
 نزرب ویرآ

*)یمارھب -یرایرھش ناروت وناب زا یا هدورس(
 

رگد یدادیور تمیوگ نونك
رب و موب نیا نیرید خیرات ز
نایك کلُم ھب دمآ ردنكسا وچ
نامرھق هدنامرف دُرگ یکی
نطو سرد داد نایناریا ھب

نت و ناج و رس زا تشذگ هر نیا رد
تسا نھیم روآ مان دنزرف ھك
تسا نزرب ویرآ لد ریش نآ رم
دومن ناریا گنھآ ردنكسا وچ
دومن ناسارھ ار ناھگآ ھمھ
وا یادوس و ركف یرتسگ ناھج
وا یأر و ھشیدنا یریگناھج
شیپ دنار یم هدنباتش جوم وچ
شیرپ یتخس ھب اراد راك دشب

اپ ز دمآ رد اراد ماجنارس
اتود ناریا تشپ دش راب نیا زا
دوشگ ردنكس ار اھ رھش یسب
دوب راوشد هار نوچ ، سراپ زج ھب

گنت دوب یا ھگنت وا هاگرذگ
گنس و هوك و هرخص ھمھ شیوس ود

ریذپان هر دوب اھ گنس ھمھ
ریپ و لاس نھك شیاھ هرخص ھمھ
هاپس ناریا رادرس ھگنت نآ رد
هار تسب شركشل و ردنكسا رب
نامسآ رب تشارفا رس یھوك وچ
نانمشد رب ھتسب دوب هر ات ھك
گنج و یرادیاپ اھزور زا سپ
گنرد و رازراك اھ ھتفھ زا سپ
تشذگ هر نآ زا تسراین ردنكس
تشگ هدنامرد و ھنامورف شراكب



تشذگ هر نآ زا تسراین ردنكس
تشگ هدنامرد و ھنامورف شراكب

دومن ردنكس یركف ماجنارس
دومن رگید ریبدت هراچ یپ
هاپس ناریا رادرس ھب اتفگب
هار یاشگب و راكیپ ز رذگب ھك
یرتھم ھمھ رب ارت مشخبب
یردنكسا رادرس وت سپ نیا زا

لدكاپ نزرب ویرآ یلو
لگ و بآ نیا و کاخ نیا ساپ یپ
دادن خساپ مشخ زا ردنكسا ھب
داتسیا وا یور ارف یھوك وچ
یھرمگ درخبان ، ماجنارس
یھر رگید ، داد ناشن نمشد ھب
زارف دمآ ھگنت زا ردنكسا وچ
زاس هراچ نزربویرآ ون ز
دنلب یاھ هرخص زا رت اپ نارگ
دنب ، گنت ، نآ ردنا داتسیا اپب
تسبب ردنكس رب هر ھنوگنیدب
تسكش ملسم و راكشآ وا رب
تسین شیپ رد گرم زج تسنادب
تسین شیب مدق کی مدع ات ار و
نیسپاو ھظحل دش کیدزن وچ
: نینچ نیا تفگ دروآ نادیم ھب

 
نم گرم زا سپ ردنكس یا نادب«
نم گرب نیرخآ شزیر زا سپ
ار سراپ رد ییاشگ یناوت
ار سراپ رسفا ترس رب یھن
ناھشنھاش خاك و مج تخت ھب
ناھرمھ رگد اب یھن نوچ مدق
نتشیوخ زا هرغ یوش ادابم
نم وچمھ درورپ یسب ناریا ھك
دیدب یناشفناج نیا ردنكسا وچ
دیزگ نادند ھب تریح تشگنا رس
نتشیوخ اب تفگ یگتسھآ ھب
نطو قشع موھفم تسنیا ھك
دُرگ درم ایرآ نآ دنچ رگا
درپس ناج ، نیمز ناریا ساپ یپ

نایناریا ھب یسرد داد یلو
»! ناج تسا لھس ھچ ناریا هار رد ھك

 .تسا ناریا نامروشک ی ھتخیھرف ناوناب زا یمارھب - یرایرھش ناروت وناب *
 .تسا هدوب نایرھچونم زیگنارھم وناب ناراکمھ زا و دنتسھ )عفادم لیکو ( رازگداد ناشیا  

؟تسیک نزرب ویرآ *
 زات و تخات نامز رد و تسا ھتسیز یم یشنماخھ موس شویراد ِیھاشداپ ِنامز رد وا .تسا ناریا گرزب نارادرس زا یکی نزرب ویرآ -
.تسا هدش ھتشک هار نیا رد و هدرک دنفادپ رتشیب ھچ رھ ِیکاب یب اب دوخ ِنیمزرس زا نزربویرآ ،ناریا ھب گتسجگ ردنکسا

 هدوشگ ناھج ھب مشچ شیاز زا شیپ ٣۶٨ لاس نوماریپ یو ھک دنرواب نیا رب ناسیون خیرات یلو تسین نشور وا زور داز یتسرد ھب ھک دنچرھ -
.تسا

     .دتسرف یم سیسراپ رھش ھب پارتاس مان ھب ار نزربویرآ نیمزناریا هاش موس شویراد ،شیاز زا شیپ ٣٣۵ لاس رد ھک میناوخ یم خیرات رد -
 ] .دشاب یم نابرھش مَچ رد پارتاس [
  .دوب ھتفرگ ندرگ ھب ار سراپ شترا زا یشخب یھدنامرف ،دش ماجنا شیاز زا شیپ ٣٣١ لاس رد ھک  لمگوگ ِدربن رد نزرب ویرآ -

 اھ یزوریپ نیا زا وا .دوش هریچ رختسا و شوش ،لباب یاھرھش رب تسناوت و دش زوریپ مھ نایناریا اب گنج نیموس رد گتسجگ ردنکسا * 
.دَشِک یم رگشل ناریا ھب وا .دیآ یم رب ،نیمزناریا تختیاپ ،سراپ ھب یبایتسد یپ رد و هدش هرغ

 و هدش وربور نزربویرآ یھدنامرف ھب ناریا هاپس اب تسا ھیولیگھک یاھ ھگنت زا یکی ھک ،سراپدنبرد مان ھب ییاج رد گتسجگ ردنکسا هاپس 
دریگ یمرد گنج هاپس ود نآ نایم
 یناتسھوک یاھ هار زا و ھتفرگ ندرگ ھب دوخ ار هاپس ود نیا زا یکی ِیگدرکرس و .درک شخب ھتسد ود ھب ار دوخ نایھاپس گتسجگ ردنکسا -
.دش ھناور نیمزناریا تختیاپ یوس ھب ھیولیگھک
.تسا هدیسر یم َنت رازھ اھ هد ھب نآ نارواگنج ِرامش دنیوگ .دوب رامشیب هاپس نیا نازابرس ِرامش -



.دش ھناور نیمزناریا تختیاپ یوس ھب ھیولیگھک
.تسا هدیسر یم َنت رازھ اھ هد ھب نآ نارواگنج ِرامش دنیوگ .دوب رامشیب هاپس نیا نازابرس ِرامش -

.دوش یم وربور نزربویرآ یھدنامرف ھب ناریا ِنارگدنفادپ نیسپاو ِیرادیاپ اب سراپ دنب رد ،دسر یم هار ی ھنایم ھب نالَک ِهاپس نیا ھک یماگنھ -
 هاپس ای اه ینودقم هک یماگنه .دوب هتخاس یراوید دندوب هتفرگ اج ،شهاپس و دوخ نآ رد هک یا هگنت نوماریپ نزربویرآ 
 هچ ره راشف اب اه گنس نآ هک دندیناتلغ یم نییاپ هب هوک یالاب زا گرزب یاه گنس یناریا نازابرس ،دندیسر هوک یاپ هب ردنکسا
  .دوب رایسب ردنکسا رگشل ناگدش هتشک رامش هنوگنیدب .دنداتفا یم نانمشد رس رب رتشیب

 یاھ ھگنت نآ زا وا نایھاپس ِرذگ ،دننک یم دوخ ِنیمزرس زا یناریا نازابرس ھک یا ھناناج دنفادپ اب ،تفایرد یبوخ ھب گتسجگ ردنکسا -
.دمآرب یگنرین ِیپ رد ورنیا زا .تسا یندشان یناتسھوک
 یل  )تنایخ ( یراینمشد زا گتسجگ ردنکسا .تسا هدش ھتشون یناب یل وا مان خیرات رد ھک دوب ینت )ناریسا ( ناگدش ھتفرگ دنبرد نایم رد -
 رد ار نانآ ی ھمھ و هدیناسر سراپ نازابرس تشپ ھب ار شھاپس ،یناتسھوک تخس یاھ ھگنت و اھ ھھاریب زا وا ِییامنھار اب و درب یم دوس یناب
.)دنک یم هرصاحم ( دریگ یم انگنت
دھد یم ار یناب یل نتشک روتسد )تنایخ ( یراینمشد نیا یارب زا گتسجگ ردنکسا ،گنج رد یزوریپ زا سپ -

 یم هدایپ زابرس رازھ جنپ و هراوس ۴٠ اب و ھتشادنرب نمشد اب زیتس زا تسد ،دوب )هدش هرصاحم ( هداتفا انگنت رد ھکنیا ی ھمھ اب نزربویرآ *
 .دباتشب ھسراپ یوس ھب و هدیناھر انگنت زا ار دوخ دناوت
.دنیب یم وربور ،دندوب هدیسر وا زا شیپ ھک ،گتسجگ ردنکسا نازابرس اب ار دوخ ،دسر یم سراپ ی ھکلج ھب ھک یماگنھ ھناتخبدب یلو
 یم نایاپ ھب یماگنھ گنج .دنتفا یم یاپ زا یرگید زا سپ یکی شنارای ی ھمھ ھناتخبدب .دَشِک یمن راکیپ زا تسد نزربویرآ اھنیا ی ھمھ اب -
.دتفا یم کاخ ھب دوب نزربویرآ نامرف ِریز ھک یسراپ زابرس نیسپاو ھک دسر

 و نزربویرآ نایم یوگتفگوا .تسا ھتفر نخس گتسجگ ردنکسا دربن نیسپاو زا کسن نآ رد .لودزیول ی ھتشون ،الیتآ مان ھب تسھ یکَسن
: دسیون یم  نینچ ار گتسجگ ردنکسا

.موشن وت نتشک ھب راچان ات یَرَوآ دورفرس ھک منک یم داھنشیپ وت ھب : ردنکسا -
.مھد یم ماجنا ار راکنیا مراد ندب رد ناج ات نم و منک دنفادپ شخب نیا زا ات هداتسرف اجنیا ھب ارم ناریا هاشنھاش : نزربویرآ -
.منک ناریا یاورنامرف ار وت َتیریلد ِساپ ھب ات روآ دورف رس زین وت .هدرک رارف وت ِهاش : ردنکسا -
.مریمب ات مگنج یم هزادنا نآ و منام یم اج نیا رد زین نم ،ھتفر هاشنھاش ھک نونکا : نزربویرآ -

.دننزب ریت و هزین اب رود ِهار زا ار وا ات دھد یم روتسد ،دنیب یم ار هوتَسن زابرس نیا ِیرادیاپ ھک گتسجگ ردنکسا -
.دراپس یم ناج ،تسودنھیم زابرس نآ ات دننک یم تَرپ هزین و ریت  نزربویرآ یوس ھب یا هزادنا ھب گتسجگ ردنکسا ِهاپس ِنازابرس -



 یم سراپ ناتسا رد انآ هوک ی ھنماد رد و ینَسَمَم ناخ سارم و دابآ نیسح زا یشخب رد رتخد و واد یگنس ی ھمخد ای نزربویرآ هاگمارآ *
.دشاب

 .دنراد یم یمارگ رایسب ار وا و ھتشاد نزربویرآ ھب یا هژیو یگتسبلد ،دمحا ریوب و ھیولیگھک مدرم *

 اپرب وا زا )یا ھمسجم ( یسیدنت نزربویرآ زا ،یرازگساپس یارب ز ا ،مان نیمھ ھب ینادیم رد و جوسای رھش رد ،یدیشروخ ١٣٨٩ لاس رد  -
.دوش یم
.دشاب یم دمحاریوب و ھیولیگھک ناتسا نیشنامَرف جوسای -

: تسا ھتفگ وا .دھد یم ار نآ ِندرک دوبان روتسد دمحاریوب و ھیولیگھک حتف هاپس ی هدنامرف ، نزربویرآ سیدنت ییاپرب زا سپ یدنچ *



: تسا ھتفگ وا .دھد یم ار نآ ِندرک دوبان روتسد دمحاریوب و ھیولیگھک حتف هاپس ی هدنامرف ، نزربویرآ سیدنت ییاپرب زا سپ یدنچ *
 نآ بیرخت روتسد دمحاریوب و ھیولیگھک ناتسداد تسا یرورض ھک دنا هدرک نادیھش کرابم لاثمت رب فرشم ار نزربویرآ ِبسا ِمُد زورما « -
».دھدب ار

 .دندرک رارف و هدز شتآ جوسای رد ار نزربویرآ سیدنت سانشان دنچ ،راتفگ نیا ِیپ رد -
.تسا ھتفر نخس نزربویرآ سیدنت یزوس شتآ زا نآ رد ھک هدرک تفایرد یشرازگ هام رذآ ٢٨ زور ھتفگ هراب نیا رد جوسای یرادرھش -

 و دننک یم دای یکین ھب وا زا و ھتسناد تسیز ی ھمشچرس ار وا دنشاب ھتشاد نزربویرآ دننام ،فَکرب ناج ،یرادرس رگا رگید یاھروشک رد *
.دنراد یم         شساپ و هدرک اپ رب نوگانوگ یاھ تشادگرزب شیارب
 راتفرگ و ریگ ،دوش یمن باریس ندرب هرھب زا ناشیاھ لد ھک ،دَرِخ یب دنوخآ یتشم لاگنچ رد اھزور نیا ھک ام ییاروھا نیمزرس رد یلو -
.دنراد یمرب رھش نادیم زا ار وا سیدنت ھنادرخبان رایسب یاھ ھناھب      ھب ،چیھ ھک دنھن یمن جرا اھ نزربویرآ ھب اھنت ھن ،هدمآ

 ھنیس ،دنراد ماخ یا ھیام ریمخ ھک ،ناریا تلم تشونرس نازاس هایس نیا .دنور یم ھھار جک ھب اھ ھنیمز ی ھمھرد زیتس مدرم ِناتسرپ رَز نیا -
.دننک ماود اب و ماود رپ ار دوخ ییاورنامرف ات دننک یم دوخ درس یاھ ھلولگ ی ھناشن ار تلم مرگ یاھ
 
 ور نزربویرآ ِبسا ِمُد ھکنیا ی ھناھب ھب ،دشِک یمرس رب هزین ،هزبس یاج ھب و ھتسشن دمحاریوی و ھیویگھک هاپس هدنامرف هاگیاج رد ھک یدنوخآ -
 ییاناوت و یرگناوت یاراوگ ی هداب زا ھک شیاھ یکلاپ مھ و ھماکدوخ دنوخآ نیا .دھد یم ار نآ ِندیبوک مھرد ِروتسد ،تسا نادیھش روترف ھب
 و ھتفرگ هدیدان ار  نزربویرآ دننام یتسود نھیم یاھ ناشفناج ھک دنوش یم نآرب ،دنراد ھک یًرپ ِتسد و هدنخ زا هدنکآ ینابل اب ،دنا هدش تسمرس
 اھنآ رب یگدنام سپاو راگنز ھک ار شیوخ یگنھرف یاھ ھباکرچ و هدرک نیریش ار دوخ ِماک ،خلت و یدروآرد نم یناتساد ِنتفگ اب دنشوک یم
.دنناریذپب ناریا ی هدنام هرھب یب مان و مار و ماج و ماد و ماک زا و ،ھنشت و ھنشگ مدرم ھب ، تسا ھتسشن

 .دنراذگب ناشتسد ِفک ار ناگدنرد و ناشنمدد نیا دزم ،ناریا مدرم ھک دسرب یزور ات دشاب -
 مشخ زا ار دوخ دناوتب ات دنزب رد نآ و رد نیا ھب یشوم خاروس نتفای ِیپ رد  ،ژاو و ژاھ ،یدنوخآ رھ ات دسرب یزور ھک تسین رود نادنچ -
 .دناھرب  مدرم

نایرتفد ھلاژ : هدنروآ درگ

یناریا ٢۵٨١ دادرَُما
ییاسرت ٢٠٢٢ توا

 


