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 ﹏﹝ در ︗﹫︉ ︠﹢د، و︨﹫﹙﹥ ای ︀﹞ .️︨ا﹡﹍﹫︤ ا ️ د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︻︭︣ ︫﹍﹀︐﹫︀︨ــ️! ا﹝︣وزه، ﹝﹫︤ان ا︵﹑︻︀ت در د︨︐︣س، ︋︧﹫︀ر ︫﹍﹀
︉ و﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ و︡﹢﹨︀ی  ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀ ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ︻︷﹫﹛ از ا︵﹑︻︀ت را ﹝﹩ د﹨︡؛ از داده ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ در︋︀ره ﹋︧

︨︣﹎︣م ﹋﹠﹠︡ه در ﹝﹢رد ﹫﹢ا﹡︀ت. 
 ،﹟خ ︋﹠︷︣ ر︨︡! ︋︀ و︗﹢دا﹢︧﹠﹞  ︡﹠﹡︀﹞ ،﹩︎︀ ﹤﹚︖﹞ ﹈ ️︨ا﹝︀ ︋︀ ︑︺︊﹫︣ات د﹡﹫︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉، ﹝﹞﹊﹟ ا ، ︫︡︀︋ ︉﹫︖︻ ︡︀︫

 .︡د︨️ آور ﹤︋ ﹩﹛︀︐﹫︖را ︋﹥ ︮﹢رت د ︀﹡﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ آ ︀﹝︫ ﹤︋ ﹩︀﹨︤﹫ ︀﹨ ﹤﹚︖﹞
ــ﹈ ﹝︖﹙﹥ ﹋︀︾︢ی، ︑︖︣︋﹥ ای ﹝﹙﹞﹢س در ا︠︐﹫︀ر︑︀ن ﹝﹩ ﹎︢ارد؛ ︱﹢ر ︻﹫﹠﹩! ﹝︖﹙﹥ ﹋︀︾︢ی، ﹫︤ی ا︨ــ️ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹞﹩ و﹇️ 
︉ و﹋︀ر︑︀ن.  ︙﹥ داری، ︀ ﹝︤ا︀ی ر﹇︀︋︐﹩ ﹋︧  ︋︀ ،︫︡︀ ﹊︀ر︋  ︮︣ف ︻﹞﹫﹅ ︫︡ن در ﹈ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹠﹫︡، آن را درد︨️ ﹝﹩ ﹎﹫︣︡؛ ︀ل ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︫ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡︪︣﹥ ﹨︀ی ︀︎﹩ (﹋︀︾︢ی) ︋﹥ زودی  در ﹝﹆︀﹜﹥ ای ︑︀زه در ﹝︖﹙﹥ ﹁﹢﹜﹫﹢ (Folio) ﹡︪ــ︣﹥ ای ︋︣ای ﹡︀︫ــ︣ان ﹝︖﹙﹥ ﹨︀، ︎﹫
︋﹥ ︻﹠﹢ان «﹝︭﹢﹐ت ︑︖︣︋﹩» ︑﹙﹆﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫ــ︡. ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹩ ︣︠︡ ︑︀ از آن ︑︖︣︋﹥ ای ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹋︧︉ ﹋﹠﹫︡، ﹡﹥ ﹫︤ی ︋︣ای ﹝︀﹜﹈ ︫︡ن، 
﹝︀﹡﹠︡ ︑︺︴﹫﹑ت ︀ ﹋﹠︧ــ︣ت. در ﹝﹆﹫︀︨﹩ ﹋﹢﹊︐︣، ︾︣ق ﹋︣دن ︠﹢د در ﹈ ﹋︐︀ب ︀ ﹝︖﹙﹥، ︋︣ای ︨﹩ د﹇﹫﹆﹥  ︀﹈ ︨︀︻️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

ز﹝︀ن ﹁︣ا︾️ از ﹝︤ا﹞️ ﹝︧︐﹞︣ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩، ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، و ︾﹫︣ه ﹝︧﹢ب ︫﹢د. 
️ دادن ︋﹥ ︠ــ﹢د، ︋︣ای ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︀د﹎﹫︣ی آ︣︠﹟ ﹎︣ا︪ــ︀ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹝﹢﹁﹅ ︫ــ︡ن در  ، ︋︀ ا﹡︡﹋﹩ و﹇ ا﹝ــ︀ در ﹝﹢رد ﹝︖﹙ــ﹥ 

︉ و﹋︀ر، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای  ذ﹨﹟ ︫﹞︀، ﹈ ا︨︐︣ا️ ︲︣وری ︋︣ای ﹎︣︤ از ︨︣در﹎﹞﹫︀ی د︖﹫︐︀ل ︗︀ن ا﹝︣وز، ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د.   ︧﹋
دا﹡︪ــ﹞﹠︡ان در︀﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹠︡و︸﹫﹀﹥ ای ︋﹢دن، ﹝﹢︗︉ ︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در و﹇️ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ا﹡︖︀م ﹠︡ ﹋︀ر ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن، و ︑︽﹫﹫︣ ︗️ دادن 
﹝︽︤ ︋﹫﹟ ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی ﹝ ،︿﹚︐︐﹩ ا﹎︣ آ﹡︀ را ︋︣ ︧ــ︉ ر︤︔︀﹡﹫﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹫﹛، و﹇️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ا﹟ ﹡﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︀را﹩ ﹋﹞︐︣ی دارد، 
﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︋﹫︪︐︣ ا︫︐︊︀ه ﹋﹠﹫﹛، ︋︀ ﹎︢ر ز﹝︀ن ا﹡︣ژی ﹝︀ را ︋﹥ ﹨︡ر ﹝﹩ د﹨︡، و ︐﹩ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︑﹀﹊︣ را﹨︊︣دی ︋︣ای ﹝︽︤﹝︀ن د︫﹢ار︑︣ 

︫﹢د.  
︎︦، ︋︣ای ﹝︡︑﹩ ﹋﹢︑︀ه ﹎﹢︫﹩ ︑﹙﹀﹟ را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار︡ و ︮﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︖﹙﹥ ﹝︀ را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡!
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