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 �	�� ��ن� ن� ���ا
 
 

��ز��دی� ����� ن�"!� ، � ن'�& 
��ن ��	�ی�، $� ه��ز از
��ای� از را& دراز، (ورد �$ ����� در 

 (��د& از درد ��د 
 و�- ازاو +,�+'*ار

 ودر�'6/ ��دم $� ای- ت�23 دردش از�0/ ؟
 او 
��7 در���ن را& ، ن�ی0!�د ت� ���+�ی�

�- و (ن�� ���ی�م ، ت�� ��دو"8�9 ���ن   
 و(ن�ا��ن ت�� ��	�د 

 $� $�0 ن	�!�ان0/ ��و��+�ت� ز�	� اش �*ن�
 

� روز8 ���2�ازن'�ه� ، +�ی� �� +�ی�، ����ن �� ه	�اه: ر"!
 ���2ا+/ $� از دی�& ���ون (ی� 

 $� ن��ن ای0/ را، ��رو8 ت��8 +!;�$� را& را �� �0/ دی�م
 ای�>� �	�� ��ن� ��د 

��د ��زرس، � ������ ��
��� دان �*رگ و�� +;ِ? ن'�ه� را   
 وت�  تـ�ِ  ن'�& را ، زی� و رو $�د
 درن'�ه� ، �0!��� ا�B�3 را دی� 

 درن'�ه� ، �?  د$�رت را دی�
 درن'�ه�  ، ن��E+ ��2�اط را دی�

 درن'�ه� ، دری���  F;�� را دی�
�� و�'�د8 را دی� G�F ، � درن'�ه
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�  را دی�$� دره�را���H"/ ت���ز��ن���/ ت�ان�8 ����8،درن'�ه
��ا8 ���دن دره�8 راز را دی� ، ���	
 ��3$ ، � درن'�ه

 درن'�ه� ، ت�*8 �����8 ��;�ز را دی�
����� ��!� ���ر���� ،� درن'�ه

�	� ه�8 ���ی- ��د درن'�ه�، ن�ازش (����J 8ف 
 درن'�ه�، ن��� و ��ارا�7 در����ر �� اض�اد ��د

 �، ��غ زی�� M"�N را دی� $� �� ه�L دا�� ن	��"!�ددرن'�ه  
/"�'�� ��+��� ��'��8 درازم را دی� $� �� ه� ،� درن'�ه

6��ن ه0!� ام را دی�� درن'�ه�، ده�ن� (ت
 درن'�ه�،د+!� را دی�

��+��� درو�P ��*ن� $� ن�م E�EN/ دارد �$ 
 

 /6� �!���ان�� $� ��وج ای��� از��ز، �	��0F/ : و�	��   
(ن�H ��ا"�+!�د&، ��ا �� ای- زاد را& �T�0 +��!� : �& �6/ ن'  

:و�� �	�$�� (ن را ن,Uی�"/، و �6/   
��ی� �� ای��� ، از��د ، ���ون ��و8 

 
�� ت�ب ��د ، ���،ن'�ه�!��  ت� در�� ان>�م و�6�W اش 

 ه	� ای- ه�را دران;�ر�	���ن� +,�د، و ر+�� 8 دری�"/ $�د
د& ��د، �B ��"/و�B از��ز��/، (ن�� را +,�  

 وه	� (ن�� ، دران;�ر�	�$�2ن� ، ��+��& و ���ی�& ��د
 و���*د& ، ��: �- (�� 

��د، دم "�و�0/واز��
�ا�7 $� ���ن را&، ��: (��&   
 و�� از(ن�� در ��ی�ن را& دی�& ��د
 �*ار�� �B �0!�د& �� �- داد

 و�- از(ن روز دی'�، اF!	�دم را ازن'�ه� از د+/ دادم
 
 
 
 


