
زا� راکذا و ظافلا رد هتفهن ِنوگانوگ یتفرعم یاه سرد

هعماج و درف هرادا رد زا� یدیلک شقن

داعبا

زا� فرگش ریثأت و یتیبرت  میظع شقن
نانمؤم یبلق هنیکس و شمارآ داجیا رد

 رازگزا� رد صالخا و اوقت و لکوت حور ندیمد

 و سدقت یاضف داجیا اب هانگ زا نارگید و رازگزا� ندرکرود
رازگزا� نوماریپ رد تیونعم

هتفرگ تروص غیلب دیکأت رد زا� ندوب ریظن یب
ندرک سونأم هب تبسن ردام و ردپ ندش فظومدهاشینید تابجاو همه نایمرد نید طسوت

زا� اب یکدوک نارود زا دوخ دنزرف
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تیمها تلع
� ریحتم رشب ی هنشت مالک و دنمزاین یاه ناج یزاسدنم هرهبام هفیظو مدرم یارب ادخ اب یونعم ی هطبار زاین نیمأت رازبا نیرترب ،زا

نامروشک ناناوجرب هوالع زا� همشچرس زا ناهج رسارس رد

ندادزاورپ یارب یتح زا� یالاب تیفرظ
یرشب لUک جوا رد یشرع ناسنا

�یعUتجا ماظتنا و طابضنا مهم لماوع زا یکی ،زا

لیلد
هعماج دارفا هب یونعم و یقالخا یلاعت و تمالس یاطعا

طرش

 و دوخ هژیو یاوتحم و لکشم اب رازگزا� ندیشک طابضنا هب
یراگنلو و یگدوهیب زا وا تاجن

 و تلیضف ماگنه رد و قوشرس زا و بلق روضحاب زا� جاور
هنایا�دوخ و تلاسک رس زا هن

 یاه ناسنا یگژیو
هدش تیبرت

یهابت و داسف جاوماعناوم قادصم

زا� رد هدمع تیصوصخ هس دوجو تلع

هنارگن فرژ و ریبدت اب تیصوصخ هس نیا ندیجنس و ندیدمازلا

قادصم

 تاکرح لکش هطساوب یگدولآ و هانگ زا یرود هب رازگزا� ندناوخارف
مالسا رد زا� یارب هدش نییعت صوصخم راکذا و

 ندرب نیب زا و دنوادخ ربارب رد عوضخ و شتسرپ حور ندرک هدنز
اه ناسنا ترطف رد هداهن تقیقح نیا زا یشومارف رابغ

 یمالسا و تخبکین ی هعماج کی یاه فده ی همه نیمأت
 زا� قیرط زا

فادها قادصم

یعUتجا تلادع نیمأت

یدام ییافوکش و یمومع هافر هب یبایتسد

 مدرم داحآ رد اه تیقالخ و اهدادعتسا شرورپ

هبرجت و شنیب و شناد زا یرادروخرب

یلم رادتقا و لالقتسا و تزع

مدرم داحآ نایم gاس طباور و یناسنا قالخا شرتسگ

لیلد
 طسوت نوگانوگ عناوم ربارب رد یگداتسیا و نیگنس یاهراب hشادرب

یحور هناوتشپ نیا کمک هب)هدش تیبرت(یاه ناسنا

رازگزا� ناجرد نانیمطا و شمارآ داجیا
بارطضا و لزلزت زا وا ندرکرود و
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یبایزرا

بسانم هنیمز

mتار �زا

 نیمأت و درف یناور یاه هزیگنا میظنت رد زا� ییانثتسا شقن
هعماجرد هفیظو نیگنس یاهراب لمحت یارب دعاسم یاضف
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 یهلا فراعم اب ناسنا ندش انشآ
 زا� تUلک و راکذا طسوت اه نآ هب ندش هتسبلد و

 ناطیش شقن
ناسنا ندیشک ینوبز و یتسپ هبنورد

 ناطیش شقن
روز و رز رازبا اب میلست و تلذ هب ناسنا ندرکراداونوریب

� هزرابم رد یندشن ماo ی هریخذ و مکحتسم ی هناوتشپ ،زا
ینوریب تردق یاه ناطیش و سفن ناطیش اب ناسنا

 ی هیاسرد ناسنا هبیط تایح ندش لصاح
زا� رد دوجوم یqاد روضح و رکذ طسوت نید تیمکاح

 ،یگدنز یاه هصرع همه رد ام تلم گرزب یاه هرهبدهاش
نآ هب لمع و زا� هب تفرعم اب

 شنیرفآ همهاب رازگزا� ندرکوسمه و گنهUهفده
خیرات و تعیبط رد یهلا یاه تنس ققحت هار ندرکزاب و

 اه یتخبکین ی همه هب مدرم یجیردت ندناشک
 نانآ یگدنز رد نید ی همیخ ندرکاپرب و

 تایح یلصا تیاغ هب ندیسر
ترخآ و ایند یتخبشوخ و یراگتسر ینعی

یسانش بیسآ

 و تقیقح اب ییانشآ و هوژپ تیاده یاه لد ندش نشورهqا نانخس رثا
 یهلا گرزب هیضرف نیا تمکح و هضیرف نیا تمکح

بطاخم

هفیظو

 دوجو مغر یلع تسرد وحن هب زا� هاگیاج ندشن هتخانش
ینید نارکفتم و مالسلا مهیلع نیموصعم هqا زغمرپ نانخس

 و دنناد یم هضیرف ار زا� هک نانآ یتح مدرم زا یرایسب
دنروآ یم یاج هب

یرگنشور و نییبت یاه شور همه hفرگراک هب
زا� تفرعم قح یادا یارب

یمالسا ماظن رد زا� هتسیاش هاگیاج ندماین تسد هبهجیتنزا� یفرعم راک رد یدایز یاه یهاتوک
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mتار �زا

یمالسا ماظن ِفده نیرترب ققحت
قادصم

 ود رد هعماج و درف یگدنزاس قیرط زا تلیضف اب یاه ناسنا شرورپ
- رشب ِیلاعت و زاورپ لاب ود- یونعم و یدام ِتحاس

رازگزا� ِینوماریپ طیحم ِندشرطعم و ینارون

"زا�" ،اهنآ سأر رد و تادابعلماع

نادنورهش عماجم ،ناتسود لفحم ،راک طیحم ،هداوناخ و هناخ قادصم

درواتسدعشاخ و هجوتم نارازگزا� دیازت

یگماکدوخ و یهاوخدوخ شهاک

یلددب شهاک

یرگزواجت و یدنمزآ شهاک

یهاوخدب و تداسح شهاک

اه یماک خلت ماo ی هشیر زا ناسنا ییاهر

یماکخلت هشیر
ادخ زا تلفغ

یصخش عفانم هب ندش دودحم

 یلاعتم تقیقح یوس هب بضغ و توهش تیادهراکهار
زا� قیرط زا یناگمه ریخ و

 رازگزا� یگدنز طیحم و ناج و لد رد یعقاو یتشهب شنیرفآ

ناسنا هب حالف و حالص یادهادرواتسد

هناشن
 نیرت یلصا ناونع هب یهلا نایدا همه رد زا� ذاختا

نUیا هناشن نیرت یمومع و یرادنید بدا

 ،افص زا اه هدارا و اه لد ندو�زیربل
هرmماجرف هب دیما و سفن هب دUتعا

 یعمج داهج یاه هنحص و یدرف یوپاکت رد یدرمیاپ
ییایند تردقرپ ناضراعم ربارب رد یعUتجا و

 راودیما و هغدغد یب ،مدق تباث ،ریمض نشور یناسنا ِندش هتخاس

رکنم و ءاشحف زا یگدنرادزاب

نید داهن نیرتهب و نمؤم جارعم ،ناراگزیهرپ ی هدنهد بّرقت

یفده یب و یچوپ زا ناسنا ندناهر

قادصم

 ناسنا مشچ رد یگدنز قفا hخاس نشور

ناسنا هب فده و هدارا و  تمه ندیشخب

یتسپ و هانگ و یور جک هب لیم زا ناسنا لد نداد تاجن

طرش
 زا� رد هجوت و روضح

رکذ و دای زا ندوب راشرس

2�
4

تیمها تلع

فده

 تالاح قادصم»رکذ« ِتشهب هب ،یناسنا ِتالاح ماo رد زا� ِیگدننک کیدزن
فلتخم

یدرف یگدنز رد ؛اه تبیصم و اه تدش ،اه تنحم اب ههجاوم

یعUتجا یگدنز رد نیرفآ لوحت ثداوح اب ههجاوم

یرگیفارشا رد ندش قرغ و دولآ سوه یاهیمرگرس هب hخادرپ

یلاح چیه رد زا� کرت ِندوبنزیاجیریگ هجیتن

دیؤم
 یلع ّیح« و »موّصلا یلع ّیح« ،»داهجلا یلع ّیح« ِندشن نایب

ناذا رد »ةولصلا یلع ّیح« ی هنازور ِندش ِنایب و »قافنالا

قادصم

تنحم و تدش نیع رد

داهج نادیم هحوبحب رد

شیاسآ و غارف ماگنه رد

اه یهاوخدوخ و اه توهش ،اه هنیک ،اه سوه زا ی هدولآ نجل طیحم رد

یبایزرا

 زا� هماقامرتحم نالوئسم هنادنمشوه ششوک
لاس دنچ نیا یط رد

 هب هزیکاپ و ینارون یاه لد hخیگنارب رددنوادخ زا یرازگساپسیربهر شنکاو
هناصلخم شالت و تدهاجم قوش داجیا و نآ ییاپرب و زا� راک

mهر

 لمع و نهذ رد زا� روضح وترپ ندشرت هتسجرب و رتناشخرد
ام  یمالسا هعماج

 زکارم هژیوب مدرم تاعUج زا یرایسب رد زا�ندوب زاون لد و  زراب ،رضاح
...و اه ناتسوب ،اه هناخزابرس ،اه هاگشناد ،سرادم دننام ناناوج ِیی�هدرگ

 رد اه هتفگ و اه هتشون زا یرایسب رد زا� رکذ
هجیتنیغیلبت ی�ه یاه همانرب و اه سرد ،اه باتک،اه هناسر

یرUش یب ناسک یاه لد  و اه نهذ ندش لیUتم
نیشن لد و نیریش فیلکت نیا هب

تهج رد یا هزات تکرح نداتفا هار هب
 زا� هب اه لد ندش هدناشک

یا هدنیآ رد هک اهلد رد دیما نیا داجیادهاش
 دوش یراذگقح یتسرد هب زا� کیدزن

هناشن
مدرم شیب زا شیب ندمآدرگ

 دجاسم یرایسب رد ناناوج هژیو هب

 یرادازع نایم رد و اروشاع رهظ رد تعUج زا� ییاپرب

 زا� باب رد رایسب یاهباتک ندش هتشون

،اهرهش حطس رد تعUج زا� هماقا
اههاگشزرو و اهناتسوب ،اهنادیم

گرزب یاهرالات ندش هتخاس
 اهاج یخرب رد زا� بسانم و

 اهاج یخرب رد اههناخزا� ندش هدامآ ای ندش هتخاس

یمالسا بالقنا تکرب هب زا� جیورت هب قوش و روشرپ یاه لد مUتهابسانم هنیمز

یسانش بیسآ
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 و زا� یافرژ نییبت یارب هبناج همه و ریگیپ یاه شالت
حوطس همه رد نآ یاه ییابیز و اهزار یفرعم

 زا� ماجنا ندرک ناسآ یارب یلصف ندوشگ

اهراکهار

نوگانوگ یاه هویش اب زا� یروآدای و یفرعم
Uیس و ادص صوصخب و اه هناسر طسوت

نآ یاهزمر و اهزار لیلحت و زا� ی هفسلف هئارا
ناگمه هب �ه نابز اب

زا� زا دوخ تیفرظ تردق هب سکره ندرک هدافتسافده

اهراکهار

یمومع زکارم ی همه رد زا� یارب بسانم یاه هاگیاج ینیب شیپ

 اه هناخزا� و دجاسم ندرک زیگنا تبغر و بترم ،هزیکاپ

 یطیحمره رد ناگتسجرب و ناگرزب ندش مدقشیپ
زا� هب یلمع یانتعا اب

زا� تمس هب تکرح ندش سوسحم

�زکارم هنو

�Uنیس صوصخلا یلع ،�ه کمک هب زا� هرهچ و رهوگ شیا

 ... و یشاقن و هصق ،رعش زا هدافتسا
تیفیکاب ی�ه راثآ دیلوت روظنم هب
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زا� ماکحا و تاکرب ،راثآ ،فده ،هفسلف ،موهفم نییبت و hشون

اههنیمز  یرازفا مرن و یملع یاه ییاناوت زا ی�کادح هدافتسا

 صوصخ هب همه هب نآ فراعم و نیماضم ،اهزار ،زا� ندناسانش
یلاع یاه هرود رگشهوژپ ات یناتسبد یکدوک زا ناوج لسن

تاغیلبت ،ملیف ،تایبدا ،�ه

 رد ناوج و رکفتم ،قالخ یاهورین زا ی�کادح یریگ هرهب
 زا� رما ریگیپ ی هعومجم

 نویزیولت و ویدار طسوت زا� hشاذگ تیولوا ردقادصم
اه لد رد ادخدای شطع و نUیا قوش ندروآدیدپ و

قادصم

 و زا� یسانشزاب رد دنلب راکفا و هدیجنس نانخس ندرک مهارف
نازومآ شناد و نایوجشناد لد و نهذ ضرعم رد نآ ندادرارق

 یاه هاگدید زا و فلتخم حوطس رد اه هوزج و اهباتک hشون
ناققحم و ناملاع طسوت نوگانوگ

قادصم

 یاه باتکرد زا� ی هزات یاه نومضم و زغمرپ و زغنرپ نانخس حرط
هاگشناد زا شیپ یاه هرود یسرد بتک و اه هاگشناد فراعم

 و ینابایب یاه هداج نایمرد یفاک ردق هب دجسم ندش هتخاس
تعاس۲۴ همه هاررس یاهرهش ر د هدامآ و زاب دجاسم دوجو

قادصم
هماقا یارب یونعم و یدام یاضف hِخاس مهارف

�اه هاگشیا� و اه هاگشدرگ ،اه ناتسوب رد زا

دربهار

یمالسا فراعم هب نایانشآ و ناروشناد

 و نهذ روخارف هب زا� زا ییاه هتخانشان اب ناگمه ندش انشآ
دوخ تفرعم

بطاخم

هجیتن

قادصم

 هب مUتها تهج رد اهاتسور و اهرهش طیحم یزاس بسانم
�نآ هماقا هاگیاج هب نآ لیدبت و زا زادنا مشچ

 یملع تاقیقحت و تاعلاطم هصرع رد زا� ندش حرطم

حرطم ینید ثحابم زا یمهم هلسلس صاصتخا انعم
 نیرتینالوط زا زا� هرابرد یهقف ثحب هباشم قادصم زا� یعUتجا و ینافرع ،یمالک ثحب هب هعماج حطس رد

 هیملع یاههزوح یهقف ثحابم

زا� هرابرد باتک و تاقیقحت و تالاقم ندش مهارف
 ناگدنسیون و ناققحم و ینید ناهاگآ طسوت

 غیلبت یاههاگیاج همه رد ررقم روط هب زا� ثحب ندش حرطم
 فلتخم یاههیواز زا نوگانوگ یاههویش و اهنابز اب نید

 یسرد یاهباتکرد زا� هرابرد یاهدرتسگ ای هدرشف لصف ندناجنگ
 اهراکهار فلتخم یاههرود بسانت هب

 همه هب دیاب هک یعوضوم ناونع هب زا� ندش حرطم
 اههمانرب رد نآ زا hفگ نخس و Uیس و ادص رد تخومآ

 یاهینا�خس رد زا� فراعم ندش وگزاب
 اهراب و اهراب ...و دجاسم رد ینید

قادصم

 زا یکی ،زا� هماقا یارب نارظن بحاص زا یعمج لیکشت
داعبایمالسا یروهمج یاهراک نیرتیرورض و نیرتعیاش

 قیقد نییعت یارب ییاه تئیه لیکشت
لوئسم یاه هاگتسد یاه تیرومأم

 و تامدخ و اه تیلاعف ی همه هدش یدنبنامز همانرب ندرک مهارف
هنانیب عقاو و یملع یا هویشاب اه هاگتسد فیاظو

 رب رمتسم تراظن و  یریگیپ یارب یدمآراک تئیه لیکشت
اه هاگتسد تامدخ و اه تیلاعف تفرشیپ
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نآ زا hفرگورین و زا� hسناد لازیال تردق عبنم
ترورضیور جک و یتلادع یب و داسف ی ههبج ربارب رد

 و دیما و ادخ رکذ مکحتسم هاگ هیکت هب شیپ زا شیب جایتحا
ام یور شیپ هزرابم نادیم رد وا هب   دUتعا

تدم نایم و تدم هاتوک یزیر همانرب
قادصمهدش فیرعت تدمدنلب یاه فده هب یبایتسد یارب

یناگمه حالف و حالص هب ندیسر ،تدم دنلب فده

 زا� غارچ hخورفارب ،تدم نایم  فده
اه لد ی هناخرد و اه هناخ ی همه رد

 و ی�ه و یملع تیفرظ ی همه یریگراک هب ،تدم هاتوک فده
اه شالت ی همه هب نداد وس و تمس و هار نیا رد روشک یغیلبت

فلتخم یاه شخب نالوئسم دهعت و مازتلا
زا� هلأسم رد یداهج تکرح هب

،هتسیاش لکش هب دجاسم یبوررابغ
دجسم هب تمدخ ندش یناگمه و یمدرم و

 یارب بسانم یریوصت و یتوص یاهراون یزاس هدامآقادصمناور و ناسآ تروصب زا� یهقف ماکحا راشتنا
رگید یاه تلم نایم هب نداتسرف

زا� تقو ندیسرارف اب تاعUتجا همه رد زا� ییاپرب

همزال

 ،یملع یاه ییUهدرگ رد دوخ تقو رد زا� ِندروآ یاج هب
یغیلبت ،یشزومآ ،یگنهرف

 اب محازم ی همانرب ره ندرک فرطرب
� رثؤم یاه  هاگتسد یوس زا تقو لوا زا
هوبنا تاعUتجا یدنبنامز همانرب میظنت
زا� تقو اب نآ فداصت زا بانتجا تهج

قادصم
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 اه لاس زا سپ هتسیاش یتیفیک رد زا� ندرک یناگمه
بالقنا زا لبق رد زا� هیلع یتاغیلبت مجاهت و یرهم یب

نآ تUلک یناعم هب هجوت اب ،نارازگزا� داحآ طسوت زا� تئارق

 ناج یارب عرضت و رکذ نیمأت و زا� یارب طقف زا� تقو فرص
بلق روضح و زکرo قیرط زا دوخ دنمزاین

قادصم

تUلک موهفم و ینعم هب هجوت اب زا� ندروآ یاج هب
� زا� حور ناونع هب روضح و عوشخ اب هارمه و زا

 هب تینارون و شمارآ و افص هیام و حور شخبافش یوراد ناونع هب زا� ندرک مدقم
یراتفرگ و هلغشم  هناهب  هب نآ زا دوخ hخاسن مورحم و رگید یاهراک همه
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اهراکهار

 تعUج یاهزا� شیازفا و دجاسم یدابآ

 ،یتلود و یرادا یاه هاگتسد ناریدم
دنوش اه هاگتسد نآ رد زا� هماقا یدصتم دوخ

شوخ یادص ابً اموزل و  ناذا گنهآ شخپ
روشک یاج ی همه رد زا� تاقوا ی همه رد

 هناهب چیه هب زا� یمومع ندشن کرت

یمالسا طیحم رد روضح ندوب یساپسان
 نUلسم ره هفیظو نیرترب ناونع هب زا� ندرواین اج هب و

 تیعقومره رد ناوج و ریپ طسوت زا� ندش هدروآ یاج هب
 یناکموینامز طیارش یهمهرد و یگداوناخ ای یعUتجا

 انعم

 ترورض

دجاسم رد حبص زا� هماقا

نیرتهب ناونع هب ،تعUج زا� هب یشخب قنور
 دجاسم رد روضح اب ،یرازگزا� هویش

 هعماج ناگرزب ندش هدهاشم
 زا� یناگمه زکارم رد ندش هتخانش و

 مغ و یداش رد و ،جنر و شیاسآ رد طیارش قادصم

mتاکرب یخربهر � یعUتجا یلدمه و یراکمه حطس رد زا

قادصم

 یقیقحت زکرم و انب نیتسخن ناونع هب عماجدجسم  ندش هتخاس
زاس هزات یاه کرهش و اهرهش رد

 یمومع یاهنUتخاس یهمه رد ،روخ رد یاهناخزا� ندش هدید
اج همه رد زا� ندناوخ ندوب ناسآ و یتلود و

 یزادرپدجسم و یزاسدجسم هب یا هجدوب ی هبتر نیلوا صاصتخا
مولع ترازو و شرورپ و شزومآ ناریدم طسوت

ناذا گنهآ زا یا هلحم و رهش چیه ندنا� مورحمصخاش

قادصم
 و ناگنازرف تکرش اب رهش ره رد هعمج یاهزا� ندش رترابرپ

نآ یاهداتس رد تفرعم باحصا

ینید ناغلبم ی همه و یا هناسر و یگنهرف نالوئسمبطاخم زمر و زار رپ ی هضیرف نیا جیورت هب مUتها

سرادم یشرورپ یاه همانرب سأر رد زا� ندروآرUش هب

زا� هماقا و یروآدای اب شزرو طیحم هب یشخب حور

ناکدوک یارب مهف ناسآ و نیریش یاه باتک ندناوخ

 اهراکهار

 حور و موهفم و همجرت شزومآ ندادرارق و دجاسم ندرک رت لاعف
�دوخ یاه همانربرد باذج و نیون لکش هب زا

 ،هیملع یاه هزوح زا رادروخرب یاهرهش رد بالط زا یهورگ مازعا
زا� هماقا راعش اب ،اهاتسور هب هعمج بش ره

٩
نآ یاتمه یب شقن و زا� ی هضیرف جیورت

اهداسف ندودز و اه تلیضف شرورپ رد

شیوخ رادرک و راتفگ اب زا� هب نادنزرف ییUنهار و قیوشت

اه هاگتماقا و یشزومآ زکارم یتعUج ماما ِتصرف hِسناد منتغم

 ندوب نارگید قشمرس و لوبقم زا� طیارش لیصحت رد غیلب تدهاجم
هqا باحصا دننام هلفان و هضیرف یاهزا� تیمک و تیفیکرد

 رقتسم نویناحور ِیگتفه ترجه
فارطا یاهاتسور هب یماظن زکارم رد

 یتلود یاه شخب رد رقتسم یUلع مUتها
تعUج زا� دقاف ِدجاسم یونعم نارمع هب

 ِتعUج ناماما ِطسوت ،طاشنرپ و ناوج یالضف ِیریگراک هب
 دنرادن ار ناناوج ییUنهار و سُنا و هطبار ِناوت هک یلاسنهک

 زا� لیدبت یارب هعمج ناماما ِی�کادح شالت
 میلعت و تحیصن و بذج ِهاگیاپ هب هعمج

زکارم و اه هاگشناد رد دجسم لیدبت
افص و نما هاگیاج هب یناسنا هوبنا

 سالک رد زا� سرد هاگیاج یبایزاب
اه هاگشناد و سرادم ینید سورد

روضح هب رتخد و رسپ ناناوجون قیوشت
اه هاگشناد و سرادم یاه هناخزا� رد

قادصم
نامز و نیمز ندرک هدامآ و زا� تعاس ندرک غراف
یشزرو تاقباسم تقو نییعت رد زا� یرازگرب یارب

روشک شزرو نالوئسمبطاخم

دننارگید یادتقم دوخ ،لمع رد هک یناسک و تعUج هqابطاخم

mنیرت باذج هب هسردم و هاگشناد ِدجسم لیدبتهر 
ناناوج تیلاعف و اوقت هاگیاپ و عمجت زکرم

راکهار
 رانک رد ؛یلدمه و ییUنهار ،یراسگمغ ِیادها

تعUج ماما طسوت نارازگزا� هب ،زا� هماقا

٨ زا� ندش هدروآ اج هب وکین

mناج ِندش باریسهر �ضیف همشچرس نیا زا رازگزا

انعم

 ریگ هناهب سفن یارب تقیقح نیا ندشزیواتسد زا زیهرپرکذت
هجوت اب زا� ِقیفوت ِندشن مهارف لیلد هب زا� کرت و

 هخسن اهنویلیم ِعیزوت و هیهتراکهار
فلتخم حوطس رد ،زا� همجرت ِقاروا زا

زا� رد میحر و زیزع یادخ اب hفگ نخس

 نیرo و شزومآ همزال

 تیمها تلع

� طقاس دنچره روضح و عوشخ و میهافم هب هجوت نودب زا
 ناج نودب یدبلاک نوچمه اما تسا فیلکت هدننک

 حور نودب زا� رد عیرشت دصاقم و اهفده همه ندشن هدروآرب

mیا ناوارف تاکرب و ینید یهیحور قمع نیمأتهرUلمع و ن 
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