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︮︀ً ﹝︪︀︾﹏ ک﹢﹫ک و ︀︋ ً︀﹝︐ ،︳︨﹢︐﹞︡ ا﹨﹞﹫️ ا︨︣︐ا︑ ︥ی ا﹝︣وزه ﹨﹞ۀ ﹝︪︀︾﹏، ︭︠﹢
.  ﹁︺︀﹜﹥︨︀ل ﹨︀︨️ ک﹥ ﹝︊︒ ︑︊﹙﹫︽︀ت در د﹡﹫︀ی ︋︀زار︀﹩︋، ز﹡︡ه و. ︑︊﹙﹫︽︀ت رو درک ک﹠﹟

﹚︑ رد ︋︣ر﹩︨ و﹢﹞ ︡︀︋ ً︀﹝︐ ،︕︀︐﹡ ﹟︐︣︋ ﹤︋ ︋﹩︀﹫︐︨︣ای د ︣ار ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣ ︋ ﹫﹏ د﹇﹫﹅ ﹇
.  ︋گ︣﹫ه

﹞ ﹤︋ ،︲و وا ︡﹠﹚︋ ﹩︣اره ︎﹫︀م ︫﹞︀ رو ︋︀ ︮︡ا ︣﹡︡ ︫﹞︀︨️ و ﹇ ︀︵︊﹫﹟ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︮︡ای ︋
︀ل ک﹠﹥ ️ ﹨︀ی ﹨︣ ︫︣ک️، ﹝﹫︪﹥ از ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ︑︊﹙﹫. ا︨ر ﹢﹛ا﹨︡اف و او ﹤︋ ﹤︐︧︋ ︑﹩︀︽

︣ای ار︑﹆︀ و ︑︊﹙﹫︼ ا︨︐﹀︀ده ک︣د ︋ ﹀﹩﹚︐﹞  .
︉ وک︀رو ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹥ ا ︣ا﹠︡ گ︀م ︋﹥ گ︀م ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ︑︊﹙﹫︼ ک︧ ︣اره ﹁ ﹇ ︀︖﹠ا︑︥ی ا︐︨︣

﹞︀ در ︑﹢ی ﹨︣ ﹝︣﹙﹥، ﹡ک︀ت و ︋︣﹩︠ ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ رو ︎﹫︡ا ﹩﹝ ک﹠﹫﹛ ک﹥ ︋﹥ ︫. ︻︀﹩﹜ ذک︣ ک﹠﹫﹛
ا﹡︩ ︋︀ ︎︣﹫وی از ا﹟ را﹨﹠﹞︀، در ﹝﹢رد گ﹢﹡﹩﹍ ار︑﹆︀ی ︑︖︀رت ︠﹢د د. رو﹡︡ ک︀ر ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹟

.و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹫︪︣︐ی ک︧︉ ﹩﹝ ک﹠﹫﹟

.ا﹨︡اف ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︠﹢د رو︑︺﹫﹫﹟ ک﹠﹫︡
﹫︑︀﹫ ﹚﹩﹫︠ ،وک︀ر ︉ ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ︑﹢︨︺ۀ ک︧ ﹨︡ف . ﹥︋︀ر﹨︀ گ﹀︐﹫﹛ ک﹥ ﹨︡ف دا︫︐﹟ ︋

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ ا﹡گ︤﹫ه ﹩﹝ ده ︑︀ . دا︫︐﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ ا︧︀س ︗️ دا︫︐﹟ ﹩﹝ ده
︣ا﹨︀﹡﹥ ︻﹞﹏ ﹡ک﹠﹫︡ ️ ﹨︀﹩ ﹝﹣︔︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ و گ﹞ ﹠﹫︡ ک﹥ اگ︣ ا﹨︡ا﹩﹁ رو ︑︺﹫﹫﹟ ک. ﹁︺︀﹜﹫

︣ان وا︋︧︐﹥ ︋︀︫﹥، ﹝﹞ک﹠﹥ ﹝︧ ︣﹫ ﹇︀در ︋﹥ ک﹠︣︐ل آن ﹨︀ ﹡︊︀︫﹫︡، ︀ ﹨︡ف ︫﹞︀ ︋﹥ دگ
.︎﹫︪︣﹁️ ﹡︀﹨﹞﹢ار ︋︪﹥ و و﹇️ و ︎﹢ل ︫﹞︀ ﹨︡ر ︋︣ه

︣﹡︀﹝ۀ ︋﹢د︗﹥ رو ︑﹠︷﹫﹛ ک﹠﹫︡ ︋.
︀ل و﹇﹩︐ ︋︒ ︋﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹫︀د و︨︳، ︑︺︀دل ︋﹢د︗﹥ و ا﹨︡ا﹩﹁ ک﹥ ﹨︣ ︋﹠︡ از ︋﹢د︗﹥ د﹡︊

﹢رداره ︣︠︋ ﹩﹛︀︀︋ ️﹫﹝﹨ک﹠﹥، از ا ﹞﹩ . ﹤ا﹨︡اف، ︑︺﹫﹫﹟ ک﹠﹫︡ ک ﹤︋ ﹤︐︧︋ ︡︀︋ ︀﹝︫ ︽﹩﹚︊﹞ ﹤
︤﹠﹥ ﹩﹝ ک﹠﹫︡ ︣ای ﹨︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹨ ﹥ ﹝︺﹞﹢︀ً﹜ ﹩︐ اگ﹥ ︑︊﹙﹫︽︀ت آ﹡︀﹙﹟ رو ا﹡︐︀ب ک﹠﹫︡ ک. رو ︋

︤﹠﹥ ﹨︀ را ک︀﹨︩  ︤﹠﹥، ︑︺︀﹝﹩﹙ و ﹇︀︋﹏ آ﹡︀﹜︤﹫ه، ︋︀ز ﹨﹛ ﹩︀︗ ︀︑ ︡︀︋ ک﹥ ﹝﹫︪﹥ ﹨ ک﹛ ﹨
.د﹨﹫︡
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.︋︀زار ﹨︡ف رو ﹝︪︬ ک﹠﹫︡
︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︫﹞︀ رو ︑︀ ︡ود ز︀دی ک︀﹨︩  ﹝︡ودک︣دن ︋︀زار ﹨︡ف ﹩﹝ ︑﹢﹡﹥ ﹨

︣︑︣ ک﹞ک ک﹠﹥. ︋︡ه ︣ای ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝﹣︔ ن اگ﹥ ︋︀زار ﹨︡ف ︠﹢د︑﹢. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ ︑﹢ی ا︗
︤﹠ۀ ︠﹢د︑﹢ن رو ︮︣ف ﹨﹫︘ ︤﹫ ﹝︪﹩︭ ﹡﹩﹞ ک﹠﹫ ︡، ︋﹙ک﹥ رو ﹡︪﹠︀︨﹫︡، ﹡﹥ ︑﹠︀ و﹇️ و ﹨

.  ︑︀ ︡ود ز︀دی از ﹝﹢﹁﹆﹫️ دور ﹩﹝ ︫﹫︡

.ا﹡﹢اع ︑︊﹙﹫︽︀ت رو ︑︺﹫﹫﹟ ک﹠﹫︡
ا︨︐﹀︀ده ﹇︊﹏ از ا︖︀د ︎﹫︀م ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︠﹢د، ︀︋︡ ︋︣ ا︨︀س ﹡﹢ع ﹝︀︵︉، از ا﹡﹢اع ︑︊﹙﹫︽︀ت

را ︋︣ ا︨︀س ا﹨︡ا﹁︐﹢ن و آ﹡︙﹥ ﹇︀در ︋﹥ ا﹡︖︀م اون ﹨︧︐﹫︡، ا﹡﹢اع ︑︊﹙﹫︽︀ت ︠﹢د. ک﹠﹫︡
﹢︨︺﹥ اگ︣ ︋﹢د︗ۀ ︫﹞︀ ا︗︀زه ﹩﹝ د﹨︡، ﹩﹝ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹠︡ک︀﹡︀﹜﹥ رو ︑. ا﹡︐︀ب ک﹠﹫︡

 ︡︡︋.

.︎﹫︀م ﹨︀ی ︋︀زار︀﹩︋ را در ︑︊﹙﹫︽︀ت ︠﹢د ︑﹢︨︺﹥ د﹨﹫︡
﹥ ︎﹫︀م ︀︀﹜ ک﹥ درک ︋︣︐ی از ︋︀زار ﹨︡ف و ک︀﹡︀ل ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︠﹢د︑﹢ن دار︡، و﹇︐︪﹥ ک

︡︡︋ ﹤د︑﹢ن رو در ﹇︀﹜︉ ︑︊﹙﹫︽︀ت ارا﹢︠ ︑﹩︀︽﹫﹚︊︑  .

︡︀ک︐﹫ک ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︠﹢د را ︋︧︀ز︑.
.  ︧﹛ ک﹠﹫︡︎︦ از ﹩︵ ک︣دن ︎﹠︕ ﹝︣﹙ۀ ﹁﹢ق، ︀﹜ز﹝﹥ ︑︀ک︐﹫ک ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ رو ︋﹥ ︠﹢﹩︋ ︑︖

د︑﹢ن رو ︑︖︧﹛ گ︣دش ک︀ر ︋﹥ ︫﹞︀ ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹥ ︑︭﹢︣ ︋︤رگ ︑︣ی رو ︋︊﹫﹠﹫︡، ا﹨︡اف ︠﹢
︣﹡︀﹝ۀ ︠﹢د ︋﹫︪︣︐ ︑﹞︣ک︤ ک﹠﹫︡ ︣ار ︡︋︡ و ︋︣ روی ︋ ﹇ ️﹢﹛در او  .

︣ا و آ﹡︀﹜︤﹫ ک﹠﹫︡ .︑︊﹙﹫︽︀ت را ا︗
﹫︡ه ︣ا ︨ر ︣ا﹡︖︀م ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹁ ︣ای ︑︊﹙﹫︽︀ت، ﹨﹞﹫︪. ︨ ﹥ ︀︋︡ ︎︦ از ︫︣وع ا︗

﹆︀ داده و ︻﹞﹙ک︣د ︠﹢د︑﹢ن رو ︎﹫گ︣﹫ی ک﹠﹫︡ ︑︀ در ︮﹢رت ︋︣وز ا︫︐︊︀ه، ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت ︠﹢د را ار︑
︣︹ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ک︀ر ک﹠﹫︡ .  روی ا︮︀﹙ح ︨

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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