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ـف کـ مـد  خـ ـف ـ ،مـ محـۀ هـ   مـن جـ هـ  ـ هـ .
بـد  ـح ـ ـج ـ کـ  یـهع ،"شـ  ـخ  خـ  خـو" 
جـّد هـ ـ ـ ـ کـ سـ یهـ ،هـع یـن بهـد. گـّم    

. خـ
مکــد. ــا  دگــ ــ بــ کــ ــد دگــ ــص همســ ،هــ .
ــه ــ شــد، ــر  مــ دخــن بــ ــ مکهــد خــ فــ  مــ  ــ
ــ .ســ  مســ ــه   کۀ شــ کــ یــم ــّوم ــ  ّمــ ــخ

.ســ ــ ّــم اشــ ــۀ ــۀ ،هــ ــ
سـ؛ شـد مـق گـ ـم ـ "عـد"  ،ـدع .سـ "ـدع"ـم ،ـ .3
جـ  ـع بـ سـ ـج  ،ـ .سـ خـو گـ  ـ ـ ـ ـ ـ
خ خ   ـد ع ا ـ  دین مـد. مـف ـ ـ  ـ ـ

.یـم مـب ـ بـ ،ک هـ شـر  ـپ ـ ،ـگم
  . بـ سـن ـ ـ شـد  ـ ـد ،ـ کـ شـم شـن ـض یـن ـ .4
ـگم خـ ـد ـ ،مـ گـذ  مـ مـد، ـپ ـه ـع ـ غیـن حـم
ـک  ـع  مـد  ـ هـ .شـم ـ  سـ بـ ـد  ـد ،ـ 

.ـفم خـ سـ ـۀ   مـد فـ  مـد
مـ طـ  مـ هـج  ـ کـ سـ کـ ـوی گـ  ـ ـ بـ .5
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جـ  خـ ـد کـ ـمع . هـ شـ ـ هـ  ـ _ ـ ـ ـوی گـ  _
ـم ـم ـح ـ ـع ـد کـ ـ  ،فـگم ک ـ ـ ـم   مـ
شـو کـ _ هـج ـ .فـگ هـد  ـ ّمـ ـح ـ   ـش 
یـگ  فـ یـن  . مّدعـ یـن بـ ـدعد شـهد _سـ ـ ـ  ـدع ـ

.س
ِه  فد ـر طۀ  ،دـد  ـم  خـب ،مدخـ هـن  .
  ، ـ خسـد  فد. ـأم صو ک     هجد ین  گری
سـ سـء ـ مـ ضـر  ،ـوم دیـن کـد. هـ ـدع سـ  ،خـ
بز م    ـد م ،کـو ـ ـ  ـدمدع ،  فـ ـ  کـد
کـد ـپ  ـ دگـ  ـدم حـذ سـ یـن بـ دشـد. مـ  
  ـ خ یـن ـ ـ جـ ـد ـدد؛  جـ ـ  " ـ بـ خـ" 

!سـ  شـ
شـن چـ ـ  مپـد  ـ ـم بشـ هـ یـن جـ ـ ـ گـ  .7
 ـپ ـچ مـد،  ـ هـ شـ  هـ سـشس ـ ،ـع
جـ هـ کـ بـ ـ  ـد ،حـ هـ ـ .بـ ـود   شـخ ـح ـ فـن
حذ ،هد  یـه ه ًط مد.  هـد مـد، ـم  هـگ ـ

.سـ ـد  صـ خشـ ـ ـ؛ هـهگ
،فگ ـ ـم ـس یـن ـوم "خشـ"ـص ضـم ،ـج دیـن .8
ـک ـک .بـ خهـد ـم خـ ـ  سـ ـن ًـط .هـ  ـم ـ
  م ـه   خدد ک  ـخ ـه ـع  ـب ـم چـ کا؛

هـد. مسـ  هـمو سـ بـ  خـ هـف سـخ ـ   سـ
ح  ـ ـ مـد. "ـم بـ خـد ـح"  ـع ،ـح هـمو .9
 _ )ف(شـ حد کت مریـن غ مفـد.  ـم یـن بـ شـ ـم
 _ـم عام    شـک ـف فـ مـ؛ ـحد عـم   ـ ـ
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دگ هـوم  ـ هخشـ  ـ ـ ـع ـو ،ـع ـ ـم ـف
ـم سـمۀ یـن ـ ـد چـ ـک ـ شـ ـدع ـرپ مـ مهـد. ـ  شـ
ـدک سـپ ـه یـن ـد ـ جـد جـ ـد، ـخ  کـ مـدخ
.سـ  حـص ـ   سـن : .ـکم ـم ـم یـن   کـ سـ مـ
 .ـ سـن ـج  ـمپ ـک  سـ خـد طـۀ ـح ،ـع .
بب  ح ،م مم  خد س ک  د ه ،و دخ م ح
مـد، خ عشـ ظۀ  ـمگ   ـ  عـط کـ خـ ـرپ  خـب
ـطم مـۀ سـ دیـن مکـد. مـد ـع ـهب  ـم ـ  خـ سـ
من ج ج  ،ـطم  ِجـ گـ ـ  خـ کا  مـد ـگ  خـ

ـ ـخم  عـ شـ یـن  ـ مسـدد. ،مـ ـم حـم 
هـ ـ ـدم ـ .ـ ـدگ ـ ـم خشـ ـ ـدف .
،ـع عضـۀ یـن  کـد. ضـع ـع ـم ـ  خـ عـد ّـم ـو ـد یـن
،سـ شـد فز ـ  م ه سـ  مـ طـ  کـ ـ هـفز

.گـم شـن ـغ  ـص   شـم جـد سـ  سـ ،شـم یسـش
ِهـه مـد بـ ـد  مـد ،ـ یـخد یـن سـبر  ضـر ـد یـن .
 ،حـ  ـع ـه ِهـه ـ  ـ .ـگ مسـ ـم ـ  سـ ـع
    ـبح  مگـد ـع  بـ یـه ـح ـ ـ جـ کـ سـ
،ـ ـع ضـد ک ـ ـ ،شـ ـح ـم  ـگب  دیـن مـد.

.سـ یـگ ـع عـن ـ
 ـم ب حـ ـم  ـع ـم سـبر صـف ،ـم ـم یـن  .3
ع ّـ شـۀ  سـد ی هـم ـ هـم  ـچ کـ ـ ـ ـم 
،سـ م ـ  ک ص م  غ ۀ  ـ ـ مـد. ـپ حـ 

.سـ ع  خا  ـ ـ
 سـن .ـ ـک ـم یـن  طـ  حـق ـ سـجد صـف ـ.4
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  خ ،ـ فگ ک  خ ج  گ  ک سـ ی ، ک سـ ین
بـ ـ سـشس ممَـد. ـ ـش گـی   شـم ـد ذیـ مـ

د. ـ ـم  ـم یـن کـ سـ ـدک  ـم ـم خـ ،ـدع
ک یـ مم سـ ب سـ ـد ،ـ  ـع ـح ـ ،گ   یـن  ـ .5
ع  ه  مَد ـ  ه ،غ م  ح ،ـح ـ ـخ  ـ جـ ـ
سـ ـ ـگ سـ  ،ـوظ مـ  هسـ یـن .فـ سـ ـم سـ
مـ ـ ـپ ـم ـه  فشـ ـح ـع ـ ،ـع مسـد. ـ
ـ هـگ  ،ـ  ـح  ـگ گـ سـ ـ ـ ـ ـم مـد.

. )( محۀ   م  )من( محۀ  چ مشد، ه
ضخ ،س   ِید  ش   دس ف ک  شن  ین

.برم مد  خد 
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