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ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︀︎﹩ وا︨︴﹥ ای ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︋︣ای ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ آ﹠︡ و ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ا︋︤ار ︗︀﹝︺﹥ ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد در ار︑︊︀ط ﹎︣﹁︐﹟ 
و ︋︧︐﹍﹩ دا︫ــ︐﹟ ا︨️. ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︀︎﹩ درا︮﹏، ا︋︤اری ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای در︀﹁️ ا︠︊︀ر و ا︵﹑︻︀ت، ︑︊﹙﹫︽︀ت، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋︀زار︀︋﹩، ︨︣﹎︣﹝﹩، ا︋︣از ︻﹆﹫︡ه و 

ا﹡︐﹆︀د، ﹨﹠︣ و ا︨︐︺︡اد، و د︪﹠﹋ ︣﹍︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. 
﹢ر︑﹢︗﹩ ا︣﹎ .︡﹠﹠﹋ ︀﹀﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︣ف ﹡︷︣ از ﹝︀︐︪︤︀ن، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت و داده ﹨︀ی ﹡︀در︨️ و ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹆︩ در︠  ا﹝︀ ا﹟ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀︮ 

    .﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹩︎︀ ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ در ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی﹇ ﹩︀﹨︣﹢︭︑ ︣﹫︔︃︑ ا﹝︀ ︋︧﹫︀ری از ر﹁︐︀ر﹨︀ و ادراك ﹝︀ در ،﹜﹢︪﹡ ع﹢︲﹢﹞ ﹟ا ﹤︗﹢︐﹞
﹥ ﹝︀ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ از ﹜︀ظ ︻﹫﹠﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ «﹋︀﹝﹏»  ︀ص را︋  ︋﹫︪ــ︐︣ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︀پ ︫ــ︡ه در ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ و روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀، ︻﹊︧ــ︀ و ︑︭﹢︀﹨︣﹩ از ا﹁︣ادی︠ 
︋﹥ ︧︀ب ﹝﹩ آ﹠︡. ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝︡ل ︮︀︋﹢ن ز︀︊﹩ ا︨️، ︎﹢︨︐﹩ ︋︧﹫︀ر ︫︀داب و ﹝︴﹙﹢ب دارد، ︑︃﹫︡﹋﹠﹠︡ه ﹋︣م ︮﹢رت، ﹨﹫︘ ﹜﹊﹥ ای ﹡︡ارد؛ و ︋︀ز﹍︣ی ﹋﹥ در︋︀ره 

﹝﹊﹞﹙︀ی ︾︢ا﹩ و رژ﹞﹩ ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︀︮︉ ︗︢ا︋︐︣﹟ ︋︡﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ آرزو︩ را دار﹡︡.
ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹍﹢﹡﹥ ︋︣ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ﹋﹢د﹋︀ن ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد؟ ︨︀︎، ︨︀ده ا︨️. ا﹟ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ﹁︣د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢د ا︧︀︨︀︑﹩ ﹝﹠﹀﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
︀ور ﹝﹩ ﹋﹠︡   ︋،️︧﹫﹡ ︦﹊︻ ︉︀  ︮︀  ︋﹤︧︀﹆﹞ ︣ه در︠﹢ر ︀ظ ︸︀﹨︣ و﹛ از ﹩︐ ﹤﹋ ︡﹠﹫︋ ﹩﹞ ای ﹤﹡﹢﹎ ﹤ ﹢د را︋  ︬ ︗﹢ان،︠   ︫﹈ ︀ ︣د ﹡﹢︗﹢ان﹁ ﹈ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨

 .︡﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹩︎︀ ﹤﹡﹢﹝﹡ ؛ ﹨﹞︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در﹟﹊﹝﹞ ︡ ︀︑ ،️︨︫︡ن ا ︬ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ اش ︋﹩ ﹡﹆
در ا︋︐︡ا، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︻︀دی و ﹝︓︊️ ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣ــ︡، ز︣ا ︋﹥ ﹁︣د ا﹜︀م ﹝﹩ ︋︪︡ ︑︀ ︠﹢د را ︋︐︣ ﹋﹠︡. ا﹝︀ ﹝︣ز ︋︀ر﹊﹩ ︋﹫﹟ ا﹜︀م و و︨﹢اس و︗﹢د 
 ﹤︋︣︖﹠﹞ ️︀﹡ د ︸︀﹨︣ ︻﹫﹠﹩ اش ﹝﹩ ︫﹢د، و︨﹢ا︨﹩ آزارد﹨﹠︡ه او را در ︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در﹢︊︋ ︣﹫﹎ان ︋﹥ ︵﹢ر﹋︀﹝﹏ در﹢︗﹢﹡ ﹈ ﹟﹨دارد. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ذ
︨ــ︊﹈ ز﹡︡﹎﹩ و ر﹁︐︀ر ﹡︀︨︀﹜﹛ ︫﹢د. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︡ف ﹝︴﹙﹢︋︪︀ن ﹐︾︣ و ︋︀ر﹈ ا﹡︡ام ︋﹢دن ا︨️، ا﹡﹍﹫︤ه ︋︧﹫︀ر ز︀دی ︋︣ای ﹋﹛ ︠﹢ردن و ﹡ ︘﹫﹨ ﹩︐﹢ردن دار﹡︡ 
︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ︋︧ــ﹫︀ر﹋﹢︑︀﹨﹩ وزن ﹋﹛ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ︻﹑وه، د︠︐︣ان ︀د ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ︑︀ ︸︀﹨︣ ︻﹫﹠﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ری ︋︣ای ارز︫ــ﹞﹠︡︋﹢دن ︋︊﹫﹠﹠︡. ︎︧︣ان 

﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹇︣︋︀﹡﹩ د︡﹎︀﹨﹩ ﹝︪︀︋﹥ ︋︀ د︡﹎︀ه د︠︐︣ان ︫﹢﹡︡. 
 ،️︪︣︋ ل ︑︀ر﹢︵ ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ︊︀ره ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫︡؛ ︻﹊︀︨ــ﹩، در﹠ا︨️. در ا ﹤︐﹀﹡ در ︨﹫︧ــ︐﹛ ار︑︊︀︵﹩ ا︻︭︀ب ﹝︽︤ ا﹡︧︀ن ،︀﹨︣﹢︭︑ ﹟د﹜﹫﹏ ﹇︡رت ︋︧ــ﹫︀ر ا
 ︀﹨︣﹢︭︑ ،︦︎ .️︨︀ی ︻﹊︀︨﹩ ︫︡ه، ︨︀︠︐﹥ ﹡︪︡ه ا﹨︣﹢︭︑ ﹅﹫﹇واژه ﹨︀ی ﹡﹢︫︐︀ری، ︋︣ای ︑﹀︧﹫︣ د ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ا︠︐︣اع ︋︧﹫︀ر ︑︀زه ا︨️. ﹝︽︤ ﹝︀ ﹨﹛ در ﹈ د﹢︠
︀︫︡، ﹡﹢︻﹩ وا﹋﹠︩  ︣ای ︑﹀﹊︣ وا﹇︺﹩ در︋︀ره آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ دا︫ــ︐﹥︋  ﹢د﹋︀ر، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ﹫︮ د︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، و ﹇︊﹏ از ا﹠﹊﹥ ﹁︣د، ﹁︣︮︐﹩︋  ︋﹥ ︵﹢ر︠ 

ا︧︀︨﹩ و ﹨﹫︖︀﹡﹩ ︋︣وز ﹝﹩ د﹨︡.  
﹋﹠︀﹥ وار ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︑︭﹢︣﹨︀ی ︋﹩ ﹡﹆︭﹩ ﹋﹥ ﹨︡ف ︋︧ــ﹫︀ری از ا﹁︣اد ﹨︧ــ︐﹠︡، در وا﹇︹ ︑︭﹢︀﹨︣﹩ د︨︐﹊︀ری ︫ــ︡ه و ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ︫ــ︡ه ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. 
 ︨︀︎ ،﹩︊﹨︢﹞ ؟ ︋︣︵︊﹅ ︋︀ور﹜﹫﹠﹋ ︶﹀ ﹩︭﹆﹡ ﹩︋ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹡︀در︨️، از ﹟د︠︐︣ان و ︎︧ــ︣ا﹡﹞︀ن را در ︋︣ا︋︣ ا ﹤﹡﹢﹍ ︦︎ !︡﹠︐︧ــ﹨ ﹩﹚︺︗ ︀﹡آ ،︣﹍︊︀رت د︻ ﹤︋

 .﹜﹫و ︋﹥ ﹡︷︣ آ ﹜﹫︫︀︋ ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨︊︀رزه ﹋﹠﹫﹛. ︠︡او﹡︡ ﹝︀ را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︠﹙﹅ ﹋︣ده ا﹞ ︉︣﹁ ︀︋ ️﹫︺﹇ا︨︐﹀︀ده از وا ︀︋ ︡︀︋ :️︨︨︀ده ا
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︎︀﹎ـ︣د︎︀﹎ـ︣د  

﹩︎︀ ︀ی ﹋﹙﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی﹨︣﹫︔︃︑﹩︎︀ ︀ی ﹋﹙﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی﹨︣﹫︔︃︑
 ︣︋ ︣︋

︗﹢ا﹡︀ن و ︗︀﹝︺﹥︗﹢ا﹡︀ن و ︗︀﹝︺﹥


