
گرزب داتسا یرفعج ربکا یلع رتکد دای هب

 ادج واِ یکاخ ِنت زا ،یرفعج ربکا یلع امِ گرزب ِداتساِ کاپ ِناور هک دوش یم لاس کی تسرد .تشذگ دوز هچ لاس کی نیا *
.تسا هدرک زاورپ رگید یناهج هب هدش
 دوخ ناج انورک سوریو هب ِندش راتفرگِ یپ رد ،امِ یناریا ِنانهیم مه نایم نآ زا ،ناهجِ مدرم زا ینارایسب ،تشذگ هک یلاس کی رد
 .دنداد تسد زا ار
 دندراذگاو نیرفآ ناهج هب ناج اهروشک رگید رد هک یناسک و دنتفگ دوردب ار یگدنز ناریا رد هک ییاهنآ ِنایم ،نایم نیا رد یلو -
 .تسه یگناگود کی
 .دننک یم ییاورنامرف نآ رب و دنا هتخادنا گنچ ام ِناریا رب هک اهدنوخآِ یگتسیاشان و یدرخِبان زج تسین یزیچ یگناگود نیا -
 یاه هام و اهزور نامه زا ،دنتسه ناشنامدرم ِشیاسآ و یتسردنت ی هشیدنا رد یروشک ِناراکردنا تسد هک ییاه نیمزرس رد -
  ندز نسکاو راک هب تسد و هدش جیسب یگمه تسخن
 .دندرک یم ییامنهار ار ناشنامدرم و هدرک داهنشیپ ار سوریو نیا هب ندشن راچد ِهار اه نویزیولت و اهویدار ی همه رد .دندش  
 ِنامرد هب اهنت هن ،دشک یم کدی مه ار ربهرِ مان و هدش هریچ مدرم تشونرس رب هک گرزب ِدنوخآ نآ ام ی هدز دنوخآ ِناریا رد یلو -
   ِندش نورد زا ات داد روتسد هک دیشیدنین  مدرم
    !؟دوش یریگشیپ ،ییاکیرما و ییاپورا یاهروشک ِتخاس یاه نسکاو  
 یم هک یزیچ اهنت شربهر و یمالسا یروهمج ،درادن یراک چیه مدرم یگدنز و یتسه و ناج هب هک داد ناشن وا یوتف نیا اب  
  !ندیکم ار مدرم نوخ و تسا ندنام راک رس رب ،دنهاوخ
 ».دهاوخ یم نوخ مالسا «دوب هتفگ وتاش ول لفون وید نآ  
 ی همه ِدمآرس هک دنتسه یناهج ِناراوخناهج ِناگِدناشن تسد شنارای و ربهر ِدنوخآ هک هدش نشور ناگمه یارب رگید اهزور نیا  
  نامز رد هک دمآ مدای هب .تسا ناتسلگنا ِروشک اهنآ
 نآ ِریز ینزب الاب ار یدنوخآ ره یابع هک دوب نیا نآ و تشگ یم ناهد هب ناهد ناتسودناریا نایم رد یدزنابز ناریا رد یناوج  
  Made in England ناتسلگنا تخاس هدش هتشون
 شوگ دنب رد ِتلم نیا ی هتساخرب ناج زا یاهدایرف و دهاوخ یمن ار یمالسا یروهمج ناریا تلم هک میناد یم یبوخب ار نیا  
  یمالسا یروهمج نوچ یلو .تسا هدرک رک ار کلف
.دنراد یمن رب شَینابیتشپ و وا تشپ زا ار ناشتسد دناسر یم ناراوخناهج هب ار اهدوس نیرتهب  
 دیماان همه و دب رایسب دنسر یم نیمزرس نآ زا هک ییاه شرازگ و دنک یم دادیب ام ناریا رد انورک سوریو هک تسا نینچ نیا -
 .دنتسه هدننک



 دیماان همه و دب رایسب دنسر یم نیمزرس نآ زا هک ییاه شرازگ و دنک یم دادیب ام ناریا رد انورک سوریو هک تسا نینچ نیا -
 .دنتسه هدننک

 رد هچنآ زا ینخس ،مدوبن نآ ِیپ رد چیه ،مسیونب یراتشون یرفعج ربکا یلع نامدنمجرا ِداتسا دای هب مدش نآرب هک یماگنه *
 ناریا مغ و درد یلو .مَشِکِب نایم هب درذگ یم نامناریا
 کون زا شیاه یزور هیس و اه یتخبدب هاگآدوخ ان ،دوش یم هدرب نیمزرس نآ زا یمان هاگ ره هک تسا فرژ و گرزب یا هزادنا هب
 .دوش یم ناور ذغاک یور رب یتسودناریا ره کلِک
 .دنتشاد نوخ رپ یلد هدمآ ناریا ِرس رب هچنآ زا زین ناشیا هک مناد یم متشاد ار داتسا اب ییانشآ و رادید تخب هک نم *
.دوش یم هدز یرگنلت ناشیا یگنهرف و یراک یگدنز هب اجنیا رد .تسا رایسب ناشیا ی هراب رد ینتفگ -
  دوخ ردپ و ردام هارمه یکدوک رد .دوشگ ناهج هب مشچ نامرک رد یدیشروخ ۱۲۹۹ هام نمهب ۱۸ رد یرفعج ربکا یلع رتکد -
 یسراف نامه هک ناتساب یسراف ،ییاتسوا نابز یریگارف هب یناوج زاغآ رد و رهش نآ رد .دور یم ناتسکاپ یچارک هب
.دزومآ یم مه ار یولهپ نابز و دزادرپ یم ، تسا یشنماخه
.دوش یم مرگرس یتشترز ِنییآ و اهتاگ شزومآ هب ناتسکاپ گرزب دبوم یجکِنام روتسد دزن سپس
 نییآ ،اهتاگ ِیسررب رد ار دوخ ِیگدنز نیرتشیب هک دوب ناریا ِگرزب ناسانش نابز و نارگشهوژپ زا یکی یرفعج ربکا یلع داتسا
   وشا اه نامز ی همه ِراگزومآ یاه هزومآ و اه
.تشاد یرایسب نادرگاش و دینارذگ تشترز
 رد سیدرپ ،یعازخ ورسخ ییاشوک هب هک یگرزب  ِشیامه رد هک یماگنه مراد دای هب یبوخب .دوب نابرهم یرسمه وا -
 ،رامیب نامز نآ رد )یردان یما ( داتسا ِرسمه یرفعج وناب .دندوب نانارنخس زا یکی یرفعج داتسا ،دوب هدش اپ رب لسکورب
.ما هتفگ مک میوگب هچره شرسمه هب ،نابرهم ِرهوش  نیاِ یگدیسر و یراتسرپ زا .دوب داتسا هارمه یلو

 گنهرف و شناد هب یگرزب بیسآ هدنیآ رد هچ و زورما هچ یرفعج ربکا یلع داتسا ِدوبن هک تسا نیا گرزبِ مغ نایم نیا رد *
 هدوب هتسیاش و هتسیاب هک هنوگنآ دنا هدوب رود هب دوخ ناکاین نیمزرس زا هک لاس یدنا و لهچ یازارد رد اریز .دنز یم یناریا
.دنهدب شزومآ ار ینادرگاش دنا هتسناوتن

 ِیگدنز نایاپ یاهلاس و هتفر اکیرما هب ،یمالسا یروهمج لاگنچ زا رارفِ یارب نایناریا زا یرایسب دننام ،ام ی هیامنارگ داتسا *
 .دینارذگ روشک نآ رد ار دوخ
.تسبورف ناهج زا مشچ اکیرما رد یدیشروخ ۱۳۹۹ هامرهم ۱۵ رد یرفعج ربکا یلع داتسا
 ُرپ یاه شزومآ زا دنناوت یمن رگید هکنیا زا و درک دنهاوخ یدای گنسنارگ ِداتسا نیا زا مه یرگید ِنارای و نادرگاش وگتفگ یب *
.درک دنهاوخ   راکشآ ار شیوخ یدونشخان ،دنربب دوس وا ِیاهب
.داب ورهر ُرپ شهار و داش امِ کیمارگ داتسا ِناور
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