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  ︋﹥ ا﹢︭︑ ﹟︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹟.

  ﹋︡ام ﹉ از ︑︭﹢︣﹨︀ی ز︣ را در ︑︭﹢︣ ︋︀﹐ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹩؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.
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﹡﹍︀ره ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟
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آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

  از ﹡﹢آ﹝﹢زان ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︮︿  ︦︍︨ .︡﹠︐︧︀︋﹉ ︑﹢پ را ︋﹥ ﹡﹢︋️ ︋﹥ ﹡﹢آ﹝﹢زان داده ︑︀ 
 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️︗ و از ︣﹍را ︋︀ ا︫﹫︀ د ️﹫ّ﹛︀︺﹁ ﹟آن ﹨︀ د︨︐︪︀ن را ︗﹙﹢ آورده و ︑﹢پ را ︋﹍﹫︣﹡︡. ا

.︡﹫﹠﹋ ﹟︣﹝︑ زان﹢﹞آ﹢﹡ ︀︋
.︡﹠﹨︡︋ ︣﹍د︨️ ︋︣دا︫︐﹥ و ︋﹥ د︨️ د ﹉ ︀︋ را ﹢﹍﹛ ﹏︓﹞ ﹉﹢﹋ ︀﹫︫ا﹨﹫︡ ا﹢︋ از ﹡﹢آ﹝﹢زان  

  ورق ﹨︀ی روز﹡︀﹝﹥  را ︋﹥ ا︋︺︀د ٢٠×١٥ ︋︣ش ︋︤﹡﹫︡ و در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹇︣ار د﹨﹫︡ و از آن ﹨︀ 
︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ ︋︀ دو د︨️ ︠﹢د  ورق ﹨︀ را ﹝︙︀﹜﹥ ﹋﹠﹠︡.

  ﹨︣ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ را ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ﹨ــ︀ی ﹝︐﹀︀وت در ﹋﹑س ا﹡︖︀م 
ت ︑﹞︣ــ﹟ ﹨ــ︣ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ︋︧ــ︐﹍﹩ ︋ــ﹥ ﹝﹫︤ان  ّ︡ د﹨﹫ــ︡. ﹝ــ

︎﹫︪︣﹁️ ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز دارد.

  ا﹟ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹨︀ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ا︫﹫︀  ﹝︐﹙︿ در ﹋﹑س ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه
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آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

 ︣﹨ ﹟︣﹝︑ ت ّ︡   ﹨︣ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ را ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت در ﹋﹑س ا﹡︖︀م د﹨﹫︡. ﹝
﹁︺︀﹜ّ﹫️ ︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ︎﹫︪︣﹁️ ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز دارد.

 ﹤﹀︮ ﹜ــ︦ ﹝︺ّ﹙ــــ﹟ ﹨ــ︀ی ︋ــ︀زی ︋︀ ︠﹞﹫ــ︣ در ﹋︐ــ︀ب را﹨﹠﹞ــ︀ی ︑︡ر︣﹝︑ ــ﹉ از ︣ــ﹨ 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹟︣﹝︑ ︀رت﹞ ︉︧﹋ ︀︑ زان﹢﹞١٢٠،١٢١و١٢٢ را ︋︀ ﹡﹢آ

  ︑︺︡ادی ﹜﹍﹢  ︀ ﹨︣ ︫ــ﹩ ﹋﹢﹉ د﹍︣ را دا︠ــ﹏ ︸︣ف ﹇︣ار د﹨﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ 
آن ﹨︀ را از درون ︸︣ف ︠︀﹜﹩ ﹋﹠︡.

  ﹝﹆︡اری ︠﹞﹫︣ را روی ﹝﹫︤ ﹇︣ار د﹨﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︋︀ ا﹡﹍︪ــ️ ا︫︀ره و ︫︧️ 
︑﹊﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹊﹩ از ︠﹞﹫︣ را ︗︡ا ﹋﹠︡.

 ︀ ــ﹉ را در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار د﹨﹫︡ ︑︀ آن ﹨︀ را دا︠﹏ ﹁﹠︖︀ن﹢﹋ ︣ه ﹨︀ی﹞ ــ︡ادی︺︑  
︸︣ف ﹋﹢︣︋ ﹉︤د.

 ﹉﹢﹋ ــ︣ی ﹋﹥ د﹨︀﹡﹥ ی آن︴  ︋﹉ و ... و  ﹫︊دا﹡﹥ ﹨︀ی ︑︧ــ ︀ ︤ــ︣ه ﹨︀ی ر﹞ ــ︡ادی︺︑  
ا︨️ را در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار د﹨﹫︡ و از او ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ آن ﹨︀ را دا︠﹏ ︋︴︣ی ﹇︣ار د﹨︡.

 ﹉ ︦︍︨ .︡﹫﹨را در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار د ︣﹍٣ ﹝﹊︺︉ ︋︣ای ︠﹢د و ٣ ﹝﹊︺︉ د  
﹝﹊︺︉ را در ﹝﹆︀︋﹏ ︠﹢د ︋﹍︢ار︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹝﹊︺︊﹩ د﹍︣ را ﹝︓﹏  ︫﹞︀ در 

﹝﹆︀︋﹏ ︠﹢د ︋﹍︢ارد و ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر را ︋︀  ﹝﹊︺︉ ︋︺︡ی ا﹡︖︀م د﹨﹫︡. ︺﹠﹩ ﹝﹊︺︉ د﹍︣ی را 
در ﹋﹠︀ر ﹇︊﹙﹩ ﹎︢ا︫︐﹥  و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨︡ ا﹟ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ را ﹝︀﹡﹠︡ ︫﹞︀ ا﹡︖︀م د﹨︡ ︨︍︦ 
﹝﹊︺︉ ︨﹢م را روی ٢ ﹝﹊︺︉ ﹇︊﹙﹩ ︋﹍︢ار︡ و ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹨﹛  ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨︡. ︑︀ در 

﹡︀️ ︋︀ ﹝﹊︺︉ ﹨︀ ︎﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︎﹏ ︫﹞︀ ︋︧︀زد.
  ︋︀ ︨﹥ ﹝﹊︺︉ ﹉ ︎﹏ ︋︧︀ز︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹝︓﹏ آن را ︋︧︀زد. 

︧︀زد.  ︣ج︋  ︀ آن ﹨︀ ︋  ﹥ او ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡ ︑︀︋    ٣ ︑︀ ٨ ﹝﹊︺︉ را در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار د﹨﹫︡ و︋ 
ا﹟ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ را آن ﹇︡ر ︑﹞︣﹟ ﹋﹠﹫︡  ︑︀ در ﹡︀️ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︡ون ﹋﹞﹉ ︋︣ج ︋︧︀زد.

﹥ ا︋︺︀د ٥ ×١٠ آ﹝︀ده ﹋ــ︣ده و در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹇︣ار د﹨﹫︡   ︋﹤﹚︵︀   ﹇︴︺ــ﹥ ﹋︀︾ــ︢ ﹨︀ی︋ 
︑︀ آن ﹨︀ را ︎︀ره ﹋﹠︡.

  ︋﹥ ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹉ ﹋︐︀ب دا︨︐︀ن ︋︡﹨﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ آن را ورق ︋︤﹡︡.
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  ﹀︮ ﹉﹥ ︋﹥ ا︋︺︀د ١٤×٨ ︨︀﹡︐﹫﹞︐︣ در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار داده  و از او ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ﹋﹏ ︮﹀﹥ را 
 ﹤﹀︮ ︀م﹝︑ ﹉﹝﹋ ︋︀ر ︑﹊︣ار ﹋﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︡ون ﹟︡﹠ را ️﹫ّ﹛︀︺﹁ ﹟ز ا﹢﹞ا﹡﹍︪️ ر﹡﹌ ︋︤﹡︡. ﹡﹢آ ︀︋

.︡﹫﹡︀︊︧︙︋ ︣︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز را در ﹋︀در ز﹋ ﹟︣︐︋ ﹐︀ .︡﹡︤︋ ﹌﹡را ︋︀ ا﹡﹍︪️ ر
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 ﹤﹀︮ ﹏﹋ ︀︑ ︡﹫﹨ا﹢︋ ا︋︺︀د ١٤×٨ ︨ــ︀﹡︐﹫﹞︐︣ در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار داده  و از او ﹤︋ ﹤﹀︮ ﹉  
را ︋︀ ﹇﹙﹛ ﹝﹢ و ﹎﹢اش ر﹡﹌ ︋︤﹡︡.﹡﹢آ﹝﹢ز ا﹟ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ را ︡﹠﹟ ︋︀ر ︑﹊︣ار ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︡ون ﹋﹞﹉، 

.︡﹫﹡︀︊︧︙︋ ︣︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز را در ﹋︀در ز﹋ ﹟︣︐︋ ﹐︀ .︡﹡︤︋ ﹌﹡را ︋︀ ﹇﹙﹛ ﹝﹢ ر ﹤﹀︮ ︀م﹝︑

︀︨ــ︐﹏ ︑﹞︀م آن را ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ﹋﹠︡.   ︎︀ ــ︀﹡︐﹫﹞︐︣ در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار داده  ︑︀︋  ﹥ ا︋︺︀د ١٤×٨︨   ︋︢︾︀﹋ ﹉  
 .︡﹫﹡︀︊︧︙︋ ︣︀ر ﹡﹢آ﹝﹢ز را در ﹋︀در ز﹋ ﹟︣︐︋ ﹐︀
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 ︡﹫﹡︀︊︧︙  ︋ ︣در︨️ ﹋︣ده و در ﹋︀در ز ︣︐﹝﹫︐﹡︀ ﹥ ا︋︺︀د ٦×٨︨  ــ﹊﹏︋  ــ︀︋﹙﹢ن ﹝︧︐︴﹫﹏ ︫   ︫﹉ ا﹢ّ﹆﹞ ︀  ︋ 
.︡﹝︡اد ︫﹞︺﹩ ر﹡﹌ ﹋﹠︡ ، ︨︍︦ ︫︀︋﹙﹢ن را ︋︣دار ︀︋ ︀ ﹏︐︨︀︎ ︀︋ ا﹨﹫︡ ︑︀ دا︠﹏ آن را﹢︋ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز

 ︀︑ ︡﹫﹡︀︊︧︙︋ ︉︧ ار﹢﹡ ︀︋ ︣︣ه ︫﹊﹙﹩ ︋﹥ ﹇︴︣ ١٠︨︀﹡︐﹫﹞︐︣ را در ﹋︀در زن دا﹢﹚︋︀︫ 
.︡ن را ︋︣دار﹢﹚︋︀︫ ﹐︀ .︡﹠﹋ ﹌﹡﹝︡اد︫﹞︺﹩ ر ︀ ﹏︐︨︀︎ ︀︋ آ﹝﹢ز﹢﹡
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  ﹀︮ ﹉﹥ A٤ ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار داده و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡اد ︫﹞︺﹩ آن را ︠︳ ︠︴﹩ ﹋﹠︡. 
 .︡﹫﹠﹋ ﹟︣﹝︑ ز﹢﹞را ︋︀ ﹡﹢آ ︣ز ﹏︣ا﹞  ︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋ ︦︍︨  

 ︳ ﹥ را︨️ -︠   ︋︌ از ﹩︴  ︠︳  ︠-﹐︀  ︋﹤  ︋﹟﹫︀ ︴﹩ از︎   ︠︳  ︠- ﹟﹫︀  ︎﹤  ︋﹐︀ ︴﹩ از︋   ︠︳ ﹢رت دا︣ه وار-︠   ︮﹤  ︋﹩︴  ︠︳︠
﹐︀︋ ﹤︋ ﹟﹫︀︎ از ︉و ار ﹟﹫︀︎ ﹤︋ ﹐︀︋ از - ︉رت ار﹢︮ ﹤︋ ﹩︴︠ ︳︠ - ︌ ﹤︋ ️︨از را ﹩︴︠

  ︎︦ ﹋︧︉ ﹝︀رت در ﹝︣ا﹏ ﹁﹢ق،  ︋︀ ﹇︣ار دادن ︫︀︋﹙﹢ن ﹝︀﹡﹠︡ ︫﹊﹏ ﹨︀ی ز︣، از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ در ﹋︀در﹨︀ی 
ز︣ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ را ا﹡︖︀م د﹨︡.

︌ ﹤︋ ️︨از را ﹩︴︠ ︳︠                                                            ﹟﹫︀︎ ﹤︋ ﹐︀︋ از ﹩︴︠ ︳︠

︠︳ ︠︴﹩ ︋﹥ ︮﹢رت دا︣ه وار
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!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︑︭﹢︣﹨︀ی ز︣ را ︋︀ ︎︀︨︐﹏ ︀ ﹝︡اد ︫﹞︺﹩ ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١١

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︑︭﹢︣ ز︣ را ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ﹋﹠﹫︡.

 ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︠︳ ﹨︀ی ﹋︕، ︑︭﹢ ︣﹉ ﹝﹠︷︣ه ︋︀را﹡﹩ را ︋﹊︩.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٢

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︑︭﹢︣﹨︀ی ز︣ را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡اد ر﹡﹍﹩، ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ﹋﹟.

   ﹡ّ﹆︀︫﹩ ز︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.

﹩︫︀﹆ّ﹡ ،﹩︫︀﹆ّ﹡



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٣

!﹟︣﹁آ ︡︮

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:
︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه

﹎︀م اّول: روی ز﹝﹫﹟ ︠︳ را︨️ ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ روی ︠︳ ﹨︀ راه ︋︣و﹡︡.
︀ ﹝︀︫﹫﹟  ﹨︀ی   ﹢ا﹨﹫︡︋  ︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢زان︋  ︳  را︨️ را روی د﹢ار︋  ︀ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩︠  ﹎︀م دوم:︋ 

 .︡﹠﹠﹋ ️﹋︣ ️︨روی ︠︳ را ﹉﹢﹋
﹎︀م ︨﹢م: ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︨﹞︊︀ده ︠︳ ﹨︀ی را︨️ را روی ﹋︀︾︢ ︋︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ 

︋︀ ا﹡﹍︪️ آن را ︑︺﹆﹫︉  ﹋﹠﹠︡.
 ︡﹫﹡︀︊︧︙  ︋︤﹫﹞ ︀ و ︡﹫﹀ ︳ ﹨︀ی را︨️ در︨️ ﹋﹠﹫︡ و آن را روی ﹋︀︾︨︢  ︀ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩︠  ﹎︀م ︀رم:︋ 

و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ ا﹡﹍︪️ ا﹟ ︠︳ ﹨︀ را د﹡︊︀ل ﹋﹠︡.
 ،︀﹨ ︳ ︀ د﹡︊︀ل ﹋︣دن︠  ﹢ا﹨﹫︡ ︑︀︋  ︳ ﹨︀ی را︨️ را روی ︑︐﹥ ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز︋   ︠:﹜︖﹠ ﹎︀م︎ 

آن را ︎︀ک ﹋﹠︡.

  ︎ــ︦ از﹋︧ــ︉ ﹝ــ︀رت در ــ﹉ 
︺︡ی را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.  ︋﹤﹚︣﹞ ، ﹤﹚︣﹞

︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٤

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︠︳ ﹨︀ی ز︣ را ︋︀ ﹝︀ژ ﹉︀ ﹝︡اد ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٥

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در ︑︭﹢︣ ز︣، ︠︳ ﹨︀ی ﹋﹛ ر﹡﹌ را ︋︀ ﹝︡اد ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

از  و   ︡﹫﹡︀︊︧︙︋ ︣︐﹝﹫︐﹡︀︨ ٢ ︣︴﹇ ﹤︋ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩ ︠︳ را︨️   ︀︋ : روی د﹢ار  اّول  ﹎︀م 
(︣ز ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹠﹨د ️﹋︣ ︀﹨ ︳︠ ﹟﹫︋ ︀﹞ را ﹉﹢﹋ ا﹨﹫︡،  ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی﹢︋ آ﹝﹢زان﹢﹡

روی ﹋︀︾︢ A٤  دو︠︳ را︨️ را ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ﹨︀ ﹝﹢ازی ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از  ﹎︀م دوم : 
﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀  ﹤﹋ ﹟﹫︫︀﹞ ﹉︣خ ﹨︀ی آن ︋﹥ ر﹡﹌ ﹎﹢اش آ︾︪︐﹥ ︫︡ه را ︋﹫﹟ 

(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹨د  ️﹋︣ ︌ ﹤︋ ️︨ازی از را﹢﹞ ︀﹨ ︳︠
﹎︀م ︨﹢م : روی ﹋︀︾︢ A٤  دو︠︳ را︨️ را ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ﹨︀ ﹝﹢ازی ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از 
﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡  ︋︀ ا﹡﹍︪️ آ︾︪︐﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹎﹢اش ، ا﹡﹍︪︐︩ را ︋﹫﹟ ︠︳ ﹨︀ از را︨️ 

(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹨د ️﹋︣ ︌ ﹤︋

  ︎︦ از ﹋︧︉ ﹝︀رت در ︣﹞ ، ﹤﹚︣﹞ ﹉﹙﹥ ︋︺︡ی را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٧

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ،︀﹨ ﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ ر﹡﹌ ﹋︣دن ︣  ︎︀  ︋ 
︨︣︀ن. ︀﹡﹥ اش︋   ︠﹤ ﹨︣ ﹫﹢ان را︋ 



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٨

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︋︀ ﹋︪﹫︡ن ︠︳ ﹨︣ ﹫﹢ان را ︋﹥ ︾︢ا︩ ︋︨︣︀ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١١٩

!﹟︣﹁آ ︡︮

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

﹎︀م اّول : روی ز﹝﹫﹟ ︠︳ ﹝﹠﹠﹩ ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ روی ︠︳ راه ︋︣ود.
﹢ا﹨﹫︡  ︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢زان︋  ︳ ﹨︀ی ﹝﹠﹠﹩ را روی د﹢ار︋  ︀ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩︠  ﹎︀م دوم:︋ 

 .︡﹠﹠﹋ ️﹋︣ ︀﹨ ︳︠ ﹟﹫︋ ︀﹞ ﹉﹢﹋ ︀ی﹨ ﹟﹫︫︀﹞ ︀︋
﹎︀م ︨﹢م: ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹠﹠﹩ را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︨﹞︊︀ده روی ﹋︀︾︢ ︋︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز 

︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ ا﹡﹍︪️ آن را ︑︺﹆﹫︉  ﹋﹠﹠︡.
 ︤﹫﹞  ︀ و   ︢︾︀﹋ را روی  آن  و   ︡﹫﹠﹋ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩ ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹠﹠﹩ در︨️   ︀︋ ﹎︀م ︀رم: 

︋︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ ا﹡﹍︪️ ا﹟ ︠︳ ﹨︀ را د﹡︊︀ل ﹋﹠︡.
﹎︀م ︎﹠︖﹛: ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹠﹠﹩ را روی ︑︐﹥ ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ د﹡︊︀ل 

﹋︣دن ︠︳ ﹨︀، آن را ︎︀ک ﹋﹠︡.

︺︡ی را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.  ︋﹤﹚︣﹞ ، ﹤﹚︣﹞ ﹉ ︀رت در﹞ ︉︧﹋ از ︦  ︎ 

︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٠

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︠︳ ﹨︀ی ز︣ را ︋︀ ﹝︡اد ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢١

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در ︑︭﹢︣ ز ﹤︴﹆﹡ ︣﹫﹟ ﹨︀ را ︋︀ ﹝︡اد ︎︣ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٢

!﹟︣﹁آ ︡︮

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

︙︧ــ︊︀﹡﹫︡ و از  ــ︀﹡︐﹫﹞︐︣︋   ︨٢ ︣︴﹇ ﹤  ︋﹩﹠﹠﹞ ︳ ﹎︀م اّول : روی دــ﹢ار ︋ــ︀ ﹋︀︾ــ︢ ر﹡﹍﹩︠ 
(︣ز ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹠﹨د ️﹋︣ ︀﹨ ︳︠ ﹟﹫︋ ︀﹞ را ﹉﹢﹋ ا﹨﹫︡،  ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی﹢︋ آ﹝﹢زان﹢﹡

﹎︀م دوم : روی ﹋︀︾︢ A٤  دو ︠︳ ﹝﹠﹠﹩ را ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢ازی ر︨ــ﹛ ﹋﹠﹫︡ و از 
﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ﹉ ﹝︀︫ــ﹫﹟ ﹋﹥ ︣خ ﹨︀ی آن ︋﹥ ر﹡﹌ ﹎﹢اش آ︾︪ــ︐﹥ ︫ــ︡ه را ︋﹫﹟ 

(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹨د  ️﹋︣ ︌ ﹤︋ ️︨︀ی ﹝﹢ازی از را﹨ ︳︠
﹎︀م ︨ــ﹢م : روی ﹋︀︾︢ A٤  دو︠︳ ﹝﹠﹠﹩ را ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢ازی ر︨ــ﹛ ﹋﹠﹫︡ و از 
﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡  ︋︀ ا﹡﹍︪ــ️ آ︾︪ــ︐﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹎﹢اش ، ا﹡﹍︪︐︩ را ︋﹫﹟ ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢ازی 

(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹨د ️﹋︣ ︌ ﹤︋ ️︨از را

  ︎︦ از ﹋︧︉ ﹝︀رت در ︣﹞ ، ﹤﹚︣﹞ ﹉﹙﹥ ︋︺︡ی را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٣

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︣﹨ ،︀﹨ ﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ ر﹡﹌ ﹋︣دن ︣︎ ︀︋  
و︨﹫﹙﹥ را ︋﹥ ﹝ ﹏ّ︣﹋︐︩ ︋︨︣︀ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٤

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︋︀ ﹋︪﹫︡ن ︠︳، ﹨︣ و︨﹫﹙﹥ را ︋﹥ ︫︽﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن ︋︨︣︀ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٥

!﹟︣﹁آ ︡︮

﹎︀م اّول : روی ز﹝﹫﹟ ︠︳ ︫﹊︧︐﹥ ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ روی ︠︳ ﹨︀ راه ︋︣ود.
﹎︀م دوم: ︋︀ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩ ︠︳ ﹨︀ی ︫﹊︧︐﹥ را روی د﹢ار ︋︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢زان ︋﹢ا﹨﹫︡ ︋︀ 

 .︡﹠﹠﹋ ️﹋︣ ︀﹨ ︳︠ ﹟﹫︋ ︀﹞ ﹉﹢﹋ ︀ی﹨ ﹟﹫︫︀﹞
﹡﹢آ﹝﹢ز  از  و   ︡﹫﹡︀︊︧︙︋  ︢︾︀﹋ روی  ︨﹞︊︀ده  از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋ را   ﹤︐︧﹊︫ ︠︳ ﹨︀ی  ︨﹢م:  ﹎︀م 

︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ ا﹡﹍︪️ آن را ︑︺﹆﹫︉  ﹋﹠﹠︡.
 ︡﹫﹡︀︊︧︙︋ ︤﹫﹞ ︀ ︀رم: ︋︀ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩ ︠︳ ﹨︀ی را︨️ در︨️ ﹋﹠﹫︡ و آن را روی ﹋︀︾︢ و ︀م﹎

و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀ ا﹡﹍︪️ ا﹟ ︠︳ ﹨︀ را د﹡︊︀ل ﹋﹠︡.
 ︀︋ ︋︀ ا︨﹀﹠︕   ︀︑ ﹎︀م ︎﹠︖﹛: ︠︳ ﹨︀ی ︫﹊︧︐﹥ را روی ︑︐﹥ ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ 

د﹡︊︀ل ﹋︣دن ︠︳ ﹨︀ آن را ︎︀ک ﹋﹠︡.

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣

  ︎︦ از ﹋︧︉ ﹝︀رت در ︣﹞ ، ﹤﹚︣﹞ ﹉﹙﹥ ︋︺︡ی را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ی ز︣ را ︋︀ ﹝︡اد ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٧

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در ︑︭﹢︣ ز ﹤︴﹆﹡ ︣﹫﹟ ﹨︀ را ︋︀ ﹝︡اد ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٨

!﹟︣﹁آ ︡︮

﹥ ﹇︴︣ ٢︨︀﹡︐﹫﹞︐︣︋︙︧︊︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢زان   ︋﹤︐︧﹊︫ ︳ ︀ ﹋︀︾︢ ر﹡﹍﹩︠  ﹎︀م اّول : روی د﹢ار︋ 
(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹠﹨د ️﹋︣ ︀﹨ ︳︠ ﹟﹫︋ ︀﹞ را ﹉﹢﹋ ا﹨﹫︡  ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی﹢︋

﹎︀م دوم : روی ﹋︀︾ــ︢ A٤  دو ︠ــ︳ ︫﹊︧ــ︐﹥ را ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢ازی ر︨ــ﹛ ﹋﹠﹫︡ و از 
﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︑︀  ﹤﹋ ﹟﹫︫︀﹞ ﹉︣خ ﹨︀ی آن ︋﹥ ر﹡﹌ ﹎﹢اش آ︾︪︐﹥ ︫︡ه را ︋﹫﹟ ︠︳ ﹨︀ی 

(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹨د  ️﹋︣ ︌ ﹤︋ ️︨ازی از را﹢﹞
﹎︀م ︨ــ﹢م : روی ﹋︀︾ــ︢ A٤  دو︠︳ ︫﹊︧ــ︐﹥ را ︋﹥ ︮﹢رت ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢ازی ر︨ــ﹛ ﹋﹠﹫︡ و از 
﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡  ︋︀ ا﹡﹍︪ــ️ آ︾︪ــ︐﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹎﹢اش ، ا﹡﹍︪ــ︐︩ را ︋﹫﹟ ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹢ازی از 

(︣ز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︳︠ ︡﹠﹡︀﹞) .︡﹨د ️﹋︣ ︌ ﹤︋ ️︨را

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

  ︎︦ از ﹋︧︉ ﹝︀رت در ︣﹞ ، ﹤﹚︣﹞ ﹉﹙﹥ ︋︺︡ی را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٢٩

!﹟︣﹁آ ︡︮

ّ︙﹥ ﹨︀ را   ︋،︀﹨ ﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ ︀︎︣ر﹡﹌ ﹋︣دن  ︋ 
︋﹥ ︠﹢را﹋﹩ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ︫︀ن ︋︨︣︀ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٠

!﹟︣﹁آ ︡︮

︡ه،  ︳ در ﹝︧﹫︣ ︑︺﹫﹫﹟︫  ︀ ﹋︪﹫︡ن︠   ︋ 
﹨︣ ﹜︊︀س را ︋﹥ ︻︱﹢ ﹝︣︋﹢︵﹥ و︮﹏ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣١

!﹟︣﹁آ ︡︮

و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز:
 ﹝﹆ّ﹢ای ر﹡﹍﹩

︹﹝︪﹞ ︀ ﹅﹚︵ 
 ﹝︀ژ﹉ وا️ ︋︣د

﹉﹢﹋ ﹟﹫︫︀﹞ 

 ﹤︋ را  از ر﹡﹌ د﹢ار ﹋﹑س   ︤︀﹝︐﹞ ﹩﹍﹡آ﹝﹢ز﹎︀ر ﹝﹆ّ﹢ای ر اّول:  ﹎︀م 
︫﹊﹏ ︠﹫︀︋︀ن ( را︨️، ﹝﹠﹠﹩، ︫﹊︧︐﹥)در آورده و ︋﹥ د﹢ار ﹋﹑س 

︋︙︧︊︀﹡︡ و و︨︳ ︠﹫︀︋︀ن ︠︳ ﹨︀ی ﹝﹆︴︹ ︋﹊︪︡.
﹎︀م دوم: ︨︴ روی ︗︀ده ی ﹝﹆ّ﹢ا﹩ را ︋︀ ﹝︪﹞︹ ︋︍﹢︫︀﹡﹫︡.

.︡﹠﹋ ️﹋︣ ︀م ︨﹢م: ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝︀︫﹫﹟ در ﹝︧﹫︣ ︗︀ّده﹎
﹎︀م ︀رم: ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︀ژ﹉ ︠︳ ﹨︀ را د﹡︊︀ل ﹋﹠︡

︨︺﹩ ﹋﹠﹫︡ ︨︀︻︐﹩ ︫︀د را ︋︣ای ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫︡.

آی ︋︀زی، ︋︀زی، ︋︀زی



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٢

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ،︀﹨ ﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ︦︎  
﹨︣ ︑︭﹢︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٣

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ، ︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٤

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٥

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︀﹨ ﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ︦︎  
، ﹨︣ ︑︭﹢︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٧

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ، ︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٨

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٣٩

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ، ︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٠

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤١

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ،︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٢

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ،︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٣

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٤

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ،︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٥

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ،︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٧

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٨

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︎︦ از ︎︣ ر﹡﹌ ﹋︣دن ﹡﹆︴﹥ ﹢︭︑ ︣﹨ ،︀﹨ ﹟﹫︣ را ر﹡﹌ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٤٩

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ﹡﹢︫︐﹟

١٥٠

!﹟︣﹁آ ︡︮

 ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ا﹜﹍﹢ ، ﹡﹆︴﹥ ﹫﹟ ﹨︀ را ︎︣ ر﹡﹌ ﹋﹟.




