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 شئظعرالر

 خةلقعمضة

 ظةي شعنجاث خةلقع، خعزمةتكة داظعم تةييار بول،
 . ظىستىنلىكلةرنع جانالندذرذشتا هذشيار بول

 نئمعلةر حأضعلعمةكتة جذثضذ بئشعدا،
 . خةلقعم، صذرسةت يةتتع، هةممعضة تةييار بول

 جةث مةيدانعدا غالعص بولماقتعمعز،
 . كويعدا بول ① قةهرعمانالرغا ياردةم توصالش

 ظاخعرقع حوث ظىستىنلىكنع ظئلعص حعقعشقا،
 . غار بول – جاهانضعرالرغا توتوسالغذ ظأثكىر

 كىندىز ظعش يولعدا، – تعرعشقعن، خةلقعم، كئحة
 . ظاداققع دةمدة ساظادةتلعك باهار بول

 ، ② ياخشع حىشعنعص سوؤئت بعلةن دوستلذقنع
 . جةسذر بول كأرةشتة سةن قةهرعمان،

 قةدةم حعقماستعن ظازادلعقنعث يولعدعن،
 . مةهكةم بذزذلماس سةصنعث قوينعدا بول
 ماثغعن ساظادةت دذنياسعغا كةث ظاتالص،
 . ؤةتةن، ظةل ظىحىن قايتماس صعداكار بول

 ظازادلعق يولعنع مةزلذمالرغا ظئحعشقا،
 . ظذالرنعمذ ظعنسان قاتارعغا قئتعشقا

 رالر حئحعشقا، قاراثغذ ماكانغا ساص نذ
. سأيىملىك خةلقعم، قذؤؤةتلعك ساص نذر بول
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 : ت ظعزاها
 جةث ①  سئصعدة  ظالدعنقع  كأرةشنعث  قارشع  باسقذنحعلعرعغا  ياصذن  يعللعرع  شذ
 شعنجاثدا – 8 قعلعؤاتقان  بئرعش ظىحىن،  ياردةم  ماددع جةهةتتعن  ظالدعنقع « ظارمعيعضة

 ةشكعل قعلغان، بذ هةيظةت هةر معللةت خةلقعنعث ماددع ت » سةصكة ياردةم بئرعش هةيظعتع
 . تةهرعردعن – . ياردةملعرعنع قوبذل قعلعص، ظالدعنقع سةصكة يولالص بةرضة ظعدع

 كوممذنعستعك – 1933 ②  جذثضذ  كئيعن،  ظأزضعرعشعدعن  ظاصرئل  يعلعدعكع
 تعرعشحانلعق كأرسعتع  شع ظارقعسعدا، شعث شعسةي صارتعيعسع ؤةكعللعرعنعث تةشةببذسع ؤة

 سعياسةت « هاكعمعيعتع  حوث  ظعدع » ظالتة  قويغان  يولغا  قارشع . نع  جاهانضعرلعككة  بذ،
 بولذش،  باراؤةر  هوقوقتا  معللةتلةر  بولذش،  دوست  بعلةن  ظعتتعصاقع  سوؤئت  تذرذش،

 ذ شاظعر ب . صارعخورلذقنع يوقعتعش، تئنحلعقنع ساقالش، شعنجاثنع ظعساله قعلعشتعن ظعبارةت
. تةهرعردعن – . معسعرادا ظالتة سعياسةتنعث بعرعنع ظةسلعتعص ظأتكةن
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 ① بولماق » ظةصةندع «

 بذ يعل ظون ظعككع يعل بولذص قالدع، ظذكام، –
 . بذ، ظةصةندع بولماق مئنع بعر باالغا سالدع، ظذكام
 ردىم، شذ ظون ظعككع يعل ظعحعدة ساقعلعمنع قعرعص يى

 كةينع يئرعق حاصانالرنعمذ كعيعص يىردىم،
دئضىحعلةرنع هئح كأرمعدعم، ظذكام، » ظةصةندع « لئكعن

 دئمةسكة يةنة نعمةم كام؟ » ظةصةندع « بعر جاؤاب بةرسعثعزحذ،

 غةم يعمةث ظاكا، ظذنعث ظعشع بذ زاماندا بةك ظاسان، –
 . توغرا ماضعزعنغا بارعسعز – هازعر توص

 كاستعيذمدعن بعرنع ظالعسعز، ظازراق صذلعثعزغا
 تعن يانحذققا بعرنع سالعسعز، ② يةنة كازبعك

 يةنة ظالعسعز ظاق كأينةك ؤة ظذزذن ضالعستذك،
 . بعر سئرعق شعبلعت كعيعسعز ظاندعن ظذنع موك

 تاماكعثعزنع قعثغعر حعشلةص يىرىؤئرعث،
 . دئضىحعلةرنع كأرىؤئرعث » ظةصةندع « سعزنع

 . يعل نويابعر، غذلجا – 1937

 : ظعزاهات
 ؤاقعتتعكع ①  شذ  ساتعرعك شئظعر  بئسعلغان » ظعلع ضئزعتع « شاظعرنعث بذ  ظذ . ضة

 قعسمع  كأص  بولذص،  ؤاقعت  باشلعغان  شةكعللعنعشكة  ظةمدعال  قوشونعمعز  زعيالعالر  حاغالردا
 كعشعلةر  ظعدع،  ظعبارةت  هأرمةتلةص ظوقذتقذحعالردعن  ظاتايتتع » ظةصةندع « ظذالرنع  . دةص

 ظارقعلعق  ياسعنعش  زعيالعالرحة  بولسعمذ،  بعلعمسعز  ظأزع  ساتعراسعدا  بذ  » ظةصةندع « شاظعر
 . بولذش ظارزذسعدا يىرضةن بعر ظةخمةقنع مةسخعرة قعلعدذ

 ماكعنعث بعر شذ ؤاقعتتا سوؤئت ظعتتعصاقعدعن شعنجاثغا كةلتىرىلضةن تا – كازبعك ②
. تةهرعردعن – . خعلع
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 دئهقعنعمغا

 قعشالر كةتتع
 كأكلةم يةتتع،
 كىننعث نذرع
 حئحعلدع،

 ظاصظاق قارالر
 . ظئرعدع

 دئهقعنعم باهارنع
سئغعندعثمذ؟

 بوستانالردا
 قذشالر سايراص،

 شوقع – ظعشقع
 ، بعلةن قاراص

 دةردلعك كأثىلنع
 ظاحقان

 ظوماق قذشالرنع
 سئغعندعثمذ؟

 يةر قوينعنع
 تعلغاشنع

 بىضىن يةنة
 سئغعندعثمذ؟

 ظئتعزالرنع
 بوستان قعلعص
 يةر باغرعغا

صاك كىح سئلعص
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 نذرغذن هوسذل
 ظئلعشنع ،

 نعم ظةي دئهقع
 سئغعندعثمذ؟

 كىندىز – كئحة
 كةتمةن حئصعص،
 قارا يةردعن

 ظالتذن تئصعص؛

 ماثالي تةرنع
 يةرضة سئصعص،
 ظئتعزالرنع

 سئغعندعثمذ؟
. يعل مارت، غذلجا  1938
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 ذن قعزلعرع كأرةشحان جذثضذ خوت

 دةصتعكةن بعر ساددا، » ظعت ؤاصا، خوتذن جاصا «
 ) ؟ (! » دانعشمعنع « تعترةك، قارا يعلالرنعث بعر

 بعز ظةمدع ظارقعغا
 تاشلعدذق، بعز يعراققا،

 » حئحع ظذزذن، ظةقلع قعسقا «
 . دئضةن حئضعش ظأتمىشعنع

 ظةقلعث بعلةن تةثشةص ظأتمىش يعللعرعنعث
 ظذرساث؛ دةل كأكسعضة كأرةش خةنجعرعنع

 معث بعر باالالر بعلةن حاصالشتذرغان سعرلعرع
 . ظئحعلعدذ روشةن بولذص، قعلنع قعرعق يارساث

 هةممعمعزال كأرةشحان بعز، يعللعرعمعز كأرةش يعللعرع،
 كأرةشنعث نازذك سعرلعرعنع ظأضةندع

 . خوتذن قعز – بعزدة ظةر
 ظأتمىشنعث تار يوللعرع قالدع ظارقعدا،

 – ماثعمعز، ظئحعلدع
 . ظعز – ظالدعمعزدا داغدام يول

. يعل مارت، غذلجا – 1938
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 بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 كأرةش، كأرةش دةص داظعما تعرعشعص تذرساق،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 ظئلعشعص تذرساق، هةر قةدةمدة كونا تذرمذش بعلةن
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 جاهانضعرالر يةر يىزعدعن تامام يوقالسا،
 . كةث يول ظالسا مةزلذم ظةللةر يئثع هاياتتعن

 زادع تىضعمةس ساظادةتكة قةدةم قويسا،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 ة ظعشلعسةك، بعلةن بعلل ① ظأمةكلعشعص مةزلذمالر
 . هةقعقةتةن يئثع يولغا راست كعرعشسةك
 باراؤةرلعك ظذللعرعنع مةهكةم قذرساق،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 يوقسذل، معسكعنلةر ظةمدع تارتمعسا مذشةققةت،
 . دئمعسة صةقةت » نةيلةي، قعسعلدعمغذ . . . ظاه «

 شةصقةت، – ظازادلعقتعن شذالرغا ياغسا مئهعرع
 . ئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع بذ م

 مةرعصةت تئشعص تذرسا، – ظئلعمعزدة ظعلعم
 دولقذنالص ظأزعمعزدعن ظئشعص تذرسا،
 خاظعنالرنعث يوللعرع كئسعلعص تذرسا،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 فابرعكا ؤارقعراص تذرسا، – هةر بعر يةردة زاؤذت
 تذرسا، تأمىر يولدا ظوت هارؤعالر جاقعراص

 هاؤا قذشلعرع ظىستعمعزدة غاقعراص تذرسا،
. بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع
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 قةهرعمان ياشالر ظةمدع تةييار تذرسا،
 قةهرعمانالرحة هةر بعر ظعشتا هذشيار تذرسا،

 قاراثغذ بذلذثالرغعمذ حعراغالر يئقعلسا،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 ةدةمدة ؤةيران بولسا، ظةسكع تذرمذش هةر ق
 ظعستعبداتحع قارا كىحلةر ضذمران بولسا،
 ظوقذمعغان نادانالر ظةمدع ظعنسان بولسا،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 ضورذه زعيالعالر قعلسا خعزمةت، – ضورذه
 هةر بعر ظئغعر ظعشالرغا قعلسا جىرظةت،
 صىكسة كأثلعضة داظعما توغرا نعيةت،

 . ش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع بذ مئنعث يا

 زعنع يذلذص تذرساق، ع معللةتحعلعك يعلتئ
 هةقعقةت دةص مةيدعمعزنع كعرعص تذرساق،

 جذثضذنعث ظازادحع ظةللعرع بولساق،
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 هةر بعر ظعشتا ظةل خعزمعتعضة ظاساسالنساق،
 قذرذص تئخنعكا، ظئغعر ظعشنع ظاسانالتساق،

 قعيات يولعدا ظةزعز جاننع ظاتعساق، تةرةق
 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع

 مذتةللعص، سةن هةقعقةتنع تارتعنماي سأزلة،
 غةيرةت بعلةن قذزغذنالر يوللعرعنع تورا،
 ، » ظذررا « بذ يولدا ؤارقعرا، هةيؤةتلعك قورقماي

 . بذ مئنعث ياش غذنحة ضىلىم ظئحعالتتع
 . عل ظاصرئل، غذلجا ي – 1938

 : ظعزاهات
. تةهرعردعن – . عدة ظئزعلضىحعلةر مةنعس – مةزلذمالر ①
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 كأكلةم ظعشقع

 يئشعل كأكلةم، سةن صةسعللةر ظةركعسع،
 . سئغعندعم، سئغعنغاندذ سئنع هةر كعشع

 يةنة ضىللةر، بذلبذل ؤة سذمبذلالر،
 . سئنعث نةقعش زعننعتعثدذر بذالر هةممعسع

 سذالر شاقعراتمعالر، شوخ شامالالر، يةنة
 . ظةركعلةص، سأيىص باغرعثدا جةؤالن قعلغذسع
 سىزىك تاث، سىزىك كةح، ظايدعث تىنلعرعث،
 . ظةمضةك كىنلعرعث سعردعشعدذر دعخان بالعسع
 ظئتعز حعرايلعق، ظئتعز قايناق، ظئتعز يئقعملعق،
 . ظئتعز ظةمضةكنعث كةثتاشا، ظةركعن سةهنعسع

 ر سازةندة، تورغايالر داصحع، قذرذتال – قذش
 . ظذرغذص جاراثالر هةر يةردة ظةمضةك نةغمعسع

 حاص كةتمةننع، تعلغا يةرنع، تةثكةش قعلعص،
 . دئهقانالر ظاممعسع – شذ سةهنعنعث سةنظةتكارع

 ظانعسع ظذرذقحع، قعزلعرع سأرةمدة، ظاظعلة ظعشتا،
 . داثدار مئهنةت ظارتعسكعسع – هةر بعر ظايال
 داغدذغعلعق كونسعرعتنع قوي، ظئتعزدا توي،
 . ياش شاظعرنعث ظعلهامحعسع – كأكلةم ظعشقع

. يعل ظاصرئل، غذلجا – 1938
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 حعمةن

 ظعشحان قعز، زادع هارمايدذ، – حعمةن
 . كىندذز بعكار تذرمايدذ – ظعشلةص كئحة

 ظةمضةك يارعتعدذ، ظاثا جان ظاتعدذ،
 . للعق تاصعدذ، اليغةزةل بولمايدذ خذشا

 خوراز قعحقارغاندا، تاثالر ظاتقاندا،
 . ظعلدام ظئتعز ياققا قاراص حامدايدذ
 ناخشعالر ظئيتعص، تةرلةر ظاققذزذص،
 . ظعشالردا ظىزىص، مألحةر قامدايدذ

 كأمىش ظايدعثالردا، ساص هاؤاالردا،
 . ظورذص ظومعالر، حوثالردعن قالمايدذ

 ن ظىنحعلةر تعزعص، ظالتذن باشالردع
 . سىرةتتةك قعلعص باغنع باغاليدذ

 دةص هارغانالر، » ظذه « كةينعدة قالغانالر،
 . حعمةن كىلىص قويغاندا ظالغا ظاتاليدذ
 حعمةنضىل شذنداق، بعرعنحع هةر ؤاق،

 . دةص ياداليدذ » حعمةن « ظاه، هةممة ظامراق

 بذ يعل، ① » بةشعنحع « تئخع حعمةنضىل
 . ظذ بذلبذل، كعتابقا قارايدذ خذددع

 سةهنعضة حعقعص ظوقذسا ناخشا،
 . شئظعر يادلعسا، بذلبذلدةك سايرايدذ

 ظانعسع كأنسة، – ظوقذش تىضعسة، ظاتا
 . يةنة مةكتةصتة ظوقذشنع ظوياليدذ

 ظعلعم ظوقذص نعيةتكة، حىشعنعص سعياسةتكة،
. ظةل ظارا خعزمةتكار بعر يولال بوياليدذ
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 شذ، ظاثا يةتمةكحع ظذ، حعمةننعث مةقسعدع
 . نع خذشال ظوينايدذ » قوزغال « ظئيتعص

 دةؤر حعمةنلعرع بةرضةندة ساالم،
 . مذتةللعص يىرعضعدة ظعلهام قاينايدذ
 . يعل ماي، غذلجا – 1938

 : ظعزاهات
 مةكتةصنعث ①  باشالنغذح  يةردة  بذ  تذتعدذ – 5 شاظعر  كأزدة  – . سعنعصعنع
. تةهرعردعن
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 قعزلعرع – بعز شعنجاث ظوغذل

 قعزلعرع، بعز ظىمعد يذلتذزلعرع، – بعز شعنجاث ظوغذل
 . صاك قذندذزلعرع – كأرةش قاينعمعدا ظأسكةن، كعرسعز

 بعز ظىمعد يذلتذزلعرع،
 . كةلضىسعنع كأزلةيمعز هامان

 لةكلةر، ظالعي بعزنعث تعلةكلةر، ظعشحان باتذر بع
 . داظعم ظالغا ظعنتعلعدذ دولقذنالص ياش يىرةكلةر

 ظالعي بعزنعث تعلةكلةر،
 . ظالغا ظاتاليمعز تعنماي هةر زامان

 ناخشا ظئيتعمعز تارتعنماي، ؤةتةن يولعدا تعنماي،
 . بعرعمعزدعن قالماي – بعرلعك سةصتة تةكشع ماثعمعز، بعر

 ؤةتةن، ظةل يولعدا تعنماي،
 . معز كأزلةص مةيدان قةهرعمانالرحة ماثع

 صةسنع تىزلةيمعز، يئثعلعقنع كأزلةيمعز، – ظئضعز
 . دةص داظعما سأزلةيمعز » ! مةزلذمالر، بعرلعشعثالر «

 صةسنع تىزلةيمعز، – ظئضعز
 . صىتىن جذثضذنع قعلعمعز ضذلعستان

 بعزضة قةدعرلعك ظةمضةك، شذثا يئصعشعمعز بةك،
 . ندةك ظةمضةك بعلةن هةر ظعشعمعز ظالغا ماثار دئضة

 بعزضة قةدعرلعك ظةمضةك،
 . ظةمضةك بعلةن صةيدا بوالر هأر ماكان

 بعز كأرةش يارعتعمعز، بعز ظذنعثغا جان ظاتعمعز،
 . ظانعمعز – كأرةش بعزضة شذنداق يئقعن، ظذ ظاتا

 بعز كأرةش يارعتمعز،
. كأرةش بعلةن كئلعدذ بعزضة حوث دةرمان
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 ص، سازعمعزنع قولغا ظئلعص، بعزلعك صةدعضة حئلع
 . ظالةم دعققعتعنع ظأزعمعزضة جةلص قعلعص – خةلقع

 بعرلعك صةدعضة حئلعص،
 . قويمايمعز يىرةكتة هئح ظارمان

 جةث قاينعمعدا قايناص، جةسذرانة مةيداندا ظويناص،
 . هةر معنذتتا غالعص كئلعص، ظةزعز تذصراقنع قوغداص

 هةر معنذتتا غالعص كئلعص،
 . بولعمعز راست ظازادحعل قةهرعمان

. يعل ظاؤغذست، غذلجا – 1938
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 جذثضذ صارتعزانلعرع

 جةث قايناملعرع دئثعزدةك قايناص تذرعدذ،
 . ظاحكأز ياصذنالر بعزضة قارشع سويالص يىرعدذ
 ياغدذرذص بومبا، حئحعشعص زةهةرلعك ضازالر،
 . دذ يعرتقذح هايؤاندةك قان ظعحعص، بويالص يىرع

 شذ صورذقلعغان حوث كأرةش، مةيدان ظعحعدة،
 . كأكرةكلةر كئرعص بارماققا بعزنعث صارتعزانالر
 سوققعالر بئرعص هةر قةدةمدة فاشعستالرغا،
 . قانالر كئحعشعص ظعنتعقام ظالماقتا ظارسالنالر
 تىن كئحعلعرع ياتمايدذ دىشمةننع كأزلةص،
 . قايتعدذ جةثدعن ياؤنع يذمذلعتعص يىزلةص

 ي بولغاحقا تعلعضع، قعلماي هئح نالة، ظالع
 . كئتعص بارعدذ ياصذننعث ظاكوبعنع تىزلةص
 ظئغعرلعقالرغا حعدايدذ، ظعزدعن تايمايدذ،
 . قعزغعن جةثلةردة هةرضعز ظارقعغا يانمايدذ

 هأرلىككة يةتكىزمةي تذرذص، – ؤةتةننع ظازادلعق
 . كأرةش كةؤسعرعدعن ظعحعص يىرعضع قانمايدذ

 ضذ ظةلعمع يةلصىنعدذ، ظةنة قولعدا جذث
 . دةص ظالغا قاراص تةصصىنعدذ » ! ؤةتعنعم «

 باسقذنحعالرنعث يعلتعزعنع قومذرذص تاشالشقا
 . هةر حامدامدا ظالغا قاراص تةمشعلعدذ

 ظعشقا ظاشمايدذ ياؤنعث مةخصع صالنلعرع،
 . حىحعتةلمةيدذ بومبعالص ظايرذصعالنلعرع

 كأتعرعلسة ضةر دىشمةن كأككة خذددع قذشتةك،
 . شىرعدذ تعك، مةرت جذثضذ صارتعزانلعرع حى

. يعل سئنتةبعر، غذلجا – 1938
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 كأرةش

 كأرةشنع قعزعتتذق بعز، ظاخعرقع يئثعش بعزنعثدذر،
 . كأرةشكةنسئرع حعثعش، زةصةرلعك سىرظةت بعزنعثدذر

 كأرةشكةن هةر فرونتتا، هةر داظعما بعزلةر يةثدذق،
 . قذؤؤةت بعزنعثدذر – غا مئثعش، كىح يئثعشتة ظال

 زذقذمالر تارتعص كةلدع، – ظةسعر بويع مةزلذمالر زذلذم
 . جالالتالرنع يوق قعلعش نأؤةت بعزنعثدذر – جاهانضعر

 شذثالشقا بذ كأرةشنعث قايناملعرعغا حىشتذق بعز،
 . ظازادلعقنعث يولعدا حعن غالعبعيةت بعزنعثدذر

 تعلةك تاغدةكتذر، بذ كأرةش ظعقبالعدعن قايناق
 . ظةث ظاداققع زور يئثعش، يئثع هايات بعزنعثدذر

. يعل سئنتةبعر، غذلجا – 1938
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 جانان ظةيلةر

 تةلعيعن ضذلعستان ظةيلةر، – بذ كأرةش مةزلذمالرنعث بةختع
 . ظةزضىحع، قانخور جاهانضعرالرنعث باغرعن كئسةر، قان ظةيلةر

 بعرلعك كىحعن يئثةلمةيدذ دىشمةن، مةزلذمالرنعث قذدرةتلعك
 . دذنيادا ؤةهشعلةر تةختعن قويماستعن حاقار، ؤةيران ظةيلةر

 يورذقتذر مةزلذمالر ظعقبالع كأرةشكةندة ظالغا حامداص،
 . ضاث بعلةكلةر تاؤالنغان، دذنيانع حاصسان كةث مةيدان ظةيلةر

 ، » قوزغال، ظةمدع قذللذقنع خالعمعغان ظعنسان ظةؤالدع «
 . ، ظالغا حامدا، بذ كأرةش بةختعثنع ظاحار، جانان ظةيلةر كأرةش

. يعل سئنتةبعر، غذلجا – 1938
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 جذثضذ

 . . . جذثضذ
 ظانا يذرتعمعز سةندذر، ! جذثضذ

 حىنكع بعز معليونلعغان خةلق
 سئنعث ظوماق قوينذثدا

ساص هاؤاثدا حوث بولغان؛
 ص سئنعثدة ظةقعل، تئصع

 . ظأزعمعزنع تونذص ظوث بولغان

 ! ظئخ
 شذثالشقا جذثضذ،

 بعزنعث بوينعمعزداتىضعمةس قةرزعث بار،
 ظذنع بعز مذكةممةل قعلعمعز ظادا،

 . بذ يولدا جئنعمعز صعدا
 شذثالشقا مانا

 كئحعص دئثعز ظوخشاش قانالر،
 ظعضة بولذؤاتعمعز

 . تارعختا كأرىلمعضةن ظذتذقالرغا
 سةن جذثضذ، بعراق،

 ظويلعساث ظعدعث،
 بعردعن ظأتمىش تارعخثنع ؤاراقالص؛

 شذ حاغ رذشةن بوالتتع،
 سةندة كعملةر
 . . . كىلدع صاراقالص
 ! ظاح، تارعخثنع
 سئنع غالجعرالر،

 قانخور مةنحعثالر،
 ضوشذثنع شعلعضةن ظعدع،
هةم تةييارتاص جاهانضعرالر
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 . سئنع تةقسعم قعلعص بألضةن ظعدع
 را قاغعلعرع ياصذننعث قا

 قونذص دةرةخلعرعثضة،
 سئنع ظالداص هةر ياندعن حوقذلعغان ظعدع؛

 شئرعن سأزلةص،
 هعلعضةرلعك بعلةن

 . قئنعثنع شوراص قوسعقعنع توقلعغان ظعدع
 ظالع جعنعس بعز، «

 دةص، » هاكعمعيةت بعزضة خاس
 . ظةلضة هةددعدعن تاشقعرع زذلذمنع سالدع

 ! ظةي تارعخ، يانما
 ظأتتىث، بولدع سةن ظةمدع
 . . . سةن قارا تارعخمذ

 . شذ قارا ضةؤدعلعك يعلالر بعلةن صىتتىث
 ظةمدع بعز ظاحعمعز،
 ظأزعمعزنع يازعمعز،

 . صارالق، ظاق يئثع تارعخ بئتعضة
 مانا ظةمدع هئساب؛

 حىنكع بعز
 » ماهعر جذثضذ ظازادحع قةهرعمانلعرع «

 دةص ظاتالدذق
 هةم صىتىن دذنيا تارعخعغا

 ظأحمةس
 . عياالر بعلةن يئزعلدذق ظالتذن س

 مانا شذنعثغا دةلعللةر
 بعز ظاحتذق يئثع يول،

 . ظازادلعق ظىحىن كأرةشلةر قعلدذق
 ظةمةلضة قويدذق

 . تارعخثدا معسلع كأرىلمضةن ظعشالر
 بعز قذرذشقا

 ظازاد يئثع جذثضذ
 ظئتعؤاتعمعز بعر جان،

بعر تةن،
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 ① » ضئ معنزذ « مانا كةث مةيداندا

 . حوث شةرةصتذر بعزضة بذ ظويال،
 شذثالشقا مانا دذنيانع حاث كةلتىرىص،

 دعر تعترعتعص – دىشمةنلةرنع دعر
 . قعلعؤاتعمعز جةث

 بعزدة كىحلىك، ② » فةندع «
 بولغاحقا يالقذنلذق،

 . بواللمايدذ بعز بعلةن ياصذن تةث
 تئخع ظاتعمعز يانماي،

 . غذالحنع كةث
 ظةمدع جذثضذ،
 تارعخ ظاح، يئثع صارالق

 . بذ كأرةش يعللعرعنع ظوحذق ياز
 قوي بذ باتذر يعلالرغا

 تارعخعي كأرسةتكىح قعلعص
 . . . ظاصعرعن، تةهسعن، ظعمتعياز

 ! ياز
 . كأرةش مةنبةسع دذثبعي، لوضذحعياؤنع

 ياز ؤةتةنصةرؤةر، جةسذر
 ياش ظةسكةرلةرنع،

 ظارسالنالرنع، ! ياز
 . يانماس كأثىللىك صارتعزانالرنع

 ! ياز
 ظارقا سةصتة تذرغان
 ! ضىزةل شعنجاثنع

 مانا شذنداق، جذثضذ،
 مةيداندا ظويناص،

 هةر معنذتتا سئنع قوغداص،
 سئنعث ظعستعقبالعثنع

 . قولغا ظالعمعز
 دذنيادا بعرال قعلعص

 . يئثع، مذستةقعل جذثضذ قذرعمعز
جذثضذدا مةثضى
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 لةصعلدعتعص،
 تا ظةبعدع حىشمةس قعلعص

 . ظازادلعق تذغعنع قادايمعز

 . يعل سئنتةبعر، غذلجا – 1938

 : ظعزاهات
 معنزذ « ①  تارقالغان – » ضئ  رايونالردعن  ظازاد  ؤاقعتتا  معللةتلةر « شذ  هةممة

 . دئضةن ناخشا » ظعتتعصاقلعشايلع
. تةهرعردعن – . جاهانضعرلعككة قارشع تذرذش – » فةندع « ②
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 حوث كأرةش قوينعدا

 حاث سايراص، – كأثىللىك حاث
 . تةلصىنىص، خوشلعنعص ظويناص

 هايات ياكع مامات
 . مةيدانعغا حىشتذق بويالص

 قالمايدذ يىرعضعمعزدة ظارمان،
 . بولساق مذندا قذربان

 حىنكع حئلعش بعلةن بعز
 . تاصعمعز حوث دةرمان

 كىحلىك قولعمعز،
 . ز كعرسعز صاك يولعمع

 مةيدعلعرعمعز ساص ضاث،
 . داظعم هذشيار بولعمعز

 دذنيانع هةيران قعلعص،
 دىشمةننع ؤةيران قعلعص،

 حئلعشعؤاتعمعز مانا
 . ياؤنع ضذمران قعلعص

 ظذ، دةهشةت، تاجاؤذزالر،
 . ظذ، زةهةرلعك ضازالر
 قورقعتالمايدذ بعزنع
. ظذ، فاشعست ياؤذزالر

 ظةمدع سةن فاشعستالر،
 . ر ظعتالر ظالدامحع، غالجع

 بوزةكلةرنع حاقالمايسةن
. سةن لوجع، صعتالر
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 حىنكع معليونلعغان ظةل،
 . باغلعدع مةهكةم بةل

 هةم ماثدع سىرظةت بعلةن،
 . مةيداننع كأزلةص دةل

 مةقسعدع صةقةت
 . قذرذش ساظادةت
 سةن قانخورالرغا
 . بةرمةك زااللةت

 ظةنة حوث مةيداندا
 . هئسابسعز قةهرعمانالر

 ؤاتعدذ ضور دىشمةنضة كوال
 . حوث كأرةش قوينعدا

. يعل ظأكتةبعر، غذلجا – 1938
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 كأرةش ظعلهامع

 ظئغعر يعلالرنعث ظئيتقذسعز
 . قاينعغان قايناملعرعدا
 ماتروسالرحة ظىزىص

 باشتعال قايناص صعشتذق؛
 شذثالشقا قاينام سىيعنع
 خذددع كةؤسةردةك،

 بئرعص، ظاالهعدة باها
 . زوق بعلةن يارعتعص ظعحتذق

 بعلةن يةنة بعزنع تأت كأزع
 بةك ساقالص تذرعدذ،
 ظالدعمعزدا صورذقلعغان
 . هةر حوث قاينامالر

 تئخع بعز قةهرعمانالرحة
 حعقعص، صارحعالص ظأتعدعغان

 بار ظالدعمعزدا نذرغذن
 . ظةسكع صذتالش تامالر

 شذثالشقا جان دوستذم،
 شذنداق، ! هةظة

 باشالص، كعحعكعدعن
 . ظأزعمعزنع حوثعغا سالدذق
 بذ ظئغعر يعلالرنع بعزضة
 . هئحكعم مةجبذر قعلمعدع

 صةقةتال ظأزعمعز
 . كأثىللىك خاالص ظالدذق
 ظعشةنمعسةث يىرعضعمضة

 ! يئقعن كئلعص تعثشا، بئرع كةل
 تذرعدذ الؤذلداص خذددع
 . يانغان قعزعل حوغدةك
 ظئغعر يعلالرنع ظالدعراص
دذ، ظعلدام سأرةيمةن دةي
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 كأرةش سئصع ظالدعدا
 . لةصعلدعضةن تذغدةك
 تىنىضىنال صذشذلداص،

 تةر تأكىص، هاسعراص ظأتكةن،
 ظئغعر ظعزلعرعمغا بىضىن

 ظايلعنعص قارعسام،
 سئزةلمةي يىرىصتذ،
 ظوماق حئحةكلةرنع

 هعلعقع سةن ماختعغان
 . داثلعق، ظذستا رةسسام
 كأردذثمذ ظالدعمعزدعكع
 حوث ظئغعر داؤاننع؟

 تعك غار، ظعحعدعكع
 . تا بعز ظأتعدعغان يول

 توماق قعرالص، يىكنع مىرعضة ظارتعص،
 ناخشا ظئيتعص،

 صاثشعث حعقعص كئتعلع،
 . دوستذم، هذشيار بول

 حوغدةك كأثىلضة بعر مذنحعال
. سذ قذيماقحع، بعل

 شذالرغا، دوستذم،سةن
 . سعلعق كأز بعلةن باق
 بارغانسئرع ظذالرنعث
 كأزلعرع قارغذلعشعص،

 عللعرعنعث كأرةش ي
 . حوثقذر ظورعسعغا حىشعدذ جاق

 مانا شذ حاغ بعز كئحعص
 ظأتكةن اليلعق سذالر

 قالدذرعدذ بعزنع
 . هةيران . . . صةقةتال

 حىنكع ظاندا تئزعلغان
 بولعدذ تازا لعققعدة،

كأرةش يعللعرع تةرعصعدعن
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 . مارجان – كأص ظذنحة
 ظذنعث ظعحعدة ظوينعغان
 معلعيونلعغان بئلعق،

 مارجانالرنع – شذ ظىنحة
 . حارعتعص ظوينايدذ

 كأرةشنعث ظاداققعسع ! ظئخ
 مذشذمذ دةص،

 ظئغعر يعلالرنعث باتذرلعرع
 . حأمىلىص تويمايدذ

 تئخع تىنىضىنال تام تىؤعلعرعدة
 توصعغا معلعنعص

 مةن ظعدعم، دوستذم،
 . ظويناص يىرضةن مذتةللعص
 مانا بىضىن كأرةش قوينعغا

 ظأزةمنع ظاتتعم،
 عدعن كأرةش دولقذنلعر

 . تاتلعق ظعلعهامالر ظئلعص

. يعل نويابعر، غذلجا – 1938
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 صة سئصعدعن شة كأرةش

 زذلذمالر حئكعص كةلدع، – خةلقعم ظذزاق يعلالر جةبرذ
 . زذلذم دةستعدة كأز يئشع دةريادةك ظئقعص كةلدع

 قانحة رةت قوزغالدع ظةركعنلعك ؤة ظازادلعق ظعزلةص،
 . يئتةلمةي مةقسعتعضة، شذم قارا تاغالر بئسعص كةلدع

 ظةركعنلعك ظىحىن كةلدع كةث صذرسةت، – ظةمدعحذ؟ ظازاد
 . هةممة كأرسةتكةحكة بذ يولدا حعدام ؤة غةيرةت
 ياغدذردع ظعستعبداتحعالرغا لةنةت ؤة نةصرةت،

 . شذثا بعز كىتكةن ساظادةت كةث قذحاق ظئحعص كةلدع

 ا قعلعؤاتعمعز كةسكعن جةث، بعز هازعر هةر فرونتت
 . ظازادلعق يولعدا ظوتتةك يئنعص ظون ظىح معللةت تةث

 بعر مةقسةتتة ظئزعلضىحعلةر تذرذص يةث، – بعر نعيةت
 . غةلبعمعزضة تةثكةش بولذص زةصةر مارشع يئتعص كةلدع

. يعل نويابعر، غذلجا – 1938
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 ؤاتعمعز كىرعشع

 بعز كونا دذنيا بعلةن كىرعشعؤاتعمعز،
 هةر بعر ظعشتا،
 هةر قةدةمدة

 حئصعش ياساص،
 . بعرعمعزنع سأرعشعؤاتعمعز – بعر

 ظةنة ظالدعمعزدا
 ظوتلذق ؤولقان،

 كأيدىرعدذ ظةسكعنع
 . تالقان – قعلعص كذكذم

 قاراثالر ظةتراصقا،
 حعرايلعق – رةث، حعص – رةثمذ

 . ان يئثعشتعن ضىللةر ظئحعلغ
 قاراثغذ، قاثسعق بذلذثالرغا

 . خذشبذي حئحعلغان
 ! مانا

 كونا دذنيا بعلةن خوشلعشعؤاتعمعز،
 خذراصات بعلةن ظئلعشعؤاتعمعز،
 . هةر قةدةمدة سئلعشعؤاتعمعز

 شذثالشقا،
 ظألكعمعزدة ظعستعقبال حئحةكلعدع،

 بعز بذلبذل بولذص
 سايراؤاتعمعز،
 ز، شوقعمعز بعلةن قاراؤاتعمع – هاياتقا ظعشقع

 . خةلق خعزمعتعضة ياراؤاتعمعز
 ظةسكعلعكلةر ظورنعغا يئثعلعقالر،

 . كأرىؤاتعسعلةر، قاداؤاتعمعز
 ظعستعبداتحعل حعرعك نعيةتلةرنع

 تارمار ظةتتذق،
 . يةنة ظةتمةكحعمعز

! ظةنة
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 جاهانضعر ياصذنالرنع
 . دعر تعترةتتذق – قانلعق مةيداندا دعر

 بةلنع باغالص،
 حاغنع حاغالص،
 . غا ظعرغعدذق ظعش مةيدانع
 ظعشلةيمعز،

 . يئثع هايات مئؤعسعدعن حعشلةيمعز
 ظأمىر بويع نذر حاحار،

 بعز كىتىؤاتقان مةثضى ظازادلعق
 . مةزلذمالرغا بةخت ظعشعضعنع كةث ظاحار

 ظذنعث بعلةن بعز
 . خوراصاتنعث توصعسعنع كأككة سورذيمعز

 بعزنع كىتمةكتة
 صارالق ظعستعقبال؛

 كونا دذنيا، . . . خوش، خوش
 . سئنعث بعلةن كىرعشعؤاتعمعز

. يعل مارت، غذلجا – 1939
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 ظعشلة، دئهقان ظاكا

 سئكذنت تازا ظعشلةشنعث حئغع، – بذ معنذت
 . ظةمضةكحع، باتذر دئهقعنعم، تعنماي ظعشلة
 كةثتاشا ظئتعز ساص ظةمضةكنعث بئغع،

 . ؤاق يئتعص قالدع، خوشناثدعن قالماي ظعشلة

 ظئيتقعن ناخشاثنع هاؤاالردا لةيلعسذن،
 دوستلعرعث كىلىص ظاهاثغا زوق ظةيلعسذن،
 حئصعص كةتمةننع، باتذر قولذث تالمعسذن،

 . ظةمضةك بعلةن دذنيا جةننةتلعضعن ظاثلعسذن

 ناخشاثغا مذثداش بوص دوستذث بوز تورغاي،
 . ظذمذ حعرعلداص ناخشعسعنع ظئيتقاي

 دةرتمةنلةر، قذحاغلعشعثالر، مذثدعشعثالر
 . كةث ظئتعز جعث ظةمضةكنعث ؤايعغا تولغاي

 يئثعثنع، – بئلعثنع باغالص، تذرذص صذشقاق
 . ظعشلة قئلعشماي، يةرضة قويماي كةتمعنعثنع

 شذ حاغدا مايلعق صولوغا تئضعشمةيسةن،
 . ماثاليدعن تامحعالص تةر ظاققاندا يعضةن نئنعثنع

 ، خورام ياشايمعز – ظةمضةك بعلةن بعز خذشال
 . حوث ظعشنع باشالاليمعز – كأثىلدعكع حوث

 بذ قاينامالردا صعشقان باتذر بعلةكتة
 . جاهانضعرالرنع يعلتعزعدعن بولذص تاشالاليمعز

. يعل ظاصرئل، غذلجا – 1939
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 كأرةش دولقذنلعرع

 كأرةش دولقذنلعرع قايناق، غذالح تاشالص ظوينايمعز،
 . دعلدعكع مةقسةتلةرنع ظورذناليمعز كأرةش بعلةن

 جذثضذ ظازادلعغع شةكسعز ضةؤدعلةندع كأرةشتة،
 . تئخع دذنيا يوقسذللعرعنعث تويلعرعنع ظوينايمعز

 يئثع تذرمذش ساهةسعدة ظئغعر يعلالر شذنحة كأص،
 . شذثالشقعمذ بذ كأرةشكة هعلعتعنال تويمايمعز

 ، ظةسكعلعكلةرضة هذجذم – يولعمعزدا صذتالش قالدذق
 . حاتقال، لوجعالرنع هئح قالدذرماي ظأرتةيمعز – حذضا

 جعث تارعخ كأرسةتتع بعزضة كةلضىسع هةم ظأتمىشنع،
 . ظالدعنقعسع تازعم قعلدع، زادع يةتمةي قويمايمعز

 ظأتىص بعردعن قانلعق داغالر، كأرىنمةكتة يئثع باغالر،
 . حئلعش بعلةن ظالغا يىضرةش يوللعرعدعن يانمايمعز

 ر ظعنسانالر بذ كأرةش تةرةصدارع، ظةمضةك سأية
 . شذثا كأرةش ناخشعسعنع بعز داظعما توؤاليمعز

 بةخت ياكع بةختسعزلعك ظةمةس هئح ؤاقعت صعشانعدة،
 . نع بوياليمعز » ظالغا « تعرعشحانلعققا باغلعق، شذثا

 كعملةر ظذ ظعكؤاتور بويالص زذلذم ظاستعدا ياتقان،
 . ص تذرالمايمعز شذالرنع ظويالص بىضىن تعصعرال . . . ظاه

 كأصحعلعك ظئزعلضىحعلةر هةممعسع بعزنعث ياقتا؛
 . يعلالر ظأتىص، ظذالرنع قذحاقاليمعز . . . توختا، ظالدعرعما

 قاقاس حأللةردة ظاتعدذ شذ حاغ كأرةش حئحعضع،
 . ظذالر ظارعسعدا خذددع كىن نذرعدةك صارقعرايمعز

 ر، ظأتىص بعردةك قانلعق داغالر، كأرىنمةكتة يئثع باغال
 . كأرةش دولقذنلعرع بعلةن هأرلىك تذغعنع قادايمعز

. يعل ظعيذن، غذلجا – 1939
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 ① خوش

 ظأسكةن يئرعم، مئنع كةتتع دةص زادع زارالنما،
 . ظأزةثمذ بعلعسةن، بعز بارعدعغان شةهةرنع

 ع، يئثع هايات نذرلعرع، ظةرك غذنحعلعر
 . ظئحعلعص دولقذنالص قاينعغان شةهةرنع

 كأرسةث ظعدعث، شةهرعم، ظاندا مةكتةص، ظالعي جايالرنع،
 . كىحلةرنع ظاندا زئرةك، حعؤةر، تةكشع ظأسىؤاتقان

 ظاندا كأرةش، ظاندا قايناش، شةرؤةتلعك باغالر،
 . ظاندا صعشعص، ظاندا مةي بولذص كئلعؤاتقان يعمعشلةرنع

 دولقذننعث كةث قوينعغا، مانا بىضىن مةنمذ شذ
 . قعص يالعثاح بولذص ظأزةمنع ظاتعمةن
 شذ شةهةردة ظوزذق ظئلعص دعلعمغا،

 . تاؤلعنعص، يىرةككة يئثع كىحلةرنع تاصعمةن

 دولقذنلذق ظذندعكع قاينام نامايعشالر، ! . . . ظئخ
 . قان بئرعدذ يىرةككة، قعلعدذ دعلنع مةصتذن

 غا، قارا مذشت قولالر سوزذلغاندا تذغالر
 . سىرىلضةندع قئحعص ظذندعمذ قاصقارا تىن

......................... 
 كئلةرمةن يئثع قذؤؤةت توصالص يىرةككة،

 . ظألكةمنعث هةر بعر بذلذثعدا ظعشلةش ظىحىن
 بعلدىرىص ظاندعن ظالغان ساؤاقالرنع خةلقعمضة،
 . ظالعي بالداق مئؤعسعنع صاتراق حعشلةش ظىحىن

 ذمغا معثلعغان ياشالر بار، مةن كةتسةم، مئنعث ظورن
. بعزدة هازعر، شةهرعم، ظورذن قالماس هةرضعز بوش
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 ظةسال، – سةنمذ زادع حعقمايسةن ظئسعمدعن ظةسال
 ! مةن كةتتعم ظذ شةهةرضة، تذغذلذص ظأسكةن شةهرعم، خوش

 . يعل ظاؤغذست، غذلجا – 1939
 : ظعزاهات
 كىنع ظعلعدعن ظىرىمحعضة – 20 ظاينعث – 8 يعلع – 1939 ذ شئظعرعنع شاظعر ب ①

. تةهرعردعن – . دة بئسعلعص حعققان » ظعلع ضئزعتع « ظوقذشقا ماثغان ؤاقتعدا يازغان، شئظعر
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 جاهان – قعزعلضىلضة صذركةنضعحة يةر

 ن، بعز باشتعال كأرةشنعث ظةث يعقعن دوستع بولذص قالغا
 . شذثالشقعمذ كأرةشنعث سازعنع جاراثلعتعص حالغان

 ظازادلعق، ظةركعنلعك دةص هةممة بعردةك تةث قوزغالغان،
 نامعنع ظالغان، » ظةصيذنكةش « تىنىضىن جذثضذ . . . هةظة

 . شذنداق، ظذ قانحة ؤاقعت مىضعدةص تاتلعق ظذيقذدا قالغان

 بعر تازعالص، – بذضىن ظذ داغلعرعنع يذيذص، بعرمذ
 . ىكىرىص ظأتمىشكة، كةلضىسعضة بئلعنع باغالص ت

 ظعككع يىزلىك ساتقذنالرنعث زةربة بعلةن ضئلعنع داغالص،
 ظذ غعجةكنع ظازادلعق مذقامعغا تةثكةش قعص سازالص،

 . ظئغعر يعلالردعن يانماي، ظالغا قاراص ظاتالر سالغان

 ظازادلعق ظىحىن حوغدةك يانغان بعزنعث ظوتلذق يىرةكلةر،
 . رونتتا قعلعح ظوينعتعص تالمعغان بعلةكلةر قانلعق ف

 ظالعدعغان هوسذل ظىحىن مةيلع تأكىلسذن ظةمضةكلةر،
 لئكعن هةر حامدامدعمذ ظورذنالنماقتا ظالعي تعلةكلةر،
 . بذ يولدا ظاكوصالردا قذربان بئرعص حالدذق بارابان

 كأرةشكة دةص تاشلعغان هةر بعر قةدةم شذنحة ظذتذقلذق،
 . ذ يولدا، حئحةكلةص معليونالص ظىندذق بعرلةص ظألسةك ب

 يئثع جذثضذ قذرذشحىن سعمذنتتعن حعث ظذلالر قذردذق،
 حعث بولسذن دةص قان بعلةن سأثةكلةردعن خشالر قذيدذق،

 . جاهان – حئلعشعمعز بعز قعزعلضىلضة صذركةنضعحة يةر
. يعل ظاؤغذست، ظىرىمحع – 1939
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 ق تويع ظازادلع

 حوث دئثعز ظأركةشلعنعص هةر قاحان، هةر حاغدا
 . صةيدا قعلعدذ دولقذنلذق، ظذلذغ تةؤرةشنع

بعر ؤاراقال، – دةل شذنداق، دذنيا تارعخعنع بعر
 . ظذحرعتالمايسةن مذنداق قذتلذق كأرةشنع

 الؤذلداص يئنعص، حاحراص كىحلىك ظذحقذنالر،
 . اقتا يانالردعن ظةزضىحعلةرضة ظوت حاحم – يانمذ

 يةنة تذتعشعص، ظذحقذنالردعن حعقعص يالقذنالر
 . بوزةكلةر تةلمىرضةن بةخت ظعشعضعنع ظاحماقتا

 بعزنعث مةيدان، – ظةنة، دةهشةتلعك ظوت، قانلعق فرونت
 . بوزةكلةرنعث ظازادلعق تويع قعزعماقتا

 ظىستىن بولسذن دةص، توي شةرعصعضة بئرعص قذربان،
 . تىس ظالماقتا توي داغدذغعسع دذنيا بويع يئثع

 ظةنة، ① حىنكع تأت يىز معليون خةلق
 . قئنعغا صاتماي شذ توينع ظويناؤاتعدذ – قعنع

 يئثع جذثضذ بعلةن ظازاد ضىلنع جىصلةشكة
 . ياؤنع تعترعتعص، جذثضذ خةلقع قايناؤاتعدذ

 ظازاد ضىلنع بةرمةيمةن دئضةن قارا كىحلةر
 . ظألمةكتة شذ تويحعالر ظارعسعدا دةسسعلعص

 ظئلعنعؤاتقاحقا قارا كىحتعن تارعخعي ظأحلةر،
 . ظازاد ضىلضة يئقعنلعشعص تويحعالر كىلمةكتة

 ② بعرع بعلةن قول تذتعشعص ضومعنداث، ضوثحةنداث – بعر

 . ظألةن ظئيتعشعص توينع باشالص، ظالغا يول سالدع
 ظازادلعق حئحةكلعرعنع تئرعص هةر يان،

. قان هةر غذالحتا ظذتذقنع مول ظالدع كأرةشكة ظات
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 تىندعن قذتذلذص، حوغدةك ياز تئثع ظاتقاندةك،
 : هةر بذلذثدا تاث شولعسع، بعز سعضعنال بةرضةحكة
 بوزةكلةر دذنياسع داؤالغذص خذددع دئثعزدةك،

 . مةؤج ظذرذص قوزغالدع، كىتكةن معنذتالر يةتكةحكة

 دذرذص تاشالص، ظةزضىحعلةر دذنياسعنع ظاغ
 ادلعق بئغعغا شذنداق كعرعص جايلعشعمعز؛ ظاز

 هئلعقع كىتكةن يئثع جذثضذ، يئثع تذرمذشنع باشالص،
 . دذنيا ظعزعلضىحعلعرع بعلةن مةثضى قذحاقلعشعمعز

 . يعل نويابعر، ظىرىمحع – 1939
 : ظعزاهات

 نوص ①  ظومومع  مةملعكعتعمعزنعث  يعلالردا  هئسابلعناتتع 450 وسع شذ  – . معليون
 . تةهرعردعن
 بعلةن ②  صارتعية  كوممذنعستعك  مةزضعلعدة  ظذرذش  قارشع  باسقذنحلعرعغا  ياصذن

. تةهرعردعن – . ضومعنداث بعرلعكسةص تىزضةن ظعدع
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 باتذر يعلالر

 يئثع يعلغا بئغعشالص –

 عث بئشع ظوثلعنعص، تعترةك، بةزضةك، بعزةث يعلالرن
 كأرةشحان باتذر يعلالرغا ظايلعنعؤاتقاحقا؛

 ظئغعرلعقالرغا حعدام، ضاث ناخشعالر بئغعشالص،
 كةث ظاتقاحقا؛ – كأرةشكة غذالحنع سوزذص كةث

 كئتعص بارعمعز مانا بعزنعث حعث دةسسةص ظالغا ظاتالص،
 . يئثع جذثضذ، يئثع تذرمذشقا – كأزلعضةن مةقسةت

 نع قان، هةسرةتلعك قارا كىنلةرنعث كأزع ياش، بةدع
 قذلعقعغا ضىللةر قعسعص، يئشعنع سىرتىص كىلدىردذق؛
 هئح مةيىسلةنمةي قولدعن كةتكةن ظذلذغ شةهةرلةرضة،

 دئدذق كىلىصكعنة، بةلكع ؤاقعتلعق بئرعص تذردذق؛
 ظذلذغ هئكمعتع بار ظىحىن ؤاقعتلعق حئكعنعشنعث

 . قعردذق ظالدع هةم ظارقعدعن ظوراص دىشمةنلةرنع

 صعالنع ظاللعقاحان بعتحعت بولغاحقا، ① » صات هةل قعلعش «
 . زةهةرلعرعنعمذ حئحعص باقتع ② » صات سىلعه ياساش «

 جذثخذا خةلقع كىن ساناص ظأحلةص ظأسىؤاتقاحقا،
 . صاحاق قعلعص حاقتع – ظذ صعالنالرنعمذ صاحاق

 نع يةكسان قعلعص، ظادالةتلعك ظذرذش بعلةن دىشمةنلةر
 . خةلقعم ظاداققع غالعبعيةت مةنزعلعضة قاراص ظاقتع

 . يعل يانؤار، ظىرىمحع – 1940

 : ظعزاهات
 قعلعش « ② ①  هةل  ياساش « ، » صات  سىلعه  ياصذن – » صات  هةممعسع  بذالرنعث

 تاجا  جذثضذغا  ظعستعراتئضعيعلعك باسقذنحعلعرعنعث  قويغان  ظوتتذرعغا  ظذرذشعدا  قعلعش  ؤذز
 نع خام خعيال » حاقماق تئزلعكعدة هذجذم قعلعص، تئز غةلبة قعلعش « شذظارع بولذص، ظذالر

 صعالنعغا ظاساسةن خاظعن ؤاث جعثؤئي بعلةن » سىلعه قعلعش « ظذالر ظأزلعرعنعث . قعلغان ظعدع
جعياث . نع قذرغان بولسعمذ صذت تعرةص تذرالمعدع دألعتع » قورحاق مانجذضو « تعل بعرعكتىرىص
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 بعلةن  باسقذنحعلعرع  ياصذن  ظةكسعيةتحعلعرع  جذثضذ » سىلعه « جيئشع  بولسعمذ،  قعلماقحع
 كوممذنعستعك صارتعيعسع رةهبةرلعكعدعكع صىتىن مةملعكةت خةلقعنعث كىحلىك قارشعلعقعغا

 ظةن . ظذحعرعدع  باسقذنحعلعرعنعث  ياصذن  شئظعرعدا  بذ  بعتحعت شاظعر  صعالنلعرعنعث  ظاشذ  ة
 . تةهرعردعن – . بولغانلعقعنع كأرسعتعص ظأتكةن

 ① مارشالر

 يئتعص بارعدذ

 يئرع كةث بايلعقع مول شعنجاث،
 . مانا سوزذلذص، صارقعراص ياتعدذ

 ياؤان دااللعرعدا، – كةث ظئتعز، قعر
 . حعمةنلةر داظعم حئحةك ظاتعدذ

 ، كةث دةم ظئلعص، هةممة معللةت ظةركعن
 . ساظادةتسئرع كئتعص بارعدذ

 خورام سازلعرعنع حئلعص، – خذشال
 . بةخت قوشعقعنع ظئيتعص بارعدذ

 تاؤلعدع بعزنع كأرةشحان يعلالر،
 . كأرةشتة خةلقعم يئثعص بارعدذ

 هةر قةدةمدة باشالص يئثع قذرذلذش
 . مةنزعلضة تئز يئتعص بارعدذ

. ئؤرال، ظىرىمحع يعل ف – 1940
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 ظازادلعق كأرةش

 ظازادلعق كأرةشنعث شانلعق دئثعزع
 . دولقذنالص تعك قعرغاقالرغا تاشتع
 كأرةشكة ظامراق بذ جذثضذ خةلقع
 . ظازادلعققا كةثتاشا ظعشعك ظاحتع

 : قايتارما
 دولقذنالر ظارعسعدا راست قاينايمعز،

 . حئكعنمةيمعز، يانمايمعز، ظالغا حامدايمعز

 عش ضئزعكع شةكسعز بعزنعث بولغاحقا، يئث
 . كأرةشنعث سعرلعرعنع ظوبدان ظأضةندذق

 ؤارقعراص حامدعدذق، » ظذررا « هةر دوقمذشتا
 . يةر، هاؤا، سذدا ظىستىنلىك قازاندذق

 : قايتارما
 دولقذنالر ظارعسعدا راست قاينايمعز،

 . حئكعنمةيمعز، يانمايمعز، ظالغا حامدايمعز
 . يعل – 1940

 ظألىم يا كأرىم دةص معليونلعغان ظةل،
 . قانلعق مةيدانغا حىشتع، باغالص مةككةم بةل

 بذ يولدا ظاقسعمذ قانالر بولذص سةل،
 . بذ كأرةش مةقسعتعمعزنع قعلغذسعدذر هةل

.......................... 
* 

 ؤةهشع فاشعزعمغا قارشع
 ! ظالغا باسار دذنيا، قوزغال

 عنع، ظئيتعص كأرةش مارش
 ! قوزغال، قولغا قورال ظال

 : ظعزاهات
 سئلعنعص ①  ظاهاثغا  ؤاقتعدا  ظأز  شئظعر  صارحة  تأت  بئرعلضةن  ظاستعدا  ماؤزذ  بذ

– . ظوقذلغان، شعنجاثنعث هةممة جايلعرعغا تارقعلعص، ظوقذغذحعالر مارشع بولذص قالغان ظعدع
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 جذثضذ قعزع رةيهاننعث مارت شامعلعغا بذيرذقع
 بعر شاظعرغا تةقلعد

 ! ظةي، شوخ مارت شامعلع، توختا
 ! لعجعث

 ! ظةركعلعص يئنعمدعن يةلصىص ظأت
 ! بذيرذغذمنع ظاثال

 : دذنياغا
 ياؤروصا،

 ظامئرعكا
 قعزلعرعغا – خوتذن

 ! ظاصعرعن تذت
 حئلعشسذن ظذالر،

 ! فاشعزعمغا ظئحعص ظةجةللعك ظوت
 مارت شامعلع،
 قعزالر شةؤكعتعنع – ظازاد خوتذن

 ! ةس تارعخ ؤاراقلعرعغا صىت ظأحم
 بعز تةرةصتة كذللع كاظعنات،
 . بةس، بعزنعث غالعبعيةت

 حىنكع بعز تةرةصتة
 . . . ظادالةت

 . . . مذساؤةت
 ظةركعن، – هأر

 . بةخت ساظادةت
. يعل، مارت، ظىرىمحع – 1940
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 مذخةممةس

 حارحعدعم، حارحعمايسةن، ظةرك دةص بعلعم باغالنغان،
 . داغالنغان – اينعغان زاماندعن تئنعم مةجرذه ظةسكعلعك ق

 كأرةش سئصعنعث ظةزاسعمةن، قةلبعم ظوت بولذص يانغان،
 قوشذلذص كةث مةزلذمالرغا ظازادلعق سازعنع حالغان،
 . حئكع سأكىلضةن دذنياغا نةصرةت كأزىمنع ظااليتقان

 دةص ظاتعلعص جذثضذ مةهكذملذق دةردعنع تارتتع، » ظةصيىنكةش «
 . كلعرع مةنحعث، ضومعنداث ظةلنع يعغالتتع زذلذم سولذ

 كأرمةي بعزنع ظادةم قاتارع جاهانضعرالرغا ساتتع،
 جاهانضعرالر يةلكعمعزضة زذلذم يىكلعرعنع ظارتتع،

 . زاماندعن كأرمعدعم شةصقةت، نةصرعتعم قاينعغان ؤولقان

 معللةتلةرنعث تةكشع ياشاش مةزضعلعنع بةك خااليمةن،
 بويالص ماثدعم، هئح هارمايمةن، ظازادلعقنعث مةنزعلعنع

 شوخ سازعمنع ظازادلعقنعث مارشعغا تةثكةش سازاليمةن،
 مةن جةثضعؤار جذثضذ ظوغلع، ظعرادةمدعن هئح يانمايمةن،
 . تةشنا بولذص شاد تذرمذشقا، بةس، مةن كأرةكنع ياققان

 ظازاد قعلعص بذ جذثضذنع، ضىللعتعشتذر حعث ظةهدعمعز،
 ةس، شذ بعزنعث ظالعي بةختعمعز، خةلق ظالسا ظةركعن نةص

 . بذ كأرةشحان ظذلذغ ظةلنعث ؤةتةن سأيةر صةرزةنتع بعز
 بعز تاؤالندذق جةثلةر ظارا، ياثرار غةلبة ناخشعمعز،

 . حئلعش بعلةن ظالغا ظاتالص، بعز قذرعمعز يئثع دةؤران

 ظاؤازعمعز جاهان بويالص كةتسذن، هةقنع بعز سأزلةيمعز،
 . ظةل بعر مةقسةتنع كأزلةيمعز ظأملعشعص حعث ظئزعلضةن

 ظعسيان كأتعرعص ظىستعدعن بعز كونا دذنيانع تىزلةيمعز،
 ظازادلعق ظعزلةيمعز، – غذالح تاشالص كأرةشلةردة هأر

 . كأرةش هامان بئغعشاليدذ بعزضة نذسرةت ؤة دةرمان
. يعل ظاصرئل، ظىرىمحع – 1940
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 ماي ناخشعسع

 ظئيعدا تةبعظةت خذش سازعنع حالغاندا، ماي
 . كعشعلعكنعث صارالق كىرعشع صورذقالص قاينعغان

 قوزغعالثالر، نامايعشالر كةث تىس ظالغاندا،
 . زالعمالرنعث حعرعك دذنياسع زةربة حاينعغان

 هئحبعر يانماي كةينعضة قوراللعق توقذنذشتعن،
 . ظةرك باتذرلعرع كأكرةك كئرعص مةيدانغا تاخلعغان

 سعضنال بئرعص باشالصقع كةسكعن يىرىشتعن
 . هئحبعر ظأحمةس، مةثضى كأمىلمةس ظعزالر قالدذرغان

 زذلذم، ظألىم قاينعغان جايالردا ظئزعلضىحعلةر
 . ظأتكىزعدذ ظأز بايرعمعنع، جالالتالر ظذرسعمذ

 توؤالص كأرةشحان شذظارالر، قاينعتعص كأرةشلةر،
 . سعمذ ظأتكىزعدذ، كعشةنلةر بعلةن قاصساص تذر

 معليونلعغان جذثخذا خةلقع كأرةشحان ماينع
 . قاينام فورنت، جةثلةر ظعحعدة قارشع ظالعمعز

 صىركىص كأرةش ظذحقذنعغا ظئزعلضىحع هةر ياننع،
 . سعضنال بئرعص بعز دذنياغا، سازعمعزنع حالعمعز

 باتذر يعلالر قوينعدا هامان ظالغا ظعنتعلعص،
 . باسقذحعغا يةتتذق هئح ظةيمةنمةي داغالردعن تعركعشعش

 ظاتاكعغا كأحعمعز، يئثعش تذغعنع لةصعلدعتعص،
 . دئمةك، دىشمةننع قوغالش ؤةتةندعن سىرىص ! . . . ظاتاكا

 هعندع، ظعسصان، هةبةش تاغ حوققعلعرعدعن ! ظةنة
 ! صةرياد، زارلعنعش ظاؤازع دةيدذ ظعنتعقام – دات

 ماي شاماللعرعدعن، – شذالرغعمذ ظازادلعق فرونت
 ! ان جذثضذ يولاليدذ قعزغعن ظازادلعق ساالم كأرةشح

. ماي، ظىرىمحع – 1 يعل – 1950
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 كةل، يئثع يعل

 خوش، كونا يعل، بعز بعلةن سةن خئلع زامان يىرىص كةلدعث،
 . شانالر ظئلعص كةلدعث – كةل، يئثع يعل، بعزلةرضة سةن شةرةص

 ئثع ظعشالرنع دةص، كونا يعلغا قويذص حئكعت، باشال ي
 . يئثع ظذتذق مةيدانعدعن خوش خةؤةرلةر قعلعص كةلدعث

 كأكرةك كئرعص ظأتكةندة بعز، ① تعركعشعش ظاتاكعغا
 . شىبهعسعز، قةتظعي كأرةش سازعنع سةن حئلعص كةلدعث – شةك

 نةس هاياتع  ظاخعرلعشعص جان تاالشقان جاهانضعرنعث
 . علةرنع ظئتعص كةلدعث كأزعضة ظوق، كأكرعكعضة نةيز

 بئرعص زةربة جاهانضعرلعك باشلعغان شذم ظذرذشالرغا،
 . خذشاللعقنع سئلعص كةلدعث – مةزلذمالرنعث قةلبعضة شاد

 ظادالةت، سازع هةردةم جاراثاليدذ، – يئثعلمةيدذ هةق
 . هةقعقةتنعث ضذرزعسعدا دىشمةن كأكسعن تعلعص كةلدعث

 صىركةيلع بعز، كةل، يئثع يعل، سئنع ظذتذق ضىللعرعضة
 . ظذتذقنعث يوللعرعنع ظئحعص كةلدعث – سةن بعز ظىحىن شان

 . يعل يانؤار، ظىرىمحع – 1941

 : ظعزاهات
 ظذرذشنعث ①  قارشع  باسقذنحعلعرعغا  ياصذن  ؤاقعتتا  ظةينع  يةردة  بذ  شاظعر

 باسقذحعغا قاراص يىزلةنضةنلعكعنع ) هذجذم ( عن ظاتاكا ظعستعراتئضعيعلعك تعركعشعش باسقذحعد
. تةهرعردعن – . دئمةكحع
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 ① حوث قةهرعمان ظويغاندع

 شذنداق، بذ زور بىيىك كعشع ظذزذن يعلالر ظذخالص ياتتع،
 . دذنيانعث ظون ظعككعدعن بعرعضة صذتلعرعنع ظذزاتتع

 غالجعر، ② رع قانخور دئدع قئ » ظذخالؤةرسذن، ظويغانمعسذن «
 . تعرعك قعرغذح ظةصيذنعنع زورالص ظذنعثغا ساتتع

 بعرعدعن قعزغعنعشعص، – قان شوراشقا بعر ③ ظأمىحىكلةر
 . تعرعكتاصلعق تورلعرعنع هةر تةرةصكة توقذص تارتتع
 بذ شوراشقا حعدالماستعن تعصعرلعسا نةححة قئتعم،

 . سأزلةص ياؤاشالتتع » شئرعن « رع ظأمىحىكنعث مااليلع
 ظأمىحىكلةر تعكةنلعك صذت بعلةن حةيلةص يىرسعمذ ضةر،
 . لئكعن ظذنعث حعن ظعنسانلعق نامع مةغرذر جاراثاليتتع
 ساص قان شوراص قوساق سالغان ياصذن صاكار غالجعرلعرع،

 . باغرعن سذغارماق بوص كأز ظااليتتع – بذ زور كعشعنعث يىرةك
 كعضة ظوق، زةهةرلعك ضاز، بومبا ظئسعص، هةر بعر ظعصالس تى

 . بذ ظادةمنعث كأكرعكعضة شذم تعكةنلعك قول ظذزاتتع
 دىشمةن ظاتقان توص زةمبعرةك ظاؤازلعرع ④ لوضوحعياؤغا

 . ظذخالص ياتقان زور كعشعنع ظذيقذسعدعن دةل ظويغاتتع
 ؤارقعراشالر – دئضةن صعالن » صات هةل قعلعش « قانغا بوياص،

 . وث قةهرعمان يىرعضعدة ظوتلذق غةزةصلةر قوزغاتتع ح
 دةص ظذ، » ظذخالؤئرعش معراس ظةمةس ماثا « ، » قذللذق نومذس «

 . باغالص كأرةش كةمعرعنع مةيدان ظارا ظات ظويناتتع
 دةص ظذ حوث كأرةشكة باستع قةدةم، » ظألىم ياكع كأرىم «

 . شذ حاغ ضويا كأز ظالدعدا ظازادلعقنعث تئثع ظاتتع
 بعلةك، ضاث قولالردا معجعقالندع شذم حعؤعنلةر، كىحلىك

 . تاغ كأتةرمةك بولغان حعؤعن شذ حاغ صاتقان ظعحرة صاتتع
 ظأز ضأشعنع ظأزع يةص، ظعسكعلعتكة ظايالنغان ظعالنالر

 . يالذجعياثنعث قاينعمعدا يول تاصالماي بئشع قاتتع
 حوث قةهرعمان حالدع مانا ظاتاكعنعث سعضنالعنع،

 . ظورناتتع ⑤ ذغعنع ظذ ظازاد مةيدانغا غالعص جذثخذا ت
. يعل ماي، ظىرىمحع – 1941
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 : ظعزاهات
 » حوث قةهرعمان « شاظعر بذ شئظعرعدا ظذلذغ ؤةتعنعمعز جذثضذنع – حوث قةهرعمان ①

 جذث  يعللعرع  شذ  شئظعرع  بذ  شاظعرنعث  ظوخشاتقان،  صارتعيعسعنعث غا  كوممذنعستعك  ضذ
 قعلعنغان  نةشعر  تةهرعرلعكعدة  ظةزالعرع  بعرلعكسةص « شعنجاثدعكع  » جاهانضعرلعككة

 . ظايلعق سانعنعث ظذيغذرحعسعغا بئسعلغان – 6 يعل – 1941 آورنعلعنعث
 . ظةنضعلعية جاهانضعرلعكع كأزدة تذتذلغان – قئرع قانخور ②
 . خةلقظارا جاهانضعرالر دئضةن مةنعدة – ىحىكلةر ظأم ③
 . لوضوحعياؤ كأؤرىكع – لوضوحعياؤ ④
. تةهرعردعن – . ظازاد رايونالر كأزدة تذتذلغان – ظازاد مةيدان ⑤
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 ① دوستذمغا

1 
 ث، راؤابعثنع كأرةش مذقامعغا سازلعمعسا

 . كونا مذقامعث، دوستذم، قذالققا خوشياقماس
 باغ ياساص، ضىللةر تئرعص، ياشناتمعساث،

 . غازاثلعقتا بذلبذلالر قانات قاقماس

 دات ظئيتعش ظأتمىشنعث معراسع ظذ، – ظاه
 . ظذ معراستعن كعشع هئح بعر ظىلىش ظالماس

 كأرةش بعلةن ظالغا حامداش حئغع بذ،
 . دة قالماس كأرةشحانالر فرونتعنعث كةينع

 . يعل، قةشقةر – 1941
2 

 دوستذم، ياشلعق شوخلذقلعرع بعلةن،
 بولما بةثؤاش،

 . يئتةر ظةمدع خوشالشقعن
 ظادةم بولذش يولعغا كعر، يىرةك زوقلذقلعرع بعلةن

 . نادانلعق بعلةن مذشتالشقعن – حىش مةيدانغا، غةصلةت

 حع ظذلذغ نةرسة، ظذ مةغرذر جاراثلعغذ – ظادةم
 . قاراثغذ ظعحعثنع ساص ظعلعم نذرع بعلةن يورذتقعن

 ! كىندىز تعنماي ظوقع، ظوقع، ظوقع – كئحة
 . يئثع جةمظعيةتكة اليعقلعشعشقا هةردةم تعرعشقعن

 بذؤةكلعك مذقام صةدعلعرع صايدعسعز ظةمدع،
 . صةدعلةرضة سازالتقعن – راؤابعثنع يئثع مذقام

 ث، ظالتذندعن قعممةت، بعر سئكذنت ؤاقعت، بعلسة
 . ظئحعل، يئيعل، يئثع يايالقتا كأثلىثنع يايالتقعن

 بعل، جةمظعيةتنعث توختعماي ظالغا بئسعشعنع،
. سةت هةم زعيانلعق تذتعمةن دئيعش قذيرذقتعن
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 ظئرصان، يئثع باغالر قذر، – ظأضعنعص ظعلعم
 . بذ باغقا زعيانلعق شذمبذيعالرنع قذرذتقعن

 اراثلعغذحع ظذلذغ نةرسة، ظذ مةغرذر ج – ظادةم
 . قةلبعثنع ساص مةدةنعيةت نذرع بعلةن يورذتقعن

 . ظأكتةبعر، قةشقةر – 16 يعل – 1941

 : ظعزاهات
 ظعكعسصعدئتسعية ①  بئرعلضةن ظعككع شئظعرنع شذ يعللعرع شاظعر  ظاستعدا  ماؤزذ  بذ

 بعراق شاظعرنعث بعرعنحع شئظعرع . شقةردة يازغان ظأمعكع بعلةن جةنذبعي شعنجاثغا بارغاندا قة
. تةهرعردعن – . بعر قانحة كذبلئت بولسعمذ، باشقا كذبلئتلعرع تئصعلمعدع
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 يةنة ظويغان

 هةر ياققا نةزةر سالغعن، ظةؤج ظالدع كأرةش قايناق،
 . معليونالص تىضىلدع مذشت ظازادلعق دةص، شذظار ياثراق

 كونا دذنيا هاالكةتكة قةدةم قويدع، حعرعضةن
 . كأيدىرمةككة تةختعنع غةزةصنعث ظوتلعرعنع ياق

 ظذلذغ جذثضذ، بولذص تةشنا ظازادلعققا ظاياق باستعث،
 . يذيذص داغنع، كأرةش بعلةن توختعماي داؤان ظاشتعث

 ظئزعلضةن ظةلنع ظويغعتعص، ظازادلعق حئحعضعن حاحتعث،
 . سئلعص ياثراق قذرذشقا يئثع هايات، حذقانعنع

 كىلصةت دةردعنع تارتعص كةلدذق بعز، – ظةسعرلةر زذلذم
 . نادانلعق بأشىضعدة، غةصلةتتة يئتعص كةلدذق بعز

 ظازادلعق يولعدا جةثدة قذربانالر بئرعص كةلدذق بعز،
 . كأرةشكة باشلعدع بعزنع يولعمعزدا قعزعل بايراق

 عث، يئقعن قالدع سىزىك تاثالر، رئظالدذر غايعمعز بعزن
 . كأرةش مةيدانعدا ظىستع صوالتتةك سئصعمعز بعزنعث
 ظاداققع غةلبة كىنع بوالر حوث تويعمعز بعزنعث،

 . صارالق – كأرةشتعن كئلعدذ بعزضة ظعستعقبال يورذق

. يعل فئؤرال، ظىرىمحع – 1942
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 صارحعالر

 اهاندا سذ،هاؤا بولمعسا ج
 . بارحة هاياتلعق بعر كىن ياشالماس
 هةقعقةت بةرمعسة شاظعرغا ظعلهام،

 . شئظعر تذرماق،هةتتا حئكعت ظذرالماس

******** 
 غذرذرلعنعص كةلمعسةث بوصتذ،
 . صولعشعص بعر كىن كئلةرسةن
 كىز بولذص غازاثالر قذيذلذصتذ،

. سولعشعص بعر كىن ظعضعلةرسةن
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 لئنعن شذنداق ظأضةتكةن

 تعرعكلةرنعث ظةث تعرعكع، – لئنعن
 . ظذ كأرةشلةردة يئثعص ظأضةنضةن

 معسلعسعز كةث تاغ ظذنعث يىرعكع،
 . بةس، ظذ جةثلةردة يئثعشكة ظأضةنضةن

 جةزعرعلةرنع بوستان قعلعشقا، – ظذ، حأل
 . كعشعلعك دذنياسعنع ضذلعستان قعلعشقا

 قعلعشقا، ظئزعلضةننع ظالغا باسار ظعنسان
 . ضعضانعت يئثعنع قذرذشقا ظأضةتكةن

 كأصحعلعك ظىحىن جاندعن كئحعشكة،
 . ظازادلعق يولعدا ؤذجذدعنع تعكعشكة

 كأرةشتة يئثعشكة، يئثعشكة، يئثعشكة،
 . يئثعش تذغع بعلةن ظالغا بئرعشقا ظأضةتكةن

 ظذتذقالرغا قاراص ضاثضعرعماسلعققا،
 . قعستاثالر ظارعسعدا قاقشعماسلعققا

 كةث يولدا ظذدذل مئثعشقا، – را توغ
 . ظةمضةك قوينعدا حعثعشقا ظأضةتكةن

 دىشمةنلةرنع ظئزعص تاشالشقا،
 . يئثع تارعختعن بةتلةر باشالشقا

 ظادعل ظذرذشقا، . . . قذربانغا تةييار
 . ظالؤاستعالرنع قعرعشقا ظىضةتكةن

 قارا تارعخنعث يىزعنع يذيذشقا،
 . هةق قارغذلعرعنعث كأزعنع ظويذشقا
 دذنياغا ساظادةت، ظادالةت قذرذشقا،

. ظالغا ظاتالشقا ظأضةتكةن – يئثعص ظالغا
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 ظعالننع، – ضئتلعر ظوخشاش ظةجدعها
 . حاياننع – ظعنسانالر ظىحىن ظوغا

 توثغذز تذمشذق اللما قاؤاننع،
 . دذنيا يىزعدعن قويماسقا ظأضةتكةن

 لئنعنسعز ضاث يعلالرنع بئسعص ظأتكةن،
 . قعسعص ظأتكةن قارا يعلالرغا ضىل

 لئنعن ظعزع بعلةن معنذتالص يةثضةن،
 . سعتالعن لئنعندعن يئثعشنع ظأضةنضةن

. يعل ظاصرئل، ظىرىمحع – 1942
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 كأرةشحان ظاي – ماي

 بىضىن، بذ كأرةشحان مايدا،
 . ظىزعدذ . . . تةبعظةتتة باهار تويلعرع

 خذددع شذنداق، صىتىن دذنيادا،
 . عشعلعكنعث صارالق كأرةش بايرعمع كئزعدذ ك

 زذلذم تئغعنع ظاغدذرذشقا
 . كأصحعلعكنعث يالقذنلذق كأرعشع قاينايدذ

 كاصعتالعسعتالردا زاؤذت، فابرعكعالر،
 . ظعستانوك، ماشعنعالر ظذخاليدذ

 جاهانضعرالرنعث قانلعق قامحعسعدعن
 . قان تامغان هةر بعر ماكاندا

 كةسكعن كأرةش،
 شلةر ظذلذغ تةؤرة

 . تعترعتعدذ ظألىمضة يىزلةنضةن حعرعك دذنيانع
 . . . دولقذنلذق نامايعشالر

 ظئضعز كأتعرعلضةن معليون مذشتالر،
 تةلةص قعلعدذ بعر ظئغعزدعن
 . هور، ساظادةت، ظةركعنلعكع

 . . . بعرعنحع ماي، كأرةشحان ظاي، حئلعشقا باي
 . . . ظازادلعق ظىحىن كأرعشعدذ هارماي

 كأرةشحان مايدا جذثضذدا بذ
 نذمذسلذق هةم صاجعظةلةر،

 قايغذلذق ؤةقةلةر
 . تعزعلعص ظأتكةن

 جعنةن كوحعلعرعغا تولغان قانالر،
 جذثخذا تارعخعغا
 . يئزعلعص ظأتكةن

بعكار ظاقمعدع قانالر،
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 . ظذ قانالردعن ضذلعستان ظىندع
 : ماي صذراقلعرع بعزضة شذنع تاصشذردع

 بذندعن كئيعن بعز جذثخذا
 ضةن نذمذسنع، شذ دةسسةل

. قارا داغالرنع ظاقاليمعز
 جاندعن ظةزعز بذ ؤةتةننع
 قةهرعمانالرحة كأرعشعص،
 . ظازاد قعلعمعز، ساقاليمعز
 كأصحعلعكنعث ظازادلعقعنع

 . ظةبعدع ياقاليمعز

 بعرعنحع ماي، كأرةشحان ظاي، حئلعشقا باي،
 . حئلعشعمعز بعز ؤةتةننع ظازاد قعلعش يولعدا هارماي

. ماي، ظىرىمحع – 1 يعل – 1942
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 يانار تاغالر

 ماتةم، نذمذس، قارعلعق بايراقالر،
 . يئتةر، ظارتذق يةرضة ظعضعلمةس

 يئتةر ظةمدع،
 بعر غئرعح يةرنع بذ ؤةتةندعن،
 . بعر صارحة ضأشنع ظةزعز تةندعن

 ! هئحكعم قانلعق قولع بعلةن كئسةلمةس
 ظاياق ظةمدع، كونا دذنيا ظئغعر

 ! قورسعقعنع كأتعرعص يعراق كئتةلمةس
 حىنكع ماتةملةر يعغعلعص داغ ياسعدع
 . هةم توصلعشعص بذ تاغالر تاغ ياسعدع
 ظةث حوثقذر يةر قاتلعمع يادروسعدا

 بذ داغالر ظئغعرلعقعغا
 مةدةنلةر هئح حعدالمعدع،
 . . . ظوت تذتاشتع، بولمعدع
 بذنداق ظوتلذق ؤولقانالر

 دعال دةص كعممذ ظويالر؟ بعر يةر
 ظةنة، دذنيادا ؤولقان ظاؤازلعرع،

 . يانار تاغالر حاحار الؤعالر
 كأرةش قعزعتعص، ياسايمعز تويالر،

 باغرعغا قارا داغ يذقتذرماسقا،
 ظةنة، كأرىث، كاؤكاز تاغلعرع،
 . ظئلبذرس حوققعلعرع الؤا ظاتعدذ
 ظعحالس تاصالرنع ظذزعتعشقا،

 قوينعغا
 يانار مةدةنلةر

 . ىضعمةس ظاتومالرنع تارتعدذ ت
 قارا داغالرغا قارشع صىتىن دذنيا
 بىضىن قايناق الؤا حاحعدذ؛
 قارا زعندان، قةصةز دارالرغا

. ظوت ظاحعدذ – بىضىن يالقذن
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 هعمااليا، مةغرذر ظالعص،
 كارصات غةيرةتتة،

 ظةنة، ظافرعقا كعلمانجعرا تاغلعرعمذ،
 بىضىن تةؤرةشتة،
 . يانار تاغالر كأرةشتة

 ذلذغ ظوكيان دولقذن ظاتعدذ، ظ
 غةزةص حاحعدذ،

 زور باتذر كعشع توؤاليدذ؛
 قارا داغ، بذلغعما –

 . دةص – ! سعماب سىيىمنع
 ياؤروصا تعصعراليدذ،

 صىتىن دذنيا قعمعراليدذ،
 معليون ظارالالر ؤاقعرايدذ،

 . دةص ① الؤا ظاتسذن ظعككعنحع يانار تاغالر سئصع

 دةل شذ مةدةن
 . لذق ظاتومالر بعز ظوت

 يىرعكعمعز حوث تاغ،
 بعز يانار تاغالر بولذص ظوت حاحعمعز،
 . قارا داغالرغا دةهشةت قويذن ظاحعمعز
 ! مةيلع، تذتذشذثالر، الؤا ظئتعثالر
 ! ظةي، يانار تاغالر، يانار تاغالر
 ! تعتعلسذن قارا تاص، قارا داغالر

 قالمعسذن ظذالر،
 ظورنعغا ظىنسذن

 ! باغالر جاهاندا ضذلعستان

 . يعل سئنتةبعر، ظىرىمحع – 1942

 : ظعزاهات
 سئصع ①  تاغالر  يانار  فرونتع – ظعككعنحع  ظذرذش  ظعككعنحع  قارشع  فاشعزعمغا
. تةهرعردعن – . مةنعسعدة
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 صارحة

 مةرعصةت ظعزلة، ظئرعنمة،
 . سةرعص ظةتكعن كىحىثنع
 شعثنع، بوياق بعلةن بويعغعحة تئ

 . ظعلعم بعلةن زعننةتلعضعن ظعحعثنع

. يعل ظأكتةبعر، ظىرىمحع – 1942
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 تىن يئرعص ظعزالر باسقاندا

 ظىمعد صارالق، يعلالر ظئغعر،
 . مةنزعل داؤانلعق سةصةردة

 دىشمةن ظاكوبع هةر قةدةمدة،
 . توساق سعمالر هةر يةردة

 ظالدا ظأتكىل، . . . ةريا ظالدا د
 تار يولالر؛ . . . ظالدا قعستاث

 ظالدا كأرةش، تةؤرةش صىتكىل،
 . ظالدا يةثضىحع ضاث يعلالر

 سةن كأرةشنعث قعرغعقعدا،
 سةن كأرةشنعث غارعدا،

 ظالدا دولقذن هةمدة ظذصقذن،
 . جذش ظذرار تعك بارعدا

 مذندا بوران، ظاندا شعؤعرغان،
 . ق ظذ يةردة هاؤا بذلذتلذ

 بذ سةن تذغذلذص ظأسكةن ماكان،
. ساي سذلعرع دولقذنلذق

 بذ حذؤذلغان، بذ بذزذلغان،
 بذ ضورذستان خارابة؛

 سةن تةر تأككةن، سةن ضىل قعلغان،
 . سةن تأرةلضةن مةشةدة

 بوؤاث، – بذ يئزا، بعل ظاتا
. صذشتذث – تذصرعقع، ظذرذق
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 دالعلعرع، ضىل باغلعرع،
 . ظئضعز تاغلعرع جان دوستذث

 ساثا تونذش يئشعل جاثضال،
 . ساثا تونذش ظذزذن سايالر
 ساثا ظأز هةتتا صةسعللةر،
 . ساثا سعرداش ظايدعثالر

 يذلتذزالر، – ساثا ظوماق ظاي
 . تامحا ساص نذرالر – تامحا

ساثا ظامراق كةث ظئتعزالر،
 . . . حئكع يوق ظئدعرالر – ظذح

 ظةسكع تامالرنعث ظعحعدة
 ؛ مئهرعؤان باغرعث ظاناث
 ظئضعز تاغالرنعث ظعحعدة
 . صارتعزان قئرع ظاتاث

 دورا، سذ توشويدذ – ظوق
 ظالتة ياش كعحعك ظعنعث؛
 جىزعيع هةم حورذق تعكعدذ
 . يةتتة ياش سعثلعث سئنعث

 بذ ضاث ظعزالر شذالر باسقان،
 . تاظةبةت هئح كأمىلمةس
 يالقذن ظوتالر ظذالر ياققان
 . لوغذلدار، مةثضى ظأحمةس

 قانلعق ياشالر، يةرضة سعثمةس
 . يةرضة سعثمةس يالعلدار

 قانلعق ياشالر، قعزعل قانالر
. خذددع كىندةك صالعلدار
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 ظةسعرلةر توم، يعلالر ؤاراق،
 . ظايلعرع قذر، كىنلةر حئكعت

 كىنلةرضة ماغدذر بئرعص – ظاي
 . ① يعلالر ياسا، جةثحع يعضعت
 . ظىرىمحع يعل يانؤار، – 1943

 : ظعزاهات
 ظعلضعرعكع تومالردا . بذ كذبلعت ظةسلعدة شئظعرنعث ظةث ظاخعرعقع كذبلئتع ظعدع ①

 ظورنعغا » صارحة «  ظأز  قئتعم  بذ  بئرعلضةن،  قعلعص  شئظعر  ظايرعم  ظاستعدا  ماؤزذ  دئضةن
. تةهرعردعن – . كةلتىرىلدع
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 ① مذخةممةس

 داغدذغا، شاد تويالرنع ظوينايمعز بوستان ظعحعدة،
 . هةر يئثعشنع ظالقعشالص، جةثضعؤار مةيدان ظعحعدة

 بذلبذلالردعن ياغسا مةدهعية، ظئسعل ضذلعستان ظحعدة،
 بعزنعث يىرةكتعن حاحرار يالقذن كأرةشحان ضذلخان ظحعدة،

 . حىنكع بعز تذغذلذص ظأستذق حةكسعز ماكان ظحعدة

 كةلضىسعضة ظىمعدلعك، ظعشةنحعلعك باقعدذ، كأزلةر
 . يىرةك ظةؤجع تار قةصةزلةرنع ظذرذص حاقعدذ

 حىنكع ؤعجداندا ظازادلعق هئسسع ظأركةشلةص ظاقعدذ،
 بةس، ظئزعلضىحعلةر كأرةش ظوتعغا كأكرةك ياقعدذ،

 . ظارمان ظعحعدة – كأرةشحان ظةل قالماس ظةسال ظةصسذس

 ق يورذق كىنع، باق، ظألكةم، يعراق ظأتمىشكة، يو
 . ضةؤدة كةرضةن ظىستعضة ظاسارةتنعث قارا تىنع
 هاؤاالرنع ياثراتقان جعدةل، تاالشالر ظذنع،

 كعيعلضةحكة ظىستعضة غةؤغانعث هأكىمران تونع،
 . ظذزذن يعلالر بذرذختذم بوص ياتتذق نعمجان ظعحعدة

 قةؤمعلةر تعيانشان باغرعدا باشالص جاثجال، – قةبعلة
 . ظامال – ظأزضة خعسلةتذ ذنذشتعن هئح بولمعدع توق
 ظعختعالص ظعحعدة ظوبدان كامال، – هةم تاصمعدع غةؤغا

 بةخت مأككةحكة كأرسةتمةستعن بذالرغا جامال،
 . زار ؤة قارا قان ظعحعدة – ياشعدع ظةللةر يعغا

 حعثضعزالر، – ظةل قاقشعتعص، يذرت زارلعتعص، ظأتتع خانذ
 . دئثعزالر – ريا سأثةكتعن تاغ، ظةل قئنعدعن ياساص دة

 زذلذمدعن سةسكعنعص، تعترعدع ظاسماندا يذلتذزالر،
 ظعزالر، – كأمىلضةحكة جاهان ظارا صاك ظعنسانع ظةجعر

. يىكسةك تاغالر، يئشعل باغالر قالدع ضورعستان ظحعدة
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 زذلمةت بعلةنال ظذحراشتع، – شذ يوسذن تعزعلعص زذلذم
 . ظألكةمضة ظةلضة دةهشةت قذحعغعنع كةث ظاحتع

 كئلعص ظذالشتع، ② جعنغعمذ  زذلذم سذاللعسع ياث
 حاص هةددعدعن ظاشتع، – زعندان، قوؤذق، كعشةن، ظات

 . زذلذم تئغع بئسعص ظةلنع، قاقشعدع زار صعغان ظعحعدة

 هةم مأجعزعلعك كأرىنمةس، ③ ظألكةم يعراققا سعرلعق
 . أل ظةمةس حىنكع ظذ تةكلعماكانلعق بعر تعلسعم ح

 بعهذدة خعيال، ظةضرع صةرةزلةر ظاثا كئلعشمةس،
 ، ④ ظذ بىيىك تةننعث موحعسع، هةر ضعز كئسعلمةس
 . تىس ظالسعمذ يئثعحة باهار سىصةت دةؤران ظعحعدة

 ، ⑤ الؤجاث بىضىن سازلعسا غعجةككة يئثع حاثضا
 . قذناخذنمذ راؤابعنع خذشال مذقامغا سازالر
 مذثغذل زعال ناخشعسعدا ياثرعسا داالالر،

 حاثقا باينعث دومبعرعسعدعن شادمان ظةن ياغار،
 . قئرعنداش، معسلع ظةدنان ظعحعدة – ظون ظىح معللةت قان

............................. 

............................. 

 بىضىن سئنع ظالقعشاليدذ شعنجاث باراؤةر تةكشع،
 . وشعقعنع كىيلةص هةر كعشع غذرذر زةصةر ق

 سئنع سأيىش، ساثا كأيىش هةممعنعث مئهرع، ظعشع،
 ⑥ بةس، شةرعصعثضة مذخةممةس توقذيدذ قاينام ظأركعشع

 . حىنكع ظعشقعثدا شاظعرعث حةكسعز سةيالن ظعحعدة

 . يعل ظاصرئل، ظىرىمحع – 1943

 : ظعزاهات
 يعلع مذستةبعت جعث – 1933 شعنجاثدعكع هةر معللةت ظةمضةكحع خةلقلعرع ①

 ظاغدذرذص  هاكعمعيعتعنع  يعلع شذرعن  شذ  معللةت – 12 تاشالص،  هةر  كىنع  ظاصرئل
بذ هأكىمةتكة حوث . ؤةكعللعرعدعن تةركعص تاصقان يئثع ظألكعلعك هأكىمةتنع قذرغان ظعدع
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 يىزل  ظعككع  هئيلعضةر،  لئكعن ظالدامحع،  بولسعمذ،  بولذؤاتقان  باشلعق  عمعحع شعث شعسةي
 تعرعشحانلعق  ؤةكعللعرعنعث  ظةؤةتكةن  شعنجاثغا  صارتعيعسعنعث  كوممذنعستعك  جذثضذ
 جةهةتتة  ظعحكع  هأكىمةت  بذ  بعلةن  تةسعرع  ظعتتعصاقعنعث  سوؤئت  ؤة  كأرسعتعشع

 ضورذهالرغ  ظةكسعيةتحع  بارلعق  بعرلعشعص،  بعلةن  صارتعية  قارشع كوممونعستعك  ا
 ظورنعتعص،  دوستلذق  بعلةن  ظعتتعصاقع  سوؤئت  جةهةتتة  تاشقع  تذرعدعغانلعقعنع،

 ظعدع  جاكالعغان  تذرعدعغانلعقعنع  قارشع  هأكىمةت . جاهانضعرلعككة  بذ  ؤاقعتالردا  كئيعنكع
 سعياسةت «  حوث  شعنجاثنعث » ظالتة  كةلتىرىش،  ظةسلعضة  تئحلعقنع  شعنجاثدا  يىرضىزىص،

 . يةت قذرذلذش ظعشلعرعنع ظعلضعرع سىرىشتة بةلضعلعك رولالرنع ظوينعدع ظعقتعسادع ؤة مةدةنع
 . يعللعقعغا بئغعشالص يازغان 10 ظاصرئل ظأزضعرعشعنعث – 12 ظةنة شذ حاغدا هةر يعلع

 يعلعغعحة شعنجاث ظألكعسعضة باشلعق بولذص – 1927 يعلدعن – 1914 – ياث ②
 زعثشع  ياث  مذستةبعت  حوث  كأرسعتعدذ تذرغان  ظاصرئل – 1928 – جعن . ننع  يعلعدعن

 ظأزضعرعشعضة قةدةر شعنجاثنعث هةربعي مةمذرع هوقوقعنع باشقذرذص كةلضةن جعث شذرعننع
 . كأرسعتعدذ
 مأجعزعلعك كأرىنمةس « ④ ③  سعرلعق هةم  يعراققا  بىيىك تةننعث « ، » ظألكةم  ظذ

 كئسعلمةس  هةرضعز  ظةكسعيةتحعلعرع » موحعسع،  ضومعنداث  حاغدا  شذ  معسراالر  بذ  دئضةن
 ظألكة « تارقاتقان  سعرلعق  ؤةتةندعن « ، » شعنجاث  كئسعص  ظألكعنع  بذ  كوممذنعستالر
 . دئضةن ظعغؤاالرغا قارتعلغان » ظايرعؤالدع
 . غةزةل، ناخشا مةنعسعدة – حاثضار ⑤
. تةهرعردعن – . عرنعث ظةدةبعي تةخةللذسع شاظ – قاينام ظأركعشع ⑥
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 ياشلعق، ظىضةن

 تعرماش هارماي ظىضةن،  ياشلعق،تعرعش
 . ظعلعمنعث دئثعزع قاينام هةم حوثقذر

 نادانلعق ظذ ، هةممعنع بعلدعم دئضةن،
 . ؤاراقالصال بعر قذر ... كأرىص

 مأجعزعلةرنعث سعرعن ظاحقذحع، – ظعلعم
 ! ىحىن ظوقع ظون يعل بعر كىن ياشاش ظ

 كأزال ظةمةس ظالدعثغا نذر حاحقذحع،
 . قاراثغذنع يورعتعدذ يورذق دعل

 هةربعر هادعسة يوشذرذن سعر ساقاليدذ،
 . توقذلمعلعرع ظذنعث ظاجايعص

 ظعلعم هارماس مةرت ظادةمنع ياقاليدذ،
 . ناداننعث كأزعدعن ظذ هةرقاحان غايعص

 راهعص بول ظعلعمنعث نازاكةت حألعدة،
 . » شةيعخ « أجعزعلةر ضىمبعزعضة م

 تىن زعكرع قعل شذالر تىؤعدة،  كىن
 . ظعجتعهات سئنع دئضىزمةس دةرعخ

 ظادةم بالعسع صارقعراق، كعر قونماس ظئسعل،
 . هةممعدعن ظأتكىر ظذنعث معثعسع

 ظوبدان صعكعر قعل، ... ياق،ظويالن
 . دةؤرضة ظامراق يئثعنعث يئثعسع

 ظىضعنعش سازعغا ماهعر سازةندة،
 . كأرضعن، سئرعص قول حةككعنعنع

 تارغا تعل بةرضةنمذ شذ ظاددع بةندة،
. تاماشا قعل مذقامالر يولعن ظةككعنعنع
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 قايسع مذقام،قايسع صةدة باغرعث،
 قايسع سازةندة دعلعثضة سذ بةرضةن؟

 قايسع ناخشا صةسلةتكةن زارعث،
 قايسع ناخشا كأثىلضة ضىل تةرضةن؟

 ظأمرىث، ظويلعساث ،ياشلعق،قعسقا سئنعث
 . تاثدا حئحةكلةص،ضويا كةحتة قذيعلعدذ
 دعماققا خذش صذراق حئحعص ضىللعرعث

 . كأز ظئحعص يذمغاندةك تذيذلعدذ

 بذرذتالر، – ظةرلةرنع باسسا ساقال
 . قعزالرغعمذ ظعز سالعدذ بىدىر قورذقالر

 يئشعل تذرذصال، – صوالشمايدذ دةرةخلةر ياص
 . ر يعلالرنعث ظأتعشع بعلةن يةيدذ قذرذتال

 ياشلعق،حاقماقسةن، حئقعص ظأحعسةن،
 ! ظةؤرعشعم حئغعث مذشذ،ظىضةنضعن،ظىضةن
 قاراثغذ دعل حألعضة بعر كىن حأعسةن،
 ! ظادةم بولذش دذلدذلعغا سالمعساث يىضةن

. يعل ظاؤغذست، ظىرىمحع  1943
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 ① هىسةن  هةسةن

 رعتعص تئنحلعق شذظارعنع، كةث ظالةمضة ياث
 . هاؤاالرغا يئزعص، ظويذثالر ظوتتعن

 ظذحذرذص ظاسمانغا صةس شذثقارعنع،
 . بذلذتالر بوينعغا مذنحاق ظئسعثالر ياقذتتعن

 دةردعث داؤاسع، – ؤةتعنعثنعث هاؤاعسع
 . باغ ظئتعثالر – بذلذت قذحاقالص، يذلتذزالرنع باغ

 ، جاراثالتسذن ظاسماننع ضاث قذشالر ساداسع
 . بومبا بعلةن دىشمةننع يةردة تالقان ظئتعثالر

 ، ② تئخع زادع يوق » تةقدعرعدعن بةزضةنلةر «
. ظةنة شذ ظذرذش ظةؤلعياسع جاهاننع باسقان

 ظئغعزلعرع ظةزرايعل، ظعسراصعل كأزلعرع ظوتلذق،
 . تةييار ظذنعثدا ظادةم ضأشعضة قاسقان

 يأتكعضةن؟ كعم ظذ بعهذدة باغدا ماتةمضة مذقام
 نئمعشقا ظعثراص حالعدذ مذثلذق صةدة؟

 ظئلعشماستعن ؤاقعتسعز تةقدعرضة باش ظةككةن
 . مةجنذنالر ظىضعسع يوق تئخع هئح نةدة

 قئقعص قانات، بذلذتنعث سةن زارعنع ظاثالص باق،
 . زار يعغاليدذ – ياش تأكىص، زار – يةرضة قاراص قان

 هةر ياق حأرة، – يةردة بوران كأرىنمعضةحكة، ظأص
 . تاقةت قعاللماي تعصعرالص، سعنةلعرعنع تعلغايدذ

 بذلذت يعغاليدذ كأيىنىص، ؤةيران يذرتالرغا قاراص،
 . ضذناسعز قعرعلغان هئسابسعز ظادةم باللعرعنع ظاياص

 ، » بذلذت ظألمةس بعر ساياهةتحع « بذلذت بعلعدذ،
. سةيلة قعلعص كأرضةن هةممعنع، جاهاننع ظارعالص
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 ص هةم كارصاتتعن ظأتكةندة بذلذتالر ظالع
 . تذتذلذص، جذتلعنعص، جذدذنالر تأككةن
 ضىلدىرلعدع قاراسالص حاقماق سةصكةندة،
 . يولغا حعققان قاتعلالر تعترعشعص مأككةن

 جذثضذ دئثعزع ساهعللعرعدعن ظأتكةن بذلذتالر
 . ظارقا سةصنع كأرضةحكة، دعلع بةك مذثلذق

 ر، معنذتال » تئنح « كأحىرسعمذ ظئضعز هاؤادا
 . كأرمعضةن ظوثلذق » شئرعن سعكذنت « هاياتعدا

 يةر يىزعنع هئح كأرةلمةيمعز، : بذلذت دةيدذ
 . زذمعضةرلةر يةردعن سىنظع بذلذت ياسعغان
 هةتتا ظاسماندا خاتعرجةممذ يىرةلمةيمعز،

 . يانلعرعمعزنع سىنظعي حاقماق، ظوتالر قاصلعغان

 سىنظعي تىتىنلةر ظارعسعدعن كئلعدذ ظاؤاز،
 . ؤةيران – سةصتة قئرعنداشالر خانذ ظارقا

 بومبا تأكىص قارا قذشالر قعلغاحقا صةرؤاز،
 . قانلعق حأللةر قذحاقالر كةرضةن هةريان

 تعزضعنسعز قارا قذشالرنعث « : بذلذت دةيدذ
 . توكيو، بئرلعن، رعم غارلعرعدا ظذؤعلعرع بار

 قئنع، تئنحلعق دذنياسعنعث صوالت قذشلعرع،
 ! قعلعثالر تارمار شذ ظذؤعنع صارتعلعتعص

 ظذحذثالر، مئهرعؤان بذلذتالر يولالرنع ظاحسذن،
 . تىن قعزلعرع يذلتذزالر نذرلعرعن حاحسذن

 ظئضعزلعكتة خالعسانة سةيلة قعلعثالر،
 ! زةهةر حاحقذح قارا قذشالر كأرعضة قاحسذن

 ساظادةتتعن هاؤاالرغا نةقعشلةر ظويذص،
. قعزعل حوغدةك ياقذتالردعن شذظار يئزعثالر
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 دعن بذلذت كأكسعضة، » ظعنسانعيةت تئنحلعقع «
 ! هىسةن ياساص تئزعثالر – زادع ظأحمةس هةسةن

 . يعل نويابعر، ظاقسذ – 1943

 : ظعزاهات
 سةص ①  قارشع  فاشعزعمغا  ظذرذشعدا  دذنيا  ظعككعنحع  شئظعرع  بذ  شاظعرنعث

 بذ شئظعرنعث . عيعسعنعث غةلبعلعك يىرىشلعرعضة بئغعشالنغان تةشكعللعضةن بعرلةشمة هاؤا ظارم
 باش قعسمع ظئالن قعلعنغان  تولذق تئكعستع تئصعلمعغانلعقع ظىحىن، ظعلضعرعكع توصالمالردا

 . بذ قئتعم تولذق تئكعستعنع ظئالن قعلدذق . ظعدع
 هاالكعتعضة تةن شاظعر بذ معسعرانع – تئخع زادع يوق » تةقدعرعدعن بةزضةنلةر « ②

. تةهرعردعن – . بةرضةن دىشمةنلةر تئخع دذنيادا يوق، دئضةن مةنعدة ظعشلةتكةن
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 غةزةل

 دوستذم دعيانةت قوينعنع ظاحعدعغان دعلبةر تاص،
 . ؤعجدانعدعن شةرؤةت ظةمدىرعدعغان كةؤسةر تاص

 ظعستعكعم مذشذ دةص، شامال ظارقعسعدعن يىضىرمة،
 . تاث قالما، مةثضى جانلعق صةيكةر تاص – ظىحىن هاث شةكعل

 قعياصعتع ظذنعث تعياتعر ضعرعمع بولذص قالمعسذن،
 . هئحقاحان ظأثمةيدعغان هةقعقعي سةرؤةر تاص

 سةلتةنةتكة زادع يئصعشما، – ظعحع كاؤاك سألةت
 . هةر سةهعصعسع دةرتكة دةرمان بئرعدعغان دةصتةر تاص

 دةم ظعستعقبال قايغذسع، بولسذن خعيالعث سئنعث هةر
 . ظادالةت مةيدانعدا صارقعرايدعغان خةنجةر تاص

 ! شئرعن نةدة؟ – زمعغذنحة دعل مةهبذبع تاغ قا
 . صارحعالر بعكار تاشالرنع، بعباها ضأهةر تاص

 ظأتمىشنعث ساؤاقلعرع بةلكع سئنعث ظئسعثدعدذر،
 . ظةنؤةر تاص – تارعخنع يورذتقعن، خذرشعد، ماهذ

 ، ظأركعشع، دعل قاينعمعدا ظأركةشلعسةث، نئمة ظارمان
 . دعلدا ضأهةر، دعلدا كةؤسةر، دعلدعن تاتلعق شئكةر تاص

. يعل دعكابعر، ظاقسذ – 1943
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 ① صةريات

 بذ مئنعث غةملعك كأثلىم بوالرمعكعن بعر كىن شاد،
 . ةنمذ مةن ظازاد غةم تاغلعرعدعن ظذحذص، بوالرم

 يا هةمعشة قعينعلعص، زذلذم ظوتعدا كأيىص،
 . كىننعث سئرعغعن كأرمةي، بوالرمةنمذ مةن بةربات

 ؤاقعتسعز غازاث بولغان، باغالر حألضة ظايالنغان،
 . كأثىلدعكع بذ بوستان بوالرمذ يئنعص ظاؤات

 ظذحماقتا مئنعث جان ظةمضةكلعرعم، بورانالردا
 . تىن قعلعمةن صةريات – كىن دةؤرعدة ظعناؤةت يوق،

 : ظعزاهات
 – ظذ ظعلعدعكع ظاتا . ظايدا ظاقسذدا يازغان – 12 يعل – 1943 شاظعر بذ شئظعرعنع ①

. تةهرعردعن – . ظانعسعغا خةت يازغاندا، بذ شئظعرنع ظأز خعتعضة قوشذص ظةؤةتكةن
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 يعلالرغا جاؤاب

 ص تذرمايدذ، ؤاقعت ظالدعراثغذ ساقال
 . يعلالر شذ ؤاقعتنعث ظةث حوث يورغعسع

 ظاققان سذالر، ظاتقان تاثالر قايتعالنمايدذ،
 . يورغا يعلالر ظأمىرنعث يامان ظوغرعسع

 ظوغرعالصال قاحعدذ ظارقعغا يانماي،
 بعرعنع قوغلعشعص يورغعلعشعص؛ – بعر

 ياشلعق بئغعدا بذلبذلالر قانات قاقماي،
 . صولعشعص يوصذرماقالر قذيذلعدذ،

 ياشلعق ظادةمنعث زعلؤا بعر حئغع،
 . تولعمذ قعسقا ظذنعث ظأمرع بعراق
 يعرتعلسا كالعندارنعث بعر ؤارعقع،

 . ياشلعق ضىلعدعن تأكىلعدذ بعر يوصذرماق

 يعلالر شامعلع يةلصىنعدذ، ظعزالر كأمىلعدذ،
 . . . يوصذرماقسعز ياغاح بعحارة بولعدذ قاقشال

 لمةيدذ، ظةكعلعص بئرعدذ، يعلالر سئخع، قذرذق كة
 . قعزالرغا قورذق، ظةرلةرضة ساقال

 بعراق، يعلالرنع تعلالش توغرا كةلمةيدذ،
 . . . مةيلع، ظأتعؤةرسذن ظأزعنعث يولع

 ظادةملةرمذ ؤاقعتنع قولدعن قولدعن بةرمةيدذ،
 . حأللةرنع بوستان قعلغان ظادةملةر قولع

 يعلالرنعث قوينع كةث، صذرسعتع نذرغذن،
 . دةك ظعشالر يعلالر بعلةن ظأرة تذرعدذ تاغ

 قاراص باق، ظاخشامقع بوؤاق كعحعككعنة تذرسذن
. بىضىن مئثعص يىرعدذ . . . تىنىضىن ظأمعلةص، هة
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 كأرةشحان بالعالر قوغلعشعص يعلالر،
 . كأرةش نةؤرعلعرعنع حوقذم تاصعدذ

 ظاخشام بةخت ظىحىن قذربان بولغانالر
 . دذ قةبرعسعنع يادالص ضىللةر ياصع

 مةيلع، ساقال سوؤغا قعلسا قعلسذن يعلالر،
 مةنمذ تاؤلعنعمةن يعلالر قوينعدا،

 ظعجادعم، شئظعرعمنعث ظعز تامغعسع بار،
 . ظالدعمدا قئحعص ظأتكةن هةر يعل بوينعدا

 قئرعماسمةن كأرةشنعث كةسكعن حئغعدا،
 . شئظعرعم يذلتذز بولذص يانار ظالدعمدا
 اؤانلعق تئغعدا، ظألىم صةستة قعلعش، كأرةشنعث د

 . غةيرةتنعث يةثضعنع هةردةم يادعمدا – حعدام

 ظئسعالرمةن معلتعق ظئتعص تاؤالنغان قولعغا،
 . يئصعشارمةن بايراق بعلةن ظالغا ظاتلعغان يولعغا

 كأرةش باياؤانعدا هارماسمةن ظةسال،
 . يئثعش بعلةن كئلعص حعقعمعز كةث غالعص يولغا

 ص كىلمة، يعلالر، مةيدةثنع تذتذص قاقاخال
 . ظالدعثدا قعزعرعشتعن ظارتذق كأرعمةن ظألىمنع

 قئرعتعمةن دةص ظارتذق كأثىل بألمة،
 . ظاخعرقع جةثضة ظاتاص قويارمةن ظوغلذمنع

 يعلالر دئثعزع دولقذنلذق بولساثمذ،
 . ظذصقذنلذرذثنع يارعدذ بعزنعث كاراب

 يعلنعث ظأتىشع بعلةن قورقذتذص باقساثمذ،
 . عدذ، دةص بئرعمعز جاؤاب ظعجاد يعلالرنع قئرعت

يعل ظاقسذ  1944
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 ظعككع شئظعر

 غا . . . دوستذم

 خااليمةن، دوستذم، بذالقتةك
 . . . خذشال شاقعراص ظئقعشنع

 خااليمةن، ظةركعن تايالقتةك
 . . . ظعجات يايلعقعدا قعيغعتعشنع

 خااليمةن، شئظعرعم ظذرذقلعرعنع
 . ؤةتةن باغرعغا حئحعشنع

 ةريا قعرغاقلعرعدا خااليمةن، د
 . رةنا ضىللةر ظعحعلدذرذشنع

* 

 تذغدع ظاناث سئنع، حوث قعلدع،
 مئهرع بعلةن بئقعص،

 . تةربعيلعدع، ظوث قعلدع
 لئكعن، سةن يةنة تعرعش، ظوبدان ظادةم بول،

 ظذنعث ظىحىن
 . ظعككعنحع مةرعصةت ظانعسعدعن تذغذل

. يعل مارت، ظاقسذ – 1944
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 بعزنعث مةمةت
 بالعالر بايرعمعغا بئغعشالص –

 مةمةت تئخع بذ يعل
 . بةش ياش – ظاران تأت

 قوللعرع بذدرذق،
 . تئنع قاتتعق تاش

 يىزلعرع ظاصظاق
 . هةمدة قارا قاش

 ظاسالن ؤة كىحىك
 . ظذنعثغا يولداش

 ظةتعضةن قوصعدذ،
 . يذيعدذ يىزعنع

 باسمايدذ حاصاق
 . ظذنعث كأزعنع

 يعص، ظعشتاننع كع
. كأينةكنع ساصماي

 كأثلع تعنمايدذ
 . مىشىكنع تاصماي

 مىشىك معياثالص،
 . ساالم قعلعدذ

 بذرذتلعرع بعلةن
 . سأيىص قويعدذ

 ظاثغعحة يئتعص،
 كئلعدذ كىحىك،

 كأزلعرع قعسعق،
. ظةركعلةص حىحىك



 شئظعرالر : ظذتصذلال مذتةللعص ظةسةرلعرع

73 

 ظاؤايالص صذراص،
 . ظاثا قارايدذ

 قذيرذق شعصاثلعتعص
 . صذتعنع يااليدذ

 حايناص بئرعدذ
 اننع مىشىككة، ن

 تاشالص بئرعدذ
 . ظاال كىحىككة

 هارؤعنع سأرةص
 حعقار كوحعغا،

 كىحىكنع باغالص،
 . يعصنعث ظذحعغا

 ياساص داؤانالر،
 . توصا توشذيدذ

 زةمبعرةك ياساص،
 . مىشىك قوشعدذ

 صاقالحاقلعرع
 . راسا تىرىلضةن

 قولعدا حعؤعق
 . تالدعن ظأرىلضةن

 ظوينايدذ راسا
 تةرلةص هةم صعشعص،

 عزعق ظويذنغا ق
 . تازا كعرعشعص

 ماثعدذ يولالر،
. كئحعدذ سذالر
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 ظارقعدا قالعدذ
 . دىمبةش داؤانالر

 دةص ظذ » هوت كذش «
 . بئرعدذ قوماندا

 توخذ ظأدةككة
 . . . ياسايدذ ظاتاكا

 . . . قاحعدذ حأجعلةر
 ظالدعدا قاقاقالص،

 قوغاليدذ كىحىك
 . ظذنع صاالقالص

 مةمةتمذ قالماي
 . ذ ظالغا حاصعد

 خعيالعدا ظذ
 . يئثعش تاصعدذ

 شذنداق قعص مةمةت
 . ظوينايدذ كىندة

 هةتتا حىشعضة
 . كعرعدذ تىندة

 حىشعدة يةنة
 . ظذ بعر قومانداق

 ظالغا دةص، – ظالغا
 . يىضىرةيدذ هةر يان

 ظاز كىندة مةمةت
 . حوثمذ بولعدذ

 مةكتةصكة بالعالر
. لعققعدة تولعدذ
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 بةلكع ساؤاقنع
 ظوقذيدذ ظةال،
 الردعن باشقع

 . ظالمايدذ ظةسال

 هةر بعر ظعشعدا
 . ظذ حعحةن، قارام

 تىضعتعص ظعشنع
 . ظالعدذ ظارام

 هئحقانداق ظعشالر
 قذتذلذص قالمايدذ،

 ظةمما معلتعقنع
 . ظذنتذص قالمايدذ

 نئمة دئضةن راهةت
 ظات بوص ظوينعسا،

 نئمة دئضةن راهةت
 . معلتعقالر ظاتسا

. يعل ظاصرئل، ظاقسذ – 1944
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 كةل، باهار

 كأكلةم باغرعم، كةل، سئغعندعم سئنع،
 . يئشعل قوينعثغا ظارتعؤال مئنع

 قذشلعرعثنعث سايرعشع ظارامع جاننعث،
. سذلعرعثنعث شاقعرعشع هةركعتع تةننعث

 كأكلةم، بول حاصسان، تةبعظةتكة جان سال،
 . حعرماشسذن تعرعلعص، ماثا مةجنذن تال

 ةث سةهنةثضة تارتعؤال ظعشحان قعزالرنع، ك
 سةيلة قعلسذن هةر ياندا باهار صةرؤازع،

 . جاراثلعسذن ظئتعزدا ظةمضةك ظاؤازع
 كةتمةن ظالسذن دئهقان، تعلغعسذن يةرنع،
 . ظالتذن تئصعش ظىحىن تأكسذن ساص تةرنع
 تورغايالر ظعلهام بةرسذن حعرعلداص هاؤادا،

 ةيدا، هةر ياندا شادلعقتعن هئسالر هىؤ
 قذرذت، – كأكلةم، يةرضة دةم سال، ظويغانسذن قذش
 . دةرةخلةر صةخعرلةنسذن تارتعص ساقال بذرذت
 يئشعل باغالر، ظارام حاغالر يىزع ظعحعلسذن،
 . كةث هاؤانعث قاتلعمعغا نذرالر حئحعلسذن

 دئهقان بالعسع حولصان بعلةن بةسلعشعص تذرسذن،
 . ذن بوستان قعلعش ظىحىن يةرنع كةتمةننع ظذرس

 ظاقسذن، مةرؤايتتةك تةرلعرع ماثاليدعن
 . ظعشقا تويذص يةرلعرع قةنتنع حاقسذن

 بذ قعياصةت، بذ كأرىنىش شاظعرغا ظعلهام،
 . هئح تويمايسان بذالرنع زوق بعلةن يازسام

 مةرهابا، كىتعمةن سئنع، ! كةل باهار
 . يئشعل ظعلهام قوينعغا ظورذدذث مئنع

. يعل ماي، ظاقسذ – 1944
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 تةسعراتعم

 ظوقذص ظةشظارلعرعنع غةرق مةس بولذص،
 . تةسعراتعم حعنعسعضة تةسعرات تولذص

 كأزىم بعر نذقتعغا قاراص قئتعص قالعدذ،
 . ؤذجذدذم خعيال بةهرعضة قاراص قئتعص قالعدذ

 يئصعص كعتابنع ظأزىمضة سذظال بئرعمةن،
 . دذر دةيمةن ناؤايع قانداق بعر ظذلذغ ظادةم

 قئنعدذر  شذ ناؤايع،قئنع بعر كأرسةم،
 . مذبارةك قوللعرعدعن ظذنعث بعر سأيسةم

 نع يازغاندا، » خةمسة « قاراص تذرسام
 . قاراص تذرسام قةلةمدة ضأهةر قازغاندا

 قاراص تذرسام صةرهادقا رةسعم سعزغاندا،
 . قاراص تذرسام شعرعنضة ضىللةر تعزغاندا

 ياصعتعضة، قاراص تذرسام بةهرامنعث قع
 . قاراص تذرسام ضىلةندةمنعث التاصعتعضة
 قوي شاظعر،سأزلعمة،جأيلىص يوققا،
 ... ناؤايع كأمىلضةن ظةمةس تذصراققا

 يىرعضع صاتمايدذ ظالةمدةك لةهةتكة،
 . ظةهةتكة – روهع يألةنمةيدذ ساماغا

 ظذنعث مازارعنع هةر بعر ؤاراقتعن ظعزدة،
 . ضىمبةز قةؤرعسعنع هةرمعسرادعن ظعزدة

 ذ ظعجاد دةرياسعغا حأمىلضةن، ظ
 . ظذ هةر معسرا تىؤعضة كأمىلضةن

. يعل ظعيذل،ظاقسذ  1944
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 كأردىم

 جاهان ظعحعرة نةزةر سالدعم، تامام غةؤغالعنع كأردىم،
 . كأثىل سأيضى بازارعدا مذهةببةت، قايغذنع كأردىم

 ضىللةرنعث – سةهةر باغذ نازاكةتتة ظئحعلغان اللة
 . ظارعالش قعلعص جذتتا، سوالشقان هالعنع كأردىم زاؤال

 تئشعص دةريا، ياساص ظذصقذن، غذالح ظئتعص ظذرذص تذرسا،
 . ظذ، قارا ضعرؤةكلةرنعث توساص تذرغانعنع كأردىم

يعل – 1944
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 مذخةممةس توغرعسعدا شاظعر

 اكةت بذلبذلعغا بوستان بول، يعراقتعن سأزلة،شاظعر،ناز
 ! هةتتا كةلضىسع ظةؤالدلعرعث تعلعغعمذ داستان بول

 تالمان ظعجاد بئغعدا مئؤة صعشمعسذن، – ظالمان
 ! ظةلضة غورا بةرمةيدعغان سادعق باغؤةن بول

 شأهرةت ظعزلعمة،شاظعر،خالعسا ظذ ظأزع كةلسذن،
 ! ظعجاد،مئهنةت مةيدانعدا باتذر،صةلؤان بول

 لما ظعلهام بةزمعسعدة مذقام ظئيتماي، ظارام ظا
 ! يعراق زامان كأرضةزمعسعضة سةنظةتتعن مةيدان بول

 شان ظىنىملىك ظعجادنعث هةردةم يولدعشع، – شةرةص
 ! ظعلهام سةنةم،سةن ظاشعق غئرعبجان بول

 ظألىم يوق ساثا، شاظعر زادع ظألمةيدذ،
 ! ظةلنعث بىيىك ضةؤدعسعدعكع ساص قعزعل قان بول

 سادعغاث كئتةي،ظةل بويعدعن، . ضعلةي،حأرضعلةي ظأر
 ! ظةلنعث تذيغذسعغا ظانعدةك كأيىمحان بول

 خعل،دذنيا مأجعزة،  نئمة كةم ظعلهام ظىحىن،دذنيا خعلمذ
 ! كةشصعيات ظىحىن خورعماس كان بول – هاالل مئهنةت

 كأرةثلةشنع سةن ظعزدعمة، قةلعمعث تاصشذن هوسذل،
 ! ذن،بةرعكةتلعك خامان بول معليذن غةزعنعلةردعن ظذسسعس

 رعشتة باغالندع،شاظعرلعقتعن يات ظادةم ظعدعم،
! مئنعث ظىحىن جانان بول : دئدع خةلق تذيغذسع
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 شاؤكةت تاصمايسةن ظعجادعيةت بئغعدا تذرمعساث خالعس،
 ! تاث قالسذن ظذ، بذلبذلعستان بول  سايرا ظأتكىر،هاث

ؤغذست، ظاقسذ يعل ظا  1944
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 ① حال، سازةندةم

 ) مذخةممةس (

 مةشهذر ناخشعالر ظعجادحعسع، ياش سازةندة –
 زعكعرع ظةصةندعضة بئغعشاليمةن

 حال سازعثنع زوق بعلةن، تعنماي حال، سازةندةم،
 هةركعتعث تعتعك، قوللعرعث مةجنذنتال، سازةندةم،

 ، شئرعن، تاتلعق سئنعث، ضوياكع بال، سازةندةم ناخشاث
 ياشلعقعث زعلؤا حئغعدا، ظعجاد قعلعص قال، سازةندةم،
 . بذ مذخةممةس شذنعث ظىحىن ساثا ظعرسال، سازةندةم

 ظعجاد قعل ؤذجذدذثدا بار ظوبدان غةزةلنع،
 . كأرةشحان سةنظةت مةيدانعدا باغلعغعن بةلنع

 ن ظةلنع، سازلعرعث روهع بعلةن راست سذغارغع
 سةنظةتتعن مةؤجذت قعل دولقذنلذق سةلنع،

 . شادعمان هاياتنعث قوينعدا ظوبدان ظةهؤال، سازةندةم

 بذ ؤةتةندة جاراثلعسذن نةغمةث ساداسع،
. هاؤاالرغا ظأرلةص كةتسذن مذثلذق ناؤاسع

 تةسةددذق، خذيما كةث ضىزةللعك دذنياسع،
 كونا مذقامالر لةززةتنعث ظةث حوث باباسع،

 . ش، ظعجاد، يىكسعلعشكة ظةصلعك ظامال، سازةندةم ظأسى

 بعهذدة ياد كعرلةنرع تازلعغاي ظئسعل سةنظةت،
. ظعنكاسعدذر هاياتنعث، جان ظىحىن لةززةت

 ظعلهام بئرعص ؤعجدانعغا، تةؤرةتسذن خعسلةت،
 سازةندعنعث قولعغا بةرمعسذن هئح دةرت،

 . كأثىل مةيلعنع سازعث ظعشقع قعلسذن ظعشغال، سازةندةم

 سةنةم، سةن بول بعر ظاشعق غئرعص، – مذقام
. ظذحرعشعشقا ظالدعرا ؤذجذدذث بئرعص
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 مذهةببةتنعث مةنزعلعدة يىر كأكرةك كئرعص،
 مارجان، ياقذتالر تئرعص، – هةر قةدةمضة ظىنحة

 . شةؤكةت زئمعنعدا ظأستىر نعهال، سازةندةم – شانذ

 ؤةتةن، خةلق ظىحىندذر داظعم بعزنعث ظعشعمعز،
 . د تذرمذش ظاشنعسع بولدع هةر بعر كعشعمعز ظازا

 زور مةقسةتلةر يولعدا بعزنعث ظوي ؤة صعكعرعمعز،
 يئثعنع زعكعرعمعز، – ظعجاد ظئتعشتذر هارماي يئص

 . قوبذل ظةيلةث شئظعرعمنع، سعز بعماالل، سازةندةم

 : ظعزاهات
 ظايدا – 9 يعل – 1944 ناملعق بذ مذخةممةسنع » حال، سازةندةم « شاظعر ①

 يازغان  بئغعشالص  ظةلصةتتاغا  زعكعرع  مذقامحعمعز  ظاتاقلعق  ؤة  سازةندعمعز  مةشهذر  . هازعرقع
 ضةرحة بذ حاغدا شاظعر لوتصذلال مذتةللعص ظاقسذدا، زعكعرع ظةلصةتتا غذلجعدا بولسعمذ، ظذنعث

 – تاهعر « ظوصعراسع مذزعكا ظعجادعيعتع شاظعرغا زور ظعلهام بئغعشلعغان، شاظعر ظأزعنعث مةشهذر
 غةزةللعرعضة ظاهاث ظعشلةشتة زعكعرع ظةلصةتتانعث مذزعكا ظعجادعيعتعدعن كةث تىردة » زأهرة

. صايدعالنغان ظعدع
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 مذهتةمعالت

 حئلعش، صىكلة دىشمةننع، ظأرتة، ظوتقا ياق،
 . يئصعش غالعبعيةتكة، ساظادةتكة كأكرةك ياق

 كةلسة ظعمتعهان، كةسكعن معنذت يئتعص، جانغا
 . دئمة هةرضعز قذربان بئرةيمذ ية ياق

 ظىز، غذالح تاشال، ظازادلعق دئثعزعنع كةح،
 . كةح – باتذرلذق ناخشعسنع توؤال ظةتة

 خةلق قايغذسعنع هةممعدعن ظةال بعل، – ؤةتةن
 . ؤةتةن ظىحىن كأرةشتة سةن جئنعثدعن كةح

 ضىزةل ظةخالق هةر قاحان بولسذن ساثا يار،
 . يار – امانلعقنع، جايع بولسذن ظأثكىر كأم ي

 دىشمةندعن ظأزةثنع قوغدا، داظعم بول تةييار،
 . قولذثدعن حىشمعسذن زادع ظوق بعلةن يار

. يعل يانؤار، ظاقسذ – 1945
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 ① ه باهار هةققعدة مذؤةششة

 غةمضذزارسئنعثدةك، باهار كىلمةكتة، يولداش، تةبعظةت
 . قعش يعغلعدع، كىلدع قذياش خوش زةركار، سئنعثدةك

 اللعلةر قعلدع تةبةسسذم، سذالر سازعن حئلعص ظاقتع،
 . دعماقنع يارار خذش بذي، يةلصىنىص حعن ظعنتعزار، سئنعثدةك

 حاث سايراص، – ظالةمنع ياثراتقذحع بذلبذلالر حاث
 . ئنعثدةك كأكسعنع ظاحار ظئتعز حةكسعز ضذلزار، س

 اللة ياثلعغ ضىللةر يىزعضة تولذص ساص قانالر،
 . بذلبذلالر بةزمعسعضة بولدع خذمار، سئنعثدةك

 ظةجةص ظةزعزدذر باهار صةسعللةر ظارعسعدا،
 . تةثدعشع يوقتذر يةنة خذددع بةك يار، سئنعثدةك

 زعيادعن ظةمحةك ظةمسة تالالر كئلعندةك تولغعنار،
 . ةص بةكمذ ظعنتعزار، سئنعثدةك قذياش هةممعضة تةث كىلسة د

 ! باهار قةدرعنع يةنة مةندةك كعملةر بعلةر؟ ! . . . ظعخ
 . حىنكع مةنمذ حعن باهارغا تةشناظع زار، سئنعثدةك

 زذلذم يوق بعحارعلةرضة قعش بوؤاينعث شورعدةك،
 . شذالرغعمذ مةثضى شةصقةت بولسعدع يار، سئنعثدةك

 اينام ظأركعشع، ظع باهار، شاقعراتماثغا بولغذم بار ق
 . حىنكع كأكلةم تاث شامعلع يىرةككة مادار، سئنعثدةك

 . يعل ماي، ظاقسذ – 1945

: ظعزاهات
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 لذتصذلال مذتةللعص بذ مذؤةششةهنع ظأزعنعث ظةث يئقعن دوستع، سةصدعشع شاظعر ①
 يازغان  بئغعشالص  ظةزعزعضة  بذ . بعالل  بولغان شاظعر  ظازادلعققا  باهارغا،  ظأزعنعث  شئظعرعدا

 يةنع  باهارغا  خةلقنعث  ظارقعلعق  ظئيتعش  ظةزعزعضة  بعالل  دوستع  قةدعردان  تةلصىنعشعنع
 . ظازادلعققا بولغان تةشنالعقعنع حوثقذر لعرعك هئسسعيات بعلةن ظعصادعلعضةن

 رىمحعضة كئلعص يعلعنعث باشلعرعدا ظى – 1942 شاظعر بعالل ظةزعزع خوتةنلعك بولذص،
 مةكتعصعدة بعر مةزضعل ظألكعلعك دارعلمذظةللعمعندة، كئيعن ساقحع كادعرلعرعنع يئتعشتىرىش

 دة » شعنجاث ضئزعتع « ظذ ظىرىمحعدة ظوقذشتا بولذؤاتقان يعلالردا لوتصذلال مذتةللعص . ظوقذغان
 ظعدع  تةهرعرع  بئتعنعث  ظوتتذرعسعدا . ظةدةبعيات  شاظعر  ياش  ظعككع  حاغدعال  – بعر شذ

 بعر  ؤة  ظأضعنعش  مذناسعؤعتع – بعرعدعن  دوستلذق  حوثقذر  بئرعشتةك  مةدةت  بعرعضة
 يعلعنعث ظاخعرع ظاقسذ كونعشةهةر ناهعيعلعك – 1943 شاظعر بعالل ظةزعزع . شةكعللةنضةن

 قويذقالشقان  ظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةت تئخعمذ  بارغاندعن كئيعن، ظذالر  خعزمةتكة  . ساقحعغا
 يةت بعلةن مةخصع مذناسعؤةت باغالص، خةلقنع ضومعنداثغا قارشع تةشكعللةش ظذالر ظىح ؤعال

 ظئلعنغان  قولغا  بعلةن  ساتقعنلعقع  خاظعنالرنعث  صةيتتة،  بعر  ظعشلةؤاتقان  جعددع  . يولعدا
 كىنع شاظعر لوتصذلال مذتةللعص ضومعنداث ظةكسعيةتحعلعرع – 18 ظاينعث – 9 يعلع – 1945

. عالل ظةزعزعمذ بعللة ظألتىرىلضةن ب . تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن
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 خعيالحان تعلةك

 تعثعرقعمايمةن، دوستالر، تعلةيمةن ظالعي تعلةكلةرنع،
 . حىشىرمةيمةن كأرةشكة دةص تىرضةن بذ بعلةكلةرنع

 مةرت باغؤةن غازاث قعلمايدذ ؤاقعتسعز باغنع،
 . حئحةكلةرنع – تةربعيعسعز سذلدذرذص ضىل

 خذددع تةلصىنىص تذرغان بعر سةبع باال، خعيالعم
 . ظعمعش ظىحىن قةدعردان ظانعدعكع قوش ظةمحةكلةرنع

 لةززةتلعك خعيال ظارعسعدا بئقعص ظاسمانالرغا،
 . تةصةككذر كأزع بعلةن كأرعمةن روشةن بذجةكلةرنع

 ! جانان ناز ظذيقذدا يئتعص نعحىك تولغانماس؟
 . . . رنع ظاشعغع كىتىص تذرسا ظئحعص يورذق رذجةكلة

 نئمعشقا يازماي تعلةك ظارعالش مذثلذق لعرعكعالرنع،
 . سأيضى ظعشقع ظأرتةص كأيدىرسة يىرةكلةرنع

 مذثلذق بعر يعضعت ظعدعم، . . . ظةزةلدعنال خعيالحان
 . تعثشعغاحقا مومام ظاغزعدعن ساماؤع حأحةكلةرنع

 سأيضى دئثعزع حوثقذرلعقعدا مةن قاينام تذرسام،
 . نداق قانسذن ظعحعص كعحعك كألحةكلةرنع ظذسسذلذقذم قا

. يعل ظعيذن، ظاقسذ – 1945
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 ① ظاخعرقع سأز

 بذ كةث دذنيا مةن ظىحىن بولدع دةؤزةخ ،
 . ياش ضىلىمنع غازاث قعلدع قانخور ظةبلةخ

 يعل سعنتةبعر، ظاقسذ  1945
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 بذ، شاظعر لذتصذلال مذتةللعصنعث ظألىم ظالدعدا ضومعنداث تىرمعسعنعث تئمعغا ①
. تةهرعردعن – يئزعص قالدذرغان ظةث ظاخعرقع شئظعرع
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 مذهةببةت هةم نةصرةت
 ) كعحعك داستان (

 لةمضة نةصرةت ظوقذدذم، ظة
 . مذهةببةتتعن ظئلعص ظعلهامنع

 شئظعر ظوقذدذم، ① ظالتة يعلعثغا
 . قوبذل قعل، بذ سوؤغامنع

I 

 دىشمةن غالجعرالص،
 . يئزعغا تاشالندع
 توصالر ضىلدىرلةص
 . هذجذم باشالندع

 ظأرىلذص تامالر،
 . باستع ياصذنالر

 حاقعالر،  باال
 . زار قاقشاص يعغالر
 ؤةيرانلعق تاشتع،
 . هةددعدعن ظاشتع
 تاغالرنع كأزلةص،
 . ظةللعمذ قاحتع

 بعزلةرمذ ظةلدعن 
. قالمايلع موماي

  قذتذلذشقا ظوتتعن،
 . دئدع جاث بوؤاي
 يعغعشتذرذشذص

 كئرعضعنع؛ – نةرسة
 ظالدعراشلعقتا

 . تاثدع يىكعنع
بوؤاي كأتةردع
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 . قاحعنع – خورجذن
 راقتعن يا – كئرةك

 . قالدذرماي صارحعنع
 تذيذقسعزدعنال

 . ظعشعك ظعحعلدع
 ظعس ؤة توصعالر
 . ظأيضة حئحعلدع
 ؤذجذدع خاراص

 . بعر يعضعت كعردع
 حوثقذر ظذه تارتعص
 . تئثعرقاص تذردع
 كأزلعرع ظاينعح
 . مةيىس صالعلدار
 تةلةتع ظأمسة،
 . تئنع غالعلدار
 معلتعق ستؤولع
 . يةرضة قارعغان
جانسعز قوللعرع

 . كة ساثضعلعغان صةس
 بوؤاي هةم موماي

 . جعم دئمعدع – الم
 بعر كأرىش بعلةن
 . ظوغلعن تونذمعدع
 يات بعر قعياصةت
 غذدعيعص تذرار؛
 كأرمعضةن صةقةت
 . ضةؤدة كأرىنةر
 لئكعن بذ هالةت
 . يةنة قعستعدع

 ؤعجدانع تئشعص
 . دئدع  بول، سأزلة، 

 ظذ، ضذناهكاردةك
. يةرضة يعقعلدع
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 ص مةن ظوغلذثالر، دة
 . دعمع سعقعلدع
 موماينعث كأزع

 . يوحذن صارقعرعدع
 جعمعرالص يىزع

 : بعردعن ؤارقعرعدع
  ظوغلذم، قوزام، 

 . دئدع، تاشالندع
 بوؤاي يىرعضعدة
 . غةزةص باشالندع
 ؤاقعتسعز كئلعش
 . شىبهعضة قويدع
 ضوياكع بوؤاي
 . ظأزعنع سويدع
 حوثقذر كأزلعرع
 . ياندع نةصرةتتة
 صاتقاندةك بولدع

 . ىلصةتكة حوثقذر ك
 كةكة ساقعلع

 . تعترةصمذ كةتتع
 غةزعؤع – ظةلةم

 . سأثةككة يةتتع
 ظئيت نئمة ظىحىن، 

 كةلدعث بذياققا؟
 هةممة كأرةشتة
 . بويالسا قانغا

 قانلعق سوقذشالر
 ظةؤج ظئلعؤاتسا،
 دىشمةن ظعلعثضة
 زذلذم سئلعؤاتسا؛
 دىشمةننع يئثعص

 سوقذش بئسعلغاندا،
غةلبة تذغع،
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 ظئضعز ظئسعلغاندا؛
 كةلسةث بولمامدذ،
 . . . ظاندعن بذ ياققا
 ظالمامدذق سئنع
 . ظاندع قذحاققا

 قارعشعث غةلعتع،
 ظةهؤالعث ناحار،
 كةحىرمىشعثنع

 . . . قعل ظةمدع ظعزهار

 بئرعلضةن سوراق،
 . جاثنع تعترةتتع
 : موماي ظئحعنعص

 . دئدع  » ! قوي، تةضمة «
 بوؤاي مومايغا

 . ظالعيعص قارعدع
ضويا كأز بعلةن

 : نع ظايرعدع هةق
 سذظالدعن ظأتكةي، 

 . راست جاؤاب بةرضةي
 باشتعن ظأتكةننع
 . قويماستعن دئضةي
 سأزعنع ظاثالص،

 ظوبدان حىشعنةي،
 نئمعضة كةلدع،
 . ظاندعن ظعشعنةي
 شذندعال باالم

 . هةم جان قوزام دةي
 باغرعمغا بئسعص،
 . يىزعدعن سأيةي

 قارايتتع ظانا
 قاتتعق هومعيعص،
سأزلعمةي ظوغلع
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 . نعح هودذقذص ظاي
 كأرةشتعن زعرعكعص
 . كةتتعم دئمعدع

 سعلةرنع سئغعنعص
 . كةلدعم دئمعدع
 يذلعنعث ظعشقع

 قويمعدع، دئمعدع،
 يىرةك جامالعغا

 تويمعدع، دئمعدع؛
 ضةص قعاللمعدع،
 . هودذقذص كةتتع
 خعجعللعق دةردع
 . يىرةككة يةتتع
 قعزاردع يىزع،
 صارقعراص كأزع،
 كىحسعز لئؤعدعن
 . حعقمعدع سأزع
 ضويا تةككةندةك
 ظىستعضة قامحا،
 ماثاليدعن ظاقتع
 . حعصعلداص تامحا
 يارعتامدذ ظاتا

 ! بذنداق كئلعشنع؟
 ظورذنسعز بعؤاق

 ! نع؟ » سئغعنعش « بذ
 سعلةرنع سئغعندعم، 

 . شذثالشقا كةلدعم
 ظاخعرقع ظأمرىمدة
 . بعللة ظألةي دئدعم

 كةحتعم سئنعثدةك 
 مئنعث ظوغلذم يوق،
سةندةك ظوغذلسعز

. ث كأثلىم توق مئنع
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 مذنداق ظوغذللذق
 . ساثا ظةمةس خاس
 قورقذش ؤة تعترةش
 . هةرضعز ياراشماس
 نئمة قعلساث قعل
 . بعزلةر كئتعمعز
 صارتعزانالرغا

 . بئرعص يئتعمعز
 مةن قئرع ظاتاث
 . بولدذم صارتعزان

 ؤةتعنعم جئنعمدذر،
 . هةممعدعن مئهرعبان
 ظاداققع ظأمرىمدة
 . ؤةتةن دةص ظألةي

 ن ؤةتعنعم ظىحى
  ساص قئنعم تأكةي،

 سأز يوق، – دئدع ضةص
 . موماينع يئتعلعدع
 ظعشعك تةرةصكة
 . ظوقتةك ظئتعلدع

 يعضعت هةيكةلدةك
 . قئتعصال قالدع
 حوثقذر خعيالغا
 . صئتعصال قالدع

II 

 تاالغا حعقتع،
 قارعدع ظذزاققا،
 بوؤاي ؤة موماي
 . كةتكةن يعراققا
 قعشنعث شامعلع

. تعدذ حئقعص ظأ
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 يئثع ظعزالرنع
 . كأمىص كئتعدذ

 حأرة خاراص، – ظأص
 . قارا كىن بولغان

 بوستانالر – باغذ
 . حأل بولغان – دةشتذ

 هئساصسعز جةسةت
 دأؤلعنعص ياتقان،
 يئزعنعث ظعحع
 . قانالرغا صاتقان

 لوغذلداص يالقذن
 . ظةتراصنع قاصالر
 ؤةهشع ياصذنالر
 . صاك جاينع تاصالر
 تىن قاراثغذسع

 . دة، باستع – كةلدع
 ضوياكع ظذنع

 . تعك دارغا ظاستع
 ظذنعث يىرعضع

 خذددع ظعدع تاش،
 دارنعث ظاستعدا

 . ظةضمةس ظعدع باش
 كأزع يذمذلذص،
 . يةنة ظئحعلدع
 خذددع ظالدعغا
 . نذرالر حئحعلدع
 كأردع ظالدعدا
 باشقعحة ضةؤدة،
 حئهرعدة يئثعش
 . قعالر تةنتةنة
قعزعل، – يىزع قعص

 خذددع جعنةستة،
بويلعرع زعلؤا
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 سعرلعق ضىلدةستة
 يعضعتنعث كأزع
 يوغان ظئحعلدع،
 صةرؤانعدةك ظذ
 . قعزغا ظئتعلدع

 سةنمذ ظومعقعم، 
 سأيضىنىم يذلع،
 بةختعم بئغعنعث
 . ظئحعلغان ضىلع

 بعراق، ياش قعزحاق،
 . حئكعندع دةرهال
 ظأزضعرعص رةثضع،

 . غال – تعترعدع غال
 توختعغعن، تذتما، 

 . ماثا قول سوزما
 شةرتعن مذهةببةت

 . ؤاقعتسعز بذزما
 ظةسكةر ظعدعث سةن،

! نئمعضة كةلدعث؟
 ظذشتذمتذت كةصسةن،
 ! كعمنع سئغعندعث؟

 ظاتا هةم ظاناث
 تاغالردا يىرسة،
 ؤةتةن يولعدا
 جاصاالر كأرسة،

 سةن بذ يةرلةردة
 نعم قعص يىرعسةن؛
 دىشمةنضة قانداق
 ! مذشتذم تىرعسةن؟
 قئنع سةندعكع
 ياشلعق ظعرادة؟
 ع قئنع سةندعك
! ظاداققع ؤةدة؟
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 قئنع كأرةشتة
 باتذر بولغعنعث،

 دىشمةننع سىرىص،
 تارمار قعلغعنعث؟
 قئنع مذشةققةت،
 جاصاغا توزضعنعث،
 قئنع يئثعشنعث

 ! سىيعدة ظىزضعنعث؟
 قئنع ؤةتةنضة

 ! جاننع بةرضعنعث؟
 قئنع دىشمةنضة

 ! كأكرةك كةرضعنعث؟
 قئنع، ظئيتقعغا،

 ! حعن مذهةببعتعث؟
ؤةدعلةر بئرعص

 ! ان ظذ خئتعث؟ يازغ
 هةر بعر كأرةشتة،
 ظذلذغ تةؤرةشتة،
 غةلبة قذحذص

 يازعمةن دئضعنعث؟
 صوالتتةك حعثعص،
 دىشمةننع يئثعص،
 ظىستىنلىك ظئلعص،
 ! بارعمةن دئضعنعث؟
 هةممعسع يالغان،

 . سةندةك سأيضىم يوق
 يولعغا باققان
 . ظعنتعزارعم يوق

 مذهةببةت ظةسلع
 . كأرةشتة ظاشار

 ظذندعن كىح ظئلعص،
 . دولقذنالص تاشار
مةندة مذهةببةت
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 هةرضعز سوؤذماس؛
 سةن حىشةنضةندةك
 . نةصرةتلعك بولماس
 قعستاث كىنلةردة
 . ظأحمةس يالقذنع
 تعثشعساث ظةضةر
 . دئثعز شاؤقذنع

 مةنزعلضة بارماي،
 بذندا قعلعصسةن،
 كأرةشتعن قئحعص
 . هالدعن تئيعصسةن
 . خوش ظةمعسة، جاث

 تاققا كئتعمةن،
 صارتعزانالرغا

 . ئرعص يئتعمةن ب
 دة، قارعدع – دئدع

 . ظويناق كأزعدة
 بار ظعدع غةزةص
 . ظوتلذق سأزعدة
 يعضعت بعر هازا

 . تاش بولذص قاتتع
 تعرعكال تذرذص،
 . قةؤرعضة صاتتع

 بذ مذهةببةتنعث
 نةصرعتع ظعدع؛
 ظةلنع سأيىشنعث
 . قعزغعن تةصتعدع
 يعضعت تعلةتعن

 . كأزدعن كةحةىدع
 سأيضى ظوتعنعث
 . ع مئهرعن ظأحىرد
 غةزةصكة تولذص،
. تاققا يول ظالدع
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 دئدع يعضعت، » ! . . . ظاه «
 . قئتعصال قالدع

 بئشع ظايلعنعص،
 كأزع توالشتع،
 ضىلدةك حعرايع
 . بعردعن سوالشتع

III 

 يىضىردع، باردع
 . لعيةنجاث ظالدعغا

 دئدع، » ظةصة قعل «
 : يعقعلعص صذتعغا

 يئثعلدعم، ظازدعم، 
 . هكار مةن حوث ضذنا
 غةزةص ؤة نةصرةت
. تاشنعمذ كئسةر

IV

 كئتعص بارار جةث،
 ظىح كىندعن بئرع،
 ظذرذش تةقدعرع
 . بولماي بعر سئرع
 حوثقذر ظاكوصالر

 قويماي يعمعرعلدع،
 دىشمةن ظةسكعرع
 . معثالص قعرعلدع
 شذندعمذ دىشمةن
 ، قايتماس ظارقعغا

 صئنع حعقعص – جان
 . كةلسعمذ هالقعغا

ذرذش تةقدعرعن ظ
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 قعلعش ظىحىن هةل؛
 ظاتاكا باشالندع

 . مةيدان بويالص دةل
 قعقاس ؤة حذقان
 قاصالص مةيداننع؛
 كأرىنةر خذددع
 . قويماستةك جاننع
 ظذحراشتع ظةنة،

 ظعككع تةرةص تةث،
 باشالندع قانلعق
 . ضعرةلةشمة جةث
 جاثنعث نةيزعسع
 داظعم سانجعالر،
 كىحلىك قولعدا

 . دىشمةن يانحعالر
 لسة ياصذنالر كة

 تاشاليدذ معجعص،
 جاثنعث ظالدعدعن
 . كئتةلمةس قئحعص
 قانالر تأكىلدع،

 كأل بولدع، – دةريا
 دىشمةن تارمار بوص،

 . غةلبة مول بولدع
 تاغدعن صارتعزانالر
 . كئلعص قوشذلدع
 دىشمةن بةللعرع
 . تامام ظذشتذلدع

V 

 سوقذش تىضعدع،
 . جةثمذ بئسعلدع

ع غةلبة تذغ
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 . ظئضعز ظئسعلدع
 ظذرذشتعن يةكىن
 قعلغاندا لعيةنجاث،

 ظذنعث سأزعنع
 . بألةتتع حذقان

 دىشمةن يوقاتقان
 قورال ؤة جاننع

 كأرسعتعص كئلعص،
 . ظةسلعدع جاثنع

 ؤةتةنضة باغالص 
 يىرعضعن داظعم،
 قعلمعدع ظةسال
 . ظألىمدعن ؤاهعم
 بذ قئتعم جةثدة
 ، يالغذز بعر ظأزع
 كةلسعمذ قارشع

 عن يىزع، دىشمةند
 قةدةم حئكعنمةي
 ظالغا ظعنتعلدع،

 دىشمةن ظىستعضة
 . ظوقتةك ظئتعلدع
 ظذرذشمذ تىضةص،
 . ظعزلعدعم ظذنع

 تةبرعكلةش ظىحىن
 . باتذر جةثحعنع

 هئحكعم بعلمةيدذ
 نةدة قالغعنعن،

 ياكع مةجرذز بوص
 . هذشسعز تالغعنعن
 سأزمذ تىضعمةي،
 . صةريد سالدع قعز
 مةيداننع بويالص،

. تئز باراتتع ظذ
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 مةيدان كئزةتتع،
 . تىن ظعزلةيتتع – كىن

 جةثحعنعث ظعشقع
 . قةلبعن ظئزةتتع

 حعدعيالماس هئح
 جةسةتنع تاصماي،

 يىزعضة قعزعل
 . بايراقنع ياصماي
 ياقعالص دةريا،
 . باراتتع ظالغا

 ظعنتعزار بولغاندةك
 . ضىزةل بعر تاثغا

 ظئشعص قعرغاقتعن،
 حعققاندا بعر حاغ،

 صذتالشتع ظاثا
 . ن ظاياق سوزذلغا

 ظاتتع ظأزعنع
 جةسةت ظىستعضة؛
 حعدالماي صةقةت
 . جاثنعث هأسنعضة
 يعغاليتتع قعزحاق
 . تأكىص يئشعنع

 يةردعن كأتةرمةي
 . مذثلذق بئشعنع

 كةحىر يعضعتعم، 
 سأيىنلىضىم جاث،
 سعنعثدعن رازع،

. ظاتا ؤة ظاناث
 سئنعثدعن رازع

 تذققعنعث؛ – ظذرذق
 سةصتعكع جةثحع

! ث هةم يذرتذ – ؤةتةن
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VI

 مذهةببةت، نةصرةت
 . بعر تذققان ظةمةس

 لئكعن بذالرنع
 . ظايرعماقمذ تةس

 نةصرةت هةم لةنةت
 دىشمةنضة خاستذر؛
 دوستقا مذهةببةت
 . هةر قاحان ماستذر
 دىشمةنضة نةصرةت
 هةر بعر يىرةكتة

 يانسذن، تذتاشسذن
 . ظأرلةص صةلةككة

 ؤةتةن، بعل، ظاناث،
ت، قاينعسذن رعغبة

 مةشظةلدةك يانسذن
 . قايناق مذهةببةت
 مذهةببةت جاثنع
 . سورعدع جةثضة
 باغلعغاحقا دعل
 . ظةزعز ؤةتةنضة

VII

 تىن ظعدع بوران،
 . قذترار شعؤعرغان
 كعملةر شةرققة

 ! قاراص يول ظالغان؟
 جذثخذا ظةؤالدع،
 . ظذالر جةثحعلةر
 ؤةتةن يولعدا
. كأرةشكىحعلةر
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 ، ت قذترعسعمذ جذ
 بةرعبعر، ماثار،
 تىنلةر سىرىلىص،
 . ظاتقعحة تاثالر

 تاثنعث شولعسع
 ظةنة يعراقتا؛

 كأرةش بعلةن سةن
 ! حامدا شذ ياققا

 . يعل ظعيذل، ظىرىمحع – 1942

 : ظعزاهات
. تةهرعردعن – . ياصذن باسقذنحعلعرعغا قارشع ظذرذشنعث ظالتة يعللعقع ①
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 سةهنة ظةسةرلعرع

 ① كأرةش قعزع

) ظوصعرا (

 : قاتناشقذحعالر

 . قعزغعن، حعحةن قعز – يىلةن
 . يىلةننعث دوستع – لع يافئن

 . ياصذن باسقذنحعلعرعغا قارشع صارتعزان – جاؤمعثشعث
 . يىلةننعث ظاتعسع – بوؤاي
 . يىلةننعث ظانعسع – موماي

 . ظالؤاستعالر ظوفعتسئرع
 . خاظعن

 . لؤاستعالر لعيةنجاثع ظا
 . ياصذن ظةسكةرلعرع، ياصذن دىيجاثع

 . ظايال ظامما – باتذر جذثضذ ظارمعيعسع، ظةر

 بعرعنحع صةردة

 ظاددع بعر دئهقان ظاظعلعسع، تىن نعسصع بولغان حاغ، يىلةن جعن حعراقنعث يورذقعدا
 سع بعلةن هةركعتع هةربعي كعيعم تعكعص ظولتذرعدذ، ظذ كعيعم تعككةح ناخشا ظئيتعدذ، ناخشع

 . ظعنتايعن ماسلعشعص كئتعدذ
 : يىلةن

 كعرصعك قاقماي، ناخشا ظئيتعص ظذزذن تىنلةردة
 مةن قةهرعمان جةثحعلةرضة تعكعمةن كعيعم،

 ظذ جةثضعؤار باتذرالرنع يادعمغا ظالسام،
 . كأتعرعلةر ؤذجذدذمدعن هارغعنلعق سئزعم

 ظذالر ظىحىن بذ مئنعثكع ظةرزعمةس سوغام،
 ظذنع جةثدة يىرضةن بعزنعث هةربعيلةر، كعيسذن

ظئتعلسذن جةث مةيدانعغا كئرعص كأكرةكنع،
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 . روهلذق بولذص دىشمةنلةرضة بةرسذن زةربعلةر
 .) لع يافئن ظاستا كعرعص كئلعص، يىلةننعث يئنعدا ظولتذرعدذ (
 : لع يافئن

 يئرعم كئحة بولدع، ظعشعث بولماصتذ تامام،
 يسةن ظارام؟ كىندىز ظالدعرايسةن، ظالما – كئحة

 : يىلةن
 ظةزعز دوستذم، بعلضعنكع سةن، قاندان حاغالر بذ،

 تةشؤعش بعلةن قاصالنغاندذر بذ ظةنسعز زامان؟
 تىن، – صةهلعؤانالر جةث قعلماقتا فرونتتا كىن

 . حئصعص بةرمةي هئح ظامان – دىشمةنلةرنع قعرعص
 داظعم تةييار، قورقماس هةرضعز ظوق يامغذرعدعن،

 . لعرعنع تأكمةكتة هةممة ؤةتةن ظىحىن قان
 ظالغا بئسعص ظعنتعلمةكتة صارالق تاثالرغا،
 . باسقان هةر بعر قةدةملعرع بعر ظذلذغ غةلبة
 بئسعص كعردع ياؤذز ياصذن ظالؤاستعلعرع،
 . ظئلعمعزنع قاصالص ظالدع معسلعسعز كىلصةت

 بعخارامان يىرعؤئرعش ظاصةتتذر بعزضة،
 ! سةت سةل بوشاشساق ساتقعنالرغا بئرعمعز صذر

 جعنايةتلعك ظويالر بعلةن ظذرذنذص دىشمةن،
 . خةؤعرعمعزنع – تعثاليدذ هةركعتعمعز – تعث

 جالالتالرنعث شذملذقلعرع ظعتتعنمذ رةزعل،
 . معكعر بعلةن قولغا ظالماقحع بعزنع – هعلة

 خةلقعمعزنع ظالدعماقتا ساتقعنالر يةنة،
 . ؤةتةن سئتعش ظذالر ظىحىن رةزعل مذددعظا

 كئلةيلع بعز تئزدعن هةركةتكة، شذنعث ظىحىن
 . ظاثلعق هالدا ظئتعاليلع كأرةش قوينعغا

 ظالدعنقع سةص باتذرلعرع ظىحىن ظعشلةيمةن،
 . حارحعساممذ مةيلع يةنة ظوحذقتذر زئهنعم
 هة، ظذالرنعث كعيعملعرع قانغا معلةنضةن،

 . ظذالر ظىحىن كئرةك بةكمذ مةن تعككةن كعيعم
 معساممذ، ظذالر ظىحىن مةيلع تامام ظذخلع

 . يئثع كعيعم حعقسذن تئزدعن باتذر بةستعضة
حاصقذندا، – ظالغا حامداص ماثسذن ظذالر بوران
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 ! ماثسذن يئثع كأرةشلةرضة، ظذلذغ غةلبعضة
 : لع يافئن

 جئنعم دوستذم، ؤذجذدذمغا سعثدع سأزلعرعث،
 . ظعشعث ظةلضة مةنصةظةتلعك، حىشةندعم سئنع

 تقان؟ ظذ مذقةددةس قايسع كعتاب سئنع ظويغا
 . بعلضعنثنع سأزلةص بةرضعن، يئتةكلة مئنع
 شانلعق كأرةش يوللعرعنع ظأضةتكعن ماثا،
 ! مةن ظورذنالي ظئلعمعزنع قوغداش بذرحعنع

 : يىلةن
 بعز كأرةشلةر داؤامعدا ظأضعنعص بارعمعز،

 . دىشمةنلةرنع يوق قعلعمعز قةتظعي كأرةشتة
 بذ ظأضعنعش يورذتماقتا ماثار يولذمنع،

 . جةثضة كعر دةص ظذلذغ تةؤرةشتة ظةرك ظىحىن
 هةقعقةتنعث كعتابعدذر مئنع قوزغاتقان،
 . ظعنقعالبعي يةنظةن ظذنعث تأرةلضةن جايع
 ظذ كعتابتا ظةسلعنعدذ زذلمةتلعك ظأتمىش،

 . سأزلعنعدذ ظئلعمعزنعث ظذلذغ ظعقبالع
 ظذندا صوالت حاقنعشع بار، قاتتعق تاؤالنغان،

 ! ذ ظالغا ظذ ظىندةيدذ بعزنع جةثضة، ظىندةيد
 كةث شعنجاث بار كةينعمعزدة مةهكةم ظارقا سةص،

 . تةييار داظعم ظاتلعنعشقا جةث مةيدانعغا
 ظذ يةر ظعدع بذرذن حةكسعز حأل ؤة جةزعرة،

 . رعؤايةتتعن تعلسعمات دةص بعلةتتذق ظذنع
 معللعتارعست ياث زعثشعن ؤة جعن شذرعن جالالت،

 . ظاستع قعلعص كةلدع شعنجاث خةلقعنع – ظاياق
 دعكع قوزغعالث ظوتع » ظون ظعككعنحع ظاصرئل «

 . قوغلعؤةتتع ياث، جعنالرنع حعرعك تةختعدعن
 ظاياقالشتع جعدةل، تاالش معللةتلةر ظارا،

. هايات تاصتع، قذدرةت تاصتع خةلق قايتعدعن
 صانتذركعسعت هةم ؤاث جعثؤعنعث ضذماشتعلعرع

 . ظاققذزالماس بولذص قالدع صعالنلعرعنع
 ظعزلعمةكتة خةلق ظةمدع مةثضى ظازادلعق،

. حعت قعلعص ساتقعنالرنعث خعياللعرعنع – بعت
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 . تةربعيعضة ظعضة بولدع ظوغذل ؤة قعزالر
 . تىرلىك ظعشالر ظذيغذن بولدع خةلق مةيلعضة

 ظالغا قاراص سوزذلماقتا صوالتتةك يولالر،
 . يىزلةنمةكتة شعنجاث ضىزةل باهار صةسلعضة

 غةلبة بايرعقع، – هةقعقعتع هئكمةت – ظعلعم
 . جةث ظعحعدة كىحلةندىرةر ظذ بعلةكلةرنع

 كأرسعتعدذ توغرا يولنع ظاداشقانالرغا،
 . حعحةكلةرنع – حأللةردة ظئحعلدذرار ضىل – دةشعت

 هةقعقةتنع حىشةنضةحكة ظذرغذدع قةلبعم،
 . تامام باشقا كأرىنمةكتة كأزىمضة دةؤران

 يدانعغا، تاشقان جةث مة – ظعنتعلعمةن قايناص
 . جئنعم دوستذم، بولدذم ضويا يئثع بعر ظعنسان
 بعلضعن شذنع، ظةرك بعزضة كةلمةس كأرةشسعز،

 . ظعقبالعمعز يورذقلذقتعن تاصالماس بةلضة
 سةن بعلةمسةن ماؤزئدذثنعث ظئيتقانلعرعنع؟

 خةلق ياؤنع يةثضةن حاغدعال، : دئضةن ظعدع
 . ظايالالرنعث ظازادلعقع ظاشار ظةمةلضة

 رةشلةر بولدع مئنعث يئقعن هةمرايعم، كأ – جةث
 . بعكار ظأتكةن يعللعرعمغا قعلدعم صذشايمان
 كأرةشلةردعن ظوزذق ظالسذن صوالت ظعرادة،
 . كأرةش بعلةن ظعشقا ظاشار بعزدعكع ظارمان

 مذسعبةتنع ظأزضةرتةيلع بايرامالرغا بعز،
 . ظعككعلعنعص هةم تعثعرقاص تذرمايلع هامان

 ظاثلعنع (  ظاؤازع  حعقعدذ معلتعق  ظةؤجعضة  بارغانسئرع  ؤة  ظاؤازلعرع – قعر . دذ  حاص
 يىلةن ظاستا دئرعزعضة . ظايالالر ؤة بالعالرنعث يعغا ظاؤازلعرع بعلةن ظارعلعشعص كئتعدذ

 .) قاراص ماثعدذ، لع يافئن بعر ظاز قورققان هالدا ظذنعث كةينعدعن ظةضعشعدذ
 : يىلةن

 خاظعن باشالص كةلدع ظالؤاستعالرنع، ! قارا
 ! رعنداشالر قعرعلماقتا ظذالر دةستعدعن قئ

 ) تاشقعرعدعن يةنة ؤاقعراشالر ظاثلعنعدذ (

كعممذ هايات قالسذن تأمذر تاصان ظاستعدا،
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 . تذرسا ظذالر ياؤايع هةم ؤةهشع ظةسلعدعن
 قئرع دئمةي، – ظايال ؤة ياش – ظألتىرمةكتة ظةر

 . يئرعص قوساق زةهةر تامغان تعغلعرع ظعتتعك
 تع ظةلنعث، ظويدع كأزلةرنع، تعللعرعنع كةس

 ! كعشعلةرنع تذتذص ظئلعص كأمىشتع تعرعك
 جئنعم دوستذم، قعالاليمعز قانداقمذ تاقةت،

 . صارتعزانالر ظةترةتلعرع حعلاليدذ بعزنع
 قولعمعزغا معلتعق ظئلعص ياؤنع قوغاليلع،
 . دئثعزالرغا حأكتىرةيلع قويماستعن بعرنع

 عغا، كأرةشنعث يالقذنلعر – ظئتعاليلع جةث
 . حئنعقايلع يئتعشتذرىص صوالتتةك حعدام
 بعز كأرةشتة ظايالالرنع ظذيذشتذرايلع،

 . ظئلعمعزنعث هةممة جايع بولسذن ظعستعهكام
 جةث ظعحعدة بواليلع هةمرا، ! يىرضعن دوستذم

 ! دىشمةنلةرنع قعرايلع تامام ! ظالغا ! ظالغا
 يئتعل (  ظئنعسعنع  ياشلعق  يةتتة  يىلةننعث  موماي  بعلةن  هودذققانلعرعحة بوؤاي  ةص،

 .) قوصذص كعرعص كئلعشعدذ – يعقعلعص
 : بوؤاي

 ظالؤاستعالر كةلدع، ظةمدع قانداق قعلعمعز؟
 . بذ ظاصةتلعك كىنلةر بعزنع قويدع ؤةهعمعدة

 ظاستع قعلدع دىشمةنلةر، – خالعغانحة ظاياق
 . ؤةهشعلعكع يىرةكلةرنع قعلدع كأص زعدة
 ي؟ بالعلعرعم كعحعك سعلةر، مةن قانداق قعال

 مةن سعلةرنع قانداق قعلسام ساقاليمةن ظامان؟
 كأرةر كىننع كأرىص بولدذم، مةن ظألسةم مةيلع،

 ! سعلةر قانداق قعالرسعلةر؟ ظاه، ظئغعر زامان
 ) بعردةم ظويلعنعؤئلعص، قةتظعي هالدا : ( يىلةن

 بعلضعن، ظىمعدسعزلعك كارغا كةلمةيدذ، ! دادا
 . كىحعمعزضة يألعنةيلع، باسايلع ظالغا

 قول قوشتذرذص كىتىص تذرساق بولعمعز تذتقذن،
 . كأرةش قعلساق كأمةلمةيمعز ياؤنع مازارغا

 ظةنسعرعمة، دادا مةندعن، يعمة هئح بعر غةم،
. . . كئحة دئمةي مةن كئتعمةن صارتعزانالرغا
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 : موماي
 جئنعم قعزعم، بعز هةممعمعز بعللة بواليلع،

 . ظايرعلمايلع ظألىم بعلةن كأرىم ؤاقتعدا
 نعم قعزعم، هئح قةيةرضة حعقمعغعن ظأيدعن، جئ

 ! تعرعك تذرذص مةن سئنعثدعن بولمايمةن جذدا
 : يىلةن

 جئنعم ظانا، بذ ضةص قانداق حعقتع ظاغزعثدعن؟
 . كةلضىسعضة نةزةر تاشالص، كأتةر باشعث تعك
 بعز بةرمعسةك دىشمةنلةرضة قاخشاتقذح زةربة،
دىشمةنلةرنع يوقاتمعساق قاالمدذق تعرعك؟

 ! عم ظانا، قةدعردانعم، رذخسةت قعل ماثا جئن
 . بعخوت بولساق كىنلعرعمعز بولعدذ دةرتلعك
 هورذنالشساق بويعلعدذ جعسمعمعز قانغا،

 ! مةن بارعمةن، كىتةر مئنع جةثلةر شعددةتلعك
 : بوؤاي

 ! مةيلع بارسا بارسذن يىلةن، ماقذل بول ظاثا
 . جازالعسذن جةثلةردة ظذ قان ظعحةرلةرنع

 ، غالعص كةلسذن دىشمةن ظىستعدعن، ظالسذن قعساس
 ! حوقذم قولغا كةلتىرةيلع شانلعق زةصةرنع

 كئرةكلةرنع – لع يافئن بعلةن يىلةن ظأيدعن ظالدعراش حعقعص كئتعدذ، موماي نةرسة (
 يىلةن . ظذرذش داؤام قعلماقتا . بوؤاي دئرعزعنعث ظالدعغا كئلعدذ . يوشذرذشقا باشاليدذ

 كعيضةن هالدا كعرعص كئلعص، بوؤاي بعلةن موماينعث بعلةن لع يافئن هةربعي كعيعم
 .) ظالدعغا بارعدذ

 : يىلةن
 دادا، ظانا، ظةزعزلعرعم، بولذثالر ظامان،
 . بئشعثالرنع كأتىرىثالر جاصا ظاستعدعن

 ! جاسارةتلعك بوالرسعلةر، كةتتذق بعز، خةير
 . غةلبة كىنع ظذحرعشارمعز يةنة قايتعدعن

 : بوؤاي
 ! ع، مئثعثالر حاققان ماقذل باالم، خةير ظةمد

 قويذقلعشعدذ (  ظاؤازع  ظوق  ظوت حاقنايدذ،  تةرةصتعن  يافئن . دئرعزة  لع  بعلةن  يىلةن
ظوق ظاؤازع شاالثلعشعدذ، خاظعن ظالؤاستعالرنعث . دئرعزعدعن سةكرةص حعقعص كئتعدذ
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 .) ظوفتسئرع بعلةن ياصذن ظةسكةرلعرعنع باشالص ظأيضة كعرعص كئلعدذ
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع

 نئمة مةجبذر قعلدع سئنع يالغذز قعلعشقا؟
 صارتعزانغا قئتعلمعدعث بئرعص نئمعشقا؟

 : بوؤاي
 مةن قئرع ظادةم، ! خعيالعمغا كةلتىرمعدعم

 يارعشامدذ قئرعغاندا جةثلةردة يىرىش؟
 نئمة قعلعص بئرةلةيمةن صارتعزانالرغا؟

 . ظةؤزةل ماثا ظأز ظأيىمدة ؤاقعت ظأتكىزىش
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع

 هة، قاتناشقان بوالر ظعدعث ظةضةر ياش بولساث،
 . قئرعمعساث، دئمةك، رةقعص بعلةتتعث بعزنع
 ! دة – ظةصسذس، صةقةت قئرعغاحقا ظأيدة قاصسةن

 نئمة مةقسةت بعلةن قالدعث، ظئيتقعن راستعنع؟
 ظةضةر بعزضة كأرسعتعشنع خالعساث خعزمةت،
 . ظألتىرمةسلعضعممذ بةلكع مذمكعندذر سئنع

 كأمىشكة، – بئشعث ظالتذن – دذ ظىستع كأمىلع
 . تذتااليسةن ظأز قولذثدا بايلعقلعرعثنع

 قانداق، راستع بعلةن ظئيتعص بئرةمسةن ماثا،
 كعم ظأضةتتع ساثا ظأيدة تةنها قئلعشنع؟

 .) بوؤاي بئشعنع تأؤةن سئلعص ظىنحعقمايدذ (
 : خاظعن

 جاناص باشلعق ظئيتتع ساثا ياخشع ضةصلةرنع،
. اليسةن ظةث كاتتا صذلدار ظورذنلعساث بوال

 بذ تةلةصنع قوبذل قعلغعن خذشاللعق بعلةن،
 . مأهتةرةمضة يئقعن بولساث ظعشعث ظوث بوالر

 بوؤاي بعزار بولغان هالدا بئشعنع بذراص، غةزةصلعك نةزةر بعلةن ظالؤاستعالر ظوفتسئرعغا، (
 .) ظأيدعن حعق، دئضةنلعك قعلعص قارايدذ

 : خاظعن
 صكة ماثغعن مةن بعلةن، بولدع، بوؤاي، بذ تةرة

 ! ظعش توغرعلعق سأزلعشةيلع ظةمدع ظعككةيلةن
 : بوؤاي

مةن ياشعنعص قالدعم، ظعشمذ قعاللمايمةن هئح،
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 ! بعسةرةمجان قعلمعساثالر، قويساثالرحذ تئح
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 .) كأزلعرعنع ظااليتعدذ ( ؟ ! قويساثالرحذ

 : خاظعن
عكار، ظأت بذياققا، ظارتذق ضةصنع قعلمعغعن ب

 قئرعلعق بعلةن بذ ظعشعث بة ظاالقعسع بار؟
 خاظعن بوؤاينع باشالص حعقعص كئتعدذ، ظاز ظأتمةي، ظذ يةنة قايتعص كعرعص، موماينعث (

 .) ظالدعغا بارعدذ
 : خاظعن

 – موماي، سئنعث قعزعث نةدة؟ بذ جاناصلعرع
 . قعزعقماقتا جذثضذلذقنعث ضىزةللعرعضة
 ن نعيةتتة، خاتعرجةم بول، ظةمةس هةرضعز ياما

 . يالغان ظةمةس، بذ سأزىمضة مةن ظأزةم ظعضة
 : موماي

 مةن ظذقمعدعم ظذنعث نةضة كةتكةنلعكعنع،
 صاتظ – بعزضة ظئيتماي حعقعص كئتةر ظذ قعزعم صات
 ظةضةر قعزعم بولغان بولسا شذ تاصتا ظأيدة

 . باشالص حعقعص باشلعقعثغا  كأرسعتةتتعم شاد
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 دئضةننعث مةنعسع نئمة، » شاد « ةن مةن بعلعم

 . كأزلعرعثدعن قعساس ظوتع يانماقتا هةدةص
 مةن سأزىثنعث مةنعسعنع حىشةندعم تولذق،

 ظئيتقانلعرعث سئنعث هازعر نةدعمذ راست ضةص؟
 بعلعص قويغعن، بعزنع هةرضعز ظالدعيالمايسةن،
 . بعزضة مةلذم، جذثضذلذقنعث صةس ظعنسانلعقع

 معللةت بولعمعز، صةقةت بعزال ظعسعلزادة
 . مةثضى مةنسذص بعزضة بعزضة دذنيا زوراؤانلعقع
 سةن قعزعثنع قةستةن ظأيدعن قاحذرذؤةتكةن،
 ! يالغان ظئيتعص مئنع تئخع قعلماقحع ظاخماق

) ظالؤاستعالر ظوفعتسئرع ظةسكةرلعرعنع حاقعرعص (
 بذ ظالدامحع صةس موماينع بئسعثالر يةرضة،

! ن تاياق ظذنع دةرهال جةهةننةمضة يوللعسذ
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 ظئتعلعص (  بوؤاي  ظعشعكتعن  بولذؤاتقاندا،  ظذرماقحع  موماينع  ظةسكةرلةر  ظالؤاستع
 .) كعرعدذ
 : بوؤاي

 ظذ ياشعنعص قالغان موماي، ظذرماثالر ظذنع،
 . ظذ ظأزضعنعث كىتىشعضة مذهتاج هةر كىنع
 قعينعماثالر ظذنع هةرضعز رةهعم قعلعثالر،
 ! ع سوراص قاالي، تعلةص ظاالي سعلةردعن ظذن

 : ظالؤاستعالر ظوفتسسئرع
 ظألضىر قئرع، سةنمذ كئلعص ظالدعماقحعمذ؟

 ! قئنع ظئيتقعن، قعزعث نةدة، ظئيتعص بةر حاصسان
 ساختعصةزلعك قعلما مذنداق مئنعث ظالدعمدا،
 سأزلة، قعزعث نةضة كةتتع، يوقالدع قاحان؟

 : بوؤاي
 ظوق ظاؤازع ظاثالنغاندا يوقالدع قعزعم،

 قعلدعم، ظأتمعدع سأزىم، كةتمة دئدعم، كأص ضةص
 . . . ظذ قاياققا قاراص ماثدع، نةدعن بعلةيلع

 : خاظعن
 تاصاالمدذق ظذنع دةرهال ظعزلةص كأرةيلع؟

 : بوؤاي
 . . . نئمة دئسةم بوالركعن؟ ظذقالمعدعم مةن

 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 ! مةن بعلعمةن، قاراص تذرذص يالغان ظئيتتعث سةن

 . الدعدع مئنع ظألضىر قئرع ظ ! جازاالثالر
 كالتةكلةثالر، ظذندعن كئيعن ظئسعص قويذثالر،
 ! تئتعص باقسذن يالغان ضةصنعث ظاححعق تةمعنع

 ) ظالؤاستعالر ظوفتسئرع ظةسكةرلةرضة قاراص (
 هة نئمعشقا قاراص قالدعث قول سئلعشمامسةن؟

 زاؤال تاصقذر بذ قئرعنع جازاالشمامسةن؟
 ماي بعلةن كعحعك ظوغذل ظئتعلعص كئلعدذ، ظذالر قئرع بوؤاينع يةرضة يعقعتعدذ، مو (

 بوؤاي  توسذؤالعدذ،  بعلةن  صاينةكلعرع  معلتعقلعرعنعث  ظذالرنع  ظةسكةرلةر  ظالؤاستع
 .) جازالعنعدذ

 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
سالدذرذثالر ظىستعدعكع كعيعملعرعنع،
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 ! ظاتعماستعن راسا قاتتعق ظذرذثالر ظذنع
 ظالؤاستعالر قولعغا كالتةك ظئلعص، بوؤاينع . حاليدذ ظالؤاستع ظةسكةرلةر بوؤاينع يالعثا (

 باشاليدذ  ظذرذشقا  بويعلعدذ . قاتتعق  قانغا  بةدعنع  صىتىن  . بوؤاي هذشعدعن كئتعدذ،
 باشاليدذ  ظئلعشقا  نةصةس  ظئغعر  ظولتذرذص،  ظورذندذقتا  ظوفتسئرع  خاظعن . ظالؤاستعالر

 كعرعدذ  كأتعرعص  سةي  ؤة  تاماق  ظ . سعرتتعن  ظالؤاستع  بعلةن ظعككع  موماي  ةسكةر
 حعقعرعؤئتعدذ  هةيدةص  ظأيدعن  يةص . كعحعك ظوغذلنع  تاماقنع  ظوفتسئرع  ظالؤاستعالر

 خاظعن يعغالص تذرغان بعر . بذياققا مئثعشقا باشاليدذ – بولذص، ظأينعث ظعحعدة ظذياقتعن
 ظالدعراص  ظوفتسئرع  ظالؤاستعالر  ظئلعص ظأتعدذ،  دئرعزعنعث كةينعدعن  سأرةص،  قعزنع

 ظاثلعنعدذ . كئتعدذ حعقعص  ظاؤازع  ؤارقعرعغان  ظارعالش  يعغا  قعزنعث  . تاشقعرعدعن
 . . . . . ) سةهنة جعمعص، قايغذلذق مذزعكا حئلعنعدذ، بوؤاي بئشعنع كأتعرعدذ

 : بوؤاي
 ! ظاه، بذ قانداق نذمذسسعزلعق، ظاه نذمذسسعزلعق

 . ؤةهشع دىشمةن ظئلعمعزضة قعلدع تاجاؤذز
 قارا كىنلةرنع، ظئلعص كةلدع بعزضة ظئغعر،

 . بئشعمعزغا توغرا كةلدع بعر يامان يذلتذز
 ياق، قويمايمعز دىشمةنلةرنع مذنداق مةيلعضة

 . ظانا زئمعن بذلغانمايدذ بولساق بعز هايات
 قذتراص كةتكةن ياؤذز دىشمةن مةهكذم ظألىمضة،

 . جعنايةتلعك سذيقةسعتنع قعلعمعز بةربات
 رنع، غةزةص مةندة يالقذنالتتع يانغان ظوتال

 ! يانغان ظوتالر كىل قعلغذسع بذ فاشعستالرنع
 تعرعشعدذ (  كأتعرعشكة  بئشعنع  بعلةن  كىحع  صىتىن  ظوفتسئرع . بوؤاي  ظالؤاستعالر

 .) خاظعننعث يةلكعسعضة قاققان هالدا كعرعص كئلعدذ
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع

 سةن يارايسةن، سةن بةكمذ ياخشع، ياخشع،
 . ث كأثلىمنع زئرعكعشتعن خاالس قعلدعث، ظاحتع

 نئمعلةرنع دةركعن يةنة بذ ظألضىر بوؤاي،
 ! سذ سئصعص باق، سةن هذشعغا كةلتىرضعن ظذنع
 بعلعص قالسذن بوؤاي مئنعث قالتعسلعقعمنع،
 ! ظةدةصلةيمةن، قئنع ظذنعث نة بولذر هالع

 كأرىص ظعبرةت ظالسذن ظذندعن ظةهلع جاماظةت،
 . بعلسذن بعزنعث قولعمعزدا جذثضذ ظعقبالع

ذلذقالر رةقعب بعزضة، ظعلكعمعزدعدذر، جذثض
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 ! حاصماق، قعرماق ؤة كأيدىرمةك ظةركعمعزدعدذر
 بذلذثغا (  بعر  كعرعص،  ظئلعص  ظوغلعنع  كعحعك  بعلةن  موماي  ظةسكةرلعرع  ظالؤاستع

 .) قعستاص قويعدذ، خاظعن بوؤاينعث يىزعضة سذ حاحعدذ، بوؤاي هذشعغا كئلعدذ
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 يوقمذ؟ – سةن قعزعثنع تاصامسةن ظألضىر قئرع،

 ياكع يةنة سأز قايتذرذص يانامسةن ماثا؟
 سةن قعزعثنع ظةضةر دةرهال تئصعص بةرمعسةث،

 ! كأرسعتعمةن جةهةننةمنعث كىنعنع ساثا
 كئسعص قولذثنع،
 ظىزىص صذتذثنع،

 توغراص تاشاليمةن،
 . كئتةر هعلع صىتىن جعسمعث معث صارحة بولذص

 تارتعص، سذغذرذص، ظىحعيعثنع قورسعقعثدعن
 . يىرعكعثنع كأكرعكعثدعن ظالعمةن يذلذص

 راست ضةص قعل صةقةت،
 ! صةقةت راست ضةص قوزغعتعدذ مئنعثدة شةصقةت

 : بوؤاي
 سورعساثمذ تىمةن قئتعم، دئضعنعم دئضةن،

 . مةن باالمنع تاشلعمايمةن بأرة ظاغزعغا
 صارتعزانالر ظةترعتعضة قاتناشتع قعزعم،

 . نلعق ظةترةت ظالدعغا قورال ظئلعص كةتتع شا
 صارتعزانالر يوق قعالر سةن قاراقحعالرنع،
 . قئرعنداشالر قعساسعنع ظاالر جةثلةردة
 سةندةك ياؤذز جالالتالرنع قعرعدذ ظذالر،
 . كأيدىرعدذ فاشعستالرنع ظوتلذق يةرلةردة

 مئنعث قعزعم كةتتع قايناق، مذقةددةس جةثضة،
 . ةن باش بعلعص قويغعن، جالالت، ساثا مةن ظةضمةيم

 ظوغاق، قعلعح، كالتةكلةرنع حعقتذق كأتعرعص،
 . بعزضة هةرضعز اليعق ظةمةس باش ظئضعص ياشاش
 بعز ظذيذشتذق، بولدذق ضويا صوالت سةددعحعن،
 . ظعزلةص ظةرك، قوزغاص كأرةش، خةلق ظويغاندع

 قورقعتالماس ؤةهعمعلعك زوراؤانلعقالر،
. تأت يىز ظةللعك معليذن خةلق ظةمدع قوزغالدع
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 ماثدع ظذالر ظازادلعقنعث داغدام يولعغا،
 . هةر بعر سةصتة قانات يايدع شانلعق بعر يىرىش
 مذقةددةس بذرح بولدع بىضىن جذثضذ خةلقعضة
 . مةملعكةتنع قوغداص قعلعش، ؤةتةننع سأيىش

 ظألىم ظةال بعزضة ؤةتةنسعز، قذل بوص ياشاشتعن،
 . جذثضذ خةلقع سةندةكلةرضة ظةضمةس مةثضى باش

 ، سئنعث مذددعظايعث ظاشماس ظةمةلضة، جالالت
 ! سةن صاشعغا ظارزذ تئخع جذثضذنع غاجاش

 تذتذؤالعدذ، (  ظذنع ظالؤاستع ظةسكةرلةر  قاراص ظئتعلعدذ،  ظوفتسئرعغا  بوؤاي ظالؤاستعالر
 .) ظالؤاستعالر ظوفتسئرع حأحعضةن هالدا كةينعضة حئكعنعص، تاصانحعسعنع حعقعرعدذ

 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 شذنداق، تونذش سأزنع ظئغعزغا ظئلعش، ظوثاي

 ! كأرىمةيدذ سةندة قعلعحة قورقذش، ظةيمعنعش
 سةن بعلةن ظوق صاراثالشسا ياخشع بولغذدةك،
 . يىرىصتعمةن مةن باياتعن بعكار ضةص سئتعص
 كئلعثالر، بذ ظالدامحعنع ظئلعص حعقعثالر،
 ! ظويذص ظئلعص كأزلعرعنع ظئتعص تاشالثالر

 : بوؤاي
 ! مةيلع مئنع ظألتىرسةث ظألتىر ظعختعيارعث،

 . بعلعص قويكع، ظارقامدا بار معليذن قئرعنداش
 بئسعص ظذالر قذربانالرنعث قان ظعزلعرعنع،

 ! ظاالر سةندعن بعر كىن حوقذم هةققانعي قعساس
 سةنلةر يذتذص كئتةلمةيسةن هةرضعز دذنيانع،

 جذثضذلذقنعث
 . جةثلةر بويالص ماثغعنع ماثغان

 غار صةقةت جعنايةتلعرعث، حةكسعز نةصرةت قوز
 ! ظاخعر بعر كىن بولذشعسةن كىكىم ؤة تالقان

 ) بوؤاي خاظعنغا قاراص (
 ظعتنعث كىنع سةندعن ياخشع، ظةي يىزسعز خاظعن،

 سةندعمذ صةس، رةزعل مةخلذق بارمذ دذنيادا؟
 سةن قةلبعثنع ياؤذز ياؤغا ساتقان مذناصعق،

 . ت ظالدعدا قذيرذقعثنع شعصاثالتتعث جالال
سةن ظعحعسةن ظأزضعلةردعن ظاشقان يذندعنع،
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 ! بذ قعلمعشعث ياخشع كىنضة قويمايدذ سئنع
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع

 قذرذق ضةصنع ظازراق قعلسذن ظئيتعثالر ظاثا،
 ! كأزلعرعنع ظويذص ظئلعص بئرعثالر ماثا

 : خاظعن
 ؤاالقلعما، ظأز مةيلعثحة، ظةي قئرع كاززاص،

 ! نداق ظعكةن دذنيادا ظازاب كأرىص باققعن قا
 ظالؤاستع ظةسكةرلعرع بوؤاينع سأرةص ظئلعص حعقعص كئتعدذ، بوؤاي ظذالرنع غةزةص (

 تعلاليدذ  ظوفتسئرعغا . بعلةن  ظالؤاستعالر  صئتع  يئتعلعضةن  ظوغلعنع  كعحعك  موماي
 يعقعتعؤئتعص،  ظالؤاستع  بعر  موماي  توسذؤالعدذ،  ظذنع  ظةسكةرلةر  ظالؤاستع  ظئتعلعدذ،

 تئصعص ظال  ظذنع  ظوفتسئرع  ظالؤاستعالر  بارعدذ،  ظالدعغا  ظوفتسئرعنعث  ؤاستعالر
 ظئتعلعدذ  يةنة  تذرذص  ظورنعدعن  موماي  ظوق . يعقعتعؤئتعدذ،  ظوفتسئرع  ظالؤاستعالر

 حعقعرعدذ، موماي يعقعلعدذ، كعحعك ظوغذل موماينعث يئنعغا يىضىرىص بارعدذ، ظالؤاستع
 .) ث يئنعدعن حةتكة تارتعدذ ظةسكةرلةر ظذنع تذتذؤئلعص، موماينع

 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 هة، بذالرنعث هةممعسعال قارشعالشماقتا،

 . ظةمما سعلةر بولذسعلةر بعكار ظاؤارة
 جةهةننةمضة ظةؤةتعثالر بذ شذمتةكنعمذ،
 ! صذتلعرعدعن تارتعص، يعرتعص قعلعثالر صارة
 ظألتىرىثالر ظذ بوؤايغا ظئنعق كأرسعتعص،

 ! عنع باقسذن ظذ تئتعص قارشعلعقنعث ظازاب
 ظئلعص (  سعرتقا  ظذنع  تذتقعنعحة  صذتعدعن  ظعككع  بالعنعث  ظةسكةر  ظالؤاستع  ظعككع

 كأكرعكعدعن قان ظئقعؤاتقان موماي بئشعنع كأتعرعص . ماثعدذ، باال ؤارقعراص يعغاليدذ
 تاشقعرعدعن . ظالؤاستعالر ظوفتسئرع ظذنعثغا قارعتعص يةنة ظوق حعقعرعدذ . بالعغا قارايدذ

 ظاثلعنعدذ  ظاؤازع  ؤاقعرعغان  ظئحعنعشلعق  هاكاؤذرلذق . بالعنعث  ظوفتسئرع  ظالؤاستعالر
 ظذياقتعن  باشاليدذ – بعلةن  يىرىشكة  ظئلعص . بذياققا  بوؤاينع  ظةسكةرلةر  ظالؤاستع

 بويالغان . كعرعدذ  قانغا  بةدعنع  صىتىن  ظويذؤئتعلضةن،  كأزع  يةردة . ظذنعث بعر  ظذ،
 .) قالغان كأزعنع يذمعدذ ياتقان مومايغا قاراص، ساق

 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع
 قانداق بوؤاي، تاصتعثمذ سةن ظةمدع قاناظةت؟

 بذ جازانع سئتعؤالسذن دةصتذ كعم سئنع؟
 بعلعص قويكع، بعزضة رةقعص بواللماس هئحكعم،

. رةقعص بولسا، زادع تعرعك قويمايمعز ظذنع
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 قعلحة شةصقةت كأرسةتمةيمعز بعز ظذنداقالرنع،
 ! ةمبعرةك، زةهةرلعك ضاز بعزضعدذر قورال ظوق، ز

 صىتىن دذنيا تعترةص تذرذص ظةضسذن بعزضة باش،
 ظاسعيادا توسالمايدذ هئحكعممذ بعزنع،

 . بعز جذثضذدا يىرةلمةيمعز ظةركعن، بعماالل
 كعمكع بعزضة قارشع تذرسا بولعدذ ؤةيران،

 . مىلكعدعن جذدا بولذص قاالر دةرتلةرضة – مال
 صذشتعنع، – الرنعث ظذرذق قذرذتعمعز بعز ظذ

 . ظذنداق ظوثاي ظالدانمايمعز يالغان ضةصلةرضة
 قارا ظةنة، بةدعنعثدعن قانالر ظاقعدذ،

 . هئح شةصقةتسعز ظويذص ظالدذق سعثا كأزىثنع
 قارشعلعشعص كأردىث بعزدعن نئمة ياخشعلعق،
 ! تئصعص بةرسةث خوص ظةمةسمذ ماثا قعزعثنع

 جان، تةلعؤعمنع ظورذنلعغعن الزعم بولسا
 . بولساث جاهعل، يوق قعلعمةن تامام ظأزىثنع

 : بوؤاي
 مةندة بارع صةقةت نةصرةت، قعزعم يوق مئنعث،
 سةنلةر ظادةم ظةمةس، بةلكع ؤةهشع قاؤانالر،
 سةنلةر هئسسعز، قارا يىرةك، شةصقةتسعز الزعم،

 . سةنلةر ظادةم تااليدعغان يعرتقذح هايؤانالر
 رضعز باش، ؤةهشعلعضعث ظةضدىرةلمةس بعزنع هة

 . بعز حعدايمعز، كةلضةندعمذ قانحة زور ظاصةت
 نعث توص ظوقلعرع ظويغاتتع بعزنع، » لذضوحعياؤ «

 . غةزةص ظوتع ياندع دعلدا، صىتتع بذ تاقةت
 جالالت، مذشذ صةيتتة مئنع ظألتىرةلةيسةن،
 يئثةلمةيسةن جذثضذلذقنعث جاسارعتعنع،
 كأتعرعلضةن تأمىر مذشتالر قايتذرذلمايدذ،

 ذ خةلقع بولدع تاغدةك مةزمذت ظعتتعصاق، جذثض
 . بذ زئمعندة ياتقان تاغالر ظاغدذرذلمايدذ

 يوق قعلعشقا مةهكذملذقنعث ظاسارعتعنع،
 . ظةرك ظعزلةص، كةلدع ظذالر نعيةتكة

 ظازادلعقنعث ظأركةشلعضةن بذ دولقذنلعرع
! سةن ياؤالرنع كأمضعسعدذر قارا لةهةتكة
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 عر حاشقان، قةهرعمان ظةل قارشعسعدا سةنلةر ب
 . دذنيا بويالص ياثرعماقتا كىلكة هةر ياققا

 جاهانضعرالر ؤة فاشعستالر ظألىمضة مةهكذم،
 . سةن جالالتالر ظاللعقاحان صاتتعث صاتقاققا

 نعجاتلعق يوق، بذ صاتقاققا صاتقعنعث صاتقان،
 . هةممة يةردة ظذلذغ يالقذن، هةممة كأرةشتة
 ور، هةممة يةردة قعزعلماقتا سةنلةر ظىحىن ض

 ! حوقذم يةكسان بولذشعسةن بذ زور تةؤرةشتة
 ياثرايدذ، (  سعضعنالع  هذجذمغاظأتىش  مارعشع « يعراقتعن  قةهرعمانالر  » صعدايع

 كأتعرعلعدذ، ياصذن ظالؤاستعلعرع ظوغرع كأزلعرعنع حةكحةيتعشعص، قورعققعدعن تةرةص
 .) تةرةصكة قاراص قئحعشعدذ –

 صةردة حىشعدذ

 ظعككعنحع صةردة

 يئزا، ظأي، كئحة، يىلةن رذشةن يئنعص تذرغان حعراق نذرع ظاستعدا، جوزعنعث يئنعدا (
 ظالدعدا . ظولتذرعدذ،  ظونعث بعر قولع يارعالنغان بولذص، كأكرعضعدة ظئسعلعص تذرعدذ

 ) . يىلةن ظويلعنعدذ، يازعدذ . كعتاص ؤة قةغةزلةر قويذلغان
 : يىلةن

 ظايالالردعن صارتعزانالر ظةترعتع قذردذق،
 . ظعنتعزاملعق بعر قوشذننع حعقتذق تةربعيعلةص
 ظةمدعكع ظعش بذ ظةترةتنع قورالالندذرذش،
 قانداق قعلساق قورالالرنع تاصعمعز ظعزلةص؟

 ظويال قاتتع بذ بئشعم، – بذ قعيعن ظعش، ظويال
 . امال تعت بولدذم ظويالص تاصالماي ظ – بةكمذ تعت

 حارة قعلغان بوالر ظعدع بولسا جاؤمعثشعث،
 . تئصعص بةرضةن بوالر ظعدع بعزضة ظذ قورال

 ) كعرعدذ : ( لع يافئن
 ظايال صارتعزانالر ظئلعص بارماقتا مةشعق،
 . نعزامالرنع ظعضةللعدع هةممعسع حاققان

 هةرعكةتلعرع بولدع صعششعق ؤة ماهعرانة،
 . قان قورال بولذص قالدع صةقةت بعزنع ساقالت

: يىلةن
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 ظالدعرعما، دوستذم، حوقذم تاصعمعز ظامال،
 . شذ دةم مئنعث كأثلىمدعمذ ظاشذ بعر خعيال

 : لع يافئن
 هعلعراقتا تةكلعص قعلدعمئنع بعر ظايال،

 مئهمان قعلماقحعمذ ياكع باشقا بعر خعيال؟
 : يىلةن

 مةيلع بارغعن، ظةمما يولدا قعلغعن ظئهتعيات،
 . ا يولذقذص خاظعنالرنعث قعلتعقعغا قالم

 يارالندع قولذم يولدا، قايتار حئغعمدا
 قايسع كىنع مةن يعغعننع تىضعتعص بولذص،

 كئحة ظعدع ظةتراص جعمجعت، هئح بعر تئؤعش يوق،
 . تذيذقسعزدعن بعرذ ماثا قاراص ظاتتع ظوق

 : لع يافئن
 . ماقذل، يولدا بولعمةن هذشيار

 رعدذ، دةم كعتابنع ؤاراقالص كأز لع يافئن حعقعص كئتعدذ، يىلةن يئزعشنع داؤامالشتذ (
 جاؤ معثشعث صذتعنعث ظذحع بعلةن دةسسةص كعرعص، ظاستاغعنا . تاشاليدذ  بذ حاغدا

 يىلةن ظذنع سةزمةيدذ، ظذ كعتابنع يئيعص، حوثقذر ظويغا . ظذنعث كةينعضة ظأتىؤالعدذ
 .) حأكعدذ، مذزعكا ظاؤازع

 : جاؤمعثشعث
 ر، سئنعث نةزةر تاشلعشعثدا بعر ظأتكىرلىك با

 . حعرايعثدعن تذر ياغعدذ تارام ؤة تارام
 دىشمةنلةرضة ظئتعلغان ظوق بولدع سأزلعرعث،
 قايسع ظعش، قعز، سئنع مذنحة قعلدع بعظارام؟

 : يىلةن
 كأرىص تذرسام دىشمةنلةرنعث ياؤذزلذقعنع،
 مئنعث قةلبعم قانداق قعلعص بوالاليدذ جعم؟
 مةن سأيعمةن ظازاد ظةركعن ظذ كةلضىسعنع،

 ! منع ؤةتعنعمضة قعلعمةن تةقدعم هاياتع
 : جاؤمعثشعث

 باراالمسةن فرونتقا سةن مةن بعلةن بعللة،
 بوالالمسةن ياؤغا قارشع سةصنعث ظالدعدا؟

 هولذقماستعن هةم قورقماستعن، باتذرلذق بعلةن
قعراالمسةن دىشمةنلةرنع جةث مةيدانعدا؟
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 : يىلةن
ظايرعماستعن ظةر ؤة ظايال، ياش هةم قئرع دةص،

 . عنعشع الزعم هةر كعم حئلعش ظورنعغا ظاتل
 كأرىم دذح كةلضةن بذ صةيت، – مامات، ظألىم – هايات

 ! ظئتعلعشع الزعم هةر كعم كأرةش قوينعغا
 : جاؤمعثشعث

 ظوقالر يامغذر بولذص ياغار جةث مةيدانعدا،
 . سعنارةدلةر صارتعاليدذ ضىلدىرمامعدةك

 زةهةرلعك ضاز بعللة ظئلعص يىرةر ظألىمنع،
 علضعرلةص باراالمسةن بعر بعلةن بعردةك؟ سةن ظ

 : يىلةن
 زةمبعرةكلةر بولسذن مةيلع قانحة قذدرةتلعك،

 . ظوق يامغذحع بولسذن قانحة شعددةتلعك ؤة زعح
 مةيلع ظوقالر كئلعص تةضسذن مئنعث كأكسىمضة،

 ! صةقةت ظالغا باسعمةنكع، حئكعنمةيمةن هئح
 : جاؤمعثشعث

 : يىلةن
 ، حئكعنمةيمعز هةرضعز ظارقعغا
 . ظالغا قاراص ماثعمعز هامان

 تةقدعم قعلعص بار كىحعمعزنع،
 ! يوق قعلعمعز دىشمةننع تامام

 : جاؤمعثشعث
 خوص يارايسةن، بولدذم، سةندعن بةكمذ خذشال،
 . ساثا ظوخشاش بولسذن قةتظع معليذنالص ظايال
 هةممة كعشع بولسا تذتاش صوالت ظعستعهكام،

 . غالعبعيةت بعزضة مةنسذص بولعدذ هامان
 كئلعص قالدعث بذ يئزعغا، يىلةن، سةن قانداق،
 ظأز يذرتذثدعن حعقعص كةتتعث قانداق ظايرعلعص؟

 بعر، – كةحمعشعثنع سأزلةص بةرضعن ماث بعر
 . يذرتذثنعث ظةهؤالعنع قاالي مةن بعلعص – ظةل

 : يىلةن
 دىشمةن قةدةم بئسعص بعزنعث يذرتعمعزغعمذ،
. اش بولدع قعزغعن، ظألتىرىلدع سانسعز قئرعند
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 قاحقذن خوشنعمعزنعث قعزع لع يافئن بعلةن،
 . خةتةر ظارا ظئلعص حعقتذق يذرتعمعزدعن باش

 قاتنعشعشقا بةل باغلعدذق صارتعزانالرغا،
 . ياؤغا قارنع مذقةددةس جةث حعللعدع بعزنع
 بعر ظاممعؤع يعغعن ظاحتذق تىنىضىن كئحة،
 . تةشؤعق قعلدذق ظذرذشتعكع ؤةزعصعمعزنع

 اص حعقتذق يةنة تعياتعر، يعغعن تىضةص ظوين
 . قعزالر ياخشع ظويناص حعقتع يعغالص ؤة كىلىص

 ظويذنعمعز ظذ سورذندا حوث رول ظوينعدع،
 . كأصلةر تأكتع كأز ياشلعرعنع ظويذننع كأرىص

 تةلةص قعلدع قاتنعشعشنع صارتعزانالرغا،
 . ظايالالر تةشكعللعنعص ظذيذشتع دةرهال – قعز

 رذق قول بعلةن، لئكعن، ظذرذش قعلعص بولماس قذ
 ياؤنع قانداق يوقعتعمعز بولمعسا قورال؟

 : جاؤمعثشعث
 باتذر جةثحع بولسا قورال بولماي قالمايدذ،
 . قورال نذرغذن، بذ قورالنع دىشمةن ساقاليدذ
 قورالالنسذن ظايالالرمذ، حىنكع دىشمةنلةر
 . ظايال بولغانلعقع ظىحىن ظعح ظاغرعتمايدذ

 قتا ظذالر، هةممة يةردة باسقذنحعلعق قعلما
 . سانسعز ظايال ظةرلعرعدعن قعلعندع جذدا

 قانحة كعشعلةر، – ظاظعلعسعز قالدع قانحة
 . . . كىن كأرمةكتة ظاحارحعلعق ؤة سةرسانلعقتا
 ظايالالرمذ بولسذن حوقذم تولذق سةصةرؤةر،
 . كىتةر جةثدة قذربانالرنعث شانلعق ظعزلعرع
 بار ظذالردا ؤةتةن قوغداش مةجبذرعيعتع،

 . قعزلعرع – هةممعمعز ظةجدادالرنعث ظوغذل بعز
 جةثلةر ظارا قةيسةر جةثحع بولذص يئتعلعص،

 . ظورذنلعسذن ظايالالرمذ بذ ؤةزعصعنع
 ماهعرانة مةرضةنلةردعن بولسذن ظذالرمذ،
 . يانغان دعلالر بولسذن ياؤغا ظألىم يالقذنع

 : يىلةن
بئغعشلعدعم هاياتعمنع ظوتلذق كأرةشكة،
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 . ش ظارا ظذحماقنع راؤان مةن خااليمةن كأرة
 حئكعنمةيمةن، باتذرانة باسعمةن ظالغا،

 . بةردعم قةسةم تةنتةنعلعك مةن ظاللعقاحان
 كأثلىم مئنعث تعنجعمايدذ قورال بولمعسا،
 . يادعم – بذ ظعش بعلةن بولذص قالدع صىتىن ظةس

 سئنعث سأزىث حعراق بولذص يورذتتع دعلنع،
 . لعم دئمةك، جةثدعن كئلعدعكةن مئنعث قورا

 : جاؤمعثشعث
 هةي سةن حعحةن، قةدعرلعك قعز، جةثضعؤار سةصداش،

 . سةن، سةن كأرةش يعللعرعنعث ظىلىك بذلبذلع
 مةن كأثلىمدة ساثا مةثضى بةخت تعلةيمةن،
 ! يئقعن هةمرا قعلسذن بعزنع بذ كأرةش يولع

 : يىلةن
 مةؤجذت بولذص تذرااليمعز بعز كأرةش بعلةن،

 . باغاليدذ بةخت ظأسىش ظىمعدعنع جةثضة
 دىشمةنلةرنع قعرايلع بعز جةث مةيدانعدا،

 . جةث ظوتلعرع بعزنع قةيسةر قعلعص تاؤاليدذ
 : جاؤمعثشعث

 بعز جةثلةردة مةزلذمالرغا بواليلع ظىلضة،
 . هةر قاياقتا كأتعرعلسذن ظةرك دولقذنع

 قوغاليلع بعز بذ زئمعندعن باسقذنحعالنع،
 ! ع جاهان بويالص قايناق جةثنعث ياثرعسذن ظىن

 : يىلةن
 يئثع جذثضذ – قذرذص حعقعش يعص

 . بعزضة ظورتاق غاية هةر قاحان
 قعلعمعز ؤةتةننع باي ؤة قذدرةتلعك،

 . جةثلةر ظارا بةرضةندعمذ جان
 : جاؤمعثشعث
 ! خوش، قةدعرلعك سةبداش – خةير

 . مةن كئتعمةن جةثلةر ظارا ياؤنع قوغالشقا
 كأص ظأتمةستعن قورالالرنع ظئلعص كئلعمعز،

 . مةجبذر بوالر جةثدة قورال تاشالشقا دىشمةن
سةن صارلعغان يورذق يذلتذز جةث مةيدانعدا،
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 . حاصقذن يئثةلمةيدذ سةن سعثلعمعزنع – بوران
 باتذرا باسقعن ظالغا، قةددعثنع كأتةر،
 . ظةث ظاخعرقع زور غةلبة كىتمةكتة بعزنع

 توختعمايمعز غةلبعضة ظئرعشمعضعحة،
 . عزدعن ياعرلعدذ غةلبة قعزعل قانلعرعم

 قورقذنحاقلعق هةم ظاجعزلعق هاالكةت دئمةك،
 . ؤةتةن هايات ظىمعدعنع كىتعدذ بعزدعن

 ! خوش، قةدعرلعك سةبداش – خةير
 تعلةيمةن ظذتذق،

 ! بولغعن سةن قذتلذق
 .) ظعككةيلةن قول بئرعشعص خوشلعشعدذ، جاؤمعثشعث حعقعص كئتعدذ (

 : يىلةن
خوش، ظاق يول تعلةيمةن، – خةير

 ! ولسذن ظوثذشلذق ظعشلعرعثعز ب

 ظاؤازلعرع (  معلتعق  داؤاملعشعص  دةم  ظىزىلىص،  دةم  كئلعدذ،  ظالدعغا  دئرعزة  يىلةن
 .) ظاثلعنعص تذرعدذ

 : يىلةن
 قورال بولسا، بولماس ظعدع بعزدة قعلحة غةم،

 . ؤةتةن ظىحىن قعزعتاتتذق جةثلةرنع راسا
 قانحة هوزذر، بةختلعك ظعش ياؤنع نةيزعلةش،

 . لةرنع قورقعتار تازا باتذر جةثحع دىشمةن
 قول قوشتذرذص ظألسة دةيدذ دىشمةنلةر بعزنع،

 . بعرلةص – ظةمما ياؤنع يوق قعلعمعز بعزمذ بعر
 ظذخالي ظةمدع، بةرمةي قولدعن ظارام صةيتعنع،

 . قايناق كأرةش كىتةر مئنع يةنة ظةرتعلةص
 .) كئلعدذ بذ حاغدا ظأيضة ظوغرعلعقحة خاظعن كعرعص . يىلةن كارؤاتقا حعقعص ياتعدذ (

 ): ظىنلىك حاقعدذ ( خاظعن
 ! ياخشع قعز ! ياخشع قعز

 ): حأحىص ظويغعنعدذ ( يىلةن
 ! سةن كعم؟ جاؤاب بةرضعن تئز

 : خاظعن
ساالم ساثا، ظةي ياخشع قعزحاق،
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 ظةهؤالعث قانداق؟
 : يىلةن

 سةن كعم؟ سئنع تونذيالمعدعم،
 . . . هئح يةردة هةم كأرمعضةن ظعدعم

 : خاظعن
 ! شذنداق
 يمعز، بةلكع سةن بعلةن، تونذشما

 ! كارؤاتتعن حىش، ماثغعن مةن بعلةن
 : يىلةن

 هة، نئمعشقا، نئمة ظعش بعلةن؟
 ! مئنع نةضة دةؤةت قعلعسةن؟

 ) يىلةن هولذقذص كةينعضة داجعيدذ (
 : خاظعن

 بعر يئزعلعق بولعمةن ظةسلع سةن بعلةن،
 . صارتعزانالر بعلةن بعللة كةلدعم بذ يةرضة

 ؤاران، – ظأي، باغذ خارابعلعق بولدع ظذندا
 . يذرتعمعزغا بولذؤالدع دةشمةنلةر ظعضة

 تاغ ظعحعضة كعرعص كةتتع هةممة يذرتداشالر،
 . ظالؤاستعالرغا قارشع كأتةردع قورال

 بذ يئزعغا كئلعص قالدذق دىشمةننع قوغالص،
 . مةن ظارعالص يذرتداشالردعن سورعدعم ظةهؤال

 ظاناثمذ بعز بعلةن بعللة كئلعشتع، – ظاتا
 . ئيتقان ظعدع ماثا سئنع تئصعص بئرعشنع ظ
 ) ظويلعنعص، كأزلعرعنع معدعرلعتعدذ : ( يىلةن

 ياق، بذ مذمكعن ظةمةس،
 ! ظذالرنعث بذ يعراق يةرضة كئلةلعشع تةس

 ظولتذرعدذ (  ظورذندذققا  كئلعص  ظاستا  كأز . يىلةن  قاراص  سعرتعغا  دئرعزعنعث  خاظعن
 .) ص كئلعدذ ظعشارعسع قعلعدذ، ظالؤاستعالر لعيةنجاثع كعرع

 ) خعرعلداص كىلىص : ( خاظعن
 ! تة سئنع – ظاخعر ظعزلةص تاصتذق

 : ظالؤاستعالر لعيةنجاثع
 هة، يارايدذ، خوص ظوثذشلذق صىتتىردذق ظعشنع،

. بىضىن كئحة مذشذ ظأيدة قويذثالر مئنع
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 تةقدعم قعالي حوث باشلعققا مةن ظةتة ظذنع،
 . باشلعقمذ كأرىص باقسذن ظذنعث بةهرعنع

 ) الر لعيةنجاثع يىلةنضة قارايدذ ظالؤاستع (
 كةحلعك تاماق هازعرلعغعن سةن بعزضة صاتراق

 ! هةم تاصقعن هاراق
 : يىلةن

 ! ماقذل، مةن باراي
 ) يىلةن حاصعنعنع كعيعص تاشقعرعغا قاراص ماثماقحع بولعدذ (

 : ظالؤاستعالر لعيةنجاثع
 ! ياق، سةن توختا، ظذ بئرعص كةلسذن

 . بذ ساراي ظعككعمعزضة خالع قالسذن بعردةم
 سىركعلعص (  يىلةنضة  لعيةنجاثع  ظالؤاستعالر  حعقعص كئتعدذ،  ظالدعراص  خاظعن
 ): كئلعدذ

 سةن بذ ياققا كةلدعث نئمعشقا؟
! بعزضة قارشع تذرذص يذرتنع تاشالش كئرةكمذ

 كةلضعن بئرع، يةتكىزمةيمعز ساثا هئح زةخمةت،
 بعز ياصذنالر ياقتذرعمعز قعزالرنع بةكمذ؟

 ظةسكعرع خاظعن تاشقعرعد (  ظالؤاستعالر  بعر  عن تاماق ؤة سةي ظئلعص كعرعدذ،
 دئضةن ناخشا » . . . قوزغال، قذل بولذشنع خالعمعغانالر « صاتئفذن ظئلعص كعرعدذ،

 ظالؤاستعالر لعيةنجاثع ظذنع ظاثالص، قورققعنعدعن كةينعضة داجعص كئتعدذ، . كأتعرعلعدذ
 يىلةن . صارحة قعلعؤئتعدذ – صارحة ظذ صاتئفذندعن صعالستعنكعنع ظئلعص، يةرضة ظذرذص

 سالعدذ  هاراققا  رذمكعدعكع  ظئلعص  دورا  زةهةرلعك  لعيةنجاثع . يئنعدعن  ظالؤاستعالر
 ظالؤاستع  ظئلعؤئلعص،  قورالعنع  ظذنعث  يىلةن  كئيعن،  يعقعلغاندعن  ظعحعص  هاراقنع
 عص ظةسكةرلةرنع ظئتعص ظألتىرعدذ، خاظعن ظوق ظاؤازع حعقعشع بعلةن تةثال قئحعص حعق

 كعيعؤالعدذ  لعيةنجاثعنعث كعيعمعنع  ظالؤاستعالر  تىضىص،  يىلةن حاحلعرعنع  . كئتعدذ،
 .) سىبهع ؤاقتع بولذص، تاث نذرع يامرايدذ

 : يىلةن
 ظةمدع مانا ظعضة بولدذم قورالغا،

 . كئحعكمةستعن ظاتلعنعمةن ظالدعنقع سةصكة
 ياصذنالرنع ظئلعمعزدعن قوغالص حعقعرعص،

 ! حمةس شةرةصكة ظئرعشعمعز غةلبعضة، ظأ
 .) ظذ دئرعزعنعث سعرتعغا قاراص دةرهال مأكىنعدذ (

! كةلدع لع يافئن ! ياخشع بولدع
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 مئنع كأرسة قانداقسعضة ظاالر ظعكةن تعن؟
 لع يافئن يىلةننعث قعياصعتعنع كأرىص، قورعققعنعدعن كةينعضة داجعيدذ، يىلةن (

 .) قاهالص كىلعدذ – قاه
 : يىلةن

 تاؤلعنايلع بعز، قورقماس يىرةك بولذص ضاثدةك
 . تاثالر بويالص باتذرانة ظعلضعرلةيلع بعز

 مةملعكةتتة ظأركةشلعسذن ظةرك دولقذنع،
 ! كأرةش كىحع بعلةن تولسذن صىتىن جعسمعمعز

 باسايلع ظالغا،
 ! يانماي ظارقعغا

 دىشمةنلةرضة بئرةيلع بعز قاخشاتقذح زةربة،
 . ظعشقا ظاشار بعزنعث شانلعق غايعمعز شةكسعز

 يئثع جذثضذ، – ذرذص حعقااليمعز يعص حوقذم ق
 ! هايات بةخت هةم شادلعققا حأمىلةر حةكسعز

 . صةردة حىشعدذ

 ظىحعنحع صةردة

 ظذرذش مةيدانع، سةهنعنعث ظوث تةرعصع ظاكوص، تىن، ظاي غذؤا نذر حئحعص
 وق ظاؤازع ظاثلعنعص تذرعدذ، ظالؤاستع تذرعدذ، يعراقتعن دةم داؤاملعشعص، دةم ظىزىلىص ظ
 . بذ يةردة حئحعلعص يئتعشعدذ – ظةسكةرلةر معلتعقلعرعنع بئشعغا قويذص، ظذ يةر

 : A  ياصذن ظةسكعرع
 بذرادةرلةر، قاراثالر، حعقتع تولذن ظاي،
 . ظاي شولعسع سالقعن تىندة ظىزةر مذاليعم

 دع دعلنع مةس، تىننعث سعرلعق جعمجعتلعقع قعل
. ظأيدة قالغان يئقعنالرغا كةتتع خعيالعم

 ظذقالمعدعم كىنع قانداق ظعكعن ظذالرنعث؟
 . خعيال قعينار مئنع، كأثلىم ظةنسعز شذ تاصتا

 يىرعضعمنع تاتعاليدذ يذرت سئغعنعشع،
 . تذققانلعرعم ظأرتةنمةكتة ظذندا ظازابتا

 ): نعدعكع هةمراسعغا قارايدذ ظذ ظويغا حأكعدذ، تأت ظةتراصقا نةزةر تاشالص، يئ (
ظذخلعدعثمذ يةنة ظويغاقمذسةن؟
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 ياتتعث نئمة خعيالالر بعلةن؟
 : B  ياصذن ظةسكعرع

 مةنمذ ظةسلةص قالدعم سةندةك ظأسكةن يذرتذمنع،
 . هةسرةت يىرعضعمنع تاشلعدع ظئزعص – قايغذ
 ظانام قئرع ظعدع كىنع قانداقكعن؟ – ظاتا

 . لدع حوقذم ظذالر نامرات ؤة غئرعب بولذص قا
 : A  ياصذن ظةسكعرع

 ماثا ظئنعق بولذص قالدع ظةمدع هةممة ظعش،
 . مةن بعلمةيمةن سئنعث ظويذث شذنداقمذ، ظةمةس

 بارغانسئرع زالعمالشتع هأكىمعتعمعز،
 ! تذرمذشعمعز ظوقذبةتلعك، بولدع بةكمذ تةس

 كأتةردعم معلتعق، ظون ظالتعضة كعرمةي تذرذص
 . مةجبذرالشتع هةربعي خعزمةت ظأتةشكة مئنع

 ظانام يذرتعمعزدا قالدع صاناهسعز، – ظاتا
 . كىنع – كىنضة ظوسالالشتع ظةهؤالع – كىندع

 ظعشلعمةكتة زاؤذتالردا ظذالر ظاح قورساق،
 ظئغعر كىنلةر قئرتماقتا يةنة ظذالرنع،

 خةلقعمعزدة ظايالنماقتا هةسرةت نةصرةتكة،
 . ظعشحع خةلق كأتةرمةكتة كأرةش بورانع
 دعر تعترعشعص ؤةهعمعلعك باقتع زالعمالر

 . قعزعغا – ظئلعمعزنعث ظعش تاشلعغان ظوغذل
 قورال كىحع بعلةن باستع ظعش تاشالشالرنع،

 . ظعشحعالرنع غةرق قعلدع قان دئثعزعغا
 ظاه، بذرادةر، ظذالر بعلةن بعر بواللمعدعم،

 . حقانداق ياردةم بئرةلمعدعم يئقعنالرغا هئ
 ظانام قعيعن حاغدا ظوقذتذص مئنع، – ظاتا

 . قعلغان ظعدع مىشكىل هايات يولعدا ظادةم
 مذستةملعكة ظذرذشعنع قعلدذق نئمعشقا؟
 نئمة ظىحىن بذ جذثضذنع قعلعمعز بوزةك؟

 بذ يول بعلةن كئتعؤةرسةك بولمايدذ ظةمدع،
 ! جعنايةتلعك بذ يولالرغا قويايلع بعز حةك

 ذ بذ سأزىمنع، ظةزعز بذرادةر، حىشةندعثم
. بولماس ظةمدع يةنة شذنداق ضاثضعراص يىرسةك
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 : B  ياصذن ظةسكعرع
 ! بذرادعرعم بةكمذ توغرا سأزلعرعث سئنعث
 . مةن صىتىنلةي قوشذلعمةن قاراشلعرعثغا
 ظامال تئصعص قذتذاليلع بويذنتذرذقتعن،

 ! ظالغا زالعمالرنع بةربات قعلعص باسايلع
 : A  ياصذن ظةسكعرع

 ! ظئرعشعمعز بعزمذ حوقذم يورذق ظعقبالغا
 ياصذن (  قاصاليدذ،  جعمجعتلعق  سةهنعنع  حأكعدذ،  ظذيقذغا  ظةسكةرلعرع  ياصذن

 .) دىيجاثع كعرعص كئلعدذ
 : ياصذن دىيجاثع

 ظةسكةرلعرعم غةرق بولذصتذ ظذيقذ قوينعغا،
 . ةكمةكتة زةخمةت بذالر سوغذق ظاكوصالردا ح

 خعزمعتعمضة صايدعلعقتذر ظذالرنعث هال،
 . بذ مةن ظىحىن تئصعلغذسعز بعر ياخشع صذرسةت
 ظئيتعص كةلسةك، بعز جذثضذغا قعلدذق تاجاؤذز

 . بذ معللعتارعزعمغا مةنسذص بولغان رةزعللعك
 ظادالةتسعز قعلمعش حوقذم بولعدذ مةغلذص،

 . تاجاؤذزحع جعنايةتكار قالمايدذ تعرعك
 ذثضذلذقنعث صاك صةرزةنتع باتذر جاؤمعثشعث، ج

 . كأرةشلةردة ؤةتعنعضة ياراتماقتا تاث
: بعر هةقعقةت سأزنع ماثا دئضةن ظعدع ظذ

 . ظةسكةرلةرنع قوزغاص دةرهال قعلغعن قوزغعالث
 خةتةرلعك بولسعمذ بذ ظعش، – قورقذنحذم يوق، خةؤص

 ! ظألىم شةرةص، هاقارةتلعك ياشاشتذر يامان
 مةدهعيلةيدذ مئنع كعشعلةر، يةر يىزعدة

 مةن ظذالرنعث دعللعردا ياشايمةن هامان،
 مةن بولعمةن بذ كأرةشتة قةيسةر، سةؤرعحان،
 . الزعم مئنعث سعر ساقلعشعم، هودذقماسلعقعم

 تارقعتاي مةن بذ صذرسةتتة ؤةرةقعلةرنع،
 . . . بذ فاشعستالر قعلمعشعنع صاش قعالر حئغعم

 ر باغالم تةشؤعقات ؤةرةقعسعنع حعقعرعص، ظذالرنع ياصذن دذيجاثع قوينعدعن بع (
 . ظذ ظةتراصنع بعر قذر كأزعتعص كأرىص، حعقعص كئتعدذ . ظاكوص بويالص حئحعص ماثعدذ

 هالدا  هودذققان  لعيةنجاثع  ظالؤاستعالر  ظاثلعنعدذ،  ظاؤازع  ظوق  كئيعن  دةمدعن بعر
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 ظذ، ظةسكةرلةرضة . كعرعص كئلعدذ، هذشتةك حئلعص، ظالؤاستع ظةسكةرلةرنع ظويغعتعدذ
 ظالؤاستع ظةسكةرلةر ظذنعث بذيرذقعغا » ! ظوت ظاح « : قاراص ظةسةبعيلعك بعلةن ؤاقعرايدذ

 يئتعشعؤئرعدذ  بعلةن  هورذنلذق  ظوقذص،  ؤةرةقعلةرنع  قعلماي،  ظالؤاستعالر . صةرؤامذ
 تارتعؤئلعص  ؤةرةقعلةرنع  قولعدعن  ظةسكةرلةرنعث  ظذ  ظذحعدذ،  ظةرؤايع  لعيةنجاثعنعث

 .) تاشاليدذ يعرتعص
 : A  ياصذن ظةسكعرع

 بةكمذ توغرا ؤةرةقعدة ظئيتعلغان ضةصلةر،
 . بعرعنع قعرعشمعسذن ظئزعلضىحعلةر – بعر
 ناهةقنع، هةقعقةتنع يئتةيلع تونذص، – هةق

 بعزلةر ظىحىن بذ ظذرذشتعن نئمة نةص كئلةر؟
 . جعنايةتلعك ظعتالرغا قارشع تذرايلع

 ة ظةركعنلعك ؤة بةختلعك تذرمذش، كئرةك بعزض
 قارعتايلع معلتعقالرنع دىشمعنعمعزضة،

 ! يوق قعاليلع ياؤذزالرنع، صىتسذن بذ ظذرذش
 ظةسكعرع (  ياصذن  لعيةنجاثع  حعقارماقحع A  ظالؤاستعالر  ظوق  قارعتعص  غا

 ظئت  تةرعصعدعن  ظةسكعرع  ياصذن  بعر  باشقا  ظأزع  تذرغعنعدا،  تاشلعنعدذ بولذص  . عص
 ؤاراث  ظالؤاستعالر – ظالؤاستع ظةسكةرلةر  ظاكوصتعن بأسىص حعقعدذ،  حذرذث كأتعرعص،

 ): لعيةنجاثعنع ظئتعص ظألتىرضةن ياصذن ظةسكعرع ظىنلىك توؤاليدذ
 زةربعمعزنع تعتعص كأردع بذ ظةزضىحعلةر،

 . هةققانعي ظوق تئشعص ظأتتع رةزعل كأكرةكنع
 ناشتذرايلع، بذ كأرةشكة هةممةيلةننع قات

 ! ظورذناليلع ؤةرةقعدة يئزعلغان ضةصنع
 باتذر جذثضذ قوشذنعغا بواليلع تةسلعم،
 . زالعمالرنع يوقعتايلع، بئرةيلع سوققا

 مةزلذم خةلق ظذيذشايلع بولذص ظعتتعصاق،
 ! كأرةش بعلةن ظئرعشةيلع ظادعل هوقوققا

 : A  ياصذن ظةسكعرع
 ةر، يىرذثالر، بذرادةرل

 ! جعسمعمعزدعن يوقالسذن بذ نةصرةتلعك بةلضة
 .) شةصكعسعدعن كىن ظذ بةلضعلعك كاكارعنع يذلذص ظئلعص، يةرضة تاشاليدذ (

 : B  ياصذن ظةسكعرع
 بذرادةرلةر، معلتعقالرنع ظئسعثالر تةتىر،
كىتةر بعزنع باتذر جذثضذ صارتعزانلعرع،
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 ! ةترةتلعرعضة قاتنعشايلع بعز ظذالرنعث ظ
 تةرةصتعن (  ظاثلعنعدذ » ! توغرا « ظوث  ظاؤاز  ظالدعراش . دئضةن  دىيجاثع  ياصذن

 ظعنتايعن  ظذ  كأرىنمةيدذ،  ظةسكةرلةر  تاشاليدذ،  نةزةر  ظةتراصقا  تأت  كئلعدذ،  كعرعص
 ظذ، يةردة ياتقان ظالؤاستعالر لعيةنجاثعنع كأرعدذ، يئنعدعن تةشؤعقات . خذشال بولعدذ

 ظذنع ظالؤاستعالر لعيةنجاثعنعث كأكرعكعضة خةنجةر بعلةن سانجعص ؤةرةقعسعنع ظئلعص،
 .) قويعدذ

 : ياصذن دىيجاثع
 مانا شذنداق خةنجةر الزعم رةزعل كأكرةككة،
 . نذمذسسعز ياؤ هةق جازادعن قاحالماس هامان
 قذرذتماقحع بولذشتذث سةن ظعنسان نةسلعنع،

 . مةزلذمالرنع قعرغعن قعلدعث، ظعحتعث قعزعل قان
 ارغا مةنسذص ظأزىم، معللعتعم ياصذن، صرولت

 . مةن ظعنسانع هوقوقذمدعن قعلعنغان مةهرذم
 هاقارةتتة كىن ظأتكىزدىم ظعتتعنمذ بةتتةر،

 . دعلعم حةكسعز يارا بولدع، كأردىم كأص زذلذم
 تعرعكتاصالر ياشاص ظأتتع هةشةمةتلعك باي،
 . مئنعث قةلبعم صارة بولدع ظئغعر معهنةتتة

 لمعدعم بولسعمذ مةكتةص، مةن مةكتةصتة ظوقا
 . صذشقاقالر ظعحعدة قالدعم كىلصةتتة – بذلذث

 ظةركعن هايات صذرسةتلعرع يئقعنالشماقتا،
 . كأرةش بعزضة بئرةر ظةرك ؤا شاتلعق يةنة

 بعز جالالتالر قةبرعسعنع كوالؤاتعمعز،
 ! ؤاقتع كةلدع، بعز ظذالرنع قعلعمعز دةصنة

 اقعرعدذ، ياصذن ظةسكةرلعرعنعث هةربعي ظذالر صةس ظاؤاز بعلةن جاؤمعثشعثنع ح (
 .) كعيعمعنع كعيضةن جاؤمعثشعث كعرعص كئلعدذ

 : ياصذن دىيجاثع
 ظةي، مئنعث دوستذم،

 قاراص باققعن، نئمة بوصتذ مذنذ صعالنعم،
 . » ظعنظانعم « كأكرعضعدة تذرغان خةنجةر مئنعث

 : جاؤمعثشعث
 دوستذم، ساثا حىشعنعشلعك، ساثا مةلذملذق،

 . حاحار جاهان بويالص هةقعقةت مةثضى نذرالر
رةزعل دىشمةن ظاقعؤئتع شذنداق بولعدذ،
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 . ظذالر ظىحىن اليعق نةرسة خةنجةردذر صةقةت
 قاتعللعقنعث ظأمعرع ظةمدع بارماس ظذزاققا،

 . هأكىمرانلعق حاثجعياث ظةمةس مةثضى ظاققعلع
 شعددةتلعك ظوت هاسعل قعلدع حوث مذهاسعرة،

 . ص ياققعلع ياؤذزالرنع جةث ظوتعدا ظأرتة
 مةزلذم خةلق بولذص قةتظعي بعزنع ياقعلعدع،
 . صىتىن كىحع بعلةن بعزضة كأرسةتتع مةدةت

 قذدرعتع ياسعدع ظأركةش، – ظةمضةكحعلةر كىح
 . تةث كئلةلمةس ظةمدع ظاثا هئحقانداق قذدرةت

 قارا دوستذم، ياؤغا قارشع حعقتع مةزلذمالر،
 . غةزةص دولقذنلعدع بولذص زعيادة – قةهر
 ليذن خةلق تىضدع مةهكةم مذشتذملعرعنع، مع

. كأرةشلةردة يئتعشتىردع ضاثدةك ظعرادة
 جةث قعزعغان مةيدانالرغا ظوقتةك ظئتعلدع،
. جةثلةر ظارا دىشمةنلةرنعث باغرعنع تعلدع

 جذثضذ خةلقع ظةرك ظىحىن قعلغان كأرةشلةر،
 . صىتىن دذنيا خةلقعضعمذ بولدع حاقعرعق

 تتع ظذالر، ظعنسانعيةت ظعقبالعنع يورذ
 . ظازاد تذرمذش ياراتقذحع كأرةش ظارقعلعق
 هةقعقةتنع حىشعنعصتذ بذ قئرعنداشالر،
 . ظعشعنعصتذ جذثضذلذقنعث هةق ظاؤازعغا

 توسقذنالرنع ظئلعص تاشالص ظذالر يولعدعن،
 . دادعل قةدةم ظالدع ظةنة بعزنعث بازعغا

 كئتعدذ (  حعقعص  حعر . جاؤمعثشعث  قاصاليدذ،  جعمجعتلعق  نذرع سةهنعنع  اق
 .) غذؤالعشعدذ، بوؤاي كعرعص كئلعدذ

 : بوؤاي
 ظارزذلعرعم ظألمةس مئنعث كأمسةثمذ يةرضة،
 . ظازادلعققا بولغان ظعستةك يايار كةث قانات
 تذرساممذ مةن ضور لئؤعدة، نادامعتعم يوق،
 . غةلبعضة بولغان ظعشةنح قعالر مئنع شاد

 مةن ظألسةممذ ؤاز كةحمةيمةن ظعستةكلعرعمدعن،
 . عدذ ظأحمةنلعكنع تأكىلضةن قئنعم ظاشذر

كأز يئشعنع تأككىحعلةر بعز ظةمةس هةرضعز،
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 ! قارا، سئنعث لةشكةرلعرعنعث بولماقتا تةسلعم
 : ظالؤاستعالر ظوفعتسئرع

 كأرمعدعثمذ بذ قةبرعنع ظةي قئرع جادذ
 . هازعر سئنع بذ قةبرعضة تعرعك كأمعمعز

 ظاقعؤعتعث مذشذ بولدع قعلعص ساختعلعق،
 ! رشع تذرسا شذنداق تةدبعر كأرعمعز كعمكع قا

 ظذقذص قالكع ظألىمعثمذ ظةمةس كأص يعراق،
 . ظاخعرقع دةم ظويالص باققعن يةنة ياخشعراق

 : بوؤاي
 ! هئحقانداق ضةص ظااللمايسةن سةنمذ هةم بعراق

 توصا (  ظورةككة  ظةسكةرلةر  ظالؤاستع  حىشىرىلعدذ،  ظعتتعرعص  ظورةككة  بوؤاي
 يعراقتعن . قولعدعن ضىرجةكنع تالعشعص ظئلعص توصا كواليدذ تاشاليدذ، خاظعن ظذالرنعث
 .) ظوق ظاؤازلعرع ظاثلعنعدذ
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع

 ! نئمة ظةهؤال؟ قذالق سال، تعثشا
 لعيةنجاثعنع (  ظالؤاستعالر  ياتقان  ظألىص  مئثعص،  قاراص  تةرةصكة  ظوث  خاظعن

 ر ظوفتسئرعنعث يئنعغا كئلعص كأرعدذ، ظذ تةمتعرةص كئتعدذ ؤة يىضىرضةن صئتع ظالؤاستعال
 .) دوكالت قعلعدذ

 : خاظعن
 جاناصلعرع، لعيةنجاثعمعز ياتعدذ ظألىك،

 . كأكرعضعدة خةنجةر، مذزدةك قئتعصتذ ظأزع
 كعملةر ظعكعن؟ ظألتىرىصتذ ظذنع صاجعظةلعك،

 . شةرق ياققا يىزلعنعصتذ قاتعلعنث ظعزع
 : ظالؤاستعالر ظوفتسئرع

 ! هة ! هة –
 ئرع هودذققعنعحة جةسةت تةرةصكة قاراص ماثعدذ، دذربذنعنع ظالؤاستعالر ظوفتس (

 .) قولعغا ظئلعص ظوث تةرةصنع كىزعتعدذ ؤة ؤاقعراص كئتعدذ
 حاصسان، حاصسان، حئلعثالر سعضنال،

 ! ظةسكةرلعرعم يعغعلسذن دةرهال
 كاناي حئلعنعدذ، ظالؤاستع ظةسكةرلعرع ظاكوصتعن سةكرةص حعقعص، سةهنعنع (

 ظالؤاستعالر . ظايروصعالنالر بومبا تاشاليدذ . شعددةتلعك تىس ظالعدذ جةث . كئسعص ظأتعدذ
تةرةصكة قاراص – جاقعراشقا باشاليدذ، ظالؤاستع ظةسكةرلةر تةرةص – ظوفتسئرع ؤارقعراص
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 بوؤاي ظورةكتعن كىح بعلةن . ظورةكنعث يئنعغا بعر دانة تاصانحا حىشىص قالعدذ . قاحعدذ
 ظذنع . ، سوزذلذص بارغعنعحة تاصانحعنع قولعغا ظالعدذ ناهايعتع تةسلعكتة ظأمعلةص حعقعص

 قالعدذ  كأرىص  ظئتعص . خاظعن  خاظعننع  بوؤاي  حعقرعدذ،  ظوق  قاراص  بوؤايغا  خاظعن
 يعقعلعدذ  هالسعزلعنعص  ظأزعمذ  صعلموتعدعن . ظألتىرىص  صعلمذتحعكع  ظالؤاستعالر  بعر

 ح  ظأمعلةص  تةرةصتعن  ظارقا  يىلةن  ظىزىؤاتقاندا،  ظوق  ظئتعص توختعماي  ظذنع  عقعص،
 باشاليدذ  ظئتعشقا  قارعتعص  ظةسكةرلعرعضة  ياصذن  صعلمتعنع  ظوق . ظألتىرىص،  يىلةنضة

 ياصذن ظةسكةرلعرع . ظذ، ظأز يارعسعنع ظأزع تئثعص، يةنة داؤاملعق ظوت ظاحعدذ . تئضعدذ
 ظةر  ظارمعيعسعنعث  جذثضذ  قةهرعمان  كئتعدذ،  ظذالرغا – صعتراص  جةثحعلعرع  ظايال

 بئرعدذ قوغالص زةر  كعرعؤالعدذ، . بة  ظورةككة  ياصذن ظوفتسئرع بعلةن ظالؤاستع ظةسكةر
 ظألتىرعدذ  ظئتعص  يىلةن  بعلةن  جاؤمعثشعث  صىتىنلةي . ظذالرنع  ظةسكةرلةر  ظالؤاستع

 .) يىلةن دادعسعنع كأرىص قالعدذ . تةسلعم بولعدذ
 : يىلةن

 . . . . . سعز ! ظاه، قةدعردان دادام
 .) أزعنع ظاتعدذ، يعغاليدذ يىلةن بوؤاينعث باغرعغا ظ (

 : جاؤمعثشعث
 ظةي خةلقنعث دىشمةنلعرع، يعرتقذح جالالتالر،

 . ظادةمخورالر،دذنيادعكع ياؤذز هايؤانالر
 كةث خةلقنعث ظالقعنعدا سةنلةرنعث جئنعث،

 ! حىشةنمعدعث سةن ؤةهشعلةر، بذ قايسع حاغالر
 تايعنعشتعث بومبعالرغا، معلتعققا، ضازغا،

 . رىشتىث بولمعدع ظاياش تئنح خةلقنع ظألتى
 بعلعص قويذش، جذثضذ شذنداق ظذلذغ بعر ضعضانعت،

. جاهانضعالر كةلضةن ظعدع ظةضدىرةلمةي باش
 بعخوت قعلماق بولدع ظةصعيذن، زةهةرلةر بعلةن،

 . دذنيادعكع قان شورعغذحع قذرذتالر ظذنع
 دا ظئتعلغان توص بولدع حوذ سعضعنال، » لذضوحعياؤ «

 . ع قةد، تاشالص ظذيقذنع ظذلذغ ضعضانعت تعكلعد
 نةيزة ظالدع قولغا ظويغانغان خةلق، – معلتعق

 . ؤةتةن قوغداش كأرعشعضة ظاتالندع ظذالر
 تذترذق بولدع زالعمالرنعث زوراؤانلعقع،
 . ظةل قةلبعدة الؤذلدعدع ظذلذغ يالقذنالر

 ظةي جالالتالر، يئقعنالشتع ساثا هاالكةت،
ع، ظأزع حىشةر كعمكع قازغان بولسا ظورعن
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 ظازادلعق هةم ظةركعنلعكنعث كأرةشلعرعدة،
 . ظذلذغ ضعضانت كأتةردع تعل غةلبة تذغعنع

 قةهرعمان (  يةلصىنعدذ،  شامالدا  بايراقالر  قعزعل  قاصاليدذ،  نذر  قعزعل  ظاسماننع
 ظعلضعرعلةيدذ  بعلةن ظالغا  قةدةملةر  خةلقع مةغرذر  حاغدا، . جذثضذ  قذل « بذ  قوزغال،

 .) دئضةن سةلتةنةتلعك ناخشا ساداسع كأتعرعلعدذ » . . . بولذشنع خالعمعغانالر
 صةردة حىشعدذ

 . يعل ظاصرئل، ظىرىمحع – 1941

 : ظعزاهات
 ظوصعرانعث ظةسلع ظذيغذرحة تئكعستع تئصعلمعغانلعقع ظىحىن، ظأز ؤاقتعدا تةرجعمة ①

 ظئلعندع  قعلعص  تةرجعمة  نذسخعسعدعن  خةنزذحة  قعلعنغان  نةشعر  – . قعلعص
 . تةهرعردعن

 سعياسعي ظأزضعرعشع كأزدة » ظاصرئل – 12 « بذ يةردة شعث شعسةي قوزغعغان ②
 كعرعؤئلعص، . تذتذلعدذ  قعياصعتعضة  ظعلغارلعق  شعسةي  شعث  ؤاقعتتا،  ظةينع

 معللةتلةر «  يئقعنلعشعش،  ظعتتعصاقعغا  سوؤئت  تذرذش،  قارشع  جاهانضعرلعككة
. لعق ظالتة حوث سعياسةتنع ظوتتذرعغا قويغان ظعدع قاتار » . . . باراؤةرلعكع
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 حعن مودةن
 ) بةش صةردة، ظالتة كأرىنىشلىك دراما (

 : ظاساسعي رولالردا

 . كةمبةغةل دئهقان قعزع – حعن مودةن
 . حعن مودةننعث ظاتعسع – بارات ظاكا

 . دئهقان يعضعت، حعن مودةننعث سأيضعنع – جاالم
 . منعث ظةث يئقعن دوستع جاال – تذرسذن
 . حعن مودةننعث ظةث يئقعن دوستع – ضىلسىم

 . يذرت زومعضعرعنعث ظوغلع – سذلتان بةض
 . سذلتان بةضنعث ياالقحعسع – سادعق

 . ظةث حوث ظةمةلدار – جاث دارعن
 . سذلتان بةضنعث ياالقحعسع – يىز بئشع

 بةضن  سذلتان  حئرعكلةر،  دوستلعرع،  مودةننعث  دوستلعرع،  عث جاالمنعث
 . . . ياالقحعلعرع

 بعرعنحع صةردة

 سةهنعنعث سول تةرعصعدة كةصة، كةصة . ظئتعز كأرىنىشع، يعراقتعن يئزا كأرىنىص تذرعدذ
 : ظارقعسعدا باغ، بذغداي دأؤعلعرع، يعراقتعن ظوما ناخشعسع ظاثلعنعدذ

 ظومعثعزنع ظوردذم مةن،
 . سادعر سوققان ظوغاقتا

 يارعم حوث بولذص قاصتذ،
 . حئحع بةلؤاقتا ظالدع

 ظومعنع ظورغان بعلةن
 . بار ظعكةن بعلةك تالماق
 ظوغعدعن قعممةت حىشتع
. يارنعث كأثلعنع ظالماق
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 ظومعنع توال ظورذص،
 . قولذم بولدع سةينعضة
 بعر بةلضة قعلعص قويذث
 . ظأيعثعزنعث كةينعضة

 ناخشا (  حعقعص  يىضىرىص  ظعحعدعن  كةصة  مودةن  حعن  هالدا  تىرىلضةن  ظئتةكلعرع
 .) ظاثاليدذ

 كةحكعحة ! هة – ؤاه، نئمة دئضةن مذثلذق ناخشا ) هاياجان بعلةن :           ( مودةن
 ، ظارعدا جاالم بار ظىحىن بذ ناخشا ) كىلىمسعرةص ( ظاثلعسعمذ تويمايدذ كعشع

 يىرةك باغرعمنع باشقعحعال تعترةتتع، ظومعحعالردعن ظايرعلعص كةلسة ظعدع،
 يئنعغا . سعدعن باغ ظارعالص زادعال يئتةلمعدعم تويغعحة مذثدعشعؤالسام، ظارقع

 . . . كعشعلةردعن تةصتارتتعم، ظذه ) ظةتراصقا بعر قارعؤئتعص ( باراي دئسةم

 ) مودةن ناخشا ظئيتعدذ (
 ظومعنع توال ظورذص،

 بعلةضعث تالدعمذ يارعم؟
 ظاز كىن ظويناص ظايرعلدذق،

 . يىرةضعث قاندعمذ يارعم

 دا ظورغان ظومة، ظايدعث
 . ظىنحة بعلةن باغ قالدع
 ظاشعق بعلةن مةشذقنعث

 . . . يىرةضعدة داغ قالدع
 .) تأؤةندعن بعر ظاؤاز ظاثلعنعدذ، مودةن حأحىص ناخشعسعنع توختعتعدذ (

 كعرعدذ يةرضة باققان ( توختا، كةصعضة كعرعؤااليحذ ) ظأزعضة  ظأز ( كعم ظذ؟ : مودةن
 .) كئلعدذ هالدا جاالم كعرعص

 كةصة يئنعدعكع ! ( ياظالال، معث مذشةققةتتة سولنعث بئشعغا ظارام حعقتعم : جاالم
 سذدعن ظئلعص ( ؤاه، بذ يةردة سذ بار ظعكةنغذ ) حعلةكتعكع سذنع كأرعدذ

 باغالؤاتاتتع، .) ظعحعدذ  باغ  ظارقامدا  هعلعال  كةتتعكعنة،  نةضة  مودةنضذل
 أزدعن غايعص بولغعنعنع، خالعراق يةردة بعردةمنعث ظعحعدة ك . . . هةي

ظذسسذلذق ) ظأزعنع يةلصذص تذرذص . . . ( ظذه . . . مذثدعشعؤالساق ظعدع
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 قانمايؤاتعدذ . قاندع  يىرةك  نئمعضعدذر  كعرعص . بعراق،  كةصعضة  توختا،
 . باقايحذ، كعم باركعن، تايعنلعق هئحكعم يوقتذ

 ب (  نوضاي  مودةن  تذرغان  مأكىص  كعرعشعضة،  سذ كةصعضة  يىزعضة  جاالمنعث  علةن
 .) جاالم ظةندعكعص ظارقعغا حئكعنعدذ . دة، قاقاقالص كىلعدذ – حاحعدذ

 كعم بذ؟ : جاالم
 قانداق، قاندعمذ؟ ) مودةن كىلضةن صئتع يىضىرىص حعقعدذ ! ( مةن : مودةن
 سعزمذ، مودةنضذل؟ : جاالم
 ز؟ كعم دةص ظويلعغانتعثع : مودةن
 بولغاندعكعن، يىزىمضة حاحقعحة يىرعضمضة حاحسعثعز : جاالم  سذ حاحقان سعز

 بولماسمعدع؟
 جاالم، يوحذنال صاراث قعلدعثعزغذ؟ ) كىلىص تذرذص، سعناق نةزعرع بعلةن :           ( مودةن
 حذن سعزضة يوحذن ظاثالندعمذ، مودةن، مئنعثحة، بذ صاراثنعث هئحبعر يو : جاالم

 مودةن . ( سذغاق سذ يىرعكعمضة داؤا بولغعنع ظىحىن دةؤاتعمةن . يئرع يوق
 . مئنعثحة، سعزنعث يةرضة قارعشعثعزمذ يوحذن ) يةرضة قارايدذ

 ( مودةن                      نئمعشقا ) ظةكعلةش ظاهاثعدا :  راست ظئيتعثا،  صاراثنع،  يوق  قويذثا
 مذنحعؤاال ظذسساص كةتتعثعز؟

 ) كىلعدذ . ( ظئيتسام، دادعثعز بعلةن بةسلةشتعم راستعنع : جاالم
 نئمعشقا بةسلةشتعثعز؟ ! بةسلةشتعم : مودةن
 . . . سأيىنحة، ظئسعل سأيىنحة، هة ) مودةنضة تعكعلعص، دذدذقالص :            ( جاالم

 باالم، دةيتتع دادعثعز، شذنداق دئسة، ظأزةمنع . . . ظاشذ . . . مذشذ
 قارعسام، بعلمةيال ظورذدذم،  صاتتعم،  تةرضة  بةيضعدعن كةلضةن ظاتتةك قارا

 ظذتتذرذص  ؤاي بارات ظاكا،  ظومعحعالر،  حعقعص قاصتعمةن،  سولنعث بئشعغا
 مةن حاثقاص . دئيعشعص، دادعثعز بعلةن ؤاقعرعشعصال قالدع . . . قويدذث

 . كئتعص، حاصقان صئتع كةصعضة كةلدعم
 ل سأيىنحعسع بارمعكةن؟ دادامنعث شذنحعلعك ظئسع : مودةن
 ظذ بارات . . . بار، ظذ ظئسعل سأيىنحة، دذنيادا صةقةت بارات ظاكامدعال بار : جاالم

 . ظاكامنعث قولعغا قانداق حىشىص قالدعكعن تاث، هةيرانمةن
 هئح بعلمعدعم، دادامنعث شذنحعلعك ظئسعل سأيىنحعسع بولغان بولسا، بعز : مودةن

 . بولماس ظعدذق مذنداق
 ظذ سأيىنحة قولذمغا حىشىص قالسعال، مةن ظذنعثغا قاراص شذنداق بعر بئيت : جاالم

 ! دة – ظئيتاتتعم
 ) كىلىمسعرةيدذ ( هة؟قئنع، ظئيتعثا، قانداق بئيت ظذ؟ : مودةن
. ظاثالص تذرذث بولمعسا : جاالم
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 ) عشارعسع بعلةن تةلمىرىص تذرعدذ، جاالم بئيت ظئيتعدذ مودةن ماقذل ظ (

 تال ظعحعدعن تاللعؤالدعم
 . تال حوكانعم سئنع

 ضىل ظعحعدعن ظىزىؤالدعم،
 . ضىلع رةيهانعم سئنع

 خةلق ظالةم نةدعن ظالدعث،
 . دةص سوراص قالسا مئنع
 خذدايعمغا نالة قعلعص،

 . ياق، سعزنع – تعلةص ظالدعم مةن سئنع

 .) مودةن خعجعل بولغان هالدا، نازلعنعص يةرضة قارايدذ (
 سعزدعن . . . ، مةن، مةن ) مودةنضة يئقعن كئلعص تةلمىرعدذ ( مودةنضذل : جاالم

 ظئغعر  ماثا  هةممة ظعشالردعن خةؤعرعم بار، ظةمما، ) سىكىت . ( ظايرعلعش،
 ظأحمة  نذرع  كأزلعرعمنعث  بولعدعكةن،  تئنعمدة  هئحكعم جئنعم  يدعكةن،

 ! سعزضة حاث سااللمايدذ، حاث سالغذزمايمةن هةم
 شذنداق، جاالم، مئنعث يىرعضعم خذددع . . . ظذه ) بئشعنع كأتعرعص :           ( مودةن

 . سعزنعث يىرعضعثعز، ظألضعحة ضةص شذ
 .) ظاهاثعدا ناخشا ظئيتعدذ » ظاه بالعجان « جاالم (

 يارعم بعلةن ظعككعمعز
 . مةلعدة حوث بولغان بعر

 باشتا ؤةدعمعز شذنداق،
 . هةرضعز ظايرعلماس بولغان

 .) يئراقتعن كعشعلةرنعث كئلعؤاتقان تئؤعشع، ظاتالرنعث صذشقذرذشلعرع ظاثلعنعدذ (
 .) ظذالر تعكعلعشعص قارعشعدذ ( مودةنضذل، كعملةردذ بذ كئلعؤاتقانالر؟ : جاالم
 . الم، مةن باغ باغلعغان يةرضة كئتةي ظةمعسة جا : مودةن
 . ماقذل، هازعرحة خوش، مودعنعم، ظامان بولذث، كةحتة ظذحعرعشارمعز : جاالم
 . . . خةير خوش ) حعقعؤئتعص :           ( مودةن

 مودةن حعقعص هايال بولمايال سذلتان بةض، سادعق تةرسا، ظاسعم ظأدةك (
– سذلتان بةضنعث قولعدا قذرغذي، باشقعالرنعث قولعدا بعر . ص كئلعدذ كعرع



 لذتصذلال مذتةللعص ظةسةرلعرع     درامعالر

36 

 .) ظعككعدعن بأدىنة
 . ظةسساالمذ ظةلةيكذم : جاالم
 . ؤةظةيكذم ظةسساالم : سادعق
 . بذ يةردة ظعكةنسعزدة ، جاالم : ظاسعم
 . هة بىضىن ظومعغا حعققان ظعدذق : جاالم

 بذ كعمنعث كةصعسع؟ : سذلتان
 . بارات ظاخذن ظاكامنعث : جاالم
 . دة – يالغذز قالمعسذن دةص حعقعص تذرذصسعز : سادعق
 ظئتعز : ظاسعم  قارعغعنا،  ماثا  جاالم،  ظئرعقالرنعث كىزةتحعسع بولذص – ظذكام

 .) باشقعالر كىلعشعدذ ( قالدعثمذ نئمة؟
 ظئتعز : جاالم  شذنداق – ظاغعنعلةر  سعلةر  قذرذق ضةص توال،  ظئرعق دئضةندة

 . . . دئسةثالر
 توغرا، جاالم، قذرذق بولمعسا ظايلعنعص كئتةلمةي قاصسعز ظةمةسمذ؟ : سذلتان

 .) هةممعسع قاقاقالص كىلىشعدذ (
 ر؟ بذ حاقحاق ظةمةستذ، ظاغعنعلة : جاالم

 ! بعزدةك مئثعسع ظاينعص قالغانالرغا حاقحاق : سذلتان
 . مةن سعلةرنعث ضئصعثالردعن هئحنئمة حىشعنةلمعدعم : جاالم

 . ظالدعرعماي حىشعنعص قاالرسعز : سذلتان
 . ظاغعنعلةر، خاصا بولماثالر، مةن ظومعغا باراي : جاالم
 . اق قعلعث، شذنداق قعلعث، قارا بئسعص قالمعسذن شذند : ظاسعم
 تاشالص كةتتع دةص رةنجعمةثالر، ظعش ؤاقتع ظةمةسمذ، ظذنعث ظىحىن : جاالم

 . مةن ظةيعصلعك ظةمةس
 .) حعقعدذ، باشقعالر قارعشعص قالعدذ (

 مودةننع ظايالندذرذص مةن ظةمدع حىشةندعم، بذ حوشقعنعث بالعسع حعن : سذلتان
 بذ . دة، ظويالص بئقعثالر، بولمعسا بذ يةرضة نئمة ظىحىن كئلعدذ – يىرذصتذ

 كئلعدذ  دةص  كأرةرمةن  مودةننع  بولغاحقا  ظاكعنعث  بارات  دة، – كةصة
 خذرسعنعص (  ضةص ) ظويلعنعص  قعزالرغا  ية  بوالر،  قعلسام  قانداق  خةص،

 . قعاللمايدعكةن كعشع
 مودةنضة . دئضةن ضةص بار » تئرعق تذلذمدا، يئتعم بذلذثدا « ان بةض، سذلت : ظاسعم

 ساناش  كىزدة  حأجعنع  ظةمةس،  هئساب  بعلةن  يىرضةن  سأرةص  قانات
 . كئرةك

 بذ خذمصةرنعث بالعسع هالعغا باقماي مذشذنداق قعلعص يىرىيدعغان بولسا : سادعق
! ، بعر كىنع ظألعدذ، ظةجعلعدعن بذرذن ) قول شعلتعص (
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 مودةنمذ شذالرنعث . جذؤانالر باغ باغالؤاتعدذ – ظةنة، قعز ) نةلةرضعدذ قاراص :         ( سذلتان
 بولذشع كئرةك  قذرغذيذمنع . ظارعسعدا  ظاتنع يةش، قولذمغا  ظاسعم، يىضىر،

 بعر  شذنداق  يورغامنع  قارا  ظالدعدعن  قوندذرذص،  كئلعشتىرىص  راسا
 .) عص ناخشا ظئيتعدذ ظذ هاياجانلعن . . . ( يورغعلعتعص ظأتةيكعن

 قارحذغامنع سالدعم مةن
. قعزارغان ظوقع غولغا

 حعن مودةن ظذنعماسمذ،
 . بعز خوخةنزة ظوغذلغا

 . بئضعم، ظاسعم كئلعثالر، ظات تةييار دةؤاتعدذ : سادعق
 يئقعندعن جاالمنعث . حعقعشعدذ، يعراقتعن ظوما ناخشعسع ظاثلعنعدذ ! ( جىرة : سذلتان

 .) ظاهاثعدا » دةردعث يامان « ناخشا . ظاؤازع ظاثلعنعدذ ناخشا

 مةن بىضىن نئمة بولدذم،
 . خعيال قعلدعم ظاخشامغا
 باغ باغلعغان جذؤانالر

 . زوق ظةيلعسذن ناخشامغا

 صةسعيعدذ (  ظاؤازع  صاتعدذ . ناخشا  كىن  قعزعرعص،  ظاكا، . سةهنة  بارات
 .) ختةر، هئدعلالر كعرعدذ جاالم، تذرسذن، نادعر، ساؤذت، مذ

 بارات ظاكا، حاخحاق قعلمايدعغانسةن؟ : تذرسذن
 ظةزبعرايع خذدا، ظوغذل باال دئضةن تىركةرضةن تىكرىكعنع ظعككعنحع قئتعم : بارات

 . ظاغزعغا ظالمايدذ
 ظالتذن ظأزةث نامرات بولغعنعث بعلةن قةلبعث . هة، مانا، ياشا، بارات ظاكا : تذرسذن

 ! دة سةن، ظألمة – ظادةم
 جاالم خعجعل بولذص، ظوغاقنعث بئسعنع ( بولدع ظذكا، دئضعنعثدةك بولسذن : بارات

 بعز ظذنعث . قئيناتام رةهمةتلعك تامحع ظعدع .) كأرضةنحة سعرتقا حعقعدذ
 باالم، « بعر كىنع كةصعدعن حعقعص كئتعص باراتتعم، . شاضعرتلعرع ظعدذق

 روزعخاننع بةرضعنعم بىضىن قورذق  سوقساث،  تامدعن بةشنع ظأزةث يالغذز
 تذرذؤالدع  دةص  توصا . بةرضةن  حىشتىم،  تامغا  حعقعص  حعثعغا  ضةص

 بذ ظعشالرنع  باغاليمةن،  يأتكةيمةن،  سوقعمةن، حةثزة  تاشاليمةن، سوقما
 بويع قالدع  كىن ظاغامحا قارا . هةممعسع قارعشعص تذرعدذ . تىضةتكةندة،
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 كىنمذ . صىتىن بةدةنلعرعم حىمىلة حاققاندةك بولذص كةتتع تةرضة حىشتىم،
 » بارعكالال، هذششةرة باالم « : قئيناتام رةهمةتلعك . ظولتذردع، تاممذ صىتتع

 سأيدع   بعرنع  صعشانةمدعن  جعمجعت – دئدع،  بئقعصال  يةرضة  دة،
 يعغعلدع . كةتتع  ظاشلعقالر  بولذص . كىزلىك  بذغداي  قوناق،  شةهةرضة

 كعحعك – ظذلذغ . ( ظاددع قعلعصال توينع قعلدعم . م، ساتتعم ظاشلعق ظةكعردع
 سعلةر ظوغاق ) بئلعنع تذتذص ( باللعرعم، ظذ ظعش ظوغذلبالعنعث ظعشع ) تعنعص

 ظةمدع  قئرعغاندا،  ظاالي،  ظارام  بعردةم  كعرعص  كةصعضة  مةن  بعلةيسعلةر،
 . ظوقةتمذ تةس كئلعؤاتعدذ – ظعش

 . بعلضةنلعرعثنع سأزلةص بةرضعنة – بارات ظاكا، كأرضةن : هئدعل
 يعغعص كعحعك : بارات  قعزالرنع  قاحان  هة  سعلةر  ظااليمعكعن،  ظارام  ظاز  بعر

 . بالعالردةك ظودعكام ظوينايسعلةر
 .) هةممة كىلعشعدذ (

 سعزمذ ظوينعمامسعز؟ : كأصحعلعك
 بعز ظوبدان ظويناص بولغان، ظةمدع ضئزةك سعلةرنعث، مةهةللعضة بارغاندا : بارات

 صةنجعر تىؤعضعمذ بارالمايسعلةر، ظوما ؤاقتع، ظايدعث كئحة، ؤاقتعنع غةنعمةت
 . بعلعص ظويناص قئلعثالر

 . بارات ظاكام راست ظئيتعدذ، بىضىن راسا ظويناش كئرةك، ؤاقعت غةنعمةت : هئدعل
 . جىرذثالر، بعزمذ ظأزعمعزنعث كةصعسعضة بئرعص تةييارلعقعمعزنع قعاليلع : نادعر

 توغرا، ظايمذ حعقسذن، قعزالرمذ بوشعسذن، ظاندعن ظذالرغا ظادةم ظةؤةتعص، : تذرسذن
 . دةرقةمتة ظوينايلع

 . توغرا، شذنداق قعاليلع، جىرذثالر ) سعرتتعن كعرعص :            ( جاالم
 . جاالم، كةصعضة بارغعحة باشلعغعنا، بعزمذ قوشذاليلع : تذرسذن
 .) ظاهاثعدا » ؤادةرعخا « ناخشا . ( بولعدذ ) كىلىمسعرعص :            ( جاالم

 يارسعز ظأمرىم مئنعث
 . معث ياشعسام بعر كىنحة يوق

 ظعشقع ظوتعنعث ظالدعدا
 . دوزاخ ظوتع ظذحقذنحة يوق

 .) نعدذ كذبلئت يعراقتعن ظاثلع – 2 (

 بذلبذل قونمعغان دةرةخ،
. سويما سالمعغان صةلةك
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 ياشلعقعمدا يار تذتذص،
 . يارغا تويمعغان يىرةك

 هةممة تةرةص . مذزعكا ظاثلعنعدذ . سةهنة قاراثغذلعشعدذ ؤة ظاي حعقعدذ (
 سةهنة – قعز . جعمجعت  تةث  بعلةن  كىلىشع  قاقاقالص  يعضعتلةرنعث

 .) يعضعتلةر كعرعص كئلعدذ – يورذيدذ، قعز
 قئنع، نئمة ظوينايمعز؟ : تذرسذن
 . خالعغاننع ظوينايمعز : ضىلسىم
 قعزالر خالعغاننع يعضعتلةر خالعمايدذ ظةمةسمذ؟ : نادعر

 ! سعلةر خالعغاننع قعزالرمذ خالعمايدذ، ظةمسة : ضىلسىم
 ظاز كىندة خامان . مةت، ظاي هازعرال ظولتذرذص كئتعدذ قعزالر، صذرسةت غةنع : ساؤذت

 . ؤاقتع تىضعسة، سعلةرنع تاصقعلع بولمايدذ
 ! تئصعش بذياقتا تذرسذن، صةنجعر تىؤعضعمذ بارالمايسعلةر : خاتةم

 . سأز ظاز بولسذن، ظويذنعمعز ساز بولسذن : تذرسذن
 ! قئنع باشاليلع : مذختةر
 كعملةرضة صوتا تاشاليلع؟ : هئدعل
 .) هةممة كىلعشعدذ ( بولمعسا ظذرذص تاشاليلع : ضىلسىم
 نئمة ظوينايمعز؟ : بوستان
 . صوتا تاشالص ظوينايمعز : هئدعل
 مودةن نئمة دةركعن؟ : تذرسذن
 . ؤعيةي، ماثا بةرعبعردةك : مودةن
 . لع قئنع، باشالي : تذرسذن
 قئنع كعمنعث صوتعسع بار؟ ) ظوتتذرعغا حعقعص :         ( ضىلسىم
 . مئنعث، مانا : هئدعل
 ظةكةلمةمسةن؟ : ضىلسىم
 . بعراق، بعر شةرت بعلةن بئرعمةن : هئدعل
 قانداق شةرت ظذ؟ : خاتةم
 . قعزالر كىلعشعدذ ( ن يةشسذن كعمضة صوتا كئرةك بولسا، شذ كئلعص بئلعمدع : هئدعل

 .) هئدعل قورسعقعنع ظالدعغا حعقعرعص تذرعدذ
 . بةرسةثحذ هوي، ظئيتعشماي : تذرسذن
 .) ظأزع يئشعص سذنعدذ ( بئرةي، يعضعت بئشعنعث بذيرذقع – بئرةي : هئدعل
 . ظةمعسة مةن باشالي، قئنع، ظولتذرذثالر ) صوتعنع ظئلعص :         ( ضىلسىم
. بعراق، ظاستاراق ظذرذثالر : ذن تذرس
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 هةممة دىضعلةك بولذص ظولتذرعشعدذ، ضىلسىم حأضعلةص كئلعص صوتعنع (
 تاشاليدذ  ظايلعنعص . هئدعلنعث ظاقعسعغا  ضىلسىم  تذيمايدذ،  ظذنع  هئدعل
 .) كئلعص هئدعلنع دذمبااليدذ

 .) ذش توختايدذ ظذر ( يعضعت بئشعنعث صةرمانع بار : مذختةر
 جانابع هئدعل ظاخذن، صوتا ظاتقان، ظىضدةص قعلعص قارا باسقان ضذنايعثعز : تذرسذن

 ! تئزرةك ظادا قعلعث . ظىحىن سعزضة تةزعر سئلعندع
 جانابع يعضعت بئشع، قانداق قعالرمةن، هئح ) ظاستا ظورنعدعن تذرذص :          ( هئدعل

 . نئمة بعلمةيمةن
 .) هةممة قعزالر كىلعشعدذ ( ظأمعلعسعحذ : ضىلسىم
 . بول، بعزنع ظعزا تارتقذزماي بعر نةرسة قعل : جاالم
 . بئيت ظوقاي بولمعسا : هئدعل
 . بولعدذ، بولعدذ : هةممة
 .) بئيت ظوقذيدذ :           ( هئدعل

 قئشع قارا ظانار قعزالر صوتا سئلعصتذ،
 . هئح كعشعضة تذيدذرماستعن ظاستا كئلعصتذ
 ظايالندذرذص، قوغالص يىرىص راسا ظذرذصتذ،
 . تةزعر سئلعص مةن بذقعنع جعلع قعلعصتذ

 .) بولذصمذ قعزالر حاؤاك حئلعشعص كىلعشعدذ (
 تاشاليدذ . ظايلعنعدذ ( ظولتذرذثالر : ضىلسىم  مودةن . صوتعنع مودةننعث ظارقعسعغا

 . عنع ظئلعص ظايلعنعدذ ؤة جاالمنعث ظارقعسعغا تاشاليدذ تذيذص قئلعص، صوت
 مودةن ظايلعنعص كئلعشعضة جاالم مودةن بعلةن بعللة صوتعغا ظئسعلعشعدذ،

 .) يعضعتلةر كىلعشعدذ
 . ظعككعسعضة تةزعر سالعمعز، ناخشا ظئيتعص بةرسذن : تذرسذن
 . بوالرمعكعن : جاالم
 معنا، ظعككعمعز بعلمعسةكحذ؟ شذنع دةي : مودةن
 . ظعككعثالر بعلمعسةثالر، جاثضالدا ظوتذن تئصعلمعغاندةك ظعش بوالر : ضىلسىم
 . هةببةللع، توغرا دئدعثعز، ضىلسىم : تذرسذن
 .) ضىلسىم بئيت ظئتعدذ . ( بولذثالر : ضىلسىم

 ظومعحع ظالدعرايدذ ظورذيمةن دةص،
 . حاصسان ظئيتسذن دةص قعزالر ظالدعرايدذ

 ظاي ظالدعرايدذ ظألتذرعمةن دةص،
. بوصتذ هةممعسعضة تةث نذر حىشسذن دةص
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 .) جاالم، مودةن بئيت ظئيتعشقا باشاليدذ (
 ظئحعلمايسةن، كىلمةيسةن، نئمة يوقاتتعث؟ : جاالم

 قولذثدعكع ضأهةرعثنع نةلةرضة ظاتتعث؟
 ظاتقان ضأهةرنعث سعرعنع هئحكعشع بعلمةس، : مودةن

 . زارعمغا صةرؤا قعلماس – تأككةن ياشالر ظاه
 ظذ مةلعنعث، بذ مةلعنعث يولع بارمعكعن، : جاالم

 ظعشعق ظوتعغا دذنيادا دورا بارمعكعن؛
 ظعشعق ظوتعنعث باردذر دوراسع، : مودةن

 . ساقعيار يار يئنعدا بولسا ياراسع
 جورام ظىحىن خعزمةت قعالي تعكعص بئشعمنع، : جاالم

 . جورام ماثغان كوحعالرغا سئصعص يئشعمنع
 جورام ظىحىن بعر جان ظةمةس، معث جان ساداغا، : مودةن

 . ظذ جورامنع مةن تاصشذراي قادعر خذداغا
 .) بئيت تىضةيدذ، هةممة كىلىشىص بارعكالال ظئيتعشعدذ (

 . ظذسسذل – قوشذمحة تةزعر : تذرسذن
 . بعلمةيمةن : مودةن
 . مةنمذ بعلمةيمةن : جاالم

 . رذخسةت يوق، بارعنع تأكىص تاشالثالر : ضىلسىم
 صةد (  ظذسسذل  حئلعنعدذ مذزعكا  قاراشما . عسعضة  جاالم  بعلةن  مودةن

 ظوينايدذ  كئلعص . ظذسسذل  كعرعص  هاسعراص  هئيتةك  ؤاقتعدا  شذ  دةل
 . . . ) حعيا – كأصحعلعك ظذنع يألةيدذ، قعيا . ظوتتذرعغا يعقعلعدذ

 . نئمة بولدع، هئيتاخذن : جاالم
 مةلعضة بايانداي . لع تاس قالدع ؤاي يىرعضعم، يئرعلغع ) هاسعراص تذرذص :         ( هئيتةك

 . سئصعلعنع سوقعسعلةر دةص جاكا حعقعصتذ
 . . . ؤاي خذدايعمةي : قعزالر
 .) تارقعشعدذ . ( قعزالر، تارايلذق، ظأز كةصعلعرعمعزضة كئتةيلع : جاالم

 . خةير خوش، ظةمعسة : ضىلسىم
 .) ضعتلةر تئثعرقعشعص قالعدذ قعزالر حعقعدذ، يع (

 صةردة حىشعدذ

ظعككعنحع صةردة
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 بارات ظاكعنعث يئزعدعكع ظأيع، سول تةرةصتة تام ؤة تامدا صةنجعرة، : سةهنة كأرىنىشع
 ظوث تةرةصتة بعر قانحة تىص دةرةخ، ظذدذلدا كوحعغا قارعغان صاكا سوقما تامدا ظةسكع ظعشعك،
 مودةننعث صةنجعرعدعن بعرنةرسعنع . صةستة، هويال ظعحعدة حأنةك ؤة ضىللةر، ظالدعدا حعراق
 . تعكعص ظولتذرذص ناخشا ظئيتعؤاتقانلعقع كأرىنىص تذرعدذ

 بذلبذل قذشالر تةلمىرىص،
. ضىل باهارنع كىتكةندةك

 بعر ياش مةهبذب زار يعغالر،
 . كىتكةندةك ظاشعق يارعنع

 مةن كىتعمةن سةؤرعسعز،
 . ظاه، جاالم، يارعم سئنع

 يىرةكنع يارغذدةك بولدذم،
 . قعينعما مذنحة مئنع

 قانعتعم يوق ظذحقعلع،
 . يئنعثغا باراي دئسةم
 ظامالعم يوق هةمعشة
 . يئنعثدا بوالي دئسةم

 يمايدذ، بذ هةرقاحان بذ قئتعمقع سةيسة جاالمنع ساق قو ) مودةن ظأز ظأزعضة سأزلةيدذ (
 بعر نئمة دئضعلع بولمايدذ  قئتعم ظذنعث نأؤعتع ظةمةس ظعدع، بعراق كعم بعلعدذ، ظذنعثغا

 تةكحعسعضة بئشعنع قويذص ظذيقذسعراص يئتعص قالعدذ (  يئزا . ظاي ظأرلةيدذ . مودةن صةنجعرة
 بويالص  كوحا  يعضعت  ظعككع  بذزذص،  حئكعص » مودةن « جعمجعتلعقعنع  تةمبذر  ظاهاثعغا

 .) تةمبذر ظاؤازع يعراقتعن ظاثلعنعص تذرعدذ . ظأتعدذ
 جاالمنعث يىرعضعدعن ! ظاه، جاالم : مودةن  ناخشا  بذ  ظعككعمعزنعث ناخشعسع،

 قانداق حعققاندذ، ظةقلعم هةيران، يةتتة ياشتعن يةتمعش ياشقعحة . حعققان
 ظأتسة . ظئيتعشعدذ  حئكعص  تةمبذر  كوحعلعرعدا  يئزا  يعضعتلةر  كئحعلعرع

 تعترةص كئتعدذ، ياكع  ظئيتسا، يىرةكلعرعم  جاالم ناخشا  ظئتعزدعن يانغاندا
 كئلعدذ  ظاثلعغذم  هئحكعم . ظألضعحة  كةتتع،  ظذزاص  تةمبذرحعلةر  ظئست،

 كأرىص قالمعسا،ظارقعسعدعن ماثسام، زئرعكمةي حئلعص بةرسة، تاث ظاتقذحة
. ظاثلعسام
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 .) عنعدذ يعراقتعن جاالمنعث ناخشعسع ظاثل (

 حعن مودةن قةلةم قاشلعق،
 . قعزعل يىز، سذمبذل حاحلعق

 حعن مودةننعث يولعدا،
 . صعدا بذ زعلؤا ياشلعق

 بويع ظذنعث تال حعؤعق،
 . سأزلعرع بالدعن تاتلعق
 قعزعل لئؤع جعنةستة،
 . خذلقع خذيما يئقعملعق

 ظايرعلسام حعدالمايمةن،
 . ظذنعثسعز ياشالمايمةن

 ، ظذنعث ظىحىن بذ جاننع
 . هةر باالغا ظاتقايمةن

 .) جاالم ناخشعنع توختعتعص، ظوث تةرةصتعكع دةرةخ تىؤعضة كئلعدذ (
 صةنجعرعدعن حعراق كأرىنىص تذرعدذ : جاالم  بارات ظاكام . مودةن ظذخلعماصتذ،

 .) سةكرةص حىشعدذ ( توختا، هويلعسعغا حىشىص باقاي . تايعنلعق ظئتعزدعدذ
 ظورنعدعن (  ظةمدع  مودةن  ظاثلعغان  ناخشا  كأتىرىص  باش  ظذيقذدعن

 .) تذرذص جاالمنع ظعزلةشكة حعقعدذ
 حعراق ! ( جاالم كئلعؤاتعدذ، بىضىن ظذنعث بعلةن تويغعحة سأزلعشعؤااليحذ : مودةن

 .) مودةن يىضىرىص حعقعص تامنعث دالدعسعغا مأكعدذ . كأرىنمةيدذ
 ناخشا .) مودةننع كأرمةي، ظذدذل صةنجعرة تىؤعضة كئلعص ناخشا ظئتعدذ ( : جاالم

 : ظاهاثعدا » ظايلعخان «

 صةنجعرةثنع ظاح يارعم،
 . مةن كةلدعم ظذحراشقعلع
 هالع، مذثعمنع ظئيتعص،
 . سةن بعلةن مذثداشقعلع

ظايرعلعشنع ظويلعسام،
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 . يىرعكعمضة قان توالر
 بذلبذل كةلدع ضىلشةنضة،

 كةلسةث نعم بوالر؟ سةنمذ

 يعنعص تذراتتع  حعراق  ظأحىص قالدع . هازعرال  بولدع  بذ، . نئمة  نئمة
 ياكع كأزىمضة باشقا بعر نةرسة كأرىنضةنمذ؟

 ظوت دةمسعز؟ ! نئمة : مودةن
 ! يالغذز كأرىنضةن ظوت . . . هةظة : جاالم
 :) ظاهاثعدا » ! رذشةن « . دذ ناخشا ظئتع :           ( مودةن

 يعراقتعن صةنجعرةمدة
 . لعصعلداص حعراق كأيةدذر

 حعراق ظةمةس، يارنعث ظوتع،
 . ؤعآعلداص يىرةك كأيةدذ

 حعراغعمدعن حاحرعغان ظوت،
 . ياش يىرةككة تذتاشقان

 باغرعم، – كاؤاب بولذص يىرةك
 . ؤذجذدذمنع ظوت باسان

 . عمالر، بذ قئتعم مئنعث نأؤعتعم ظةمةس ظعدع مئنع بوش قويارمذ بذ زال : جاالم
 كةتمةي  بولذشذصتذ،  تذتذص بةرمةكحع  قةستةن مئنع قةستلةص سةيسعضة

 توينع قعلعؤاالتتذق  مودةنضة قاراص ( تة، – قالسام جةزمةن بذ يعل كىزدة
 . تةييارلعقمذ صىتىص قالغان ظعدع ) كىلعدذ

 قانداق تةييارلعق ظذ، جاالم؟ : مودةن
 . تأضة تةييارلعيالمايمةن – مةن ظات . قانداق بوالتتع، ظأزعثعز بعلعسعز : الم جا

 بايالرغا ظعشلةص يىرىص يعققان ظازراق ظاخحام بار، ظةلضة حعراي سارغايتماي،
 سعزحة قانداق؟ . شذنعث يئتعشعحة قعلعؤالسام بولدع

 بولذص كئتعشعثعزنعث نئمة : مودةن  بعلةن مةن ظذنداق ظاؤارة  كئرعكعبار، سعز
 .) مودةن نذمذس قعلعص يةرضة قارايدذ ( ظوخشاش ظةمةسمذ؟

 ظةل : جاالم  يذرت،  بعراق،  شذنداق،  دىشمةن بار – ظاغعنة، دوست – ظذغذ
 . ظةمةسمذ

بذ قئتعمقع سةيسعدعن خةؤةر يوقتذ؟ : مودةن
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 بولمايدذ، : جاالم  دئضعلع  يوق  بعلةن داظعم خةؤةر  ظةمدع سعز  مودةنضذل،
 ظةضةر مئنع سةيسعضة تذتذص، . كأرىشىص تذرذشقا صذرسةت يوقتةك تذرعدذ

 يةردة  هةر  ظأزةم  ظايرعلمايدذ،  سعزدعن  كأثلىم  ظئلعص كةتسعمذ،  كىرةضة
 سعزدة  كأثلىم  سعزدعن . بولساممذ  مةن سعزدعن ظايرعلعص ياشعيالمايمةن،

 . زذن سأزنعث قعسقعسع شذ جذدا بولذش ظألىم بعلةن تةث، ظذ
 . . . مةنمذ شذنداق، سعزنعث يولعثعزدا جان بئرعشكة تةييارمةن : مودةن
 ظةضةر مةن كئتعص قالسام، سذلتان بةض دادعثعزغا ظةلحع ظةؤةتعص، نذرغذن : جاالم

 ظئلعشقا  سعزنع  بئرعص،  صارة  بئشعغا  يىز  كأرىنىص،  ياخشع  بعلةن  صذلالر
 ت قعلسا قانداق قعالرسعز؟ هةرعكة

 جاالم، ظذ يةرلةردعن خاتعرجةم بولذث، سذلتان بةضكة تئضعش مئنعث : مودةن
 ! ظىحىن ظألىم

 ! ؤةدة شذ ظةمعسة : جاالم
 ! شذ، هاالؤةتنع تةث كأرعمعز، مذشةققةتنعمذ تةث : مودةن
 . ربان بولذشتعن يانمايمعز بعرعمعزنعث يولعدا قذ – بعر : جاالم

 بعرعسع (  ظارقعسعدعن  تام  ظاثلعنعص،  تعؤعشع  ظاياق  تذيذقسعزدعن
 بذرعلعدذ » كاككذك «  تةرةصكة  شذ  دةرهال  جاالم  مودةنضذل، .) دةيدذ،

 . رةنجعمةي كعحعككعنة تذرذص تذرذث، مةن بئرعص كئلةي
 . تذرعدذ كعمدذ ظذ، يىرعضعم ظةنسعرةص : مودةن
 جاالم . ( قورقماث، مئنعث ظاغعنةم، تذرسذن، بعرةر خةؤةر ظئلعص كةلضةندذ : جاالم

 .) ماثعدذ ؤة تام يئنعغا بئرعشقا تذرسذن بئشعنع حعقعرعص سأزلةيدذ
 جاالم، تأؤةنكع مةهةللعدعن ظادةم تذتذؤاتعدذ، ظةللعك بئشع سئنع ظعزلةص : تذرسذن

 علعمعز، قاحايلع ياكع باشقا ظامالعث بارمذ، قئنع، بعر نئمة قانداق ق . يىرعدذ
 دئضعنة؟

 . ماقذل، مةن هازعر حعقاي، سةن، ظاداش، كأؤرىك بئشعدا ساقالص تذرغعن : جاالم
 ). كئتعدذ ( ماقذل : تذرسذن

 ق (  ظارعسعدعن  ضىلنعث  مودةن  كئلعدذ،  يئنعغا  مودةننعث  وصذص جاالم
 .) جاالمنعث ظالدعغا هةيرانة بارعدذ

 جاالم، تذرسذن ظأمسة ضةص قعلعدعغذ؟ ) جعددع قعياصةتتة :           ( مودةن
 ظاثالصسعزدة : جاالم  ظوخشايمةن  سعزمذ  بارعدعغان  سةيسعضة  مةنمذ  . دة،

 مودةنضذل، هازعرحة خوش، مئنع يىز بئشع ظعزلةص يىرضعدةك، ظذنعثغا نئمة
 . ز، دوستلعرعم بعلةن مةسلعهةتلعشعص باقاي دةيمع

 ( مودةن                      ظارعالش :  ظايرعلعش دئضةن مذشذ ) يعغا  ( جاالم،  ظأسىص يعغالشقا !
.) باشاليدذ
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 ( جاالم                يئشعغا ) ظأزعحة :  يعتعمالرنعث كأز  ظعكةنسةن،  ؤاصاسعز  خذيما  صةلةك،  يا
 ! سان قعل ظئحعنساثحذ؟ ظاه، خذدا، ظأزةث بار، مىشكىلىمنع ظا

 : ناخشا : مودةن

 كئتةر بولدذث يةت يةرلةرضة،
 . مئنع تاشالص بذ دةردلةرضة
 تولذص باغرعم هةسرةتلةرضة،
 . قالدعم ظوتذثدا زار يعغالص

 ظذنذتمعغعن، مودةن ضىلىم، : جاالم
 . سةنسعز ظارام تاصماس كأثلىم

 سةنسعز سايرعماس خذش بذلبذلذم،
 . تلةنمة كأثىل تعلغاص هةسرة

 ظذنذتماسمةن تا ظألضعحة، : مودةن
 . ؤةدةم مئنعث ظةبةدكعحة
 جاالم دةيمةن تا ظألضعحة،
 . مذهةببةتنع دعلدا ساقالص

 قايغذدعن هئح قورقماسمةن، – غةم : جاالم
 . باسقان ظعزدعن هئح قايتماسمةن

 ةن، ؤةدةمنع هئح ظذنذتماسم
 . تا ظألضعحة سئنع يادالص

 .) بذ ناخشعنع قول تذتذشقان هالدا ظئيتعشعص تام تىؤعضة بارعدذ (
 ( جاالم                        خوش ظةمعسة ) سةكرةص تامدعن حىشىص كئتعص بئرعص :  هازعرحة

 ). كئتعدذ (
 . عرعص كئتعدذ مودةن خوشلعشعص ظاستا قةدةم بعلةن مئثعص ظأيضة ك (

 تاث شولعسع ظارقعسعدعن  هاؤشعيدذ،  ظعتالر  حعلاليدذ،  توخذ  ظاي صاتعدذ،
 باشاليدذ  يورذشقا  سةهنة  يورذص،  يىضىرىص . جاهان  موماي  بعر  ظأيدعن
 .) يىز بئشعلةر كعرعدذ – حعقعص ظعشعكنع ظاحعدذ، مةهةللة حوثلعرع

 بارات ظاخذن بارمذ؟ : يىز بئشع
. ق، تئخع ظئتعزدعن قايتمعدع يو : موماي
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           ( مودةن  ظذالرنع كأرىش بعلةن بعر خعل ! ( كعم ظذ، موما ) يىضىرىص حعقعص :
 .) ظأزضعرعص، تام ياقعالص كعرعص كئتعدذ

 ! موماي، دةرهال بارات ظاخذننع قعحارتعثالر : يىز بئشع
 ظأيدة كعشع يوق، كعم قعحقعرعص كئلعدذ؟ : موماي
 ظادةم يوق، ظةمعسة مةن بئرعشعم كئرةكما؟ بول حاصسان، بعر كعشع تئصعص : ئشع يىز ب

 ! ظةؤةت، بولمعسا ظأزةث بار
 .) حعقعدذ . ( خولذمالردعن ظذقذشذص باقاي، بولمعسا ظأزةم بارارمةن – خوشنا : موماي

 عث ظارقعسعغا هوي بئضعم، كعيعكتةك حعقعص سةكرةص تامن ) سذلتانغا قاراص :       ( يىز بئشع
 ظأتىص كةتكةن كعم ظذ، كأردعثعزمذ؟

 كأردىم، موماي حعقتعغذ؟ – كأردىم : سذلتان
 بئشع  صةرعزاتنع : يىز  يىضىرىص كعرعص كةتكةن  دئضعنعنع،  صاقالحاق  دئسة  كالال

 . كأرمعدعثمذ دةؤاتعمةن
 ذ باردذر، ظةسكع تامدا صةرعلةردعن دةمسةن، بولسعم – يىز بئشع ظاكا، جعن : سذلتان

 ! نئمة يوق دةيسةن
 ظعست، بذنعث ظئتعال ظادةم ظعكةنغذ، ظذنع ظئلعشقا كأزىم ) خةلققة قاراص :       ( يىز بئشع

 هوي بئضعم، مةن نئمة قعلعص يىرعمةن، ) سذلتان بةضكة قاراص . ( يةتمةيدذ
 بعلةمسعز جاالمنعث نأؤعتع تئخع كةلمعضةن، مانا ظذنع بىضىن صةقةت سعز

 يىرىيمعزغذ ظ  بولذص  ظاؤارة  بئرعش كويعدا  ظئلعص  سةيسعضة  ظةضةر ! ىحىنال
 ظذنع تئصعص، كىرةضة جأنةتمعسةك، معث قعلغان بعلةنمذ سعز حعن مودةننع

 . ظااللمايسعز
 ظعشعكتعن مىرعسعضة كةتمةن ظالغان، قولعدا سذ قاصعقع تذتقان هالدا (

 .) بارات ظاكا كعرعدذ
 ! ظةسساالمذ ظةلةيكذم : بارات

 ! ؤةظةلةيكذم ظةسساالم : يىزبئشع
 . هة، يىزبئشع ظاكا، قعحقارتعصال : بارات

 بئشع  بعللة : يىز  باياندايغعحة  تازالرنع  تذتذلغان  سةيسعضة  بذ  ظاخذن،  بارات  سةن،
 . هةيدةص ظاصعرعص بةرضعن جذمذ

 . عراق بولذص كئتةر، شةهةرضعحة ظاصعرعص بئرةي باياندايغعحة ي : بارات
 . ماقذل، بولعدذ : يىز بئشع

 .) ظعككع دوغا جاالمنعث ظاكعسع بعاللنعث قولعنع باغالص كئلعدذ (
 ! نئمة ظعش بذ : بارات

 . ظعنعسعنع قاحذرذؤئتعصتذ ) بعاللغا خعتاب قعلعص :      ( يىز بئشع
 كةتكةنلعكعنع بعلمةيمةن، : بعالل  نةضة  مةن قاحذرمعدعم،  بئشع ظاكا،  يىز ياق،
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 . ظعزلعدعم، هئح يةردة يوق
 ضةص شذ، ظةضةر ظعنعثنع تئصعص بةرمعسةث، ساثا ظارام يوق، شةهةرضة ظئلعص : يىز بئشع

 هأكىمةتكة  ضةدةنكةشلعكعثنع  سةن  بئرعمةن،  تاصشذرذص  يامذلغا  بئرعص
 ! ىص باقاي قعلعص باق، قئنع كأر

 ظوبدان ظاكا، ظادةمنعث ظورنعغا ظادةم بارسا بولمعدعمذ؟ ظعنعمنعث ظورنعدا : بعالل
 بئشع ظاكا، سادعغاث كئتةي، جئنعم ظأزةم بئرعص ظعشلةي دئدعمغذ، يىز

 . ظاكا
 بعزضة داث كئرةك، سةن كئرةك ظةمةس، هةر ظادةمنعث ظأزع كئرةك، هوي : يىز بئشع

 . ضةدةنلعك قعلماي، جاالمنع تاص، بولمعسا يامذلغا ماثعسةن هاماقةت، ظاال
 ! ظورنعغا ظأزةم باراي : بعالل

 ! بولمايدذ، زادع بولمايدذ، هةيدةثالر بذنع : يىز بئشع
 مئثلعغان (  ظئلعص  سوققعلع  سئصعل  تاشقعرعدعن  حعقعدذ،  بذالر

 كئرةكلعرعنع – ناخشعسع ظاثلعنعص، نةرسة مةدعكارالرنعث ظئيتقان مذثلذق
 تذرعدذ  كأرىنىص  ماثغانلعقع  ظارتعص  حعقعص، . مىرعسعضة  مودةن  حعن

 تذرغان موماي يعغاليدذ، كوحا . ظعشعك يوحذغعدعن قارايدذ  ظذنعث يئنعدا
 .) زارعغا  تولعدذ – يعغا
 ): مةدعكارالر ناخشعسع (

 ظاتام بارمذ بذ شةهرعثدة،
 . ظانام بارمذ بذ شةهرعثدة
 غئرعبلعق ظةسةر قعلدع،

 . دودعشاث كىرةلةردة

 مةن سةيسعضة ماثغاندا،
 . يارعم ظعشضعدة قالغان

 قاحان كئلعسةن يارعم دةص،
 . قارا كأزضة ياش ظالغان

 ظارقا (  ظعشعككة – خةلق  مودةن  تىضةيدذ،  ظاخعرع  ظأتىص  ظارقعدعن
 .) اليدذ بئشعنع قويذص يعغ

 يعغلعما قعزعم، قوي، صايدعسعز، قانداق قعلعمعز، بىضىن صىتىن ) يعغالص :          ( موماي
 يذرت  صىتىن  ظةمةس،  بعزال  ظايرعلدع،  بالعسعدعن  ظاتعسعدعن،  يذرت

داداثمذ قايتعص كئلةر، جاالممذ كئلعص قاالر، جىر باالم، ظأيضة . يعغاليدذ
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 كئتةيلع  س ( كعرعص  بئشعنع  ظذنعث  مودةن موماي  ماثعدذ،  ظأيضة  ئالص
 ظارقعسعدعن ظاستا، مةيىسلةنضةن هالدا مئثعشعغا، ظىستعضة حاصان ؤة باشقا

 .) نةرسعلةرنع ظارتقان هالدا جاالم كعرعص كئلعدذ
 ! مودةنضذل : جاالم
 ! جاالم سعز بار ظعكةنسعزغذ : مودةن
 ظعنعثنع سةن « عرعم بعلةن يوشذرذنذؤالسام مةن تئخع بار، مودةن، يولداشل : جاالم

 . دةص ظاكامنع يامذلغا هةيدةص كئتعصتذ » قاحذردذث
 زذلذم  بعحارة  ظذ  ظىحىن  ظعككعمعز  قذتقذزذث،  ظاكعثعزنع  سعز  جاالم،                      مودةن،

 . كأرمعسذن، ؤةدة ؤةدة بويعحة بولعدذ
 . ناهايعتع ظوبدان، مودةنضذل : جاالم
 شذنداق قعلعث، جاصا تارتمعغذحة هاالؤةت يوق، هةممة ظعشنع جايالص، ظاندعن : مودةن

 . . . بعر يول
 ... مودةنضذل ناهايعتع خذشال بولذؤاتعمةن، بذ سأزعثعز مئنعث ظىحىن : جاالم
 مانا سعزضة قذرذقال سوغات، كةشتعلعرع سةت بولسعمذ، كئيعنحة ظوبدانغا تاؤاب : مودةن

 ! رسعز قعال
 بارعكالال، بعراق مئنعث سعزضة بئرعدعغان هئحنةرسةم يوققذ، قانداق : جاالم

 . قعلعمةن
 . سعز ظذنعثدعن غةم قعلماث، ساالمةت كةلسعثعز شذنعث ظأزع حوث سوغات : مودةن
 ( جاالم                  بعلمةيمةن ) ظأزعحة :  دئيعشعنع  تعكعلعص ( نئمة  خوش ) مودةنضة

 . . . بولمعسا
 . خوش، ظامان بولذث : مودةن
 ظذ ظعشعك تىؤعضة . كأزعنع ظىزمةي ظاستا ماثعدذ . . . ( خوش، خوش : جاالم

 .) بارغاندا مودةن توختايدذ
 ! جاالم، توختاث : مودةن

 ): ظاهاثعدا » حعن مودةن « ناخشا (

 يانارسةنمذ يذرتذثغا، : مودةن
. مئنع تاشالص ظوتذثغا

 تةلمىرىص مةن قارايمةن،
 . يارعم كئلةر يولذثغا

 كىتكعن جئنعم ظئرعنمةي، : جاالم
. يات قولالرغا بئرعلمةي
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 مةنمذ هئح حعدالمايمةن،
 . ظاي يىزىثنع صات كأرمةي

 أزلعرعم يىرعضعمدة، س : مودةن
 . حعن دعلدعن قعلدعم ؤةدة
 سةنسعز جئنعم هارامدذر،

 . ياشاش بذ قارا يةردة

 كةتسةممذ مةن يعراققا، : جاالم
 . كأثلىم قاالر سئنعثدة

 سئنعث ظعشقع ظوتذثنع،
 . ساقاليمةن يىرعضعمدة

 ! . . . خوش، مودةنضذل : جاالم
 ظعشعككة يألعنعص قالعدذ، جاالم ظئسعنع يوقاتقان هالدا . . . ( خوش : مودةن

 موماي  بارات،  ظازدعن كئيعن  بعر  ظذنعث بئشعنع سعالص قويذص حعقعدذ،
 .) كعرعدذ

 . نئمة بولدع قعزعم، يعغلعما : بارات
 بذزذلذص قالغان ظوخش : موماي  تذتقانالرنع كأرىص كأثلع  قانداق سةيسعضة  ايدذ،

 . ظاخعر زامان مذشذ ظوخشايدذ ) ظأزع يعغالمسعرايدذ ( قعلعمعز، باالم، يعغلعما
 مودةن ظاستا كئلعص ظعشعك ظالدعدعكع ضىلنع ( يعغلعما قعزعم، جىرىثالر، : بارات

 ظأسىص يعغالشقا باشاليدذ، بارات ظاكعمذ كأثلع – ظويناص تذرذص ظأكسىص
 .) ث بئشعنع سعالص تذرذص ناخشا ظئيتعدذ بذزذلغان هالدا قعزعنع

 ): ظاهاثعدا » بعرلعك ضىل « ناخشا (

 يعغلعماث قعزعم كأز نذرذم،
 . يعغلعماث، جعضةر باغرعم
 يىرةك باغرعمنع ظئزعص،

 . يعغلعماث، جان كأز نذرذم

 ظةزدع بعزنع شذم صةلةك،
 . قانغا ظورذلدع بذ يىرةك
، كعمضة يعغالص ظاه ظذراي
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 . كعمدعن تعلةي، ظاه مةن تعلةك

 . ظأيضة كعر، قعزعم، يعغلعما ) ناخشعنع تىضعتعص (
 ( موماي                    بىضىن بعرسع ظاتعسعدعن ) يعغالمسعراص :  قانداق قعلعمعز،  هةي باالم،

 قةؤعم  بعرسع  ظايرعلغان،  بالعسدعن  بعرسع  قئرعندعشعدعن – ظايرعلغان،
 قانداق  كةتمعدع ظايرعلغان،  ظئلعص  داداثنع  هعلعمذ  موماي، ( قعلعمعز،

 .) مودةن كعرعص كئتعدذ
 مانجذال : بارات  بذ ظأستةث بعلةن سئصعل صىتمعدع،  يا  كىن كةحىرىش ظئغعر،

 بئشعدةك ظعتالرنعث  ظذالرنعث ياالقحعلعرع بولغان يىز  هةددعدعن ظاشتع،
 كةتتع  ظئشعص  تئخعمذ  بعحارعل . زذلعمع  كةتكةن  كئلةر؟ بذ  قاحنامذ  ةر

 قالدع  هةي، قالغان بذغداينع . ظاشلعقلعرع ظورذقسعز، خامانلعرع ظعضعسعز
 .) ظوغاق بعلةيدذ ؤة ناخشا ظئيتعدذ ( ظورذص ظاالي

 قذرذق قاقشال بولذص قالدذق، : بارات
 . ظوتذنحع ظاصعرعص ساتسذن
 خئرعدارع يئتعص كةلسة،

 . ساتسذن بعحارة دةص – غئرعب

 دةرد كةلدع بذ باشعمغا،
 . كعشع كةلمةيدذ قاشعمغا
 هئح كعشع ظئحعنمايدذ
 . كأزدعن ظاققان ياشعمغا

 .) بارات ظأيضة مئثعشعغا هئتةك ظالدعراص كعرعدذ (
 . كةل، هئيتاخذن باالم : بارات

 . عزغا كئتعث بارات ظاخذن ظاكا، سعزحذ، سعز هازعر ظئت : هئيتةك
 ! نئمعشقا، باالم هئيتاخذن : بارات

 سذلتان بةضنعث ظةلحعلعرع كئلعؤاتعدذ، يةنة سعزنع : هئيتةك  سعلةرنعث ظأيىثالرغا
 . ظاؤارة قعلعدذ

 حاشقانغا قعيعن، مىشىككة ظويذن دئضةندةك، سةيسعضة تذتذلغان غئرعبالرنعث : بارات
 حاقعلعرعنعث كأز – ص بولماي، ظةلنعث باال ظاخعرع تئخع مةلعدعن حعقع

 ! . . . كئتةي، باالم، كئتةي ! يئشع قذرذماي، ظةلحع كئلعؤاتقعنعنع
.) ظذالر حعقعشعدذ . ( شذنداق قعلعث، ظاكا : هئيتةك
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 ظىحعنحع صةردة

 كأرىنىشع  ظعتعبدات : سةهنة  مانجذ  تةرةصتة  سول  سوقذش،  سئصعل  باياندايدا
 ، حعدعر ظالدعدا ظعككع حئرعك، ظذدذلدا يئراقتعن ) قارعياغاح ظالدعدا ( عدعرع ظةمةلدارلعنعث ح

 ظوث تةرةصتعكع يوغان قارا . يئثع سوقذلغان سئصعل دةرؤازعسع ؤة سئصعل تاملعرع كأرىنعدذ
 ظادةملةر ظئسعلغان، قوللعرع باغالنغان، ظعثعراص يىرعدذ، دىمبعسعضة قاص ظارتقان  ياغاحالرغا

 : ناخشا ظاثلعنعدذ . ز مئثعص ظأتىص تذرعدذ ظادةملةرظىزلىكسع

 ): ظاهاثعدا » ظاه دةردعم « ناخشا (
 سذلتان غوجام سورايدذ،
 سئصعل سوققانالر نةلعك؟
 بعز نئمة ضذنا قعلدذق؟
 . بعكار ياتعدذ شةهةرلعك

 ظةي ظوغذل ظأزةث نةلعك؟
 . زاتعم مئنعث قذمذللذق
 ظأز يذرتذمنع سورعساث،

 . ذنلذق خةنبعث يئرع قوغ

 زار قاخشاص قان يعغالص،
 . بعز سئصعلنع سوقعمعز

 قئحعص كئتعلع دئسةك،
 . مالذيعدعن قورقعمعز

 تةنلعرع (  ظةيعصلعنعص،  بعلةن  كئتعش  قئحعص  ظئحعلعدذ،  صةردة
 قةصةزدة ظولتذرغان جاالم كأرىنعدذ – تعتعلغان، يىز  ظذ . كأزع قان هالدا

 .) يأتكةيدذ ناخشعسنع باشقا صةدعضة

 ): ظاهاثعدا » سعثلعم لةيلعخان « ناخشا (

قةصةز ظعحعضة سوالندعم،
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 . مودةن ضىلىم، ظامان بول
 يات يةرلةرضة صاالندعم،
 . مئهرعؤانعم ظامان بول

 سةندعن مئنع ظايرعدع،
 . ؤاصادارعم، ظامان بول
 يىرةكلةرنع داغلعدع،

 . ، ظامان بول جان كأيةرعم

 .) حئدعر ظارقعسعدعن يىز بئشع كأزعنع ظذضعالص حعقعص كئلعدذ (
 . ظذكام، ظذلذغ ظذخالؤاتعدذ، ناخشا ظئيتما : يىزبئشع
 قةصةزدة كأثلىمنع ظاحعدعغان نئمة بار، ناخشا ظئيتماي ظألةيمذ، يىز بئشع : جاالم

 ! ظاكا؟
 . ذلذغنعث غةزعصعضة ظذحعراص قالعسةن دةيمةن ظ : يىز بئشع

 ! ظازاد قعلسذن : جاالم
 نئمعشقا قاحعسةن، نئمة سةؤةصتعن، شذنعث سةؤةصلعرعنعال ظئيتعص بةرسةك : يىز بئشع

 . ظازاد قعلعدذ
 صةرمانعدعن حعقمايمةن، : جاالم  ظئيتمايمةن هةم  ناخشا  قعلسذن،  ظاؤال ظازاد

 ظةيعصلعنعؤاتعمةن، هعلعمذ  بعلةن  كةتمةك  قئحعص  صةقةت  حعقمعدعمغذ،
 كةتكىزمعدع  بولدع،  يعل  بعر  ظألةيمذ،  كىنلىك . قاحماي  بعر  سئصعلغا

 تويمعسا،  قورساق  ية  كةتتع،  بولذص  يعغعر  ظذحعالر  توشذص  توصا  يةردعن
 ظعشلعمعسةث ظذرسا، قعينعسا، دارغا ظاسسا، بذ قانداق ضةص، قانداق دذنيادا

 ! معز، يىز بئشع ظاكا، ظئيتقعنا قئنع، سةنمذ ظادةم بالعسعغذ؟ ياشاي
 دئدعمغذ، مةلعضة قئحعص بئرعص نئمة قعلماقحعدعث، شذنع ظئيتساث، مةن : يىز بئشع

 . دارعنغا مةلذم قعلعص، سئنع بوشعتاي
 مةن مةلعضة بئرعص ظذقذص كةلدعم، سةن قارا ! بوشعتاي دةمسةن، قارا يىز : جاالم

 هةتتا ي  ظالدعث؟  يامبذ  سذلتان بةضدعن قانحة  ظئيتقعنا،  سئتعلعصسةن،  ىز
 ظةمدع نئمة  سةن،  حىشىرضةنمذ  هالغا  مئنع مذشذ  بئرعصسةن،  هأججةتمذ
 قعلساث قعل، مودةن يئزعدا، يىضرة، سذلتان بةضكة توي قعلعص، صولورعنع

 ! يةص، قوساق سئلعص كةل
 ! غعنعثنع بعلعص سأزلة ظةخمةق، ظأزةثنعث نةدة تذر : يىز بئشع

 تاشالشتعن : جاالم  سةن قةصةسكة  كئحعكعص قالدعث،  ظذرذشقا  بئشع ظاكا،  يىز
! كئحعكعص قالدعث ظةمدع . بذرذن، ظذرذؤالساث بولغان ظعكةن
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 يوق معث ؤاالقلعغان – هوي، بولدع : يىز بئشع  بولدع ظذكام، جئنعم ظذكام، صايدا
 . بعلةن

 أزةمضة صايدعسع بار نئمة قعلساث قعل، ناخشا ظئيتعمةن، ؤارقعرايمةن، ظةث ظ : جاالم
 ظاسارسةن، بولمعسا  مذشذدذ؟ بذنعثدعن ظأتىص كةتسةث دارغا  قاتتعق جازا

 . بوينذمنع حاصارسةن، نئمة قعلساث قعل، ناخشا ظئيتعمةن

 ): ظاهاثعدا » سادعر « ناخشا (

 دةردع بولمعسا يارنعث،
 . ظئيتامدذ توال ناخشا

 ناخشا ظئيتقانغا يار كةلمةس،
 . . . ظةسلع بعر كأثىل خوشع

 ). حعقعدذ ( بذ دةيىزضة ضةص ظذقتذرالمايدعغان ظوخشايمةن : يىز بئشع
 .) بعالل خورجذن كأتةرضةن هالدا كعرعدذ (

 جاالم، ظذكام، ظةهؤالعث قانداق؟ : بعالل
 سةنمذ، بعالل ظاكا، يئزعدا نئمة خةؤةر بار؟ : الم جا

 ظذكام بعزنعث خةؤةر باشقعحة، مودةننعث ظةهؤالع ظئغعر، كئحعلعرع جاالم : بعالل
 دةص جأيلىص كئتعدعغان بوصتذ، سذلتان بةضنعث ظةلحعلعرع كىندة نةححة

 ظاكام بذالرنع كأزىم بارات . مةرتعؤة كئلعص، بوسوغعالرنع تئشعؤةتتع دةيدذ
 . ياالقحعلعرع ظذ يةرضعمذ حعقعصتذ . كأرمعسذن دةص ظئتعزغا حعقعص يئتعؤاصتذ

 ظذزذن ضةصنعث قعسقعسع، . سذلتان بةض يىز بئشعغا صارعنع تويغعحة بئرعصتذ
 قذتذلذص،  قعلعص  ظعالجع  بعر  ظذكام،  سةن  يامان،  ظةلصازع  ظذالرنعث

 – مانا، ساثا نان . ياماندةك تذرعدذ حاصسانراق توي قعلعؤالمعساث، ظاقعؤةت
 .) ظذ نةرسعلةرنع سذنعدذ ( توقاح ظةكةلدعم،

 ! ظةمدع ظاكا، ظأزةث نئمة قعلماقحع : جاالم
 دارعنغا بعر ظةرعز يئزعص كةلدعم، ظةرزعمنع قوبذل قعلعص ظذناص قالسا، ظأزةم : بعالل

 جونعتعم  يئزعغا  سئنع  ظعشلةص،  ظورنذثدا  بولسا، سئنعث  ظعالجع  ةن،
 حئرعك كئلعؤاتعدذ، مةن نعرعراق . . . حاصسانراق بئرعص توينع قعلعؤال

 . كئتةي
 بولمعسا . قئرعنداش دئضةن باشقا نةرسة ظعكةن ) ظأزعحة . ( رةهمةت ظاكا : جاالم

 تةضدع  قوذلذمغا  ؤاقتعدا  ظأز  نانمذ  قعالتتعم؟  ( قانداق  حعقعص .  بعالل
 حئدع  كئيعن  حئرعك حعقعص كةتكةندعن  بعر  كئلعؤاتعدذ « ردعن » دارعن
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 ظأزعنع تىزةص تعك  تذرغان حئرعكلةر  بئرعدذ، تاالدا  دةص ؤارقعراص خةؤةر
 باشلعقنعث حئدعردعن حعقعشعغا، نئرعقع تةرةصتعن يىز بئشعمذ . تذرعشعدذ

 .) يئتعص كئلعدذ
 ( جاث دارعن          سأزلةيدذ :  تعلعدا  ظذيغذر  حاال  قعلعص،  ظعشارة  ظاؤذ ي ) قةصةزضة  باشع،  ذز

 . ظادةمنع ظئلعص كةل
 ظعككع يايع بعلةن بئرعص قةصةزدعن جاالمنع حعقعرص، قوللعرعنع . ( خوص : يىز بئشع

 .) جاالم تازعم قعلعدذ . باغالص دارعننعث ظالدعغا ظئلعص كئلعدذ
 هةي حةنتذ، سةن نئمة ظىحىن قاحعدذ؟ : جاث دارعن

 ةس ظعدع، سةيسعضة تذتتع، بذ يةرضة كةلضةندعن مئنعث نأؤعتعم ظةم : جاالم
 كئيعن يىز بئشع ظالتة ظايدعن كئيعن قايتعص كئلعسةن دئضةن ظعدع، مانا

 . تئخع ظةؤةتمعدع، يذرتذمنع كأرضىم كةلدع . بعر يعل بولدع
 . بذ ظوغرعنعث مذنداق قعلعشع دارعننع كأزضة ظعلمعغانلعقتعن : يىز بئشع
 هةي، سعثكذ، تامادع، ظذرذثالر ) قع بعلةن سةكرةص يةرنع تئصعص ظاححع :     ( جاث دارعن

 ظعككع ياالقحعسع يىضىرىص كئلعص جاالمنع يةرضة باسعدذ، كالتةك ( ظذنع
 ). بعلةن ظذرذشقا باشاليدذ، جاالمنعث بةدةنلعرع قعزعل قانغا معلعنعدذ

 بئشع  ض : يىز  يةنة  دئسةم،  بولعدذ  شذنداق  ظاقعؤعتعث  مانا،  ةدةنكةشلعك دعمعدعممذ
 . قعلعسةن

 . هوي يذز باش، سعز قايتعث، هعلعقع ظعشنع ظوبدان بةنلع قعلعث : جاث دارعن
 جاث دارعن . ظارقعسع بعلةن قول قوشتذرذص حعقعص كئتعدذ ( خوص تةقسعر : يىز بئشع

 سةهنعدة هئحكعم . ظاستا مئثعص سةهنعنعث بعر حئتعدعن حعقعص كئتعدذ
 عغان هالدا بعالل كئلعص ظعنعسعنعث بئشعنع يألةص، قالمعغاننع بعلعص، يعغل
 .) تئزعغا ظئلعص ظولتذرعدذ

 . ظامال يوق . ظذكام، كأزىثنع ظاح، قانداق قعلعمعز : بعالل
 .) ظاستا كأزعنع ظئحعص ناخشا ظئيتعدذ :            ( جاالم

 تع، جاندعن ظأتىص كةت – زالعمالرنعث قانخورلذقع جان
 . زارداص قعلعص قان ضأشنع، يىرةككة بئرعص يةتتع
 ظةي ؤاصاسعز شذم صةلةك، بعزنع قعلدعث بعحارة،

 . كىلصةت دةستعدعن يىرةك بولدع معث صارة – زذلذم

 ظذنع كأرضةن بعالل بعر . شذ ؤاقعتتا سعرتتعن جاث دارعن كعرعص كئلعدذ (
 يوشذ  ظةرعزعنع تةرةصكة  قولعدعكع  كةلضةندة  ظالدعغا  حئدعر  ظذالر  رذنذص،

): جاث دارعن ظةرزنع ظوقذتعدذ، تذثحع ظةرزنع ظوقذيدذ . تذتعدذ
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 – ظةرز «
 15 ظعنعم جاالم كئسةل بولذص قالغانلعقتعن ظورنعغا : جاث دارعن جاناصلعرعغا

 تذرسام  ظعشلةص  مةن  هوزذرلعرعغا . كىن  كئيعن  ساقايغاندعن  ظعنعم
 . رذص بةرسةك تاصشذ

 » بعالل : هأرمةت بعلةن ظةرز يازغذحع
 بذ سةندة ظذكاثزعما؟ سةن بذنعث ظورنعغا ) بعر صةس ظويالنغاندعن كئيعن :     ( جاث دارعن

 كعم  سئنع  قاحسا،  قعلعص  صاؤلع  سةن  ظةضةر  كةلدعما؟  قعلعشقا  سةيسة
 ضىةنلع قعلعدذ؟

 كىنضعحة ظعنعم 15 بولمايدذ، تةقسعر، زادع ظذنداق ظعشالر ) تازعم قعلعص :            ( بعالل
 . مةن ظعككع كعشلعك ظعشنع بعجعرعمةن . ساقعيعص كئلعدذ

 حئدعر (  ظاستا  بعلدىرىص،  ماقذللذق  لعثشعتعص  بئشعنع  دارعن  جاث
 – ظعككع يايع تأت . بعالل جاالمنع يألةص ظئلعص حعقعدذ . تةرةصكة ماثعدذ

 باغلعغان هالد  تعزالندذرذص بةش ظادةمنع  ياغاحنعث تىؤعضة  قارا  نئرعقع  ا
 .) بذياققا قارايدذ – شذ ؤاقعتتا يىز بئشع يئتعص كئلعص ظذياق . قويعدذ

 قةصةزدعكع ظادةم نةضة كةتتع؟ ) قةصةزنع كأرسعتعص زةثضاثغا :       ( يىز بئشع
 . دارعن ظاكاثزا ظذنع قويذص بةردع : زةثضاث

 نئمة؟ نئمة؟ : يىز بئشع
 . دارعن فاثلع قعلعؤةتتع : زةثضاث

 ظةستاغصذرذلال، ظاكعسع بعالل كئلعص ظئلعص كةتكةن ظوخشايدذ، ) ظأزعحة :       ( يىز بئشع
 بئرةي  ظةدعصعنع  بئرعص  يئزعغا  خةص،  قعلدع،  شةرمةندة  ظاؤؤال، . مئنع

 . ظعالجع بولسا، دارعن بعلةن يولذقسام بوالتتع
 حعقعرعص (  ظةصعيذننع  ضادا  بعر  يانحذغعدعن  قعحقعرعص،  زةثضاثنع
 بذ ظةصعيذننع سعز حئكعث، مئنعدارعننعث يئنعغا بئرعشقا رةخسةت ) بئرعص
 . قعلعث

 ( زةثضاث              دذزا ) ظةصعيذننع ظئلعص :  سةن كعرسة  ياصعيةن حئكعدذ،  دارعن هازعر
 ! جاثلع بولعدذ، بذشعث

 سةهنعنع بعر قانحة ظايلعنعص حعقعص ( شةرمةندة بولدذم، شةرمةندة بولدذم : يىز بئشع
 ). كئتعدذ

 صةردة حىشعدذ

تأتعنحع صةردة
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 كأرىنىشع  هويلعنعث سول تةرعصعدعكع . بارات ظاكعنعث يئزعدعكع هويلعسع : سةهنة
 مةج  قعزالر  سازةندعلةر توي بةزمعسع ظأتكىزعدذ، – دذتارحع . علعس قذرغان دةرةخ ظاستعدا

 . مودةن ياغلعققا صذركةنضةن هالدا ظولتذرعدذ

 ! قئنع ظةالخان هةدة، دذتارعثنع قولذثغا ظالغعنا : ضىلسىم
 راستال، تاثضا حعشلعؤالغاندةك بولذص كةتتعثغذ؟ : صاتةم

 م : ظةالخان  مانا،  تةييار دذتار  ظالعدذ ( ةن  دذتارنع  ظعككعسع – بعر . ظةالخان
 ). صةتنذسنع داص قعلعص حالعدذ

 ): ناخشا (
 حعم ظةتتعم حعم بعلةن – حعم

 . كاؤاب ظةتتعم زعخ بعلةن
 يادعم سةن بعلةن، – ظئسع

 . سةن يىرعسةن كعم بعلةن

 دذق، بارايلع دعمةصمع
 . يانايلع دعمةصمعدذق
 ؤةدعمعز قعزعل ظالما،

 . حعشلعشعص يعمةصمعدذق

 .) ظارقعدعن ظئيتعلعدذ – ظذسسذل ناخشعلعرع ظارقا (
 . مةن ظذسسذل ظويناص كعمنع تارتسام شذ ظوينعسذن : ضىلسىم
 . بولدع – بولدع : قعزالر

 نذرةلةملةرنع ضىلسى (  خاتةمضذل،  ظوينعغاندعن كئيعن  ظذسسذل  خئلع  م
 . تذتعدذ، ظذالر تذرذص ظذسسذل ظوينايدذ، مةجعلعس راسا قعزعغعلع باشاليدذ

 .) ظةالخان دذتارحعنعث ظالدعغا ظأرىمعلةر تولعدذ
 قعزالر، مودةن نئمة ظىحىن كأثلعنع ظاحمايدذ؟ ) مودةننعث يئنعغا بئرعص :          ( ضىلسىم

 . مةن بولسام صاراقالص كىلىص ظولتذراتتعم : تةم خا
 نئمعشقا؟ : ضىلسىم
 ). هةممعسع صاراقالص كىلعدذ ( خالعغان يعضعتكة تةككةندعن كئيعن : خاتةم

 ) كىلكة . ( يعغلعغان قعز ظوثايال ظةصلعشعص قالعدذ : ظةالخان
 دةص زارلعنعص يىرضةن حعن مودةن » جاالم، جاالم « نةححة ؤاقعتتعن بئرع : بوستان

ظةمدع ظأز يارع بعلةن بعر ياستذققا باش قويماقحع بولغاندا، يعغلعسا زادع
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 ! كئلعشمةس
 يئتةمدذ؟ : ضىلسىم  خالعغانغا  دةم  يعراقتعن يعضعتلةرنعث ظاؤازع ( شذنع دةيمةن،

 .) ظاثلعنعدذ، يةثضة يىضىرىص كعرعدذ
 . قعزالر يعضعتلةر نعكاغا كئلعؤاتعدذ، سعلةر ظأيضة كعرعص تذرذثالر : يةثضة
 بعز يعضعتلةردعن قاحاتتذقمذ؟ : ضىلسىم
 ظوالش ( سةت ظةمةسمذ؟ كعرعص تذرذثالر : يةثضة  حوالش ظأي تةرةصكة – ظذالر

 ؤة . ماثعدذ  يئقعنلعشعدذ  بارغانسئرع  ظاؤازع  ظألةننعث  تةرةصتعن  كوحا
 ظعككع سةهنعض  ظالدعدا  ظذالر  كعرعص – ة  ظويناص  ظذسسذل  ظادةم  ظىح
 تورايدذ . كئلعدذ  بعلةن  ظارغامحا  ظالدعنع  نةرسعلةرنع . بذالرنعث  ؤة  صذل

 يئتعص كئلعدذ  ظعشعكتعن كعرعدذ . بئرعص بارات ظاكعنعث ظعشعكعضة  . تار
 ). بةزعلعرع قاراص تذرعدذ، بعر ؤاقعتتا قعزالر بار ظأيدعن مةزعن حعقعدذ

 ظوغذلالر، ظازراق تةخعر قعاليلع، جاماظةت تئخع كةلمعدع، هةممعسع دةرقةمتة : عن مةز
 . بولغاندا نعكا ظوقذيمعز

 . ماقذل – ناهايعتع ظوبدان، ماقذل : بالعالر
 ظعختعيار : مةزعن  قعلساثالرمذ  بةزمة  نةغمة،  تذرذثالر،  ظولتذرذص  جايدا  بذ  مانا

 . ظأزةثلةردة
 يعضعتلةر ظاؤالقع قعزالر ظولتذرغان تةرةصكة ظأتعدذ، سازةندعلةر سازلعرعنع (

 يعضعتلةر . قوللعرعغا ظئلعص كوحا ناخشعسعنع ظئيتعدذ، ساز بعر ظاز صةسلةيدذ
 توختع سادعقنع . سةهنعدة توختع، سادعق قالعدذ . هةر تةرةصلةرضة كئتعدذ
 .) قعحقعرعص يئنعغا تارتعدذ

 هعلعقع ظعشنع قانداق جاياليمعز؟ : توختع
 . نعكادعن كئيعن قالدع ظةمدع : سادعق
 سذلتان بةض نئمة دئضةن ظعدع؟ : توختع
 نئمة دئسذن، يىز بئشع ظاكامنعث دئضعنعدةك قعلعش كئرةك : سادعق  . ظذ كالؤا

 ! قوياي جاالمنعث خالعي ؤاقتعنع تئصعص كأكسعضة صعحاقنع قاراص
 . ظأزعمعز تذتذلذص قالمايلع، ظاداش، صةخةس بول : توختع
 ظذ يةرلعرعدعن خاتعرجةم بول، سةن يعراق كةتمة، قاحقاندا حاققانلعق قعل : سادعق

 ! جذمذ
 . ماقذل، ظاداش : توختع
 . ضةص شذ، بولمعسا : سادعق
 . يئقعن يىر جذمذ، بولمعسا قعينعلعص قالعسةن ظعش ظورذنداش ظىحىن : توختع

 قايتعدذ (  يعضعتلةر  باغدعن  ظارعدا  ؤة . شذ  ساؤذت  تذرسذن،  جاالم،
.) هئدعلالر كعرعص كئلعدذ، يةثضة حعقعص يعضعتلةرضة قاراص ؤاقعرايدذ
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 سعلةر؟ يعضعتلةر، قعالر سعلةر بعلةن بةسلعشعمعز دةيدذ، ظذنام : يةثضة
 . . . ظذنايمعز – ظذنايمعز : يعضعتلةر
 كئلعدذ : تذرسذن  ضةصحع  بةك  بولمعسا . قعزالر  ظويناثالر،  ضةص تئصعص بئرةلعسةثالر

 . ظادةمنع ظعزاغا قويذسعلةر
 يئثعلضةن : هئدعل  قعزالردعن  يئثعلعص قاالمدعكةن،  قعزالردعنمذ  ظاداش،  ماثسعثا

 ! دة – ظعتقا تاشالص بةرمةي، صاراث بولدع جاننع ساقالص يىرضعحة
 هىنعرعثنع : ساؤذت  قويايلع،  حعقعرعص  ظارعغا  سئنع،  قئنع  كأرعمعز  صاختاثنع،  ظاتة

 . كأرسةت شذالرغا
 مئنع حعقعرعص قوي : هئدعل  قاراص ( بولدع،  قعزالردعن ) جاالمغا  جاالمنعث تويعدا

 ! يئثعلعص قئلعش دئضةن ظألىم ظةمةسمذ
 . توال سأزلعمة، ظةنة حعقتع : ساؤذت

 توصلعشعص (  ياققا  بعر  يعضعتلةر  ظولتذرعدذ،  يئنعدا  قعزالر حعقعص صةنجعر
 .) ظأزلعرعنع رذساليدذ

 قئنع سعلةردعن كعم حعقعدذ؟ : ضىلسىم
 . كأرةيلع حعق، يوغان سأزلةؤاتاتتعث، كارامعتعثنع ) هئدعلغا قاراص :         ( تذرسذن
 ظةستاغصذرذلال، باالغا قاصتعمةن، ضةص تاصالمعسام قانداق ) بئشعنع تاتعالص :           ( هئدعل

 . قعالرمةن، ظاغزعمدعن حعقتع، ساقعلعمغا ياماشتع
 قئنع سعلةردعن كعم حعقتع؟ : ضىلسىم
 ). ظوتتذرعغا حعقعدذ ( بوصتذ، حعقسام حعقاي : هئدعل
 . قعزالر تةرةصتعن مةن حعقتعم : ضىلسىم
 ). ساز حئلعنعدذ، ظعككعسع بئيت باشاليدذ ( قئنع باشالثالر : تذرسذن

 يار، – ظاصصاق توشقانالر قومدا توال يار – ظاصصاق : ضىلسىم
 . يار – ظأيلةنمعضةن يعضعتلةر تويدا توال يار

 يار، – عزعل صعيازنعث صوستع توال يار ق – قعزعل : هئدعل
 . يار – ظأيلةنمعضةن يعضعتنعث دوستع توال يار

 يار، – ظذششاق توشقانالر خاماندعدذر يار – ظذششاق : ضىلسىم
 . يار – ظأيلةنمعضةن يعضعتلةر ظارماندعدذر يار

 يار،  ششاق تالالرنعث بةرضع توال يار ظذ – ظذششاق : هئدعل
. يار – يار تذتمعغان قعزالرنعث دةردع توال يار
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 يار، – يوغان دةرةخلةر هئح ظعضعلمةس يار – يوغان : ضىلسىم
 . يار – يوغان قورساق يعضعتلةر هئح ظعضعلمةس يار

 . هوي يعضعت بئشع ظةمدع نئمة دةيسةن ) قاراص تذرسذنغا :          ( هئدعل
 . شةرمةندة قعلدعغذ بعزنع بذ الؤزا، حعق ماياققا : تذرسذن
 شذ . ظأزعنع رذساليدذ، قعزالر زاثلعق قعلعشعص كىلىشعدذ ( بولدع مةن حعقاي : ساؤذت

 ). ظارعدا مةزعن ظاخذنذم حعقعص كئلعدذ، قعزالر مأكىشعدذ
 . كاغا تةييارلعنعثالر نع : مةزعن
 . بعز تةييار، مةزعن ظاخذنذم : تذرسذن
 . بولمعسا مةن كعرعص كئتةي، سعلةر صةنجعر تىؤعضة بئرعثالر : مةزعن

 . مةزعن كعرعص كئتعدذ، ياشالر صةنجعر تىؤعضة بارعدذ (
 قعلعص ظالدعثعزمذ دئسة، ظالدعراصال ظالدعم نعكايعثعزغا قوبذل ) جاالمغا قاراص :        ( تذرسذن

 ! دةؤةتمة، جذمذ
 . راست، شذنداق قعل، ظئحعقاص ظاران تذرذصتذ دئمعسذن : هئدعل

 .) جاالم ظعزا تارتقان هالدا ماقذل ظعشارعسعنع بئرعدذ (
 عكانعث هاالؤعتعنع كعم ن ) خةلققة قاراص ! ( دئمعسعمذ جاالم ظاران تذرغانغذ : سادعق

 توختع، سةن بارمذ؟ ) توختعغا قاراص ( كأرعدعكعن، كأرعمعزغذ تئخع
 . بار، بار : توختع
 ). مةزعن حعقعدذ ( نعكا خئلع ظوبدان بولعدعغان بولدع : سادعق
 ذ ظعحكةركع هويلعدا بعر خالعي ظأي بار، سعلةرم ) حعقعص يعضعتلةرضة قاراص :           ( بارات

 . كعرعص تاماققا ظولتذرذثالر
 ). هةممعسع ظأيضة قاراص ماثعدذ ( مةيلع، بولمعسا شذنداق قعلعلع : يعضعتلةر
 هةي ظاغعنعلةر، سذلتان بةض ظىسسىصال كعرسة سةت بوالرمعكعن، مذشذ : سادعق

 . ظورنعمعزدا ظولتذرذشساقمذ بوالتتع
 لعص قالسا بوالمدعكةن؟ بةللع، سذلتان بةض ظايرع : تذرسذن
 ). مئثعشعدذ، سادعق بعلةن توختع ظارقعدا قالعدذ ( مذنذ ضةصنع قعل : هئدعل
 . مذشذ يةردعن حعقعشعغا جذمذ : سادعق
 . بولعدذ، بولعدذ : توختع
 ! حةبدةسلعك ظعشلةت، جذمذ ظاداش : سادعق
 . سةنمذ قالما : توختع

 شذ ظارعلعقتا توختع كعرعص كئتعدذ، جاالم ( ظعشنع جأندةصال قئحعش كئرةك : دعق سا
. بعلةن تذرسذن حعقعدذ
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 كعرمةيسعلةرغذ؟ : تذرسذن
 . كعردذق، مذنذ نعرعقع هوجعرعدعن يةص حعقتذق : سادعق
 ظاش : تذرسذن  بئرعص ظولتذرايلع،  ظورنعمعزغا  ظاداش،  صةش – نع هةش يىرذثالر

 بولدذق  يةص  يئتعشمعدع . دئضعحة  لعضةن  ظورذنلعرعدا ( باشقعالرغا
 . ظولتذرعشعدذ

 . راسا كئلعشتىرىص بعر نةغمة ناؤا قعلعص قايتايلع : سادعق
 ). توختع يىضىرىص حعقعدذ ( بولعدذ : تذرسذن
 . عحقعرعؤاتعدذ يعضعت بئشع، سئنع بالعالر ق ) تذرسذنغا قاراص :           ( توختع
 نئمة قعلعدعكةن؟ : تذرسذن
 بةللع، مةن بعلعمةنمذ، كعرمةمسةن؟ : توختع
 . جاالم، ظولتذرذص تذر : تذرسذن
 ظئلعص صاراثلعشعص ( كعرعص حعق : جاالم  سادعق دذتارنع  تذرسذن كعرعص كئتعدذ،

 ). ظولتذرعدذ
 قذؤؤةت بول : توختع  كىننع تارتعصال صةسكة حىشىرىؤئتةتتعم قولذمدا  دة، – سا،

 . سذلتان بةض
 جاالمنعث ظارقعسعغا ( مذشذ تةمبذر ياخشعغذ دةيمةن ) يالغاندعن كىلعدذ :         ( سادعق

 ؤة  بئرعدذ  شةرةت  بولسا  توختع  قعسعدذ،  كأز  توختعغا  ؤة  ظأتىؤالعدذ
 ). جاالم ظأمىلةص كئتعدذ . قونجعدعكع صعحاقنع ظئلعص سالعدذ

 ( هايؤان : جاالم  ظذزذن !  خئلع  ظئسعلعدذ،  قولعغا  ظذنعث  بعلةن  غةزةص
 حئلعشقاندعن كئيعن توختع صعحاقنع ظعككعنحع قئتعم جاالمنعث يةلكعسعضة

 حعقعدذ . سانحعيدذ  حاحراص  دةرمانسعزلعنعص » ظاه « جاالم . قان  دةص
 ظذيان . يعقعلعدذ  توختع  بعلةن  ظا – سادعق  تامدعن  قاراص  تالص بذيان

 كئتعدذ  يىضىرىص . قئحعص  تذرسذن  حعقعدذ،  بالعالر  بولغان  يةص  تاماق
 ). جاالمنعث يئنعغا بارعدذ

 هوي، نئمة ) ظاثغعحة جاالمنع كأرىص قعلعص ( هئحكةم حاقعرمعغان ظعكةن : تذرسذن
 ظالعدذ، ظأزع هودذقذص ! ( بولدع، جئنعم دوستذم  بالعالر، ) بئشعنع تئزعغا

 . مةيةرضة كئلعثالر
 . نئمة بولدع، ظاداش : هئدعل
 ظارعمعزدا كعم يوق؟ : تذرسذن
 . توختع ظأدةك، سادعق تةرسا يوق ) بالعالرنع ظارعالص :          ( ساؤذت
 ظعزلةثالر : تذرسذن  دةرهال  ظعزلةص كئتعشعدذ ( ظعزلةثالر،  باشقعسع  ) تذرسذندعن

 ظاداش،  جاالم  شىكعرع، ) تعثشايدذ مةيدعسعنع ( ظةستاغصذرذلال،  خذداغا
) خةلققة قاراص ( يىرةك ظذرذشع بار ظعكةن، جاالم، ظاداش، كأزىثنع ظاحقعنا
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 يئتعمنعث ظاغزع ظاشقا تةضسة، بئشع تاشقا تئضصتذ، دئضةن مانا مذشذدة،
 كةلضعنعدة  قذتذلذص  قةصعزعدعن  سةيسة،  ( ظاران .  .   قعاللماي .  ضةص

.) يعغاليدذ ؤة شذ هالدا ناخشا ظئيتعدذ

 جاالم، باغرعم، جان دوستذم،
 . دىشمةن ساثا كأصةيدع
 يذلذص تاشالشقا سئنع
 . كأز ظااليتعص هومايدع

 تةتىر صةلةك، – كاج زامان
 . ظعش ظعلضعرع باسمعدع
 كةمبةغةللةر هةمعشة،
 . قان يعغلعدع قاقشعدع

 هاياج (  ظذ  مودةن يىضىرضةندةك كعرعص كئلعدذ،  ظارعلعقتا  انالنغان، شذ
 ). حئحع حذضذلغان هالدا ظأزعنع جاالمغا تاشاليدذ

 تذرسذن ظاكا، بذ نئمة ضةص؟ : مودةن
 دىشمةننعث سىيقةستع، مةث سعثلعم، جاالمغا سعز قاراص تذرذث، مةنمذ ظعز : تذرسذن

 . ظعشعكتعن يىضىرىص حعقعدذ ( قوغالي
 جاالم، نئمة بولدع، . حعدة زذلمةتتة ظذحعراشتذق جاالم، بةختلعك كىنلةر ظع : مودةن

 باغرعم جاالم، كأزىثنع ظاح، راهةت ظذحعرعشعش بعزضة نعسعص بولمعغان
 ظعكةن، مةن سئنعثسعز دذنيادا تعرعك قالمايمةن، سةنسعز دذنيا بةرعبعر،

 ! ماثا ضورذستان
 .) يعغالص ناخشا ظئيتعدذ (

 يارعم، ظاح كأزىثنع جان
 . يىرعضعم زةرداص بولدع
 كأيىص ؤذجذدذم بارع،
 . ظأرتةندع، كاؤاب بولدع

 راهةت كىننعث نذرعنع،
 . كأرمةي يذمما كأزىثنع
قارا ماثا كأز ظئحعص،
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 ! ظاثال، مئنعث سأزىمنع

 ( جاالم                معدعرلعتعص :  كالصذك  قةست ) ظارانال  دىشمةنلةر  مودعنعم،  حعن  مودعنعم،
 . ع كأرةلمعدع قعلدع، ظعككعمعزن

 تذرسذن، هئدعل، قعزالر ؤة باشقا ظعزلةشكة كةتكةنلةر بارات ظاكا بعلةن (
 ). هودذقذص كعرعدذ

 شذنداق قعلدع، : بارات  مذناصعقالر  قعل ظةمدع، هةممعنع ظذقتذم،  سةؤر  قعزعم،
 . . . كأرةلمعدع، ساقعيعص قاالر، يعغلعما

 . ذتذؤالدذق، باغالص قويدذق ت : تذرسذن
 . . . مئنعث – مئنعث . . . ظاغعنعلةر، خوش، هالعم خاراص – ظةل : جاالم

 . . . مودةن ضىلىم
 . . . هة، مانا مةن، جاالم : مودةن

 : ناخشا

 ظأتتع قايغذ ظارماندا، : جاالم
 . انعم راهةت كأرمةي بذ ج
 مئنع هةرضعز ظذنذتما،
 . مودةنضذل، مئهرعؤانعم

 .) تذرسذن، هئدعل، مودةنلةر تذتذؤالعدذ . حأحىص سةكرةص كئتعدذ (
 . . . مةن بواللمعدعم، قئنع سةن، خةص صةلةك، ظعسعت : جاالم
 .) كأزعضة ياش ظالعدذ ! ( مذناصعقالر، خةص : بارات
 كأزعنع مودةنضة يوغان ظئحعص قاراص، بعر ؤاقعتتعن ( خوش – خوش : م جاال

 .) كئيعن يذمعدذ
 هذشعدعن كئتعدذ، يعغاليدذ، بارات ؤة باشقعالرمذ يعغاليدذ، ! . . . ( ظاه : مودةن

 ). هعن مودةن ظاهاثعدا موزعكا ظوينعلعدذ

 صةردة حىشعدذ

 بةشعنحع صةردة

بعرعنحع كأرىنىش
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 كىزمةزضعلع، حىش ؤاقتع، بعر تةرةصتة قارعياغاحلعق، جاالم . بارات ظاخذننعث هويلعسع
 هويال بةكمذ ساددعالشقان، دةرةخلةر سارغايغان، . ظألىص بعر يئرعم ظايدعن كئيعنكع ؤاقعت
 صةردة ظئحعلغاندا بارات ظاكا ظأي . ر خعل كأثىلسعزلعك ضىللةر قذرذشقا باشلعغان، ظاجايعص بع

 . ظالدعدا حورذق تعكعص ظولتذرغان هالدا ناخشا ظئيتعدذ

 ): ظاهاثعدا » ضىلىمخان « ناخشا (

 خذدايا، ظأزةث مةدةت قعلغعن،
 . بولدذم بعحارة

 زالعمالرنعث دةستعدعن،
 . يىرةك معث صارة

 كىندىز يعغاليمةن، – كئحة
 . مدعن كةتمةيدذ نةم كأزى

 ظةزةلدعن تةلةيسعزمذ،
 . بذ مئنعث صعشانةم

 دذنيادعن ظأتةر بولدذم،
 . بةختعم بولذص قارا

 صارحعلعنعص يىرعضعم،
 . بولدع معث صارة

 ظةي خذدا، ظأزةث قذدرةتلعك،
 . مةدةت قعلغايسةن

 بذ شذمصةلةك داؤاسعنع،
 . ظأزةث قعلغايسةن

 ناخشعسعن (  يعراق بارات  تذرسذن  تاشقعرعدعن  تذرذشعغا  توختعتعص  ع
 كئلعدذ  كعرعص  كةلضةندةك  ظاكا . سةصةردعن  بارات  كأرضةن  تذرسذننع

 ). ظاجايعص بعر هاياجانلعق قعياصةتتة ظالدعغا بارعدذ
 . ظةسساالمذ ظةلةيكذم بارات ظاكا : تذرسذن
ؤةظةلةيكىم ظةسساالم، ظامان كةلدعثمذ؟ : بارات
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 ظئسةن، ظةهؤالعثعز قانداق؟ – ظامان : تذرسذن
 ! زالعم زامان بعزضة جاصا قعلدع ! ؤاصاسعز صةلةك دةستعدة مذشذ هال : بارات

 قئنع ظاكا، نئمة ظةهؤال؟ حعن . صىتةر بذ قارا زذلمةت، كئلةر بعزضعمذ راهةت : تذرسذن
 مودةن قئنع؟

 نةصةس بعلةن يعغالمسعراص ح ( سورعما؟ : بارات  جاالم ) وثقذر  خةؤعرعث بار،
 دىشمةن تةرعصعدعن ظألتىرىلضةندعن كئيعن، ظذنعث يئضةن ظعشع زةهةر،

 يىرعدذ  بولذص  كعحةن  كعيعمع  زالعمالرنعث . كعيضةن  ظىستعضة  ظذنعث
 ظةمما . زذلعمع بعلةن قعزعم مودةن سذلتان بةضكة مةجبذرعي نعكا قعلعندع

 م  صىتىنلةي  كىتىص مودةن  ساقايغعحة  ظاشذ  سةؤةبلعك،  بولغان  ةجنذن
 دةص ظذنعث مةجنذن » ظألضةننعث ظىستعضة تةصكةن « تذرذشقا سأز بولغان،

 . بولذص قالغعنع يامان بولدع
 قئنع مودةن، ظذنعث ظةهؤالع زادع قانداق؟ ) هودذقذش بعلةن :         ( تذرسذن
 ( بارات                      بعر ) ظأزعنع توختعتعؤااللمعغان هالدا :  قاراص بولمايدذ،  ظذنعث هالعغا

 ! قعزعلضىل ظعدع، سارغعيعص سوالشتع، نئمة دةيسةن بذ شذم صةلةككة
 ! ظاه خذدا، بعزضعال بةردعثمذ بذ خاصا ظالةمنع : تذرسذن

 بارات ظاكا ( ظذ قانخورمذ ظأز جايعنع تاصتع ) بارات ظاكعغا تةسةللعي بئرعدذ (
 ). ظةجةصلعنعدذ

 كعمنع دةيسةن ظوغلذم؟ : بارات
 ! غالجعر ظعت سذلتان بةضنع : تذرسذن
 هة، هة، نئمة بولدع؟ : بارات

 ( تذرسذن                  حعقعرعص :  صعحاقنع  يئرعص ) قونجعدعن  قارنعنع  بعلةن  صعحاق  مذشذ
 . تاشلعدعم

 هة، هة، نئمة دئدعث، راستمذ؟ : بارات
 جاالم ظاق يوللذق بولذص ظألدع، ظذ بئهعش ! جاالمنعث ظعنتعقامع ضذناسعز : تذرسذن

 سذلتان توثضذز ظةلضة قعلغان يامانلعقع بعلةن حوقذم دوزاققا . يىزع كأرعدذ
 . كعرعدذ

 قانداق قعلعص جايلعدعث؟ : بارات
 كعنعث شذثغعحة بعالل ظا . باياندايدعن يئزعغا كةلضعنعمضة بعر هةصتة توشتع : تذرسذن

 ظعنتعقام،  حعدالمعدعم،  ظذقتذم،  ظعشنع  هةممة  يىرىص،  يوشذرذنذص  ظأيعدة
 ظعحتعم  قةسةم  ظئلعشقا  مذرادعمغا . ظأح  تئصعص،  ظةصلعك صذرسةت  ظاخعرع

 قعلدعم، . يةتتعم  ؤاصا  دوستذمغا  جئنعمدعن،  رازعمةن  مةيلع،  ظةمدع
 . ؤاصادارلعقنع ظأزةمضة ظادةت قعلدعم

 ( بارات                    يئقعنلعشعص ظاجايعص :  تذرسذنغا  ؤاصا، ) رازعلعق قعياصةتتة  هةققة ظألمة،
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 جاصا  سئنع – ظاصةتكة  يوقلعسذن  روهع  ظذنعث  ظعشع،  بالعنعث  ظوغذل
 قارايدذ (  بذرذلذص  ظارقعغا  تىضةتمةيال  مودةنضذلنعث . سأزعنع  يعراقتعن

 بذالر هةيرانلعقع بعلةن . ناهايعتع مذثلذق، ماتةملعك ناخشعسع ظاثلعنعدذ
 ق  يئقعنلعشعدذ بذ  ظاؤاز  مذث ناخشعسعنع ظاثالص تذرذشعغا  بذالرنعث . ايغذ،

 ). قعياصةتلعرع جعدعيلعشعدذ
 ): ظاهاثعدا » كأرمىضىم « ناخشا (

 قئنع سةن زار بذلبذلذم،
 نةضة كةتتعث سذمبذلذم؟

 سةن ظعدعث مئنعث قعزعلضىلىم،
 ! سوالشتعث، بولدذث غازاث

 اثغذ تىن، قار – ظةتراصعم قاص
 . سأثةكلعرعم بولدع كىكىن

 سةنسعز ماثا يوق يورذق كىن،
 . قايدا سةن، مئنعث جاالم

 ظئيتا (  ناخشعسعنع  كعرعدذ – مودةن  سةهنعضة  حاحلعرع . ظئيتا
 صىرىلضةن  كأزلعرع  يعرتعلغان،  كأينةكلعرع  يىزلعرع – حذضذلغان،

 ظ  غةزةصلعك،  ؤة  ظوتلذق  كأزع  ظأيعضعمذ سارغايغان،  كأرمةي،  اتعسعنع
 بارعدذ – كعرمةي، توص  ضىللةر يئنعغا  دة، سوالشقان بعر ضىلنع – توغرا

 . ظئلعص سأزلةشكة باشاليدذ
 ظةي بعحارة بةختسعز ضىل، بذلبذلذث قئنع، زعلؤا حئغعث، خوش باهارعث قئنع؟ : مودةن

 ن، ظاه، قئنع ظاه صةلةك، زالعم جاهان، سئنعمذ قعلعصتذ خازان، مةنمذ سةرسا
 سةن جاالم؟ كةل بئرع، تذت قولذمنع، توختا، مةنمذ سئنعث بعلةن بعللة

 ). بذيان قارايدذ، لئكعن دادعسعغا قارعمايدذ – ظأزعحة سأزلةص، ظذيان (
 ). ظئيتعلمايال  بذ سأز ظئيتعال ( جعضةر قعزعم – مودةن، مئنعث جان : بارات
 توختاص، ظا ( ظاه، قئنع سةن : مودةن  لئكعن تذيذقسعز  قاراص يىضىرةيدذ،  تعسعغا

 ظةمةس، ظةمةس، ظذ ) ظاتعسعنع سعنحعالص، كأزدعن كةحىرضةندعن كئيعن
 .) بذيان قارايدذ – يةنة ظذيان ( نةضة كةتتع؟

 مةن سئنعث داداث تونذمعدعثمذ؟ . . . قعزعم، مةن ظاتاث ) معسكعن هالدا :        ( بارات
 ظذ يوق، نةضة كةتتع؟ ! مئنعث مئهرعبان دادام ! ا ظاه داد : مودةن
سعثلعم مودةن، ماثا قاراث، جاالم بار، هعلع يئتعص ) ظأزعنع ظاران بئسعص :         ( تذرسذن
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 . كئلعدذ
 قئنع، قئنع جاالم؟ قاحان كئلعدذ؟ ظاه، ظالدايسعلةر، مةن ) ظالدعراش بذرذلذص :       ( مودةن

 . . . زةبذن، ظاه بعر مةجنذن، ظذنعث دةردعدة بولدذم
 ( بارات                قارايدذ :  تذرسذنغا  هالدا  ظعحعنعشلعق  مودةننعث ) يعغالمسعراص،  ظذكا،  قارا

 ظةهؤالع مانا مذشذ، تاماق يعمةيدذ، ية ظذيقذ يوق، ية سأز قعلعش، قانداق
 ! قعالرمةن؟ ظاه، زالعمالرنعث دةردع، سأثةكتعن ظأتىص، جانغا يةتتع جانغا

 ! ظاه زالعم جاهان
 سةؤعر قعلعث، بارات ظاكا، ظذنتذلذص كئتةر بذ كىنلةر، ) تةسةللع بئرعدذ :       ( تذرسذن

 سعثلعم، ) يةنة مودةنضة قاراص ! ( دةرت ظىستعضة دةرت، غةم ظىستعضة غةم
 ! خوش خةؤةر، سذلتان بةض دئضةن توثضذز ظألدع

 ( مودةن          بةض ظألدع ) مةجنذنلذق هاياجان بعلةن :  زالعم  مةجنذنالرحة ( سذلتان بةض،
 ! تذرسذن ظاكا، ظةمعسة يىرىث بعز جاالمغا خةؤةر قعاليلع ) قاقاقالص كىلعدذ

 . بولدع قعزعم، يىر، ظأيضة كعرةيلع، هازعر ظذ ظأزع كئلعص قاالر : بارات
 . كئلعص قاالر، قئنع مةن كأرةي جاالمنع : مودةن
 ) يئقعن كئلعدذ . ( ظأيضة، دةم ظالغعن بعردةم يىر قعزعم ) يعغالمسعراص :            ( بارات
 ظوينايمعز، قئنع : مودةن  بذلبذلالر قئنع، ضىلسىم قئنع سةن؟ صوتا  ظاه، ضىللةر،

 . سورذن تىزىثالر
 ظاه ؤاصاسعز شذم صةلةك، زالعمغا صذرسةت بةردعثغذ، مذشذ ) غةزةص بعلةن :         ( تذرسذن

 بئرعدذ، ظذالرنعث ؤابالعغا كعم قالعدذ، صةرياد، نالعالرغا كعم جاؤاب – ظاه
 . . . ظاه، قارا تىنلةر

 شذنحة ظذسساص كةتتعثعزما؟ : مودةن  قاراص سأزلعضةن كعم؟ باغ باغالشتا  ماثا  بذ
 ظذسسعدعثعز  نئمعشقا  ظئيتعث،  راستعنع  كعم؟  دئضةن  سأيىنحة  سعزضة

 ! شذنحة
 . االم هازعر كئلعدذ قعزعم، سةن بعظارام بولما، ج : بارات
 قايسع تةرةصتعن : مودةن  ظذ  قاراص باقاي،  قئنع مةن يولغا  راستما؟  سأزعثعز  دادا،

 شذ سأزلةر بعلةن تةث . ( كئلعدعكعن؟ ظذ كةلضعحة مةن ساقالص تذرعمةن
 قاراثغذلعشعدذ  حاققاندةك . سةهنة  حاقماق  حعقعص،  بوران  ضويا  يعراقتعن

 .) دةهشةتلعك تىس ظالعدذ
 ! صىتىن زالعم جاهان، ظاه، صةلةك ) تذرسذنغا :            ( بارات

صةردة حىشعدذ
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 ظعككعنحع كأرىنىش

 ؤاقعت يئرعم كئحة، كىز صةسلعنعث ظاخعرعسعدعكع ظون نةححة كىنلىك كأتعرعلضةن،
 كأرىنعدذ – ظاندا  يذلتذزالر  بارات ظاكعنعث ظأيعنعث نئرعسعدعكع ظةتر . ساندا  اص جعمجعت،

 هويلعسعنعث  يئزا  تاملعق  سوقما  ظاكعنعث  بارات  بذرجعكعدة  بعر  سةهنعنعث  زةراتكالعق،
 تذرعدذ  كأرىنىص  كىزنعث . دةرؤازعسع  دةرةخلعرع  قارعياغاح  ياش  حةتلعرعدة  قةؤرة

 . كئحعسعدعكع شامالدا لعثشعغاندةك هالةتتة تذرعدذ، صةردة ظئحعلعدذ
 حاحلعرع حذضذلغان، كأينةكلعرعنعث يةثلعرع يذقعرع  – مودةن مةجنذن قعياصةتتة،

 تأرةن تىرىلضةن، بوينعغا ظاق رومالنع قعثغعر ياصقان هالدا دةؤرازعدعن ظاستا حعقعص كئلعدذ،
 . بذيان قارايدذ، ظأزعحة سأزلةيدذ – ظارعالص توختاص، ظذيان

 ظ : مودةن  ماثا  سةنمذ  ظةي بعحارة، هةي ظاي،  ظعكةنسةن،  وخشاش هةمراهسعز
 جاالم  هةي،  قاحتع،  ظئلعص  كعم  جوراثنع  سئنعث  قئنع  تةث،  هالعمعز
 . بولسعدع، ظايدعثدا صوتا تاشلعشعص ظوينعمايتتذقمذ؟ ياق، قعزالر كةلسذن

 ) قةؤرعستانغا قاراص ماثعدذ (

 : خشا نا

 قةيةردعسةن زار بذلبذلذم،
 . سذلدع مئنعث قعزعل ضىلىم

 بولدع مةجنذن مئنعث كأثلىم،
 . سئنع ظويالص هةر زامان

 صةرياد حئكعص، ظاه ظئتةرمةن،
 . حىشىمدع سئنع كأرةرمةن

 كئلةرسةن، يةنة كئتةرسةن،
 . كويذثدا بولدذم سةرسان

 قةبعرعسعضة (  جاالمنعث  ظأزعنع ظاثغعحة  قةبرعضة  ؤة  قالعدذ  كئلعص
 ظاه مئنعث سأيضةن يارعم، حعققعن، مةن بعلةن بول، ) تاشالص قذحاقالص

 سةن بعلةن ! تذتعشايلع بعز مذبارةك قول، ظئحعلسذن مذرادعمعزغا ظاق يول
 ظورنعدعن تذرذص يةنة قةبرعضة قارايدذ ؤة كئيعن ظذيان ( بوالي هةر قاحان

، نئمعشقا حعقمايسةن، ية نئمعشقا مئنع قوينذثغا ظاه جاالم ) بذيانغا قاراص –
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 هةممعثالر  تاشالر،  تاغالر،  ظاه،  يىرةيمذ؟  شذنداق  مةن  ظالمايسايسةن،
 ظئيتعثالر، يارعم حعقسذن، ية مئنع بعللة ظئلعص كةتسذن، خذدا، كأرضعن

 . ظأزةث، هة، مةن ساق، قئنع، جاالم
 ظة (  كةلضةندةك  هذشعغا  ظولتذرعدذ، مودةن  يةرضة  ظاستا  قاراص،  تراصقا

 بعردعنال ظذنعث كأزعضة ظاق كعصةنضة ظورالغان هالدا . قةؤرعضة باش قويعدذ
 كأرىنعدذ  توختايدذ، – جاالم  كئلعص  بئشعغا  مودةننعث  مئثعص  دة،

 هةرعكةتسعز بعرةر معنذت تذرغاندعن كئيعن قةبرة كةينعضة ظأتىشع بعلةنال
 حاحراص  سةسكعنعص،  ظةرؤاهمذ مودةن  معنذتتعال  شذ  قوصعدذ،  ظورنعدعن

 ). كأزدعن غايعص بولعدذ
 توختا مةن بذ يةردة، توختا، بعز بعللة كئتةيلع، ! قئنع، قئنع سةن جاالم : مودةن

 نئمعشقا قاحعسةن؟ يئنعص كةل، نةضة كةتتعث، هة، بعللة بولعمعز، ظةنة
 بذيان ماثعدذ، – ان ظذي ( يىر، قئنع سةن، توختا – ظاؤذ يةردة كةصة، يىر

 مذزعكا . ظعككع معنذت جعم بولذص قالعدذ – بعر . ظاه، دةص يةرضة يعقعلعدذ
 ظوينعلعدذ  ظولتذرغان . مذثلذق  تذرذص،  قوصذص  ظورنعدعن  ظاستعدعن  يةنة

 .) بويعحة ناخشا ظئيتعدذ

 : ناخشا

 بعر كأرىنىص غايعص بولدذث،
 . يالغذز قويدذث مئنع يةنة

 هعجران ظوتذثدا كأيدىم،
 ! قئنع سةن ظاه، جئنعم يارعم

 بذلبذلع يوق سذلغان ضىلمةن،
. تارعم جاهاندا يئتعم تذلمةن

 هةمرايعم يوق معسكعن قذلمةن،
 . قئنع سةن ظاه، جئنعم يارعم

 سةنسعز ظالةم ماثا تار بولدع،
 . باغرعم قانغا تولدع – يىرةك

 دع، ضىلىم سذلذص غازاث بول
! ظال قوينذثغا مئنع، يارعم



 لذتصذلال مذتةللعص ظةسةرلعرع     درامعالر

70 

 ظذيان (  تذرذص  قاراص – ظورنعدعن  ظاتا ) بذيان  . خوش .   خوش .
 ظالةم، خوش،  ضىلسىم، خوش ظاكا، هةممعضة خوش، خوش ظةي ؤاصاسعز
 ظةي زالعم زامان، ظاه قئنع سةن، توختا، مةن باراي، خوش ظاي، خوش

 يىضى – ظذيان ( يذلتذزالر  ظورنعدعن بذيان  يةنة  قذحاقالص،  قةؤرعنع  رىص
 ظاخعرع بوينعدعن يةرضة حىشىص  بعر نةرسة ظاثلعغاندةك بولذص،  تذرذص،

 قالعدذ  كأرىص  رومالنع  قارعياغاحقا – كةتكةن  ظئلعص دةررذ  رومالنع  دة،
 يارعم ). باغاليدذ  كةتتعم  مةن  سةن،  نةدة  ظاتا،  خوش  ظةمعسة،  خوش

 ! قئشعغا، مذرادعمغا يةتتعم
 ): ظاهاثعدا » حعن مودةن « ناخشا (

 يارعم بعلةن ظعككعمعز،
 . بعر مةلعدة حوث بولغان
 باشتا ؤةدعمعز شذنداق،

 . هةرضعز ظايرعلماس بولغان

 خوش، خوش ظئتعزلعقالر، خوش ) بوينعغا سعرتماق سالعدذ ( سئنعث جوراث،
 ظاتا  خوش  يئزا،  ظأسكةن  ( مةن  قاراثغذلعشعدذ، ظئسعلعدذ !  سةهنة ، 

 ). دةهشةتلعك بوران كأتعرعلعدذ

 صةردة حىشعدذ

 : ظعزاهات
 دةسلةصكع نذسخعسعدا  يئزعلغان،  درامعسع ظعككع قئتعم  لوتصذلال مذتةللعصنعث بذ

 . المغا كئيعنكع نذسخعسنع ظالدذق بعز توص . حعن مودةن قذمذل ؤاثعنعث قعزع قعلعص ظئلعنغان
 بذ نذسخعسعنعث ظةسلع قوليازمعسع تئصعلمعدع، شذثا توختاخذن ناسعر كأحىرىؤالغان نذسخا

 . تةهرعردعن – . ظاساس قعلعندع
. صوست، قاراؤذل – زةثضاث
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 نةسعرلةر

 ظذنعث كةلضىسع زور هةم صارالق
 ) نةسعر (

 . . . ظذ ظةزةلدعنال زور شعر ظعدع
 خذددع  ظذنعث شةرققة جايالشقان ماكانع ظاجايعص كةث بولذص، دذنيانعث ظوتتذرعسعدا

 خعل – ظذنعث ظأصحأرعسع خعلمذ . قعزعل ضىلنعث يئثع غولعدعكع يوصذرماققا ظوخشاص تذراتتع
 ظأزع  ؤة  ظعبارةت ماكان  ضىلعستانلعقالردعن  ظوخشاش  كىننعث . ضة  تةرعصعدة  جةنذص  ظذنعث

 كةث كةتكةن  ظأسسة، شعمال تةرعصعدة  كأص مئؤعلةر  يئتعشعدعغان هئسابسعز  ظعسسعقلعغعدا
 ظذنعث كىن . يايالقالر، زور دةرياالر، مةثضىلىك ظاقؤاش تاغالر، ياز بةك ظاز بولعدعغان جايالر بار

 حئكع يوق تذزلذق سذالر يعراقالردعن بعر خعل ظاالهعدة سىرظةت – حعقعش تةرعصعدة ظذحع
 . يارلعرعنع سأيةتتع – بعلةن دولقذنلعنعص كئلعص، ظذنعث ظعضعز ظالتذن قعرغاق

 خعل تةبعظةت – شعر ظأز ماكانعنعث كةثلعضعضة بعر سأيىنسة، ظذنعث ظعحعدعكع خعلمذ
 قاراص لةززةتلعنةتتع؛ ماكاننعث بايلعقلرعنع كأرىص معث سأيىنةتتع، ظعضعز ظالماس ت  اغلعرعغا

 بذلبذلالر  صةخعرلعنةتتع،  قاراص  دةريالعرعغا  ظاققان  سالماق  قاندذرذص،  سذغا  باغرعنع  يىرةك
 لةتعص حئحةكلةر بعلةن لعق تولغان باغرعغا قاراص ظأزعنع . . . قاينعمع، نازاكةت ضىلعستانع

 كىرمعث خذشاللع  ؤة  هئس قعالر  يىكسةك  بعلةن قعن ظاللعقانداق  خذشاللعقالر  قئنعغا – قالر
 . صاتماس ظعدع

 يعراقالردعن ظىمعد كأزعنع حوث – ظذنعث يىرعكع كةث هاؤادعن هوزذرلعناتتع، ظذ ظةتراصقا
 . ظئحعص قارايتتع

 ؤةتعنعضة  كةث ماكانعمدعن ظادعشعص قالماي دةص بعرعنحع قئتعن كومصاسنع،  شعر  زور
 كةلتىرمةسلعك  ظةجدعهاالرنع  ظةؤالدلعرعمنع يالماؤذز  ؤةتةن  دورعسعنع،  معلتعق  ظىحىن

 كعيعم  يعصةك  دةص  باقاي  ؤاصادارلعققا  شان – كأيىمحانلعق،  ماكانعمنعث  – كئحةكلةرنع،
 ظةث بىيىك تارعخعي تأهصة قالدذراي دةص  ظةبةتكة ظذنتذلدذرماي، ظةؤالدلعرعمغا  شةرعصعنع تا

 شصعياتالر ظذنعث ظأز ظةؤالدلعرعغعال بذ مذقةددةس كة . معخ مةتبةنع، قةغةزنع كةشعص قعلدع
 ظعدع  كةشصعياتالر  باهاسعز  قعلعنغان  تةقدعم  خةلقعغة  دذنيا  بةلكع  شةرقنعث . ظةمةس،  بذ

 ظاسذرعية، يذنان، رعمنعث مةدةنعيةت، سةنظةت – كةشصعيات دةرياسع بةلكع ظأز ؤاقتعدا بابعل
 عيات دةرياسع غةرعصنعث بعزنعث بذ شعرنعث كةشص . كةشصعيات مةنبةسع بعلةن بةسلعشةتتع

 قوشتع  تأهصة  ظةدةبعياتعغا  ؤة  سةنظعتع  مةدةنعيتع،  جاهان  قوشذلدع،  ظذنعث . دةريالعرعغا
 . ظعنسانعيةت تارعخعدا نةمع مةغرذر جاراثاليدذ

 جارع قعلعشتعن زادع قايعتمعدع  هئكمةتلةرنع   ظذلذغ قذمذشتعن توقذلغان كةث، . ظذ
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 بذك قذمذحعغا قاماق ظئسعص، كئمعضة حىشىص، دئثعز دىضعلةك قالصعغعنع كعيعص، ظذزذن بام
 نعث بويلعرعدا بئلعق تذتذص يىرىص، ) حاثجعياث ( بويلعرعدا ظىزسة ياكع خذاثخئ، ياثزعجعياث

 مذثلذق،  تارعنعث  غعجةك  ظعلهاملعنعص،  ظذنعثدعن  بئغعشالص،  تويلعرعغا  باهار  تةبعظةتنعث
 تةبعظةتن  بعلةن  ظاهاثع  جاسارةتلعك  ؤة  هاث هةسرةتلعك  سوزذص – ع  قالدذرذص،  تاث

 ظذنتذيسةن  تذرغانلعغعثنع  نةدة  ظأزةثنعث  سةن  تارعخ . حئلعؤةرسة،  يعللعق  معث  بةش
 ظالدعثدا رعيال ظأتمىشنعث سةهنعسع ظئحعلعدذ، كأز نذرذث . سةهعصعسع ساثا ؤاراق ظاحعدذ

 بذلذث – يعراقالرغا  حئحعلعدذ – تارعخنعث  سىرة . صذشقاقلعرعغا  دةسلةصكع  تلعرعنع، ظذنعث
 قعلعسةن  تاماشا  كةشصعياتلعرعنع  ؤة  باي، . ظعجادعيةت  تولدذرغان  لعق  مذزئيلعرعنع  ياؤروصا

 . تارعخعي بايلعقلعرعنع كأرضعنعثدة، سةندة صةخعرلعنعش صةيدا قعلعدذ، حةكسعز خذشاللعنعسةن
 ثنع دة، قذحعغع – بوؤاثغا تىضعمةس معننةتدارلعق بعلدىرعسةن – ظعجاتكار، سةنظةتكار ظاتا

 حىشعدذ . كئرعسةن  ؤةتعنعثضة  ظأز  ظةمةس،  يعراققا  شةنخةيضىةن، . كأزىث  بىيىك
 تةسعرلعنعسةن  تاشاليسةن،  كأز  ظذزاقتعن – سئنعث خعيال . سةددعحعنلةرضة  – صعكعرعثدة

 ظذزاق سوزذلغان ظاجايعص صذختا تاش تام ظاددع بولذص كأرىنمةيدذ، ظذ سئنعث ظأتمىشتعكع
 هةيكةل ضأ – ظةؤالدلعرعثنعث قان  تذرغذزذلغان  بعلةن  . شلعرع .   ظاتا .  سئنعث  – ظذ

 – بعرعضة تذتاشتذرغان هاكلعرع – ضأش، ظذنع بعر – بوؤاثنعث جاسارعتع، ظذعث تاشلعرع
 ظأتمىشتعن ساؤاق، . قان  بعزضة  قذرذش يولعدا  ظعستعهكام  ضأش بعلةن مةهكةم  قان ؤة  ظذ

 هةسسة  نةححة  ظذنعثدعن  بةلكع  مةسلعهةت،  ظذنعثغا كةلضىسعضة  قذرذش،  قورغان  ظارتذق
 دىشمةن سوقذلسا معجعغعنع حعقعرعش، تارمار قعلعص، كىلعنع نةدعن كةلضةن بولسا شذ يةرضة

 . سورذش دئضةن تارعخعي كأرسةتمعدةك سئزعلعدذ
 ظذالرنعث كأزلعرعنع » مئهمان « يات  جةننةت  تاشاليدذ،  كأز  شعرنعث ماكانعغا  زور  الر

 . ع بعلةن قاماشتذرعدذ ظأزعنعث ظاجايعص مأجعزعلعر
 . دةرؤازعنع بعرع ظذرعدذ

 . شعر قاتتعق ظاؤازع بعلةن ؤاقعرايدذ  كعم ظذ؟ –
 ! » مهمان « ظاح، توال سأزلعمة، بعز –

 . الر دةسسعدع » مئهمان « كئمعلعرع توختعدع، تذصراقنع » مئهمان «  قعرغاقتا كئملةر
 ظولتذردع  ساهعلعضةكئلعص  بعر  خذاثخئنعث  غةزةصلعنعص،  زور ظ . شعر  كأزع  ذنعث

 ظئحعلغان، تومذرلعرع كأصكةن، حعشلعرع غذحذرلعغان، حاحلعرع تعك تذرغان، يىرةك تئصعشع
 – قارا بذلذتالر بارغانسئرع كأصةيدع، قار . ظأرلعضةن، مذشتذملعرع ظعختعيارسعز تىضىلضةن ظعدع

 شعؤعرغانالر – قار . يامغذرالر ياغدع، هاؤا دةهشةتلعك ضىلدىرلعدع، ظأصحأرعنع زذلمةت باستع
 خذاثخئ، ياثزعجعياثغا سةل كةلدع، . . . كأزعنع ظاحقذزمايدذ، بوران تاشالرنع دىضعلعتعدذ

 شعر هاؤاغا باقتع، ظىمعد يذلتذزع بعر يوقعالر، بعر كأرىنةر، بعر . غةزةصلعنعص يارالرغا ظذرذلدع
 ظعدع  كىلةر  بعر  ؤة  يانصاشال . هعجعرعيار  ظىحىن  ظئلعش  دةم  ظاخعر  هاردع،  ياتتع ظذ  . ص

 ظذزاتتع  صذتلعرعنع  حوث  بعرعضة  ظعككعدعن  ظون  كعملةردذر . دذنيانعث  ظويغاق، كعملةردذر
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 شذنداق قارا يعلالر ظأتتع، قارا بذلذتالر قوينعدا كأرىنضةن شام حعراغالر بعر خعل . . . ظذيقذدا
 . . . يانار، ظىمعد يذلتذزع بورانالر هذؤلعشعغا قارعماي نذر حاحار ظعدع

 شاراقاليتتع يئثع  زةنجعرلةر  تاراقاليتتع،  تاغ – تاغ . بويذنتذرذقالر  – جاثضالالرنعث،
 يات  كأرةلمعسةث،  هوزذرعنع  ماكانعثنعث  ظانا  ضىزةل  شذنحة  » مئهمان « بوستانالرنعث،

 جةؤرع  قعلسا،  هأكىم  خالعغانحة  ساثا  نأكةرلعرعنع – ظةلحعلعرع  ظةسكةر  قعلسا،  زذلذم
 دئثعزلعرعثدا ظأز – تحعلعك قعلعص غادعيعص تذرسا، ظعحكع دةريا تذرغذزذص هةر ظعشقا نازارة

 حاقعرعلمعغان – كئمة  يىرةلمعسة،  ظةركعن  سىيىثدة » مئهمان « صاراخوتلعرعث  سئنعث  الر
 بوؤاث ظةسعرلةردعن بئرع ساثا قالدذرذص كةلضةن تذصرعغعثنعث هوقوقعغا – كئزعص يىرسة، ظاتا

 ظذنعث . . . ص زور شعر بارلعق كىحع بعلةن سعلكعندع ظعضة بواللمعساث، بذ قانداق ظعش؟ دة
 قاراثغذلذقنعث داظعرسع كئثةيدع  ظوثعدا  خانعالر . كأز  كونا  ظذرذغع،  داظعرعنع سذاللعالر  بذ

 . . . تئخعمذ حوثايتتع ) حعث خاندانلعقع (
 خاندانلعقعنعث  حعث  قويذلدع  ظوت  تىضمعنعضة  خوراصات  قارغذلذقنعث  يةتتع،  ؤاقعت

 خاننعث تةختع . انار تاغالرنعث ظذحقذنلعرع تذتعشعص، ظذحقذنالر يانقذنالرغا ظايالندع تةختعضة ي
 شعر . ظعنقعالب داهعسع بىيىك ظادةم قارثغذلذقنع يورذتتع . . . بةختع ككيىص كىل بولدع –

 بولدع  ظعضة  كىحكة  خورعماس  ظئحعص، . سذنماس،  يىزعنع  يذلتذزع  ظىمعد  ظذنعث
 مةنزعلعدعن  باشلعدع، تةنةززذللعنعش  قاراشقا  ظىمعدلعك  كةلضىسعضة  ظذمتذلدع،  قذتذلذشقا

 ظعنقعالب داهعيسع ظذنعثغا دذنيادا ظذنع ظأزع بعلةن تةث كأرعدعغان معللةتلةر بعلةن بعرلعكتة
 . كىرعشعشكة ظىضةتتع
 ظأتتع  كةتتع – بوؤاي صىتىن خعيال . يعلالر  ظويغانماس ظذيقذغا  . صعكعرعنع قالدذرذص،
 كأ  باش  يات خاظعنالر  باشلعدع » مئهمان « تةردع،  حأكىشكة  تعز  ظالدعدا  شعر . الر  حوث

 كىح  ظذنعث كىن – شذندعمذ دةرمان يعغعص، ظأزعدة  قذؤؤةت سئزعص تذرغان بعر مةزضعلدة
 ظوتتذز معليون شعر ظةؤالدلعرع ظذنعث تعكةنعك . حعقعش تةرعصعدعكع قاقشال ظارالغا ظذمتذلدع

 قالدع  صارحة ضأشنعث بذ، خورلذق ؤ . صذتع ظاستعدا  بذ، ظةزعز تةندعن بعر  نذمذس ظعدع،  ة
 يةنة . كئسعلعشع ظعدع  لذضذحعياؤدا  حوث كأؤرىك  بذنعث بعلةن توختعمعدع،  قانخور  صاكار

 شعر ظورنعدعن دةس تذردع، ظأزعدة تاغدةك كىح . ظألىم حاحتع – بعردعنال ظوت ظاحتع، زةهةر
 ومذر قةسةم بةرضةندة، صاكار ظةجدعها سئزعص، صوالتتةك مذشتذمعنع تىضىص، كىرةش ظىحىن ت

 . ظذنعثغا حعؤعندةك كأرىندع
 ظعالن  دىشمةن  بولدع،  كأتةرمةكحع  تاغ  بعلةن  جئنع  حعؤعن  ظأزعنعث  دىشمةن

 . زور شعر كىرةشكة قوزغالدع . ظاخعرعنع ظويلعمعدع . ضةؤدعسع بعلةن صعل يذتماقحع بولدع
 ظذنعث كأزلعرع دىشمةنضة نةصرةت، . دع كةينعدعن تارمار قعلع – دىشمةننعث صعالنلعرع كةينع

 – ظذنعث هةر بعر هةركعرع ظادةمضةرحعلعكنع ياقالش، ظاتا . سأزلعرع قانخورالرغا لةنةت حاحتع
 شان  ؤةتةنصةرؤةرلعك  تارعخعنع،  صارالق  داؤام – بوؤعسعنعث  يىكسةلدىرىص  شأهرعتنع

. قعلدذرذش ظعدع
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 كةردع  كأكرةك  ظوقالرغا  ياققان  يامغذردةك  توزدع،  بورانالرغا  ظئغعر . ظذ  معليونلعغان
 بةردع  حعداشلعق  يةر – هعلة . زةمبعرةكلةرنعث دةهشةتلعك ضىلدىرلةشلعرعضة  معكعرلةرنع

 . ظذنعث قذدرةتلعك كىحع خةلقع ظالةمنع قايعل قعلدع . بعلةن يةكسان قعلدع  زور . .
 يعراقالرغ  كأزع  تعكعلدع شعرنعث  قان . ا  ؤة  مذشةققةت  قوينعدا  بعلةن – كأرةش  جان

 . حأيىندعن ظعدع – ظذنعث كعيعمع ضاث . ظئيتعشعص، ظذ داث حعقاردع
 : ظذ دذنياغا مةشهذر صايتةخت مذنبعرعدة ؤارقعرايتتع

 يوقالسذن –  ظاسارةت  يعللعق  يىز  يةتكىزضةن  ماالل  ظىحىن  بعكار ! ظازادلعق  حئتعقالر
 سةن كأرةش بعلةن ظأزةثنع تونذتتذث، ! هةي بىيىك شعر ! ر ظىزىلسذن كعشةنلة ! قعلعنسذن

 كأتةردعث  ظورنذثنع  ظالدعدا  بةخت . دذنيا  حئلعشعشنعث – ظازادلعق،  ظىحىن  ساظادةت
 يةنعمذ زور ! شةرةص بولسذن – ساثا شان . ظاؤانضارتع ؤة دذنيادا ظذلذغ ظةلنعث بعرع بولدذث

 ! . . . غةيرةت، سىرظةت بعلةن نذمذسعثنع ظاقال
 ساظادةت، نازاكةت ضىلعستانع – دذنيانع بةخت . بذ ظاؤازالر يعراقالرغا جاراثالص كةتتع

 . جعضعرع بعلةن كىتىؤالدع – قعلعشنع ظويلعغان هةر بعر ظادةم بذ ظاؤازنع جان
 . شعر ظىحىن كأرةش تئخع تىضعمعدع
. يعل ظىرىمحع – 1943
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 ظئغعر هالسعرايدذ » صادعشا سامورايلعرع «
 ) فئلعيةتون (

 نع باسقان زور سوقذش صاراخودع ظذلذغ ظوكيان فرونتعنعث » صادعشاظةسكةرلعرع « ياصذن
 صاراخوتتعكع . . . تىن قاراثغذ، دئثعز دولقذنلذق . ظالدعنقع لعنعيعلعرعضة قاراص كئتعص بارعدذ

 : قئرع دئ بوؤايدعن سوراص قالدع ياشلعق 70 ياشلعق ظةسكةر يعنعدعكع 15
 ظاكا، نئمعشقا بعزنعث بايرعغعمعزنعث بةلضعسع قعزعل هةم دىضعلةك؟ –
 سةنمذ ماثا ظوخشاش بعلمةيدعغان ظوخشايسةن؟ –
 دئدع بعر صةس ظويلعنعؤالغاندعن كئيعن قئرع،  مةن كعتاب ظوقذشنعمذ بعلمةيمةن، –

 ظذنعث ق   قعلعمةنكع،  صةرةز  قعزعل بولذشع قان بولذص، دىضعلةك – عص شذنداق بولسعمذ
 . بولذشع داغ، يةنع قعزعل داغ دئضةن سأزمعكعن دةيمةن

 ظذنذرعنع حئحعص تذرغان قعزعل « ظةمعسة، بعزنعث لعيةننعث سعياسع رةهبعرع بعزضة –
 دةص حىشةندىرعدعغذ؟ » كىن

 تعمةن، مةن تذغذلذص بذ يئشعمغا كةص . بةكع قعزعل قان حاحعدعغان دىضعلةك كىندذر –
 دئدع قئرع  بذ بايراقنعث ظذرذش هةم قان حاحقعنعنع كأردىم، نذر حاحقعنع يادعمدا يوق،

 . ظذنعث سكزعنع كئسعص
 ! مذنداق دةث –
 ! يةنة قانداق نئمعلعرعث بار، سورا . . . مئنعثحة، شذنداق –

 قارعدع  نةرسعلةرضة بئرعلعص كةتكةن ياش . قئرع ماختانغاندةك ظذنعثغا  خعيالع باشقا
 . ظةسكةرنعث قعياصعتع ظذنعثغا ظايانح كأرىندع

 يةنة بعر جىملة سأزنع قوشذص  قازا دئضعن ظةمعسة؟ – ظذ، قعزعل داغ بولسا، بعر باال –
 . قويدع ياش ظةسكةر

 . بذ، توغرا ظةمةس، باال بعلةن قازا بذنعث ظعحعضة كعرمةيدذ –
 . ولذص هئسابلعنعدذ بعزنعث ظذلذغ ظوكيانغا سوقذشقا كئتعص بئرعشعمعز باال ب –
 هة، قازاحذ؟ –
 . ظةضةردة جذثضذ فرونتعغا سوقذشقا ماثساق، بذ قازا بولعدذ –
 هة، هةر ظعككعسع بعر قوشذلسعحذ؟ –
 . باال بعلةن قازا قوشذلسا نئمة بوالتتع، ظعشنعث كارع تامام، ؤةسساالم –

 اصلعغاندةك ظذنعث ظالدعنع قاراثغذلذق ق . كعحعك ظةسكةرنعث كأزلعرع يوغان ظعحعلدع
 : تةرعنع تىرىص يةنة سورعدع . بولدع
 ظعككعسع قوشذلسا ضذم بولعسةن دئضعن؟ –
. ضذم بولذش بذياقتا تذرسذن، معجعغعث حعقعص قذم بولعسةن –
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 ظولتذرغان هةممة صادعشا ظةسكةرلعرع بذ ضةصنع ظاثالص، بعر  بعرعضة – بذالرنعث يعنعدا
 سىيع يعراقالردعن دولقذنلعنعص كئلعص، قةهرع دئثعزنعث تذزلذق . مةيةىسلىك بعلةن قاراشتع
 . بعلةن صاراخوتنع ظذزاتتع

. يعل، ظىرىمحع – 1942
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 ظةجةل هودذقذشعدا
 ) فئلعيةتذن (

 مذسسذلعنع ضعتلئرضة زئنت توص، زةمبعرةك، ظايروصعالن ظةؤةتعص، ظعتالعيعنع مذهاصعزةت «
 مذسسذلعننعث بذ تةلعؤع ضعتلئرنعث ظومومع بألىمعنع . قعلعش توغرعلعق قةتظع تةلةص قويغان

 » . هةيران قالدذرغان
 ) ضئزعت خةؤعرع (

 موسسذلعنع ظألة  باقماستعن – نئظاصولدعن بئنتو  سةن؟ « تعرعلعشعضة  نةدة  دةص » رعم،
 . تةرضةن صئتع ؤاقعراص حاصتع سئمعز قوسعغعدا توختعمعغان ظعشتعنعنع كأ

 ! ؤاي خااليعق، ظوتتذرا دئثعز كأيىؤاتعدذ –
 هة، نئمة بولدع؟ –
 ! . . . ظوتتذرا دئثعزغا ظوت كةتتع –

 قاراص  ظارقعسعغا  قوياتتع – مذسسذلعنع  حوققعلعرعدا . قاراص  بعزئرتا  ظارعلعدا،  بونا  ظذ،
 ظعس  كأتعرعص هةيؤةت – ةرش تىتةكلةرنع ظ – توصالرنعث ظاسماننع تعترعتعص، قارا  ظةالرغا

 بعلةن ظئتعشلعرعنع كأرىص تئخعمذ ظالدعراص حاصتع، هئرعص بارغان بويعحة ضعتلئرنعث قوينعغا
 بةزلةشكة . ظئتعلدع  صةصعلةص  ظذنع  ضعتلئر  يعغلعؤةتتع،  ظأكسىص  ظةركعلةص  مذسسذلعنع
 : باشلعدع
 درياتعك دئثعزعدا خذددع مةن يعغلعماي كعم يعغلعسذن، ظعتالعية تعررعن دئثعزع ؤة ظا –

 بعر ظأتىكنع سذغا حعالص قويغاندةك يةر تذرسا، ظذنعثغا ظوت تذتعشعص كةتسة قانداق قعلعمةن؟
 ظعكةنسةن، –  ضعتلئر،  ظةخمةق  غةم  دئدع  ظارالدعنمذ  ظوخشعغان  ظأتىككة

 قعالمسةن؟
 ظةمعسة قانداق قعلعمةن؟ –
 ! مةن كعيعؤالعمةن، تامام –
 ! مايدذ ظذنع كعيعشكة بول –
 نئمعشقا؟ –
 . ظذنعث سعجعلعية دئضةن حةمع ظاجراص كةتكةن –
 كعيسةم نئمة بولعدذ؟ –
 . صذتذثغا ظوت تذتعشعدذ، صذتع كأيضةن توخذ ماثالمايدذ –

 ظايرعلدع  كئيعن  تاالشتعن  كأص  بولدع . بذالر  راؤان  يولعغا  ظأز . ضعتلئر  مذسذلعنع
 كاؤعكال  دافعنو،  كافعلو،  ضاالجعظانع،  ظعتالعيعنع ظوردعسعغا  يعغعص،  مارشالالرنع  ناملعق  عظا

باش هةربعي ظعشالر ظأمعضع تةشكعل قعلعص، ظذالرنعث ؤةزعصعلعرعضة ظاظعت » قذتقذزعدعغان «
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 . نةرسعلةر ظىستعدة سأزلعشعص كةتتع
 سةن، كافعلو، يذضذسالؤعيعنعث جذغراصعية ظةهؤالع بعلةن تونذشامسةن؟ –
 تونذشمايمةن –  صارتعزانلعرع بعر – يذضذسالؤعية ! نئمعشقا  يذضذسالؤعية  تاغلعق رايون،

 . تاغنعث ظعحعضة سولعؤئلعص، مئنعث ظاكامنعث صىتىن بعر دعؤعزعيعسعنع قعرعص تاشلعغان
 ! يامان ظةمةس، مئنعث دادامنع ضرئكلةر ظافعنا غارعدعن دئثعزغا تاشلعؤةتكةن –
 قانداق،ظذ –  بولغانمذ؟  خئلع  تةرةصتة  جةنذص  كاؤعلكالعظا،  بعلةن سةن  تةرةصلةر

 حعقعشاالمسةن؟
 كىنعدعكعدةك، ظعتتعصاقحعالرنعث ظةسكةرلعرع قوغلعمعسا، نعضعرالرنع قاخشعتعص – 5 –

 . ظويناش كأثىللىك ظعدع
 روسالردعن ظةسعر –  بولدذث،  روسية جةث مةيدانلعرعدا  سةن رذمعنعيعدة،  ضاؤجعظانع،

 ظئلعص باقتعثمذ؟
 . لغعنعث بعلةن ظذالر سئنع قويذص بةرمةيدعكةن هة، ظةلؤةتتة، سةن رذسالرنع تذتذؤا –

 . مارشال كاؤعكالعظا سأزضة ظارعلعشعص قالدع
 ظأسعدعغان –  حأللعرعدة  ظافرعقا  كأرىنىص،  قوش  قورققانغا  قاحقاندا،  ظافرعقعدعن  بعز

 . ظادةمضة ظوخشايدعغان كاكتوس ظأسىملىكعضة حاس بةرضعنعم هعلعمذ ظئسعمدة
 . دةص سورعدع بعرع  يةر يوق دئضعنة؟ ظةمعسة، ظعتالعيعدعن تئح –
 ضعتلئر كعيععؤالعمةن دةيدعغذ؟ –
 ! مانا بذ مذتلةق قامالشمايدذ –
 ! نعمعسع قامالشمايدذ –
 . ظأتىكنع قذرذق كعيسة صذتنع غاجايدذ، ظذنعثغا بعر نئمة ظوراش كئرةك –
 ! . . . دة – بعزنع ظورايدعكةن –
 ! . . . ظذلذغ رعمغا شىكىر –
 ! . . . ضة شىكىر دة، ظةخمةق مذسسذلعنع –
 ظذ ظألىص كةتسعحذ؟ –
 . . . ظاندعن ظعمصئرعيعضة شىكىر دئسةث بولعدذ –
 . . . ظذقماصتذق –

 ظذخلعيالمعدع  ظعش كأردع . مذسسذلعنع  مذنداق  مانا  حىشعدة  حىش كأردع،  مانا، : ظذ
 مانا، بومبعالر . رعدذ نئظاصول ظىستعدة نةححة معثلعغان ظعتتعصاقحعالر ظايروصعالنلعرع ظذحذص يى

 كأتىرىلدع  ظاسمانغا  صارتعالشالر  كىحلىك  مانا،  صاراخوت . ياغدذردع،  دئثعزغا  ظوتتذرا  مانا،
 . توشقان .   ظأرىلىص .  بعناسع  ظوردعنعث زور  مانا،  دةسسعدع،  قعرغاققا  ظةسكةرلةر  ظةنة،
 . . . كةتتع

 : مذسسذلعنع قورقذص
. تع دةص ؤارقعرعؤةت – )! ضعتلئر ( ؤاي هئتةك –
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 . دئدع ضعتلئر بوغذق، سةت ظاؤازع بعلةن – ! ؤاالقلعماي جعم يات –
 بعر  خورازالردةك – ظعككعسع  مايتارتعشعص قارعشعص،  ظادةملةردةك  يات  سوغذق  بعرعضة

 غوللعرعنع  مذزلعغاندةك  تةرةصتعكع دةرعزعدعن كعرعؤاتقان شامالدا،  دئثعز  ظوتتذرا  بازغعشعص،
 : ضعتلئر ظاستاغعنا دئدع . حعقعرعص، هودذقذص ضاثضعراشتع

 . . . هأكىمرانلعق هارؤعمعز صاتقاققا صاتتع، بعر حاقع شةرقتة، يةنة بعر حاقع غةرصتة –
 . . . صئتعش بذياقتا تذرسذن، ظوقعمذ سذندع –
 ! » ظوق سذندع « –

 . جاالق بولذص كةتتع – ظعككعسعنعث كأزع ظاالق

ماي ،  ظىرىمحع  28 يعل  1942
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 ماقالعلةر

 ① ظةدةبعيات نةزةرعيعسع

 ظةدةبعيات توغرعسعدا ماركعس ؤة ظئنضئلعس

 جةمظعيةت تةرةققعياتعنعث تارعخع قانذنعيةتلعرعنع دذرذس حىشعنعش يوللعرعنع ظاحقان
 . ماركعسعزعم كالسسعكلعرع ظةدةبعياتنع توغرا ظأضعنعش ؤة بعلعش يوللعرعنعمذ بعزضة ظأضةتتع
 ماركعس ؤة ظئنضئلعس ظأزلعرعنعث ظةسةر ؤة ماقالعلعرعدا، ظأز ظارا يئزعشقان خةتلعرعدة
 ظذنع  ظعكةنلعكعنع،  نئمة  ظةدةبعياتنعث  كأرسةتكةندةك،  تارعخعنع  ظأسىش  ظةدةبعياتنعث
 بعزضة  يوللعرعنعمذ  صايدعلعنعش  قانداق  ظذنعثدعن  ؤة  ظأضعنعش  قانداق  حىشعنعش،  قانداق

 ماركعس ؤة ظئنضئلعسنعث ظةدةبعيات هةققعدعكع قاراشلعرع مئهنةتكةشلةر . كأرسععتعص بةردع
 بعلةن  هةركعتع  ظعنقعالبعي  مئهنةتكةشلةرنعث  بعلةن،  مةسعلعلةر  بىيىك  تذرغان  ظالدعدا

 . مةهكةم باغالنغاندذر
 سةنظةتنعث ظأسىشع ظىحىن كئرةك بولعدعغان – ظذالر بذرآذظا جةمظعيعتعدة ظةدةبعيات

 حةك  جةمظعيةتتة شاراظعتنعث  بذ  تذرغان  ظورذندا  ظىستىنلىك  سعنعصع  بذرآذظا  لةنضةنلعكعنع،
 بذرآذظازعية  قعلعدعغانلعقعنع،  خعزمةت  سعنعصقا  شذ  ظةدةبعياتعمذ  مةدةنعيتعمذ،  ظذنعث
 بعلةن مذظامعلة  جازانعخورلذق صوزعتسعية  ظةسةرلعرعضة  ظذالرنعث ظعجادعيعتع ؤة  يازغذحعالرغا،

 ظةدةب  قارمذ قعلعدعغانلعقعنع،  ظوتتذرعسعدعكع  جةمظعيةت  كاصعتالعستعك  بعلةن  – عيات
 جةمظعيعتعدعال  سوتسعيالعزعم  يالغذز  ظأتكىرلعشعدعغانلعقعنع؛  بارغانسئرع  قارشعلعقنعث
 ظةدةبعياتنعث  تذغذلعدعغانلعقعنع،  ظعمكانعيةتلةر  صىتىن  ظىحىن  ضىللعنعشع  ظةدةبعياتنعث

 . نعدعغانلعقعنع رذشةنلةشتىرىص بةردع قعممعتع ظذنعث مةزمذن بايلعقع بعلةن ظألحع
 ماركعس ؤة ظئنضئلعس مئهنةتكةشلةرنعث ظومومعي ؤةزعصعسع سوتسعيالعستعك ظعنقعالب
 قعلعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص، مئهنةتكةشلةر مةدةنعيتعنع تذغدذرذش ظىحىن كأرةشكىحع

 ثقذرلذق بعلةن يازغذحع سوتسعيالعستعك ظعدعيعنع ظعشةندىرةرلعك قعلعص هةم ظعنقعالبعي حو
 . تةسؤعرلةش كئرةك، دةص تةكعتلعدع

 ظعنسانعيةتنعث  كأرةشكة،  سعنعصعي  ظعقتعسادقا،  ظةدةبعياتنع  ظئنضئلعس  ؤة  ماركعس
 ماددع تذرمذش ؤة ظعشلةصحعقعرعش صاظالعيعتعضة باغالص هةم تةدبعقالص ظعشلعتعشنع ظأضعتعدذ،

 قارعشعغا  كأز  سعنعصنعث  بعر  بةلضعلعك  ظةسةرنعث  بعر  كأرسعتعص هةر  ظعكةنلعضعنع ظعضة



 ماقالعالر : لذتصذلال مذتةللعص ظةسةرلعرع

2 

 شذنعث بعلةن ماركعس هةم ظئنضئلعس جةمظعيةتتعكع هادعسعلةرنع، مذناسعؤةتلةرنع . بئرعدذ
 قويعدذ  قعلعص  مةسعلة  مةركعزعي  كأرسعتعشنع  رةؤعشتة  رئظال  توغرا،  ماركعس . ظةدةبعياتتا

XIX ظعجادعيعتعنعث قعممعتعنع ظاصتورنعث ظةسعرنعث باشلعرعدعكع فرانسوز يازغذحعسع بالزاك 
 . رئظال تذرمذش مذناسعؤةتلعرعنع حوثقذر حىشةنضةنلعكعدعن دةص باهااليدذ

 رئظالعست  كأرسعتعص،  ؤةزعصعلةرنع  تذرغان  ظالدعدا  يازغذحعالر  رئظالعست  ظئنضئلعس
 عتعش يازغذحع دعتالالرنع دذرذس كأرسعتعشتعن باشقا تعصعك خاراكتئرنع تعصعك هالالردا كأرس

 شذثالشقا بعز ظةدةبعي ظةسةرلةردة هةقعقةتنع توغرا ظةكعس . ظىحىن ظذمتذلذشع كئرةك، دةيدذ
 ظةتتىرعشعمعز، كعشعلةر ظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةتلةرنع تعصعك دعتالالر بعلةن توغرا كأرسعتعص

 . بئرعشعمعز هةم تعصعك هالالرغا باغالص تةسؤعرلعشعمعز كئرةك

 ئنعن ؤة سعتالعن ظةدةبعيات توغرعسعدا ل

 ؤاقعت مئهنةتكةشلةر  هةر  ظةدةبعيات مةسعلعلعرعنع  ؤة  مةدةنعيةت  سعتالعن  ؤة  لئنعن
 ظعقتعسادعي  ظعجتعماظعي،  سعياسعي،  جةمظعيةتنعث  كأرعشعضة،  ظعنقعالبعي  سعنعصعنعث
 باغالص  مذناسعؤةتلعرعضة  ظعشلةصحعقعرعش  ؤة  تذرمذشعغا  ماددع  كعشعلةرنعث  شاراظعتعغا،

 لئنعن بعلةن سعتالعن ماركعس نةزةرعيعسع ظاساسعدا يئثع . ئرةكلعكعنع ظئيتعدذ ظأضعنعش ك
 ) ضئزعت يعرتعلعص كةتكةن . . . ( شاراظعتتا، سعنعصعي كأرةشنعث يئثع شاراظعتع

 ظةدةبعيات دئضةن نئمة؟

 ) ضئزعت يعرتعلعص كةتكةحكة ماقالعنعث باش قعسمع يوق (
.  .   ظةه .  ظوبئيكتعص  ظةسةرلةردة  تذرمذش كارتعنعلعرع، بةدعظعي  ظئلعنغان  ؤالدعن

 ظوي  تةسعراتع،  تةجعرعبعسع،  ظالغان  تذرمذشتعن  يازغذحعنعث  كأز – خاراكتئرالر،  خعيالع
 كأرسعتعلعدذ  كةلتىرىلىص  ظاساسعي . ظالدعغا  تذغدذرذشتعكع  ظةسةر  بةدعظعي  يازغذحعنعث

 ة شذ يةردة، مذشذنداق ماتئرعيالع كارتعنعلعق تعلدذر، بةدعظعي ظةسةرنعث خذسذسعيتعمذ ظةن
 خذسذسعيةتلعرع بعلةن بةدعظعي ظةدةبعيات ظوقذغذحعالرغا بعرةر تىرلىك بعلعم بئرعش ظىحىن

 . يئزعلغان صةننع ظةسةرلةردعن ظايرعلعدذ
 ؤ  تةنقعدحعسع  روس  مةشهذر  توغرعسعدا  ظايرعمعسع  سةنظةتنعث  بعلةن  . ض . صةن

 عيةتتة صاالنع سعنعصنعث ظةهؤالع ظذنداق سعياسعي ظعقتعساد جةمظ « : بعلنعسكعي مذنداق دةيدذ
 دئضةننع  يامانالشتع  ياكع  ياخشعالندع  تىصةيلعدعن كأص دةرعجعدة  سةؤةبلةر  مذنداق  ياكع
 ظاثلعغذحعلعرعنعث  ؤاستعسع بعلةن ظعسصات قعلعص، ظوقذغذحعلعرع ؤة  سعتاتعسكعلعق سانالر

عنعصنعث ظةهؤالع ظذنداق ياكع ظةقلعضة تةسعر كأرسعتعدذ، شاظعر بولسا، جةمظعيةتتة صاالنع س
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 مذنداق سةؤةبلةر تىصةيلعدعن  كأص دةرعجعدة ياخشعالندع يامانالشتع دئضةننع، رئظاللعقنعث
 بئرعص،  كأرسعتعص  كارتعنعالردا  ظعشةنحعلعك  ظارقعلعق  تةسؤعرع  رذشةن  جانلعق،

 قعلعدذ  تةسعر  فانتازعيعسعضة  ظعككعنحعس . ظوقذغذحعالرنعث  قعلعدذ،  ظعسصات  ع بعرسع
 » . كأرسعتعدذ، شذنداق قعلعص، ظعككعلعسعمذ ظعشةندىرعدذ

 ظوقذغذحعغا  سأزلةص،  توغرعسعدا  تةرعصع  بعر  تذرمذشنعث مةلذم  ظةسةر  صةننع  دئمةك،
 تةرعصعنع جانلعق تةسؤعرلةيدذ هةم  تذرمذشنعث مةلذم بعر  ظةدةبعي ظةسةر  حىشةنحة بةرسة،

 رعسعدا نةزةرعيعلعك حىشةنحة بئرعش ؤة كأرسعتعدذ شذثالشقا بةدعظعي ظةدةبعيات تذرمذش توغ
 ظعسصات قعلعشنعال مةقسةت قعلعص قالماستعن، بةلكع ظايرعم دةؤردعكع كعشعلةر هةم تذرمذش

 بعز ظةدةبعي ظةسةرنع ظوقذص تذرمذشنعث ظذ ياكع بذ تةرعصعنعال بعلعص . بعلةن تونذشتذرعدذ
 تذرمذ  ظذالرنعث  بعللة  بعلةن  قةهرعمانالر  بةلكع  ظذالرنعث قالمايمعز،  ؤةقةلةرنعمذ،  شعدعكع

 يئقعملعق،  ياكع  ظاححعقلعنعمعز  قايغذرعمعز،  شادلعنعمعز،  بايقايمعز،  هئسسعياتلعرعنعمذ
 . مئهرعبانلعق كأرسعتعمعز

 ظئلعص  معسال  بعر  كأرىش ظىحىن  ظوحذق  خذسذسعيةتلةرنع  ظةسةرلةردعكع  بةدعظعي
 باقايلع  يازغذ : تةكشىرىص  بىيىك  مئهنةتكةشلعرعنعث  ظأزعنعث دذنيا  ضوركع  ماكسعم  حعسع

 يعل ظعنقعالبعي ظالدعدعكع ظعشحعالر مةهةللعسعنع ؤة شذ يةردعكع – 1905 رومانعدا » ظانا «
 مةقسةت  ظاساسعي  كأرسعتعشنع  قاتناشقان كعشعلةرنع  بذنعثغا  هةمدة  ؤةقةلةرنع  ظعنقعالبعي

 قويعدذ  ق . قعلعص  ظاالقة  بعلةن  ظعنقعالبحعالر  ؤعالسوؤ  صاؤعل  ظعنقعالبعي ياش ظعشحع  علدذ،
 ظأيعدة  ظأز  ساقاليدذ،  يوشذرذص  ظأيعدة  كعتابنع  ظذ  تونذشعدذ،  بعلةن  ظةسةرلةر  ظةدةبعي
 ظوغلعنعث  يىرضةن  كئلعص  ظأيعضة  دةسلةص  ظانعسع  صاؤعلنعث  ظأتكىزعدذ،  مةجعلعسلةر
 قارايدذ  حةتلةص  قورقذص،  قاراشلعرعغا  ظعنقعالبعي  ظوغلعنعث  جىملعدعن  شذ  . يولداشلعرعغا،

 كأحعدذ كئي  مذناسعؤةتكة  بعلةن  ظذالر  ظانا  نئمة . عن  ظعشلعرعنع،  ظذالرنعث قعلعص يىرضةن
 ظىحىن، قانداق مةقسةتلةر بعلةن يىرضةنلعكعنع بارغانسئرع حىشعنعشكة باشاليدذ هةم ظأزعمذ

 . شذالر تةرةصكة ظأتىص كئتعدذ
 خئل  باغالنغان  هةركةتلعرعضة  ظعنقعالبعي  ظعشحعالرنعث  روماندا  بذ  نذرغذن ضوركع  ع

 بئرعدذ  ظىحىن . كارتعنعالرنع  قذرذتذش  ساسلعقنع  قعلغذحعالر  ظعدارة  زاؤذتنع  حاغدا  بعر
 نارازعلعق  بذنعثغا  ظعشحعالر  قعلعدذ،  قارار  تذتذص قئلعشنع  ظعشحعالرنعث مئهنةت هةققعدعن

 كأرةش قعلعش كئرةكلعكعنع . بعلدىرعدذ  قارشع  قعلغذحعالرغا  ظعشنع  بذ  ظعشحعالرغا  صاؤعل
 ندىرعدذ هةم بذ ظعشتا ظأزع باشلعغذحع ؤة يئتةكحعلعك قعلغذحع بولعدذ، بذنعث بعلةن حىشة

 كئيعن،  ظئلعنغاندعن  قولغا  ظوغلع  نعلذؤنا  صعالضعية  ظذنعث ظانعسع  ظئلعنعدذ،  قاماققا  صاؤعل
 ظاصعرعص  زاؤذتقا  ؤةرةقعلةرنع  ظعنقعالبعي  قاتنعشعدذ،  قعزغعن  تئخعمذ  هةرعكةتكة  ظعنقعالبعي

 تارقعتعدذ ظعشحعالر  ظأزع  كىنعدة . غا  ماي  بعرعنحع  حعقعرعلعدذ،  تذرمعدعن  . صاؤعل .  . 
 ). ضئزعت بذ يةردعن يئرعم سعتون يعرتعلعص كةتكةن (

يىزلةرحة ظاؤاز ظذنعثغا ضىلدىرلةص . دةص ؤارقعرايدذ صاؤعل – ! ياشعسذن ظعشحع خةلق –
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 . جاؤاب بئرعدذ
 ظذنعث  هةم  نامايعشالر  بولغان  دةؤردة  ظذ  توغرعسعدا تارعخحع  ظادةملةر  قاتناشقان  غا

 صاالنع كعشع . ظومومعي حىشةنحة هةم باها بةرضةن هالدا، صاالنع يعلع كىزدة نامايعش بولدع
 رومانعنع ظوقذغاندا، ظعشحعالرنعث » ظانا « بعز . دةصال قويار ظعدع . . . . . قاتناشتع ؤةهاكازا

 جا  مةقسةتلعرعنع  تعلةك،  ظذالرنعث  هةركةتلعرعنع،  ظالدعمعزغا صىتىن  كأز  رةؤعشتة  نلعق
 خذي . كةلتىرعمعز  كأرىنىشلعرعنع،  تاشقع  كعشعلةرنعث  روماندا  قعلعقلعرعنع، – بعز

 ظوي  تةرعزدة – ظادةتلعرعنع،  قانداق  ظذالرنعث  هةم  مذثلعرعنع  ظعحكع  صعكعرلعرعنع،
 ظعشحعالرنعث صاج  ظالدعمعزدا  بعزنعث كأز  كةلتىرعمعز،  ظالدعمعزغا  كأز  عظةلعك سأزلةشلعرعنع

 خئلع نذرغذن كعشعلةرنعث جىملعدعن . تذرمذشع، كىن كةحىرىشلعرع كةث كألةمدة ظئحعلعدذ
 ظاؤؤال ظأي خوجذلذق . ظذالرنعث ظعحعدة نعلذؤنانعثمذ جانلعق، حعرايلعق ظورازع ضةؤدعلعنعدذ

 ظئثعنعث  ظانعنعث ظعنقعالبعي  ظئزعلضةن  ظاستعدا  تذرمذش يىكع  ظئغعر  ظعشلعرعنعث غئمعدة
 يئتعشعشع قاندا  بولذص  ظعنقعالبحع  ظاثلعق  قعلعص  قانداق  ظذنعث  ظأسكةنلعكع،  قعلعص  ق

 هةم  كعشعلةر  كأرىنىشلةر،  ؤةقة،  روماندعكع  تةسؤعرلعنعدذ،  ظعشةندىرةرلعك هالدا  حوثقذر،
 ظةسةرنعث  بةدعظعي  ضةؤدعلعنعدذ،  جانلعق  هةم  تولذق  مذناسعؤةتلعرع  ظارا  ظأز  ظذالرنعث

 . ةردعدذر خذسذسعيةتلعرع ظةنة شذ ي

 بةدعظعي ظةسةردة تعصعكلعك

 يازغذحع تذرمذشنع ؤة كعشعلةرنع تةسؤعرلعضةندة، ظأزعضة مةلذم بولغان ؤةقة، صاكعتالرنع
 فوتذضعراصعك رةؤعشتة ظأز ظةينع كأحىرىص يئزعص قويمايدذ؛ ظوبئيكتعص ظةهؤالنع ظأز دةؤرع

 ظعدعظولو  بعر  مةلذم  مةيدانعدا،  قارعشع  دذنيا  ظاساسعدا مةنصةظعتعنعث  صعرعنسعصلعرع  ضعية
 كعشعنع تةسؤعرلةش بعلةنال . سىرةتلةيدذ  هادعسعنع،  ؤةقةنع،  بعر  ظايرعم  يازغذحع تذرمذشتا

 حةكلعنعص قالماستعن، شذ ؤةقة، شذ هادعسة ؤة صعرسذناآالرنعث ظأز ظارا مذناسعؤةتلعرعدة ظايرعم
 تةث  ظذالرنعث ظئثعغا  هةم  كعشعلةرضة  ضورذه  بعر  قاتالمغا،  تةرةصلةرنع بعر  بولغان  ظورتاق

 ظذمتذلعدذ  ظوقذغذحع ظةدةبعي ظةسةرنع ظوقذش بعلةن كعشعلةر هةم ظذالرنع ظوراص . ظئلعشقا
 سعثدىرىلضةنلعكعنع  قاتالمغا  بعر  قارعشعنع مةلذم  كأز  يازغذحع ظأز  تذرغان موهعت هةققعدة

 ت . بايقعؤاالاليدذ  بعر  بولغان  ظعضة  ظةهمعيةتكة  كونكعرعت  كعشعلةر جةمظعيةتنعث  ةرعصع،
 ظوي  ظعشع،  ظذالرنعث تذرمذشع،  تذيغذسعنع ظعشةندىرةرلعك – ظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةت،
 . هالدا توغرا ؤة خاسلعققا ظعضة قعلعص تةسؤعرلةشنع ماقذلاليدذ

 يازغذحعنعث ظةدةبعي ظةسةردة تذرمذش ؤةقةلعرعنع هةم كعشعلةرنع، ظذالرنعث ظأز ظارا
 عتعلضةن فورمعدا سايالص تةسعؤرلعشعنع تعصعكلعك ياكع تعصعكلةش مذناسعؤةتلعرعنع مذشذ كأرس

 ظاتايمعز  ضوركع . دةص  ماكسعم  توغرعدا  بذ  بولعدذ،  تعص  ظةسةرنعث قةهرعمانلعرع  ظةدةبعي
 دةيدذ  صاكعتنع « : مذنداق  بعرال  بولمعغاندةك،  سالغعلع  ظأي  صىتىن  بعر  خعشتعن  دانة بعر
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 ي  تعصعك  ظوقذغذحعالرغا  بعلةن  توغرا تةسؤعرلةش  خاراكتئرعنع  هادعسعنعث  بةدعظعي  اكع
 تعص يارعتعش سةنظعتع تةسةؤؤذر « ، » كأرسةتكعلع بولمايدذ  ؤة  سأز سةنظعتع، خاراكتئرالر

 قعلعدذ  تةلةص  حعقعرعشنع  ظويالص  قعلعشنع،  تةخمعن  تونذش . قعلعشنع،  ظأزعضة  يازغذحع
 ظادةمنعث ياخشعمذ، يامانمذ، بولغان دذكاندارنع، ظةمةلدارنع، ظعشحعنع تةسؤعرلةش بعلةن بعر

 لئكعن ظعجتعماظعي تةربعيعؤع ظةهمعيةتكة ظعضة بولمعغان بذ . ظعشقعلعص بعر سىرعتعنع يارعتعدذ
 ظىحىن  حوثقذرالشتذرذش  بعلعملعرعمعزنع  هةققعدعكع  هايات  ظادةم،  بعزنعث  سىرةت  بعرال

 بئرةلمةيدذ  هةر . هئحنةرسة  يازغذحع  ظةمةلداردعن، دذكانداردعن، 100 ، 50 ، 20 ظةضةر
 ظعشحعدعن ظةث خاراكتئرلعك سعنعصعي خذسذسعيةتلةرنع، ظادةتلةرنع، دعتالرنع، هةرعكةتنع،
 ظعتقادنع، سأزلةش خذسذسعيةتلعرعنع ؤة باشقا تةرةصلعرعنع تاللعؤااللعسا ؤة بذ خذسذسعيةتلةرنع

 علةن تعص ياراتسا، بعر دذكاندارغا، بعر ظةمةلدارغا، بعر ظعشحعغا بعرلةشتىرسة هةم شذ ظذسسذل ب
 ) » مةن يئزعشنع قانداق ظأضةندعم « : ضوركع . م ( » بذ، سةنظةت بولعدذ

 بعز ظادةملةردة سأزلعشعش، خذلذقلعنعش، ظادةت، ظعشةنح، ظعشحانلعق تةرةصلةردة ظأزعضة
 يازغذحعنعث، « . خاس خذسذسعيةتلةرنعث بارلعقعنع بعلعمعز  شذ  دةيدذ ضوركع،  شذثا

 خالعغانل  ظأتكىرلىك، سىصةتلةردعن  ظذنعثغا  كئثةيتعشعضة،  حوثقذرلعتعشعغا،  ظئلعص  عرعنع
 قعلعص ظعشلةشكة  رولع  بةلضعلعضىحع  صعكعرنعث ظاساسعي  ظذ  ياكع  بذ  بئرعشكة،  ظوحذقلذق

 » . هةققع بار
 ظىحىن  دئمةك، تعص ظوبئيكتعص ظةهؤالنع ظومومالشتذرذش، صىتىن بعر توص كعشعلةر

 بعر  خذسذسعيةتلةرنع  بولغان  بعرلةشتىرىشتذر ظورتاق  ظوبرازغا  بعر . ظعندعؤعدعظال  يازغذحع
 بولغان سىصةتلةر  كعشعلةردة  باشقا  ؤة  ظىحعنحع  ظعككعنحع،  تئصعلغان سىصةتلةرنع  كعشعدة

 شذنداق بعر توص كعشعلةر ظىحىن ظورتاق بولغان سىصةتلةرنع بعرلةشتىرىص . بعلةن قوشعدذ
 دعسعلةرنع، ظوبرازالرنع، خذسذسعيةتلةرنع بةدعظعي ظادةم ظوبرازعنع يارعتعدذ يةنع تعصعك ها
 . ظعندعؤعدعظال خذسذسعيةتلةر بعلةن تةسؤعرلةيدذ

 ظاكيوسع،  لذشىننعث  ؤعالسوؤع،  صاؤعل  ضوركعينعث  ظونعضعن،  يعؤضعنع  صوشكعننعث
 ، شوخولوؤنعث داؤعدوؤع ) رومانعنعث باش قةهرعمانع » تىن يانغاندا « ( ماؤدىننعث سذث فذسع

 ظ –  تعصعك  بذالر  تذرمذش . وبرازالردذر مانا  رئظال  ياراتقانداق،  تعصالرنع  مذنداق  يازغذحع
 صايدعلعنعدذ  كةث  تولذق،  قعلعص . ماتئرعياللعرعدعن  بةدعظعي  ظوبرازعنع  ظويلعغان  ظأزع

 بئرعدذ . سىرةتلةيدذ  بعلعم  توغرا  هةققعدة  كعشعلةر  دةؤردعكع  شذ  ؤة  دةؤر  بعر . مةلذم  هةر
 مذناسعؤةتلةر  ظعجتعماظعي  خاراكتئرلعق يازغذحع  صعسخولوضعيةسعدعكع  كعشعلةر  هةم

 خذسذسعيةتلةرنع ظأز سعنعصعي كأز قارعشعدا تذرذص، ظأزعحة حىشعنعدذ، ظذنع تةسؤعرلعضةندة
 خذسذسعيةتلةرنع خعللعؤالعدذ،  تعصعك سىصةتلةرنع،  ظعش قعلعدذ،  نوقتعظعينةزةردة  شذ  ظةنة

 غانلعرعنع سايلعؤالعدذ، ظذنعث ظعحعدة كئثةيتعدذ هةم ظأزعنعث دةؤر قارعشع ظىحىن كئرةك بول
 . تئخعمذ صايدعلعقلعرعنع ظذ ياكع بذ تةرةصلعرعنع تىزىص ضةؤدعلةندذرذص كأرسعتعدذ

 كأز  قاتالم  ظايرعم  ظوبرازالرنع  هةم  هادعسة  مذناسعؤةتلةرنع،  ظعجتعماظعي تذرمذشتعكع
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 . قارعشعدا تذرذص تةسؤعرلةش ظةسةرنعث ظعدعيعؤعلعكعنع تةشكعل قعلعدذ
 ةدعظعي ظةسةردة رئظاللعق ظةكعس ظةتتىرىلىشع، ظوبرازالرنعث تعصعك بولعشعال ظةمةس، ب

 مانا بذ جةهةتتعن بةدعظعي ظةسةر . بةلكع جانلعق بولذشع، بةدعظعي قعلعص ظعشلعنعشع الزعم
 . صةننع ظةسةردعن ظايرعلعدذ

 بةدعظعي ظةسةرنعث ظةهمعيعتع

 يازغذحعالرنع  ظعنآ « سعتالعن  روهعنعث  ظعدع » عنئرع ظادةم  ظاتعغان  سأز . دةص  بذ
 بئرعدذ  كأرسعتعص  ظورنعنع  تذتقان  جةمظعيةتتة  ظةدةبعياتنعث  شذنعثدةك  . يازغذحعنعث،
 بةدعظعي ظةسةر ظايرعم قاتالمنعث مةنصةظعتعضة خعزمةت قعلعدعغان قورال بولغاندةك، ظعنقعالبعي

 ت  خةلقلةرنع  باسار  ظالغا  قارشع  يعرتقذحلعرعغا  دذنيا  قورالعدذر ظةدةبعيات  بعز . ةربعيلةش
 ؤة  كأصلعضةن ظعجابعي، سةلبع ظوبراز  خوشنعمعز سوؤئت ظعتتعصاقعنعث بةدعظعي ظةسةرلعرعدة

 ظذحعرعتعمعز  مئهنةتكةشلعرع . تعصالرنع  دذنيا  ظىحىن  دذنياسع  كعشعلعك  تعصالردا  ظعجابعي
 هئس  ظعدعية،  كعشعلةرنعث  قعلعؤاتقان  خعزمةت  دولقذنلعن – ظىحىن  عشلعرع، تذيغذلعرع،

 سةلبعي تعصالردا بولسا، بذنعث تةتىرعسع، ظةكعس سىصةتلةر ظئحعص . خاراكتئرع ضةؤدعلةنضةن
 تذرذص يارعتعلغان . بئرعلضةن  قارعشعدا  دةؤرع قاتلعمع كأز  يازغذحعنعث ظأز  ظةسةرلةردة  بذ

 نةصرةت ظعجابعي ظوبرازالر ظوقذغذحعالردا حوثقذر مذهةببةت ظويغاتسا، سةلبعي ظوبرازالر كىحلىك
 ظئثعنع . تذغدذرعدذ  ظوقذغذحعالرنعث ظعجتعماظعي  بعلةن  تةرعصع  شذنداق  ظةنة  ظةسةرلةر  بذ

 . ظأستىرعدذ، ظذالرنع تةربعيةلةيدذ ؤة ظذالرنعث كأز قارعشعنع مذستةهكةملةيدذ
 رومانع بئسعلعص حعققانداعن كئيعن، روسية ظعشحعلعرع » ظانا « ضوركعينعث : مةسعلةن

 بعلة  شادلعق  حوث  ظالدع ظذنع  قارسع  ظذنعث . ن  هةم  ؤعالسوؤ  صاؤعل  روماندعكع  حىنكع
 ظأزلعرعنعث كأرةش يوللعرعنع  يولداشلعرعنعث ظعنقعالبعي كأرةشلعرعدعن ظعنقعالبعي ظعشحعالر

 ) ظاخعرع تئصعلمعدع . . . ( كأرىؤااللعدع

 : ظعزاهات
 – 9 يعل – 1942 » ظةدةبعيات نةزةرعيعسع « لوصذلال مذتةللعص تىزىص حعققان ①

 ظأركعشع « دة » شعنجاث ضئزعتع « كىنعدعن باشالص، – 17 ظاينعث  دئضةن ظعمزا » قاينام
 كئيعنكع  ظذنعثدعن  ؤة  ظايلعق  شذ  ظةصسذسكع  بئسعلغان،  سانغا  قانحة  بعر  ظذدا  بعلةن

 9 . ظايالردعكع ضئزعت توصلعمع تولذق بولمعغاحقا، بذ ظةسةرنعث تولذق تئكعستعنع تاصالمعدذق
 ؤة – 17 ظاينعث –  بولساقمذ، – 24 كغنع  تاصقان  سان ضئزعتنع  ظعككع  كىنلعرعدعكع

 بويعحة  ضئزعتلةر  بار  قولعمعزدا  ظةسةر  بذ  شذثا  يعرتعلعص كةتكةن،  يةرلعرع  بةزع  ظذنعثمذ
 . ظئلعندع

نعث ظاالهعدعلعكع ؤة قعممعتع شذ » ظةدةبعيات نةزةرعيعسع « لوتصذلال مذتةللعص تىزضةن
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 بع  ظذ  داهعلعرع يةردعكع،  صرذلتارعياتنعث ظذلذغ  قئتعم  تذنجع  ظئنضئلعس، – زضة  ماركعس،
 يةتكىزدع،  تةلعماتلعرعنع  توغرعسعدعكع  مةسعلعلعرع  ظةدةبعيات  سعتالعنالرنعث  لئنعن،

 ظذنعث بذ ظةسعرع . سةنظةتنع ماركعسعزعملعق نوقتعظعينةزةر بويعحة حىشةندذردع – ظةدةبعيات
 ع، ظألكعلعك دارعلمذظةللعمعن، ظألكعلعك ضعمنازعية قاتارلعق شذ حاغدعكع شعنجاث دارعلفونذن

 يذقعرع بعلعم يذرتلعرعدعكع معللع ظوقذغذحعالرنعث ؤة ظةدةبعيات هةؤةسكارلعرعنعث ظةدةبعيات
. تةهرعردعن – . نةزةرعيعسعنع ظأضعنعشعدة موهعم دةستذر بولذص قالغان ظعدع
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 * ت سةنظةتكة مذهةببة

 كأرىنىش  ع معللع  ي، م  ةزمذنع ظالت  ة سعياس  ةتكة « دع  ن كئيع  ن ① ظاص  رئل ظأزضعرعش  ع
 دئض  ةن ش  ذظار ظاس  تعدا، ش  عنجاث ② » ظاساس  النغان معللع  ي مةدةنعي  ةتنع يذقع  رع ك  أتعرعش

 بولغ ان معللةتلعرع تارعخعدا بىيىك بذرذلذش بولدع، جىملعدعن مةدةنعيةتنعث زور بع ر ت ىرع
 . سةنظعتعمعز يئثع راؤاجلعنعش ظعمكانعيتعضة ظعضة بولدع

 ظالغا باسار معللةتنعث، صةن، مةدةنعيةت سأيضىحع دألةتنعث – سةنظةتكة مذهةببةت
 ظذنع  بولغاندعال،  مذهةببةت  سةنظةتكة  صةقةت  ظعش،  بعر  تئضعشلعك  بألىشعكة  كأثىل

 . رعضة ناظعل بولغعلع بولعدذ راؤاجالندذرذص ؤة ظأستىرىص، ظذنعث بىيىك نةتعجعلع
 تئخع ظالتة سعياسةتلعك كأرةشحان يئثع سةنظةت ظعجاد قعلعشنعث بوسوغعسعدا  بعز

 كذسعلعرعمعزنع تىزةص، ظالغا قةدةم بئسعص – تذرذؤاتعمعز، تأؤةندعن يذقعرعغا سعلجعص، كةم
 تذرعدذ . كئتعؤاتعمعز  ساقالص  ؤةزعلةر  نذرغذن  يئص . بعزنع  ظالدعمعزدا  يئثع، – بعزنعث

 جاراثلعق سةنظةت يارعتعش مةسعلعسع، ظذنع كةث خةلق ظاممعسع ظارعسعغا يئيعش ؤةزعصعسع
 بذ مةسعلعنع تولذق هةل قعلعش ظىحىن تأؤةندعكعلةرنع كأزدة تذتذش كئرةك، دةص . تذرماقتا
 . ظوياليمعز

 . بعز ظعجاد قعلغان يئثع سةنظةت ظالتة سعياسةتكة تولذق ظاساسالنغان بولذشع شةرت
 بعزنعث سةنظعتعمعزنعث ظاساسعي معتودع ظالتة بىيىك سعياسةتلعك ظعنقعالبعي رئظالعزعم
 بوياقالر  تىرلىك  ظذنع  ظةكعس ظةتتىرىشع،  توغرا  تورمذشنع  بارلعقنع،  حعن  هالدا،  بولغعنع

 . بعلةن بويعماسلعقع، صاسسعص رومانتعزعم يأنىلىشعضة كعرعص كةتمةسلعكع زأرىر
 خة  سةنظعتعمعز  خةلقعمعزنعث بعزنعث  تةربعيلعشع،  روهعدا  قةهرعمانلعق  لقنع

. كأرةشحانلعق، مةرتلعك جاسارعتعنع، ؤةتةنصةرؤةرلعك روهعنع يذقعرع كأتعرعشع كئرةك
 – بعزنعث سةنظعتعمعز خةلق ظاممعسع بعلةن يئقعن مذناسعؤةتتة بولذص، ظذالرنعث ظارزذ

 خةل  بةلكع  ظةمةس،  يات  خةلققة  ظعصادعلعشع،  ظايلعنعص، تعلةكلعرعنع  سةنظعتعضة  قنعث ظأز
 خةلق ظعحعدعكع ظةنظةنعؤع سةنظةت بعلةن بعر قةدةم ظالغا باسقان هالدا يأضىلىص، حعرمعشعص

 يئثعنع ظعجاد . كئتعشع زأرىر  يةنة خةلقنعث ظةسلعدعكع سةنظةت معراسلعرع ظاساسعدا  بعز
 . قعلعشعمعز كئرةك

 بعخ  يئثعدعن  بعزنعث  ظاشذرذش  ظعشقا  بذالرنع  كأكلةص، مانا  شاخالص،  حعقعرعص،
 ياردةم  تولذقلعنعشعغا  جةهةتتعن  مةزمذن  ؤة  شةكعل  سةنظعتعمعزنعث  يئثع  راؤاجلعنعؤاتقان

 . بئرعدذ
 ظذيذشمعلعرع  معللةت  هةر  شةهرعدعكع  ظىرىمحع  بعلةن  مذناسعؤةت  بذ  بعز  ③ ظةمدع

 جىملعدعن كئيعنك  بألىملعرعضة،  سةنظةت بابعدا تةشكعل قعلغان ساناظع نةصعسة ع ؤاقعتالردا
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 نةزةر سئلعص  ظورنعدا  مذزاكعرة  ساناظع نةصعسة بألىمعضة بعر قذر  خئلعال جانلعنعؤاتقان ظذيغذر
 . ظأتعمعز

 سةنظةت  مةضعللةردة  كئيعنكع  بألىمع  نةصعسة  ساناظع  ظذيغذر  تعياتعر – دةرؤةقة،
 ياسعدع  بذرذلذش  زور  خئلعال  قعزعقتذرالغ . مةيدانعدا  قعلعص، خةلقعمعزنع  ظعشالرنع  ذدةك

 بولدع  مذيةسسةر  تةشةككىرلعرعضة  ظذالرنعث  ؤة  قعلدع  جةلعص  ظأزعضة  . تاماشعحعالرنع
 هةممعدعن بذرذن شذنع ظئيتماي مذمكعن ظةمةسكع، ظذيغذر ساناظع نةصعسة بألىمع ظأز ظةتراصعغا

 سةنظةتكارالرنع  قابعلعيةتلعك  كأرىنةرلعك،  ظارتعستكعالرنع – كأزضة  ؤة  ، ظارتعست
 اليعق  تةقدعرلةشكة  بذ  توصلعدع،  باشقعالرنع  ؤة  رةسسامالرنع  غةزةلحعلةرنع،  سازةندعلةرنع،

 سةل . ظعشتذر  تولذقالنماسلعقع  سازالرنعث  معللعي  تئخع  ظذتذقالرغا  كألةثضة – بذ  صةل
 دةص ظعشعنعمعز  ظاستعالص تىزىلىص كئتعدذ،  بذمذ  ظةلؤةتتة،  ظارعسعدا . كةلتىرسعمذ،  ظذتذقالر

 ج  نةصعسة بةزةن  ساناظع  شذثا  يارعمايدذ،  قالدذرذش  تذمانالص  يئتعشسعزلعكلةرنع  عددعي
 بألىمعنعث مذندعن كئيعن تئخعمذ راؤاجلعنعشع، تئخعمذ ضىللةص، خذشصذراق حئحعشع ظىحىن

 . تأؤةندعكع صعكعرلةرنع تةقدعم قعلعمعز
 لدعنقع ظذالر ظا . قعزالر هةركعتع كةث راؤاجالندع – يعلع شعنجاثدا خوتذن – 1942

 خوتذن  توصالش،  ظعظانة  صاي توصالش هةركعتعنع باشلعؤةتتع، – سةصكة  كارخانعسعغا  قعزالر
 ساؤاتسعزلعقنع يذيذش هةركعتع، بئسعمدارلعق، مةككار سودعضةرلةرضة قارشع تذرذش دولقذنعمذ
 قوزغالدع، لئكعن بعزنعث سةهنة نذمذرلعرعمعز ظعحعدة مذشذنداق يئثع ظعشالرغا بئغعشالنغان
 بولذشنعث ظىستعضة  ظاز  ظعشلةنمعضةن،  ياخشع  لئكعن  دئيعش مذمكعن،  بار  بارمذ؟  نذمذرالر

 . سىصةت جةهةتتعن ظارقعدا، بذ هةقتة نذرغذن نةرسعلةرنع ظعجاد قعلعشعمعز مذمكعن ظعدع
 غةزةل،  قانحة  بعر  ظئلعنغان  تذرمذشعدعن  ظذيغذر  كأرسعتعؤاتقان  نةصعسعمعز  ساناظع

 ؤة » دا مةد « ، » نازعركوم « ، » توي «  ناخشعالر  قالغان  ظالمعغاندا،  هئسابقا  نذمذرالرنع  قاتارلعق
 خانعم، هةلعمة  ظذسسذل مةرغذللعرع صاتئفذن تةخسعلعرعدعكع، كعنو خرونعكعلعرعدعكع تامارا

 ظذسسذلحعلعرعنعث نذمذرلعرعنع – ناسعرعؤا، سارعمساقعؤاالرغا ظوخشاش مةشهذر ظأزبعك ناخشا
 – عتعمعزنعث راؤاجلعنعشع جةريانعدا، ظأزعمعزنعث معللعي ناخشا تةكرارالش بولذؤاتعدذ، سةنظ

 بولذؤاتعدذ  ظازراق  ناخشا . ظذسسذللعرع  معللعي  توصالص، – ظأزعمعزنعث  ظذسسذللعرعمعزنع
 رةتلةص، رةندة سالساق ظذنع تئخعمذ سةنظةتلةشتىرسةك، قانداق ياخشع ؤة نةصعس تىس ظاالر

 ض ! هة؟ – ظعدع  معللةرلةرنعث  باشقا  سةنظةت بذ  مذتلةق – ىللةنضةن  ظةدةبعياتعدعن
 صايدعلعنعش الزعم،  يولدا  ظأز  معللةتلةرنعثكعدعن  باشقا  ظةمةس،  دئضةنلعك  صايدعالنمايمعز
 لئكعن ظذنع ظأضنعش نعضعزعدة يئثعنع يارعتعش، ظذالردعن ظأضعنعص ظأز معللعي سةنظعتعمعزنع

 كةم  ال – راؤاجالندذرذش،  تولذقلعشعمعز  ظئيتعش . زعم كذسعلعرعمعزنع  ناخشعلعرعنع  خةلق
 ظذسسذللعرعغا يئثع تىس بئرعش – بةزعلةرضة قوصالراق كأرىنىشع مذمكعن، لئكعن خةلق ناخشا

 بعلةن ظذالرنع قاتارغا قوشقعلع بولماسمعدع؟
 نةصعسةلعرعمعز  ساناظع  تذتعدذ،  ظورذن  حوث  مةسعلعسعمذ  ضعرعم  ؤة  كعيعم سةنظةتتة
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 قعلمايؤاتعدذ  ظعتعبار  خةلق بذنعثغا  يئزا  ؤة  نذمذرالر  ظئلعنغان  تذرمذشعمعزدعن  معللعي ، 
 بةقةسةم  باهالعق  قعممةت  شايع،  ظئسعل  توالراق  قعلعنغاندا،  ظعجعرا  سةهنعدة  ظذسسذللعرع
 تونالر، ظاال حاصانالر كعيعلعدذ، ظةمما بعزنعث ظاددع خةلقعمعزنعث تذرمذشعدا بذنداق تونالر بةك

 دةؤرلةردة . ظاز  بةضزادعلعرع كعيضةن بولذشع مذمكعن ظئهتعمال، كونا  معللعي . ظذيغذر  بعزدة
 ، دوصصا، تذماق ) بةلباغ ( كعيعم تىرلىك رةثدعكع ظاددع حةكمةن، ظاق خامدعن كأينةك، صوتا

 بةلكع  ظةمةس،  قعلعش سةت  ظعجرا  ظذسسذلالرنع  معللعي  بعلةن  كعيعملةر  بذ  باشقعالر،  ؤة
 خعل ظذسسذلالردا ظارتعسالرنعث كعيعملعرع لئكعن هةر . ظعرمعشعص، حعرمعشعص كئتةر ظعدع

 . بعر خعل بولعؤةرمةي قانحة تىرلةشسة، خعللعرع كأصةيسة شذنحة ظوبداندذر
 قعلعص  جةسذر  ؤةتةنصةرؤةر،  بعلةن  روهع  كأرةش  خةلقعمعزنع  سةنظعتعمعز  بعزنعث

 روهلذق بولذش . تةربعيلعشع الزعم  كأتعرةثضى،  ع بذنعث ظىحىن بعزنعث ناخشعلعرعمعز شوخ،
 صعغانالر بولماسلعقع كئرةك، مذزعكعمعز – صةريات، ظاهذ – دات بعزنعث سةهنعمعزدة . كئرةك

 ظىمعدسعزلعك  معشحانلعق،  خةلقنع  ظعلهامالندذرسذن،  قذرذلذشقا  كأرةشكة،  خةلقعمعزنع
 غةزةللةر ظعجاد قعلعنعشع، – كوحعلعرعغا باشاليدعغان صعغانالر ظورنعغا شوخ، جانلعق، ناخشا

 . شعمعز الزعم بذنعثدا خةلق ظاهاثلعرعدعن صايدعلعنع
 كئرةك  بئرعشعمعز  روه  جةثضعؤار  يئثع،  مةزمذنعغا  سةنظةتنعث  ياصذن . بعز  بولذصمذ

 باسقذنحعلعرعغا قارشع ظازادلعق ظذرذش قعلعؤاتقان، يئثع شعنجاث قذرذؤاتقان بىضىنكع كىندة،
 سةصنع  ظارقا  تاؤلعشع،  بعلةن  روهع  كأرةش  قارشع  ياصذنغا  خةلقنع  سةنظعتعمعز  بعزنعث

 . كةملةش ظىحىن خعزمةت قعلعشع زأرىر مذستةه
 صوشكعن  شاظعرع  بار « : روس  تةنقعدمذ  يةردة  بار  مذهةببةت  . دةيدذ » سةنظةتكة

 . سةنظةتنعث راؤاجلعنعشع ظىحىن توغرا تةنقعد، صعكعر ظئلعش ؤة مذزاكعرعلةرنعث رولع حوثدذر
 كأرعشةيلع  يارعتعش ظىحىن  سةنظةت  ظاز ! يئثع  قارشع  تاجاؤذزحعلعرعغا  ادلعق ياصذن

 يةردة  هةممة  سادالعرع  ناخشا  بئغعشالنغان  تةنتةنعلعرعضة  قذرذش  شعنجاث  يئثع  ظذرذش،
 ! جاراثلعسذن

 دورا صذراقلعرع – خةلقعمعزنع كأرةشكة، ؤةتةنصةرؤةرلعككة ظعلعهامالندذرذص، فرونت، ظوق
 ! ظارعسعدا كأرةشحان مذزعكا سادالعرعنع ياثرعتايلع

 : ظعزاهات
 مذتةللعصنع *  ماقالعسع لوتصذلال  – 12 يعل – 1942 نعث » شعنجاث ضئزعتع « ث بذ

 – . ماقالة قعسقارتعص بئرعلدع . ظعمزاسع بعلةن بئسعلغان » سةنظةت خذمارع « دعكابعر سانعغا
 . تةهرعردعن
 يعلع جعث شذرعن هاكعمعيعتعضة قارشع قوزغالغان – 1933 – ظاصرئل ظأزضعرعشع ①

 . دئهقانالر قوزغعلعثع
 كأتعرعش « ②  يذقعرع  مةدةنعيةتنع  معللعي  ظاساسالنغان  سعياسةتكة شذ  » ظالتة
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 مةزضعلدة جذثضذ كوممذنعستعك صارتعيعسعنعث شعنجاثدا خعزمةت قعلعشعغا ظةؤةتكةن ظةزةلعرع
 شعث  ظارقعسعدا،  يولداشالرنعث تعرعشحانلعق كأرسعتعشع  قاتارلعق  ماؤزئمعن  تعيةنحذ،  حعن

 بذ سعياسةتلةر . تةدبعرعنع يولغا قويغان ظعدع » ظالتة حوث سعياسةت « معيعتع شعسةي هاكع
 ؤة  ظعقتعسادع  شعنجاثنعث  تئنحالندذرذش،  شعنجاثنع  ؤةزعيعتعدة  شعنجاث  حاغدعكع  شذ
 باش  مذشذ  جىملعدعن  ظوينعغان،  رول  بةلضعلعك  راؤاجالندذرذشتا  ظعشلعرعنع  مةدةنعيةت

 قويذلغ  ظوتتذرعغا  ظاساسةن  سعياسةتكة « . ان سعياسةتكة  ظالتة  مةزمذنع  معللعي،  كأرىنىشع
 كأتعرعش  يذقذرع  مةدةنعيةتنع  معللعي  مةدةنعيةت، » ظاساسالنغان  شعنجاثنعث  شذظارعمذ
 – شذ حاغدا شعنجاثنعث مةدةنعيةت . سةنظةت ظعشلعرعنع راؤاجالندذرذشتا مةلذم رول ظوينعغان

 يولداش شعث يةنبعث  ظعشلعرعغا  ظعدع، بعؤاس ) ماؤدىن ( سةنظةت  يئتةكحعلعك قعلغان  تة
 ظاشكارعالص، – 1942  قعياصعتعنع  ظأزعنعث ظةكسعيةتحع  شعث شعسةي  باشالص،  يعلعدعن

 كألةمدة – جذثضذ كوممذنعستعك صارتعيعسعنعث شعنجاثدا خعزمةت قعلعؤاتقان ظةزالعرعنع كةث
 قعلدع،  زعيانكةشلعك  ظذالرغا  ؤة  ظالدع  سعياسةت « قولغا  ق » ظالتة  ظةمةلدعن  الدذرذص، نع

 يىرضىزدع  سعياسعتعنع  ل . ضومعنداثنعث ظةكسعيةتحع  قويغان . شاظعر  مذتةللعص ظوتتذرعغا
 يذقعرع «  مةدةنعيةتنع  معللعي  ظاساسالنغان  سعياسةتكة  ظالتة  مةزمذنع  معللعي،  كأرىنىشع

 . هةققعدعكع مذالهعزعلةر ظةينع ؤاقعتتا ظعلغارلعق رولعغا ظعضة ظعدع » كأتعرعش
 ماظارعص ظعشلعرعنع – شذ يعللعرع شعنجاثنعث مةدةنع – هةرمعللةت ظذيذشمعلعرع ③

 ظاقارتعش  معللةتلةرنعث مةدعنع  قايسع  قذرذلغانهةر  راؤاجالندذرذش ظىحىن  تايعنعص  خةلققة
 كأرسعتعدذ  مازايع . ظذيذشمعلعرعنع  حوث  مةزضعلدعكع  شذ  ظذيذشمعالر  ماشايعقالرغا – بذ
 زاكاتالرنع – ع باشقذرذص، دعنعي ظادةت بويعحة تألعنعدعغان ظأشعرة قاراشلعق ؤةخصع يةرلةرن

 ماظارعصعنعث  مةكتةص  باشالنغذح  شعنجاثنعث  توصالص،  ياردةم  ظاممعدعن  ؤة  ظأتكىزىؤئلعص
 مذتلةق كأص قعسمعنع باشقذرغان، ظذيذشمعالر قارعمعقعدا ظعشتعن سعرعتقع سةنظةت ظأمعكع،

 قاتار  قعراظةتخانا  ظةتعرعدع،  ظاقارتعش كعنو  مةدعنعي  قاتار  بعر  قعلعنعص،  تةشكعل  لعقالر
 ظذيذشما  ظذيغذر  ظألكعلعك  مةزضعلدعكع  شذ  جىملعدعن  ظعدع،  ظعشلةنضةن  خعزمةتلعرع

 بألىمع  نةصعسة  ساناظع  مال « ، » شئرعن – صةرهاد « ، » سةنةم – غئرعب « باشقذرغان  ظارشعن
 لوتصذل » ظاالن  ظوصئراالرنع،  ؤة  دراما  تعصتعكع  حوث  يازغان قاتارلعق  مذتةللعص  ال
 قعزع « ، » حعمةنضىل «  قاينايدذ « ، » كأرةش  ظاكاث  ظةسةرلعرعنع » سامساق  سةهنة  قاتارلعق

. ظويناص، ظاممعنعث ظالقعشعغا ظئرعشكةن
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 تعياتعرنعث كئلعص حعقعشع ؤة
 * راؤاجلعنعش تارعخع

 حىشةنحة،  يئثع  ظعسالهاتالر،  يئثع  يئثعلعقالر،  كىنسئرع  يئثع بعزنعث تذرمذشعمعز
 بارماقتا  ضىللعنعص  بئيعص  بعلةن  بذ . ضةصلةر  ظوتتذرعسعدا  كعشعلةر  ظةضعشعص  بذنعثغا

 . يئثعلعقالرنعث كئلعص حعقعش تارعخع ؤة تةرةققعياتعنع بعلعشكة بولغان قعزعقعشعمذ ظاشماقتا
 يعل  نةححة  ظون  تونذشقعلع  بعز  بعلةن  تعياتعر  بولغان  بعرسع  شةكعللعرعنعث  مةدةنعيةت

 هازعر بعزضة – شذثا بذ ماقالعنعث مةقسعدع . زعر ظذنع ظأزعمعزمذ ظويناشقا باشلعدذق بولدع، ها
 كئلعشعنع قعسقعحة  هازعرقع ظةهؤالغا  ظأزلعشعص كئتعؤاتقان تعياتعرنعث تذغذلذص ظأسىش ؤة

 . بايان قعلعص بئرعشتذر

 تعياتعرنعث كئلعص حعقعشع ظىحىن هازعرالنغان زئمعن

 يئثعلعقنعث تذغذل  بعر  ظأسىشع ظىحىن مذؤاصعق شةرت هةر  شاراظعت كئرةك – ذش ؤة
 بولذشع  خاس زئمعن  ظأزعضة  ظىحىنمذ  تىس ظئلعشع  كةث  تعياتعرنعث ظأسىشع  بولغاندةك،

 بذ زئمعن نئمعدعن ظعبارةت؟ . الزعم
 سىرضةن  هأكىم  كىحلىك  خةلقعدة  يذنان  خةلقعدة  يذنان  مةزضعلدة  شذ  زئمعن  بذ

 تىرلىك . ردعن ظعبارةت بولدع ظةصسانعلةردعن سىرضةن ظةصسانعلة  يذنان خةلقع ظأز زامانعسعدا
 ظعشلعرع هةققعدعكع » هئكمةتلعك « تةنتةنعلعك خعيالعي قةهرعمانالر ؤة ظذالرنعث ظاجايعص،

 ظعدع  كأرةر  ظوبدان  تولعمذ  مةشهذر . ظةصسانعلةرنع  ظعحعدة  يذنانلعقالر  صةقةت  ظةصسانعالر  بذ
 صىتىن  هازعرمذ  بةلكع  قالماي،  داثداردذر بولذصال  ظةصسانعلعرع . دذنياغا  يذنان خةلقعنعث بذ

 ؤةقةلةرنع  مةشهذر  مذنداق  ظذالرنعث  ضويا  بولذص،  حعضعلضةن  بعلةن  ظئتقاد  دعنعي  ظادةتتة
 بولذصمذ . قعلعشع صةقةت ظعالهالرنعث ظةث ظذلذغ بولغان زعؤعسنعث صةرمانع بعلةن بوالرمعش

 ققذز ياشلعق ظةجدعهانع يةثضةن، كاصكازدعن تعمع شةهرعضة دةهشةت سالغان ظارسالننع ؤة تو
 تاشنع  ياتقان  ظوتتذرعسعدا    ظوكيان  ظاتالنتعك  بعلةن  دئثعز  ظوتتذرا  بئرعص،  ظعسصانعيعضة
 صالؤان  ظاتقان  ظافرعقعغا  صارحعسعنع  بعر  يةنة  ظعسصانعيعضة،  صارحعسعنع  بعر  ظذنعث  يئرعص،

 ظعالهعسع يذسدذن  ظعالهعسع ضعريانعث ضعراكعل توغرعسعدعكع ظةصسانة؛ دئثعز  بعلةن يةر
 ظانعسع  ظأز  ظانتع  ظذرذشذشع،  بعلةن  ضعراكعل  ظانتعنعث  ظايرعلسعال – ظوغلع  يةردعن

 ظألعدعغانلعقع، ظةضةر ظذ، يةرضة يئصعشعؤالعدعكةن، ظذنع هئحكعم قوزغعتالمايدعغانلعقع، لئكعن
 بوغذص  كأتعرعص تذرذص،  ظاسمانغا  يةردعن دةس يذلذؤئلعص،  ظذنع  ظألتىرضةنلعكع ضعراكعل

 كأص ظعدع  بةكمذ  ظةصسانعلةر  باشقا  ؤة  ظةصسانة  ظارفةي . توغرعسعدعكع  ظةصسانعدة  بعر يةنة
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 ظعكةن  بةك خوش ظاؤاز  ظذ  بولذص،  قوشاقحع  بعر  قامالشتذرذص . دئضةن  سازنع شذنداق  ظذ
 تاغذ  هةتتا  ظةمةس،  ظادةمال  ساداسعدعن  ظذنعث مذثلذق  ؤةهشع – حالعدعكةنكع،  تاشالر،

 حأل هايؤ  دةل – انالر،  كئتعدعكةن – جةزعرعلةر،  هذشعدعن  مذشذ . دةرةخلةرمذ  مانا
 خةلق  ظورنعشعص،  ظةدةبعياتعغا  خةلق  يوسذندا  تةبعظعي  يعغعندعلعرع  ظةصسانعلةرنعث

 ظعدع  قعلغان  تةشكعل  سالمعغعنع  ياش . ظةدةبعياتعنعث  ؤة  خةلقع  يذنان  حاغالردا  ظذ
 ظذالر . الرنع، بولذصمذ شاظعر ؤة قوشاقحعالرنع ساقلعشاتتع بةضزادعلةر ظأز سارايلعرعدا سةنظةتكار

 شذ حاغدا بولذص ظأتكةن سوقذشالرنع ظاساس قعلعص، ظذنعثغا خعيالع حاصانالرنع كعيضىزىص،
 دذنيا ظةدةبعياتعدا . قوشاقالرنع توقذشاتتع هةمدة داستانالرنع يازاتتع » مأجعزعلعك « تىرلىك

 ظةنة » ظودئسسا « بعلةن » ظعلظادا « معغان يذنان داستانلعرع هازعرغا قةدةر ظأز قعممعتعنع يوقات
 ظعدع  ظةسةرلةر  نادعر  بولغان  صةيدا  بعلةن  يول  يذنانلعقالر . شذ  ظعلعهامالنغان  بذنعثدعن

 بايرام  تةنتةنعلعك  تىرلىك  بايراملعرعنع  دعنعي  ظأتكىزعلعدعغان  بويعحة  ظادعتع  ظأزعنعث
 ظعدع  ظاالر  قارشع  بعلةن  ش . ظويذنلعرع  ظئتقاد دةل  دعنعي  بئغعشالنغان،  دعيانعسقا  ذنداق

 يذقعرعدا زعكرع . تىسعنع ظالغان ظويذنعدعن تعياتعر ظىحىن ظةث دةسلةصكع ظورذن هازعرالندع
 قعلعنغان قةهرعمانالردعن ظعلعهاملعنعص، تعياتعر ظىحىن سةهنة كعتابع يئزعص حعققذحعالرمذ

 . صةيدا بولدع

 تعياتعرنعث كئلعص حعقعشع

 ظالتة ظةسعر بذرذن صعرعكعل ) معالدعدعن ( تاننعث ماركعزع ظافعنادا يئثع ظعرادعن يذنانعس
 قذلدارالر دئموكراتعيعسعنعث باشلعقع بولغان صعرعكعل ظاجايعص . دةؤرعدة تعياتعر راؤاجالندع

 مةدةنعيةت – ظذ ظأز دةؤرعدة ظافعنانع ظعلعم . ظعسالهاتحع ؤة ظةدةبعياتقا هةؤةسكار ظادةم ظعدع
 مةقسةت قعلعص قويدع مةركعز  ظالدعغا  ظايالندذرذشنع ظأز  مةنبةسعضة  ؤة  مةنبةسعضة  ؤة  . عضة

 يذنانعستاننعث هةر قايسع جايلعرعدعن شاظعرالرنع، رةسسامالرنع، هةيكالتاراش، صةيالسوصالرنع
 . صةيالسوص ظاناكساضاز، هةيكةلتاراش فعدعلةر مانا شذ حاغدا داث حعقارغان ظعدع . يعغدع

 ك  مذنداق تعياتعرنعث  مانا  حعقعشع  حاغدعكع » دعيانعس « : ئلعص  شذ  يذنانلعقالرنعث
 ظعدع  ظعالهع  خذشاللعق  ؤة  شاراص  بويعحة  شةرعصعضة . ظئتقادع  ظعالهنعث  خةلقع  يذنان

 جىملعدعن  ظعدع،  ظئيتار  بعيتالر  تاخماقالر،  لةصةرلةر،  ظومومخورالر،  ناخشعالر،  بئغعشالص
 ظعال  تولدذرغذحع  ظأسىملىكلةرنع  ظويغانغاندا، دعيانعس  ظذيقذسعدعن  كئلعص  ياز  بولذص،  ه

 كعشعلةر  سىرضةندة،  ظةتعيازلعق كأكلةمنعث حعرايلعق كىنلعرع هألىم  دعيانعس « تةبعظةتتة
 بذ حاغدعكع ظويذنالرنعث هةممعسع . دئيعشةر ظعدع » كأكلةم بعلةن بعللة كةلدع « ، » كةلدع

 ظعدع  قاصلعنار  بعلةن  ساداسع  كىز . خذشاللعق  حعرايلعقلعقع تةتىرسعحة،  تةبعظةت  بولذص
 دعيانعس « تىضةص، ظأسىملىكلةر قذرذشقا، ضىللةر خوراشقا، يئشعللعقالر سارغعيعشقا باشلعغاندا،

 ظةمدع كئتعدذ « ، » يئثعلدع  ماتةم » ظذ  ناخشعلعرعمذ  ظئيتقان  حاغدعكع  بذ  ظعدع، دئيعشةر



 ماقالعالر : لذتصذلال مذتةللعص ظةسةرلعرع

14 

 . تىسعنع ظاالتتع، قايغذ، صاجعظة بعلةن توالر ظعدع
 دعيانعس  ظعدع بولذصمذ  قعزار  تازا  كأكلةمدة  بئغعشالنغان مذنداق ظويذنالر  ظاؤؤال بذ . قا

 هاصعزالر  ظادةملةر،  ظوينعالتتع،  مذراسمالردا  دعنعي  ؤة  بايراملعرع  خةلق  ظويذنالرنعث تولعسع
 بذالر ظادةتتة ظأشكة . كوحا يذرذص مةدهعية ناخشعلعرعنع ظئيتعشار ظعدع – يعغعلعص، كوحعمذ

 يا  كعيعص،  سذمبول تئرعسعنع  ظعنحعكة  دةرةخلةرنعث  ظئسعص،  مىثضىلعرعنع  ظأشكة  نلعرعغا
 باش  ياساص،  ساقال  ظأزلعرعنع – شاخلعرعدعن  قعسعص،  ضىللةرنع  قذالقلعرعغا  ؤة  حعكة

 ناخشعنع . دعيانعسقا هةمرا بولذص كةلضةن ظورمان ظعالهعغا ظوخشاش قعياصةتتة ياسعشار ظعدع
 كوحا – ظذالر كوحعمذ . بعرلعكتة ظةضعشةر ظعدع باش هاصعز باشلعغاندعن كئيعن، هةممعسع

 ظعدع  قعلعشار  مةرعكة  مةيدانالرغا  ظوحذقحعلعق  كةث  بعزنعث . يىرىص،  خذددع  ظذالر
 ظعدع  قعالر  جةلعص  ظةتراصتعكعلةرنع  سأزلةص،  ظوخشاش  توختعسا . مةدداهلعرعمعزغا  بذالر

 باشاليتتع  ناخشا  كورعخةي  باشلعقع  ناخشعسع . هاصعزالرنعث  دةص » تعراضعدعية « ظذنعث
 مةنعدة – e d o ظأشكة، – s g a r t يذنانحة ( ظاتعالتتع  دئضةن  ظأحكة « بولذص ناخشا
 ظذالر دعيانعسقا ظاتاص سويذلغان قذربانلعق ظأحكعنعث ). دئضةن ظذقذمنع ظاثلعتعدذ » ناخشعسع

 ظايلعناتتع  قعلعص  تةنتةنة  حأرعسعدة  ضذلخان  تاشالص،  ظوتقا  ظةنةشذ . ضأشعنع  ناخشعالر
 بذ . دةص نام بئرعلضةن ظعدع » ظأشكة ناخشعسع « ظأحكعضة بئغعشالص ظئيتعلغاحقا، ظذنعثغا

 ظوحذق كأرسذن ظىحىن – ظويذن بارا  باراؤةر  ظادةم  هةممة  ظاؤالقع شةكعلنع يوقعتعص،  بارا
 بولدع  هازعراليدعغان  قةدعمعي . مةخسذس  ظةث  تياتعرنعث  هازعرقع  قعلعص  شذنداق  مانا

 كئيعنحة مةدداهالر مةرعكعسع تىسعنع ظالغان بذ ظويذن تئخعمذ . خئمعرتذرعحع بارلعققا كةلدع
 ظادةملةر . راؤاجالندع  نذرغذن  بارغانسئرع  قعلعش  هئكاية  سةرضىزةشتعلعرعنع  دعيانعسنعث

 قارمذ  دعظالوض شةكلعدة  ظأزضعرعص،  قارشع تذرذص – ؤاستعسع بعلةن بولعدعغان شةكعلضة
 ظعش  سأزلةص تةسؤعرلةنضةن هئكايعنع قعياصةت،  ظئغعزدا  تىرلىك – سأزلةش،  هةرعكةت ؤة

 ظأزضة  ظعصادعلةشكة  بعلةن  صةدةز بوياقالر  تذغذلذص ) ضعرعم ( ردع،  شةكعللعرعمذ  قعلعش
 مانا شذنداق قعلعص، دعيانعسقا بئغعشالنغان ظعككع بايرامدا هازعرقع تعياتعرغا . رةسعمعلةشتع

 تذغذلدع  خئلع  ظعككع  درامعنعث  ؤة  ظازاب : ظاساس سئلعندع  يئثعلعشع،  – دعيانعسنعث
 ظذ  بعلةن  مذناسعؤعتع  كأرسعتعش  مذثلعرعنع  ؤة  بايرامدعن ظوقذبةت  كىزلىك  يذشتذرذلغان

 قايغذلذق، ( » تعراضعدعية «  صاجعظةلعك،  توالراق  تعراضعدعية  تىرعدة  دراما  زامان  هازعرقع
 يورذتعلعدذ  مةنعلعرعدة  غالعبعيعتعنع، ) دةهشةتلعك  يئثعشعنع،  دعيانعسنعث  تذغذلدع؛

 . تذغذلدع ) خذشاللعق ( » كومعدعية « خذشاللعقعنع تةسؤعرلةيدعغان ظةتعيازلعق بايرامدعن

 قةدعمع تعياتعر ظورنعنعث تىزىلىشع

 بئغعشالنغان  دعيانعسقا  بعلةن » كومعدعية « ؤة » تعراضعدعية « كئيعنكع تعياتعرالر  لةر
 ظذالرنعث  كأرةشلعرع،  قةهرعمانالرنعث  زور  مةيدانلعرعدا  تعياتعر حةكلةنمةستعن،



 ماقالعالر : لذتصذلال مذتةللعص ظةسةرلعرع

15 

 بولدع  ظوينعلعدعغان  قةهرع . سةرضىزةشتعلعرعمذ  راؤاجلعنعص،  بةلكع بذمذ  ظةمةس،  مانالرال
 بولدع  ظوينعلعدعغان  هادعسعلعرعمذ  تذرمذش  ظارعسعدعكع  ظعهتعياج . ظادةملةر  مذنداق  مانا

 . زأرىرعيعتع رةسمع كةث ؤة ظازادة تعياتعر ظورنعغا بولغان تةلةصنع تذغدذرماي قالمعدع
 ة سئلعنعص، تعياتعر بعنالعرع ظادةتتة دأثض : ظذالرنعث تعياتعرخانعلعرع مذنداق تىزعلةتتع

 دأثنعث ظوتتذرعسع سةهنة بولذص، ظذ باشقا جايالرغا نعسبةتةن : ظىح بألىمدعن ظعبارةت ظعدع
 بذ . غةزةل ظئيتقذحعالرنعث ظورنع ظعدع – حعرايلعق ياسعالتتع؛ ظذنعثدعن صةسرةضع ناخشا

 دئضةن سأز شذنعثدعن » ظوركعستعر « هازعرقع ( دةص ظاتعالتتع » ظوركعستعر « جاي يذنانحة
 ظورنع ). لعنغان ظئ  يئرعم داظعرة شةكلعدة، تاماشعحعالر  ظعدع – دأثنعث ياقعسعدا  . زال بار

 ياغاحتعن  ؤة  مةرمةر  قةؤعتع  ظاستعنقع  تاشتعن،  قةؤعتع  يذقعرع  ظورنعنعث  تاماشعحعالر
 سةهنعنعث ظىستع ظوحذق بولذص، ظىح تةرعصع تام بعلةن ظورالغان، سةهنعنعث . ياسعالتتع

 زعننةتلعك  ظعدع ظالدعدا  ظأتةر  خعزمعتعنع  دعكراتسعية  تعياتعرالردعكع  هازعرقع  . ياسعلعص،
 يذنانحة  ظورذننع  جايالشقان  ظعدع » سئكنع « دعكراتسعية  ظاتار  ياؤروصا ( دةص  هازعرقع

 سةهنة دعكراتسعيعلعرعنع ظالماشتذرذش، ؤةقةضة ). شذنعثدعن ظئلعنغان » سعينا « تعلعدعكع
 صةردة . ظويذن كىندىزع، كىن يورذغعدا قذيذالتتع . ظةضعشعص تىرلةندىرىص تذرذش يوق ظعدع

 كأتعرعلمةيتتع  تىضعمعضعحة  ظويذن  تاكع  حىشىص،  بعر  ظاستعغا  قاظعدة . تاختاي  – ظويذن
 كئيعن باشلعناتتع  قعلعص بولغاندعن  ظادا  تامام  دعيانعسقا – دةسلةص ظعالهع . يوسذنالرنع
 سو  تعكة  بعر  بذنعثغا  قعلعناتتع،  قذربانلعق  زال بئغعشالص  بعلةن  سةهنة  تئرعسع  يذلذص،

 صةردة  كئيعن  ظاندعن  كأيدىرىلةتتع،  يئقعص  ظوتقا  جايدا  مةخسذس  ظوتتذرعسعدعكع
 يذناندا . كأتعرعلةتتع  مةزضعلدة  هةتتا 50 – 40 ظذ  سعغعدعغان 80 معث،  معث كعشع

 ىتىن سأز مانا بذ ظورذننع لعق ظعضةللعضةن تاماشعحعالرغا ظأزلعرعنعث ص . بعناالر سئلعنغان ظعدع
 كىحةيتعدعغان –  ظاؤازعنع  ظادةم  ظوينعغذحعالر  ظعصادعلةش ظىحىن،  ظوحذق  هةرعكةتلعرعنع

 الرنع ؤة بويعنع هةممعضة تةث ) ماسكا ( قورالالرنع، يىزلةرنع ظاجايعص كأرسعتعدعغان نعقاص
 ظذالرنعث بذ خذسذسعيةتلعرع خةنزذالرنعث . كأرسعتعش ظىحىن ياغاح صذتالرنع ظعشلعتةر ظعدع

 ظةسلعتةتتع  ظويذنلعرعنع  سةهنعدعكع دعكراتسعيعلةرنعث . حاثحعلة  ظويذنالردعمذ  بذ  حىنكع
 . يأتكةلمةسلعكع، بعر ظورذندا نذرغذن ؤةقةلةرنعث تىضةص كئتعشع هةممعضة مةلذمدذر

 تعياتعرنعث راؤاجلعنعشعدا يازغذحعالرنعث تذتقان ظورنع

 سذصرعكع  حئغع  ضىللةنضةن  سةنظةتنعث  بولدع يذنانعستاندا  دةؤرع  دةؤردعكع . ل  بذ
 بةلكع  قالماستعن،  ظوينعلعصال  هئكايعلةر  ظاساسعدعكع  ظةصسانعلعرع  خةلق  يالغذز  تعياتعرالردا

 بولدع  صةيدا  يازغذحعالرمذ  كعتاؤع  سةهنة  مةخسذس  باب  سافذكعل، . تعياتعرغا  ظةسخعل،
 قابعلعيعت  يازغذحعلعق  ظأزعنعث  حاغدا  شذ  ظةنة  ظارعستذصانالر  زور ظةؤرعصعت،  ظةث  بعلةن  ع

 ظعدع  ظئرعشكةن  بولغان . كامالةتكة  ظعضة  ظعدعيعسعضة  بىيىك  ظأزلعرعدعن  ظادةتتة ظذالر
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 ظذالر تةبعظةت . قةهرعمانالر ؤة سادعسعلةرنع يازار ظعدع، بذالر هةر قاحان خعيالعي بوالر ظعدع
 قاحان ظةصسانعلعقتعن مأجعزعلةرنع ضةؤدعل  . ةندىرةتتع قانذنعنعث سعرلعرعنع بعلضةحكة، هةر

 تعراضعيعسع  ظوبدان  ظةث  صعرومعتع « ظةسخعلنعث  بةند  بعر » زةنجعر  بعرعضة – بولذص،
 ظاالتتع  ظعحعضة  ظأز  ظذرذشنع  تذتاشقان  بعلةن . داؤاملعشعص  قةهرعمانلعرع  ظذنعث

 صرومعتع ظادةملةرضة ظوت تئصعص بةرضةن ؤة مئهنةتكة . صةرعقلعنعدعغان ظالعجاناص زاتالر ظعدع
 بذ قةهرعمانالرنع تاماشعحعالر بةكمذ . اشقا نذرغذن ظعشالرنع قعلغان ظادةم ظعدع ظىضةتكةن، ب

 . ياخشع كأرةتتع
 ظذنعث ظورنعنع سافذكعل دةسسعدع – 5 ظةسخعلدعن كئيعن  ظأزعنعث . ظةسعردة  ظذ

 شاه «  قالذندا « ، » ظةدعب  ظعدع » ظانتضونا « ، » ظةدعص  مةشهذر  بعلةن  ظةسةرلعرع  . دئضةن
 يئقعن بولذص، سافذكعلنعث ظةسةرلعرع ظ  قةدةر  بعر  تذرمذشقا  قارعغاندا،  ةسخعل ظةسةرلعرعضة

 خةلق ظئثعدعن ظىستىن بولغان ظاجايعص سةرضىزةشتعلعك هادعسعلةرنع تولعمذ قامالشتذرذص،
 قعالتتع  تةسؤعر  بعلةن  ظأزعنعث . ماهعرلعق  ظذ  بولذص،  ظةؤرعصعت  ظىحعنحعسع

 ضةرحة ظذ، . لعرع بعلةن مةشهذر ظعدع دئضةن تعراضعيع » تاؤرعدا « ، » ظذنذضعنة « ، » ظعسصولعت «
 زامان  شذ  ظذالرنع  ظالسعمذ،  ظةصسانعالردعن  تىرلىك  قةهرعمانلعرعنع  ظوخشاش ظأز  باشقعالرغا

 جعصعسالشتذراتتع  بعلةن  ظذالرنعث تذرمذشع  ؤة  ظارعسعدعكع . ظادةملعرع  ظادةملةر  ظةؤرعصعت
 . لةتتع مذظامعلعلةرنع، ظذالرنعث كأثلعنع، ظأزضىحعلعكعنع ظوبدان بع

 ظارعستوصاندذر  يازغذحعسع  كومعدعية  مةشهذر  ظةث  قعزغعن . يذناننعث  تولعمذ  ظذ
 ، » بذلذتالر « ، » قورحاقالر « ، » ظاتلعقالر « ظذالرنعث ظةث مةشهذرلعرع . كومعدعيعلةرنع يازغان

 ظعدع » خةلق مةجعلعسعدعكع خوتذنالر «  باشقعالر  ظارعستوصان ظأزعنعث ظةسةرلعرعدة شذ . ؤة
 باشقا دةؤردعكع د  دئموكراتعيعسعنع ؤة  ظافعنا  ظايلعنعص قالغان « ألةت تىزىلىشعنع،  » بئشع

 ظذنعث ظةسةرلعرعنع خةلق تولعمذ ياخشع كأرةتتع، حىنكع بذ . صةيالسوصالرنع زاثلعق قعالتتع
 كىلدىرةتتع  ظارمانسعز  خةلقنع  كئتعؤةرمةيتتع، . ظةسةرلةر  شذنداقال  يولعدا  ظأز  ظةسةرلةر  بذ

 زاما  شذ  نةزةرعيعسعدعن قاراص باها بذالرغا  ظأزلعرعنعث مذهاكعمة  صةيالسوصلعرع  ننعث مةشهذر
 يذنان سةنظعتعدعكع تىرلىك كةمحعللعكلةرنع تاالش  ظذالر  تارتعش يولع بعلةن – بئرةتتع،

 قعالتتع  توغرعلعق : مةسعلةن . هةل  صوظعزعية  ؤة  خذسذسعيةتلعرع  سةنظةتنعث  ظارعستوتعل
 بذ زور ظةدةبعي راؤاجلعنعشنع . صعكعرلعرعنع قالدذرذص كةتكةن ظأزعنعث قعممةتلعك صةلسةصعؤع

 ظأستع،  تئخعمذ  سةنظعتع  تعياتعر  ظالغان  ظعحعضة  ظأز  كومعدعيةنع  تعراضعدعية،  كأرضةن
 راؤاجالندع، ظذ باشقا صةنلةرضة ظوخشاش شأهرةتكة ظعضة بولذص، حةتظةللةرضة تارقالدع ؤة ظأز

 . تع يولعدا بذزذلذص، تىزىلىص مذكةممةللةش

 تعياتعرنعث بىضىنكع كامالةتكة يئتعشع

 ظةمما  كأحتع،  رعمغا  يذناندعن  دةؤرعدة  سةلتةنعتع  ظعمصعراتورلعقع  روما تعياتعر
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 يذنانعستاندعكعدةك راؤاجلعنعش ظعمكانعيتعنع قولغا كةلتىرةلمعدع، ظذ حاغدا تعياتعرغا قارعغاندا
 را ظةسعرضة كةلضةندة، يذنان ؤة روما ظوتتذ . شذ زاماننعث سعرعك ظويذنع كأصرةك راؤاجالندع

 تارايدع  تئخعمذ  يولع  بئسعش  ظالغا  خعرعستعظان . تعياتعرلعرعنعث  حاغالردا  ظذ  حىنكع
 سةهنة  ظذالر  ظايالندذرغان ظعدع،  قورالعغا  تةشؤعقات  ظأزعنعث روهانع  تعياتعرنع  كاهعنلعرع

 باشلعدع  سذغذرذشقا  روهتا  دعنعي  معقياسعد . ظةسةرلعرعنع  دذنيا  كئلعؤاتقان بذ  ظأسىص  ا
 بذ دةؤردة تعياتعرنعث تىزىلىشع، . تعياتعرنعث ظأز يولعدعن باشقا يولغا بذرذلذش دةؤرع ظعدع

 . ظورذن سةهنعلةشتذرىلىشع جةهةتتعمذ نذرغذن ظأزضعرعشلةر بولدع
 ظذنعثغا – 17  ؤة  ظأزلةشتىرىش  تعراضعدعيعلعرعنع  يذنانعستان  كةلضةندة  ظةسعرضة

 ظ  ظةؤج  قعلعش  تةرةققعياتعدا . الدع تةقلعد  سةنظعتع  تعياتعر  دةؤر  كالسسكالر « بذ  ساختا
 بذ دةؤرنعث مةشهذر ظعجادكارلعرع فرانسوز مذهةرعرلعرعدعن كورنعل ؤة . دةص ظاتعلعدذ » دةؤرع

 ظعدع  قعلعص . راسنعالر  تةقلعد  ظةؤرعصعتلةرضة  سافذكعل،  ظةسخعل،  ظةسةرلعرعنع  ظأز  ظذالر
 يذناندعك  خذددع  ظذالر  شةرت يازاتتع،  تىضعتعشنع  صةردعدة  بةش  ظةسةرلعرعنع  ظأز  عدةك

 سأزعنع . قعالتتع  ظئلعص،  سايالص  ظةصسانعلةردعن  خعيالعي  يذنانلعقالردةك  قةهرعمانلعرعنعمذ
 شذنداق قعلعص سةهنة ظةسةرلعرعنع شئظعر بعلةن يئزعش بعر خعل . شئظعر شةكعلدة يازاتتع

 ظعدع  قالغان  ظايلعنعص  بذالرنعث . شةكعلضة  يازغذحعلعرعنعث لئكعن  يذنان  ظةسةرلعرع
 ظارعستذكرات  تذرمذشعنع،  شةهةر  فرانسعية  بولذشتا،  ظاز  بذ  صةرقلعنةتتع؛  ظةسةرلعرعدعن

 كأرىلةتتع  ظعصادعلةشتة  سةلتةنةتلعرعنع  بذالرنع . بةضزادعلةرنعث  ظىحىن  ساختا « نئمة
 شقعالرغا نةمذنة دةص ظاتعغان؟ كالسسعك ظةسلعدة التعنحة سأز بولذص، مةنعسع با » كالسسعك

 دئمةكتذر  يازغذحع  مةشهذر . بولغذحع  يذناننعث  ظعلضعرع  يعل  يىز  ظعككع  معالدعدعن
 ظذالرنعث  تةكشىرىص،  شاظعرلعرعنع  ظةدعص،  يذنان  ظارعستارعخ  بولغان  كعشعلعرعدعن

 بألضةن  قاراص دةرعجعلةرضة  . دةص ظاتعغان » كالسسعك « شذالرنع . ظةسةرلعرعنع قعممعتعضة
 كالسسعكلعرع ظارعستارعخ بةلضعلعمعسعضة ظةضعشعص، هةر بعر نةرسعنع شذالرغا فرانسوز ساختا

 ظعدع  ظذرذنغان  قعلعشقا  بعلةن . ظوخشاش  تذرمذشع  يذنان  قةدعمكع  – 17 ؤاهالةنكع،
 ظاسمان  ظارعسعدا  تذرمذشع  فرانسعية  ظعدع – ظةسعردعكع  بار  صةرعق  ظذالر . زئمعن  لئكعن

 فر  بئرعلعص،  هةؤعسعضة  ظارعالشتذرذؤالغان تةقلعدحعلعك  نةرسعلةرنع  يوق  تذرمذشعدا  انسوز
 شذثا . ظةسعر ياؤروصاسع ظىحىن بذ هال بعهذدة ظعكةنلعضعنع ظذالر حةشةنمةيتتع – 17 . ظعدع
 . دةص نام ظالغان ظعدع » ساختا كالسسعكالر « ظذالر

 روهع  كالسعسكالر  دةسسعدع،  مةيدانغا  باشقعدعن  مةدةنعيةت  دةؤرعدة  ظويغعنعش
 بئرعلدع تعرعلدع،  خاتعمة  قاراشالرغا  ناتوغرا  نعسبةتةن  قذرذق . تعياتعرغا  شةكعللةر،  كونا

 تةقلعدحعلعك، تارعخقا بولغان تةتىر قاراش، زامانغا سعثمةي قئتعؤالغان سةنظةت نةزعرعيعلعرع
 تعياتعر . يعمعرعلمعدع  معقياسعدا،  دذنيا  شعكعسصعر  ؤعليام  يازغذحعسع  ظةنضعلعية  – مةشهذر
 باشلعؤةتتع تعراضعدعية  ظئقعمنع  قذدرةتلعك  يئثع،  ظاؤؤالقع . ساهةسعدة  شعكعسصعر

كأرىنىشلعرعنعث – ظذنعث ظةسةرلعرع قةدعمقعالردعن صةردة . نةزةرعيةلةرنع بعتحعت قعلدع
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 . خعللعقع بعلةن ظايرعلعدذ – مذرةككةصلعكع، سةهنة تىزىلىشع، ؤةقة ؤة هادعسعلةرنعث خعلمذ
 زامانعس  ظأز  ظةسةرلعرع  ؤاثالر، ظذنعث  سىرضةن  هأكىم  ظةنضعلعيعدة  قعلعدذ،  ظعنكاس عنع

 ظذنعث ظةسةرلعرعدة هأكىمةت، خذسذسعي مىلىكحعلعك، . كارولالر سذاللعسعنع تةنقعد قعلعدذ
 هةمكارلعقع، ظعجتعماظعي تةثسعزلعك، هوقوق،  شةخسعنعث جةمظعيةتتعكع ظورنع ؤة ظأز ظارا

 شذثا ظذ ظأز تةسعرعنع دذنيا بويعحة . عنع تاصعدذ ماماتلعرع ظأز ظعصادعس – ظادةملةرنعث هايات
 آولعتتا « ، » ظوتعللو « شعكعسصعرنعث . يايعدذ  هةم  لئر « ، » رومعظو  ، » ماضعبعت « ، » كارول

 بار » ضاملعت «  ظةسةرلعرع  راؤاجلعنعشدا . دئضةن مةشهذر  ؤة  تعياتعرنعث ضىللعنعشعدة  بذالر
 بولدع  ظعضة  ظةهمعيةتكة  زور  كالس . ظاجايعص  ساختا  قعلدع شعكعسصعر  ؤةيران  . سعكعزعمنع

 قعلدع  ظىحىن ظةصلعك بولغان يئثعنع ظعجاد  هةممة  ظوخشعمايدعغان،  . قةدعمكع سةنةمضة
 ظألضةندعن كئيعن،  ظذنعث ظةسةرلعرع صىتىن دذنيا – 18 شعكعسصعر  ظةسعرعدعن باشالص،

 كةلدع  مةيدانغا  تعياتعرع  سةنظعتع،  ظأز  دألةتنعث  بعر  هةر  ظومومالشتع؛  . معقياسعدا
 . عياتعرنعث يىكسةك ؤة ظاجايعص زور بعناسع بةرصا ظئتعلدع ت

 يئثع  ظاساستا  شذ  ؤة  ظةسةرلعرع  سةهنة  كئتعؤاتقان  بعلةن  يول  ظاحقان  شعكعسصعر
 شةكعللةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان هازعرقع زامان تعياتعرع خةلقنع مةدةنعيةتكة جةلعص قعلعشقا

 . بارماقتا زور رول ظويناص، ظأز يولعدا سالماق راؤاجلعنعص

 : ظعزاهات
 ؤاقتعدعكع *  ظأز  ماقالعسع  بذ  ضئزعتع « شاظعرنعث  قعلعنغان » شعنجاث  ظئالن  دة

 تاصالمعدذق  ضئزعتلةرنع  بذ  لئكعن  ضئزعتع « . بولسعمذ،  يولداش » ظعلع  بألىمعدعكع  تةهرعر
. تةهرعردعن – . تذرسذن زئردعن ساقالص كةلضةن قوليازمعنع ظازراق قعسقارتعص باستذق
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