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 ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا︗︀زه ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ او﹜﹫﹟ ︎︨︩︣ را ا .﹜︀ر ︨︍︀︨﹍︤ار﹫︧︋ ︡﹫︐﹁︣︢︎ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟د︻﹢ت ﹝︀ را ︋︣ای ا﹡︖︀م ا ﹤﹋ ﹟ازا
︋︀ ︫﹞︀ در ﹝﹫︀ن ︋﹍︢ارم ﹋﹥ آ︀ ﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︲︣وری ا︨️؟ و آ︀ در︋︀ره ا﹟ ا︮﹏ ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ و︗﹢د دارد؟ 

︀︗﹫︀ن
ارزش ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︠︡﹝︐﹩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︩، ︋﹥ ︫︡ت از ا︠﹑ق، ︲︀︋︴﹥ ﹝﹠︡ی، ﹇︀﹡﹢ن ﹝︡اری و از ﹨﹞﹥ ﹝﹞︐︣، ا︨︐﹆﹑ل 
﹝︖︣︀ن آن ﹝︐︃︔︣ ا︨️. ﹝︖︣︀ن ا﹟ ︠︡﹝️ در ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩،  ︡︀︋︧︀︋︡ارا﹡﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ︲﹞﹟ ︋︣︠﹢رداری از دا﹡︩ و 
 ︡ رد ︑︃﹋﹫︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ در﹢﹞ ︤﹫﹡ ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ای ﹤﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫︀ی آ﹞︀د︫ــ︡ه ﹋﹥ در ا﹜︤ا ︀ی﹫﹎︥︀ی ﹐زم، از و︭︭︑
 ﹤﹁︣ ﹏﹫︫در ︋﹫﹟ ︋︀︫︡، ︎︀︫﹠﹥ آ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︒︋ ﹤﹋ ︀︖﹡ای، ︋﹥ ︭︠﹢ص آ ﹤﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫︡ی ︋﹥ آ﹠︊︀︎ .︡﹠︫︀︋ ا︻﹑ ︋︣︠﹢ردار
︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ و از ﹨﹞﹫﹟ رو، ﹡︷︀رت ︋︣ ر︻︀️ آن ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹡︷︀رت ︋︣ ر︻︀️ د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، 
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹥ آن ﹝﹩ ︫﹢د.︋  ﹫︪ــ︐︣︋   ︋﹤︣﹨ ﹩︧︀︋︨︣ــ﹩ و ارزش ا﹁︤ا ﹤﹁︣ ︣ ︋︓﹩ ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑﹆﹢️ ا︻︐﹞︀د︋ 

د﹐﹏، ︑︭﹢ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ در ﹝﹢رد ا︮﹏ ︲︣ورت ﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
آ﹇︀ی  ﹟︧︀︗﹫︀نآ﹇︀ی  ﹟︧︀︗﹫︀ن

︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ 
و

﹢د ا﹝﹫﹟  ︫﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨ ︦﹫ر

﹡︷︀رت ︫﹊﹙﹩؛﹡︷︀رت ︫﹊﹙﹩؛
﹤﹁︣ ︣︋ ﹜﹚︸﹤﹁︣ ︣︋ ﹜﹚︸
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دا﹝﹠﹥ ﹡︷︀رت ︋︣  ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︋︧︐﹍﹩ 
دارد؟ 
︀︗﹫︀ن

︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹨︣︗ــ︀ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ︲﹢ا︋ــ︳ و ا﹜︤ا﹝︀ در ﹝﹢رد 
 ️︀︻﹝﹢︲﹢︻﹩ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن از ر
ا︔︋︩︣ آن ︲﹢ا︋︳ و ا﹜︤ا﹝︀ ا﹝︣ی ︲︣وری ا︨ــ️. از ا﹠︣و، 
در ﹝﹢رد  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︤ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︧︀︨﹫️ ︋︀﹐ ︲﹢ا︋︳ 
 ﹢﹡ ﹤︋ ️ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︐︺︡دی ︋︣ای آن و︲︹ ︫ــ︡ه، ﹐زم ا︨ــ ﹟﹫︋
﹝﹆︐︱﹩ از ر︻︀️ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝﹆︣را︑﹩ ︀﹋﹛ ︋︣ آن ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︀︮﹏ ︫﹢د. 
︡︋﹩ ا︨ــ️ دا﹝﹠﹥ ا﹟ ﹋︀ر را︋︴﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︀ ﹝﹫︤ان ﹎︧︐︣د﹎﹩ 
ذ﹠﹀︺︀ن و ︑︺︡د ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ دارد. 
از ا﹠︣و، ︋﹥ ﹡︷︣م ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹎︧︐︣ده ﹞ ︀︡ود ︋﹢دن 
︡؛ ا﹝︀   ︫﹏︀﹇ ︡ا︮﹏ وا ﹉ ،﹩︧︀︋︨︣ــ ︀ر﹋ ︣ دا﹝﹠﹥ ﹡︷︀رت︋ 
ا﹜︤ام ︑︭︭﹩ ︋﹢دن ﹋︀ر ﹡︷︀رت ﹡﹊︐﹥ ︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥ 

︀︋︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا︮﹏ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ︫﹢د. 

︣ا ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧ــ﹢﹜﹫︐﹩ ︋﹫︩ از آ﹡︙﹥ 
︀︫﹠︡؟  ﹇︀﹡﹢ن ︺︑ ︀︡﹨︀ی ﹇︣اردادی ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡، دا︫︐﹥︋ 

︀︗﹫︀ن
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹜﹨ و ﹩﹡︡﹞ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ﹜﹨ و﹋︀ر ︉ در ﹝﹫︳ ﹋︧ــ
﹇ــ︣اردادی ﹝︴ــ︣ح ا︨ــ️. ︋ــ︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ا﹁︤ون ︋ــ︣ 
﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︀د︫︡ه، ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ در ﹇︊︀ل ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد. ︑︴ــ﹩  ﹉︧ــ︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای از 
︲﹢ا︋︳  ️﹫﹛︀︺﹁ ︣︋ ﹜﹋︀︣﹁﹥ ای ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹎︀ه ︮︡﹝﹥ ﹨︀ی 
 ﹟ــ﹥ وارد ﹋﹠ــ︡. ا ﹁︤ون ︋︣ ا﹁︣ ️﹫︓﹫ ︣ــ ︗︊︣ان ﹡︢︎︀ــ︣ی︋ 
﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ذ﹋︣ ︫ــ︡، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︀﹋﹛ ︋﹢دن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︣﹁﹥ ای ︋︣ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ﹡︷︀رت ︋︣ ﹋︀ر آ﹡︀ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی 
︑︀︋ ﹩︭︭︡ از ︨ــ﹢ی ﹁︣د ︀ ا﹁︣اد دارای ︫︣ا︳ ﹨﹛ از ﹡︷︣ 
 ️︀︻ای و ﹨﹛ ︠﹢ش ︨︀︋﹆﹥ در ر ﹤﹁︣ ︧ــ﹙︳ ︋﹥ ﹁﹟ ﹡︷︀رت︑
آ﹫﹟  ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و ︋︣ا︨︀س ︑︺︣︿ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀د︫︡ه 
 ﹩︀︱﹇ ︹︗ا﹡︖︀م ︫﹢د. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ در ︨︀︋﹆﹥ ﹝﹢︲﹢ع، ﹝︣ا
﹨﹠﹍︀م رو︋﹥ رو﹩ ︋︀ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل ︑ ﹩︴︧︀︋︣س 
از ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ︣﹁﹥ ای در آ﹡︀ ﹝︴︣ح ︋﹢ده ︧ــ︉ ﹝﹢رد، ﹡︷︣ 

︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ و ﹫﹨ ︀️ ︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت ︨︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣﹩ را ا︨︐︺﹑م ﹋︣ده ا︨️.

︨ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀م ﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ در ا︣ان 
﹍﹢﹡﹥ ا︨️ و ﹥ ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت و ︲︺﹀﹩ دارد؟

︀︗﹫︀ن
 ﹤﹐︡﹠ ︀ری︐︠︀︨ ،﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨︋︣ا︨︀س ا
︣ ︑︪﹊﹫﹑ت ︗︀﹝︺﹥ و ︻﹞﹙﹊︣د  ︋︣ای ﹡︷︀ر︑︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ︣﹁﹥ ای︋ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ا﹟ ﹡︷︀ر︑︀ در دا︠﹏ ︗︀﹝︺﹥  ا︻︱︀ی آن ︎﹫
️ ﹝︡︣ه ︋︀ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋︀ر﹎︣وه ﹨︀ی ︑︭︭﹩ «﹋﹠︐︣ل  ﹫﹨ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋
﹋﹫﹀﹫️» و «آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای» و ﹡﹫︤ از ︵﹫﹨ ﹅︣️ ︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت 
 ،︀﹡︀ی ︋︡وی و ︻︀﹜﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ا﹁︤ون  ︋︣ آ︐﹫﹨ و
﹨﹫︐﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹨﹫️ و︥ه ر︨ــ﹫︡﹎﹩» در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ﹋﹥ 
﹝﹢ارد ︑﹙︿، ﹋﹢︑︀﹨﹩ و ا﹨﹞︀ل ا︻︱︀ ︋﹠︀ ︋﹥ ︑︪﹫︬ وز﹞ ︣︐︣م 

ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩، ︋﹥ آن ﹇︀︋﹏ ار︗︀ع ا︨️.
 ️﹫﹨» آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︵﹑ع دارم ︀︑ ،﹩︨︣︋︀︧ در ﹝﹢رد ︨︀ز﹝︀ن
︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت» و «وا︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️» ︻︡ه دار ﹡︷︀رت ﹨︧︐﹠︡. 
ا﹜︊︐﹥ ︗︡ای از ا﹠︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، ︫︀︾﹑ن ا﹡﹀︣ادی 
و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋ــ﹥ ︋︣︠ــ﹢رداری از ﹡︷︀﹝︀ی 
︀ص ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹡﹫︤ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️︠ 
﹝﹙︤م دا﹡︧ــ︐﹥ ﹋﹥ ︵﹩ آن ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︐︺︡دی در را︨︐︀ی ﹋︧︉ 
ا︵﹞﹫﹠︀ن از ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝﹆︣را︑﹩ 

و︲︹ ︫︡ه ا︨️. 
از ︗﹠︊ــ﹥ ︋﹫︀ن ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت و ︲︺︿ ︻﹠︀︮︣ ﹡︷︀ر︑﹩ ︀د︫ــ︡ه، 
 ﹜︨ ﹤︋ ،در ︮﹢رت ︎︣﹨﹫︤ از ︗︀﹡︊︡اری ︀﹡از آ ﹉ ︣﹨ ︣م︷﹡ ﹤︋
︠﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹡﹆︩ ﹝﹣︔︣ی در ا﹝︣ ﹡︷ــ︀رت ا﹀︀ ﹋﹠︡؛ ﹢ن ︋﹥ 
 ﹩﹛︀︻ ️ ﹫﹨ ــ︣ای ︩ ︋﹫﹠﹩ ︫ــ︡ه︋  ﹫  ︎︿︀︸ا︨ــ︐︓﹠︀ی ︑︡ا︠ــ﹏ و
️ ﹝︡︣ه در ا﹝︣ ﹡︷︀رت و ﹡﹫︤ ﹨﹫️ و︥ه ر︨﹫︡﹎﹩،  ﹫﹨ ︀ ﹡︷︀رت︋ 
 ︣﹍︡﹊ ︀دی از︡ود ز ︀︑ ﹉ ︣﹨ ︀ری﹋ ﹤︴﹫ ،ارد﹢﹞ ︣﹍در د
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟، ﹊ــ﹩ از ﹝﹢︲﹢︻ــ︀ی ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در  ︗ــ︡ا ا︨ــ️.︋ 
︮﹢رت ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹥ ا︮﹑ح ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︀︋︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار 

︋﹍﹫︣د، ر﹁︹ ﹝﹢ارد ︑︡ا︠﹏ و︸︀︿ ﹡︷︀ر︑﹩ ︀د︫︡ه ا︨️. 

 ﹩︀﹚﹊︪﹞ ﹤ ︣اندر ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︣ ﹡︷︀م ﹡︷︀رت︋ 
دارد؟ ﹡︷︀م ﹝︴﹙﹢ب ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟

﹡︷︀رت ︫﹊﹙﹩؛
﹤﹁︣ ︣︋ ﹜﹚︸
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︀︗﹫︀ن
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︀ر﹋ ︣ ︣ و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩ ﹡︷︀رت︋  اِ︫﹊︀ل ا︮﹙﹩ ﹋﹥︋ 
 ︒︋ ︣م ﹝﹩ ر︨ــ︡، ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ ﹡﹢ع ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در︷﹡ ﹤︋
﹡︷︀رت ︀﹋﹛ ︫︡ه و ︔﹞︣ه آن ︋︣︠﹢رد ︫﹊﹙﹩، ﹋﹙﹫︪﹥ ای و ︋︡ون 
 ︣﹫︔︃︑ ً︀ ︊︣﹆︑ ده و﹢︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︣︋ ﹜﹋︀ ︳در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ︫︣ا
﹠︡ان ﹝︓︊︐﹩ ︋︣ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️. 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀ری ︑︭︭﹩ و ﹨﹞︣اه ︋︀ ر︧﹉ ز︀د و ﹇︱︀وت 
ا︨ــ️. ﹇︱︀و︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︫ــ︡ت ﹝︐︃︔︣ از ︑︀ر ا﹡﹆︱︀ی ︫︣ا︳ و 

︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢︗﹢د در ﹉ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︠︀ص ا︨️. 

ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︋ــ︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ اــ﹟ و﹫﹎︥︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︑︡و﹟ ︫ــ︡ه و از ﹨﹞﹫﹟ رو ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 
︫ــ﹞︀ره ﹉، ︵︣ا﹩ و ︋︣﹇︣اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ را از 
︨ــ﹢ی ︠﹢د ︧ــ︀︋︣س در را︨︐︀ی ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮︡ور 

﹎︤ار︫︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︫︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د، ︲︣وری ﹝﹩ دا﹡︡. 

︣ا︴﹩ ﹇︱︀وت   ︫﹤ ︧ــ︀︋︣س در ﹤﹋ ︩︨︣  ︎﹟ا ﹤  ︋︎︀︨ــ
﹋︣ده، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹠﹢ع و﹫﹎︥︀ی ︫︭﹫︐﹩ و رو﹩ ا﹁︣اد و ︑﹀︀وت 
﹝﹫︤ان درک آ﹡︀ از وا﹇︺﹫︐︀ی ︻﹢︲﹢﹞ ︣︋ ﹜﹋︀︀ی ﹝︐﹙︿، ﹋︀ر 
︀ً ﹡︀﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️؛ ا﹝︀ ︋︣︠﹢رداری  ︊︣﹆︑ ︧ــ️ و ︋﹥ ﹡︷︣م﹫﹡ ﹩︐را
﹝﹣︨︧ــ﹥  ﹩︨︣︋︀︧︀ ︫ــ︀︾﹏ ا﹡﹀︣ادی از ︨﹫︧︐﹛ ﹝︡ون ﹋﹠︐︣ل 
﹋﹫﹀﹫ــ️ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮ــ﹢ل و ︲﹢ا︋︳ ﹝﹠︡رج در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠︐︣ل 
﹋﹫﹀﹫️ ︫ــ﹞︀ره ﹉ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 220، و ︮︡ا﹜︊︐﹥ 
︬ داده ︫ــ︡ه از  ﹫︪︑ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︀ی﹫﹎︥︀︨ــ︉ ︋︀ ا﹡︡ازه و و﹠︐﹞
﹢ا︨︐﹥  رو︫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ا︨️.  ﹢د او،︠  ︨﹢ی︠ 
︀︾﹏ ا﹡﹀︣ادی   ︫︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹤︨︧ــ﹣﹞ ﹉ ︀ر﹋ ︣ ﹡︷︀رت︋ 
︀︋︡ از ارز︀︋﹩ ︨﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︡ون آن ︫︣وع ︫﹢د و در 
︮﹢رت ﹡︊﹢د ︫︡ ︿︺︲ ︀ ﹩﹝︐︧﹫︨ ﹟﹫﹠︡ آن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹀︀د 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط و ︀ ا︗︣ا ﹡︪︡ن ا︔︋︩︣ آن، ﹁︺︀﹜﹫️ آن 
︧︀︋︣س ︋﹥ ︫ــ︡ت ﹝︡ود ︫﹢د. ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥، ︲﹞﹟ ︎︣﹨﹫︤ از 
︵︣ح ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ﹡︀﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ و﹫﹎︥︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︧︀︋︣س ﹋﹥ 
︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ﹝︧︐﹙︤م ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ︋︣ای او ا︨️، 
از ﹝︺﹫︀ری ︋︣ای ارز︀︋﹩ ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ 
ا︋︐︡ا ︫ــ︬ او در ︑︡و﹟ آن ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای 
﹡﹆︩ ا︮﹙ــ﹩ را ︋﹥ ︻︡ه دا︫ــ︐﹥؛ دوم، از ا︻﹞ــ︀ل ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی 
︠︀ص و﹫﹎︥ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩  ﹉︧ــ︀︋︣س ﹝﹀ــ︣وض ︋︣ای 
 ︀︐﹫﹇﹑︠ ﹤︋ ،︧︀︋︨︣ــ︀ن ︎︣﹨﹫︤ ︫︡ه؛ ︨ــ﹢م ﹩﹞︀﹝︑ ﹩︋︀ارز
و ا︋︐﹊︀ر﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای در ︑︡و﹟ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣ل 
 ،﹏﹆︐︧﹞ ﹩︋︀︀رم، ا﹝﹊︀ن ارز ارج ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ︫ــ︡ه؛ و ️﹫﹀﹫﹋
﹝︧︐︡ل و ﹝︧︐﹠︡ ︑﹑ش ︧ــ︀︋︣س ︋︣ای ر﹁︹ ﹋︀︨︐﹫︀ و ︑﹢︗﹥ 
︣ای وی و  ﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ او ﹨﹛︋  ︊﹢د︨  ︋﹥ ﹡﹆︀ط ﹝︧ــ︐︺︡︋ 
﹨﹛ ︋︣ای ﹡︀︸︣ان ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩  ︫﹢د ﹋﹥ ︔﹞︣ه آن ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

 ︩︨︣ ﹥ ︑︣︑﹫︊﹩ ﹋﹥ در︎  ︣ ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س،︋  ﹡︷︀م ﹡︷︀رت︋ 
︎﹫︩ ︑︺︣︿ ﹋︣د ،︡﹥ ﹡﹆︴﹥ ﹇﹢ت ﹝﹞﹩ دارد؟ 

︀︗﹫︀ن
﹥ ︧︀︋︡اران   ︋﹩︪︋ ️ ﹢﹨ ــ︡ در ﹫︀ن︫  ﹡﹆︴﹥ ﹇﹢ت ﹡︷︀﹝﹩ ﹋﹥︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ب ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و﹢︀ر ای در ﹤﹁︣
ا︨ــ️. در ﹡︷︀م ︎﹫︪ــ﹠︀دی، ︋︣ای ﹝︣ا﹇︊️ و ﹨︡ا️ ︋﹥ ︗︀ی 

ر﹏ ﹎︢اری ﹝︧﹫︣ از ﹎︀رد ر﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.

﹤﹡︀﹀︨︃︐﹞

︋︒ ︑︺︡د ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩

﹩︨︣︋︀︧ در

﹡︀︫﹩ از

ا︻﹞︀ل ︨﹙﹫﹆﹥ ﹨︀ و

ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ﹡︀﹝︐︖︀﹡︦

آن ﹝︣ا︗︹

ا︨️
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ا︗ــ︀زه ︋︡﹨﹫ــ︡ ﹝︓︀﹜ــ﹩ ︋︤﹡﹛؛ ︫ــ﹞︀ ︋︣ای ﹡︷ــ︀رت ︋︣ 
 ︡﹠﹡︀﹞ ﹤﹋ ︡ا﹡︐︷︀ر دار ︀﹡از آ ︀︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟ آ﹋ ﹤ ︣ز﹡︡ا﹡︐︀ن﹁
︫﹞︀ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹠︡؟ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︫ــ﹞︀ ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠︡؟ ︋﹥ ا︨︐︺︡اد﹨︀ و 
︸︣﹁﹫︐︀ی ﹁︣دی ︠﹢د ︋﹩ ا︻︐﹠︀ ︋︀︫﹠︡؟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹، ﹨﹫︘ 
 ﹤﹫︮﹢︑ ﹩︴را در ﹨﹫︘ ︫︣ا ﹩﹨︀﹎︡د ﹟﹫﹠ ︣ی﹊﹁ ︉︐﹊﹞
 ︡︀︋ ︣ده و﹋ ︬︪﹞ ︀﹨ب را ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹢︀ر .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡

در ﹝︡وده ︀ر﹢ب ︋﹥ ︧︀︋︣س آزادی ︻﹞﹏ داد.

آ︀ ︋︀ ︑︺︡د ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹝﹢ا﹁﹆﹫︡؟
︀︗﹫︀ن

︒ ︑︺︡د ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از  ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥︋ 
﹙﹫﹆﹥ ﹨︀ و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ﹡︀﹝︐︖︀﹡︦ آن ﹝︣ا︗︹ ا︨️. او﹜﹫﹟  ا︻﹞︀ل︨ 
︎﹫︀﹝﹩ ﹋﹥ از ا﹟ و︲︺﹫️ ﹝﹩ ر︨ــ︡ و︗﹢د ︑︱︀د ﹁﹊︣ی ا︨ــ️. 
﹨ــ︣ ﹉ از آ﹡︀ ︑︭﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از د﹍︣ی ︋︐︣ ﹝﹩ دا﹡︡. آ﹡︙﹥ 
 ﹩︭︭︑ ا︨ــ️، ︋︣ا︨︀س «﹇︀﹡﹢ن ا︨ــ︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ﹜﹚︧﹞
و ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اران ذ︭﹑ح ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧ــ︀︋︡ار ر︨﹞﹩»، 
﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای ︋︣ ﹋︀ر ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ︋ــ﹥ ︻︡ه ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︨️. ︨ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀ر︑﹩ ︗︀﹝︺﹥ را ﹨﹛ ﹋﹥ در 
ا︋︐︡ا ︻︣ض ﹋︣دم؛ ــ︀ل ا ﹤﹋ ﹟︣ا د﹍︣ان ︋﹥ ا ﹟﹢زه ورود 
︣ای آن   ︋﹩﹆︴﹠﹞ ﹩︨︀ ﹥ ︀ل︎  ︨︪︣ــ﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀︋  ﹋︣ده ا﹡︡،︎ 
ارا﹥ ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️. ︑︺︡د ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹡︐﹫︖﹥ ای ︗︤ 
︨︣در﹎﹞﹩ ︧︀︋︨︣︀ن و ︫ــ︣﹋︐︀ در ︎﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ و ︐﹩ ﹁︱︀ را 
️ ︵﹙︊﹫︀ و ﹁︣ار از ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ آورده  ︋︣ای ︋︣︠﹩ ﹁︣︮

ا︨️.

در ︋︺︱﹩ از ﹋︪ــ﹢ر﹨︀، ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن 
 ﹩﹡︀﹍﹝﹨ ︹﹁︀﹠﹞ ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ از ︋﹠﹍︀ه ︣﹫︾ ،﹩︮﹢︭︠ ︩︋
︨︣و﹋︀ر دار﹡︡، ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ز︣ ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ﹡﹫︧️ 
و  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در آن ︋︩، ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︠﹢دا﹡︐︷︀م 
 ﹟﹫﹠ ︀︧️؟ آ﹫ ع﹢︲﹢﹞ ﹟ا︨️. ﹡︷︣ ︫ــ﹞︀ در︋︀ره ا
 ﹩︑︀﹞︡︠ ︀︣ان ﹡﹫︤ ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨ــ️؟ آ︣دی ︋︣ای ا﹊رو
 ︳︊︑︣﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︀ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹎︣︋ 

﹡︊︀︫︡، ︋︀ز ﹨﹛ ︀︋︡ ز︣ ﹡︷︀رت ︋︀︫︡؟
︀︗﹫︀ن

﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای ا︨︐︓﹠︢︎︀︣ ﹡﹫︧ــ️. ﹨﹞﹥ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اران 

︣﹁﹥ ای ︀︋ــ︡ ︋︀ ︲﹢ا︋︳ ﹝︣︋﹢ط ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د. ︋ــ︣ای ︠︡﹝︀ت 
 ﹩︪︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠ ︣﹍︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︣ر︨ــ﹩ ا︗﹞︀﹜﹩، د
و ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︣︑︊ــ︳، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︑︡و﹟ ︫ــ︡ه و 
 ﹟ب ا﹢︀ر ــ︀ در︐﹫︻﹢﹠﹝﹞ زم ا﹐︗ــ︣ا ا︨ــ️. ︑﹊︀﹜﹫ــ︿ و﹐
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای رو︫﹟ ︫ــ︡ه ا︨️. ا︻︐︊︀ر 
︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︊︐﹠﹩ ︋ــ︣ ر︻︀️ ﹨﹞﹫﹟ ︲﹢ا︋︳ ا︨ــ️ 
و ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︨ــ﹙︉ ا︻︐﹞︀د از ︣﹁ــ﹥ را ︋﹥ د﹡︊︀ل ︠﹢ا﹨︡ 

دا︫️.
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︣ای ︀︗ ︶﹀﹍︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د و ︎︣﹨﹫︤ از 
︑︧ــ︣ی ︠︴︀ی ﹉ ︻︱﹢ ︋﹥ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای، از ا︻﹞︀ل 
︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا︨︐﹆︊︀ل ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛  ﹡︷︀رت ︣﹁﹥ ای︋ 
︣دا︠︐﹥  ﹥ آن︎  ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ در ﹡﹢ه ا︻﹞︀ل ﹡︷︀رت ا︨️ ﹋﹥︋ 
 ﹩︭︭︑ ︀ت﹞︡ ︫ــ︡. در ا︣ان ︵︊﹅ «﹇︀﹡﹢ن ا︨ــ︐﹀︀ده از︠ 
و ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اران ذ︭﹑ح ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩» 
﹋ــ﹥ ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹡﹫︤ ﹝︺︣وف ا︨ــ️، ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︪﹊﹙﹩ ︠﹢دا﹡︐︷︀م ︑︺︣︿ ︫︡ه 

ا︨️. 

آ︀ ﹡︷︀رت ︀︋︡ ︫﹊﹏ و ﹝︐﹢ای ﹋︀ر ︧︀︋︣س، ﹨︣ دو را 
︎﹢︫︩ د﹨︡؟ 

︀︗﹫︀ن 
︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ا﹡︖︀م ﹨﹫︘ ﹋︀ری ︋﹥ ︮﹢رت ︫﹊﹙﹩ ︠﹢ب ﹡﹫︧️. 
︐﹩ ﹋︀ر﹨︀ی ﹨﹠︣ی ﹋﹥ ︗﹙﹢ه ︸︀﹨︣ی آ﹡︀ ︗︀ذ︋﹥ او﹜﹫﹥ را ︋︣ای 
︑﹢︗﹥ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، در ︮﹢رت ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ﹝︐﹢ا ﹝﹢رد ︎︧ــ﹠︡ 
﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︸︀﹨︣ 
د﹜︙︧ــ︊﹩ ﹡︡ارد و﹜﹩ ﹝︐﹢ای آن ︑︊︺︀ت ﹝︊︀رک و ︑︃︔﹫︣﹨︀ی 
︋﹥ ︨︤ا﹝﹫﹝︭︑ ︣︋ ﹩︀ و ﹝﹢﹁﹆﹫︐︀ی ﹝︡︣ان، ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، 
دو﹜︐﹞︣دان و ︨ــ﹑﹝️ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︢ارد. از ا﹠︣و ︋﹥ ﹡︷︣ 
 ︀ ︣﹝︐﹢ای ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ︣ ︠︡﹝ــ️︎  ﹝ــ﹟، ﹡︷︀رت ︫ــ﹊﹙﹩︋ 

و︀﹫﹎︥﹩ ﹋﹥ ︋︫︣﹞︣ده ︫︡، ︸﹙﹛ ︋︣ ا ﹟︣﹁﹥ ا︨️.

ا﹝﹫︡وارم ﹁︣︮ــ️ ﹋﹠﹫︡ و د︡﹎︀﹨︐ــ︀ن در︋︀ره ﹡︷︀رت 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣︀ن و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︀ر﹋ ︣︋ ﹩ا﹢︐﹞
را در ﹝﹆︀﹜ــ﹥ ای ﹋︀﹝ــ﹏ اراــ﹥ د﹨﹫ــ︡. از ﹜︴︿ ︫ــ﹞︀ 

︨︍︀︨﹍︤ارم.


