
ناریا رد یراد هدرب و هدرب
 ِتسشن نیمکی و دَس راهچ اهدیشرهم رگید دننام ۲۰۲۱ ربماون مهدراهچ اب ربارب هام نابآ موس و تسیب )هبنشکی( دیشرهم رد *
 زا و منیشنب ناتسرپ نهیم رگید رانک رد هک متشاد ار نآ ِیزارفرس مه نم .دش رازگرب zoom یور رد ناریا نازرابمِ گنهامه ٌههبج
  .مربب دوس اهنآ ی هدنزومآ نانخس
 تسد رذگدوز و یتسد ِرَس یسررب کی هب هک تشاد نآ رب ار نم هتکن نیمه .دمآ شیپ یراد هدرب و هدرب زا نخس تسشن نآ رد
.مفاکشب زاب ار نونک ات نامز رود زا ،ناریا رد یراد هدرب ی هنیشیپو منزب

 و یراد هدرب ،دش هنیتسَد  )یلم اروش سلجم( ناتسنیزگ رد هک )ینوناق( یتاد ی هیاپ رب یديشروخ تفه و دَسيس و رازه ِلاس زا *
 ای کاخ هب دورو درجم هب یا هدرب ره و هدشن هتخانش هدرب مان هب سک چیه ناریا تکلمم رد .تسین اور ناریا رد نآ شورف و دیرخ
 یناسنا هب تبسن یرگید ٌهناکلام راتفر ای هدرک شورف و دیرخ هدرب ناونع هب ار یناسنا سک ره .دوب دهاوخ دازآ ناریا لحاس یاهبآ
 .دوب دهاوخ یبیدآت سبح لاس هس ات کی هب موکحم ،دوشب هدرب لقن و لمح رد یرگید هطساو ای ،درادب اور رگید

سک ره نوناق نیا ِقبط .تسا دازأ تکلمم هی دورو عقوم رد هدرب و تسا عونمم ناریا کاخ رد هدرب شورف و دیرخ دیوگ یم نوناق   
،دوشب هدرب لقن و لمح و هلماعم ٌهطساو ای دیامنب وا هب تبسن یرگید ٌهناکلام راتفر ای هدرک شورف و دیرخ هدرب مان هب ار یناسنا  
ا.دیدرگ دهاوخ یبیدآت سبح لاس هس ات کی هب موکحم  



نایشنماخه نامز
:دیارس یم دولآ گشا ینامشچ اب ،دتسیا یم نوفسیت خاک یاه هدنامزاب ِیوربور یناورش يناقاخ هک یماگنه *

ناه !نک رظن هدید زا !نیب تربع ِلد یا !ناه



ناه !نک رظن هدید زا !نیب تربع ِلد یا !ناه
ناد تربع ی هنییآ ،ار نئادم ِناویا
ون ون ،تَدَهَد یدنپ رصق ره ی هنادند

نادند نُب ِز ونشب هنادند ِرس ِدنپ
نونکا میاوت ِکاخ ام ،یکاخ زا وت هک دیوگ

ناشفِب مه هس ود یگشا ،هِن ام َرب هس ود یماگ
ام رب متس تفر نیا ،میداد هگراب ام

نالذخ دور هچ دوخ ات ناراکمتس ِرصق َرب
دزیمآ خر ِباخرس نالفط ِلد ِنوخ زا
   ناتسپ هیسِ مام نیو ،وربا دیپس ِلاز نیا

.تسا هدوبن یراد هدرب یشنماخه ِیهاشنهاشِ ماگنه هب *
 نادنمراک و نارگراک هک دیآ یمرب نینچ ،هدیسر ناسانش ناتساب تسد هب و هدش هتشون اه گنس هتخت یور رب هک ییاه هتشون زا-  
 ناتساب یتسرپرس هب هدزیس و هدزاود و دَسیس و رازه یاه لاس یاه شواک رد .دنتفرگ یم دزمتسد دیشمج تخت یاه خاک
 هتشون ماخ ِلِگ یور رب و دنتسه تسد فک کی ی هزادنا هب کی ره هک هدمآ تسد هب گنس هتخت رازه یس دلفستره یناملآ سانش
 مارها ،تخاس دننام ،دیشمج تخت تخاس هک هدش نشور ناگمه رب اه هتشبن گنس نیا ندناوخ اب .دنا هدش یناگیاب و هدش
 و غاد زا ییاپ یاج چیه دیشمج تخت یاه هناریو ِرسارس رد .تسا هتفرگن ماجنا اهنآ رب متس و اه هدرب نتفرگ یراگیب اب رسِم
 هدوب رادروخرب یا هژیو یاه یگِژیو زا رادراب ِنانز و دنتفرگ یم دزم نارگراک ی همه .تسا هدشن تفای نارگراک هب رازآ و شفرد
.دنا

 یم ار ییاهراک ماجنا ،هنازورِ کاروخ ِتفایرد ِربارب رد تسدیهت یدرم هکنیا نآ .تسا هدوب مدرم نایم رد ینییآ اهدام ِنامز رد *
 هک نامز ره ،داد یم مک کاروخ وا هب شیامرفراک رگا یلو تشذگ یم یتخس هب وا یگدنز دنچره .دش یم هتساوخ وا زا هک هتفریذپ
.دَوَرِب نوریب هناخ نآ زا تسناوت یم تساوخ یم

 اه تسد رود زا هک دندناشن یم نیمز رب ییاه لیم ،دنوشن مگ هار نایم رد نایناوِراک هکنیا یارب ،ناریا رد ،رود یاه هتشذگ رد *
.تسا هشیر نیمه زا یسیلگنا و هسنارف یاه نابز رد  mile لیام ی هژاو .دش یم هدید

مالسا رد یراد هدرب *
 یشبح لالب مان هب .تشاد یا هدرب دوخ ،مالسا ربمایپ ،دمحم ، ییاج ات .دندوب راد هدرب مالسا نیزاغآ یاه هدَس رد ناناملسم
. دوب دمحمِ یوگ ناذا ورنیا زا تشاد شوخ یزاوآ وا
 زا لالب ،دننک چوک هنیدم ِرهش هب دندش نآ رب ،دمحم روتسد هب ،شیرق یاهرازآ زا ییاهر یارب ،ناناملسم هک یماگنه -
.تفر هنیدم هب هک دوب یناسک نیتسخن

 ،دننک دمآ و تفر ارس هدرپ هب یگداس هب دنناوتب اه هدرب هکنیا یارب .دنتخادرپ یم یگناخ  یاهراک هب ارس هدرپ رد رتشیب اه هدرب *
 نامز هاتوک یاه ییوشانز یارب رتشیب و زینک مان هب هدرب ِنارتخد .دندیزگ یمرب ار هدرِچ هایس و یور تشز نادرم ای ناگجاوخ رتشیب
.دوب یسابع یافلخ نازینک زا یکی نومآم ردام .دندوب

ردپ ی دوب هاش ار هاش رگا
رزِ جات ارم داهن رب رس هب

یُدب وناب هاش ِردام ردو
یُدب وناب هب ات رز و میس ارم

 یم هدَرب مه هاش .دوب هدرب شورف و دیرخ یاه هار زا رگید یکی نداد یشک شیپ ،ناگدرب اب ناراد هدرب یاه یراتفردب زا هتشذگ -
 هب ناتسجرگ ناگِداتسرف هک یماگنه هتشون دوخ یاه تشاددای رد ییایلاتیا ِدرگناهج کی .دنک شک شیپ نارگید هب دناوتب ات دیرخ
.دش شک شیپ اهنآ هب یزینک ،دندیسر یوفص مکی لیعامسا هاش ِرابرد

 نارهت رادلوپ یاه هداوناخ رد یا هزادنا ات ،یراد هدَرب ،تیطورشم ِزاغآ ات تفگ ناوتب دیاش ،راجاق هاش نیدلارصان نامز ات *
 ناریا هب ،دندوب هدرک یرادیرخ هکم رد ار اهنآ جح ماگنه هب هک ینایجاح ،دندوب تسوپ هایس نانآ ِرتشیب هک ار ناگدرب نیا .دوب گاوَر
.دندروآ یم روشک نورد هب ار اهنآ سراف جيلخ ِهار زا ناشورف هدرب ای ،دندروآ یم
 هک دندوب چولب یاه هداوناخ زا اهنآ رتشیب .دندوب مه ینورد ناگِدرب ،دندش یم هدروآ ناریا هب اهاج رگید زا هک یناگدرب زا ادج -
 یم ناگدرب نیا یور رب هک ییاه مان  .دش یم هتفگ زینک نز ناگدرب هب و اکاک درم ِناگدرب هب .دندش یم هدیدزد ای و یرادیرخ ای
.دش یم هتفگ هدَد اهنآ هب دندش یم      ریپ هک یماگنه هدرب نانز .دوب روفاک ای زوریف - کرابم دنتشاذگ

 و ادج ناریا زا زاقفق ،دش هنیتسد هيسور و ناریا نایم هس و لهچ و تسیود و رازه لاس رد هک یاچنمکرت ی همان نامیپ ِیپ رد *



 و ادج ناریا زا زاقفق ،دش هنیتسد هيسور و ناریا نایم هس و لهچ و تسیود و رازه لاس رد هک یاچنمکرت ی همان نامیپ ِیپ رد *
.دندش مک رایسب یزاقفق یاه هدرب ورنیا زا .دمآ رد هيسور نامرف ِریز
 هدش راتفرگ گنج نیا رد هک ینازابرس گنج ِنایاپ رد .دیشک رگشل زاقفق هب راجاق ناخدمحماغآ هَد و تسیود و رازه لاس رد -
 روشک ود ِنایم ،)ارُسا( ناگداتفا دنب رد ِناتسِب هدب رد راک نیا .دوب هدرب مه یرامش اهنآ نایم رد .دندش هدنادرگرب هیسور هب دندوب
.تفرگ ماجنا همان نامیپ مهدزیس ی هدام ی هیاپ رب و

 یا هقيقد دنچ لالح جاودزا یناریا ناشورف نت هک دناسر یم یهاگآ هب هدجه و رازه ود ربماتپس رد ایناتیرب ناس یشرازگ رد *
 رگا هک یراک .تشاد دنهاوخ ساپ ار مالسا تعیرش نيناوق راکنیا اب .دنشورف یم ،رسمه زا هدش ادج ای و اهنت ِنادرم هب ار
 لاس دنچ ات دنناوت یم نامز هاتوک یاه ییوشانز نیا هک تشون نینچمه .تشاد دهاوخ لابند هب ار قالش نوچ یرفیک ،دریگن ماجنا
.درادن نردم یراد هدرب اب ینادنچ ِییوسمهان هک دننک ادیپ هلابند

نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام نابآ
ییاسَرت ۲۰۲۱ ربماون اب ربارب


