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 ﹟﹊﹝﹞ ﹩︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ﹤﹋ ︣د︢︍︋ ﹩﹠︺ -ای را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د ﹤﹁︣ ︧︡︀︋︨︣ــ﹩، ا﹜︤ام دارد ︑︣د ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︣س در ا﹡︖︀م
ا︨ــ️ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا︐﹞︀ل، ︨ــ︊︉ ︑︣︿ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ﹢د. ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︑﹞︀م ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︲︣وری ا︨️- از 

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ارز︀︋﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ در ︫﹊﹏ د﹨﹩ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣︀ی ︧︀︋︣س. 
 ﹜﹞ ︩﹆﹡ ︣︋ ︀︑ ان ا﹡︖︀م داد﹢︑ ﹩﹞ ﹩︀﹨︀ر﹋ ﹤ د﹢︫ ︬︪﹞ ﹤﹋ ︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︮﹢رت ﹎﹫︣د︫︀و﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹊ ﹩﹡︀﹍﹝﹨ ︹﹁︀﹠﹞ ︡ر︨ــ ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ︑︃﹋﹫︡ ︋﹫︪︐︣ی ︫﹢د.
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ (ISAs) ا︣︺︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︿ ︫︡ه ا︨️: ”﹡﹍︫︣﹩ ا︨️ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ذ﹨﹠﹩ ︎︨︪︣﹍︣، 
﹨︪ــ﹫︀ر ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ا﹝﹊︀ن ︑︣︿ ﹡︀︫﹩ از ا︫︐︊︀ه ︀ ︑﹆﹙︉ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡، و ارز︀︋﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥ ︫﹢ا﹨︡ 

“.﹩︨︣︋︀︧
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪︬ ا﹨﹞﹫️ ا︨︀︨﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ﹝﹩ ︫﹠︀︨︡. ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹨︪﹫︀ری ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ 
 ︀ ︣ی ﹝︡ارک︢︎︀﹊︑ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ا ︀ ،️︨آ﹝︡ه ﹝︐﹠︀﹇︰ ا ️ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋︀ د﹍︣ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ د︨
︎︀︨ــ︀ ︋﹥ ︎︣س و︗﹢﹨︀﹩ را ز︣ ︎︨︩︣ ﹝﹩ ︋︣د ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋︀ر  رود. ︧︀︋︣س ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨﹢ا︋﹅ و ﹝︡ارک 
︀ و︗﹢د ا ،﹟︧︀︋︣س ﹝﹙︤م ا︨️ ا︑﹊︢︎︀︣ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋﹥ ﹇︣ار   ︋.︫︡︀ ︢︍︣د ﹋﹥ د﹜﹫﹙﹩ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︻﹊︦ آن را ا︻︐﹆︀د دا︫ــ︐﹥︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︮﹏︋  را︋ 

ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋︀ر رود، ز︣ ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د.
 ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ دارد و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊︋ در ﹩﹝﹞ ﹜ای ︨ــ ﹤﹁︣ ︡︀ت ︑︣د︷﹑﹞ م و﹢﹀﹞ ︧︀︋︨︣︀ن از ︣︐︋ ا︨ــ︐﹀︀ده
 ︣﹍و ﹡﹍︣ش د ︫︡︀  ︋﹜﹋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︣د﹊﹚﹝︻ ︣  ︋︡︀ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹍︣ش و و︲︺﹫︐﹩ ذ﹨﹠﹩،︋  ︡﹨﹠︡. ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای،︋   ︋️﹢﹛ز﹝﹫﹠﹥ را او ﹟در ا ︩︫﹢﹋

︧︀︋︡اران را ا﹜︀م ︊︋︪︡. ا﹎︣ ︧︀︋︡اران، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ در︨️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹡︊︣﹡︡، ا︔︋︪︣﹩ ︻﹞﹙﹊︣د آ﹡︀ن ︋︀ ﹝︀﹡︹ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢د.
 ﹤︐﹁︀ ︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟» ا︠︐︭︀ص﹊﹡ ️︀︻ای در ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︑﹆﹙︉ و ر ﹤﹁︣ ︧︡ــ︀︋︣س ︋﹥ «︑︣د ﹤﹚︖﹞ ︀ره﹝︫ــ ﹟︣د ا﹎︤﹫﹞ ︒︋ ع﹢︲﹢﹞
︉ ﹡︷︣ان ﹝︴﹙︹ ﹝﹢رد ︋︒ و ﹎﹀︐﹍﹢ ﹇︣ار  ︀︮ ر﹢︱ ︀︋ ،ای ﹤﹁︣ ︡ه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د﹢﹡ ︋︣ای درک در︨ــ️ و ︣︀ی زا︨ــ️ و از ︗﹞﹙﹥ ︎︨︪︣ــ

:️﹁︣﹎
︣ای ار︑﹆︀ی آ﹎︀﹨﹩ در︋︀ره ا﹨﹞﹫️  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹫︧️؟ و︋  ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹋︡ا﹝﹠︡ و د﹐ ﹩︗﹢︑ ﹜﹋ ﹏︧︀︋︨︣︀ن︋  1- ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︑︊︳︋ 

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡؟
2- ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︀﹨ ﹤︊﹠︗ ﹤﹩ از ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ا﹨﹞﹫️ ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫︡؟

 -3︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ ﹋﹥ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، در︨️ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
را ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ﹋︣د؟

4- ︻︊︀رت «﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︑﹆﹙︉، و ﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︮︡ا﹇️ ﹝︡︣ان» ﹍﹢﹡﹥ در ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؟
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︮﹀︀ر
 ﹩﹝﹞ ای ا︨️. ﹝﹢︲﹢ع ﹤﹁︣ ︡ا﹝︣وز ﹝︀ در︋︀ره ︑︣د ︒︋
﹋﹥ در اد︋﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از آن 
﹡︀م ︋︣ده ︫︡ه، ا﹝︀ ﹨﹫︘ و﹇️ در ﹢زه ﹋︀ر و ︣﹁﹥ ﹡﹞﹢دی از 
﹞︀ در︠﹢ا︨️  آن د︡ه ﹡︪︡ه ا︨️. در آ︾︀ز ﹎﹀︐﹍﹢﹞︀ن از︫ 
دارم ︋︣دا︫ــ️ ︠﹢د را از ا﹀﹞ ﹟﹢م ﹝︴ــ︣ح ﹋﹠﹫︡ ︑︀ وارد 

 .﹜﹢︫ ︒︋
︀﹫︗︀ ︣︐﹋د

در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹨﹛ در د﹡﹫ــ︀ و ﹨﹛ در ا︣ان، در ﹢زه 
 ﹟در ا ﹅﹫﹆︑ ︣ان︡ه ا︨️ و در ا ﹡︷︣ی ︑﹆﹫﹆︀ت ﹋﹞﹩ ا﹡︖︀م︫ 
️ ︫﹞︀ر ا︨️. در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان،  ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡﹍︪
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
د﹍ــ︣، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︡﹠﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝ــ﹢رد ︑︃﹋﹫︡ ﹇︣ار 
﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︑︺︣﹀﹩ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از 
 ﹤﹋ ،(Hurtt) ع ا︨ــ️ و ︠︀﹡﹛ ﹨︣ت﹢︲﹢﹞ ﹟اد︋﹫︀ت ا ︿︣︺︑
﹥ ︸︀﹨︣ او﹜﹫﹟  ︋﹫︪ــ︐︑ ﹟︣﹆﹫﹆︀ت را در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖︀م داده و︋ 
︫︭﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا ﹟﹢زه از ﹜︀ظ ﹡︷︣ی وارد ︫︡ه، آن را 

︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️. 
︋︣ا︨ــ︀س ا︣︺︑ ﹟︿، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ذ﹨﹟ ︎︨︪︣ــ﹍︣ و ﹡﹍︀ه 
 ﹤﹚︣﹞ از ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︧︀︋︣س در ︵﹢ل ﹁︣ا ﹤﹋ ️︨︀دا﹡﹥ ای ا﹆﹡

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹝︣﹙﹥ ا︗︣ا ︑︀ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹡︐ ︕︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ 
 ︣﹍︪︨︣ ︫ــ﹢ا﹨︡، ﹝︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات ︧︀︋︨︣ــ﹩ دارد. ﹡﹍︀﹨﹩︎ 
﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︧︐﹠︡ات و ﹨﹞﹥ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
ا︑﹊︀ ﹡﹊︣دن ︮︣ف ︋﹥ ا︸︀رات ﹝︣︡️ و ︫﹢ا﹨︡ی ﹋﹥ ︋﹥ د︨︐︩ 

﹝﹩ ر︨︡. 
︮︀ره راز

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫ــ︣ ﹝︊︒ ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای 
︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹝﹠︀︋︹ ا︣ا﹡﹩ 
︠﹫﹙﹩ ﹝︖﹢ر ا︨ــ️ و ︑︺︖︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ــ︣ا ﹨﹠﹍︀م ︑︖︡︡﹡︷︣ در 
د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︠﹫﹙﹩ ﹝︐﹢︗﹥ آن 
 ︒ ﹥ ︑﹞ــ︀م آن ︗﹠︊﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︋   ︋﹜ــ︺﹩ ﹋︣د ﹡︊﹢دــ﹛؛ ا﹜︊︐﹥︨ 
﹝︣︡️ ر︧﹉(︋﹥ و︥ه ر︧﹉ ذا︑﹩) ﹝︴︣ح ا︨️، ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛؛ 

﹢ن ︋﹥ ﹨︣︀ل ا﹟ دو ﹝﹢︲﹢ع ︋︀ ﹨﹛ ﹡︤د︀﹫﹊﹩ دار﹡︡. 
﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای دو د﹜﹫﹏ دارد؛  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟، ︑﹢︗﹥ ز︀د︋ 
د﹜﹫﹏ اول آن، ﹎︧ــ︐︣ش روزا﹁︤ون ا︨︐﹀︀ده از ارز︫︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ 
 ﹤﹊﹠ا ️﹝︨ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ︧︀︋︡اری روز︋﹥ روز ﹤﹋ ﹩﹠︺﹞ ﹟︡︋ .️︨ا
از ︋︣اورد ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡، ﹝﹩ رود و ا﹟ ﹝︧︐﹙︤م آ﹡︧️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 
﹥ ﹎︤ار︫﹩ ﹋﹥   ︋︡︀  ︫،︣﹍رد ﹋﹠︡. د﹜﹫﹏ د﹢︠︣ ︀ ذ﹨﹟ ﹁︺︀﹜︐︣ی︋   ︋﹜﹨
﹠︡ ︨︀ل ︎﹫︩ ﹝﹠︐︪︣ ︫ــ︡ ︋︣﹎︣دد ﹋﹥ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︑﹞︀﹝﹩ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن در داد﹎︀ه ﹨︀ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝﹊﹢م ︫︡ن آ﹡︀ن ︫︡ه ︋﹢د 

︨︺﹫︡ ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د
﹝︣﹋︤ی  ︨︍︣ده ﹎︢اری   ️﹋︫︣ ️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨  ﹢︱︻

اوراق ︋︀دار و ︑︧﹢﹥ و︗﹢ه

﹝﹞︡︗﹢اد ︮﹀︀ر
﹢رای ﹝ ﹤﹚︖﹞ ️︧︣︡︀︋︣س  ︫﹢︱︻

︀﹫︗︀ د﹋︐︣ ز﹨︣ه 
️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ﹫﹨ ﹢︱︻

وا︑ ︡︣ان ︫︣ق

︻﹙﹩ ︮︀ره راز 
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩

﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹟︡و︑ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹢︱︻

٣٩

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣
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﹫︪︐︣ از  ︣ا︨ــ︀س ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ا﹡︖︀م ︫︡ه،︋  ﹢د.︋  را ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣ده︋ 
60 در︮︡ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹊﹢م ︫︡ه ︋﹢د﹡︡، ︋﹥ ﹝﹢اردی 
︋︣﹝﹩ ﹎︪ــ️ ﹋﹥ ︋﹫︩ از ︡ ︋﹥ ا︸︀رات ﹝︣︡️ ا︻︐﹞︀د ︫︡ه ︋﹢د. 
︫ــ︀︡ ا ﹟︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹝︪ــ︬ ﹋︣د ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹫︪ــ︐︣ 

ا﹨﹞﹫️ داد.
ا﹜︊︐﹥ ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ﹨﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︗﹥ دار﹡︡، ︺﹠﹩ از 
 ︀︨︣︋︀︧ ،ای ﹤﹁︣ ︪︡︀ر و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︣د﹁ ︀﹡آ ︉﹡︀︗

︠﹫﹙﹩ ﹇﹢ی ︋︣︠﹢رد ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. 
در ︑︺︣ــ︿ ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای، ﹝︴﹙ــ︉ ︠﹫﹙﹩ ز︀دی ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د 
︣ ــ︀ل، وا﹇︺﹫️  ︋﹥ ︑︺︣﹀﹩ ﹋﹥ ارا﹥ ︫ــ︡، ا︲︀﹁ــ﹥ ﹋︣د؛ و﹜﹩ ︋﹥ ﹨
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︀ِت ﹁︣دی ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹫︮﹢︭  ︠﹤ ا﹠︧ــ️ ﹋﹥︋ 
 ﹤ ﹫︩، در ﹝︀︭︊﹥ ﹝︣︋﹢ط︋  ︧ــ﹫︀ر ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️. ﹠︡ و﹇️︎   ︋︡﹠﹋
︑ ﹅﹫﹆﹊﹩ ازدو︨︐︀ن ﹋﹥ ︑︤ د﹋︐︣ا︩ در︋︀ره ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹢د، 
︫ــ︣﹋️ دا︫ــ︐﹛ و ﹞ ︀︋ ﹤﹋ ﹩︓︋﹆﹅ ︎﹫︩ آ﹝︡ ﹝﹢︗︉ ︫︡ ﹡︷︣م 
در︋︀ره ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹞﹩ ︑︺︡﹏ ︫﹢د. در ا︋︐︡ا، ا︻︐﹆︀د ﹝﹟ ا﹟ ︋﹢د 
 ﹩﹠︺ ﹝﹆﹢﹜﹥ ︔︀︋️ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹋︀ر﹨︀︨ــ️؛ ﹉ ای ﹤﹁︣ ︡ــ﹥ ︑︣د﹋
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︑ ︡︀︋︭﹫﹑ت و ︑︖︣︋﹥ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡، 
︀︋︡ از ا﹟ و︥﹎﹩ ﹨﹛ ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ذ﹨﹠﹩ ︎︨︪︣ــ﹍︣ دا︫︐﹥ 
︋︀︫︡ و ︋﹥ آ︨︀﹡﹩ ﹇︀﹡︹ ﹡︪﹢د. ر︪﹥ واژه ︑︣د︡ در ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ از 
واژه Skeptikos»﹩﹡︀﹡﹢» ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه و در آن ︎︨︪︣﹍︣ی ﹁︺︀ل 
و︗﹢د دارد؛ ︺﹠﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︑﹠︀ ︎︨︩︣ ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ در ادا﹝﹥ 

︎︨︩︣، ︗︧︐︖﹢ ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹝﹆︭﹢د و︗﹢د دارد. 
﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ﹋︀ر ︋﹥ ﹋︀ر 

 ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹩︐﹇د؟ و﹢︫ ﹩﹞ ﹤ ﹉︧ــ︣ق ﹋﹠︡، ︎︦ ﹝﹢︲﹢ع ر﹁
︋﹥ ا︸︀رات ﹝︣︡️ ︋︀ ︑︣د︡ ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛، ﹝﹢﹇︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
ر︧﹉ ذا︑﹩ را در ︫︣﹋️ ︋︀﹐ ︋︣اورد ﹋︣ده ︋︀︫﹫﹛ ︀ در ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ 
﹫︪︐︣ی   ︋︡︣د︑ ︀  ︋︡︀ ︣اورد﹨︀ ا︨️،︋  ﹥ ︫︡ت ﹝︐︃︔︣ از︋  ︧ــ︀︋﹩ ﹋﹥︋ 
︋︣اورد﹨︀ را ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار د﹨﹫﹛. ︋︺︡ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫︡م ﹋﹥ 
 ﹟دا︫︐﹫﹛، ا ﹉︧ر ︒︋ در ︣︐︪﹫︎ ﹤﹋ ﹩︓︀︊﹞ ︋︧ــ﹫︀ری از ︡﹠﹡︀﹞
﹨﹛ ︗︤و ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︍﹢︫︀﹡﹩ دارد و ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ در 
︗︀﹩ ﹋﹥ ︠︴︣ ︋﹫︪︐︣ ا︨️، ︖﹛ آز﹝﹢﹡︀ و ︻﹞﹅ ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹫︪︐︣ 
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡؛ و ﹡﹥ ﹁﹆︳ آن، ︋﹙﹊﹥ ︠﹢د ︧︀︋︣س ﹨﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︣د 

ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ه، ︀︋︡ ﹝︐﹀︀وت ︋︣︠﹢رد ﹋﹠︡. 
﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︑﹠︀ در ﹝︣﹙﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ در 
﹨﹞﹥ ﹝︣ا﹏ ﹋︀ر  ︣︷﹡︡﹞ ︡︀︋︧ــ︀︋︣س ﹇︣ار ﹎﹫︣د؛ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
 ︡︀︋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︧ــ︀︋︣س ﹋︀ر ﹤﹋ ﹩︀﹨ زه﹢ ﹤﹝﹨ ︀ی ﹋︀ر و در︐﹡ــ︀ ا︑
 ︡ر︨ــ﹫︡ه ام ﹋﹥ ︑︣د ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︋︀︫ــ︡. ﹝ــ﹟ ︋﹥ ا ﹩﹎︥و ﹟دارای ا
︣﹁﹥ ای از آن ︋︣اورد او﹜﹫﹥ ای ﹝︐︃︔︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ از ︠︴︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫﹛. 
 ﹩︐﹫︭︫ ︣︷﹠﹞ ای از ﹤﹁︣ ︧︡ــ️ ﹋﹥ ︑︣د﹠ا ︣﹍د ﹤︐﹊﹡ ﹉
ــ︭﹩ و  ﹁︣دی  ︭﹢︮﹫︐︀ی︫  ــ﹉ ﹁︣د، ﹝︐︃︔︣ از ﹉ ︨ــ︣ی︠ 
︋ُ︺︡ ︫ــ︭﹫️ آن ﹁︣د و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹥ در آن  ا︨ــ️؛ در ﹝︖﹞﹢ع، 
﹥ ︵﹢ر   ︋︀﹠︧ــ︐﹠︡. ا﹨ ︣︔﹣﹞ ︀﹠ا ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︣ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ا﹋︐︧︀︋﹩ ا︨️.   ︋﹤﹊﹚ ︻﹞︡ه ژ﹡︐﹫﹊﹩ ︀ ورا︔︐﹩ ﹡﹫︧ــ️،︋ 
ا﹜︊︐ــ﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا﹟ و﹠︑ ︤﹫﹡ ﹩﹎︥︀ در دوران 
 ﹤﹋ ﹜﹫﹢﹍︋ ر﹢︵ ﹟ا ︡︀︋ ︡︀︀د ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ︫ــ︖︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ︀ر﹋
 ﹩︋︣﹞ ﹉ ﹤﹋ ︀ن ︵﹢ر﹝﹨ .︡﹠︐︧﹫﹡ ︉︨︀﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ︀﹫︱︺︋
ا︨ــ︐︺︡اد︀ب، ﹉ ر︫ــ︐﹥ ورز︫ــ﹩ را ︋﹥ ﹉ ﹡﹢︗﹢ان ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︫︣ا︤﹫﹁ ︳﹊﹩ او ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝︀ ﹨﹛ در ︣﹁﹥ ﹝︀ن 
﹥ درد   ︋﹜﹫﹢﹍ ︺︱﹩ از ﹋︀رآ﹝ــ﹢زان ︣﹁ــ﹥ ای︋  ــ﹥︋   ︋﹜و︸﹫﹀ــ﹥ دار
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹞﹩ ︠﹢ر︡! ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︋﹠﹫︀دی در ﹡﹢ع ﹡﹍︀ه 
︠﹢د ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. ﹢ن ﹁﹊︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋︐﹢ان در ︨ــ﹟ 28 ︨︀﹜﹍﹩ 
︋﹥  ︣﹀﹡ ﹉︀د داد ﹋﹥ ﹡﹍︀﹨︩ ︨︨︣ــ︣ی ﹡︊︀︫︡، ︻﹞﹅ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ 
و زود را︲﹩ ﹡︪﹢د. ا︫ ﹤︋ ︀﹠︭﹫️ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︑︣︋﹫️ در ا︗︐﹞︀ع 

و ︠︀﹡﹢اده ﹁︣د ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد و ︋︧﹫︀ر ﹝﹣︔︣ ا︨️.
ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د

︋︧﹫︀ری از ︀︮︊﹠︷︣ان ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ﹊﹩ از و﹫﹎︥︀ی ا︮﹙﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ دا﹡﹠︡. در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ در ﹜﹞ و ﹁︣دی

:︀﹫︗︀ ︣︐﹋د

﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای

︑﹠︀ در ﹝︣﹙﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹡﹫︧️

︋﹙﹊﹥ در

﹨﹞﹥ ﹝︣ا﹏ ﹋︀ر

 ︣︷﹡ ︡﹞ ︡︀︋︧︀︋︣س

﹇︣ار ﹎﹫︣د

۴٠



١٣
٩۶

﹢ر  
︣
︫ 

  ٩
٠  
︀ره
﹝︫

﹨﹛ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︫ــ︀ره ا︨︀︨ــ﹩ ︫︡ه ا︨ــ️. در ︋﹠︡ 13 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  200︧︀︋︨︣ــ﹩، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹍︫︣﹩ 
﹋﹥ ﹝︐︱﹞﹟ ﹉ ︨︣ی ︎︨︪︣ــ﹍︣ی ا︨️ ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه و از آن 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨︪﹫︀ری ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︫︣ا︴﹩ ﹡︀م ︋︣ده ︫︡ه ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨️ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀﹩ از ︑︣︿ ﹡︀︫﹩ از ︑﹆﹙︉ ︀ ا︫︐︊︀ه در آن و︗﹢د 

دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝ــ﹟ ﹨﹛ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐﹙﹀﹩ ︋︧ــ︐﹍﹩ 
دارد؛ از ︗﹞﹙﹥، و﹫﹎︥︀ی ﹁︣دی ︧ــ︀︋︣س، ذ﹨﹟ ︧︀︋︣س، 
 .︬︫ ️﹫︧﹠︗ ﹩︐ ︀ ،︀ر﹋ ︉ ︀︮ ︧︀︋︣س، ﹡﹢ع ︀ر﹋ ﹤﹆︋︀︨
︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ︋︀﹐︑︣ی دارد، ︑︖︣︋﹥ ︋﹫︪︐︣ی دارد، 
 ﹩︐ ︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ــ﹍︀ه﹡ ﹏︀︧ــ﹞ ﹤ ︋ــ︀ د︡﹎︀ه ﹝︀﹁︷﹥ ﹋︀را﹡﹥ ︑︣ی︋ 
︉ ﹋︀ر ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹡﹢ع  ︀︮ ﹉ ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹇︊﹙﹩ از ﹉ و︗﹢د
﹡﹍︣ش ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︠﹫﹙﹩ ا︔︣ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ دا︫︐﹥ 

 .︫︡︀︋
︮﹀︀ر

 200 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  در  ︣﹁﹥ ای   ︡︣د︑ ﹝﹀﹢م 
︨ــ︀︋﹅ ︋︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︑︃﹋﹫︡ دا︫ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹨﹞﹫︪﹥ 
 ︿︣︑ ︀ل ︋︡﹨︡ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن﹝︐ری ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹢︵
 ︡ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و︗ــ﹢د دارد. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡، ︑︣د︑ر﹢︮
︣﹁﹥ ای ︋﹥ و﹫﹎︥︀ی ﹁︣دی، ا﹋︐︧ــ︀︋﹩ ︀ ︾﹫︣ا﹋︐︧︀︋﹩، 
︋﹥ ﹝﹫︳ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، و ︋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ︋︧ــ﹫︀ری ︋︧︐﹍﹩ دارد؛ 
از ︗﹞﹙﹥، ︋︒ ︫ــ﹠︀︠️ ﹝﹫︳ وا︡ ︑︖︀ری ﹡﹫︤ ا﹨﹞﹫️ 

︋︧﹫︀ری دارد. 
در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹋ــ﹥ ﹡﹍︀ه ﹋︣دم، در ﹝﹢رد 
ا ﹤﹊﹠﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ در ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝﹣︔︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︋︣ دو 
︻︀﹝﹏ (﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︑﹆﹙︉؛ و ﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︮︡ا﹇️ ﹝︡︣ان) 

︋﹫︪︐︣ ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨️، ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد؟ 
ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د

﹝﹟ ا︻︐﹆︀د دارم ﹋﹥ ︧︀︋︣س در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︀︋ ︩︀︤︡ ﹡﹥ ﹁︣ض 
 ﹤﹚︣﹞ ،﹏﹋ را ︋ــ︣ ︮︡ا﹇️ ︋﹍︢ارد و ﹡﹥ ︋ــ︣ ﹡︊﹢د ︮︡ا﹇ــ️. در
 ︀︲︣﹁ ﹟دوی ا ︣﹨ ︣︋ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ️﹋︣ ری﹢︵ ︡︀︋ ︩︀﹫﹎︡﹫︨ر

ا︨︐﹢ار ︋︀︫︡. 
︀﹫︗︀ ︣︐﹋د

︐︣ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥   ︋︡︀ــ  ︫،﹜︍︣داز ﹥ ︑﹢︲﹫ ︻﹢ا﹝﹏︋   ︋﹤﹊﹠از ا ﹏︊﹇
 ﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ در ا︨︀س ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩︋︀ ﹤︪ای را ر ﹤﹁︣ ︡︣د︑

﹞ ﹤﹫︴﹩ ا︨ــ️ و ﹍﹢﹡﹥ ︑︣د︡ی را ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︺︡ ︋﹥ 
.﹜ای ︋︍︣داز ﹤﹁︣ ︡ا﹝﹏ ﹝﹣︔︣ در ︑︣د﹢︻

 ︡︣د︑ ︡︀ــ ︒ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س︫  ️ ︑︣ از︋  ︀ا﹨﹞﹫  ︋
︀ً از ︑︱︀د  ︊︣﹆︑ ︡ــ︣د︑ ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه از ا︵﹑︻︀ت ︋︀︫ــ︡ و ا
﹝﹠︀﹁︹ ︫ــ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ ︺﹠﹩ ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︺﹩ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه و 
 ﹤ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه از ا︵﹑︻︀ت و︗﹢د دارد و ﹡︊﹢د د︨︐︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛︋ 
︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه. ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه، د︨︐︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛  ا︵﹑︻︀ت︋ 
︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹡︡ارد و﹜﹩ ﹝﹠︀﹁︺︩ در﹎﹫︣ آن ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ 
ا︨️ و ﹁︀︮﹙﹥ ای ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه و ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه و︗﹢د دارد، 

﹡﹍︣ا﹡﹩ و ا︋︀م را ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋ــ︣ای ︑﹀﹫︿ و ﹋︀﹨ــ︩ ا﹟ ﹡﹍︣ا﹡ــ﹩ و ا︋︀م 
 ️︧﹠ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹀︧﹚﹁ ،درا︨︀س ﹩﹠︺ .️ا︨ــ ﹤︐﹁︣﹎ ﹏﹊︫
﹋﹥ ا︋︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه و ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠ــ︡ه ︋﹥ ﹜︀ظ را︋︴﹥ 
﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ و ︑︱︀د ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ و︗ــ﹢د دارد، ﹋︀﹨︩ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. در 
﹡︐﹫︖﹥، ا﹟ ︑︣د︡ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︋﹥ ︧ــ︀︋︣س، 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︠ــ﹢دش و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ︠﹢دش، ﹋﹥ 
﹁︣د ︋︀︮﹑﹫️ و ︣﹁﹥ ای ا︨ــ️ و ︑︭ــ︬ دارد، ﹝﹩ د﹨︡، 
و ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︧ــ︀︋︣س را ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹢﹋﹏ ︋ــ︀ ﹨﹞︀ن ︑︣د︡ و ︋︀ ﹨﹞︀ن 
 ︧︡ــ︀︋︣س ﹝﹫ــ︣اث دار ︑︣د ،﹩︻﹢﹡ ﹤︋ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀م ﹨﹞ــ︣اه︋ا
 ︬︫ از ︪︡ــ﹥ ﹨︀ی ︑︣در ،﹟ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا
︧︀︋︣س ﹡﹫︧ــ️. ︋﹥ ﹜︀ظ ︗︀﹍︀ه ︣﹁﹥ ای، ︧︀︋︣س ﹝︀﹡﹠︡ 
︎︫︤ــ﹊﹩ ﹋﹥ ︠﹢دش را ︗︀ی ︋﹫﹞︀ر ﹝﹩ ﹎ــ︢ارد و ﹝︀﹡﹠︡ و﹋﹫﹙﹩ ﹋﹥ 

ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د: 
﹝﹟ ا︻︐﹆︀د دارم

﹋﹥ ︧︀︋︣س 
︩︀︤در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر

︡︀︋
﹡﹥ ﹁︣ض را ︋︣ ︮︡ا﹇️ ︋﹍︢ارد

و ﹡﹥ ︋︣ ﹡︊﹢د ︮︡ا﹇️
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︀ً ︋︀ ﹨﹞﹥ ︑﹢ا﹡︩ در ︀︱﹇ ﹤﹝﹊﹞﹩ از ﹝﹢﹋﹏ ︠﹢د د﹁︀ع ﹝﹩ ﹋﹠︡،  ﹠﹫︻
︀ ﹡﹊︐﹥ ︨﹠︖﹩ در ﹝﹫︳ ﹝﹢رد  ﹥ د﹇️ و︋  او ﹨﹛ ﹝︪ــ︭﹥ ︑︣د︡ را︋ 

ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︠﹢د دارد. 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ر︪ــ﹥ ﹨︀ی ︑︣د︡، ﹡﹥ از ︧ــ︀︋︣س، 
︋﹙﹊﹥ ﹁︣ا︑︣ از آن در ذات ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و در 
﹢د. ﹨﹞﹫﹟ و︗﹢د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای   ︫︿﹇﹢︐﹞ ︡︀︊﹡ ﹩﹎︡﹫︨ر ︡﹠︣ا﹁ ﹏﹋
 ﹩﹠︺ ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡؛︖︧︀︋︨︣ــ﹩ را ا ﹩﹨ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹆︩ ا︻︐︊︀رد
︋﹥ ﹜︀ظ و︗﹢د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ،︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀د︖︪ــ﹩ و ارزش ا﹁︤وده ا︋ا︻︐︊︀ر ﹩﹛︀﹞
 ﹉ ﹤﹡ ︀د وز ﹤﹝﹚﹋ ﹉ ﹤﹡ ﹤﹋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ﹩﹠︺ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹋﹙﹞﹥ ﹋﹛ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡؛ ا﹝︀ ارزش ا﹁︤وده ای ﹋﹥ ︧︀︋︣س ا︖︀د 
﹥ ﹜︀ظ ﹋︀﹨︩ ا﹟ ا︋︀م ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ︣﹁﹥ د﹍︣ی و  ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡︋ 

﹨﹫︘ ﹁︣ا﹠︡ د﹍︣ی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ آن را ا︖︀د ﹋﹠︡. 
﹝﹟ ﹨﹛ ︋︺︱﹩ از ︑︀﹆﹫﹆ــ﹩ را ﹋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︣دم، ︋﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت 
︠︀﹡﹛ ﹨︣ت ر︨ــ﹫︡م ﹋﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ در د﹡﹫︀ ︨ــ︣د﹝︡ار ︋﹢د. او﹜﹫﹟ 
 ︡دارای ︑︣د ﹤﹋ ﹩﹡︀︨︣︋︀︧ ﹤﹊﹠︪ــ︀ن ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد ︋﹥ ا︀ت ا﹆﹫﹆︑
︣﹁ــ﹥ ای ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹨︧ــ︐﹠︡ آن را ︋﹥ ︮﹢رت ︨﹫︧ــ︐﹞︀︑﹫﹉ ︋﹥ ﹋︀ر 
﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡؛ ︺﹠﹩ ﹎︢را و ﹝﹢ردی ا︑﹀ــ︀ق ﹡﹞﹩ ا﹁︐︡، و ︑︭︀د﹁﹩ و︗﹢د 
 ︀︋ ️︊︮ ﹤﹋ ــ︡ارد، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︨﹫︧ــ︐﹞︀︑﹫﹉ از ﹡﹆︴﹥ ︫ــ︣وع﹡
︀︀ن ﹋﹥ ا﹝︱︀ی ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️،  ︉ ﹋︀ر ا︨️ ︑︀ ﹡﹆︴﹥︎  ︀︮
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و︗﹢د دارد. ︑﹆﹫﹆︀ت ﹨︣ت ﹡︪ــ︀ن داده ا︨ــ️ ﹋﹥ 
 .️︨﹐︀︋ ︴︨ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ ﹉﹫︑︀﹝︐︧﹫︨ ای ﹤﹁︣ ︡︣د︑
در ﹝﹆︀︋﹏، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︨ــ︴︀︎ ﹫﹟ را ﹨﹛ ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞﹥ ﹝︪︀︾﹏ و 
︣﹁﹥ ﹨︀ی د﹍︣ دار﹛. ︋﹠︀︋︣ا﹟، در ﹢زه  ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣︀ن 

︨︴ ︋︀﹐ دارای ︨︴ ﹝﹠︀︨︊﹩ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹨︧︐﹠︡.
در ﹝ــ﹢رد ︻︀﹝﹏ ﹁︣﹨﹠﹌، در ﹢﹡︀ن ︑﹆﹫﹅ ︫ــ︡ه و ﹝︴﹫︀ی 
ــ︡ه ﹋﹥ در  ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹝︐﹙ــ︿ ︡﹠﹟ ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹆︀︧ــ﹥ و د︡ه︫ 
 ︿︣︺︑ ــ﹥ ای﹁︣ ︡︣د︑ ︴︨ــ ︿﹚︐﹞ ﹩ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ︴﹫﹞

﹝︐﹀︀و︑﹩ دارد و ﹡﹍︣ش ︑︣د︡﹎︣ا︀ن ﹝︐﹀︀وت ا︨️.
 ︧︡ــ️ ﹋ــ﹥ ︑︣د﹠︀ت ﹡︪ــ︀ن داده ا﹆﹫﹆︑ ﹤﹋ ︣ی﹍ــ﹏ د﹞︀︻
︣﹁ــ﹥ ای ﹎ ︀︑ ﹤︣︡ودی ︗﹠︊﹥ روا﹡︪ــ﹠︀︠︐﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︗﹠︊﹥ 
︫ــ︭﹫︐﹩ ﹁︣دی دارد، ︺﹠﹩ از و﹫﹎︥︀ی ︫︭﹫︐﹩ ا︨️، ا﹝︀ 
﹇︀︋﹏ آ﹝﹢زش ﹡﹫︤ ﹨︧ــ️. ︋︺︱﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹥ د﹜﹫﹏ و﹫﹎︥︀ی 
 ︡︀︫ ﹤﹋ ﹩︀︴﹫﹞ در ،️︣︡﹞ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹁︪︀ر﹨︀ی ،﹩︐﹫︭︫
︋︀ ﹡﹍︣ش ︨ــ︴﹩ ︑︣ ︋︪ــ﹢د ︋﹥ را︐﹩ از آ﹡︀ ﹎︢ر ﹋︣د، ا︧︐︀د﹎﹩ 

﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ ﹨﹞﹫﹟ و﹫﹎︥︀ی ︫ــ︭﹫︐﹩ را ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︫﹢د ︎︣ورش 
داد و آ﹝﹢زش ︢︎︣ ا︨️. 

︑﹆﹫﹆︀︑ــ﹩ ﹨﹛ در︋︀ره ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای در ا︣ان ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه، 
 ︀﹞ ﹤ ︺︱﹩ از ︻﹢ا﹝ــ﹏ را︋  ﹎︣ــ﹥ ︑︺ــ︡اد آ﹡﹞ ︀︡ود ا︨ــ️، و﹜﹩︋ 
 ﹩︣ا﹎︧︡ــ️ ﹋﹥ ︑︣د﹠ا ︣﹍﹡︀﹫ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ﹊﹩ از ︑﹆﹫﹆︀ت︋ 
 ،️﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ﹩﹠︺ را︋︴﹥ دارد؛ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︋
︀︡ ﹡﹍︣ش ﹡︀د﹠﹥ ︑︣د︡﹎︣ا   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︣س در ︑﹞︀م ︵﹢ل

دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
︑﹆﹫ــ﹅ د﹍ــ︣ی ﹋﹥ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ﹡︪ــ︀ن داده ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹫﹟ 
و﹫﹎︥︀ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ︧︀︋︨︣︀ن را︋︴﹥ و︗﹢د دارد. 
 ﹤ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︳﹫﹞ در ﹤ ︀ل ،ذا︑﹩ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹇︱︀وت ︭︣﹠︻
 ️﹫︺︴﹇ ﹤  ︋︬ــ در ﹝︴﹫︀ی د﹍︣، ︑︣د︡ ا︨ــ️. ︺﹠﹩ ا﹎︫︣ 
︋︨︣ــ︡، د︋ ︣﹍︒ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی و ﹇︱︀وت ﹝︺﹠ــ︀ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. 
و﹇︐ــ﹩ ︫ــ︣ا︳ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑︣د︡ ا︨ــ️، درا︨ــ︀س 
﹇︱︀وت ﹝︺﹠︀ دارد. در ﹝ ︳﹫︧︀︋︨︣ــ﹩، ︧︀︋︣س ︋﹥ ﹇︱︀وت 
 ﹟ا ﹟ذا︑ــ﹩ و ︋﹠﹫︀د ︭︣﹠︻ ،︡ای ﹝﹩ ︎ــ︣دازد و ︻﹠︭︣ ︑︣د ﹤﹁︣

﹝﹫︳ ا︨️. 
در ︑﹆﹫﹅ د﹍ــ︣ی، ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ︋ــ︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
︋︣ر︨﹩ ︫ــ︡ه ا︨ــ️؛ ﹝︀﹡﹠︡ دا﹡︩، ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦، و درک ﹝﹫︀ن 
﹁ــ︣دی. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︑﹆﹫ــ﹅ ا︠﹫︣ی ﹋﹥ در ︨ــ︀ل 1395 ا﹡︖︀م 
︫︡ه، در ﹝﹢رد ︑︃︔﹫︣ ر︑︊﹥ ︧︀︋︣س، ︗﹠︧﹫️، ︻︱﹢️ در ︗︀﹝︺﹥ 
 ︡︣د︑ ︣︋ ﹩﹚﹫︭︑ ﹤︐︫ت و ر﹑﹫︭︑ ،﹟︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩، ︨ــ
︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ︗﹠︧﹫️ در ﹡﹍︣ش  ︣ر︨﹫︀﹩ ا﹡︖︀م︫  ︣﹁﹥ ای،︋ 
︑︣د︡﹎︣ا︀ن ︑︃︔﹫︣ ﹡︡ا︫︐﹥، و﹜﹩ ︋﹆﹫﹥ و﹫﹎︥︀ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر 

﹝﹩ رود در ︑︣د︡ ﹝﹣︔︣ ︋﹢د﹡︡. 
ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د

﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻ــ︀م ﹊﹩ از 
︣︐﹝﹞ــ﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹋﹛ ︑﹢︗﹩ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ﹁﹆︡ان ﹁︣﹨﹠﹌ 
﹥ ر︾﹛ ︑︃﹋﹫︡  ︣﹁﹥ ای در ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ دا﹡︧ــ︐﹥ ﹋﹥︋ 
 ﹟﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩، ︑﹢︗﹥ ﹐زم و ا﹨﹞﹫️ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا

﹝﹢︲﹢ع ﹡︪︀ن داده ﹡︪︡ه ا︨️. 
︉ ﹋︀ر، ︋﹥  ︀︮ ﹟︐︫︡ا﹍﹡ ﹩︲︧ــ︀︋︣س ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ای را
اد︻︀﹨ــ︀ی وی، ا︻︐﹞︀د ︋﹫︩ از ︡ی ﹡︪ــ︀ن د﹨︡ و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
﹥ ﹋︀ر ﹎﹫ــ︣د. ا﹁︤ون ︋ــ︣ آن، ﹋﹞︊﹢د  ﹋﹞ــ﹩ را در ا﹡︖ــ︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
آ﹝﹢زش در ا ﹟﹢زه، و آ﹎︀﹨﹩ ︋︪ــ﹩ ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ا︻︱︀ی ﹎︣وه  ﹨︀ی 
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︧︀︋︨︣﹩، ا﹨﹞﹫️ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︋︧﹫︀ر ﹋︀﹨︩ داده ا︨️. 
 ︡ــ️ ︑︣د﹫﹝﹨ا﹇ــ︡ام ︋ــ︣ای ︋︀﹐︋︣دن ا ﹟︣︐﹝﹞ ،﹟ــ﹞ ︣ــ︷﹡ ﹤︋
︣﹁﹥ ای، ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی و ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹋︀﹁﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و ︮︡ ا﹜︊︐﹥ 
 ،︣︲︀ ︀ل ︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︨ــ️. در ︣︋ ︣﹝︐︧ــ﹞ آ﹝﹢زش و ﹡︷︀رت
﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ا︣ا﹡﹩ 
︀ً و︗﹢د ﹡︡ارد و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹡﹫︤ ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥  ︊︣﹆︑
د︡﹎︀ه ︑︣د︡﹎︣ا﹩ ا﹡︖︀م ﹡︡اده ا﹛. ︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︑﹢﹇︹ 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ︨︣︋︀︧︀ی ﹝︀ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋︀ ︻﹞﹅ 

﹋︀﹁﹩ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ آن ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹋﹥ ﹐زم و ︀︋︧︐﹥ ا︨️، ︋︡﹨﹠︡.
︮︀ره راز

︀︵︣ دارم در   ︠﹤ ︒ آ﹝﹢زش ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥︋  در ﹝ــ﹢رد︋ 
﹥ ﹋︀ر آ﹝﹢زش ︧︀︋︨︣︀ن  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩- ﹋﹥ ا﹨﹞﹫️ ز︀دی︋ 
﹝﹩ د﹨︡- ﹋﹑︨﹩ ︋︀ ا﹟ ︻﹠﹢ان و ﹝﹢︲﹢ع ︑︪﹊﹫﹏ ﹡︪︡ه ا︨️. و﹜﹩ 
︧ــ﹫︀ر د︫﹢ار ا︨️.  ︀︫ــ︡ ﹋﹥ آ﹝﹢زش ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹨﹛︋  ︀د﹝︀ن︋ 
︀ی ︑︐﹥ و  ﹥ ا﹁ــ︣اد آ﹝﹢زش د﹨﹫︡،︎  ﹢ا﹨﹫︡ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را︋  ا﹎ــ︣︋ 
 ﹉ ︀︋ ﹩﹠︺ .️︨در ﹋﹑س و ︋︀ ︫﹫﹢ه ︨﹠︐﹩، ﹋︀ر ︋︧﹫︀ر د︫﹢اری ا
ز﹝︀ن ﹝︡ود ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د در ا﹟ ﹝﹢رد ︮︊ــ️ ﹋︣د و ﹝︴﹙︊﹩ را ︋﹥ 

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن آ﹝﹢︠️.  ﹋︫︣
︣︐︋﹟ آ﹝﹢زش دروا﹇︹، درد︨ــ︐︣س ︋﹢دن ا﹁ــ︣اد ︋︀︑︖︣︋﹥ در 
 ﹩︀﹝﹠﹨ردی، ا﹁︣اد را را﹢﹞ رت ﹝﹢︲﹢︻﹩ و﹢︮ ﹤ ︨ــ︣ ﹋︀ر ا︨️ ﹋﹥︋ 
﹋﹠﹠ــ︡. دروا﹇︹، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︀︑︖︣︋ــ﹥، ﹋︀ری را ﹋﹠︐︣ل و 
︋︀ز︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، از ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︎︨︣︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ آن ﹋︀ر 
︋︣︠﹢رد ﹋︣ده ا︨️ و ︣ا ﹁﹑ن اد︻︀ ︀ ︫﹢ا﹨︡ را ︢︎︣﹁︐﹥ و ﹆︡ر در 
﹢د در ز﹝﹫﹠﹥   ︠﹤︋︣︖︑ ﹅︣︵ ﹟ع ﹋﹠﹊︀ش ﹋︣ده ا︨ــ️؟ و از ا﹢︲﹢﹞

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︋﹥ ︧︀︋︣س ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی   ︋︡︀ــ  ︫﹜﹨ ﹟ا ﹤﹋ ،﹜﹞ ︧ــ﹫︀ر ــ﹉ ﹡﹊︐﹥︋ 
︋︣﹝﹩ ﹎︣دد، ا﹠︧️ ﹋﹥ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︀︋︡ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︑︪﹢﹅ و 
︑︣و︕ ︫﹢د. ﹝﹟ ︋︣ا︨︀س ︑︖︣︋﹥ ︣﹁﹥ ای ︠﹢دم، در︀﹁︐﹥ ام ﹋﹥ در 
 ﹤﹠︤﹨ ای ﹝︐︣ادف ا︨ــ️ ︋︀ ﹋︀ر ︋﹫︪︐︣ و ﹤﹁︣ ︡︀ری، ︑︣د﹋ ︳﹫﹞
︋﹫︪︐︣؛ و ا﹟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋︣ای ︨︣︋︀︧︀ در ﹁︭﹙︀ی ︫﹙﹢︾﹩ 

﹋︀ر، ︋︧﹫︀ر د︫﹢ار ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀ر ︋﹫︪︐︣ی ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. 
︑︖︣︋﹥ ﹨﹛ ﹡︪ــ︀ن داده  ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را 
د︣ ﹝﹩ د﹨﹠ــ︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹎︤ارش ﹋﹛ درد︨ــ︣︑︣ی ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. 
﹨︣ ز﹝︀ن ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹁︣︮️ ﹋︀﹁﹩ در ا︠︐﹫︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ ︋﹥ 
﹝﹢︲﹢︻︀﹩ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴ــ︹ در و﹇️ ﹝︡ود، 

﹢د ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹎︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ا﹝﹊︀﹡︩ ﹡﹫︧ــ️. و﹜﹩ در︠ 
︑︪ــ﹢﹅ و ︑︣و︕ ︫ــ﹢د، ︺﹠ــ﹩ ︗﹢ی ا︖︀د ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹁ــ︣اد در 
 ﹤﹊﹠از ا ﹩﹠︺ ︡؛﹡﹢︫ ﹅﹢ای ︑︪ــ ﹤﹁︣ ︡︀ر﹎﹫︣ی ﹡﹍︣ش ︑︣د﹋ ﹤︋
﹨︀﹨ ﹤﹠︪︤︀ن ا﹁︤ا︩ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹋︀ر ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹡︐︨︣﹠︡، 
 ︧︡︀︋︨︣ــ﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹍︣ش ︑︣د ️﹫﹀﹫﹋ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹜﹠﹋ ︣﹊﹁

︣﹁﹥ ای ︣︐︋﹟ ﹋︀ر ا︨️. 
﹊﹩ از ﹝︪ــ﹊﹙︀ی ︋︤رگ در ا﹟ ︋ــ︀ره، را︋︴﹥ ﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩ ︋︀ 
﹝︣︡️ و ︑﹞︀﹏ ︋﹥ را︲﹩ ﹡﹍︡ا︫ــ︐﹟ ﹝︣︡️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ در 

 .﹜ر﹝︀ن دار﹢︪﹋
︎﹫ــ︩ از ا﹟ ﹨ــ﹛ در ﹝﹫︤﹎︣د﹨ــ︀ ﹎﹀︐ــ﹥ ام ﹋﹥ ﹁︣ا﹠ــ︡ ا﹡︐︀ب 
︧︀︋︣س ا︫﹊︀ل ا︨︀︨﹩ دارد. ︫ــ﹛ ﹤︋ ︡︀︀ظ ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩، 
﹝﹆︣رات ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹝﹠︴﹆﹩ و ﹝︺﹆﹢ل ︋︀︫︡، و﹜﹩ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ 
در ︻﹞ــ﹏ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ ﹝︣︡️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س را ا﹡︐︀ب 
 ︡﹠︣ا﹁ ﹟﹝﹩ ﹋﹠︡ و دروا﹇︹ ﹝︖﹞︹ ﹡﹆︩ ︋︧ــ﹫︀ر ﹋﹞︣﹡﹍ــ﹩ دارد. ا
ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹋﹥ ﹨﹞︣اه ︋︀ ا﹡︐︀ب ا︮﹙ ﹡﹫︧️ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
 ︩︑︀︭︪﹞ ︀ب ︫﹢د ﹋﹥ ︨ــ﹢ا︋﹆︩، ا﹡︡ازه اش و︐﹡ای ا ﹤︧︨﹣﹞
﹢د︋﹥ ︠﹢د ︧ــ︀︋︣س  ﹥ او ﹡︊︀︫ــ︡،︠  ︀ ﹋︀ر وا﹎︢ار︫ــ︡ه︋  ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋ 
را ﹝︡ــ﹢ن ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹠︀ ﹨﹞﹥ ﹁︪ــ︀ر ﹝﹩ آورد ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹋﹞︐︣ 

﹋﹠﹊︀ش ﹋﹠︡ و ﹋﹞︐︣ در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ︑︣د︡ ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣د. 
در ︗﹞︹ ︋﹠ــ︡ی ﹝︺︐﹆︡م ﹋﹥ ︑︃﹋﹫︡ ︋ــ︣ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
︀︋︡ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︫︣وع ︫﹢د و آ﹝﹢زش ︀︋︡ در ﹫﹟ ﹋︀ر ︋︀︫︡. ︋﹥ 
 ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹤︴﹫ ﹟︀ی ﹡︷︣ی ︠﹫﹙﹩ ا︻︐﹆︀د ﹡︡ارم و در ا︫آ﹝﹢ز

︮︀ره راز: 

﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︻﹢︲﹢﹞

︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️

︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︣س ا︨️ ﹋﹥

︋︣ای ﹝︓︀ل

ا︵﹑︻︀ت و ︑︧﹙︳ ﹋︀﹁﹩ از

︮﹠︺️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و 

︋︐﹢ا﹡︡ ︫﹢ا﹨︡ و اد︻︀﹨︀ را

︪︡﹊︋ ︩﹛︀ ﹤︋ 

۴٣



١٣
٩۶

﹢ر  
︣
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  ٩
٠  
︀ره
﹝︫

 ︡﹝﹀﹫︡ی از آن در ﹡﹞﹩ آ ﹩﹚﹫︠ ︤﹫ ︧ــ️ و﹫﹡ ︣︢︎ اً︮﹑ ا﹝﹊︀ن ﹤﹋
ا﹝︀ آ﹝﹢زش ﹫﹟ ﹋︀ر ︋︧﹫︀ر ﹝﹣︔︣ ا︨️. 

︮﹀︀ر
 ﹤︪ای ر ﹤﹁︣ ︡︣د︑ ﹤﹊﹠︫︡؛ ا ﹤ارا ﹩﹀﹚︐﹞ ︀ه ﹨︀ی﹎︡د
︧︀︋︨︣ــ︀ن  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ دارد و  ︠︡﹝︀ت  ﹝﹀﹢م  در 
︋︀︑︖︣︋﹥ ︑︣، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ا︫︀ره 
︫︡ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛ و︗﹢د 
دارد و ﹎﹀︐﹥ ︫︡ ﹋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای آ﹝﹢زش داد﹡﹩ ا︨️، و﹜﹩ 
 ﹤﹊﹠︀ی ﹋﹑︨﹩ و ︋﹥ روش ︨﹠︐﹩. و اآ﹝﹢ز︫ــ ﹅︣︵ از ﹤﹡
︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹍︣﹁︐﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را ﹋︀﹨︩ 
 ﹤﹡ ︡︀︋ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︡︣د ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح ︫ــ﹊رو ﹟د﹨︡. ا ﹩﹞

﹁︣ض را ︋︣ ︮︡ا﹇️ و ﹡﹥ ﹁︣ض را ︋︣ ︑﹆﹙︉ ا︨︐﹢ار ﹋﹠︡. 
ا ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹟﹍﹢﹡﹥ ︋︀ ﹨﹛ ار︑︊ــ︀ط ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ︋︀﹔︠︣ه 

︀︋︡ ︋﹫﹟ ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︑︺︀د﹜﹩ ︋︣﹇︣ار ︫﹢د. 
︀﹫︗︀ ︣︐﹋د

ا﹎︣ ︋﹥ ︗﹞﹙﹥ «﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︑﹆﹙ــ︉ و ﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︮︡ا﹇️ ﹝︡︣ان» 
︋﹢ا﹨﹫﹛ ︋︀ د﹇️ ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛، دروا﹇︹ ︻﹠︭︣ ذا︑﹩ ﹇︱︀وت 
︣﹁﹥ ای، ︑︣د︡ ا︨️. ︧︀︋︣س در ز﹝︀﹡﹩ دارای ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
 ،︿︣︸ ︀ر﹫︧︋ ︼﹫︑ ﹤︊﹛ ﹉ ︀︨ــ︉ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ روی﹠﹞
︣﹋ــ️ ﹋﹠︡. ︠︴﹩ ︋︧ــ﹫︀ر ︸︣︿ ﹋﹥ آن ︨ــ﹢ی ﹜︊﹥، ︨ــ﹢ء︸﹟ 
ــ﹢ی د﹍ــ︣ آن ﹨﹛  ﹥ ﹝︣︡️ ا︨ــ️، و︨  ︡﹎﹞︀﹡ــ﹩ ﹝︴﹙ــ﹅︋  و︋ 
 ﹟ا .️︣︡﹞ ﹤ ﹢ش ﹁﹊︣ی و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︴﹙ــ﹅︋  ︠﹢ش ︠﹫︀﹜ــ﹩،︠ 
 ﹩﹚﹫ ︠︴﹩ ﹋﹥ ا﹟ دو ﹝︣ز را از ﹨﹛ ︗︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹡︀﹡﹢︫ــ︐﹥ ا︨ــ️ و︠ 
﹫﹙﹩ ﹨﹛ آ﹝﹢زش داد﹡﹩  ︦ ︢︎︣ ﹡﹫︧ــ️،︠  ︫ــ﹀︀ف و رو︫﹟ و ︑︡ر

﹡﹫︧️ و ︡ود و ︔︽﹢ر آن ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️. 
ا﹟ را ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، و ︣﹁﹥ ای ︋﹢دن ︧︀︋︣س از 
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ️﹋︣ ری﹢︵ ︳  ︠﹟︀︫ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ روی ا﹡ ︀︗ ﹟﹫﹝﹨
از ︨﹢﹩ د︀ر ︨ــ﹢ء︸﹟ و ︋︡﹎﹞︀﹡﹩ ﹡︊︀︫︡- درا︨︀س ︋︀ ︨﹢ء︸﹟، 
 ️︡ود﹞ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ﹩︴ا︑﹑ف ﹝﹠︀︋︹ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ در ︫ــ︣ا
︋﹢د︗﹥ دارد- و ︧ــ︀︋︣س ﹨﹛ ︋﹥ ︨﹢ء︸﹠︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︠︀︑﹞﹥ د﹨︡، 
﹢ن ﹋︧﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢رد و︲︺﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︴﹙﹅ دارد، 
﹥ د﹡︊︀ل ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹡︧︊﹩  ︦ ︧︀︋︣س︋  ﹢د ﹝︣︡️ ا︨ــ️.︎   ︠︀﹠︑
 ﹤︐﹀﹎ ﹜﹨ ﹩︨︣︋︀︧ و ﹝︺﹆﹢ل ا︨ــ️. در ﹨﹫︘ ︗︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 ︀ ︉﹚﹆︑ ︀ن د﹨﹩ ﹝︴﹙﹅ از ﹡︊﹢د﹠﹫﹝︵ل ا﹢︧ــ﹞ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︪︡ه﹡

︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️. 

از ︨﹢ی د︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩︀︨︀︎ ﹤︋ ﹜﹨ ︣﹍️ ﹝﹩ د﹨︡ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان 
︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ا︻︐﹞︀د و ا︑﹊︀ ﹋︣د و ا﹟ ﹨﹞︀ن ︑︺︣︿ ︠﹢ش ︋﹫﹠﹩ و 
︠﹢ش ︋︀وری ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ دروا﹇︹ روی 
د﹍︣ ︨﹊﹥ ا︨️. ︑﹢ازن ﹝﹠︴﹆﹩ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا﹟ دو روی ︨﹊﹥ ︋︣﹇︣ار 
︫﹢د، ﹨﹞︀ن ﹇︡﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای. ا﹁︣اد 
︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹠﹫﹟ ︑﹢از﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︀﹡﹢︫︐﹥ ا︨️ و ﹇︀︋﹏ آ﹝﹢زش ﹡﹫︧️، 
︋﹥ ﹜ــ︀ظ ︑︖︣︋﹥ و ︮﹑︐﹫︀ی ︣﹁﹥ ای د︨ــ️ ︎﹫ــ︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︋﹠︀︋︣اــ﹟، ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا︮﹏ ︋︣ ︋︣ا️ ا︨ــ️ و در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︑︃﹫ــ︡ ا︮︀﹜️ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ︋︀ 
︧︀︋︣س ﹡﹫︧️- ︺﹠﹩ درا︨︀س ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︡﹠﹟ ﹝︀ه و ︨︀ل 
 ︡︡ه ︑︣د︥ه ای را ︋︴﹙︊︡- و﹜﹩ ︋︀ د︀ی و︭︭︑ ل ︋﹊︪ــ︡ و﹢︵
 ︡﹫︃︑ ︧ــ︐﹟ و ︑︀ ︗︀ی ﹝﹞﹊﹟ ︋﹥ د﹡︊︀ل︣﹍﹡ ︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات﹞ ﹤︋
 ﹟روی ا ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹊ ای ﹤﹁︣ ︡ا︮︀﹜ــ️ ﹝︡ارک ر﹁︐﹟ را ︑︣د

 .﹜﹫﹠﹊︋ ️﹋︣ ︀زک﹡ ﹤︊﹛
﹊﹩ از راه ︀﹚﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ــ﹥ ای﹁︣ ︡ــ︀زک ﹡﹍﹥ دارد و ︑︣د﹡ ﹤︊﹛ ﹟ــ︀ را روی ا﹞
︨ــ﹢ء︸﹟ ︀ ︠﹢ش ︠﹫︀﹜﹩ ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︪﹢د، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹏︀︧﹞ ﹤︋ و ︫ــ﹢ا﹨︡ و ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ️︣︡﹞ ︀ی︎︀︨ــ ﹤︋
︎﹫︙﹫ــ︡ه، ا︑ــ﹊︀ ﹡﹊﹠﹫﹛ و از رو︫ــ︀ی د ︣﹍︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︗︀ی 

︎︣س و︗﹢ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. 
 ﹩︱︺  ︋.﹜︣﹫﹍﹡ ︡ه︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹨︪︡ارد﹨﹠︡ه را ﹡︀د﹡ ،﹤﹊﹠دوم ا
از رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹡﹠︡ رو︫︀ی ︑﹙﹫﹙﹩، رو︫︀ی ︑﹊﹞﹫﹙﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧︐﹠︡، و﹜﹩ ﹎︀﹨﹩ ︨︣︋︀︧︀ ا﹠︀ را ︑︖﹞﹙﹩ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ 
ــ︀ ︋﹥ ﹜︀ظ ا ﹤﹊﹠︧ــ︀ب ︠︀︮﹩ را ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹝︴﹙﹅ ﹇︣ار 
﹡﹞﹩ د﹨︡ آن را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ︀ ز︀د ︗︡ی ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و ︀ ︋﹥ د︨️ 
 ﹩﹊ ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی︫د﹨﹠︡. رو ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ا﹁︣اد ﹋﹛ ︑︖︣︋﹥ ︑︣ در
از رو︀︫﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای دروا﹇︹ ︋﹥ آن ﹝︐﹊﹩ ا︨️. 
رو︫ــ︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︻﹑﹛ ﹨︪︡ارد﹨﹠︡ه را ︑︀ ︡ودی 
︋﹥ ︧︀︋︣س ﹡︪︀ن د﹨︡. در ﹝﹢رد ︻﹑﹛ ﹨︪︡ارد﹨﹠︡ه ︧︀︋︣س 

︀︋︡ ﹝︣ا﹇︊︐︀ی ︣﹁﹥ ای ︋﹫︪︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
﹝﹢رد د﹍︣ی ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د در ﹝﹢از﹡ــ﹥ ﹝﹠︴﹆﹩ در دو ︵︣ف 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︣ا ︋︣﹇︣ار ﹋︣د، ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︠︀ص ا︨ــ️؛︗︀﹞ ﹟ا
 ﹟روی ا﹡︖︀م ا ️︣︡﹞ ︀ ،︡ه ﹝﹩ ︫﹢دد ️︣︡﹞ رد︎︀ی ︀﹡در آ
﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ا︮︣ار ز︀دی دا︫︐﹥ ا︨️، و ﹝﹢اردی از ا﹟ ﹇︊﹫﹏. روی 
ا﹟ ﹝﹢ارد ﹋﹥ ﹨﹛ ︋︀ ︎︣س و︗﹢ و ﹨﹛ ︋︀ ︑︖︣︋﹥ ای ﹋﹥ ︧︀︋︣س دارد 
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︀ص را ︑︀ ︡ودی  ︋︣ا︨ــ︀س ﹝︧︐﹠︡ات ﹝﹩ ︫ــ﹢د آن ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی︠ 
︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋︣د، ︑︣د ︡︣﹁ــ﹥ ای ︋﹥ و︥ه ا︨ــ︐︺﹑م از ا﹁︣اد دارای 

︮﹑﹫️ ︠︀رج از ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ راه ﹎︪︀ ︋︀︫︡. 
﹡﹊︐ــ﹥ د﹍︣ی ﹋﹥ در ﹝︧ــ﹫︣﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︪ــ︀﹨︡ه 
﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹢اردی ا︨ــ️ ﹋﹥ از ا︮﹢ل ︧ــ︀︋︡اری ︑︴﹩ ︫ــ︡ه و 
 ︡﹫︃︑ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹩︮︀ ا︮︣ار روی رو﹥ ﹨︀ و ا︮﹢ل ︧︀︋︡اری︠ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︀ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧ــ︀︋︡اری ﹡﹫︧️. روی آن 
﹝﹢ارد ︠︀ص ﹨﹛ ︋︀ز ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝﹣︔︣ وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د. ︧︀︋︣س 
﹫︗﹢︑ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ︡︀︋︀ت ﹝ ️︣︡﹫︧ــ️ و آ︀ ︋﹆﹫﹥ ﹝︧︐﹠︡ات 
اــ﹟ ︑﹢︗﹫ــ︀ت را ︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫︃ــ︀ ﹝︐﹠︀﹇︬ ا︨ــ️. آ︀ ﹨︡ف از 
 ︀ ︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️ و ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ رو︫︀، ︎﹢︫ــ︀﹡︡ن ︑﹀︣︀ی︋ 
︑﹠︀ ا︻︐﹆︀دی ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣︡️ ︋︣ رو﹥ ﹝﹢رد ︻﹞﹏ ︠﹢دش دارد. 

﹉ ﹝﹢︲ــ﹢ع د﹍︣ ﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ︠ــ﹢دم در ﹢زه ا︗︣ا ﹝﹞﹊﹟ 
 ﹩﹠︺ ︀ص وا︋︧︐﹥ ا︨️؛︫ا ︀︋ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ،︫︡︀︋ ﹜﹞ ️ا︨ــ
 ︣﹍︡ان ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ د﹠دو ︡︀︋ ــ﹥ ای﹁︣ ️︊﹇ــ﹢زه ﹝︣ا ﹟در ا
﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ا︑﹀︀ق ︋﹫︀﹁︐︡. ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋︀ ا︫ــ︀ص وا︋︧︐﹥ ﹝﹞﹠﹢ع ﹡﹫︧️ 
و ︋︀ ا﹠﹊﹥ ﹝﹆︣رات و ︫ــ︣ا︳ ︨ــ︐﹩ ︋︣ای آن در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡، 
ا﹝︀ ﹇︀︋﹏ ا﹡︖︀م ا︨ــ️. و﹜﹩ ︧︀︋︣س ︀︋︡ ︋︍︨︣︡ ﹋﹥ درا︨︀س ︣ا 
︫︣﹋️ ︨ــ︣اغ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋︀ ا︫︀ص وا︋︧ــ︐﹥ ر﹁︐﹥ و ا﹎︣ ︫︣ا︳ ﹇︣ار 
ا︨️ ﹋﹥ ﹊︧︀ن ︋︀︫ــ︡، ︣ا ︫︣﹋️ ︠﹢د را ︋﹥ ا﹟ درد︨︣ ا﹡︡ا︠︐﹥ 
 ︡︀︋ ﹤︐︧︋︀ص وا︫ای روی ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋︀ ا ﹤﹁︣ ️︊﹇︣ا﹞ ︶﹀ .️︨ا

.︫︡︀︋ ︣︑︫︡︡ ﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د

ا﹎︣ روی ﹨﹞﹫﹟ ︻︊︀رت «﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︑﹆﹙︉ و ﹡﹥ ﹁︣ض ︋︣ ︮︡ا﹇️ 
﹝︡︣ان» ︑﹊﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛، در﹆﹫﹆️ ﹨﹞︀ن ﹝﹀﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨️. 
﹥ ا︨︐﹠︀د ا﹟ ﹁︣ض ﹅ ﹡︡ارد  ا﹟ ︻︊︀رت ﹝﹩ ﹎﹢ ﹤﹋ ︧︡ــ︀︋︣س︋ 
︡ا﹇️ ﹋︀﹝﹏ ﹝︣︡️ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی   ︮︀ ️﹇︡ا ﹫︩ ﹁︣ض ﹡︊﹢د︮   ︎︀︋
︠﹢دش را ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹠︡. ︋﹠︡ 15 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 200 
 ︡را ︋︀ ︑︣د ﹩︨︣︋︀︧ ︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س” :︀ن ﹝﹩ دارد﹫︋ ️︮︣ا ﹤︋
︣﹁﹥ اى ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ى و ا︗︣ا ﹋﹠︡ و ﹝︣ا﹇︉ و︗﹢د ︫ــ︣ا︴﹩ ︋︀︫ــ︡ 
﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹢︗ــ︉ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ در ︮﹢ر︑︀ى ﹝︀﹜﹩ 
 ︡︣د︑ ︶﹀” :︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀ن﹫ ﹠︡ ت 16 ﹨﹞﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹡﹫︤︋  ︫ــ﹢د.“︋ 
︣﹁﹥ اى در ︑﹞︀م ﹝︣ا ﹏︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️، ︋﹥ ︭︠﹢ص، 
ا﹎︣ ︧ــ︀︋︣س ﹇︭︡ ﹋︀﹨︩ ︠︴︣﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹢ارد ز︣ را دا︫ــ︐﹥ 
︋︀︫ــ︡: 1- ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ن ︫︣ا︳ ︾﹫︣︻︀دى، 2- ︑︺﹞﹫﹛ ︋﹫︩ 

 -3 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀م ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ى از ﹝︪ــ︀﹨︡ات﹍﹠﹨ ،︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︡ از
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ى ﹝﹀︣و︲︀ت ﹡︀در︨️ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀﹡︊﹠︡ى ا︗︣ا 

و ﹝﹫︤ان رو︫︀ى ︧︀︋︨︣﹩ و ارز ︕︀︐﹡ ﹩︋︀︀︮﹏ از آن.“
︋︀ و︗﹢د ا﹟، ﹡﹊︐﹥ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ در︋︀ره ︑︣د ︡︣﹁﹥ اى، ا︨︐﹀︀ده 
 ︡دا︫ــ︐﹟ ︑︣د ،︣﹍ــ﹥ ︻︊︀رت د از آن در ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زى ا︨ــ️.︋ 

︣﹁﹥ اى در ﹝︧︐﹠︨︡︀زى و ︗﹞︹ آورى ︫﹢ا﹨︡ ا︨️.
 ︀﹊︣﹞︀م ︻︀م ا︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨
 ︡ــ︡ ︑︣د︀ ﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ دارد در ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زى︋  (PCAOB) ﹡﹫ــ︤︋ 

︣﹁﹥ اى ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د. ︋﹥ ا︻︐﹆︀د آ﹡︀ ︨﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و 
︠︳ ﹝︪﹩ ﹨︀ى ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ︀︋︡ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ اى ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︧︐﹠︨︡︀زى، 
︎︪︐﹢ا﹡﹥ ﹎︤ارش در︠﹢ر ا︑﹊︀ و ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه ﹝︀︊︓﹥ ﹨︀ و ا︣اد﹨︀ی 
︧︀︋︣س ︋︀︫ــ︡ و از ا﹠︣و، ︲︣ورت دارد ︑︣د ︡︣﹁﹥ اى ﹋︀﹁﹩ در 

︗﹞︹ آورى ︫﹢ا﹨︡ ا︻﹞︀ل ︫﹢د.
︮︀ره راز

︋﹥ ﹨︣︀ل، ﹡﹍︀ه ︧ــ︀︋︣س در ︋︣︠﹢رد ︋︀ وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩، در 
﹉ دا﹝﹠﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ دا﹝﹠ــ﹥ ای از ا︻︐﹞︀د ﹋︀﹝﹏ ︑︀ ︋﹩ ا︻︐﹞︀دی 

!﹅﹚︴﹞
︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا︻︐﹞ــ︀د ﹝︴﹙﹅ ︺﹠ــ﹩ ︋﹩ ﹝︺﹠﹩ ︫ــ︡ن ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣ــ﹩؛ ︺﹠﹩ ﹝︃﹝﹢ر ️︧ــ︀︋︣س ﹝﹢︲﹢︻﹫︐︩ را از د︨️ 
﹩ ا︻︐﹞︀دی  ﹝﹩ د﹨︡ و ﹡﹆︩ ︧︀︋︣س از ا﹟ ﹝﹫︀ن ︢ف ﹝﹩ ︫﹢د.︋ 

︮﹀︀ر:
︋︒ ا﹝︣وز ﹝︀ در︋︀ره
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨️
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در
اد︋﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و

﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
از آن ﹡︀م ︋︣ده ︫︡ه

ا﹝︀ ﹨﹫︘ و﹇️
﹤﹁︣ زه ﹋︀ر و﹢ در

﹡﹞﹢دی از آن
د︡ه ﹡︪︡ه ا︨️
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 ﹩﹢﹎ ﹤﹋ د﹢︫ ﹩﹞ ︣︖﹠﹞ ﹩︀︱﹇ ︀ه ︎﹙﹫︧ــ﹩ و﹍﹡ ﹉ ﹤︋ ﹜﹨ ﹅﹚︴﹞
﹥ ︵﹢ر   ︋﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹤داد﹎︀ه ارا ﹉ ــ﹢ا﹨︡ و اد﹜﹥ ای را در ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫︫︡ 
﹇︴︹ ﹁︣ا﹨﹛ ︨ــ︀︠︐﹟ آ﹡︀ ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️. ︎︦ 

︧︀︋︣س در دا﹝﹠﹥ ای ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا﹟ دو ا︨️. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹫︪︐︣ از ارز︀︋﹩ او﹜﹫﹥ ︧︀︋︣س 
︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥  ︴︣ ﹝︐︃︔︣ ا︨ــ️. ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︑﹆﹙︉ و ا︫︐︊︀ه،︋  از︠ 
︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹊﹩ از ا﹟ دو ︨ــ﹞️ ﹝﹫﹏ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. و﹜﹩ وا﹇︺﹫️ 
 ﹉ ︧ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫﹟ دا﹝﹠﹥، ︋﹥ دو ﹇︧ــ﹞️ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د؛﹠ا
﹇︧ــ﹞️ ︋︤رگ ﹋﹥ ︵︊﹫︺﹩ و ﹝︺﹞﹢ل ا︨ــ️ و در آن ﹇︧﹞️ ︋︤رگ 
︧︀︋︣س ︋﹥ ﹝︣︡️ ا︻︐﹞︀د ﹡︡ارد و﹜﹩ ︋﹥ او ︋﹩ ا︻︐﹞︀د ﹨﹛ ﹡﹫︧️ 
 ️︣︡﹞ رد اد︻ــ︀ی ︀ ︀ی ︠﹢د ︋﹥ ا︔︊ــ︀ت﹫﹎︡﹫و ︋︣ا︨ــ︀س ر︨ــ
﹝﹩ ︎︣دازد و در ا﹟ ﹇︧ــ﹞️ ﹉ رو﹡︡ ︵︊﹫︺﹩ ︵﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. و﹜﹩ 
آ﹡︖ ﹤︋ ︀﹨ ﹤﹡︀︪﹡ ﹤﹋ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ﹎﹢︀︊﹡ ﹤﹋ ︡︡ ا︻︐﹞︀د ︋﹊﹠︡، 
 ︡︣د︑ ︡︀︋ ︹︴﹇ او   ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋﹩ ا︻︐﹞︀دی ﹝﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︵ــ﹢ر
︣﹁﹥ ای را ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋﹠︡. ﹐زم ا︨ــ️ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹋﹥ 
 ︒︊﹞ ،﹉︧ر ︒︀︊﹞ ای ﹝︪︀︋﹥ ︋︧ــ﹫︀ری از ﹤﹁︣ ︡︣د︑ ︒︋
︗︡︡ی ﹡﹫︧️ و در وا﹇︹ ﹡︷﹛ ︋︪ــ﹫︡ن و ︋︣︠﹢رد ︨﹫︧︐﹞︀︑﹫﹉ 

﹨﹞︀ن ﹋︀ری ا︨️ ︧︀︋︨︣︀ن در ︻﹞﹏ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡.
 ︀︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︊︀ر︑﹩، ﹝﹢اردی و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ﹇︊﹏ ﹨﹞﹥ را︻ ﹤︋
آ﹝﹢زش داده ا﹛ و ا︨﹞︩ را ﹨﹛ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹡﹍︢ا︫︐﹫﹛؛ ︋︣ای 
﹝︓︀ل، ︫ــ﹢ا﹨︡ی ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︫︀ص وا︋︧ــ︐﹥ ︑﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د در 
 ︡︀ص ︔︀﹜︒ و ﹝︧︐﹆﹏ از وا︫︧ــ﹥ ︋︀ ︫﹢ا﹨︡ی ﹋﹥ از ︨﹢ی ا︀﹆﹞

﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ︑﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د از ا︻︐︊︀ر ﹋﹞︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ا︨️. 
آن ﹝﹢﹇︹ ︋﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹡﹍﹀︐﹫﹛ ﹋ــ﹥ ا﹟ ︋﹥ ︠︀︵ــ︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
ا︨️. اً︮﹑ ︻﹆﹏  ﹟﹫﹠﹊﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︠﹢د ︨︣︋︀︧︀ ﹨﹛ آن را 
 ﹤﹚﹞︀︺﹞ ﹤﹊﹠ا ︀ .️︧﹨ ﹜﹨ ︀ی ﹝︨︣﹢م ︫︀ن︫دا﹡﹠︡ و در آ﹝﹢ز ﹩﹞
︣ا︨︀س ارز︫ــ︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥  ︋︀ ا︫ــ︀ص وا︋︧ــ︐﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 
﹡︊︀︫ــ︡ و ︋︀ ﹡﹫︀ت د﹍︣ی ا﹡︖︀م ︫﹢د. ﹨﹞﹥ ا﹠︀ در آ﹝﹢ز︫︀ی ﹝︀ 
و︗﹢د دارد و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️ ︑﹢︮﹫︿ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای د︫﹢ار ا︨️. 
در وا﹇︹، ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ﹎﹀️ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ در ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای ﹝﹣︔︣ 
 ﹤﹫و رو ﹩︐﹫︭︫ ︀ظ﹛ از ︡︀︋ ︧︀︋︣س ﹤﹊﹠ا︨ــ️ ︋︀ ﹁︣ض ا
 ﹤﹊﹠︀ی ﹐زم ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫︡، و ︋︀ ﹁︣ض ا﹫﹎︥︎︨︪︣ــ﹍︣ی از و
︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀ر ︠﹢د را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡، ︋︣اورد 
او﹜﹫﹥ ای ا︨ــ️ از ︠︴︣ در ︨︴ ︧︀ب؛ ا﹎︣ ︋︀ ︧︀ب ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
︋︣︠ــ﹢رد ﹋﹠︡ و در ︨ــ︴ اد︻ــ︀ی ﹝︣︡️، ︠ــ﹢د ﹝︣︡️، و 

︠︴︣ذا︑﹩ در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️. ا﹠ــ︀ دروا﹇︹ ︋﹥ 
 ️︣︡﹞ اد︻︀ی ︡︀︋ ﹩﹆﹝︻ ﹤ ︀︋ ﹤﹋ ︡﹨د ﹩﹞ ︧ــ︀︋︣س ﹡︪ــ︀ن

را ز︨ ︣﹢ال ︋︊︣د.
︮﹀︀ر

آ︀ ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︠﹢د ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع 
 ︡︀  ︋﹤﹡﹢﹍ ️ای را ﹝︧ــ︐﹠︡ ﹋﹠︡ و ا﹎︣ ﹨︧ــ ﹤﹁︣ ︡ــ︣د︑

﹝︧︐﹠︨︡︀زی ﹋﹠︡؟ 
︀﹫︗︀ ︣︐﹋د

 ️︀﹡ ا︗︣ا و در ﹤﹚︣﹞ ︀︑ ︤ی ﹋︀رر ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹤﹚︣﹞ ای از ﹤﹁︣ ︡︣د︑
ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹎︤ارش ﹡︀︋ ﹩︀︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︧︀︋︨︣︀ن در 
﹥ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ ︑﹆﹙︉  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︀ر،︋  ــ︣ای︋  ﹝︣﹙ــ﹥ او﹜﹫﹥︋ 
و ا︐﹞ــ︀ل و︗﹢د ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ ︎︣داز﹡ــ︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر 
︫ــ︣وع ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹎︣ ارز﹫︋︀︀ی او﹜﹫﹥ 
﹫︡ا ﹋﹠︡  ــ﹢ا﹨︡ و ﹝︡ار﹋﹩ د︨️︎   ︫﹤ ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡-  ﹩﹠︺︧ــ︀︋︣س︋ 
﹋ــ﹥ ارز﹫︋︀︀ی او﹜﹫﹥ ر︧ــ﹉ را ︡︺︑ ︡︀︋﹏ ︋﹊﹠︡- ﹐زم ا︨ــ️ 
﹋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑︺︡﹏ ︋﹊﹠︡. ا ﹟︩︣︠ در ﹨︣ 
︎︣وژه ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︑﹀︀ق ︋﹫︀﹁︐︡. ︑﹆﹫﹆︀ ﹡︪︀ن داده 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ︋︀ ا﹠﹊﹥ ارز﹫︋︀︀ و ︋︣اورد او﹜﹫﹥ ︫ــ︀ن از 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩﹛و ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏︡︺︑ و ا︫ــ︐︊︀ه را ︉﹚﹆︑ ﹉︧ر
را ︑︺︡︺︑ ︣︐﹝﹋ ︀ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹏︡﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︡ا﹇﹏ آن را ﹝︧︐﹠︡ 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡
︋﹥ ︻﹆﹫︡ه ﹝﹟، ﹨﹞﹫﹟ ︑︺ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹏︧︡︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︧︐﹠︨︡︀زی 
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨ــ️؛ ︺﹠﹩ ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی د﹐﹏ ︋︀ز﹎︪ــ️ ︋﹥ 
︋︣﹡︀﹝ــ﹥، ︑︺︡﹏ آن، د﹐︡︺︑ ﹏ــ﹏، و ︑﹢︗﹫︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩︑︀️ در 
 ﹏︡︺︑ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ داده ﹋﹥ ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠ــ︡ه ﹡︊﹢ده و ﹤آن ︋︣﹨ــ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ارا
︫︡ه ا︨️. ا﹟ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ا︧️ و ا﹟ ︠︴︀ی ﹋︀ر 
 ︀︋ ﹩︐ .️︨ای ا ﹤﹁︣ ︧︡︀︋︣س ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︋﹫︀﹡﹍︣ و︗﹢د ︑︣د
و︗﹢د ا﹛  ﹤︋ ﹤﹊﹠︀ظ روا﹡︪ــ﹠︀︠︐﹩ ا﹡︧︀ن ︑﹞︀﹏ دارد ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣اورد 
او﹜﹫﹥ اش و﹁ــ︀دار ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡︡، و﹜﹩ ︋︀ز﹝﹩ ﹎ــ︣دد و ︋﹥ ﹜︀ظ ﹡﹍︣ش 
︣﹁﹥ ای ︑︺︡ــ﹏ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡. دروا﹇︹، ︋︺︱﹩ از رو︫ــ︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︀ را ︋︀ ﹝﹢﹇︺﹫︐︀﹩ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 
﹁︣ا︑︣ از آ﹡︙ــ﹥ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر او﹜﹫﹥ ﹝︀ ︋﹢د، ا︐﹞ــ︀ل ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹏︡︺︑ ︋︀ز﹎︪️ و ﹟و︗﹢د دارد. ا ︉﹚﹆︑ ︀ از ا︫ــ︐︊︀ه ﹩︫︀﹡
︣ای ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹞︀ن ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. 
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ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د
در﹆﹫﹆ــ️، ︎︀︨ــ ︋︧ــ﹫︀ری از ︎︨︪︣ــ︀ی ﹝﹢رد ︋ــ︒ ﹝︀ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧ــ️. ﹝﹛ ا﹠︧️ ﹋﹥ ﹝︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
را ︋﹠ــ︡ ︋﹥ ︋﹠︡ ︋﹢ا﹡﹫﹛ و آ﹡ــ︀ را ︑﹙﹫﹏ ﹋﹠﹫﹛ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ︻﹙﹏ درج 
آن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را درک ﹋﹠﹫﹛. در ﹆﹫﹆️، در ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹎︣ 
︋﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ر︗﹢ع ﹋﹠﹛ در ︋﹠︡ ت 18 و ت 15 ا︨︐︀﹡︡ارد 
﹥ ︻﹠﹢ان  200 آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥: ”︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︨﹠︀د و ﹝︡ار﹋﹩ را︋ 
﹑ف آن دا︫︐﹥   ︠︣ ︢︍︣د ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ د﹜﹫﹙﹩︋  ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︺︐︊︣︋ 
︋︀︫ــ︡. ︋︀ ا ﹟︀ل ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋﹥ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار د﹨︡.“ 
 ︿︣︑ ︀ل و︗ــ﹢د ︑﹆﹙︉ و﹝︐از ا ﹩︀﹨ ﹤﹡︀ــ﹢اردی ﹋﹥ ﹡︪ــ﹞ در
﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل در ﹝﹢رد ا︨﹠︀دی ﹋﹥ ا︐﹞︀ل دارد ﹝︡وش  و︗﹢د دارد،︋ 
︀ ﹡︀﹝︺︐︊︣ ︋︀︫︡، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹋︣ده 
︋﹥ ︨﹞️ ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ︋﹫︪︐︣ و ︑︺︡﹏ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ︑﹞︀م 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی د﹍︣ رو︫ــ︀ی  ︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی، ا︗︣ا و ︐ــ﹩︋  ﹝︣اــ﹏︋ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ود. ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹨﹢︫ــ﹫︀ری ﹡︧︊️ ︋﹥ 
﹉ ︨︣ی از ﹝︧ــ︀﹏ ا︨ــ️ ﹋﹥ از ︣︐﹝﹞﹟ آن ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢ارد 

ز︣ ا︫︀ره ﹋︣د: 
• و︗﹢د ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋︀ د﹍︣ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ در ︑﹠︀﹇︰ 

 ،︫︡︀︋
 ︣ز ﹤  ︋︩︀﹊︑︣س و︗﹢﹨︀ی ﹝︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا • ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥︎ 

︨﹢ال ر﹁︐﹥، 
• ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︑﹆﹙︉ در ︫︣﹋️ ︋︀︫︡، و 

︣ا︴﹩ ﹋﹥ ا︗︣ای رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹁︤ون   ︋︣ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹠︡رج   ︫•
در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︲︣وری ﹝﹩ ︨︀زد. 

﹫﹙﹩ از  ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥︠  ﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︀ ︻︣ف︫  ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ در︋ 
﹝﹢ارد را ︋︣︠﹑ف ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︗︣ا ﹋﹠﹫﹛. ﹡﹞﹢﹡﹥ ︠﹫﹙﹩ 
﹋﹢﹉ آن  ﹤︡﹫︃︑ ︒︋︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡ه ﹋﹥ ︑︀︊﹡ ﹤︡﹫︃︡ از ︀︮︊﹊︀ر در︀﹁️ ︫﹢د، 
 ﹜﹫﹆︐︧﹞ ️﹁︀را ︋﹥ ︗︀ی در ︀﹨ ﹤︡﹫︃︑ ︧︀︋︨︣︀ن و﹜﹩ ︋︧ــ﹫︀ری از
 ️﹁︀ــ︣ان ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ در︡﹞ ــ︀ را از﹡︀ی ︫ــ︣﹋️، آ﹁︣︵ از
︡ا﹇️ در  ــ﹢دن آن ︑ ︀﹨ ﹤︡﹫︃︀ ﹡︊﹢د︮   ︋﹩﹚︺︗ ﹤  ︋︡︺ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡- ﹋﹥︋ 

 .︡﹡︣︋ ﹩﹞ ﹩︎ ︀﹨ ﹤︡﹫︃︑ آن
﹊﹩ د﹍︣ از ا﹟ ﹝﹢ارد، آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︀︮︊﹊︀ر 
 ︣︐︺︣  ︨﹤︣﹨ را ﹩︨︣︋︀︧ ــ︣﹋️ در︠﹢ا︨ــ️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎︤ارش از︫ 

ارا﹥ ﹋﹠︡ و در ﹆﹫﹆️ ﹨﹞﹫﹟ ︨ــ︣︻️ در ارا﹥ ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س 
 ﹩﹚︀ری از ﹝︣ا﹫︧ ﹢د ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س︋   ︫︣︖﹠﹞ ﹟ا ﹤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋ 
︡ه در ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹡︡﹨︡ و  را ﹋﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹜︤ام︫ 

﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︠﹢︋﹩ ا﹡︖︀م ﹡︡﹨︡. 
 ﹤از ارا ︦︎ ︀︧︀︋︨︣ــ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹜﹨ در ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد
︉ ﹋︀ر، دو ︀ ︨ــ﹥ ﹨﹀︐﹥ در ︫ــ︣﹋️ ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡  ︀︮ ﹤︋ ︤ارش﹎
و در﹆﹫﹆️ ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀ز︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ﹇︊ــ﹏ از ارا﹥ ﹎︤ارش ا﹡︖︀م 

﹝﹩ ︫︡ ︋︺︡ از ارا﹥ ﹎︤ارش ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 
︮︀ره راز

︧ــ︀︋︣س ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︪ــ︀ن د﹨︡ ﹋﹥ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
 ︡ا︨ــ️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍ در︨ــ️ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده و
︣﹁ــ﹥ ای را ﹝︧ــ︐﹠︡ ﹋﹠︡؟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ﹇︧ــ﹞️ دوم ا﹟ ︎︨︣ــ︩ 
︋﹥ ﹇︧ــ﹞️ او﹜︩ ︎︀︨ــ ﹝﹩ د﹨︡؛ ︺﹠﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︧︐﹠︡﹋︣دن. 
﹝︧ــ︐﹠︡﹋︣دن ﹝︧︐﹙︤م ا﹠︧️ ﹋﹥ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︧︀︋︣س در ︵﹢ل ﹋︀ر 
﹥ ﹋︀ر ﹝﹣︔︣  ︋﹥ آن ا﹡︪︡﹫︡ه - دروا﹇︹ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ در ﹇︱︀و︑︩ ﹡︧︊️︋ 
︡ه د︡﹎︀﹨︩ را در ︵﹢ل ﹋︀ر ︑︺︡﹏ ﹋﹠︡- ︔︊️ ﹋︣ده  ︋﹢ده و ﹝﹢︗︉︫ 

و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ا︮﹑ح ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹋︀ر د︫﹢اری ﹨﹛ ﹨︧️.
︀︫ــ︡ ﹊ــ﹩ از و﹫﹎︥ــ︀ی ﹝︓︊️ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏  ︀︵︣︑︀ن︋  ا﹎ــ︣︠ 
︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹋﹞﹉ ﹋︣د ﹋﹥ ︀د 
﹥ آن ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹩ ︫ــ︡،  ــ︀ده ﹋﹥ ﹇︊ً﹑︋  ﹥ ﹋﹞﹉ ﹉ ا﹜﹍﹢ی︨   ︋︡﹡︣﹫﹍︋

﹇︱︀و︑︀︪︀ن را ﹝︧︐﹠︡ ﹋﹠﹠︡. 
ا﹟ را ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ﹨︣ ﹇︱︀و︑﹩ از ﹊︧ــ︣ی ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐︃︔︣ ا︨️ 
و ﹨︣﹋ــ︡ام از ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ از ــ﹉ وزن ︋︣︠﹢ردار﹡︡. ﹋︀﹁﹫︧ــ️ ﹋﹥ 
︧︀︋︣س ا﹠︀ را ︋﹠﹢︧︡ و و﹇︐﹩ ﹡﹢︫️ و ﹝︧︐﹠︡ ﹋︣د، ︠﹢د︋﹥ ︠﹢د 
 ︀︀ظ ﹋︣ده، و آ﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دو︋︀ره ︋︀ز﹡﹍ــ︣ی ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︻﹢ا﹝﹏ را

︋﹥ ﹨﹞﹥ وزن و ا﹡︡ازه ﹐زم را داده ا︨️. 
﹝﹟ ﹁﹊ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹎︣﹥ ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای د︫ــ﹢ار 
ا︨️، و﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣د ︋︐﹢ا﹡︡ ︑︪﹫︬ د﹨︡ 
﹋﹥ آ︀ دروا﹇︹ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹐زم را ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ در ﹋︀ر 
و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣ده ا︨ــ️ ︀ ﹡﹥. ا﹎︣ ︋﹥ وا﹇︹ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
︀ً ﹫︤ی ﹨﹛ ︋︣ای ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ﹡︡ارد. ا﹎︣  ︑﹢︗﹥ ﹡﹊︣ده ︋︀︫︡، ﹇︀︻︡︑
 ﹩︀︐﹡ع آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︋︣︠﹢رد ﹋︣ده ︋︀︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹇︧﹞️ ا﹢︲﹢﹞ ︀︋
︐ــ﹩ ﹋︀رش را ﹨﹛ ا︮﹑ح ﹋﹠︡. ︺﹠﹩ ︋﹥ ︻﹆︉ ︋︣﹎︣دد و ︻﹢ا﹝﹙﹩ را 
 ﹤  ︋﹤﹋ ︡﹠﹫︊ ﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋﹠︡، درج ﹋﹠︡، و︋  ﹢ده︫   ︋︣︔﹣﹞ ︩﹨︀﹎︡در د ﹤﹋

 .﹤﹡ ︀ ارد ︑﹢︗﹥ ﹋︣ده﹢﹞ ﹟ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ا
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﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹛ ا︨ــ️، ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︣س 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︓︀ل ا︵﹑︻︀ت و ︑︧ــ﹙︳ ﹋︀﹁﹩ از ︮﹠︺️ دا︫ــ︐﹥ 
︋︀︫ــ︡ و ︋︐﹢ا﹡︡ ︫﹢ا﹨︡ و اد︻︀﹨︀ را ︋﹥  ﹉ .︪︡﹊︋ ︩﹛︀︧︀︋︣س 
ــ︀ده ︑︣ ﹝﹩ ︢︎︣د ﹢ن ذ﹨﹠︩  ﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ا︸︀رات را︨   ︋﹟﹫︀ رده︎ 

︠︀﹜﹫︧️ و ﹫︤ی ︋︣ای ﹇﹫︀س ﹡︡ارد. 
︣ر︨ــ﹫︀ی   ︋︒  ︋﹟﹫﹝﹨ ،﹜︡ــ ﹫︤ی ﹋﹥ ﹋﹞﹩ ﹎︢را از آن رد︫ 
 ︧︡︀︋︣س ︑︣د ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︧ــ﹫︀ر ﹩﹚﹫﹚︑
︣﹁ــ﹥ ای را ︨ــ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹋﹠ــ︡. ︺﹠﹩ ا﹎︣ ︧ــ︀︋︣س ︋︣ا︨ــ︀س 
︀ ا﹡︐︷︀را︑﹩ ﹋﹥   ︋︕︀︐﹡ ﹤﹋ ︨︡︣ــ  ︋﹤︖﹫︐﹡ ﹟ا ﹤  ︋﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی﹫︋︣ر︨ــ
دا︫ــ︐﹥ ﹝︴︀︋﹆️ ﹡︡ارد- ا﹡︐︷︀را︑﹩ ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و 
︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ ︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥- ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹇︴ــ︹ روی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
︧ــ︀︋︣س ﹝﹣︔︣ ا︨ــ️. ︋﹥ ا︀︋ ﹩﹚﹫︠ ﹜﹨ ﹤︐﹊﹡ ﹟︡ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د ﹋﹥ 
﹊ــ﹩ از ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁ــ﹥ ای ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ 
ا﹠︧ــ️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ︑ ﹜﹫﹠﹫︊︋ ﹩﹚﹫﹚﹆︡ر ا︸︀رات 
︀ آن  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︗︣ــ︀ن دارد،︋  ﹝︣︡ــ️ ــ︀ آ﹡︙﹥ ﹋ــ﹥ در︮ 

ا﹡︐︷︀رات ﹝︴︀︋﹆️ دارد. 
︮﹀︀ر 

ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ ﹋﹥ ︑︺︡ــ﹏ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹡︐﹫︖﹥ 
️ آ﹝︡ه در ﹁︣ا ،﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠﹊﹩ از ا︋︤ار  ︫﹢ا﹨︡ ︋﹥ د︨ــ

﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︑︣د ︧︡︀︋︨︣﹩ ا︨️. 
 ﹤ ﹤﹋ ️︧﹠︡ی ﹋﹥ ا︫ــ︀را︑﹩ ﹨﹛ ︋﹥ آن ︫ــ︡ ا︺︋ ︒︋
﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ران ︧ــ︀︋︣س ︋﹫︪︐︣ 
︗︀ ︋﹫︀﹁︐︡. ︋﹥ ﹡︷︣م ︗ــ︀ دارد ﹋﹥ ︋︒ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
را ادا﹝﹥ ︋︡﹨﹫﹛ ︑︀ ا﹨﹞﹫️ آن ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 

﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
︀﹫︗︀ ︣︐﹋د

︀ً ﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ دروا﹇︹ ︗︀ی ︎︨︣ــ︩ ﹉، در ︎︨︩︣  ا︑﹀︀﹇
آ︠︣ ا︨️ و ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︑﹞︀م ﹝︴︀﹜︉ را ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹢زه ﹨︀ی 
دارای ا﹨﹞﹫ــ️ ﹊ــ﹩ ــ﹢زه ﹝﹛ آ﹝ــ﹢زش ﹝︧ــ︐﹞︣ و د﹍︣ی 
﹢د. ︀﹐ ︫ــ ︡︀﹢زه ﹨︀ ﹝︐︺︡د ︋︀︫ــ︡، و﹜﹩  ︮﹑﹫ــ️ ︣﹁﹥ ای︋ 
ــ﹥ ﹇︱﹫﹥ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ و﹫﹎︥︀ی   ︋﹤︊﹠︗ ﹟ر︨ــ︡ ﹋﹥ از ا ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
︀︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︺﹠﹩ درا︨︀س  ︫ــ︭﹫︐﹩ ﹁︣د ︧ــ︀︋︣س︋ 
 ️﹫︭︫ ︣ی ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ و دارای︢︎ ﹉︧ــ︀ی ر﹞︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ آد﹋
ــ︣ای ا︻﹞︀ل ﹝︣ا﹇︊︐ــ︀ی ︣﹁﹥ ای   ︋︡︀ــ ﹁︣دی ﹇﹢ی ﹡﹫︧ــ︐﹠︡،︫ 
در ﹝ ︳﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ا﹁︣اد ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ﹡︊︀︫﹠︡. ︫ــ︀︡ در ﹋﹠︀ر 

 ︫︡︀︋ ︣︐︋ ،︧︀︋︨︣︀ن ︀ب︐﹡︋︣ای ا ﹩﹝﹚︻ ای و ﹤﹁︣ ︀ی﹡﹢﹞آز
️ ︨﹠︖﹩ ﹨﹛ ا﹡︖︀م ︫﹢د.  ﹫︭︫ ︀ی﹡﹢﹞آز ﹤﹋

 ︴︨ ﹤︋ ︀ ︡﹠︐︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ا﹨﹏ ﹝﹞︀︫ــ︀ت ﹨︧ــ در
︀︎﹫﹟ ︑︣ی از ︎︀︨ــ︀ و ﹝︡ارک ﹇︀﹡︹ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و دروا﹇︹ ︫︖︀︻️ 
 ︡︀︫ ،︡﹡︡ار﹡ ﹩ا︗︣ا ︳﹫﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹏﹆︐ای و ﹡﹍︣ش ﹝︧ــ ﹤﹁︣
﹝﹠︀︨ــ︉ ︱﹢ر در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹡︊︀︫ــ﹠︡.  ︡︀︫﹉ د﹜﹫﹏ آن 
 ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︥ه در︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ و ︳﹫﹞ در ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹞︤﹞ز
﹝﹩ ︫ــ﹠﹢﹛ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ ︋︣ای ﹎︣﹁︐﹟ ﹋︀ر د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ︠︀︮﹩ دار﹡︡، 

﹨﹞﹫﹟ ﹡︊﹢د و﹫﹎︥︀ی ︫︭﹩ ﹐زم در ︧︀︋︣س ا︨️. 
اد︋﹫ــ︀ت ︑﹆﹫ــ﹅ ﹨﹛ ︋ــ﹥ و﹫﹎︥︀ی ︫ــ ︬︧ــ︀︋︣س در 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹢زه و︨﹫︹ ︑︣ی را ︋﹥ 
 ︉︐﹊﹞ ﹤︠︀︫︣ز ﹉ ︋︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︠﹢دش ﹩︣ا﹎︡︀م ﹝﹊︐︉ ︑︣د﹡
︠︣د﹎︣ا﹩ ا︨️ و ﹊﹩ از ار﹋︀ن ︠︣د، ﹡﹍︣ش ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑︣د︡ ا︨️ 

و ا﹟ ﹡﹍︣ش ﹨﹛ ا﹜︊︐﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹞︣ ︋︀︫︡. 
در ﹝﹊︐︉ ︑︣د︡﹎︣ا ﹤﹡ ،﹩︧︀︋︣س ︋﹙﹊﹥ ﹨︣ ︫︬ د﹍︣ی، 
در ﹨︣︗︀︋ ﹩︀︡ و﹫﹎︥︀ی ︫ــ︭﹫︐﹩ ︠︀︮﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥ 
︑ــ︀ ︡ی ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ و﹫﹎︥︀ را ار︑﹆ــ︀ داد، ا﹝︀ در ﹝﹢رد ﹁︣دی ﹋﹥ 
︀ً و درا︨ــ︀س ﹨﹠﹍︀م رو︀ رو︑ ﹤﹋ ﹩︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ︀︋ ﹩️ ﹁︪︀ر  ︐﹚︭︠
ا︨️، آ﹝︀د﹎﹩ دارد ︑︀ ︑︧﹙﹫﹛ ﹁︪︀ر ︫﹢د، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ او را ︋︀ آ﹝﹢زش 

 .﹜ای ﹁︣د ︫︖︀︻﹩ ︋︀ر︋﹫︀ور ﹤﹁︣ ︀ظ﹛ ﹤︋ و
︋﹥ و﹫﹎︥︀ی ︫︭﹩ ا﹁︣اد در آز﹝﹢ن ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹡﹫︤ 
﹋﹥ آز﹝﹢ن د︫ــ﹢ار و ︎﹫︙﹫︡ه ای ا︨️، ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹁︣ادی ﹋﹥ 
︵︊﹅ ﹝﹆︣رات ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹝︺︀ف از آز﹝﹢ن ﹨︧︐﹠︡، 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹠﹊﹥ در ﹝﹫︳ اداری ر︫ــ︡ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋ــ﹥ در آن ﹁︣﹨﹠﹌ 
﹀ــ︶ و︲︺﹫️ و ﹋﹠︀ر آ﹝︡ن ︋︀ ︫ــ︣ا︳ و︗﹢د دارد، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ 
 ︡ای را ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ﹤﹁︣ ﹩﹎ای و آزاد ﹤﹁︣ ️︻︀︖︫

︣﹁﹥ ای ا︨️، ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د

﹁﹊ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ در ﹇︡م اول، ︋︣ای ار︑﹆︀ی آ﹎︀﹨﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ 
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︗︀﹝︺﹥، ︀︋︡ ︎﹫︩ از ︗︢ب و ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س، 
﹉ ︨ــ︣ی ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ را ︋﹍︢ار︀︋ .﹜︡ ︋︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹉ ︨︣ی 
︫ــ︣ا ︳︡ا﹇﹙﹩ را از ﹜︀ظ رو﹩، ︫ــ︭﹫︐﹩، ︵︣ز ﹁﹊︣، و ﹡﹢ع 
 ﹤﹁︣ ︣دی وارد﹁ ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ﹩︐﹇ا︻︐﹆︀دات دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ︋︺︡ از آن و
︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︐﹢ان ا﹨﹞﹫️ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︋﹥ او ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋︣د 
︺︡ از آ﹡︧️ ﹋﹥ آ﹝﹢زش   ︋.︫︡︀ ︢︣ش آن را دا︫︐﹥︋  و او ﹨﹛ آ﹝︀د﹎﹩︎ 
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 ﹉ رت﹢︮ ﹤︋ ︡︀︋ زه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ و﹢ ﹟و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی در ا ︣﹝︐︧﹞
﹁︣ا﹠︡ د﹡︊︀﹜﹥ دار ادا﹝﹥ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. 

︮︀ره راز
اول ﹝﹟ ﹡﹊︐﹥ ای را ︋﹍﹢﹛ ﹋﹥ ︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹛ ا︨ــ️ و آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︡︗ ︤﹫︡ی ﹡﹫︧ــ️. ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 

 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹝︐﹢﹜︡ ︫︡ه، ﹝︴︣ح ︋﹢ده ا︨️. 
︗︀﹍︀ه ︧︀︋︣س و درا︨︀س ﹁﹙︧ــ﹀﹥ و︗﹢دی او ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹨﹞﹫﹟ 
﹥ ﹁﹆︣ ﹝﹠︀︋︹ آ﹝﹢ز︫﹩  ﹥ آن ﹡﹫︤︋   ︋﹩︗﹢︑ ﹜﹋ ﹏﹫﹛ده ا︨ــ️. د﹢  ︋︡︣د︑
︣﹝﹩ ﹎︣دد. ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ری ﹋﹥ ﹡︪ــ ﹤︧︣︀︋︣س  و ﹝︴︣ح ﹡︪ــ︡ن آن︋ 
ا﹡︖ــ︀م ﹝﹩ د﹨︡، ︺﹠ــ﹩ ︋︀ ︵︣ح ﹝﹢︲ــ﹢ع در ﹝︖﹙﹥ ︣﹁ــ﹥ ای، ︋﹥ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︐﹢︗﹥ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر را، ﹋﹥ ︎﹫︪︐︣ 
 ﹉﹫︑︀﹝︐︧﹫ ︀ ﹡﹍︀ه︨  ︀︡ ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ﹋︣ده و︋  ﹨﹛ ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد﹡︡،︋ 

︋︀ آن ︋︣︠﹢رد ﹋﹠﹠︡. 
 ﹟ــ︡ ︋﹥ ا︀︋ ﹤﹋ ︡﹠︐ای ﹨︧ــ ﹤﹁︣ ا︋︐ــ︡ا، ﹝︣ا︗︹ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ و
 ︡︣ی از ︑︣د︐︋ ️︠︀﹠︫ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︺﹞︀︗ ︀︑ ︡﹠﹨︡︋ ️﹫﹝﹨ع ا﹢︲﹢﹞

︣﹁﹥ ای ︋﹥ د︨️ آورد و ︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹫︤ ا﹨﹞﹫️ آن را درک ﹋﹠﹠︡. 
﹫︧︐﹞︀︑﹫﹉ در ﹇︀﹜︉ ︑﹆﹫﹆︀ی ﹝︪︐︣ک  ﹫﹙﹩ روا︋︳︨  در ا︣ان،︠ 
︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ و ﹡﹫︤ ا﹟ ﹝﹫︀ن 
︀﹐ و  ﹫︪︐︣ ا﹇︡ا﹝︀ از︋  ﹢رس ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥︋   ︋︀ دو ﹡︀د︋ 
د︨︐﹢ری ︋﹢ده ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹨﹛ ︋︀ ﹝﹆︀و﹝️ رو︋﹥ رو ︫︡ه ا︨️. 
︋ــ︣ای ﹝︓︀ل، ا﹎︣ ﹋︀ر﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀ی ﹝︪ــ︐︣ک ︋﹫﹟ ا﹟ ︨ــ﹥ ﹡︀د 
ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ﹨﹛ ︎︪️ آن را ︋﹍﹫︣﹡︡، ﹋﹞﹉ ﹝﹣︔︣ی ︋﹥ 
 ﹟ا﹨︡ ︫ــ︡. ا︨︐︀دان دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹢︠ ︒︊﹞ ﹟ار︑﹆︀ی ا
﹝︊︒ را ︋﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ﹝﹆︴︹ د﹋︐︣ا، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥ ︎﹫︪﹠︀د 
﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹝﹣︔︣ ا︨ــ️ و ﹝﹢︗︉ ر︫ــ︡ و ︑﹢︨ــ︺﹥ اد︋﹫︀ت 

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹡﹊︐ــ﹥ ︋︺︡ی ︋︣﹝﹩ ﹎ــ︣دد ︋﹥ ارزش ﹎ــ︢اری؛ ︺﹠ــ﹩ ذ﹨﹟ ﹁︺︀ل 
 ﹢︗ ﹟د و ا﹢︫ ﹅﹢︪︑ ︡︀︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︀ی︴﹫﹞ ︧ــ︐︖﹢﹎︣ در︗
از ︋︀﹐ ︀︋︡ ا︖︀د ︫ــ﹢د ﹡﹥ از ︣︡﹞ ﹩﹠︺ .﹟﹫︀︎️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋︡ ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹠︡ ﹋︀ر︫︀ن را در︨️ 
 ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ا︨ــ️. ا﹁ــ︣ادی ﹜﹞ ع ︋︧ــ﹫︀ر﹢︲﹢﹞ ﹟ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، ا
 ︡︀︋ ︡﹠﹨ای ا﹨﹞﹫ــ️ ︗︡ی ﹝﹩ د ﹤﹁︣ ︡ــ﹩ دار﹡︡ و ︋﹥ ︑︣د﹨︀﹎︡د
️ ﹡﹞︀ ︫ــ︡ه و ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︀﹝️ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹡︀︊︡ ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ︋︡ ا﹡﹍︪ــ
آد﹝︀﹩ ﹋﹥ ﹝︀﹡︹ ︎﹫︪︣﹁️ ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡ ﹝︺︣وف ︫﹢﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ﹝﹠︷﹢رم 
ا﹁︣ادی ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ دارای ﹝︪ــ﹊﹙︀ی رو﹩ و ﹡﹍︫︣ــ﹩ د﹍︣ی 

﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹇︀در ︋﹥ ︗﹞︹ ︋﹠︡ی و ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ﹠︡؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝﹟ در ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹞﹊︀ری دا︫ــ︐﹛ ﹋﹥ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ 
﹋﹥ ︋﹥ او ﹡﹞﹩ ﹎﹀︐﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹝﹟ ﹋︀ر را ︗﹞︹ ﹋﹟، ر︨ــ﹫︡﹎﹩ 
را ﹝︐﹢﹇ــ︿ ﹡﹞﹩ ﹋︣د و ﹝﹏ ﹋︀ر ﹝︪ــ︐︣ی را ︑ــ︣ک ﹡﹞﹩ ﹋︣د. اً︮﹑ 

︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای او ﹉ ︎︣و︨﹥ ︀︎︀ن ﹡︢︎︀︣ ︋﹢د. 
﹥ دا﹡︩ دارد.  ﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹡﹫︀ز︋  ﹑﹇︀﹡﹥ و ﹝﹢︫﹊︀﹁︀﹡﹥︋  ︪︨︣︎︀ی︠ 
﹡﹢ه و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︎︨︩︣ ﹋︣دن،  ﹤﹫︤ی را ︋︍︨︣﹫﹛، و ︋︧﹫︀ری 
آ﹝﹢ز︫ــ︀ی د﹍︣ را  ﹤︋ ︡︀︋︧ــ︀︋︣س آ﹝﹢︠️. ︑﹠︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ 
﹥ ︵﹢ر  ﹜︐︧ــ︀︋︣س   ︋.︡︣﹫﹍ ﹥ ﹋︀ر︋  ︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را︋ 
︖︑ ︡︀︋﹫︤ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ ︫ــ﹢د. ﹢ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹝︣︡️ و ا︸︀رات 
 ﹜﹨ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ️︣︡﹞ ی ︋︀︫ــ︡ و﹢﹇ ︡︀︋ ،︪︡ــ﹊︋ ︩﹛︀ ﹤︋ او را
 ﹤  ︋﹤︫︡ ︨︪︣﹍︣ را ﹉ ︗﹢ر︠  ︣︠﹢رد︎  ــ﹢﹡︡ و ا﹟ ﹡﹢ع︋   ︫︹﹡︀﹞ ︡︀︊﹡

روا︋︴︪︀ن ︋︀ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︑﹙﹆﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︎ــ︦ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫ــ﹛ ︑︣د ︡︣﹁ــ﹥ ای را ار︑﹆︀ د﹨﹫ــ﹛، از دو ︋︺︡ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ آن را ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛، ﹊﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀د﹨︀ی ︣﹁﹥ ای و 
 ﹜﹨ ﹩﹊ ︣د و﹎︤﹫﹞ ︀ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩، در ﹇︀﹜︉ ︨﹞﹫﹠︀ر
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹨︡﹁︪︀ن ا﹠︧️ ﹋﹥ ﹋︀ر︫︀ن ︋︀﹋﹫﹀﹫️ 
ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د و ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای را ︋﹥ ︮﹢رت ــ﹉ رو﹊︣د ﹝﹛ در 

دا︠﹏ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︠﹢د رواج د﹨﹠︡ و ︋︺︡ ﹨﹛ آ﹝﹢زش.
︮﹀︀ر

دو︨ــ︐︀ن ︋﹥ آ﹝﹢زش ﹝︧ــ︐﹞︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، و﹫﹎︥︀ی 
﹁︣دی ︧︀︋︨︣︀ن و ا﹨﹞﹫️ آن در ︗︢ب او﹜﹫﹥ ا︪︀ن ︋﹥ ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣﹩، ﹁﹆︣ ﹝﹠︀︋︹ آ﹝﹢ز︫﹩ و آ﹋︀د﹝﹫﹉، ﹜︤وم ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان 
و ︋ــ﹢رس و ا﹡︖︀م ︎︥و﹨︪ــ︀ی ﹝︪ــ︐︣ک ﹁﹫﹞︀︋﹫﹟، ︑︃﹋﹫︡ 
﹝︖︡دی دا︫︐﹠︡. ا﹜︊︐﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹢ع ار︑︊︀ط ﹎﹫︣ی ︧︀︋︨︣︀ن 
︋︀ ﹝︪ــ︐︣︀ن و ﹡﹫︤ ﹝﹀﹢م ︑︣دــ︡، ﹝﹢︲﹢︻︡︗ ﹩︀︡ در 
︣﹁﹥ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، ︣ا ﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی 
︧︀︋︨︣︀ن دا︫ــ︐﹥ و دارد، ا﹝︀ ︋﹥ رو︫﹠﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹀﹢م 

︑︣د︡ ا︫︀ره ای ﹡︪︡ه ا︨️. 
 ︉﹚︴﹞ ﹤︙﹡︀﹠ ،﹤︀ن ︗﹙︧ــ︀︎ از دو︨ــ︐︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ در

.︡﹠︀﹞︣﹀︋ ﹤︣ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ﹝﹢︲﹢ع دار﹡︡، ارا﹍د
ر︲﹢ا﹡﹩ ﹁︣د

︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ى ︧︀︋︡ارى ﹝︑ ️﹫﹛﹢︧﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ى ﹝︀﹜﹩ 
︋︀ ﹝︣︡️ ا︨ــ️. دا﹡︧ــ︐﹟ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹋﹥ ︋︣اى ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ى 
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﹝︀﹜﹩ از ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ا︨︐﹀︀ده ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︃︔﹫︣ در︠﹢ر 
︑﹢︗﹩ ︋︣ ر︨﹫︡﹎﹫︀ى ︧︀︋︨︣﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

 ︬︪﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹁︡﹨ ︿︣︺︑ ︀︋ ︧︀︋︣س ،︀ل ︣﹨ در
 ︡︀︋ و ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ︠︀ص آن ️︣︡﹞ ︋︣اى ﹨︣ اد︻︀ى
︋﹥ ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠﹢د و ︗﹞︹ آورى ︫﹢ا﹨︡ ︋︍︣دازد و ا﹜︊︐﹥ در 
 ︡ا︨ــ︐﹆﹑ل و ︑︣د ︶﹀ ︀ ﹫︩ داورى و︋  ︡ون ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥︎  اــ﹟ راه︋ 
 ﹟︧︀︋︣س ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ا ﹏﹝︻ ه﹢﹡ ︹﹇اى ﹇︡م ︋︣دارد. در وا ﹤﹁︣
︩ ﹁︣ض ﹡︊﹢د  ﹁︣ض ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︧ــ︀︋︣س ﹅ ﹡︡ارد ︋︀ ︎﹫
︮︡ا﹇️ و ︀ ︮︡ا﹇️ ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ر︨﹫︡﹎﹫︀ى ︠﹢د ︋︍︣دازد. آ﹡︙﹥ ﹋﹥ 
 ︡︀︋︧︀︋︣س در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ و ر︨﹫︡﹎﹫︀ى ︠﹢د 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤︐︊﹛︣ح ﹋﹙﹩ و ا︵ ،﹩︨︣︋︀︧ ︤ىر ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵
︭﹢ص، ︧︀︋︣س ︲﹞﹟ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ى   ︠﹟ا︨ــ️. در ا
︣﹁﹥ اى ︧︀︋︨︣ــ﹩ و آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ اى ︀︋ــ︡ ︋︡ون ﹨︣﹎﹢﹡﹥ 

︩ داورى، ﹋︀ر ︠﹢د را ا﹡︖︀م د﹨︡. ﹫︎
آ﹡︙﹥ ا﹝︣وز در ︋︧﹫︀ری از ︫︣﹋︐︀ و ﹎︤ار ﹤︋ ︀︫︪﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد 
ا︑﹊︀ی ︋﹫︩ از ︡ ︋﹥ اد︻︀﹨︀ی ﹝︣︡️ و ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ا︨ــ️ و 
﹩ ︑﹀︀و︑﹩ ︣﹁﹥ ای  ︡ه ا︨️،︋  آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ︗︤﹍︀﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای︫ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︫ــ︡ه ︋︧ــ﹫︀ری از اد︻︀﹨︀ی ﹝︣︡️ ︋﹥ ︮︣ف 

ا︡﹞ ﹤︡﹫︃︑ ﹤﹊﹠︣ان ا︠︢ ︫ــ︡ه و ︀ ﹎︤ارش ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ از ︵︣ف 
︢︣ش ︧︀︋︨︣︀ن ﹇︣ار ﹎﹫︣د.  ︡ه، ﹝﹢رد︎  ︀در︫  ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩︮ 
︭﹢ص  ︀︡ در︠  ــ﹞︀ره  ،620︧ــ︀︋︣س︋  ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︫   ︋﹅︋︀︴﹞
ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر ﹋︀ر︫﹠︀س ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل﹋ ︕︀︐﹡ ﹤︙﹡︀﹠
را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹊﹠︡ و ︀ ︋︀ د﹍︣ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ 
︋︀︫︡ ︀︋︡ ا﹇︡ا﹝︀ی ﹐زم از ︗﹞﹙﹥ ︑︺︡﹏ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ را در 
︀︡ در ﹡︷︣ دا︫️ ﹋﹥  ︭﹢ص ︑︡﹞ ﹤︡﹫︃︣ان ﹡﹫︤︋  ﹍﹫︣د. در︠   ︋︣︷﹡
︑︡﹫︃﹥ ﹝︡︣ان ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ و ﹡︀︨ ﹟︤﹍︀︗ ︡︀︊︣ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︧﹢ب 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ︣﹍د ︀︋ ️︣︡﹞ ︀رات︸از ا ﹩﹊ ︣﹎︫ــ﹢د و ا
 ️︣︡﹞ ︀رات︸ا ︣︀︨ ︀د﹝︐︻ا ️﹫﹚︋︀﹇ ︡︀︋ ︧︀︋︣س ︫︡︀︋ ︣︀︽﹞

را ارز︀︋﹩ ﹝︖︡د ﹋﹠︡.

 ︮﹀︀ر
از ا﹠﹊﹥ د︻﹢ت ﹝︀ را ︋︣ای ا﹟ ﹎︣د﹨﹞︀﹩ و ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫︤﹎︣د 
 ︒︀︊﹞ ،﹜︐ ︨︍︀︨ــ﹍︤ارم. ︋﹥ ︵ــ﹢ر ︣﹍︋︀ر د ︡﹫︐﹁︣︢︎
﹝︴︣ح ︫︡ه و د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︣ای ﹝︀︵︊︀ن ﹝︖﹙﹥ 

︧︀︋︣س در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ و ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.


