواراوداار.

اا۱۱.دایدداارد

راوااروراد

دارا۱۲.داک،ه

واوا،هد

اراردیاهاز۱۳.اد

میا۱۴.داداتارازس:،

وااسووواازسااذوب

نودارا۱۵.داداتار:

وداد،هدلارواراداد

،ادارادوااارا۱۶.اهار

اندوازا.اهاارادد

اربانونا۱۷.داااسوو

ه.دزانانزوو

کارنااایا.دااارنا

یرداونردوی۱۸.دا

بایارزوباارنو.دا

نزردوساوودازاونرد۱۹.ال

اسارروجواردوااار

د،هدواو۲۰.د

وا۲۱.اهددااراااسووهداراوا

یا:بهدوروااردید:

یا،هدروادااوارا۲۲.رادار

،هدناراواری.ما

ارو۲۳.اارهایااراا

یر.اانااوازا

ا۲۴.،هروااری

.ارراارواو

قزااروااواوالزاار۲۵

وااناروواواااابا

داداازا۲۶.لاریهز

ویاهدا.ااروازاوا

لوا۲۷.دارنویاهما

رواو)را(انان

نردووو۲۸.میاهدتر

بالانازاندیاهدترنا

یوانالاوناا۲۹.دادا

.اودناهر

زاهومدیدارواها۴۲

ایاارفاوااردحور،ادوا

ارناودااردزاواودزادوا۲.دزرد

واارهد۳.اارد

وا۴.ادردارارااشار

درازارفااودا

اراوااراها۵.واهو

وناردارواارناوزود

ه«۶:دنارداارحور

اهار،اردوماهااار

نارن۷.اداارومارواد

نوزاارردنوناززاارنااوار

اردلو.ااوه۸.یروا

وا۹.داداهایارود

دازاومایزاواو

یاووردوردیا۱۰».دازاارا

ووااردوانوهیا!اناردا

اووا۱۱!ازیازااریو

نواردزاوااردرا

وارلوایا۱۲!زهزا،هد

وانوروا۱۳!اهرداروا
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ودزاه،هدد.ااارتد

وشنززا۱۴.داند

مدودزاهاززنا.مدیرادد،ه

اه،هدباارو۱۵.اهاهدز

اروادااارواار

نا،هدیرااارارنارو۱۶.ا

ار.داافرار

اررا.الارارورنا

داهایا۱۷.دارارنا،هدروا

ناهرماوراد

ناریاونایا۱۸.ار،هاد

وره۱۹.

هاری۲۰؟لر

اروا۲۱.ددار.یراد

۲۲.وارادل

ردوههردناواهجاروترمنا

جار.یاهروهترنا.اهداز

انرد۲۳.هدزو

ارب۲۴.دهانزیا،هدودش

هوادواا؟دترارااوجار

ارواوکاوایارنازرو

ناارتودتا۲۵.دا

ارناواوفزاارناناور

.دااز

اایاو،بیاهاواناو۴۳

اارومدادارازس«:ا

ایرازان۲.نازاما

نزانو.اوار)ر(زانود

از۳.ازاارشاوا،یورا

ار.هدتااسوویاه

وارد۴.مدادضاروو

وضارندادودارویدم

ازس۵.دانضردارا

ابزاارودروااقزااررذو

“بو“ه“ال۶.د

۷.روزیازاارادورودیزاانا.”

واوهالارواودهاار

ورارادار۸».وهدرار

وا۹.روانوارادش

واراودازاانرداا

،هدعارواردد.ماار

هو«ه۱۰.ااراراا

وروانا،اد.دماهاروا

ازاوهرازاووا

۱۲.یاهدتزاوه،۱۱.

هدیانردوهدماوماهدادتوهدرا

و۱۳.اودوا.ا

.رادزاووازوازا

ووا۱۴»؟درارناودا

ومد«:اااسوو

یردارناودرواادونراارنا

هدوااها.سووا۱۵.ناو

دزیاردوردرداروا۱۶».

،دروانوارناتوواواراا«۱۷:

،هواواانا

راردوروداروای۱۸.اش

ناا.ارناناومروادا۱۹.

ارانردونردارر؟اداار

دااوناتا۲۰.داد

نودممرواداردونردبا

.اامددادیاارما۲۱.باار

۲۳!یازااایاویاابیاا۲۲

دذویدرویااردینا

اررومدا!یدا

ذویهار۲۴.مدرو

ویددن.ا

د۲۵.یدرواای

هدا۲۶.درواادارنواری

داا۲۷.یروارد.

ا۲۸.یاووزروهوا

ااواربوامااارسنارو

.دامدار

!ماهاراایاوبهیاناا۴۴

نوورزااروهااروا۲

۳!ماهارنویاو!سبهیا:

اردحور.ورابا)ز(ا

ناو۴.دواارورارذ

۵.وراباینرد،هنرد

بماریدووانازاا

ارواوایادیدواا
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هوااهدوا۶.ااام

اولوا:اناوت

ناارناو۷.ازاو

.مدراارمززا،دارناونو

ون۸.ناااواراوهای

داومدماوراارنززاا.نا

اریاویاها؟ازاا؟

وزهایا۹».

ادونادودرایاهنا

را۱۰.

زاناواوانارا۱۱؟درا

ون،هنا.نا

ورلزردارناواارا۱۲.د

ودزارنایوزتودتر

ارب۱۳.ر،هباوددت،ه

ناهرونارنا،هارنروا

وناارنانرودزفار

دیادازایو۱۴.درددزدال

دیانردزاارا،ارطونو

۱۵.دارنانار،هدساردورا

مارد،نازاواریا

نازاوارنا،اودنواارناو

ازاردارنازا۱۶.هنا،

مود،هداربودرو

انازاو۱۷.مدارا،همهو:،ه

دنادوتد،هدهناودزار

نا۱۸.یاهتا:،هد

لدواارنانازواد

راو،هدو۱۹.ارنا

ونزواردارنا

ردوزنازاادر،هدبار

هدرلدودزدکارار۲۰؟ه

ورااردنهااروا

ااایاوبیا«۲۱.غورداردردا

هاایاار.هروادار

وااری۲۲.اشازا

اراززد.اار

یاو!اهداراواازایا۲۳.ماهد

ردردوویاورواد!زیا

ردارواهداربوااز!اا

رزاارواووا۲۴».دااا

ا.اروه:ا

ا۲۵.دومدارزوماار

نو.اداارناودودزارنذتا

۲۶.ارناوادار

ماارنرترودرادرااردنن

یهرردواررواهررد،ر

ا۲۷.اداارنایاوااد

و۲۸.اارو

مااتوانواشرهررد

هرردوارواهرردورا

».اهدد

اروااردشروا۴۵

ارندیومزبارایور

ددهزاوردوحیوراررد

اررایواایور«۲

ای،اریردو.ارا

ااراویو۳.اار

.اایاماهااارها

ا،ااهوبده۴

ه۵.ومااار

اار.ازاویدو

یایاانابوباقزا۶.

.هاورهروا۷.یدوه.

یا۸.اه.یهاو

زودرواراکاارزاا

اراهازواراواوت

زیندیاو۹.ماها

ع؟ارهزهزا.

:دریاو۱۰؟درادواهررد

سووا۱۱.یازنزویدار

لازاهاراهررد:ناواا

ز۱۲.ایدلاواناو

وااراید.ماناارناوار

واااروا۱۳.مداارای

دازااراا،هدا.اارارار

اراته.یاویاا،دا

اوترو«:وا۱۴».

و.دانازا،هدردناد

سادوهواازرده

».اویدوارداا:ا،هد
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ارداهدتواایایا۱۵

اواارونا۱۶.ن

ادوتااا۱۷.راارز

.داارودااواوازا

ووارزااناهاهاز۱۸

درارناودرااارنا

ردورد۱۹.یدوه«:

.ابرذو.مدرززا

.نااراریواه

.دو،هازانریا۲۰

دراادوراداردیبا

روادارنا،هدنا۲۱.را

زاوهدنامازاارا.تر

ازاوها؟اهدرانز

یا۲۲.یاوهدتولدیا؟د

اازتوزیا

زااماومدردتاذ۲۳.یدو

واازاردد

تواااو۲۴.درانز

واوااوایو»وارد

لدوارداارذو.دا

.دا،ههد

وتاایهدوه۴۶

تاروادا.هد

ااررنا،هوا۲.اه

وبنایا۳.وریاادر

ادرزاوهزااانا

ونیو۴!اهد

،هدواداوما.اداار

اوزیووا۵.را

ارهورزاارا۶؟

هدزنازااااریرز،نا

و،ادشودارنا۷.تد،هد

واد.دادیزاواواورا

انازاارناودبااا

لدردارنانیاو.ادوروادارا۸.ر

از.روادنززاارلوای۹!د

زاارا۱۰.وا.یدورد

هداراونزاهاواراواا

غ۱۱.دروااارتوارا

.ارودیزاارتروقزااریر

.راعواومدودرواااو

اردا۱۳.ارودازانیا۱۲

ارتوداتورودومدرواد

.اانردالاا

نادیاوک،هدودهیا۴۷

۲.ااوزدارازز

واراد،ادارب.داردرا،ارسد

ار،هتر۳.رزا،هدار

۴.دایا،هما.ا

یا۵.ااسووتهوااهدتاو

اردازادوشناد

ارثاوهددم۶.اا

،هدرنا.مددارنا،هد

ااو۷.رنااردغ

.یدروداراویدادلدرداراو.د

اراناردویتردیانا۸

ویدزاودلدردیا.

ودا۹.ادااریدواواه

تدوواضرزوردویدوا

.ااتادزیاطااو

.ا،هددادترااز۱۰

:دلدردوهاار،وو

اداارنانا۱۱.یدزاو

اراردنادواضر

.اانیااواو

زااردتودیارد۱۲

وداشیاه

نیاهراوازا۱۳.ا

دراهرداواناروکا

ا۱۴.دتااوازاارو

نازترزاارازاارناا،ه

رداوزمناداردیاناورا

یاینازاا۱۵.داشا

دترزااوا

.دادراروداهراوادی

بازاواامبنایا۴۸

ذاراایاورهاو،اهرداد

اراز۲.ارا،ارواا،

اتهااایاواسزا
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ردندزاومدرازاارلوای۳.راددا

اد۴.اوومدروامدماارا،ه

۵.اوادولد

اد.مدماارعوزاوزاارا

هروهاوهدرواارا

ارایارا۶.اهداارا

ارهزینزازاو،دافااا.

ردونزارد۷.دااریومدما

ادیدهارازوازاوهااما

اوااوها۸.اداراا

ورراداز.دهزازاش

دا۹.یها)ترد(رزا

لواااار

االارا۱۰.مزاردا

تاذ،دتاذ۱۱.مدزاهررداروه

لودااازاراد

ااهتدیاوبیا۱۲.دادایدار

د۱۳!اولوا!وا!

او.اارااردودارزد

،ه۱۴.رااار

،درادودارواوا.هدراارانازا

دوناوایوزودرواااردت

هارمدرواارواوماارواومد۱۵.اا

رداازا.ارا،هد۱۶.دزناارد

ناوارداواززاومد

وووا۱۷.اهداردحورواهوا

ارویاه«:اااسو

.ایوارارویدد

وها،یدادشاواش۱۸

هوررذها۱۹.دردجااا

کورزاوامودناتارذ

زاوااراونانزا،هنوزا۲۰».د

،زیاارناوماورا

ااو۲۱.اهداداربدهوا

یرنایاهزابااز،یراوردارنا

واو۲۲.ااارهوا

.دانایا

!دشرودیزاایاو!زاهیا۴۹

هدذاامردیازاوهدتدرزااوا

نددزا،اندو۲.ا

۳.اهددرداو.اهد

ارزاهاایا:او

وهاردتومزا۴!ماهد

یاتاووامدف

یارزااواناو۵.

ردو(یودااومروازوادارب

ا:۶.)اتیاوموا

نواربطایها

زیاواداارار.یروازاراا

ااسووووا۷.دات

انهوهوادومددوا

،داهناروواهدند:

۸.اهارااسووااوا

زورردومدااریرنزرد«:وا

امهدارو.مداارت

)نا(ارهبایویزرارز

رداوورنو:نااو۹.

نایواارردناو.زار

وتراوداو۱۰.دایا

ارنادرادنااازرارنابا

.دایرارنابایدوداا

یاروااردیو۱۱

ولزاواارودیزاا۱۲.ا

وزیاو!ایا۱۳».ردزاوبزا

وداردموااز!ددزاوایاو!

کاه«:نا۱۴.دن

اردهرانزا۱۵».اهدشااواوهد

اشانا؟رهدشا

مددیدارا۱۶.داشاار

وااا۱۷.اردادرو

ن۱۸.رانوزادناووباارا

.اد،ها،هدفارد

ااردمدت«:وا

.اراااارسووارز

زاناا،دههزویاووااز۱۹

.دارودکوانت

:ا)(ردیددوانا۲۰

لدردو۲۱.مها،ایانا

الواهازیاارا:اد

ا.مدکووویودازودوا

»؟دامدهکا.دادشروار
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ایارددا«:هوا۲۲

ناو.ااامیارودازارد

ادناشودادودرواادشاردارا

یادنایویندو۲۳.ا

وااریک،هدازوردودا

اوهادا

دزاناادرزاا۲۴.دا

رزاناا«:وااز۲۵.دهر

از.داهردزاوا

.داداتارناوداوند

واراارنداو۲۶

اداوابادن

».بوووهدته

قارواردق«:وا۵۰

ا؟وواارنارزا؟امداد

یردوودن

امدانو؟دامان۲.هدادق

تاههودا؟دابا

اررددبا؟دررردد

دازاامزنارو

ارسومزارنا۳.دزاو

ااهدادارنزهوا۴».ادنا

.رادا.دمارن

اشهوا۵.مرااش

نزارد۶.ومدود

نندباوارزااردیورومدادناردررو

زااارااهوا۷.مد

اادواراردیورا

.اداا۸.د

وایدو

ااهواا۹.د

ارنا،هسررنا.دزما

ارواهزاواووازازا۱۰.درا

هاوا،دراورورد؟د

ان۱۱.دایاو

واوررد،اردوزوا

دزااا،اوادرد

.ااهواردرا

زایاه!اوانواناویا۵۱

ر۲.اههنازاهونا

دواازازارهروااد

۳.ماد،هدادارواومدتداروا

اهارا،هدادارنوا

.اوااروانوناروانو

میا۴.زاواوودناردیدو

دزااز.دشیاو

.دورارمرااردیروادودرد

ارمیوز،هتوادا۵

ادایوز،ههودایرواد

زیوزاانایاردن۶.د

سرزوازادودنااز

اتاداودا

ارایا۷.داازاوا

زا.ا!الدردیاو!

از۸.نانامدزاوند

ادراارنامودزاارنا

۹.اتودااا

.زتاروراوایوزیارا

اررناا.رایهرودوما

یاوردناا۱۰.حواردژا،هد

رنهارارردیویدار

ن،هدزوانو۱۱؟

ودوداناادوواا

ار،۱۲.داراوواار

زاودازا.د

اهاارواو۱۳.داهمدا

زازورادویاهدشادارزدواارا

و.دندکور

هردواریدوذناا۱۴؟ار

یاهاز۱۵.انانودا

اته،زهاامروااررد

زارواندرداردمو۱۶.ا

نوزدوسامدند

!روایااار۱۷.مار

ویارواوادزایا!،اار

ازا۱۸.یاارنا،هاردرد

ازاویراروااهاز

ودا۱۹.یداروا،هد

ووا؟یا،اضر
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ارنا۲۰.دار،و

زاناو.اهامادردا،

اهزیا۲۱.اهیابزاووا

یاوهوا۲۲!بازااهیاو!ار

ا:دادمیدرد

رارناوازااردردوار

ادارناو۲۳.ااد

اردورزا:نمرا

.یاانرهاروز

سیاشاردتورا!نیارا۵۲

درکونازردارزس!روا

،وندزااردروایا۲.ااد

!اردندییاهاندیاو!

هدادهوو:وااز۳

ممارد:هوا۴.ا

نارانازاوارددو

راارد:واناا۵.د

ا:واو.اهرنما

۶.دازورادموزرادنا

ازورناردو.اااما

یاز۷.ن،ه

اارتودترتاواار

هدزاوا۸.یانو

واز،هداردزاواان

ایا۹.دانارنوا

اردموااز،زاواروای

رداردسووا۱۰.اهداررواو،هداد

یاتزیاواهدزا

راداروافویا۱۱.اهدار

نزاوارکوورنوازاو

انواز۱۲.زار،رنونا

اایوره،ااورناور

ررها۱۳.دااایاو

زایر۱۴.اروروودا

زاواتروندزاوانازا(درد

واریان۱۵.)دهدهمدا

یاارازااردندندوا

ادهاراودادهننا

.

واوهدار۵۳

ردرولیوراز۲؟هوا

وانو.وراروا.وراز

دودنددورا۳.واقدرایار

راووازااروروهدروو

داریوا۴.دروبارواه

زازاارواو.داریدردو

یالو۵.دنوبووه

ایودو.دنوحو

ههانا۶.وایززاو

یوارهواوددهارزاود

یاه.داردند،هدااموا۷.د

انزشاهدیوذیا

زاو.یروادزاوزا۸.داردندن

مهونزززاوادوا

دزاودناارواو۹؟دبو

ا۱۰.دیایوندردود.ناود

ن.دزدرد،هدبوارواااروا

زاردواودااردرذها.هاروان

ه۱۱.داوادردواتوا

لدهو.اوداارن

ارنانواازادالداریرد

ودادانرنردارواا۱۲.دا

اردنا،دانارواروزار

داریرنوبنارزاورگ

.دناریاو

یاههزدردیا!ایاهایاهیا۵۴

زانزنا:وااز!روادوزاوا

هدونادواردن۲.اهدزنزنا

،هدزارداردیورارددیی

اوارفاز۳.زار

نارناویودافارارذو

ازشواازس۴.ا

اشاارا.داار

هااز۵.درواادداردرود

ااسوو.ااتها

اروااز۶.وانمیا

هکاوزواهالدهرورنز

کیاکااراز۷.ارایا.

وواو۸.دااریرامد
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امیایازاارد«:

یاااز۹.دارادونا

درحیامدر.حیا

مدرنایرز

کواازا۱۰.بارو

وااززانا،دا

اراروا».داک

ایاهبوهریا«۱۱.

ترداردودارداری

یزاارهزاوردوزااریهرو۱۲.دادرز

و۱۳.انایزااردوون

اراواوازاا

وا،هرودزاوهارد۱۴.دا

۱۵.دادوارودازا

ا.نذااا

ا،هداارلزاریاا۱۶.داا

بایاارهکو.ما،دروانودریا

ودادا۱۷.ماند

ا.دادیاارز

وا».زانااووانا

.

راهوادنیا«۵۵

ا۲.وهاروباو.رو

ایاارونایااره

نراریوزا،هدادش.ف

ود،ادااردش۳.دذزا

یرادووددهزن

.مادایاارواا۴.ااردوادا

اتدیداران۵.اور

ه.ودادداراو.د

وا۶».اهدارااسووایا

.اارواادادودادار

وایوکاررارهواردهار۷

تیایوداریووز

راراوااز۸.دا

ززانااز۹.ییو

رازاراویزاینا

اودرنازافونارو۱۰.

ارزودزوورورارنا،هدباارزدد

ددرددزامن۱۱،نارهرو

اارااد.دا

از۱۲.دانامدارناایاودرواا

.ااورانود

انردودایدرردو

سایورردی۱۳.دزاد

ادادواواوایاوورا

.د

یرارا،ادهارفا«:واو۵۶

دانوتنااز،

اداودروااراال۲.ا

دوارنا،ادهار،دد

هنوا۳».درادززاار

اهدادمزااواو

وااز۴.رداو

مرادشاراورادهایهررد

«۵،دورا

زااویردیرادنوراردودردنا

اادوا.دادانادونا

اروا،هنواو۶.انا

.واه،ادوداروااو

وزارنا،ادهار

تدردارناودرواادسهارنا۷.

ناذویواندد

میاتداز،ال

ااانهارههواو۸».ا

اهوداناارنادازا«

یاواتامیا۹».اهنازا

نا،روانهد۱۰!روتا

.اانناورا

ناواناو۱۱

ف،هددهارنا.ا

وروبا)و(۱۲.دد

اهدزرزورزواادوتازا

.د

اردلدرداراولدد۵۷

ضزاندوادفورنادو

اداا۲.اد

هنایااو۳.اارای،ه

و۴!اداازودواو

وندواا؟زاردارنزوزاردند



ا 399

ارردزونرد۵برذ

۶؟ذهفزداوردارلاورواترا

.ایداویینرد

ازاایاریدراوررایا

ویداردروه۷؟ا

اردردوردو۸.یار،هاا

وفزاداردازااو

،ناودنردویدارد،ها

رردورو۹.یدارناادودارنا

رودیاردنرویدراردت،رهد

Sheol).یادوار،هد h7585)۱۰زا

دتز.اایهردهارند

ناونزا۱۱.یازاار

؟یدادلدردارا،هدروداویزروی

؟یزاازامنززاا

ااردانارلاوا۱۲

وارتدیوایروادن۱۳.داد

ا.دااراوادااراد

.داسثراوودازدراد

مدو!زوزااارهار!زاااو۱۴

واووااز۱۵!رادمزاار

نرد«:اسووااوارد

حور.دراداوهداحوروسو

ااز۱۶.مزهزارندالدواارنا

وورادداودا

ه۱۷.ررما

واومد،اردومدزاروا،هکیو

ارواومداروای۱۸.،هادوردلدهار

یواووا،هداارواودادا

:اههاوا۱۹».دادار

ودداودرودا«

یردناا۲۰».اارنا

یا۲۱.دزااواودماراا

.ارنا

،هداردزاواوراردواردزاوا۵۸

ماارنانبناوارنام

رویادزاوازورناو۲.

کاردیا،هدروااراا.

ابزا،هدلازااراما.د

یویوادهزورا:)و(۳رو

اردهزورزورردا.اورار

وعاا۴.دیو

هزورزوا«.زتراوهزور

میاهزورا۵.اارداردزاوا

اردواردندایزور،اا

زوروهزوراراا؟ادزوس،

امیاهزور«۶؟اوال

دازاارنوزارغیهوارترای

ناردنا۷؟ارغوز

ارنویرودارههارناو

زاازااردواروا

یدووارها۸؟یز

والواااوورا

ودااارواودادها۹.دا

وغا.ااواوداا

یوزراو۱۰،روددنزاارواندهرا

ردرها،ارنذنوناردن

و۱۱.داروردار

ینردارن،هدااروا

وباغوایارااودا

انو۱۲.دادابا

اارریهرودیاودااری

یاهورهترارواد

رداردویرادهزااردیا«۱۳.اا

موواسوارویروسزور

اردورردیار،ادمارناوا

واذواردها۱۴،اردنو

اربترو.دارازینار

.ااراوانداز»ارا

واشوهوادن۵۹

اهیاونردی۲.د

یداز۳.داهزااروایورنو

ی.اههداترایاون

یا۴.ترایزوغورد

.یروادارویدا

ارترا،ه.غوردوراد

زا.تهدورواایزا۵.از

.انواددنناوددرنای

ادلازاارواسنایهد۶

یدردواترالانالااز
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نروناودییانای۷.انا

نایارردواترارانارا.انن

نایارردوادار۸.ااواو

اردوادیایهد.فا

واهرودزافاا۹.اداار

وااوررا.را

نارو۱۰.ررداور

ورد.ورهارارنورادیا

۱۱.دنرنردورشم

یا،وا

۱۲.درودزاوتیاوورافا

تدنوهرریاز

۱۳.اداردنواید

زروفاادیایوزا.درااروا،ه

ارالدزا،هبنودو

اهدارودزااوههارفاو۱۴.د

۱۵.دادااواهدارداراز

اردبایزاواهدارو

دوفااواردداراوانو.در

یاهدوددواو۱۶.ا

اریووااودرواتوایایویوزازاادو

ارتدوهرزارا۱۷.دید

ادرارتودردسیارماو.د

ن.دادااارنا،نالاو۱۸.

ارشاداوتندوارتد

لزاباعزاوهمزابفزاو۱۹.را

اارناوادیرواازایو

یاونیایاهدتواو۲۰.اا

واو۲۱.ااززابردا

واحورااناا«:

زاورذندزاوندزامااندردم

ونازا«:وا».ارودرذرذند

».داا

والوهارازنردو۶۰

اراوارنرااز۲.اهد

یولوداعوااا

ردیندوریاو۳.ا

وزاافاااردن۴.ااع

واارودزاا.اد،ها

رداوداها۵.دروااشارداراد

یردیااز،داو،هنازلدو

ونات۶.ااداودواهاد

ااا.ااروننز

۷.داداتروا،هدرواروو

اارتیوادرای

زاردلوااا.د

ناوزاواا۸.دادا

رالوایوهرد۹؟دیزو

ناارنایوهورودزاارنااا

ازااسوویاها،رو

ودااریر،نو۱۰.اهدادزار

مدزاردردازداارناند

ادیهزاورد۱۱.داار

داراوددازورووداز

وااز۱۲.هدرواهاناندورو

اکماناواار

یاروجونردنل۱۳.د

دییودزاسناهدروا

راراناو۱۴.داار

دااراوااد،ه

ااسونوهاروداهی

ویدضوکواض۱۵.ا

ریدرووادوار.درنزا

ارندیوااراو۱۶.ادا

وهدتهاوا

یودرواا،ی۱۷.و،اا

ودروااا،یو،بیوه،ا

رو۱۸.اداناراوناار

واعدورداوواوزردد

۱۹.ااریهزاوردوتاردیر

یاردهودارزورردبادرو

.دازاوادورهازا

الاوزهودابوبادرو۲۰

مییزوروداادوریاهاز

اارزودالدمو۲۱.ا

هد،دوسو.اف

.دایاوارا۲۲.م

.داناردورده

اهداواازاهواحور۶۱

وماارندهداودترارن
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لزاو۲.ایدازاارنویررارناا

ارنوایامامزاوواه

ارناوننیادرا۳.

اریادرویضاردوروض

واسووانردناتروحوری

ودااریاناو۴.هیو

یاووهبایوادااریاو

ی،هنو۵.دااررید

و۶.دانون،نوااار

یاماارواهوان

انالردودرااراود.دا

ضوا،ض۷.د

دزردنااارودزاار

از۸.دانایاادویدوا

ومرادتوترزاومرادوداراه

ناادووداداناارارناتا

منردنارذوانردناو۹.ا

نادافااارنا.افو

وریدوارد۱۰.واکررذ

تاازودیاردن

جارداد.ارایادر،

از۱۱.زرزارد،سوودارا

ن،دارعرز،غووراردت،ز

.وراایورارواهوا

شرواوداتن۶۲

وااوعراا

هارل،ندوارا،او۲.

دراارناواندیاو.دا

،اووادرد،لجو۳.ا

اکودو۴.دادیادرد

زوار،اادرارزو

زواروزاواازاار

ردحاریاهودنایداز۵.دا

واداراندروا

.داروزاانددسوزاداد

وزورمایرنهدروایا۶

و۷!شوانایا.دات

نردارنا،هدراااررواارااروا

،هدرییوزوداردوا۸.دز

با،نومزدلاردرا

ارناا۹.ایاهزاار

ارنااودااروا،هدرارنا

هزاوردزار۱۰.اسیردارنا

وز،هدارهاوزارم.ر

واا۱۱.مارهار

تاند،اهدنازیا

۱۲.ورواتواواتا.ا

واوانوسمارناو

.اهکووب

ا؟اهزاخسمودازاا۶۳

؟اتتردوادس

خسا۲.رواروز،تیاوا

ار۳؟لاروا

لدارناودمزایاومدل

سنانومدبتومد

لدردماماز۴.هداارد،هه

یاهاوو۵.دهرلود

ودادتایوزا.دیدازمدود

لدارمو۶.دیدات

ارنانو.تزاارنا،هد

داذارواتووایا۷.رز

تواهدیاواا

هدروادارروورااانایاا

ااومنا:ااز۸.ا

یردوا۹.اهناهدت،د

رد.دادتارنایوروهدروانا

،هنا،ماردودادارنادو

نوارواسوحور،هناا۱۰.ادارنا

.دنادواوناد،،

)و(دروادارمووماها۱۱

سوحورااودرواردزادنارناا

ارداردیوز۱۲؟دنانردارد

اادنایوراراونا

رداردارناا۱۳؟ایاادو

دویداو۱۴.رشدیرن

یراردمن.اراارناواحورور

زاونازا۱۵.اادیاید

؟اتوت.الوو

رد۱۶.اهادزیدیرولد

،دروارااوارااار
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یا۱۷.لزازامووور،هیاا

اریدوهاادیزااروا

ردثاطاو.زایاد

ندودفارنازکاسم۱۸.

ناو۱۹.دلارسن

.اهدههموهدا

ویلز،اراش۶۴

ارهدرا۲.لورزا

فوداردمدرواشاربایرودز

ارکیر۳.دنازورزااویز

ورزاویدلوها.یدروادا

ودعاومازااز۴.دل

۵.دزادنایازاارا

داریاروروااراودارا

رداهدهویکا.تروا

از۶؟اتاودیتا

.ثدلاواه

.رار،دن،ههد،گو

ااارااراو۷

نارویاهزااردیورازد

و.ر،وایاناا۸.یاا

وایا۹.یدعو

ن.رااارهوشکت

،ن.هنسی۱۰.م

یزوس۱۱.اهداو،رواون

وهااناردارنار

ادواوایا۱۲.اهدلا

؟یزررتار،هشویرادد،

اااواداا«۶۵

۲.هاو.

هاردتایدمیاردیدزور

اور۳.مدزارددکه

راوارترد،روان

،رادلهررد،هرد۴.از

:۵.انافوردتشرور

».سزاازدودیرد«

۶.ازوراورددودنا

شادا.ابا

وا۷.راتناشاودادا

وازرنارنونهررد

اشالواارلایاداا

درده«:وا۸».ر

ن.انارداززارناو

۹.مزک)ارنا(دادن

و.درواارادزاییاراووبزا

،نورو۱۰.اناونارو

اهامرها،ریداوو

اسهوهدکاروااو۱۱.ا

جوباویاهو،اهدشا

ورار۱۲،ارقا

ودابامانازایا

دروادرداراون

ن«:هواا۱۳».ااراو

ااداادران

اداید.داا

دا،لدزاا۱۴.دا

و،حورزاوداد،لدتروزاا

ک،ینیااردمو۱۵.دا

ارنوراارهوادا

دزیوار۱۶.ادا

درزیوودادایاار

زاوهشاوایاز.درایا

زواااز۱۷.اهدن

.اواادیواا

ازواوید،ااازا۱۸

و۱۹.اادارواموواررواا

وزاواودایددمزاوداوروازا

زوردرو۲۰.اهوارددرزاوا

ازهماارددوداازا

نردارد

واارد،هدو۲۱.دا

ناددا۲۲.درااراه،هدس

از.درانادساراو

یدزانوداردمامما

دواواز۲۳.داد

رذوواندواازازاباا

و.دادابااازاو۲۴.انا

اهوگ۲۵.اازا

.داکرکارودراهوو

ورار،سهردوا

».داد
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زاایزوا«:وا۶۶

مارانو؟ایایا،ا

اراد«:وا۲»؟

زاولدوااادا

ذیو۳.دا،نازم

اذیوانا

نااریااو.ارند

اراازراوداری

ترزانانواهدرااردیارناو

اراارنای۴.اروند

ماناز،اداضرناارنایود

ردارانامدنودابا

۵».دراااراودرواد

ناردا.اروازوامزاایا

:اردزااارورادتزا

انااریددهدوا

اوازاوا،زاا،زازاوا۶.

.از،هزدردازا۷.رتدند

ارا۸.دروایادوادواروادردازا

دددزورردوا؟هداراوه

دنانهزدرددناز؟دهازو

یاو»؟اورا«:وا۹.ازار

ایا۱۰»؟مارر،هازا«:

یاو.واویدوارادودارروا

زا۱۱.ریدوا،وایاا

والاوازاووووواتی

ارا«:وااز۱۲.دظ

او.راوارارالو

».اهدروزاز،هادواشاردو

اردارواشردو۱۳

لداران۱۴».ارواردودادا

اموهیااواند

دنداافووادود

اراواااواااز۱۵.دا

اربوتاردددوای

دواوااز۱۶.رماا

واو۱۷.داروانودایرواد

رداروردزاا«:

شوتروووت

ناتولاو۱۸.ار

وداارزوا،هاودادااار

انانرداو۱۹.داال،هانا

ولوادتنازااراواد

لواهاهزاواهاونولودنازاا

».زانردالدااها

ازاارنارداناواو۲۰

رواسهناوناواورواراونا

ردارداا.دروااوا

نازاواو۲۱.رواواکف

«:وااز۲۲.انوون

ررداارایزویا

».ارااورذنارا

دزاودهههزاواو۲۳

نوناو۲۴.هراا

دااهاردی،ر

دناواشنااوداناماز

.داهو
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.دزردتردزاارام۱

زادلردادهدنااماردوام۲

ادهدماردو۳.لزیووا

زلزادهدادزلا

لزوام۴.هدیاهردروا

وارمترردارازا«۵:،ه

رااارومداررزاانوزا

ارنداهوایاها«:۶».مداد

،«:اواا۷».اد

اارورااراز

و:واازسنازا۸.دا

ند،هدزاردارددواها۹».دادارار

ندرداردما«:واودا

زامدثوازواارنا۱۰.مد

ووباوکویزمور

رایا«:،هلزوام۱۱».س

اوا۱۲».مادردزایا«:؟

ارناهددمازید«:

«:،هردروام۱۳».رما

لفزاورهد«:»؟

لفزا«:اواو۱۴».ا

اوااز۱۵.ازا

ردارد،هاناوااار

ودادرورواهزاوردد

هررداردماناو۱۶.اداادی

نایاودکاایرنرا

د۱۷.دهاردیدلاوازر

نازاونااارا،وار

ااز۱۸.مزشنایوراراد،شنا

یروانورادرزواار

و۱۹.زموونارووادندیاز

وااز،ااادانا

».دادارارو:

رواشوو«۲:،هلزوامو۲

ندوات:وا،هدا

ایاعرزردونردزاار

.دوالوسوایااا۳.مروا

ناوامرارواا:وا

هداوبنایا۴».دا

ردنار«:وا۵!ارواماا

،هدیواراوزرویرودزاا

ودرواززااراه:و۶؟

زوتوزوهزاوناوزونردار

و۷؟دیردناردداورنازا

نا،رارناتوهمدروازار

۸.ادهواثاوازنااد

نواتارناوه:ن

هیرد،هدتیااو

دادر:واا۹.ر

یه۱۰.داناناو

ردودهدراو،هدر

اا۱۱؟هاوایادا

ما؟اااهدضارنا

وا۱۲.دضدرایاهاارل

شت،هزدوازاایا:

کباا.اهدرودماز۱۳!

اربای،اهدیاوهد

هتراادازمااا۱۴.دراه

وازوداردزاوا،هدشوانژنا۱۵؟

و۱۶.اهدنووناوار

اراا۱۷.اارقوفنا

کدیراراردیاهیدرودراو

؟اررباارهارارناو۱۸؟ید

هوا۱۹»؟ارتاباارراهارارو

،داراوهدار،ترا«:ت

هاوزااونااهدار

نززااز۲۰.ردسویدکاردیا

ازداواریوارغ

ارو۲۱.یدز،هاردزو

یالمدسموا

دیانوناارا۲۲؟یاهد

هرههواا،یرهدز

؟ردوم۲۳.ا

ردوریافاایداویداوردار

رد،ادتدنر۲۴!یوددیار

؟اداروازا.ارددلدت

.اردارواواارواا

ا.رادززااریوزااردی۲۵

انازاوادودارنازا
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نا.دددرنیدزد۲۶.ر

.انایاونوناروونداا

یاهازاورب۲۷

:دنزردا.وروداداز

؟دیانا۲۸.هدتارو

ادیااز.دتارونزردنا

ا«:وا۲۹».یهرنا

نا۳۰.اه

هرد.اردازماهدزار

اایا۳۱.اهدکاریا

زناایاا!اروام

درواهدیورام؟ماه

ارداراسواردرزهودا۳۲.ااد

هار۳۳.اهدشااریزورما؟شا

یارارنزا؟اریزارد

.هناننیادرد۳۴.یدادد

:و۳۵.اندزردارا

ا.اهادزاواه

هارراا۳۶.دایروادماهده

زایرازا؟ارد

نو،هدتاردیدازا۳۷.ا

نازااهدراارداوا.اا

».اب

،هایوزاواودقاردنز،دا«:و۳

زنا؟داعرنزنادرادیددنز

زرنار:وا؟اثر

وزاااردن۲.عرداید

ارنایا.اهبانارداما

ثدیرروزارزونردب)نز(

نزارویرناروادزشر۳.

دزاااازاا۴.یدروددزاار،هداز

ااردا۵؟یدار،ریا

ااراا؟اداهاارناودا

هدماردواو۶».یب،هدرواارلا

؟اهداایدا«:

و۷؟اهدزاردرردزوهزا

ا،عرددهدارراازا

امدو۸.اراادوااودعر

یویاقومدنوارواتزاودزاا

۹.ز،رواادواامداد

ودثزرزردوایرااوو

ادو:واو۱۰.دزووا

دعردلددادواا،

یادزااراا«:اوا۱۱».یرر

لیارناووا۱۲.اهدد

و!عراایا:وا:،هدا

ارداوفور:واازدا

یاهفاا۱۳.اداه

نیاردزاردیاروی

۱۴.ازاواواو

ازعرنایا:وا

نار،یازاودویزازاو

اردادادلدانو۱۵.درواا

ردنواو«۱۶.ااو

نزارهتدرماناردروروهدواز

ناوداذارناوااناناودرواا

نزنارداز۱۷.ادروداترزار

اااواهارروا

یدیودرناوارواه

ااناادناماناردو۱۸.داارد

نانارزنالززاناوراهار

نانردارو۱۹.اا

؟دارازثاوبزودرا

وا۲۰.ادزاواارا

یادزرودزا:

ااتوزاوا۲۱.زرواانا

هوفاردیارازدهزا

وزنازیا۲۲.اهدشااردیا

ادا«:)و(».دادااریدارا

زامدزارد۲۳.یاهاز

.ایاهردااترداز.

ارنانادوناوور،نارو۲۴

اروادرد۲۵.اهدزا

زوادزاناروازار،

».اهاریاهزاواوهزروهیاه

زااردتراوزدا،ز۴

اوفاوارو۲.اهارودد

اکروااراودراهت

رواوادنادوااز۳».دایووا

یا۴.ررنردوراردیز«:
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وزنوایاارروانوادناد

لایتادروداردید

رد۵.داشارناوددوا،هردا

زازردو،هدنارواردورااد

رادری،هدازاواو

،هدراهیاوزاانی۶.اد

ی۷.مروالفزاواز

نزا،هداهکوهادزا

ن،هباودزناوارزاهارد

ازوو،هسازا۸.دد

ناردواو۹.ازاوات

اونوانارولدوهدلدزور

!هوایاها«:۱۰».داش

داارازیدادراررواوما

ومانزنارد۱۱».اهرنالو

مدینیزامداروا

ازاد۱۲.ندکونایازوا

۱۳.دایروادناناوزوایا

بزاوایاوددوایاراوااواا

زااردلدروایا۱۴.اهترازیاو.ور

دردت!توترا

اانزاورانادزایزاوااز۱۵؟

ناروان،دعاارا۱۶.نا

دزاواواوزانه

رنهدوا۱۷.اادی

لاوهار۱۸.ااااروا

ایتراا.اهدروادراوارا

لدیهد،یایا۱۹.اهرد

ا،هدشوراردودردزا

۲۰.یاهارهوزاوانیا

یواهترزمازهنا

ار۲۱.ارجارنهدو

،ناواوام۲۲؟مارزاواو

ندییا.راوانا

اواازی۲۳.رایر

ی۲۴.ارونایودناوو

مد۲۵.کزامودلاواا

اومد۲۶.دهدراانوددااو

تزاووارزاوهدن

باز«:وااز۲۷.دهبایو

نازا۲۸.اارناا

واراازاهزاناوا

۲۹».دازنازاوانومدهدارا

ادوراامنازااونارازاوازا

اردیا،هکواهو

ا؟دایترو۳۰.د

اردنواریرزویزار

ارناریاهدادزارددزا

ززاوامیزاوااز۳۱.رادن،هدرا

زاوااارهداززودرادهزدرد

یاو:،هدزارداردیدوهاارند

.اهشنناز

ردوو،هدشدروایرد«۵

وفاارار

:او۲؟مزارنااار

ناوایا۳».رغورد،هت

ارناو.نوایدزارنا؟ناا

هزااردیور.اردااید

نارد«:و۴.زاواد

.اداردیاماوواهارو

ناازداناومورنرد۵

ارغنا».اداردیاماووا

اارنازایازا۶.اارو

نایوداجارارنانگو

از،اهرددورنوازاوارد

«۷.انایداراورنای

ااودکاامزایاار

یردوزمدارنانودر

ههدرونا۸.دمدزا

:واو۹.زدنزیانازا

زاناوراراا«

بااراوار۱۰»؟امایا

نازاازاروکا

ناوااناا«:وا۱۱.وا

،هدرااروا۱۲».اهزروتاد

اارووراووا

ناناردموداو۱۳.د

«:تیاها۱۴.ااو

مارماواندرداردمارما

یا«:وا۱۵».ازاارناوا

ا.درواارودزااراا،اانا
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روادارنانزاواورواروز

ناواهدنا۱۶.ارنا

ارناادوناارنوو۱۷.ر

وراودراارناووناودرار

ااررادریودرااریا

:وا۱۸».اک

نو۱۹.اکارزورنارد«

هااهدروادراواراایاه

زردارناودکاازانا

نازازردارن.دتد

ناادورابناارا«۲۰.دا

وارادومیا۲۱،هد

زااوا۲۲.اراارادش

،ادوناررزرزااو

داااوانازاماارد

ا۲۳؟دازونازااشرواا

و۲۴.اروانا.راددوالد،ما

ولواناردیاهزادیدرد

هاردیوردارا

ارنوهدرودارای۲۵.دراد

اهانامنرداز۲۶.اهدزا

ارمد،هااد.ردناد

ی،نزا۲۷.

و۲۸.اهودوگرازاوازانا

ید.زوزازلاردوهرد

وبنادوودارنید

اا:واو۲۹.ردادارنا

امایازاناورار

ا۳۱.اهاوزردکویا۳۰؟

موانااونوتغورد

»؟داااردورادودارا

وزاعرداروراروازایا۶

ورولفزااززاار

ارندودناو۲.دادا

واایودینو۳.ا

۴.اادیرد،هدواداداردی

ازیاو.اورد،وزاروا

و!۵.دزاردیواهدلاوزورزور

تهاز۶.زمارارد

.روا،هدارنرد«:

مورااراوایاااز

تراواناردبایا۷.ا

ورودهوراردجارو.ار

ادارد،روایا۸.اردادتا

۹».ادنزوناوارودرازان

اراا«ته

ارددرادا

.دتد،هدنا۱۰».ناد

یاواما.اانناشن

تزاو۱۱.رارناردواهدرنا

ردارناماهدیراددزاوماهوا

رودنزواز.ناولا

نانزوروو۱۲.زوردوا

اردد«واازانادنازا

دنا۱۳.دازاردزان

،وناواهزا،گرو

،دادکااماو۱۴.رواار

ا۱۵».اا،ا

ا؟دترن

ندانرد«واا.دساار

۱۶».ارناوداا

هرردوو«:وا

کناردامالای

نارددادبانا،اردنیا،هد

:)(نو۱۷.داک

یا۱۸.داداشناا،دشزاوا

!اانانردارایاوا

تهمرواماازیا۱۹

کاوداشمازدانا

ززاهراوزاردراده۲۰.د

ذولی.دهدروایا

ا«:واا۲۱».ه

ناوناروداهدشیمایور

کشازودراشازا

لززاا«:وا۲۲».ا

ونو۲۳.ازیازااومروا

.رانادنا.اه

ناد،هراناوداشررددزاوا

اراهزاوا۲۴».دااراندیا

اراززدردو.دیدو

ازوهارونوا۲۵.ارد
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شسمدیا۲۶.افزافوند

یایو.نردارو

منردار۲۷.انهجارازد

ناوارنایارمدادراوهناد

شدندیاواهدنا۲۸.

مد۲۹.اهدناواو.

ازدرالودداردبودروز

واازههکه۳۰.انا

.اهدکارنا

هزاورد«۲:،هلزراوازا۷

ادیا:،هدااردارماووا

وامهاروا،هادهزاوردا

لاو:اایاته۳.ار

۴.ادانارداروحاارد

،ه،هوغوردن

حااردلاوااز۵.ااه

نزهونونو۶،روانردارفاو

ارناوناردارننو

زردناردارها۷،یور

ا۸.اداماهدادالزازانار

ا۹.دراوردن

ریاورغوردووزویدزد

۱۰؟یوارنااو؟از

اایااردر،هادو

ا۱۱.اههدترامندوا

هنادزدهررداایاا

ن۱۲.ماهداراا:واو؟ا

اراوومدهدادرااردلوااردمودرد

۱۳.ماهدااادمترا

ادرواارلااموازا:وال

وامار،هد،دوز

ایااازا۱۴.دابااماار

ناروورادناوا

ارو۱۵.دامدمداد

رذمنارداارادرزا

زاواناودمایا۱۶.ماراراا

اارازدواوع

یوادیردنااراا۱۷.دا

ا،ناروم،نا۱۸؟روا

زنایا،نزوزوا

واا۱۹.زارنایاریاو

اراردیورار؟زاا

وا:هواا۲۰.ز

رزلوانردوونانا

ته«۲۱.داش،هواوا

ذاردی:اایا

وناراز۲۲.رو

یهرردارامدروانوززاارنایزوررد

،هدااارنا۲۳.مداذو

امودایاوال

یاکود

اااردشوناا۲۴.

وداودرردلدور

زواانوززاناریزورزا۲۵.

نا،دوززورمددارادن

اااردشوناا۲۶.مدلراار

۲۷.ددنارزا،هدارند

ارناوااراناارنا

نا:ناو۲۸.داداباارناانا

ازدواریاهل

)روایا(۲۹.اهناندزاوهددار

وااززاازاواوزارود،هااردی

وا«۳۰.اهدکودراردب

ترودروااردارااد

ارنا،هداایاردار

مایداوردرداردینو۳۱.

ازاردارنادونادا

واا۳۲.هدروومدهدااررا

مایداوودرناازورا:

دادردویداوا

زناروانکارمایو۳۳.

وادیزاو۳۴.ااراودا

ارسویاودادیاوزاواودزاواروای

».اناوزناازاد

یااوارویااوادندیاا۸

نایزاارروایااوایااو

ناوهوبااراو۲.درواانو

هووهدیووهدتدوادودارا

دادودااراودااهد

تهو۳.دازیور
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وهردا

۴.داداتارگهارنایارنا

ااا:واارناو«

اا۵؟دازاداو

زا،هواهادداراروام

ام،ادااردش۶؟اندز

اوهدترازاودا

عردهاردوداماهد

وکوواداردارد۷.

اروامامرادهاردنانز

واو۸.اد

ن۹.غوردنبذ.ا

اهدکارواما.اهروشوه

دادانادارنانزا۱۰.رادع

ودنااز.دنارنایرو

وناوزاگر

اهدادکاامتاو۱۱.

ا۱۲.ا،ا،ا

ا؟دترن

اندانرد:واادساار

وا۱۳».ارناودا

اوراداارنا«:

نااواهدودارد

؟ا۱۴».اازنازا

هاز.اردوادرادری

وازاهباوهاداریا

ارایا۱۵.اهزروهوا

نا۱۶.اااونزیاو

دلزارواروزیازاوهنادزاوا

.اهدراروواناردوزواهااز

ااورنردا«:وااز۱۷

ش۱۸».اارودنانااراد

.اهروراردلد.دزا

ردوااارودززامدعزاواا۱۹

یاانارددون

نود۲۰؟درواناود

حودمدا۲۱.توم

دردنا۲۲.اواتوماوه

؟اامد؟ناردو

دمدنیاوزور.ا۹

کاردمادنالنردش۲.مد

ورزنارنادزا،هد

یزرد.غورددنارنز۳.ر

تراترازا«:واازاریاااه

ورزا۴».او

ودرواردزارداازداردا

ناوداردو۵.شد

زاوااورداردنزوا

نرد«وا۶.اهیرر

ها۷».اازاوا

انا،الارناا«:ت

نانز۸؟دادمداز.د

ندنز.ارا

۹».راوایادلدردا،ا

اوارنااا«:وا

یاویویا۱۰»؟مازا

ازایاواهازنی

وان.دهایاور

لیاووهداررواو۱۱.اروهدرا

۱۲.انوناوارادیو

یوواندواراد

نوبازاراازا

:وا۱۳.رنازایااه

ازاواودکمدانایورا«

اردلدیو۱۴،دکناردو

».راناارانانارزاو،د

ا«:اایاتهازا۱۵

اناباواماکارارا

اناناروناانردارناو۱۶.

داناردارواهاار

و«:ته۱۷».کارنا

».نزردواارنز

دانیا،هدناو۱۸

هنزایزاوااز۱۹.دزیرانو

ارزدروترد

م،نزیا۲۰.ااانواریودک

نادودارواندمیواروا

از۲۱.ارنزودارید

ارلااهادی،هایهت

:وا۲۲.دزرزاارناونوزا
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ردوایورندی«

وا۲۳».ارناواهداورد

یزا،رودزا،«:

۲۴.رادودزاودود

هاودرادازا

ردواازمروازرداراوفاور

ااا«:وا۲۵».روا

وادو۲۶.رانارن

وااردییاراوباونومودا

ناواااز.ارد

».لدرداا

!وااراانایا۱۰

کاتزاودارا«:وا۲

امر۳.ازاااز

.ریدزاردنا

و،هدادزوهارناو۴

رنردساو۵.دک

ازا.راهاراداراوا

۶».رانرتوراراز

ترداو!هیا

ااززااهدیا۷!ا

ناردوانرد

اداوونا۸.

زوازاوزاههه۹.ا)(ب

سناراودر.روارزیدو

یاها۱۰.اناوا

لزوازا.یهدویاواوا

:نا۱۱.ااروااود

ناززاوزیورزااارزوناا«

ارنرودتارزوا۱۲».ا

ن۱۳.ادارناودراا

زیازاا.اناردایدزاوا

.دروانودیازااردودزناریاودروا

دزوراواوند۱۴

ناردواغوردواهراز.ا

یزورردروا۱۵.

اابوا۱۶.اا

یوثایااواتادهزوااز.

،ردیا۱۷.تهوااوا

اا«:وااز۱۸!رادززاارد

ارناوااازاارزان

۲۰.یاو۱۹».درواا

،رنوزاا،دیوبا

.ایهدوا.ب

اارواواهوناز۲۱

۲۲.داهانایواب

ی.لردزابااواییاا

ادوایا۲۳.دزیاووناواراد

یارددورهارداووانازانا

دوفااداوایا۲۴.

اراار۲۵.یزذااد

نااز،ااراو.

.دباارواوه،هارواودرارب

:،هلزراوازااا۱۱

۳.روانوادنادوارام«۲

دن:اایاهناو

زاارنایزورردنارارنا۴.دارام

وال،هدامدروانواهرزاز

ومروارناااا

ومدرناریاارو۵.یا

اهزواایروارز

۶».اوایا«:بارد».نا

یوادیردارنام«:اوا

۷.روااراواران،هداروا

ارنازوامدرواززاارناریزورزااز

۸.ال،هد،دوزومد

دلدیواااردشوا

امدروادراوناارانم.دار

:اواو۹».دواوارنامدهد

۱۰.اهاروانوادنادنردیا«

ودانانزادناری

ااناو.دتدارا،هدیوارنانا

۱۱».مدناناراریادناو

رانازاارا«:واا

اارنااداادو.درواانا

اد،رروانوادیو۱۲.دا

ورداادادازرایا

ناهرادیااز۱۳.داداتارنانا

روایهرویر

.یانازراداری
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اوعزاواناودمایا۱۴

اارناااوردناز

تراارردا۱۵.دا

رودزاارهاسوتا.اهزرو

بادنزاروا۱۶».واها؟

ردایزاواا.هده

تهاز۱۷.داوانا

نارااهددهدسار

،هازریاودادناواا

ها.ادداداواو۱۸.دروانا

زادهو۱۹.یدادنارنالا

:،هدتاادو.مد

نزززاارناوزشاهاررد«

ولدروادتهیاا۲۰».دردا

نازاارنماد،لدوهنا

واا۲۱.داردیداز

مورادنتاهررد«:

هازا۲۲.یدزاادته

ناو.راناا:ت

کزانانادوناودانا

اازایانایاو۲۳.ا

».رانالردت

.ازالدوایا۱۲

رادرناهارا.ارااهررد

یدسارنا۲؟انارود

ا،دناند.درواه،هدودزر

الد،هداواوایاا۳.رودنازا

ونوذیاناارنا.یاهدنادد

وداز۴.زورارنا

ترانوتا.ااه

ا۵.داارتاواازاه

اناداریودندو

ندرانردا،زردو؟یا

ترناواردااز۶؟دا

نایاردناود

،هدکارد۷.روارنا

دداردو.اارودارثا

زاواو.دیاثاو۸.مد

اثاا۹.مدتوازاازادارد

؟اهاروارودنرریرغ

۱۰.رروارا،هداراتاوو

ثاو.دلاثا،هدباانرن

ناوناوناوارنا۱۱.لناوناب

،هناوز.اده

جار،ای۱۲.دهاردلدردارا

شدرزرزاواازدروامن

روم۱۳.اییاوک

لزاو.د،هدروارار،ورد

نهرردوا۱۴.دوات

نااراادمررد

ادناوزنازاارناا«:ا

وداعرنانزاو۱۵.نانزاار

وارنازاودانا

امینااو۱۶.درواازدزار

نارهتا،د

منردناها،ردادام

ک،هاراناهااا۱۷.ا

.ااوام».ا

دیاوو«وا۱۳

اار۲».وباردارناودارناو

دروامو۳.دوموام

دویارا«۴:،هلز

ور۵».نهفردارنا،رتاو

و۶.مدندهدوااتاردارنا

یووتا،«:اوارماروزا

۷».ازاناردمداارار

ومدهدنارنازاارهورتا

وامو۸.دروها

واد:وا«۹:،هلز

نزایماو۱۰.اهارروا

ناردویواردلد،هدال

یا،هوتدارا،ر

:وااز۱۱.ار

ناواانان،دا

زوواومیاماراد

اایاه:ناارما۱۲.ا

:اناوابازا:

نا۱۳؟ابازااد

دارزان:وا:

اررواواونودواد
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ارناونارارنا:واو۱۴.ا

اروناکزا.ااا

ازروواشو۱۵».دارو

ارلدیاهیا۱۶.وا

و.دییودروااررازا

،لتارنارن

ردن،ارااو۱۷.

ازاراا،رازرازودا

وهد۱۸.اههدیاوا

یااز،وار«:

،هدوبی۱۹.اهدال

ریا،هاادو.دزحارا

الفزاارا،هداردن۲۰.ا

ا۲۱؟ازناوهدادیا.

؟اااراروان

اراززدردا.یاهدادرارنا

اواادلدرداو۲۲؟او

ههدادت)ا(،اه

ارد،ا۲۳.اهدروزو

یها؟اری،دا

هارناو۲۴؟دااهدند

:وا۲۵».اهادهارادیور

،ااههدیازاو«

اراد۲۶.یدداغوردویدشاا

۲۷.اهداروایور

نیارترویرززویو

»!ادروایایاو.مده

۲.لزراهرردوام۱۴

زن،هههزاوردویاد«

ارنانانایو۳.دورروادو

یوباوورهدوبایا

۴.اردیوارو،

.اهرنناراهزا

ردا۵.اردی،هن

۶.هک)ارددوا(وازا

انوزمددیا،هدانارو

ناوایا۷».دده

یداراازداادتد

ااایا۸.اهزروهواهر

وزرداوردواهدتو

وا۹؟یاهزیای

نردوایاا؟دتایر

اوا۱۰.کاراههمو

یواهدهراوانا«:م

نلودلارناواا.ازارد

واو۱۱».دادااارناه،هدروادارنا

ارناهزورن۱۲!دمایا«:

لارنااریدراونوا

اکوووارنادا

ناااهوایاها«:۱۳».

ردارراوداار

ا«:اوا۱۴».دادارانا

ناومدارنا.تغورداا

ووبذیورنا،مدومدیا

واا۱۵.تیایدو

وماهدارناوتاااهررد

ااازاردو

نایااو۱۶.او

اااوروایردت

ارنانادوناونانزوناداو

ما۱۷.راناارناتراازد

ازدرااراودرازورن:ناار

ومدهودنا

ونامورنواا۱۸.اه

ردوااز.زانارامادا

کارادا۱۹».ادوترز

یاهدزنارا؟اادهوارناویاهد

ارایا؟یا

وایا۲۰.اباااونزیاوی

هازفاانارنودترا

راارل.دراردا۲۱.اهزرو

ردا۲۲.ارنا،هدروادارد.ر

شرانااوارناراان

راواونیاهیا؟

.را

روا«:اواو۱۵

رودرزاارنا.ماندا

نا،ورنواو۲.ورنوزاا

اوتاتا:وا:

اواراوااوا
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رنا:واو۳.یاایا

انونردیانویا:ا

ردارناو۴.کوندریااتاو

هدا.اشن

روایااز۵.درواردوارواد

دوودیاو

،هدکا:وا۶؟زا

ازکار،هدزارداردد

لزیهزاوردردارناو۷.راننزا

داک،دوااردموا

ردرزاانانزه۸.دزدیارزا

یاهجارناردوردنا،اههدز

.اداناراوسودرواا

زورزواباودان،هنزوهاز۹

:واو.داروواودبود

یاو۱۰».داناندیورارنا

نیایاهعاودامردیا

انازاا.ارومدادار.یاز

اریاارا«:وا۱۱.

ادنزردووردارداو

یا۱۳؟ارواااا۱۲.اد

تدوردو،ارو

ادزدهاارو۱۴.داداجار

اارهواردیرازا

زا،هدروادااداراوایا۱۵».

وادوارزااماو

اراون۱۶.ماهارارنا

هیاماز.دلدجاویدمومدر

ونترد۱۷.ماههتیا

زااازد.مدید

جوااواادادرد۱۸.

اراباوهیاا؟

درزا«:واا۱۹؟

،نواذرزااراوادرار

وادناوداندها

رادمایاارو۲۰.دازناد

ا،داوارادر

نروندادتیا:واازاا

زاارورانادزاارو۲۱.

».دان

زدیا«۲:،هلزوامو۱۶

هرردوااز۳.نادوناناردارو

ارنااردهرردودناردادونا

۴:زاردارنااروا

دوانایا.دایر

هوو.دازیورا

.دازشووانیانایوا

یاوادی:وااز۵

دواازنایاوو

وگر۶.ادامازااراونا

نایاو.ادودازارد

اردیواحواروا

ارناداهرارنییاو۷.اا

ردریانااروندیا

ناوادمو۸.انا

اایاتهاز۹.بوایا

ودزاواوزاواردوماردا:

و۱۰.ادانازاارسوزاواودادزاوا

زاوازاناونماارنا

ونوااریا

ناها۱۱؟اهزرودیاه

ودکانارازا:وا:

کاودهوتدارا،هدیوارنا

تراهدزنارزاو۱۲.اها،هد

ودیواردلدزازرو

ززازاارا۱۳.ش

ارنازوراردوااااانارو

ا«۱۴.داازداتد

ادرااا:وا

۱۵.دروانوززاارااهت

ارنازولززاارااهت

زماهدادنانارزارنااز.دروادهارا

دااررناا:وا۱۶.درواا

نادااررنادنازاوارنا

از۱۷.رهیارزاووهزاار

نانونزااوانایار

تارنانونلواو۱۸.نزا

ثدتریازرا

وایا۱۹».اتواثاوهد

یازاا!هزورردووت

واوغوردنار:ا،هادز
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یانادا۲۰.ثراواهار

انا«۲۱؟ااالودزناد

ارتووددادافرارنا

».اهااداوانافو

لدحو.امساکوااده«۱۷

نااد۲.اشییونا

یونردداراودینا

اویااردهیا۳،رادد

ردارینوداداجارار

ماهدادارتدزاو۴.یاهزروددو

ادزرداردوااعرز

اااوارداازدا

نادن«:واو۵».د

واو۶.فهزادودزداارودراد

اارناانودانردرد

نهرزردنینردد

واداواودرادوادکر۷».ا

یردابارهردوا۸.

وانویار

ندروازاوادااردواباد

رواهزالد۹.ازه

هزاولدهه«۱۰؟اارناا

ااهووارهد

ن،هد۱۱».د

نازوررد.اارلا

س۱۲.داادتاردوداکار

اااوایا۱۳.الزازاول

زاا.اکار

باارواابزردف

ا،هاوایا۱۴.اهدکات

.ازا،هتا.

اونا؟وام«:ناا۱۵

ومدیویانندزااو۱۶».د

رانوزاا.اارماد

۱۸.یزورردشسیا۱۷.د

انانا.مانار

ارناوروناارزور.منا

مناهزاورددوو«وا۱۹.ک

دوورنونازاوادنازاادند

وادندیا:ناو۲۰.روایهزاورد

مادهزاوردازارواواد

ور:وا۲۱!اروا

روایهزاوردادارناویرزوررد

ورونودیزایرزورردو۲۲.ز

انارارزورر

یداااردشوناا۲۳».مد

واو۲۴.اردوارد

یهزاوردزایر،زورردواا«:

،ناردر،هدارزوروزادا

ناواراودوادنارووندها۲۵

هزاوردزاروانوادنادناناروونا،هرا

.دانااواادای

ویرازاوززاورواازاوادیزاو۲۶

یاوذویواابون

۲۷.دروااواارذودرواارویدرا

،ادیرزورردوارزورهااو

واااهزاوردردهازادروای

».اشواارروای

«۲:،هلزراوازا۱۸

».اااردماردیادوهزو

و۴.دروااومدوهز۳

هرودهزدردزا

ها۵.دزاهزیرنازاد

نایا:وا«۶:،هلزوام

ازداهزاااا

درداانایان،اهزدرد

مونیااهررد۷.

هررداناا۸،ندکو

نازاها،زترازانا

اهرردو۹.اماهدناندروا

ا۱۰،ندسوند

نازاهاالوزروتراردنا

وادنادنا۱۱.انایا

ا:وا،هدبارروان

.فیومز

اردلاواروزدزهارزاما

دراازا:اناا۱۲.حا

ارردلداماودایوار

لاانرد:واا۱۳.د

زررااهود؟هارا
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زادیاازاهزانفا۱۴.اهد

هدشااماز۱۵؟دددیررودی

زانایارزاارنااوازرایا

هاراهارارهرردای

یادیاوتاردز۱۶.و

۱۷.اارد،هرنازا

زورردواهاندرزاارناد

:ها۱۸».ارورودادانناارنا

ترونزاازرا«

دنزاروااازامونزا

زاواوهشاوایا۱۹».شارو

ازااداضیا۲۰!اند

هداررواد.اهنیایاه

.ادنازاارت،ناهرردمد

ومدارناورارنانا۲۱

ونانادودهودوا،نانز

نو۲۲.دلرد،نانا

ازدهنایزایاهیروننا

ا۲۳.هدنیاادواهیاهدر

اهدنناارروایا

زاارناهوزارنان.اد

،ردوهارناز

.نا

وهززاهزوو«:وا۱۹

یداوو۲.راددهاارومزا

ار،رنواناهزهزاوردددما

وادندیا:و۳.ااردا

اایاته!اروامروا

شدرواانناا:

ناودکاواز۴.داادارنا

ونادنایاناردرودراار

ناوازداراادندونانار

یاینو۵.ننزاار

ازیاییاردناد

واا۶.ددردووهداارنا

مایداوناااا:

اررواوادترو۷.یداواهد

وناندرزاارناوادانارد

نایوااارادناناد

اراو۸.ازتاوانکارار

رنازایاداوت

ناو۹.دا،ه

وهردواراناارنانادونا

،دروااناناننوناند

ارهزها۱۰.دراارد

ته:ارناو۱۱.ورهاا

دارناوارهزهز:

ناوااراوماندناحا

۱۲.نددیادادردار

وداونا:وا

یوروایو۱۳.اارا

انادند

ریاوازنایارای

ارواوازارا۱۴».رنایا

واردوازدهداندت

اایاته«۱۵:م،هدا

ار،واا:

،هاداردندازدرواادراوماشاهررد

».ام

اررا،دوالواارو۲۰

رداروا،هدزاریرار۲.دتراا

و۳.ادوادهزاورددیاه

:اریوراودروانوهزااررارزورنایادرد

از۴.اهارراراوا«

ودوتدسثرارا:وا

وداادندناواد

واداهددارادودا

.راارنا،هدیاارنا

ارناوارناواودو۵

نددارادندیاودا

ا،هدروهدترارنادانا

و.رایاتاریاو۶.د

اد،یدتغوردنادود

وایا۷».اداردوداارد،ه

.یویدرواروززا.ما

اهاز۸.اااومزور

واماز.اتروو

وا۹.اهدااوریازور

ردها،اواادروداذار

یراددزاودااردوواالد
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زاومیرزااز۱۰.دااز،ه

ووایاودف

)و(ناودا

۱۱.وازااردما،هایواوا

نارازااروا

درروااوا

۱۲.دااشایاار

هاردوهدوزاارندتهیاا

داریدازنازاارماد،

ازاارواواوایا۱۳.مد

یزوردن۱۴.اهدادرنادزاارنن

دن۱۵.ازامردیزوردکرومدنارد

اههازیاویاودادهدار

اراوااو۱۶.ادندرارواو

وردیاهوردیدودنژاوهد

وارومردرزاااز۱۷.د

هارومانورزاا۱۸.ا

؟دردزورو

ولزوازارا۲۱

،هدیوداریاور،هد

هدرازوازایا«۲:

دیراوا

«:ناراو۳».ددزاوا

اراا:اایاه۴:

زااراوهداود

ردارناواداهدهرادنو

وییوزوزارددو۵.داانورا

نو۶.داوتو

یودزازاونازاارا

وادهدنازاواو۷.دا

اردوووزااراماو

ونانددوهدرده

مدارنادانانند

ماو۸.داووارناواو

ارتوتا:وا

وووزاارد۹؛مرا

هارادودورنوا،دا

.اوایاواهز،اهد

ویااردیور:وااز۱۰

ااارنا،ههددوماد

:اروامادهدناهرردو«۱۱.از

یروادفانادا:وادوادنایا۱۲

تادندزاارنو

یاهش،هوددردالای

نهیاویداویا:وا۱۳.

ادیوادو

هواو۱۴.اد

)(ارداورالا

».ازاارنااواا

اردویادوادهد«:وا۲۲

دوادادهدیا:و۲ما

مادهزاورداوو،یا

راداااراوفا:وا۳:اروا

ونزهونووندزاارنو

ارراااز۴.ناردارننور

ایهزاوردزا،دواددروا

ناوارادمونوااد

واارنااا۵.دارا

هرردوااز۶.اباامدردتاذ

نوددا:ادهدنا

النیونار

انباو۷.

و۸.ااا،هداردازایوناو

ارازانریا

زاداداباو۹.اهدااوا

وهارناودکاردیاها

رازراز.وایاوهدیا«۱۰.دتد

زوداادازدوروایا

ادهدمهرردوااز۱۱.داار

ارنونازاوههددری

اروارد۱۲.ااد

نایاو«۱۳.دازارزاودااهدیا

اریواارد

.دواارشدودندزا

هودیاحویاوو۱۴

ودازاوزاارنا)(ویا

ردازایوازاا۱۵.رف

فاودبواترا؟دا،

و۱۶؟دیداها،دروااراو

.یدها،دردادار
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یالدونا۱۷:وا؟ا

اراویاوننریاوتدص

ادهدهرردواا۱۸.یروا

ردایاها:اواا:

لیاهاایاها:اوداوایاها

هاارودیروایهزاوردزانووهه۱۹.یو

ورواد،هانزا«۲۰.دانغاد

ودازدرزاو.نرداردزاوا

ا،یدرد۲۱.اه

زاوااهدتدزا.اش

یاودوااارد۲۲.ش

ااروراونارد.را

دازایورداراونردیا۲۳.

ردواراززدردوا!یز

ات:ه۲۴؟داسا

اداردادهدا

ورادنادارو۲۵.مازاار

دوهدردونازااد

ز،ازارارردوو۲۶.دانا

ا۲۷.دااردااانارد

اادنارادوزرارناز

وراداا۲۸».د

ااارنازشدواواا؟اه

۳۰!اروام،زیازیازیا۲۹؟اههاو

درزورردودواارا«:وا

ابیورذزااز،اب

اادرددرو،ادوادو

».د

وکایاو«:وا۲۳

مهررداایاه،ا۲».زها

واهاروهاا«:اا

لایاوا.اهدا

ززاارو۳.راار

نایاارناوداماهاراارنا

نایاو۴.اروروردروااز

اشوندردااارنا

:وا۵.ااوال».دادو

دودوادیالدیاااا«

زرداراوفاودارر،هد

ااواتادیومارد۶.اداا

ه:اادهنااواا

ااا:واا۷.)اه(

ززاارااهتاد

زااراانارذهت۸.دروا

،هدروانومدهاراارناززاولز

ا۹».ادزردواهدیر

،اهااووراردلد

مزاووازابابدو

وانارززازاز۱۰.ماهدواس

ازاهنیوز

نوا۱۱.انااونا

۱۲.مادردارناترا:واوا

انایارردهیناا

وااز.دااناردههارناد

یاردو۱۳.اداضرنانالرد«

هااراام،هدتیاماهده

ز.مدکروایاردو۱۴.اهاد

اددارنایدوکغورد،ه

یاناو.زترازانازا

تها۱۵».اهدهرنانومو

ارااناا«:اناهررد

ردقروایازاازاناباو

ان«:ته۱۶».اهز

ارازشتیاا

و۱۷.واندزاوناردلدیورود

وا:راا

کدلداودایا

از۱۸.را

ودارواموهاوواتر

دا۱۹.هدعا،اداشوام

دوناوزرودیددوهردوا

ماودرواروالدوا۲۰.اا

ا۲۱.ااراامارد.ا

تناانا.ودمدارا

نمام،تررداا۲۲.د

۲۳.ادنالازاوهارزاارناود

واو۲۴؟رودیاودیاا:ه

اروادانیردارا:

.ااوام؟مزارزونا

مدتذااران۲۵

ذالدردا۲۶.مدبامدبا
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۲۷،ندلدیادات

زدنازامایا

اانانار،مدزااارادل

اربااهدبایانا۲۸.دشایا

وا.ناامدرادامناون

ما«:واو۲۹»؟ارماره

۳۰»؟دارهوا

زاامااا«:واا

اا«:واو۳۱».دزد

و۳۲».اوا:،هدرارنزا

غوردیاناا«:وا

هادیووردام،هدناراوت

وامدرومدارناو.

مانو۳۳.راما

:نا؟واو،هدلازا

ناو۳۴.داکارااوال؟وما

شاودنا،هو

ماوزاماو۳۵.را

واواهدادباوادردا

مازذدارهو۳۶؟ا

اریاتهیامداواو

باواو۳۷.اف

،هو:او۳۸؟اواوهداد

داارهواه

اراا۳۹،ارهومد،هد

هدادناروینااروداشا

ادوارویارو۴۰.اااروددرزامد

».اداضراشاار

ادهداهدرازاو۲۴

،د،هداروازانااوناوادیورار

دهاوااراودوا

ردودارا،لوارد۲دادن

واو۳.درددزندراد

،یاا.ا«:»؟رایا«:ا

ناارنایزااریاوار

یاه«۵:،هلزوامو۴».در

ارادناانبیاا:اا

ارمدیانازازاارنا

ارناوااانااردنو۶.اد

ام،هدارناودروااززا

انادو۷.اارنار،هدسو

ودامناوها

زیلداز،دانایا

نیا«:وا۸».دا

ووایوروادهدنا،درناا

ارداراواهزاردارروا

وزردارناو۹.دا

وهوابورماهارارنانردو

اووونانردو۱۰.ا

».دماهدادناناروناززاد

ادهد،مرلرد۲۵

.لزادمهرردرادهدرلوال

بنااررواوادمیراو۲

زواادهدناادلزا«۳:،هد

ولزواملو

.دادشامد،دوزو

،دوزوددارادنواو۴

عاااردشوادلراارنا

لاودهارزازا:و۵.

لزازانارووازردوز

وونازاو۶.اها

ادیدلاوهوتدارا

ا«:واا۷».ادرون

دییایدلاادا

م«:تها۸».دروان

ل،هدا:وا۹،ا

وزاارنا،هدردهار

اودرواانافاااو

.ایااوهود،هدکار

یاودادیاوزاواودزاوانانزاو۱۰

و۱۱.ادادارغاوروایاوسو

هدلدماواناووبازا

دیازا«واو۱۲».داار

ناهنازواناوهدل

او۱۳.الیااارناوراار

باردمانااردنز

ااهدتاهرردارنارااب

دهارناندوریااز۱۴.دروا

یدلااونالااارناوا

اایاهواز۱۵».راتنا
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ارناودزاارابا«

و۱۶.نادارا

ادونانانردی

اووادزاار۱۷».د

یوروا۱۸.مداداوا

وودواارااروودواد

ووهدنو۱۹.اداهزوا

ویاو۲۰.وارو

ونانزندوصزند

و۲۲.نوباوموداو۲۱.دواونووه

یاندونوندورند

وزووناددو۲۳.ردفنا

وبندو۲۴.ااردیی

و۲۵.نردیاند

و۲۶.یدندومندویزند

ودروهاوهالند

نازاهدو.زیورن

اایاته:ناو۲۷.اا

نردیزاوو«:

ودزازااو۲۸.و

:ته:ناهاا

یانرااز۲۹.اا

اوداعواا

تهازا؟ا

ا۳۰.رننی

شازاوا:نا،هدتنان

وداردزاواسنزاو

،ااررااوشت

رازیااو۳۱،زهنن

دایروادیذواوایدااروااز

۳۲.ااوال».داارناو

دوااازاا«:ته

زورناردو۳۳».اازیازا

نایا.داشدنازنازاوان

دادوداارناوا

دوونیا۳۴.دازیور

اهرنماازیوریاو.روا

۳۵.داابفواهاارو

د۳۶.دایوریاونیاو

.اناوارنایوااز!یورهون

.اهباواتیو۳۷

نازازاهدکارد۳۸

.اهناوتوهک

زاماادهدیاارد۲۶

رد:وا«۲:،هلزوا

واادیووا

نامدااراراتدیا

هارزاو۳.و

نانالاماهدزادد

ا:وا:ارنا۴.مدن

،کماهدردوش

امددارنااراماو۵

شامدلراارنا،دوزا

یااراواهاراها۶.

واونو۷».ادازیا

رانو۸.واردراارنا،م

غرمدهدرارواواازا

۹.داا«:،اروامواون،

واها،هدتهاا

واردم»؟دانوباا

زااراادیورنو۱۰.راد

.واهزاوردد،هاواهد

ا«:،هدبارموور،اون۱۱

فدیازا

ارمونارورا۱۲».دتا

اراهداوا«:،

وارنا۱۳.تاوا

زاوااردیاهلوحااردلا

رداا۱۴.دناهدهرردا

.رااباوردااد

ارناراا۱۵

وااز.درواادراوواو

۱۶».شارنااهددا

دا«اونموورها

زاو۱۷».ایاهااز

۱۸،هدبارم،ز

ادمودتادهدماردری«

رارنته:،هد

یاه،هبارواودار

؟ارواادوادهدا۱۹.دال

نازاواوداوادووازا
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نی.دندناهررد

زاامرواو۲۰».درواادراود

زاواواودتهمدر

وهدنو۲۱.دترانا

دوانهدارواناروو

و۲۲.ر،هدراواراروانو

واارورنادنهد

داروا،هدروانوزااررواناو۲۳.)د(

ساماناروان،ارواورهد

مداروادرانماد۲۴.اا

.راروار

زاماادهدیاارد۲۷

:وا۲:،هلزراوا

داراو۳.رادنداراوزدیاو«

هدورهدونهدوباهدوموداهد

ااادهددرواردنو

ته،هدانانایاارناو۴.

۵:ندنا:اایا

یوزوتزیورارتاوناون

ناو۶.ماردارناوماداا

ومدادهددهدارزا

و۷.ارواموااراتا

وداارشوشوارواا

دهارواندوریا.واز

واااوو۸.ا

راهدغزارندوارهد

دادااوووارانا:وا

وناوااو۹.هدکوادارنا

وزفدناودوناونبا

نااز۱۰.شارهد

ورودززاارتذیا

غزاردنداناا۱۱.کمزهاار

اراناواارواوراهد

نارد،هدعرزارناوانادزرد

،هدنارناادهدو۱۲».ا

ارواموارواوراهدغزاردید«:

وووا۱۳.هز

ارهدهرردوا

هد:انشو۱۴.ا

۱۵.تذیاناازار

غوردانامدارنا:وااز

تیااوجااارت

بماونو۱۶».ک

انش:وا«:،هد

کازاوافوا،هدتیا

تیاذناازاهدرواززا

ارهدشارنا۱۷.

وانااو۱۸؟دبااا.هز

اتهزانااناوام

ارواوادهدردوواردو

وهررد:تهاز۱۹.دهد

و۲۰،اهاردووورد

وادهدااراهد

رد۲۱.دروازااررواواد

ردوواردواهررداایاته

ا۲۲:اهرواوادهد

ردنازایزورواواهد

ازنا،هدروانوارانازاواا

».دروا

هردادهدیااردلنردو۲۸

ردادنزاروااومرلزا

ه«۲:،هدبمونرردوا

غاوهدناایات

یفلودیازا۳.ماارهد

د،نازاهداروا

هداواو۴.درواازا

ازدرواازاارارادنااواد

ردراها۵».اارهدغ

۶؛دواردونر

اارواوواا«:را

زاارنااووافووراایدت

وشارما۷.دروزا

اهدزاوزانززاا۸:م

۹.اهدتووووریزهررد

ناها،دداوناماتیاناا

۱۰».اهداروااواافو

و۱۱.ارنا،راندزاارغ

:وا«:،هدبمر

ندزالودیازاارهدغر

زاو۱۲.ردهارراو».اا
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راوامدراندزاارغا

:وا:اروو«۱۳:،هلز

.اارایایااری

ا:اایاتهاز۱۴

ارهدمدااند

ها۱۵».مدادوااراتاودااروا

اهداروا!یا«:را

واا۱۶.غوردیرااوارما

لاومزاارودزایورزاارا:

رد۱۷».واانازدا

.دله

دروازارایارناا۲۹

روازاواونوناا

نااووهدازا۲.ددهدیا

.درنوروازانااوناورواوادناروو

اوناد)ارنا(۳

هدلرا(دهددارناادهد

اااایاته«۴:،)

۵:،مدیاروازاارنا

۶.راراه،هدسوارد

دنایانزورنادونا،نز

دزاردوانادونااردنادو

یاناارارناو۷.دو

ناردازواداوماهد

اایاتهاز۸.داار

ناوانردیارا:

اراراداوارنااودار

یاناوااز۹.ش،

واو۱۰.ماهدارناوتذا

ازادیلدتن:

ا؛دادامایاارنود

:وااز۱۱.درواازناار

یویادمرادیاار

د،هاواااو۱۲.اتاردار

ااو۱۳.داااروداع

.اا،دلدانو

ازارنااوااواو۱۴

نزاوازاارواو.دروا

زاارودا،ماهاراردار

یاواورنازا۱۵.دروااز،ماهدیا

دوا«۱۶.اهدثارد

،اردوادواد

ه۱۷:،ایاهاناردا

انااروووا:ت

ا،درنایزاارایاارناود

ردوداوووارناو۱۸.

ایااشنن

.روهودو،ماهارانردارنا

ادناوام:وا۱۹

امدارنا،دوزامدناد

زااایاو۲۰.وا

یاته۲۱.ارواممدروا

یااهرردوباهررداا

دارناا:،تذا

ارردارناواوداهد

ردادناایانازاو۲۲.

هدباوارواا،

ااردنا۲۳.اد،ازاردارنا

اراودزدننزود

فرواوذمدهدانا

ه۲۵:،هدباریو«۲۴.و

ازا:،هداایات

ادوارواردمددار

یاروا۲۶:،هدندو

.ووااهدعاد

وهردارواارنیا

یااردارراانا۲۷.یز

،هددوااز۲۸؟

و،هداالیاا

اررایو۲۹».راراه،هدس

:،هلزراوام۳۰.اراش

یهرردوا،هدنااد«۳۱

ماهدارواوتیا:

واا۳۲،داغورددرااوارواو

رایورذویا:

واوا،مانرداو

از،دادمیااراناوا

».اانواهررد

ه«۲:،هلزراوازا۳۰

ار:،هداایا
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ااا:وااز۳.یررد،ما

نا:واودرواازارادواادمناا

فارناراز،ماهدادنانارزار

ادوااهرردواااو۴».روا

ف.شرایا«:وااز۵.ا

دوارذاولا۶.وا

اردداززاردا؟از

ازیاو۷»؟اهلیدرزهوهدش

بنزناویدناوا،زورنا

«:تهو۸.اتنازااا

ااریوادزاارواغزورناردا

ناو۹.ادهاروادرنو.

اانایااردوادهدوهدیا

بهیاوا۱۰.دا

رذورودیزااراازشنااایاوس

ررد،هدابورانایاززاار

:وااز۱۱.اارواودااو

انرداراراوتار

،داارا.دا،ها

۱۲.اااارودادفاار

وجا:وااز

اومادارید۱۳.

،هدشاارود۱۴.یاهیاود

دودارازلااهررد

ا۱۵.مادزوت

.اجدرد؟دداهررد

ا«۱۶.ماهدارراتودز

اراواه،ارا

،جاراراو.رایا،روا

.داترارترواجار

ارتاورا:وااز۱۷

)و(کو)(ارازا،دادا

وا۱۸.لااناهرردیاانا

ودرواازاربیایا:

ش،هودا

نوازانزاواوو۱۹.اندتد

ازارناواودوااارناواا

،همااو۲۰.داو

اواراررد

زانان،هدنادزاناو۲۱.را

ازدادبارواواانونان

مو۲۲؟ادتا:وا

وادا۲۳.دایاودا

مناانویددوت

ت،رااودرواردلدتاوا۲۴.دروا

».ااراامارد.اوا

اایانزنارد«:وا۳۱

:وا۲.دامناودا

یار،نردرزا

رودیزاوا۳».اارااا

ارازا،ادودارزا«:)و(

ودادرارااهیا۴.مدبر

ردواراااردیددروا

یدر۵.اانونیر

ااراه،هدسنسوداسه

ااااننهددایزوراز۶.در

وااز۷».اندیاهدود

ودب«:

یا:واوما.دیدزاواا

ززاارناا۸!هتاراادموا

نارناودازیازاودرواال

زاهواززوناونو

.دروااتارناواا۹.اا

ایراناردفهارارناباید

۱۰.اهدازااواارازد

وراهانردواروامایا

وداارناهاارااا

از۱۱.داارنا)دراده(اردن

دیوازادزاارواوهداداربوا

دواانی،هاناو۱۲.اهر

اناورروجووروهودوانا

درواباغنانو

وناودایدرهها۱۳.ا

ودالدارنااز.نا

۱۴».اداک،هداداهازاارنا

مواهزوزاارنن«:واو

یزاوا«:وا۱۵».انازا

دنازیاارروهاررد

وا۱۶».ازددنازیاو

.رادزازاارنوزااردزاوا«:

ناواتادلایاوااز
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واو۱۷.دااندززا

.ادوازوا

ا:،دیاماراا۱۸

نادا.ههدزاریاموید

زارد۱۹.یاهازمهاد

دنارازاونمهادا

ارارماروم.مدز

هاز؟اجاوااا۲۰.مد

واا.مروادلارواوا

.داوااواوایایا

وودیا۲۱

ااهیا.زیارارهارهیاردلد

دیا۲۲.ادیاود

نردیاهزاوااز؟داشدفاوفا

ته۲۳».داااردنزاهدعاا

ارناناادر«:اایا

یااوادزردارما،اد

وادو۲۴.دزکراروا،وهیاوا

نارد،شداونو

نوماهزارنناز۲۵.ا

اوومرالارد۲۶».ماهدارنو

نااا«:واا۲۷.دیا

و۲۸.انارونارارادناواا

موندباونیاناااو

وار،مدانروندکو

ماناردو۲۹.ااندسوندیانا

نانادودرشرانارادر

درشراوداده۳۰.د

ااا«:وا۳۱».ایوناد

۳۲.ایاهزادناواانا

مدیدارنایزورردنانارینا

واا،اناازمروانوززا

یا«:واا۳۳».مدنا

ردارد.اااناماازا

یاوانالدارناودانا

درو۳۴.دامناودانا

اوداداشرداوشا

اگرودزانا:وااز.ساروا

ارناهوزااارنان،ا

وزورورارباوا۳۵».درواادد

ارردواهدادراوریاارنروهی

،تهوااوشواادروا

رزااا«:وا۳۶.

مراازاارذها،داد

هدییاا«:وا۳۷».اد

رذها،دناارزساو

اوام.داکدااراا

جزااااا«:ه۳۸».ا

رنرو۳۹.اوازهزاورد

یداوو۴۰.دزارودیورانوبر

وازقفونوریداوزوو

وهداادرواسوایا،ناهزاورد

».دام

لادهددلرد۳۲

وناردو۲.لزراوازار

ازردراودهدهاررواهد

ارواادهداز۳.دسدادهدرد

واوتا«:،ااناز

وداهدداراا.

نادزاادهدو۴.داارنا

ندد،ههددارا

واو۵.دااریوودایو

وازااردواوداار

ا،دانااز.ا

،هلزوام«:راو۶».اب

ا،هادمیا۷:

نازاکاازدیااتردار

موی۸».یارناا

ارا«:ا،هانازرددوا

اوراازیازردترد

زاماادها».دیاارناانازا

زادترداریاز۹.اوا

و۱۰.مدنزویویاهلهارناوومدی

۱۱.مدنزونارداره،ناومد،ار

دموارنااری

اکورارو۱۲.دزارناو

یدرودیر

نازرددرودهداار

،هدونارارکورو۱۳.مد،د

ا:اایاته«۱۴:

زارناوامارنا،ارا
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از۱۵.ریزوررافرداراو،ا

روهرد:اایاته

ازاو۱۶».اهزاردو

یاها«۱۷:،هدعواد،مدهدادکورار

دیوزوتارزونااهوا

ونانارا۱۸یایویا

یا!رنازاناشاارناره

یوترا۱۹.تهار

احمدایارا

توتا۲۰.دااهووار

دیازاویدادرازواندنردوااردوزرد

وتوتااراادمو۲۱.یداازوا

و۲۲.یدروانوززاویوزوید

نانایدرناناریاارزا

ادنناو۲۳.ایروز.یداد

کوارمدروافارنا،ه

ا.دیداارنااود

اهرا۲۴.یدروادراوناارام

ناادوارنا

واهاویداودووو

اهوایاو۲۵.ارناا

دالوناوهدیاارر

،هلزراوام۲۶».اهنا

یااا.یاها«۲۷:

اراا:واا۲۸؟

ارناواوهدردوناد

ا،هاااو۲۹.ا

یاایارناودزااار

نارنایاریاوازر

زاادواااز۳۰.ازا،دروا

لاااواوزروتراد

یزورزاااز۳۱.دروانادادید

ارنااهدونزوادارنا

واارام۳۲.مزااروددرزا

ادنادونایاونونارووندونا،اد

و۳۳.اهدروانا،هدروانو

،دوزمدادارناو.ورواهداد

اردتر۳۴.دوشمداد

۳۵.ارنا،هداایارد

ونادامایداوردارینو

مداارنا.ارازایااردناد

اراد،هدرواارتردرمو

ارداایاهازانا۳۶.اده

وهددشاهررد

زاارناا«۳۷:،اهوو

ماهاردوتوردارناز

انا،هدروازناارناودا

.دانایاودامناو۳۸.اد

داداولدارناو۳۹

.زاتوادانازاناو

ناندنازااناادوو۴۰

یرودزادانالدرداردسوا

ارناواروناندنازاو۴۱.زر

از۴۲.داسزارددنولدوا

مااریا:وا

ناماهدادهونااران،مر

وناوشاهرردزاردو۴۳.را

،اهدنادوهونازا

ا،ههرو۴۴.اهر

زرد،اناودامو

یونیردوادیوروااو

ازارنانااواازبیویرا

».دروا

روامدسنازردراو۳۳

واوارراوا«۲:،هلزواد

اهوااودز،رارنا

یزااروداااروناا۳:

یاهاز۴.ایاااراو

ردادندیهرردوایهررداا

نااو۵،اهمو

دوردیاراو

ازااردیوراز.ارنا

زجواا۶.مارناترا

اراواواواارناودادا

نا،هدروازاراانااوادنااو۷.رانا

زاارناو۸.دالواار

اارنایوا،اهزرو

یااو۹.زاا،اهدزوزاوهزروه

زیاددالوودا

.اهدنااراان

هرناوناامو
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شاهرردناردوا۱۰.زا

یرداونازاوناونا

ونونازاوناوروایواد

زاواوسوزاواودادزاواوروزاواودزاواارد۱۱،ا

اواازاارته

ازاواواهدر،ادااوارو

انااوااز.رواوایا

رد:ته۱۲.درواازارز

رردواونازاوناوا

واو۱۳.دااارد

وبیویرایونیرد

زادرناادیوروااردوزرد

ا:واا۱۴.انردز

مدادادناوااناهرردارهوناا

دوادیاانزناردومانارد۱۵.داو

۱۶.ایرزرداراوفاواوورا

انارواواتادمانارد

از۱۷.ه:اادهنااو

اانادوادزاوا

ینوزاو۱۸.ا

رزاذذوازیدرایاوار

۲۰:،هلزراوامو۱۹».ا

ااوزوراا:وا«

هها۲۱،ددوردوزورد

ووایاادواد

ناارنا۲۲.مدنو

نوودواددهرذن،دناسارردرود

وامو۲۳».اداهدزاار

؟زفماا«۲۴:،هلزرا

.اهدکدهارناودناوا

۲۵.دناردرراام

ینودوزورا:وا

دهوبرذها۲۶،مدادراارزونا

بوقاواادواوارذزاومدکاردواد

ناودرواازارناناااز.ن

».دا

وهدردوازا۳۴

ودوازنوش

:،هلزرادوروا

بارادهدوو:اایاه«۲

داراا:وااریو،هد

زاو۳.ازااارناواوهد

اواد،هرا.راد

نددوداارهدننود

هدیا۴.راودا

:هرردوا.ارواماد

اریاو.دا۵،دا

یان،از)ت(دزاند

وااز.ایاها:ا،یاوازا

ارنارا۶».ارا:

هد۷،رواردادهد

ودیوروا

هادرادریزاودااز.د

ازالزراوازا۸.د

یدازانادرواردهد

اراودام۹،ا

۱۰.دزدماردرداوریدازا

،هدااادونارو

ناودریدازاارماواردمما

.دادرارنا،هدااهدار

ریدازااردناون،نانازا۱۱

.دیوارناودرواز،دهد

ه«۱۳:،هلزوازاراوامو۱۲

ارنایزورردنار:اایا

ارد۱۴،مدروانوزاززا

وارارداردازامال

ددزااروا،هدلارنو.ر

اردشوداانارا.دریدازا

رداودزنزاردو۱۵.اا

ایدازادیاو.درواا

زاا۱۶.اههایارد،هد

واردمزاماودااورنا

هدریدازاناارناار

۱۷.دیوارناودرواز،د

وداا:واا

ا،دایدازایاماودردایا

اووواریدازایا:وا

و۱۸.اداشننردارو

دوودزوزااردا

،هدهرودار،ریم

وروانارووادنارو۱۹.اهرنرد
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یهرنردارزمونوناا

ادونانددارناو۲۰.در

وانکارنایودا،رادنان

دارارووادهدو۲۱.ازتا

دورادنانادوناند

واا۲۲.دااردزاهد

ناودرواازاارناوا

یوازااواارنا،هد

».انوناواراد

ادهدماردوازا۳۵

ناوونر«۲:،هلزرا

باناورووایهزاارنا،

واوارداوارااز۳».ن

هواارناو۴،ادارنرنا

هیوناروهیادننا

وبازایهزو۵.مدروادا،ما

نا۶».با«:نا،هدنر

واربربادرازبا«:

و۷.بااناو،هد

ااراوسوو

یورریزوررداردیزور

درو۸.هزناردز

رد،هداداواوبرباد

۹.نادوناونزو،باد

یاروکاووددیاو

راودا،هردو۱۰.د

هدرو۱۱.دداارباد

ناراوناسزا:از

م۱۲».رواردادروا

اایاته«۱۳:،هلزراوا

:واروانوادنادوو:

بادن۱۴؟شمودا

هدراابادودنابر

،ااردرووبازواوا

ااومد،دوزوا

،دوزومددارادنو۱۵.د

وزدهارزاما،هدلراارنا

تداراویوارناوحااردلا

ا.ماهدادناروزرد

بادنا۱۶.دااوش

وااهدناارروبر

یاتیاها۱۷،ااما

رواوادا:اا

ناازدرواادراوماناهرردارنا

راو۱۸».داوماارناوو

:اایاته«:نرنا

اروااواوداارباددرو

ها۱۹،دداواا،اده

ادبربادزا:اایات

».ار

ااوادهدمرلردو۳۶

دیایر«۲:،هلزراوازام

اوادوااهرردار،

ناردزوامازامدیزورزا

نااارادنا۳.

وزدهارزانازاماشمرودراو

ارکوررا۴».مزارنانون

نارددوااروامراندزاکوروا

وس«:،هداارکورراو۵.ر

زااروانوو۶.مادواا

مشردواردمزورردندزایر

.ناادیزاادشرداراونا

هارزانازاماواوار۷

هدماهرردواواززد

ااروارااکور۸».ا

.ارنازاواردارواموددهد

یاادهدلزاهردو۹

ارواادیزایاورواا

نازااررانکورو۱۰.داوارهزوریا

ردناهردواردر

نو۱۱.امشواهزاورددد

۱۲،رنازااروانناا

اردنارواواههد

ورناوادوعاد

۱۳.ناروواونا

یاارزاشاراوکورزاار

ااایدناروها۱۴.زنا

مشاریرنا«:دکوردار

داررکور».،ددیا

ارناو«:اریوناو۱۵.اناد،د
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اوو۱۶.اناشکورو».نای

واسارنانان

».دانهدارناا«:کور

ناهار«:،هدلاکورزاو۱۷

وا«:ناکور۱۸».واندزاار

رردوایادندزاارنا

ار،رراو«:کورنارو۱۹».

هردارر۲۰».ان

ارناورهدیا،اعا

ودرواررداریدهدو۲۱.زهدش

شردوهدشرد،هدرواعاهزاارناید

ردهدو۲۲.ادهدرارو

۲۳.دوایواوزرده

ارنا)هد(،دهاقروریدناوو

ردراادارد،هدشا

وهدو۲۴.دردا

۲۵.دزکاردوارنا

اازارردساهدزاودونا

رااوهداهد۲۶.شنا

.ارراوکوردااراو

ورهدازاو۲۷.ادارناواا

راوامازدراندزاکورار

نوزدیادیر«۲۸:،هلز

ناازارناادهدررداروا

:واادهدو۲۹.

اهدنارداویازاررا

ادنازاارناونا،هدباارزاواا

ادهدهرردواا۳۰.

ردزورواشودوادداا

ورذوواو۳۱.اهانوردو

رواوناودروااارناه

ازراماناهرردارناادنادو

یکور،دیررا۳۲».ا

اادهداریرنواود

ناایرنوناردراندزادهاز

.هدوا

ایهداو۳۷

دهددادزارواهدر

وامزاووواو۲.د

،هدو۳.داشدرااو

د«:دیراداراو

وامنردراو۴».ایاه

زانو۵.دانازردزارواازد

دهدهاررواانوانو

راوامها۶.رروازاارنا

ادهد:اایاه«۷:،هلز

ا:زاددار

دو،اهانوان

اواناو۸.داا

و۹.ازاا،هدارناودا

ناواروا

ا۱۰.راازراادزا

دادنارا

زانازاماز،نحوزانازا

ازاو۱۱».ازاارا،د

او،دهدچروازانسزانا

زااردودوزرنوروازارا۱۲

ررهزاوردنو۱۳.داردمن

یراواودارداان

داغورد«:را۱۴»؟یورناد«:،ار

دارواارراوداشیو».مورنا

ردارواودزاروا،هدراناروو۱۵.دروانارو

نو۱۶.دنازارناازاانازن

یزورراودهادهزالهردرا

ودروااروا،هدهدها۱۷،دهاردر

زاا«،هدلاوازادردهد

هددو«:را»؟وا

و«:هدراو۱۸».ا

و۱۹؟ااانازاماهدهماوو

وهد،هدتیایا

:هدایانا۲۰؟اازا

ناددیاا

ارراداهد۲۱».مارداد

دادواناززاصزورو.رانازرد

.نازردرا.مزان

رووراوناو۳۸

،اارمارران

زاارد:وا«۲:

وزادورنوناداداووو

:وا۳.اهز،هوایا
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اارنا،ههدداا

دداا«:هدنارونا۴».د

اهاردارنادیدلااز

ناناارمیدو

نارارمادااز.

هدازادردواا«:هد۵».ار

لهرداروااررا۶».دایرف

ورارراواادنازردا

۷.روراوددبالهناردو

دهدردوناازانو

ها۸،)دهزاوردو(االهاررا

۹:،هدضهدوانوهدزا

هارواوهدیرااردناداهدایا«

زاردواواهداااال

هد۱۰».نردازدا

راددهاازا«:،هدا

نا۱۱».روالهزادازااریراو

ازاواداززاهد،اددهاارن

هرارا،هیروسریر

را«:راو۱۲.ورادل

و».رارزرددزارهیروسری

لهزااروا،هراررا۱۳.درا

،هدهدو۱۴.نازردراودروا

هدودروادددوارداررا

».رایزا،زا«:را

اااادارا«:را۱۵

رایاهدها۱۶»؟ااداراو

ایاارناهت«:،هدر

نادارواار

یاه«:را۱۷».داراد

هدنارودا:اایات

اااواهزن،یورنو

ناروداا۱۸.اهزتااو

ارناوانادایونوهد

ا۱۹».رانادزاوازاا

اهنافدزا«:راهد

».انا،هدنادااد،

ما.داار«:باردرا۲۰

نودارااروا

واارنوزااا۲۱.هز

ادهدردزا۲۲:ااهد

اناواهدنوهدناروداه

ناوا،هداااریا:

و۲۳.انااروردی

نادزاودانونادارازوز

اراوارهددرا

ازارز«:راها۲۴».ازاا

نارواو۲۵.داوعان

هدازااراار،هادوماهد

یرازاارناودعاهداو

راردض:ناها۲۶،ار

۲۷».ماردزنامرهد

ااواودلاوازا،هارادنارو

زوازا.نادهداواهد

زورنازردراو۲۸.هدا

.داردرواوروان

هدر،ادهدلزادهرد۳۹

و۲.دهارنا،هارواد

۳.دررددزلزامرهزوررد

وهزاوردرد،هادهدنارومو

راوناارووا

وادهدنو۴.هدنارادون

یاهزاوردزاهغهار،هدراداراناد

هار)هد(ورنوزاورددرودنرد

رارد،هدارناناو۵.ر

ردرهدرد،هدرارواور

ناهدو۶.دادییوواودرواتز

ادیهدوررردورار

،زارواودرارنو۷.ار

ازاارمیوهدناو۸.د

م،نادرنادرزو۹.مارروایرو

ودهوافاررودهردار

رنادرز۱۰.دیادهارم

وااوادزردایارمناناد

راهرردهدرو۱۱.دادنازورناردرو

واواروا«۱۲:،هدانادرنادرز

انیوذا،ه

وناارنونادرنادرز۱۳».روا

لراو۱۴.دهدناروونرا

مااارواوادناززااررا،هد

و۱۵.منرد.دداروادن
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لزیووام،دسنازردزران

ه:،هدباروو«۱۶:،ه

ااردما:اایات

۱۷.ااوردزورناردوودرواادراو

دوداداتزورناردار:وا

وااز۱۸.انازا

ازا،دااوداداراار

».اانید

نادرزازالزراوازا۴۰

رواناانزااریوودادرارزااروانادر

زنانردواوویادو

:اریو،اررانادرو۲.ده

واو۳.اهدناهرردارااه«

الو۴.اهد،هدرواعوارادم

ردا.رایدززاارزوا

و.ااروات

ناو،اهاتردا

اوشترداز

:)اریو(دزواوو۵».وایو

ادیارواهدنمااد«

منردوادوداهد

ارواودادوهاراروانادر».ویوا

نردواد،هاماادراو۶.در

نارادنو۷.دهزرد

اهدنانادودارد

ارزناولاونزونادوهدزارما

دناها۸،اهدوادههد

اورنانونواا

نادوناویناوا

نانونایانمااو۹.نا

زرد.ناندزا«:،هدر

او۱۰.ایاوارهدو

داراردا

فورد،هدوروتهوباوما

و۱۱».ادیاردوراد

وموداردوننردوبارددن

وااواردزایاوهددتو

ندها۱۲،اناارنماا

دادزودادههازا

و۱۳.دناواورتهوباوا

ددنردینارادورن

هدادا«:ارواو۱۴،ا

اا»؟اراهداران

رداررن۱۵.دروارناما

اراوموهنذا«:،هدب

ددوارواا.اهاو

ا۱۶»؟دندوهااهاا

هرردازاررا«:رنماا

».غوردا

عااااوهردو۴۱

داهدوهدیورزادندزا

و۲.درنرداواماا

ماا،داهدناوا

زهدارواودزارن

واهاارداو۳.دهد

نادوارداراودرد

زاودارازامودزورردو۴.ار

نوهردنوهارد۵،دعانا

اهوهوزا،هدروادرواها

نوزانالااو۶.وا

اد«:رنانودرردوا

ارنناو۷».ما

ا۸.ااهرد،ارناداو

ازار«:ااهدنانرد

».اردووروومزایاهذار

یاهو۹.ناناردانرد،ااوارنا

اانارداریا

ودااهدهدااند

ا۱۰.دنزاارناا

ردوهدناددردارم

،دهدماانادرنادرزده

در،اارنااوا

ینارادورننا۱۱.درن

،دهدایازادا

اواداردنها۱۲

و۱۳.انردگرردداروا،هاور

نارادورندان

و۱۴.لدداار

ندو،وردیازاا

راندزااا۱۵.ار
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نارادرنو۱۶.رندود

زاادزاار،دا

ناد،دهدادماانزا

نردارناارنااولاونزود

دمتورد،رناو۱۷؛دهداد

ازنا۱۸،ادوولا

ارمااانازا

.ددهدادرازارواهد

واورنوناراد۴۲

«:راو۲،اگرودزا

اووددساا

اهزاازدیاهد

اراراه۳.ار

نایرا۴».مایروو

یاهد،ااا.م«:

باردواودا

رانا۵».اداززایوداداعا

اوارنردوا«:

.داداواه

داراردیاهم،هاوها۶

ااردیاهلادااوا

ماوزورهدزاو۷».دیدیا،هد

نارادورن۸.لزراوا

۹،هدبگروزاارمودا

یددیودااایاه«:نا

ارداا۱۰:وارار

،هدسوام،هدارهاز

هدزا۱۱.منمرزااز،ا

نوازاوا.نرادوازا

دزااروتاراز

وادارو۱۲.دروا

ارداا۱۳.ندزارو

و۱۴،شاردیاهاواز

ااردازراز

اردوانیاوازاواود

اروامادیاال۱۵،ا

را:اایاته:

یها۱۶،،رارداومز

زاورارداانازا

ااردورداارردانانا

مزاردوریاو۱۷.د

نازانازایاوداوووزا،اه

.اوارنا

و:اایاتهاز۱۸

دورودن،رروان

ودودروار

ادیا۱۹».دادارناوارو

ارزواا،ووا

یاهداداداراز۲۰.مد

ارویاهدیا،هدد

.دروااارناوز،یاهاا

ودیاهلاارزوا۲۱

نا۲۲.شدداوی

زاناردوواردا

».داووو

هم،مزاغررانو۴۳

هدنادوااوارنانایاهارنایا

نوارها۲،ارناد

غورد«:،هدباررا،نادور

ردوواهداریاه،

ااارکور۳.ا

یاوارنا،هدنادار

نمونارادورنو۴».

ن۵.دا،ادزرداروا

انزااراد،نارادور

هادزرد،دههاانرد

وهدنادولاونزوناد۶.د

دهدنماا،نادرنادرزار

والازرزو۷.ارکورویراو

ردوام۸.اوشار

رداراوددگری«۹:،هلزرا

اردنهزاورددیاردادناد

اایاتهناو۱۰.ن

اارهدرده،هدا:

نواوداماارواو

اودزاارز،هاو۱۱.ااااارد

یاایااراوتاتار

او۱۲.)دا(اراو

وازااراوواانایرد

ازارودایا
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نوازاودزدار

اازرداریو۱۳.را

».ازااارنایو

ردودزرددهررد۴۴

لزرا،ادسوزوفوول

:اایاته«۲:،ه

دمدروادراوادیورواار

را۳.اردواهبازواا

ناوازر،رازادرواناود

تددارانارووناار

ومددارادنو۴.د

نازااررا،هدلراارنا،دوز

اااردشوناا۵.رومرادت

۶.ازرنایاوزدترازا

روایوادیوروا

۷.اهدناووبازواادوا

اا:اایاتیاهل

ونزودزاارروادراودنارترا

؟رایادیازاوزادنزاهراو

نایااریاازرداز۸

رواندیدلاا،هازر

درزیانردومزار

وادندتراودنارتراا۹.رو

ادزردارنزتراودتراونانزترا

ازواو۱۰؟اهدشا،درواروایو

وراووانوه

ها«۱۱.اهد،ماانارر

اردیورا:اایات

رارادو۱۲.کاراداد

ناا،اهدماراردنو

ودااوناو.کزرد

درودا،هوگرودزا

زرداو۱۳.داروودو

.راووو

ارد،رزادزاو۱۴.مرروا

اوایا

ااردنوقناادز

».داانزانازایااز.ا

نایانانزدهاادها۱۵

وودزوازر

:رابارد،دسوردزرد

اشواااردار«۱۶

اادردندزای۱۷.

اوار،هازرنایاود

یردنارووندونارودر

،هنزانزنارداز.دروایواد

نازرززاا۱۸.دارودد

،دکواارریارونایاار

نو۱۹.دکووج

،روایاروازرنا

روواناعاا

ونزونادزاارمرا۲۰»؟روا

ا«۲۱:،هدبدهدادوارباا

اونارووندونارواریروا

اوهدرود،ازروایوادیرد

لاتراوا۲۲؟اهدروا

ا.اد،دهدروارو

زوا،هدنووددروناوز

ل،هزروهواوازر۲۳.اه

،دکواتادواووداشوا

راو۲۴».اهدراوزوااا

زردادیا«:نزوم

:اایاته۲۵!اروام

دیدودندنزو

یاروداوادارروروا

.راوایاریاوازانا

۲۶.داواردیروداراااردیر

اروامزردادیاا

مدردا:واا.

هدروازرددزامانددرا

ا۲۷.هوات:اوا

ردادنادودااینا

۲۸.م،هکوز

اادزززا،رزاد

زرداادودا

.ارااناوزامامادا،ار

اردیااا:واو۲۹

اهرردمارا

نا:وا۳۰.اراای

نادوددارهدع
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ددارادهد.دارادوا

».مد،ادوانهدر

،،هدبکوررا۴۵

مرلردراندزاارنا

اایاهکوریا«۲:رردادهد

هدوادردواازیاویا۳:

اروا۴.ااوماهنزا.ا

وام،ماهدا:وا،

او۵.ارزا،ارزاماهدسا

واازارا؟یاگری

ردا.راا:

».ااریو

وهررد۲؛لزرااهرردوام۴۶

هدرودردتادن

:دادادهدمرلردارنا

نارایا۴.ادیاوارو«۳

اره.دیدوراوارارنا

ارناا:وا۵.ارهرزود

،هدنانود،هنا

.فزافاز،وم

تارلف.رنارواروزوراناور۶

واهدندورا۷.او

هدندور۸؟ددوایا

ز،هدن:،اوا

یا۹.اکاروواار

ایا.ونونووارایاوا،نا

ارناوارنندیاونارادتو

تهوامازورزورنااز۱۰.

ود،هدک.دمادندزا

دلزردتهوااز.ددنانزا

نویاددهیا۱۱.درادذتا

۱۲.جیا.یراردزیرد.

ازاهزانوارارا

۱۳».انایودودعع

زبوهدرناهرردوا

ومالود«۱۴:را

هداارو.دعاوف

اارواروز۱۵.اهدکاراروازز

هاارناوااز؟دااوهاز

و،اناواهااریر۱۶.ا

زودمدنازاو:

زااروارهد،نارد۱۷.د

تهوامهد۱۸.اهدادد

ردد،ونرد،روامدت

با،)ا(رددیا۱۹.اا

نووناوفاززدیااروی

زااار۲۰.اهد

ردوادن۲۱.اوالف

را،ورنااز.یراوی

ناناوونازور.او

واتاازدوررناهزاوا۲۲.اهر

ارواوا۲۳.اواناب

هدززانااز.ادا

مد،هد۲۴.واهرزاو

ا:اایاته۲۵.اهد

اوندواوونونا

واو۲۶.را،رادیو

رد،رادنانادارنا

ما،نازاودادوهد

اایاوسبهیاا۲۷.ان

یاززااررذورودیزااراازنا

داااوارد،بوداداتنا

بهیا:واو۲۸.اارواو

انرداراراماوازس

اکارمزکماها

اارودادفاار.

».اا

زالزرانهرردوام۴۷

اا«:وا۲.دزبارهنا

نارداارزونیوالزا

وروادندو.دردارووا

یزاوشرواروزناییازا۳وز

دیدنارو.شروارا

یایزور۴.اناز

رزااریاهتان

هنوااز.انوو

وناواهها۵.اکارر

؟اااردن.اهکنایداو

دف؟اماراوایاها۶

واا،یماراا۷.ماراو،



را 433

هدااروهدرردوناار

»؟ا

یاو«:اایاته،باهررد۴۸

و.اهدرو.اهبااز

نرد،هازبا۲.اموارب

.مدزارواو.دییویا

۳.دااروایا

۴.و.دعورزازاوا

زااز۵.روادوایوابا

یاوریزازاوا

واردیو۶.دهندزا

یولاازااز۷.نردرد

اروونشو.ارید

وااهترو۸.رایا

یداواوانوا

با۹.داکیرااوا

ن۱۰.انوباود،هدزاو

دنواروارد

وهددزابا۱۱.درادزنزاارد

یاوهرففزاوادیدرد

واواهواردازا.ا

نرازور:وااا۱۲.ا

هرار،هداروافوواروا

نااهشزاباو۱۳.دا

۱۴.اهه،دنادازااا

با۱۵؟یاینادون

شاهناوددودهبا

۱۶:اراتهوامهد.ادو

.ایدووایوادبانر

یویاادارواموارویا۱۷

!اهزوتی.

ویادودلزا)ارد(نددیا۱۸

ودروامباهترازیرد

وردیا۱۹.دزماری

هوسنونرازاوهوهار

دووااز،هبا۲۰؟ا

یروادو۲۱.اکبارانرارد.روا

۲۳،دووندو۲۲.اهریراز

وهوتو۲۴،نولوو

خوا«۲۵.بازوی

اززاروا۲۶.اهوزوهبا

واودردردباو.وا

نادزدنردوااو؟دیاااا۲۷.ا

اردواهرردوی

هرد،هدکاربانیا۲۸؟ی

.دزهردررداردایاو

والدیوووواروایروبارو۲۹

وااداروا:وا۳۰.ار

اوبایاا۳۱.اازااروای

سرنادیا.درواادباود

.ایایا۳۲.ا

وه،هرردودردزای

وزاجاوید۳۳.اهدروامهتررا

اراواززاارباوادباز

دیادیا.دادیا

زاودوااردزاواند۳۴.

هایااز،ور

ینرداراواو۳۵.ا

ادبازاازردنایاوار

لدوایبالدا۳۶.اد

ود،ایسرناد

ههاروو۳۷.اهد

۳۸.اسوهادوا

واازاردوبای

ناوهم۳۹.مافاربا

؟اهدادارباو؟و

از۴۰.اهسودنارویابا

اریودازاوبوا:وا

و،هور۴۱.دابا

.اادهزدردزلدزورناردبانلد

وادامد،هباباو۴۲

مادوهوفبایا:وا۴۳.اهد

زااودااهرددسزاا۴۴.ایور

لاهدوااز،امادراه

رد،هبنرا۴۵.دروااباناارنا

نوننزارونزااازاهدان

یایاو۴۶.ازاارنااقوبادو،ها

ادویااازاهکشم!با

،اماردوا۴۷.اهدروی

».اباهررد.درواازارباناا
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ناااا«:وا،نهررد۴۹

موهدروافاردا؟راواروااودرا

ا:وااا۲؟اهردوا

اناوواانرردارها

ااواو.اادو

از،ونیا۳».درواافارن

،هسوروادرتدیا.اهبای

دنارووناز.شدرو

ویداوداوزاادیا۴.وریا

)و(دایا؟د

«:تهواا۵؟ااد

یورزاودرواافاروزا

.ارناداواهاد

».درواازارننااازا:وا۶

نرددا«:تهموداهررد۷

هددناوهازنزاتراو؟

یردوروناددنیا۸؟ا

ا۹.دروااوااریونزویاز.

ردنادزداو؟راارا،ادنرا

ا۱۰؟تررا،)ا(

ماهادفاروایوار

واهکونارداووارذ.دناار

ارناوکاردن۱۱.اهددشد

وااز۱۲.زهواداههز

ا،ارمادناراا:

ااا؟اااوا

مرمدتاذوااز۱۳.ا

واواوروددره

رمیوازا۱۴.ایاا

وروامواو«:)(،ههداد

نردواارناز۱۵!یا

وهیردیا۱۶.ادارامد

ااهداداردو،یااری

زااروا،یزارداب

یاموداو۱۷.درواادوا

.دزا،هرنازا

نژاوارویوهرومو:وا۱۸

مدازایاوااردن،اه

ناندرانزاواا۱۹.ااونارد

.اراازایارداریواز،اا

از؟مرنااروایاهناو

رناودرواو

هدموداهرردارواترا۲۰»؟داا

.اهدننهررداروایوا

یاارنااودراارناناا

لزناندایازا۲۱.ابانا

واا۲۲.عمنادزاواود

وهاریوزاو،هاب

اادهزدردزلدزورناردمودانلد

ازاهددراوت«:دهررد۲۳.

واهزوهدراور،هد۲۴.اها،ه

۲۵.ااززاروادردوما.اردار

ها۲۶؟اهکوجاور

نادودااردوانا:ت

یررداو۲۷.اکزورناردوا

هررد۲۸».ازااردیووااد

،باراهدررورا

جارارقوروامراو«:وا

وهد.اارنایو۲۹.

ااناودایاارناناوبا

.رایدوزو۳۰!فزافداد

:وااز».یردرنیا

یفوهدرهدر«

رداواهدوا۳۱.اهد

واوهزاوردارنا.رواماا

وجارناناوا۳۲.

دییاراواترناات

زاارناواهادیاار

یااوورو۳۳.دروااناف

زایاوداناردیا

رامهرردوام۳۴».ااوناردمدا

ه«۳۵:،هلزادهدیاارد

ارناتومنا:ت

امنارزااردرو۳۶.ا

یاهادایارناوازو

ارماو۳۷.ادمناا

شرادناناروناندر

تناواو.ا

داناردارودرواادراوار

ردارد:واو۳۸.مزکارنا

.ادازاارنارووهدودام

».درواازارمنااامارد:وا۳۹
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رااونازوهرردوا۵۰

ما،اا،ماوراانرد«۲:

هدو،هر.راو

اهدوارواماوهدکدو.ا

اناوارزواوالفزاااز۳

راوناواناردی

نزناردوماناردوا۴.را،هد

وااننا.ااادواا

نیاردیورو۵.ااردیاه

یاواواارناهار،هد

هنام«۶.وادشا

هزا.هراوا،هدهاارنانانود

ناارنا۷.دشااردهارا،ر

هازراهناندودرار

۸.زروه،دناناراهواا

یو.انوناززاورانزا

ززااریاااز۹.ورهاریور

نااردناومرواارناواال

ینای.اراردوداارا

وا۱۰.داددازاهکر

ترارناواجارنا

وویدثانتریااز۱۱.ا

ودو،لاریاود

واررد۱۲.دزرواروزنا

زونواوان.داارهاو

انوا۱۳.او

،هرزاو.اناو

اردنارادنیا۱۴.دزام

ازردوزاوا.ارافزا

زهوافزا۱۵.اهزروهوا

ازاهمرادوهدار.اهدار

وایروماوازا.اواماا

اراوناز،زاو۱۶.واناهد

هسزاو.زروردنزردارساد

۱۷.دزودمی

لوا.داروانا.دها،اا«

وایااهدرااودرارواراهد

:اایاتها۱۸».ددار

راوازوهدا«

ازشدارااو۱۹.مرراهد

واندواانوانوردودروا

ننزناردوماناردوا۲۰.ا

،اااارادهوداوااراا

یااز«۲۱.زاامراارااز

،هدارناو:وا.دنونا

زاوا۲۲.اارااوک

هنمل۲۳.ازردو

یا۲۴.اهدناوانردوهو

،ه.یراعا،هرومدمادیازا

اوا۲۵.یدوایا

وااز.اهدروانوارا،هدارد

وفاازاوا۲۶.درادیرنازته

وزکایهداروا،اروایرا

،هدروادوخاراو۲۷.وازای

هرنانزوناماز!نایاو.

زادعززانتونرازاوا۲۸.ا

۲۹.رانردواماویاهما

،هزارنیا.ارنازاا

اروااووریازودرافزاواارد

از.وااهداودا

واا۳۰.اهدااسوووا

ردنادودااردا

:تهواا«۳۱.اکزورنا

زوماز.یا

واوداا،هدرشناو۳۲.اهر

اواارداوااار

واا:ته۳۳.ازاارا

ناداارنااوماد

وا۳۴.اناندرزاورادهار

اارنایدوارواروزتهواانا

ماراارنوااراارزوداداما

وانای:وا۳۵.ا

وانذی۳۶.واروون

۳۷.اشواناری.داا

قواراوای

ای.انزورد

وا۳۸.اتروا

۳۹.اهادماوازناازا

ناردغواناشوا

وانانازاوادا

هروموا«:وا۴۰».دار

اان،نژاوارارویو
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فزاا۴۱.ااوناردمدازایاو

انیازارندواوال

نا.اهوننا۴۲.ا

ناواردشرنازاوا.داو

ااراناددیاارد،هرا

و.ددوارناهزاواهد۴۳.د

واا۴۴.ارداززاروادردوا

ردارناازااناندرانزا

؟مرنااروایاهناو.اراازایا

ودرواواز

ارواترا۴۵»؟داارنا

هدنازهررداروایواهدهررد

اودراارناناا.ا

یازا۴۶.ابانایاارنا

.دعانردنازاواولز

نوا«:وا«۵۱

و۲.اایدوو

اارنازواارناودان

زاا۳.داافزاارنازورردنااز

و.دزااردهرزاوزاا

و۴.زکارنامنانا

۵.دااحوردولنازنا

اکوتهیازاادواااز

هاهزروااسوزانازا،

هرداداردنونزا۶.ا

تواواوامانزااز.کنا

ماموادرد۷.رانا

اازاو،هازاا.دزارن

نایااهوهدان۸.اهداد

۹.ناان.و

ماوکارنا.ادار

کاوهرانایروادازودززا

.افاراوا۱۰.اه

ار۱۱.رانرداریاهلاو

ارندندحورواازدارو

از.دزکارنااواواا

،یر۱۲.واماوواماا

ودران،هداارناوزاا

نهررداراوهدوااز.را

رزاوریایا۱۳.اهدروا

ته۱۴!اهرو!

اندزااراهدردتاذ

ودتارزوا«۱۵.دزاو

داراو.درااارنر

زاا.اناردایدزاوان۱۶.ا

یازااردودزناریاودروازیا

وراواوند۱۷.دروانود

واغوردواهراز.ادز

یزوررد.هروا۱۸.نارد

ابوا۱۹.اا

)اا(واتادهزوااز.ا

یا«۲۰.تهوااوایوثای

زاوادارازا.اول

ادارشراوازاو۲۱.داکار

نزودزاو۲۲.ادارشراوارازاو

زاواداروزاوادار

دارشاونزاو۲۳.ادارهودونا

زاو.اداراوونازاو.ا

و:واو۲۴.ادارناوون

نناارییاناز

هیا:واا۲۵.رارداهد

دو!یزباارنب

هارواهیورزاار،هدارد

واززاو۲۶!اه

یااوا،اد

.زاانردوزاازرد«۲۷.ا

ارزاووتاراراوزواارا

ارناویوناراد.یو

وندند.زیوارا۲۸.رواراد

نو۲۹.اروازاواوو

وایاز.اکدردول

زانو۳۰.ادنوناوارز

ناتوویذردورادد

ووانز،هاز

هدودااوا۳۱.اه

ور۳۲.فزاشدار

از«۳۳.دبنادواار

وردد:اایاته

۳۴.راووردوزکازاواه

فاواهدوهدراهدر

دواوهدزاارد،هادژا
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وانو۳۵.اهد

نن:ارواو.ددوه

ا:واا۳۶.ادراوناز

ارواواارماوراماارید

وو۳۷.اارشا،

ناردیا،هلهودو

هنوداشنا۳۸.ا

نایام:واو۳۹.دزا

با،هدواارنا،هد

ووهارناو۴۰.رانازاااد

وهر۴۱.درواادوی

انرد!اهدنرا

ااتناوهارد۴۲!اد

نوز،هبا۴۳.اهدر

هاراودادااردارو۴۴.ل

اناترزدراو.درواانودزاا

وانوزامیا«۴۵.داارور

لدو۴۶.واتزااردنما

لنارداز.دعزردیاهزاوازاو

زردو.دیاهزاوانازالردواهیاهزاوا

اا۴۷.)اا(وا

زورایاا

واا۴۸.دااردوا

وااز.دااردوز

۴۹.ااوالفزانتر

نن،اهاانندا

وواهررزایا۵۰.داارد

اررواورودیزاارواو

هاروارروازا۵۱».رواد

ادوایناز.اهار

ااا«:واا۵۲.اه

۵۳.دانوزردورا

ارتیاودزااارناا

وازانتر:وا،

ززازاواوازایا۵۴.اا

نانزااریاوجاراروااز۵۵.نا

زاوایاوشرریاناجااود

اهترنااز۵۶.دهنا

ه.دنای،هرارو

اهدو۵۷.راتاواتازیا

ونونونارواتهوا

رانازاادباوااراروناو

یرته۵۸.اا،

اشیهزاوردوانو

وااودا

را۵۹».داارا

ردادهدواداااا

و۶۰.دهدراو.ریومرل

یرردارمرا

:اراو۶۱.ابهرردارا

۶۲.ناارناوها،یادن«

اکارنایاهدناهرردوایا:و

دناردزانازایای

،یغررانازانو۶۳.ایاا

و۶۴.زاتانارناونا

دوداق،مروادراووا

.ارانا».اناوا

ردلهدزودزادو۵۲

و۲.دزارادشرداوددروا

.دروا،دهداادواردا

ایادادورواوااز۳

۴.هداواادزاار

هدزوررددهدراوو

،هدزودراناردواروالد

ردهددزلو۵.دشدادی

نردمرهزورردو۶.ده

نادمویاررد۷.دنزایا

دهدغدرودنردیاهزاوردهارزارد

هارناو.دهداارناو.درا

رانرد،هدارهدناو۸.ر

اروا،ارهد۹.هاوازاشور

و۱۰.دادییوواودرواتزردرهدد

ناروورورارناهد

واروا،هدرارنو۱۱.ررداراد

ردوزوراریو،هدارواهدو.ز

دزلزاهدزورردو۱۲.ااناز

هدرنادرنادرز،هدر

ازارهدوواو۱۳.اروادا

و۱۴.ازاارگروروایو

ارروایردنادرهانا

نازانادرنادرزو۱۵.مف
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فاررودهردارمو

نادرزا۱۶.دیاارودههد

.ااوویاارزنزانادر

ردوودواردیناو۱۷

اراو،دوارد

ووووزاودو۱۸.د

نادرو۱۹.ددااربا

اروواودووو

ودا۲۰.ددهزااراهودزاارای

نودزاروهدزاودوردون

هزااباا.دوایااراهد

ارذهدزاودنروعارذهنی،او۲۱.د

جو۲۲.دودارناواداارا

جدادراوو.دعارذجیوش

دفو۲۳.ادراوامودنو.دزا

رو۲۴.دفاارامو.دراو

ارردومودیو،را،ناد

زاودهناداریرادو۲۵.

رادوردودارهدیورارا

ارزازاودنارواار

ارنانادرنادرزو۲۶.زا،رد

رردارناهدو۲۷.درهدد،اد

.ریادوزاادر،هدزتزرد

رالرد.دیاروااو۲۸

رلردو۲۹.اردزاوو

مولردو۳۰.دیاروازاودوو

ارادزاوونادرنادرزر

زورردو۳۱.دورارن.دیا

هدیاولزادزاودهو

دلوالردهدکدووااواد

ودنواو۳۲.ااناززاارادهد

دردوادیزاارواو

شیزورردواودارواازسو۳۳.ا

ادووایاو۳۴.درنیود

هدزاوزورشمامردشزورردزور

.هدادوا
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ا!اددقزای۱

نردا!اهنزهدگرانرد

رازرازه۲!اهدراادر

یویازا.رراو

.اهواد،هزرووود.یاهد

رد.اهوی،واد۳

نردو.ار،ان

،نیار۴.اهرردوای

،هباهزاورد.اوای

۵.ردشدوتراردود.ها

تهاز،هدزودواه

یادیورا.اذاروا،

ارو،هازوازاندزو۶.ار

تهرزا،هداا

ارمتوویزورردروا۷.ور

اهداددواماز.درواددادمارد

ا،هدارواد.یاهدیویاو

هدهوازاوهزروهتروا۸.

رراارواادمارواا.ا

.اوهاشدو.اهداروا

و.دروادارتاوادردوا۹

هیا.یاهدیویا،هدر

اردد۱۰.دازا

یداارااز.اهدزاردوا

م۱۱.اردواساهداد

کاراردم.ن،ههاوام

ازوهیا.هزاردناهداد

؟ارداانرهاریا۱۲.ماهرا

ضراهداو

۱۳؟انااتزورردهوهد

.انزارا،هدیااازاا

زورمردوناواو،هادا،هایاماد

،هیودنغ۱۴.ا

وازاتوا.اهاندها

.اهدداونادا

.اردانوا۱۵

هودناواو.زانااها

ا۱۶.اهدلردارادد

هزوهدازدربازا،زا.

،دازاهکا.ارودزاه

اازارداردیدن۱۷.اها

دارواهدابهررده.یاهد

لده۱۸.اهدهوانردروا،وا

وایا.ماهزرونوانزاازا

۱۹.اریاناونود!ها

ون.دادانااماارن

یا۲۰.دادنردهزاردنکار

نورارددوا.ردازه

نورد.ماهزرونتاه

ها۲۱.اتردوک

رو،ایند.یاهداا

ودرواایاهدنااریزورا.یاهدارا

.ناترا۲۲.انا

.نایدو

.اهبدواریاز

زنازااراالوهارن۲

۲.اهدروددزورردارهو.اها

.اهدوهدکاربیوا

ارووو،مدرداراددی

دترد۳.ا،اازار

زااردارد،اراای

فزاااربو.اهاددیور

د،هدهزداردن۴.اهاز

درداراو.اهداودار

راار،هردن

وهدکاراا،هدوا۵.ا

یاو.اهدباارومار

)ی(اردنو۶.اهدوااروادد

.امارعان،هدبانرد

تردو.اهدادانردارو،ه

وا۷.اهدراارنوند

یرادوهدراارسوادهوارد

ماهردناو.اهدنددار

ارندیراهده۸.زا

،اززااردد،هرر.دزم

.اهدرواردارروق

دوبااراروزهزاورد۹

وانردارووهد.ا

د۱۰.هزاوروایاو.
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س،هاکو،ش،زن

۱۱.ازیاردروانودو.

موهاشاوهازان

نراولا.اهرزمدا

:ناردو۱۲.یرد

شیردنواز؟اباوم

یا۱۳.ردناردشااریو،د

!روادیاداارودروااتد

!دندهودیاار،هدارو

.دادااروارداز

ارواهداوغوردیوریا۱۴

اباوبذو،ادیازااراهد

،هدوزدنرهر۱۵.اهدیا

ااا:)و(رواداردی

۱۶؟ازمجاوزلارنای

اردیادوااهداردند،د

ایزوراا.کارنا،هدا

۱۷.اهدهوهداارنال،ارنارا

مازااروهدروااهداراه

و.اهدوهدکارنا،هرمادهد

۱۸.اااارخ،هادروارد

،ندرادیا:)(،هدروادوادنالد

اردوهارااردوادورزور

اردلدورواد،یاارده۱۹!

زااناردیدو.وایوربا

هیا:)و(۲۰،زااواددش

دایاهدارو

داو؟ردهدروزاراودرهنز

ردناونا۲۱؟واسرداون

رد.اهداناونود.از

۲۲.یدو،هرارنادزور

زوررددویازورفزاای

هدوهدروزاراو.ته

.اهدارنادمد

اوا۲.ماهدیویزادنا۳

رد۳.ورواهدرواردر،هدیر

و۴.اهادرزورارد

۵.اهددارااوسرا

زااا۶.اهداوا،هد

اهرد۷.اهررداهد

اودنو۸.اازوانو

هایایار۹.اید

ایاوا۱۰.اهدارواهد

فاهار۱۱.دردیورد

هزاردن۱۲.اهادتاواهردا،

یو۱۳.اف،ییاا،هد

دم۱۴.اهدویهدارد

وهدا۱۵.ماهنادوزورو

راراد۱۶.اهاداا

رودزاان۱۷.اهاو

اوتو۱۸،مدشااریدواا

وااتوو۱۹.اههزا

ردنازدرواادا۲۰.رواد

ازاوارادلدردارناو۲۱.اه

ازاوایارزا۲۲.داراوا

اودهزا۲۳.الاوزوایر

ا،اوانو۲۴.ار

یاورادواوا۲۵.مراواوا

راوانااب۲۶.اارواا

نایا۲۷.ارواتراتو

و۲۸.درادداردارغا

دراکاردند۲۹.اهدیوارناوااز

زاودرنزاردرر۳۰.ا

ااز۳۲.داکاروااوااز۳۱.د

اردارتدزنوار

.دزنووردلدزاارمدا۳۳.د

فو۳۵،ندلزارزناا۳۴

دردداندو۳۶،اترنا

اوااداوو۳۷.وار

ردویاتنزاا۳۸.هد

نیاداواهزناا۳۹؟د

وواردیار۴۰؟

ایاریدود۴۱.زوای

نوده«:)و(۴۲،زااانارد

ار،هار۴۳.یدوزرو

اار۴۴.ید،هروید

انردار۴۵.درید،ر

اردندند۴۶».یاهادوو

.اهدضراوومادوف۴۷.

۴۹.درزابای،مد۴۸

زاوا۵۰.ازوایرعا
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،مناد۵۱.ونا

تغادا۵۲.ران

ولهردان۵۳.

۵۵.م:زاا۵۴.اا

ازاوا۵۶.ماارالهیزا،وایاها

اریزوررد۵۷!ناوهازااردش،ی

انیدوایا۵۸.سید،هدما

اروایا۵۹!یاهداتوهدادما

ونا۶۰!ردادایاهداهد

ناوایا۶۱.یاهددار

ون۶۲!یاهداروار

۶۳.)یااد(رادزوراروار

.ماهنادوازارناو

۶۵.نناتنایدلااوایا۶۴

ارنا۶۶!دناوهناهو

.کوایاززا،هد

ی؟اهدرزوز۴

نیانا۲.اهرس

هزدفودابرز

ی،هدروانواردی۳.اههد

هد،یغمدا.دار

و،نامزاهرالانز۴.ا

کارا۵.دناوانند

سردا.ااردر

زامدناز۶.شاردارا

وادونژاویارد،اهدزموه

ن.د،زاوف،فزاوان۷.د

ترا۸.ددتناهوزانا

.رداهزانا

هدب،هوهناانا

زانااز.نزان۹.ا

،ننز۱۰.ده،هحوزلم

مدرداو.یدارددوا

ت،هرمااردوا۱۱.نایا

ارناساوانرداو،ارار

رونرونند۱۲.اهاز

۱۳.دادروایهزاورددوود

۱۴.روراردارندن،هواه

س،اهنزاوناردنار

،روداناو۱۵.داارنا

دران!ورودرود!)(

اداردانردونا

ردارناوهاارناوا۱۶.د

ار،وانان.ادا

.دهاراردلن۱۷.را

.داداتایا،رادیهد

هاردیردیداری۱۸

اازهمیزوروادتا.را

ار.اورایزان۱۹.اهر

۲۰.رااردیاو

هررد،رنایهرددوا

رو۲۱.داز،انردوازوا

!صزردمودادیایدوش

دیا۲۲.ان،هوراما

.اویدارومهیان

ارنورااره،مودادیا

.دا

ارر،هدورواداواهیا۵

.اهدنانازایوننازاثا۲.

دبا۴.اهدهناردواهرو۳

ن۵.دوموهار

راوا۶.راار،هواهرند

واهد،هزروهنار۷.نزادادد

وان۸.اهدنان

اسزا۹.درنادزا

م۱۰.ناردن،ن

دنردارنز۱۱.اهر

هرادنادزانارو۱۲.ادیردارنودو

راداراینا۱۳.داوه

ناودهزاوردزا۱۴.امرزندو

لرولدید۱۵.ازا

ازا۱۷.دهازیاو،دازاج۱۶.د

هدرناواهبلد

شدناردنوروناونه۱۸.ا

وسدااهیاا۱۹.

وهدشاااریا۲۰.داد

ناددیارهیا۲۱.یاهدکیتار

اراو۲۲.هزنزارماودازو

.یاهکویاهددر
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دناانردن،مالمرهزورو۱

۲.مدارایورودهدنااو،مدر

هم۳،دهدیالهنارد

دولزنازردردیزل

فزایداو۴.دوااردوا

وشدادیاردوهاواوال

زاو۵.دن،انزازا

و۶.دناداناوانار

یو۷.ادلرازاوادوررازا

ودیایویا

یدافرزاایزو۸.دنرد

ایو۹.اداردیووررناودنا

هار،وررنود

یورا)دا(ایوراو۱۰.ر

یوررناوادارفیوررناوادنا

وورو۱۱.ادبیوررناوادفو

لودودازافزاای

هارازاو۱۲.اراندلودو

رردورارحورور

اتر)دا(تاااو۱۳.ور

و.دتر،هواایای

نزاودنردودشدتانانردانا

وودقترتاناو۱۴.قا

خا،مدارتانانو۱۵.

و۱۶.دزرنا)زاما(یوریاتانای

رناودزاوتر

نو۱۷.دخنردخاوترو.اد

فرردوردر،را

نایودوایو۱۸.د

،رتانانو۱۹.دزافزار

،ززاتانانورایرد

،رارحورو۲۰.

حوراز،ایورودحور

نورا،رانو۲۱.دردتا

،ززاانو.داا،داا

و۲۲.دردتاحوراز،ززاایور

یودردتای

یزایو۲۳.دها

فنازالودوفازالودود

اراییا،رنو۲۴.ارای

اریاواتزاوا،ریایا

واریداناز.مجیا

،واردینداردنو۲۵.

یو۲۶.عدایزاا

ناوددتتردا

زاو۲۷.دناقناتر،

ونانوراردا،نفوا

زاافوازاو.مدشداد

ردنارزورردحس۲۸.مددنردف

ا.دنادادردنا،ا

ارزاواومدارددیور،مدارنانودهل

،م

دینایا«:ا۲

ا،هادحور،ارانو۲».

یا«:ا۳مدارواو.د

یااد،اادارنا

نزوانانارونا.اا

ارواوورناناو۴.اهزرو

۵.هوا:ناناد

،انااز،هاوهاناو

زانایاو۶.نانردیاادا

ورانانزاوسنا

یورزاوسنانزاا،نردو

۷.انانااز،نانا

ا،هاوها،ناام

وارانایاو۸.

ارا،هداردنداناا

زاردیداو۹».رد

ودووردارناو۱۰.دیرناردو

.دبنایاوووود

را.رارانایا«:ا۳

مداردندها۲».اانا،رورار

دنایا«:او۳.اراررناواو

».دیرازااریاونارار

یا«:او۴.ددردومدرارنا

.ننایاام،راانادونا

د،یهدنونزاداز۵

نونزریمد۶.اانا

شمدادارا.اارنان
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ازاراااناا۷.

واانا.اا

انایوررداریورن۸.ا

۹.اداناردارو

زا.مادارزاساار

انااز،شنانایورزاوسنا

اممنایا«:او۱۰».

وو۱۱.عادیوهدلدرد

هاوبارنا،رمنازاااد

۱۲».هوا:نا.هاو

میادزاوادا،حورها

ارتاناییاو۱۳».دکروامزاهل«

ودایوراریاودر

ودواداحورها۱۴.ماریا

۱۵.دوادوردحورترارد

ردومر،درداادا

زورنانارد،دنا

واماوزوریازاو۱۶.

نهداانایاارنایا«۱۷:،هلز

زاارناوندزاارم،

ا،داادو۱۸.

واززاارناواروا

اروانا،داردناها،یزهزاروا،هد

زاواواردا۱۹.ادزا

،دادهردوازودترا

دددازالدداو۲۰.یاهدادتاردنا

وا،دیومدودزروهو

دهدروااودادهردوا،یدار

و۲۱.ادزااروان.اهدرواد

دزرواوهلددناارلددا

تاردنوا،اهزا

:اواوهداردوادو۲۲».یاهداد

۲۳».ااردنونو«

والاورنون،

و۲۴.مدارددیوروارد،مدهدرد

،هدباواوادا،هادحور

نایااو۲۵.درداروو«:

نانردااااروداا

،هاارنزو۲۶.ونو

۲۷.انانااز.نایا

ناوداارندها،وا

ودااها.هوا:ا

».انانااز.ااا

ورادیورارناویانایاو«۴

شاردوهارناو۲.ناارروا

،هدزودراااوردی،

ودنردارنا،دیااو۳.نای

واهورانااردیوروراایراد،

۴.داانااهارنا

ا.راناارااناهوبادی

و۵.اارناه،انازورهر

زوردوزورهرارناهی

ارانو۶.اااناه.ماهد

زوروباداریز،هرما

رایااریزور.اادناه

ورارواهیور،هداردیوزو۷.ماهداد

تاهیزورواو۸.تنا

۹.اتدیزاهماار

ردارا،دیانونزراوسوووم

یزورودیاازااروف

او۱۰.دراارنازوردو،اد

وو.زوریال،دانزویر

اسارباو۱۱.دراارنا

نیو۱۲.اووارنا.

و۱۳.اناردناارا،یر

انردناالادوا

:۱۴».درامزهاانارنا

دزاوهناهوایاها«

».ادکاروماهدرارههردل

ناضارونا«:ها۱۵

یا«:او۱۶».انااردن،مداد

ونزوارنوارواردارنیانا

از۱۷.اتوارباودرات

واااتواباونج

.اادن

وارنا،هدردمهاارناو۵

یزورنو۲.ار،وزاوناردر

انردار،هرمااره

داردونارنافاا،اروناز

ارنازااو۳.دایاردوش

اراوارازایرزو۴.دادردارا،
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نامیااونازاارا،ااانرد

«:هوا۵».اانونازااا

۶.نافاررومدادراانرداررواا

رزاازاوازامازاواو

کاماوااازاهزرون،واداد

هواا۷».اهدکا،هد

دادازاهدز«:

ا،درواما،هدکاود

ا۸،دداداما

نردوا:هوا

رو۹.داروادا

اداوهدازادار

نارناودراارنانردنارا۱۰.د

یار،هدروادودراار

ت«:هواا۱۱».اهاد

تووتراسمد

واارا،

رد۱۲.دارودا

و.ازاوداوزا

،هادیاردوداااا

مان۱۳.داناردار

نها،رناارتوهر

،هرماناارتنو.ا

و۱۴.ماترداراهاداها

فااانردنررردردار

نو۱۵.دااروا،

وراها،هدیروادیزوو

فااایادوتو

ینو۱۶.اراه.دا

ردااراویاار

واداارها،اان

نردهردتاوو۱۷.اارنی

ارنزانووواددوااردا

».اراه.درواادراویود

نایا«۲:،هلزوامو۶

یا:و۳.تاهرردوزواایارد

وهوا!ارهواماای

ومروایا:هردوداوو

ومیو۴.داباارین

یارنوای

انایاراایو.ااا

۶.ایداداریااوا

اناوینوباردو

ویودناووبایا

و۷.دلاومیوددد

اداها،نردنن

رنردنو.اداها۸.ه

۹.اانردا،ها

اهدیاارناردانردنتو

هرودزاارنارزلد.ادادا

زنایردارنانواا

ترردزلاار‐اهد

هاداو۱۰.اداهواهدد

وا۱۱».درواادراونااراو

وبزاردیوندد«:ه

ازااناوتریاو:

اوداورودا۱۲.دااووو

زاهردوهاوداااد

امانااردتودا

ن،هاداو۱۳.ر

و،نایفااناینردنا

رد،طزوردزومی

.ااردییایا

نایمردارز،هدزاردناارددو۱۴

ادا.ادنزااووا

».ه

نایاو«۲:،هلزوامو۷

را:اازهوا:)(

اردواهرانا۳.اهراز

ارر،هدیرواداارووماهدروادراو

اروداو۴.دا

اردترودااریارد

هوا۵».هادا.د

اا،اا۶!ااوین«:

ازیا۷.ان.اهراو

وازور.ادزورناواو.ا

ااردنا۸.دزاوازور

یرواداراار،هرماارور

و۹.دااررودا

اارارت،دارودا
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هزاداوداردترور

وهانوا!انزواا۱۰.ه

ترای۱۱.اهد،وهدروا

وینامدزازاونازاونازا.ا

دزواواو۱۲.اهنانرد

از،دهوویدی.ا

ردانواز۱۳.ارانا

،اوا،هزنزن

وانا.ارانا

ار۱۴.دادااردزه

از.دورا،ااروا

نورد۱۵.ارانا

دااردا.نوراردوووا

ناررو۱۶.دزکارواووارداو

زاماو.هردیورانا

وهد۱۷.دهنا

وردسو۱۸.اهدببااز

وهوارناو

نایورردارده۱۹.ی

ناوازورردنایوه.

اریواردی.راار

واو«۲۰.اهامدناهازز

وتویناا،دهدادرارداردزز

نایاارناا.ناردارتر

نناوجارندارناو۲۱.ادا

زااردیورو۲۲.اارناوداداتر

نوداارنوادانا

،زارز۲۳.اارنا،هنااد

و۲۴.زاواییزازاز

دافنایردودرواااراراا

ارناسیناواازارنارواروزو

ا،ااروا۲۵.دا

عهزاواهزاواوا۲۶.ا

زاترونزاا،زاور.د

دترودهد۲۷.اهد

انانایاراو.دززایدو

ا.دایروادارناناقاوود

؟هاد

دردن،هزازورردلردو۸

وادها،دادومد

ترامدو۲.ادوارده

وازاواوازادا

،هدزارددو۳.تررد

رداوادناوزنردا،حوروای

لفوراهزاوردددرواایور

۴.اتتلارددا

مدهدنردورنااایالاو

لهاریاردننایا«:اواو۵.

فا،االهاریاردننو»!زاا

اواو۶.ردتلاهزاورد

؟نااراانایا«:

دسزااردااناتر

هزاوردا۷».داترزا؟مرود

:اواو۸.ارادردارامدودروا

یاهزاوردا،ماررادنو».اررادنایا«

ناارترواد«:اواو۹.ا

مد،مادن۱۰».ارد

زاراداانایوتاوتا

اانازادو۱۱.دهف

ودهدانانردنازودهداا

واو۱۲.ررایوادددردیاه

ررداانااراانایا«:ا

از؟یدییهردو

و۱۳.اهدکارزاواواروا

اناازاترز

.دروادلفواهزاورددا۱۴».د

واو۱۵.زیا،نزارداو

ارازاترز؟یداراانایا«:ا

او.درواواوراا۱۶».دا

دوروقاورنردواهزاوردد

یاریورووایاردید

و۱۷.دهقفارباوادق

اندرواادنایاا؟یدارانایا«:

زاارزاز؟اروااردتر

ارنودنیاوا

ودا،ردا۱۸.راد

زاوااودارودا

».دااارنا،اش

اریو«:،هداشزاواواو۹

و۲».دراددرداردهبااورود
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واالفهزاوردهارزادا

هدنانردو.اددردارد

د،هادناو.شردتاودودن

نایونایورزااایالو۳.دا

تاودودنیدناوااد

نزا«:واواو۴.دبادردار

رورروانزا

ناو۵.راوهادهدنارد

نوزکورزاوارد

ولاونادوناونا۶.و

ددرادارناا،رمارنز

دینادزا».عوسزاو

زااروزار«:دناو۷.دعو

ردوانو».انو،ن

دیورمدهونانو۸.دعو

اردناهوایاها«:ومدا،هدارد

اوا۹»؟اکاراایرروا

زازواادوااناه«:دادبا

کارزوا:از.ازاون

دا۱۰.واواهد

».دروااناارنارر،دارو

با،ادردارتاودودنیدنااو۱۱

».مدیداا«:وداد

یدنویاو۱۰

و۲.ازودت

ردنرد«:هدبدناردنا

نونردایازااردیدوونوز

نانو۳.ادردواو».شوا

،اودهداارفنو،ادد

اانویورزاوالو۴.دارورا

و۵.والغوزاوازاو

ردیازاواونوییا

دناردنانو۶.ع،

ها».رادنونزانزاارا«،هدا

نزاارددنوزاو۷.داد،هاد

دوادارنا،هدزارددنونردانو

ردو۸.رنو،ارناواودد،نیدنا

و۹.نایزنادترنو

ویخنویخراو

ترو.دویدخو

اررنا.دنااو۱۰.دز

رانو۱۱.خنردخد

،دروردر

نو.رنازانا

دوونو۱۲.در

فزاادرناونایو

یا«دادرداناو۱۳.دزا

یورودویورلوایور.دوررارو۱۴»!

نو۱۵.بیورمرویورمونایورمود

و۱۶.مدهدردانانا.دد

نونورنای،رنون

یزا،ددززا،اااردی

نوداادانان۱۷.نا

ناحوراز،ددناا،ددنا

زوانوایزاوالو۱۸.دارد

،اااردیرنونونو۱۹.رانو

ددودنایورو.ددززا

فزااایالو.داواهزاورد

داایازانانا۲۰.رانا

رار۲۱.ونام،مدهدر

.دنایدنایزودلرارویور

رددورن.دنایوراو۲۲

هارو)دن(نادونا.مدهد

.ر

قیواهزاورد،اداحورو۱۱

ردوددوهزاورددداو.درواا

اواو۲.مدارمیوراوروازنان

واناانایا«:

دوو۳.دیرارد

.وادا،ار

حورها۵».تنایا.تنایاا۴

یا:وا«:دا،هلزوا

ارلدتاورااانا

نزاارواارداریر۶.اد

ردن:هواا۷.اهد

ار.ادو،اا

هواا،زا۸.دانوزا

،هدنونزاارو۹.دروااار

۱۰.دایروادوداندار

ودایرواداادوردوداا



ل 447

ادیاا۱۱.هادا

یرواداادورد،داناردود

اردهنااداو۱۲.دا

اما،درواماودک

ناوو۱۳».دفاا

زاوا،هدارددیور.دا،مدت

کماراااهوایاها«:ومدد

یا«۱۵:،هلزوامو۱۴»؟ا

وناازاارداناردانا

ناروااانا

ههدادزاورودوازا:

ردارناا:هوا:ا۱۶.ا

یاا،مزهارنردارناورودان

اسزکارارناردنا

انزاار:هوا۱۷.د

ااههااردرزاارودا

اداو۱۸.دادااراازودرواا

.دارودزاارناتروتو،ه

داهزحورنانوراردودادالارناو۱۹

انالد،هدرودنازاارلدو

ا،ادهاماوکارد۲۰.

.دانایاودامناو.رواار

،دورناتروتوزانالداا۲۱

».درواادراوناارنارر:هوا

ودنایواااردینوها۲۲

والو۲۳.رانافزااایال

رااف،هددنیزا

زاحوراورردواداحورو۲۴.

.زامدهدورناودناادنا

نناایا،دهدادناروامو۲۵

.مد

نایا«۲:،هلزوامو۱۲

ارناانانرد

نارناواند

یاا۳.انا،ا

وردناردو.زدیاارویبانا

،ناردندنزاوچزور

اردباو۴.اناا.

نو.روانونازوروردویبا

یاو۵.نوورنووییا

نارردو۶.نونازا،هدناررادردد

ناردیورونورردورادشودارنا

۷».ماهدادرااانایااراز.ارز

بااردباومد،مر

ددیاهو.مدروانوزوروردوی

نار،هدنورردارناومدرادرد

یا«۹:،هلزوامناداو۸.ادشود

:انااااناا،نا

هوانا۱۰؟ارا

ورواردارهراوا:

:۱۱انردنااانا

هدنان،مد.یا

رو۱۲.رایا،هویوا

نو،هدشودررد)اردبا(انانرد

یورواو.نونازادارادردو.را

مادو۱۳.دنارزاارد

ارواو.ارردوااواارد

ارناو،داارداوداناز

یارواوووناروو۱۴.دا

.اناردی،هاد

نردارناوهاانردارنانو۱۵

۱۶.هاداها،هدقر

ااوووزانانزاد

ن،وراانرداردتر

وامو۱۷».هادا.

رشرااردن!نایا«۱۸:،هلز

وازاو۱۹.شبااوهزارباو

ن:اازاورواهررده

از.اتاردباودرابااارد

اناردزااز

اناوز،هبانانیو۲۰.ا

وامو۲۱».هادا.

زردانایا«۲۲:،هلز

.ددورودما:وزاا

ارا:هوا،ناا۲۳

نا.درواااارددرارناوا

یوراز۲۴.،ورماواد،ما:

.دادراانانرداو

،واهاز۲۵

:هوااز.داادروااو

ماارناواماردانایا
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یا«۲۷:،هلزوامو۲۶».را

،واوراانان!نا

ا۲۸.تهیزیاواواما

ازامهوا:نا

او:هواو.داا

».ا

نایا«۲:،هلزوامو۱۳

رازااو.ت،تاایا

هوا۳!اروام،تد

.اهوحوراءایاو:

ر۵.اهداردنوریااایا۴

وازورردناداانایااررادو

وبذویور۶.داا

ندواهدارناواا،وا:

یورا۷.امازراواار

وادذاربذو

«:هواا۸»؟مدا

هواا،دبذیورو

دیوراد۹.دا

مردناوازارددبذو

ودااانادردوااد

وااداوادراوااز

،هدهاامازاو۱۰.ه

وداررادنازاودردا

اا۱۱.طارنا

ییاورالنار.داانا

رادننو۱۲.اارنادواا

دوانایدواناا:اارا،

رددارنا«:هواا۱۳»؟د

وراردلنارواد

ناو۱۴.ااردنایای

نز،هدمددواطارراد

ردنانو.اناوا

۱۵.هاداواک

ددوارنااوراداردن

وهراد:اها،هرما

اایا۱۶.ادددواارناا

ااریوراوترواهررد

اردنایاو۱۷.هوا

تناوراتدرازامناد

یاایاو:هواو۱۸،

ارزیاوزودوز

هزاردیوداامیا!

ویامنرداو۱۹؟اداه

شغوردم

اروتار،غورد

هواا۲۰.رادههزت

ااویا:

وردایوززااراو.نار

ار،نارنایار

ادزااردموردااریو۲۱.داد

اارنادادرددور

لددلد،دغورد۲۲.هاد

اردیدوانو،نوار

را۲۳.دهزوزدررزااهداد

دمنو.داودایورد

».هاداها،دردزاار

.ور،هاداازاو۱۴

انایا«۳:،هلزوامها۲

همدودادیدیدرداری،صا

۴؟زاناا.ددیورار

:هوا:ناوبارناا

ودیدلدرداریاانازا

،دودیورارهمد

۵دااتااارناه

نامزرندرارداراانا

ااناا۶.اهزای

زدیزاو:هوا

از۷.اددترزااریورو

ااردزاواانازا

ودیدرداری،هیوزا

زاوااواد،هدوراردهمد

و۸.داداباارواده،

اددراروا،ودناارد

ادمنزاارواودابو

،هدراو۹.هاداو

زاردواارددوماهدادارناه،

رناو۱۰.ااادمنزااروا،هد

ناهههوااردن

زوهایوزاداانا۱۱.دا
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نا:هوا.دی

وامو۱۲».دانایاودام

،هدزانایا«۱۳:،هلز

اری،هدزاردنااردداودزرو

ا۱۴،مزنازاارونا،هدناردو

هوا،ناردباولادوحدا

۱۵.راااردی)(نا

وزناازاارنامروزناهردتااو

ا۱۶،رنازاتاناسزادناون

مدت:هوا،رددا

رنا.دادارارنادونانا

زنایا۱۷.اناوزوا

زاارونااو.رزازایا:ومروا

هوا،ردداا۱۸،مزنا

دادارارنادونامدت:

زناردوا۱۹.ارنا

،مزنازااروناومننااردو

:هواردباولادوحا۲۰

داداراریدویمدت

۲۱.راااردی)(نا

بارهدزر:هوا

رواارووهردناوود

ونازاا۲۲.مزنازاارونا

ارنان.اااوناردهدروانواد

زاوداارنالاوررودرواانود

.ا،هرنااوهدروادراوروا

واوداداارارنالاوررنو۲۳

مدنااادا:ه

».مدرو

نایا«۲:،هلزوامو۱۵

نردنردونردنردرد

؟دیرندیانازابا۳؟

میاارنان۴؟وایانازا

وازاروداوزااارد

ریادمنا۵؟ایریااد

وهازارنااوهدز.اف

واا۶».ادافیریاد،

یانردنزاارنارد«:ه

.داارروان،ماهداوم

اوانوازا.ودانااردو۷

،ودنااردن.ازاارناد

«:هواو۸».هادا

».اناوارزاهزرو

نایا«۲:،هلزوامو۱۶

رواهواو۳!زهارزاارروا

تردویراتر.انززاتدووا:

وارییزوررد.تدواو۴.د

اوووداباار

زادود۵.

،هدراارندوزوررد.دروایااررا

ردارومدردزاو۶.ااایورار

!هزهدایا:ار.مدن

تارو۷!هز،هدایا:

.یرزویگر،هدمدوارا

و«۸.یدنو،و

.دنزنزاومدرزان

هواورار،هدارداد

و۹.ینازاوومدر

وراروزاار،هدادباار

ویزوسارو۱۰.مد

و۱۱.ااواراکزنارومد

دیندودد،هدادزرزار

جوردهراوردیاو۱۲.مد

وکزنزاواراهو۱۳.مدت

ویدرورووهدراودیزوا

نردزهزاواو۱۴.زرد،ه

لزازناهوااز.ا

ویددزا«۱۵.مدهد

نازاوریرراریزویدرزهزاوا

دیاررینودیزاو۱۶.وا

۱۷.اوهاورایدزا،

،)مدهداد(هوزااردزیرزو

اردیزوسو۱۸.یدزاارنادی

نو۱۹.اااروورویا،

،مدقزرارووروهدراومدهدادا

اهوال.ویدیاا

ارنا،یدهازیاارادوناو۲۰.ا

نا۲۱دیرزا.یدذاکار

؟هارازاایایدارناوا

ناردامادیزوترردو۲۲



450ل

واو۲۳».یدرودیدنردویدو

،دترازااز!یاو!یاو«:ه

دیاردتارویددیاا۲۴

دز،هداردیرهار۲۵.

یرز،هدارییراریاوهوار

گرنادنو۲۶.یدواارد

.یدروانا،هدوااردیرزویدز،

ومدارو،هدزارداردداا۲۷

ررزانناددیوزراار

ویدزرایو۲۸.مد،د

نززااردیرزو۲۹.،هدزنا

هوا۳۰».یازاویددزناز

نزرارلااارلد«:

اردتاهار۳۱.یدروا،از

یواردتارردوید

ارنازنزیا۳۲.یدراارتایدد

و۳۴.دتا۳۳!یدی

.انزرزردتد

تاودتاوازایرز

م!ازیاا۳۵».انادتد.د

ر«:هوا۳۶!اروا

زاوریورززاو

نا۳۷،دفیداداان

،ادوداراویدناار

ارناو.داادتنازا

افناار،هدرواادفزا

زارزیاو۳۸.ار،

دراوارتونو.دادا،و

بااریا،هدنادارو۳۹.درواا

ازاارو.امارتارو

اوناروااریرزو

ودارار،هدرواوو۴۰.ا

اریو۴۱.داهرهراردی

ار.رارنزرد،هازا

تو۴۲.داداتادروادازیرززا

وازاتواوارد

ارداما۴۳.دادر،مارا

هواازا،یرراا،هدرود

هوودرواادراوتارررا

ا«۴۴.اارادر

شد،ردا،هدرواارادروا

تدناوزادردد۴۵.

ناونازادناااو.اد

گراو۴۶.یرارودرد.رادت

او.فدناداه

.ارفدنادامو

ناترویدکنایردا۴۷

هدزنازادرررددا.ید

مدت«:هوا۴۸».ی

۴۹.دادولااادوموا

یدوناواوداموتاها

.دیدارنوناودادووایار

ا.دترررد،هروو۵۰

ارهو۵۱.ادنزاارنامدح

دنااویدهدزازااردتر،

۵۲.ییدرواترار

.اردیداددناا

زانایدترنازاارداز

شارداروا.دد

ومویانایاو۵۳.یاردناا

نانردارناایاوادوهیاواد

یاهدزا،هارد۵۴.ادا

موااو۵۵.یاهدادارنایه

ادوهو.ادادو

ادوو.اد

هدرواززورردمواا۵۶.اد

نادزنا.دفتراازا۵۷.

زاارنناداروودمارا

«وا۵۸».دراف

:هوااز۵۹.ااردترو

اراز،داید

ماردارد۶۰.ار،هدرا

ارااادوودرواادا

،اردوگرنااو۶۱.اد

ارناو.ا،هدرواداردیارها

دو۶۲.زا،دادانادی

۶۳.هاداوارااار

نهواو.ی،هدروادا

اردنداردر،هزااریر

».دا
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،نایا«۲:،هلزوامو۱۷

هواو۳.نااناهرردورو

یزازاردیوگیگرب:

و۴.اردازاوواندرادرر

زاو۵.اناادرد،هدرواترزارنا،هار

،اریادودیرورزردارنا،زنا

هو،هدناو۶.دس،ردارنا

.دیوزردروواید

یدگربو۷.درواوورهی

وایاردیرااواریوگی

دنووافدنیزااریواد

ریادزرد۸.بااریووا

هوا۹.ددودروه،هور

ااررواا؟ابا:

شاهزی؟داارشاهو

.اهرزایروتنووا

دن.ابااهسا۱۰

هدورناردردوادزنا

ا«۱۲:،هلزوامو۱۱».دا

ا؟اداراادنا

ددارناوارارووهد،هارواهد

ودادارواووا،کرذزاو۱۳.د

ا،ها۱۴.دارزنارواروز

نا،هیوزاواو۱۵.راا،ادهاروا

ا.وایرونادارد

و؟ردب،هداررا

«:هوا۱۶»؟ااار

دارواهدنانردامدت

نردیوداروا،هدرااریوواود

وزنو۱۷.دا

هوونها،زاریری

ار،هدراار۱۸.داارداروا

،دروااررادهدادارددازاو

«:هواا۱۹».ار

اوهدراواامدت

اوااردمادو۲۰.درواادراوواارااا

ارد،هدرواارواوارردواوا

و۲۱.دااهزروهرردیو

ناوداازااارا

هاداواهادی

اردازاو«:هوا۲۲».ماارا

هارنا،ههزازاواارنا،

اااهارنا۲۳.داسرو

ادازاوو.دروااه،هورناو

ارد،هنازران

هاداانردو۲۴.ا

ارردومزارردواررد

مااراه.مزرورارردو

».دروااو

رادر«۲:،هلزوامو۱۸

شرانار:وزاازهرردارا

«:هوا۳».دنایادودر

۴.درواااارداراازامدت

ن،ارننازاا

۵.داوادزروه.نازاایود،

و۶،دروااراوفاولداو

نزودزاااناییاردنودر

و۷،دنزوارد

،دارلودرواارراوو

ارو۸،ارنوناردن

فا،ادزااردد،درود

ماوهدکاو۹،درادااندنردار

ناهوا.ار،ادها

ویوااا«۱۰.اهزاوالد

نازاماو۱۱،دروااررازا

دنزودردروارلا

مدل،هدنوناو۱۲،دزار

یاردن،اروودار

ا،در،هداددارو۱۳،دتر،اا

رواهزواا؟اهزوا

یاو«۱۴.داشودااهدروا

و،هددرواشرارن

ییاردنودرو۱۵،ا

و۱۶،ارنزودزااانا

نداریالودوو

ارددو۱۷،ارنودنارد

ا،هدروااماودرود،ادنازا

اهزاداشرهوا،ک

ل،هدتدنارداشراو۱۸.

وادروادمنردارلاودارنا

ا«۱۹.داا
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اراوفاا؟شرها؟ا

هزاوا،اودرادهاا،هدروا

شره.داواه۲۰.ا

لددا.داشهرودا

داو«۲۱.داشددتراوداشد

ااوزهزروزا

اههزاوادروااراوفا،اده

اهدروادواهد۲۲.د

هوا۲۳».اهزهدارد

ازا؟رودندزاا«:

ازالدداو۲۴.هز،هدزدررزا

نارا،هدودد

داهدواا؟اهزواا

اهزروردوهدردواهدروا

.نوزواا«۲۵.دا

اوانوزا:اانایال

وددازالدد۲۶؟نوز

نو۲۷.دااهد.دانارد

اراوفاوزاهدرازاارد

،هد۲۸.اداههزاردن،دروا

واهزادزدهدزا

وااانایا۲۹.دا

اوانوزااانایا.نوز

نایا«:هواا۳۰»؟نوز

.دایروادشررازااا

هزدیزاو

روددزااهااری۳۱.د

نایااز.دادیایاهزحوروهزلدوزاا

اگزا:هوااز۳۲؟یااا

».هز،هدز.رود

رد:و۲نااانارویاارا«۱۹

نرداردیواهدنانردوا.د

نژداردیزاو۳.درونژنا

انو۴.درارندوارنردود

زردارواودرناهرد،اروا

،هشانرازادشردنو۵.د

ردواو۶.نژیاروا،اریدزا

،هارنردودنژ،هدشدنان

باارنایوناوارنایو۷.درارند

او۸.دواشزاوازادناردوزود

اوااردماد،هدرواموافزارزا

وارد،هردارواو۹.رناه

یدوازاوادیاردارواودهدد

ادتدردرد«۱۰.دعاا

و۱۱.ادرودرواهریا،هس

نردناو.ادییایی

نرااتزایگی

شاهدو.اازوها۱۲.د

اا،هدویوار

۱۴.اسووزردنردناو۱۳.ازار

.ازارشاه،هانویزااو

واا.اهییای

».دا

اازالزاهدزورردو۲۰

وامها۲.واوان

،هدباراانایا«۳:،هلز

نیاا:هوا:نا

هزامدت:هوا؟ا

ناا؟داناانایا۴.ا

و۵.ننارنانارتر؟دا

وماراایزورردهوا:نا

ردنااردواابنارذیااردد

:،اانایاارددوفوز

نایاارددزورنرد۶،یاه

هددزنایازززاارنااا

زوایروز.مروانومد

اردنترزا:ناو۷.

یاهاز،دزیارورود

شا،هزاناا۸.

یودروداردنترنازاو.

ورانااردها.دکار

۹.رامانازنردار

نااردنامددا

،ززاناندروانوارداردودانرد

نوززاارنا۱۰.د،منا

ماومدادنااراو۱۱.مرن،هدروا

نا،اهزااارد

ردمدنااردیو۱۲.مداد

ارناهاودناون

رد،هزانرداانا«۱۳.
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ازاااماو.دکا

ها.درارودرا،هز

اکنردارنا،رناارد

انامددا۱۴.

و۱۵.دمدروانوارارنا

زارنااانردنایااردد

وایروز.مزاد،مدهدادنا

اودراامااز۱۶.ز

نالد،ایودک

نا،هدرنا۱۷.ددی

ناناو۱۸.مدد،نردارناوکار

ارناماوکدنارا:نرد

ه۱۹.زنایاروراه

هاماوکا.یا

نردایو۲۰.رواارا،اد

«۲۱.یاهاوو

اماودکا،هزانا

اواه،اهزازادرواارا

دها.ایود

امانردناار،رناار

دا،هاداردد۲۲.ر

مدروانوارارناانامد

اانردنایاارددو۲۳.د

قرردارناوهاانردارنا

ودراااودروامااز۲۴.مز

ناناریینانوای

اراوداراا۲۵.دنا

نایاارناو۲۶.مدادناهزازا

نا،ارازاداررار

نانایاا«۲۷.هاومزهار

رد:هوا:نا،هدباراا

ناز۲۸.زرو،هدناردا

ناارنامدااارددزارنا

دذوااردوها،مدروارد

ردو.ارارایودذاردار

اردریااردودروااردییاا

ورنانا:ناو۲۹.ر

ناا«۳۰.دهازواناا؟

دنارررا:هوا:اا

؟ز،هدیوارناتروزار

وارازاارنا،هدروااردیاو۳۱

ااانایا؟ززوادیزاار

زامدتهوا؟مهزا

راو۳۲.اه

روا.لااو

وااز۳۳.داتداروب)ی(،هد

یوزویدامدت:ه

و۳۴.داهرواا

واایوزوید،هدروانوانزاار

۳۵.دااههااردززاهر

ایروادوورارد،هدرواردانارو

زنردنار:هواو۳۶.د

زارو۳۷.دایرواد،مدیرواد

وهداراو۳۸.درواارد،هار

ززاارناوداانزا،اهدزا

واادااز.درواانونا

اانایاا۳۹».هادا

تدارا،ردید«:هوا

داسواو.داداشااازا.

هوااز۴۰.ادیوا

اانامااهسهرد:

،هارنازااردوداتداارد

تاریایوذ

ززاارومروانوازاارنو۴۱.ا

زاارییاها،اههاارد

اهدنرداودال

دشاهرردزاازارنو۴۲.

اداها،مرونارارناااارد

ارلاودیاردو۴۳.ه

لازاو.دروااد،ااار

یاو۴۴.اداهودار،اهد

:هوااانا

لااورریاودا

مو۴۵».هاداها،هد

یاردیورنایا«۴۶:،هلزوا

بیاوبوزب

وا.اروام:بناو۴۷.ت

وردمزوارداا:ه

شناو.ازارداررد

۴۸.انازالبزاوروا

».دماواارناهاو
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وااهرردناهوایاها«:و۴۹

»؟دروا

یورنایا«۲:،هلزوامو۲۱

و.سینوراروایارد

وا:اازو۳.تااز

،هزااردو.ا:

وندو۴.انزاارناوند

زاا،مزنزاارنا

او۵.اانوزالب

نازمنوزاارده

تراو!هانایا۶.دد

؟هاااو۷.هانا

دواداز.ایاهزاوا:

ابباازوهوهد

».اعووانا:هوا.

تنایا«۹:،هلزوامو۸

ه،:وا:،هد

وراه۱۰.اهدو

نردی؟یدا.دقاهد

دارناهدادنیاناو۱۱.درراار

هدادداهدوهاو.

وماازووروادنایا۱۲.د

ضرم.ادراواانارو

و.انااز۱۳.نددنارا.اه

ل.د،دررا)ارناد(ادا

دیدوتنایاو۱۴:ااهوا

.ان.درامدونار

یاه۱۵.اارنالنا

هدزودادمدادرانایهزاورد

۱۶.اهریاوهدقا)(ها.د

.،هداراووار،ه

اردیدو۱۷.ررف

ه.اداارتودزا

۱۹:،هلزوامو۱۸».ماهد

زاهددهارودنایاو«

نا.و.انوززاایود.ا

ونرار۲۰.هارار

ود،هاهداز۲۱.روارداد

ولاازا،هدزاروزلاهداهار

اروالارد۲۲.د

وارزاواوریاارندو

رد۲۳.ودزوهزاورد

ناهواو.ل،اهدرایانا

:هواا۲۴».ردروادار

رداردیواری«

ن،ارواداردن،هدلا

ااریاو۲۵.ادهدرواد

،اهرانزرداویاهحوز

.رادارجورودار:هوا۲۶

ااراواارا.ا

و.ان،ن،نارناو۲۷.

ارناو.وااااودا

وا:،هدتنایاو«۲۸.دایو

،:نازونهررده

قاهدواههریا

اهدزغوردلیاواهدیوریا۲۹.د

نزردناارانیدار

ردونادارناا۳۰.اهرا

و۳۱.دایروادیازردویاهها

ارو.داارداوراارد

.داندکیاونادد

.ازناردوامایاو۳۲

».ماهدهازاهدرواد

انایا«۲:،هلزوامو۲۲

ارنا؟دایروادا؟دایرواد

یا:هواو۳.زهارزا

اریا!ایرتدنردارنی

۴!یاهدار،د

.یاهدیاویاهمیار

ا.یاهردییا،هدرواداراا

یا۵.ماهادهردورادار

رودزااودا!یاو!م

تر،ااناروا۶.دا

انردارردور۷.دنردی

نردنزهونومنردارنو.د

ای،هدراایسو۸.د

،نرنردو۹.ید

نردو.درانردو.د

و.نردارنارترو۱۰.

نرد۱۱.دنردارنز
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رارسویدو.دزدنز

.ذاردرد،شایدو.د

.رودودرهرنرنردو۱۲

ل.یدشااویدروزاردلو

ناصنا۱۳.ااهوا

اردید،یارتدنردویاه

ویدارتارد۱۴.ز

ومده؟داد

قرنردوهاانردارو۱۵.درواا

او۱۶.ادزاارت،

مو۱۷».هاداوا

داانانایا«۱۸:،هلزوا

وهرنردبواویوروناواهدرد

:هواا۱۹.اههدرد

۲۰.داروانردارا،اهدرد

ا،هدهرنرداریوروبواووه

توردارن،دادا

.ااارودانارد،هد

رددااردا،هدارو۲۱

،داهرنرده۲۲.ا

هاداوااردن

لزوامو۲۳».مارارت

ز:اروانایا«۲۴:،ه

یا۲۵.رازورردنارو.ا

،درداررنانا.ردنا

دزردارنزهو.اروو.رار

لات،هزرو۲۶.ز

نردودسوسنردو.ز

ویزااردنو.راقو

هردنارو۲۷.ماهدنانرد

او۲۸.دکارورن

نایاویور،هددواطارنا

هااهوا،هدزغوردل

ارلوهدتزمو۲۹.هد

ماارن،هدنوناو.اهد

واررادمارنانردو۳۰.ا

ا،باارنافردرزیا

ومارناارد:هوا۳۱.ار

ناارنا،کاارنا

».ماهدروادراو

ودنایا«۲:،هلزوامو۲۳

رزدارد،هدزردناو۳.درددنز

ارناتریوارنایارد.

زاناو.داوااوارنایو۴.دا

ه،انایاو.ازنادونا،هدنا

نودز،ورزااو۵.روا،او

۶؛ددوارونراد

دنانانارادون؛دا

نناو۷.دراانرو

ایزااردودلاردرا

رداردو۸.دنا

باوااماردنااز.دک،د

ا۹.ریواردیرز،هداارواتریو

ناوارادداروا

نا،ارواترنا۱۰.مد،زرو

تنزنردارواو.ارادو

،دارااشانو«۱۱.دیروادیوود

زشایرززاوددزوازایزرد

نارادوننادراو۱۲.د

دناوراانرواودوارو

هدنایودوهدوامدو۱۳.د

نادیراز،ددزاردیرز۱۴.ا

هفارنایدهراد

یونای۱۵.د،ده

اوناراداو.دهنارر

اوانو۱۶.دانازنا

.دنازنادنرو.دنا،دا

دیرززااروا،هاردیزردیودناو۱۷

نازایو،نازااردن.

دترودرااردیرزنو۱۸.د

شازا،دوازان،ار

زرداردارداماواا۱۹.ده

و۲۰.ددزاردیرزز،هدرواددهدز

ونا،نازرونای

ارداو۲۱.ناننا

۲۲.یدروادداایارن

ارا:هواایاا«

زاارنا،هاااهنازا

ودزاارناونا۲۳.دروااف

ناناناهاارراناو.عوع

ناوناراونارادوناوونود
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هوواراوواو۲۴.راا

و.داااردووواا

یرواددمااردانااریرواد

اااردتو۲۵.

وااروو.

اواارادوناوداا

.داارزیرز،هزاارسو۲۶.ا

دزا،یاهدرواززااررزو۲۷

وااانایاردنو.ا

ا:هوااز۲۸.درواادارد

ادویرادتنازاادار

ررهارزاو۲۹.دا،انازا

ااوونارواار،هد

یوویرزا.ا

ردازا،داارراو۳۰.د

و۳۱.یانایزاار،هدزا

و۳۲.داداداروام،یدکدا

اارداگروم:هوا

۳۳.انااااوو.

مزااوتمزا.انوزاو

هدروااواارناو۳۴.هتا

هوااز،ااردیواارنای

:هواا۳۵.ماارا

ا،ااداویدشاا

یا«:اواو۳۶».ادیرزو

ترزاارنا؟دایرواداواا!نا

واداننادواهدزاز۳۷.زهانا

هازیااردناو.اهزی

ناهوو۳۸.اهارازاا،د

،هداسزورداهدارا

ییااردناناز۳۹.اهدای

ارنا،هادسزورنرد،دهدذ

ادد۴۰.درواردارانود

نانو.هدینادد،ارودزا

یویدادنایاار،ر

ناهیو۴۱.یدادارارزاردو

هوزاواناردو۴۲.یدنااورور،دهدا

هدروانزانهوناهاو.عن

و۴۳.اایودیودد

زواناناا:دههدیرزردزناهررد

داردواو۴۴؟ناواودا

.ارداوانزودنان.ارد

اارورزنزصنالدناد۴۵

.اداننادوازنااز،ر

اناو:هوااز۴۶

۴۷.داجار،شارناو.ا

هردی،هدرارناهوناو

ارنای،ارنانادوناو.دا

.ادززاارو۴۸.ازاا

و۴۹.انز

ینو.رااریا

».هوااداوا

لزواملزادهدزورردو۲۴

ا،دیاارزواانایا«۲:،ه

یاو۳.دروامرواهدزوررداز،ارزور

هوا:نا،هدروااناا

۴.ناردباوراارنا.راارد:

زاوردارشودونارو

شزارااوارناو۵.زارنااا

ورارداانبارنا،هدد

!نایاو:هواا۶.د

هردزازواردزدنایاو

از۷.دااناوروانوارنا!ا

زودفهارنا.ردر

مدفهاروان۸.دهکزا

ا۹.مااارتادن

ارمهد!نایاو:هوا

اروزواورودزم۱۰.اگر

ارنا۱۱.دااوناردتوداوز

ناردوددههراا

،دزاوا۱۲.دددزودا

رد۱۳.داردز.نویوزاشرزا

ا.یا.مدارات

ادزاد،ماارد

ارناواعوومااراه۱۴.

واداد:هوا.درواا

ووترروانودا

،هلزوامو۱۵».دایروادا

ازااریوزراانایا«۱۶:

وها۱۷.دیرزااوو.

وت.هدیاوش
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نادا۱۸».رارهدموناررو

نودنزوومدم

ارا«:مو۱۹.مدمدهر

ارنا۲۰»؟درادراد

نا«۲۱:،هلزواممدادبا

اردسنهوا:اا

،ایتونیوزراول

اکارنانادوناو.دا

،مدو۲۲.داا،د

ارندموااردیر.دا

یردیوی۲۳.درا

،ههدن.داو،هد

داایالو۲۴.اهای

داواو.دا،دوااا

!نایااو«۲۵.هواادا

یرونیوزراورووتیزوررد

ااوا،نازاارنانادونانا

ارا،هادرزورنارد۲۶

زارایادزورنارد۲۷؟را

انایاوداد،هوا

».هاداودا

نایا«۲:،هلزوامو۲۵

نو۳.تناورانارد

:هوا!ارهوام:

،اازهرردوسهررد

،ریا،ادناهرردودناو

فردقارا۴

رداری،هدزنرداردیو.

اارودراارهناو.دا

اهاارن)ز(وناهارااررو.

هوااز۶.هاداواد

وزوزدااز:

ارددنا۷،یددلد

زاارو.ااجارارودازارد

نو.ادرنزا،من

۸».هاداها،کار

ااوبا«:هوا

دواا۹،ااانا

زشدویزازااربا

یا۱۰.احونوت

نافو)اح(نارناق

و۱۱.رانرددندادا

۱۲».هاداودایروادبا

ماادنازاموداازا«:هوا

ا۱۳،اهزرونازانماردواه

ونا،هدزاردمودااردد:هوا

ناددنزا،هدناوارناوانازاار

مودازااردمااادمدو۱۴.داا

و.داموداواوا

هوا۱۵».ااماهوا

مادلدومان«:

واا۱۶،بایاتواارنا

،هدزاردنارددا:ه

کارردنواارن

انازاماازو۱۷.دا

اها،هنازااردمان.

».هاد

لزواماوههرددزلردو۲۶

رواهرردرنایا«۲:،ه

و.اهدلواهزاورد،

هواا۳.اادباوان

یاوریان:

رو۴.اااردجاارداا

نازاارشروامار،هدباارر

واو۵.دافیاهارناورا

هوااز،اردنردادند

ردادو۶.دااجارناو.ماارا

ادانا.اا

ا«:هوااز۷».ه

ونارلفزاارندهد،هدر

نادواو۸.دروااووناراوارا

او.ااردار

ااردو.ااردو.د

یار،هدرواراردیو۹.اد

اددادزرااو۱۰.امد

ردادهزاوردنو.اار

لواراونارایازار،اردراد

،هدلاردناو۱۱.دا

ازیو.اارا

و.داارتر،هدجاراریاو۱۲.دا
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.داماربی،هدباارر

تزاواو۱۳.راباردارکوبوو

و۱۴.دعددیااداار

ادندادالفیاهار

:هوااز.ادروی

:رهوا۱۵».مااراه

نوالماایازاها«

ردناروو۱۶؟درنردو

تر،هدنودزااردیادرو.ادودیزا

نناوز،هو.اریزو

ار،هایا۱۷.هررد،هدناز

نا!هیدرردزایا:ا

اردندرواروزردردیرا

هماازورردنا۱۸.رد

.شرزا،ردردیاو.ز

یبوارن:هوااز۱۹

،مزرریاار،هدروااروادن

،هدروادومد،وروواارها۲۰

ورووایایاردزیاردار

زردارلدویندادا

وار:هواو۲۱.داداینز

داااااروادا

».ا

نایاا«۲:،هلزوامو۲۷

ورددیا:رو۳!ناریا

:هوا!اریهیا

ردورددو۴.زلیاریا

زاار۵.اارزوا

.زیادارندازاوو

دزاارونیزاارور۶

یزن۷.داددهجا

زاناراوازاعاو.دیادند

ریایودنزورداوراونوا۸.داا

،هدردو۹.دنادرد

یادردانوردی.دن

.دنادااردطودوسر۱۰.تر

داورا۱۱.دادزارنا،هدناوادو

و.دندوفزار

ارزنا،هدناوافزاراردی

.دناادلاااوا۱۲.

لوناو۱۳.دادضبویورواوه

وناراوناناا۱۴.دناادو

اوناادنادد۱۵.دادضنا

وارساوجی.ددنرازر

ناراون.دنااداوامارا۱۶.د

ضونوکزنویزویرو

وم،دنااداازواد۱۷.داد

د۱۸.دادعضنوورووا

ونبالااتواوا

.دادضنرناوونادو۱۹.داد

زنادد۲۰.دیزاهراووعا

نارووب۲۱.دناادیرای

ودادووه.ددنرازرا

تودا.دناادرور۲۲.د

ونا۲۳.دادضواو

نا۲۴.دناادوراورونو

یرزایوویزووایادرو

یرازردرهودازاوبزاه

رد.دعیی۲۵.دنااد

یاارزور۲۶.یدزرواردو

عوولاا۲۷.ردنرداردود

ردنادوناادونوناونو

وردماازوررددنرد،د

و۲۹.دلادزاوازا«۲۸.دارد

دودیزاردناونونزور

،هداردزاوایاو۳۰.ازرد،ها

یاو۳۱.رد،ردکو

یاونتراوس،هاردی

و.ایادردو۳۲.

ردیناور:،هدی

نوردزا۳۳؟اهشردن

اواارنندویاداریری،ا

یرد،ردزانا۳۴.ادعولاا

۳۵.ردوع،یا

تناندوان

وزمر۳۶.اهدلنوهدزد

».دااد،هدد

نایا«۲:،هلزوامو۲۸

هرود:هوا:رر

ردوردناواوا
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لداردلداوناو،ما

زایولادزاا۳.یانا

دیایاوو۴؟

اوا۵.یاهدداردهوووا

رودایاهدوااردودترو

لد«:هواا۶».اهد

نونا۷،یاهادنالدارد

زاردیدروااارا

.روادووارو۸.زثارل،ه

نرا۹.داردنرداگ

نادرد؟ااد

انگندزا۱۰.اودا

وامو۱۱».مااراهوااز،

رهدیانایا«۱۲:،هلز

ول:هوااریوونا

ویداغردنرد۱۳.لو

عوزوواتوازاا

دو.ددزونودتوو

۱۴.دهازوررددزاردو

سهمدارو.یدهو

یزورزا۱۵.یااینردو.هدا

.یددرررداویها

یزرو.زاارادتزاا۱۶

نزا،ویاارو.اانواهزاارو

ودروززالد۱۷.مدای

ارومزاازارا.یادارد

وت۱۸.مراندیور

زاا.اریسرا

اروازارمروانو

منزااو۱۹.ازیور

ااد،هدو.ا

نایا«۲۱:،هلزوامو۲۰».د

هواو۲۲.تشورانوارد

نردارونویاا:

یورداروهدیروادواو.دا

وو۲۳.هاداها،هد

ینوو.داردنووارد

ادا.داارداوافزا

ناناروزااانایادرو۲۴.ه

اهروارکوهیر،رراارنا

هوا۲۵».هواادا.د

نردمزااراانا«:

انازاار،هداههانا

ماهدادبدهندزردها،هد

ا،هاناردو۲۶.ا

نانارونو.اسود

اها،هدیروادرارنا

».نایاهادا،ه

وامدلزادهدزاودزورردو۲۹

هدنفاردنایا«۲:،هلز

:،هو۳.توواورا

هدنیاا:هوا

ویاهانردگریدژایا.

ا۴!مادارناوانازا

اارنومراتارد

نوانونزاارو

ردنارو۵.ای

اردر،هداایورواهان

نوزتاکارارو.درواااودا

هادانو۶.اا

ن۷.دیاانایانا

و.یدزکارنایو.ید،ارد

نازارنایو.ی،دن

ا«:هواا۸».یاد

زو۹.ازاارونا،هدروای

،هادا.اباوناو

ا۱۰.ماارناوانازا:

لزاارزووا

۱۱.اناووباندووناا

تورنازانایورنازانای

اناوناویزنردارزو۱۲.دنل

بالتبوینردو

قرنردوهاانردارنو.ا

یازا«:هوااز۱۳».ا

،هاانردمزاارنل

سوزارنا،هدروازارنااو۱۴.دا

ااردواداارناز

یادرو.داناو۱۵.د

اااارناو.دا

دادااانایادرناو۱۶.

ادا.رواداره،هنای
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ولزالواهلوازورردو۱۷».هوا

رنایا«۱۸:،هلزوام

یردزاهد

رزا.هیودود

۱۹».دشوشد،دهدنا

رارزا«:هواا

ار،هدرارناو.اهد

واو۲۰.دشتاداجارارااو

تا،اهدارز:ه

زورناردو۲۱.اهدیاارراداداوا

انانردارندو.ورااانایا

».هادا،د

تنایا«۲:،هلزوامو۳۰

!زورنایاووو:هوا:،هد

نزوازور!ادوازوروادزورنااز۳

ردننو.ادویو۴!داا

و.ایدردها،

وو۵.داماودارارنا

ناهازاوبویودوط

نو«:واو۶».داا

نردناالزاو.اادوناتوداا

نردو۷.ااهوال.داانا

بویونردواناوناویز

شراوواردانو۸.دا

زانازورنارد۹.هاداها،

و.اارن،رنور

».اناااز،ازوریدردنا

ردار«:هواو۱۰

انودموا۱۱.اههد

اردیو.زارناوزنااهدروا

ارو۱۲.انزاارز،ه

ناردارزو.واراادارز،هاد

».ماه.اناوند،ا

فزاارما،دار«:هواو۱۳

و.اززاردرو.دا

،هدباارسو۱۴.ازف

و۱۵.دایروادو.وااردا

اار،راذارد

درد،واردانو۱۶.

.اافزوروردنو.احو

یاااودااونوانا۱۷

یارردزورو۱۸.را

او.هناردواردار

ن۱۹.رایاادواارنا

و۲۰».هاداها،هدیرواد

،هلزوام،دزلزالواهزوررد

.اارهدنیوزنایا«۲۱:

سودرااناوایاو

هواا۲۲.دردا

یوزودوهدنن:

دزااروداداروردوا

نردوهاانردارنو۲۳.ااا

،هدارهدیوزو۲۴.اقر

اارنیوزو.داداوادارد

هدیوز۲۵.دانیور

نوداانیوزو.داار

هدزاردزارناواوهدادهددارد

ردارننو۲۶.هاداها،

نا،قرردارناوهاان

».هادا

لزوام،دزلزامهلوازورردو۳۱

واوهدننایا«۲:،ه

دازاوراا۳؟یرادواررد:

واودویوین

ایارواو.دادارواا۴.دا

نردفاریویرنانف

انردزاواازا۵.ناورا

زاا،هداداردناودهدز،ه

.اردانو۶.ات

یاو.درواازاتاو

ییزاردردودررد۷.شارد

دازایو۸.دریادشار

و.دناارنااغ

اغردرددارو.ا

زیتاروا۹.دواز

۱۰».دواداغردننردمداد

واو،اه«:هواا

۱۱،اهدروزادوااانردارد

اا)هد(یدارواازا

راارواو.دایواراواود
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اروااننو۱۲.ااانو

هردردوو.داک،

و.ازیداودواناوداا

و۱۳.داکاروا،هادوواززازیم

اتا،اواهداان

ادردزاماا۱۴.ا

و.زاانرداردیوارد

از.دیرد،بازاانارواروز

دووانانردزیاردا

رد«:هواو۱۵».اهگور

ارو،دوردوتااوایزور

ادزیاو.ادازار،هیویا

انردو.دارایویاارنوا

Sheol).اا h7585)۱۶ااروانو

زااراها،مروادوتااوردوو

هننردو.الاایا

زیارد،بازانو

Sheol).ا h7585)۱۷ونناو

یوها،دوازانردشرا

Sheol).رادوتاا h7585)۱۸نردزاما

ننردا؟ادولردن

نننردودرواادوارزیا

اونهوا.اا

».ا

ماودزاودلزادزاودهلوازورردو۳۲

هدنیانایا«۲:،هلزوا

ا،یدانژارواونا

دیاراودزاارباوردرددژا

هوا۳».یزداارای،هداد

ایمزاواواردماد«:

کزارو۴.امادردارناوا

،هدروادوارانواااایور،هد

ارو۵.ازاارزتا

ناردارزو۶.داشزاارهرد،هد

ازاداوبانزا

واارنا،ادارو۷.

هوارااربا،هدرارر

ی،هواو۸.دادااردور

و۹.درواازر،هدهیاارناهرد

،هدروایاازانردارن

یمو۱۰.انواریمیدها

نایوراردنو.اار

زورردو.اکدتناند،ده

۱۱».زایادنیانازاماا

.ااهد«:هوااز

انزاناناریو۱۲

دارروناو.ااازار،

زاارواو۱۳.اک،

ارادنایو.اکیایر

۱۴.ادااراو.ادا

ای،هادارایا:هواها

وناوارزنو۱۵.ایرورار

کارنودناردزازنا

هواو۱۶».هاداها،

اناد.ااانایا«:

اراویا.ااارا

اودزاودلزاهدزورردو۱۷».اا

یانایا«۱۸:،هلزوام

ااریانادوارواوو

ززا۱۹.روادوزیا،وردوو

ننردنا۲۰.بانودو؟

واروا.اه)(.داا

ارواراوارواتاانزاناریا۲۱.ار

،هادو،هننا.داب

Sheol).اا h7585)۲۲»وراارد

هناوانادادنای.وا

هدادراویانای۲۳.اهدازا

ومارد۲۴.انایفااناو

وانادادنای.

،اردونزیاواهدازاولنا

وا.اهدنززرداز

وایای۲۵.دا،وردو

دادنای.اهدادراننردو

زرداز.لونناوانا

،وردووا.دنز

ارد۲۶.هدادراننرد.دا

نادادنای.اولو

نززرداز.لونناوا

اهداونارنا۲۷.د

ناو.اا،اردووا

یااناهو.ددیزاردی
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.دنارنززرداز.دانا

(Sheol h7585)۲۸ن،هننرداو

اروودوموداارد۲۹.اا

ناو.هدادراندتورد

رد۳۰.ااوردوواون

.ردوننوولیورا

.ا،دناتوزا

دوواواانن

هواو۳۱.اد،ور

اردهرردارانن

از۳۲.اواونودادا

.مادنززرداروا:هوا

ننردنارواون

».اا

نایا«۲:،هلزوامو۳۳

زیا:نا،هدباردمنا

هدداروا،دنزاارزنااومروا

اروازناارواو۳،

،هاریااو۴،دزارمنا،ا

دواراروا،هاها،د

وان،دواریا۵.دا

هداو۶.راردناوداشد

ودزارماارواارن

ردهردنا،دزرنانزاار،ها

و۷.انهددزااروانا،اه

ارمماهدهداانایانایاار

۸.یززاارنا،هدزا

ا!داادیا:د

دهرددناها،یززااردنا

نااا۹.ادزااروانا،دا

زاواوزنازایززاارد

دنا،دادهردواها،زد

:اانانایا۱۰.یاررار

واندنون:ن

«۱۱؟اهز،اهها

ندزامدت:هوا:نا

زدزا)ش(شد

یزا!زاانایا.هز،هد

نانایاو۱۲؟اازز

اروا،دهیزورردلددا:دم

زدترازاوایزوررددتراو.را

هیزورردلددو.ایو،

لدد۱۳.اهزدا،دزرو

،دزرون،هدداداواا،اهزا

هزرورداهدرواداها

!داا:دو۱۴.داا

او۱۵،دروااوفا،هدزدهزاواا

تاودردهدزداودارردنا

اواهزاوا،دا،هدک

.اهدروادوادهزروم۱۶.د

ناا۱۷.اهزا،اهدروااراوفا

ناد،نوزوام

،دازالدد۱۸.نوزا

دترازادنو۱۹.دانا،دزرون

.اهزنادروااراوفا،هدز

اانایا.نوزواا۲۰

ردو۲۱».دایروادازا

زااویادزاودلزادهزور

۲۲.اهداد،هاددهدراروا

ند،هاوادیرانانرزاموردو

وهدد،ردوردوان.دا

یا«۲۴:،هلزوامو۲۳.مدد

اا:اازیااننا

ثرازروزاثراود

:هوا:ناا۲۵.اههداد

ییاردنور)ار(

«۲۶؟ازثراوا.رنوزاا

زاما،هترودی

؟ازاثراوا.زاردنز

مدت:هوانار۲۷

او.دااارداا

ورداو.داداتاکاریااایور

دوناوارزاو۲۸.داوزار

یاایو.ادرووا

ارزانو۲۹.یرراناو

ها،دوناواهدروانار

نانایاا۳۰.هادا

و.هرردیرددورادی

!و،هدبشرداوید

یرادو۳۱.دردوازاام

ارن،مو.ا)(م
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ندندنااز.روااراا،

او۳۲.دورناصردنالد.

از.زاوابدونایا

اوانو۳۳.روااراا،ارن

نرداداها،ااواود

».اهدنا

نایا«۲:،هلزوامو۳۴

ننا،هدتوتاان

اراانیاو:هوا:

ورار۳؟اارنا.ا

ارن۴.اارا،ارراووار

اروارنارود

ارنورواارنهاروی

ننو۵.اورا،

۶.دهراوا،هداتاکاروها

و.اههراوایونا

یاوارنا،هازیور

۸!اروامنیا۷.نا

امدت:هوا

.را،هداتاکاراورجار

واارن.ارانو

۱۰!اروام!نیاا«۹.درا

ناو.نا:هوا

لونازاارناو.انادزاارد

زااردناو.ادارنا

هوااز۱۱.ناکارراناند

ارا،هارنامدن:

دهانانردن۱۲.دا

نان،ار،

هاروازورردزاارنا،هدار

زا،هدروانومنزاارناو۱۳.راده

اای،هدرواردندزو.دار

ارنا۱۴.ااارنازتاروداوردو

ااایناهماراواا

یو.ااهوهمارارداو.د

اردناهوا۱۵.ااا

اارن۱۶.ااارناواا

،هدیارودرواازارنهارو

،کارنارواروزون.داداتارنار

،نایااو۱۷.دارفانا

ردوونردن:هوا

دیاا۱۸.دایروادیوین

لیارداار

یارهارلزباو؟

هلیزااراناو۱۹؟دا

.،ادایاراو،ا

نردمدن:ناهواا۲۰

۲۱.دایروادناونا

،زدیارنوزدو

ارد۲۲،اهانوارناا

ونردوهدجارددادات

انانو۲۳.دایرواد

نواورارنااردواددهاارنا

هودانایاهو۲۴.دانا

و۲۵.ماه.دارنانرددواد

دززااریذتاو.اناار

ارد،هانردناوا

نارو.ااردهفااوارناو۲۶.ا

نردو۲۷.دایرواراردار

ناو.داداارزودرواااردها

ناغیو.اادزرد

ددکارناادزاارناوار

رددو۲۸.هاداها،هر

اارنااتاوراجاران

یاو۲۹.ایاهنو،ادر

زردزادو.ادایرنردنا

۳۰.داازدرو.ا

هادااانا:هواو

هواو۳۱.مناونانایا

ونا،نایاویا:

».یا

نایا«۲:،هلزوامو۳۵

هواارناو۳!تناوراهارد

ارددو.هیاا:

ار۴.ادوناوار،هدزارد

۵.ها،هناودابا

مونانزردارااوادادتوا

هواا۶،یدمدا

ندانارمدت:

اارن،اتنزان.ار
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ارناونور،ناوودارهو۷.د

زاارو۸.انازا

ارو۹.یداووهردون

اودندمزادیا

نازازوداواودا۱۰.ه

۱۱».ااردهادرواافارناود

امدت«:هواا

ادنایازا،یدنایو

نردار،هدیروادنو.دا

هاداو۱۲.ادافونا

.ماه،یااایاران

دندو۱۳.هدادکاریاودبا:

اراودواارن،هد

یدن:هوا۱۴.م

ااناثاو۱۵.اناوار

و.دان،یدیدناو

ادا.اناوموداموهیا

».ه

یا:،هدتااینایاو«۳۶

:هوا۲!ارواماای

هثادیااهرردند

نازا:هوا،هدتا۳،ا

ثااهوهدبافزاارنا

ادر،هانافیوا

!ارهوامااییاا۴،اهد

یوناویاوهردوداوووهوا

،اهدرویادروهجارو

اا:هواا۵:

ماهدموداوادت

ارنااد،ولدمیدازنا

وووتاازهررد۶.رااوجار

:هواهردوداو

و۷».مددوتردا،اهاز

امااااردد«:هوا

یاو۸.ااردزافاا

میااردهوورااردیاای

ااز۹.اایدوزناازدرواااا

،هرواداو.ف

نادوااارندو۱۰.ا

و۱۱.اراونو.اراا

ارور،ههدوانادرواارونا

.ارماارو.

و۱۲.هاداودانالوازا

ارانااراادمند

۱۳».یزدوادارناویناثاو.رواف

ندهرردنا«:هواو

وا۱۴،اددوااریاوار

داریاوادارند:ه

اعرددارازو۱۵.ادوا

یاواادو.اد

وامو۱۶».اراهوا.اادار

اانا،نایا«۱۷:،هلز

.ددلاوارارناددزرد

ا۱۸.دنزناو

،دیارناورز

وهاانردارناو۱۹.رناارد

یروادنا،نالاواراو.قررد

اها،ررافانو۲۰.مد

همناناهررداز.اسو

دسوا۲۱.اهانوواززاو

درایانردارنااانا

:ااناا«۲۲.مد

ارااانایا:هوا

اانردارنادسوا

ردارداو۲۳.مروااهد،ر

انردارناواهان

:هواو.دا،ا

ادااها،مهدردنا

رزاومانزاارو۲۴.ه

کباو۲۵.درواارددزردارو

زاوتزاارو.اوا

حوروداداهزلدو۲۶.ای

،هدرودزاارلدو.دانوراردهز

انورارداردحورو۲۷.دادالد

هامااداداارود

مدادنارزردو۲۸.رواارا،اد

ارو۲۹.دایاودام،ه

ناواارنا،هاارو.داداتتزا

نردهو۳۰.دادوا

انردداناواارزو

اردلاویارنو۳۱.ار
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درداردترونها،رواد

اراا«:هواو۳۲».اداهو

دیاراانایا.ماهد

یزوررد«:هوا۳۳».ارو

وانار،مزنزاار

نررناوزو۳۴.ارا

ناوزااو۳۵.ار،دبا

موناووباواهدنغ،د

فاااو۳۶.اهنورادر،د

وهدارتوهادا،ه

».ماهدرواوهده.ماهدساراو

زااانادرایا«:هوا۳۷

ندارنا.مروانایاارنادا

روای۳۸.ادا

اندیزابوینرد

».هاداناو

ودنوواحورردا،هادوواد۳۷

افاو۲.داازاناودادرایرارد

روهدزیرایورااو.اد

هزااادانایا«:اواو۳.د

ا«:دا۴».ادهوایا«:»؟دد

وامیاایا:ا،هدتاا

حورا:اااهوا۵!ار

وداو۶.هزمروارد

احورردواارودرواا

۷».هادا.هزد

.دعیزاوا،مدتنو.مدتمر

ااااواواو

ااواوو۸.داا

:اوا۹.دحوراردا.زااراو

هوا:،هدتحورنایا!تحور«

نامناورایدزاحوریا

احورو.مدت،داا۱۰».هز

دی،هزاواد

ناااانایا«:اواو۱۱.دا

یاا:ناا.اا

،هدتا۱۲.ندوداو

اریا:هوا:نا

ااز،هدرواردیزامیاارو.

زااروارینمیاو۱۳.درواا

۱۴.هاداها،مروانوی

ندزردارو.هزدارداردحورو

وهدهادا.ا

،هلزوامو۱۵».ااوال.ماهدروا

ناودیانایاو«۱۶:

ناودی.یویراایاوادیا

و۱۷.یویرااناوااییا

و۱۸.دردزتدیاارا

زادارا:،هدبارءان

هوا:ناها۱۹؟درا

طاوااادرداریا:

ییواراوا،ایویراراا

دردوااراوااد

رددردانا۲۰.ا

ا:هوا:ناو۲۱.نا

زاارنا،اراانزااراا

و۲۲.دروااندزارناوداف

و.اااایزناردارنا

ودااوددوداناهد

ودارو۲۳.اودد

ارنا.ادیوتر

ارنا،هدادتاهزروهاردنازا

نایاودامناو.ا

نو.داناهد،دوادهو۲۴.دا

ااوهدکماو.دانایا

دهزردو۲۵.دروااارا،اده

و.ا،دناردنانارومدادب

انارداناناناوناناونا

ناو۲۶.دانارداادوادهود

ناوداادونایاا

نانرددااارسودواا،ار

نایاوداناو۲۷.دادارا

نردسن۲۸.دامناودا

هادااها،هدراانا

».اراا

نایا«۲:،هلزوامو۳۸

الووشورروجززاجارد

یاا:هواو۳.تواورا

،هادارو۴.لووشوررج

.مروانوتارومراتااردب
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،اراماناناراونا

شوسر۵،دناوو

وااو۶،دوناوناطو

هاریمواالفاازانا

،اهدوو۷.

زاریزورزا۸.شناوزار

هدادازازایردو.ا

اایریمنزانااا،ا

منزاناواه،دهادا

ا۹.ااوههدروانو

اوانااددواانا

هاریموااو.اارز

لدردزورنارد«:هوا۱۰».

:او۱۱.دازیودار

ااونا.ارز

جار۱۲.راهزاوردوورنا

هراارددویارو

انااد،اهانزاوا

روناددو۱۳.نوردواوالااو

ا:اارنانژناو

یاهداردنداو؟یاهاتر

۱۴؟یتروارلااواویرادوه

هواارج،هدتنایاا«

اااامزورنارد:

االفاازانزاو۱۵؟ا

وورااناهاریمو

ارزیااامو۱۶،ی

زاراعوازمارد.اا

جیارداراادروااد

هوا۱۷».اهدنا

یااومارداا«:

صرددتریهرردمانارداا

زورنارد:هوا۱۸؟دروااناار

ت،ااازجیزوررد

ماداوترداز۱۹.ااما

نو۲۰.ااازردلزورناردا

زاواتاوانورد

وزاریوردو

مزیرودااهوان

یی:هواو۲۱.دا

.داشرداوااواد

گولنارو.راوانووو۲۲

یویریموااووادواو

وریاردارو۲۳.ارا

.هاداودافووسو

هوا،هدتجهرردنایا«۳۹

لووشوررجیاا

لفاازاارویروادارو۲.

دزاارنو۳.درواااای،هدروا

ااوو۴.اااردزااری،اا

اروداااایهامو

اکاراتاویرن

ازدااایورهوا۵.داد

ااردوجاو۶.ماهد

اردسومو۷.هادا

مرادوافو،اامنرد

سوهاادسوا

عووانا:هواا۸.اا

و۹.ماهدشاهرردازورناو.ا

وواواانوااین

تو.ازا،هدزاارهودبوون

ازامو۱۰.اداههزاارال

ااراازازابودرواا

تراردنترهواو.ازا

ناردو۱۱.داجارارنجارودا

ردقفاریداوااردیازور

اردو.ادوارنرهارو.داداج

جنیداوارناوداداروا،وج

ادارناهتااناو۱۲.ا

ادارنازاو۱۳.زارزد

.دانازور:هواو.د

و.شدزردداارو۱۴

،هددهزیورارانرها

و۱۵.ااراهیازا.زارنا

داناااو.داشدزردنر

جنیداوردارناندناد

ارز.دااو۱۶.زن

هوا!نایااو«۱۷.ا

وو:اتاون

.اا،ذیاارناد

نار۱۸.نوراای
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وهوزا.اارنیورنودراار

زاو۱۹.نیراوزااوو

انودرا،ذیا

نازاههواو۲۰.

لو۲۱.انادوناروناراو

ارناایرواداوداداراانردارد

ه،درواادوناادوادااا

اداوزورنازاااناو۲۲.دا

ناادااو۲۳.نایاه

از.دویندهاا

دارناومنازااردیور،زرو

۲۴.دانامدنانار

نازااردیور،هدناناتاوت

بناانا«:هواا۲۵».م

سواوداراانا،هدروازار

ادزردناو۲۶.داتد

ارواردها،یاهو

انزاارنانو۲۷.ااهزرو

اردها،ندززاارناواد

هاداو۲۸.اناردری

ویانردارناورنازا،نایا

نازااردرومدندزارناو

رهواو۲۹.ااارد

ناارحورازانازااردیورد

».رااا

هدرد،لیااردیاولرد۴۰

وادزورنرد،هدزادرل

.دروااازاایوررد۲.داا،هلز

۳.دینابفدادرارهاو

ردودوایدا،دروااانو

۴.دهداهزاورددودندیاونزارد

یودننایا«:ادنا

اززل،دناردلدو

زااراانا.دنارامدروااردار

.دشدادنویراو۵».زها

وعارذارذدارذدنادو

۶.داروارض.د

او.ا،هادقییاهزاوردد

ارداضوددارهزاورد

نو.ودلو۷.د

نورافزاهزاوردقاوردهزاورداو.عارذ

هزاوردقاور۹.دنورافزاارهزاوردقاورو۸.د

نورافهزاوردقاورو.دعارذوداراوعارذار

فازاوفازا،فهزاوردیهو۱۰.د

فاوفازااراوارو.د

.دعارذهدارهزاوردلوعارذهدارهزاورددضو۱۱.د

فازایوعارذفازاهیوریو۱۲

.دعارذفازاوعارذفازاهوعارذ

ویدهزاارهزاوردضو۱۳

عارذاراو۱۴.دهزاوردردهزاوردو.دعارذ

هزاوردو۱۵.راهزاورددادقاورو

ارایاوهو۱۶.دعارذهوراهزاوردقاور

و.اراورودفیههزاوردنورا

ا۱۷.داوددادنورافه

زایاوااودرواو

و۱۸.دشناقاو.ده

لهزااهزاوردشش

وراهزاوردازاارو۱۹.دهزاورد

و۲۰.دلوقعارذنوفزا

.ددولفوراریاهزاوردضول

اورواوفازاوفازاهو۲۱

ووعارذه.دلواهزاوردا

یاهزاورداواوروهو۲۲.عارذ

اناو.داقور

ردیاهزاورداروراو۲۳.دایوراورو

عارذهزاوردهزاوردزاو.دقفولفدهزاورد

وبیاهزاورداو.دبفا۲۴.د

یاونایاو۲۵.دااراوروا

وعارذهو.دشدادهناهاور

و.ادنایزو۲۶.دعارذو

فازایدوفازاارناو.دااور

زاوادیاهزاوردبفوراو۲۷.دا

هزاوردزااو۲۸.دعارذبهزاوردهزاورد

.داارهزاوردو.درواورا

ردو.داااورواوهو۲۹

وعارذهودشدادهاورردونا

ودشداداورلو۳۰.دعارذو

و.رواورو۳۱.دعارذوعارذ

ا۳۲.ادشازودا

۳۳.داارهزاوردو.درواقورا

ردوناردو.داااورواوهو
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ووعارذهودهاور

اوویاورو۳۴.دعارذ

هزاورداو۳۵.ادشازودفاوفازا

اوهو۳۶.داارناودروا

وعارذهودشدادهو.اراورو

و.دویاو۳۷.دعارذو

و۳۸.ادشازودفازاوفازاا

ینارددشاهزاورداهزاوردیاد

فنازاودوفازاودهزاوردقاورردو۳۹.ار

ارمیوهیویاد

هزاورددزدنوفزاو۴۰.ذ

ر۴۱.دوددهزاوردقاورددو.دود

دهزاوردیفازاروفازا

زاییارو۴۲.دذا

ووعارذووعارذلدها

ویاارااودعارذ

ردیهرو۴۳.د،دذارذ

نوو۴۴.دودفزانورا

هزاوردیوراردنیا،وراهزاورد

هزاوردیودبایورود

وراا«:اواو۴۵.ددلفور

رادهاردویا،اب

یا،الوراو۴۶.

یوزاقودناا.رادهاردو

ارلو۴۷».اروااواد

اردودناوعارذارودعارذ

وفازاعارذارقاوریاو.درواقاوراو۴۸.د

عارذوفازاعارذارهزاوردضو.دفازاعارذ

شازدو.عارذهدزوعارذقاورلو۴۹.فازا

زایدوفازاادنود،انازا

.دفا

ضوفازاعارذاراضودروااو۴۱

هدضو۲.ددضفازاعارذارا

دعارذفازاوعارذفازایودعارذ

ادنوراو۳.دعارذاروعارذارو

ارضوعارذاروعارذوداریا،ه

عارذاروعارذارو۴.دعارذ

رادو۵».اسااسا«:اودیور

فدادضو.دعارذار

ردودیورو۶.دعارذرد

اد،ددادیرادردویار

و۷.درادردود)نارد(

واراز،و،هداوار

ویازاوداداد

وزاو،د

یساومدفزااریو۸.ر

یرادضنوفو۹.دگرعارذ،م

نهودعارذد

دادارذض،هنردو۱۰.دی

رد.دییردو۱۱.د

عارذنضوبیدردولی

رددنیورورضو۱۲.داد

عارذدوعارذندادرادضوعارذدب

ونونلودعارذارلو۱۳.د

نوضو۱۴.عارذارراد

ردنارنلو۱۵.دعارذق

وراودعارذفاوفازاااد

دادااویهواو۱۶.اریاورو

ودشبفزاهززاارد

ووووراوردی۱۷.دهه

ونوو۱۸.نوونورازادادراد

ودوودنردودهنارد

یوروفازاینایور۱۹.ادورودو

و۲۰.دهفازای

.رادودرونوردیززا

و۲۲.دناسودیو۲۱

ووعارذودوعارذشای.د

رردی«:اواو.دبزارادو

و۲۴.دردودارسوو۲۳».ااوا

اردردووداررد.وداودوداررد

درونویرداو۲۵.ود

نوفقاوریوراودررادردیر

دفاوفایهقاور۲۶.د

.اویو

اودنوهارزاواو۴۲

۲.دروادلفنیوورونیاه

۳.دعارذهودردارذل

زاودورانازاعارذ

هیورو۴.دردیدیووریددو

ایردوعارذارودعارذهدضینوراف
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زادازدهیهو۵.دلف

نوویهزااازاا

ایود۶.

ززاووتزا،ازاو

یهنوفیرادلو۷.

ردهلاز۸.دعارذهدهیوورو

زو۹.دعارذاودعارذهدو

وزاانازادفزاها

دقفرادردو۱۰.اد

اهارو۱۱.دهنونیور

ودالاض،دلیههار

یردو۱۲.ایردوارایج

اراردهاریردبیه

:او۱۳.ادادرادیور

نیوریهویه«

دواسیه،ا

یدرایاوسااسوراردارسااسا

ناازرااردارمیوهیو

سزاداادننو۱۴.اس

ارداردیانوو

،هدسوساازراارد

ینو۱۵».اددرادما

قوریاهزاوردیا،رماارورا

ارنا۱۶.دفزاارناودروانود

.)د(فزاارناد،

و۱۸.دفزاارو۱۷

ی۱۹.د،ار

نار۲۰.دارنا،

د)(ودیرادارناودار

.دراقسوسنرد

قیاهزاورد،درواهزاوردداو۴۳

یاوازاواواقفزااایالاو۲.د

دورناو۳.دروالزازودر

هدیا،ناوردورنامدهد

.مدهدهرددورناورومد

وریاهزاوردهارزاوال۴.مدارددیور

ورا،اداحورو۵.ارددق

مارو۶.اروالاودروا

و۷.دهداییدونزا

نوناانایا«:ا

ناواااانردنارد

یوزدرناندوناداا

ااسومینرددند

اریواداردیاازا۸.

،ایرادناونردواهدیی

اهدروااراتراسوا

یزل۹.ماهدارنادردا،ا

نانردورودزاارندیود

زااراانانایاو۱۰.داا

ارناناودنزازا

ترها،اهدروازااو۱۱.

واوووووار

ناومانایاارور

۱۲.ا،ادهاراور

ساازاهشدواانو

یو۱۳.انا.ساا

شا.ااوعارذعارذارذ

ودادیاوعارذوعارذ

ودجوزیورزاو۱۴.او

وعارذرگرجوجوزاوعارذوعارذ

خرنادازاوعارذراداو۱۵.عارذ

فرزاوهدزاودوهدزاودنادالو۱۶.دها

ودرهدروهدرجولو۱۷.د

وعارذشاهادوعارذدشدادیا

نایا«:اواو۱۸.دق

ارنایزورردیناا:هوا

و۱۹.نانوارنایز

وقودرذزانوهوا

هاد

وجورور،زاو۲۰.ه

هرا،ارناوشاشدادیا

زانونردارناواره۲۱.

نارهیامودزورردو۲۲.ازس

و۲۳.ارنازناار

زاویغرنازان

نورودوارارنا۲۴.نار

۲۵.اروایاارا،ها

یاناونارهیایزورزازور

یاهرنازور۲۶.ارودزاو

زورانو۲۷.وزارنا،هد

یننازاوزوررد،رماار
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لاروارارذو

».ااهوال.دا

،دقوسهزاوردهاراو۴۴

هزاوردا«:اواو۲.دهناودرواز

یاهازدادنازاودهدو

روا،راو۳.ا،هادنازااا

قاورهارزاوواراندرناردا

هزاوردهارزاا۴».دورنوهارنزاودادهزاورد

ارواوالاوودروایور

نایا«:اواو۵.مدارددیوود

وواینهررداراردلد

لدودیودنوزلشا

و۶.زلسیجوار

:هوا:اانادا

از۷.ازترزااانایا

سردادارنولدننا

ارنویانو.زثا،هد

و۸.اترهونا،ار

ن،اهاساادو

هوا«۹.رادهسردادود

زانولدن:

۱۰.اادساانرد

زا،هزرویرودزااانهراواردنونا

از۱۱،اده،دهراوای

نزویهزاوردنوسند

روذارمذویناو

رازاو۱۲.انایانا

مداانایاودارنای

نااردد:هواا.ه

ادو۱۳.ادهاا

سااسردسواداوا

اردترو،ااد

ارنا۱۴.ادروا

نادون،دهدناردیریاو

ردقودزانو«۱۵.ا

وا،ادهاسدوهراوازااا

واادناه

ناو۱۶.ارایاارنوهدار

دناواادس

هزاوردو۱۷.اداهادوواا

ردنواسادورای

س،لردوورایهزاورد

زونای۱۸.

نو۱۹.رددرواقیونای

سها،ورنومدوو

یهردارنا،هدنوناردار

سردارمودسوراس

یرایوااردناو۲۰.

باورارداردوو۲۱.ارد

رذزایاه،زارهنزو۲۲.

قو۲۳.هاریاهاانا

نودمارسوسن

اردنو۲۴.ماناارو

ااواویروادما،

۲۵.ایورادهارد

دزار،هددانازایاو

یاردادردرا

ازاو۲۶.دزارا،ا

ردهواو۲۷.ریویازورد

سرددادسورایزور

.داارناو«۲۸.اراردهها

ازاانردارنا.دانا

هیویدرایاناو۲۹.دانا

.دانانازاااتورارمیو

زازایاویلواو۳۰

اردلواوداننازایا

زااریاههردو۳۱.روادود

.درغ

،ارزنو«۴۵

)(راهدو)(راوارس

سفزاشدواواروایایا

یافزا)(ردازاو۲.دا

ازاو۳.عارذهزانااوداس

نارددا)(راهدضوراول

ندیااو۴.سااسسی

زاس،ادواوس

سیونایداز

)(راهدضوراولو۵.س

یاناداندو

راووراارو۶.
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نازااوداداراسنایزا)(

سفازاوفازاو۷.دااانا

زاوسو

ودارقزاوب

.داقبزازایزا

یورداواااردزنارداو۸

ااناارزناودم

نارویا:هوا«۹.داداناطا

روااراوفاوروداروروازاا

۱۰:ااهوال.رمزااردو

واو۱۱یاارواریاوارنا

اورا

هلو۱۲.ارا.یو

لهدولوولیو.

زااس:اااریاو«۱۳.

ورو۱۴.زااسوم

هدازهدزاور

زاودزاو۱۵.

ذوویدرایااابای

و۱۶.ااهوال.دهرنایا

رو۱۷.ااردریاارازم

ولوردارریاویدرایاوی

ویدراوهواواانااو

اانایاهرارذو

نایو،لواههرد«:هوا۱۸».ار

نزایرو۱۹.داارس،

وجوروبرارنا،ه

زورردو۲۰.اوراهزاوردبر

یاودادزرویاه

زوریالواهدرزورردو۲۱.داهر

،رزورناردو۲۲.دهدرنارددا

ردو۲۳.ارزایاودیاارهو

چوو،زورنازازوررد،زور

زورووایا

اوویاااردراو۲۴.راه

هدزورزاو۲۵.ارایاوروچیا

ووهاااورد،

».ارازورورویدرا

وراهزاورد«:هوا۴۶

دحزورردوزوررداق

ادوهزاوردقاورهارزارو۲.ددهدهلوازورردو

ذونوهزاوردبردود

ادونو،ههزاورداواواراروا

ناددلوردزاو۳.دمهزاورد

زورردرو۴.هوارهزاورد

اچوه،اروایا

هیاشاوچیااشایدراو۵.د

ههردو۶.ایاوروادزا

و۷.چوهوناو

دزاوچیااوویااشایدرا

و۸.ارایاوروهیاا

۹.دورنوهارنزاواردهزاوردقاورهارزادادر

ها،ادواراردزاو

نوهزاوردهارزا،دادتدهزاوردهارزا

دورنوهزاوردهارزا،دادهزاوردهارزاو.دور

نودیوردد،هادنازاهزاوردنازاو

نودادنانردرادنانو۱۰.دور

اوردشایدراو۱۱.ورنوورنو

وهیاادزاوچیااوویاا

اررنو۱۲.داایاور

وایاذها

واواقاریاهزاوردها،ار

زورردارایراراردذو

و۱۳.ارهزاوردرنونودورنو.ار

وایازوره

نایدراداو۱۴.نارارنا،ارا

ورواس،اراار

یاوایاادیدرادهمدرا

اروروشایدراوه۱۵.دا

:هوا۱۶».ارااد

نازانارا،دنازارن«

ا۱۷.دارارناوداا

ل،دنزاثورزا

واثاواارر،داوانازاکا

ودمثازارو۱۸.داانازا

دثازااردناارنا

زاا۱۹.هازام

لنسیهدهزاوردی

بفودارداو.درواردد

وم،ناا«:او۲۰».د

وارااریدراواره
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درواوا۲۱».رونومند

.دوازرداوادوازراو

لدیایررد۲۲

دوازرداررا.د)عارذ(و

زودرنافادادو۲۳.درا

ا«:او۲۴.دهزانا

».ارمذاردند

یاززاااودرواهزاوردداو۴۷

ززااناودقیوراز،دیرق

هارزاا۲.دیربفزاار

اروهزاوردجرهارزا،هدنوهزاورد

.دیرارزاااواداق

واددردیرر،رنوقیدنانو۳

را۴.رکزاودادربازاا،هدعارذرا

عارذرازورازباودادرازااودعارذ

ودعارذرا۵.رباودادرا،هد

ناردا،دههدزباازدرنانازادی

یا«:او۶.دنارنازایدد

و۷.ادر،هدازاا»؟یداراانا

نردفازاوفازاران

ودیرویاا«:او۸.در

ادادردنودوررد،هدو

ردیاهتیذااوو۹.

ااهدززانواهز،دادنا

وانا،راااناز،

نارنادو۱۰.ددهز،دیر

ندیایزاوداا

گریردن،انودااد

اوا۱۱.داهدززا

فاوفارو۱۲.ا

هودهدایورااررد

زااازدروااهزههوداای

جایوکاریااهودیرس

یدواا«:هوا۱۳».دا

یا.دااااهدزاودیاارز

ازدرواافارنایدو۱۴.ود

زانارارنااااردد

.اازدوو۱۵.اهداد

ت۱۶.دنفگریردزالف

واتودنرداووو

دنردزاو۱۷.اناردو

۱۸.ااو.داتفود

اازودنردودونارنردفو

اودایردازاوداندرا

وشدتبارزاارفو۱۹.

.داارفاوگریردو)(

ااتیزاگریردفو۲۰

طادیاارزا۲۱.اود

ردیاودیاارناو۲۲.دااا

اردوانردواون

نردوداااندناود

رد:هواو۲۳.اثاااطا

ااردنرد،نارد

.

ونلفزا:طایااو«۴۸

تددنوت

زاناددو۲.نادیا.بقزاا

ادو۳.ایابفقف

دو۴.یابفقفزا

دو۵.یابفقفزا

اادو۶.اایابفقفزا

ردو۷.ریابفقفزا

زااددو۸.ادیابفقفزا

دااریابفقف

ابقزاو)(راو

الو۹.داردسوازا

هدو)(راواروایایا

نیانایاساو۱۰.دا)(را

بفوراولفو

وبفوراهدقفوراهد

او۱۱.داردواسو)(را

ااادهادوقودزاسنیا

نووهااانااز،د

،ززانایااا۱۲.دها،زرو

نو۱۳.دانویسااس

یا)(راهدوراویا

(راهدوراول،دانو

دادوواینازاو۱۴.دا)

سوایاازانادفزیو

(راونازا)(راو۱۵.
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.اوو،دام)

ف:اانایو۱۶.داوردو

فووراربفوورارل

.)عارذ(وراربفوورارق

وودبفوهوودلفاو۱۷

هوودبفوهوودقفوه

فسزااو۱۸.دا

اودا)(راهدبفوراهدق

اررداکاروس

.داارناااطازانرو۱۹.د

ا)(راوردراو۲۰

ناو۲۱.اراارس

او؛دارنازاوسفود

دو)(راوناارددر

سوسو؛دا)(راوا

نردزاونوزاو۲۲.دارد

رنازاوادنردیا،ار

یابفقفزاطایااو۲۳.دا

بفقفزادو۲۴.

فقفزاندو۲۵.نیا

قفزاردو۲۶.ریاب

قفزانزدو۲۷.نزیابف

بفددو۲۸.دیابف

و)(وشدبارزا)ز(ار

زاا«:هوا۲۹».داگریرد

نایوداااطایا

رارلفیجااو۳۰.ا

ااطایایهزاوردو۳۱.و

هزاوردوادهزاوردورهزاورد.لفهزاورد

هزاوردو)(ورارقفو۳۲.یو

فو۳۳.نادهزاوردوهزاوردوهزاورد

نهزاوردهزاوردوورارب

وراربفو۳۴.نزهزاوردورهزاوردو

هزاوردواهزاوردودهزاوردهزاوردو)(

نازااو)(راهو۳۵.

».داهزور
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لاد

هد،ادهدملرد۱

ارادهدواو۲.دهارنا،هاروا

زاراواودوادافوزا

یالاارفوودروادیار

داارناارزاهدو۳.ا

ا۴.دروارزاونددوازاواازا

وردووا

هدردندایانواد

هدو۵.دناارنانزوواد

ا(ودواازاوهدمزازورو

ردتنایازاولارنا)د

ووولادنانردو۶.هدر

،دناناارو۷.دادزار

رواروکراروارلادا

ددلدردلادا۸.ار

زا.دزواازاوهدمزاار

او۹.دزارداردناار

ر۱۰.مومنااردارلاد

وکارهددیازا«:لادناا

زااریها.اهدارتو

اوز،یاا

نرلاد۱۱».اااردهدد

رووولادارواناار

وزورهداردنا«۱۲:د

یهو۱۳.نباوندریال

ررارهدمارایهو

۱۴».یداو

و۱۵.دارنازورهد،هداااردارناواو

ازانایهمزورهدیازا

منر۱۶.دودرارهدم

اا۱۷.دادنالوادارباونا

ودوردکارداونارا

زوریازاو۱۸.داوورردلاد

ارناناار،روارنادهداهد

نازاودناهدو۱۹.دروار

هدرردرووولاد

نازاهدوردو۲۰.دا

مرداودونزاارنا،درا

.هدشرلوالدلادو۲۱.هددوا

ورودا،مودلردو۲

نداهد۲.رودیوزابا،هب

وایاارهدبااارناوناوناودو

ناهدو۳.داهدر،هاناو

۴».اببانیاوروماهدا«:

هزاهد«دضهدارانزنا

۵».اارناونیااربا!

وبااردزان«:دناباردهد

اریواهرهرنیاارنا

و،نارشوبااو۶.ا

ارشوبا.ارزامااوا

هد«،هدادبادرنا۷».ما

هد۸».داارناودعابازااردن

ن،اد«:بارد

ماارباا۹.اهردزان

اروغوردناز.ایا

اربا.دوراهداد

نا۱۰».داارنااداو

زیور«،،هدادباهدر

هدا،دانارهد

و۱۱.اودزااریا

ازایاان،هد

».نهدیاارناا،نانا

ا،هدکتودهدازا۱۲

وردن۱۳.کارند

نااررولادواند

رکراولادها۱۴.رار

.،رنونیاهدناد

رزانا«:،هدبارهدرادکراو۱۵

ازاارلادکراها»؟اهد

داردهدزا،هادلادو۱۶.

لاد۱۷.ماهدیااردهدادیو

،دادعااازاارروویر،رد

ولادادرایازازاراهررد۱۸

ردلادزارناها۱۹.کنر

۲۰.اکرارایالاد.یور

ازدکردااا«:،هلادو

.ارزووواو۲۱.ایونازااو

ار.ارندولوارند

وا۲۲.دارنون

فراردا.ارنوی
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ارناریایا۲۳.ایودرو

یداراوازاو

اریدمااهداردزااراناو

کرادلادازاو۲۴».یدادعاهددزا

و،ردهدریکارواهد

ا.زکاری«،هریو

کراها۲۵».دانهدیااروهدر

«اریوورهدریدوارلاد

۲۶».دانهدیاارماادناازاار

ا«:،هدبدارلادهد

لاد۲۷»؟نیاارشوماهداراا

،هداریزار«:ودادباهدر

یاارناانونوناودون

رااناردا۲۸.هد

ماااواماردازاارهدواو

:اایاهدتردتیوروبا.اهد

ااوازااهرردتیهدیا۲۹

ااوازاار،رااوات

مرادنززازازارااو۳۰.ا

یودمهد،اهف

اودلاویدهدیا۳۱.اارد

یوردکناوناردگرل

وهزاوزوویزالا۳۲.

زایروازاو۳۳.دزاارو

ادنویدهو۳۴.دزایروا

ها۳۵.داراودزارلناوای،ه

هودوهوووا

ناو.ادناراد،هد

۳۶.ارنودهدهدزارل

یا۳۷.دانهدیاارشوابا

ورااوایاازندهد،هد

مداردو۳۸.اهدادوت

اروهددارانواتاراد

زاو۳۹.نا.اهادا

زادوازاد

امرو۴۰.دان

ا.دزموداراازدای

و۴۱.امودنان،مار

ازایروهززایریداراو

نارداتزایرواان،د

۴۲.دهاایدااا

ان،دزایروازایریااو

یدو۴۳.دادوزیروییر

رذارا،دهاا

،دجوایا.داانا

نداماردو۴۴.اا

اودا،دازدااارایا

ارنا،اد

.اراادااشدواب،هدد

ا،هاهزادنویدارو۴۵

زاارهدیا،دداروهووو

با.اداوازاا

،هدارددیورهدها۴۶».اشو

.اروایاتواداودهارلاد

یارد«:،هدبارلادهدو۴۷

رد،ارااوندواونایا

یاوارلادهد۴۸».یاهزارا

رودادوارواودادواور

اردهدزالادو۴۹.یور

ودویرارووکرد

.دهدهزاوردردلادا

وعارذرازاهد۳

.دوردارودیراردارناودعارذ

وناراداوناروادوناووورواادهدو۲

کاروناروونوونا

وورواا۳.دهدهد

وناروونووناوناراداوناروادوناو

،هدهدهدک

ازاوایدو۴.دادهد

۵؛ایازواویا«:،هد

تاووروودووزاوان

هدارل،هداورها،ار

هوورو۶.هاهد

ا۷».اهااننردنرد

تاوروودووزاوان

ل،هداورزواو،ار

اردا۸.دهدهدهدار

و۹،درواند،هادنا

یا۱۰!شهزاهدیا«:،هدضهد

وروودووزاوایدردهد

هارل،هداوردارتاو
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اننردهوورو۱۱.

ویرارناد۱۲.دها

یاصاا.ووکر،یا

لوتدارناومااار،هد

ها۱۳».هیاهدار

ا.ارووکردو

بارنا۱۴.درواهدرردارصا

اناا!ووکریا«:،هد

نا۱۵؟هماهدارلو

وروودووزاوانا

ماار،هداورارتاو

نردنرد،هااو)(،ه

زاارااماواااان

هدباردووکر۱۶».درد

باارارااهررد!یا«:

ارداروایا،اا۱۷.د

.راهدیادزاارواوانزاار

اتدارنادمارهدیا،او۱۸

ها۱۹».داهیاهدارلود

ووکرشاهودزا

زاهدزناارند،هو

وکرددنو۲۰.د

ا۲۱.زاانردوارو

ردونایوووادرردارصا

ودهدنو۲۲.اانن

وکرارنناا،ههن

ووکرداو۲۳.دادارو

هدها۲۴.دااننرد

باردناویدووداترد

ردنا»؟اانردوا«:،هد

باردوا۲۵»!هدیاا«دضهدبا

واانردهددرا«:

۲۶».اارواهنایر

:،هدبواداند

ونویانیا!ووکریا«

و۲۷.انوانزاووکر».

ادارنادنا،ههدناوناووورواا

یادررونازاوهدیانای

ها۲۸.اهناای،هنا

ووکریادکر«:،ه

وادواارنودارد

یاداردیوزروهدن

.اهدادر،هوتداریایاید

فنزواومردزاا۲۹

هرهر،ووکریایا

دااز،ددلنایو

وکر)(هدها۳۰».دادارلا

.دادیوردارو

زواو،هدزا۴

تااد۲!دنواز

تا۳.ناهدیاارو

توات.ارواوگرروا

رد۴.دااواواادو

امدا۵.مدمردود

۶.بامیورومردو

رومرارندردزا

وناودونها۷.نیااربا

زنایاارباونونا

االاده۸.دانیاارش

،واردسوناحوروایا

،نر،یا«۹.زواارباوارد

یایوردسوناحورادن

۱۰.ارشوماهدا،

زوردرداومددامردمیور

ودیوگرردا۱۱.درا

و۱۲.دزیاشورنا

نازرداتا.دناردیاوذاورشاه

نازاواوانو

واومدمردمیوررد۱۳.شرو

:ودادردازاوا۱۴،لزنازا

هواروارواررد

هراوازانوشززاتازهاار

نردزردواارره۱۵.د

زاواودنازاورااوایه

نالدودازاوالد۱۶.تاز

ننزااا۱۷.دروانزوواار

انزاهدمزااوه

اارناواندالت

ارباا۱۸.ناارندود

ازنارشیاومدهد

ا،دعاشزااان
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لادها۱۹».ردسوناحورا

بارواو،

شوبایا«:،ههد.

با!یایا«:بارد».دزبار

رد۲۰.یازاشودیازا

شورناراودیوگرید

ردیاوذاورشاهوو۲۱ز

ردانودشزاتاودنا

یوگرازردناهدیا۲۲،او

وهرنااههدوانویاهد

اروهدو۲۳.زیا

،زارناواررد:،هدلونازاد

یهنردزردواارره

اتاودنازاورااوا

تنوااهدیا۲۴،درنانز

نزاار۲۵،ااهدراوهدال

ارودااتاواراند

انازاارواراناو

لتاانزو

۲۶.اارناواندا

،رااوارردیرهنو

ااادازااراا

اردنواارهدیاا۲۷.

هناندنااریوا

هدا۲۸».نال

ردیویواههدزاودیازا۲۹.او

اا«:،ههدو۳۰.ا

دلوتایاارنا

لزنازایزاوادهدنززا۳۱»؟ماهد

زادهدیا«:،ه

وارامدنزاارو۳۲.ا

واراناوارودااتا

ندالتاانز

نرد۳۳».داارناوا

ناو،ههارندنزاواواا

بینازاودر

نایازاو۳۴.دنیو

واانایاردن،ما

اریوماکرارلتو

واتوادوواازو

دوهدننو۳۵.اداا

ودهداراونونا

نزنرد۳۶.اروادرادزارواد

ززولو

مدراادواااواوهداد

نا۳۷.هدواو

ووایرموواراهد

اردوا،ورهاروالیوی

.ارنا

اددیاازارایاهد۵

ابارد۲.بارانارردو

هدروازاشارهوفود

ها۳.ازاووزوااوهدرود

دهارواردازاارفو

با۴.ازاووزوااوهدودروا

اروبواووهوناو

ردوانوادیانرد۵.ا

اردهدوهدرادناا

بارواوهدها۶.د

هد۷.دراز،هشیو

.راارنوناوناوددزازاوا

اارا«:،هدبارنهد

رزقوانارانیاارشو

ها۸».داردمو)اهد(د

شاارااادهدی

وبر،هد۹.نهدیاار

ا۱۰.بااودوارد

:،هواردااوهدن

ودزبار!شهزاهدیا«

سوناحوررد۱۱.د

ناووورترماردودراد

رارواهدیارهدترواوارد

حور۱۲.نوناوناودون

اردهندوواووو

لادل.دارواهدلاد

رارلادها۱۳».داناروده

زالادنا«:د،هدبارلادهدودرواهد

ماههرردو۱۴؟درواادزاهدمردناا

اردووورواردناحور

ادروارارنونناو۱۵.اه

ارماانیاارشواار
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ندوندماههرردو۱۶.ن

ارشواارنااا.رده

درزقوانارانیا

لاد۱۷».دامردو)اهد(

دماونازای«:ودادباهدر

ارشوااهدیاار،هیدار

تریا،هدیاا۱۸.دانوایا

و۱۹.دولوو

نونازوازازواودهدادوا

ههزاارواار.د

ااروداارواد

د،هدورورودن۲۰.

.وازاارواوهاززاها

ودتالدد،ههارمدانزاو۲۱

زاشوارناواروا،هنار

اندایانا

شیاو۲۲.نااارو

۲۳.یدااردلداداراا!

اروافوواواار

باازاووزوااوودروار

واروبواوووهناو

اراناا،یااد)(و

۲۴.ید،وازاارووادرداور

.دباوهدوازادا

.و:اااهبیااو۲۵

ارناوهدارا؛:اامو۲۶

.یاهاردوههنارد؛۲۷.اهرا

ههنروندو؛س۲۸

وناراارلادداها۲۹».ا

ردداشاهرردو)د(درزق

و۳۱.ناهدنرد۳۰.م

.اردودوردیدشراد

اووادشرادو۶

زازواو۲.

یرودبناناونادلادنا

ازقناووءارزولادا۳.هد

ارواادهداراهدودواردحور

راردناوونازو۴.

،یاارولاد

نا۵.واردیوداوا

اداالادارد«صا

دناووءارزواها۶».وارداهرردارنا

هزاهدشرادیا«:ارواوهد

نوناوناووورویارزو۷.ش

ورااهداهدتر

هدیایااازازور

ارورااارنهدیا۸.دهاناهرد

دخنرونداا

نا۱۰.داارنوهدشرادا۹».دد

یهواردداهاادلاد

ودزاززور،هدزرواارد

دیادادتدنازاودد

ارلاد،هصانا۱۱.اود

هدرها۱۲.عودیاد

اهدیا«دضهدنهررد،هد

هدیایااادزوریدا

ا«:باردهد»؟دهاناهرد

».ادخنرونداا

لادا«ودادباهدرردنا۱۳

یاهداوهدیاادناازا

ها۱۴».اردزور،ا

لدودرارانهد

صایابابووللادنرارد

هدوهددصاناها۱۵.دوا

اانروندنناهدیا«دض

۱۶».درااارناهدن

هدوزاناهردارواوروارلادداهد

تداروایا«:،هدبارلاد

ودهدارنا،هدرواو۱۷».دادارار

هرردامیااودارناهد

هزورار،رهدها۱۸.دلاد

.روازااودرواروابایورود

هوعودوزهد۱۹

دزاارلادزاوارناهدنو۲۰.رنا

یاهلادیا«:،هدبارلادهدو

هدردنازارتداروااا

اهدیا«دادباهدلادها۲۱»؟ا

ارناند،هداردیا۲۲!شهز

وردیوریر

هدها۲۳».مدهزریهدیاررد

هزاارلادورواهزاارلاددا،هند
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یروارددهددیانازاودروا

لادارصاناداهدو۲۴.

ناهردنانزوناارناودهدروا

،هدروانانادههزواا

هدشرادنازا۲۵.ددارنایاا

دنردزواو

رداهردرزا۲۶!دنوا«

نونازلادیار)ند(زا

لاوزواتو.امدااویاوااز

ورودتاوا۲۷.اواو

ارلادواودززردونارداروتا

شرادردلادا۲۸».اهدادرنازا

.دزورشرردو

یورواشردلاد،هدلوالرد۷

۲.دنارواربا.دارش

همد،هورردن«:،هلاد

گرورو۳.یردیورنادر

ودالوا۴.انوردزاد

ززاواودهمدوادبی

وانالدوهدادرانادی،هاد

دفودسدمودواو۵.هداد

:اریوودهدادنرددردو

یداونازا۶.ررو

ادرواوادغلرد

اومدیورردنازا۷.هدادواو

اگریادودرواروزرووکمرو

لیودهرهرودرارهواد

.ادخهدوددوازاوود

خانزاامدارد۸

وهرزالواینازاخورواید

اندوناخاا

ماورامدو«۹.ادد

شوکشیوفواسودس

یرازای۱۰.دانایوایوا

رووداروارانارا.انووایورزا،ه

.دهددوناد.دهدایوررو

.خنایانمدها۱۱

ا،هدکواوونا

یزارد،نازاارشوا۱۲.

ویورردو۱۳.هدادناووز

ارواورمادوانایاناا

هدادواتولوو۱۴.دروایور

وا.اروازواوم

حورا«۱۵.اازواتوالاوزوادو

و۱۶.بامیوروشمردلاد

میوزاارراا،هدزا

ا۱۷،دنیااررا،هدواو

زاهدرارنا)د(شو

ااراتنا۱۸.از

ها۱۹.دافدااواارو

نادمروهررداراادوزرا

وادیوایادودکرو

.ادلدیودهرهرودرار

وااریدناودواارخهدو۲۰

اردونناداخوایور

۲۱.درزاواوادان

انا،هدنخاومد

اتنیروادواما۲۲.

۲۳.دروافارتنرزو

دازرمرو:وا

ناودراارنوداو

هد،ازاخهدو۲۴.داهرهر،هدلار

انازایدواهد

و۲۵.اازارهدوداواواو

ذاراتنوااتن

ناودااوزندوا

۲۶.اوادنزونزودوز

وهاارنا،وازاارواواناد

زووتو۲۷.دا

اهداداتنما

اوتدارواواادوتوات

الادی.ااایا۲۸.دا

لدرداراا،ردودبر

».ادهد

لادور،هدملرد۸

مدومدورردو۲.دهلواازا

ورردومدموردارادرد

مد،اااردن۳.یوادمد

دوادخوددهداده

مدارچو۴.اااویدزاو
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وواوودزخبولوب

دیارودردزادودا

یامدو۵.گر،هد

ردودارزوازیوربفزا

ودچنایو۶.دنن

.ودوادتتوامدهدادارناخ

ارچ،هکتوارچدنمدارواو۷

یودیوویارارچوارواخودودز

ردزاارچدودل،اازار

گرخناینوگرو۸.د

نارایدیخرردو

وبواخازازاو۹.ا

یاو۱۰.گررزوق

و۱۱.دل،اازارنروزا،ه

سنووازاادوگرراد

م(ن،ادیو۱۲.دموا

یارا(واواازارار)(ناوهداد)یو

مارو۱۳.دب،هد)د

ور،نازایدسو

نلاروسوادهررد

وراود«:واو۱۴.دا

نو۱۵».اسها،وم

.ددیده،مارناومدارورلاد

یا«:،هدامیوا)(نزااردازاواو۱۶

دوا۱۷».زورازاارداا

اواومدارددیور،هنانوامدهدا

و۱۸».انزیاوراانایا«:

باردزدیور،وا

و۱۹.ادمدرد،هداواومد

عاااواردازاارا«:

چناا۲۰.ااونزرداازد

ناو۲۱.نروندندیدارناخود

دودنردرخناونهد

،ناردروننااو۲۲.الواهد

اردو۲۳.اواتزااوامزار

دها،هرمانهننا

واتو۲۴.ا،ردویور

دایاو.شدازا،ا

نموودا)دیارا(،هبو

رادردواترزاو۲۵.داکار

اواکاریر،هرودلدردو

۲۶.ا،دنوا،داوناا

ارورااومهرردور

لادها۲۷».ااورمازااز

لهدیر،.مروزکا

.ارنایاومورهرردا،مد

وندزاشراشرادلوالرد۹

د،لاد،والوالرد۲.دههدنا

زادهلزیرااهرردوامار

دیور۳.امروااردلدم

وسوهزوروتوداوایار

فااومدددیاهدو۴؛

ارروویاوایا«:،هد

۵!یرادهارااون

زوماواوازاوهددوهزروتراونوه

ونارووندااو۶.اهد

وایا۷.اشزمونار

زااهزوا.انازااروانازاا

ردرودودنااوروانوادناد

هاارداهزروارناز

نارونارووندونازااروایا۸.یا

وراریاوا۹.اهزروهازا

اهاردیاهمو۱۰.اهزروهوا

.کدرااووارد

زاوا،هنادوروهدزوزاااو۱۱

اهتارردیوااش

و۱۲.اهزروهوا،هداب

دیروادناروادواردموا

زازاهدروادراویوهدرااد

.اهاورواا،هاویادنا

دراوابتاررداوا۱۳

زاددیاهدا،اه

اواا۱۴.ارار،هدزد

رردیاهازدروادراوارنا،هدا

یانا«۱۵.شوازاوااالد

،هدروانوززایداردمیاوا

وهزروه،اهزوا،یاهدادیاا

ااوایا۱۶.اهدترا

دسهزاوروادزاارود

مورواناریونازاد

ودیایال۱۷.اهارنارود
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ساردیوروااردهت

شایا۱۸.وااهبا

یویاوزاردنوواارد

یااردتاز،اا

۱۹.ریریاا

،هدعاوایا!زوایا!وایا

موازتدیایا!روا

دوزنو۲۰».ا

ومدفاااامنودنومد

یاهراسهیااردت

ادنا،مددردزن۲۱،ادضو

دمو،هدزاومدهدلوایوررداروا

نالادیا«:،هودمااو۲۲،ر

تیاارد۲۳.وارماهانو

برازدارماودردا

یاد۲۴.ارورومارد،

دمایریاوم

اودهدنهرورماانو

.دسااسوددمتوورودهدرواادو

ندوندنروزاونا۲۵

اودوو،ر)ر(روا

اویزردرو)روا(ود

زاودا،ودونازاو۲۶.

باارسوارنام،داوانا

ااودابناردوااوا

ارااارردرصاواو۲۷.ا

هودافاروناردو

اراااواایاهباتر

».ارهبا

لادیا،سرهدشرملرد۱۰

ا.دواناودد

ملادمانارد۲.اداروروار

واددباوومدرکار۳.

زورردو۴.مدارنایا

دنو۵.مددرلواهمرو

یزاینیدهمدااار

وقیویوروزواو۶،اددزوا

رووزوای

ارورنالادو۷.دهویاوامزاواو

شزاروردهاومد

و۸.دنارد،هدراونا

وردتومدهاریورناوم

زاواا۹.ادودلد

،هدازدیورماروامزاوانومار

وازوداوداده۱۰.مدش

!بردلادیا«:اواو۱۱.اد

ازدیوار

نازارمانو».ماههددنا

اردلدلوازورزاازسلادیا«:او۱۲.مد

نادیارویدنا

را۱۳.ماهاودب

یورزاودوزوروسر

۱۴.مسرندداردواااوا

دعاااوماماردازاارماو

ارنانو۱۵».امایاورااز

ه۱۶.م،هدازدیورد

م،هداردندودارمدا

دردورازاایا«:دهداناو

ه۱۷.اتدواردای

ردتونازاالوااا

۱۸».اهرد،هدرا

دیا«:و۱۹،داد،هدادرا

اران»!شیودودم!سبر

۲۰».یدادتاازایا«:و

ناو؟دناادا«:

نرارنودوسررمد

عاامبردازاار۲۱.اا

اارزاودادا

.د

ارناو«۲.دتومزراااروامدهدا۱۱

اسرردازاهدا.ماار

یانوداودزارو

۳.اانارددی

داواردو

وادنو۴.دادهداراو

ا.دانارایدیوا

زاوااز،ادواااووارذ

هدو۵.اهدادنازانادوههر

واوا،هیدنارادزاب

یازاو۶.داواودا
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لهددبهددوانانا

اهاردیوزت.داوا،ها

اروااودناواراوزوواواد

نزنارددااروااوشرودرواا

اوایردریرزاو«۷.ا

واادلهد،هایو

هریوناو۸.ا،هد)(نا

یاهوزانایافوارنا

و۹.ادادلهدزاودا

اادوز،هادبهد

اریزاووداراو۱۰.د

ارواا،هادناودا

بهدو۱۱.داوا،ود

لهدیوواانو،هک

یودهوناوداهویوودا

ارود،دادهونانو۱۲.ا

۱۳.اتااکارروو

ودالوازای،هدالهد

۱۴.اااواودوتیازا

زاوداوبهدیراردو

ااروراااارمن

واالهد«۱۵.داانا

وانوبجااوااررادر،هد

.داویاراریواداویار

ادیرایواو۱۶

زردداویوداود

و۱۷.ایودناودا

یوودادتدا

واا.کارنادادایوارنزدواودا

هی۱۸.داوانازاوا

وازیراد.اارازایرودا

۱۹.اوازااروازما،داار

ودراشادازیی

اوایرد«۲۰.ا،هدا

وااکاردادانزاارل

یوایردو۲۱.واک

ادنواودادایوارلاا

روجااو۲۲.اار،ه

یوناوزاو۲۳.اوروارزا

ااوداررواهنا

ارر،هدراودونو۲۴.اگرو

ترودروااهدارناروار

رادریودالناارلااوو

دلدوتو۲۵.دازکا،دا

بهدواابهدار

اویارادایور

واکاراو۲۶.داواازاد

یرواواودادااروارار

وایهدودالدو۲۷.داا

ازازراا،اغورده

ادزرلاا۲۸.داویا

هدارا(دامزسدودا

وردو۲۹.ادز،هد)د

واشاادراوبز،هدا

،هساااوازاو۳۰.دا

هدارا(،هکسواور

کارساودا)د

ارس،وازاجااو۳۱.دا

اراور،هدفارادودا

زروترااراو۳۲.ادا

،هیاریااا.داها

ااریرمنو۳۳.دا)یر(

۳۴.دااجارویاواوا،داد

نایرواتنو

اشنانانزاو۳۵.ا

.زنزازواودر

ناار،هددهدارااهدناو«۳۶

اننایاوداگرواا

عواراازابیاو

اانزودناریاو۳۷.ا

ازاارازدااا،د

اراودااریاوایردو۳۸.د

وایوهوارواار

ایایو۳۹.دا

ناودواانالردفااواراود

)نا(تایاارزودادارصاار

دایوبهدانزردو«۴۰.دا

ددریوناراوارالهدو

و۴۱.دارازا،هدنزوااوا

وباومودانااداایروادراوز

ارددو۴۲.اوادزانیور

او۴۳.ارزودازاردر
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نونوااوهوی

باروالوقزارا۴۴.داوارد

هاریرصا،رنوا،ا

رداردیو۴۵.اک،هد

دا،داردودنردسه

.اداورا

منایاا،نزناردو«۱۲

زاانزنوااهدا

مزاناردوهدزوااهادوا

ازایرو۲.ارردبدرد

تناا،ارااهازکرد

نو۳.ادوتروناوادو

یراهاراریراورداکاور

ارملادیاا۴.داادانر

اددیر.انزاربوراد

وداومدلاد۵».داهدواود

و۶.دهدافایدوفاد

:دهدایایندنانازا

ارندناو۷»؟داایا«

ددواردمدهدایای

ودوزیادریا،اانایار

ماسمتانودانزونز

کردامو۸.رامارااها،ر

باوا۹»؟داراااایا«:مد

هموانزماازولادیا«داد

تراناوداوویر۱۰.ا

انانازاماوزروا

رندوادنفمزاو۱۱.

راال۱۲.دازوردوودورا،او

وتاا۱۳.زوروووراو

ادردماااردوااز

».د
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،ااهدشامماردوادندوزا۱

وا.وامیاا۲.لزی

اازدیارزدواواززوو«:

ور۳».اهرز،وازاز

یوواو۴.ازای،هواواردد

رنمازکازاازمراروا«:ار

اارااناوانازاار

».اریداورداراانزورناردو۵.

وراروا«:اریوواوازید،هدر۶

نا،داراانادراز،رام

ارادنا۷.ادانزاار

نارناوداداتنایاهارناود

ارورنو۸».راناراوناووو

وام«:واو۹.ازی،ه،دادززا

۱۰.)یا(ومازناار

ناودناداردرااهر

ارد،مناردود

ااوادو۱۱.یاناا

نازا،هددروا

».دازور،رزورازااز

۲!ورنااودناردا۲

واونزواازدرد!

نزااروورزااردیزا.

ارواواریو،هارواراد۳.ر

،هادزومرااون،هاددوزور

زنازداراو۴.

اهدناهاووهدزنارداز۵.

وورونووباوندنرد«:

ارارهار،ا۶».رااهداد

و۷.اردیاردایرادوادو

ارناورانااردن

ددومور«:ا.ا

ادواا۸».انزااردازمد

اروهومدادوااروروهوممد

رداردم۹.مدواادفیا

دنووازردارهو

ناو۱۰.اداارواار

دزااروایاوااروا

وووووایدو۱۱.را

اراوو۱۲.افارا

اناو،اهدادتااد

.رارااتاادااراو

اوازااریزورماواو۱۳

ارادیرزورااروازرایا

ا۱۴.دهدشااوردنزا،هداد

.اواودنودرواان،ارواا

هزاوردارریداوودادایوازاارو۱۵

زوروشاامااردو)ال(ا

رد«واو۱۶.ااززاانو

اادواا)(اازورنا

درداروددزااریاز۱۷،

تانازورناردو۱۸.ردی

وونوازتاوانوا

۱۹.اااارناواززاار

وفاوااروادداارو

داارنو۲۰.اداددروار

«:واو۲۱».اارههاد

بارزاودابارا،داب

اوداباروروهومزو۲۲.دا

وازرددیاارواو۲۳.دابارر

ماودارور

».یاداداباواو

ودارزوودر«:اواو۳

درادودارااوا،راوداز

وداریوناناا

ووهلهددیااروا۲».راد

اریزوریا«:ارواو۳،م

۴».دانازاوشددنازاوزود

ونوورنووهدنویرمااااز

اانازاو۵.ااودانوولنو

وااردواددهدویاه،هدز

.ااسواناووایزمارد

زنارواازارواماایا۴

زرداواروارایا

یو.یرزویدزدووغوردو۲.

وز،ا۳.دییو

ردنوهانواتا

از،یاودیاا۴.د
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زوروردو۵.نندم

ارردواوردوا

.اهکمزام۶.اک

ییامدکاریدکار

شاارنازیدشااردیاو

هرن،هدوانار۷.دا

مه۸.الارارنال.زرو

.دلنانارلدودکارا

اناارنایارودامنو۹

ادراو۱۰.داداناارنالایاور

تدازداهدواا،دازوا

.رارنالدهوباوز۱۱.اهدکاروا

ننایودبزام۱۲

ازاواهدهاارنایرزحوراز.د

واری۱۳.اهدزدیا

ر،درادب،نوورادوطنردز

یووزنادازا.از

یووزارنادو۱۴.ی

نادازداداایار

.ارواز

اد،زااایا۱۵.داارا

هتونواوول.دم

هد،واارد۱۶.ر

۱۷.ااوردهارناوانا.ا

نام۱۸.رااواروا؛اهاا

ودرارحانانوزدم

زاناواودیردارناد۱۹.راد

.ای

یاوااانایاوارانیا۵

یایااز،شندنا

رردن۲.ر،ههدیرومادرد

اا۳.دادارنا؛اهد

اایا،لاززاااوار

یر۴.اارااویاهز

یرزحورزایدنا

یورااو۵.ارواوانارد

ادودهردااواا.دتدنا

واروااردناوونا۶.اناها

.ارودنازاارداارواا،ار

نا.اهدانازازاهزرووا۷

ارردورد۸.انایارنا

زوررداا۹.یاردانواردوزا

۱۰.مدماااطانرد.اباب

ار.دوناانارو

یروادردوهراا۱۱.رانابا

یاا۱۲.یوازاهد

اان۱۳.ادنایاوماهاا

وررااا،داراادواردیر

وداداارواااهددددد

یاواایاو۱۴.داماارا

روردامد.دانژادنا

دن،هاور۱۵.دایاهرودرا

رد.ایور،هدفاادنناا

.اادوزد

ارواهردوااززواد۶

زا۲.دایارواهدزوا؛دادا

ردوااارمزوررد.داهزارزورود

وواروا۳.دازوار

واواع.اروا

یا۴.ااباارزانارونار

یااز؟ادیا؟اا

ارناا۵.دریدواو

یروادوارنادندنومدا

وارومدارراز۶.در

زامداناا۷.یزاارا

نارد۸.زرواردودزو

،ردمدیانرو۹.ادانو

ناازهارردنن

رداا:مدکاانارد۱۰.اه

یاو۱۱.ااراا،هزا

دمیااهیدادیا

.اداار

هتراوااهها،مداداراان۷

وادنادزد.اهاز،د

دلدردو۲.جارنوردنر

اارنانانا.ماهدروادارناترا

وتراارهد۳.اهاورداو

رزنا۴.زنددیوردارنارو

زادزارنازیر

زانارو،هدمرد۵.ازاازا
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.دزاردنااارددواورارد،با

و؛دروادراردلداز۶

۷.دانانواناز

ندوارنارواد،همرنا

اا۸.اانانردوانا

ههاداصاا.اهط

وایی.ادواواهدرارن۹.ا

تدوراا۱۰.ادواواهه

ادووزدیاهنااد

.ا،لدهداا۱۱.اروا

اردمادورنو۱۲.وررایواار

ارناومزاازانارناوانا

یاو۱۳.د،اهرنایراو

ازدنا.درازاازنا

غورد،مدادارناا.زرون

دیاددلدزاو۱۴.

۱۵.ا،هباووریا.و

مدومدادارنایوزاو

.اتاعرنا۱۶.دا

ننانارو.اههن

.داااارنازردوا

وابوا.رادندار۸

.زرونودزوزااز،ا

۳.اریایادداا۲

۴.داارواد.اهدکاراا

،دنارو.زاا،دندنا

دیایوهزا.ارناا

.اهددرارواهیا۵.

زاااز۶؟ا.وانا

ا.اا،اارناوااا

ااردد،اردرد۷.اده

اودادادراولارنا.ورد

ناواهاا۸.اارنان،

نااز۹.هفانرد

۱۰.اهدانااواررادور

ارنانا،دتاانردناا

۱۱.داورنارووهدودا

اهیاریاا

ارااوایااردرما۱۲.ه

دذای۱۳.د

ودروادارناننا.دلاراواور

۱۴.اناورنااره

یادو،هدشاارداا

دااا.دزررادر

.ازار

یدزدیازاازوویدماایا۹

ارناو۲.ادودارتاردو

وازرد۳.اناردهوداداشرو

راردناواااا

وراباوایا۴.درای

ودانکارنای.اوال

یایاناکاراز،ادرازا

مارد۵.اادواردنا.انا

سزاااز۶؟داوایماردوا

دارنافوداارناا،ار

افرارناهی.دا

تما.اما۷.دانالزردو

ودا.ادااراااور

زااا۸.اواوهتادحور

رد.هدایدماد.دنهدیا

اردما۹.اتوانایا

تارناهودروادارنان،اهر

ارنار.نردرااراا۱۰.دادا

وررناا.مدیااردا

ل۱۱.هودوهاریاار

ارارردونوناز.دغاا

یادواارنااروارنازاو۱۲.

رودنازانایاو.اا

،دسوردرماروااا۱۳.م

ناوایا۱۴.درواانویااردناااا

.هنایوهر؟.ه

تنازااردازالردناترا۱۵

ارادزانازلاارنا.اد

نانارواداوددارناو

ه،هدنارواهاا۱۶.ا

۱۷.اارناربااوروا

نرد،ارواداکارنایا

.اهراواا

ه.دروادیاهاواا۱۰

،دزودزدزار،دروادز
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ومنا.اقزانالد۲.ار

۳.امارناوباارنایوا

،وازاراهد«:لااز

وهدرغوردینا۴»؟دایاهد

زیررداو)(ن،

ازنواییاهن۵.ور

اززوالونایا

هدیاراارناو۶.اهرودنازا

دترزاااوااا.داد

و۸.ددبایورههد۷.اار

ورواناوااهنوای

اراوورانای

ارد.یاهدهمازااایا۹.و

ه۱۰.ناردترانازودا

انامودادارناا

اااو۱۱.دهود،

وایندودرادوداراه

بوداراد.مراغااومدر

ورادیا۱۲.ادیاوز

وازدیاارزووردر

ارترا۱۳.اراراوارواا

،درارغوردهودوردارودر

نردیاا۱۴.ددانارتود

اباوایم

رددبازوررداررا،ن

ترات۱۵.داز

کااهدعورد.دا

.ا

اردوادودارواداا۱۱

زا،دتدارنار۲.مازا

هایواریاوررودنا

وزارواومداداااررهارو۳.ازر

ارنا۴.ماهدادارنااناا،اد

ناومدبیونایر

یورکارورادناندزاارغمد

ناهدراا،از۵.مدنا

۶.داندززاا

ومونایترارودرواام

و.دزامزمو۷.اد

تداتیارنا

اراایاوکاراایا۸.دزااار

لد؟مزاروداار؟

۹.اهیروهورارد

کاراادروایراردت

،سونردوناواازدا

وا.دایواروانا۱۰.اا

.ااهزبزانازشنوداش

.اانازراززاناوزان۱۱

.ادانایردارناوا

ادواهداااناووردااا۱۲

.ارااسوواز

غوردزور.اردودرارداا۱۲

)(وروراناواااراو

اربوایااداروا۲.دهد

.داداااروااو،هرار

هاردوررداردرداوا۳

عیود،هن.ا،هده۴.د

،واا۵.داردواروارد.د

یایا۶.اهوایردویا

دیااد،ادهاراروروزد

ارووادردناایادوا۷.ش

وماهودرد«:ااو۸.درادود

یااردوماهددیااریا

ل(ززاا۹».ارد،ه

ردامادرارویاه)

ااومدواورومدا۱۰.ادا

وهدردنارد۱۱.مدز

هدنایو.دولردود

درامارازبو۱۲.زیرردی

واو۱۳.دنزیاودنزااو

۱۴.دظدواودروازاااراا

شاروانشوا،دروانراا

.ددریوارواروااو

ااردار،هزاا۱۳

نناو۲.د،ماردنا؛د

زداوهریدهزاواا

ااهرردوناا

یانا،ا۳.ارار

زاهو.،دریدوو

ل(ززاا۴.انزورزادودودها
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یاواردیازاویاه)

رزردنردار۵.یاهدت

رونالد،نو،ن۶.

نایا۷.دشااازاود

و۸.اردهارودا

ودرواانا،هدریوزاار

ودرااردارناورداارنالدهد

ا،یکاایا۹.رداارنااتا

ردارهدنا۱۰.او

وهداهررد)(اروادوو

زاومدادد،دزا۱۱؟هنارو

هدنوواهوهاان۱۲.اداروا

یواواهایواززهزیدرد۱۳.ا

۱۴.انازیرد،وردازااد

اتتزاارناوداداودزاارنا

؟اویاوتتیا.

Sheol).اهرنزا h7585)۱۵ا

نزاوادودزودا،دروااردانرد

باواوشاوددواوا

از،ادهه۱۶.جاراریو

لاوداانا.اادیا

.اهردنانزودنا

هاززدیاهیاایا۱۴

واوزوای،ند۲.یاهد

،لارواره«:ار

وداداتاررا۳.داادااریی

ادیددروارانا

دارا۴».رنزانا

زاازاداودنارنا،هدادارنا

واودااایا۵.انا

۶.اودااردیرنودا

نشونزردواز،ه

زم،شازا۷.دا

انباوارا.دروااودا

ارواو؟اردا:ااا۸.د

ه.هزو.ادار،هدا

واراد۹.دزا

ردندواوایاز؟اارا

.رشاردنارا،کا
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ازنیاو!ارایا۲.لز۱

هاونارماردمارداا!شار

ناوناناودناازا۳؟ا

در،زاا۴.نا

س،زااودر،زااو

ناریاو،هرانیا۵.در

۶.اهندزاازورا

نایاد.روامزرویااز

ان۷.اسااناسااوایاد

نو،هاراوهدباایاوناو

یاید۸.اهایوااا

رویدرا۹.،سدا

واما.اهوازا

همازدزوها۱۰.

نیا۱۱.اهوروهدهو

زلازومونیاو

وورا؛هاو۱۲.اه

هرمدازااز،هدانردو

ندیاوی،هدردسنیا۱۳.ا

ارسرد،هادیاندیاوو

هادزیازارویدرااز،

و!اارسوارهزور۱۴.ا

عواد،هددیاهارزن

وادوازوراززورنایاو۱۵.

ورووردتا۱۶.اردزا

وناو.زاد۱۷.یازاد

ور۱۸.دمازبارا

یورا،ااهرناویر

یاازعدوایا۱۹.اه

۲۰.اواارانردوهازارا

اوهبایاززیا

.اهازارای

!اسهردوزانرد۲

ورزور۲.ادواوازورازززن

وا!وازور،

اریدوازاوهدلزازانای

ناردوازانایور۳.د

ن،ناردونغز،نایور.دد

نا۴.ریانازاوا

ارایا۵.زنارااوانا

ارهایا؛و

رزا۶.یاا؛از

نار۷.دهرور.زمنا

دهارماوارناد،ود

،مدزا۸.اردیوا

یوروامنزا.ادهاراز

،ودریور،۹.ارد

رزا۱۰.ادهزانادزد.ا

وههوبا؛داولزنا

اردزاواواو۱۱.رادزاررنر

ارداواروایودرااز،

واووازوراز.ا،دروا

واناو۱۲.ادارنا

لدو۱۳.زیووهزورولد

زدیاهواررکارد

نزاوناودواروفروااز

دردودنودداد۱۴.د

.یاهیارویدرا،درااو

.اارس،هدارهزوروزانرد۱۵

وندونا،ار،ارم۱۶

زاسوودهزاداد.روااارنرا

وقاورنردواما۱۷.انو

ارثاوموایا«:و

نردا.اناااد،رر

دزیاوا۱۸»؟انایا

مواو۱۹.دامواات

اروروهوما«:ا،هداارد

انرددراروازایا

ز،هدرودزاارو۲۰.ار

یردشاویردنااراناو

ااواشیودا

یدوو!سزیا۲۱».اهدیراز

ازایا۲۲.اهدیرهاز

ارتواودروااردهنردونی

،یدوویاهردننایا۲۳.داد

اولوانارواهدادشاهزااارواناراز

امزا۲۴.اهاریاوردار

ارو۲۵.داوروهزاهو

مدهدوسوو
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ا،هدرریاو۲۶.دادردر

،اهدیریااردیاهاو

او۲۷.اامواا

یاهواانرداد

نازاو۲۸.دااامویدو

تنادوناورااردحور

ماناردو۲۹.داورناوناودا

نزاارتاو۳۰.راناوناردحور

با۳۱.ازونارددودیواو

ومرزا،النهور

ازتااروامااوو۳۲.وا

ودااوارواردونهرد

.اهاارناوااننرد

اررواوادیاننزناردوماناردااز۳

طیداو،هداراها۲،هاد

ااثاودمهرردنااردودرواادو

وهاانردارناازدا

ضردیواامو۳.اهداز

ریالو۴.اوبایدوهدادیا

ا؟ارارنردونوو

یدواریاااو؟را

ایزووه۵.دادرم

ناوادناو۶.دروارددیارا،

۷.رودنادوزاارناونناارروا

ااا،وناارنازاارناا

ارنادوناو۸.اداارلاو

انارناواادد

انردارا۹.ااراواازو

ناد.ااارناروکرا.ا

یهراویااردیاو۱۰.ا،هد

۱۱.ی:دودهیاار

وایا!فزاووایا

یداوواا۱۲!روادوااردن

اااردازاط

ازرواارساد۱۳.یروادنافاا

وههازل.اهر

رد،۱۴.اترااهد

ههوبا۱۵.ادیداوردوازوراز!یداو

هنزاواو۱۶.رادزاردنرو

،دلزوناوروازااردزاواوز

ا۱۷.داااذودمیواا

نسهردیاهاد

ارنازادنوداسرواو

وااررازورناردو۱۸.د

دایرباادیداووایر

ابااریداو،هانووازایاو

النموداواناو۱۹.

زردارننوداد،د

رواواندااادو۲۰.رنا

،مدارنایو۲۱.رید

.انردهوا
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ااهد،شامماوادهد،ماردارا۱

هنزاوا:۲.دااهرردززالرد

نیوروازااردزاواوز

:وا۳.ددو

اردازادااردرو

دااناردا۴.ای

ااردیو۵.ازاردی

انزاارونوایرازاارنو

۶.رایامارامواو

اارهرو:وا

موداارنادیا)ارم(ازاد

ارداهیرا۷.

نازاارودوازاارنو۸.از

هواودرواادونواردد،

:وا۹.اکنن

ازاداارررو

ارنارداودموداارنا،هدیا)ارم(

داریرا۱۰.درود

مودارو:وا۱۱.ازار

داردرداازاداار

اردوردواوهاریرو

هیدانا۱۲.ادهاد

رو:وا۱۳.ازار

هراردنزازاداارن

ریرردا۱۴.ادواردود

وزورردیاارا

ناهدواو۱۵.ازنزورردید

.اروووارایا

یااازادااربار۲

تیباا۲.اارموداهد

۳.دایاوشووباوازار

وازاارروادواو

و:وا۴.ایوارارو

کارواازاداارادر

ارانارنایوردواهارواا،هد

داادا۵.دهاارنادیو

و:وا۶.ازارروای

وهارلددازادااراار

نزرو۷.وجوزار

رووزفارنهارورادصا

ورو۸.اسوا،هاردد

ردارنباواد،

ناارنراالو۹.دیا

کنایور،دطناوددازاو

.مدزاارنایروزاارناهو

مدادشدنردل،هدرواززاارو۱۰

واارنازاو۱۱.روافارنراز

ااایا:وا.مدادراهارنازا

،هداراوباارها۱۲؟

یاارادرااارا۱۳.ت

توریاو۱۴.دهدرا،زا

دنرواااوا

رااردوداازااو۱۵.راار

واو۱۶.دادااردنرااو

.انزورناردنارع

واایاارناواارما۳

وهد،مدروانوززاا

مززاار۲:ا

ورهارودا۳.راارن

رشردا؟ها

یدشازااردزاوانژا؟ا

؟وایا،ازمادغا۴؟

ردا۵؟ی،دادززامادا

ناواودراوا۶؟ودا

ارایرهوااز۷؟هدار

،اهدش۸.دزفادن

۹؟ت:اهدهوا؟

یوازیودوای

ناوردیوه

ا:وااز۱۰.اهاوردو

اریرادارهذدیردارترو

زفد:هواا۱۱.اد

اجارودروااززاارتودا

زاارشقودن:وا۱۲.

یاردهرداان،رند

وا۱۳.ارارددردوی

.دتدبناو:یاه

ریوارااییزوررداز۱۴
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،هیورای

ارزواو۱۵.دااز

یواجیودابا

».دام

نوهینناویا۴

،روناناوارنا،هد

اهدردوهوا۲!ارما

نواارااا

زازاواو۳.یار

اهانورانودیووری

ارن،هالورزنو۴.

دیزورورواردیداودز

ااریاواریو۵.ار

ل!اهاایاازنا،هد

یردارنادو۶.ااهوا

واا.مدادیردارنجاو

وردهو۷.دزی

دومارومدزاارنار،ده

.ناردوانارومار

،هراوابانیایودا۸

.دزیواوباا

وزایرونومدارو۹

یواا.دراریزواو

ناومدراروو۱۰.دز

یودراودارناوار

۱۱.دزیواا.ا

نژاوارهرومواارزاو

ا.ددانزاومدن

اایاا۱۲.دزیوا

،داراودارا

از۱۳.تدیازاراایا

یزاارناواهااردوارناا

زیودزلرارودعاشد

.واایاه،ا

ایاارمااانایا۵

ز.ادواهداااهد۲.

هوااز۳.ااروایاو،هااد

نایاار،رنورای:

هد،رنویوادااا

:ااناوااز۴.اداار

ادلوارا۵.هزوا

ورایاالاز،وو

رداوااد،هزواروا۶.ا

ارناردواز،هوانا

وزلاارفایا۷.ش

اروااررونا۸،زاازارا

ارردیاوادرارزورولت

اا۹؛وااه،رزیورارا،ها

زانا۱۰؛ادراوارنارواروزار

هوارنارورادت،ردا

زامیاودلارنا۱۱.راد

ارداداهایزاار،نا

وداسدیوا

راداریاز۱۲.اارابا

ورواارنداز،ارنوا

۱۳.زفنازاردارناوهر

نزازاشنزناردا

لاوهزاریوار۱۴.دا

یزا۱۵.،دایاه

،ردارفاورادوداروت

،ا۱۶.ریاه

یررد:یاهوا

یاارنوایاویاوردودا

.ااییا،اهاااراو

وااز،دایردو۱۷

وازورقیاو۱۸.دارنرد

۱۹!ورور؟دایاوازور.

،دروورایزا

زورا۲۰.داروایروراداردد،هاد

ناردووروداروا

)(ومراداوتیزا۲۱؟رد

او۲۲.داماارسی

الارنا،اریااردیدرایاوی

ا۲۳.اداراریراوذود

.داشاریازرودزااردیدو

یا۲۵.دیراداوبافاو۲۴

نردلتیااوااانا

ومالودم۲۶؟ار

ه۲۷.ادداردنا

فناار،یاوام

.اوید
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هنردوانردایاو۶

۲.اادااناوایای

ووگرتازاوور

دواازااا؛ادون

ورودارزور۳؟ردوزانا

زاردواجی۴.روادار

۵.رهنزااروزاارهو

.عاادیادوادارتاوا

تاروزاارباو۶

ا۷.ا

نیاورایالواناانانا

یاهوهدردتاذهوا۸.ارود

دومرادتبزااهد

۹.دااناردار.اهو

نو۱۰.داناهردهداو

نوزااراارادارندوناو

دیدا:انوراردها

:ا.داداباوا؟

واواااز۱۱.دذهمازش

ناا۱۲.دواگر

ارفااز؟رناوارناوده

یدو۱۳.الااراهو

از۱۴؟دادیاتاو

ااانایاا:یاه

.دروااتزااراا

نوریااردارادهوا۷

هدنزامودشرنوامودشر

هوایا«:،دهدرارزهنو۲.د

»؟ادب!ا

۴».ا«:واونازاواو۳

ااراهوااورادهوا

:۵.ازارزوار.

دب!ازازاهوایا«

ا«:هواونازاواو۶»؟ا

رادوارادو۷».ا

سیا«:اواو۸.ددردودهدا

ردا«:دوا».«:»؟

۹.اردنازادرومرااادمن

وابااایسوناوقایو

یاو۱۰».امنا

نانردس«:،هدااهدمد

از۱۱.ااروانزودااا

دززاااودام:س

واریا«:ساو۱۲».رایاا

ا۱۳.تاردورناردوراادزو

وهدسناتدررد

و«:اباردس۱۴».

اواو۱۵.مارییاومدنر

ااموو:اواونازا

اا:اروامل۱۶.ت

واا۱۷.قاناوت

ادوناوازردنز:

زردوانرزوداا

».رایاادززاااودا

.هزایاورادهوا۸

زای«مدادبا»؟سیا«:و۲

واهرااما«:واو».ه

ناردهوا۳».ارددنازا

وداریوالویدوزور

یا۴.ااانوردارا

.اراکارزنوارناا

زوروواراههو۵

،گرارلواراوارمیرا

ارناوهارنو۶.جوارا

بلوا۷.وارمهو

۸.داشاارنالازامااهدر

اوالزاا

ودانوااو

رداربازورنارد«:هواو۹.او

و۱۰.دارورزورردارزوداوو

الاریدوواری

ارناودرواایوسو.

ا۱۱».ادازورارشاو

دازاا«:هوا

.وامنزابازاونزا

واهاقلزاوردردزاناو۱۲

۱۳.اارناااروامداشد

۱۴.دازاناونودزورنارد

تنادیا«،هدرهها
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دروداا،»رویا

.ا

ی«:ودهدادمداروا۹

نوزامداراودزانار

انازایایراواارنا

د،ورووا۲.رانازایاهو

زاارنا،دنااواازاارنا

Sheol).درواادوا h7585)۳ناو

ردزااواازا،هدارنا

ارناداااررارد،اررد

اارداروریادنداو۴.د

اییانااردوارنادا

ارزتهوا۵.یاواد

وودداناو

دینا۶؛ووا

یاودزاردیوناردار

۷.هوامدرزیورارا،هدادردااررد

ننایاااایا«:وا

زاارناراورزاارنوززاارااا؟

ورهوانا۸»؟مدرو

وااکزیورزاارنا

اااز۹.اکاربنا«

،اانرداراانا،هد

۱۰.داازیاادودلرد

اردارورامنار

هدااردوادزورنارد۱۱.دا،

اودااروداا

نا۱۲.داماارنا،هدار

ف،اههدناااراومودا

واا۱۳.اهددروااراوا».روا

لوراهوردهراا«:

واارراو.هرراه

ادااراادمیاو۱۴.اان

سواارد،هداربویو

ااراه،واارابا،هد

سنازردارنا«:اهو۱۵».در

».اهماهدادناززادرودا
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روماداارن۲.یور۱

وهیردیا۳.را

،درودوزادلدردو

ارا:وا۴.اهدادار،د

ازااریرانرنردارداویزب

(،ادنترنادزدا۵.درواادو

دنرااو؟تررا؟)یک

ی۶؟رااراا

ا۷؟اهدوایوه

ار،ناودارد

.دزادننروا،هداد

نزورناردا:وا۸.نارد

یانارو۹؟ادادهزااروارمودا

.دهزاانان

اار،یدبتردا۱۰

یویزوررد۱۱.ااو

نودتراروالاان،یدهدا

زا،اارواوادهزاورد

ادوهمدردازور۱۲.یدا

و۱۳.نفنازورردویدنازوررد

یوادنایزورردمیهزاورد

زورردنالااارددونایزورردنا

ارنانراهارودو۱۴.زاردنای

۱۵.زورردارنانویز

یدواداوازوراز

.اتاواهدن

اان،سهاز۱۶

.اهدانوا،هاو

ناواسوداتنها۱۷

وابناو۱۸.درواافاردثاب

نردوداهناونا

نایاوازاارنا،هنا

ارهباو۱۹.اهدواازا

یاواایاودرواافارنناو

.)اف(اردودرواافاره

فارنااانااو۲۰

اربیدرردروانااودرواا

ه،هانهندتو۲۱.دروااف

.اوانازاتودایرواد
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و«۲:،هلزیاوامو۱

رناتراازاناووگرا

راوارزاا۳».اها

شاا.دمزیا،هادوو

و۴.دووارزاناهارا،هدادار

اردردازوردیدوا

دما،هننو۵.ددد

ررددردارباودادیا

زارد،هدونوراردا.زدیاارنا

یو،هاوادیاو۶.درردارواباو

اردیاو؟اهاریایا«:ار

و۷».کدرواارانا

اازا«:

۸.اردم،اان»؟اهدراو

ضراهدعاار«:اروا

مزاواماوویاهازاو؟ه

یاهزاوا«:دادباارناوا۹»؟

نا۱۰».ناهااروردنا

نااز»؟یاهد«:ارواونند

عاارنااهدراوارزااد

»؟دیارد«:ارواو۱۱.دهداد

رد،ادا«:ناوا۱۲.دواردرداز

ااداز،ایاردوزا

دندناا۱۳.اهادراو

وهدزناردازااار

وایاها«:،هددهد۱۴.دهدز

ازراارهنوکان

رد،ادار۱۵».اوایا

وازاندناو۱۶.مارازاردواارد

۱۷.درواروایاون

وزورودوارداروااو

.رد

:و۲دددیاهدزاو۲

عوزا.دباومااروادرد«

Sheol).یازاواومد h7585)۳لدردرژااز

یوا.دااواارد

س.ماازاو۴.

وارودوداناا۵.دازار

زوردون۶.هرد

هزااتاهیاا.رداادی

ومدرواداروا،بوراردنن۷.یدروا

رارغورداا۸.ردید

زاواا۹.کارینا،راد

ت.داومدراو،ارایا

ارودااروا۱۰».اوانازا

.د

و«۲:،هلزمودروام۳

اناااروناووگرا

اوراوان،ها۳».

زورو۴.ادزوردگر

ازورزاودعوندا،هاد

اارهزورودرواناااندو۵.ان

ازااهدنو۶.سگرزا،هد

سوزااردیادر،دزا،عاا

ارددادنشاوهدو۷.،ه

ناوناوووند«،هداودادردا

هسوندو۸.باووری

زاودهارزاواتادو

،اا۹.زاوادرد

۱۰».کعردتزاودن

ها،دزدزهارزادارنالاان

ارناودننادزاا

.درو

۲،واواارااا۴

داا،وایاها«:،هددوادو

ندراازاومددورد

ودورویاادازمدترد

وایال۳؟ینزاونا

۴».ایانهززانداززاار

زاو۵»؟یکاباا«:وا

دیااردوف،رنو

اهو۶.ااوشاز

اروا،هایودادیارناوورو

ردا۷.ندوزاودازا

ودزارودااعوردزورنایاد

باوازومداابانو۸.

:ودددیا،هبی

:دادباا۹».ایانهززاند«
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با«:وا»؟یکواباا«

یالد«:وا۱۰».مکگا

ردیداارناویزنایاو

لداو۱۱.دردواد

راوزانارددزگرا

»؟روداداوارنرد
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،وزاومماردرهوام۱

یا۲.درواوههرردارناولزادند

هواو،شاناردوزیاوم

زاواااز۳.زاوا

.ازین،هدلووانودن

م،ددداووداوازو۴

نا۵.درباوا

ها؟بن.اااناهوب

۶؟رواا؟ادینو؟

الندسنواهداره

و۷.داارشد،رهردارو

اادودناههای

ارادزاازداباارو

و،ا۸.ادود

اوراهارنوودا

یااز۹.دایو

میهزاوردوهرادجیو

ورد۱۰.اهدادروا

یا۱۱.مارررد،هرد.

ا.انون.ر،هون

دردتوراز۱۲.دزاار

هادورواهزاوردوازا،هز

هیااوا.اراارورایا۱۳.ا

۱۴.اهرداان،دند

،ای.داداریاقا

ریا۱۵.داااندیاه

۱۶.ااماال.دروااد

ی.شااردیوزدزنازیاار

.اریادزاناازدزارد

واردیایاو۲

ترد،رواارناوررد.ترا

واراوزروز۲.اناد

اووشاودواراو

اران:واا۳.

اودروانوانازااردند

زورنارد۴.انزنزناازاا

کاوااکزودزا

رودزاارنا.اهدادنادام.اه

یاا۵.ناایزو

نا۶.واردارنردا

رودارتاا.ت،هدت

واحورابنایا۷.ا

یاما؟والاااواه

زوراردم۸؟ا

ورناارزاارادر.اد

نابیزاامنزو۹.ادورزا

۱۰.انالازاازونو

ار.اههارااازوو

غوردوا۱۱.اک

تتاوباهرردیاذو

ا،بیا۱۲.داماواادا

ارنا،هدروااارااوداارا

ردیانا.ااردهنا

هر۱۳.داندت،دا

زا،هدرهزاوردزاوهدرنا.اهانایور

ناواونایورناهدوارنونا

.ار

ا!ااناناروادیاوبیوریا:و۳

ورادتزاا۲؟اارفا

یاازاارومدزااروی

ناورامو۳،نا

ردارا،هددارنایااونازاار

ااوادها۴.رردود

نازانارداردیوردااارناود

هرردوا۵.اهزلاا

ودیادوهااما

کراوادراناندیاواار

دایاازا۶:،

با.یدایاوور

نارو۷.ارنازورودابوءا

ااردینا،هارناو

حورتزاو۸.داباازا

ووانزااربماهاوفازاووا

ناروادیاوبنایوریا۹.دزااراا

ورادتفازا!ارااانا

اررواونارنو۱۰.زفارار

نویروادهریانایور۱۱.

ولهیانایاودتایانا
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نردواا:،هدوا

اررنا۱۲.را

لیهویهدرواو

.دا

واواه،اماردو۴

او۲.اناورناموداااق

وواه:ا،هدری

یاروداریابیا

ردروازاوامونزاازکیو

یاودایروادریمنردواو۳.ا

یااردیناودارودیزاار

ااواهرایااریهواو

و۴.اااردروا

ازدایاهواازودز

ماماز۵.اهدتهند

دیاهااکیاا

نزورناردوا۶.داکداا

امااراونهاروداار

ایمارنرودوارنو۷.درواا

.داداانازانانهردواو

ورااندهیاوجیاو۸

؟یروادانا۹.ااروادلوا

اردرداهداودردا

درداززندیا۱۰؟اازز

اارد،رنوزاناازو،ههز

اروااردوارارد،رو

ریاناو۱۱.دادارددزا

وانوان،ه

واتروادارواتاناا۱۲.ا

.اهدهردارناازار

ااارخازلوندیا۱۳

اارریمودااریو

زوایاارناودوهیاارناو

.داو

نا!اردنا،جاادیا۵

یاو۲.دزاااروادرر.ا

یازا،ادیهراردااا

یعودااااماانو

نززارناا۳.اهدلزامازاوزاوا

ازااارداوداا

هاردوواتردودااواو۴.

ااراناواا)ارد(یا

واو۵.اگرزیاناوااز

می،هادزرا.دا

اواارنداروونها،

اردوزیورازناو۶.اد

،داداررازاارواوداا

منردبو۷.لاردو،هادز

روداوازاری

مداورانایااه

،ریموردوانردبو۸.

ناینردنژونارنرد

یاهرودردولرندا

دوادو۹.

زاارنازورناردواو۱۰.دا

ویو۱۱.دامواراراو

یودو۱۲.امار،هدباار

۱۳.رددنادادزاار

رادزااریوهایو

زاارهاو۱۴.هددد

ازاوو۱۵.امار،ه

.اما

ودو!واا۶

یایاواروایا۲.ارزاوا

ااوایادماروااز!زادو

اروماهدمیا۳.دا

ززااراز۴.هتد؟ما

یورارونوروومدادزاارومدروا

ودادترباهدقارامیا۵.مدلرا

زااراورواددبااروارما

۶.اارواا)راداو(ل

یا؟عریادووار

زاواا۷؟یوریو

دهدازا؟اارورراهدزاوچرا

یا۸؟هضارنهوضار

ارزاواو؛اهدرااراازاد

ردویراوداررویرواارفاازا

اوازاوا۹؟کویار

ارناهو.هاروااود

ردنیاوترایلا۱۰.
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اریوترایاا۱۱؟نا

غوردوازاواناوداز۱۲؟ای

۱۳.اندردنانزو

ابا،حوتاار

وراردواادرا۱۴.د

اراواررادانووا

اا۱۵.دارر

وراراداارنز؛وردا

ااز۱۶.ابااارراو؛دا

یترودادهبانالاوی

ارواوارکنا

.اامر،

رانوهندازیاو۷

ارنانیاودرادکاریایاماه

ندانزارادارو،هدنزاد۲.ا

ارورانیانا.اهدمو

،اکترایاناید۳.ماد

دیاگردواهرروادور

نا۴.ارنانا؛

وزور.رزانارادارور

۵.داناباانا،اهر)زور(

اردندردوودورادادر

دوحاارر،از۶.رادهدشازا

ندوویرسوودرد

یایاواوایا۷.واا

یا۸.دااایاورادت

رداوااازیدد

اروا۹.داروار

یروادوایدواماهزروهواازا

هاروااودرواانوورا.درواا

اارواودااراد۱۰.دا

اوا؟ایاه:از

ندزوررد۱۱.الناواو

ورازازورنارد۱۲.ارودزورناردراد

دههزاوردردزاو)تا(زاویزا

نا،زو۱۳.اا

ناویاردم۱۴.اناو

.نردورداردثا

زاا۱۵.دونردمانا

انا۱۶.دادانوایریانو

انددواازا،ار

اارکر۱۷.انایوا

واانوهزدیارزازتاو

۱۸.ازاواافیاهی

ثازاودزاارنا

وداررازدرادهااردوا.دررد

ارنودار،هدعرزوا۱۹.دراد

اردیارنانودال

ااایااراروبیاارا۲۰.اا

.یدرناریامارددروا
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م

ماوا.اهماوریاه۲.ا۱

ودماندزاوا.اوه

ودوا۳.درادهاردنیا

ودردواهار.درااارهواتا

ناوباررد۴.وایکاوان

هون.دزاروار

اولوازا۵.ددهدنو

ونروددکیورزانو

واتردو؟داایو۶.

دوازاهودراوا؟ا

دنوزورردواوا۷.دد

اباارنان،رو۸.ار

واارما۹.داارواندرو

اددوداکدوا؟دا

ناروهرااز۱۰.

ل۱۱.اهن،

وا۱۲.اهانوزا،اوا

رهرردوتردناا«:

،ذاراو.ارد،ه

اندزاارواغناو۱۳.داذاردر

اهرردواو۱۴».ااریو

ازاودامرذدراهد

ااروداارهرماوهای

اریا۱۵.یاهرااز

ازواردیرورادهاردیادیا!ا

اازادرلد

.

دارهار،ارر.اردهبا۲

وااز۲.دزرارتونادیارد،

نانجارودروازااارب

۳.ارناییوجارار

وازوررداراونادوهخوانار

یردارارا۴.کهوادزا

واا.رررد،ار

رهارردناودرواداردنروا۵.ود

.زاروارناودناود.رش

و۷.دداواهدیهزاورد۶

نزاودهد)یا(،ه

ا.دبا،ادویزورزااو۸.

،»!!«)زااو(،راا

اروتراره۹.دیا

.اارشاعتواروایوااز

ردونازازوادواباوناوووا۱۰

۱۱.اهیوررودرد

وهدوناردانژناونا

ییا۱۲؟دیاهوا

زااردیهرودشاهدیوردد

هناا۱۳.زااریور

ادوداراراو«:ت

زااررواکارنژنا،واز

».اعدازاواوداز

ترواوغوردزارنیاو۳

نویاوززاوا۲!درودنازا

وقاوروامنارا۳.اراونا

ااروناواونوتوه

شازیزتزا۴.ای.

یودارودیزاراوا

«:تها۵.و

ارواارتر،یورارادو

رتو۶.اار

ااوو۷.اداتارواذار

!اهناوا:ا،هدرازاار

۸»؟نیازاودیویا

اارواا،هدنردنازاا

و۹؟دوارادوواررداد

.دنوزاوط،ااناود

اواریاوهویا۱۰

رواااواهه

نار،ه۱۱.اهز

۱۲.ادودا

دهنداانرد

هزاورد.نزورارداا۱۳.اهرند

ارا،ههددیازی

اردی.روباتاهیا۱۴.از

۱۵.اریاهرونارطواد.ز

ار،اروازااراارد

.نادرومار،درام

وجار.یددزنانرزاارا۱۶
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اداهاارادونارا۱۷.

یودمبانا،ادوراددزوررد

باراهدیا۱۸.منا

،ههامواهاور

اوایا۱۹.ارنا

،زددارهزاواودج

؟ادراوماواواترااز



ق 503

ق

دوایا۲.دارناقو۱

تومروادزاد؟یومروا

ودناراا۳؟د

واز؟یوروو

اواه،ازا۴.ارد

ا.اارندنا.درد

وانرد۵.ددردهجا

ایرمارداز.تو

اناااز۶.دارو،زنازاار

انوردااارنا،و

وکنا۷.روافنانازاار

۸.دردنادزانالو.

ناناراوورنزاوزانانا

،هارودیزاناناراو.و

.ایانا۹.کاریا

و۱۰.رارنااوافنایور

.ناهنارووااارندنا

۱۱.زارا،هدهدارکو

ناتا.مور،ربد

لزازاا!سویا!یاهیا۱۲.انایا

یاهدیروادیاارناوایا.دا؟

ن۱۳.یاهددیاارنا،هیاو

ا.دااوییازاا

لدشدزااروارنار

وردنارندو۱۴؟ش،ا

ارناوا۱۵؟ادراا

ارردوددمادارناوب

،ا۱۶.دندورو،ازا.ار

.ازرریاواردمادیا

مادازاا۱۷.دیوکاروازاوا

؟داردازاوداارد

ااو.مجوادههد۲

باهرردواوا

ارناوارور:ودادبااوا۲.دادا

زوراز۳.ااارناهودن

ا.غوردوواویا

.داردواااازشا

نالددا،اروارددنا۴

رودواهبارد۵.دازد

شدوااتاااردت،دارا

وددارا.د،ت

Sheol).درواایاارم h7585)۶ا

و؟)درواا(یوایودزایونا

؟اایونازاارایاو:ا

ننا۷.ررزارو؟

اجاراروارارازاوا

م،یاهدتراریریا۸؟د

ووزوندن،داترار

اریدیایاو۹.یاهد

دزاار،یاردااهد

یمایاهدارار۱۰.

از۱۱.یاهزروهنوهدارر

۱۲.داداباارنانزاودرواادرادزا

رااایاونییاو

ایامتهزااا۱۳.

۱۴؟اریااو

یاوالزاناز

واردیاو۱۵.دزرارردا

اروایزاروا،رارز

وش.الضارزا۱۶.ی

اادراوواارد.زار

ویدناز۱۷.دالارو

.اار،دهاراتا

.یرووزوندن

زااارنا،ناهزاههازا۱۸

ودناهز،غوردوهر

ورابیاو۱۹.دزاری

هوا؟دنادا!

ردواا۲۰.حوروراردده

.شیورناس

مارنوایا۲.تقید۳

رد!هزنرداروایا.مدن

ا۳.رواداررردوزفوارنان

واراوال.ه،نارزاسووانزا

عیودزاودروا۴.دوازاز

ورویویور۵.داردواتو.د

واوا.دارزودوا۶.دوایدا

یایوزایوهاارا
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و.مدردارنی۷.اادووای.

اوایا۸.نازنزیرد

نا،ادراوردووا

من۹؟یراییاراود

ز.ه،یاهدرطایادمردا،

بونازودار۱۰.ار

.اااریدوداداردزاوا.یر

قاهزاورزا.دادیردهوبا۱۱

لاراو،یانرد۱۲.

.یانودومتیا۱۳.ید

۱۴.ه،یدنندارناساویدزنانازاار

،حوندیارناناراد

ارنداردنا.زهااادد

.یاریاهاورددنا۱۵.رد

و،نازاوازاوزامن۱۶

اازوررد،مزدیرد،هاداا

.دروانا،اذارمنا

نزودردهودرواا۱۷

ردرودازاو،وذارودد

یاردواندوارد۱۸،

واتواه۱۹.داوت

انامیناوادایار

.رواتاوذنریا.
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لزااااا،ادهد۱

کزیورزااروا۲.

نوان.مزکارونا۳.ا

زیورزاارناو.مزکناارمدیورد

ادارددو۴.ااوال.

ونایاوو.زاردرواو

ارنااراو۵.مزنازاارن

اراورهارنناو،

،اههیوزااراو۶،رم

۷.وازاواروااراو

،ادوازوراز،ششهوار

هداردنتدواهدیاوا

ناوناروااووازورردو۸.ا

و۹.راساوهد

ورااازورنارد

واو۱۰.زوزااردواا

مودزایاووهزاوردزایاهیازورنارد

نیا۱۱.اعزاو

ارهاوهنمازو

اارروااردو۱۲.اهدراد

دیدردوادیدرداودا

۱۳.را،یووا

و؛ابانایوجارناود،ا

اسوااردا،دا

،ادوازور۱۴.ااراباا،د

اعوازورزاوا.رمیدوواد

زور،زورنا۱۵.درواادناردرواروزدو

،ورزور،اووازور،بااوزور،ا

یوزور۱۶،وازور

مروانارندو۱۷.یورادر

ن.اهزروهواازراهارار

زوررد۱۸.ارناورنا

وراارنانایوهوا

نناز،اواتازان

.درواادراوک

ازا۲!وااراایا۲

واتازا؛درهزورناودروج

یا۳.وازورازا؛ادراو

اوارا،روااروامازن

هاز۴.روازوررد،ار

ورداردوااوددناوناودکو

نایاو۵.دهرزانووجاا

وامنزیانیا.رد

ردکناروا

نایاونیردو۶،دا

ناردداادنایاردو۷،دا

زاناهازاانایردن.

وبا۸.درواازارناناا،هدنا

واممارنز

:اایاته،ا۹.نا

.اهرنوموبامدت

م.ایااوویهور

.درواافارنااوداترارا

همازاادراوناناا۱۰

وا۱۱.دنا،هدارت

اازارنناازدانا

۱۲.داتداروادیزاماااو

ددو۱۳.انیاو

اریوداکاررا،هدزاردلزار

وو۱۴.دالنزواو

یروغواارداتا

اعهزاهازاواوال

ارشدازاوبازداااو

ردودناردکاا۱۵.دا

و؛یدزاو«:دلد

هدتاها!با».یدزا

ااردد،هدنارنازا!ا

!

ودارزاوا۲!هایاو۳

بدیاوواودارد

ناروادوناناوراردارو۳.

.روروا۴.رای

وا۵.زرووزارس

ارددا.اوالدورارد

۶.اداردا،ودزور

واهبانایماارا

نای.یاهرماهدناونارنای

و۷.اهوااهدمن
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واا.اردویزاش:

نا.مدهدوااا،مو

:واا۸.اداردلا،دوز

ازمتریزوریا

ودمرواااروارااا

انازمناارت

اکنز،نزنارداز۹.ات

تداروالدواارهاناداداز

ادییاروزا۱۰.

ازازورنارد۱۱.درواایایا

زاارانزناردازایاهزرون

سهرددرودارودزا،رو

اوذنردا۱۲.دا

ااو۱۳.داوااناوا

نزناندردواغوردوداا

وااارا،هداناازاه

زاوااایا!ندیا۱۴.دایاه

۱۵!ووندلدروادیا!هد

ه.اهدروداردواداریوا

رد۱۶.دااردرانردااهد

یدنیا!ساروازورنا

وا.داداتوانرداه۱۷!د

دوواارادردودارید

نوارا۱۸.داید

۱۹.درناردانازاو

ات،دانزناردا

اوداارنهاروراارنور

.ادااودزردنارار

داارناردودروااردارنزنارد۲۰

ارهامروازارناا:وااز

.اداوازیمنرد
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وام،هدشرادمودلزاهلوازوررد۱

واداورزواو

،هدته۲:،هررقد

ندوناوما:

لزاووام۳.اهوا

دیردوا۴:،ه

تهل۵؟بااو

وار۶.زلیاراردلد

وار.کا

داوما)ر(.دبا

ته۷.درارادخارردارد،د

هاه۸.زلدیاراردلد:

،هارنازا:واوار،هدروابو

ارنانواودر۹.ال

؟اته.مدنادروا

زاماوبااا

ادززاا،ازا۱۰.

وزو۱۱.ددادززازود

ناوورزاونزوروراوو

ها۱۲».مااردیوو

مورقدورز

اروانایاهمودیاهل

لر،و۱۳.وازامو،دادشدهد

وا:،هدنمیااروام،وا

حورواداورزحورواو۱۴.

ااارمحورو،ر،قد

زوررد۱۵.زادردیاتهردوو

.اوا،هدشرادمودلزاهمرو

لزاوام،هوزوررد۲

رقدواداورز۲:،ه

نرد۳:،هدبارمو،

ردنا؟هدلرداراوه

واناا۴؟ردا؟

رقدیاوشلدیرزیا:

واولدیزمیاوشلدی

۵.ااتهل.ازل

زاندروانوردینام

هاز۶.ن،نردحورو

،زکازاناودد:ت

و۷.الاروردوزوا

واااوالارا

ه۸.الزااراته

ته۹.انازاونازاه:ت

ردودالزااال:

۱۰.ااتهل.اار،نا

اوام،شرادمودلزاهمروزوررد

نزا:ته۱۱:،هلز

ادردارسا۱۲.سولاهررد

ورباشانادودرادد

دادبانو؟اسناا،دردکار

زاهزاا:۱۳.

باردنو؟انااارا

وا:،هد۱۴.ا

وااوما

اردیاوانایدلا

،ازاوزورازازلاردلدناو۱۵.

ارد۱۶.داواردازا

نود)(هدا)(هدنما

.در،نازارها

گونومداریدلاوارو۱۷

دلدنا۱۸.دزیوا.مدز

زا،همروزورزا،زورازازلار

ا۱۹.زلاردلد،هدوادیزور

اردهزنزردوراواوواراردز

ردمودروامو۲۰.دادازورازا؟اهدرو

اراداورز۲۱:،هلزهمرو

و۲۲.الارزوا:،هدب

اکاراتودانژاوار

اناراواوداناراناراواراو

یازورنارد:ته۲۳.داا

واواار،رزه

هل.ماهارازاار

،رزهیازورنارد:.اات

اارواواار

.ااتهل.ماهاراز
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اازوام،شرادمودلزاهرد۱

کرناروا«۲:،هلزیو

زیته:نا۳.د

ی:تهو.ااتهل.

ادنار۴.داعر

دزیارزاته،هداارنا

ناواا،زلازاو

ااونار۵.داشو

هداادناوم۶؟هز

،دزنانو؟ردارنارا،مد

لاوارادته

همروزوررد۷».اهدن

ازوام،شرادمودلزا،طهدز

امدورد۸:،هلزیوا

دیداوردسانردنردودراخاید

ایا«:و۹.دودرزوخناواردوهدا

ار«:ا،دیاو»؟ا

سانردنرددنا۱۰».ادن

واا«:ودادبا،دهدا

ناو۱۱».اهدنردندددیاارنا

رد«:،هدادبادهداسانردنردوا

و۱۲».اماراوناواهدددن

ورواتهیا«:،هدادباوا

اریدکلداردادی

اریاناامونواو۱۳»؟د

دیا۱۴.دادباد

ورواهررد:تههدا«:ا

کیاو۱۵.ادتن

.دهدزارنامدککاازم

اعررروا:واا۱۶

وااتهل.اناردود

،هدادر۱۷.اهروایرر

یددری:ته

اررواودادازارنواوا

،اااردن۱۸».ادر

:دیاو۱۹.دخراو

ااوادا«:اوا»؟ا«

.دادنارواو۲۰».اهااررواو

ا«:باردوا»؟اریانا«:و۲۱

اردیااهدهاناراد

خارایواراااودا

».انواهاارنا،ااادزارد

دیرریدو،اااردنو۲

«:اوا»؟یور«و۲.مدادد

او۳».ورواند

یوتیادورنودیا

:،هدبارنااوب«:اریو۴،هانو

،داوراردوندتروا

واو۵.انرتد

ن۶.دالوراردوداایراداا

درارازلززاوان

نیان۷.ااوال.ماهانا

تهاز۸.زررار،د

،اهددترارادلزاا

.اهداروادار

ترناوااناارددااز«۹

اتهاداواندن

واازیدوندیا۱۰.اهد

زورناردو۱۱.انردواا

نردوام،هواریا

داتهاداوا

دیاسزردارادواو۱۲.اهد

یا۱۳.ادراررواودروااف

دسزاواازشوار

».ا

واردادناررو۳

.وا،هدایواردنودهدا

!اروانیا«:نواو۲

یزاا.اراهاررواوا

سو۳»؟اههدرانزا

هدایوراراو۴.دهدارود

ارواو».نوشزاارس«:،هدبد

».مسومدنوزاار«:

ش.راشو۵

و۶.دهداواوسارواودرا

:ته«۷:،هدمااروا

ایرادهادووکیا

نرداروداایودایرواد

ریا۸.دادارادا
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نادنااز،ررو

و۹.درواااردهااز)(.

،مرارنا

ودارارناتها.

تهو۱۰.دارزورردارزان

ازوزاردزاما

».داتد

زاا،،دیاو۴

:»؟«:و۲،درادرابا

وشاوروااومد«

شغاواناا

وناورارفنزردودنایو۳.دراد

اریا،هدو۴».فید

و۵»؟اایا«:،هدبد

ادا«:ودادباادیا

ا«:باردوا۶».ایا«:»؟ا

توتر:رزواا

رد؟گرهیا۷.ااتهل.حور

درواانوارناوالیرارزر

لزوامو۸».نادزااو

نایویدوددارارزید«۹:،ه

هدداتهاداودامار

اازدررااررازوراز۱۰.ا

او.رزدردارلارو

۱۱».ددنردوان

فوارفنزردودا«:،هدباروا

،هدباروادرو۱۲»؟نا

زااروررزودینزودا«

ادا«:،هدادبااوا۱۳»؟درد

زورناا«:۱۴».ایا«:»؟ا

».اند

و۲.مدنایرو،اااردنزو۵

نایر«:»؟«:اوا

نااا«:اوا۳».عارذهدوعارذ

دزدفازاازدورنونیور

ناادرفنازاواناا

انوارنا:ته۴.دا

اددرغورداودزدود

وارنا،هشانردوا

نودیا۵».ام

دورنوااااردن«:ا،ها

انااا«:دادباوا»؟ا«:۶»؟

و۷».اانردناودورنو

واو۸.دانردزو.ادبزایازوا

ناوااانرداریو».اتراا«:

او،اااردن۹.دشادارب

ینایودنایرددوانونزود

یا۱۰.ادناوزناراود

:دادبااوا۱۱»؟اراا«:د

واهادنانویویارزردیا«

».ارادارد

زااراراو،اااردندرو۶

لواارارد۲.دیورنوهودن

ردوناماراردو۳،هناموداراردوخنا

دارو۴.دیانامرارا

بارد۵»؟اایا«:،هدب

رندازاکاحوررا«:

یا،درادارهنااا۶.ورنون

وورنواردناوورنولز

وزرا،رنویناناو۷».ورنوبزا

نردوو«:واو؛شدنردووراد

اودادرداواو۸.دشدنرد».شد

،ارنولزا«:،هدب

،هلزوامو۹».ولزردا

اهازاوویازاناازا«۱۰:

وه۱۱.اداوزورنردو

رقدارنا،و

وته:،هدبارواو۱۲.را

ادنزاوایدا:

ارواوا۱۳.داارواوور

،هدسواواارلودا

ردتروداواوداا

ووویاجناو۱۴.دانایودن

۱۵.داواردیرد

اوداواردوااروداو

یاهلاواهدداتهاد

».ااوااار

زورردواماوهدشرادمرلردو۷

او۲.لززههمر

وازادهدنانوروا
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اودتهردو۳.

مزروزوهردا«:،هد

،هلزته۴»؟مدارد

اردن:،هدبارنوزم«۵:

ا،دیوادهزورهوهردلد

ا،نورنو۶؟ادهزوریا

ارا۷؟دیاورد

اونروا،دایااووا

»؟)اد(دننوبوشرویود

،هداته«۹:،هلززوامو۸

لوناویروادا:

ردوناونونونزهو۱۰.راد

اشزاناا۱۱.یدید

۱۲.نزااردی،هدود

ارودسا)(ارید

،دهدیااودحورته

او۱۳.ردتهزاا

تهن،ناوداواا

ارناو۱۴.اودرواادنا

اهادد،دایور

نارداناونناردزو

».اناواربزداددور

ته«۲:،هلزتهمو۸

اومرادتنیا:

ردوماهدان:وا۳.ر

تههورواواروان

ناد:ته۴.اسه

نازاواروایردزنزو

و۵.اداددرداردیدز

ایزردنادونازای

زوراردااا:ته۶.

هل؟دارداما

اردما:ته«۷.اات

اارناو۸.رابابززاوقززا

اودامناوروارددروا

:ته۹.دانایااو

انززاارمامااردیادیید

ندیاارتهدیزورردنا

یدودنایایدماازااز۱۰.اود

دلدوجویادو؛نا

ناا۱۱.اداوارنود

.دامامایا:ته

زودادااردهوداعرزاز۱۲

واارناودرواااردل

ااوو۱۳.ادااارما

انرداانایاوادنایا

)در(داداتارن،اه)در(

تهاز۱۴.ییدو؛

یمد:

نازاتهودروانانار

دا،هدعرزورارد۱۵.من

او۱۶.ن.ناادناوروا

یهزاوردردوار:را

یادیدردو۱۷.راداااریروادوفاد

وااز،راودارغوردوی

،هلزتهمو۱۸».مرادترازا

ههزورومرههزور:ته«۱۹:

روودادنایادههزوروههزورو

.راوداروارالشیو

ومااودر:ته۲۰

دنو۲۱.اارین

تهووازاو:ا،ر

یاوریمو۲۲.ااوار

.وازاورواردارتهاا

ایززاهدزورناردته۲۳

اوا،هدزیداد

».اااهازاها

نادو)دلز(خارزوامو۹

وایااطاونااز،

انوورواناروتو۲.ا

ارهویذدیارو۳.ادر

جااارواواا۴.اارور

شدوا،ردردارودا

هوااراننا۵.اا

اواداازنوواکدردر

.انناواکهزاهدود

ارنوداسدواردیاهدازماو۶

ودرواانودزااروانو۷.ا

دایاواو؛ادنزاارر

و۸.انووادردیاشدو
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ورنازادزاودرادداد

لازدارانزادرورو

یاوورندیا۹.ماهدهدن

لدوا.ادهدا!هدزاوارواد

راغاهوغاووتو

اروازااراواازااراراو۱۰.ا

اواوانو

.دازیازاوردردزاواودا

ناردزاناوارناااو۱۱

.اذ،اناایا۱۲.مدربا

۱۳.دادر)(دزوا

انارااوداهزدیااراداز

وااناویانانیاارناو

نایواو۱۴.ادارار

،اارهواواقواوا

ارناته۱۵.ایدد

ودالاری،هدراناودا

یوودزاهبازا،ه

زورناردارنانایاهو۱۶.ا

اوازجاازرادمنا

نام.اروازواز۱۷.رد

.امارنودراوار

اروازا.وازاانارردارنار۱۰

.اهزردناوانارناواودز

غوردیورناوااز۲

ازا،دهدونیاو

۳.دذنندزاوهراوانا

هازرایواهن

ارناوداادنازادزات

وازاووازوازا۴.ادادلا

و۵.انوناروازاونوازاو

لردرد)اردند(نارنا

نارااواناواازدارودا

ناوداارادناو۶.دا

از،ادااارناوراار

مدهدکارنادانومرادرنا

۷.دااارنا؛نایاهاز

واروبازانالد،هنارااو

واردنالدودایداراننانا

ناازدا،هدزاارناو۸.داو

۹.دههدوارداهدواوماهدادار

دینرداوامنردارناو

و۱۰.داا،هدزدناودرواا

زودارازاودرواازززاارنا

.اداارناناواادنود

ودزاارردجاا،هدریردزاواو۱۱

وداازراوایرژ

ایواردارناو۱۲.ای

.ااوال.اوامردو

اردازایو،ازاردیردنیا۱۱

)نردو(اهدادازاوازویا۲.از

ازونییا.هبا

بانالازانویا۳.اهدا

هدناوندراازانژناشیا؛ه

ناارذنایاه۴.ا

هدموذارانانارا۵

.اهودازدکروا:نانوو

ن:وااز۶.راناانو

ارندزااودادرزا

ناوارزوداددوشاد

۷.ارنادزاوا

دیاودوماارذ

۸.ماارومدملاریدومارازا

ورانازانوارنهردو

.ااار۹.دزانان

ودکاکاودادا

نا،اردی۱۰.رارن

۱۱.مدماریار

دناوزورنارد

ردا:ناو۱۲.اواما

ههر،د.اوادا

ا،زاهزدارنا:اواو۱۳.دنزو

ردارنا،ارههر.دنااارنا

ارلددیو۱۴.ااهزدوا

واو۱۵.دااوادنرداریردا

ااز۱۶.دیاارانتادر«:ا

انزااازاردار

وداارنوواارنود

یودراارندرواارندا

.کارنیاو۱۷.اارا
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اوزواادوارووز

».دارارو

ااوال.ااهرردوامو۱۲

۲.وانوراردارناحورودارزدواار

اشرویمیااررواا

اهارروااداو

ارنامیاارروا،زورناردو۳.

احو،ردارناو

وا۴.داوانیاو

ناراناراوتارنازورنارد

،هدزادنااردنو.ا

لدردادناروو۵.دایرارمنا

تتهدیاردرواناد

ومنردااارادناروزورنارد۶.

زااررویموادانردا

دنرددررواوازاوارف

لواارادیواو۷.انروارد

ادروانودوادنارا

وداارروانوازورنارد۸.

ادوادناودادوادزورناردنا

کزورناردو۹.دانارردوا

و۱۰.دا،اروااند

وراارتوحورروانودوادنا

یاییاوااهدزه

هدازیاودای،د

زورنارد۱۱.ایا،د

.دارواردنویراردنرد

دوادنا،هازاو۱۲

نانزو،هننا،هنانزو،ه

،هنانزو،هیونا۱۳.ه

هو۱۴،هنانزو،ه

.هنانزو،ه

یاروانودوادنایازورنارد۱۳

ناردتهو۲.احوه

ادرازیورزااریزور

۳.دارودززاارحورواودرواادار

یو،اهدارواشردورتدرو

.غوردهاازاهزاار

اریو،اهدارواشردورتنو

زا،تنانازامازورناردو۴.ا

ندادوایور

هعرز:او۵.ا

واو۶.ماهودزاازز

واو؟یدردتاا:اار

حوانودرداادادابا

ونیا«:ته۷.ماه

هاناونارن!اشویدنا

واو۸».ادانارددوا

موداهودزرد«

واراانزاارمو۹.انارد

واالهالارنا

ارناوااااوداارنا

اناومناا،هدا

».یاه

.اردواوازورا۱۴

ودایاروااراو۲

ارنزوداجارارواار

زامورایااودا

امنا،هانوواو۳.ا

هوایزورناردو۴.دزورردد

نزهودااارواقفزانز

وارهرد،هبقزارد

.دابفشدولفه

اهردازدارایهردیو۵

زاادهدمارداورا

هانواایاهودراز

،هرداودا)با(رزورناردو۶.)اا(

وزور.داوافوزورناو۷.ا

هزیا،زورناردو۸.داورموردا،

ویردیا)(ایرروازا

نزردونرد.)را(یردیاد

هزورنارد.داهدزهو۹.ااو

نرزازو۱۰.اووااودااو

روا(ودا،هلاروابف

هزاوردولواهزاوردیهزاوردزادنرد،ه)

ناردو۱۱.انهدجزاوواز

نارواودادوا

موادااو۱۲.ا

یردنا.درواادراوروا
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اردنواههداد

ردو۱۳.اهندردنانزودا

ودانانردوازاباازورنا

یدددواارد

ودوداروادادو۱۴.ا

اهدززاسوهوزانارویا

اواوناوناونایو۱۵.

ااوو۱۶.داانودرانارد

،ارواازان

وتدارهدتهاال

تدززاماو۱۷.رادهار

او۱۸.انارنا،هدته

اا.ا)نار(ناو

ادهادرواادراووا

اصوصاا۱۹.

یززورناردو۲۰.اده

وارددوا)ش(»واس«نا

ردد۲۱.دای

وداتهس،ادوروا

ودااردواازا،هاار

.داتهرددرارد
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ا.ماادوداروا۲.او۱

ودبرداا؟یاادودار:

ومدتزاو۳،ادوداربوا

۴.مادنیاریوثاوناواروای

اروواااهم:مودا

دانا:ته.دا

وتراارناواما

۵.اکاناوا

اادوزاوا:ااراننو

.ماااریا،مودر،۶!د

ااو؟اماارا

اایا.ته؟ا

ن۷؟اهداراور

؟اهداروار

یااررنو۸.اواناازا

ا،اراررنو؟ا،ار

اارزاوااوناردارنا؟

ازاناو۹.ااتهل؟ادالار

دزااته.

۱۰؟دابارزاماا،اهاو

اداررددزاش

زاومرارد:ته.زو

ابازااز۱۱.دالد

ردورو؛داانرد

رداتهاز،اهارا

اردورو.داان

انرداتهاز،اهار

زارناا۱۲.دا

و۱۳.اناهواوانا

ناوازااته

ا،هدروااررووههرد)تا(نواار

ل؟دالدزااراااریاار

ردیااوددن۱۴.ااوا

هاز.ذارنا،هدروایادرادد

انرداوهد:ت

.دا

ته۲!ایاوانیاناو۲

اادلدردارناوا

،داتودا،

ا۳.دادلدردارناماهدارا

یوروداارارز

و۴.ادانااروااری

یوماهدارواادا

وتیو۵.ااتهل.

ومدادیوادزااراود

دواندرد۶.دناازاا

اورداو

یاز۷.ادهزااریرودک

لروادزاارار

زاتها۸.ته

.اریوودادشرداریر،هدزو

اورامادارا۹

۱۰.اهدیرایااردواهااز

ا؟اهارااورارا

اد۱۱؟زرو،هداردنار

ازاهدروارواوااردارترواهزرو

،هدادودارناواارواساد

اروا۱۲.ازاریاد

یزاارهدباوها،

تهیاارواب

اروااهدروادراراو۱۳.ار

رزارازاواهووا

ا۱۴.لدزاارناودراد

تااوزونردوااا؟ا

وزورواا،یاهزرویوواهد

وادارحورااروااو۱۵.د

ارارذازا؟)(ارزا

اوزیارزوردیورزا.د

تقزااایاهاز۱۶.دزرد

تهل.دسارازاومراد

۱۷.زررز،هدردیورزااا

اروا:واهددناروا

هواناراازا؟اهد

؟ایروادااارونازاواو

یورارواودااردلرا۳

ن،وایواوا

.رووازایلرنا،ااد

نازورا۲.ااتهل!اوان



515

؟داایورردو؟ااروا

و۳.دانارزنواوااز

،اریوواههو

یایانااداهوارنا

واهرواوادها۴.اراوا

یاو۵.دیوماردا

اونارزوناودواادیرواد

نونزهوشدردرودورغورد

،زاوزرودشدزاارو

از۶.ااتهل.داداتدیدو

بنایاازاوم،ه

ا،هدزوازادنارمازا۷.ک

زی:تها.ااهار

ا،دازیو

واهدزلاا؟زلاراناا۸.ز

۹.اورد؟اهدزلاررد

۱۰.اهدزلاااازاهن

هوکارردرویار

ارنایزوراناراات

رانودایا

ارهر:تهو۱۱؟دانا

اردودزارزتادا

هازاالاراو۱۲.در

:وا۱۳.دابزت

۱۴؟اوان

اواازادوتدارااه:ا

لو۱۵؟کنتهرورادهاروا

اناوزوناروادارنا

وانها۱۶.د)ا(وناار

ودعاارنا،شواود

ارواااووانیردب

یزورناردناتهو۱۷.باد

اناوداص،ماهد

۱۸.ارواش،د

ارانردوناوندنرد،و

ا،ارواو

.د

واا،ریزورناااز۴

:تهوداهنارونا

یاورازانارناازورنا

ازایاا۲.اانایا

نوودایویوداعابا

هو۳.داویراوی،ها

یزورناردازدالارنا:ت

تار۴.دایزنا،ماهد

ردااماواارنااره

زورنرزااریاا۵.روادمدار

یارنارلدواو۶.دادواو

ارزواد،اداناریارنالدونا

.







.اوداروای».اداز،زاراریا«:

۲۳:۳۴
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قااا۲:اادوادب۱

و۳.دروااروانارداوادبودروااربقاودرواار

،نوودرواارنو،صرودروارزاارحرازوصر،اد

ودرواارن،بادودرواارباد،ماراو۴.درواارمارا

ار،ودروابارزاار،نو۵.درواارن،ن

دوادودرواارهددوادو۶.درواار،ودرواتارزا

،مرودرواارمر،نو۷.درواروانززاارن،هد

مار،طودرواارط،او۸.درواارا،اودرواارا

ودرواارزا،مودرواارم،و۹.درواار،مارودرواار

ودرواارنا،ودرواار،و۱۰.درواار،زا

ینزردارارداو،و۱۱.درواار،نا

ارورز،ودرواار،،یزاو۱۲.دروا

ارروز،اودرواارا،داودروااردا،ورز۱۳.دروا

،ودرواار،قودودرواارقود،روزو۱۴.دروا

،نودرواارن،رزاودروااررزا،داو۱۵.دروااردا

درواار،بو۱۶.درواارب

هدردواداازا،تم۱۷.وازا

یزاو،هدریدوادزاو،ا

شردندتدوا۱۸.هدر

ساحورزااروا،اازا،دهد

تاروااوددشو۱۹.

اردوانا۲۰.راروادهدارا،

:،هیوباردواه،د

یوردااز،سنززا،دوادیا«

واموازایواو۲۱،اساحورزا،ارا

انزااراوااز،داار

نزوااونایااو۲۲».ر

وازایهاها«۲۳ددم،د

۲۴».ا:ااشاااروام

هداووا،رابازان

وا،ااردو۲۵ارنزودروا،د

.دمارواو؛ار

،دردهددوماردنو۲

نا«۲:،هارواقزاه

یاواهدقردارواهرازادهدد

ب،ارانهددوا۳»؟اهاوا

ارمنویور۴.یوروامو

:و۵»؟د«نازا،هد

یاو۶:ابزاازدرد«

زااز،ادنارادزاادزرد،

».دارارااماارا

زاارهررو،هاتردارندوها۷

:،هداورارنا۸.دنا

دانونالاازاوو«

اور،ارهدن۹».اروا،ها

نایور،دهدقردیاهرناه

ارهرنو۱۰.د،هرداقر

ار،هاردو۱۱لود،د

اردذوداروا،هداردیوروشرد

باردنو۱۲.اریوورویا،هد

دهارزا،زدودرردنو

ه،اورنانو۱۳.داو

وو«:،هباردوا

از،دشاردوراادارشرد

۱۴».کاروادااردو

و۱۵اوری،ادارواردو،ه

دنزوا،ارددوتو

ددون۱۶».مااردزا«ددم

ود،هکر،اهداروان

اوودزا،دنااموردارا

ها۱۸.ر،دهدنزاو

،هارردیزاوا«:م،دهیرانز

ودنازیاارویرازو

ه،تودونا۱۹».ازد

و«۲۰:،هباردردوا

ناازاورااز،ادارشردو

وادارواردو،۲۱».تاد

دریسورانا۲۲.اااز

ردونارزا،دددو

یاهردهاو۲۳.ا،وبا

«دمدهانزا،ه

».اهای

ودنردهد،ماناردو۳

۳».ادناتاز،«۲:،هد

ایا«:،هدادوازایااااز

».ارارواقوزارواهارنردیاه

وو،ادزاساو۴

موروا،وارد۵.دیوزاواکار



ّ520

دنو۶،انووادندرااود

زایرن۷.یوزاندرارد،هدفاا

:ن،ایودارنوون

۸؟هازادماار،ندازایا«

هارداراو۹،روهنا

ازااردااز،ااار

هدنردرلاو۱۰.اااایاناز

هااردوه،دروهرد،اه

وا.دباار۱۱.د

وا؛وااداازاازا

درداردلوا۱۲.دادااوساحورار

اهذراردارم،هدکاردودراد

۱۳».ازاداردارهو،د

ا۱۴.وازاادندرازاها

دوزامرادجا«:،هداروا

ارازرانا«:یوبارد۱۵»؟ا

ا۱۶».رلاراما

وهدیوناردابازار،ن

ها۱۷.ایو،هدلویداراحور

».مدوازااا«رردنازا

اروااهدنحوردها۴

۳.دا،ادهزورزورنو۲.

ا،اا«:،هاواده

ننااب«:بارد۴».دن

۵».ددرداندزایا،ز

۶،ادهودساروااها

اباز،زاازارد،اا«:یو

،دیداردنهررداردن

ابو«:اریو۷».دراد

رارواا۸».اردیاوا

یو۹،هدادنوارالونود

».ارا،هاهداا«:

اباز،نیارود«:اریوها۱۰

رد۱۱».تدارواوهاردیاوا

و۱۲.دیراروا،هاناودرارواا

و۱۳،اور،اهرن

نزدوردردهر،موا،هدکاره

یانزاددم۱۴.و

،ندرافناردهار،زونزز«۱۵ده

ودیر،درد۱۶؛ا

منازا۱۷».یرناوتردن

».ادناتاز«:ودعو

نرداود،ایردهرنو۱۸

از،زااردرداددارسراشرداوس

مددارازا«:ن۱۹.دد

و۲۱.اوروازا،هدراارادرد۲۰».اد

شرداویز،بدرداودازان

حااردیاد،یزررددار

کاردرو،لرد۲۲.دتدارنا؛

ومردو۲۳.اوروازا،هد

ودتتر،هدادنارد

ترمردوااو۲۴.دادارمدردوض

نادوددردوضااعااو،

و۲۵.ارناو،درواوادارنونوو

ردندرافناودورواودوزارو

.اوروا

واوواهزا،هدروو۵

،هداردندها۲.واداد

از،حورردنل«۳:ودادارنا

نااز،نل۴.انانازانات

.ازثراونااز،نل۵.ا

.انااز،انونل۶

۸.اهدرنااز،نرل۷

ل۹.داارانااز،ندکل

زل۱۰.اهاانانااز،ن

ل۱۱.انانازاناتاز،ایان

و،روارن

از،یدوش۱۲.ذی

زایارازاناردا

،ددا!«۱۳.ر

،هانوادراد؟دزما

نا،دی.ر۱۴.دمدل

،زارنازواارغاو۱۵.دن

ور،ردها؛راناا

یلامدررا۱۶.

ن«۱۷.اناردارر،هدار

ماه.مزاراتارماها

زونا،ااز۱۸.م

اواازتارزایاه،داز

مدوارماازا۱۹.د
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ا.دهدناترد،د

از۲۰.اهاگرناتردوا،ودروا

،دنوانوناا،

وااه«۲۱.اادنات

۲۲”.دراواو“اه

،ددردا،

اوص،اراردرداو

Geenna).دا، g1067)۲۳ه

،درادتردااتاویهارد

وردالوا،رورااوهارد۲۴

هارردیوادد۲۵.نارارد،ها

ار،ودرار،اد،

،ا۲۶.یهانازردووراد

اه«۲۷.اانوازا،اداارا

،۲۸”.ز“اهوا

هدزوادلدردمدن،دزااتز

روددزاو،اارارا۲۹.ا

مازا،ددهازایانااراززاا

Geenna).دهارد g1067)۳۰ارداو

انااراز،زااروددزاو،اار

.دهاخزودردتازا،ددیازای

(Geenna g1067)۳۱»ردنززااهو

،۳۲.ویاق،

و،واندزادزااردنز،ز

اهز«۳۳.هدز،حارنز

اردی،رغورد“اهوا

،ر،۳۴”.ووا

،اوازاایاززو۳۵،اشازنا

دو۳۶،اهدازراو

۳۷.داهاراز،د

اه«۳۸.ازااهدزازو

۳۹“ادادو”.اه

ارهررو،

ااو۴۰،نادوایارید،ز

هو۴۱،رااوواردی،داریواد

۴۲.وواهاود،دزریاار

اردیور،ازاضزاوو،لازا

وار“اهاه«۴۳».ناد

دندا۴۴”.توادد

زااودنیاوار

،رودونا،ت

از،ناانارداردر۴۵،ید

نوندنارودزنونااردبا

،اراراهاز۴۶.ار

اردنارداهو۴۷؟ناا؟رادا

۴۸؟ناا؟رادم

.ااناردر

داواررومداردارز«۶

،دن۲.رایا،انارددر

مدد،رازوردناررزاد

ن۳.اارداا.ماا

۴،داردازاد،د

.داداااراار،نرونرد

ردرادشازشنارر،تدنو«۵

.ارنامدراز،هدایو

ن۶.اهدارداا

رداردر،ارردوادده،تد

.داداااراار،نرو؛تدان

نناازراا،تدنو۷

نا۸.بدز

لاوازاازاادارتراز

م،اردریا“:درا«۹.

،اناردهدارا.ت۱۰.دس

یضو۱۲.هزواارفن۱۱.دهدز

ردارو۱۳.اردناراار

ارمدتاهاز«۱۴.هدرارزا،روزا

اا۱۵.زااار،ار،زن

.زاااریر،زارمدی

ترازونارر،رادهزورنا«۱۶

اا.رادهزورمدرددار

یوروارد،یرادهزورن۱۷.اارد

ترررد،رادهزورمدرد۱۸یارد

۱۹.داداااراار،نرو؛انرد

ورنززو،زوزدیا«

۲۰.یدزدوزنادزد

ورنززو،زوناردد

لدااز۲۱.یدزدوزنادزد

ه؛انغا«۲۲.داارد

م،ااا۲۳؛دورم

،اردیرا.رت

از،دااراود«۲۴!ا
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دوو،یدودرادتزا

۲۵.ارواال.درار

رادنزا،ا«

نوکارزا،نا.دنیاوا

وراران۲۶؟کزا

.اروارااروهذراردوورد

زاو۲۷؟اازاا

رد؟ااسیاو۲۸؟اادارذا

و!،ی

ندلن۲۹!ر

زواارااا۳۰.اراازا

زاارانایا،دهارردادو

روا۳۱؟وا

ا.اارداز۳۲.

لوا۳۳.رادجاادار

ایاااروااوات

.داارداادازادارد۳۴.

.ازوایازوای

نااز۲.د«۷

یایاناوا

ودرداردارانو۳.دا

دردا۴؟یراددار

ردباو“نوزاارهدتزا“

ها،نودزااربلوا،رریا۵؟ا

،اسا«۶!نوتردازااردا

ارااد،زاانازااردیراوون

هدادلا«۷.رار،ول

اهدزیا؛ا؛ا

وردو،لااز۸.

شزااداماو۹.اهدوایا

ویراا۱۰؟دوواوازا

ارینداد،ه۱۱؟

یاناردرهدزر،ادددوا

ااا۱۲!الاوازااار

تاراااز،نن،مد

وردنااخااز.ادردزا«۱۳.او

ادنااوایدنااو

ناارادوردناااز۱۴.ر

زاایازاا«۱۵.نانواتید

هردن،ردوادس،

زاارراا.انایهزاارنا۱۶.

ه،رد۱۷؟زااراور

هبردا۱۸.درواه،ردودروا

هرد۱۹.درواهردو،دروا

ارنا،نایهزاا۲۰.دهااردوه،درو

تاد”وا،وا“ا«۲۱.ا

۲۲.دروااناردارهداراا،ددنا

تما،اوا،اوا“:اازورنارد

رتامودجااارداود

ار“اناها۲۳”؟

انا«۲۴”!رودزاناریا!

اردادیداروا،درااراود

نا،هزودودناور،هرنارو۲۵.د

او۲۶.دهازدباورواروز

اردنادید،دا،هان

نا،هزودویر،هرنارو۲۷.در

انو۲۸».دنااودباودرواروز

از۲۹،داتردوازاهونادارن

.نودادترنارنا

.اوروازارو،ازهزاوانو۸

وایا«:،هدارواوااه۲

اروا،هدرواد۳».یزاا،اا

۴.واصر»!؛ا«:ود

ارد،رعااررز«:و

نانار،داریاناو

یودیاز،مدراونو۵».د

ردجمد،وایا«:۶،هدساووا

وا،ها«:و۷».اتوها

مانا،اوا«:باردز۸».داداار

امدو.از

ددزارنوزیداز۹.

موا،یدودور،ون؛مراد

،اران۱۰».،اررند

ا«:دنا،ه

قزاو۱۱.ماااردا

ابوقاوااناترد،هابو

رد،اهانوتناا۱۲؛

ز۱۳.نادرور

وامدرد»،داراو،و«:

داروانزرد،اسنو۱۴.
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رارواودارواد۱۵.اها،هد

نا۱۶.لنایرا،.د

ارحاوراودرواوادارنادزایر،م

یانز۱۷.ارنودنو

یضواریوا«ددمده

دادن،ددرودن۱۸».ادار

ادا«:و،هاها۱۹.وردهر

وارارنور«:و۲۰».ار،یور

».ندیارنا.اااران

هدرالوااوا«:وادزایدو۲۱

ا«:اریو۲۲».داردر،ر

ن۲۳».داردند،ندراو

ردبااه۲۴.اوازااد،را

باردواو؛وار،جاای،ارد

،اوا«:،هدرااروا،هاناد۲۵.د

،نایا«:ن۲۶»!کبردار

ارادارردود،ها»؟نا

ا«:،هدصاناا۲۷.ا

نانو۲۸»!اارواردوداید

،هنوزاادود،رنزردهر

راهارنازادییودرو

ار،اا«:،هددرد۲۹.

و۳۰”؟باوزااریاهاارد؟ار

،هدایوزاد۳۱.نازارودیرزا

نا۳۲”.ارنازارد،نواره“:

دنازااد،هنولرد”!و“:ار

۳۳.کبارد،ردیزانازانارا

ارنادیاودنامور،نا

ن.انوتیاماو۳۴.دادت

.دورنونادوزادسا،داروا

۲.اودر،هرا۹

نان.دروایود،هااره

راد،زیا«:ارج،دارنا

ا«:دنزاها۳».هزا

زا«:،هدکردارنات۴».

،امااز۵؟دهاردت

ا۶؟مااهزانا

ها»...زیورننزاترارنا

»!اورد،اداردو«:ارج

ارانهوناو۸!رد،لرد۷

،دهدمدترعاارا،ه،د

ارید،ازان۹.د

،لرد».ا«:و.دهج

داردواناوو۱۰.اوریوزا

.ادو،هانارونازا

داا«:واناد،دننو«۱۱

«:،ن۱۲»؟درانارونا

ارا،ر۱۳.رادجاننر

ارندماهاز،“ار“رد

یودنادها۱۴».تدارنار

،رادرهزورنوان«:،ها

ناا«:ن۱۵»؟رادهزورناد

و؟ا،اناداداد،و

اهزورمنارد؛دنازاداداا

ازورزایاهرو۱۶.اد

باو۱۷.دردوددازاونا

ربا،ههرداوریردار

ریرداربا.ددهو

هنارنازوا۱۸».ظود

.اهددنا«:،هدارواوار

۱۹».دازرایوارددو

او۲۰.ناوروازا،دنادقا

وازا،داضلهدزاودتز

ا«:دداز۲۱،داروایادراد،ها

یو،۲۲».ا،ارادر

هداداراازش،دیا«:،اا

رنو۲۳.دررنزنارد»!ا

:ن۲۴،هدارنشرزاوونا،ارد

یونا».اباردهدداز،دهار«

اردناد،هاد،نوهونانا۲۵.د

تموزنامردراو۲۶.رد

ردندرود،رننازانو۲۷.

نو۲۸»!،ادواد«:،هداوا

رادناا«:ن.اوادرودنا،ارد

رد۲۹».اوا«:ش»؟دااررا

۳۰».دناو«:،هدارنان

رز«دارناوزنلرد

انامرداروا،رنوناا۳۱».عا

یااده،رنوناو۳۲.دادت

ود،،نودنو۳۳.درواوادار

۳۴».دههدااارد«:،هرد
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۳۵».نوارد،دراو«:ن

،هدادنارد،تدوردو

۳۶.دادارمدروضودتتر

ناازناد،دنو

:دنادها۳۷.دهاولن،ن

ادزا.اناواد«

».ددرد

دادترحاوراارنا،هارددهدزاودو۱۰

هدزاودیو۲.داررویرونوارا

ب؛سراشرداوسفونلوا:االر

ب؛یو؛و۳؛شرداویز

ایادوین۴؛یفوو

ون،هدارهدزاودا۵.داروا

۶،ادنزایردوواهارزا«:،هد

،ورنو۷.وااهناد

،دارنار۸.ادنات،هد

.نوارد،هزارند،زارنا

هذدیرده۹.،ا

،رااودناد،یاو۱۰،

یایردو۱۱.ادکارروداز

نوارد؛درادارد،اد

ا۱۳؛منا،اردیانو۱۲.ور

م،داوااونام،

شلارو۱۴.ا

۱۵.ااردیک،هنونازا،

نازاهروموزازورردا

ننردناار،ن۱۶.دا

زاا۱۷.هدنانورر؛

ردودااراز،رمد

،ومرردو۱۸،دزازارد

۱۹.دداوناداار

ردازا،ارنا

هاز۲۰،ان

،رداو۲۱.اهرد،رحور

اونازوداتارز،روارردا

،او۲۲؛راارنا،د

،ا.داتزامد

راید،ردوو۲۳.ت

اایزا،ناااز

زاموادزاد۲۴.ادا

ارموددداناردا۲۵.ا

ر،الارا.ددیان

ریازنازاا۲۶.ارشاادز

رردا۲۷.دموددف

شرداو،وررد،

،احورردنزاو۲۸.

.رداروحورندکاردوازا

(Geenna g1067)۲۹و؟دوودا

۳۰.ازرازاال

ازن۳۱.اههدی

،راامدا۳۲.ارنزا

۳۳.داراااروا،انارددرررد

رددرررد،رامداا

ماهان۳۴.داراارواانا

از۳۵.ارمراماه.مراز

ردزاارسووردزااردودرزااردماها

و۳۷.داواا،ندو۳۶.مزاش

و؛درادودزاارردر

و۳۸.،درادودهدززاارد

دن۳۹.،زا،اارد

نا،دکاردنودزکارنا،ردار

وهدلا،لار۴۰.رداار

ااریااو۴۱.هدلاه،هدلا

د،دااردوتا،د

دبازایااررازاو۴۲.اارلد

اارداا،دم

.«

،رماددهدزاوداروانو۱۱

و۲.ودنایرداورازا

اردنادزاود،ارلا،نازردن

۴»؟یدهاناا«:و۳،هد

،اهدوهازااروو«:نابارد

ناواررنودنار۵دعا

۶؛ترناوهزندواناو

،رنانو۷».دردلو

نوند«دزاهرردنا

ند۸؟ارددزاارا؟

راا؟درادردساریدا؟نو

ند۹.ندیرد

۱۰!ارازا؟ارا؟رنو
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اردلرا“:ابواهرردااناز

ا۱۱”.دزیورارهاریور

،هدزایر،نزدوازا

مازاو۱۲.اگریوزاناترد

روزارنانارودرنات،ناهد

او۱۴.دراتاروااز۱۳.ر

اش۱۵.ساان،لا

ارا؟ارا۱۶.ددراد

یا“:۱۷،هدزاارنر،رد

۱۸”.د،دی؛در،ا

۱۹.درادد،اودر،ااز

وریدا،ودرانا

ناززا.اناروناودور

عوها۲۰نورداراهو»”.اههدد

ازاردیوتازااناد

!ایایاو!زریایاو«۲۱:دهد

،نووررد،رداااز

۲۲.دوسردا

و۲۳.دازانوورازوررد

ان،یااامیا

ا،موردارداهاز

Hadēs).زوا g86)۲۴زوررد

،ونارد۲۵».دازاموزا

ار،زونا،ریا«:،هد

فندوادننادونادزاارراا

ر۲۷.دراز،ریا۲۶!ید

ورارواهدار

فواوزاارر

ارااروناراونزمیاد۲۸.دز

اززاوداغ۲۹.ا

غاز۳۰؛اارادسردولدهداو

».روا

ورانزازوررد،نزنارد۱۲

۲.دزاندرون،دناد

نادا«:و،داراننا

اها«:ارنا۳».ردناند

ر۴؟دو،درودوادا

دلروواناندردراری،هاردا

،یزوررداهاتاررد۵.ن

۶؟هوراداررد

ارااو۷!ازارارد

ارن،اردکرد

ازاو۹».ازورنااز۸.د

ده۱۰،اردنا،ر

اندادزورردا«:،هیوزا.د

زا«:نایو۱۱.روادراووادا»؟

اروا،ایاهزورردناهواد

.اازانار۱۲؟دروانووا

:اردناها۱۳».ااورندردا

.دید،هدزارد»!زارداردد«

.کاروارداروا،رنونا۱۴

وازاروواورازا،هدکردارا۱۵

وادارناو۱۶،ارنا.ا

یانزددم۱۷.تار

زامومارواها«۱۸:ده

اارفادایواردحور.ایو

رداروازاواودانوعا۱۹.را

ارواارهد۲۰.ا

وامو۲۱.درواتارفااداش

واداروریاادها۲۲».ادااا

مو۲۳.و،ورنادادارواودروا

»؟دواداا«:،هداتردهونا

نواردا«:،هن۲۴

کردارنات۲۵»!در،لیر

دناو،ددد«:ن،هد

ا۲۶.را،دددیایو

.دددفا،نوارن،نا

اردلواو۲۷؟را

ازا؟نویرارانا،نو

ارداحوره۲۸.دایروادنا

و۲۹.اهراتا،جاا

لواا،ترارواباواردرواروزردا

،۳۰؟جارارواوداررواروزنا

،ورازا۳۱.دزها،واف

،دهزانازاوهعار

نافو۳۲.انازاساحور

ارد،ساحورفادهزا،

aiōn).اهزا،هاردو g165)۳۳

شاهوزاررد،ارشاهواداررد

،ندازایا۳۴.دشاهزارداز،ار

زانزازالوا
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ی،دلدیازاد۳۵.لددز

۳۶.دروانوی،ازادودرواب

ردارناب،مد

اهدلددنزااز۳۷.دادایروادزور

ونزاها۳۸».ایزاو

وا۳۹».ازاادایا«:باردن

نوارزو«:نابارد

ردزوراز۴۰.اهدادا

.دازردزورنا،

انا،ایروادزوررداند۴۱

اردزایراودازد

نا،ایروادزورردب۴۲.ا

و،دارنازیازاازدا

زاحوروو۴۳.ااردنزارا

.وشدبایاررد،انودا

نو“،مدمانونازاد“۴۴

ودورها۴۵.اراوهبوروارنا،ا

ا،ادودروا،اداردزادحور

ا.دشزازاناماو

وردهزناوا۴۶».ا

اریوو۴۷.دهدانویویرداردا

ا،هدانوارداوردا«:

»؟ارداورد«:بارد۴۸».

ردا«:،هدزارددنادیارددو۴۹

،دروااناردارهدارااز۵۰.ارداو

».اردواوردان

ردهر،هانوزا،زورنردو۱۳

،هراوا،ایوروو۲

رو۳؛داهوناورا

و۴.نونیزو«:نایا

و۵.درارنا،هانوداهارردیر،ن

،یدو،هداادزکخ

رنوابانو۶،از

،هدروررنردو۷.ا

،دروار،هزردو۸.دارنا

۱۰».ددراداش۹.وو

ازا«:یو،هاادها

ناتراااد«:نابارد۱۱»؟ار

ودراداز۱۲،هن،اه

اوازادرادادراا.واودهداد

وااازا۱۳.

تناردو۱۴.وواو

اوا“:دما

مااز۱۵.داوا،هدو

اردنواهوه

ودوواد،اهد

نل۱۶”.دارناوز

ااز۱۷ازیواز

و،ااندوا

ارز۱۸.و،او

ا،ارنا،هارت۱۹.

هاررداان،راهوالدرداو

موا،هرخاو۲۰.اه

ردیارو۲۱،لیدرا،هار

میاهوا،دراد

رنرداو۲۲.درشرد،ادراووا

،ودروونااودارمانا،ر

aiōn).ددوارم g165)۲۳زرداو

،هرواروارنا،هارمانا،

و۲۴».درواوو

اریدنات«:،هدرواناد

ددباردمدنو۲۵:دزرد

وورموو۲۶.،رس،منرد،ها

،هانا۲۷.س،دروا

؟یازردایا“:دضیو

درا“:دارنا۲۸”؟رسزا

۲۹”؟اراواا“:دض”.ا

۳۰.اارم،سندواد،“:د

،دردودوودرا

یاارا،هدارلوااارناورد

ر۳۱لداد»”.هذراردارما

دادنات«:،هدزنایاد

زاو۳۲.ررد،ا

ردوالرنو،ااد

و۳۳».اردهااند

اریاناتنایاد

۳۴.،مدنرد،ارناز

ننووهوناارا

ند«:نزددم۳۵،

یزاهیوزارد

اد،هدارهوناها۳۶».دا
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اررس«:،هایودادو

دررا«:نابارد۳۷».ح

وتیاوانا،رو۳۸،انا

واا،ارادو۳۹.نا،

aiōn).،نوردوا،د g165)۴۰

ردر،ازارد،هدارن

aiōn)،اا g165)۴۱نا

۴۲،داارناروندش،هدارد

.دنادرو،اااارارناو

.انرد،بادرتردندها۴۳

،ارناتو«۴۴.ددراداش

نازاودن،ارنازرده

ناتز«۴۵.ارزناووادا،ر

راونو۴۶،بیراویاری

ا«۴۷.ارنا،واردور،ا

زاودهارداادنات

ردار،وشاهر،دنو۴۸،اردنا

ااردر۴۹.زااروداروفو

،هدانزاار،هانون.ا

(aiōn g165)۵۰و،اااارردارنا

رااا«:ارنا۵۱».نادر

،ا«:نا۵۲».اوا«:ش»؟اهار

یا،اناترد

نو۵۳».دروانوویازاا

نو۵۴.اورنازا،رماارا

،دادناردارنا،او

ارتاوازا«:،ه

و؟شرداو؟راا۵۵؟ر

دااو۵۶؟ادونووباردا

شواهرردو۵۷»؟رزاارا؟

ورد«:ن.در

اردرهنااو۵۸».و

.

۲،ارتنخرادومنارد۱۴

ندزاهداا«:دند

دواز۳».ددردوازاتاازاو،ا

ردوهدرد،دردانز،دوار

یواده«:ون۴؛دااناز

واازمدزا،دواوو۵».ل

د،ارااردودمنا۶.ادار

ورازا۷.دداردو،هدررددو

دردزاواو۸.واادادهو،هدر

۹».ردناارهد«

د،دنوس،هدها

و۱۱،دازانازردار،هدو۱۰.

درددارناواودد،هدرارداروا

ودک،اداروا،هااد۱۲.د

،ارانو۱۳.دادعاار،ر

زا،مدنو.رتیااوازا،هرا

،هانو۱۴.اوریوزاهار

و۱۵.دادارنانارودرنا،هدرو

وااوا«:،هایوداد،ورد

رتدارهوا.ناو

.رارجا«:ارنا۱۶».اد

ودونارد«:و۱۷».داارنا

ناو۱۹»!روداارا«:۱۸»!را

نای،ارودونوهد

نانادودناد،هدهرارنوداد،

هدزاودهیهرزاو،هدرو۲۰.

لاونزیانرو۲۱.اد،هد

دراااردنادرد۲۲.ددرا

رارهونااوردهریوزا،هرا

زاتدیات،داورارمدنو۲۳.د

نردوناردا۲۴.داردموو.ا

سردو۲۵.درجاا،زودرد

۲۶.داورنای،هارد،زامر

،هب،دنارداروا،نادنا

ارناا۲۷.دروادفزاو؛ا

س۲۸»!ن!راد«:،هدب

د،بایوراا،اوا«:وابارد

بایور،هدوزاسرد»!«:۲۹».ا

ن،داردن۳۰.اداور

۳۱».بردااوا«:،هدرواد،هقفو

ا،نایا«:واروا،هدروادرد

۳۳.دد،رانو۳۲»؟یدروا

اا«:،هداروا،هاا

نااو۳۵،اهز،هدرها۳۴»!

وادارنار،هدانا،اروا

وارادراداتزاوازاو۳۶،دروا

.،د
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ن«۲:،هادروانونها۱۵

نهاز،زوزانادا

«:ناباردوا۳»؟ارددر

هدادااز۴؟زواازا،

ادمدارردروراداردروردا

ااردردر۵.ددک

ماانازااردردرو۶،ایارزا

،نارریا۷.اهدارا،د.

یزما۸:اهدتهرردءا

،ایوبد

ماازاتد۹.ارودزاند

ن،هاارناو۱۰».داارمد

ارنادوروندا۱۱؛،هدادش«:

».ادارناانوندزاادز

اننادا«:،هایونادها۱۲

«:باردوا۱۳»؟ادو،ار

نار،رااوارنا۱۴.ده،ار

.اهردود،دارارر،رهوارنار

۱۶».حیاارا«:واباردس۱۵

از۱۷؟کاردالا«:

؟دهازردودداد،دوروندزاا

ااوددردلدزا،اندزاا۱۸

ووت،الدزااز۱۹.دزارنا

نااا۲۰.وغوردتادودزدووز

ارنا،یدندر،دزار

.رنووررد،هنوازا۲۱».اد

:اریوند،هانودونازایانزه۲۲

».ااددازر،ادواد،اوا«

دا،هاوانادداا۲۳

ردوا۲۴».شرردازیاروا«

ناهناماههد«:با

ااوا«:،هداروا،هانزنا۲۵».اا

ندوارنازن«بارد۲۶».یر

هرزاناز،اوا«:دض۲۷».اا

واباردها۲۸».رناههدای

».داار!انا!نزیا«:

،هدازا۲۹.شد،نرد

وو۳۰.ا،هاهزاوایردهر

دارنادزاونونونارون،ر

ارناوایارناواواد،اد

رارنوارنن،نا۳۱،داد

اراایا،ه،دارناروناارنو

ا«:،هاردناد۳۲.د

وازورلاازلدا

ردادادارنااوراکاریا

ارنردزا«:وااد۳۳».هار

:ارنا۳۴»؟ارهانرا

۳۵».نزایرون«:»؟رادن«

،ارنونناو۳۶.زدارمد

۳۷.نانادوداددناد،هدهرود

.ادزهیهدزاو،هدرو

نا۳۹.ددرارلاونزیا،نرو۳۸

.الدو،هراودادرارهو

یوزانایورزا،هاوادنوونها۱۶

دادباارنا۲.دزنایاااا

۳؛اخناازداشاورد«

وخناازاازوانو

زتا،دارناترادنارریا.ا

ناوا،رز۴!اار

و۵.اور،هدرارنا».اا

۶.رادندشا،رفناناد

نوونزاها«:ارنا

انازا«:،هددردنا۷»!طا

یا«:ن،هدکردارا۸».اان

۹؟اهدرونازادردا،نا

اریوراوننااهدرودوهزا

ارزورارونناو۱۰؟اد

زاارنهرردا۱۱»؟اد

زاردها۱۲»؟طانوون

هدطانوونزان

نادزا،ااو۱۳.ا

۱۴»؟اامد«:،هد

زاراوساوهد«:

ردسن۱۶»؟ادا«:ارنا۱۵».ا

بارد۱۷»!هزیا،«با

ارانواز!نیال«:یو

ارو۱۸.اناردر،هد

بااواردیهاوس

Hadēs).اانا g86)۱۹تیو

اوددناردیزاو؛مرارنا

اردنادها۲۰.دهدناردزرد
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نزنازاو۲۱.اواد

رزورواواردزانداددناد

مزورردونونویوروزان

نددعو،ارواسو۲۲.ایرو

۲۳»!ااواوایازا«:و

ازنیازارود«:ارس،واا

»!اراراارارااز،ش

اا«:دنادها۲۴

.ازا،اداردوهدراارد،

ا؛دزکارنا،اردنااز۲۵

اراز۲۶.ردارنا،کاردن

ارداا؟دزاردنوداردمدرادد

لرداانااز۲۷؟ادنیا

اااروناردودقار

اردا۲۸.داداا

اارتاذ،ادتردارنا

.«

ارشرداوبوس،،زورزاو۱۷

واتناردو۲.دتردارنا،اد

،رنشاوهرد،رنشاهول

وا،هناساوه۳.د

ند،اوا«،هسا۴.د

،زاردن،اا!اارد

زو۵».سایایدوویا

یزاوااواناهردیاهدز

اروا.مدیوزااا«رردازا

،هداردیور،ارانادنو۶»!

:ودارنا،هاد۷.ن

ار،هداردنو۸»!نو«

نا،ازهزانانو۹.

ارورارز،دندزانا«دار

ان«:،هوازااد۱۰».ز

ساا«:باردوا۱۱»؟الواسا

۱۲.داحاارموا

؛دیوااارواواهاسالا

نادها۱۳.دازنازانار

نو۱۴.نهدهرردرد

:دض،هدزازیود،ها،رد

،اتوعوازر،اوا«۱۵

ناددارواو۱۶.اباردرواردر

یا«:بارد۱۷».دارواا،مدروا

؟مدو،ررنا

نویوزاد،هداداروا۱۸».رواداروا

،هادنادا۱۹.نا،ردو

۲۰؟نواروااا«:وازاترد

ا،ااز.ا«:ارنا

اازاه،اددادرنا

۲۱.دلیاوا،

نانو۲۲».دورنوهزورودا

مدنا«:ن،رد

امزورردواارواو۲۳،اهد

مدراونانو۲۴.نور».

ردودداا«:،هاسدردودن،

وا،هاردنو».«:۲۵»؟دار

زانند؟یرادن،نیا«:،هد

۲۶»؟نزاناززا؟ون

نا«:و».نزا«:یوس

،رردهر،ارنااد۲۷!دازا

ر،هدزاردو،انولواوزا

»!هندویا،ادارنا.ارد

رد«:،هادناد،نرد۱۸

نرد،هدها۲»؟ارنات

وزا«:و۳ادنا

۴.اناتاد،

ناتردن،دزواردا

ا،لاارو۵.ار

ش،رادنااررازاو۶.ا

ردرد،وادادارواد

ااز؛نایاو۷!ق

ا۸.شیاو،عوزا

اراززااروددزا،هدارنا،اارد

وددودازایتادا

aiōnios).یهاادوررد g166)۹او

ااراززااروددزا،هدارنا،دشار

هااردودازا،یتدراو

Geenna).ی g1067)۱۰راررازارز،

رداریورناردادنااراز

هاهانااز۱۱.انا

ارا،ن۱۲.تار

ودرارارودناا،دازاو
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ا،ردارناقااو۱۳؟دورهنای

ودنازایدنا

ااناردرهدارا۱۴.اه

هدهتردااو«۱۵.ددکنازا

اره.مااتردواودنارواوو،

دود،داو۱۶؛رداردردا،ش

او۱۷.د،ودنززارادد

درد،لاراو.،درارنا

،زاا۱۸.ر

ههدنارد،زاوهنارد

هرردزردزاودهز۱۹.

یااناردرزاا،ا

اوداز۲۰.اهدنا

:،هاوادسها۲۱».منانردا،

ا؟زااروا،دزرومردا،اوا«

،ار«:و۲۲»؟

اردناتازا۲۳!د

،دبعونو۲۴.ادهدارادن

نو۲۵.دروارراهددرواوادار

مونازونزارواداا،اداای

هدزورمنا۲۶.لوار،ووا

”.اداارهداایا“:وداروا

ارواضودراروا،هدیومنایاها۲۷

اردنارزا،رنومنان۲۸.

،هدارواروا.ادردوازا

،هداوایرنا۲۹”!اداا“:

ا۳۰”.درارهدا“:،هدسا

ن۳۱.اداارضاانازرداروا،ردلوا

هاور،هر،داروایونار

یا“:،هارواها۳۲.زدیاد

۳۳؟ماارضناما،م

رردردمزارا

مدناداروا،هردوای۳۴”؟مد

،داارر۳۵.ارض

».لدزااردردازاا

،هاورزا،رماارنانو۱۹

واوازاروو۲.اندرافنازاددو

ناارواان۳.اردارنا

ردوا۴»؟دقاردنز،داا«:و

نزودارنااارداها«:نابا

نز،هدراردردور،دازاو۵،ا

ودنازاا۶؟اودود

۷».دزانااارا.

اودارنزدازا«:یو

تزاار،«:ارنا۸»؟

و۹.داازا.دقاردنزداد

،حاریدودقزاردنز

اد۱۰».ز،حاریانزوااز

»!اندح،نزا«:و

،ارما«:ارنا۱۱

ردزااز۱۲.اه

واهمدزاو

اا.اهداردات

یددرواوادارها۱۳».ددرادل

۱۴.دادارنا،نادا.د،هدناارد

ارنا،دنازاورااری«:

اردیدو۱۵».اازاناتاز،

اریو،هاه۱۶.اورنازاهدرانا

»؟ادوت،دایا«:

(aiōnios g166)۱۷لوازا«:اریو

تاداا.ا،ا

»؟ماما«:و۱۸».رادهارما،ی

رو۱۹،هغوردتد،یدزد،ز،«:

».رادودداردوراداردردو

اد.ماادهزاارا«:اریونا۲۰

ر،یاا«:و۲۱»؟ا

؛اداناردهءاوشوارد

لد،ارانان۲۲».اهاو

:دناد۲۳.ادرلاز،ه

یرادناتودا«

،نزخارزاارزو۲۴.داد

نناد۲۵».اتردودلدزااا

۲۶»؟تا«:،،

دالاناد«:،هنا

ا«:باردسها۲۷».اا

»؟داار.ار،هدکار

اا«:ارنا«۲۸

،دلناودرد،اهد

.دایروادااهدزاود،هدزاود

ردرنااناردا،او۲۹

تثراووانا،دکارزنازنز
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aiōnios).اادو g166)۳۰اوا

!وا،اود

نونادااریاناتاز«۲۰

یزور،۲.دددنر

و۳.ددنارنا،هدادرارد

ارنا۴.دهداررازردارد،رنوم

ااوون“:

،روز۵.ر”.د

.هدارد،ردزو۶.د

۷”؟اهداراردزورزا“:ارنا

“:ن”.دار“:ش

،رمونو۸”.ااروون

ازا،هارنارود“:دن

یردی،هانهدز۹”.اداارنادوا

ناو.ادن،هاواو۱۰.

،نا۱۱.یردی

ارناودر،اا“۱۲،هد

ردوا۱۳”؟یایواهدزورتراو

یرد.مدریا“:نازابا

یاا.وارد۱۴؟یدارا

؟اادلزااا۱۵.د

واواا۱۶”؟ورنازاا

۱۷».نورنهااز،اواا

هاریاردارددهدزاود،رروانو

وورروایا«۱۸:نهت

واهدنویورنا

اااروادااارواو۱۹،دادااروا

۲۰».امزورردوبوززو

وازا،هدوهایوددنایزودردها

:»؟یرادا«:و۲۱.داردی

یدوارد،تردودا«

اد«:بارد۲۲».د

یو،یانازااا.ا

:ارنا۲۳».ا«:و»؟،ار

ا،اریوازاا«

نازا،وارد.

».اهنایامرزا،

۲۵.رلدرداودنا،دهدنانا۲۴

امها«:،هارنا

نرد۲۶.ناورویرونا

،ددگرانرد،دا

م،دمنرداو۲۷.مد

ودمونا۲۸.

نورازاو۲۹».دزایرهاررداردن

رردوده۳۰.اوازارو،ر

:،هدد،ارردن،هار

ارناو۳۱»!،ادواد،اوا«

،اوا«:ند،شداد

«:زاوا،هدا۳۲»!،ادواد

نا،اوا«:یو۳۳»؟یاا

دارنان،هد۳۴»!ددز

.اوروازا،رد

نزهددراو،هرروادنو۲۱

:ن۲،هداردنادزاودها.

شاها،لردووایوریاارد«

هو۳.رواد،هدزارا.ا

ارارادرادجاوا،

مااواو۴».دا

ووادهداارند«۵د

نا،رناد۶».غاهورهرا

ااردر،هدرواهارغاو۷دروا،دا

هاررداردیر،روو۸.رااواواا

و۹.دهاررد،هنردزاوا

،ادواد«:ند،رواوزا

»!ارد!اواادکر

ا«:،هابام،روادراونو۱۰

۱۲».هزااا«:هونا۱۱»؟

وردار،ااد

ارنویونایودنو،دشو

اب«:ارناو۱۳.نژاو

ونارو۱۴».اادزدهر.دهد

یورا۱۵.ارناواواد،ردن

ردارندوردوازاننو

۱۶،ک،د»ادواد«،هدرواد

:ن»؟اای«:یو

ارنراوندندزاااها«

ارد،ریزا،هدرااوارنا۱۷»؟

.،داننادا۱۸.دار

ناگواناد،هداردهارهرردو۱۹

»!داهازا«:ارنا.
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aiōn)!اردرد g165)۲۰ارانادن

هارددوزر«:،ه،د

اا«:نابارد۲۱»!ا

اردار،دوادنا

هارده“هه،د

ا،دنااو۲۲.”

ویور،داد،هاردنو۲۳».

وارلااتر«:،هاوادم

:نابارد۲۴»؟اهدادارترا

،ارناا.زا«

زا۲۵:ترارلاا

ا«،هددنا»؟نازانازا؟د

او۲۶.درونایواا،دنازا

۲۷».ادارازمدزا،دنازا

«:ن».اد«:بارد

ن۲۸.ارراترار

زوازیا“:،هاد.دودار؟راد

ا“:بارد۲۹”.لر،رن

.ودو۳۰.،نا”.ر

ازاما۳۱.و”.مورایا“:باردوا

:ن».وا«:»؟درواارراود

تادزاوناا«

ناوواداهارزاواز۳۲،دا

دنودرواناووناا،درو

:دو۳۳.رواناونا

وشدیاه،هدسدیا

مز،هدندارنا.دونارد

ندداردن،دهنو۳۴.

،ارندا۳۵.راداروایهد

نز۳۶.دراروارودزار

۳۷.دکرن،هدوازا،د

اا“:،هدنادارده

ثراوا“:ددارنندا۳۸”.اد

نو،ارواها۳۹”.اراواروا.ا

ندنا،انن۴۰.،هان

اکارنارناا«:۴۱»؟دا

ردارهدادنارغود

ااهارد«:ن۴۲».دو

زاا.اهوازن،ددرارار

ارازا۴۳.اردواوا

،روارشاها،هزاات

نااود،اناو۴۴.ا

نویورنو۴۵».دز،ا

ارواانو۴۶.ناهرردرد،ار

.ادارواازمدزا،ر

:،هدبارناز،هدو۲۲

۳.دویااردنات«۲

اواوارنتدداردنو

ارنتد“:د،هداوردنز۴.

هیراووناوومااردناا

،هداناو۵”.و،اهداو

۶.رتریدودر،اردهار

،نهد۷.،هدادمد،ارواننادو

ورارننا،هداردن،هد

؛او“:داردنها۸.ارنا

ارووعرانا۹.انتد

و،رارننا۱۰”.و

.نزاو،دار

اردار،هاداندهدها۱۱

اردریا“:و۱۲.دراردود

ها۱۳.شوا”؟یراردوالویا

ردورادودارا“:داردندهد

از۱۴”.نادرو،زاار

دار،رن۱۵».نورن

ندواردنادو۱۶.زررداروار

اراوقدادادا«:،هدیود

ازیراکزاوار

اورندادا.یار۱۷.ی

ا،نارریا«:،هدکردارناترا۱۸»؟

یودیردنا».ار۱۹؟ا

و۲۱»؟نازاروترا«:ن۲۰.دروا

اداارل«:ن».نازا«:

ارواو،نان۲۲»!اارالو

دنو،زورنردو۲۳.،هدرااو

ا،دایا«:۲۴،هدلا،هاوا

دردایاحاروانزشردا،ددوا

د،زلوادردانردیر۲۵.ا

ودو۲۶.دکدرداارنزایدوانو

ردوا۲۸.دنزنازااو۲۷.و

۲۹»؟ادارواازدانازامانز،

توبورازاها«:نابارد
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حوح،رداز۳۰،اردارا

هرردا۳۱.نارداهد

۳۲،اااراهاا،ند

یا،ا؟بیاوقایاواایا

،نهوناو۳۳».انزیاند

ارنوننا۳۴.یوزا

،دنازاو۳۵.،اهدب

ردما،دایا«۳۶:،هدلانایوزا

یاواا«:اریو۳۷»؟ار

ا۳۸.دوولدارد

اردانامودو۳۹.اولواا

اوتارم،ود۴۰.د

۴۲،هنازا،دننو۴۱».ا

:و»؟وا؟نهررد«:

وااروا،حوررددوادر«:ارنا۴۳».دواد«

د،واوا“۴۴:؟ا

دواده۴۵”.مززاایارندار

ترو۴۶»؟ش،اوااروا

وازاندلاتادزورنازاوایوبا

.د

۲،هدباردنادوناها۲۳

ا۳.انون«:

ازنالا،رواوراده،

شودواررادونایراز۴.و

و۵.دااراادومد

اردی.ارنا،مداردیر

ردو۶،زاردییادو

ارردو۷،رادودارردریو

از،هاا۸.اااارنامداو

ارو۹.ارداوادا

.اناردارازادر،ز

و۱۱.ایااز،هااو۱۰

،اردو۱۲.دمد،رزا

یایاو۱۳.ددزاادزواردودد

،مدیورارناتردررنون

۱۴.لدزاارنادوناادداز

وارنزهیاز،ررنونیایاو

.اباوازا؛ارزریورزا

دارواز،ررنونیایاو۱۵

،دزاودارواانوای

Geenna)!ز g1067)۱۶رناریایاو

یدر“

اماا،نونادیا۱۷”.ودر

و“۱۸؟دزسار؟ا

،درانایادر

؟ااما،نارولیا۱۹”.ادا

ونا،در۲۰؟ار

،درو۲۱؛اهدرانا

و۲۲؛اهدر،اناردواونا

،اناواوا،درنا

وعررنونیایاو۲۳.هدر

روا،مااودارهزو

کارا،هدرواارا!اهدکارناو

وارواررنریا۲۴.هد

نوورنازا،ررنونیایاو۲۵!

۲۶.اوزاانوردوکاربو

وزاربونوردلوا،ریا

رنررنونیایاو۲۷!د

یاازاانورد،نوزاه

لدمد۲۸!اتوند

یایاو۲۹.تراویررزا،

ندیوارایررنون

رد،ددنارماردا“:و۳۰،دزار

تدد۳۱”!ناانر

اردنار۳۲.اننازد

ارابازا!ندازاوناریا۳۳!

Geenna)؟د g1067)۳۴دنوءوالاا

اروارادواارو

ی۳۵،ارازا،هدززدرد

نزا،ادراورزند

ا۳۶.ونردارواازن

،روایا«۳۷!اااا

نازا!دنهروا،روا

دلزاردی،ار

.دهدراناویاا۳۸!او

اکردااازااز۳۹

».اواموا

اادو.،هنوزا۲۴

ا«:ارنا۲.دنواریر

اردا؟ارا
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نزهنو۳»!دهازاهدرا

ا«:،هایودترداد،د

aiōn)».یاونانوداورا

g165)۴هااررز«:نابارد

واهامواز۵!

.اارراوو۶.داهااریر

زا،امزاعوازبرز

وداوواز۷.

هزیدردزااا۸.اردزووو

اوا،هدارها۹.ا

شیر،نزناردو۱۰.تزاا

یاو۱۱.تزاوار،هدر

هواو۱۲.هااریر،ه

ت،ا۱۳.ادیر

امردتتراو۱۴.

ن«۱۵.رااها؛ددا

سمرد،اهلادنزاراوهو

دردها۱۶رداه

زایاد،مو۱۷؛دن

.دددراد،ارردو۱۸؛ز

د۲۰!ماناردندونایاو۱۹

ننزنارداز۲۱،دردنزردرا

اوهناازاد

،تی،یهمانااو۲۲!

اها۲۳.اهزورنا،ن

از۲۴،رو“اارداردا“:

تاوت،هاوبذن

.یدهاارنیدادان

ا:ارا«۲۶.مدادارا۲۵

از۲۷،رو،اترداونو،ارد

ر،دب،هقزاقن

ردن،یرادو۲۸.انا

وددربا،مانازارو۲۹.ا

لکایورونازانرواردره

،وناردوددناردناها۳۰.دد

یاارناوززا

راردنو۳۱؛الوت،نا

نانازارایدزااروان،هدزاوا

نااراردزا«۳۲.دروااا

.ادن،دروا،هکزشا

ردد،اران۳۳

اا،داواا۳۴.ا

ازن،ااززونا۳۵.

،دراعاوزورنازاا«۳۶.ا

ر،دحما۳۷.ورنا

نزاماردناز۳۸.داننا

یزورودحواودر

،دار،هانو۳۹،ادح

یارردیودها۴۰.دانار

سدنزودو۴۱.دهدرااویدو،

ازرا۴۲.دریدو،

ااارا۴۳.اوامارداد

ورا،ادزدزاسرداد

،ا۴۴.زشاا

امنا«۴۵.انا،نرداز

وردارنادردااروااادو

اروا،ااننال۴۶؟دکار

مارواا۴۷.لررد

دمناه۴۸.اد

نارندزعوو۴۹،ناردیا

رد،امنایاا۵۰،نارنوندرود

،هدهرودارواو۵۱،اردویزور

انادرورددراناررار

.د

یداههدناتنزنارد«۲۵

وادنازاو۲.رنودادلا،ادارد

ور،اداردینادا۳.دناد

یدفوردور،ناد۴.دد

۶.،هدز،الدادنانو۵.اد

یولاادادا“اردو

حااردی،هنا۷”.

ازددورزا“:ارناد،نادو۸.د

“:باردنادا۹”.دشی

دیا،رنود.فارواد،د

وداد،رناردو۱۰”.

۱۱.درد،هادویو،دا

”.زیااوا“:،هادیه،نازا

”.ارا“:باردوا۱۲

از«۱۴.اداروزورناازرا۱۳

،دناردلااواردن،همزید

ار؛دادارووداریدورار۱۵
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را۱۶.ردو.شداا

و۱۷.دددر،هدتراور،د

اا۱۸.ددرودرود

و«۱۹.دناردیاوارزر،در

.ابنازا،هاننایا،یتزا

:،هدروادر،ها،درا۲۰

۲۱”.مدددرا،یدراوا

اکای!میاا:یووایا

دواید.اریار،ید

رودایا:،هارودو۲۲!اد

:اریوا۲۳.ماددرودا،ید

یار،یدای!میاا

ا۲۴!اددوارد.مرر

دارنایا:،ها،در

زاویوردیازا،رد

زاررور،هن۲۵،یاه

:یوباردا۲۶.ادلا.ز

زاومورمازایااد!هرمیا

ارزا۲۷.،ماه

۲۸.داردلوناا

از۲۹.رهد،وازااررنالا

.ددرادادراازاوواودهداددراد

رو،زاارردارمناو۳۰

دلردنانا«۳۱.داناد

و۳۲،ادلها،اس

ازااراووارردا

دارو۳۳.ازاارن

فباهدها۳۴.دراداروار

یاازاارورزانیا:ار

مدناز۳۵.ثا،اههدایا

۳۶،دادامد،دامد،دادما

ندمدرد،ددمد،امدن

تا،وایا:ندها۳۷.ا

۳۸،اتا،دد

ارو۳۹،ندارار

ا:ناباردهد۴۰؟دس

،دنارداازاا،

رودزا،نیا:ارفبا«۴۱.اهد

.اهوانوایاادوارد

(aiōnios g166)۴۲باامد،داکارامداز

و،امدن،داامد۴۳،دا

یا:نا۴۴.ددمدس

سار،وا

ا:ناباردها۴۵؟د،هد

و۴۶.اهد،دنازاا،

».ادوتردندا،راادوباردنا

(aiōnios g166)

ناد،رماارنانو۲۶

ناازورودزااد«۲:د

ونویورها۳».ددبدهد

ار۴،هادمرادردم

«:ا۵.ر،رارد

ردو۶».دمرداادورد

وادایاز۷،صانرد

،دارانادا۸.ریون،ها

اداز۹؟اهفاااا«:،هد

کردارا۱۰».دهداداوونا

راز؟دزنزا«:ن،هد

اارادددارااز۱۱.اهد

هدد،ارانزاو۱۲.را

ترمردا۱۳.ا

».اروایردنزار،دهد

د،دایادهدزاودنازاها«۱۴

ارواداداا«:۱۵،ریور

دردونازاو۱۶.دادرایوههرنا«؟

،لوازوررد۱۷.ناروا

هداارا«:،هادناد

دا“:و،رند،«:۱۸»؟یر

فدنادردارودو

ودداارناناد۱۹»”.

وو۲۱.هدزاودنارمون۲۰.ار

زاا«:وا،درانا

نازا،ه۲۲»!ا

:باردوا۲۳»؟اااوا«دزایو

۲۴!ان،دوبرددا«

.رابواهرردرناا

ارنا!دواناایاو

با،دیوهادو۲۵»!ید

و۲۶»!د«:یو»؟اادایا«:

،هدهروداد،ارن،درانان

۲۷».ناا،رو«:ودادناد
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ازا«:،هدادنود،ارو

یرهارردردناااز۲۸،

زاا۲۹.درنشزا

تردارنایزورادهزاا

اورنزهیوا۳۰».اهز،در

هرردا«:نها۳۱.

ناوزارنابرش

ازا،زا۳۲.ها

شهررده«:یوباردس۳۳».ر

ا«:یو۳۴».مر،ر

اراا،سوندززارد

ار،دمزده«:یوس۳۵»!د

ناها۳۶.ننادو»!را

:دناد،هرد

ودوسو۳۷».دارد،رارد«

ن۳۸.کدردو،اداریز

هارد.اهتفازا«:

،هددوداردیور،ریر۳۹».را

؛درزااا،ریا«:

ردارنا،هادناددو۴۰».هادارا،ا

اا«:سو.با

!زاضرددورا۴۱؟را

،هددز،ردرو۴۲».نا،اارحور

زاننواا،ریا«:

باردارناز،هاو۴۳».داهداراا،در

کارنا۴۴.دهناناز

ناددها۴۵.ددمنمدور،هد

لا.ااواار«:ن،ها

۴۶.دناردنااهر

زو۴۷»!ادها.و

ودهدزاودنازااده

نواهو۴۸.اموءورزا

اروا.ان،زار«:د،هداد

واو»!یم«:،هادرد۴۹».

ها»؟یازا،ریا«:اریو۵۰.ار

زاهو۵۱.اروا،ااد،ها

م،هفزاارد،هدروادنا

:اریوها۵۲.دازاارودزر

ک،داز،فارد«

ارددرزالااینا۵۳.دد

ارد۵۴؟دزیازاجهدزاودزاهدز

رد۵۵»؟دددمتر

دزد:هونا،نا

اومداد،ردزور!انوو

ونارد».دماا۵۶.

اراو۵۷.،هدرااوارواناد

،دونرداروا،د

واردر،هاواردرودزاسا۵۸.د

وویور۵۹.اررماند

اروادغوردتدارا

،اغوردا.۶۰،ر

ا“:ا«:۶۱،هاودا.

ر۶۲»”.شزورردوباارا

ا؟دبا«:و،

یوررا!شا۶۳»؟دتد

یاردیاار«:،هدیو

و!«:یو۶۴»؟ا

اردداارناازاار

رررد۶۵»!انایا،ت

دارد!«:،هدزکارد

ردنا»؟۶۶!ارشلا؟ا

ورندباها۶۷»!ا«:با

یا«:۶۸،هدزودزاروا،اا

ردسا۶۹»؟اهدزار!ت،

«:،هایودهدنوناا

اد«:،هدرایووروا۷۰»!ید

،هداروادی،رنودنو۷۱»!

ز۷۲»!اییرزاا«:

،یزا۷۳».اردا«درا،هدر

ازاا«:ارس،هادهداا

وندزا۷۴»!داز

سوردو».ارا«دندر

زا:ددروادارسها۷۵دز

رازرازرنو».داراا،سوندز

.

ارمویور،نو۲۷

سود،هداروا۲.زکارواد

واهادن،منارد۳.داو

ویورارههر،هن،داداواد

».مدارنمده«:۴،هددر

اور،ااردارهنا۵»!ادد،ار«:
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:،ادارهیورا۶.داردرو

ار۷».اازلاردااا«

زا۸.ءهارهزر،نا،هد

ها۹.ارمازوارنا،نا

ارههر«مدهیرانز

وااازایاههدنای،اد

وا،دادهزراراو۱۰.درا

زااو.دهدااورردا۱۱».

«:و»؟دهدا«:،هوا

،دوازاویورنو۱۲»!

ری«:اریو۱۳.دادبا

،،یوباردا۱۴»؟دتد

دااور،یردو۱۵.راو

ناردو۱۶.ددازایا،اار،از

،مدن۱۷.ادما،راز،و

ا؟دازایااار«:ارنا

هدزااروااداز۱۸»؟ارر

ا«:،هدوادز،دن۱۹.د

رزواهرردباردزوااز،یرارلدد

داارم،ویورا۲۰».مد

ناو۲۱.زکارواارا

؟راارودازاما«:،ه

ر«:ن۲۲».ارا«:

؟ا«:او۲۳»!دب«:»؟

»!دب«:،هدزدنا»؟اهدی

با،ددهدزبادرایدن۲۴

انزای«:ارددمد،ه

وان«:باردمم۲۵»..لد

اروددازانایااراها۲۶»!دنازو

ار،اونها۲۷.بارواد،هدزز

نارواو۲۸.درواایودارج،هداد

ش،رزاو۲۹،ویس،

ارواناا،هدزازیوودادواارودرا

ار،هایوندباو۳۰»!دهدیام«:

سنا،دهدااارواازاو۳۱.دزش

ندبارواوارشد،هیوزاار

ارمناو،رنونو۳۲.دنو

نو۳۳.درنداروا،

جو۳۴،رد

اروا۳۵.ا،نا.دادون

ااااوداروار،هدب

ددنردار«دمدهنز

۳۷.وااردو۳۶».ااسو

،اا«واشی،ارواو

یدوارددزدودها۳۸»!دهد

،هاردیناراارو۳۹.بیو

ردوبااریا«:۴۰ن

زا،اا.هدتارد،یزارنازور

نااونیور۴۱»!دو

ا.ارداا،دادتارناد«۴۲:

۴۳!رواناوادوزانا،اااهد

ازدرادروا،دتاروانا،دا

اروا،دبیودزدودناو۴۴»!ا

زمر،زاو۴۵.دادمد

هدزازاوا،دو۴۶.وار

۴۷.یدکاااا».اا«:

.اارساوا،ارانزاا

زاارناوارا،هودننازارد۴۸

:نادو۴۹.ادوادودرا،هد

زاواز۵۰».اروااساارا«

هرودزاهده۵۱.دارحور،هدز

یروهدو۵۲،دولزو

،یوزاو۵۳،دهارایزا

زا۵۴.یرورس،هارزا

،دارواوزن،داررو

و۵۵».داااا«:،هن

اروادهاردزایرنزارد

ود،نازا۵۶،دهررودزا،

،رونا۵۷.یزناردوءوبرد

دنادزاوام،ارازاود

ها.اار،ردو۵۸،ا

نردارنا،ادار۵۹.دهداددادن

،دهازادیایرداروا۶۰،هک

وو۶۱.،هناگرودرا

زورنایادردو۶۲.درد،اردد

۶۳،هدنویوردزورزا

:دهزوههاناادارایا«:

زورار۶۴”.مزورزا“

ندزامدودزاروا،هارداداد

ن۶۵».دلوازا،ااوا

۶۶».،ادو.رادن«:د

.دنار،مارور
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و،لوازور،م،زاو۲۸

وازاثدیازه۲.اندد

،هردزااروا،هدلونازاوا

و۴.دفنوقواترو۳.نا

ا۵.دهد،هاردهزنواسزا

ازارد۶!ن:،هنز

،دوا.اد

.اندزادارادریدوزو۷

ا.داارواارد.دورزاا

،هاوریدوزوسزا،۸».ار

راردو۹.دعااروانادر

م«:،هدرنه،رواناد

۱۰.داروا،هوای،ها»!د

اراردا،ر!«:نها

ه،رنانو۱۱».داااردو

وازااریور،هنزا

رهودار،هنا۱۲.

و،هااده«:۱۳،هدادن

،داودزشاهو۱۴.دزداروادبارد

،ارلنا۱۵».زارواداروا

.ادنردزوااود

دهدادنارنا،لرهدزا۱۶

.د.د،داروانو۱۷.ر

تر«:،هدبن،ها۱۸

ارا،ر۱۹.اههدادزونارد

۲۰.دساحورواوبااارناوزد

ماهداریرادارناو

.ا».هایاهزوراو.

(aiōn g165)
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بارد۲.اااا۱

ارهاریوراردلرا«،ا

قوزارواهارنردیاهایا۳.دز

ونردهد۴».اراروا

ودموزو۵.دنشزا

،هدفدنونویودروا

وزاسارو۶.وازانودرادوررد

دو۷.یوزایوکارود

ناازاازا«و

.مدادباار۸.زاروالاود،ه

مانارداوو۹».داداساحوراروا

زانو۱۰.زاندراردهاهزا

یارحورودارنارد،ابا

«رردنازایزاواو۱۱.دلزیو

.دناریوحوررد۱۲».مدزا

شووداروانوداردزورتو۱۳

یرزاو۱۴.دیراروانود

۱۵،هداتتر،ها،

و.اداتومو«:

،یردهرنو۱۶».روناا

داززااردرداددارسراشرداون

مددارازا«:ارنا۱۷.د

و۱۹.اوروازا،هدرااردیاد۱۸».اد

رددارشرداویزب،ریرازا

.دتدارنالرد۲۰.حااردیاد

اوریوزا،هدراردناروداریزدر

زوررد،مدراونو۲۱.

نایوزا۲۲،دعونداد،هارد

ردو۲۳.ندادارارنااز،

۲۴،هدزه.ادحوردنا

ندکیاا؟ارارییا«:

یو۲۵»!اسویا،ار؟یا

حورنارد۲۶»!یاردوازاوش«:،هداد

و۲۷.انووازا،هدزازاواودعواروا

ا«:،هدلازای،

اترارحاورااهزاو

تموزردروااو۲۸»؟او

ونوبر،هانوزاو۲۹.

رد.دها،هدننزردو۳۰.اردسرا

،ارواد،هد۳۱.دادوازااریو

نایراوازوازاونشا

ون،ببانه۳۲.ل

۳۴.دمدزاردمو۳۳.درواواار

یریدوداد،دضااعااارو

نادا۳۵.اروااززفددرا،هدنو

دارد،هریااوورنو،زا

اروان۳۷.واردرونو۳۶.ل

تد«:ن۳۸».ار«:،رد

نورااز،اردورو

اردودوناردمرد۳۹».ما

و،هدزازودا،هایواو۴۰.دجاا

،هد۴۱»!یزاا،اا«:

»!.ا«:،هدارواودزارداردد

۴۳.ک،هازوازاصرا،نو۴۲

اررز«:۴۴،هدرودارواو

،هداواردر،ه

،رنووا۴۵».ددنایانارد

وانازا،دعوااندادتوند

مدودنویاوردارداراا

.ایودفاازا

ردتن،همدراوز،یزاو۲

ردنودمدزارد۲،ا

ه۳.دنارمنایاوا

نو۴.دروا،ادردارهایود

وهدزدواارق،وادا

۵.ز،دهاناجار،

هزان،زیا«:ارج،دارنانان

دلدرد،داردنزا۶».

یازا؟اا«۷د

حورردرد۸»؟دزارنا،او

زا«:ن،دهدکارداد

؟اما۹؟دهاردارتا

اردو؟هزانارج

نزااارناا۱۰؟مااد

ار«۱۱:ارج»...زیورن

ووا۱۲»!ود،اداردو

ا،هنایراوریور،ادارد

زو۱۳»!دهاا«:،هدار

و۱۴.دادارناواوادهونامورردهر
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:و.دهارایور

واوو۱۵.یورد،»!زا«

ونارونازایر،دیورد

ننو۱۶.دوایوودرازاد

واناد،درناروناداروانو

۱۷»؟بواناروناا«:

راجانر«:ن،اران

تدارنارارندمو.ن

و،ها.ادهزورنونادو۱۸».

نادورادهزورنونادان«:

نااا«:ن۱۹»؟رادهزور

دادز؟راهزورانادادادو

داداا۲۰.رادهزورا،راددار

و۲۱.اداهزورمانارد.دنازا

نازاونااو،ورزایاهر،

ردارباو۲۲.دردوددا

،رباودرارباناودری

و۲۳».ریرداربا.دد

ادورنزازوردان

:ون۲۴.دعون،ر

وا۲۵»؟اورزوررداا«

رووانددواداها«:ن

اررامارد۲۶؟دوج

واورنناندردرارن،هارد

رنا«:نو۲۷»؟داددیر

».ناا۲۸.یانا

او۲.دددارد،هاردزو۳

۳.دوادرداروادیو

:نو۴»!نرد«:ددنا

تارن؟یند؟امازورردا«

اردن۵.شنا»؟ندکنداد

دنا،دنونازااز،هادنا

.د،هدزارد»!زارداردد«:

دارواهرردندو،رنونرد۶

اردیادو۷.کاروار

وروازاودزاو۸،اوروازاروو

ن،نوورازاوندرافناوودا

روزددنادو۹.ایود،اروالا

از۱۰،مدزایورادهوا،

وادیدرد،داداریر

وا،داروانحاوراو۱۱.اروادروام

و۱۲».ا«ندوداردیور

زا۱۳.تاروادرارنا

۱۴.اوادناودداار،ها

ندوارناوواهادرارهدزاودو

نواردودارنترارناو۱۵،

ویزبو۱۷.دمسارنو۱۶.

و۱۸.درامرنااارودا؛بردا

نویوبوووووسرا

نو۲۰.دارواایادو۱۹،ی

ندرننایرااز،ارد

ازرادارواانو،نوانو۲۱.د

،دهاروازاو۲۲.اهد

۲۳.جااارد،دریرودرادل

،نار«:ن،هدز،هارنا

نا،ددفاو۲۴؟نوارن

یاهو۲۵.راا

ناو۲۶.اداانا،

کاوا،دوود

اروابا،هاردرواروزداو۲۷.دد

جاراروانازاوداررواروزنالواا،تر

هزامدازانا۲۸.

ساحور۲۹،ود

aiōn)».دادوبادهزاا،

g165, aiōnios g166)۳۰۳۱.درادوراز

۳۲.ارواد،هدانوواواردوناردا

وتردا«:یوودوادها

رد«:نابارد۳۳».ارنواردا

،دیودا۳۴»؟ارداو

اراهدارااز۳۵،ارداوردا«:،ها

».ردواورداندرا

وادودعوندادردهرزو۴

ناورارد،هرایر

یارنا۲.درد

ا!ش«۳:ندردوار

یر،نو۴.رنویز

خیاهرو۵.اراهاان،هرهار

زن.درکرد،ه

روازاو،ابانو۶،وریدوزا

،هدروررنردیرو۷.ا
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ودازردو۸.درویدارنا

وو،دروارودووردا

نو۱۰»!د،دراداش«:۹».

۱۱.وازااراحهدزاودناوایر،ت

اا،هاتاد«:نا

ووهنا۱۲،د،و

هزانانهدزاد،وها

؟اهاراا«:نو۱۳».د

هراو۱۵.درارمز۱۴؟اار

مهانرنو؛دم،هار

،خردهاو۱۶.رارنابرده

لارنالرد،ارمن

نو؛رادردیارو۱۷،

.رشرددیورمزیا

۱۹،ارمنارردهو۱۸

ارم،هاددیسوودروویدیا

aiōn).ددو g165)۲۰زردهو

،رواوارناارمنا

ارغاا«:ن۲۱».وو

یاز۲۲؟رانااویازروا

.ار،دودداران

ر«:نو۲۴».ددراداش۲۳

،دهدنزوااز،

ودراداز۲۵.انوایازا

:و۲۶».ادرادادرازاودهداد

و۲۷،زاات«

۲۸.اوا؟.ووودوازورو

نازا،،لوا،دروادتاذزاز

ازدرارسادر،رنو۲۹.رداد

ارات«:و۳۰».اهردو

واداد۳۱؟نایاو

ن۳۲.زی،رزارنا

گریوددلزاروور،

و۳۳».ااشازان،دروا

م،ادنایراری

رد.ننوو۳۴،دننار

نردو۳۵.دحدنادیاارم،ت

ن۳۶».ردهر«:ن،موزور

واددردیراروا،دادرارهونا

ادزاه۳۷.دواهادقروز

ردواو۳۸.درجااو

ارا،دایا«:هدرااروا.د

ارد،وارد۳۹»؟ک

،هد»!ششو«:ردوداد

وزا«:ارناو۴۰.اارا

،هن۴۱»؟راناان

»؟اارواردودا«:

زانو۲.انرزردهرنا۵

،هنورزاادوررا،انو

زودررد۳.درو

دزوهارواراز۴،ارواا

مارارواایاودارهوارزو

اردودزوردزوروو۵،

اروا،هاناودناود،درودزاارن۶.حو

یا،یا«:،هدززاواو۷،ده

باداار؟ارا،

۹»!نوازاحوریا«:دواز۸».یز

انم«:یو«»؟ا«:وازا

زنازاارنادرساو۱۰».راز

و۱۲.یرزا،نااردو۱۱.نو

اردزاار«:،هدایوزاد

حاورانا.دادتزاارنار۱۳».اد

وردیزاناوادنازا،هنو

رانکو۱۴.بارددراو

نواناندمدودادرورد،هد

دادنارادنا،هردنو۱۵.

و۱۶.،اوهسود

۱۷.زنارنازاواد،دهدا

نو۱۸.داورنادوزادساعو

۱۹.یودایوزادادا،را

دند«:وداتزااریوا

رواهدواازاهدارناوو

یوادرد،هاور۲۰».اهد

نو۲۱.مددزاند،هد

یورمد،دررد،فاز

وامس،یورزاه۲۲.دردهرو

:،هدرساو۲۳،هدااروان

،رادواو.هراکد«

،هداوازایر،هاوروا۲۴».ز

الهدزاودتزها۲۵.دمدزایو

فاداوهددیازارزو۲۶،د
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،ارن۲۷،یاه،هد

:داز۲۸،داروایادرهایوزاهونان

رد۲۹».ا،اریوسا«

.انازادرد،هوان

نارد.ردوازااددزارا۳۰

۳۱»؟داس«:،هادیور

و!مدزامد«:واد

نزنادفاا۳۲»!؟دا

اویوادننزنا۳۳.،هدراار

مارا،هداردیوروادوانازون،ه

هدادارا،دیا«:اریووا۳۴.زیو

زوا۳۵».شرریزاوو.ا

تتد«:،هارزا

ارن۳۶»؟دزاردایاد؛ه

رواناس«:ررد،د

تزاار،برداوبوسو۳۷»!و

،ررن۳۸.وازادا

،هاد۳۹.درودهر

باردهدد؟وا«:ن

ور،هدنواروادیونا۴۰».ا

اد،دهاد،ادنراردرد

».«:یو،اردد۴۱.

درد۴۲».ار،دیا«:اانا

.نا.دهدزاودازا،

و».داازا«:درارنا۴۳

.دوار

وازاادواو،هاورازا۶

یرودزاندادرد،رزورن۲.ا

وهرازا«:هنا،ن

زاتااهوااا

برداورا۳؟ددردواد

وازاو»؟داوانااو؟نوادوو

رد«:ارنا۴.درش

یاهاردو۵.دردوننودو

ارنا،هداردیدادا

،اناتدرد،هناازاو۶.داد

نددعو،هاارهدزاودنا۷.داد

ارناو۸،دادترحاوراارناونا

ردلوناد،را،«د

و۱۰».ردودوردیاهز۹،د

ازانارد،یاادرد«:ن

شولارو۱۱.چ

ااردیک،رنوننازا،

زاازورردهروموا.ددد

د،هاور۱۲».دانا

،هورارنودنواردرو۱۳،

ودتوااازهددوو۱۴.داد

تاازاواندزاهد«

واساا۱۵.اروازا

:ندوا۱۶.ازانایا

ندزامدازاارشانا«

وا،هدرار،هددواز۱۷».ا

حردارواواردانز،دونازردار

ه«:ددونازا۱۸.دهدروا

،ادوازادو۱۹».اورتردانزاد

زادواز۲۰،اارارواا

روادسولدداروا

واودرواروازاهود

زوررددورمنا۲۱.داار

و۲۲؛داریورونودیاادد

اراودوودر،هارددود

زااا«:دناهد.دد

ازاادروایازاو۲۳».د

«:درد،رنووا۲۴».اا

ررد۲۵».ارهد«:»؟

ناا«:،هدا،هاردهد

تهد۲۶».ردارهد

ارواااوس،نو

.دروارشد،هدیدهدرد۲۷.مو

نا،هدرواوازااروارنازواو۲۸

،ادن۲۹.ددردارنادودادد

دنرو۳۰.دد،اداروانوا

ن۳۱.داداروادهدادوهدازا،ه

واازاااوناوی،ت

رد۳۲.دندرندنر

یر،هداورارنامدو۳۳.رناو

نازاونازاواروا

رو،هانو۳۴.یود،

رودننانازدنا،هد

،یزورزاینو۳۵.ندادنا

ووااونا«:،هایوداد
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ن،رااتدواراهدرارا۳۶.ه

:نابارد۳۷».راارد

نردود،ر«:اریو»!داارنا«

،ر؟رادن«:ن۳۸»!دمارا

۳۹».ودون«:،هدرد».

۴۰».هددار«دارناها

ودونناو۴۱.ههو،

،هدهرارنوداد،نای،ار

اارودناورااددناد

نیهدزاو۴۳.،هدر۴۲.د

،ننرو۴۴.اد،هدهدزاود،و

دحااردنادرا۴۵.ددرا

ارنادراوازا،هرا

زاتد،دارنانو۴۶.

واورردنرد،منو۴۷.ا

دازدنارردارناو۴۸.د

،هناردزامرسد.زونا

نارداروانا۴۹.درنازااواناد

از۵۰،درواد.اادر،د

،هدبنرد.ب،هداروا

نادو۵۱»!ن،!راد«:

ودرددد،را

نالدازدهدکردارنهاز۵۲،

،هاترز،ردزا۵۳.د

،اروالردمد،نوزانو۵۴.اا

،هدارناروباناردو۵۵

و۵۶.دروا،ااردوا

وازاودراارارن،راراتد

ارناواروایادراددا

.د

۲.واد،هاروازانونو۷

نکیدداروانادزان

دوناز۳،د،ر

زانو۴،راارد،هد

دمرروریاراز

.وفوواونراده

نادان«:وازانون۵

۶»؟رنکیدک

،نارریاهرردادرا«:نابارد

رادادیما:اب

مرازتدا۷.ارودزاند

،هدکارااز۸،دایارا

مرووان،رادهارنا

ارا«ن۹».روارد

ازا۱۰.رااردا

ا،دمدارردروراداردردور

ردره۱۱.ددک

۱۲“ایانزاا“:د

اردردردتزاارواازاو

،ایردیارام۱۳.

ارنا۱۴».روارایروز

.ودش«:ن،ها

دزارواا،واادمدانوزا۱۵

۱۶.دزکارمداانادردوردزاا

،ارددزانو۱۷».ددراداش

«:ن۱۸.وازااراد

،دمداادنوزااادو

دداداز۱۹،دزکارواا

کارکارایادجرودور

ارناانا،انومدازاا«:و۲۰».

ت،دردنالدنوردزااز۲۱،دزک

وتوووو۲۲یدزدوووزو

نوردزایا۲۳.ورووو

ازا۲۴».ادکارمداوددرد

اوارد،رنوورا

یوکدزوازا۲۵،ا،د

واو۲۶.داوایهار،اروان،ادحور

ارددایوزا.درازانز

نازلوارا«:اریو۲۷.نوشدزا

نا۲۸».اانوارنازناز

یهدناز،اوا«:یوباردنز

ا«؛اریو۲۹».رهززاارناز

ارد،ردن۳۰».نوتدزادو

اوررازازو۳۱.هااردوهنو

۳۲.ایردددونردنوهارزا،ه

ددسا،هدروایودادنزاریها

دنا،هدتنزااروا۳۳.دراوا

۳۴؛دارز،ااندباواوایردار

ز»!ا«:ووا،نایو

رد،هزهوهدوایرد۳۵

؛اردارنا۳۶.د
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و۳۷.دادتاروادز،دارنانا

ارنا؛اهدارر«:

»!ادارنوا

.ااروهر،زماناردو۸

دهوا«۲:نا،هاردناد

هو۳.راکاروازورنااز

از،هارردا،اددیارنا

:دادبااریواد۴».اهارودهارزانازا

زا۵»؟ادنزااارداراازا«

ار۶».«:»؟رادن«:نا

،هدهرود،ارنناو؛زد

و۷.دهوناد.رامدداددناد

ناد،هدادارا.اد

هیهرزازو،هدر۸.

ارنا.درارنردو۹.اد

دا،هرانادردو۱۰.د

هارزاو.دعویو،هانونو۱۱.ا

زا«:،هالدزاوا۱۲.اوازااانا

اا؟ااایا

،هرازودراارنا۱۳».ا

رددورادندشاو۱۴.دردهر

«دارناها۱۵.ان

۱۶»!طادوونزاو

۱۷».رانانازا«:،هادنا

ا؟رانازاا«:ن،هد

ا۱۸؟الدلواهدکردوهز

۱۹؟رادوادشواد

هرزا،مدهررایاارنو

ارنوو«۲۰».هدزاود«:و»؟اد

».«:ش»؟ادهرزاز؛رار

،اان۲۲»؟ا«:ن۲۱

۲۳.اروادساودرواوادارر

وانندباودنوزااروا،اررناد

وا۲۴»؟ی«وازاهدراوادو،ها

ر۲۵».ردن،ناارند«:،

وداروا،هدراواناردیدد

،هدشااروا۲۶.دار،

و۲۷».هنارداروهداد«:

،هادزاهارردو.رتددناد

«دادبانا۲۸»؟ادامد«

:نازاوا۲۹».ازاوساوهد

۳۰».«:واباردس»؟ادا«

ارناها۳۱».وازاار«دارنا

وزرناامز«دزانداد

زورزا،هوددرنویوروزا

،ارواس،دارمانو۳۲».د

ارس،دناد،واا۳۳.دعوند

اارارااز،رودزانیا«:وداد

دنادارمد۳۴».ارای

وراار،ازاا«:،ها

دنااز۳۵.ا،ادارد

اواردنو؛دزکارنا،دتار

مهدرادداراز۳۶.ارنادد

نضارداا۳۷؟دزاردودارد

نوزارورزارداز۳۸؟د

رلردسنونا،ده

».داهوازا،ا

ردندازاا«:نو۹

ارتاذ،اتاراتا

اروبوس،زورزاو۲».ا

ناردودتزاارنا،اد

،دفنونردواسو۳.

ساو۴.نازیوریرز

س۵.د،هنا

!ااردند،دایا«:،ه

یاویایدویا،زن

۷.دنا،ادوازا۶»!سا

اا«رردازایزاواواانایاه

،ددادرد۸».وازا،

نا،ازهزانو۹.ارد

اراهدازا،دندزانادار

لازا،ادهدرداراو۱۰.

،هدراوازا۱۱.ندزاد

باردوا۱۲»؟لواسانا«:

وحااروالوااسا«نا

ورزابناهررد

ایوواسا۱۳.دهد

دن۱۴».اهیورد،دا

ارنزاودناد،ردناد

اروان،رد۱۵.دنا
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زاها۱۶.دادماروا،هاناودناودوداترد

باردننازا۱۷»؟رادا«ن

و۱۸،درادورمدروادارد،دایا«:

اد،هدروا،شدزااداروا

،نوارواارناد.ددو

نایا«:،هدادباارناوا۱۹».ا

۲۰».رواداروا!مو

زدعوارواحورنار،داروان.دروایوداروا

و«:یورزا۲۱.نودروا،هدا

اروارو۲۲.زا«:»؟ااارواا

اال.کارواااباردوارد

نااا«:اریو۲۳».دار،هد

،هدروادررد۲۴».اار،یرا

۲۵».داااا،وایامروانا«:ن

ارحور،ابوادودن

ردوازااروحوریا«:دیو،هداد

عوتارواوهدز۲۶»!وااددویا

تیر،هدوانو،هد

نو۲۸.داشا،اردا۲۷.

وااا«:وازاترداد،ارد

نووا«:ارنا۲۹»؟نوار

ورد،هاورازاو۳۰».ددور

،هدمااردناداز۳۱،ارواا

واارواودمددنا«:

اراا۳۲».امزور،نلزا

ن،همدراوو۳۳.وازاودکرد

دهاررد«نازا،ارد

هارردازا،شناا۳۴»؟د

ارهدزاودنا،۳۵.راردد

موما«:ن،ه

شاردارواودنانرد،ادار۳۶.د

اارندازا«۳۷:نا،ه

هااواهدلا،ل

،دایا«:و،هها۳۸.ا

؛دودنودمدار

وا«:۳۹».داروا،دنو

اومیاهاز،ار

۴۱.از۴۰.ردیدوز

ابایا،نازاورازاارو

۴۲.داارداا،

وا،دش،رواناارندازاو

.دهاردرد،وادااار

اارازارنا،اارده۴۳

ارد،یددراودودازا،یتاد

Geenna)؛د g1067)۴۴دنام

اراز،اارهو۴۵.د،او

هاودازایتادا

Geenna)؛دارد،ی g1067)۴۶ا

شارهو۴۷.دش،اودنام

تادااراز،د

Geenna)،یاااردودازا،یا

g1067)۴۸از۴۹.اودنام

.دد،وا،ا

ارنادده،ا۵۰

».ورادرد؟حا

و.اداندرافنازا،ازاو۱۰

نز،دتدواویودزو

دلاوازانایورزا،هانها۲.داد

:نابارد۳».انزندادقاردا«

قدادتزا«:۴»؟اهدار«

«:نابارد۵».رو

،یاازا۶.یاارا

اردردوردنازا۷.انزودارناا

داوداو۸،دنز،هدک

نانا،اا۹.ودنازا

لایوزاازاادزردو۱۰».اار

اریدودقاردنز«:ن۱۱.د

دادزانزاو۱۲.هدزیو،ح

داریو۱۳».دز،ددیدو

۱۴.دارنروانادا؛ارنادرواوا

را«:ن،هد،اران

لازااتاز،ارناوادی

اراتا۱۵.اا

وشاردارنا۱۶».دنااد،ل

ناود،رهارن۱۷.داد،هدناد

دایا«دلا،هدزازوا،هاناود

aiōnios)؟مادوتثراو g166)۱۸و:

۱۹؟االواا«

،هغوردتد،یدزد،،ز،ادارما

یوباردوا۲۰».راداردردور،یزد

یو۲۱».ادهزاارا،دایا«:
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وو:اار«:وداروا،

واناردهاوشویرادا

ورشازاوا۲۲».یوا،ادار

ها۲۳.ادرلااازداور،نوو

اراد«:دناد،دداد

ردوانزاادن۲۴».اتادناا

،نازیا«:ن،هدز،دات

تردرادلااولالداراد

ازااردنزخارا۲۵!ا

،نا۲۶»!داداتود

نا۲۷»؟تا«:

ازادالناد«:،هد

ا«وس۲۸».ااد

:دبا۲۹».اهدیوار،هدکار

رناانارداا«

۳۰،کاوارکادوانزرد

ونااونارداوزانانزاردلاا

.ارادوتهاردو،تزکاونازونارد

(aiōn g165, aiōnios g166)۳۱وداواا

ردورروایهارردنو۳۲».واا

س،روازانوداترد،انا

دعو،هرزارهدزاودناها.نا

ا«۳۳،دراویوازاناندادعا

دنویوردناوورروا

یوو۳۴،راارواودیایوو

ااروا،هایوندباوزشاز،هد

یزودوبها۳۵».امزورو

یالازااا،دایا«:،هایود

۳۷»؟یاا«:ارنا۳۶».

یدوارف«:

ا«:ارنا۳۸».لرد

اریو،اریانااا.ا

ن».ا«:اریو۳۹»؟،م

اریواااریا«:

زاوارد۴۰.ام

۴۱».اهنازاارانا

۴۲.وبنهدناو

هدامااد«:نا،هاارنا

۴۳.نانرورنا

گرنردا،دانرد

م،دماو۴۴.مد،د

دموهنااز۴۵.

وو.رادراوو۴۶».یریااردنو

سر،رنورازاودنادوا

ن۴۷.دا،هارهرسو،ر

ایا«:وندد،ای

داداروایرناو۴۸».دواد

۴۹.ادواددرواددز،دش

:و،هااررناها.اارواد،هدا

اردیادررد۵۰».اارراد«

تایو۵۱.ادو،اارود

ی«:ور»؟زاا«:،هد

هداداراو«:و۵۲».ا

.اورهارردزا،رد».ا

نزهوروادنو۱۱

«:ن۲،هداردنادزاود،ر

هرد،نادراونووایوریا

ارنا؛هرانالاارا

،اهو۳.رو،هدز

۴».دااارنا؛درادجاوا

،دزارناومعرردهزاوردنویاهر

زارهرادر«:نزا۵

.ن،دهدودنا۶»؟

اردر،هدروادارهها۷.دادتزاارنا

ودیریرو۸.راناانا

،رواو۹.اهار،هنردزا

.اوامدکر،«:ند

رد.وااادوادرتدکر۱۰

وارد،هروادراوو۱۱».ا

۱۲.رهدزاودنامون.د

رده۱۳.،انوزاننادا

.نایا،هدرودزاادگیا

اازناگ،رنادنا

ازا«:دنا،هد۱۴.ده

aiōn).ادو».دراهزا،ا

g165)۱۵ادنو.روادراو،

ودعودشوورداندنو

او۱۶،نژاوارنویونای

با«:،هدادو۱۷،درنزا

ا؟اهاتد

ارانویورن۱۸».انادزدهرارنا
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یوزااززکراروانادرد،

،من۱۹.دیوزامدن

رزاارارد،هاریارد،ن۲۰.رنوزا

ا،دایا«:اریو،هدرواس۲۱.

بارد۲۲»!هیدیارد

ااز۲۳،رواناا«:نا

دلدردوهارد،هه

اا،دادرادا

،لاتدرداا۲۴.دو

وو۲۵.اواارناا

ااروا،هده،د

ا۲۶.درادفاری،اناردر

اریاناردر،ه

ردواو.اروازو۲۷».ا

:ش۲۸،هایودونویور،ا

هدادارتراوارراتر«

«:نابارد۲۹»؟یراارلااا

دباا،زا

زادنازا۳۰.ارراتر

:،هددیدردنا۳۱».دباا؟نا

او۳۲.دروناواا،دنازاا«

یاارازاادزا»،دنازا

».اد«:بارد۳۳.اد

اترماار«:دادبان

».مرواارر

«دزانا۱۲

،هدووشدیر،هدس

نددی،ردو۲.دودندارنا

ودز،ارواناا۳.دنزاغهزاد

اروا.داورناددیز۴.داورد

۵.شاد،هدواروا،هدر

دزارارنادواروا،هدد

اردهو۶.رارو

۷.اداا:،هدناداروا.اد

زاثااروا؛اثراوا:دند

نزانوارواول،اروا۸.ددنا

ناوااوا؟دان۹.ا

اا۱۰.دانادارغ،کارن

۱۱؟دوازن،ددرار:اهاار

اها۱۲.اردووازاا

ااداز،زاا،زراروا

ونزاو۱۳.،هدرااواروا.دروانایاار

،هانا۱۴.رواماداروادیودارندو

زاواراار،دایا«:و

ارارایمدن،یراک

؟؟انداد.

نااا«:ن،هدکردارنایررواا۱۵

،دارنان۱۶».ارنارادیرد؟

نازا«:اریو»؟نازاروترا«:ن

،ازاا«:نابارد۱۷».

۱۸.وازاو».ا،ازااودر

:،هدلاوازا،هایودنوو

زودرداه،دایا«۱۹

دردازاداروانزشردا،ایدوا،از

د،ز،دردا۲۰.ا

وتدوا،اروا۲۱.ایدواو

وایدواوارواناا۲۲.

زامانز،نرد۲۳.تنز،زا

۲۴»؟دزاروا،ازادانا

تووازاهاا«:نابارد

ح،ندزااز۲۵؟ادارا

.نارد،ن،دو

ذردبرد،ندبردا۲۶

اایا،هدبارواااها

ندیاواو۲۷.بیاوقایاو

زاو۲۸».اههار.انزیا

،دادباارناد،هارنان،ن

۲۹»؟امامالوا«وازا،ها

،اایااامالوا«دادبااروا

اردیاواو۳۰.ااووایاوا

زالوا،دتوونولد

ناردالوامودو۳۱.ااما

یو۳۲».،ودازار.د

وایاوااوااز،،دایاا«:ار

ووولدارواو۳۳،ید

زا،ندداردوندت

ن۳۴».اااوی

زاو».روداتزا«:یو،دادبا

و۳۵.اوازادتا،نا

ن«:،ه،دادرد

ساحوررددواددالو۳۶؟ادواد
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ارندارفواوا

وا؛اوااروادوادد۳۷؟مززاای

۳۸.یداروامساماو»؟ار

وزاردسردناانزا«:درد

ردریوردلوایو۳۹رازردی

وارنزهینا۴۰.رادودار

و۴۱».ا،دلرارز

لومددهر،لارد

ها۴۲.اار،ناودزایرو؛زاالا

ناد۴۳.اارود،هازه

نزهاا«:نا،هاارد

از۴۴.داد،اااردازا

ادا،دیزانزا،دادددززانا

».اردم،اا

:وادزا،رنوزاوانو۱۳

۲»!اتروعدایا«

نا؟یاریتراا«:یوبارد

و۳»!دهازا،اهدرا

ووبوس،د،نزهوان

داورااهار«۴:یوزاسرا

ناباردها۵»؟رااندو

یراز۶!هااررز«دزا

اهااریروا،هام

ازب،ارراونا۷.د

از۸.زاایروثدااعو

ردزواواا

یاااو؛اشاوواثد

ازطادیازا«۹.هزیدرد

ارودزازردوداارار

دناداندوم

و۱۱.دالوااامزو۱۰.د

و،،ارن

هازارنا،دناردا

ارز،روارردا،رداها۱۲.اساحور

ارنا،داونازودا

ادارامو۱۳.را

ن«۱۴.تن،اا.اد

رد،اهلادنزاراوهو

،درداها‐اا‐

وز،مو۱۵،ران

دد،اررداو۱۶،دنازایداد

.ماناردندونایاوا۱۷.دراداردر

ن،مانارداز۱۹،دنزردرادو۱۸

وهناایاازاا

ی،یدهارزورناوااو۲۰.ا

مانا،اهدبا.ت

رداه«۲۱.هار

غوردنواز۲۲.رو،ارداا

،اردنازاتاوتا،هیاو

۲۳.یدهاارن،یدا

رنازایزورناردو۲۴!ر

ورونازانرو۲۵،دزاردرهوددر

ارناها۲۶.الکایا

زااردن،ونارد۲۷.االوت

۲۸.دروااایازیازارات

،هکزشانااراردزالا«

ن۲۹.ادناددرواگ

ا۳۰.ارددا،اوارا

.اا،داوثداا

۳۲.دازت،داززونا۳۱

ردن،دراعارزاوزورنازاو

ازد،هراور«۳۳.ونا

،همز۳۴.دونااد

صار،هدادتراردندودرااوارد

ازرا۳۵.رااارنردور

مرد،اورداد

ا۳۷.ارهاناد۳۶.سو

»!را:،ا

نویوردو،زورودزاو۱۴

۲.ر،هددارواد

و۳».اامردادرد«:

یاز،داصانردردوا

۴.ریو،ار،هازاازا

از۵؟اا«:،هددردو

ناو».دهدادا،وردزادزاد

وایازا!رااواروا«:ا۶.دزارنز

ارااز۷،اهدیراز؟دزار

،ناناااهورادد

ااز،ددواهردا۸.رااددا

مزاردا۹.د،د
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یویرددنزاا،داا

،دهدزاودنازاایاد۱۰».ار

اروانا۱۱.نارواریورد

دردواو.ویدادهووود،ه

ردزالوازورو۱۲.ایویریاا

ا«:یواد،دذارنا

دنادزاود۱۳»؟یرارکراو

بایوو«:ن،هدار

اردو۱۴،ویوزا.درا

دنادارادا:ار

نهداوشوگرواو۱۵؟فا

واوراد۱۶».کرازاا.د

۱۷.هداارو،دهدوا،ر

،درانو۱۸.اهدزاودنان

،درازا،ا«:

،نا۱۹».داا

:ناباردوا۲۰.ایدواا

رد۲۱!دوبرددهدزاودزا«

نایاو.ر،ابواهرردیرنا

داروا.دوااونا

هروداد،ارن،درانو۲۲».

».اارو«:ودادن،هد

و۲۴انازاودادناود،یاو۲۳

ریرهارردزاناا«:ن

مررازاازاا۲۵.د

نازاو۲۶.هزارنااتردیزورنا

«:ارنا۲۷.رنونزهی،

وزارناباز،رشردا

زا،زاا۲۸.اهانا

،رشه«:یوس۲۹.را

زواا«:اریو۳۰».مر

راا،زودسوازا،رد

ده«:دزوا۳۱».دا

نو۳۲.ننادو».راار،امز

رد«:دناد،رادم

،ادهااروبوسو۳۳».دا

ف،نزا«:نو۳۴ددوب

یور،ریرو۳۵».راوا.ت

۳۶.دروازانااددوداز

زاارا.اد،را«:

،ان۳۷».هداراا،نار

؟بارد،نیا«:ارس،هدباردارنا

رددورا۳۸؟رااا

،رزو۳۹».ناااراحور.زا

ازباردارنا،و۴۰.ددمن

و۴۱.دبااروااودهنان

.ااواار«:ن،هام

ناریدناا.اهر!ا

۴۳».دهناو۴۲.د

هدزاودنازااد،زواورد

ونویورزاورو،د

«:د،هدادنواهو۴۴.ا

ردو۴۵».مواروا.ان،ار

ه۴۶.اریوو».ی،ی«:،هیود

زاو۴۷.ش،اایواردید

۴۸.ار،هدزرنزا،هارد

ودزد«:،هدنیور

اومدادرددردزور۴۹!انو

ارواها۵۰».ددمامز.

،هدنیرداو۵۱.هدرااو

زا،هدرااررد۵۲،اروانان.اوروازا

ودردارو۵۳.ناد

رودزاسو۵۴.دوانوونیور

نز،هاردراوارد

رداراویورو۵۵.دماردادو

۵۶،واروادتدی

یتدا،دادغوردتدیویراز

۵۸:،هدادغوردتدو۵۷.انا

بااردها:وا«

و۵۹».،دهارید،زورردو

نازار۶۰.انایتدزارد

؟دبا«:،هزا،ن

،هواا۶۱»؟دتدرداا

ا«:،هدلاوازارز.دابا

ناو؛«:۶۲»؟کریا

».انایارد،تارفداار

د«:،هدزکاردرها۶۳

»؟اد!اروا۶۴؟رادنا

دعوو۶۵.ادوا

ودزاروا،هاروایورواایوندبا

نااردسوردو۶۶.دزاروانز.ت

مارددنارسو۶۷ارنازا،د
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۶۸؟یدی«:،وا،

و»!واد«:،هدراوا

نادرو۶۹.دزسوه،ردنون

»!اازاا«،هدارواک

:سدرززاو.درازوا۷۰

نوازازارد«

نا«دعوندروند۷۱».ا

.دزدسوه۷۲».ار

سوازا«دوااارس

ارانو».داراا،زود

.،دروا

امونویوررد،نادا۱۵

ود،هدارودترار

باردوا»؟دهدا«:وازا۲.د

واریدایورنو۳».«:یو

؟دبا«:،هدلاوازاز۴،د

،دابازا۵»!دتدر

ار،ازردو۶.

ردوایاو۷.ددازانا،ا

عو،هدزامدها۸.درد،دهدی

۹.ناتداد

»؟دازایااردهداا«:نابارد

۱۱.دهدهارزااروایورداز۱۰

نایاارادهدارمدیورا

ا«:باردارناز۱۲.ر

درنا۱۳»؟شدهدنا

؟ا«:ن۱۴»!باروا«دد

».باروا«دروادنا»؟اهدی

یاارا،اددارمدان۱۵

ها۱۶.دبد،هدززاروددازانا

۱۷دروااارجم،هداارادااروان

و۱۸دراش،رزاووایاو

دزواو۱۹»!دهدیام«ندماروا

وانو۲۰.دو،هدزازواایوندباو

وارشدهیوزاارس،دهدااار

ازا،مناریرارو۲۱.زدنواروا

ر،درورارو،اتزاناو

ادماروا۲۲.دراداروا

دادیوطباو۲۳د

،هدارواس،دباروانو۲۴.دل

اروادمو۲۵.دانا

۲۷».دهد«:ایوو۲۶.دب

بدزایدواردزااردزدودیوو

نارزا«:یانام۲۸.د

،هاردوهدادمدارواناراارو۲۹».ب

ارنازورردوبااریان«:

یورو۳۱»!نارد،هاززا۳۰،

ودادتارناد«؛ناانو

زانا،ااهد،۳۲.دتاردا

اروابیواو».رواناولو

مررنو۳۳.دادمد

،هدازاوا،ردو۳۴.وارز

»؟یدرااواااا«»؟،اا«:

۳۶».اارسا«:نزاو۳۵

و،هدودزاارا،هود

۳۷».درواارواسارا«:و

زاهدها۳۸.دان،هدروایزاوا

رد،دهدایوزنو۳۹.هرود

و۴۰».دا،دااا«؛،دارحور،هدزا

ردودازادرودزاز

ردواندم۴۱،وردوب

هاروایرنزدو.دواویو

زازورزورنازا،منو۴۲.د

واریازادارازا۴۳،د

اروردهدتاوادات

،هتیدوزد۴۴.د

»؟اهدتویا«وازا،هارز

۴۶.ادازراارن،دردززان۴۵

یرد،هدنناودرواززاارنا،ه

و۴۷.وددهازا

.ادردو

وبردو،دن۱۶

ارزورو۲.ارواا،هط

:و۳.اباعودوزر

،ن۴»؟زایاار«

نو۵.دگررازاههد

ارادردیاارا،ارد

!ن«:نوا۶..د

نا.ارد!اوا؟اربی

سوواناد،ر۷.،دهدارواار
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،داارداروا.دورزادعاار

هزاززاهنویدو۸».دهد

۹.ازودوارناتو

(note: The most reliable and earliest manuscripts do not

include Mark نلوازور،نو(.16:9-20

.دهدنودوازا،د

ناو۱۱.داددواروابارواو۱۰

و۱۲.درو،دهووهزن

،رتدردنازاوددترنازا

ارنا،دادارناد،رنا۱۳.دا

اهدزنانازاو۱۴.د

نادواارناود

۱۵.د،دهداروااازد

ااروومرد«:ن

نااوت،هدروانا۱۶.

دانارااهاتااو۱۷.اوادرو

رو۱۸زفهزیزونواردم

دهونیررزاورادار

ناازاواو۱۹».اران

.اارد،هنای،د

رناواودرد،رنوناو۲۰

.ادارم،دناهااود
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یدزاردارددیرازا۱

ونراازاا۲،رمادیرانا

مدن۳،ردمند

یا،رردااار

مارد۵.ردیاناردنا۴،

نادزاوانزدازامز،دهددو

وارردودو۶.ادمتاودنور

ارناو۷.د،وااوما

اوو۸.دلدودوددازتاازدیز

۹،داررددن

.ازر،هاردواسوا،تد

۱۱.دتدنومم،روردو۱۰

یو،هدارارفواه

واس،هداترد،داروازن۱۲.

یداز،شنزیا«:و۱۳.

واوازاییاتاتاوزواهدب

وداخریدوارو۱۴.اار

گرواررداز۱۵.اروواتدوزایر

،دردزاوایوباودا

وای،اراازایرو۱۶.داساحورزا

یورساتوحورواو۱۷.ادانایا

ارنونافارنارید،اایو

ز۱۸».دزایاادند

ماوزوالواارا«:

ا«:یوبارد۱۹»؟الد

ازاومهدوااررد

یاره،دداوراالاو۲۰.دهداررا

عودوردایاز،اداندزف

لزاودزو۲۱».یدرو،ا

اهانونا۲۲.سردوا

،اهدورسرد،زفنا

وامانو۲۳.ودهرانای

تاوانز،زورنازاو۲۴.رد،رما

را«۲۵:ودناردهت،ه

زاا،ادرازوررددوا

یازااهردو۲۶».درادمد

یددیاهد۲۷.هد،ادمهزا

د۲۸.دهنامودوادنازا

ووا،هریام«:،هادوا

،هبوازا،داروان۲۹».کرنزنرد

یا«:و۳۰.اعا

ی،هاو۳۱.یاادازشن

وداگروا۳۲.اارواوازا

واردوادشراواو،د،ات

ودادابناواو۳۳.دا

aiōn)».دااروا g165)۳۴

۳۵»؟مااریدالودا«:

اتتوااساحور«:یوبارد

اهاا،سدناازا،اا

هییردنزاتااو۳۶.

اداز۳۷.ادازاروا،اهاو

ا.مواا«:۳۸».لیا

،زورنارد۳۹.روادزا».داو

و۴۰.ربدنزایو

ارمتانو۴۱.دمتا،هاردز

،هساحورتاواواررد،

کروکرنزنرد«:هدزازاوا۴۲

،واردرازاو۴۳.رها

زا،دزشمزاوانااز۴۴؟اد

از،درواناوالو۴۵.اررد

۴۶».راما،یووازاا

حورو۴۷،اروان«:

ناز.ادتراز۴۸،ااهر

،ردنااز۴۹،االاتنزا

وارو۵۰،اسوواموهدیر

دارتر،دیوز۵۱.وازاا.ا

زاارنار۵۲.هانالدلارناو

یارن۵۳.ادزااارنوو.از

یرارااده۵۴.ددرارناودود

،دداا۵۵،ریرد،د

aiōn)».دااوارذواا g165)۵۶و

ارتانا۵۷.داد.یوده

نوانونو۵۸.دای،روو

و۵۹.دیدوا،هدیوروا

زشرم،ایانزوررداو

«:،هشردا۶۰.دواار

اازا«:یو۶۱».ده

»؟داماروا«دهراشر۶۲».دراار

و»اوام«ایاوا۶۳

.ا،زوانزوند،رد۶۴.
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اوف،نان۶۵

رد،و۶۶.تدنردو

وادو»؟داعا«:،هدد

،هدتهساحورزازشرو۶۷.دیو

دمزااز،دکراایاوا«۶۸:

رد،اایاخو۶۹.دادراانایا،هد

وزانز۷۰.دوادده

aiōn)،دوایا g165)۷۱دزاوندزار

ودرانارارر۷۲،رادتزاا

،ددااریای۷۳.اردس

اروا،ردنددزا،ار۷۴

رد،اووواررد۷۵.تدف

،اهااتیاو۷۶.دیزور

وام۷۷،یزارواق،ااوایوراز

ریا۷۸.نانشزارد،دتار

ردن۷۹،دزاازاهنایا

ااریو.درارتو

رزورو.یحوررد،هد۸۰».

.دنرد،اایاد

رمردوازاماناردو۲

،لواااو۲.اارن

ایادمد۳.دراوس

دههزازاو۴.ر

.ددوادلاونازاوااز.ر،ادمدواد

۶.دد،دنازدودوادوام۵

۷،هرواوم،داردناوو

از.ارارد،هاردارواو.ازارد

اردن،اناردو۸.دیلردنایا

ه۹.دیردود

ونادواوناوا

ترااز،«:ارنا۱۰.ن

زوا۱۱.دامیاد

وایاهدت،دوادردیا

ردوهارداایاو۱۲.

ازالنرد۱۳».اهارا

اردارا«۱۴:نارا،ه

نو۱۵».دیرمدنردوزول

نا«:ن،رنانادزان

ماارناواوهاواریاوو

ردارناوو،رب۱۶».اهد

هرردارنا،داران۱۷.هارا

نازاو۱۸.دادت،دهن

ا،هدلدردا۱۹.د،ن

نوارانو۲۰.ادهارن

نادهوهدیرانا،

اروا،رو،زورنو۲۱.ده

۲۲.دهاروا،رردوارازا،دم

روااروا،رنامانو

ابوارد۲۳.ارواد

و۲۴.دهاواس،ارریرذ

یا،اروارد،ار

ددرواردمناو۲۵.ود

زاو۲۶.دیوساحورودااوو

ارتاروا،دهرووساحور

نااونوارد،حورار۲۷.دا

وا۲۸،رواواارمردرواار

یالا«۲۹:،هاکراراوهدشاردار

۳۰.دم،دراردهوا

یورارنا۳۱،اهدارتناز

موایابیر۳۲.ا

،واهرردازاشردوو۳۳».دلاراا

شرد،هدادارنان۳۴.د

لازایروندایا،هدادرااا«:

ردو۳۵.انافایاواا

۳۶».دفیربرا،راوی

زا،هدررازاد،م،دزو

ودو۳۷.دهدلترنز

زور،ازاهوادلر

،هاردنردوا۳۸.دلتدردتوهزور

،رواردتواهرردودارا

،دهدناروامرنو۳۹.د

یحور،هدو۴۰.داهد

وااوو۴۱.دیوا،هزاو

هدزاودنو۴۲.رروا،

هدمارزورنو۴۳.اروا،را،

ودروارد،نا،دا

ردوادنن۴۴.ادشردو

.دناوننردارواودهزو،ا

زاو۴۶.رواوارد،اروانو۴۵

ارنان،ننردرداروا،زور

زا،ارواو۴۷.دلانازاود
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ب،داروانان۴۸.وایاو

ا؟یدازیا«:یوشرد.

ناوا۴۹».دارکوتر

رارداا،دازا«:

۵۱.،نارناو۵۰»؟در

واردودناواه،هاورنا

وردو۵۲.ادهدردارراا

.دمدوادیرو

سورد،سرزادلردو۳

کراشرداوکرا،دوودداو،

یوروو۲اکراسوارا

۳،هلزنردزاام،د

.دنشزا،هاندراا

:یاترداب۴

واقوزارواهارنردیاهایا«

ووهوایداو۵.ارار

اراتو۶افراهاروار

،انویویاناها۷».دا

؟هازادادنار،ندازایا«:

هارارادردوروتا۸

ازااردااز،راا

نردرناو۹.اااایاناز،

اردوه،دروهرد،اههد

»؟«:هدلایوزامد۱۰».دها

.دراا،درادود«:ناباردوا۱۱

یاناو۱۲».درادکارو

زادز«:ن۱۳»؟دایا«:و،ها

«:،هوازان۱۴».،ارا

وااو«:نا»؟

ردودمو۱۵».ادا

۱۶،اادهرردد

،دباار«:ه

زاروامراناازاا

اردلوا۱۷.دادااوساحوراروا.

هذدراردارم،هدکارودراددد

».ازاداردارهودا

کرادوا۱۹.دادترارم،درو۱۸

دووواردانز،دون

رداردواارا۲۰،یوزادهد

ودمنا۲۱.دناز

تساحورو۲۲نا،دد

رردنازایزاواو.لزوای،

عوودو۲۳.مد

ا،نو.د،د

،ا۲۵،،،،یو،تا۲۴

،،تا۲۶،،،م،سا

،ورز،ر،ا۲۷،اد،،

،مادا،م،یدا،ا۲۸،ی،

ا۳۰،یو،ت،ر،رذا،ا۲۹،

،ا۳۱،ا،ن،،اد،ن

،،،ا۳۲،دواد،ن،ن

،صر،نو،مارا،بادا۳۳،ن،ن

،ر،حر،اا،ا،با۳۴،اد

،نا۳۶،،،،رر،جوا۳۵

،خ،ا۳۷،،ح،م،درا

.ا،مدا،،شاا۳۸،ن،،در

ارواحوروداندرازا،هدساحورزاا۴

یماناردودارواازورتو۲.دن

ا«:واو۳.دا،من.در

یوبارد۴».ددنارا،ا

،زننااب«:

ارن،هدارواا۵».ا

وترا«:واو۶.دادنویارد

واههداز،دارا

نازا،ها۷.ا

،اب،نیا«:وابارد۸».ا

اروا۹».تدارواواردیاوا

،اا«:وودادراه،هدروا

اردناباز۱۰.زاازازاارد

دیدارو۱۱.ارهررد

یوبارد۱۲».دراد،راد

انو۱۳».اردیاوا،اه«

و۱۴.اوازا،رماار

.تاناردواو،حورت

و۱۶.دارواودادناردواو۱۵

زوررددردور،دشروه

اها۱۷.تویا،هارد

ابار،داربنودادوار

ترارنادااز،اواحور«۱۸

ویررارنااوارند،داود



555

لزاو۱۹،مزدازا،ارنو،ارنار

مد،هارب۲۰».واه

ها۲۱.دودیوانوود

میردازوا«دعون

یانزاودادتدیوو۲۲».

ا«:،هد،رددزا

یا،ااراا«:ن۲۳»؟

،ردزامرداها.هارد

ا«:و۲۴».وردا

ارو۲۵.لورد

تناو،سامارد،دااردنزه

زرد،هول

ردزهد،هدنازامادساو۲۶،ا

امارد،دااردناو۲۷.نو

ام۲۸».ن،نازایاو

ارواو۲۹.زا،ارنان

،ددهناناودنوزا

و۳۱.،نانزاو۳۰.ازاروا

ارنا،یزوررد،هدوزایم

.دترواماز،داتردوازاو۳۲.داد

زاواواددحور،دیدردو۳۳

ا،ارار،ییاها«۳۴:ند

».اسویا،ار؟یزکاریاها

نویوزاوشش«:د،هداداروا۳۵

اونووازا،اانرداروادرد».یا

ارونات۳۶.و

وترااا«:،

ردواتو۳۷»!انوواارحاورا،ت

ن،زاو۳۸.،انازا

یوزاوایا،دهضریارننزردو.ارد

ازوازا،هدادار،هایو۳۹.دسا

نو۴۰.لنایرا،رد.

،ادعااصاا،دبوبا

۴۱.داد،هدرادنازاودروایودارنا

«نزورنویرزادو

از،زفا،هدارناو».ا

هاور،زورنو۴۲.اوااد

زارواورشد،هاوایردوورناو

امزا«:نا۴۳.دونادزااد

ریااز،دتراتدی

.درد۴۴».ماههد

ارامدمدزایووو۵

رردارقروزودو۲.دهداترردروا،

اردیاد،هانوازاناددهدارد

دنلقروزودنازا۳.دو

.درودازاداردوازا،هرا

غرزانو۴.دادارمد،قروزرد

ریااردیادونارد«:ن،

رارم،دایا«:یوباردن۵».زا

نو۶».اااارماد،،یهد

ماددد،دزایرا،د

دهراددقروزرددیرو۷.دنا

دارقروزودها.دااارناها

ی،ارانسن۸.قدد

۹».مریدازرودزاوایا«:،هدا

یروواد،دهد

یزناوبو۱۰.دهیو

ازا.س«:ن.دن

اردروارارروزن۱۱».داارمد

دزایردوانو۱۲.اوروازا،هدک

وازاوداردیور،ارن،هاصزایده

».یزاااا،اوا«:،هدارد

.ا«:وداریو،هدروادوا۱۳

ار«دارواو۱۴.ازوازاصر».

،دتریاواردر،ه

».ددنانار،اهدیر

مرووتوا۱۵

،اوواو۱۶،دیزاواروا

ودادوااوزورزایزور۱۷.لتد

،هارواودونازاون

ه۱۸،ردناییاواتود

اداروااودروایارج

ارواارمدانو۱۹.رایویور

وردنزااروا،رمروارد

یا«:یو،دارناناوان۲۰.درا

دردنونها۲۱».هزان،د

وا.ا«:،هد

کردارنارا۲۲»؟دزارنا

۲۳؟دردا«:نابارد،هد

ا،هزانا،اما

ننزااارناا۲۴؟ماو

دوار،ارج،زیور
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انا،رد۲۵».ود،ادار

و۲۶.اورنارادواددهانا

نافوداراووارت

نونازا۲۷».دیزوا«:،ه

:اروا.ده،ادمیواری،ر

ردو،هدکارلرد۲۸».زا«

ودوایادردگریوو۲۹.اوریو

نانا۳۰.نانادونازار

نایا«:واناد،هدنو

:نابارد۳۱»؟بوانارو

ندماهو۳۲.نراجانر«

زا«:یو۳۳».اارن

نادوازورادرهزورناد

:ن۳۴».بواناد،ن

رادهزورانادادادارونااا«

ناردها،دنازاداداا۳۵؟ز

«دروانایاو۳۶».اداهزورزور

وهرارنااووارزایار

باو۳۷.دنارردزایاو

وهرار،بااودریردار

یرداربا۳۸.ددهورشد

بانو۳۹.ظودر

».ااز،ارراهار

رازنزاواوامودرداوو۶

و۲.درهوادو

ردناندیرا«:ننزا

ودوادااهاا«:نابارد۳».

هاردا۴،دورددر

ناندرداددیرودرارن

زورنا«:ن۵».اور

اردودادهارددردو۶».

نونو۷.دارددید

وا۸.وادردادوا

ردو«:ددنا،هدکردارنات

زا«:ن۹.دلرد».ن

،یند،اورمازورردی

ناارد۱۰»؟ندکننر

رودنوا».زارداردد«:و،هاد

زاناا۱۱.ددد

هزازورناردو۱۲»؟«

نو۱۳.دروااتدردارناوتدا

،هدباارنازاهدزاودهاردناد،زور

ودمساروان۱۴.الرارنا

ب،و۱۵،و،وب،سراشردا

یادوبردااد۱۶.رفونوا

ی،هازناو۱۷.دیوها

مزا،مزاروویونادزاو.درا

اروامانووریردهرورواود

،دبحاورازاو۱۸.دضاازاو

از.اروااهونامو۱۹.

ارد۲۰.ار،هردیوزا

تازیال«:،هاناد

از،انال۲۱.انازاا

۲۲.ااز،لال.ا

وتزانامدول

۲۳.نوارمودمدوزادزاار

ناردااازوودزورنارد

«۲۴.دکانانارراز،

یایاو۲۵.ااردازناودیایاو

ازانایاو.ااز،ن

مدویاو۲۶.داو

۲۷.دیاناناراز،ار

ورادوداردندارنیا«

،ارو۲۸.نا،تزا

و۲۹.ید،درادیاووایا

یادرونادوایارید،زرر

وهولازا۳۰.وازاار،دار

مداو۳۱.هازیوزادارل

ااز«۳۲.کنار،

ناراز؟اار،اردن

نااو۳۳.اردن

۳۴.نار؟راد،نا

ار،رادنازازاادضاو

نازادضنارناراز؟ا

نووناواردند۳۵.ض

تناودااازدض،ضا

۳۶.اننارونواداا

یرواد«۳۷.اررر

هزاودودیرواد

هوهدایاز.دهداد۳۸.

یاناز.درااادردارهو
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دزنایا۳۹».اهدیا

؟ایاهردودا؟ارارر،راا«

،هزاد۴۰

واردارداراو۴۱.دددا

دردااو۴۲؟یراددردار

ردارومروازاارهدتزاردایاار

نودزااربلوارریا.یرادد

از«۴۳.یروادردازاارداها،

۴۴.درواه،ردودروارهرد

زاوارارزادشاهزارداز

دلدبزامدا۴۵.اررا،

.دروانولدزاودروا

اانو«۴۶.نزلددززااز

د۴۷.روااواوااوا

دنار،دروااراودانوا

ویاا۴۸.دراد

،هابن.دارشدوددهارز

ازدارناا،درواروزنا

ادروو۴۹.ده

دار،دزنانددزیوریا

».دنااو

دراو،رمااردننو۷

تفودواارزو۲.م

وازاهدیودارد،ارن۳.د

هادنا۴.اروامهادا

ارنااا«:هدساوادحا

اریادودرادودارماز۵.یرواا

،ردنواورنا۶».

اوا«:وهدواداردنودزاز

ازاو۷.اردزناازز

ه،اداناارد

نوزاز۸.د

،یدودور،ون.مرادددز

،اران۹».،ارادموا

،هادیوراوازانایهد

۱۰».مااارد،ا«:

زورودو۱۱.اررمنا،ند

وووانادزایروری

ه،رهزاورددن۱۲.را،

،ازااوددزهار

یووواد،دارواوان۱۳.ایو

نانودارتهادو۱۴».شن«:

نارد۱۵».ارنایا«:.د

۱۶.دشردارواودزاوارهد

گریا«ناراواارف

ا۱۷».اهددمزااوهثنرد

و۱۸.موزناودمردواهررد

۱۹.وازاارواناد

دض،هدد،هاردنادزاود

یودودنا۲۰»؟یدهاناا«

ناا،هددارهد«:،ها

اریر،نرد۲۱».یدها

.اریرنارودادحاوراووزا

وهدازااروو«:نابارد۲۲

،ناوناونانو،نارداه

و۲۳.دهدادتراودهز،ندوا

ندنو۲۴».درشردل

ندیا«دزاناهررد،در

۲۵؟ارددزاارا،درنوا

مسارا،رنوند

یرد،وساا؟

؟اریاا،درندیا۲۶.

ااااز۲۷.ارزاار

یوراردلرا،ابیوهررد

یانزدوازااراز۲۸.دزارهار

اتردا،هدزار

ا،نناوممو۲۹».اریوزاا

ن۳۰.دزاازدار

.دیوزاازددردزااراهداراو

واراند«:واها۳۱

ار،رازردارا۳۲؟

دیودرایا،هدزا

ودرناهداز۳۳.د

درانا۳۴.درادد،ابا

ودوهدورایدا،او

قدناززاا۳۵.نارونا

دراوااهووازانزاو۳۶.د

ناردزه۳۷.هارد

یاااردن،در

دعوودندوارد۳۸،هدروازا

ودیانوداوای
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یان۳۹.داراهاریوی

ا«د،اراداهووازا

ارواانزومااادایدا

یا«:یوهدادبا۴۰».ایراز،

:۴۱».دایا«:».مرادین

ردهیدزاوزادروداریر«

.ارود،ادااین۴۲.اد

باردن۴۳».دادزارواودنازاما

«:یو».دزارواان«:

ارنزا«:نهدهرانزنای۴۴».

نزاو،یدرویباما،

۴۵.دارادیواای

ینزامادوزانزا،یا

ایوا،یدورا۴۶.دز

اروان،ازا۴۷.د

شزاا.اهدراز،هزا

ن«:نزنا۴۸».،

ادزادرداو۴۹».هزا

ارا«:نزنا۵۰.دزاارن

».اوراهدادت

،دویردوااونازاو۸

و۲.دیوهدزاودناودادتراتود

فو،دوحاورازانز

،ازوزو۳،درنودوازا

اروادلاازادنززایروودو

وادزاوارونو۴.د

نویز«۵،هدرواا

لورهارهروو.ر

زاورنهداخیاهرو۶.درارناان،ه

رنردیرو۷.دارا

ردو۸.دارناهدنارها

ان».درواناوورههز

لاوازااد۹».ددراداش«دادردا

ادار«:۱۰»؟ا«،هد

،اوارنادواهاتراا

مااا۱۱.کردهو

نهارررداو۱۲.ا

نااد،رنایدزاارمهاار،

خاو۱۳.تهدروا

راراویدارناارمن

رداا۱۴.،زاوردورادنا

رزوریاوورنادار

.رلهوارناناتاوودو

لدارماوزرداا۱۵

و«۱۶.روا،ورادهارنا،هوار

نزارنا،واارغا

نیاز۱۷.ارورداددراناا

۱۸.داومرودد

واهدادودراداز،را

۱۹».اوازا،دراددنادراازا

تارواامدزاهایودوانارداوردو

هدانوارداورد«:هداداروا۲۰.

نارداورد«:نابارد۲۱».ارا

زایزور۲۲».رواارناهاراما

ی«:نا،هرادنادوازور

نو۲۳.دادار».رردرنا

،ادورددنهدررداروابا،ر

د۲۴.داردناوبازای

».ک،ادا،ادا«:،هدراارواهاوا

.ااراودادارباود

وننا»؟انا«:نا۲۵

ارباودادارا«ه

نرزو۲۶».وااوا

نازاه،ادون۲۷.ر،ا

یردویرواددیتزا

ه،دارن۲۸.دیوردادلرد

ا،یایا«:زاواهداواودز

حوراز۲۹».باامرادسازا؟ار

اروار.انونازادهداار

ار،ادههوزاروا،د

:،هوازا۳۰.ارااروادو

هواادریداز».ن«:»؟م«

.وروارناداوازاو۳۱.د

(Abyssos g12)۳۲هرددیرزادناردو

ارددتزانداوازا.

نومدانازاده۳۳.دادتزاارنا.اد

،ردیزانانازااد،ه

نااراوردودرادارانزان۳۴.

داراوناهانومد۳۵.دادت

دد،درنودوازااردانور

و۳۶.اوهری
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رادنادادارنادهداراا

دزاداوازانرموزم۳۷.د

وا.دهنااز،داورنا

نویوزادناا۳۸.داهرا

اوراروا.یوداردوازادر

اهدااودد«۳۹:،هد

دهدوازامردر».

مدازاروادانو۴۰.د

رمس،یده۴۱.ادواهار

از۴۲.وادساوا،هداید

و.دتفدهدزاودیاداروا

هدزاودتزه۴۳.دمدزاوارن

وهدافاردمودال

اد،هایوزا۴۴،دارواا

۴۵.دانردداروایادر

وس،دران».دا«:

ومدزاهدرواممددایا«:ر

اا«:۴۶»؟دا

۴۷».نوزامدکرداز،اهد

هدایودوا،هناز،نادنزنان

روداروامد

ارا،راددیا«:اریو۴۸.

دوانززاو۴۹».و،اهداد

ارداد.دتد«:یوهارزا

:یوهداران۵۰».هز

ادنو۵۱».اوروانا،شن«

اردردوروبووس،

دیرازووایانو۵۲.انوراا

ااوا۵۳».اهدن«:وا

ودنواروا۵۴.اهدادد

واحورو۵۵».دیا«:ودزااردد

رو۵۶.دکاریود.رو

اازااردارنا.ناواردو

.

تروتنا،هارددهدزاود۹

اتدارناو۲.دضااندادود

«:نو۳.ارنو

یاولونونادوراهار

نازانادیاو۴.ود

نونازاو،دارو۵.اور

۶».ددنااردیک

ردودادتروتدردهنو

اروامن،کرادوا۷.

۸،اندزااز،ب

یازا،نادوهساو

اومدازاار«دوا۹.ا

۱۰.دیوتو»مواهررد

نا.زودهدا،دانرنو

تادمایدیااوادار

نا.یوردعاروا۱۱.ر

جاودمااتزاارنا،ار

نا،دلاوزورزورنو۱۲.اد

ااراوتدارمد«:،هایودهدزاود

ارداز،ایاکارولرا

».داارنا«:نوا۱۳».ارد

اووودونار«:

ناد.ددرااز۱۴».اهو

نا۱۵».،دد،ههارناد

،ارودوننا۱۶.ارهد

دنادودهر،هداداراونای

هدزاودو.هدر۱۷.رامدداد

دواو۱۸.ادهیهرزا

امد«:،هنازا،دواهاادود

ساوهد«:بارد۱۹»؟اد

ن۲۰».ایازانادو

».ا«:باردس»؟ادا«:

.عاازااردارنا۲۱

زاورزناامز«:و۲۲

۲۳».دمزورودهدرنویورو

رااردیوااا«:

از۲۴.اودرادهزورارد،هد

اردنودزکارناداردنا

هارنااز۲۵.داداتارنا،د

.رنزارنادداردودارنمدراد

لردونادرادرموزااز۲۶

۲۷.اداروازااورلود

تاردزاا

مازاو۲۸».اارتاذارا

زااداربووسدزور

ولواهتددنو۲۹.دا

ساودوده۳۰.نردوواس
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وارهرردهتو۳۱.دتیو

وسا۳۲.دداورواردیدوز

یواردودناووالهرا.درردباارر

س،اوازاودنانو۳۳.د،د

ن.اباردند،دایا«

از».سایایدویاویاز

هدززاو۳۴.اد

ن،اادنواناهرایا

اروا،اا«اازااها۳۵.د

ناواررزاواانو۳۶».

زورردو۳۷.دامانارداردهدازاو

.دلااروارو،ازهزانان

سادایا«:ندننازایده۳۸

ه۳۹.ااز

واودعوهدوزدودارواور

مداردادزاو۴۰.ریرادهدار

یا«:بارد۴۱».انواروا

ارد.مدو،شورنا

ا.دعوهردارواداوانو۴۲».روا

و۴۳.دشروارهدادارحورنا

لامزاووارزا

یردارنا«۴۴:دناد

و۴۵».امدیدناازاد

وارناادنازاودکردارا

نانردو۴۶.یوزاارنا

هارنالدل۴۷.ارزاما

«:ناو۴۸.ادددارواو

،داوهدلا،لمارا

ن،زااز.اه

اردایا«:هدادبا۴۹».داگر

ورنازا،دارواوجاااردمد

از.اروا«:و۵۰».یو

دوادیزورنو۵۱».

نر۵۲.دروایماردیور

دراوندزایرنا،هددزا

روامزورنازادایارواا۵۳.کراوایا

یا«:داراوب،وانادنو۵۴.د

دواراهرنازااااوا

«:نهادیورها۵۵؟دسا

هنااز۵۶.حورعمازااد

یا».دتدزکارمدنا

وهاریاردرناو۵۷.رد

:یو۵۸».اریوراوا«:

ارنا،اارانواارارنور«

».زا«:یدو۵۹».ندی

۶۰».داردرموهدرالوااوا«:

وا.داردندندرا«:اریو

اراوا«:دو۶۱».اتو

۶۲».عادوارداهدرلوایو

زاهدزاردندزارد«:اریو

».ات،

،هدارددوا،راازاو۱۰

دویدیورارنا

وارد«:ن۲.د،ادنا

دیاارددزا.

ننردهنارا،و۳.نود

ردارورادونادوو۴.

ملوا،ادیاردو۵،مهار

نام،ناردمااه۶.دا

ناردو۷.داریاودرا

دتاروداز،وررادازاو

اروریردو۸.زاوا

دارانو۹.رراازا،

رد۱۰.اهداتنو

نونای،دلاروری

،ازا۱۱،ه

هداتاارا.ا

نازا،زورناردموو۱۲.ا

یایاو؛زریایاو۱۳.دا

نوورردرداااز،ا

۱۴.د،وسردا،

.داالزا،ازورردنوور

ن،یااانامیاو۱۵

Hadēs).ا g86)۱۶وها،دارا

اهدراوهدادرار

یا«:دنا۱۷».هد

:ن۱۸».ااد،وا

تارا۱۹.انازاقنمدارن«

یولاردتوونار

حاورایدازاو۲۰.رار

مناردیدا
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یا«:هدوحوررد،نرد۲۱».ا

نادزااررااسار،زونار

،ریا.فندوادنادو

دنادیو۲۲».دار

و.اهدرار«:هد

وزا،رور،

تادنادتردو۲۳».دزفوایاا

۲۴.،ال«:هد

،ااندوااز

ه۲۵».و،اوو

دایا«:یونایورزازا

aiōnios)»؟مدادوتثراو g166)۲۶یو:

،هدادبا۲۷»؟اواهتاررد«

مومولدماردیاواا«:

».داردودموا

۲۹».زا.با«:۲۸

و«:،لداردانوا

روازاید«:یوبارد۳۰»؟

حوهدارواودانادزدید،ررای

،اهارنازاقا۳۱.هدرااوهدارواو

زایو۳۲.ردهرزااروان

«۳۳.دهرزاواوادهدرا

یود،اروانهایوددی

ارارباووروایزها۳۴.

.دواوریااورهدرادارواو

وودادرااهدرواردردود،اورننادا۳۵

ارد،جازااوشارا

دازاما«۳۶.د

رواا«:۳۷»؟دانادزددنا

و۳۸».نوو«:اریو».د

اروا،ادمهزویدراووار

یددمیاارواو۳۹.د

.دبدزها۴۰.اروام

امااراوایا«:،هاد

رد۴۱».یرااروا،درااو

واریردهیا،هیا«:یوبا

اربناوامز۴۲.یرادباا

».اوازااهدرا

زا،غرنددردواو۱۱

،ارندداوا«:یواد

ده«:ن۲».اردناد

هدارا.ت.دسم،اردریا

زورارفن۳.دهدزردانارد

اردراازارنو۴.هزور

و۵».هدرزاار،روزاردارو.

دوادودزا«:ن

زا۶،هدضنصودیاهایو

۷.مراوامرایوهدراوزانود

واردنااز،هزاباردنورازاوا

اابارردی

،دودود۸.د

.داداو،دراداوا

.اهدادلاو«۹

از۱۰.اهدزیا.ا

هدزوایا،وا،و،لا

،انوازاشورزاو۱۱.ا

،ویرض،اادو

ا۱۳.و،اا۱۲

،دادددوااریادا

لاوازاداداارساحوراردز

،نودنودنوداریدو۱۴».

نازا۱۵.دمدود

نادو۱۶».نودرلیرارد«

توا۱۷.دوازااانایورزا

دف«:نهدکردارنا

۱۸.ددم،دیاودده،د

از.راواددان

ا۱۹.نواردلا

اراونا،نولوارد

۲۰.داناروادناازا؟نو

ناتا،نواردااه

هاردهحرواروزدو۲۱.اها

اوازارواروزنا۲۲.ظوالاا،دراد

ودوازا،اددانااروااوا

اف،۲۳.اروالاا

زاحورن۲۴.دزها،او

نوشدارابایانونا

ن۲۵.مدمانونازاد

ودورها۲۶.اراوههدبورارنا،ا

دداردهاداددزا،دحور

ارناوان۲۷».داوازانااواو
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رنال«اریوزاواننازاز،

«:وا۲۸».یودار

و۲۹».ارناوارامال

نا«دزا،دمدزاوامد

،اناوایا

،ااایااز۳۰.ا

یروادزورردب۳۱.داایانا

زیازاازدانا،امد

نزارارداودارنا

ناایروادزورردامد۳۲.ا

ارداودازدا

ردارنادزوااو۳۳.ازار

ارورداد،ناا،درایاز

ااد،انغا۳۴.

ر،اواورت

۳۶.،اردیرادشر۳۵.د

ایاهرذوورها

ورار،دغاو،داورشا

هووازانزاو۳۷».د

۳۸.هاد.درواردا

۳۹.د،دزادنا

اربونونیا«:اریووا

واانایا۴۰.اوصزانوردوز

،رادازا۴۱؟ارنورا،اارنو

یایاو۴۲.ایااد

زاوداریوباوعزاهدن

اورواارا،زواورداد

ردمورنیایاو۴۳.کار

ازررنونیایاو۴۴.رادودارراز

وورهارامدهنی

،یا«:هدادبازاها۴۵».اد

ازیایاو«۴۶»؟زارن

اردا،رنادومدارنایر

نارواراازیاو۴۷.را

ازاودتددناریر۴۸.ارنا

.زارنایوارناااز،ار

نروانایاهداورازا۴۹

۵۰،دواارنازاو

.دازاریزاانما

.ونردزننزا۵۱

یاو۵۲.اازازا

واددااداراز،یا

نارناوانو۵۳».ارناد

رردوواردتوانون،

وانززایادواردو۵۴.دوازاا

.وا

،زاناراو،نناردو۱۲

.دعودناد،دلار

از۲.طاایررنزاالوا«

۳.ددمیرودرای

رداواهوررد،اررداا

نودیا۴.دااشرد

،ازاراترنزا،

وازا،زادن۵.ن

.درادتر،زا

Geenna).وازا g1067)۶ودا

۷؟دشاادازاالودو

زااز،.اههدی

مدد«۸.نا

۹.داراااروااننا،راا

.اهدرااند،رامداا

ا.دهزا،نافو۱۰

وردارنو۱۱.اهزاساحور

عوا،نادومد

اارساحورنرداز۱۲.روا

:یونازاو۱۳».ا

۱۴».اررثرااردا،دایا«

۱۵»؟اهدادراروادادیا«:یو

دزلااااززارز«:ن

:،هدروانایاو۱۶».اازاوات،د

د۱۷.ااولازاارود«

.مرا،رااردلاز؟،ها

ر،هدبااردیرا۱۸

دو۱۹.دااردلااوناردو

لهواناوالاانیااار

اریوا۲۰.زادیدوبواومارلا.یراد

اها،ازاارنردایا

یاا۲۱؟دانازا،یاوا

دناد۲۲».ودایاوهذد

ناازا«:

وکارزان۲۳.نیاورد
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ارزارن۲۴.اکزان

.اروارااورادیراوودو

زاو۲۵؟نزاا

اریراه۲۶.اادارذا

اری۲۷.ایاارا

ا،روزالو

۲۸.دهازان

دهارردادوااردزوااراه

۲۹.نایاارر،

از۳۰.بور

ادر،ارا،نیا

ارات۳۱.رادجاا

،یان۳۲.اهدوایاا

ا۳۳.ارتاراز

ارودزودووراد

۳۴.دزهوددزدنارد،د

ی۳۵.اردلد،اااز

و۳۶.راوااردیاارد

اوزاواردیارا

نال۳۷.زوایارد،ارردواو

ا.راارنااننایان

ارنا،هاواارناارد

ارناوزاممودسرداو۳۸.دا

اااراا۳۹.ننال،

اورا،ارددزداد

رداز،۴۰.زشا

یا«:یوس۴۱».انان

:وا۴۲».یدزیااراا،وا

دمااریووایادوانا«

نال۴۳.ناورداروذا

ا۴۴.لررداروا،انام

ناا۴۵.اداروا

نندزوالانا،دردم

یا۴۶،عونرونوندروناو

ارواواواردووایزوررد،امنا

هداراناا«۴۷.درانارارهدهرود

،واهدارااردواداری

بیراداا۴۸.درارز

یوزادهدزو.دراز،

دزازوازاادودددز

اا،مزوازرداما۴۹.دا

ردروایاا۵۰.اردنا

ماهانا۵۱.اناو،

از۵۲.ار؟ز

،ااودزاوزاودردازا

روردزادودزاردورزاوزار۵۳

نازها۵۴».داررزاسووسوزا

،ابزایا«:

ددنو۵۵.دوانار

ا،نارریا۵۶.دوا،دزو

؟ارنزا،دارناوزتر

و۵۸؟فادزااو۵۷

اد،وازاهاررد،یوردد

نازارودرارودار

نوازا،ادااراار۵۹.ا

».اا

دادزاارواهاونارد۱۳

نابارد۲.دانایارنان

زادرنانا«:

ا،۳؟دتزورازا

یهنا۴.اک،

زان،دکارناهداناماردج

ار،۵؟در،رواند

۶».اکا

ودسدنردیارد«درواارا

ان۷.ی،نازاهان

ارنا،وهاردازااال

نالاایا،یوبارد۸.دزارزا

،نازااودرواا۹،مدهارشدهدار

او۱۱.دادزاردزورو۱۰».ارنا

اهوادحورلهتز

اریوداروان۱۲.دارد،ارا

دیدو۱۳».صدزانزیا«:ها

ها۱۴.دارا،هاررددرایوار

.دادردارواوازا،در

هااردرازور«:،هدمد

،رریا«:واباردوا۱۵».زوررد،

نوهدزرازااردغاوزورردزاا

وانوااادزاو۱۶؟اد

زوررداروا،دللهتار

وانارانو۱۷»؟درازا
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یوزاگریر،دهوناود

ارناوارات«:۱۸.رد

غردارداد۱۹.ما

انی،دگرردوور،د

اتیا«:ز۲۰».اردها

دراردزاریا۲۱؟مروا

،تدوردو۲۲».ن

یا«:یو۲۳،دروایوداد

و«۲۴:ناوا»؟تاوا

یراز.ادردزا

دازا۲۵.ااودالد

اواوزانارردهدانوودارردو

اراباردیوها.زیااوا

ررداونارد۲۶.زا

،از۲۷.یدادیردواودر

زاناریا؟زاار

اان،دانادروارد۲۸.رود

نواردواترداراوبواو

تردهابولوبوقزاو۲۹ها

وداواااو۳۰.اا

هانزازورنرد۳۱».دااوا

ارادوازوازاورود«:یو

ادوزوااهورناوو«:ارنا۳۲».ر

مزورردوارنونوارد

لاز،مورهارادوادوزوا۳۳.ا

روایا،روایا۳۴.دروازانوا

ارلاات،دهروا

وددیزاریغ،

ودابایاا۳۵.ا

اکراودادا

».اواموا

یانیورزا،زوررداوو۱۴

او۲،دوااناواردندرا

،هدبارنوهها۳،دوا

.نا۴»؟اندادزورردا«:

:،هدروایورناو۵.دروداد،اردنا

ارنارواردزورشوغازا«

یاو۷.یوبازاراارد۶»؟درونو

راارردن،دزن

،تدوارن«۸:نا.د

.اهوارزاراد،ررد

ارااروداهوارواونا۹

ن۱۰.دالیوروهی

اوردر،ن

اتنرردارهاودیا،

دواروددذدزگرارداز۱۱.د

داهووازانا۱۲».ددزاا،درا

نناردانوددمو«:

ارواارناادتداردودن

نونونا،ن۱۳.دهدادض

ارراازدا۱۴.تدارنارو

ها۱۵».اا،ندردودض

ردل«:اراننزا

د«:یو۱۶».دراات

اردم،رمون۱۷.دتداریرو

.الااز،ارنتدد

یار:وا.دزااریار۱۸

۱۹.یرادروامرادازا،ارناموروم

،زارامور،ماهو:یدو

ازاوماز:۲۰.امرادسا

راازااردیهامنا۲۱.ا

وراز:ددمهدها.

.رواردارنارونونوناوبی

.ایزویداایا:م۲۲

حاارمد،رنوزوار:ما۲۳

ازااز۲۴.درو

و۲۵».اام،دهتد

دا«۲۶:نهادیور،رواها

اردن،نااونارداودواونزورد،روا

درااردو۲۷.داد،دراد

زااز«۲۸.دددا،زاو

ارناجدروالواوادی

ردودشدناد۲۹؟درادناندمتا

را۳۰،ن،دم

یااهدما۳۱.رااهدعو

هدالواا،دودهد

یورادراداروتر،هرا

ارطوهدیااارودزواناو۳۲؟ا

مزا«۳۳.اردوازا

وا«۳۴.ددا،کارد
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زیا۳۵؟دحاه

».ددراداشا.رو،یاودراد

واماشدنارونانو۱۵

،ا«:ن،نون۲،ار

ارانایا۳».درناودارنر

زاوادزا«۴:،هدز

دوهنازاودرااردارودنادا

۶،درادشودیدارنان۵؟ارنا

نوارنونود،هاو

۷.مااردهازید

زارخرناردلاا

انزما۸.راجالدودیا

ار،واا،دردهادردهد

نو۹؟ارنادوبور

ردازیدهداردنونود

نیاید۱۰.ماهدااره

:ز۱۱».ردیورا

یا:دریزور۱۲.دودار«

اردوا.ه،راار،ر

ادا،نایو۱۳.دودا

ارد،رودچ،هد

نارد،دهدفارمنو۱۴.د

اردر۱۵.دعونجواوثدرد

زاددکااروایو.ناازا

درنزااردادوزراو۱۶.

،هادا«۱۷.دادیارواو

،مکزاورادناوانمرنارودزار

وناریااووموردرد۱۸

هانادو۱۹،ماهدهر

یرد۲۰.دنارودزانا،م

ود،هدارواشردرودزا.در

،اریو۲۱.،هدشاردارواهاناودناود

ناازاوماهدهروناریا

ار،دنر۲۲.مها

،ودیاووهدروازا

از۲۴.یدورذهدروااریراوو۲۳

.،دهودهز،دهدا

هان.درردواگرا۲۵.دعوندید

نازا۲۶.ارروزیا،رد

وهاتردادضیو۲۷؟اهارد

۲۸.زارواازاهدذاریراوتر

واهانوشرارداهدواو

اا،درباردواا۲۹.دسا

یاوهزرزوزاوماهد

اتان۳۰.یددنودیدا

ذاریراووایا،اهدارود

نازااوزیا،اریووا۳۱.ید

رووددو۳۲.ال،ا

».د،دهوهز،دهدرداااز

دیارود«:دنادو۱۶

اروا۲.داروالاادیودوازا

ب؟ماههرردا،اریو،هد

۳.ترازاازهزاردتر

.دزاارتراز؟د

زاواد۴.مرادرازاومرانز

نارزا۵.دا،ملوتر

۶؟درادزاا،هاردیا

یدورهواردو.ورر

؟درادرزااریدز۷.

،ا«۸.دوارداریو.م

ردنایااز.دراز،اار

aiōn).ریازا g165)۹ارو

دنادیاالزانود

aiōnios).ادویار g166)۱۰ردا

رددرداوداگرارداکا

،داالردهو۱۱.

،ددیدلرداو۱۲؟درارل

ودامد۱۳؟دارصل

،یدوتزااز.ارا

ااروا.دراریدود

ارنادودرزو۱۴.

ارد،نا۱۵.داااروا،ه

از.یدفرا،لدمد

اوتار۱۶.اهواد،ابنادا

ودهداداتترونازاود

زونااا۱۷.ددناادو

اردنز۱۸.ددتارزاازا،داز

اریدنزودازحاریدودق

ونارادود۱۹.هدز،درواردح

یو۲۰.دلردهزورون
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ادوزراو۲۱،اواهرداروامرزادحو

.ارد،رودنانازاهرزا

ودنایر۲۲.وایزنزهان

دارواودودناودااشااروا،ن

باردارد،هدتاارداردن۲۳.د

Hadēs).دارداررزاورودزاارااو. g86)۲۴

اررزاو،ااریا،زاواها

از،دزانزبااردا

ماردروازیااا۲۵.رارد

،اریرزاواردییز

نرداهوو۲۶.باردواردلاوا

دازااا،اروو

۲۷.ادانوا،ر

از۲۸.مراروامرادساریا

نانااد،دزهاارناارداا

ارناراداراواریواا۲۹.با

دندزاا،ااریا۳۰.

اراوهاریو۳۱.دا،دورنا

».اا،دندزاا

یاو،عوزاا«:اردنادو۱۷

اداروا۲.دانا

ارندازاازادهاردردودواد

واروادزروتردااوزاا۳.دش

وهتیزورردهو۴.ارواا

۵».اروا،،یزوررد

:وا۶».دزارنا«:وانرها

غااردا،اددادرناا«

زاا«۷.دادهردردهه

ازاوودلند

یوا۸.ویدو،یوا

ومرااردومرمرد

ازامنازاا۹؟مورنازاو

ن۱۰.مران؟دروااروای

ن،داهری

و۱۱».درواداوااز

یانو۱۲.روهزادروای

،هدارودزاواوالاصاهدهاد

وا۱۴».وایا«:زاوا۱۳

ننا».اردوو«:هدنا

،ادننازاو۱۵.،ر

یوروامو۱۶.دارایا

ه۱۷.دهازاواو.داریوهدارد

ا۱۸؟نا،هدا«

و۱۹»؟ااراد

و۲۰».اهدادتاراو«:و

باردوا،ااتوازانن

او۲۱.ااات«:نا

».انرداتااز.ننرد

اداوزرااا«:دنادو۲۲

او۲۳.داوارنایزورزایزور

از۲۴.ناوو،ننردا،

نازدهناززاقن

۲۵.دادمردنا،دنرد

۲۶.ددوازاورتزواامزلوا

انانزردر،اوحماردو

یزورونزوودر۲۷،د

۲۸.کارهان،ادحن

وشوووناوندرطماردنو

موزاطنیزور۲۹،دلتروارز

۳۰.کارورنازادوا،انو

زورنارد۳۱.دنایزوررددالا

درادارالوردواباوم

.روادارطنز۳۲.دداردو

وداکارنااردنا۳۳

۳۴.اداههزارناکارنا

یدواد،داودنارد

،سدردنزودو۳۵.اهدرااو

،رردودو۳۶.اهدرااویدواد

:یوبارد۳۷».اهدرااویدواد

ناردشرد«:».وایا«

».ا

وددارددروانایاو۱۸

وازاسدیروادیرد«۲.زر

یودزهنردو۳.ادنازا

دایوو۴.دزااداد،ها

مدزاوازادنازاو

،رواداد،دزانزهان۵،مرا

رواداوا۶.درواراهااد

وزوراردنااو۷؟فا

؟دنایاا،دارداد،ا
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ن.داارناردادیدوز۸

دروااراو۹؟ازارناا،انا

ارنادودلداددادیا

ریدوود«۱۰.د

ادددرهدانا۱۱.تد

ورزوومدار

اازاومرادهزورود۱۲،ا

اردناهدارودناا۱۳.دهد

ا،هدزدنای

ههدلد،ا۱۴.ر

،دزااارداز،دنافرد

ارلا۱۵».یزاا،دزوارودد

،دنادا.دراناددروایود

ار«:،هاارناو۱۶.دادارنا

یااتاز،ارناوادرااو

اراتا۱۷.اا

:،هدلایوزاورزاو۱۸».ددناادد

aiōnios)»؟مدثراوارادوتدایا«

g166)۱۹الوازا«:اریو

زادارما۲۰.ا

اردردوروهغوردتد،یدزد،،

».ماادهدزاارا«:۲۱».رادم

.اارز«:واران۲۲

،اداناردهاوشویرادا

وداز،نواران۲۳».اها

راد«:دنواروانا۲۴.ادناوا

زااز۲۵.اتادناودا

ا۲۶».اتردیودلدزااانزخار

دا«:وا۲۷»؟تا«:ن

ا«:س۲۸».ااد،المد

ا«:نا۲۹».یوهدکار

اردواناردانزاو،

وااردا۳۰،کات

aiōn)».ارادوتهارد g165, aiōnios g166)۳۱

ووررواا«:نا،ادارهدزاودنا

.راما،اهناهرردانزا

باهدوااوااروااز۳۲

مزورردواارواهدززو۳۳اایوند

اوراازایناا۳۴».ا

نو۳۵.دکرد،اوادنازا

و۳۶.دهارایر،رراد

۳۷؟ا،ارویان

:هدروادلرد۳۸.ارردیش

او۳۹».،دوادیا،یا«

دزدوا،دشداداروار

یوداروادهداها۴۰.ادواد

ا«:۴۱،هیوزادنو.رو

یو۴۲».م،وایا«:دض»؟یا

رد۴۳».اهدادارا«:

،دارانمدوداوازانارا،

.اارا

ه۲.ازا،هرادراو۱۹

ارا۳،دودونارمز

هود۴.دهاز،اتزاو

رهارنازااوا.ارواااارد

:وداروا،رننانو۵.

۶».ردزوااززوبزیا«

ارانو۷.ارواهیدوز

رردن،د

وایالا«:واهزا۸.ار

زایاوداارد

تزوا«:یو۹».دروار،

از۱۰.اااااز.اارد

نو۱۱».توارهاهانا

ودرواددرواهددزواارانا

.رنزنرداتدننا

دیادرد«:۱۲

رهدهاردنزاهد۱۳.ا

وا،واواا۱۴.تر،دهدنا

اا،هدواردنااددار

،دهداارنو۱۵.

دهدناارناد

هدرایا،هاوا۱۶.اهدد

.میااو۱۷.اهدروادر

،هایدو۱۸.هدیدا

داروا۱۹.اهددررایا

دراایا،هاو۲۰.ا

دمزااز۲۱.ماادهیارردارنا،ا

وردیاازاویراد،یاهدراا.

میا،دیتدنززا،یو۲۲.

مااارامرادیااد.
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نادایا۲۳.ماهاراوردو

د۲۴؟رددارناانیدرا

وا۲۵.رهدوازاارر

از۲۶.درادرهدیو،وایا

ناا۲۷.اوازادرادادراودهداددراد

ارد،انااند

ر،ارانو۲۸».ر

هودنو۲۹.دروا

یانا«:۳۰،هداردنادزاود،رنز

اه،ناادنووایور

.روهدزارنا.هراناا

وایو،زاراا،او۳۱

دننارند۳۲».درادمزاروا

هانا،دزارهنو۳۳.

داروا۳۵.درادمزارواوا۳۴؟زار

و۳۶.دراار،هاهاردرودروا

نو۳۷.دهاررداردیروا

،هدیداد،رنزهیزاد

وازاا،دعوارازاوا

م،ادنادکرو۳۸.دهد

زاها۳۹.داردلوناردوا

».اردناددایا«:وننازان

،اا«:ناباردوا۴۰

دهرار،هدنو۴۱».ااا

دنزاردادا«:۴۲،ننا

ننزالا،ا

وزدداااز۴۳.ا

ارازوارو۴۴.داهزاهداار

اردوااکنورارد

ادنو۴۵».ااردماازا

زاندنو،دشوواردار،

تداب«:ناو۴۶.د

ردزورو۴۷».انادزدهرارناا

واندکماونویورا،داد

دواوامدازو۴۸.د

.وازا

وردارموااوزورنازایزور۲۰

:یو۲،هانووردادتر

تراوارراتر«

یزا«:نابارد۳»؟اهدادار

نا۵»؟مدزادنازا۴..

وااا،نازاا،هاد

ازرارم،نازااو۶؟درونا

اد«دادبا۷».اراد

ار«:نا۸».دزا

مداراو۹».مرواتراررا

یتهدودس«

وغهزادندردو۱۰.د

د۱۱.ادزد،هدزاروانا.ر

۱۲.ادزد،هدهدززاروا.داور

ها۱۳.انوحواروا.دزو

وانارد؟غ

د،دارواننا۱۴.دامااار

نازاثااروا،ثراوا،ن

غ.هانوغزااروالرد۱۵.دد

ارغهدکارنوااوا۱۶؟دان

نا۱۷.ن».داناد

نارار،ا«:ها

داناو۱۸.اهوازن،ددر

یورها۱۹»؟اماروانااا،د

زا.راروانردانو

و۲۰.دهدزناهررداراادازم

زادارددنهدواا

هدلاوازا۲۱.راوترواروا،وا

دواراراددایا«:

،یزاقارا،یرادورزاو

نوا۲۳»؟ا۲۲

؟نایاا«:ن،دکردارنا

ردنا«؟زاروتر.دنیرد۲۴

ارل«:ناوا۲۵».ازا«:با

ارواان۲۶».اارالودر

هردوابازا،زممدرد

ها،نوزاو۲۷.

ایا،دایا«:۲۸،هدلایوزا

،دتدواودادنزیرداارا

۲۹.دروادردایادارنزناشردا

نزناود۳۰.ت،هدروادوانزوادردا

واروا۳۱.ددواوا،ار

تونزنا،زاو۳۲.د،هدروازو

از،دانازامانز،رد۳۳.

ایا«:نابارد۳۴»؟اداروا
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aiōn).هدحوح g165)۳۵ا

ح،ندزاونانر

aiōn).هدحو g165)۳۶از

،اناوننازاد

،ندااو۳۷.نا

وقایاواایااروا،دادنذرد

یاندیاالو۳۸.ابیا

ردنزا۳۹».هزواداز.انز

تانازاو۴۰»..دایا«:با

«:نا۴۱.ایوزاانا

،رزبرددواددو۴۲ادواد

ند۴۳اردواوا

اوااروادوادن۴۴؟مززاایار

:دناد،منو۴۵»؟وا

ردموارزاردسردنازا«۴۶

و۴۷.رادودارردوروراز

ا.دلیررارزوارنزهی

».ابا

لارداردیاداراودهدو۲۱

۳.اااردوددارزهو۲.زاا

.ااازاهاا«:

نزا،ااایاردددززانااز۴

ذنو۵.اااردجازا

۶:اهارااوبید

هدرا،ازااا«

:،هدلاوازاو۷.اهازا،د

واندوداوراادایا«

از.هاطا«:۸»؟

زا.ادوواهام

ب،اردورانو۹.ونا

».رداارولوارااعواز

وو«:نا۱۰

ووووردیزو۱۱.دا

زاو۱۲.انازاگرتوکی

ارهدودایزااد،ا

اممورردوداازو

یدرد۱۴.ااتدیااو۱۳.د

از۱۵،ا،ندروایادراد

ووناندداداوز

نودونونارداواوارو۱۶.دا

و۱۷.راارزاودا

زاو۱۸.داتارممد

نو«۲۰.رداردی۱۹.ا

هرناااهااههروا

ردوران،دردها۲۱.ا

از۲۲.داد،داردودورنو،

یاو۲۳.دمابا،ماماان

وزیوراز،ماناردندونا

نردوداامدو۲۴.اثدما

االرواورایاا

تنروهوباردو۲۵.رماایز

دایورایازاتوزودا

زادامدیدو۲۶.ااوردنر

ناتااز،دنروناراوف

یاداارناهاو۲۷.ال

ایاانو«۲۸.الوتهرا

نازااردی،هارد

وارد«نایاو۲۹».اد

دن۳۰،ارنرد

نو۳۱.ادناد

۳۲.اهداتا،داوراا

اا،داورااا

اازنداززونا۳۳.

وویرزایدادارد۳۴.

از۳۵.انزورناودد،یدیا

ورد۳۶.اازیورماد

ازانارا،هدد

و۳۷».نارردوتاعو

نزفوهرد،رنوودادردارزور

اروامردیودمداو۳۸.د

.

یور۲،دافونو۲۲

مزااز،راروادنو

نازاایادردنا۳.

هنارادویوررواو۴،اددهدزاود

واهدنا۵.ناارواد

ادردهدلواو۶.دیوی

ناردزورنا۷.نامدزارداروا

:،هداروس۸،رذار

رد«:یو۹».رهدااروو«
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ا«:ارنا۱۰»؟ا

یا.دربای،اد

اردا،و۱۱،ویوزا،اردوا

وا۱۲.مردنادارناردا

».زارددادانشووگریا

و۱۴.دهداارودنار۱۳

قا«:ناو۱۵.لرهدزاودرون

۱۶.مرارا،دززااد

ماتردومردازااز

ردوارا«:ود،یا۱۷».د

،اتاز۱۸.دن

،هدهرود،ارنو۱۹».ادهزا

،دهدادیااا«:ودادنا

وارمزاو۲۰».رادارا

ریانرداا«:

ردانادا۲۱.د

دور،ارانااز۲۲.اه

دعوزاها۲۳».اروانایاو

نردو۲۴؟رانازامان

ها۲۵؟رنازاماداانا

اردمویروناا«:نا

زار،۲۶.او

ااارمااز۲۷.مدناو

نرد؟اااا

یاردو۲۸.مدن

درایاو۲۹.د

رنازاترد۳۰.دریامر

۳۱».یروادااهدزاودوو

انا،نیا،نیا«:وا

امددیا۳۲،لمنار

».راااردناردازود

ونازردموموایا«:یو۳۳

هدسوزواسیاار«:۳۴».ترد

و۳۵».ادارا

مدونادوار«:نا

«:نا۳۶.»؟ج

وارنادودرادارنا،درادنا

از۳۷.دارناوارددرا

بنار،رماردا

وایا«:۳۸.درادا،اصرداز

تدو۳۹».ا«:نا».ودا

نو۴۰.روازاادورنزههنو

و۴۱».ناردد«:نا،رنا

،هددوارداز،هرودپنازاوا

،نادزااراااریا«۴۲:

واهوانازایاو۴۳».هداراا

،ددهداه۴۴.دار

دزا۴۵.رزدنتاواق

۴۶.باردنزاارناهادنادد

ناردد؟باردیا«:نا

زاواهدززو۴۷».

واادنادادمادهدزاودنا

ارنااادیا«:وو۴۸.ار

دضددنر۴۹»؟

،هدزاررم،نازاو۵۰.اوا

«:ه۵۱.دازاارواارش

۵۲.داد،هدارواشو».راا

:دهاوادوهنارادویور

ردهزورو۵۳.انوودزد«

اا،دزارددمد

ریاوداروا۵۴».ترو

اناانردنو۵۵.ازارودزاسودروا

ها۵۶.نانردس،دشدوا

:ودواداوررداروان

وانزیا«:هدرااریووا۵۷».دواا«

ازا«:هداروایدززا۵۸».ار

نو۵۹».،دیا«:س».

یرزاا«:د

اددیا«:س۶۰».ازاوا

۶۱.دزسوارانرد»؟

ارناساسهادورواها

سوندززادروادیووا

و۶۳.رازرازرنوس۶۲.داراا

و۶۴.دااهدززاروا،دار

ت«:،هدلایوزاودزوراروا

نو۶۶.یودرو۶۵»؟اهدزار

ردهاانویورمیارازور

ناوا«:ا«:۶۷،هدرواارواد

لازااو۶۸.دااا«:

ناازا۶۹.راودبا

«:۷۰».ااتارف

۷۱».«:ناوا»؟ا
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ززاداز،اتدارد«:

.«

و۲.دداروا،نام۲۳

هاارماارا«:،هدزاوا

ودوندادزاو

دهدا«:،هوازا۳».اهد

ها۴».«:یوباردوا»؟

».ارد«مویور

زادمردوارارم«هدتنا۵

ارمن۶».دا

وزانو۷»؟اداا«

رواردمانارددو،دیودارواادو

تازدد،دارندوا۸.د

دهرارواتارواا.دی

یوزاری۹.وازایاهدو

نویورو۱۰.دابایووا

دو۱۱.دیومته

واسهدااوهدحااروادن

دووزورنردو۱۲.دزاروادو

۱۳.دوانردنازااز،د

ا«:نا۱۴،هاارمونارداویور

ررداروالا.ارارمدروادارد

دوو۱۵.یاداواازاومدنا

وازااومدواداراز

اروااز۱۷».دارهداروا۱۶.اهرد

دها۱۸.دازانایااریدمز

واو۱۹».ریااراوکاروا«:،هد

نازرد،دهاوردوشرد

.راراهداز۲۰.دهها

۲۲».ب،باروا«:هدزدنا۲۱

وارد؟اهدی؟ا«:نامر

یاناا۲۳».رهدداروا.

یورونایزاواودباهد

.دنااد۲۴.ا

ادنازردوشرارناو۲۵

داروانو۲۶.دنااارودر

دراواارراازااراون

دززومزاروو۲۷.دزا

نایها۲۸.داوارد،وایاو

،یاروانادیا«:،هادیورنز

ااااز۲۹.ددواود

ودرورروندازل،اارد

امناردو۳۰.دا

بارراااز۳۱.نارو

راردودو۳۲»؟ابد

ارنانو۳۳.واارنادرواد

ف،رودناارداروا،ر

ریا«:۳۴.دبوایدوار

اروای».اداز،زارا

نرو.دهداوو۳۵.اود

واا.دادتارناد«:نان

اااروانو۳۶».ارداهو

دهدا«:و۳۷،دادارواهاود

یاواو۳۸».هدتارد

ودنازاو۳۹».دهداا«اوورو

واردا«یوبر

«:وداروا،هدادبایدناا۴۰».نار

او۴۱.ز؟ازا

را،ااردلایا،فا

روادا،وایا«:۴۲».اهد

ا«:یو۴۳».ادت

زاو۴۴».داسودردزوا

ررو۴۵.وارزیورم،

هدزازاواو۴۶.نزاسهدو

ارا».مراردحوریدریا«:

ارا،داراانزا۴۷.دارنو

هوو۴۸».ددا،رد«:،هد

نز،دارواندهایا

زاز،دهدارودزاواناو۴۹.

او۵۰.ارراادهداروا

ناویاررد۵۱،دودارازا

اتراودددزایارازاوار

۵۳.دارهاد۵۲،ار

ودهازایردونردهدرواارنا

ودزورناو۵۴.ددهدناردا

وازادهازاواردزو۵۵.د

،۵۶.داروانناوور

.ماراارزوروتوط

ردار،هملوازوررد۲۴

و۲.ناهانادواادددهد
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وا،ادن۳.دهزاار

داازانااوو۴ار

هننو۵.دنادهردسرددوده

ارهزا«:نا،دهازیاردی

د.ا،ارد۶؟ندنزا

یرو۷،هداداردردوروا

زوروددبهرمددناا

،زاو۹.دروااروان۸».دم

وو۱۰.راازاارنادوهدزنا

ازاارنردنایردوبردو

ا۱۲.دروانارنزن۱۱.

ارهوریناودناود،س

او۱۳.ردهرداازاودا

روازایایرنازاودزورنرد

و۱۴.ادمساودرودب،

وردنانو۱۵.دوامزاد

۱۶.هانا،هدده،د

«:ناوا۱۷.اروانانو

۱۸»؟تروارهاروزا

روارد«:یوباردادمس

»؟اواواردمااردازاوو

یهررد«:ش»؟ا«:نا۱۹

و۲۰،مموارردلوردردودید

.بارواودیااروامویور

دتاراااادراواا۲۱

زاو۲۲،امزوررااعوزازوا،اهوو

و۲۳،ردناداااتارنز

هزوادورردارنوااروا

نزنا،ریرزاو۲۴.اه

نیا«:ناوا۲۵».ارواد

ا۲۶.اااندروانازاندو

وزا۲۷»؟دلارتزا

.دحنایامرداردرا،هدعوا

روددوا،ردنامزدنانو۲۸

د.ش«،هدحاناو۲۹.دور

و۳۰.دنااد».هرازوروا

.دادناهدهرودادارندنان

نازاردواروا،هزنه۳۱

،نوردردلدا«:۳۲.

۳۳»؟دارودهارردو

ارهدزناودارواناردو

وردوا«:۳۴هدیر

وهارزاودناو۳۵».اهن

اردناو۳۶.دادنندهرموا

:نا،هدانانرددهد

دنهنونازناا۳۷».دم«

یاوبا«:نا۳۸.ور

ارود۳۹؟دیورتیدرد

حوراز،هدرادود

وارا۴۰».ارد،درانااو

زازنانو۴۱.دادنناردیود

ردار«:نا،دهرد،هد

.دادیوزاونزایر۴۲»؟رادا

«:ناو۴۴.درناارنا۴۳

تاررداایرومدوا

۴۵».رماابهرردرزواو

و۴۶.اردورارناذوناردو

دراواروابلا«:نا

،هدعوروازاو۴۷.دندزامزوروز

و۴۸.دهدواماردنشزاو

اردرد،او۴۹.راا

ازاتوروارد.

یدودزانوارنا۵۰».ارا

ردو۵۱.دادارنا،هدارد

وا۵۲.هدنای،انازا،نانداد

و۵۳.روای،هدار

.ا.سوارا،هرد
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ردن۲.داودادوداارد۱

زایوازاوهاوااو۳.داداا

و۵.دنارتودتوارد۴.دوتاد

زا۶.ردارناروردرردر

اتدیاوا۷؛داهدا

ادرناوا۸.رواناواودتدر

ادرارنادرنا۹.دتدر

هاوااونودنردوا۱۰.دانردو

ارواوادند۱۱.اروانو

نازدادتردلاروانااو۱۲؛

زاونزا۱۳،درواناواا،دا

و۱۴.ازا،مدازاوا

،داروالواروزا،نود

،هداودادتدواو۱۵.ر

زا،ازااواهرردااا«:

هوایزاو۱۶».دمازاه

ا،واز۱۷،ضو

هارا۱۸.روارو

و۱۹.داروان،ارشاردیا؛ا

ارنوونروازاندوردتداا

راوف۲۰،لاوازاد

:دلاوازاها۲۱.دراا،د

:وها۲۲».«:؟ساا؟«

دهررد؟بادارنا«

هارردیاهایا«:۲۳»؟

زاندو۲۴».ا،اراروا

وساوا«:،هدلاوازا۲۵.دن

نابارد۲۶»؟دیا،نا

اهدانردودبا«:

،ازااناواو۲۷.اروا

زارنا،اهزاا

رد،اندرافناهرداو۲۸».

دارزورنایادردو۲۹.اوداد

ارنهاها«:.اوا

ازایدواهرردااا۳۰!دراد

،ارواو۳۱.دمازاهزا

باهایا،ددااوا

مدارحور«:،هدادتد۳۲».مداد

،ارواو۳۳.راوا،هلزنازای

ن،دباداوا

ساحورواان،راوا،هلزحور

».ااادتدهدو۳۴.د

۳۶.دهدادنادزاودزورردو۳۵

نو۳۷».اها«:و؛دورهارداره

۳۸.اورزا،اروامدودنا

:ن.ازادارودنا،هادیور

لرد)یا(ر«:و»؟ا«۳۹

د،هاها».و«:ن۴۰»؟

۴۱.ددووادارزورناو،درادل

رداسرا،دوایو،هارودنازاو

:وا،ارندردالواوا۴۲.دسن

داروانو».)انا(ار«

ناو؛ن«:،و،دروا

ننادا۴۳».)اسنا(اها

:و،ار،داوریا

.دسوسرازاازاو۴۴».زا«

وتارردارنا«:و،ار۴۵

۴۶».ایا،اادرا

»؟دابیهزاد«:و

دنو۴۷».و«:و

یواردااا«:واهررد،اوای

رد»؟زاا«:و۴۸».

رد،تدارازا«:یوبا

یا«:وابارد۴۹».مداریداردز

بارد۵۰»!ااهد!ادا

نا،مداردزارازاا«:وا

:و۵۱».داازاریازا؟یدروا

انو،هدارنانزااا«

».دالوودناار

.داردردودویرد،مزورردو۲

بانو۳.دتدوارادوو۲

یو۴».رابا«:ورد،م

۵».اهز؟ارانزیا«:

اردو۶».«:ناشرد

وددهددح

اراو».بازاار«:ن۷.اد

ردورادنا«:ن۸.د

هدبااربانارنو۹؛د».

هارباا،ازااو،د
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:و،اردادر،اد،د

زا،نودروالواارببا«۱۰

یاااو۱۱»؟ادهلارببا.نا

اردلوردیردزااا

نارداوردوانازاو۱۲.درواناواادود

و۱۳.ااردوامدنادو

،ردو۱۴،رروا،ددن

۱۵.ارناوووونو

ونا،دنوزاار،نرزایاز

و۱۶،نژاوارنایورارنادو،ارناو

ارونوازاارا«:نو

:اباداروانادها۱۷».زتر

،هدرواوایورند۱۸».اهدرات«

۱۹»؟اررا«:

ارنازورردباارسا«:نابارد

الورد«:ندها۲۰».دا

وا۲۱»؟ارنازورردا؛اهدارس

ندزاو۲۲.دسهررد

ها.دناراااراد

و۲۳.دروانا،دوب

ردوازاارانیردرواردرد

ار۲۴.درواناواا،د

ازاو۲۵.اروااز،ن

رداداز،دتدناهررداجا

.اددنا

ردوا۲.ددیورزامسدنزاو۳

اددایا«:یو،هاد

ارااازیاهاازا

:وابارد۳».یواا،

ارات،ددزاااا«

ا«:وسد۴».دا

اددردا؟ددد،ها

ا،ا«:بارد۵»؟دد،رد

اد،دددحوروبازاا

زااوا،دزاا۶.دات

را۷.احوردحور

ارنایاودزواد۸.ددزا

ا.دوروازاادی

«:یوباردسد۹».دددحورزا

ا«:یوبارد۱۰»؟دا

ا،ا۱۱؟اداراواا

تدودتد،اهداو،ادا

رو،زرازاارن۱۲.لار

اراراه.د

نازاناناو۱۳؟دا

نو۱۴.اناردناا

،دهدنا،دنردارر

.ادوت،ددکدراناوا۱۵

(aiōnios g166)۱۶دراارنااز

ادوتددکدرواناوادادارد

.(aiōnios g166)۱۷دنرداردااز

واا۱۸.تنواو،یروادن

هوانادروناا؛دوا،درانا

او۱۹.هدروناااا،ا

،ادودرزاارمدوانردرا

ارور،از۲۰.انالاازا

و۲۱.دوالااد،اورودرادد

لاااورار

نازاو۲۲».اههدارددداوا

،هداردناوادزدناد

اردازدادد،نردو۲۳.داد

ردز۲۴،وامدودربا

نادنرد،صردها۲۵.دهناز

یا«:وا،هاد۲۶.ندو

،یدادتدوایاودندرافاردنا،دا

:بارد۲۷».اوادودوانا

۲۸.دهدادونازاا،ای«

وایورد

دادودا،اداددرادسو۲۹.مهد

ا.دددردادزاوازا،داروازاواهدا

.مدودهدواوا۳۰.د

ازاززااوای،ازاوا۳۱

۳۲.ای،انازاواا؛ززاو

ارواتدودتدنا،وداراو

اهد،دلارواتدو۳۳.ل

ام،داارنااز۳۴.ااراا

ارر۳۵.ناارحورا،

ا۳۶.اهدواارو

ارتدرونااودرادادوت،هدروانا

aiōnios)».واا،دا g166)
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زااهنادوانو۴

دا۲،د،هداد

و۴.رز،هدراارد۳،ادداد

مرهزای۵رهزادمز

دهداددبناد،اد

،هزا.دبهاردو۶.ر

ز۷.دوده

بایا«:و.انبای

۹.درکارناداز۸».ن

وابازاد«:وینز

.راتنداز»؟ینزال

واداراا«:وابارد۱۰

ویداوازاا،هبا

هویرادایا«:ونز۱۱.دهزبا

ربرزاا۱۲؟یرادهزبازا.ا

۱۳»؟انازاوااوناودوداداره

۱۴،ددزباازا«:وابارد

،اا،دواازا

ادوتدداوارددواانا

.«(aiōn g165, aiōnios g166)۱۵ایا«:ونز

نبااومددهاربانا

اردونااردوو«:وا۱۶».

«:و».مرا«:باردنز۱۷».

یرادنااواداز۱۸!یرا

ایا«:ونز۱۹»!ارارا!

ودهاردنار۲۰!

».دتدنارداروارد

رداانزیا«:و۲۱

ارا۲۲.داارررواردوها

ازتداداراااد

نارداناا۲۳.ادزات

رازدااروحوراررن

ارواواحورا۲۴.ااردنا

اد«:ونز۲۵».اروحور

زااوا.ا

«:و۲۶».دادا

زد،هاادونردو۲۷».

وایاو

ارمدور،هدرااردینزها۲۸.زف

ا.مدهداارو«۲۹:

ردو۳۱.اواد،هنوزا۳۰»؟ا

ن۳۲».ردایا«:،هداوانادناا

ناد۳۳».ادارناومرمرادا«:

۳۴»!هدروااروایا«:

اردهااناکار«:ن

هرا۳۵.رمااروارومروا

وااردنا؟اوردد

وردو۳۶.اهوردناازارر

وهرادوتیودتا

aiōnios).ددودهورد g166)۳۷مااز

۳۸.وردیدودراارارد

ناد.ورداهدرنارداریمدار

نارد۳۹».اهادناردو

هدادادتدنزناانزایر

،اوادننو۴۰.درواناوزمد

و۴۱.اردزورودونادداوازا

زا«نزو۴۲.درواناوامادیر

وااادوهدازروانااا

ازازورودزاا۴۳».اهدتورد

دادتدداز۴۴.اوری،هانو

،ان۴۵.دوردار

،د،دهدردرواردازاروان

باای۴۶.درردنا

ردوادنزاو.از،دباار

هادزانو۴۷.دم

از،دارواودودا،هاواد،ا

تاوتاا«:و۴۸.دتف

ازاایا«:و۴۹».رونا،

».اهزتو«:و۵۰».دودم

و۵۱.اور،هدروانا،ونا

ودادهد،هدلاروا،رواورد

ردنازا۵۲.اهز

ها۵۳».ازوازارد،زود«:.

».اهز«:دنردر

زادمودهاو۵۴.درواناواامووا

.رر،ادزاورد

ردو۲.ارواودیاردنازاو۵

ااارناانابدروا

ونارونزااردو۳.درادقاور

دیداردو۵.دبا،هانون

هااروان۶.دلو
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اا«:و،اهلواضادود

بانمراایا«دادبااروا۷»؟

ید،او،دزاضردا،ا

،اداردو«:و۸.اروزا

اور،اداردود،نالرد۹»!اور

،دناند۱۰.دزورناو.د

وا۱۱».یرادارداوروازور«:

ن،دادانا«:نابارد

،ا«:وازا۱۲».وورادارد

از،دادنا۱۳»؟وورادارد

،نازاو۱۴.ددزااردن

د.یانا«:ورداروا

اا«دادارندوردنا۱۵».ددیا

یندازاو۱۶».ا،داد

بارد۱۷.دهدزوررداررااز،د

۱۸».رورنر«نا

ارازدواند،ازا

.ایوارد،درارا

اا«:ناباردها۱۹

از،درارادادزا

ودارراز۲۰.،واا

نوازارلاووداودراد

ارندرناز۲۱.دادا

.هزاار،هزوا

اریروادمیروادراز۲۲

اررن،راارا۲۳.اهد

داروایر،و؛راد

وداماا۲۴.اهدماا

،ایروادردودرادادوت،درواناه

aiōnios).اتتزا g166)۲۵اا

زاوانداناا

دردرناز۲۶.ددهزدوارا

ادتدرداهدار،درادت

ازیرواداهتروو۲۷.

نارداازازاو۲۸.انا

انوو۲۹،ااروازاوا،ررد

،دلاوتیا،دلا؛ا

دادزا۳۰.یرواد

اردهداراازالدیروادویروادماه

تددا۳۱.اهدایرهدارا

تدید۳۲.ارتدد

۳۳.ااردوادادود

ناتدا۳۴.دادتدارواودد

وا۳۵.تارناولار

واراودیاهردوواغا

رناازمرادزارتداو۳۶.ید

،را،در

،داردو۳۷.اهداردتد

،اهارواتروهاروازاوااهدادتد

ودرارازرادرداروامو۳۸

اردنازار۳۹.درونا

aiōnios).دتدااورادادوت

g166)۴۰زاارل۴۱.تاداو

ادردارو۴۲.ممد

هو،لاوماهادرا۴۳.راار

ا۴۴.دالاروا،اداید

یازااروزالالورانا

داردن۴۵؟ااو

اناو.دا

ا،دارااز۴۶.راواوا

ارواینا۴۷.اهرردواد

».دالای،

،یردیردفنانازاو۶

ناراناازاوازاو۲.ر

رددناد،هاها۳.د،د

۵.دد،دو۴.ا

.اوافد،اااردن

یورزااراو۶»؟رانزا«:

اروا۷.دادداز،وانا

اارا،نردود«دادبا

یو،سنرداسراادزا۸»!ر

و.درادودونایارد«۹:ار

ارمد«:۱۰»؟دهوایازاا

راهوناو،دره،نناردو».

ناد،هدوار۱۱.دد

یرودزاو؛دادننادوداد

یهر«:دناد،نو۱۲.ا

ود۱۳».دیاره

هدزاود،دهاهدزنرزانیهرزا

دهردزاارهاندنو۱۴.د

»!نرداناا«،د
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هدروزارواواادناو۱۵

اد،منو۱۶.اهز،زهد

ردفناهراو۱۷،ررد

هنادزرنو.اورم

و۱۹.ادنزواردو۱۸.د

دار،دهارپو

وا۲۰..اد،هناردیور

ردارواانو۲۱»!،«:ن

۲۲.ردنامززنارد،رو

روزد،دهداردفناونادا

نادودهناادوانادنازاد

۲۳.دراد،هقروزناادد

زادهدرناد،ازادیروز

دهونان۲۴.دواا

رد،هرانا،اردادو

،ردفنارداروانو۲۵.ام

نابارد۲۶»؟یاادایا«:و

اااا«:

یار۲۷.ودرننا،د

اادوتاریاکار

هدزواریااز،داارنانا

aiōnios)».ا g166)۲۸الا«:و

ا«:نابارد۲۹»؟هدرواار

:و۳۰».رونا،دوانااا

؟ر؟رواناهدارناه«

نازااب،درارنردنار۳۱

اا«:ن۳۲».ردنن

نر،دانازاارن

زاانااناز۳۳.دنازاار

یا«:وها۳۴».تن،هلزنا

ن«:ن۳۵».هارناوا

ود،اد.ت

ودا۳۶.دددرانا

وا،را۳۷.درونا

مدلونازااز۳۸.دانواروا،ا

یرهداراو۳۹.دههدارا،دهدارا

ردیدازااادا

ااههداراو۴۰.اارناززور

زورردوادادوت،درواناوودار

aiōnios)».ااارواز g166)۴۱هرردند

لزنازانا«:دازدوا

ردوراا«:و۴۲».

۴۳»؟ملزنازا؟اروا

ا۴۴.«:نابارد

زورردوباروادایرا،اد

ازاابارد۴۵.ااارواز

.ادورزا.ا

،ازانا،هداررا۴۶

نااا۴۷.اهدارروا

aiōnios).درادادوت،درا g166)۴۸تن.

زااا۵۰.دودرارنردنار۴۹

هزننا۵۱.ددرنازالزنا

اهزادرنازاا.لزنازا

تارنااو

aiōn)».ن g165)۵۲ند

دارداا«:،هد

ااا«:ن۵۳»؟ر

و۵۴.راتدرد،اروانورارنا

ردودرادادوت،انودرا

aiōnios).ااارواازور g166)۵۵از،

۵۶.اا،نودر

۵۷.واردورد،انودرا

درا،هزروداهزر

،لزنازااا۵۸.دهزوا

ارنا؛دودرارنارن

aiōn)».هزادر g165)۵۹ردوارا

وانادزایرها۶۰.رد،دادم

ارناا!اما«:اران

اارداداددردن۶۱»؟د

ا۶۲؟دشاراا«:ن،

احور۶۳؟ددلواارنا

ار.یاهزااوهز

نازاو۶۴.اتوحور

روانااداازااز».روا

ازا«:۶۵.داارواو

ارنا،راااد

د،وانادزایرونرد۶۶».و

ا«:هدزاودناها۶۷.داوا

داوا«:دادباواسن۶۸»؟وا

aiōnios).ادادوتت؟و g166)۶۹و

۷۰».یااوهدروانا

زاالومارهدزاودا«:دادبان
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،انادهررداراو۷۱».اا

.دهدزاودنازاودیوهدوااز

هاردرداازردنازاو۷

دو۲.ادوانددور

،هاورازا«:واردا۳.دد

از۴،اراناادود

ارراا.ررددراا

هدروناوااردااز۵».نارد

وا،هزو«:نها۶.د

اودرادداران۷.ا

۸.اادتدناازدرادد

وازاال.وایا

رد،ناران۹».اهمز

را،اوا،دریااردان۱۰.د

وا،هدارواردندا۱۱.رد

.درواهرردمدنردو۱۲.ا

.امههانادواید

.دزفواهررد،دزاسو۱۳

.داد،ها،دنو۱۴

،ا«:،هدندو۱۵

«:نابارد۱۶»؟ادار

ارواهدارااا۱۷.هزا،زا

دزاااازااداهررد،درا

وداردل،دزا۱۸.ار

ارواردواقدوا،دهلا

زاالو؟اهداارتارا۱۹.

اایازا.تار

درادهدارا.یرادد«:باردها۲۰»؟ر

ومد«:نابارد۲۱»؟ار

زاادادار۲۲.نازا

ا۲۳.ارمدزورردوداازا

ا،ددنزوررد

یارزورردنازاروا

۲۵».یرواداریرواد۲۴؟مداد

وانااا«:رواازا

ورا.ووزفارااو۲۶؟راد

ارا۲۷؟اردوااد

زاانا،ازااد

:،هدا،دادردنو۲۸».ا

هماهدزاوزاادوا«

ازارواا۲۹.ارواا

راروااها۳۰».اهداواووازا

.دهزواازادواو

نا«:ودرواناوهونازایرها۳۱

۳۲»؟دا،اازاتا،ا

ون،اواهرردنن

:ها۳۳.اروادندیور

او۳۴.موردهد،دزکا«

ااواودا

وادواوا«:ند۳۵».ا

ارنودورننایدرادهداراا؟ار

اوداااا۳۶؟د

ازورردو۳۷»؟ااو

د«:ودا،هدا،دگرزور

،ب،دروانا۳۸.وا

هررداراا۳۹».ایرهزبایوازا

زساحورازااروادراناواحور

زایرها۴۰.دلل،ده

نارد«:،ارمان،هونا

:و».اوا«:و۴۱».ا

زاابا۴۲؟اازا«

»؟ا،دنارددوادد،زاودواد

نازاو۴۴.دافامدنردواهررد۴۳

۴۵.ادواوارواا

یا«:نا.انویوردند

ا«:باردند۴۶»؟درواروا

ا«:ناباردنها۴۷»!ا

هدرواناوانزانارادزا۴۸؟اهها

».ن،ادارهواو۴۹؟ا

ندنازاوهاوادردا،سد۵۰

اروالواا،دیا«۵۱:

«:یوباردنا۵۲»؟رداروارو

زاازو؟

.رد».ا

نوازناداو۲.رنزها۸

ونه۳.دادارنا،اوادم

نردارواودرواوا،دهزردارزن

و۵؛زردنزا،دایا«:و۴،اد

ا.رنزاهدتاررد

واداونایورزااراو۶»؟
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زیوردا،هازا.ا

،هار،دحاندلاردنو۷.

زو۸».دزااوالوادراهزا«:ن

دزا،ن۹.ز،هاز

ورنو،اهدعوزا،هم

ن۱۰.دهدانردنزنا

ننانزیا«:و،ارنززاوار

یا«:۱۱»؟دااا؟

».هدو.دا«:».ا

.ر«:،هدبنز۱۲

».ارتردرد،ا

تد،دتدد«:ونها۱۳

د«:نابارد۱۴».ار

ماهازاادازاارتد،دتد

وماهازااد،راو

ا۱۵.مور

وازا،اار،داو۱۶.

بردو۱۷.دایرو

ودتدد۱۸.اودتدا

:و۱۹».دتدیادایر

روا«دادبا»؟ار«

ارماو۲۰».اراه.ا

ارواودادردو،لارد

نز۲۱.دهزواا

ودادنردودااومور«:

هداراا«:ند۲۲».اامور

»؟اارادرادد

ازا.زاازا«:ارنا۲۳

ازا۲۴.نازا،ن

ردروااز،دادنرد

ن»؟«:و۲۵».دادن

مرادری۲۶.لوازا«:

اواداا؛وهررد

هرردننا۲۷».نماهوازا

ارناو«:ن۲۸.ر

یردزاواداونا،د

،داواو۲۹.دادامرا

یرازاهدرااروا

ناویر،اران۳۰».مرواارواه

ا«:درواناود۳۱.دروا

اارو۳۲،ادامرد

دوا«دادباو۳۳».دادازاارو

.اهدمارواا

اا«:نابارد۳۴»؟ادازا

ردمو۳۵.اهمه

aiōn).ا، g165)۳۶ا

اادوااد۳۷.دادازارد،دازاار

۳۸.درایردمازاا،

اهددرداوماهددردا

ن».ااار«وابارد۳۹».

۴۰.دروااراالا،داادواا«:

اروااناو

رلا۴۱.داا.ماهازا

راا«:نا۴۲».رواارد

هردازااز،ادودا،د

۴۳.اهداواماهدزااز،ماهاو

.اامازا؟ایا

ااردریاوادرزا۴۴

ازا،ارردودلوازاوا.را

دتاذزا،غورده.اروارد

ازااو۴۵.انوردروورداز

مهازا۴۶.روا،ار

زا۴۷؟رواا،ارا؟دز

زاازاودارام،اا

با«:واباردند۴۸».ا

،مراد«دادبا۴۹»؟یراددوی

۵۰.زاومراداردر

.یروادو،اردل

ت،اما،اا۵۱

aiōn)».دااار g165)۵۲وند:

اوداواا!یراددادنا«

aiōn)ااارت،ام g165)۵۳

د؟رداوداارزاا

،دلاردا«:دادبارد۵۴»؟ادار

ا،لاانار.یل

ارواا،ارواو۵۵.ایا

وا.ورداروااو

دیداار۵۶.مرادهاروالوار

:وند۵۷».دندودوازورا

:ن۵۸»؟یاهدارااویرالهز«

».داااازااا«
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اردا.رارواادها۵۹

.ونوزا،نزاو

لاوازاادو۲.ددازردیرروو۹

وااوا،دهدایا«:،هد

وداه«دادبا۳»؟هازر

زوراد۴.دیوردالا،شردور

ردا.لدهیرا،ا

ر،نرداد۵.یرانا

وبازا،اازندباوارا۶».

(ضردو«:وو۷،رنار

۸.،هور».ی)ا

،دهدیرردنازاارواون

۹»؟داونااا«:

:وا».درادو«:و».ان«:

وا۱۱»؟زن«:و۱۰».«

نو،اروا«:دادبا

ورها.یووض،ه

«:»؟انا«:یو۱۲».

یزورناو۱۴.درواند،دراروا۱۳».اد

ها۱۵.دزوردزاروان،

«:ن»؟ی«دلاوازان

نزا۱۶».مو.درای

هاراز،ازانا«:

تااار«:ناد».دراد

:رناز۱۷.دافانانردو».دز

«:»؟ارنواهررد«

وهدردروارواند۱۸».ا

لانازاو۱۹.ارهناردورا،اه

؟هرااا«:،هد

:ناباردواردور۲۰»؟الا

رلا۲۱.هرواااد«

زااوا.هدزاروانادواد،

واردور۲۲».ناردلااوالایو

هددندوازا،ندزااز

۲۳.وزا،اوافااد

۲۴».شدزااوا«:وااوازاو

.ارا«:و،هاز،درارنا

رادادباوا۲۵».ارااد

ز۲۶».ماهناومدراد.ادا

ارنا۲۷»؟دزاریود«:و

ازیاو؟.نا«دادبا

،هدادمداروا۲۸»؟وادرادهداراا؟

اد۲۹.د.واد«:

».ازااداراا.دا

اا«:ن،هدادبادنا۳۰

ادو۳۱.دزایالوازااد

وااو؛دارناریدا

اههیاازا۳۲.داروا،دراارواهدارا

aiōn).هدزاردازردرن g165)۳۳ا

یوبارد۳۴».دار،یدازاا

»؟دارا.یاهه«:

اریو،اهدنواروان۳۵.ارنواروا

:باردوا۳۶»؟یرادنااا«:

«:و۳۷»؟مرواناواایا«

یا«:۳۸».اناویاهداروا

«:ها۳۹.داروا».مدرواناوا

۴۰».ر،نونارمایروادنارد

ا«:ارمان،دوانزا

درا«:ن۴۱»؟ر

.ه.ناواد

اداردزااا«۱۰

زاااو۲.انارودزدوا،دوردهارزا،د

ووانرد۳.انان،دادرد

ناوامماردناواروازاوانا

نایور،دنواردناوو۴.دنوار

.اروازاوااز،وروازاناوا

زاواازوازا،ار۵

ناا،دروانایااراو۶».ارن

:زنها۷.ن

۸.نارداا«

نانا،نارودزد،ازا

ونووتددادزارد۹.ار

ووددزاادزد۱۰.وانورد

.دزارناوتناما.ک

ناهاررداردنن.ن«۱۱

،وانازاناونیرودا۱۲.

گورا،اارنا،اگن

روددرود۱۳.دزهاودارنا

نون۱۴.ناوا

ار۱۵.انوارد
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۱۶.ناهاررداردنواررو

ومروارا.اازادنااو

ازاو۱۷.انوواازاوا

.مزارنااردندرادودار

مرادتر.ارناد،دزاارنا۱۸

».درزاارا.مزارنامرادتروارنا

زایر۲۰.دافاندنرد،ماز۱۹

»؟دشویا.اادودرادد«نا

ادا.ادنا«ناد۲۱

۲۳.دنزو،روارد۲۲»؟زارنار

اروارودند۲۴.انقاوررد،ردو

ارا،ا؟یرادددار«:و،

ناو«:دادبان۲۵.

تدیاا،مروادراارا.درو

،نازاازروانا۲۶.د

اراوازاوانا۲۷.

دادوتاو۲۸.او

ادزااراواکاو

.(aiōn g165, aiōnios g166)۲۹زادادیر

رو۳۰.دردزااوار

۳۲.رارواادزندها۳۱».

یرردرزا«:دادبان

ند۳۳»؟راازاما.مد

،رار،«:بارد

رد۳۴».اااردونااز،

اهتارردا«:نابا

،لزناماراا۳۵؟نا

ارا۳۶،ددبوانا

نازا،و،دن،هدر

،مروااردرلاا۳۷؟ا

ناه،مرواو۳۸.رونا

ردرواروانالا،روا

یدزاا،اروااهرد۳۹».واردوا

لوا،ندرافنازو۴۰.رنونا

،هاوادیرو۴۱.داردور،داد

اهرردوده

.درواناوااردیر۴۲.اار

وهدازا،در،مرزاو۱۱

،اروااناو۲.دشا

۳.دررزاشردادیاروایو

ودارواناا،ایا«:،هدواداا

ضا«:اران۴».ایراد

۵».لنازااالیات

ن۶.داررزاوشاوو

نازاو۷.دزوروددردار

یا«:ارواناد۸».ودز«:دناد

ازاو؛راراندنا،

ا؟هدزاودزوریا«:دادبا۹»؟یوا

۱۰.ارنارازدرشدورهارزوررد

۱۱».واردرازدرشدورهاررداو

باردرزاود«:دنانازاوارا

اایا«:واناد۱۲».رااروامورا.ا

واتهرردا۱۳».ا،اها

ها۱۴.باارازادنناو

دیاو۱۵.اهدرزا«:ن

۱۶».ووادورانامدارد

۱۷».واو«:دنادما

و۱۸.ردازورر،ان

ددزایرو۱۹.بهد،درواد

نو۲۰.دارنا،نردادهاو

رد.دلااروا،ا

ردا،یدارداایا«:۲۱.

،ازاادناو۲۲.د

اردا«:و۲۳.داداارناا

ززوررداد«:یو۲۴».

.تو«:و۲۵».ا

هزو۲۶.ددهز،هدا،دروانا

»؟رواراا.داا،درواناود

(aiōn g165)۲۷مرادنا،ایا«:وا

ور،ارانو۲۸».اهانردا

ارواهادا«:،هارداردا

و۳۰.اواد،یدو،ارانوا۲۹».ا

.دتاروادرد،دههددراوز

دن،دادارواودوارددو۳۱

«:،هاوازا،دورنو،

نو۳۲».ارددور

رداایا«:ووداوای،هداروا،رد

دناروان۳۳».دردا،یدا

تدحوررد،ندهاواارندو

»؟اهدرااروا«:و۳۴.ب،هر

ندها۳۵.۳۶».وایا«:وا
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نازا۳۷»!ادوداروار«:

اا،دزاررناا«:

د،هردردتز۳۸»؟ددا

:۳۹.هدراش،دیاهرناوا

،هناایا«:وا».رادار«

ا«:یو۴۰».ازورراز

زاار۴۱»؟داارال،یروناا

اردن.اددها

و۴۲.یاار،ریا«:،اا

او؛یااد

ان۴۳».یداروناهو

هدنالرد۴۴».نو،رزایا«:دازاوا،ار

.دهدوایوروانویود

یرها۴۵».دوراوزاروا«:ن

ناو،ددان،دهاندزا

رزاارناورندنازاو۴۶.دروا

ارنویور۴۷.هادهد

۴۸؟رتا،دااز«:،هد

و،هانورودروااناوا،رااوارواا

رلناردم،نازا۴۹».اارم

و۵۰اد«:ن،د

کودمهارردا

رلناردندزااراو۵۱».د

هارردو۵۲؛دناهاررددت،د

و۵۳.ردارانازنا

نردنازا۵۴.اروادارزورنزا

نداورازارهاراراد

و۵۵.دارددنادوادماای

روازاتزایر،ددن

ردودردو۵۶زاردا

یاا؟ن««:،هدا

اادهدنویورا۵۷»؟ا

.زراروادعاا

،ا،زازور۱۲

ماردوایاو۲.دهاندزاارهدرزا

ها۳.دوانزارزاودود

وداری،ازار

.یزا،دیزااروای

ن،ایادوانادزا۴

وردایا«۵:،دیوه

ایاووازااراو۶»؟دهدادا

ناردازاووااردوددزدوازا،اد

ازرااواروا«:۷.اداا

ااز۸.اادهارازور

دزا۹».واو

ویااااردادن

یورها۱۰.دهادزااررزا

وادزایراز۱۱.اررزادار

یرهونزورنایاد۱۲.درواناور

۱۳،اروادهایا

کرداوانووالااری

،اهو۱۴.اوااااهدد

،سندیا«۱۵ابرانا

اواادو۱۶».ااهراهدا

درواها،لن،ار

و۱۷.دهدوانوابواهرردا

زااروا،هازااررزادادتددواو

لاارواهوناو۱۸.اهاند

ن۱۹.دهدارهنادهاز،د

زاما؟«:

،دهاتدردنازاو۲۰»!اروا

دیازادنا۲۱.د

۲۲».اراایا«:،هدلاوا

۲۳.وسراوسراوا

لنااهر«:نابارد

ازردمادااا۲۴.

دن۲۵.درواردا،د

داردنناردوکارنادرادودار

aiōnios).اداهارناادوتدراد g166)۲۶

ویوا،اا

ارواراو؛دامدا

اریا؟وابننا۲۷.ادا

.ماهراا.ررازا

رردنازااه»!هلارداریا۲۸

ادو۲۹.دادالزومدادل

وایا«:نادو»!ر«:،هار

،یازااا«:بارد۳۰»!د

نارناوانایروادلا۳۱.

ار،مهدززااو۳۲.دهانو

تنازااراو۳۳».ادی

اهتارزا«:دادباوا۳۴.د



583

نا.ا

aiōn)»؟ناا؟ده g165)۳۵ها

راد.رزکا«:ن

رردو؛دواروهار،

رراد۳۶.دوراددورهار

اردر،اران».درناروانا

تانایوراو۳۷.نازا

ا۳۸.دروناو،دهدر

وایوزودرواروایا«:رما

ااز،دروانااازاو۳۹»؟درا

ارنایدودرارنان«۴۰:

ارنادودیدودن

هرردوداروالواارما۴۱».د

،درواناونارادزایر،ادو۴۲.دوا

از۴۳.نوزااددراانا

اها۴۴.ادودالزاارل

هداا،درواناا«:،هد

.اهداهداو۴۵.اهدروانا،ا

.رددروانامانردیر۴۶

ازیروادوا،دروناواماو۴۷

۴۸.تارنیروادارنماه

یروادوارد،لامودرا

۴۹.دایروادواززورردن،

دادن،دایر،دزاواز

توانادو۵۰.و

،ارا.اادو

.«(aiōnios g166)

هرواادن،زاو۱۳

نارداردن،دورنازاا

درمنو۲.داارنا،د

اروادهدانادلدردنازااو

واداررادا۳،

ومزا۴،دوراوهاادزاواهداد

ردبا۵.،دودنوارد

انونادیدعو،ر

وا،رسنن۶.ادد

یوبارد۷»؟ایایا«:یو

۸».ا،ادناا«:

بااروا».اای«:واس

aiōn)».ارارا«:داد g165)۹

ود،وایایا«:وسن

ج«:و۱۰».ا

کو.اکوام،

:ازاواداردهاز۱۱».

ر،ارناینو۱۲».ک«

اا«:نوز،ارد

ازبوااوداا۱۳؟مد

،اری،واا۱۴.

از۱۵.اریااو

اا۱۶.،مدمدادیا

.دهزالرودیازارم

۱۸.راارناال،اداراه۱۷

،ماهارا؛هررد

هدارد،درنا”دمب

روداوزعوزانا۱۹”.ا

لاا۲۰.

لاه،لااو؛هدلا،ار

وبحوررد،اران۲۱».هد

ازااا«:،هدادتد

ناودهناد۲۲».دا

دوانادزاو۲۳.هررداراد

سن۲۴؛دارواودز

شاردوا۲۵.اراهررددهراو

نا«:دادبا۲۶»؟امااوا«:و،هدا

،هدوار».دو،هدوارا

ادواردن،زا۲۷.دادنایاد

ا۲۸».یدوز،ا«،اریوها.

از۲۹.ویانزایاارا

داریو،داددندن

اروا۳۰.ایادارج

رنون۳۱.دورنورد،

او۳۲.لوارداولنانا«:

ودادالدرداروااا،لواردا

دزکا،نازیا۳۳.دادالاروایدوز

موردنو؛دااو

هز۳۴.نا،اا

مدار،ارد

ا۳۵.ار

سن۳۶».اداراد

«:دادبا»؟یورایا«:یو

زااردوزاانا،مور
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زاانایاایا«:وس۳۷».اا

:دادباوا۳۸».داهاررداردن؟

ااا؟هاررداردنا«

.دزاسو،هدرا

نارواناا!دبلد«۱۴

مور.اوارلررد۲.روا

یازاومواو۳،یا

دادادارواز،

ارهاروادمورو۴.

.یورادایا«:و۵».اد

واروهار«:و۶»؟اداارهار

اا۷.اورد.ت

ارواوارواازاوار،

ارهدناررایا«:یو۸».اهد

تاردیا«:و۹».ا

.اهدارر،دا؟یااا،ماهد

رردروا۱۰؟هدنارر

دزا؟اردرو

۱۱.ارلااوا،اردیر،

ااو،اردرورردا

نااا۱۲.لانا

اازاروداواارر،درا

لاااریو«۱۳.موررداز،د

ایا۱۴.لردردرواا

ما،رادوداا۱۵.دروااارنا

دیاهدولارزاو۱۶.رادها

aiōn)،دا g165)۱۷حور

وارواازلارواانار

اردواز،اروااو

زکازا۱۹.ادمراار«۱۸.د

ازاوااوادن

ادازورناردو۲۰.زا،ماهز

ودراداما۲۱.ردوردوررد

ااو؛اانا،ارا

داارواودااروار،

یو،انا،اد۲۲».اوااردو

۲۳»؟نوارداایا«:

هام،اا«:وابارد

یود،هاوایودااروامروادا

ام،ااو۲۴.ا

ایرزازاو؛

۲۶.مدوارنا۲۵.دا

،ااروارساحورهد

داودادااروا

ارد،مرایا۲۷.درواا

وبلد.د،دن.د

دوموراه۲۸.نا

ردل،داا.ا

عوزاناو۲۹.ازارراز،مور

ارازا۳۰.روانادداوو

۳۱.درایردواناراز،

در،ارران

.وازا.ر

یا۲.انروک«۱۵

کارنادراهودزرودارنا،دروهرد

کمالا۳.درواه

ادزا.ردورد۴.

۵.ردا،کردادرواه

ه،واردوردا.وک

ردا۶.دازااازدروار

،هداراووداانو،

موردا۷.دوزااارد

ل۸.ایااا،رد

۹.دورورهادارار

رد؛مدار،دارن

،ارد،رادهاماا۱۰.

۱۱.واردوماادهاردرما

.ددیدوردارا

ارن،اراا«۱۲

اردندراازار۱۳.مد

ااود۱۴.دنود

اهازاهارد۱۵.را

رزاازماهاودار؛ادا

مار،ا۱۶.مدنماه

زاهورواهوومدرارو

ارا۱۷.ار

دارنا«۱۸.ار

نزاا۱۹.ااددازاا،دراد

نزا.ادوداردنن،د

نازا،ماهنزاار
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زارم:اررا۲۰.د

،دادازار،دادزاا.دیا

۲۱.اداهارم،ادهاما

هازداارراا

ه،هدناومدها۲۲.ا

دراددا۲۳.رادهیایرنااو؛اد

مدهدرنانرداو۲۴.دراددار

دناو.اده،دهدزا

رددم۲۵.اروااددو

۲۶”.اددا“ابنا

حور،ادرزاارواهدن

و۲۷.داداتدوا،ددردرزاار

.اهداازاازداداتد

نوزاار۲.رشارا۱۶

دن،ارا؛دا

ا،داارراو۳.ارا

وارا۴.اواارر

از،لوازااراو.رواا

زازاوموردهدناا«۵.مد

لد،ارانو۶.یور

یارارو۷.اهزا

ا.اادهدموااز،ا

هارن،اوانو۸.دارواموا

نااز،ها۹.دامیروادواو

وموردردنازا،ااو۱۰.روا

ناروازا،یرواداو۱۱.دااد

،مراددیرو«۱۲.اه

،اارحوروانو۱۳.راارانا

دزاازدااارار

هارازاوااها

اناازاازدادالاوا۱۴.دادا

نازا،ارنازا۱۵.داداوا

ود،اناازاازا.ا

ازازاودااازا«۱۶.دادا

ادزاها۱۷».مورردازدا

ااااا«:

۱۸»؟مورردازوداازازاود

».اد؟ااا«:

:ن،لاوازااادن۱۹

اادالاازادنردا«

اا۲۰.داازازاد

نو.دایدنودایرازو

ردنز۲۱.الن

نو.اهروااز،دنوناز

رداازادرواددارزنا،ازار

ز،نونا۲۲.ن

ارناواشلدوداار

.دالازایزورناردو۲۳.ازا

ارزاااا

،دیان۲۴.دا

،ارا۲۵.ددو

رزازفدا

داازورنارد«۲۶.داداارا

از۲۷،لارزاو

ناوادودا،درادوداررد

نردومانوردزا۲۸.مانوادزادروا

واد۲۹».موررد،هدراارنزو،مدراو

۳۰.ونان«:

.زامزوادارادنا

نا۳۱».یانوازارو

هانااا۳۲؟روناا«:دادبا

ااودنداقا

۳۳.اراز.درا

زیانرد.ادردمد

».ماهنازرادو.ا

نافاردن،اران۱۷

هلارد.اهرریا«:،هد

یاهدادتریاروان۲.دلارت

aiōnios).ادوتایاهدادو g166)۳

ارواویاارااادوتو

aiōnios).ید g166)۴لارزیور

یاناو۵.مرل،یداریرومداد

دنازان،هدلددار

یدنزادناارا«۶.اد

.ادهارمویدادارناودنازا.

اراز۸.دزایاهداداادناو۷

یورزاودلناومدن،ید

۹.یدادرواناومانودزااد

یازا،لانیاولاا

نازااو۱۰.نازااز،یاهداد
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لاردوانازاانازااوانازاا

ونرداانردازا۱۱.ما

هدا،یاهداداراسوریا.اد

نردنااد۱۲.راد

یاهدادارو،ادهاارنا،مد

ب،کنازامد

نرداراو.ادنااو۱۳.دم

ومدادناارم۱۴.اددردا

زان،نزاازاددارنان

،ینزاارناا۱۵.ن

زانزانا۱۶.یرادهزاارنا

ارم.دارارنا۱۷.ن

نردارنا،یدنردان۱۸.ا

ردنااردناو۱۹.مد

،لاایاو«۲۰.هد،ار

۲۱.دروااناناموایا

ردنا،ردورد،ریاد

ارو۲۲.یدادرانان

۲۳.مدادنایداد

اانودرد،ردونارد

ریا۲۴.یدایدارناوید

ردیاهداداا

نیزاااز،یاهدادال

و؛ارا،ارن،لدریا۲۵.ید

ومنااراو۲۶.یدااا

وناردیاهدناا

».نارد

یداوفنادناد،اران۱۸

ادو۲.اردنادنادداردورنور

ارد،ادارنا،دیوه

دزاندوناد۳.داردناد

.اااووا،ادنویور

نو،داوواازادهااها۴

«:دادباوا۵»؟ار«:نا،ها

هادو»!«:ن»!اری

،«:نن۶.دهدانادوا

ار«:دلانازازوا۷.داز،»

«:دادبا۸»!اری«:»؟

نا۹».وراارا،ااا.

اریاهدادازا«ددمد

م،هادیسنها۱۰».ماهد

۱۱.ارارش،هدزادمکر

هدادرارا.فارد«:س

ار،دندونونازها۱۲»؟ا

لنردنزر،داروالواو۱۳.اروا،

دهدهراددنو۱۴.دروا،در

وسنا۱۵».دمهارردا«

رددنانو،اورزادید

ردنوسا۱۶.راد،دفو

،هانو،دریاددنا.دهدا

یناها۱۷.دنوراارسودنرد

»؟انادزاا«:س،دنرد

ودهدا،وااماونو۱۸».«:

ماردناسو؛ددادمارد

.واونادهرردزار۱۹.د

.مااران«دادباوا۲۰

،ند،ردوردو

زا؟لازاا۲۱.مایردومداد

ادناا.نساه

اردندزا،ارانو۲۲».ا

بارا«:،هدز،دهدا

تدی،ا«:دادباو۲۳»؟د

د،اروا۲۴»؟زایا،باو؛هد

.دمارد،هداسنو۲۵.در

،هدراوا»؟وانادزاا«:و

نانزارنزا۲۶»!«:

غردواار«:،دهارسد

۲۸.دزسولرددرازس۲۷»؟م

ادادناودودروااددزاار

د۲۹.راراد

رد۳۰»؟راداید«:،هانونا

۳۱».د،درواا«:وابا

واداواروا«:ن

».ار«:یوند».

تناهرا،دددمل۳۲

وا،هاروادادز۳۳.د

ا«:دادباوا۳۴»؟دهدا«:

با۳۵»؟هرردناددزاارا

اریوروا؟د«:داد

ازاد«دادبا۳۶»؟یاهد.د

ما،دنازادا.ن
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نازادنا.مدد

با»؟هد«:وا۳۷».

مازا.هد«:داد

ارزاو،دتدارمانرداو

و»؟ار«:وا۳۸».داا

«:نا،هنونددز،اران

رداانو۳۹.ارد

هداا.دازا

ااروا«:،هدروادز۴۰»؟دازاارد

.ددزداو».ار

زانو۲.دزز،ار۱۹

:و۳واراودراشر

نوز۴.دزوو»!دهدیام«

واردامدروانودارواا«:نا،ها

نواراسورزاها۵».

یورنو۶».ناناا«:ن.ا

»!!«:،هدرواد،دارواماو

ردازز،اروا«:ن

وراد«دادباوند۷».وا

».اااردازدااوا

۹.هدزواف،اران۸

ا»؟زا«:،هادادز

ا«:و۱۰.داباو

تدازامرادتروارمرادتراد؟

زااادتر«:دادبا۱۱»؟

ه،داناازاو.هداد

،دازااروااونازاو۱۲».درادر

ود،راراا«،هدروادند

۱۳».ف،دزهدارد.

رد،،هدروانوار،اران

وو۱۴.،اوط

ا«:ند.دو

»!!راد،راداروا«:دزدنا۱۵».هد

یور»؟بارهدا«:نا

نارواها۱۶».رادزا«دادبا

اردو۱۷دار.دبد

ارنااودرنو،اد

ازااردودودارداروا۱۸.

،یاو۱۹.نرداروفناوف

او۲۰».دهدی«:داو؛درا

ارنااز،ادزایرار

ووانزارناودد،د

هد«:دیور۲۱.د

:دادبا۲۲».دهدوا،د

،دارنن۲۳».،ا«

و؛ار،در،اداروای

۲۴.دهزام،ازرداا،ارا

نازازانا،هرارا«:

ایدنرد«:بددم».د

.دن».اسود

و،نزشرداووارد،یو۲۵

یدنااردردن۲۶.دهدا

ا،نزیا«:درد،دهداادود

نانردو».ردا«:دناو۲۷».

دنو۲۸.ددارواد

اردو۲۹».ما«:،دمباهرما

وزو،زاارا.دهدرازا

:،ارن۳۰.دواندد،هدرا

ند۳۱.دان،هدروااردو».م«

گرزور،ناودزور،زوررد

وارنایقداردزا،د

وااریدولوانایوانها۳۲.رو

دوادنا۳۳.،ده

نزا۳۴.اروای،اهدنازا

ناو۳۵.انوباوننارددزیاهوای

ارادواواارواتدودادتدد

مباوااز۳۶.روانا

بزو۳۷».اوازااا«:د

زاو۳۸».ادزهارنا«:د

س،ددوارازا،ا

نذا.دراداردازا،د

ردلواسدو۳۹.ادارن،ها.داد

.دروادردط،دهاد

درطرد،اارنها۴۰

یاهز،غردودبردو۴۱.

،د۴۲.دهدنارد

.ددنا،درااردار

،درزو،لواردنادا۲۰

دناودناود۲.اهادزادوا

،هاادودارواددناوسن
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».اهدراارواادواهدزااروا«:نا

و۴.ر،هنوددناوسها۳

لوا،هداسزاددناا،ودود

۶.اد،داار،هو۵،ر

اار،ادواوازاسن

یرد،هد،دوااردو۷،د

اددهالواددنا۸.هه

زاوادهاربزاز۹.درواناود،ه

ا۱۱.دندودنا۱۰.دند

۱۲،هینودهدان،نو

یدوف،ادردسارود

۱۳.د،دهدرانرد،م

اوا«:ن»؟یانزیا«:ونا

،اران۱۴».اهدراارواادواهد

۱۵.ادهداار،ه

وان»؟ار؟یانزیا«:و

،یااداروااایا«:و،اندن

:و۱۶».مراداروایاهدرااروا

و۱۷».)یا(ر«:،وا»!یا«

دو.مادردزازا«:

ودیاورودردنا،رناردا

دادارناد،ها۱۸».موریا

زورنمردو۱۹».ومداروا«

سناد،درد،د

:نودانرد،هاه،دد

اردیود،ارانو۲۰»!دم«

ز۲۱.د،دارواننادودادننا

،دار.دم«:نا

:ناود،ارانو۲۲».ار

هزانایا،زااران۲۳.ارساحور«

دهدزاودنازاا۲۴».،اراو

ناد۲۵.دنااو،ماارواو

دودرد«:ن».اهداروا«:ود

ددومرایردارداواری

ززورزاو۲۶».درواانا،ار

اهدردودیاردناد

:۲۷».دم«:،هدانردو

وروارددوایدوروااردا«

یوبارد۲۸».رادناشناورای

،یا«:۲۹».یایاووایا«:

و۳۰».رواناهال؟یدروانادزا

بارددناددردتا

و،روانارا۳۱.

.توااهدرواناواا

ناد،یردهررداردزنازا۲۱

فویوسن۲:رادراو

زادودویزودودیزاوما

مور«:ناسن۳.دواناد

،هانو».ا«:وا».

،نو۴.یناردورا

۵.ااناددهدا

دادباوا»؟اردیا«:ن

زاارفارماد«:ن۶».«

.ارنااتزاواا».ا

:سداروایدنا۷

د،اواسنن».اوا«

ا۸.ااردرداردودار

،درودزاازاقروزرددناد

،ان۹.ارمادوعارذود

ن۱۰.دنوهدراناوواا

سن۱۱».رو،انایازا«:

وگروهوزا،زارمادور

«:ن۱۲.هرماد،درایدو

،»«وازادتانادزایاو».ر

،ارنواها۱۳.اوااداز

دماو۱۴.ارودادن

زاو۱۵.دنادارد،ندزازا

ا،،نیا«:سن،ندرا

اد،اوا«:و»؟ازاا

ز۱۶».هکارایه«:و».مرادودار

وا»؟اا،،نیا«:وارد

:و».مرادوداراد،اوا«:

،نیا«:وم۱۷».انا«

وماز،نوس»؟یرادودا،

،اوا«:وا»؟یرادودا«

:و».مرادوداراد.او

ناواا۱۸.هدکارانا«

زوراوارد،ید

ارنادودازارداردیدی

دهراو۱۹».داارا

زا«:دوا،ارانودادالارات
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اروایدنا،هس۲۰».

و،یودنو؛ازادد

».ارنااوا«:ودز

واووایا«:،دارواسن۲۱

؟ارازوااا«:و۲۲»؟د

تناردانردا۲۳».زا

،دو.دادنا

ایداو۲۴».ارازوااا«

ارواتدادواراودادتدا

دددادرواریردو۲۵.ا

.ادارنمران
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یراهررد،یا،مداارلوا۱

نریزورنا۲.دعواندادوند

ن۳.هد،هدساحورارده

یددهزار،دنززا

تراهرردونازورتردر

دارنا،نانو۴.ا

زارهونا،اروازا«

کازا،دادبااز۵.اه

،دا۶».اساحور،ا

زااارتواردااوا«:،هدلاوازا

وززا«:ن۷»؟ادارا

ن۸.ااادهدترردراروا

،داناوات،اساحور

انو۹».نیاوهودوروارد

زااروایاوهد،ناو،ار

،دودناینو۱۰.درردنان

۱۱،هدانادشدوده،روا

؟انای،هداانادیا«:

ااز،هدنادزا

ارواها۱۲».داورنایاروایر

روادنزهزا،د

ردایا،ادنو۱۳.ازور

وووووسراوبووسا

و۱۴.دبردایادورنوب

دوتدردلوانارداوردونزا

ادناردانردس،ماناردو۱۵.دا

،ناردایا«۱۶:،دونا

هررددوادنززاساحوردمنا

وا۱۷.ارایااراد

تازاوا۱۸.ارد،هب

اوهرنزا،هداردیور،هز،د

ردزنادمروامو۱۹.ر

برداز۲۰.هنز،دنا

دناردودباواابرز

دنازالا۲۱.یداررو

رواوانامرد،دنا

،هددزایزور،نززا۲۲،د

ودها۲۳».دوانازا

دو۲۴،ادارسود

ما،بفروایا«:،هد

ادارروا۲۵یاهارودازا

انام۲۶».دن،هدازنازا

.بلرهدزواواسمو

۲.دردلد،رزورنو۲

ارناموانازادنزویانیزاواه

ز،هیزو۳.دارد

و۴.رانازا،نای

نحور،یز،ساحورزا

رادددمدو۵.دعو،تر

اان۶.ادلرواردززا

نازااردازداتردهاو

«:هوتو۷.

ان۸؟زفا

ونر۹؟انارداردزا

و۱۰اووودوهنونوند

مورزاواناواووو

ارابواو۱۱ناوند

وترد۱۲».اذیز

ا۱۳»؟ااا«:،هدا

ناس۱۴»!اههززا«ناا

دنادیا«:ن،هداردزاوا،هدز

ااز۱۵.اانواارا،رواو

.ازورزاماز،ن

ا“۱۷انا۱۶

رامدحورزاداامارد

اناوورناوتنادوناو

ادحورزامانارددناونو۱۸؛دا

زاو،کاردزاو۱۹.داتناور

۲۰.مرواردودرواونزاارتا،زرد

رزورعوزاددلنهور

ت،ااروامداو۲۱.وا

یدی.ارنااانادیا«۲۲”.

اووتاازاد

ا۲۳،ادد،ادردوازانردا

،ااوهداران

تیدردا۲۴،،هنارد

،درادهردارواتدلازااروا،ار

دیورهرااروا“:یوهررددواداز۲۵

دازا۲۶؛مرااردماهد
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؛دااردماوزودد

داداتزاوااتااردااز۲۷

Hadēs).اردسو g86)۲۸ارتی

،ناردایا«۲۹”.یاددیورزااوا

توواخردوادهرردا

ن۳۰.نردزواواهود،هد

وارذزادروایااادود

هررد۳۱،واااار،

واوداتااردوا،هد

Hadēs).ارد g86)۳۲وااارن

هدااردن۳۳.نا

ولارا،رزااردساحور،

دددنادواداز۳۴.ار

۳۵اردواوا“

اانا۳۶”.مززاایارد

ووادباراا

نروس،دن۳۷».ا

و«:نس۳۸»؟ناردایا«:

ونشزاازا

یااهوااز۳۹.اارساحوری

اروایاواروداونازو

ودادتدن،درنو۴۰».ا

نا۴۱».زرروازاارد«،هد

نرازورنردو،اروام

دونونارونرردو۴۲

زارتوتاوو۴۳.دا

وزنارااو۴۴.ردنرد

ارا،واردلااوکاو۴۵درد

لردهزورو۴۶.دار

ارکارودهرارنردود

دواراو۴۷.دردهدو

.دواارنهزورواود

وس،زو،ردو۳

هزوراروادددازرداریده۲.ر

نورزاادرادمردنا

اداروسننا۳.ا

،یوسا۴.ا،اد

نازاد،هانا۵».«:

مراداا،هوا«:سها۶.دی

دو۷»!ماویم.د

توایورداارواارار

اونووناناواودو۸

اراونااروامو۹.ادنار

رداناروانو۱۰.دنا

،اووااا،

وسنانو۱۱.دو

ت،ااورردم،د

نا،هسها۱۲.نادبهدز

رادرازاا،اانادیا«دب

ارادیاوتاوداو

داایا،بوقاواایا۱۳؟نا

ررداروا،هددادلارده،

ناا۱۴.دادروا،درا

هرنیدا،هارلدوسو

واندزااروااارترو۱۵.د

اراواا،وااناو۱۶.وا

وانا.اهتو

۱۷.اهدادایوراراوا

ارامواد،ناردایالاو«

یانزاریرانااو۱۸.د

.رمار،زد،د

ااتواوددنزو۱۹

مایالوازاارو۲۰.وارزا

دنزداروانا۲۱،ده

aiōn).درانازا،دسیانزوزاا

g165)۲۲یاواداااز،

رداروام.اایاناردانزا

مزا،دارناو۲۳؛

زادوازااوزااو۲۴.دد

ایناونادوا۲۵.دراماا

،زرذزاااو،داا

،هااردهاوایا۲۶ا

».زازاناددارد

وهرادو،منانو۴

مناازادب۲،نانو

۳.دماندزاردودادار

.دو،ناازدساد،ااناد

نادودرواناارمازایرا۴

رواردنانووورنادا۵.ررا

وراوووری۶،اا
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زاوانردارناو۷.درزا

»؟اهدارراموتما«نا

ومیوریا«:ن،هساحورزاسها۸

اهررددسززازواا۹،اا

۱۰،اوا،هد

یمدمارااممو

راوارد،اندزااروااودب

نانارنااا۱۱.اهدار

توازاردو۱۲.اهوازلاوددرار

ناهمدنازدااز

ادوداروسیدن۱۳».ت

زاارناود،اومد

نادارنانو۱۴.دنا

د۱۵.یناا،دهدا

۱۶،هدتروورنوزانا

اوروااز؟ودا«

۱۷.درااودردنازارایاه

دارنا،عمنرد

داارنا۱۸».رونزاراا

وسا۱۹.ورونزارم

ارااباادا«:نابارد

نانااراز۲۰.داا

هددزارنانو۲۱».،اهوهدا

زبارنااردازا،د

نااز۲۲،داراانااوازم

و۲۳.دزا،وارده

ویورازاارناوردیرد،رن

زاوا،اران۲۴.،دن

انا،اوا«:،هدالارد

۲۵،یااارداوردوزونا

اا“دواددهورنزساحور

موز۲۶؛او

از۲۷”.فوواف،دتر

ودو،یدارواسوهاا

۲۸،اایواس

ناو۲۹.روا،دهدرزایارودارا

اردنوناتا،وایا

،ددندزارد۳۰،ممید

».دسوهمتاوتاندیرونداد

دنارد،دهددنانو۳۱

و۳۲.یدارام،هساحوروا

زایی،دنولدار

.ادکار،اددنازااردلاا

ودادتدواتنرو۳۳

دجهونازااز۳۴.دنا

ارتووارا،دزاز

ارودنری۳۵،هدروا

اااروانرو۳۶.د

ادارز۳۷،زاویوزاید،داد

.درانریودرواارنا،و

زایر۲،وهشاوز،ما۵

د،هدرواارنازایروادهدنزعاارنا

لدنایا«:سها۳.دنری

ارززایراودارساحوراار

راردونودنازاادنا۴؟یراده

».اغوردنا؟یددلدرداراا؟د

ودان،هداارنان۵

اروا،ناها۶.ان

و۷.دد،هدنوود

اا«:وس۸.اردهازاشاوز

س۹».،«:»؟وارز

ا؟ناارواحوریا«:یو

نوارواا،ددارای

ناودان،هداوایرد۱۰».دا

دشی،هدنو.هداروا،هاد

،ارااراوو۱۱.د

منردنریدزاتاوتاو۱۲.و

یاا۱۳.دنقاورردلورر

ارنا،،دندتانادزا

ا،وانارااو۱۴.ادم

ودروانوردارن۱۵،نزونادزا

زاواا،اسواو

ندرونار،روافاانازاوو۱۶.نا

را۱۷.ناو،هدرواارهحاورا

ت،،دنوزارو

.اامنازردارنا،اادنرو۱۸

،هدروانوارناوهدزارنازیردواه۱۹

ارتایم،هداردوو«۲۰:

،هاردو،اران۲۱.مد

،ونازردارنا،رند۲۲.داد

ارنومطاارناز«۲۳،هداد
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۲۴».ناردار،دزن،هداردنو

،ارنایوروهرادون

ها۲۵»؟اا«داتردناهررد

رد،دسناااارناها

ارنارندهراد۲۶.دارمد،هدا

رارناادمزاازروز،دروا

ر،ا،هدارنانو۲۷.

دار«۲۸:،هنازا

وادارروا؟ا

ردنروس۲۹».رادونداردانا

یا۳۰.دانازاارا«:با

۳۱.،هاارنا،نار

هدتورو،هدداردااروا

اواناو۳۲.نشزاواراا

وانارواااساحور،را

ارنادتر،دن۳۳».اهد

دوم،ا۳۴.ر

ارنرد،رد،دم

زار،اانادیا«:ارنا۳۵.نو

اد،ماازااز۳۶.صاااا

روواارد،

و۳۷.دوهاووا.و

ردارودجواماردیادوازا

نا۳۸.هاوانوکوا.د

یارااازرااوارناوراددمدازا

،ازااو۳۹.اهد،نازاو

».زادماددفارناا

ودزز،ارنرودادروا۴۰

ارنافمدد

وازاردارارزاناو۴۱.د

وردهزورو۴۲اروااهدنا

.داندادهدوزا

نازان،دزنادنماناردو۶

نا۲.هردنانزهد

م«:،هارناد،هدزاود

ناردایاا۳.اره،هدکارا

بادنزااروساحورزاوم

موتداردا۴.راارنا

ناودادرم۵».دا

ونوروسوووساحورونازاید

ردارنا۶،هدبااراازا،سووس

و۷.اناد،هددوانرر

وودوارواردناددودام

،هتوزاناا۸.نازا

زاو۹.وازامدنردتاوتا

ونراوناووناریا

ناو۱۰،دنا،اوازا

۱۱.ایار،واورو

وارا«:اداار

،هارارنووم۱۲».اا

و۱۳.،هدرارواویو

ازاا«،ادد

اروااز۱۴.دراددتاروسنا

اررودزهارنایا

ردو۱۵».دادا،د

.دتراریوتر،ودوا،د

:وا۲»؟ارااا«:رها۷

اارلاوذیا.دش،ناروناردایا«

وزا“:وو۳.ناردزادهردو

زا۴”.ودنارز،هنوود

اروا،شرتوزاو؛دردنارد،هاورنارد

ارواو۵.ناردنازایدادچ

دادهو،دادییر،ازارد

ز،درذوازاویوارنا

،ردرذ“او۶.ایدوا

ب،هارنالرتودا

کارنایانا“:او۷”.ادا

تدانارد،هانونازاودایروادز

ارقانادادیوارو۸”.دا

هدزاودبواربقاوناروازوررد،دروا

.واروا،هدنرو«۹.ارخر

رد،هدررواززاارواو۱۰دیواا

مواروادوهد،نر

و۱۱.دادراندنا

ا۱۲.داای،دخرنوو

ارداالوار،دردبن

ودناردااردمودتردو۱۳.د

وبدر،هد۱۴.رن

ب۱۵.،دودار

رد،هدارناو۱۶.تودااووا،هادو
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د،دهر،رزااایاه

دهدرااایاهومنو«۱۷.د

هدو۱۸.،هدردم،د

،هدموا۱۹.ارد

.زاانوارددواذارداا

ردهت،هدوونارد۲۰

ند،انواروانو۲۱.شرودر

ردو۲۲.دیزدیا،اداروا

ن۲۳.یولرد،ا

نا،دناردازارش،ییوزال

داروادمارنو۲۴.اا

دن۲۵.ارینا،هارناماو

.داداتارناوادااارد

زنازاوداردزورنایادردو۲۶.ا

:.دنااود،د

ها۲۷”؟ا.ردا،نادیا“

ار“:،هددراروا،دیدا

اریناااا۲۸؟روادو

نزرد،هدراازا۲۹”؟زود

،لنو۳۰.درواوداردودرا

.یوزااردوا،هنرد

ادنوردورنازاداران۳۱

،اریا“۳۲ریووازاب،

هزها”.بیاوقایاواایا

زا“:یووا۳۳.دتر،هارد

۳۴.اسز،یاهداناردازنو

یاومارناومدرداردم

ن۳۵”.ارلا.مدلونانر

ا”؟روادوار“:،هددرار

،یوردیاد،هدرهدتو

وزردلتاوتاوا۳۶.د

نا۳۷.دروانوارنا،درواراوم

نزااریاا“:ااا

۳۸”.اروا.داثیاناردا

وهردیانااردرداا

۳۹،رارهزتودنارو

اردید،هددرارواارواانار

زنایا“:نورو۴۰،ادی

وااد،درواززااراازارد

ناویامانارد۴۱”.اهار

ازا۴۲.دیددیدلاهار

،ارنادااوارنا،هادورا

ا،اانایا“اهارد

و۴۳؟اراویانردلت

اراادارنردیا،وک

۴۴”.مزفناار.تدارا

،هداداردنارتدو

دااارناو۴۵”.زیاهدیاارنا“:

یورزاارااادرواردها،

ارردوا۴۶.دوادماانونار

.ابیایادداردو

رداتو۴۸.یاوایانا۴۷

۴۹اددعی

.زاایزواناوا“

د۵۰؟ناراویایا

شولدندیا۵۱”.ارا

نار،وساحور،

؟دونارازا۵۲.

ندنانازااراو

ن۵۳.درا،وانو

،هداران۵۴»!دارنا،ار

،هدساحورزاواا۵۵.داردیادیو

اارارودارالونای

دارناو،هدارناا«۵۶:وهدا

ودزاواها۵۷».هدااار

نوزاو۵۸،دوال،اردی

یداردی،ناو.دشر،ه

رارنانو۵۹.دراادما

۶۰».احور،وایا«:،هددوا،د

».اارهااوا«دادردازاوا،هدزاز

.اوارا

یویا،هددارنانادو۲.د۸

وبارا۳.اد

ا۴.اناز،هارنزوناد،

۵.دادترمر،ق

.دارنا،هاردهزایا

اران،دادشنلمدو۶

زاحاورااز۷،دو،ردوازا

رنونونو،هدزهادیر

یدا۹.دیورناردیدو۸.

ارهاودیوددناردنازامن
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ودی۱۰،دگراردو

وو۱۱».اتاا«:،هدادشگر

.وایودزادیتوازادادش

مواتترن۱۲

دنو۱۳.نزوناد،دروانا،داد

وتاندزاودهرانودروانا

ردنرا۱۴.داترد،وازاتا

س،اارامهان،دروا

ددنا،هاناو۱۵.دنادارو

دهلزنازازاز۱۶،ارساحور

ناد۱۷.ودوام

ندرادننا۱۸.ارساحور،هدرا

۱۹،هدروانا،دساحورنرید

ارساحور،مراددتراا«:

ا،دکترز«:وس۲۰».

یاهو،ااردار۲۱.درزای

تراازا۲۲.ارارردداز

،دهزادااردازاود

ن۲۴».یرتراوهزرداراز۲۳

ازایدوایا«:بارد

واموهددرا۲۵».دضر

.دادترهانازایرردوروا،هد

و«:،هدبواا۲۶

اور،ادورهیروازاار،ب

ااهاور،۲۷».

روا،درواامو،،ادرو

،دارااردو۲۸.دهاتد

وو«:حورها۲۹اریا

یا،هود۳۰».شهاارانا

:۳۱»؟ااراا«:.ار

ازاو».ااا؟ا«

اابزایاهو۳۲.وا،هراد

دشیاهنوی«د

زافاواورد۳۳.اردند،ده

ززاواتاز؟داارواووا

زا«:،هاا۳۴».داد

هررددهررد؟هرردارالا

یو،هدعونازاوداردنزها۳۵»؟د

ا،راهارضردنو۳۶.دادترار

۳۷»؟زا!اباا«:

باردوا».ا،یدروانالدمه«:

د۳۸».امدروانا«:

اروا.دوباودااورادهارارا

،ادارواحور،ابازانو۳۹.داد

ا۴۰.اردهارازارواداا

دادترردوادوارد

.ر

دودوانادوزا۹

دردیاوازاو۲،ار

ارنا،نزهاودهاازااراد

،رددن،هاریاردو۳.دروروا،هد

یزاوا،هدازو۴ردوارودنازایره

:۵»؟یا،لو،لویا«:و

ونا«:وا»؟اوا«

داو،۶.

ناداش،دوااا۷».د

،ززا۸.ار،ارا

اروا،اردوار،داردنن

و۱۰.ودری،هدزورو۹،دد

یا«:وورردوادمید،درد

و«:اریووا۱۱»!اوا«:دض»!

م،ادردوبارارنایا

مو۱۲،داازار

۱۳».دددرادوا،هااهدباردار

ماهیرزااهررد،وایا«دادبا

زااردو۱۴،رروارد

۱۵».اروا،اارمدرادتریور

اماهفواازو«:اریووا

داداناروااز۱۶.دااووا

نا،ر۱۷».میازر

وا،لوردایا«:،هدرایودوارد

زاودا،یااررد

،هدایوانزارد۱۸».یساحور

وت،هدراو۱۹.،و

رد،ردو۲۰.ددردنادیزور

او۲۱.اواد

ارااناناا«:،هد

نااهاااردودنروارد

،ا۲۲»؟دیورد،هدار

ودباردند

اروادارندماروزاا۲۳.ا
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هزاوردزورونایارزاو۲۴.

ردردارواناد۲۵.ارواد

روانو۲۶.درادزا،هدراز

روازوازا،دنادا،ر

ودنرد،ارواا۲۷.انادزاد

ووهدهاررداروادنایا

ردو۲۸.دیدمدردروهد

یدوامودرواناروا

وادردا.دونو۲۹.د

ازاوداروا،ناردان۳۰.ا

هوودردها۳۱.داورس

ررساحوروواسردووارا

د،اردسا۳۲.دوا،هد

تمسااردو۳۳.ادوه

:اریوس۳۴.دهاضزال

اردو.دار،سایا«

،هداروانوروهو۳۵».ردوا

دمیاه،ردو۳۶.دزوای

.د،دولازایو.الانا

یارد،هدادارواود،هرواماناردزا۳۷

سنادوددهو۳۸.درا

دنارد«دا،هدوادود،اارد

اروارنوانا،سها۳۹».رد

واودننزهودنا

.دادنیو،دوددناولا

نی،هددودزاز،هدنوارسا۴۰

دزاردنرد»!،یا«:ود

وشا،ارواد۴۱.،هدارسو

ان۴۲.دهزناروا،هاارنزهون

ردو۴۳.درواناوایر،ترد

.دیزورمندد

ز،دمسیدردو۱۰

دساواواو۲.ارا

یزور۳.ددادودادمر

،هاوادداراورردارا،د

،نویوواها۴»!سیا«:

تود«:یو»؟وایا«:

نونا۵.اادیرد

هرشامندد۶ارس

۷.داراوا.ان،ارد

نازاود،یویانو

۸،هاارصنززاود

زاندزور۹.دارنا،زنارا

امس،،رد

ا.دریا،هاوو۱۰.د

ارنا۱۱.دخرارواید،دوایان

ی،رگریردنارودهد

وشووباودزانارد۱۲،دلزواواز

سیا«ریوو۱۳.دانوزتا

یازاوا«:س۱۴».روذ،

ا«ریوبدر۱۵».ماهدرماک

رداواو۱۶».ناما،اهدکا

ردردسنو۱۷.هدنافنا

سنده،دوراد

،هداو۱۸،رهرد،هدارن

ورردسنو۱۹»؟درادلاردسفون«

۲۰.اردا«:اریوحور،د

ارناازووناهاو،

،دهدیودسادس۲۱».مد

نا.ناا«:،ها

دوساود،زس«:۲۲»؟

دارماسزا،مد

،هدارنا۲۳».دزانو

زاواورناها،سزورنایادو.د

سودراودزور۲۴.رواهاناردا

ن۲۵.نارا،هااردصنودون

،هدا،هدلاارواس،ادس

ناد،«:،هاارواسا۲۶.د

۲۸.،هاردنواو۲۷».

ااریدد«:ن

داداا.اماناوادندت

ادازا۲۹.اماار

۳۰».ااایازالاوما

و؛مدرادهزورا،ازازورر«:س

ارسهمدددردرد

وبیدسیا“:و۳۱د

نو۳۲.دروادارردت

نردهرغدنردارسفو

د۳۳”.ارانوا.ا

ارردلا.یایدومد

:،هدارنزس۳۴».اهداا
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،ازا۳۵،اراماا«

ار۳۶.ددلواد،ووازا

واو،دااد

عوادارنا۳۷،دادترا

ینازا،دردودزانا

ارواااری۳۸،دنا

دروالا،هدوادتوساحور

و۳۹.دیواازارارو

درواردودموزردوار

مزوررداارن۴۰.،هاروا

یدم۴۱.،ها

ندزاوازا،دها

تدومدرارو۴۲.اهاوهدروا

۴۳.ندونزرواددراروااد

واا،دروانایودتدوااو

دسنززنا۴۴».اارنشزا

نو۴۵.لز،ارماساحور

ازاداترد،دهاسهاازا

ارنااز۴۶،اساحوریا

:سها۴۷.دارا،هز

ساحوراندادیا،اربااا«

مارناد۴۸».انار

.یزورداوازاها.د

ا،ددردارداونر۱۱

ا،ارواسنو۲.اارام

انا،هانمد«۳،هدریو

رد«۵:،هدننلوازاس۴»!یدر

دلزمدارورردهمدد

۶.روانازارگریرد

وتاوشووزباود،مد،نان

سیا“:ماریزاواو۷.مداران

یاز،اوا“:۸”.روذ،

رردنازابدر۹”.ادکما

اوتا۱۰”.ناما،هدکاا“

دنرداو۱۱.هدنایز

و۱۲.ر،مدناردیا،ههددزا

هاردااو».ونونا«احور

راارو۱۳.ادناا

ن“یوهداددرداریا

ا۱۴ارسفونو

عونو۱۵”.اتاوا

،لزناساحور،مد

با“:اروامدرواها۱۶.

ان۱۷”.اساحور،داد

ندروانا،نارن

۱۸»؟اراا،وا

«:ناراو،اران

و۱۹»!اهدارتاا،ا

،قناردذاا

مودزاواوسو

ن،دناووسازانازا۲۰.ار

ترواودنرا

،هدرواناودناوادو۲۱،داد

ینانا۲۲.دزوای

اراورنو۲۳داار،رروا

وازادار،هد،د

وودناوساحورزاویداز۲۴.

یاسو۲۵.درواناوار

ردمناو۲۶.درواااروانور

ردنادوداداررو

روازااماناردو۲۷.ا

حور،مسانازا۲۸اا

ماردناوانررددهرا

نانادو۲۹.اسد

۳۰.دناردایاا،درو

.داورندودارناود

زالود،هددونزناردو۱۲

دنو۳.ارردابو۲دزارد

۴.دماودرارس،هدوانا،داارد

دنردرواانازرد،اروا

میااروازاادهداراواروا

ردو۶.ادهنازردارس۵.دروانو

نرد،زودس،ادیوندروانودو

۷.دارنازرددنودود

.ردناردورویودواه

رد».یدو«:ودرااروا،هدزسی

د«:اریوو۸.رودزاز

اردیادر«:یوود».وار

وداوروازا،هنو۹».زاوش

دنادیورزااا
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اهزاورد،مودولوانوازا۱۰.با

زاو؛زنایورددناوردوری

وازاردا،رنونا

ادنا«:هادسها۱۱.

مرازاودودزاا،هداردوا

یرد،رداران۱۲».رد

وان۱۳.دد،هیراردوا

ارسزاوان۱۴.امادوری،اررد

س«داد،نورا،هدزارردزا،

دنو».یااد«:اریو۱۵».اهداهرد

ارردسا۱۶».وا،ا

واا۱۷.داتردوداروا،هداررد.

دنوشدهرانایدد

زاارنارداوب«:ودادناززاارواا

زورنو۱۸ردی،هنو».زراا

دوو۱۹.ارسدانرداا

ارناد،هدازارن،هاروان

اارد،هدچدزادو؛ر

نا.کنوورادوا۲۰.د

دارهدهاووادل

هدزاناردازد،

ودردسدو،یزورردو۲۱.

داو۲۲.دبارنا،

ازدزارواوارد۲۳.نازاواازاوا

اما۲۴.ددراروامودارا

ماارنانوو۲۵.،هد

هااریوداروازا،ر

.دد

و:دواداردردو۱۳

دوررداواوسون

،دلهزورواتدردنان۲.وخرا

نازازایاارو«:ساحور

دوهددوهزورها۳».ماهانایاارنا

هدساحورزانا۴.داور،هدرانا

دراوو۵.اسردهارزاازاور،ه

مزودامدرد،ه

ارد،هردنو۶.دنا

۷.دعروامدبذوودارید

ارون.دیدداوسروا

،ودناا۸.داراما،هد

ا،هدارنا،ااز

ساحورزا،و۹.ادنازااراو

،وعزایا«:۱۰،وا،ه

قفزااز،اردوازیا

اربا،هرووادلا۱۱؟واار

وارواروهو،نرد».دا

زا،داراناناو۱۲.دار،هدزرودو

زاروها۱۳.دروانا،هوا

،هانازاا.ا،هرا

ا،هدرزاناو۱۴.روا

تارتوزاو۱۵.،هاردزورردوا

ناردایا«:،هدنادیور،او

۱۶».،رادمیااا،

،ناواانادیا«:،هدهرادد،هدا

ردارم،هارنار،اا،مایا۱۷!دش

ازایوزارناودزاازردنا

ناتنردلو۱۸؛دروانو

اراز،هدکنزردارو۱۹.د

زاو۲۰.لهورناثا

دونازاو۲۱.نزدادناروادننا

.دادنالزاارلواوا

ردودناهدااردواد،ادنزااروا۲۲

مادلدباردواد“دادتدوا

،هواوارذزاو۲۳”.داهدارا

ن۲۴،دروااریاهدتاایا

ن۲۵.دهداراامموانازا

،وا؟راا“:،دناردهرود

۲۶”.واندازاا

ار،سازاواالایاوناردایا«

،نایوروروااز۲۷.هدتام

،دهاارایزاواواروا

و۲۸.رمااراودادییو

ن۲۹.دوادازا،یورد

،هدروازااروا،دمدهیوهرردا

ریزورواو۳۱.اندزاارواا۳۰.د

دلادهاروازاواهاا

یاهونا،دتر۳۲.وادم

نانازارناا۳۳،هدادنار

مودرزرد،اارو،دو

و۳۴”.مدارزوا،“اب

ددارداندزاارواارد
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۳۵”.داویادواداوسوت“

اااردسو“:دردا

اراهدارادنزرددواداز۳۶”.ارد

۳۷.دارد،هدنارو،دهد

،ناردایا«۳۸.ارد،اارواانا

.دمانشزازاواودمار

یزا،دهدلد،درواناواوو۳۹

،طا۴۰.هدلدا

یا“۴۱،داو،اباردااد

ازکوو،نر

مانازاار،مراماردار

،رنوزان۴۲».دا،

۴۳.زنارناهارددا

اناوندزایر،قانو

،ناودناو؛داوزا

دردا۴۴.اد

مدزادنو۴۵.اراما

ن،وزا،دار

امداو«:،هدوها۴۶.د

اردوددرارنان.دا

aiōnios).ای،دادوت

g166)۴۷ارار“داوااز

،اراان۴۸»”.تزیاا

تیااوداروام،هد

aiōnios).دروانا،درادو g166)۴۹ردامو

وورادنزندا۵۰.انام

ونرزارناوارارا

کناو۵۱.دنوددوزاارنا،هد

زانادو۵۲.اا،هانااردی

.دساحورو

،هارددنا،اردا۱۴

۲.دروانانودزا

.انارداودااارایدناند

دمیوام،هدیت۳

تاوتاواوید،دادتد

،ودمدو۴.دنادزاد

وانو۵.دنرودناو

،هدحاارنادروامنادیورد

وویردوهی،ا۶،ر

هردو۸.دادتراردو۷.دراانارد

،ردزاوددید

یووا،اروان۹.دهار،ه

وزاوا۱۰.درادارناد،

نا،رد».اردی«:

اردیا،دارانا۱۱.د

لزدناترنا«:،هدونز

ردواازادرارویار۱۲».اه

،دنای۱۳.دم

ا،هدرواهزاوردزاهووناو

ی،ولرودنانا۱۴.ار

،ندیا«:۱۵،هداودامدنرد،هردارد

ونونا؟ا

یایعراازادتر

رد۱۶،ااارداراوردوزونا

۱۷،رردقردااوارات

نازاودنان،اتداردیدو

یدوکارزاارید،هروارلوهارنار

نایانارزاارنو۱۸».

ارمد،هااوازاندا۱۹.ادزیراد

ونوزا،هدرارود

،داوادنادنا۲۰.اهدا

ناردو۲۱اورردیزورنایادوارد

اواوه.داریر،هدادتر

ردداد،هدادارنادیدو۲۲.دا

اتادریاونا

ودودنناردو۲۳.د

۲۴.د،دهدرواناویواارنا،ادهزور

مردو۲۵.ازاو

،هراازاو۲۶.ادواود

نایادهداارنانزااا

اردراونو۲۷.دهرمایر

ودهدنااازاارنا،هد

یت۲۸.دهدزایاارناهزاورد

.دناد

ا«دادارناردا،هادزاو۱۵

۲».ت،نا

ارا،اوناروزارون

ردنونردنازادوو

زاهدارنا۳.وایاروا

ارنارداودناراندروانا،هدرهو
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ونرو،روادراونو۴.دادید

،دهدنااازااراوارنان

،،دهدروانانزاها۵.داد

هاراوارا«:

ااردنونر۶».راد

یا«:ن،س،نو۷.

درانزاا،لوامازاا،ناردا

یاو۸.رواناوارترمنززاا

،دادنارساحوردادتدنابافر

،اقناونردو۹.

نااراانا۱۰.دارنایدنا

ناونارنادند

واراددا۱۱،اار

م۱۲».نان،ات

نارتاوتانشو،ه

۱۳.دناوانرداد

،ناردایا«:،هدرواورب،نان

ارالواااهدنن۱۴.شا

اردامو۱۵.ددمنازاد

اردواد،هدعرازا«۱۶ابا

ارناوزارنایاوزاهدا

اووامد۱۷،دا

ایواارا۱۸».اههدما

aiōn).اهدموزاار g165)۱۹یار

ززایازاار:اا

وزوتزاارناا۲۰،

ردتزااز۲۱.نوهتا

ردرد،ودرادا

نونرها۲۲».تواروا

ها،هدبادنزادادر

سویاد،او

ونر«ناو۲۳.دناردانازا

ورواردازاناردا،نارداون

نونزاهن۲۴.رم،

ارید،شدنار،ر

ناوراهار،هنو

اردلدا۲۵.دا

۲۶،دودناها،هدرا

وامهاررداردیا

راازاارناودارسواد۲۷.اهد

دباوساحوراز۲۸.ااز

ونویزا۲۹تروایر

رادظاردراازاهزوهتا

،هنا۳۰».ماوادا

ن۳۱.رار،هدروااارواا

ناسوادو۳۲.دازا،د

۳۳.دو،رنارناردا،د

،رناردازاداردن

اردوا۳۴.ددنی

.دادامترودیر۳۵،هد

ردارنارداود«:مازاو۳۶

ند،دماواماردی

اریدنا۳۷».

زاارادح۳۸.درادها

د،دهدارردناودهانازا

،هازایا۳۹.د

راارسا۴۰.رردهارزاس،ادار

و۴۱.دور،ههدواناردازاود

.درااار،هدرورزا

،دامسویدااهوردو۱۶

وهردناردا۲.دشردنز

،یوهاواان۳.دادتدواا

ازداناردد،ناروا

،یردو۴.دارشر

ن،دهدرواردنونرار

وراانارد۵.د

ردوزانو۶.هدواهرردزوزور

۷.دامنرزاارناساحور،در

حور،ود،ها

۹.رساوزاو۸.داتزاارنا

سادهداودازادخرورار

اروران۱۰».دااار،هاود«:هد

وااداز،ودمزرد،د

ساوزا۱۱.رنتراهاار

زاو۱۲.دزوروراهار،

ناردواوودزالوارا

روهنوزازورردو۱۳.دزور

اردز،درازدور

زا،شونارا،مزو۱۴.ار

نداروالدوا،داوا

،هدا،شااووانو۱۵.دار
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،مدرواناوااارا«:

ناوو۱۶.دحاارو».،هارد

یارزاوادلحوری،رز

ا،هاوزاو۱۷.در،دادنا

اریاماندا«،هد

ریزوراررانو۱۸».ماتزا

ار«:حورو،هد،د

۱۹.نووازارد».نودازام

ارسو،سدزادانا

،ناودارناو۲۰.مدرازرد،

۲۱،دزاواهدرواشرارودا«:

نوراندرواومااررو

ناوودروامنا۲۲».،

ارنانو۲۳.بارناد،هارنای

دارنازورادواناز،دزرب

ارنا،اروانو۲۴.درادهارنا

ا۲۵.دطهردارنایوااوردناز

واارا،هددسو،

ثدیازه۲۶.ارناناز

زوزرددواردنازدی

هدارنازیردن،هراورادا۲۷.روزا

دنازاردا،هارد،د

ارد«:،هدزازاواا۲۸.اهدراناز

،هدغا۲۹».اردازنیر

ارناو۳۰.داسود،هنازونورا

۳۱»؟تدا،نایا«:،هدروانو

تتااورواناوا«:

ناووایااروامها۳۲».ا

ارنایزنرد،ادارنا۳۳.د

ارناو۳۴.راودو

ادلودناا،هدرواردد

،هدناناو،زورنا۳۵.دد،هدروانا

ازاارورادها۳۶».رارودنا«:

نونا.رراهدناو«ان

ار«:ن۳۷».اور،ها

.ااناز،هدزوارا،ورند

نوار،هاد؟نوارناا

نوناوارنانا۳۸.رو

ودروانو،هدسان،هاو۳۹ور

،هانوناززاها۴۰.وزادا

اور،هدارناوهدتنارداو

.

ردر،اوازاو۱۷

ادناد،دتد۲.ددا

واوو۳دبزانارد،ه

ودندزاوزدمز«

لنازاو۴».اا،داروا

و،سانزاوسوود

،هدناندا۵.ید،نززاو

شرار،هدار،ادارراززاراا

۶.مدنردارناا،نودروا

ومداررداون،ارنانو

ل،اهارارنرا«دا

مافاواارنانو۷.اها

دداو

بنانزاارمو۸».

ا۱۰.درارنا،نادونزاو۹

وداوریارسوردردناردا

ازااو۱۱.اردد،هرانا

زوروارمیرلرد،د

نازایر۱۲.ااادار

۱۳.،نادزاونززاودروانا

امردندن

ارناردارد۱۴.ارار،رارد،

.داردسوسوداورردی

سووسیاودرواااروانرو۱۵

نا۱۶.اور،اوادمیدوز

بوراردواحور،ارناراارد

وندرد۱۷.ازادن

۱۸.د،دتهزور،رازردونا

:،هووروااورورازاا

او«:نادو»؟اهوا«

.دادتروارنااز».انا

ااا«:وده،اروا۱۹

شن۲۰؟یاهز

ا۲۱».ادازااا.ر

یهرردویاایواا

:،هداهورد۲۲.اداهز

ناز۲۳،مارادرزاار،انادیا«

یام،نا،مدهرار،هد
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ما،ارا.د

وا،اانارداونا۲۴.

دهیرد،ازونا

،یجدهدمددزاو۲۵

و۲۶.ووتند

وزیورنزاارناا

ارا۲۷درارنایدوویز

رودزازاا،،هداروا

زاراددوووزوارداز۲۸.

زان۲۹.وازاایا

هدرادادن،ا

یززاا۳۰.ناترش

.ردارمنا،ه

یروادفاارنرنارددراریزوراز۳۱

زااروااداددارودیدنادا

اا،ندذن۳۲».اند

و۳۳.ازااارددود

و۳۴.رنونانزا

سادزودراسدنازادروانا

.نادوادم

دو۲.ا،هاورازانازاو۱۸

زودهرهزازاودشارماید

.ومورزانددهدادنسدازار

،هناد،دناو۳.اناد

ردو۴.دیزودناولر

سنا۵.بارنوند،هد

ندیا،هرحوررد،اودزاسوو

نانو۶.ا،دادتد

ن«:،هاناارداد،،هد

۷».مورادازا.ی.ا

اام،هدازا

ار،ا۸.دوا

نا،نازایرودرواناوا

،شن«:ورردوا۹.،هدروا

واز۱۰ششو

».ارارداازراذاار

امارنا،هدهولت۱۱

،هلند،دااوننا۱۲.داد

ا«:و۱۳داروا،

».تدفاراااارمد

اندیا«:ن،زفان۱۴

.مدطا،د

د،وونهرردایانو۱۵

زاارنا۱۶».یروادارارد.

رداروااررو۱۷.ا

ا۱۸.داوراازاارنوداو

،هدعادوارنارداداردریزورنازا

یردو.رواهااوورردهارزار

ارودنارانو۱۹.دهدرارد

۲۰.دند،هاردد،هدرارد

۲۱دل،نادانانو

ارهاترا«،هدعادوارنا

ادز،ااا.فروارد

)روا(هادوو۲۲.اورازا».

،هاردو۲۳.اا،هدارور

ووردودز

ازامادا۲۴.درااارناد

وا۲۵.را،دابردویدرا

دواهررد،هدمحورردووارد

۲۶.اازادو

اونادزایدردن

۲۷.اوارامدودروادد،اروا

ناد،هدارواناردا،داوان

ارارانو.اروایاشر

متاز۲۸،درا،دهدرواناو

،دزاوداد

.ا

،هدشدارد،دردانو۱۹

ا«:ن۲،داردو.را

«:یو»؟ارساحور،دروانا

»؟«:ن۳»!ساحور

دادا«:۴».«:

روناازانامو

واماران۵».

لزناساحور،دنادنو۶،

ندناو۷.دت،زو

یدهت،هارد۸.دهدزاود

ا۹.دروانوداتراردوار

،یورودرونا،لدن

واارناد،ههرنازا،ار



نریر 603

ودرو۱۰.دمارردهزور

موداال

دتادزاواو۱۱.اروا

،هدودوانزایر۱۲،رر

نازاحاوراوازنازاضااودران

اناحندزا۱۳.جاا

:ونااروام،ادحاورا

و۱۴»!دواناار«

حورا۱۵.درادراانا

.اداروار«:نابارد

وناادحوردناو۱۶»؟

حووننازای،هرواروزنا

انونداوان۱۷.درا

اروام،یرناف،در

وادهدرواناازایرو۱۸.ادم

هزاو۱۹.دشارا،هدفاادلا

انوازررد،هدرواارناز

وامر۲۰دردراه،دبار

حوررد،تانمزاو۲۱.تهد

:ودوروا،اوودزاد

نززاود۲۲».دارمورارزا«

ارددوداورودارسراوسود

هرردیانزنارد۲۳.دی

زاراهورزمسداز۲۴.

وارنا،داناوه

:،هدرواا۲۵،ادلارداد

۲۶.اقزرا،ازاهاندیا«

اامرد،ارداهوهدو

اواف،هداااریر

ا۲۷.نا،د

هدرایاادورنزا

فاروانروامیوود

،هدد،زا،اران۲۸».د

،هاشرو۲۹».نارااگر«

ودازاارراوسو

دهدارانا۳۰.ددناو

یورزاو۳۱.اارواناد،اردمدن

ارددا،هدواد،ادودارواا

ازدهاو۳۲.در

۳۳.اهیااداودا

راوااارواندنزااررا

۳۴.درومددیاا،هدهرادد

ودزاواایدادن

نازا۳۵».نارااگر«دا

،انادیا«:،هادار

زاارناویارانااد

،دراناارراان۳۶؟لزی

ااز۳۷.یرومارا

یاوانجاردرواارصا

دایوناروسده۳۸.ا

ا.ناروادوارما،راد

رد،یدیارداو۳۹.د

اززازواصردرداز۴۰.ا

امدزاایایرناهرردد

.قار،ارا۴۱».دروا

نا،هارناد،انمزاو۲۰

،هداناردو۲.اورودودعادوار

هو۳.انودراراا

دهدارا،دیوردندودرمنود

راوازاسو۴.اودهارزا

امدزاوسووردزاسوازاسو

،رناو۵.رواهااوو

زامازااو۶.ساورد

ارد،هرنادساوزورزاورا

ننادنلواردو۷.زور

ودنایا،دمززورنایادردو

دیاردو۸.لوا

ردد،ادمااه۹.درغا

با،دادلارمنودرردارواباد

۱۰.ادهدارواودازمزا،وا

:،هشارداریووداوا،هازها

ارنور۱۱».واردوانازب«

.اور،هدریعودر،

ا۱۳.ودهزارناناو۱۲

رادارازارسا،هرا

واساردن۱۴.دورهدااازدادرار

چردازاو۱۵.ا،اداروا،دتار

ودراوسمزورورسدزور،هد

از۱۶.دراودزور،هدنورد

ردارداروااد،درایذزااد

زورداد،دا
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ارن،هدازا۱۷.روا

م«:ارنا،شدنو۱۸.

ور،مادراولوازورزاا

زااوریاوول۱۹؛مد

و۲۰.مدلوا،ضرد

واراارد،یاازااری

زانوندو۲۱.مدوراار

او۲۲.مدادتدواناوای

اواردازاومورروا،هحورردنا

تدردساحورا۲۳.مراا،ا

ارا۲۴.ااتزو،هداد

اردرودمراداردن،مر

ترماوازاارناورما

ردادارالاو۲۵.دتدا

اایورد،ماهداتون

ینزاازازوا۲۶.د

.مداهداراندمازااز۲۷،

ناارساحورارناوراده۲۸

دنارنارارایدرا

هردن،رزااداز۲۹.اه

دنزاو۳۰،داااردن

ارناداناد

تروادوراا۳۱.درد

۳۲.مدزازاندزازورل

ردمروامواارناردایالاو

.ثاارنردوارا

ادد۳۴،مزرارسه۳۳

ا۳۵.درودجارردد

یدار،همدار

زاندادواراداروامو

۳۷.ددنا،هدزازوا۳۶».اه

و۳۸.اروا،واندودرو

یورازا«:ناصر

.داروا».داا

ارهارودرد،دتنازانو۲۱

یانو۲.اازاوسدوردزورواس

ارسو۳.دچ،هرانا،دمز

رردورری،هدرفارنا،هدروا

۴.روادوارراردازادو

حورماناواردزور،هداید

اور،دارزورنانو۵.دوروا

هرودارنولاونزو

را،هدعادوار۶.دد،هدزازرد

ماارردو۷.دیناو

نا،هدمارنارداوررزا،هر

وا،هاورازا،زورنایادرد۸.زور

۹.واد،هارددنازا

زورنو۱۰.دتدهدرارواو

،هادو۱۱،ردزامسایا،ارد

ساحور«:،اردیودوار

وا،رارارواردند

او،اران۱۲».داایدار

«:دادبا۱۳.دوروادساا

مازالد،هن

وان۱۴».واممرواردم

و۱۵».داواهداراا«:،هش

زاو۱۶.روا،هدکرامانازا

سازامندار،هاهاناد

روادراونو۱۷.لواددروا،ددو

ار،دزورردو۱۸.یدارناردا،

ارنا۱۹.نوربد،اد

،دهدرواانردوااا،هدم

یو،هدارا،اراننا۲۰.

واهدرواناندزاراها،ردایا«:

ارنداههرردو۲۱:ررد

وفاازاد،انرد

۲۲.دررونارددوا

اازاا؟د

ددر:رواا۲۳.یاها

ناارد،ادارنا۲۴.یرنا

اااردهارناجو

ردددراااههرردا

،اهدرواناازااهررد۲۵.ک

تاونویزادود

دزور،ادارصانا۲۶.زوه

دادعاترمازاوارد،هدترنا

دزورنو۲۷.ارنازایایا

ارم،هدردارواازایاید،رما

نادیا«درواد۲۸،ااوادودرواشر

ووافنااا!داا،اا

اریا.دارردنا
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از۲۹».اهدثارسنا،هدروارد

ادودهدردیواراونازا

وا۳۰.دهدروااروا

ارردراونوزاوار،هدمدزا

ره،دوانو۳۱.

زوهردوا۳۲».اهاشرروا«

ونددنا.نا،ادار

اروا،رن۳۳.اددندززا،ن

وا«وزواروادادن،

دوهونازاا۳۴»؟اهد

،اارا،شروانو.دا

داقا،رزنو۳۵.روارواد

زازاواز۳۶،اروامدمدزان

دن۳۷»!کاروا«دزا،هداوا

اتزاا:وا،رواردار

ینا۳۸؟ادارنزا«:؟ی

نارلدرار،اازای

ی،سزایدد«:۳۹»؟د

مدنذاامرادنااونوم

مددد،هداز،نذان۴۰».

انزارنا،اارانو؛دهرا

،.

مرواناار،ناروناردایا«۲۲

،ناانزن۲».

س،یدد«۳:.ش

دردورداردمدا،

،مدراهررد،هداا

مدااراو۴.زوا

ور۵،ااناز،هدارنزوناد

ناردایانازادتدارام

،هداردارامدمز،

،مرددن،هاریاردو۶.امرواروا

ز۷.رددنازایره

ا،لویا،لویا“:مار،هدا

اوا”؟اوا“:مدادبا۸”؟

و۹”.یوینا“:

ارنازاواون،هداررنا

:اوا”؟اوا“:۱۰.

ازاااراردود،“

،رناتزان۱۱”.ارا

ها۱۲.رد،ادر

،دمانددم،

”،لوردایا“:،هداوهاد۱۳

ارناریا“:وا۱۴.یونرد

.یززاوارلدناواارواهدارا

۱۶.اوامددیاهوهدازااز۱۵

،هاارواموو؟الو

رد،روانو۱۷”.هدزاارد

ب“:مداروا۱۸.مد،مدد

اردارتدازاوریدوزروازاو

ردادنا،اوا“:۱۹”.

نانو۲۰؛مدز،هدار

اروانیومدادنار،هدا،رار

یارازاور“:وا۲۱”.اده

ها؛شوا۲۲».یا

رادزیورزاار«:،هداردزاوا

دیوهدنو۲۳»!وانهز

اروادادن۲۴،راک،هاار

نازاروادودروارد

،رارواوو۲۵.ددوارا

یداا«:دیاز

د،ارازن۲۶»؟ززارور

اازا«:،هداداروا،ر

ا«:یو،ها۲۷»؟اور

قا«:دادبا۲۸»!«:»؟ور

».مدناردا«:»!مدار

وادوازاد،ادواارد۲۹

اروانازااورنن

ندرداننادا۳۰.د

ویورد،هدروانوناززااروا،وا

نانرد،هدروااروارا

.اد

،ناردایا«:،ارا۲۳

،ها۲».ماهدرراردلزوا

ا«:و۳.زددارنا،ر

ایا!هرادیا،دزاار

:نا۴»؟دزویرواد

،ناردایا«:۵»؟دمدارارا«

اردماباز،ارا

،زاونوزان۶».ی
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و،،ناردایا«دادردارد

،اران۷».دسززاندوایا

۸،ودوزنووننرد

نحاوراوونواز

نزانوی۹.ود

اوایارد«،هد

و۱۰».داوایاور

.راراد،دززن

۱۱.دروارد،ادنزااروا،هاند

یا«:،هاوادوازورنردو

موررد،یدادتدردرواردازش

،ند،زورنو۱۲».دتد

او۱۳.ور،ارد

دا۱۴.دزاهدز،،اهررد

د«:،رویور

،ارانا۱۵.یار

ردرادهدارادرودارواماار

اروارزاو؛والاا

ور،عانازاهدازاا۱۶».

،هارنززا۱۷.اار،هارد

».وادرادیازدارناا«:

از«:،هرر،اداروا۱۸

یاز،مروارناادا،ها

دت،ارد۱۹».ضدراد

ض۲۰»؟داا«:و

ادارازااهند«:د

۲۱.دزواردرادهدارایرواردار

ردنازازاازاارناا

ریاروااوایو

۲۲».هووناوو

ا«د،هدارنانا

د،هارنززاود۲۳».زارازا

زامردرادهودورادوود«

راارو۲۴؛وز

یاو۲۵».اوداروا،هد

مااو،سسد«۲۶:ن

.ادوا،اراند۲۷.ر

.اورمدهدردن،نازااروا،ره

اروا،یوانو۲۸

وازادرد۲۹.مدرواردنا

۳۰.رادیاهو،راد

رد،رادوایایزندنو

داوارردمداروانومدداروا

ردار،رن۳۱».ماو

وااارناراناداو۳۲.را،اد

ار،دراونانو۳۳.د،و

اراو۳۴.واداروداو

زاادن.اومازا،هد

ار،نن«:۳۵،ا

.رادهدویارداروادو».ا

وری،زورزاو۲۴

،درااروانو۲.دروااودزاورم

ارددوزان:،هددازا

،ایا،اهرمازاتاو

و۴.یرالرداراوردورد۳

ضشزاهارزا،معهدزار

نردااوارااز۵.یار

نو۶.یرنازاونرند

نادهدارا،اروا،دزثاراوا

اروا،هاسو۷.یروادواد

ددو۸،دروانویدزارروز

یرااادانازاوازاو؛

هواندو۹».داوا

:دادباوا،دهرااون۱۰.ا

،مااریادورنازا«

ادااز۱۱.مروادهررداوید

او۱۲،ررواتدیازورهدزاودزاهدز

ارردورد

تاا،دانااو۱۳.مرواشر

راادارا۱۴.

باوتاررداوتدارناریا،

رادلنامراوااو۱۵،ما

ارداردو۱۶.انوندزاند

شمدوایارددرا

میااوتماریزاو۱۷.مراده

ردااندزارااردو۱۸.مرود

داردناو۱۹.رنو

دنا۲۰.دارادا

۲۱،مدهداارارردوزاا

هرردمدانا،هدانانردنا

ها۲۲».دسززوازاند
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:،ااارناا،ادازان

».داردارا،اسن«

دیدازاارواودرادهاردادنارز۲۳

زاو۲۴.واتوزاارزایاو

ها،دیدزرددوزیزور

اهرردوانو۲۵.ناهررداروا،هار

دادبا،ن،دبهایروادویرو

او۲۶».اازارنولا«

ازاودزدازااروایاروااد

،لودیازاا۲۷.دوا،ااریور

انوو،سسر

.انازردار،د

زازورزا،ردوسن۲۵

وودداوادداورو۲.رروا

ردورواارواایو۳،هدسا

ار«دادباسا۴.هارردارواد

و۵.دوایدوزادهداراداز،»ادهرد

اردیاهاازا«:

نردزورهدزانو۶».داوا،د

،هاناداوا،دهدنا

زاد،وان۷.زارد

ناوری،هداواد،دهاروا

ود«دادباوا۸.داتاودروا

اسنا۹».ماهدهو

اروااا«:بارد،د

رد«:۱۰»؟دررااردارد

د.داردماهدا

ه۱۱.اد،ماهد

ا.مراردندزا،هد

اا،درااروااازا

زاسها۱۲».یدر.درنا

ر؟یدیدرا«:دادباارا

وهدسا،ماروزاو۱۳».را

اردریزورنو۱۴.اسیا

:،هدنار،هدیاس،د

واهررد۱۵،اارداروااید«

دادادویور،مارواو

نورنابارد۱۶.دیروادواداو

اردنازاراریارار

۱۷.باارنایدادارواودوور

،مودزورردرد،اردنان

ازا،هداو۱۸.دارنامد

یا۱۹.درویودامدن

اهدردودهرردددااوا

اردنو۲۰.اهزواو

اردیوروااا“موازا،اد

یادیدرنو۲۱”؟دا

ارواراهاروامدادن،ظوا

«:سسا۲۲».اورر

۲۳».ااروااد«:».ماراا

عارادواوساننادا

ارسن،ادنرون

دیاو،هدسایا«:سها۲۴.

واهرردارا،رادرد

دازا،هدداردورواردد

واردنو۲۵.زد

مدهدارا،دیدروادواهد

رواواهرردمراردینو۲۶.اروا

یارردصاودارواازا،مرادم

از۲۷.مریزامدرواهدسا

واواریافا

».مراضو

۲».ارد«:سا۲۶

رردزواادارداردتد،هدسایا«

۳.رادزادهررد،مرو

زا،دومرردنص

رداازاازاارر۴.یا،هدا

لوازااو۵ادد،مدروارددمن

درندتداه

دااایاهوناالاو۶.مدد

وزورهدزاودالو۷.دا،داد

هواتد

لا«۸.داد،هدسایا،ا

ادرد۹؟اارندارا

رد۱۰،ااوندریم

ردارزایر،تریورزاومدروا

.مدارد،ارنانومدناز

ر،هرزارنارردو۱۱

یادتناو

یورزاتزاوترنارد۱۲.مد
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نازااریرورد،هدیا،هاررد۱۳،رد

نو۱۴.رورودردرزاهرد،مد

،انزامار،داز

ار؟ا،لو،لویا“:

“:”؟اوا“:۱۵”.ارادندز

،و۱۶.

ناادرومدارماز

ارو۱۷.انارداویاهداردا

،داادارازاومزادادار

نترزاوریزازارنان۱۸

نرداونشزادا

یور،هدسایاونا۱۹”.اا

وددردارا۲۰.مزرارا

مدمااراودموزردوروارد

.رواارلاوزایو

۲۲.د،ردادرا۲۱

ماارگرودومزوا،اازاا

،داوواا،و

م،ندوز۲۳

د،نوان۲۴».ماراراو

ت!ادیا«:زاواس،درواار

اد،اسیا«:۲۵»!اهدادار

رردداز۲۶.اریروارن

اا،اراازا،یدوا

تردراااز،واتازا

اد؟یاهدروانااا،هدسایا۲۷.او

«:سا۲۸»!یرادنا

اداازا«:۲۹»؟مد

ازوااا،

اووهد،اران۳۰»!زا،د

،هدور۳۱،نوو

».اهدا«:

دیدرداا«:سساو۳۲

».دنددازااروا،د

اردازو،وارن۲۷

و۲.د،ادمساهزاز

ازاراودچ،هرا،داردمزاردا

وادونودزور۳.دهازاود

،ردنودددادتزااروا،هدس

دازسز،هاورازاو۴.شزانازا

یا،وریردزاو۵.د

رااررازارد۶ر

س،رازورو۷.دراناارو

،اردزرد،ددنور

ورد،ازایرادو۸

واردونزنو۹.را

ارنا۱۰،دهزورمااز،دکرد

ورارد،ندیا«:،هد

اریارور،اارنا

الزااروازو۱۱».

ا،ناردارنزدرنانو۱۲.د

اردداازاادن

زاایرنااردارنز،هر

نزونو۱۳.بوبا

واد.ردن،

یدی۱۴.هرزا

رد۱۵.ندزنایزانورواارنا

،هداددزاارنا.دادیور،ههدر

،ادمیدیاهزرد۱۶.هاررا

ارناو۱۷.دروادردارقروزیرادورناودناود

نوار،هدلاارتواد

نووارل،ورورار

ارر،دزور،دننو۱۸.هار

ردارتادیدمزورو۱۹.اانو

وارنروباریزورنو۲۰.اا

و۲۱.یاتاد،دا

،ندیا«:،هدانانرد،رزا

راهدزا،ا

ارنا۲۲.ارناو

.رازانیراز

ارواووانازاانا،شوداز۲۳

ازشنیا“:۲۴،ه،

ارناااو.یررد

مرادناازلندیا۲۵”.اه

یاهرد۲۶.ااو،ر

ردایردردزودرنو۲۷».

ددننرد،هار

ز،ریرو.،هد۲۸.ا

هنو۲۹.هد،هد

.دزورد،اارزا،

ارقروزورازاادننا۳۰
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۳۱،زااریااارد

ت،رداا«:ارنوز

ا،هارقروزیرنها۳۲».

یدازا،دزورن۳۳.

یوهراادرزورزوا«:.ر

رااایا۳۴.اه،هدر

زازااز،دایا

ارا،نرردوا۳۵».داا

الدی۳۶.ندر،هدهرو

۳۸.دودوودردسو۳۷.در

۳۹.دار،رردارم،ازان

د؛ارز،ور،زورنا

ناار،دادزیار.ادیا

ارنیواردردارا،هارو۴۰.ا

ا۴۱.ارهار،هددیاارندو،هدز

،هونام،هاربردار

نها۴۲.ردجاازاشو

ز۴۳.د،هداددناز

دوادزهداراازاارنا،اران

.رااردار،ادیرو

ویوو۴۴

.ر

ناو۲.درادمه،ررنو۲۸

ورناراز،دلیند

امیران۳.ار،واا

د،هانویاا،ترا،دا،هد

،دوادزااررنن۴.

ل،رردزااا،ا«:

ر،هاارداررناا۵».زدرا

نو.د،هداساواد۶.

،ویردوررا

مسهرکا،اناردو۷.اا

زور،هدارواداد

.د،هضرلاورارسرزا۸.د

و۹.داداروا،هدراوادوهددوهایود

.،هادهرد،اواان

دمزا،اورنودرمااارناو۱۰

راهزاو۱۱.یا

و۱۲.را،دهدهردارنزواداز

نر،هدزرودازاو۱۳.دزور،هادوسا

۱۴.دراومودزور،هزودزورزاور

وزورناا،ناردااردو

لا،لاازانانارداو۱۵.امور

،دارنانو.ندوسانرانو

ز،رمورنو۱۶.لدی،هدارا

دادتزاارا.دجاارادارناز

،زورزاو۱۷.دلرد،دوا

ناردایا«:نانواردنر

،مدهدداامرومفیدو،

زانا۱۸.دنورید،رواردا

.رادهدارا،ردن

،مدیدرهر،ددنو۱۹

انا۲۰.دازاا

ز،اااازوتار

وادزارد«:اریو۲۱».م

هرردیی،اازااردازا

مارازاردزااد۲۲.ا

یویایزورن۲۳».رداراا

اتنایااوادیر،د

هرردمزااوتارزاودح،هدادتد

ودرواناوان۲۴.دا

اوازا،درنو۲۵.درونا

ساحور«داراازا

ا۲۶،هدبداایاو

واواشنرماد“

وهمالداز۲۷؛داواهد

اد،اهداردنوی

نازولدوون

اداتدم۲۸”.ار

نداران۲۹».اناودهد

ردملودا۳۰.درور

و۳۱.،ایودوددیاهرا

راردیدلودات

.دادنووا
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نور

ههداوههالروم،۱

دیاودهدادارناهو۲،اایا

دوادزادهررد۳،رد

زادفوتاوحورو۴،

اررووا۵،واند

نانرد۶،واااردناایا

بموررد۷هها

وارزاو،وههاوا

اردیالوا۸.دوا

تمردناهرردو

شارددحورارواااز۹؛ا

و۱۰،داراا،

اهداراانادیدرداد

ارمرادقاراز۱۱.د،تد

نرد۱۲،درااور

یا۱۳.ناونا،نازا

دناهدارارازاا،ناردا

نردیمعلومد

وونوناز۱۴.ارد

ارمدر۱۵.ار

مرارازااز۱۶.دترموررد

ودلوا،درواناتیا،ات

،نانازا،دفاانارد۱۷،

از۱۸.دازنالداب

داروددفنازاا

ناازاا۱۹.رادزارردارار

.اهدناارنااازانارد،

ازااویتواهدیاز۲۰

.یرارنادهدوهوایر

(aïdios g126)۲۱انارواو،ارااز

لد،هددترددو

۲۳.داودیدا۲۲.رنا

وروناتراریالو

ندلدتاردارنااا۲۴.دتاو

۲۵،زرااریدنردد

دوتدودلغوردارانا

aiōn).ا.اکردااضارق

g165)۲۶دیارنااازا،

افاارنز

زا،هدکارنزلانادو۲۷.د

،هزلادد.دتا

ااورنو۲۸.درداردراوا

ااودودذارناا،رادهدادردارا

وتراوارعزا۲۹.روایر

وناز۳۰؛وولاووزا؛و

ونوناوناواندون

.رواووو۳۱؛اونون

رنادارافااز۳۲

.رادشارنارا،ت

ازیرایر،دایاا۲

از،ددا،یدا

اادو۲.یروااررن،

ندایا۳.الان

زاینا،ارندولا

ارواووودا۴؟راا

و۵؟اراادویر

رددیاهذار،درلدوتو

ا۶ادیروادروزور

وللارداا۷:داداا

aiōnios)؛ارادوت،وماا g166)۸ااو

و،ارارا

،دییوباو۹

ومااول۱۰؛ودلوا

،یرااداز۱۱.ود،ر

وک،هنوااز۱۲

۱۳.انازا،ها

لدارردننازا

اهاز۱۴.اهدلدن

نا،رااریررا

نازا۱۵،دیا،را

ناوابنالدد

،روارناراودا

ودایروادارمدیزارایزوررد۱۶

ودا۱۷.تر

وادارواهداراو۱۸،او

یرادو۱۹،ارای،زا

لاونبدو۲۰نروناریدد

نادیا۲۱،یراداراروترردو

یدزدوو؟یزااردا،دار
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ازدا،ندززاو۲۲؟یدزددا،د

و۲۳؟تراردا،یرادتزاو؟

۲۴؟اارازازوا،

،ارااانرداز

.هاداز۲۵.اب

۲۶.ا،زوزااا

هدواا،درادهارما،ا

دا،دراارهو۲۷؟د

ردااز۲۸.زوزاودو

۲۹.،اردرداوید،ا

حوررد،اورداناد

.ازانازاناحفرد

زار۲؟هزاو؟دی۳

از۳.اههداداامنالوا؛

اراانااا؟اناا

،وردناوارا!۴؟دز

یروادردویقدنردا«:اب

،ارااارا۵».اد

نار؟وااا؟

؟دایرواداراترارد!۶.

ا،دنواوالیااار،غوردااز۷

،او۸؟درن

ی،نوزاا

ا؟۹.افاناص؟د

نوددروادراودااز!و؟رادی

،لد«اب۱۰.رهود

۱۲.ا،۱۱.

ی۱۳.یر.اهدوها

ردرز.ددیزواهدرنا

۱۵.اوزاناندو۱۴،اناز

ردو۱۶.انرنیانای

ا۱۸.ااارو۱۷،انای

،اهانا۱۹».نرد

صزموددبا

لدوارردیلاازا۲۰.اا

لا۲۱.اهادزا،اهد

نااوتار،اهاا،نو

نااا۲۲؛دتد

۲۳،واز.روانااو،ا

واو۲۴،الزاواهدهاز

ردیاناوهدلدن

نااوهردزاارواا۲۵.ا

او،دزاردااوانو

نزرددارایا۲۶،اردی

.دروانااردرلدودلدوا،

ا؟ما!اهاد؟ای۲۷

نااداز۲۸.نا؟لا

یاواا۲۹.دهدلدنا،لانو

ایاا؟ایا؟اد

نو،نازاارااااواز۳۰.ا

ناارا۳۱.دالدناار

.رادرااار!؟ز

۲؟اارار۴

دردادرادی،هدلدلاااااز

وایاناودرواناااا«؟باز۳.ا

شد،یا۴».با

او۵.دبهارزاهارزا

وانا،درلدارندوادروانا،

ارناشدواد۶.دبا

۷:لانو،درادباوایااذ

رنوهزانایل«

».بیوارهوال۸؛د

از؟نیاااا۹

رد۱۰.بااانا

،رد؟رددردواو،ب

ااناارو۱۱؛رد

ررواناارنوا،ادرد

اارو۱۲؛دبنایاا

راراار

یاهو،وارذواااز۱۳.ادرداا

ازاهدادزا،دانثراووا

هوونا،ثراواااز۱۴.نا

از،ااز۱۵.

نازاازاو۱۶.زو

رذدراارذیاهو

ب(۱۷،ارااارذ

اناررد،)ماریارارا

؛ادوارتادوهزارنددرواناوا

،دریاردرواناایاردوا۱۸

ردو۱۹».دارذ«ا
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،دهدونارددند،هتنا

زااهوردو۲۰.هرهدرود

و۲۱،دارا،نای،دا

یاازاو۲۲.ارددهویواد

یا،بیویااو۲۳.باوا

،ابیا۲۴،وا

۲۵،اندزاارواواروانان

.هانلدودن

راداد،هدلدنا۵

الدواو۲،وا

الاوراناردناردنا

،رداو۳.

ناوارناو۴،ااراد

یدرداازدیراو۵.ارا

از۶.اهرساحور

۷.تونیا،نزرد،دز

دهاررد،دلدیاااز

اردا۸.دتاا

رد،درزازارد

،هدلدواننار۹.دهار

دردااز۱۰.اتزاوا

ر،هداداشگ،د

و۱۱.اتواتزا

واارد

مدانا۱۲.اناوا

مدتاو؛تهودناده

ه،زااز۱۳.دهازا،یر

رددبه،دنرد

اادتمدازا۱۴.

و۱۵.دهده،اهانامدازول

یریااز.ن،د

،ناناواهدزر،د

زاااو۱۶.دنوایریا،ا

یازااز؛ن،دزر

ااز۱۷.رایاریزاص

ر،دتنااوی

ترد،اراوواا

ن۱۸.دا

،صیاند

از۱۹.تایاند

ا،ریرزا

انردا۲۰.دالدیر

نوا،هدزه.دهدز

،دتردها۲۱.د

واادوتیاا

.(aiōnios g166)

!۲؟ددنواهردا؟۶

اد۳؟زناردد،دهزا

۴؟واترد،رد

ادوا،واترد

تزرد،ندزارل

یوردا،واتلااز۵.رر

وااادارااز۶.ا

از۷.ارهد،موهب

،ده۸.اهاهزا،د

زاناداز۹.دازوااد

.دراواتازاودد،ند

،زاودهیادااز۱۰

هدهیاارد۱۱.زایا

رده۱۲.هزردایاا،را

اردیاو۱۳،اارنایا

ههزندزاارد،ارتاره

۱۴.ایااتااردیاوا

ز،داهاز

زوازاها؟۱۵.ز

اراادا۱۶!؟ز

اارواارا،ااروا،هد

ا۱۷.ایااراها،گیاارهها،ه

نا،لدزانا،دهنارا

،هدازاهزاو۱۸.اههدنااهدتر

،نار۱۹.اان

هواردیاناز،

یاااردیانا،دهیا

ازادهناز۲۰.رو

زانارنازاادونا۲۱.ددازا

دازاهزالاا۲۲؟اتامااها

رواویاارد،اانوه

aiōnios).اادوت،نا g166)۲۳هداز

.واردادوتاا،ات

(aiōnios g166)
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)راز(اداناردایا۷

نزاز۲؟درادایو،اهزنااد

،دشها،اهز

ا،درادتشاد۳.ددازاشزا

زا،دشه.دهااز،ددد

۴.از،دهداددیاادازانا

هدیا،ناردایا،ا

،ندزاوا،یدارد

ی،دردواز۵.رواا

۶.رواتدیارد،دزا

دازازا،ددناردینایانلاا

۷.فردحورزردی،

اره!؟اها؟

ا،ادارتاز.ا

ردار،زاه۸.زر

هزنوزاو۹.اهدهنواز،دروا

ناو۱۰.مدوهزه،ان؛مد

زاهاز۱۱.دتان،دتیا

۱۲.اناودادا،

یاا۱۳.ولدوسواس

.دده،ه!؟دت

هاگیا

و،اوراداز۱۴.د

اازادا۱۵،هوهز

۱۶.مروامرادتنازااریرا

ار،مرواااریره

ردنانادلاو۱۷.

مردرداداز۱۸.ا

.ندترااردهدارااز،

ااری،اارنااز۱۹

ناد،ااران۲۰.

اراا۲۱.ارده

از۲۲.ادیاو

د۲۳.مداا

ااوزذدیارد

یاو۲۴.ایاردهنادز

۲۵؟رتازاا!یاد

ا.واارا

هداوارادذ

.ار

۲.رداص۸

توهزااردتحوراز

،دلزاااز۳.اددازا

،هدهیاوهرداردا،د

ردددا۴،دادارده

ااز۵.ررحور

حورااویرد،

،اتنازا۶.حوریرد

ادواز۷.اوتحور

.ااز،اارا،ا

۹.زداراا،و۸

رداحوره،حورردرد

او۱۰.وانازایودراارحورهو؛

،حوراواهده،ارد

اندزاارواحوراو۱۱.ات،ا

ی،اندزااروا،رد

۱۲.ارددحوراهزار

.زن،ناردایاا

ا.داا،زااز۱۳

از۱۴.زا،حورارنلا

وازا۱۵.انانا،ااحورزا

اراحورنزاارحور

یورحورن۱۶.اریااناا

نراو،ازهو۱۷.انازدتد

یا،ثراوارو

اداز۱۸.یولردوا

اردنانزیدرد

از۲۰،انار،رااز۱۹.ا

ارناوا،دهدارا،،

ادزادارد۲۱،اد

اداز۲۲.دانازلیدازارد

و۲۳.هزدردونهاردنام

ردهادرد،اارحور،ا

تااز۲۴.دارا

ااز،اد،هدان،

،راداریااا۲۵؟ناارددا

دارحورو۲۶.نارا

حورد،ادیردااز،

واو۲۷.دندیا

یاواازادارحور،ده

اادو۲۸.اهدارا
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یا،اههاواهداراورادودارا

زاارااز۲۹.ررد)نا(

شتردارنا،

،دزااراو۳۰.رناردازاهدازوا

اراوادلدارناااراواارنا

ا۳۱.دادلارنا،ادلد

رداردوا۳۲؟ااه؟

اریو،دهاررداروا،ا

ا؟دان۳۳؟ا

ا؟دانا۳۴؟اهلدا

اروااردا،د

ا؟دزازاار۳۵؟

۳۶؟د

هدذناوزورم«اب

وا،تهدززاراارد۳۷».

وتوتاداز۳۸.دار

و۳۹هایولیوروورون

اراداتردقووی

.دزااواردازا

اساحورردوغوردواررد۹

از۳.اادودردوا۲،ا

ارداهارردمموزادمدار

ولواوااانا۴،ن

نار۵؛انانازاهووتدواو

،ازاقنازاوانازا

aiōn).ا،دااکریا g165)۶و

،اا،ااازااز؛هام

هاقارد؛زمااو۷

ناز،اناز،ناز۸.ا

اااهوماز۹.بزاهو

،او۱۰.دایارهروااو

۱۱،قارزازانر

هدارا،هدودزاز

و۱۲هتدزالازادراا

ب۱۳».داارر«

؟۱۴».داراادودارب«:ا

ر«:از۱۵!؟ااادا

».اردااروردا

ریازا،اهزاوهازام۱۶

ااریا«:نباز۱۷.ه

».دانمردمومزرداردت

لااروراارا۱۸

از؟اد«:ا۱۹.دز

نایا۲۰»؟هدوواهدارا

ااعا؟را

هزادراراهز۲۱؟

ددهدارانااو۲۲؟دزذو

یاارفو،ارترودزار

لودو۲۳،در،دههدا

لیازاارارفوارد

ازادزادتداراو۲۴،د

،دمارا«:رد۲۵.

و۲۶.داودارواواادم

ناارد،منا

ااارداو۲۷».اهایا

ت،ردرااد«

ز،وماردموااز۲۸؛ا

برا«درااو۲۹».درواا

هروموا،درایادا

،اردا؟۳۰».

۳۱.انازاا،دارا

۳۲.ا،رارداا

نالاهارزاناهارزاازا؟زا

ب۳۳.درشمداز،ار

وشهومدنردا«ا

».دا،درواناوا

ااادیدولدناردایا۱۰

یادتدنااز۲.اناتیا

ااناز۳.یورزارادتا

اا،ارداا،ار

یااماااز۴.

«نارااز۵.دروانا

رناا۶».زاارد،ا

دنادرد«

لوو۷،دروادوار

Abyssos)».درواندزاار g12)۸ا؟

نامااردودردودم«

فاااروادنزااز۹».ونا

ت،اندزاارواایروانادلدردو

نزوایادهدروانالد۱۰.ا
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ناوا«بو۱۱.تدفاا

وودرداز۱۲».ادروا

اروامیااودواوا،وان

۱۴.اتاارواماز۱۳.ا

ناو؟اهدروناواارا

و۱۵؟اونوو؟اهارواروا

«اب؟هداو

یودترایاز

اازشارتر۱۶».دهد

نزاناا۱۷»؟درواررااوا«

:ا؟ا۱۸.امزانوا

ریانامودنمردنات«

:لوا؟اااااو۱۹».رن

ارموانامرواتار«

ا:،هدتااو۲۰».ا

».مداواد

مدزارداردیدزورم«:ااردا۲۱

».وی

از!؟ددراردماا۱۱

زااردما۲.زااادوازااا

ساردبادا.اهددر،د

یااوا«۳اازااا،

ردوماهواهاریوار

را«ا؟وو۴؟»ن

۵.»اهدازدادهدد

هارزااو۶.اهرانزرد

اا.دولازادا

۷.داوزادالازا

،ااراااا؟د

اب۸؛دلنون

ودادداباحورنا«

مادونایاناه«دوادو۹».زواد

ودرنان۱۰؛دومدو

؟درشا۱۱».نادادارنا

تناردراتناشزا!

نانودنیودناشن۱۲.دروا

از۱۳.دانایدز،ایود

الریورازاایا

تاردیا۱۴،ارد

ناندرااز۱۵.ارنازاومروا

نو۱۶!ندزات؟اناز،

ن،اسرهوهن،اس

ینزوهزانو۱۷.

۱۸،ینزورردواردید

رراو

ه«۱۹.ا

راناوهاا۲۰»؟م

یاااز۲۱!سشرو.

و۲۲.دا،د

اا،دااا؛ارا

ردنااو۲۳.اهاورد

ارنااردااز،ازا

ف،ههینززاااز۲۴.ددر

اادز،نز

ازااناردایااز۲۵.انزرد

ایادراادارداد

و۲۶.ایراازا،رد

نزا«اب،اتاا

؛ادابزااردوایاهدت

۲۸».مرادارنزردناااو۲۷

داارا،اندا

از۳۰.زاتدورداز۲۹.

ناناوداردن

رننانا۳۱،ر

ردارااز۳۲درناا

وویودز۳۳.را

اشوزاقووامااررزار!ا

؟اداروایاراز۳۴!یوی

۳۶؟دهدادزواهدادوی۳۵؟هوا

،دلدااارواو؛اواوواووازااز

aiōn).ا g165)

اایرارناردایااز۱۲

اراهسهزاردی

زناو۲.التد

یهداراردداردتردذ

aiōn).اه g165)۳نااز

ازایارزا،اه

ناهناهزاا،لااا

نردناز۴.اهدا

۵،راریورادریا
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ن۶.یادا،رد،ر

تها،هدادرادی

رد،یرارد۷،ناا

،داا،توه،رداو۸،

وتیزا.ر۹.روهر

اریدورادوداراردا۱۰.

محورردوزردارد۱۱.ماادزا

وردوروارد۱۲.اروا،ه

ردوتاردر۱۳.ادرد

؛ا۱۴.یرا

ون۱۵.و

یردوادنیا۱۶.ن

ار۱۷.راداردوارانذ

.یرکرامد.ییض

یا۱۹.دهراا۱۸

باز،داراردمان

۲۰».دادااانازاماوا«ا

ا،ااواروا،دا«

۲۱».ااشایاااز

.زبارییب

ازاراز،دیر۱۳

۲.اهازااو

ووهداو،وتر

ارمزااز۳.درواد،

،ینترنازااا.ار

؛یاامداز۴.اوازا

وااز،درادارس،یه

امزا۵.نارزاماوامد

۶.دیوا

رداواما،دجااز

وجارج:اداواار۷.ا

ارتوسارسوار

،ندییان۸.ت

از۹.هدروااراریداز

وزر،هغوردتد،یدزد،،ز

دماردا،د

ید۱۰.دنار

ادارونصو۱۱.ا

ناازرابازااراهرلا

۱۲.درواناونازاادت

اررا،هدنواررلا.ادزورو

ورد،زورردررو۱۳.

اروا۱۴؛وعاوروو

.کراتایاو

یا،ناردارو۱۴

اادراردرادنا۲.ترد

هرودرارهرهر۳.درلا

ه۴.ااروااازهر

.ددیادوا؟د

زور۵.ارواارداازاراا

.دراارزوریدوادیدزاار

شواادارزورا۶.ددذرد

و؛درادوایادرادارزوراودراد

دراو،اراازدروایادر

دزایااز۷.اراودروایا

یازااز۸.ددوز

هزها.وایااوزوا

هزودیااز۹.وانازا،ها،

درداا۱۰.ندونز

واز؟یراردرداا؟

وا«اباز۱۱.ا

وادازمدت

اردبزا۱۲».داراااز

ا۱۳.داداا

واد۱۴.درداهارردمدا

دتاذردمرادوارد

هاز۱۵.اوایا؛دراارنانایا

کار.ررد،دهدرزاکارتردا

را۱۶.دواهارردارزکد

بوااتاز۱۷.ار

راارداز۱۸.ساحورردووا

نا۱۹.امدلواه،ار

۲۰.یوایواریرا

ا،اکا.زباارارکار

باوندر۲۱.درشیانایا

ترداشااندیرون

ارناارردتدیا؟یرادناا۲۲.ا

.درارددلاز،را

؛درنااز،دمدرادرادا۲۳

.اهنازاو
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وارنای،او۱۵

رددزشاردزا۲.ارد

،دارداز۳.ایاا

یرنی«اب

یا،بزااز۴».د

ویانا۵.راوابو

۶.یاادار

.ارواروا،هنول

.الیاار،ار۷

هوااردمداز۸

ارااو۹،ادارداای

رااانردارازا«ابوار

یا«و۱۰».اامودا

ارواایا«او۱۱».ندواما

او۱۲».حاروایاو

ا،دثاایااودار«

لزاار،ایانا۱۳».دایوا

۱۴.دهدوااردساحورتدزناردو

زادادهرردد،ناردایا

۱۵.ندردولزاو

د،هزروتررناردایا

۱۶،اهانایروادار

مرواارااوایاممد

۱۷.ساحورهس،الا

تااز۱۸.مرادایررد

ایا،درواایرانارد

.احورتوتاوتات۱۹،ولردا

.مدارترناهدزرودروازای

ارد،نترمدا۲۰

ب۲۱.یداد،دت

،ودا،ارواا«ا

۲۳.معدنازارا۲۲».ا

اریوداردانان

د،اه۲۴،ماهددناق

اوترردارراواازاا

.ماتزاازا،ینا

از۲۶.ارروامزنا۲۵

یازداوودا

نانرودادر۲۷،روا

ردمز،دهناتورزااناز

دمااران۲۸.ارنات

و۲۹.اااهارزا،ناداراو

.ااالرد،ادواد

وامرادسازا،ناردایا۳۰

دردادیا،)سا(حورو

رواردومرردنزا۳۱،و

وداهدارا۳۲،ال

.ا،دیاو۳۳.اا

،اردیداراو۱۶

یردوروارداروا۲مر

ادواریروااز،اارواج

ردنار،اوم۳.دو

وداردیدنهاررد۴

ار۵.ای،نان

ایااراوانارد

م،رزیاارو۶.رم

داانسوسوراو۷.

ردزاونرنردرم

و۹.رم،اواردارساو۸.

مااواررردروا

اومارردههدزااو۱۰.

اودمارندو۱۱.ماررا

و۱۲.رمواردسازاار

و؛ماهزواردار

هورو۱۳.دمرزواردار

ونوارا۱۴.ماوواردووارد

۱۵.ماارداووسووس

وسواوشاوسووار

.مارو۱۶.ما

زاناردایا۱۷.ماریو

یورارناا

بانازاو،انا

ارواصااز۱۸.

هدیدنوظاوارد

تمدردااز۱۹.ارند

ردمرادایوزراا.مروهررد.ا

ارنیدویاو۲۰.لدهدیردواد

.دوا.ایز

نسونوورسو۲۱

واردار،ر،س۲۲.مار

ار،انارمواس۲۳.م
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مرداراورادراو.م

،دزرااارارداروانا۲۵.

یززاینا،وتر

aiōnios)،دزا g166)۲۶وفلرد

اییاهدا

aiōnios)،داراناا g166)۲۷ارویا

aiōn).ا،دلداا g165)
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نلوا

وههالراهدارا۱

ردزا،اردای۲،ردا

وامرد،اههاسیا

۳.انا)وا(و)وا(اار

۴.دواوارزاو

انایاهررداردیا

یوردزااز۵،اهرد

ردتد۶.ردومرد،اهود

وردی۷،دراا

ااروا۸.وا

۹.وازورردداراا

واداارااا

واممرادازاناردایا۱۰.اها

،نردقو

ازا،ناردایااز۱۱.یارورد

.اهانردارهررد

زاو،زازااض۱۲

؟ا۱۳.زاو،زاو،ا

ارا۱۴؟م؟دبهاررد

۱۵،سومداارزا

ناناو۱۶.مداددماد

۱۷.هدادارمراددومدادار

،رترد،دااز

یاذاز۱۸.دادم

۱۹.اتند،ان

دارنومزار«:اباز

؟دا؟؟ا۲۰».اد

aiōn)؟اهادارنا g165)۲۱

دزان،اناز

ناراا،دادرا،ا

نوااد۲۲.تار

وشاردوب۲۳.

هاودهاارنتد۲۴.اارا

زاااز۲۵.ااوات

ناردایااز۲۶.ا،مدزاااوانا

یراردتد

ارنلا۲۷.یروایرو

ارناارنااودزارار

ار،اارناودنو۲۸،دزار

.وارردی۲۹.ادار

یاازاردوازا۳۰

اب۳۱.اوواواه

.وارد

م،مادن،ناردایاو۲

مداز۲.مدمااارنم

و۳.بارواوادنردی

وومو۴،مدرشزوسورد

نا۵،توحورن،دن

ن۶.اتردنارد

ایورزاوازاا،د

aiōn).داز g165)۷یردارا

یادزااارنا،ن

aiōn)،درل g165)۸ناایورزایا

.دبارلوااداازاار

(aiōn g165)۹ار«:اب

یااا،دراوو

دحورارااا۱۰».اهددناراود

ارایحوراز،اهد

ناحوراارناراندزااز۱۱.

،ااارارا.یورد

زاحورنا،اارنحور۱۲.احور

ارا۱۳.ااهدااا

ا،نازاهانن

ناا۱۴.ورارورودزاساحور

اراواوادازداراحوررا

ور۱۵.دحورزااازا

از«۱۶.واردارورد

ار»؟داروااداروا

.راد

،نورناناردایاو۳

مدادکارارو۲.ردلانونن

۳،رالااناازاز

وعاونردن،لاز

۴؟ررناوا.اا

ناا،ازایدوزاناز

اد؟او۵؟

۶.دادوایاهزااودروانانا

ایهرا۷.ادیرااو

هباوهرو۸.هوریاهدباو
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۹.اداردتا،

۱۰.اترواارزونارااز

ومددادرن،ا

تر؛دزترناید

ههدادادیداز۱۱.

زار،دناا۱۲.،ا

رار۱۳،ههباه

انا،داارنازورنااز،ا

دزااار،ادورار

اا،هدرانایرا۱۴.ا

د،ادراوونز،داو۱۵.

اادا۱۶.انزاات

اراا۱۷؟ارداحورو

ناواساازدزکارواا،با

رداردزاا!اردرز۱۸.

aiōn).ددد،درانا g165)۱۹

:اب،اادنااز

راوا«:او۲۰».دزرندار«

،نارد۲۱».اادار

ها،ها،اها،ها۲۲:انازااز

،هایها،لیها،تها،زها،د

.ازاوزاو۲۳،انازا

و۲.دراراایوومانار۴

ا۳.ادسزوردد

د،مهدمزازاای

لدازا،درداز۴.

زاا۵.اواه،مهد

وراریوایو

زاحارها؛دروااراردیودا

اودرارا،ناردایاا۶.داا

ابازااهرردمداد

از۷.یدیازاوزو

،ن؟یرادودادیار

واودوهلا۸.ا

دو؛نو

اارنرامناز۹.د

از،اهناتیاااد

۱۰.اههارمدونون

؛ا؛ادرد،

هونوو۱۱.ذا

مدو،هدردیدو۱۲،هراواو

اان۱۳.،هدمو،ه

اهتودتاروذو،ز

نمزهاراراو۱۴.ل

رددانارااز۱۵.دبناز

رداراز،رارنار،اد

ااسازا۱۶،مدا

زوامددارسویا۱۷.

،درودردایاروارداوب

ا۱۸.دردورد

ادیدوز۱۹.ادان

تارنااداواواا،ا

۲۱.اتردنزاتاز۲۰.ارنا

؟حورودبارادا

و،اهازنرددها۵

اردرنز؛انردزن

،راو۲.اد

از۳.دنونزادارانا

ردمد،نناو؛محورردا،رد

،وام۴.اهدارا

،واتحور

حوردهدن۵

هاا.۶.توازوررد

زاارد۷؟دزارم،کا

،هززک

رادهار۸.اهذهاررداز

هد،تراویو

.تنازرنارد۹.ارود

نارونارناناز۱۰

نا۱۱.نودزاترارد،ن

عاز،دهرداا

ت،رش

اارااز۱۲.را

۱۳؟یرواداداا.یرواداجر

نزاارنا.دایروادااجرارا

.اد

ادرادتا،یدنزاا۶

ارد،ناد۲؟ندند

تا،زاداو؛دایرواد

ردایروادارنادا۳؟
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رداراا،رادارزورتردن۴؟رزوررا

،لا۵؟،هد

دناردانرداادنردا

۷!نادناودوررداردا۶؟

ا.راداایرارنا

۸؟ناوم

ادا۹!دناردااراوزنو

وناز،ر؟اتثراون

نارونارونادزدو۱۰طاونونازون

زاو۱۱.ااتثراوناونو

ماههدلدوهدسود

ایا۱۲.یاحورووا

یمرا،اوریا.

،کاریاوایاکار۱۳.

،زیاا.اارناواا

وااروااو۱۴.یاواواوایا

یادا۱۵.اادتار

یا،اداریاا؟ایا

یو،دادا۱۶!؟اد

۱۷.»داود«از؟

دا.ززا۱۸.احودوا

اد۱۹.دزروهدناز،انزانو

اازاارداساحورن

ارا،هاز۲۰؟دنازاو

.دن

ارنزاناارد:داهرردا۷

نزودرااردوزد،ز۲.

نزواداارنزو۳.دراارد

دو،شردننز۴.ار

ازا۵،زدرادنرا

زو؛غرتدوهزوریایر

ارا۶،دزااردیارناد

مداا۷.هزا

و،درادازاص.مد

ارنانزهود۸.نید

ازح،راا۹.ا

وارنا۱۰.اسازاح

د،دااو۱۱؛دادزانزوا

و۱۲.دزااردنزدو؛د

ادنازناردازااواارناد

زو۱۳.دزااروا،یوارنزناو

دزا،یوارواوادنا

نزودسدنززانااز۱۴.دا

،دکدوااوددسردازانا

ازدشرا،انااا۱۵.لا

هااراوترارداردا

؟داداتارتنزیااداز۱۶.ا

ا۱۷؟داداتاردنزدیااد

انوهدوار

اردو؛ررر،هاار

اوددن،دهاردا۱۸.

وی۱۹.دن،دهارد

رد۲۰.ایااده،

یهاردا۲۱.نرد،هها

لاواارنا،یدازااا،ار

؛اوادازا،ههاوارداز۲۲.

۲۳.ام،هادازاو

ردناردایا۲۴.نام،ه

زاههرردا۲۵.ادنارد،هها

یار،اروازان.مراوا

ارنا،نزان۲۶.د

یا،ینزا۲۷.نانا

ه،یدحه۲۸.هانزدانززااو

ردو.ده،دههویزر

،ناردایاا۲۹.مراد،از

رادنزاازااوارا

وننونننو۳۰نز

نانلاو۳۱،نننرا

ا۳۲.ارردناتراز،نلا

واراردد.امراداا

راردنزو۳۳؛اروایرا

نزنرد۳۴.دزشاردنزاد

ورداواراردهاز،اوهو

ادراردا؛سحوررد

ادایااراا۳۵.دزشارد

۳۶.،وازو

غا،دهدنه

؛؛اا،نزاارور

جاوارادلدردا۳۷.حرا

هامزدلدردواردهدارارددرا

،دح۳۸.،درادهارد
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ادنز۳۹.،حو

ددازادشها.ا،اهزش

یارا۴۰.وارد،دا

اراحورمنوا،ال

.مراد

.راداد:یهرردا۸

یدنا۲.،ا

اا۳.ادیر،ادز،اد

ندرهررد۴.فوواد،ارا

دااوینرداد،ی

،هانااز۵.

رناواورنا،زردونارد

ووازاراار۶،

ووازاواو،وایا

لاز،اارو۷.وازا

ناورنارنا،ادا

الار،کارا۸.دان

طا۹.ندروندرازدز

ارااز۱۰.ددشرااد

ناا،یاهرد

نازاو۱۱؟دیندرا

و۱۲.اکدوایاردا

،رارنوزروهناردان

رداشکارا،ا۱۳.د

aiōn).شاردردادراا،

g165)

؟مارواا؟دازاا؟لرا۹

ا،لرارناده۲؟واردا

۳.واردرازار

وندرراا۴اانااا

ها،زارداراراا۵؟رانا

و۶؟ووانارداونر،د

دزا۷؟رر

؟درشاهزا،هدس؟

ناراراا۸؟زاوایا

بتاررداز۹؟ارا

اا.»ند،دارارو«ا

یا؟اراا۱۰؟ناورد

هدو،اهاب

یاارورن۱۱.دارد

ا۱۲؟ورداریاراا،

ارراا؟هارااردناد

ارااد،ار،دلا

زا،لسراردادا۱۳.زاا

و۱۴.درادزا،ودر

ازا،ماا«دوا

ااراومدلاارازا۱۵.»

ازااندااز،د

ا،دترهاز۱۶.ادا

هاز۱۷.ترایاو،اهداتروا

.هدوها،مرادتاعارا

،دترنااتاا،ترارد۱۸

۱۹؟لاارداردراومزجارا

اریرمادمارد،مددازازاااز

اراومدارددناردو۲۰.مد

نارنو۲۱؛مداراا

رد،اد،من

ارمار۲۲؛مدارن،ا

۲۳.ارمدار؛مد

ا۲۴.مدناردااررا

ارماود،ودناردااد

شزروو۲۵.لورا.د

جارجناا؛ررد

و؛درادن،مود۲۶.ار

ردارناومزنزارد۲۷.ارااز

.ممود،مدوارنادناد،مراد

نارازااناردایااز۱۰

و۲درردزاوداز

و۴درارورکارنو۳؛ردردوارد،

ورهزاااز،اروربن

ناازا۵.دهناوانازا

رااو۶.اانرداز،دارا

و۷؛دنا،یایا

ام«:اب،نازا،

زو۸».ویاوبو

.کراوزورردودنازا

رزاودنازا،ارو۹

ودنازا،و۱۰.دک

نراو۱۱.دکارناهک

.اهراوادبیاواو
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(aiōn g165)۱۲ادنا،

ا.وار،ا۱۳.

،هدزادقدراااا

یاا۱۴.ادارنایاردزی

د:ناد۱۵.زانا

ا،اکارنا۱۶.ا

رداا،هرارو؟نردا

ون،راز۱۷؟ن

!اراا۱۸.نزا

ا؟۱۹؟هنرا

اا!۲۰؟ای؟ی

او؛ایااردیا،

زاووازاال۲۱.د

ادهزاوواهزاو؛د

۲۳؟اوازارواتارواا۲۲.د

،اور؛،ا

ا۲۵.ارید،ارد۲۴.

از۲۶.ور،وردار

زانازاه۲۷.اوانازانایون

وررادا،واواهو

ا«اا۲۸.

از،ودادنار،»ا

تدزاا۲۹.اوانازانایون

۳۰؟یدازایدااز؛دنا

یاینازااا،مراو

،ها،ها،رها۳۱؟نا

ارایونوند۳۲.الیاار

ومزشاریررد۳۳.ش

.تاریر،ارد

یاا۲.اا۱۱

ورادداردازاارناردا

اا۳.،مدیراررا

۴.ا،ود،نزوا،دا

ا۵.ارارد،تدهید

ااز،دزارارد،تدز

و؛داری،نزااز۶.دهاان

ارداز۷.،انانیارنزا

دلنزا،الوترواد

دو۹.ادزانزنززاداز۸.ا

نزازا۱۰.دیانز،هانز

دوادزانز۱۱.ناد

،ادزانزاز۱۲.واردنززاا

ا:دفادلدرد۱۳.ازا،نزد

اردا۱۴؟دادهنزا

ینزاو۱۵؟راروا،درادزاردیدادزا

و۱۶؟هدادوهدیاز،ااروا،درادزارد

۱۷.دارایو،ها

از،ار،اران

وااز۱۸.ییاییازا

یورنردم،رد

ردامزنازا۱۹.روارنازایرود

۲۰.دزانن

هدروام،ردن

وداردمندرورداز۲۱،د

ناوندریا۲۲.دیدو

هرااراوارای؟را

؟ارااردا؟؟ز

مدا،وازااز۲۳!

،هدو۲۴ارن،دارواردوا

هریاناا.ر«:ودهر

ارو۲۵».رایردارا.د

اراه.نرداا«:ومزا

اورارناهاز۲۶».یرد،

۲۷.ازاروات،ار

ونم،ارواودرارنر

زونااردا۲۸.داوان

،ودراز۲۹.نازاودرننازا

۳۰.ارواناودراردیا

۳۱.اهایرواوزایرازا

۳۲.،دداا

دااددوازا،د

،ندرن،ناردایاا۳۳.د

اد،دررد،او۳۴.

.داار،نو.

اناردایا،وریهرردا۱۲

یی،دااد۲.

دار۳.داریرهد

یاواار،احور

عااو۴.اواارساحور

و۶.نواااعااو۵.نحوروا
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و۷.رداراناعاا

اراز۸.دحوررار

ن،ماریدودهدادم،حور

ندادیاریدوحورنناارو۹.حور

اروتاریدوتاتارو۱۰.حورن

رد۱۱.زاریدوزمااریدوحاورا

دهداراداراحورنا

ودراددیاواناز۱۲.

،ارانیا

ها،نردحوراز۱۳.

هحورزاودازاها،مها،ها،د

ا۱۵.ارناز۱۴.

۱۶؟نزاا،نزاد

نزاا،نزاشاو

اوند،یدنما۱۷؟

ارازاالا۱۸؟ندیدن

نیداو۱۹.دهدارادنرد

دو۲۱.ناراناا۲۰؟د

جاارجاار

مز،نیانا،اهو۲۲.مرا

راد،مرانیاااراو۲۳.

ااریا۲۴.درادالیااو

ارارنا،

ردیاا،نردا۲۵،داد

ودرناا،دددرداو۲۶.

نا۲۷.اواا،تیا

اردادرااو۲۸.نایادو

ی،تا،نم،امود،نرلوا:رد

،لرا۲۹.زماواوتاونداد

،رادی۳۰؟تا،ن،ا

ی۳۱؟،ز

.دناوتار

اونومدیزا۱۳

تاو۲.ماههنوهداس،

ادناواارورااواد

او۳.،اواری

ودمراردنوداردلاا

؛انو۴.مد،ا

هراا۵؛دراروو؛د

؛دراءود؛داردودرا

رد۷؛یدارو،ددارزا۶

راوالرد؛روارو

ااود۸.ارو

اواا،زاوا،

،توراداز۹.دااز،

ز۱۱.دا،ا۱۰

ومدنومدزفن،مد

از۱۲.مدکاریر،مدنا.مد

نا؛وورونا،راردلا

۱۳.م،اونا،مراد

زارا.واونا:االاو

.اا

،تاروریورد۱۴

،زاز۲.تاص

رااحوررداز،امد

وویاارمد،تاا۳.

اا،ارد،ز۴.

مراداو۵.ار،ت

تازتا،ز

ا،زفززاا

،ارزواداناردایالاا۶.د

تارا؟دار

ندانیو۷.

؟دهزاوا،قاردا

۹؟دزیارددمیااز۸

نادم،م،نز

عاااز۱۰؟ااازی

ه۱۱.و،هدزردیز

اوید،ادارنزت

وریر۱۲.ید

ا۱۳.هدواییاا

زااز۱۴.د،ز

۱۵.درادردحور،د

؛دادودادحور؟د

حورردااز۱۶.ااواادوحور

ا،اانا،اک

بااز۱۷؟الو

دزارا۱۸.ددنا،

مرد۱۹.زفززا

ناراازادارنادد
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ردلارد،ناردایا۲۰.نز

وا«ابتاررد۲۱.رردولا

امایویز

یااز۲۲».اااو

یانایاتا؛نایانارادنا

وردما۲۳.اناراا

ا،ادناناوزفز

نانازاوتاو۲۴؟ااد

وایو۲۵،ددمزاوزا،ارد

وداتدارا،هداردیورود

یا۲۶».انرداا«داداا

یدوزا،واادناردا

،درادیا،درادیا،درادز،دراد،دراد

ودود،زا۲۷.د

رد،اا۲۸.و،

ودازاو۲۹.اودوش

ازایدیاو۳۰.دنادو

ااز۳۱.دلوانا،دف

و۳۲.وت

یاوااز۳۳.ااحاورا

ردنزو۳۴.نیرد،یا

ندزفارناازش

یااا۳۵.تار،ندا

ندزفردارنزن،دنازارد،ز

؟رردزااما۳۶.ا

اراا،دراوراردا۳۷

،ااا۳۸.اواما،

ندزاوتارت،ناردایا۳۹.

.ماو۴۰.ز

مامدادترازاار،ناردایانا۱۵

ناو۲،ناردوارنا

،مدادترارنا،ت

،مدلوااز۳.دروانااوراده

او۴،دنهارردا

او۵؛مزورردون

رردازاهدزنازاو۶،هدزاودنانازاو

۷.اهاازوانازا

او۸.نروبنازا

ونراز۹.ده

.مرای،مهالر

دواواا۱۰

ا،منازا،

وناهاوها۱۱.دا

دوا۱۲.درواناراو

زاان،ندزا

،ارنداا۱۳؟ند

اووا،او۱۴.ا

اهررداز،ایادو۱۵.نا

ررداارواالو،ااردادتد

،ندهاز۱۶.ند

نا،اها۱۷.ا

ردا۱۸،دنردنوا

،راواردناردا۱۹.کاها

ندزا۲۰.مدزا

نا،اتنااز۲۱.اهناو

ردمداردو۲۲.ند

؛در۲۳.اهز

زاو۲۴.نازاواناورداوا

منزناردو.دررواارتواانا

اداز۲۵.ادادارتوترمور

د۲۶.وا،دیزارند

یویزار«از۲۷.ات،ددا

،»ااازار«نا.»ااا

زا۲۸.اااوازارواااو

ارواادها،هیو

او۲۹.رداا،ادیوار

نده؟ندیاا

او۳۰؟نایاا،

وارداهرردینا۳۱؟زااردارد

رن۳۲.اداهزور،

ندا؟ادا،مدشواردنا

۳۳.ادنور،

،هراایا۳۴.دزارقا،تا

.لایا.رااراازه

نماوند«:اا۳۵

اددهزیراایا۳۶،»؟ا

،یراارنا،یراو۳۷.د

ا۳۸.دیادزاومزاهادیااد

زاودارنا،دهدارا

،نا،عزا۳۹.ارشد

،نود،نود،واد
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ن،زیوایو۴۰.د

نودبانو۴۱،اد،زنود،ا

.درادق،نردهرزاهراز،د،نرنوده

ردو،ددرد.ندا۴۲

لردوددذرد۴۳؛دید

۴۴؛دتردودرد؛د

،ا.دورود

لواناابو۴۵.ورا

۴۶.تحورامداا،هزمدا

لوانا۴۷.ورنازاودمور

۴۸.نازااوامودنا؛اززا

اااونن،ا

اتر،ارترو۴۹.ن

نواراناردایا۵۰.اار

.دیدثراووداتثراوا

ل،اای۵۱

،اراد،ارد،یارد۵۲.ا

لواد،ندو،داداااز

اواریدااز۵۳.ا

اواریدانا۵۴.ددارا

رامااباها،ارا

اتیا۵۵.اههردگ«

Hadēs)»؟ریاو g86)۵۶واهت

وااارارا۵۷.،هت

وراناردایاا۵۸.د

زادن،اوارد،ه

.وارد

ی،یاتزندهرردا۱۶

زا،لوازوررد۲.،مد

رددرا،هدهذدد،

ارا،نو۳.ندزناو

۴.رواارنادارا

نو۵.ااها،مواو

ردزااز،ااد،رودزا

مارنزددرادلاو۶،

ردمراهدارانااز۷.ا،مو

ا،مراوا،تارهار

۹،اارد۸.دتزاوا

۱۰.ر،وزیازروگرهزاورداز

رداز،سدها،اسوا

ارواا۱۱.الوار

واازاداروا،در

اردروازا،ردااهرردا۱۲.رانارداار

لادار،دناردامد

وراانارد،را۱۳.اانو

۱۵.یر۱۴.رواروزوناد

ارناهدا(مرادساناردایاو

۱۶،)اهداروا

زورردارواارصا

ازدخریداساوونانازاو۱۷.

حور۱۸.دمنا،دمزاا

ی۱۹.ارصا.دهزارو

ردواورما

ارناردا۲۰.رواردرم،ا

۲۱.رمار.رم

ارواا۲۲.رمددزا

وا۲۳.انار.دا،دراود

.ا،درد۲۴.د
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نمود

ی،رداسوولراهدارا۱

۲،امردردا

۳.دواوارزاو

یاوررواروادکر

ادردار۴،ات

زادنا،ردارناد

،دهدزردیدردیاهزاااز۵.اا

زهاا۶.اا

اهاو،تویااا،

ردادزاداتو

ازدراایااو۷.درد

،درداد

یازااناردایااز۸.دا

،رزاقودضرارد

ادتیادرد۹.سنزای

ار۱۰،اارندا،د

اازاراواواورورتزا

نایااارددو۱۱.ر

زایرا،ریرصازا

تداااز۱۲.دهدروایر

،،اصاوو

۱۳.صودررنردا

وفااناواایاز

ا۱۴.دافااامراوا

ردار،دفاا

اداازاداو۱۵.وازور

دودزازوموودهارزاو۱۶،د

اران۱۷.دیاو

ایمدیراا،ا

ااا۱۸.ود

وااز۱۹.و

و،دیونردسووا

رد،اایهونااز۲۰.اهوارد

۲۱.زااااواردازاووا

هداروادرااردارواا

یدردارحوروهداروا۲۲.ا،ا

ادنارا۲۳.اهد

ناا۲۴،ملیا

ناازرداریدهد

.

۲،دنداددلدردا۲

زاوادیدا،مزنوارااز

منووادارو۳؟نو

دا،ازا

ونزااز۴.اید،یدمراد

نو،ریاود

،او۵.مراد

.هدهدزرارانوا

.اهروازااارناا۶

واادد،هداروا۷

وامرادسا،ا۸.دوار

اردیااز۹.رااارد

،یارا۱۰.ردا

،هداریه،ماهدااز

از،ین۱۱،ماهدر

ترساونا۱۲.وازا

دحوررد۱۳،زواردیایاهزاوردوما

عادوارنا،اردرداورنازا،اارا

،ردارارا۱۴.ماود،هد

رداردوددرداد

نردیارااز۱۵.

تاراوتا،تاراا۱۶.نردو

یراز۱۷؟راایاو.تا

ازاودهدزا،زشارام

.رداررد

جااو؟عودشرزا۳

،ر۲؟ادزاتشر

۳.نداههاوفو،یدرده

وزاههد،راه

،حاا،یاحوره

۵.راداداا۴.لدحاا

،زاداریا

مدارداداروا۶.ازا

هزحورفازارحورارف،

ههاودفردتاا۷.

هرارترااای،دل

حور۸،دواهل
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،لصهاز۹؟دال

هدادلااز۱۰.دواالردادز

از۱۱.لااده

الردوازااا،یدلناا

۱۳.یدل،رادان۱۲.د

نم،اادهو

زواازناذ۱۴،ارا

از،اهواناردبن

اروزوا۱۵.ددرد

یه۱۶.رانالدب،ا

واحورواا۱۷.دادب،عروا

ن۱۸.ایدازاا،اواحور

للزا،ارداروالبه

.احوروازا،لترن

،ار،رادارانا۴

رر،هدکاراری۲.

ارد،اررا،زشارامو

ترا۳.زلاررد

نایانارد۴،ان،ا

لتراداهادرارنای

aiōn).دزورارنا،اتر g165)۵از

ا،وا

زارااز۶.م

رردیدردان،رد

ارا۷.رزاهردال

.زاانازاتیرادفورد

سو؛ردو،هزرد۸

کو،هها؛کو،ههد۹؛

درداروا۱۰؛ه

اد،اهزاز۱۱.دنردت

ردتهدت

نا۱۳.ردتورردت۱۲.ا

مدروانا«ابا،رادارناحورن

۱۴.وازا،رادنان،»

اار،اارواواادن

یااز۱۵.اوا

یااریرا،اههدوایرناا

،ازا۱۶.اا

۱۷.ددهززوزور،دیا

ارلادور،ایایازااز

aiōnios).اهدزوهدزیا g166)۱۸رد

ااز،دی،دی

aiōnios).ادودواز،اد g166)

ر،درزاهاداز۵

.اردادوودهیا،رادازا

(aiōnios g166)۲ق،هاارداز

هااا۳،انازاارد

،اردوازا۴.نو

،نواراانازا،ها،هرا

ایاارواا۵.دقتردارنا

اد۶.دارحوراارد

وازا،نردادادو

۸)رادررنااز(۷.

دونزااراو

هاوهااا۹.وا

امزاز۱۰.واه،

،هدا،اردلا

تدارمد،ااداراسن۱۱.

مراواواهاا.

،شردیادراز۱۲.ا

یااارددهرردرا

یادااز۱۳.لدردردا

واراز۱۴.ایاراوا

دیاردارا،ا

یاازا،اهزادیاو۱۵.د

،ا۱۶.ودنایاوایاز

اره،ارازا

ا۱۷.اروادنا،د

،ردی؛ایاهز،رد

اارازاو۱۸.اههزا

۱۹.اهداروهدادد

یوداددارنودرداا

۲۰.دارموابنارنا

.ونزاایا

اروااز۲۱.اا

.اایوردههاررده

اراسا،وانارن۶

بارلورد«:از۲.ه

لنزلاا».مداارتزورردومد

دشرد۳.اتزورناا؛ا
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اردیارد۴،دهداد

ردترد،تزرد،ررد:اما

،ارد،رد،رد،ازرد،زرد۵،

رد،رد،رد،رد،تررد۶،رد

ااترد،مرد۷،ررد،ساحور

.ووذوت۸،وارفا

اولن۹؛اراونهان

هدن؛هزاوتردن؛فو

اون؛ندادو،نون۱۰؛لا،ه

یا۱۱.ا،ن؛زوداریر

رد۱۲.اهولدوهدیند،ن

،ایارد۱۳.دیارد

غز۱۴.هد،دنازاز

اررورهارااز،ناا

ولارو۱۵؟اا

از؟ااراو۱۶؟اار

نارد«ا،یا

ناو،دانایاوراهارناردودا

انونانزا«:وا۱۷».دام

و۱۸،مرالارارکواو

ردوا؛دانادونااودارار

.«

زاار،رادارهوان،نایا۷

۲.رلاردارووزحورو

ارود.ددیدردار

،یورزاارا۳.دنارو

ا۴.توتردلدرداز

ومازا.اهرردودا

ودناز۵.اوید،ازرد

رد؛زرد،ارا،ر

هدا۶.د،ردوا،

وانازاو۷.ناار،اندا

ارن،دردوانا

،ادهرردویوقزا

،نورنااراز۸.مدند

ااررناازمدنا،ن

درازا،دلا۹.،

دایااز،اازا

ایااز۱۰.زازو

یدا؛نازات

،دایاااز۱۱.ات

،ت،قا،س،،جا،

ااردداردرد.درواردارما

،دمنا،هیر۱۲.ا

ازاو۱۳.دارردهرردت

زایددرد

هرردااز۱۴.دارازاواحوردهدز

ارنم،مدو

واو۱۵.ار،ار

دروادارا،ددزی

ردد۱۶.اروازوس

.مراددا

یازازارناردایا۸

اوا،زنارداز۲.اهود

هدواناتوود،نادززاودنا

زاقاز۳.

رداوا،هدرسا۴،میر

لوا،اداو۵.زاار

زاازاو۶.داداهداراوواار

،دنرداراعودا

رد،رادوارد۷.ماارنا

ارد،رادودالوومونا

داارا۸.ا

وااز۹.زارصاوناد

یا،دودادار

اراازدیار،اردو۱۰.ودوازا

هداراردرد،لرد،ا

رماارلاا۱۱.دعوزالوا

.دراداما،دهداراردد

درادا،ال،دهاز۱۲

زاروارارناداو۱۳.دراا

نایادز،لردتاو،

.دتاوونادزو۱۴؛ار

اوادز،درا«:اب۱۵

داااراا۱۶.ا،دا

،دااراوااز۱۷.دلدردیاار

و۱۸.اوریمیر،هددا

.ارداردواحداریردانایو

ارددراارواو۱۹

،دووایاارنا



630نمود

ارادبا۲۰.د

واررداز۲۱.ناندواهررد

ناو۲۲.کرااریمدرد،

ودااروارراردرداردردا

۲۳.ادا،دراددالا

و؛ارورردوا،)(هررده

۲۴.لورنا،نارداهرردا

نارردهرردارودد

.

دز،اصرداز۹

ناهرردادارد۲.

واهاالزاودا

مدارنارداا۳.اهدارناات

،مادصاردهررداد

،ارواوداااد۴.

،دنایداازا

دزاارنارداادمز۵،

هارزاهارزا،زاردوا

ورد،در،ااا۶.

یرا۷.ورد،درو

هااز،رااون،اهدهدارادلدرد

یاارارداو۸.درادودارش

هدوایا،ادیاردا

اوداداو«اب۹.

aiōn).»ا g165)۱۰یاورزیاواا

تاودواا،هدهداارر،هداارنهر

،هودردا۱۱.داارا

از۱۲.اناارتول

،رارت،اندروا

ارا،ادزاو۱۳.ااراراس

تووافااردا

اواناو۱۴.نونایا

ییاارا۱۵.قدیدرد،

.دوام

و،مدنردن،،دا۱۰

زا،تر،و،مد

،منساو۲مراداارو

داتامنیداناتر

رداز۳.ررراا

از۴.نو،رر

ماایااردادا

افارداریوت۵،

.زاااریواز،دزاا

اومازاو۶

دادا؟یترا۷.د

نازاواادزاارا،انازادراد

هدزاز۸.نازان،ا

ایایاارناوادرااهررد

اردماد۹،ا،اهداد

،ارواروزوناوایر«:از۱۰.ر

ا۱۱».ووار

رد،بردرمرد

زااردراتااز۱۲.داررد

؛ناارد،رحار

اد،داردوداردننا

ناهزاا،هزاازاهدزا۱۳.

.رایاهزااناو،دیاا

،هزودزااز۱۴

رددهزاازاو۱۵.اهرارد

نانراداو،نادی

۱۶.اهدوادننرد،دنوا

هراردودترزارودیردا

.وا،ا۱۷.نادن

حواارناالحاردااز۱۸

.

وکاردا۱۱

اراز؛اتراز۲.

۳.مریاهد

،ارادر

و،ااهاز۴.دد،اردیادزا

ور،دوازا،دید

هدلایااردا،داارد

ااز۵.د،د

مردا۶.نررزاا

دیارد.رد،ا

زااذاردمدها۷.درا

ی۸؟مدادترارااارد

دنوارتا،هدترارد

اردااز۹.مدر،مج،هد

ندرزاردودار،اودزا
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ردار۱۰.اداوادهارد

۱۱.ازااارداا

۱۲!ادا؟مرادودارازاا؟زا

ار،نزاداا

از۱۳.،اردمز

اررونرصا

ند،و۱۴.زنر

گرا۱۵.دزرار

نازامااریوما

اا،ز۱۶.دانا

ا۱۷.راانااو

یدااردهارزا،وازا

،زایر۱۸.ا

ارن،داز۱۹.

،دزمارهاز۲۰.

ارد،رار،دروار

رایورزا۲۱.زررار،دز

اا!؟اا۲۲.اهد

۲۳!؟اارذزا!؟

رد!،زفادن؟ماا

زا۲۴.ررد،ازرد،دززرد،وا

با۲۵.مدرززاند

یزور؛مت؛مرد؛دز

یرد؛یرد؛ررد۲۶؛مدردرد

؛ردرد؛ازاردودمزارد؛نادزد

؛ناردانردرد؛ردردرد؛نردرد

رد،ورد؛رارد،ورد۲۷

نا،ااهوانو۲۸.ورد؛رهزور

۲۹.یاا،اهزوریر

درش؟م

،درادازادا۳۰؟مز

،اکراواروا۳۱.

aiōn).غورداد g165)۳۲ثراو،درد

زااو۳۳.دیاارند،هد

.ریویدزاودهرزازردیارد

.،ا۱۲

،ردار۲.اواتوور

؟زانواو!اد؟ردا.ازالهدر

.هدرمنا.ادا!اد

،زااهاوردها،ارو۳

نوهدرسود۴،ادا،اد

زا۵.اارنا

۶.یزادزا،دا

.ار،اااز

ردازاقدردادبا

،یزااهدزتدززااو۷.دزا

هدزاد،زا،ن،هدادردیر

زامدادوازاناهرردو۸.یزاا

تاز،اار«:ا۹.دو

دیزارید».ددرد

زا،ا۱۰.دردتدا

از،دوتزوتاوارو

را.ماه۱۱.اها،ان

رزاوازا،هدحااز.

ر۱۲.،ونر

تاوتاوتازالنردلرت

؟دزاناردامااز۱۳.

۱۴!زااراا.مدرا

زادارودما

یانازاز،اردلوا

لا۱۵.نازیااو،هذاو

اراو.اهدفوفییا

ر،ا۱۶؟ا،

ا۱۷.مدرواار،مدنمد

سا۱۸؟مدزا،مددازا

حور؟دزاا.مدارردایوومد

ن،تازاا۱۹؟دررشورو

.ردار؟رواد

اناز۲۰.اییانایا

ادااواار

.ورووونووووعا

یاودزودایا،ازنو۲۱

هدیروزوزاودهازایر

.د،د

،ودا.ادما۱۳

موددو۲.ا

ودهازاارا،نا،ماهد

ارد۳.دا،ازاارناد

دوارد

تزا،بزاهاز۴.ارد
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زاوا،یورد.زا

ناارد۵.داز،ایات

اردا.زارد.نارد

مراواا۶؟دوداارد

ازاو۷.دودادا

،لد،ی

ااز۸.دود،هد

ودو۹.اریاارف

۱۰.دایاو.اوا

،مبرداراازا

هدادایاوارنا

؛؛؛دناردایا۱۱.ا

.داویاوهدویار

ن۱۳.ار۱۲

واووا۱۴.رم

.ا.دساحور
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ن

ناونازالر،۱

ارداو۲،اندزاارواریاو

یازاو۳،ی،

دادنیاارد۴؛دواور

،رواهداراازاار

(aiōn g165)۵ا.دلداااروا.(aiōn g165)۶

ارنازایدوز

د)ا(۷،داید،اها

اوزبار.

،نازایاه۸.ارا

۹.دا،ردادترناازاا

ازااا:زنا،

؟مروادیارردارمدلاا۱۰.دا،درو

ارمدیرلا؟ارمدیرارا

ماارناردایاا۱۱.مدم،ا

از۱۲.نامدادترناازا

۱۳.،ونازاارنا

ایاهددردااز

نازاددردو۱۴،ناوارناومد

۱۵.مدرددااردودم

ر،اادومردزااانا

وانرددزراردارد۱۶داد

رواو۱۷،مدترنوارد،دتر

زومب،دلرزااد

ستیا،لزا۱۸.مداد

نرزاا۱۹.مدیوزورهدورروا

ا،اهرردا۲۰.ماروارداب

ورانازا۲۱.غورداررد

فوتردرددیو۲۲.ما

لا،دا«دها۲۳،مد

و۲۴».ناوازااندتر

.دردارا

هاارورروازلهدرزا۲

ناانرداراورماو۲.مدد

مواد،تردا،ادنا،

ر،دوها۳.هود

ارنادناردااو۴.دن

،رادرداریدازااردودروارد

ارنا۵.درواردارو

زاا۶.رداارااردا

ا،واد‐یاا

،اااز‐هناتر

نتردن،ناف۷.

ریاوااز۸،سنتر،هد

۹.دایارد،دسردن

ارنا،دنراووبن

ایدادورد،دده

وراداراا۱۰؛نینا،و

وا،ااسنا۱۱.مدراندرد

زا۱۲،دازمدوورار

زا،انو؛دراا،بزانا

.ااروداز،هداا

قردی،دقیوندو۱۳

ررااارمدنو۱۴.رنا

،دا«:ارسیور،

اراان،زدوا

ود۱۵»؟رردیزر

لازاا۱۶،ازانار

،نا،دهدلد

لدلازاونازادروانا

اهدلدیلازااز،هد

رد،اررداناا۱۷.

زااز۱۸!؟اهمدا،

۱۹.یدا،باارا

زامداواز

زازوماهب۲۰.

ردلازو.زرد،ا

یااردوداانا،

اااز،مزارا۲۱.داد

.دا،د

اراردناار،نیا۳

هبنا

لازاارحورزااارا۲؟د

،هدعوحورراا۳؟نازاا

اارتزراا۴؟نا

ردتاوارحورا۵؟ا

؟نازالازاا،دروارن

۷.باوایاودرواناااا۶
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نبو۸.اانازنااا

دادتراادالدنازاارااد

نااا۹».ازاا«

لازاااز۱۰.رادنااا

ان«:ابازز،

اوا۱۱».دراارابیمرد

از،دهدلدزاارردا

نازاا۱۲».دازنالد«

ار،۱۳».دازارد،اا«

اب،هاررددازا

رداا۱۴».دوارادان«

یا۱۵.ناوارحورهوواا

نازااریاز،نا،ناردا

هوا۱۶.ااودز،دراا

هررد»«وواواا

و۱۷.ا»«وهررد،یر

،دهازااریااد

هویردز،لزنازالور

.یدهوزاد،یدزاثاااز۱۸.د

یا؟۱۹.دادهوزاااارناا

وهدادوهونانامهدوانا

زاا۲۰.ددن

یهوفا۲۱.ااا،

ا،تاهدادااز!؟ا

هزارب۲۲.زاا

ارناراا،انازایاهو

نایاودادهز،نانازاا۲۳.د

۲۴.ده،دفا

۲۵.هدلدنازای

از۲۶.دزد،انان

رداز۲۷.انا،ردنا

د۲۸.ردار،

رداز،نزودودازاومو

ا،نازااا۲۹.

.ثراو،هوواا

۲.،دراقمزا،ا۴

۳.هدشریزوروونادز

.دمیدلاز،دن

نززاداردا،رلنزن۴

زارا۵،زوهاز

حورا،ا۶.اراا

».ریا«»ا«ادیدردارد

اثراو،نو،مدا۷

ارا،اراننزنارد۸.

ارالاا۹.د،دنا

نایدز،ارا

۱۰؟ارازاادولا

مرادسهررد۱۱.رادهاروووزور

زا،ناردایا۱۲.هزیااد

.ماه،مرادا

لوا،اا۱۳.د

ودرا،درداناناو۱۴.مدادتر

.وانا،اهو

اماز؟یدکرناا۱۵

ن۱۶.داد،هدروانواردن،ید

،تار۱۷؟ماهدا،ار

ارنایورارردا،

،انزرداردت۱۸.ت

هزدردزیانازیا۱۹.دن

مدایر۲۰.دردترمراد

هررداز،اردمددنا

اا،زا۲۱.ماه

زا،دوداراااباز۲۲؟ار

و،۲۳.دازازایدو

،نزوداازررااو۲۴.هو،دازا

.اناوازیاهزا،ود

روااو،برداهاز۲۵

روا۲۶.ردازاز،اد

دازیا«:اباز۲۷.ردادازا

،یاههزدردیاروادوا!شد،یاها

یا۲۸».اراددوازانزنازاز

اا۲۹.هونازقان،ناردا

،ددحوریو،

ارواو«؟ب۳۰.نا

یا۳۱».اثادازاازنو

.دازانززاناز،ناردا

ردزورااددازانااریدازانا۵

اا۲.رغ

ز۳.درایا،ن

اراندتددن
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زاوزا،لدزا۴.دروا

اانازاحورااز۵.ا

ودرادهردو۶.

.ودب۷.ا

وازاا۸؟افارازاار

.دزارمکا۹.اهاار

،ادادیارمرادداوارد۱۰

.ااردصدزبارا

ا،مدلاناردایاا۱۱

ش۱۲.ادشترارداز؟مد

از۱۳.ارزبارا

اردیدازارزا؛اههایدازاناردایا

از۱۴.ار،،اد

دارددرد

ر،رواراا۱۵.نار

ررحورا۱۶.کزااد

فااز۱۷.دروااارتا

زوداوفحوراواحور

احورزااا۱۸.اایر

ز،ارالاو۱۹.ز،

وعاودویودوو۲۰،رووو

وووو۲۱،وقووو

،مدادازادارالاوو

،حوره۲۲.اتثراورن

واوناوووووو

و۲۴.ر۲۳،ایر

باوار،نازاا

۲۶.ررحور،زحورا۲۵.ا

.ورواارنزف

ور،درا،ناردایاا۶

اردو.حااحورار

اریر۲.ارداد

اردااز۳.راارعو

ا۴.ارد،یالودن

ردادادردها،ناارد

مردا۶.ادراز۵،ید

۷.دزکربیردارد،

داااز.دناءااارا،ارد

زا،دردیااز۸.داوردارن،در

ادوتحورزادرحوریاووردارد

aiōnios).وردا g166)۹ازیرزا

یر۱۰.لاداوردنارد

اصا،نامدراد

۱۲.دفو۱۱.نا

ارنا،زنردراا

یاا،نزر

رادهارد،ننااز۱۳.

۱۴.ردنا

وازازا

رداز۱۵.دیاوبیادوا

او۱۶.هزوای

۱۷.اااودنارو،ررن

یاددنرداززاازا

حوروا۱۸.مراداروا

.ا.ناردایاد



636نا

نا

ارد،لراهدارا۱

رزاو۲.ردنارااو

واروادکر۳.دواوا

یردورکرار

ردوارددزاار۴.ردا

دزاار۵.وسردوار

هدارایدهااروا

ردادنااردلیا۶،د

ارنشزاوانیورد۷.نا

ردداواارنا۸.اواودهزاا

،اردهدارا۹.و

زلمایا۱۰،دهدمدرددید

رد،ازاهاونارداهاار

،اهواثایورد۱۱.وارد،

دهدارایاراار.وا

هدوال،دراوالوازا۱۲.

اردتتر،ارمنیوردو۱۳.د

۱۴.مهوسوحورزا،دروانانیورد،

هدوالواصنایایااثا

وواردارنان،ا۱۵.د

یاندزااز۱۶،مار

وایا۱۷،دیدردندروادزاو

درداروحور،الاوذر

اا،ورلدن۱۸.

و۱۹،ردواثالوداماوواتد

واتارا

اندزاارواندرد۲۰واتا

ورزا۲۱،ایردداردو

ارد،دهاووتوتر

aiōn).هارد g165)۲۲وایزارو

وایوان۲۳،دادارواود

.دزردار

۲،ادهز،دهدنوردارو۲

ترروناهروددرر،ارد

aiōn).نازردلاورناا

g165)۳دتارد،نانرد

اردراویومدزازا

ا۴.ناد،دنازودروا

،ددزا،اود،ررد

از،ادهزدهدردار۵

ردایردواواو۶.ات

اردودهایرد۷.

aiōn).دزدرادرد g165)۸از

زااونا،ات

از۱۰.لازاو۹،ا

ایریاردهها،وا

ردروادا۱۱.کاردد

هااردیایا(نز

ار،ادهوردناا،

وزاوازانزنارد۱۲،)ان

رداواوهویزاوا،اانا

،درودوناردردلا۱۳.دد

اروداوااز۱۴.اهدن

تواو۱۵،مدنردارارادواد

دد،داردارما

ودو۱۶.دردناودزا،هد

ناد،داردار

رودرارترهاو۱۷،ارتوا

دودوااز۱۸.دداارود

اوازا۱۹.رادلدحورردر

دو۲۰.اازاو

۲۱.اوازداهاونر

واردس،هتریورد

حورردهدیوردو۲۲.

.ا

یایااوازا۳

اراها۲‐ا

،ماهارزاا۳،اه

رداکارداانازاو۴،

یر،دهرامدایردنا۵.

۶،افحوروایاوسنرلا

اردواهوهردونردوثاردا

ایمنامد۷.

زا۸.اههدادوات

سودانردا،

ینامامزورارو۹،دتر

ارارد،دریزا

aiōn).ا g165)۱۰روربرالاا
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،دمان،ایرد

aiōn)،دواردزا۱۱

g165)۱۲یوناراددالدوتریورد.

تززامراداا۱۳

۱۵،رنادزاز،ازا۱۴.اا

۱۶؛دزوناردیاهداوازا

حورزادارددلود

یدردناو۱۷،رواروزتوا

ا،هددوهدرردو۱۸؛د

؛یوولوضکاردا

ازاقفرو۱۹

زادزارداروالا۲۰.ای

۲۱،ردنا،اا

.دلدااردورداروا

aiōn).ا g165)

مرادازا،اواردا۴

ل۲،رر،اههانادنا

و۳؛ردو،واوو

۴.رادهرردارحور

۵.تدارداهتد،حورو

وقروا۶؛،نا،وا

هارزا۷.اردونرد

اوان«:ا۸.هزاا

ا۹».دادمدودیااریا،دد

۱۰.زادلولواا؟ددا

کازاددان،دلوا

واونرواو۱۱.ار

ریا،یا۱۲،ارنونو

مونا۱۳،ییا،

۱۴.یهزاا،ناوا

ندیزدزا،دزاههاروجلاازا

اریورد۱۵؛اییاارد

زا۱۶؛،اواردرد،هد

ود،ونموا

۱۷.ردییادارنیهزاا

،ررددتدواردوارا

درد۱۸.رردذردا

،مواتزاور

رارد،ه۱۹.اناردناد

۲۰.رواصاراهد

،اواردواهارواه۲۱.اراار

ررزاا۲۲.اردار

نودزا،ددهتازاارا،د

ارهزاو۲۴.هزدذحورو۲۳.

۲۵.اههاووارداتر

از،ارد،هدکارغوردا

ر؛زرهو۲۶.یا

یدزدددزد۲۸.لارا۲۷.بو

یاریزاز،هدردید

ا،نوندزا۲۹.د

سوحورو۳۰.رارنیاو

و۳۱.زنو،اهمیررزورواارا

،روددزااروودووو

اارورونو۳۲

.اهزااررد

ررردو۲.ااانازن۵

یاارودار،

ووزا۳.ارییاوا

۴.ار،درنرد

ازبوهدوو

عکازادارااز۵.یرا

ار۶.درااوتردا،

یااااز،ن

از۸.نا۷.دلز

نازن.رواردلا،د

ارواو،لردرهاز۹.ررر

لاردو۱۱.واهو۱۰.ا

راز۱۲،ارا

ی۱۳.ااذ،ردنا

رداز،ددرزا،د

ندزا،هرا،یاهایاا۱۴.ا

د۱۵.رد

ازرداروو۱۶.نننن،رر

،ازا۱۷.ازورا

،ارناردباو۱۸.واهدارا

یدووتواو۱۹.حورزا

۲۰.واوادیدردوور

واماررواو

نا،نزیا۲۲.ااردار۲۱.

انزاز۲۳.اروااارد
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۲۴.انهدتواو

رداردنانز،ا

،اردنزنایا۲۵.یا

ارنا۲۶.دادنایاارودار

داری۲۷،،مبا

،اناودزد

ارنزناد،ر۲۸.وس

ار،اردوزازدن

اادارداز۲۹.

واز۳۰.اروا،شزاوارنا

ازا۳۱.وایاازاوزا،یونیا

ودناواوز،هدرارردورد

وهررد،ا،ا۳۲.دا

اردنززا۳۳.

.دماااردنزود

ااز،اواردارداو،نازیا۶

لواا»ماااردردور«۲.افا

یاو۴».ززاردوار«۳.اهو

ودارنارواردناز،نار

ناردینا،نیا۵.وا

نر۶.ادهدزوس

لدزااراهدارانن،نایر

و۸،ارناارواو۷،روا

،اوازاارنات،اد

وررنا،نایاو۹.دازاهاومها

اارداد،زااندزا

،ناردایا۱۰.ارواونارد

اراما۱۱.رواروزواتاردووارد

اراز۱۲.وایا

وانارادنورورون

aiōn).ایردتراوری g165)۱۳ا

اررووزوررداراداراما

اوارارد۱۴.،هدروا

.ردارادااو۱۵.،هدردار

یاناارناایورو۱۶

مارحوروتدو۱۷.شارا

دحورردوردمساودو۱۸.رادا

۱۹.رامساوراایاو

ارانزددمیاو

ناردیازردنایا۲۰،ماید

زاا۲۱.یر،ید

مدوردا،ازاولاا

اروا۲۲،اازاار،اواردا

یدواوهالاازامدد

یازاناومارناردا۲۳.ار

۲۴.دواور

.ا.د،رادیدردوا
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رد،ن،سوو۱

و۲.نونارد

رد۳.دواوارزا

دیدردو۴،مرااردیایرد

یار۵،دیا

وامرادداا۶.للوازورزاا

الزورارنا،دعوردار

ازهررداراواا۷.ر

تاوردویزردمراددلدردار

اااز۸.اردا

و۹.ق،یاردرا

وارلورددایا

شوزورردواری۱۰.د

یااهزاو۱۱،

ااا،ناردایاا۱۲.او

یزی۱۳،اا،او

زااو۱۴.نادوصجمردردارا

تا،هردایززاواردناردا

عاوزاا۱۵.سارام

زاناا۱۶.یدزاو،

یزنوماصازا

اد،هارزاناو۱۷.ااز

،ترا؟۱۸.ماها

دازاود،ارهاوها

اتاداز۱۹،داید

ورا۲۰،حورویدا

،یدلرد،اردا

ردها،النردنا،

.ندوازااز۲۱.تردهاوت

اد،ارن،ردزاو۲۲

،رودانرداز۲۳.راارما

.ارااز،ورمرادا

ارداانو۲۵.ازیانرد۲۴

دادوااد،مراد

هدواردرد۲۶،ناو

اریر۲۷.ددرناد

ارلاا،هاوارواهارر

هانایاوراحورم

یانندزایاردو۲۸.

۲۹.ازااوتدارا،ادنا

واندروانااز

رداهنارو.وایانز

.اردناود

،حورردا،،رداا۲

ادا۲،رو

.ادولد،هدنو

زاارنادو،وهارزاارو۳

،اردیرزاو۴.اد

ردرد۵.ارنادیرما

ارنداا،داترردن۶د

وارمتر،هدارد۷،د

ار،ناردنو۸؛ندرد

ازا۹.دتتوو

زاقارودزااارواا

وناردازاازم۱۰.و،ا

،راازو۱۱،داززوز

نایا۱۲.ریایااوا

ونادزرررد،د

ردااز۱۳.روازوساردت،

.دااروهدارا،دیر

لدهدو۱۵،دونواریرو۱۴

رددوورنرد،انازو

،زااارتمو۱۶،ردنردنننا

هزوهوازوررد

ند،مرناوه۱۷.

ندو۱۸.یدو

ارسومراواواردو۱۹.یدو

.مدحورهز،هلاازادیدوز

۲۱.اهرردصامرالارداز۲۰

دا۲۲.اررا،اردواز

ایاوا،اررزاز،اداروا

،دررمدنمراوا۲۳.اهد

یدوزدمرادداواردا۲۴.رداروا

ااوریارداادمزو۲۵.

.مدولرارا،وروردا

وادهازاودقاز۲۶

ا،دتفورااو۲۷.دهر

.اواودیو

نودزدزامداوراروا۲۸
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ولوارداروا۲۹.د

نوتفررداز۳۰،رامارن

.رلیاارااارد

ارن.شوارد،ناردایا۳

رزا۲.ااو

ناز۳.نزا.زاانزا.

وتدحورردارا

.اداردا۴.راداو

زور۵.،دراددارددندا

زا،نازاا،زا،اازاوهن

ازا،هتزا۶،

نزارنا،ددااا۷.،

دواار۸.اد

مدومدنزارواادنز

دامیوردو۹.ردار

ازاا،دنانا،ا

یررداواریوتوارواو۱۰.انا

زاو۱۱.مدواتواریو

هلهدروالا۱۲.ند

نایامرواارناناردو،

من،ناردایا۱۳.درواا

وهدشااردا؛ماهدروا

رد۱۴،هار،اردای

۱۵.ارداتدما

دااوادا،

ا۱۶.دااراا،راد

اا،ناردایا۱۷.دررنن،اهر

رر،رادردیااراو

یارارناذرریراز۱۸.

،ندلوماهد

ونانایاواناما۱۹

وا۲۰.ااریدیو،ناردنا

ارواهدتازاانارد

داارذ۲۱،را

دت،درواتر

.اددار

،جویدوقادروناردیا،ا۴

ومرادادازا۲.نایارااواردر

یازاو۳.یارواردمرادسا

درداز،دااارناار

مناروادا

زو.دادوارد۴.اتدردنا

دوا.دفومدلاا۵.د

دوترد،ایا۶.ا

او۷.ضااردتیرا

هرداریذود،ازاق

ووار،ناردایا۸.ادا

وامووکولد

رداو۹.ارد،هدو

یاو،راارا،اهدوهووا

،انامددرواردو۱۰.دا

.،داردودروایا

ردماااز،جاهرردا۱۱

اریودوادارذو۱۲.،

ساویودووی،ردوتررد،اد

.اردمرادارت۱۳.مادار

نیاا۱۵.ردد۱۴

،ماورودزان،ایااردا

از۱۶.وداوندادارد

ا۱۷.دجایادودرد

.ابی،

یاما.مرادزاو۱۸

هولویمادازاار

دودارتایاا۱۹.ا

اررواو۲۰.دارردلرد

aiōn).ا.دلداا g165)۲۱ردارس

۲۲.مارداو.م

ازااصا،رمن

.دوا۲۳.

.ا
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۲،رداسوولراهدارا۱

زاورد،انارداوردن

دواروا۳.دواوار

۴،دیاوار

ناروردارنا

اهاناردیا۵،

دراو۶،اارمردارنا

نرد،ودرواهورد

۷.ااداررداراوارنایزورزا

یاامدوساازا

و۹.داداحورردزاارواو۸.ا

نددزااز،ارایزورزانازا

وردواهدارالزاندویا

یرلوا۱۰،ور

،اوروارردورر

رواروزمتوالاهزااو۱۱

اررااررو۱۲؛اددارو

ترزاارو۱۳،اهادرردنثاه

یورد۱۴،دت،هر

هدیاترواو۱۵.اارنشزاد

،هاوارداز۱۶.ناهداز،ا

وودودیزاازاوناردا

واو۱۷.هاوایاووا؛تاوترو

نواو۱۸.درادمیوردوازا

واردندزاهدازواااوااز،اار

،دواردیدادرااز۱۹.دم

ن،دداروااو۲۰

هاوزاهاوا.دروااریو

لاردلدزاارو۲۱.اناردا

رد۲۲،اهداد،ددوا

ووسدرردارتدین

وهددنارد۲۳،دز

وانارداازارو

۲۴.ماهنامدواهناناز

تزیویدهاررددیززانا

۲۵،اوانیارلدنردار

هدیااترمانامد

ودزاینا۲۶؛رلارام

aiōn)،دفوانلا،دهاد

g165)۲۷الوددهداراا

ارواو۲۸.الاوردناانرد

ارواررد،نا

.زردارد

واهوایاو۲۹

.ترد

یااداعاهاااز۲

ید۲،اهرداتراودواو

ومود،هردناونا

ایورد۳؛ا

اراراا۴.او

حورردرداز۵،ااودن

هرردارنااووید،هد

رریورد،اروا۶.

،اارناردوهوهدروارد۷،

۸.ریراناردوایر

مد،وار

،زایورد۹،یدلاو

اهیوردو۱۰.اای

،اهنیوردو۱۱.اترور

.نا،نندنود

هاناردنردیوو۱۲

ردارو۱۳.اندزاارواانا

یادهزوا،دهددو

واواردناو۱۴،زاار

نزاهدزدارناودف

ارا،هدنوارتاوترزاو۱۵.اد

وندرهررد۱۶.اناردن،درا

ااز۱۷،ولوهرردون

ماو۱۸.انازان،اهای

یرارداونتدوورزاار

و۱۹؛اهرودذزااهد

ودوننازاه

۲۰.ازای،ه

ادردنزا،دیدلازا

(۲۲!رادو۲۱؟دهد

۲۳،مدو)دلاا

ترنرازاوووتدرد

.درایروریایاهو،دراد
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اردارا،هان۳

ارد۲.اارد،اارد

زوداز۳.ازارد،ا

ازن۴.اارد

دیا۵.الردیوهاد

توسویووز،زلازار

یااا۶او

،دررارد۷.ادراو

،کارلا۸.دزارد

۹.دنززااروووو

نودزااارا،غورد

تراهارهزو۱۰،اهد

،،د،انارد۱۱،دهز،

و،دازاوم،،ی،

یاابوسن۱۲.ارد

و۱۳؛اروواوور

؛اددایدهار،ه

او۱۴.،زاار

یدرداو۱۵.الار

م۱۶.واههانردنا

ارودلویودرد

ووریدووتواو

ار،ولرداو۱۷.اارادیدرد

یا۱۸.واارریاووام

یا۱۹.وارد،ااردنا،نز

یا۲۰.ناواردیوز،نا

هاازاردارداو،ناز

اد،زاردناز،ناریا۲۱.واردا

رداردنا،نیا۲۲.لد

،مدیرنر،ا

لدزا،او۲۳.وازاوصا

ثاتوازاادن۲۴.ناوا

از۲۵.اروا،اار

.وا،دارنا،

،راارفاولدن،نایا۴

ردوادرد۲.ناردااراد

مردادهرردو۳.رایرانا

ماهداردنااریورار

ارنز۵.مزویرارناو۴،

ی۶.ررجرا،رد

باارا،هحاو

زا،واردوامدوردا،۷.داد

داروا۸،ااارلاا

۹،داریدودهاتزامد

زاار،دزاواردا،ا

مارنارا۱۰.اهااشرا

ده،اواهرردهدازو،ر

ازانا،عو۱۱،ارواا

۱۲.د،هاتیا

واموزارمساا

اهداراردودیدردیا

دواوهرردداوایاو۱۳.و

سدویو۱۴.رااو

اروسودوردناردا۱۵.رم

یارانو۱۶.رمانارد

زارودهاندویردرادر،ها

ناش«:راو۱۷.ااردو

،،۱۸».رلیاواردار

.ا.د.رادایز.مدد
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یاردنی،سوواو۱

ارزاو.واور

اراهررد۲.دواو

ن۳،ذاردیدردادو

وارداراوونالا

یاوناردایااز۴.ددرواررد

ااز۵،نهزا،انا

،وساحوروت،هدراو

و۶.ندنرداد

،زردارمودااواو

اوودناراای۷،ساحور

وودردوامزا۸،ار

،عانارد،اا

هرردناداز۹،یجا

یزاعودراود

و۱۰،اریادزا

،اندزااروارانازااروا

.رهازاار

۲.دنرددوروادد،ناردایااز۲

،دهدااوهزردنازا

اراادیددیارد،رادعا

وازااز۳.ماو

ایوال۴،رو

،مدیرو،

ااز۵.زااریدایر

و۶؛اا،دو،اد،

نرن،نادزاوزا،زار

نرد۷.ا،د

ز۸.درواردلایااد،د

،دارااندار،ه

ناردایاواز۹.دزااردی

ا،هلرردزورازراددارو

۱۰.رزااددارا

دواووعاو

زااد۱۱.دررراا

و۱۲،دیرادواردناز،رنار

تاراررردو

اراادازاو۱۳.ادلو

امارنا،دهزاارامن

ردام،اا،

داا،ناردایااز۱۴.راا

زااز،رددردای

۱۵،ددزاناارتزندم

ناو؛دواردیاووا

اارو۱۶،مدوا

ا،اردنوت

رن،ناردایا۱۷.اوارنای

دزرقا،رزالدردرد

دادودو۱۸.اریور

از۱۹.اارن،،

واررد؟جورووا

.ولاز۲۰؟وارمرد

رداردادر،ادن۳

اردامدورداارسوو۲.درااوا

ارناصردودزرااارد،ا

ادداز،دلازا۳.

ار،دداز۴.اهریا

ا۵.ادواو،زداد

ادارنامد،ان

۶.ددوهدار،هنا

وناهدوردزاسونلاا

قوداراورار

،ناردایاا۷،،ت

۸.نازا،رادورد

از۹.رااواردا،زنا

اریااداایرا

ووراردرزور۱۰؛رادهررد

ادا۱۱.رلارناوت

۱۲.درواریارهارواور

،واوردودارواو

،دزرااارید۱۳،ار

وارمردروار،ورد

.د،

ساواواردزا،ناردایا۴

اراوررعازا

زامااداز۲.دزر،زار

اهدارااااز۳.دادوا

ازا۴.ززاو
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،تسردو۵،ردتووردارف

دااردو۶.اراا

رزاوااز،زارددردالو

،اهدو۷.اهما

ا۸.و،اهاارااز

دسوحورارا،درارنا،در

مز،ارداصردا۹.اهدار

اهاازاداز،

مردارداو۱۰؛ار

دزرادسازاناردایا.ود

لدیرومارااردو۱۱.

۱۲،دار،ید،ه

.جوررراجراد

نازااناردایاا۱۳

روااز۱۴.نو،رااناداد

رداراار،ود

امزاارااز۱۵.درواایواها

اناواناوهز

رونرزاواواواداز۱۶.

.الواردندوالزنازاا

اهدراردنا،وهزها۱۷

.داواولاارداروا

.دارن۱۸

راجا،زووصردناردایاا۵

رددزدنوازوراداز۲.

ها،اناواز۳.ا

رروارنزهزدردن،اونارنا

دزدنزورناردناردایا۴.ا

زا،زورناورنااز۵،ا

وراوبانادا۶.و

ردنواردنااز۷.ر

ونا،هدر،زورزا۸.

یادارااز۹.ارتادو

یا۱۰،وا،ت

۱۱.زیوها،هاهاوراهاد

.،ارودار

نردارارادساناردایاا۱۲

ار،هدواردناوز

رادمن،ردارناو۱۳.

رادازا،ناردایا۱۴.و

ارودیرادارندهوارن

ییارز۱۵.مدو

.ردمدواد،ی

یارد۱۸.د۱۷.ند۱۶

ارحور۱۹.ردرداهدارااا

و،ار۲۱.رراار۲۰.ا

ا۲۳.زاایعزا۲۲.اا

نووحورودادسار،یاد

.واناوردظم

یا۲۵.دااراهتداا۲۴

ارناردا۲۶.دیا،ناردا

ناردایارادواار۲۷.

.ادوا۲۸.دهاس
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یاردنی،سوواو۱

رزاو۲.واور

ناردایا۳.دواوا

ناازا،اراوا،ارا

۴،اازاو

ایردصرددی

ااوردناو

تالدیرواداد۵،

افاااز۶.زنایاا

باارو۷.دباارنبااد

نازاواردار،

اماوارد۸داردتن

اروااواراازا

راادوصنا۹،ا

aiōnios)واتلووارزا g166)۱۰ا

ناردوازانارااردولدنرد

ایاو۱۱.دارتداز،زور

ودرتدااریاد

وام۱۲،ادتارناوتم

یایوردورد

.واو

واناهرردازا،ناردایاا۲

لیدودشزا۲،وادنو

یارزاومزاوحورزا،دبو

رز۳.اهرزورن،زا

دناوداولوا،دارانااز،ارو

وا۴؛اازورنا،ددز

،ددازادزاردو

.اارد،اردای

ارا،مددزدا۵

دنزردواادااراناو۶؟

ونادنااز۷.د

دناها۸.دادنزاالا

وداکدندارواواا

وار۹؛اداروا،ر

و۱۰غوردوتاوتعان

.تارارازا،یاار

روارغوردانااو۱۱

دروارارداو۱۲

،وانایاوناردایاا۱۳.دار

یاارااازاارایا

دتدارنایاو۱۴.ارناوحورت

یا۱۵.والیاتر

رزاهاومزاهاارتاورناوراا،ناردا

رواووادو۱۶.راده،اا

داراویاودار

،(aiōnios g166)۱۷ردارودارید

.دادراالو

ودیروامدیا،ناردایا۳

ازمدزاو۲؛نردل

راااریواناااا۳.ناار

رادداواردا۴.اظزاو

واو۵.دروااوروا،اا

یاو۶.داواارید

زادوامار،ناردا

،ازاناورریردا

ااهاداز۷.با

ارنو۸،دررنرد،د

دلرزورودر

اردراراا۹.رزایا

داز۱۰.اازیا

،رااداارا،د

ررنرداز۱۱.درکار

ارصاا۱۲.لیر

راراووارد

یرزاناردایاا۱۳.راردن،هد

وا،ارارداراو۱۴.

دارواا۱۵.دهتیوورا

وادا۱۶.ارواردانر

واود،ترردار

رارردد۱۷.د

.ا.دوا۱۸:
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واهدتلر،۱

،نارددز۲،ااوا

واوریازاورو.سو

،مدودمز۳.د

دااراردمدسا

ااریواو۴،

ا۵.درواانارداراناارتا

۶.رناووکلدزاا،

و۷،اهدهدفراازا

واالونا

ااد۸.راا

ااو۹.درارناا

ندونونیا،دعلد

مدنوردنورنوناراونونارو

یاونارغوردونغوردونادزدمدوناونازو۱۰

ا۱۱،فید

و۱۲.اههدکریال

،هدا،دادااردوا

،مدوو۱۳،دزا

واا۱۴.مداردزاوازار

ا۱۵.اردونادوا

نارادملواا

ازا۱۶.ارتار

دزارل،ردلوار

.،درواانایوادوتارا

(aiōnios g166)۱۷یا،ارهدوویهدیر

aiōn).ا.دداالومااارو g165)۱۸یا

مراروا،سوز

هاروناو۱۹،ارد

ارنا،ااروددزاارایراد

ارناراوسونازا۲۰.

.د،هدمدن

وتودوتاشر،لوازا۲

نوند۲؛روامدیاار

ارد،روویرادلوااوارا

اهدتررد،اهوااز۳.

۵.ااروتمدا۴

اناوانردوااوااز

د،داداهارردارد۶،ا

ونارداولرواو،ایاو۷.نزرد

ایوزرا۸.غوردواررد.مرار

رد،االاونوارسید،نادمراد

سارارنزو۹.د

۱۰؛اروراوووزو

نز۱۱.لایرادیادارز

دتزاارنزو۱۲.دال،ت

مدااز۱۳.ترددد

،هدرنزدرمداو۱۴.اولوا

وناردا،اررنازا۱۵.ررد

.اووو

ر،اارااااا۳

ورونزوا۲.

ر۳؛اروزانومود

۴.رزوودعهز

،ادرولردارنازو،دا

ی،اردااهاز۵

،هدروادناو۶؟ارا

مرادامزا۷.ا

ن۸.درامادواررداد

۹؛دعوهدزباارونزود،رو

وهدزانالواا۱۰.کردنانراد

نزرو۱۱.ارر،ن

و۱۲.ایاردورورو

اراونازونزن

رد،هداررااز۱۳،

اردتدویاب

دیدوزااا۱۴.ا

رراردا،مزااا۱۵.ا

عو۱۶.ااردونویای

،حورردورداایراد

دردوهداودد،نوهد

.هدلوهدروانا

نازاانزردحورو۴

یرر۲،دااوحاورا،

وازا۳؛اهدغاداردنورد

ویاااکارزازااو

اقاز۴.ریراارار

زااز۵،یراا،ددراروا
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،یرناردااررااا۶.ددوام

ونامرد،دایمد

زاازمایازا۷.یاهدارنایوب

،درادیاهکار۸.ریرادردو

ارهاولزهوایایراد

زایااز۱۰،ملوااا۹.دراد

ندهزیارادااز،ااو

.وارراا۱۱.اهدتارصا

وتومردار،درارا۱۲

ارد،ااد۱۳.ش،وناو

اردانازارز۱۴.رووا

.ا،هدادنیدندت

.دشاراردوراارد۱۵

هشرااردوااروار۱۶

.داداتارنوار،

ارناو،اروارنارد۵

نااارنانزو؛ناردنارنز۲؛ناردان

ا۴.رادم،هااارنزه۳؛ل

یراداردا،درادهداناززها

وارردااداارددااقوراده

ا،اوهازا۵.اه

نز۶.لزوردوتاردواراوا

ااو۷.اهدتلردش

داصاونیااو۸.

زازه۹.انازاونا،

۱۰،ددوام،هدو

هداروهدروارنازا،ملارد

ارروهداارنزواریو

ناز،لارازاایها۱۱.هدیو

ازامو۱۲رادحا،زا

شداهوو۱۳؛اهدفارنا

هدرو؛را،هد

اایار۱۴.زیلو

لارووادواوحنانز

دا۱۶.ناز۱۵؛

ارارودروارنادراده،نز

ا۱۷.شرو،ها

رداصا،،اهد

وارو«:باز۱۸.وم

.»ادتارود«و»د،دار

ا۲۰.ودنزنزادا۱۹

اررد۲۱.ناد،ه

نوارراادارهنوو

دو۲۲.یرایورزایرویرادهض

اردنادنردورایدوز

و،شباهاد۲۳.راده

اران۲۴.ادری

و۲۵.ارا،ایروادنایورو

نا،نداوااولا

.اد

ماالارنا،غزنا۶

ناا۲.داومادا

ارداازا،ارنا،راد

او۳.و،رناارداوازا

ناوواموددر

،هروزا۴،لایرادار

اازااادتدوترداد

زاوامدتزو۵نووعاو

.ضااصازا.ادیرادرا

دارداز۷.ادیراد۶

ا۸.دانازاااوودرو

ااا۹.داا،رادکوکار

تاعااومادوردر،ود

از۱۰.زقوارمدو

هانازا،ناردنار

ازا،ادیاو۱۱.دردماارد،

و۱۲.یواراوووناویرادواو

نایاارادوتنارواوارنای

aiōnios).رنارردیدفااویتد

g166)۱۳زاراناروار

،دفااسردو

واروغادارو۱۴

کاووردوکرناارنا۱۵.

وت۱۶.درواارنزردبرابرو

هاروانازایاونانادایررد

aiōnios).ا.دترومااداااروا.داو

g166)۱۷ودویزاواارناناود

یااودارهزیا،راارا

aiōn)؛ g165)۱۸لارد،هدر

سادیاو۱۹؛دهدووود
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aiōnios).راارادوتها

g166)۲۰یهدزاورادظاراناسویا

یدان۲۱،ضااغوردتزاوما

.ا.د.فنازادنا



سو2 649

سو2

ردهو،لراهدارا۱

ورو.ارسودز۲،ا

۳.دواوریازا

،اروادداازاارانا

قو۴،دزوراردیدرداد

.مزامراداریات

وتاهرداریرنامرادداز۵

ا۶.ردااوداترد

یدااراینامرواد

تحوراهداارحورااز۷.یزواا

زاورارواتدزا۸.اردوو

،اتشاتزرد،واا

لااستدودادتار۹

ردمازاناودهدارا

.(aiōnios g166)۱۰ردرالاا

وتوارتهدت

لرواونایا۱۱،اادورارید

ارتزاازاو۱۲.ماهراو

ردواااومدرواناادنمرار

نزایا۱۳.زورناااا

.اردوناردیزا

،اردساحورارانا۱۴

خرزا،ارداهاازا۱۵.

اوا۱۶.وازاا

رززاودهزالدرواازدارسرا

،هدرا،رمورن۱۷،ا

وارردزورنارددووا(۱۸.دا

.ادداردارو).ر

.شرواروزاردرد،زیا۲

راند،یزارداو۲

تزردین۳.ناد

دزررزورراردارد۴.ش

،ااو۵.ارواار

یز۶.هدانادوارج

ارد۷.دزالوا،

ار۸.ارداروااز

،ترندزا،هددوادزاراد

ام،زرننارد۹

نارتزازاو۱۰.د

لاردارنام

aiōnios).ادو g166)۱۱ازااا

،او۱۲.دازوا،دیوا

راارواراارواهو؛داوا

رااردازاوا،ناا۱۳.دا

وارردوروانادارا۱۴.دا

داز،د

،یزالاردو۱۵.ن

یهوزاو۱۶.دماارامود

مو۱۷.دادوازضااما

۱۸وسوازاودران،نا

زاارواهنا،زانا

اواادو۱۹.زفنا

ارم«و»اردنوا«درادار

وفوگرردا۲۰».هرارزا،ا

یااوتیااا؛و،ه

اتف،دزازاارا۲۱.ذ

زاا۲۲.یاودیاوسد

،ااروامزااواتا

هدزا۲۳.ارووناوا

ها۲۴.دروااادنضاادو

ردوارو،عاا

ناادارو۲۵،

اشزامادزا۲۶.ارارار

.اهواواهدارا

،اایزاماردنااراا۳

وونزفوعوداد،نداز۲

ولدواو۳کوسواوو

وجاورو۴زاوتووو

یرادتر۵؛رادودازاارترو

زااز۶.ضاانازا.راارنات،راد

اارنز،اداا

۷.هدرتاعااوارنر

.راار،ادو

نا،دوونو۸

۹.ازادودوامدوار

ااومدناازدا

وتو۱۰.ا،

ماوتزو۱۱،یدیواوووناو
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،اوهواوارداا

و۱۲.دادرزااواومدارتز

ز،زیرادردا

دایردزدوند۱۳.ا

ناوااردا۱۴.هدروه

زااو۱۵،نزاادشیدروا

یادزاارایاادار

مازا۱۶.اات

،ااردوحاوووا

.داراواد۱۷

یروادندونزوارردار۴

م۲واتوروددا

ووواوردو

اراااز۳.ول

ارن،ادشردتا،ا

،هادارزااردیو۴،درواااد

،هدررد۵.ااای

۶.نرلاردوروااروشتز

۷.اهرروومرنااز

ظارنا،هرلاردهرودوماهد

وااهیااجازا۸.مااد

و؛دادازورناردلدرواد

دیدوز۹.رادوداروار

،هدکانایاسداز۱۰،ا

aiōn).دووار

g165)۱۱ازرود،ادار.ا

۱۳.مداارا۱۲.اا

ارورواو،ادساوردارادر

ارواوا.دررا۱۴.ارقرصو

ازشروازاو۱۵.دادااا

،لوارد۱۶.دوتن

.دبنااد.دکا

دادت،هداوا۱۷

واو۱۸.رندزاواورل

اتداتورارزاا

aiōn).ا.دلداااروا.داد g165)۱۹واو

ا؛ردرا۲۰.نرمارسراا

.نززا۲۱.مدرااورردار

۲۲.رمارنارداودوودوا

.ا.د.دحوروا
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ننالروام،۱

ادوتا۲،ایرادردارناوا

،دادارناهوزایززا،اغوردا

(aiōnios g166)۳داردم،نزردا

۴،هداهدتیا

ورو،امنازار

.دواهدتوریازا

اهاراااوردار۵

رردن،مداوحا

،درادنازنزوا۶.

اونااز۷،دورزای

دعهزرجایاردو

وسولدوادوودوودن۸،

اامو۹؛ر

از۱۰.ارنو

زااصا،دور،نونهو

ارازارناند۱۱؛ا

زا۱۲.د،دیاوزنژاو

ا«ا،اناصنا

تدا۱۳».هروشووورد

،ناردارناازا؛اار

دماودیاشو۱۴،

،اکنیا۱۵.فااارزا

ناو،کارناوندا

رااروادلاا،ا۱۶؛اث

.دودودوهو،

،ناد۲:ارنا۲

.،ووناردوادوروور

هووترد،نز۳

زدارنانز۴،تهدزبا

وووادو۵،ودزوود

و۶.داماددناو

رداردو۷.ادارنا

۸،رارصاوروودردوزلا

رددارمو

ااردناارن۹.د،

یدزدو۱۰؛وزارارنااردو

رداراهدتزاردل

تمدیاااز۱۱.دز

یدتاوددار۱۲،ه،ا

زناردیرادواواد،هدکار

.(aiōn g165)۱۳ویالوکراناو

هارردارد۱۴،رااردهدت

دزدیااوارزاارا

وارا۱۵.لاردروواص

.دراروراالردو

یرادواارومرواناد۳

وارو۲،ریاو

.روامدارلو

تاعااهوهاورادواز۳

ودتدورد،هدتاو

هدتون۴.اد

،دهداا۵،ا

زایازوهزدادتاردر

،دایوداروا۶؛اساحور

ثراو،ههدلدوا۷،هدت

aiōnios).ادوتاد g166)۸اا

ااارااردوا

راااز،الارد،روانا

وولتزاو۹.اونایا

و۱۰.اوازضاایوا

،باودزا،ازازا

ررهردهمدزاوادن۱۱

،دارسراو۱۲.

اردارنزمرادازادرد

داانارداراوسز۱۳.م

یرردنو۱۴.ج

۱۵.،یروتاریال

نایورزااراورماریر

.ا.د.نرمرادودار
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رون،رداسووا،۱

تاردهراواو۲

واوارزاو۳.

ددیدردارواردیا۴.د

وواماهارناوذ۵مروا

ردداا۶،یراد

ااز۷.یاارد

ردایازایدوازازادخرو

ارترلرد۸.اا

،یا۹،داراامراد

اناونید،سااناراوا

دزهرردساار۱۰.

یاوا۱۱،مداروادیزردا

داروا۱۲؛هاوارلا،ده

او۱۳.اناروا.

ایزرداضمرادهدداروا

هارزاناهدیارنویراا۱۴،

از۱۵.رایورزا،راا

aiōnios).رداارواازا g166)۱۶زا

اصردامزاقمنا

اه۱۷.واردورددز

هریراا۱۸.لناروا،ادر

۱۹.رادبارنا،ادوازا

،دااداد،دد،

ردزا،ردایا۲۰.ندن

ن۲۱.هزردان.مرادروا

زاادنازا،مرادداا

،یاا۲۲.داا

ردساا۲۳.مهیدزامراوااز

وسدوراو۲۴وانا

وا۲۵.رمارنار

.ا.دحور
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نا

یودمانزردا۱

داماارد۲،دنارا

واودادراتادثراواروا

aiōn)؛اار g165)۳وهدشوغو

ماارنترن،هدتاددت

نزاو۴،اردارد،ر

از۵.دثانازاراارا،دلا

ارزوا.«نزاما

۶؟»داواوداراروا«او»مد

«دروانزارهدازو

نردو۷».ارواان

ا۸».ااردندوادداردن«

تیوادااایا«:رد

aiōn).ااری g165)۹دارتراوودارا

رزادورار،یا،اا.یراد

ارزاارد،وایا«):(و۱۰».اهد

،ا۱۱.ایدعکاوید

اراادرو۱۲،اسر،ناو

یون.اوا

«:نزاماو۱۳».ام

ا۱۴؟»مززاایارندارد

تثراوایارایحورنا

؟هد،ا

اد،دشارادامزا۲

نهاز۲.هدرنازا

۳،رلدیااروزو،درا

؟زاادرر

،ودوازانااارد

تادادتدناارد۴؛اد

۵.دهداراساحوریوتاعااوتاو

۶.نارناذاریاهااز

اروانا«:،هدادتدرد

انزااروا۷؟وازانایروا

لاارواویدواارمااولجویدادرا

ن».یدوایزار۸.دید

.وااار،ادواار

ارواا۹.هیوزنا

تزار،نزاا

تاذیااهدیومااولج

ن،یوزاویواروااز۱۰.ار

ناترد،ادلدراواررناز

نوهسنواز۱۱.اددردار

۱۲.ارداارنادرارازا،زا

نردومادنارداارا«:

ایو«:او۱۳».ااار

۱۴».داازوا«:و».د

وداردنوا،راداونردنازن

،دزهاراتتر،ت

،دراردم،تسزااراو۱۵

یدارنرداز۱۶.اددازا

ردازا۱۷.یداراا

اویاراراردددناردایا

،هبادناز۱۸.ارمنهر،ه

.اارندراداد

رد،یوتدردسناردایا،ا۳

یوواد۲،فاارولر

از۳.دوامرد،دادار

یاهزااناهدزاااا

یااز۴.ازاارهز

مردمدو۵.ا،د

دتدداوا

واو.وااو۶.د

۷.داویدا

اردلد۸،اروازاواازوا«:ساحور

۹،نردنازورردواندادورد،ز

تالاودزاوناانار

نا،هوناازا۱۰.دل

رد۱۱.ایاروهادیدرد

،ناردایا۱۲».اادارامدرد

یازاناولدزاردادر

ادارهزور۱۳،

لدهزایااد،دها»زوا«

ددایااااردوازا۱۴.دد

زاواازوا«:د۱۵.ا

ندادورد،زاردلد،اروا

ا؟دادارواود۱۶».وا

و۱۷؟انوزاادهونام

یناا؟دلت
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ارادرهرردو۱۸؟راردنا

اد۱۹؟داارا،ااد

.اداا

،یواراردلدهوااد۴

نالاز۲.هزایاد

وازا،ن،هدادتر

اد،دروانااز۳.نان

مدردرد«:ا،دارانا

ازاوالاالو».اادارا

زوررد«زورهرردردو۴.دهرما

ارا«ماردزو۵».ارادلازاا

ناادان۶».ااد

۷،اد،تراو

»زوا«یتزادوادنزیزورز

دلد،اروازاواازوا«ر،

نازا،دهداداراارناااز۸».زار

.اراامیا۹.دذارد

ا،اردلازاوا،واارااداز۱۰

،اداراناو۱۱.لازا

وهزاماز۱۲.اتنارداد

حورواهوروومدودزااهور

زاو۱۳،ایوراواروو

،ایوروانردوا

رادرن۱۴.و

اردفاا،ا،اردازا

،دیدرارایاراز۱۵.را

دید۱۶.هنولردههدزا

وردارور

.ا)ار(ترو

رندایا،هندانزاراز۵

۲؛ارنیاوااراردد

یروردوا،اناون

،میاامزاروا،یرواو۳.اه

او۴.ارنیایا

،ااروااو،ددیاار

ردالاردو۵.ارنور

ارزوا؛«:یووا،د

ا«:دمرد۶».مد

aiōn)».قر g165)۷دماردواو،

،دردتزارواداود

۸،دبیاودریدوع

و۹اارا،،د

aiōnios).ادوتاردن،ه

g166)۱۰قرراروااو.

احارنارواهررد۱۱

لااز۱۲.اهی

یدولاز،نارنز

از۱۳.ییاجودزاراتا

.ا،اهدزاامرد،هرا

،تداردسااننازاییاا۱۴

.ارواهدادر

لی،ردیاامزا،ا۶

و۲،اناوهدلازاددرو

aiōnios).ارادویروادوندودندو

g166)۳از۴.دتزااهدرواااراو

واریویتوررا

ارهاتاوایمتو۵دساحور

،(aiōn g165)۶درارناال،ا

بزدیاارارد،زهزیا

نارارارزاز۷.زارواو

ازا،وردنیاتودر،ا

ردووکو،ورورا۸.

ویردنایاا۹.د،ا

ااز۱۰.ر،رادارت

زاوااارناوفا

۱۱.شا،اهدوهدلنارد

یااروزارادایوزرا

ااو۱۲،اا

اواز۱۳.هوثراووناارا

د،درادزارن،دادهواا

اروداداارا«۱۴:،هدر

هونا،دنو۱۵».ادا

ور،ارامداز۱۶.ار

اان،وازا۱۷.دتاانا

،دزرهونراواردهدارام

درردااود۱۸.دروانرد

نادهیادی،غوردا

ارناو۱۹،اههدراردیا

هادبنوردردرادراودنیای
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رادیاونا۲۰،ا

aiōn).داادر،ق g165)

،یاوهد،قااز۷

،هدلااروا،دا،کندادزااا

لواوا؛دادوهدزاااو۲.دادو

هد«وا»اهد«ه

یاومایاانوووردور۳.»

۴.اد،هات

،زاخراادگررا

،اریودوازااو۵.دادوهد

،دناردازا،هدمزاراد

نا۶.ااازاناا

هدادارهووهداازا،ان

ردو۸.دهدادگرزا،نوو۷.ا

یوندهزاردا،هددندا

ناا۹.دهدادتد

از۱۰،هد،دهدیونزااا

۱۱.دلاارواقددرردز

ارماز(ل،یوزاادو

قرددجاز،)نا

هاز۱۲؟نورردرودث

ناوااز۱۳.ا،د

،نازایااهدزا،دیورد

زاواااواز۱۴.اهداره

.زانارددعاد

درقلازااو۱۵

دثماو۱۶ر

ا«هدادتداز۱۷.تت

aiōn)».قر g165)۱۸داز

نازا(۱۹ناهمو

نااندرواو،)ادار

.نواارو۲۰.اب

یووازااواهنااز۲۱

یاداداهداراودروا«:

aiōn)».قر g165)۲۲ناار

،رنناو۲۳.دنای

نیو۲۴.اناندزاتازا

aiōn).درادلاوز،اا g165)۲۵ازا

ت،اادیواراارد

اراز۲۶.ارنااهزاد،

نارزاوورازاوسو،ار

لجزور۲۷هدازاوها

،ارمیاودنیالوایورنا

.ارارددروارارا

،دزرادیرواردوازا۲۸

هدااار،ازام

aiōn).ا g165)

ریااامازاهد۸

۲،اارداردیا

ارناوااناوسانمد

وادرراز۳.ناد

یارواااوازاو؛ار

ند،دزا۴.ار

یوناو۵.اراران

دمز،ارا

ناارشها«:واز،دزار

وانا۶».یزهدادنهردیا

هویرا،ا

یا،دلواناااز۷.ای

:،هدارنا۸.ید

ناواانااااوا«

نانارینا۹.دارااهزیاد

از،مدرواززامدیدارنایزوررد،

ارناوا.ردنا

مانازایناااواو۱۰.مدرااو

نارداردمااداراااانا

دااارناوادامنالدودا

اردرداودو۱۱.داماناو

ودزاازساروااودادا

دانایاز۱۲.ااگر

لوا،»هز«ن۱۳».دروااددارنو

.الاوزف،اهواو؛ار

از۲.دیدسواارلوانا۹

ناو،نووناادناردلوا

یانادمودهدردو۳.دس

تدتورزهدنارد۴،اسااس

دزادناردو؛دارااا

نونازو۵.حودودهدروانوریو

ایناودرل
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یادا،اراران۶.

مودرد۷.اردلوا،مزا

یانوناو؛دادر

هراساحورا۸.ارمتیاود

سانهار،لواادا

انانزیاااو۹.د

زاارهتددراتارارو

تارواودریا۱۰،اد

.اهرحانزایا،

،هایرن۱۱

،ازادهوور

،دن،ونو۱۲

aiōnios).اریاوادسان g166)۱۳

هندانوناوونهاز

ا۱۴،دزستر،د

،اراارزاحورن،هدز

ارهزیااهدلازاار

aiōnios)؟ g166)۱۵ایاهزواازاو

نها،اعلواتاهریاتن

aiōnios).اریاثاهو g166)۱۶رداز

از۱۷،رارهوتا،او

،اهزهواداز؛دتزاو

از۱۹.راننولوانا،وازاو۱۸.دراا

،رم،ارمان

دارنا،وزووباارون

یناناا«:و۲۰؛موب

ارتاوو۲۱».دادراا

دن،و۲۲.دن

ییدمز۲۳.شزا،نرنوو

یتود،دایو

اددهساز۲۴.ازا

ارردنااناد؛انل

،راردناو۲۵.د

؛دادسانیدنلرنا

هزردزاواترارداز۲۶

ه،داواردنا.

aiōn).دزار g165)۲۷زاوندرارمدو

رن۲۸،ارانا

یا،هنودر،راریرن

.تا،وا

تر،اهایارناز۱۰

نلانا،نا

انارااو۲.ادارنب،ار

،کرازا،نتدف

لارد۳؟ادردارند

روونالاز۴.دنیرد

:،دنادا۵.ارن

۶.یای،اارو«

،ها۷.ارهیوی

یاارهدارا)ابردبررد(اا

یووا«:ن۸».مرواا

ا»،اراواارهیو

هدارااا«۹،ارار

و۱۰.دزرااارمود،درادارلوا».مرواایاار

.،،اهسهداراا

نوا،هدلهزورو۱۱

نوا۱۲.داارنراررار

.داااارد،ارنیا

وازا۱۴.وازاایدانازاو۱۳

و۱۵.داااهادارن

۱۶:دازااز،دتدیاساحور

وا،انامانازاینااا«

مناذودانایدرداردما

ددارنایونو)ز(۱۷،ادا

ند،اشزاا۱۸».درواا

نرادیدن،ناردایا۱۹.

هدنزاارناهزوهززا۲۰ادسا

اارگرو۲۱،اهدد

زااردید،نارد،ارلد۲۲،راد

و۲۳؛د،هدادکبااردیوه

و۲۴.ااهدهوازرادهارافاا

و۲۵.لاوار

،اتدارردنازا

زورنایاهزاادزوار

راارزااز۲۶.دد

وباکرا۲۷،ند،

ار۲۸.داوارنات

۲۹.دودرنو،درا

اهد،نانرا

هادسناارینودلارا

اروااز۳۰؟دارحورودک،
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ت؛انازاماوا«:ا

ندا۳۱».دایرواداردموا«:او».دادا

ارماو۳۲.اکیهزیاید

دردزایاه،درازارواد

و،مدیتزودزاازا۳۳،

۳۴.درددازا

اردلااجاروددرناااز

ولنارداردادن،

تازنواردیدک۳۵.ا

هو،هدروااراهداراامزاراز۳۶.

وااهانا،زکازا«از۳۷.ار

داودازنالد۳۸.دا

کنازا۳۹».اشیو

.رداردنناراازا،

نواهادایدا،نا۱۱

۳.هدادتدیا،ااز۲.هدی

یا،دااهنا

aiōn).دیزاد g165)۴نا

هدادتدناواراارزا

نو؛دتدوایااا،الد

ارتخنا۵.اهزندزا

یولازاازاروااابو

نانو۶.دارایرهدادتد

مز،اباز،الوایر

۷.دااردنوواادرواناا

،دما،ههدونایراهرردنحنا

ارد،ناودایا،هسا

اانا۸.دانازااناثراو،م

نارنوودا،هان

۹.دورادوانو.ثا

ردوزهوزردناو

۱۰.ددهوثاردبوقا

۱۱.اناهزورددیواز

،ازویازاولتهردنا

ناوزا،ازاو۱۲.اداارهدهو

ر،ردریرو،نانر،هد

ارهورد،تنانارد۱۳.هاز

درااو،هدرودزاارا،د

،از۱۴.دو،زیور

زااراو۱۵.ویردز

)ا(ادا،دروا،انونا

یو)و(وقلا۱۶.د

،دهانایادرارنازااوازاو

ناناانا۱۷.اینایا

ارد،دارهواوارارقا،

هاقا«دهوا۱۸؛د

تاازانااردااد۱۹».ا

قانا۲۰.زتاازاردارواوا

وردبنا۲۱.دادهارارداروب

دیودادارنازا،دند

ااجوزا،دتوردنا۲۲.ده

ننا۲۳.دودیااهرردودرا

زاودنه،اروااو،

ازادا،گرننا۲۴.اهد

هارامندذو۲۵،دهاند

وداررو۲۶؛دارهزکاتازااد

۲۷.ادتازیازاازار

نانازهدزاودکار،نا

ارننو،نا۲۸.راا،ارهد

۲۹.درادنا،نداهکدروا

،هدنااودرمزا،نا

هدفاارنازورنرارنا۳۰.ق

کنبار،نا۳۱.داز،د

از؟دو۳۲.دارناز

حونوقارونزادفاو

،نازا۳۳،رااوودوادو

ناندوارهووادلاود

ررمدزاودشاراتر۳۴،ار

اریوعردوا،زاو

ناد،زاردند،نز۳۵.م

و۳۶.دلاروب

۳۷.هدزانازوزازواازاناد

وهد.هرودهراودر

وذوموجونایرد.ل

ووارد،دنانا۳۸.هراوا

زاانا۳۹.هازیوهر

ییاااز۴۰.ارهو،هدادتدنا

.نوااهد

دادارنااااد۱۲

رودارارونار،رادد
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و۲،واهریورناناردو

ناناناهوای

،هدار،دعوا

وارد۳.اااردود

رداد،اوانارزاد

هدردز۴.،هددی

اهدشاارو۵،اهدون

رااروادیا«نان

اراز۶.،زوازاوور

زاردلزو،درادودوا

ررناا،دا۷».ز

ا۸؟دارواشرامااز.

دازما،هنازا،د

دارادواردناردو۹.نا

اارورروازاا،دمااارناود

داا،زکانااز۱۰؟هز

۱۱.دواوهوا،ددار

ردا،دردزازا،لردد

.دروارارنازاایااراها

یاو۱۳،رااارهیازوهدایدا۱۲

فزا،زاریاردی

وردو۱۴.،د

ادو۱۵.دااروانازا

ودروارباا،هدترارودموازا

،داتازاد۱۶.دهدانازا

اداز۱۷.وارددایا

از(ددوددثراواونازا

از۱۸.نایرداا)دای

ووااودنااب

یاوزاواو۱۹،دوور

از۲۰.دند،منادسا،ن

،ارهااانا

دکیورناو۲۱.دهدزهر

ناب۲۲».ازون«:

زاهردویوروایاو

یاونارددایو۲۳ن

وو۲۴ندحاوراورواد

رز۲۵.نزااههن

زازاااازادورازا

ات،ت،ادور

ناردوازاوا۲۶؟ادورنازاوازاا

د«اهدادهونا،ارزو

والاو۲۷».اارناز

ا،دهزااهراد

ن۲۸.دها،

وعرو،ناار

.اهوایااز۲۹.هتداراا

ازیزازاو۲؛رااردا۱۳

راارناا۳.دارنادنا

ح۴.ردنارنو،نانا

اارنازونازشومو

اوهزات۵.دایرواد

کارورار«:اواازراد

هدوا«:میدا۶».دا

دنا۷»؟نا.دانوا

ناتماوراددنارامار

وزود۸.اانانا،هدار

aiōn).اندااوزوا g165)۹ویزا

راالدانااز،هدزا

.ه،دکارداارود

نازاراتزا،ناناراراد۱۰

ارانرانایاز۱۱.ر

۱۲.دهزانو،دهیاسااس

باهزاوردنو،دنارم،ا

۱۴.ووایهزانو،اروارا۱۳.

۱۵.ارهارایاردواز

ااره،ارااروا

ااز،تاویرزا۱۶.فوا

داوااردنا۱۷.اار

اب،ارینااز

ارااز،رواارناداد

راداارازدیا۱۸.

مرادساو۱۹.ررارداو

نیا۲۰.مهدروازددوز

ندزایانارواناا

aiōnios)،ا g166)۲۱دادردار

دروارد،واراورواارواهدارا

aiōn).ا.دلداااروا g165)۲۲

ارامامرادسازاناردایا

سورداا۲۳.مایاز

.داتارواقا،ادوزاوار



نا 659

زااو؛مارودنا۲۴

.ا.دار۲۵.رم،ا
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ب

هدزاود،اواوامب۱

ردو،ناردایا۲.ش.ها

اد۳.ادل،نی

دمار۴.اارنانا

زااو۵.جومو

توارازالا،ج

نا۶.اهدادواوو

ردج،ازولا

وازادناز۷.دوهاردزا

۹.ارادررمردلدودد۸.ای

،دزاودو۱۰،دیزااردا

عباوازا۱۱.اررداز

.ازر،هدازوار،هد

۱۲.داهد،دیارردودر

جنا،هدزاناز،دل

.ااهدهودنواار

از،»اا«:،اردن۱۳

۱۴.ارواودزاا

واروایوتوارد

ماهوازاره،هات۱۵.دز

۱۷!ها،ناردایا۱۶.ارت،هر

رزادلزوازاو

دهداراوا۱۸.شدووادر

۱۹.واتندار

ردواردونرد،ناردایا،ا

اراانااز۲۰.

م،وورودارواو۲۱.دروا

۲۲.تاریارداره

از۲۳.داردنمن

ترار،ودارما

دشاروروارداز۲۴.داردارد

یدازا۲۵.در

،راهنوا،ناردوود

زاا۲۶.داکردردواه

اردلداردنزنوااهدن

وادوف۲۷.اوا،د

دوناردارنزهوناار

.رادهدازاار

ارلابر،وانا،ناردایا۲

ورزیاااز۲.را

و۳،اردککیودادس

رد«:و»ا«:،هس

ودددردا۴،»زاایزا

اا.دش،ناردایا۵؟اهتنارواد

ناثراووناردوداهارنانا

ار۶؟اهدهودن

رداروناودا.اهد

اههدمناناا۷؟

روابارنااا۸؟

۹.»دارد«

میراروه،ا

م،دوردودرادهارماز۱۰.دز

.»«:،»ز«:وااز۱۱.

۱۲.یدزوزا،یدا،ز

یروادناو

داریروادنااز۱۳.ایدازا

،ناردایا۱۴.دیروادرواهدر

ناا؟دراو»مرادنا«:ادرادد

جویایرداا۱۵؟تارواا

و«:نزاو۱۶،زورکار

؟دراد،نارنج،»ومو

۱۸.اهددرد،درالاانا۱۷

نواردنا.مرادلاویرادنا«:ا

».دادلازااردناولا

نا!؟ااوایرادنا۱۹

اداا،دیاو۲۰!زوراد

لد،لااارا۲۱؟ا،لانونا

۲۲؟ارهارقادوهد

ناو۲۳.د،لازاناودوالانا

وایاودرواناااا«:م

۲۴.هاودو،»دبا

او۲۵.نازا،دهدلدلازانا

،ارناوهدلدلازابار

،اهدحورنوناز۲۶؟داوردار

.اهدلانونا

یروادادر،ناردایا۳

رداو.راز۲.ا

اردمناوادوا،د
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موزناندارماو۳.

زاواگررا۴.اداران

ن،دهارید

ینزن۵.دهاد،اهدارا

اراا.انوا

نزیانردارنا!اانزو۶.از

زاوازارتهادواارنما

Geenna)!د g1067)۷روشوزااز

.اهمارودمارنازایتاوتاو

ززاورا.ماراندزاارنز۸

ارندنواکرناارروا۹!ا

وندزا۱۰.،اههااتر

ا۱۱.د،ناردایا!انو

یاد۱۲؟دزیرروبافزا

و؟دروارا،ردنز،اردناردا

نرد۱۳.دزدارباار

اتزااردلا؟و

،رادودلدردا۱۴.دز

لززاا۱۵.غوردو

از۱۶.اووید،د

۱۷.دزاوارد،او

وواوالوا،ازانا

و۱۸.روددویهورزاو

ارایادرداه

.روا

ا؟اازاونردزا۴

زرو۲؟یاردیتزا

وو؛رااوو؛راو

لاو۳.لاازاراولا

دتاردلاوازا،و

د،دودادا،تازیا۴.ف

ا۵.دداد،دودا؟ا

هدردارواوربرادن

.هدزوا۶؟درادقات،ا

ارنوا،ارناا«:ا

زاواواارا۷».

ید.دباو۸.د

.ندودیا،کاردیدوناریا،زارد

وهوووزراارد۹

.زااارواررد۱۰.دل

وااردرداازاار،ناردایا۱۱

ا.هدواار،وا

۱۲.رواد،

.ردندکونرا،روادو

یا،ن۱۳؟یروادد

لاردورانادوزوا«:

الو۱۴،»داوداترودا

یر؟توازا؛داداد

ض۱۵؟دوازکا

نووهز،ااا«ا

ودلاا۱۶».

.اهاروا،دروواند۱۷.ا

و،ادراو،ناودیان۵

و۳.دهدرروود۲.و

وداداتدازودرزاره

۴.اوااانزرد.دراار،ا

ارناواهورداریدا

دابری،ناوردیودرواد،ااده

اردید،هدلاوززیور۵.اهر

ورارواودادیلدد۶.درومرد

.وانام،ناردایا۷.و

اوزیالیاراندا

یدو۸.اراووانار

زا،ناردایا۹.ادوانااززیارد

هداردروادا.داد،

مازااروز،ناردایا۱۰.ا

باولارناا۱۱.دوا

نوااز،ااداروارماواهار

نار،ناردایالوا۱۲.او

و،دوزو

،یزاا۱۳.رداد،

زاهو۱۴.ادو،لاود

ارواوداارن،ر

ار،نایدو۱۵.وروام

وازا،هدهاو،ااارواواوا

یاوفاادند۱۶.اهزا

رت،ردلددیداز،د

ددلدوسادیدسا۱۷.دراد

وددزو۱۸.رهولتودرنار

زاا،ناردایا۱۹.وراردزورنا
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ا۲۰،ادزارواودفارزا

نوهرتزاار،ادواهارزاارر

.اهارر
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سلوا

؛واوووورداها۱

ایاحور،ریان۲

کر۳.دنواو.ننو

دروارواد

،هزایادزاندزاار

اهادههدواودثا۴

یاناسوات۵؛یانارد

وناردو۶.دامارداه

نیردتروهارزاا،لرد،

نهدزایزانازا۷،اهنو

رددمااولویا،اا،ارد

ناواهااروا۸.ر

یاو،هدرواناوا،ارواا

دناماو۹.الزاودننا

زاا،تاهررد۱۰.ارنت

۱۱دو،درا،دریا

حورانزومادردو

دریاززان،دادنازادنارد

نو۱۲؛دادتد،داازاو

یرانارد،ددف

نازاساحورزااازانا

ردقنواهدادتر،اههد

ا،هرواردیدا۱۳.ا

،اردارنا

انا،ایانو۱۴.را

هاارسونا۱۵.ادمارد

:اباز۱۶.س،تردد،ا

اراروانو۱۷».وازس«

م،یروادلانو

تزااههاداز۱۸.فسارد

۱۹،وهیادنارزا

،نغادوهننان

یاانزرد،دزا۲۰

واندزااروااناوا۲۱،د

ن۲۲.ااونااهدروانا،دادلاروا

راردااارااردی

وازا۲۳.تلدزاار،اد

هزامزازاهز

aiōn).ادااو g165)۲۴هی«از

۲۵.روهده.هنوالموا

ناااو».ادااا

aiōn).اههدادتر g165)

کاروورووعا۲

نازاوورق،هدازلان۲،هد

نوااهااا۳،تیا

،مدزاهدرهزنا،بواو۴.ا

هدهزی۵.موهاد

ووریسوورتر

ببرد،ا۶.اراارال

وموهوازنردا«ا

ماارادناار۷».ادروانایو

،ددرنارنا«،راناارا،ا

از،»مدهوهدش«و۸،»دوازن

۹.اهیارش،هدما

وساووه

ر،زااراروااص

امناود۱۰.ما،اهاد

۱۱.اههدرلاا،مورزاونا.

تازانوننمرادا،نیا

نرداردتو۱۲؛با،عارد

زا،ناراریانردرادا

۱۳.ارا،زوررد،ییر

ارهدها،اوااریا

ما،یونرارمهاو۱۴،اق

اهداراااز۱۵.نارونارزان

۱۶،ارند،دیر

زترااردیدازااا،ندازا

ارناردا.مااارند۱۷.انن

نا،نایا۱۸.مااارهد.ازا.

نارنونو؛سلد

ایاباااز۱۹.ار

از۲۰.داردرد،زورد،دراد

.ناورز،هدردراد

.اباادا،وز،هدرا

بایا،اههایااز۲۱

۲۲،رریویاردایاارو

مداروان۲۳».زردوده«

،دبانودادمد،داد

ردارند۲۴.دلدروادار
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زا،ههدهزارادن

هناوازا۲۵.اوای

.ادیاونیلا،د

اااردنا،نزیا۳

۲،ردمنوارنا،نزت،م

زا،یزارو۳.ارساوت

ا۴،سنونوی

از۵.اادماراوحورسرد

زار،داردنز

ارااهر۶.دااردناود

ا،اهوانادوااارواود

،نایاو۷.نفزاو

رادمارناو،زفون،زنا

.دادزیدتثراون

وووودرداودرویا۸

،مدضمدویضیو۹.

ثراواههاایااداز

،ماودرادودارتا«از۱۰.

زا۱۱؛دراززااردیویزااردنز

ارناوار؛دروااروضاای

وایواندوانوازا۱۲.

یااو۱۳».اناروایور،نایدی

ه۱۴؟یر،ر

ننافزا.ل،زایا

دلدرداروا۱۵.بو

اروا،زاراداریاو

ارااردو۱۶.سو،دبا

ینرد،زردیت

ر،ااهداراااز۱۷،ار

از۱۸.ندرادزاا،نزوند

دار،نیاد،زرنیا

،هزحور،درد؛دروا

،دنازرداورادورحورناو۱۹

راحماردادراد۲۰

نارد،و،

تارنانا۲۱،تبا

یناندرود(

ورنا۲۲،ا)ا

.اهواتاورونوااار

،زیانا۴

هزا،زاازن

ردارنازاا۲.اهادز

از۳.داهداراااتا

وتاورردوااندیاا

اردو۴.ندررمایووویر

وافاایناها

ودادابناو۵.دمدارو

ازااز۶.یروادارندونزا

مداناهدادترند

یا۷.زحورااود

لواو۸.ردیاواد.اد

.ارنتازت

و۱۰.نوارو۹

اءو،ناردار،

والاا،ا۱۱.ان

هدادواا،ا

ولاروالاا،رد

aiōn).ا،دااا g165)۱۲نیا،

اناونرداازا

یر۱۳.هاوی

ویدیولرمردد،تز

ل،ارما۱۴.و

رز۱۵.دمارااحورولحوراز

نا۱۶.بالدزدنزا

اراااده،با

او؛دعوازایروادانزااز۱۷.

ااراا،زاناعو

ود،تیرادلداو۱۸؟ا

اهدارا۱۹؟ار

.رایررداردی،ز

،نردارنا۵

۲.افردوتزو

روز،ارناتروانردارا

و۳؛ردویر

۴،یوادی

۵.ارلهدج،دنرورد

ارونا،نایا

.ارنووونااازد

زااورداروارواروزدز۶
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یاواازرااویواردامو۷.

ناادازراور۸.

،هراانا۹.اروشد

ردنارداتزهان،ووا

دیالاریاو۱۰.ا،د

وزنزاار،ا،هارد

aiōnios).ااوراا g166)۱۱لداااروا

aiōn).ا،داو g165)۱۲ارداارواا

دتدووی،مر

ها۱۳.نااا

ار۱۴.رموارد

،رداروم

.ادم
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سمود

اناا،لروم،سن۱

.هدتویاارد،ایوار

۳.دنواواواردو۲

،امزیرادوتیاارواات

دولاروا،اهد

اویهوا۴،هدتد

زایدزاودااهداد

ل،و۵.،انردت

،ردو،ردو۶ادنارد،هد

،یرادردو۷یراد،ردو،ردو

درداهاز۸.ار،نارداردوناردا

وارددراار،او

واهور،دراارااز۹.هد

ناردایاا۱۰.اهدشااردن

اازاردوتدو

ادوتردلدو۱۱.دراش

اهدادیودهدتووا

.(aiōnios g166)۱۲راازانداددزاا

ادارناردوادارا،زروا

ارداد،ادباارا۱۳.راا

نوواد۱۴.اایروادار،

اوا،ادند

زاوردایاو۱۵.ا

یارداز۱۶.رواداررااا،ر

،دادماارواناوتزان،

لومااریازااز۱۷.دهداروا

اا«روالزایزاوا

سهردیوزارزاوااو۱۸».مدیوزا

ارامو۱۹.هدروانازا،د

ردهردا،مانارداراد

و۲۰.عیدردهروزوررن

۲۱.دزابتاارا

ساحورند،هدرواناهداراتاز

.ازا،هبو

نرد،دیا،منرد۲

ناودرواااریدان

داروداراارناارا

داارناریرو۲؛ا

نهارزاو۳.ادر،نا

تزاناداشووار

اهاز۴.هاناو

،ااارناد،ده

Tartaroō)؛ادهیروادیادیز

g5020)۵ارااو،حدو

یو۶؛درواندارن،اد

اراوداننژاو،هدارهرومو

طو۷؛،دادازاایا

دنااز۸.ردهرنداررزاارلد

اردلد،ودازا،هدنردلد

ادوا۹.ادهرهزورنایر

هباردازورارنودرزاارند

ورردتارداص۱۰.دراد

وترردالو۱۱.اداریواو

۱۲.زااناوا،ات

،اهویاتانا

۱۳.اکددردوادا

روارهزورتواارداردو

دیردو.ادد

ی۱۴.یدوتو

ماداررانو،دادزهزارادززا

۱۵،اهدادریااردیا؛

اررموها،هدکارهارو

زاوا۱۶.د،ادودارارد

اد،هنانزرد

ههاریوبایا۱۷.دار

.ار،ادورنایاد

(questioned)۱۸اراوواناز

رتامادرد،اهررهزازا

مدالودهویدازاارناو۱۹،

ناموا،یاز،د

هدتوواهاز۲۰.ا

،نابوردر،نازاوریدازا

دنایااز۲۱.داوازانااوا

نازادرادزاازاااراهار

۲۲.د،دههدنس

واهدعرد«اارنا

».ردن،ه
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،ودانانیاارمودرا۳

را۲،اایردارکلد

ارهدتوواوا،سیا

امارداداراو۳.هدادنر

ا۴،هدرردتاوااا

،ربانارززااز؟واناهو«:

نااز۵».ا،دایاازایر

بازازودزااامازا

قبارددونا،وداو۶.دباو

ایامننازونا۷.ک،ه

.اهادهدمد،ویروادزوروههذ

دزورزاا،نیا۸

هوردوا۹.زورنلراوالرانا

،راد

.اددکان

یاانارداادزدنوازور۱۰

وزوازا،هوااز

ان۱۱.ااناردر

وسترد،ندر،داق

ناردارناوراارازورناو۱۲؟یراد

اترازاواقزا،ها

زویا،واهوو۱۳.دا

،نیاا۱۴.دااارد

وغادوادو،اراران

،اتارواو۱۵.رد

،هدادیوردا

نارادیرردو۱۶.

واانارد

اراراوند

زاارراان،نیا۱۷.د

یرازا،ههدرنداادر،اد

هدتوواورد۱۸.د

aiōn).ا.دلداانزااروا،

g165)
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لوا

ناا،هددواهاوداازاا۱

تو۲.تهررد،دیدو

تزادودتدواهدارناو

aiōnios).ودردادو g166)۳هدازا

.ادامااراهو

اراو۴.اشورااو

وازاااو۵.دد

ردوارا،ماواه

ردرد،رادایوا۶.یو

۷.اوغورد،ک

،ارردوا،کرردا

.دزکهزااروانورادا

.رداروهااردراها۸

ارنالدواوا،فاادنا۹

،اهدها۱۰.دزکارزاارودز

.ردوامورورداروا

او؛هارا،نازیا۲

واو۲.لدردراد،

.نمنونهر

۴.رادهارواماا،ارواادازاو۳

ردوورد،دراهارواماواروا

اا،درادهاروام۵.اریو

۶.یوردادازاواهیوردا

وا،دکوا،یورد

،هز،نیا۷.ک

اازاامناو؛اداازاارنا

ردویوردناهزو۸.

۹.ردناروارردراز،ا

ردل،درادتدردازاواررد

ررد،اردرداو۱۰.ار

رد،درادتدردازاا۱۱.یوردشوا

رازدورادودورهاررردوار

از،نازیا۱۲.اهدرار

،ناریا۱۳.اههزاواان

،نایا.ااازااروااز

ازیا.اهازا

اازااروااز،ناریا۱۴.ارر

وانازا،نایا.

رداوارد۱۵.اواردام

ردر،درادودارداازراودد

اوتزا،دردااز۱۶.یو

تاودو۱۷.انزارزازروو

ا،اهداراارردنا

.(aiōn g165)۱۸وااا،یا

ازاواهرندلا،الداه

،دزا،نوزا۱۹.اااد

درنو؛دزاااز

اار،سونازااو۲۰.زانا

ارارازا۲۱.ادارو

.ارزاغورداوادارناوازا،اد

لدنا.راارنداورد۲۲

ر،راار۲۳.راارورا

او۲۴.درادارر،فااودراار

رد،لوازااااز،رداازاا

و۲۵.ارردورد،

.ادوت،اهدادوایاهونااا

(aiōnios g166)۲۶هااراهررداراو

وااوازانارداو۲۷.

زاارنادداررا

اریر،غوردواود

واردنازیانا۲۸.واردداد

یوزاشرمردواددا،دن

اد،الدوااها۲۹.

.ایوزا،درواارا

انازاهدادرع۳

واازاردازاوو؛ها

هزوانازنا،نیا۲.ار

وا،دواناد؛دااا

ااو۳.داارواازدا

هو۴.اکوادزکارد،درادیوار

هازف،درواار

هیوردودرادارنواادو۵.ا

واهوهایورد۶.

؛هاار،نازیا۷.واهار

و۸.الدواالد،درواارا

هدراازااازاازاه

۹.دزارالااازاو.ا

ویوردواازه،اهدازا
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ناز۱۰.اازاازهدراوا

درواارا.دازاانازوا

از۱۱.اردرداوازا

۱۲.ارلوازاناا

اروازاو؛اردرداودنازا

.شردالاودشدلاازا؟

۱۴.دتزادا،ناردایا۱۳

ارنارداازااتاد،تزااد

ترداردردا.

ادوا،تدردازا۱۵.ا

aiōnios).درادردادوت g166)۱۶اازا

اردنودهاررداردنوااادار

اردرداودرادید۱۷.نارداهاررد

واردا،درادزوازااردروج

ردنزومردراار،نازیا۱۸؟ا

دیدوزااداازاو۱۹.ارو

ار،لدرد۲۰،اوارردار

یا۲۱.اداروارلدزاااز،

۲۲.راددااررد،ارلده،ن

رادهارواماازا،وازا،لاو

واااو.،واهاو

،ارورواناواا

ردواواوارد،درادهارواماو۲۴.دا

حورنازا،اردازاو؛یو

.اهداد

ازازارحورلارحور،نیا۴

،ا۲.ارنونریااز.

رااهور:اراحور

راارهورو۳،ازا

واوااهلدحورااو.ازا،

ناوازا،نازیا۴.انردنا

.انردازاار،ردواازا

نادویدنازادزانا۵

وداراراوازا۶.دار

ازاارحوروحور.دارازاا

ازار،نیا۷.د

اراواهدازاوازا

اازارا،و۸،

اااهاو۹.ا

و۱۰.زیواهدنارد

ارواا،داراا،ارد

،نیا۱۱.دنهرداردود

.ار،داا

ردا،ارا؛ارا۱۲

ادازا۱۳.اهردواوا

و۱۴.اهداددحورزاازردواویورد

نهدتدارردتدواهد

یوردا،اراا۱۵.د

اارنااهدرووادو۱۶.اردواوا

ارداردواا.اهد

اهرد۱۷.یورداوا

نارد،وااز،یرودارازوررد

ففرد۱۸.

رد،درادفودرادبافاز؛دزاانوار

ارلواواازاروا۱۹.اه

تدردازاواراا۲۰.د

،اهداریردااز،ورد،

او۲۱؟اهاراا

اردردا،اراایوزاار

.

؛اهدازا،ا،درادنا۵

زا۲.ارواد،اراوو

اران،ارانازادا

اااز۳.رواارواماو

دازاااز۴.ناواماورادهارواما

،اباردیاو؛د،اه

درادناا؟دا۵.نا

انوباواا۶.ا

تدااحورو.نوبابا.

،دتداز۷.احوراز،د

ناتدا۹.او؛نوباوحور۸

اتداااز؛اراتد،لار

رد،دروانااا۱۰.اهدادتددهررد

،اهدورداروا،دروناااودرادتدد

۱۱.اهدرونا،اهداددهررداداز

اواهدادادوتاااتدناو

aiōnios).وارد،ت g166)۱۲ارتدرادارا

ارا۱۳.اارت،دراارااودراد

ورادادوتااهدروانااا

aiōnios).رونااا g166)۱۴ناااو
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ار،لاواهدارارادیودید

اد،دارلااداو۱۵.د

اردرداا۱۶.اردوازاا

تارواود،تار

.هدت،ا

ار۱۷.ددنا؛ت

ادو۱۸.تو،اه

ازاه،اهدازا

و۱۹.ارواناودرادهارد

هاا۲۰.اهارددموازااد

اراهدادتواهاا

ویاوا.واردردو

aiōnios).ادوت g166)۲۱هزاارد،نازیا

.ا.راد
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مود

ارردارناازوهن،م۱

۲،ادارارو

aiōn).دااواردارنا

g165)۳وریازاورو

رور۴.داوارردرووا

،ررارردارناززام

امرادسازانیاناو۵.رزا

ارادءاازاارن،هز

وکوامااااو۶.

هااز۷.کناردلوازاان

ارردهنودرن

ادراهارد۸.لدوههاانا.راا

۹.تادددارا

ا.اارا،ردوا

ا۱۰.دراداروروا،ردا

ارواوداروا،درواراواد

.ددیررد،اروااز۱۱.

وا،مرادری۱۲

زودمراوا،

.رم،هاناز۱۳.د

.ا
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م

۲.اررداروا،م۱

،هدروبوردد،یا

اناردانمدراز۳.ابن

.کاررد،دادتدارو

کارردازمیدازاا۴

،نصنارداا،یا۵.

هودادتدررد۶،ا

از،رارارنا

ااو۷.یازاورنوواا

ی۸.ارارصا

لاردرادودارنایرادد

ازدرواادوااررااا۹.

ارناردا،هاوهون

زاودنا،اارودد

ازااییا۱۰.نو

دومد۱۱.اهارارادوازاراد

اودتدودتدسدار

،دریا۱۲.اارتد

مراوا۱۳.وا

نود.دم۱۴.زودااریدوز

.نممنودام.رم
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اد

ها،برداوم،اد۱

ر۲.ظیاوریارد

مقن،نیا۳.دنواوو

نامر،متهررداد

رانایاهدو

اهاردردصااز۴.هد

یادند؛دهرصایازا

ارواواویاوهدرار

دار،ددارا۵.اهدرا

،دهرززاارم،واازااد

اردرارو۶.دکارنادر

یایزرد،دکاردد

aïdios).اادهمصرد

g126)۷ناااناوهروموو

ریاارد،دادردورز

aiōnios).رت،ه g166)۸ادو،

یواوزاردنباا

،ر،ا۹.زنرورراار

اادتا،دزاهرردن

صاا۱۰».اروا«:وا

نااردوزءااادا

هارازنایاو۱۱.زارد،اه

حرتردواهقتاماردوار

هیردا۱۲.اک

وروفارو،یدن

زاوهدهرود،هنردوههاردزابایا

اردارردهجااو۱۳،ههر

ادورنایاهراوانروروا

aiōn).ار g165)۱۴هررد،دمدازاخ

دزاراناراواا«:،هدادصا

،دزمارندویرواد۱۵ااد

نارزنودنادیر

ناونا۱۶».وافد

اندنزوکدتا

،نیاا۱۷.دارمدیرو

،اوانرناروا

ااانزرددادن۱۸

اا۱۹.داررددتا

،نیاا۲۰.راارحورو

۲۱،هدتدساحورردوهددساناارد

وارورادظاردار

aiōnios).هدادوتیا g166)۲۲ارو

،هنوازاارو۲۳.زمد

تداسزاورفو

ردودرادظشزاارارداروانا۲۴.

۲۵،اردلر

دترواوولارهدتواویا

aiōn).ا.دااونا g165)
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دوزاریرادادواا۱

ارنا،هددودزدن،داو

تدوامدادا۲،دمد

وال۳.دهدیرارد

هابارداو،ارتاما

رد،۴.ادو،راد

ندزاهدازوازاو۵.ا

ارواراروا.انندرو

ونددروادارو۶،دننزا

aiōn).ا.دااداولاروا، g165)۷

دزهاروااوداارواوااا

ا«۸!.ایویانیاو

،اودواوانا»،اولوا،و

وردوردا۹.قارد

تدوام،ردوت

وازورردو۱۰.میاهرد

۱۱،مریانیزاوادزاومحوررد

ردا.اولواووا«:

اوا،اردارناو

۱۲».دودوسدرواوو

ورنو؛مداریزاوانامادور

،ناانردو۱۳،مدناا،ماد

ییووادردیادرارنا

نودف،نوایوو۱۴،د

ههرردو۱۵،اوا

داردردو۱۶؛ریایاوازاواو،د

شاهوانودودیدزاوادهر

هد،مداروانو۱۷.رددبان

ن«:،هدارداردومدا

داااومهدو۱۸؛هزواولوا!ش

aiōn).ادتااوتیوهز g165,

Hadēs g86)۱۹ویدار

اریاهر۲۰،اازاارو

،هرا.ارنااویداردرد

.،نااون

واارااردی«۲

.اناانردودراددارارهر

راااوارووارلااد۲

ناویدزاوانرارداراوا

ویداویرادو۳؛وردار

کاردمراد«۴.

لاوویاهدازارا۵.یاهد

زاارااوادیدواورواار

،یراددارنولایرادارا۶.ا

حورددرادشا«۷.مرادتازا

ااراوا،ا:

و«۸.دراسودوردردزا

وهداولواناارااردی

ود،اداروولا۹.هز

زاودارداراو

اا.سازنازا۱۰.

زورهدتوهدااانازردارزا

ارتجشاگ.از

:حورددرادشا۱۱.د

ردیو«۱۲.ارتزاا

ولا۱۳.دراداردودواارا

یرادااواردنادار

رداساارد،یدرااناو

۱۴.انردن

میرادارااردمراد

دزامدااهاررداارق

یرادارو۱۵.زوراری

وادیدواو۱۶.اارنو

د،درادشا۱۷.دانادنز

یوزا،ااو:حور

انااواودادا

و«۱۸.ارنااادارنایاام

واناارااردی

ولا۱۹.انوایوان

لوازاالااواداروناوو

دهاراراانزنامراد۲۰.ا

وزاا،هدادانوارد

ا،مدادواو۲۱.یندر

اراومزاایارواا۲۲.دیززاا

دلازاااد،زوا

ها.راارشدواو۲۳،

ارزاوبوهناادا

اردارن۲۴.داداا

ارنیوااراو
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راداا۲۵،مرایدر،اه

ماالاواو۲۶.نام

یارنا۲۷اترااروا،دراده

،ادهزیهزواا

ا۲۹.اارهرواو۲۸.مادرزا

.حورددرادش

وااراسدرردیو«۳

یرادمادارلا.درادارهرواحور

،ادارورا۲.هدویاهز

د۳.ارردارازراا

،راهازوویاهویاروا

.انازاواادزد

ااردسیرادیاسدررد«۴

۵.ازااسردو

تدزااروااواا

ارااوانومررردیوما

و«۷.حورددرادشا۶.د

وسوناارادردی

ودواودراداردواد

هدیردا.ادارلا۸.دا

ویرادکااز،اارناماهدرایور

زاارادا۹.یدرااا،هدام

.غوردوداردن

وهیودارارناا

،یدام۱۰.ماهدارا

رمنازا،اداظار

،ایدو۱۱.زارزناان

۱۲.دارجادیرادا

نودوادیارداروا،ا

روادیامواردیامورا

یواردمودلزیازانازاار

.حورددرادشا۱۳.ا

واارادردیو«۱۴

ادارلا۱۵.ایااوا

نا۱۶.میدد.مود

۱۷.دادندزاار،دوم

جوماواودووداز

۱۸.نوروووادو

،یودیزاارایرزار

ارودویهاررو

،مرادودار۱۹.هدن

هداردا۲۰.ور.دو

وااردواد،زارردودازاواا؛

یوارا،اا۲۱.واودرامیو

رو،دادا

حورددرادش۲۲.واد

.«

ناواهزناردیاهزاوردهمدازا۴

هرد،نمدهارلوازاوا

داوازااریرادا«:

اناردمدومحورردرا۲».

و،تررد،هناو۳.یاهناو

۴دراددزدردسوا

وناو؛ارو،دادو

یناومدرادردیار

اغاو؛ارواو،زاو۵.رز

،ردو۶.احوروا

ناردادونردورزارد

ناو؛دلواناو۷.نوزا

مرناو؛ادنارمناو؛مود

لازانارناو۸.هب

زااززوروننوردوداد،دراد

وودردیاوا،سوسوسو«

ناسوولتانانو۹».ا

aiōn)،ااهزداا g165)۱۰وناها

اهزدااارواونارردار

aiōn):،اااردیوتد

g165)۱۱»از،ارتومااول،وایا

».هاودهداراویاهاارتاد

زاابار،اردمدو۵

زاوامدارییاو۲.مو،نوونورد

ارواربا«ا

بنااززردوزردوناردو۳»؟دراد

ازتو۴.نازار

.،ناندنانابند

یناا!شن«:نانازاو۵

ارشوباها،ادوادروادزا

یاه،ناوردونارونردمدو۶».

درادوخواهداهذن

اربوا۷.هدناحور
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نا،اربنو۸.ااردزا

نازاوداهرروونار

۹.ایدرادرزارزیو

ندوب«:وایدوو

زادنایاارندویذاز

ندیایاارناو۱۰یاومونزو

مومدو۱۱».دازوو

ودناوتاوداداررنیا

:زاوا۱۲؛دراناراوروروناد

مااواووودوتهذها«

زوناردو۱۳».ارولو

:م،ارداوردردوززو

».دااداولووارهو«

(aiōn g165)۱۴یورناناو»!ا«:نارو

.دهودارد

نازامو؛دارنازاهنمدو۶

مدو۲»!)و(«:رانار

،انووهدادوودرادشرااه

مارمودنا،دارمودنو۳.وه

وانونا،داو۴»!)و(«:

ارودرادززااردههداداارشرا

،دارمنو۵.هدادگرییوو؛

هاامدو»!)و(«:مارمنا

اریزاوا،نارنزاو۶.دراددوزاشرا

وردم«:م

ارمرنو۷».نرباوورورد

مدو۸»!)و(«:مارمرنا،د

واتوااهراناودرزاا

هدادزرراودناو؛اوازاتاا

Hadēs).زشووتوو g86)۹و

میااراسمدزرد،دارن

ازاوا۱۰؛دهاددوا

فا،وسووایا«:،هد

نازاو۱۱»؟زنزاارنماو

اراداناوهدادیا

نو۱۲.دم،انانارد

سنباواویازمد،دار

نانرو۱۳؛ننهموده

،هادزایارد،روز

هیرنناو۱۴.ااردسریه

۱۵.دنزاهوهوهدزا،ه

وموناروناودونارونروزندو

و۱۶.دنیهوهرردارددازا

نایورزازارو«هو

اهروازوراز۱۷؛هزاو

»؟دااو

در،هدازر،رمدنازاو۷

و۲.دزردوردوزدرادزارز

ارهزیاوابازامدید

رارردوزهدادنیارناو.دراد

وردوزیر«:۳،هدازاوا،ر

و۴.زنااردیاننرد

وو،ااطازامارند

زاو؛راهدزاودادزاو۵.رار

هدزاودازاو۶؛راهدزاوددزاو؛راهدزاودور

زاو۷؛راهدزاودزاو؛راهدزاودزاو؛را

رزاو؛راهدزاودیوزاو؛راهدزاودن

و؛راهدزاودزاو؛راهدزاودنززا۸؛راهدزاود

امدازاو۹.راهدزاودزا

مووازا،داارناو

وارایهرردوردنزو

:،هدازاواو۱۰اهدا،دی

و۱۱».اارهوااریا،ت«

و.دهداناروناودردن

!ا«:و۱۲دهارا،هداردیوررد

داریا،اوتومااوسوولو

aiōn)».ا.داا g165)۱۳هنازاو،

:اروا۱۴»؟اهازاونا«:

بازانا«:ا»!اداوا«

،هدوهناردسوانو

ردزوروایورازا۱۵.اهد

اناارد،ناواریووا

وباواودو۱۶.اد

ن،انردیاهاز۱۷.رانا

اارارنا،تبایودانا

».داکنانزاارااو؛د

نارد،دارنو۸

اهدارردارمدو۲.او

دد،هادیاو۳.هدادنا

،یدارناهدادورروی
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دزا،ردودو۴،ا

ارنا۵.رارردید

واواازیودارناازا،

اریاو۶.دثدزوور

اوگاوانو۷داارداد

نردورزیوداو،هان

لهامودو۸.هو

نردوهارد،هواا،گر

ود،ادنردتو۹،د

ن،یاهره،امنو۱۰.ده

بایووادونازاهواا

ااو؛ااارهرنااو۱۱.دا

و۱۲.ددهازارندول

رنروهوباوامر

.روزورودرا

زاواودناوردمومدارو۱۳

نایدیا،زنیاویاویاو«:

».زایا

دهدازمداریاهر،انو۹

Abyssos).هدادووهو g12)۲اروهو

دودزااوباواهزایردودنیدودود

Abyssos).ره g12)۳ز،دودنزاو

نو۴هدادزیتناوا

ردویوزهر

هداداو۵.رادارادنا

اذاورابهتارنا

مد،ماناردو۶.زارو،دبذا

ا،اداتیواارناودات

هارایانترو۷.انازات

نایهو،یناودیا

نادو،نزینادو۸.دناتر

واین،ادو۹.دنایاد

ریایارایا،ناییا

ترامدردو؛ادندو۱۰.ز

د،دو۱۱.ذاارمدهتد

ردوانواارداوااد

Abyssos).انااروا g12)۱۲ایاو.

هاو۱۳.اازادیاوودا

۱۴مارردخرنزایزاوا

اررنا«:دنا

یارنا۱۵».ص،اتا

،ارمدااهلوهوزورو

ددراراود،ناراددو۱۶.

مدورردارناناراوناراو۱۷.مارنا

ننایورادواوای

ازا۱۸.انوودودواندزاوانا

مد،اندزاودودوا

از،انامدوندردناتراز۱۹.ک

۲۰.ذااودرادرناید

دیدلازا،امدو

اربوووهویودتداد

وزاو۲۱؛ک،راناونوند

.ددیدزدوزوود

یادلزنازااریدرواروزمدو۱۰

وباشاهوشسو،درادرد

داریودرادهدیاددردو۲.ای

شن،زاواو۳؛دزاردیوردار

۴.دیار،دانو؛دا

زایزاواها.م،رنو

اراورا«:منا

د،مدهدازورداریاناو۵».

دااوادر۶،هدنایاردار

رداراوزوانارداراونااهز

زازا«اانارداراوردوانا

aiōn)،دا g165)۷ارن،یامارد

ارادن،راماا،دزا

مدر،مدهنازایزاواناو۸».دادتر

یادزاارهدوو«:،هدبا

یو،رد۹».اهدازورد

ارورارو«:اوا.ار

۱۰».داندرد،دا

،ددردمدر،دزاار

«او۱۱.دورد،مدهدرنو

».تاررندوزواوماا

سو«:اوهدادیاو۱۱

و۲.تدنارداراووا

واههداداازارناوزاانوارسجر

دودو۳.دالهودوارس

تزوروودورات،هدردسدادا

وارردنااودونزردودا۴».
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زاا،رذانااو۵.اهداز

ذاو؛دوارناند،هرند

ناترا۶.د،درادنا

اراراداترودرنارناتماردراد

عاا،اهارنون

وزاونا،رمااردتدنو۷.ز

اارناوا،هدنا،ا

(Abyssos g12)۸معرردنایو

ناوا،اومو،ور

وزووماازاوو۹.ا،ب

دتزاوهروزورارنای،ا

نازنو۱۰.رارنای

وداوازا،داادویدو

زاتحور،وزورزاو۱۱.بارزن

ارنانودادیاردنا

:ننازایزاواو۱۲.و

ندونا،ارد».دا«

ثدیاز،نردو۱۳.دارنا

وکززاراودمزاهد

مودیاو۱۴.دارنایا،نن

ایاو۱۵.ایدومیاوا.ارد

ن«:اوناردیاه

».داادااوواووانازا

(aiōn g165)۱۶یارردروناو

«:و۱۷دهارا،هداردیور،اد

از،یدوردیا،وایاار

او۱۸.اد،اردت

رندوودوک

نونوادنودیروادنا

ارزناودتاگرواردم

ردواتوحنارداسو۱۹».اد

ثدگوزورواووواس

.

ودرادردارباز:ناردو۱۲

زا،هداو۲،اهرهدزاودزاشوزه

نارددو۳.دروادنازباوهزدرد

ودخهدوارواناگریدژااا

ارا،هارنانردو۴؛ا

اروازاندازنزنادژاو.رز

یارزیاازاریا۵.

۶.هدرواوادشزو؛دااا

اهازایویاارددراننزو

ناردو۷.روزوروودوراتاروا

ودژاوددژاو:

.نارددنایو۸،د

نوارنا،ااگریدژاو۹

اازوا.ارنرما

مناردیزاواو۱۰.اایوو

واترویاوتوتنا«:

یارردزورناردانااز

وهنناو۱۱.هاز،یدنا

زا۱۲.اوداردنواوادتدم

ازردوزیاو؛دانوایاا

زادن،اهدودا

نزنا،هازددژانو۱۳».دراد

هدادنزگربلودو۱۴.د،دهازارز

وز،رنازااروا،زاودنن

رددندزارو۱۵.شرونزونزود

ارنززو۱۶.دوارواریدورنا،نز

ردندزادژااردورنا،هداردندزود

وارذنر،هدنزدژاو۱۷.دو

،رادهارتدواراما

.

،مداروناو۲.دهداردرواو۱۳

تدژاو.نددوسیود

ارزاو۳.دادیوتودو

وزنازاوتمد

تراردژاناو۴.داتردواردن

«،هدهاروود،دهدادو

دیوو۵»؟ایووو

توارو؛وهداد

دایاردند۶.هودو

هدادیوو۷.ناوواوواا

و؛ناو

ا،ننو۸.و،اونزومو

دهذیزایاهتدردنای

۱۰.ددرادشا۹.ااروا،اب

،او،دوریااا

۱۱.ناوارد.ددوا

هیخودواززااریدومدو
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رد،وترمو۱۲؛ددژاواد

ودراداواارناوزویور

تاو۱۳.،ززاار

۱۴.دروادوزمدرردنازاارادروا

اهدادیوانا،هاارزنو

نازااررزنو.ورردار

یوو۱۵.ز،دززندرزاو

وترحوراروترناهداد

.دد،اروترنو

دراداوادازاومووودووزاارو۱۶

او۱۷.رادارد

وادان،داشوو

د،دراد.اارد۱۸.ادار

ووشدواناداز،درارو

.ا

ویوواهدانه،هامدو۱۴

مدارواراوواارارو

زاواوریازاوا،منازایزاواو۲.راد

دیدنازازاوا،میزاواناو؛ر

یدو،ناونارورردو۳.زاار

وونا،دزاردونااوا

هدانزاا۴.دههنزارار

دورارهاو؛هاز،

ردو۵.هوایااههمدنزاو

یاو۶.از،وردناند

درادارادواوزاوناوردمدارد

aiōnios)،دترمونزووازاارزن

g166)۷ارواوازا«:زاواو،

ردوزونااروا.اهروایروادنزاز

زادیاو۸».،ااربایو

،دیززام«:،هاوا

،هاودازامو۹».ارا

نوارواترووا«:زاوا

ازاوا۱۰،ددداروا

ندردو،ا،اهایورد

دودو۱۱،اب،وا،هرردوس

ارواترووا.دورداانابا

».راارازور،دارواانو

(aiōn g165)۱۲ناواماارد

:منازااریزاواو۱۳.ار

حورو.وارددنزا«

زانالاوارادتززا،«:

،اوایاامدو۱۴».رنا

.ااددردودرادزانا

اارانازاوا،هانوسزادیاو۱۵

وهردماز،وردورواردساد

ودروازاردساداو۱۶.اهز

،اناردزادیاو۱۷.هوردز

ادیاو۱۸.ادادواوانو

ارساد،هدادردازاوا،هنوزا،ا

از،ارزیوروااردساد«:

ودروازاردسادنا۱۹».اهررا

۲۰.راردارنا،هارزی

نادزانودنوارو

.یربورا

،مدناردودو۱۵

ااز،ارادیا

طزاردلمدو۲.اهرماا

،واادوواتروواروا

هدو۳،ارایوهدایرد

لااو«:واارهدووا

هدیایاراول!ردیاوایا

ارمواوا،زا۴.ا

ررد،هااوسواز؟

و۵.اهدمااز،دا

و۶،هدناردتدسمدازا

ناوهدردوروک،ادیا

نا،نارنازاو۷.انو،رز

هزدااازا،دادرز،

aiōn).ا g165)۸و.ددودواتوالزاسو

سا،مانای

.ارد

ناسنزامیزاواو۱۶

،رواو۲».زارا،و«

وندوزدورزارد

اردودو۳.انو،ارواتروراد

هزولهدننناررد

ورداردو۴.ددردردزا

:ماراو۵.نوربای

۶،یداز،سویایدود
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ازیدادننوراراون

یا،وایا«:مو۷».

ارد،رو۸».الویرواد،رد

مدو۹.ازاارمدهدادناو؛ربا

،درادتراانااوترا

د،و۱۰.اروادو

زااردیزورواوروار

دیدودردنایاو۱۱،درد

ارد،و۱۲.ددلازاو

باقزادهاراورتا

زاووندزاودژاندزامدو۱۳.د،ا

از۱۴.انوزونحور،بذند

رمندوزتادحاوراا

ردیازورنایاارناجون

رال!ادزدنا«۱۵.رواا

».ارواارودورهارناد،درادهاردر،ه

ا،انوراردارناارناو۱۶

سنزایزاواوراارد،و۱۷.دروا

اوو۱۸».م«،هارزانا

ناازانایازودثدرو

گرو۱۹.دهوتایازز

ارردگروبااناو

هو۲۰.دوارددااد

نزوگرگو۲۱،بو

ارا،گمدورمدنازا،د

.دشااز

وا،اداریانازاو۱۷

یاارگرنای«:،هدب

دزوانند۲،دنار

نحورردا۳».وایززا،زنو

ودیزاهرایومدارزود

ودوارا،نزناو۴.ادخهدو

وزاددرزیاوراوواو

و«:دمااشاو۵.اددیزت

زا،مدارنزناو۶».دواردو

واندزاویانزاون

وناونز؟یا«:او۷.مد

۸.ن،وادرادخهدوار

وااوزاوود،یدونا

ردیزانایا،زنو؛را

ودوناندزادااترد،امتد

Abyssos).او g12)۹»ذا

انزه،ا.دراد

یدوواهداهدو۱۰؛ا

دوناو۱۱.اانواهز

۱۲.دوروانازاوا،و

ازهدهد،یدخهدناو

ا۱۳.ترندنو

هنا۱۴.دواردتروتورادیار

برابروااز،ااناهودا

ههایواواندهدو

ا،یدا«:او۱۵».اوهو

او۱۶.زواوو،ا

ارواوادادارا،وویدخهد

ااارواودراارودانوا

وراارواهدارااهدنالدردااز۱۷،از

.دماموارد،هیار

نندانا،یدزو۱۸

.«

ترلزنازادیامدنازا۱۸

:،هدارواروززاواو۲.روالزواد

حورذودواو!م،م«

زااز۳.اهدهووکغذو

زیونندواهاوایزدا

او۴».اهدودواتزانرواهد

،انووانزامیا«:منازاد

از۵.هزا،هرداد

ادرو۶.اهدرواداراوهر

یاردوداوناودرواهدادواار

اریاهزاا۷.ناوداروا،ااوا

لدرداز،دووبارا،دود

.داوهومام:د

اواازورردووگزاوایا۸

یروادوااوا،ارواروزاز،ا

دودن،دوزوادندها۹.

رودافزاو۱۰،داو،اروا

ازرواروزه،یا،یا،یاویاو:ا،هدا

ووایانرو«۱۱.ارد

۱۲.دارناازااز،دا

واواراوکزنوراوواوهو
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واووابفووجفویردو

ووروباوروویوورادو۱۳،

.مدسوداواراوناووروموهدرا

زاورووزاتو۱۴

زااناو۱۵.اارادودد

۱۶نون،هداروداسزا،اهودیو

واراونیا،یاو،یاو:ا

رداز،راوواووید

واو۱۷.باودرا

ن۱۸،هدارودردونو

ااما:ند،دارنادود

،هدروادنون،ردکو۱۹!گر

ردردنازانایاو،یاو«:

۲۰.ناورددودوازا،د

مااازیداونرونونایا«

یانرواروزو۲۱».اهوازاار

،«:واارد،گر

ونتو۲۲.ادودام

واهردازانازاونزون

ردایازواادردزا

سوزاواوادردغارو۲۳،داه

دنارازاهردزدادو

وان،ناردو۲۴.هاایودزاو

».زیورنمو

ناردوزایزاوانمنازاو۱۹

،ایانازاتومااولوت!ه«:

دیرواد،الواروامااز۲

دننماواددیزارنگر

دااشدودو،ه«:درو۳».وادزاار

aiōn)»!دور g165)۴ناروروناو

:ودهاارا،هداردیور

«:،هانوزایزاواو۵»!ه،ا«

و۶».ووانووانیااریا

یرزاوانوناوایازاوانوزاوانم

،ردیاوااز،ه«:

هحازارواوووید۷.ا

هدادواو۸.ااردواسوواهر

یاننااز،اردوروک،ن

هحمال:«:او۹».ا

و۱۰».اارماا«او».اهتد

رز«:وا.هاروامداد

.رادارتدارداواز

مدو۱۱».اتحورتدازهارا

ودرادمواشرااهوهدارنا

شوانو۱۲،ویروادل

.ادارناشددرادماوریا

و۱۴.ا»ا«اروامودرادرددانیاو۱۳

کونویا،ارد

ناانویدزاو۱۵.اوازا

واودااایاراوارا

و۱۶.دادیزارردیاو

و۱۷.»برابروندهد«امواناروس

ردارزاواهدابارداریامد

و«:،هدا،زاونا

وناروندر۱۸.اا

دازا،ارنواناراواونار

زندوومدو۱۹».و،مو

واوراادهارنایو

تاوایوبذوروو۲۰.

ارواترورادارونارااد

هوااردهز،ودا.ها،

Limnē).اا Pyr g3041 g4442)۲۱نو

زانوانورااندزای

.دنا

دراداروودلزنازااریامدو۲۰

Abyssos).ایودگریزو g12)۲دژاو

راتاروا،هدر،نواارر

د،واارردوااوارواو۳.دردل

نازاو؛رمالراتهادارا

Abyssos).ا g12)۴اومدو

اراسمدوهدادناو

روواراوهاموتد

هزددواروانودار

هزندو۵.دلراو

سول۶.لوااا.رمالرا

دراتا.درادلوازاا

اوالراوداوان

دناززان،رمالرانو۷.د

،وازررداراودورنو۸ا

ددروااارناوهاارجوج
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ه،هانو۹.ردرننا

ونازاازاا.دهاربو

رد،هاارنااو۱۰.ارنا،ر

ناو؛بذوو،ااوا

aiōn).ابازورداا g165, Limnē Pyr

g3041 g4442)۱۱نااروگرمدو

۱۲.ایاوزونایویورزا

اردو؛دهدامدگرودارندو

ندواتدهددید.د

و۱۳.ابدردازانالا،یرواد

دتااوتو؛دادزدنارداردرد

.او؛دادزداردار

(Hadēs g86)۱۴ا.اااردتااوتو

Hadēs).ارد،تا g86, Limnē Pyr g3041

g4442)۱۵ارد،بتدردو

Limnē).دها Pyr g3041 g4442)

زولوانا،زوامدو۲۱

اررواسو۲.دردوردلوا

ونه،دلزنازاازامد

:منازایزاواو۳.اارادیا

مناوداناواندااا«

۴.دانایاناادوداوای

تنازاو.داکنانزاااو

لوایازداورددردووودا

و».مزارلا«:ناو۵».رد

:از۶».ااروامااز،«:

،.اوااووا!م«

ثراو،او۷.دادا،تبازا

۸.دااواودااارواو،ا

وناودونازونونوناون

هواردردنا،نوردون

Limnē)».تاا.داوا Pyr g3041

g4442)۹ایزانازاو

ارهسو«:،اوا،رادار

ودگر،حوررداها۱۰».دن

،دلزازانازاداررواس

.رن،ااشرودرادارالو۱۱

هدزاودهزاوردودرادهزاوردهدزاودودرادوگریرادو۱۲

ااهدزاودیامنااو

هزاوردبزاوهزاوردلزاوهزاوردقزا۱۳.

هدزاوداودرادساهدزاودرادو۱۴.هزاوردبزاو

،دناو۱۵.اهلرهدزاودا

و۱۶.ارشرادوهزاوردواد

هدزاود،هدنااروایوولا

ارشرادو۱۷.ااشایوضولوبرا

یو۱۸.،ناعارذا،دعارذروو

و۱۹.دنرززاودزاناراد

و،لواددااعرادد

ع،و۲۰دز،مرو،مودت،مود

ز،ودز،وز،و،و

و۲۱.دت،دزاودوا،دزوا،دو

معروراوزاهزاورد،دراوهدزاود،هزاوردهدزاود

ازمسناردو۲۲.فنرززا،

دراجاو۲۳.اناسهوردیاوا

ودزرارناالازدورارناهبا

ندوداشررداو۲۴.اها

ردهزاوردو۲۵.درواردانااردمااول،ن

ولو۲۶.دااردازدازور

کیو۲۷.اادناارات

ا،انااد،دغوردز

.هتدرد

،دهرددادنتبازایو۲۲

ونامعروردو۲.دیرهوازاور

ههدرواههدزاودارترد،هرود

۳.اییاردنایو؛دارد

وداناردهواودادو

یواوداارواهو۴.داتداروا

وغاجاودادو۵.دانا

دااوورنااوااز،رابار

aiōn).دا g165)۶واما«:او

ندارد،احاورایاواواار

یدوزاو«۷».دن،داودوزاراد

و۸».درادهارباتمل.ا

مدا،مدومنومدومارراا،،

وا۹.هدادنارراایانای

اواز،رز«:ا

».هارا.رادهارباماواردا

دوازارباتم«:او۱۰

ز،اوز،ا۱۱.ا

ز،اسواز،الدو
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اتاوایدوزاو«۱۲».دس

واوااوءوا۱۳.دااار

اردیرال۱۴اولوا

ناز۱۵،اردیهزاوردورااترد

ودرادودارغوردونونونازوناودو

مدارد۱۶.نو،دروا

هرودوادور.دتدراردار

و»!«:سووحورو۱۷».هرد

زا،دراداو،و»!«:د

ارباتماراز۱۸.دتبا

بیا،ااادتد،د

تامزاهو۱۹.دواایواربارد

زاوسزاوتردزاارواا،ی

وا۲۰.دا،ابارد

یا،.ا»!ایدوز،«:،اراا

.ا.دوا۲۱!وا



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.

https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide


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
https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary


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



۱۱:۸نا-.دورادوانو.ثانارنوودا،هاناانا



۱۳:۱۷جو-».دون،مناد«:ااز.ددنا،دیرنزهارزاارناا،دهدرارمنناوو
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Creation 4004 B.C.

Resurrected 33 A.D.Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
 Adam and Eve created 4004
 Tubal-cain forges metal 3300
 Enoch walks with God 3017
 Methuselah dies at age 969 2349
	 God	floods	the	Earth	 2349
 Tower of Babel thwarted 2247
 Abraham sojourns to Canaan 1922
 Jacob moves to Egypt 1706
 Moses leads Exodus from Egypt 1491
 Gideon judges Israel 1245
 Ruth embraces the God of Israel 1168
 David installed as King 1055
 King Solomon builds the Temple 1018
 Elijah defeats Baal’s prophets 896
 Jonah preaches to Nineveh 800
 Assyrians conquer Israelites 721
 King Josiah reforms Judah 630
 Babylonians capture Judah 605
 Persians conquer Babylonians 539
 Cyrus frees Jews, rebuilds Temple 537
 Nehemiah rebuilds the wall 454
 Malachi prophecies the Messiah 416
 Greeks conquer Persians 331
 Seleucids conquer Greeks  312
 Hebrew Bible translated to Greek 250
 Maccabees defeat Seleucids   165
 Romans subject Judea 63
 Herod the Great rules Judea 37
 (The Annals of the World, James Uusher) 

 Christ returns for his people
1956 Jim Elliot martyrd in Ecuador
1830 John Williams reaches Polynesia
1731 Zinzendorf leads Moravian mission
1614 Japanese kill 40,000 Christians
1572 Jesuits reach Mexico  
1517 Martin Luther leads Reformation
1455	 Gutenberg	prints	first	Bible
1323 Franciscans reach Sumatra
1276 Ramon Llull trains missionaries
1100 Crusades tarnish the church
1054 The Great Schism
997 Adalbert marytyrd in Prussia
864 Bulgarian Prince Boris converts
716 Boniface reaches Germany
635 Alopen reaches China
569 Longinus reaches Alodia / Sudan
432 Saint Patrick reaches Ireland
397	 Carthage	ratifies	Bible	Canon
341	 Ulfilas	reaches	Goth	/	Romania
325 Niceae proclaims God is Trinity
250 Denis reaches Paris, France
197 Tertullian writes Christian literature
70 Titus destroys the Jewish Temple
61 Paul imprisoned in Rome, Italy
52 Thomas reaches Malabar, India
39 Peter reaches Gentile Cornelius
33 Holy Spirit empowers the Church
 (Wikipedia, Timeline of Christian missions)



What are we? Genesis 1:26 - 2:3      Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful? Romans 5:12-19      Sin entered the world through Adam and then death through sin

Where are we?

             When are we?

Innocence Fallen Glory

Eternity
Past

Creation
4004 B.C.

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Church Age
Kingdom Age

New Heavens
and Earth

Who
are
we?

God

Father
John 10:30

God’s
perfect
fellowship

Genesis 1:31

God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light Acts 3:21

Philippians 2:11
Revelation 20:3

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ 
as Lord
in the
Holy
City

Son John 8:58
Pre-incarnate

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Holy Spirit Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Mankind

Living

Genesis 1:1

No Creation
No people

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth

Deceased
believing

Luke 16:22
Blessed in Paradise

Deceased
unbelieving

Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

Angels

Holy Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Imprisoned

Genesis 1:31

No Fall
No unholy Angels

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

Matthew 25:41
Revelation 20:10

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

Fugitive

1 Peter 5:8, Revelation 12:10

Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 20:13
Thalaasa

First
Beast Revelation 19:20

Lake of FireFalse
Prophet

Satan Revelation 20:2
Abyss

Why are we? Romans 11:25-36, Ephesian 2:7     For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all



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.
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