
در︋︀ره ی ﹝﹣﹜︿

 ﹤︐︫︢﹎ ︨︀ل   ﹩︨ در  ︎﹫︐︨︣﹢ن  ︋︣ا︀ن 
︋︣ای   ﹤﹋ ا︨️  ︋﹢ده   ﹅﹁﹢﹞  ﹩︨︀﹊︻
 ﹟﹊︣﹞ن ﹋︡اک، ا﹢ ری﹢︪﹞ ︀ن︣︐︪﹞
ا﹋︧︍︣س، UPS، ﹁﹫﹙﹫︍︦ و ︨﹩ ︑﹩ ︋︀﹡﹉ 
 ︤﹫﹡ ز︀دی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ︤ا﹢︗ و  ﹋︣ده  ﹋︀ر 
در︀﹁️ ﹋︣ده ا︨️. او ﹊﹩ از اد︐﹢ر﹨︀ی 
﹝︖﹙﹥ Popular Photography ا︨️ و ︋﹫︩ 
از ︋﹫︧️ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︻﹊︀︨﹩ را آ﹝﹢زش 
︀ص آ﹝﹢زش او ﹋﹥ ︻﹞﹙﹩   ︠﹉︊ ﹝﹩ د﹨︡.︨ 
و  آ﹝﹢ز︫﹩  ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی  ا︨️،  ﹋︀ر︋︣دی  و 
ا︨️.   ر︨︀﹡︡ه  ︫︣ت   ﹤︋ را  او  ﹋︐︀ب ﹨︀ی 
و  ﹝︪﹢ر  ﹋︐︀ب  ︀ر   ︣︵︀︠ ﹤︋ را  او  ا︾﹙︉ 
﹡﹢ر︨﹠︖﹩»،  «دا﹡︧︐﹠﹩ ﹨︀ی  ︎︣﹁︣و︫︩: 
 ︡د» د︖﹫︐︀ل»،   ﹩︨︀﹊︻ «دا﹡︧︐﹩ ﹨︀ی 
︎︣︑︣ه»  از  «﹁︣ا︑︣  و   «﹩︨︀﹊︻ در   ﹤﹡︀﹇﹑︠
از   ﹩﹊  ،︣︲︀ ﹋︐︀ب   .︡﹠︨︀﹠︫ ﹩﹞
︎︣﹁︣وش ︑︣﹟ ﹋︐︉ ︋︣ا︀ن ︎﹫︐︨︣﹢ن ا︨️ 
و   ﹤﹝︗︣︑ ز︀دی  ز︋︀ن ﹨︀ی   ﹤︋ ﹋﹠﹢ن   ︀︑ و 

﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️.



﹝﹆︡﹝﹥ ی ﹝︐︣︗﹛

︢︎︣ای   ،﹩︨︀﹊︻ ا︠︐︣اع   ﹩ا︋︐︡ا ︨︀ل ﹨︀ی  در   ︀︊︣﹆︑ و  زود  ︋︧﹫︀ر   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︀﹨ ر﹢︪﹋ از   ﹩﹊ ا︣ان 
﹨﹠︣ ︻﹊︀︨﹩ ︫︡ و ︨︀ل ﹨︀︨️ ﹋﹥ ︻﹊︀︨﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ر︫︐﹥ ی ﹝︧︐﹆﹏ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و آ﹝﹢ز︫﹊︡ه ﹨︀ 
 ﹟ا در︠﹢ر  و   ︉︨︀﹠︐﹞  ،﹩︨︀﹊︻ ز﹝﹫﹠﹥ ی  در  آ﹝﹢ز︫﹩   ︉︐﹋ و  ﹝︐﹢ن   ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ ا﹝︀  ﹝﹩ ︫﹢د.   ︦︡ر︑
﹇︡﹝️ و ︨︀︋﹆﹥ ر︫︡ ﹡﹊︣ده و در ز﹝﹫﹠﹥ ی ︑︀﹜﹫︿ و ︐﹩ ︑︣︗﹞﹥، ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢︗﹢د در د﹡﹫︀، ﹝︐﹢ن 
︎﹫︪﹊︧﹢ت  ا︨︐︀دان  و  ︋︤ر﹎︀ن   ️﹝﹨  ﹤︋  ︩﹫︎ ︨︀ل ﹨︀   ﹤﹋  ︤﹫﹡  ﹩︊︐﹋ از  ︋︧﹫︀ری  ا︨️.   ︤﹫︀﹡ ﹁︀ر︨﹩ 
ده  در  آن  ︫﹍︣ف  ︑︽﹫﹫︣ات  و   ﹩︨︀﹊︻ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی  ر︫︡   ️︻︨︣  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ درآ﹝︡ه،  ﹡﹍︀رش   ﹤︋  ﹩︨︀﹊︻
 ﹩︭︫ ︻﹑﹇﹥ ی  و  ﹡﹫︀ز   ﹟ا  ﹤︋  ﹤︗﹢︑ دارد.  ا︨︀︨﹩  ︑︽﹫﹫︣ات  و  ︋︀ز﹡﹍︣ی   ﹤︋ ﹡﹫︀ز  ا﹝︣وز   ،﹤︐︫︢﹎ ︨︀ل 
︋﹥ ﹨﹠︣ ︻﹊︀︨﹩ و ﹠︡ ︨︀ل ︑︖︣︋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ی ︑︣︗﹞﹥ و ︑︀﹜﹫︿ ﹝﹆︀﹐ت ﹝︐﹙︿ ︻﹊︀︨﹩ در ا﹠︐︣﹡️ و 
در  آن  ﹋﹞︊﹢د   ﹤﹋ ﹋︐︀ب    ﹟ا ︑︣︗﹞﹥ ی   ﹤︋ ﹝︣ا   ،﹟︑﹢︪︎ ﹝︐︣م   ︪︣﹡ ا﹨︐﹞︀م  و  ︎﹩ ﹎﹫︣ی   ،﹤﹝﹨ از   ︣︑ ﹜﹞

﹝︐﹢ن ﹁︀ر︨﹩ ا︧︀س ﹝﹩ ︫︡ ︑︣︾﹫︉ ﹋︣د. 
و︗﹢د   ︀︋  ﹤﹋  ،﹩︠︣﹨︀︫  ﹤︐︫︣﹁ د﹋︐︣  ︻︤︤م    ︧︣﹝﹨ ︋︣د︋︀ری  و   ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ از  دا﹡﹛   ﹩﹞ ﹐زم  ︋︣︠﹢د 
 ︀﹫﹞  ﹜︋︣ا را  ﹋︀ر   ﹟ا ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ︡︻︀︧﹞  ︳︫︣ا دو﹝﹛،  ﹁︣ز﹡︡   ︡﹛﹢︑  ︀︋ ﹋︐︀ب   ﹟ا ︑︣︗﹞﹥ ی  ﹨﹛ ز﹝︀﹡﹩ 
︎﹩ ﹎﹫︣ی  از   ︀﹠﹝︲  .﹜﹠﹋ ﹩﹞  ﹜︡﹆︑ او   ﹤︋ ﹝﹢︔︣ش  ️ ﹨︀ی  ︀﹝ ︎︀س   ﹤︋ را  ﹋︐︀ب   ﹟ا و   ﹜﹠﹋  ︣﹊︪︑ ﹋︣د، 
ا︪︀ن  ️ دارا﹡﹥ ی  ا﹝︀﹡ و   ︦﹫﹚︨ و︣ا︨︐︀ری  و  ﹋︀ر   ﹟ا ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ﹟﹫︐︨︀︣﹛دوا ︨︣﹋︀ر︠︀﹡﹛  ا﹨︐﹞︀م  و 
︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ا﹝﹫︡وارم ﹋﹥ ا﹟ ﹋︐︀ب ﹋﹥ ︋︀ ︻︪﹅ و ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋︪﹢ر و ﹝︣دم ︋︣د︋︀ر و ︨︣ا﹁︣از ا︣ان 
︋︣ای  را  ︠﹢د  ︨︀ز﹡︡ه ی   ﹡︷︣ات  و  ﹎﹫︣د  ﹇︣ار  ﹎︣ا﹝﹩  ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن  ا︨︐﹀︀ده ی  و   ﹤︗﹢︑ ﹝﹢رد  ︫︡ه،  آ﹝︀ده 

.︡﹠︀﹞︣﹀﹡ ︼د ﹋︀ر﹨︀ی ︋︺︡ی از ﹝︀ در﹢︊︋

shahbazi@gmail.com    :﹜︗︣︐﹞ ﹏﹫﹞ ای
info@pashootan.com     :︣ای ﹝﹫﹏  ﹡︀︫ــ



٨ مقدمه 

 ١٢ دید خود را توسعه دهید 
ما چگونه می بینیم؟                  ١۴
لنزهای زاویه باز                  ١٨
٢۴ لنز چشم ماهی کادر کامل 

٢۶ زوم های خیابانی 
٣۴ لنز تله فتو   

 ۴٢ عکاسی ماکرو 

۴۶ اجزاء دیزاین 
۴٨ چه چیزی یک عکس را برجسته می کند؟ 

۵٠ خط 
۵۶ شکل 
۵٩ فرم 
۶٢ بافت 
۶٩ الگو 
٧۶ رنگ 

٨٧ ترکیب بندی 
پرکردن کادر                ٨٨

٩٢ تقسیم بندی طالیی و قانون یک سوم ها 
٩٨ بدون افـق     

١٠٠ یک سوم راست 
قطرها                  ١٠٢
١٠۴ کادر در کادر 

١١٠ یادداشتی در مورد لبه های تصویر 
١١٠ افقی یا عمودی 
١١۴ تصویر در تصویر 

١١٨ کار کردن بر روی سوژه  
شکسنت قواعد                  ١٢۴

١٢٨ جادوی نور  
١٣٠ نور موجود 
١٣۴ جهت نور 
١٣۶ رنگ نور 

١٣٩ روزهای ابری و بارانی 

عکاسـی دیجـیتال                                ١۴٣
١۴۴ مزایا و معایب کلی دیجیتال          
١۴۶ استفاده  از نرم افزار ویرایش عکس  

مالحظات شغلی                  ١۵٣
چه چیزی مهم است؟               ١۵۴
مبارزه همیشگی، چرا؟              ١۵۶
انتخاب یک موضوع                ١۵٨

️︨︣﹁





٨

 ﹟﹞  ﹤﹋ را   ﹤ آن  ︀آ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡؟   ﹜﹨  ︀﹝︫  ﹜﹠﹫︋ ﹩﹞  ﹟﹞  ﹤﹋ را   ﹤ آن  ︀آ
 ﹤﹋  ﹩﹢راد ﹋︀﹡︀ل  و  ا︨️   ︦﹝︧︣﹋ ﹝﹩ ︫﹠﹢︡؟   ﹜﹨  ︀﹝︫ ﹝﹩ ︫﹠﹢م 
 .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︩︎ را   ︦﹝︧︣﹋ آ﹨﹠﹌ ﹨︀ی  ﹝﹩ د﹨﹛،   ﹎﹢ش  آن   ﹤︋  ﹟﹞
 ︡︀︫ آری،   ︡︀︫ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡؟   ،﹜﹠﹫︋ ﹩﹞  ﹟﹞  ﹤﹋ را  ﹫︤ی   ︀﹝︫  ︀آ

﹫︤ی   ﹟﹞ و   ︡﹫︫︀︋ ا︧︐︀ده   ﹟﹞ ﹋﹠︀ر  د﹇﹫﹆︀   ︀﹝︫ ا﹎︣   ﹩︐  .﹤﹡  ﹜﹨
 ﹜﹨ ︋︀ز   ︀﹝︫  ،﹜﹠﹋  ﹉︫︣ آن  د︡ن  در  را   ︀﹝︫ ︋﹢ا﹨﹛   ﹤﹋  ﹜﹠﹫︊︋ را 
 ﹉  ︣﹢︭︑  ،︡﹫﹠﹫︋ ﹩﹞  ﹤﹋ ﹫︤ی   ︀﹠︑ و   ︡د ﹡﹢ا﹨﹫︡  را  آن  د﹇﹫﹆︀ 
 ﹉  ﹤︗﹢︐﹞ آ︨﹞︀ن  در   ﹟﹞ د︠︐︣ان  روز   ﹉ ا︨️.  آ﹡﹩  ﹜︷﹥ ی 

﹝﹆ـ︡﹝﹥



٩

 ︀︊︣﹆︑ ︋︀﹜﹢ن   ﹤﹋ ︫︡م  آن   ﹤︗﹢︐﹞ ز﹝︀﹡﹩   ﹟﹞  .︡﹡︫︡ ﹎︣م  ﹨﹢ای  ︋︀﹜﹢ن 
د︡ه  ︎﹠︀ور  آ︨﹞︀ن  در   ﹤︴﹆﹡  ﹉ ︮﹢رت   ﹤︋ و  ︋﹢د  ︫︡ه  ︠︀رج   ︡د از 
.﹜﹫︫︀︋  ﹟﹝︴﹞ ︠﹢د  ﹡﹍︀ه  د﹇️   ﹤︋  ﹤﹋ ا︨️  ﹡︀ا﹝﹫︡ی  ﹝︀﹥ ی   .︫︡ ﹩﹞
 ︀︋  ﹤︧︀﹆﹞  ﹏︋︀﹇ ا︑﹀︀ق   ﹟ا ﹫︧️؟   ﹩︨︀﹊︻  ︀︋ دا︨︐︀ن   ﹟ا ار︑︊︀ط 

 ﹜ردار﹢︠︣  ︋﹩︀﹠﹫ ﹑﹇︀﹡﹥ ا︨️. ﹨﹞﹥ ی ﹝︀ ﹋﹥ از ﹡︺﹞️︋  ︻﹊︀︨﹩ و ﹡﹍︀ه︠ 
 ﹩︊﹛︀︗ ︤﹫ ︡﹡︣ا ﹋︧﹩ د﹇﹫﹆︀ در ﹋﹠︀ر ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا ︀﹞ا ،﹜﹫﹠﹫︊︋ ﹜﹫﹡ا﹢︑ ﹩﹞
︀ل   ﹤︋  ︀︑ ا﹎︣  ﹡﹞﹩ ︫﹢﹛؟  آن   ﹤︗﹢︐﹞  ︀︊︣﹆︑  ︀﹞  ﹤﹋  ﹩﹛︀ در   ،︡﹠﹫︊︋ را 
 ﹉ ﹨﹞︣اه   ︀  ︡﹫︫︀︋ ﹋︣ده   ️﹋︫︣  ️︺﹫︊︵ در   ﹩︨︀﹊︻ ﹋︀ر﹎︀ه   ﹉ در 
دو︨️ از ﹋﹙﹢پ ︻﹊︀︨﹩ ︋︣ای ︻﹊︀︨﹩ ︋﹫︣ون ر﹁︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ﹝﹩ دا﹡﹫︡ ﹋﹥ 
︸︣ف   ﹤﹋  ︡︀ده ا︐︧ا ﹝︊﹢ت  و  در﹝︀﹡︡ه  ︨︣در﹎﹛،   ︀﹝︫  :﹜﹢﹎ ﹩﹞  ﹤
﹠︡ د﹇﹫﹆﹥، ﹉ ﹡﹀︣ د﹍︣ در ﹉ ﹝︐︣ی ︫﹞︀ دور︋﹫﹟  و ︨﹥ ︀︎﹥ اش را 
 .︡﹠︣﹁︤ی ﹝﹩ آ﹫︀︎ از ︋︣گ ﹨︀ی ︀︊︣ا﹁﹫﹊﹩ ز﹎ ︉﹫﹋︣︑ ﹉ در ﹝﹩ آورد و
 ﹟︣︑ ︕را  ﹤﹋ را  ︨﹢ا﹜﹩  و   ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹡﹍︀ه  را   ﹤﹠︮ آن   ﹩︐﹀﹍︫  ︀︋  ︀﹝︫
︨﹢ال در ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی ︻﹊︀︨﹩ و ︨﹀︣﹨︀ی ﹎︣و﹨﹩ ︻﹊︀︨﹩ ا︨️ از ︠﹢د 

﹝﹩ ︎︨︣﹫︡: «︣ا ﹝﹟ ا﹟ را ﹡︡︡م؟».
ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  .︫︡︀︋ دا︫︐﹥   ﹩﹀﹚︐﹞ ︨︀︎ ﹨︀ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︨﹢ال   ﹟ا
ذ﹨﹟ ︫﹞︀ در﹎﹫︣ ﹝︪﹊﹑ت ﹋︀ری ︑︀ن ︋﹢ده ا︨️، ︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل دارد 
﹡︀︑﹢ا﹡﹩   .︡︡ه ا︣ز﹛ ﹩﹞  ︀﹞︨︣ از  و  ﹡︊﹢ده   ﹤﹆︴﹠﹞ آن   ︉︨︀﹠﹞  ︀﹝︫ ﹜︊︀س 
در «د︡ن»، ا︐﹞︀﹐ ︋︤رگ ︑︣﹟ ﹝︪﹊﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ︻﹊︀︨﹩ ︀︋︡ ︋︣ آن 
﹁︀﹅ آ ︡﹠ ︣﹨ .︡︐﹩ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︠﹢ب ︋︊﹫﹠﹫︡ ـ د︡ن 
︉ ︋﹠︡ی  ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ ـ ︋︀ ﹝︪﹊﹏ د﹍︣ی رو︋﹥ رو ︠﹢ا﹨﹫︡ ︫︡: ︑︣﹋﹫

.︀︊︀ی ز﹨︤﹫ ︀م آن﹝︑ ️︨︡﹊ ازن و﹢︐﹞
︋︐﹢ا﹡︡  آن ﹨︀   ️︀︻ر  ︀︋  ﹩︧﹋  ﹤﹋  ﹜︨︀﹠︫ ﹩﹝﹡ را  وا﹇︺﹩  ﹇︀﹡﹢ن   ︘﹫﹨  ﹟﹞
د︡ن   ﹤︋  ﹤﹋ ︋﹙︡م  ز︀دی  ︋︧﹫︀ر  ﹁﹠﹢ن  و  ا︮﹢ل  ا﹝︀  ︋﹍﹫︣د.  ︀د  را  د︡ن 
روش   ︀﹠︑  ﹤﹡  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ﹋︐︀ب   ﹟ا ﹨︡ف   .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞  ﹉﹝﹋  ︀﹝︫
روش ﹨︀ی   ﹤﹊﹚︋ ︋﹫︀﹝﹢زد،   ︀﹝︫  ﹤︋ را   ﹩︨︀﹊︻  ️︮︣﹁  ﹉  ︬﹫︪︑
 ️﹫︮︀︠ ﹩︋ و  ︻︀دی   ﹩︀﹨ ︦ ﹊︻  ﹤︋  ︣︖﹠﹞  ﹤﹋  ︤﹫﹡ را  ﹝︀﹁︷﹥ ﹋︀را﹡﹥ ای 
︑︭︀و︣ی  ﹋︐︀ب،  ﹝︓︀ل ﹨︀ی  از  ︋︧﹫︀ری   .︪︡﹊︋  ︩﹛︀  ﹤︋ ﹝﹩ ︫﹢د 
دو︑ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀︀﹜️ ﹇︊﹏ و ︋︺︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︣﹋﹫︉ ︠﹢ب و ︋︐︣ را 
ا︡ه آل   ﹤﹋ ﹡︊﹢ده   ﹟ا  ︭︣︀و︑  ﹟ا ﹇︴︺︀ ﹨︡ف  ﹝﹩ د﹨﹠︡.  ﹡︪︀ن   ︀﹝︫  ﹤︋
 ﹉ ︋︣دا︫️ ﹝﹟ از ﹝﹠︷︣ه ای ︠︀ص در ﹏︮︀ ︳﹆﹁ ︀﹨ آن ﹤﹊﹚︋ ،︡﹠︫︀︋

﹜︷﹥ ی ︠︀ص از ز﹝︀ن ﹨︧︐﹠︡.
ز︀دی  ︋︧﹫︀ر   ︡  ︀︑  ﹤﹋ ﹋︣ده   ︣﹫﹫︽︑  ︀﹨︤﹫  ﹩﹚﹫︠ ا︠﹫︣  ︨︀ل ﹨︀ی  در 
 ﹟ا ا︨️.  ︋﹢ده   ﹩︨︀﹊︻  ️︺﹠︮ ︋︤رگ  ︋︧﹫︀ر  ﹡﹢آوری ﹨︀ی  ﹝︡﹢ن 
﹝﹢︲﹢ع ﹝︣ا ︋﹥ ︀د ﹉ ︨﹞﹫﹠︀ر آ﹝﹢ز︫﹩ در ︨︀ل ١٩٩٠ ﹝﹩ ا﹡︡ازد ﹋﹥ ︋﹥ 
︫﹢︠﹩ ﹎﹀︐﹛: ﹝﹟ ﹝﹠︐︷︣م ﹋﹥ ︮﹠︺️ ﹉ ﹜﹠︤ زوم ٢٠-۴٠٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ی 
 ︣﹨ ︋︧︀زد.  دا︠﹙﹩  ﹁﹢﹋﹢س  و   (﹜﹋ ︋︧﹫︀ر  (ا︻﹢︗︀ج   ED  ﹤︪﹫︫  ︀︋  F٢.٨
ا︵﹞﹫﹠︀ن   ︀︋ ا﹝︀  ﹡︡ارد،  و︗﹢د  ︋︀زار  در  ﹜﹠︤ی   ﹟﹫﹠  ﹜﹨ ﹨﹠﹢ز   ︡﹠
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 ︀﹝︫ ا﹝︣وز   .︡د ︠﹢ا﹨﹫﹛  را  ﹜﹠︤ی   ﹟﹫﹠ روزی   ﹤﹋  ﹜﹢﹍︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︠︀﹡﹥ را ︋﹥ ﹇︭︡ ﹋﹢﹨︧︐︀ن ︀︨ ︀﹏ ︑︣ک ﹋﹠﹫︡ و ﹫︤ی ︋﹫︩ 
از ﹉ دور︋﹫﹟ و دو ﹜﹠︤ ︋︣﹡︡ار︡ و در ︻﹫﹟ ︀ل ︋︣ای ︔︊️ ﹨︣ ︨﹢ژه ای 
 ﹉ از ﹉︀ی ﹡︤د﹝﹡ ﹉ ﹤ ،︡﹫︫︀︋ ︀ده﹞راه ︑︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د آ ︨︣ ﹤﹋
︎︣وا﹡﹥ ︋︀︫︡،  ﹤﹉ ︠︣س ﹇﹢ه ای در دورد︨️ و ︀ آن ﹇︣ص ︋︤رگ 
 ︀︋  .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︾︣وب   ︣︐︠︀︋ آ︨﹞︀ن  در   ﹤﹋ ︠﹢ر︫﹫︡  ︫︺﹙﹥ ور  ﹡︀ر﹡︖﹩ ر﹡﹌ 
 ﹟ا ا﹋﹠﹢ن  زوم،  ﹜﹠︤﹨︀ی  ز﹝﹫﹠﹥ ی  در  ا︎︐﹫﹊﹩  ️ ﹨︀ی  ﹁︪︣﹫︎  ﹤︋  ﹤︗﹢︑
﹜﹠︤﹨︀ ر﹇﹫︉ و ﹨﹛ آورد ︗︡ی ﹜﹠︤﹨︀ی ﹝︊﹢ب و ︫︀رپ ﹁︀︮﹙﹥ ی ﹋︀﹡﹢﹡﹩ 

.︡﹠︐︧﹨ ️︋︀︔
 ︡︀︋ ︀ن︑ ﹩︭︫ ︡︊︀رزه ﹨﹠﹢ز ︋︀﹇﹩ ا︨️: ︋︣ای ︎﹫︪︣﹁️ د﹞ ︡﹠ ︣﹨
︫︀ر︎﹠︦   ️﹫﹀﹫﹋  ︀ زوم  ﹝﹫︤ان  از  ︮︣ف ﹡︷︣   ︤﹫﹡ و   ︡﹫﹠﹋  ﹟︣﹝︑ وا﹇︺︀ 
ا︨︐﹀︀ده   ︀︋ ﹋︐︀ب،   ﹟ا  .︡﹫︪﹊︋ ﹋︀ر   ︤﹫﹡ ﹜﹠︤﹨︀︐︀ن   ︡د از   ︡︀︋  ،︀﹨︤﹠﹛
﹝﹢︲﹢ع  ژر﹁︀ی   ،︡﹠﹋ ﹩﹞ آزاد   ︡﹠︋ از  را   ︀﹝︫ ︑︭﹢رات   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ︀ل︓﹞ از 
︠﹢ا﹨︡  ﹇︣ار  ﹋︀وش  ﹝﹢رد  ـ  ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی  از  ︮︣ف ﹡︷︣  ـ  را   ﹩︭︫  ︡د
داد. ﹁︣﹇﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ﹁﹫﹙﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ ︀ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︋︧﹫︀ری از 
را   ︤﹫  ﹤﹝﹨ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡،  درد︨︣   ﹜﹚﹫﹁  ︀︋ را  ︠﹢د︫︀ن   ︣﹍د  ﹤﹋ ︻﹊︀︨︀ن 

 ﹤  ︣﹨» ا︨️:   ﹩﹝︡﹇  ﹏︓﹞ ﹨﹞︀ن  وا﹇︺﹫️   ،︡﹫﹠﹋ ﹩﹞  ️︊︔  ﹩﹛︀︐﹫︖د
 .«︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞  ︣﹫﹫︽︑ ﹩︋ ︩ ︑︣ی  ﹫︋ ﹫︤﹨︀ی   ،︡﹠﹠﹋  ︣﹫﹫︽︑  ︣︑ ︩ ﹫︋  ︀﹨︤﹫
︐﹩ ا﹎︣ ﹝﹟ او﹜﹫﹟ ﹋︧﹩ ︋︀︫﹛ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ات را ︢︍︋︣م، ا︨︐﹀︀ده از آن ﹨︀ 
﹝︧︀﹜﹥ ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا﹎︣ ﹝﹟ ︣︐︋﹟ و آ︣︠﹟ دور︋﹫﹟، ﹜﹠︤ 
 ﹉ ﹤﹋ ﹩︑︀﹫ ︭︣﹠︻ را ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹍﹫︣م، ︋︣ آن ︦﹊︻ ︩︣او ︋︣﹡︀﹝﹥ ی و
︋︧﹫︀ر   ︣﹫︔︀︑  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ︤︀﹝︐﹞ ︠︀رق ا﹜︺︀ده   ︣﹢︭︑  ﹉ از  را  ︻︀دی   ︣﹢︭︑

ا﹡︡﹋﹩ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️: ︠﹑﹇﹫️.
ا﹜︀م   ،﹏﹫︑ ﹡﹢آوری،  از  آ﹝﹫︤ه ای   ️﹫﹇﹑︠  ︿︣︺︑  ﹟︣︐︋  ︡︀︫
 ﹤︲︣︻ را  دور︋﹫﹠﹩  ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥  ﹨﹠﹢ز   ﹩︨︀﹊︻  ️︺﹠︮  .︫︡︀︋ ادراک  و 
︋﹍︣دد.  ﹁︣د   ﹤︋  ︭︣﹠﹞ و   ︉﹛︀︗ ︨﹢ژه ﹨︀ی  د﹡︊︀ل   ﹤︋ ︠﹢دش   ﹤﹋  ︡﹠﹋
︉ ︋﹠︡ی  ﹫﹋︣︑ دو  ﹝﹢رد  در   ︀﹝︫  ﹤︋  ﹤﹋ ﹡﹫︀﹝︡ه  دور︋﹫﹠﹩  ﹨﹠﹢ز   ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ︣﹋︢︑ داد،  ا﹡︖︀م  ﹝﹩ ︑﹢ان  ︻﹊︀︨﹩ ︑︀ن   ﹝﹢رد  ﹝﹠︷︣ه ی  از   ﹤﹋ د﹍︣ی 
 «﹩︺︴﹇ «﹜︷﹥ ی   ﹩︀︨︀﹠︫  ﹤︋ ﹇︀در   ﹤﹋ دور︋﹫﹠﹩   ﹜﹨ ﹨﹠﹢ز  د﹨︡. 
 ︦﹊︻  ﹟︐﹁︣﹎ از   ﹏︊﹇ ︋︐﹢ا﹡︡   ﹤﹋ دور︋﹫﹠﹩  و  ا︨️  ﹡︪︡ه   ﹤︐︠︀︨  ،︫︡︀︋
︉ ︋﹠︡ی ﹝︐﹢ازن و ﹊︨︡︐﹩ ︋︣ای ︫﹞︀ ا︖︀د  ﹫﹋︣︑ ،﹩﹝﹚﹫﹁ ︀ ﹩﹛︀︐﹫︖د
از   ﹩︪︋ ﹨﹞︙﹠︀ن   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︀﹨ ︩ ﹛︀  ︀﹨ ﹟ا ﹡︡ارد.  و︗﹢د   ︡﹠﹋
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ا︨︀س   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ︩ ﹛︀  ،︡﹡︀﹞ ︠﹢ا﹨︡  ︑︭﹢︨︣︀زی  ️ ا﹡﹍﹫︤  ﹀﹍︫ د﹡﹫︀ی 
︋﹢د. ︠﹢ا﹨︡   ︀﹝︫ ︻︡ه ی   ︣︋  ︀﹝﹫﹆︐︧﹞ و  ا︨️   ️︧﹊︫  ︀  ️﹫﹆﹁﹢﹞
﹨︡ف   ﹉ ﹁﹊︣م  در   ،﹜︐︫﹢﹡ ﹩﹞ را  ﹋︐︀ب   ﹟ا  ﹩﹚︊﹇  ︩︣او و﹇︐﹩ 
ا﹇﹙﹫︐﹩   ﹤︋  ﹅﹚︺︐﹞ ︑︭﹢︨︣︀زی   ︣﹠﹨  ﹤﹋  ﹜︧﹚︵  ﹟ا  ﹟︐︧﹊︫ دا︫︐﹛: 
و  ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀  در   ﹤﹋  ﹩︺︵︀﹇ و   ️︊︓﹞ ︨︀︎ ﹨︀ی  ا︨︀س   ︣︋ ا︨️.  ︋︣﹎︤︡ه 
ای ﹝﹫﹏ ﹨︀  و   ︀﹨ ﹤﹞︀﹡ از  ︋︧﹫︀ری  در   ︤﹫﹡ و  ︫﹠﹫︡ه ام،   ﹟﹐ آن ﹋﹑س ﹨︀ی 
 ِ︩ ︣او ﹟︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︡﹁﹛ ر︨﹫︡ه ام. ا︣ده ام، ا﹋ ️﹁︀در
 ﹜︧﹚︵  ﹟ا  ﹟︐︧﹊︫ ︑︡اوم  در   ،︡︡︗  ︭︣︀و︑  ︀︋ ︫︡ه   ﹩︧﹢﹡︋︀ز  ﹑﹞︀﹋
 «﹩︨︀﹊︻ «ا︗︤اء   ﹏︭﹁ در  ر﹡﹌  ﹝﹢رد  در   ︩︋  ﹉ ︻﹑وه،   ﹤︋ ا︨️. 
ا︲︀﹁﹥ ﹋︣ده ام، ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝﹏ ︋︣ روی ارزش ر﹡﹌ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹉ ︗︤ء د︤ا︋ ﹟︒ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︑︀︔﹫︣ آن ︋︣ ذ﹨﹟ و ا︧︀س ﹝︀ را 
﹡﹫︤ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. و ︋︀ز ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︑︭︀و︣ ﹝﹆︀︧﹥ ای، ارزش ︑﹞︣﹋︤ 
د︡ ︠﹢د ︋︣ ︠︳، ︫﹊﹏، ﹁︣م، ︋︀﹁️ و ا﹜﹍﹢ و ﹇︡رت ︋︀﹐ی ا﹟ ا︗︤اء را 

.︡︡ی ﹨︀ی وا﹇︺︀ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︠﹢ا﹨﹫︡ د﹠︋ ︉ در ا︖︀د ︑︣﹋﹫
 ﹤﹋ ا︨️  وا︋︧︐﹥   ﹩︀﹨︤﹫  ﹤︋ ز︀دی   ︡  ︀︑  ﹤﹡︀﹇﹑︠ ﹡﹍︀ه  ︀د﹎﹫︣ی 
 ︀﹨ ﹩︐︪﹋ ﹡︀︠︡ا﹨︀ی   .︡﹠﹫︊︋ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡   ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ︀﹝︫  ︤﹠﹛ و  دور︋﹫﹟ 
 ︀︋ ︋︐﹢ا﹡﹠︡   ︀︑  ︡﹠︫︀︋ آ︫﹠︀  ﹡﹆︪﹥ ﹨︀︫︀ن   ︀︋  ︡︀︋ د﹡﹫︀  در﹡﹢رد︡ن  ︋︣ای 
︨﹫︀ق،   ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋  .︡﹠﹠﹋  ️︡ا﹨ در︨️   ️︗ در  را   ﹩︐︪﹋ ا︵﹞﹫﹠︀ن، 
﹜﹠︤﹨︀ی ︫﹞︀ ﹡﹆︪﹥ ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︫﹞︀ را ︋﹥ ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی 
دادن  ﹇︣ار   ︀︋  ﹤﹋  ،﹤︐︨﹢﹫︎  ﹟︣﹝︑  ︀︋  .︡﹠﹠﹋  ﹩︀﹝﹠﹨را  ︡︡︗ ︨︣آ﹝﹫︤ 
 ︡ا﹨﹫︡ ︑﹢ا﹡︧️ د﹢  ︠︀﹝  ︫،︡د︨️ ﹝﹩ آ ﹤ ︣ ︪﹛ ﹨︀︑︀ن︋  دور︋﹫﹟ و ﹜﹠︤︋ 
﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹁︣د ﹨︣ ﹜﹠︤ را ـ ﹥ ﹝︓︊️ و ﹥ ﹝﹠﹀﹩ ـ ︋﹥ ︮﹢رت ︑︭﹢︣ی ︋﹥ 
︩ ︑︣ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨﹫︡، ﹋﹛ ︑︣ ا︐﹞︀ل دارد  ﹫︋ ﹤ ︣﹨ .︡آور ︣︵︀︠

 .︡﹫﹠﹫︊︋ ،︡︡د﹡﹫︀ را دو︋︀ره ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹇︊﹑ ﹝﹩ د ﹤﹋
 ﹤ ︋︀ز   ﹤زاو  ︤﹠﹛  ﹉  ﹤﹋  ️﹁︣﹎ ︠﹢ا﹨﹫︡  ﹁︣ا  د﹇﹫﹆︀  ︑﹞︣﹠︀ت   ﹟ا  ︀︋
 ﹢︐﹁ ﹤﹚︑ ︤﹠﹛ ﹉ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹟ا ︀ ی و︨﹫︺﹩ را ︎﹢︫︩ ︠﹢ا﹨︡ داد ﹤﹫︀﹡
﹎﹫︕ ﹋﹠﹠︡ه  و  ︫﹙﹢غ  ﹝﹠︷︣ه ی   ﹉ ﹝﹫︀ن  از  را   ﹉︑ ︨﹢ژه ی   ﹉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︠﹢د︑︀ن   ﹤﹋  ︪︡﹋ ﹩﹝﹡ ︵﹢ل  ز︀دی  ز﹝︀ن  د﹨︡.  ﹡︪︀ن  و   ︪︡﹊︋ ︋﹫︣ون 
️ ﹨︀ی  ︮︣﹁ در   ﹤﹋  ︡︣﹫﹍︋  ﹜﹫﹝︭︑ ا︲︴︣اب  ︋︡ون  ︑﹢ا﹡︧️  ︠﹢ا﹨﹫︡ 

︻﹊︀︨﹩ ﹝︐﹙︿ از ︀︋ ﹩︀﹨︤﹠﹛ ﹤︡ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.
︣ای د︡ن  ﹢د︑︀ن را︋  ︨︍︦ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ا﹟ د﹢﹡ ︡︀﹁︐﹥ را ار︑﹆︀ د﹨﹫︡ و︠ 
د︡ن   ︀ ︎﹫︀ده رو   ︡د  ﹤︴﹆﹡ از   ︫︣ د︡ن  ﹇﹢ر︋︀︾﹥،   ﹉  ︡د از   ﹏﹍﹠︗
د﹨﹫︡.   ﹟︣﹝︑ ︨﹫﹠﹥ ︨︣خ   ﹉ ﹐﹡﹥ ی   ︡د  ﹤︴﹆﹡ از  ︎︪︐﹩ ︑︀ن   ﹫︀ط 
(﹡︣د︋︀ن را ﹁﹆︳ ︋︣ای ر﹡﹌ زدن ︠︀﹡﹥ ﹡︧︀︠︐﹥ ا﹡︡!) در ︎︀ی ﹉ در︠️ 
 ﹩︑︀︷﹛ ﹤﹋ ︡﹫﹨را ﹡︪︀ن د ﹩︋︀︖﹠  ︨︡ا︋﹫︡ و ﹡﹆︴﹥ ی د﹢  ︋️︪  ︎︣  ︋︣︋﹢﹠︮
︎﹫︩ از آن ︋︀﹐ دو︡ه ا︨️. دور︋﹫﹟ را روی ︫︀﹡﹥ ︗︀ده ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹫︡ و 
 ﹤﹫︊ ︉ ︋﹠︡ی︫  ︤رگ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ ︻﹊︀︨﹩ ﹋﹠﹫︡. ︑︣﹋﹫ ﹡﹞︀﹩ را ﹋﹥ ﹉ ﹋︀﹝﹫﹢ن︋ 

︋﹥ ا﹟، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ︋︣ای ︋﹫﹠﹠︡ه ﹋︀﹝﹑ رو︫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
 ﹩︀﹨ اردک ︋︣ای   ﹉﹢﹋ ز︣﹎︢ر   ﹉  ﹟︐︠︀︨  ،︫︣ ︫﹢رای  ︋︣ای  ︣ا 
دارد. ا﹨﹞﹫️  ﹇︡ر   ﹟ا  ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︻︊﹢ر  ︋︤رگ  ︗︀ده   ﹟ا از  ︋︀ر   ︣﹨  ﹤﹋
 ﹩︡ر ﹝﹠︀︨︉ ︫﹢د، د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙﹩ ︗︀دو﹇ ﹤ ︀﹝︫ ︡ی﹠︋ ︉ ﹫﹋︣︑ ﹤﹋ ﹟ا
و  ︵︣ح  ا︗︤اء   ،︡د ﹡﹆︴﹥ ی   ،︤﹠﹛ ا﹡︐︀ب  از  آ﹎︀﹨﹩   ﹤︋  ﹤﹊﹚︋ ﹡︡ارد، 
︉ ︋﹠︡ی ︫﹞︀ ︋︧︐﹍﹩ دارد. ︑﹞︀م ا﹟ ﹨︀، ﹨﹞︀ن  ﹫﹋︣︑ ︀ ﹩︀﹡ ︀ن﹞︡﹫
 ﹩︱︺︋ دار﹡︡.  ﹡﹫︀ز   ﹤︺﹛︀︴﹞  ﹤︋  ﹤﹋  ︡﹠︐︧﹨  «﹩︀﹨ ﹤︪﹆﹡»  ﹜︐﹀﹎  ﹤﹋ ︵﹢ر 
︩ ︑︣ی دار﹡︡. درا︣﹝︑ ﹟﹠︀ت، ﹨﹛  ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋﹆﹫﹥، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ی ︋﹫
︋﹫﹛ و ﹨﹛ ︑︭﹢رات ﹇︊﹙﹩ ︫﹞︀ ︋﹥ ︀﹜︩ ﹋︪﹫︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ا﹎︣ ︫﹞︀ از 
ار︑﹀︀ع ﹝﹩ ︑︨︣﹫︡، ﹍﹢﹡﹥ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︑﹢ا﹡︧️ ﹡﹆︴﹥ د︡ ﹐﹡﹥ ی ︨﹫﹠﹥ ︨︣خ 
را ︋﹥ د﹍︣ان ﹡︪︀ن ︋︡﹨﹫︡؟ ا﹎︣ ﹁﹊︣ دراز ﹋︪﹫︡ن روی ︎﹫︀ده رو ︋︣ای ︑︀ن 
️ ﹋﹠﹠︡ه ا︨️، ﹍﹢﹡﹥ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︑﹢ا﹡︧️ ﹡﹞︀ی ﹉ ︎﹫︀ده رو ︫﹙﹢غ  ︀را﹡
﹝﹢ا﹡︺﹩ ︋︣︠﹢رد ︠﹢ا﹨﹫︡   ﹤︋ د ︣︀ زود  ︑︭﹢︣ ︋﹊︪﹫︡؟ ︫﹞︀ ﹇︴︺︀   ﹤︋ را 
را  ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹝︖︊﹢ر︡ ﹋︀ر  در   ﹤﹋ ا︨️ ا︧︀س ﹋﹠﹫︡   ﹟﹊﹝﹞ ﹩︐ و ﹋︣د 

.︡﹫﹠﹋ ︿﹇﹢︐﹞
︑﹞︣﹟ ﹨︀ی  د﹜﹫﹏،   ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋ و  ا︨️  ا﹡︐︷︀ر  ﹝﹢رد  و  ︻︀دی   ﹑﹞︀﹋  ﹟ا
و︣ا︡︗ ︩︡ ﹋︐︀ب ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︎︪️ ︨︣ ﹎︢اردن ﹝﹢ا﹡︹ و ︋︀ز﹎︪️ 
︋﹥ ادا﹝﹥ ی ﹋︀ر، د︤ا﹟ ︫︡ه ا﹡︡. ﹇︴︺︀ ز﹝︀ن ﹨︀﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹨﹢ا ︋︡ 
ا︨️ ︀ ﹡﹢ر ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ا︨️ و ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹨︀ی ﹝︡ودی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹢ژه 
«﹫︤ی   ﹤﹋ را   ﹜︧﹚︵  ﹟ا  ︀︺︴﹇  ︀﹨ ﹟︣﹝︑  ﹟ا ا﹝︀  ا︨️؛  د︨︐︣س  در 

︋︣ای ︻﹊︀︨﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد» ︠﹢ا﹨︡ ︫﹊︧️.
 ﹉ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹋ ا︨️  ﹋︐︀ب   ﹟ا در  ز︀دی  ︋︧﹫︀ر   ︉﹛︀︴﹞
 ﹉  ﹟ا ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹏︮︀ ︣ا  و   ︀︖﹋ در   ،﹤﹡﹢﹍  ،﹅﹁﹢﹞ ︑︭﹢︨︣︀زی 
﹢ا﹨︡  ﹋︐︀ب در ﹝﹢رد ا︡ه ﹨︀︨️، ا︡ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ذ﹨﹟ ︑﹞︀م ﹝︀ ︗︣︀ن︠ 
 ﹜﹠﹋  ﹉﹝﹋ آ﹎︀﹨﹩   ﹟ا  ︉︧﹋ در   ︀﹝︫  ﹤︋  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ﹟﹞ ﹨︡ف   .️﹁︀
﹋﹥ ﹋︖︀ ﹝︀﹨﹩ ︋﹍﹫ ،︡︣﹍﹢﹡﹥ ︗︣أت ︑﹢ر ا﹡︡ا︠︐﹟ را ︋﹥ د︨️ آور︡ و 
﹇︡رت ︋︀﹐ ﹋︪﹫︡ن ︮﹫︡ و ﹫︡ن ﹝︭﹢ل ا﹟ ا︡ه ﹨︀ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡. 
ا﹟ ﹋︐︀ب، در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ی ﹡﹢رد﹨﹩ در︨️ ︀ ︑﹠︷﹫﹛ در︨️ د︀﹁︣ا﹎﹛ 
﹋︐︀ب ﹨︀ی  در  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡  را  ا︵﹑︻︀︑﹩   ﹟﹫﹠  .️︧﹫﹡  ︣︑︀︫  ️︻︨︣  ︀

آ﹝﹢زش ﹡﹢رد﹨﹩ ︋﹫︀︋﹫︡.
︋﹫︩ از ﹨︣ ﹫︤، ︨︺﹩ ﹋﹠﹫︡ از ﹝︴︀﹜︉ ﹋︐︀ب ﹜︢ت ︣︊︋︡ و ذ﹨﹟ ︠﹢د را 
 ﹟︀ر را د﹇﹫﹅ ا﹡︖︀م د﹨﹛». ︵﹩ ا﹋ ︡︀︋» ﹤﹋ ︡﹫﹠﹊﹡ ︣︎ ︣ض﹁ ︩ ﹫︎ ﹟ا ︀︋
 ،﹜︫︀ ︀﹎︣دان و دو︨︐︀﹡﹛ آ﹝﹢︠︐﹥ ︋  ︀︫︡ ﹋﹥ از︫   ︋︤﹫ ﹉ ︀﹠︑ ︣﹎︨︀ل ﹨︀ ا
︑︭﹢︨︣︀زی  ︣﹁﹥ ی  در  د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙﹩  و  ﹁︣﹝﹢ل   ︘﹫﹨  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا
و︗﹢د ﹡︡ارد. در ا ﹤﹝﹨ ،﹤﹁︣ ﹟﹫︤ ︋﹥ ﹝︪︀﹨︡ه و ﹁﹊︣ ﹝︣︋﹢ط ا︨️. 
 :️﹀﹎  (Henry David Thoreau)  ﹢ر﹢︑  ︡﹢د ﹨﹠︣ی   ﹤﹋ ︵﹢ر  ﹨﹞︀ن 
 ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ﹤﹊﹚︋  ،︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹡﹍︀ه  ﹫︤ی   ﹤  ﹤︋  ﹤﹋  ️︧﹫﹡  ﹟ا  ﹤﹛︃︧﹞»

.«︡﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹤


