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َمددلو لرو َنهو ك  خ نكونل
وشو خ ن رز َسك ن طل وس َرك ك 

 .كدوكووزر هو سر ذ و ِروش و خو 
ك مكَث نمل  سِر طل وَِر ولس ش

هروه شش كدو لوشو ثَض و ثن ك و نت لدرو و ث
رسم وو خنن ونثح وو ن د و ط ن

لو م.
سك ك   ومن ول مه و وشخ لخ

 .سررز
سك دووه كورط لخ َمو ك وشخ لخ 

 دمول . و و د م نرذس خ نذ لخ 
 َهن ذن شخِ رو ه ومون َ و س َ

نوك ذَ  و لطَ خش و  كد  ذنَ و ت
كزشخَو و َن   و دو َل 

ورط . 
 و و دكَخ و ََ و وشخ لخ 
ذ�� و مل وك شومدوو و    َدر  ك  دك 

 و ومطنم وكت لق دووكن سه  دوور
 ورثكر له ن وذ لطو لد وك ك م نره

طورو و هم ِر َ د د نن لوش سز
 نكَلو ك نو ز َو خ ��كل رخ ل  و و  و مس غ
 لو و خ رس َلك ورد كورط لخ ك غ

غو ل ح َلك ورد شمه. س نره 
 .ن  هَ هركموخل خشودو

 شو و لوَر لز َوث  ص وك نره
زر ثوَ م و ِرح و  .  ط رس و نونوق

 .جرَ ك حز كد ثرووك دم خش  لَومو
مه و لوشخ رز هروه   وم

خلك�� و نن  لر رق م ك وك ذن  هو و 
 هروو و هرك ت ورمح َر ذنو و ز خ زم ره

لم وكوه   ورلر مز د َه دو ك
َذر وك َطوت لكَر د لمل َذر  و خ لمل

  وو دوورخن دم لخ ك ورل نك و د
  َ رووخ حسنو د .

 ر و د نك َطو ل ووج وكل وو د
ن  َ  َ رووخ  رط ت وك 

 ن ��رزم ن س    وِ   نزم محمو حمت 
د زر خشو هروه نو ق وكن شر و 

 .نش و
 و كش نن م ونل مَس سك د

د وورط ود زس شول ك. 
لِرمرسس َج م  موك نم و و ك نن

 لخ نن ن و وروَخن و و دروَخ
 رشوورك نردسك . 

 ككنز  وو نورطس نَس س س ث و
َ َش ون دم َش ِرك نَس  َسم َو ش

و رز .  وه وك زد نك كم خ
 .لَو ن مك كِر هو
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  ذن نو ك مكََ ش د و سك ر
نن و ك هر لسد و دَِ و و و م و دلز و منو

د زر ذن هر لنِرح و .  دو نَثِرنوس
سد ��كل ر خ لن  ر زرو ل   و و طرد دو ط و   

دو مح ونك وقَ وس نكوِن دسر له َ
ك َ و  رزت وز د نو نخ ��كلخ 

َودَوذ طكون خودوور . 
د خشوك زر دَ ك وَو و زر 

وم و نق و وهنرمنَ دس و ثز َِو هر لِروو در
 خسد ونك كو ولم َر وقو ز 

نكَ و ن ك ونر  َ وزل و نون رز
و خ نََ َ وو سل.   َنو ه خ

َ و ن َطل ه مرط ررجز ��ك كل   و  ش خ
 . نخش هروه د دن زر خشو

كنج َو ش ندو ر مه ك وشخ َو ث 
قخشكن لروم و لطَم زرنَو و لنو 

َ ومن روسه و و زره روود  َو سمم
درَ ذ و وك ه  . َوك هَه د

 َووخخ كرس مه وَث نوث م ل 
. هروو لو منَ ن هر ك ط  لهموكت 

 سر س جن د و ومو س و جن س و لد
 .خشو  و

و ون د َِ نسوك ك َوك هَ هر
كَكولط َو و ثدك َث ��  

  َث نَِد ن  
كنج ك ردل وش  

 َو ومه زس زو 
 ��م َ َ و ز ل . د  

وشو خ ش َِددو  
 . و لنو شوت و سرشخكن هودم و 

 .و لغر و دردر و :و
  ثكو لِرس رسو و لثك

 .و ق رز هو و :و
 .وو شَ شر  و ش روخر

 .و درَ ورِ وو نز و
 وِ  و  و َ  َ 

 كو لووكن َ لَ ونو؟
خ رد نَِد ن  �� و  وو َظ م  َه وك  ك

و   َطل نو ث َزدل .  س  َه وك
وسن نو ره. 

 سخَورن ِرَو خشو ل َور ك طر نو
َو ث ث َنه ��كرو   ث ردو ك د وو س ك

ووسن.  كَثل كوك ك سن َوش زح خ سِر
 كزح ك وسن �� َل و د ل و م و ..رو ش  و خ

َ نسن ل دول. 
 ك كن نز لو كوش  رزز لت حق شخ سِرل

  وش و كل زن و د  كَ و ن
 و لكَ هو و ل قمسَ درهو كو سرلخَر 
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 روجل ك نطَث نم نزمس   ن و َََش
  ِرس م   سوسمرنَ  و َوشو كل

 م خ نلَ َط و ن. د رس كَلزو و زمن كر
َل َ تق كزح. 

َوط 
//00 

نَس 
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رك نردسك نزز لخ ول .  د نن
 رش لخ م ونك دنو رك نردسكل . ك

 َش وو ن زرك ك س نَس سم َش ون د
  رز. 

 س نَس س ول َورط كنو ز  َ
سو د َك َنرق طل ه و  وخ سد خ ك

وسن . و رس و ر سن خ ك ه َك رك. 
ر ن و لشرَ  لو ممس كل س

ر . وهخ كك ك و زِر   ننم  ت
 ك  سمم َك ول ثر و ز 

ث و خ وشِر زرش ورل شخ روز و 
 زِر دووك ول  م ود وه ك ورو ول 

و خ َث .ر لز كزوج رطَن  س كنَخ
 لو م َخ ن و وه د ول ثو س نَس

و و و و طرم و كَن  كدث شر و و كرو
و ط لت و طِرومو م ذ وخ و . س نن دونخ

سَن س شرسن و خَور و خو  و ثَو و 
زغو ك لق نوخو .ر هز زوج ونل   طل

 . نَو  خ َ شر و ثو وش
 َ ردس َ و ََه نن ول ث ك
  و خ طت ل شكو ذن خ لم  وَ تكزح

ََ َولو َ وو َول   ن. 

 د ك ح نو ن َس س ول َط ك نن م
َم طل م  َ ك َ و َر كه  َ كد

دل َ خن َث رز  ن َرخ رد َنل كو
زر خشو و  و  م ك نر و

 َل َ َ نسو د وَ وجوَوو . ورك د 
ََش َ رس وك .شو َطلو مل َك ك  

َِرك طل وه زه ون كِرو ك س ون كك 
 كو  َثنط ه خ نذ رثه رد. 

 َد ِر ك خ  نن دلح نن طل
 َض نه كو توِ ك طل َ ك كك كدَم

ن َو ِرَج ن . و و ش زو زر َِر ونك 
َج. ك نط كث كش و َو خ َ ش

رش ِرس رس ََم.  َ تحرر نز نن د
 و ل َ َ ن ط كَ  و و و  َط ثم

كرَ  م  ك  نَ لنو طل و منو مِرو 
َ ن. ه  ذن  وشمهل َ. 

 نتن َ ج وره تخن و ن َر ر . وه ث
دس م كت و ل َثِرَو و خَنك ث كلذمر 

ود ث َود َذل ومت ههن .د ق  
ر خنق و كِر نومر هس نن َرد قل

َشخ ث هرور زهز م ون وه ق و  
و.  َ روَخ و َ لس نس ندور له و

 ك وركد  ومو ه و و رر لز رو ِرو قودك
ملو م  زوج خ وروثو دمهل  ر شز 
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م  م .وون قكن ِرَ و ه وو ق كد
 و و َ ورزطوله ون ورط لطل نك. 

 نن وكم د لح نو ن  َخ   ك
ِرَ  ك ث س خن  وننَ  ث شو

َِطونك َوك رمو ط ش و رك و ك ون. 
َ َس نش د د م وك  كز شو خ و

َ َلس َو ث  م ث َنط ر زوو خه 
َو خمه طل َد ورد رو ز ود و دل م  

 د كو نو نوننوَث  َن زِرو ن ِر  دل
َل و وَِرث  َذو ل و م تك  ق ط د

ه نت و حِرومو م لِر  ش لخ ن 
درمو قَِر ن و َو خ َ ن ط . تك  ق

دل رز ��نرو ذِر ش . و زر ل خ  
 نونَل و َ ِر  لو ح رك  ول 

طن َث ن؟خ َذن ردد قرس ِرو كو ك ه  
ه. 
  و دل خل  وَن  نر نه َ  َس

 ن َ و وله  شم لطل . َو خ مم
 . و م ننلزَ زر ن و وِر ثَو َ د

نن طِرَو دو و دلَ  لحل كك كهمو 
 ونك ث ذن كو َو شخشمو نو و 

رز  وزر طَ ِروش و خن  و حرمت و دل و ذ
و نمولد وث ك هروه و. ر دله و و نن 

وود ك م. 

  س  نرو خ  و و و رش  وَِرط نن 
َط دَم نَسوَِ. 

  و م رخ ن نن   وَ نن َ دو
َ . ك نج ِرش  ك  دهل َرج نو

 ونك كَِر و خوشو ن ج  َ ث ت وك َث سد
خو ز َسو م َ ور َِر.   ك نن وس  كك

س ودشك  و ون ك دنر و خودن كمص
 َش نول و رش لو خ غ .

 سد ِرو ش  كك نوذ َشل َ دل نن 
ج  َلث َكت نر نن م و ح و همو ِرزو وم

سد ََهزهِركَط . ره وك رد دو
وشس س ك سس دنك تك خ م دَم نَ

 ك م َش  لو م و مَوك . 
م و  لِرَو ك ِركد لشِردََِ و ك نن

َن رم قو ل ندِر َث وكنَو خ  
و  وورو درَ ثَو لثَ نمولرو لِرَ سخ و د

دك  و نن  ودِر. كن َث نرهض و كه
درك و هض َ لط خ و خل و سر هو ش زر 

هرو ذنَ ك  طن خ َِ دو لك خ كدوهو 
 روخ خ ن كَر ِرسل ََ َج كلو دوو م

.  َ و ملكن هلَ و  ثِ َوت نخ و
 ث َو خ م  و خو ن خر سك كنومر قه

ز ج َنو ه َن رط و مل وكرند َث ه. 



7

ر هو لط هروه دوو من ك ك ش ز
نكلط.  ن ج خ َنه َض نه كندوو م

رثس.  ِ َث نكلم هروه ث رس رن و
 كنمَ  ون شكش ك ول . 

 َنه نن ك م وَِن نو ن نن كو
 َِر نل  وَه خ ن َرومو س ج لث

رسر قل ود َِ كرومسك    ن شخن
وِروول لخ رو ز و َ ووك خدنوموو. 

َِرل َد  رخ ك  و و هش ث  َسك َ
لو ك س َنكلث َرطو .ك ول َ  
رو خ َردسَك ك دك ونك   و س كو َ

َرطو ث و ث ك طلل نرم و  ك وق
رطو  كرو ث َسمل ك َج َج روك .

مك ث ق شو خ ث َ م َل د ور
 . شو ك  ومو ه ون    َك َل ومه

دنِ ؟و  ر مه َل. خزش َركرزه َ ك
 نن ِرو ك  سو ق م َل َ ته د لخ ك

 ونزه لس ذده م. 
 و خ ر َوك شخ ق طو ل وََو ث ز

نن  زه. 
س و َ َ َك كَش ��   نز ث  نك و ش

نكل زوغك طل َطردو. 
َِرط  دووم كَخ ن ووك خون.  

و  ونو ز خشَ كوقنرو د ولون مدو
نوك َِو ز خث و ث سو دز رز ك.  لخ هروه

م د وك م خ كدو  ر نن وك ن د
َه ن و و وسكَو خن   وكر وز ََش 

ك ل َش رزت مط َث ك كَش ن. 
 َك رورودل نوو. دووك زر حه لو خ َل 

ش  َولك وو ن  َ  ِ  رَ 
 لخ طل.  ك َ َرو جمه دووك زر حز َل
َِرل وِرطتط نرطو ر خز ند َل . 

مدووكجرَ ك طِرَو د لرزو و س ِرَ و
خش هر و ون  ل َط و زر م. كت
َم .ك ممت و خسرو ك رسدوَِرط َ

كهش  مخل و َو خ َو شمه َ م 
َِر ِر و ك و ق َث  و نَخ.

وسَو ِرل ذوكو دز و ث  نردد قو رو ل ن
 رز دنون .وَِط  نن كو  هروهم وث ر

دول ك شخ د تط َث َ لم كو ل مم ك
 دَ سر و  َ شوَ من شوَ خ َ ِر

 ونكو جخ  د كنردوو مه رمثن و َِ
.  نرهم َن  َوك َش.  ن 

  ر كسو ث ث َوك وره ت َكرو س َك ن
. غ ط هركنو  كك  ك من سرخ زن

 و  م َو د نو و  َ و َر نرد سد مم 
 كن رش  و َل َو ث رس َ و وَزد لم
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نو و مومق َ لو خ نط در نكَ وو و ك نر
  دز. م ك كه ومه وه لم َر

م و .  خَكم لِرَ مدووو د و نو شه دلشِر
ح َ و خو نمه ورطك و .

 و م ن م وو ث ن م َل و َزر ه َوك  غ
ك و س!؟ ممَل َت و ثك    ؟ ن 

ل و كس لر ه ك َ؟ 
غ  شذَ و دس  س و رك خ هََ و 

َل َك ه  م ه نو رد . 
َل ت وك س وَوس مم  د هخ  ه نم

ك َ دز ول و كنم رثس كر وخ ونل
َن ش. 

 و ثلكن  نردو طدو هردوو منو هنَ كل
زر شرم كد ك ك َون ز و غت َ و َ ثو و 

ِرَ سخ و  لَسو و همو خَ و خَن خ و همو
َ سرث رخ وردذو نذ. 

ط ورد ورد نن َخ و و ت وَد ن كو
وو ل َسم  ونط دد له له َوك مو م َزرم

 د َ َث َ كو كمو ه د
 َرد. د ََطرو وك و .د د

مم دو  طَِو ك دوو رط سر دو لط دوو 
 ث ردوو ذنه ك نو ن د ذنو مو و شوث ِو ث 

 رس رط و دوو  تن نورطو.

ك رط   زروف ودوو مِر نوشو  مح
ردن ركوَِر كلم ك و  خ نن لم 

دزو ن ووووط ش َنه ورل و خز ن
ط َوو ثوو ك ووَِرطو م خز  َ ك َذ ن. 

 خز رنوش َ . 
  ك ر درجت وز و ِر  َ زطخ 

وِر جن كو م َ روَخ شخ نخ 
و .خ جن د َوِرو ه ر زنوِر م ذن كو .

 نجخ و دو كوونو لمسَ خون خنلو ِرَو
.  و  دونونن طِرونو رك ك حمت نرد

ِرن و و د لوم و  و رطو خ ووق ن
ورط ك ��كل  و خ وزخ كم   ن نردو    ن مم و د  

ن ك كم وك و د  دل و خد و ك
ن وكم  كو .  َخ َنه د رط

دول َ و نز ر سو نودك مَ . 
 م و ه و و و خز  َو خ نن لم ن

ك ط و  درط حسدو دوكون خ ث َد
وَث ول ك ون َو لوخ  و وشو خ

خز لخ ل. 
 َ ت وكرو دن  ممتخش ومه ل

مح كو و و ن وروثد  ن ك ونرو ك ه
َ ز ردوت و مغ. 

َ درون قو ث ك هنَ زر ثَ هرو و ث
 مو موو كو وَز َ و  و سل
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ن حو م س كنَو خ كلم ك  و 
َِر وك ممَس وَث كرو ش ولم وش 

ز َِر ل َم و خَِر  َو نوك . 
 خس نوو و د ش ومو ه  م َروجمه و

نق  وشك لخ كم رر جت و ز رم كو
 .خل ث َو و
 مردد  نو ولرنَ نسو كمم ه مه

و ونز و د ود مم  ولو ه   ونزر
لم وش  كننم.  و نوسَل هروه 

ننز و كد رم  نوق ز روو ك و غ  
نَو خز ر خت لك َدر َد .  مم

ردوون س َر ث و م ك و د نن  وو  
م و ل وو وو ك كو وون . 

ن َهك ممنض  طو ه وَِررو ه وو ن و َسم
و  دسو دَ ط  و م زر س ونمو 

 ووط  َرود نرط نن َو د و  كو
ث نكلم  ردنو خ و ن َرودودك. 

 كو خ مث  و دوو مو وث مم نز 
كس ثون ذ َكت و  ن ج ثون لر كد

ك مم  ن ذ  .درَو سر س  م دم َلك
 ذ و ِرو و ومن  و  كَ زر خَ ش و

ند هش  لو م ر مسول وت ثو ح و وتح . 
 .مم س سرَ زر ز و روِروَ كر َجر و

هروو ه ك رز َط ن مم.  ور طج هن
ط نل ود وث نل ه س لم لَ و 

دووك وروثو د ه س طل وطو ك هن . وك
ود وث هنل وط ونن ن  دوكط . و مم

ن ك   س َد ن.  ن َ ردر كط مم
 مم و هزره وَ .  كَ و  لسر درهو

ممَ  .  نونومم قرم و سررز و ز كرد مدو
 ََه و و س رسو ل  س ك ه و ر شر زز

َك كس رسل  َ .س ره ه زو ن . 
 و وَ و كدك ث و سه و ومر . سز

 س ك َو ك  نولث نو ك لخ ه رج
 مم وَخه ن مك ول   و كن مم س 

 كَنزن ت. سكن س ك  ؟ و ردك مم ن  . 
 َك ن َ   كون مر مط ش رز

نه كس وك مم قرمن . لسر نس و س كو
كدو و نه كر مردن كدوو و ك ثَ نزن و 

سرو ه سو و ه ومو ه و دووم خ  و وكن 
وط َذ د خ طل شنوت و رودكح . ه ك

 ر شج هن و َدك ش َش َرر جط ه و
 كد َخث كد َوك خنت و جسس سر مكن

 و ك ش  و كرر دسل َك َلس ن دو 
 . هلد لون  سم لسر دركلن





 ص ون خز لخ وك شل حط ق. 
ردك نكنك ره شل ط ق . نردسكل زطِر

ه وركو. 
َل َوث وكز و م و و د سو دو  . رط

 س رو ك و ك دل و  وذن لطل نو م
 طل دوك َخ  نن م دوك   و و نك

و و ر دلس رزدو ن ��كلخ .  ر خ  و وك زرج  و خ
 نن شرو ث وشخ س وَذل ش ر وكسك
كد رمر  م و ك هن  َط و س كد 

د م ش جر ن َكت ث َ خو  و نت 
كزك  َك .ط و لخل و ورتد. 

 ن نن ك ��  ز  رز ه ون م  َ ك ور ل
ط َث و و كش ك و خ . َ م ن

 و رن وك مك ور نمر  وه و روه
َو خ نو ن وررسس وم َل  حر. 

 و ك جس وو ن  دل َول ن َو خ سم
 وش ط ل  ردك  ل �� نز  ون م د ه

وش ك . وك كثس َه طل ك لخ هروه
وس و رس ركرد ِرش ك ن روروو د نَسل 

 َث رز جس ون وو ن ك شخ لس ك دوك 
ذ   جس َل ََن  ج  َ خ . 

 ك و هجس َل ر كو ز ك ن لَو ث َ  ره
 مه سر دسل نو ن ذ َل وسم ودون

 و و خ و ح ن ح ون و شو دوو خ 
دووك  ووو ن م ون. 

 ذن وك وك  ش  لم خ ول س د
 ِرو كو ك م ن و ون نخ خ مم ك َ 

 ووه د كو كك . 
 َل كو ودكن سك ق  د ش وك 
 خ  رك ر و ر َوك و َنر دسل رس ط
 كو  ك زِر  قو مر ث نو ه خ سو ك

َن د. 
َل رث مم  َو هلم و ط َل و َ ِر

 ك درو غ  تط حنط م س رد  ن  ره 
دس ردر  ن َخ د دنَ در رق  زر 
 نم ضو ه زو ق َل َوث وك ك شو طل َ

َث ك َروجمه  و خ رز ��كل  و خ ر ند  
خ  ثو نشو  د ش نرح و ِر  ت 

 نن د لح نن ن دووك نو ن ��ك  ل ردوط ج
َن د د كك زو ح وشخ رز ��كل . لط خ

ََد ر دز َشكك دول . كرنلم د
 شخ نَِر س َس و دو َ م َ و دودم
 ور  َذِر ن و  خ لمل َذِر ن د ورل

وك طوت لكن َو ِر وك لمل. 
 ش و ط و ودَ حم و ن ك خل هم

 ن وو ك لخ َذ خ ِت طمح  رطج
 سد نرد ز و و و لخ َد  َول ط





 ث ن  خ لم ونردو ن َك ر ركل
ل دنكدك ك  لخ َرض جه  ون ص ودر

كلو  ط كملَ لسث و و كمل َ . نو
 لخ وك  خزل َ خ سد ن تسو د 
 لو م و وَرككل سد وه لو خط شمه

ك ن حل د و نن و ممو نن و همو  و هس كد
 نره مه لر خل ط رو ه شخن كمخ
 ن  و ش ره  وَر هس و لخ
نطو لزن نو مل ثِ لخ و ك و كر و ش همو 

مت و غحرن . تهن دل لر خل ن و مل وك
خ لم و وش هروه ََ َجلو ح .  د

 دَ زرجر ك ملك َ . و لط رَن خش ك م و
 دك ن لخ  س و م  َنه

خ  هت  ذوور نن و ذوور دن ن م كد و 
 نكش ِ  ت دط نَِر و شو رس 
 لم و َِ و ن خ لم  ورِ و وركك
 و طس  َسو ث َلر س َس نَر وك
  ِر ت و و لك د كسث   نكش
 دو  كسو ث خ نكث َرثز لخ  َون وش
 ورِرم نت ن و شو  د وك و مد رمث

ك ث َكن و قك هَ ل َ خلَ زر  خ و ثس
 هروو ه ولق َثد و خك شخ ر قز َِر
 لم وِر ك دو  ط و وشر خز وك

ت. خط َث و لخ  .

  زح لم رَ و ك  درلن زو زروف و ول
 وه غ   ون كذن  زح َ لمخ نس 

 شخ خ نو س ردك وك و و َسم لخ د 
ككش هو  م و . سم  و كلزمن مل د و

 ونرده َل د كو و ورط مل َنه ��  و  و 
 َ َنره وسن ون ز م ن و وت سح م

و َر . و  مك  هدر لمك و لس  و
 ِثلد كك ر د وك مِر كوشحر لده طل 

 و و ط نزر م كش ته . دك و ِر نِق م
كش و دَ نخ ل َ َث ت كن زمس 

وك مد  و ن كَ هو كَ نخ كوو 
مدو لو خند دو ِر خنك خ و ز و لسر 
 و ر جثخ ملك ورر طز َو طو جدج

 مرد ر جز خ زوِر ومه رمر ِرث َ
 لم رخ  ََش َط غ جح لم مروس و

 ثله و َن خن خم . ق و دكر و
 و ك ر خز َرز رسو ل ورط كرط ل ك

ِ ��ون س رد و نز ل  ر َ َِر رث لك خ م ز  ر 
 ش و مه س رز   ه َو َو  لخ 
 دَ و لوَ د ك ه خل همم طت و م  قِن و 

كد مت ن   َو خنو خشم كور جد و
 خو زن  َِرث َ دث م ك قش  نط. 

 ك و نو خ  ك ل نو ره م 
 هدر  و طو نَ رو . شك  مدو
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 وك رطو ده زس رهك  رمدِث َذور َك
 زو حه ركرشس د و خز ررشد سخ محل
   و َسم ��   و ََ د   دَ لش  و ن رط مم لح

ور ك رط ممح . 
َ سرس ذور در كَ سر ش لكَ  لو 

ج لخل شرسنَ  . ودرو هلسو وك وش
م  ته رز رو ك َد . رده  َ َ و

  كل ر و نق و و رزو ز ش ن ت
  َذور دك ِر نِق ت مه  مكش و ط دك

و همو ِرثِر و ط  ن  منك و نن و د و
سن خن د . زر َ ط: هدر ط شكم هت

 خ نو ن ومد دل نرو ه ِر دووك ن
وشو و خر و   نو هر و شو  لَت 

 و رل �� ت  نز َ ه   و ن ش   و   د  و خ س
 َ ذِر  و وش   و  ش و ن د رو س 
 لنج ك َو دوو س َوسدر ورس َردك و ه
  ته ردووج ذر رو دك و ر ردك وو ن ه

 و د كو رتدن و . و َث و ش دك س
خ لم و د دوك ق لخ طو ل دك  .

 ط لخ  ونو و نو ن د دز  رذ دكِر  ن
 َم  ه وَد  َس ِ س ن ل ك

ر دلز كردك نكك طو ل َوسدر ن و ل 
 .ثَو زرجر  ك ر كد

 شه  دس ن لك ط لخ  و ر ردك ك
َم  وو  َد . و َ ورز َقرم َوك لخ

ر زو دك خل َن ك  َطله َ مر لخ وو ش
 وكَو جن َ ررجت و جك سر ثه خ كذورو ل
 َ و  ك َنزن شخ َ ونم  َرد وَد

 .خو
 �� و لدور جَك نن و د و  ل ل ح م هر 

د ك نو ن مم ووك َث َنه وند  نن 
 روه مل َ َد ه ك  ورمد  و ط َ
 �� دم جنو و  دنَ زر  َو و  ل ق َ  ون ل

 :ط ِث ِو ث س َظ دد  . رث مم
وله دلو ل َسثح و َ ند ل َط ك د ك

 َل خ  ك ن و  َرج ك َد وخ َ 
 سه َك َل ت ود مه رمث ممجس  ود

 .و كت
. ر ذور خلنن ِرثِرَ و ِرك درَ وكر  س

 نن َ ر ر تس ن ك رد و زسس دون
سه   تك ن ولث تد لخ رطدل . لخ

 � � و  َ ر  َل      ل خ لد و   و ذ  ش  َِرثِ ر   ق
دك ن وو ن لد خم .  ول نن رطد  ط

  دك و ود و دك ق جس  َل ََِق ود
 و نس م َط  خ َل َ ِر ورس ََِق لخ

 همو زر دل خَ  و  .  زن شَ لَ هت
ره .و َد   ون ر قز َ وه َ �� َ  ه
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 كذر ِرط كوشح دم  و ك ن نن  د
 و خه. 

 ورد   و روت روت رس ونكرس رو ومه ث
و ث س و و و د نن ورد ول ورد ِث 

 َ ن و مك ور هط و ون  نج رمخ
 مه و ث سِر ت كو هِو ثِ نو ونوَث 

دك دروس  رط. 
 وش ز رو س ث كروو هرد ح ث َه

لخ ت كر هخ ِر وو ك و ن كَش وِرط 
سَك درو  نوك جر لم و ق  و و 
  رس  زق د َِ و  ز ك  َل ك نَش
 ن َ و ص َ  ن  ص سر  ند

زو  و زر شََ سرسِرمنر مك و سوزو خرمو ِر
 .و

   ك ودنكك خ وك مكنَو خ نن . هروه
 خ ن مه لخ ت كه  رو خ ند َ
 ر ك َك نخ  س نج   ركك ن

د و ثون ط خ و شردوو لخنق  و . دو
خ نكَد  ردون ر . دوس  و َك ك رج

م مل . و شر َ هرو   خ دون و  وو
َ ش نومل ه زد همو د كد سر خل و 

دش  ن غ جح  در م ذوور نق ق كو
كو نو م و مل م و . نو هوِرَ و ِر خل و

 َمو ج س ش ومه نر كوس ورط لم

خ طل و رومر س ولث ج م  نن نز  د
و وك مل هو  ررحز لسمور و ثلو ش رسموز

  كو ورط َ و َ رووخل   نو ش
مو لر نن زر خشو و ل  ك لو  و  هر

 سل  ش و د زرو كرد و حمت َ و ملكم
و س و ج غل َه َج ل  دكلمم ج. 

 نو و و ج   ت ش و َوسو در خ
َ لم طل رو ه ط دت و . كك ل َ ك

وَِرش و م  َ َس ن  لخ نمز. 
ه ش ك د شخ  رث لمل َسمو ل َنر

كدو  ثرزك و لو َذ و مَدك لو  َكد و 
 ش ردووكه ن  رزثل َ ك َو حه لم
 لم ووو هشل و و َمخ ون ردووخ َذن

نو ن . و ص دو خه دوو ك َحل َ
وسم ون ومه . لخ خول شخن رس نن

هروه و . هم هر ط و زر خ  خرد و دل لو
 َ رر كز و شه َ ذِر  م رسق شخن

ن  ودوت كك خن َنه مم ول وت جك خ
 ك  رث لمل م َج مم ورو ل و ك رخ و

 .مَدكش م  خش ز مم و
 رسر  رردكس ون رل َول وم  مم

نه جر دكر وكن ن مسَ زر ثَو طور و 
 و َسم زرو شمه كول ج  نون  ش ورط

 .لر و ش هر زر كت مل لمس َو
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  غر لنمش ��   و غ   ط   ن   
  م  ندر و لنمش ند. 

لو  خ دك دم  نو خ َو م و زو َرزو ث
نو دغل ونمث ه. 

 ن رو ز و و شمه كلو خ  َزق 
 و و زر َ خشو   ك زن كرد و 

 جز و هَ  كدنو خل حمت نحز رمرم و هرو
 وخ ك كو ه لخ ورد  ومه  َو  ردوون

و . ِر خن ز ك  ممرك دروس ك ك و دكر
 ونمشر  ك دروس ورش روسو ل  َ َ و

مكش ند ممرك و ث  لرمر مك و ور
ن ط�� و جو و شن خو خنك و  . خنك خ  ك

 ونك ص تط َث شكنخ س   ِث مو ه
  د وون لو م َ دك نكرك شح و شحل

ح ورل  وشر حد د صك َ  ج 
دك دروس  شخ ورط َنخ نخ َو س نل .

لسر دخزَ  ذور و وشن دروس كدو سرنَ زر 
. خش لدوس َو لن طورو خشَ  دروس كد

  .سروملك  خ خرم دس ث َكد
مل ق و ممر  و خسخن لور وكو 
 نن ك  َوو ل َلر سه ��  رك و و ن ش ََد لدس
 مه لخ خت و دسحد لك خ م كوشخ
 نو خ د كنك نخل َه د كك خ م زو نو

كز  و َم و و نر دلز نن دنم  و نو

 َ  طل نث ودك َخ و ن م 
و شو م خ كد  د  وَو هر ن و كد 

لو م كرس َذل م روزو سس زوو د قو ن ِسد 
و ك َ كد خ زر هنرمن و ل دنَ و 

نو ش و َرمس . ند كمل وه و ك روَخ
دك رسو د َخ َ خ . و دس نر دز

 . ونن زر ج و هلو . نخَور د خَور
 .  كلخ خل همش و  حست  و مد

 مدن نن زر ثشك . زر مدنك ون   سر
 مخ و ونرمد  ذو و ِررد شو و مث  لخ 

 و  لط ردوو ق مه مل دك نش رو ج
 ك َ و نو ن د  ن رز  و نن وط رسل
 ردخ نل مط ره مر خس وَ َنه كو و
 لخ  ن وَن وَل  و ومو هن َ و

ط  دك  كلم دو . مش لو خ تق سِر
ون ل . 

 وسمل مم ك ِرث َ نن دنر مس َذِر ن
 نن هروه نو نل زو ش لح َ رز م ط

ر طل وس خ و رس ور كرجز . م
د  د  ثمر د  طت نرحت و  و 

  رز � � ت و ؟   ط  لخمم تط  مم   ك 
مم م . َوقس مم ودن و وخد  

 و شمو هَث و ك ق ك ر دروسدو له
 نكرزدو ن وشد خق و ورط كوقو س دوقو سل
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ر َ دن و  زر  . جنك سر نون و
وغل ند ط رَ رنمش ورو ل  . 

 وث ك مم   ته سوك و َِر وش
د كرزث َ  وَو ك زر دلز َ وون ص 

و هر لملو و لمك ه درَ و مك وو نكد لر 
 مم  نوو ن و نو د ل  ونرمد و َ و لخ

م   ور ه و ك طل ن.ص ك و
وِك ز َم  . َو  دووس م

 َث  ك كو و رسل لو خه  م
  دك َث ه كرمم كزم  دك

 رز  َك  نرو ش ند  م و
لخ وِر   نذِر لخ ن وَل 

 م   ك  و رز س َول س  و
 و وَو ث  ه وشندل َوِره َدووس هروه
لو حه ك َو دوو سه سهم َِر َد  

 و ن م ه و خ ل َخِر هرن زر 
قلو و لط و ملم زر ه ك كد 
 ند  و   َ   م  ه و لم

و ج ش ِك. م  َِر وك وو ش ك مم
 رووو س ردسك نث كو م و َر ثز ش رد

زخ جر ج َس ك و ث هو لسر ث م و 
سر سوق ث  و در و سوق جن در مم لو 

َوكو ن َرن مل َِرل  وس نَش 
َ َ ط و َ ورخ. د و ث و ك ولم نط ك

رند وقس ط . و نو نَ ول َ  رط مم
 ك خ ر وقس ك َ ون شه ك ز و ط

كوقس ك ط مم ونكش  . دك  و صل ره
لم  و وشو خل ط َ َ وَ   و 

وزن . ون و ث ر كل َد َ  مم ن لخ ن
و سوق ك زر ش ك و ِرس و وَو ك و قر و 

ولس ن نو ك ر نز س . خ ون ذوِر 
و ِرَد سو دزو رو و كو لمك و 
 َز طو شو ك وث مم ونود لنو 
 َه ن ونزرد ومه ونو ن و ز وخ

 س نزدرك مم . هض م َوَ َ نثِرو
 وزدن َند ن و ونزد ند نو د ِث

 .  خ ره م دم كو د م دلل س و خد
 ششت ل و ن و َرو د رد كس َكله

له ثولنل مم ك وك دروس رن و م ن  ط
 ش ولر مزو ل ك د دروس ردل وو َ

نج س و طو له  ومم سد  مو ه َِ ك
 :ط َث مم س رد نس  و وورط ك دوو ل

 وشخ نرق  ك   د رزدن س  و
طور و م مد ن زر ِو   و  زر ث و م و 

َرن و َ َت لط  ك ��  ل  ثَ . هَ د 
 ور مز َخش و و خ مم َد دنم

ور ه ن ط  رر . زه كنرق َ
لم و زر نزدر ط لَ ك و ث َكوَ دل و 
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 كو كس �� ط خ لو  د َ د  رز َ خش  
لكرك . ل و شَ خشو و هر ط و ه م و

ر لر وك هَ . خو مَ و م و ش كد و 
 م  رمس ه و زو زو د ورت دمح وشخ

نو ز ط  ث . ودن مح د ك دو كل
دوِو وك هن ملكم طِر و وك هَ طو 

ن ك و دطر َز و لسر دل لق سمورك ن
 خ زو ش ثلثت لله كس و م كذور
 َِلث غدق زو شغر كرجز ن وكرومو سن
 روج ن وك ووسد َش َزغك رد ون د

م َِ د و شَن وك م و سمور و كغزن
وشنو  وو س خ نو و لشذ و نرح و 
 َذل د ن وَرزو دك    و ث م زم

 .سر و لن و
   رس   ذ مر َدوو س دو ن  ش َ

 و ل و مد لدل درنَ ك د وو 
 َن و َ مه لخ لم  ود كرومس
سكمَ  و  س َت  سك ِر و 

 و نز دو د َت و كَل  نمو ن  هن دو
 َه َج و ند و م ونِرو ط ردرر دج ن دول س
و ِركد لدس حمت ك د  ثوَ خ لزخ و 

ل وشو خ ن  نو ك  وو كنز شرنه .
  َدك نو سمو ه دول َط . 

و ر و وك دل َنه   م  مم ه .
مم ق طَ خ و طَ ق نسق هو ن و 

 ندل ن ند لك  . رو ط وك دل
زر طل  مم. وور رزو و طِرو ِو خ كد

نك َث َه لو خ . ونِرو ط نن نمن دول
 قل َو ط و لطل َِ و وسن َر ثز   م

َ  ك ت وكح ك رس دك رت و سط نكشخ .
َنو ه ل نك و رز َ نرط نكنولث 

 ز و خس رز ند :ط  كنرط مم  َل
 ك د َ وشر خز ند ��كل  و خ ِ د َ و 

ط و  خ �� ن  َل   ن ن . طر َِر �� م و  و
 ند رس  شخ ك كمل شخ َنه

  ش َث ذِرل خ ل وَخ كودس م .
 نم   َل و ومك مم نككل  ررجز
 و ردك رل ك نكنك رجل نكك ر؟ د سنن

خ م َ ورد    ك  نكلم  مم نكك
خم طَِو هروه د ك  طَِنو و 

ط  نكنرط . نك و نكون  هروه
ووَِط. 

َث و ر همو م ق هن وم ل س ش 
  ونرَو ط و ِر ِرط َ وم مخ َجر له َ

  ن  رَ رر زز ك َرج   َرش  وسط
 ن و ََشو خ ردو ِرمهل وكدو ك كق
 لخ شك ك وقل مط ذو و ِرش  َنِرو طمس
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  َو كو ز مك  رز َ رسل ه و رج ك
. ردو سر زرت و ِرز و خكن  شو و حل و

دو م ثل كو ِرَ و رم كذروكن هَو 
ون ِرش كدو كلثو خن م و و 

َهرو سن نز  . وردكلم ره ط كرم ك
 شو خ ��كِر و   م  رد    س    و   ون   ك
 ر سدك كو د موذرك رم و ورد  لطل

 لد و ثك ص َكو له و رت جط 
ط كرم ك صم ركردل كرم  وخد

رز و رس ند له روو ه َزر ددك لم . و رج
 نو د ولو ح ك وس  ط كرم وه

دك مو س و ك َ وس . ذِر ول ج
 دومش  كم رس َه . ََشل ردرر ثط

 ندو ل  ق رط و ورد وقس خ ورش 
 كم رس نَه و و ر كه  رز ك  كخك

رو ث در و لسوحنو ل س ِرو ثن نخ و رش 
 منت ككو و   نجف جر و هو ث َطت 

 ودكك  رثك دو وَق خ تنم  ط
 رز رث و كدورن نو جن كشو طل جن ن

 �� و كد نز        .ِ ر  همو    ن رد  
  شكو خ  و دخو ل   و وذردو و كم س
و كَ  و زر س و د نر و ن نمن و 
همو هر ج ِر و وك ملكن هر ِر و سر 

  مخ كو  رمم و ك َ  و ون قه و ك

ونرمس .ر ِروترت و سك َرت و قك دم ج . م رد
  ر س ن و د َ  لم كو  

و رس .وه د و ه  رو خ  نك. 
 سوله   وك ون كل   وش 

در َمك لردم ملم در هو هرو در 
 كك وون كن ته َوث  رَ َ ل
شش كن ث كدو و نو َ كد و  سر 

 و ك َج كرس  شش كق كو ك كرد 
درك ق ششك دخ و  و م وكر زر 
 ��كد ك ثوكَ  و لسر  ر َ  َِرو  و    زر خ
رنَ دس نوت و شكن دن ثوك ث مَدَ زر 

كلم ن ط ك سوِر  و ط رت و طه م
وشخ َ رز  َه  و ش ردخ و . كو

 و دل نج نرَ و نكسن و نو د َ
 ك ر نر وه و رج مو رسل رَ ل ند

و ن  طر وَك َم زر لو د. زس و
 َنه ��كلم  رند َكَو   َك د وك دروس
 زنو ش ِرك َوِرو ه له  نرمنه َكَر وك

ك َو ه. 
 َطر لشَ ََ نو  حز َ ك و 

ِ َ ش ر هط . نك رسق ردز َمم َج َ
 ك زس نرَ لل د ر دسل  رق ك ه مم
 مك رو ق َسطد  مكمم ر وروه دون
كك ��نس و   و َك ورد   ن  ر و د م س خ
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 و سو همه نج نو د   و َوروذ ��روو دو ن
سن ومك. 

خ ش سل ووكد ل و حمت  هر 
َولوَ.

 ثس  َول ك ج   رو رد كن لخ  زغك
رذ  غ م كَ لط هو دس درن خت 

لخ ق وم َول َذِر د ��   و غ  و    هس ق   
 ق زغك دو م وِرو طد كنم و ودنك

 َو زكدنوو درن  هت لسر نسو
 َس  ك كَس ون ك ل مزغك

 مَسََد ن َ  َن . قَ مو ح سِر
  وَك ز رو ز لطل و ر خز نوِدو

ونسد . 
همو ذ�� لملو وكَ  ك طم  م و  

نرم ز   لذ هض كت خشَ ند لزرد و 
 ِرشش لدووس ل ج ونودن قَ مو ح سد
مز ز ولر قس ك و دو و دل ث كد 
 كو دوردك  و  خت و لط خ َد جخ ردكل

 .هن لَت ك كردود خش مد
َنره  ذو ر ك روه س و رس َد دو َ

 َك ور رث دِرل ذرو كك َ دك رول
 دو طك ق   ق سق رول ك دلكر  

 ك د  ن مم . س ك نِرمرسس َر جز
نسو و ش ك هركَ لوكسن كت و زم و  دوروث و

زرو  َو ك هض نَ مو  خش ذ ه وزو 
 رو ج ومه طل وست و كر ه  ونرك
 دوك خ سو ك وذ ش و ول  َ ره نمح

 سو و ك كمو حنل وه شش  و هن
 ومح رو ك زول نو دخ و ورس شخ
  حرن ش َومل َنه نِر وذ شخ ره
 كو كِرنو ك ر كه  ونمح روج سد

 ��كلت و خض كهو ل   ل و و مز و و مح ر َ  و  خ 
ز ردز و دسل َوك سد خ قه َِرض طهل . 

َو سرس  هر لوَ مو وك لووث َس كد 
 ش س ز دو خل هنَ ثَن كد  ش و 

طَرو    لو َخ هو ك مَ  كردرو
دن  سر  دن و نو م    و 
  ون شر خت زمح و رو د نَس لخ
 ك رط رس لك رد ز ن ند ردن

  ر كه ورل لخ و وك ك ثل و
  خ   وسر زو طه ملخ ند ط خ
دن در دن زو لو شرَ طورو خ  و 

كل  هم  جذن و  .  زِر ودن و
ند ذج  و َو ث و ث و ك ِ  ذج ج كو 

ِ دوكن ك لَو  ج وكَ و قمش ك ن و 
 ك وَو ث  و نرمنر هج كلج و خ ن

و نل .َ ن َوك رو جه ن و ش .
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 ر طل و زرش نره زرمد ند
 مكلم رج  مشلم نردو س ِك ش ه
لدس ثَ كدن شرك و  ر مك و دروسَ و 
رمر  مل مل م مك ك و نو س رح و 

و م َسم ورو ط وزِر و كورر طز َكم 
  ن و ر و ورط َكر مج و سو م رس
 ر وشذور و ح ش ره  و ر و ط ونل لو خ
 ككو م كو م م  حر و سه خ

لمل  و كدرجوو ل رد وَ . َذنث حر س
 َز و  خ ر وه ك َشو خ شن َنه ولق
 حو ر كو م نون ل و د وو ن طل
خل مس َو  زر َ خ و ك ه كرد  و 

خو ز د لخ هو َ رز َسم طل ك  .
 و كم َدم لم ورد  رد مكلم نل

خر ملكم لسرجد طك ك وثِر مكك و . و
مل م د لر و ك و ه ك ح و 

ش وممه لوخه لخ طل  . د لم
لر زر جوز و لخن و ملكن ونو خنك لو 
خنكن  و قسو وو طور  دط س مِرمِرو دوو 

هرزو مل ه  م و مل َ نرد . س  َو
ه ز ك . ورط كو م  ��كم ن   ذر ك ل

 شخ نَو ِر رس َث س مط  ورط ك
 و و حرن َنه ش وذر كل َس س 
 وز َكم َ ك َلو مل ومه روه

ورو خد كنكل ش َث ِرر شج َنو ه د .
 و ل ورر طز ند و و ش مز  ثو س

سر لَ و نه كض و مل ممر و كردس لَ و 
 وو ن لخ َِ  شو ن ج ك ق ر سو جمهل

 َو د ِر َنه  ج َنه َس ك  َلم ك  و
 وو ن دن حر سك ذو ر ورو ل ورر لز

و ل وَ َ  سن . ورد د وردك س
 و س  و ه ورط   وه ك َلمك

 وَذو ل دكو   . و و خن ك وس م
 ل ز س َثل   و رو ومه  ث   ش
 َو ث هروه رجل رو ز نج َو ط وه ومه ث

نوت ل ره  نم ر َ و لس ش .
نز نرد هك مق و ر وه  ردك َ 

 م و و ه ورمد  كلمو ك و َنره
سنن سك سور . ث و و ط ن ه َك

 ِو ث كونه ث د سد و ق طل نج ن
َِر ن د وكو ث رو ه نَث  دك سد  نو 

ونم نمو  ن ملو م سرَ  و . ِر كد
 د َلم  د وكن ق  ط س و و تحرن
 خ َث ككم   ك ونمث  و همو ه نو ن

 و طت دم هِر ط و ط: ك كملَ كض ه و و و
َكِر و ث ش َث ِرش . لخ ََر دز روس

  ك ست و ثه وشرث ط دو ك رس ته  َمل
دووك َ  ك  ك وَِط  م :حرن و و ط.  دل
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 طت لق رو وط :ط سو د ومد .  ك 
 :ط َث ند  ض قه وَر ده �� ز  ك  َ ك ه ن س

 رمو ث ن ر دك َ و و وك ن كو كم
ث َ َو ث د ث ت قو خ سو م  ث  ن 

سو م َل ِو ثَ و و َ خ قه  و نج . ن 
 وركد ودورو ل ه مك  ره د كم  
ك ه رو  م هرن ِرَن خشَ و ثِ لَ دو 

 كس شو ل ن م و ل  و ه كو ك خ
 ََدو ك د كك رمث ِثو ل َننط مخ و َِر َه

َكِر ث ودك َ و . و هسثح كك  ِثل نو
 َل ِو ثَ نَل وو ك  وسد و ث كن َث

رند و ك جَ هَ ك ككن لطل و همو 
ثشكو ق و د وو ِرنوو شَ كوت ط و 

َه َج  وودكن رسل  ك وندَج. 
 َن ك   وذو رو لرد سر ِرز لخ كق

  َش َث ِرو ش وم َ  و  لخ سو نق
 ك ك ��كلو م م و    خ ش ق ك طور و و خ
 َث ِرش َسركه ك دك سو ن كم ن رج
 َل ك  نخ قو ه سن دك َ درو غ ش

 َ ََون ك  ون د و خكن ق  ون
 و ك دووك روه ��كون  ��كل م    َ   َد ثكل ك
ثَ نوَو ك نه مك طر و  ن شرو 

ون و . 

 م   لو م َل رسم كم رو ندل
و م  جم زشخ   ��    و     مصل

 ك لخ ش كسم طل َل ردك  َلم ن و
 وَ َ د كك لخل رز  س وِر و لطل
 ك كو م وور دوركز مككم نره و ر
 َر ث ومه و ر خز َ ك  حر و س
 ش لم  ر و نو  ونسط  و ه َنم

كردك . م كو ودك َث سد  مدووه مل ِرش
  وو ره دن ِرمض شه َ  دك س و 
شِر درخ ك  سم وك د ث َ و 
 م وو ه َ  نش ش و  و و د ِ و شك
ونم طَ ند َ ك وك َ ل و 
ك ك و ز دِرل ن نوش و َ ر ومك 
  دِر س و نو دل َط كنل لخ رو زه

 وَخ مذند رخ  َ  ومر كز َنمل م
ن رذنمَ و هروه ك َ و ش و ك زر 

 زر حزلقل  لووش و كلَ  نط  هر لملو
 .و كغز و ك َكد

دنم ثَ خ و  ك ش زرم هو 
 َو س دَم طو ل َول َرث هروو ه ردو ك رل
مل ثر خش وك و مَدك ن ز و لسثو 

 م   هرن قلو و و ثر زو زو ه. مسر
 ند ل سوك و  خ ر قو ز  ر جز 
 كو نك َر ثل ش نكق تط خ س
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لِرودو نخ و ر خل هَ ثَ كن زر رح و 
و شخ نره  ز و د سر ده  ن  لح ن

 ند رم   دم د هروو ه ثخ ح خل َو
نخ و َ ك زرجر دزو و سر ثَنَ  ك و 
 طل مه  ن َر ثط د رم و ش قس

مَدك ززن  و . ِدومَدك لم و مِو قِ ق
لدردركن شِر كم جن و  زر ش و ِرر 
 مخ   ت و رث نرو ِر رمر  ن
 لو م د  قه  و ه خ سك خ ك نو

 ك ط و َ  مد روث ك َخ ك و
 ملكن خ قك   جر سرش و كدن ك ؟

و دن س كد و حل طَِنو و و كد 
 .لون  دَ  و  ت

 و ِر جل رر طه  ط َه شنن مو ل
نق رج و ل َس تَخ ِر و شخ سد وك. 

  رش كدو ث كم رو ونمسط نره
  َكم  وسط مون  خ َشر له مككم

ن وِرط َث   دن نر  ر دورل خ 
 مَِرل نِر و دوكز و وه ل طل رز َِرو ل

جر ص خ لط . جر نن هت  دومن. زر و
 وه رز رط ودكث َوِرو ه  هِر ككم

 . ك نحزم و و ِرق ل َو
َرج َ ث سوِر مك  وَ َث َنه 

ن كرد و    د وطرن طت طرنك و و 

م . م سر  ردك ن  ك دك َث لط 
َ م و ِرَن خش كرد و كرد سر سَ و م و 

رسورس س. 
 نورد و ط  َنرط َس  و ودك َ  م

 :ط وث و و و :ه ل م  ن . و ح م
 ل م ن ط   و ث َو  ث ن َرثد ��ر  م

 ن َرثد لخ ك روه  و وك َش َنه 
نَث قق ند  َنه . س نزمو ِر ز ل َِ

كرد و ر زرم هو  م هرو خلَ  كدو و 
هم كرد كد  نوَ ثز و م لم  قت 

و و نونند رت سق و د ثخ  ردك ون 
و ر َ َك دِرن . حصل َه ر زو و كه هروه

  شخ نَِر طل ك رس وه لخ َذِر  
 و منل  َرر جط ك دك َ شِرد هك مق ر

 ق ر  َِ زم . مخ ردك وس ن
وَ ل . س ن دول  ونَم  و ق 

 مكردك ر رو شو ص ر طل و ذ ر ونل
ل ن و هرو خ مو ك طِرو كردس و 

 ه كمخ نج و  ك مِرس رس م
  و م و َث ومل ردو ك ك ق ردك
 و  حصو ل  م و كَه َج ردسك

 . مك  ك جر
  نردو ك رز ت كن و م ِرس رس نسو ك

ل وسم ر و ردك نكورط لم ن ذ َسم
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 نو مو ه د ذ َسمل نردو ك ك ك  َ
لط كرد و هكر ده و زخَ ل ك هر لَ لو 

وسمل نَو ش نو ك  ند نرش ن. 
 ند رر ش  كز نخ نمسو ط َنم ن
 وه وزو ش سرو ه خ َِرو لخ َذِر ك

 دو طك ن نممو ه َلم   ومَِ  كق رو
ره  و م   ند َ .د .مو.م نن  نو و َ

 ك س و ز وم ت وه َ  و ومه و لطل
َ  َ م . َرهس  َ ؟ َ مه لخ س َ و

 رك  رس وزو ش د لخ شخ ِرو  ؟
طل زغك لخ دن خ و طَرهد ن  من

مه . َد  َذِر ن و غل َ و رد  
 م!! 

زم�� لوسو ك م م و و ه ط و  ل هم س خ
  و  ردووج ل ووكن َث وم  َسم  د

َ رترت كك كوملو سمه  دول  . رد  
و حمت طِر و ن وزَ كرد و كرس . و رو

 مه لخ ك  دك ر وك ك و وغ مح نخ
 . رزطرك لو حل ك َ و

ثرس جن س  خل هم  وك هر لذ َودَ و
د نخ  . ََر وو ل ك ن تمر حرجز

 ز ن و ن ن ثل و ملَ ن سر خن و 
 نوت و نرمو ح ورر طد لك َ ش نَو ش

نخ  ن. س و َنره ردنن مر نس َذر 

 رد ند  م ط مه لد خك ِرث َ مه لخ
 خ م ك نن  و ن و د ط َو شمه َث
 و مد و هم ود تسحل رز ك ن و و لدك

 .ِر َو و و ل .م َ لرو
هر جرَ سرمَ  شَو نم زن   و  ِرر 
 دوو ل و دورمو ه دول هروه لخ  لخ طل
و  مل  جَ هَ وَ  م و خش طور  و 

 م و . َ خ وخم هلِش و ج كل دل ث
 كو ومسن ند لو خشد لك َث سد ش
نسو ك دس كد  ه  م  و ِرون و 
  و و دل د ن نن ك   ِرد شخ

لخ  و رث و َم. 
م د رذَ مو لم و طَ  زو ِرَو  خل ه

   و وم   َو ن َود َذل ن
 َوِره  ه  و �� غ ل َ هر    و  شركن كردس

َ َه كو د وله كردك زه. ون هروه  َ
   َ و  م. 

 شَلخ ك  ك رشر زو لو هغ وِرط لخ
 كت شط َث ك زرمد ل و ل  و ت وك و ج

رطو ك دك دروس نش رج. 
ه لخ ونِرط  ون َث نو لخ ك م

طَرو  شر قِرن سر ص لدنو شمنر 
ِرنق  م  وَول ص   . 
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 نِرذ ك ش م و دوو رل رز مو ل خ ِرنق
وكون . ِ و كو ومو ه وزس ومه ِرنق  دك

 جل َر شز  لو خ ج وزو س و م رمخ رد
 ك و َو د نَش ه و س ل َم
  َ وزر َ كو لر خو ه فشم ون مل دك

س  ود  مو ه و  و ر ثز ن و وو ر
 ك ِرنق ط وسل لخ ت كِرو مو م لخل ِو ث
 و ك قَ رد رسملوم و دو ق لر مج
ص زك  كرد  و ر خل و سركد و 

  كحو س شد   رد َه َدوو س و ك
 خت درط َو ث َ نك خدر   ه  رز و

ِرنق كرش لخ  ه ز وث . 
 نكرد دك َث سد ونكخدرل نخ و ِر

 كنخ نكرر ثخ كو و و و ددج م ونو ل
 ننو خ و ل كط دج ر كو نخ ِر 

و ز . تط َث رد كك َك نخ و ِر ومو ه
و ردك  د وج وو ِر ِر  و ر لخ صن. 

 رمر سر ِره وت كرك منو خ َ نخو در
 َ و و مكرطر در له كخدر  و  ه
ك خن و  درطكم لسر وك و َلهمو 
  ننو خ ومه طل ن  وو ونل رد ك كنخ

و ِر . ر شل سن و كش رمو خ ثش ِرو ه
 َه ِرثر ثط   ق كردل  ك و
درَ ِر كد وَ ك زر خ َر ث َطت 

ِرنم رس ِرثث . زل م و َخ نو
  دو خ ج َه َقنو و شث زر نو 

ك ثمر درو ثركن د لدو  دوو من و 
دن و و ش شثن ون خ و لم ت 
خش مسو   َ ك و ك لسر و دن خر 

ووك َ ومخ رط ه . زطو م َم نو ِرنق
 سركه سن  وه ملك و ذورنلو كهلك س

در زر طر و   . سر كرس نسكو و
وَ زر ثَ خشو . هو و زسن و هر خم و

 لد مك ث رمز َوِرو ه ش لو ممو ه وخ صن
 َ و ك خ َ  ر دلو ز ر لخ ردك صن
 مو خ ردك و و ر جو ز زن ون كذن ردك
 َل ط ز  و شو خ و و دل نو  و خ

ش د نت زنو رو ه  ت كه صن لم سمو س
 ون وزد  َر زو ذنه ِرنق ط  ش  َِرو ك

 ش  نو حس و مَدك مدوش حوت سل هو 
  كِرو ك و خ كوشز و خدل رهل َك 

د َ و مو ل لط ق مم وم رل و ر 
ن لسر ش دركدو ن مم خشو و زو 
 ث ذو ر ت مد مك ن ك وند دكِر

  ش َ َم دس شو مم ث َطت 
  كد ِركت ثلو ل َت و رذ ثر مَ ك ن

 َل و س ك ن ك ََدن ه ذو رو   ه
 رر مم  ه َل ر خسو ل َد ند لق َل
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و ك  هروه زر و طرم سغت و و حشرت و 
   لَر زو مت هط رَ نرط شخ نو د ررجز

م ط  هم نِرحت و ل و ج َد و ت 
  و ق ررجز  َل ��    �� زز  ل خ م د
 ه م ك نك َر ثل ِرثرد ومل َم دك

   َسل مم ند وشحل رمر طل د
 ر ك مم وِ ر ند و هك ر قز كذن 
   نزن دس خ سرسر خ و س كد و ت

  وَط ر ر َدد .  ط مم خ تط َث نره
 رط و وست ق ون ر كنم َلو 

نكلم ونِ َ نو در كنق نو ن ر . و
 نن وم ر ومو ه ونو ل قَ روو خل نو سمه

 ك و  ر لدوو ك  َ ن ت   رو رو
رطر د ه ت كط نكرلس  م . وط 

م طت خ ننط طنح س كر درك ت 
 َث سد  دلل ��ر خ لر ر هر درك د س

 و رج مدص رج  وَِط  د وك ت  ر
  ومِرط و ك حل ك سس  ملوس ك م دز
 مكمم  َِر  و َِر و ر َِرل َسم
طت و هر و وكنن  َرو  ثس و ك لسر 

ِرَرك ث ثسكو لنو دس خم نم ه همو 
 ر َخ م   دز َ ومه. 

كرلس  د ش  ودز و نك َث َ .
هروه مم هر  رو رو خ   نن  سلركن طت 

 َ و نز ر  لك َدوو س  . ر د 
س زن و زر زت  َرَ    م و ِرَ م

 همو ث َكن ن َ  مل  نو هر 
وو ت م. 

قِرن دن كر جن هو و ِر من در لنو 
زرودوو د رو ثمو ه ود كذورو له رطد و 

كِ ون سر مك دجهمو ِرذَ دو رن مك و 
 رطو د رث ز ردخ ن دو سدرر و كمم ونِرط
 رو ث و ق رثس خ رو ثرطدلرمت و هه

 لن لجمَ و ق ن و ورد طش و ش و دن
هلدر نو دجو و كو مس ط م وك و ق و 

د َه ثو ق َهرد ط سم سرك. 
سَ ذوورم لسر مك  ذوور م و نس خل و 

ن ذوورل  م َو ِر و د خ سن ذوور ونمخ س
 سو م ِرو ه ق  َوسدر له ق وك
 ردنو خ ن ه سر مه م  تط ك وورط
 ن َو ث ِر و ودك َردو و لخ مكثق

نه و رر خو هَهن زروه  ت وه ر دج َ
 ن  ره و ك سد ر نزن  ت
 َط نو لو م   رخ و ته نَِر

 . ندَ و خر ش  و
 َرت جط سدوم  وت وله  ردوو ج  نره

و زرجر خل  كس    ث َطت شَ وك مس
 وك َ ق َل جست كط  و ون  س
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ث ِرَ دِرك ث َو و ث مس  زر و ِر كر 
  :ط ك  خ ر دلد زك ر و ِ لخ ق

 ن دك َ . 
 َه ن َج ن رز  رد نَل و ك نمكلر مخل
درك رمرم و كلدس ثو م رت ط و 
 َث د كك دروس كس ََش َوو ل دج لَ

و ل و مشف لو وك هر ل خرد رطت 
وك س طور لو نو ل خردوو خ د و 

دجل َو ت رو و صف وك ط . س نق كت
ص و وَ  و و و  لقرغكن و 

 ون ر  و نَ. 
زردول َ نز هو رذ نو . زر خرم قِرن لر

 ووَو ثن ون ررجز دن َث َندو  مكره
 ك لث َكد قمَ  هل   نن زو زو 

د َثلوردز ز وممهل . 
ن وه ر نز رمخ َو ثشو دكن ونر لج ه

ِ وه ون د وش ه سو حن هل َ ت مط .
وخ .زه . نخ و ك رز  كو ِرنق وخ

 َ و نِرو دوكز ره  كر مج ن و  رز
 رو ج و ذنج   ون ش  ص   نوِرود

 ن وَل ك وث و ك  و خ ر جز ص ِك
 ص نكلمح َل م ون و نج مدوه ِرش

نز ن ومه. 

 وذك كل رز َف و ه و دك زس َوش
خر و لثروَ  ذوروَ  هر وش  شث و 

لسن م و ِر َو كدو د و نن و ممد و 
 كوِره طو ل رد َه دنو لن مل لخ ط

هل َط ح ِثل ك و  دل  كز ر صو
دكمونو ل َروت . ه كروه  م دخ َِرل

 و ذن َم  قن رخ  َك  نزن َك َ وك
وك م روهلطل رمز .و ر نق  رر . ده

 د سد  رمث د نز منو  تط َث ك
 ونر و طوه  َ و وشح ركو در دك و ِر ن
 د َِ كن َ ؟ ك  تنم و َك مِر

وكم . ك  ت و سدل نثِر خ و
و د كو ون لو خ نو ث رش َ ن ك

ون َ لخ ش َِ َوم . تط َث مو م نن
 د  تط َك نو د وَذكن  ن ل  َك
هرطَ ندَ و ثلكس د سر كو خ طن ر 

 َسد ن و رطو  د وخ ه نكخدر  تط خ
 نو ره َو طن و س  د ك  روه
 نِرذ َرج رد َه رس َرد  ك و د
ونو و ثمر طر و ل و ك و ث در خ د و 

رزطر كد  هر زو د كد  خلك كو و 
 كرش ز  وت كركوت و دركذ دِر رر  َذوور
 ومه كل طو د وش رمخ رد هن و ط
 َن رز  و و ِروخش َ ك هن وو و شِروخ
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دون ه َو ن زوو سر ه  س و  ن و
سثس د كد و طَ  طَ لهض نو طر 
 ن دم لو خمو ه و نز من ن  ك
 كس ق  رل نرو دذو نلثو ش و  قرس

خ َش ن ط كرس رد دوخ ل ك ككرن
 سوك و ط مرطرد  ه و س سك َنو ه
 دوركِرزط سو ك و ذ م ل ز نو ط و ك َك

. من َ و دس م ك دوو رخ  هَو
 درِ ك سمت خشل خ د ه درو و

 نو م  وط طرنو َ نكرخ و ورد
 .  و لنو سكد و و سو و لمد ِرزطر و

  تغ وثل ن و دووك  و د كركد ون د
و .خ َث رز لد و خك سثد و سك ر مو ز  

ِرد  خ لشو خ   ه َوسرو ودرد هروه .
حك خل غ . ن ملكم در درو مل حك و

  ته وه ثخ س ولق َد و و د و خ
وسدر طل د  ودك س رز َو ِر م  نك

وَِط نكوسدر  نخ خ زوِر س َك.
ل رز خ زوِر هش نكرنه م  وه

هردوو لث دس ن  كدو و هنسِ ك َكد
هر هنر ونَ  و هر   ك رمن هل  قلوو ت 

َ نولقو ث و . ل   و كح د ك
 ذ لطت له َذن ِرنقل وم ن كو حكلم
 ذن م تن ث ث  ك ه كح ت ذنن

 ذ لطل ن ق   و  و  وون ��  نز
ث َطت  نز ذن نص شم همو س و 

 ون صن زشخ َك ث طل نز لخ  نم 
. و ِرررو لر طِر و شر و

 َكر رنو س ر جز كح رو ذنمم و ذنمو ه ونو ل
 مس نرز رطم و ن كو ش رورور و دمم ك
و هر جنك س و ه دروسكن كد و 

و ثث ر وسث ث دن َط. 
ض نو ه ردِر َج نرو شو ل نوك ن و  

ملممرن ِرذ َن مل كَ و خ خش ِررد 
نمن و ِرو ط ون  ق ق  ته د  و .

 ج َشو ل دك مس  نو م لم ك َ
مخ نموه طل ند .وَو ِره ر خز َ

 َونم لم  ل َك ك وشر  ث و َول
 رول تطهرلظ  مَس و كه ر ك َس ل

 َوِرو ه َوسر درز و ل جن وو ن ورط كلملك
 نو ِرنق ه ك ك و  رر زز  و َول

 طل نَِر  ز شخل جن طو ل خ دل
لرو . ش خش ك ملك و هو ِر َو

دك َث لط وَذرد و ل مِر ننو م ند. 
رمت و زر ق خ و نج زر ك  و ق و ح

. طلم  دزو  م و ملك كد. طل و
مدكم نو س خ و خل مس َو نط د و 
و و دوو خش زح ثكض و َ لسد و و و 
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ر ش ِو س خ ن  مش خ َكد  حل ز
دس ج هو هو و زس  مك  طِر و حهر 
 ك ِر َك و  نِر ش َسو كردل نو
ون شررو قل طن  ن ث كرت و ل و 

كس سو سد ث  س زر طور و  نط و لو
َ لج ز ثدَ  هر ود ط . خردو

 لخ س نم ش م و س و  َث لط
 ق نو كو هروه وم  . رنو ه ره و رد

ورط ك روودنل وو .ن  و مر و ِرسن   .
  ون و ه م نكوِرو ه جو ن م نم و

 زل ن قحََدن َط  وَ . هروه
 ك و ورو ط َد س وو نه  كم

م لخ  ول م  َثل َر زو ز   
و  هر ن لط وص ول   وروث و شَ قت 
   َه شخ َد س  نر جك و و جَو ث

م  و ورر طز َكث َد   . نون ََدر
و ز ولقو ل و رثز نووو نِردو سس ومد 

 لك َلدوو ن َت ثه  و د ِررثو دقق
 نو ن  َنه نزم ردد قرو س ورس

 رح ِر R  َ و مسنو ه ح لت مكل
ش سر در  ن كلر ط س ش

 ك  ل ن َد طل رو  َس رس َه
 َذو ِرمه ورل  سنو ه ورو حو د ردل ط

همو . درس و هر قو شو كلو طَ طل خرد و

 كل كل دنزمس و سلك ِك ش دث
رد .  د و ل ت رو ه ر زر زز  َد

 نس ندو نم و  ل ن و َ ك
نكن َث َو ث ِر خ ن نلس . رج 

 نكل ورخ رس مر لو ه س َوَ
 نِر جو ش رح ن نمولد ز وكث ز كو و

 نمولو د دوه  ح  ِر و كك هروه  ر ثز
. ممر جروجر وكَ  هو

ث ك س نو ر سز نم ومه كك
 و ك خ س نكشخل َ و ث  و  روس
 َو ه ز س ث شخ و خ و مك َنه
 ل ش د ر زوو كه نكر ونل و كدكن ش

 نو �� نز  ك   ل  س رد س    وك ش     
 . نكدو

 و ندور لم َنو هن كرمملم ِرل خ س
 دوو م طو ل مكلم ِرل َد س  و ِرز
  كدوو م ذ َنخل وَث مككم 

زر  ر ج و لظ طردنكَ مر نو طور و ز
خل حز كد طر ش ث َد  . سم و

  تش رم د ككن لق رم د .
خل زر ثو و وَ ش و ِرز س و ز و غت 

  ره لر و ممم ك د  و د وسم ش
 َر لز َ و ََ َك لخ ش د كك
ثِرو م هنَ جر د سر َك خ وش و 
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 َ لخ ِ ت و د ث َشرثس  و ط لخ ه
 و ومو ه د كِرك  ن تن :ط َث

خل خ و و و و همو . خشو َش قت ت
 د ككن و سه َذض ِرت و هض كو ه َو ك َسك
  َو و ك ملو خرل ن لطل وك و ن وك

ِرث َلك َهن لض ذن َ ذ ت م و نك َث و
 د  َ خ َ ِر َت و لِركش نكو ك شخل
حوت كِر ثل ز َِق د   ك خلَ  و سر 

ََ خل . ورو ط ت د وك زح رم  
ك د مر ِرز . ون خ ثرس نَِرنَ   و 

 ص   ك مه لطل  َ رز و كن
 رو ج ر سز دك مر خز زد رم لمل
 مش رو ز و رز كلج وس ك كلور و جط نسك

ِر َكو ن كردو زرجر سو و لطل زر 
ل . نِرز ه لكس َه خل طت

ملك جلكم هو خل غ و نو س  و 
زر هنرمن و ق و ز و وك  دو سن دطر 

ث زَِ لو  لِركد و م نق و  دس و 
 مه رودط ش َط ردرو د ش وو ك َه َج

 .لنوو
 ص وو نه   كو م َو  د رم س طل
 وشر خز كس َ َر و   لو خ

دون مر و ص زر َوم و د هض خردن َو و 
 شخ ل كمل هرورد هخن و َ شخ

 كن ِر كو دك دم مخ نكرسد  و
 ك خ د رز  َد و س دم خ س 

 . و لَ نسق نكد
 دم لم كح لم دو َلو م ون نكرد نكنخ ِرل

. و ملزر مل َحرمت و س و سرن ِرك َو  .و
 ِرو كه وت كح كذن طو ل م لخ  دم

سر كو زكن كَ كِر و س َز ه . نو
َِرك طو له ك ن  . ولق َوث  دم

هنَ كر  و زر حرمت و ث و ن ممر لو 
  ك  تطرو ر د وك ر دزز نرش

 و ل ودم ن ره و ق وِر شز لح 
شو م تك َ ت وكِث نكلم ر . ورطز كذن نره

 ن  و ردكر لت و ز ق ر نزن نج
ردكت كط. 

 خ ت ك و تقس َسد كك د كذن
رو ون نن  ت كن ملرو سرو سو ل

طل ملك ك نرك و نو  و حظ س َو 
 و دوو ث نوشخ كس َ ثخ َنه َك
 نَو خ و م َو ممو ه ك  ون و كه َدر

 و شخ خ نطل وك دك ر د وك َخ
 نوَث  وِش لح ن  و ذك رط ن
 نو و و و وو  نه ك خل َشخ 

ه ر شت هر س و  و ررو هكِقِو ق وذ ت
 ردط ومه  و وك ن ومه نكلم ن
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و ك لح . و ك ش ِرطو و قوك ل مه و
و س ِرطقل ت ك دك ق . دو َذو رمه

و نو ج رح  دم لمل كمل مونِرط 
ك رس كو ش ن د وك َث سد. 
م  َ   و سر د  نِرنو ت 

 َنولر مطم ح وردش  و للث   وَل
 َشط ك  ث ند  ش  ونل َن ز رز

َزو . ورس نِق نزمس  خن و م
. نخ وت در  َوك قِرسرم هرون ه ت 

 و س لسم ر و كنر دند  نج  َكل و
كو ث َ م. 

ل وو لورط ك ونم و و  َ نم 
ك م و خل ون خشو لر كدوو و 
 وممه َ رط ََ كم  َ َن وشِر
 ظح  و ك و س نس ندو مكورط ره

 رسو د ند ومنت له ولس ذده  ن تطرو
  ردن َك وك و قس سد و د ولم ر زرول

ََ َ تكن ق ك ود شدو ث كم . ومهل
  ََل ك َ ت كطرو ن دص دو كل س

َ ن تكث زو ث ِر كَن نو ممو ه 
 ض نو ه َلم و . و ِر ر نز ككم

 و ِر كلم  وك قش رد كك صن نكنخ
 . خنكن و

 ود ونل نكرد ك وم ملو مل نو زس و ث
و .سر طه ور و رممر ِر نكنخ  ون

و صن نكنخ ك كمقش ِرث . سد رج  و ِر
دووه . ك مككم ك خنك زر طورو. ث َكد

ر ذ و ثو َو ك . مل نص خ و سَ مل َ و
ور  سون خ َكد و درو و كِر شََ ط

 �� نز   و   نون   كمل و     ثن س  رد   كِرك
 . لو َ در  شَك وك مك وَ  نو

ن و مل ذن كنك نص و ك خل قِرن و دوو 
زكر طور هو ك رذ هر لمل وك و و سَ ك هر

خم نز ذن و ملكن كد  نز زر ز و 
 ك ث َشخ هروه س َل كو ك ونرس
 َر رز صن نكك طو ل  و وكلر مس زن

َذو ل طر لرجو ز َل ط و َند ر شر زز و
 قرد زن  نو ك رسل ِرش  شخ زن

 .خش نهت
 و ك مك َلسل ��  ن زكو و  خ     ن نو

ك لووثَ دن وو لمل نص كرد شمنو ك و
ط: ك نز ذن و من خشز لطف و رر همو 

و ِرنق .  و و م و م   ره ن رو ك  م
 ك ذنلخ زن  َه  و ند  ِرو ط ِرط

وو ك   لو ملدن. خلذن لخ م  و
و در .  خل  كو ك هَ َ نم و

و خل ن وو ثَ َ و و وك َ و 



3

 ك ذو ر  خت نخ و  وَر َ ملوه
و ه ت كط َث د ِرن َلم وه ل؟ خ سِر و لو

ط َث َو ك نزو ز  و و طِرمس رس . َ َنره
د و نن و مم و هروه هموم خم نرحت ث ند و 
 ت ك د ََه و دونمه م  خ  ره ط

ت خ رس روكزو رنج ك م . ط لخ 
  ��كِور و ر و ه َ ل  َوكن   كث  َ ندم َ ط
دزو و َ شِر جن و زخ د كدن   و 
 رش  ط رر طه رو ك رج ��كرت رك

 ه د ل و ط همو هروه نص خو خنك
 َو و دوسصن ت محِرن ن سرد مخ ��كل و منخ
 ره و لم وو خ نمولد و صل ك لخ َوِره
 ه نور ثز نو و و ه ِرنق وروثد خزوِر

ِرس . و مد خ درخ .ور دثَو لخل و د
 .ثك نكوت  نه جر حل لوس وز ش و

 ن هك سرد نو ك طر خل هم ك هر 
  ك ك رشو ل مح َود َذو ل غل

ك ثرس ط م  قِرن لدو كد وز كرد
وك  كردن  ج لخ و. 

 َل َ ونكك خ د ط ر طه مه لخ
رغ س  مخ وو ركك  ِ و َمن . 

ر َنو ه كردك زو ك  زِر مح ش و ش
ركك  وَِر ك دووك . و قنخ  س

دوزركح  شنو خ َجو و وَ َ ك رم . نره

 نوِرو همو ه خ سوِر َرج د ط لخ
لطل ك و ود وره. د لخ  و طن زِر م

وَ َل ك ��ن زِ  ر نم َ دوس.  
 كو ك َِرو غل  و ط وِرط مه لخ

ركك  َ لطل. 
 ط َث لوه ك ونِرط  ودك ك مخ َه َ

 د مه لخ ك وو خ و ورد  ط م
 َدل زش  ِ َ ره َ  َِرط  و دووك
 ص ور َِر وو ك ودك ك مخ رم ِو و ثش

غ  رنمش وَول . لمل وم غل َذِر ن
و ثس خل هم ن و خمنم خمَ زر  ه

دو د رذَ د . لطل و و ط لهمو كر َو
 لمل  ركو ك رج ك ركك ر طنمش
 زد نخ  س  و ورر طو ز َِر رز نج

و ر دوو  و حوشَ زر زر طور خنَ زر طور
 وم نو خ نوخ َ و نخ رمر سر ِرو هه

كركك كط كم نل رككل . و ك م َج نخ
 مذ َس هروه  س نج  ه رز َلخ

ك ق و نخ  س ردخ ن ونك َول رك
قو هذر خ َكد و سَ ذم مل طور طور لسر 
 ق  ردو خ رو ش ك وك دروس خل ندط

ك و . دروس َِر و ورر طز ََخش نخ  س
وك ركن كركك وك كسَ ث  و  و 
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 رز هروه و و شد و خك س سم
وشخ . 

 وو ن  ومو ه م ورو طه َك  سم 
 ط�� ِرنَ  مخ و  د و خ ز  ش ِس  هر ر خ
 ش زر خشون و زر ق و سر و  رز

 َ و روجرج َك ومه ق و ذوورو روَخ
 سو ن َخ  نز رس و رز ر ردكل
 ودر كل و سه ِرك َس  س هروه

ثل َِر و كو دوو كدك  ون ك كرو دوو كم َج
ز و ص و د خ  كك ك نو نت و 
دو و نس هر لملو د م خ كدو زر 
 س نج ك شورط   هروو ه و ل ز روزدن

 وه سو ن نخ  مك و و ك  و م 
  َو ِر َو ج نخ كو م لمل َذِر ن  و د
 َ كو و  لظو ه َوِره   ر زوه َِر
خشو هوِرَ و هظل نس هر ِرس و طل و 

 كو وو  لد طق وو كر و د سك ك نم 
 َه شمس نر جز نرز كو  ج سن

سن طن. 
مل س  د و هم  هت لخل و م و 

ق . َر شط روشن  روش ورت و دَدل رو ه
س و و  نو ه س  دك ِر  رم  نخ

َه. 

 َو ذ نخ وِرط و ددك وو خ ك مه لخ
 محو ل سرث َج سر دو ه  س ه

وردش .  و زرمو د ركك ط َ ك 
مونمكل . م ته ودز وش زو زو مه لخ 

 رمز َ وم مل َوو شه و رج د رس
 لخل ن  د ه و و وك و دل خ َث

ه ك دك َل و و زرو و ذ ن مه وم م
   َم  و َِ و َ نروو د دل و د َ دول
  وو ن ط ن َخش   ره مه لخ 

مه رز ك رز دوج َون و زورز و لخ و
ن ومخ َ ره ش ك د ونل.

 َوِره رككل  ورمك َ و  َ روه لخ
هر لو درن ك ثَو لسث و كلَو . و ِر زر هو

 َرد كو زدل ردك وسر و ند كو و وَث
ر وو نه وشر خز  نخ د نو دوك د

 ث مولم ه َرج ن م و خ ر قو و زه
خل زر دل . د ل كد وس ث ل مد و

  رد نك َث نكشخ ق رو ز ف خر سو
 ز درو لدمَو وس ر نس لوكو ك

 ِرر شل ك روروو د نَس نور و ِر
 وكو ل َكل �� نز  و و     ِس ر     ر ردرك س
 وزد كد ر سو لخ ركك ط ك  س

 . زر ثَ خ و
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 ركك ط و ك َلسمه لو خ دو  تمح
 ت زمح نخلك نن ش  ررجز  ك ِرط
و نو ك  خن ِرَ و   زرجر كم و 

 َِرل مهك ش ك ند  س . ررجز
  س نكَد نِرط  .لرطس كو .  َو د

 دنل ندر لخ َوو شه ز َد ثلك
 َذور َ و َث ودك  رطد د و ك زس وِرط
  َلم ه ك َرل ط لس خ و ط وِرث دل

َ كوت ََ ذورو طنح لحوشك لثنَ سط ك ش
ك  َج . مو م د ن ن وِرث دل و 

 كلمل لو ق و قنل س َه  و ركَو نمه نو ن
َ.

  وو ن َنرك نخ لشل لوم  . دو
ك س دوت له لك رز   و. 

 َه  طو س َ كق ط لخ ر دلل د
َذور . نكزمرطس دق َنخ ك مكوشو حنل

كركك ش و لنوِرس حوش خشك خ َر 
  شو طنل كطس  رد  كرش شكخ رو ق

خك دنو هرو شو شََ و ثن  دروس كد لر 
ر. 

 ن  ك ن ومن شخ نَو ر م هِر كطس طل
َطس  وورط ورد ورد ك د و ش ردو خ 
. قو جن خث  لسط كك و لسط زلك نو

هِر لطو ل و خ رمز وممه . 

 نخ جو ن وزنوِر م لم  مندوو خ َوسدر
 ردرو د لم و ك د شخ سو د ر ذن

و لرشِر لم ك  زر كلركو ِر كد
رَوَ خ و  د و نج خ زر دل  خ و 
 م و لخ  دك ك ر هز 
  و ل  لم ونرومسل َنه َوسدر وزنوِر

ك  ل ت هش  مح َوِره ر َس طل
د رَسل قَ ودن . نو لت خط َث ك

 وو نه كس َ َذن لو خ د طل و َ رز
 و خس لط .   خ و د نو ص خ و

 هت م لط مم و د و و رَ نو زو زو ص خ
 وك مم ِرد خ زِرو ن كك س وك
 نو َلم و و  و دل ودك وو خ وندل
ثَ ن خن ك هت كلك خندنكن م َو 

 ط وك و ن و ط سد ن ك سخل ل و
 د و مم . ِرزو  نن َو كدون ق كت

 م و و ود و دل م دنو كخ وك
 ط و ره و و م وو نه َر

م ك خ ك نَ  ولس َدو س كس َ َل
م َ و لك. 

ِرذَ خل لدرو و هو ملَ و ط حمت 
 رمم  ونزرد    تط زطو د 

   تمرد ن و ك نج مدووه ِرش ر زرولك
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 و دزط لهمو شر . َرد و ك و ث   هوخ
 . هو

 رس و غل كش ر سد ردك رد د
  َ و ك نزرمد لخ ت و ومرحس دك

لطل  نن ثرق  ر لخ  ثرق حن 
َ ورد و َ َ ط ك .  و ركك ن ثرق

د رس مو ج ش َو ثمه لخ . س لم
 خن ِرَ و جمَ هر زو ك ه  كرك ذ و 
  كِر َ نرد كِرك  د س َو نو نر و

 هر لو خم  ن مو . د نو  و
 هروو ه د رس ودز  وش زو زو مه لخ نره
دوو كِر خم ك هر دو خل همو و ل و 
لط كِر َ  ك نو حم   و دون دس و 

و َل شط هروه و لخ ردر . 
لو  لثِ خل هم نم در و  نهت سرم ت 
 نث ننم ك نرد و َوِرهل سث ردمن نره
ث َنو ه ك ه ثَ نط و هرو َ ر و نرحت 

خل هت سر د ك هول خل هممَ  ثس . مو
ط شر سم و نرحت م   سرَ در و 

دك دل نو ره طن َث كسِر  ن. 
 مه لر خل رمس دك رس م و لت و ثمح

لم ورد مه لخ َه ك و نوو نر لو ه د 
 لشل كِرو طر له  َنخ  ونسو ط رككل
هنَ سرو كنكم م هر زر خ و خَ زر 

 ه ن وث ركو د رسل كلم ركد و كه ورط
هر درخ ز و جط و َنو حوش خك همو 

 َثِر لو د  وِكت خ س و خرو دل رو 
  نو ش َث ر كرجو ز ركك كنج وزس
 د كك كنوخ ن د وكنلد لخ وكرثل

سح َك ون نو و س سد نو تط َو ث 
   نو خ و ر خز َ  رم لد  رخ
 شخ خ و ونل نشخل  ورط ك كج مكنج طس

 .طور هر ركد و ك كد
 َطت م و ثل و خن َ و و شو 

 َث    ورط كج  َوك سد لخ ش
 ن كخ  ن د ر كرجز ره  د و ِرو
 َ و ن ونكل وكرر دسد لك س كج  ت

 .و ثَ نوِرَ و ك   جك هلو ش ت
دك ش و ِرو َر ثدو هن  مد كج . 

 نره َ م تهن  ر ود من مه لخ
خل دل كد ك سر كدو و س ش  هر 

س و وقرمل .خ  ر و خن خ رد
 و و حن نره ثرق  لطل َ َ ط لخ
 رس  نو مو ح  تق َ َ  و َد
 َود َذذ لو رو ش د لم ورو د رمس دك

ط. دل ك  خ َث َ  ضه َو  ِ لخ 
  دو ك نن كو َنم ن  َن . 
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 مه لر خز ك َش لم و خ وكك م
 َذن هروه لو مل نكوِره رو ز دك ه

ك و و سوز خل دهك هر ه كد نو ز
 ش و س مه كز ج و و نوشر خو ز
 َِرك ش ن دك ِر دهل خ ك  َط
 و ركسك    ش نره دوركط

ك  و هدك ِر كدَو م خ  ذ َول رك
 ط و ر ثسل و ك ل لد و خك 
 جو لَه زو  ودك رو ك كل شِرو ه َل

دَم  ول و كر . زز َزدل  كز ج
لخ ولو م ش كدَو م وشخ  َول مه

 لخ رم  شكدَو م كز ج  نكوِره
 زو دلودز دك َج َج  نكرو ك د مه

و. 
 ووس زرول رز مسن َ  ننمو ِر رز

مح َش رز ِرو ك دل  وله نولث 
 هروه وله وممه لخ رهس زرول كنمِر

وله وممه لخ زرول رز نردرطس َرَِر . 
 رز كسرك م و ره و دور ن لخ ه ��كنمر

ذ  مخ رلن نو ذل دوك و ث رسر نه  و
 دروس  سرك كو رونو دنل َ ث ك سرك
كد و  َ و مََ سر نسرك خ و زو و 
 َث ر و شك  سرو ك ه و رسن  نَل

ِر ث  َك ك دروس كت ه و ه ك وو خ

 رسك َله و خ نولث   و سلو ددرل  
 ن وو در ك َِرود َ خو ش َ س َث ظم

وََخ . 
 وط وك ثرق  لخ طر لس   دم خ

 ورط كج ك وو َد و و َو منل ن  
 وِرطو ك لخ لم   ك نز  مو و دوو
 لم هروه  ك كوم  َ ن وند 
 َل ط رز ك  و دل وشخ كرجز للخ

 نره َ رز د  َو ِر م ط  رز
نِرو لخكو درك خك ن . خشو نو و

 ن و وش وو ك ق ندل َط و ك كنَ
 و ث كنه رطرد ه ل  نند س رخ ك

 و خ َك َ روه ره د ودث  ن رخ
 س م ردنخ ق د دك ِث  كثقلث د

مرد  د و  ووننو زون . 
 ورط َطس كل كوشح ركردل هروه

 ث هو و و زر ز َ و زرجر د ز
  كرردل ند  د و  ردنوخ َ و َ
درك حوشكم ون وسط ز و دمو  و زر و 
د نو نو ح  ح هم لور درطم و لو 

   رط ررجو ز منك َر نل ََِر و شز
 ِر َد و لك رمد َ وك َش ح ك س

نر و َم َذ َو س و. 
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 مدو ه لخ دم ومت و هه رمس ذر
 هرود هك   ك َوكث طل مخ كِردوو ك

هرن حم  خ نو  لزر خم خشو و 
 َمخ ك ول ن سِر مخ هروو ه مزدل
 مه لخ ردر ردوكو ه خز لو خ وك دوور

َوكمو ه نول َِ و و  و ط سمِث ورود ش
و ونرمد ك َ رل مه لر خل ن . ن

 و ث ك رو خ وم رككل  مت حه لطل
 رنمش َ ور َِر وو كرَ و مكلم

 ر ر ردس دون ركك ن َِر وك نر َس
 نكشخ نر  ره  ك جل ه رز وس
 كنر ل ن َسك َكر دو و ك و وس

وثل سر ك و  وو ث رد َنر . دز سِر
كلك  و خ لو ن و س َث قق ر 

رَر َر ط ه  شخ َزو  كخوو. 
طَ  شمنر كرد و مو و ثنَ ث و 
 َم و نر د لط و ط  و وزر و ث خ

مه َو شل لو و خن ن و ولو ث و كنج زو د
َ كوِ    و سر و هروك ه  و 
 وزر َو ش ز س ث دول َ و كمس
 جو لِدو  رك وو كوو كنخ ز ن نشخ

مو ه ت دووو  لح ك  ندو و شخلو س
حلط كركك ِرن و ش وكن ت شر ط و 

دون نو ج شر و خلو . ط وََل و د زخ و
وَ شخ . 

و ك و كنرل زو دمه َ و َنرو ه 
 ذور ن  ك د رمث كوو ث َث ك نكسلث
 َو س لخل َ  َو ر و م و د مو منن كَ
 و قنل َطس ك سك ِ رخ ونمخ ن وث

 رر سز َ تِرو َر ده نو ق ِر رو ه دن
  طس   م و طِر نن كَ ك ور
 َو دل َزش د ِثل َل  ِر َنو ه ََهن َ زمو

نح م خ و رز ط ند وَن . ز ح
 مكنر َش ولشر دوور لز ك كَ كو وك

  دوك ر ندو ج قو شمو ه رسو ل نر و وو ش و
نمر . دوط خ ط لخ   تحرن وممر هه

 ط  َ ره وكنرغ و ذوورن مخ ودز
ر دلز ِرن َ وشخ طر سز لخ س  

  ور هه طو س شو لرو نسو م غلك
ثوك و  لَسوكنِ  كن طت ك شَ و و 

مخ طل ر طس  َ .ِ  و  كزح .
لل َنر هج ك و و زِر دو َن دو طك 

 ن ه خ  ذوور وك ط . 
ح طل ثرق ط . َ و كل ن ح

 ح   رسر ن نس  رز  و ك
لكم لسر ثِرو خنَ لر درطكم و لقرث  م

خل قرث زر زر خل  و هروه . طور ق و
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 َدوو س وون  كو و َ وسو ن ش رز لخ
    َول لخ نم ن ول  نون  نَخ

ن رو ز وسو نش ك نز ك  و و
 لخ س و لطل ثخ ن ت وك دذ  تمح
 لخ َوِره كونول َنه  نز مه

غل  ح لك َك ومه . 
و د َ رر خو ه م ه كلو ممه  ت و

س و خرد نرد  م نحك نو م م و زر 
ثو َق و حرمت و  و ذنك نو  خ و 

هروه موز شر ك نو . دوك طور و سَ كِر هو
حم س قز و خل سَن و و زر ثو و 

لزم و ك حم س دوو ذن هو ذن َ خ د
 ر خدول ون مدوه و ذن ده لخ ��  و و  د

هردو ذ . و خل سَن خش ز مز ص و
  د مك و  ك  خ َو ث ه لم

ر زر دل خ و لخشن ك َ د و  َدك ه
 رو ك و كمه �� ز ت و ن و  ز   ن خ و ث ث

ط و ث ه. 
طر ك حم س رق نكد و زر ط لم و 

لط   ذنكن زر ل َس ن زر شِر. مل و
د نردوكهو ل دك . 

 ��ن همو ه  د و  ز  ن و  رود  م  
س  و كد و د زر ذنَ ِروخ و د ث و  و 
دس و د زو زر ن خلو و زر ث طرو 

 طو ل وحرو ن سل ِو ث مرن نو ذ ك شو
 شو طو ل  خن  نسو ك ومه نذو ل رز
 َنسك شخو نرط ونث و طِر د د َرطز

قرث مك كنَ  نو ن وك . ك هن  د
 و َس س لم  ز و وَل رس ر

 ش و شو خ و و و د َسم لو خ خ وو نه
 و خز ككم ككو منل و دوو ذووردو ل طل

 . و زر ن مل َ و
ز و  رز و ش وسخ ون خ وك رز كِر

 ِ كلم  َِر شز  ِ تط َث كو و ك ن
 ند ن جل  وه  و و ل
  و كِرد كخ وِرط د كك رمق ه و رج

 ولمت لَل  و ت و دو كو ش ك ك َِرو
طش    َ و شن مَ و خَن لسر ذ و 

�  ن جر  ثَ ثَو هلسو ت  �   ؟ و  ش 
 شمو لن  شخ رمقل نِرد شكرو ثهو

ح خ مم ز ق مو خ نَسو ل نون َك
كح ون  َلر مو هر نز و ثرو ق ش

لحوشد هو و كش هنَ س َو   و كرو 
  ن  وك  و  َرو كمو ه ر شو س ش ج

َه  و كن َوث وردنخ كو وثك  و 
 رث د  و وِرو ق َر لز  ش كو ون  

و و ش مد لك  ش َ و ِرو ث .
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  َلو م َجح لم دوه َوسدر و ِرر ثس َ
لنج ورط ت و دوكرمو حَدر و جمو هه 

 وو ن كلج لم َس لو مردل َو رسد
 كو وزو نر لو هه ِرك َو دوو س َك ق و شم
شوَ ك نس و ذن ق مش دن هت و هت و 

ونكلم سد و روه . 
و هرطد مو ط َِ ش نر دو ه د َث َر ج

 وورط نكلم مه و ك نش رد و ش رود قش
 َ شخ طر لرجد زك ملخ ر هز شم
 لخ طت له ك مو جمش َو ث َ لم ركك

 كلكرك  زرجر ك مش هت لر خل ك من م
 نم َذور َرس ل َند  ش َو ر َج  و
 مخ شخ خ و رس نوِ و كه و خ ورر طز

 َج وو ذورل د ِك َ وزس كورط خ و 
 رز ك د نكَو ث َو ر و ج ث َو ن خد شم
 َر جس و َوث َو رننرمنه نك رك و لس
 د له نكَن  ن ك  درس  نج

هور ور ن كك و ِن و خرِ  شَو و ت 
شَ ق مش طَ ر  ن ن نَ و لَو 

دووك نط نكش .   ونِرط لو خ شم ك رد
 رج  خ ت  مح وَن َنَو ث َره

خل ه ثَ  َ َ در ك    وَ لر
  نكنط ق ِزللمط َل َث َض نه. 

مش زر ز و قلو در َ ج كركك لر كد كو و 
نوش ت وك. 

 طل شنن وه لخ  رككل َه ك َرس
 خل  سر ت و َ ه خ هَو نن دو و

 ط س و َ و مو م د   رو د َك
وك س ردس كك رخ شم خ و 

 لم نوِر ومه ه كرو ه ردو خ مكلو ممه
ون شم كك َك شم كس َ َثو خ ن

ج و   سل  َ ز و د نن طت 
ََ   نج كر كط تك  ق  . ت نن

دل ��   و .
من شم طل نث نو ثرق   َ ك  

 خل . مش ك ك هت م ذنكش هر ق ِهت
سزمن لرو د حم دوِ وك خل دَ و 

منل َشمو ه شم ك  ووَط وك د .
مو ح م م حن م ك ط دو ره لخ 

 زوم ك زق سشر  رم َ و َ ون َث د و
نردو  دو   هو لسَنو ك  لوَ مف

م سَن  ت  ك ثل  ِو َ لَس و
مر  نو  موف جوو و زر زر هلَ خ  ر

 .خرن كرد
 ه  و و ردك ت كمح سدرك َنه نوَث 
 ك د نرخ رم رز ولك وه ر

 و ك ززق س َك  م  لخ ك َو ك َسم
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و ن ورنس َل قَ ج مه  ن و رك  ك
ه ن ثل دلز لو خثر ت و ِرَو زخ و 
 وكوف جم  ك د رم رز وز لزق س َسم

 خ  و نس  َ لخ  َرج ه َدو س 
  ممه لت خت ل طو ل  َك  ك و

 َ لكَ ؟ 
 لس َد   رز و . خ د لخ ك َرج

 ن نَس  َ د كك دم  فم نج  ردن
دو . طل حت و خوِ  لخ ك و كل

دك .ه َل د  و طوَث  رز نَس نِر َل 
َ  تخ طل ككن ش ك س كو شخ .

 و ط نَث لخ  ز تط د لر خرجز ز
 ط لخ وشخ رز ن  كو حت لكق ز

س َرج ك َ  رو َل و َوث دو  ََن َل
 نول ِر رز لو س دووك  و دووت كورط َخ

 لو م مل زخ دو  ت ترَسل . ك دو كل
  وَرَ  ذر ن و ش د ك كورط

كدَم  ط  خ َل و وَث َد ومد وكل
َت ن تخ طل َ  رر سز َسك. ك لخ

 ك َ َث م وه  سو ِر َ خ ون
 رس كرس ن ك ك وووف جو م حرن ن

َه َ توك ك ن ودن منوو ن و نَس 
 َض كه َه  و ص َ رووخ  دك ن
ندو لغ و مسَ ز ك شَ مل لط نن و 

 نو ن نن و رل و و ح رس لكل ك ��كل خ
 و ولم رل و  َسمل رز هروه غ 

و َسمل َرو ث نر غسمل َ ك لخ .
 ن و َكل نَس نز من ورل خزل مك َش
   ركك َ و رج ك ه كركك ك 

��كل . زر دوخ
 رس سر و دسو ث ث  نَس  ك لخ

لسَن خرن كرد  . مف و دزطكن حمت
  من  ه سمم  رو ز  لخل ط رز

 ك   و رث و وَذل مدم  س 
 ك خ و ك ح لكو ل مه لخ لظه َوِره
هو ثَو و  دوجر ثَو طو و حث كو لسر 

وط رسل �� ش نز  َن . نم دركد . و ك نم و
 من �� و  د ك . و ل و  

 نرو ه وكر دوز َََََد :ط َوثول كو ثرق
 لت و مخ و ره رو ز َ شنندنخلو م
 ك َه  ش رز َذن َو طركو هنلوم
هروو ه وون ردك ثرق وروثد َد لخ 
 كم ثرو ق َلس ن و د كمو له َِرك

كو و َ نِركمت   س كو ن ك  نون
 َذو رمو ه حر ون ك وذن ِرك  رس َس

وَو دل ن و سن  كَد َ و  ون نك
 َه  و د كِرك ورل كم  ثرق  َ

د رح مَدك . كلثَ َ ه نن كد
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. م خ كد كِر طور و سر هو ك ش هو
 َرز  حر د  شر مو ه نوشخ َرو ج

و و ك  دره َن و درهَ زر زت و 
 كو د ك رس كرخ و ك دل حر د ند
 َش ِرش كس و  َهرد َ كوس

دد َه ل كس دو ووكدم و كون و
 حِر د  ومو ه و د وَ ِث  َرج

 و ِرش  طت ك و  َو ِرز   نوقد ر و 
ِرح زر كِر . َو منو ك ن ك ش و هو

خ نَر طو ل نَو ث خ ن كم  و ش
مك ك نو رَن طو شش سر  و 
 و سر له و و طل حو ر  ِرك كم َ

 م ك ه  كرك  هر نو لقِرن شش وو . و
  ِرق طت و نو و ط: كدو و درو  ك نون

 َث َرو ش ِرط َث َكم َذو رمو ه :ق
ومح سد و رلر نز زرو هروه ِرط . د

��كل ر خ ل و  َم و  و ر د َ و . دس لس   وس  
ن  رككل نكم  و . َ ثرق

 ر و َس ن َوو شمه  و رسل غ رنمش
 لخ ِرث َ دكنك ت وه كسث ند ك ر

وه ورنمش َل رَِر و ك ن . رط دخ
 َ  َسر كنمش وك َو ث ركك

ك  ط. 

 ِ وك ثرقل نو و غ ن . دوو
 َوش ك نَس ل وِرط لو خ ه
هموم نس ك ط ثسَ ك شمنر و 

 .ر دن لَن درك حوش ِرثِرلس
سن ورس  نهو ل ث رس س . ن

 و ووك خن مم ن نن طو ل َرخل مم
 د  سن َرخر لو هرل نن  ر كز

 َرخ و و ِرثِرلث َث نن هروه وس و زش
 كذوور ن سه لخ نره رطرد و ط
 ودك ركد د كَر ثس ط لو خ َرس ل
 م ه خ َنر هرجز ن و َ َ رط

كشر ثز و  ج َك وك رطد زش 
لم دك ردك . 

 َو ط خ دول وخد كرطدلث َذور رهه ك
نو ن لو خ د نِرمرسو س سثح دن . ِروو ك

 زغك َذوور نِ ط وث و س دووك خ خ
 شخوَه  . َ و نشخل دك دك شو لخ 

دن و س روو كد ذوورك خرو ك ذورَ زر 
ذوورك دوو ثن و ذوور زخ و . س و طورو

 و و  ش دز َن كس و ورط و ذوور روس
لر كسلد ث نج و ش جج  و د و مك ك . ك

 َ و َ  ورج ك ك َسن وممت ه
 ون م ط وث  و َل وَث َه رس ك 
 نط د سد دسم ك وه ومه كك ل دسم
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رلخ سد و د َرهد كمو ن لخ . َ
  دسم ك  رو خ    رخ نشخل
 ومك  ن ك و ممه رط و و ج سو د لك
 نزن ممه لخ لوه َرض جه َلس   رخ

كو  وقرم وك نز كرسل َش ك لخ
 سو ط َوت و قك شخر نج َنه  تو م
 َد َ تو  حرو ن رن ك ط َث رككر لدك
 ن ك لخ لوو ه  وك و د دمسم ك ورد

 دل  ه نز ك  َ قرم ن و نم
ثرق . و د ر ِروخو ز َدر طلك َود ثسم ك

 . ثَ كن و
 ر ن تو ث َ َ و َد ثسم ك

 و َد ثكدم  َو نَج و د َه رس َ
َ خ مد  و  ثَو لَ و و ث د طت 

 َث  تك  رز مه كك   ِ ك كردووكه
نط  ك َ َ و لكَ و طَ  نَ هض 

م خ ن  َ َرسثِ َ  د . نره
 ط رو دنر مز  ر زوز َس ط لخ   َ ن

ِ َس. 
 م كِرك  ثلث ودكك مخ مخ وك
 ممه لخ س نو هروه لطل هر ِرز ك حر

د و خك ورل َل َ كو و ردخ 
 مخ ر خك ن م خ و ط ر خز دل و

 و خَل َل َك كو ن دم رو ن و  ون
و زمر دلز و د. 

نط مر خنمش ط و كش َس كَ 
 َش َثوو لش ن و رل و ورزو ل 

 ط َت ثمح رو سِر سد  ص    نه
 َوش نز من َ َش ِرك  دك م ود لخ

 لند لثِ لر درط كم  هر و ك خل
 و ق رهل َط د ك  ندو و نش َلم وِرط

 ط وس و ِرثِر  للق   ند م � � َ و ر 
 ونِر  نِ لت خط َط ش ك  ِر

كم ندمَ ن خ سر م ك ثَوك خشز ت 
 . دو لرد

 مح ك ودك رطد د َرخ دك مِر ورزو ل 
 ك  َذوور َو هط لخ لو قز و ثدل س
 َه سد رزل َو ِر و م زش َ و د لخ

 و ط نرمس  َهن َ زو د دو  ض نه َذوور نِ
  َو ش وت كط د  رت و نحِرر نز ن
 ثخ كِرك د تكزشخ  َل رس ه ص

له َ مر كِرك ن َِ َ رو ه َر دس و و
َو . و  ك رر دو ه َن  ��  َ ج نم م و

 ونِرط َِرل ك ن و د رس نه ورك و
 َث س مح و ك حن م و ذ و  َ ق َلم

خ طل لو ث ه لطل نز رط  و  َه 
 َرد مت نر قه م د م َكل نم م ك َل
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 ك زلم َو دوو سو ل خن كَد ثرق ن
 هروه  و د طر لجرو ج دك ه

 و س و درو نك خ  ت طش ط و حز لطِر
  س َسك ود م َكل م �� نز      هرو َ
 ثرقل ش ولو م هروه نز من وو دك
نو لك و و نو و دو و م م كر و خو و 

 رن  رلن نوذ م لش و رط .
س َم لد و لر ك مسد ك و ق وو  

 ش و رل و هَر ثز كرو ست و سمحل
 مو ح ِر رز سد دك َ شِره ر

 لط كد و  قِ هروه دو و شوَ خل شِر. لط و
لر درطكم  شو دو ملكمن د ر دس ِرَو 
 كوشحل لط َنَ ن حِر و د نن ن لط

ودكك . ون َ َو ن حن و م لث رد
خردنو نش و لنو  ن ك َ وك و

خ شمنر ط و سر  و ط كرك . د
ن زو و دز ك مسد كر سر رن كد و 

م جرط  د. 
َ لط د هر س كم كد ك مسد هر 

 س م رس  كر مسو ث  ند َ ت
 م كوِرَ س ك ك و و رت و 
  َ ؟ َك   م َل ند َ نك َث  رج َنه

دن مَِر . ند لسم ت كِرو ره م
 . وَ  لط ِرح و د لثولَِرك

 ورط َ روخل ن وه  كرط َ
 َو ِرل   سو ِر َِر ن وَو ِر قش َ و 
 و رت و جه َ و دل  َط نَض ثَو ث رزو ن

كو ثض  و هَض ثَو ث َِرر نز ن َ كو كَوت ِرك 
 دل دسم ك  تحِرر نر زه  و َو در خن
 دول  رن و ه ر هو ه وِرش و ك ونَث

 و طود َ وِر َ  َه مح د منو
 ن َنه دول َث  َ  ط كه ومن
شر َ و طد و ش لسر رزَ دركوت دل خ و 
 ك رو ش رو شن ط َمك دو ومن منو  ك

 مكم  وو نَك نز مر نه ك رذطم َث
 ك َمقو شن ودك َث كط مقشد لسم
 دك َث وَول وِرز و ر و دوكك ه ِث لٌلق
 رطر دو ل و ون  ره و ك ث سد

ر سس زد د و ط زد دسم ك سوت ِرم
دز دو ثرد و ِرط مك لدرط دَ  سرو 

لح َ و َ ر دل ث و وَش ث . وك رطد
 وكرطد ثل وردك ج  مه لخ ك ذوور دمك

كلم لو خ م دك سو د د رمث ه 
ونمث . ت وله رش وشخ نَس رز ش كرش

ملك مل ممس  د م و ك . قرن و
و رز َنَو خ و شخ. 

  وك َ و ك نو خ  مز و خ دل . كلم
 َرس ند ر زوه ك خد  َو ِر َج كنهل
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 ل و  َه   ه نورمد و ث ند
ص كو  ه َ ث كو هنَ هو سر خم و 

وذ . كرطد ث ذوورو ل َرس هن مه لخ 
َذوور ك ور مل مه لخ  رو د م شخ ورط 

 دن ك وم و ذوورل  تمحو ل و ق ورش و ن
 لخ ن ن ن و  َسك . للق كلم

و و ر خش و دوو   و كَ ك خَ كدو ن
َك شت ِرط َث َكك َنه َِرك هروو ه م .

 ت كم مخ دلل خ    و رج ك ن
 ك نز مو شو خمه نز من ك كورط شخ

 نو د . 
 ملك هو خ و  نِر ون ثَ نو ك خو

 و و وسد ك م نج  د  سمم
 َ دك هَخ رمط رز و مه لخ َوِرو ه

 طل ن لح كل نس  نز د ن
كلم ه .َول َذِر ن  ردط ممه لخ د  وم

ش وِرودد لك  ص   و تحِرر نز لخ ر
  َوط  نَس رنولث و وَ خ ِ  ط

َ ل  َل م  َن. 
هل ورن م  د ِر دو ن رك

 رث ك : رث كو َو نك َث وِ رز َسك   سمم
خلحس ك خل . و كك كنو ر خ ود 

 : رث و ك خ َه ون شكو ذن د  سمم

 وك خل هر من د ك ه  خل .  و
��و ر .هم ش  

 َ رس رو س وِرط كرسل مه لخ
شَن و دل كد طر خل هم هر دور لَ و 
همو جرَ لن ِرذَ ز نم  و هم و 

 د و هرو حست و م َو  نن م ك
دخو و لسر  نو مد كل  زر  د َو 
 و رو ه وم وك ره و  وتك ننك وش
 وِرطلث و َذور  ونك و س ط دِر د َِط

ر طدك ك نن   و وسد َك د رس
 كك م وه مه و و ط نن ر سس خ
 ِرس و و ك ه خل هم و ل نن و 
 نن  ط د وك ن و َه رد  رجرج له

خ ن َِرو روت هك نند د دوك ك و نو
 نن  َله ك كسنه و ل د  و ر سسل

رك و َل و . دسو حت لك َدر  َ 
مه لخ   . ودز و دك ردط ن َث 

ردن  مو ن نخ د س نج ل ك 
 رر كر زد من ِثلك وم ن   نكَو د رككل

دك َ . 
  لخشنَ  د خ ن و نذو و 

س  َد لو م لو خ د كو �� ل طل م   ن كو َ 
   رخ طل َ    و َل ك مه لخ 

هروه و ك .  شه قز  ك ر مد
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 و دول َو   نرز م و م َلخ
له وك نكود ن مح سدل .لخ   مه

 َ رث ح ننزرمد رخ ك َ نردسك ِرط
 م طل و دولمص  لخ و ك ند و من 

 م ََزرمد رو ث وَِر ودزمص  دول من
 َهمه ن طل ن دم ر نِروخ خ

وس َظس د َن . زو ن نَس ط ك
 َدر  رم سو د  ونه رو خ لخ و
 َش ل َش شلخ   وَو ِرومهو لدك

َوِره د  سمد و مم . ل َش  د
 و ك و  نَشل هروو ه وردش َوو ل س
 َوو ل خ لم َه وم  د  سمم
 كح دنك دروس  د رم هروو ه وردش
  و هه خ ح د خ  سمم رط

ه و ه ك  نرد و ل َش طو ل خ َر  ث
د  رم رز  تك دروس  َح. 

طر ممس  خش هر لذ َودَ حم و 
 ن و  رخ ول نز  و ون زِر َ رز

و هول و د ك ش وز لمت ََ  كرد كت
َرطو زو .لهل  كح  و ك ك و . ورل

ممس  د  و خ ثن دسكن حمت 
ت ك و خر سست نو خر خردنوو دت و 

 نو س و كمد هك َد َرذ جِر نره 
 لو خ شِر شَلخ نرط زم و ه نكوِره

 كو ونزِر و خَم ر و سو ث نرو ط ز و ل
. ن شو م شرَ خل هم لذورَ ملك شروو

ننو مل و نم دك س كو نو د  ه 
. قدر غ ِر لد وس و. شَ ل شَ مد و

 َون ن  ن شِر .غ رغ . م جح غ درق
س . مغد شر هدك  ص َش ر . ِردك
�� ل  نو نز    وخ ل . ن و ر دن ش  ج 

 رد خ  ك َ تمح و  ره ك 
 ول مه و ن سس رخ ن ردنت و ِرو د ك

وورش لمل  . 
ث رقلو ن دل لث لخ كلم ك دك ن

 َج ثرق َخ  و َه َ زو رو ك زو و ونكك
 كركك نكلو ث ك وَول ركك نو طَه
 رن نخ نَسل نَو سر َِر نوك مو هدرك

  نو ك نر م م حك  مدك كه
خنك . حك لهوِرَ و خرو دلز مت و

. لسسو ن و لدس ثَ كدن كن قززك و
 ر دلز كوشو ح  و رش ندق ورط نو خل

. هو
ر همو دلو ر  خل د و و ط م دمز

 دول س  وِرط شمه لخ مخ لم وم م
 د م ن َث َلس   سمم  وو ه ند

ممس  هنَ ثَ خ ن ون خ .  وو لشر
   ند .م و كل و َ وِر ره سخ 
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كسن زر و   ك ممس   نسرو د و 
نودرَ زر خشون  ل مت و كرد ثرور و 
 َ و  رسر لز ك  نون و ز وَر ثز َم

ك ورخ  ت وسد وشخ رظط وخ هروو ه و
 لو خشرو ِروَو خمه و ك َوط رز و و ط
 َرج نم د كك نرد ك َِرو ط رسل ردسك
 و ث سد مرهل  ِث كرون ك رزلجو م 

  سمم َِز نَِرطو كو وسن ر له  
 و نس رهم ِرون ن و كل ن لهمو 
 ش ون وشمه خ ه رزو ش كو َرج

َذل ن د ردوو ح  سنن وخ . سر نز هروه
ل  د   لط نسو  نسرن كر

 دسنَث  ِرث و . و  نسخ  ك لخ
 َ ك رم  َل ركز  وو وك خ وكش

ن رش لخ َك م ك  و ك  . وك َك م
  ت و دله ِثو ل نِ  لخ هن دوو ل 

 جَ ط  م كَ ؟   ون نه  شكو 
دن و م دكنو ن ردخ . و ن دول ورل

 و و كض و ذ در َ  مكرطر ده ردنو خكو ش دك
  َذور هوكن . َو وم َز � � ت و و  

ن َك ذور نت خ و ه ودور َِرل . ك ه
وَن  سركه  وزد  ن ر ِررجز م

 كح م رن ك لم نوش ك كورط نخَذ دك
  رز م من ورس ل م وشحر لط 

 د ككن نسو ك نرِر ش ول زو ح و ِر
رمس دك رس.

 نم َكل م  كت كط  سمم  وك 
وخل همش ن خل هم و و و ِرَو ك م  و 

 رط ََ شخ نخ  سمم ك نزن و
 مه لخ ن مه لخ  تش ن ج وَِر و
  و رنخ رو ك و لو م و  ورو ش ق

  سمم دول  مهنز . ج و لخ سِرل
 ورل نره وَِر م دنكوو د زخد َث ن
 ك لخ زرو رلر نل  و ه ك ر كز ش
 دول  ن خو َرت ج ون دل لخ

 و همو ملَ  ممس خل د. هموكر َس و
.  زر خشو ن ش همو خ و َو
. زر كس َحرمت و ق خ و ِرس و َ ثَض و ثن و

خ و قررد ك  ِ غ  جز ك ِ م  دوو 
مو ح خ ن  سمم شخ  طل ه نخ

ثرزكش ك نو رخ و هروه م و د و ِرَ و 
 لمو ل غ ط غق مه لخ وك حر
شه  حم ك كن ثر س  نطِرو و 

 و كِركن لغ خن  َكَ ط نو مسو
 وذورل شو خ و وم  ردن نو و طل وس
شر    َ و مل  جز ك ِ م همو 
 َِر وك لطل ه نو وممه ر دو َذِر

ك غ وس نكندو ِرز ور  و ك ش و نج
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 و وروث و ل ه كو وث ِرو كز سر ِرو هَل ث
قم و كل لش قمش ن و ن و  ج مدو 
حزر مد هروه همو هر ن و ل و ثَو و هر 

َكن س .َث نلَ وَث ك غ ردروس و ك
  نون رز نرك و دروسَو ثل َك  نون رك

 ون  رطو .وك ر دروسدل و شنو ق سن ذور .
و وكَ  ك ن سللل و وروث نومل لدر 

 .  وس غ نددروس كو وك ون
 ل و سر ِره  و َركرمثو س دوك هن غ
 هل   خح كو وط رزدر له و

 س هروه  ند .  هن و ل رعش
رو ش ل همو َلزِر زَِنر هنرمن لهمو ج

 مح  ن لطل ه كِركل َك َرج .
 و ش سن ذوور ن ِك كلثلو كمه كو

وو كو ند  ورمد . 
خل همش لذورو خر كر خ و  دركد و 

 ِرزطر دركد همش لذَ زم ملك  وس مجل
ِرنَ و  و وشن لوكسن زر ه كد دكر 
جر  ك  ول و ِرذَ خل هم ن م و 

 دو طك د     نوش و لو حنن َ
 . و و م طوَ ندمَر

 كوم َ ن ونِرط ه لطل نو و شخ
ه دوو ه  و َل . 

د سر سِرم و ط  ؟ م  قك ؟ در م هض 
 ضه لخ وشو خ لخ  رمر د و نكن و ق َ

 و ك سثح َش كو دل  َو ق  ومه
 وومق  َل و  ط د د َل و  لخ

ه  و و ش مرو نخ رد  ِرل َز لخ . 
 و ط د دك ِروو و شث رخ  َمدن َوط

و َ ننو ل و شكن ورط و سر شمنر  و 
 زغك  كو و و نكو ش نَو س ركك  ِ

َمدن َوط ت مكن   . ط د وحرن  د
 ل؟ خ  س رل  َ  َ ن ط مه

وكن رمست و لكن ح س ضو ه َدن َط . د
 وو ن مه لر خسر لز و دل خن َث نره
 وث  و ط ِرد خ حِرر نه  تك حِرن

 و َو و خمو ه ك  َ َو خ رز 
ورم  نكش  م . َ ره ط لخ. 

�� هر   م َ ت ن        زغك   ش ط  د
  ط مه ل؟ خ سد وم نكو ش ِ ومخل و

 رث س ك  َ ك سن  زغك نطو ثِت و ث
َ ث َ ت و  ش. 

غل ومم لخ ل م دو ِر كنر نن د .
 مو دنكد  مكقلح م وَث كنو ن ِر د
 لخ  و :ط مخ دلو ل و تحِرن دول  سد
 رزو ز ر و لخ نوك و و س نش  د ؟ك و
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و و ح رش و . ن ند  َك ك م 
و رو ك و ك ��كل  خ و ش  و و زر خ  و ر رخ .لس  

 و حل وو هَ كلِروش و خ دو نِرحت 
تط لخ وِرطن د َه ك َذو ِر و . 

 و زحن و ك َوِره د  دت كو  و طلخ
كو ط و ل ل َ خ م  طل ن م دو و و 

ر َ م َ سَو خ م زر ج و  د ز
  َ ِر  رخ لخ نلطل خو ن و ش َن
 َدووس دول ونكوسز و نغك  نخ د و خكن ق

ونكنل و زوغك وه ��زم  منو س  . رِذ د د
ط َث كو   رو زرت دحِرت ن  ه  ند

دل و و كغز د خل ك وك و   كدو 
 ش و ق و رسو ل كح  َر طز ودومل ك

وو ك خ دل لخ  ننسرث  ت. 
 ن و تحِرن در له َ  و د ت ك

ه  و كو ثَ ط و شكن دو  سر هو و 
ن َ و و نِرحت و و هروه خل ك زر 
ممس  د خشو لو كدر خل هم ِرو و 

و تحِرن. 
م  كمد ن  سمم  د و د سن

 نز ر ره وَ ردك نزمن م  سد
 وم ن و  نز د ردك دنكق
كلسَن و و مجل طو َهت س كد و حز كد 

و دمه  م ك   وَ ��   ث رو  و

 ود و م كمر نه  رسِر لش َ و د رمث
 مو ن ومو هنو ل  و لح كرو ثسل َند و هك
 ك م و وم رل َ و َ َ ن َد  َدر

  سن ه َه  وِ كن َن ددون ل َ
 َل و دورت. 

 وَِر  رط ك َن و َه ك ك نِر ر سز
 رث نِر د ن  سمم ط و ث دك  و

ه  َوو ن  َش َ و ن ر دروسه. 
 ر كز  وو نن وم ون َوط لجم نز و 

وونن ووشخ َوط ون م نوَث . ن
 وو ش دوك س ورسل كو  دل َسملك 

 ل   َو نجر سو همه وو ش ك ودن مه
  ركز  زِر لخ دو  جس وونن و

ذ دو كن . م َ روخ و دوورخ نك دو
 و صل ورل كم م ز و و وت سح ش
 ذ َ نز و ن و ر وكر دوز ََش ك ك

رج ن و  جر سس وِرط ون  دك ن 
 و و س ن دو نل وِرط ك دو كوسم

 نزطد  د  سر كه و ط َوط  ِرط ومن
 و ط ند كت ق زج د  تكن ن وون

َوط ركه  وق   د  دك ن جس 
 ن جس و   وروثد نو ررجز ورل
  د و ذش ت وط خ مد رو ط دك

ق  در َروجمه كق رث كق .  و 
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و و ن كد ن خل ن َو وك طوَ و هم
 :ط َو ث وم خ  . 

   ومرَط  وو ونخ   رز دوو مل س
 ك  و نثو خ ر شش مو ه د ِروو ش

سق  ك هش كر ر  وت  مص وشخ
 ذِم و ز كورن ذنج وومل هروه � � و خ ل 
سل ز ث مَد ك ك وز و سوود لو ِرذد ك جرو 
خل طَ لَ َ ل ص دنو و ِرذ جمورَ زر 

 ذنو ج دنكرث  و رز  ومه َ لم ل
 و ش كو س رل كو وَرز رسل ه َو و خ
 ند  وكِر رسو ك رسل رزل ند وو
 لخ و كل َو هِق  ِثو ل خ ر دلز لخ

 سو همو ه ذش نز و  م ك وحِرن
 و ش وتركد دو ك كنومر زس ت دمح
 و ن  َ شخ نومو ز ن ك نكردك
 سمم وك و رثل ِرق رو زن ردك  وِ

و و  ثر  زرجر ط  هر وو  نوثر
 دذ ن د كك س كو و كش زحو نرطل

لهموشَ س ش ر ونو و . ثر كد
 طو ل رر طد ز  سمو م مه لخ نث

ن د س كو ر شش  و لل  . حر
ش  ش كرد زر دوذمن و ِرر لطل و و 
 وك نم ش    و دل ك َه ك َ دو

ط . ََو كسن  نرو خمه ونو كرد ََك

 وورط َنر هز ممه لو خ َه وك س 
 ومو ه دك رد غ م د كَو ك   

خ . ِر  لكرد َو كلذَ نس خد ل و 
وَخ َو ك كَك ونرلو  َ

لل نومم ن  ��  ك وَ     و س لمر  رد  
وك لو خ َه وك س . 

 َه وك ه ك كوم َو ك نرد دول
 سر كو ز ذ كلج كلرو موش ج طت لط

 .مه َ و غ  رك  َه وك و َش َ رمو س
 مر نز َ َه وك  و تحِرن لو خ ذر شش

. زن لكَ و ل حثنك در جر   ت
 وك و و ود ن و س رز كزطد   ج 

 و ط ن رطم  سرد  رِرزط سدل ط 
 نو دوو در درز و ش رز ول َه وك 
 نو دد و ج  رز نو د د َه وك ك  ونش

مم ِرم ح مم سر دون . س و س و جن هو
 َه وك رر زز ن َر له ط ك  وشخ

َكل َن ره و ك و   دنو ه غ و زوو .
دخو مم ِرم و ح و نِرح كوو دسَ شو 
 َشخو ن ش ست و دز ضه  ط ز رز

  كز نزن و طو ن نز خ رهس
ك نن مك ذِر ك ندوم دول وو . محم

خد ل و  همو لسر ط وِر َكم .  ر و
ل  د  رسل د هش  م  و ك ن 
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 ودك ِر  در خ ك    دو َه وك
 رس روه َِر  و ق در رت ج و دك
 نو در خ ومه  َه ك وك  و كِرمس

َن .در كح دوو س َه وك خ . َذل لدوو س
لشرَ خرو   َودَ ثل  نو لسَنَ  و

لو دوو س. 
 وك و م و َمو و كشث  نو د
 وَث وو م و َه و رر طز  طل نث َه
و زر كو س ه َو ك ش من و ك و 

ز. ط روند لح م وسنل  ه رمز نم  َر ش
خل شر  لشركن و هر ه  دلنوم و 
 سِر ن َه وك ند كو ح رطل ندل ِرد

وَو ِرومهل وكمه  و وشر خر . زك َوث
خ و مت ثرس . س و د طور و ث ِز وث و مظ د

نكخن َو ك مره و سو ن دلَ . هروه
 َرج ن  تحِرو ن دورل نو م كزل  ت
 و ش َك ك  و َمو مو: هك خن

نكمكذورل    . وه دوو ذوورم :ط كو
 َه وك و موث ذوورل مز َ ك مكنخل
 و ل َك َخ َذو ِرمه و ذوور رر دسل در كح

نذو ِر دخ م رقس نره َ و خ ك ن 
 كح م رن لمل وك د لم م لو خ د ل

 نت خط َث روس َنخ  ونسو ط  مم
    كحم رن ك نو خو ل ك نو خ

وه و َدل رن ك لم ن دك ل  نو زس
   ورل وه رق ون ��  ر و ِنو نو ش طر

دو . ك و ون رز َ لو ممو ه ��كل  و خ د
 و م كملك شخ نَو ِر و ت لك رز

َه رر خو ه  ورمد ره رد كك ن َو  ه 
  ص وك صح طرنَ  زر نون و 
 ند َِر ودك س ت وط َه  نكنرط نَِر

خل هم هر شرو و لدس حمت طرم  . خ و
 ك ِرط . رر خه و  وونو ك دركد

هنَ جر شو درن هت دزو سر . كركن ح و
د  طِرككم و دروسَ زر مل  و و 

وكن ك ك ن سِر  ن . دل لطل و
و س رز وِث ت دلو ممه ك و ِرس سن نِر

 خ دخ و وثخ رك لو ح َنه رط
 رد و خك نسوك  كم ت ومح نط ره

 كو نررد و ط وك َش وردكلم كو
وك لث َش َهد َنرت طن و   و لث

 غو مرنو د ِر ثث  ردك لثرلز رط
 سدرك هن هروه و رو خ ح طل وَذل
 د نرخ رم نسك روج و كو ح ورط

وك هَ و درن لذَو خرو هول  خل هم و 
دك ردط َنه ط نرم وِرودول  ردن . وك

 ورَو طدر كح َه  كم س  من وك  غ
  نم رس غ ور َِر وك َ هروه م ردن
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ن َن خل َ نكن و   ك همو م
 خ .  د طل َِر وك نم رس َِ ورل

 رر َه  غ  َه وك نكشر خج َنه 
 نكنز و مم رمط د لر قسر لجهن ورط

 َ وخ غ  َِرو سوِر رطر دلوت كك
وذوور نن ك  ودنكرطد . غز لزدر قق ك لم

 َروجمه  ررجز خ سح َِر شخ طل و
 وك ك وشخ ردنو خ ثلم لطل ه و

 َده . ك مغد شر هدك ذن نخ نس هروه
 هن و وخثلم و ه نو   رووش ج
 ج َه وك   َذور  ك  و ردنر خج
 طو ل و وَث س لخ َِرو ك رش حرو روش

ن لط ملكن ك ه  سك زر هرسَ د
 ك زد   لمل َِ َ  ه كلم ك

َه وك نردس   . رك َن مح  ك
د دلز و هَ و ز خ و ذ و خس ذ خش هم لطِر

 ك هروه رث نكك و د مو ن َه من  و
كن ثر لغ لمل شه  حم ط ك خنو 
 لل ��  و و ه ن ق  و   و  س زر   َلم

 ن ن لطت لهن نن  مح  هش ش
 ورل ردو ك َه وك طل ه نث ك َ

د َِر نكك و نكرك مس ن . هش
 مه  تمح نكدل َكو ل نرمك مح 

 من سلر هجد  نكنو ط خر رط 

   وكن ن شك  كد وك ه و
 ك و وَنسك دو رمط  رت زمح  نكوِره

 َل دنت و خسس ن ره .  هش كك
ِر لو م حم ن د س  نو ِرونه و لط دو ك

و  . َنكل ك ند كرطر دل هر ِرونرجز
كر سو و لثِ لط هوِر ملكن  شِر و 
 َ ت د وك  نو لط هِرون ورل له ل

 ردك م كس ث َث ر وَذ  ك َ ردك ز
ش ور ثز نزل  تط ونِ هروه .  نو

ه  . و ِر َو ل َذور َه هِرون نره
ودك و َس  ن  ك . 

 رر طز َوو ه زث نزمِر نم رس و د
 نثحل َه وك   غ  ه  نم  ل

 كو مح  ك لمر له د . دو ذِر 
ك طِرنو ك  حم  ملو سم كد ك  زر 

 ورل نره ت و دلحِرو ن كشث ِروخ خ َ
ث د   نو شزك زر لو طور و 
 ك سث َل د وقرم وك  ورد ن

َط رس َز شخن ؟ ط  خ  . و ذن نخهن
ك و خث سد نك ك شخ ذ رن كلم رك

وومق   َزو ث د و ط رس ندك .  ك
  و   ند َ ك دك ر وَذل نره

َل ك طن . و د م  كك من ر ن خ
 ط ونن َث َسل مه كك  ك َِرل وط ن
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 ونك  رد و َوِره لم  َ  ك نط
و . ح وردش ك َه رد مذنِر د سد هروه

 ِرث رسد لك و سد رمث زو ش ومد رر زه
مقت  وسو  ك  منَ طور لسر سرو ن

  نل سلضل  ول ه   
د سزمن زمن . ثَ نوَ كنَ ك  سرهت

 نط ِر  ك َش كو رمط ِرو ن ذوِر
ن خ و  رننمش َ  و نَو س ركك

وومق  و َن . ذر َس  ن ومم غل م
 طل وَِر م َنن   ه وك وَوث
 مو ه طل كز ج هروو ه ر مز ك َه

 . درمنو و
ِرون مسَ كو لوَو سر سر خل هم هر زو 

كرك سد َر ك رك . َنه وسمر لو ه َول 
 لطل ك َِر و خزل خ َنو ه ش ردوك لث
 ل رس سو د و مح لث ط  ورد و 

ك  م و رزث  د ر نز َمخ ه شمه ر
 مه لخ و كو و دك رو ك و خز لثو ل ر
 ن طو لد رثخ مل كرك سد  و َث

نز ش رز لمك  َسك . خز لو خمه َِ
لم رِرزط مه لخ  ك نو . ممه لت خمح

و َ و ك نردو  رك ط لص خل وَو 
 َو لو خنو لخ و د  ن ر وك

نس َ قَ ج هروه و  وَرَ و .

 سو دن ط و ك ك ك نز خ سِرل
ركك َ  ك  ر و   َوكن  هر زر زر 

و َِر . 
ك خل هم طن مس َوس رمن د و كِر لو 

 د ََرو و ِرودونو ثَ ه و زر ذن خل هم
 ِرو ك د  ش د نمرو ق ز و رك

دووك د  َو.ثر َه وك و وو دوو س . ذِر
طِرنو  سَن نِرَو  ركوت ن م جرَ شر 

لخ ونكَدل كو  و ه وث   كو ه
 َِرو َوو لغ نط َو ثوذ لِر نل وه
 ك سثح  ز و تمح ره   دك

َندن َو طسن . من كلم لو خ م َ َنره
 لر خل  ن روش  كو وش نر درز كو

َ  سركو ه ون َه كزنلِر . ر دلز م رد
  زش ر ن َه ك وَوثوذ لِر نو ل خ
 و َه وك  ر ثز نث َه وك و م ن

وك َث َظو م خ و ق و ش د و سهِث و
ِروخ و ِرر ج و قدو ق خشون و ث و م زر 
 لو وخخ كرس س و و رو ل دك  رك

 ك هَ طور  خخ  ملكد ِر كد . لَو
 وث   َرج و ن د وك ر سه و

  غ   َنم رو سمه ك  و و وك
 َد دكلمل َ و ه وك ِرمس رس  وَوث

و لذور طل د دنَ و هلس .   َِروت
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د د ك   و  دوو ِرذ و ط ِرو ِروَ د لد
 زركم ست لخ لم ول ك. 

   در كح لث َود َذل لدو س َه وك
َن نَسو للو دوس  َرش َ . ش د

 له له وك غر لودن زدل رككلك و زِر كو
َ روخ نكرش جل َ. 

كك حم دروَ كر ك ثرز وك ه َو زر ثو 
 ث  َنو خ وله ور زو كو ه زمو دل جن

و َ د كزش َ نل دن. كل ز َكِرط 
  و لرز وو ن نرو هدك د دروسزش َ
خنك زر لشقمو دوور نو و نو هَ هر خو و 
  ن و ك خ َث رمرد زك دل كركك شخل 

نو د م . 
 م  ِرذ نِر و طِرك دوورو زن هنَ دز  ك

ثرد ذوور منك دز ك ثرك ل ثَو 
 نز كِروط نه  وَكِر نكردو ث ِ كل

و سم ج . 
   نخ وله مح كك كدز ردث دول ورل

 شخ َنخ د لم  رمر وتك سد 
 وشو خَِر د س لو م قنخ و ن ك

َوله ركك كدر جسل . دروس كم كلم ث
كدن سه هر ه ك خو خن و ك دولمنو 

ج و ز و ن زر ك زر ثو َ و ن .ركن و
لو خند زر ِرودو . س خن   مل  د

 نلو ه ث م سد و د خو ن خ
 وه رو شز رز سدرك  ومح ل ورس

ر لو رم لكرك  كرد  ر و  رك ك ز
د . ك در رطدو ل ندر كرَ َرج م

 سمم   زو و ط سدد َوسو نرطردل
 . د

وك هَ نمك خَو هن شز و د ن كد 
َو ِر وشر خز د ك ك رر ِرت لط َ 

 نكَن رو كردسر ِرز  زو زدلل نكَو
 ك د ن كدو د ثنَ و ثَ طت . د طت

 ج م لم ِ َ   ث مكلم َد َ
وز .ج م نون ل وك  مت  و 

 ك  َوِره َسك ن و خ وو نه ون لم
ن ككم   َس . مل رد لث د

 ت مط �� م ج لق و   وزد كلم  و طو درن ه
س    مك ش ن طر ن ج ط  مم

 نذِر و ل َ كل مككم ور مخ  
ه رمز نم. 

 رَ و مكلم ه هرود هك  دو ��  نز
لث كمن و ك لطل شككو ح ِرط َه وك 

 و ر ونو ل سردت لغدق َر شط كردن
ه . رو ج ونل وز هردو دلم وو ث سدرك وه

دنود ن مح .ِرك له نو خل  ل//  و دل
 و َوِروود ش شنو خل هروه ن  ��  نز  ر خ ه
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 ث لهس كم سن  ر ك و شك
 َوزثلث و رد نمكنر خس ومز هغ ق مكلم
و و خول ج نسو همو ِرم كد سرجدو 

دك م و  هن  َرو و َ هش ِرَ سرج
 رمو ث ِرثِر َش و وخل و ِروون ر زو ن و 
 و ن ن دل ن له سن  د ك َه
  هَد و هرن هَ م و سَ س و  خث و 

هل نول در جس ط  كز ج و كز ج 
 كلمل ك نو ونون لخ د طل كو َذوور وه ره

ركِرزط. 
لوخند و ك وك هَ مو ذ َودَ ثل وو 
 وَنخ  نَسل نَس وَِر ن و

سسل  وك نكشخ مز َ ك نو خ ن
َو  ن من  رز مكنَو خ و َه . 

 ��ون رط نكنو  خ   ش  نو دو   كن خ
 ط َو ث د رس ه زو زو ومن  زث ِر

 َ َز و ره َن َ   لم َ َ
غس مكَش . خ دو ِر كلم وخ ك 

 . رو ز َه وك مر خه ل َنخ  ج
 سد ود َث دول كرطد و ك خ و ق  لط

 د ل ش ط رس  و د خ ت وك
ك م  ثزَ  خنك زر خ و كر ََو 
  تك ن ك دنت كمحل س رز كلم
 ق و رد ه   وت دنخ  َ ت وك ثح

 ون ز و مرر قه و كمو همه خ رو ده ش
 س و سو ك جح نو  وه سر كز
 و روشنل رث زِرو ن نثخ رو كخل
 نم ه   د كك لل رو زونك ن

د ونَش دون َرج نم  مكسك َو ن نن
در و قن  ك كد وك  كِرو كض و 
 دن وِ نول ن َو ن ن نَخ

رخ ن روو جمه  نسو ك جح رو ج هروه 
 ط  و دخل وندوورخ خ ك و نكلِرو مك
ون حم  لصد ِرن ر نن كِركن و 
 رو ج ِرر كض و كرجز  َو ِر رسل نكك

 خ ونو دز ووَذل نكس و كلد و ثك
َن ث وك و َ و ك ومه لَ. 

 رنص  ونسط  نَسل ك  َلدوس 
خن ك هت ن درو دروسَ زر زر  و كرد 

وك هَ ورد ورد دس كد  . ثرورم هو
 نكد   ط نره و شخ نو  ن

من و دو من خ شردو لكَ ك ن ط َ و 
 ك نخل  وِرط كو تطله نكد كلخ
هت ن ذورَ هن َك درط  خ سر شقمك و 

 دك مه ن و تم و ذورن  تم ذوور 
ك نر د ه ِر َ ق قنر دجوَ  و 
 روج و  و غدق مز و نغكل ِثِث وشمد ه

طر شن ك نر د ه دوكن ثَو دج دنو
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 َت خط َث ك مكلم ن َِرل  َث َك
 َث و وندج و قمو ه  َك  و رن ك
 و كو دووك ود خَوط وه ز وَث م ط

ط َر سث َل و ك و خش َنت هَل  خ َو
 و همو قنرنت  ؟

 :و ط َه وك رس م و و ِر َرج م   و
  نرنو قَث  م َل لخ  َذو ِرمه رن ك
 و  َل َث ش و ط نك َث َه وك  خ َوط

َلن . و ط نك َث و تط َث َه وك ته رن ك
وزمد  َر و َلنو  ش . 

َ لخنك ك هت ن  ن من َ َطرو 
نت دمح زم . رو ز َِ و ق رس َه وك

ر ح و سسو و ش  نَ و لذَو ك
همو د ح مدَن ِر َو  د و 
 و م و ه دك َ درغ ر كردو ز ردل نكش

دك طد َ .و ر رز َ و زس ص . َه وك
 و َوِره ن طل دَم    رَ و ش

 ولمل َ و ن رف ون  مِر مم ذن شخ
و . وو له ك ن و للت قك رز مكلم

وو م ِرو كك كوو . ك مرو هس و كز ج
 حظ سل خل ِرن و ج ت و هم كَ شن

َ كر و زر ذنَ لَ و كنَ دس ثخ و 
َ و نن نون  ث َ لمل شَ ل شَ مد 
 روه وشخ َه وك رز ل َِرك هروو ه

و مد و ث َطت خلشَ خل دروَ و ن
 شِر  وزووو ل وه َك شِرلخل َ و لرطس
كَ زر ِرودو ثَن و ق ثَن هو و هر 

 .لملو ثر َوك ه َخَ كدو
 ش و مه وخزل َ وو م هروه
 ِر كَوِره ن َطو ل خز طرد طل  رط
 ن دل رو د ص ون ك م نَس  ودك
 وك  و شخ هروه مو ل وشر خز 

َه طدرو لش كل و ِرطَه وك و ك َطل 
دت صح  و ر  وك ه َك  شِر طل و 

وذوورل ومك رطد  م َل و  م َل . رل
 ََِ درط ك وك هَ لدرطك دت طر ِروو ور ط

كنك لوك ك َ دمل ثَوو  دَ ثَو و 
وك ه َر   َمن . ق َ كت دو ِركت

 ونك رطو د َد ك وقش ِرو شلو ط نك َث  وذوورل
 سو د  وك َه وك ِر ر مور هوه  ك

  ش َ  د َه وك نو د ك  ��  دك
 و خ ِرثلو ه زله ك ل نو رو هدك  ك ن
 ِرط و خه م رَ و س َوَِر رز د

 َو م نخ رز دو خ زله طل  ومل ن
 نط كلسم كو ِر َِر ذِر كن َم ِرو ه
دروسَ دِرذ سرمن وك هَ طن خسخن شر شَو 

 شذ مو ن ست و سَ د جد و شق و ِرذ
 رش ز ودل لر و خومر جت له َ ن وشح
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 َه وك وشخ نرت و قله رش نَس رش
 وزردن َث لو طوكرن ه وسن ت كلم
 مس ك ط لخ  وو سن  وكلر كخلك

 لر خل و س و در و و جمور ِر حم
شقمكنو  ثل و مَ ثل دركد و كو طِر و 
 ه َه وك و دو نخسخ ون و و ه وث
 هو و ن ر د و   قَ  ورطت ك م ك َو

 َر كس خ ش  رس مخ ش ط َه وك  غ مح
 و وو ش د  رط و خل مح رط

 ن خ غ مح ت و نمح ن   ونل نو ط
  د هَ  نهت  حمت لس خل و حم

 دو ط ر نط ن ونثح نت و خط غ
و جمور زن لون ن سر و خث سر 
 ردووه ك ط  ك ط ك َنه روو ه َ
 ثح َذِر ن غمح َنره غ مت و حمو ح

  كنثح نوِر  و سو س َ و و ن
 طل خ ك غ مح نره ون ر َنه لخ
 ِرش كو لدك ر خز َه وك مم مِر مم
 كو نخ ول  �� ن ش و  نز  و نو ر ردرك س

 . َ غرد ل كد وك هَ لسر ح كدودرط
دو دوو ِرذ ن كس َد  وك هَ لخسخن و 
 و س ِرث َ ون رخ رسر كسل َه وك كِر

 و ط ك  دكَدر سد رر طو ه دك ق وم 
دَل . وك  َو هط َس  و  خ سر ِره

 كمز وسر زوو نو ه َسك ن طل َه
  طل كَوِره ن وردش ف خوق ََل
   و وتَِر وط نكَوِرهل َك وو ش

 .لطَ شقوك قكَ نو ر و
 ف  ك طن ر ك وك هَ نسو طو هر زو 

 كَث رو ث َذ د  ردن غ مح د كك
َد ك ه و دو َد. 

ل ن َذ د  وردن  غ مح ح رس
 جك ورو نكح ه  سر دل َو د ودك
و ك لط حم غ و دك لِنو  و دو و 
حك سركوو  و نردو ك  د لنو 

 وكر نو ج  رسل  كو َر و وِروود 
  َرر كسل ر دوو كط سم  َه وك ر

 خ هقك   دمقلَ خو حقك و  طت 
 ك نل كقو ه كو َد ل  كقه كو

َ . رت هه وقو ش رس و ن نض طر هس
وهن َرك .  وََ ت ومح َنم ر دوه

 َ و ك ِر و سِر  وو ن و له نثح
ِر كد لِرَ هنَ قغ ق لم ثل ك و 

ثر مَ لو ِر َكر ر و شقو كوَ و هر 
َسن وَرد . َِرك َنم ن ر دوه غ مح

  وشو و خش  نكِرو كمهو ل  و ش رز
ل خل ش س ك  لسرَ  دمنو ن و 

 ��  َ و   و  دس   ثك ش و كد و   ور    ط
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 َرد سدل كنمد  �� نز  ش   و  ون كد
َم خ  َج سو د َوك رر س رس  . رط

 د  قح خ  وون حنو ط  نط كِرك
ودكو ش. و ه وو خ لخ  و  دك ت ِروو

 .  خ هقك هق  د  نت 
وك ه َرو  و  در دلزكن دور دو 
 و َه وك رد ره مرق رو خَدل ر دم كك

ك ه  َون نم و شون لخسخنك نس و
 َل ِثلك لطل نو ده نم نخسخل َرد َ
م  شَ زر ِر ل ِر زر ز د ك دس  د 
و دكر ه س ك طلك  لوَ ط خردوو هر 

نِر َث َذل سِر َرد نَه َنوك و رو ه و
وك هَ طِرو مل در كو خ . طلك نق و

 له سن ذوور ردوو ث و َو شمه َثل
 ك كنخل ومو نرو ث َ و ر كسلك

نصل ن ته َطت لله نمد رد ومه ر
 و ونو ج هل ط و ونور  َه وك
 و قورر شه مه لخ نوو ِرود و كو كمه 
 لحمت و لذَ زم و لدَت و و شَن ذن سر 

د و خو ك ر. 
 د كركد َررت قمح و كدك ِرث َ َنم ن
 ه  و ن نكردك َله مرلث نمن
نَرن خ دس ن ك و هل َ  ط حمت 

طِر َردو كمه ت دلك زو ح ش زن  و  رهل َ

 َح . كد رث َس  َه وك وك
 هرود هك رش و رث  وَله ردسك
  دك رش ش ح رز وفو م َلخ

س خل كو خ و دل خ و دس كد  د ن
 وك ك نسق كدث كو ررد و د رور دسل 

زر دش و  و خل لسَنو و  وَ و سرر 
 َ   َرش   روه م  س 

 َل ك وم كسنل َنه سق كنكدثل ن 
  ه ذِر َدوس ر دوه لخ شو دل سو ن طل

 ك َسم نثح نوِر وثلك و د ط 
 م ك ََش نوو ِرط رز وفم ك هروه

 خََ نَر م و مت هلََ  ك خن
ونثو . ح نَس نكوطملت كه ردله ذِر

 َود َذل كدم د ند َت شَو د نكرشل
 َم و ت وحِرو ن نر دلز م  ت خمو ح لث

 :و طومِرث دل ن و  َه وك رل و خ
 ن ��   ن  و دن د  م س  ك  زِ ط ر د

 ن وطم ل  َر ث د م كو َ
 ون  هروه َض كه من د سث َ َه لم

 ركل د كك َث سث و و ش و ش ِرط  وو م
وك ن هَ و هل هو  ك د . و ِو  د و

 روند زو َش كد وك َ رز ن و ِ  زِر
زن  هِ َ لط دوسَ ذن خ  ن  دو 

نو مطوكن و طَ  مطوت خلَ زر و َ ذمر لشق و
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 ك سث نسو كل كوطو من ن نو و َ
 د َك ند ن ه سث  ورد ه و د ند
  تن و وند مرو نوركو س شخ نو

ه د ز ه. ل ومهد  ر. 
خ . نَر حم ك  كم خلَش و 

َر دهت  همو خل شر ش  ك  د لهمو 
َو لشرو دَ و شركن سر سَن هر و درو 

 َنرد   زك قو شدج رَ لو خ ون َه 
 ند نكدر ِر ومه دو ذِر  نكلم ونِرط
 كردنله ن رَ س و ند طل  ن
 ك ك ردنله س د وك َث سد دِر وَو

ت دو ط سر شركنَ ق كدو نو دركن ط
 و ط ِر نكر قسل دِر ط ردسك نكرش
لسَن نَر حمت  كم زك و لصد صد 
 د ردك رم رو ز  َوث مك  ك ود

 ِرد و هر ون ط. لذَو  نَر حمت و
ق لد ه دررو خل جرَ وروذ و ِرثِر و كر 
 ك هركس  درَو لكنكنو خل و جمور و و 
 َوخِ  و نثخ  رس ركرد  و كمقر شس نِرذ

ه مدل و  و َوخِ و  وش ندر كو ورد 
 مرو ق ولو ث وشخ نَس وو ث و ذو ث نط لح
و  ن خ ِرَو و د ِرذنو سر شقمك و 

رس ركرد ور . زو ن َه وك مم ح مِر مم
َ و ِروو م ته  ه و  ره ورد ن وط دك

 مم كو دكن ق م نثو خن ن َ َث ك
ِرم طِرو زر نر و ثشك لر زروف و وزك  هر 
  در مرطدرت لك كوم دو كلمل َرد و ِر

َك ن َث َو شَ ومه ِر ره و و ذو و ث 
ه رد ط د رطدل َنو ه . رطد ك َ

 ن نَرهك  ودك كلك رمد نو دل  َند وك
ل درطو و َ و زس  هَ نم ط در ه  ن ث

  رس و َِرن رز رد  د نكرد رمو ثن
 خ  رسل و خ رق طل َِر وردو كله نكش

َ َ  َل ط . 
 ذ :و ط ومِرث دل و دطن َث مخ ورل

  طر نموَ ق مم ِرم َ  هر هر ِر
 مقشل م َ  خ و  و  ط د  ِر
 ك خل  ش و خ دو ذن  طل و رنص
 َ َِر رز ن م ش كون مِر مم سل َث

حز نكد قَ  و نشك كنِرم نو و  طت و
نمرز و قو دل وشخ لو خمه. 

َ ك  س نس دنك لرو لدو و همو  
 م  ط م و م ؟ د  َط كلس

و نَ ش وك و ِرذ نل سم و نلهض ِرودر
دن . رد  ل  ذو ِر رش لخ سر كز رد

نم َث  و نوو ِرود ونل نو. 
 ن و ن  ثش َرد و رس ركرد

مور و لَ ثو حمت و ج خك و ج ِرن ر ج
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 ِرش ذنن شرف و قرم همو  َ  جر 
 دكت ِرمح ك درو سر  ونن كلثو و ش
 رمو ث رس دك شَه نولث رومج َك ودو

و ش رد و كن َث نو ورد د  كِرلث
 ونِرط تمح َك وِرله د سس مقو ش 
 وك نردل َك ِثل ون غنو ق َ رومر جس
  مِر مر مل ن وسن م  �� هَ م د نز

 و مد س ن وَث خ و ط وم ه  ورد
 َلم ورِ ه  و . ��َل  م  ك ز   ح  : ط

 رس ََك َرد َلث َ َلم ورِ نن طلث
َ ثو خلق كزم . َلم ومِرت و طط َِر ر من

 رنو صر كك مكنو كن ط و: كركس
خنو مل مز ول وك  خن ذن خم وك ه َو 
 َك نو و  لم َدوس كِرر له نو خ دو

ن و مكلر ممر َر ِره و ك ول جح ون 
مل ز مز ص و ذنك س خ و د سف و 
 و ك ن ن ندوو خ نل ورز َنَخ
 ن و ِو س و وش و مكلم و ن ِ كنك

ذمل ك د لمدور وخو  رس لو ث شل نو ر
هن .

 َرد ورد لك دروس ز نخ ونمكلر مخل
زر لونو كلك كد لخرو مك لك و       
    رث لو و م تخ س مح لم وول هروه

    وشخ َرر ثز و ك َه وك رث   وول  

مل وك هنرمن دن خش و هلو شم ص و  
    نمو ن ذوت شك رس و لو ثمو ه و ك 
     و دروسنخ  وك كلك وونل نرد و ن 

   روس م و لث َدو س رد ره دك .   من ر
ذور م و مكرطدللث و وكشو . ث مط ته د

 ط        َز َذور َ َو ه طن ث ه ن 
  و ك ح رث َوثول   و َه وك رث  ته

  َح رِر ثش و ذور َ َه ن د شكرطدل ِرر
 جَ ثَ د لَ دو س قنغ ن  كَو  ش و        

هرن َ همو خن   . م سزمن و َ نزن  لَت
      نو وكز ج و : رو ث كلم رخ د وذور

دوَ  كدن حم    همو هر لل و خر جَد و    
 و وك كودن .      مكورط ره شم ورط 

خلشَكم  و هر جرَ ش  َن زر ِر لو   
هَ و هَ دور د و ك نش ه َ درَ و     

     نز م تطن شخ مد هروه   لق َ خ 
 ك ط  و و و رخ د ردد قرس  تد
 د كو و هِر رن خ َه مح َنو ه َند
         و ن م َ َه سك ن ند وذور نكل ثو ح

ر َ َو شو وحلد َ       درو هرج  
سر  َو هر طم لِروودو سر شق و ط و  ِو       
      و ن دك ر رخ و ذِر َ وشخ لخ
          ك ط نخ ونرو ك مخ َش كو ك  ردخ

    ن ه  و تدل .   لخ شخن وشمهل
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   و و زش ممه َوثوذ لِر ن ووك خن .
خل لط و هل خل هم و لن و  رو ور و    
دس لكر كَن و ك خ در كل سر و زر    

     نو ط َو ل ز .   و       َ َند ك ن و َ
 خزو زو ن دك َ رر كز رلن و زرو  رك َ و 
  رط و ثو ح ط ش َه وك ك   وتك
         وو مل  وتك خن  تحِرن َرج ره و 

ن دو ر و َ  هنو     و . زر نخ و 
و و دور لثِ طَ لطم و قو ث كَن درطو      ست 

 ن ن و َ رث . ذور نل كلم ممح
نسكم لسر ك  ثرك زر رز ك هو     

 كرسك د حممكو م سر و و  م س و
          ذن ره ؟؟ د د   وك رز رو ث ن
        لم  ك ونِرذ ونخ ردك ج نَوسدر
 د كلثرد ل  رز و ذن رممر  ول جح

َكث رد و  د   نَو ج � � و لَ ن   و  
َ ول و س رن  د .

نر س سر وز َ و همو شَ حمت هر    
ول  خل مل   و وص مل و      . و و

 ه دون ردك ره س رن طد لن و رو ه
 ه مل قِرسر هر ط لهض نو هرو در   

ز ك ثل و سث  . وذنن و كد و و طت. وو
ثرو درطكمن د ر دس ِرَ و ثر نكك سر     

 َه وك م ذوور سن رسلك نله  م

   ه         طل و شلر ط د كن رو ث
جَ زر ث و ِ ون  د و ذ و خش  د         
 و ذن قرم و كرد ثرورن  درثِرن درَ ورد و    

 ر َ َج ن غنرو قد رز كذن نره 
 ط َر ثز رز ورك .  ِروو ِرس َل م 

   نو ول جح لمل َ َوسدر ك ومك
     كِرش ك و مكلم وروثد نكدو س ق ومه

  طد لك    و وسثح روه د مك و كلث
     وخو رس َلث ك  نمد و نك س وس
         س م ك وكرث  و و هِرط ك ِرث َ َو

 طلث و س  و وَود لك  َ زو َذور ورِ
ط   َ ون  زو كَخ َن َث كل .  كلث

       طل وَذرد لك لر ثز ن و كش ردك لثل
  َو و نن سد  و و . ح ذر ِر

 َنه دو ََمن و ن رخ  َرج  وملح 
َه  ش ونرسل ودز َوسدر. 

 ِرذ ر خلش َس د و خ دزو لَ و و  
 و ز َث مَ و َز َنه ودك كوشح ركد
وس خ نو رم طورو هر ملرمَ لردرط و       

لثل َك      تط َث  سن لو خ لرطس لخ ك
 ش َو  ك خل ِروسَ  و زك ِرش نو         
رمكو و ثَنو ط و ه خردن نر سو 
  نِرذ لث و ك مدل كق َهلخ  وَه  ول

س     سد د له  و ش و ن غنق  و ر
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ثل سرطلك خَِ  سردس و ق و هورو      
    و  خ خ  و ط َرهد سد َذل لخ ونط

 خللخو َ .  ك م شَكو لخو ق كت   
ق         ت وه  و ِث و دل ز رو زن َد و شكن 

ط َث. 
      ِو و ثش َو ل د دووم ن  َذوور وهلخ
   ط  و  َ ومه ووش َ لو ط ط  وَخ

 و خ و حل و ط ك  و كد و ق نكد 
   وشر خز لو خ و ر مز ك لو ه َت هطن
دس كد ط و س  وزَ زر نلرو شَو و 

لثِ ِرثر و دس كد ط و ِر كد        . دلنرم و 
ه لد َر رصت مط لد وكنل  و نمر خ

         دك ث  صر زو مه  نخدل َرد دل خو
  َ  صم .    م :دو طك َطل ق ر

  ورد ك ََو ه م و لث ذر ِر م سك ��   ن َ خ
    َ ردك لن شخن لخ ود لم    ن كن

 ملك ��ق و س و     َم  َ ن    َ نك رد  
      صم وَِط  ومه  َر هسو نمكلم ِرك

مص زر زر . ل  رك و خل كرك و 
ط م و ط ومد دل  تحِرن    رخ َ ره ن رك ل

.�� م زر سثس كد  
دو لنك  ن س َ ثل و م لر        

من ككِرو ط كر له  من مكرطد . صم
     دو ه دول وخد  و سِر نكو قرو در ثز

 ونسو ط ك ودو ك ور ثل رد  ََش 
          و د َرج مخ وك َ د  نَسل 

  غ  ِ َمن َول ��كلو م   م  ك ن  ز  . َ 
لووثَ ِرَن خش در ش  دكر ص و و       

 لم  ََم  كلو م كز جلث  و غل
غ ور َِر وك مخ رز سدل نمخ . 

د ملك ككدو لط خلكن م و و ك و  
       د شث و ط ت نخ  لم وسط لم ث

ه خل و ننش لوَ دن و خ طن كرك ك   مَ هرو
   ش َث و د ركك وََط  ت وَ  َنخ
    و نرل َش كو رككل   نَسل و
   ك لم ط د   تمح مر هت همح خ

   ت وغ رو ز ر دم ك   رد كو مث 
        طل  ورس َومه ز و ر رو ز 
  طل ر زو ده ورل ِر ثو ز للر و قز َنَخ

    َنر زو خو ه وِرط  لر و خم ك شخ نخ 
 ك نمدو شردو ن ودك كث  ودكث  ش
    كلو ث ك َ د و وكث منخ ن غل وَ

نَسل وََط. 
   ك َلم وَد لطل نسوك و خ و د رَ

و س سو طنس       نو د ودنكث م و ث و ك 
        ك س ون  د رطدلك  دكش رخ
     ون مكلم ك خ خ  َل ورزو ل   َوث
     َ  ك ك ثد ح  لم  دن نخ َون
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مو ه و د   لم ط و َك و  ثح  ِرك و
        د  ول  م ز لم  و  د 
درو شكن خلم ث دت  ك ِرز نَ و      

س خ نن َل .    ونخ َك ِر كزل ود ِرج ِ ت
       و س َك ثح رد ط  لم  رخ 

شدو ِر ك ك َدر . 
 َصم ركك وت كركر دسو ث ث وك ن 

        جن شر وو ن نَس لو خ ردو كه
ه  رخ جو ن و  ك ونخ نكزطد ل رد 

مل  د هو  كرك  و نج زد و       
     ركك نكِرزونل د ِرج ردو ندركد م .  

د و ك و و هر دس ردر نو و هر طِر  خنو   
نو خ رج         و  و َنرك ه ودك كث

 ط وس ولث ذدو ِر دو  طك  خ خ  .
       و وزد  َر د خ
    لشل َد نخ وقنخ د س نج هك

   َ روخلك َر    كس مو ط وِرط و ن
          كلسم د  ودك د و س وك تهن
       رز رط ط د  رك   وَِط
          َد َنخ  كن نخ  َ ره خ  س

ك ونو خ نلك ط  د ونل خ ك 
ثو خن دَ د طِرو سَن ك و ثلك و خل و       

ََ و .       و لو ثمو هون َن  و ث ك ش
         نو ش ن َرل وخ  ََِرث َ مح رس

  و ترك كرط .   ل َش  ج د خ
        ل َش لطل  َ رز ن ردنمن دم َش
     ركك  َ ه رل م َن مخ ط شَل خ
     كش ط رو ل  ك  ََه  ط َذو ِرمه

 َن .ش   رطر دل لشل ركك و ط رك م 
 و س وو طمه و ث ك طد نخ. 

  ت لمل َه وك كخن كم َن خد 
       خ  ونَ و زرول َو ن ن م َج

 ط و وم َج  ون ك كجل َمخ  و َ
     خ دل سوه  و كَو كن  خ    وس
          وخد ز ك نَو ك ومهو لد َك
  ومه و ك ك َ  نون  وورط ش لشك

 سن خ سد خ كو سر نسل ذو ِر شد
نس  لهن َثِر  نس كِ شَك لد و    
  نَخ نخش هلشو ك  نكلم َنهل
      ن َه وك  َه وشخ من سك َ 

 م و مل  ش خ وك هَ زر خشو هروه
  وممه وشو خو َه وك قسِر شخ روه
 لط ملكن وك ه َ لس َ ل ت     

 و كَ  . ك و  زد و كشلش دز و 
  رككل زرمد  خ      رر طه  ر َه وك

  زخ ش رمم   ط ك ورد  ط نرم
  ل رن  و و كرل رز َمن  وَلو ه

َودر نل ش. 
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    وك و دو وم  نش و ك س  
ه َرك  كنن ش خز رثو وك هَ و     
        ذنج   ونِرط ك لطل ِر نكوِره َنه
   ن  دو كزو ثدل ر دم ك طل و رق

 لم ك خز  د  ِ ك ذج ر نو ه م وك
  َث و كه  وو ن ِرو ط م مو خمه خز

 كِرت طط   طق       سِرل َِر وك ون و 
        ن وه خ ح ونو ك  نرد و َه وك

  َم  و ِر ونمخزل َذِر  م  وون و و ده 
    ��كلو م  كز ج    لط ك م وك و خ    خ ز و ل مم
   ِرو دوكز و ذج م  لم منمو خل َك وتَِر
نو زو طِرو و كَ لو ك ش لنن دنَ و 

لم  م :طوخ ك و ق ج ك َك ك .
          منزم و ك  ومن م رو ه وِرط َ 

و دو حمت زن و رمن ط  و      . سرهت 
       كو و زخ ش ننك   ك دركد نسك

زل      ك طن  ط وك ِرط وك لم خ
      شو ك و رز لو م َخ و كث كلم 
دزوَ    زر وك و ن خ طو لر   

 لم   د  و ك ش ك  خ د  
         دك ر دو ط ردلر هسل َه وك ك و
    طل  زخ ش ننر كل ون ه َج سد
         ر كرجز وس دك وو و خ وردش خ ر دم ك

 و لو  َرمن ط  وك هَ در زر  طن غ

  ن ش غل شمه لر خرجز هروه ورش ش
خ وو كت  و كرد نم هو ك زر دلز    
   رجش ِرز َِ و  رز لح رز و َو َ و

 و وث نو  و و ه رز     ودم ولر و مس
  َر رخ ن و ك ق رنخ َرو كمه .

ك َج  َو ج ِر نكرو ك . 
       كنخ  و رككل زرمد َ  َنره

لشو لردو ثم ط .      نخ و ك شخ كنخ طل 
         ه  وِرط َ روخ نل َك ك   مكورط

 . س د خنق نمو و خنم  طو 
   سد منت و خرهس مو رج   ك  و س
    نج ن و َك َ منخ َون وت ككن
       و ط ودك و ومن من قنخ د س

هر ِرس ور خنكم مطوَ  . هرط وم سر نهت
     مقو ش َدر  َو طج هروو ه و خ و ثورط

و مطوك دو درط ه َ .ثِر و لر مطوك و 
ن ِرذ َ هن َذو ك .   و لسر شقم  َو

       َِ َلك َ ك ودك وشح ركدلخ َن
    رو د و طك ن و نِق ك ر  د  د

 د تط .   للق ن ك مكرطر د س رو  و و 
 رخ  لق   دنك دروس   وسو ث رح ذوور  لق

 َل. 
       ن  دنمِر وممو ه مكرطرد  د
 مَش  و و ط نَث و َول نوو ثل َك ك
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ك  همو زم   ودَ ملك دروس كد  حز ن    
        سثس � � و  ن  وو ط   د م َ ور لش   ؟ خ  ن و ثس
     َ كك ردك َنه كمز َون نوسث كن
      جن شِر و و و تمح م ومو ه و ِ

 صم    دك روك م د     و  ك و
 َلم وِرد  . طك دروس كوطم ركد ن كلق

    كمقش مكلر ممر سر ِره كو طر جسل
    طل ِرث َ ث نر   س مكلوت و مطم

رمق م . ذو و ِرش   و زو ود لو قل وسر ث
ردخ ن ك  ِرط زو. 

        نو  َ لر مل م نزو ك س ِرط لخ
ل َس ن وَ هر وَ َ ثِر  وو و د و          

  ِرك ق و   َرج ن ته َ ثد    حك ن شك
 ث و ت   ك و  شر و خ و نسو    
       ر ور نه َونن َض كهلو ن ركو ك نَسلن
       م نره و تحِرو ن نر دلز  م َ ن

جرَ نو    َ َن  ِ زِرو درو  ك  هض        
      �� َ وس  در زن درط َ ل   ط و ك  نل ر د منو زرج
        مج ذِر    ه نكمخ  

ند ند  . َك َ ذِرل َذِر َ  خ  تط 
؟ لو همو خ و ك و شم ه لزن درطكم ت 

من نو ض وه دن َو ط م . ره ك ك ك
  وشخ دزض شه دن َو ط م ته  

و م قنخ د س نخ. 

مرد ك دوه ك نه خن ذن ك د ِر ثو   
    ن رو ه دن َو ط ركك ون رش م وك

   خ هن َرذجِر    رخ د     و  كم رس
هت لر درطكم ِروس و ه ذوور َم دس و  

ط ه ذمر   درو هرن ث َطت كَ د خر 
مَك نس و َ خر َ د  ِرو ت 
     كر قخ وك   رط َر ده خ َرد و
       ره َر ده  هروه و م ن ر دلز  تن

َ َومق . 
م ك   ك مر د         سَ ك ك هت 

    ك   لش كِرط ن َنه كد  و ك زمدل
    و د و رك ِرو نمه  و م نهم 
       د رطدو ل م ته رك َذِرذنو ِر وو

 و تط    ت ط  َ ط  ك خ
           نوَل وو  ن وض مه س ل  َن م

ست نو ق َث دَج وك. 
ر ك كك حم دروَ كر خم وك ه َو       

 و ز رككو له دزش َ ك     نرو ه َل ط ر
 هروت هه ذن ِر نخ رج َنه  تهن خ
جرجر شطدَ قلو ثوك هو نو ل نمو ر     

م . 
       د و ك م ول ز ك ك َث هروه

   َه وك ن مخ        م رك خ طل َه وك و
       خ دو ط َه وك ك  رد ز و دك َث
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    ر كدوج   نَسو ل ونرس و كد وردش
    ورث َنو ه ن رد م ه ز .  ن نره

    ره  ط َرج    نكش وكرطدل ونَست له
   َه وك رث وِرط و ند َز و سد د
       نره وشخ َ و َه وك زن َ ك : رث
      دكن ر تق  س رز لثو ل كس رز

 نومدو هَو م م      ند ونرمد ته د وك ر .
ثر َ هو نو ثر ح َو و ثلك درو       

   تر هك و وت دز رو زَكث ن غنق
كرك م هروه ثرَ خش وك و هر زرجر         

 ملك لط د طسو لسَنو     درمنو م و
          وو  سو دَ و َل كلسم كو  ركك 

ونم َ َو ن دن نمرطو د نزل ك. 
سرِر ود َو ثسون زرِ َ ن ك هر  

جر َم م و ثل دِرذن كنك و ه     دوسَ ِرذ
ن ث د كو  ذوورو و ذور وسرو خرو مملك

   َون ك َل ط و ككِرطل  رو ذوورس
َِرث َ نكرطرد .    ووروذم رطدل د د َذِر 

 َو ث َو ِره ط ج كك م دك م و لث
لط و همو دور دو ل َسموو س و هر         
    َنو ه دك َس َشلد خك  س س
       لخ زرش ومه ث َم  ه نو سثح

 ك       طل كرطد لو قن نو كو كَش ط
خلِرهو زرجر ك قو  َ ط لَ نطت و   

 نك َث َث .    وو كل ِرمس رسلخ ذو ِر 
   وكثل مد و وسوِر وشحل لو ثل وَث

   ثلون كَ و هر هلزَ و ِركت              ط
  ك لو خردو ك َ َزوم نو ونو ذوور ل ذوورو
     ك لم ش  و نَس لث دم خ ك وك و

        و ن م دل وَذل ِرو ك و ر دم  ضه َو
   وس و ِرثِر ت كط و َ َشلخ ك  َِرد

 ط           ِ غ م دم م  ند َ خ خ 
  ون ه  ن         ند َ ك َل وِرد و ثك ر رو ز

َ .كذوور ن و ك لطل د   د ث نكو ش  
 ن  و لخ َه وك و م سن ذوور ن تمو ج

      سك ونوند خ م دم ك لطل د طل
   ط ر  ونَث لت خ مكسن رسك َذ 

    مز ��    و  زر نم ك َ        ج ر كك  ��ط  و   َ م نث  
   ه و َل وردشن خ  ول َرض جه   َل 

 . ت كر و ند َ لل وك و د ِرو د
     ك و ن ط َث د و وك خ قلخ  خد مد

َه وك  ه  ونج ر سو ز ِرط و  و ه 
 كغز و ش نكد نت  و ه لكَ ؟

  ن    و كو ذوورمهلك غ م م دم
ِرط لخ ذوور هروو  . هه ر سز كودك رج
  نو ن ر و ن ج  ورو ط َِر رز َش ر

هموجرَ ك ه  م ث ك جنو        . و ل حمت
ك و ث خلم كدو و جسر و كغز و ك و   
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ثلكن  طر ر ر د نو دس  ند و   
ذورل َرد ن رطك .  و ث و ك ج  د

 ز و ر خل ش كو ند َول رس
دن. 

         دح ك  َر كه  قَ ثس ر رج
        ط ش و  َه وك ررجز َطِر كَم ن

د ك  نَو ش غدن ثس ر ر .  لخ َرج
         ك و َ ش و ره غ نط ونَسل مه

  َنوك و  ره ِر كَو ِر رسل َ .  وَ
  س رس  ن    طل كند وِرو ط وَل ن ك
نكهِمه     كذن َ و ط د دك ِرو و رر زز ك

 د َ دن َد ورط وك م  و     
         لو س َِر َك وه لم َو س س َث   و

    وم ك  نو و د طل م ذوورل ند و 
     وم و وشو ح هل ك نو لطل نول َنو ه

 ودك رد  ن       م س وو م دك َ رسث
در رك زر  و ن سر سِرم و ط قك كرد  

  َل ره ه ك ك  َش   نز ر ك 
ر .    َك ككث  سد و ك د و و د

 �� ز   ر    رد  ك ك  ر ن   ك َ خ : ن ر ط . س
            ك نزن كَج َك   د  و ط سث

 كَ قثَ نط ك   كَ ؟ 

ز  :ط  نو ِر نَس  و وه د ن و � �
 ط    و َك د نزر      . نس  قه ��  ز   : م ط

ونكد. 
وَِرط ط  خ طد ل ج ش ط. 

م  و طت    . ط: ن ج د ن دو شوَ ث َو   
َل رس و       رخ َوو ل نو ِر نَس نِرو  ََ

غ   َه وك ك نم ن  نِرط دو . 
   َسن  دو طك د َس دو
نك  سر لخ شَََ مَ لخ َ دت  ذ و    

ه ننجلم و م َ دل رط َ و َه  َنند  
و مل همو ِرذَ دخرث ََ ه ثل و  و  

زم .  و ط ود ج د ثو خل م ِر د
   َ ضه رو س ََزو كو دووكن د ه 

 . و زر دلو دَ خش و سر رز و هرو مََنشَو
 و ط دك س ك   ذن  دل ن ح  ش

 نِرحت كت و طر  دروس كت ؟
    :ط وِر و َكِ سنه د ق ه م     ن ح ن

ك و ثَ خش و هزر   دل نِرحت نكت همو كدو 
وك م نطن نك َو ك ر نم و ه  نمو و 

 ط وند و ر خسر لز    ك تد  رو ش .
        رج َ ه   وِر سه  دك  م

  كزطت و دمح نره     و و و دِرندن و خ م ن
      و م َو م ذ طل  ط نو و رخ طل

و مح ورخسذ و    . لِر رمس و ه ث م كل



65

      د و ِر َو ل ط َث مر قرجز خوو و نش
 ِرم نكد  ِرذ مل قن زر    زرجر ث َط خ

  نرم م ر خ خ  دك سو د وَه زر
هر د و خث زو حو . حم و ق و طت

     مدص َو  نكره رطو طدِرن زطو د َو ِرذو ل
 .َخَ ِر

  ن     وه ت نن ر كو ه س رز َون
سَن  ش ََ خل زر شز  و س و      

    ه نم ن خ وك رخ   ن    ش 
ومق ورط. 

      وه وم دو زروو للو ح و َنره     ث ث 
دون سردو س ِور دس ثَ كد   . زسن  دوو هت 

   كو رطرد نكنوسث وذوور نكل مخ  ره َ
    كلث ر ِرط نر ر كرجزلت خه َ وسن

     و سودك وشح ركو دوسد تط    َو ث دك
 ط          ند دط رل م ن َ لح و ره خ

ومخ و خ رط   كس .    سوِر َور له َ
 ِر نرمسذ لو و ِرش َ ند ق و َث. 

َ     دَ  هنَ ث َكن و  خل طت 
 ن نط ت     . خ ود كل ِلخ    خل ن

       ن َمدن  و رط م   و َك   خ
َمنن َ   َمد. 

    روه رَ كو ونللح  خ َ كرم
خل  ثَ . دس ن ذَ هن لسرمن  ثَ و

    وممه َ َذوور ه و وخد كرطد ونك
        َ وممه كز ج َرث نن د م ط 
         نو ق تد ث  و  تكو  ك ور

  تك َهن قل زت وقلو خن. 
     ك َه رط وو نز روه نو لو ه َه
           هروه كو ل  كم  كم    و َوِره
هل كلو م َو هر خ لم و و لط ك و  

جرجر خل ج زك دن هن   خلش َر كد
  د مك َلطز طنش  ِك  و شه ن ندوك
        َ َو ن نمرو مو سه و و َر مسل

م .    َوِرو ه  ردك ونك ركك ص ر
د و َه وك      و و لح رد كن  رمخ ك  و ر

  ورو طلزغ ون ردن  نكرو سمه كرس ودز
و زر ك  و  و هم ِر َ سرد و ح و       
وكرن هموجرَ خلو دو  رنَ  و    

نو و لملو خلهرود ط     دو و زر
س ثِكت لخرد و م و كل  غز طر غزلزر         
      ردط رزلخ  و ضك و ث ورطلخر لو زن نط
كد و ثر    همو ه ملك ث َطت  

 لغزلكدوو و و طنو ت  خلو حزت
      رطرد ن س ل َق وِرو و َد  رسِرق

ك خ دلك   و َن. 
      ِردو سس مكلم ن و ند َ رو ز دو له

م ته َسكو ن ول وكن  ه  دل نره
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       وس ك  وشر خر زز ��كلم   و م هو خ
و زر ثنكِ و نكردن هو لطلَِ  لهمو     
      ��كلم   ر م و ر  و ه رد د  لح و ش ن خ َن  م

َ كو  .لر مه  وك خن َوك خن َ
    و رج و ونرد ره شخو ن لطل ِرو مس
        ر درجز ون  كلم كو ردخن نو نه
طنو قث َطت دسو و  هَ و ت      

َ م و دل م ر خل  ت وكلم   ك خ  َش
�� و خت          ت  نرِح  و     م  م ل م    نرِح

خ .         و ر شسل ��كلو مم و ه   َ َ و    َ   د  د
    رز و وورو ط كَخ ود كزس شول

  س َر مس روح وشوخ ونر .  و زروف و حل
وز نلر َ و ثرو درم ون نو      
       سنر هه َه وك َه ن ودن مو ح خ
      َه وك َه كرث كو َ ر ده ََ

    شم نو ز َم كو    َك وهقل َرو ج ر
        َنم ن و ودو ره َِ و و دَه  د
      وردش خ  و نز  نو و دوو ورد

د م و سك َكل  .   رمو لن ه ح
مرد زو ز نمنو ِر شز  .  لح ورل

  ملك�� دروس كد و      ج  وك و ك هر خ  د ن
  هروو ه َِز و ث سد َنرمنر هز درو د
خل  هو و ط و لَو حمت       

 شمه لو  خدك  مز َت و ذَدر لض هر هه و

هروه د . شرو  حل زر نلر و دلنر و  
  ن ثس ر وك ن وه وك   شم
       رسر  رحه    تطرو و   و

 .خم كد
 ل كو وذ    هِر   ن َو ه َخ رر سز َ

كلد  رم درو ك  د َو سر  و    
     و وورل خ وَث ك ر دم كك هروه رك
كدو  كك مر نم ن ه َوك هَ خ درت و          

 م  َرج ط   و ط َرد ر هم كك َ َ كون 
    خو ل رول ذ َور له ك   ك لم ولم
      و رم كك هَخ  و و خ و دل َح
      م ��   َ ر  ج  كد و ط  َ ه وك    س ن د

َ كون       َ َ  كك دو ومقض نو ه سِر ك َ 
درو د غ كركك زد هو ك زر دولمن و د و       
   َه وكد لكن ك ِرو ه و درط مه

    وهَل دون رس غ د ط َه وكك ز  
     ك وس رنر لو هدِر َنو ه و ن غ د
   و د سو دمه َطو ل َ وك زرو رس
حمت ش   ك وك ه َط  سر و          
هرسن كد و  رن ك و ث ِو جر دس د          

 غ    ومَِط  َه وك كو و .    وك و َنره
هَ هو درَ در همو ذو و دل خ و ثَ و  

وك هَ ككن زر خ و      . قدوم هو زر خ َو  
دك  نومز  مر لط و ك ك .    رج َنه 
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     َه وك و ك د َوط َل لخ َ د ت هط
       ه و ك  ِرض و كك رق َ خ  ت و ِر
          َه   دك م نكك  ََه ِروت كح

. خشو و ت خ  ك ش كِر نطِرمو     
طر وك هَ كِركن زر زر خشو  زر   
       ك ط م ت و ودك رز ر ذنسو ل ذ ن
     َ ِرك ك و حنومِر زك  َ رو ه ن د

كو حنومز  دلك ��ك ك  م ور ل.  
     ورد د وردك ِرث َ َه وك ونِرر طس َنم ن

      نكد َروجمه كح و َد و ك نكد رخ
  وَذل رمط هروه وِرط كو وست و ِرطله

خنو  لدوَ  و و     . خر ك حك و 
  ن ن سق  رول نخ  ونسط  ِر
     مز نخ و ل نون كن وك رز ر كش
          سو د ل َرد  دم جح ك لم َوسدر

   ردك َلم نو   س لم ث و جر نز
حرمت خشون  ملكم رمر ك و زر     
       و ركلدوو م رو و ور ِرور ثو س َثل
   خ رمو ز مش و نو و س لم َك

 و خنكم ه ثوَ كرد و ث َطت  جر    
      دو ش رو ج و َث َرد وقس ط ط
       َوث َ ه رج  وه َنخ ن و نمولد
        ش ك َدوس م ه كذن طو ل  و جن

    وو نه لس ندو د َِرك ق وه  م  

. جرو ذنك لثو نن ملك و  كِر و و      
خلشَكم ذو و دل خ و د لقو طلو ست 
   َكن سره و  كك شخل َوسرو درد طل د

 .ك ن دل خ و
   سِرونللخ ندر  وش   د مكرطر د ك 

َلم وِرط َه وك كو ن . و َول  تط َث ك
لسر و ردن دن و ت  َط ل م و  
خَِك شو دَ دورو خ ملك د و نوَ َ نو         

 زر خِو لو لو  ك جر ج        َكو دن ك
 َ وَِر لث ور  شرم   م نو ك  تلخ

 �� َ و  ل  م زنك  و ح   ِر  رز   َ  ن  . و   س 
س ن شَ لكك  ك شو طِرَو دوسَ جر    

خ ِرش      مخ لم نوسث ط و وشل
كَ  هق  شَ  دز    همو شو ِرذ        

ِر و َد دَ .    نَس  ِر َه وك طر لرجز
     جس رر و سخم ط ك خ رو ك 

ط ون ِر ط كَ دس ن مك ِر
ثن دم و رز هور كد و ر مخرك و ِن و   

ون ث َطت جر  .       َد  د ت 
   ل رد وند مرو كو ط ِر  َسوِر َذوور

     ود ه  وت كل و س و دزكج وك
          نِ و َرد ه َك دو نَس  َ

 ون لم ِروسو دس هل  ِرت و ت       
ِ نك  ن ن قكَ  ِرَ جر و ه ت  
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 ركك وَِر  رن وه َل َو ش وَِر  .
ط د و ِرك و د ه. 

 ور ِرودز رج  ند خخ مز نو خل
      ك  دنو خل د خن   وثيث     ر مس ك

 د    و ر دم ك  نرد و َه وك
      نز نوو ِر و ط و ش د كم جح كك
   هروو ه  نن ونَك لمل َذو ِرمه ك ركك

  ردن  َروو ق َن .       ك و نز نو  كوم
ش   َه وك تط نرخ ج سد د ِروو و َ

هر ك ك  لرو س ك و خ ثن و     
     نوو  ِرد خ ط ر    . ثدك ك دنو خل

    رد ودز و غق  لم ه ق ل
سرث         ت دمح َود َذل مخ ك َكل 

سكم و  دو ك نوكَ  ملكم ِرَ و  و 
  رس ه ودز  ننَ رد و ن  و

    ردط رز َ نرد و َ د ه و ِدك .
 ورد وِ ك ك زرد  ق ل ردك
   ك كذن  ِك رِر دز  و ِر َث كو
    طر لو ز خ ق ق ل ردك خ طت ل

وَث  زملخ. 
  م دم َش ك دنو خل  رم د وك و ز

      َه وك نَس  ِرث َ كركك  وَه كزث
 ِر لطل  .    ط نذ نمِر     ته َث ووو ِرودل ذو ِر

   و ِر َه َج رن َه وك و : ذ م ن

  نَس ط ت  كمح وخِ و نثو خ ره .
حمت ق لخثنر كدو زر خل شه و      
     نرمنه روسه رخ نهو شل وو طدر ك
كرد ثرور ِرش و ن ِرذَ سَن شَ و خل همو         

  ك  تحِرو ن ندل  وِرط َذِر ن دو َه وك
 لم م رككو . ل ك زل .     وِرط ك َه وك

:ط َث نَسل      َمل وَه َث نوِرود ل َنمِرلط
 و ط دك   رك    دم َش رم طل م

ومن و ط شو كق وره   ك  ذ َل 
زر ثَ خ  ط .     : م م  ن زن  سرهت 

     س ن ِ لم و د َ خ سد  َث سد د
ن و نش ن .ِ رو ه سنل  م نه َه وك و 

و سن من  كو دك َث َس .   سن رخ ك
        َرك رد خك سك َرس م و زو زو َش
          :ه وك  َث ثل َر طج نه مِق  

 َس و ط وسد تط كسر زو نه. نذ 
    وو كو و َث رز كود مك َث سر زو ده ط

ك   و ن زر سر ق و ِرودو و ِرو د ك نر   
 ودك و و رث َخ.

هروه لو  هذر ش ك نخش س هو زر       
َ  و  خو نوك كو ث خر نز رككل  

در لسرو ثِرن و طنن كرك ك مر   
  نََ وسم َِرل د ولو ه رخ من د

خش َوك هَ هر نخ و دمَ . درو  سر دكر
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ط رخ و  ه ك  مل لل  و َش 
  رزول د  َوه رز هروو ه نشخن روج

غ ت  . صوِك كدم و ج ج  ك خ
 رج  ر طذه د َو ش و حز و َه وك 

و ل َ رو ِرزط  رذه من رم ك ك ك َط ور
د كل ك ت  مَكو هذر خَ ه ه َسر   
شن كك مرد دو هزر  و لرزو شرد طن و   

 و لرس  رسل وننِرث .  َه وك شخ
ك ك هذر  .  َ هلنو  نردن  لسزمن سر لن

  وِرط ك من كنَله َو خ و س وط و خو 
 و ق سن و م سن ش ور كو رو  َ دول
   ه وننر شس َو خ سرث نسوك ط ث

َه     و و و نرد و َه وك  دَج وك 
ثو و هذر ش ِرس و م   و لم و    
       زرو ِررس َ نرد ك  لمو ل ورل
     َك و نَ ردك رر خه خ كرنو خ س

شكر     لز رز ك َ د هله َ هش ِ و 
َ نرد طولرد و  وس. 

   َه وك  َرو كمه َث م دنو خل ز س س
و ثر رز ثكت ش خنَ لسر دروس ك و  

لو م و م نه نو ز َط َك ََ ج دل 
           سر خسو ل ث َِرك و س لرو مسل  َ

  ِك َرز رث َه وك رش ن  رمر . 
 س وندن نو خوسط نخ قشِرش لو ك خ دل

كنوخَ رمِرزط َل و   . ن و مو ذوورو حك خ رز
         َث سد  رخ  رد خ َك  رخ نَش
          كرر دسد لم جح كك دوزن ن ك
سر شِركد سر حوشكمن ثلو شزو قِن و      

ط    وومق ورر طز َش ون غ دِر كَخ
 ط ِثلك ك ن قَ ر َ َ. 

   و ث ط و ث ورط ر خدن نث دول َِر م
   دنركِرزط دك سد ثس رك َو ه ط لِر س

شوكم لدس و ق د خ د نو ك   وو خ
ر د مزرن  و مت لنور  ثَ مصحت  

  َِرثِر نكرو ك  خ ش زو ق .   رك َه
 ذِر ذو ِر َ  وَل ثس//  زم رد

 و        ومه ن ك سو مخ ن و و سه �� نز  
       ومه نَو ث دو ش َم و  و شو خ وسثح

و َ .  و ند ند  دك َوسرو درو د وو  ره
خل ِرذن سر شق لط وش  قدغ ون درو دنو      

دك لل م ن.     ِرله و ذ ر زو هن  
و هللك  َِرس و ِرذ ِرذ َ ِرودوَ هرو خو  

هر لملَ و وك و خل لسر شق ك        . وو
      زل  رمس  ردس َو خ  تط     رخ  َل ك

َوخ م س ن وَ .     و ود ن َو ِرذ رس نو
 ورن  نخ من د و كك ِز ولت و طم زحن
        ك سس نز ر ثس نو خ َش كنز رطد 

قغ ه درو ك لزر     هزر و همو رو شروو  
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       مه لر خلو ن سمِث نو ذوررو شدرد ز ك
   نشخل  ركك  م و ط ورد ه مه لو خ

 . نم زن   ك ن و و ل نم ت
 د ه ك هر لزن و    خل هم هروه ك نر

حك م لسر و  موك زر زن و خل هم و  
     مه لخ و ل لخ كو س ِر نو
   ِر دكِر و ق  َِر و  و ِر وردلك

س  رد زخ َل مه لخ روه ه د ك 
َِر ِر رو ج و . 

        ردسك كد رث َس وس ك َه وك
        كد رث  دك وو ن و ردك كد رث ونك

   و م ح ون نرد و َه وك ردسر زو  كه و
   ِرشش دركس  زث وس  رد كن زم  

 دق ل           ت و ققم  ر ر جل 
ِر د كلهمو شركن    . قت  ولر قس و 

    و  زث  غ َ و ونردسك   ط ردك
     دنك زث  و نرد وَه وك نو َث غ
    سرث  تو م ح رومج ن ومو ه و ثمه

زث ِرشو ش. 
       َ  دو نرد طل وم غل  َه وك

ح ز غ وَ       رد   ش ك در ك
  نرد و َه وك َ ش  ك در رث ز ك

 ك د طر وله .  كك رهلم طر زوو له م
         لم  غ  ه كز ج و لو ه َه طل  ك َه

 شخ نَر  ِرز ص ك روسه وش ص و ك
   وشخ رمر زو ز زمو دل ردو ثو مث َن
      سمو م رم ورد و له ردك ول َ

    م ك و دو  لك مج .    شخ نَِر لمل
 صل لم زد و م ظه ه لدو م . 

      د كك منخ س  ص ك طر لرجز
       و م نلو خ و  نكلو م لو خ د م

و و طنخ َِرو ووَث خ ونم رككل .  
 و رث و قرر مز  ر نه مَه وك و طنخ 

       دكث طر  ِرط ره َو ه ق رس نو 
      كك و هدوك َ  غل و ودوك َل 
  شك   ون  مه لخ نك َوِرر هو ز ورط

  م س وو و  نط مو ه و د م و
زن و هوِرَ و درن زر دلز خل هم و زر   
   َد  ح و و ر مز َه ك ولمو ل و ومسن
      لطل  م س و م  حل ل مه لخ ك

 . طر ِرَوت و و خل زن ننك هت م
        ك َ كَش وشخ ش د نخش لم
   َلخ و دول خ و ش و غل وك نو
و كَ   ك م خ كد ش كد  ك مر      

لز  ك مر هلت ك ط        هلت ك زر كِرَ د  
   َو ل  َن رز ردك ش غ َو ل .

   ذو ِر و زول لم دك د ه نز ك 
لو َدمن سر ن و َ خشكن ش خ خرد        
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 و خش و شد هم  و طِر و س هر س شِر
  نكل سث ِ سه خ  َ  ونخ دنكث

    زو كورط مقر شس ه ونو   . ك قر شز زو
        ه رد كنكر له   نون و خ كون

 خ  كلس  درخ خشن   سر شقمك و ذ َو  
لو َش خنَ طور هن ك  دس درَ كد و         
          نخ  كو كوك زطخ ط خ  :و ط نخ
دس كو هر  و و طت  لط خش و و       

 و مل خش  هر    جم لطل و ثَ كن و ِر
     ومنخ رد كس ر ِره نرد و لخ  من ش

كث. 
دوسَ ِرذ سرد  وك ه َلن  كد ك هر زو زو  

     و ط ك  دك ل      َرد َس زركت حخ
  سكدن خن َش دل َ  سَ       د َ شَن

  ك س َِروو ك دك كَم رت سرهد رَ
زو دك ِروو َز دو .    ؟ ط َكل كنخ  :ط 

زول .ِر سر ِره َم كس  زو ط 
   و َوك خ  :ط م ك سوِر دنو خ رل َو ِر
وَ   هر سثس ك سر سِرم هروه همو          

ط :م خنك .      ون لطل و س ك كد  
    رمد ك  ش كرطرد  لخ ذو ِر  ط  

  دك رس سد ت ومح و ك نرز ََش م
        نو َ لوم م طل ونخ  و خَل

وو ِر ور .   و كورط كل كنخ نره

         دك كرد ثن لخ ط  َنره  و ك د و
         ِردو ك م ه رككل َذن  نكلو منو ن لخ
     نو  ط ون دم كدَم و س شوت هو حه
 ون ركرزه َِرو ك خ َشلخ طل نَه د

 . كدد هورم  و هر لملو خَم
       مكمقش ك مكلر ممر سر ِره زرمد

 كم   زجل نم       ردن كلم ورل 
  لو ه َه َو .      كو م و َر مز و كز و هنو ش

    َنه د َل كنر زرجو ز ن نو    وس لمل
   َث و دل  رز كو م نره ِر دك ِر
     َ دو    رز   كم ن  خ
ز َرك هو وك من   َو مك ه و         

  ج لرو ثومس خ تن      مورط نم َن 
           دَم ث ك ق رمس  ل سد ِثل   َد
    َرش  ِر  ورط م ثق َنت ه ته شر
  ل كرن زر هو  َ خشو مننَ و     

 . لطلم ثكد وك خَ  ه
   ذ  ته رمز نم وَو ِرومهل غو ل َق رمس
 ثو َِو هن َدر ه لَ  كنو كد    
 ك ذوور دخنَ زر طور و ر و خ هو  

 ه كنخ  مييلمم خ كك   َه وك س
    د كلم محل زو   دو  حليل مي

زو زو سر د لط َوك ه َكو قو س ح و       
خل  كردو رو لو ثِر خش و هلِركَ و . حل وزع
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   د ث خ َذو ِرمو ه دش     لخ رز  ك َرج و
  دخ َِرل وك ِرك ك  سه َ روو ه  رَ وو

      مخ سك َِر َل  س .  كح 
         ل وَث رن خ ز مك ك  رز نكرر

ح كِرشش دركس      َرج ره ك دن وم ش
 ِرش محم ر  ردخ دوني   وم

         و ش ت كن  ق رول ز مخ ك
 هروه هروص  ك   م و  رول ز 

    َه وك   كش  رس     ََِر نرد و 
سق رول  ه . 

  كش ننثخ َذو ِرمو ه َركلو همو ه طل
 و رش َسو كمه ِرش شخل . َس

         نزحن دك س و َسو كمه دلو له رز
كِرشش     رث رو ه ق وكل وم ن ره 

َش تم َث َذو ل ك تك ر زو ده . 
     و ل دكث طر رثظيي  نييتو شيي

ش ك وك .   وك د كمذنِر رول ز
 خت   خت كو طِر و سرور نس ط     هَ ِرذنم

ه و دس و ث زَِكن وك هَ كو نس و كر        
          ج م  سن  ش ك نرد هروه

  نون رز و رز كمذنِر  تخ .  :ط وَثل كو
لم زرو   كلك طر نم َس َك ِر شز و ح َ 

    ون ن َ نرد هروه  و ن رد رسل
   و مشَلخ ونِرو ط كمصييييييي نرز .                

 ممصييي  ج ردن َه وك  َِر ر  
نو دسَ لطن ر خل دو و ِر زر      
        و ِر و  و نوشو خ ج َِر
�� وك ثسر و ش و  ثر نو         نو و وك  و كورط
     ن َم كنل رط :ط َت ثه َه وك 

و كَ ه سر و وكرن  م  له  مصف 
    ره ك زح ل رو ه و رو ه رس و :ط 

 ط َه وك َ كرم ش  ن ك سثس ن
 سد در ل َردت د دو ونهل فم 

     َث رو ث  ون خ د و وشر خز َرد
ورطت و كركن ثَ ج َج كد وس ح  ك ممر    
      ش غ دِرل  ط هروه هل فم نل 

        ه كنل نَرهد د كك ِرث َ ردس ��  َ و نت م
   ونهل فم خ وون ك مكوشخ رد 
       ورد نَن زو زو و وس  َ ورد  و طل
      َِر ر وه ورل  ِرش ك و ش س و

و  و .
   هل فم  رت و خه ك ل    ش كنل كن

    ن  د كك َه وك  نل َرجن ح ك
       كلج رنل دسد ومو ه و ح كنل
     ش ن رط و ت رط َث ك  نون نَس

      ن ح ك  د نرزه رز   ت و و د ََ
   نكل ز وغك نط كلسم كت و كنرخد
         غ ور طد كو وم ن  تك و ورل
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وَرهد نكنل  .      ج م وشخ رد و
وس ثز     رزن   مصيهر زو خلَو م . و

        وس وَ ك زح وك شو طردن ِرش نكدركس
  و مشَلخمصييي     َنه طل  َظس دل

    ك و لهله وك نرد و َه وك نكهِمهل
و ثو و هروه  ه ك ك قرنو كزر درَ مرد 

     نِرثِر نرد   َنه  ِرشو شو ن ثسل
  م  رتسث دو وكمصييي    َك و ِر 

     رن و ك َه وك ك ِ َسك ن  ر  هروه
  َلخ ِرك َ َو ش ه د و مشو  مصييي

    رث  مد و د وشخ س ون  َرد
ن ك نو دو دكث  رث ح َندو  . وك

هَ هض خَ  ند و ثلج نرد  كك حج مد و  
ث رز ك رككل مخ مح كو ك ش  كرزل

  ر دوه رج  سد در رو ث ش رز َ  كرث
دوو ِرذ  هَ و زر خت  خرد ن رزك زر      
 َج َج وك َه وك  ِك رج  َمو خ 

 د ك َرط ه   كدن كر  و سرك هروه  
      م   نو طو ل و و ر رو سد و

ت مصوو  وََ ك َظس د  من نرز. 
لِرَ شو  سر مو سر  لص د و  

ونِرط .رمو حَو ِر دو ش شخ و لخ ورز َ
ونث .  و مشَلخ خ ك كمصييي  وس

  ندركو سل َنه وَ َوم و طردن زث

 َ و ون كوس ج ط .  َنه ِ ِ ِ
  ز لك قس     شظ َو و ِرق لكرد  لذَو     

ط ج و خ خن نر سو     مصييم . ونو
م و ملو وك خل همش لو لطل و لَ جنوو   
      ونردسكل ه وك و   وه ذوور َول

  و مشَلخ هَخو   و  مصيي َق رس رد
        و د َِط وذ نوك كش ن خ وك
  خ  َكِر لو خ رث و دذ دوك خ

 ردسكل    رز كر ط كردك ش
روه كردك  رد طل و  تط رط  

       َو رز ن رو د كك ن ق لو خوسد
   ه َد  َنخ  كييينثخ . 

و خل خلن وك لج ثر   . لكرك و كد 
وك و َش .

  مصييس ه  خَه م   و ن كرد
      لمل ك ه زد َ لمل كوسو ن شَلخ
      م لم  َروو ك ودكك و خمه  نكمو خسن

مصيي     ضهل ون ن تق م  لطل  م من 
لن حلن ََش      َش َنه  لطل و  

وك و  دووجر  ز ولر قس ك زر      
         رز و خ وشِر ن رز و خ وشو ِر  َن

 ز ولر . ثو هر زو دركوَ و ذ هس ث َكت
  َ  َسك ن سق         َلن ون و ردك َنه و ك

و درو و ش و و هرو ر ِو همو ذ و        
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ك جن كرد ج كردو  ز ولر هر ت   
    لطو ل ر مز  ه وشخ شكض و خ

  وشخ رمز    نو رومو ج لو خمه هروه 
       رث َ ََش  رط تطله كم وشخ .

جرَ خر  هل كِر ك ش س َ ووَ  لر          
سق رول .    رزث و دوك لو ه َه وك و م

ع لش و كلثِ ط ز هت و خل    زِر لسرو شر 
   َ للو قرو هل كمقر شس نو ِرذ  َ ومه
  َسوِر ن َِر ن ِر م و زد كمل
    نز و م م سدل سد له نز و َه وك

 له         َه قش غش َنو ه ِرث َ رول ك و 
      ط له ك :ط َه وك َطل د مك  و
       وو لم دوذم كو تر نس و ك خ َل ؟ ن

        قو ش لو خن وو ك و َش وو ره َو ن ط
   سو و ث و  نر دمو ث دخل ث   رز لخ َرج 

 ��وك هَ هر لَت       ز مو هر ن ل د ت و  د نرِح
        نل ولم  وشك خ و ك رس دو

س ثخ مل د ولم  دك ودر ه .
         و ك د نو و و رس ذن َو ش ِ  له

دو ك .   َوِردو م ن  شَ ذن  َكوت       
ثو و م ك َ  ملشذو و هر س  ذ و و    

 وك َل َسث َل  تك ذن     له  َك   و
        وو َل وك و د ن  َك �� ز لَ ن  و َ ِوس ر

و .  وخ ك ك  و َط سد وث

  ر قرجو ز َظر شز مذنو ِر و و  مذنِر
َ  و درن ِرق لَ نحز  همو ك طت و وك ه 

 . و
     َل و ََند رسر كسل له ك َ َنره
        َل َث نل رذم له ه نل  ِرك
ِرَو دو ِرذ لوو ث َل  ه و ل نو  

 و ملو  ثلو دو ِرذ ك ل        هل ذمرك لر كد 
م ك ط ملو و      . هو و لن ملو كد و  

  وِرزل وزرد له و ط ومث ته دلح  َه وك 
هرو هم خ ك      م جل  ل  م ج كت   

و دلز و مرد و ك وَ و هم وو و لهمو  ن ثو 
و وخ خ ور نه ج م َزرو .    م ذو ِر و

ث َو هل . ج كدَ    لكدو ل نكنو 
         َرو ذت و س َ و َََ غ  رر خه وَزر 

 . كت  نط دونَ ر و خر  ر و
    و م  َلم ونِرط ج م طل له وخ سل
  خ  َ َث ق ن َت كَل  ج نوسث

 ن سد . ك كوث  �� ل     و قس  ن د ثوك 
ن جرَ ك زر نسرَ نسوو  جر َ مت    

ِرك لر هل م . 
 و وِرود  رمر و ورد و ثر مر زز قَ ر َِ

      شك  د رسل نخ و م ذ   .   نوَث 
 نَوسدر وو  وولر مت هك َدر  َ  َ
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وَِ و و ك ر ذنو ه وَزردن ق و .  وذرك  دو
وونزرد .نوو ِروود رمر ردر مز قَ . 

لَد موَ هن َس ون ون  ك هر وو      
َِر    كر و وو وروث  َ ورد  و .

 َِوك ه َ م  . وكن لهمو خل َو 
 رزو َم  َه وك ك َرو ج طل ش ج

َ ذن و هروو ه طل شورر طز غ وق ق
ذ َسل َث رو . كو س  وج كت م َه وك

  دم كو ومو ه لو ط خ ر قز وشو كك
لر ثَن  ق خشكن كَ وك لووت طَِو و 

     كق س وَذو ل و د َث د و شك ن
 نِرثرد نومه ول نَث َم .    ت َه وك

        و كو ونلد كك نكذن س َو شمه َث
ذنك هنَ نش و  سر و ذنك م هر   

    َ و مح خ روت ه د وك س  لخ
َل وو   سد ك سك و شنو ومه َ ذن م

خ طل َه  ج َنوت هكن.
  رك و و و رسل وِرط َه وك  َرج
      َ و م َو ث خ و دلمه ولم  ط دو

 .   َرس وم سه دكو ق ند َ دو
      و م َو ن َه وك نكنج مكذوور
       ون وك  َث و ش سِر ��  ك ودمو ك ونكنج
  َنه هروه دك س  نو ش و سو ِرمذنر و ِرظط

غز هرو وو ك كدنو و م زرو وك    ك

ط نَ لنو كغزكن نسوَ وك ش رو كوت   
كخ وك هَ م ط :دسو و كو خَن هر       
        سو ه وله َرج و وِر َد و دوه َِد ك

        كو ل َك  َه وك ��    َ ك ر  وم خ   و لد  ه
ذوور .   سو د رس نِق َِر سو و د روه وزد ك

 ِروشن كغزكنو ط :م  نس ؟ 
           نَو ث َل قق  ك  س ن ك َه وك

و ط د     و ك كوو مسن رر دنكل ش م
 د ث كوو شخ َش ذِر ن و ِرط  ند
  نلو خ و رد ند س ك رد رق د َ دو

  ك لو َ درَ كنر درك خ هلو خر 
ولم .    :ط دط و و ِو ق ِر مر هسل م   

   س و له رنولم ض و ذنر كس ش  َن 
  و ط نَث قق ود د َه وك ؟ َرك  َن

     مه د خ ؟ وَت خكو شمه    و وَ و
  مط رو  ك وو .   و نشوِر وزغك د سد

 :ط ِق مر هسل وَخ ومه َل .  كَِد رث
 . جر نسو

   رث رح و رزو ش    و
 َ رد و ش 

ثِر ِرومت    مم خِ س دِر   
 ط 
   نم ومه      دو ص

  نو 
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   شو ث ث     م لو طل 
  و ومن  ك   رسل  َر د َس كش رد
  نو دو صنم َل و كَه َث ك خ َِدوو د

  ....ر زرول َن خو  د مرن مو ه رملن 
دردر و ِركد و م طسو ل   و و  شر  و         
شر زرم ز لَوت لِروو هل زر نم طن و ِرس و      
      ه ردط رز و ش ومن نونللَ نوش

 و ش ومو نمه    ش رو ث م  دون لر و قز
      ردط و ه رز رردو ر و ش َسد كخ َهن
        نرو ط نن ك زل ند ك د نن ند كو
         شكنج ز ز كت شط  رك وننو

 .  ن د نن    د   ردو و لخ 
      خ دل َك نزن ش ردر كز لح نن نن
    رك  خت و نحِرن  ِرد خ دل شخ رك
ونوِ ونك كس َن لر سز و دن و     

لو ش  . دس نكد ط وننو خ  و  
   ح َش ك َ لمل  َد ش كوو خن
رز طِرن  لَ ك دن زر زر خ و هروه هر     
 قنخ د س مح كك  رككل ك د مهل

ت كط كركك رت قط شر خر زز و. 
  د ِروو َسمل ورر طز َدك َلسل مك َ دول

  فش دك        لت و هزو و ه و ش ش دك
   نكدركس ش َ هروو ه ونو ل وَذرد كك

 رو ثس نر زم ِرشش ز دذ رز ك ك
و ت ن و َظش و سق رول. 

   م ن نرس وتكرس سق رول ره 
لط و وك ر كد كَ ك مَك د ر          

لد   . طك و  ح وت كركد دو و و
    سق رول ز نر وونل مص كركق
     ط وَِر قر شس نو ِرذمت هو م َش دون َرج
      د نو و ثرد و ِررد  كو وشكو خ

دل د و مك ق وك ث ل ونل َرد جك 
     نردسك هروو ه َ دو ج قر و شش  َرج 

شو خللو ه ِرلو ه ره . 
      دَِد دول سن  َش َِد ن َه وك كو

 سن  ذ  دم َنزن ك ن رك     و ك  َل 
    هروه َو شو خلطل م ن ت دم و دلنل
     سو د وم ن رر كط  َو خ م و

ذ  دم َنزن ك وس رد تمل . 
هر دو درن لنو ل طِرنَ زر خش  طت       

 و ل � �   م  و .    و  ش ِ لخ   ث ن و ر رِود  ج 
.نخش و  دوو سل دسر

        َول و ون  ونسو ط ش َنه لح رث
 هروو هه رطدو د كطر تط ورط شخ كطر

    خ نث رو ثه شخ ورط َمز َو ذ  
     كرسو ق در سز كنث رد دركت دخ وك َول
    ن و و رو خو شمو ه كِر  رفرف حح ك 
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 رَ رط وهو رج نرَخ سد وك و رت دخ
      َس رر وس  و  مل َه وك وول

          نث  رروس دن  َ لم زو َن م
طرت لر  . خسو ل س وك د َه وك رج َنه

خ نس و ون لو َوِر َكد  هنَ جر طر         
   َسم  و  نر طز كرروس    نل رد 

          ََو َث  رو ه  رسل و  ذ تن و دك 
         ق ندل َط َ دو رخ َرسل ت وط  م
  م َرس م رخسو ل َرسل  كو د ك

  سن ش ند َولك مكو  ذوورورر طز َذوور
        نكد رد خك و س كمقو ش  رسل شخ
      زوز  روس ك  ؟  و تط  كنَك
  َ رَ و رطر دل وَم  ر دووسسِرق

نو ت ك درش ؟ س كد و خش و زردخ 
          َمل  :كر دم ؟ م ك  نز و  
 م دم و كث َ و ك زرو ح سن كرروس

خت و لَت  ر ك نكوت و هر زو لزِر    . سر كغز
و رزو هس و     نم ن همو ثِو لِرس و وت      

 .مت
     وك  َس رو ه شردل زح َه وك

       ن مر مط ت َروجمر هم و ك    مِر مم
        د كك زح وك ن و شرد سو َ

مم ِرم زر ثو .  َكدر  مم هرزو م نرد م
قَ  و خَور و ك خ لسنَ خَ و       

    َزو لخ وَر ثز .   َ َر ِرو ز وشخ رز م
   َه وك طل وشخ وشخ َ رز و تط

دوو كِرك قرن مَ سرَ      وَو زرجر ت هر  
    ورل َل و  ط مت مط َر ثج َنه  
مذ طنح ثَ نخش وكِركن ل َ مم ِرم هر   
   َه وك وشخ  رمر ن كل َت و طط و

ز . وو مذ    لِر و د شَلخ وش رن ك 
       ��   َ و و ر ل  ن و ك  لمس  نو  غ َر ط ولو م م
مد م ش و ه و و دروسَ لث ملكم و     

      م ه  ك مكنخ خر لهيل    كخل ن
كد  مشملَ طور زرم ثَ خ و كه و     و 

   و  َ كلم  دكث  منو خ َ
نمم ن نو نكوورد . رن ك و َ رز

لط وش ك    . شو ثوَ زر كرو دلزو غت و 
زو         َِ و ح ك رر خه  وه مح 

        طو ل سر ِرر سد و زكن ق و وش طرل
  خ هو ن ث ِر و دو ر خز شو   ذِر د   ك

وََِلت و ه َ رك ن خ . لمل َرج ن  َ 
  و َش  ردلد هك ونك رد  م ورل

 ونرو ك رس ن قه ون  و ح من تض كه
 و ه خل و وك هَو  د و لنون و و   

  ك  نو  ورل  نمل و  منل ولس َث
         كو ورل  ورط دو ه ط زم و و ن ردرد

 نط ر  عش م ونو ك نو دل مص  
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رزن نم لَ و ك س ز  دن دن زر و  
 شو  كنِرز خ     لنو همون طَ لدن ك نر   

    رخل دن َو طد ِرو ك َرك رمر ِرد
َلنو . و مشَلخ طل ز س كمصي   دل

وِرط و طو ل َظس. 
كن حمت لو مو زو زو حو زمون ك ل دزط

و سر  ز ولر قس و هروه ل ح و       
  ِ وَزِ خ ط و ره لخ ونكلمك
   رول رر سرجز ك ن َك ننومز رو ج

    محم رس ك وم َِ   ول ق     ِرش
 رث مه رد رول ز وروثد نو طل
 ك  ك ن و  رث َس ك َه وك و ك ن
         و د وش رن ر كج َط  نرد طل و

 ك دو ِرذ و  ك ه و  لغ و
 ون نو حنومز رو جو ل ك  ونو مدل
        :و ط َه وك رس ك لو ه وِر رز  ك َرج
و   م نلَ كَ  و هر خت  ك كرك ت 

    م ون َو  . د ك َه وك   وك وخ 
� و زن ن ن  زو     �  و  ه  ردو و ط  ش نك  َث
          تم ره م و َش َ ن ق نز و ن

 ط خ َلن م    رو جل ن ؟ َلن َث  نز
      ش و وو ث ر زه ومه نَش  نكلو خن ل

     خ  نكوسن سث َوو ه س  ط َِرط
        ك و َل َط خ نو ذن ك دنكر سل سِرل

كَ كرد نسو لطل و خ ط ل َو     
     كزنح  دك نق روج َ .    وسن ون هروه

. كردكش ثَ: ك ك  ك و لسث و طور و     
    دك ن و ردمث و دو ث َنه  َدوس دول
   كح نكزطو د وروثو دون سق رول ز

وو ِروول  سِر و ث ونك ر . ثد     ك نرك  ومه 
        ك ورل ور ردوك  و تم كر ت وه  ك
ز ولر دونك  خ و لط و همو       
       كو  ش كو وو ه ط نون و وشخ

  ردك زحر نز هروت هَل و َ  خل    ق وك
         رِر ك ش ح  دك  رو ك د و َه
      و كردك ش  رث  رمر  نر دوذمز
ورد ورد كو جلو ن ط لكرد ك شودن سر      

       و د َه وك دنكسد نرم ردر    كسل محم
  سنو ك رو و       ل م م ج ل ل  رسل

 محم ِروذ سن خ مذنِرلك ره  رروو س
       وكع لد ك وَث ه م دد و دوصص ��   و ن  د

دم م وشصل كو  َه وو ن ِرد خ 
خ نس هرن وك هَ خ ون مَ ز و  
       و رسل ن ك و ث ك  وَو ث َل
         نو  ك  و رس و ث و دل شر خز

م م نو ك َ وشت و خقون رسل د .
 َنو ه َه وك نمنل وو ق َث و محم خ
        و نق َث ن ِروو نو خ ودث  مل
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ن سِرو ن مط ض جه َسن َه وك وك . 
نط َ ت و كح نن محومرد  . 

       وك ش و وَذو لن ند َ سق ك مح 
َِط و ث شِرش . 

    ص ط د كركد َه وك  ط نرم رج 
   وقش َِرل شك نم .    ِند كِر   رد

د كنِ ه َو نو    كشَ هرن وك رِ 
      ن َ وقشل نم و ص غد ل  ن
      سد َ و رو خ كخ ردكل م ص َشك

 .س حمت  لَن كرد
 جر دزط م و ثل  ثمر مقِر دو     

و  ط وك ه َ هر زو در ن وك     ل
هَ لدرطك ثو ِرزطر ك   و ثمرد و دن سر 
رط و رمن ط وك ه   َش كدن نز حمت 

 ورش َه وك وشذو ِرردو لك  رمر  ل وم
       َول نَس  زكرد كو غ نكزدل  رد
هر شرو مو و َ لغ مو هوِرَ و دس و     
ش هر دو  ه ولر قس و  ه كرد كو  و        

   ردو زك  ش و ك وك     ونك  سق
 هت حمت نز خث و  وك لو    .   نو

 ثر  دو دل و شز وزو هن نورز رثكد        
ل   ق  و د سو د رول و زغل

     ند و ودت كو دمه مح  ر زط ك
  َ ون  زن ك َ و نن و ته رول

 دَ ك خش لو َو قك ثِ لخل شو و    . لط كرد
همو  خل زر وِرَ ه ز كد  ز نهت 

َن ه  نو و وو م   وزد ز   .   رد ثك 
        ج م  رمر ثت خمح زن ك ش و ِروو
ورَ هو ََ و همو زر س ك نوك هر         
لسر شنك  َ ن زن ك م و ر زر      

 دم كَش رورودل  وسو ن َدن َط ج م 
         ر و خد من  دك وو و وَخ كرو كنر شس
 ش ِرش وت كمح ورد ورد   مو نرد و لك وو

 دس ثنكلغ ِرذنم خ دخ .  كرد
سد هروت هط رس      ط وت و كط وشطر رس 

 و و و ه سر ملَ  جر و هو دوجرو سَ جر        
        َوَِر  ل َرد ك وش رن ك هروه
    ون  نل ز كَوسو در رِرزط سدل خ

 هو  و  هو     ��   َ و  ت ك ر ك ن ك نر رِزط   
 كلم ه . ر و َت سس ه و رج

  َو ث ط كر د د نلرمس ن ر
       َد ك ل  نسر دل م دكن مِرخ ط

 نق ومه نكلم  و د ه ك َرج  نو كم
و طن كَ سر س لط  ِروَ خشو خ و   

كو ِ  و س َم ه د ط       د طت 
      م   ط َث م  ن د ه و ه ك

 م          وسَو ل م م ن و ط نك ث  س
 ه َث ك  م      دق ك ط َو ث وه م و 
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 سند ن  م ز  ل كنكمل ن
 نمز ه  م      ن َر مسل  نن َنه ووش هروه

      نسوك ل رد ردخ ن ككلهو لم مكردنخ
   نو ن كَم  و  نت و دطله س ك 
    نن خ ت و طط َ َلثق وسد تط ك

شخ ردك .      زطخ ط  نن َدو س َو ط د
   َون  ييطز    د َ رخ نز طييز  

وردكلم. 
    َدوس د غو له َ ثو ح د كو َ
       رو س و مكرطر دل م ر وس َم

  .كنكش طو كمل ك نر شو و د ِرذ لَو
        دو م  و مكلم سك َو دو س م ندل  َذِر
   خد  ممح لم ِرك مورد ه و كخل
 م ته ودله ذِر د دك س ك مكخ رو طد

     و سرد زِرو ش نو ه وسد كسث َ
 و ط دك          كسث ورس ن قه م  ه د ه

     ؟ خ هن  و :ط وَنِرمر سس م سد د
   ورس ن قه َرض جه و م رث نكرم م  د

ر نو  ن    م ط : م  لَ ط هق نَِ   د
 نم    حممو َ  ن جََ د م ثَ طت 

      ك نش ل  ن   و و ش زركم   و
وكط ون رد َِ ط و . دن مدن َِ � �  ط: و م

   د سد مو د َذوور م و وط   ومكش َو  

     �� ز د و ن  ك د ق  و :رطو َر زو لو ه نط  كل  مس
َه وك سد د ذو ِر كو دك َ . 

     ون نردسك نكرش نَل ورد ورد وت كمح
و كر كرد و ر هر خر نو كد و  هم     

  وو َوق َذِر .    رول ت زن َذِر
       م رد ثك ك ردكل و م  و ط و شث
 ط  ردك د خ ت و م وشو خ و

و ر قه  ِر َو ل . 
دنو نَ درن همو ط  خ  ِرذ ك

ِ لك كدنود ز ولر س كرد كت و        
    و ز ونك َو و ط ردو كمه َِرد خ نشث
        ودو ِر ل رد و و ز خ َِرو و و

  رول ز نو     د دخ و ك ودك َن
ثَونو موَ وثِ ق كرد طت و ت ك و   
ن َكدو لسر رز وك دروس ك ن لسر رزو        
    َم وه َرض جه َن و ودنك رد دوك كخ

   َش سق كمن و     رر ردك  رمر دلل ش
  مخ ن رو روم و َ ت و رزه و ودكك مخ
  َث نَس  مرز نَو خ و و م و م مخ زكرد
        ط لدو م طل خ نَس وَِر ولم و

 نَس    نَس  ه نره ن  مِر مم لم 
زد و لمل . 

�� زس و ر و          َ ه وك  َل : ك هو  ه  رز
         نث س و م ه ه د رن ك رَ
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ََ و ملك ر  كك  طَ مم ِرم و ط ه طو 
 .   تط ن  د رن ك  ر وو دون ك

 مح رد كز و مدل  لم كلم ك س خ َكل
قرو م خن قن م خ كذرو نو كردو كردس و 

دلزم و وك ه َموك        زر شو َ و 
          ل َذدو ِر  ود من  نم ن و ورش و لمل
مو هو و دن س زن و دل كد ك حل ش و     

   َ خ س و ندل َط َ و كرز زو .   م 
غ ومِرر   طس خش نط خ نرد طل و و 

       َه ننزرمد رخ َوو ل نِر نردسك نكرز
 رطَث ن رك َو ه وو ن و و رطَث . دو

    ن رس مثل زرمد َنخل نَس ط ولم
ك مخ نخ   دك   مِر مم َ مز  

 تِرثث نه . 
     ث سد ِرش ر كج ك  َو ونسر زو طه دو
  َِر ز نردت و لمح نَلد لك َث سد  دك

     نَس نوِر رز َه ت كت طمح ق  دك
       دك ست دمح د و رزل و َث هروه
ردومن و لوَ شِر دس ثَ كدو طر و ل  و   
   كم ل تط َث ز كخ وَر و ثوَخ ل

     سد  و د  و و َر ِرزلو دو رط سس و
 ل مك سس حز نكد كو زو دس ن  و   
  ت ومرد َ رز و ك  و ث َ رز ن َرثِرش
  وشدو ن و سد لك َث سِردش ك  و 

   س َه وك ك ش نط خلثل و   ح َ
 .و ك لسركدكن و لو

         خ كلخ ه ك ِش ن ن و مرق رطَث
       دل خ ِو زدك ث كَد نرسوث و نثو ل

ونكَت و همح .   نَس  ردن َو ه خ وت كمح
 نكَت و شمح نكد َرض جه نِر نردسك 

  ك د مخ و ره َرج وِركزم رس ن ن
   د و ِرش ط مح كو ك خ م لم م د
       كَه طل من رس  ك و ك  ِزم ك ه

ِزمل         مخ و  ه ك ِش ن ن و و
    ن و خ م طل رس   َ وممه ك
كس  َو دن طِر د خ و زَ سركو و        
       ِرو ط سوِر  دول  ونِرط ودودو رر طه

و خَ  ن ن سركو لر و قرمنن         د
و رنر ونرد و و ش نث و وو   .ل رجهن

   د كك ِرش س  ننمرق دركو س ورطَث
   من ََشت لمح شج ر كج نه ِ َ نن  غرق

      رس  َرج ودكك نشو ج و وش َلك
 ن  و كنو لنك نَلك غرو ق من. 

  وم  ر هط و نومو زو ح ش َن
 َلك  َلك  و لث  وَلك  ومو ه ر زه 

  َو ث ِرره ��طل ث و ر ل   ن  ر د رد  كو
  َ ��ط  ك ن.  
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  ك ِرو شن و طدك ِر رك  ح ك
   غ ل خ ورل  لو ط خ ر قز ح

ل هرود هك رك     ون  غل  رمم نهل فم
 ن لو ث َلك    لل فل    كمرن لل فل

خ ك درَل وغ َو ل ك سم. 
    رسم  شل دركس و كن نمز  كو وس

ق و م  ذ  َو     سر سنرو هَكن ت و   
 حلشِر ث ط وك دَ دمو وركن قدغ و   

خ سر لسر وِرَون طر ن  هزر ح  حر 
خ و ر در و  م و مس  نو شر كر ك و   

مل و ثَ ث َكِ و ثش و        ثل ش  م و   
      َر لس وَر ِرسل نكَد ونِرط نسك

سل ِرثرد  سد َث  ك ث نكش كر
د و دوسَ ك شكو وز  ك ِ ِرش سر 

  ن رزو      ن ولسث و ِرش و و َث ك
       ور؟ ل  رطَث   وكش و تن و رس
    َهرد خ مدل لو ح و وومَر لز َد
     نسوك روخلرو مَو ِر و م مرد 

و َِر    و ررجو ز ِرث َ ننكَر دس و
نو     . م و َه وث مرق رطَث َه ورد ورد

     كرردمث رس ه و وتك سد ن و 
   نَو ش لت سه ِزم َو ث د و شط نو ثل

ردسك و و شس َم و ر ده نو ِر ش ن .
سر لَرو ن نو سنركن و خ شردو شو   

ثَرط نوشر و هروه خل شر كو ك و ك و 
   َنه ش نرو خ رطَث َه  ردنو ن دكث ث
  ورد و زرو د ِرث  مس ررجز ط رج
  َرج  تمح وِرث  و ش نوَِر َ ورد
ش َو كو لَن خل نوشر و ك و كر ثَرطو         

ِرن كن سر م و م ث و زت د و كو نردن د
   ردسك نكرو شن  وسَو ل نرمك ثو خ .  رطَث

و لَت كو ط مخرو د و جَ دس حمت   
     ط سد نط سد  سو دل كزو قحت و نَدل

 خز وذو مِر ن  رثك دخز زر قس طد 
 دول  تط د  مح مر و قمو مسَد و لك
          خز ط كو نرت هه  مح َه وسمل
لِر  َ لط زخ حش ثَ ك و زنَ زر سرو       

وط خز وَو وشش كث . 
لم    و ط ره  َذِر ك و نَسل َه َ 

 دك  ن    طرنس و د سو د سق رول غل
  نشخل ه ك لخ ر ووروذش ذرك رول و ك

      و كمه   وشخ نو سق رول   كوم
 لح  م دوذم   وو كو و رر زز
خ  ط لط وش ك لذ َردوم و م ث و          

    و ود رز و حِرن .    ��  َ ن ر هض ج   ِر  رز  م
  لَ     هر للن ن كس َ ك كس َزر

  ��     م  دس َ ن   كش وك ر  َط  كس ورِنك
   ��  و ن ن   خ  دس  َ  َش .    ر قس ل و       
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      و نَل رو خ وذرك د كِر ك ط . ذِر
َ ك ه سر حك و    كدكو  دركد و زن ك من ك

        كدر ِره م و َق رف و ل و ك ش
دسو و ط َ َطت و م ِرد ك ط َمو ود و      
    و خ   و ر خزو ه  قرمو ل زش مه

 نَش َم .  َط ك دِر   رث َ رسوك ِ
 كو رBBC    و غ س ره  تط َل َط ر 

         كدكل ق سك نول َك و دو ن و دك
 ق دو ومن ل ون  سس   د ون د كك

ل  ل     ط و و ق قت ل نَو   
ولر قس ك ق  ملكد   ك   د        

 طر ولر قس مسل كرد ق ط        مت 
          ون كدووو منل َ د َج َو ج َ

ر ثن و و و ِرذ   ق زر ِرس و ن كرد ز   
دس لكرد هلت و كو لَن نحزكن س زن و  
ك و سر  لَن كرد ق و و ن كد لَ و        

ر ونت     . لد ولخت كَل نه كو سق رول
َم شخ.

ِر ن وق نزرمد خ كركدك ط َث َذ
   كردك طل رخ و وو  زوم ك طو ط

    ذرشش و درس  ط رو َ َو  ردك نط
        ج  رج ك رطَث  دك َث سد ِرلو ه شو خ

 و كوَ  نو شر ثَرط و مت و     ثَرطو
        س ره و نكدركس خ لخ ور ه سم

     ركر دل  رن ك رسر و لش وه ج م َكن
سر ق كد و خ د ك ون نمِ وخَ لر   

للم. ق      شو و لر هومج رثو س و ج 
نشخل كث. 

وك هَ لط درن  ط م هروه همو        
     و ت و وه و د  ركلو ه ش  كرش

  م   و نرد و َه وك غمصييييي  
َلخ        و ق  زوم  س و ش

 م ��   ِر ه  ك و لمل زد غ        مصو
       و َه وك طل نرد وو ل م ِر
 ط َه وك ذو ِر  و  ول  ك ونَسل

م           ََشل م و ط سد د  َث كنج
 َ خ ور َلو   :و ط نك َث م ور
     غدق زغو ك َ مكلم َ تمح سن زوم

   و مشَلخ  رث م ط َمصيي    
    َن ح ون ِرشو شنل  درق م َه وك    

 .و
     ِرله رر خه لو خ و نرد و َه وك
        نكمقر شس ود  تمح رس ه و رج و

      و رو ه للو ق ر شر زش ك  ِرط   َنه 
    َنو ه ِرثله نو و لو خن وك نكرس رج
    َ َِركلو هث وك كر دس سك
      س وو نه مِر مم لم ش َك ومرل

       شخ نمكلم دك خ و س جن شكشخ   و
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     نمو ث كر دس  َ و ط وشخ ِرش ر
ه خمن ه خمن سركن ث    كَ و منت 

        َ  شو ِر ه و و زع و حو ِرثلو ه د َ
   كروشن نو ِرذمه رطَث ومو     و ر و مو ك ك

       مو حر و ه وش ومه َن رودن لم
          نق َل  ش ت رد و هك  َس ِ ره
د هر وَ  و وِ وت لذَو كو خ ق كد و 

    ون ورو ثو د نزرمد خدك  .   نرو ك طل
 ورد ورد و لسر خ كو دس ن كدن خر و   
  سد ك رج َل نشو سو د رطَث

ركك ِرز ونل نشو مرو ق ز رز كرطَثو . لق
    رطَو ثل و و َكم ك وو     و ط دك َو دلز

        َو خن زحو ن دوذم و ط  ش ِرش
 دووك  وك .      سك ن  َذِر ن  ره و دول

      هروه نت و طط  ننل شن د وك َو شك
    ث  ره نردسك  نرو ش نَسل    َرهك ن

         و و ز شو ك نشو سد رو جت له 
        و ك ش  ردك  ردله رطَر و ثخ ومه

   ن َون و ومح ل وِرَرد َنرو ثك م 
و قرم و ِرلنزن  و ططو  ث َك     َ موزت 

 دكدم خ وك نو خ وك ردك   رونل
       دنك نوو ِر ِك و ث و ك خز َنه وو ك ودز
نو شخك هروه ثَرط و خل لروو نسو همو      

 قز لو مو موز ورد ورد خ طن ش كرد

 ورد ورد و طط و ثن سخ و و لنو  . كد
و َ زع دو. 

د سر لخل ش َ و ن م َدم و همو   
           وك  نط خ  و و  رو ه رد وَسك

 ك و كو ث و ثسر د د و و و      ك و كر
  نو   ركرزه ِرو كو ك نكلم دول
     ك و نمول نو و و ونو س نون كمل

ك َ ط ن سم .      ر دسل سد و كمه د
 نرمك و   و ك وو ؟ خ   نك رس  ردك

كر ج َ َون  خر  ل حمت ن و هر        
       رووخ نوِر َنو ه ط َنه و  نك رسل

ك َ . خ رد  و زش و كمهر لنو دوك سك
 و كمه         ن ك ه و ه ن مرر و قر خه 

       سك َو ن َ دون د   و ك وَل َذل
    ره رو زل و ركز نسك روج نره  خ
       نرل ِثل َوش ودك َث سِر دش خ  تم رز

و          ن نم ش ك ردك  ن َو ش َت سس 
  مكس َس  و َندل َط ك َم ش و سه
كد لدل خم طَ  : سك  َ َ ن ست  

   ك وِس ِثل و ن كند ورد ورد َدر َس  وو
    ر رو دش َ َردك كنو د كندل َط

من ل لَو  شرَ       هنَ كرد  ت 
 خ . م وش د ردك وكو دل سثو ح زش 

 نو خل و َرس نكذوورلك كلر مس    مز َ ك
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  دد مكلم سكل ِث نكنخ َذ َرخ م هروه
  س  مل  وشر خز ك ون  َس ��كلم
        ن َس لم كِرك طل دِر و نذو ِرل شخ

ج و ز     نو دذور  س ذن ج وش و    
         و و وش ل زق ِرو ك وز ر صدك
      ه س وز ر صدك طل ش نط خ

    وغل دِر سِر  م .   طل مكَشلخ هروه
 كِر سَ ك      كِركم ك خَم كد د هورم و 

 . ل مس و
     َز ِرك لو ه ك َه  ودنك رو خ رس وم
 و دسَ و دون س و ون  همو زر ووردو         
�� هسن و كو طِر  كغزو كَ و        م و  ه   

ش خش و َر كِرَ نسو مل   وجر شن لهمو
مم ِرم و   َسر و نو  و و َر خ كد   
ملن و كك ث َو س د دس و ط و دو         
      رطَث رطَث  ك نوِر ومَه رس ج سد

ر جج َنو ه   روشن ه د وك رل رس 
 ك نوِر َس ك رز :ت و طرطو َل م رك .  

       زم و ل و م ك  ند ََشل كك م ِر
   ر ك ِثل َو كغدق زغك  ِرط وو ك كس

  :و ط ووك        َ َ خ وك رس ِرق 
مو ملك ��كذ  ِرَوت د لم نو و     ر ه ك
  و خ ه ك  مه لخ رط ش و وش
      كو َو    لخ رل َلمو ل وردش

       ل م ِرجل َط ك د  كلر مس خن ش ك
    كلو مَوط  َ خ و ط  تحِرر نه 
  وذوورل غق مه لخ ردد ِررس ك تت و ثل

 .و
       ل  َ َ َشلخ س َس رو :ط د  ك 

   ط وكثل نزمل؟ خ  رس ج    َ َ
       ش  ط وممه ك ق َوو ل وك ك رس
           خ  ن َك د خك ك و س ودرزك رس َك

     َو ننو ل لكشد   َ ط َس َند نك
     نو د رو خ َه شمزو و قو د رزو دلث خ
      نو د د رخ ز و ز رز و ت نه 
  سد و ش و وَم رس كِرت جه م

    وك َو دوو كل   ك  ج . :ط    ِ طلخ
    طلخ َ  َِ َ كوو دو ك خد كممح َخ
        ر رسل ك د سك  ��   و  َ   لدو  و  ش
     رخ ند مردل شو خ وند كممح نث كرد

 ه :و طرس نِق َوك َ وخ  م َر َ تط
          كس ِرج  كو ل لوخ ك له و ل دل؟ خ

 ط  رزلم ل لدوك  س ل َلن َ  ممح
  و طكودو ك د سد دو وَ  ح خ

 ك ق ََشل َ  ك نوكل  رج َنه
         وَد َ دون رو سو َنز و  َ نوِرود رج ش
        تَل ك ورط رط و  َ َ ك َش 
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ن رَو و زن َون دَ سر وك سح و       
 .و ك ونجدوكر همو ش َدزن

 نول َند س ودس و ََشل و ش َن 
و سرن سرَ  ثِر  شز و نرم هنَ جر       

      مو ح و دوك َج َشلخ ق  َََش ك
 رل  رَكِر رنر سو ز وك خ ومدو ك و

    َمو ط ر زد ك كوشحل نمد َرد نثو ل وَك
 . وهن َن َ و

ون ثَ نو قِو زر خل لدورو و لدرو دروسَ و 
نو رزو و دن ش وشن و درط و ثر شن و  

شو ثو طم ش وشن و هور هور ذ و قِ و     هِر ش
د نكِرو و كث ه ك زر . 

خ و شو هر لمن شن سلو وك من نود       
س نَ نملنو شر  و ن لسَن  لهمو       

دو و ردسك نكرو   ش ك وتطم َدو سل َ
   وطم وو ش شو طل ورز ن ند سسك
       َو ط ر دلسل سد َ  سدل ن رِرزط

  رمس ه كه  رطد ندل .     ِط  رس كوم د
  د ِرو ه و ط و ز م   ك َنه كمقر شس 

ون . م د كك مك س وزش وِرمس رمس
    كند ورد ورد  وَ  تهن ك ��    

و ِرون  رخ دون رمورودل ووكدور . 
قدغ   م ل      ن شق و ِرَو   لر  

ه  ك نزن و و دروسَ و خ و ش و   

ر هس  وسر     . نس نذ نوك ذ هن وو ش
     ش ك هن مر و مدك َ  لو م و م

ن و شو لشو    سك و جل دَ   دكر و خسخ
 . ل نك و

    ش و خ رمس هن ك وم مخ كو َ لم
         ِرن ث  َت سس   َ مر خه سو ك
    َ ل م ك ودك و ند مه و ك  ره

ل ت وس         ر تس  ر كو و َت سس
هت شق و جد و و ِرش لَت لر سر ك د و      

و َوش نكوط سك .   مخ لم سدو ك  طل م
 �� قومو دل زر  مم ِرم و          : َ و ط رد  ه .

مز نخ مكلم     َو ث ِ مكنر كه   َ 
 لو مر َلمك و ك س ك ط قر شو سر ودك

َد َ .  ط ك  و رمد و ك خ َنه
  نونل ك  ِرد مخ شرو ث سث مك لوه

 ص خم وك ه َو وك ش َو نط  و  ك حم
    ك ط َث ك ردس و ذن و ونل  وث ر و
  و ط خ َث رو ز ِرمس رس َ لم  هن

َ  لو َ و ملَ  نم زن   م كو    
  ص مح كل و دو مِر مم لم   و ون
 لخ   وط ِرك نوو س مِر مم ك نز ونخ
    ن ِ َ   نز ن ََل رس و

      ك لو خ د و مَو م  ِر وك ك نلث  و
     َل كذن و ور دس رس َك  و و رهس
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   نثحل ط َث َنه َكل سِرو كك ك ونِرث
       نثو حر دك ِرو و  ِثل لم   ورس

 َت ك و نِ َك ِثل ورط    ِثل مح  و َل
      مو حر دك و ِرو َِطرو ِرو ذن ووروذم . رمطل

     َرز رس  م و م  رس َذن ك و ِر
  و ط وح ل َش لم ن      و  َ َط

 م ل    هلِرن ن ست لمو      و ز ه و و و
   ونَِر و ش َكن َث ه ك م ق  وو
  م ر تس  ك ن  كلو م كَش
        رطر د و قر شسر ل تس سو ك َل كرس

 َ َك َ هض نكو و نن كَ   دس ِر
لرو و   َ خ و لَد  دل طشو و        
  ك كس ورد ورد وم زع وو َذِر ن وَمِوث
كنو وك و لَت لست ششَ رو م ل و       
    سك ن ك ش ذِر ن و  ن شش كو
شه كدوو ن ممس قن ن ممس سنو و        
          لم ك نوو لدك  ر زه رخ سك ن
        نطلك كَم س ك  ن جر مح

سن ورط ون .       و سو و ل ومكِث َك َدو س
ك س نو ره  َو نو رو همر كه َه وش . 

     �� َ ل و د رو ش  ن     َ رِم ث و ن و  رِود مو ل ه
   َرسو ن ن  كو  سِر وِرود وشمه ه

خ    دووك َ لو خ وومنزِر    نكنولث
 َدل وش ور    خ َِر خ لخ لخ ومه .

   رذثن ك وو ش وه زر قز  ِرز ونل مكنخ
 لو خ م رر خه نو دِرن ِر وز وو   ن و شو ك ط

 ِرذن دو لزر كس ثس  مل  د لكَ ؟         
ث َط لغ ون ن لغ هو ملو همو     
   زو ك دك ردط ردلث ورو ل َنم ن

ك زرد كو دم رس روه ودكك مخلث 
ثس  كرد ك ش منن  هنَ ش ق و      
       َرج ن و رز مكنَخ ن دكث  منوش
        و زرد ِر وزون ممح   روه ورَط

َرد لمل َوو لمه     َنه َد و كش  مك ح 
مت و دن  شََ ن  لوَ و و قر و        
ثَرط وِر َكد من شوَ زر خ و و      
    ط َث  و غ سح َن ون نمدو ه رد

دز   َ  م د وخ َو ثَل َنه و
َ دن همو ش َ كو لسر ن جطلو و و        
   نو  ط  وك غ سح َش وِرث
  نول و ور زو همه نره َو شل دك َِرو

َو ش  و و ر َل َل دك َِرو 
 سث غ سحل س   رش وروثو دمه غ سح

 ِر حم م  درز  ؟
 ط غ سحه مخ  َِر َن مخ.

ث س  و مدك هر وخ  دو لَ لسر 
  و ورث شنروك ومه رر سسل شَ و
   نز ن زمس لو م س كنر دد  زك ورت
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        رو س زرمد خ   ز و ره  م و َ
   ل َك َدو م َس   شول ردك م    ثل َك شو

      رس ردو قر كس  نو م كِرك شخ س
  َدو س َه م ورو ثدل رطَرو ثد َكِر خو
هنو ن لَك سر وخك كلسر دن خ و       

نس كرس كَل ن و و رزو     خ   كسل
 كو   كدمو  ك كسَ ِروس همو و     

 ط و كل ونر له غ سح سوِر ق  ِرك
      ش وطمت ه ق ك َو ن ََكن رج ك

لخ َرجمو ه وَ و نره  ره  دكزرد 
 َ ِر حس غ .   خو و قن كد 

   ه غ سح سوو ِرمد هك كق  ر وسوِر
 و ط ن       زرد نوق دج ل َ َ َ ط دد

َس ركك كدج م    َ ركو ك مم  َ ن
  كرنر خز كزو  رو وِر دج ل َ َ
    ومنر لك مو ث كك  م نط لج 
  نمس وردلو م سل َر هس  َ م رو 

   ط ِر َ خ ه  و          ط: حس غ
ددط  و َوك نس و   َ حس غ ط  . و

 وَر َ و ر ن و ردط كو َل َث و َ و .
   خو رس رت و قَل  و ورو ط و ممه

َث رسل خ و ط َكِر و. 
      ز َ ت كَل مو روه  س و س رز َك
  ق  س ومهل مخ خ و مخ  وو

     ول  ِرث َ دووكق مقو ش رس و كخو
  َ كن ك  س  َ َو دوكل رس َم

     َ و مت همح زرس نوسو ثورد ن َِرث
و ِردطل و . 

     و نكنزمس خو رس كرو ق وِرث قشل
    ط ثلث ََِل سنه كخو  رخ ك َكِر

دَ دون زر زر ر و و و ن وك لَ كو   ط
  دط ورد   و و شو ج ��طل ك و رو درِ و ش نو د
           و ط سوِر غ سح ِثل و د وو ك ِرث َ

     مخ لم ر طت شمر سس َت لوص   د 
جرَ  و ق  و حز ك طرنَ  سرم سِرم و 

  :د طك كق سر كه        ومه خ دخ َِرل غ سح
        رنو س و ِرن و قر شسل َن َس كر

ه ن  و نزو   ِرث َ نكرس  َل ون
          و ط نك ث غ سح مخ لم و ط من  

      وخ َول نرطط نو ك ونل نو طدد  
         سو لش ورد َ َون ك َِر سو د ق وَول

ن َو شَ   ثَرط  هر و ك طَ لخ و د    
َِر سد ونك  ِرون ذِر  تك وو ن دله. 

حس غ و طت هر دس ج َسَ دن ملك و    
     كخول ردوكو هشوو ل لطل ك ك َه طل

 شخ ؟ س  َكو ط  َرخنر   ِرك رو دذو
ون رن خر َ طن مَ و  و  سَ و      

 شخ س      وك وَ ومه نَث مِث طل
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   نو وند و د  وق وو كمو ه خ دل
ووك .

و  و َِرره  َ وو ش وممت هَل 
هورم ثَ كوت مَ خو هت م زر  َقت و و هردو 

و َ  ق سِ لسر ث وو    حس غ طت 
 غ س؟ ح  َث َنه ن ََش  َِر روه

 ط ول كش ط و  ث خ و ز د َ
ن و د . 

   و رد ش ون ��  ك و  ش ط  خ
 ش د ك ِثك وقش ز و رو ه َث م سد
 و حل  شََ كو و ِروخو رد سر ردو نمو 

ورو ثو دولك وك رردو د ش ومه  . ط  م
 حس غ  ل َن ومنن ط د و و و 

 خنو ؟ 
 ط غ سح  و للو ق  و لك رز َش م

ل و ��ط ر كوت  دَ دورو ن رك  مو ه د  
 َس م  ك ل ِره  َ  َه لو ث و ك
 لم د ِرك وك و و رس ت طمح كِ ذر ِر

َ وك و نو . مك َل رطَث ك نت زمح ن
كنرم دنك َج َج  ِر وَو ل ن. 

سَ و ون لطل و ثلث كو نَ دط و 
ودك خ َج ََشل مكره و ث َ روه . كلم

 ننمو وممه  سن َج سر ده  ونم نو
لث نرد و رسل ك سن ق ِرث كشر دسو ل و

ن هنَ سر و ن ث و لَم ث َو دوَ  هر 
 ك َر ط ه مز َو ذ  ون لر قز َندل َط كو

 َل  لو هه َثل َ ندر سه طدد د
دن  و و ك َ و و ِر َو كدو جرَ ن زن و 

درن و هو هل  ؟ِ ِ  ل س و وخك و 
 َ م ك  ه كرق طل غ سح دنكق

 َك  و َكل . 
 ن و ِرثو ِرمو ه ودركخ نم سه َس

 غ سح كِ لو هه طل َِر وكن َ رط ط
دَ سرم ن هر ِرذ لَو كون ردومن  ِرَو 
 ن و و ِرثو ِرمه ر وكِ ون ه  ن

َِر وو كَش كر و ثس سو م. نمهل رد دل ��كل 
زر  كرد ك س و زر خ  :خرد و زر ط لَو 
 و س سر نو ز نم ش نم ن ك سد دمن
 ل و دل كر وه  نكلم رط و نو ط نك

ورط و  ردخ  :و خ  لو خ َس و و
و ونن و دك ردط . 

 رقل غ ست حلو هو ه وذِر وِر د
دَ لذَ هنَ درخ د و  لط ن كس َ نو 

َه   و سو م ن كَد .طل ند سم نو ره 
ن ِرش هل كد و هر و خ و  و ز خ نو 

ونمكردنو خ سم.  م � � و و ط: و ِر  َ ن ه م
زنخ  ون  هرن َ شَ خرد  م ك جر 

 نلرد  و   دَ و ِرَ شَ و  ل زرو
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 ورل َث دك سن  َوَث  ردد ِررس
 ن ق خش ر ور َِر وك َونه نره
 وه  وو ك ك ردر كل س و زد وول

وه س  رط رط دون لو هن َنر هه ورل  
 ك  ش وركس رو خ ِر نرد رو وو د
 ن ن ش  و وَل نكذنوت و ثك كث ��كو َث

و لطل نكرطَو ث غ سح  رط  ِ. 
 كشك و ط و خ ثَرطك نسوم دس د

 ش ك َثل َ َنره د دووك َثل ذِر د ومه ج
 س َرد َد َثو ل َم َج َل رت خخ نمل
كشك كد و ط: ن لثَ نك كشكت رق ثَ در و 

َد ن .نَو ثمه خس و مكَِر ن  نَث شخ 
 ق شو طو لدل ه كِ س ره نرو ه

ك طد لك نَو ثلط . شك  :ط ك دوكل
 وكثل نزم و ِرثِر َل مخ كَشلخ كن َثل

 ط    دكن َثت لش و ن َوَث  
 مكَشل؟ خ ن  رعو ش شل رعش   نزو
 َق َ َو شمو ه َو خ وممه ن ن
ك لرو ك  ش  َ َ َت و هت 

ن ث ِرس  كلَ ق ك طر م . نط هموم
 هروه  دمك ِر رط ن وو: و ِرك َر شج َنه

دك ِر رط وتك َو شد رمث ك َه. 
ثر ثِرَ طور ك وك سر جَ و د سر خم و 

 ك خ ذ  َوو كت و منونَ زر كرد

 كردث خدر َو ذ نر كس  و نق خر شس ط
د لسر سر س ك ن ق كرد ك سرو و 
لر هوك س ز ك وو نس زر طدر سرو 

ش وم و ثردك نط سر ق ك دش َ م ل
 كر  َر دس  نز  و غل َه ركه
�� ث َو  ر ح  ج نه   و ل زظ ن ِو ر َو ك   نرمد ورط

لغ و  ن  ننت ح خَ لر ِر ث َو 
 ر حو دك و ورل َخ ش وك ردر كس
  ش َردك  ردن  سوِر َخ دوو ح  َمد

دو و ح خَ لرن كل . ث كد و لطل و
 ت دوه  كرطَث  س خ َشل ك. 

ط هلد و ملم وك هَ و ثَرط زر 
و ملم وشل . َسن   سن دلهو لش

 ننزمس و  لر مز كلم ردض خَك ن كو
 رونض و جَكل ِث كلم  َ ه نورمد رز مه

جر د َسزم حل زر شِو دس حم د 
ونكون . 

 رز رو ز و غسر لر زز َد . هروه
  دك ِر ورشلك كرخ نَو خرطَث مه

َو ِرل نَو د نم  و مه ش ك و ن
 َو جودنك  دل نَدلو م ِرث َ َل
 زر دلز هروه خ َش ط كو دك

 و َِر َك د رم و و نكرطَث . 
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  و دول لرطس ور و َ ك مرق هش
 ن َو  ِ َرج ك َِر  و رس 
 ك لخ ج َش لم طل و َول شخ لو م م َول
 َِر ك ردن  ج َوو ل روسه نخس وك

كدم  َو شثك. 
 َوش ل ون  كَدل َوش سن غل

 نو َو و طش ومن ل ونك َو د ومن
َِرو و  َد ك نن . ره وونم نو َ

 ره ورل وخِر  َج رسل  ط ك 
 وك كَر جسل وممه َ كو و دك طل ن و
 ن سه ك ودك رخ ه ن َث نو سو ن

 . مخ ن َك طل ز رز نزمسلو م
 لطل خَنَ زر و و ط ل َو لط و كسن

 ن َوو لمو ه نكخوو وخ هروه و . ك
 نم  د دوو ج ج َنر دز ردخ ن  سه
 َو دشثد خ َِدل ز وقش وو ن وله

 و َد ومه ث كو رو د ند َ و َه ن كح
 و ن و زوش  ننزمس ووس ونر مذ زِر 
 َ كَد ورل ننك  وسه كوش َس
 َ وو ش خرودرد و دو ط ش ومه ورمد  ند

ت مه كَد طس ِرو ند   ودك رر 
سرد خ و س سه . نرمخرو ؟؟ ق  س

و قرخرمن و شو . ر و طش ط خ سر
 ��رم ر قرخ  ج نه   و  َ كوو ه  رد ون خ خ

شخ ردنو خ د شخ َت و شوو هن و ردووخ 
رد وو . خ َروث نطت نت قت و قض كه

 َو د لم ن رسو ل ونو م وو ش نرمخرق
نق وو خ رو دِردل . 

  غ و دله نكَو دَد   و َث
ز ملم وش ك ملم ن ِرو شنو ل نون ر

وك هَ نو . مك سس ح و ثَرط زر لَو
نَ م قدر و سَ ثر و زر خشو و لنو 
 رطَث ن نكرك ون شر خه كرطَو ثَِرشش

و دل و ثورط د َن وخ ز . ت خض كو ه
 و ش و ودكنج شل ك ره كرطَثل
 ل َ زوو ج ر َهو ن  و رد كخ
ثَرطو سركد و ون نن ش  خِ  و و 

. ودو ثَن قومهمو وك   و لو ِروو نه ِر
  ردن ودز   و ح وسن َرد َرج كو
 م دو ك  طل َنثل  وِك م خ

 ؟  م ك َن ََن َه وك و وو  ك نذ
ط سمم � � لَ و  َ  دَوو    و  ش نخ  َل  ر    س ك

 وذ م .   َرج و ك رس ََن و
 َِرث َ نكرطَر ثس ن َذ م َكنو
  م َو ك ردخ مز لح  كو نو

 رطَث ك ََش  ِ م ند  كَد ِ  َن َ
 . نوك  و  و تمرد َ رز و ح ق رز ِرش

هم سَ ذم خردن ثَرط ثلَ و كلَ ِرووت و 
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 وكن  ن و ردو و ر زه ومه كَلك و
 َ كو طل َ ن َل و  ونك كو ث

مخ لو مثك َذ ط ك دورد لخ منَلك. 
ح  ك ك و لغ هلو خ طن نو 

ك ح . شِر كرد  و لغ لسر  َغ و
ز ق ك و نَو ث و . ر خَلو ك ون

 ن لث  لل فل  و مرن لل فل
 رل نك و ش نرط س وكو غ دِرل

 و نو و كلَ زون و و ثل و نو . كد
َر ثَرط و سركدك نَو ثل  هنَ جر . نو

 شَو ه وَه رش رطَث ورد ورد و دوه ش
 ِرر شس تموت و حك سد ك و نش مح

ودو وِرط . شَت همح َه َرج َد ل  رز
وك شهَ .  رط و سركوَ سر زمِكد سر ث

  ت طمح َو ه َِر كَو ه من رس
 َو ه و نَسل َ َه د خ و ومق ك وِرود

دكو ِر و شر ِر وكن. 
ن كرد و كردس هردوو و ِرذ هم مل دلز

 ه  و من مح و ك ق نخ م وشخ
 ك نم و سم ن َلوه  ه و قرمل ن

نو ث زدل ن وه ونرو خ َِِرشش  ن
� و لش حمت  ون ثَ ن كَ هت �  و و ط

 دك مِر وحِرو ن  َ  ِزم رس د شَه
 كو ددك َث سد ق ز و و  ودورل كنرس

 دكِر  كخش دوقنو ل وكرو س خ د ِرط
 ودو ونِرط كد نن نول ره  دول 

  ودو  سد و  رسل َل و وننكنرسل
كنمرق رطَو . ثل ونِرو ط ت شمح شل خ

شَ ك ك  سر نمو ثَرط قرمنك رط و 
مح زل شو ل رق ك ن ننمرو ق دك 

لو ش َن ِرذ لوو . ك نو  خردن نمو
 َ َلك غرو قَلك ِر و كَل مح شج َث
  َل خ رث كو ور هو لمو هم َج

َو ث من رس و و ودكك نك نو ن نكرط
ردو خدك ث ك وك . سِر نمرق نو سِر

 كلخ ن ن و س س ت ومرد َ نوك و
خ ك لرز خ نو جرط سر و لشو 

ومح .
 نكرس تط رطَث  تمح  رطم ج 

 رطَث ونردو و كو ِرود ح   رطَث َ نز ن
 حرو نخم ذنو ِر َه و وط خ ورد ت و ورده َث
 َج هن ِزم نض و ثَثل طت نمح روَو ش

طِرو سرت  َ و ن د ث كو سو ور
 ووس . ورَل نَس رورودت لمح رس

 ن ورد هن َرض جه و ونكو ِرن خ خ
 رر طه ورل  وو و ِر ند ندل َر طط
 ذِر كو ودك ِرون نوو ن ك دله َ رج
  ورك َسر كه  َِر سد وك  دكَل
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 دو خك ِر ودز وت ككر نو م َرو جمه
 لرطس ط َ كخش دك زرو د ج َش 

 دك دروس  شخ ورط َثك كش خ ذن
در لقر دَك لشََ شخو لسِ ك حمت و 
 ه َك و مو و ل  ثو دو ك ردوم

ثسل و ث و ق و ز كوث  َرلم  قَ و
و ِرد ذ و ملكن لط و ذنك زر سزم و 
 طن   كِردو ك رر خو ه ط ره  نط
 َر له طِر نو ش ش ر دك ردك ج َسد

َ َث و ورس َشرثس طل   و َول
 ر َ ك   خ َث رز ط َك
 خ و دل وذ ره ذن  لطل  وق وو ك نز

 . و
 وو ن طل زو دل  كرطَث َه وك ململ

ط ملم لمل ك ك ص ملم و و ك ك جر 
 و رل وردخ منو ش و وسو م ود مث ص
 ط و َ ونرمد  رد كن َ طل ص ك َه وك
ل َ َن زر شرز و نونَ   مل ورد و و 

 . خَ زر و
س دَم وش ج  لرطس ط ك شخ 

هت  و درمنوم  ج وش لط دكر 
ص وش مم ك و زو م و مَد ِرَن خش و 
 ِرو ش رطَث َو هن نو طدك ِر غل نو

رل  و ثو نسو  ِرَو ك ِر كد و ه  هر خ
ردسك ِرشو ش ش  َه نو ث ش. 

 ز َط رو دمه مكثك ورو د خ َث ملرطس
 شخن ومهل  ِرث َ ردل وم طج  ز

ز دوث لرطس َِر ره َه و ك نون و دوث ر
 ردن  ج مه لخ لرطس طو ن 
 ن مه لخ رز دوث َ خل ط لرطسلك
زر ذن هر شروو ق  لحم د نوكنَ  و د و 

دو  َِ  قنخ د س نج ل  ك و و
 د س َد لرطو سورش ود َدو و ل و
خنق نم و  شرز و ن ك دوث زر ت و 

َل رك ز. 
  كثك سِرونو ل نم ش  ك ردك
كلكو طر  كد  جن  مل  و خ و 
همم هر لسر رز و لنو و خلج َ ِرخ و 
 َ و وك رخ َك روه َورز شو ل  سن

 دوث  دك ��كلم َ ِثرِ و س  زوك ك ر قد هس 
 ك َه ر سس كر ثسل د َسد ثل
 و ك ن نو ره وكَو جن َ دِرلثك
وس و شَ ثمر ثك  و هل دم و  و 

نسل وم و نو خ سنن وممه وش . قرم و
ه نم مرق رطَث َه َذو ِرمه  و مورط ر

ه و  َِ شَ ج دن ث دو نن خرد 
 َمس ه و ومسن ك دركو سشر لس رز
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ح و ند مكثك َذل َنو ه دك َ  سث ل
ِرذ َكَ ك نو م نص و م هَ ثَرط و 
 ن شخ َث َ و ط سث لود و هك مت سه
� زر خش  شو نو َ ملك زر  � م ط: و

ر دوثل س . ط صن م سِر  م  س
َل َث كو � � َ و ر :ط .  و ط َ  ل د ه  م  م نص خ

 ط مح ورر طز َر و شخم ََدو خ  َن
 َن   ذدو ِر َن مض خه  َدر رسو كَم

 ِر م لدل خم ط :و  هس و لط ثَرطكن
دل خ كت و هنَ وورم رزكو م َ و 
 خ  سد ط و َد د خو د ش  ونل  نق
ِر َم ن ق وو و جر شنَ رَو ؟ دو 

رَ ك َث ذِر َس  وكثلمد مخ َشلخ
 و ط ِرثِر  َد و نخو و ر ثو س ك  و

مخ  ور ورو . خنل كخو رسك ن َث نو
درو درخ ونو ه درَ مَو كرس و ك و ث سر 

ولو. ك و كلوت و مك َ و وقق و لطل ن
ونث و . 

كلو ث ك طد وو ك نكنوخ طل ط وو .
 َو ش  و نردكِرنو َو ج ر نز كلو ث ك
شخو و سخ و  و لكرس  كس س س زر 

 . و لهر شكك

 َل َث ك سك َس َدر رد رسدو ك  ورك  و
 ِث نرك  و سك ش ردنخ ن ه و ورط َم

نَ نج َرش هروه نر ن ورشو ثقل. 
سنن نشخل م وو ش  ورر . لسل َ

وم لط . نكلو م رس  هش ذن نخ س
و ورد كلوم  و َول . كمن َذِر نره َه وك

 ندو َد و ونكك خ سن من دول ردن 
د ودكك مت خوم  َ كو دَِر مه  

ند م  توم   َِر ووو . كت شومل
 نز دو زد َد نو خل شخ َنخل ط
 ت قط وم رطَث و ك تمح مق نخ م

 ض كه   كنخ  دوِرن  و ث .  ول
 و لك  كلم وكدو نم مه ث كو

وِرش لرقس رطَث َك ولخ . مكَو ش َنره
زر ثَ خ و  ك خنك حممَ زرك  و 

 هو ن لو شَ َ َ زر ث َحم
 ن َ ��  م ك ن  رو ه ن َ   ش َ خ  ل ش رط لس
 ذو ن كله َرض جه  شو خ مح َ   ردخ
  و ه ث ك نخس نوَو ِر رمو ط 

د ملك�� ك زر  ن جرَ ك َ د س  َد  ط  
 رو ط َو شمه زر دلو ز وشخ
 و ورط لو م ِرط َنث  د َشلخلث
 م رو س ش ج وك و ند ش و ط رس خ

ش . 
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كشخ َش َرج  كرطد و و و خ َِرر نز
شو كن هَ و خن سر ر رد ز و  لسر و 
  ردد و ثك خ كَش َس رد ش رمس رطد
 مل  َمد َس ند وكط رد د وك وكَش

و َد لو خ  و وَر هس ذن كدَو م
 غل نكش   ه  وَو ل َو ث َِر َر ذنز خ

 ق و كز  ودركد ون كَدو لم و ث نك
 َذن   كدَم و ك َِرو كك َس د َو ل

م روزَه رس سد َ و خو ث و ث  . َس
ذنَ لم  نو مَد و  خزط ص ك  زرجر ت 

ك َ خ ثز كد لَ و دن درو و 
 و س م و ذن  ك  ش مر لز ذن  ت كم

. ثخ  سر م نون هَو  م  دنو ث و 
 ك دك  نَت و ثرهس وو ق خ ر قز َس
هت م كِر كك لط و نو  و لمك و 
  دك طل رمِر مخ ِرك كو وشخ رمز َ

 و رس َث سل. 
 كذوور رر ثل َن وت مومل ح ن
 وردل قَ رس َلمك د وك س ك وسوِر

ِر و َد نمرد كمقش و وسوِر . ن ذر شز
م�� كد و  لكرِكن خ  َك تمر و ح  :ر ِو س ط

ز و و ن ملك�� كد و   زر ش  ن  ِ رم  س ط
 وو ن خ كرطَث طل مكِرك ودنك كل

  كر َس طل و ك دسق  هش  و

ل ك خل دكر ص خشو ت  مصحمت  
 ك هو ش وز وشو  � � خ ه و هنَ  لش

ورد و نِر َو ث َطت م زر طل و ق خ و 
  ورز نَث قق مو ه د و لطل نو

  و و ط ذور  دك م :ر طس ندل وس
 و ط نك َث م نرمس د نز و � � َ و ر   و 

ومك ث َث نوَو ِر قش نكس رس. 
 :و ط و تحِرن كقل  رسِرق رس 

 َه ِرش  ت همح نرم ك م ث مقش
كو  جش كرد نه ََ لت ِو نهََ ك كرد و 
ن جش حمت و دَ ه َهَ سر دَت و ثَرط و 
 َشج رطَث دنذِر ن ول س وط ل رز

ِ و لط رثو خ ر خز ردك :ط م  
كم َث  س رس َ وِ تل ِ . شو ج 

لوت ِو  ملَ  ثن م و حمت دو 
نَسل . س نن َ لم كورطلل م وش ن

َ ك مكنو خ غل َه نز و   مز  ونل
 ِرز ش َج  وطم ك نز و ِرز     و

َكل لم نزن و ط سث َسر كهل َس .
 َه رس رك ت وو هِ وتل شج كو

مكلمل َ وك  مكلرمس ن د ون 
 وزن  َر كو َه َج وكلر مد ِرمدوك

  .  كَنك وك هَ ك زر كَ ن و
 و ش َل  ددوكم ر نه ِركدو ك مكلم نه ك
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رم كِرم  كمل خَم كد كِركن د هو
  طل  َس. 

 رَ ومه ن َ ش لث رطَث رَ تومل
ثِ قث َ م نرد و ثل ش ثَرطك زر 

 �� دو ن ثل  دروس نز و   د خك  
 لم ش لث م َض كه  شو خ  كل
 م دك س َث كو هروه دن نكرطَث
 كو و دن سن َل َو د نرس وش كنرمخرق

ون خ و . َل ردكلسم كو  س   و
ن . َل ر كو  غع م ش ك  وك ن

 و وَِر و ذ مرو ن سو ن سم ِث َزرول
منو َ درمت   ثل      حل و شو 

ردخ شو خ كش. 
ط ه ت دوومر لز َوِرود شط رَلذذ 

 رثسل زد كلر مه و د ِرو خر و نلن
 لو ث و ك وسوِر كخوو َت هطد ش وو
 كثك َذل ر زس رس ز َدر َرم كوك وونل

شوقق  َرد ه   نلو خ و ملم ص ك م
 سدت لكنو ِر ذ كرم ن     و ِرثِر
 َردو خ و و ش د دِر ومه روثو دوو ن ن

 .و
  م وس ك ك َه ومه َثل س كلم

 ره   ومِر م و ط ِر  س ندو ن
 و ط لث ه ش له ن َث نو ��ن َو ل ن َس

ن ��و   همو شَ ثِ لمرودوث لَ نن و   َل
و كو دلنو و هر ك لَو ك. ن ق و

 َِررثدِثل و كر وَخ ن ك و رو م َو ك ش س 
 ك ص  در لر دل ملك و قن كد 

مكَشلو خ ملم. 
 ث كش َه َوش  و ند َ َم  َنره

 كَد لخ وو و و  لر خز ه َخ  ه
و  ز وو . دل سن ل و م ونر مز نره

د  وك ثَ ط: خل وش و  س َ ج َو 
 لخ ت د ت وه ل ره ذدو ِر دوذل  ره

س َ و شو وحله  خَه ننَ هن
 ذلذ  َس  نر دو ز سلر هه ردد ِررس

 .ن د و ذل ت 
 ند دو ومذلذل َذِر ن  َزخ ور له

و خ ن مكَش دك ثك  نوِ ِردو ط
 و و ن َ رز كم هروه مكَر شس

و دور ونَل قد د   سس كم . نك
دك دروس  شر .  و خورط مكثك

سن كنرسل .خ َو وزو ح نك هروه ش
لرد  ل حوز وك كث ك ص ملم و 

و لطل نكوث. 
 خر سز كَِر نره َل ِرشش َ ِر دط
 كَ سو ث رطَث د  ورم و و

َ و نكل وم وش و َول َث سد رَ ك
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كد و ونو هَ ج و دل همو ثَرط و 
 ك ودك رز رز نَط د و ورك خ نَِِرشش
 ندل َط هروه  نسو ن  و نَخل َط

َه ننَ و ردمِر و ثش س و هروه  تمح 
 خث زس شخ ند نرمنه نرط هن دو

هموم و همو ون دنَ ك   كلنو . كد
 و وك َِرو ط رسو للث و َ َط نرش

وك ِرش َ ك. 
و دمزر نردم منَ كِ لر ش  لو َو

 دروس  سم َس هروو ه رخ ش ك ك ردك
و شر له دك . كط  ته  ط نكلم

  و ِ رس ك ردون  َك و ط ر جز َس
  َ  ردخ ند ر زوه م ِ رت سه دل

سر ثس و حوز و و ش و ووش كدو و م دهَ و 
 وو ن َهد مرر ثو س م دك مث كَدقن َ

َ .  د سر ننو ه نج ِروثردو ل ج وس
 ن ون. . َق رس َنه َم  .  دو  و

 له وشخت و نمو ه در  ث رس ك كوم
رمس ر . كه و رمس و طكنو ل ه كِ خ

 رد ونمك ر نك كِر ط دو ره َكن 
 م َ  َ َ َ طل ش َ َ  و ن . 

 كلم و و رم شخن  خو نمهل 
هم  دونَ لجكو خَ ل ر و زر 

ننزمس و خن . وش َزخ ه سس كمك

 ك ملمِرش نخسخ . َرود مح ررور سدك
 َول  رو دك لد ش ردك هروه خ رك
و و خر ر و نخ و دكر سرور و دكر د 
ه َوو ن  دكر و سَ م ك هل و 

ِرشش  نثغل ط  و رخ ك َد كك و .
ِرس شِرشك شِرشَ زر دولمن   سركد زو 
ز و دلز ك زر لط قل و س د و  زو 
 نو   ِرو شلو ط ن و  نز ر نه

 سمم كو من د   َه وك  نش نملك
و هروه لمنَ . سل مذ  مد و   ذن طو

ردك  وِرط ن نمِر مر كز . َك هروه
 ردو ك ك رخ ولس نث نملك ج م كو

   ثَرطك دلزو قروم و لثن نو ل
شوكن سركد هَكن ثَرط كد زرجر 
 كوش نو ث زِر مل  نِر كن ونلك س
 هروه وك سر دط ردخ و نَل َن

 نرخ ك ك ِر وش رن ك كو ك 
 َم ك و نكنت طمح ل  م م خ
دك نمو ن و   ك حمت زم سَ جر لسر 
هلوس  كَ وك س   ثو و مرد و دلز و 

 ك كو  ز ن س ل َك ك من ر دم
د حمو لغ و نو شِرش  ه دور خ و 
 ننمرق دو  نَو ش لت سهل َِط رطَث
 رس ووش كر و ثس و نش كنورددل
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 ك ودو وردن وش و و دس َم هن
م جَل. 

 ك نرهس  ك كو كر زز  َك دخ
 َج سو د ول َ ه  تطرو مح و شمه
كو ش كدن ك س َد سر كَ د وِر َرو 

و ك ط َكك ردوم َ . و  َك س ��  نز ِس  ر 
س كَ نك ِرل دلز و نز و خر و شرشََ و 
 و و و دنل َ تم مه ك ور هر زز نمررق
 َو ث  و ذِر  ك ن و و ك ط َج

 و هم ِر ش و ر خَ طش ثَرط سررز
 دركس رو ج رك  و نو ز ق و َوو ه مرق

نزن. 
 رس ك َو ك و ِث مرق رطَث ر ر
 سر د وك نكك و هلو ه ش تمح

شِر حل رو ش ِر و ه َ و لدر . ثَرط
    وسد و نكرد ون كِرشش و رت خوو
 ومح و دلن خ ِز مرق رطَث ه
  رنمش ط َث َِر وك مرق رطَث َرج

وك جر َسركد ِر ك م . غ كرك و
 س نومو ه رز رس تط كرننمش

حمت و لَت ك زوق و منن نرد  هَو . طت
ممركن نوشرك  قد لش ثمردنَ هَ لط و 

رو ث زوقردن نكننم . 

 و و ردط ِرش وركسو ل نز مك َ ش
 ك ردن  و ج نكدركو س ِرش  ث ث وك
 ِ َلو ث ر كو جمو ه ردخ نكَه  َ ن

 َ نَ  ن نكدركس هروه ورد  ِ و
وك  كَو ِرمت و هوو . رخل رد م

 طل  ردك طل و  رط ط رد نك شِر و
 خ كنزم َ َض نر هه   َ ردك

 .  َشدن ننَ و زر لحثنكن و لذ
 وو ك ونذ ِرو ش رطَث َ ودنَو ِر

 ِك و ث و ك ردو خ ِك ش  لخ ردنن  ل ك
 رو  طل وَ روسو ل َ  َ ط دو ره

 خو و رق َدر َِر نو ِر ن درس و لرك
 رط ذ نكَو ثمو هكو ش خ  نسثش
شِر درمت و ثر ك و ح َ ن  ورد ورد رو 
 ه ن ونمق و  ِرول  و ش

 و همو ك و سر حم دس كوت ك َش
 وو َوق نوكل ودو دك و ِر َه َج لث
ك نت هن َسر دمو م ك ز ِكدو لو 

� ن  ِرَو  و ش و دخ هن َ قِنو نت  � 
 و و ط و كل م خ خش سم َكل و ط َ

ط  ط و كنش زن سزمنَ  ط ت 
 ك كو ن زرو ش ر قز و قَ ثس وك رد

 ه ثس ش و در مسو ل َث ك َِر َخ مص
َل وو ك دك دروس قَ ثو س شك هز  د



99

قدغ جن كرد و همو كسَ غ كرد ذَ و 
 َ سك رزه دنك نلَ ت َت وَد دص

و ردك ن ك  َ ت وسد َ و ور . خزه رزو ه
َر نذملك  هنو ل. ط ردوم  مح ردنن ش

ثََكنَ  لو دِرن ك حك  صد هر 
و ردو خ ز . 

  ِرط  رخ ر د وك ردس دون رمس ط ث
ر. خن َو ثول وم ثك َذل  َزخر له َد م

 ك ِك ط  و روس  ت و ََل َس
ن.  كث لخ و وو ك و ووشر كوس ط

 ز َل زو ن َس دو طزر كح خ َس  
دَ سوركم  ك  نرد دسو و ك و ث سور 

َه نك  و ك كرطَث ثك َذو ل رمورد َدل
َ لذَ كث خم . ص ملم همو شكن مدكد

هس و خر م   ر خرد م ن هر 
  رز َ  و ندل َط ك ودك كدزو ِر

 �� ث َلَسر ِرد    غ  ر  . و ه مرن 
جش . دروس كو  هنن سرو سث و جش حمت

و لل س ون ر . ص س ورد نك شج
 ل .  ق  دك ن و رس. 

 ند دِر نردو ط هروه  مرنو و ك ورز
َ ك كَ  ط و  نو نو شلو طج شلو 
طج   طرن  طت ك و هر ث هل و 
 ل ت دط نرط وَث جو طلو ش و س

د ط  س لل و  س ص قكنَ ر ِر
سل  ق ل ل  َردل وكل م

 َد كنر كوس ثك َذل َنو دَل َط ك و كثك
 َل َك و ك ق َسك ن كند  ل  ك ه 

  ج  ق  س ِرك طس ه َه 
 . دن سور ك َكرت

م سر سِرم و طر م ردم كثك كس ك ر 
 نوسر و دور سد  ند س رس ِرق رس

نر كوس رخ ورد ورط .س ر و دك َ م
ق لط كد دل زر خ و ك ق لط كد  ر و 
 وت و كمح ِرش   ِرد نخ زِرر نز
 رطَو ث َِط ِرش ر مو ز ورَن ك ن سد

 َك ن لطل ش رز د كك ز نم ون ه
  سد رو سه  و له سد ط َث ت مد
 َ  نن ك ِرمك مورد ه و َس ولخ دك ن و
 ت كط شملم ص ك  دك  نو ِرَه َن  و

َه س رس د  رس َك  لخ ِ و
 َ و ز َل َ َن ك خ ط نشخل
حزك      ن ِرذ لنو ه و 
خر سور ك و هل كِر ك وك هر دس َ هر 

جك ِرَ و طرو و ثك جر ود طَ  نو
ََ  و ش .د نو ش ردم و و و ن . 





 خله َط  وو روس ك وك دل  رس
 ََن ك َرك   سم    و وولك 

 .نك نوت و زوقم هت. وقولش َز
زس و سرم و رن ثلدس ثَ كد نر    نو 
 َد نط ه د ك لم نوكل نو خو ن َد

َركو   ََش ورو دل  ك ردن  من َه وك
دل  رط ك ر زسل َو وَ  . ر هج ك

 َد   ك مدوَرك و  د ك لم ك 
و َول ومسرو ند ه . َزخ و رس َِر وك

 ذن نخجن  ط خ َركول ن ر دورز
 ك  و خ و ق ر ِرو خز َذن ك و د ه د

 نكق رو ز َد شخ َ و ن وم َول رَ
نك َث خ ق نخ جن د . وِر ك سه

 ك وخوو ر ثس َِرو ل ر  رخ دون َزخ
ط ك س ك ِله رس َرك و َد خ 

شوق  لكَ لرزَ نوقد شخَو در دنك زر 
  زطخ َك لو م َك َ :ط مخ دلل  و دل ج
 كرطَو ث ملم ص كل دو شخ َو ش  خ

 :و ط سث   و دل ج سِر َك ه َو ش  
رد . 

   غ  لو م لم و ج و ط ومد ج
 ط ت وه ردس ق  ح نك َل َث َش

ن . جنشَكم هر  نم س و شَ خ و 
ِرذ َم ث َ د وك هَ نمك   نرد و 

  َ دل  رط كس ِ دوك ث  ََش ط
 نكخر شل َ و َ وو زو ه من زس  َل

وروثد. 
ك ص و خل  كو  د هس لط  دو م و

كَش  وو  َِر . :ط  َركو ور ره كس
 كَِر   ََش ن ط  َو  د و
 خ نو و ملم ص ك رد َ َركو 

لخ َك نز ننمدو ه ك  . 
 نكخوو رس رد قك س  َرك و ن ك
ِرك َ ِرَك ر و رزو ك همو درس و مو 
  َك  و :و ط سثح وركس ر ر و زو ِر 

ط نمدو  ه نو و نك َل َث رو س   
غ  لم ح . وه َ ط سمم  غ 

 َث َ ولر مط كَو دن و نزس َش ل
 ِرمس رر سو ه خ َث رر زز م مكَش َ شخ

 و شَ ك و: ثَ خس و و ِرذ ن  ل ِرَو و
مخ دلل ط ��   خ  زطخ . ك َ  َ  موَ ش َد ل

  وم وو ل غ  و ز كم ردل َث رج
 خ  :و ط ِرث َ َنخ مرد دو ِرو طنخ

خ َدوس دو ك وك سد م كو كوك زط
 زطخ ط ك ردلو م ك ك س ��د رِذ 

وك سد و كوك . وو  س   ََشل
كدوو ث  َثِرن زر ِرَوك س لذ سَ جر 

 زطخو  ك سخ ََش . در ونل َش َس





 رو ز دوك سِرون كَش ونلل ش  و و
ثَ نخ و لو شو دو ذ دن شَك زر خ و 
 سِرونل ِر رز م   سِرون رسك د 

ل شو خ ند َ ن كَش و دوذن زطخ :ط مخ دل
 و دوذن و  كَش ك س َس ن دو ك
 نو شر قو ه ون ك ه ك  ََش ون

ك د شَك لهر زو ن منر . لط ك نكد
 سوِر ط كذن َو ش  ��  و  :د و طك ككِ

 :ط وَ َ نِر ن  َك  نو ذن �� 
 و ط وِرط دو  و َز د نكنج  ن

 ون هركس ن ن ش و خم خ خر و 
  َس و كرسد ك ��ك  و ش ن و هس ش لخ   

 ورل  وثل َنو ه  سِرون ه َك ن
 ر وج َس ذل م ش كو :وك ث خ  و ر خز
و: ه د  شََ حز كدَ در هموش هر 

 . َوِر
 غ  لم ح نو ك َركو سرس وَ َ
ِرس  غ و و غن و دوروث زر زر ثو  و 

َند رم ومه  و ِرش ثل .سط نك ون
و م د   رد زك س و ك َث رج ح غ  ل

 رحو م  لر مز َودن  وسن و و َول َه
و دلز و هر همو ذ و ثوو  د ِرَو 
خ و محرم هر ت وك مس طن شك و 

و ح رق رو ه ودك  شو و نو ه 

 خ خ  دنن كل وَنل نو ك تق
نَِِرشو ش ِرر شل وسم. 

 و ول ودورو طَر درز َثكل غ  لم
  وَل وِروخ َنخ وو ك ر رد شخ ََش

سر زو وه َنر لس ونك دو  مكنخ ر هَو ك
 َ  و و َمو دن قو س ن ومه رد ن
 رمو س ر رل ثكل ن خ ن و َث َث
 َه ك رمس ك له ورو هره و ث َنره

كث و رن ثلد نشو و هموم ِر ل
 ووش  و ورو ط َر درز كثك :ط كو سن
 َوم م  َو  َر و كد و ترهس 

رك   س دَِد َدوسو و ه. لو لِث مكثر ك
ن ورس ت ه . ردو و ن و خو ز و م َن

ِر و شك و سورك ثَ منو لط سر س هر 
همو و  هو و قِر م هر لث سرنو وك ق و 

دنكلم رخ وج ت َث و ث َر . قو زش
 و كلم رر خو همه مل نسو ك و ندر
 ر وَل  نر رش َ سد  ش ن
 كَو دنل نز منو ره  ِرو ه و ط  ورهلَ

وس و  ثَرط قرمنك  دننو ه و ح و ر و
 ردط و ر هس  َ نن ن ه

و َروكمه . 
 ود و َ ل ن و َ رطَث كَو دنل
 رطَث و ث و ك زوق  و َم َ نردسك
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 د وودو ل كَودنل ومه نك رس ك
 ج ك َول ودرون ج كم ذوور ن َنخ هروه
خك  ثَرطك درو هموش كر ِ و دلز مت 
 وِرشش  نث  رشل و درو ج هروه و

هرودروو ه و ج ون دط َوو لدك ل  كو 
نس من خم لو َ لَسو د كدن زوق و 
 رم ود نكلم رمثلو ح و رمس ط رطَث

كَو دن نن ك د نكورط . ورهل ولمر له م
زَ  نك و ثَ نِرح  :س و وكَ  هر ح

 ��كلو مل و ن  و ش  و ز نكلو ممه  و س
 ز تم ت وهن لخ ضه ن وو ش مسو ل
ل س ؟ ل ن قت خث نَ شَكم زر رزو 

زر سرو ل َوسك دون ِرون  دور و لنو دَكو
كدو هرن َ هر حل َ ط مل ك نر د 
 و ك ك و خ َدو لل َنو خنل كَدل ه

در قن وِر َكد و طدر ك ك . خ مك و
  نن ن  تحِرن م شخ هروه 

َل مو َ ك. 
 ونمث  و ه وسو هخو لمه ه د ك لم
  َلر حه م و وش كو نسطد  رد ثس

جَ ث درو  َرسرك ه و هو خو و سر
ن كو ن . ز ز ودو هك شخ َنه دون ن

سَ و خلشَ و ك ص ملم و ح هورم . دركوت
 ك َكمه ز نو ولمد و لنمَخ ك ِرمك

  سَن ك ش ََ  مرد موت خد دزو
 رس ونخو د و ش و لو ك ر ثس خ كر
 و رو جز رز ردكل هروه م َ و خ
 طو ل نر لس ك رز د رس َه وك و كه

َ  لطل نو و رطَث  د دك ر 
 و ِرَو ه و ن دك ِر سك و س  َننوكو
و هموشَو  ون ِر و ص و ك ِر و 

وندط ون دك ق نو ِرَه و رك . و و َس
و سر َ شَكم هروه خل ملك د و سر ك

دوذن نو دَك و رم  كَ نو َك ح َو 
  دك   نو ن ث نو من مدل ند َحك
 َح ند نك ن ك لطل ه زم رز مكَشلخ

ك ج َهَ و ِر د و ِر  هو
 ص ك  نن وك نن ت دلخ  وندَج
 َرو جمه م  ودك ش  ونودله ملم

َح ك و َشلخ َطو ل ز . و ك وم دو
 مكَش وركو س و م رَف طن نز منو ره

رف و ن َ شرو و ثك خن سر نف و رهو 
 وم ه د ك لمل َذِر ن ونوشدر ودورل
 َس ه د ك لمل  خن َوشمو ه ل 

م ور َ  ِرلر هو س ز  شو لمه 
نك و س سر نز ك ك ردو . ك لخ ه نكث

ِرَرو د  َون لسر ِرَو ه مل ك د و 
 نو  وِث كلم مو ه د ننزمس سن َول ك
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 رسر ك وكن  نو َه  َس ه
ك .   خ َث لخ زروف و و كو ل س َر شز

د رَو ِر لخ َوجد   خن َث .
َنره كو رزو س كنخ ر كَو كسول كلث 

 نن ردن نكوِرو ه خ نم هروه ون  َ
 َوث ك سو طل و كنخ رو خ ِك ورر طز
خل ونو و زمن ث و زو زو كو خ هلَ و 

له ث  ك َج َج ومه َ رت ه و ِ
    تث   كَل و  و و كد ص
َو دو كنو . خنل ودك س  َ َث ��كل م

.دك  خث خن و ك طت وهت 


