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﹝﹢︐︀ت: 
(1a ﹏﹊︫ ︀ی آ︋﹩ ︋︀ ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹝︓︊️؛﹨ ﹩︫︀﹋) ︀ن﹞︣﹇ ﹩︫︀﹋ ١٢  •

(١b﹏﹊︫ ︀ی ﹡︀ر﹡︖﹩ ︋︀ ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩؛﹨ ﹩︫︀﹋) ︀ن﹞︣﹇ ّ︡ ︲ ﹩︫︀﹋ ١٢  •
 ﹉ ︊︀ب ﹡﹢︫︐﹥ ی آ︋﹩ (ر︋﹢دن ︀ن)؛﹞︣﹇ ّ︡ •   ۵  ︑︀س (︫ـــ﹊﹏ ١c): ︨︍︣ آ︋﹩ (﹡︪︀﹡﹥ ی ﹇︣﹝︀ن)؛ ︗﹞︖﹞﹥ ی ﹡︀ر﹡︖﹩ (﹡︪︀﹡﹥ ی ︲

﹇︣﹝︀ن!) ّ︡ ︲ ﹉ ︊︀ب ﹡﹢︫︐﹥ ی ﹡︀ر﹡︖﹩ (ر︋﹢دن ︀ن!)؛﹞︣﹇

﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹨︡ف ︋︀زی:
در ︋︀زی ︎︀و، ︋︀ز﹊﹠︀ن، ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن ﹋︐︀ب ﹨︀ی ﹋﹞﹫﹉ ا︨︐︣︌ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︨﹢ژه و ا︡ه ﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. آن ﹨︀ ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 
ّ︣ در دا︨︐︀ن ا︖︀د ︫﹢د. ﹨︣ ︋︀ز﹊﹟ در  ️ ﹨︀ی دا︨︐︀﹡﹩ ︠﹢د را ︵﹢ری ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︑︺︀د﹜﹩ ︋﹫﹟ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︠﹫︣ و ︫ ﹫︭︫ـــ
︩ ︑︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز ﹝︓︊️ و  ﹫︋ ︀︋ ﹩﹡︀﹡︀﹞︣﹇ آوری ︹﹝︗ ،٣ ︋︀ر ︑︀س ︋﹫﹠︡ازد. ﹨︡ف ︀︑ ،﹩︫︀﹋ ﹉ ﹟︐︫ا﹡︡ ︋︣ای ︋︣دا﹢︑ ﹩﹞ د﹢︠ ️︋﹢﹡
︀ارزش ︑︣﹟ ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی  ︀︫﹫︡ - آن ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︀ز﹊﹠︀ن︋   ︋︣︀ـــ ︀ً ﹝︣ا﹇︉︨  ︀ ﹋﹛ ︑︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹠﹀﹩ ا︨ـــ️. ︲﹞﹠  ︋﹩﹡︀﹡︀﹞︣﹇ ّ︡ ︲
︩ ︑︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز را ︋﹥  ﹫︋ ﹤﹋ ﹩﹠﹊︀ن ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ی ﹋︀︫﹩ ﹨︀ ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ︋︀︫ـــ﹠︡. ︋︀ز︀︎ ﹤︋ ﹩︐﹇︋︀زی و !︡﹠︀︋︣︋ ︫ـــ﹞︀ را

د︨️ آورده ︋︀︫︡، ︋︣﹡︡ه ی ︋︀زی ا︨️.
  

آ﹝︀ده ︨︀زی:
 .(٢ ﹏﹊︫) ︡﹫﹠﹫︙ ︀زی︋  ︀﹨﹛ و︨ـــ︳ ﹝﹫︤︋   ︋️︗ ﹜﹨ رو و ﹤ ︣ زده و در دو رد︿ ︗︡ا﹎︀﹡﹥،︋  ُ︋ ﹋︀︫ـــ﹩ ﹨︀ی آ︋﹩ و ﹡︀ر﹡︖﹩ را ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 
در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز، ︗︺︊﹥ ی ︋︀زی ︀ ﹨︣ ︻﹑﹝️ د﹍︣ی را در ︨﹞️ ︌ ﹋︀︫﹩ ﹨︀ ﹇︣ار ︋︡﹨﹫︡. ︋︀ز﹊﹠﹩ ﹋﹥ ︑︀زه ︑︣ از ︋﹆﹫﹥ ﹉ ﹋︐︀ب 

︣﹇︣﹝︀﹡﹩ د︡ه، ︋︀زی را ︋︀ ۵ ︑︀س ︫︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡. َ︋ ﹋﹞﹫﹉ ا︨︐︣︌ ︠﹢ا﹡︡ه  ︀﹉ ﹁﹫﹙﹛ َا

﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︀زی:
١) ︑︀س ا﹡︡ا︠︐﹟:

︋︀ز﹊﹟ ︋︀ ا﹡︡ا︠︐﹟ ﹨︣ ۵ ︑︀س ︋︀زی را ︫︣وع ﹋︣ده و ︨︍︦ ︑︭﹞﹫﹛ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ آ ︀﹉ ﹋︀︫﹩ ︋︣دارد ︀ دو︋︀ره ︑︀س ︋﹫﹠︡ازد. 
 ︡﹠ ︀ ﹉ ︡︀︋ ،︣د ﹋﹥ دو︋︀ره ︑︀س ︋﹫﹠︡ازد﹫﹍︋ ﹜﹫﹝︭︑ ﹟﹊ا﹡︡ ︑︀ ٣ ︋︀ر ︑︀س ︋﹫﹠︡ازد. ا﹎︣ ︋︀ز﹢︑ ﹩﹞ در ﹡﹢︋️ ︠﹢د ﹟﹊︋︀ز ︣﹨
︑︀س را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫ـــ︐﹥ و ︋﹆﹫﹥ را ﹡﹍﹥ دارد. ا﹟ ﹋︀ر ︀︋︡ ︎﹫︩ از ﹨︣︋︀ر ︑︀س ا﹡︡ا︠︐ِ﹟ دو︋︀ره ا﹡︖︀م ︫ـــ﹢د. ︑︀س ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹋﹠︀ر 
 ﹩﹡︀︀︎ ا﹡﹠︡ ﹝﹢رد ا︨ـــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ︋﹍﹫︣﹡︡ و ﹡︪︀﹡﹥ ی آن ﹨︀ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹨︧ـــ️، در ﹡︐﹫︖﹥ ی﹢︑ ﹩﹝﹡ ︣﹍︫ـــ﹢﹡︡، د ﹩﹞ ﹤︐︫︢ا﹎

ا﹋︓︣ ٣ ︋︀ر - ︋︀ز ︡︀︋ ﹟﹊﹉ ﹋︀︫﹩ ︋︣دارد. ّ︡  - ︫︡ ︀م﹝︑ ﹟﹊ا﹨︡ ︫︡. و﹇︐﹩ ︑︀س ا﹡︡ا︠︐ِ﹟ ︋︀ز﹢︠ ﹤︊︨︀﹞ ﹟﹊︋︀ز
 :﹩︫︀﹋ ﹉ ﹟︐︫٢) ︋︣دا

️ آ﹝︡ه (﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︑︀س ﹨︀)، ﹉ ﹋︀︫﹩ را از  و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︑︀س ا﹡︡ا︠︐ِ﹟ ︋︀ز﹊﹟ ︑﹞︀م ︫︡، او ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ی ︋﹥ د︨
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رد︿ ﹋︀︫﹩ ﹨︀ ︋︣﹝﹩ دارد. و﹇︐﹩ ︋︀ز﹊﹟، ﹋︀︫﹩ را ︋︣﹝﹩ دارد، آن را ︋﹥ رو در ﹝﹆︀︋﹏ ︠﹢د ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ و ︋︀ ادا﹝﹥ ی ا﹟ رو﹡︡، 
ِ︩ روی ︋︀ز﹊﹟ ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د (︫﹊﹏ ٣). و﹇︐﹩ ︋︀ز ﹟﹊﹉ ﹋︀︫﹩ د﹍︣ از ﹡﹢ع  ﹇︣﹝︀ن، ︎﹫ ّ︡ ٢ ︨︐﹢ن از ﹋︀رت ﹨︀ی ﹇︣﹝︀ن و ︲
﹇︣﹝︀ن ︋︣دارد، ︀︋︡ آن را ︋︣ روی ﹋︀︫﹩ ﹇︊﹙﹩ ﹨﹛ ﹡﹢ِع آن - ﹋﹥ ﹇︊ً﹑ ︋︣دا︫︐﹥ - ︋﹍︢ارد و ︨︐﹢ن را ︋︀﹐ ︋﹫︀ورد.  ّ︡ ︲ ︀ ︀ن﹞︣﹇

﹡﹍︀ه ﹋︣دن ︋﹥ ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی ز︣﹟ ﹨︣ ︨︐﹢ن (︋︖︤ ︋︀﹐︑︣﹟ ﹋︀︫﹩) در ︵﹢ل ︋︀زی ﹝﹞﹠﹢ع ا︨️.
 ️﹛︀ ﹤ ︡﹨﹠︡، او ﹊﹩ از︨   ︋﹟﹊︀ز  ︋﹤ ︩ از ﹉ ا﹝﹊︀ن را︋  ﹫ ️ِ ﹝﹞﹊﹟ و︗﹢د دارد: ا﹎︣ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︑︀س ﹨︀ آورده ا﹡︡،︋  ﹛︀ ﹤︨

را ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡.
️ ﹋﹛ ﹉ ︨︍︣ آ︋﹩ را ﹡︪︀ن د﹨﹠︡، او ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹇ ﹩︫︀﹋ ﹉︣﹝︀ن از  ١) ︋︣دا︫︐﹟ ﹇ ﹩︫︀﹋ ﹉︣﹝︀ن: ا﹎︣ ︑︀س ﹨︀ی ︋︀ز﹊﹟، د︨
 ﹟﹊︀ز ︍︣﹨︀ی آ︋﹩ ﹋﹥ ︑︀س ﹨︀ ﹡︪ـــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ی ﹋︀︫﹩ ای ا︨️ ﹋﹥︋  ︣دارد. ︑︺︡اد︨  رد︿ ﹋︀︫ـــ﹩ ﹨︀ی ﹇︣﹝︀ن︋ 
️ِ ︌ را ︋︣دارد).   ️ِ ︌ ︋︣دارد (﹝︓ً﹑ ا﹎︣ ٣ ︨︍︣ آ︋﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ّ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋︀︫﹩ ﹇︣﹝︀ن از ︨﹞ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ︨﹞

 ﹩︫︀﹋ ﹉ ︡﹡ی ﹡︀ر﹡︖﹩ را ﹡︪︀ن د﹨﹠︡، او ﹝﹫︐﹢ا ﹤﹝︖﹝︗ ﹉ ﹜﹋ ️ ﹇︣﹝︀ن: ا﹎︣ ︑︀س ﹨︀ی ︋︀ز﹊﹟، د︨ ّ︡ ︲ ﹩︫︀﹋ ﹉ ﹟︐︫٢) ︋︣دا
﹇︣﹝︀ن ︋︣دارد. ︑︺︡اد ︗﹞︖﹞﹥ ﹨︀ی ﹡︀ر﹡︖﹩ ﹋﹥ ︑︀س ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ی ﹋︀︫﹩ ای  ّ︡ ﹇︣﹝︀ن از رد︿ ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی ︲
️ِ ︌ ︋︣دارد (﹝︓ً﹑ ا﹎︣ ٣ ︗﹞︖﹞﹥ ی ﹡︀ر﹡︖﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ّ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋︀︫﹩ ﹇︣﹝︀ن از  ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ز﹊﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ︨﹞

️ِ ︌ را ︋︣دارد).   ﹝︨
 ﹟﹫ ︀ ︗﹞︖﹞﹥ ی ﹡︀ر﹡︖﹩ دارد. او ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ـــ︍︣ آ︋﹩ و ٣ ︑︀س︋   ︨︀ ︀ر ︑︀س ا﹡︡ا︠︐﹟، ﹝︀ر︑﹫﹟ ٢ ︑︀س︋  ︺︡ از ٣︋  ﹝︓︀ل (︫ـــ﹊﹏ ۴):︋ 

دّو﹝﹫﹟ ﹋︀︫﹩ ﹇︣﹝︀ن (از ︨﹞️ ︌) و ّ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋︀︫﹩ ﹇︣﹝︀ن (از ︨﹞️ ︌) ﹊﹩ را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡.
️ ﹋﹛ ٣ ︊︀ب ﹡﹢︫︐﹥ از ﹉ ر﹡﹌ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡،  ٣) ر︋﹢دن ﹋︀ِ︫﹩ ﹉ ︋︀ز﹊﹟ د﹍︣: ا﹎︣ ︋︺︡ از ٣ ︋︀ر ︑︀س ا﹡︡ا︠︐﹟، ︋︀ز﹊﹟ د︨

 !︡︀︋︣︋ را ︣﹍د ﹟﹊︋︀ز ﹉ ﹩ِ︫︀﹋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞
!︡︀︋︣︋ ︀ن را﹠﹊از ︋︀ز ﹉︣﹨ ︀ِن﹞︣﹇ ﹩︫︀﹋ ﹟︣︑﹐︀︋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ﹟﹊︊︀ب ﹡﹢︫︐﹥ ی آ︋﹩: ︋︀ز ٣ ︑︀س ︋︀ ﹡︪︀ن  •

!︡︀︋︣︋ ︀ن را﹠﹊از ︋︀ز ﹉︣﹨ ︀ِن﹞︣﹇ ّ︡ ︲ ﹩︫︀﹋ ﹟︣︑﹐︀︋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ﹟﹊︊︀ب ﹡﹢︫︐﹥ ی ﹡︀ر﹡︖﹩: ︋︀ز ٣ ︑︀س ︋︀ ﹡︪︀ن  •
•   ۴︀ ۵ ︑︀س ︋︀ ﹡︪ـــ︀ن ︊︀ب ﹡﹢︫ـــ︐﹥ از ﹉ ر﹡﹌: ︋︀ز﹊﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨︣﹉ از ﹋︀︫ـــ﹩ ﹨︀ی ﹨︣﹉ از ︋︀ز﹊﹠︀ن را - ﹋﹥ ︋︀ ︊︀ب

 ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ی روی ︑︀س ﹨︀︩ ﹨﹞︣﹡﹌ ﹨︧︐﹠︡ - ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︠﹢دش ︀︋︣︋︡! ︋︣ای ا﹟ ﹋︀ر، ︋︀ز﹊﹟ ا︋︐︡ا ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ﹋︡ام 
︋︀ز﹊﹟ ﹋︀︫﹩ ︠﹢ا﹨︡ ر︋﹢د و ︨︍︦ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹋︀︫﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د را ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠︡!

﹝︓︀ل (︫﹊﹏ ۵): ︑︀س ﹨︀ی ﹜﹢︨﹩،  ۴︊︀ب ﹡﹢︫︐﹥ ی آ︋﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡. او ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠︡: "﹝﹟ دّو﹝﹫﹟ ﹋︀︫﹩ ﹇︣﹝︀ِن ِ﹡﹫️ را 
︀ً ﹝﹩ دا﹡︡). ︣ده و ︗︀ی آن را ﹡﹫︤ د﹇﹫﹆ ُ︋ از ︋︀﹐ ︋︣﹝﹩ دارم!" (﹜﹢︨﹩ ︋﹥  ︀د دارد ﹋﹥ ِ﹡﹫️ ﹇︊ً﹑ ﹉ ﹋︀︫﹩ ︋︀ارزش 

ا﹎︣ ︑︀س ﹨︀ی ︋︀ز﹊﹟ ︋﹥ او ا﹝﹊︀ن ﹡︡﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹉ ﹋︀︫ـــ﹩ از رد︿ ﹨︀ی ﹋︀︫ـــ﹩ ︋︣دارد  ︀﹊﹩ از ﹋︀︫ـــ﹩ ﹨︀ی ︋︀ز﹊﹠︀ن د﹍︣ را 
︩ ︑︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹠﹀﹩ را دارد، ︋︣ای ︠ـــ﹢د ︋︣دارد. ا﹎︣ ﹨﹫︘ ﹋︀رت  ﹇︣﹝︀﹡ـــ﹩ را ﹋﹥ ︋﹫ ّ︡ ︀︋︣︋︡، او ﹝︖︊﹢ر ﹝﹩ ︫ـــ﹢د ﹋﹥ ﹋︀رت ︲

﹇︣﹝︀﹡﹩ ﹝﹢︗﹢د ﹡︊︀︫︡، او ﹋︀رت ﹇︣﹝︀﹡﹩ را ﹋﹥ ﹋﹛ ︑︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹞﹊﹟ را دارد، ︋︣﹝﹩ دارد. ّ︡ ︲
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︀︎︀ن ︋︀زی:
︋︀زی و﹇︐﹩ ︋﹥ ︀︎︀ن ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ی ﹋︀︫﹩ ﹨︀ از روی ﹝﹫︤ ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ︋︀︫﹠︡. ﹨︣ ︋︀ز﹊﹟، ٢ ︨︐﹢ن ﹋︀︫﹩ ︠﹢د را ﹋﹠︀ر﹨﹛ 
﹝﹩ ﹎︢ارد. ا﹎︣ ︨ـــ︐﹢ن ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی ﹇︣﹝︀ن ︋﹙﹠︡︑︣ ︋︀︫︡، ︀︋︡ ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی ︋︀﹐﹩ ︨ـــ︐﹢ن را از ︋︀زی ︋﹫︣ون ﹎︢ا︫️ ︑︀ دو ︨︐﹢ن 
﹇︣﹝︀ن را ﹡﹫︤ ︋︣دا︫️ - ﹉ دا︨︐︀ن ︠﹢ب ︀︋︡ ︻﹑وه  ︋︣  ّ︡ ︋︀﹨﹛ ︋︣ا︋︣ ︫ـــ﹢﹡︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︀︋︡ در ︵﹢ل ︋︀زی ﹋︀︫﹩ ﹨︀ی ︲
﹇︣﹝︀ن ﹨﹞﹫︪﹥ ︋﹥ ︧ـــ︀ب ﹝﹩ آ﹠︡، ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︺︡اد  ّ︡ ﹇﹡︀﹞︣︀ی ︠﹢︋﹩ ﹨﹛ دا︫ـــ︐﹥ ︋︀︫︡! ﹋︀︫ـــ﹩ ﹨︀ی ︲ ّ︡ ﹇︣﹝︀ن، ︲
﹋︀︫﹩ ﹨︀ی ﹇︣﹝︀ن! ︨︍︦ ﹨︣ ︋︀ز﹊﹟، ﹝︖﹞﹢ع ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹝︓︊️ ︠﹢د را ︗﹞︹ ﹋︣ده و ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ︠﹢د را از آن ﹋﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

︩ ︑︣﹟ ا﹝︐﹫︀ز را ︋﹥ د︨️ آورده ︋︀︫︡، ︋︣﹡︡ه ی ︋︀زی ا︨️. ﹫︋ ﹤﹋ ﹩﹠﹊︋︀ز
﹝︓︀ل ا﹝︐﹫︀ز︫﹞︀ری (︫﹊﹏ ۶):

﹫︣ون  ︀زی︋  ﹢د را از︋  ︀﹐︑︣﹟ ﹋︀︫ـــ﹩ ﹇︣﹝︀ن︠  ﹇︣﹝︀ن. او ﹝︖︊﹢ر ا︨ـــ️︋  ّ︡ A) ﹝︀ر︑﹫﹟، ۵ ﹋︀︫ـــ﹩ ﹇︣﹝︀ن دارد و ۴ ﹋︀︫ـــ﹩ ︲
︋﹍︢ارد. او ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹇ ۴︣﹝︀ن ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ی ︠﹢د را ︋︀﹨﹛ ︗﹞︹ ﹋︣ده (١٢+) و ︨︍︦ ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ︠﹢د (٨-) را از آن ﹋﹛ 

﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹝︐﹫︀ز ﹡︀﹩ ﹝︀ر︑﹫﹟ (۴) ا︨️.
﹫︣ون ﹎︢ا︫ـــ︐﹥  ︀زی︋  ﹇︣﹝︀ن ﹨ـــ︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹨﹫︙﹢﹇️ از︋  ّ︡ ﹫︪ـــ︐︣ ا︨ـــ️. ︲  ︋︩﹡︀﹡︀﹞︣﹇ ︀ن ﹨︀ی ِ﹡﹫️ از﹞︣﹇ ّ︡ B) ︑︺ـــ︡اد ︲

﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹨﹞﹫︪﹥ ︧︀ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹝︐﹫︀ز ﹡︀﹩ ِ﹡﹫️ (٢) ا︨️ (٢=١٠-١٢+).
C) ﹜﹢︨ـــ﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀︫﹩ ︋︀﹐﹩ ︨︐﹢ن ﹇︣﹝︀﹡︀﹡︩ را ︋﹥ ︧︀ب ︋﹫︀ورد و ︋﹥  ﹡︀︀ر آن را از ︋︀زی ︋﹫︣ون ﹝﹩ ﹎︢ارد. او ︋︀زی را 

︋︀ (۶) ا﹝︐﹫︀ز ﹝﹩ ︋︣د (۶=۵-١١+)


