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  ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری؛︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری؛

﹩︨︣︋︀︧ ︋︤رگ ﹁︣اروی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︩﹛︀ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︤رگ ﹁︣اروی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︩﹛︀ 

 :﹤﹝︗︣︑ ﹞﹫︡ر︲︀ ﹎﹠︖﹩
V. Huck

ا﹡︖﹞ــ﹟  و   (GAA) ︧ــ︀︋︡اری1  ︗︀﹡ــ﹩  ا︑︀دــ﹥ 
 (Accountant) 3️﹠︐﹡︀﹋ا ﹤︪︣ــ﹫﹟ ︎︣وری2  ︋﹥ ﹡︪ــ﹡︀︗
︣ ︨﹠︖﹫︀ی4  ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣ــ﹩ ا﹡︭︀ری ︋﹥ ﹡︐ ︕︀﹊﹩ از ﹡︷
︠﹢د را ا︻︴︀ ﹋︣د﹡︡. ا﹟ ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری 
از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹨﹠ــ﹢ز ﹨﹛ ︋﹥ ︲︣ورت دا︫ــ︐﹟ 

︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری ︋﹩ ا︻︐﹠︀ ﹨︧︐﹠︡.
﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣︠︳ و از ︨ــ﹢ی ︫ــ︣﹋️ 
از   ،(Harris Decima) د︨ــ﹫﹞5︀  ﹨︣ــ︦  ﹋︀﹡︀داــ﹩ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ﹊﹩ از ︀زده ﹝︣︗︹ ︻︱﹢ 
ا︑︀د ﹩﹡︀︗ ﹤︧︀︋︡اری، ا﹡︖︀م ︫︡ و ا﹡︖﹞﹟ ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری 
﹡﹫︤ و︸﹫﹀﹥ ︑︖︤﹥ و︑ ﹏﹫﹚︀﹁︐﹥ ﹨︀ و ﹡︐﹫︖﹥ ﹨︀ را ︋︣ ︻︡ه دا︫️. 
︨﹫﹠﹍︣ا﹡﹙﹩  دام  آ﹇︀︀ن  ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری  ا﹡︖﹞﹟  ︋﹠﹫︀﹡﹍︢اران 
(Dom Cingoranelli) و  ︋﹫ــ﹏ رــ︉ (Bill Reeb) در 

﹢د را︗︹  ﹫ــ︀ن ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣﹨︀ی︠   ︋﹤ ︀ ﹡︪ــ︣﹥ ا﹋︀﹡︐﹠️︋  ﹝︀︭︊ــ﹥︋ 
︣ای  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋  ︣دا︠︐﹥ ا﹡︡ و ا﹟ ﹋ــ﹥ ︣ا︋  ︋﹥ ا﹟ ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩︎ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹩﹝﹞ ︪ــ﹫﹟  ︎︣وری ﹝﹢︲﹢ع﹡︀︗
 ︣در ز .︡﹠﹠﹋ ︤﹋︣﹝︑ ﹩﹚︀︧﹞ ﹤ ︣︋ ︡︀︋ ︀﹨ ﹤︨︧ــ﹣﹞ ﹟ا︨️ و ا

﹝︪︣وح ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹩﹝﹞ ︤ی ︋︣ای ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع︣ا ︋︣﹡︀﹝﹥ ر
︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︡︊﹏ ︫︡ه ا︨️ و ︣ا 
﹫︪︐︣ ﹡﹍︣ان آن ﹨︧︐﹠︡؟  ﹫︪︐︣ و︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︋︤ر﹎﹩ ﹋﹥ ا﹁ــ︣اد ز︀دی از 
︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن در آ﹡︀ ﹝︪ــ︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹨︧ــ︐﹠︡- ︮︣ف ﹡︷︣ از 
 ﹤  ︋﹩﹍﹝﹨ ﹤﹋ ﹜︡ــ ا﹟ ﹋﹥ در ﹥ ﹋︪ــ﹢ری ﹨︧ــ︐﹠︡- ﹝︐﹢︗﹥︫ 
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﹡︧﹏ ︋︺︡ از دوران ︗﹠﹌ ︑︺﹙﹅ دار﹡︡؛ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹐ن در د﹨﹥ 
50 و 60 ︻﹞ــ︣ ︠﹢د ︋﹢ده و آ﹝︀ده ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ ا﹡︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
︋︀ ﹎︣وه ز︀دی از ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ︫ــ︣ف ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ا﹡︡ رو︋﹥ رو 
﹝﹩ ︫﹢︡، از ︠﹢د ﹝﹩ ︎︨︣﹫︡ ﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︗︀ی آ﹡︀ را 
 ﹩﹠︤﹍︀︗ ﹟از آ﹝︀د﹎ــ﹩ ﹐زم ︋︣ای ا ︀﹡︀﹞︨ــ︀ز ︀︡؛ و آ﹠﹋ ︣︎

︋︣︠﹢ردار﹡︡؟ 
﹊﹩ از ︀﹨︤﹫﹩ ﹋﹥ ︋︺﹫︡ ا︨ــ️ ︑︺ــ︡اد ز︀دی از ﹝︣دم آن 
︡ا﹡﹠ــ︡، ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︣﹁ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از  را︋ 
︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ ا︨️ و ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋﹥ آ﹡︀﹝﹡ ︀﹠︡ه ای  ︧﹋
︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ ﹨︧︐﹠︡، ︋︧﹫︀ر ﹝︨︣﹢م ا︨️  از ︻︣︮﹥ ﹋︧
 ︀﹡︣ار ا︨️ ︗︀ی ︠︀﹜﹩ آ﹇ ﹩︧﹋ ﹤ ﹤﹋ ﹤﹚︧﹞ ﹟در ﹝﹢رد ا ﹤﹋

را ︋︺︡ از ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︎︣ ﹋﹠︡، ﹡﹍︣ان ﹡︊︀︫﹠︡. 
﹡﹊︐﹥ د﹍︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ وا﹇︹ 
 ﹜﹞ ︪ــ︀ن︀ران ︠ــ﹢د ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ︎︦ ︋︣ا﹊︊︀︮ ﹤︋
ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ ︀︮︊ــ﹊︀ران  آ﹡︀ ︎︦ از 
︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︫ــ︀ن، ﹨﹞︙﹠ــ︀ن از ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای ﹝﹠︀︨ــ︉ 

︋︣ه ﹝﹠︡ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د.
︋﹠︀︋︣ا﹟ دو ﹡﹢ع ︋︣︠﹢رد ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د؛ ︀︮︊﹊︀را﹡﹩ 
︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ ﹨︧︐﹠︡ و ︋﹠︀ ︋﹥ ︲︣ورت  ﹋﹥ ︠﹢د ﹋︧ــ
﹨﹛ ︋﹥ ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری ﹁﹊︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
 ﹤﹫︮﹢︑ ︀︐﹋︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری در ︫ــ
 ﹟ا ︀︡؛ ا﹝︀ آن را در ﹝ــ﹢رد ︠﹢د ︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹞﹩ ︋︣﹡︡. آ﹠﹠﹋ ﹩﹞

︋︣دا︫️ در︨️ ا︨️؟
﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ در︨ــ️ ا︨ــ️. ︋︐︣ ا︨ــ️ 
︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︀︮︊﹊︀را﹡﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ 
 ﹟︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ا ﹟﹝︴﹞ ︡﹠﹨ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹝﹩ ︠﹢ا ︀﹡آ ﹤︋
رو﹡︡ ︠︡﹝︀ت د﹨﹩ ︋﹥ ︀︮︊ــ﹊︀ران ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ادا﹝﹥ ︎﹫︡ا ︠﹢ا﹨︡ 
︀︊﹊︀ران را ︋﹥ ︀ل ︠﹢د ر﹨︀  ﹋︣د. آ﹡︀ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹥ ﹡︀﹎︀ه،︮ 

 .︡﹠﹠﹋
از ︵ــ︣ف د﹍︣، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︀ل ا︖︀د 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری ﹨︧ــ︐﹠︡؛ ا﹝︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را 
﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏  ︪ــ﹩ از آن︋   ︋.︡﹡︣︋ ﹩﹝﹡ ︩﹫  ︎﹤ ــ︐︀ب ﹐زم︋   ︫︀︋
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ ا﹟ ︋︀ور﹡︡ ﹋﹥ ︑︀ ︡ود 60 
و 70 ︨︀﹜﹍﹩، ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︲︣ور︑﹩ 
︋﹥ ا﹡︖︀م ا﹟  ﹋︀ر ا︧ــ︀س ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. د﹜﹫﹙﹩ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د 

آ﹡︀ ا﹟ ︻︡م ︲︣ورت را ا︧ــ︀س ﹋﹠﹠︡، ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︭﹢ر 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︋︀زار اد︾︀م و ︑︭﹫﹏ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ آ﹡﹆︡ر 
﹇﹢ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹫︀زی ︋ــ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری در درون 
 ﹤ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و آ﹝︀ده ︨︀زی ا︫︀︮﹩ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ را︋ 

︻︡ه ︋﹍﹫︣﹡︡، و︗﹢د ﹡︡ارد. 
 ﹤﹠︤﹎ ﹉ ﹝﹩ ر︨︡ ︻︀﹇﹑﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره ︋﹫︩ از ︣︷﹡ ﹤︋
را ︎﹫︩ روی ︠﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛ ︑︀ ﹇︡رت ا﹡︐︀ب ︋﹫︪︐︣ی 
︋﹥ ﹝︀ ︋︡﹨︡؛ و ا﹟ د﹜﹫﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︣ا ﹠﹫﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ای را در 
﹝﹢رد ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹎︣ ︋︀زار  اد︾︀م 
︀︊﹊︀ران  ︣ای ﹝︣ا﹇︊️ از︮   ︋︡︀  ︋︦  ︎،︫︡︀ ﹢ب︋   ︠﹏﹫︭︑ و
 ﹏﹫︭︑ ــ﹟ را﹨ــ﹊︀ر ︋︀︫ــ︡؛ ا﹝ــ︀ ا﹎︣ ︋ــ︀زار اد︾ــ︀م و︣︐︋
﹥ د﹜﹫﹏  ﹢ا﹨︡ داد؟︋  ︎︀︨ــ﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ ﹡︊︀︫︡، ﹥ ا︑﹀︀﹇﹩ رخ︠ 
ا﹟ ﹋﹥ ا﹁︣اِد ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹡︧ــ﹏ ︎﹫︩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن ︨ــ︺﹩ در 
وا﹎︢اری ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︠﹢د و ︀ اد︾︀م آن ︋︀ د﹍︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ را 
 ︩﹨︀﹋ ︀︋ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟دار﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در وا﹇︹ ارزش ا

رو︋﹥ رو ︫﹢د. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹟ا ︣ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︻︐﹆︀د︋ 
︀︋ــ︡ را﹨﹊︀ر﹨︀ی دا︠﹙ــ﹩ ︋︐︣ی را درون ︠﹢د ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ 
 ﹟ــ﹥ از را﹨︊ــ︣د ︠﹢︋﹩ در ا﹋ ︡﹠︋︀ ــ︀د ﹋﹠﹠︡ ︑ــ︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن︖ا
︀زار آن ﹫︤ی ﹋﹥   ︋﹤﹋ ﹩︀﹡︀﹞︥ه در زو ﹤ ︣︠﹢ردار﹡︡؛︋  ﹝ــ﹢رد︋ 
 ︀﹡︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︐︷︀ر دار﹡︡، ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ﹡﹀︹ آ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞

﹋︀ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. 
︋ــ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐ــ﹥ ︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ا﹝︣وزه ︫ــ︀﹨︡ ﹨︧ــ︐﹫﹛ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ در ا﹡︐ــ︀ب ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی د﹍ــ︣ ︋ــ︣ای اد︾︀م، 
 ︣︐︪﹫  ︋️﹫︨︀︧ ︡﹨︀ ﹫︪︐︣ی ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ و︫  ︨ــ︐﹍﹫︣ی︋ 
آ﹡︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ ︋︀ آن ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡، 

.﹜﹫︐︧﹨
ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︋︧﹫︀ر ﹝﹞﹩ ا︨ــ️ و د﹜﹫﹏ د﹍︣ی ا︨️ ﹋﹥ ︣ا 
 ️︊︮ .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︊︮ در︋︀ره دا︫︐﹟ ︵︣ح ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︨︣︋︀︧ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹩︻﹢﹡ ﹅﹚ ﹝︀ در︋︀ره︠ 
﹢د  ﹢ا︨️ آ﹡︀ را در︠  ﹙﹊﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹩︠   ︋،︡﹠︫︀ ︀︡ار︋  ︨ــ﹢دآور و︎ 

اد︾︀م ﹋﹠︡ ︀ آ﹡︀ را ︋︣د، ارزش را در آ﹡︀ ﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠︡. 
﹢ا﹨︡ در︋︀ره ا ﹤﹋ ﹟﹠︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ و ﹋︡ا﹝﹫﹉ را  ا﹎︣ ﹋︧ــ﹩︋ 
️ ﹎﹫︣ ︋︀︫︡، آ﹡﹍︀ه در ︭︠﹢ص  ︨ ︣︐︪ــ﹫︋ ﹩﹝﹋ ،︡﹠﹋ ﹏﹫︭︑
 ،︫︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︤ی و در ﹋︡ام﹫ ﹤ د﹡︊︀ل ﹤︋ ﹤﹋ ﹟ا
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﹢ب اداره  ﹢ا﹨︡ ﹋︣د؛ آ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀︠  ️ ﹎﹫︣ا﹡﹥ ︑︣ ︻﹞ــ﹏︠  ︨ــ
﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡؟ آ︀ ﹝︣ا﹇︉ ︀︮︊ــ﹊︀ران ︠﹢د ﹨︧ــ︐﹠︡؟ آ︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︠ــ﹢د را ︋﹥ ︠﹢︋﹩ آ﹝﹢زش ﹝﹩ د﹨﹠︡؟ آ︀ ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن آ﹡︀ ︋﹥ ﹝︀﹡︡ن 
در ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ﹨︧︐﹠︡؟ ا﹠︀ ﹝﹢اردی ا︨️ ﹋﹥ ︑﹀︀و︑︀ی 

︋︤ر﹎﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
﹊﹩ از ﹝︧ــ︀﹏ ا︮﹙﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه در ا﹟ ﹡︷︨︣﹠︖﹩ آن 
ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ︋﹫﹟ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ادراک ︀︮︊﹊︀ران، 

﹁︀︮﹙﹥ و︗﹢د دارد؟
 ﹉︫︣ ︀︑ ︡﹡﹝﹩ ر︨ــ︡ ا﹁︣اد ﹋﹞﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹥ دار ︣︷﹡ ﹤︋
ــ﹢﹡︡ و ﹝﹢︲﹢ع د﹍︣ی ﹋ــ﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 
ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹎︀﹝ــ︀ی ︲︣وری 
︋︣ای آ﹝ــ﹢زش را ︵ــ﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡؛ اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ︋ــ︀ ﹊﹩ از 
︩ ﹁︣︲︀ی ︎﹫﹞︀︩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ﹨﹞︣ا︨︐︀︨ــ️. از آ﹡︖︀ ﹋﹥  ﹫︎
 ﹉﹢﹋ و﹋︀ر﹨︀ی ︉ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹊﹩ از ا﹡﹢اع ﹋︧
 ︘﹫﹨” ﹤﹋ ︡﹠﹢﹍︋ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ︀﹡ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹝︀﹜﹊︀ن آ﹢︧﹞
﹋︦ ﹫︤ی ︋﹥ ﹝﹟ ︀د ﹡︡اده ا︨ــ️، ﹋︧ــ﹩ در ﹝﹣︨︧﹥ ︗︀﹍︀ه 
دارد ﹋ــ﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ روی ︎︀ی ︠﹢د ︀︋︧ــ︐︡.“ ︫ــ︣﹋︀ اــ﹟ ا︡ه را 
﹡︢︍︣﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ آ﹡︀ را 
﹇﹢ی ︑︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︋﹠︡ ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ﹡︀ آ﹝︀ده، 

﹝︧︐︺︡ و ︎﹫︪﹍︀م ﹨︧︐﹠︡.
 ︀﹠︑ ﹤﹋ ️آن ا︨ــ ︣﹍﹡︀﹫  ︋︩︀﹝﹫  ︎﹟از ا ﹏︮︀ ﹩︺﹇آ﹝ــ︀ر وا
︡ود ﹡﹫﹞ــ﹩ از ︫ــ︣﹋︀ (49 در︮︡) آ﹝﹢زش ر﹨︊ــ︣ی را ︋︣ای 
﹢د ﹁︣ا﹨﹛ و ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ 56  ﹋︀ر﹋﹠︀ن︠ 
 ﹟︋︡ا﹡﹠︡ ﹁︣︮︐﹩ ︋︣ای ا ︀﹡در︮︡ از ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹋ــ﹥ ا﹎︣ آ
﹋︀ر و︗﹢د دارد، ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡﹡︡ ︑︀ در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ﹝︪ــ︀ر﹋️ 

.︡﹠﹠﹋
در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹁︀︮﹙ــ﹥ ای در ا﹟ ︭︠﹢ص و︗﹢د دارد. 
اــ﹟ ﹁︀︮﹙﹥ از آن وا﹇︺﹫️ ﹡︀︫ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
﹢د ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡؛  ︊﹢د ﹋︀ر﹋﹠︀ن را و︸﹫﹀﹥︠  ︧︀︋︨︣ــ﹩، آ﹝﹢زش و︋ 
︋﹙﹊﹥ ا﹡︐︷︀ر دار﹡︡ ﹋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︠﹢د︫ــ︀ن ︋﹥ ﹡﹢ی ا︧﹞ ﹟﹙﹥ را 

.︡﹠﹠﹋ ﹏
 ﹩︀︪︨︣︎ در ︭︠﹢ص ︵︣ز ﹁﹊︣ و ﹩︀︎︨︪︣ــ ،﹟︀︋︣ا﹠︋
 ﹤ ﹩︨︣︋︀︧ در ︭︠﹢ص آ﹝﹢زش و︗﹢د دارد. ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی
︪﹠︡؟ ︊﹢د︋  ﹍﹫︣﹡︡ و آ﹡︀ را︋  ︀︡ در ﹡︷︣︋  ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی د﹍︣ی را︋ 
 ﹏︾︀︫) ﹩﹊﹛︀﹞ ﹉︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︣ف، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︵ ﹉ در

 ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩﹊﹢﹋ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︀﹡ا﹡﹀︣ادی) را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡. آ
 ﹉ ︀﹠︑ ︀ د ﹡︡ار﹡︡ و﹢︊ ︣ای آ﹝﹢زش و︋  ــ︀ ﹨﹫︘ ﹁︣دی را︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤دو ﹡﹀︣ را دار﹡︡ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹥ ای ︋﹥ اداره ﹝﹣︨︧ــ ︀
 ︡︀﹉ ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ،ارد﹢﹞ ﹟︡ار﹡︡. در ا﹡
︑︡اوم ﹁︺︀﹜﹫️ را ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ د﹍︣ی ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠︡. 
 ﹩︀﹨ ﹤﹠﹫﹞ــ﹩ در ز︀﹞و ا﹜︤ا ︳︫ــ︣ا ︡︀︋ ﹤ــ﹟ ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝ــا
دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ ﹋﹥ ا﹎︣ ا︑﹀︀﹇﹩ ︋︣ای ︫︣﹉ رخ داد 
ــ︡) ︀ ا﹎︣  (︋ــ︣ای ﹝︓︀ل، ﹁﹢ت ﹋ــ︣د ︀ د︀ر از ﹋︀را﹁︐︀د﹎﹩︫ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ زود︑︣ از ﹝﹢︻︡ ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹥ ︫﹢د، ﹝﹣︨︧﹥ 
︡ه   ︫﹟︤﹍︀︗ ﹤﹚︮︀﹁﹑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ د﹍︣ی و︗﹢د دارد ﹋﹥︋ 
 ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ و ﹋︀ر را ادا﹝﹥ د﹨︡. ︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی
︋︧﹫︀ر ﹫︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ︑﹢ا﹁﹆﹩ را ︋︀ د﹍︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ دا︫ــ︐﹥ و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا﹟ را︋︴﹥ را از ﹇︊﹏ ︋︣﹇︣ار 

﹋︣ده ︋︀︫﹠︡. 
از ︵︣ف د﹍︣، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣︡﹠﹊﹩ را 
﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡ و ﹋︀ر﹨︀ی ز︀دی ﹋﹥ ︀︋︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ︑︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ را 
در ﹝﹢﹇︺﹫️ ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری ﹇︣ار د﹨ــ︡. ﹊﹩ از آ﹡︀، ا﹡︖︀م 
آ﹝﹢ز︫ــ︀ی ︋︐︣ ︋︣﹝︊﹠︀ی ︀︫︧ــ︐﹍﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨️؛ ︋︣ای 
ا﹟ ﹋﹥ ا﹁︣ادی ︋︀ ︨ــ︴﹢ح ﹝﹞ ︿﹚︐︀رت و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ 
︐﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ر﹨︀ را ا﹡︖︀م   ︋،︡ ︀ز﹡︪︧︐﹥︫   ︋﹉︣  ︫﹉ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ز ︀︑

د﹨﹠︡.
︎﹫︪ــ﹠︀د ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ 
︑﹉ ︑﹉ ا﹁︣اد در آن ﹇﹢ی ︋︀︫﹠︡. در  ﹟﹫﹠︀﹜︐﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ای 

.️︧﹫﹡ ︬︫ ﹤︋ ﹤︐︧︋وا ﹤﹋ ︡﹫︋︀ ﹩﹞ ️︨ی د﹢﹇
در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ را وا︋︧ــ︐﹥ ︋︣ ﹁︣د ︋﹠︀ ﹋﹠﹫︡، در ﹨﹠﹍︀م 
 ︿﹫︺︱︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︣ک ﹝﹣︨︧﹥ از ︨ــ﹢ی آن ﹁︣د، ﹝﹣︨︧ــ︑
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡؛ ز︣ا ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︐﹊﹩ ︋﹥ ﹝︀ر︑︀ی ︠︀ص آن ﹁︣د 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹁︣اد  ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای︋   ︋︡︀ ︋﹢ده ا︨ــ️. در ︻﹢ض︋ 
آ﹝︀ده ︋︀︫ــ﹠︡ ﹡﹆︪ــ︀ و و︸﹞ ︿︀︐﹙﹀﹩ را در ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ ︻︡ه 
﹎︣﹁︐﹥ و ا﹀︀ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ا﹎︣ ﹋︧ــ﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ را ︑︣ک ﹋︣د، 

﹇︀︋﹙﹫️ ︗︀﹡︪﹫﹠﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
ا ︩︀﹝﹫︎ ﹟︀زده ﹋︪﹢ر را ︑️ ︎﹢︫︩ ﹇︣ار داده ︋﹢د، 

آ︀ ︑﹀︀و︑﹩ از ﹉ ﹋︪﹢ر ︋﹥ ﹋︪﹢ر د﹍︣ و︗﹢د دا︫️؟
 .️︧﹫﹡ ︣﹫﹍﹝︪ ︀﹞︪ــ﹢ر﹨︀ و︗﹢د دارد، ا﹋ ﹟﹫︋ ﹩︀︑︀و﹀︑
 ﹟د، ا﹢ ︉ آور︋  ︣ای ﹨﹞ــ﹥ ︑︺︖ ︧ــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد آ﹡︙﹥︋  در︋ 
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﹥ ︻﹠﹢ان  ﹢د﹡︡.︋   ︋﹤︋︀︪﹞ ﹜﹨ ︀ ︧﹫︀ر︋  ﹢د ﹋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀︋   ︋﹤﹚︧ــ﹞
﹡﹞﹢﹡﹥، در ︋︣︠﹩ از ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ا﹁ــ︣اد ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ادا﹝﹥ ﹋︀ر 
﹢د﹡︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥ آ﹝ــ︀ر و ار﹇︀م د﹇﹫﹅  ﹫︪ــ︐︣ی︋  ــ︀﹜︀ی︋   ︨︀︑
︋︣ر︨﹩ ︫ــ︡، ︫︀﹨︡ ﹎︣وه و︨ــ﹫︺﹩ از ︑﹀︀و︑︀ ︋﹢د﹛؛ ا﹝︀ ︋︀ 
︑︺︖︉ ︋︧﹫︀ر ا﹟ ︑﹀︀و︑︀ ︠﹫﹙﹩ ﹋﹞︐︣ از ﹫︤ی ︋﹢د ﹋﹥ ︑︭﹢ر 

 .﹜︣د﹋ ﹩﹞
︣ای  ﹫﹟ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و︗﹢د دا︫ــ️.︋  ︑﹀︀و︑︀ــ﹩︋ 
﹝︓︀ل، در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀﹩ ︋︀ ︑︺︡اد ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹉ ﹝︀﹜﹊﹩ 
(︫︀︾﹏ ا﹡﹀︣ادی)، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨﹫︡ ﹋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ د﹡︊︀ل 
ر﹁︐﹟ ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای د﹍︣ و ︀ ︫ــ︣وع ﹋︀ر ︋︣ای ︠﹢د︫ــ︀ن 
 ﹩︗﹢︑ ︀وت در︠﹢ر﹀︑ ︀︪︋ ︣︐︪﹫︋ ︀ل، ︋︣ای ﹟د﹡︡. ︋︀ ا﹢︋

د︡ه ﹡︪︡.
 ﹤ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹉ ﹝︀﹜﹊﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ و ــ﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی
 ،﹩﹊﹛︀﹞︡﹠﹊﹩ از ﹝︧ــ﹞ ﹏︀﹛ و ا︮﹙﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡︑﹩ 
﹢﹡︡، ﹝︡︑﹩ ︵﹢ل ﹝﹩ ﹋︪︡ ︑︀  ︵﹢ل ﹝﹩ ﹋︪ــ︡ ︑︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ﹝︀ده︫ 
﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︵︣ح ر︤ی ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری آ﹝︀ده ︫﹢د، و ﹝︡︑﹩ 
︵﹢ل ﹝﹩ ﹋︪︡ ︑︀ روا︋︳ ︋︀ ︀︮︊﹊︀ران ︋﹥ ︫︣﹋︀ی ︗︡︡ ا﹡︐﹆︀ل 
︀︋︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︫ــ︣﹋︀ی ︗︡︡ ﹨﹞︀ن ︗︣︀ن درا﹝︡ی ﹝︧︐﹞︣ 
︎﹫︪ــ﹫﹟ را دار﹡︡ ﹋﹥ از ﹝﹏ آن ︀︋︡ ︋﹥ ︫︣﹋︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ ﹡﹫︤ 
 ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟︀ص ︋﹥ ا︀ز ا︨ــ️ ا︫ــ﹫﹡ ﹤﹋ ﹟︎︣دا︠️ ﹋﹠﹠︡؛ و ا
در ﹨︣ دو ﹡﹢ع ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︑﹉ ﹝︀﹜﹊﹩ و ﹠︡﹝︀﹜﹊﹩ ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ 

.︡﹠︫︀︋
﹢د، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹩  ﹡﹊︐﹥ د﹍︣ی ﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️ ﹎﹀︐﹥︫ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ رو︫ــ﹠﹩ در ︭︠﹢ص ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
﹢د ︧︀︋︨︣︀ن  ︣﹋︐︀ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،︠  ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری︫ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︣︵ ︡︀︋ ︤﹫﹡
︠﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹡︀︊︡ ا﹟ ︵﹢ر ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، 
︠﹢د︫︀ن ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ 31 در︮︡ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︨︀︎ ﹩︨︣︋︀︧ داده ا﹡︡ ﹋﹥ از ﹇︊﹏ ︵︣︀ی ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎︣وری 
دا︫ــ︐﹥ ا﹡︡ و ︋﹆﹫﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹠︡ ﹋ــ﹥ در ︀ل ﹋︀ر روی 
︀﹐﹩ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ در︮︡︋  آن ﹨︧ــ︐﹠︡،︋ 
 ﹩︖﹠︨︣︷﹡ ﹟︀ر را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ا﹝︀ ا﹎︣ ا﹋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا
︑﹠︀ ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫︡، ا﹟ در︮︡ ︻︡د 

﹋﹢﹊﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد.

︋︀ و︗﹢د ا﹟، از ︧︀︋︨︣︀ن ا﹡︐︷︀ر ︋﹫︪︐︣ی ﹝﹩ رود. د︨︐﹊﹛ 
ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ در︮︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ﹁﹊︣ 
︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری ﹨︧ــ︐﹠︡، ︋﹥ آن ا﹡︡ازه ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود، ︋︀﹐ 

.️︧﹫﹡
ا﹎︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای ا﹟ ﹋︀ر را ︋﹥ ︑︃︠﹫︣ ︋﹫﹠︡ازد ︀ ا﹟ ﹋﹥ در 
ا︮﹏ ︋﹥ آن ﹁﹊︣ ﹡﹊﹠︡، ︋︀ ــ﹥ ︠︴︣﹨︀﹩ رو︋﹥ رو ︠﹢ا﹨︡ 

︋﹢د؟
﹢د ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ در  ﹢ا﹨﹫﹛︋  ــ︀ آن رو︋﹥ رو︠  ︠︴ــ︣ی ﹋﹥︋ 
︮﹠︺️ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹎︣ ﹝︣ا﹇︉ 
︀︮︊﹊︀ران ﹝︀ن ﹡︊︀︫﹫﹛ و ︋︣ای آ﹡︀ ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡︷︫︣︀ن 
را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹊﹠﹫﹛، آ﹡︀ ﹝︖︊﹢ر ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د ﹋﹥ ︠﹢د︫︀ن ︋︣و﹡︡ 
︣ا︪︀ن ا﹡︖︀م د﹨︡؛  ﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ا﹟ ﹋︀ر را︋  و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای را︎ 
ا﹟ ︠﹢د ا︨ــ︊︀ب ﹡︀را︐﹩ آ﹡ــ︀ن را ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹢ن 
﹝︖︊﹢ر ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ا︵﹑︻︀ت ﹎︣ان ︀︋︪︀ن را ﹋﹥ در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ 
﹇︣ار دارد، ︋﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ا﹡︐﹆︀ل د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︫﹠︀︠️ در︨︐﹩ از آ﹡︀ن 

﹡︡ار﹡︡. 
ا﹝︀ ︋﹥ ا︐﹞︀ل، ︋︤ر﹎︐︧﹞ ﹟︣﹙﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ای 
︑﹉ ﹝︀﹜﹊﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹋︀ری ︋ــ︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن 
 ﹟﹝︴﹞ ︡ه ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای﹠︀را﹡︩ در آ﹊︊︀︮ ﹤ــ﹋ ﹟از ا
 ﹟د︨︐︨︣﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، ا﹡︖︀م ﹡︡اده ا︨ــ️. ︑︭﹢ر ا
ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ از ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀﹐︑︣ی ︎﹫︣وی ﹋﹠﹠︡. 
︀ ﹞ ﹤﹁︣﹠︨︡ــ﹩ ︀ و﹋︀﹜️  ــ﹞︀  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ را︋  ا﹎︫︣ 
 ،︡﹫﹠﹋ ﹤︧︀﹆﹞ ︨︣ــ﹢م﹞ ﹉﹢﹋ و﹋︀ر﹨︀ی ︉ و ︀ د﹍︣ ﹋︧ــ
در︠﹢ا﹨﹫ــ︡ ︀﹁️ ﹋ــ﹥ ﹎︣﹥ و︲︺﹫️  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ در 
 ﹩﹁︀﹋ ︀﹞ ﹤﹁︣ ︋︣ای ﹟︧ــ﹥ ︋︀ آ﹡︀ن ︠﹢ب ا︨ــ️، ا﹝︀ ا︀﹆﹞

 .️︧﹫﹡
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