
︣ای ︨︀︠️ ک ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫ ︋ ﹚﹩︣ا ﹞ ﹤ ︑﹩︀︽
︗︢اب ﹩︵ ﹩﹝ ︫﹢د؟
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︣ا﹠︡ ︋︀زار ،︋﹩︀︡ودًا  ︣ا﹏ ︨︀︠️ ︑︤﹫ر 80︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︩ ︋︧﹫︀ر ﹝﹩﹞ از ﹁ ︨︀﹜﹥ ک﹥ ﹝
︉ وک︀ری ﹩︵ ︫︡ه ︣ا ️︠︀︨ ﹏ک ︑︤﹫. ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︋︀ر﹨︀ و ︋︀ر﹨︀ ︑﹢ی ﹨︣ ک︧ ︣اره ﹝ ر ﹝︀ ﹇

﹞﹫﹠︀ن دا︫︐﹥ ا︵. ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ﹝﹢﹁﹅ رو از ا︋︐︡ا ︑︀ ا﹡︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡، در ﹇︀﹜︉ ︀ر ﹇︡م ︋︣ر﹩︨  ک﹠﹫﹛
︭﹠﹞ ﹩﹢︡ک﹠﹫︡، و ︵﹩ ︐﹩ ︣︋﹥ ﹁︣د و ︋︀︫﹫︡ اگ﹥ ︀ر﹝︣﹙﹥ ای ک﹥ ﹝︴︣ح ﹩﹝ ︫﹥ رو ︋﹥ د︨ر

︣︋﹫﹠﹠︡ه ︠﹢ا﹨﹫︡ دا︫️ ︎.

︗﹞︹ آوری ﹝﹢اد ︀﹜زم: ﹇︡م اول
︣ای ا﹡︖︀م اون ک︀ر ︫︣وع ﹝﹫︪﹥ ︣ای ﹩︵. ﹝︺﹞﹢︀ً﹜ ﹨︣ ک︀ری ︋︀ ︨︀︠️ ︑ ︀﹫ۀ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ︋ ︋

︣ا﹏ ︨︀︠️ ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ﹨﹛ ک ک ﹜﹫︧️ او﹜﹫﹥ و︗﹢د داره ک﹥ ︀︋︡ از ︑ ﹫ۀ ک︣دن ﹝
.اون ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ک﹠﹫︡

.ا﹨︡اف را ︫﹠︀︨︀﹩ ک﹠﹫︡-1
﹢زش آگ︀﹩﹨ ︋﹩︪ از ﹡︀م ︑︖︀ری، آ﹝: ﹨︡ف از ︨︀︠️ ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ﹝﹞ک﹠﹥ ﹨︣ ︤﹫ی ︋︀︫﹥

︤ا︩ ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ﹝︪︣︐ی و ...   ﹝︪︣︐︀ن، ا﹁

︣﹡︡ را ︋︪﹠︀︨﹫︡-2 ︋ ︐﹩﹫﹛︀﹡﹢ ︨︣︎ ︀ ️﹫︭︫.
﹤︫︀︋ ︡﹡︣ ︋ ️﹫︭︫ و ﹡︪﹢ن د﹨﹠︡ۀ ﹤︫︀︋ ︊︣︐︺﹞ ︡︀︋ ︀﹝︫ ︑﹩︀︽﹫﹚︊︑ ﹜﹚﹫﹁. ک ان﹢﹠︻ ﹤︋

︑︖︀رت، ︫﹞︀ ﹥ ﹝﹢︲﹩︺ در ︋︀زار ︠﹢ا﹨﹫︡ دا︫️؟ ﹩﹝ ︠﹢ا︡ ﹝︪︣︐ی ︴﹢ر ︑︖︀رت ︫﹞︀ رو
︋︪﹠︀︨﹥ و اون رو درک ک﹠﹥؟

.روی ︎﹫︀م ا︮﹩﹙ ︠﹢د ک︀ر ک﹠﹫︡-3
﹫︡ و آ﹡︙﹥ ک﹥ ︑︣ک﹫﹩︊ از و﹞ ︤︀﹝︐﹞ ﹎﹩︭︥﹢﹜︐﹢ن، ﹨︡﹩﹁ ک﹥ ﹩﹝ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︋﹥ اون ︋︨︣

﹅︀ن ︋﹫︪︣︐ از آن ﹇︡ردا﹩﹡ ﹩﹝ ک﹠﹟ را ︋﹥ ک﹞︍﹫﹟ ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︠﹢د︑﹢ن ︑︤ر︐︪︣﹞︡﹫﹠ک  .

﹝︡ت ز﹝︀ن و ︋﹢د︗﹥-4
﹩︀ و و︡﹢ی ︫﹞︀ ︀︋︡ ︑﹢ی ﹨︣ ﹠︡ ︔︀﹡﹫﹥ ای ک﹥ ﹨︧️، ︑﹢︗﹥ ︋﹫﹠﹠︡ه رو ︗﹙︉ ک﹠﹥ و ︎﹢

.  ︗︢ا︋﹫️ ︠﹢دش رو ﹀︶ ک﹠﹥
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︫ک﹏ دادن ︋﹥ ا︡ه: ﹇︡م دوم
 ک﹥ در ︎﹫︀﹩﹝. ︑﹢ی ﹝︣﹙ۀ ︋︺︡ی ︀︋︡ ﹝︧︣﹫ ︠﹢د︑﹢ن رو ا﹡︐︀ب ک﹠﹫︡ و ﹥ دا︨︐︀ن ︋گ﹫︡

︣ار ﹩﹝ ک﹠﹥ و ︋ ︣ای ﹝︡﹩︑ ﹇︀﹜︉ ک دا︨︐︀ن ﹝﹠︐﹆﹏ ﹩﹝ ︫﹥، ︋︀﹙﹁︀︮﹙﹥ ︋︀ ﹝︀︵︉ ار︑︊︀ط ︋︣﹇
 ️︍︣︀ ﹁﹫﹙﹞﹠︀﹝﹥ ︑. ︵﹢︀﹜﹩﹡ ︋︀﹨︀ش ﹩﹝ ﹝﹢﹡﹥ ︡︊﹏ ︋︺︡ش  ﹤﹝﹨ ︡︀︋︤﹫ رو ︋﹥ ک ا︨ک

.  ک﹠﹫︡

︩ ︑﹢﹜﹫︡ : ﹇︡م ︨﹢م ︫︣وع ک︀ر ︎﹫
︡﹫︣در ﹝﹢رد ﹜﹢ک﹫︪﹟ و گ︣وه ︑︭﹞﹫﹛ ︋گ ︡︀︋ ۀ ︨﹢م﹚︣﹞ ا︨︐﹢ری ︋﹢ر . ︑﹢ی ﹤ ﹩︣ا د ︵

︣︍️ و ا︨ ︐﹢ری ︋﹢رد  ک﹠﹫︡ و ︋︺︡ از گ︣﹁︐﹟ ﹁﹫︡︋ک از دو︨️ و آ︫﹠︀، ︑︀ ︗︀﹩ ک﹥ ﹝﹫︪﹥ ا︨ک
﹤︫ ︐︣︋ ︀︑ ︡﹫﹠ک ︩︣ا رو و.

!اک︪﹟: ﹇︡م ︀رم
︹︣ ︨ ﹢︡︋︣دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ︑﹢﹜﹫︡ و ﹤﹚︮﹢ ︀︋ و اگ︣ ︨﹥ ﹇︡م ︋︀︀﹜ رو ︋﹥ ︠﹢﹩︋ و ﹟︣ ︑

︣ا︨️ ︗︀﹞ ️﹝︧﹇ ﹟︣ ︣︋ۀ ︨︀︠. آ︨﹢ن ︑ ️ ︐﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ﹜﹫︑ ﹤ ︡︀︋ ﹛︀︀︭︬ ک﹥ ︑︖
︋︺︡ش .  ︀ ︠﹢د︑﹢ن ︑︤﹫ر رو ︋︧︀ز︡. و︡﹢ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ رو داره ا︨︐︡ام ک﹠﹫︡

﹞﹩ ﹟گ︣ ︑︡و﹠گ︣﹁︐﹟، ︑﹢︨︳ ︑︡و ︀﹨ ﹤﹠︮ ک﹥ ︑﹫﹛ ﹁﹫﹙﹛ ︋︣داری از ﹩︀﹨ ️  ︫﹥ و ︋︣دا︫
︣ا︠﹢ان ﹡﹢﹩︧ ا﹡︖︀م ﹩﹝ گ︣﹫ه ︣﹡﹢︦ و ﹁ ز ،︧﹩﹢﹡ ﹤﹫︫︀ ،︀﹨ ذک︣ ︻﹠﹢ان  .

از اون ︀ل ︫﹞︀ ︀︋︡ و︡﹢ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ رو در ﹝ک︀ن ﹨︀﹩ ک﹥ ﹝︀︵︊︀ن ﹨︡ف ︫﹞︀ ︋﹫︪︣︐
︣ام، ﹜. ﹨︀ ︋︀زد︡ ﹩﹝ ک﹠﹟ آ︎﹙﹢د ک﹠﹫︡ ﹫﹠ک︡﹟، از ﹇︡رت ︫︊ک﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹠︧︐︀گ

︣ار .﹢︑︡︡︋﹫︣︐ و ﹢︑﹢ب ا︨︐﹀︀ده ک﹠﹫︡ و ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ را در ﹝︺︣ض د︡ ﹝︪︣︐ی ﹇

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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