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اوبله ریب

اکتا اولق اجون باز ادى ی دط

اندلدیکه طلبهرده

و کتایدن سو هارنه کوره » درجه درجه استفاده آندهسلسوتر .

اسای "۲کلاعق اجون شوى  1کلادم که ادسات سادهجه دماغلره خطاب اله دکل زوحلره
تاقین الله  1کلاسلبور  .نظریات ومعلومات الله ادات اوكر عمك » قواعد و « غرامهر » لهاسان

اوکرعك کینوشن و آمکدر ۰ادنانه مال اولق امجزن ناضل ادی سلکیردن زیاده ادت اولق

لازسه ادسایکندنه مال ا امجونده اونی بلهمکدن زیاده ادسانك هواستی تفس اكلازمدر
قناعتندهم  :و ار وقناعته کوره ببازلدی .

تچوق انکین بر «اختصاص» ومعلومات مجلهسی » له چوقمنقح بر «قلاسیق» کتاباولامامی:
ریصه اولارق کوسترهسلیرر  .کتاه امضاسن  ۲تان؛ اون رسنهلك تار اد ات
وی ار اجون ق

ووق قیلاسیق کتابلر
معلملکنك ر هری کوزی اوکنده ولوند ردی  :قانمدرکه چوق ختصر چ
روحلره رکودت » حوق داغییق و وی
قیصالتا دم مقصددن

شش

E

اترار دماغلره ورغو نلق ورسور

د اھا

» داها اوزانایدم فکری طاغتمقدن ضرر اد حکدم ء با رثی  1کلاعامق 6

۲اندیفی تفرعانه قربان اغات  :ایکسندنده آلدن کلدیی قدر حکنمک چالیشدم .
پا کل
بمض کوروشار واردر » کوردیکنی  ۲کلاتام EC اك
لوف
دکل بازای اوقورز » م

و قدر ا

تلا ی  1کلاتبر » اوراده بازلانی

EE دوشمهمك

اجون او

2

بعض و الق کتابطرق واردر » ونقهر وارار اولدیغ یکی تشپیر اندیلیر» اوراده بالکز باز بلانی
کورورزء» وکتای بازان > بادینغی حل لارده» وقدر ایس ر « ] فاق » لك امجنده قالق استهمدی.

استهدیکه اوی > هم خارجی حقیقق صداقتله عکس اتد رسون ؛ هم قورو » غير  6عوس
رچهره کوسترمسون  ۰.هو فق اولاسلدعی؟ وکا >حواب و رم نهکتایی بازاب > نه کتابهقزانك دکل 6
 Eاو قو بات حقندر ۰

وا

بمض رلرنده اسلوب وادسات وار در ٠ هیچ اسلوت واد سات کوسترلهسیدی کتاب

9لات  « 2 6سوست > له ایکیز اولدغنه قناعت
داها علمی وداها آغهر باشلی کورولیه حکمیدی ؟ ح
کنترتردن دک  .جاسق فاشلی اولادنده حدی اولا سلیرز صاسورم
کوروهحکنه»

د اها 1

علمی » فقط ومو شاقکو رونسون د بدم9۳ .

هیچ ده رامادم  ¢تهیاب استه مکل يإعق صو قت قول قو له ورومیور !

ا داها علمی »> فقط قورو
eA

ا

خوشنه کیدهحك دکلدر  :ادسانده

سلیورم که کتات هس حالده باشدن ماه قدر هکك

« اسی  €به باغلی قالا نلر « ی « نیبکمیه حکار  6وت ولون ,ر « مب > تلاق اندنلرده اسک نات

یچ

 6کو سترله د دکنه |داشه حکلر د

حق بالکز دد دورعزی دوشونورم» وون اد ادساعزکه » اولی توت 6

« دون ۶

و « وکون » دق عبار در  0.2وکون » ی  ۲کلامبانلر « دون ».ك خرریالاندفنه » < دون > ه

صاییل قالانلر « اولی کون » ك مدح ابنلدیشنه ء بالکز «وکون» ك ذوقله باشایانلرده وکوندن
باشقه ر « وارلق » اسولههحکنه حدت ابدهحکلردر !
ا هیچ رکیمسهنك وکتادن «غاماً» وك

قالامباحفتی حفن اتدیکم اجون ۲لداسوریع ؟

اکر بیلسهمکه هکس وائری ام لهبکنیور » اوزمان خطا اتدیکمه قانم اولهجغ !
عنون اعغی EET

اوله ظن اندسوزمکه و ظیفه م ھک

زیاده هردورك حةی و رمکدر:

ماضینی وکونی دماغه کتیرهجکم رده وکونی دمامی ماضی نه کو دورمک  .چالیشدم د

مماصر او ج :سوك فرانسز منقدندن ری » «روهیثهر» » ادسای پرهندسه کی تلق ادسور»
اولدینی کی  1قطعی »> لستاغیر قضیهلر حبقاراسلیرز  ۱ایک منقد » « ژول

ادباندهده  6ددد

لومهتر » > برمينك شضدر E

م

لار رنه رسيب طا مور چگ هفته ایی ددیي .ر شعر

و ر بهسه وهفته  ۳دنه لیر  .حونکه دوفار کر متدلدر » جونکه شیک فک لامج صادق قالغه
حالشمق یالامجراخه دو شمات دعکدر  1و ایکیسنك اوراسنده کورون دک مشهور ر آسی > « امل
2

وا که »» ادی رده

دکل

ی

«احماعت» ه باغلیدر .اوی «روصو» » «راسین» دن»

 «۰رونان » « هوغو » دن داها زیاده علاتهدار ادر  .اداه داغا ردارالفتوجی ذهنتبله باقبور .

بو اثرده واو چ بولدن هانکیسی تمقیب ابدادی ؟ اوقویانار تصدیق ابدهجكکه بوکتایی یازانك
نظرنده ادات نه ر هندسه دستوری » نهر وقلمون فنهری » ه ر احماعیات کتاسدر  .د
 1ورلدی» حونکه زمان
ادساعزك «دون » و « اولی کون » ه عند دورهلرنده قطسته
اونلرك قیمتلر ی شیت الهمشدر  «< .وکون CE

جونکه هنوز اونلرك E حتنده ز 5

کل

اسک » به عاد E

» طبیعی  1احتاط » کوسترلدی ¢

اسه ٣ دکل عصرا رکدر !

ادسانده « فایی » رطیعله « باق » راچ وار  :اوفنا داتما حول ادسور » اوقا داغا باشوره

بعض کره » آولن طبشه پاغلالهرق یاشایان اجى کورهههز » بمضاً یاشایان اجك ذوقیله دکیشن
حیعك فرقنده اولاز.برادیبات مورخنك وظیفهسیبوایی ایهی آبیرمی اواسهکر .ادییاتمورخلکنك
ب«ازان » ری « اوقویان  €ارہ تقلدن عارت بر  2انیت مأمورافی » اولادیفی ظن اندیورم ۱
مادام که» وصاغلام  ¢وجوروك » دسورز ؛ ید یغمز

رددر
تشر دکل ش

 2دکل تدققدر » قل دکل A

 .وی یاپارکن « تغبر » ده یاسلمازی ؟ الك جوق وندن قورقدم !

الرمك خطاسز اولامیاجفی سلیورم » مادام کهخطا « سردیب » اطهسنك ابلك ادم آیاغبله
رە دى زماندنبری انساندن  ۲ره ر ٠ يالكز بعض قصانلرك کندم ده فرقندهع » بالطمم

ففرنده

اولمادقلرم ده واردر .

داها تفصیل ایدلسی لازمکلن بعض رلری وبعض شخصیتلری اختیاری اولارق تقصان راقدم.
د کی لازمکلن بعضر ندن ده هیچ ککث آیدهمهدم » بونلر» وون رجدد دوری ,رکتاهصغد رمق

ی

ی

به

»شتا فضاه رطو ند نه

نهده
اد
تك
کل کتر

اعتراض ایدنلر اولا سلیر  3نه بیاعمکه نو اده او ری اوکا بازان ورمهدی > تازبلان کدی

از

ری

۳

کتانده تةب اب دیکم باشلیجه ول شصهلری تمداددن زیاده متلری اظهاره حالاهمقاولدی.
جوق داها کوچ دکلسه » قولای

اوله ظن اندسورم که « مثت » ی اراه «منق »>ی شپردن

هیچ دکلدر  .ونی سولهمکلد نقصاناری اضمار ابتدیکمی ک۲لاعش اولیورم .خطایی اخفاده خطایی

وا

تارمات هدر ,خطادر  .بالکز میادیا رول شظهارك مباملوب دوروناسی له طوغری ء

نه فاندهی کو رولدی وار

بالکز قىمتدەدر EEO .

ارمله هم مغرور » هم مححوب

د8

غر ورله جل اندهحکیی ك اق سلیوز .
دوغان

ا

 ۳ 4اد ای ظناتدیی

اده
فقط وسطرری اقا ر

ر شيك

تاضق تاواف

مفقود فرض اتدم :

E

الك ووك

مز و جاتتك

ار بله مغرور اولق ء ی اتری املنك ف
له و اها اسی

اولامىاحفنه O

E

هر

متو لد ربلاهتدره

ایو رکه  6حدود ی کن هیواضع» «حقىقتك»ك اوسته د ا

ر ریا ردهسن آندراسلیر  .مولف نه محوی برعق » نه غروره اتلامق اجون دکل سادهجه
صمیعی قناعتی  1کلاقق امجون دسورکه » و E

موحود ر وشانی د ولد رمقدهدر » ور

احتشاحك وکو نه کو ره فاندهسز کورولهبه حك زتلا فسیدر .

وله براترك ناصل اوزون بر آمك محصولی اولهاهجکی » یازان سوللهسهده » اوقویان تسلیم
وروحیدی
اندر صانیرم  .ورودیکم زمين » حوق رده» خام و

 .اوبلهرارکلدیکه کوردیکم ار ون

استقاوه اتدم  ۳او لهرارده کلدیکه نهاز» بهاشارتواردی.

ارده › دو و لدهد اها قیمتلی الریازاحق

اولانلر » اوول افستییه» فجدی

اشنه .ء ۳

سئده لور

هدر آمکل
رهوسکارك الاق ازار ی  6او ازار اووللرده ق

 1حالبلری

کش اولاق

کے کورهجکاری 7

اوکوروش و ون ررس ٤ او تسیل و آمك ونون ر مکافانسدر !

 ۵ار ای  ۹۲۳۲نقرم
ا-ماعل میب
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مدعل
اد دورندن اولک اد سانه وی راظر

توركك ادماتتك منعأی  -ایک ادسات  -خلق ادباتتك قیمق وانوای  -ایک اسداك
ماش ده لی _ دوان ادسانك مزتلری  -حباندهی ندل _ ادساتقدعه نك

ننکن
اقا و 2انفوا ار ای قلاسیق دور یی او
روماشك دوری  -مدخل اجون ال

واتك مشا ی - :
 Eاب

تورك ادسانتك ۳

عمل +:

1

ماضننك فکرلاغنه قاریشوت

کدیور  .تورك ادییاتی منبلرندن اعتبار! واضح وطوپلو اولارق بلهمهمکلکمزك ایی
آنا سبی وار  :بری تورك ملتنك تارخدن داها اش اولاسدر  .وملت اوقدر قدمکه
اونك منشاأ ی TE

 9ادو رز ...البو که

مثلا عرب ملتارنده بوبله دکل .فرانسز ملتینهزمان تشکل ایتدی؟ وف بسلیورز « .قرون
اوی » پایتندهی « مهاجرت اقوام » ده « فرانقار » غولوالبلر »ی مفلوب واستیلا

فرالت E

آتدیکی کررنورز .سلادی

اونرنجی عصردن اعتبارا کوون فرانسه لساننك ابلك منبعلری » بولسانك ابلكادی
سنفالوقسون»
«آ
اثراری میدانهجقبور .ینهمثلا انکلمملتیدهو لهدر» اوده ادورردهء -

اختلاطله حصوله کلدی  .حالبو کهتورك ملتی اونلر کی ء تارخك حوزهسی داخلنده
»ار تاره بوماتدن داها کتحدر !
تشکل اایوخرتب

انیا تورك ملتنك ادبیات تارشخنی » تارخك معلوم اولدینی دوراردن اعارا بکبارء
رطعهده » معان رتکاماه
اولارق ندفقه ده امکان نقودر > حونکه وملتك حانی معان ق

تابح اولارق » معن ترحبات کرمهدی  4نات اورباسنده » درت طرف ولوطاری

Ns

دهلنطاغرله حور لش» کنشء بوكسك بریایلااوستنده تارنحخك قهدادیک دورردنبری

یاشایان بوملت » یاناغنه صیغمیان جوشغون وفاض بر نهرکبی طاشمش» شرقه » ضبه> 
شماله » جنوه ووك مهاحر تلرده ولو عشض » محتلف فا ده » تلف حامعهار بارانارق

مختلف مر کرلر وود

ا

الوک هثلا افارشا وانکلز ملتاری  ۱دک

برحوقملتارده وال کورس ز» اوثار ملست سالنه

E

قلت »لر نی حافظهاتدیلرء حباتلریعنی ردهGEJ 

معان قطعهلرده وک
ناءعلبهاونلرك ادساتلر ی

احدادن بوکونه قدر «یکیارهرکل» حالنده کورهسلورز فقط تورك ملتیکه ختاف سمتاره
فرقل» تکامللری

داعلمشدیء تورك ملتی کهآبری آری ذطعهلرده لهحهاریSE 

یکدیکرندن ایری لف ادماتلر وحوده فترمشدی > ويلك ور

۳۳۱

آلده امك اجون وختلف ادباتارك هيسن د متفردا » ندقق امك واوناردن بر د«کل» 
شدای تست جرکر

الولف تورك ادییاتاری ا

۱۳۳۱

اهمتلسی م ال سوق مادم

ن۲اطولی تورکلرتی دوغریدندوغریبه علاقهدار ایدتی «غرب تورکلری»نك ادیباتید رکه»
بوادیبات منبیی اعتباریله اصل| ناوطن اولانآسانك کوبکندهدوخشء اران آوذرباحان
ازستندن آخارق آاطولده انتلالاشمشین > اورادل غره اولاش ارف رل۳ 
کسومتی کش رادیاشر .فتاه وا ۱

۱

ِ_ زروسر  :یر ندتمالسا وا یموق« كروت یناسدا »

اوچ ب+وك میحله
a

SE

آلنده یک رماهت الان « تورك واسلام ادسانی»  6اوحنحسی عرب اشر تلد آبری

پرشکله ورون « ورك عصری ادا » در ب۰رنحی دورهده ی ادمانك اساس عفامی
« قومست » ایکنی دورهده « دين  ۲آوحنحی دورهده « مدست » در. 

تور لهادبیاتنده یواو چ دوره» تورك ماتنك تارگخده کردیی اوونوك محلهره
۶ی۱۳۵ 
شال ادیور  .اسلامتدن اول ورگ مد صرق دی عدباری ا
Sa

قانو تلری >

کدی خصو صتلر له باشایان

دعرق دی  .اونك ودوردهی اا

ات

2

E

خصوص

ر

00

خصوص سحایای » کندینه کوره قوعی اوصافی حاز بر ادبیاندی  .قوعی دورهدهی
تورك ادبباتك » تارحخحه معلوم اولاسلن » الاس ایی بازیسی واردی :ری اورخون

بازیسی » دیکری اویغور یازیسی. 

رس

هنوز هیحجهتی عاسله مسدانه حقامایان قوعی دوردهک تورك ادساننك بارز وصفاری

کو کر رم وادتات عاف وقاریشقسادی» دبک ملتاركك ادساتلرندن )اك1ر متاتردی»
وادسانده اعظمی درحهده

EIN

واردی  ۷۲۶ .هان هملتت ادساتنك اناف

وین وادبانك اكنووك
دورارىده اولدیتی کی ء تورك دساتنك قوعی دورندهده» دين آ
غداسنی فشكتل ایدبوردی » قوعی دورهدهی شاعرلر سحرلی کفتهلر ترنم ایدراردی..
 ۳۰قوعیادساتهاسی وداستایی ایدی .تورك ما کهقىلىح له یاشایان رملتدی» رملت که

پشییده حناریده نآك صیرتنده ایدی ء ال ای آئی اولان اك ختار زنکن تلق
ادیلوردی »> وله رمات شمهسز اك ونوك اهستی قهرمانلغه ورهحکدی  .اولك اجون

قوعی ادینات دورنده قادینارك سله برر قهرمان اولارق تصور ایدلدیکنی وریورز .

 » 6قومی ادیات غنائی ایدی  .یعنی اوزمانی شعرلر ترنم ایدلك اوزرهکفته 4نبردی .
ا«وزان » ار « قووز » لرله شعرلری بسته حالنده تغی ابدراردی  .آوغوز تورکلر تث

و اووان» هدر  93ستأحو ش-اطر » له طو آهوز,تورکلری«شامان»ء ل|تای تورکلری
« قام » > یاقوتلر « اوون » ء قرغزار « باقسی » دیراردی » ۵ .قوعی دورەد هکی ادییات
شرحهي ء وعر مکتوض آدی .هرک ر اوادسات معان فردلركدکل وتون ملتکدیء
ع

غرشخصی

صو کرااوادسات شطرارده وکتاملرده دکل حافظهلرده باشاردی .ملتارك وله
سك اور «<مشری دهاء چك حو ادر
اولاری اا ری «

اران ملتنكده وله معشری دهاء حصویی اولان منقهلری واردی  .فردوسی تامنده

برداهی حقدی ء اونلری طپولادی » کندی فردی دهاسله ملتكدهاسنی ج

«شهنامه » ی وود

کتبردنی

ایدهر اه

ار توری تن واه ولا اط شنا حن ی

« فنلاندیه » اولکسنده سا کن « فن لرلاده تله ملدهانك حصولاری اولان منقبهلری
واردی » « لوترو » نامنده پرمدقق سنه لرجه فنارك راشفا دولاشدی 
غات صادقاه جع وتلفق اتدی » وندن « قالهوالا » ا

اومنشبهاری

اتر وحودی کلدی >

۰یازیقکه بزم قوعی ادیبات دورندهی
وده تردی دهاء بوق یالکز میی دهاء وار نه
ر
مد  2دهانك محضولاری نکن

 +نه قلهوالا کبیرطالعه مظهر اولادی .

اپلاشت دوزنده مان بولون تورکز تدزضا او قتوال انتدیکدن صوکرا 4
مرك دردتجی بشنحی عصرلرنده ء ال مهم وال وبوك انی توره کورییورز ب:ری
شرق تور که7

دیکری عرب تورکهسی .

تب

بت

برنجیسته « خاقان تورکهسی » » ایکنحسنه « اوغوز لهحهسی » دیبردی  .برحسی
کاشغردن باشلایارق فرغانه » سمر فند ماخ

بایلمشدی

کندد طفلررسنه دوعصو واسع رساحه به

کرسی ایسه جبحوندن باشلایارق » محرخزر جنوبندن ء فافقاس
غب تو

قطعهسندن»  1اطوین به دوغری کندکه کنشاهن رساحهده اتشاراعشدی .بزمبوکو نی

اطول تورکهستات اا روا 0یی

۳۱

ره

مرك بشنجی عصرارنده .خاقانم؛ وو لي اوغوز لهمهسندن داها تکمایی ۳۱

زر واهنات :ادى

رادا

۱۱۳۱

اه ان

یرر
توکسك تورك واسلام سمامی اولارق « اجدیسوی »5

وذات حالا شرق

تورکلرينك قسم اعظمنی سینهسته الان معظم «یسوی» طررقنك موسسیدر .جوق بوبوك
پر زاهد» بوتون تورکلرك عندنده فلباره خشو ع ورن بر وی ایدی  .اونك و معنوی
تقودی اوزون تعفر ری اشاری ےج عضر دن صوکر| داها زیاده آربارق 

۳۱

بوتون قلبارده الهی بر حکمدار کی یاشاور  .تعورلنك کی بر جهانکر » یسونیاث

وفاتندن عصررجه صوکرا » اوکا جوق محتشم » جوق کوزل » جهان معمادی آبداتنك
اك متازارندن صاسلان معظم برره

اشکنه دوز سورسور

یابدبردی  .مبلیو تلرجه عاد » حالااو معضم رەك

او قاسسکن تج دسلن منظومهلری حلا ملو نارجه حافظه ره

دىنك هویزد وضو فلت غا ۱
»سلرنده ررر وادسات لساسدی»
اوغوز لهحهسنه کانحه » ولسان « اورخون ق

د مود کاشفری » تورك اولووارندن برینك ساه طاشاره بازنجه بیاض برکتابه »بیاض
رر
طاشاره بازنحه سباه برکنابه حاضل اوادشی ۲

ورین یت ۱۲۳۳۱

عرب وروس عاللری طرفندن مدانه حقاریلان کتابلر اوغوز تورکلرينك اوزماناصل
بر بازیلری وادیاتاری اولدیفنی  کلاعش» بوکشف تارخك قراکلق برکوشهسنه نورل

آببردتتلق ورمشدر  .ايشته  ۴اطولیبه کلهدن اول تحریر لسانی اولان اوغوز لهحهسیء

آناطولیبه کلدکدن صوکرا یالکنزتکلملسانی اولارق قالیور .بونكسبی بسیطوطصدر:

ابران سلحوق دولتی قوران واقعا تورکلردی ء --لحوقیاردن اول ایرای کحناتارینه

آلان «غزنوی » لرده واقعا تورکدی ء فقط اداره ایدیلن خلق» اداره ایدن تحختهاوبوب

تورکلشهدی » بالعکس و بالطبع اداره ایدن تخت ادارء ابدیلن خلقه اویارق حملشدی .
مثلا «فردوسی» نك مشمور «شہنامه» E اسی اران عنعنه وخرافاتی صنعتك دهاسله

ی
ابدیلشدیرن آبیردهدر» بو اثرکه فرس ملبتنك معنویء فقط الصاغلامبر حصاری اولدی»
بوائرکه بوتون موضوعی «ایران وتوران» محادلاتنه عانددی» وبالطبع بو اردانما ایرانیلری

بوکسلتن وتورکلری باتبران بر سیستمی شعار ایدیغشدی ء ايشته بو اثری « مودغنزنوی»

یازدیردی  .شهنامی یازان بر جم » بازدیران بترورکدی » تورکلك کندی علہند هکیاك
ووك کی کدی الله کندی بارایدی !

غننویاردن صوکرا ایرانیاستبلا ایدن» واوزمانك اكقدرتلىواك سطوتلی

حکومتلرندن

برنیقوران « سلحوق » اردهده عبنی حالیکورییورز .ابتدالرده «سلحوق» «طوغرول»
«لب آرسلان » کی اتووزرعه اسمارله ک|لان سلحوق حکمداراری صوکرالری
ا
« کرو » › د ملکشاه » کی حم عنوآنلری 1

باشلادار  .استدالری خالص رتور

آرانتده باشازان :ادلی وقهرماثلنیسون
ر
وتو
تورك حکمدارارنی حوق کمهدن حم سرای حباتنه محلوب» اوحبانك دیدبه وطنطنهسی
اگجنده ارعش > اس « داراء رکی سم و ذهبل تاز اوستنده خلتی آیاقارینه سحده
گرد « آنوری > کیال مشہور کحم 9صیدهجبار ی « سنح ر » کانتور
کے کی رار

وی دارتق کندباریده اه
بوتون فدرتارله جم « حرث » نك حامیسی اولیوراردی

ا

ر لایرکاری

ناطولیده تشکل ایدن «سلجوق» دولتی ايشته بوایران دولت سلجوقیهسندن آیرلش
و دوات وی دان بوااطوالیدی تور دوآتنك :اباك
حکنداری « سلمان » در  .بوکوحول بر اردو اله باشدن باشه بوتون آ اطویی فتح

آطولیبه لفظاً بزانن حکادی ء فقط امجندن حوروین و اداره ء
اتدی » اوزمان نا

ن۲اطولیبی نآارشينك جهنمی » تکفورارك ظلمی اجنده برافشدی » سلمانك هرکسه
عدالت یاپارق » کمسهنك بروتی قاناعبارق ابلرلهدیکنی کورن نآاطولی شهرلری برربرر

بو اردویه قابولریی احدیلر» شرقدن کلن سلمان» صوورته يك از زمانده « مزانس» ك
قابولرینه دایاندی .

شپهسز سنلماانطكولآیبی بوقدر قولامجه باشدنباشه فتح ایدیویرمهسنك سبییالکز
ملح »
تلف
مزانمك ضعنی » کنديسنك عدالتی دکلدی > نوعسکری بو کتان حوق او

زمانارده » آناطولیبه مکختتلفلتهوركلری جرتار باپهش آوناطولينك مختلفستارنده

E
متعدد تور [ذ مرکزاری وحو ده .کلشدی  .وایشته « سلمان » شپهسز بوندن حوق|استفاده
۱

کیا

۱

ن]اطولى ساحوق دولتنك ايلك دورلرندهده» تورك حکمدازارنی «قلسیح ارسلان»

ادلب » وساره کی تورك اسماریله کورییورز  جوق کمهدن اوتارده اسماری
و

 « 6۰کقباد کبیاا عنوانلرینه تدیل آیدیورار .عدن

تعصدن و

قدسه دوعری

ایلراهیی «اهل صلیب» ورول حك قکروحولاردوار سك

اشندهیالین قیلسکیکہ کرنصاف وقهرمان ورا حکمدارارتی جوق کنهدن«سرای»
۱

حانتك سك بر منقبهلی » قانل مخت قفاوا یك دراراو اند مش کر

ن بتکمدار طبقهسی آرتق جم حبانی» حم لسانی» جم حرثاهباشابور.
تورکیک
سلحوقارك « یاووز » ی اولان « علاءالدین کشاد » باپدیردینی تشم سرايك و قلعهنك
درت دواری شنامهدن آ لنش تورکلر علمهنده ی سارله سسلوهمشدی

!

ٍ

« آناطولی سلحوق » دورندهء دولتك رسمی لسای فارسی ابدی  .وتون محررات
ولسائله یلازور » وتون فودات و لسانئله

ا

ا.يشته اران سلحوق دولتنك

بشرعهسی اولان بتوورك دولننده »-ابراندن کلن ار اله فارسی » رسمی لسان اولدینی

« معجره » عل لسایی.اولوردی  .هرانیی برکتاب ازاق

5

مدرسه عاللری طسعتله عرشهبه صاجعت ایدسوردی .

۳۱
بو حکومتك ادازه ایتدیی ».استناد ابهدیی > ,بکندیستدن فمت الات ۱
السه_ که ات

عظمهسی

 ۱بوکك طبقه نك و ج عویحافندن خر >

او.کندی اوز اا ااا تورکەی فنووشور » تورکلری تور که ترم ایدیور» او

تورك عنعنهلر باه »تورك حساتباه » کندی تورکلی احنده باشابوردی .

رکون بر حادئه اولدی  .داخلدن ھت انترقهازی  خارحدن مغوللرك مداخلهساه

وخالتان بالاسَتفادة ء «فزهمان»بکلریضعف او تشتنه .اوضرایان سلحوق عولتناك ب
اهر .حمنحه 10
برین
ریدآلل
بومت
کهحک
سلحوقارك بای اولان « قونیه » ی ضبط ابا
فارسدنك بر تورك حکومتنده رسمی لسان اولاستی  ۲کلایامان « قرهمان یی » یالكنش
جر
اولارق دولك دابرهلرندن فارسی لايك ا رع

ایلدی  :اورخون قسبرندن بری تحریر لای اولای اونوتان تورکه » شیمدی آرادن

 ۳۷میا
عرب حر فار له » کندی شه اوصونته ماما ابوان » یواباحی

عصرلر کدکدن و

حرفارله تحریر لسانی اولبوردی !
فقط وزلرحه

سنهدنری الکز تکلم سای اه

کرت
اجون ایشلهنهمهن تو

فالان » خرر سای اولادییی

وله بردتیره » رای اله هر ر اسای اولاني قولای

افلادی  :بر طرفدن گم 9

8 6

ط ر فدن دين دولا له رت

سای  6ویکدن

ویریلن تور که تحریر لساننه برحوق م وعرب کلهلری ادخال اتدی » وصورتله او چ

برلسان حصوله کدی  :بالا خره «عمانلسحه » دینلن وخلوط

لساندن هکی » ل

ات منفای ایقته نودر |

#

اوستارت :.ب-سلحوق دورنده ایی طقه واردی  :ری و

طقه >

 Eطبقهسی  .برنجی طبقهنك لسانی فارسی » ایکنحينك تورکه ایدی  .بو
 ۱تک

بر اتصال وقدی  :اوزمان -رغعن طقهنه عفال "اولازق

اند

س
ن«
وارق
«مولانا» ی ء ایکنتی طبقه اجونده عثال اول

اصه» ی آلابلیرز :

برينك لسانی صرف مجمحه » دیکرینك لسانی صرف تورکه ایدی  .برينك قوللاندینی
وزن عربدن دوغوب حجمدن کلن عروض » دیکربنك وزی تورکهنك کندی بنهسنه
اویفون مه وزی ایدی .
مولانا » تصوفك بر دهاسدی » جوشغون بر شاعیدی » مشمور « مثنوی » سله »

 9شمس ال قاق اه

ی دوانسله» زماننده ووك lE باعشدی» سلحوقحکمداراری

یطسعه
ال
قاو
وسی
اوکامتواضعبررمید اولقلهمفتخر اولورلردی» داهاحباننده خلقك حفله

ار

درس ورفی 

اطولسدهی تورك خلقنه

لو

نا توتون قهرار ی فاربی لساسله بازقینی اجون

دوعن دن دوعسیه

ی باباسوردی ء ونك ووك بر

تقصان اولدیفی" يك ذ ی اولان اوغل « ساطان ولد » ك کوزل حس ابتدی :

پدرينك فکراری » پرنسیاری » تصوف دستورارنی خلقه نقل و تلقبن اجون

« تورکه » به ماجعت ایتدی  .لکن کندیسی بوکسك طبقهیه منسوبدی » جم حرای
کندیسنده غایت فقوتل ایدی » سلطان ولد حمدن کلن عروضی آلدی » ووزلله تورکه

شعرار مونظوم کتابر بازدی  .بناءعلیهسلطان ولدی » سلحوق دورندهک » لساناری

`

هس

EE

یکدیکرندن آیری توکسك طبقه ابله خلق طبقهبی آرهسنده بر « خط وصل » کی
۱

لورهبلرز .

فرهمان بکنك تورکهی تحریرورسمی لسان باپماسندن صوکرا اکلهردیی حکومت
واقعا يك قیصه سوردی ء لکن اوندن صوکرا سلحوق دولی ده حوق بیاشامادی » اون
او ند و روک باشلادی  .نوبکلکلر  2هچ

قدر تورك ومسلمان کلری ES تا

بری فارمینی قوللاعیوردی > بلبورز کهو بکلکلردن الكکوجوی و ال ا

اولان

د عیان اوغولاری » بکلی ء دیکرلر ی ضبط ایتدی > صاری و اولکون لمهلر سربهرك
افول ایدن سلحوق تورك دتونك برینه » دینج و کوریوز ضبالرله دیکر ر تورك دولی
قاع الب

آرتق ویی دود رشي و ری الان فاری دظدی > لکن و 2
ایی طقه حاصل اولدی ء وایی طقهنك ایک لساتی یکدیکرندن آبریلدی  .فارسی لساق

فرهمان یکنك همسله رسمی لسان اولقدن حقمقله رار اهستی غب اع
لسانی ایسه یالکز مهم دکل عادتا مقدسدی  .مدرسهیه تماما عرمجه حا کدی» اثر یازانار
بنه عرشهیه » شعر یازانلر ينه فارمیبه باش وورسوردی  ۰عمانل کا

تد

زمانارنده » تورکهنك » بوکسك طبقهجه ناصل مهمل تلق ایدلدیکنی » ابلك عمانلی
حکمدارارینه آرقداشلق یایان» ابلك شاعرارردن « عاشق باشا » ك کوزل | کلاسور:
ورك دبلنه کته

تورکلر ه شک

افاز ادی

ا

از

ادی

نورك دی سلمز ابدی بو دیللری
اجه وی اول اولوو مبرالری !

تحریر لسانی اولان تورکهبه معجره حوجمحهدن وينه کر آلغه باشلامشدی » ب
وو

>ندی استقلاللریی محافظه
کهلر کتوهربه تورکاشهرلد دکل کءندی صرف وتحوارنی ک
مره O بقل باشته بعولتبی ۳۱ ۰
انلق کنشوردی .:اوتلغان حبحه و
تورکهده و اي IER
اولوردی

€

عمانل

ره ودر حوق
مگ

ل

قوللانرسه ع

الك دوزار لاه ک تبرلری

ک|لایامباجنی درجهده لغتارله مشبوع ولبورز .

و فصضلیی او قدر اسات اعش

سله هرکسنل

کواخلکله دی

ی

آشاغیدهی خلق طبقهسی» سلجوق زمانندهی بوکسك طبقهنك فارسی لساتی ناصل

هیچ ک|لامیورسه » شیمدیده بولفتارله وفارسی عورنی ترکارله دولو مخلوط لسای
[ایامبوردی  .بناء عله فارسی لساننك رسمیلکدن قالقماستدن >
همان همان هبح کل
اونك برینه تورکهنك فاعماولسندن صوکراده آناطولیده » ایی درلو تورکه لسانی

حاصل اولدی  .و ایک لسانك طسمتلله ایی و ع ادیانی وجوده کلدی .

e

رن

ادات

ادن د نیسای  ۶د سیون اسای

ور  ۰ای رهستاکا اناك ابیت ابه« لی

ادسای » ی وایی تن وکسنت ى  ۶ستلظان ولد » ادنا ایکشحنك .اد
« ولس ار » دق باشلاور .

ایک ادببانك اساس فرقلری شوناردی ٩ : ء لسانلری آبری ایدی .بوکسك طبقه
 ۶رل ؛ تفای کالاشلماز برلبباندی » تولسانده باطاصه
رت دی

> ورن

قاف صرورتله شم درم نستا حوق ساده اومقله

زار بنه لعل »تبرنهکیل »یه خکللقاكی|اساحنی درحهده خلقدن اوزاقدی .

 ۲ایی ادبانك نظم شکلاری آیری ایدی » بوکسك طبقه ادبیاتنك نظم شکللری
هدن | دی  .وناردن د فل :,فدصده » کی شکار عباردن
« مثنوی »  « ۰رباعی » کی شیکلار حماردن کلسوردی» EE

ارد

مل

اورنکلری » تورکلرك کندبارینه خصوص نظ اشکالنی اونوعشدی  .حالبوکه خلق
ادبیاتنده » «وارصاغی» » م«انی » » « قوشمه » کی تورك نظم شکللری حانلی برواراق

تهاشردی .
 95ایی ادبات وزنلری اعتبار ده آبریابدیfC . طقه نك وزی «عیوض»»

خلق طقهسنك « مه » ایدی  .بولك وله اولاستیده پك طببعی کورملدر  .بوقاری
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مرد انه سقر ه

سرد ار

قاری هی ان در

کچ اوطور هیجان د
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اول اكه
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« فضولى » دن عاشق طرزی اه مار اولدی  .وف طته ادا

۳
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وعشق

وضا جنیشلری یایان ,رمشمر در !

9

و ردی

 6اواگها هواستی

ولا مامش

برقار تال

»> شی شعری حاهردی !
ی

,SE ¢

ر سمانه باقان دار جر ه سیندل ۹
رهاظ
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اور

رع لەك

أفقلر ك
الوان

ین

ادسات دد عەك ونوك سمالرندن
 Jتادا « هدنجما » چیه د

رل

ای

۵۳۶

ا

ا

همش

دا

بر درس وار  :اا دکلشن

ی وا یغیدل

صانداءمز تاره

را

وشقوط اکسی طسعی ادی »> حونک حبات ENE
» بک ( شاه

TSER
و
حوروسور

و ند ۲

E

ادسات فدعه سقوط

و

ا

» بر ادل >

در نو ردق چ وسدیی داها حشق ودأها علمی آفاده ایدم در

ی بر مددت زصهسته انتقال اروى
 6اوك

ی

ره

برحبات اقامه ادسوردی

هل ات

ویک مدست اس
 ۰قاس

اد

حبانی

بايان یک مد ات بددر ؟

 Eرک حور قالدیغز اس مدست +ادی ؟
س

اسر م موي

مد تی ایدی .ومدست
ای ری

ي

رم حدد دورەودر

می

صقی

حوقبارلاقدی» بومدنړت تكباشنه وئونفرونوسطا قراکاغنیتلاای

مد
:اار

سك

سوئ سلورز .

کو

« ودا  -راها » مدستی» ابراسار  2وتات

کي2

صار بلدیغمز مد دت دمو

اسالام

مدساری رطر ه

مکرو
 6م

 9هند حوننیقابلایان

اسی تورکلرك « )A AAE

راشلرسه :و5کو نیع بمدستنه مصردن باشلایارق فشک

وتان » روما آوستندن کلسورز» مدندت مشعلهسی که اولا مصر لبلراد |اده عر واخروی
-ضنالر صاحارق

1اه

تله بارلامشدیى

و .اڪاو رهو

4

اورادن

فنىكەلىارك اة

تحار لاشان

و هدشن مدندت مشعالهسی و باناسلره کنیحه aU » وضوح» |عهلك شکانه4کبردی .اسی

بوناتلیار مدئیت مشعلهسنی ظریف ورنکارنك شعلهار سرن برفانوس یایدیلر .بونانلباردن
روماللر لا لنهسر

مدستحراعی

وقاروحشمت

بارلادقدنص وکر | )» 2باربار ۱ ¢و امك اسشلاسی

قازاندی»

و مدبتآوراده

عطمتالىآلهوار 4

اوز رسهسو دی :روماللر  2اهر اضله آحبلان

«اصاه مدست e باقد ار کوان ونون ورون
«فرونوسطی  ¢به عس لتا اوزون ر ف
وسطی

امتدا ده

ین

آوروا ات

رو

دل

راد

و

 ¢وط

مدسكث

ره دسا یالکز آورویادر ء ره اررو با الکز دسادر ِ عس ده

مشغلهسندن

سون

ور

مدست

.مشعلهستی باشته ر قطعهده باشقه  ۳قوم النه آلدی » لموشعله به باشقه رنکلر و باشقه ضبالر

بویردی » یواییان اسلاملردی !

ا

مت

این

«برغسون » بشمریت کتلهلرينك تحددارینه « تارخی صیحراببشار » دیور  :اکر
1

1

و لهپسه امین ادلا

:

e

ص

هر

۴

ار دە ھچ بشرروت لتلەسی اسالام انقلانیقدر اوواوزون

رصحرایش یاعادی !

« خطاب »ك اوغلی بت پرست عمرله > ابوبکرك خلیاسلام غل آرهسندهی
عص

اوزون

ل له  ۱و

اا

 2اوحورومدر
خارفه ی ده

EE

ا

دو

O

ھمشىرەسى

 1فاروق زماننده ررستاندن هند ستاب قدر اوزایان رحدودیواردی!
دکل

 ۹۳و 7دن

یی

9

رمدسندی:

مدست

فرق

برعص رده او مانوسلری

» تور

اسلامتبالکز
۳

بر ترنتهبرلشه و

اقوای بربرینه قایناندی» ګاځرلری بربرینه ور بایدی ! جونک اسلامبت توندن دوش
وم
ما

تن
هل

 ۱ات

دو

ار

 6اصل حقسی مدنت کرو ا

آهنکدن دوغار  2اسی و
1

اومدنّده

 ۶مدست که ره بالک رو حلر أ ذضایی و ه بالکز

۲

ا

قضاسسله دماغر لكادلی

اة باوه تام کفل .رسد دی

۴

 a | aدماع» فضلت اله

امت

یت

ا

۶
۶

ع

|بلهمادی مان بانبانه» ال اله

ورودبلر ! اسلامتك ؟ شامده » بغدادده » سمر قنددهء دلواد » استانولده ءقاهدده
و

هاه
کم

با

طل طاه و فر طمهده

بارآندقلرری

مد ستلر

و تون فر ون

وسطایك

ثرا کلنیآحنده

ج

بارلایان وزی رر حزیره شدی !

ا
اسلامار داها « الامون» زماننده ج |2

در

سكتی
نن
جه»
ارضك حسامتنی حساب اعشاردی  « .برالس » ده «ارواح طس

۳۱
منافشهلری

الوک اسلاملر اجرامك حرکای قانوتی کشف » سمانك خریطهلر_ی تنظیم > بسا بزاركث
ارضه بعدتاری تسان ابدسووتردی .مهدساندنابلات اول ادوه کتف ادن ۶ ۱۲۱
تار ارا
وتورلعك ابلاك موحدی

اولارق « ابوالقاسم زهاوی » نی قد ایدیور  .جر

و «مثلثات » عل عالمنه اسلامتك

« اواازن » فبریق >

هدهسدر  .ووك SE

فیرسولوژی » فوزموغرافا علا جك واضی ایلشدی

21

۳

کلومترو اولدیفنی داهانه کف ابدن اوایدی  .فحرء شفق حادثهریی اوایضاح» انکساز

LES

ی او حل دي

نا کی ۰
دکل ا

«فت رویت» نظرهستك کش شرفی «فانت» ك
 :ک

< لضدق نسیمیالله کثافتهوانه آرهسندهE 

دکل اوکا عابددر

وه

شرق «نور حللی  6به

ساعتارهرقاصی ابلك لطسق ایدن« هویکن» دکل«ابن ونس» د

دل
ال وراد » ک

شی کف ابندی . .رك هندسهیه فطسق شرف

« دهقارت » دک مسلهانلرلكدر ء هله مثلثاندم «وتر » لر رنه «جس» لر اصولتی ايلك

فشک ندیارغرباب لکد « دم نب یسوم » یدیا [. ]۱
ی بو رقاندن» |

اسلاملر عل وفن
کر بات ساحهسنده ماد ات

دن © هه

ل

ا

ی

ولا وت اترروحوده کتردیکدنء سره عدالت

ای اف اسبقدن اقا (مادی غحران .اعشار لهده خازقهار
اداع |عشلردی ۱

۷ ۱۱

ارک دوشن ادئ حالبوکه اوندن
اون ی
اوندن هان حاموره بانوردی ! سك سنه اول اندلس

شهررسنت سوفاهاری باشدن باشه

 ۱حالمو کاوندن و

ی

کو

ارالدوروف

قارا لقدن کامزدی ! ق«رطبه » « طلیطله » کی شمرلرمحتشم سرایلر وین مبانی ابل
٩

 1:۸اورمان اوروبا یا کرده حکمدارتوهاقارمنكباحالری سلذوفدیء

۱

ودومادلر حانی اتقرا رن حقاردی [! ]۲
AN

الام یبدم هب زکلا هسلدیا

ER

خصو صدی .حان حدودار دن«لر د به)داع ابنرهقدر مدهش

یدرصحتم هب زکلا س
رساحه هیاسلان ومدست

او

e

اومك» عسب» ۶م و لور کت مخ e
وسنه دا خل حتف اف
حه
ض

۳ز تورکلر كومدتدهی

موثعمز حوق شرفلی» سر ادلدیک ندن حوق اهستلیدر .و

لود ی» ومدسی :e

ل
ولن
غک
مقدن
محافظه وصیانت ابتدیلر»و مدئیت ایک بوبوك هلک گیرشدی :بری شر

۶ردن کلن اهل صلت اوی ای دند تورکلر بر طرف
ال

ری کون

> دبکرعییدن کلن »

تورك بیلك .سنه و دين ومددست اجون شفقدن یعامش
[ ]۲[ » ]۱اسلام 4

ده

ریس و کرک هو
نی میادیأقان اقندی.

مقصسل معلومات الق ایستهتلر « دراهر > ك « اورویانت

انکهاف فکریی تارتخی » نامندهی فرانسزجه ارته «زیدیجرجای » نك عرجە دن لساعزه ترجه
ادیان مات

اسلامیه ار خی » نه » شمسالدن بکك «ظلهتدن وره » نام ازارننه اقسوید +

دب نع

ری هه ید فاری حدم ده لك ویو کدر :تارك
ع
تورکلر ك اسالام مد رتنه دوع ودن د
حتلف زمان وختلف مکادلر نله «آسیای وسلی» « ۲آور خون»» «طو رفان»» «قرەقوروم»

« ماوراءالمر » » «سلحوق » »> « دند و
مدسه

ددتالرست

دماعلرتكت ورغ

«

کت ختلف مدسار باراتان تورکلر اسالام

دري

صلل

» روحارينك

هم تورکار وای پاپارکن ربو کی دن ده کندی ملار ی مر
او نده » فنایالاسلام » اولان تورکار کندی

اسا

مل داد «لر ی اسللاهسته وف
»

اتدل  2تمدب رکهرت

 aحو هی ی » E

یa

ات

وردتار :

۳۲

بح مخز حوق

باسی اولان داھہ لرها

9و گم ادسانتك اكبارلاق ملد بزلریاولان

»ر ور ا
» و » لر > و طهر ل
أله بازدتلری اجون عرب ط ۶ن ای

وان ۰۳۱

 1مسك ون ل

» انسیا »لر « رای » لر » منظومهلری مجه

ِِادن » مو لاا ( ار هب .e

کلر ونکله رار »> الام ان

طُ

 Eمددتلروجو ا

آشنده > E

در جر

می ا

كت دامغاستی

«سمر فندهی ردد بات خارفهسدی.

اوواده ی د مسیحد شاه » » ممعارك شاه ار بر بدععهسدی » عورك باحتی ؟ کنش
ووك خسبهخاهلری» دتالرفااصناعهلر یء كعد فشاهرلری»
حادهلری» معظم باحهار ی» ن ن

زراعت اجون اكك الا یا
7
ار باس

حو ده کر
و

O

 LENSESدلهی  | ENCعام » ده دی رک ال قاماشدران رمد بات
ا
مل
هار دی > ( ناج ح

 Eاولارق تول

E

( تربهسی ونون

حها دك اه

a وا همتی  ۸۳معماری

تورکارك قرعده» مصرده» نمال سورهده باراندفلری

رده
مدسلردن باشقه ال مهم مدستاریدن ی

 1تاطو لنده وحوده کتبردکار نی ورسورر:

اولان « فونه » دن باشقه « EC

« قتصری »

2

 <¢د آماسه » »

کی برحوق ,ااطولی بلدملزي اومدسك رر ا

واس

۱

 » Iمصنع +عماری آندداری» طریف سرایلری» فطل EEE

۱
GE

حول و عمانل
حوق صنعتکار انه کوبرولری اله اولغون رمددت باشاموودی  .اله و

بکلی » سلحوقحکومتنه توارثایتدیی وقتعنی زمانده و له رمدنتهده وارثاولشدی.
ععانلی حعمدارلرينك مورخلری وتارحی هب « جعیر » قاعهسندن باشلاندار

نع

مت

ذعغْان بکك » خطه اوقو عاسنی استقلالزك مدای صاندق  .دها عمانللردن حوق اول

آاطو لدهی تورکلی » اورادهی تورك مد سى کورهمهدیکمز امجون « ناف کل » کی
شاعرلرمن « رعشسندن جهانکیر انهبردولت » حقاردق واهمهسنه دوشدبلر  :ال بوکه

رل بتداها دور

و

باه اولفزن وما صناحیدی» اوایغكود رکه داها آیکتتی

ناوت ونخوده کر ر وتات رند رکهداها اه لیے

فده و یفتیل بای کی لك تکامل بریدیعهی ایداع اسدك » اونك اشجوندرکه
یادن وزاللی سنه وا

سك سنەلك « برزالس » ی الف

وت اورادهگ

مدنستدن حوق توکسك رمدسمز واردی .

باربارلرك « روما »یی استبلاسی « قرون اولی »ی قایامشدی  .تورکلرك « برانسی » ی

فتیده « فرون وسطی » ی فابادی  :برانسك وغربك متعصب مورخلری بوایکخی

ی تلا امك ادنی  .ال بوک آیکنی حاذتمیها

یه
حادئه د

وکسك وداها دینج برمدئیتك > دهاکوحول ودها حوروك رمدنته EU

ac

باشقه رشی دکلدر !

بز پزانسی آلرکن یالکز عسکرلکجه دکل » فنجه » علوعفانجه » سویهجه »

هیشبحه بمزانسدن بوکسکدك  :متعصب وغیضکار مورخار بزانسی آلبشیمزی تاره

آله
برمدئیت بادهسنك برخرابهبه جوریلشی کی تقدم ایدییورار » حالبوکه بزیزانسی لق

زواللی برخراهی » اك بدیی ,رمهموره باپدق .
بونی بز سولیلهمیورز  :اونبشنحی عصر مبلادیه عاد ونديك وسار اوروپا منابعنه

مصاجعت ایدباهرك « لایبایر » طرفندن استانبوله دار بازیلان رساله نوی يكمقنم ایضاح
ایدییور  .فتحدن اول سکسان بيك فول برقصبه اولان بزانسی برعصر صوکرا اون
مثلی مر

یابدق .وکتابدن آ کلایورزکه اوزمان بزانس دار ویس سوقافلری > ودور

وصیصقه ورب زواللی بربادهیدی» وششمان برقادیناندامبله بوکسلن « آیاصوفیه »بوبلدهبه
هسچپا فهشمیوردی :بز بزالسك آونعصر ده دوعوردینی دوك قبهبهمقابلدهءایی عصم دهاون

ر
وهرو
حرم
قبهابداع ایتدك! بوملتیالکیز قبلبحه شرف و ر میدکلع

میده یكایسادی!

عسكرلك ببله بالکز بازومندن حقان برقوت دکل » دمانمزدن دوغان رسطوندی.
ب«غداد » لره » م«هاج » لره ا

اومدهش اردولری ورون ساهك دکل عفاندی  .رز
نورك لجدد ادسای تار خی

20 ۰

سه
وویر»
دال
« فام » دن «ق

علممز له » »ار دی

اتب

قدر دسایك بالک.ز اكقوتلى ا مش دکل > EE

فقدر عز له » لایعد صنایی له » ال بارلاق برر دارالفنون اولان

مدرسهر عزله » خلاصه وتون روح ودماعمز لهده او زمانی حهانك اك مدیی بمرلتی
ایدك .فاحت « عانسه» قانو ىلك «سلمانیه» مدرسهلری دور اك دو كت دارالفنو داربدی.
مد

قانوی دوری الکز حغر افماه لد چیوو

۳

؟ یرم او زمانی

لا ی e حدودر زك جشمتی وحشمتمزك حدودسر لعمله او طمهمی + :سلماسه » نك

قیسی « مهاج » دن داها معظم بر ظفردی ! باپدقلری «ردم کید » ساعتلرجه
و ساعتارجه سورن اوصاسم اصناف <عبّلری « اروان » ی الان اوردولردن داها

عظءتلی برقدرت منسعی ایدی ! سلماعه مدرسهلرنده تدریس ابدیلن عل لر « پرهوزه » ی

قازانان « دوعا » دن دها سطوتللی بررار لقدی !

مر مرك مورو ی «-دور کال » صندنصو کرا جغراشاهن قبریلهخه» اردوار کز
IE

 1 iرکله اله تار مز احطاط اک باشلاذی  :سب ؟ سطحی

< 0

مورخارمنك ظن ایتدیی کی بوانحطاطارك سبی فلان پادشاهكبطا نتنده» اوتهکوزیرله
بک

E

بواحطاطك اصل اسمنی سو يله  :منسوب اولدیغمز مدست حورووردی
ومدسدت بهاحون حورودی ؟ وك ایک سبیوار

یعنی بری ع

دوغان « روهسالس »» د

!

ری حاری  دیکری داخلی؛

 ۷مدسمزی « فلیشه »

وکو نی غرب مدستك والدی اولان غرب « دور اشاهی » نك نه

بشمز

عو املله

باشلادیغی ببلسورز  :بملبورز که« دره بك » شاتولری دورن طويك احادی کءلدسانك

بوزبی قارایه حقاران جغرافی کشفات » امد بروئیاله هندستانه دکزدن بول احسلشی»
با لغك حکمی قران دی اصلاحات > اسی ونان وروما « صنایع شه

ایدبلشی ء « اسقولاستیق عا » برینه « جر نی

عوامل غربده  5زوهسانن »ای tC

سنت احا

لوشی  ...ا کی ye
» ك قاعما

وه بلورزکه وفاش ورد ۱۱۱۴

« اندلس » كده » دولاسسله اسلام مدنيتنكده » بك وبك ووك ر دخیی واردر >

برا ا

کر اندلس اولاسه ضادار
کم آوروبای بدردی دار !

ا
ج حابرده ملق مه بووك بر حقفتی اعلان اعکدءدر  2للا کااور نار

قرون وسطاده » اوفاق رموم شعلهسنك آلاجه قراکانی امحنده یاشارکن اسلاماردن
بارلاق رمدئت لاساسی آلدیار .لکن ونکاه اکونوث دورمقدن هحقار ؟ آورویالار

آلدفلری اولامبانی بوکون » بیلمم قاچ بيك موم قوتنده بر الکتریی قانوسی یاپدیار »
مدهو بلا !
ا دم بکرخه ن

OE

» روهسالس » دن اول EE
 eیک مد تك

رده

هلله

قالادق

E

عس لار معادبا رق

ابر ده دك SO 3 رفس
ایدسوراردی.

ر ۰.۰

مو ازبه اوقدر حابوق خللدار اولاحقدی»

ا

حالىو که

سله مهحمرهدك » ملسوب اولدیغمز «امت مدسی » اگنده دخی مادا

لد

زاولدیعمز

)E

لاموردق.

غربده « قوپرنیق » فلکیای قوزموغرافیایه » «لاووازیه » السمنای کیممایه >
« دهقارت » سقولاسئیق مناقشالی حقبتی فلسفهبه حویل اریدکن» بزده « عانبه » وسلمانسه
ی رارق تشن عضره ویکاشن احتیاحانه کافی که کن > بز فام
وقانونی دورندهی اومدرسهارك کتابار نی بسله کل]ایاماز حاله کلش» « عل قوشی »نك
قوزموغرافاسنی عل تجومه » « ابن سینا » کنسكیاستی معمایه » فان دورينك طبابتی
شصحلک

او

و «مواتف e

» «محرید»

محلدانی وا کل

و « هداا ۳

که

چو رهشدل ! دکانب حلی »نك  » 8مزان ا مق قاختارالاحق » کتاننده آجی

آجی شکایت انتدیي وحهله » و

دورندن وز اللی سنه |

» زده « ماه ۲

و «سلمانیه » مدرسهارندهی وکسك اثئرلری ندرین ایدهحك دکل ک۲لایاجق
یه له قالادی [. ]۱

۱

 1۳آوروبا ه حقیق عان اک ابلك توری کوان  2لنسنه « ژهر ر > تاو

ریایاس .در و و 6

و  ۵مت ن اف » دق ندرش اسدی , .تلا خره « اکنجی سبلوهستر > اله پابالغه
ارقا ادن « ژهءرر » داها پسقیوسایکن « مسار > هیثتوریاضانه عائد ایی اتری لاینجهبه ترجه
اعشدی

ابودلی وکا

آورویادن اند له قن ات طلبهلر کنتدی  1وکنجلر »> آرم شیمدی

آوروبای کورومجه دویدرغمز حبرندن وز مثلی فضلهستی » آورویادن یله

دة دوو وراردی!

[ ۰... « ]۱ونکلر تورکیاده سوق علمه کساد کلوب اهیاقراضه فریب اولفله بسکمنارده
»لوب عظم
یع ورکناه ک
کردستان طرنلرنده قانون اوزره شغل .ادن طالبلرك مبتدیلری رومه «
اتب نجلی م»ار«زانا مق فاختیارالاحق »طفره صاتار اولدبلر ! > ...ک

N

و

ربلیاركء ناصل!بارله دیکنی» بزم ناصل کرلهدیکمزی] کلامقامجون اییموسسهك
اوفاق برمقایسهسی کافیدر :آوروپالارك « بوبوك سلمان » دیدیکار ی حکمدار « سلمانبه »
زة
مرتاسی_کداد ابدرکن » بادشاهمزلك ور

د رادر » دیه خطابآیدن فرانسر فرالی

دخی « ایلدوفرانس » قولنهژی تأسمی اعشدی :رى بوغاز احنك قسارنده » دیکری
«سن» مربنك ساحلارنده قورولان بوایی عرفان موسسهسی دوغدقاری زمان برجسی
اک

ا

« ابل

»> داها حال » داها وومک ما اندی :

فل«و ج مدرسهار »»
مسه
دوفرانس » زمان کدکه تشم ص«وربون » ه » س«لمانیه » ای
اقلات انتدی !

عمنی حالی حبانك ما

و

E عسكرلك دہ ب

۱
کرمتدی» حالیوکه نولت غك تاستستا ,را را
عصر غربلیاره عسکرلك اوکرهتن بزده « اسک » به حسرت جکیوردق !

۳۳

بزی آرتق قانوق دورینك عسکرلی بله قورتارامازدی » حالیوکه بز اودورده ی

عسکرلکدن نله اون هل سای دوهسا

۱

اد

و
دیکتجری » لرقانوسدن ایی عصر ضکونتدریاارندن اون ایی سمل

۳
۳

اون قاحورلردی! قانو ى دورنده هزمان اه مھا وزقرق سك سواری حقاران

«تمارلو» ار اییعصر صوکرا حبوانلری آچ ولاغی برقاچسك ضعفایه احصار ابدیسوردی!

عبیحالی « ادارهسستهمز » دهده کورسورز  :آورواللر «فهبودالته» دورنده دره
۱ ۱
بحكمارينك :زاوی ووك رك > قوتاا ی صقر اف

یلتاردهی اردوارء قرعدهی خانلر کل براشارتباه « کخاایه » قوشاراردی» حالبوکه
آورویا درهيك اصولنی قردقدن » وتون ملتك قوتاری بر قطهیه تکشف ایدهحك
دورهیه کردیکدن و

رز « دره بك » دورینه کردك و « زوربالر » دوری آحدق ۱

بلاط رفسزلن فاعی 

تجدد دورمنلابتدالرندهکمومیاتحطاط وانحلالك سم

تابلوستی سر ایدم

اقتصادی وضعت ررباددی :امید رونت ک

i

» شرق اة

۳۳

«ترانست » میکزی اولق نهءمتی غب اعشدل » ارتق هنده کدن | نا خط بزدن
۱۱
عموردی اقضادق وضع اساستدن ره ورن ومدهش حول و
خطی نه بزدن عرمك امجون سویش قنالنی آحمق وولفا قناللله محر سباهی محر خزره

و ابش
برلشديرمك لازمدی » وانکان تصوریالکز « صوقوللو » نك دماغنده دوغدیو اوراده

آولدی! اوندنصوکرا ادارهسزلك و برحوق احوالكدهانضمامله * ۰۰۲۱نالررندهاقتصادی
وضعتمز توکلری اوربرتهحك بر منظره عرض ابدییوردی  .اوه اقتصادی نهنك اك
صاعللام عل اولان «تعار» » «زعامت» اصولاری » میادی سوءاستهماللر الهاقتصادی نشه ه

اك بوك ضعف اولبوردی :زعامتء تعار» مقاطعات اصحانی واوقافمتو لباری عهدهلرندهی

زعامت »تار ء تولیت مقاطعهاریدو لفون فیأتلهصرافاره الزام ایدییورار » اوناردهبو کسك
فااضله «ملتزمین»هو رسورار»ملتزمارده بواو چقاتلی التزامك احسییخلقدن حقارسورلردی »

|ردن برینه استناد ایتدیی اجون ملنزم علمنده رعایادن بر
وا
هیصراف بر ماتزمی حمایه ک

خی سقه بازه صرافه حتاف استنادادنه باش ووزنورء اتتضنده خاد شکایت
ایدن کورسوردی ! بوصورئله الترامات بدلی هی یکرعی سنهده لشمتلی آرتبورء واصول

بوزندن خلق زعامت اضابنه چاقواتل اجرت ویرسوردی  .دیکر طرفدن« جزهدار » لر ؛
دی بشکده ی حوجقاره قدر جزیه طر ح ایدسورار » « مبایعهجی » لرده دوز

بهایی کوسترمك صورنله خلت وخزبهی صوووراردی  .ونك شحهسی رهه وارر ؟

شورایه وار رکهکویلیارکویارنی ترك ایدبسور» فقرای خلق برمعیشت بولاببلمك خولیاسیله
استانبوله فوشویوردی  .بوصورآله برطرفدن کویلر خراب و تراب اولدینی کیی » دیکر

آ رادم ازمعام سدااولارق ااوكا ادازهسی دولت

علبه بهبرغالاد عظمه اولشدی ! » [ ]

ا<وال اقتصادیه بوبلهاواوغه احوال مالهنكه اولاجنی کندیلکندن ک|لاشلر :
دنحرصوکرادوات بوسوتون
نوس
رر
الی
بوا
خزینه طامطاقبردی»مغاو یلهنتسحهله تن مت

فقبر دوشهشدی  « .فلمتك » دناونشبسك کسهلك ر استقراض عقدینه تشباتدیر ء
صوه دوشدی » « اسپاننا »دن استقراض یاعفه قالقدق » اوده وی سطرفلفه منافدر

عذربله رد ایتدی .هیطرفدن امدقابولریقابنحه اهالنكآلندهی سم وزراوانیومعمولای
آلوب سک ضربندن باشقه حاره ولو عادی  .قادین تزیینانی ابله اسلحهدن ماعدا برارده

وتات کا عرسا اوا سد وار اصدار ابدادی :رول
هصرةمشلدیتی زمان شرلەت خاطره کلردی !
۸۲
[] ارح جودت » جلد  » 4ص ۵

بو
اداری احلال وسسوون سم ادی « :اعبان » لر طال اولدیی اجون وهھلر دہ

اداررم نوزارك النبن ا,بلیتارق و شکتسد و تفای
رسی
» ه

لدی

ا

0ا اد

۱

ر متنفدك هابهسنه صغنوردی » بوصو ر له اضلسا تینه

متنفذانك ء فقط قاحت « کتخدا » لرك اولوردی !
کویا اهالمنك شکایاتی تاع وخلةك حقنیاحقاق اون « مباشر » لراحداث ایدلشدی»
حالرو کهلودلرده آری E

و

ناه اولبوردی  :هب قار بلق صورسله لعان ادیلن

مباشرلر » واردتاری برده متغلنه ابله احاد ایدسورلردی « .دولت مباشری کلدی » دسه
خلقه یی رمصرف ویر سی حمل ابدیایردی  .ماشرلاك اوله کارلی برایش اولشدی 4

اصلسز عیضحالارله اویدورمه مباشرلرده اعلان ایدپلیور » خاق بو صورئله بر قانداها
صویولوردی !

اك تویولك اداره ستاستی « تتل » سستمی ایدی  :هان هی متغلمه « فرمانلو » اعلان
ا لةه دشن e تلهم سه وزار ت وبریلردی ! برمتغلهی گرد متغلمه به

ار ا
ایید

سەلتسەك صرا اوتنه کلبردی» وای ارو ھی

آ کلادینی امحون تنهلهمک کدن که

همان هوفت شهلهجی کد له بلرشیر کته صر ی حو رردی
مان
و

القات کیریت اون آزیل او

الکو دو لك دیش هت

ی

۱

!

و رما ار م « » 9فرمانسناست »
لطسق ایدولیردی .J حمودای » دورينك

مور  9آسمطلق » ی حالت افندینك وردیی رحواب دولنك قتل سباستنده

ودهنتی

کوسترن بلیغ براعوذجدر  .بك کنچ برينك قتلی حقنده صادر اولان اعی.اوزرینه »
رحالدن ری ء حالت افندیه کلمرلك  9ی

کنر ! » دیبه شفاعت ایدهحك اولور .

الت افندینك ویردیی جواب شودر::

-

كنج قتل اینسهك یازیق » اختار قتل ابدلسه کناه » قتل امجون هروفت اورتا

باشییی رەدە ولایی ؟ !

مدرسهلر وعلمادهی امحلالده ایک رحال آلشدی ؟

ا
ا۷
طشمیة مار ية لعن ایدیلن علطائت ر
على الاكر منصيلرينك ااهل اولان تونلر کندی براریته ماهبه ا وکل تسنایدرلردیء

اوجوز اولسون دییه ووکللر طببي جاهلاردن » پوبازاردن اتاب ایدرلر»حتی ملك

وه

وسدی
عله ھچ سیق اولان عض او باشانك ک
وك
د
 ! iبار ج ج

سادة

راي ا

رن

زاده عارف افدی
» حق مت
3

تبدیل ایدلرك خوجه قانتنه

هبسیکنه کوهر» روم الى قشم
با
فصلاساه حکا ره
س
ص
و ارانه
 2اد
دنم

۳

دوه

ا

e

دری

س الالام

شوت مشیاسده آحدینی ارتغا والاس اصو لنه قارشیطامه علومه

( اولسون دسه بارد ندادن
43

]و او حه مر بل اندسوردی

سو

مالاز مان وس و سه

حته ( لر یکنجر

ا

حرو  1مدداولان
ال م

اهاسنده

عامل

7

وضعلتی | لشلردی » هیشنده « شریعت » ی باراق بایان « وبا » لر مود ECD
رهشال

قاوغاسی

مشنختك اة

وز دن

ره زواللی ردر

عاصم انندی» ك
اوک و

شخ

اسلام

:

صو رت
ال

هه دو شد

لءسندن
E

در حال عو د آغاحی اش

زنالءادین

E
بانهر

ا

افندیی

اه

یحی اوك ارغان

| کلاورز

ادزم مشق

ساض وق

تس خ الالام

صفقا اند

اج

مودق

اتل

» مې زاده

درە حك اولان وا

افتدی

2
 ۱عاے

افندی

او اهاز ست

۳

اولوراردی

!

<

وشخالاسلاماو لور /

هله کک ,ETS احلال وئون دردك اساسی
عسکر مرك

بل0

ارلان « بکیجری » ی

قالشدی ء افر اد اصنافلق یاعقده > ی
ی

روس

ده 0

دی

 ۳قالىوردى .بهانتظام < العام » هروط رضیط 6

کت قارشسنده » وز سك ری

« ره ولداشار > ED AAE
که

عنبارت
بر سورو ه« احلاف » د

دایاملماز ,aS

رورس

6

وه رده

ا

0

سك

لردی :
ریر
اه آ عادن قاحارلرکن باغ
 ۲اسر نی داسشقل EI > ری
۱

ٍ

السکتناسولسوفاقارنده هرری قوهررماندی :ب « یرکسحریارز» ا
ول برمن» آرنلر اولالر دست کر گرزدرء» قر قله یتمه ز»
که بهعاق

صاللارز » دستی به قورشون

A

Ro ele

یفیک ز وررا!
۲[ E

عسکرلکدهی مدهش احلالی ب»کیج ر بار الغابی پضوورع رمتاولورکن >
صدراعظم فوج» وسف باشا باغیرارق اعلان ایدییوردی :
۲

ارچ اطنی به دبل» عدار هن شرف,

۱۳۲
« بز بوزیکرمی بيك اوحاقلو ایکن سکز بيك موسقوف عسکری طونهی کدی
وا
کوزر
لعز
وهب اظهار صلابت الهدی » بوحال الله قامته قدر نصرت کورلهمن !>
ايشته سلم ثال ومودثانی دورارنده ملك اقتصادا» ادارتا» شرعاً» عسکرلکحه
وحالده ایدی» اقتصادیا کز احلالده» ماللهن وزوق» ادارهن افلاسده» علما ومدرسهتر
ریاد > عسكرلك متفسخ ابدی » قو حه عالکت هیشیده وهیساحهده حورسور  اسيی

مدئیت پارچه پارچه کدلویور » حبات چاتبرچاتبر انهدام ایدبیوردی؛ آرتق اسک حيانك
واس مدئیتك طوتولاحقبری وکوکنلهجك جهتی قالامشدی .بابک مدنتك بکاشاباتی
شمول ادهحك » یاخود e

اخبیطلالات ماش در کته

1

 : ۱طسعی

بر « محافظه حبات » حسیاه برتحی ولی قول ابتدك !
یر

ار

 ۱احتاجی»حبانده زورله کندییحسایتدیرمش» زدهاویی

ایسترایستهص قبولدهمضطر قالشدق.غیسد رکهتجدد احتباجی زده پادشاهاردنباشلامشدی,
بولك وله اوليشنك ایک مهم سبی وارد  :ری معادی خارحی مغلو یتلر بادشاهار ده

شود وحشتی کر ادسوردی» دیکری دال غاا » ال ادشاهر ی ۳۳۱۱
اجنده رافوردی

Sh «مصطفای ثالث» وكرك « سل ثالث » ك ن«ظام جدید » امه

یی عسکر وحوده کتبرفك ایستهمهار ندن الك مقصدلری م حت سل ا
همورا ۳
کره
©و ی
بر « خاصه اردوسی » ه صاحب اولقدی ! آرثق بادشاهار ک
خلةه استناد امك اجون «لواء شریف » اخراحیده خلقه قارشی بادشاهك باشقه

استدندکاهی قالادینی کی برمعنایه دلالت ابدسوردی  :اله وایی سده متی بادشاهار
ابلك حدد ا

بشوا اولدیار» وطبعتاه ابلك حدد

تا عسکر لك ساحهستده

تج ایتدی .
۶کری احتاجارله اتداده منفرد وبسط حكررا باشلایان بونحدد کتدکه
فقط .

کنیشلهیوب درینلشدی )۳۰۲۱( .تنارده «سلمثالت» بر«لسمشورت» عقدایتدیردی.
ومحلسده پادشاه ارکانك هیسنه آیری آیری خطاب ایدییور  « .وزرانك دفع مضرتاری
و خصوصات سانرهار نی» قاعمقامباشادن «عسکری امورك اصلاح وافرادك ضیط وربطنك

تامسنتی »اكان باشیدن > «امور" مره وماللهای بط دفردار اف ۰۱۳۱
کآلاتبور ونطقنی شو حله الله بتریوردی « :هرکم دین ودولنه خبانت اپدرسه
اش

3

E
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« :
تهح یتدحو قلو لصا هبضق كتهبولطم ندنسارحا اهاد لکشم یدشلوا ! »

امكایت ولاشهاردن برخلاصه ور رساله ترس ایدلدی  :واساس احاد ايد هراد

E

YEATES
ناء واه ۷

EE

ارمح حدد ر که

کا اولارق قول ا

وهور ی اعلان ابدیسوردی :بناءعلبه فر السه
تام بوتارحخده فرانسزر قرالاتی لغو ه

انقلای غابهسنه وار وکن بزده جدد حباعزلد ا تسه دمت ردق !۱
بلورز  ۵سام

د

کی وسان 9

دف
ک ی
و

ى

قانله )sS حو نک بوشدد

وفورفافدی  4ۇت بط فان اا<صااحات >
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ادساتده الکز دين حدودی امجنده قالامازدی > وافعا دینده رشتهر مر ۱
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حر حو هار ی ارحالاعشدی > ی

حبات رده

قالاسىز مده < وی و حانی رک

قار شهسنده

رومانتزی ودي

 :را

مغلو ب او لغه کرد ین 9

زم
نتهکم

اوله اولدی !

 » 4ادسات فد یه الکز « دوان ادسای » ایدی » اوادبانده حکابه » رومان »

ساترو ی ادیتوعلر بوقدی .ادیبات قدعهنك «دیوان»لر خارجنده وجوده کترهسلدیی
اثرار معین بعض « افسانه » لری نظمه حکمکدن عبارندی .للا وحنون» وسف ولزطا
هه

اج کی باشلیحه او چ بش قدر افسانه موضوعاری واردی »

شاعرلر ونلردن ری ویارقاحی نظم ار ور

حکابهارده ردفعه « موضوع »ی

کنات وتو ده :کتررازدی > وافساهی

شاع ولاحق دکلدی » آوموضوع اولدن «علوم

وسحدوداری معندی » ارکتایده « طرز دزت » لده اهمتی بوقدی ء وقعهلرك « عقل
خارجی » اولشی ؛ دیور »> پریلر کرامتارله دولو « مابعدالطیی » وقايعك مالعدالطسیی

¢
اشخاهرك آصو بر یاو
هر » دی

> ا

سب

ر شصصه دکلدی 6
سا

مو صوعه  6ر سه و ات

اهمست و بیان نک نهمطه » اراز

شم و قالعه ار

واستءارهار » نادیده خالار » متاز منظو مهار وعنللر اداع ا

 €یالکز ار لاق لشسه

دوشو وردی

.

حالبو کهیی حبات » کوحواد حکانه » رومان » سارو ك حوق مهم « وع  6لر

کشرمشدی  .آرتق « فلشه » حالله کلش رقا افسانهی نظه حکارك « صاحب خسه »
اولق

4

ای

e زرم ادسانكده «دنوان» و «افسانه» ف ر تارق نکن

دی
ادساتقدمه A

۷

ودی
» تر کی کوزلك » ف

EAE EA

» ابداع الهمشدی .اونده «کل » حالنده

 .مثلا « سلما ره ۷

» حامعلر ی دوشونه :

ستلطان اد

بونرده هم منفرد ٤ هم کروکزیالکلر واردر؟اوتارك حرمرددی ا
قابولرنده ی او عالر  1مسر ارلدمکمششار  6سو

ایشله مهلر RF

a

آبری آبری

با » فط .ومنفرد » ویارحه پارحه کوزللکلردن باشقه رده اونلرك « هت
حقان »

مومه » لبردن

موی ترس

آهنك

و زللکلری واردر  :سلطاق اجد حامعنده

وناسنندن دوغان کک SNT
بی
7

ی  » 3فهلری

معناسی طاشان

و کبلد که کنیشلین رمعنا اوقو ورز  « .سلماره » » حولارده پرركت

اوستنه مغلمش

قوم طاغلری کی عظمتلی بروقارله خلبحه باقبور ! برنحیسنك منظرهسندن کلن آهنك
واخهلاك 6
دی

ایکتحستك دوروشندن کن احتشام وعطمت  +انهه و ترکی کوزانکك

مولودیدر

8

۰

« ادات فده » مده ولو ع کوار کی > ره مه اور اوراده غایت قمتل

ادیده عنزلار » صولك ره
بك
مصرعلر » حوق بابدار سار > ن

ول منظو مهلر واردر.

فقط بوتون بومنفرد کوزلاکلرك ر آرایه کتبربلشندن دوغان عموعی » احاطهلی » ترکبی

شل بر «غل» ندهبل
کوزالك » ايشته بوبوقی  .حتی ادسات قدعهنك عاالاکش ب
یکباره برکوزللك جلى ایدهمیوردی > غزلارك هان همان هیبی تلف ببتاردن سکب

پر « خلیطه » ایدی » آلتی بيتك برمنظومهجکده بیله معبن ,برانسحام » معنوی پررابطه»
ره
زرا ر
سا

لهمله شیوقدی :ادساتقدعه عرلارتك وزدهطقساننده تسار LE

مطدی
ال ویالکز « قافه » اله و

 .مثلا ف

0

یکبارهلی الك حوق

سل

۰

اسعات

تأمن ادن » وتونرعلده «عنی حرارف » اك حوق محافظه این « ندح » بسله مثلا
ر

ناز اولور دهبسته شم حم خوابکدن سنك

شرم ادر رك یسم لمل نباکدن سنك

کی ظریف بدیعهار ایداع ایدوب دورورکن :
واه  ۶مد ور وت "ان کده؛ هلت وارر از

غاظتك فهم اولنور کحتمابکدن سنك
ام شل 2

مکی

اىلەغزلك الک

هی

وشفافستنی بالطهلامقدن

کوربلور  5ادیات قدعه پالکز مصرعار وهار ادیاندی » اونده بالکز منفرد
کوزللکلر واردی» E

ee

 2ییحبات ِ وک یکوزانی کنر.شدی  .متا  ۱قورنهی» 2

ازراری زم

رهء
یلرل
اله
ره م
بدید
بتلرء نا

دوه
نك ف
قنار
او

دی وقت اکلامشدیک ادبمانده بارلاق
برده موعی» کلی» E کبورزاك موجوددر .

«سعت» ه » « حبات ۲ه » و « قان » ه باشو ردی > وتو
 Aادسات قدعه ط

(

ها جات » »دویان فل واردی .ادسات قدعهنك طیعت قصوبری

نامنه وجوده کتبردیک بهاربه» شتاه » موزیه  ...کی شعرارینه باقیورز  :بوناردهبهار »

قیش» یاز دکل مارك» قبشت»بازلاوسیلهسیله بولوعش تیار واستعارهار واردر .اوادسانده

مثلابر « آت » تصویر آیدیایرکن :

٠

رها دی اك اونادن بان
کاد د
د
اکن بل کی کاهی هفت دراه ! !

دینیوردی  .دبوان شاعراری طبیعتی طبیعتده دکل یالکزدیوانده کورسوراردی » طبیعته
ندی ذهنارندهیملون وملمع عدسه ايله باقیورلردی » اونارك شعرینه
اولدینی کی دککل
د مفهومار » دی  :أونك|مجون دووانلرمده
ر »«
عفس بان  3مقیخض طسعت » دکل

اشایان طبیعت سادهجه طبعتك اولووقرا کلق بر لککوسندن عبارندر !
اسي ادات « حات » لهده علاقهدار دکلدی  « :دیوان ادسانی » بك منستارندن

یرمیورز .
حت ایدرکن ذ کرایتدیکم زکییماللر استثنا ایدیلنحه ادبياغزده «حبات» کو
دوان ای ار هسیده ملقك امجندهپاشاوراردی» فقط ملت اوادسانده یاشاموردی:
نورك جدد تارخی ادیایی س و

متخ

طبشارده ی وبوك وحائل جاك پردباداری > شادقهری و اووروی ی اور ۳۳
هلت ماد ی

 3وهحقر هلری وارمس اس ادسات بنلورهقاباللدی « :دیوان»

هیچ خجرهسی اولبان براوطه کی بالکز کندیامجنی کوریوردی ! داها ایق بردستور
حالنده سلوەمك

السترسەك 1

 :دوان ادسانی «ملى» دکل » «زصوی» برادساندی»

اونت اجون اقزابه لت دکل ا ره

۳۱

اسیادبانده ز قامدنکان« در ود تا » لىدە ایشتسسورز » فضویی وننغدممهكلرنده

قسما بوصدانك حرارتی واردی > فقط ذهنك ما امکلرله ابشلمک یور قااای
« حر فت هنرلری » وصدایده دوعو وردی

واوعای 7

E

 « ۳قلبابله « ادسات فا ات منقش

واغیر حائل
 : kEصاز تہلر اولسهده فليك صداسی ص

کهمیوردی

« ادساتقدعه » نك طبعته» حباته وقلبه قایانان نوماهتنیبرکهابله ک|لاعق ایستر سه2
دبرزکه اسی ادباعز ا«لاغوریك م»اهتده ادی  :های ا دمناور ۳۳۳ ۰
واردر » ونارمذهدر > ححیل خنلندرء اونلرده حر وليك کوربورء لک او
مسافه بوقدر » آغاجار ء انسانار ک»کلر ء ایرماقلراوراده هببر «سطح اوستنده» درار.
ايشته اسیادساعزده وله ایدی  .هان حالبلردهوسحادهلرده حبحك وسروی رسملری
ولر نهجبیدکدر » نهسرویدر » زه الکز حبحی و سرو
واردر ء ن

نحخظر اتد ررار >

اونار جیحکك کندیسی دکل » جیجی خاطرلاتان بر شکل » براشارندر ا.يشته ای
 eنلوهآیدی > ز « دیوان » رده مثلا عشتی خاطر رگ

غشقه اد کهلری

کورسورز » اس شاعرارك « سو کل »لری باصلدی» وی کل|ایامایز» سکلرجه شاعرل
سکلر جه دحانان » ی وب « ر » دی ! بنه متلا > وتون دوانلری دولدران صایسز

منسهلرده صبرلایان برقليك ماماو یدکل » اولومك »  ۸و 2رات تفاس دکل> اواومه
عاد لشسه واستعاره هنر لرSES

ادات قدمەده » اران تاثرندن وایرای تقلددن کلن روا

بوای کال  4له ودن ا مه اول ا
مقالسنده » ایرانك ادبیات ورسم

ری
0

ریا
|ر آنارنده ازا ف
« آزرانه مملومدرکه ک

ماه

 ۵۳۱قکار»دمکبر

دییورکه :

کرد

E

ا

es

اسه دیگر ند الفاظ اوقدر رنکن اولفله ا

A

ری متاظره  €دبکری مناظره +مطابق آولادینی

اجون ایکسی دی طبیمتك خلافندهدر  ۰خی عاك لواشح مسومهسنه نظر اولنه برملوانلك سفی
الله ماهییننده اولان بعدګرددن

مزراغندن اوزون » ومدام منظومهسنه باقیلسهIE 
فزون کوریلور»! 

و

ادش وستردی» ادات

اب ساب ادت وله الاعوریك e

بزدن حبحی خاطرلانان پرشکل دکل حبحكك کندیسنی ایستبور ؛ ءشقك اسار زی
ول بعادتلر له » تخر هی شو فلزبا دوبارذاربله قك کندیستی ایستور ؟ طسعته

بورربلضشا د»روی
حبانه وقلبهقاپلی پرادبیات دکل » طبیعتهآجیلشرعدسه » حیانه چ
عکس ابتدیرن بر صدا ایستبور  :ايشته دوان ادببای ابله حقق ادیانك اراسندهی
اصل اوحورومك ماهتی وندندر ء اسک ادسات بیحبانه ايشته اصل بوماه.تندن دولای
اطالق آیدهدی !

 4ادسات قدعه اختارلامشدی  .اوادسات ارتق بایاحفی .باعشدی  .دعشسدل که

اه اه واردر >

هودن عم اون ارتقهاسی

ردك

حبات » هرشده وهیساحهده حوربورء حبات هشسله احالال واهدامدهدر» عمنیحالی

ای اد ماندمده 3رز

واحطاط تدای

 ¢آرآق اندوساندهده ضعف

ادات » ی ادسات » ك تدرحی وغالبهلوار لهمشلمادن

 . Epوده طسصدی؟ 2
9

سلهحی هنر ارلك ال ی

TS
E

ی

ET
۷

 :اس

دنه هزال

ENAS

 :ار

ی

«فضولى» دن

داها حساس وامجلی عزلاریازاحق دکلدی » عصرلرلهیاسلان « تقلندار » لره » « نظره» لره
را او بغداد سلدبزی کندی ساح< سنده منفرد قالشدی .آرآق “ هه عنلده « بای » و
« ای » دن دها انسحامیی » دهاصنعتل ارروحووم

ك

دکلدی » شمهسز هیچ

کسه« قصیدهجلکده» « نفی ک»هیمهجك» توحبدومناحانده« ای » به ایریشهمهحك
» حکتجلکده » راغ باشایی

کتنک 2
اولان « شيخ غالب

 » ۶شمهسر شوخلنی » دوق و طری ر فصه

.دبات قدعهنك صوك ووك ۰
« ند » ك کینهواراسهحقدی ا
N

ن آچدم اکونجی نن نوکتدم !
و د کنج » ی او آحماسهده اونك توکتدیی حققدی a . اونك « حسن

را
کندن
صشقو»
وع

« ادبیات خزینهسی » باقدقکه طامطاقردر !

تشر

۰02

»سید

ع

سئدلزاده وهی > تار ححیسروری  ¢اندروی اف

ادات قد مهيك

وصو لك دور شاعرلری  6اوادساندهی سقوط و احطاطكث حانی | عوذحار در ۰

افتر

فارستیلان» شدای ای جال

تاکهرواز بلند ابلیه عنقای سخن!

دین سنیلزاده » طاقدینی اوایی فناده رما رده سورونوردی !

«سروری » اسه
فازه اک حلم تسین اولدی کدی ۲

دیه کديسنك اولومنه قدر حاخرجلکدهی مسخانی قدرتی انذال ایدسور 
روغاز طوقافنه قانمز  ۲ق اوده وق
کفته د نکو نته

ت

سخندن

صوغان | .اما دراد

۱ا ر اولورز !
کرچه کم سره زم ک
خی

حوق هر ه مرز کعمتشاعی

اولورز!

صاحجه » صعو ق باو کوله « هرزلمات » باسوردی :

واصی او وی

حدهدن

٤د « دے ك

 eزا کر یال و بال اواشسکا

ی سوزولش

دهدن رخسازالاواش ۲

مطلعلی بدیم عز نی :
قیرمری آثی دویامیروی ل1اولش سکا  .اجیوب قالده پکمزصوکرا بال اولشسک
کی ذوقسر ترهات اتلهنظر ایدرك :
«اصف  4هقلر اوسه ننه اس کودوکدر

مضمون و الت وللور لوح دبلنده

کدی الپاماتاه اسات ادسوردی !

یتنی سوالکده هقدر حقلی او
که زاده « عزت منلا » دخی :
بار الله رافک او ج صو ارمده
الق صصرده

دی

دق

فلهی NC

طقوز اون سل ی  ۲لدادی اوشاع جه

دردی کمشاندی ساعت بدهو اردی بادق
ج
E

باه کاش قت ك کوج چادق
DE

a aT OT

E

۳3۱

کیی بچارهمنظومهرله برغزل امجنده بردن باشلایارق یکرعیبه قدر عدداری صایمقهنر ی
کر سر فلا خمگذار .ایدی :
ادماتقدعهدهی وصول دورك تدققندن کآلابور زکه ادات قدیه آرتقشاعیدکل
رکدهدر ء اتوارك هریی
طاسلاق بکد ز م

« شعر » ه دکل ادسانك

حقهباز لق هنرلرینه

ا

نی درک دغر ادن بردرء بوق .ااكفاسی لان باه
رو > آهسفن » افساق » صقنل ر رک که دوشمشدی:

و و

دی قولکده صادق اول کوزله رضای قان ن۲اک خلایق اول
ولرننصح
قیز دیک
کمدر سک کهرجاموره وارولاشیق اول هکبارت اله زاهده » هكده اجیق اول
اولهسوقاق سوورکهسی قادن قاد ی اول !

باقاردن» نائلدلردن» ندعاردن صو کر' بولسان سلمانحلبباردن» عاشق پاشالردن داها
کری قالان برمفاوجتتله سورونور !
TA

ادسات فده » الکز دوقده » ونوك شاع تشد رمکدهد

EE

تکامل ایدن کءتدکه آهذکلشن شعر لساننده بسله اختبارلامشدر « .یاشیخ غاب ؟»

دییهحکسکز دکلی ؟ اوخ » سنبلزادهارك » واصفارك معاصری اولان او رنکن خملل

سما » بای توکنن برلامبانك حبقاردینیصول پاربلیکی » ادبیات قدهنك صولشعلهسی
یدلوا !

ٍ

واه

غیرت

مو

.e

ا باشلوز  .تورلذادیسانی > قوی

دور ی اجه تارات

قرازار واسطلهسلهعاس ادك و غیت یرای زه فرانسه

 9هه کندی , ,عون الد شیبارك بلک ورد طقنای فرانسزاردن آلدق: 
حونکه اسکندنیری» بوبوك سلمانك فرانسز قراللیجایه ایتدیی زماناردنبری» «فرانجهلو»
بزم نظرمزده بوتون فرنك عالنی افاده ایدن برتصیردی .تجدد دورینه کردیکمز زمانلرده
غرب لسانته آشنا بر اووج محدود منورارمزك هسی یالکر فرانسزجه ملیوردی> 

وزارك امجنده انکلزجه ويا آلماتجه بان بوقکبیدی  .عبنی زمانده بغلراردن استاننوله
انکلسنزلردی
اوزمان افحروق

وطععتمله استانولده الحوق ایششلن لسان فرالسزحه

اویوردی  .اون آلتنحی لوئینك اعدامی اوزرینه آوررپا دولتارينك فرانسه علمنه
تشکل اسبکلری اقاقه زداخل اولامشدق  .فرانسه وندن حسارتلنهرك جهورتی
زه تصدیق اتديرمك اوزره « دهقورسن » امنده رسفیر

گوندردی ء واقعا وسفی زه

وبا انمه جپورت ی امک موفق الوادی رز فقط تزسفیه :فوقالماده
راشترم  ۵زنی یدرونولوب [ ۰۳۱
NES
[ ]۱ار جودت » جلد ٩ ص ۲۸۱

ا

ن

اا

اکروینه
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سوهسوه اوقونا بسله حك اسلوبه حوبل ابلهمشواکثر محرراننده شوخیء مناج وکفتارده
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خلا صمی اومارم نزمان EI

ادرسه عقل «رشد» ك ادر وکا ید بره

I

کوریلیورکه شناسی > E  « EEخلتك ریس جهوری» تلق اعکدهدر» وتیعوببری»
بوندن نمش سکسان سنه اول بزده ايلك دفعه اوتلفظ امش » وادباعزه درس جهور»

رکف ؛ بر پاشایه اضافة > ايلك دفعه او ادخال الممشدر  .فقط باشا اقندار موقعنه

کمهمش اولالی که رسمی روه قول امین ا

۳۱

ارت اس

حررلك یاعقده» سربست مقالهلرلهاکابری اغضاب اللهمکدهدر  .کندیسنه التفانهباغلایان

فواد پاشنانك اوی لیر والا » اعضالفته تمق انتدرهك 0
رما بو وظفهن قول اخور» پارسه كمك رور تن کت ا ا ۳۱
شنا اک

دفعه بارسدهدر > لکن فواد باشاده اونك شد براقهمقدهدر » نهات

۳

شنامیی ازمر واللکته اقناع اديور ارو صیرالرده فواه اقا ۱۱

اجون « یس »کهلنور ء آوراده وفات ادسور » شنامیده بارسده قالور  ۰۷۸۱ .ده

استاسوله کلدی  ۶ارتق حاننك نهاشنه فد ء استانولدم » غنهستات با ۱ 1
۱۳۱
مهادی وحالی بر فءالتله» فکرلری آبدتلاعق آمجون » غ اا

۳3

اجون  2علکتده «اسک » برینه دى »فن آقامه اون حالشدی  :ار ۳۱

ما ده وحقق بر حاهده اولشدی .

طسعی تشسکلات قدعه طرفداراری 
فظن شناسنك

قارشاسنده حاصم بر وضعت

غار غرویلد ند حا
ال

دی  .هس رده ی حهلەلردن اوران

داکزیت » اوا اى مور دی کی تا ۰۰۱۱
بك ایی سلورلردی > شود »> روت هب اوئارك Î
اولای

۳۱

a 1

۰۲۱

اركاننك اك منور

سله حوق دفعه « قالابالغك خاطری » له حاشانکار ولونوردی  :ونون بوزلرلد

قارشسنده شناسی » ياننده آتشن ر قاچ کذب » النده سادهجه ر عله » فقط روحنده
حلکدن ر عنم » دماعنده بو ملتك ی
به
هلو
رفناعت > ماديا ومادیا » او

عرب مدت له فورتولاحغنه عاد صارصلماز

قدر» کذج باشنده » هنور ٩2 باشتی تزمههشکن ء

ی

2

فضله دماغ مشغولیتندنکلن بر خستهلقله حبانه کوزارنی بوموجهبه قدر متادیاً جالیشدی
وحار مشدی I

سا باشنده » بارسدن لته

وم اوغرینه کندیمی فدا امك ا

ود

» وطن

الك ER

» دین حوجق سور ی بك ای طوعشدی !

شناسی » لعصت RIA pI

پرواسز دشمندی :

اولش انسانه تعصب بر اوکولاز علت

حسن دیرگ اله قورولور آندن ملت

yS

دیهمعادیاً رشد باشانی تمص علهداری وتحدد بایراقداری اولدییاجون آجیلدسوردی
ولعصب ارباینه قارشی » باشانی :
یمیدر مدئیت رسولی دشه سکا !
ده توصفدن روا اعوردی 3
» قولەلى » و فعهسی دشن

ده وه

O

وطنرورلک

فمتلی بر رهاندر :

وشز
اوزمان عبداخید علیهنه کزلی بر اختلال ترس ادلش ؛ و اختلاله ب

قدر ذات

داخل اولور .معن برکونده مذا کره اجون «عل طاغی » نده طوبلاعفه قرارو,ریسورارء

نظردقتی جلب ایمهمك امچون هیکس برر ایکشر کدهجکدر  .شناسی اورایه وارییور»
یده
وه رش ی آرقداشندن باشقه کمبه کشر وککسههجنك
ٍ

بوقدر ! []۰
شناسی بو وقعهی شکاردی نامق کاله  « :بو ملتده داها انقلاب وجوده کترهحك

و آنات اون مک راا کو دور رش
وک قانع اولقله رار » اوثلر نه و ملتده 

[:]۱شنامیده نامقکألده

اقلات باٍعق » مولتی مشمروطته ائلاعك

امجون محاهدهلرندن برآن فار غ اولادیلر  :اصل بویوکلکلری بورادهدر !
[ ]۰و «قلەلى»وقعەسى وزندن « شمخ اجدافندی » بامتده فاضل رذایك قریسه نی و«ماغو سه»
زیدانده

بحس اندلدیکی ملیورژ  .و دذاك به قیمتی ر شخصت

اولدیفتی نامق لك شادنندن

اوکر عکدهز .شيخ اجد افندبنك نفیندن اونبش سنه صوکرا نامق کالده ماغوسهه کوندربلیور.
اوراده هم طا یشم رار  6هم سو اور > همده شخ امد افندی امق کله استادلق یاسور  .کل
ماغو سهدن رنه کوندردیی  ۷مکتو ده دسورکه  « :مشموزدم اولان اریاب کالات آزاسنده رمثلنی

داها کورمهد کم شخ امد افندی دخی ورادهدز > .
1

عل | کرم » دارالفنون وطلری:,

فا

سید

در ناس امل قدر حدر رول  2ا

ات مرچ فد

۳۱

صنعته» روحنك حلهسی قدر فشاض رابداعه مالك دکلدی » اوی ادسانه هم شعرله هم
نژ له حالشدی »> لکن و كتاف رصنعتکار دکلدی ETO

ا o

بوقدی » هیحان واحتراصله بازامسوردی  .اولك اجون اوك شمرتری قاری ا

دماغلره خطابابتدی » روحاریدالغهلاندیرامادی  .واقعا شناسیی ادبباعزی دکشدیرن
بر « محدد » اولارق سلاملیورز  .فقط او ادسانك مظروفی دکل »

ادساندهی یکنلی کوزارهفوسردی 

ظرفنیدکیشدبردی»

لکن روعره اشلاامادی بت ۳۱

وی پااحق « صنعتحراری » وقدی .اونكارلری دو وقو فورو تور تور  5,ها

فقطسوهسورز  .شناسی زماننده ترقکدارار ولدی 

فقط صنعتنه رستشکارار ولامادی.

اکر تجدد ادبای بالکز شناسی اله قالایدی اس ادبات داهاتتوق زان ۳ ۶
ادامه ادردی  .اسکنتك 2

۱

 2حق داها قوتلی یی رذوق فارشسنده قوتی غ

اک پاشلادی  وی انان ایسه"شناسیدن صوک اکن مر :
شنامی ایستهدیی کی شاعی اولامایشنه»امی درجهسنده فکراریی قوتله افاده
ایدهمشنه کندیده واققدی  .وبوك رشسد پاشانك اعلان ابتدردیی قانونلردن » افا
ح|ه
دحت
مندن
هدمان
لیی خ
اد

وادیسندهیازدینی رمنظومهدهشو للهبرته تصادفابدسورز:
 ESاو طبییکه هدم ورسه علاج

ایو اشدان* ۲۱ی یی ۶۳از ر
بوبتده شهسراخه رمعنا وار » دولت خسته

ابدی » رشد اشا او خستهی

جسه
رار
یعل
وصل
قورتارمق اجون برطي اولدی » دوقتور خستهسنه تا

و آیعلاجدن

خسته دوقتوره اصل حدت ادرسه » ملتده باشانك علاحندن دویدینی اضطراب اله

طبی ازعاج ایدسور  .فقط بردوقتور ناصل خستهنك اشمزازینه امىت ویرمبهرك
بداویسنده دوام ابدهحکسه باشاده وی باباحقدر  .ونشحهده افاقت وولان نخسته ناصل

]۱
کند بیقور تارانطمدهمتدارقالا جقسهملت ده خارصکار فا زلاناشایشکر ال توق
ايشته اوبتده بوتونوفکر لروارءفقط وفکرار اوده نهقدر قورو» هقدر شعرسز

افاده ایدیشور ! شناسیده يك اعلا بونك فرقندهدرء اوندن صوکراکلن بتدهدهدیورک:
اد ور ا وفکرم قابا دوشدی عبر

الهدم صانکه مس کب الله حوری تصورر !

نیت

فكرك اهلکنی بلن شاع او فکری اجه برافاده ابله  کلانامادیفی اعتراف
و » اله«حوری » آصو بر امک کر دنور  :آیشته اواعتراف

ادیور » ووی «

اله شعر منك دارلغنی 6

اله و لشمده بشرناسنك وتون رو حن » یعی اا

باعق ایستهدیی شی ا بیامادینی کے آراسندهی فرق > هم حانی برعونه » هم صمیمی
براعتراف E 9
ی

رر ده اشاش اعتار له برعنه حرری قالشدی .
دوه قاری  .او

کی ترا

فرط آرا صیراسو سل ننزلرده باز مق ایستوردی

 €حوق

اوزندیی  €لشیملر é استعارهار»

سحعارله تزین امک حالیشدینی بعض مقالهلری کورییورز  .بونارك اك مشهوری »
استانولحقنده یازدینی مقالهدر
®« شهر ص ریا ختدرکه بالکز باشنه SE

 zEواوکا مالك

رصاحت خروحك

اولا نلر و

قولئحه  -جاه حکم اعکه مقتدر اولا سلر  .اوه ر دارالملكکه رمان ده آستیات ل براهسی >

طایخ طسعبه سن

آوروباك  1۹فکر لهازدواج اعك اجون ر غلهکاه افدر

رطبسم E

وصف اك ایستهسه شوله جال اع ی ؟ استامول بلدهسی اورویااك کنار ساحانده اسیاه قارشی
قو رولش رمالک" دریادرکه ما من ز ر افلاکده ری

خلیحده منعکس صورت سقراردر

مثظرة دلکهاسی شندن اشا

اولاز » الا که نة آبداری اولان صفحه

اشمدنلره رص سه خوش کلرکه

و 22حهانکری اوزاقدن

واقدن عاشق اولامی محال مطلقدر  .حسرت المللعنو اه
امک ل

مظهری بامجامیدر ؟ وله ر شهر شیر > به قدر حصین و اطهیر  6ه قدر زین ونو راو له شاستهدر ۰

ایشته برئث کهکهارسته و

فقّط وندن مثلا ESE

لەلرىنه صاحبت اناد

رقلمك متاسی

نامق کالك یازبارنده ی ۳

<

اتدرسور 6

ی اوو هصق وز 6

قلبه وروحه اوغرامادن بالکز دماغدن قورو برکرودتله حقان بریازی کهیالکزدماغاره

را کدانطاع براقور .
رسب ری

یی ادبانه ( شعر » و «صنعت» ی کترهمهن شناسی اوک SE

وردی  .وادسانه « یی مفهو مار » کتبردی ۰
يكىنك دى
اوتا

؛ کندی احمزه قایانان ادسانه آورویابه باقان بر ره آحدی

الك  2عن نه جرری

 ۲اولدی  .و خدمتلر ی صبراسىله

 3شناسنك ايلك واك بو بو حدمتی ا
اڪه ایند رمسیدر
ی و .« :

SS €
.

ا » ] لاغوريك » ماهتنه دل

.

بتاده لد وی

الك عن بهده  2 6ترجان

کدمرك عموم خلقك قولابلقله

شارت

ایدم 3

وادسای خلقه دو

احوال & ك مقد مهسنده

] کلایا سلەحکی

ص

ەدە

ا

غرتهیی قلمه | لق ملتزم اولدینیدخی مقام مناسبله شمدیدن اخطار اولئور > .
ورك جدد ادسای ۸ -

BET

شنامی بودیدیی شی حتیزماننك هضم ايده ساهحکندن فضله یاپدی  .اس
انشادهی الفاظ ابله اقتدار کوسترمك قناعتیاوزمان هرا لی قړ طوتانك دماغنده حالاقو تله
باشاوردی

زیاده سرندی  6فد اس

 ۰شنامی وتلییی لک حدندن

صوکرا کار

موایشیاوك قدراباری وونورهمدیار  ,شا د دی امق وال شال قدر ساده
تک شاکدز

۳

۱۳

 9اوالضا ) ده بووادیده الك استاددن کری قلشدی » شناسی

تسلنك طوروناری اولاتارده نله عن جکاولرسورز  «۰.حلقه دوغری »ان
از دیغی مومه کا

حصو صندهہ  €متلا » خالد ضا « ىك

لرندن داها اغدالی ۳ «¢

آا

۰

بنرلری  6شناسنك مقاله-

مومهلرندن حوق داها مصنع
» لك شعرلری شناسنك ظ

 5شنانی ادساعره و حرایت ء ملت> قطن  6فقانول

۱

2

 ۰۰ا » کی یک مفهومار

e
« دلس رر دح ی هاظاس كنس كبواق > ۱

سوری

بادشاهكRo 

فرلا به سلن شنامی:

عاله مو رث حان +دل اله خان
ره
دسوردی

باق شاد

اولش

عقل اله عفان اون

۰

رشىد یاشایه: 

اشد ۱راد ی انش ایک مه2 
حهلمز صانکه ادی کندعزه ر زمر! 
حققتی

سو يله سلوردی

۰

اولش اناا سب

ر اوکو لاز علت

لضن با اة اله قو ره لور

دسه لش

ات نی۱۳ 

عصرلق ادساعزده ھچ سویلنمهمش ردعا یاسوردی ! علآلعاده

بضض » اون بازدیتی درت مصرعلق تشکر نامهدهبيلهماضيئك طایادنیگهاری
بر « شری
عنىلرى > اى

کور: 

ای وطن شاعری شریض اله دا
و ورقباره مزری جلهدن اول زین

شد 6

کے

اولسون شرف ملته کیم لاشدر

امل دل غرت ملیهی اشسه سین

e

عوبرت > ماهته یداد د اوی کے .فاد >

نت هآ

اسان ودهنك وتون تکهوترایرنغورن »,باشتاك صقوزللو ت
اجون مشپور میبهسنه علاوه ایتدیی « بند » مستثنا اولق اوزره » هس برقصده

وق کهزممدح ایدیلن شخصیطسی رجرجوه داخلنده » مدح ایدبلنك کندی خصوصی
هو نی » شخصی اوصافنی » کنده ا هس عاری | کلاتارق ء اوی رف کدی اتزرلر له

کندیسنكیا دینی خدمتار لهتصو ر ابدهرك مدح ابلهمش اولسون  .رز او « مدحبه » لرده
« مدوح

ی دکل ا

« مدح » ی کور رز > اوك اجون ههانی ر قصیدهی

مدح ابدیلندن | لوب باشقه رینهده اراد اده اليك عکندی > ا چا اوه
عاند تی بالک ز :سم لو حهلر۹

قبزارم کیدر رى

قددن | کلاشلردی ٠ بر گم شاعیسك ه

۳

روو هه ور رم > اکر جاتزەمی ویرعنلرسه ا عن ینعد

ایدهرك » قصیدهرعی | لیر » باشتقهارنته ویریرم » تلقسی صانکه قصیدهجيلکك عموعی

شماری ایدی ]»[ ,حالبوک شناسينكده صد بازدیفنی کورییورز » هم بوقصیده شکلا"
سلاستحه اسکیاردنداهاآ فصاق» متاحهداها

فیصوده
عامسلهادسات قدبهکسوهسندهدر  .حت

ضعف»هاهشمر مه داهاحوق سونوکدرء اسک ادساتك بارلاق قصدهلریباننده بربلتهك >
برککمه کبی تلی ابدلهیلس ؛ فقط وقصدهنك وتون فصوراری آورتن » ادن کله
فصبدهدن برقا چ بت اوقویام :

ا

عدل و حکمتله ادن
رت

سن کیی رآی و ند مر

صفت باه مولادر

قهرماندر ته قدر اعسهده جنك وجدال
زور هت

حق انصافاله قان اغهدن اد قاون

دکل آدم وحبوانده حال !

اولدی باطل ایشی حلادلشمك بطال .
e E

اوبله قاون مو بدکه ورر از

قا A  arbN seل از

حو وافنا دکل اصلاح بشردر مقصود

شممی اطفا قولای اما که نهک جدراشمال .

حق سین ملتك احیاسنه اشهبعوث

دهنك معحزه کودرء سینت «سحر حلال»!

اش هزیر فده 6اما الفاظ

نك

آ لننده وعو لامشدر »> رمدحبهکه « رشند

شا»حنصكنه دکل اثرینه عانددر.اوشخصیانری اول ولوك کوریسور  .برقصدهکه
باش
["] دخترایکه فکر بکر منند  ۰.هریکیرا بشوهریدادم
نکه کابینندادوعنین نود » زوکر فم یکیرید ادم

 ۷۳۷۱۷اد

صمیمیتدن کلن برحققتك فوتی :6فناغتدن دوغان :محارم فدرتی ع ۳ ۱
ایشته برع وتکه وتون اس امثالنك هچ برنده بوقدی .

شناسی بویله بوتون شکلیله ادیبات قدیعهبه منسوب شعرارنده ببله روحاً بر آریلق
کوسترمکدددر  « ۰تفی » نك دایار » ردیفلی مشہور برغزلی واردر ؛ شناسی اوکا بر
«ظره » پازسور  « .هی » ده :
ل
کو

دوش

حق وکه معئہدہ

کے کوز وموت

وع

ار

آحنحه E

تلقیسنه مقابل » شناسیدهی عصری قناعتی کوریورز :
حق ول 0

وفقن ایسترسه خدا راهم ار .

واحبهدر عقل ساہمه

اد.مات قدعه نك الأحوق ایشاهدیی»الاحوق موفقاولدینی» « توحرد » » « مناحات»

هی دی موضوعاردهسله شنامیتك اصل  ۹پرصمیمنت » اصل فلبنی اولدینی کی

1

آللهه آحارق یک

حات
نرا «
مهو
مش

وارافن سلمه تهحاجت کرة ع اله

» دن بك کوژل  ۲کلامقدهز :
تر انانته خاق اتدیی رذره4

ایدر عصیامه کوکلده ندامت غلبه .

نم بوز بولامام باس الله عفوم طلبه

ەدىدم > وهار اولسون »> وده فعل شردر

 9عذرم کنهمدن اقات بدردر !

تاه کی عاله شاملمی دکل >

وقسه عالده قول عاله داخلمی دکل ؟

ادسات قدعهنك اك حوق توحد ومناحات یازمقله مشہور اولان « ای »سنی سله

اوقویکز » اوندهده بو صمیمیتی » بو صفونی » قليك بو اجبقلفنی کورهمهیز  :اسک
ادسانده قلت آللهه حوریلرکن له با قو و استعارهلرله ایشلنمش > لختارلك وترکار لد

ا
نسح الاش ویرده
ء »شنامی بزه غرب ادسانتدنده اه رجهر کتردی  .دا

شمرلر نی» «لافو نتن»ك برحوق «ماصال » لری نظا تنقملشدی» دوستی«لامارتین»دنده
 .ونارده شناسی آمجون حوق موفق اولدی دسهمهز >

جا ,شعرار له ای

او  6که و کلهلره بك امىت ویرعندی » اولك منظوم ترجه حلکدهی در حه سنه

برمثال اولق اوزره لامارتبنك « کول » عنوانیی اوزون شعرندن برایک پارحهیاو قویام :
دشتده
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اواسه خوانده وت

روزکار آسدیکینی کوش اسهم

عم

صیانیرم کزلی فصیلد ارسك اودم

که شنمه بوض کلام ڪرم ۰

ایلسهم سمر شون زار یه کر

که ادر رده یی برفر

ی انفاس نمك تهزمان

وی ازهار اله اه سکران

کلوزل راشحهسی اجره هان
ا

هب سنك فهی قوقلار دل وان .

وشعر ده « خانکم  6کی اسک کلهلری قوللاعقله رار دوشو ع که  2آینسهم » له
» ا » ی قافه مق له بریکلکدی ۱
» محند « سم رلو حهسله » 5

ر هه اتديی ارشعر داه السه داها اسی

3, €ل

اعکده داها فضله بقرصآاقلق

بر ادا »> داها ضعیف بنرظم » اصلك لطافتنی حافظه
 3رسورز :

کو

اا

الرلرعنادات ودعا تکری نه eaC

کے دو لشدر و

وده ایدر حامدن اسکات ظلومان

اولاز ابدا ایی ن۲ك قابل فقدان

کون اعهدهدر قدرت وشان کونه بیان

۱وان
بزردر » اشکومیالله جل“ ک
خورشدی

ادر عاك احیاسنه ا

اهنك ايده ابلیهم لطفتی اعلان .
مك مخششیدر

رو يتنك ور

دست

آما کهن1ك شرعی اولوب ظاه رومور  .رجستهسیدر سلونی ای سردم .مغر ور
اولموهبه لتکے بشره ابلدی مقدور

اهنك ايدهم ء ابليهلملطفتی اعلان

لبرزدر اشکوهی اله جل کاوان

« لافونتن » دن ترجهلری حقندهده برفکر ویرمك اوزره » لاعلالتصان » برببتی
وم
أشك افراط شاطندن

 ۳درایکن

صانکه قاروز قبونغی کوردی » باخود ازه د
لو ننده بالات » یاخود E

وزنك

ضر ور

/

له له قدر رباد صو ر ده

مقصور

اوقو عق لازم کلدیی دوشونولنحه « شناسی » لك اوزمان» و کی مو ضو عردهاولسون»

نون او او ای یجن اںدای

یوکوین ک
اط یوکرا:ک

ست

۱۱

سب

بووادیده شناسییی قليداعك ایستهین « استاد ک|رم » سله « لافونتن » ك بوماصاللریی
:

څه وزنله هله موفق اولامادیعیی بالذات اعتراف اعشدر !

 » ۵شناسبنك ال نوبوك واك تأثریی » الامشکور برخدمتیده بزده غرتهحلکك
موسسی وواضی اولاسذر  ۰اساسا اوك ال 2

ادن ا

واو « یی جریان» ی برسیستم حالنده تدوین مك ء اطرافنه قمتلی کنحلری طوبلایارق
رنوع « مکتب » صاحی اولق کی خدهتاری وضرهجاك سابهشنده » باعشدی .
واقما توركهم ابلك غنته شتانی اطرفندن نشر ادلهمشدی کشتاسشك قرو ۱
« ازمر » ده فرالسزحه برعنته حقوردی ء اوزمان بزم اولکرعن بولو نان « مصر » ده

مدعل باشانك همتاه عرشحه وتورکه مشترله برغزته نشمر ایدیلوردی ء استانسولدهده
رطرفدن رسمی اولارق « تقوحوقايم » انتشار ایدییور » دیکر طرفدنده «جورحیل»
امنده برانکلیز فطردلدن «-روزنامه نبد رادت

ادلی

غریه تحقار تلور

شناسینك نی ايشته ونون ناردن صوکرا شر ادلکله رار شا ند
عجلكك
ە

۱

۳۱

حقق موسسی و اونك غزتهسنی بزده ابلك حقبتی غرته اولهرق تلتق

ایدییورز  :حونکه وتون او صایدیغمز غزتهاركك هیچبری تام معناسسیله ايلك غننهعن

دکلدر  .چون اونارك کمیسی رسمی برحکومت غزتهسیدر » یالکز قانونلری اعلان
ایکدهدر ء كمس اجتی لساتارله فر تكد ؟ تور
شر ا

ر

د

ا

۳۱

بناءعلبه تورکهده» تور که اولارق » رتورلاطر فندن

خصوصی وغررسمی ماهنتده ابلك عز تهنی حقاران شناسدر

 .ولك وله اولدینی و

ابلك غ هیلک مقدمهسنده دی بك کوزل ایضاح ادلکدهدر ۰
دوام اوزره
عمانی عن هلر نك حثنه کلنجه  :غیررسمی ر عهنك
مر(
جیقار ماسنده هاصلسه شیمدیهقدر ملت.حا کهدن هیچ کته اختیار زمت اغهمشدر » هله

شکرار اولسون ساه عدالت سنبهده تلائی" مافات میسر اولدی ! >

بوابلك هنك آدی د تخران احوال» ایدی .بنه مقدمهده واسمك ولیرهسنك
س

ورز

:

«  . . .اعدی اشبو عله » احوال داخلبه وخارجبهدن منتخب بعض حوادث

ومعارف

(جان احوال )
متنوعه اله سائر مواد افعهه دار مباحثی نشر وسانه واسطه اولاجغندن ناشی ر

عنوانیله تسمیه اولوعق مناسب کورولدی » .

بت  4۱۱ن
شناسی وعن تهیی آرقداشی « ک|اه » افندی اله زار تاسس او اد
هفنهده ایک د فعه اتشار ادیوردی

مه

 ۰عن له اوزمان

ان وی به

» و حی بادشامه صو لد

درحه حسن تلق ایدلشدی وهرعنته نسخهسناك حضور پادشاهیبه قدیمی اجون اراده
حقمشدی

۰
ی

اجان

محاس خاص وکلای فخامده 3

واولایده مساعدة سئيه حناب

وهکلانه شایان وورولشدر » ووندن شقه هرد فعه حمقارار ثه رنسخهسی » لایق اولمادیغی» حضو ر
هانونه قدم اواو گی خصو صنه اراد مخصوصه شاهانه شرف افزای صدور اولشدر » .

شناسی ترحمان احوالدن ا
زیاده تکامل کوستریلوردی

آلشدی

 ۰حی

» تصو ر ۴فکار » ی حقاردی » اى ورادهداها

٤ دوعن هره واي

زاده E

 5امق کال کی کنحاریده

شناسی بر ارالق بارسه کتدییوقت عن بهدك ادارهستی  6اوزمان يكکذی

اولان » اکرم يك درعهده اسشدی. :

ری  :شناسينك ترحان احوال وتصویر افکار غزتهلرندن ویو ایی غزنهده

انتشار ایدن زماننه کوره حوق قمتلی » حوق متحددانه مقالاردن باشقه داها بر طاق
۱

اترلری واردر :

 . ۱سك ادرنر« دوه » تدر

ر
 ۶وفردی

نوا اوبك رشاهرندن څې در .

ساوح اززره  2شک ادات قدعه

کسوهسنه بورو که برایر » روح وفکر اعتباربله یکباك کوسترن منظومهار واردر .
فقط بودیواندهی شعرارك هبسندهی عموعی وصف سادهلك و وضوحدر » هبسنده
شناسنك تکلفدن » اغلاقدن قاحان روخن کررسووز  .راست کله برقاج بت :
اکا وی رکوزمل لودی بکندی و رک

میدن
ورزکند
کقانو
قیص

نه کندی کوک !

$
نشهید اولادن عشقمله مزارم قازام

طاشمي كوزارەك قانلی یاشیله ازام

5

سم

ای اولان

اد

سے

۱ ۳ ۰

اقبال اله سر هست

غرور

قورقارم رکون اولور » سنده اولورسك مور :

$
اک غك ععق و وهادر و

سوهاك بن قولیم » سومە بنك سلطانی !
اوك

صرب

تم لعص مصر علریده واردر

مان یه

2

زرم شبخك کرامایی اولور متقول کندندن ۲

 » ۲شناسنك 3
اعسار له ك

مهمدر

0E

DS .

« ضر وب
صر وب

امثال عمانه » سندر  .و ار کی بوعی
امالاك مس نی  6فارسی  €فرالسز حه مقادلار له

برابر مقایسهیی رصورنده ترئیب ایدلش اولان واتری  ۰۷۲۱تارشحنده تشر اعشدی .
شناسیبواثربی۸۹۲۱ده یازمش» اآنیحیقسنهصوکرا طبع ایتدبرمشدی  .بدیسنه

صوکراده اثرك ایکنجی طبعنه احتباج حاصلاولدی  )۲۰۳( .ده ابوالضا توضق بواثری
اوحنحی د فعه اولەرق طبعایتدی 92 .ط

لوسفر انرك الکز طالی دکلدی  €عننیز مانده

مولفنه اشتراك ایدییوردی  .اثرهکندیسیده برطام ضرب مثللر » و بالخاصه برطام مثالار
عللاو ه اعشدی

ی

« ضروب اال کک

ی

۳

اترتك مقدمهسنده

و سای

د

رلتك
حاکن اولدیغی م

ماهیت افکار نه دلا لت

ادر  .ضروب امثال عیانهایسه جل معنیداردر » ناءعله ونر » فاا راق مشتمل اولا 3
ماغدا

 | 2کثژشی ای

و عهه الق آر یی اوزاره در ع ابلهدم  .عینی وفارسی بض مقا بار ى
متضمن اولان رطام

ترجهارباهرار علاوه قیلندینغی کیی لرطاً واا ضروت

رکه 1سات

اله عبارات منثوره دخی استدلال مقامنده ذیل اولئدی .
 6 ۳شناسنك رده « قاموس عاك » سی واردر  ۰حائتك صو لسنهلر ى دوقامو سه

حصر اعش ایدی .وكسم کلیسنی بازدینی حالده | کالنه عمریوفا اعەمش  .وقاموسك

غایت مکمل قویمتلی اولدیغنی نامق کالمحوم اوغلیعلی |کرم بکه دفعانله سویارمش[ ]
وقاموسك

یی

کهمطوعی اوئادینی کی  6اس

لسخه 4حورره سشات رده

اولدینیده

خشاتهن»هسنده ء
بدللکیلش  .علی | کرميك قاموسك بر قسمنك روات نکظرتاب«ب
[*] على |کرم بك  دارالفنون بارخ ادات وطلری ,

سوت

رز سوه

دیکر قسمنكده « ویانه ک»تبخانهسنده لولوندیفنی سویلیور  « .کوزلیازیلر » دمدهبوندن

حت ایدیابرکن حارستاندهی جلدلرك حکومتحه استنساخ ابتدیربلدیی » فقط ونده
شناسننك اولدیفنه داتر بارشارت ولوعادینی ذ کر ایدیلور .
»تانی حبقدیفنی
 » 6شناسینك وفانندن صوکرا ترکسی اجندن بر « صرفتورک ک
شتا »۲ارقذاشلق بان ».اونك
وروی بت توور آودفرده ن
8
تدشننی درعهده ایدن اوالضا توفنق بکك يکااش سولهسهحی طس ایسهده وارك نه
لادوینیده بللی دکلدر

کر بواثری كرك قاموسی ,زه کوسترییورکهشناسی لساعزك اصلاحنه امیت ویرمش
آیدمیدی اون الکز الاك عن تهحسمز »

وونك اجونده حالشمشدر » شههسز E

ابلاك محددحن صفته دکل برده ايلك لغتحمز وايلك نحوجىمز صفتلده ک|اجقدق .
 “0شناسنك برده » ربردهلك فومهدیسی واردر  « .شاع آولشی » تامنیطاشان

بوبرپردهلك قومدی « ترجان احوال » ك ايلك نسخهارینه تفرقه ایدللشدى  .بوكوچوك |
مثال دخی بزهشناسنك عاشا وادیسنه دیلاقد قالادیتیء غيكهیساحهدهی انواعندن

ادیاعزه عونهر ویرمکه حالیشدیغنی ارانه اعکدهدر .
قرق آلتی یاشنده وفات ابتدیی اجون تصورارندن بك حوغنی فعله حقارمفه وقت
ولامبان شناسی » قصه فقط دولغون حباننده باپاملدیی شبارله دی ادیبباتتارحمزده
اونوتولاز رموقعك وهالهدار رشر فك صاحسدر ۰

سناس رن | کات :

« شیر باس »ایوںہمنظرم
کله دات « رشید چك شرف مسحثنه

سوزی وار دولق احیاه اولان منعتئه ؟

سشك :اول کک حهان "دی که ستك

هب اط اماز حکمدر.دهتك .

یت ملعده وحودكاولو ر معحزهدز ؛

اونی فهم الهمه ن مدرکه عاأحزهدر ۱

عدلواحسانی اولجوب عهمن « ونون » ار

عقل وعیفانی درل الهم « افلاطون » لر !

عاله مورث حانعدل اله احسان اولش

آدمه باعث شان عقل الله عرفان اولش .

شمعیدر قلیمز ك حان اله مال وناموس

حفظ اجون بادستمدن اولور عدلك فاوس !

۱ت۲۲.
س

استدك زاد زیاولش ا

ظامه اسر

« عتقنامه » در انسانه سنك قانو نك

ست

جهلمن ماني ادی کند ره زر زج !
ك
مطاننه
سلد رر حدی سا

قاو !

سن کییعاقل اولانقان دوکهرك کو عیسورر ؟ وجه نامو سنه اول قان الهدو زکو گی سورر !

اولش انسانه تمصب ر اوکولاز علت
|

رسک

اوطی که بهدم و زرسه علا_ج

حسن درد اه قورولور 1ندن ملت .
اضطراندن ا

خستهمی ار ازع ج :

اهدر کرجه وفکرم قابا دوشدی تعبیر
فعله حبقد غه ضمیر کده

وقف ادن ا

حر

کک

لت

وحدا كت

بيكیاشا دولت اقبال فخيمانهك اله

ولدی هب باشقه شرف ع امات ۰
شرر ا

راك الخ دنانك :

ملک ناور اد درك عقل حكمانەك ابله 1

 4نه رشید پاشابه
د لا

ارادهستی باشنده عقل اندر بد ددر

او رجانه بدلدر تلمکمیآلده

ضیای عقل اله فرق

حسن و قسح او تلور

کرجان ادر ای این د
ادر تصوری جسم اطقك تصورر

که تور مهردر الوانی الهن تشپر

یازییکه جاهل ابدوب مطلبنجه شر و فاد

قويار تیه افعالك اسمن "قدیر !

مغالب اولدی طبیعی طبایع درو چ

قوی ضعینی آبدر قهر -وبراله سخیر .

وجری منع اجون عقل بسر قودی قاون

کهاتدیلر اوکا حکمنحه عدلوحق لمیر

وعدل وحقه دیانت دعش کیمی عاقل

فلدسی«هوا»
نقی
طا

وعدل وحقك عدوسی ننه بشردندر

اولور حا فظى اما که خامه وثمشر .

قلم» قبلیح  :اولوب عقلك دبیر وجلادی

ری اشارت اندرسه » ری ادر بدمیر .

توص

کی نهمه ک رکدر عقل « رشد »

تصور الله خدوا » حلال عزتی
میمیدر « مدئیت رسولي » دشبه سکا

کهعقل کله

نك نوازسه زمر .

 ۶حبرت E

و

ستکر اعهدهدر افتخار ناج وسر رز .

وحود معحز ك ابر تعصی حذبر !

کرابا کک

ضیاباشا
س

ییاسنی
حمیت
اھ

انرلری س ترکیب شد س ظفرنامه --

دیکر ارلری س

ضیا باشادن ااب س

رسیادر .

ضا باشا» محدد ادباعزك تار خنده اکن رنظیری اولیان» توعی کندننه خصوص

اوکا الک شکلا" ویالکز طشندن اقارسهق اوی عامله راد سات قد عه شاعیی اولارق کوررز

ونون شمرارنده دوان ادباننه صادق قالان » منظومهاری هب ماضينك اشکالی » ماضبنك آهنک
الله بازان و شاع عي زمانده تجدد ادساعزك اك مهم » اك قوت » فکراری دماغلره الچوق

ها مدای

و ده وق ضرق مفوو مانوغ اتی  >+ووی اسیشکل

بوللقاله
آ ده ياداغى اجول کندی د اها ق

اوقو دی

> داها سو لتله سودردی

» وس طقهدن

ریمسه کا باشاقدر « اس  €دن < یی > به صارصننتیسز
قاری داها ساطتله ضبط اتدی ! هیچ ک
کمهدی »> « ای » تلمیذی اولان ا
اولدی ! اودوان اد سانندن د

ههدن « آمیل » مترجی
تد
ضا اشا گندسی هیچ حس ار

لآر
شح ر
اد ساننه صی

آد.علر اوق دکل >

بابارق دکل ی

آ یی بلیر سز ,دص وکیی» کندیفرق اد رمکسز  نکلدی» و نك اجونظن اندو رز که< لوندره  €ده

ر«ژیا » بی یازان ضیا باشا > « بابعالی » قاملرنده عبدالعزیژه نقطهسزء یاخود مرصع قصیدهریازان
شا باشادر :

حال وکه وایکی شخصك آراسنده اوچوروملر دکل افقسز مسافهار واردر !
» اندلس ار ځی » نده AR

ور

روح

شاد ادهحك ر تکلفله انشای قد عك اك قو و

عو نهار ی ورن ضا باشا » « روا » ده و بمض مقألهار نده يالكز رمات املاده

زمانندن ارم عصر ص وکر ابه اویغون ر اسلوب ترم اتدی  +هل شم

نثری 5

واک حفندهدی مقألهسنده

شمر مزهو اسا عز دار بسط اتدییفکر لراوزون رزمانكماوراس یکورن جوقابلرده حقیقتار دی .منظما جیارك »

روت فنوجیارك» اوندنصوکرا کیلرك سلهلاقید قالدقلری» ۲نجق « مجلیریان » حرکتندنصوکرا اعلان
اندیلن > ا

ضوك سنهلرده غنوي رر قناعت ,حالنه کی لا عه  6دا ره

زد

ەلىس
6

 €حقیقتاری یا باشا امش سنه اول کورمش » وونلری وضوحله اعلان اعشدی  :ضا باشای
بالکز شمرارندهی اسک لاسه باقارقی ردوان شاعری تلق اك جوق خطا واونك تجدد ادساعزلد
ار شخنده اوینادرغی رول ظن اد لدیکندن حوق فضلهدر .

ها هام شتاستلک یه متوکرا  ۶ی  ۷۵۷۱ار که استانبوادء تولد
اتدی ۰

نامق کالدن اون ۳

ياش ودر بو وکدر  ۰بدری غلطه کومس وکنده کسدی ۰

« قندبللی » ده اقامت ایدیوراردی  .بابابی نامو سكارء فقط بسرط حصللی مدوم
کو حوك ضانی سامانته حوارندهی  1ادسه « مکتننه و رمش

اوعککردن منع ايدييوردي .

دی  .فوط حوجیی

فارسی

 ۷ 6سب

د نماوقورسه فارسی»کدردينك یاریسی! » عقدهسندن قورتولامبان صافدلار دندی.

حکورل ضای هر ۳
وکت ویرسون آوده امماعیل اغا نامنده لباولاموازدر >
و شعر بازمغه تشویق ادیور E

حجووغك

اس ساز شاعلریته » فضولىلره ص اقلىدر >

یازدینی ابلك شعرلری او تصحح اعشدر » و محصیی بسیط > فقط روحی

ساسلال۷؛ ضا پاشا امجون هم ابلك ادیبات ردبری» هم ايلك خوحه اولشدر .باشانكاوزمانک که اغا و

TEER SIE

ا
2

اون .يشدئ دکلدی س  2وسا

 1نظم اله واردی اشتفا

موزون سوزه جان ورردی کوشم

اشءار اوقوور کیدردی هوشم !

کاهیحه « غر ی » ی اوقوردم
» فاق

و

4

که وی 3

 ۲بردم

« عاشق کرم » » انار دورردم
اوحقور

سوزنه

!

شا او قا(بردم ؛

ایشته بوصورتله عاشق کرم ء عاشق عمر کتابلری انجنده ابلك ادیی ذوقلریی آلان»

اوناری "قلند ايدمرك ايلك شمرارتی بازان ضا افتدی اوضتراده آل

۰۰۳

« دیوان » دن برخزینهیه نائل اولش کی سونمشدر :

کدی اله شو نسخة جان

مطبوع بر ایکیکهنه دیوان

رکره وکنزه ال اولدم

ر باشقه حهانه واصل اولدم !

ضا بك اون بدی ياشنده صدارت مکتوی قلمنه دوامه باشلایور .اولك وباب على

حبانی یکرمی سکز ياشنه قدر امتداد امْشدر  :ودوردهی الك تام معناستله قلندر >
لاابالی مشرب » خخانهاردن آیراز برکنجدر !کندیسنت غایت سریع برقلمی واردی »
رایی ساعت امحنده دارهسند هک وتون ایشارنی بتبریردی » ذ ک و جوالدی » یازدینی
شعرار کندیسنی مشپور رسا باعشدی > واوصاف سایهسنده > فز حباننده » بنالاقران

متاز برموقع تأمبن ایتدی .اوزمانی شعراری هپ ادبیات قدیهنك خرابات منظومهاری
جنسندندی» حیایده تام برخرابات شاعریکی دردر کبوردی .تصوفدن » دی » دن »

«حانان» دن بوضرولان بو شمرارده هبقلندراك حاکدی  .او زمانی ضیا بکك باق
وشاغرلتی ناصل تلقانتديی فندیستاك شو مشپور ا لنش وبعتت ۰۳۱
ر شاعیه منهای مقصد

بر شیشه شراب ور سمنخدا

حققة اودورارده هب بوبيك معناسنه صادققالاجق شعرلر یازیپوردی .شاعرلکك

سر  ۵۲۱مس
غابهسی  « 7شیشه رت

 64بر« سمن

جد

دن عبار ندی» واو و خابهنك رفصان ورنکن

شعراری ابداع ابدییوردی :
غبطه اورند عفقه کم عم کلشن ابر
 ۸۳آله جام باده  5ت آلده eS

جننده شاه عی  2بانتده کلعذاری ب

حانان

که اقل اله صدرعشه الهعاشق

ابر سح<ر

شیمن

رای

لالهز اری

که ساق* قدحکش سك از اله نکاری !
EE

ر وضع دلشواری !

هی شیوهسنده بان  ۷طور هشربای

EEC

 Eاو ء فده اه پرر
صد اك بر هثلر » گلبوسه جه دهئلر

ا افهدن دولولش کسبوی ار وماژی. 
ر اه زهد عفت » بر باه شرمساری !

ايشته ضابك هب وله شعرارسویلیور» هب وله رات کر سوردی .نهاف

حونکه بوتون فلسفهسی » شوعرلك شو مقطعندهی قناعتده طوپلایوردی :
ردر « ضا » فناده محقیق اله تصور
مایت و

واری وی حهانك ھی ام اعتباری !

سله > ضا يکك سلطان ده
»  ۶۵۸۱ارشلرنده » رشد باشانك دللا

اوحنجی کاب آصین اشلکی ور سورز ۳

آسرآرقایه کرهن ضا بك بام باشقه برضا الوور آرتق او قلندرانه حبات » او
خرابات عاللری ردن دعر

لو کت

جدی » وفور » حالبشقان »

یددو
رز ر کے ایو ربترای :اف
ارتق ضبابکك حیاتنده تام معناسیله ایکنجی برصفحه آحلدیغنه شاهدز :فرانسزجه
محصلانه ادر

د وعنوکدر  8ای مادبً فرالسزحهه حالشور » آلی آی

بریره حیقمیور » بوقصه مدت آمجنده بوعیب سای » ایستهدیی هی تمرەی یاپاببلهجك
درحهده » ده ایدسور  .دی 9

وورله » مایین هاونده قالسور  .عبدالعز ز
سنه ص

ءابنده
دورنده » ص>در اعظم عالی باشا ابله آرالرنده برکرکنلك حاصل اولبور ..ر«ویا کت

« حف برسببله سرایدن چقیشم » تعبیرینه راست کلیورز » فقط بوحف سبی بلمهبورز.

عبدالمزیز ضیا بکی فضله تقدیر ایدییورمش » حتی آوروپا سباحتنه جقارکن ضیا بکده
SS

اشامت نظربدند دوغورول لی بولشی .ارت

مرادن آربلان ا»رتق ,عالی باشایه فارشی درین رغط اله محهزاولان ضا یکك اوکنده
وحنحی ردوره آحلور  :سنامی مادله حانی

مد
ورادا

دک عمانللر حمعتی » تشکیلایدلفدی .و جمنك
دا  ۵تامرحارنده ی

مقصدی مشروطیتی اعلاں ایتديرمك » پادشاهارك شخصی و ماینسر فوذرینه بر حد

جکمکدی  .سرایدن آیریلان ضا بك ايشته جبمويتك روساسندن اولدی .
ابلوضیا توفیق بك میحوم « یکی عتانلیلر تارمی » نده بو انقلاب حمبتنك مبدنی
حقنده قمتلی معلومات وربور  .همعته داخل اولان ابلك ذوات الى ی

ا

ص»
آوت
جب پاشا حضدی تمد » صبحی اشا زاده آبه الله» نامقکّال » نوری » رشاد و
صاحی کنج فو بکلر :

و آلی ذات ابلك اجتاعی ٩۹۸۱ حزیرانتك ر بازار کون » « اا
عقد ایدرار  .اورمانده اوکون هم اوکله بمبیهحکلر» همده ابلك مکذراانی بایاجقاردر.
اوالضا دوز که:

« واکو تی مذاكره » ادارهٌ مطلقهنك ادارة مشمروطهبه تحويل امحون اتحاذ اولنهحق

تدای اولهیه » یی بحرصت اقلاسه تشکبلنه تشت حقنده جریان ادر رفیق اآلللهیبه
الغ اولان بکنوحار برابرارنده بر قاچ ده کتاب کوتورمشار ابعش  .از له آیةالله بك
ص حوم » کتبخانهسندن « قاروتاری » معت اشلامهسله » لهستان هعست خفشهسنه
متعلق ایک مهم کتای مستصحب اکش ۰.

 Eحص رار
بالدغرکوينك والده ندیه ناظراولان اومشحره GT
ول
وناحکی
کرد
اوزرنده بوآلتی توفررور کا قااور(بوتاری) نظاماتی او سا

موی  ۰۰۰,4۰بر ااا قو

قلب ان ( تمموری) اد ۵۱۳۳۱

تشبثات عمپرورانه و افعال موانع براندازانهاری اوقودثه کم سور ناصل بر شژمیان

۱
وده تکوم يار وا را

ته

ضا پاشانك » و ايلك موّسسار ماننده .ولوعادیغنی کورسورز > فقط ر ازصوکرا
بو جعته التحاق ابدحه روساکن او ی ن* آرلق حتاف نظر نده شمه ابدی >
کت

هیچ

هت راحت ورمهدیش

حای صق صق معادی مامو نها

حویللری اء کبک باشلادی :شمدی ضبطه مستشاری» بآرزصوکرا آنه سفبریدر.

چوق کمهدن « میرمیران » رتبهسیله و « پاشالق » عنوای ابله فبریسه کتمکدهدر » ل|ی
یل ایددلمرك استانبوله کک عدر » بنه آلتی آی صوکرا
وکلک
حی
تالق
عآمیهدن باش

بت  ۷۲۱ست

زاحهنیی فتیفه

ات اش و ز لیر شعغعه اله طنطهی تعلماسنامهلرله دوسنه

کوندر لش » بر عى اې یادن استعفایه وعودئه اجار اهرك حلس والایه » برآز
2

او چ آی کنجهده آماسه متصر فلغنه تسین اولو عش ؛

دعاوی لظار نه مأمورادلش»

خسته وبمحال اولدینی حالده مطلقاکیتمک محبور براقلمش » او چ سنه قالدینی آماسهده
اماشاده ده فنوززدن امندی کمغدیء جستهلی
ي
د
e
 ۳درلو عمبوردی  6سىواسدە « دوست لشان ا

«امه 4
ر ن

رور

A

SE

«ور على ابا »کندسه
م

بکرامتلی باباه حرارتل برتشکر نامه
ضا باشا و

بازسور :
مددکارم ایس کسارم

ای ور حشم افتخارم

سکا صد خدا دشه احقسك

حرم بارکاه قرب حقسك

رد تا و بلکرتداباته  ,که ار از اختام اشتابك ۱
هر چکدی وجم نا وام
تلورسك ای طب مهر با
ع ررم  ¢مشیم اولدی

صض حتدن

حو انلقده ی بر اتدی علت

د لت

اتدی شو له سعید

عناتنامهکر کم واصل

اولدی

ک وکلده مك

صفوف واردات اولش سطوری
حل

SE

اطادن » دوادن کسدم امد !

سك حقایق

مسرت

حاصل

اولدی

مایاسی ادر واله شعوری
عبان ه جلهمنده سك دقایق

تگاه اتدکه ی قش کتاه

مدار خقت اولدی اضطر اه

بر کلدی تاه مراحه

مداراقالادی طه علاحه !

سکز آی خستهلقدن کصنودکیاافادهسنحه « وایی سنه قدر افایامور موکولهم
اجون آلدن کلدیی ودر حالیشوب 2

« دیدیکی و

ظن اه ن آماسیاده ياشااق الهدم

و لدم تم خلقتی بابالق ابلدم

کیستارله اورادهی مشفقانه ادارهسبله اوکوندیی آماسهدن دی « محجایب "اسنادات »
اله عزل ایدلدی  .بعدالعزل بر مدت صامسون و

بولند ریلدی > NOS

1

استادات حقبق ابتدیرلدی » شحهده غضکارلق اولدینی | کلاشادیغندن پادشاء اوی

م«جلس والا» مأمورلفیله استانبوله جاغیردی :

۲۱

س

مس

اوچ سنهاك غراندن صوکرا استاسوله قاووشان شاع ؛ عبدالعززه بر شرف ابله
حرمت واشتاقی عرض ایکدهدر ۱
وارعے

دردکله کو رسهك  4حاله کیردم
سللرحه و صلات اوزلهدم دوردم
هر مده

دنا کوز له

وکون

صر أده

اوچ سل حهانه باقادم اصلا
أواسهم ده

RE

جا می ولک
صن

وردم
کوردم

ايردم ۱

هرکله زندان اولشدی دنا
دبا کوزله بل شی کوردم

زرا

عمرمده وکون مراده اردم .
سب اولانر اوقدر وسون

شا سک یات تار طو لسون

هر ات

زن
سکرر
اه شت
ف بعق
ا ره
سك

ملس والاه"مامو ریتندن ب
ارز صوکرا پاشانی « قریس متصرفلنی منصب رف » له
A

انتت

دی

رت

را

اودی

فرش

متصر فلعنده

رسمی

مهر ه شو

َ

استقامت ورر عدالتله 

عصر عبدالعز رزخاندر و !

فقرای رععت اماصل

مستر .ج اولاحق زماندر و !ا

فمل لو سفر مهر ی

E

امکان حاصل

اولادی ۰

حونکه قرشه کدهحی رده

آورویابه قاحدی ! لوت سبی هدر ؟ دی عمانلىلر ھعىتی ET
باشلامشدی >

فطعهی

حك

هه و حعتك را

دو فدی  €آوروبابه قأحفه ور

قالدىار

E

اولان تامق کال وضا  €0حقنده ھچ

لضسقه
امندت

ضا باشا ر اسنده دیور : 6

وطن مألوف اولا تلر یسب رك SU

ضرورتسز جهانده کیمسه حربت اختیار امز .
کدیشارنده » مصرلی برنس
فقط سب بالکز ودکلدی » وایی ادييك ا
مصطی باشانك دعوننكده حوق مهم دحل ای

اوصبراده مصر خدوی اساععل

مظاهیتیله تبدیل اتدیرمشدی  .خاندان اجنده خدیويتك « ۱کر » اولاه انتقالی اسامی
قالد ررق بودي اصول ء عنی الکن ویو اولاده انقالاصول افلیه ات ری ۱
وتدل الله مصطی فاضل باشا خدیویت امدینه وداع ابدیوردی  .وی یابان عالی باشا

۵:۷

علمنه محادلهره کریشدی  ۰مهم E

<<

واردی» رنه کدی  6رال

استاکزددی

« یی عنانلار » مستندن استفادهی دوشوندی؛ نامقکالاله ضایی» هردرلو مصر فلری
رداقلر نه مالع اولاحق مشروطتی
ايىز مودیته» حسالسر اسراقاتنه » بابعالمتث فبا

اعلان اعسرمك وش نمی آشعدی

فاسل باغاده کال وکا کند  وراشا

تا شاوی  6اشام حعتك استاسو لده متمن رایش کورهسهحکنی ] کلایان وایی کن

باشاكث دعو ی فمول ابتدیلر  .ارننه کتدکدن ا

لوندرهبوه کدیلر » آوراده « خر »
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بادان فرازعن

نظام حها عدر

و

دام حهاند ه حاهل اولور معد

۰

دا

اه

خضیص

گر

E

ومد

تکریکیدهده تصادف اسدیکمز > عاللرك ادبارده »اهارا اقبالده اولدیغنی ک۲لاتان
وون مدهسلره
سے کروق کرت < اوکنیع لظر ی » ت

واردر .جرعدهده» و

عموعی بر وحدت عدسهسندن باقان و کات روّته تصادف ادسورز :
کیت

نود رکه آخررنه

<هم

اولور

لوپ

آما و اختلاف اله مقصودی جلهاك

دص ههوم

کندی

عمج شاک

تک

رخالته خارص ال TT

ضاباشا انساناردهی فاکخرتلافلرنیء امللردهیتنوعی» خباندهی افسوحىلری»ریا کاراری۳
ك

1

فرق

اکن

و ردده

 ۲کلاعشدر؛

روج

اله روجهی

ارمق

اجون

افسونیایانلر»

< قلباری برلشدرمك اعون لسحه بارانلر واردر :

تفریق امجون کیمیسى اوقور رقعة فسون
اولش

ن

ا

اله ود سال کش

خر ان کی

ا

اا

اولچک مکی حرزص اله افتادة رتا .

او ؛ روح شرك هچ بر وقت فنالنی اوزرینه آلادیخنهده ک|اهدر :
مظومه ظاماابیلرکن طلم وغدر وال .

کارنده  ۲اولدیفی الهم خیال

امو ال خلق بارش  1لوب سار دعز .

قاتل وال قتلهدخی و رمس ی

اشاء اور ولرد اسامیتر

اف ماظری

سرا»ر
لففد
حالف وسنوعنه وا

مدای

فردر
زبرده علسه » بر رده ش

۱۰۱
:

له تست

Ra.

ربلد هد ه جاب ,زان عیت اولوت نه
شرت

لر شپرده و الت اوور اعد جال !
مذ هب اولورحقوق عادیکورر A

اولورشرای اجر حر من رلور

ضما اشا بکزاهناندهی ودنادهی قوت فلسفهسنكده ء داعا احتحاج ایدیلن ور ضرب
مثل حالنه کلن دستور ی ورمشدر :

رده » هواده »:رده جاری بوکیرودار!

غاب زوتی قاعدهدر الک تاف

:با پاشانك ترکب وترجیم ابلهبرابر شهرتنك اصل,ر منبیده«ظفر نامه»دن
ظفر نام ض
کدوررکیینهرك و اعت وادیسی ؛
کانور  ۰فرنکلرك « ساتتر » دیدیکلری » مدح ای

ادساتك زنکن و ظریف بر ساحهسدر  .طفرنامه و وادیده ادباعزك الا ایکنجی بر

 ۱ای
 ۱آوکنردن

واتار واردی » ی و ادناه غو
د
یکت تکمهدن فیردیا مینك  «,نیام قضا» ستی >

سرورينك« هزلبات » خىفقان باصمهدن اوقویاسورز .صوك سنهلرده ادسا عزه« مناح»ده

کردی .فقط «ساتر » ساحهسنده طفرنامه حالاء اك بوکسك بر ارتفاعله آیاقدهدورسور.
تامق کال > :E اله ترجیع احون :
ترکیب الله شعری ادك احا
دعشدی .

رجیم الله فکری قبلدك اعلا

طفر نامه » امجونده

سوز وار اسه نامه ظفردر

و

رجا

۱

بشارجی ه دلنشن اردر !

الا ایادان رل کیان لبووقوزاز ,طف باه؛

ودارا وزین حفندهی
سدر اعتل عال باضای تجزیل امجون بازلشدی ..ضتا باشانك ا
ظط وحدن بایدر  ۰مشهوردرکه_ مال شا بآرالق خستهلاعتن» دوقتوراردن بری
« ياتمور موسمیکلیرسه یاشایاماز» دبعش .یامور موسمیکانیحه ضیاپاشا شوقطعهییازسور:
يامغه باشلادی ايشته باران

دمهار تشنهدللان وطنه

چيقاجق قول اطبا صادق

صدرعالی کهررسه بوسنه!

«فرنامه » وله دکل  .اونده فضله مدحدن حقان اجه
بقوطعه ا«شرفانه » در  .فقط ط
رزیل واردر  ۰طنفارمه او چ ونان
م

کدر  :فصیده » ا

شرح .

قصیدهیی کویا ایزمیتمتصرفی فاضلپاشا نامنده بریفظم ایدییور .بآودم اوطه یازدینی

 RGمت

فرندن متعمرخاغه لعن ایدلدبیي اجون و فصندهستاوده واللک
بر قطعه الله عالی باشا ط

ارتقا ایدهجکنی امبد ایدییور وکویا عالیباشانی مدح ایلور  .و اوزون قصدهنی صوکر|
بنه کویا عالی پاشا بکنادنندن خبزی افندی نامندهبری خسن اندسور .هابنتوحمسیده
عالی باشا بارداغیارندن جهالتبله مشپور ضطه مشیری کن قاشا نوا > ال ۱
شرحده حسنی باشایه یاقبشاجق تحاهللر» تغافللر کوسترهرك» اونك آغزندن غافار» بوطلر
رزیل فدری و وبل در طفربامه ۲۳ ۱
ډروهرك ضا باشا ارنته حوق ميل م
که برقاچ 7

اوفویام»» عای اا

اولان بر دات حقنده مدحار ا
باه

و ردی

قوماندای

ا

 8ان

ومحر بهدن

e

هسچ مر هدن

زه بشرودر :
کر حه کے کاهدی ۵

و تاپارت

رومهدی آ لو قهده شا(ن دوناه خلل

یت

ا

حنرال

۱

انکیز دواتنه اواسه ماد زر آمیرال 1
هیجلکنی  ۲کلاقاحون ره اعه برآلاییاسور:

او نك آورو باحه متوار اولان شور دك

|ر البت  ۲کار بالامجال !
تام سلنه ک

اوبله بر شېرته مالكکه ملوك عام

باشانك پادشاه نزدنده ناصل مفرط برتفوذی اولدیفنی افشا امدهرك هم یادشاهیءهمباشانی

کوحولقهنك بولنی لکهوزل بسلیور :
بادشاهك آدی واردر بالکز دلرده

ذاسدر غت حکومتده عفی ال

تنظماتدنبری زمضبه قارشیسیاستمزده ضعف برنقطهصض واردر» کندمزه فارشیپرجبروت
اولدیغمز حالده » عبیالعاده بر شاقهلیبه فارشی» غایت نازكك داوراعایی اك طسعیرسیاست

ضا باشا» عالی پاشانك وو
لازمهسی تلق ایدهرز .
تاه ار
یا
اوله دستور معظمکه قیبالاشراف

اطن
ال که هیک مغ ق

کسو کر اجا اف اولرر ,پزف شال

۱

اوبله لكاکزه ,اکر شاقهیی رقوندرهجی

آوسه اشن

فوقالعاده قصه ویل اولاساه مشنهر اولان علی باشای :

کی ا سوھ ولزو

دیلوماسی مهار تی حوق

ووبان اناا [

۱

کک کول کل تلا رای ۱۱ ۰

وولده
دسه لصو ر اندیشی طرف اولدینی کی الى ياشاىك نەك مشهور اولان محلنی ش
تلمسح ا

ۇر ۰

کے
س وعدی اله هان ضرورت لمر رز

زر نطق الله حب

فقرا مالامال ۱

هله نظافمرهنك وصکنده عالی باشا امجون یابدینی دعایه ک»ندی نوع داخلنده » بربدلعه

کبی باقاسلرز
قد مطبوعی و عه اولهظلی عدود
اطف واحسانی کیی عمری اولها معدود

دش واعان قدر کت اند فص واقتال"!

دیگر ارلری  :ضیا پاشانك ترکب » ترجیع وظفرنامهدن باشقه برقسمی تالف
رقسمی ترجه اولق اوزره داها رطام اثرلری واردر» برده بونلرك خارجنده «خرابات»

باسله رمتتطفات تموعهسی واردر ح.رابانده ضا اشا درت لسانك ء تورکه > عرشجه»
حمحه » حغتاحه.ث مشپور اولان ا

خو شنه ربا رو شە رار ی طو بلامشدر :

خرابات ووك خمده متعدد حاداردن رت راردر .اطاف

اعتبار له هسنده موفق

.وارك اصل قمتی ضا باشا طرفندنف8امه ال اولان اوزون و منطو م
اولش دیهمهز ن

.مقدمه عادنا سطحی ۲نات تارخی کنسدر » مقتعطف وراده درت لسانده
مقدمهدر و

اعاب اتدیی شاعرلر حقنده قداعتلرییسوللهمکده » اونارك اد ن موقملر ی لىئان

8

 .تس ضا اغا و حصوصده رحوق خطالرده بوللقله باه بنه "کلایورزکه

ای

ري دلا ماه ا جوق واف باولان ,سا هر«

تا امفه عاد اثرلرندن بری « دیوان » بدر .پاشانك تلف شعرار نی » قصده » غزل»

تارع » شرقیکی هیحشسددن منظومهار ی وفانندن ص و کرادامادی « اشمارضا » ناسله

رکتاب شکلنده طبع ایتدیرمشدر .
دیکر ,برانزیده و رو در  .وک حوك کتاب اشانك زژینه ال

رك برعونهدر .

پاشا وار ی لوندرهده یازمشدر « هامش فورت » بارقنده صويك کنارنده خالاته دالوب
وه اورنا ۱سی کر و » استامولده سرایه کروب عبدالمیز الهملاقات ایدییور» 

ادشاهه ملکتك حالی » مشروطبت .اعلاننك :ضرورتی»:علکتك قورتولابی .اجون

امجابایدن تدابیری  ۲کلاتیور .رويانك میکز اتی عالیپاشا اوزرنده مرکز اعکدهدر
پادشاههاو نك ملکتهبایدینی فنالقلری تعدادوعزی ضرورتی اشاتابدیور« .مهرهابون»ی

صدراعظمك آلندن آلغه ضبا پاشا مامزر ایدلشدر  .مهری آلدقدن » عالی پاشانی اراده
مو حنحه » قرلسه

نی ابدلاف اوزره »> واوره سندردنکدن

۹9-۳

سرابه كانور 6

=

و  9هامس فورت اردنا
حالاصهدن تور
باشاك

2

که کم سای

فرالسزحهدن

بارکی )در » لکن

= VIN

یری در
مقصد له الیش در

بر مه انش

رقاچ آتریده واردر

ایدلدیی کی وکا

ر هه اعهمشدر  +کنات موره مدری

لددی
اشا طرفندن ترجه ای

اما

 ! ۱بوقیصه

دی

مشمور

 ۰ری

» اندلس

ضایاشا دوعیدن دوصی به فرالسر حهدن

وحلسل بکلر ك بدری او لان صدر اعظم اد هم

ری سوسلهمك > زمانك ادی تلقسته درم ۳۱

 Eسیحعلر اله کوزللشدرمك اوزره ضایاشاه ویردی .اودهآدهم اشانك ورحاسی

اوزرننه انری باشدن باشه کندی فلمندن عبردی > توصور له ا
 Eری
اشا رده

تال
»

ا

وحوده کدی
( انمریسون

۹

ارحی

رمه

ا

۰

لگ ار » ادلس نار ځی  3ودر

و مصنع برافاده اله باز لش دکاسهده «رویا » سی فدرده e وساده د
:EE

 NEروصو

اهل » ی دی

وار » بهداغوژی  ¢به مامددر  .روصو
 Eآصو بر ایدیور

ر مه الهمضدر

 ۰معلوم اولدینی اوزره

بوراده وو یی رقامله امسلاك da

ره

۰

«مولهر » ك « تارتوف » نامندهی اثرنیده «رويانك احاعی» س SEY

.اه اثراردن اولان وکتابك ترجهسنده باشا » اصلدهی اوصاف
ترجه وقل امشدر ش
وقمتی محافظه ابدهمهمشدر  .اوراده  فكل عاند کوریلن كات ارا باشدن پاشه
قاقنهسز الواسندر .
حامد بك اک
خربالنور:

بازدییی کت

ناه « تارتوف » دن خث ابدرکن اتریده باشانیده

» ضا باشاك ( تارتوف ) نی کوردم »

| نك طعندن

مو لفله مر

مك روحلری

شاد اولامشدر  ۰اونهدز اوله آلله عشقنه !» حامد أتبورك ا بأشا اثری اولا نا

ترجه امه واوندن صوکراده نظمه تکرمل اندی.
ەی
سلهان نظف يكده » حاشهده » تارتوف ر
اا صحو م بارمق
» واری ضا ب ش

خا

حقنده شو معلو قان و رسور

له و غر مقنی اولهرق

ا

قل اش

و فقط

باصد رمامشدی  .وفاشدن صوکرا ای دفعه طبع او ععدر  ۰و رجهنک استعاری اوزرینه اوزمانی
 ٥طيو عات عمانه ده رجوق میاحت ويا قولقال کوان اعفهای ا

۲

( س

نو قلوقال أحكوق ائرلمو ضوعندن کلوردی .حه«قبتصهارتوف»ل اصلندنشحتایده:۸
هم حهان ادساننك

هم « مولهر » ك 6

 ۲باز مشدی »> ھی رەس

وارده کندطری

مورک

اور

اوندردجی

اصو ر» اع تست

دا

ارارندن اولان

لويدك حطّء ریده

ادلش کوردکلری

ہل

ادلدیی ادن

احون» ,رحوق

لا عوت ر عثا لیدر .

کدی

غات صو نی کو سترمرد

زی » هم ده حهاز قارشانی اولارق ووك رروت
ملعو جه ای

کد بط

اودن قوغنور .

اروف کند نه

لهنده قرار و

2و ون ام مهس ال

انترةهلرله موانع ادات

2ص

مات > 2لتبا E

« اورغون » امنده دندار وصاف و آد امك > نه دشدار وعبز  ۳عالهسی

ور کی E

حا

 3ةر الكمقر س

تام ادن مهد  .اونك عشیل  ۲مجق بازباشهندن بش سنه صوءکرا .نصباولدی.

اوتاك
ارك قیرمالی اولان « اروف » دی رباك » ساخته ص

ار وف

و « قومهدی » ی

مولف

ورسور  .اروف تررك صاف اعتقادانندن

نا رکون ماهىق مداه حبقور » « اورغون » ومانی زاهدی

دز

صافظهان ۹دهس۰ا

و اد امه حاسور» اد امحفز تار بوفه هم

لسع 2
 9حهاز اجون حکمه بهصراحدت ادسور »> با
3

SS

و نفالاک عو اف

و

گاسئته
ومداخلهسی م

 1یسهاد « وک هل « ¢یراوب كى قوح

عون

: SE

ضبا باشانك ونون اراي کوردکدن صوکرا ارتی اوك ادی موقعنه وشعردهی
شمتنه غا ا

بورهسللرز :ضا باشا هخاهسی زندن » هحسیدهرن رشاعیدی؟

اوسادهجه فکراریته پایدار حفظهلر پاای بسلدی .اولك اكبارز سبحهسی فکری برشاعس
اولنشدر  .واوفکرلر حوق دفعه قورو رحلدهدر » له فلیدن 3

 ۰تا فک

» ه صلهدن فناد

یهارشید لاز لامجك فدوتو :وما ل فز لی لىدە .

ازعك ود ی « حکمت» تشکیل ایدییورء زمانی واحفادی اوی ادباعزك ال«حکی
شاعیی تلق ای

تفه که کت

شعرك ال مقول وال وقور دروهسدر > اقا

وذروهده اسلافدن ھچ اريه لصبت اولمیان ر ارتفاعه صاحب

۹ 2

ولک  2و | تیا وکون

بندی » را بطن اولیددهر عر وحدوشوفله اوقویاسورزء اونده» ا

حوق فصله E

ایدلکدن کلن » راختاراق I

لعی أك قيمتلى سار سله ره آرتق خانده لکك EES

هوفت سو لهنه سو لهنه

» حوق دفعه اسداله

دوشمهمك اجون ال اسوتلری اراد آیدهسورز » اونلری اوقدر هسکس کدرا 6

فقط ببه آعحق و نطفتکهضا «باشانت "شفراری E الاعوق باشایان انراردر ء اوثلر
دوغدقلری کو ندن بوکونه قدر صاسسٌ حافظهاره زشت» صاسم دماغلره ماه اولشدیء

واو بیتلر بوندن صوکراده کم بیلیر نه قدر دماغلره غدا اولوب کتمکده دوام ایدهجك:
eبله اووان ضا باشا » اثریله اومولن باشادن حو ق لیبکش ۱

بت  ۵۳ ٩سح

ص

:

ااوناخات

Bg

»

ee

ر قطر ه اجن حشمه رخون فدادن
او لهم ورس

ود

اک

:

کله حها نه

ابت قدم اول امس کنر با مان رصاد ه

هکم که آزرار وی

و فا طبع لشسر د ه

هرعاقله

قو رولاماز

تضادن

E

۰

مہد انه دوشن

۲

وارسته اولوت دار خوف ورحادن

1

 1کاکے د وت

3

لگ عالده مقر ر

۹
۰

فداخت ياشاەش واری کر وه عقلادن



سك قفااه کدی حکمادن » فلا

استادی تحرله اھا

دم او رمه niR عارف اسەك جونوجرادن

ادراك معالی وکوجوك عقله کرکز
زرا تورازو اوقدر قات حکم:

در

ت

بت رنکنه ۲آداعه فلك اسی فلکدر
۳

 ¢ا و رانهده حأن و
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اومار ظل هادن .

رجیده اولور دده خفاش صیادن

حل اهدي لر وولغز ك سکیم
قل صعت

اران لادن

 . :۳اران ,رنه دژو لهر باعسه با 9

حکه صل تاقص اولانلر
رد

اشن  ۲لهماز راد

۰

نیمخت اوا بك باغته رقطر هسی دوهشم
ارات 1

۳

N.

ملیر ی

۰

آوروبا اولدی دل فته حسن رشی
کریدی

الدی کری

حتلشرد اکن اة امادلا

بر ید سیف

وقامی

اج

ع
فی

کو سترزکلك

 EEAردوهی

کد یاب لودی

زرسه

آلستهسه

۵
۰

۵

رزمه

 ۲فتاه وزسك وارسهده وحه شمی
N

قل

ضعت

مولا

ه

سا

فصد

اندر وشک

رض

اشبه کو کب رنه

قان صاحار خامه خو ر ری ا

۰

نت ره

مشری

=

مرد

را سه

اولو حه مرال 1

اد ون طاعت مسمون وکا
دد

۱

دکل

امت

مطموعه

سی

a

مهی 1
سای
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AE امیر اولارنااففال صاتووار خی

دى الهمسوب امنیت
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[ عبدالعز بزله اولان ملاقانده بحن ملتك حالنه انتقال اعشدر » عبدالعز رزصورار ]

س ایب بونلری عزهلر یازسورعی ؟

 آوت افندمز هرکون غزتهار بونارله ملودر  .فقط ت«قوم وقایم » یازماز .نهکم
وت ها

دی وعدن باشته عسنه کز ۱

سب رم تعهنك احوال وافکاری تاصلدر ؟

 روم ايلنك هر طرفی اجنی حاسوساریله ملودر ۰على حکومتاری وبابتالی 0ی وم :راز ٩ فقط تفا تلرله خوش کیت اعون سی جقارمازار .
مرول زیاده باهارستاندن رساد عقماسندن قورقاوز  :زا و حاسوسان ک|نرستله

اورادهدرار  .اآطولی ایسه بر انغین برینه بکزر  .هرنرهدن کیلسه بیقیلمش کویار >
|طولی احوالنی تصویردن صوکرا پادشاه جواب ورر )
خرابهار کورینور  ( .نا
 -واقعا خزینهنك طارانی ,حهتله خلقده بكصقلدی  .لکن ومالهناظری کوزل

ا

قامول ارام ناک اقیت اراد و قفتدمتوازن آبدرك و

صیقباتلر دفع اولور  .اهالیده راحت ادرلر ؟ !

 -شوکتاو افندم بوبر طاتل ارزودر که تصوربله تلذذ اولنور  .آنحق حفا کهصضورتتاب حصول اولاسی متعسردر  .زرا اداره حاضره دوام اوه » یعنی بابعایی

پالکز سفارتاره خوش کرو مك امجون مثلاکرید ایشنی کوشك طوعاسندن طولای
مستاه» عصانسه نك اییسنهامتداد وخزینهمالهنك اییملون کسهاضرارینهسباولورایسه
ورك مجدد ارنجی ت

۰۱

NEN

وشام ساك

فرانسه اعبراطورننه جک سترمك اجون زنك

ک2

ورمی لعهد ايدرسةء فواد پاشا لی ااال ر
اوتدینی بالسان درت بوز وقدر کسهی ودن وقدا خریهدن آلر رب

۱۳
اولسون ویرمکه تتزل ایمٌزسه » صدراعظم حضرتلری سفارتلره قارشی اصلاحات اجرا
۳۳
ابتدك دعك .اجون حددا ولابتار حلسلر» هل و سفن ده سس
ورده موریولی باپدق دعك امچون سنوی ,عمش بشبك کیسه ضمان تمهدندن پروا امزسه
وکا کدام.

و 2ا

 شو مصر مسلهسی اجون هدبرسك ؟_ صدراعظم عالی پاشا حضرتاری وقتیله مصر والیسندن غ|هار» بوتحهلر لی
ارتکاب اخسهیدی شیمدی مصر غالهسی بورادهبه کلزدی  .زیرا اصول ورائت بوزولاز
وخدیو عنوایده و ر

اساعل باشاده وله اولایاحق افکاره دوشمزدی .

ست ۱
 -شمدی مالکك وخزیتهنك ونعهنكافکاری و اابوتارك حیحاً وقطما اصلاح احوالیحون نهمقوله اساب خاطریکه کلور ؟
وبوزدیکزعی ؟

ادس صحیحا وقطصاً وراد اا

تب او !
 قولکزدن شمدیبه قدر بالان» وره غداوعدن دولایی اضراری احولحقمده رسوز ایشندیکر ی ۱

ی بو
2

 2عاحزاهمه امنت واعاد ورا ج

¢

 و-

اوله ایسه شمدی صدراعظم عالی پاشانی عل ابله قریس متصر فلغنه اص

ایدیکز  .واصلاحانك حلهسی طسعت مصلحت اولهرق حصوله کلر !

۳۱

دفر ر

صعفحی

EA
اهمییق  -خیایی چ

چ

شاعرلی  -نثری  -ابراری  -خدمتلری ک-الدن اماب

تحددادیا عزك شمدیبهقدر کوردیکمز سمالری «تنظیمات ادبالی » نك « احضاری
فسمی » نه ادخال ایدیسورز  .اونارك هسچ را « بی ادسات » قطی وکامل بر شرر

صفحهسی عرض ایدهمهمشدی  .عاکف ورو باشالر یی ادسانه اند ابلك اثرلرك نی
لعهلرتی ورهسلدیار
عز نهحای ا

 .شناسی ۶

ی

سای ساده لد ردق ۶

اتدی > فةط e برجرر قالدی » نه قدرئل بر ساعن » هه اقب

رار اولامادی e کذا ضا باشاده محدد ادباعزده حوق اهمستل برسم دی » فةطاوده

1

شاعس اکله عایز اللهدی وشاعی لکدهده ادمات قدعه شکلندن آیرکدی :ھی کن

و

ی دای

وو

+,ساء عله شتات وضا باشاده

لاه نی ادبات" غالا قطی ظفر ی فازآنامامقدی پات دداد اتف
لق » دوری عمشدی :
دتقرر » دورنده ظوفر حل الهدی > آرتق « آلاجه قکرا
وظفر لك الوروك قهرمایی نامق کلدر .

نامق کال اله تجدد ادبباعزك اك مهم سهاسنی کورمش اولیورز  ۰.اونك ادبیات
تارمزدهی موقعی » بوموقمك عظمت وقیمتنی بوکونک تلقیمزله اور » اوی الکز
ابثلرماوراثرارندهی بدیميتك درجهسنی وکونیذوقزله تقدیره قالقارسهقحوق آلدانبرز.

بناءعابهبونقطهدن حرکت ایدنجه شهابالدین كان وامثالنك دیدیی کی « نامق کال
ناتروده بر هیحدی » نشدهانکد :قابلتی وقدی » شعرارنده اسیک اش بازارسه
مینك » یی طرزده بازارسه حامدك مقلدی اولقدن اباری کدهمهمشدی E 7

قویورنکلی » داوول اهنکلی » صنی و جملیدی ؛ شوللیدی » بوبلهیدی ». . .

دییهیلیرز  ۰لکن وکونك خودکام صنعت ذوقله وروتولن بو غا کهار نهیه بارار !

اردا
نامق کال کندی زماننده هم « اك ووك » ء هم « الاصنعتکار » دی  .بوکونك نظرنده
او شههسز « ال صنتکار » دکلدر » فقط کندی زمانندن داها حوق « ال ووك» در !
»ه غلهسنی اك حوق واك حوق امن 6ه مدونز .معاصرلری
د یکی » نك « اس ب

اجنده هیچ بری » یی ادببانی وتون سلطتئیله حا ؟ یی خصوصنده » کال قدر مور
واونك قدر فاندهیی اولامادیار » هچ بری اونك قدرءبوتون قناعتاره حا ر « ساطه»
۳

ایدهمهدی  .و هچ کدسه ناس ال زک کنلای زماننده SSE

ا

نسلك روسنده الپی بر هاله اه حاط اغلوی بر تال اولامادی  :و کون حامداه 2
شاهقهسی قارسنده . کل« صنعت » ى بر تومسهی کې فهربیرر ۱۳۳۱
زماننده و توسهك » او شاهقهی سله ر تومسهلك حالنده اقا ر شاهقه ابدی !

بز وکون کالك « آز صنعتکار » اوللشنی اونك ال ووك « قصان »ی کی اعلان

امهدمز  :فقط « بوکون »  2و قصانی » یک ادباتی حا؟ یاعقده « دون »  2ال وبول

د میت » ی اولدی! اونك حقبقة قویو رنکلی» عا طسمای طاشر ۳۱
۳۳۱

ی
رکر
واردی ع.ر اسلوبکه ابلك نظرده هن ني وارسه د

هب درد حار بان تشد لرله دولو ادی » بسیطدی » درین دکلدی » اونده مثلا حامد

بولوطار اوستندن اوجان خبالاری » پارلاقلغی بردن کوسترمهین مهم و عظمتلی فکرلری
بوقدی » اونده حتی مثلا کا زادهنك لعض شعرلرنده

ی

» او الاك عاسده

اعه ررفتله روحزی ترهتن حساریده بوقدی .فقط بوتون وناره رما کالك اسلونی -

زماننده  -حامدك ک|رمك وباشقه رخات رك الا ا

۱۲۳۳۱

اعهلی » نه جامدلك درنلی یک ادتاك فرت وا کوک ا

۳۳۱

دکلدی  .بولك اجون نه « شناسی ؟ کي قورو » سوسسرز » هیحالسر بر ئ > بادهحامد
کی

حابوق | کلاغاز» اور پوت « کون » دکل « یارین » ه خطاب ادنرداهی

هوق درین اولمنان EA
ازملای  .و ایشى باباسلمك اجون نه حوق سط ء ح

هم

کآلاتاحق» هم سودیرهحك؛ کچ کلن بر عظمتدن زیاده حابوق کورونن بر وضو حهمالك
:ال ايشته و احتباحك اك لبانتیی عثالی اولدی !
رنه احتباج واردی ک

اونكصنعتیهیکس سودی :جو بک اوصنمت باقاناره علیالفاده کورونهحك درجهده

بسط دکلدی » و او صنمت هر انعطاف ایدهحك کوزی قاماشدیراجق قدر بارلاقدی!
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 ۱سس

ايشته کالدهی صنعتك بو « اورتا حالللی ۽ اونی هکیسه سودیردی ,کوالاك اثرار بده
هي کن یی ادسانك شعشعهی محلسنه مفتون اولدی .
 ۱کالك وتون ردوره حا اولاحق درحهدهي

.

قدرتنك

وا

ماه

ی

:الك
»ن ایلری کلیوردی » بقودرئك دیکر مهم بسربی داها واردی ک
ووسطت د
«
روحندهی وطنرورانه حوشغونلق!
فکرلرك یی برنوره قوشدییدورارده « وطن » « 4صنعت» بررنه قارپشیر.اوزمان

ون

ار E راو

اولاد

شلکتده ر وار یی

بر رك لعهلرتی سبزییوردی ء بو لمهلر اوکنده کالك اثرلری برکونش کیی پارلادی >
او قلداردهک مهم » داغنیق» اشتاقی وطن حسارینه برحراق اولدی وروحنت آلهوندن
ضعف روحاره قوت » متردد سحهلره عنم » قراکلق ادرا کلره آیدیتلق سریدی»هیچ
رروخ
ب

علوی آتشكث عششاه
وطن عشقنده اونك قدر ووك دکلدی » هچ بر روح و

اونك قدر قاورولادیء او روح صانکه الہی بر وولقاندی» وطن کلهسی اونك آغنندن
داعا بر دیلم لاوی حقبوردی  .ولاو حوق صحاق اولدینی اجون جوق ایصتدی.
صممی اعانلرده وا وی ادن ر قوت واردر » کال اساندینی احون الا لداع

دە

دنو

حرارت » وطن کد هک بو صمیمسیت وجوشغونلق :ایشه و اونك اكأسحرلى

قدرت ممعدر SI

 ۲ار لاهودو وطنی روحك ری » اونك صنعتندن کلن تاره

ب8قدی .کالك * زمانندهی مدهش تاغری فظهسندن ووك هدرت اولان وحال ء
E

 aR Eزا EE

هلو تاش هو رب ییماع یدلوا  .کنوح نطوهدنوا

هسحا ی صنعت همحانندن فصله دی » حو ق د فعهمله سلهصنعتی و طنهفدا اتدیءادساتاو نك|لنده
ساده جهغابه سنیتلقن| حون ر و اسطهابدی» و حالك کندیسی ده يتاعلافر قندهدر .حامدهیاز دینی

رمکتوبده شویله دییور ...« :جالیشجالیش! بنادبیات عیانیهاجونتصور ایتدیکمعلویانی
مكدرلو حسات اله فارپشدیردم

2

ایستهدیکم در جهبه کتبرهمدم ! » آشته

او بووزدن ر صنمت اعتباربه بک اولدینی قدرده کورولسور  .لکن هضرریوار؛

وطنلهادبیانی پرلشديرمك صورتلهزماننده دوغودن دوغییه » کن
ودیسندن صوکرا ک
نسلك روحنه بالواسطه یایدینی تااثورقدر بوبوکدرکه اوفاندهنك عظتی کءالكوکونی
صنعتتلقسی فارشسنده اوغرادینی ضرری زهدهاوکاده اونوندیرفه کافندر وکافیکللدر,

بیس ٩ ۰81 / .سس
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کال 0۲

۶۸۱ ۰

\ ) سلادی

( تار حنده » تکفو رطاعی ا

 2ابردی شرف نوده ه مد کال |باه  ¢مصری

دوع

ی

ولادنته ارمزدوش شدر  .دری مصطفی

عاصم افندی « سرمنحم شهریاری » ایدی  .معتقد برذاندی  .اوغلی کالك اسمی حفنده
طوروی عل ا

e هل ادیور  :کال دوغو حه ستلاملغه EES  6 THادم

افندی وشخك ولاشه قالعدر  .باری حسلاق برحالده وزادی شبحك قوحاغنه تسام
اش

 1شخ ده اوکا » مد کال » رعش و « کال اسلام

واوک اسم ور مستی رحا امش

اولسون  9دسه دعاده ولو عش  .با ادم افندی کلدهک شض والهامك و دعا

سحهسنده محلساز اولدیغنه قالش []۱

کال اسک » تارشخی » اصبل رمالهیه منسویدر  .ددهسی « شمسالدین لك » ستلم
مر اند ه » ارقن

5

عر له +عمر

شهر باری » در  ۰طول

رذات أ

 6بش بادشاهه

حدم الهەش اوت دری « قودان دریا » « احد اف » باشادر » شاعس روز
اک

 ۰اولك بدری طو بال عال باشاده مسېور ادر شاهی ایک دده

مغلوت ادننامدار

.کر آغانك بدری حقندهمعلومات
رقهرماندر ع.غان باشا قونهیی بکر آخانك اوغلدر ب
تقودر .

اک دسور که  « :کالك سلسلهتی ماضیبه دوصو

الك مى

لعقیت ایدیلیرسه سلم

فاطهه سلطان کالك حجدهسی »> ساوش باشا دی جد اعلاسی طهورایدر»

کالك باباسنك باباسی اولان احمد راتب پاشا شاعم اولدینی کیی اوغولارندن « اف
ا

اشا » دی شاع درا > |۲۲

1عل]اکرم » خرمطبوم دارالفتون نازخ ادسات .وطری.
|

ق
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۳

مرا

رٹ کان محتاج جای ا اولمازەش
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.

اولان رواه وش سوز وکداز عدقه افتاده
امدرابت باشانك اوغی SE

N

۳۱

اور

اولمازەش

مال عندلیبان جن نر شیون اولازهش

الك
کمت
_ که ا

ی | کریدر EEEH

خاک

اعش »شوغزی ون اسات" لکد ودار ا
ھردل راغ عشق ا رور اولوری هیچ

عار اله کي ۰

بال
رو
ری ی

پادر هوای دولیاذعان وفهم ادن

۰.

هی لودڈ مدمه خىل طو ر اولوری هیچ ۰

اولوریهیچ

ة

ین | +واصجمکیی»شمهور

.

در روژه جاه دهراله مغرور اولوری هیچ .

قمر مادی خاك الله یکسان اولانلردق  .ورانسرای خاطری معمور اولوری هیچ

مت

دیکر اوغلی « ناشد ابراهم بك » ده زمانك ظرفاسندن وشاعرلرندن اش ]۳[ ۰

کوریلو رکهکالاك منسوب اولدیتی عانله حققه شایان دقتدر ء بخاوندان امجنده بر
حوق شا یل وفهر مانار وار » کالده ی قابلستده ارسكده بای

لورسورز .وخاندانك

آهستی یالکز وقطهدن دکلدر  :وخاندان بادشاهلر بك جوقل وه نهراواس
 .کالك بوبولد تمو حهسی اولان « مدرس ععان اشا کی ۸

رمشدر
رحوق فربانار و

امد راب پاشانك بوبوك اوغلدر _ حد اول طرفندن بغرحق قتل ابدلشدر  .بودات
عصان اشنده ولواان « موره » یی » « للغارستان » ی یکدن قح ادرحهسنه_ لامر

الهمش» بادشاه اونك شهرئنك شوعندن قورقدینیاجون اعدام ابتدیرمش ! بشپادشاهه
ایدن » شمسالدین

حدمت

رتروت

ومو روت

مهمه

« بکث )N

صاحی

لش د 9ی

اولدینی کاله

امو ال واملا ی مصادره

ایدلش °

اوغل مصطیی عاصم افندی به أ اون

وسزلفهقارشی فوران ابدن جوشغونلفك منسعلرندن
باشقه رشی براهامشدی .کالده تغلسه حق
ریده منسوب اولدینی خانداننك کوردیی ومعاملهر اولسه کرکدر ! پدری عاصمافندی

تائل اولامامقله وفقر قالقله برابر اصالتی ساههسنده « عبداللطف پاشا » نامنده حالووقتی

ای برذاته داماد اولبور وپاشانك قوناغنه م|کوکسی کرییور » لکن حری  کایدنایه
 » (2کنج باشنده وقات ایدیور  ۰عاصم افندیده بويك اوزرسنه طسعتاه

کتبردکدن

وسیح»وك
کقه
باشانك قوناغندن الرور  .لکن کرك پاشا ک»رك رف
حوق سود یکل یاون

طورونار یی

کندی اناده 1,لقوورار » اوکا کندباری باقوباوق کندباری

ور ۲
ووتورار ک.ال کو چوك سننده برقاجسنه طشرهارده پاشاایله ستااحیت اشدیکدنصک
دلشاد اولان خیایی اله » زم پر ۱
»

 aس رابعشق

و متاه

را ت باشا نك دبکر اوغل
3۳

اد سور
۳

۰

مصطای

اشك

اولدیفتی کوروګه

مست

.
اولان

فر مد ه

۰

» سو بلهدم آما ور

اولوری

بادشاه

اولان ناشد رکك ۳ضر خانه |مبری قاسور ا
وت

« رم شاعی بأشد ث سکار یت

او

اجر هداد باشا رسه د ه مور

8

ای اراهم بت امجونده  6سامان  ۳1کاکتاننده شو منقمهی

لمك ماشحیلرندن
اولان

صوونده دور اولورسهدهمیحوراولوزیهمج 1

دسهرك شو یی

مخالد قبر اباك یانای

مصطنی

کک

سو لهسون

مهر سه باقش

 6هر

خاد

3

تاد و

اله ؛  «¢د ۶س

اوقومش

..

شود چان صاد ۇزاك !

 « 1۱ام کال » » موّانی سایان نظیف ,

یاک

۹

کی و

نأشد مكد ه

۷۱ ۴۲:۵

تست

باشانك مامور شندن افصالی آوزرینه استاتوله کامورلر  .کال « والده » رشدههسنه دوام

انمکدهدر ا.بوالضا توفیق بك اون ایی باشنده مکتبه دوامه باشلایان کالك آثحق او ج
 1۳پازید رشدهسنده » دی ا

اى

ارت

غنی و وتون کاب
ادویقو

]۱[۰
حصبانك وندن عبارت اولدیغی سولور (

علا کرم بکك نوطلرنده ایسه والده رشدیهسنده ایی او چ سنه اوقودینی » واون
ایی ياشنه کلنحه ددهسیله قارصه

ی ایند کی مقبددر  .بوبوك رشبد بپاشا ورشدیه

۱

کشا نی اوصبزادهبیی اخشبیی"ء بتاءعله ومکتازك امک فضیل مار

تام ىکال اولشدر:مکتسدن ل۲لنوبقارصهکوتور هن کال اورادهاییدراو معات عبرمکدهدر :
رطر قدن خصو صی حصلا ر له اقرف بات آصیناستديی خو احهر له  6استاسولدن کترقده

کتابلرله دماعنی انکشاف اتدیریور > کر طر فدنده آوجلق

»> سنلاحشوراق

>

بينىحيلك باپیوردی [ ]۲ددهسی قارصدن صوفه متصرفلفنه رفیح ایدیلیور  .کالدهی

همان لوج مراقنك بورادهده دوام ابلدیکتی کوریورز  ,الکز بورنمه لوی
آو جبلغه توه اتدرمشدر  .ووغه زە عییزماده افاندرت .امین لیشاشالرنده ولو نان

حوجغك رشق رحس صاحی لاوید اسات یکدور :

ته
یسك
وک
آینه
اورماناوك پر

صو فه خا

کا رآهو وور مش » فقط آوحی برقورشونده

ایی حانه قدیغی  ۳کلاور > چو

کیت موق  7رالد ای اوندن ا

برداها بآفلده قللواعامق اوزره دواره

مک

مر

ودویغوی حوحفك ء ددهسله رار وطننی » قارصدن » صوفیهه فدر باشدن باشه
[ « ]۱۲عونه ادسات عماننه » » اوالضیا وفیق .

[ )۲کلاث اثرارنده » ررر » جندیلکه » سلاحشورلنه » یدیلک داثر کورهکده اولدهمز
شوق وقدر » اونك ونلری فعلا" باشاششاولاسندن

ا ف نز

سلیان نظایف لف دسورکه :

« حزمیده اس جرد اووننك  ۳زل رتصوریوار  .ولوحهیایسه بالذات یاشاش اولدینی»

اوسظیاره دولا دوکواشن ډه راان کا

رب 5

« جزمی » نك جرید اووندهی مهارتندن کے ادرک کال مك اووی حقيقة واقفانه تصویر
کر وشالدارقکلن
"اعکدهدر  « :اوونده جرد  » 14قووالادفی ايستهدیی رندن اورمق » ۱

دکنکری

ا0

درمت

> ر الل  ۲كت لهسنه صاربلارق راله ردن دکنك قاعق » بلندن

وقار بسعاه آرقهبه دوه رد اوزرنه ادن

حرداری طو ع خصو صارنده اوقدر مهارت کوستردي که

سیر ایدتلرك جهستي حپران ابدی > ۰۱2...

ی

دولاشر ن,کزرویی ,سفالت وتحرانی مظریارندن
 INEهیشنده خلقی ناصل صدویغندن

بملتك عکدییغبر و ظلمدن» :

ار اولدیغی » روحنك داها اوزمان و

ر:
یغدبر
تبلی
خنك
احوالهقارشی عصبانله ونفرتله بورقولدیغنیکلا[بورز .کوچوك برمثال بو
اوزمانر خلقك ورن دارهارینه کرهسیبیله ویرکوه ابع ابعش
کررکن « فيو 1
ى

هننکین کومته

حاصللانی » دسلن برو رکویی دنه بهحىورمش  .فصهودهده وحالی

> وکا معنا روهعهن > کوان و حقسرلغنه عدت

ادن آون درت

کال آوندرت دافعه ددهسندن و وارaو نك قالد,در ا سی رحا ا

اهر

٤ حتی برقاچ د9ی

ددهسنه » حدت وعصستله » آجی رلسالله سر ژلشده ولو عش ۱

یکی کورمورز  +ددمسی دة
ای اس تیه او فده او
مطنطن بر دوکو ن یادرمشدر  ,ک۲لاورز که کال الکز روج ودماغاه دکل ندننلهده

e

تاشتله شعرباز طباور

د

اوزمان لنده

» سشلزاده » نك دوواآنندنباشته عو نهاو ادلی اجون شعراری « وهی » طرزندهدر ۳

و
عودت ا

دف اولارق کالكاستانوله

وهی ى

وو و رر  1الگ کال و سفر ای شتله زار کور > ری باننده

ارتق استامول 4کدان صوکرا شد
و  #قبکری و لو ی
کال » لك ادیی حبانی باشلامشدر  .او صیالرده استاننولده » اس وق یاشانان برزصه
ی

» کاظم اشا ) ع

رفعت مك > اسیاعملحیی

ی

 ۵2هیسکلیی hS

بك » باماصه اسقوفجهلی غالب بك کبی ادببات قدعه استادلری بر « امن شعرا»
تن ونلرك اة داخل اولدی » اکلنحلریدی >
وکا اعنردی  حکورل
فقّط حالوق عاز الهدی :

ظهور رنکثرت رو مهر خدادندر
مطاعی و

لسن او aS

تلون هیثت غاد ویار ضیادندر

هراب ابتدى  .اوااضا توفیق كك کچ

 JEREبت ناظملق قدرتی ابلرلتهدی ن.تهکیم اون ] ی باشنده آیکن»
مالبهمك اسک بلالرندن اولان » « مه » لك ابلك اعلاننده شو له nE بازاسلیوردی :
ف

خلق حهان هب فان وغدت

ورمدر
حهان خ
۰

جېمي دہ

اولشدر

هب که" زرتار روندن
ن

ا

او لسهم کاغد شعر مله وصاتخو اه

مساویدر نظرده امتیازز مكوید شیمدی .
لاس فاخر ارات دولتدر عد شیمدی

.

ور ۰قدر هبمدار کری ۰داد وست۰د 4شیمدی !

۱

SNES

لاک نمجناوب ناداتسا هدنجما » بلاغ كب انثتسم قلوا هرزوا » هتسبه قوفت یدشمهللا .
بوشعرارنده « امق » مخلصنی قوللانیوردی .وخلصی اوکا » بالا خره مشر اولان»اشرف

اشا بسکباشیلنی زماننده ویرمشدی  .اشرف بت ونك امجون برده اوزونحه بر ت«خلص
منظومهسی » یازمشدی > بومنظومهده شوبیتلری کوریسورز: 
 .اده ذانته « مق » خلصن شوبق .

قول قبلدی واضصماه نطق ناجرم
زهی مذ قو  :واا استای ا

هو“
لح
صامی
شن

ری  31و اضع  6کررای ,مفاد (د دوع

دعای خاصن اله بعدازن شسیق

ضبطهصیغماز ایاشرف

بوندن ک۲لایور زک  « 64نامق » خلصنی وبرن اشرف باشا عنیزمانده کالهاستاداق
اغشدر .بناء علبهکالك ابلك ادسات خوجهسی اولارق ارف خان کورسورز .لك
ادات قهدده

اا

استادی وفارده ا

a

لسقو فحهی غالب بك » خر کال

۱۱

اولوب مجرو ح سکان حوادث طاتر دوات
دمادم خون

قار چشمم کیی شال مت

بویت کاله بك حوق دوقو عش  6ا
ولوان رقعت دک یازدییی ر E

» اوصراده پترسبور ع سارو ۳:

شو مهار له شسدت و لصو ر اعکدهدر  « :دساده

نه قدر الام وافکار وارایسه حمهسی باشمه اوشوب ی اختبار سوقاغه فیرلادم ! » []۷
کالك ودیوان شا لک اون طقوز ياشنه قدر دوام ایدیور .دیوان وادیسنده کال :

رت

رت مظاه مانم وحدتدکل

صدهزاران تجم اولور آماکهماه اوئاز ایک !

.

مدعا دریای کنرندن کذار اغکدهدر  .شپردلدن کے مقصوده راه اوناز ایک ؛
¥

+

ساه ده حادثقد مکثرت برذاولاز .
تدد
تع

ېچ

هزاران اواسهده امواج دا ينهم ردر ؛

EASE
عرش ریدم محبط صدحهان همم

۰

در مرکز قوسین امکان ووجوب .
فعطر
 749فر به صو فاه

وادسنده

سایان اسان لامکان همم !

قطب وحدم مدارکن فکان همم !

ف ورو عکده 2

 « ۱۱نامق کال » » مان ساپان نظیف
To
تا
خ
ا

6
حکلمز ر بلادر باردردانکزی اموالك .
۶

صاحمه  6معناسز  6رباد 9
 1ار دفقدری

جرا صوعوق > EF

اولور فریاد هردم اولسسدن کاری دلالك!

صاه ورمقده >

ویاداءین حرخه

se 6

بت

۰

سر لدی E

êe J

:

خالار لظم امکده ؛ هی به :

عیباندنسودایعشق سوزغرام کوروب

هًّ

 1نش غبرنلهبانسون شممدی جانام کوروب

الى به:

۰

e

هوایعشق اللهکوی نکارهداد

زا

کمجنو لهکه و ویدار هداد بکندغرز

حسم صدباره رحامة جرد ک

اطا س جر جخ اولهماز خلعت ام بکا .

اله >

مجر ابله طور تجلا بزم ماعدر کا
ا

لظرهلر پابوب دورمقده » ولتظورهلریده بسله ینه :

سوزارم وان فیش و
و

هی منور برق زر ماه منوردر بک
کیمسه استاد اندو میمت شاد بکا !

بتارله مقلد اولادیغنی ادعادن خالى قالامقده > لکن اد

دشت حسرنده اور قنلره پاش بدئم

کم آتار اوستمه یارب برآوو ج خال ےم

دامنمدن دوکلور داغ حنونل » رق بلا

2

۳

 2حا که شرردنل طو لودر عبر هم

1

اولدغه کوزل و :

رواج عل وال اواسه کرکسادی قدر

.

ارردی دوله اهل هنر مادی تدر

نه ۱کلانور فلکاث طور حق عاسندن

۰

صلاحی اوله ر اطلك فسادی قدر

وااتتر
اندان امیا تزجع

بجر

مین تاولاو و اقا دی قدار
اا

کی » «احمن شععرا» استتادارينك غبطهاری جلب اده جك درحهده عزللر ابداع

اک ایدی 2 ]7۹
1

«دوان نامق کل » »پاژمه علي امیری افندی کتبخانهي .

د

وان دوان شاعیی « امق » لد حباننده مهم ولو ری ور  :هب آصو فکار انه

ار

شعررله دوف اولان دوالك و

رفاه مات اجون يك راحت ایایهم .
مسبر اولاز اسه باری ماکك احیاسی .

وطن ولنده ورو عم غربت ایایهل
او ولده اولک ار EE

انلیه ۸

مار عرو زفاه اخعار در

۰

حکومت ایسه غرض خاقه خدمت ابلیه

اقوب نکاه بصیرتله کندی حالزه 

.

سوزنده ك ووکندن فراغت ایایهم !

و 1

بلتك مان رل

نامق کالات دوان ادسائنه ودا

دوانده ی بو صو لد عر لاک دولوندیی فهك

فر السر حه لعض ان

وهو

ا

IO

ا

اعلان اعکدهدر

داد » غایت محمی بر یازی الله »

و حابراشق بازی ده رھ کات

اکنوده کی شالت ا
او غرلله و نو یازباه کوریسور که اون طقوز یاشندهی حوحق » حالاك بر آدعله »
صو فدن حربته » عرنی وفارب یدن فرالسرحهبه صیحر آمشدر  :آویده و اقلا بایان
« شناسی » اطخ !

کال ارتق شناسله عاسدن ء واونك ر هله فرانس هه او

حاته آسلور ارتق « دووان » قلعن >« تصوف » بل
ا

وک حرا ده سادهحه « کال ك ( اسمباه شهرت

ا

>دا
i تامقت رنه

ا
ره ره

دوغان و کی کال » حدده قوشان » مانعهاری قرانء ظامه هاشران » حرتته باغلانان»
وطنه اعلان عشق ادن قهرمان ردودرSE . ياشنده رطر فدن « ترجه اوطهسی  ¢له
دو ام ادن عال E OEF

« صو ر افکار » ده شناسیبه بارد.م ادیور  « .آصو بر

افکار » ده کال بر « يانغین » مقالهسی یازمشدی  .رشید باشا و مقالهی فوقالعاده تقدیر
ی

» او دورده دچ کورلهمش ر طرزده » کنی EIS EE

رنه تاه » حوبه

ال زمشتی !۱

شناسمنك وفانندن ۳

ع له م ۳۳اونك عهدهسنده قالدی  .او و حالندهده

هم رسمی وطفهسنه  6همده حصوصی حصالر نه دوام ادیور  1عر ەی مایت و اقا نه

أده م|شدر» فارسی یاط رافبله هضمابهمشدرء فرانسز جهیا ایی صورنده اوکرءعشدر.
حافظهسی غابت فونی ایدی > هي او چ تال

صا سیر شعرر ی للهمشدي ۽ « اي

NE
القسكت » قصدهاری » «عری » نک شمراری » « هوغو » نك منظومهلر ی اک
قودن
اموق

مفتخرانه رذوق دوووردی! 

کال «بی عمّانلار» حستنه داخلاولغله ساست حاننهده انلمشاولدی« .مشروطتی
معت
ی و

اعلان اتدرمك» مقصد له

مقصده واصلاولق اجون عدالعززی

خلم و مراد افندییی اجلاس ای دوشوننوردی  .کال بك عراد افئدينك اك عزیز
مقرنی ایدی » حدوعی صالاحآلدین افندی به خوحالق

ادوو
ن

لرااش
اض

باموردی: 

پاب عالی یی عمانلارك مقضدتی | کلاعه حمتك کال » ضا باشا و ساتره کی ارکاتی
وی نمنده» فالقدی چاو داردهآوروا٩
و و هوتسهE 

نگ » ایر

تیار  .اونشرمده داحر

دول

راتت رکاج مقالهی

ضبا باشا طرفندن بازلشدی  .فقط عن نه مو ا الک کال" نك اداز هه باشلادی. :
آورویاذه درت.نه قالان کال عنی زمانده حصلنه دو ام » معلومای توسیع ایدیوردی: 

پالا خره استانسوله عودت اة غه « عبرت » غرنهسنده نشر اتدیی اقتصادی مقالهلردن
وصوصده دی دعانده ولو دیغی | کلاورز: 
اوك آورویاده ایکن ح

عالی باشا «

ا

» حفنده ر غوای اعلان ایدحه کالده ارقداشلر له برار
» کی

استاسَو لهکدی » وور  9عر

صداری زماننده یی عمانلارE 

متصر فلغماه استانمولدن

 ۳۷حبقار دغه دی

ج 22

د دم » لد

وومه معروض فالدیار ". .کال ک«سویی» 
لعسقه م

| دی  .ایک آی اوراده ققالددنصوک استعفا درل استاس

کلدی  .بازدییی « وطن » سى

« کديك باشا » ساروسنده وضع که اکدی

.او

۱

مظعم هنداحرب یدلوا !

کون ساره صنمی تفطه نظرندن بر کې در از زماندتری ادباعزده
عاشا قهتی اعتبارله اونکه قاس قول امك درحجهده اثرار یازبلدی > ةط وکو نه
«ديك پاشا » ده اویناندینی زمانی
قدر هیچ برائر اوبسط « وطن » باتروسنك ک
موفقتی قازانامادی  .بلکه وندن صوکراده دچ

و اي

عوششض

قدر وجد وهبحانله جوشدراماجقدر ء اوکحه اترو بناسی ولولهدن » تبقردوشاباشدن
مقبلاجق برحال آلشدی ب.وتون خلق امثالی کورولهمش برفورانله کال ل|قبشلیوردی»
رار وطن حراری ء اثرك تهرمایی اولان ضادطك روحندهی حلادت » بنایهصغمان

NON

ونون خلی ا

رجت

کا

باعش > ,معشمری بز وحدله دالغهلانان خلقك روجی

حوشمش > جوشمشدی ء سار را ا و باشاسون ل ۶
آوازهارلهالق ى []۱

۳۳۱

بوحادبقار شسنده سرای وحکومن .مدهتی رقلاشه دوشدیار » کال درا 9۳۱۳
هان وانوره بندیر هرك قریسدهی « ماغوسه » زندانته فی ایدلدی .
۳۱
ارتق کالك :حاننده مسلسل بر جوا وحفا جوری ,احا  +وت
زنداننده ایکلمین کالك حکمهدیی عذاب قالامشدی  قالبن دسوازی » رطوبت قوقول و

زندانده کال » محقق بر اولومدن اجى بننهسنك صاغلاملنی ساههسنده فورتولشدی  :او
صبراده عىدالعز یز خلع ومادخامس احلاس ایدلدی  .کاله کون دوحشدی  .درحال عفو

واعزاز واکرامله استاموله خلت ایدادی ,:لکن و سعادت رورا کاذت » ۳
استانبوله کلن کال ولینهمتی ماد افندیی پادشاه کورمشء فقط اوی محنون ولشدی!
واقعا « عیداشدهك حلوسنده»ابلاك زمانلرده» او و آرقداشاری التفانه مظهر اولشلردی,

حتی کال بك آرقداشی.ضنا اغا ابله پزلکده « قانون اسامی» ك 2
وه شورای دولت » ه اعضا یاملمشدی > لکن E

۳۱

بادشاهك حقتی حهرهسی

سدانه حقدی  .وتون احراره شدتل وغدارانه بر ساست تمقینه باشلاندی 

۳۱

کال دی توف و بش آی حستخانه عمومده خد ایدلنی  .ا

۳۱

ا

» عنوان عیسله مدیللیه لی ایدلدی بو

 7اورانك متصر فلنی

اه صو

وریلدی .مدبللنده E  REمتصر فلق یابدی .اورادن ردوسه محوبل ادلدی»اورادنده

ساقز متصر فلغنه 9

0

اواو ی ی ری

کلال وردی دلهجور دور سفله نماد
 کاوکللله مولهخواهش
نسه
اا ت
جنی
ما

۱۱

حکلمز اولدی اداد حفاسی عالده
عذاب اندربهده الله ادر جهنمده.

 4باشنده ایکن ارده وات اند ۳۸۱0۱
«لى آمری » افندينكڭ :
ع

ور ایدی لاهوته اولدی منقاب روح کل

[ ]۱سلیان نظیف » اوالضیا وفیق » على کرم بكلرك ارلری» بمض مقالهلری » واودوره
تشمش بعض ذواك مشاهدهه مستند شهادتلری .

I
ایدتهعالده یمصرعی تارموفایاولان۰۰۳۱

مه

وان

و

امنتائول

]۸وفاتی

تغزهلری» قورقاق ولرزان» احى شو رسمی وصوغوق فقره اله اعلان استدبار:
» جناب حق کر واحلال حضرت بادشاهییی روز افز ون و ورسون

متصرفی اد ب شهیر

ا

اارلقا الهدیی وارد اولان تاغرافنامهدن
ک,لكك مبتلااولدینی ذاتالرتهدن رمایاب اولامیوب ادرتح
مع اسف

و

 REرجهالهعابه> 

هننززوا « رالوب » هد ناملس كىاشا یھ ف

و
ارك

امرشدی.

هدا نقد ردشلدیا [] 1

ودزرت اس لهرما ده بو ونEE 

حورکه ایداشکن جزون لحز ون

او رسهم کورمهدن ملاده امیداتدیکم فغی

فك کولسون» سوشون
سنك

بایزسون

هک وا

ایشتهسن عزون لمزون
ونزا
که گ

قر مد ه وطن حز ون

کالبوباهوفاتنه قدرحرسضداطهلرنده مننی باشارکن ملتكقلبندهداها حوق علویلشیوردی.

ازدینی انثرلر » آلدن له » استناخ اهرك وطنك هرطرفته بایبلمقده ایدی  .هراوقور

.الکز اثراربله دکل
بازار کنج» دورك قکرلانی انجنده اواثراری برنور کی کوردی ب
حبانیاهده بر وطنیرور اولان کال وطن اجون حاریان هر قلبك طایندینی برصنمکیدی. 
کلف

آطهلر دد

 7لظره

پاسور  6ومنظو مهك

واد
اق

کل

اول

نة

ن
منی اک

ارد

منظو مهبه» آورویاده تاشامغه حور

استاد ی

ود

اظهار ادر خو ر“ مد حرات

بالارو ادبازه صرقات

ای حامد اول علامه

ا

۴

نازا

سقو طنده ۰

حضبص

شر قمه کافیدر

ی ْبازدینی ر E
)E

۰

ادیوردی

2

» تامق  «¢دن کچ ا
سطوت

مسق

اوه

شو باب الفیض ر ردچ

لاز مسه

رشاد

E

لاز مه

اند

اساد امق کالدن شحث ایدرکن دیور که ۱

و عه کالانه نر ه کلش » وو

 1۹۳وال ۷

شو سار له ڪل

ایدیلن » انل

۹

کلك EIH

NS

نظرندن کداد

 38ك دی « درفا کال » تاهفتی بر م2دوشورمش

»> ا

وت

ا

اون

شوله ر قطمه شکلنه افراغ امش
تاهفله بار 2 .دار که قلم
][۲
»

ددی کوت RBC

5

EIC

 AEمهدو لدی حقنده « سامان نظف  «¢دسورکه :

تامق کال

 7طاغید ه

دوشدی

» کلسولی سامجاغنده

مد فه ندر

3

نود اعتبار ابله أدب

اعظمك مهدولدی یازیانه بولوور  .وقدر کوچولك ر مسافهه او بوبوك ادم ابدی رراشدردی!
هسی
ابر
ق حع
«
م»

بله لو قيرك یاننده بك فای قالیر e

 ۱۲٩سب
صسته
ا

رحیات

۰

کنA اور

ا  » 4تسین درحانه ا اول مت
او لورز

۰

ل ەقتەت

امز۳

2

اعد که

ہت

.e الال

قائل

ادن فدای < RRA وره حو الت ك

»6

وشو

 EEای تلهف» الکز کاود ول

دول راجا دکل

کال هم طاسانك فلنده صبرلایان انشدن ر دیلبدی !

ا کرم بك دی حامدك نو مکتوبته ویردیی جوایده شو سطرلری یازور :
 eکال » زوالا e
 0کهمش
زمط

E

ا ی
مکارم

کب»

ودل

e

وعالا e کلمری

اکرم کک چ

 :را ده بردرلو تدری سانههدی.

,تراهم

وار مر

خاهد > بر لن مالعا هت

کلاجی
4

2

ا

شمه لبدر .
sa

تالک

ار ده

اوک لا که حقبقة سواقده
رالادسات

د اها کل سلیر»

ECG

ایکنی رکال حال ۳

ازe

وق !

لا حبر یلدیک مشو مکا دلرده > A بازدبنتی ر GS

۱

شو له دسوردی :

کدەرم » ار
«سن واد اول» سن وار اولد 2ه ںار سهم ده ول د ب

بای ۳

ماگ اس اک تصحیح ادر  ۰خشاک وش دادNE

ران معاهدهسق

هی  ۱۳رو

ا۳

+

لدتوكآوعرادییی و وك رمغلوست اهضالادیی مشو م رازام معاهدهسی قارشهسنده

کالك وارلغی دوشونەرك اوا تسلسنی ولق :اونك معاصرلری طرفندن ەقدر ووك

تلتی ایدادیکتی » بز موکونك نسل قابل دکل عام.له احاطه وادراك ایدهمهز ؟
کل که :
هرا

۳ 6

وفی ټدر ونامو سمله کوردم هب »

دعشدی  :و ةنك احنده خالا ال د

صدا اولارق اوك سسی الشدسورو ۱

شا کی+شکالعكرلك اعتباربله بکوسك بر قستیاولادیفنی» باخودالبوبوك شاعرهن
ارم سله اعتراف ادور  « :شرك احوال قلبهسته »>
ولومادیغی اوغلى على ک
حهت
حبا نك آحلقار ینه داس (9R » اطرافی » حاص ازم

حقایقی طسعهدن َو

شعرلری وفدر۱:3 .مداد مقبری » اشبری کي رار شمر وجوده کتیرهمهدیی کی

کراس LT

سوق و

اد

e

opE

5

 5تلشمماری » مضموناری بك

 ۱٩۱سب

دارالفنون نوطلرندن عیتاًاستنساخ اتدیکم شو بر قاچ حله اوغلنك اباسی حدهی
و

وسترسور »> لکن باباسنك شاعی ليی حقنده ق و ند

غبراختىاری بعرابلله شو تسلی نی سرد ابدسور « :را

ا

 ۹۳رزوی کي

مسلکنده حالیشنهیدی»

بلك اك بووك شاعم من اولوردی دعك بكالش اولاز صانرم ! »
علا کرم بکك اون بش سنه اولی و

ر

ا

شک اد رکن اش

ر اندیشسی واردیء اوی « حامد » 4مقایسه امك » ادباعزك « ال ووك شاعی»لکنی

حامده » « اك بووك ادیب » لکنیده درننه راھ

ادبلی بالکز نژدن » شاعرلی

الکز نظدن عبارت صاعقدن کان تبفوریتی « ابوالضا توفق » بك سنهلرجه اول >
« مونه ادبیات ععانیه » سنده جوروعش « ادیب لفظی منشی ابله شاعری بلرشدیرمش »
دیمشدی » ببلبورزکه « بدیسات » وزنه » قافبهبه »حلهیه دکل روحه باقورء ناثراولسون
ناظم اولسون » صنعتك علوی آلهوندن بر ضیاعکس ابتدیرهببلمشسه او « صنعتکار»در.

ا اک ر طرفه وراقهرق کال صرف « صنعت» قطهسندن عا که
۲ارزکه او اثرارله دکل یالکز روحیله وغایهسیله بویوکدر .
ایدنجه کل

اونك شاعرلکدهی وود

ایی کله اله خلاصه ایدهببلرز  :وطترورلك

وهاست : .د وطن » ی « واوبلا »ده ع«اشاسنه حمكده عاشق» اولدینی هی

رمنظره

ابله تصور ایتدی » « هلال عیانی » ده وطن ک«ونشی پینهکولکه یاپسه اونی صاحی کیی
۶

اهر ارلاقلقله رخشاندیء د فصدم» سنده وطن :ب«ارمل رشرژیان»

ایدی .دلی حکمتله رار یازدینی ممسده وطن « بغرینه خنحرارصایلانان قرهحتل بروالدء»
حالنده بالاندی ,طبن کالك و « وطن »ی دی بر وطندی ۳ .او دنداردی:

مادمالعرك اولان دیانه.

ایدرم سك قبم:شو.دعواده

سکاده بنرظیر اولورد ردم.

ایی الله اولایدی دناده !

تاره

تلق

حضرت وه « آمت »ار ولودی .کل وطن تاصل

ی اونك « وطن کیان » نامندهی شمرندن کيكوزل ک۲لابورز :
ونده طموشدر مسینح اعشهدهمهره صعود .

ونده المشدر کلیمه ورحق بالافتخار

حفظ ادن خم حبات تکمین و ح :

الهدی و خا كدالك برکنارنده قرار

ادی شیطان و رارده عرود الهمش .

ن۲می ل۱له و رده اعشلالهزار  ..ا

وطن ه امحون اوقدر مقدسدر ؛ ونیک ایشته وله صا یدرز دینخاطر هر له دولودر .

نورك مجدد ادہانی تار خی ۱۱

از ای. ۳
انار وطن د نی بر ردن lo

و وطن اجون حذبه الله » حوششله » حباتی

و

له دوشو مه حك بر شوق > اولوعی له هحه صایاحق  71و حدله ادکلدی 1
ر

هه

اه هاممی هس هوس

اد که آلندن و طدك

هس نق.س.ی

قرام حائل اسه عنمز ه کا قفسی

.

کات
«

۰

دسوره

امدادد»

اق بودر آلله سسی ؛

انوده وطن هب وله صسمیمی ر فریاد اولدی » اونك وطندن حن ایدن هس شعرنده

مجرور بعرشسقك اعای کورسورز  « ,دولتقوی »هب باشوردی م هن ۱۱۳
هودل
ناشنده » کوحول دوای ,قولغتنوده » ص
دسوردی

استامو 4کلس ان سله » برع لندم شو لله

۰

باعل رن

دادن

ابر

مرد اد

و نلقسنده  €هیو فت  °هم آن صادق

ناه
های آو ج اهتییای اف

اوزاقلا شد غه هب بر و و لور مهر منو ردن
قالدی

دکلدر ماتحای افتخارم سا به وت

د « امق »

باش 1

« امق » حلال وحاهی ترلله استهمن

2

حکلدم عرت واقءال اله باب SE

دوالندل کا

و له نهدن ET

E
ES

EES

E E
a

E

A

معصرم

> تام  5حان و ره

/

دولت خلتی از رفلتدر»

۱
هدکلف تخم نوسازيا تين ازا ۱۱۵

حکو مندن قاحان کال داعا ملته قوشدی 6 :واو
خاقه

علو حنا عز

خدمتده

اون ابکلردی 7

فدارکار اد

مر اذکاری دام قا ماده

کنحلکنده خقاردیی زرنتی اوقله هده ادرک اورسبت و

۱

باز سوردی :
ن لوس تمده

اسر

اولمش ایدم ماتمه

اومارم کے سن ده سبر که وارث ادر.

3

حرت

و مامت ادی

مقصو دم ۰

کو انش صو ر عه خادم ادن معبودم ؛

»ی» بهرده
اوداعا «حریت» ی رم اتدی .حریت اولك اجون « شاهد مقصود د
بو شاهد مقصودی آرادی :
ا

مقامات معاد ومد

حلو هکاه خاهد مقصو د حالا بی شان

دزم
اوقاتعدر کهحریت وولنده حان ورسهده بو اولوم بموده دکلدر :

ادییات ابله حریته حان ویرسهمده   .به بر ناعی شیدا بتيشير خاکدن
ەمن ظلم الله داد الله احای حربت

اي ار

$

جالیشی ادراک قلدر ر

ادمیتدن

ورار رهه انات کندنه اسر ینار :
اسر عشقك اولدق کرحه قورولدق اسارندن !

اسارت :ايشته اونك وتون قلسله» وتون روحی ووتون حاسله قهر وندمر اجون
اوزرینه صالدیردیتی عفریت! او اسارنی دنابه ج وکن  2دیو کی صو بر ابدییور :
قدرت اتدبکده تعلق فطر نات احکامنه

قهرحقی ردو خلق اش اسارت تامنه

عالك حوفش اهولت سننه آزامته

دهعتندن ابکلرور هذره حالا» دیکله.ك !

اسارت سك بارولومدن داها بدتر راولومدر :

ک اتید ازع ازترد هر اانوه -علاواد

سک

ره

کر هزیر ناتان ۱

کال بلوه وطندن » ملئدن » حریتدن » اسارندن حت ایدهرکن کندی جسارتندن
ی

مائتدن » کتدستك مت وفدا لکغارندنده حت ابدر .باشقهاری امجون وساحه

حوق تهلکهیی برزمیندر » بالذات جسور وقهرمان اولانار »>جسارت وقهرمانلقدن دم
وورورارکن » نظمه عاند هقدر مهارت کوسترسهلرده » علالاکثر ستدهله بوب قایارار .
وکرایمانانه
به
الیوکهکال بوکبی حاسی شعررنده ک>ندی نفسنی موضوع حت ایدن ق

رز

و

کدی قهرمانلنی ک1ان شاعرم اینانمورز .
اوك اجون شمراززنده

دشر
 ۶اوه نادب ی اقات ناه با

ررارت وار :
صمسستدن کلن ح

حکمهدم عمرمده زنجیر اسارت کاری

کل تاد مرا

ایشته میدان یت قاچه ای جلاد ظلم

یاسنی محوایلسون مولا جهانده با ی !

سرك

نی 6

حیاهدن ممززکن

اتبالی هب باعال اتدم

وطندن افصال اتدم

صلای وتات مسلکمر درکه ابلهص

میت

برد ما ی

که ترك اولاد وعال استدم

سات وعزمه حائل ردی دنامی قالشدر!

سك سغه قارشی کلسه لوا ذها عز :

س ۱٩6س
فلك هدرلو اسماب حفاسنطو تلاسون کاسون
۲

ES

ود

وه
لتند
دو رزسهم قحنهم مل

چکدیکم حورو هشقتار

برع فتدن

کهاد با ذوق اعلادر > وراردن صدارید ۱

$
دنامجون»دواتا حون »حان< كشن ملت

عمه حائلمی اولورمش وحوروك E

,اجون

اوحبانك مادی دو فارسنه امست ورمهدی ودوق نامه باندقارندنده شماندر :
نی

وحدانه دوقو دی ا

ذوق امه ی

جم و حانه

اوکندی اونو عش » حعتك اجنده» حست اجون ۰

شمان او

» اولشدر ء وی زه

ادر کته یاقشان بر دا الله کل|انیور :
کندی دردی کوکلمك الله کلز یادمه

اع ری ی د

بوتون بومثاللرده کوریلورکه بر حلك متاتی » ارکك برصدا» ااا

ا

اساندیران پر قدرتی وار  :ايشته کال ودو !

اوغلی > پدرينك بووطنبرورانه شعر خصوصندهک مزیتنی قبد ایتدیکدن صوکرا
» وطنیرورانه اولمیان شعرلری kO

 2و سلخ سوزلره تصادف اولور » دسور

وزه وادعاسنه دلبل اولق اوزره شويرقام مثالی ذکر ایدیبور :
بو طو طلر قاتقات اولشفقالامشبالای کیساری
 Êریاتار عشق وحبت طاغیدر

ايک دل کهدرد الله افلاکه ۳

بازدیفمسرخ ابقر شتکدهایيشطی  2دق
ووللر  OKرسوری ر

آرق یات ره

غنتا!
سهر اولش زمنیندن صانکه داامسنتجی
د اغسر

کوزارمدن شائل اولش جفته قان ارماغیدر !

دب رکه 0:فووانيك احنده خارقه انکر ترصنکاراولان

۱

مکی ۳۱

بوسوزی» شعرارندههاست ووطنپرلك خار چجبنقهان» نامقکالشتندمده

و

ایده ایرد 6

|کر» وطن وجاست خارجندهی وون شعراری هب ور قمتنده السوهیدی!
رکتورسون کالك داها کوزل اع ادا
فکرار نی قو له افاده ایدهیلنوردی

ا

وارعر  ۱کید ادیسنده

:
ڪه مهو و خطا به مظهر

اوله مغرور اوقدر سامعه به باصر ه به

اولور اف

ای خاضیت ادر باطل .ونح عیر:

ری ندقیق خبردر » ری تعمیق نظر .

33
نم
هنفر د

قدر

اندهم

عالده

کک

روت

اکن

او

و اسطه

ماهیتتی را له
کشا اسن دده

سله

اال مساعیده قصور اعهکه اولش

واسته وعالده سکو نك رحکانه

وراس رات "دوشکننده
مورا بازاشفر ا

اقدام و حمل كزك اوباب حبانه

ا

فت رس !دراك اوور صا یدول تکم

عاشقانه » وحی

ختن 4ه

بمضا و

و

ی با

خواسدة روز قمامتدر اوا

رقطرهسندن ۴۳و ار
رنکن

صسح

 ALYدامنك رکرهای وسفجال

امن ج

!

ی

ه باللن استغناسمدر ۰
حشر ی 4

سك بد امید اندر قر زلیغادن ظهور

$
مر ه رجیح

ادەرم رویای

وز راز

رن
کی

دار دناده ولوندده r

ادن جستی رژیاده رم
در رخ باره حکدی رده

ررك

الله خقف

ک وکده طورسور مر شفقده

ونده طوریور شفق EER

$
ی

شطوغدی کو نش روبك حکلدی یش چشممدن

خورشید رمهتاب اءشسلدم.

نامق کال ماحی شعرارده یازدی « .هرهنامه » منظومهسنده حوق سلس > حوق

طسی ء عادلاً وکونك شوهستی شاا

ادا وار:

کیسهیی قاسه دوکردی ره هب پارهری  .جکره ابشلر ابدی طیرنأغنك یارهلری
آقوشدرر اونار ادی قوقله کییفارهلری

فلت اب قفوم لفناز کک

دایک :طوقاز ,ابدی .,دکون او اوارهاری

سک ارورم

اکهدئء واه کدی !

کالك دواننده هڅه وزملهده برقاچ تیه الیرنعو ور ء ال مشهوری شو قطعهدر :
کبحهیی کورالر ظن ادر کویا
طاغلری طاشاری

|جنه اش

قارا قان دالغهی  7اولوو درا
قابارهش

قابارمشده طوکا قالش 1

ری :نامق کالك اصل شهرتی شعرندن زياده نثرلهدر  .واو اصل بو نبلزهدرکه
کوزاری قاماشدبردی»

ا

بوکسك بر قلاولادیفنه قانعدی  .اونك نثژی باننده

« شنامی »نك مقالهاری قورو برر اسکلت ء اونشلالهی آهشي فقارشسنده اکرمك
ارارق سسی ایشدلهین برر شریلتی » اونك اسلوبندهی د

من متا ام تافو نی

کا
بذلعهری

يلر سر ار موا

ری

طسیی و ری

لوحه

بدل » ا

 °او يك طنطنه ی لدا

» ك

افادهسی لطافتی کورولهمهبن رك بازی ایدی ۰

کالك نت ندهی خصوصتی  کلامق اجون اوك « ریا س»ندن رقاج سصر اوقومق
کافدر ٤ضا باشاك « رویا » سبی » ا

ا

و اسلویی بوفارده کوردك » بوروژیاده

 €غلاق بو

طسیی » تکلضیز » فکراری اولدیتی کے ک۲لانان» سویله

۳۳۱

ورو ر حشقت حالنده افاده ادن رادا واردیء اوراده ھم فکری آشیملر ءاستعار در >

خباللرله کمیونرمیوردق
روّیاده ان رزمانده
 6ایکسیده

واردز

یک رفض

و

O
روپالر ی

احلماد ی

 8و تر مانگه از شور  6ایکسندمده سانیووطنی راه
فکراری

اویاند رمق

اجون

درویا » اداو اسلوب اعتبار له رر بدانوسولون آبریدر :

 NSر هلاح یدلک هک ارق یغلک لآ هلا و و لباق ییک یدروبنوروک  6هدنسهاس

أ کاندیکم هیاغاچ نظر مد ه

ظلمات معا  9روی

رغول

ار ضه حمقهش

ای

شکلن باغلا دی اک

ادى و ويا که اولوم

ا
ادی  .کویا که س قدرت شو اک آوچ

۳

قارشی قبارهشده

کل

تس

وامواج

ر وزی

ر

زمینه ۰۳

ویاخود

اتواه ورو عشده مدا نه اوغراعش

عو الندن آبرمشده

 17باکه عهار.لهسیف تعدی به ضارلان دای
ردریای

۱

 6ایکسیده وطنه

اجون روّیار ی برر کوحك رساله شکلنه قوسورارء فقط برحوق

هه ارده EDE

E

رویاستی ضا شا کی آوروادا ا

جرا تك تدم خوشان

طو فان خر و شمله طاغلری طاشلری

آباد سمانه 1

ایدی.

اولان رازه و

سیاهی

احاطه ابدمرك هو ای ظامه

و شکل هائلده طوکا قالش اندی  .اطر اثه باق ایستهدم ٤ حالك دههمله

ور بصر کیرسکلردن ر لفه حسارت

و نظرم هیچ رشیگه تعلق ائلهمدی » ...

ایشته وتون وسطر لر سادهحه «طلمت» ی | کلاعق احو ندر ! ايشته کالك

نیمک

خصو صت ورادهدر  :آوهیشسی» ال بسط وا ساده برفکریده داعا تشمبرله خالار له

فوو برتصویر الله قابارتوب ششرتی  .کالك ننزی صانکه « طبصت » ۰کر لش محدب
ومقعر بر آنهکیدر  :هیچ برشی اورایه اولدینی

عکس اشور  ۱شا

۱

سور » وناری اسراف درحهسنده ادال اعشدر » هزمان « ادساه » یازمق انش شاه

جهارهیه مطلقا برتشیه صبقیشدیرر » اوتشبہار علالاکنر بسطدر  .وهان هیسی معان
اشری صبداده « امد > استاشولر۳ .
 1ضا اعا الهکال بکك آوزویاد» رژیارش د
سمتات یE۵
هه
لاد
هنوز ادن ونداق :زی

طاینان ر نتخوس

اندسور» قو وشورارکنسوزضا وکاله انتقال اندسور شنای ل

»«
« شیمذی اونر آورویاده رویا کو رمک مشغو لدرار ! ۰

ر غاز نوده « شناسی» ه 8
مرله
ب

دسورارکه ۰

شو  17ور

 6ودراوس اشرف ۰

و

عنصر لردن املهشدر 4

گت

و » مهتاب > ححك < لسے  6شفق  ۰.۰ا « ھی لشممنده

بونلری کوریورز» « جلالالدین خوارزمشاه »ی آحدیفمز وقت ايلك سطردهنظرمزه
|دبربسوردی !»
وولده تشمار حاریار  « :قانلر اجنده قلبحلر شفقار جنده هلاللری ن
ش

« جزعی » بی اوقورکن ينه عینی تشبملری کوررز  « :ينه اوعصر امجنده ایدیکهسلیان
هلال کی » ....
قانوی » عهانیی بایراغنی E

فارگ دابعتان سر میقم اما
رو و۹
امش برعمود نورانی وصفنه لايق اولاجق قدر کوزل بر وجود اولارق جمهسنده مهتابه
قارشی طوتولش کوموش لوحهلر کی صاف بر پرنو » جهرهسنده کونشه طوغری
آحیلمش کللر کبی پنبه برنور جولان ایدردی ».
« عثال دوس »ك ,صو رندهده عبنی و

E

ST

طوغری نظر اولونسه مود سحر جسمانی بر وجوده اطلاق اوللورمش دینلوردی » .

« دولت کرای ثانی :ل قلینی ک|لاناجق دکلی؛ « اوطویبرانی بتار طاغاردن آقللشیء

e
8

 2ارا اولان کي  >...در “صو
اه رت

کا ادل کزان» می

عتصر رک ار طاغلردن اعت دیهد شایان اولان »....

دیدیکنی کوریرز  .تشیماری هپ کوزله کوریلهجك شیاره انعطاف ایدر» بباض کوپوکلی

بردکز دوشو اه خاطرینه « یشیل برجنزاره قوعش برکوکر جين آلایی » کلبر » قیلیچ

ڪه هلالی» قان ده ڪه شفیی » حهره ده ڪه مهتأنی » آغیز ده ڪه عنحه نی عقلنه کت بر:
د

8

 1ا

ر.بر ,کءاه
سوقتلق
واه قالش مهتایار ری و ر .امحنده پکرطوو ن

کونشك ضیاسنی هنوز بلم که باشلامس غنجهار کی پنبهلکله متزج » ۰...
ایشته بوکون بزی بوران بو تشبهلر » بزه بسیط کلن بوخالار» بوکون قولاقاریعزی

طبرمالایان اومتوایی تکررر » بزه بوکون هندسی بر اولو حسی ویرن اوجفت ومتوازن
اکتبریلن مهار » بزه بوکون طببعی اولادیفنی بردنبره اظهار ایدن او قاباریق » شیشکان

قویورنکلی تصویرار  :ايشته کالك «نثر ادنی» سی بوناردن کدی وواوصاف او ننژی
زماننك ال کوز قاماشدیران نی باعشدی !

بزم بوکون کالدن اوقویابله جکمز ننزار » هیبدرکه » اونك ادبیات بامبارقیازدینی
بارحهلردر ! اوغی کال « اك ووك اهوت  6يإعق اجون رده حامدی کالك ر مقلدی

اولارق کوستریور  :حالبو که«مقبرك مقدمهبی» نی حالا اك بوکسك بروجدله اوقویورز!

س  ۸۹۱س

یاتی
اوغلی باباسی حقنده «کال هم ععانلی لساتی تجدید واحیا اعٌش» همدہ عانادنیب

وجوده کترمشدر؟ » دیدیی حالده » بالذات کال » حامده یازدینی رمکتو بده « محددلاك
حى پاشناسنك » اتکی ۳ 9۳

رخطوصل

! » دسور .ایشته وسوز کالك کتلای

اد موقى ال دوغری افاده ايدن ترکشفدر ک!ال حققة ال اله حامد ارا ۶
پرخط وصل اولدی  .شناسی شکللك تحجددری باهش » حامد صنعتك روحندهی دهایی
باراعشدی » شناسدن حامده کءالك قوردینی کو ری ساههسنده قولاحه کدل
ا

«یت
حر
 :کاللك « تصو برافکار 6

«هه
حد
» « 6مر » « 6عبرت »6

»>

« دوژمن » کی نعهنار ده وتموعهلرده یازدینی حتلف مقالهلردن ؛ غبر مطبوع قالان

«دبوان» نندن ؟ عضیی مطبوع » بمضیی أن آلهکزلنعه استتشاخ اندمرک  ۱
تودیع اولنان شعرلرندن باشقه ختلف وادیده مختاف اراری واردر » بونارك بعضیاری
 ERNاسلا » » « هقراب رفظ >» « قاروا ناشیرب »» « هژبنق یسهرصاحم »

« عمانلی تار خی » کیی.
بك »» «کلمهال »>

لعضاری کاشاه صابددر « :وطن »» «زواللی حو حق»» « E

« قرهبلا » » « حلالالدین خو ارزمشاه» کے
لعضدلریده رومان EU

از لمشدر « :حزعی  « 6اشاه  ۲کک لعضی سشدی

اثراریده واردر  « :تخریب خرابات » کی .

کالك ار اثرلرنده » تارخدن زیاده ادیتتانه اهنت ووا

۱

ك

« ور

اسلا » اسندنده آ کلاشلاجنی وجهله عمانلی تارخناث آعالی واستسلا دورینه عانددرء

وك
چكو
کالك کتاب اولهرق ايلكنشمرایتدیک راه ودر ۲۸۲۱ .تارحنده طبع اولنان بو
کتابکالك بوتون ادیموفقبتی تأمین امشدی « .چونک اونی اسلوب عن ابله وقدمایه
]۱۰
کوره پسندیده اولاجق صنایم بدیعه ابله بازمش » ایدی [
« پقاةرظفر » ایسه استاننولك محاصره فوتحنه داراولوب کال ونی صرف « وادیء

قد » انشاسنهدهمقتدر اولدیفنی اثبات امجون قلمه آلشدر  .اوزمان ادببانده تجدد یپهق»
لسالی سادهلشدرمك ایستهبناره قارشی معارضلری اونلرك اس طرزده مصنع و کلفتل

اثرار یازمغه مقتدر اولامادقلری اجون « وادی* ساده » بی اختبار ایتدیکلربی اباری
سورهرك و مده بولونسوراردی  .کال ايشته صرف وتلیی قرمق اجون اوکو حو ك 6

 1علي ارام » دارالفنون وطلری

یر

جیسب

فقط » ادسات قدیعهنك هسچ بر مصنع اتریته مححوب اولابهحق درجهده هنریی رساله نی

ها

نی تخر یم کو دنور  :د ادیتات خسقه ویافاسده

طرافداراری شو بارقه طفره برنظره بازسهلر » ....

اس

و ترش

زومان مقبهسی .کیندر م,دشمن اولکن اند >

هدرلو مواصلهدن حروم » ر اوو دلاوره « ریا ی حسن باشا » نك کوستردیی

کا واست ۶اوار ات قهرفانای مدسات سل عاویت وکا عازای جاك
وطنرور روحنه اك اویغون بر داستان الهاعی اولدی .

»ی بوقاردهی اثرارکی ادببات یاعق امجوندکل » کندی تارشتی
« عمانی تارخی ن
و

ر

علمی و ووك ر اثر بازمق حون قلمه المشدى ء فقطاثری | کله دکل

رب
تقدی انوم ادسات فدعه قاری اولوتِ کنذینه معارض .اولانازه-قازشی
یامان لصتولرده ولوندی ء هله « عفان باشاهه نت

» ی اوزواللی آدامی پرهحه

 « RTضا باشا » نك « خرابات » ه قارشی قلمه آلدینی « مخریب ا

وک دی رین سفند کونات كرا روترمهمکدهدر  _,غو مارد
يك حوق حقسر قطهلر وار  .بعضا ال اوفاق تقصاناره ولول ل صولتلر ایور  ۰ضایاشا
« هی » الله « ایی » ی قصد ابدمرك :
یادی ایی طشرهلی وحالی

وانلیردی ری رهای

ای واقنی هی مکان رومك

رآدیده واعی ارضرومك ؟!

رون وی رال کی راون دک وتان هزم ۱
و
جرب خرابات د»هی مومك ونون « کر قلت »ی ضا باشانك « ادیبات
قدعه » اترلری برجتوعه حالنده طویلامش اولاسدر  .کال وکا حدت ایدسور
نظمکده حکم ولن اچارکن

بلتم هدن ایتدل اتغایی 

رده در وکهر صاحارکن

میدانه کتبردلك اکوتلای

اوادیات قدعهه اعلان حرب امُشدی » هکی « الان » طولانله دولو » اولان

اسک ادیاندن صوغوعق ایستیوردی :
اورمهدیعی ندم و هی

شرك زه واری هیچ غعی ؟!

۷۱
س
ترکیده قه ید هکورهه دم ی

مضمو تلری و فو

دو
ظننو

س
بش تی سله مطا بق فن !

عقله کوره عادنا حئوندر !

ايشته ضبا باشایه نونك اجون فزیور » اورتاده یی رادسات ای کر
طرز قدما بتون وزولدی

۳۲

رطور نون وجود وولدی !

هم بوحددده ضا باشانك ووك رول واردی :

وملک سن مود اول !
؛الاوکا :
اشاکه A » و « رجح » ی بازمشدی » «طفر نامه » ی ابداع | نیع ک
«حرت» ه بازديغك مقالات

قدر هنرگ اىدردی انات

دسوردی ؟ الوه آیکن  /اسی »نك وتون ارارنی بر آرابه طو بلامق ضا باشاههی
دوش

کد

:

ای جامع گے کلات !

لار ایی رم حراات 5

ودر.
کون ھچ رعزده اسي ادسانه قارشی > نامق کلدهی» نو مو راه لعصب و
اوک اك حوق ع اش

اوادباندن ایا نا » اوک وقدر

شدله صولت ایدسور :

« ایدهآل ن»هوقدر عاشق اولان کالك وحرکتنی تقدیر اخەمك محکن دکل !
3 .
ماترو انراریشه کلنحه  :بزده بازلش ابلك نارو انری عالك د وط
باشقه داها بش قدر تاترو اثری یازمشدر  .فقط بونلرك هیچ برینه وکونی معناسسله
« صنه آتری » دیهمهرْ  .هاسنده موضوعار لسط » وفعهلر غایت اتدای SS 6 ات

۳۱

»ندی ا
کدی دیلری ک
مفقوددر  .هسنده اشخاص بزه ء اولدیی کبی»

کالك قلمسله .کوروسورلرء حو حقلر» خدمتحار له واترارده نامقکال کی قو و شمقدهدر!
هسچ رده وفعه زی سوروکهمسور > هاسنده رسورولاف طو فانی وار » هس شبخص

ادسات ارق آوزون اطقلر سویلور  « .وطن ) سهسنده سادهحه فوقالدشر فمهارنلقار

کورسورز » ارك فهرمای « سلستره» خارهسنه کمک اون عتقی سود
ابدسور ء انردهی وتون وقعه سلستره خحاصرهسنك فهرمائلیی اط افنده ۰۳

۳

بری
نوج
دک
کتبل
ومک
»ه اوندرت ياشنده برقزله اونطقوز یاشنده بر
ز«واللی حوجق د

برآوده باشامقدهدرار ء ریراریی سویورلرء فا و

۹۳۱

قزنی اوکا ورهحکدر » نتبحهده قز تورم ایدییور کءنج عاشتی مکتبدن اذنلی اولارق

میت ال  ۷ ۳ست
عِ

ایوه کلنحه سوکلستی صول فساری ع ویریرکن کورییور ء اجزاخانهدن کتبرندیی رل
اعار ایدسور  6ایکسی بر دوشکده اولورار

 2ایشته و عه ودن

عىارت

و 0

ره

بوقدر بسیط و ایشته کا تباتروارندهی « عاشا کهسی » وقدر انتدامدر .تونکله زار
تواترار زماننده
ووك تا مرلر باعشدی  6حونکههی بری معان برغابهه خدمت آبدیوردی :
» وطن ( قلبلردهو طبر ور آنه حسای

حوش وخروشه

کترمك

احون» « زواللی حوحق ) له

» هار کب بت  6عالهحبالرنده ی | فصافلقاری > شمهاری آ کلاعق اجون » «کلمال >

پادشاهك خلعله .ملکتده بر انقلاب احضاری اون ء « قرهبلا » سرایدهک فاسدارك
آلفقدی :

انواع ادبیهلت شهر » مقاله »غه تباترو کبی هرساحهسنده قړ اوینانان نامق کال

طسعی « رومان » وادیسنه لاد قالامازدی  .زه وساحهده د
 2اشاه « بك سط براردر ٠

۰

ر ایک SE

على بك » نامنده ربص فه رعاناهرهمسوت ایکن احتراص

فا ی وزندن آوغرادییحالوردیی سکرذشی لاکز

اذیا جرال ابلك « روماشك EE

دزی

صهحه حلىل ادهل و

وقمه « مرادیالت  €دورنده » « قصوللو > نت صول سنهلرنده اخبلان اران حرنی اناسنده
شاس » بنیجی رقهرماندر  ۰کوکلل اولارق حره اشتراك

وټان اندر  ۰رسیاهی OE

اد سوه قرعم فالفایی «عادل کرای» مهم ر قوللهععانل اردوسنه التحاق |عشدر اخ

الهطا یشور

و سورشیه ول عادل کرای اران قوترنه اسر اوابور « .اعماشاه خدانده » نك زوحهسی « شهریار >

ووزل « رشان » له
قرعی خانژاده +عاشق اولشدر  .حالبوکه خانزاده طهماسبك قزی کنج ک

سوبشمکدهدر .قبزسنیدر » عاشقیله ارانی شیمی خانداننك اللدن قورتارمق امجون ترتیبات  1نه
«ر ی  €ده دعوت ابدلمدر  .فقط رخاستاخبارله
۰ندبرنه اودع اعك اوزره ح
باشلامشلردر ک
ر ساته .داه

حمقمو ز > عادل کر اللهبرخان شممد ادلو راا کر ید

کی

قاسله وعاشق »معشوقه نك

مشترك مزارنه رشعر بازدقدن صوکرا درون قیافتنه كىرە رك حکیلوب کیدسور :

ایشته اترك مقانزمهبی وودر  .فقط اردهی ارون شخصار یاجوق ای اجوق کونودر .بکری
ای بأشنده بر قر اولان رخان یالین فیایچ رسورو

قوری ی زاره بر

دنمی حالده قباحتل دکل فضیاتامدر > حو نک
 SEعامنه رمات آ ل ی

قبول اتدرمك افەو
کت

دهدن > سرادن

عش

شېو ندر  ¢حنابتدر

دودر

» عشق او نه

وت رزه هیسچ 0

وگ ظرفدن « شهریار > دهعشق او نه وون لت

حقیق

ودن
د

ودد هدن فراعت اد درك مشو قله قاجغه راضی اولدیغی حالد ه و قاد نك
 4جوک

 ۰ا

اوی ززه ُ 4 » 7امو نه «¢

اولارق

ول

اتد ر بور

۰

حز ی

ېړډه وغولقاوزرهاولان ردشمن نفری قورتارهیامجون حیای که قویارق نهرهآلهشدر»

۷۷۰

سح

حالبوکه جان هولیله کندیسنه صاریلان م بوزندن ایکیسیده نبرك دیبنه کیتهدر » جزی محقق
راولومدن کندی قو رتاردقدن

توسفر و
فان
ا

نه >
گبن
ی  1حالا وله ن جم اجون نه ېره ایور  6نه ع

 .سك بلا اله هم کدی هم می قورتارسور » او یجاد رنده

حزیده محقق AC

ومشدر
> لیا اسبرارك اعدامی حقنده قوماندان اص ر
ينه ل5

اموا
» حو ی ای د

کیشر :ايشته نوله او چ د فہه اولومدن قورتاردینغی وعمی راز با ابراه کیورژء

م حز میبه انت

ادسور  :او

ره حیاتی مد ون ك

ووار جانلرده کوردیکمز
وانسان دکلیدر ؟ اځلخ

کر ی

وله  ¢برشانلهعادل .کرای مکتو تاش وارء | که
شآ

ایکسی ده

» واولا 4

a 2...

سلەمىورى ؟

اك طبیعی ر شکران حسنه وعد ا

اعیورز؟ حونکه مو لف اوییزه انسانلقدن حمقارارق تقد م اعك ستو

ارشور

EE «¢

ااه

امق کال  3ارق

شاعری کیی .خی

اردهی هس شخص

> ول

اله <ج

عادل رار آوابور» زار

« زواللی حوحق » دهی ش<فیقه » الله « عطا » کیی !
پر سلری ً

نامقکال حقنده ورایهقدر وبریلن ایضا-اندن صوکرا اوك ادساعزده اما اتدیی
خدمتلری فصه حه تعداد اندهسلیرز :ه

۱کال محدد ادساتنك هررنده امهم عامل اولدی .یی ادسایی |مك د فعه 9
 ۳۸افو ری

,

 » ۲شعر هس ه» ادیبا:گزه وطنیرورلی»جاستیعادتا اوادخال اتدی» ظلمهحاشرمانك ¢

وطنه عاشق اولانك» قوتوجبرونهقارشی کلهنك» روحلری ملقدهسو|له

تطوشدرمانكث

فسوی اوندن اوکرنذك  .ادماعز الثارکك صدا الله اونك سسنده کورلهدی .
 ۳رده ابلك تاروی ی

بازان تامقکالدر .شناسی نك « شاعم |ولفهسی 6

جاانتدی » له حنه به وضع ایدلدی
امندامی بر بردهلك فمودیسی هلظردهی حلب
تسه

ابلك طاینان وابلاك وضع جنه اولنان ر کالك » وطن  ¢در

« حزعی

سارو

»دنل 1

رده رومان ماهتنده برحکایه کتانی اا مش بی
 € 1امقکال لسابهده بك وبول خدمتلر اھا ا

عس ی وفارسی به حو قصلاحتتله

واقفدی» لسانده الاو ولداستاد تلنیآیدشوردی» برحوق یی کلهاری » یکاصطلاحاری»
۹

لسايك

دی

سال بایدی

ودن

وش

یه

اول » لصو بر افکار ) ده

ادبا

ولسامزه دار » لساعزك اصلاح وتصفهسنه عاند قمتلی بازیار یازمش > مشکور فکرار
درمبان اعشدی  .تورکهتث او ج لساندن ص ک اولشندهی غرابت وصنمی بان(
وت

۰

E
او لان

» ور کات اج 1ر

E

لفظده 1سانکه ت

همئت اصایهلر ی حاذظه ایکتوا  ۳اقام تلثه کی و

دسوردی
صق

 .وله او چE
مه

وفار.ی ك

اې دی سنه وقف وحود اا

شو حشقتلری سویامور  « :اد سا كت رابطه

فقدای حهت.لهثلا

وقیقتده
ود یر يا متحد ح

ولاك ا

IP

ررال 3
ا

E

ضد کاملدر ! چ

فا اجبقتحه اعلا ند ن موز

يازا ملسون ! » لساك » کل re SErg

هنوز الفباسی سله اولان

اولدقه اعفاد ولشکن کر بر ده ال

 8آدم

املا ومعناسی زنده رمکتوب

ووك رعامل اولدفتی مدرکدر ء دها اوزمان زه

ماه به عاند خدمتندن اسه اوقدز

او

 Oنار ی دج او ود رهماءشدر ۵

ا

وو

ت ادسه باك

ودیک حالده ورادهی ورکلر اجنده رفرانسز قدر دبلندن
سله

اشناتولاماز 4 ۱
لساعزك داها وله رجوق واقصس وقالصیی صادقدن وکا « اسیات اصلا ح > یدهتمداد
اندروز  :اولا » سان تواعدنك و

,E

2اهر اد قو اعدی EO

دون و کییدی  6ويك اجو نده عییی وفارسی

لزامدر دور

 .از » کلابت استعمال عمو می

قاوعددن

رسای اک

ا

مدیدی را یت نک«قصد ات عادباتور که همش ze وفارسی کلهاری 0

اولهرققول

اتك اولدیغی ایضاح»ء اسانده قوللاسامیان عربی وفارسی کلهلرك ده قاموسلردن وافتلردن اخراحنی
دکایف اندسور .r

کلحك قدر 9

» املاومعناحه احزای اسان بشفلادی ارساط صو راك

» ونکلر « غاط مشهور د سین

وضع اصیی به رجای » ایضاح ادسور E

ل اک

e

االت فصيح اعتبار اولنان

وافاد صرام شیوهلرنك طبعت لساه

تطمبقا تعدایل ومجدیدی .و بكشده aK رمنتخیاتموعەسی نظم ولد
قلامدر و شا

احاد حقیق حالنه

تعلممه هنو ط اولد غنه

 2افاددب حسن طیعسنه حاثل اولان کلفتلی صنمتلردن تجریدی

اچره خصو ص ربلاغت کتا نك ا

اران شیوهسنك

ان

YEB

ڌو رولامن اقتضا ۹۳

ETE

ويك اجون ده

توغابه به وارمق اجون هسشمدن اول

 ۳الهمشدر  « .واسه لساعزده اران

۲رمزری دشمن حقیقت ومنفور
شیوهسنك جاری اولان تئیه مایت ورمعلء حاصل  .اولورکه تا

طبیعت اولان اعظام وامبام قیصهلرندن قورتاراجق واسطه دی ودر ! » دسهچکسکزکه مق

ڳل مادامک .وجهتاری سلیوردی  .کندیسی ارارده هدن وردیی تصیحتلرله عامل اولادی ؟ و
سوّالی او » اوزمان ده وارد کورمش اول که » مقاله ات o

راعتذارکورسورز

تاه « خاطره » سرلوحهسیله شویله

 2نومقاله اث طرزافادهسی اد ساك سادهلکنی آرزودن عبارت اولان معونوه

مغا ر ايسه تصو ر افكارك قول وغعلنده رو ع تاقض عد اولعاسون .مرادن لساك اصلاحی اجون
اربات اقتداره رض أحعت و

 .قوسه

نوله زاس خطرده  ۲بار حقمرآنه ری مثا لکو سترمك

هرحالده حدمرك فوقنده اولدیفی اسان محزاله اعتراف ادهرز ! »

لامق جلك رده رور ك اصلاحی حقنده ¿ لودرهده ایکن « ملکم خان » ه بازمش اولدیغی
اوزون رمقاله واردرکه ا

هه اسقاری حقنده

بك واقناه مطالعایی حاودر .

بارع عص

اول

پازبلان ومقالده » حروفاعز حقنده » وصوك سنهلرده یابلان مناقغات » وومناقشانده قوالاسلان
3

عبناً اراد ادلکدهدر  ۰کال ات

و وا اصلاحی اجون امجاب ادن حارهر یکوسترد کدن»

الزدمی حروفك عربلردن کم رار « غیرقابل ر اولادیفن  6وحروفك اعضناسلام" خرفلری

— ۷۱۵
تست ۱

تق ايدلهمیهجکنی » اسلاهلرهده باشقه قوملردن اتقال اتدیکن » واسلامیث اجنده وحروفات
۰

1

۲لاندقدن صوکرا « موتحولاه اوزماث
ات حوق آغیرانه اوغرادیفی ک
خصو ص
تعد لار ۳
 ۱وخه و صله ا
مخاافت کو
ارات ماحوظ دکلدر ! » دسوز
اه
حاسندن تویاید ه 3

كالواسطه سئهرحه وطدا
 9ب

اه ونضلاسی طفرلردن

اولدانه ب قارلرسه عاما کر ام
1

ام کالث ۳راك دوغدن دوغریه اشییادای بادیغی و هرز
کا

4

اقا استدیی خو حهلی که

کید  ۳سذاری []۱۲

ya

ایدور او بات و خصو صدهی

«ال» حقنده فکراری سلد رن
ووك خدمتی ار مه صله احدیا ج و قدر  «۰.که تاار هه > ده ک

اه کر E
عه الك دهاسی ده ورد

ا

 4شصهار ید ه و

رجهانكيرلك وارد
ت

2

انی افراطکار رمجدددی » مصاب راعتدالی کال کوستردی

ای

>

باشا زاده شید ات 0

ت

ما ۶۲

« نژادی امقعاله » اقلاب نظمی حامدله باشلار  .ایکیسیده روما کر ! >
جناب شمابالدت -
ول

کار

€.

دکل 5
حسان

حاهد

« شرق طرزنده بازديقی زمان اووادتك
TOCا

اك اووك شاعردتق .حامدی ا

و سقیدار ننه باقیلسه متو سط درحهیی سله طو اماز  .فقط اویت ا

 Eذای ارت

 ۳1اری دادن

سوك رخارقهدر.

«ال شناسی ه ال سوك رقوت اولدی »
ک

 2سامان نی

«¢

ار کے
۲

جونکه شناسی اوك کی آحار رادم 5ى

 3۳رای شید شان  ۲دی » فقط زمانه کوره ای عیلهش تشم رش امجاد اسدی ! »
وا اوضق ِ

» اراری سودم ده دکل > ی علاقهدار ادن ارك ارقهسنلهی کلدو
مان
برغابه عاشق » قرهھ

روحل رمات ۲

 » Eوغه متتضات سا
E

و

اد اعدر

عا سه

ا

ی

 6منتحی » واسیلی دمیترسو € .ساروف

N
ادت ۶
» بترسیو غده

۰

e

 ]1سایان نظيف بك امق الك للیذاری اولارق  ۰1سدهی اسملری صاعقدهدر  :ابلك

لدی « لطائف انشا > صاحی

مصطنی رفبق ك

ایتدیی عن له زده ابلك رسعی جو عه موقو هدر

کرم ك
رفحت بت  4رجائی زاده |
راده سای ك .

ه اوالضیا وفیق ك

5

نامیاه ای او ج نسخه نشر

 ۱زاده سعیدبكث  ۳کا باشا زاده

 +عندالق حامد,یف

۷مبتات ۳۱

۱۷۵
ر عفق » قدسی رقدرندر .

« ادسات راعان »

نظیات

 Eو عاف

ك

ووک

اق

 Eندا لاک یدلوا  .وق ه هءاظ یشداق افاق وطكاع ینقوذ نوهرکوا رد » ۰.
حجد الله صسجی

 - 5۱۶۰اا

-

فلکت انه تملق ادن هله علاقهدار اولدلر >.
دوا

کی
«

جوقسوەرم..

» دوغریه »> کو زهله علاقه دار ادن کالدر»

ایک ورن » ای

 ۱اس کال i
و

اقات

7

وراول حال الله ملک سراسر ساب دولت
طبا

ستون استقامتدر ادارا دوات

ولوعازسه عداات ماتك افرادی بننده

عوس ملک زینات حشمت جوش حاندر
1در کھت کی دلو صرق |که عضو ۳
مصاد فدر غروں ECEC

EO

مرا

» تامق «

بمی خون مظلومان له ابرسه پرورده

ممای او ج ای

اکون زمینه عیشه حیقسه بابهٌ دولت
ر
اولور خو بات

غفوت

 0وطن يرا به

اب

دانش مکسوسدر سرمایه دولت

اولور هنکام اقبال اراذل غاب دولت
وا ا

تضا مور

 4دوت

دکلدر ماتحای افتخارم اة دولت
ار ۵

رق

اھک

حور و

نصا یز

راو ج 4متا

ار

مد الله اا

بزدن کلام ند امیر ند اسبولا

فش هد ا

اجاب حاله واقف اولان اهل د

وق کیمسهدن زماهده هیچ احتنا عز

صداق وسات ال کم د رکه ا لمن

اش

رر دهان صفا هیحداندن

مك سفه قارشّی هن

مغار حواعز

ا

ذها عز

اقتال دهه خندهر اطر شراعز

شاه کدامادز اولور تاه فیض

معمورة مته قلب خراعز

جر خ ایلسون حفاستی ایسترسه مداد

روز جزاده وی زم ,رحداعز

« امق » حلال وحاهی ترلله ایستهسض

باش [د اماه علو جناعز
لس م عزل

قورقهم خاك اولهدن عمر بالك رغمنه

عنصرمدن احتراز اعم ماك رغمنه

ات اول عزمکده دهن باتك رغمنه

حق تصور ر زمان
اندم هباطله ر

استنادم حقهدر هب  ۲لهاك رغنه

تن۷٩
اون فکر کال عت بر داه

۱

—
وار ایسه عیفانی عرض ابت دهانكت رغمنه

۳

اختمار ات الى اكك ء حات 9۳۱

ځاکهوز سورمکلر قاگسه راوستنده حیات
شر ادی کوردمده اربلدم ذهاب امات
اه دم هیچ ر زمان دلوی ده

منفرد قالدم و ولده کانتانت رشنه

.

التفات

سك ااتفابت رغثه

طالعمدن کورد,

ی
صدق

اله ر

تیرام حال ایسه عزمزه تن قفسی

ادها ماملی هیهو سی
هنفسی

اکلړد که الصا

۲

۱

« کلك امداد ه »د سور

زه غیرت یاقیشر مرت الاهکدر
د کله فریادی کے ترجه

حو

ابکاز کننیسی

لل

حکم ی

شاد

حر ات

E

ودر
د کرد که نە

آهکدر

باق بودر» اللهسسی!

نه شهاشاهکدر
باق وطنك هشی .

حکبلیرمی نوا اق عم احرا

اجون

اد

دنامجون»دواتاجون»جانحکیشن ملتامجون .

عزهه حالمی اولورەش و حورول لک قشی؟

کرت بتدی نه سمهدی حالا سن ن

زه وحال الله روك ونوك اولاز دشمن

دست اعدادهز اله اجون ای اهل وطن . .

مشیر

واه

هم غر ی
اند

هوا

می

هو

مول عتا
حسن

الط

جم

دناه باقوب ر

ا

حزون رون سم اعش
کرهش

اول

جه کفت کوی عذقه

بلبل کیی ترجاك

۰

اولش

۱

دها كت اولش

باده بأاشقه بأاشقه

اعد
اول م نکهوزل

مر م غنحه فامه دوشمش

مقامه و

رسك
خزنردهسیی کوروشه د
هکوشه ده

 ۲حيحك تسش

موسی کیی طوره جیقهمش الق
الله ابلوده 7

 2ھ

ي

حسننده و اعتلا نهد در ؟

مهتاب بانده تأسمندر

بارلا قاغی مهره خنده زندر

حد نله قرارسهده او ظا

ا

جال ساق ١

کیسوسی کبی قالیردی مضم

:

هرذرهه بکرونش صاچیلمش

۰

باقسەك اودهانه خن ابدرسك

۰

ورش اوقدر مقامه رونق

۰

کاخ ایک ر

حدد ه

شتا

اعش ۰

1
۱

مهر او له

4

۰

ند ه سا به

ز شوخ فاده باق باق

اتوار با برداک اکن ۲

۰

مج

خوزشید هلال اولوری یارب ؟

۰

ریانیده ال اولوری یارب ؟

بر وله جال اولوری ارب ؟

۱

يارب ونه حسن لآهانه :

:

الواندهعی نورار کوروعش ؟
تازنده وطن دکلسه مطاق

آنوارهیی روحلر ورو عش
" عرش انهدی یا و خکداانه

یس
احلال وطی

ورکیتدی

ّ

ار له تاره بکند
الس كاد
کک

ظن اه بت کاو بکدی

هی امروا کرو

مر

نشاندر

۰

سو کی عم قدری

هرغنحهمی بارچه بارچه قاندر
ا ھی ولو کورمهمشمی طو راق ؟

چ

اخس

کے  ۳و قدر

« و ار مر » دب
تک ری کین :ابوت ننه
نعطا فىأه باق ره 9

نی انقش کله مثال اولش
سر و

اولش

,

و اطا فتاه اول کال روان

کزیور عیتی کندی خولامه

.

کل دص

سئمسك

 5ا

عت

 Eوطن کمبهده سیاهه و
:

اولور

که حهاندن سوك لطافی وار
دعك مو افق اولور

قانی کفن

وطن

بر ول

ری کر بلاده مشهد ه آت

مذهسمحه

کوز بومو جه رویامه

و تصور ظوقوندی سودامه

 1و لهوروی هیچ حانان

او عاشاه حقده غا

سیم

کرشور

ا

کراد که

اه

۱

روصه ی به از ات

و هتتعلر کورون

۳

وان  7ع الور اظهار

1

او اطافت اولسه کراتکار
1چ وطن قوشی

۳ ۱

الاهک اج

ېدای حبقارده اور تاه صاج ۱

۰

PB

کو روب احکامعصری منحرفصدق وسلامتدن

ك

 0ی

 .حکلدم عزت واقبال اله باب حکومتدن

حقبر اولدسه ملت شاننه اقصان کلر صا عه
وجودك کم بر ماهسی اك

دنو

E

«

د یم

ره دوشمکلر حو
ِ

هم راه وطنده

ساقط اولاز قدر وقمتدن
ا

او لورسه حور وعنتدن

 eصباد یا نصافه خان

معیتی ظالك دناده اراب دادر

 1که كداز SO

هان بر فیض باق ترك ابدر پرذوق فاه

 .حیاتك قدری عالی بلنلر حسن شهرندن
ورك جدد ادسانی تار خی e

.

تب

فلکدن اتقام 9
دورږ

د عکدر اهل ادرا که

احکام دصرت

».ادوب رسد غیرت مستفید اولق ندامتدن
:

قضا هفیضیی هلسعفیی ر وفت امجون صائلار

.

فتور اعه قافن دوایدهءن

نه نم پر تش هول اولسهده غوغفای حریت

 .قاجارمی صرد اولان ر حان اجون میدان غبرندنه

I,

احاد

0

حمقار ار

TES

وطن ترسو فا

قاب

e

ا

کد روح رلتقتمو
نس  9۱وع
عندمده

دن
فخو
مراع رخا و

ر ھت

اسلا و

رآی

امد

1

 ۰هک اهدا قود ندنرازوردالعا لس

کے

۳

 :آسرماز صادقانعشقنی الام وغرتدن »
وظىفهم منفعتدن حقم ار اض اد

عادر

حواعردان ملتله حذر غووغادن ای سداد

 :آرر شمش

به مک ن ظل اله سداد الله احای حریت

 :چالاش ادرا کی قاد ر »قتدرسهد آدهیتدن

کلات

2

زدیکك

ی

۰

تا بده و دار

 ۳خون ستدن

ظلمك

اوبان ای بارهی ش٧ر زان

خواب

و

NEE

سای فسات

شاعم هدر ؟ طیمتك» اله سودای زهانلرندهی موان حزن لاان باراد له
شبنمکیی کو فدوی

تدان مدکال

۳

 :کر هلرنده » ولوطده قوس قزح کی > شام علامتلری

۰ندی وجودنیلا شله
کورنور  .طبیمته هیخلوقدن زیاده اسیرایکن طببعتك فوقنه حبقمقایستر ک
E

اد اره ه مقتدر SES

زمیی ای ضعبف

لارله سور وکلهه سور وکلهره بشقه ر مه

فشضه >

بشقه ر رکز کاله کو وزمکه حالنشیر  .وقدر طاقت کلز اقدام الله ات ووایی کسیلنجه با قغسده
سیاه بردهار اند ه موس

اولش او ان لا ك نغمه سی قدر حزن

ای

ولونامبهحق درحهده آریلوب ا

» با کرهدن TE کای هوا

سوژولن شاهیتلرك صداسی قدر اجی فریادره اشلارء

اشته شمر اودرلو فریادار » شاعیایسه اوماحده اوذطرنده بارادلان عارهاردر

مهیی افاعمل وفاعله وفق اعکه

بالکه اون بش

وک سکن کهن رنه قافیه يعاغه مقتدر اولانلر دکل
ار سر SE € 2۳

1سر

دوژن س

 ۵ما

و

قوجه ما کیاول ! هده کیارانه اوطورسورسك! توقنهزیانارهده ماس دی اولدك !

کمیااوهل _

جا ورهکندن حبقمامش ؛سلبءرمست

مجازه دوژن.کے وا ال

۶

با یاوکتا ده ظاللرهحصول ل صرام اجون واسطهی كو سترمك ایستهدم » وقسه مادم اسیات
ح

لے درد
دغ
د وزز ہے دوشو نیک شاق 1

دب  2حکمیقالد عیکه ورهکده آجیتیطورسوق1

ساو رموس که فش وراه کلدکدن سکن | دناده له ماکناوهللر دا اولدی » نه قاعدهر حسقدی »6
اجاد نه مو فق اولديغك فن مترم نه قدر ابلرولدی !
ماکاوەل کے

ا

بے تم کتاعده اولیان قاعدهاری اماد ا

وررمیسکز

دوژن و رساك و

وو

مو دنل را زایضاعات

— ٩
رسات
!ل

ماکیاودل

دی«

 ۷۱۱مت

صتمارادان

» حاسوسلردن قولاق استماره

و

ادرده

اوبله دیکارم ؛
بات اعلا م یدکلر > همده سوله > مثلا سن اد ی اشک

یج

د فم |عك ايستەسە ك

نه بابارسك ٩

نب بولوندینمرده حلاد وثی » زندان وش »> باباس وی » مفتری وشی ؟ رندن

کیال

رينك آله ویریرم » چقار کیدر !
دوژن

اتاايا ملک

ی

عش

وت

 5ورجا  «¢تا

دکل (

اوقدر جر کلی آدمده

تولهمازسهاگ آلندن ةير ؟
هیچ رچاره ق لاماد سه یه
ماکیاوهل
توصورله اپام ادهرم .

۵تان شبن
و

رسئله حیقارز N
دی وق ؟ البته باشقه م
۱

د عزمیدمکه دساده عاقل كىندلرك هی

دلدر

علامه کنورکن الا  ۰۲کی سلمیو زسك که ظلمه به لازم اقلدن کدف

! سن سیاست .شبطانلقلرنده
حقلر ی سله محاکه به ییا رح

اغهمکدر ء احرای ترضه عذال واسطه اک کلز  .صوکرا اوواسطهی اسان کندی علهندهده
اشتعمال اندرار 
۱

2
9

دول ! سن خققه افلاطوندن لوك ارعکماععست .كتاعك وه

دز حرومقالدیفنه نهقدر متأسف اسهم سندن شو لقردییی اوکرندیکمه اوقدزهتشکرم
فجن

کو هب وس کنمدی ؟ ك اعلا ! فةط سيوا خوات و رمه دك :

ماکیاوهل

»فتریسز ء ما

اق  5اوبله حلادسر » زندانسر » بایاسسر 

هه

.

جرا

رایش کورمک مقتدر دکا !
دوژن سس شکر ایتکه مقتدر اولانلر سدا اولغه باشلادی !
کمیااول -

ای ه یاسلهسلیرمش باق ؟

دوژن  -الورشلی رادم ولورسك  .طبییانه وحکیانه بر عمایات اله حرفه ېلوان یاقیسی
خاصبی وررسك » اوغاشدخك ادمك رطر فنه
ما کناوهل

بشد ررسك » اولور کندر والسلام ؛

سولهدیککزی لاه کیش او ابورم ال

35

 8عمابانك ة

حبقارده کا طوقنورسه .. .

دوژن  --آوت .اوخاطره وار ء فقط .هیزمان ستفورطه.اله اکویرلزیا ..۰۰
دوژن »
«
۰

وا

مه

اسف

۲

اغستوس

۸۸۲۱

و

ما مو ی

اوللهحق شاا دند رکه دو

عامه اث دور اعتلاسی

ختام ولد قدز مود

دوتعلمهده مأمورراجون اتتضاادن وقارك حدهءر وی هان و ون و ون او تونلهرقی اری قاووق»
ول حه

> اوزون صقال قوللا عق وصو رجه « معیدی»

 7تا

اولەحق عش

ا

رقاقواناختبار

کات فر کت عوهرار » ضرههار »کوشار:ه اطلسلر اجنده مستفرق اولق ضبط وریط اسانندن

E

عد

اولنوودی ا

ت 4

ا

وضفهسرزلی

ا

مایت

e
کتورمش

درحه ه

رمامور یی کیردیی ملکتده a
و

روز ر سناش
ظ۲ ,ن

اد aا

۱اتدی؟کوقت بانده رقاچك اتل
خلقّه

حکو هك

الا اجون

دهشای

بشاون عچاره طوبلا وب کیمنی اصمق > کنات ون

7

عادت معروقهدن اولهدی !

واقعا « تنظمات » ه ا

عاد وقارك و مسخرهلق حهتارنه

وافر اطص سای تفر بطه انتقال اىدەرك اک

اعك (!) عادت حکمنهکیش

قابل اولان مات

.بات ورمش وهله استانولدهء

اجون

اسهده طف هلرحه حالا جروت ۷

دی هس کسه ذل مو اعد

» وقار ومکانت رشه قیام

اعخدن عل دکندر ؛
راو ی اطر افنده وانان ادهلر e

ترقضاده قا عمقام واف

طورز  .جونکه مامورر عزك باریسی خاقدن وله رندلل وال

۱

ا

قانده الوسه قیام اندرسلام
E حکو مته لا ار زر

5

بلری آیاقده ایکن اوطو ران و این  6ولو کو وروم اولیون ب بحس

(کومت و ناغنه « صلو ات »,دمبر با جوتکه_ا ,کش ترارده یه ا
ااب مما ح
بو دااز ننک

مامو راافندارعن ك

۱

:

ا ۱

ه
ا ا
بر شات خصو صه سنه مطا ١بق کەن ادم ع حقدك

دل  6رحاش حقیراره اوغرامی وبلک دورو يشندن

وا باقشندن زورنه

»> ای

ا

اندبلهر ك حقتی غاب اعك مقر ردرر!د

شیمدی برحکومت قونانغی تصور اولنسونکه تبوسنك اوکی سلاحلی سلاحسز غاا ضبطیهلر
احاطه اعش »> قو اغك اجنده 1

هیور

ا وری اغضات اغهمك تور قو سباه > کنات سسی دورد آغندن

اودهلری صفهری .رمبت» ردهشت ورءعش
قورقو سه

نظری د واردن خارحه e E

غاا!نك
هی لس باشا وبا ك وبا افندی وب
نده
قيامنده > قدعو

» .عازدن زیادد ارکانه

ترعات ایدسور !

رده مثلا بدرینك خاهسندن حمقهرق زوحنك قموسنه کهبرمش و مر ند ه اك

مق۵

قر باسك زيار ندن باشقه ASOC

روالده ؟کو ز اوکنه ۲

» حست

ایام مسعو دهده

القدر بكري باشنه وارمادن طولفالش

:وله رڅخدره قحواغنده اولان صاجی یتمه دك تمك محافظه حقوق
( ا

راس هن عداات :جه  ۳مراحمت مبور شنده ولاور » ومآموز قموسنه کابر » اوطه حیلر 2
تفر فاندن > ضبطه لرك مك درلو اضسقانندن قورولارق » قانونه رمثال مشذعی اولق لازم کان
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بك وافعا هت وله شعرر بازسوردی ؛ واقعا اونك « نژاد » ده بك یی

افادهی » مڭ ساده وصمیمی شغراریده :وارفی: :
تردن اوچش » زواللیحق رقوش

نک باق  3هاش

ولوم ن دوقو دی رفتهه

او کدر با » او سا  2 1دوروش

کل باقن کل سک درد كه

س

هت( سر هك

ا

مده

وار

 ¢صاقن

اوجوت .کنتمه

الم

حبانتك او حنحی صفحه سند ه یازدبنی نژ ادده وله ساد

شعرار اوةه

رار

بته غابت شرب » غایت فارسی تاشریله مشبوع بارحهلرهده تصادف ایدیسورز :
 ۳و شنید هوس
ای رف

ای 544

ویک

ء ای الفت شالق

ومطر ای رقف صو الق 1

بازی" اضاحيك

وقایم

ریه نوازی" روایات فحایم ؛
ای
ک

وقدر « تم ادالی » بتلره مثلا کنديسنك استادی نام کالده بسله تصادف امك
امکای و قدر  ۰معارخی

تاجندمده

بو فدر

سور

تور کنهدن

اوزاقلاشمش

مص

علر

رو رز .

کمت وله کهنه تصرار قوللاعاسندهی خطای «جامد » بکكودهرمشدی .
یزر
ا
« رصمه > ی هدیرا  1وه بازدیتی اورون

ر A

شو سطر لر وار ۲,

«  ( ....لوار ځخه ا ورر از حدید ) مصراعندهی « ازجدید » کیی اسک تعسبراری کید می

تیال اکر ؟ رم و استساللت,سیی ک۱اعالسك .رده :
نه جوهردر اصلا "اونور وضا

وی فن دخی بیلمیور حالا !
بتندهی « حالا » الِته قافة مقنده نتامجند ندریا

دة

ا د سلمهمك ازست رکون
9ص

ف

وردبی

ا 9

جو ایده  7خطای

فطل برجى مصراعدهی وا

او » رنه

امجو عدر TU ؟ ۰
اعتراف اکدهدر :

«  -لوار ګه ما و رو .ازجدید  -مصر اعندهی « ازجدید » فالمقیقه ای دکل  .ای اولادیفی

سلدیکم حالده استعمال انتدم (!)  .باشقهسنده کورسهم ن اعتراض ادردم  .سلمم نهدن اولیور؟

دم

N NA

بعضوقت انسانهیچ حظ اعهدیی ر ادمهسلام ورمك قسلندن اولهرق  6هیچ سومهد ی ر لفظهده

افادهسنده مقام ورور ! »

حسوم > ] کلاشسلان حول امدیکم تب
ای .یزان  ۹۳بك م

ی لدهه
اکه
خام
ومکدهدر :ماد
بر

حوق سلام

وسو هجك الفاط وران جرف وبك ری ۶۳۱

کال زاده غل |کرم بك امداخی حفنده ارد کا اناد |
قدرتنك آزلعندن حت ادیورء وزه ولك اجون اا ا

ا

ا
۳

«احد » آغزندن یازدینی فیس بر شعرده شوله بر مصرع واردر :
عشمرین سنه اسر فراش اولدم ایکهدم !
شای حسان سبرت استاده ون

«شرين سنه » لعسربنك حوق فا الهدیفندن
ع

حت ایدنجه ک|رم بك حدتلنرك « - :یکرعی سنه»میدیهلیدم آدودولك ؛ دیه حقمش .
سبرت بكده  « - :بن یکری بیل » دییهبیلیردیکز دعش  .بوجواب قارشیسنده انصافی
آلدن براشان استاد  « :شمدی دودوك بز اولدق؛ » اعترافنده ولو عش  .ايشته و اوفاق

مثال بزه کرم بکك قدرتیی برناظم اولامامسی بوزندن غریب » تورکه شبوهسته اوزاق
تعببرلر قوللاعاسندهی مهم بر سبی افشا اعمکدهدر وايشته بولك امجون استاد :

۱

دن یکرعی یبل اسبر فراش اولدم ایکلدم»

دسهحكث رده « عشرین سنه ER ۰...

1

اکرم يکك نظم خصوصنده قدرتسزلکنی دیکر بر حادثه ابلهده ء کدی قلمنك
اعترافله » يك کوزل ک|لابورز  )۷۹۲۱( .تارخرنده انتشار ادن « خزیته اوراق » له
|رم بکك بمرنظومهسی واردر  .او صبراده ل«افونتن » 1
بر توول نسخهسنده ک
ماصاللر نی لساعزه نظما قله صاق اعش > قولای اولور ديه اولا و ماصاللری « مه »
وزشله نظمه باشلامش  .وی O

صجحت
 EHعیوضه ا

اعش » زه و

حادنهتی یکننهدیسی نظما ک|لاسورء فط باقکز » مر رک کل ء فد ۰۳
نه قدر رباد ر لحم لساسله ۰
الەم أله ااضروره خامه
كوا د اها واسع اولد فندن

ورمك د بلهدم دوزن کلامه !
اا

اولور کیی ادوب ظن !

۱۱

بارمق

نظیمده صادم ا
 Eاوفارسی اضافت

 ۳نه اولادم موفق ؛
آهنی وزار » قاجار لطافت ٠

۱

الفاظ اولازسه بك زبانزد

SN

اال

SS

SL

رهوردمکه و کلنوز حا به

2
مثلا على |۱ا

دوشردی

ك د 1

اولقه طسعتك خلانی! 

آلده ق اضطر اه 4

اجار عیوضه رحمت

ات

تا به و

شابا نن اولاماجی اعاه 8
lE

اتدم

طر قه کیتدم !

يكحوق شعررنده و نظم قدرتسزلکنك وردیی

و

یک حوق « 9۳۳يلىل» منظو مهسنده  6او حنج (طعه شو مصم علرله

باشلىور :

کل عاشقن  1۳تاهيسك

صانک .عشقك ةل ,اهیسك ؛
تال" شام و صبحكاهيسك

اک

مصر

ده ی مقصور ەلى « آھی » دی واوحنجی مر

رکه و حدود

 9قافهلره اودورمق امجون مصر ع هقدر وزولنور » بودرجه شیوهسزلی » وله

تورعهدن اوزافلاشان نظم خطالر یی ابلك دور شاعیلرنده سله وقدر بکاروزرمهز !

سرت جنس ورمورر ,اوت لے آعر سرک ادرء
 8رتکلدر » ا ون حال بواقهحق مناراقعالی »:شەeaK Tl
وراده باری قکرلاقار امجنده جسم اتدریور فقط بو خالده تامی كلك « رویا »

سنده «پری* حریت » ۰هقدر بکزهمکدهدر ک:الك پری* حر « بوروندییبولوطك
هرطر فندن عکس الوای کوروئن » شفاف بر اورتو ايه تستر اعشدیء دکلی ؛ اکرمك
« اکارق آغلادینی اوسوفا » باریده وله اورتوعشدر :

امواج ورواری وجود لطیفی
اور ردی م سترة سضاسی خم حم ؛

ری حرتك « کسولری اور رمش ۷

فاشاو ی حانش » ادی» اکررمك ار
5

بالوهدر :

کیسومی ارومار ادی » ارواری ا

پری* حريتك « کوزلری نور نظرینك حدتندن باقدینی براره شراره صاحارکی »
حدتئلی اسه » منارلقده ق خالده و
هدر

:

۱

۷

ات

تور تکاهی رق بلادن شان ایدی
قان سم /

سال ر  ۲لهودی وزندن

ری حریت « افقك منمیاولدینی طاعدن قدم قدم آشاشیاسنهر اد» کاله بافلاشمشدی
ا

ما

یاریده عبنی صور له بوره رك کلسور

تقر سب ادردی تزدعه کندن قدم قدم !

ندند هک ۰

شەرڭ و

حسممله

3 3

حو ق از میت مقر ا

فکرمله لك مضطرب د

بتی دی حامدك شو تنه بکزهمیوری ؟
» و طاش حلیمه کر

و

ی

اکرم بکده انکان فکرارده کورهمیورز

« مقبر ها

دوشو شهلره

:

ر حاحت میرم ۳
اوندن کلبوردی

ر حس

ملا

¢

اله مستند وظام

غلاردی حیاته انفعام
اولدم نه اجون

او »ده

ف

جير اد

و

محکوم

مارم تشکر و

دام اند ه

خير

؟

1لار وکو ار » ضاد تصو ر
غ
مد  6وکون اولوندی تفر
EE

۹
و

له

اوا

آندیشهمی ر ازوم اه >

۳

موه

دود سیاه ادی خا 6

۰

E

۳

لودء دهعت مقار 6

۰

ایگردی ا

۰

۰

قار شممده حوحق

مالوم »

7

> تویانده ر بر

۰

ېدد

۰

مقصد له ادى » دکلدی معلوم >

18

ماهمت مهم تفکر !
اور

« لحن » ی «« هار » اله « حوبان » متظومهلرنده
لیات دک

سدکزر

حسیحام

ابلر و

حامد أ بك حوق

زده

حامد » کیی د رین بارا

 . 2فوط بافکز بهقدر سلووك قالور

الردی ظلام امجنده ا

هب

عبی مقردر >

انله ظاص ء دروی وم دز ۲:6

شو ن  6عتاں قاد ر ¢

کورییورز  :برگی رسمه۱۱ 

«حرا»

تابراند

۲۳

» اداده »آهنکده » تصویر ونحسس طرزنده

«امد » دل EE صدا ایشدلور :
ح

تفر اواده بلک توق ازاتی
آغارررکن باواش یاواش خاور

ابر آغاز تغمه مغ سحر
علوه غرق اولور اور » دیرکن

هب

س
عظمتله طلو ع ادر خو ر شد

لمعا کر عة مشحر وه >

عکس ايده اشعه سی دره ه

طا اماز اوحسن منظره به !
د

رهی ص حدم شمه شمس

محر له ابلسه  2لس

اولور اورده حبات وغه دد !

5
حو بانك صاله فرط

E

 Eکر ده اولمامش مشپود

طو تمهدن  1فتاب اولور سدار

خواب وشن استراحتدن

 Eاندوب معنو ی عناداندی

ورک اساط و

گت

ال بارز ت
۰

» اداع

رحس

سم

کورهمهز

معرت

قام ادر اک ؛

» حساسدت

دکل > طلوعی سوهر » عروی
4
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منبع درد لا دمدکه اودر

ر هسوله
ا

« اولدینی معلو مدر  .وط
۹

°

ودر

(

۰۰

لو حسی ده درن
۰

سوور » سلدزلری سوور ء فط ونون و سو ملرده

هس کن طسمته ال

قسلن<ه مهر

مشر

علی آلعاده باقار سه او ده

کو نه  ۲قشام اولومحه بعی

اونك نظرنده « ال ای شعر ال حوق دوشوندرن
ووم

و ودوود

ا

اوه

ر

ر

ردنفت

شعردر » و او « دوشو عهیده

2

کال جز اله طفلا له

غلارم کاهی ا

ده دوشونورکن بزی دوشوندیرهمهبور .
هدر او سم

ا

حهان الاده ؟

نهدر او نقش :ماف سر

میناده ؟

هدر او امتنامی لطافت اشاده ؟
اوت

« راد

دسور

> » لطفدر

ترەدن کامور ؟ اپشته اکرم یکدهی کر

» دور

6

وم

او ک زللك ەدر

بزهسو لهمهديی  6سویلهمنهحی

؟ او طاو

سحجر

لودر »

دکزك » بیادبزارك » طبعتك قارشیسنده برشیار حس ایدییور » فقط بوحسار قاپلی بر

مسبت  ۲۹۷مت
حوضك خارهلریقدر سظح وبلرسزدر!  ۶م بکكمشمور شعرلرندن اولان «یاد ایت»

ی حساست حقنده بزه حائلی بر فکر ورمک  6۵۳۳اه

منظو مهسی » زص مه

دن اقاس اعشدی « ۰.موسه » نك شعرشی» اصلندهک 5

نو شحرئ* E E

اعهاك » صنعت اوحدقدن صوکرا» صرف ر ولک

ا

را 6

سطرلرده اوفویام :
بت فسونکار سراسی کونشه اجدیی وقت * سوکل؛

« تترەك واورکك

ات
اور زا

وشا
مه
وک
ککی
م

سدنەڭ تترهد ی PA

و

رک

نی تخطر ات

میخطر ابت .ذوق وشو قك o

سی  1قعامك توشین ددوشو ګهارننه دعوت استدیی وقت نی خطر ات.

اوزمان اورمانك درسلکرنده فصبلدایان شو ترەك سی دکر  :دی تخطر ات > ۲
مقدرات نی سندن الیالاید آبردینی زمان ؛ اضطراب » مران » ول عم تاامید قليمك
دقلری
لو
اوستنده ص
دوشون

لوی
ونع»
اشو
تسش دو

زمان > سوکیلم » ی خظر ان ها پاش

 .عدم » زمان ۽۽ ونلر حقیق سوی اولدیغی وقت هیچ سیدکلدز

وداعی

 .قامم ضربان  ۰آتدیی

مک اسسا قاتا بای سوبليهحك  « :ی خطر ات ! »

وو

قرق قلم ضوعوی رواعك ده  4وایواجق » نه وقتکه مزرارمك اوستنده

هن سای باب لیر اه
نووقت
ا

O

۱

ار ۳

نى کورهمبه حکسك  ¢فقّطJ وله ن روم » طق وفا کار بز شمش 2

ننه ات

دانکه سک بل> او(زمان کحه نك قنونده انکلرن شو سسی دک  « :ی خط .ات ! >

شمدی رده » بو شعزك مودهللك یادینی اجک مدیکات منظو ههستی او قویام :

وق
کتالکه
وب

اشیاده عبان اولور غر >

ار ا

وقتا که هزار عشق ,رور
SSE
لمم .SB

وزسنك لطافتندن

یكلوك
۱
3

تيرااقلر الله ادوب زم
باشلر و حانه و

صافت عشقمی خطر

یاد ات ی ر دقیقه باد ات !

لمل سکن

عاده ۳

قل حشمی عطف ت

اولد قده متك

:الا

گر 2

سودار امجنده نور مهتاب

اولد غه درونک م اهر |

اله اوکن و

یش نظ رکده سطح درا

اتدکه کوج وشور

مایت شیک
وقتا که صاأحه قارشی با کات
خر

کا

ر تشين اه

اول  »۲حزن عاشقانه

کر

باه اس

۲

 4زورق

لتك بر انسان
امجنده ا

و

سس اله اولور نخوان

اول و

تن

 ۳۱س
فی مه اد مه قاب وحانه

الجاب ۳

وتا که طو روت شو قلب وت

طو راتده مان اولور وحو دم

وقتا که طو لوب دهاعه ا

شو کر عام اولور سرودم

سا کحهار ده

منطو رك

ر ات

ار

ودر

اولو محه باحر

دخو" عدتمایت تصور

اڈ ات ی یی کی یاد ات :

الوم دکك شمرده موفق اولدیی ا
af

2

9

شخصتتنی اك حوق اراز اتدیی وادی
5

۰

۰

۰

مالال و اوه م شعرلر در  ۰اوی أك همتل حصو صسله حو حقلری حقنده از دلي شعر لرده

و

دندیسیرحم وشفیق رباباایدی» ح
حوقلر.ی ,رسنش ادر حهسنه سوسوردی.

الوک «یرآبه» آيشته دوغوشحه اولشدی » در » ههدلسه زنك فبریته برلشاهفو عامش»

وهدنسه اون بش سنه منار ی زیارت اعهمش .

« ر قوة موه عی اورانه سوق اتدی  .قرستانه داخل اولدم  .ایستهدمکه جکر بارهمك
قبری بانده او وراعده  9ایک ساعت

دوشو هم .

قدرده حسیات

9

قلسهمك احکامنه

اطاعت ادهع  .جونک .اغلامنه کندمده ك استعداد کورسوردم >
 0ورجورر و۲
طاشلردن صو راحقدر :

شعر لك مو صو

حز ندر 6

رم ادوب E

ار ی

ارلق بدر فرينك

سرولردن

اد ای سرو لر طاشلر نی

نی نشان ترك یلهدم ابواکه او لادم سن

 Eدر ء و خطاسندن دولای کندیی لوم ا
کر
اق

۷
ملبورز

اوی  6ماص

EEE
»

ودم

RE

تا

خراب

:

خر اب

اوو

rR

دوغو حه اولن فر رل

اتاریستاه  3کل لظر ری

ور سه اون لش

و ححوب

سته و کراکلن

طو ر له EES

را

ملک

ر فر حالنده حل

در

آه » پیرابهم مکرکه سنبك اول تازك ان
اوو شاعس لد | علاماسنه حقو

رسورر

 6ناو

ره

ازویاشار ید

اونك برینه بزده اولسهق غ
|لایاحقدق » ومنظومهده هیبندك صوکنده کرر ادن شو
ای

دره
ه ه
مصمر ع برم رو

ر

| علاما احتساجی EE

E

ورك

2

۳مجدد ادسای ا 9و

ت

6

تست

سولله یاوروم الهم شاداب کرهم خا کی
مانی طوراقدر دا آورش وخود وکای !
اوعیی « اد » ۹

طاشد فدن

۳و

فال

ی سنه .برلال قمادایا مسارق حانی

 .وحوحق د

« پاری شامت ل
اسوهده نک شام اضيب

الوسه !  4الشته | کرم ناو علنات لسانتدن سو بلهديی شعرده» ری وحسله صارصور :
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اضطرابار دوو بوردی ء واضطرابلر کندیستی وقتسر اولومه کوتورهحك درحهدهشدتل
ایدی » فقط فکرنده اوضحاناری » احنك اوکردابار ی > و تون حرارت و فو سله ء کله

اوهنت خالنده:خارخه ن۲احق :زدهاء قدریی" بوقدی > ای حرق تغل ارات ۱

منفذندن یالکز دومان ویالکز ضعف قغلجیمار جقدیفنی کوردیکمز ینار طاغاره

سیب ۲۳ج

بکزەین شاعراره بدلء داهبارك لصبی لاواری فاهوی رشسله سمالر ه بوسکورمکد
حامد ايشته وایشی بایدی !

ال  :هدهاء شمهسرز فطر نك وردیی

ر تاز هدر > و

دهالرك کندی

انکشافار نهالامساعد رصطه مظهر تاریده ایکنی برحتار لقدر .ايشته حامد ومضاعف

خسارلغه تاثل اولدی ی

کرك منسوب اولدینی عاثله محیطی» ککورردیی تحصیل

 ۹ردیی

و حبای وشرق وغریك تلف بلدهارنده پاشایشی حامدك

ق

انکشافه اك مساعد برامکان حاضرلادی .

حامد بك عانلهوحرطنك و حالندن» ار ا

YE

شکرانله محث

ن|کدهدر ۵۸۸۱ .تارنده وسایدن یازبلان ومکتویده شو سطرلری اوقویورز :
«ادساته رآ ز استعدادیاولوبده اطرافدن هیچ رعانمت کورمهن وعاجز برادرکدرکهعطالت
> .

سبرکو
د
وائتیله رازده فقر وضرورندن باشقه عدم ارقبسته رسی
بط

حامدیك « عدا کی » نعلاهسنه وچو نار . .ددهسی « عداعق منلا» پادشاهك .حکم

ای دی و ه اخجاهسنك فاسی اوستنه :
د بآهرارسهل ولونور درده دوادن غری »
مصراعنی بازاحق قدر عارف رشاع ایدی ».عدالق منلانك آوغلی خراللهافندی
اه زمانتك علمای مورخنندن ابدی  .رشد باشانك آحدینی » احمن دانش » ه

ایکنی رس اولشدی  .اوزمان بك بویوك امیت ویریلن بوانحمنك رسکشادنده
 ۳ارجا رنطق اراد اعش
ادشاه داد بالذات ولوعش » صد راعظم
ام2جەن

تامنه » حودت باشا طرفندن قلمه لتاق خلابهی ده
یی

 37اف خبرالله افندی

 .هم عا » هممورخ » هم ادب ردآندي  .بوعالها

 6دندي.

اوزمانار زده بر « علازادکانلی صنی » حاصل اولشدی  .خرالله افندینك بدری

عبداعقمنلانك «حاملیحه» ده برده کوشیواردی []  .بوکرشکك یاقنننده « قاضعسکر
فرد افندی » تكده 0

محووددی

 .عىداطق منلا اله فرید افندینك الک

کوشکلریدکل قلباریده بربرینهباقیندی » بکوابیایرع ل »ه اقربا کیصیقصیق تماسدهایدبار.
 ACی

مالفعادت مق ام مظان عدا

وری صاتین لآدقدن صوکرا پادشاهه فضله خدمتکارلي وغیرتکهاث اك ایستهن سرایآداملری

ANON

و

و« ما

خانم تامئده

کر برحارهسی واردی  6کوشکده وحار هه اوك

له افندیابله برابر بوومشدی .
قیزی کی معامله ایدیابردی » « منتها » خا
رکاوجلوك
خنم

هات عبداطق متلا انله فرید ao

a O

و ازدواحدن  ) ۱ ۷۳ 6مسلادی ۱۸۱

( تار حنده 6

خير الله أفندىنك » اف « د

پالسنده » رارکك حوجق دما کلور  :و » حامددر !

حامدلك محلدانندن اولان « و آلددم ) ده حاملییجهده ی وایي
حث ایدلکدهدر :
اولاز

باعنتمزده

تواسیر

م

ی

لاحه او و نثرننه

صاحی ر « فدرافندی » اولان

دیدیکم کوشکك اش

اولاسه باذقه راقاتکاه .

اولاسه اویده ترکو و

اوغل برجای 1

تدارا

اه

>

م

اولاسه قوهشوار میا تیه

عاشق رمقارنت موجود »
و خطالر وخوش

شو صور له

اولا ۾ حاصیلی ورابعه ار
ده

شاد

E

اولازدم اولاه

شاعر باباسله ن|استك نسب وماضیار یی شوستارله تصویر آدیور :
رتك ام وشا

اغولك

سي

رار مخ

رتك

رفروز ور >

ERS

ی
یخر
افق ر

مرك احدادی خالك وخا کستر ء

یا

ڈاورا ادو

قالر ا۱تنده رشب مدفون !

او اوغل والدم » اوقزده ینهم ؟  .ارك اا رکشش ماضی»
بر نك الي ۲.روو

> چاملیجهدهک وایککوشکث تو ول

ETE اولدیغی» والدستت ۵9

حدودی باشقه منكضررنه سیم le NY

وی
اوراده رقم انشا و

الك خوش سه

کس اوتف ادا اواخانده او چ حنار

مرات
ایسته م کر حه ک
ا
عالك

شاه

دار

موضمی

ر

وحوده

یرادن  1اد

>

خواکاه »

صر رھ

ا

بدرة ریات عدم » يعن مار !

تن

مدفون اولامش رمقره >

ر وی" ی

E

من و تماوزاد اوکنه كمك ۹0۳

ول  4ست اعکده مضطر قااشدر .ایشته « غرام > ك :

شهر مده حامایحه

ال

دان

وق رروات اصلنه !

 « مقر اولقدر «قدر هس رہ » ۰بر « مزار یی OEN

موقمی ؛

ده ابطردم زیارت کاه کاه :

بتلری اوماحرای اعا اندر » .
(

ف

« عرام » ه باژبلان « رمقدمه » دن )

ی
وکوشکلردن رك یافننده > ی
او

روز ۰

قارشسننده ولو دیفیی نه « و آلدهم » دن

ا

۱

اکیرشکك ری ۲و قمرحفزاد
بریده خلهکاهی شیمدی آخور !

ریتکاهی» شیمدی وراه .
رنك بك ياقین جوارده »

رك قارشسنده » شیمدی اه ٤

طورسور سنك قر روری ۱

نوك اوغلی روح فاحه خوان !
ا
حامد بش باشنه کرته « سك » مکتنه دوامه باشلاور  .لکن اوغلنه حوقعصری

حوق منور وکین برحصل وبرمك ایستهین دری داها کوحول یاشننده حامد اجون
ایک دای طاسورز  :ری

متعدد خصوصی خجوهلر طوتور  .خوجهلرندن ا

مشمور هستشناس وعالار عزدن « خوحه حسان » افندی» ونکری نا فعه نظاری عبزلرندن

وفلسفه وهت متخصصارندن « ادرسدی ماءالدین » افندی  .باءالدین افندی حامدك

۲اندیغنه کوره حوق
روحنده کوحوکدنبری حوق درق وبالذات حامدك شکرانله کل

خیرلی تاثبرباپان بر ذاندر [] .
دیدر خوحهسی خسن افندی الحونده ه قدر حرمتکار بر قد ر
حسان افندسنك وفاتندن یل

مرئیهدن ک|لایورز .
هم پایاسی > هم 9
« سست علمه  4ی

» بازدینی آوزون » فةط حوق

حهنندن

E

انامحافظه اعش

ماسوب

وو نات

وعلبانده ا
آلشدی EH لکن حبات ف

6

رها

صمیمی » حوق درل

اولان حامد  5حل

مدت

و

تاد حصیصانی ده برخلی مدت

هسچ کرمهدی  1دا ومسلک

داها کو حوکلکندهوداع ابلدی .بدیسکز باشندهایکن « رورت قوللهژ » ه ویربلدی.
۳

۷

ونوك رادری « تصوحی بك » مر ماچد کدنورهی » کوحول حامدی ده

بابر کوتوردی  .برسنه پارسده تحصیل ایتدی » صوکرا پارسه کلن پدریله برابراستانیوله
عودت ايدهرك «رورت قوللهژ» د

حصانه دوامه باشلادی» اوراده طسعی انکلیر حهده

۱م۱سوردی  .آرتق جامد..اونابی باشنده ایکن فرانیزارك « هوغو »:سی انکلیزارد
« بایرون » ی اوقویا سلنوردی  .غربك یالکنز وایی لسانی دکل » عنی زمانده شر قك
عنی وفارسسی ده

تسه

تعلم ادیک باشلاندی  .خوحهسی

ماءالدین افندی

 ۲ 1اه وت" یك » « اقدام  6ده انضاز ادن » « ویانه » دن کوندراش عبدالق

حامد بت حقندهي مقالانی .

—

۱۲

س

غوامضیله واقف اولدینی» بو ایی انی حامده تعلم ایدییوردی  ۰اون او چ باشسنده
ایکن امد « ترجه اوطهمي ن»ه مامور ایدلدی  اوزمان وکی دوار اقلامی ما و
اودن ا

 E:ماهیتنده آیدی  .حامد برسنه قدر ووظفهده دوام اتدی

بدری

« طهران » سفارنته تصین ابدیبلور  .خرالله افندی هم اوعلنی» همده اوغلنك خوحهمی

ماءالدین افندییی برار طهرانه کو تورسور  .حم پاتنه واردقاری وقت « سفارت سنه

منشیسی میرزا حسن شو کت » فارسی معلملکنه تعیین ایدیلور  :هم قوتلی برفارسی
محصبل اجك » همده نون گم با تنده باق  ۰ونحجل» ابلك ادنی دوم حامده فارسدن
وردی » اوروحنك ابلك عباشی

« حافظ » لد وطنندن

کنناانیم اعتراف ابدسور :

الدی  .وی زه صمسمتاه

۱

« فارسیبی قووشدقدن صوکرا دمدی > قاانی ء شوکت » حافظ لالات روحیهم ایس

اولدیلر .ابلك ذوقیاباولدیغ ادیی مطالعات م 1تاریدر .زهکیلری دها صوکرا لدم ! » ["]
سك
فار

وقوتل ین

اونك وتون اترارنده کرو راز e 1 وحهتدن

سی قونلدی » حاهدك فارسسی ,فوتلدر  .وله
آرالرندهترفرق وار کال ع
فساردن

زیاده عرنی کلهاره تصادف آبدسورز » حامدده عسدن حوق فارسی کله وار.

ینه بوعینی فارسی تاأثبرينك نتبحهسی اولالیکه کالده داها حوق بر « مدرسه » قوقوسی»
حامدده دها فضله بر «

تکه » شمهسی حس ادیلنور .

دغرام » امحون « شپبال ب»اهزدینی مکتویده شو له بر حله وار :
...و حضرت مولانا حلالالدین رومنك ال قوی وال عاجز بندکان درو

مادندن اولقله مفتحرم » -
۳۸۲۱
حامد طهرانده او ی درت سنه قالبور .

ده بدری هنوز ٩٤ اشنده ایکن

قات ایدتوز  .ووفات ,E  ES11و هط اولا که گنج حامد درك

اول اکل سفیر باه آت کز شسنه حقشدی» بت

وفانندن وق

حوق شدیر ادیورمش.

بدرینك وفایی خبرتی حامددن کزلهمشلر» شاه « ناصرالدین قاحار » دخیخبرالله افندينك
وفاتندن حوق متاثر اولش » حامدیء تورکه اولارق « رجه اولاغاندر ! » ديه تسل
| ] .اون طقوز یاشلرنده طهراندن استانوله
سول [

«
["] د«یورارکه .
e مقالانی.
[ ]۳۳ا

درن
فط
ادن حامد » ر

و بط سار ۵۱۹

خصوصی برمعل طوتارق فرانسرزجهسنی ترق ایتدیرمکه دوام ایتدیی کی » برطرفدن
 ۲ی دولت» ضدارث فلار د وخی ابو راءi طر فدنده ابلكادیی
اترلری حربره ونشمره باشلابوردی .

ذاتا ادتات مساق کندیسنده"اونیش باشارنده ایکن ء داها طهرانه کتمهدن اول

باشلامشدی  .اوندن اول عسکر لک مراقل اعش .عسکر اولایاعهذهننده قورارمش.

ووقلعه حامدك عسکرلاتهراقنیبردن انداته حویرمشدر )۰2۸۱( .دهی (آوستربا
کروح
پروسا) حربنك ختامنده مغلوب اویش اعراطوری « فرالسوا ژوزهف »ك ملتنه تشر

ادیک بساننامه ی «شناسی » ترجه ایدهركك « تصوبر افکار » ده تشر الهمش  .و احقل
صق
ساننامه کج حامدك روحنه دوقونور  4کتفبشندم لو ادن اعتبارا ادسات ا
باشلىيور .

حامذ « شنانی » الله معارفه سدا اعشدی» فقط شناسی اولی برشاعی اولارق دکل

سادهجه « خرالله افندینك اوغل » اولارق طاعشدی  .نامق کالله ضا باشانك آوروپاده
ولو دقلری زمانده » حامد استاتولده «شنانی » اله طاسشمشدیء اوزمان « هم » ده

« فلام » اسمنده برقهوهخانه وارمش ا.ورنتادهی تومسکحه بوږ ده ايی ایتالان قزی
.ناسی اوتومسکحه برك ذینده کندی کندینه اوطورر >
حاللی حالار وتغنی ایدرمش ش
آورویابه سر ایدهرك دوشونور واتاللان قزار ی دیکلر مش :حامد ايشته اونکله بردفعه

سر
ش ر
وراد

[ابورر کهشتات اوکا انتادلق ادر“
کل

حامدك ادن فی انات کشف ادل اسبقداخلمهناظری وزماننكشعرا ومنشارندن
حا » اولشدر  « .عدا لحق « عانلسنك حاملیحهده یکوشکر بنهکتدیی
اش
بدو
« م

ها

برکون »> حامدی بازشانهسنده مشغول ولور  .امجری به نك کزدیک:نیکورن کنج

حامد هان بازمقده اولدینی کاغدلزی طوبلایارق صافلامش » مدو ح باشا اصرار یدامرل

سك

الندن کاغداری آلارق اومن
« کوحول بك » لدهیرلرسه

اودیی فابلق کورمش :
دیسیوذلر » دوام TOT

رورت

سیعتهکن اولاخیرل »
دک

 -اونطقوز باشارنده طهراندن استانبوله کان حامد یکرعی باشنده آیکن-تاهلایدیسور.

ا

پ«یری زاده » عالهسندن » اصل » منور »>يك کنج ف«اطمه خانم » شاعرك يالكز
زوحهمی دكل »> اك بوبوك « ملهمهسی » اولشدر

حامد یکرعی بریاشنده ايلك اثریی طبع ابتدیریور  « :ماجرای عشق » .طسیاون
بدییاشندن اعتار |شعرلر» رومانلر» مقالهلر قارالايان حامدلك وابلك ابری دکلدر» فقط

ابلك.تشر لدی دارو تیارو کتای اولدی  ۰اوندن
ال
اوحنحی اولارقده «
شدیء
مز
نیا ولارق :ا

و ا ,صهبر ونات » ی :

فز » ی تشر الهمشدی  .وصول اتری « زواللی حوحق »۰
وو اثر ک«ال » الله محاورهارینه سیب اولدی !

حامد اوندن اكواللخ ابلك دفعه « مطعهٌ ابوالضا » ده کورمشدی .کال ایاقده

طولاشیور » ابوالضانك اوقودیفی بر مقالهی دیکلیورمش  :حبقوب کتمش .ایکنحی
دفعه اولارق بارسدن استانوله عودی هنکامنده طانعش .کل «وفا» ده ک آوینه کتمش
مش .حامداستانولده
لکن حامدی» هنوز یازبرلهطاعادینی اجون خصوصی ارممتهو

وعلاودینی بزرمان « امجلی قز » انتشار ایدسور  | ۰کرم بكکال ابثوردن تنا ابله محث
نی حامد ؟ بزم بسلدیکمزمی ؟ د»یبه
اد
هویده
ومکت
ایدیور  .کال ک|رمه یازدینی بر
صور سورع اوندن ضوکرا .ارت ا کال آواشنده عافرد بامارس -
استانولده شرح آلنی شنه قالدقدن صویکرا بكر ت باشنده بارس سفاری ۳۱
.ایی دجن سنه پارسده قالسور .
کاتلکنه تسین ایدیلور و
لتدرمشدی
حامد استانولده باشلادینی فارسییی ۶عم باڪتتده تما ا

نهارنده وبك ساحلارنده اوکر دی ie

نخمدی له اوادی:
ات

و

۱
» حاملیحه

فرانسهتك باعتنده عاما 1انکشاف

ننده الا ره قورهی» راستتی» وولتهری» لامارتدنی

کنج حامد پارسدهک وایی ق سنەلك حباننك
موسهیی تدقبق ایتدم » دییور .
«انهلکلرم » یاخود » بلده » نامه نشر ایتدی  .بوشعرار هب
ساحهلر ی بالا خره دو
آ«قتریی » رقاصه » مغنبه  ۰ ۰۰کبی قادبنارله > بالولرده > قلوبلرده » صفهرده کن

اتسار و
ات
ایک كانت لو ايدة ادي مد ولا اوه عادد ا

ارسدهک مأغوريتيك الغاسته « نسترن  6ند أولتن ک۰ندسته ا
لور
یلف
یاردتک
افه
سفارت کتابتاری کی وظ

۸۶۱۳

ء فقط حامد .يك قتول اعیور  ۰بات

اوی « غولوس » باششمپندری کوریورز» اورادن « بون »یه تعین ایدیلور» اورادنده

۳۳

۹

g
T
g

« وسای »

~~

 7هندك ومشمور دلدهسنده حامد او چ سنه قالشدر  .اولك انکن

رمك

حلهسی اجون فستای

 0طالع حامده ومظهر یده حش اتدی .

وور
ل7
یرم
را ا
ری ال حوقا وور اودر دفی خ
« دح هندو » شوم و سماروستی ه

ان لورمدن اون امرشدی

:

۱

حامدلحباتنده « ومبای » داتعا الم برخاطره اولارق قانادی  :حونکحوق بوط
اولدییی عزز رفقهسی » « اولومك مشبرهسی اولان ورم >
وومایدن آبریلدقدن E

اوراده ..باقالا عتندی»:

 6استانو لهکامر ان » رفىقەسنى « بروت » ده دقن ا

بوحادنه حامدك حبات وادباتنده بوبوك برانقلاب اوادی  .باوجقلی اولوم بزه » بوتون
ا

ات شاهقهمی اولان « متیر » ی فازاندردی  « .از » » « خله » »

أك

« تولر اودر e ازارده هب فیقهسنه عانددر .
حامد « ا

» ده شمهسز انکلزجهسنی ار مش ند

 ] [ +فقط وکا دکلدی »

لازمدی که آتکلر پاعتندهده بولنسون  « :مقبر » شاعی اوتوزبش باشنده ایکن لوندره

سفارنی باش کاتی کورییورز !
وننده فارسیی » « هو عو » تكو طننده فرااسزجهیی ابلرلهتن حامد »
و حافط » ل ط

شیمدیده « شکسی » ك وطننده انکلیز لسان وادیباتنه انل اولارق فوذ اعکدهدر .

هرک
اوه وفاندن ت

8
ی

حامد لرندرد ونارام خاملایدنیوره"

رسنه قدر اونکاده مسعودانه یاشادئدن و  |3اوزوحهسیده وفات اعشدر .

a
سفارت باشکاتی حامديك برفاجسنه مه E ۱۱
اولور  .برقاچ نه ند ان

SDS

« سغير معاونی »

 « ۱۱لاهی » تیال که رفع ابدیلور  .ایک محقسنه

ارراب فالور » تکار ودره سفارت مستشتاراقبه اده ایدیلنور  .آزلق و سفری
۳

الافاصله اونسنه قدر دوام !SE مشروطتك اعلاننده « تروکسل» سقیری

ای ا دورهارنده کندسته محارف:نظاری تکلفت ادن افده قول اعهمشدر".
سفا رندنتقاعد ابدلدکدنصوکرا « اعمان » اعضالغنه تسین ایدیان حامديك « ۱تشرنای »
[*] حامدیك ومبایدن» ومبايك « بفیلملکت » ددیی رصیفیهکاندن» ۱۱تشرناول؛ ۸۸۱
تار ماه» ای

زاده | کرم تک بازد یی رمکتو ده دسورکه :

» انکلزجهی  6ای او چ آنده نه قدر اوکرهله رلوره > ن ر سنهده

رفته وک
 8روت حیقمیو ر مکه رق اده م  .فقط دوفعه» پعن ه

برقار ه فلان کیرمهلك دون ولاج i

اوقدر اوکر ندم

نوماه کیتدیکمزده

تست

فر ارنه ودر و صفتی عا فظه ای

Ye

اک

4

ر فع.له زار اعىاناقده اورنادن قالقنحه 6

رهملسوب اولان < یارم عصر
حامد نت آحقده وضر ور ده قالدی  ۰منور وص فه برعانله
حارحه که

و ملتك شرقنی تال ادن  5بارم عص

کا

اترله وملتك دهاسنه عثال اولان اختشار حامد ره

یدولدبران اوتوز قدر

رعر
» « ویاه » ده شوله ش

بازسوردی :
« شاعس اعظم (

موقع ویانه
رضربهً معکوس الله دوشمش اویانه .
هب رسنه دو عشدر اواك کید شر >

هم افدمات !

اونارله پااوب قالقار اعش کندیسی سور
و قتيله وون » ول > ده یأملمشسه ده ههات

ودی صولش ۰
و فتاه سیأه » شمدی

فمّط م شیل اولش

ر بالطوسی واردر ۽
O

ردو و اردر  6کنحهر قبنادیدر او !

سزوق
ا

ا

لاکین  4ضرر

>

وارکه ده سکن دوشهحك

وق

/

 -اج

|نده » انسای روحندن بارالایان و شم م اورمان ۱۳۳
فانتهزمنی رازه“ لن
و مره مطبو عاننده» و شاعس اعظم  ° ¢قارشی حر متکار رت ولولهاویاند رمشدی [ ۰ ۲

کیون » بغهسنده « هکون ردوشو 2ه  ¢ستو ننده»
[] وسطرارك محرریده اوزمان « ک
» اوه ولان داهی » سر لو حهسبله شو فقرهیی بازمشدی :

لدهرك
« کر عرب اساتلر ته ونون روحی عافظه اي
لعاوت

ند
شا ارار زار

دی
»ك صا
قل الدسهدی» « هوغو ن

اكاك اندبلهحکنه امین اولدیم « مقر » ده شو له ربت واردر :

مان » اواسفل مقا ر

ات » اومقتل ا کار ۱

نه بازبقکه و بق سولهون داهی» شممدی ویانه سوقاتلرنده و يتك حزان و(

اولدی !

هایو رغارك اسی با ختندن کلن ر شعرله» مات ملسندن باشلابهرق » حامددن ر ور  ۲لان

هرکسك » اونوتو ان دامیبه متاأثر اولیغی سله»  اجون او اونونولشدهک مرارته رتسل دکلدر :
ار اوی وشعردن اول خظر ای د اها طو غر سی  3 ۳تولله_رشعر بازماه محبور راقهحی قدر
اوو عاملی ادك ۳

RS

و

رضا وفیق بك » حامدك عقلا" بدیین » حا یکین اولدیفنی سویلدکدن صوکرا
» عل دوفرست » اولدیغتی اشارت ایدهرك » « مقر » مىدعنك دوستارسته بابدبنی ۳

اعترافی آفشا ایدییور  « :باشم ا

اوندن آشاغسی اداو

اوکا شیمدی له يابا ببلییز » بلمپورم ؟ یالکز شون بیایورمکه » هرکسه ومپمزه دوشن
بورج » اوکا بر داها « شاعی اعظم » شمری بازدر قامقدر !
حامدی مدح اه » ضرر وق ۽ جونکه او مدحدن مستفی اولاحق ر موقعدهدر  .حامده
داهی د عه  6آل رمام  ۲حونکه او دهایی زم توحهرمزدن دکل »> لد زاردن و کهکشانلردن

آادی  .حامدك شمرنی خلق ک۲لامادی دته شوم ابدهل ء بکأسورم ؛ چونکه اوخلی شاعری
اولاد سهده و

ا اخامده شو له ده

مر شمر قابلیتنك دهادن ر فعال افلدی

ده اهیق وق ب زم نه قصبددارمن اوکا ر شی علاوه اندهحك E اه
ةبواراحقدر  > .لکن اوی اوو عیام » اوکا ویانه سو قاقلر ده

 6وله

اکورو بر ذره

« شاعی اعظم  6ری

بازد ر عیام :

۶

او زمان حامددن زیاده ره وملته اق لازم کر » حونکه ر ملتك نك ر ملعت

دادس

او و وثی او و ولانه حقسز  7حرا اولقدن زاده او و تانه عفو ادلز  5عار اولور !

یه رات د بلندن وطتبروراك دوشمور

سو

1 6

دوررنلری
سکن  6وطن س

بوراقدر » وطن که نه ال
وطتیرور لکمیدر  ۹وطن که  4الک ط

سومههك

کوج شهر ٠ داغ ودکزدر ۽

به بالکز آاغاح وارلا » بنه بالکز خراطه و جغر افیادر  1وطن که اصل مفأخر در »> زارکه وطن
اصل مفاخری اجون سوم

ز ۽ « وس

ول

و کونه قدر وطدات

مفاخری امجنده شعر وصنمتك هانک شاهقهسی حامدك ذروسی
در

1

«قر
م

ا
ا

صا سز

ولوطلره قاریشمش دهاسندن داها

۱
» اولوم قدر دی باشاهحق

» سایمی زارت » لمك

31

 3اتر » « فا » فاحك فتو حاف قدر معظم بر شعر >

قدر لا عوت J آیده و

¢

مدای شاع اولارق  ۲کلایامو رسهق » دامی اولارق ادراك ایدهسورسهق» باری اوی زه
تامق کالله رار

تامق

وطن ی

 ۲کلاندیشی وسودردیی

لك حبلاق رر N

علوبلشدرن و اوی

داها درتلشد رن

E و

اجون او نوعامغه جاایشام

قاماشد ر جی وطنیرور لکنه مقایل » حامدده > وطن
اور

ر حرحدوه

احنده E میات

اآمی غازهسی [ اتنده

تا روط > وار ؛

سوسورم  :چونکه کا وطی سود ردی » حامدی اسه کا «صنعت» ی و «وطن» ی

9

سود ردیی اجون سودیکم کی وطنمیده زه ر ال

ویانه قساوثارنده وس

تشد ردیی اجون واها حوق سوسورم

۱

که سرد تک نسیانه مهار بازان ووك حامدء زسکا دکل کند عزه

اسا ! »
» “ ۳ « EAEکانون ای AI  SUDاو و ولان داهی » ۽ اسماعیل حب

8

تن

 9اند ولا تفلات فلسفهسی »  .رضا وفیق .

۰.

رش

ات

فقط وتون دوستاری » اوی یاقندن طاسان وتون رهکدارلری شود افتخارله

مورا رکه نخاهد ك حونت وا کت رای وت ۱۱۱
« استادء وندنالمشسنه اولیاستاشول تربهسنك کار رحصولیاوصافنی حلامحافظه
ایدسور.

هی حالده

و معنشدار

دصه

ماضدن

افادهلر نده

و

قالن» و فور

رستسن

طاناملنی

واوزافلتی واردی ]۱[ » ۰
حامد

ون

ا

ابیباشندهدر .

« بط

«آشیر » مان

موس» حهانکیر ه

خطابا شوله بر سوز سویار :
» ار حی بازان
ا

ورن ار شتی یادی E
7

7

بان

وکا

تار نی مہ کر ایدیور  :خالقدن د لهورز 5
۰

بو حشمتی عاشا حوق ويك حوق دوام اون !

$
ال

 Nا

كك »

ار » نامل طبع ادبان اي bS

« جنون عشق » « ارضبار ك»ى هنوز طبع ابدبلهجك اثرارندن » هرحالده بوبوك پرجلد
ویامتعدد حلدار طوتاحق درحهده پرکف رکتات تمکیل ایدءحكاولان تلفسقاندلهعش

شعرلرندن ماغدا اوتوز برقدر انّری واردر  .واونوز رارك اون دیسی عاشاه عاشدر,
واون بدی عاشا اترندن بدیسی منثور »> اوی متظومدر  .مور نارو اراری ا
صر
«ماحرای عشق » » «

وسات  « ° ¢ال وز » » « دحتر هندو » ) « طارق ۹

« ان موسی » » « فسان »..

منظوم سارو هابلهاری ده شو نان در  « :لسترن » » « آشر

DCE
» « yy

« ابلخان » » «طرخان » » « لظفه » » « عدالاه صغّیر » > « لمیربه

» سارداتایال ۳

عاضا خارحنده قالان » بك ووك بر قسمی منظوم > رای داهسیده منثور > دیکر
اون درت اریده ش
نولردر  « :ا

» « ده »> « عام » » < ر سغمله نك حسمحالی <¢

« مقر » > « ا » » « ګله » » « ونار اودر » » « طفار Ea » » « روحلر » »

« والدهم »

الهام وطن » > ی«ادکار حرب » ب
«الادن ی

6

اجه

میور تارورشن « ماحزای عشق » عدالق خامد بکك مظوفات نحاش ایلك
وتاك انتشارنده حامد بكکرمي بر اشنده ایدی  ,ارك
 ۹در
انتشاری قده شایان بر تأثیر بامادی  .بو کتابه حامدك بر « جرب قل» یدر دههسلرز .
اثرء کندیسنك برحوحق محصولاوادیفنی اکهرواسلتلهرمکدهدر  .حامد اوندن صوکرا
یشر اتدی زمانك مشاهیرندن بری کنج حامده بارتترو اتری یازماسنی
» ا

ات

فقط انرده مناسدت کترهرك فيل ضرب مثللرمندن بعضساریده شورایه وراه
وصه
سر بیشدررمستی توصبه الهش .تو
غابهسماه قلمهآ لدینی بواتری املع

« رز سکا شت

ده
و
کی

صاحب

اله > صرف ضرب مثلاررهزی آنمهس اممك
تو صه به اراز اتديي وقت

مثلله سو سله دیدلك > سای سن

اوذات دش

که:

شرف مثلله دولدرمشك!»

اهستدن عاردرء زیرحیده اولدینی کییء وایکنجی انردمده حامدل کندیستی
لکش

» 2

تلد کز اند رز  2اوحنجیاری

یز )در

نو یكده صنعتاعتار له

ر قهتی وقدر  .وارك یکانه اهمستی «رحائی زاده اکرم » یکك .اوی بر مکتویله
نامق کال

۳۳ °

و اترك ا

کال

ا

اولاسی» و ذا

۶

ا ره ره و سل

» زواللی حوحی

تمکل ام

اولان « دختر هندو » حامد اون الاك « قدمه SK
دى

حوق

ولو عاسندر  ۱در دحی اتری

نامق کال بوای

SNET

.

» د حر هدو

و

) ۵

لظیر ه اولارق

باز بلان

» SE

دها بك الاك ka ر

وەسیFTT
اه غاد اولان س

RRO

عس

انتدرسور.

 ۳اف

حامد او چ سنه هندستانده فالدی  .فقط ره « وثر اودر » کەی

تن

دی
با

حامد

.الا خره

شعرلردن باشقه هنده

عاد بر ابر رومهدی  .د مكکه « خال » اونك امجون « حشقت » دن داها فو نی برالهام

منبعیدر  « .دحترهندو »

بل انکلیز مظالیی آصو ر اندسور :

ارنکلیز ضایطی ر هندلی قبزی الله سویهمکدهدر  .قیزی اغنال اله لوندرهه کوتورمك
ایور

رتلك » زوحهسیله سورشنحه .هندلی
 ۵انکلز EN گمومسی « سویر

قبری ترك

«ختبار » ری ظا وخو و ار والیدن انتقام U امجون اوکا زوحهسنك خیاتتی
اندسور  .هند ا
افشا ادسورر  .ورتل انکلیز ضا بطله قاریسنی ملاقات موقعنده باقالور > لاکن عاشسق ومعشوقه
وکلیشی خر  ۲ادتلرندن زو ج» زوجهسنی کنج ضا طك عشقن شدله رد درکن کورسور
قورار لشدر  .فوط حدید ورتل کت

اولد رمک قالقمور  .معشوقتی هرھده

زوحهسنه اعلان  2ق کستا خافته

آدم آدم تعقب

وضعت

الاک ادن صابطی

ادن هندی قر آراه لازق

ضابطی

لکن و قورتولوش موقتدر  .ورتلك قاریسی قوحهستی زھرامهجکن ر ن کره اله

قورتارسور .

عاش قنه بازسور LT
ا

ضا بطماه أولمعدر

هندلىلرك اله کمعدر  .سپرورتل
رده ا

ر هند اختمار له |

ممسوما
E

اولبور  .زوجهسی انکلیز

 ۱اختبار آولور

هکل عاد عه

قارسی ده دری دری  3حهسنك حسد له را باقلا حقدر  .انکلزلر دوو  -شی عاد منع |عشلردی.

لکن موقم قوماندای اولان انکلیر ضابطی هندلى قزك مزعج ودانمی تمقیبانندن فورولق امجون
اععاض عين ایدسور  .حت زوحهسمله رار هندی ەر باتمادشتی عاشاه کندیور
تو مستهمى

 ۲کلاسو ررکه قمر ار

ییات ی

أ دوقو عامشدی “اواك E

عقو

ادسورار

مال

حقبق زوحه.ی دکلدی  .اختاراد اوکا

وقلیی  ۲لان اضل نوی انکر ضا ی « طومسون » دره 5

عاہه تمله زار طو مسو لت باتملماسی لااز مدر ۰

باناحقدر  .ندا

ری

اوستئنده

ضا وط او دو ناعك

کندوی زوحهسله رارهندلی قبرید ه لو ود ال

دههتلر

وة

احجنده

قبرله کار

شر ط٧له اولومدن

۰

دختر هندو ء حامدك « الى  » ۳دن « طارق » ه | تلادلی برکویرودر  .ابر
ک

ی

قمتیده کتانده

نت

الك د وعه اولارق

«قوافء مز حه» اله 4

ا

منظومه ولوسشدر  .ادم رتو باشانك ھچ لظر دفتی حات امهدن کن « طفل نام (
سل ری

اور و ولده ی منظو مهلری ابلاث دفعه حامدك قلمسله « دختر هندو » ده

کور اولور  :مولت کات اا
»

رده

سامحم اعتراض

اولیان طرز عرق اوزرددر

او انه حقمی ۳۳ ۹

مقصدم

.

ادی شاب عابه آ کلادم N ۶

E

او واد نده الك

منظو مه

اد

ادسات عمانهده امتای

به ۳

۱

ادهحکنی جر ه

هس ولده افادث رام اجون مساعددر » و زمين اوزرهده

لمافتی غس اعهحك >

م « دح
عصر
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برحامه شکل وشاثلند وشو

طارقدهک ساده بلاغته بدل بوراده بلاغتك ولولهسی » اورادهی عموعی حرارته بدل

بوراده فردي امکلر » اورادهي درین ضپالی صنبته بدل بوراده اوزه تمش ادباتار وار .

دس

ان موسینك داها ابلك ضفهارنده

کنرنی پگ

متقادله " صصع حلولی» حلهلر نك هس کلهسی ۳

,راسس ایزابللا  :س اك غیرتلی سلدکمز معين مات > روابط حاتت اقطاعیله عفتخر >
حر مه سلا ح عندنده ر شاندر » حسانده  ۴ندیه کیی رغتق موحب
دواواریا  :س

قو تس

۱

اولور .

اك امیتل گورد .مز امین دوات » وسالط عاك اختراعله »شهر >

مد مه صلا ح زدنده هذیاندر eE

ده صایعه کی وق حالب اولور .

یی سنك دماء داهبهسته مق » توق طرافداردر » احتنات جدال» اندره فقط مدخول 
اولور » بیهیتدر » جرب دکلی ؟

-

۱

ح

 Eاعتلا داعه-نه می » رق هوسکاریدر » ارتکاب قدال ابدر » فقط مقبولاولور >

ذیمزیتدر » مستفرب دکلی ؟
ټی
نوکله رارء وقايمك هس ج و

وله صنعتارينك
ادات ه

سم

سم

اراسنده» لعصی لعضی شعر و صنعتك فوراذاری»

| لتنده اراصرادها

۶

بعهاریده لورسورز « ۰ادلنا» نك

مشمور « وطن مس سه سیی  < «¢بوفبزلد قرالبحه بهوان موسانه لعحی خطابهار ندهی دترلری

قرالیحهنك» جو جوعی بوغازلاندقدن ضوکرا ترنم ابتدییشعرء بوتونبونلرده» بولوطاری
د
ک
رارق » د کد
ی کوسترن

حزمهاری کی » کبتوابدهده » بعضی بعضی 

طارقدهی حامد جلى ابدییور ! باقکز » قرالبحهنك حوجوغی قتل ایدلدکدن صوکرا
مجان حالنده ترم ایتدیی شعر نهقدر ساده » وله قدر روحه افذدر » جانیار قرالیحه
اوبورکن » اوطهبه ایصلنق حالارق کرمشاردی :
قانلر وغدلر داها سوت طعادن

طو راغه دوشدی » قحواقده باعادن

خالقی هنوز عام باراعادن

اوردی قمری دهشتل ر اصایق ؛

کوردم کوچوجك قابنده خنچری
آقور

ڪه او کبدهد نمری

رگ

قرم هب

مار

كۈك

وژزنده

ددشو

کیجه پارسی کیرد لر اچری
دوکدکاری

وشار

آغلاسون

آغلاسون

ره

قان فةط ا داملاحق :

غلاسون

دوشم۹سون

 ¢جاج کار انهلا

وک

لد رملر TT

دان موسی » نك ال ول قصوری » و كتابك هسچ اولازمسلهنن ایک  ۲۳ار
شلکلنده

ولو مهمش اولاسدر.

و حامد « این موسی » ی.عن لك شهادمله

سبرسه ۶

رت

ند ذاتا ال » نامدله آبرمجه بازسهیدی » شچهسز قهرمانار ی داها حائی
ننا
ایکنجی ک
ياشاعخه داها ای وفت ولاجق » شسمدیی ارده اولدینی؛ کبی وقايعك اشتخاصی وقایعك
جوم وولولهسی قارشلسنده صقاشو ب

قاماحقدی

۱

« ابن موسی » دن لعض خههار :
« اك تباحتل آدم ن هیچ ر قا حت ايشلهمدم ده در «1

« قوانين اسعهنكت اك طوعرسى قانون تصادفدر >
لارك خر سانندن خر اهار مسئول اولاماز » .
« ظ
» میسیب .کم اولورسه او لسون خراب اولق قصوردر »

« عاح ار وق عانه انتظار ادر » قو لمر وقوعای احضار ادر »
»  83۳مطر فانه دوشو هحك

 ¢حادنات کونهده

اولورسەق

هح

کو رنلر .

 4حقسز لی 3 3

مساوات کور رز که اونده ه طلم واردر » همعدلت !»
» مد بت قلسه ] ۵حقیقی مد تد رکه ا کرت
عاس

عم بداونده کور ایر «¢

اوزره

YE

امل بار اله حر ارم اون

3

که وس یغ انباره شنه لب سیاهی م !

_ اك حوق کد

دن  :حامده  اوتوز شوقدر اع او

هانی ار

اولدینی صورولدینی وفت شو جوای ورور  «:ازیلرم ماننده ال ادلی دنه جك
فافتلسی سنه «فنتن» در ء اوی نیمز اي رتتر جح ابدهرم ب

شیاعض فیښتی ».لوندر هبه

ماوصلتنك ایکنیسنهسنده »  ) ۰۸۸۱-۷۸۸(۱ماخرلرنده یازمشدی» ,معارف نظارتندن
۱

اجون

طی

رحصت

از دبنی > +
»

ششماویی

اینسیته مش

۹

وم

ا

€

ye » شنان .kera  FCاتود
ارم تاصلٍ راست

کله

اوله کیدسور

و ص

رالرده لو بدرهدن 6

اکرم نک

تفر کر:
۰

نهر و نظم قار بشق

مثلا اشخاصدن ری منثورا افادة صرام ادوب طوردکن منظو

¢

و زنرده

۱

۰

م سو لک بادلا ور ونه مثلا اوزون

وزندن ر افادهبه ( اوزانكتء شامراد اسملرعی ساحمکه !) قیعه وزندن رجواب وربایوز  .ترجیح
اتد

(حر طویل ) می درار ؟
وزن شودرکه امم آدننه م
آمان دوقتور

 ¢و درده

سر

ولك

 #حاره  ¢ا

ولك ر دوستانه چاره » يع ر کوزل ندبر >

حقیق ر
در اولسون شو فرزند خطا رور
بولك مخدوم زادهم تامنه شایسته بر مادر ! »

موی

۲ ۳ ۱

اعسم

حامدك اك حوق بکندییء وادسات اعتارله ال زیاده قمت ویردیک نواثرء اونك

حقنقة  اله.خوقاوزندیی » صنمت اعتباریله ال حوققدمت ویرمك"ایستهدمی ك
فینان » دیلن « میس قروس » نامنده قنادالی زنکان بر قادین » حسنله » ترونله >
فراست وغمابتىله لوندرهده پاربلدایان برسلدیزدر  .قوجهمیموسو قروس > آوسترالاده»
زنکن آلتون معدناری .ایشلهتن بر اخشاردر  .فلتی  6آوندره اصبازادهرندتو ۱۱
سوییور  .اونکله روج املندهدر بو » فنتنكده يك اعلا ایشنه کلسکدهدر » و سابهده

کندیسیده اصالت عنوانی آلاجق» وندرام؛ اصلزآدکان اا فاریشاجی م ۳۱
حکامهن اصل رقسهلرينك محخوتتی فراحقدر ورك « 9۹لهدی دیِق»ده وازدواحه

حاروناحار خواهشکردر » حونکه اوغلنك عشقنه « مس قروس » دن باشقه بدروا
|امشدر » عبنی زمانده « میس قروس » ك شسمهلی بر حوجننی کندی
بولونامیاجغنی کل

اوغلندن تولد اتن ظن اعکدهدر » ر حضدی اولدینتی دوشوهرك متسلدر .
نجار کهتااودرهفینان اختبار زوحی وار » طلاق اجون کمهاره مراجعتایدلش
ایسهده انکلیز حکمهلری طلاق قول اهمشدر  .نباهمالی ؟ باسلاحق ایک شی وار :
ری لوردد هه متورم بفرز ولوب اود

 ¢دیکری اعدامه حکوم برحانی یحسدن

قاحرتوب آوسترالادهی اختبارفروسی آولدير مك  .بوصورتله هم لورددبقك ظن ایدبان
« آخو به » دی د هك مشرو عحشدی اوله حق» همده شنان فو<هسی ولدکدن

۵

سربست قالاجنی کبی اولومه حکوم اولان متورم قزده کوزارنی ابدیته قبامحه لورد
دشه واراحق  ,متورم فری ولق اجون ورملر خستهخاهسی سرطبی ولنان و «دشلر»

لعهستلت تصوطی.طتیی اولان هدار قور طوماتو»  راك ا
طو ماس قلنه کومدیی  31۳رعشقله فىنتی و مدز  .وراه قدر ارده انکلز کار

صالون حباتاری کورمکدهز  .اوراده مکالهار هبکنارانه » نکتهیی » مصنع ءظرضدر :

<

-

« باقنوط اوله ر سلتدرکه ن۲کلر هره رار ! >

-

لمه
زير
هكککت
نج سز
«و چاه لازم اولان طات وبا طاتایلتق 1

سب «ممید مس خراهستا

قاحدر ! »

اد مو تریمی دور شاا ی

۳۳۱

کردی ! »

« حوریلر فرقهسنك سرداری عسکریی ممزم اش کلیور ! »
س

« سز اوله ر مطلم ناگ

وررمهس هکز ده اولور ! >  ...اج

که رستشکارار یکزك اقا شرقبه ی دولا شمالرننه رخصت

۲۳۳

۱

وصالونلرده رده فسلی بردیباه مات کورلکدهدر  :و > تاماك :کند سیدر ! موف

AA
نت

از

کد دم 8ك

زر ...

او ر ملوفدر

اکا

> هره کیرر »> رجوقی ان

ر کوزل

اير > رکو زل تأصیه 6

ضالجندر » مکماي رذات » فقط اجنی !

ar aC

وم

کے ھکس قدر -
یا
وهین

صو رده

سوئی

دکارسک ;که مو سہقی ده

 ۳رقاج همشیرهنك هستق ردن اکن
گو عار ملکA ال یوار تیش
مس
اقی سك تادر و لیورسهمده شکار

۳

شعر

عالهسندندر

.

ارب د سومك اولهماز ظنایدهرم !
 ۲نك غیبو ی حساد ایور ؛

۲

رصالو ندهده فسل ی فی دوع دن دوعر ی ه نله کیاودر * 5کور سورد 6

شنان اوک سضر لش ایدسور ِ:

چ
بلس > ده

سايم ت۲لرله شاع» زلهدیملوماتسکز» عصرردن ری میزیارت اعّهدیکز  « 6تسنجورحس
شغ

کوزره رموصو ع تیف

نولو امامسق  ۲کلارم ۰

فسلی » بعقحامد » حواب وربور :
ت

شمر تك ژیاده اولدیغی رده شال بت عاحز قالمر !

فنتنك اک طرف رسای فلات ساحهسنه فو ور  .هیشدن اول آوسترالادهی
|ندهدر :کندی
اختىارل :وحودی اورنادن قالدراحق آدایی ولق لازم» بوآدام شنتنك ل
خدمتحسی « داوالاحرو » .

.فندباریته برهندلی صدافتله باغلدر» ی
بوخدمتجی دیوکی پرهندلدر ا
رعشقك

الاس

N

 €ا

د

کوندوزژی فرانلق یابان صق

داز
راورمان

انجنده فستن ومهنکل وجودك فولارینه تسلم اولشدیء لوندرهبه کلدکدن» « لورددیق » ی
د دام عشق » به دو شتو ر دکدن E

هنداورماننك بادکاری اولان حوحی دوعور 6

داوالاجرو کی بر دیوله فینتن کی راز

دن دوغاحق حوحق البته بر« اصحوبه » اولور >

« لهدیدیق » ك اف او
حدمتحرلردن

ده » لورد حوحنیده صانلاتان و اجوهی برکون

فاد کونرسولو ؟ ودیکر د

وقاری قاندهی سر

 ¢ایک سنه SETAR

مه
رلر
احی
هدمت
Î 1

 OEد اھا ووك » قوللری داها اوزون ر رت

اوو
 ¢ایک با مد ه رحوحق. .

لك
مدهشهکه ۲

باشیله آیاقلری

اور باسنده ka

طاو انه اقار !

» بماك > < راهلرندهی باهوشلر» ظلام لملدن ا

حواب ورسور

صوروبتب»

« بابل » a

:شته ومصيتك غاا یشبله کولوشی
آ

و پراوومای رند نقاةلوب لیلمظلمکې»  ۳رسنکزارك برندن قالقوب زازله هطو ولش

۱

کل
رعانکت کی اوززمه کلندکن »> تون کر دراد باشہ ۹دوکو لد کی کورسهم
 ¢قاجام فوط

ادەرم

علل

د هامه به خصو

ص

سوك

اولان

ر هقر وب

انکلم متا تیاه ۳

و حو حقدل

حوح<ق

قاحارم ۱

سداق رداها و الدهلك اعیهحکنه عیتلر اندر !
دنا وزنده کورونه حك اولورسه قا
قدان اتاق او

اپشته و او هك

نوم

باباسنی» oU

اجون U

حنا نه سوق

وتون فتانلفی طاشنهرق » ونون حاد بهسنی توللانارق» هند لنك روحنده ءشمقك وئون
کردبادار نی دا لغهلاد رارق اقناعه حالبشور  ۰داوالاحیرو صاحی اختار فروسه قارشی
ا

رکو یکدنداها صاد فدر» امکای وق

:

اونی اولدرمکه کدهمن  ۰عسبیز ماد ه حاندینور 4

اخساری اولدیرسی» فنتنك لورده کتمسی امجوندر » روحنده حاناوارلاشان فصقاحاق
وکا rem ای

« ....

| یداهن

شواوطه نك اند ه طبرناقلرمله اه[

خندق آجوت سافاینه قدر اشد یکره استرس هک

اس ادك  ۲اک کوزی او وب ينمه رخنجر صابلا و بده قارو دک
اد

ي وهیکلی وحو دم .کل

او لهکلدیکعی ا

اص

حضوز نکو اه زراوو چ ذو سفو ردنل »> ر سفین وزردنعبارتقا لسن 8

اس ادك  :ورانهار امحنده دولرله میارزه ء امرضاقلرا ل۲تنده حادولرله معاذقه اندهع ! امادك >
هند د ه > ار انده»  ۲نش رستآولولری

اوت شنان اوکا ره اس

پلوروار ى آاعهكدر
کدر » اآهملری

بیزقارتااری الملهطو وب ک تبره

در سه یابار  6ره به

د ەاباغانل رکز ەخدهت

|شو نله KK

 6 9۳۱آرسللانار اهعهلر دن

:اقا اورماتارنت ال وفتول  2فا

۳۳۱

سقهغه > ساغاراشلاله سنی دورد رهعه» سویش قنالنیقابامغه کدر؛ لکن:

سطك
اکزله وحوش وطوركد» انسوحنك» فکر وخبالت کبددمه جک رلره کیددرم » نق
« ص

رالپمك إل عینلر اواسون » بزه معشوقکزی ورءك امجون نوجهکزی لفه کشمم ۱6
نو ده کی

عاسق د لو > قاری کته وربل اواز

ادیورست

جوم روحلل

قادبنث حاذبهسی هیشیدن فاهیدر د:اوالاجرو آوسترالبایه کدسور !
3

۱

هی

۰

7

۰

ك

6

5

شمدیمستاه لورده وتلاوحقمتورم دیزی الده اعکقالور .فىنان» دو فتورطو ماسك
شاف

و رمار حسته خا ەد ندهدر

کندسه انکن رشعر موضوی
شعرر

ری

ارلق ورملر خسته خانهسدنه .کتمد کدن صه 5۱۱

ولشدر > خسته خانهبه کرد کو وفت درین > کردبادی

دویاحغز

نه حرادر ویاریی » اصل وادی مراندر
کوررسك هيشیحر > بر خسته قز ۾ رقر الاندر

 ۷ ۵تفع

مت

بوك فو قنده هی 1تشام غروب اعکده تفر دا

ا1ت بالین.جا کبندن شباني اولقده ا
طلو ع مر اندر غاز ود روا

وده برلیل مام» اوده برایل یأس انکیز !
ادو » کههیچ کوسترمهمش زدان ¢

کید

اولور» رسیم معرب ند احیا ادوب» شادان .
ادن

» کهاصلا اولامش مقدور »

شوق بت

کورر یل زوحتله سك رویای دورادور
که محامنده صبسح اولاز ک»وار غدار رکاوس
ر
دخو
اه ر
ود

اواه » اوده رخوایدر افسوس !
تن

صماح اواسون قبلار اهایظادت باشقه رمنظر
که

اوار ادرا کات  1نثز رند ددر

وسروستاك
ری

ات

مضطر

دام طو رر رساهدر نارىك
می توت قرلور حر ك

يتاب وطافت» <

ھن تا ادر اسکات
رنیالاد موت
وتداهلهزردر و احبف»اوده رتالهدرههات !

خستهحاندده « بلالش » نامنده برقمز ااب اولونور» فینتن و قبزك ماضسی حقنده
 ۳بالان او دور سور

نع

اکا

« باللان کرحك رادردر وهمستان  ۵مده » ۰

قزل
و ات

دوع دن

کن

کششلمهه ؟و تا
ره

کی 6

کر
ری

فنتنك حاضر لادینی YLO
زار لغه

کو اوائ

نی:و
شهوارزف
اد

شور

 7مالع وودر»

اننوووز 6

صوکرا

فوم اولك >

کیحه

 6بر فا

.رو کا 5باودلدنن ااززوومم*کتووررولشوذدیار؟ »چوو نک حا۳مد

مار لق اجنده  6اولومك فلسفهسنی | کلاتاعق  ,اوراده اولولر وو توشاحق » ور

فرنتاندن کلن » نارکی درین صفهلر اوقویاحفز :
آولواردن ری ن

( اوستنده ولوندینی مزاراد امجندن رتفا كن حقارارق )

« ادخته رصیر عش کل که ټون کاننانه کو اور :و
۳

بش باشند ه رکوژل قەزك اش

حباشمدر ! ساممدناده

خیاله بکز نوری ؟

وكيك بارحهسنك قارشسنده تون حهان تتره ور > فقط رز

کولبورز! رمازن حاولان و باشمله حمشیمدی ھی چ رە ماسبمو قدرهء باشم وحاله کاش فقط کو ایورم
ينی قور دار سوب شمش

 ¢فط

ی دوشو ورم

ي شکام  3سهام  3قيافم  ¢تفرعم اولان ۵ب ی

شيار فنا بواش » فقط اصلم بلق » بنلکم دامیدر !

تدش

44

روح ابدینك آشیان ماضیی اولان بوکیکدن فاده ذیمدیدن صوکرا هیچ بر فکرو نیال
پساثهمن » هیچ ر عقرب وجببان

قدی اندهص » فقط ننه ر معنای علو نك مقر در » لوده ر

جهان فانی » رکرء راندر! >
آولولردن اولومك ماهیتنیده اوکرهنیو رز» دیریار امون قورقو م اولان اولو ۱ولوار ۱
اجون ه.چده اوبله دکلش 5

« اوکند» بون قاپارك یاو فکرلرك ره کدبی م رد رابرد رکوع ۱۱
رمه کیدرسه ارده کیدیورز  ۰اکوریهدهرسه کزیددهسورسهقده بزم اولدیغمز بره اوکلام !
اك چوق ظلام امجنده کورونن رنک زم امون وسبونون اوچش 

اك جوق لد رم بارماتسنده

کوزوکن دیشاری بزجه چورومش » وز طرواق اولشدر ! »

|ینی تر تيبانك ایکیسیده معکوس نتیحهر ویرییور  .متورم
فینتنك ایکی جهتدن لد
ده ل|بنان « بلانش » دوقتور طوماسك هتله ایملشهشدر» و » حوق حساس » حوق
دی قیزی » «لورددیق » ده تون روحبله سومکه باشلامشدر » تبدیل هوا یاٍعق اوزره
لورد یاطماه سباحته حشورار  « .فنتن » فرغین بر حدت آمشمجندهدر » وفادین که :

« ی قوردیفی ابا بان داهیهلردنم  ۰دوشردهده عظمتله » مهابتله » مظفرتله دوش ملم
رقوطمدن تون مافلالفت صارصامای » بره بکدیکم زمان سحد هکاهم دەرار مەل >

قرم ار

قاچ حراب یقنتیسندن حاصل اولش رشاهقه اولای ! »

دیین دیشی برقپلاندر » لوردی آعقیبه جبقیور » ببرونده بولوشیورار » لورد فینتنی
ویحه لور دك باطی لماندن بو کج ایدسور» رصانداله سان فنتنیاطك
ان قوعسور > ا ک
ون عبیامقدهدر > « داوالاحرو» داوالا جیرو!» ده حاشرسور» داوالاحیرو نك
آوستراللادن 7

 ۳دج  >:اوصبراده اوه

فورطنهی برکیحهدر ۳

باکق

در  .سادیرمی > رعد ورقل >

 ۴معر وضدر  > .داوالا جبرو که« حاتانكوعد

وصلتی » قارشسنده , 4انين آوسترالباده  6اچ

کک

او

ختحرله:

قل اغشدر > آلی ابلق یولدن شمدی حانانته کدرکن دالفهار اوکا حائل اولبور >

,مهکل هندلی کنك کوپشتهسندندالغهرم جاهیپیوری ومنظومه» دول ورب ما۳
ر
اعفر
سیان
طاغلره اولو

صدالری کبی هتلدر :

اوله رشدت تصمی اللهحبقدمکه وله

قارشیمه جبقسه ١کر سنك مزارم دو عم!

حرزخار دکل > ارشربار دکل

هب يانار طاغلر اله دولسه حوارم دو عم ۰

دالفهار عااویدز باد تمند کاره

بزقبلك نمشمی ایصال کنار پاره !

ح

۳۳

بهلادر هدر اول حور جهم ردوش 

سز دکل حالنه آشفته اولور جله وحوش

فیللر خا که دوشوب مورار ابلر فریاد

کوهدن کوهه قاچار شیر ژیانلر بپوش

کوزينك اوکنهقنل ایتدیکی افندیسی کلبر:

جبقیور قانی وزیقارشیمه عماندهیله  .سوعیور مشعله" لعنتی طوفانده سله
ان کوب لا ای آبلقولان ..لبور اهاری کزشمه مباغدن صولدل؛:.

داوالاجیرونكکوزاری بوطوفانیو قراکاتیبکسبجرهتیارق آرفهدهی صباحکورهجك
قکدسرکنندر :

ب دنه طوفان کیعیاغدر رم برق وخطر کوزياشم سیل بلا» آ» وغنوم صرصر!

ظلمتك چاكاد وابیشبصالا رم صبحه نظر برقمدیدابله ایابرن اولام مضطر
۱زاره 
دالفهارن سزی دوندرمهدن تش

سز قبلك نعشمی اثار کنار یاره .

فورطنه سکونت ولشدر ء داوالاجروء بر صاندال اجندن فنتنك کندیی حاغبران
سستی ایشتمشدر» فنان واوره آالنبور » ایکسیده قارهءیهرلشمشاردرء فنتنرو حنك
ونون حهنمار له ودوی

سوسور »> اوصبراده « ملوبل » واوره

سور  6اصلنده ویل

اشدی » «ملویل» ده فنتنه ن
برقترکن شنان اون کے آرقداش ع

رقادندز و

اوده داوالاجروی سوییور» حتی قارننده اولك حوحوغنی طاشمقدهدر » ایک دیثی
لان وعوشورار 6

داوالاحرو

مارابه کر حه ملویلی ر خنحرده

re

< شنتی

بر قولئه آ لور » وون طاقهلری بر فولاه دوروب براره سردیکدن صوکرا » کرساج
 8 ۳۴نو <
لوند
فرهبه
ا کلن
ن

آرتقوتون روحنیداوالاحروه ورمشدر» لوردیده» بلاْشیده»

انتقامنیده اونوتیور » اونلردن «امجوبه»ی ایستبور ء بوحوحفك داوالاجرودن اولدیفتی
اکلاشور امحوبه آرتق بانندهدر» واو داوالاجرودن اولدینی اجون حوحق اك عنبز بر

وارلقدر » لکن داوالهحرو ء بر درلوفنتنك کندینه باغلاندیغنه امن دکلدر » فن
صرف حوجوغی الى > صرف داوالاجروی حکومتك مجهسندن قورتارمق اجون
اوغاشدینی حالده » هندیی »> صباحدن ق|شامارهقدر سورن بو غیبویتنده هی خبانت
سزیور » دبوك قیصقانجانی بروولقان کی غلیانه کلشدر .جایبسسارله باغبران امجوبهی
قابدینی کی وغارق بره حاریسور» والدهلك شفقتی علانه کلن فینتن آنیبر فورانامجنده»
روولوهرله داوالاحروبه E

ر » هندلی برطاع در

 ۶خالات اده برا خرسا اولور .

فان دە اولىشه

بت ۸۴

e

«فىنان» ده « E

ا

س

ك بارزدر  :داولا حرو » « اوتللو » به نەقدر

اونلش ال روفاتست اسود جوا بای

بکزءور ! حامدك الحوق .بکندیی كاتا

»

لروحهتی  +دعر « 6ع.
ای 6و فتله « ثروت فنون » ده » « حالف بدلعه » س

امضاسله > مولنی کزله تراد » فر نه ادلشدی » آوزمان هى بارحهنك انشاری سول

اموردی» ک اقا هات عممهوسباه اوقو حه اومنفرد مار لدقو تی ولامسورز »

۳

طارق » درگ « عموعمی حرارت »وق
بوارده دی «

ت

« .دها » نك اك بارز روصن که

وامکیصاقلامقدژ  ۶خ"اشدکه و وی تحوق رده ابراز امشدرا» تخوق رده ط
مهم علر وسطرلر حامدك مت

ارز

زه وااطای ورسور »  40اا

ز دی اهایو تسکت فقط «فنان»
تنس ارل

ا خی اولدبغتی جر

ادیورز  :ايښبەفشنك

الا ووك فصوری !
نو کتاب تام حامد دعك دکلدر » فقط رحهامدلد مهم ری

ر « حققت » ه نه فدر « خال » وره yre

اک

سا

وارله واضا | کلاورز ۱

» ایوك

داه منل

« فوق الد سعه » رر تخلوق کی دوران « فننان » اله « داوالاحرو » ودناده
 ۳دن» رحانی زاده د بازدبیی e

! ET

SS

کوزل انکلم تيزنك عبویاولان جبرکین هندی وکونلرده کوزللر دیارنه » یمنلوندره ه
 :غودشد
ا

نك ده ,EBE

« ستك

9

انا سوله كە حك  6داه برمکتوب و رهحکمده سیر دورو

اتد  :لوندرهه کيدهحك

ور

م“ او فارسزحه
سو ا امز

سود

ده

ی EAC
 ¢هک

ا ۱ستانه له کل حك

E
2ول
 6که ٣ اح

3

ظهور اعهدی  ۰لجن ی  1نکل قو نوشاسلهجکم !؟ ی انکلیزخه

 ۲کلاماز »> هند اسانله و رسکه 0۳1
کو وشن

اولان

هندل

6

عنارت

اولور

اه هیچمناسبت وق .۾ ظاص برا

۳

حامد تکرار یازدینی بر مکتوبده دخی شو معلوماتی و پسور :
« زم اتد لوندرهه » صوکرا استاننوله کيدهحك اولان هندلی ذات لوندرهه کیتدی» سامم
استانوله کمدرنی ؟ کبدرده ستکل :ملاقات ادرسه

فارسی ء باخوو فرانسرحه

ا

 7هنك

مسلمانرندن بکزومریشهجکمز کی ذوانك هان جلهسی فارسی سلیرثر ء اوله اولاسه نده دیلسز
قالیردم ! »

»ر!
ابشته اوکوزل انکلیزار له» و حبرکان هندیل » زم « فنتن » له « داوالاحرو د
حامد حشقتك و ایک لو فنه » خلهسنك اندازهسن قانادار نی طافهرق و ابری وحوده

کتریور .

سب

۳۳
س

حامدك منظوم هالهلری امحنده ايلك یازدینی اثر « نست
درن
ر»
.
 ۱یکری دی پاش لیبده » بارسده ایکن لهیدی ...او رق ماوت و
و ر ك

کی ابدی >

لغو ادلی صورتاه آحقده رافلمشدی » بو لو ه سات « رن

حامد و الك دالهستی » جه » و رسله

وی

» اونش ۰

تب ی  6الک څه اله باز لدییی امون دکل >

رووی اعاب اتدیی .داعا نژه اقلاشہی ء که اسانته مطاهت
اجون داعا اظم ین
N

1

و

اوزاقلاشمنی هدف ا 2اذ اتدیی اجون و ارده لسان بك

بو ار ادسات ار گم رزده

 ۱منطو م ها نی ونکه ا

حوق

مهم ر مو فی

E

اه le

الك

ی .لین » مه وزننك « قوشمه » دووان » تور 1

معان تال

حار حنده

بر اعك

بر قاچ شمه و انهبرله حکنه شاهد اولدق و حامد و  5اله ادااعزه ابلك

د وی منظوم از

و

 1ایدیان » قوربهی ( ل

ایور ع فوط

۰

الاك د یه

استعمالی

 .کن تحامت  6امین۷

» لوسند ( رت لظمر ه

ارسنك » لوسند » دن آبری

قوربهی ام كا

نظر

 6فرالسهده » درام » لك باباسی لق

اولارق

بازدی .e

NA

حارم وفك ب

عبرنگ له استرنلوده

.۳

 ۶اثرله ند

و

ارلهدر که الاک د قعه

اشارت

اعات

EREE

ایلنور :

_ عتوانله آورویادهاتشار ادن منظو مهسن

ان  6نقط لوسید سترنكعین دکلدر .بتلرندهاولان

5فرق کلی e ده مطالءه اندلره دعلومدر > .
ایی اركکد کربه
اجون 8

تفه

e

ی

توصه اتدیی وحهله ت

و

بدن نه ددر

ابی اتری مقالسه امك

باتش
لا امک

 ۲کلاقق
و مقايسه به

مدار اولق اوزره » « لوسید » ك برخلاصهستی جزمکه جالیشال :
[

وال فرداند » اختبار « دهغ » ه التفات اله اوق « فاستیل » وا عومسی

وحیحدن متاراولارقکسدوت « ديه غ » ه
یایمور  .و مقامده کو زی اولان قونت « غورمان » ر
رطوقات

حقارت د ده دىەغكاوغلى «رودریق» در نك انتقامی آ لای تصمم ادو ر»> حال و که

ووزسوره

نکر طر فدن « غءرمان» ك ىرى« شممهن » ی سو مگقاه ور

و  9ی دیب رن تی
۱

رودریق ضد اک طز

« عشقمك مکافاتی کو رمک وقدر با تیم رزمانده » ایالااه »> درم

و ااوی محةر ادنده « حون

ار اسنده

لملانه حقمر انداپور

> ك در در /

سدور
رو جده نه شدئل رمادله وار  :عرت فسمه قارشی عشقم عصیان ان

٤ یا در مك انتقامی

الق » با ءعشوتهی غاش اعك لازم .ری تابمی ی ر باتاند سور» دایگرای قولی طونور.
9

۱

4

[

کات

قارثهسندهع

2

17

اش

,

اک

۱

 (۹باخود

رد بلابه باشاهق .

دصر اک

حهتله ده

نج

فلا کاک

او چ ا

کے

خدودی وق * ای الاه¿ جبرکین ر حقاری ور امجز راققعی لازم » وقسه « مات و

بدریی

حزالاند رمقمی لازم ؟
» عشق؛

در » معشو قه  :حشت

رده اصیل وسرت ر جسورت»

دیکر نده سو عل وحاذ هداز

بر غداراق وار ! بوتون سعادتلرم آوادی » یاخود بوتون شرم لکهلنیور » بری ې بدختایدییور
دگری

مرف 2

باشامنه غبر لابق رحاله القا

اولان ر روحك > م شر فلی > هم ظا

عاش

تلرمك سبی اولان و روح » ای الاه » و روحی بک درمك انتقامی الق
امیدی » وون فکلا
امو عى ورد

» و اوی کا « شیمهن » ی ع22

شحهده عشقی

وظیفهسنه

امو عى خش ادك

فدا اک قرار ورسور .« :

ندرمه مدوم .TN قا عى بابامدن [ ۲دم ۰

eeE

 ..ن مشوقهمدن اول هر شیئی

 6نه اوکا اعاده ابدهجکم  ۰هایدی انتقامه  :مادام که

»ودریق»
وکون درم محقیر ادلشدر » ایسترسه اوی حقیر ادن « شەن » ك دری اولزن ؛ ر
« غورمان » ه کندوب اوی دولللو ه دعوت اد سور » غورمان اسا نانك معپور سلاحشو زاردندره
ارنار
استتفا فله قا

اانه د ها  ۹سلا ح الان « رودرق »ی

اوت دوغی ن کنجم » فوط توکسك دوغان روحلرك 5

وای مس

تس

له ی او ورسك E

سخ

ك عدد له او و از 1

ردی
وکر و غروری کے و

؟ 9

داها

آلکده سلا ح طاشماد ك

مییلر ایی دنمهی طاعازار » ایسترارکه ابلك جره ضرهلری استاد ضرهلری اولسون!
س ک
7
سب

ود

میج م کم اولدیغمی سلیورميسك ؟
وت اورم

۳

» ندنل باشقه

تفای سك

انف

دن
نقو
ولولهسی قار دسنده قسو ر

تتره -

بسلکه یده چوق قوتليم » حونک کوعى قلىمدن  ۲ابورم  ۰بدرنك انتقامنی

ل۲اجق رکیسه امون غیر مکن برثی وقدر !

۲۳۱

١ه جسارشی شدر دوزم وکتجلکتته اجبورم  .سلكت اح

سان واز کچ  .ورولقسزن مك شرفسر رظفر قازاعقدر .
ند سات تنا رتاک مبانت وله شرفسز رم متاه ی جلى اندهحکدی 0

 -یانکدن وقدر بزدکی ؟ -آولکدن وقدر قورتبورميك ؟یور
دولللوه قرار و

ورودریق » غورمای ولد رور ۰

شممدی « شممهنل » ده ای صد

حس

ااا

ب

رطر فدن قر الدن عدالت اسشور

6

بدرینك قانلنك قصاص ادلی طاات ایامور > وکر طر فدن وون روحبله روددیق سومکدهدر ٩
۱نده
شمهن ده وا تضادك ش

تبوراسور .

واقعا شیمهن اتقام آسته

57

 ۶9اک اتقامنی

۲ق ایسترکن ایستهدیی رشیده وار  :انتقامنی ل1امامق !
ل
درینك انتقامی  1ل یدی ا چون عدون » لکن سوکیليسنك بدری اتلاف اندیکندن دولایده
بدشخت اولان « رودریق » » حبای کیدوب شیمه قدم اديور » آول د رسه آولمحك » شیمهن

۲یور » خارقهر کوستریور»
اونی اولدیرمهدیی امجون رودریق فاس حربنه کیدییور » آولوملره نا

e

OS

«-لوسید» نی «  > 7عنهو ای و ور» قرال بارلاق ظفر ار قازانان رودر شدن عنون ومفتخردر .
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وقدر > فقط هرام » عضنفر لك واخراج e رون

امن پاش خاقهمقایل.
سه
ص

+.

سین»قتدر»

ی حقبر

مقالهسنده ولونور a .

شش

مرادن تاک کک د هید
فضلة" نحکمدار  1سن فقبر :

ه

کا انمشدر

ردشو
رای زره ان
کچ

ان

ام ابددده

اله کتمم حار

نا ا

ج

اله کیدهرم

کدر ؛
۳

مایت ومنافشه شحه سند ه غضنقر » اش امه بر وقات وورہور  .رام سل سف

اایدسور  .فقط نه
| کلاسور

 ۰حسرو

هی آییه مدا فعهده ولوعور .کوردیی حقار نی اوغی «خسرو»ه
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قهر ماناصله » ظفرار نله مشسمردرا" .فقط اننسانه او کلتور ك خلقلث توطلننده قاتلك
 .وافعا « رام  6بوبوکلك ؟ سترسور» «لسترن» 2

دلر
رد خ
ا ده
واسنك
باباسنك حكمدار اولم

طلی اوزرته اوغلنك اعدامه راق اولور ء لکناوه وله دعوارده حکمك خلق
دن

و رناسحکی سولهمشدی » اولك اجون «رام»ك اعدام طلبنی قوتلى ولورز.

نتەکے خلقده اصرار ایدیور
سب رماته رقيز دل طو ولاز
ويك حقلی

او لارق باباسنثت قانی

ایستهن » لسترن

شین ولو عق مشکل دکل

» 0

حىقدىشىو رار :

فقط لزه خسرو ولق

« رام » ایسترسه اعدام فرارنده اضرار اون

 ۰.خسروی

ی
قتل ایدهحك برحلاد.

بولقمکن دکل .خسرو کی قهرمانهکم جلادلقباپسایر؟ بلکه باپانده بولنوردی » فقط
اوحلاد دوشو بزم کیه تتلایدهحی ها اروكغلندرء حکمدار حست الوطفة نوک
راض الوسهده تاا حاولاده فضکار اولاحقدر! «خسرو» اعدامفر ار ی احرا ايده حك

جلاد بولوعادیفتیکوروتجه کدوب کندیی « نسترن » ۰تسلم ایدییور  .اییستیورکه
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کوز باشلرکز اقنون  6ی ز آوزولسون » ارض ومابه ۱
اولومندن دولایی ی ما خذدهیهقامه ۰
خدات ادکزء» مقدرانك بومجلیسنه لعنت اوقویکز » لکن جادله بتدکدن e  2آولشه اونی
e

محادله باشلاور  .هوراسلرك پدری اختیارهوراس جه
انلك كان خر

شو در.

اوچ کوری

اسرد

اسده فرار اش « ۰قاهیل » رادرارتنه
هو
ر

اوچیده ارال

ور.
« قاممل » لهبرایر صمرسز لقلهږکل

 5هو راسلرد

ا

وش

آوچتجی

.ختبار هراس کورلهور :
غلاهغه پاشلا ور ا

س تن

پراد زاربنك همستثه ردن !| غلاما کو

تومیر د
علو ت

او له رطا امه قاوو شد رکه اختبار بدراری اونلرآد
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آواد ر ! ا

ذته آغلاسکزء» هوراس اسمنه سورولن
قیکر نثه  1غلاسکز » ااوقایل تعمسر اولان ل
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اش

اولوردی ! »

روما دخی مغلو يتن راز دها و

حااره که قاحمو و کی رون هوراس

او
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ورد دوسور > اوحی ده بارالی E زیراکن SG

E

رواسك»
بهسك اصل روجی وندنصوکر ا باثلاور » ه
انه کردیکی

دو نادال آسرندقدن مشک

> ردنره

کر کر اتلاف اد سور :

فان و مظفر قبلیحی صاللایارق» قامىلاك

کورسورز

« لب هیهبره ! ادشته ایک رادرمك انتقامی  1لان قول  .:مقدراعزك مشئوم حریای رسنه
جو رن قول

ا

Eرقو ل که

 REیا تعمین و نقربر اتدی

Es

دوکر باسور .ادته رقولکه بالکز باشنه ای

!/

ابا او ج قبایحنی کوسترهرك ) ERPER

برهانلرنه باق  .ظفر مك شو مسعود

 CREPدالبلارننه  6حلاد عك شو مادی

اه سن ده اوزر نه دوشن شئئی یاب .

 Eاو-الده کوزیاشلرمی قول ادیکز > ظش گر ه قارثی اباسلهجکم  5ویدن عبارت !
هرواس

س

روماء وله »ظفر برعنادن :ENE | کوزیاشلری کو رمكتایستهمس ( .قامیلرادار تك

الومنه ۲غلاور قراسق
قامرل س

6

براولومك اتقای  ۲اندینی وقت هیچ ر شی غت اولامش ددر

ماد امکه او نثر اقتد تلری قانلرلهیه بر ار  6یده او نلررن

2

متأثر کوروعک راقه حفم

وطر و وق انتقاملری  1لمنان اولوملرریده او وعغه حالاشاحن .فقط عاشقمت وفای» کا رد قیقه حق
او امون» او وند رمق اجون محتاج اولدینم انتقای کم

هو راس نس لاحت » تەد سورسك

5

؟

قامیل — اوخ » عرز کوری آسم !
ائ نراق تنل طاشبران کستاخ ششرره ! "۱جشیمد یکند سنة غابه اىدهر

هوراس س

روط دشفننك اسمی دوداتل رکده» وعشق قلبکده اوتلهی؟ جانا نه راختراص اله برده اوك انتقامنك
 1لعاستی استورسك

ی

وی وکا

قو غ وم ظفر ی دوشون

»> نودان

بکرا و ون

مکللهلر یکت زمییی یالکز وظفر اولسون !
قامیل س

!اده کی
اوحالده» باربار ک

کل رقلب ور

و

کیی آچام  :او له اسه یک کوری آسمی کوندر  .یاخود راق TSR

لهولسون  ۰حباننده اوکا طایینیوردم  6شفدی آولومنه آغلبورم SE.

روج ار
ایستهدیی کیی

آءقابلان» قاهصوصامش

EES
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ی

وحشی قابلان »> ی  ۲غلامقدن سله منع اندنور  .ایستو رکه ن » اولك اولومنده سله حالا سعادت.

ولا  ۰قازاندیقی ظفری بکا مدح اتدرهك صورتله ایستبورکه » عاشقمی اکنجی دفعه ردهالذات
ن اولد رمش اولام /
س

هوراس

 ۳دودی ! بل ۳۳

ایرم » شیمدی م دودینم قدر مدهش رغضی

وقدر حقارتلرهقازشی وسیو ون حسسزء ومهلك حیاسز افهقارشی ا ون هط مکارت خن اد سورسك ؟:
وطنمزك اقال واد اوایک اولومدن جیقدی  .هیچ اولاز سهرومانك منفعتی ر ادامك خاطر هسنه.
رحیح ابله !
قامیل س
اه تو شا

روما » آشته ونون کین وغہظمك اصلسبی  .ایشته مادق بات للرنده قربانآدن.
وقدر طاسلان روما » و ونغیط

دوغدرفی که رن روما » سنك بارار قا اث طفرندن

وکیم و « روما » لك اوزرندهدر » حونکه اوروما وکون س
ایستیو زمکه وون قوهشواری
خراب وراب اشو نلر

افاق اىدەرك » ا

 ۳وون اتااہ) وک E

ڪيل ابدسور !

وقدر مشئوم 5ء رولش اولان علر ی.
|مز سه اوکا قارشی شرق غس ات امداد ننه.

اا ات درت وحاغندهی و رحه اقوام » اوی جو و کر مت اجون» داغلری دکرری
قو شسون »
 ۰ PRوب نو
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 ESEرزوا هت يق نوسل
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یدک یننطب تالاب |یدنک هلی

پارچالاسون !
نم دعالرمله تشلهن سمالك وون غضاریاونك اوزرسه جهنملرك برانندن رطوفان یاغدرسون..
آتنده وون اور اد ر سفینکوله».

کندی کو زارمله روماه ساد رملر دوشدیک یکو رمك؛ او لد رملر

تساک ظفر د فنهار نك براوو ج دوماه تلب ادلدیکی کورمك ء اورادهصو ذ رومالیی صوا ضس,
وررکن کورمك  ۲وون ونلری کندی کوزرمله کوردکدن ۳۳

مورا اد

اف

 1رای دوق و سرورمدل,

قیایج » قاجان همشررهسن لمقیب ادهرك ) ارتق وقدری فضله » ارنق,

صر م تر  ¢هادی کوری اسک شعات
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اعك او ن حهنمه 8
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اندنلر ايشته جزاسیی,

وله کورر !
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لشن

وطنی حسمات
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 ۱اما کیدر .۰
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هو راس ردرلو رم لظرصده

ده

حق قازا سور ۰

مادله بهکنتمهدن اون قام.له سولهدیی سو زلرده  °ھمشىرەسنڭ  €ماشقى
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طفر له دم
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حالو کهطفرندن.
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نت  ۵۲س
ت2فس۳

اولایدی» عاشقنه آغلایان همشبرهسنكیاننه وولدهکهحکدی .ایکسنك آراسنده کمحادلهلی
تفنهنی دیکلرکن بردرلو هوراسه حق ویرهمیورز » بزده « قامیل » له برایر اوکا « باربار »
دیسورز .بسهسدههورأمیباباسیعفوایدر» حونکدرومایقورتارانقهرمانكبدریدر» هوراسی
قرالعفوایدر» حونکه کندیسنیباشقه قرالهحکوم اولقدن خلاصایدنهوراسكفوللریدر»
اونیروماللرعفو ابدر» حونک هیرومالیی «آلب» اهوکوللقهدناوصانتاشدر .فقط
ازوعیفواهورز» حونک هوراسقابا ب غرلطتاه همشرهسنی قتلامشدر» کوریسور زکهاونك

قوللری ورال ایسهده قلی برطاشدن داها قانی» روحی بآرغاجدن داها حسزدر» هب

قاعزکه عاشتی آولدر لش بارایبرفادین انها وصور له کنمكقابالقدنحوق ووك رشدر
هیمز «هوراس» شیدردنزیاده «قاسل» ه آجورز» و «قاسل» له رار» وقهرمان» فقط

حسسز » فقطمفرورء فقطحق فانلشخصهقارشی «آمقابلان» آهقابلان!» دسه باغیسورز!
رده « اشر » ی کوره! :

احنك املنكقارشبسنده برمانعه دیکلدیکنی کورمکدهدر.
« اسکندرکیر» جهانی فت
 +مشری» ارات آلش »> دی هندینتای ».هندیستان امجونده اك

اولا « کشمیر » ی ل|اجقدر .یاری دنبای آرقهسنه قاتوب جکلهنانکیرك اوکنده هتاج
 0تاه د مر »  2قهرمان سکمداری «اشر» اسکنذره قارئیمقاومته
حاضر لمقدهدر اشبرك هم و اهمدهحکومتده شرییاولان «سوموه اسکندری
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ويصه
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ر ڪه خون فا مین لازم »>
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با فرش جنده زلف زرن
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یاخت جهانده وی نفرن
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البته ری فراغت ایستر !
فرط ډو ردد حوق

| شاد ایدمحك
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اولاردی اول کین

جهانکیر شاک دله  6حهان شهرت
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حوحه ار

 ESOادن خا
لشکر لشکر ملك دوکو اسه
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و سردارلق
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:

ر قرده ولوری هیسچ قراری ؟
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حسن اولسه سار اله یم

عطف نظر اللهم ام ؛
سو ص ودن باشقه آراده رده
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نشاتلندر .سونو استکنذره کلور ء اوی كر

ودرا

۰۱۳۱
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بورعکدن منع امون اقناعه حالبشیور :
سید :انسه دە و على مسخر
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مشکل اوزرنده و ضع نبان

وز سك داها وار حهان ات
و
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 REAو بردییحوایده  6جهانكرلك
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سو صو
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حوق

 ۳ب کیدردم

دیل
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دوکور
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سکا دوردن عایان !

املد
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سدودس
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و رسه دی اواقتداری فطرت

خورشیدیده فتح وضبط ادردم !
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لکن اله 6

ا

اوی

ادیآ لاحاب

سله فد|
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منوا ٦ک ادردم الاق
سو ص وی ای

 . .اولسهث شو دقیقه سنده طویراق !

رربدن
ح
اقناع آیدهمه عهی ریاد

واز ا

اجونحالشمای

وعد اور ؟ حرب اولاغة اسکندرله تاهلده قرارلاشدیرسورلر :
سوز ورمه دهسین زفافه مادام

.

نده ادرم و ایشده اقدام ؛

ایشته بو تله و بوآملله برادربنك یاننه دوين سوعرو وون بلاغتنی صرف ایدمر

رده ESA

اشر

ار مات وا جر کوک حال غور  .سهساك ونون

»ی

تشکنل ادن بو نه حوق

 2صاحت

ر
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ا

ر اص شین او هز مت
آشمر ی کج

وارسه

الهەش مقد

المر زی ر آوروشده افنا

عاحز » او غاات و واا

وطنده

مک

دو تللو سدر :

 NR AESمالک  ۴وادر» .
سن

روحی

لت
لاف » وطن ! » دسوب عع

در و رن

هب

 6ولیور سزای شریض
الا و سوزی لسانه زار

غر ىز ایسهگده اعه اظهار .
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ار

۰

۰

وی
ز عمکیحه ابدری لصو رف

ولنه قارزشی بر عشبرت

؟

ابلیور نا

شتا ادن و تراد ککین

۰

شاتی
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اش اقلا خاش تن
 3راکمناده .اواوری
سس

#

ان ادرک ند تخت ؟

کورمکده اکن وطن مها
س

افراد بغر اوشاهه اشکر

رعاحز اسهك » بالاعی وقسه ؟ ي
خلق دو حهان رعنده

غالت ؟

شاهه

دواندهعی طورههلی با ر

تصوب اولنورعی اعترام !

قوؤتلی ددم » و سوزی منکر ۲
ا
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 2حشری
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کور ممستنده +

بر اردوه ر تفر مقابل

دورمقله ظفر اولوری قابل ؟

اولاعی عدو حالنحه وت

ساے اله التخاذر الت !

 5کیمدن کلیور خبال سلجم ؟

یارانته اه ن رحا هی

صالدرسه وحوش اله رار
 آولك نهاجون دمندناقدم ؟ :و

ر کره کلبرسه اول داختر

 -سیلابة خون ادرسه طفیانسك عابلهبهکیررسه ران

اعدابه ایدریی الحا هیچ ۱

ق
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 0زا کلم حهانه آدم ۱
رسوای اولارش " تیا ات

۱

سکارجه نفوس اولورسه کریان 

سنحه و اولوری جای شکران ؟

سس ایبخلیهچیکنه نیرکن اطراف  .بر جان وله » اندوبده اسراف
تاموسمزی

آاندرسه اتلاف

شایان نا کورری اخلاف ؟.

سورو » اشبری بوموشاعق انجون هی جارهیه »هیفکره» هردلیله باش اورمشدر:
ز وار اولام بتر و دولت !
د
مک فدر واریر  6ارتق اشر لرزان و برحد در » مشبرهسنه صورسور ه

سک شنجه و وطن دکاسه لازم

واری وطنه .سنك لزومك ؟

نت

آرتق رادرتی افناعدن امیا

۲

۲۷ ۵

ستب.

کن » خی صو لد سوزله امرك کا

وطندن

ایدسور » « یار » بنه قاووشاحفنی آ کلانیور :
دردم نه قدر اولورسه افزون
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ده

a

بهعلل قالبر  ¢به| کدار ۱
 7یک

لوت
اشر تهبر

دورمقدهدر

او لقله اک

۰

ابلرم دل

ا
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 .رؤیاك کوربلور فنابه منچر !

فوران وحد به اجندهدر ا کتد که طغسان ادیور 3
.

ارولری اولسه خاکه مقر ون

معبدآری ابلیوبده وران

.

سکا تی اه سوق ررای

صردانه نصیب اولوب اسارت

.

سواه ادلسه سك حقارت

شپری باقارق درون وسون

کشمیر ادیلوت_ خلاصه سوزان .

کوزسهم سن ۲نده اشك رزال.
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ولقله اوحالی نشته مخشا
ترری صاندك ؟ .
کن
سب سنشهره ا
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رفسق صو لت
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س صوص کے اده م ده ضبط خنچر
سو صو > 9

۰۵۰۳۳

ایدحه عرض ددار

سوصو

دللهدی وقدیحائل .

غوغای |ککوررهی
حرب

اسکندر نه اولوردی ایل

بای

امه کز دسه جرد

اش ۱۱

کرسه کاشه اررعی صاندك ؟

توت وارد ا
تکلیفتی اوکه المهدم رد .
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اشر آرتق حاد رمه SER
سب

صاح او سه د عك دوکون

اسخیر ایدمحکنه
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 ۷بارك
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اشته وک  3محمل اہ 1

ریاد اولهحق

 ۳وحو داد
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اشرك خنحراری آلتنده حان وبرن شو ص وش قانوسنه بردار ابدلشدر .وراده

ماه جریان اشر  2اوه ال

مور ار ۳۱ ۰ ۱

تعرض اشدر  .حونکه اشبرلك « سوهرو » آنصیاجغنی استخبار ابلهبور » وک ماع
اولق اجون یدرم کی اه دوشمت املندهدر .تام بوصبرادهء آتنكاوکنه «رو کزان»
اك دیزکننه باایشمشدر»
دیکلیور  .اسکندر » سوويصه قاووشماسون ديه روکزان ن
یالوارسور »> رده سوروسور » هسی فادهسز < ا

< روکزای حکنهبوب

ا

و

۲

واه ار یشان اشبر انستز اندیلور

"اسکندره اوکنده ء

زجرار انجنده » ينه متحاد بر هکل کسدر :
 -قکر ات و حاطبك اولان مردسنسه از کروه اله رار
»ه اقتداری مسلوت
قادر ن

اوجیوز بسك عدویه قاری ر فرد !

.

 . .ی بکا قارشو خصم اکیر !
غالب صلابور توولده مفلوت !

.

عْك بی مقصدکسه کل ن !

مفتون اولان اسکنتر
قلىحىنى فلنه صابلار  .منظره سم ر

طررفده
نمش

اترك فلن اعد ادر ٤ اشر درحال
AE

طو
سو
رانده
ا زم
اش تسلم روح ار کے

» خردخاش اولش حجسدی اک

فرصم ی

و
اک

» روک اك

بی شوو » آوهده « سو صو »

ازقلعه نك برحی اوستنده اصلورء » حاب ( ] تشلر ودومانلراځنده»

« کوب سمایه رحلت » ادسور وتون کذرکاهده «مقر مقبر حهانلر» ا

و« لشکر

لشکر اولوار » سلرمش  :بوتون بونلره باقان اسکندر « آرسطو » به صورییور :
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ےد ا

اوکررك
TE

سور 6
سومش

دک

قنور » دلشادده ی وایکیز عشی بك کوزل دوعقدەدر

ایلخان قدعی الله اكان جددك

قالشی اراسنده وای ظل ده

او ندن کا » ندنل اوکا اولقده کر زان

و علاوه اندیور :
اعشدی

شور

اولك

اجون

خون کهذکار ی ورن

دلفگاد

مظا SE

۸

صاحسدر

ای

٠ اون

حشم نکهدارعی رخول

کی

؛

رذ ک تساه و

مرا کلتی دهله مور

"کورعز حشرهدك باقسهده سك معدل عرفل
وه
د
در
حنك
او

دلشاد» عمانل

وار غاتقرا کلق » کیزلی رطوفان ۱

خران » ده
« 0 ۳اورغانغازی » اله عاق امّك املندهدر « .ط

بواملی ترو ج آیدر .فط | وصبراده « اورغان » وفات » « سادخداوندکار » حلوساعشدر»

« قوصوه» حاربهسنی انتاج ایدن خ«رستنان تعرضی » وقوعه کلشدر  « .دلشاد » زوحی
وب» ا املتتان بپادر 3
ق«
لدج
خطارنله برابر عنانللر مه و پیرا
یکممکدهدر  6دلشاد طن اديوره اتاك رو م توت E

—  ۷۲سب

کورینور  .لکن یعقويك ناحزدی اولان « لوبازودل»احقزينكمتورم » حساسعشتی >
دلشادك یعقوبه اولان میانی افلاطونی بردرجهده ,راقور » قوصوه حربنده يعقوبكقوی

ولون مکرصرب
نداددهرن
وفت » ۶داد » ك مسنندهی ار اوردونے آم

قرال بعقوی شهد اعك اوزره اعش ء د«لشاد» بنشوب و » ایلخانه یکزهین قهرمان
شهزادهی فور بارسور ۰

خداآوندکار » صر بل « منلوش » طرفندن شېد ابدلدکدن 6

سلدیرم بایزیدده برادری قوی فل ابتدیردکدن صوکرا ء دلشاد وقنبورلاده بولندینی
سل شید اودش موضورع حت اولورء مکر يعقوت شهداولور کن :
بت
یھ

ا

وللور انتقامی الاحق

ای

|لاعش  .بونك اوزرینه
سوزارله وحقسز قتلك بایزیدك ياننه کار قالاجفیی ک
« قنور » « بولنور ! » ديه

تورلنور » ويعقوبك اتقامی 1

خلت حقاحغنی

 Ea:اوور  .لعقوبك کی باز دده راشاحق اولان و آدم  « 6عورلنك 4

ور جووز » تامتله  -اوضراازدم ۈش ىده زان س .براوغل
وفت و
قنور «

واردر ! و

«لشاد » دن سله
ر کر  6اول که شمدی هه قدر د

ری فا آدسور ع وات اوغل,ومادرك ترادری اولدیتی ک|لاشور .

طا«نئه » ه دوندکلری زمان  :دلشاد آرتق داعا عوس وغضوبدر .
تسکرلار
دلشاد ارتق وسوتون سوداوی اولشدر ء له اجون ؟ کندیسنه ا«بلخان بهادر»

سم بات,عشق او کینو سلمنورز  .بالکز شوت ک|لاور زک دلشاد

ن
روار

آرتق « ابلخان مادر» ی قصفا عقدهدر» تیف

یر و ابلخان شمدیعشاده « بغداد » له

رار لوعقدهدر :

فو رم اه وتو ی

را  +الا توان اوک اوتانون !

یدینه
نه»دکن
کهد
بوتون بوناری سزن د قنبور » ك امن حوق درین ولورز .باح

سولهدیی سوزار وارکه فلفهاله شرك رلشمهسندن دوغان رعظمتله زو هری
صارصور 

ق«تبور » آسانه باقهرق دسورکه :
تر ۳

> بتر و شعبدهار

اویوك

و

۰

هیچ > هیچ ی پایان!!

یکرانکدن.

ال اوزاقء اه وق اعد

طو ع و هد سه داءا شابان

...قات اعکده رحام هیچ !
ند

اقب اولمّده ,رشہام هیچ 1

ی

۱

.

سنمز ده د ءك که هیچ وقفرق
سیی طو عقده ی

ی هیچ اله عه <

کلشن ا ا(وسهده

قضا

وار اعك شا اورمش او لبهده رق >
سحام

هیچ

؛

واراغك ڪه هیچ اولور حضا 1

:

حنت

و حهار » غمهرده سر

عه لاز مکه ڪه فاسدر ۱
د یلیر رخرابه سینت .

هیچلکم لوده جوم(
مفترس دشمن

تد

ان اله | به

هادم اشیانةٌ عندل »

:

جک م جسم وحان اجون منت ۳

۱

دشمن جسم وحان ودشمن E

.,

باشارم بونده لاشه جویانه

باغ هستیده برعرام هیچ !

۱

کرک دو شل كما
9

ء.
7

تاد استان دود

کورونقانل آشیاننده »
او ویان  2ی

 ۵9.رخیالتدر 2

عه زرانه صاغدر او > ه اولو (!
سترهور ایشثه جانی رخنچر
یاشامقدن ررض واولسه کرك

فی رهنظر "اولعم اج
صدمهً کریاد الله قوعش

. . وک اولقده شالکم ۳
؟رم وسرد اله طوعش
 . .ننهم ک

.
.

اآشیان وصاله سلمبهرك ؛
ده اویله تارمار اولمجق >

ن۲دهده زراوو چ رام هیچ !

« قنبور » وناری سوبلدیکدن صوکرا اعار ایدهجك اولور  .غ|اجلردن ايانکزی

قزار اوی بوندن منم ایدرار  .قنبور »> تکرار شاقلابان روحنی آله آلارق قبزلرله
علش ولوشه باشلار  .بوصر اده <

اطرافنده اغى طوف الهكور

رکفنه صار لش اولان دلشاد » ساض رخنالت 9۳

شر

و

کلر » وخالات آمحنده حيبنرارق » فلت شبکته طم و

0 0 10 0
«نور » ده درحال
ق

تار ایدهرك اونك نعثی اوستنه سل  .قوشوشان رار تلهفله قونوشورار :
 ۳قالدی !

وق مدر امور
زه کم ادشان" اولوو :
س

مور !

بوصول کلهی سولهین « قنبور » در  :یعنی « عور » ك یل پدری !

AS
موف

»> اوت

انم

۰

حور

« تور کیی رغلط طیمتك » قنبور طرخان کیی برسقط خاقتدن ولد اتش اوناسی مژلفه

خوش کورون حادناندن روحقیقت تار خبه اولاسی استهدیی خیالاندندر ! »
«رخان » دن سر ومص اعلر :
ط
ون لذانذی اولازیا اولوم هادم
و

وون قباحی اغزیا اولوم مستور !

اقاظادر |کث زیخاموشی" اموات

رمقر اولور تاقل وسخ سیاوات !

نون

سلذو ر حو غهاولان

شیسخ الشمرا« حافظ » ایسه یکری یاشنده !

عقلی باشنده

کرد  E۲مقے اولور

جل ازل وله الهمکده دوام .

اقوام

کن
کد
واله
دوشر وع

و و ت 32روحم محر اندوت

دشر حوشاك انسایته خصوص اوراحسان
سس
مس

عوام ناس اولاماز اوله دورین جوم

6

ا

ا کرتتقالسه نیشك کند یسیاه جنکابدرانسان!
ادوبه اوتلری .محوراندر فقط بال ز!

طا ڪه ونلره طا عق سزادر انسانکه

دوو
صاورسهار بکا ء اك
ر

سے کر  ۳-۴ادردی وعالی قاب

مسيحك اص ننه منقاد اولایدی اهلصلب ؛

میده بیامم نه حظ ولور عباش

هرقدح خده دوعری بر باصامی .

TNE
رقصه درارکه رسماد در

دنل ودرصانکه

 ROYووك هافتدر !
عه حسما

۱

او ر عداد ندر :

قحبه ارککلر اولور صد قنالدرده اولور

بد شریمت .الله مستترعیوب وتصور: .
مدا دید مدا
وف
سکوت » اوخطبهسدر اکا اموانك !

:مد عاشابه عاند اثرلر خارجنده ابلك تشر ایتدیی شعر کتای
وه ا
صر ا ر

ار دوجو کے قط شعر ا غازکر د ووك رک ودر

د را » اله

ادبیاعزه رب شعری کرییوردی ؛ یک برادا » یی برشکل » یک بر نحسس  :حرا
ادبیاعزه وتون وناری کتبردی  .بوشعر کتای ء متزج قافبهی بندلردن عیکدرء شکل
؛تاب  5۹۵۲۱ده انتشار
اوزمانه قدر ادباعزده کهویچرولهمش طرزده یی ایدی ک

ایتدی » « نامق کال » دن باشلایارق » رحائی زاده |کرمه قدر زمانك بوتون شعر وادب

= dفد و سس

ای

| رنه افتفا اتدیلر

درحال جر | وتات

ادا

لظمنی

عت

ادساگزده

اشا عى فکری بوکتا له م محقق اتدی ء همده مظقر اولدی :

دها زماننده هکس حرا شاعرینه نظم وشعرمزله حددی نظرلهباهغه باشلادیلر .
 » EYESحرا » ی بازد نان مور ح خر اف ك

حو م

ص

اولشدر

زاده ک|رمبک بازدینی مکتوبده حامدو قطهُی کندیننه خا
هه

رای

 ۰های

بهبه ,دی

) هله ( اجون

بازان ن ایهم بازد ران

e

کا ا

د عهدبلر؟ جو که ( مر  )۱مید آنده

اد ی

ار حنده رحایی

طو رسوره

سلسه ار اصل موجدان عدادرردیده

سامزارکه

ن کورولتوه

کیدردم  .قالواقم مراد بك کا غ(ربایلر شمرلرینه شویولده قافبه باپازار » سنده جره ایت  .باق
باصل موفق اولورسك ؛ ) دعشدی
نوی قر داشار»دن همع YS
«

حرا 8

مو صو ی

 ۰رهی ن انتدم  .فقط حققتده موفق اولان مراد ك : :

E

ام

g inE

۰
حبا به داردر  €او یدن اول ۳

 7طسعته

بوبله طسعی برکو زله باقادی » ادساعز لد هسچ رشعرنده حرادن اول « طسعت »ك وله

اولدینی کی لصو ر نداد کے کو ورز

ان نوکوحول کتابده «بلده» الله «خرا»ی

ينی شپر حاتباه قرطلنی  مدنبتك جعلی ذوقارله سدوتك سا کن شتعری مقایسه
3۱
ایدسور دشر شار ت کی ساده را
بلدىنك هدر معاشقهسی >

عه حاصل اولور صفاسی تحب ؟

«وقوت » عچه سندهدر قاسی >
ر ق

کک ر 1نك جفایتی ی

وری دو زکونل ٤ اواز ك دور24

یی خان باه > با کوکل اوز مه

نهده سك فرائفه القت ادر
وا
ر کی
ودن
سکا شوب

کے سلیر عاشق کهلفت ادر
که اوهب دقت قبافت ادر

ساومه

موده ه اوعاسه سوسك فرضا
خر اده  6ن

انسه مک دکل ای ارضا

رمه لر حه هی

کج

حاتندهی طاهیس رل

 6مودابه

اولان دوشکونلی »> سفاهتك سدوللنی ء بالولرلدبورغونلنی کبی موضوغلرك آصور

ایدیلوب کیتدیکنی کوربیورز :
عربەك وقه بك یاوانسین سن  .کرچه غایت کوزل جوانسین سن
رده
افا
کدورنت لا
ف

ر | î

 7طعامکاهه اغلی دعوت

بافاز سکا اشیاان

سول ام ضورلامق عادت

وچب
لک
کرضه
داها بر عادت کبارانه . .مع
« زیك  6اونار فانک

سن !

دی اک ۵

» چاوقکنتمك !

خف ایدرسه زاطضتات..خا دة

۲۳ ۳۷
۳
۹۳7

— ۳۸۲
ایشته ح«نتلمن » لے اوعالده  .ولهدر اشدیی
قتو

شا

ی

سوآن

۰کاب
ا

دیاز م

هرید

ملاک در

حنق

۰

مبتلر :

وه تاقه رمق !

0

شا د

E

« بالو » امنده حای مبلکدر !

آرتقی سکا شهر حباتنك بوتون بو تابلواری حبزدکدن صوکرا صورار :

e
دین
ai
یک

ترقباس

ای
۳ن
ی
د

هر | ۰

اله ع

1

وکا راجح دکلی ا

ارلق رب را طلارنك اط خاطرهری ء حرالرده اقان راق و طسعی
ابرماقلر کی ک!لاعفه باشلار :
وروت
او

نة عکسی  کا زی د

اند امه

لوب

قمامقله

عبرت

صب

اولحو ی رحصهدل

او شلالهدرکه حبات"

اعد
بو صحاق

دەك

طو رردم کنارنده
تعری

اندردم

شو دق

اهر

و

اوقوردی

کا کاهکاه ً:

ماتده

نمی ا يوي

» صفهکاهی

اک

« اولان »

چان

غصهدل

TTE

یی
تد»۰
کای
هب

ا  6دن

و حد

ودوق

وفت ۶

اله حن

ادر

۰

ا۳
یند:ر۱
ا3
یی1یا

حامد نوراه و عا

کور

ا

« ر محقی  111او لدورکه ملکت
۰

اولدق

مر حهان

حر ات

 ¢وع

:

ورمشدر

طبور ه قل 11شاك اتدم  ۰قو شار له هم سابه » هم ن

طسعی

افکار وخالانمك

الىالاد هسیر ٥ سی

اولهحقّدر

۰

استانولك

طاغلری و کوهستان حبرولی ه تفت او و محاق  1ماهتایی ورانکی بانتده قاید » غروی وداتره
انقلاب کو نشنك غرو نه نظرا تصاور مصنو عدن عد اولنهسلر A

وراك قشولری

اطمفه سولهمیورم > اکرم»

اولان ن و قو شلرده اسایت

لاقبردی سدوامورار > لعمیق سطحیات | له ملاوف

کورسورم » روحانیت ولیورم .

ههي»«ورتاو»نشمرنه باقوبده آونیقرار عالنك
دین
نلر
حامدك وول وسسوز
رشدا  1۳عاشتی » للدهار حاك

یازدقدن

متنقر

وقازبی شیر رک

,ر دشمی طن اجهمی

e

ر ای سله کمهدن > ننه اکرم یکهکوندردیی »

۳3۲

اوفوبورز :
(

٠٠١

حوق

رارك

خاطر هسی اصلندن

اورمانلر ماعو نلرك او اسون eE

کوزلدر

 ikچعبت |مجنه کیره ET

آی سو لهمیوز  .گر ه قدر تنا قالاسی مقر ر اولان

زدر 6

۰

ود ه

او رلردن

۰

9

قو شلر

 ۲غاحلر لگ 6

 3ای کون سوابور > دایی

انسان  ¢عالدهی عته

به قدر حر لص او سه

چ
حامدده

خر اه

داد ه یىی

غا در

ج

کا

ی

e

۰

۵۵

4

کو

ه EI

,رده اوطورامام  .پك فنا طبیعتم واردر ۰یازارکنده سس دوعالیم ! » حامدك بلده
كىلى  ۱باده » تامتدهق اترنده تورتورر

ی

شم اف رم

تسار نله

فها»رت
سشند
لش پا

 « 3حرا » دن اوچ درت

ایکنجی کالکیله اراس کدمر  ایک

سنه قدر اوراده کنج ياشنك ماجرالی حباتی کرن حامد » او مدت امحجنده یازدینی
شعراری

 ۳دلده  ¢ای

اعکدن مات
اسم و بر سور

0

طو بلامشدر

و

افیا که بلیدهنی جر آدن

وط

.

و دلری درحال

طبع اله لشر

 ۲طبع اتد وسور وو کتابه ایکنی و

دبوانه لکلرم ! »

« حرا » و « بلده »  :حامدك ایی صمیمی جههسىدر .

اانغه.اسمل اولدینی اجون» بااصه و ارك انتشارندن
«بلده» دمک شعرار لهاتفر
ل

,ESE

وک E

الى انصاف

الاد !

باردون سزه عرض الهدیکم

ی تورضلری هب حامدی تلمیح ایدیوردی .
حامد

و داد ه €

« و 7 €

ا

ِ

E

اتركك مطااعهسله نماضدن رقاج  +لول اعاده اعش قدر ختمارم  .فقط اصل

 ۱مختمار او شاعیدرکه میدانده تو نله ر نها نه متشاعی عی اول اره e

وط

ك
حله
و کنحلك شعر لرنده دی > ک

» سارا رار

ی

بر دهای مزدهلن ل

وار .

شو له (صو بر اندسور

سیر اندنل آولوب ننه دربلور
حسیی غابتده هیچ دکل »

هس نه سو لرسه ر مثلدر او د

نحق

6لنحهصره
شمدی ج رکننله شیر ک

ننه غات کوزل کلیر نظره !

> صو کا عادت خلافنه اولهرق

نه زمان استهسه کوزلدر او !
» ,رلاشز

را

۹

آم او کرو

و ب بارحهلر وار

ات

د

کر بهباك اولدیغن قبلار اعا
ا
XEE

اسشندن
شه

حان شررده
د

ِ

 1/7بابای

آچیلان وجمی ك دوقوندی بکا !
حالی حشمان موت دده سنك ۰
حس

اولنقده قامنك صحاغی
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ردشولوا  .جنگ

هسعاش

تافل »ندا ,مرونم

اولان همشرهدر , .رکون کنح شاع سوکیلیسنی یباحی بآدرامله برابرکورسور » ارتق
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لکوت

 5اوکوندن

2ص
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» دیدی » عرف طر شتدر وحال
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ر قفاوت وار » نقط غات موف
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وق اولق دکلدر :
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موت ورن یمق مره خاعه
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کر اڭ تصدلهدر حقه په

.٠

کوه
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اصل اسمی  5قحبه » ادى > فقط قت
ار سنه » ترسشمله نك حسبحالی  6عنو ای و

ریده بوکتادو

حققةه DT
« هوعو » ك  /فانتان » ان

سات

ملهمدر  .فرانسز شاعیی و اوه رفاحشهنكده ر ووکسك رروجی اولابله حکنی
 « .دومافوس » وی داها « تائورالست » رشکلده « لادام اوقاملا  €ده
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صقو ت

اله فحشدهی عذابك » سون قاب الله نلعن ایدن روحك أا » موّثر » رقتل بر
حامد زه  کتابك مقدمهسنده وسفاهتك « افسانه حخلوقانندن » اولدیغی

محادله سدر
تامینآیدسور»

و تاسنه حاحت

وق»

حادت

ارد

وص مہم ت دہ

زه ویک

سضاهنك قهرمای اولان فاحشه اوه فقر » فقط صاف » فقط طسیی برقزدی :
هایدم ی له طبیعی ,رقیر
اك سوك

بلک صراده رسعی رقر
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دوم امیدم نشثه م ۰

کد

ماره عاشق  6فقبر  6فط

قر ده

سیر ال ادی ھںک رن هدم
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تا ناه یاشاوردی
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باشقه شیم وغیدی مال اولارقی
دور ایدم صدمه حعتدن

حسن وا ادی اد جق
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دشلن تن

 1او مدست  2 :یکین اسافلك تاره قلوی دکلرد رکه آدننه وکون ورعدن دبورار ۳
اوا ٤ ختبارار اجون رشفق

> د حتلر اجون مربانغیندر ! »6
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رن سای ب رکذج کلبر > س

اعفال ادر E 6

رداها ادیا کوروکز ۰

او » کمببلر » بنه کملری قاندبرمقله مشفولدر ؟ فقط بوقز :

رهه کیسه رزیل ورسوا
2

برناه لك اک

هرکورن فاحشه در ی روا
رره
& م

سورر ÎZE

او سومشدی > حالاده سو مکدهدر

بنه وجهندهی حالت موجود

اولامش محوینه فائل معبود
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بثه هرحالی رنده انواه
بو به مدانه
» ر < اجر DER

قارشی تاصال

طو رشدر

۳ت

اصل

لیخدتبار اولاز

با ال کی اوور اسک
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وکا ارف
 4ر لد رم
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کون  1ء ره حك

ترقر ؟

اکن

او

اولو مه اصل

اصل

ط

طو عاز»

اراده

قو ثشلر مپاره

انده سلیر «۹

بوقزده ايشته اوک اوله حلوب اولدی  .فقط ايشته آدی « فاحشه » در »> وعنوای

اينه اوللدر > لکن السانار بتوقل محلو قاره ,ار سله و زع ر

فن

ردودر

6

قح

هار ەقرەسى

دع
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ةة

طو راق ده حوق اول

او اندتلری رى

خندقه
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» باخو د کیره 1

مادامکهوحاله کلشدر » شرت » او ستو کل به چت
سنئدن اطرسه محادر

لعشم ECE

لله

» صا حلرم شاخه قالقوب سی اورر Re
کی نظر لرم سکا اصا:ت
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هرت

وودر

آدردی»

ادیور ع وول

حمغفاقار له و

او

شمدی

قو ردار لزکر اه

مر ارآ

سو مو ری

ورردی  .اودرنلکك امجندن

امجنده فمامتار و دق
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سودیکمدعی جب سومیورم ؟
کے د٤ش سومیورم ؟ ھی سرسے ؛
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پارينك خیایی و aE
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نوله  ۲غلارمیم هیچ سوم اسهم :

کوک سو مور
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سوهحك

باون .EA

شیمدی

هدك
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هتمشدر » نه عقلنه فاحشه اولدینی کلشدر » معشو قنه رفوراندر :
اد
سے حال ».سن

خاات

بخ

عاقىت فاحشه درک

رتور » بنه سلمیت » به لت اندر» نه طغان» $

ماضیاه

غل کوزينك کانوهکلبر :
رملك عد اوانوردم اوزمان

شممدی انساناغی اتدم پشان

ا وی ره رخا عم

ییا کله لا بان .

او که رعمر عززك پاریسی 
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شیمدی کویا که عمومك ازى !
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سن روح صاقبات ی سا لازم دکل جات

مب

۱

 ۱:حاهرر :

روحك سنك حهاندهدر» ای هکل دها !

 » Eك طن ده وفکری آصدیق اعکدهدر ۳
توقدر دها ت امنده آولورکن اقول ادن

ات «دوهتور هوعو»
اولاسهقده

REE
احز ای

که مو حه

شم

نیما وقاری » عننی ERF ی سولنور :

مو فق قول

اولبور

5

 6که متا اج

ا مصنو عدر

خنا تت اعاظم دوشو غا

اله

5

او یده حدمم

علو درم

۰

حوق

» که مش خر آهده

۰

آما اه

نا

ی

ینت اورده

هت
صلفی ز ازات اشعه تاریکیدر و

رده

و قه حلقت عقو لاله۱ 

۳

ن دهالری کوردمدی

مد ید

ات

ملتمم

ومو ند ه

ڪه علوی معا فهات1 

2
۹۹

9

در

ردا

5

 Eده ندا كر هدرابو

شور

مدروک صوه« » هللیژررو« > ی هدرابوحن !

۱

درست » واا
اران شاچ ارينك داهیاری » موحز >

TA

رز

« حاذظ » اوخامهسله سروش  1ری ای

اه وا بو

اده

فان نة

» مر خام  ¢ی

۳

تیا حهاندان

هه

دم فردوی »سیم

1

سلمورز که انکلزار حوق

خام » » اوخمهساز سر ر اسه

لت | تا e ند يمك اولور عیان
و "2

هد بر ا

ی

3

اوی

۳

مدح ادر :
مال

فلسفسیی

انداه

ا

کون حك

دی

و

سرك

مفهو م حکمی

۰

فریادی

AE

دس

ا

طو ولش

و .حضر مك ۱

او لدی ەدر در وقمی

.

DY
۰ ۹P
» حیام « السه »

انسانلعك

فردومی

و سلدی

شع حرا نه خاص

0
کاو

«

ی

هد بر اىلەمكدەد

ەدر ذوق ولذ

انبدی زدیده

ك

و

لاات

وظفه ساه

تھالسی ی

عزن 1

ود

۰

وف

دار اوللان طوعی دن الان

.

شاع درذاوواعظ افکاره فرضاولان

درم

۰

ی دوعییسو لەد
دم ده

امہد وامل

اون

ور

ما

الەدی

سعد

او 5

قات

رف

۰

مکدرم؛

« وشتور هوعو »ف بلبورز که 6اعدام علمنده اد  6حامد اوك طفنهده » کندی
دعواسی اجون بلسغ سوز ار سو له زیر
قاتل جماره ا
0

 ۲تلمکه زد

ھی وقدی
الهمدهدر

آرزوم

فس

رەقتل مود اکن عام نا

ا
هلك
دوما»
« طفلر گیدی » نده « اول

ی

قانوی

قاتل

۰

غصبت

4و

۰

kG

جو اجون نه 4به 5

2

کو ردمسه
ڪه

س

ی لزوم

۱

قو للا عه حقنی

:

او اعتیا >

واضح ء داها رنکین تعرهاری کورسورز .

اولوم > بان رصدا حالنده » بالذات ویک

بل ح<ش

بینکاه

ای

ی قتی 

و

۰

مخو الهم » فقط

مو که بن ګوله مامور م رل

۰

رکایر جوم ايله
دربا
قزارکه » اق

اون

ش,.طاان کیکر له بثا ابرم که

ب چ مهای خا کها

سکانه عموغله هش ونکار اله
مشر قده

رقىرڭ

صاجی ەعر ده

(۳
0
7

سلان

تصو ر آن وان نه هب واهباندر

9

ژندی" ن :
و

۰

0

اولور روز کاراله

ب آشمو رسندن ار ان ۱

مک ن مثلم 1

حباندر

۱

 +طفار کدی » شبهسز قلبك فورانارتی » عخلهنك E

ار

۱

e

a
رار دکلدر » حامد وراده الک فلسمه یاسور ویالکز دوشوسور .

اوزون ودولغون رحانك دستوراری ء اختارلغنك 1

اوه باشدن باشه سا ک اولان اندیشه » هب نزووی
اوەک دسا بك دی

ان اولاسندن برد

۱
ا

طبولامق الستهمشدر .

رکبماوراو دی ۾ مد کا

ی

 :ط.فلر کدیاه او قور قونك لسلستی

ايداع اتور ۱

مور کی بزرة فقط هر سزیسورز  4روروا اوستندم
ید
وا تاو اطت.رک

دهادن برهوا آسیور,::قزفندن صوکا ء مان هرصنمعتکارك ونادینی برمحطدم > حامله
انه دوضری بوبله براثر یازیشی  :ارك اصل خارقة اولان جهتینی بورادهکورمی بز !

ِ

۳

RNA

« طقلر کدی » ندن سار ومص اعلر :

حیقسون شو سر وجکمی ولور 0 50

:.

ر

ین ان

باق ,اسسه رفح تلازمیی

وی عشقاولامازدی و اشکار

|مە
مک

اولاماز

کرحه

ف

۳۳

عشق اولا سه دی حسن اسه اولمازدیداشکار

مال

۰

ا ولد

.

منفور اولور اوطینق لکن فبلان اشر .

.

قر اولاسهدی ز قوبارردق قیامی ي

هس فرد ار وظیفه امجوندر ر کیدر

.

سلمز هدر وظیفهی لکه

هي راد  6کتاب عر اده ر وق

ام

رذن گنز فرله وراه ۵

اeز چوق شرردر » بلیرز ۱طنت بعر
سلمم نه سولهم 

اا

اولومك

بر
کا

فحول ده | ارد می درس ا لور؟

ده

سامه د لد مه

ر

م

خاقتی

۰

ادا آدر وم

ت

۳۱

.E

عضا اك سوك آدم حو حقفقالور!

فده

2,

ا

آلندهدر 8

اماسب

تم

جمساووره ماد وه او رِوانهدر ۱وکون !

استرسهك ارنداد ابت » استرسهگاهتدا

.

اعان وکفره باغل دکل طاعت خدا ۱

وخامتی

۰

هب

م

خلیص, ,/ملک |وفلت /ايك یه ال

م

ا ای

2

وشر

ب

و انچ

تعحمله

| کرحه اک

وان ۱ویر

حدمت

اولورار

اعش

ارض
سا و

کندی

عرش اشدا هرت اولاان :رو

کید

مایت

3

0

سلامی

ا
9ه

تا نله سر سیر طو لو رقهدر فلت ¦

زنجیر خلقتك اوجی بو
یقور
ر

اب

أله .

اضدادك اجماعی ورر دهره رنظام
مد هک مس اص او لورسه شموارك عامل اولور .
a

» صر اط

ی

او سایارق  1لادن سلت۱ 

روحلر  :و > «طفار کدی » نك برذیلدر .قط معناده اوك باننده بر «ذیل» کی
قالور  « ۱طفلر » ده

طولاشورر

عنه اراسان

ادی

روحلرده

اة

ریا>ده
ورد
 « .طفلر » ده رحوی اشخاص وا

نه

وق » وراده ساده

ايسه یالکز « قنور » له

« دلشاد » مکاله ایدر  « .طیفلر » ده اولدقه برتنوع کورسوردق  .وراده ونون

AE

رده اختارلغك رکودتی سزمشدلك  ,ورادم
طدبفورا .
ولوم » ده :کاثف ای
االک
اختار لك

داها بارز سق

اد یکی

کوارتوارفا !:معمافبه « روحلر » دهده

تفه لرك

سیTای

ر ا
آقصقاللی دورعو نلنیی اجندن yE
«

شور » لدم

 2مکدادر:

دهانك راز تات»ء وو طط
آرتق دسا ر(

لعهی حلنلری وار

دره ناح زر شر » در

اوراده

 ۰وق

شر « عامعله تاندید » در  .الوه برد که

.

ارق هجرم وجنحه» هصدق واه ميل

نشیمدی برزمانهدهم ینبار وليل

نوزادیی علاقه حبات وعات اله !

 1سادیژلری کزمر « دلشاد » نی از

> وق هایرچنده» وق اوربدن نعانه وق!
اگم بانج اع یلد داق
رنله ,دولودر :
امٹ
حار
ریوم و
یر کرهارله  ۶ک
۲
ع»رب»
اقو امارض ؛ حبنیی» حلش »>و را2

فردا.

وو کو نات رهیلکیله یوی تورمره

هسوده روحلر اوجنور ونده رك رك!

سساحت.ایدران « زه ه » ره

رھ

اوغرار :
۱

وة
ل»
صه
ح
ز

9

ِ

خلاق و زل »

شقاف اآوشبانده زمین وزمان شون

انساندکل » ملكدکل » اونلر فقط کوزل!

اكر۱ی
کلقت
, .سیان اصاغرلله اوخ

مات « دلشاد » ی ولور > Ê دلشادكرویده اونی ER

و

۱
ر

!

-

ی !

رکس حی |E
بت ايادر چت اوچور شه ارفس ؛

باکیناه :اه ارLON

قادین سوینیر :
۱

۱

ERD

دلشاده فانحه وللامش >

کیمدر رفاغ حب پاد ادن بزی ؟

و «فاحه » ه صو رار :

9

س

۱

دناه ز نه امجون کلشز حب ؟
۱

« فاحه » جواب ورزر :
س

۱
۱

امداد امجون ساسله » باخود ساسله !

«اب خلقتمز » ودر  .لکن فاحهدن کلن جوابده AI آطمان ايور :5
آيشته س
ااهل

اسهم خلاصه اوواددهخدمته

.

«امداد» اولوری هیچ ی خلقاغهدن غرض !

«قتبور» درحال فلستی نکتهارندن ری صاوورور :
ج

اولازدی  7مض

۳۱اولاز سه برض

:

سح
۲

1
هادی

ادی

روحلر

NY

۷۷

 2هانک روحلر

روردکاره بت اولان دا

کی

یز

۰

قامدر  1وی

ها

صم

احه

2

او وهنورز

کی سین .اون ال  ۱افو ادر !

دناده هیخاتی بايانك جزاسی آخرنده افول ایدوب کتمکدن عبارت فالاجقسه و »
اونك اجون بزمکافاندر دبهحکستکز دکی د لک داد آغس جرات ۳۱
سوپلیور :
ولق دکلی آدم اجون اكا غم عبان

۱

کاڈ وزز کیال افاری مشاه نت اند یاه ا ا

!

« نی » لرك « شهید » لرك روحلری » نورانور بزموکب امحجنده کرارکن «انی روحارك»
مظهر تی اوکرهننورز
او

ٍ

دیف مکی هبچی نان دکل

.

دقتله باق وکوردیکمز کهکشان دکل »

اوتلر کات شهدادر ادروان ؛

او لهیسه « شهادت » علوی ر مظهر تشر
د ر مه

اولور شاد نه  3اهتدای حان !

لکن اخاز :

اولشده او سه حالمه که بادی .اشنیار

.

خناسه ابرم شو تلقیده ن سات

.

حثت دکلسه عي حناتدر اعار 1

لاهویسه ماربه :
س

حا

 Aلزه اومدیغمز پاد و

اقوامك اعاری د عکدر محاریات !

دن
رد
؟ ل

ملد ره اودامیسران اونلری

سقدیرمازی ؟
 ikسنودکی فیأخقیقه و سيران دا
 « .قنور >

حاناننه صورار :

عقا اجونده نوشیا تر وعد داریا ؟
« دلشاد » حواب ای هه

س

ر حیلهدر نو » حیله" شرعبه غالبا ؛

ی یدوز کهحامد « روحلر » دهده آرادیی « قطی أعان » ی

ولامادی  1قاچبيك

عصر در اک دار او« ماورانی حققت »ی باقالامق اجون حبر بندی > شمهسمر «مهایت»ه

تیا

و
از

وت

قدر اصیمز هب بو حر سمقدن عبارندر  .احق « اعان» ه بایشاناردرکه فکروو جدانك
حضوو نه ایل اولدیلر « .روحلر » مؤلنى شو تله » بو حر نی ونر افاده ادسور:

قاایلوبده اذه دته اتجذات

اولا دکلی عام اولوب جکەهدن عذاب !

.

« روحلر » دن بر قاچ لات ۰

کل کورکه حهله ن دهم

 1امتاز وحشت

عامدن

بتر

ایک سفك دم زه

اسان وق اعەدن اه اناق متصل

مسعود اولورسه حرب

 ۲د

۹

حق حزاده اولسه سزادر عدم زه !
:

کا برظفردر ,او ۰.

د

باکلششسنه سلینیکم ک هیچ سامهمك بر !.

زدان وق ابلسون دسورم حق اونك اصل!

مشئوم اولورسه > خیلی عان رستردر او !

ارا ی کرد کن سو گراارتق اویت آدساعرساد

خدمتلری تعداده حاحت وقدر .فقط رخلاصه حالنده وخدهتلری اشارت ادهل :

 ۱ردلی :امد ادبباعزده د نظ » اقل ی باپدی..حامده قدر د یی نز »لر
از لش > فقط «  3لظمار » کورولهمشدی .ادساعزده یکنلکك اولا رده باشلاماستی»

لظم تخددینك حامده قدر تأخره اوغراماستی طبعی کورملدر  .چودک اسکیدنبری
نظم » وزن وقافهنك ضرورتاه انژدن داها احق وطسصدی » حالنو کهنژ اجون هس

بوفید .آونادیشندن ء اس ادسادک نوز وزی ک۲لاشتلماز بر" شما شکلتی آلشدی"ء
 2علبه نترك زشحرلر ی قرانلر نظمیسقمق احتاحنی دویامادلر ا.بلا دفعة حامنددرکه

ک
امكس»
نظ

کل » ال »
ش«
برقلعهنات سورارنی ک۲دیران » دبواراری دویردی ء و

« موضو ع » |باهحدود قالان > شا `وموضوعك حسی احنده بوکالان نظمه کن۵ش

افقلر آحدی  :اش لظمی هم طنشندن ء هم اشجندن سقمشدی  .ھرحدد کی ۰
۲گنه قاسکی اولان ا
بورلحوق کورولتولره» موملره معروض قالدی» یکی شلش )
کال ایسه اوی تفن ادبوزدی « :حامد » ستی باکتله» ز۳اsgk

و

1

كسلاك استقبالدر»۱
سن؛موقع ادبکده قا اول :
 51اا و سدگی  :حامد ادبیاعزه ابلاك دفعه اولارق دنوم اترو » ی کتبردی.

واقعا هلاهاری حنه حاتنه اویغون دکلدر » وق سلبورز > فقط نه RPI اوها هلر

«

لکوت اادرمندر :
ب
سخی
وراه جدد ار

۱۲۷

سم"

تست

۳۲

ی دی اثرلرىنك نەه عاما آویامساجفنه بك اییو اقفدی  ,داها « دختر
هندو » نی یازدینی وقت » اوك «خاعه » سنده شو له دسور :
لزیفنده تارو قاعد ه سمله نطق
« دختر هندو » با

مخاطمایی هله معر ض عاشاده

شول اعز ۾ یار

مضسنك فصیلی

وك سبی >

ا لصو ر خمال.

وسبوون غرات انکیز اولور .
اولئوت

وعم

لد شهندن  6اتائ جر نده »ەر ض عاشاه
او

اولیاجفتی دوع

ەۋ

کال

زار

٩ kh

افکاری نارو  ۲قتورارك قسوت انکیز قر ری درحه سنه تمزیل امهد یکمدر e

ودود
هاني دهاء قاعده ح
بجاءد لک سارو

طانور ِ

اثرارنده ی اك بارز روصفده

او نلرلك سس

» وکونیخای

رتك

0

عکس انتدیرمهشی ء داعا اوزاق ماضارك تارتحخی منقهلرتی موضو ع محث اهسدر .٠
و خصو صده حامدك فکری تطصدر  .به دخترهندو خاعهسنده دور :
» مرملتك ار محخحه فخر اولواحق رعظمتق وبا عظماسندن ز مشپ

اخطار ادیک حالده افراد نك وکونی

صورت

مس فد  ۳۱قاخرانه نی

امزاج وعادانی سلد رهحك بولده زنارو بازمق

رشخصك وز هقار شی آیینه طو عق کییدرکه منك

معاهد هتفه سلدردیی شبتی ردها اوکر کش

اولقدن باشقه فضیلت وقدر  .او و لده رار مله سارو دکل اخلاق رسالهسی دنه سلور («۰

وكن
جهبو
ايشت
ايشته اوونك اجون « راهلست » تباترو بازمادی »وا

ر«ومانتزم »ك

کنیش مماسنده ایستهدیی کی پروازه امکان بولدی  :برقارتال » برفرلانفج کی >
صالو نده او حاماز

۳

۱

نم لك اصاای  :حامد شعرعنه «حشق شاعلك »ی کتبردی .دانا اوتنك

شدی ره ودر محلیل اتا

و تون اترلر ندهده اك بارز صفت

شاع

لکدر

تم حرا»

نوىلى
ابله ابلك دفعه اولارق ادباتمزده «طبیعت »ی كورمشدك > « مقر » له » فص
ردى

اونوتولان ء قلبك صداسنی دوعشدق جا واا ی ماعا ایکی تلق ایتدی وزه شعرك
«نان » فهک ریارحهدن
افقلرنی آحدی  .حامدكك «شعر وشاع لی » ناصلژ | کلادیغنی ف
«نتن » ده « لورددیق » ك « بلانش » له دوکون الای سر ادن
استدلال آدسورز  .ق
برشاعس  ۳9وحامدك کندیسدر _ رمعلمه دسورکه :
--

اوئله سه رار کچ

شمراهوحکمت

دا

زار کیتمه ایدر ۰

معلر جواب وپرییوز :
س

شمر هو | رستا نك برفریاد سى

ىڭ

اسه مفتو ان حقىقتك الهسسدر ۰

ت

با

نونك آوزرنته شاع مقاله ادسور :
س

عشق ر حکت الهبهاولدیغی اجون شمرههبا اولور» شمر معشو ق |نسابده برد نکامر ر نوحهدره

سر طیعون حقبقتك كرة ا

ردن
ای

زر بل ظاهمه سبله اکا ایدرسکز .ز خبالیون» اوه راخ

وصف ونا امکړ رار مور سه رستش ادهرز  .سزك ولکز محدود» زم SA
حامد لك شعر ده

آو لا  €اداده «مو لت» الماهمده بولا مک رطیوان

 ۳تامتناهندر .

 2فدیوواں 3 € 5ھ

شو له ر حملهمی وار  « :وق > فکری صعو بت چکم ع ووم بازدیغ شی رداها
لصحسح اجك ايسترسەم امل دکلشد بربرم i

اونك و من نی آ کلامق اجون اوعترافنی ایشمک احشاج وفدر  :وونشعراری,

وراری بزه اکوویسترییور  .صانیورزکه او شعرار هچ دوشونولهدن » هیچ امك.
اث
حكىلمەدن » قلواحه شاعك

فلمندن دوکولو رمشندر sH نو

دهایك ال بارز

بر وصن ده ودر » « ارده فعالتی صاقلامق » در  .حامدلك وندن فرق او چ O
باز لش بر شعری وار  « .ده > عنو ای طاشان اش

افلب

اوتال تازفک ازطاشاشیور

منظو مهدر :

باس وامند نامرد درم

حزن وشادی رادر نوام

سور اله ماعی عبت صاعام

۱

نت  ۶انان اجون ممجاریدر 2

ری تکار او خر کاذ رهکه

:

خئدة باسدر م شمده

دیکری قسوت معذ به که
رسی

رهمای

ری اقاظ ادر دم شبده
۰

اعادر

دیکری ظل نور عادر

ر سئده غرور وخوت

سار فاو“ زندکاسده

و زد اون  1حهان اده

:

ٍ  ۲کلارز آدمك کوج وکلکی

اله

ِ

کوررز خالقك ووکلکنی ۲

ری دوجار ادن لاه امید

:

متحمل قلان کذلك امد

اش و امہد اله لوقیض 4اد

:

اوقدر اولمەده ر رشان که

رداها طوبلامق امید بمید

:

 ۳عون حبرت اله

جو انی باس ای کسرسه امید .

دوشولولسون زواللی انسانکه

اولهسه باس اميد :اندر املاك !

 1ھی بعض بار ار ی  ۲ادیم بو اوزون منظومه شو مصراعلرله نبابت ولور :

اولدی ذهنم وفکر ابله مالی

سولهدم نظم الله ٦نی نکااه .

شارك ذهننه بر فککلربور » هان اآونده اونی نظمه حکنوربور .:ايشته حامد.
ودر

!

۱

بسا

« وتلر اودر » ده « شا
اف

وم

ارحال

5

فو ی»

سس

4

ای اوطهم » سرلوحهی مر شعر

لصو ر وادادهی اتید

ر سے غا مهسا

موحه بضا

و حهت ستان سه سرا

کلیکار سکوت ابله اوچوشور
سر نلهباشلایان >

د ماد لا

رش
محر ,ه

اوعهت مورزارله لدة صَمت

واردر  .وده ره

تمن طور اما
ل سهکو
هایچ

بکرع رەل اف

و

و

ی منظو مه شو تاره

حتام ولبور :
تشون

سمی
ر

خود مخو د

اده

ول کر امم

5

کاغد او ستنده

جک  7ومنظر ەك

و

انك شمرلرنده و دیکر رکفد

û ابلرم خو لا

شعر

اوله ر سدا ٍِ

و ور

۳۱

کک
ومعنا آوت شنمرترنده میادی سورنوع واردر اود اك هي د
سك ده وول نظم شکار ا
اس ادبانك وتون شکالر نی قوللاندینی کی »

»ه
ایتدی .طارقدهیمنظوم مکتو بکیی  3حالندهک نظماری اویازدی ء « هدیه سال د
اولدینی کی قافبهسز شعراری ایوازدی» اونده « مصنع م»نظومهار  ۳فقط « باس

نظم » لرده وار  « .بلده » » «ونار اودر ا»ثکریارده شعرك هی موضوعه ماس
اک

رسورز EEE

برحوبان سله اوکار شعر موضوعی ارلاملبوردی .

« شعرحاهد » لد ال بارز روصق ده « علوبت » در  .ادسائز حقی علو ی اوك

دهرا
شمرارنده کوردی ء آرقدائی یزانی بکك دیدییکې « حامد سلدبزاردن بنوخاا ک
کلک
ار »

آوعماصرله باشلفاار کو
وارد رشمرة ش

بیجن تورط شاب ۷۱

ای سک شتا تسه جاا و

ا کک
ایسکهمسا رکدر اجرام

ا
.

۱

کاهی کوررم ابدرسك ارام
خراهرده !

ری ری

 «.کونش » انجون بازدیتی برشعرده شوتوصیفاری کورییورز :
ای مطلعی رمقتل اولان خیش ظلاله . ۰

قان آغلاتان اوهام وخیالاتلباله !

.

قتاارلسکااورغو ندر» اورقاصهطو فان!

باموش سکا دلدا :ه» اومستفرشه لبل

لد

17
9۵

بهاونی ETE

لىل» وقار ای « رقاصه طف,ان » ده تصور ومحسل! بده سلمكت :

ايشته وی بالکز حامدك حلهسی یاسور !

حامدك شعرلرنده » شصه دا

روصفده » حاءدك حوق دفعه شبکل وفااظه

وفظه حدندن فصله اهنت و ریشدر  :هیدهاء ررکم
انث و رمه سشی ».باخو د شکل ل
ی لشن  6لوده اوندن اباری کلنده کر لد  /او ء ونون ها لهلر نی  2قافهمقد ه «

ابله یااحزق قدر شکله دوشکو ندر » کصرواده لاتناهی اعضلررنده « ».زخاف » لره
شصهیی « اماله » اره  €خاسدهتعبراره » بك فارستانه ادالره صادف ادوب طوریورز.

وحال » بلکنده ال زیاده » حامدك » بازدینی برثی* رداها تصحسح اعهیشندن ایلری
کلور  .وین » ره بك مرش کرروان اند نا کاو رز  :همان هانرنده e حامد >

رهامش اله » « بویت ویابومصراع شوبلده سویلنهیلردی » دیر» وحنی» عالا کش
هامش شکلنده علاوه ابدیلن و اکن صضورت برحسندن کوزلدر

اولکنی و-سیوتون سیاوب ن
سلمی کناه صاسور !

تک
شاه اقاوفا نیک

اون نوله یایاحفنه

اونك رنه بازسه اولازمی ٩ خار »> اویازدیغی
۱

ی ووچ شی وزندن ء .عضا > اه ادیده فک ار سله
ورز

ai « طفلر کدی » یه J آولوم  6دسور که ۲

بے داوار طن ابعدیکرکن درک اوق اقل ونار
ره ا
9
دکلدر ء لکن ارضده ولنوبده مرك دبریظن اتدیکلرکز اسه در اول آولواردر»

دنیادهیحبانات حیات اولادیفنی ؛ مقبردهک اولومكده اولوم اولادیفنی اکان بودزی
فکری » بافکز حامد هقدر برباد » نهءقدر اسک » هقدر تورکه اولان برست الله آفاده
۱

ایدسور :

احبای رده کشته دکل ونده ده لر
اموات زند هکشته فقط زندکان ارض !

وعقد » در  « .محدد
ال مشپور رز وصفده « آمهام ل
حامدك شعرلرنده الك بارز و

»رودشنامار قاریشدیرارق » جوم ایدنار حامدده اك جوق بود ابام
شاع » ه وقتله کف
سنده
«وحنحی زمعنقمهدم»هنك
لوعقید » » اپلیشیوراردی  .رحائی زاده ک|رم بك ا
حامدی و لقطهدن مدافعه امعشدی  .اوندهی امپامك مسل اولادیغنی » مسل اولسه سله

ونك حامدده ی « دوشوند یراك » خاصهسندن ابلرق کلدیکنی سویلوردی  .وامهاعی

س ۳۷۲۰٩سس
وق

فکرتده

لصدیق

ایدسور

:

قتاس`نده»!
« طورر ر مہمیت  3حل طالع
نو اهام تردن کلنور ؟ « مقر

»

مقدمهسی

ده

>,

شو سطر لر واردر

 « 0انسان لعض

را دهننده اوحان بر فکره ىشنە ص او فدر ویکناکیان > قلننده طوغان رحسی وله ماز»

 .اوقدر درسده

6

ايشته حامددهی ابهام اوکی فکر وبو کبی حساردن کلیور !
ایی نوع اثر واردر ک:هر معنادن فضله اولورسه اواثره حوق واضح دبرزء کهلر
معنانی استعاب ایدهمرسه ااوثر بزه مغلق کلیر .حامدك حوق شعرلرنده مکعلنهااردن
دطاهااشقندر » صانکه شاع معنانك برقسمنی کلهلره » برقسمنی قارات کشفنه رافوره
حامدك اك مشهور شعرلری او«ل.انفاحی زیارت » و« سلح اولی زمینارظتوم»هلرنده»

كو,
من ب
ا کل
مدن
انلک
دری

ال بارز,مثاللری کورسورز :

«  » ۵۱2دن رفاح ست:
09

ت

هیکو شهسنده دهرك نام قا نثارك

۱

قالدك جهانده بارن هرا نك اولدیردور . .
داث
ایب
شة غ
کرد
ماضی* او

شایستهدر دنلسه عام سنك مزارك .

ملك ازلدی کویا تخشکده هم جوارك .

حضورك

مه

ھردم یکل احبقدر اواب عرش رت

۱

تەردر

.

کار

۰.

دوران ادی رقبك » الله ابدی نکارل

قیامه

۹

ار رکو عه دعوت علو ی مارد

آچدی سکا جناحن انان سرمدیت

.

اتدی آی درآغوش جان حهانسپارك .

ورد تات فان آهیآهندر متلیسل

استر ادا کهاولتّون دشمئله بار یکدل
مات

ودی روق ق

lec + اورلممظل

RECE

اك عظیمی فتح اد کك ديارك .

قا RO E

بو پیتاری » ابہامدن صییرارق » نژه تحویل ایدم
« ای فا » ودنانك هرطرفنده سنك قا صاچان نامک کوردم » آولن انسانلره مزار یاعق
او نت اوراده تامتی

ان واقا آمحوندر » دنانك هی ریده سك

امك

اولدبفنه کو ره  6صاند که

نانك هیرنده سنك امك امجون رمزار بایلمشدر » ناءعلیه عم سنك مزارکدر !
سن حهانده برآن قالدك > فقط اومدود زماكث هردقیقهسی ردور اولدی  .سن اووز شو

قدر سئهلك مین رزمانه ادی رزمانك فضی صنغدرداد  .زمایی و صورئله ادبلشدردیککدن
ک۲لانوزمکه » سن مطلقا مکاناده وله ادك » مطلقا تختك ازلیت مکانته تیشکدی !
ماضی »که وبرده غیبدر » هقدر اکان اوراده غو وبر کنتدی » 6فققط هش * رتش ماضی 1

سنك حضورآد اجون و اما آحقدر dk .

قرا کلق ر ولدر  6اورایه کیم ککیدو بکیدهمهجک»

سن
aaل۱۳
:

آ یه کیمك انتقال ادوب ایدهمیه حی محهو لدر » فقط وه اولان نی > سنك اجون » « فا
کا هزمان كلەحك ؟ » دسه

و

ا فتح اتدرکك د

»> دوان دورسور ؛

ووک تره کدر  6جونک سن رکه کرمکل,درکه عیش ر حمق ده

فتم اتدك !

اوقدر علوی شلر اد که » اواراری مادی عثاللرله ارائه اك لازم اولادی اونلر مسلسل

اهاملر تشکیل اندردی » سن اوقدر ووکكکه اکر مادتاده اوله ووك اولادك ء طاغلر سک
باصدیق اولوردی !
» له « بار » رلك او لسون ما توا

ایستمو رد که « دشمن

سن

دشهن د درکك » دسا 45

یار دیدیکكده « الله » اندی » ايستهدككه اللهله دنا رلهسون »> دنانك اللهله رلشمسى ايسه >
ولون دناك

اللهك eE

قىول اعسله گکن اولاحقدی  :سن

دای

E باعای ولك

اجون استه دك

متا که وکسکدهدر > فقعط

وکسکده اولان اوخت اوقدر در نندرکه  6درا

سله اوکا وق آباغه قالقار » سار كکه درندهدر » فقط اوقدر ن وکسکد رکه علو تك کندیسی سله
اوکا

رت | ار

رکوعه وار ر ۱

سن ارتحال اده سرمدیت فرشتهسی » سن  ۳غي شبه kE > س

فقط سنك حهانلری قابلابان روحك

اد بشد رمك

ایستهدی »

هی قابلادی » او سنی قحواقلامق
اوقدر کنیشدیکه اشوتفر

ااپسترکن سن اون قو حاقلاداد ۰ 1

شوکائات لاه اق نه هیئنده

۲

رای اه کبرمش میاه صدحبرت

اکنده امتناهيلی قىلارىنو ر
و

:

يناده سابهسی قالش ودوات وملت

عدم حهاننه ارمش  3زوالندن

۱

و رر باشندهی دستار موه زهیدت

ان حکمه ده بشنده مشعل یت

1

خبات ,قبلمه دم ,ارد نره .ال یرت

 ۱تلم ادو )EZ 3 LR

مام

و شاهه قبلمق امو ن  1ندهسعان

.

,

قاج مجادر او لورسه قسده فرقت .

دد

نظر دن اولدیایسه دوراولوری خاطردن؟

اولور ایسه دوران سفر ررحات

/

۷

.

که ارالدهدر نزدمده هیساعت .

.

وتلریده » معنالره داها وضو ح ورهرك » تره حوره ۳
ښ
«سلے که رکالات کانانی ادی » شیمدی باق حالده بامور .اولك وحالنه باقنحه » صا نو رمکه
میا مار شکلنه کرمشدر  1وزرحه حبرت !

او » اوقدر بارلاقکه اوك صامی او کندهی امتتاهسلی شور ادسور ء اواوقدر بارلاقکه»
اوك ار قه سندهی م
ولت
اوك

ودوات اوبارلاقلغك باننده رکولکه کیی قالور !

زوالمله عدم حهاننه شا اردی

 ¢حونکه سام

اوقدر

اق و اندیدرکه او« عدم ۵ ¢

انتقال

اکل » مظروف اولان سليمك قاسی وزندن ظرف اولان عدمده شا قازاندی  .زم نظر ده

نب - ۸۲۳

الك هیبتیی وارای اولوهدر » حالیوکه سليمك مزار طاشندهی دسټار اوقدر هبتکه اولومه سلههیبت.
ورسور ؛
حمّات > ارتق لر

اتد

ا شندن ار یلدیغی اجون

چ ارتق سل

 ۳ولارق سرت

تردن

ستة التحاق استدیي اجون ده

تالهلرنله اکلیور 3

رەش عله » سامك ا وکنه

دوشمش  6ووك مسافرنی کو ورور

اک رماجت ال پو

6

زک وقات اده » تم « ا
ر 7۵صاغب قل > ربدندی  6او قد

ابوت ماعندن صوسز قاسه » اهن قوروسه ء ععتی ر داها حقه ه بعااسه لا قدر TET
وکو اسه ¢

ادها اوبله ر صاحت قر کورهمیه حك  .قاسحده» او بت ففرتنه اوغرادینغی اجون زو

یی قینندن چیقماسه مجادر» چونکه اوده ر داها اوبله ر صاحب سیف ولامیاچتی !

و دورانکه سلیمه سعت اعشدی » نی ساح داه  ۹۷اولهدی  .اکر ودوران ينه اوله.
زمسو ع آراورسه

کو

 4ساك

یمن آخرته کیتسون و اوراده

ره“

اسون»

اوک رداها عت

لوقسه باشقه درلو اوه ر متبوع ولاماز +
سا نلظررصردن
وک

اوزاق قالدسه کو کار دنده اوزاق قالاماز  .ر

دبک زمان اولومنه اك باقن

ا | قوئل اولاارق.

اولدغمز زمان دکلیدر ؟ سے دہ خاطر صرده صانکه و ا

اول آولش کی خان یاشاور ء اوولهجه هران .رساعت اول >l  se fاولومجه » زم نزدمزده
ان

ای
ه

۱

ار محال اندنوز د مك دکاىدر :kC

مدول وحوشعون

وایی منظو مهده < الهام وساشحه رشلاله ۳

اقا ها

| قور

سلم منظومهسنی فاحدن داها اول یازمشدی « .یاووز سلے » حقنده رمنظومه یازماستی

اوک استادی کال وه اتدی  .حامده بازدیی ریک دوک
او  ۷و صف
E

لد

ات

اء

 Eاب ینحاز رب وطنمهم هر

 VY eماهلا

بادی

وصنعنحه

نطو )€

وه

اوی

لطما

اص

هراظل ینغحایاي دسات

هد ون رظل هدد و ردرا

به فدر باش دو د ری

ءرودا

TAR
۸ 1

توصبه 3

EE

" 3هققلا لاک

و
اب

هرح رب هرظل

یسهسیاقم هلدماحهز كلاک

منظو مهسنه « معا باک » ده رلظره یازمق ایستتهمش» حامد بك بومبایدن |

بازدینی

7

<F

رماسو بده » ای

۱

5

سلجم اول زیارسامهسنی

|له | یلد قلر ی

رعش

و

۲

دسنمش

دوع بلق اک یا
تا

ی

۹

<

ات

a

ِ

نه او و« وسای » کت ا
»

صر ه سو له مت الستهمشاودی

وسه مقتدری اونادی»
اجهدی »> ق

«ا » منظومهسنده نظمك
کر ۳۱ك ! ف

نو منظو مه امجن قولاعه حوق

رده

=

و رده

بالا خره رل اعهد بر » دسور > زواللی ای ری

حانلی

۷۳

سلم

۰

رمسافه

و ر |۳مسج

ا

ا

فا زبارنامهسی

و

۹

و

ا

3

حاریان رورن

| خاب

اش

اهنی داها بارز  .حامد
۰

۳1

۰

1

> بونك .کندیسیده فر فندهدر ۰

ا ينه دیسر . 5
وار

¢

و وت

نو لورسهم

که

د

کودررم

۰

فا اتکی

د اها

ست  ۳ ۲کک

متظم ایدی"» چونک نونك قدر منظوم اولدیقی بال اولیوردی > بن منظوم اولدیفی بللی اولیان
شعراری سوسورم > .

صوك حله اه حامدك ذوفندهی رقت وتکاملی نکهوزل ک|لاورز  .دیکر بر
نی

 99اترارندن مث ایدرن شو جلهنی کورسورز :

« ۲ثاز قامیهم توتتولاحق اولورسه طن ایدهرمکه آلده رسلطان سام زیارننامهمی قالیر » .
لکن اون اونوعامکه بو سوز بوندن اوتوز سننه اول سولهشوردی  .باشقه بر
مکتویدهده نه و ایک منظومهیی مقایسه ایدهرك شوله دور
» فاع زیارتنامهسی سام زیارننامهسنه البته بکزهضن  .جونک سل امجون یازینمساحه 6
وفا 7اجون ازدیخ بیتدر  .رمجسی ایستهمشار ادی ا بک E
عهان و ا منظومه فی سام اول الله فا ۸درحهسنده

 .زم همشره زاده

فرقلی ولیور > .

امد خی ارشاعم مدز فکر در » خبالیمیدر ؟ اثرلرندن نوراه قرکدوردیکمز
تامدده حس کر وان هانکشی غالدز؟؟ کونیندرهسورزت
»سخ غالبه سادهجه خبالی
مثلا |کرمبکه ادوه حسی ء ضا باشایه سادهحه فکری ش
دیهییرز ف6قط حامدده و او چ اساسك اویده بررینه کرفت اولش» اوی ده بررینه
متوازن » اوک و او چ وصفدن هیچ ری غالب بر صفت حالنده اضافه آبدهمهز » فقط

اد مشتركك ر جصلتی وار  :انکناك ۲
ءوزمنل اوکنه داعا :فک كرد حلاتدیی
و حامدانه شتعر » دای وقت ک
ا < انکین بر با احنده » کنش قانادارتی حبربارق سوزولن بر رواز کلر !

ولو رل  :.حامدلك »جوق
ادن

فمتی ».وحو یزحه لا صله هدیر ايدلەمەین »

ك مهم ,ری ده ادساعزه نامق کالله زار « وطن » ی و  «2وطنرورلي >

« حریت و علویت عشقنی ک»تبرمش اولاسدر  .بالکز نکاماقلده وطنیرورلك حبلاق
ان مدی کا اراک اجه و ور لی صتھتان غیاسزیل |وروش کوریورز؛

نعتی ارمٌشدیء حامد صنعت امحنده وطنی اوی استادلوطنبرور لی*
کال وطن امحجنده ص
داها حلادتل » کشرادلك وطنبرورلی داها کوزلدی ک.الدن وطنبرورلك لو
فلرادی وبرلاو کی اقدی  .حامدده وطنبرورلك ایسه بر نور کی بارلادی ورنورکی
 ۱آیدینلاندی  ..رحسی خاستك فورانله روحاری جوش رمشدی < ایکنحسی حانتی ۱

E

LE

ووواطینامجند
.لك حاست ه
زکدبیب»ردی ک
صضا
وردن کن بر
ش»
نره
رموحا
« بدیع »ك هواسنی تنفس ایتدیکمزك فرقنه وارمایز » خالبوکه حامدده پزی ب«دیع » ك
صاراو »> نحونکه اونده بدیی هیحان هشه وه آندیشهه فاهدر .

کارف

حامد  ۵۵۲۱تارحنده « ومای » دن استادی نامق کاله ر مکتوب یازسور وءماه
کلبرکن مدیللیده برکیحه نکااملقله.کوزروشمشدی ».وطنیرورلك ,خصوصنده استاد فمتل
شکاردری بآرز خریالامشص اولای کهجامد,ء داعا « حضرت ابتاد » دیدیی که وش"۷
یانوببا فلبور وشو ولده تامینات و,ریوردی :
« سر کا اوکیجه مسکان اود فی باد لغشن ادیکز  ۰بن مسکین دکل » ساکم .r
اسه دا دکلدر  ۰رفرصت

ی ۳

gE

|رمك
با
و شد ده واردره هحاح تت ؟

استىداده ملق ادن حهتلری هیچ ده مسکنتاک "کو سترمس  4ونار کانی دکلسه

اولدیغی الیو این

که مصافحه ادهرژ .

او ولدر  ۰فقط ن عا
ملتگه ادن NO

کیو

 6استقالده

ی امس

ظن امه یکزکه ن سرزك آحدهفکت وله کیتمه :رم  .وم

زرا قو شارسهم و و

کمن

امیم

لوقه استعدادتی طاشه جارعق اجون دو شك

دوشو جهکولله کي

ویافکر حر ی داد

اجون و کسلمك دضاعدن اشقه هی منتح اولور ؟ »>
ومکتویی بازمازدن او چ درت

حامد

سه

اول  » €وی

ده ابکن» آرتق عدا

ده

ناصل رمستد اولدینی اعه ک۲لاشادینی زمانارده »>  ۷۹۲۱تارحنده نه استادی نامق
کاله بازدی O

داها صفو تله حوشقه نلف

رضوردی 2 5:

و

وحودی حو امهدن کرهحکسه کاسانك هی در هسنه يك 2
 2سنظمات ادسای »ك

شاصلری»

ادات وصنعت

گ و استداداه

e اولسون 1

اجون وطنرورلیي الاضروری

لازمه عد ایدیوراردی  « .زمزمه » ی » اوزون رمکتوینده » حرارتله مدح ابدن »

اك اعالعاده منظومهلری له

|رمث اوکتانده ال وبوك قصور
نن حامد يك > ک

اولارق وطنبورانه شم ار فى قبن کد رسوردی :
 E.زص مه ك

دح
عاید

شو

تولوید یغمز

تاحتاج ناندر  .و فقرهی
اولور

.

ذا

1

حرتك

زمانهمو افق راسان»

دعن حسمات و طنبهصزه ترجان

اولامیاحغی

ابضاح اعك لازم کلدیی کبی  ۲کا دا ۶نهسو بلهسم کندمهده
امسمو ع

ومقطو ع

اولدیغی رعلکنده

بأشقه درلو سس چيقارمغه

وق  .زم وواده شعر سویلیشمز محبوسارك شرق سای تشر  9۳ك اجون ز کندی
امکان
کند عره آراده اتان نفس اه سله سارك مواخذانه مستحق دکلز

ذاتا ماوتو اسدیکیز وق  ۱.د جامد پوراد ارتصیی ات ۳۳۳۱

سب - ۱۷۳۳
رک

هله یابان > حاشران صدالر حقارماسهیدی > ا

ندیکشدکی NAEL

رورزدك  .حالبوکه حامد صوصیادی  /کاله وعد ایتدیی کی ء زمای
معذور ک
کلنحه بررعد کییگورهدی .او نك وطنرورانه حاشر یشلری ابیدرلودر  :ریبالو اسطه»

دیکری دوغیدن دوغریبه .
حامد» هان ههالهسنده وطنی » احنای رغابه تعقس ابدیبوردی  « :دخترهندو »

ظال آحلرك » مظلوم خلق طرفندن ال ہابت ناصل افنا ایبدل لهجک ی کوسترن براردر.
« طارق » ده فاتحارك ناصل علوی اولاسی لکالزمدیکنی ء اسلاميتك اصل فضات
وعدالت عاشت بردیناولدیفی اوکرهبور» وندن باشقه « رودریق » کبیظال حکمداراری

بکلمین عاقبتی جانلی بر منقبه امجنده کوربیوردق  « .ابن موسی » خلیفه سلمان کی
اه کیب کدی وخی یدیق اوخ رند ی طن مات ال فیاکو
ی فدادن حکنمز رحکمدارك حبای وعاقتی حقنده « عد اشد» ا عبرتل
ردرسدی

.

« ذستزن » غضنفرکبی ظا حكمدارلرك خاقطر فندنناصل لعنتله قارشللاناحفنی تشهیر
ادسوردی  « .اشر » فضتلتکار حکمدارلر له وظتیی اصل حدانی پاسنة مدافعەلی ر

ناموس مسئلهسی تلیی اللهدیکلر ی اصل « تەز » اولق اوزره اعلان ابدن بر انردی .
کک دا رن الب کی عدل عکمدارارل مله اصل سحلت اتدبکلریي ء
| ملتك ارادهستی ناصل ال لووك فرمان تلق الهدیکلری حاهّرا حاشرا زمانك مستید
حکمدارينك قولاغنه باغرسوردی  .و زنب »ده علا کی حکمدارارك اك ایت دار

ا
یی.کر
من
ررکن
رات یهضاعه ,د

ملتنی
ولور بق » 1-۶يسار اناالا ح

اونوتان » کندیی حارهلره قایدیرمش» مداهنار احنده برحکمدارك حالنی وانخامنی تصویر
ایدسور»

کهعىداد تاصل

اد ان

تن باشا»نی فتل آسدرهمذسه»

ساردانابالده دوعی سوزلی «سروزه ی قتل اتدریوردی  « .لبرته» ايسه طوعییدن

ی قان ك سا صتی قروان اازهز اکوتاب «اپتبدیاد >
صاورولش برکولله ایدی ,« .عتدالله الصذر » وطنسز ء ملتسز قلامش بدت برحکمدارك
خسرای » وطننی اوحورومه سوروکهین ر

E تشر ادیور  « .ایلخان » »

به قادیناره دوشکون » ملتنه حقسبزلق بایان ر حکمدارك :اك صو دا قیادن آللمده

کے

نے

ا

اولسه » اوضرایاحنی عاقتی اعلان ایلور  «۰.طرغان » ده اك“ عبانل عکمداوار نت
اردولرينك باشنده » ناصل نوتون حاذلری تهلکریه قویارق عالشدقاری کورسورز .
اوھ

تام د شا رده هیحالده بت ای

کا

بك فدرتل» بك عزوظن

وفضات غابهاری واردى  .اوزمان وطنبرورلك دعك اك زیاده غدار وظام حکمدار 2
استنداد وجروتنه قاف طو عق دعکدی  .حامد وئون اترلر له » ملته » حکمدار ار مثدت 
ومنی

حاللر ی

| کلاشور > و :که ' کنحلی

صو رده نو راید سوردی

92 .ط

صنعتك

ضاسسله

قدر تای

مشک

حوق

او نك وطنىرورا نه ثرارییالک وله بالواسطهاو لانلردن

کیره 2

عىارت دکلدر  :اماك دوع دن دوعس ی له وطنیشغرلریده فا

سو تیک

ازوم بوق  -کتجه دنی کالك بوخصوصدهک الرارندنآداها فضامدر  .وبکیی شعرارینك
دوعری له
نوع
دد
توکو رقسمی «الهام وطن» ده وت طو یلاعشدی »>لکن حامدل »
وطنبرو انه شعرلری

ولنده آوندن

رل رده کلرد لده

دکندر

عمارت

یالامق ول حالشدیفنی
ق

وار  .نامق کال ولاز متته e ردشازد م عر

3

 ۰هس حالده امد

کالك

استادی

اسات اجون اوراده بك حوق متالار

ا

اک

۳۱

ای

« لظره » ده » هم زمانك طل وح بمروت عثبای اولان حکمداره .ال شیدتی مصراعلره
حاهرمق » همده سلریده حوق فوئل ار ادات #دران اس مه اعتمار له » استادكث
۹

۲

۱

4

۱

9

ا

منظو مهستی هس اي حهندنده لوال ده راششدی :
وملکك خلقی سولهت سكا فریاد لازمسه

وخنقك مکی سبرات خراب آیاد لاه مش

.

وکونی صاحباسله حرم خاك موطندر
خلق دشمنه سمه

سرمعصوم

موحب وق

هب.اولاد وطتمی تاصادانه تم اولسون..
سول

اد فک

معمو ره

«نحم قلوله E
ه لازم 71

منقاده

نکاه عترنه ر تم الاضداد لا زمسه
که قتل عامه ارکاك تر حلاد لازمسه

۰.

شاد خراسدر

۰

نهد رکه استناداتدك

۲

اولق

۰

رظام

تاش

و دادر خروز
بان

5#

رداماد لازمسه

د سب

استىداد

 "1فو  1اد » E
ران

لااز »سه

اسناد لاز مسه

ظا له ٣ ابع منقاد لا ز مسه

« سرای» اصعانیزندانده هبزمجره اورسونلر . ۰اسارندن وطن منوتی ۱زاد

لازمسه

هله « ان موسی ٤ دو » وطن قوطانی « تاممله ء استتنداداد نظرندن کرله سلماکه
ایستهملن «وطن عمّانی» ای

ننه انشا وحهمنکسنی

رزوی ارضه نکاه منعطنی

« 4وآوبلاءدن

بهقدر انکن سك قدر له دی

کوکه اورمش TF

ی ند

کار البت <
 ۲ای E بل

حاندر

2

وکو

صاتکه نفرتله عال) بشره
وککدهده مظهر حلال اولش

.

فلك آرای.ارتحال اولش .

.

باق حضووندهی .فرشتهلوه .

نهده تازك مزاج منحرنی

.

دوش .ازنده لملگون خلمت

ای وطن ای الاهه مات »

۰

"تک و آل کفنده رزدت ۰

بکزییور کهکشانه بارهلرك
بیلدیرم عکسیدر نقارهلرك

 .موکب رحلتك اودر کوب
ایفلایور روج سا .
 .ستی لق

باشقه ر طرز افتراقك وار >
۱ ۱

ی

ء

کوررم بسك هلال ورای »

آغیمه :امعان .عیاش

.

ه مهاسل انشقاقك وار !

فل قابلاهش ستارهراد

۰ص

سر تور

.الا

ولد اوعا رال"

7 :قدریک انله مک امجوّن اعلا
صانکه کاش حنازهکه مولا ۱

 1کردنت کدی تيغو خنچردن

تمرهلرله باربلدی بستا ك

ان
زلد
* :قا

بقملوب قالدی جسم نازانك

نتهکم خاك امجنده مك حشرات»ه
وور
ل

نمشاك اوزره اولاوك

نهبو وکدرسنك و اجبتاك :
1

د اها روقل رت خاوردن

6

-اولادی بت مردن!

.

سبسلهنیر مسقطنده احسادك

۱

هحر شمهکده ر غدای حبات ۹

٠

داها شبری اوشر مادردن» ,

ق

قد سی غىار مقردن

ا

ر۶سانه ا و منظومهب_ندم وطن تمحر هه قدن غلوه و جزنله ذوعقدهز :
شاع « ومبای » ده » حر حط ف

کار

وطنندن ار حه اوزاق رساحەدەدر.

برطاعك سەسندنء اوقا نوسه باقوز » اوزاقدن طالغهلر ساحله دوضرو کمکدهدر.

اوه بر رت زماننده ظن مریرک اودالعهار »وطنك کنارارندن قووب کلغدر ء
اودالغهلری آشان"روزکارارع وطنث کومودشتندن بزه قوقوار" آلواب کترمکدهدر »
« زمانه ا » ده و وطن ی

» اوصانوسكت دالغهازی کی حوشغو بدر :

ای حر حيط حرم بن

س ص قي هه سن

ور فکرمه جوش حدتکدن

طوبرعمه رنك صفوتکدن

للم .ها سن ابله يدارا

کو ستر وطن عر ره مکر ان
باقد که دم هک رکده

أمكده جوم زر بابه

شمر ده اولور هو رکده

امواج أسه اسحب هو اه !

ساعیارکت نهدازیادر

دم تلی ,ونو کندن

۲

۲

۲

ایصال سلام انار وطندان

هرمو ج نله آشنادر !

هرمو جکه مثل فکر ادم

کم ظلمت بعد موی ردم

بل اک

اوذامش مظفر ؛

اولدقه سواحله شتابان >

دموکده اوحال الله ریشان

نالنده واشکر ز ومغر ! ۰...

۱

حامدك « قرج » حربنده شهید دوشن عسکرار حقنده «زیارت » سرلوحهلی برشعری
واردر » وطندن اوزاق بر ده وطن اجون شلد دوشن و عسکراره » #قدر صممی>

هقدر قلبدن کلن بر حرارتله خطاب ایدسور :
وطن اوغرنده حان ورن احا »

ااسلام اکیتامه علبا

ای شو وادده خاث اولان عکر !

سزی کلدك » وکون زیارته ز

مرا

زی احبا امجون دگلیکه سز

کی ازلیب نیم

اوحریده انکلیز » قرانسز » ابتالبان عسکراریده مقتول "دوشمشدی » .شاعركد
پاننده رده ر اسالمان اله ر موسقوف واردز :

ری موستوفکه ك عاپاندر

بری زائرارك اتالاندر
 Eشقدیسی الهمش رهیر

فط انلز » فرانسر مارلقاری غات منبندر 

وراك شبدلی ايسه » رمستاد

فقبر منظر ه در  ¢لکن شاعس > نوره کنیتبرءتن وصزی ی بهدر ن برلسلى اله آووتور n

انکلزله فرانسزه عاد

شو ازم ین اراد

سزه کوکدن ار فروز ور

زاید ؛
۱

او عبت شپدارينك روحلری شپهسر کهحالا وطنی او ماد
او وطندرکه الوه جهر ه ما

کوان انارکن نه وش طوررء کویا

رر اولاادی اوسننه مادر

الوداع ای راددان وطن

۱

لوداع ای دلاوران وطن

الوداع » الوداع ایعسکرلر!
حامدك  ۳۱۳دەك ونان حرنی اجون بازدینی « اردوی هوانده برشاعس » شعرنده

۵۱۱

مسب

۲0ید

یک یکوزیورز:
دبو
لنده
ستحال
کغنا
دخی» حاستله وطنبرورلکك» علویتله صنمتك#تزج بر
هدر شو مشج رادان  6شو کو هسار حد ید

ی

ادر

ماه

شب

درازده

زمینه فا

وحه

»

اهقب

ری

دلرسه

نظلمدن

ورور حضور اله » بجرهرة میشر اسه

Da

و

له
حبقان اومشحرهدن باالكل «

متحد

نولوطلرله

وورور سای اساطره ضرنه ہدید ...

حشر

ا

اله

لور

سام

اخوت ۳

انون

3

رکوشنو از

ەدر شوم غفرك قوباردیغی اواز ؟

» الله »در

افقلرنده اونك روحلر قبلار رواز !

تون مماهدار

اولسون

ورور کنار

میاننده گام نةاه

دید

پثیل صارقلی شوعلوی جبال مسامدر

مکو نات موحددر ای ماهدلرا....

شرب مذهیمز سرو وکلین وشمشاد !

والدهسی امحون بازدیتی « و الدهم » کتا یایسه > شاعی خصوصی والدهدن » موی

والده اولان « وطن » ه انتقال ایتدیرهرك » اوجوق کوزل منظومهیه جوق مز ووطنی

رلاحقه علاوهسله اثری تتو ے ایدییور  .بالقان ھزمتندن صوکرا کی عموعی امیدسزلك
0
۱ 3

 1سمی اعائك ء ای اعادك » ی کهانت والهامك صداسی کندر +
و الدهد شمهدی

اس

اند ید یل

سن دعا ابت هان او واراولسون
ڪه کار <ه

والد

.

ومولود

که بو اند ه فدای حان ادیور :
کرحه

۰

ار

اد بر جز

که تظاهلدهدر علاماق :
رکون انسان اولورده

جونکاوندن طعلوادرهصس ون
وحود
مدو
ادیر ار
ولا
اونك او

اوك اولادی
فالاز کی

مات"ودوات :

او رزمان برو ح ؛

یمن مل اولان مدافعهلر ۳1
حقبله

حانواراردن

انتقام الورز !

»وریور
موت پروجوای ر ک
اولله رکون کبرکه والدهن

ی دشمنده اوبله کوزملیدر.
وژ
ره الت تات از" ر

فالقار

جه کوه وقلاعه صائل اولور !

شم

1

>:

را والدهك

وار ای حامد

مرو ح

۳

بالقان دولتارينك بربرینه طوتوشاجقارنی وقوعندن اول صراحة سوبلهمشدی :

زه قارشی اووشدیر » لکن

بهجکلر صوکنده ری !

می یار اویایقلقدن قورتاروب تام شقظه دعوت ایدییور :

تا شک

ار

و

اک

ازبانقاقده واز دك قصان ۲
| بوندن اونر سنه اول ازیلان اوکتاباله حامدلكء شاعرانه برکهانت والهام قیلندن

۳۳
ست

مادنا ملتدەک صوك علوی قبامی بیله سزدیکی شومصراعارك امجندن سزیلیور کیدر 4 4۹
ضریهٌ قهن الهالنا ک

ای وطنداش سنك قدرنده
سامش اول  ۳بک اولادم ماوس

ک اوی سن ده اعه قط امید :

اكلشكرالتغيرات عا

شپهپمز عم سناستدر .

اوتی ماهس ومقتدر رال

۱
o
چ

 .دوند رر اقتضای حاله کوره .

بومعظم > وقهرمان مات

صبر ابله ٤ سبی اکبلهیر برکول

ننه اظهار اندر بو وکلکنی ب

نه معروعاً اتحاد اىدەرك :

فلارژ اسک حال استرداد

قوة عقل وقوة بازو

۶

اندهحکدر » اندر باذرالله

خصمی لرزان وغل خحبران !

۱

حامدهٌ وکی وطنرورانه شعرارندن وارلرندن داها زیادهمثال کتبرمکه
شوى بلا که ی میات

ء اکن

نش

اه

ادساعزه کو

ری 3۱

وطیروراك >

طن اشدیکمرّدن وظ >ن اتلد ندن حوق فضلهدر .
۱

:امدك
ءمی ح
 ۳ن

ادیاعزه ال قدرتی رخدمتیده تورلد ادات اد کات

« نر » ی ورمش اولاسدر  ۰ه ضسدار که « عا قشق باشا» دن بوکونه» قدر> ادبیافزك 
بنشدردیی ال توکسك ا

شاعی tT

عصرلق ادسانك ال وکسك ایک نانریدرده > E

ماده

E

ریک

حامددن ما 5حوق اعهلشدی » حوق طسعنلشدی  .فقط ء ادها اندهسلیوز

»ن
«قر مقدمهسی ند
م

۳۳
» حالا ۳

داها قمتلی » داها وکسك برل اداع ایدهمهدك e « .

تجدد ادساگزده > یک نرك بارلاق علمداری اوه

> فقط نی رانك 5

قاماشدبران اونژی » ازتق بوکون » اوزمانی ذوق وهبحانی دویارق ء اتراو
حالی وکه« مقر مقدمهسی » حالا وکونكده الك وكيك دوق وهیحای ورن o

تفرافده » شەسز > قمتندن بر خره غب أا
«ناب شهابالدین» ۳
اه گنیر  .ح

اا

فیتر ار

۳۳۱

رردیی مقر مقد.مه.و
:ال جا و الك ناا

کوردی ! » خابر ».ابلك نش آدنییی دکلء ادبباندهی شکل :YT اساوبتدارا
فوقنده قالاحق » زمان ومکانله اسکنمك سامز ابلك ننری !

1

سل  ۷س

عرالوم صامر بك مقنره ادبامزك رفکرری :
« حامد » سک خطاب اجون

و

 7ووك کله ولامیورم ! »

امق کال -

و

اموات کیی قولار ی ساه قالدرر «

یرم عبدا می حامد زمه ادگ مان ده  2اروی

من

و
1

اف

ضرف ادات اه سندن ال کرک شاهقه حامددر »

۱
زه
« ادماعند
اد

جر تال یا

اقلات نمی حامدله باشلار >

ات

ریاف يشاباحق y EE

ذکر نله حدناك اك ووك خوحهسی حامددر »

۱
» ۳

و

اعضاممز ! »

E

۱

 Aeده شمشعهسی ولون عا مدیته

2شمابالداین ۳

۰

E

N

سلما نظف

صااش اولان روما یزم Ea

-

E

 7دھا

ولدی  ٠ععانی تارخنده حقمق معناسیله دهای شاع اله حامدده وار ۽ زذوق وطرز تصور اعتبار له

۱ ۹و

E

آوروبای اولدق »

فا
رها او

۱

 « 31ال حوق حامدی سودم _ او قلبمزك ده الك صمیمی اشا سور« 

9

ار
اى

۱

»امد داها زیاده استقای
تال ین اد یلر ح

چ

فاليا مادم
کووسترسوردی »
ا  ۲اد 2

3

ک e اون ۶2

۲اامامورم ! »
 92۷لیب اوقدر کل

۹۲۳ده «تورك بوردی »نكعبداعقحامده تخصیص ابتدیی نسخهدهیه] نکات»لردن:
» عدا لاق حامد ورکر اك .اك بو بو شاعیبدر

فطری اوق او قدر هس لسن طر فندن ول

ایدلدیکه ابضاح و انانی دکل حق تکراری سله عث زر بداهت اولاۍ»
۱

تا

4

راهن مد

 ۰ 2شه قسیر عالق حامده  ۳۳باقلاشیء رز! »
و

:
2  ¢ Eحامدی  1کلادینی زمان > 0ج

1

۳

وور

د روا کو رد ییمظاللدن

ونمتله » حهل وظامنه الیالاند غ|لایاحقدر  .اه ای تورك ملق ›
 » ۱بالعموم ارکان شعر ص
 ۱ای غدور ومعذور ماع حامدق دیکلرودها که کووه نکه د:هالراندیدر » وسن ده ادا باشایاحق كت ».
۹۳

ا ا

1

ق

 2سامان سب

امد

 ٠لوردو
8

 ۱شاع نی الذات یاو

حا هین و قد ردن فاخ 3

3

وغامد

اقتدارز لقده مکندر e
۱

.

9

۱

_ صدالاه حودت -

ورد ګدد ادمای ار خی N

=

 ۳۷۳سے

« مقر ولون تورك اد سانتدق بو وکدر  .فقط اصل حامد مقردهی حامددنده و وکدر 4

اط
داك درن كرك ٤الت و

با

اتا

۳

ده

۰

سنی حقبله  ۲کلامق دشوار 6 ۰

وطنكك شاع مدورك

وار

اهق
کرای وشارو»

اتیب بای <
» عدالق ا
تلقو ك

بك اقندیی دورن ماك » ایوت

یه عنه سى آرقهسندن قطب ملد ری

واره باقوره؟ ہے احتساسنی سبلان اتد ر مشدر 6

أك > اعصاعه

اری دقق

0ا  6ھر اک EG

۱

دورا دور

د اا ر
زر حهان

۱
 4فاضل امو

« حامد حدسبله سزدیی زمان خالق » ذهنله دوشوندای
ا

برحیائله اا

زمان مخلوتدر  .ونون ازرارنده

نز ر متطقاك مادلهاری کور لور  .ر حرنك ااهاملری رتورك وو

ادیک امجون تورانه » ایکینحينك دوش وئمهلری عصرك فتلرندن مقتبس ا

نمان

احون زمانه

عاند در >.

ا
» عدالق اف

e

و

ا

1ق تس
ك ابستردم که او ركش  ۳م

کت

شسهدنامه سی ده آرم اشون >

امش

 6 1لسان یناللل اولسهیدی » حامد داهی* بیناللل اولوردی >
۱

ِ

۱

و

عا 9 ۱ ۲
« عدالق حامد تورك واسلام عالنك ماشیبه شامل"» حاله متولی > ا
تواریدر  ۰بونورد ملق وو اسلام امتی الته ازلسوست اولدیغی قدر اند قنردر  :ایفته دا
ام

وتاي اولدیغی قدر ملي او لاان ودعوانك ا حل ها و رهاندر «

 -وس

اد

عام لك اجا

ات ا زا
رقاصهٌ شپره اءعش اف زمان
سرا

اعش عه محافل رقصان اوی امان "

اکا انی ره سوز وساز ابله.

مجرای سیل کربه ابدرمش اواز ابله ؛
خای وکونکی ن

ناا ای
تن

حنقمشدی اعترال سفدله اغا کدن

اوصانکه کندیی «کلر دی لی 1

۳

سب  ۳۳حت
باقدم ولون وه خرایی مدارنه

باقدم او

فامدی مھ ط اد سئده

ك

طاشدن کو زلاسکی هکه النت راد

رملك » اش "شار

هیکلی :

الست یدق مطمح انظاری حيخنەمك

وقتله ر الاههکه اواشدی  7متیر 6

وقتہله ر مسره > وکون رخراهزار

ر حسن یو حو دکه اولشدی لو از

آله ر قاد هدف
حاك ا ەدە بیج ی کهسار

دورده

اوی ر
رعدان

وختی کی

افش ولون طور اله اشحار دورده

ازعتن .ماضی ی زوز کار .

با ہاردن

1

کوردم

و سه عدم !

او رده دی

ال

عاری کبی مساعده
وک

خطر 5 ۵۵

 11جوقخاطرء

عمامله امین

1
حر ہہ

اخطار

ل

1

ایدردی ور س

فاك

جاری اعش دموع حر حاب ابه

روز کاردن

و

 ۵۲و منظر ه

.

بر چوق خرابهر مترلزل شباب اله

انقاض اقراضی اواد الفتك .
بعش عظام عصر اله ا

دوشمش نوخا که نوز سنه اول و صاعقه

شاهته

عا کس هنوز او شاهقهلردن اصای ۱

قاس فتاهوی

فریاد عادمالهبهTH

ات وناز

وی
کم زبارت ابلیه رك ی او

!

رهه ری
عمدی  .الم
 1وکوزل م:ظو مەی حامد « ومیأای » ده اکن بازمشدی .اسمنه «بشللاك» د
ك

اسی ناش

¢

حامده

بشیلاك کتبردیکن سویلیور ۰

بازداغی مکتو یده ار لب فاگ خاطر دبهس

حامدده

| کرمه بازدیی حواده

مھ

مدر اوی  1اسیاناق کی 7

اسم

« طاغده

رمو حه حسن »ه

دیل ایلیور  .شاعرك ابلك ولدیفی اس نهقدر حانل ! حامد شعری بالا خره « ونلر اودر » ده
» زھہ

هندی

» انه

شیمدیه قدر سولهدیکم

جو رەش

۰

| کرمه دسورکه E

سن

رابت

تازه

باقکه ن اومنظومهی

اشمازك جلهسنه فاق ولبورم  .وقارده شمردن  1کلامام دیدیکیی ده

او و عام [ 1

يسل کیمش

» امین ی کلندن
معاممله حکیلمقدی

حر ارت بنده طو بلاندی او دمده

A

ی

جندن .

حر ارت

ایردی کوهدن  6الکزدی همده

فقط منظر دکل وندن عبارت .

۳
1

(۹

کزن فاووسردن و ا
۱
اولوردی حانبننده عایان
ٍ
هان هیر قدهءده بر نظارت »
بونګده خارحنده wS

 iقابل اخفا دکادر

فود اش ماندن و کات

ار  ۳دک » انو

ار سبله بکزر ماف رصن
رطاون بذرای
ج

ری ۳

خار  6تابن E

۱

:شهاب سرد افتان وخران

سی طر ح طر ح اش سرایت ۰

اسر خوش برا نسم نولياند

!تاب | 8جنده
طاخ اف

رلپردن > #لکاردن ااا
و هیتنده نه e زر ستاره 

وماره

اور قردر و

چنلر پابنه المر دخاات .
| غاحافلر امجنده ر شیل تور

باقن کورمکدهم ندن فقط دور

شب نی" مهتانه رقابت
حهئهلر سورمچحه او انا

 ۳باعشدی حو اواشدی اما

۱

انردی کوهدن ر وله TE

3

اتدی او ردن ETE

EO

۱

شتاندن حکیلدم ر کناره

۱

باقندن افه کاز دی طافت .

یندن کیتمک NE و قدی
باقندن باقغه حاحتده وقدی
شاشوات قالدم کذار اتدی نات ۰

تسم يال وبالندن  ۲دبزان

اولوردی ردکار سدا ازندن  .
یا

( مان E
فقط کوکلده کر ا

حیدارت و رمهدی رت باه ۱

بتشدی کوردیکم شکل وتیافت ۲
ا

1

بلای ر .مخ منحوس
ادر

 ۲غاجلر هب زمن ro

“ی

کی

خاب وحوسار وشام eRe

و

اا

ا

1

هب سف بر

زاره

الا له قمامشار رفاقت

3

بهدر » د ردم

*و شوت

ده شتله ھر سو 6

حبات بار ضا هدر  6به  9کو ٩

و ظلمتکهده صحرای قیامت !
9

۳

1

VV
5

۳

a

Co

۵

۲

E
۳.

RT
۸2

#

ی

Fy HOA

|
۲۱ ۵
نت

7
ا

TA

2

E
4
 Nyو11

O

۳

۳

کت

غ س کے

ماك مزل
 1وغل

سرا

) ص.نعننه

» ۵مر اعات ضر

ر عونهدر کر ا

 1ته ڪه اسی صنایع اد سەفی

اك دیع رطر زده حانلا ند ز سور 1

او ر خر د 2رویامدر  2سام ؟

دوو دی  ۹مه » رفنکر اندیمعانه رق .

او دوز که ور لا مردر » ەدر امم ؟

وتون وای دمم وشب سياه کوررر . .

نوبر نشانه سو د اهدر بهدر امم .

اولان درو عه طاری کدرمہدر > وقسه

سیب ,هدر رکون

عشق ادوپ کیتدی

 Jbکا کل خاناعیدز و شعر بعید

ەدر ای

°

غبار حهرة اشامیدر بهدر یلم ؟

.

او ماهار هکه ابلامیدر ەدر سامم ؟

:

خاقك قیامت اولیه و ؟

نسم ئت

اعلاهیدر هدر سامم ؟

کان اوسرودلاراهءدر هدر امم ؟

2

را

دسهکی ر میک ۽ رملك قبلار رواز

اوخنجر از ؟

له وله سا جر هدر ای(

 .الك اقیتدشی قاندر ورکریة شادی
کو زاکكده اولورش مکر ندیمهاری
طیعتك اوسا اولان صاععه اری
اوبار عاسن

فطر ب هک۰زله E

E

وراک  0ای اولور سیاهه شه

قرب اعسون »> تا اله كت شه

ِ

ح :

تنود ف اوده ر باشقه لحوه ور

که اتدی قلیعی اصلا ,قناعاون جروج !
ومو ےج فکی  3و وخون

که قىم اعظمیی کک
ز ون a

اواش

و وزدن او

کر

سويد ووادی

!

ادن اماد !
مئمّاو !

 ¢ەد بسک .

ادد 1

کوارسه کان آچیاوب غنجه » در اولور سدا
شودر و لله“ خولبا .
صباحدن داها خ
ادردی على بر آزه  31 5نور !

هیوب
سر

اول

هالتدر
ادر کی رفتارکز ح
ا

 6که صجم

بائدی

کب
قدرندر

نو دمکه  3بشکزدن کلیر دوسضمه تب

تون جوم سا رج رج اولور غارب
اجمده مهار کی اواش دسور

ما غاب

انیحه سر  ۵نادمه مار کلم ۹
نهد ن ب ق

5

سیم

نسم

۰

سحرد گی ار

دوشو بازک

ER

زر شور تا  ۶فده

: ۳

فام وحالی بازادکن طو و شمیور ەب
فصل

ی

3

ماهو ش

عروں

4

امین اوكکه اوزده کو اذ غروب اغز

:

ای ماعی رده کاهره اولان پاز

اولدم نه اق مهر خ.الك ال دار

دوسهمده خیااله ظلمات اواسه مکام
خا اولسهده دهم س

ین

اووعق سی ای بار وفا کار

عو اولسه ر

تصو ر قیلار اول

محشرلر امجنده قوشارم سابهکه هسو

۶۳

مقمرلر اجنده طوتارم سانەق ھار

کریان اولورم ۹

فریاد اىدەرم طاشلر اولور حالی حطر

تکرار ادرازهار .

رش هت UO OE

هرشی ی سندن قبابور ونده خبردار .

تدقیق اله حالاانه باقسون طرفننك

چوق فرق کوررار ديهم بار اله اغیار.

سنهنث ساءکن

راك
سن خاك سیه شبه قان غ۱لار سه خ

پایکده مقار کا اواش کې مفتو

بالاده سحاب

ی موت اا
سن امر کی اضزا رد

بر سوز بولامام قیلمفه تعریف بو حالی
خی لهنيرم حیر 1تی صو ر نهمکن

تکرار ابدرم سولهدیکم سوزاری اچار
خیرت اله بایان ور رم حبرته تکرار

باقد ته شو دهره کور رم خواب وخیاات

ای خااتی عا آز بجی چرخکی ضبط ایت

باقدخه سکا مهر حقیقت دوکر انوار
مخلو قنه غدر ااه لشامی اوغدار ؟

ایام هار اولدی » چیجکلر تون آجدی

قالسو ی م غنحه شم سرت ك
وقي ستاك وز جالکده ودیدار ؟
لاشمیکه اول غنحة اميد اوله رغار؟

لا میکه اول ءطاع انوار اوله ر ظل

يارب و عاشای »> و سودای » ودردی

2

قیلوت اضار  6کیمه الهم اظهار؟

ای صفملاتك یاقیشان قبرکه دوار .
ك

«ولو » ررم :
ا

و طاش جبینمه بکزرکه عینی مقبردر

طبگی سکون ابله ظاھی ٤ درون محشردر .

و خاك ليله“ امیدی  ۲کدیرر عه

باقیلسه ظامته O

بو ویر ازه کم مهد فیکعدرکه

راز سفیل اسهده » حفر اد جه رود

غرروب حسیی کورای زاثر میقالفکر

» فقط منو ردر

غروب شمسدن از حهت و ازهدر .

مزاره بکزهمیور کوردیکم و خاك سیاه

سدیر و خاك سیاه تاه

رحال غیب جاعت » خطیی هاف غيب

عقوله سحده رسان ر باندمنردر .

دنق

وتون عواله ورك ان کستردر -

بو قبر سا کی احیایه وفیدر  ۲بك ؟

دوقر کے ایی ر جم روحیروردر ۰

ای فتان که

الا برع

دکل ستاره»اور روح جسمبرور اندی

که عرش رجته بک اله سفر ردر

سحر اوژاهروه ند ملایکدر

طلو ع مهر حقیقنسه شام اسمردر .

ا وکو نکه ن ولا مام

فرده حای راز
ط

0

۳

ی

اوشبکه فکر الله خواب اضطراب اواورم 
تصادف اسهم و
سره او که

و

 . .دوشوندیکم نه البت اوچشم یفردر .
چان کی اواورم که اوماهییکردر 1

ر حنازهه بولده

خصو صله ر کلین کورسهم

ام هان

۰

ریده
اجنده > صدالر اعنده » ه

ارشیتدیکم هس وایسین دلمدر .

تفه ای شخعم ن اعتقاد عه

ری ميشه مشر > ری مکدردر

برویده قوماره دفن اتدیکم کوزاسه ۳

 ۵مقر
مق رکه  ۲ار مو حود هك

مدع

اك

دعك

ادسترکه  ۳اول سمنیردر

۰

أ مده خنده عادر » باشمده مقردر .

:

مقر مس

ا ر دز  ¢فنا ولش

اولان معان“ شعر هدنل » مقر > ده

» مه
ر وحودك

سی

اجون

ار ولو عادافی سلیرم  ۰مقر

باسلدی

4

۰

مقر ده

خنشاماد رکه

هیحلکه مستند اولدیغی اجون مطالعهسندن حاصل شحهده هيجدر ۽ لکن عه رشیدر .

آوت وکتایی باعال مطالمه ابدن فکر » بر قبرستانی طولاشمش اولور » وقبرستانده واقم
اولدینمی کبی هیچ دشی  1کلایامبارق اجندزن

حیقوب کیدر !

وک تاك مقدمهسن کو رمک شحهسنه واقف اولق » باخود مندرحای |و قومقاه اسمن دوشو ءك

ردر .بوکتاب قبرستانده یازادیکه بدشخت مؤلفابی طانییانلرهکدر » مطیاانلره ایسه کلالو رر ...اج
مقبرك حاوی اولدرغی فریادار آری آری رطام قرلردر » فقط ونلرك هسنده روجود دفین
ولونور  :او وحود اسه کا سود که ر وزده جلى ادن انسایتدر سل وکتاین کندم اوقویام

دته بازدم  .زرا حسیا عه اک

اىدەجکار تادر » بلکده برقاج وادر اولاحفی سلرم ۽ رده

ذاتا کیسهنت شربك تارم اولاسنی ايستهم » قورقارمکه او اشتراك تجربهبه متوقفدر  ۰بن ایسترمکه
حالنه  ۲غلاديفمعاره اجون یالکز کندم آغلاع  .ویالکزلق ك ووك عذاب اولدینی اجون
هین سلمت كلةلنذر !

ما

بعض قاءلرده کدرله سرور رنه

حانشین اولاماز ؟ قلب واردرکه بره ردهاتدیی حزی دنا نك

اولاحه حظ ومسر تلری ازاله اندهه  6ەدە اوحزن هیچ زهسرورته مان دکندر ! بمض کوکللر ده
ات

ا

.,هسرت جتمم ولو ور  ۳۸حزنده صفا ولو عاسی  ۹2۲اباك

کدذز انکر اولاسی

ویدندر ۽ فقط نه قاب وارد رکه حا فظه اشد یکدری سو شجزد ایدر ۽ بم کدرموا کداردندر!
وسك لسای  1کلاشیامقدن
کدرمك و ای اجون سو عك ایسترم » وی کیسهاره ۲کلاتامام » ح
زیر از موه

 ۵ول

اج

87

وك

 2طوغری شهر

رحقیقت مدهشه نك تضییق  ۲اتنده هیچ دشی

سول همهمکدر  :مقر اسه خطابت اندیور ؟
مقبر مومیق اعتباربله ك چوق نظرار اجون صوغوق ر اتردر » وصوغوفلق .م قابمیاحراق
ای ! عا اد اده بر آخرت لزامدر » مقر او

ی

0

اج

ر
ک
ھ ا
جک

مقر مقر دکل ر ره » رنه دکل' f قد ام مسد دل ر ا

اوئالیدی » حالبوکه بر مقمر نله دکل ! مقر ور المیئك اندي
اولما دی

2

ر فضای یانما

فر انسايتك جیقامادیفی متیر

مقر بر حشر |ولالیدی » همات !
» دعم » <ية اماز ر حالده ولو عالیدر » ەقەردە ايور »> مؤداً اشیو را

فکر <بقّماماد

وانیش ر درنلک دال اواسه لله حیفا کهننه مقر اولقدنباشقه رثی دکل  :مقمرك معناسیمقارك
ظاودن عبارت !
اسان اعض کر ه خاطر ننهکلن بر خیالیطا.ساماژ  6او قدرکو زلدر ۽ ذهنندهاو عال رفکره ش 4صل>

اقودر توکسکدر ۽ قلینده طوغان ر حسی

ولاماز » اوقدر درندر  .وځ

اله رفریاد قوبارر >

باخود بك قراکلق برثی سورر » یاخود هیچ رشی سویایهمزده قلمنی آیاغنك ل۲تنه ل۲وب آزر:
ونلر شمردر ؛

۰

۰

۰

۰

اج

کوزل هر دار تامنه » ونوكاملر اعانه ھکار بای کبیکوزل فکرار » و و وقمهار
امجونده بتلر ياعالیدر  3مار اللهك ياد فی از یکل
هانی شاغن رکوو رل قبره  3 1ورهمتلرك
تم حاس.ین طییمیه ی حقیاه قاد

و

ل

ال

بر  1؟ ۲نامل تصو زر و يم اىدهایرز ؟

نظرنده سيم دح

قدر .حسایت ورهش > هانک

اعش ؟ زم بازوبده  ۷کوزل و لدهمز

.NB

کک

رشو

ااهام ادن

زکه طاقا خارحده بر مسیی وان
ر

اج

دیدیکم اهلان سا الله مارك مصادهه اندهچکاری ر قطه د ه » باخود ر فض ای تامتناهیده
ولر باقیثلا شد چە ی اسلیت
بو اعقدر ٠ قلے مدتلره و اک قو هة خارقااءاده نك اراسنده فالدی  .ن
ولور > آر راد که لومد اواوردم  6پات رادل

» ن آز,لدم » مقر حیقدی ¦ و شعرهیدر ؟

هعکن ! سا الله مار راشمهمیل » وداها طوغریسی آری قالالی ابدیلر » بن افتراق و استفراقالله
:و» شەر اولوردی !  ۰ . ...اج
فغان اعایدم ا

"۳۹
۳۳

Ti
ی

۱

۰

9

سای باشا راده

اق

۰0

نی

SK

سمرکشت

او ی دمران»
كده
« روت فنون » دنور

اولان « خالد
“
» لک ن

ژیاده « کو حود

شملر

C5

ند

سما عدن

فلت یی ۶

و روا نون زنك اك بوولد ا

حقنده» «دسورار که» دهشو مطالعهی سردادیور :
اولان

ا

تر 6
اولان

م 4سز
ندر

کي

اك مهم دوره

و« او دوراه ا کوزل رومای ك
اسه 4

دت

ی

»

» دنل

«¢

جناب شمابالدین بكده تنظمات ادسانندن حث ابدرکن ی

عداطق سات ك

ااب

ےجه یلهام
کے ( لورج

ضا » يك « ا

شیلر  ¢وی و

کو جو

در
حده
بر هژ

وکو نك نترننه

۱

سژای

اد نی ای

 2اد er

1۸
ریفناردی» .
ای
م

ی

کو حول بررادر  ۳0لی اد

سم آنیبهقارثی

« ءلوی سزایی ! وکتاب سکا یادکار برادرانهم اولسونکه ابدت نامکدن استمداده محتاجدر.
قورقارمکه ندهی۳

ادیی سن ده صدبق اىذەجكسىك

تیردیکږ نکو رهحکسك

۲ ۳

اکرم 5

بازدیی e

اك

 €سزانی حفند ه A 6 eF

نده
باشلادیمی ر س

شو سطر ار ی

حامدك

اوقو ورز

« سزاسدن آراده خەر آ لیورم > و على حوحفك کوستردیی رق داها م خمنمك فوفنه
وارمادی  .فقط ایلرده مبرعقول ردرحهه واصل اولاحفندن اه لور
حاابوکه 1ك

بکه اميه حك رحای وارسه

١ری کی آنڭده يازد فی هلر افراظط

اوده ال رادهلریده

حوق

و۳کت زم قدر رن
تشه

استممال

|عسیدر

 ۰کاک

درحهسندهکو زل ,اولق قصوری کوسترسور «

دیکر برمکتوبنده شو نید بولونیور:
« سزایی لكشیوهسن آقلید اندنور » ایریده اوده دکیشیر انشااه ! »

سزایتك « تعلم ادبیات » مکرمهدیی امون حامدك متاثر اولدینی > کرم بکكده
« ایکنجیتعلم » ده سزابينك اك مهم بر موقع ان ا نة امن اندر جز انب
 Eیمتا ک,ندیسنه ء اوزمانارده بوقدر آهمیت ویریلن سای بك
ادساعزه الکز ایی ار اهدا اتدی سر زار از  2کته » ¢درکرای د کو حول شار » .

ونلردن باشقه بعض مقالهاری » باخاصه حامدله یایذینی مخارهاره عاد ر طا کا

واردر .

۱

®

فكه
ب
مایی
سز

999

بر عاطیه متشویدی  .بدری > زماننك « وزراو رحل » ندل ۶

سنا«عی
وعىی ز مایده مشہور « اریاب ف » د

تسه
3

 aSی سل
6 ai

ایز

دا کف

درا
اش 6

کهرمشی ÎS
اشا امون

زط م ایتدیی «

هس

۱

اشا  9ر ودم » ی

شع رده باز اردی: /
 ۳من ار ERAS

حب سوادن مبل کس

الله ن

دساده قالاز هیچ کس

باق هوس

الهکه سرد اله

هس تن بتر بر درد اله

کهرم
ک

اوغاشمفه هس ذ,د اله

دکز .و درای ان

ده « خواد » عصر ایدم

فص نکن صدر اندم

هش هاون صدر اندم

کوستردی جرخ روی عاس

دل خسته اولدم ر زمان

ندرم اله یتدی وان

اوچدی مایت مرغ جان

چوک خراب اولدی تفس .

ذوقاه ادبیات قدعهبه منسوب اولان سامی پاشا ء بالطبم اوغلنهده ماضینك ذوقی
ورمکه حالش وردی

عبن زمانده سزرآ به عصری حصیلده بابد,رسوردی »

باشانك قاوعنده وز e اسله بردی » برحوق آشحدار » حلاهار » خدمهلر واردی >
وطسعتله قوناقده رحوقده حوجق واردی » ونلره علملر طوتولمشدی  .سزایی بك

باشل باشنه بر مکتب اولان بااسنك قوافندم فرانسزجهی أل آتذکین ۲۳
اوکنده باباسنك کندینه تلقمنه حاللشدینیادسات قدعهدن آبری واوکا ضد اولارق غربك
۱

کف و باشقه رنکلی ادساتی کوردی  ۱سزای عاناهحطندن آلدینی ا |نلهحصلندن

آدینی تار آراستده موی بر جاده مکتردی 2۰سرابنت ال ع

بولونان حامد بك بومبایدن اکرم بکه بازدینی مکتویده اسزالينك بو ادلی و نتیجنده.

غربك شرقه غلبه حالدیفی شوصورتله آ کلاتیور

« واقعا بدری کاتب »آوی ایسه ر مکتب ابدی  .لکن اوقونان اصول کتابت بشقه تولده
تب  6سبزاییبهده نه باشقه بر ول مطلب اولدیفی امجون کندیی اومکتبك خارجنده ر طالب
ویستهدیی مسلکه صاحب اولدی € ۰
ادب ادی  .عاقیت غبرت واقدای ساهسنده غالب ا

3

سبزانی يكده حامد بك کی انی بر عانهبه منسوبدی » اوده اونك کی کنج یاشنده
ایر ی اكع
عت لس

بر کنمطیکنده فا

ثرار بازمشدی ء اوده اونك کی خارجه مسلکنه وداج

بر آیی وعد ایدن 

اوده ونك کی غربك

۳۳۳
E
ِِ

نی

۲:ت۷ج
۱۵

فكاکری:لرده بولوعشدی  [.اك صوك مادرید .
 مشہور شهرارنده باشامش » اوده اسون]راه قدر طالءلری اولدشه یت
سفری ایدی و
رده حامددن آبرلدیغی 0

آ کلاورزکه ودی

و اکن  4حر ارنه مالاك دکلدر  ۰حون

ورد

ول

«8

سزای ك

وهمدی
ایک اتردن باشقه  ۳ابر ر

ادسات وصنعت عشی

بز کنحلکنده  3ودن

 9 .سا

اونوز

 2ها» ¢و د کوحول

| خاک ایت رونجندهی ادات شی سخوشدی واانا و آتش

او لهقوتي دکلدی وى
و

س ی حالده سراسنك مهم بر

« کال » ك تاثرى تختنده قالشدی  .واقعا حامد بك اونك

واقعا سرایك 
وق سنه اول وتاثردن قزتوولاسنه دعا اعشدی » و

او ایک ابرنده ی

کالدن اه آبریادیغنی کورسورز » فوقاطت|راری تدقیق ابدنجه کورهحکی زک اواثرارندهده
كلك اسلو ندن عامسه قورتولامامشدر  .ونکله رار و ایک اثر اوک بارع ادسا عزده 6
وت

سى SE

و سرکذشت

aE

» اله » « تصویر افکار » ده .ی مقالهلردن و منشور شعرار « م «کو حول

شار » الله آتلاورز ٠ واک اثر ایک دور اواد اوفاق ر مسحلددر .
 2اا کشت

۳1

مو صو تی

د۔طدر

» دلر  ¢طقَو ز باشلر نده قافقاسیادن

حالنتوت کت

لش اسیر  9بررکسوم قیردر  ۰اسبریازارند م

لخدو
صاسافه حبقار لش › مصطنی افندی تامنده ممزول رمآمور » قرجفزی ةرق لراه صائون ۲
رادن
وك خامی طاش ورهکلی » حادالوز ق

» عرب حاره « طراوت » دخی کوحول قىزه وامان

 3آمردر  « .دلر » ك او خلا له » خاعدن جکمهدی قالبور > وطقو ز EE

حف وضعیف

قره وحودك بقل اد همیه حی ایغلر کورد ر لکدهدر » « دار » ود ابشلرندن باشقه هس کون
خانەنك کندی باشندهی كوچوك

کترر AE

قز ىده مکته کو ورر  1 6قشام اوستی کوتعود خاعی من

« اطفبه » تامنده کو حول بر قرله دوست اولورار » حوحق دلره Er

r

6

اوکا سکار و شکرلهر ورر » فقط ونلری آوده خام الوب بارحهار  .دلر آرق و آودهی حبا نه
د

اندهم

رکیجه قاحار fI وك قاو سى او

پاسلوب دوشر ,IE  TEعير ر باباقده »

معفق نظرلى ر اختار قادنك باننده کو رور :ر او  6مک
ديرك

ماحر الراه ورهی صیرللایان

اطفه نت ان

نوتلر قاری تور
آلی اتور  7ا

 .کندروب مصطقی

در
لو
لر
رت
ف
ش

آرقداشی « اطفیه » نت آویدر 1
افند ث

 .مات دامر کر ار قاحد فی آوه بو را

تسم ادیلیور  .مصطق افندی مأمورته تین اندیلهركك کیدهچکدر
 ۳آسبرجی به صانور E

حرمندن

چو

ی

صالون

*هروش ۳

قاچ سنه واس حنك اد آزسه اند ایور > حثل

بش ابراه
 6 7مترواد 6

خراه ار وص اراقلر اجنده » هطر فدن اقوش سسلری اشیدیلن واسی  6ووك  ¢فورقو ج آوده

داها رچوق اس قرار واردر » اسرجی اوناری قبرباحلر  ۲اتنده تریه ایدر » اونلره عود وال

۷۳
مب

اماے اندایر  « .داہر » مات FK ورادن

=

میگ بادا »لك قاوغنه صانبلور » «موده» ده

ورن وقو اق آوروبا کاری باسلمشدر » باش ات اوغل « حلال » ك آوروپادن یک
 « .دار » ی درلو دژلو فقتالره صوقوت
اردر
یاه
گرت
رسامدر » آیی قلیل > ز
رسفق

لو

 .قير انوك

آانده و اوو محاقدر  1و وان مراد > دیانی قدافتنده رس مق TG

اسو

» تمر

E

 ۰ریق دلانجی الباسهمی انده ک و کس واوموزژ باشلری کو رو سور 6

وی
ر
اک
زوی
رنکینماجلری ریشاندر » اری » قو و ما
 1الو ! ف

ایصلاقدر » رسامك آراوبده ولامادرغی

لوسقر حلال" بت قلبنده رشی صر لا ور ٤ دوشو نهمکه « دار » ارش اون .نس

)اك او اله هفتهر و ابر کدکه کوزلله دو ردۍ »

باشندهدر و  5وال کوردی اس

عبت زمانده باشانك قوناغنده کندیسنه  فرانسزحه:ه اوکرهنماهشدی » باهسنك کمزرل قرهه-نده
« ول ورژی » بی اوقومقدهدر »  ۱۳7حلال مك دامری ء اوکون دبلنعی تبفتله رسهتی 1
امجون اوثرهده ولمشدر ١ ر
قار

لن

ا

رز اول A ورژی « خمل ادندلر
غلاور

قمافده کر دکنی دوش و هرد

موز حسن :ی کشف ادن حلال او « و رژی » اجون
 7و اوهو سنده هب د لر وار »

تیاس
م

کر مات رز ا

ا

اوحرز ى تانلوده « دامر ۾ ك

»ولشدر
ارق بر » ی ا

رکییجه محمل ا

حلالك 

!

 6دابراداوطهسنه کیرسور  1قر

 6اکنانلنده ر فوطوغاف

اووەشاولەحق  :بو »> جلالك EE

» شیمدی توحو سا کک

وار » شمهسز اوکا اق اقا

۱

آرق <لالله دامر ساوشه مکدهقافلر | برکیجه جو اردهی کو هه کیدزار  ¢صاحه قدر دکری 6

طبیعق » «هتایی سیر الله مست و جذبهیی کریچه کیررر

لکن و چیفت غیبوی اوکهجلالات

i

 ۲۲۳۱ ۲اا

الى

من سو ز  ۲ .کلایو رکه اوغل وجار هی

اوغولار نه پارلاق ر ازدواج FE
اوغولار نك مارد

یی

2

لکات

ادبلر » اصالت و دیده مفتونی پاشا اله قاردی >

رله مرو
لاد کوکل ورد کار ی  ۲کلا عه لد ب م

صباح بر قادن شا ناه ( 6

محهول ر ره کوندرهحك

سو

اه

کلف که که بر ادنویه ی

ای
6

اوقدا 5حلال رداها « دلر » ی ولاماسون

۱

۱

اوزاق

:

خلال هیره اش وورمشدر » باسلیور » آسایوز > « دلر » ك له اولدغنی « رهه کیتدیکنی
 ۲کلایامیور < 3

کولوشن

حبلړد رمه

اي کنحه ار >

راد هلزنه کاشدر > حق حبلد رمشدر سله »> ر واور فاماد ات ا

ن کیمسهاره چاتار > ص ردن « در » ی صورار .

و

ْ il ٤ di

در » ی مصرده زنکش ات اخاسشنات واد ود(  .اسرجی اوی اوراه
لکن و اش قر که قاب ر دفعه حلاله
کار عدر » در باشانك اوغانه اوطه لق اولاجق
و رمشدر رو اھ
کی
حس ادرار  .سرانده خادهلردن ر عرب
قره E

1

 ۳1د لمری تون رمق اجون

مری  1شاغی به TN

کیرد

دوشهرك خردهخاش اولشدر  .روح

سلق si 6
فقط دامر

 ۱وتکلیی عنف اله ردابدر » قری وکسك رمازغالده
« خو » واردر  .دلیره ولون روحیله مفتوندر >
مدون تورارق مازالاک قولهه حقمور >

انم درکن دون

سا

وشانور » حوه مرس حاولوه

ادرکن قمره وابور ساتنك حنشده اولدیغ ینی سیو اموره

 ۳باشنه استانوله قدر aE

کیدسور > وکندی لك و دالفهلر ننه راقیور .

؟ E

NT

«سل»ه

a

EA

اپشته « مف اکن ی » ك موضوی وله سبط ء وله حزیندر  .تورك ادساتنك

ادن رومان ماهیتندهک بو ایلك حکایهسی کمببلبر نهقدر قارهبه کوز یاشی دوکدبردی! 
سزاسنك « ادیب حقایق شناس » ده توصف اتدیکی

» کت

حوم

مورخ ماد ك

رمن تیده بشرسده یاز اش اولاسدر » د  ..اركمۇلىده « وم تله
دور. 

افتخار ادەرم ۰

اثری محلیل ایدتجه طبعی برجوق خطالر صایابیلیرز  .مثلا اسلوب اعتباریله نظرحزه

ابلك حلهده حاریان 'قصانار وار: 
۱

« وقواار » ر صبح
ریون
وکی
کدر
اب

ورده سمای مینافامه قارشی اوابکلکونه عای سحری کشاد
صفای ا

۲دران
عمود وراناری ک

نامق کالده « برحان ی

وقولر

وله تصور

ادیوردی  .اراد هان هس آوزه تلش6 

ورسورز.

هیادبات باسلمق ایستهمامش صفهشنده الك اسلوندن براهتك"E 

 2اترده حوق اوزون هلر وار ء اوقورکن انسان صقنتی دوو ور:
.وم
3

۳۳

دود اغندن

ماعکس
زاهرهنك کله ریکدیکاری قنم چ
راد ز ضا ی حاصل اولاارق دایز

اون و

کی 3ن

د الغهر اد مانطلام امجنده

قالدیفی

حر تا شود
و

ولا صوارك

 ۹فک  ¢هیحان ات

| انکر  3صو ر ده

رخانه بكث بالقو ننده

کر

 (aleادن حلال بك او ساعتدهء بازسده گه مانده  33دی ی

ګن

تسم اولو عیان 7۳

آوزرنده خفیف

رو

أفةلره

E

ا ید

 1ی N

|له لو چىڭ
کو حو حك
هرك

میفارهسن

رکدرله

مدیی وھچ

"ثه بارسده لت امند ه 2
اوچ نهلك حبانك خاطرات شوق iری  6س

د رکوزل
مر مدنرتككبعض خیکو شهلرن ه

>

 ¢تطاتل

باتشی خی

ماوت قلیهدن

SET

eG

روز نکرکه هله بهتربه قدر فسمز طقانور
9

4

افک
رینخ ک

اوەه اد ويدلە حکمن:تصعرار وان

« کوزارینه FC خش هاضطراب اولان او هونك کرمهمسی »  « 6لوحا ننده سل خش
۱

هرا اولاان راحت وحداه .

سزای يك بردرلو « هیاضطرابه سکونت عش اولان  » ..هراله تسلی خشاولان»
 Eارده «
ا

وهانلروار  :ردفعه
که » و و بهکترك » اعتار ده خطالر ش
ی

~

3

هر

موضوعده کیوقفهغایت بسیطدر « .دلر » برآودن حبقیور » اسیرسیپه کدییور » پاشانك

ب»ل»ور  :وقصهنك آخناطی بوندن
نبل
آ«ن
قوناغنه رلور ء مصره صانیلبور و

عبار در  ۱دیور زکه» روماسك

( او لمّدن فورولق

ایستهن رارده

هسحدانی >

ون(

ی

شنت

سب

6 1

مفصل وقعهلره احتیاج واردر » فقط «رها لیست» برائردده وقعهنك وقدر بسیط » تك
کلبناو با
خطلی اولاسی سل ح

حلال بك « دلر » ینهدن ولامادی ؟ آرتقاوغلنك سن TTC
باشا >,FE ار قوسله « در » لك مصره

رم اولسون او ارهنهمنمدی ؟

ولال پم لیر یج ؛ کذا دلر » عرب حوهرل هتله والور سلتیی حاضر ولدفدن
ح

صوکرا نەه والوره کتمهدی ؟ آما بولده باقالاترمش » فر یالکز باشنه و ملفه حسارت
ایدهمنمشی » عشق اوکا وناری دوشو بدبرهحکمندی  ۱مادامکهعشتی اجون اوا

 » IECصو

حارههقدر عشقه فوشالندی  .سلتله واوره کدهحك » باقالانرسه

بشتهدن کندی د کزه

تاحقدی  6هم بوصو ر تاه» فدا کار « حو

بپوده آولشس اولاجقدی »زواللی رو ح فاشق ولق

»ده وسموتون

اعار ا
۱

احه اولدی ؟
اوقدر قمهر

جلال يکك » دلبرك افراقندن صوکرا کی یاسی هرحلده طبیعلیکی یرمق صورتیله
صانکر ؟
تصویر ایدلشدر  .قامارهده » سوقاقده کلنهکله» تریبهسنی اوو بارق ار

کویا مولف  +قهرمانتك "باس وانکن اردننه ايى سلمهخك له ۱

۳۱

ایستیور » لکن وی ک|لاعق امجون جلالی کولو بردهلی حالنه قوعقمی لازمدی ؟
آأنتدرسوو > او

لف »> ارك بك حوق زراریده بزه تندیستی ج

۳۱مو لفك

و اردن ەى « اسارت » ی » « حاریھ» لغ هر مق » روحلر یزده اوک قارشی عصان

وفرت اوياندرمقدر  .لکن مولفت وفایستنی بژه اا لاع
۰

 ۳حقار احقدق « .دلر » لك ماحراسی بزمرو مزده ملوفك ايستهدبي اوطغانی

دیی
نو
کموف
یاباحقدی» حالبو که

سویلور » « دلر م»کتبآرقداشی ل«طضه » تك

اولخدي اوقت مت کی ا
لر
ولیقجو
جوال
«ز

۱

وقاچ
سزك او مییمینی آللرکز اسب وحشت قدعه سنك استعمال انتدیک ر

عصردنبری انسانيتك زربار حکمنده ایکلردیی اسارت و
»وزل چیچکلری اوقشامی امجوندر .
کیکوجوك قوشلری ک
ملوف ER

لر
د«
:

فرمق اجون دکل بلکه کندیکز
»

نا

صوکرا » مکتابرقداشی « لطفه » نك اوندهدر ایک د
وحوجوقار وقشونور ؛ « دلبر » پالواریر :

قاحدقدن

ت

۲.

ا

 791۳ند

ی کد و  6اوطهکٌ شوورورم >

کن اولام »,شکا .صو طاشرم »

 ۳راقه ۱

ورسور :

لطضه ت

هوس
رک
ووب
نسن طولابه صاقلازم اسکيیمسه ول
قرز حوحیی

نو ایی وا

متا اعشدر »,ا

!.

EP وعاور ه طبعیدر »> خزسدر » لوحه زی

مو لف رم ST

مداخله ادر » طن

دوغان E

 Nبز اومعصو مانه حاورهدهی رقتی | کلایامادق » زه وی الضاحه قالقور ۰
قلب
ك
وکو
حان
« رحوحفك رحوحقدن استمدادی » دیکر سنك مت اقسانبه هآکسناده اول
رقیق بت رورنك سالقهسیله كانه حاره ایس وجاتاولارق نس ص دولاه صاقلارم ولندهی

وغد جمابتکار ان اس ماس

تیک مقر کدرا

ی اومور شى » مؤلفك و فضولی ایضاح ال :N غت انډنوو  .ولو

رل ایستهن رکتاب اعون حوق اتل خطالردر .
معمافیه ارده

بوکی واقصه بدل» وکتانی » ادسات تارحمزده» حققی روماحلغه

 2بایان » قمتلی منتلرده وار :

بر دفعه اثر » عموعی هبتی اعتباربله »حانلی ویاشایان پرروماندر  .حونکه موضوع

بزدهی ال اجقل بر ارایه دوقونوردی » قوماش آلبر کی قآزلوب صانادهی
عه

شرح ادیوردی  .سراسك باباسنك قاوغنده رحوق وله حاربهلر » استزهلر

واردی  | .کلاورز که سزای بك اثولر ی پافندن دصق امار

« حققت »دن کان بر قوت e اتد رهسلمش و
ال بارز وص

ا

اعو

ره آلزم kê مانارومائلر 2

دودر  .ره حال برحفقت حسی ورمسدر > و القباته « سر

شیر

وا

بولك اګوندر ۵4بزده رهآ لزمی مژدەلهن ابلك حکاه ذظ ر له باقورز .

اونی ر«ومانتبك » اثرلردن آیبران برجوق نقطهلر وار  .مثلا « جلال » بك حساس ء
رر ررر الد خرضی ء صولفون بکزل عشف اسل > امه راشا
زادهکی تص بور الیهدجکدی » حالبوکه سزانیبك اوي » اثرينك بوماشق قهرمانی » ایری
باری > دولغو حه» وا

شافراق پررسام اولهرق زه دم آیدییور  ۰و  |5روماسك

»روته یاقلاشدیر لش بر قغلحمهی؟ زر > ردو
وخالیاثرارده عشقمطلقا با
]وله نىر > قبز وارکك پر ری کورور کورعن هان » اولو مه قدر

د

EO  iر عشی اله

بربراریتی سورار ۰حالبو که«س رکذشت » دهی عشق وله باشلامیور  « .دلب » آیلرجه

اغد
۲

الندیک
قالدینی »:جاول بك اونکله ا1ریخه یآا ووا قلفاوبتارکی ک

ری

فیس

1

حالده قبزدهی ئوزللکك هسچ فزافنده .کیپات رجن اء اودبلنعی sa

19

پرتلان بولوطدن کان آنی برضا کیی» عشقك نوری پارلابور .
» بدا انا ) ده > را لته برکتانه بافشاحق آصو رار وار :

EO

ووبور » قومشولك دامنده ر اکیدی
قاو سنده رکو ك ا

اوراده » ارلالرده حالشمق اجون ك ا

اوبانان عله » كوك

۱

دولاد,ردی» 

اه نك باشنه کیدسور»

ر وباتك حابرلره دوغری کهو نوردیی كوك قو ونلری > قوزواری مهسوردی »

«سر گذشت > ادناول > هیچ بر رو مانده> هچ ر كانهده

وبلا فرعا ی کورن»

وکی هر عا تت اله و «عهنی حانلاند ران صو رار بوفدی .

ونای[ اتك کتابنده محاور ملز اعرالاکواطستی و احا ر
گ
اوک

« دلرك » فوناقدن =

ن2

تام و ۱

« پارله کزبندیی برارهکدسور 3 ۶

 rgر رە تصادفادیور  6و کویلی رر او ۽کون اول « دلر  9 ¢راست کلشدی 6
او نك فحیع کدیشنه شاهد اولشدی

2

»

باسلاحق کی او لان مره صو ورمشدی

جلال بكبورتجبرلهکوریشور » فقط باقکز تهقدر طببی :
یه

جاگ ااوسك

۱

» اولهی حوق اولدعی ؟

۲ال ای ۲ی اولدی  ۸خیمدی اوی آوده درت کوزه بط ۲
ع یاووقایمی ل

۲3

قاووشام ده سوینهسوینه کیددرم  .سن زم کوی دوکوننه کندکی
سس

خار  6کاهدم  :محرمت SEE 5,

)هکه لازم » سن اوتدر اورالری صورمه !
|شتتهرك ن
 ( --وزی ک

( خطاستی ک۱لایارق ) .وق و
س رن اولم ؟ حله بك شکر :ن
ادنورم  /اوچ کون اول شوارلانك

7
تن افیورمده ار سوب

دره
قا
لام
اوههطر فندهی  ت

سول

> کنج رخاع  6ره

قابامش  1هو نگوار هو کو آغلا وردی :

( حلال بك ردنمره آباغه قااقوب اوطررر ک
»ولی دوام اندر ) :
 -دعك اوسوسل روبالر 4امجندهی ورهکلر ده بك SEباننده راختدار قادن » دن وخام اجون صو استهدی .
باندی».
سان آعسورمسك

ی

۱

باقدمده ورم
۱

؟ اسان دوردامی رده آغلادی :

خار سن قل ات » حاوق قل ات

۳۳
ا صوکرا ایفی .ک۲لاذم  ۶سیر > وسل  1اراي امسهی وا
چیقارمش  .س ازلبته داها چوق بلیرسکز » اما پسیرازی وله اغلاعی ایی دکل ( ساده دلاله
۳
ر طور ابله ۳۲

اجکده ردردکی ٩ ۳ وزد کول کیی

له
وسن
س»
س خر

س

دسورم

 .شل ات

۲۳

صوکرا تهبادك ؟ اوق هاولدی E ,

هاولاحق زواللی قره ر را ای

وزنه از صو راید » صوکرا اختار

سم وس
قاد ن ادن طاورق ولارنه کنتدبلر( .حلالك حالنه باقارق) سن حبحدن چوجقکیی اغلا ورسك!
ورو

وارسه الاهه حه اله ات.

ف
2

حر

ی

او » بهیابار سه ای بابار 2

راو رکه اوندن اول وله بر څګاوره » هچ برادبات کتاعزده وودر .
» دهی شحصلر

فونوشورارکن

و لله طسیی

فو نوشسورلر دی

ارت  1کلاور زک رای  /تنظات »دنل کر طبار :

۰

حونکه سرّاأیدن ,و لکیار

ق فرانسز روماشکارنده » حتی قلاسقلرنده طاقلوب قالدیلر .ابلك دفعه سزانی» ی
کار دراه  2آ لفونس دوده »لره » « بول ورژه »ره اعشدر « ۰رومان» ی او >
اسلو ی شلد اتدیی نامق که منت داها عصری ودها متکامل سا

سوک کان مدمه نام وی
9

E

E

2

شوم ک|لانوز :

او تای > .اکو ؛تایاوز« :لکش ندنتس»الفع

حقارق » ,سرا طیعته قارثی علوم و فنو ك قازاندیمجی مظفر تاره » وقلب انسایته دار سئنهلرحه
لور » ۰
ید له حك ندقیقات و تشر مات حاصل اسدیی جر بهاره استنادا راسلوب عال* شاع انه اله بباز
آوءاسلویده شولله تلقی ایدیوردی:

« الوه کلنحه  :رده کال افاد ه بالکن عر
اتل

هی
وفادمی -کات و رکسانك E

ra E
ده

هندن اولمالبدرکه د ا۶ا مواخذەه ر  ¢اعتر اضلر او حهته منتحصر او لبور ۰ €

اور

آلامشدی
»  2بك » عسنی اولکاردن دها ای ک

ادعلرده هوفت ردد AES
موّلنی ده اتری تامبرره | لست

 .لکن |

ن » کو
اار کال کو سترهم .
رلك
ھچ روقت اب
رومای یاپامادی .حکانه لسای عامله قاورامشدی

رو ماتلر د  2اسلو ب اء شاع |نه ela ا زر بالاحغنه قانحایدی , .اساواف 6ا شاعسانهنامق کالبك کی یازمقده کوریوردی.

«
دی

یده

ناء جلنهمرآنی
بکده ابیمتضاد خحاصه لورسورز:

رطر فدن عس نی او فومش » « وله بشازور » دش › 9

فردن شر قه لش » کالك
ط

سلطه ونفوذی حا  « »6بوبله خوشه کدییور » دعش .اولك امجون سزاییده هم شرب
تهکنیکندن لعهلرء همکالدن کولکدار کوریسورز .
« کوحول کی

املوتده EE

» دل حوقفرفلی دکلدر  .وافعءامو لف

کدی مقدمهسنده اسلو ی مد ح ایدسور 4

«وچوك شیلرده اسلوب افاده » ظن ابدهرمکه » موضوعه کوره شفاف » ساس > بیقرارء
ک
بح بعض حهتلرده اندر > .
وراه جددادبانی تارخی۳۲-

۳
ةط واساو ندمده  آبر«لق ایستهدیبي «سظیات » اله » مژده هدیک « ثروت فنون »

اسلوبنك ایکسیده وار  .د کرجوك شار » ده بدی بارسته ار صاسورز  .ویک ا ۱
« منئوره » » لثی حکابهدر  .حکابهلردن « نوبوك آدم » بسطدر  :مولف کلل فللی >

»رددهددهدر»
ما طورلی بر آدام کوریسور و«هتور هوغوعی » ژان ژاق روسوعی ؟ ت

ومسه اوقومق یازمق سله سلمهین براعی
|ابورکه بوبوك آدم ظن ادیک ک
شحهده کل
اعتبارنلهبر هبحدر  .بوغاز اجى وانورلرينك

اعش ! « هسچ  6حکابه.یده

ندب نه
برنده بر خرستءان عالهسنك قیزینه پرهزانتهایدیلن یکرعی یاشرندهبرکنیم؛ قكزك
دانما سم ایتدیکنی دوشونهرك سویلدیکنه قانع » خولبالره مستفرقدر  .حالبوکه صوکرا
ک|لابورکه اوکوزل قیزك ودائیتسمی اوستدوداغنك برآز قصه اولاسندن,متولدمش1

کددیار » حکایهسی او لکنلردن داها متکاملدر  .ووك آطهده » اوتوز او چ سنهدر
.رکون
.وجه کدیاره ماقلدر » زو ج کدیلردن بزاردر ب
ولی » بر روم عالسی وار ز
را
 Iکساو

وا

وا تست ر جح ای

نیو نو را .قاری کدباری رجسح

دیور  .زوج E فار اسندن آریلور » لکن او و2

زوج 5

<

تکرار آوینه دونبور ء حیدقرارق آغلارکن قاریسی  « :اوقدر حاقرارق آغلاما >
کدبارعی قورفوداحقسك ! » دسور
 2دوکون » حکاهسی» اک
وار ء مخ

يك «داستان » ا

فمتلدر  .بودددهه

و « دەك موضو ع

حباهرسنی اوطه لق ۰یاعشدر ء ضو در 5و ری

۱
بر قادبتله اهل اندیور  .ریدم فز ورم ایدمراك آولور  .حه ایک فستتن
رنجی قسمده دوکون تصویری کوریورز  .وراده اوادقه قوتلی بر «رهالیزم » وار -
ایکنی قسمده حاريهنك احتضاری تصویر" ایدلکدهدر .
» اراش « حکابهسی

وی دوده » دن مترهدر .

كتابك صوکنه برافلان « پاندومما » ايسه اثرك اك موفق حکاهسیدر  .وی و
خىفهار ده| ,ویواجفز

و

ادیاعزد ايلك كوحول حکابهلر بدندر E

ناف sbI 2 هم

.حدد ادساغزل تارحنده اسمی
الك رومای »> هم اولك :کوحول حکاهلر ی وردی ت

بولك آمجون اوئوتولیاجق .

۱

س
اف ك

عض

a €

۳ ۵ ۵

س

کوحول شعر لرده از مشدر

۳۳

فکرت »د «ابلو ل»

توق

همتهسته ایی شور :قطفه:کی
ا قىرك حبن

ر

دو لا ان

از ات

شالت زوالنده

حنده ی جاانده

ك سوەرم

اه گ صو لك .ا

؛

ت
سبال ون ی ۰
اسرمینك اری
»ه
 ENESد

ص وکر| ادرنه قمه  .ی جواز ندهو زاس

« دلر > ابلك صا لدی وف

ی

آونه صاسلارق اوراده اسرجی قادن“ طرفندن تشد ریلیر ]

وی عال اخول ممماریی زره بااش و اد

ادره قیرسی حوارنده عش تن

معمو ر قطعهلری > ال عالی مدبتلری له مطمء ره رات ادن زها كت ص ورل نمض کوشا زی 6

زمینه دوغری ملي مشپود اولاحق صورنده

کرک باشلامش » مهنب ٤ مغموم > عظیم بر خانهنك

مقدمی مها "و وحشت

معمار هی  ۲کدران  3صاغ حناحنده اباث بتبهدن

زا قاچ مك تج

اولارق قتبغی جبقش

حررومکه باشلامش ر قاج یاصدقله مفروش ر

اوزون ر مندر » وزلری

نوبوك اوطهسنك اچیلان جرهارندن  - :تار خی  0اولبان و ۱ک
 | 1تعك LS

اسناد ادیلن خرب > ۳
ایک عظم 3۷باه قانادار کی ضای

رطو بت حس
عنام

E

اولارق  -واسم ر یالفین

قو دنه ما زج

|یدن و

کر اش

دش

 ۳اجاقلر بله درو ده 0

3

ابدیلن و سه او رطو بتك تا بل صوالری دوکو لکه باشلامش قرا کلقی ر صفهسندن

وستان» اد

قورنوسطا بك اماک تن

بو موقع تنهایی آمنده خر د طوران خاهك

اورلا ن SE

عظم سبره باه ارله ا

اوز اقدن اوزاغه ای رانس  ±راهلرنه ناظر او
کرد

ی خر تسایجه 3مظابایه

کی

EMA

و 9باحهلا اجندن

اوطهر نك صاحاقلره باقین حهتء

اقوش کبی  6آ عاجهکیی بمض وحشی قوشلر ووا با٩ش۶لرد که و خانه .قسو یت رقانداها.

حزی آرتبران غروب اله زار 1

لدوس نولوطلربله عاط

EAE

اشد بلیردی .

اولان ساك رر حهتندن :عرض جهره ملا ل ادن و انءانلردن زیادم.

ویان
ونرکی
کسکو
قارشیدهی زنداندن کیجه پاریلری ظهوراعش خیالارله م
اصول مممار نك بت اتدیی سه نجرهلرندن کیرن ك

ووه » ر عصراولی
آ

مغموم ضناسی »  -ا

اولو عش  11 -ای اله صد والردن حبقان « دلر » ك اوحوق و

ر ایک ین وطم.

لوبترتو زدق 1

و اوك بر اسیرجی طرفیدن استکرا ابدیان سبزه باهلرینه ناظر طرفی مسکون اولهرق یکری
او رز -نهدنبری متروك ولونان و آرتی اوزرندن کی بر کونات آغررلننه تحمل ابدهمیورمش کبی
کوندن کونه شراب اولان قسمندهی اوطهلرندن کبحهاری خبالات حتارق صفهرده ء اس
 .طولاشدیفتی آوده او طو رانلر ر رارنه قل و حکابه ابدراردی ا

راد

E
» دلر « ادو

سی

ابله صد و نلردن

لو ار او لش صفهیی کذار افر

حسقدی

 5آرك معموم ضا بله خر

او ر حهتدن ر باقوش اوسوردی

.

خرابه ك سقیق د ن اوزارنده  6کنحه اث مور او تین حیقان و مدای امه
آناقلرندن اشنه قدر وحودی

ره
نرد

مرن
رکیر
کبه
ازل آتارق اوطه

 .زر دقیقه ردددن

ور EEI

7

صو

زیده

که اوزز نه

صو کر ا هان ادع

خمرلل _

> اسیرجی :

سب قر سک به اولدی ؟ ورك کول کی اواش !
:ددی
شین

۰
خام بوراده

e

سس فا

ر قوش دن وقدر قو رقولوری ؟ سن

ETA
وای

قوش

او ون

5

هانی ooo

وله قورقو اله  6رادل کوندن کونه

 EIنلکآ  6 BEنازک لوا ! EES

 Eر ییا هر هدلساص

۳

8دت 4 .عودیی ا
ا  6هم نده باره قازانام هادی ک

اوطه نك قابوستی جکوبده صفهیی کذار ابدرکن اسبرحينك اوراقلادمقده اولان باق سس
<< یکلمهرل ارق ھچ
وودد

ر صدا ایشیدهمهدیی زمان > و مخموم خانه ك مار

مافه
شو ل
بالکر باشنه قالدیخی  ۲کلابارق و حودیده ط

باش اوحندن :...

باشلایان خفیف رتترهمکلږ تاغنه کیردی.

او مك سنهلك رانس خراه ارمنك مقیلمش  ۶ج و اروسندن غابتد ل راش»

غات جبرکین » 3هقهه ه بکزر ر سس

:قالقمق استهدی

کی صو غوق» مدهش

کلدی .

« دلر » زر بارالی قوش e حبر بنارق آباغه

 :يقوش اوسوردی ؛

وازت ادن فکر فاش ا
ررىرد“ ذمنردن ذهئلزة تماقف و
عم
اعتقادات باطله بو کوجوحك ذهندهده کزلهحك ر قطهٌ استقرار ماهدی  .اوطهتت امجق ۸
حهعی؛ وبر

اىدەرك او ر طر فلردهی ظللام امجنده غاب اولوب

قند باك > سدا و بادا 6

ضاسله »> ننه فندیلدن a سجبله سلیر ر صورنده ول |ڪه  3ساسك دواره اکن
کرک دو و هرد » نظر خاشانهسنه کاه بتاطار-

کش سباه کلاهلی  3محخلو ق مدهش  6وک

ألنده

باباز اودونله کندی اوزر نه دوغیی کان « طراوت »ك  5خبای کبی کوروعک باشلادی .اشن

یاصدینه قویارق ورغایی وزبنه چکدی  :باقوش آوتبوردی !
خاطر ینه » هان فبودن حبقوب تون قو سله قوشارق اسبر حبنك او طهسئه قامق کلدی .و شتی
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ادر احاز فص

عالی مهوت

آمهر حسن وسف
نکن
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مثمر اشحار اوزره رت وبار کندن کوسترر.

ّ
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غرت داغا فخار کندن کوسترر

اهل دردی

صو سار
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عاره مقصدا کرعارف هن اول «غالب» 4

وقه مده کی کل اه انسان اولاز .
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وحیی وار ابلرسه طبعك شرمسار آبینەی

عول
احمن شعرا»

دنال

سور

ریده«یکشهری

ابوالضا توضق بك « عونه ادسات ععانبه » نك نظم قسمی اجون رر

مکتوله امق کالك فکری آلق ایستهمشدی .كلك او 6وردیی راا
تصادف ادسورز :
د

 .کله زم عصرمنره  :طبیعت ااه

کاظم اغا » هسکلی

عارف

E

« عوی »ده كرجك ادر

3

ا

مالك اولانلرعز» شناسی » غالب بك » حق مك >

اکرم بت  6ها

ل

ك

اوور

کات

شار ی « خرابات »ده ولورسك

اونویدم رماغ

وه

» .

عو نج سك که متصو فاه شعرار اومگد ی
 Eااا روعا » منصور  1دا

اولور و دار وحدساز و کثرسوزده دام ED
رده ددارك اواد  4دت
اوتكدهحکانهشذض

وقتله ا

:

فرط ظهه ر

لوق

حشم دلوحان اجره اخفا ابلهدك 5

ری  6بادار ررحفظه امحنده« فنا » دن ةو رشان مصر اعاریواردر:

باصیایان احاب دلوتك

۲

شلد  6عظام دست

هزاران فلك وی غرق طوفان لا اغش OE

احبایی شوء شماده مهوت ایلر اعدایی

۰۳۰

نرق خا واھ

عاقت شکلنده رکردلدر دنا

اشترمنون انار امحلال رده ۲
دکو

—

 ۱۱۳سس

اونك دیوانندهده ادات قدعهتك صنعتاری » « فک 6

«ف ونشمر» کی ادسات.

هنرارنی کوربیورز :
لمنت رحال عاله یا امپاالنساء
روت دیدارووصف RE

و
و رسهلحواز

:

مرن E
ادن

تناها الزعال ۰:

لوز باغار » درحال ن

م ستر .

اوده موده ومومده بولمنی پك ای ببلبوردی :
و

اعانی ایسه اوبهکه شیخاطرم اولسه

»هیی بیتالصم ایلر !
لقن یاقار کب

عوینك بلکه غالدن و عارف عکمتدن داها قمتل ولوشاری ء عتاز مضموناری,

باقالامق قابلتی واردی :
کورسه اوی در شہود اجره اولوردی
عتاك

عشرده

باقوت حشمنه

اول مست

خثر ده

باقوب رکا »

رصورت باره

.
۰

E

۰

« عویی » اوله نو ل اله لدالا متحیر ۰

کر وو
نت  2۳توآسهدی |

ی

8

تصور کلیسا کی عیسا متحیر !
اوله الاه فال متحیر ۱

ای زلف سه کا سیاهی سن اولوردك !

رلارك
نتدهاول شواد

.

رکش آهلردر کے کرباننده قالشدر .

فقط عوینك اصل خصوصتی ء اوق دیکرارندن آبران اصل شطه اوك دواننده

عاشقانه شمرارك داها مبذول اولشی » عوینك بزه نائلیکی حکم بر متصوفدن زیاده
باقنی» شیخالاسلام حی افندیییء حتیندمی | کدیران عاشقانهرجهره اه کورونبشدر.

طشفاه غلل دی تصوفدن بغارو اله ازرتولهدر  ۰الوک
عونیده دو بدن دوغری ه عاشقانه عزللر وار :
کوروګه

دناه

اول صم 1

اور

وفت

فروشی

2

زار

حهالتده کلهد ك

۰

سحو د

۰

اع

ایوده « دم ۾ ك عم للری مشق اند اهر شاف

ابلیه حك رده

حسن

هست

الھی سن

اولوت قالش ۱

اولوردك

برساحه از ی عکس ا

۱

عل

وا ۲
حقسیی

اظهارامجون ررو ح لصو ر الهەش

:

ص وکرا کیرد

ور اضر

۰

بر بریله اعش آمبزش » شش اوشدر سکا .

راك کلرك سمن » روح 92

کی لا دی  ۶ 2عو  ۳بك گت

حما برآهن

اولشدر

سک

و صی خلاصه اکمسشدر:

VY

—

غاره فاش إت رازک آما زبانك طعواسون .
شوبله بیپوش اول کل مسق" وصلتله کے .

کفتکوی وصلق روح رواك طوعاسون

یار اغوشکده یانسون » جسم جات طوعاسون

اوبله مست اول یادیار الهدم آخرده کم
وه
7

ضرب غ مکی جسم اوانك طوعاسون
ذوق باوس نکاری استخوانك طعواسون

عشق اول ولکن او بله بروح اوله کم ۳

رلك و بودن »تاخ و شی ندن اولوب آسوده خس ۰

«ع سا» رباده دوش ای تکے دهانكطو عاسون.

خرامان اول کهتخل طوررفتاراتدی لت
جمالك سابدن

.

اهلبناسخ مصرحسن اجره .

ننه مهر جلي عرض دیدار ابتدی صانسونلر
ظهور وس الله تکرار ادى صائتوتلر .

اوکو تا ظاهس او ل کم شاهد خلوتکه لاهوت .

جالن صورت آنسانده اظهاز اتدی فا و

قہامتلر قوبارسون طلعتك ای مهر استغنا

قضاشمس ضباح اطشبری سداراتدیصا نسونلر.

تکام اتنونای «عونی»اومشوق مسحادم

:

کورنلرروح قدسیمی لکفتاراتدی صانسوتلر,

ا«نجمن شرا » نکكال طرفندن اسماری تعداد ابدیلن سپالرندن ک«اظم باشا»

کربلا رنه جیلکیله مشہوردر :
شرائی « رجیع eE

ادخ یامه بووادیده اك مقول اری عد ادلکدهدر 1

کاطمپاشا شرقك » اك بوکسك «کربلا» مرثیه جیسی اولان « محتشمکاشانی » نك مشهور
میدن >
شعر ی دی عادنا لظما ر جه ا

کاطم اغا >  93آرفداشرق ی صد و فصبملتی جقمامشدی  « .مدحت باشعا»

محوم ط«ائف » » نفی ایدلدیی زمان بادشاهك بو غدارلغی حقلی کوسترمك اجون »>

مدخت اشا عفنده غلنط هجویهار بازمشدی  .اوك نو كلو عبدا مداد وی ۳۶

اجراآی قارشسنده دلون اولان ارباب قلبی ء کاطم باشابه قارشی نفرت ابتدبرمشدی.
عتدالق امد تكده اوزمان آفرویادن ع استاسوله رو

ا رمک ند وه ۳

اطهار انیم

کالك
»

معاصر شاعرلر امجنده سادهجه « کی يك » دیبه ذکر ایتدیی شاعرده

 RIحق بك»در  .ونك بوون شهری « فصدهحلك »ده آبدی .رماي کته 9

« شو انی » عنوای ورءشدی  .حققة الات قدعه الله وغل ا

اسکداری حتی بك حقر تفعیدن صوکرا اك بوبوك قصدهج عد ایدلکدهدر .

— ۳۷۳

—

.۲ی
 -اهمیق  -حیانی  -ناجیده ایکیلك  -شاعرلکی  -اصل قیمتی وخدمق  -الرلری -

هی شخصتك له وعلنده سوزلر سوله تتر» یازولر بازبلر » ھی ادب وشاعی حقنده.

مثبت و منت «طالعهلر سرد ادلی » لککمننده علهندهی مطالعهلر لهدن فضلهدر >
کمنده مدحار ذمدن زیادهدر  .ناعق کالهده وم ایدنار اولدی ء لکن اولك حقنده بر

شاهقه تشکیل ادن مدحلر یاننده بومجومار سوپرونتودن برتومسك کی قالدی .عبدالق

ییاه  12ي ابان آمریضار او و کی جوشقون و.نمایشن :مدا باننده نو
لمریضلر »> بر عمان قارشسنده » یاز کونشله ره اوغرایان بطاقلقدن بر کوله
نکزهدی ۱

معا ناحیبه کلنجه ا:ونك حقندهی مدح وذمدن هانکسی فضلهدر ؟ وی تفریق
ککسه اولك اس کرت سیفرلادی » وبنه کسه اونك قدر رد
ادهمیورژ ! بل
دی

9
اوی

اوبل ان وک مدح و دم رازيسنك ایی تکفهلیبه لحه

رنه

کیو

و چ هدن  ۳اولوردی ح؛ونکه ناجیده اکی سها واردی» :اونك بالکز برج
سماسنه باقانار « ناحی دوری » ی ادانده بر ارتجاع کی کوردیار  :نامق کال منفاسنده

|رم
صصودیر لش ونمهایت وفات اعشدی ء حامداث استانبوله اوغراتبادینی وقدی » ک

بکاف قلمی حبس ادلش کدی » بصبوراده بر « ناحی » حبقدی » مدانك وش

ولو عاسندن بالاستفاده میدانه حا ۶اولدی ء نه قدر غزل و خرابات دوشکونی » له قدر

لادی » « ننظهات ادسانی »اله « روت فنون
ادسمات وده مفتو ی وارسه اطرافنه بطو
ادسانی « ارا بده ی و رقا سنهلك زمانه « دور فترت »

« فاصاهه حدد » املری.

ویره بیلیرز .

لیفانیب|ورز  .ناحی دوریی وصورتله
کلاد
ارتق بوکون بآوغبر حکمك دوغری او
کورمك » ناجننك یالکز بر جههسنی کورمکدر  .حالبو کهاوکا برده ایکنجی بجرمهدن

:رهحکزکه او یالکز اس ذوق یاشاهادی ء « حال » 2شمرنر ی و« استقبال »لد
ال کو
کمدن »'.
بکر
یی بازدی ! طیرکزدهی شمررنده ٤ هحارلده مثلا رحائی زاده ۱

سته

—

۱۳
6

ا۴۳,۹

«وت فنون »۳
حوق داها ماضدن قورتولشدی » هله نژنده یالکز تنظیات دوریی دکل ر
وزه بوندن اوتوز پش قرق سنه اول » حالا کوونك سله اك سادهم
دوریده کدی » ب
و اك طسی نز ی وردی .
بیارسدر > دیکز یاریسنی حدد و استقال

ماضی وادسات قدعه تاحنك ین

تغکل ایدسور  .واقعا وایکنلی ضایاشا و نامقکلدهده کورمشدك ء لکنء خوصوصده
ناجنك اونلردن مهم رفرتی وار :اونار حاتارينك برنحجی دورهارنده ماضین یاشاعشار»
ایکنی دورلرنده یه کی

ومشلردی » اونلرك ایکنی دورهلری >
ع ماما محدده ر

حاتاربنك ری دورول زی سبلوب اونوندبردی  .بوکون هضا باشا نظرعنده عبدالمز زه
یازدینی رصم قصیدهارله > خرابات شعرلربله یاشابور » نه نامق کالك تصوفکارانه

غزللر نی » غالب و عارف حکمت وادیسندهی منظومهلرنی دوشونویورز  .حالبوکه ناحی
بوله دکل ء اولك حانی ایک دورهه ولو عهدی » اونده «وارنه » دهي

ارس«ک
ت«ربة سلطان مود » دهک ده قد

مدرسهدن »>

ن
ا»
وحال
بله
دی ا
» اله « کک » ؛ ماض

ادساسله حدد ادسای قارمه قاریشق یاشادی .

هرحالده ناحی ادسات تارخمزده نوعی شخصنه منحصر بر شخصبت

و اونك زمای

ادا عزك سبرنده مثبت ومننی جهی بر محلهدر  .ناحی زمای سوروکلهدی زوماننه
سوروکهندی  .و خحفهلرده اونی هم صاع > هم صولدن » اولدینی کی کوسترمکه

حالبشاجفز .

اعید»فدها>ی
حض۾انه با
ااده
صیال :اسستارنبو

راد
د

۳

دعل يك » امنده مشهور بر صنعتکار واردی » دیندار » متق > سام روحلی » قوی
شهلی بدراندی  .زنکن دکلدی

مفلو بتنده وارهدن محرت ورمامورك

قرخ رونت مرت

اونده اخرت

روس
 .علی بك »

اولادلتی ادن «فاطمهالزهیا»

نامنده فقبر » فقط مز بعرالهدن بمرهاجر قرّله تأهل ایتدی  ۰۹۲۱ .سنهسنده
لروصی
خم
«

» امنده رحوحقاری اولدی  :ا

خوج ده ااا

ای و حوحقدر .

رد وقت بدری وفات اعشدی  .استانبولده SL

بوقدی  .والدسی فاطمه خاعك وارنهده بقرارداشی واردی » دری وفات ایدرکن
وارهبه » اوتنك يانه کتمهلری وت

دى
ع

عمر خلوصی .افندینك وارمدهی

5
داسی » فالاحى STR

قر ر دایدی « .مشیرهسی زادهسی ( مر » ه منتظم

O

بر محصیل یابدیرآمازدی  .حوجق شون ودن متفرق درس

الغه باشلادی  .حطاطلغه

اق ابدهرك «خلوصی » مخلصنی آلدی .دیکرطرفدن « حفظ قرآن »هده حالبشوردی.
حصن
وارهده » «

منصور » لی خوحه حافظ مود افندی امنده ر مدرس واردی >

ظه
حكف»ی
مر خلوصی افندی اونك تشو شله شعره هوس اک باشلادی» « سورهٌ مل

»ی
نمد
کشا
حالیشیرکن هر |ق

اثری اولان » قشطوعهیی اوقوموردی :

مقصدك محصیل اطمتنان ایسه

.

ذکر حقدن

اعاتی

اه

ده هلو اه ال حن امتا ها »

ES

«ظ
اف
حکون
بر

اولاسون قايك نمی

ده
ریا»
وورد
اقوب
«لات عزیز افندی » بی او
عارفندی » خ

بر

« قصهٌ ناحی بالله شواهده » سرلوحهلی بر حکایه واردر » حکانه مر افندينك يكخوشنه
اوق اعتاراسر بلونهدی
ه
دی »
بالا خره دمعل تاح

اى کەی کندینننه علص ابدیور .

شهرت ولدیتی زمانلر « بن تحصیلمی کندی کند.به باپدیخ

مدون دک ! » دسه اوکوتهحکدر

 Eمحخلصمیدده کندم بولدم » لونده اک
»

ناحی اون طتوز باشنه کردیی وقت ء وارنه متصرفی بولونان عبدالرخن پاغانك هتاه
واره رشدیهسی ماعنریلکنه تسان ابدیلور  .ناحی افندی صارقلی » جبەلی » کنفجقط
ر

رعلمدر
والشقان م
 3ح
 pTایکن
فتش
 E.س ا
وید
ر

طو مه متصر فلفنهحوبل

خارجبه اطری اولان ورد سم

 ۳وار نه

 .گنج خوجه افندیی هدر ایلور » اشا

سرافندییاننهکاب خصوصی آلهرق کوتورسور.

آرتق سنهارجه ایی حب بو سعد پاشانك ياننده » اونکله سنهلرجه بلدهدن بلدهبه

ماموریتدن ماموریته دولاشبرکن کورهجکز  .ناجينك سعید پاشایه منتدارانه بر رابطهسی

حورمتی اولدینی آ«تشباره » ده »ول تسچ امجون بازدینی مدحبهدن بك کوزل
] کلاشیلیور :
منظوریدر اکذیای امت

.

انظاری رقاته »عطوف

افکاری جهانده خبره مصروف

.

مقصودی مومه حسن خدمت

عندمده مدګهار سرفدر

کف

لی

ا

E

دکاسه مدحه احرا

ای 0

وك بفشدر .:

نك
پاشا ابله طوهیه واردقارندن بر آی صوکرا ( )۸۷روس حرنی پاتلادی .طهول

—  ۹۷۳س
ره » به محویل اتدی » اورادن اردو ايله برار
مخلیهسی لازم کلشدی » سعبد پاشا « نطو
ومان بازاری » ترهحعت ء مایت استاسوله عودت ایدلدی  .اشا رکش
ع

فناری » به

لین ااوندینی وفت احیی بنهرامادی  .اوق :بکشپر حنابت حکمهسی کاتی یادبردی.

لرشدی  2احی کندی وصنی محونحه  « :احق يشل
مستنطقاك وطفهسیده اوکا و

صار هی » لصوغون صاری عبالی » قافتتله بو وطفهده حوق صقلوردی :
خلیصنه وقی ر دعاجی  .حالر امجنده قالدی اج !

یتنی بو مأموریتنده کندینه ورد زبان ایدغش  .بات قا تبدیله محبور اولارق»
اجنك

وبهی قارا
اوراده صارینی <

لکن

هو هی حوق

قالامادی ء پاشا الهاستانموله عودت اسدی  « .تسالا »دە او ماموریتنك بعضالهاماری
» آ تشباره  6به عمشدر :

ولنم او الا دلرندم

۰:۰

دنا رکوزل دهم رند

|

اول قطعهنه جام ا ا ا
لهه و هه

نه حاحت !

کی ۱
نای استانولده قلندرانه بر حبات سورمکه باشلاور »> مسخانهلرده « خرابات »

عأبارباه دمکذاردر  .او صراده ,سصد شا ااال حا

۳۳۱

ارضروم طرفلرنده » ناحی ,اله برای طقوز ای قدر دوام ادن ر ساج باسورار .

وحبق برافاده ابله حکایه ایدلکدهدر :
و سباحت انطباعلری « شام غریبان » ده سط ا
فق دلواه
کاهی جیقبور و

.

قآشام اولیورده اولبورهکاه 

> > رقریه مصادف تاه !

ر شېر جسیمه شاهراهم

تکرار استانبوله کلدکلریوقت ناحی اولی قلندرانه حباته داها شدتله دوامادیورء
« طاووق بازاری » ده

وم خارلی ادسات فلوبلری اولشدر ه

هخا نهلر PA

اا
و سورو قدرگراری آراسندمء افو دن تتا ارعال دوه ل
»بی پارلایان ناحی« مسخانهده بر سولهیش»
لآان« حبان ادیبات » اورتاسنده بر« قطب ک
منظومهار ابداع اکدهدر :
دی

:

اولی کوسترش ساق . .

شش كلدك > شش ساق ٠ .
:که دازك
بهقدرده

اه طلشالر

سمحال

قالشلر

يا و سکانهلك هدن شیمدی ؟

ده اقه دزن شعدي

ê

کممی ن شنمدی هرز بان ایدهع؟

۳

راقوب ونلری تاصل کندهع!

برکت ورسون سعد پاشا جزایر والیلکنه تسین ایدیلور » ناجوده  -او زمان

ا
0TP
ff

ولایت مکزی اولان  « -ساقز » ده « کر » اسله مکتوی قلمنه مأمور اولارق

کوریورز  .اج ملکتی اولان استانولدن وله مادا آیرلقدن ء بوله دای حرت
و حرانلردن شکات اکدهدر
وق

دی

کرجه

منتظم خانهم ً

تک روشن

اتدی غدر زمان ج احبار

اىلەدم  ۴ار ار ووربا

ی آوراه قیلدی ریب منون
وطن جر

ی اومادی

کلبردی و رانهم

.

جر نلرده > شلد

خاعام خراب » باظرم خون !
1

کبحه قالدم شو من | دة

4

5

حزن

اله رم ادسوردی

وطم هم

و

:

ی 7و بهوی|

تاجده ی «وطن » له مثلا کال و حامدده  «6وطن » ررندن اندر  2بریکلروطنی

زرکل و موعه حالنده » حغرافانك وتون حدودله دوشونورردی > بونلرده یوطن
جرد و موی

ادی  ۰اونلر و موی وطیوطنك خار حنده اشساق و آتشله ان

اونلرك آغندن  /وطن » کهسی دا عا حر دت ال

احتوا أىدەرك حقو ردی.

2

علوی مفهو ماری

بونون

دهسنه مساعطه >
او یك اجون استداد اونلرك » وطن  €ع

اونارك «وطن ک»لهسنی « سانسور د»رحال احا ایدردی .حالبوکه ناحی بوتون شمرترنده
 2وطن » ی يالکز « مسقط را اه

آلدی اوكاشمحون اولای کهاوك خو ازنذوم

« وطن  6سنه سائسور نله ایلیشمنوردی :
ری وطم .

اندر قىله کاه جان و ثم .

,TA

اجیهماوانرده غیری خم .

سودیکے قز مان » وطن وران !

بای سافزدن ء استاسولده اد مدحت افندسك حقاردینی « ترجان حققت »

عنهمسنه « قوزی  ۱ 6 6شام عرسان » » « وادی*
ا

ا

 °طسیی SL E

SRO

9

لصسن E ۹
مر

طرزده ا

امد مد حت

6

افندیطر فندن

ولولهلی قدرارله نعهنسنه درج ادیلیوردی .
« سعد باشا » رلن سفارنته تین

ادلدی »> بالطسع تأحی ده رار کوتورمك

ایستهدی » فقط شمدیه قدر حامیسله هیرہ کیدن » اونەدنرى e براشایان ای و

—  ۸۷۳سس

سر اعتذار اتدق [«]-کانتی رلته کوتورمهن سصد اغا اوقتارحه نظاری مک ۱
قلمنه رلشدردی  .فقط ناحی مطوعاته هوسی ایدی » شعرلریازارق ء ارار تشرایدهراد

کندی قلساه کنمك ایسشنوردی  فاقا شپری"اوادتفه اند اتکی .ار ۳
ماس رن استعفا اتدی E

اد" مد

افدئی aE

تمران » ه دعوت

ایدییوردی  .غزتهسنه بر «قسم ادیی » آجدی » بونك باشمحررلکنی « مسعودخرابانی»
|اشیلماسی
۲ندههویتنك کل
امضاسیله مع ناحی درعهده ایتدی  .او « نام مستعار » ك لن
ککمهدی »> ترجان حققتدن

E

معا تاحجی

هنك
سعادت » کن

هلت محربر به

ریاستنی قول اتدی  .او زمان فرانسزحه حصلنه باشلادی ء کندیستی و ضرب لسای
آاده امک احدمدحت افندی تشویقاجشدی .حوق مهدن بای | مدمدحتافندی هده

داماد اولدی :ی ی لري هار ا

۳۳۳۱

ار 00

 ۷تاحرنده « ارطغرلغازی » تامبله منظوم بر رساله یازدی  .بونی حضور یادشاهیبه

عرض ایتدیلر  « .تارمخنویس آل عمان » عنواتی آلاسنه » معاشله توظفنه » رنبه
لطنفنته ارادهحقدی  ۰آرتق :شرك وك خرومنته وا
نهدتل
اانل
و تش
رمضانتك خی

۰

ایا او

دفته ارده تادر داولا ی بر
چ

سلطان مود » حخطرهسنه
ارحال اسدی « .

اع
شاتا ع
ار ط

رسے عرض اخلاص انتدیکم درکاه ا

 9لت

۳۱

«زادهء طعی »اولان شو ستحکو تدر:
2

و

ار لادم  :الله  2ا

 :معا ناجینك شوله بر ببتی وارور :

سیر اله سر سکبلرسیونده

پارم .

خال سه اجره قالاحق داههیم ن ؟

افةو تاه دیک لوا ناحی خاك ساه اجنده قالادی > بکلهديی ېاری ولدی»

« پر بركوبار » برآغاجحالنده اودانهنك بوکسار یکنکیوردك .فقططوپراغك اوستندهبو کسلن
بو وارلئی گمیسی جنار کی میوهسز ک>یمسی «طوبا» کبیعلوی تلتی ایتدی !بواختلاف
[ ]۰اجى امجون سعد باشا اله برلینه كىتمك » آوروبایی کوزمك ووك ر نعمتدی  ۱ .کروی
روقعده و وه  [53کف ود
یابادی اویی ادساعزده بلکه دها باشقه م

سعید اشا  ۲کلاشبلان ك

تقدیراتدیک کابنی رلین »آموریتن قبوله اقناع امجون شووسلاكطتننكهدهسراجمت اش اولایکه»
نای

ماه داد | کرم بکه یازدیغی ر مکتوبنده شوله ر جلهیه تصادفادیورز

وین اکاف E

دوشمشکن سمید اشا الله براینهکیتمی وصیه اش ایدم  .قبول ایهدی ۱کر کیتمش اولهیدی
ردی
لرل
کد
وشقه
رزه شمرلری با

> .

ك

ات

OS

وروی ازنك آولا

ماضی وادسات قدیعه طر فنی > اوندهی مدرسهی » جبه و عبانی کورهل  .اج 0

شخصتنك و طرفی » ضارینی وحبهی حقاردقدن صوکراده حقارمادی  :ذاتا حبانده
اوکلهسهرکورمورعی زک قافاسنك طشی صارقلی اولاسهده قافاصنك اجى صمالردر.
کذا ناحینی» باشندهک صارینی وصیرتندهی جبهسله برابراك منورواك متحددکورهجکز,

دنت طشنده ی سا صاربی ء دماعنك اند.ی نوردن آلال کشهار
روف

و ایشتهٌناحیده برهطش طر فندن برمدرسهخواجهسی کی کورونورکن احدن

اك قوتل مستحدددر » عبی زمانده ره طشدن قراوات وستره بااطولونله کورونورکنده
 2طرفدن باقتحه ک|لارز کهاو » وارهدهی حافط غر افنددر !

اجده » و ایک درلو ناج » ابتدادن اماه قدر » با بري بارز » عضا دیکری
فضله » فقط .هیچ بر وف ایکسیده اما سوعیهرك ی»کدیکرینه شد ایی نا ء فول
قوله رار اشادیار ! برحی ناحی ء ادسات قدعهده « باقی » طرفداری ایدی  .باق :
وی شا واه بکزد

حهان افانهدر ۱لداعا باق

رین
وک
کروا
دیه رندلك » قلندراك » حا بر

نمی پیر +
دوشمز

برفلسفه دون اعشدی دکلی ؟

۱

لو قوده قلب #

۱

عندمده » خدا سلیر » فدادر

۰

مادامکه عاقت

.

رلظه صفا بهماسو الله

فنادر

ای و فلسفهنك کوزل سار ی یاراعشدر :

کوکلکه خنده وزندن باشار » حانه کولر .

تهاه
 ۱تون وا
هر
.اولاسوندهطبع ا

وی

اانه کوار !
حیاته خنده ابدن رکند

و رماع

تشاک سای ۸

e

رهق ماشانندهدر .

کم ولقود نومدا او .تازه ساقبلر عم » لبرز مبتالر خ !

تتاجی » قدما رستدر » ایسترکه اس دیوان شاع لرینه ششسون:
سرعت سبرندن اظهر درکه رخش هت
او » ماضنك برعثای »> «طرز عشق» 

.

صمنان ساشون اولق عناسندهدر !
بر اعوذحی تلق ادلشدی  .وتون یک آدے

اادزهم«بر » ده
آعق ایسهین نجار اوکامعارضدی  .او زمان کنجلکك سسی اك زی

سوت 9

جقیوردی  ۰.استاننولده ای » شبخ وص > حبرت > فضی و رفقاسنك تشکیل
نی
ه
اتدیکلری « محفل ادى » به مقابل > ازمبرده ی کنحلرده « خدمت » غ

اطرافنده

3

طو بلاعشاردی  .و ته « عکاظ شان » سرلوحهسله بر ستون احمشدی ¢

اوراده مساقهبه دعوت ایدییوردی  .بو غزهبه یازی یازان بوتون کنحلر « ناحی » به
حالف اولانلردی  .تاجی ونلره قارشی » شوصور له اوکی کش > و اوناره شو ولده ر

عل بازمشدی :
نکش طبع عم سحرالببانك فوقنه !
اه

مك مهاج فارشی تسکت لوای حامهی
کل جوا سای اولدی مهر افشان فض

یها نك فو قنه 1
هح
مات رخورشدرخشان 

1

بلك بیط اش اولوردم ابه اندیشهی  . . ..وردن ر ننته حکسهك اسانك فوقنه

بای ء یالکز وله کنحاره دکل > اوزمانی متحدد  کنحارك کندیریته سر اج
ندکلری « حامد » مده اك روا خوملرده ولونوردی :
ا

مال ظم ونژی ک۲لالمقدن مرادر  ۰عد

۳۳۱

 0سر

و ایی مصراع » « مقر » لك مقدمهسله مندرحایی حقنده لدی ! ای
لظر » منظومهسندهده

دوع دن دوعری به ننه حامدی فصد اورا

« ارحاع

شو ضه

ری

یاموردی :

دیرار سکا بر فرقه .ادبان سیکس :

« امحاز ودر » باق ه دعش شاعی ۱کبر ! »

.

اولشمی دیسهم ار شفق را قره قم 1

علو ی سبر ات > نو به اسلوت مشعشم ؛

۱

« مونشر» وکاد زی «ژهی» اهیانصاف

خورشید الله شهعمشعه » مهتاب قدر صاف +

.

دز سه کهخطا الهمهدم لوده بالاندر !

« پاردون » سزه عرض بلهدیکم مالساب 2

حامد بوتون بو آعرضاره قاری اك زیاده شو بت الله مقابله اعشدی :
مقك ذکاه قارشی قدری شوله دورسون

.

 ۱کرم نک  2ومیای »دن بازدینی TEE

غریفی ر لطفدر » قریفی بر حقارت 1

زرندوده احی حقنده شو فکروقناعتده

وندیغی | کلاموودی ۰
ل
« ترجان حققتك وظهور نقداننه کانحه :اولوریا! توظهور شاعرلره » منقداره وظهور تنقیدات.
a

ره معامای کروهی حقاحقی زمایك2 
 3معلم شناسی  6وون هبشت له برار حکیلوت  6بسن

زهی رق ! »
تاحی اوصرالرده « ا تشباره »ی ا ھی

ارم بك حامده بوکتای کوندرمش>

حونکاو مه | کرمهیازدینیمکتوبده | تشبارهی ایستهجشنی

ان اوقو ڪه ا.کرمهدسورکهد

ر
و

«  ۲تهبارهی کورمك ایدتبوردم آما » کوزه چارباچقی سوز امجنده » سنك تعلیمه ل۲دينك
بارجهاردن عبارت اءش .آرلق نهمهلازم! حاره سموانه چیقمق امون برتردبان یااعوفهاشبور».

ناحی له امجون وبله تلت ایدیلیوردی ؟ حونکه قدما پرستارك محراتی اولشدی >

«اسکدوان» ادساتنك باحاصهغلوادیسی اونكترجانباش حررلکنده آبوتاب قازاندی
س اد مدحت » ك « رمان حققت » به او AZ

E

ومایدن » راه در ج

ايدلمك اوزره » بقراچ منظومه کوندرهشدی» حالبوکه او منظومهلر اوغنتهبه قونولادیء

حقبق سبی سلمبورز ء فقط هکس کی حامدده طن ابدییورکه کوندردیی منظومهلرك
او a در ج اندبلهمسی اج ار

ز

ید

ا

اکرم  5بازدینی مکتو باركبرنده دسورکه :

لت «قیندی ان اوزرنه کوندرلدکاری حالده تاصلسه طبع اولعادیلر .

.ورسورمکه اوذات زم اکتیا اختراع تولالروم۱زیبکنمسور»
احمالکه تاجی افندی کنمهمشدر ک
 Eر

ی ود > ناجىنك

او زمان « هران حققت » SII

مو فعنك

اهستنی » شو ظریف و اجه براستهزا طاشان سکطرلارالهتیآوزدی :
«مدحتك  .قولنخه غرهستنك ادبات ای تاجی۲عش ء اوهی
یاراندیفی اللهه طایبور ؛ ورابت هندواری کبی » ...

د عك که مد حت کلندی

تاجبنك هی على محنطده ولولهیی بهردر اویاندیرموردی  .بر « مبخانه »عل یازار:
کوکله ساقی معمار الهدم میخانهده
سکن فیضمده اولدم مستقر خورشید وار

 .اکلمهباهللهاعمار ابلهدممسخانهده!
.

امم اقداجی سيار الهدم میخانهده !

درحال» هی طرفدن وکا وزارجه نووظزرلهرجلهریابملارق عزنه ستونلری هفتهلرجه

و حتی آبارجه میخانه قوقوسیله دولاردی .
فی
ررد»فل بر
دغرق و

انتشار ایدر :

چوقیدر اولدیسه مهرکدن سویدا غرق ور

.

سنکسیلدمن تهواراولهمسرایاغرقور!

عزم فرا ابله اولسون وادی اعن کیی

.

انتشار رو حستکر عرا ,علق تور .

شوق روّندن اصل رق حهان اولز کلم

:

سینهر ا نش» نرظکاهنده سیناغرق نور.

آرتق ينه هفتهارجه و آیلرجه او دورك مطبوعانی « غرق نور » نظبرءلربله قراکلق
بر نوره عرق اولوردی !

.

همتی شمتسرز > معلوم حهول » اتاد طايه » مکلرجه قارء قودیرکار اورناسنده
باجی >  « -مخا به EDE 6 کند چ تاصل « قدحارك سار سادبزاری آراسنده رکوتشض»

ست
کک تصور

AY

ایدسورسه س عرطنك امجند ده تقد ی

کو مکی که.EE

اطرافنده ی ملد زاره علنا صوراردی

رنه علوت فتکر ابت دل سدارمك
طبع یا

EN

اوبه کورسوزدی  ۰او قدر عور

اولغه

|يتسه منتصور

د

..

عرش استتغنا نزلکاهیدر افکارمگ !

۰

سابه سی مسجو د حقکویان اولوردیدارمك!

ا
مو|عدشاولور > . کورسهموسی عکسانوارن کا
سسبر
می
جقهردمقرصود
سیوسون االلجهون سجر اشنایان سان  ۰۰..اولتال مسحوری لبم رحامه ما۵۵

لد زار » بو لونشه درحال شو بولده جواب وپرراری :
سو بلرز له اچون ای شاعی معجز نفس
وارسدر تاثر سحر نظمیحس اهن

م»تلنور اقا دل.
رسو که نك اوولسور
خامهيك مسحور فنضی اولبان انساندکل!

.
.

اپشته برنجی ناجی بو ابدی  .فقظ ایکنجی نای وله دکلدر  .برنجی ناجنك عرف

و فارسسی جوق قوتلی ایدی ء ایکنجی ناج فرانسزجهیی اوکرشدر  .برتجسیمدرسه
هواسله یتشمشدی » ایکنجسی غربك هواستی تتفس ایتدی  .برجسی لساغزه عرب

و تمك سوزاریی و اثراربی قل اشدی » ایکنجتیی غرب شاهیلرینات مر
نظم استدی  .برنجی ناحی عن ارك قطی اولشدی » ایکنجی ناحی نظمده یی حة

سالی اولدی  | « .تشباره  6دهی منظو مهلر » حامدك
اق

€

شعر

سز

وم ط

درست

ر طسعی

داکرم »ده « حامد » ده تقدیر ا 2

E

ابکنجی

 .اجىنكڭ

ادن میا ج

زمر وردر بارلار

.

حاغلار

:

باد ووا

جاغلاد ته صولر لطف لطیف

.

:ابی یادن صدا ورر طاغار .

ماء حاری طرف طرف

الک

حہه سی

ES شو فطعهری :

صو لطافتیله سے صافت اسا .
صانکه

 ۳ولده » ساده > 93

اولور اریاب عشقه» حذه فزا.

 6وما ره بازدایی ER

بافا

» حامده صورسور

۳۱ ۳2 ۹

:

« اصل هم هس > هم ده سلاس دکلی ؟«

» و بت رقاچ ستند ه > ك

[ قبشی

نقاست وق  .رن بر شعر EE

 6لاسرا

وارء

ةط

قصوردن خالی » و ۱
کث

شا سل

باشقه,رثی اولد

حاسنادسه اله مالی اولادقه

تفاسدن عد اولدهماز

o

E

حون

 4ای حقنده شو حکماری اوقو ورز: 

سس - ۳۸۳
وی

ری هیچ اک

و  1 2بکهنیرز hC

سلاسته ن از شعردهتصادف اسدم ۰

لازم دکل  .شمری بك سلس .او قدر

ستكملیمه الديفك هری کندیطرزنده هقدرکوزل!»

کنی ایی بو صورتله تقد ر ایدن اونارك » برنجی ناحی حفندهی قناعتاری
ای
طبیی هیده وله دکلدی  .ينه عبنوین حامد بك اکرم یک دیور :
دیدیکك ۴بی ارادم میالغات

9

ماه

چیقیشه اعتلا دنلمز » ساده بر ارقا

ده فوقنه حیقور » اوراه حسقمق ولا در .اوبله

قنادله جىقار  .ردیانله جىقماز ! »

بر ااه

ایکنی ناجینك« سنبله» ده» ک«وحوك برمضحک » سرلوحهلی کوجوك برمنظومهسی
واردر  .ومنظو مه زه ایکنی تاجبنك رجدن هقدر فرسخ فرسخ هی

وتو

ی
در
نو منظو مه الله a لغم ار دم اطم > ا تاه وله مالی و

هس

نظممزه مکللهی ادخالاك وتون شرف حامده عاشدر ء لکن ناجنك منظومهسندهی
طبيعيلی ء احقلنی ء تام خنه لساتی باشقه هچ زرلمسهده کورومهز  .عا کفباشانك

و یی کي ادبياتزك دوراق قطهرندن بری اولاسی لکازلمدیی حللده >
تاصلسه هسج دفتی -جاب اهرك مسیقالان » و حوق مهم وقمتی منظلومه یعبناًاو قویال:
کرمرك م مقر

]

۵۳

سئهسی کانون باشتتلم» ك

اختبار  ۸5آدمده اورادن و
اختبار  :س

او غلنده é 5

1

مادمازهلار > او ون هو ای دکل ۹

( قزر )

دلللکدر و !
اختبارحکل

اا

ر سو قاقده J طا

قمرلرقار طول اونارار.

.

از توخد ور

قزار ( اختباره طوپ آتارق )

 6طو زرکر

( اختیار )

: E

و
کوزل کر

لاک

ر هده "۰

( اخشار )
مس

وای اوموزم /

سکا رشی دد می ن  ۲قوزوم !

تترهیورار کنلره باقیکز >

اورک

) صبر تهرق (

۱

صوبا کز وار ایسه کیدوب باقیکز .

کوزل قر ( قرتارق )  :سب کیتمه ز آوده جاعز صیقلیر .

اختبار (صیرتارقی )  -- :واقعا چوق اوطورمادن سقبلیر !

ند و
دیکن قرار -- :

احشار - :

صاقای

۳

» قاری وسکورهش ؟

گوزل قر خنده اله )

صورمادك

۳۲

س وق » وق اوستو چ سورمش !

( قزار طوپ ا ار ) » اختیار  :س آوت أکلنجه ( دوشر ) ( قزار قهقیه ابله)
س

اختبار  :س

آی ووارلادی

!

الله الاه ! ( کوزرل قر ز حمانه(
س

!

اوسی قلاارایدی

اختدار  -- :مرجت یوقی »  ( ! 1۰دیکر قزر )

چ
اختبار

س

ا

۰.۰

ال ده

وقدر » وق :
حوقدر

 6حوق

جوق جفا اتدیکز  (.-چیرکین رقیز )

یزار نوی ] 7اور یی بت۱

ا (۱۱ععار )

زار ( هطبار ارادا ر

مجح
 /و

قزار  :س

رطوب

دسورم

 ۲عابت

کلبر ( قسمے مش بوکونده طوب

سوزم

۵۳۱
!
 ( ۱قاحار (

قاچبور » قاجدی ! ( کوزل قر حدی )

س میكازیی بالله !
( دیکر قیزر مسپزیاه )  -- :وقسه سودکی ؟ ( اختبار کوشه باشتی طولاشرکن )
سب کنج اولا دم 3

آلشته بودن تام اووز دی

سه

اول او

۱

ر منظومه  €وعسو صله اداره ادش

برهکاله کەترکسز » طبعی > حانلی رلسانله اشخاص هقدرحانده اولدینیکی قونوشورار.
اوباه ظن ایدسورمک اوتوز دی شه

هنن

و

حالا وندن داها طسی 6

داها ساده » ظمكتکلم لساننهبوندن داهایقین عونهلرییقولای کوسترهمهبز  « .میخانه »
عنللری بازان برشحی بای رده > د کوحوله E

» ی بازان ایکنی ای

هله ایکنی تاحننك نیری  :ونر « حال » ی سرتارق « استقال »

در
 ۱ار

ناجیدن اولکیلر » ناجينك زمانندهکار اوندن داها ساده » داها قبصه جلهلی » داها
فووشولان لاسما بهياقن رنتر بازمامشلردی ء فقط احدن منو٩

نگ  6ده ببلیرزکه»

بساطت وطسعلکده ونژی کهمهدیار  « .عمرلك حوحقلنی » ندن راست کله برقاچ
سطر او فویا ۹

نوت۸۳
هم
و

تقو

ا

اراق

ود
ا

سس

خي اکن اولدیفی سان اله » وقاری صفهه حقارق»

لدی
رقد
اوزاندی  .جا اعش  .دوشکه یاعنه حور اولدی  .طیبلر کترلدی  .با
ا

مد اولادی  .اون رکرن زا

.

اتدی  .ادره قبوسی خارحنه دفن ابدلدی NP O

انتاسنده کون یدوشهکنكباننه جاغردی  .الل دای اوتشادی  .صوکا رفولیدرسهکه قدر
صوادی  ,دفتله باقدی  .پاعز ده و لنان و الدهبه خطابا :
عسع

پیز ضعیف

دى > والذه 2 .م
جوای وردی

:

جوححق ؛

 .اویاقشمقل وز صاب صاری اولشدی

صاریلق

> کوزارنك سأضندهده

کوریلوردی  .رد ره > باثی او حنده اصیلی ولنان قامایی استهدی  .والده قالقدی ES

ورردی  ۰در » صول آلبه قك آشانغی طفرندن طاورق
صیردی
سس

 .زمتحبرانه سیر ادیوردق
ی شد

حواك
» صاغ ألله قامایی ک

۰

اله حکرك >

 ۰قامانی هواه دوغری قالد رارق زیار حه او تاندی :

اولق ایستردم 4

" دیدی  .والده آغلامفه باشلادی  .نده آغلایارقی آشاغی انندم » .
الیشستاهنولهیاز بلان نو کات ۷

ده باصلمشدی  .یعنی « سزای » لك « وحول

شار » ندن ایک سنه اول » واوندن اییبوز دفعه داها ساده  .ناجننك نوکتای فز منده
ز حررله تکام لا TE
,رص حلهکییکورملی ر .

وایکملك» اولا وکتاله ۱

ا

اوزماندن قالقدی  .بوکوچوك کتابده ایی لسان بردر  .اجیدن ریم عصر صوکرا >
لاندن کراری > اقجانعدەاربی [ مى » لسایساده لشدبرمك ایستهن « لیسیانحدار »

تن داها توکس

۲

ها وره

داها سناده زونه زە مەدان  2اى

« یازمش وولندم » ك مقدمهسنده بر
1

» شیمدی

7

 9۱اوله کلفتیل افادهدن

لودی
اجون م ورقهرم ده س

» ۰.

تاجدهی وایکلی  6اجك

ا

خو شلا عنوار  ۰آزاده

.E

سوزی

سو سور

 ۰ك

فخرهلرندهده کور رز ۰

aG

سیاأحم ٩ دکلدز)

کفتاری کر ده  6طبعی ادر

فخر تمادن مصو در

سلمکسه غرض » به ارغتوندر ؟

 ۲رده رفق برزیام ً
TE

OS

.

ایکنی ناحی کندیی مره"

؟ قر د قىقه دام :

A

الانته دقت اعك ایستر !

حالبوکه پلیورز » برتجی تاجی « فخر محمانه » نك اك قویو عوهاری ورر :
 48بسط اعش اولوردم سایهٌ الدیفهبی

.

ودل رنه جکسهم اساك فوقته !

واه عشق ارایی البلر سحدهکاه داماعی

.

وسه خواه باسدر شبرن لبان دلدارمك !
ور جدد اد 2سای ار

e

e

— ۳

—

آیکنیی اجى » قدمانت » ممعنایی اونو توب الفاظ الله اوغراشیاسنه حدت ابدر :

معنی برینه عریده چیقمشدر اجندن ! ["]

رحرقزد خرجی سین اولنورکن
باق باقده امالانه مخرححبلرك شاش

معنا هدر اافاظ اله اویاش ره اوراش !

معنایی  ۲وب لفظی فقط الهمك ازر

رقلمەنى رقلةلهه ورک کر

ی

حەسز

صغنمش

»

آزانوب

7

صاحب

سکا هلر الفاظنه عاره معا ۰۳۲

Ce

برلفظ ایله اوغراشالی لازم اوده اما
فقط ور

ای

آیکنجینی FE

از کی دکلدر عا ایدم مت

روفت

راقاز

 ¢ی

منظو مه ده

ر

تاحننكده سسقق

ایشیدسورز » یکی شمراره زيف وتحقیر الله موم اندر :
اسلوت فنرکانه دسوب خلط کلامه

يازەقله ه اولش رانک مغلطه نامه ؟

اسلو عزی محو اندنوز آوروبا دردی

راوروبای کورسه واسلونه کواردی 1

ابلهحه سنه ابع طور دکر از

عرفان صانمرز مق م حت ي خمراز ۱

افظنده غلط حوثه ایسه طرز توندر

معتامی دی وه > وار ا

د و آنهحه ساو زل

ت۲ار رق دسورز ر وکا ههات !

دعکدر ادمات ؟

تاجندهی ایکلکك اك جاو حن دنه اك كدب ا
یامه  6ده

 2مدافعه

شو له برعزل

ا

راد ۳۱ ۳

وار :

وزل رز الک ا
کتل
 ۰اص

حمتك شو صومعهدن زاهدان غهای .کررل

9۳

ساك بطالت وغبرت ه حاصل ایدر :

.

چالیشما وب اوطورانلرده ذل وسه باقك

 .اوطورموب چایشانلرده عزوشایی کورك .
 ۰د ارفا شون لا ۱

 E3دور

حهان

او لهدز  ¢سوك

¢ EE

کارت
راز ملا حظه کن و ی ؟ د
ايشته برغزلکه روح

عص به فو شدرمق

اوقو ك

وموضو ع

۵

اقك شمندوفره

به سویلنور عقّلا بت و

اعتبارله« اسک

ایستوز » فکراری توق

»> رده کاروایی کوراد 1

توش

» دن

زان کر

اما ارم

ل

دیور

۳۱

یکبارهدر  ۰اس

غرللرکبی بتلر یکدیکرینه آشبری باقیور  .ناحی بوغنلنی یازدقدن واونی مدح ایتدکدن
صوکرا مراد بکه دبیورکہ :
« میخانه وغرق ور غزالری کیی ا۲رمه بوزارجه نظیرهار سویلهن شمرامن هیچ وی نظیره
آوزند لری  ۹كِ نوله بحه

عو هار کوستردم ¢

ادساعزك تاصل اولاسی لازم که حکنه دار يجه

ملاحظهلر بان انتدم  .اما شعرامن ء ادیامن ونلره امتثال اعه.شلرده ته لی وله کیتمشلر و
اوراسی کای عاد ؟ >

۳

»

تخل

EE

يده

حدت

ادن

اصلنده باجی طرفندن وضع ادلشدر ) .

معهود

) 5

(

غوغاسی

۰

«

 1بوهامش منغاوهه ك

سح

ج

آیشته بای ء

د

وب اردی  .ای کندیسی فکر؟

یر
د.
قحی
ایکنی تا

آیدیبوردی

.قلی غری ادراك
قاحسا بر جى ناجیه زیوندی ع

.ونده بوایی ناحی داعا محادله ابتدیلر .
امس » لکنذوق شرقه کومولو قالشدی ا
هانکسی علبه حالدی م؟نارینه قدر ایکستیده کوتوروشندن TES
فونی ھاو

ایک نله

so !

تاهرک :ایی ناجننكده شاعلکده قیمتی » هرک بسلبورکه» بوکسك دکند

|انورزکه 97
ناحی « طبیعت » تصویراری باهشدر  .فقط اوتصویراری اوقوحه کل
آج سطحنی کورن» برحوجق نکاهی.
 .طبیعته تفوذی وقدر  .طبیعته » باقدینی شيك ن
اشللات ا چه وزی ,لورمکدمین..مثلا و مهتاب » شعرندم
ار
ا آ نحق کوموش ده یلیر :
وس

کا

و

کوموشدن آمیای: .

برشلالهیی نآحق « زر نور » ديه توصیف ایدهیلیر :
اون معرل  1فو ی

فتاولاز + ۳۳

صانک زج وردز بارلار .

بربولوطه باقسه اوی نحق ماوی دهکزده بوزن بربالغه بکزهته بسلیر :
 KESسر

دربای ضای مهر اجنده

امحنده

بات وارا e . . .-

هدمانیواق حت وار ؟

برضروب تصویرنده » نآجق کولکدنك ضیای منلوب ایتدیکنی کوره بیلر
کذر کهن زر ادود
اد
آهسته روذله ظل عدود

.
.

رر کورون ضیای موا
1ی ابدردی اراج .
ریاندن ن

ک|لابورز کهناحی طسعتلوحهارينك روحندهی شعری یاقالامقدن حوق اوزاقدر .
اونده مادی بردووش وار  .اواوزون مشپور « قوزی » منظومهسنده قوزينك | ق

وا سود امدیکی وره ور ای ده رقدن ٤ فکرده
درینلکدن » خالده وکسکلکدن محرومدر  .مثلا « هاتف  -شاع » ده برمنظومهسی
آعون ال شاعا رموضوع دک ؟
ا
آهنکنده حامدانه ,رادا سزیلن ومنظومه » باقکز موضوعدهی عظمی بزه له قدر یابس
وهیحانسز » له قدر مسخاننی برافاده اله تقل ایلور :

و

>

1

 ۳ەدر بو بالهکه ق احترازدر
اعکس الد که کو کار ه نالهك حزل حزی

.

ادى بهدر بو حالهکه شادی .د اردق

۴ل قلوب چالە راهتزازدر .
اواعدهدر

 4ادا

حر يك مقر من ۰

دروك سلنە مور  ¢و ره سره

اکان جهاله چکمه تباول طربکزین .

رار وت

دارا لوار بدر اهل دله هہزمان زمن !

ا

رخصم خانکیدر ادن مضطرب ی
بینه مالکمکه بلادن خبر ورر

سنامیوزسین آه وسئلی نشیمنی

 2اشار یاعده حفادن کدر ورر .

ویته کے قابامشدر

امم

دساه فی EET

او ددمی

RR

ضرر ورر.

امعان اوه ترکورنور سوروشموی .
ها

ده

ف

او له

ا

شم

درد

سر

ورد

۰

هاتف اولهی سولهمی » شاع ولهی جواب ورملیدی ؟ خار » اجی فکرنی

انکنلک سوق ایدهمیور  .اولك « تلاطم » سیرلوحهیی رشعری واردر » شاع ,رسفینه
معروضدر » شاع فورطنه

احنده ایکن فورطنه بهتطولشسدر e باق سنه

ناصل عظمتله حاشردیغنی

عرتده
کووریور » ادواهوا«لاجرو » يك وولهذ ب

کورمشدك  .ناجده حاشریبور » فقط بافکز اصل :
دن

دریا ی ايله رعاشا
برطامله کوزومده الك او مو
د واه ميسك ٩ جاو

ا

توولرفه واردر اقتدارم
شد له ا
ا

'

ده قصد حان ات

اله اولوری م هلاق

جح

اندهجکمی عم ماشا ؟

ور کا قورقو وله سك فو ج
سند

ج
واور

3وا

حان قو رباراه وق

۳

کشییی باتبرده امتحان ات
قورةاری اعش اولومدن اما

.سربازی" طبعمه شاشیلسون

ا

:راحت طورولوری وله حاله

چارپیشالی م وون حهاله !!

 4د عکدر

۵۳

نز بو اولومی استحقار ادن » وفورطنهبه وجهاه مبدان اوقویان قهرمانی قدیر

ایدهجکمز ,رده اوکا کولورز  .جونکه وقهرمان بزه سکاخلتهبکویر .شعرده حرارت
وق » حرارندن کاناعان وق  .وجاسته اتاعورز  .مدهش برفورطنهده وهی حس

؟نك باناجفنه امان ایسه* با د حات اله ی دوش وراد او تور
ایدمرز ك
.ومتانتله قارشىلامغه حالیشیر » يا حبانه بك روط ايسەك

حنت درحهسنده قورفو >
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»

 .اوباه ایکن ای

هت

زر آرابه طوبلاعاسندن عىارت ار ار

بوکتاله حوق معروردر

ماه عالنده شیمدیه قدر
اعتقادمه کو ره ادات ع

؛ مقدمهده

دور

مثل شر اولو عامش زرکتاندر :

اجنده هدیرلو ار ادیی وار  .ونلر حقنده یازدیغۓ مطالعات اسه هم خوش اده » هم معنیدار .
ی مطا لعه ادن هم منشر ح >

هم مستفید لقلوی 2:

رشاطق دقت

رحهت داها وار  :معلم عاد با

ادساعزك پار جه اقلایی » ر مخطر محجددی صایلر )!( ۰۰
دک هنتور اتراری شنولردر « :احاز قر آن»

وتات

«معمای الت « 6سانحاتا لعرت»

گم » » « امثال عل » وادرالاکار  « » ۲عسدهه » [ وصوك درت ارعیب

رهدن باشقه
و جحمدن رجهاری حاویدر > « عسدهه » ده ایسه ح

فقرهلرك حمحه

اصللریده واردر » فارسی تحصللنه هوسلی اولانلر امجون فادهلی بارئردر ]
« حکالرفای » » « صانده سوز » » « خلاصةالاخلاص » ء « مرحم » »>« مدرسه

خاطر هلر ی»ء « و عه معار » » « مع »  6اصطلاحات آدسه»» «عونه سخن» » «اساعی»»

«عاتل شاعیلری» » « کد مظفر وعەسی » ء « ارات »e « مک بلرم » > «انتقماد»
[ و ار لشیر فو |دله مشترکدر ] D شو له وله «  ۱نوارده شسخ وص

اله مشترکدر ]

« خرده فروش » ء « لفت ناجی » ء « هدر » ء « قاموس ععای » [ درت بش جز*دن
عبارت ] .

be

pe

۷

:

۳

 2ور

[ فن د فلسقه ب

ا

اور

-

0

ر

ون

اس دورك صوك علمى مشهور « مترج عاص افندی » ادی  « .لسان مادر زادی»

قدر واتف اولدینی عرشه و فارسدن باشقه » روایه » فرالسرجههده اشنا اعش .

فقط ره وصوك لساندن رار راشامشدر  )۵۳۲۱( .ده وفات ایدن مترحم عاصم افندی
سلم الت و تخود ای دورارنده باشامشدی  « .خسان ن خلف ترزی » دن لسائزه

نقل ایتدیی مشهور « برهان قاطع تمرەی » نی سلم الثه تقدم ایلهمش وپادشاه تقدیر]
ارك مطعه عاصمده طبع ادیلن وتون لسخهلر ی موّلفه احسان اعشدی  « .فروز -
آبادی » دن ترجه اد

مشهور « قاموس » یده مود باه قدم ابلهمش و مکافانه

مظهر اولشدی  .بو ایک معظم اتردن باشقه «ترجه سیر حای » « محالعالی فی شرح

فصیدةالامالی »  ۶نحفه لغت "عرسه » ء « ترجه مظهرالتقدیس روج طافهالفرانسس »
کی مولفاتده ترجه ابلومش ایکی جلدلك بر ت«ار.شخ عغای » یازمش  بوتون حبای
یی حالده» ضرورت وحرومیت
کرردلله
فوقالشر بر فعالبتله > کحه کوندوز کتاب تح
اجنده وفات آلهمشدی  .عاصم افندیی اسی حانك صو عالی تلق ايدرسەك » حدد
دورىنك ابلك حشیق على اولارقده

ور ى

« خوحه

اسحق

افندی »

ی کوریرز .

اهر کی حدد دور عز ك  ۸الاک عالیی حوق میم ر شدهندی  .عر

علمار ی نزه الك ادخال ایدن و داهدر  .ی اهامای ابات دفه ۱۰۳
وضع اتدی .

« قاموس ار علام « هی

اندی» دسه قد آندیوربهده آهتدا امن

« مودیدن دوعه مهتدی اولوب حافظ کلام

تدش دکل بدریدر  .اسحق افندی«نارده»ی 
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اسان آشتا اولدینی اجون « ترسانه » وودوان هاون» رحائلقارنده ولوشدی.

دی

صو کرا « مهندسخانه بری*هاون » باش خوحهسی تعن ادلدی  .اوزون مدت ووظغفهده
دوام ابلدی » وفایی « عردا مد »ك « اوائل سلطنتی » نه آصادف اندسور  ۰بمض انشا ات

اروطفهستی | کالدن صو کرا ا-تانوله دورکن » سویشده» ۱۵۲۱

اجون EEE
تار حنده اکال

۰

ا

علوم ریاضسه » هت
ی و
فذلر_بی حامع درت جلدلك معظم بر تالینی
»ه شوله ر قد وار :
وع علوم ریاضه » ایدی  « .وزل یازیار د
واردر  .اسمی «
» اسحق

افندی

اسحق
دی

 2اتری

افندی

۲

و

فن زراعته

» گاید زراع «

شوه لا سشحهدن بر مه اش
متعلق  2مهرون روسلق

امىله اور

هل

الهمشدر

۰

نیقی کی حوق کزیده حدمتلردن

توفسق ياشا اله
حددض

باشقه» ری

امان و طاهس باشالریده ی

 9دانه حوق

مدو

« اسمله

اسحق

 ۰ورهت ابات .اصطلاحازی .دون

) ۰

افندی

ههور

وله ب

علملر ی

ساره مهندسخاهده معلماك

صلف ریاضو عزدن ل

ار در

اولان کتای

ادیان ودتل

۰

در  ۰تام معناسله عر ب علمار بنكث تو رکهده ابلك باباسی

اولدی  ۰قاموس الاعلام ء .کندیسی شو سطر لرله بل

« آوروا لساتلرتدن الك اول واک

ایدسور :

کتب
کین ثيه ترجه ایدن و ذات اولوت »

دج واقف بولمغله اصطلا حات فنمهی تطستقه و عسرده
موفق اولشدر  .احاصل فنون حد نده بك ا

فيه عرسهبه

مبقلاارى اولیان اصطلاحات فنبهبه اس تعسدشنه

انه حاارشا نلرك se و امامىدر 8

:دو دورينك اسحق افندیدن صوکرا اك بنام علماسندن و
ای ع

یانیه جوارندهی « فیلات » قصبهسندندر  .شرق و رب لسانلرله »یکی علوم فونونك
3

حوعنه واقفندی  ۰اض

اد

دسمرلکله امه

عل هنتك پبریدر  .حوق

منور ر دادی

قالقمشاردی  .عدالق حامد تک

و

موص

نو کلکید م ۳لصان

ایدلشدی  .حامد نك درت باشارنده ایکن ء آابکسی صوحی بکه برابر بارسه کتدیی
وقت محسن افندیده کر یاربه رفاقت الشدی  )۸۹۳۱( .ده « اکرنوی » ده وفات
ایتدی  .حامد »کهنمدينك هم ملتك خوجهسی اولان سین افندی حقنده غایتقیمتلی
ر منظومه یازمشدی .

O

>

:

وده یارب هدر حباعندر ؟

mm

e

حو اولوب کتعش

مصر اعارله باشلایان و اوزون منظومهسنده :
ورو

وقدز ,علمه اا کت و مب

دسه خوجهسنك بوتون منتاربی صاعقده :
یالکن کوکدهی هی دل

.

نی

دبهرك اونك هم هستتاسلی  6هم و

مرددوه هت سم زمی ۰۳ ۱
آ کلاعقده » و حامدانه ر پروازاله»

بو منظومهده دی فلسفهنك انکننلکلرینه دالقدهدر .

خوجه محسین افندينك :
اود
کتاب الك اوراقندر ایناد .ن
باصلمش دستکهلو ح محفوظ طبیعتده

مطور حادات دهرور اغعار اوه
منم لفظ مشداردر عالده هس موحود

.

ایفاتی شۆتاردر  « :بارخ ee
قطعهسی مشموردر .ت ل

« اساس ِ هت »» «روح»>

ککەولك رسم مس طح میان
د اسرار آب هرا » » د م آت الما » نامنده > « قبهٌ م
مطبو ع لوحه » .
روسەلى طاهس بك ء « عمانلی مؤلفلری » نده سان افند دی تک ادرکن «معلو مات.

واسعهسی ستنده اثر برامغه موفق اولامامشدر » دیور  .و محسین افندىتك مفصل

ترجه حالنك » شمسالدین سای بکك « هفته » اسمندهی رساله* موقونهسنده مندر ج

بولوندیغنی بسلدرییور >
آرا صبرا شعر امانده اشتعال ایدن خسن افندیتك » بارس ارقداشارندل « 9۳۱ ۶
سود آغا  ۰بك منافی حقنده مب

اتر متظومهسی مر

و مفصل بر قصدهسی وارمش  .رده هت کاسانه

ا

روی صرات العوالدر و رم دلنغین

.

صورت زسای مصنوعات حبرالاقن .

طارم میناده خوش الوان کونا کون اه

.

زی اوعشدر مصاسح السمالاناظرن .

ارتفایع ةدر اجرام فلك حقنده هم
سو زوا لشمس

اشته ر اه

والحمنده

رل اودر که ابات فان چ
< قکلامند ه مین

او قسم
باو

۰

 ۲راد حعتتوان عش

هينما کم وجهنك

.

امجمندن منتشردر راو عر الیتین

مطلمی تاندهدر جشمی حقایق بندر

.

اختررون صفت هس قطهسیدر کین

رج عالی* سپر ارقاه بل اجون

.

اشامات مدار ج غارف حبل متین

عالك احوال اجالبهسن ادراكابين

:

شکل یکو رمك سك کتایی اوقومقدن تر

۹۹

س

شاوی  :ابشته له عولپنده بر حوق سوز سویلامش » يخاارقه درحهسنده

عالٍ »باخود حققة حاهل » فقط هی حالده اسمنی تاره کرش ا»یکنجی بر مهومی
تاروالاده » (9 ۲هوی ماما سوي ادلهمتر  ۶حوق
۳
شایان دوت ر شخصت  .على سعاوی » معلوم اولدینی اوزره » سلطان ادی احلاس
اجون عىدا مىدە ا

5اه ۶

قیام ات

فررنده»
«وسه » ط
وشهید دوشمشدی  « .سماو  6ر

ووفه » دوفلّت ده رشده معلملی کی وطفهرده تولوندقدنواستاسوله
ت

عودننده سباسته قاریشارق آوروبایه فرار و « پارس  « » ۰لوندره » ده تشریات یادقدن

صوکرا استاتوله تکرارکلديی وفت « مکتسلطای » مدیریتنه تسان ايدان و 6۹۲۱دهء
|کرژیسی روم اط خلفندن باشنه طوبلادینی اهال ابله « حراغان » قهرمانلغنی کوسترهره
حاننه خامه حکلن عل سعاوی حقنده « طاهی بك » عمّانلی موّلفارنده يك ترقکدار
ر لسان قوللانور  « :لسان مادر زادی اولان تورکهدن باشقه عرعة » فارسسبحه »
ورانسزجه » انکلیرحهنك ادساتنه واقف و تکلم و کتایتنه مقتدر ایدی  » .و بره غلل

یکری او چ قدر تالفاتی تعداد ایدسور  :ع«لوم غزهسی » ( سعاوی وی

اک

وه

بارسده

زر ر

دی

)  9شباك العلوم » ( هیسطرنده

١۲ فی حامع

ررساله اش > روسهده نظم اعش ) « ترجه رند العلوم »» « تر مه جوامع العر

الریاضی » » « حقوقالشوارع » » « قدرتساسهدر دولاسلامبه » »> «اعصولاقوق»
قد الوحود وصد الفقود » » « تختصر احباء العلوم تجرمەسی » »> « خوه » ( بارسده

باصیلان بواثر ایکی قسم اولوب برنجی قسمی روسبهنك آسیای وسطیده ترقسنی»ایکنجی
می خوه خانلغیمندر) « کریدتار خحهسی » » « تورك » » « بارم فقه دن سقار» »
توش

تظ +
۹ ۳ل»
ی
ب2
۳۸
۲,ی۵خ۹3

وا وت
اره
ادت
۲eسس
تfا۹۱0۸ک1۵۹و.ل2ه
1ی۲

۵

ع داریات سعاوی على ار مختورك »  « 6تدیر روت » > « علمسا»

ای

 ۶دنل هوم التوار مخ6

« ترجه لغز قابس افلاطون >

ده بارسده فرالسر جه اولارق طبعایدیان « هسکا ارك افادای » ء « سالنامه ».
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على سعاویبه حاهل برشارلانان دینهبلری ؟ غبد الق حامد بك

مکتوبارينك برنده شوسطرلرله سعاویبه حسن شادتده بولونیوردی :

« سماوی اله بك چکووقریشورم  .الق » فکرنیء ایستهدیکمدن بکلدیکمدن اعوللادم.

رده زان اندلتی عادت اولان افاضلدن وباعال حتارت ادیان دفنهلردن ریده سماوی افندیدر.
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بش اون کونه قدر اس اسوه کیدسور  .ظناندرمکه آلی دی کال بك کبی شورایدو لته طقارار».

ر

E

eS

حالىو که  ۹۳طر فدن مق کالدنهعلى سعاوی علمنده حامده شومدهش ل
بازسور
اوگ

هیچ د ه خمننك ؟ننام دکل ایدی .رحهره

|داعسكت
عاشنه ل

 .هیکے نه د رسه

دیسون »> قد اشاق الخدم » اوآدم وله « راز غرضتار » رآزده نا آمل ۰

8۳

دناده مثلى کورولەدك ر شارلا تان اندی. .ین قولابلقله ه شه ] لداعام .او له ایک بک کندی۱ -
عجرەدن

باشقه ر لسانده

طوغری ر تفه اوقویاماز ایکن

دی e

لسان سلور صورنده

کوستردی  .او قدر حاهل » حهالتله رار او قدرده مغرور اد ی که و رکه او چ سطر رشی بازسه
 +یم

ز مسخره ئ اولوردی  .داها آورویادن کلهدن اول اصول مشورت
عل دهسند ه قو لاقلری صا للا وب

طورسور

علمنه بازدینی دار « وقت »

چ

»انی پاشا زاده رفعت بکلردہ
بالکزنامق کال دی» ضا پاشا» ابوالضا توفیق بك ک
سعاوینك علمنده اعشلر .عبداق حامدك دی بالاخره سعاوی حقندهی قناعتنی عله

.ی حالده لان ا
تبدیل الهدیکتنیسلیان نف بك تامین الور ه
 ۳شاوی د

و
کا 3

مظلمت سور ادللدر .

4
E

ا:مد جودت باشا تنظیات دوری علماسی امجنده الك مهم ء ال
زمایی اوزرسه تأئزی يك دون اولدی .استی ظن ابدلدیکندن

حوق فضلهدر .

امد حودت باشا  ۸۳۲۱تارحنده» افر حی ۳

وهسنده دوعش»
ده «و فحه » ب

«مد » تسمه ابدلشدر .بدری لوفحه اشرافندن اصطلعاره بامهلولرندن حاحیاساععل
ا
آغا ابدی  .لفوحهده او زمان ای ر جد

مکش واردی  .حودت

اشا و مکتشده

حصل اتدی .اوندن باشقه » درویش باشا » مدحت باشا کی ذواتده ابتدای حصلار ی
 ۳و فحهده ی LTE

پامشانکر

مق بترن احد ود آفندی علوم عربسهنیده

لوفحه مفتبسی حافظ مر افندیدن تعر ابلدکدن صوکرا « علوم عالبه » تحصیلی اجون >
اون

باشنده ایکن  6استانسوله کلذی فام مدرسهرنده حصباه باشلادی  ۰سلطان

مد او صبرالرده حلوس اعشدی  .او زمان مدرسهلر حغرندن حقمشدی » مدرسه ده
علوم جدیده بوقدی  .ناوک احمد افندی عصری علا اوک نمك ایسشنوردی .بويك

امجونده بر حاره ولدی  « .مهندسخخانة بری* هاون » معلمارندن مبرالای نوری بکر

وا
بیاری ندریس ایدسور > بالقاله اوندنده حساب » جر
تبرا ک
کضم
معانی » قا

لغار غه

اصول هندسی » اسحق افندينك علوم ریاضسی کی علملری درس ایلیوردی .

مدرسه طلبهلری اجنده ذ ک و حاللشقان اولوبده معاماریته قافا تطاوسلن طلبهلره
« اهل قام » دیرلردی  .اد افندی معلمار له جدی وعلمی میاحئهلره باشلادی» درحال
شهرت ولدی  .او قدرکه کندیسی طلبه ایکن «رهان کلشوی» ندریسنه ری ایدلدی >
ہك کن اولدینی اون کندیسی وی ول اعك ایستهمهدی ء اصرار ی

حوقیاشلی طلبهلره مدرسلك باعغه باشلادی .اتدادان طابهلری استخفاف ادر کوروندیارء

غفقط صوکرا علمنك بوکسکلی قارشسنده هکسنیدءیبلورندن کنج خوجهبه سرفرو
(یسکلیدکل)
اتدیار  ۲۹۲۱ .ده رشد باشانك صداری» مشپور ارف سکن يکك ه

شبخالاسلاملتی زماننده» «قوانین جدیده» ترئبی اجون ر هت تشکل اندلش > مسائل
شرعبه حقنده هی تنور اعك اوزره ن

وشخ
تهد م
رات و

 .و وطفهه احمد

.نج خوجهنك ذ کاو وقوفی رشد باشانك نظر دقتی جلب
جودت افندی کوندرادی ک
آلهمشدی  .اجد حودت این

کدی حوحقارینه خوحه لعان انتدی .

1

صدراعظم اولان عایی > فواد افندیلرله رشد باشانك دارسنده احیاب اولدی  .کنج

خوجهمن کزلیحه فرانسزجهیه حالبشمفه باشلامشدی  .بونیکزلهمکه محبورتی علمایه
فرنکحه تحصبلنك عب تل ایدلهسندندی !

جودت افندییی مکتب حریهبه فارسی معلمی باپدیلر  لکن بو مأموریت امجون
حارینی و جبهیی حقاروب ستره پانطولون كمك لازمدی » جودت افندی بوک راضی

اولادینی امجون او مامورتی قبول انهدی .قافتنی تبدلهراضی اولایشی تعصندندکلدی»
و ۱رشید بکانشادیسی_بکرشدهی فواد افتدق (بالا خره باشا ) اب
مکانهیه مامور ایتدیی وقت » بو وطنی وظیفه انون » فرنك قبافتنه کرمکی پك اعلا
ىول آلهمشدی .

شبخالاسلام عارف حکمت بك » جودت افندیی مکاتب عمومیه نظارتی معاونلکنی
قول ایتديرمك اجون اجار ایدسور » اورد ایلوردی  .ایت اصرار وارام الله اقتاع

اایدیلنحه شو بتی سولهمشدی .
خوبان بی وفا کیی ده دسسه باز

:

ناز اهلنه ناز اندر ء اهل ازه از ؛
وا جدد او ا

E

جودت افندیبی بر از صوکرا مجلس معارف عمومیه اعضاسی و دارالعلین مدیری
اولارقکور مورز .فواآدپاشا روماتزمهسنی نداویامجون بروسهبه کدجه جودت افندینذه

۱ک۳۳
مشهرد ای
برابر کوتورسورء برای بروسهده قل ار  .فقط نمودی و
ا

وجوده کتردبار  :ری « و

«قواعد عماسه».

خبربه ظامنامهسی »» دک

جودتافندی «حلس معارف عمومبه» نك هم اعضاسی» هم حرریدی .اکوومرهمشدكک

رشد باشانك آحدینی و پادشاهكده بالذات حاضر ولودی وان دانش» ده» انجمن
نامنه اوقوناحق خطابهی جودت افندی قلمه آلشدی .عنی زمانده اوکون جودتافندی
احمنك ابلك اثری اولق اوزره بادشاهه « قواعد عماسه » نی "هد الهدی  .واقعا بو
بکتای روسهده فواد باشا اله مشترك بازمشان ایسهده جودت افندی اون ZE

پاشه یکیدن اصلاح و تبدیل ابدهرك اثر ماما اوکا مال اولشدی .پادشاه بوکتاب اوزرینه
جودت افندىنك رفعنی اراده ابلهدی و جودت افندی « المشل  €به ترفیع ادلدی .

امحجمن اعضارنك

بعضیارینه « عل تار » ك ختلف قسملرى قسىم ایدبرك توزیع

ادلشدی  ) ۱۶۲۱ - ۸۸۱۱ ( .وقاییده حودت افندی به ور

اوک

دوشن

وظیفهی اون ایی جلدلك مشہور تارختی وجوده کتبرهرك بارلاق صورنده اغا الهدی .
حالبو که دیکر اعضا هیچ بر اثر مىدانه حقارامامشاردی !
 ۸-۲۱ده » مصر خدو عالهسنك مبراث کورولتولری نحل اع اوزرهء صدارگ

مستشاری فواد افندی اطه » جره کوندرلدی  :اوراده تا

۳۱

پازسوردی :
۲وب استاننولی فریادم الله ايارم آهنك
ک

.

ك

کانجهیاده «جودت» آغلارم صدرکرمخارك

وراده عود وقانون ردهسین کوش اتدیکمدملر .

۱داری
در لطفنده ک

.

فراموش ا

رشد باشانك منک وى عورهرندة مال اشا اله دوادافدی > 8
نشد رمهلری آیدیار  -وی لعمتلرته

دملر .

۳۳

قارشی تاک حقد دار  .لکن حودت افندی 2

رشبد باشایه » هم بریکاره صادق قالدی  .فقط ایک طرفكده طرافدارلری آراسنده
مدخول اولدی

و بتی او وقعه اجون سولهمشدی :

بارك وفاسی لوق دل اغبار کنهحر

۰

وت عز عت اعهلی عزلت دیارسه

رات تك رار عدر مها انه حکبلنک املته دوخیعدی ا

۳

E
 2رحال و

و

« صبراسنه کردی

۱

وزارت رسەتى و زربلدی  ۳عد لبه و معارف.

نظار تلرنده ولوندی  .لس قومسوی رسی اولدی  ۶۹۵۸۱ .ده وفات آلهدی .
حو دت

ياشاىك سىاسى > شاص

و
وط

۳

> مور ح  €عا و فشه اولارق بر قاچ سهای واردر

ات در اشاقر توت اشانكده می وکسك دکلدر:

حورج“

ققه» عا مسشی حو دت

تارشخی احق ار

باشا هی حالده لا وت

ایکاد راو

مو فیحق

:وا اعتبارله فمل ء داعا میاجمت ایدیلن رماخددر.

اون ایی جلدلك او اردن باشقه » فصص انیا » سی دی ء بزده او وادينك ايلك تار م
اس

۰

هله « له » ف

همتی» بونکله حقوق عالمز ده اه اتدیی خدمت

E

يك دریندر  .هنك لسانندهي خارقالعاده منقحبتی شمهسز جودت پاشابه مدیونز .

بوکون بوکتابك بك حوق قصانلری دوعقدهز .فقط دوشونهل که یار عصردر حباعزل
الك ونوك مقانرماسی او کتات ۳
« فواعد ا

» دی زده ابلك ندوین ایدیلن صرف وکو کاس ادبساتلرك

تارشى اسانلرك تمانردن .ابرشور .ا وکتاب ده توركەك تارشحنده بر حدر  .الجد
حودت

اشا

و اقعا  3عالدی

مان ر اسلونی واردی

حوق

 .فط

ودرتلی ل

 ,او قدر که لعص باز بلر ی غلك

اما

و بار حك

ا

 6منقح و فور 5

حورهسندن

ادسانك

سئنهسنه قل ايدەسلىرز  « .خطه سغمیری » رحمەسنی حودت باشانك اسلونه ر کو نه
اوك
و

فلمندن ار مان اولق اوزره اوفویا 3

» رشول

قالفدی  .وس

| کرم ا جیه کی

مد هه عازم

کی

۱

سا

دو

سته سدی

هردن یو

عثذنده  «۰رام با » دشلن وادنك اوست طرفنه اسدی .
جعه ءازی قىلدى  .اا
اودرکه خلاصه وځه اه ای
» ای اسن  1صاغلفکز ده

فو

انه

۰

و وز فر

اهل اسلا م ابله »

۹

قرا

طر فنه ممل اله ی سا  6ی عو ف.

و اوراده غایت بلبغانه ر خطبه اوقو وت

حضرتلر نك اك ادا قیلدیغی جعه عازی ودر  .واتدا کی خطبهمی
بوراده اراد الولور :
۳

اجون

تدارك کو ریک

۰

خقق

اورولاحق  ¢وجو بالسز راقدینیی قو و ندن صورولاحق

دسهحك  .اما نصل دسهحك  5وای وق > ردهداری وق یلا

سلیرسک که

ا

۳

گر

قیامتده

حذات حق

ھم

اوک

تا د هحك که ب

رسوم

کاو بده ایغ اعهدعی ؟ ن سک مال ر
ودم » سكا لطف واحسان اتدم تین کندك 

احونوزه

اوکنه اقاحق

 1حهنمدن.

 EESابتك  1او کمسة دی

صا غه

صو ائه باقاحق  4رثی

کورهه دك ۰

شى کورمه كت .

باشته

اوله ايه هس کے که کندیسنه » ولوکه بارع رما اولسون

و ار اسله حك اسه » هان اول خمری ایشلهسون  .اونیده ولا ماز اسه باری که طبه
€

ور بارسون

شدن

اله کندیسیی

۰

ار کی  :بار> عصر

ور 7۳
رت خ

یارے E ی

يسيج طورمادن ایشلمن

وزارجه حىفهلك

ر بازی با

< ۱

ووك حلدار تشکنل ادن » بور اللی

قدر کتاب اور ايه اعق ؛ ونون ورکە ك الک ال حوق اران دع
,کد

اوقو بان 5

اك حوی

جرری

اولق

7

ور

ور

اللی ارده

ا

اللی حشید

ماس امك » هیچ بر شتی تام بیلمهمکله رار هی غ ا

کفیتی دکل کیتی

حدوشون »بکندرمی دکل اوقوعهی هدف ادان¿ گزیده اقلت و
بر یادن E

خطاب ادن E

«و صوعه

۳۱ ۱

دیندیی حالده بر یاندن متعصب دنن .

یادن

د هیکل جهالت » حالنده شل ابدلدیی حالده بریاندن د خواحه اول » عنواتی آلان »
بر پاندن اك حوق مضرت امش تلت ایدلدیی حالده بر یاندن ال حوق فادهسی دوقو کش
هی
ر دات صفتمله ىل ایدیان ؟ شمدی ع
شمدی

روماحی

شممدی

۰۰

€

سماسی

شىمدی

» شمدی ادساحی  ۰شمدی فلسوف »
مورخ

؛ رباقبه

زوس

کوره

دبکله مش

۱
برنند » بر باقمه کوره آلنده ترصویا بماتال حادهسنده ورون بزرورب ۰ ۶
فقردو عمش "وفقیر باشامش» عبیزمانده ازنکن اوش وزنکن اولش؛ «طریا 9
و طری د عطو فتلو » > هممنفاه کتمش 6
س

 7سده ع هس نىدەده دی

شدن

دورانك

ساستی بش ٤

او دم قامش

٤ جرد اسنه ودر باشاارق ماد با او فو مش 6

.ماديا اوقوعش ؛ اللى سنەلك هان هن محادلهسنه قاریشش ٤ خان هی ا
هدش
رریش
:قا

م قابا هم ترم > هم سط

؟1ا

هم هج هم هب

هم اد2

؛قط شحهده وتون ملتك کندیشی توقر اله » شکران اا
کورون ف
اهبتتی جى فازاعش ر قارای  :اله ا2د
اخد.مدجت
ولوندی

9

ادى

یش

« رشد بهسندل

اولان روسحفه کلدی
»

طو نه (

انان

عن به

اراي

2۸١ا

نده

۳
الاک

۳

 ۹0ی

استانسولده E
 ۳۳ه٠ مد حت

۱
ایک سنه

و

باشا طو نه والاسی

اولو مه اوده ولاتص

دراغو ن حاقوف « اسمنده کنج  7ولغار مانن
باز لری

اشهاده

باشلادی

۵

حان معطر ¢

قدر روم ایلیده

اة

در

فرانسزحها وکردی.

مس نی 9

انکلیزجه ی

بت

عاله تصادف اتدی > اد مستفید اولدی  .حتاف عزهلرده محررلك بادی ۰

نار » عی بازدی  .اونلریکوچوك
آررالق « اوالضیا » اله ردوسه نی ابدلدی  .زندانده د قارق

اه باس
قاردشی واسطهسیله استانولده باصدردی  « ۰استقهول » دهی مستشرقین قولفرهسنه ورکبهی ټل

اعك اوزره اشتراكک اید
۳

,رای ااطول و روم ایلیدن ناشقه روسبه اگجزارنته قدر پاسلمشدرءم

ده « دارا(گفته » ده وفات اتدی  « .فا  6قرشتاشده مدافوندر .

بر قاچ جبهسی واردر  :على » مور جب فلسوف >

امد مدحت افندك

روماحی .
«ریده علیکر نه» » « جر ده حوادث » » « بدر » >
عهنجی امد مدحت افندی ج
ران
«شحاد » » «
«ور  ۰ا
د

حشقت و

غن نه باش محرر لکار نده سکلر جه و سکلر جه

مقاله یازدی  .غزه جلکدهی اصل شهری ا

حقفتله » در  .باخاصه بوغن نهده >

ناجینك ریاستنده احدینی » « قسم ادیی » اله ادبیات تارشخمزدهی « ناجی دوری » له

اج بسن رافدیت س لین
شو مشور روای دوشو مك کافدر  :مدحت افندی درك

دی

کلامق اجون

اوزره مقالسنی ترو

ص انيه کوندرر » برازصوکرا سر رتب کلیر « - :افندم » داها باریم ستون یازی.
بیرك !
کالتهن
قصان » باش حرر جواب ویرر  - :يا اولهمی ؟ مق
مقالهکلیر» درحال یارم ستون داها علاوه ایدر  :مقالهی ستونه کوره اوممك !
«نات » »« اس انقلاب » کبی تارحی اثرلر یازدی .
مورخ امد مدحت افندی ک

فقط تارخی اثرارسنك مي بری ماأخذ اولق فی ارز دکلدر  « .اس انقلاب » حاله
اك یاقدن بر ماضیی »وضو ع حث انتدیی حلده » بنه احتحاج اک اوشان ر اردر >
حونکه

حرك
کاند » مدحت افندی » ا

حققتیی « لد یز » دن اب هو اه باموربه

فش دى

فلسوف اجد مدحت افندینك ونون فلسسفهمی

مادو به قارثی معنویاای مدافعه.

امکدن عبارندر  .مدحت افنذی ونك امجون « شویهاور » ۰فارثی ردءار قلمه آلش >

غربك » یک دنيانك بعض عالارینه »کبتماضبلرینه جلد جلد جوابار ورمشدر  .و
مشور
وادیدهی اك ووك و

الرى  9راع ع و دين » در  .صضفهرنك

عددی سکلری

کن و بر قاچ جادنك کتابده مدخت افندی عاروفن ترقاتنك دین اشلامه مناقاونادیفی
اسانه حصر فقو( ایو

احون اا
خر ا نك و

 .مدحت افندىنك فلسفهسی و دلا ی حقنده

بن هم ؟ E

جدات
ر ق کر ان

اوقومق کافدر  :موّلف زه حفهلر جه وحودده ی

حقنده معلومات ویرر  .خبرات دوکو له دوک له او الهکلسورزکه  1لمم

a

نه قدر سنه اجنده آرتق بزم اسک مادعٌزدن هیچ ار قالیوز  .موّلف زه بوز بیلمم
به قدر جفهده ونون و معلو مان وردکدن

و

ءرضه کر ء و زه ینه صفهلرجه مادیونك

آرتی طاسیطاراغی طوپلاماسی لازمکلدیکنی»

f

از «+مادون » ہ قارشی عموعی

حادبرلر ی سقارق کو ج اعهاری اماب اتکی ] کلاتر جنe 

ع و و

ولوله امجن .ه اعلانایدیان قاهی ضربەلك اولدیغنی اوکرعك امجون صفهلریحوبررسکز.
مهایت صوك حفهده او 4نو

که » مادام نزم وتون حرائز » وتون ماد مز حبازده

قاچ دفعه باشدن باشه مدل ابدیسور » اولهیسه حافظهمن ده تبدلی اجاب

ویلاخهک هظفاخ لدن روج  ٤ناک هش ینلوا یر ام وا رز

ایدردی>» 

۱۳۳ ۱

نشلکد ندهدام داب هق نهمشکد یونعم رب در هاو  .واهسیهل  :اهو هنودام !

بوکون بو فلسفهار طبیی بکزویلدورییور » بونار بو کون برر مکتب بیلکسی .
اولقدن باشقه بر قیمتی حاازدکلدر لکن وهکونی لش فشط مکتت لک ها 3
حوق مهم قممتی واردی  .مدحت
ورك
ا

افندنك و کی دی

» ردن اولی تسللر اوزرنده ا

حوق فضلهدر .

"و معنویان .مدافعه لام

شکور تا

رم وون آصورصدن

۱

۱۲۱
روما اجد مدحت افندیه کلنجه « +اونك اصل شخصلی  اصل ا
خدمتی ورادهدر  .اوی تورکهدن خارجدهده » روه اجرارنده تورکه فونوشولال 12
اوزاق برارده » «بلک بزدن داها فضله شپرت صاحی ادن ماد مدحت ۵۱
وطنك ت صاحہ لر ی TEE

ST

خارجنده الك حوق

شهرت فازاعش اولق

شرفی کش ابدن و رومانلریدر .اوك ره ,ا
اسملر نی صاعق سله صفهلر دولد رر  .المشمورلرندن بر قسمی شونلردر  :حسنملاح»

جصیان فلاح » حدود مونتاری ء بر «زنده بر ملك » حنی 2:ا
حبرت » رهالدا » مشاهدات » هنوز اون بدی ياشنده » فلاطون افندیآله رام افندی»

مجنت کشان» دردانه» ژون تورکار .علکساندر دوماهر» دومافس» قساوبهدو مونتهن .

الکی فرانسز حکایهجبارندنده « لادام اوقاملیا» کی حسی » « غابریلك کناهی »
کی طسیبه یاقن » م«ونته قریستو » » « سیمون »ماری » کی لاو
وقایع روما داوی

مه ادر

اجد مدحت افندی رومادارنده O

ا

ته
تکامل از ی دهستاومخ ز ر

0۷
اولا صرف ماجرا حکابهاری بازدی  .فارژار

اق >لعقب ایدیوراردی  .صوکرا داها

آز ماحرالی و دها حوق اخلاقق رومانلر بازمفه باشلادی  .بو حال قارلراك :تقد وی

جاب ایدییوردی » باواش یاواش قارٌلرينك سوبلری ارندخه « یاری راهلم » نامنی
کک روماناری نشرابتدی  .صو لصفحهلرده ن«اتورالست » « سانسو آلست »
و
دیتهسلهجك روماناری کورولدی  .رومانلرندهی باشلسحه اوصائی اشارت ادهل :
 ۳۲هیشدن اول اد مدحت افندیده وقعهارك یی وماحرالرك تسلسی خصوصنده

سرت شابان مرقدیی وار اچ دن نای ززمای ر جه انوه
آرقهسندن اوکا برده کندیسی نظره باپدی  .غربك اك کنیش یی #رومانحباربه
مسا ههرهکرسوردی .مثلا «حسن ملاح » ی «9ساو ده مونتهن»ك موه فرلستو » سنه

لّك« سسمون EE
نظره اولارق یازمشدی « .حدود مونتاری » ده عبنی مو

نظره اولارق بازدی  .فقط و نظرهر اصللری قرسخ فرسخ کیوردی » حونک
« اوه » وقاییی هب خارقالعاده تصادفلرالله تساسل اتدردیی حالده تورك روماحسی

اوبله خارقالعاده وقایی بیوله تصادفاره فضله اقتقار اعکسزین ایداع ایدهببلوردی -.
 ۲ونکله رار احد مدحت افندنك روماناریده وقایم اعتمار له بالطبع بر حوق

.ثلا « حسن ملاح » ده سوقاق اورتاسنده ره لر
غراف و حاب ابله دولو ایدی م
موه
ا

قورولان عشق کورواری واردر  .عاشق معشوقه و هوائی صراطلردن کلوب

رار ! ينه مپثبلها«ترو » کیی بر قورصان احد امدحت افندیدن داها حکبانه سوزار

کل

دی > ده
»ده برای اون ارفکین تدر خ

فرهیج

ارکك وزی کورمهدن وومشدر !

 ۳مدخت افندی رومانارينك دیکر ال بارز وصفارندن بریده هسنده اخلاق بر

یر

 ۶او ارنوار دم فا جر

اور
ویز ک
واا ر ر

 ۰اوراده قادن

وقزارهب عفتار ی مافظهایدن برر قهرماندر .مثلا «جوزاللا»» «آلفونس» اله دام برابر
ولوندینی حالده قلنه آل دوقوندورمامیدر  .حسن ملاح وابورك قاماراسنده ری کی
بر قزی قوللری آراسنه الارق اوک مامت حا؟ومالککن فرك اوفاق بر رحاساه هر
شلئی فدا ایدوب قامارادن حقار « .دومنقا » "و ص«اریصون  ۳هچ

بر حای

بوقدرکه شبحهده قورانا فورانا خان وبرسوثر « .قانلی مصطن» عاماً قانونك جهسندن
قورتولدینی حالده موف اوی بنه جزاسز راهامشدر .

E
 ٤مدحت افندی رومانلرنده زه » برجوق معلومات ورمیده سور  .معلومک بو
خصوصده اك حوق « ژول ورن » مشموردر  .مدحت افندی لعض رومانرنده اویكده
عبطهسبی

فصسلاتن
موحب اولاحق قدر تادید و شرعات و

معلومات وبرر  .مثلا

حسن ملاح » حسین فلاح رومانلرنده مصر » اسیانیا تارخلری » جزار اهالسنك
«وماپهر » واری حوق خرده و حاللی معلومات واردر 8 .
اخلاق و عادانی حقنده د

بر رومانندهده آمها اورماناری » اوراده باشایان قزیل وحشارك حاتلری حقنده
ژول ورن» دن داها بارلاق معلومات ورور دیکر مر رومانندهده هند براهبار ستلله
وقوعات که » لرینه دار ر حوق معلومات او
« احوال عه و

 6مدحت افندی روماتارینك ال بوبوك بر رى اولا حال حار باشاعاسی >
کندی اخوال وخاز جفنده اوادفه حانل تابلوان -باراعانشتدزه .له ار ۳۱
رومان لغنك ولولهلری » کی رومانلره لازم اولان علالعاده بر اسلوب » هب قارتی,
وقایم آرفاسنده سوروکلهمی هدف اتاد اتدیی اون هیشده نظره حاریان بساطت >
د حالا فا » سرعتله بازیش » و رومانلری ادبانك حدودی

احنه صوشور » مدحت.

افتدی ء رومانارنك بر حوق برلرنده » « ای قارء ء ای قاره !  » ..دنه اوفویاناریده

اد اهر او

ابر ده ان او

ور
بو رومانلره ادی فل ور

E

اجون دکل ماتی او قو مغه آلشدرمق

مدحت افندیده اونلری ادسات

و صنص

اجون بازسوردی  .و غابهده کمسه اونك قدر

وولك کی مشمر اولامادی  .اوخلقك عاشق ع ء 0 >1
موفق ا
۳۳۳۱
کی کتادلردن صو را الوق اوقودینی راز امدآ
ی کنا خر دعایه حورز  .عداق حامدىك SE

رند

اچ و

۱۱
افتدیی شو سطرارله وصذف ادیور  +ور آلندهکالات غربته اضنك ۰
رنکارنی » بر آلنده وسمت قرحه درياسنك امواج ی اى اله حضور حكمة افکازم
حقان امد مدحتك » ....

اعر وعی اش  :تنظهات دورينك ال «اوریزنیال» شخصیتارندن بری احدوفق
باشادر تفا بالذات حای وشخصتی عاترلرله ملو ابدی SE . Sa
رطام عادات

ومنافی متواتردر

٤ وق

ياشا  6دور نك رحالندندی

محف.

 4مهم واللکلرده >

3

مفلش عموملکلرده

کے

بارس سفارتی کی مهم مو فءلرده

E

اف باطری اولتی

یا

 .عند العزیر زماننده

معولانته رس اغات ابدلدی".غیداخد زماننده

ایی دفعه باش وکالت مقوعنه حقدی .

امد وفبق پاشا » عبد اطق حامدك اقربالرندندر  .حامدك بدری خرالله افتدينك
دای زادهسی ایدی  .وفیق باشانك بدری روح الان وددهسی حی تاج افندیار منور
ى

و

ا

وف ق افندی یکو ج وککن ٤ حص ل اجون باه و ارا

امد وفق باشا زماننك مشپور عاللرندن » حتِی علامهار دندی  « :احمندانش )0
اعضا اواشدی ء شرق وغت

لسسانارنته واففدی ء ریاضسی فوتلدی » رحوق علوم

وفتوی بلنوردی ء باخاصه لسانبوندندی » بزده لسانبات علمنك ری دلق ابدیلر .
د لهحه عمای » .ی "فمتلندی  « .حفتای می »> نامیاه مهم ر اتری واردر  .لکن

د قاموسالاعلام » ده شمسالدین ساعی بك بوایی اتری » انکلیز مستشر قلرندن اولوب

د لغت عمّانی » موّاینی ولوان «ورت هاوز» ك کندی اثرلری اولارق ادعا الهدیکنی قد
امدسور  « .ابوالغازی ممادرخان » دن ترجه اتدیی « اوتال شحره ری » سیشناستنك
آبصروافکارنده فرقه اولعشدی .وفق اشا دارالفنو عزك ابلك معلمار ندندر .دارالفنونده
و حکمت تار ے » درسی ویریسوردی  .فرنك مستشر قلری پاشایه » علمنك حوقلغنی
وعبنی زمانده قاریشبقلفی سح اتك اوزره ء « دکوترلباشخانه » دسوراردی .
امد وفیق پاغا زماننك متششرندندی  .همده ساده برقلمی واردی  .وی الحانل
|ابورز  « .فنهلون » ومشپور کتای اولا
بمثرال حالنده « تلاق » ترحهسله کل
« وسف کامل باشا » طرفندن ترجه ایدلشدی  .مصر والسی مد عل باشانك دامادی

اولدینیامجون « مصرلی » لقسله معروف اولان » عربکیرلی بوسف کامل پاشانكترجهسی
حدك
« نژ قدع »  2ال مصطلح » ال آغدالی » ویسیلرك ونر کی لرك روحنی شاد ای
شدر  .امد وفق باشا وک قمزدینی امحون « تاق » ی TER
پراسلو بلهبماز
.ل
ام
کدی
.امل باشانه رما ساده براسلوب اختار ات
استدی ک

ترجه

باشانك ترحجهسنیء یاعزده

قاموسلری حاضر بولوندیرمادن ک|لامق مکن اولادینیحالده وفق باشانك ترحهسی بزی
کولفتدن فمورقادرهدر

:

« اطهبه وصولده رهوای لطیف حس ایتدمکه وجودی کوذك وبل اعسله رار طبعهشنلك

ونعاط مزاجی القا ایلردی .محرا بالطبم منبت وفرحفزا اولدیشحالده » خلق چالیشمانك زیاده دشم

د

تب

2

اولد هندن ناشی ھان :سر رکال توس وه قالدرختی یاهرد

تازهقرار»

برر
اتدم  .هیاندن قا

سغمانه آوژه تون ,SI > زهسة زاھرەنك مدحبهری اوقویارق اول سروشه فدایتن اعكامجون
معیدنته کنتدیکار نی کوردم  ۰وزارنده على العموم حسن مارا تا .اش

۱

محت متحللی > 1

حاذهاری جع ابدی  .حسن ومانك اك باش زنق اولان جببانه صفوت > ودلاوزانه عصمت
چالار نده مفقود ادی  ۰دای رواههری تصنمله یاعه »> شوه خراملری » ارکك نکامی آرایان
 aطنازاری

پیج عشق

لدعی
کمطو
بک خقیر وا
و لسالله وا

اجون

ر

مساقت

ایدردی

۰

و تسوآنده کوردیکم

احوالك کافه سی

وی
رکوک
ولری
۽ندیاری کتدرمکه افراط حرص
ک
کال ااك

مسا

Re

مغر له مشرق

> ۰...

قدر فرق واردر ۰

امد وفق باشانك ادیباعزدهی اصل قمتیآاو نك نو له به لاق متر حملی  6به الکز

لساسات عالنده ی وقوفی» هیالک زلسان آشنااولشیاعتمار بلهدك اوك ادساتتارخمزده ی
اصل مو فع وصمتی  6باشانك

ادساکزه D مولىەر  €ی

هل

 Dمولهر » ی سادهحه ر حه ادەدى )FE دکلدی » حی

هزم اولاسدر

۰

ا

او

الکز هل و لطسق ایدهیدی

سه بك او قدرمهمدکلدی » ففط او « مو هر » ل اترار نی و فهر مانلر یسادهحه «مودەل»
فهر مانار باراندی ۰

فرالسز

یادی < واو مو دهللر ه باقارق

ردەده عىى لاعوت بيده €

دن
داهسنك فهر مانلری » و

او چ عصر اول فرانسهده یاشایان شخصتتلردی »> لکن

اونارده شست ابدیلن اوصاف اوقدر زمان ومکانك فوقنده لاوت « قاراقتەر » لردر که

او اعتخاص جلا همبرده ع-هنمکانده.اوله راا ها ا میت ۲۳
فمهارنلریده » وندن فرق اللی نة اول

م حاعزده باشایان کمسهلردر  ۰وفق باشا

بو تلری بالطیع ابداع اعهدی  6مادام کهایتا

» مودەل « ار واردر 6

لکن

اونلری

ابداعه اقىن دینهحك براهستله بزم حاعزه لطسق واونلری زم حاعزده خلق اسدی .
وون قدری ورادهدر .وصوك زمانلدده » .عاشا حباعزده « آدابتاسون»»
ايشته اشانك ت

بوبولد عرسالان" کورستر وله 6آدایته اترلر حنهمرل الك ووك غداسی اولدی و و وادیده

« انالرفیق احد نورالدین » يك میکسدن فضله قابلیت کوسترسور  .لکن هيستك
واا ت

ری اهمد وفقباشادر .حالاییهس تطسقنده باشانی کدیکمزی ادعاایدهمهز.

او نك لو حصو صده

ودر ی

و حلسل رلظر عطف

ایدهل .

هه عوض آغا اختبار ر ددن
]لا نان  1زسا خام كار

 €رمثال |نله توضح

اك

اوزره

» رور

یک

 ¢ره دصه

 .أولمك ابستور  « .وود ]فا » بك قمری فتان « زیا » حا گی

»> « خسرو بك »

اامنده

ر کنحله سب

شمگن 23

 .اختبار عوض

هب
تاج ر
و

 ۲غابه وادمعدهک ةة

 6عاشتماه راحتحه

آجرقدر  :اختءاری آووحنك احنه ا

>

سويشمك

 7۱کر عوض اغا آولورسه زنکین ر دول اولارق قالق .
اختار AO

سزمکدهدر .رید استاد ای » فا

ہلک

« حکے نای » تامیله

ای قومشوسی وار  .اونلرك رای الق استور  .استاد انی منطتی > E
دماغی طولش

 ¢ذهتندهی

باشقه زاتی

ماطقدن

اوور

اوغاشدیغی حالده وکا دردی  ۲کلاتاماز  .شحهده
« حکم تائی » ه .کندر » وده هیشبدن شپه
« ريون > دنل فقو

فدر » عوض

متردد حوالر آ لحه حکنمه E

E

 4خوحهدر

ر طا

ادن 6

اوغ اشر او

هی شه

ودرم
ضرب ادرسین > :EP سك ظن ا
عوض

قالد روب

| غا

ساعتلر حه

خوحه به sA

بالکز

« اولاسلیر ! » دين

هت

« اولا سار کک وللو 6

اشر فلس و فدن

سلا حبله مقا له اندر و اوی دوکک

وگ سولاعی » اشتباه اغهیی » ی ضره حسارت

آغا نابت

زواللی عو ض

رف

اتنده باغرد خه ء ,ض آغا اوندن اوکرندیی م؛طقاه مقاله ابلر e

فالجی کاله

۰

دستور له

ولاز

0 :

وص وقلر

-رها ایدهرم  6ششمده شمه ی

اند دو قطمی سولهمهمی > صا نور که ی

» دو ادا نه و حکیانه سولامی €

قاررىلرىنە مراحعت

ادر

.

او صنراده

زا خام »

خسرو

کل

کلکدهدر  .صاقلاوب مکللهرنی دیکار ک.ندنه قورولان طوزاغی ک۲لار  .آرتق عوض آغا
تأهلدن  . 2-۳قزگ باباسی دووك آغا» پهنکول حقندهی قراری بلدرر  .لکن زیا

خاعك «کوچوك آغا » نامنده چاقین » سلاحشور بقراردشی واردر  .عوض ۲غانكاوه کلیر
ایی تلبج

ری

با هش

قول اه جه آغای

ی کناب ی » باخود جار یشمالر ی "

 ۴باشلار  .عوض غار و اجار قول اندر « .و و

ری

بسن

۵

آغا»ده اوصیرا احری

کیرر » تکاح پاسلیر .

نه»
ویر|
فار
ژوم
ایشته «زور نکای » نك موضوعی  .و موضو ع «م«ولىەر » ك «ل
د

موضو عنك عشدر

و گیاولان کی

ورادهی اشخاصدر  .عوض FE

طسقی شحصسنه بافشان  3لسا له فو وشور :

س

کر ریی باره کتره كت
نن شیمدی کلورم ها ! آوه اوحه باقك » اطرانی کوزهبكث ۱ ۰

اولورسه چاوجاق ی « مستجب چلی » ده ولوك ۽ وق پاره ایستهمکه کلن اولورسه » « طفره
جبقدی » اقشامهداق كاز » دو ورك :

هله « استاد ای » اوقدر حانیی » اوقدر زمد رکه اونی دیکلرکن «مو لهر» ی اونومورء

اما صانیور که قارشمزده ایریقاووقل » دماتی مدرسهمنطضله حوروءش» اسقولاستسق
فلسفه اله معلول » » شو هوقت اطرامزده کورده

ز» قلووی

قارا کتایل  6دماعتاک

اجی قارا ولوطلی ء افادهلری مصطلح» سوزلری حویدلی » هم حوق مغرور » هم حوق

کول

شهوانی

روحله جانلایور :

«یامان عا ! » دشلن خوجهاردن .ری وتون ذهنیتی ووتون

یه
سا اوت

کک ر آهین قوبهاله انات

وی

اندور مکی  3-۳حکماکما»

مولا

از ستطا لاله  6و و ون.

مکن موتصور اولان اواع قضایا » و زايا » و قباسات و اشکال الله و منطتیون افندبلرمزك آرای,
مقنعة متفقهسبله کون کیی ظاه و عبان ایدهرمکه سن ر جاهلسين » اجهلسین و ماهل و متحاهل
ومستحهلین ء ای ڪر !

اناد ا

بو سوزاری بر از اول منافشه ایتدیی » فقط اوراده حاضر ولو ان
باق

معارضنه خطا با صاووروت طو رمقدهدر

لو ردهده اوزون اوزون hS

صوکرا بوسبوتون جوشار :
ب

۱

اودق
داها ه اولاحق ای باران بوافا ! انسایت آلدن کتدی؛ مرت ح

غیضوب
وقسح کار دکلی ؟ وء انتقام سا
حا قالادی »> یتدی  .ر

وتحبملرریکه
ظلم یانحازی ؟ جانلر دایاتوب » عقلار طاقت ک

قالازاولدی ..

لدی دعوت اغُزی! اوستمزه

علناً جرأت ادو عل ملاء »

ل«امك میئی ! » دیور !

عوض آغا  --دصیل ! اصل ! آمان اصل !
اینتادا تاق يا بکدلاهاك هنت دولر ظالل اباوعانتو تاه ع کو ب تن حنددفعه »
«لامك صوری » دعهیی ولا کلاهك هبثی ¦ زرا هشت.
بلک داها زیاده ادعا و اترات هدع یکه ک

الله صورت تعبیرلرینك میاننده شو فرق جارندرکه ea

ايشته سك
مگ

حءا
عوض آغا

یوشق له کر بش ف
ف

بسك بلا دردی | کلاعغه باشلار > و سفرده یی ر مشک حمقار :

ای پی » نورکه اولسون جام  .چونکه نورکه سویلهجکسین » بری طرفه کچ
وولاق السنه قدعه و علمبه ه مخصوصدر  .اور قولاق السنه عاده وران مادر زادیه معیندر!
ق

ارده وباخاصه فاطار مکالهسی .بزده فا یار  8بواه نفوشازعی؟ بوەكامەیدیکلرکن
هچ ديه سلیرعی رز کهبو ار بر ترجهدر:

مقاهر
ءل ۲غاجنم فال بافاز .لف
کاروز
»ال باق
برنجی چنکانه قاریبی  :س ه ف

9

حت ورار » طالم وقلار > فال باقارز .
ایکنهی قاری --

E

اوق

ور کا »

 ۱فک

کده خر وی طروت

باق سکانه

مشته لقلر وره

عو ض آ 8ب

ری

-

آیکتجی

,دی سب
آیکنجی سس

ات آللرمك ایکسیده  6ايشتهدىککز دة امجنده .

اجنم » لهکوزل مختك وار ء ه و
9

سك

 4اڪ اغا

مخت !

 6سن تلون .دق

اولاحقسین "1

برکوزل باووقلوك وار آغاج  6شنده  1لاحقسین  6شینده وله حکسین ۱

اوه

ی

آغاجفم ر وصا قادن آلاحتسك » وصا قاد ن آلا<قین ات

32

E
ايشته امد وقىق باشانك تجهرلرندهي بوون میت وراده  .باشا م«ولهر » دن
ساده حه « تهکنك » ف

روح ورمشدر  .به حارەک وهممتل

دعرE 

 ۹۳۳نەه وضع امندهلهدی  .عدا جد و

وکا مساقد دودی  « 2:دارالیدایع  6بر

»وحنی
قاچ اثرنی شل اتدی  « .درکاه » تموعهسنث ایکنی جلدنده « زور نکاحی ا

جلدنده « مرا » پیهسی تفرقه ایدلشدر  .و ایکنحی پیهسی مولهرك « لومالاداعاژین

 ۰ا

ر

ك

اقا ء لسا

« مولىەر » ك اون اوچ قدر ارتی شل الهدی. 
| مدوفقباشا  ۳۱ ۰ ۸شصانندهوفات| لهمشدر .رومایل حصاری قر ستا ده مدفوندر.

 :ادبیات تارخمزده اسماری ذکر ابدلکه لایق ایک « على » واردر.

لت
ع

وی اولوت ۱ ۷۷کملوفات لین ال افدین :مسومتر:
طرسعت
قوتل و

شعرسی واردی » شو" .نی ء ادا ضرب

مثل له کش e داعا

تکرار ایدیلن »> رنکین » پایدار «» برجسته » بر بیتدر :
شوه حصلن:اتدیکات ساغرده ,سندن :نملیدر .

بو طوقون »,نك اه دیکلر کاس

ده
اط
یره بو

يك E

مشاهدات و مطالعای « مصور

فنفوردن !

لککتونده ولوان مال
 2دیون ى درتره

ا هیقر توت مکی

وا

ساحت ژورای » تامىله تشر استدی « .مولهر » ك

اترلرندن ری » « عبار هزه » امه » احمد وفق باشاطرزنده » موفقتله لساعزه تطسق

ابلهدی  « .یادیزار » سر لوحهسیاه اجرامك « میتولوژی » سنه عاند ایت کوزل» ساده »
ی

ر منئورهسی وله « eR

 » Eده شار اعشدر  ۰.لهحها مایق « اقل

وراله
رصی معنالر ورن » ومیرعدینيال
کوحوك » فقط شایان دقت » لغتلره صراحی و

ا

هسییری » دیدیکلری اه ذکا ذوقی کوسترن اثری وفانندن اول « على -

مظفر » اسمنده بر دوستنه تودیع الهمش  کتابك عبداخید دورنده بزده باصیلماسنه
امکان اولماديغندنء عل مظفر کو

۵سنهسنده مصرده طبع اتد رمش» مشر وطىتك

اعلانندن صوکراده اثر تکرار استاننولده باصدیر لشدی  .بوکتادن بر قاچ لفتك
 e6Eمەر :

:

احتباط  -کنجلکده لازم آما انسان اخشارلقده ناثل اولور !

ت
ک کف
E
استقبال

زده مسافر قارشولامق محا

3

ی سلو ری >یا TE

اصمل

اة

دور

معر وف

و مستعملدر

۰

۱

انشاالله > حوان وه ز
اور

UT

پاربار — باروی امجاد اعهسلر .

ی

كتايك اوستنه بازلان موّلف اسمی .

بدر

وار
وإل
ل
اوجوروم کنارنده ط

لوسه بت

بچ طمتله
ت

دناه کلن حوحق .

سب روج

هب

رجيجك !

ای دفتری قاریشد رمق ۱

ضوك م او کی
رمان و

وقات و

3

باسزاق س اوهکینك قباحی !
قورقدیفتی بللى اعهمك .

جات

ووك ادم لرك ياقندن .کو رو نشی ا

حوحه .س

اوحور هت

خر دعا ج

دوست س
دوستلق

زه خدمته حاضر ظن اتدیکمز کیشی :
کے

فو رطنهی هو اده ای طدشنه دور ر شهسه

:

دیکن  --گل بگجینی !
رشوت

خدمت مقایل هده .

س

معارضمزك

صاجه س

مر

مر وت

لاقت
سفاهت
رت

افکاری !

۱ککیی؟ وای او جازههر
~۰

دا ا

 ۲ی او

قاد لر نظرنده قیمتدار ر قصور !

عجت ( TT

دهشتلی سور .:

#یخوخت کے وللت اتدرمی ارزو اتدیرن باش !
صبر --

ففیلت منکوین .

ضرب مثل  --کرا آراباسی !
مدبتك صوك سوزی .

طوب س

طوریل -

6
یه

اوزاقدن محا !

بدشی بیامهدیکتی بیلن
مصدر

 .ناسی اتن بیشند ه #عار کت امجوندر !

عر س اجلقدن له خبر !
غدوت نایا 00
مر اسا

و اساخت 2

۳۱

خر

ورب

6 ۵

فالی س ایستهدیکمزی سولین .

قوقوت  قازلری وفار رقوش ؟
کوزللك ۰ک-وزل اراد اما جوق دة محتاج !

لبای — بك چوق دفعه کتابه مجح بر جلد !
سب ارم کش دوشوعهن :

نون

ی

هستقیم

صسی  6قارعمطوق !

مطبخ عدالت ۰

خطوط هندسهدن ری !

ملاحظه س حضور فکر الله ر مناسیتسرلك انك !

ملك  .-بر وزنده کوردیکمز بتون جنتدن قوغولانلر !
موده

--

مهارت س

!

یمور معبودی

حامور امندن باره طویلاوب آلارنىکبرلمهمك /

نکاح سب دساحه طلاق !

واعظ =
وحهی -

سرمابهستی جر لاجر !
الک

کنندی دش من ا کل ادن آدم 1

وفت س

وق که E

باش سب

PAO
قادنلوك ET

 9تتظهات

۶

مر

دورك

اولا سلدکلری رجا

ارباب

ول ندندو

۰

اک

حلص

باشانك

اوغلىدر

۳

ده طوغدی  .منور ر عالهبه منسوب اوادینی اجون ای بر حصل کوردی»

کو ککن فرالسزجهی الده استدی  .کنیس باشنده » « ران دوان هاون » ه

9

ابدادی  .سرعتله ترقی ابدهرك معارف مستشار لقارنده » مان هکاتوناابشتندهء ارت
باظر لفنده بولوتارق دیرلومابی حاتنه کردی  .ایاستفانوس معاهدسی مذا کراننه اشتراله
ایتدی  .برلین قونفرهسنده اوحنحی خمصمزدی  .بالا خره برلین سفبری اولدی  .ویانه
 ۳ده هرا رل مسمزما وفاق |اتیق  :سعدالله باشا لی حه
eS
حباتی ادسانه وت اندمهندی 50 ۸
ر قاچ ر

د

اقغات وقدر  .ادساعزه بر قاچ مقاله »

بر قاچ شعر و بن قاچ منظوم ترجه براقدی .

رادری سعید بک یازدینی تعزیه مکتونی « تعلم ادبیات » ده » طبیعیلکه مثال اولق
ذر ایدلشدر  « .بوبوك فرهدریق » ك سرای » قرال و قرالیحهنك هبکللری
اوزره ک

حقندهی آصویراری مشموردر« :منظرهٌ سنا شاعرانه تشبهاوللورسه » ایی جناحنی مش
ر عقاب عظم| لهیکل » پروازه مهبادر » دینهسلبر » دسه باشلایان و منثوره » او دورك

تصو ره عاد بازیلری آمجنده خصوصی ر فی ا

امراد اك معروی 1
ارد .ش

a
رال تال ق

0

ء

چ

وصده >  ۱سا » علویات » طسصات
ستله مهاستلهتن قصدهسىدر a . ق

ر
1ی

۰

ادامله پال کله!ری قافبه یایدینی اجون » باشدن باشه قافهسزدر! 

«ولاق س
«امارتن » ك ل
شا رده ل
»رلوحهی اوزون و هس ر شعر یی
`افادهده یبعضE 
دادکدی

5

سقطلةلر  ۵کرام اولدخهمو فقتاه ترحهامشدر:

و زد

ر کحه او ] فد

حبقشدی

EE

مله ماهتا ه

اولعدم اتلد :دوش ردو
اجه صفای آب ادروك

«کول»اسمیله»

۰

+
. -

حسن

 3ا

ا

ملك دی قرافت ۰
سیر

آه ۰

غ ار مومت و

ذوق دم ماهتاب ایدردك e

۳۱
اج

سمدالله اشا » معارف ناظرارندن اولوب زمانتك ال قدرتل منشارندن ا آبدیان

منف باشابه > کذاینه معارف لاظرلرندن اولوت سزانی بکك بدری اولال » وفو۳3
ازدینی کتابة سنك مناری مفروف ولونان » مسحع و مسل طرزدهی » سنان پاشانك
داها قصه جلى اسلوی آندیران نله طاتفش سای پاشایه » داها بونلرکیی امثا
لستله الك حوق ادی اماد
ابارلصا وتات

دو مشدی

اش

۲

بو

بر ذاندر .

 :ایشته نوعی ش<صنه منحصر رشخصت.

۹

ده استانواده

 1اوقو مادی » قوتلی بر تحصیل کورمهدی  .فط شناسی دكث»

بامق کالك » ضا باشانك » وتون اوزمانی .شمرا و ادبانك ,صمیمی ارقداشدی  .و
بك و آرقداشاری امجنده » داها فاشملی » داها طسی > داها انل بر مکتده ششدی.
بالذات کندیسیده حانلی ر مکتب اولدی  .او دورك ال حوق معلوماتی توفیق بکدن

اوکردك ..حایحجدد دوربنك قهرمانار بلهرار وغروادی  .اونار کیساست واقلاب
حانته آسلمقدی ا
.وده « یک عمنلیلر » حعتنه داخل اولدی ود  6ا

ل ك

یز» نی ابدلدی  ۰عبدا ند زماننده سنهلرحه فونهده منفی قالدی ا
.ستادی نامق کالله

۳

مکتوبلشوراردی ا
.دساعزه دوف بدن دوغریه کندی قلملهده خدمتاعشدی.

« عونه ادسات:غمانه » می رده ازن ابلك وه
دوری حقنده

ادسات کندر .e

تتظهات

کاک حالا فمتی بر تاکز  2یی عمانالر تارحی » حدد حاعز لك

اك لازميی بر کوشهسنی آیدسلانان بر رووکزنوزور  ۰استادی کالی تقلیدا ه اجل فضا»

 NANود جرد

تدم باناروی د پورده حبورقآمقالهار .یازدی مشر وطټدن روصکرا
سلمان نظیف بکله « تصویر افکار » ی بر خواص غنتەسی باق ایستهدیلر  .دیکرغنهار
"اون پارمه صاتیلیر کن بو یکرعی پارهبه صانبلدی  .موفق اولامادبلر .اسلونی حالا ماضیبه
فقط
موطدی  .متدن » درست » سحعلی بر اسلو واردی .
ب

اوالضا توفق بكك

وصل خدمتی له وله مقالهارله» له شاتروساه» نه دیکر اترتر بلهدر .آونك
اصل شهر لی ا
وصل خدمتیمجوعهسی و کتسخانهسلهدر  .تور کهده
اصل معروفتی مطعهحلقدهدر » ا

.ونك یار عصر
مت ی مکاملن انتدرمکده توفیق بك پك خیرلی بر عامل اولدی ا
اول طبع اتدردیی الرلری وکن سله رر هاست عوههسی حالنده کورسورز «.ريع -
معرفت 4

سالنامهلرك سظی فاستی الاو کت نود عرطه اخدی مک مدز ِ د کتسخانه

نیقی گناس مهتي مر وفازك  قتمتلن ظرفار..آمجنده :رر

e

جلیسدر  .توفنق بكك ادباعزك تارشحنده براقدینی اك پایدار بر از « محوعه اوالضا»

اولشدر  :بو شموعه بزده ر دوری افاده ايدن بر محلهدر  « .روت فنون » ك یایدیی

شیئی » اوندن اول » نحق بوشموعه یاپدی  .توفیق بكبالقان حربندن صوکرا ۱٩۳۱ده
وفات دی « .مقری کوی » فرستاننده مدفوندر .

ماد ع:ن اصل روسیهدن کان مراد بك ايلك ن|لرده » استانبولده امكهم
و شحصت اولشدی اه

تار

.تون طلمهلر ی وجدله قر بره
اوقوشوردی و

باغلایان سلاس بر طللاقتی واردی  .تامار کات سل
هدادن E

اردیتی

آورویاه کتدی 4

ان ی

لد حوق ت لوزن ۵

نت ای * اوکاحوق امىت ورسوردی .بارسده

ه ار » ی اورک توردی  .ختکار سرخضه جلالالدین

پاشایی » ماد بی اقناع الجون اوروبیه کوندردی  .با |:مو فتاه وطفهسنی یابدی .ماد
يكاستامولده « شورایدولت» ا
۰عد ایدلدی .آرتق بوتونسحر وفسونی غب اتمشدی.
مشرطیتدنصو کرا«میزان» ی نش ایتدی فقط بوآرتق اسکمیزاندکلدی .نارخی مرادیکتار 2

احتراصی اوغرنده کندی معنوی راحارہ سوق اع کی قد ایدهجك .لآی جادللك
له برابر سنهلرجه مکتبلرمده اك
علو
تار مومیسی » ترجه اولقله » خطالی بر اثر بو

متهمار غداسی اولدی م.شروطتدن صوکرا نشر ایتدیی «نار ابوالفاروق »
ییهسنی جرب » ون قلمهادى کوناب ء
رصل
«عمانیی تارشحنده حتکمحت ا
مجدد ار خی —

۷۲

>

دفستتا » وذ هامر ارا
رو

SENN

ارق > و

حهدن
وادسبك
رمر
ار .

ن

«دن
قل
رعده

بلا » > « ره ووارلاندی

فیاغنی ولدی » کی اشا ازراری تونعه ونف اده

۳

ونرده سس

کوسترهمهدی ۰

کب

مس الینسای

لو  6ووك

لغتجی رده

ممادی

بر فعالتك

بر عثای

برایر » حالا ری دولدیرپلامیان بر سعی و همت آبدهسیدر  .فرالسزجه قاموسیده ببلوهدر.
شمس الدين ساعی بك وتور هوعونك »> «سفللر » رومایده

لساعزه هل انهمشدر .

تورکه .لساننك ماهتی حقنده .حوق فمتلل مقالهاری اسار امعدر  .سا
« همه

» ا

رده

رساله ۶موقو به حقار مشدر

۰

ص حو

ی

داعا

حر

۳

و شکرا نله

باد ا مەلى ز

رونت
ابیت کک ہی انی
سنظهات دور ی el دورده ی ادسای » آو ادسانده ی بلای باشل ادیا وش

نوار
ا
روده

5

بللی باشل هان وتون ار لری وراد  :نظمات اڈنا  ۵یابدی » هه یایامادی ؟
مو فق اولدی

 €روده

او لامادی ؟

صستلری

بهلردر

 6هصهلری

هانکلر بدر 4

آرتق بو جهتی حا که ایدهبلیرز .اکر بکوونی ذوقزله ویو کونی سویهمزلهدوشو کک
قالقىشاجق اولورسهق تنظهات ادیبانی اجون » او دوری تشکلایدن هی شخصیت حقنده
مسلسل ر « شصه نامه » اوقویاملرز  .فقط ادسانه ر مورخ کوزه باق اينه
شخصتك وطفهسی « نەه اولادی ؟ » ده حتدشمق دکل « به اولا سلیردی !« دهشا که

اعکدر  .بکوونك آرزوارینه کوره یاسلامبانلری دکل » اکوونك امجابانه کوره بابلا -

ببلهجکلری دوشو نمك لازم کلر  .آ«فاق » بر باقشله تنظمات ادباتنك عموعی اوصافنی >
بااطبع مختصرا کورمکه جالیشال  .بو اوصاف ,زه عینی زمانده تنظمات ادساتنك مثبت
ومنی فا

اده

و رم

7

۱

کت

 » ۱تنظیات ادساتنده ايلك وصف اولارق اولك « تجدد پروراك » کیورسورز.
«مت » دورندن ء « مدنت » دو رنه کرداه :
بتزنظهات ادسانی | لد رکه ادبانده ا
وفق
سظهات ادسانی بزده » -

فکر تك غاطه اا

ی »> ویو

بترونك پترسمورع

حقنده سولهدیی کی  -غربه احلان بر شرهدر  .ادبانده « اسی » اونکله سقلدی >

وس وتان ا امات
افقیی بابلالره انوکله باسلدق :

که سورازی :ادن کنن

کات »دن «حات » ه او ادسائله حقدق .

 52لکن تنظیات ادسای زه نه« یی » ی عام کترهسلدی > نه« اسی » ی عام

کوتورهسلدی  .و ایکستی پاعاسنهده امکان وقدی  .ادیباتار دابا حبانك امکاسلریدر»
حبانده تنظهات دوریده عبیشننی یعاامشمیدی ؟ « .کت » بایلمش » فقط «مدرسه»

قااشدی ؛ « نظامسه محکمهلری » قورولش » فقط « شرعبه حکمهلری » براقلمشدی .
ادیاتده عنی ایکنلی کوستردی  .تنظیات ادیاقده نه غب تکنبکنی ام ل|اسلدی»

و

 -هه

:فلار  .نامق کان « .وطن

ی

شاتروستی » تنقد ابدنعریك اوزمانی اعلواوشلا استادیی تزف وشهلایدسوردی.

ی م«ولهر » لری ء « فنهلون » اکرویرهبیلمشدی »
ر»
لوصو
ضا پاشا ن|حق «ر
حامد « قلاسیق » ارله « هوغو د»ن ایلری کهم.مشدی  .اکرم بك « ناتورالیست »لری
از

> فقط اتاد مود روماندهده ىمك نکاملی «قاورامقدن خوق اوزاق

قالشدی  .اګحلرده عر نی اك زیاده ی

TI  2سزایی »دە

« EES »ی

غريك معاصر اثرلری قارشنسنده حوق سونوکدر  .تنظیات ادباسی غبدهی

نو ضعفه

نستله شرقده داها قوتلی ایدیلر  .ک«ال » «و.ضا پاشا » هم عریی وهم فارستنك برر
استادی ابدبار  .حامدلاده حمحهبی حوق قوتللدی  .اکرم يكده هر ایی لساندن
بهرهداردی  .تنظیات ادباسی شرق لسانارینه واقف اولدقلری کی هسندهده

« ادات

قدعه نكبارز ء قدوئن اران وارهی  :کے ری « اسچ تلق» دنعامقورتولامادیلر,
اساسا هسی ادات ود مه خصوصنده ی هنرارتی اسات اجون منثور ومنظوم بر حوق

»لك « تارق ظفر » ی ء حامدله
اراز بازمشاردی  .ضا پاشانك «انداس تارشحی ك
وادیء ۶قد مده ی منظو مهاری > | کرمك  2تأحیز  6وا ری هب ماضده ی فدرتلرندن

پرر شاه ایدی .

۱

 » ۳ونکله رار لات ادیباتنك بارز وصفارندن ریده خ«لقه اینش » در م.

و

انا و ادییاندهی دح استاسی) وناصل معنامیده "الیو اینی  .ن
۲امامش ..دکلار » محتی بای ک|لامشاردي ا ,کف اارت ۶
کل
نی حوق سادهدر  .ضا باشاه شعر و انشاص » مقالهسنده

۳
۱

مدافعه اتدیی نظریانك

فعلی مونهلریی ورمشدی .کال بغكنته مقالهارندهفضله ادساتیاعق ايستهمهدییاز ارد
اه

« دوژمن » ده ی سنا چن سانردادم غات احق و سادهیدی  .حامدك نارورنده

۳۱
کل و تشک
بر حوق صحفل وون که و ترکت وکر دن آزادهدر | .
.نظهات ادبابیشعرده « عرروض  » ۰صادق قالدیلر ف.قط
ال طببی برادایه مالکدی ت
اهسیده « مه » وزننه ماجمت اشلردی  ۰عا کف و ضا باشالرك » شناسننك ا
ار ی کوردله  .کالكده «وزن ان * دسلن مبویزله بازلش شعراری واردی ۰
حامد اسه هڅه اله قوحه ایک هاله اترتشد ی  ۳ 2: :6موسی » د

i فوشمەسىی

کورمشدك  .ک|رم اك دم » « لافونتن » ترحهلرنده ابتدا و مل وزنهاجعت اعشدی.

تام علله لار ان جو

فا پل دس

کا سنظهات ادسای «وطذیرورانه» رادباندی  .و آدسانكهان وتون ارکانی| شلاب

حانته قاریشمشدی  « .شناسی » فصدهارنده سله »>کوردلکه » حرت

و قانونی رم

ابدسوردی  :اون طقوز باشنده ایکن والدهسته,وطن ء بعل اون من اع

۳۳

پاشا » بملنورزکه ط»لمه » طلمهبه حاشزان ر صدا ادی  .نامق کال » ارتق عموعی بر

متعارفه حالنده قنول ابدلدیکه » برعدمفوطقننك بارلد .اا

۱

۳۳
كك باه ون
کورداه که» ال جوشقون وطتروراه شمرار بازمشدی ۰۱
دابا وطنی و اخلاقی غابهلری تعقسابدسوردی  .تنظماتحبارك ادیباندهی شعاراری «صنمت
اجون هت » دن زیاده « وطن اجون صنعتدی »  .او ادسات

اه دکل صاغللام >

لسوی دگلارکك » مرضی دکل حتلیدی  .ایکلهمیور حاقیریور ؛ باوارمبور » بیقیور؟
 ۳قوشوردی ".او ادببانده صنعت قهرمانلقاه انکر و شعر حاستله
ات
بولداشدی  .هی ملتك اقلاب دورارندهی ادا ریکی رم ادساتده اقلاحی اولدی .
نظا جار  2اون شک  ۳عصر فرالسر ادباحیاوزرنده فضلهنو ففلری بو ندندی ,هوعو به
مفتو ا ا

ووك بر قسمی ا

اختلال و اشلاه 5

جوش وخروشاردن نشات

ابدموردی  .اونك اجون تنظمات انناماد ی هم زمانده محاهد » صنعتکاراریعنی
.زمانده قهرامان نتشدردی »ء فلملر رر فیلیج کی کسکیندی :کولوم اولادن بامق
کالکی

س

 ۱۲سس

شعر یازاحق » اوندن صوکرا کمسه تشدیرهمهدك  .اوذلر حبایی بر هله » منفانی رتتزه»

زندانی بکرلشن تلق ایتدیار .
 » 3نظمات ادساتك اك اساسلی شعارارندن ,ری «دین» دی  .سنظماندن اولکلر
سادهحه « مسلمان » دی  .تنظما حبار « معاصر مسلمان » اولدیار  .سظات ادباسی
ك
نته
غه خس
له سمل
هب « معتقد» و «دیندار» ایدیار .ضا اشا ء رشىخك نام

مندفع اولدبغنه

قانعدی  .کال ء تارحه یالکز مسلمان کوزلاه بائشدی  « .جلالالدین » ی او یامان

خر > را صرف اساالات ناضه تا مقدی اون اغلوی بر فهر مان حالندهتصویر
ى
ایدییور  .حامد » « طارق » کی اراری هب اسارمتت فسات و علوتی |
EJ

احون A LE

 » Eحامدك قلى موّمندر  .تتظماحیلر دی وارمق

ایستهد,کلری اشلابه له حور یاندبار  .حامد بکك  1اتاد نامقکاله » « ومسای » دن

" یازدیفی بر مکتویده شو سطرلره تصادف ایدییورز :
« خلافت وراده ال مقدس متصد احاداد حصولله یکانه اندر

دناده هیکسدن غافلاولان

ز » انکلمزاردن دها متنبه رهه مالك اولالیزکه ااوي حسن استعماله احمال اولسون  ۰وده
کاتفاو و دوسکد ؟ »
ونون نظمات ادساتنك اوستنده ر دين هوانی اسسور  .وده طعیدی » مادامکه
|لاشىلماستەده احمال بوقدی .
اوزمان « ملت » داها | کلاشلمامشدی و ك
 ceتتظهات ادبابی طسعتله « عهانللق » مفهوعی خارجنه حقاماشلردی « .وطن»

اوارد که
ادی  .ملت

اده

بالکز « حر طهء ك رنی > وعدرافا» نك

اعتار له تنظا حباردن او لکباره مان

حدودی

عمانبل » دسه سلرز >

»ه >
« عصری مسلمان عمانلی » ابدیلر  « .اشقودره » دن «.بصره ب

«ابالندب » دن د صافسون»ه" کدن ر « خرلطه »
«نغازی » به » ب
«ام » دن ب
ش
احنده « عمانللق » حنری

۲

لوروندی 

تنظما حبار و ملت

دیدیکلری

ارو

فرمق امکانزدی

دانا المت

ود

ولک » اوثلره و ملت

هلان

فازداش » باعورنمندی ؟

وفت وتون مسلماناری دوشوندبار  :اونك او ندرکه

لته

وراك موضوعی .اندانلمنک او کب
ات

اجون ملدر ( » )۱دیور  .تورك اولان و»رکلکك شرف اولان » شناسیء کال» حامدء

اکرم » دین اجون « تورك  » ۱دیهمهدبار توورکلی تلفظ ایدهمهدیار  .حامدك

چ

کرد

رن

اثرلرنده تورکلکدن محت ابتدیکنی آنحق » شرق تورکلرینك تازشخارینه عاند هالهلرنده
رز

 « ۰طرغان » ده حوق دفته شایان ر نه وار

اوا  ¢عساقلی  6ا
آوشافلر اراسندهر

کر « ایلخان » ك سراننده»

وورك اوشافلر حاوره اندرلز ن ارانلیاله عراقلی وح رکس
ت

عوغا حقار.

أوتلرك a

 4پاورسکز و

E

اجنده تورك اوشاق » ردن کلوب

توبده هیکسز اوشاق >

سن تاجرسین  6به او شاعی »هده و برلو

سه تورک

۱

ورای  :اصل مغرت و مشرق

کا مطیم اولای ! هب ایشکزه باقك !
سویلتدیی « سور » له لساندن ۶

«وحار » ده السه حامد ء هی فک و
ر

 Eملمت دو لعو سنه داها صر ج  7انکشاف ورسور

سن ورد

11 7

امنی TEE

.

اکل

ورکاك سبب سقوطنه ورك اولاسی دکل .

کوز یاشاربله چهابمور اولش ديار ورك !
لکن  2رو حلر

انتدالرنده

بازدی

 ۰ام

اك صو لد اتربدر PD

 ۰اونلردن اول  €لعی

اولارق الاك رم

 8تورکلی  €صر

نويدن

طر خان  €ىدە

لاافل اوتوز ورق

ادن »  ۳بای CO

هیحالده

مشروطت

سمستته اول  €ادبانده

بو بدن اوتوز سنه اول

وفات ایدن تاج ء هس حالده وفانندن بش اون سنه اول بازدینی » « سلمان شاه » لد
کدی

ا
5

منظو مهسنه شو مصر اعارله باشلاوردی :
4

ادر

فراك

ھم

ری

۰

نورك اولان نممتعتاس اولق کر

ای سار ورد مر اك

ن که ك ورک او وعام « حعیر

zS ری

>2

:چا

کا

هت

ی

مار و رکهد ك :

ا

ئاجىنكڭ رده و انتقاد » اترنده  ۶لشیر فوأد « نک یازدینی مکتو ارك رده گ شو

سطراری اوقویا :
« ...و وحهله عمانل لسانته دار سوز سوللهمکه ایت

ادیش ر بورك اولداغمددر .

بوقسه مثلا بر عرب او لسهیدم و یا متعلق مسائلده او له احراراه ادارء سان اىدە صزدم 3C

سب ۳۲۷ع —
تنظهات ادساق « ملتنی » سامهن مل بر ادساندی

«فرتی انیم داوخ سنای» تن اوپاندیریشی >

بت

« عاشا» ی باراشی  1ادباعزه رومان وحکایهی
وصف حانده

زج مس ار عی  -آنری زر
ادی شخصدہ لر ی دق

صاعغه حاجت وق  .بونلری تنظهات E

ر ایدرکن کوردك .یالکز تلات دورینك البارز پروصنی وباولبوك برخصوصتتی اولارق
مات ادبیانی بوبوك ادملر یتشدیرمش بردوردر .
برتائلتیی اشارت اتدهنلظ:
د وکون ۾ ل ادسانته لسسستله روت فنون ناف دون

» روت فنون ادراته

«ون » در .
فستله تظیات ادیبائی اولی ک
وخصتاره الىت مت
فقط ش

تام ا

غرطه اعکدهدر

دییهبیلیر زک :

 ۶دون هه ۶

وین » ده «اولی کون 4

e

بك دوعیی ر کشفی باشقه ر افاده الله

۱

ك «اسی» دن و طرفه تآلادقلری اوحوروم » د«ون »
ر»
لکون
کولی
«ا
و «وکون» کلرك « اولي کون » دن وطرفه آتلادفلری اوحورومه نستله داها کندش
و داها باش دوندیر

در .

"عاماست او.یسال ,عون اجه ار
تارکی

اد عودت ا

راسم ء اد

ر شید

 ۰ 7متداول

عمانل بار خلری 5

فوشراشار  :عبداری شرف ك ند ارح وی

 2ر

ر

س

بار2۸حودت

.

بك ارح اوالفاروق

اد بك .

عف پاشا  :محرری » عاکف شا طوروی مذامباوطهسی
اق کم امز رچ حال ک
ان

ات
عا

( علآمیری افندی

ادد

ب بارخ ادسات عباسه  :شهپابالدن سلهان -

مون ادیات عیایه  :اوالضیا وفیقبك  -جوعة منتخبات ار عیابه  :منتخی » واسیل دعترببوج
لش

ااته م ات

خال د بدایم اديه

( ترسبورغ طبعی

ون ممارف وکالی کشخاهسنده

واغوری ژاده ضا

اهر ا بو عهسی  :او چ حلد  -و عه او اضا _ دوژهن وعهسی  ۹رسمی

کتاب  -خزننةٌ اوراق  :مود جلال الان باشانك بموعهسی ( علیامبری کتبخانهسی )-

عبانی مژافلری , :روسهلی طاهی ( ایکی جلد )  -کوزل یازیلر  :سلهان شوکت م-کتوبلر :
امد یف  -نامقوال + .اسبلیان اطیف بت با دسووارکه  :رون اشرت  -رجائیزاده مودا کرمبك:

س
م94
ا 6
ست

علی | کرم  -اون درد جی عصر لد وراد سای

£

 ۱۰ :مود | کرم.ك  ۲احتمدنستتاضدی

 ۳فملهاجیء٩ : امد حودتباشا :ماوساینیاعیلحق  -حامد بکعاند خاطرات :احدحوت کت اقدامده.
9۱
اتفار ادن ویاهدن کودرلش مقالهری  -معلم تاحی -:اترصلاخی -اهدحودت شا وزمان ۶

(داراافنون وطلری)  -حامد وملاحظات فلسقنه :رضا و فیق يك

اغاق

جەت :ومد کل باعلا د
مراق

 :عالل.ك  -مانالا ناء  :لمان اغا

دای  ( :علامیری کتبخاهسی) دوان ضیا پاشا  ( :اشمارضیا
ردرانر ؛  عاکف پشا و
باشا ) اسمبله مطبوع  دوان امق کال  :یازمه ( على امیری کتبخاهسی ) لسقوفجهی غاب بك
دوانی( :تلف وترجه هىتتتك)  -رسکی عارفحکمت دوای (ألیف ورجه هیئتنك) ی-کیشپرل
عونی بك دوای  ( :ارما وخصوصی )

راف
ah

ناما ه فد ع :قر

بات اراری  :مات

د

ا کف باشا > م

شاسنينك الراری  :اسک تصور افکار لدان
کوعه اخمازی 

عا کف شا  ۹دوایی۰ 

ر قسمی > ضروب امثال 2

ضیا پاشانك اثراری  :رؤیاء رکیب و رجیح بند » ظفرنامه شرحی » رژيانك امجامی» تاروف»
د وایی :

بامق علك ۱رلری  :دور استبلا» بارقه ظفر » اوراق ,ریشان» قنىژه محاصرهسی» عمانیی بارځی.

وطن » زواللی حوحق » عکاف

»لنهال » قرهبلا » حلالالدن خوازرمشاه » حزمیء انقباه»
ك ک

تخریب خرابات » ریا » دوایی .
| گرم بك ارلری  :نغمه سجر  « 6زعزمه »ار > بدصده» اگوی
نواد زکرم

عیبه ودای

آطالا رجهسی»

.

نات » الى قر » دختر هندو» طارق»
عندالق حامد کک ابراری  :ماجرای عشق ٤ صمر و
ان موسی » فنن » سترن » آشمر > زر » زب

» ابلخان » طرخان » نظةه » عبدالله| لصغیر >

ساردااپال » حرا » بلده ء غرام »> سزفریلهنك حسبحالی » مقر » آولو > له » ونلر اودر »
حولر > و الدهم  6الهام وطن ۽ یادکار حرت
طقل کدی » ر

سزای ,بك ملعم :جر کیت

»کر ا ا >

.

ا

ا مس

معل تاحبنك ارلری  :آشباره » شراره » فروزان » موسی ن ایالغازان » ارطغرل غازی »
سنبله » مدافعه نامه » دمدمه

» وادرالا کار » عبید به » مترجم > معلم ج امعلاتمات اد سه

حودت يشاك اراری :ف
ا

دعت

افند نك ارلری

9

انیت > قاوعد عماشه :
تزاع علم ودی »اس #م ۱

بش فوآد» حسن فلا ح > حسبن

ملاح » حیدود مونتاری » روزنده رملك » جنک فلاطون افندی اله رام افندی » دردانه> .

ژون ورکلر » لاد ام اوقاملیا رجهسی » مونته فریستو » سیمونهماری .
امد وفنق باشانك ارلری  :تلمان برچهسی > زور نکاحی › اق

شمسالدان سای اگ  :سفلار ەلى

› لهحه عماق ..

» هفته رسالمی » مقالهلری » قاموس .

و

ا

¥

روت فنون ادسالی
اھ

رو

٩ س

کن ور

عبدا مید زمای س استبدادك قویوانی س ادبياتك حالی س « روت فنون » عائلوسنك تشکلی

عبدالعز یز » سفاهتی وزندن خلع سای

م.ىلىونار صرفله مین وصاسر

>شانهلر بایبلبور  .ملت ء مالی براوحورومه کدسوردی .خارجدن
 » ۳کوشکلر کا

مایا تا انا ء وکان بازه مدب ماه اولش دی  :لک عدال ۳۳۳
هیچ اولازسه ,رمیواردی  :اردوبه ,باخاصه دوتمایه امیت ویرمشدی .اوزماندولتار
وان حری فوت اعتبار له ایکنجی کلسوردق  .اولك اجون ملت روس حرته ووك

غالیبت امیدار بلکهرمشدی .اوحربده یمغلوسدن صوکرا ارتق روسه بزمامجونیکبلمسی
حال ردو » وز روسه اجون قاحسلماسی حال برقربانلق کندله !

عبدا مىد انی » ايلك تحته حقدینی زمانارء اقبالده ولونان انقلاحاره کولر بربوزء
طائی ردیل » کی رامل ابله کوروندی م مر وط

کول

2

> محلس مبعونان ی

آحدرمشدی م.وقعنی فوتلند برشحه بادشاه حقبتی جهرهساه کوروعکده عکنهدی

ملس برداها طوپلاعامق اوزره طاغتلدی » عبد اد » « خلع » ده مدخلدار نهقدر
اشخاص وفوا وارسه هسنك علہنه مدهش برآعر ضهت-قدی  :اووقعهنك قهرمایی اولان

« سلهان باشا » بغداده نی ابدلدی ء اودوردهی انقلابك عثالی اولان « مدحت باشا»
طاشهسو رولدیواوراده خو حخوارانه شمىداتد برلدی « .ماغوسه » زندانندن بیقورتولان

کال اطهلرده « اقامته مامور » ایدلش» عبد العزبزك بندکانندن اولدینیحالده «ضاباشا» ده
والیلکله استامولدن تبعید اولعشدی  .خلم حادلهسنه « دونما » ده اشتراك ایتدیی اجون
پادشاه دونمانیده قلعهبند الدی » ووتون زرهابار د خلسح » ده وصونلامغه حکوم
رافلدی !

رد ام و O جع

:

عیدا ید » منفلری ا

غالب اولق اوزره » برحوق متضاد خصلتلری هسنده

حع امش برع سه ایدی si صر ذ ی کوروندیی 0

اولوردی ء فقط هت

عمومبهسله بلاهته ياقين روهم اله معلول ابدی ؟ لغض حادهلرده جسارت کوستردیی
یکه
میفانیل|
کاملااولد
کوریلوردیء فقط اصل هوتی اروککلك وقورفاقلقدی :هدرجه وه

استانمولده تلفون باسلماسنه مساعده اعهمشدی » هکس ره ابدهرك قولامحه اختلال
عایاسلر ده  .زماننده الیکتریش امتازی ویردیرعهدی » و اسرار انکز قوله س«لدیر >

سرایته بر سوء قصد الا لیر ديه  .اردومعطل و توزحسنده راقادی » ر «قام » ه

 81اولامابنون .ذه !

سنده
اودل
توق دش و دال رموفه دوششد  :عجدا
آیکنحی درجه بر « و محر » اولان تور که دونماسی ء او جلوسدن یکرمیسنه صزکرا
وج » حناق قلعه وغازینه فدر تاه وی

» اوقدر درمالسزدی !

عبدا ده جتلووسنردهکهءدن اون مکلنش ء بش مل قالابالق بوص فوجه
لوه
قهت» م
ف فل
روسبه نه قارثی » شر

عله » اردوسنه » او حلوسدن ۳

» « بلونه » خارقهلری کوسترهرك حرب ادن « دولت

سنه صو کرا خریطه اعتمار له آللنده ی

» فوس

اعتباربله یکرمیده ,رز اولان ایک ق میلیونلق بونان ټك باشنه حربه قالقمفه جسارت
ایده سلمشدی !

ار

اودورته

ی باس غافظه اپدوب کدسوردقء «سیامنته

لهمى ؟ او دور ونون ساستنی شو دستورله افاده اندهیبلیرز  :خارحه قارشی حدودسر
سرق
صر ب
ودس
ل
بمرسامه » داخاه قاری حد

!

»ل » قورقو اوزرینه موسسدی  :آ«ننه » به
دا
تابو
خاری ساستمز سادهجه تک
نه غکالبشکن اوسته
بوررکن « حار »  4بر الله اردولرمزی درحال طبورودرنرا»
« کرید» ی ویرر ء اولکارعن کیدرکن » هیچ سس حبقارمامنی ر سباست سلردك .

مقصد سادهحهظو اهیی فورارمقدی « :بوسنه هرسك » المزدن حقار » خریطه نكر نی

قالردی  « .تونس » ی فرانسه آلر » ووی

بی
ا»
رلشر
و پر
الیز
انک

عم ان رم اولوردی » « مصره » ه

روءم
«یار
به بزم اولکرمن صا

ایل* شرق » ی بلغارستان

احاق ایدر » او قطعه نه بر ایالعز قالبردی !

بر فرانسز عهسنك الاجنیی وار ؟ م«دیللی» ی ذرحال بر فرانسز دوتفاسی

EIN
&

حاصره ایدردی » « غلادستون » علهمزه ر نطقمى سولهش ؟ نشان ورةرك اولك

آغریی قابامغة بلتهبردك ء « قرال فردیناند » مار رى قازمق ایستهورمش ؟ اوکا
« باور ارم » دك زر مهاردی ۱

خارجی ساستمزك لصبی داعا از لککن دال ستاستمر شعاری دا ماازمکدی:

وظن دا

انك

اغا اسالو له" کتول کت ماش ق۱۳۳۱

هله آورویاه کتمات امکانسددی؟ :انعر ماهویی وله با اراده مارد ۳۱
همك لازمدی  .درت کشی تر آرایه طوبلانامازدی » دوک نلردهک احاعلر احون شمان

استدعالر ویریلر » اذنلر لیآنیر» دعوتلبارك عددی پولیسه بیلدیریلیردی !
 3شتالسور الک ار برگی مستطر ارمهدی  ۶لایو کار

 2حقار سوردی 

ایر
کک
حریت » استقلال » استبداد » اختلال ء انقلاب » مبموت » وطن  ....ال
هب اعدامهحکوم ادلشدی  « .اساءخاصه » سلهتکان دکلدی « :راد » لر « مس ارت  €هھ

«رلاندا
دیل ایدیایردی  .حسین حاهد بك «بهرلوی » بك ا
«شاد » لر « راشد » ه
ر

بالقحداری » نی ترجه ابدرکن « بورون » کلهسنی قوللاناسوردی › حونک عرد یداه

بورولی بویوکدی » « بورون » رینه « قرهلرك دکزه دوغی قان قسمی » دینیوردی!
#لکتی مدهش بخرفبه تشکلاتی قاپلامشدی  :کوزه کورو کز > قورقوم بر
تشکلا تک خلقى حلىك ر ا

بول  ۶ژوراطاق »دى
اة

سنه آلقدی  .اقتال و اعتلانثك ال فولای

دونتك دوسته د

آی  7قضا کلهجکندن مطمین دکلدی .

وO 01 000 9
ودن
هچ ق

ژور الارله به قدر E

وی انو » نه قدر معصوماه سوزلر » له قدر خایعه سب

اولشدی  :حوجقدم >

د آیاصوفیا » صبرا قهوهارنده اوطورنوردق  .باعزده کنج بر ر
0

بر مدت

و

«اقنام» ی ألنه

و اما ونلردهده اوقوهحق رشی وق ! » دیدی >

غنتهنی براقدی » اون بش دفقه صوکرا ایی خفه » بر بولس کلدی  « :اوقوناجق نه
آرانوردك ؟ » ددر  .خوجه کم بسار هانی منفایه کتدی ۱

بر معلل طلیهسندن حکینیر > حونکه درس

ویردیک حوجقارك آراسنده بر خفه

رانبدن قورقار » حونکه دمادن > ه ر
ولو عق احتالی واردر  .بورالی » دوحوك ک

ژورنال کوندرسی حتملدر  .بر متصرف ال ذشیود بکرمسهی اکیلقفلك برتلغراف
اله حو ابتدیرهیلر ؛ حونکه « افکار فاسده اتحابندن » دعك کافدر !

سح  ۲6٩وسته
۳

ii
ka
ê

E
EN
جی

استاسولك ء اوسننه قارا کلق > و عوی > اولومیی رهوا

۳

a
و
سوقاقار »> آوار > هله « بشکطاش » سمتلری » بوگولو » اسرار انکیز وقورقونتجدی.
صانمورسكکه رار فولاقاری واردر » سے دیکلبورار » صانک هی قفس برکوزدر >
از وه قاسلتورسك  4ای هواده .س دوان بقدزت » صاللانان
۱
۳
داللرده سنك قدیعك ادعلردن معنا حقاران ر ادراك موحوددر !

ادوری کورمهین بوکونك کنج نسلنه بو سطرلر خالك فضله بر مبالغهسی کبی
کهسلر :فقط هې رمبالفه اومدهش -ققتدن داها قوتلی اولاماز ب.وپلتەك سطرلرء او
بمدهش حقعقتك حوق ضعف  (۳سی سله اولهسان بر 65ر

!

« قانون اساسی » نك اعلانندن صوEE اودورده» ک«لخانه خطی» SS ۹

سله اتر قالامشدی  .نی » مصادره » اعدام  .. .ا تنظماندن دها اولی شدئله
 Eای .

منورلكك اك وبوك نشاهسی بدينلك » بدسلکك اك طبعی تظاممى منورلك

اواشدی  « :بوملت اولومه حکومدر » دعك هی منورك تقرای ایدی » بررینه حوق

و برقاج کمسه آراسندهیقفشل مکالهرك خلاصهسی ملتیبکلمین اولوعی
موقدی
قشون

2

خارج حوق قوتلی » زحوق ضعف ابدك.
امد وقدی .

ی«اشایاحفز » دسهصورز > « اما

ون ! » ده تترسورز  .آورویاده >

شوراده وراده «ژون تورکلر » امنله لعض فراریارك » بعض اقلاحی ر

ادا » قراکلفك کثافتی امحنده برکریت باریلتسی
حالیشدقاری ادتاور » فقط و

در.
یفیجکی
کینل
 3ضعف» ,رشبتاب آید
شسمزه قارشی اعای ع

کندعزی حوق کوحوله
بو بولك ER
زی ا

.ادشاهدن TEE
اعشدك ب

رن

اوه 2

ودر ع بلی قارشسنده

ارم ود > حکومتیده »

اعتبار لهمنوراریده قانعدی که جاعزی .کند که دو عو دولل ك
مدیونز  « .موازنه دوله » ساهسنده یاشاوردق  .آوموازنهنك دواعی

مد عه ياشاياجقدق  .اونك امحون اودورك وتون سساستی « حال » ی

دوشو »کدی 7

« استقبال » ی قورتارمق خاطردن کمیوردی بله  .منورار غبرربیبه بکزهمک اك
پوبوك میت تلق ایدسوردی  :اوچ کلهفرانسزجه اکومن تورکه قونوشمای بر ذل »
ر

ی
« سوسبهته » لرهکرذار تور دیک برعیب عد ایلیوردی  .کنحااث غربل اولام درکن

لو«انتن » اولیوردی  .آولرمن « قوقونا» ارله دولشدی  .كارلغك ايلك نشضانهسی
جوجقلرینه اجنی ربهر طوعق» صالوننده پیانو بولوندیرمق » قزینه «یننهوفن »
و « واغنەر » دن پارچهار چالدیرهی» غرب موسیقیسنیهيي کل
۲امادینی<الده اوموسیقبه

مفتون کورو کدی !

عداشد دوربنك رده راخت و آسوده طرق واودر  ۰ات اور

۳۳

قولای » اورتهلق سکونتدی .ه فرقه محادلهلری » نه مسعونان کورولنولریء ه مطوعاته
شامانالری موجوددی .ال بووك ساست مستلهاری کمسهنك خبریاولادن کنشدبربلر»
اك ولولهی ایشلر هیچ بقرولاق طوعادن قاانیلی > اك ہلکلى دار هسچ فرقنه
وارلادن ت|لاسلردی ! ماکت ایغلرلله قافا ورمق کمسهنك صلاحتنده اولادینیامحون
هک

کندی کفندهة

۹

دوفنده آبدی .هیچ رشده حربه مىدان ور لهديی

اجون باروت قوقوسی وقدی » هر شی « لسك ! » دعکله حل ادلدیی احون صلحك

اخلال ایدلدیی کورولزدی کءمسه آندن امین اولادینی اون هر کس « حال » دن
متنم اولابیلمکله دمکذاردی .
»رولتوسز » آسوده بر حبات ؛ دیکر
بر طرفده دورغون لمانلی » بوصون قوقان کو

طفرده زوحارء وهم صالان» انناف آورکون و سشدرن رهوا .بط فد ۳۱

وتبردایان بر طویراق؛ دیکر طرفده بنلکنی,
بترار > جوکن بر جغرافا » ایکادهین جا
غب اعش » متصنع » بوالهوس » لنوتن بحررط  :ايشته ث«روت فنون » ادبیانی وله
زبمرانده » اوه بر محطده » اوبه اجماعی شراط امجنده باشلادی !

نامقکال  ۵۰۳ده وفات اتدیکدن > امد و! کرم صوصدریلقدن ۳ ۱۲۳ /

«حجمان » ادبیانی کسادکدن صوکرا » ادییات محبطته بر اولوم.
« نای » لك وفاتلده تر
سکو تی حوکشدی  .عن هلر فورو » صودن» رنسز »> هوانی ستونارله دولو «اقدام ».

« صباح » کی او برقاچ غننه رر « مانکن » کی O

ی

حقان کتابار » هبپادشاهك » قایشهلی مدحهر باه ررجعلیت حالنده صبریتبوراردی.
دورك یکات ادببات زمانلری عبدا دك اون طقوز آغستوسدهی جلوس کونلری ابدی م
وتسر > ریا >
ازومان ر قاچ کون غز هلر » رنکار نك « حلوسبه » ارله دولاردی  .م

>ارلالری قابلامش مانطار اوتاری.
عل » قصده » ارم طرزنده ی نظم طاسلافاری ت

EE aE
 7ع»نهلری قارارتردی  .ادسات تلم اور ادن حکلمشدی ؛ و حالدن اك حوق

خ«ن
ران
ا اول

ان

زاده ا

ماو لدم یو کو

ل

نستا

استاسولدن داها حر اولان « سلاك » و « ازمر » ده ضعىف شعلهی > فقط اولدقه

شالان دون رر ادسات بارلوردی .lS وا

وی ر موعهده « جنابشهابالدین»

امضالی عض شعرار ء ازمر متوعهلرنده « خالد ضبا» امضالی لعض حکابهلر و منثورهار> 

» لددی جلی اجشدی. 

وا

صوکراء استاننولدهده « معلومات » ء « عصاد » کی بتعمضوعهلرده «مندتوفق»

مت ای برال وعد ادن .شومرزانزیلوردی ,:داستاه اکن

8

بکونحی اساسا « غلطه سرای » مکتبندن طائیبوردی  .اوراده معل آیکن بو تخودفیق
یدوه
تدیی
امدا
افتدینك است

ع
شكابر
وو

ارموبكی
اولاجفنی کثف اعشدی اک

من»له
اون
لشویق اتدی  .امداحسان بکك « روت فن

ار
شهشبر
آتهد
هف

ادن موعەی

شکل و رسم اعتبار بلهاولدخه تفس » فقط مندرحات اعتبارلهپك زواللی ایدی ۱ .کرم
بك ء امد احسان :که کوروشدی ,مد توفق افندیی و توعهبه « سر حرر اد »

اکولتابرقردیار  .مد توفق رینه آرتق « توفق فکرت » امضاسنی آ تفه باشلایان بو
کنج » روت

فتون » هنشت محرربه رياستنه کنحه ء او زمانه قدر هیچ بر رني

عه » او آندن اعتبارا ادبیات تارخمزده مهمبصرحله اولدی .
تمامنوبو
او
وناب
ج

شابالدین > > د خاد ضبا » بکارده « روت فنون » ه کادبار > فکرت

تثرردیوت.فنونك بو او چ رکنیاطرافنه
»دههم شاع هم نا
شخاعال»دضا نجاثنراب
شعرده سلهان نسیب » حسان سبرت» حسان سعاد » فاق عالی » جلال ساهی کیشاعیلر

و » مان اهدء سلان تلف اد عکمت کحیکاارایزموجبار

طوپلاندیار  .هپسی بثر«وت فنون عاتتهشسیک»یل ایتدیار  .بومموعهنك بش آلنی
»ل
عا
فضی
سنه دوام آیدن منتظم »>ف

اترهحمزده « روت فنون ادسانی » دسورز .
حتان

فنون «

 Jتوت

وي

حلرده

اك زیاده »

ادسانتدن

ورده طقسان

لستده> 

فرانسز ادساتندن متاتر اولدیار  .هان هسی او ادیاتی عونه احخاذ ایتدیلر  .ا

ادیاتی تردنکدن صوکرا طببعی > روت فون ادبانتتك خرن ور
آلدقبری 6

او زمانی عبت

او مقا لسه ره مدار

و مو ی

اولق

ادسانته

اوزره €

ده درحه

بوراده
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ایدلمچکدر. 
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فنو حبار  6فرانسهدهی

ختصر

دروا

د رينك انکشافنه تصادف ابتدیار  .معاصر فرانسهیده ادراكابهدیار  .ا«تورالزم» 
و درسTE 

ات

فنون شعرارینه ال حوق  2بارتاأسهن » لر ا

 ۰روت

اولدی۰ 

ورزی  :اون طقوزجی عصراد آیکتجی.قسمی اسکندن اهال تامسیوق رز ا

اله عاب االهدى .
| شفتدوفرلرك اشاسی >٠ تلفرافلرك تاسیی > عار » ك
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کی سکلرجه فاندهلی اختراعات حبالی داها مادی"؛ فکراری داها میخاسی یادی 2.
وایی  ۹قوت 
حباندهی

« اصالت ولاد به » ی سو ندوردی
 9مبخانسی حول
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 4بالنحه اد باندهده

۰
کندی کوستردی

۰

اد ساتده ارنق نمی

ایستهسلدی هه حقیقت » آراشلدی  .حقسقق ندقسق و فحص اله حبانده

ولق جره ادلدی  .خیالی ر ع اداع ابدلهحك رده ۽ حیات دشر ه ایسه اولدیغی کبی نمو ره
حاایش.لدی

۰

شو حا

»

ره | لرم

ادبانده اوندن' اولکی »

اندها لزم

ی

اسه_2لاف
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اولیوردی  .آرتق رله۲زم ادساننده موضوعلر هب وی اولدی  .ارق قراللرك  +رنسلرگ ؛
کزددهلك حانی تصور و ترجیح ایدلنور  +بالمکس اهالنات  +تحارارك؛ لرك
اولان حبا ك تصو ری حهتنه کندیلوردی

۵

ره | امزم ادساننك ال زیاده

.ت

بزی >

انکشافه مخاهر اولدیغی

ساحه « رومان » در  .ر
وومانجی رلهباستلرك پیریده « فلور » دی .

س:تاو
ور
فکلو

فلوبهر ؛  ۱۲۸۱ده « رون » ده دوش  ۰۸۸۱ ۰ده وفاتالهمشدر .

اولا طب تحصیل اعشدی  .فلوبهر ادسانه علمی ذوق ادخال اتدی  .ونده اولك طبه محصلنك
تاثری واردر  .رومانلری هب

ررتشر م وشخص شحهسیدزه

اك معپو ررومای «مادام وواری»در۴ .

دونك رنتغاری ووك « اسقاندال » ره وسیله اولدی  .وقعهبك قهرمانی اولان مادام ووادی ؛ ,
.وولکدن کو ولکه دوشیور » رومان
طفرهی رقادندر  .یاواش پاواش وظیفهارندن صاور ک

ی

از

.تاب اخلاقه متاق تلقابدلدی  .لکن اوکا رساملر جوق امیتو ردیلر.
قرانسهده محکوم اولدی ک
هورك
حوق ا ست تلد بلر  .فل

اق

کورا یازدیغی « سلاو
اوندن ص

ماق ۽ قارنأحه ه

عاد ۽ خیالی راثردر  « .مادام وواری » لك ابداعیله ورولان مؤلف ؛ وائری استراحت اجون
یازدیفی اعتراف اندسور  .ارده حوق وکسك تصو رار  +صبحاق رنکلی تابلولر وار  .فلوبهرد

« ره حسيه » دنه دیکر ررومای ۽ «اوج حکابه » سرلوحەلی ر « سهریی » واردر .فرانمز
ادساننده فلو ەر  0اماو م

لت «  ۵رال تلی ابدیلیر )

ررر * ( ۰۸۱-۲۰۹۱

) « اونك خطالری درد ی بطنه قدراولادارنه سرایتاندر »

»یی باشلیجه
ايشته زولانك « ایکنجی اعیراطوراق دورنده رعائلهناك اجیاعی وطسعی حکابهسی ک
ارارنده انات وارانه اعك استتهدیی دعوا ودر  .دا لقلرعزك  6فضبلتلر عزك  ¢ايلا مرك اری

شحلری هانک نقطهه قکدیردسور ؟ وسوّالك جوایی امجون زولا؛ « نجریرومان » ده رجه
اده سلهحکمز رروماجیلق اختراع ای

تلف

فر دی

تصور الهدی .

ولك آمجون رومانلرنده ۽ عبن عانلهبت

اشمخامات سحهلرندهی انکشاق تدقیق انتدی  .صضی حاللرك سیارشی ۽ رجسد

تشر څح ادن ردوقتور کی ۽ لعمیق ابلبوردی  .زولا ؛ احماعی صضلری ندقیق امجون ررومان

یازمای ریارادهی سضی کشف امون اوراه میقروب تلقیح الهمکدن فرقلی کورمیوردی  .زولا

برحرردرکه حبی چوق قوتلی » رساملنی چوق قدرتیی ؛ یالکز زماننك اخلاتیانی اوزرندهکتًثیری
منفیدر .اونی اخلاق تقطهدن تنقید ادنلر دیورارکه  « :زولاء تانورالرمده یمیلک مرنهقصوانه

چیقاردی  .رجوق مژلفلره ؛ اخلاقسزلغك جامورنده ولاشان کابلرنه کارلی بر صائیش امکانی
تخش اعکه وسئله اولدی  .اصل رفنالقده شوک وخطای فکرلر ؛ احتبلرجهده فرانسز اخلاق
حمند ه معبار تلق ایدلدی

۰

حوق و لورت و تاورالست اولق ایسته ی

« زولا » ك

عض اور نله ۽ مثلا «ژهرمسنال»

» لابهت هو مهن > کبی » ووك  7شاعی آلندن حیقمش تفه ر واردر  .باشلحه اراری :
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سب لوحهمی  ۲تنده فر استدیی کی

لد رومادر  .و

کک روماندن ماعدا « او چ شهر » که و شهرار پارس ۽ وردو ۽ رومادر  « -درت ایل »
تامندهی ائراریده شپوردر .
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 .و ای رادر  ,فرانسز رلهارمنك

» | کسانتریك « ارندر  5اشلو ری مصنی » مصنم» مغلقدر .زولا « مجری ۆمان » زمینی

امجاد
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اعشدی ۽ و نلرده D ¢ اسلوب خواص » ديه آرچه ایدهسلهجکمز ۹

اعك ادعاسندهدرار E

و

آريستك بازی

« مولهر » و « ووالو » طرفندن مغلوب ادیلن ؛ اون ندمجی

عصردهی « اسلوب تصنع » ك « بعث بمدالوت » نی جرهدن باشقه برشی دکلدی « .غونقور لری
اوقومق ؛ اسلوبلرندهی و تصنم طولایسیله کوجدر  .اونلری اوقومق یالکز فرانسز لساننك
زتکتلکهه اطلا ع امجون فانده لیدر .

ور تجدد ادسانی تارخی۸۲ -
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او اوله رعملکته مشسوب که موق

جانلاید رر .
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» فرانسه نك

ب اوراده کونش کوزلدر ؛

اورامی « لوقومو سف » کو رولتواردن

TES

وطبعتك خندهسی هری

حال ریلر ينك اور دیک برردر  .وحرانل

«وده » ده » حبنلولرك
تخل « دوده » بك ارارندهده کندی کوسترر اودن باشقه د
خاصهسی اولق اوزره ۽ خبرخواه راسا

دیکر عتاز

الله ۽ زنکن رخله واردر  .هشثه موی

روظفه

اسمته ر قیصه و رههمشدر  ۰کرو عا

اصات

سبلن » هیشنتی سقان » قىد » « دوده e

وفوذ ؛ ملاحظهلریدهی دوغریلق اعتباربله « دوده» ر « باورالست » در .لکناو؛ ارقداذلریدن
رجوق عررارك دوشدیی شوکر وهه دوشمهدی  :بشری يميق تصور  .او ؛ دوغری کورر :

بالکز زم نظرارعزی انك چیرکنلکرینه چلمز  .اولدینی کی تصور لازم کلنجه
اکوندسده دوستریده

« و0

؛ طاندقلریده ال طوغری رمودهل حالنده تصویر ابدر .

ناه ما کسوجولذثی » و ؛ ادات کندیسدرء .رومانلربنك و دراملرنك اشخاصی,

اونك طاندینی حقبق شخصیتلردر  « .دکرمنمدن مکتوبلر » اطرانی جبحکلر بواغلرله حاط صرائی
ر انزواه حکیلدیی زمان یازیلدی  « .منفاده قرالار » نی تشم و خواباوی  +بر اونسکز ىلوی
افتاتات

ا

اداع اتدی  .اکا رومان و دراماری یا  4بارسك « شازه لزه سرایلری »

هار » آمجنده بازدی  .ال معپور ار
ویا « فشار

« دکرمنمدن کت یارکه +

« بازار ادلی

حکابهلری » » « تارتهرن » ۽ « وما رومهستان » * « مثفاده قراللر » ۽ « لوتاباب » .
کوی د ومو بامارہ tnassapuaM : ۰۵۸۱ ( yuG ed

 ) ۳۹۸۱مویاسانك

ورومانلری ر وا کد » او بژه قتف » کوروش اعتبار له حوق ادان فد

بر

حکاهری

و » هیچ شعر

قاریشدرمقسزن احتراصله » قطستله » وضو ح وصراحتله کورور کووردکر نی اولهجه لوط ادر .
اسلویی اد

موضو علری علالا کش عضیل حبانه » متبذل صعنهاره عانددر .

فقظ کنو

فرانسز اخلاقیویی ء ارارنك حوغنك اوقو عاستی وصیهه شایان کورمیورار » بر جوق ارری بدیعی
اخلاق دازرهسته کرهمیورمش -مویاسان» روما جر امحنده أك زیاده «فلو ر> ی تخطر ایندبرمکدهدر.

ر اولادی ء و ال سویئیی شکاردی

او » فلو رك عاد تا موی

اولدی  .ذانا موناسات اد ووده

موآخذه ادلهجك نقطهسی اوندهی ډ کشرادلکدر  .فلورده اولبان هیچ بر شی موپااندهده
وقدر  :اوء ووك رومانلر ده » افنديس فلو رك اك مطیع > الك اهلیتیلی » حت اك اسنئوترمهی ر
کک

کی اولمقدن باشقه 8

ياادی .فتط كو جو ك حکاه جی صفتاه مویاسان امثالسزدر ,N

عکاهجبلکده او حقیق ر استاد اولارق طاغعدر  .هیچ کیسه ء بر قاچ حم ا قدر جانل
ر حقیقتحسی ورهمهدی .اك اهمیتسز اشخاص له حانلیدر .مویاسانك کوحوك حکایهار منك اس
ك عیر رر شاه اردر .

«وزلدوست »» «اولومقدر متین»» « قلبمز»» <«رحبات»»
ال طاخش رومانلرندن رقاجی  :ک
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اك اولاحق موضوعلری ب
جنمیز ندز  .او اك ایشله »مش موضوعلری» ظرافت و ركو ده باقالار .
«نا آدامی » اولارق قالدی1 .ز بازدی.
اك موازهی رمتانتله کات صنعتنه صاحندره او داتما د
فی بازدیغی اترلر هب زر ۵اه اردو  » :مهرعه »بات اك لاعوت اداعی ق«ارمهن » در  .و ار

«ره » طرفندن اوبرا قومق شکانه افراغ کب  9معپو ر»ازلری شوتردر .
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قو
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بایان شخصتتلردندر  .اداه رسمی ادخال استدی  ,هی شیدن اول زر رسامدی
متحصصدر
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 .ره | لستار  2اك

تصو رر ده

ی اظمر قالدری .

وفمرانتنك رده « روزامهی » حنسندن ر رومانی واردرکه بسرقولوژی اعتبارلله بشراه انردر .
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« ر گنج فقّر آد ارك رومای » » « زول آدورهقور GUE

حکابهسی »
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کی الك اثرلری غایت  5ال » فوقالطسعه » جوشفون زر آبدهالبرم اله کریاندرار  ۰بلوکر |
« فو سه > وخی باواش پاواش کندی ره الزمه قابد ردی  .و زه تام ر تانورالست وقمای الواخ

متکامل و اعهدر ۰

برف»
اسلوی ظ

« موسو دوقامور » ی وردی  ۰فوهك

اسلوی نأدن هد ال

مانتو درکه ضعف بر پسقولوژیی وقیمتسز فکراری اورتر .
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ند نو رقا3

خمستله اىلك" عا .ی اوکا اوکر ندی که

صارصینقی اله زدهلی قالدی > ك كنج اکن 6۰

دوق ود مسغاهت الق کرد  6 1.امجنده ولدی  .رهسن

و عالدن  ۲لدی  ۰ابلك.

قو ههد بلر نك قهرمانلر ی و عالك اشخاصی امجندن سجدی  .دوما » و اررنده انسانلرك اخلاقندهی.
ربا الله ماد له اعکدهدر ٤

۲دی .
«بوون وحدانا ه اکيلدیی حالده قولاتلر امجون تاخوش اولان » ر ملك اورناه ت

اصارپ وچتین موضوعنری اورنایه جیقارمق جسارتی کوسترنلرك ,ر سی اولدی .زدموزلمککمز
دکل » سل یکمق حالده خصوص کارا کلقده راقدیغمز» کندیلرندن محثه سله واف اىدەمدىكەز احماعجی.
زیۍ حدب شت
فلقالر اوزرینه نعظر

اوژه عن زمانده شنوی ده کو ستردی که صافواصیل
اتدی .

لنیهر وکوستردیکه چست فضلتلرده اولسون » فنالقلرده
یار و 09ظن ادیلن ر مخلوقدهده وسلو
الوسون

هب ظو اہ

باقىور ي

اونك الك قرمدیی اولان « لادام اوقاملبا »» حقیقتده» بر تراژه ددر » سباه ار
ی ەد £

و » قولل راتردر  :خطوطك بارلا قلفی > شفقتك حانلماغی اسز انك دوع

کیش
أقادای یو

سس

ب٩ت۳ع

طنیعی همحا نلر 2وکسکلی الله قوت براتر  .و » دومانك حیاننده اك بووك موفتت اولدی .ویر

سهسلری اتشار اد جه مناقشهلری» مادلهری دعوت ایتدی » فتط هیچ ری عمومك لاقیدسی اله
قارشلا عادی .دوما وه لج

اولدی» ا

درابلر بنك تسین

قالدی .اونی بالکز

د اما ا

ست کی تلو ایدتلی راکو ایغیآوولست اوق اعتازیله وجو دش اولبورار .
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« لاد ام اوقاملیا » » « لودوی موند  « 6پچ !erutaN - e ]:5۱ا » « قادینلر گ دوش

« مادام ارواك

فکراری»  <« 6مو ستو EK
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باشابحه اراری ایکتی

عانددر .لو زماك خشف مشزب سو سيه نهارىنك اك دوغری ر رسامیدر .

اعیراطوراق دورنه

اواخلاقسر لقلر اله  6معاصر لری اا
عشق

» » « لهترانههر » « دونر » » « فراسیون ».
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ادن ا
کاو

ازوم وقد سای
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و جالر لهاد له اتدی  .او » ازدواحلرد

ا

حهازه اغلا نان از دواحلرد

فلا

حصوله کتبردیی

ری

بو خطالری کوستردی  ۰ارارنده روماترمدن وسانسوا لزمدق اجتثات اتدی .

دینك

اوژنه » « مولهر » دتيرى ادساك اك اى ندارا زدیا(
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مطه آردن مشیامی واردر  .اوده موللهد کی هم منظوم > همده منئور بازدی م مشپور سلفنك
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نوی نظمندق مکملدی م « :جزوست 6 :لت ء اوژسهنك کاوسیدر  .واو بك

انده ای »> طسمی » ساده » اموسکار » دوغرو ر حیات ادی  .قومهدی اونده اا ۰ص یک به

دل اغهدی واونك اك قوو ملاحظایی سله قرا کلق دکلدر  .باشلسحه اثراری :
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قاط مت کاه

اران نقطه > اوك عاشا
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اترارند هی موضوع و عددر  .او » قومهدی » راژهدی » وطن سه سار 92
ساردوك

ك جوق اواری » سارا رار « أچون باز لشدی .ل
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و مشا ہتنده

هتشون قسملر ی جوق درندن ساموردی ز هر قور
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 2هس شین بازدی.

لزه » اوندهی مو

و هارآگ

ايضاح اندر  .او » دراماسق صنعتك
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ای مطالعه وتدقبق اغشدی  .باشلیحه اثرلری :
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»وزل اشکاله
شعراریی تشر انتدی  .و شاعرلر « بارناسیهن » ام باار ار مکمل » مشدار ک

قارشیعش وشهجاوربله تایز ابتدیلر  .معدتی بر اسلوباری واردی  ۰اونلر شمرلك استقامق اوزرنده

ونوك تار اجرا ابتدبر » اوك قدر » وبلکه اوندنده زیاده نش اوزریده تاثیرار ی کوستردیلره.

باراسبه تلرك باشلمحهری شنولردر  :لوقونت دولیل » سوللی رودوم » فرانسوا قوه » بولوەرلەن..
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ر|ارنده و علمنك دری ازاری کوریلر » « عتبقشمرار > » « باربار شعرلر » » « تراژیقیشعرار >

اولك واراری » پارلاقلق واحتعامك » یاخود بسرته حیات وعذاب ورن دی خبالارك » وحفتلرك
ا لوارىدر  .لوقونت دولل راهمدسزدی  .اوکانتانك اللر ى طویار « ۰وه لمهرز> آلانلر منك ددیی.
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شاهتهارنه قاجاجفی ,رده » رودوم » وتون اضطرات حکنارك هاشد قالدی  .ظرافتله » ,رقتل
سوداوی براه لک دولو شعرار اداع اتدی .اونده « وقونت » ك « پلا ټك ک
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رودومده

کندی
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کبی موضوعلری رم داکلدنصوکرا» فرانوا قوه» ضعفانك ».

عملهلراد 6ل

شاعیی اولدی  .لزه اونلرك اندیشهاری »> ونوك سفالترتی وکو جو ك امىدلر ی

.زذا
سولدی  .رجوق موضوعره عاس اتدی  :بعض سهسلری مکمل دنهحك درحدهدر ک
ووك موفقتاره مظهر اولان اترو دراملریده بازدی .
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اور تام

 ۳حسخاهاره کرمك صورتله >

چرمانه برحبات کیزدی .ای سنه حبس بکایدجیهارمنك کانریسی ولیس قرهغوارتك اوکنده

چیوددی تا

ت سوقاخك رنه » سرخوش وولو اولاوق«ولوندی .ویولایق « بومهم » ناق

پیضا اتنزنارهده عکس اتدی » ووولله قسم شمراری او قوعاسی غبرقابل رحاله کتردی  .لگ
ائ شمولری امثالسز رطاتلملقله انداع اندلشدر .وهرلهن» عادتا ب|لكدوررد اتدائی رخلوقدر..
حبات ء وبا کر وصاف روحده » مس انءکاسلرله چینلادی  .او » هیشیدن متحردر  .اونی هرثی
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دویرر» جونک اونك یاشاد یی عام » رم وعام دکلدر .اونده ز انسانلرك » وقار ..کے دوینولری
وق  .محسهی اه و ؟ بك اعلا ! هیادیفی سلمیهرك یاشادی  .باشایشنه اوحرکق و رمکه
جو ردی  .اوكده عذاللری واردر »> کن فا کے کت اتدیی  €خطالر ید یی اجون دکل ».
افش جز اد نده اولدیغی اجون ! باشلنحه اراری :
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غزتهاركد جى وودی» غهحلرك فعالبت ساحهلری کنبهلهدی» غزتهلرد عددی اونسبتده ارندی,
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دار ا بازدی  ۰ارحده « معاصر فارنسه نت ماه لس > امندهی اون رلا کتایی مشهاسز
راردر  .پسقولوژنده  ۱د کا امندهی ریمعت آیدهارد ندر و 9انکلیز ارہ مخ ادسایی » ا
معظم راردر  .ات اخلاق .قاعماعی « سار ».-حنیندان» طول درحه نکتهی واسپزالی» هکسه
اوقو عاستی وصه ابده حکمز  6راری داها واردر « :طوماس عروندورزد خا وملا <ظه اری».
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محرردر  .ساده راسلویی واردر » فقط و » مرن ر .اده لکدر ج واضند رو فقط بدا قرا کلق
کورنور  « £اونت  ۰دیدیی وقت » ظن ايدرسكکه « خار » دور» و « خار » ددیک وقتده
» آومت » دىنىلىور ظن اندبلور ! وون فلسو فلرك اد از متعصب اولاشدر  « .حبات سه ع »
 akاری مدهش رفو رطنه قبواردی

.

قاو لك کلیساسی او نك ومذهی مخالفتن > دندهی و

اعترالی حالا عفو اغهمکدهدر « .خرستانلنك تم

» » « قوم اسرائلك تار خی » الراریده

مشپوردر  .رونان » رجوقده قیمتل فلس دراملر یازمشدر .
زاك

مارسی
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مدئله فکرلرتی نهر انتدی  .ادسات ».سیاسات » فلسق واخلاق نظر هلر بزمان زمان ۶
جذب ابتدی  .باماصه درام منقد(ا> چ

معلوماتی ظاهی

رشپرت قازاندی .غات اء ارو مسائلنه غات واقف

رصفوت | اتنده صاقلامای سلير » وصوړله دلائلنه داها زیاده قوت » حس
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سایمنه اها خخ أ

وهسلیر رمنقد .
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بس6۳٩
و
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 Jules Claretie; Eمونلا »  1یبهداق

زهننارف »

ردندنساضعا  .نوا
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:یاشنده محر ر حیاننه î  Eوی وموقوت غزنهارده ورسالهرده» کتالرده ومموعهارده» مطالمات

وتدقيقاتنك وسعت وتتوعیله غابت سریم رموقع تأمین ابتدی  .غزنهجی صفتبله معاصر غزتهجيلكك
اك فاضی اولدی  .زنکن »> سهیل» وموشاق اسلوبله هنوع مطبوعانده کندتی کوسترسور .
,رومانجی

صفتمله ظر یف  6جانل » وحفیق ابرار اداع اتدی

دوعیبلق > فصلات وررکن کوستردیی شلات

لار ی

صفتله وروق

»> و خصو صدهی مهار تك أك قارافتهرستك

خطوطی ارانه ادر  .منتد صفتبله » نقیدیده حاکتله یادی > الاصه زماننك اد شاروسندهی

نقیدی قوئل اولدینی کیی بالات کندیده متعدد تنازو اتراری بازدی .

» ادبای حد ید ه «

تور تما ی
اتی

ای اغلاق  €276کرت دای
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هیدورده اودورك « اك ووك » ایلله اودورك « غثل »ی E

و»دفقوطرك
ادی
فضونی کندی دورینك شهہسز اوكوک ای

ارو

اك حقتی مل باقاولدی .

ندمده کندی دور ات راد ووک ادی » اکن سید وهی وسامان» روزت

۰۳۱

داها فضله مثلى ابدیلر  .شخ غالی ادیات قدعه صولك دورینك اك بارلاق شرفی کی
کورسورزء فقط اواحطاط زمانتات اصل مل « حنن وعشق » اص ا ۲۳۳
وواصف اندرونار ایدی .حتامندظءهات دورنك باشدوندرن ارتفاعدرء فقط اودورك
کی هه" وال اولنی >
 ۰ور

« روت فنون » ادبانندهده عنی

؟ اودورك بلک « فکرت » دن

داها حساس  داها هنی زنکن شمر بازائلری واردی  .فکرتك ارفدا ۱
امجنده ب«دیع » ه بلک اوندن فضله یاقلاشانار موجوددی  .فقط ثروت فنون شعرینك
بوتون عثی واودوركك وتون افادهسی توفق فکرتدر  .روت فنون شعری اونده تکاثف.
.وشعر ك اصل نغمهر نی ورات
اتدی ا

د تللرندن دیکلدك .

فکرت بر له وردوردر  :مسحله اول شوندن  5اوکدی کندندن ا
بارز خطلر له آیردی e رشکل» ی و

کون 5

۵ب تردوی کنر و . 2ردور الوشی

ی باشقهر ینهده آشلادی .زماننده » وزمانندن احه دت صو داء ۳

شمرم حاک دکل شاعرارهده نافذ اولدی .حمیوژوق اوندن الجوق آیریلانار بيله اونكه
حبرانی ومسحوری قالدیار .

ی
بر

رد و بان آوزاق ر

هر

وزور

اوک لستله «اولی »

وساونک۶ونی
اد اولانر اه وق نج ذوقر الان هی
هبحانر زه حالا حرارت ورنلر وار  .اوزاقلر هه وقدر یاقن ویاقن اولان «

فکرت »

هته اونلردن داها اوزاقدر ؟

اوکه انکن برشهرندی » بوکونده آیاقده برشپرندر  .اوکه ال حوق طابلاندی ؛
ویوکونده اوکاك جوق طابانر وار  .نهحارهکه « دون » ك هم کیت وهم کفیتنه حاک
«وکون »ك یالکز « کت » ندن فوت ا

اولان اوشهرت وروستش

دورلر لك

ااملش
تکاملنی هضم ایدهرك کان ک«فیت »تكقدیری » فکرتك قارشسنده دوریی اک
وضاسنی غیب ایلهمش برکرهیه باققدن فرقسز اولسه كرك !
قكی
و»
ذدون
«

باشایان ویاشانان « اسک » لرله » دونك ذوقندن اباریبه همهمش

«دد » دن
د کی » لر ء واقعا اوشهرتك اطرافنده حالا کنش برهالهدر» فقط بروستش ع
کلور >« قنمت » دن دکل .

شهرتارك نصیندهی تنوعی هپ بیلیورز  :هم دوریی > هم ایی قاپلایان شہرتار
اولدینی کی > دورنده سولوك Ff ارلاق » وونك عکسنه اولارق » دورنده بارلاق
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کر ارم وار در * ]-قکرتک "مورنت ال ووك الى ادى
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اوقاماشدیرحجی شعشعه » شمدی هدن دونوق رىك

ی کر جک

وضو ح

و فکرت» هخهاعی فیککردتی»کیرندن آیرمق اعاب
ےا

ابدر  :مت اونك صتسکا لعنده» افول اوئلك قاف لکا خی انتدی ۲
حال وا2

اکدی نا جمد  3رشده حصان تبردیکدن له کر | خارحه قلمثه

ی کن

مآمور اولش » کندی کندنه ری وفارسی یرای » رکون فاطمه سلطانك کاسلکنهتیین
اولمش  6سلطانك کهداسی حسین کك مستنه کرمشدی  .خسان مك احتساب آغاسی ادی » وخسرو

افندی تمنده

ر کای واردی  .و خسرو افندی و زوجهسی اه

خا کی ال اهر آطهسی

روملرندندی» خدګهرفیعه خاعم نامنده رقزاری تشمشدی  .سلطان خاعك کهیاسی حسین بكکندی

کانبنك دوقزبه» سلطانك کا حسین افندییی آولندردی 4۸۲۱ .شمباننك  ۸۲ھی صیکایجهسی
م(الی  > ۵۰۸۲۱افر جی ۰

بدری سب افندی خهر
دره
نه ا
حباننك صوك سن
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رارکك حوحوقلری داه کلدی .اسمن « مد وفیق» قو دیلر»

کے اعشافنده » دفتر خفن «قساك مأمورسارنده وللش >

متصر فلقلر بإعش ر ذادی  .حوحغنه ای ر حصیل و رد رمك استهدی .
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حجه

وزندن ت
ژمانلریده

۲۳2,

ا
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رلین قادار
کیمدر حتیقة" شو ساض ک
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کد وفق
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عترز

 9ایکنجی صنغلر ند ه و هئو ز اون درت
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افندی مک

حوحق
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اون بش باد

آیکن شعر يازمغه باعلاور  .ايلك شعراری معلم فیفی افندیه تصحیح اردمشدی  .فایفیافندیدن
صو کرا اکرم بك »
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اولد لر  .متفه کر| انوکله رار « معلومات » ی و

اتدیار  .وث صاحب امتبازی فواد مت » سرحرری فکرندی .عه  ۲4نسخه جقدقدن صو 5
دهده
[] « معارف »
لعطمل ادلدی ۱
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اصویراده مطو عات عالاك منظر سی شو له ادی  :ر طر فده بز  2مکش « عنبهسی واردی.
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« آسقلوهدی » دن لاش عك اقتباسلرله ات آمث رب سلکیلری نشر ادسور  .عزیمنانده
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اولان فکر كث ابلك مصاحبه-نده شوطرلری اوق ورز :
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Sih
یا
a
نوص
ا
۵

س

6 ۵

ولدیفتی زه بلاغتله کوسترسور  ۲کاو حقد قدن ص وکر | شاعش ه بوذ الاق کاس کید و ¢
ات
نییت

پكسيرەك اتشار ادن شمرآرننهامضاسی سله E
بو  6امضاهی

٩۵
فئو نك 6

کی وونل

تلد

ەة

« صوك نغمه ».سی اشار ادسور .
فلا کی

منظو مهلری <دسعدی» اسمیلهکورو عکدهدر.

سا طر فندن منع ادلدیی اجون دکلدی > حو EA
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استبدادی تلعین ادن « سس
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و ردیی حوابك ند مکشب هه شوسطراری بازیوردی 3

4ت۷6
تس

RR,

مت

 7ناکمایس ردهدنحراخ >» و تاجاعزایک

 Esدم ر هدنتب ودنل هق هتکم قانآ

اله اشای وظیفهدن  1لسبقلودیغمدن دولایی سان eE ایدهرم ¦ »
ساققهاحتراصات » الله هام

وك اوزرنه نظارت > شاعیی «

ادن ر جواب ورسور ء و

مسئله وله حرادتل مخارهاره زمین اولورکن  6رده قو طرانس تاوف
 ۱۳مارت وقعەسى ا

ایب قوباحقدر  6وکا حاحت قالادن

او لبور A

هناشن ی کر فکرت

کكتبه کترمک اقتاعادسور .تائل كزماننده فکرت سربستحه
مهر
لد ر
یهس
وهال
اکر
بر یذ

ایستهدیی کی
تام

»>

و تام ر صلاحت »

E  EEو

کمور » دوستلری اصرار اندسورار  ۹ ۰باظر اثل ك

یکی
و

اختلای حور

6

هظارت آزاسنده ر
 ۶بلرندهده بولهدر» رستهقدر فکرنل ن

جىقسىور > قکركت روج  6وون عم تلری و شصهارله ارق
۳

۱۲۲

 Eا

ارده

 6مملمارک

د فیط الوم » ی مسئله سندن ر اختلاف حشور »> نظارت

اولان معلملر  4دوام امەد ىكار ی کورهرك

اأمومه ابع طو ولاستی اسوز.ء

و زهانده 0

۹2

ی مأمو راد معذورده اولهر قسط

فکرت وکا ار

استعفاسنی ورسور

ول

:

« هی هانی طرفدن و هی تهسببله اولورسهاولسون احق و امنکام اخاذ ادلش قراراریتلق
و تطرقه بتکم غر مساعد اولدهندن معذر عك

بر مدار ری

زظارت حلمله به صورت

وه مکتباطانی ه اداره مصلحت کار نه ۳

قععهده توصبه اىدەرم >

امالله افندی وبردیی جوایده فکریی اقناع اجون بوون دلیلری صایدقدن صوکرا « هر -
حالده ظرفك اوزرندهی خصوصی اشارنندن حشیهکزی

نظر خلوص اله تلق ادهرك وظیفهکزه

دوامکزی وصه اندهرم > ده استعفایی قرول اه مک > و فکری بوندن

 7-۱حالاشدور .

فکرت حوق اوزون رحواله استعفاسنده اصرار ادسور :

 Reبالطیع سامزس کر  6فةط ی طايانلرك هیسی بك ای سلیرارکه ن مهد اتدیکم اک

که اوی س و ترت ماولرم د عستن ده کر

وحهله « مد خدمته ماثم ر سب

اقهال
دل ح
» اولا عه رك ک

ا هی که بلاقید وشرط ع ایغی کورمك  1على العميا ص و

کاز .

اعم E

ش وراسى اعتراف

» هس خدمته قوشولق -م آلدن

را ح رکاعده سربنت اولق ایسترم » قورقا ىك وظیفهده سبرستلك نهاولدیغ 4

:

ر لتاوز دارم کن اکم چکاع >
ا

نويدن

 ۳مه

نظر نك حقلل اولدیخی اوزون اوزادی مه ایضاح ادسور»

جهار » نظارنه IE
فقط و بالکز بر ایضاح دکندر » ارا صررا »> عصی و ەخرور ه

رر شامار

کبی کورلهمکدهدر ۰

« نظارتك اك ووك قباحق بوبهطوغری یکالش اتخاذ امدیلیویرهن هر قراری لامخطی رقانون
شک

بلا فر بقهرطر فه تعمم ا عك و و تولده ھی سالفتیمطاع و مسحود كورمك  1اشقا نلفندن

حالا مره تقس اندهمهمسیدر ! >
 292بر آر کار

ء آشته توا کی آتار حکم ایفای خدمته جدامانعدر ! »

اصلله افندی > ار ونك او زر نه eC
حوق حدتانمشدر »> e بك رنه و

صا E

اقا سن

قبول اید ور  [ 6کلاشلان ناظرده

ررقه
بکك تعمدننی » عهناره وردیک موی و

۱

هر

!ادنه
اله « شاع رنه ا « تسین شکلنده اعلان ابدسور ح

ووك کورولتواری موحب اولدی .

EEE

حکتین ,روتستو
قماعظمی نظارمك ر

ا

 EEE.نظا ك

ایدءرك استعفا استدی » ر حوق طايه من

حقدی E :

مرن  6ارنهسی کون» فكرك

« رورت قوللژ » ادارهسی طرفندن دعوت ادلد یکی بازمشدی > کرت

حاهده کو دردیی

آچیق مکتوبله وق تصحبح ابدهرك ذاتاً رورت قوللوی ترك ادیک » سلطانیده مدر اولدینی
مدشجههیجهار شنبه سنهمکتدن هکیتدیکیی  ۲کلاندقدن صوکراومکتو ننهشوسطرلریده علا وه الهمشدی :

آشنده سر ستحه واا

 aRحرط غلاظ وغاظت

ايش کورمك ا

دکلدر  .و کون

سی و عیفام سدیل ایعیت ایدسور دعکدر  .وکا دونکی فنا حباعزده چارهسز قاتلا عشدم  .بو
سنه او بلهیاعخه حبوزت کودسور و قولله  4حربت وازانه و قذرشناساهه آجدینی آغوشرغته

ف

آدشته سور .کلهسوزم 9

ومکتو ك «طنین» ده انتغاری کورولتوی IFE

فک
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» ی جاغیرانلره » سرلوحهسیاه

وجا اواد انقهمدم۰۰۰۱۳ 6
دمکتب سلطایی م المد آولدر لمك اتهسوردی» ن
اقشن » هحالده بك کولوم وضع زوری الهصفحه مطموعانه |نەكاس
ید خش

ساختهکاز ای و او

ادن هوبت شخصه نك TT

هن کوزاف م کارم دکلدر »

 NEو مکتوده اصرالله افندیف E

تاظرارك کندیسنه امرالله افندی
ناضاه
حر
صفوت و خ

طوندینغی اجون قاينههده موم ادسور» بإعض

علهنده » خصوصی اولارق سو یلهدیکاری سوزاری » ر حوجق

افثا اسشوردی :

« ...ومحترم هتك الشایان افيد ارکانندن برقاجی شو
 caeور

وشافی داها E

خت
امجلر ندن ر ذات خدومی او د

>

محریکسز سواختهکار آرقداشلرنك

۳

قول

حق
و سلم ادسور ۰

الك اشر مشئو ممله کر

E
توب ۳شر اده مه نحاهد» « خصو صی ۲

روع ودیم سرقبیلندن ولەد

ان

یانغشا اندرسهك امرالله برشی غاب از ء بالمکس سنكت نو حرکتک بکنميه جك انولرایاصالله
رد

نصا له فکر نه يازدیی مکتوه قارشی شاع دن کی ر جواب ا

« ع اذاف و اخلاق» سکوت انت

درسی ورن حواننامهکه عظمم زک < ۽ یالکزشوراسی

سوبلبه که م حقو ھیصبانت امجون لطفاً کوسترد یکك مالك زیدفقا ( :کاوور حقلرمهطو قو عا!)دن
عبارت قالور ! »

(نین ) ك ستونلری قابامق ویاخود بعض شرااط
«ءصكتللان اندو > جاهد  .ط
ST

و تحدید به 1اننده اجقله EE

او لورسك که او بای ارس

ھنین » صاحب وسر محرری بالطبع نومکتوبیده
ط
« حصار » ه حکبلهعدی  ¢و«

احتباطه

شلامشسك!»[ *]
ده آجی وبلاغه

تشر اده»هدی > فا

1

ای زا

ایکنجی ازوا» ممالا سف نود نی ازوا اولدی !

« دکل حباته وون کاننانه کوسدم ن ! »
[« ۲ونون بو استعفا نامهلرك اصلاری  «< :درکاه » جلد رچ اومرو ٩ و « ۱فکركث استعفالری»

ساط۱ع ۰

4ع
دن

حت
و اتکنچن ازوادن بالکز

شاع سک  6فکرتده صس شبثه دارغیندی .

مد ر ولندینی دازالعلمنده ادسات معامل؟ک یاعق اجون دی
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او له غلطه EE

دارالفتو ده اد رات معلعی اواش ء * فقظ او_چ ورس
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معلمىنت ر مکذراهسندن
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» ساطم » کك

و ردکدن نو

استعفا اعشدی » ش.مدیده ساطم ك

ەد ری
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حالس

مدر تدن N

شوله رتاغراف کا راك  ۰طابدار ی تزانتو دی -
» ساطم کله ەرىك تم وعم فان ادن وق

رشرف ادى  .فقط ارلق ....
کوولهەق

ایک ی

» محاهد لاف

» فگوات رش

و به حایقردی  :سیانه ر

ازواده هوع

 ¢ی امحاد وترق به قارثی «طةان

حوانی « ی ھر

o «»۸۳۲۳

اععدی

او کا « بار ودے « کے

کر

اولدینی اجون

لهاستخفاف

و

س ربالو رلر 3
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خوم

صو له

ادیوو رار 3

ا خلاقد 4
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ده « رباك
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اتعار اتدی

حهتلر دن خا“ ر

اولدینی امون

» خطا ه » ی > خو حلردقارشی

بشه دوعیی» ی بازدی

ده « حو ال ۳

ارآق فکر تك اخاا وه قارشی عاف

داش

راوس تاه حالاشمق اجون

مگ ردوقوهر ده

ازواده « استداد » ه شیمشکلی ٥ نظو مهار له

اولاتلرده

باشلامشدی

مانتبرورلر

اوی

:

اوق

 4۳وناب

حوحهلر
مر ی

ی
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۳
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الورلردی

شاعر ء اوزون بر تة مدن صوکرا »  ۱۳۳آغستوسناك بشنجی کون حانه وداغ
اتدی » فقط حانك کورولتواری » اونی «اوب »  4اخروی بر سکونتك شمرلله
اصولو بان لته د

ی رات

ای اروانفتلاه

براشادی  ۱فکر تك اخلای حقنده >

فانملرك ولولهسی » فکرت شایه انتقال اد غه وسبوتون آرئدی :
« او ء اخلاوك  12لدی

 6دوان سار قار شسنده دای و ون سا

سقدی !»

دسه حاشران دشناملر ء اونكث « مان » ه شهادت آیدن صدالره مقابل انوك «کفر » ۵

لددم
باغىران فتوالر ؛ اونی « فرد لك »  4اام اتكلب م

لشر به

قاریجلی اویی  «۰عت

مفتونلنی » اله مدافعه ایدن صسدالر > غورینه قارشی محویتنی » وطنرورلکنه مقابل

حلتمر لکین  ۶خطناغنه :بدل ر کی

کته فارشبلق ,مکسلکیی اثنات اعون

ابلری سورولن دللار  6فاریشق ر اوغولتو حالنده هفتهلرحه حالقاتوب طوردی .

و اوعو تينك آمحندن اصل حقفقتیاصل
کوس

حائی و 9ؤه اله » سه

سحمهی ؟ فکرت و کدی اخلافی >

نداق افشا امکدهدر

ك
ج راه
اونك ال حوق سودیی» ال حوق هدر ادیک » حاننده « منشوره » دنه
«کانه ای

اوک حصمر اتدی  9ترا

شای

واردر  « :و فو نت دولىل 6
مد د ار کی اعا

٩ ۲

erg

بو شاع تز و عزدی » حمتك فالقلرینه ولاشامق امجون جعيتك خارجنه

حکیلدی  .واقعا فنالقاره بولائادی » فقط هیچ بفارللیده عمزلهمهدی  .فضیاتل
لدی » لکن کوتولکلری ییقامادی  .کندینه شاه صبحرانادی » لکن املکده اقمه
اندهمهدی  .او عتدن قاحنحه هت

اوج

ارف ادن میتفر جابدی > ل

چوق سویوردی  .ایستبوردی که جمیت اولك ایستهدیی کی اولسون» بونی کورهمه ته
حمعتك خارحنده قالدی  :ایشتهفکرت بودلوقونت دولبل»

او وک

ی  6حونکهکند یب ۱

ۇد

الوک دیکر ر قراو خا

وا

وا

وء حصت اجون انکلدی » حعتك اللرله ران باشادی > اونك اجنه کردی

کوندتی جست اجون اونوندی » جست ده اوی باضرینه باصدی  .بزم نامق کالده
دی
او
حمل

» حعتدن ایکره ودی » معتی سوروکلدی  .هس جفای کوردی م ال ق ۶
» هی تمرضه کوکس کردی > فقط بلمادی » فقط کوسمهدی » بالعکس هی

دی

حفادن صوکرا جعته داها دوشکون»
۱

هیفهرذن ضو کراخعته داها عاشت ء هم ۳۳۳

حعته داها حلوب اولدی .

فککربخ کال کلایامازدی و .کل|ایامادی » تاكاز فكت او | ۳ ۱

حونک کال بر اسرنت دکلدی  ,.اخلاش وتکدرده ی غاا
ايکسنك اخلاق بررینه هیچ بکزهمیوردی .کالك فردی اخلاقنده بلک پرجوق
مالاتس لقلر واردی .وکا مقابل فکرت شیخصی اخلاق اعتبارلهاك قصورسر بعرونه ابدی:
ات زره باشاوردی . .احی ی صصهر دن میرهدی  .مأحر ار۴

| کلامادینی

 +هچ

شی» اسفاهت .روحنه .الك اوزاق  2.مفهومهدی :کوزای اكد امجردهدی >

الکنز رفقهسنه موط برارکك ویالکنز حوجفنه مفتون بر بابایدی .انی.کستبرء ای دویار»

انتظاعی سوردی  .قلندرلکدن مسفزء لباكد ن حکنکن > دوض باغه حوشکون » قلاامه
بویا

وراهت آونك هو اسنده سس اندیلیر برحاله کک
طرافت ,ز

EE

برتل کی حساسدی > | کلمك سلمهین رو حوده» شمان رروحهصاحندی .فقوه قارشی

کل > فنالره قاری :ازع > یاه

قارف اا

وکسی حوقدی .قلبندء بر حوجق صفوقی » روحنده اصابتلی بر ذوق» پارهقلرنده بارز

NESLE
بر صنعت قابلتی واردی :ای

رگ ای رسم رى

E 2

» ی سلم بر س

اعتنالی بر مشهری» روحی متحت الک عر جهتارنی الان ر سوزکچ » ذوق قاب.
اه دا ردن

وازن ر آهنث» ر کله ال

دسي

ER

اندي: 

رالنیدن حوقسوسورزء او» بزه داها یاقن وزم داها امچمزدهدر.
فابکل ک
فقط بوکا مق

حوتک فکرت فردی اخلاقك» کال معشری اخلافك مثلایدیلر .حونک فکرئك اخلاق»
؛الك اخلاق »> جست اجون ء منفدن حوق زیاده.
حمعته قارشی » مشتذن زیاده من ک

مشتدی؛ لکن واییضد قط کندی وادبارنده الابوکسك اییذروهدر» اونلر ضد-هده.

متناقض دکلدیار » ایکسی بررينك متممی ایدی  .بوسطراری یزان بر اخلاق و اعظی.
او لسهیدی» ۳

بوغوراحق اولان وکو نك امسدلرینه شوله دیردی ۽ کندك اجون.

ل!
وار
فکزدیت یکولمز » ملتك اجون کال کی فاد ک
6

EEA,

ا

اډیناعر ك تار حنده لاعوت

ر آندددر

له کونیدندم مر کر اتدرنء رار غا اولدی ,اصفری مدنذه
 02ی
اعظمیشهرت قازاناناردندر  .نان سرایتیی بر خاصهیی حا زدی  محددلکنی اك قولایاقله
قبول ایتدیردی  .هکس قانع اولشدیک او ؛ شعره یی ,رادا »یی برطور کتیرندر .
هرک شیدد یاعق ايست ء فقط امار بعضاری ایستهدیکتی یایار» فقط بکندیرمس >
صنعتکار و

ایستهدیکنی یایدی » ویادیغی کدی

رباب شاعرینه ومظهر ی ورن هانی مزیتاردر ؟ وذاری قصه رر آشارت حالنده
خالاصه ادهل :

فکرته قدر تورکه شععارمماه اسک شوهدن قورتولامامشدی  .تحدد دورمن ك ال
توبوك استادلری اولان حامد وا کرمك لسانلرنده یكبارز ماضی حشنسی واردی » واقعا

ناجی تورعهی « اك طوغری » ترنم امك ایستهمشدی  .فقط ماضیبه فضله میوطدی»
صنعتکارلنی کانی دکلدی » بيشعررنده حوق طوغرو ء فقط حوق لبط کورونوردی.

د اوندهک داس تا » بی تاحیی کو کد راقاحق قو و ررك آلشدی  :فک
»ن ماما آر بلان » هم د بی ۽ ده تورکه يك حقنی طاسان ر حدد اولمق
م « اسی د

ایستهدی  .ذوق » شعرمزدهی ویباجی شیوهیی پك ایی سزمشدی » اوندن قورتولق
لازمدی ء حجدده واحتاجله قوشدی  .ونی اباسلمك ,ایی شه متوقفدی  :بریاعظمی
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3

7

و که شوهی حا۶ياعقّده
ف

1

۷
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زواللی قولاربکك حکمی وقکه قروتارسین  . .اومانیثی سن وندقه» حاشررء باغیرر
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اوتدرک لو٩ فا

پارحهلری پرلشدړ حه نه اولی بکداره شکل مدا کلنوز :
ولوحه قلبمی حر بك اچو سه کافیدر

شنن
وخاو

ویر رت که وله رحای

فصور ایلبه م رنورەڭ  ¢واومتکر 6

کوروتده صیرلاماسین

ولو ح ما گی هرد رلو دهشتله  ۲اك

شمدی سر مال

شوترم وطنك رکنار باردبنه .

ارتق فکر تك آلنده معیالر مصر اعلره و بتلره کوره عاملا عتدن فورنونشدی.

اول هرمعنا ھان هن ببتده ستردی  .فکرت درت بش مصراعلق » مضا

اوندن.

داها اوزون

ههار بازدی  .اوندن اول هلر مصراعلرك اورت بریده کستاهمندی  1فکرت وناي
مص

اعلره تایح طو بهحنی رده
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مصر

اعغلری

شو حدالکاه مقسمده وون خی ابله ۱
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ونون الام و فحا باه الک كرات
درگ اك طوغظری کورن

دان
حفه عند

نظر وحداله
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او باتیش حهرء اشمارمه سا کن سا کن !
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اوك |لنده عروض مکاله ره فایلتل بر حاله کلشدیء حونکه سسانه | کلوب

بوکولهجك  9امکان ورمشدی  .وافعا اوندن حوق اول عبداطحق نت اج دا باولرنده 6

و

اعتوي و او آزارده وتوی ا

یدک له فرنوشوردی  ۶فد هی

و و ۰
پارجه نی E

| اجه » اونلرك بر مکاله اولدیغی فرض ادهمهز » او مکالهلردن زه »

اوبله بر حس کلیورکه ک>وی شعر اوه مکالهسز يلازمش »> و صوكرا تكلم اده جك
ااشخاصه کوزه »> توزیعاه آوعیامشدر! هم -عامد هیچ بر وفت «شکل » ه باعلی دکلدی»

الهامنه بائی بوش بر جریان ویرسوردی»یاخود الهامی»,رسلابه کی شاعریايستهدیي بره
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یارین سن یآغکلورنطوغمادنحاضرلارسك

اچینجه پلکنی» هیچ باقه » اویناسین وارسين»

O

صاقین بدەك رازیب » مانطار » ۲لادن کیته

قایق چوجق کبیدر » اونناوری قد اه. 

هتفک » نکلا كت نولو » ارز . .
وقودهمن

یارین چکول کیدهجكیالکز اوبلیلیفه؟ .اوکیتمك ایستهدی » سنآودهقالدبود -یاصاقین
انباهار هی من

پر هی

2

ونلری بايا سلمك اجون قافهبهده اعظمی بر وسعت ورمك لازمدی »> وافعا « قافه

باصترم اجون دکل ساهعه آحوندر م شوزاری فکرندن اول ودی له ۳
کی » کرم کی استادار باه هب قفیهده باصرءیه تابع قالدیار  « .ادییات قدعه » په
لستتله قاشهده پاملان یکلکلر هسچ مثابهسنده دی  .الوک لظمه » ووو بر لظم فوقو سی

یورمکده قافهنك ووك برتأئری واردر » اسک ادسانده قافهر هپ بر جنسدن» وهب
یاقندی » حدد دورندن  » (۳باماصه حامدك النده » قافهار نکب کرندن

پرره

اوزاقلاشدی  .فقط قافهبرك جنستندهی یکنسقلق اورنادن قالقمادی» و ایثی
باق فکر نه اصب اولدی  « .خسته حوحق » منظوههسی اسثشار ايده بك حفولری

قافهاردهی بو جنست تخالفنه اعتداض اغشاردی ء اونلر صوکلری قولاغنه عنی .آهنی
فقط بری اسم»>دیکرغه فطل ۶۱ری طب ضف اکیکری ارف اولق کی آیری

د
دن

کول  3هشهسنی قرول ایدهسورار » مثلا او منظومهده « ضرر » ك « حقار » له

قافه یاسلماسنه عصان ایدیورلردی ء فکرتك قَطهُ نظرینه حق ورن « اساعیل صفا »
فیس » هصما«رار » رم ر قافه باسلماسنی ایستوردی ؛

آرآقعینی صدانی حبقاران مختلف حرفار یکدیکر بلهپك اعلا تقفیه ایدیلیوردی :
ف رقتله خاسر وهپوت

دوولور شیمدی ر انين سقوط

عرافقاعتلا :آچیلیر» وکسلیرحیات

وکسلمهن .دوشر با ترق» با احطاط
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لظم اولدیغی داها 0
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رقتی داها حوق آرتمسوردی :
کونش کین افولنده بارلاوب سورك

سکوت امنده قلان کنا راردا
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لورت
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شفق و Ê ی اوالکز براسی کته جکف

ر اوشودن

اویاند رر
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فکرت » « عوض » ه ده ی بر قابلت وردی » عیوضی EE

نوع ادن

رموسیق یکق اه متفگ زو ادسات فدعه » عوضك وون وزنلری و للاعشدی 5

« ندم » کی ذوق متکامل ورقیق شاعرلر عروضك داها زیاده مختلط وزناریی ترجیح
ایدییوراردی  .فقط هیچ بری عروض وزنلرينك موضوعاره کوره آیری بر موسیقیسی
اولاجغنی دوشو عهمشدی  .هی کس عبنی موضوعی » عینی غل وقصدهی تلف وزنارله

نظم ایدییوردی  .فکرت نثره ياقین بر ادا ويرمك ایستهدیی بوتون منظومهلرنده مطرد
وزنلردن اوزافلاشدی ء فقط او »> بالگ بوفکله 7

اعهدی  .عروضی » موسسق
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رده ر اهتراز
اردمهل»
جسل
تف
قفلرده » جاملرده ر اهتزاز

کوچوك » مترز » مطرد ضربهر !

بر و شریانتن » زقعتی » اوندهی ی ومتوال کال والوان تحولیی » عروضك
رقصان » اویناق » جالاك پروزنله, » ,رموسیتی حالندهده احساس امك مکن اولاجغی

کوسترمك امجون « لادانس سرپانتین » شعری یازهشدی ب .
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مسبت

صنعت ؛ صاری» مور پنبه» یشیل» وصیرزی» مالی

اران ضیاتهیه رتدرت حولان

خش ابايهرك هیبی ,ریلر کیی مخنی

ج وسکوتتل عالدرله شتابان

اطرافی ردن صارسورار » او سمای

بر ودة ازهار یل کی لرزان

لزان و بربشان ندونیوژه وس ماک

« ذفع
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ه

» حربلرك حول ک»ورولتولی » شیمکلی ولولهسنی ک|لاعق امجون

ز ورن
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ایدور اه وجوده کترمشدی

صانک ر معرکه» ,رمعرکه" جوشا جوش
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نور ایدییور » صانکه آبوربزثرقصان,

ھا های ولهزای صفوف
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سوسیو
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شه ف
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فکرت » نظم شکللریده توسیع ایتدی  .واقصا حامد » غربك تلط و مزج
قافهیی نظمشکالری» کنشس مقداسده» ادیباغزه تطسقامشدی .فقط اوىك عاملامادینی»
9
فکرت .و" آرفداشاری اعاغ در  ۶مراد" داها رو سرعال اا
مصراعلر هب آرآق مساوی دکلدی » عنی وزن او چ درت درلو لطسق ادبلموردی .
مکارت دوری زه بااصه « صو نه » ی کل دون  ۲صصه منظو مهلرده روت فنون ادساننك.

اك مقبول و حرغوب لضم شکلی بو آیدی .

فكرتك » اك قدرتلی » اوک صاغلام بر شهرت تامان أيدن اك بارز بر تىد لسانه
اولان وقوف و

ادی  .فایت فصبح بازسوردی » شعرلرنده خطا ولو عوردی ۰

اتی ادسانی اعه دشق اعشدی » لسانك جاملی لمق الهديي
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تصاور » ی اسی شاعرلری حوق اوفودیخنه بر لشاهدر  .عرشه وجمحهی شمهسز

کی سلموردیء فقط تورکهی ناجیقدر درست یازدی « .ادات جدیده »نك
«ناحی »

ممارضاری»  ۶آهیای جدیدم  4لت ارلزشه < تا

وی قراس

۱۳۳۱

وبولدقاری ههانی بر خطا قارشیسنده اك بوبوك کورولتویی قوپارییوراردی » فقط
فکرنك فارشسنده » وقطهدن کو مهحور قالدبار ء اونك امحوندرکه « دهقادان » لره
قارشی او حوماره » ر آرالق بابراقدارلق یابان » امد مدحت افندی سله  :ه بزم توضق
فت

ا

ر EE 1

وق ؛ » دءشدی ۰

و هبصنعتکار فريك نظمكاماک که یادینی یکنلکلری اشارت اسا

اونك منیتاری وندن عبارت دکلدر :
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فک » « رعش كل» ایدو یدتلشنک » دماح ء کیسا كناسدا هنراروسهعلقفیسا
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حوق دفيه یقن سورارل اعنودیو باشاد
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ملوردی > صوکر |قلعهنك طبدنهحقدینی زمانده ارلاده وطوپراقده کز عبوردیءرههب
وقاردن باشدی  .فکرت > د فتاه بایبرار ی کزدی » منظر هلری اه ر نظرله کوردی اك

کحوول ال اهستسمر صانسلان موضوعاردن رتوح شنعقراردی  :حوبوغنی-جکن بشراع له
لوله وله دومانلری » سستقلته سنن بر قادينك یادینی قوسلر » ولده زاست کان متعفن

بر حوقورء بردارهدهانتظارله کربلن پرساعتاق زمان هب بررشعرموضوعیاولاننلوردی.
رعر اولدیفی » ک|لاعشدی> 
واقعا داها اسکندن « استاد اکرم » ده « هیشئك ش

لکن بو « هرشی » یالکز حیحکدن » بولوطدن » غرویدن» خردن» دکزدن» نسیمدن
عبارتدی  .شعرك اصل هثی اولدیغی » یاخودSR 

ن]دینی :مقالاز اه .کرت

موضو ع اولادیغنی » اورنابه

رمد ىن

فکرتك ادییاعزه یاپدینی اك بوبوك برخدمت شعرعزه ط«بعت » ی و درسم » ی
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اولاسدر
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او دور لك رسمه

قارشی حف

رخستەلی

واردی

:

وبح

لوحهلرینه شعر یازمقضعنی! ثروت فنونده انتشار ادن هانهدج برلوحهوقدرکه بر شاعی
و رار طر فندن او لوحه نك IE

رادسات باسلماسون  1روت قنو ده وحغری اولا

 1بای زاده ناطم » امش » اساععل صفا اوی لعقت ا

قاسلمش » وفق ,E

اولا وله ا

هر دی
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ام له حوریا نه

 .روت فنون بالا خره وتون

بو «صنایع نفبسه تابلواری»ی قبورللکسیون آحالنده نشمر ایتدی» بقوللکسیونك اعلاننده
ی مشهور توفنق فکرت بکك ر شعربله
انكع«
شابلو
بوبوك قمت اولارق » هرت
موشح » اولدینی از شوردی  .فکرتك بوکیی شعرارندن قاری

ول
»»
وجح
کدوا
کرمشدر  :م«حدید از

ات جک

مد

عاله » ؛ « والده » کی .

آوروپا غتهلرندن اقتباس ایدیلن لوحهاره بوبله شعر یازمی موداسی «رسمدن
ادسات حقارمق » هوسندن دوغووردی » فقط فکرت « ادساندن رسم حقارمق »

صنعتییده سلدی > وايشته اوی افرداشلرندن اصل ایران میت ورادهدر .ادساعز

حقبی طبعته اونکله احلدی » قلمك برفرحه اولجک
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مذاف مانت ۰

کوحوك » ول اي چالومعه قارشی ساحلدن ؛
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« ایکنحی تصادف » ده شاع حشقتی اعتراف ادر :
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بورایه کقدورردلکه شاع فکرنك حسی صارصبی دکلدر » سطی » وخضف
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 ۳ ۱خسته اولدیفی خی کانحه

دوه ات الق املنه وداع انددرك از مرده نوطنه عبور قالدی.
استاسوی رد اله ازمره کتدی » ل

عبانل باشهسته اسه مأموری اولشدی » رشده مکترنه > لا ب
با غه باشلادی  .و مشغو لتلر ار اه

اعد ادی به فرانسزحه معاملیدو
اتدی  :ارق خالدضا بت

« خدەت » جرىدەسێ دة ی

ادی ناق باشلامدی .

نو رده « سقیله » نامنده بر «ملی رومان » تفرقه ابتدی » تفرقهدن ضوکرا کتاب طبتم
ادله کدی 3

د ای

لکن ا

اخلاقه منای ولدی  .گنج مولف ندتشدن

باشقه نسخه سیده اوماد یغندن کنتات « ایدی زمادنان" »  ۵که 2

SL باقدی .

۾ بةك الاك اسخهسندن

اعتارا «منثور شمرار» سر لوحه ماه که اد نش بارجهری کوربلمو ردی  .نومر اسملرندن حسمار نة
قدر هت «  » ۹ایدی .

ابلك رومای ال او
فان

9

و اف سله دنه سیر  » €کن

 ¢نلک حوحق

دسورز

٤ کنم ملۇفات اسمی شهرت دول باشلادی  .كنج ماف
ا

 2ضا اون طقوز

اواندیی

ادی

هن ودن  4وا
روحتده حدائل بر قتتاق ولودی واردی » رومان » حکاة» مکی ر
دقعنم E
حوق یکی اترلر اداع ادوب طورسوردی  .ارقه ارقهنهاو > رومان حتشدی
« ر اولوك دور یی
کوک

« ر خطرةك
هات
«

اس
کشر
 < 6:افردی و

حکابه ری آسه ادا عو

ع

اتلاك د فعه د وع ارلا ضمرالادی

ضوك پارافلری » >

! » » « و2

»

« ر ازدواحك

ارح معاشقهسی »

۰

زمانده « نش » اری انتغار اندسوردی  «4ارون تسار

یکت طرفدن فرانسزحه و SR
رماع

طیعی

مه تور شیر ۳۳۱

ډوننه حکاهلز رجه ایدسوردی > ونلرك

« اقل » مله رکتانده طو بلا وب طبع اتدردی

عاد تار کتبخانه وحوده

< 5ومیدی ) $

 .ډ ولود ویک سما »> ازمرده »

1ار

وصوت
لتب هدر ت

بر سکن
دك باشنه >

اله قارشملا مادی

اونلرك اسلویی ء او اسلودهی الافرائفهاق ازمرده طفا نارحصوله کرم دی  ۰بکوورولتوار
۱رم كت » و « یی
استانولاده عکس انتدی  « .یی استعدادر کک اوغراشان > واف زاده ک
سهای ایی » كث بارلاق ا

سز مش »>کن ماهمه > تقد برکار انه  3مکوت بازمشدی ی اف

طوئدیفی « طریق تجخددده دوام » » تشویق ابدیوردی  :و مکتوب هوملر اورناسنده بوکالان
» كت » ملوذئه بو بو  ۸قوت اولدی  .خالد انك اسمی از ای استانو لدهده  « 7استاد ۲

طاعْغه اشلامشدی .
۷۷

ده ا

ادیلن

ی

فنون »ك ابلك اسخهلرنده » اری حر فرله شوله رسرلوحه

کورورز  « :ازمردن خد.ءت عزهنی محرری خالد ضا بك افندی

ورلشدر »
طرفندن ارسال و

و ارسال تووویلان منتوره « جشم ضا پاش » سرلوحهسنی طاشیوردی".
اری شدحم اند ور :

مار
تابر شو رش

9
« قرم ودده سحات  1حیام امجنده بارلامش زر ضیای سعادت ابدی .ك موقت برزمان
اجون چشے کریا ھی ورو حودله بارلاندقدن صوکرا کو زارعه سهیاشلر یی راقهرق سوندی  ۰اوك

خاطر ة ماعیله بازمش ایدم »
ازمبرده « امور مصاخ احنشه باشکاتی » اولدی  .اد ی فعاامتلری ا

ر صربرده

وفی اشتغالاریده راشنوردی  « :محث الاحف »  « ۰توقلمون کنمیا ۷
» کل

مل

و و

» ۴

« کلیات ارح

 ۳باشته رده

ات

عامی

» >

انولوری

.

ادسات « بازمق صر دنه دوتمشدی

و » استانولدهی بارع قالان لديك  ۱کالنه معطوفدی  .روس » ساسترت ادساتلر ينه دار تنعانده
وزردی
ولو نارق مقالهار با

.

مات

قیشنده ۹۰۳ 6

 ۸۰۳سههی

« رژی ادارۀ

انتداسنده

رکز هنی رجه تلمی کاسلی » له تسین اندلدیی امجون ازمیری رك اندهرك

استانتوله کلدی .

زر ولاتدی

حقله

داها

ار

مقناسده

کش

حالشاحتدی »

ازمیر له اولسه

ایشبتد ر ههو ردی > اسا شیلک من کل دی » سس
افش

»> سسیق

ورادن البته داها ایدو وراحقد.ی  .الد اندیفن

او دورده ا  ۳ولا تلرده راز شلی آلبنایلیوردی  1استاسولدهی

بر وضعیت e باغلامشدی  .اوصالرده استانولده حوحقلره
جىقىوردى › وی اصلاحی دوشو بدلر > رات اد
ساادتلر ننه واقف حررار ويك

مخصوص ار «مکتب » رسالهسی

هککتلهردی
که کے نمعلج

باشنده طاوح,لقالردی

سا شيو ر ازجی

تاک ضيا یكده

.دا شرق :وضوب

و جوعهه سانسقرت

اد سانته دار مباحث يازمغه باشلادی  .سانسور قوشقولاندی  .ضبطه اظری نام

استحواه ۳

تاش اند

۲

ةرت
س سا

۱

ادسانی تاهمله ملك

مادوی تشر ه جالشمورزمسکز ؟ ؛ هم وی اولله قانای

صوزنده پاسوزم که :
سب امجمن آفتیش ومعاته سله بازدقرکزع) ک1لامبورمش !
خالد ضا ملزم ز حوات ورتنور :
%4

احمن

ان

ندقق و معانهده

ور
ر اردان کے ره  ۲کلارکه تر حذور لف

اولنسون ؛ [ه]

واقما مر استنطاقدن قورولو» کنر آونه,دو

اوراقی صو باه

ون باقوز  .ار

عهوکو ای

او_ج سئه .قدر خالد ادن

کتابلنك جوغع »,مض

یگ سس

حیقمامشدی .

رحایی زاده | کرم بك دورك وموشاق طرفی ولشدی  .وفسق یی

 » eجتاب شهابالدنی اوراه ادخال اتدیی کیی خالد ضاییده
دی

ی

 ۲۱۳ماستدمم

ودردی
روماتی فرقه > انده جکتی اعلان ای
امد احسانل < ۳

روت فنونك باشنه

و « عائل* اده » اراسنه

 5رورت فنون » « وو بر ادعزل
 .آرهسی شسخهده

ووك رل

خالد ضائنك روت فنون

شو قیصه مکتوی اتغار اد ور و8

صاحی
۱

« جلوهکاه نفائس آثار اولان رسالهکده حکاهمة لاصل رتخضیص ادسورسك » ک1لایامنورم؛
کرمك حناح نير دهاسنده ایک جم ر ویار کیی بارلدایان فلگ وشپانك اده قورقازم که
استاد| .

خالد ضنیا بت سنووك ۽ منور مائی برزميین اوزرنده بك سیاه قالاسون » .
[ ]۰مد رف

» « وسال مى » » ص ت

۳۴۱

مس هو سس
 ۳اوو رژیری  :خاد ضاك
حکابهنك باشقه

 6یده

دوری

بوایکنیی EOE

شكلىدر اون ( 8A ) ده

اي ارکك  9ری

موضو ع اعتار له دی

وردی
و
ایک ور  ۵ارکی س

یر

 ۱ 6ر اولوبك

 ۰پرحیده قادىتك فدا کار هی کورمشاا ۰

ایکنصده ارککت قدا ھی :کور ھجک ۔ واک رومال ا6
1

رت

ایکنی رومانك قادن طرف ء « راولونك دفتری » برخی رومانك

ارک جبههسی  .رزه

کزمن و ایی کتايك ری مره دیزی

« وحدی » خالاسنك
شرسنه
قا

دنکناتور

قری « نکر 4۲۳

فقط

E

رو  2وحدتك صمیعی آرفها

حالیو که نکاز کلندیته معووددر

8۷

فیط ۳۱
رادر ۲

 htفقط حوق ESS ای ر حقبقٽت.

انان » حسام الدن » له EU

» اونکلر اوه عکاردر 2 6

ت

قلی باشقه سنده اولان و معشوعهی

ورسور  .ارج ياشامانك معناسی قالامشدر  .اولك اجون حره کندر ,
أله حسام الدنه ړ
وط

آولوم آرادینی وقت کنور »  4یدن

 6بدا ور

مدو
دو

حسام الدينك سعاد تلر ننه شاهد اولوب کیتمك عذاسله امین این قاورو لور

دای

حمل اکان

ال ماه

 7عاشا

ألدەاۋلان زرخسته لغه کندی راقو ینوا خی نك کوe

موشدر
اک
رلق
ؤه
و عذق قیرمای خت
 2ر اولونك دفری

 » 92نکارله

 6 6امه

.
3و

 ۲کلاشلاجنی

و حهله خطر ه رز ده

وك رفدر له سوروکله E
ابر ری > «کنده» دن داها و
بوبولك ر حکایهی استعدادته ا
هب طسیی» اوقورکن و فعه يك ی

از لشدر ۰

تورنور .بللیکہکنج مو لف

 « .وحدی » بك عشتق > حسلری > فدا کارلیی
ره دولاملنور»

وهحای رو

کتای بتر حه D زواللی

وجدی » زواللی وجدی ! دسمورز .
گنده اله اولو نك دفتری سادمحه

زوین وید اس

ایکزلی عشقلری موضوع

بایان نك خطی رر اردی .ارآق حفت حیزکیلی بررومان بازمق حرحوهی داهازیاده
لمات
اعسون

۰۳

 6اوراده

اوبله  1روما  2اوراده ونون رول الکز « عشی
مثالا  2باره ) ده

بوبوك » هم وقعه اعشار لدهاها
«

فردی

>

ور
سی
و»
سفور
طی

مهم بر جارخا نه ك

ووك

ر رول

اوناسون

۰

رومانکه م

رستدور >

قری «

هاحر « تجارنخانەنك کای » اسیاعمل

از

a

کندیسنه وزده ایی حصهده آربلاجق  ,آرتق کانبك اوکنه لاف رنکلی 2
حالبوکه فقر کاب

و فقر > و لسمسسزدو»

جما داها

کا» هم اسلوب اعتارله داها اوزهش اولسون

» فردی »> قبزی AS
و بارلاق تأهلى رد

»

ایبتتاه

اندسور >

وش

YE ۶

» امنئده

ل اسلمشدی 6

ر قری سوملدەدر

¢

فقط عشةدن و ود روت .اولوری ٩ کاك قراری قطمدر » لکن

سس
حبانده

بعص

ولزه

اشخاص

حاسی

دیکسلر 6

مار اهنك

اختمار

»

حسن

ر اختار 6

باره ات نه ونوك

قوت

 oجح

رم نالیکو

سین

4

اولدیفتی

افند ی

قرارارعزی

دکل طااعر عزیده

جو ررر ۰

رول

2

اسیاعیل طنور

اوزون

اجون

جر نهس له ك

نوله

جانل E

اوینا وز

 ¢جر ژهل

با واردر » « اون درت باشنده ر کر شکلنده وز سك لرا ! » ده توصف اشد ییهاحر له

هاه راضی اولاسی اجون اساعیل طفو ره وون طلاقتی خسف
واصل

اولق

م

اجون

ان

فر صتدن

اندر ۲ 6هن

فاا

امجنده کسر یار اکن معط بر آراباده هاح,یه
بل روك
کاترك

ده

مق

آووون دللار و مقنم اطقلر سو اك فرص
#

مغلوت

7

باغله پر <مددز

 ۶اولا قر .فط آراه الذات «ساصه »ك
خبردار

دی

ادو

کالہ کاغد لوه

زار ء ارلق را ا

بايان وز طوّ/راق

اجون فقرازو المانی

آلر د>مشدی a ن هسی تاخله .

قلی فقر سا حهبه حوژولز

اولعدر

اعکدهدر  ۰اختبار محاسبهقصد نه

غه

 4قرصفا

داه
نب

دوشهحی

1

شی

ول

مت

عع

قارشمامی ابشك رنکن بر
3

رده

او آهل ده

ادك

وون قلممله ود

عنم

از

و قر تأهل مشه دیدح

۱

م

سهادن ۳

سو مك

دوک

ای خبری

حبقمساحفتی

بر جه

آولاش اسهده اوی سنوE

باغندن قالقور

ا

داها رومانكت شحه

» کوکلی پا دد

NARE

اوقو مادزنار کف

 6سکره

¢

اساعیل

رکهواوف بو مور » انوکر آوشهحکدر » اوث هاح له تأهی لازمدر .
نی

شاه

سوادی تاک

طقوره عن

و شرانطله یاسلان

اش هو

طفو ر هاحر له

اوصو له  » ¢سارن المنام

اهاحر ون کورر » قو جەسى تا

لح

هات باننده

اولهی ؟ آراق ياشامانك معناسی هدر ؟ جبلغین رحالده اوطهسنك قاوستی کلمدلر م.ومله جببینلی
طو وشدرر » بآویفاندن

حمقای رل

هاحری بعش  1طمقوو ری حبادرمش

باه

ع کا ی غب

ادن

عاشقه بافقله متسلىدر !

روف نك  ۶اوزمان بو کتادن عت یدزی و الزی شتی اله بارتلتته

بر قاصه اله بر قليك» زنکینء فقط سولهن برقزلهء فقرء فقطسویان برقزلحادلهسی »
کی

کورپیور ۰

الوک

ارده

بو له 3

ماد له توقدر

۰

اره حر

عشفله

ب اوي

€

باره

عشقه اتدادن مغلوب اواشدر » قاصه الله قلب حار پشمور » فلن قاصهیی انتدادهده >
انہادەدە يانه صو شامشدر  €هاحر له 9

ته

سور

حرب

نجالنده

دکلدر ۰

و افعا

ایکسیده ااقل طقوری سویورار > فقط هاجرك ضوك فاجمهبه قدر ەاا
ره تم ا ای

به ET

اهل سوروکله هك

فدر >
خبری و

باه ده ند ماشقى جيرا هاحر له

قدر وکسك ر قل فراع

 .محادله ارك رەسنده ؟

هدن

شدرمای
حالیوکه موف ء آ| کلاشنلمو رکه « عشقله بارهی حبار
انلعندر  6و محادله شم4سمز اساعنل طفورك قلنده اولاحتدی
اراسنده حر بناحق €

هاحرله

باه

اراشننده اىكاىە جك

» ر « ەز » اولارق
3

او فلت  6ترو نله عشق

 3ایی

مقا اس

اور باسنده

قالش بر ابرهکی تترهجکدی  :حالبوکه قلب و عشق طرفنه يانان ابره ار سانتم بریبه

عد

N ۸  £ست

ای ا
قمادامامشدر +! :ودن  4خوك ملوفغ رومانك :فهزمانلزسه جور فر
رسه
کرثللرا|
حونکه» اساعل طفورك بر آن اجون ثروتهقارشی ضعف حسابندیکنی قا
اوی فلس لکله انهام امهلرندن قورقار  .اولك امحوندرکه اتربزه داها ابتداسنده انتهاستی
حس ابتدیریور  ۰.دیکر اده اهنك قلبنده اولاجقدی  :وون روحنی باغلادینی

عاشقنك زنکین هاجرله آوللهجکنی خبر آلاسی بر قز قلبتی الادرین بقرا توشولرهمالی»
نوقلب انکسارك وتون اضطراباربی طاعالی » بلک شحهده عاشقنك سعادنیاحون علوی
ر فراعت کوسترسهده بو میبحاهبه کله قدر ر جد مدایواردزار هبتر اباو ۱

حالیوکه عا ادها مابلا دفقهدم ال سوك اا دیاز هوک مزا قراال 3۱
ووسترمك افستور ؟
رهقف ک
وا
انسانلره رو قنودانندن رل "رر هملك کو
« ده » وه اولونك دفتری » ده اسلویه آزاهست ویرن » وا فضله تصنمویرمهن

روماجی « فردی وشرکاسیی » نده آرت ی قوو بر اسلوجی .کی کورو اا

 :آفاده

حوق رد[ غا > لت مططا و کلف درک کبلران آوطهکی کار ک0
« سای مار لاطمزار لاحوردیستی » انوارلبال شمر خنداخندی ء آفاق حرلا طوفان آشعه

فشان ك

رارك یش نکاهنه » ۰۰:۰

اوزمان روت فنونده غاد ضانك ائرلرنی تدقیق ادن دروف بك وقصوریيك
ای کورمهدغ  5لو وکا !

« حرر اوقدر حول تکلفد رکهصاغ صولدبهمور» جهت بسار» جهت عندسور!»

وام «.:.عبدهرع ايله  «.اولونك دفتری »انوه «تال اضیا برورماحیدن ا
مالي سی
لهزآمدن حوق رومانتزم وار ء او اثرلرء ندقبق و حللدن زیاده
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حس حا 6اولیور» اونلردهی عشقار پشری دکل ملکانه » اونارده بالکز ضاف بوسیط
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7

وا

قاممقاملغنە

که لاک اسے طاشتان اراد ون

ا

ح

|

عاره مر رهوا
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لر اراسنده
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بر شاغن ء دیکر اخهاصه باقارکن باب قالی قالدزمره کزان ك
طوراقدهی انسانار » ۰ولوطدهی انسالله قونوشور > مانی و اء
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اصل آيشته و

لوحهنك رومانیدر !

امد ميل فکرا اوقدر مترقدرکه » قبر بر آووقانك اوغل اولدینی » خصوصی
حصیل کورمهدیی  6آورویاه کتمهدیی عالده  6صرف
به قدر فرالسز جه درس

اندلديي

رم رد

معلوم اولان او زم رک

ادساته و قوقده به قدر فدرت صاحی

ملکبهده  6هله اوز مان
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خالد ضا ك

السه» او ده او قدر انکان  ۸۳فدر له وون

فراست

ادبیاتنه واققدر ؛ سلرکه ه«وغو » کوزارنده اشناق وولق میب بر آینابه مالکدر >
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صاف » مز » بو دنبادن اوزاق بر زاهت هکلدر » حالبوکه فرانسز ادبباتنك «وهرلهن»»
»ی عشقك وتون ور رن ایدن شاعرلر.ی سوهر !
« وداهر ک

هو سس

ملف هه قهرمانته اك طسعی ماجرالری بیلهلایق کورمیور؛ حونکه او زمانهیکس
اوک حاقن دبهحك » قهرماتی بکنمهین اخلاقرستلر اولاجق ء او ایستبورکه يی شرك

عثلیی هکس در ایتسون » کمسه اونده ابلاشبلهجك بر قصور ء کوستربلهجاك بر ساه
قطه کورهمسون  :ای آما نامق کالده فهرمانلر ی وله دوشونیوردی !
امد ىلک ۹

و حلهستی طاشان ر عثالدر » او ه بدلا ر

ر ادسانك هحان

ور ٩ هل ر

روت فرك سك نه شاعقله اوو دی او دورده »ر

ر ل

زنکین اولاجفنه قناعت کتبرمشدر ؛ به او نهقدر حاقتله

شمر

وسهستی دکل» سوزی سله

قىارشىق ر صفو به کک

کنديسنك ن

لادینی » آی النه دلهدیی»

اولان آغایکساده و خصوصه دار هسچ بر شکویروشمهدیی

لامعه اجون تاهل خولالرینه قالش و بو خولالری حققت صاعشدر !
¢

نو ع  :معمار

E |

شو

فاللم 5
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سو لهمش:

» شر اده حامیی حبرا قلغمك»

سلما سه قالفه لغمك > ادرنهده ی سلطان سلم ده اوسته لغمك اتریدر« .

ازمردهی رومانلرده خالد ضانك حرراقلفنه » مالی و سباه قالفهلغنه عانددی  .آرتق
بر اثر لازمدی  .مالی و سباهی واقعا هیکس

هجث
رلی
تکا
سنك
و لغ
کسته
اونك اجون او

راشای اوی حوق مد اس > فقط ارقداشاربنك الجندن روت فون

تخیفهلرنده او اترك مهم فصوراربی علنا موضوع بحث ایدنار اولش » امد حىلك نەقدر
روماسك بر شحصت

اولدینی» اوباهرشخصك

هن قطما بولوعادینی

ادیای حد ده

و بولونامیاجنی اجیقجه سویلنمشدی [ ]۰
ای و سباهدهی اوزون اوزون تصورارك ء احد جلك لسان حقندهی خطابهسی

کبی مصنع » اوولو نطقبرك نهقدر بارزقصورار اولدینی آرتق انکار ایدیلهمزدی .بوتون

و قصاناردن قورتولارق » بر رومان اجون لازمکلن بوتون عزیتاری طوپلایارق » ما
مانی و ساهله حبقبلان ارتفاعی بك آشاغنده براقاجق بر اثر ابداع ایتدی :
» عد بان  ¢بات زنکت
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ارایان کیرلی رماضیب

ایی باشند  > .چوق کوزل » جوق ظریف » مؤلفك تعبیرجه  1استاسولك

الك نفیس قادی » اولان ار دلردر  .عدنان ك باشل » ایک جوجقل » هط زنکین » ا
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یکنهندی را
فصوری موضو عده ی وحدنك طاعلشی ء داها طوعیسی > ارك ر قاچ موضوعدن

ترکیب ایدیلیشیدر  « .نهال »» حساس برقزك باروی آنا قارشیسنده اوضرایاجنی محرانی
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قکیوقیسیترهساهجك ری برموضوع ء « ملح بك طاقی » بوطاق عالی باشلی باشنه
 iر موضوع »> حتی » روماندهea 

E

 ۳موفع اشغال ادن> 

« لشر » اری رموضو ع » مادمازەل دەقورتون سله حاعزك و خصو صه اھک

ی

آیدیتلاتاجق دیکر بزموضوغدر  :اثر بوبه آیری آیری موضوعلردن مک اولقلهبرار»
مو لف اونلری ززه

قاتاعقده نوبوك ر هت یاو مهن

» وفایءوث وی

وحادبهسی

لکد ودن نغات اندسور

دیکر استاسی کار

فهرماتاری رد رك مات امك

اونلرلد قشوراز ی

اورفك ٤ بالکز این طرفاریی شەشىرەرەك کوسترمك » مولف وخستهاغندن بواردهده
شدر
اوملا
دمور

:

« ال » حساس رقز اولارق یاتاتیلمق ایستهنلمش » روماندهی رول اعتبارله

طببی وله اولابی لازم ٤ داها امات صفهلردن ک|لاورزکه مالك حساستی رضی

در ع راهنیت
عب آلهمشدر ی

ی
ور

اولومی خط اش یت فرادون کرحوکک

زااوزون رساحته حقدیغنی

سوبلهركد آوو عشار 6

ور حدور » آوبادنی رمان د کیهجکی .erg

« اوله یسه بز کدەم » دیور » ونلر آی» لکن وتو اد مقنع

وقسه آولدی ؟ » 0

اوو

» آیشته :بو فضله » یا اوحوحق اولوعی له حك قدر

له

0 +

حوول دکلدر » اوزمان اولی تفصللات.طوغ ی اولامازه ,اآنونهستیاوقدرکوحواه
ک
غيب اعشدر ء اوزمان بوضوك 0

صوراماز .

مولف اونی حساس رر قز دییه طاتمق اجون اویله تعریف » مادیتی ومعنویتتی اوبله
انور  4زاو نیکویوکدن » تولدن » دانهلدن رخلوق ؛ وف دینحه سونویرهجك
ترصو

نتم پرضیا ؛خفف برروزکارله قریلیویرجك نارين وکرکن برفبلیز ظن ایدییورز .

قادورهشئیدویار» باشنه رغماء اوقدرهیشی* کورر كوا اولك قولاقلری«ممقروفون» ء
 » ATمقروسقوب » در  .عىنی زمانده غایت صافدرده » حتی اوله میک

اون

هولدیغی صوراحق قدر ازدواج دینن
بش یاشنده برفیر اولدینی زمان بلوله ازدواجك ا

شدن وخردر ء بالکز ازدواجك سومکله مکن اولدیفنی المت ء فقط وسومك

در" ؟ هیحالده لو باباستی > اناستی سومك "کی نی ذکل  اولهته در ؟ او  ۶ود

اول صوراچقن قدز اموبلهشیازلدن تی رارکه قرع النوکهبوانک هته ۳3۱ ۵
و
« بو

»ه ملوله » فرق باشنده الوغون رقادین کی روح لایر ی ابار» و تون
آطه د

ماخرالر ق .از ولنجلزی عااعکتا اری خانتتاوون کر
ذادن > ن
هال هب حساستدن > هب ک

فا ۳۱

» صقو ندن» او له بر فعز اجون هفدر ای

اولاسی لاز کر شلر وارسه هب اونلردن نو کیت وا ععهلکدز ۱

یا « بتر » ی اعاراتدیریش؟ اوی وصوراله قورتارمق » خالد ضاده قاخلاقرستی
حسنك نه بلع برمثاللدر  .مولف زه روماننك اتداسنده اوزون اوزون « ملح بك

|اتیور » صانیورز که بوتفصيلاتك برنتیجهسی کوروله جك  .نبتویجه بتر ك
طاشی » نی کل

اعار .ایدهجك روه ااك اوه اا

کلدم » دعهسسله محل نددای

وا ا ا

مو لے

بلک اتداده

له دو

۱۱۳۳

اجون »>

ملیح بك طاقنی اوقدر تفصلائله ک۲لاندی » فقط صوکرا پتره اجیدی » رومانلربنك
رنلر ی وسوئون
هما

کل ار

ما ثت خصوصندهی ضعنی غاه حالدی» دفورسخا عك

ری » اعار ایدهبباهحك رفضات صاحی یاپارقروماتی ببتردی.

كاد قله معاومآفوش کرو

امن ی

ار

۳۳۳

اولق اوزره ولنان حوجةلرك طسیی رو حاستحالهلری واردر .بو « دوره محصوصه » ی
مۇلف بزه او چ (ضر بهسیله|کلانبیلیردی» حالبوکه وی ایضاح امك ونك حقنده
معلومات ویرمك اجون آوچ درت حفه تحصیص ایدیبور

۹۹۳

ی

EA  ERفاندهلی اولاسلیردی»

الك ایی سانو حالدیغیی » عرب موسقستی او دیک

الان الان وسار عرباساندهسنله .اسب یاو کرعکلکمز
و
مؤلفك بخوصوصده معلومات صاحی اولدیغی بیلمکدن باشقه نهیه یارامشدر ! مولف >
بعضا حوجقحه شمرارده ییار » قارولادن صارقان بآرياعك خطابهبی کی :
ولك

 2آفاقدن رپارجه کونش استهمك اجون ب«واستاك جک ارده کل ی ساض ک وکر حین

یاوروسی کی » ياتاقدن »> وك

اراسندن E

ساض
»

ر خرجینلقله صاللا ارق شوخ

»> حامهّن  7ا

دعوله کویا دو فراش ا طام طا و

وردی
چاغیسور FC » . > د

ھول
راا¿ کاخ مد ک

؛ ووا

» طوتول ر آیاق صارقنور  .عصی

»> مطنطن باللر > ساض .کیکلر 6

> و ون او هرن شبلر > ونون او مذهب املار E

صآأنداللر

e O

هیکز » وراه کلیکز !

« عشق نو ع » دهده خالد ضانك افاده واسلوبه عاند اومشهور خطالریکوریسورز»
تسورزلث
هتل
ککلف
تکوهردن قایان » او اصطلاحل» لغتیی »
یواب
دیور »> « ج

خطالری « .حوابسر قالدی»

قلای » دسور  « .ببلدزلی یی

> دنور > « منجم

برکحهیدی » دیور !

اردهحکنه خطالریده وقدکل :بلوه « رلهيآست » اولقایستهین ررومان؛حکملری
وقایعهبراقدیراحقء اشخاصك کندیسندن حقارتاجقدر .برهپ حون اختار فقطزنکن

بررکاکل آولندیکنی» ون بالکزسوهن دکلعینیزمانده سویلن  ۰عشق احتیاجیدویدیفنی»
هاولك فوللری آرادنه عون وناصل سور وکلهنوب کتدیکنی هب بیلورز > لکن مو لف

اندیشهدهدر « .یا قارئار کولنیام|ادبارسه  » ..دیبه دوشو مش اولالیکه ایک او چ غه
|لاسلماسته شاهد اولورز .
موف طرفندن ونارلد ارشه » واوزون اوزون ک

او شیکوزل اشارت ایدیلن » بوتون بوکیی اوفاق اهاللره »> ,رطام تقصاناره »
لعض آ قصاقلقاره رما اراد پررومان اعتار له حوق قوتی منستاری وار  « :ده » دن
«عشق ينوع » ه فدر > ایی خالد ضانك »>

و

تا هایگ غاب كلەرك

 SSشاهد اولوردق » اساوحی » شاعی» مصور برخالد ضا النله» مدفق » محلل»

تحکهی رخالد ضا ابتدادنبری بری دیکر نی کولکده براقارق» دیکری آوتهکنی سبليك
کست

ر

>اه
دفتمزی کہ ری ک

تن کت حکرك آل له کدیوراردی » ايلك

ائرلرده » یالکنز شاعی غل ضابارزدر » فردی وشرکاسنده حکایهجی حالد ضیاده کندیی

جنگ

۵۰۰

۵ا#جدتد

کوستریبور » فقط اولی شاعم داها قویو بارسلوشجی اولشدر » مائی وسیاهده هم

ك
ر»
لابه
«وجوك حک
حکایهجی کوریوزلفش ء همده شاع مفرط برمصور کسلمشدر » ک
بااصه !ءضیارنده ایسه آرتق شاع ومصور بوسیوتون دینهجك درجهده سیلینیور >
حکابه جی ا

وید دعشق

ودعه
»
ن

وابی خلد ضا آرتق مشکامل EEB

امُشاردر  .آرتق وائرده مافی وسباهك او  ۶اوزون اوزون وروی تصویراری وق"
دوکصو » ی اوچ درت قضلربهسیله ک|لانابیلیور » توصیفار قبصه ودولفون ء
استعارهلر یی وحانیی » خباللر رمعتاد مبذول و رنکلدر .

رمشدر  :مولف کدی اعظمی ردفتله
ودهستلی
کائر
خالد ضانك تحکنه قابلتی بو

صاقللور ء وقايمك واشخاصك آراسنده حوق دفعهرومانجیی اغبدسورز » موضوعك
حرکتی بزی سوروکلهبوب کوتوریور  .رومانك « رات » ی تفرعاننه قدر غایت ای
ماش
دوشونوشدر  :وفعهنك اشلحه اشخاصنیء داها ابلك حفهلرده » بارز وصفار له ط

انعیزدر.
شجنوج
اولورز ک.تابه باشلارکن» فردوس خاعلهایی قزی » عدنانبکله اآیک
وقایم رده برده انکشاف ایدیور » هیحان صفهلر ارندقه اآرعقدهدر  .ال خرده
شطهاردهسله اجه رحبايك که هنری کوریلنور .ابلك دفعه صاندال تنزهنده کندیلر لله
لسر»ی » رسمه حقدقدن
تمرف ابتدیکمز فردوس خاعله ایی فزینك «طرز تل

صو اغاوکرم وارز .کین روجام

کیش دها ضاندالهه ایک .ده کایا 9 1
اوتارله

ارمیله
عسا
فقط خالد ضا ء او چ قادىنك وتون تل

نظرمنده حانلاندرا سلمك اجون

اوتلرك اندام ورفتار حالنده وضعتلری بکلهمی بلهجك قدر صنعتك سمریته واففدر .

بوتون مکالهار وقعهبه ارتاط اعتبار لهحبرت ورن بردفتك محصولدر .عدنان بکك

صاندالله » فردوس خانم وقزاربنك صاندالی يانندن عرکن » 0١ا الله ایی قزك داغنیق

وفاصلهلی برر ایکشر کهلت مکالهازندن حغهارله و رللهحك ایضاساندن فضاه معلومات
«رد
لآایلیورز  ۰عدنان بکك باقبشنی فردوس خانم اولا کندینه عطف امك ایستر » ک
باقدی » در » ک|لابورزکه بوبول قزی کوثر اوك ايلك امدیی NT

« مت » آننهسنك عدنان يك حقندهی امدنی آلاجق  +ورابهقدر بزیکتبرن « ساساهه
»دی ۲
عش
دمور
افکار » ترهدن کلبور  :حونکه کوثر تفه اول « متره باق
«عشق عنوع » تحللارك قونی » وقعەد ەک اشخاصك جانلىلنی > داغنق موضوعارلك

 .۵ه

بت

6

سب

ترکبی برفوت حالنده طوپلالیشی » وقايمك ترتیب وتوزییی » برکله ايله سویلیهم » رومان
اولقْ اعتبار له بر دروهدر » ر هر
و

اوصضای

« عصری تفەق » هطهسندن حلا آشلامادی !

 :نار خالد ضا اله روماحی خالد ضادن برحنك ضعفتی >

در
ایکنحنك قونی الو تاک و ها

تعلم دیات

هسمی
صن » اسلوب علوی » ده او چ دیلمیی ر

م اسلوب ساده » اسلوب

واردر  .نار خالد ضا » اسلوی

«مزین» تلق ابدنلردندر  .ا«سلوب علوی » حامد کی روماشکلرك « اسلوب ساده »
امد پى

عو ام روماحلر ينك » فّط واسلوب هی

د

»»

و ايشته اور کدای۱.

>ستمارملی
کر کین لے شلاب ء لی »1تیان ا

علبوان اسلوب الله ادات یاسلامازدی !
ورنکلی ههار و
E
خالد ضا متدیلکدن  6طوعیی بوکساد که»>ابواث مرن
و ترکسلر > سوسلی رحسنده نظراری کندننه
خصو ص اوصایی قوولاشد رارق
حکن نادیده درداهر حالنده داها حوق بارلایارق ؛ ههار » منصنی ردرلو ولامامش >
ا ضادار»

>

و

نمر

ود

برامحنا |له TR

ورونرن » شمدی راتحا

ھول کیداها زیادهقمور باوب اوزایارق؛ استعارهلر وتشدهار»

مسلسل برنداعی اه ررینه اج قارك مفکرهسنی برخالدن دیکرینه اتان برتوالی

الله » ملون ر قافله انتظامنده » صبرالانارق ؛ داها طوغریسی ک»نديسنك باشقه ریسی
»که رنکا وك براسك قوماش طوینك سوسللی بر
حفنده دیدیی کی ء او اصسااوبنب

تن باس وال ال ریا له دالته دالفه» صفجه صفته؛ بردن
مدورقزحی برارتساماله رنکنن بردالغهنك قودمنوهشاقلغی نآدیران تدوریکوستررکن»
سلینهمن باصل خارفه

رملکرنك وردبي قابلىت سابهسنده » ردن حدب ر کردباد

اجنده » پلاتین بر آینهیه وورمش ضا خرماتنك دونوق امتزاجخی عکس ایتدیرنر روت
واحتشامله سرلوب احبلان او اسلوب ا

TO
ور ۰۰ 6

 5بزه بر اغترافده وسور

تکلفك .کندیده فرفة وارفشش> 
اوتحوزل درد زل ترکنازی انزارمك

یی طعلرنده ایکیزلیبه ایندیردم !» دمور .اواسلويك صنعلی یالکز ترکباركایکیزلدن

توقاری اولیشنده دی  .اوضعف کار شکندن تحوق مفتکر هنك امجندنکلسور.

ثروت فنون ادبیاتنك عموعی اوصافنی تدقیق ایدرکن بوجهتهبلکه داها حوق وضو ح

ورلکه حالیشلاجقدر  .خلد ضانك بوکون احقحه کوردیکمز بر جوق قصانلری
پالکز اولك دکل » اونارك عمومنك » یی منسوب اولدقلری ادنی دورهنکدر .
خالد ضانك حکاه و رومان حمهسنه کلنحه  :رومان اعتارله او » ادماعزك السته

برمحلهسی اولدی  .بردفعه ک«وحوك حکابه » نك بزده ابلك باباسیدر  .واقعا «سزانی»
هوحول شباری » ی ثروت فون ادیاننه اجه متقدهدی » فقط خالد ضانك « ر
بکك ک
يازك تارحی » حکاهسی > بار  7اعتمارله سزايسك ارلرنتهده متقدمدر .شیهت رکس بای

بك ازمیرده » هنوز اسمی دویولامش بر کنج طرفندن تشر ایدیلن بو کچوك حکابهلری
کورمش دکلدی  « .رسکذشت » مولو ابلك کوحوله حکاهلریی بازدینی زمان» بونلركد
ادا مزده حقبقة«٠ ايلك » اولدفارینه قانع ولونیوردی  :فقط حقیتی قدم «عشق نوع»
مولمنه عانددر .
خالد ضاء رومان وحکابه هقتبکنه اولان فوقالعاده وقوفی» موضوعی ولوشوتربب

ادیشده حوق ولود اولان خلهسی» قلمند هک او فولای قان قابلتاعتبار لهبرروماحی

امحون آراناخق اوصافك اك قوتلازنته عالکدی" .لکن و را  2او ۱۳
ولنی آهتکدا
نه ر قانستزلی کورمورز ؛ های اندامیل » موزون » خطوطی ت

۳۱

بکزی صو لفون  +فتف امجنده ابر ما لر  > 705ات رن O
نهامجون خالد ضائك ارلری قارشسندهده زه وله رحس کلور ؟

روماحی خالد ضا امحجون بر ارقداثی » اونك حکاههدهی قدرتی ک|لاعی مقصدله

بازدیفی بر مقالهده شویله بر سوزیی رہ افشا اعشدی  « :بکا بش آلی اسم ویرکز >

سزه هان برحکایه ورمع ! »
راده !
ايشته رومانحجنك وتون قوتی بوراده » وبوتون ضعیی  ...يونه

۷

۶۳
او اوا اشخاصنه وریت حکتاری دوشسوسون ء صاوتوتااصتی او
:ولك اجون شخصار حاتك امملرینهکوره درکولم»انحنك
کوره دوشوندریور ا

اا

و ادمرا ۱

«الد ضا و
کل ساعتلری » شاعیی خ

میانلر نی ارار
ک

هک حاده

اراندی ! » دعشدی .وسوزده» ایک معنا ر اراده مند م کسدر« :خالدضانك قهرماناری

E
آان اوقهرمانار
حانك ان آاملشاردر» دعك ايستهین نکتهطوضری» « حاندن ل

حاه عونه

٢ دعك ایستهین سح یاکلشدر  .حانك امجندن کهینار حبانه

عثال اولامبور .

توفق هکرت » «رومانارك تاثبری» سرلوحهسیله روت فنون «مصاحبة ادبیه»لرينك
اتی
ی
ا
9
نه4
خذ
۷
:س
ب
۱

عاا ضاك اغ دن شوسوزاری شل اعشدی  « :حاف بایان رومائلردر! »

۶

حوق طوغری ء اکر ارومان حبانك اغنان سوزولوب کلشسه ! حالبوکه خاد
ضانك بوی بپامادیفتی » او زمان حبران بر مسحوریتله بررارینه باغلی اولان کندی
آرقداشارندن سلهEERF ووی آحقحه کوسترنلر اولشدی :

« بر یازكك ارک ترکب ادن کیل آزاسنده حبات حقیقیهه ماس ابدن ارلردن هانکیی
اوقونسه وك حاعزه ك یاقندن تعلق ادهمهدیکیی اعترافده ردد امك قابل دکندر > » []۰
الکز کندی منسوب اولدیتی زصء نك دکلء حلا ادا زك «اك بويوك روماحسی»

عنواتی طاشیا ببلمك حقنی حانز اولان «عشق عنوع» موّلنی » صنعتکارك نهکیی شرائطی
حاز اولاسی لکالزمدیکنی » صنعت امجون ناصل»علومات انجاب ایتدیکنی بهیپلیوردی»
فقط صنعتك برده بلکندن ع معلوماندن » هنردن » تهقشکدن باشقه » اونار کی دماغ

ازن کی زا قرت ادنك

ر «سرهی وار >

8

زر

بل حاهد  6روت ون

ونره ارمکدهدر !

له ۲۲ص

4۸

کزلی #استمال" آوزل

تن

«

من

م)2ار جر ۰

دن

»بي

 0رم

٩ ك

اناده تصرمی

« متر » قارا کاق ر رویادنملون ر رویاه شقمش سدع E ریلره خصو ص برعالی اخطاز
ایدن اوداسنك مهم ضالری

ا

رتد

گس
غاب اولش أقل ية ج

او ەك

با اوبهادام >اوزاقدم  6کویا طقه  طقه درسلهشن ر بشیل

ته EP  3خالل

شکلله قرت اديور کورش پتری ..

پتریی کونزدی  .دووق  7کوموش لوحهبه الکن ساضله رسیم اولو عش  2قاد که

وملكنك
اجه اكسك

امجندن صمریلارق اوچاجق » ر ولوط اولاحق ظن ادیلردی .

سلیثهمن باصل رحساه قارذيسنده بو اجه کوملکك امجنده نترهور کورون وجودی » عریان.
عاما عریان کو رمث ادسته دک

ره اوموزردن

اوستنده » للنده اوفاق  2ردددن

قو ردهلااری

حوزدی » کو مك قابارق  6کهکر

مک | آیاقلرنك دسنه دوشدی .

اوزون » سیاه صاچلری آللرینك عصیضربلربله طوندی » قیوبردی » بونلرك امیت عریانیسنه
اقصه و وه

استهممه راك قالدبری  ۳تاباشتات اوستنه » رشان ا

ماما حملاق اجه

 7طو بدردی  .وله»

ناهد .

اوزون ور عاها اله و لوحه عریابه باقه ردی  .هان

و یی زر ثی > باشقه ز وجود کسدی  .دعك تر

ea

و حالمله کورمهمش ایدی ي

ايشته و ادی  .باقلاشمقدن قورقوردی رً

او قدر وضو ح الله كورمك ایستهمیوردی  .ر از دها یاقلاشرسه کذد بسله و خالك وم

تاد

»ویا ر رویا ازهسندن
ووزل وجودی وله اوزاقدن ک
ادهحکدی ۽ اوزاق » اوزاق قالق و ک
سومك ایسته وردی .

او » أُوت »> و وحودی مق سووی . ۴

شمدی قلبنده بو وجود اجون ر بت

» رمفتو یت

واردی  .و وجود کندیسنکدی  .اوک خشف ر سسمله اقرردی  .ااك ات ۳ ۶

رسے » اجه » غات پلیسز » هوابه بکزر رماثی زکچیلهزهینندن آربلش کبیدی > وولهاطرافنده

اجیلان اعه مائی هالهنت آراسنده قابارسور » ر حمیانیت کسباندسور » لوحهسندن اربلارقپتره

دیکر ببتره باقلاشیور ؛ اوراده ای بتر » ونون ضبط اولوعش عشتلری انکشاف اتدرهجك
ووخراب
حانکداز ر وسه نك لرزشلری آمنده » ح

ایدن رد ر آغوش اللهیکدپکرمنك فولارشه ! سلمفه

مهیا ایک وجود بدا اولوردی  .شمدی و آینه ك دو و قلقلری امجنده دران ر مغارهك افاق

آبندن عداف کاویلکاره وبنارق کی نو خبال

ا  ۶تصرف ریت ۲۳

هنوز دولغونلقلری كسب عامنت اهمش سینهسنك خفیف ر اممنایخطوط اله دارالارقایت

مدوریتندن صوکرا کوزری تترهور » ارتق او ساض ولوطلردن دوکواشساهرله اورولو کورون

بو ساضلقلری داها زیاده صوعقدن بر توحش عصی حس ابدیوردی  .اوموزارینك کنیشلکندن

و

اولقدن
ا
ص وکر |ر آزاوز و نجهکو دهسن ازومندن فضله | لته | لته نبابش بلنده بی نبت ر دمارشلق

قورقان دست ن
ر ممذولاک
5

اوق عفو اند ره حك

:کربااوراهقدر بو اتر وان ورلاد بران اسا

د مات ایتهمش » قیماً دماکنج قر فالفه محخوم ر وحود وسشثه

باذلامشکن

 ۳وون روت منکشفه س له ر قاد ی وجوده کترش اندی .
کندیسن

E

هیچ

و حامله کورمهمشدی .

و فاد

مدق

ووزلک
ثی اولدشدن عادبا دپه ادهحکدی  .اکویوزل ٤ بکكوزل ولیور ء و ک

اخقه

3

اغلامق

ایستهوردی  .ر آز ووکه باشنك » ر زآکنیهجه ل۲ننك فضلهلفی » داتما قبارقه طوران» 
»ور صاجلرزننك سياه دالفهلری اوله حتعے رر وقار ايله زین
قبوررجق ک
از داها کوجو

د
دوام ایدسور

اندسوردیکه و باش ر

 IK 3ر از داها دار اوله و قادن قامت لویدی کوجلش  6عاستندن7 

.ووون شی
دعودی ا
ی زها
ادا | علمکه وقت ولامتسزن

با +تاظرندهاوفاق رردددن صوکرا آرزداها
ردنره

فليو رسوردی

 .و قاشلرك شو ارسام

مستو بسنده الوه بروکسه لیش حالی واردی کهافادة وحهبهسنه» باخاصه کوزارنك معنای نکاهنه وقاربلره
»ویا و ون وجودی داها زیاده وکسلتت » داها زیاده اوزون کوسترن>» 
دوغیی بر میل طران ک

بر هوای وقار خش ادیوردی. 

مك
کوزاربنك اجنده سیاه ر شمله اوراده دفاو کو

نشوهری قابناشدبرردی  ۰وقادین

کوزارینك اعماق نکاهنده بر چفت شوح چوجق کوزی کیمسهاك خبری اولقسزن سزه معنای
شطار له اقبور ظن اوللوردی  .بو کر

خندهدن » باشنك احتشام وقارله غریب ر تضاد ۳۱

|انور
ادن ر لشو ه سعان اىدەرك افاده و <همهسنه دروی ر | کانحه اله ك

فرض اتدررن رجو حقلق

بقدر » اوکا هنوز وخی ایک بای ی اکنل شات تتومابدلش رملکه وقارشو خاهسنورردی.

پلیسز بر چوقورك یالکز کولکسله مدور بر چک » کوچوك دیهلریی اجه بر خط بباض
 es Eناقار هجمات » طقف وصرلقادودنوفل یانع كنهاکن هحقحوح

نو .یدردناماعا

ان ر جرک » کویا رل

ا چ اوستنده 4۳

۲تندن باشلابارق دوداغنه قدر
با صاغ قاشنك ل

اولقدن متو لد | 7عه خط واردیکه مطه اتید
۶ین
ار دک مها م

شوه او |عه 0

من

 6صاغ دوداغنك ب.اکو شهسنده داگا ta 5

حوقور رأقردی  .پتر کولك اوزره ایک کول لوزل هل آقان ر جوی

لعقب اىدەرك وراده » دوواغنك و کوشهسنده کوجوك ,E

اتدیکدن صوکرا ارئق طاشاردی .

کا

تست

کنن

روت فنون ادساننده فکرت بالك شعراد  2ع2ا الك رد اس ۳
«حناب» ايه او ادباتك « ذوالقلمن » آررستی اولدی !
فقط و فاشاع ےار  6شش الهفری اسدادن احا فتاوی زر ۳۳۱ ۲
وره ایک ووك قسنمه ولدر  :روت ا
کدی شعر و ننکره
رار ورون دکل »
اقال دورندهي جناب هان یالکز شاعر » مشروطت دورینك ال بارلاق اقمالی اولان
حناب ایسه هان الکز باتردی .

شاعرلی زماننده نثژ» شخزك فولنه طاقلمش دی رحوجق ؛.tr غ

رت له ور لشمووستیل مرا کلععه دی
شاعسه هر عم» تاره متکلم نظر له باقارسهق آصدیق ادهرز  4او» هم شاقراق تر علرء.

هم دوز کون تکامار بایدی  .تزرمماننده تکلمنك آنیدهی قدرتی احساس آعش >
رنك ماضده ی احلاستی اوئوندرمامفه حالشمشدی .
و تکلم دورنده ع

بررینه کرفت اولان شاعی فکرتله صنعتکار فکرتی » و بریرینه قاریشان اسلو ی
خالد ضا ابله حکایهجی خالد ضایی تحلبللره وضوح ویرمك ایستهین نظری بنرجرد ابله
کندعز آیرمشدق .حال نوکه شاع جناب الله باترجناب» کندنی کندی ایکبهولای ۶
بو بولونوش « ای » بکروروش دکل » « آفاقی » بکوررونوشدر !
بو قطهه متمر کز بر تکالف وریشمز شو ندنکه اونی تام معناسبله بر « تروتفنون,

سیاسی » دیه تلق ایدهمهز  :روت فنونه مال اولان بالکز شاع جنابدر ؛ ا جناب.
اصل حانلملغنی» او ادساتك احتضارهکردیی | کلاشلدقدنصوکرا کوستردی .آرقداشارنك.
اینشی صانک اوتی داها حوق وکسلتن رفسون اولشدی !
هات > هانک افال  682زر اعا

 .کدی

وده > حقدینی ردن الط

ايستەمەن طبیی رروحت اله » ولوندینی اقطهدن » ديك بارنشده قابوب کدن
و کتدکه اوفالان بر خالك حزین نزولی سیر ایلیور !

س

حثات

اللی او ج سره

3 ۲

او یل

سب

٩

ودی

ارده

د ری

 ۰نولوك

مصطنی ك

صدر

اعظم خسرو پاشانك دوان افندیسی » پاباسی شپاب بك پلولهده شبید اولان بر بیکباشی ابدی۳٩ .
روص

 ¢دی

نوزغو ندنل و

شضه » به دوام اتدی « .فة

ي

م

سکن باشندهی کو جوااد و کے حنات

وهی » ییازرلهمسی و زنله ا

حقمو ردی  ۰و شک

کاهن »> نات » کبی عله
« سعادت »

« طامات » ی شر اتدی ۰۰۳ .
آورویاده قالدی .

ااه

اد بر  .ر یادن « اد ی حمات » و E
» حسحال «

طبه » ده ایکن

الله اوه وت ستنلنه کوهزلدی  .درت ته
اعشدی

ماف

هو

صو له یت

تفه

ونه رکتدسی حدر اقا خسته خامسنه مأمور
EREN

وی منظوم

اد » حررلی باعشد ی

 ۳شو له حکابه اندسور 5
6

هس

س

هفته

سر

جو

د ردی

عر

هفته ه رحکاه بازما سك ۱
يازمانوب

اعتذ ار

و

اد ردم

هو

©

®“

۰

او مز ن « شلاله؟

a,
اصل ها

9

اداه

اله 2

بده هن هفته ر ما نه اله

او زمان ر رسال اد ك

موسس

استناستی تا

افندیسی « وتان حهمقت » ه عنالر و زطمره ار 6

دوقتو ر لقدن زیاده ادی واحماعی E

ا

لامدای  .اعداد يده

و جوعهره اترار .کوندرمکه ا

ده مکتی ال

ي

استانوله کلدی

 2کب

ام

E

۲.

» مکتب» رسالهسله باشلادی .حدی برعل موعه سی اولق اوزره حمقان ورساله ك

و حر رار دان حسین

حاهد که » رکون رادری خان

وار ماق شعراز بازسور» ن نهبه درج

معاد

بك >« حثأب دسه ر کنج

ادرمیسکز ؟ » دعش » و در ج ادیلن و شمرلر درحال

اوبهده ریده ظر دقی جلب اعشدی  .حت کنج ر مره صابطی > تمد روف  6هیچ طا مادیفی

مکتب مررارینه کوندردیی حرارتلی برمکتوبده « جناب» نوزکث ا۵بووك شاعریدر ! »دسوردی.
وکن هار روت فنون سرگرر ادسی وفنق فکر تكده دقتی حلب الهدی  .ر مصاحبهسنده»
6ا

او یگ « ی
اك

مقر

ایک شغر ندن تقد رله محث اد وردی

امجنده ناه اولورکن ی

|لار -ماده» باشقهری
روم غ

ر رقك دهان ر خو

» مت

ردان

بارز و کولک مپود

د

اولان  2تا یر

»

یک سوداره

در

وعد اقال ۳

سات سن

اکن من

۱

لب ار زه و که مشحولی

اک حوق قدرر قازانان ر شعری اسه » حامدك اداسندن
لیدبت 9

اپشید مزدی سوزاری » لکن

بابلو اجون بازلمشدى :

ک1لاشیلمق دکلدی نا مکن

لب پر بده کیزلن مفهوم .

لا
ازو

قوةٌ غالب طبعته رام

اولارق یی اراده » نی آرام
جولو
ص

حشر کڪ لی د

دوشمشهلرده

بت معصوم ؛

ظلمتم اولسون شاب سک |

2

زه وقدر و ولده غبری تصیب

دلده سوزش جهم اولای >

ونده ن زایدم  1اولایی م

و ایک ياره اولادنسه رقب .

روت خن  62التحاق اتدی  .وراده الف سر اولان کوچ و انار باز حه» 

a

عنوانیی چوق اوزون ر منظومهدر  .فکرت اونی ناصل مدح اتمشه » اوده فکره حیراندی. 

روات فنونه اتانك هفتهسنده فکرت اجون مستقل ر مقاله بازدی .او زمان رباب شاعیری اجون
حوق تقد رکار دی: 

تادا شاف

هم

ژه یی » آما حقيقة یک ء هم یک اولدینی نیتده کوزل بر طرر ول

کشاده الهمش اولدیفق بیشهه ک1لامشلردر  ......شو موفقیت شاعرانهیی احراز ادن کنج دام
کور

عولي
E شاعیانهسی قدر س

حنامك رای

éraK

2

ماد ر  6متتظما ۳

بر ی

O
CO

.ر

« روت فون * قارتلرق اوق بالکز خالی متحدد ر تاع اولادق

اك اى طایتان  0

اتشار اندسوردی .
دکل  6عرب عالتی ك

> مرتقسم اولارقده کو رمکه باشلادش  .فراسز ادياق حقنده رشعات

ندوو ء ف اسالت ازمته »» « اسالت ملل
الله سید تشر ان

ع

اسالیب واد

ك سرلوحه ره

 OEایک رها E
€ Û

۳

۱

انتدالر نده  6ره طبدی صفتله > جازه کندن هته

ا

اتد ر بلدی

yE فنو نه

هلوسیله مک ونر...که ندزهک باشلادی .مشروطتت اعلانشده « اس کت مه »
حر
 2حج تولنده » س
اعضا لنغی |نضما ماه « دار

امور حه مفتش عوسی » اولدی .

مطمو ع ار ری دش تلودرا  « :حج و لنده » » « افاق عراق » » « اوران ایام » » « آورویا
وا

 « 6تھے حرت

و نے صلح ۱

«وحوك
کور اه » » ک
«الان » » «
او چ کوجود عاشا اتریده واردر  :ی

بکر »

شاعی جناب ادبیاعزه »عشق و حس بولنده بوروین » مخلهسی زنکین » اجه >
 ۱آهنکلی,ر صنعتکاز کدی

و رون

 .قاماشدران خاصهلری واردی  .شعری شو له

تلقی ایدسوردی :
وحود فکر مه ر شپیر ملك یایسهم

ADAT

E

او
وون

شب الفاظ و ور خولادن

یراکو تقود ر مهسایكجبح :
تولا وک
م

ودی

شعر ه

pE

اونك و املله بازدییی شمرلرك حقنقه برر شعر حالنده عا ابتدیکنه :ا
طسوت کی متنو ع » حانلی » اهنکلی اولدیفنه قانعدی :

ی

ممتامی هت آسوده ء هپ الفای رمد  +قوشار کی دنه » چیچکلر کیی بات
لمم هامجون اولدی و اواره نشیده  :کوندوز کی رولوله » آقشام کیی سکات !

کوزل بولوشارله مخلهسی بر دکزی قادینلاشدیراپیلیوردی :
فیصءلد اشمر لب دعولله تازنن موحات
روزل قادنك
اسك انکلری طرزنده ک
اسك اتکلری طرزنده بر کوزل قادتك  . :دی عقب ات ای شکسته حبات ! >

دیهرك سولهنر لب موحات !
 eاه

« ولوش » و «یکبلات » خاصهسنك قاماشدران برگونهسی

ایدی .بوشعر ادبباعزه قار حقنده یی برکوروش کتبرییوردی .نظمنكشکلی» قافهلربنك
ا

وززلرك دی » نوع ادن هنك » خاللر ك اجه ء شفاف لار بلهبت یک 6

اویناق » جلالی بشرعر :

بحوق آلافرانفه »کا کر

کی » قار

آشنی غاب ابلون بر قوش
ککن ایام نوبباری آزار .
ای قلو لكت سرود شبداسی 6

ا

و مار او ايشته فردامی ۰

قابلادی

قار ر

نهمدهلری

کنو زا

ودوب کون ری

کوبایه دوشتره دوش اغلاز

اونك حلهسی ع اعه تشبملر » شفاف استعارهلرله تادیده خاللر بولفه مفتوندی :
دوشمشدی

شمه

سىرك

شیم س

مین

شیم کیی برهردی

٤

ساقندن

لوق صنای » کوزاری شبنمیی ر ملك

EIT

ابرم ایدجه عاس

گ

اریدوشمش

صانیرم  1اه

کیش

لمل او زرنده

اولان غفحه رجبچك!

که

اب دریای ماهی بوس ایدهرم !
!و کد

 5رر شه

قلىمك اوستنه

وسه

اولق امجون

ا

لب حبته فارشی رحا در کو

آلکوضم اید جه سی حانا

مقبر روجه رحله

بر کبو رکلیر قونار کوب

منظور اواو مجه افق نصیبمده ارياق

امواج .ک۱ترامك اوستنده سبح الله

اولدم رسنده

ساحل

مر و وک !
بورك جدداد سایتار خی e -

"

سح

ء ۵ ۱

او » ايشته وله هنوز اون باشنده رشیدا
 3آفتات ا

ا

و

سزای وس ورستش رک

روا

که ص

ا
صمو ح 1

شرارهسی و ام

روت فنون» ك ازومانی
ونون بو تشد لر ء استعارهلر » وون ولوشار «
لسخهلر نده» حنابك امضاستی حلحا نله ارات

قارتلره رر

«ر زه الاس» کن کورونوردی.

اوادقه ساده » اولدنقه نمی رادا اله اقال شمرارده بازطور دکلدی *:
آغلا ور خامهمك صر ر ده ۲

شعرمك لفظی» وزنی » قافمهسی

وکون اقعام حونحزن اولدی

اهان و ملال ؟
هدن کلدی ک

ای حبهم چون وزك صولدی

یله کتااه ادن هدر سی لال ؟

ابلرده « کول ساعتاری » شاعینه آهنت و درم » اعتبارله »غر شعوری» الهام
اورشکلری اولاحق شعراریده  8رولوردی :
قالبر ردد طبر و تله وقف خبال

دکزده قوس خالی هلال ماه ولد

ياك کوحود رارك
دکزده کوالکفید اك
دوفه ردی  :عله راو وارکی
لعرریده
واففدی  .ره مثلا ش
سو داه م
ت

|
ل
1

د

ار ۱۳۱

,ولو توف

 ۳الک وزن وقافه اله باه

« حاد به» دافعه » لظر هلر ندناستفاده ادن مثاللر ورسوردی:

طو ولور روحده

ر ادقع

هس کاه

۰

۳

برایسته ور انان اون بر استهممور 11

۷۳:۰

.

دت
.

۰

دکلی ؟ جناب » مه بدیعات » لك و و کار

و ونون منظرهلریده

شعر ار 2

ای وله رل کورمهدهدی بر دمده

2

منبمورد کارر

صافلامانی سلیر :

لقای خا* زمینده » سهر

وار

YEK

سو یام سلهطوحتی کیی »اولك RE

انسان:کندی مسعو د اولو حه وتون طسعتی

ڪون و کون کک  7اجلای مبهم

ا

اله ر

نا

طارمده !

حیاتامچنده یم ؟ وده شی
یوشم
ممد
اهر!

او » وتون ارفداشاری اراسنده اه حوق عشق شاعری ا
۶۳
« فکرت » جوق قوریدی » حتی اولك عشق شعرلری یازماییشندن شکایت ایدلشدی .
ترلبالبر»ل
«
نكدهی

شء
ا»
قال
»بك «الان » ی اك « الر
عيك
جدیته بجدلنا
انه

شمهلر حبقارمایدی  .ذاتا اوتلف شعراریی اهتزازه کتبرن هب عشقدر :
و خیابان وزن و قافبهدن 
کو کا

رقص

شە رہ

دعوت

ین فکری خیالکدر <
ادن

موسق"

لت و

ما

۱

یر

۵

۵ ۱

کے

او » شمراری هب عشق لسیمیاه لستهلهدی :
باد عك

وزن اله > قافیه له (ستهلرم

هلر فص لدارسه

اولور اونلر سم نشیدهلرم !
روت

فنون ادساننك الك کی

.اضق

> ياخود ا

عاشقی تلقی۔

»شق
ابدسوردی  .اك اعون زوت فنون صبفهاری هب « يار» رکیل » صایسز ع
ردی
دله
للرب
ومه
دظو
من

:

« روح یار» » « خبال یار » » « حشم یار » » « دست يار » » « دهان یار» » « مقدم.

۱

یار » » « خاطر هبار > EF ا
که کال

بر  ۶دنه روی

ی
دمات
ار وال بارمعه باهو
رزان اه دربسته اولان تور
ر کظل
طر زیده لر سز

نه حشمی ء و ای  * ۶کسید

لکا وال وود وسلکدره.

و 39ات اند قلان ندز موز

۰

او خال

 9يارك خالی بهدن بو هدر ِ حونک

 €يار  €کات

دکل  €دی اه حه.

بقراچ آی سویشلوب اونوتولش بعراره :کدر :
د واه حه ر عشق

اله و

مه و شد ك ۹

سلمممکه او دة

حالا طورسور

خالك

ڪون

قاممك

شوتکد
ا

زاو یار

ا رک اک ۲

بالوویسه و هه « یار » در ؟ شاع اوکا هبه « خال پار » دور ؟ ووو  ...اونك.

« یار » ی هس وفت وله سلك

«اطره » لری >.
دکلدر  .عض پارار واردر که اونارك خ

«نلی بر شفقت پارجهسی کیی » اده وو :اھر رق رک تا ان مد.
شاعرك کوکلنی قا
ییدر :
ماجل

وتا کمندم قلان 2231
ندن قالان او رزه خونین شفقته

اخطار ابدری عشقعی سلمم او آفته ؟
بر کرهحك دو وبده یکاہ اشه

1

لکن نوکاده انتاعایکز .اونك «عشق » دی شيار هب فا » کی  6و الهوس.
شوت

قبریار پدر ؟ او حبحکدن حیحک فوشان

رر E

سو فا طو لاشور» بوبله-

سیرانده بر شمر اولوردی ء اکر او آری نتبحهده » صنمتك فغفور خرهسنه بر باله

-

۹ه
س

برامشه ! حالیو که«ریا لال » شاعرینك عشقندهی « جعلت » ء ايشته کندیاعترافنه

وتف در -
د ده
فرط

ایسته دم اولسون تون ص ارت عشق
مده وکین

کی

عشق فا
هسدر
ان
»ی
رد وق تن

حرارت

لازت

عشی

سو زمده

E E

عذ ق که بر وشلقدر »

ر مدت

سکن

حعلیت

وف

اولدی

آکار

 ۱ایشته اونار کی :

اجون کون ماخ اا

2

ت

ر هسحدر » اولهیکن هس دس او هیلک وشار  .شاعیده

 Slفو شدینی او هبحلکك ادی عشمدر
ك وشدر

نت

لاکم

بر ان کر قاماشدران EE

اىدەرك

او حس

مران

:
آفاق حا ەدە حو

> لک او بوثلقله طو لاردل

هب أو و شلقده اراز  7طو احق ا

اوك عشیی  اراد

سرامن ررکم

 5اوراده قوشلر کار >  ۳مدت اوتوت

7۳

ص غ عشقك نون

هربری ء آری بر هار انری"

او Î

کردا مقابل

در

افق روجده اهراز استدی

 ۰کی ء ر موسم آکلئوب کیتدی !

 «۰افتراق بار > ده و انتهی مندبلك قوفقوسىله سل ولاحق فدر قناعتکاردر :

ر هنت آممجنده حس
 2Tطو بار مسیون

حقلرك
وره
حزل
بو
۲

دکل

ايدەرك افعالی

روم ادر و کم اله دیا اکتا 6

ا الى

بر مند یلگ امجنده ولان عطر یادکار /

ر
س»
دتی
« مسبره عش

۹

1

ده

قلان  7عارهلاث

ارری
بلان
ااو

 .عشق
۳

او مور  ۰انه

و شعرلرده روحه آیثن بر فدرت

 2ار حمل €

TT

ار آق بوراده یام

تلصو ر ادسور :

 ۳اولالى بازګەسى

اد

هو سا با ۰

کاه اولالی مر خستةٌ لب بته حرمان.

و شل » کلبکار کبی ا

J

 ۰.کرلعیی ر ظلمتته لبل حنایك.

۶

81

«سده ا ل»

کک

اعصات صمسمبه سی

۷

ال تیب

ب شو خی" عبان ا

ثرر
اب
طالی
اه اون

۵

ر صرصر

على ۹ ۳

اقابل نکی“ کی 13 2

خبراب هو سله دل

ام کیی ساکن »

و6

اولمش کبی ر غشی

خاصهسی

«مهوی » او

ا

ت

شعر باق قدرننه حبقامامشدر ۳
»

9

صمیمیه مقارن .

یلمم کم » ادساعزه شہو ی شهرار .ودی

دعشدی  .شهوتده ر شعر اولاسلیر  ۰دار حل ا
وم ط E

مفتو ی

لر ز ۰

بور کیی مور رم >
ز قکلب

سینهمده دوشوب قالل ی ناب تکلم 6

حاب اجون « دیور که

با

یازامام توفسه حنامك

a

ماهمتی

ن
ر کو
سی
لاه ا اواك ودل مفو
و هانی ص

ایستهن  2ریاح مال «

رنه
7

فک ت اون +شعردهها فک

ار خسان یی ؟ ای یال

ره کر

9

فلك سسی

طاه | « قلب » اله « دک » اده اندیور نت

بیدا کا -کورو عك

و رن دکلدر  .صانیرسك که اویده.

 9اهت

دوفتوز
فلسه » شعری « .

جتاب » کذاسله بنلبرکهعشق بر مضدر ء اوندن قورتولق لازمدر :
سکن

ممدی

و ماه ثممدی

هم رها و لدم

مغرورم

درد عشقکدن ایشته قورتولدم  . :سن ارق نايشته سومیورم ۰

و شاعر جتاب » قلسله مداخله ایدر ».قلب سلرکه طبك عرض دیدیی.عشق>
اشوت ماگ خر :

مرض دلیدر مجب سومكك
درد

ععقکدن

يكورك
افتراق 0

بوقه بل شیمدعی علیل اولدم ؟
|2

ف تب۳

آن  ۳:دص

۰ EE
لد

ايشته و قلب » ايشته او کذایه داعا مغلوب اولشدر  .واقعا شاع زه داعا «قلی »۰
کوروعك املتدهدر  .فقط اونك ال قلبه کدن شمرارنده سله کورسورز که ایر
ان اصل ایشلهین ذکاسی اولور  .کذامك قلی پرده بابدیفی شعرلر بزه جعلی.
روت 2:1
کلبر و

ی بز و جعلتی دووورز .

حانده ارادیغمز صمیمنتاله صنعتده تکلودیکمز صممیتی قباشردیرمامای رز  .شاع

واردر » متنی دویار » مثبت یازار  .قورقاقدر » قهرمان کورینور  .وی صمیمتسزلك

۸۱

ست

س

۵

طن ایدهر » ل|دانرز  .قهرمانلفی باعق باشقه » دوعق باشقه » دوبورعق بنه باشقهدر .
ووورور  .حبانده صمیمیت امجون
صنعتکار هیچ قهرمان اولادنده فهرمانلیی دویار د

مۇثره » صنعتده اثره باقارز  .بر قورقاغك قهرمانکورو مك ایس مسی حبانده حوقجعلی

«وکولوم » لکن صنعتده بر قهرمانلق دستائی یارآغابی حوق طببی ومکندر  .حیانده
عشت اولان » فقط صنعته لاعوت عشتی ویرن صنعت.کارار واردر > د مك کهاو ماشقى
دکلسهده عشی دوعش و دولورمشدر

9

 « ۰حاب »  3بو تلری سل 6

ركد
وکا عاد حوق شار اوفومشدر » فقط زه وندن نیخبر کورینور 6

ادساننده

داخلی

اثرارنده حباتلرندن بام باشقه بر سا اکلوهرونه لهجکلرنی افشا ابدر ک.ندیسیده ايشته
نوبلهدر  ۰ایقار ء  €س نک روت فنون هار

ده

«حنات شپابالدین  ۰امضال اورثکارتك

هدر بو کسی
.عشق شعرار ی اوقورکن « نهمسعود شاص > ف

ای عشقار ی

ھ

اوار » دبهغیطه ابدرسك دکلی ؟ فقط خ»ابر » شاعی سکا ايشته اعتراف ابدسور» او >
.حانده فرقتك خسرانمله قورانبرکن سک تشهیر ابدهحی شمرارده وصلتك اذوافیله
مس

وی کزان حور ۳

اولومله روحی مر ج ایلرم یازادکن ن

اوقویان بلکه بر سم اندر

يازارم « وسهار » تلاقیلر »

E
تون رودت فرفتله قاجم >

نوی هه اعتراف اجو شاچ
احعلتی

حملتی افقا اابف

اف در

 Oاور ناهآتاملمك دکلیدر ؟  8یازدفلر مه قارثی  €ده

۱۳۳

اوی بونونشعر ره

بقارشی و اعترافی باپار کورسورز :
وون صایف اشمارمه نکاه انتدم
ک
که ص حکانهسی ر نة امل > فک
به در و دفتر مغفل » و دفتر الهام

او اسک دار خا ایستهدم کورهءك
تون اوتو

جور رغه امیدی

الاق آرتق او واضح ا
شب

حرا مه دکز شعاع الام

زر ی EES

اندر کتاب حبات!

ای بد کدرم

آلام.

 4لازم افق مفی ای خبال دریدرم

القی الام .
یا ک
سقر
بتر م شو
حقيقةˆصميميتك اك قدرتیی تائبرلری باراناجق اولان بو اجه موضوع اوزرندهی

سس

۵

نو منظومهار » هدلسه ره قلبنیآحان » حسلاق > مور » اناندران برصمیمستك صحاق

حاله سلهدکل » قاندیرمق ایستهین بر شبطنتك اغواسله محاط کورونبور  :ایناندیرامامق
صنعتك اك ووك ضعقلر ندندر .
قله عابد موضوعلری

او نك دوع دن دوعریبه

اصل کداستات

ااندع او و حاق

عایدیغنی « ص سه » و « مناحات » لردن دی بك واضح | کلاورز ۽ ار جناب ا

اولدینی دورارده » شعریده

طسعی وسیوتون اونو عادی » فقط ۳

کے

کی

حوجقحه عاشقانه شعرلرك البته فی اولامازدی  .ذکاسی » کندی اولا موضو ع ولق
و ستردی « .عصری ص سه » لر « شق مناحات » لر یازدی  .سه كشعرل

ار و اولوم طرف » قلبك چیریندش جبهسدر » او » هيه شوخ بر اسهزا اداسی
وردی » اولك بظا رها واستزا اك ویو نشانه ذکادر » » الله ايله |کلنمك

E

الك وکسك

دذکانك

دکلیدی ؟ آو » دورحهیه حقدی :

شر تله مفتخ رکن ی
 aشک اده حقلی م سندن

دیدیلر  « ۶ر آوو ج حامور حدك ! »
سن جاموردن و صدی

ن
وو
سدعا
« مناحات » لرندهده قلب تترمین بر

خلق اتدگ ا

روجد دکل د کا يشترلەین رملاطفه

ااولور ؛ مناحاتارته » بهدییهم »ر جلو وله اداسی و رمکدمدر :

# ۰وولد آوستند»
ی

م

 9وصم ساز نلهءکوزم 6

کر وو
بیش

مک

د
ايشته کریام

۰

»هسنی » وزن وقافه مساعد
بو قطمهنك اوجنحی مصراعی کصنودهی «کوزهل کل
اللسوهده »

ر » کلهسله ديل اتەك »> حانای اجون بازدینی و منظومهی » خالقه

یانش بمنراجات کبی اوقویابیلرز .
ا

الى  9 6ارض برمحدت

زر تفت ومد ستاك

اولدم ووی

ف

شید هسمر |

اف نار عود ایدم کر

ی » کلهارنی » ی«ار » الله مادله کت  6اللهه کوندریلن 1
و کی مناحاناردهده « اله

او شمراری سوکلیکزه بوللیایلیرسکز !
دمقر » اناعق ایستهن « قلب » اله » انکار اندن و عقل د

در ن ».کردبادیی 6

۵:۲

صممی ر محادلهسی ادی > اوراده کله فتن کلن اعانده » کرك عقلدن کلن شمه ده

ره وتون روجزی

قاورایان صمست

وصدافتك صنعتله ورلاعش حرارنی واردی .

» حنات  ¢ده شمه ادر ْ

کنج ارىك امل شمپهمده
یاسور ماورای

حمم 4مد ه

و  0۳در ده صارصلان

همجقر قلرله | فلار اعام
اثشاه ] شاه وحداع

شەم

نه قدر اشه اعتلا حهم

ا کر ده

کو که

ته

ارمیور استان درکیک! .

فقط و مصراعاری یالکز دماغ دیور  .بونارده قليك سسی بوق  ۰شیق بر ادا
| لننده اه تشبهار و استعارهلردن استفاده ادهرك » شمه و امان تضاداری شت ایدن.
كه
حو م
ر منظ

ق

اجون

دماع دوش

و هر  ۲ایشلهمش > تجو ES

یادلی

« مناحات » دش کووبا پالوارسور :

هم -هانکیدی کراتردر

اشطرابعلاتباهمدن

لاقم رم و عفوه ای قادر

الم از حکل کنداهندن

واامضطراب رهده ؟ بومصراعلرده تترهین برقلب دکلآنولدینی فکر لهنون بنرسم
وار  .اولك اجون اومنظومه قابمزه اینهممورء دماعمز لفشرنده قالور « :فنا » روز کاری
اك اولا واك قولابلقله بوکی اثرلری اوحورور !

جنااك اك موفق اولوعش » ال حوق شهرت بولشس» شساعرلکنك صول .E
کوسترن اوچ منظوهسی واردر« :مظات لل
ای
عها»ش
»«

لال » » « عاشای خزان ».

وكض»وع الهمتوازن » اه وبوموشاق بآهرنکوار.:
مزن
بوشعرارده قبصه وخفیف رو
ڪه ازنىن و
کا اولور ا

لمل امحنده سور وکله بر > این

اوی ظلمت سکوت اله دیکر
وون اعصاب اماق کرر
کاه اولور ر فغان تر هوس
قخلوباسدة

حهان تترر .

اوغمرارده » شرك سوژکندن عم خاللرك ارباشاری مفیرانورز <
و خیابان ار اده

چاملر اوستنده رسم ایدرامق
دست شب شملهدن رر زاساق

2

۹و
سیر

ادر 2

سس
 3هلا لاک تاد

بولوط کناردن

طنازی

قلب ظلمتده تترهن رازی .

8

یدی
ای اکن متظومهارده سه هنك وکذانك آکمن

د

صافلایاسور  ۰برشعرده « هنر » ره کندیحس اتدڕمهملی  .شاع هنرور اولسون »

فقط بز اولى هنرور کورمیه!  .جنابك اك بوبوك ضعقیایسه بوهنرورلکیدر .عجمجه کلهار
وحم ترکبارپله اك شبرازکاری هنراری اکوستردی .شاعرك ھرحالدہ اك جوق سودیی

« ریاح لال » شعریی اوقویال  .بو منظومه فارسی بر شعر اولامقله رابر تور که برشعر ده
داي
ای کرل کبو رارك اهستهسرودی»

ای سروه لاه مزغان >

ای اد خرامان »

 ۲فاقه اجه کسحه لك سترث دودی

بالبن حهانه .

باشلارسك افقدن سلانه
اولدومکهاولور کت نامرنف اۋات

عود
ر

بر کت

عکو کنر..

داور مذهب

اولدم کتیر آندن کا ایباد مرس ۰

جنايك ناظملفی شیهسز حوق |قصاقدی  .مصراعلرینه حا  اولامبوردی  .بردفعه
لسانی اسی ادی  .ارقداشلری امجنده نظمی شبقلق اعتبارلهاك ابلری کوتورن « ریاح

ِ شمرة خفته » ر

و رمشدی

اهوی ريده

او زمان » آرمیده کوش ونظر ء
نو اداده

 2اک

و تزهتکهه

ایلیوب برك تانزار حزن

« لردن رروز کار اسور!

تی تور که اله وزن

عد

برحوق منظومهارنده مصراعلر طویاللاوب طوریور :
ر

۰

۵

۰

۵

۰

2

6

کوچوك» کوزل راو ومجاق کییاولان دام ۰.۰

زمان کوب اجووخقلق ری ۰کدی
اون

1۳

باشنه

رو حشت

رمن

 ۳.دی »

خالنده

ایدهمهدی.

هتخت

۲ ۳

و درده ایستهدی ويرمك او قیرحغز بایان .
 ۳اشیام

وکل

واوواعی.-

اوستنده

 7تاه ر زع مذهبله ردا

بر امتناهیلکه اولش کیی مالك >

پروجدساویاله » یلمم » خبرسزه 

اچیق بر اوچورومدن !

یلم دوشورمیدك

اقد غه اوکا کورمل م که باربلدار

افق شب روجده

قلی اوك ازهار تلام اله ملفوف

سناعات حیاسهن اجان الله مظروف

ا

وواد متاللر حتایك

ر آینة وار 3

شهراردن يد اولان «طامات» دن سحلمهدی.

« انکسار بازمجه » » « اونوتودان تاه » » « يار خل » کی » روت فنوه اولغون
زماننده ورديي > شمزار چ درکهنظمك
 EEا

و حزن سندهلهمهسنه شاهد اولورز  .مثلا

طلبهسکن سله وله حوروك تاطملق یاءامشدی  .صنعتده النته شکه

حوق منظومهلرنده
باغلی قالاحق دکاز  « .حامد » ر
جو شفو داغساه اور مش

کین وروعشدی

» جناب > وی بایامادی :

الاب امه

E

رت

حوفوراری شعرتك
شاعس » حوق ص

زفت کاو و حققه" از شار

بعض حلانك اجه بر قاپلامه ايله جلالندینی واقع اولابییر !
نار جنایه کلنحه

۳۱

ارو

 ۱جنای « روت فنون » زماننده » «حیولی»ندن کوندردیی

ا
مکتوبارله طامورز  .و اون لای مکوت اوك ودرا ى

اداسندهء ری خالد ضانك تافری ی ادلور > اشاويك ت

۳۳3

۳

قوبولیی » جلهلرك قیوبرینتیلنی اعتباربله کندیی حس آیتدیرن بر تاثیر :
ک«ونشك دائر؛ وارندن رزان اولان الواح ضا ر اينه پار زرنکی دکزك قوو مانی»
کنیش » روزکارله خارهلنش قطقهسی اوستنده اوناشونم اقات رقصهی ک1دران ر  ۱
طاافهلا نارق افقه طوغری سوزوایور  +طاتلی بر بادشرق وانورك بتون اسلرده بر زمرمة اهاز »
اویاد رسوردی

» .

آراصیرا موی و حمبحه کوروشاردن فورولاسور :
کبوینش طوغو وردی » .
« افقده » ر ضای زرن امجنده ر اخکر مدور ک

حج وی مکتوبارنده » ایلردهی اثر جنابك بمعنضیتلری »> داها او زماندن
۳
کندی کوسترمکدهدر .رده تفرعای اقالور» وروشاری جساس بو تا

هس

 ۶بتاا معلرمات افق اون بالکز :فرضتاردن استفاده دکل >
ار
ورك مکالهسندن ونان حقنده
فرصتاری امحادایدیبور  .مثلا « القاهه » واورندهی ا

و
هی آوکرنبورز .
بومکت بارده اك دفت اهدجك بر قطه وار  .باقورزکه ماه بازیلان »ساحت
زماننده پوستههبنشديرمك اجون لهه کلدیکی | کلاشیلان بعضمکتو باركبعض پرلرنده
اولده طسی » اولدقه ساده » ونك امجون داها ذوقیی اوقونان » بزه داها کوزل کلن
کا

و ورزر 92 .ط نهوق تکه فصله و

متيو رمش 6

» لعض ارحهاره» EEF E

اوزرار نده فص له ادسات یالشدر >

یازانه اوز مان اك کول کورونن او

پارچەلر شیمدی اوقویانه اك چیر کن کلیور !
همان بایلبور؟ باخاصه دقت ابدسورم» لزهمان قلماری «طسعت»ه
بو فضله ادسات ز

تال و ادال » ادلور  .صاتورترهه ر ظنیعت هنظرهسی لصو

ایدیلرکن مطلقا کهار داها لغتل » کرار داها آغدالی» نشدمار و استمارهار داها بآرز ء
شعریت داها جوشفون اولالدر  .اك حوق صاقلاعاسی لازم کلن بوراردهء اونكاحون»

اك جوق ادبیات باعش بر هویتله کوریشورار :
«ونش هیچ زر مقدمۀلونه الله چهرة آنیانده بر نشانة طکلووسعترمکسزین « حبلمتطم»
ک
ارقهسندهی کار افقبدن اشراق ابدهرك ون هوای بین زرن بر حریق امتناهی الهفروزان
اد سور ۽ شهر اوزرنده از
لیات

و

ر عوری" خواب کی رزان اولان شفاف ر وغو

قبل|لطلو عله ص و کر | کر ك صفوفی ا

مه

ی کی

E

TE

ا حاب اوادیتی اوزماشی روت فون

قارتارینه بك ای آ کلاعشدی » فقط اونی زماننك اك ول تاتری یایامامشدی  .لکن

مشبروطت اعللان :ایدلدتکدن صوکرا ا

«تروتفنون» ادساتنك صوصدبر ناسل مشروطتك اآعلراهنیسندهیدیسنهلك برزمان
کمشدی  .استبدادك ال حوق قوولاشدینی بوقارا دوردن صوکرا ر«سنه طاغلرندن »
کان آیدینلفك امجنده اسک « ادبای جدیده » درجه درجه » هب بآرز داها سوئول
ی

دی سالک

سگادناکا کو ول

قك کا

روت افون ادساننك اس در

بدیسنهلك سکوندنصو کرا اواسکاسدارصانکهداها بلتك ورکك

بط
فونوشمغه حور اولشدی  .امجلرندن الکز اکتا حقدی .و» اسی احلای شمدی

قاماشد ران رشعشعه باعشدی .دی سنهاو لی عشق شاعیی نامه وحجوی مکتو باری

اثرینه بدل دی سنه صوکرا «مصاحبهجی » جناب » بیلدیزلری کوستر ین بر کونش
پارلاقلغببه کوروندی « .زاویهٌ فلاسفه » لرء « اوغلمه مکتوب » لر اودورك الك هبحانله»

«تش وکونش» ناثری سله ویازیلری
اك ذوقله » اك بوموك تقدیرله اوقونان بدیعهاریدی .ا
اوزمان «قرا کلقده حزیلن ساض برنور» کی یل ایدیسوردی .مصاحبهجی جناب صوکرا

سیاحت مکتوبلری نشر امک باشلادی  .بوذلرده جنابه زرین برهاله اولدی « .وجیزهلر»
بازدی » اوذلری ازرلهجك قدر حافظهارینه قش ایدنار کوروادی  :مصاحبهی >
تصویرحی ء وجرهی  ۰مهشر وطن A

ری
واو چ حذاب » ر

نوکسلتهرك <

وتون قلملرك فوفنده بر قل اولدی .

مصاحبهجلاك امجون لازم کان تاره مالکدی  :دک ولوش > زینت» شافرافاق»
اویناق بر افاده ء ک[لندرن بر ادا  .اونده ونار هی واردی  .بازیاری سوساهمی يك
ای سلوردی :

« مقالار عزی ساط وقوعاندن دوکولن رز بان تشکیل اعهیی » ر جریدهنك ه سطر ی
ردورحوزك

فک فرداه کوندردیی ر سلام وصیت اولالی !>

اك اط رفکر واكعلىالعاده رسوزه بك اعلا ین برلناس کدرب و۳8
« صمح صادقدن اولهنخهسی افقك رقطهسنهطاغلان حریددار قمتدار ررلافکاردر ! <

تضادار ء که اووناری ء حله عکسلری

زار آلدانان وتون نو صنمتار ء او

مصاحهلر ده  6ماه |نه درز لوردی

ار رت

باهار نده سو بلیور ده

با

اش

پیرانەسی جوحةلرك

خوشنه کبدسور

۰ ۰

تست

« القته وکرشك سکنهسی رر سرور دی روح ووکرش پر مرور ی روحدر » .
» ور هکار #زده

اک

امل موت

لو قسه موت

امل باار ! ¢

« افتده | قشام کو نشی هس دقیقه ر صنعتکار ثکل ورك اولور  :مغریده طوغارکن آولن ي

مان حرنقه طوغارکن اوان ر حزرة دم استخلاف ایدیور ! »

ست .

۵ ۲ ۵

مت

واه وك ار رار واردکه اوق مثلایکری سطرهقدر شیشیهسلرز.

زر ادنه ار  .ضواو«
حتاجز » ERE

|ک دکل ک۸ومورهده
شان باکر ک

ەمەىڭك نەقەى اولورء اوی شدش مهی >
دکلی E توقدر سلو

حلهاری اآوروب حویرههلی » فکراری غنی حور اطرافنده دوندیرمهنك بولی سلمهیی :
» صحاق کو نلرده
:قار شسنده

عودت

بالکز

ولنو رار  5تاو

اعك اوزره وله 2

دی ومیهی ا

القن

وصوغوقی

قو رقانلر فصل

معا ات اوزون کح

 1کو بقاوزی متاعبدك کننه کافا ی حى مه قو لوب ده

بد حت هم  97هرک ومورجی هه ی

 0 .ور

ها کخدن

نده ای دشمن

و

لا

ی e

و رسه

اه

3

a
ي

وفاه و رمیور .

۳

ایی ,رممصاحبهجیبه هیشیدن اول کسکین بردک لازمدر .یی ذدكاك لشاهسی بدر؟
رم ] لاوز ۰

هسچ اسپزادن و وك نشانه دک اولورعی ؟  2او غلنه ان

يوان کوردرکی ؟

» کم شمه سز باطقهدن زناده نعانة ر تدر  .انناندن باشقه مسهزی
صاننورمکه اناد متو ی بالطبعدر ؛ د ناسه ك عظے  9خطا اولمىەجق >
-

:

«شلسوف

 ۰رتصویری

 ۴سو هن E
۰
مظلوم» e ءطفا

سو

کی لی تلو

کر ری

7

ا ۰٩
۰

EO

ج

طیو ری

بتک :

« فیلسوف اغلوی طاترمیسکز ؟ وظفهسی عالله کآلنمکدر  .اعتقادمجه اسناریاب کذانك
کر
 2بل E » طویاحه »
حقوق طیعمهسندندر « .مظلوم » ر حالده طورماز ۽ دوعه د » :
تاره-یکزر  :دور »> لانقطم دور ب فکر مه بات بر نوع ماندر ۽ خهانده ام زاده نفرتاتدیی

مخلوق درت ك

سنهدنری عبنی وضع محافظه ایدن اوالهول مصریدر ! #غمومست اله بلاهی

م E ولور  :زازله ه رقص کره ٤ فر طنه به ڏهقهه هوا » بانغنه

شش بارای در !»

نک منشوردن
شرلشلیهله  کلنبر 6ذ کامیی ا ن
اوتنك اجون مصاحبهجی حنات » هیشنله» ه
2

سشنردر > بارلاق کورنور  6دەلر  ۰شىمدى

9۳ €

و قادسلغه قارشی > او مور

 +دی .زاسانيك مقت فضای کرم
ساحت وار

رری
بازان « تصویرحی جناب » ده قا

اوق آوعقدهدر !

تسخر اده جك حلالی

بحتنلره صاحبدر  .اوفق فر بضهرلر یلهحانلی تصوبرلر یامایسلر ؛ ايشته بر قاچ منظره
بر سمی

7

8

ست

تست

د ازنی صباح اویاندهمز رمان » اجریندن طلو ری کر
دور رثروت رلك آل

ساس  6آفتده ر وميا کو ته کویا لاف

ده
تدیم ر
خیم
«ش

و
نششکو
ق

۳

رخوطوز طوقو وردی« .

قاری شهرك سکوت ورخاونی اسنوردی .غرما ۲۳

صو ك
ياراند
واتک
کمنك
هغلر
سیل پلمازهاری باهلرده و چام فیستیقلربنك قیویرجی شمسیهلری لبنان طا
ياغمورك خاطرهستی قوروعق اجون اچیلمشدی » .
=

« خاطرة لین اولارق بالکز بر الاس دوکه کیی افق ناله ایلیکلتمش بر

واراردهی رخاوت خواب واردی  .رقبق ولوطرك ر بر میاه چکدیی مهار غریده خففلنهرك ر
نف
 Aوغو » شرقده ضیالاتارقی ر اون ول اولوردی » ۰

سباحت ادساننده موفق اولق اجون اعه و لوشلری یاقالباسلمه در a

نوتسدام » نونی تصور اد

درن

اب  .رطرفده « غرونوالد » اورمای > دک طر فده.

« هافهل » ری > ووایکستك اورناسنده رشوسه واردر ؛ او اورمالله نویر ارام
وری
ر اهنك تشکیل ایدسور ده سل لیکو » یاخود ش

و

ار وابی

طبییی اثری بریرینه باغلیور دیهلیرسکز » لکن بوتون بونار هیچ فضله دقتی جاب امز»>
اورادن اعه ر « لشضص صنعتی » اله نادیده رولوش حقارمق لازم کلر :
» ر طر فنده ولوطلر  1شهار وسلد رملرله مناسنته  1ان غرو و الد ی طر فده ولوطلردن.
انزد ع

وقالالری او دفق او نوعہاں و یلکه حالا خاطر  5طو فان ابله غرورلا بان هافهل

 ۳مادا

بو وله  « :سنك 1اك قازمه وباباك طویراق  ۰». . .دسورار » طبيعتك او ایک ا
۱

و حقر بشر اده ك فروماهلکی لورنه اور وول 6 1

۶

کذانك جلوهیسنه حدود ولوئورعی ؟ « ویانه » بکهدرکن برتارلانك امحنده آون,
له

رحروسدن

برطو تام 02

در

استخراج اندهسلمه
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« ابلك موقعك حو ارتكد صارارمش اوتلر ازاسنده الک اسیک کو رو و روا
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صاندمکه اضوك مار امجندن زکرلشحك حاشرسور ! »
رده

۱

حانالاید زرمعه دکل >

یاباحقسك

روز

شاری

به
بیازیه واسطه یاعق » لوده عادبا « حنابانه »رمهاردر  .متلا « صوفه »

کدسورسك

 €تردن

فو لای دکل 6

6

طسیی

تشر

ور دی

وردیکار ی

و

اشاعق هسچ

ضفه

دغه وسسله
دو لدبر

و

۰

و لای دکل  ۹فقط کورون

اودلر ی

نت ایک

صر

aS

ویروعشکن کوی وکویلی حقنده
شبت انملك حوق قصه برایش اولور » حاضر ککو
«وی » ی اوبله تصویرانمهلیکه بو کهوریه قابلتطبیق
تام بدی تفه یازییازمالی  .همک
.رد وعموعی دوشونوشار فکركانکنلکنه دلالت ایدر ء اونلرده معانرار
اولسون ج
ط دہ طوران اوغ ارك ادن ورل ورد سوزار بغر
حظو ظ اولورسك

» وسات

:

ا کوناردن افقك کنیشلی

ا

آور ء طارلفی نه

اجون

اوك
آوردر :

یکلووار نادرا اطرافلریه باقارار  .رمعتاد کوزاری طرواقده وعقلاری ....سهجکارندهدر ا
کلیرکه کو ارده قاد ںی EET

حالبشورسك
و دهسی

قصمق

اجون آجلقدن

« سن حوق

» در وقوحهسندن واا « از

ورسك

» -حوای آلبر e وبلو قادن خسبس ٤ کویلو ارف طمعکار در  >.ری »e 3
 ¢اوک
کک

ا

لانقطع واردات

اهن

کو دلو ه ك

موصافی امق
نادراً ادف

الستل  :آیکسی ده

اد رسک +

طو عق

سلمز ۾

کواو لراك ر خصو صای ده

0

او یكث
ا

بولوشی کوروشدن حقارمق ,رینه کوروشی بولوشدنحقارمق  :بو » حوقطوغری
برصنعت اولاز آما » حوق حاذب اولاسلر .

بولوشی کوروشدن چقارمق اجون « حقیقت » ه جوق حصه یرمق جبوربتنده
وی ياپاسلىرسەك ارعن حائلی »>
قالرز » اوزمان کندعزه دکل طشدهی حقفته باغلیز >
اولور ٤ یلیلک اوستاق اولاز ».بل ایستهدیکمز کی مونل اانا
اوژل ا
حالبو که کوروشی بولوشدن حبقارمق برلی طوتونجه اوزمان سربستزء ایستهدیکمزنکتهی
آولار » الستهدیکمز فکری جنسزلار» « دبای بان » ی ایستهدیکمز کبینسیایدهرز.

۰

ایشته هکبروهش » 4یاغمورلی کبورتی ادببانه کبرییورز

« امور باشلادعی « بلدة سرور » تون جاع کرب استلفار ابله آغلایان بر صوهعة مام

سای الر س:وهاظردمی سوسار خوندهار ضاحافلری اباش دوک آواره حکبلرار» ارتق قلبار رر
دماغ کیی متفکر وسئنهر رر باش کیی اندیشه  8کت فاکل

صقلد قه آشاغیده علکت

لد ی

رنتی سونکرار کبی تولوطلر سیاده

وت اع ضایر » .

وه دکلدر؟ و تصو ری نکرشدن آ لوبه ره
ایی دا اعمو رل زماندهء هانی بلده ب

تطبیق ایدهمنمیبز ؟ دیهجکسکزکه هرك اولان برشی هیچ بريرك دکلدر» هیپ بربرك
اولایان بر شی بر هبحدر » فقط او زمان وتون او ادیاندهی مرضك روحنی تیشترلهمش
اولورز ؟

اه
بر ار له زمان ادسانه مال اولور ؟ وک » ج«ناب ه زمان ایسترسه ! » ده جواب

وبرءسلرسکز  +اونار هن ایستهدیکلری ادن ببابارلر  ۰ادات دع که ۳۳
سوس  تشه ء ادتعاره » مین افاده» اولولو حار دعك دکلدر ؟ مثلا بر بشکطاش
وقعهسی اولش » بر قرادقینیه»سنه زاج بای نآارق اونك کوزللکنی اما اعش  .و

علیالعادهضابطه وقعهستی» اك پارلاق پرادبیات کسوهسی امجنده» تللیبوللی براتر یایاسلبرز:
وم

 912آورویاده سوفا عاخق ود ههار( بر معتاد ر عتات یکیو

لقای ملحنه چارسلان

دو مایم يزان دة اغا  6بے لم که هان قاسهك دلداده د محخق طرفندن ارح تاه و ادخال

ادلدی ».. .
رت

ری

و حمك ترونندن استعا به cC

بلوری بر کاشانه خالدر  6دسه اميد

:

4

بو

»

5

سوه

عکوس

او قدر سوس 

¢

قو روار نے

اوقدر شفافت

ابه

بارق متروك

و  7همور > کار دة

حاندی

GC

» اوفدر هنر > فقط بنه قانسز لقدن کلن بر صولوقلی

بهدن؟ صنعتدهحاندن وطعنلکدن صان سوه ال ا
اع

ا

سز ی دم

ا

الد ر

کنبی ت۳۳

ورد متلا( زاو بهفلاسفه» ده ی اشجاصه

باقکز  « .وماطه رضا » » « دبلومات اشد » » « خوحجه توفیق » » «فلسوف مظلوم»
وون

نو یکدی ندن فر سخ فر سخ ابری شخصتار هب

فووشورار » هب اوك کا €
ای

« حنات > اسلو سله

باقالارار » هی اونك کی ماهیدرلر » اولك اجون

اولاسی لازمکان و شیخصار اسمار نك  6صفتار نك  €صنعتار نك ورو حارك

ابری

 Nرما هت ك رسا حالنده وهسی « جناب » شکلنده محل اندسور .
ررومانالی سوسیا لاسته کش

و

قادنلری حقنده یفکر یصو روور.

مکر او رومنده طبتی جناب کی دوشونور » طبتی اونك کی قوتوشور» ۰طبتی اونك

کیی ظرافت جانبازلقاری یاپارمش :
SEES

قادن ڪه هیشیشی  ۲کلاور دعکدر  .برقادن هم بی » همهیشیشی

ک۲لاستن  :و کک ادل

کو تیان ا9ے کر

ازعمتقادمرحه قادنقلییی درن معلومات

ر از سرسملهیور ! قادنك دماغ زجه باخاصه دوداغندهر  :آل جلدفاسقه یازاجفتهطاتلی سم
اشون

 ¢وج

ایدهرز ۰

۵ ۲ ٩

سب

مسب

کدهدکل >
فبستاك فلکات اله مناسباتی ز بك ک۲لاماز .قادن سلدزاری رصدخاهده و وک
رده

صاعالی

و کوزارده

a

 4د ورز

 2زاو به فلاسفه » ده قادن منافشهسی بایانلرده طبییو عنی بوله فووشمنوررمندی؟
د

ورز که

وھ

نم بالک :و آفاقی» او لاحقدر.

«هسدت»

وم ط صنورده

هی شه

شحصتی

ره قلیشه بکقمی دعکدر ۱

ده بالطبع ساده سادهلك و ساطتی کالامقدن حوق اوزاغن .
صنعتده طبیملك ت
مج ار

ص ں

اولسون

» درل

او لسون »> مغلق اولسون

ومط ری

»

| اند ر تن

› رم

ووق  .بافکز « وتسدام » ده
روجزه کرسون » بزه طسی کلسون  .اده ايشته ب
بارق  €ده طولاشور

> و

« ٠...

ن

اوله جس ادبو ر مکه شو ] بدهتولد آمده  3خرن کرد رن بالکز بو ام  .وسفورك

آلدیم ملال بوراده سله ایشته قلبمده ياشابور  .یارنی » ورك

مسرت

د

خار 9
مراضاد

وک

۰۰۰

شاعرىنه وتسدامدەده ر

»

ا زه ك ياعا جق ¥

او وک

ر ار

تلمك اجون

مهن  ۰صاسورزک ار قك اسمله کد

و آ قتوراك

پاملبور:

رداها

NN

تک از ایده »۸اخاندرامامی

بو بوک > خسراندر ۱

حنايك سو سلو چا

نع

و

کار لی  6عن هلکه

این او اند

قوروتان ر فنا روز گری استور :اوکهحرر لکله

تاترلی ار مادی

اوک ول و وت اقا کورو عك ایستهندر ۰

خهنجلکك کوندهلك حالی اونك ادساتیده کندی ننه آلدی !
شمهسز ادیبات کونك ایشنیده یاپارءفقط اوکا هبحانك ابدیتی رورسه ...
ادات

قامله عن نه جلاف لفق ایستهن جناب

اوغامادی ؛ هقدر قارا

ه قدر « سقوط

خال » لره

 ۳ساض > هقدر اض صادغلر ی قارا حقدی  .هدن ؟

حونک الکز و کته  ۵فنمشدی  6حونک صنعتیی الکز EA وذ  6اوستنه بنا اشدی»

جونکه فکر و ذ  دلا مقباساردر > آلداناسلیرلر  .آلداعایان حسدر ء لاعوت اولان
دو گی ودو ورمقدر  :اوان محرر لکله اولهین صنعتك سره

از بلهسور :

نورك مجدد ادسای تار خی —

٤۲

سار ن موم

یرود

اد  €در

 3اوطفل ضا حهر ه طو مامشدی هئو ز

کال از و رددلهی الانه

اولور دی صاف

»لوطلر افقده ریشه طر از

اولوردی ورسحر ارضه الا رداز ٩
وفراز د

"کشاده چئم ترقبدی ناشکنانه

طلو ع شمس منبره تون شت

کوزل قادن لفسندن لطیف بر فنه

ابدردی تازه غصونی رهین لرزة ناز ۰

بررشکوفة بالاان مثای د امردی

غصون سر ازراسئده طور رمم

اوزاقده ردرهجکدن کلیردی موا

صاخ دفته ر اهراز از وناز .

کوزلدهنلری قلید اندن کوزل کللر
تون ملاحتتی کوسترردی صانکه پار »

3

وق

او کویلو قر حستقدی

او کته ی برارسه قومی bE

اوموزارنده ر اسک باچاورادن ائواب»
اوزون صاحنده فقط واردی ر خال ضا
ضا باحاوراكث اوستندفذه کوزل کوریور ۱

هواه سر ر ایدی ر شم

روحنواز .

مار  ..اوفصل ملاحت» اوفصل

اکر د

عى

اولان

مااز

بای اسمری

حملاق.

 أل بلئده طایا کش ٤ رآلده کو زة آب

ایقالرنده فقط بارلاوردی شفق .
ا
که ایلنوردی مراب او

۱

صأحلین اويا عه کندوب صو طولد رمق »

کندر کلیر درهه»

 1ات وظمفه حی شممد یلا ودر N

آلنده د

الله بر دره » زر کلبه کوسترر » شاد

صووازسه کسه

او چابراشیق وی بك کوزل بلیر درهنك 

آلنده دستیجیکیله ککیلدیرر اورابه.

وک

ا

ادردی وقتنی بر تازه قوش کبی امار

کوزلدی » روحن ارزان ادردی هرکو رهت

رقیبهمی سله ایلردی شیهسز اقرار

که مائی کوزاری بلره مجلابه

دوشن ممای منود معال مشنداز TH

 ۲اج :

E
ایی قولتوق دکنکنه اصیل زرواللی طوربه حالنده درهکار آراسی چاشخانهلرندن برننه کیرن
کنج معلول ضابط ونوم ونوم چای امجرکن بانندهی دلقانی» بر از
صاری بیقیی » قورو و

مهیج ور از مفتخر ک1لانیوردی: 
رس

شیمدی هیچ کولوم اولقبزن سویله سلرم  :م سوقاقدن یشم سمتاگه

ده

تازهلری اجون اك زیاده خلحائله بکرن حادنه ادی  .مهبزارمك شتردیسی طو ولذعی  2خال ¢

تومک

اولق ایستهی

> باخود سیاه ای قدر

اعتناارله  -ره ار سورولوز »> ا

.لده راست کلیوريشم کنج قبزارك ورویشلری شاشیرتر »
پارلاقی نظرار فسلره پایشیردی و
زری
آپاقلر ی طولاشد رردی .صانکه مهو ا
ر اس

اطرافدهی هوادن آرردی ب.کاده رلقب ا

وید !
اصل آدم اووولش

کدی

کی ک وکسمی شیشی ہو ردی

 ۰ادمته اعتراف

ادەجکم ه:ة وون

و نلر رر مق

چا اوه امی که سفر راك

حادهسندن غاف اولدیغی زمان متحم

 ۳رنس لوند اقسرای

فالان کرزر ر دوزىنەدن

باد سوقیات ی جناق قلعه ه | عشدی  .ارلا TE

هی

وه

OE

ضیافتی EE

 .کا اوزامی

ویدوی
ابلك اوکه برری  1کلامایان و ری ترننك بای قاع آیستهن ای آری قووای حس

ا

کونلر استحکام طاورارنك شا

.ابلك.

د ا:وهده بریده سبرار رر يارا کیی اوزاسوردی..

 3سر ارده بارالا عادن اول وطن طو راعی
دن
قبا
للا
قارمجه لاسوردی یو 2لق قا

مظفر بت.

سبرارله بارالادی  .استحکام

طا ورری قابالر آ اتکی

قارارمشدی .

همهزی سبراره ترلشد ردیلر  .اورادهحباتشهه وق که ك شوخ ر شی دکل » فتط سرد ةا
سوه بر سلسی ءار  :انتهد ی
اوراده احداصزك

|عه » سنا

و

ده و طنك طو راغتی او بهسلمك  ۰.۰ .سزی تام اندرمکه.

زرر شثی حس

اولوسور  :اوو خ

ق.
شرلخو
و عادبا > سلمم لیر حا زمندر» اخروی ا س

صارصبلان باشکز دوسور » تون اعصا نکر ده امطاعسر

ز A آ نی هیچاونو ماج :
م۳

۰.۰ .

اللك طوب طر اقهسبله.

روقو
تترهمه » فعط ق

الله مناسبق اولایان

ر نتردمه .

:وزار اجبلش»یکزار اوچوق » دوداقلر تټرهن ضلرله بوغولو اندی..
اطرافد هکلره باقدم ک
او طوب کورولتوسی زی

تیک

غر منتظر > مدهش

ر امتحا ره دعوت اندسوردی » هیچ رشی

و هیچ بکرمنه عقلمه کلموردی  .داك :اح سا کت وی حس رر کرةبلاهت طول رمهدی ب
رندی وارلشی» رده د زارمك طایادیغی طو رای حس اند پوردم  ۰عبرشتمدی غالبا.امنیتوردیی
ک
امقوطو راغی» ار بسنده ولندیم مهيب معبدك » ر ارك
وو
لموردی  :اوك ش
اجون سه وعکلي
هن

کدی :

سپس امنده دشمن طوپربنك سا آغزلری اوزاسوردی  .ازهصبره ر آغزدن ت۱هین ر
دیل جقبور » اطراقزدهی

عناصری

هرک ترهسوردی  .شراشل اوه باتلا وردیکه کوکلر

بارلور صانردیکن  .هی ضرهده طاغلر اولوبور » ولوطلر ایکلور » هواك و طویراغك انین.

و فغای بر خایطه کثافشله وکورسوردی هی افلاقده ردن قالقان قوملر بطرواقلر و طاثلر رقورو.
اوو حالنده سهمه عو دت ايدو زدی  « .منطقه مهلك » اوکز دهی سبرلردی  .اوراده ممبلر

و

قارغهلر کبی حباتلری

دديکړهشدی  :رة شپادت اجون لانقطم منحل مو قولر لودو

وشالان سبراری طولدرمق لازمدی .
و نت رم بولوکه کلدی  .ورو

آی ER

اجون آولهل» دسوردی .غنم فورومش و در

ر حغاق اله :
دامامی

« هایدی اوراه 5

ریدهلهن  3تور و اولهدی

وطن
 ۰ستون.

ستت.

ولوك ا

gp

مس

نووالق ادی  .دوکوه کیدر کبی شن

لدی.و عبر-جاماشیر کیدی و

«و شاطر اولومه حاضرلاوردق  .و عکبورماث و طوك عاسندن بتون وحودم پروزلندی کویا :
 6نب طاووق د

_

و

و شحاعتدن

اوو

و ها وکك

کت منتظم

 15جنک

خطوهارله .موه دوغری ورودل !
e.

دمر و 1

e.

©

۰

e

۰

۰

۰

۰

فو رطنهسی تمرینی اقابل ر کورولتو باسوردی اسان
 ۳۱آرقهمزدن ورو  :هرک

ولولهی بایان

e

۰

انابامازدیکه و مدهش

ارگ ! » دسوردی

اوو خ » او منظره ...ادى سکو تلربلهکو لد بوزنه حاشران احق E
»> دودافلردن طاشمش در » بارم ر یه حس

و

اوستنده صعرتان 9

a

و

۰

۰

۰

 ۰مهكسرره واردق.
E 1

اوغرامش

وخبات اله قمبرداشان احاقلر > اوسنو رمار

» ہن » اعیصاق بارچهری  6اوو خ اعام ولوملر » و اعام أولوار E

سلاح
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A 6

 6صدعده

 6هس

وقت

ERE تک

 3حق

6
1۳

ESE
LES

ى

۱

روجزده سله یاشادهمز ر کتجدر ا

کتایده اوقود قدنصو کرا

زه » ی

اوکا رومان قهارمای دسهجکمزه ء هر مکتبلينك کندنی سلمهن بر رومان قهرمای اولاسله جکنه

حکم ابدیورز  :ائرك قونی بورادن کلیور .
> یو کره| » صباح « مر ر هسئننهد هد | خلدی.

حاهد ك تروت فئو دی باشقه «طریق» عبنهسنه

ودردی.
و صو کچ غنبهده ہی پازارارشسی « حدیاتمطبوعات» سرو حهلیر مصاحبهسی اتشار ای

دنک رو هو  4منتظماً «

 ۱بدایع » سرسی یازمشدی .و

E ورهار

حکانه آر

دققات او زمان حوق دقق جلب انتدی  .و قدر فعالیت

ات « ادسات حدیده » به توحیه

ادیلن اك اوفاق ر عرضه مقاله ادسور » نشر
روت فاون معارضلری و « کستاخ کنج €

ادیلن ای وفنا هس اری شقیده تشه بلبور >
پوسکوزنوردی

رل

1

باخاصه لساعز و ادساعز حقندهی یازیلری حوق دفته شایادی  .اوزمان سانسور ماورلفن ده
بایان زماث علماشندن « ولد بای » افندی « عیدن اسفادم ان هد حکمز علوم » سرلوحهل ی مقاله
يازەش ۽ حاهد وکا حواب ورمشدی

و

:

اوبه کرنك

SE ادسای قلىد

ادوب طوراحفز ؟ جم EUS

قورولور قورولاز عستان جولارده کفارعی جبقاراجفز ؟ ادساعز ارق ورك اولسون » وکا
چالشام . .
)aE
ا
۱

وا

ی ۳
ABE

نبزارگده
وا ر ادسایوارمش » هایهای اولاسلر ,فقط ری طفررفاده
وا

ما

و مترق اد ساتلری و

ایسترسه هيسن اوقورز  .فقط ر

|برز
لازم کار سه وی کندی روجزدن » ورکلکمزدن ل
 LANESرع یغلب هتک

اک نایاب  6ند ها رعهجشیی نگر نایمربآ

مدرسه ذهنيق قارا ر فوراله آیاقلا عش < » فا دزناهاملر کین مصطنی صری » امضاللی و «جرأتل
دهقادان » سرلوحهی  7مقالهده « آورویا للاشانلر « » کلهر سیقو لتوقلرشه  ۲قله » تشر و هدید

ایدلهدی  .بالاخره الافحبارك شیخالاسلای و شیمدی وز البلك لیستهده وطنك مطمویاولان
مصطنی صبری » سباستده بابدیی شیثه داها او زمان

۷

ادسات و لادم تاخلاهعدق دعك !

سهسنك تهرن اولنده جاهد « ادات و حقوق » ده ر مقاله بازدی بوك ر رنده

شو جله واردی :
« فعّط ر کون کلدیکه ۹۲

۱

اداره نله فر أ دهده طلاق

ایتک م٩

ايشته و ك جله ادات حد نده مك آولوی اولدی ۱

معروطیتدن صوکرا اسک جاهدی افله ارادق  .مکر اوچالاك کنج ادیب » وعظمتل سیاسی
حرره ر باصامق اولااحتمش « ۰مالطه » دهاسی 6حاهد یی ر سها اله تکرار کو رو عکناشلادی.

تال اجه و انکلزجهوده اوکرهق « حیات مخبل » محرری حبرت

ورن ر فسالتمله غرك عامی

ولری لشره ts
مخلدای لساعزه شال ادسوردی  « .اوغلمك  ۲شبخانهسی « تاه مله ت
ایتدی رز خری بر مترجم هو تنه کیرن و اسی حاهدل یاندة ردو

اعلان

قاچ ای اول اتف

اتدیی « طنین » له سنامی حاهد دخی رار کدتتور  .حوق منتظم حالیشان » حوق ار ورن او

 RCختد

صمیمی » او سوعلی ادات و عل حاهدی » دحا ایده که 7
حاهد ك

۱

سیامی هوته داتعا کل وداغا

تشر اولنده « بالیکسر » ده طوغدی  .استاسو للی اولان در و والدهسی

مأمورا .اوراده ولوسوراردی .حوحقاغی وم یله دی  :استاسولده اعدادی محصیایی شردیکدن

صکرا « اتك مل که « به کیردی ۰
و

ه
ي در
اهشا
د

0

آ انحه ادسات و مطوعات ا

بااصه او زمان قلمله کنمك کل اولاد هندن متا وت ففلار ی مکتوی

تلنای.

ۆلمنه دوام ادردی  .وفا

اعدادسی مد رمعاوی  1صو کر | ص حجان اعد اد سی مد ری اولدی .مغرو طت اعلان ادبلنجهمد رلکدن
 oادهرك

» طنن

ی

9

اتدی

احاد

۰

و رق

حالس مبعو "انده کندی

ابلك

ج

و

معوقی جبقاردی  ۱۳ ۰مارت اختلالنده کندیسی قتل اعك ا تهد یل  .فقط واکا یکر دنن دیکر
ر سوق

اولد رد بلر ۰

عاصلر » طنين « مطبعه سن اغا

مبعوث جقدی  .ریس وکلک ا
مو مده

حرب

یر
ربهدکو
وطه
مال
خىل

» a احتکار فومبسوی

رت

ایک دفعه دیون
«

رسلکنده

ابلهد بلر  ۰ایکنجی اجاباده

مومه

تولویدی.

ته

دانلر وکالته ا خاب ادلدی
متارکهد ن ص وکر ا ات

 .شمدی نه « طنین » ی نشره باشلادی .مطبو ع ارلری شنولردر « :حبات

ء « خبال امجنده GA

حیات حقمبه

ی

éD

غوغالرم « ی

اتبار

یرد

ادن

صوك اری « :ین اداتررمش » ۰
حاهدك صنعتی ودر ن۰لسدر؟ وکا جف القل» بهمثدت همنق جواب و رهمه ز .شههسز که
ار حکن > روحلری

اونك

حکابهلر نده

باغلابان ر بارلا قلقله فسونل دکلدر

موتئورهار نده ندهرينلك» له کنش رصحله» لقهلداری تتروتن بحرساستت وار .فقط او
حکانهار و او یاز «لر شاهقهلر دن محر و مسه حو فورردنده

عار بدر .اونلرده .متوازن

برحسايك

3

کی
حسی

رموضو

لو سور

حو شغون

عك اك هصحانی

دکل او لولوء اوزلودکل خشف»

اولاسی لازم کلن رهنو رهسنده

انکندکل ساد

سله طاشمبور

اك

دوشوسوره

کوحول حکایهلری دکوزون هوندسی» رومانی تكخطل و بسطء تتقداری له حسایل
وواولودر .
ل
وودرن بر هحان» یازیه فدرت ورن
بوتون الرارنده دالغهی بر شعریت» حکن د

بر احتراص» هیچ بری بوق» صانبورزکه اویازارکن قلی هکیرچدباده طوتولورء» روحی
هیچ

حه قاملمسور EG

م

دیکر > وتون ملکانك دبزکنار نی صم صت

رماغك عحصولی اولان اترار.
طو عمدهدر  .هچ ,ری فوشمغه راشور » هسی سااکن د

رو»
اآص
رو
وحهت اوفلرك ضعیی ایسهء وکا مقایل» زورا ی شعر تتار» فقو

زست و آلایش»

حس ابتدیریان امك توعب» صانفیابرده  ...صنعته آووم اولان بوتون بونلر او اثرارده
کورولور» بالعکس اونار هسنه حت ورن سلم ر ص سه شاهدز :حاهدك ا

۱

دعمانلحه » نك »>اسکیدن سزیان صنعیتنه او داها واضح پرشعور ویردی  .وی
یالکز دماغله کورمهدی » ذوقلهده طویدی  .آرقداشاری آراسنده ال ساده اویازدی»
طببی لسانه اك حوق ابواقلاشدی  .ترکباری » مصطلح افادهیی اصفری حده ال حوق
او ایندیردی  .اولك شفاف» واضح» براق اسلوینه داتا وسادهء اوحنقء وطسی لسان

لازمدی٢ :یدناز ادزه اش رادي موم ا لور :
حاهدك ء زمانندهی شهریی صنمتندن رادم منقدلکلهدر  ۰غغ اندب ۲۳۱
تیه" ال هنحاتلن کوژونور:واقعا اوك تتقیدارندوده » غاا کی فوتل وا
توقدر .الحرارتل

قلسلهدکل مذطشمله حدالیاسور  .او

غو فاسنده سله اولولو رحسابوار.

مناقشهاره «غوغالرم» دعسی بسله فضله  .اوناره اوکون اجون دکل وکون امحجونده خفف.
ده سلبرز > لسللی داها حوق آغیرارینه شاهد اولوت طوردیغمز امون !

احتراص ء اوت ق دار بده وابرلرنده لو ده > شمه مز » روحندم فاردی۳9 .
فنون عاهی

احنده ری

صفده

روت

ایسنوردی.

سی

می منئورهلر نك اجندن.

سله داها اوزماندن ندید درین غروری » ای صفلرده قالامق صلاتی eS
بارلاق

وشات

خو دکاملغنی سزییور کیبز

فط

بر ی صفده

ورو

اك

امجون.

او» هفکرت کی رناظطم » نهجنابکی برشاعرء هخالد ضیاکی بررومانجی اولامیاجقدی.
اق
لکی
اارکی
صلت» او

وستریشل دکلدی .اوزمان دیک
و

روت د

اامهحی بر شتی بایدی  -او ادناك دعر وکاک اززربه اد

۳

۳۳

جوم کوردی > پاعیردی » باعیردی ؟ فردی فزدیردی ؛ حبارشدی » حداشرد,ردی ؟

روت فنون فراکننء برده بافادیکه اوده آو ادن زك

 2ا

۲۳۳۱ ۰

 3۳بارلاق موشوردر !

مارم :طف اختبارکرهنك هاالنهش سنهلك برآشنامی کهروحنده اختارلامایان
بر وولقان طاشور !
ولر سوبلهمهدیار « :نامق
ووش ادا » اسلویی » امون هلر ه
اونك پ«رطمطراق خ

کالدن صوکرا او »یه وله یاعغه کلدی؟ » می دیمهدیلر» اونك نژنی « فنیحانجی قاطرلرينك
شاقىرتىلى ولولهسنه » ی بکز مهدیار اولی « سادمحه و ساده الااظ و گانك حانمازی »

دا

توصف اممدیار ؟ فقط حقلىمىدیار ؟ سلمان نظف » قتوی sae کهاردکی

س

۱۶

ه



آلوردی؟ فقط هان کله بذاته برقوندرء او بوش صدفاری دولدیرمایی؛ اوذلره روز
اجندن ر هحان فوعای بىلمەزسەك انولر هه بارار! « بطار به اه آتش » حرری قو ی

دین
هی
هرفن تقو
ره حنده

کے ای !۱

Ê وار » هصحان و احتراصله

ر شدت

بارلایان ر لاوکه سرت

عکس

|تدربور .ساثحهء کاغده دوکولهدن اول » قلمنه مطلقا شاخلانارق کلشدر .شاخلانان بر
ساجک اترار سنه بر حاشرمه قدری EE
دوکوان

رن ادا بهمال»

اتسور >

سوزولور!

 .حوشفون دویدینی زمان » وقاردن

عظمتی

یضار

و

عابل وارء

ارکث

سسلن

چقارمق ایست .قابا حس ایدییور دکل» رقنی شیشیربیور! فکرلری جوق طوپلو .اونارك
حدودارنی

کسکان حیزکارله

ابررمشدر  ۰کل

تومسه کلی حو فورلو راشورء اوثد_ه

توازن ورر » فکرلر خامده قالور > اولا قلنه اوعیایارق کلس  :دوشوشهسز دوغولری
اولدینی کبی» دوولش دوشو و شلریده وار .بر کلهاله نضفك روجی ف

کار کر أ

ده
الشغ>
ککو
ویول شلرله دالفهلدر  .فقط طشی ء فقط کاغده دو
حوشفوندرء قل
هر الا مش٤ ی امحلت طشی

ها

'اوزمان كلەلرك قاو غنهطافلمشدر :شرازدن» عماقدن» صر تاری شانافاتلی کر ا
"او عای > سد ری

شافرسلی  8که « ار سحر

 ۰او تلرین اوبله لهمار > او له برحنارکه 5

صاوانجی اوستهبی صانبرسك  .او ترکبلرك شنغرتیسله آوردیی مارك اندامنه باقار ء
اایستر که اونلر آدعری برایر آتسونار» الاری «سحع »  4بربرینه ویرسونار .اوهار
فقره اولور » او فقرهلر بند اولور »> فقط او یازبار ورخه اولاز  .ای تورکه اولاسون »
ضرر وق» فقط طوعیی عحره» طوعری حمحه اولسون :انسان» وخسرانه اجنور !
سلمان :لظف دیاربکرامدر » .مبران الادت » ما

و » رات العبر » مورخ سعد باشانت

اوغلىدر  .پاشانك شهرت ولش شمراری واردر  .و عانله نقعی زمانندنبری شعره سالك ر حوق
شخصیتلر تشد رمش  .صوکر | د حله آری  7شمر ااهامسدر  .سلمان ا
"ابله دی

هو تن ادی ذوق

كى ودوق طعتمله ماضی به باغل قالعدر .هه کراول فراسزحهی اوکر ندی ٠ کندیسی

ذاسی و خسرائی ادق اسدی . :کندی کندی تشد رمهدر.
منتظم ر محصیل کورهمهدی» فقط ک
نفا ید زا ندیه آوروباه قاجانلرد ندی م عدوننده روسهبه ملتو صنانکله نی ادلدی  .مذروطتك

اعلانندن صوکر ا مهم و الیلکر ده ولوندی .نکتهدان م

دور
هھ  +ا

اعاد ورق بر امد اه

:بعض شعرا وادبانه قادشی ایکنی وچووالدتژل نکتهاری رر منقبه کبی سویلهنير طورر .
« مااطه » بهکو ورواللردندر..

نت

۲

۵

سب

روت فنونه  6۱۳ده داخل اولدی  .اوزمان « اراهم جهدی > مستعاری

قوللابردی .

« سلهان نشف » امضاسنی مشروطتدن صوکرا استعمال ایدهبلدی .یازدقلری بالکز شعر » مقاله»
ص حو مله « لصو بر افر * ی

ار او ااضا و

حتارمفه باسَلاد طر م تاک و وی عن ره

پارا یادیلر  .دیکر عنتهلردن

خواصه خصوص اولاحقدی » عوام اوقویاماسون دسه فا 7

ا
بر مثل ال !  ۲کلاشبلان خواص يااز » با زوکورندی » غزته دوام ابدهمهدی  .او
اوغی و
شمدی

و وی اکی

او إت حوق صاسلنور

»تارکهدن

دو کا

¢

»> اك رباد رعوام جدرهسی

پاپدی» لازم اولان ,و اع

۱

سامان

نظف

 ¢حناله رار«

عن ره حبقاردی

حاد بات » د سه I

ر مدت شر اتدی  .نظيفك » تلف حراند ورسللهلره طاغیلش مقالهاری » نثرلری » شمرلرندن
باشقه دار طویل اراری ك

وق

کنبدر » .رطا ر ه اله ا

» فراق عر اق « ادلی منظوم ومنتور ر ا

واردر.

 «¢تامنده كوك

« نامقکال» اجون

رکتاق حقدی

ه

ررساله تشر ادى

۳

ذوقنده توازن بوق  :حسی وفلسله شرقه باغلی قالدی » فوكارذءاسله غرب ذوقتی

آلدی  .فقط با ایکنی ذوق برجنك برینه کهجك » ياایوی ذوق بربری امجنده
ارسهجك » باخود برجی ذوفك اوستنده ایکتیحسی سطج بر را
لضفدء واوچ شفات هسچ ری حل اعهدی  ,او نك شرق وب

قالاحقدی .

دوق معدقندیلارنده ی

مایعلر کی هم بآراده ء همم بربرینه قاريشمامش بر حالده طورییور !
فهرما گی €

وازنسز لي حانندوده ر

قورقاشی eS

۰

حباتنك ء دیشاری کی ساض » جهرەسی کی قاراکلق طرفاری وار  .آکلنیور >
بواوطی برتان برشیمشث ؛ آکننو

ی :

اد

 ۱مارنده عاصاره فطدرارلق بایان ممزاحی مراده شدئلی بارحق مکتوب بازاحق
 2فرالشه دەسىرەیى « ار اشک در

عظمتی 9

فام احنشامله > مغر ور

و یلك منظر 1

استاسوله کردیی ؛ وتون بكاوغل اك جوشا جوش رمک آیاغنه ممریادیی ) وتو
 €لال و عاره  €ایکنلشدیی زمان لطفك

#سشاشان

استاسول

حلادئل

و شافاز کے

زرم

دی

برمقاله سی

ببزانسك ھا

۰

ممور «یبهرلوتی کونی» ند وده تاصل اه الاه بر هیحانله کونوردیی و و و زدن تاصل

مالطهه .سوروکلندیی معلومدر  .توثلری ابا نطف عع

زماندم ا

۰۱۱

e

9
وحدالدیته اك اغرافکار عمودبتنامهلرله مقالهلر یازان » مقدسائنه قدر جاوز ایدن « على

کال » له برقاچ کون صوکرا باروغار اولویرن » قهرماجه اسبرکوتورولدیی اطهدن « پیام
صیاح » » اومشپور تذللنامهی کوندرن » مالطهده اوالم غافی باباحق قردکوحوان نظفدر .

بوتوازنسز لی ناصل ونرهدن کلیور ؟  ۲کلاشبلان ء او » قلببله جوشدینی زمان بوکسك»
فکربله اا اا قالدینی زمان حوقوردهدر  .صانک قلسله فکری تکمهلهشیور !
نظف اورناده قالاماز  .مننهادن منهابه صبحرایان بر روحه مالك  :با مدح آیدر >

مدوحی کوکده ؛ يا ذم ادر ء پاتبردیفی شادهدر  .نوی عنی شخصده بل باپار  .مثلا
 2فکرت » انویدهی منارینه کومولدیی زمان « خامه نظف » اوک ذروهسی ولوطارل4

اوبوشن بمردح وتوقر تربهسی انشا ابلهمشدر ء آرادن ایی او چ سعنمهدنده ء مد

اکفه و » بیلمم امجون » جنابه خوش کورونهم ده فکرتك عناریی یوز مثلل درین
پرحوقوره ایندیرر !

ان  ,لصی داها  :فاع نطقله ار نفك اراسندهی

ضدیت .شاصس

«وله » لر یازار » عوضی بلتکدر»
اف اعهدر ء ne وزتر اعاب ادر » قصه ص

مصراعارینه حا اولامیور » نظمك آهنک » آووجه آلقش بر صوکی » پارمقارينك
تن قيار  .وتون موضوعاری حف و خفف اعاب ایدلشدر .سک اویلهکل که
ومنظومهاری حوق ضعف »> اوکوروکلی »> حساس ,رمریض یازدی !
دو شعرارك ر خاصهسییده زه « دادر احہاد » ی عبدالله حودت بر سالنامهده افشا
ادیور :

« منظومهلر مك هان هیچ بری وقدرکه شباب کلهسی بکرره اولسون قوللانیلمش ولماسین .

و

ال

ابدهزم کهاقا ایام ای اولان ایا شتابدر » اندی کنجلکدر  .,ادنتك

صاحلری اغارسه نه سلمان نظبنك عهق شای را ووانا قالاجقدر ! »
و له عشق TIN

ونارن لظفه مقادل رده اوعظمتل تاتری دوشونکز:

او » له ولوله » کنوهمیورتیدر » دکلی ؟ نژده جلهلرینه ماماحاک > بازی آرتق بر لوله
»عاری اغر وشسدتلن اسطلمهن ءاکوزکك اوکنه
اور كت امنودضر
یرثرك صاحی بر پہاواندر !
او
نظف هبه حکایه بمااززء یاخود ارد د بابامیکی شان نهبه حکابهبه یکنزههن؟

دیس

اویده طاشقن» حدهی > روماشك
دار حر حو هسه صعمور

۵ ۶ ۶

سس

ار وار > و رو ح > حکاەلرك تهکنقله حوربلش

> صعد ر معه قالەك

رجو

ی بارحهلارسك

!

باقیورم :سلمان نظیف » بر صنعة کار امجون اك قمتلى منبع اولان درونی هیحان
واحتراصه ولا ماگنه اولهایکن بههومظهر ی لستنده ووك رصنعتکار اولامادی؟
 EÊعلانی» فقط داعنسق؛ دو لو لوء فقط موی رانسحامدن حروم؛ حوشغون»

آاق ب«رهوغو »
وص
فقط موازنهسی بوق ؛ غالبا بولك امجون یارم بر ن«امق کال » ق
بک قالدی .

ار مت  --بل
ركوت

فنون عالهسنه داخل سله صاسلاماز اسلونی اوناردن

آبری ء ادا تلقسی اونلردن ابری » دوق و
مخسی اونردن آری ۰۱۲۳۳۳
اوثلرله راردر .
بعض شخصتتار واردر » حوق صنعتکار اولادن حوق مهم اولابلرار  .اك اوزاق
اسده باشایاحق لاعوت صنعت دیعهلری

یارانامامشلردر  .فقط اسنك حریای حالده

«ن » ده راوزن » ی مودهلهبلردر  :اعد عکس
کو
وتلر
دویارار  ۶او

۳۳

رده رش E

او » ثروت فنون زماننده ملی جریان دوریی ترم ایتدی  « .صنعت اجون صنعت »
دن زصء ك آمحنده « خر اجون » ملت اجون » تورکلك اجون صنعت » دان وتلق به
صاحدی  .داها روت فنون ادسای باشلامادن » او نوعهده ادیی زصه فعالتهمەد

او چدرت سنه اول» امد حکمت بكادباعزك مییرغاهسی ولو عاسنه قناعت کتبرمشدی.
او صبرالرده تونانستانده ء قافقاساده شهنندرلکارده بولوعوردی  .و قناعتك حصی او

ارآ امنباهوله : 5
اد حکمت مك کهسزانی خوالد ضتا یکلرله برابر بزده ابلك کوحوك حکابهجنلی
یاراتاناردندر » اوکه او زمان مد امین بکك نظمده بدیغنی نژده یباندر > « خارستان »
حرریکه وتون او دور امحنده « حرث » ی اك حوق بزم اولاندر ء ادساعزك تارشنده
8

اولدینی اهست وضو جه کر و

کورمی ا

و

حق ادیک شرف لاشله ولیهرمهدی .او اهتی

۵

۵ ۶

جت

امد حکمت ك  ۷۸۲۱سنه همرسنده استانولده دوغدی  .دری محی سزائی افندی کرد
وحزار

سفمد ولا تلری قاو کتخداسی ادی.

هت

و شاعیدی.

غر مطبو ع و دوایواردر.

بکنك احدادی مورهلی ایدی ء اوحوالیده مفتا کار ده ولو مشلردر .اوك اجون اد حکمت ك
«مفق زاده » عنو ای و

امصانت لت اوستنه

ار

غلطه سرای » لسهسندن E

دوده خارحیه
ار خلرنده « زه » و باکر | » اوی " دار وکا ذه ولوندی  1استتانو له ع
,غلطه .سرا میدز سنهلرجه نو که وادسات معلملی یادی 1
نظار ند ه استخدام ابدلدی
EG ۳ ۳۳

تمحر

« بشته »

دارالفنو ده | لان وف اکر ادسای بار خن یک دیسر ابلهدی
E

۹۳

وندی
ل

روصت

.

ده کوحوك حکاهلر  ۳به باشلادی  ۰ابلك حکانه حی » خر نه ونون وه

واه
ا

« وجه وحه » در  .صوکر! « معمای دل  ۰ء « پشس ووا» حکاهری کورولدی E
فنون » ه

« ر نفشه بات ب ۳-3۲

وغونك .اتشاری شهر ی ن
بلمو

» امندهی کا به س يله وبعل :اول دى

>

ادن

مقر

< 5یکم  ۰یامتددی

اتدی  .و » آورویاه حصله کیدوبده » ل۱افر انغه » زوه »

ینجی تصور اللور م وراد
اون رست , 6ورکلکن اووعش رز پب.اولارق ووت ادن ک
بو  ۶الله » عرب مدق

EER

> طعتله آلایل

ا

شوت

3تخل

ی

وساده ر

لسائله باشایان وحالا لدله اوقویاساه حکمز  6باخاصه وماد اعتار له حوق دفته شابان اولان و اری >

وفت فون اوا بك بکنمهدی .مد روف بك بر قد ده و مو ولو
و کوجوك |AEC۱

اله خمریبالامشدی

و ارارم

کر لسسلری » نسر ی وش » دز

كدر  6و

ان
۰
 Aمم
کل

65ہ

۲

( ERدیکراری آبران ذوقك جانل ر عو هسیدز ۱

یدمک حکانه سی و دا ل صبعتند دق باو لا صرنهیی کوستردی :

حر قلزماد حنو ننده A ای
کوستتر

او زمان شدلحه

رادا

عش

ماوق ر اطه واردر  « .قافله" اثبرون » !له SEEN
و آطهده هچ

قر زر ارکات ک.ك

وطریت » 6دزق

 Eر وشلق دعوقده

اوه

ارات وق» تشاک

و الدهسی قمرنه هیسچ ارکك

سله اوه وراد و وز وحودنده کللر ا

-ووقیین

يىك

بدیعه » هسی

.و

وار  6لکن.ارکك وق

ء

ر » سلمهدیی  5ی آراور.

 6محر ممانده > ور خا ر اطه واردر » « جز رة سرندیب » دن ارض بابله

سا خت اعك ! بسته ی ر ۲فافاه صا نداللرله هد ساحلیتی

و ون قادنلر ا

E

آولش » اطهه بالکز د ارکك اله رئینك درت باشندهی

اوغلی « خارا » حمقا سلمشدر  2 .ال  3اران

« خارا >

E

 5نو اطهبه دوشمشدر » قوصقو جه قافلهدن

حمء آتلرله ا لشه عه اد « 4لومشدر

کو

صارب  1امین » قورقو  1 £اطه >

 .مدهش و یی جا زدو اء تک و حشمتل

د اقا ليك ده روحنده ر وخلق i  6اوده نه اولدیفن سامهدیی ر شلثی آرایور مَّ

مایت «شیرازه» فصلی  .خارا » نسرننوشه ک»ستانده ملاق اولبور  .سرن وش و یاباجیبه
باشدن

اوق

اطه بردن

١ عشدر » فتط رو حلر :E

از

EEF

د قاجىو رار  ¢ار

او و <ثی

.کوزلاشمشدر » ک۱لاشامو رکه قادان ه ووك زر فسوعش .

بو حکایهده موصوع

حوق كوزل اغاق

حوق احق و اوسافدر  ۰الکز ارده

نورك جدداہای o

ی
ادات فضله جلالی .و ء بساطته حاذبه اولسهده متکامل ذوقه اوعور .آصو لر > تصویر
اجون
تصویر یاسلدیغنی حاشروب طورسورار > های » کوحوك صولر واردر  .کش

سطحلی بکرلربهرار » حدندن حوق فضله بایلرار »>کونشك ضاسی اوسطحده جلوهل

رنکلر یاپار »فقط صودهک ضیا دییدهی طوپراقله قاریشیور کیدر» ایستهمهزکه بوصو
و فدر سطجی او لنبونل »:نهد حول

اتراری قر شسنده و حصسی طووورز 1

ا
شاچ ی  .داءا قادن کلن

مسین سرت  .ده ریات فنون عبالهستك ال و لبربت

یاز ار بازدی .استداد زمانده نی ایدلشدی .منفا حبانی حساستنی تمه ابلدی .منسوب

سرت
اولدییی ادساف کیت و

شاعیدر مر دی

فد

د E حس اولوتور هم

۳
تکاربه ژاموانلف شاغرل ندهارتسوق ا قل
ذااتعاش
عالهبی یالکز بر تموعهبه یازی یازدقلری ور مموعهنك اطرافنده طوبلاندقلری اجون
ادنی بر زره تشکل ایّهدیلر  .هسندن او دوره مخصوص يعض اوصافك نجلسی وار .
حسان سبرت » ملتوب اولدییی زسهنك شمر ته داها وموشاق بر ادا » فلبك داها
تارن ۹

» روح هدرخ بش

ر
ونك
مت فلو
رو

هاریی ر

ام مات موی

و له فوقالمادهای»ندمي

ملالیی » قریق قلنی » آصنعه دوشن

۱

یمه ا 4

۱۳۳۳۱ 2

صممی تر لسائله یاذانوردی  .عبت شمعرارنده

رانك اجه ملاای شعرك نسحنه من ج ابدهبیلشدر  .کوجوك قزیلهکنج رفقهسندن
اربلان بو علمزده الته هحقم اجقدی :

کل ! » قبزم » هس اقشام سن >
دسورميك ؟ « اباکل ء
EED  OSمیا
ستات؟ ال

 .وه بررده و اویه احرران امحنده ال زیاده ملال دودر آن هاني زماندر؟
تاو آقشام انی » کدن کودوزله کان کحه زاهک

او ا  3آقثام آنلری :

او قصه ء او ا

<

ره

eT
E

اوزاقده ر اووادن جینغراق صداسی کلبر >
کونش باار »> طاغیلیر افته » هب خیلشام .
آقین آقین سوروار هسی عودت اددهدر  .قوونلری طاغبلان ر چوبان کیۍ طالغین »
آرارمسك

به بکرم ولاك اوت قدته نو نله ص آقشام ۹

E
۰

قارتالفریادیبوق  .ا
4

۱

دوشو ور

اماولوزکن E

۶

شاعرله کن رقىقەسی

د

تس

حت

 6السته

33

۰

 ۰حاشیماز > او یده

رقوش کیجویلدابارق اغسور .سوک باربنك کوزاری

ع

 €قايا کشدر ۰

ی سلمم خحسته ياروم سن

۰

او سد

>

۱

اللریکه حبحك

دو بارسوردی

ارآق صو لمشدر  :دودافلری که

€

اولك › زوحنكاسمی آهنکاردی  6آر آق احلمیاحق ء ونون و اری آری  6بار حه
بردنخاطر لاناحق 0 6

پارحه دووشار 9

و کوحوك

آء » اکوزار بکا و کم افك

او دوداقلر ی « سیرت ! » دسه یادا اعات

آتربلان آللرعز ر داها رلشمیهحك .
ای

9

سرت

حسان

ك

یه

و ی  ۷حاعه و آشدر:

آرامردن ای  ۳باد خزان اذ
 3داغىلان

د 3کولس

ازل

حبحك

وکون

۱

روت فنو نك  €او بوکون ره داها حوقصنیی کلن  6لساسلد

رم اعهمش  3 6تور کهنك طسی اداو اهنکنی یاقالایان ر دوره اهشر او لسهبدی»
او شعرار شمهسر قلبه داها حوق اننهحکدی
حسین

ا
کی

سبرت

ك

شممدی

آللی باشلر ندهدر  ۰معروطمتك

اعلا شده منفادن عو دت

اولدی  .اعدادی مکتنده » او رای و E
داخلیه اظاری مکتو جلکنه سین ادلدی ۳۸

اىدەرك روسه

ادسات معلملی باعشدر رویهدن

آرالق « احاد و رق »ك

منکوی

ولاز فنوه  ۲۱۳ده داخل اولشدر  .ابلك شمراری « دردانه عیام » » < دردعشق »»
« طار غرت  66رونت شا به

شعرار ی » لاك :كز وان >:تامیه

تشن منطو مهردی  .وون

طوپلایارق نشر ایتدی .
و

عای س

اش

«سلمان زظف »ك بوکوحول قاردشی روت فنون ادساننكروماسك

شاعریدز  .اکت طلنی ایکن اواد حول" ز خامد ».صاندیار  .اون طفوز
باشنده

بر کن « کپکشانه قارشی  4خطاب

سن

» ای مادرکه

ادسوردی

۳

 7مس تر  6حأمد وبا دی دو

و موجودات بی پایانی ولد الدك » پنده!
بنك ادلادک دوشمش

> مکدر  ¢مصطرت

 6زر

6

او آغوش مکوکبدن و المکاه امیده !
وی او قویان « فیکرت »وتاب

» ك قولاعنه فصلدادی :.

E
 2هنك احامدی ! »

حققة فئن الى ر نوع ام اولق ایننوردی  .اینتهدکه ورام ۳۱
"لودییی رده قالدی !

مد روّف انلك قطهدن بر ایلول ابتداسنده حرکت اش » فقط و کسلهمهمش >
فاق عاییده ا

ا

کهکشاندن خر که باشلادی  .فةط به اندی»حقدی 1

ر

صان مستوی و مسطح پر دارمده طولاشوردی  .داعا باشلادینی طهبه کلدی »
و باشلادینی هطه سردیي هطه اولدی !

حامد » ثعرسك عظمتیی فلنك هبحانندن » صخلهسنك حدودسرآفندن »> ی اش
انکتلکندن المشدى  « ۰لوحوك اند » ده وی EIW ۲

احنشام e

۱

NO

ایستهدی  :علوت 6

ا

شس ششکن مشا که اونك مصر عرننهطولدی > فقطه غسدر > منفر داششکن

ٍ  1 11اا صبصعمّه قالدیلر !
حامددهامام واردر » فقط درن صولرك د بنده ق کر
93

 ۳از

وراه ۱

اشن ,ر وضو ح

و حول

لح
 .او شته وار

حادد » ده امای سوور >

فقط مممیته تول بر پرده حکبرك .او تسورلهیباقمورزکه التندهصبلاق برسطح واردر!
فاق عالی » شمهسر » حشید حشد »> ر تکار اهر ار بازدی  .عاشقانه منظومهلری

ولک بر رویا » کی .قمنك اك ریضانه افعالانینی ل
واردر  « :بلک ر خولیا ب
ماغلعد رح ا:ریک ال میت ا  2اولدیی +.سعری اولان « افللات
و.طنیرورانه اة

صصا ره ق
ل

تا

او » وطنی ا

ی د مس زد مه ۳۳
حکدی وات عت

و

یک 9

یرابدی  .طرایلس .چربنده ع بالکز او اتکمش کدی
کت هار ی

TEی

۲

امکان و احعالی بزدن هان بتون
اعدا ه

کورمك

قارشی

و هیچ

منفعتته اح

۳۳۱

ار درو

کی حینلابور :

بر بعد نی ما که  6کوب که 7

عل؟

ایکم قالدینیز مانلرده >

كت

ماو

و

ساب ايله او بعد الك صورك بکوون
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بو طرواغی ورکك قای وغوردی

نەم ہی بوکون امون طوغوردی !
شرقاسنه آرغندن باشلایارق » سبراردن طبشاری فیرلادیار .

بو اشارت ء اوعسکرگ ذاتاً مهیای پیج اولان <است فطرهسیتی جوش و خروش :ارتدمک
د

وتجد ر صولتله الری اسادیار ,رو او اکلقنحك
هی ای م

ابید ی اولهدی

مارك نمفاری

د اتدکری شوم الله انکرار دندهی موضطلری
۰

استرداد اتد بلر 0

حسابسز فایمه شاهد اولان تارخك فانقسامش قلی > فقط و ماحرایی تترهمکسزن حکاه
۱

آیدهمنور .

سلمان

اظ

رل ای زکارم
_ حاغلایانلرك مقدمهسندن -

کوتایی سزی دوشوههرك » سزك امجون بازدم .ایوراد ! و سطرارده ماضبکكدستاناری»
حالکك مراناری سوللهمك و الهءك ایستهدم  .برکان کبی .
و کی

ات

سبنهسندن ونتدم  .تلار ی ولا دادر دن جتاردم  .ایستهدم کهوسازد

آهنکی بالکز سن طوهسین » وآجیقیی ابنلتیر يالکز سکا دوقونسون .
حهانك تار خی » وطن اوغیده سنك قادار اوغراشان » قای دوکن رملت داها کوسترهمن .
رت

قدر کیمسه E

وطننه صا

اولغه حق قازا امامشدر  4 .وطن پاستکدر

 ۹ا کته اد

.ککسکدہ طووشان کوکل » کوکل
دنہامك هرطرفندهی طاشسز مزارار عظمتكك مالکانهاریدر و
دکل » حخانه اولدی  .و اوغورده بارجهلاندقه كينك و فيضك حوغالدی

بورك جد د تارخی ادسانی SN

و ی

وتاكث یاراقلری خنح رکه یرت » و خنجری اوبك قلبنك اوزرنده راق !
ای زسك ! ک
توندن صواکرا سلاحكك سبری زکرتاب اولسون .
وشک کیرلك استه ن ارت

ای ہورداشے ا

حلهسی نه رم

 6ه زر طاسیادر »

وندروق آلتنده اولدينك حالده » سن اوشورکن دوشان اوجاقلری امجون سک اودونلر » سن

آچ آیکن دوشان صوفرالری اجون سکا وغدالر طاشیتهجتلر ک.نحلری قانده نازهلری کوزیاشنده

وق ایستیورار .
عصرلردر » دنك  6فانات EERB
ا

و
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»> اجنده اغارف

SE

ار بر لادر  . . ۰ورد غا

قلینان » حناژه دق

 e Wiكاجو >» هن كاغنو یدلاق ء  .رب كهللا » هدر EET

اوقو نان ر معبد حالی

OE

جله حکمهن واراخی طو هماز .ودن یو کر طوی و 1کلا که مدیبت دشلن ووك کورواتونك
معناسی ما کننهدر 2

وما کینهی آورویانك ادن

الد غك دمانع :كه

رفعتك افلات کن

داها

اصیل » نك قلبك اونك کیندن داها عبر اولدفنی میدانه قوهحقسین  .سنكده دکانی دستکاهی

برقا ال ۽ صاطیارنیپا»نی ما کینه یله  :بازوکك امک > اوکوزوکا کوجن ا

دکيشد ردك رمان الكت اونك کنندن داها وکسك اولاش کوسترهجکسین  .ونی کوسترمکر

ره

وقتىله حن

آسیانه ابلهبه<

و هید مد بتلرله اراتك فيضن لیرد بت کی  ۰لو کون ده

O

ES

آورویاك عیفای

باثی » ورو !

ار ملرت

E
۰

E

روت فنون او
ای ژاده ناظم  ۳9اسیاعمل صفا

کے

حا

دور شخصیتار
یش توب

راس

اف

ور ۳۳۲امین ۰

ای زاو نام  -ادبا عزك تارخنده اهال ایدبهیهجك بر اهمیتی از اولان نای
زاده ناظم بك حوم ثروت فنون ادساتنك خارجنده قلمش دکل » اوکا هدم اعشدی .
 ۷ده تاسس ایدیلن روت فنون  ايلك ادیی محرری اودر  .عادتا» تنظیات ادسای

روت فنونه باغلایان اجه ر مد وی اولدی  .قمتی بر عسکردی ء اولدقه حساس بر
شاعردی» ادییاعزه ايلك ایی حکایه ورن دفته شایان بر روماجدی .ثروت فنونده رسم

ده
مناز
او ری لك او لچدی .بو وادیلت و ات عوسی .زی غی
ان بکورجوله
اه.صو
طظوم
نانی زادهنك له ساده نهطببعی برناظماولدیفنی کوستریسور .م
خدمتحی اجون امزشدر :
فولارم ډو دی

 > 1يندم

AK

صد

دکل

بل

کی قو رشه ل »

د زارمده راقادی دزمان

اعوزده

وون ارکن
« جاشر وار » دسهء ک

قوحامان ر قازان حاضرلاندی

 eTننک مه قاجوب کبده عم

هادی

قاچ کون اختفا ایدم م

ی غات

الا الله !

اوزاق  .به باعای o

سە

هر

او » اشفقدر ۰

ننه لا کن دایاق مققدر !

ووك برکوحول حکابه» باخود کوحوك ر رومان دیتهسلهحك اولان « کته تساج »

روت فنونك ايلك بدی فسخهسنهفرفه اندلشدر .اوندن کصروامشهوره زهرا» رومای

»نك
ما
وتی
رقوم
ازدی  .نانی زاده » اکلاشلان « ره آلدست » لریاو
مك
لازا
سی ی
اولادیغی قدر اعشدی  «.زهرا »

کش

ماصال دعك

اجون هفتهر جه طولومباحی فهو هلرسنه

ازتارك شیوهازی  2دوقار یل ۶تحنافار ی تدقیق ابمشدی  .نروومان

تهکنق >

اعتبارلهروت فنون اراریدرحهسنده طسیی متکامل دکلدی» فقط حققت و ضمىست

ورنلها»رك
اعاتبا

حوغنه فاهدر .

خر

بای زاده اظ مت ۸۷۳۲

a

 ۰۸۲۱آراریده طوتمعدر  .ال حصنل اون میت

ری“ هاون » اعدادیسنه کردی

کر | « حر نه » ی اال الهدی ۰۰۳

ده طو جى ملازم

یی اولشدی  .اورچ صنه صوکرا ارکان خرب وز باذیسی اولشدر  .چوق چالیسوردی  .هر

'احتباجه قوشمق

اون ی روا وی

بازمعدی.

هر حالده ادیی ,ر استعدادی

اولداغی حققدر .

ك وقنسز  ۹۰۳ده ارمحدل انتدی -
ابلك اری « هوس

ومنظوم

استدم > امعد ر شعر

خوعهسندر .

 2مطبوع

اسی طازده در

راری وازمش ".وان اس و او زمانی وااو سا  ۳2مکار ی Sa

ایضاح ادن سقیدی  7ا
اال

روت

ق

فنو نده »

ارك مداه حبقاما بشی مهم بر ضرردر

محاملات

ادببه «

سر لو حه سم
له

»

شعر ای

TET

 .اد باعز  4بارتله

SN

«

دک

مقالهری

ابات ابدیور .
ا“عاعیں صفا اة
91
9

و ای

1
وله

کت

رمان

9

افول امش

معا ناج ء اوک « شاع
1

» دل

اه

ار

باشلامش  2 6اکرم r

 6مات

ا

متکامل

دوفن

»

صمسمی

»

ه

سویعئلی > بر شاعس

مادرزاد » ددی ء و لب اوك اسمله انکر اولدی .
۹

8

,

فد

۰

ز ايلك زمانلرده شعر لری هب « تاخنانه » ادی  .فقط ذوفنده » عرزل وادیسنه ور

قالامعاحق قدر کندغلك واردی  « .خدما صفا » » « منسات » تاطمی »> و
دار حر حى وەی

ی

دن

مر دی

ارت و« حامد

۰

»

€

 4وحدلى تقد رکارلرندندی

» ام »ك ازندن مدسوردی .ارآق شعررنده « زعمه > شاعندن برادا سزسورز:
و

د

 ۳اوطورمش

E

کنارینه

او

۹

۰

حو ضك

۰

۰

ن

او قدرده کوزل "دکل اما

اولش

۰

وحود

۰

۰

سه سر

۰

۰

قر
شار
وى و
کا ر
رهستداه قف

روت
اساعیل صفا » بو صفحهدهده » « حسات » دهده قالادی « .

۱
۰ ۲
نون عانهسی 4

ااا حسیتالا ۳ 2
آراسسته کردی  اور کی شعر نازسوردی  .د
« حوبانك سسی »م>ایت « حبرکن قز » .و صوکنج منظومه دقته شایاندر !
دی..لرده
زیلك
وزد
کعا
جبرکنندی انا
ک1لاردیکه ند خت ایدی اقرایی امجنده
صلوغون

آیینه و حیرکینلکه ابلردی شهادت
سکانه اندی قلبنه اميد سعادت

دوداغندن متحاشی ادی کم

قطعهسسله_باشلایان و اوزون منظومهده باشدن باشه قافهسز غایت طس ادالی.
ووك تن بارحه واردن*:
دوقتور ددی

ارضا

 :اولهیبه قولایدر

اىدهرك عقد نکاحه..

آوز قاردهشم امد  ۹مطاق

سز خسته ه او له د سك که

رم

2

ی

اد لسه

۳

٦ 8۵

۵

5

تیا

حب رکین د سه الا

امد ك اله عقدی امجو دی
تک

بش

اون

و

دکل 4

او له اتاعاز وکا خسته >

احبایی  ¢امایی

اوه

۹

اند و رمك

دعوت

اج

و

ناجدن اکرمه » | کرمدن فکرته کلن امماعیل صفانك واو چ صفحهدهی شمرینك.
۶

ھا ثد دده
س
درن

مشترك  7له

اصمورز ۰
ل

هسی

واردر

E

 2طىعىلك

 ۲دوشو

عهدن

۰

ی

سو

کی

دورد منظو مهسنده
کندن.

حوق

اوزهی

سلس

و اوزوی,

ار تاطمدی

او لامادلسەدە

اسياعىل

صفا صحوم

 ۷.۷بارشخلر ده

EeN

محصیایی «داراشفته»ده بادی .وف تاد

«می »ده

طِ مشدی٠ .

ب
سوت

اولدیی عانله طر زو ناندرم

اد مات وملک واردر .سیواسه لی ادلدی» ۷۱۳۱

بار خلرده  ۲روت فتول قایانبوکن TET

غ لر قمرستاننده » کء زلری د .اه قابادی ۰

اراری « خذما صفا » » « منسنات » » « حسیات » ور حوقی NIOE
لشن

3

حوق

EاS
و

۰ ۶

مسی ری  --حوق مهم رمروقی اولدیتی حالده حوق اونوتولدی  .روت فنون.
استادلر له معاصر بر روماحم زک او ادی زصه› اوی ادساتك حدودی داخلنه صوشادی.

ی

رفتوان ىء

وت

رلدی
اوك > اوتنه فا زد یا

الوک اسا کی

دکلسهده > رین

روت ار ن

د ا ا بش یمان ای

داها کوکلی رمو فی وار

ونچ جن وجك

رعد ی

 0ارت طدضانکي کین تراشدم دکلدی#جونکه جسانرحی رومانارنده
ولرژه
« فلور » و « و

» لرك  4کنقنه رعایت اموردی  .حونک سین رهی >.

حکابهلرينك قهرماناری > ادات حدیده زار نده اولدینی ۳1

کهای

هت

شوت
ا

طقهك امحندن

وهی روتفارده اودیی کی > صاون اداماری

اا هت آوزا راغا طفهردن سسمغدی .

روت فنونه کرمهن حسین رهی الته ا

ترامع  :حر نک اوبك رومالرده»

اوزمانی استانمول حاننك تلف پارحهری طبق حبات کی حانلیباشاور  .حونکه

e

دک

و

ف

ا

ENO

مثلا استانبولك « صهلو قوله » عالنی یی اجوناوراده بکراولابارق ابلرحه اونلرله
رنیت پروماتر ندیه جتختن کندی شوهسی> ,
درک ت
و
کی لیے کدی شویهسناه کوریشر  .اوءرومانارده » بيك بر بارحهلی ر عبجوهبه

و

بکزهین استانبولك مختلف کوشهرنی » بوتون محله حباتارنی » قوجه قاری غوغالریی >
حوواردا باصقینار یی > فتان آلفتهاری > خوت

لوا

تلف فومارك تلف

شوه لر ی هب رر سینهما صداقتاه کوربرز ۱

طس

۱

 Eر حوق مضحکانی شبت ادهجکدیء وکا باقارق بعضازی حسین

رحی به « توركارك بول دوقوق ! » ددیار  .النته و کورقشنده »> ر حوق حققتلر >

حبر حسلاق شیر اد نلهحکدی» وکا دقت ایدنارك بعضاریاو نی«ورکار ك امسل زولاسی»
ديه | لقبشلادیار  .حامد سله » سکن مه آورویادن » حسان ار هی به طا » کوندردیی

ر منظومهده اوی و صورلله ڪل ادیوردی :

ای حکایت ویس بی مانند
E

پس

و رل

۱

حسین رجي حقیقت کو

نه دعك قاله آلامی ادبا !

ونظومهده هم الكقوتل طرفندن کورسور ء هم
حامد بك »>« مه » موّلفنی » م

اؤ » ومنيتك عکسالعملنه قارشی حاتت رمدافعة امجنه لآوردی :
خلقق عا

حبالر حبای بازيشك

اسه اولمقله تاقل زشی

حمابهدعو ندر

فارز هك

رم زسا!

اوک که ال حوق اسلوبنت عامبانه ا ماسندن > اف کررولهحك مکالهاری عکس
تاد رمهسندن» ھی اوتعلم ادساتلرلك نزاهت واصالت ددییشاره رعاتاهمهسندن 

جوم ایدییوراردی دکلی ؟ عبداق حامد بونی معذور کوسترهجك سبیده افشا ایلیور :
انه
ا کماه
کعاه

اولسه سله

سوزارد مه عن فلسفهدر !

نبار
اوکه حوق اهاله اوضرادی ء اوی ادسات آوزون مدت اوئوعش ؛ اد
اونك اسمتی سله ع|امشاردی  .وحوق حفر رنانکوراك اولوردی« .مقر» مد ء
«مترهس » موّلفنه ماضتك وتون او خسراتی تلاق ايده جك تسلی ده وربور :
ی

یك

میم وسن ده

مطمگ

او

ای واعظ خا وادت

سوکهحك

او له ر شفق که بار ن

اولاحق امك

ابلغ خطا .

خسین رحی بك هان ثلث عصرلق بر زماندنری » هیچ بروفت فاصلهیه اوغرامبان
بر ولودیتله » متادیاً ومتوالا » بارم عصرك سئهلریی كجك مقدارده رومان بازدی .
کلشی کوزل » شولهحه عقله کن بعض اثرلری :
سه

» مترهس »مطلقه » عفت  6سم ام » صوك آرزو » حباندن بیعهلر » اشقیا اننده »

۷ه

خزان بلبلی » حبت طلسمی » طورامان » شیب سودی » جادی » غول انی » شيق » قورروقلی

لز آلتنده ازدواج ء تصادف » حته صیفیندق  ...ال .

اد

حنککارن واردر *:آز قط >

 ۶یه

آوز ازار »> حسبن رحمی بونلردن دکلدر  .حوق یازدی » يازبارينك قافتنه آز دقت
5

صنعتکارار کورپلکهحدود » فر ار بلج قارء ایستر » حسین رهی وله

اشد

دکل  6دش رقارء زصهسنه خطاب ایدور E

A

اوقو عقله و

او سقه ر ول دوفوق » می ؟ استفنرالله ء سوکلی روماجسمز باسقاللق امجون
ءلقا کوادیرهم دکزولءوم رکالرشسه اونلردن استفاده ایدو .
پاسقالاق میور مط
حققة ر «اسل زولا» می ؟ ار »حامدكك توجمنی سادهجه ابلرتفات ديه قول
ایدم

 1روماحمز هاو قدر جدی  .ه اوقدر درن !

بی» اوده بر «اجد مدحت افندی» می ؟ ولودیتك حدودسرللنی» لەك موضوعی

بولوشده ی فدرنی » وقایی سوروکلهوب کوتورمکده ی E

لاک مهم ره لا  ۶وتانزی

هطهار دن آوت 2

وم طتصدر :او کا عخلدسته طافشدیل.

و مفکرهسنی حبانه پروژهکتور ایور  .بولك اجون اون بوکون منوزنر اوقویامیور >
فقط وی کس وهروقت اوقویاحق !
اھر رام  -,ايشته تام معناسله برمحررکه قرق سنهدر یاری بازسور» قرق-سنهدر

هیچ کسیلمهین

|ییور :
E اصوی کی » قلمی له قد

استیدادده پازدی » مشروطنده بازدی » اشغال اولدی یازدی » استخلاص یاسلدی

پازدی  .نه وتون قلملری زجرلهن ضبق زمانلری » نه یازباره جور حوپلی رسلامه

منظرهسی ویرن طاشغان آنار » کهقوارنالرك ما > نسهرظفوررلربتك ای ء او

هیچ طوریی بوزمادن » هچ سکتهبه اوغرامادن متادیا یازدی .
هیازدی » نهلریازدی؟ تورك حرراريننك بوحترم پبری امجون بونی صاعقمکن دکلدر:
حکایهیاولدی» کجووك حکايه» ووك حکابیازدی .منثورهجملك یاپدی» ک«تغامبهلری»نه
خاش

و

دردی  .طروضك کشننه کدی

 2عندلب » لرله رار منظومدار رم

ایتدی .استانبول باحهرنده سازار وسازندهار دیکلادی » بستهکاراره شبرین شبرین کفتهلر
ششدردی .مصاحه جک ماق ضاردزدی » حلدارله «شپر حکتوباری» وحودهکلدی.

عناحك ایکنهی ساحهسنده کزیندی» طونام طونام نکتهلر وتلسسحلر یاقالادی»کولدی ء

رد

tA

e

ےک

ناارنمک
كین ساحهسنه دالدی » اورادنده قولتوغنده قالين جلدارله دوندیکنی کوردك!..
بک هی

بازدی > لا کن روده و رهلرده بازدی ؟ رهدهعی ؟ فرق سنهدر هقدو 

وعی غه حقمشسه » دوام آیدن ایدهمهن » دوغارکن آولن » اوا کن ر ا
دوغان » قبانوب احلان» احلوب قیأنان نهقدر بومی غزئه وارسه هان هسنده بازدی.
فرق سنهدر ی

تارشخه» کیمسی لماه قریشان» کمسی رسملی» کمسی رت

کسی حلای » کهسی حانطال نهقدر رساله » وموقوته کوروعشسه هسنده پازدی .

ک
|لادق فورحالامادییی موضو ع » ورمهدیی رساله » کرمهدیی ن ره قالامش >

لا تن در ؟ شاضیتی؟ حار  2نوی سلن توك ازدر .روهایی ۰ ۰

۲۳

اوئوتولش هدر  .مورحی ؟ خارء او دامغاه استحقای تام دکل  .مناحسیمی ؟ خار؛
امد راسم دسحه دوعا اوکنه کلن کولك دکلدر  .یی مررعی ؟ ها

اوت حورا

تام معناسیله حرر » محررلك دسحه بر عثال حالنده جسم ایدیوررن بر حرر .

ای آما ء هانک مکتبك حرری ؟ تنظمانكی » ناحی زماننكمی > روت فنونك >
۳
شر اسك مل حریاثمی > هانی دور حرریب وو الال “ا

۳
او ء دوزلرك م.مکتارك > خریانارك دوع  ۶ورودنکی ول
هچ ریه مال اونادی  .صانک وونوند با اونك اوستدن آعور خ۳ .
اوتلرك اوستنده قالوردی  .کدی مک کدی قوردی  .اورا اوق تن با ۳
اوقویان بنه الکز اه

تس

ات

استادی وشاکردی که نهکمسهی شلد اتدیء

نه هسه اونڭ |رده کدهسانور :
فقط وقدر وعی ذخصنه منحصر اولان وحررك قمتی ه ؟ قمتیی ؟ هسچ ,رشی

دکل » باخود ك ساده  :مار قاووقارنی لسانه کتریسور !
اوبله برحررگه ماضیی بلبل یاپار .بویول یانغتارك الین پرطبرپانله سلوب سویوردیی
او صایسز مهار بوشی ؟ اد راسم > بازدینی وقت » درحال اوعلهارك صاغدن صولدن
اسیسلاقاوی سوقاقلری حانلانوبقورانر :صاحاقار نیبررینه دایامشآوار» حومبالرنی

شىشيرەرك صاقیهیه دالار ؛ قفسلری قیملداتان کنج قزکولکهاری چ رهدن خرهیه
سویلشبرار > بکجارك صوپاسی » صوحیارا .اعراسی » طولومباجبارك ولولسی >

۳۲
وهرکز
سك:
نرد
پلها
صاعار » باصقنارءبایرام برلری » دوه دولابثر  ۰.۰امينرك کهاو
برمحرر که اك خیم رر حققت اولان بانغناری سله برر فساه باپعشدر !.

حسین رحینك روماناربله احد راسمك مقاللری بر آن امجون اورتادن قالدیرام»
اوایی قلملهکاغدارك سطرلرینه سباناسی استانبول مخاراولش برصوکبی غیباولاجقدر.
مر ا

 -- .ادباعزك برعن یز هالهسیله حاط ورای حهرهسی !

اوزونعصر ارلذقاراکلنیانجنده ملسنلکك شعور یغساعش» مالتسنمكییاو و عش»

بيك برخلیطه اجنده صنی بخرلوطك خالیله آوونان برملت » برکون کندی بولدینی»
روحتك دریتلکرنقه بارلایان ا

بلروك اناده کندیی کوردیی زمان بموقدس

ندک
وازلش اکومت اشارت ان

.ونکه اوابلك
آرادی ا.وی ولق کو چ دکلدی ح

اشارجنك حقاردینی سس « تسالا» حربارينك منقبهاری امجندن » اون بش یکرعی

سنهی آشارق ء حالا صبحاق وحانلی » وطن سیاسی اوستنده حاشریسوردی :
دی برتورک » دم » جنم اولودر ! »
« رسومات aY

دارەلرىنك رده متواضع » تازك » خلوق بر ا

وارد

روس مفلوییتندن بری آغر سرای تضيبقنك بوکالتیی قلتبله اوبوشمش ملتك دونوق
دامارارنده » ونان جر نیم> هله یارانان ر حریان

 ۰هیکس جوشمشدی ..اوده

شعرار یازمق ایستهدی  .فقط ملت ء اصل ملت ه « ادمات قدیه » دیلی » ه « ادسات

جدیده » لسای ک|لسوردی  .بوء اوکا اولك دیلبله خطای ترجیح ایتدی  .بارمق

حسابیاه ء یالکز هرك عددیی صایان بر وزنله » صرف تورکه ويا تورکهلشمش کهلر
قوللانارق » ترکبسز » افتسز » سوسسز سکز اون منظومه یازدی » بونلری « تورکه

شعرلر » عنوانیله باصدیردی  :بو کو.چوك کتاب بوبوك بر اىه مژده ایدی !

 ۲ای تفت عروش .ای و تورکه شیر اجون یقضرار یازدپان؛
.قط هسی ول عفد
نو ساده و سیط منظو مهحکلری مدح اجك لطفنده ولوندیلر ف
بر شخصكفانتهز.ءسی بر هوسی کی تلتی آیدییوردی .انو ولولهلربله بورولان سامعهلرء»

کرای » برقا دققه قاوال سسی دیکلهمك خوش بر لطفه کی کلشدی !
 ۱حالبوکه او سسی جقاران هسچ و نیتده دکلش و کندی -کنداننه آحدینی حغرده
ك

باشنه فت اسدی

کت زا  6ا لدرمادی ٤ |کلندیار  ۶ایت ورمهدی ؛ اجك

کر
ایستهدیلر » بولنه دوام ایتدی  .م
وایت و متمن شانك شرف مکافاتی قازاندی  :اوک
دیی»ار
دعر
«ورك شا
ت

!

« روت فنون» بونون شعشعهساه دوام ادرکن» رنکا رلك نغمەلی اس
شعر اری 7

وض

لعض لعض > ك ادالی» تك آهنکلی > لسسط فافتل ر منظو مهده

کور لور > «رسومات اما اوراق مدری خد امن » اا لاد ا ۳۱
اوتهی الدزلی شعرارك وقاردن باقان نظراری ادد سوساو بصرالونه فرمش بکرویلی
2

ححوب » موعەنك

A

وزولوردی !

ب»انشكنه بوبت ادالی ا
روت فنونك ال بارلاق زماعش » او

بازدی ء

۳۳
اروت صوصمش > او بنهکدی کندسته منظومهارعی وکا دوام اب ۲
لا اش » "او دوم تکلی آهنکتی طنقهبرداتوب
اعلانندن صوکرا « خر آايح»

طوردی  .لاکن تورك شاعرلکنی کندینه بر مسلك یپان » بو معادی بات ابله»کندری
دورکه شمرلره ناطمنكسسته کمسه اهمست ورموردی.
داها اول څه بازآنلردن اوران ت

ايشته « بن بر تور » دییهلی هان اون بش سکنهدیی حالده » له یازیق » حالا لاقیدانه
برسکوله قارشلاسور ء شعرا وادبامندن کوردییمکافات حالا عموعی بر اهمالدر .حالیوکه
حار ده ی منظره هیده وله کدی  :داحات سکوت واهالی ا

حویلى جرجوهللوردی !
آلانار » مخارار » دیکر ملتار  ...کندی ادا باقارق بو يی سسی اهمتله تلق
9۳۱
دهی مل تکرب غر مدرد  ۸بای روا شودی ا
کد
انتدیلر .اوق
وعالسن و ادتاه ماگ اولغاردی  .اون ده صو وا رون رورت ا

هآوك ایشفنده خف بنلکلریی ودشار و وسابده ق ادببانه آرمشلردی .تورکه
وکدی
شمرار شاطراش اونانله افساتارندهی ده خاره ب

 -ا

مت

۳

اجون » او سسی اهمتاه » خضوصی بر دقتله دیکلهدیلر  « :ايشته کندی ادباتی ولفه

کدن بمرلتك ابلك سدسییو»راردی !

رمکده و بو اهمبتی ویرمکده حقلی ایدی  .وک مقابل
تیری
سقد
ککوبوت
خارج او
تدورکه شمرلر » شاعرینه داخلك عللاقهسزلنی تماما حقسزعی ایدی؟ نه اون مد
امین بك اوزون ستهارداخلده لايق اولدینی عظمتیی انعکاسی بولامادی ؟ ونكسبی هدر؟

 ۱حکم بر از غریب کورونهجك » فقط آجیقجه سوبلم یز :

ا
حو نک تور که شا ع

کرهی اور که بازسوردی !

بر دفعه اولك وزی تورك وزیی وکلدی  .ادن ,ردن اون

لتیبهقدر ممهسی اولان

جلهلری برر شکرله سحیمی کی دیزکز » اونلری کسکین برمقاصنه او جوبا درت قسمه
ولوکز ء بوء چ امین منظومهبی اولورسهده تورکه اولور !

تورك وزی یالکز ەلرك عددی » یالکز پارمق حسای » یالکز تقطیع دکادی .
اس هدن اعتتارا ورك ورك تکه ادبباندهدهع ساز شاصلرندهده ء بکتاشی
ول
شعرنده » خلق مانبارنده و خلق تورکوارندهده هب ایری بر اداسی > هنك > طك
رویشن
ن فروی بارهنك خفاران ا
فقد
یر ت
و E
واردی » تمد امین بك » ايشته بو سسی دویامادی » او ادانی و او آهنی یقالایامادی .

راست کل بر قاچ مصراعی » قطیعلری آحارق » اوقویام :
قاچ ورادن

زا اوروت

سن شیمدی کلوب ورده

او -فراکلی

ای اللهم مادا مکه سفنکری

ازنداظرزه

طواارار

EE

حيراراندك

مادامکه سکنوزی شیمشك کیی پاریلداتدك
باشلری

اآچیق ساض

سینهسنه

قویسوالر

ورهکنك اوزارجون چاریندیفن طوییولر

مصراعارك هر جزنی سرت بر طاقبرنی  :مصراعلر صانکه جاقیل طاشارینك

تشکیل ادر جروا ررد اوەرك مصناعك؛ موی احنکون
ویرهمیور » كلهار نظمك معدهسنده چکردك دانهسی کیی حضم ایدلیرك قالیورار .
فعللرثقالین صدالی صیغهلری» مهب اعارلك کصنهوقالین چزمهلی ,رر قافهحالنده ادلزشار.

او منظومهاری اوتورکن قولاقارعزه » آت تخهسنده قیمه قبلیور کی » یکنسق بر
ورغوتلق حءاقردهدر  :طاق طوق ء طاق طوق !...

تورکه شعرار مترعنك بر هدفی واردی  :روت فتونحیار عروضله ٤ ترکبله » لته

هلر یازییورارسه بونلرك ترکیبسز » لغتسز » پارمق حساییاهده بازیلایاهجکنی اثبات ایمك.
مثلا فکرت قطن سای اجون ر شغر بازمش ؛ توزك شاعریده « قریستوف
کی شبعرار ابداع ایتدی  .مثلا فکرت
قولومب » » « مارتن لوتی » » «کونهنبرغ »
«مضان صدقهسی » ی نظمه عمش اوده « اون بارا ویر »ی لظم الهدی« .رپات»ده
ر

۷

سس

«ورك سازی »به د قاسقحی » ار آلدی  :ویادیتی شك
«الق » لر وارمش ء اوده ت
ب
بارمق e

وت

 9اولدیغی فرق

فنون

اكعرلست
مادام کهوشار

ی

> سود موصو عاری وکال

لت»حلری
یاری
دله
محثسلافتحداری » دمر جلری ء عم

1

رام

رم ا

ری

5

 .ای آما هی شعر ه

واکدلینی کی » هده یالکز موضوع دعك ا  .قافتله نهبرقوو
ول
یالکز وازن

قشلرینك خربلی » نه برحقیتی غربلينك شرقلیاولاماسی کیی بر ی !
»سه
شعری اصل لی ادیوردی ؟ اسي روت فنونده « راک شعر ایسترز ؟ د

کضتراعش .
بورق م
رمنظومهمیواردر  .بر ک«وراوغلو ک»تایوارمش  .حوق فنا ح
اوبله ثیلر بلهتیرکه عقلاره طوقو ور

رکتابکه یا بریتم کین ار

رده « فاحی ژبارت  6دسه رشعر وارمش  6حوقبو کسك  6حوق فمتلی اس
غات کوا

دوبشو سک س

رقیاج که

 3غا تانی طو ولش

 3تاك IE

لاهویسه

ف«احی

9

اه ۰۳

ر

شد

5

قا

قانسله باز لش

ناگوان هرکاد رکه راو طه به ڌو ولش

کی
»ه ک«وراوغلو »
زبارت د

|لایاجنی
خلقك ک

بردبلله باز ای :
 Eاهر

حمفته ا

۱

ابالر

| کین چ نکن

قمرلرله اودون E

J

پاسقسسیندیکلرار کن زکیواشلریسبا ينار وچارینی وس هدر » هلر دسور » ساسیتلر

یک" داد اوش ی ا ا
| کن U

فبرار

هطه وراسدی

وکوا

سای ار

عا ی و
او  ۲کلاهجتازی

 ۶حفته کدن ۰
؟ مب ر لقدسنده آ لداندینی

۱

» می شاعس  ۴دعك عفدل

 6قادندن» ححکدن  6هندن حت امەن د عکدر ۳

البته ی ور » قوقو » رتاف رم ایایهم

قانادی آجهمام بر

زین 1

دا

سقاءله !
ریا کورن رکوله » افانهی ر

مست اولاماز بوسەلی کیجهلرله م نغمهم.

رویلری » عشتلری -وبلیهمن م دیلم

ابلك سارك » شفقك مغنسی ن دک 1

پک » می شاعم ناصل اولور » له تارنتمی » نه یا کهبوعنوانه حق قازانسون »
وی ره تور لك شاعیی

 2ا رويام  €منظو مهسنده اه

ی او که تلار ی حاشیرد یز می ساز

اعلان ایدسور ۰

ون بيك سلاق ص

ورفام قبلیجندن ونوك ظفر کوسترر !

ت e

حان وپرر

 RNببس

اي  7وی ره شاعس دکل شعر سو لهملدی

لی
توق
ظیم» ح
عانن
جوشغون » علوی » حوق هح
» عصانودعا
ورمك

E

LEN

اولغه حالشدینی

 3وتوندنسایی .خردوخاشآبدسور > و مص اعره برقار نالحاشریشی
TE

کلبورم قو روقلی سلدزاری فمالردن
ه لد ہك

ولوطلردن طوفانلر قامتلر کوزلبورم
2

رشپاب اولاستی آوزایورم

معا

ایسشورم تاکن

ایستیورم کوودهی جوروتهحك مزاراری

استبورم باشکده اولویاجق روز کاراری !

ریابار طاغ کیی بان » بربالمومی کییآری

صیحاققانار کیی اق شولتلرده سك حهانه

ا
0

دوش االوزاق رکهکشانه

امن
ک

و زیده قالاسین به ژهقهه * بهفريادك

شو قدرکه قهاسین

و ساعتده

ک

اولوم

دما تللی سازمله مرنهی چاغیرام
قباشراع رکو چوك داملا کسیعا نلره

دومان اولسون طاغیلسین وچودکت ذرهلری
اديت او
و

طاشك

اوو ولسون سەمل او
اود

صو

4

شعر ی

۱
حاشیراع °

اوندن صوکرا ده قسینقام » اوچسون کول
کومولهم رسیاه کولکه کیی سیانلره !

دهوارس»ی « اشبر» له مقایسه ایدركن « قامىل»ك «روما» اجون سولهدییتلعنلری
خطر ایدهل:آصدیق اده جکمز کل رکو مصر اعنر اوسوزاركسادهجه کلهکلهتر جهایدلهمش»

برانعکاسدر! درعكکه عزیز وسوکییشاعرعن «قورههی» کبیعظمتلی هبحاناریدو یوبور >
فقط دویدیغی مصر اعلره اوعظمتله سندرهمهمش  :آوندن کر رای
خالق ء « ورك سازی » انه

روقلت
ه ک

> بهایالسز رحسن

تن وراده !
هلوی
بت » ع

رامل » ووتون ونر حقلی رمکافای اولارق » ه مسعود ر مظهریت ورمش  .فقط

از امللری ء اوه ی
ا

ار رل ایستهطری شمره قب اك ء اونلری شرك

ر رن فر ادرا i حالنده قلبلره قآتمق » نه یاب » برانسانده

هوروت وتون منتلر طویلاعور !

و پر بت
ندی
شکسله دلالاغه

کل سای

و

ر

ر

:

وراه شم ات له ارطورانشکمران وه قهرارهاغزی دکلدر؟
نبیوصورمتی » تارحك حقبلهصنعتك حقنی بررینهقاریشدیرمقدی .بك یز » پكسویلی
«تورلشاعنی»نی ادبماعزك تارشحنده ملستكشرفلی هالهسله حاط نورانی برعن بزحهرهسله

یز ایدهجکز » فقط اوهالهنك شعر وصنعتدن نس ابدلش بر معان اولادیخنی بلمرك !

س

ع ۷۵

سب

ب
م چ

روت فنوه ذیل  « :یرای »
اك
ين
ی

ماهیی  -امین بلند  -شهابالدن سلیان  -سین تاهید  -احد
هاشم  :شاعرلکی » شعرنناك اوصاقق

مشروطبتك اعلانندن صوکرا ادبیاتك سیاسی » آ نیبرپویرازله بدی سنهلك بوله طلر
اوحوب ده » تکرار کوروندیی زفان»

دی اال

ااه گززاری قماشبد ر ان

ممروف تلد زاردن باشقه > شوراده ء وراد ک»مینی سونو کمتی کتک ع 1
فقط هسی راز ترم » هسیبر از ححوب یی یی ستارهرده بارلامفه باشلامشدی .

بوکوربه بسادبزار آبررایه طوپلاق ایستهدیلر  .حرکلری معین رکز اطرافنده
حبزلهحکدی  .ر «منظومه» اولاحقدیار  .وصورتلهدا هافضل برفعالت کوستره حکلردی.

تشکیل ابتدکلری هه سماوی برعنوان بولدیار  « .رآ ی . ۱۰
بویی عنوان ویک تشکل اله اونار هرشیدن اول ک۲لاعق ایسنبوراردیکهکندیاری
اسک روت فدتیو" آری ی روازلی وادسانده یچ و ا

الک ۳۱ ۲

برحوق قطهلردن ثروت فئونك برذیل واو دورك دوامی اولدقار ی کلاتدبلر .
صنعت تلقلری عناً روت فنوتحار کسدی

لسیاناری نه اوناردن و

يەهن اوصتی وحانسز لان شمرده نك  0 0اد ما ۱۳۱
قرك
قو
تروتفنونروماتاریتك تاثیری] دودار  .وافا ةو

ا

0

واقعا نایی » قامیشلی » ملاللی آقشام تصویرارله ادبیانی کولکه اشجنده راششدیار  .واقعا
معاصر فرانسز سئبولیزمنك قوغولو العکاسارله دورادور تابلوار ترسم ایدیسوراردی .
واقما اجارنده فول رر شخصت اولدقاربی باخاضه صو را صکورا حق اسات ادن

صنتکایاد واروی , .فط غوت مار فا و

۱

۱۳۱

اولا سلدی !

اساسا ہونی بیلیورارمشکیی بویکی تشکلاون بنه « ثروتفنون » ی « ناشرافکاره

ابدبار .اسکاستادارکیی ویک آلیذارده ےجایا ات مموعهسی اطرافنده طوپلاندی .

۵ ۷ ۵

سب

سب

کندبازیته اوقدر ادمکينااردی کرتسارنی بیله اسی_ روت فنونك کنحارندن اتخاب
اتدیلر  .غالبا اولا « فاثّق ال » » صوکرا « چلال ساهی » ثرا ی

3

ریس اولدی .

لاکن برول تشکل » امکانی یوق » دوام ایدهمیهجکدی  .چونکه حقیقی براحتیاج

اوزربته دکل صرف اسی رتشکلی قله اه مدانه کلشدی  .دوشوهمدیار کهاوه
له
روت فنون ا

بدی و

سنه صبقی پرتساندله رلشدیرن شرالط شیمدی اورنادن

قالقمشدر  .اوزمان اونلراستبدادك قوبو کثافی آلتنده هب بآرایه طوبلاعق ضرورتنده
فیت :الوزاره » یکییکردن ,قوت :آلوزاردی ...اوزمان
1
قارشارنده کندیار لهآبمیان برمحادله » کبرن بر « اسک ذوق » واردی  .ودشمنهقارشی

زموی بر وضعت آلفه حتاجدیار  .صوکرا ادى تلقی اعتباربله اونلری برلشدیرن
مشترك قطهلر واردی  .و مشترلك عطهارك ال اساسی محوریده عحلقدی  .الهاهار.ی

باه کونشكث باندینی طرفدن آلان برغرمجلق .
تال که شمدی وتون اشوراط

2

A

ود

نك بر موعه ولای ووك

تورده #و عورحق  .آرتی اسی دوق باشابانر و بایاعق

ایستهنار رفوت ادن حقمشلردی  .رای

شمدی ا

وه
معان هدفاره ح

ادلش ا تلقدلر برلشدرهسلردي  .فقط او هنتده هقدر انسان وارسه اوقدرآفکر
واردی  .وشه عرد راری هب ب شا هس کز ره تابع » باشقه حرکلرده دونشوراردی.

مبنرظومه دکلدیلر ۰ق|وردسز » سساری ,ری طوعیان » کلشی کوزل » فانتهزی بر
هوسله » شویامجه طوپلانیویرمش براورکسترا تقلیدی کیدیار» ,رمدت هیسی ,ردرلو ,ر
۱

سس حقاردی  .و 6ب طسعتتاه طاعماد يلر !

کی اسک ت واسک .موقعنه عدشودی  :فالقعالی کبی  .کبسنك هیچ قیتی
نوودی > اونوتولدی کتدی

سر

شمدی له

ار کر

ان رمدت

پارلامش؛ صو فرا سعوشدی  :امیبلند » شهابالدین سلمان» تحسینناهید کبی .بعضلری

اا

کن

روتفتون قاقیداسنیان بورق "ال #جریان

ادماننك بارلاق شهرتلری اولشلردی  :یعقوب قدری » رفق ال کی  .لءصسیده نه
کر ی نه وه ابلریبه كتهرك » بو راید
اک خەن

الس

 ۶تا

عالنده 6

کاذب کوردیی اجون < ادسات یناکت آری
کته

جصو ص

شعله ار صاحان

عیب وییلدرز لمعانیله پبریلدامغه باش«مشدی » اد هاشم کی !

باشقه رنکلی

ده چ
ھاو

۱

امس لنر  --ايلك حقاردینی ینار لهصاندکه عف
ارك

نامق کاللدر  .ک
«رد ۳

کن رانعکاس پلکشدی .

ا حون العا د کن » الك حرا کش صبرالرسه قدر

اصل وافندی رملت ادك » مدسمز حوکشدی  .کی مديتك صولی قارشسنده

آولهمت اجون" عصان جهخکلشدك د خرت امدق بزی وتف اژزرشن ۱ 81
اون یاعادق فنالق براقادی  .قلدارعزه اوزون زماناركکنی قطرء قطره طولشدی :
ظاظردلنانه ەدە ۳
لته کیت اک
خان دوه ۳۱

1
۱

ورک و دشمنم سکا قالسهمده بکریعی !

غربك جبین ظالی عفو ادم ست

مصراعلری» طولوبارداقلری طاشران رقطره تأثرییایدی  .اومصر علریاو قورکن»

صاعک کزردکمز اباشت طلمارون رتنهاهام الوردی؟
« حصاراره قارشی » ده حالك خسراننهبدل » ماضبنتك احتشامندهي غروری دوعش
ودوورمشدی ؟
رهدی
باار ت
رانک

39

شانل میا

ارده
د

 .کدی

اد سوردی  6معظم و وار»

قاعده مدهش صارقل
او کون

قریل ماده

ار 6

حلقه حلقه ار باللر :

دوغرول وکون ا لقلره قورقوب | کنلثلر

آولها اد |حفاد در

ایشائلد وارارء سین ایاولز قولهرکون

رقکلر کورون » سن هه نسانه کومولدك ؟

د هالف دور

» ده استدادك تن

ای

مظش

رج

قارشی « اختلال » ی طانان برفلكدو قی

1

۹

قوم
اي او
۳

دمرلر اد ا لتنده ایکړن دارغین >

ناصل مخوف صداسله حاشرر » سکس
سللمهن

ادی

 7وقار له

عصمان

شو خواب |مندهی |نسالهشیمدیسنده فضوب

اش

جد

> ی کا ر اد اس کی

رهون
و رک
کبجل
ای اختلال به خونین قیل

 3باوشل

آرسلان » غضوب و رحدت 6

فقط اسارت وزسف امجنده ل۲نشدن
وشتله صالد ررسه » حیقوت
تاصل دمراره ح
کوروزدسور  6رسس

دسورکه

 6اوسس حدید » عصی >

,TSG

O

۳

؛ صدای رعدکی صیرتلانلر ک1لانوب اورکسون ٤

ای اختلال ء له امك ء فقط له الزمسك !

فقط ایشته اوقدر » ااووح  ۰ی انه بر ایک منظوفهات صحای ۱۱
۱
اونلری ور به د وکونجه رو

و

وشقالدی

امان بلند < شمدی مارکا

۱

اناف اوزاق

8

سب

رنك
شراب الرمهمارم — ب

۷۷

۵

کے

اك کورولتولو ناثری  .کلهثری » انچی انیس

بوش صدفار کبی بررینه ووردی » جلهلری » دولفون کورونسون ديه » هوا الله
لداندی » اوزرسه فصلهدفت

شاشمر مهنك ما ای ! ابلك زمانده وم تلرله نظرلری

جل ایتدی »  ۷و نتوین کنج اخنده اقول ا ەد ن اولوحت

د

افولی کوردی  .اونك اصل «رهقلام » ی عاشا محررلکندر  .تنظهات ادساتنك بسط
ماترولرندنبری عاشا اثرارندن محرومدق  .روت فنوجلر» و+رك احانی اولارق» عاشابه

۱

۱

اوق تصور له ادهمهدیار  .شیابالدین سلمانك قله فآ نی :ارش

و وشلنی دولد راحقدی .
« حقماز سوقاق » امندە ق ببهسی اعه کورولتواره سب

¥اخلافلك رحوق شوماری جلى اآلهدی  .فادینار آ وا

اولدی  .موضواعتد هو

اک غرطسیی مناستی ااه

«ز » اولارق آلشدی  .لسان » پروزسز برنهلسانی دکلدی  .بر بر > «ادمات جدیده»
ن

ریا طنوزرو

وون بارغا توکتاب  ۸هقی "اعتازباه >

ایك عصری کاک عاشا ارم کی لوا تلز
ا اهي
شعر نی رم ك

هار مترعی ! منظومهارينك هان هسنده « ووك آطهنك »
ادى

 1وزن و قافه اله باشاعق ايستەدیی و

۾ دی و

شعرار درجهسنده پریر اولاندی » ارضك وکاكوزل پارحهسی هعاره برطوراق سفنی
 ۳کورونهجکدی ! شعرارینك کتابنه « روح وقد » EE

 :بسیللی » او

شعرلرك فارشلاهجنی لاقدیی سزدیی امحون !

تحسین ناهىدك عاشا محررای شاعرلکندن داها فضلهدر  .شمابالدین سلمانله مشترك
ارو اثرلریده یازمش > برقاج « اداح » ده یاعشدی  .بو ایی زواللی کنج » بالکز

عاشا اثری بازمقده دکل ء اولومدهده اشتراك اتدیلر  ,بوده اون کی عمومی حريك
صوکلرنه طوغری وفات ایتدی .

ارام

رانك فانی پنبهلکنده یالکز اوچ قمت باریلدادی  « .ارنلرك

باغندن » نار له « علکت حکاهاری » kS  -میحریان حننده ماس ادلك اوزره

آیربلنجه » اوغرك بوتون رنك وضباسنی « کولساعتاری » شاعری طوپلادیدیهبیلبرز .
نجوردكداد سای تار خی ۷۳-

۳

۳ 91

اوسمك وشاعیدن باشقه مسیامی وقدر  ۰صانکه « -فرآنی » عنوانی اطرافنه اوحوشانار

باویی یالکز کول ساعتلری شاعری اجون بابدیر  .اووفرلد رنکین حاسنی اونك
0

تاصبهد تاشن

ا

فسوی اوک

انك
حنیل»
اتس
ا بل

پراقدقدن صوکرا طاعبلوب کتدیلر !
اج هاشمه اک شتا او اد  ۱کی » جلهاری حلیل ایدن عل » اسای دوشوتن
بلی » وزی طارتان اوو منطقبله باقاحق اولورسهق نشەصهلر صاعابز» نهحومار باعایژ

۱

| فا ازاقلامان ۵

لسانی نملهمع » تهکلفتلن » نه تورکهدن اوزاق برلساندر .تکار صانکه برر قطار کبی
درل
سا کیی » فیروره فام ایکن

EO

جرلوهکاه احم
TN

سیلدم ذکای خوار عليك

LEE

میم وزرندن خیااك !

مراعلریی  ۶.خانبده وصفیت تکار له 9۳تاصل سندهله بهسندهلهبهو
اع

افر

1

»تیار اناد و

صو ار اونکله اولور .NB درده

> رعیده

قافهلرنده مکتب طللهلرينك بله یاماجنی خطالره »وسیوتونقافهسز کهاری قفبه
ایدهحكث ودر
سن

شیمدی

 9حهالتاره شاهد اوشوریز
و ولارله طا نی صارارکن

 | 1ڪه ضا وز داغتر ور ادن

:

قوتخد سل و ون 9

رعا

:

افك صمرال اشیاخنه" کل دالغهی تر لون !

عروضی کلهلره انی بوکلتهمهمکدن کلن بر محمیلکله بریر مصر اعلرك بلبری ناصلل
و کولور و رر کلهلر ادبوبودلر ی لاصل دصله اوز اور
رنده ری کوزری
خ

و

ا

EC ام

» کوکلر ده وری قربان

ظلمتده کو ك

سسلری

مسعو د

۰

والار او سفر برلره ر غشی وم

ونوك » درن »> اظر 1
دعالر

۳

شخ سی

کیق a

هوالر

1

هم بو آغبر » ترکیلی » حترهفیل لسالله ترنم ایتدیک شعرده اونه ابام » نه مغلقیت»
اوه قارا کلق بر وضو حسر لقدر :
« ولثر » دن هانک معنا به وارا سلنورز  2 ¢ع

ser

سلدك » « طلمت > دن ال اوفاق ر آیدینلق حشورعی ؟

 TEهانک سفن

 ۲کلارا

2
پارم » نه منطقسز قلر دیکورز :
 1ولدن زیاده ماهه یاقین

یر
صعشو »
تعی
کا طسمتاك شا

پاری ولان زیاده ارضه اوزاق !

ابتدیی ک«وللر » نووطنك رهسنده کوربلنور ؟

بعضاً اوزاق دیاراركك مخارلی محبرهارنی ء بعضاً «آلب » بابلالرندهک « لاق » لرك شفاف
حسننی دوشونهركك ک«ولار » تخل اتمك > بو > بزم اولبان » بزم طوراعمزدن اوزاق >
و عینی زمانده زم ماه کلرك کوز من اوکنده طورانمعلقده ر شعر > ري

کم

رون ری کن
اجر کوموش قینلردن رمیده اهولر

ولوك

يق یازا

صوکرا او » نه غریب غریب خباللردر  .کیجه کولدهکیبوتونقوشار ,ردنبرهاوجشلر».

صدهلکاینان آيكصویامجوب قوروتماسندنقورةشار!
یویاوسن
هق
ناصرويك
جنک
هدن ؟ حو
ونون طورخفا کولدناشدیر پرواز :

هدن وقورقو » هدرا کسزین وحوذش وخروش!

افقده جثر لرزان آه یاسلاعش

افقده چونکه مج" ماه اندر صویی وش !

آیشته نوباهکول اعا من سای شاک که ندن » وزنندن » فافهسندن » لسانندن.

باشلابارق امامنه »منطقسن لفته » صنعتندهیمحردسته » ولوشلرندهی غرانه قدر اوزون
ار روجزده بر ذوق وارسه ء
سلرز » فقط  ....فقط ک
اوزون شصهار ل

نتاس ا
ماوراسنده ر شمر

ر
ک اک
قدر بیان اه

e STR

سا

فادا»ر
تیرار
ا مت

اضدیق ار رک زده « حامد » دن

صوکرا «شاعم ل»ك صنمتی اك جوق ایواکقیشیور !
شعر که لابتناهی ار

جهلرییصایامایز » یك بر شکلی وار » بعضاً مصراعارء

صمیمی بر حس حالنده وروئور »> صاف وابتدای ر کوزهللکله فافع دی

یدک
 9را

تدم ار

ریک 1

ضایر خالك قابادیته طاقبلر >

قوراده اون وعو حل تست کی اعش ززز ء ساده بر

.بارقارسك
دهر .چهلی بکرلین صانبرز ب
شولل
عبرت
لهم
زه م
کرد
دلبر دینهبیلر ؛ باشقه بر
قوولش > اونی بلور بر شفافت یور » اوتهده کوربرسك »>ملاله
شطارنك روحنه ص

شردر »> قلبلره طاتلی بر صبزی تترهبیشاه اشور  . . ۰.۰هانکیی کوزلدر ؟ وله بر
صا

اما

.رشکلی  ۷تب  ۵اواور االسوان > ریک شمن اولیزن.

و
i

شرعردن
یویبيكب
حاشلمی»ب
تده
شعرکه ببردارل»کز بيك بر شکنده کورینور  « .اج
ەى آلدی » بزه شعرك هانی جمه سنی یک اتدیرسور ؟

هواده اوحان » ضاده قایان ل»کوارده ایشلدایان تترەك پاریاتار واردر » نهدر»
امل علنك » حدودی کسکین حدله الفارمشد ر لرزان الا 0
ضالرك جننشلشمسیدر  6قانادلی برر رتك حالنده اوعارار ا رنکان » شفاف » شمدی

کورونورکنکوروعز اولیوبرن » سونعشصانیليرکن ممهلاشیویرنپاربلتیار » هاشمكشعری
ايشته * باریلشاری اولادی !
زنکن بر مخلهسی وار  .دوقو ندینیقارا کاق قطهلری یله نورلی برتماساه حانلاندیران
بر خله :
داغلمش

اوحو شمتبه یرجه

خزاندیده زار کی

لدفاخ 9

کیدرار ک»لیرار  . ۰صان آورمکدهلر  .موم کدرله ظلام شی !

آقشامك آلاجه فاراکافنده سياه کول قوشاری له نك قوو یافوندن بر حرحوهساه
ارول > جیب بر اپلودر :
غوتب خون
افقده

بو

۳

له

سر

اله رورده روح
مقطوعی

حشمتل

او لان -قود
و کی

 1کدرال

سوزولوشار

بابار ۰

قمریل قامبشلره » ياقو ث اه

فو عشلر

معا وشممدی

دو مهار

سگوت

شووالمهار

و اه

دور

ده

ی

تاد

آل ماتوی

اوحورارق کدن سلاحشورار کبی کونشی ری بكروملك حالنده سوروکلیور :
يارىلتىلرله یانان ر مسای مذشه رك !

8
قانلی  8کو مالك
آلوب

3

سو روكلىەرڭ

و

خاراگ شمسی TE

»٠

خبالی » رلك رلك » طبقه طبقه احبلیر » ايشته برقاچ سوز؟ ن کن» قدمه قدمه

احهلن ء درلهن ر شالا قاراکفدهک ساشنفوشاری تال آعنده حال ۳۳۱
و حشی قارالسلردهی

سیمیل

قو شار لد

کویا جهان ساهده متروك ور اولان
نشار ساحله فغفور کاسهلر
قکوع

E

ميال سبنه

لد اده EP

۰

فحر آشنا لے مغر آللری
مامك ریکمش اورده ضای مقطری !

برماه که« دجله » فسلر نك اوق  6وراه الوك

شفا فتاه عذال ا

اعتدالی برتان » غلسافی «دالعهلر؛یابان :ره له کی زرکواری تسد رگن  4جنو ی فرطه ۱

۸ ٩

۵

فرطنهی نون اپار » « روزکار » ه سوبلدنن شو مصراعاری » سسکزه ایستهدیککز
عظمتی ویرمرك  ۶خنحره کزاه صوله احتشامبله ء باغر! باغبرا اوقویابملیسکز :
احرای

دولاشتن ار خشتله جرد یکك ازاز >

یسلا  6باغبر » قولهار اشسین » اندر

دومان » ضا » داغبلان صضبحهار » دوشن دزار

غوموت الله دولا رسون افق ارای !

و

کرقاهع ا
حنونی »

باشم

هم

و

ار دمآ واا

روم

غروری

و ساهدن-:زه

خیال علوی" نفرنده قاردشز زار
خو لبای :

کار

توحشر کر هده قو شد ر سکده

کول

داغت مناظربالای » صوکرا زرهدوکول»

باغیر » باغیر » شآمفاق بیشکوهه باغیر ؛
بوخال تعضا حسله ۳
و

حسلشمش
رها

 °دحله ده 6

حوقدن کورو لور < لاکن آومهتاب
وط

رخال

ده آ

و را خاللشمش

سیاه کریوردی

ااك رۇ

,رحس

 ۰ا

اولور .اڪ

OE

 ۰او دحله

نوشی > اوماعلى عاطر هی قىملداتر›

و ولولهی  ۴ال دکل  6او مام اعه  6سال ر حطر در :

> صاری > حملاق »>

رات حسطات اله صواش

او رحوضه دوشن رقورویا راق.

و

مین  4اصل ا زار آحار  -نه ماده .

ای FE ور وال » ای جهرة د

رکول کبی سا کن اوویان روجه ورد

1

قد ےه  6اودورغون

صوده

هس لعه وا

ر جين فلا کت  1۳ ۳۲بهبلهکنیشلر ۴

ا وله نك رخصوصتی وار :معان رمنظرهی شتله اوعیاشمنور .الهامنى مومتدن.

الر  .خلهتی حل دئل » وتون طسعته شامل  .ایواک وطنك خوشلاناجنی ولوشاری
یاقالبور » فةط اونده وطن منظرهلری بوف  .او » جونک » مثلا فلان ررك TSE

آبیری
کورءعن ء آفشامدهی شعری کوریر  .برحوق ؟قشام صو رار ی اوقوبورز .ه
رد
اری خاللر > فقط هیده آری آبری [ قشاملر دکل » هب او

» اوعوی آ قشامك.

منشوری رصاهه ووران العکاسلری :
ا

۳

ساه » صوار شممدی رظلال

سای 1

رعشهلر آهسته هی سب

اشحار دیکل نم کیی  1رمو سیق قلب

ورغون SE هو الری مانب وج  4ال ۳

رصبرمه کردر صو به باقسهم

| قشام  6شه | قشام  6نه  ۲قشام
کو للرده ودم

صوار صاراردی > وزك رده رده صو لقد ه
»تصل .قانار کللر
 7ارضه » قاتار م

رقامیش او هم 1

قریل هو.لری سبر ات که آ قشام اولقد ه.
دورر علو .کیی داللر ده قانل بلىللر

صولری یاندی » نهدن طوجه بکزسور سر !
۱

ری ند
شمرينك اكه حاذب من تی شوندن کلسه رل  :اوشعر انعطاف ایتدیی شسّك

پوحهسنی براقوب خلاصهسنی آمیور! کول ساعتاری شاعری برشیئی اولدیفی کیی عکس
ایتدیرهن  .حقیقتی افاده اونجه برشعر دکلدر  .وضو ع » قاورانان واحاطه ایدیلن برشی
دکل شمرك سزلهجی روسبلهدر . .ثلا ايشته فورطهی ردکز » وی تصور ایدوب

طورمق یه بارار ؛ اوندهی اصل معنایی » شعر اولان اصل آوزی کورمل  .دالقهلر
او باه دهبه ساحلاره

حار سور ۳

عصبان محر زاخره اند کسه وقف کوش

کو با صوزار سواحلنه محر اله کر :
ی حد

ایکن کا

کي

4

فروزه

فام انحن 3

جاربا رکن افق ضامته ي حر

سب

خر 9۱

« اولق هدن تشب مذلنده راسیر >

رحلوهکاه

احم رزان

شام آیکن 6

دوعق » هیهانی رطسعت پارحهسندهی تروك واوحوحی ری

فرشل ۰

خلهنك شفاف اسفندن قطن اهر ماصعده ارت  .ر

دوعق ء اونی

۰۱۳۳۱

ونی وتون قطعیت و وضوحله سلهمهیز که . ۰.۰بلک آلهولی رمعنا » اولك رنکنده
وتوشجاننده بلکه مهم براحتراص ء بلکه آتشلی برقادین روحندن الهش سال ,رقوقو...

ايشته اومپم معنانی » اوم احتراصی » اومپم فوقوی یاقالامالی :
بارك دوداغندن کت بلدی

رقطره علودر وقرفیل

کوک آجسندن وی سلدی .
دوشد که وورولش کی ررر

قرغین قوقوسندن کلبکلر

کوک اوکا روانه کسیلدی ؛

للکلری هپمز کوریرز  .مهتابی کیحهرده بیاض برر خبالت کبی دوشوئن او وی
طورلی لبلکار » بوندهی شمری کم داها انی بت ایدهببلدی ؟
کنار اه دشن

کان

الله مک

فسون ماهه دالان

رخال لملکلر

هواده رکولی تنظیر ابدر سا توکیجه

اولك وجکاری کویا نجومدر ,کسر .

حون اوب ساویده اولانانلر وق

بوحشر ور حوینانی هانی قوشلر بر ؟

اندر وحکمته کویا کهوقف روح ونظر

فون ماهه دالان رخال لبلکار !

شعر ده

اك عراق ایتدیک قطه  :شعری آهنك یق

| کلاعازء حس

! اونجه شعر » موسیتی کیی >

و شعردن رمی ا وکر مهحك » رش

دویاحغز .وی یاباسلمشمی؟

۳۸۵

ده
رومصر
ل» ا
عاری
اکول
ایفته دورغون باز

صو صار

مان

رك
لمصر
اقهع»
وزندن » قافهدن باش

> ارف رادا وار :

ا»
مغن
دنربای
نسز
کل
رسام

اجندن

اند ه

طمل آب

دور وساحل نله کولکدن وا

صو و -مای

چا لان

ا

ابر استیعات

رر قریلدر اب !

هله « اله » ء بوتون رادسانه » وتون ردوره » ولون ر دوفه رض اولان اله ؛

»دهی روحاره آصو فك عشنی ورن ساله ی  9ریم » دسلن
اوزون عصرلرك انجنده ح
دروی

اهنکك وکو حول مصم اعلر ده هحائل ولا

ظن اعهکه کلدر » نهده لاله
رکه
امجمشدی « فضوی » وعلودن

وزتوون :

آ لش طولودر ء طوعه بانارسك
روگ ق ,ناه !
دوشمشدی وکاسر

اله « تون »

هاشمده له اجون ابپام واردر ؟ آرتق اونك روحنك » شعره قارشی آلدینی وضعبتی
بوصو رتله کوردیکدن 2K وی ك طسی ولاحغز  .او » شعرك وضو حندن قاحدی.

حبلاق پرشعر فن.ط رهبحلکدر  .رمنتورهسنده شوله دسور :

< شمر مان ک۲لاشنلمامی گ.یحهدهی ١١ ی باو کورز » چوقوردهکیلر دکل  .اكان

شمر ارقت خلهسندن رن وقوت آلان شمردر  +شعر کءورلهتن رصراح حائز اولامیی » یله
عاطل قالبر  .شعر رسولارك سوزی کی مختلف تفیرانه امحان ورهلی ! »
عویی»
الام
شا
مك
قمها
فها
بودیدیي شعراریاداعزه روهسادعی؟ هیحالده اوک « زد

دییبیلیرز  .اوابهای بیرعق امون بزدهده منك شعلهسی اولالی  .اوکه اشیایه وطبیعته
کوزار لهدکل حال باقدی » ر اونك شمرارینه باصره ابله باقارسهی اونی ۱,کلایامایز .

ات 1وطمصت ورین رر حشقندر ء حالو 5اوچضقتاری دکل ء

2

و
رو
واسار
طد قر کال شکنده وی-انص
I

`
یی ا ییاور و

ای ان
خ

رعکس ملوندر اونکچوں
امد هاشمی [ کلامادگی ROP

ارضك کک اجار ونای .
رز

رنکن وشفاف

از وش

راقدك دعك !
صو رده

اجمی ھر

قشام ابلسوب اراج

اون

کو نشاره او نلرله ایشله دم رباج

ا

روز فنون ادباك اوصای

پاراسیهنلر و ثروت فجیوار  -صنعی ادیاعی » طبیعیی ؟  -ماضیدن آریلیش -
قالان ف ام ا ریب و تشاد بت لسانده ایکا

ری ترس

3

فنون دورندهعلم  -غربدن کتیردکلری  -فرانسهوژ  -مدبیتوحرث -
ملت E

تطاف 

مرانسمحصوری  4تظمات اد سای ابله مقایبه -

کے 1اسل وم

۳

اد ساننك مثا

یارے عصر اول بارسده طایح « لومەر » « باراس » نامندهي
کن اغ

وعهسنده ر طام

طو بلاهشدی  .بزدهده رع عصر اول احد احسان بك « تروتفنون €

نامنده ی شمو عهسنه ر طا کنحلری طو بلادی  ۲انه از موعەنك ا

« پارناسهن » آسمهن ایدلشدی  .بزده کارده  2روت فنوشحی » تامیی 12

یارتأسته تار

ادا بر الله تساندیه حالشمشدیار > بزدهکارهده « روت فون عالهسی » دسورز .
اونلر « شکل » مفتوتی ایدیلر  .ادسانه ییبر د ادا » » یکبر « اهنك »» یک بر
« رك » کته مشار»ء شعره بلور پرماهت
نع طخ باق ایستهدیار .

ومشاردی
ات و رقابلت ر

لوافاره ی ر زمه

.رده ملرده

 ۶کوزاز میک ر مشچ  2شغر وره

یی بر منظره کت دار٠ بارناسهنلر فرانسز ادسایتارشحنده برحله ا
فنو حار ده توارك ادساننده ردوراق قطهسی اولدیتر .
ادامر تارحخنده روت فنون دورتك مو فی هدر ؟ وی وضوحنه اشارت اعی :

اونار ک»ندی زمانارنده اونلرك دو قارده کمو بهحقامائلر طفرار معادی دشناماره >
۳۱
شممدیده او ذوفك نو میدن »یی ر تال اه  6وا لا 0
استحفافاره معروض قالدبلر  .او دشنامار روت فنو حاره « دهقادان » ددی  .اوتاری,
 2ی ادبای جدیده » ده مزیل الهدی  .واستخفافلرده اونلری « روت فنون ادبای

افلاس ایتدی » ء « اوادسات صنی وحعلدر » » « او ادمات رم دکلدر رت امامار له
اوتلری رھت

اندر سور

اود نامار ودر  استیخفا فارده حقسر در ۰

ea, ES
روت فنون ادسایی افلاسمی الهدی؟ خار  :یاباجغنی یابدی  .اهاسی لازم وضروری
|ال الهدی  .وظفهسنی بترهنه « افلاس » دن دها باشقه بر صفت
اولان تارخی رولنی ک
ولال رز !.

۱

۱

او ادسات «صنیی» در اوا فقط دشو مړازک ادباعزك اوه پردور کیرمهسی
بك « طبیعی » ایدی  .بزم بوکون ایستهدیکلر هزی اونار اوکون یبایدیار » ظن ایدییورم»
اعل اوزمان ه غر طسیی » رایش ابش اولاحقلردی !

یا موه و مان ا کے

"اونعامال رز  ۶ .توکون »لد ال بار ر می

ودون » ك الك ضروری بر قصانی اولاسلر  .شصهلرلاده تزوملسی و منتلسی واردر .

روت فنوارك برحوق خطالری کندی زمانلرينك عزیتلری ایدی  « .بایلمیان
«ه یامادیار ؟» سوالی
ن شبار » ی داعا بررندن آیرمالندر  .ه
شبر » له«
صورارکن « باسلامازدی ؟ » جوایی آلامفه حالشمالی یز  .اکر وکونك «عکن » ی
دوئك «عال » ی "اه احوال .بکستاری مواخذه حقمز دکلدر  .اینشتهجکنز شی
« امکان » باشارمق » موم ایدهحکمز کمسهلر « امکان » ه مغلوب اولاناردر .
جوار ادساعزك ساحهسته یمق اجون کلدیلر » هی یایدبار » ەی یاباببلیر
روت فن
لردی » همیاادیار » هنی یا|مازاردی ؟ بکوونك اکوونه باقشی اولا ونلری "فریق اعك

اولالدر .
تروت فنون ادباسنك ابلك وظفهلری ری ادسانده شرقدن عامله آبرمقدی ِ

« دسر » ک برئو ع بنالللتدر» زم ادساع زک اسلاعی شات ادد کندی بک

بت

امش » عرب و جمحرثنه حکوم قالشدی  .دیوان ادبیای کهذوقلریی و غدالری بو

بناللل اسلامی مدنبتك بزه یاباجی حرئلرندن | لبوردی » تنظیات ادیبانی ايشته بوندن
قورولق ایستهن برحله اولشدی , .زی ماضیبه باغلایان برحوق خلاطلری وجدی بر

.ت ادبامی ذوقلری و دویوشلری
ما
ظدیار
ناما
تتول
تحلدله قوپاردیلر  .فقط اوندن اما قور
اعتباربله اه کنیش مقاسده ينه بوشرق اسپلاعی ادباتنه باغلل قالشلردی .
روت فنوحبار ايشته او شه قالان باغلریده قویاردیار  ۰آرتق اوماضنك ذوقلرندن

عامیله آیرباشار » آرتق اولك بوتون نظم شکلاریی اما دفن ابلهمشار » ع کف باشالرله
باشلایان او « صیریلیش » ی ارتق بر « قورئولوش » یاعشردی  :و وظفهنك اهستی
سلملخا.رز :

ار

شرجوتیفانور ماضیدن » او دی بناملیتث لوط حرئلی ادبیانندن اما وھچ بر

رابطه ,راقیاجق قدر قطی رحدله آریلدیلرمی ؟ خابر » تك بر باغ قلدی » فقط چوق

مهم > چوقصاغلام » قویعاسی چوق کوج » عینی زمانده جلالی » زینتلی » یالدیزلی برباغک
طیعندوی وة الایری ای

الا

ا

ماض دن وارث اد یکتری ليت امن الك ٠
رلسانه وارث اونشاردی

او

ا
الاد م۱

تک

.زنده ایستهدیکك
ات اوچ قاموس واردی و

يکكشکلیتمك » نژی ایستهدیکك کی سوسلهمك
ندی
کسته
کبیاوینامق » قایهی اي
رن بو او چ قامو سك اعا

.له او د وصف ترکبی »
کلهلری به حدو دسر بترروندی ه

واريك خیاللر قورولوردی .باخضوص
لرله ناهجه | نات افاده ابدیلبور » ناهرین ب
عرروض کی بر وزن » او موسبیه عادنا همشیرهلك بایان وزن » او رقصان و حلاك >

یل
اوه قوز و

وود یی ماما فک ا

کالنی باشانان وزن برلسان اجون ه طنان برسعادتدی  :بوتون بمظوهریتلر هانی لسانده

هی

ازیقکه غربی هیچ بیلمهین اسکیلرله » غرب تهکنیقنی لایقیله احاطه ایدهمهین
هاا بو یالکز « عمانلیلر » ك نصبی اولان بینظر لسان خزینهسندن جا استفاده

یدهمهدپلر  .شیمدی اوثار لسانك بوتون زیرجدل » الاسل مقر رو و۳۱

نکبنیتهتی » غرباصولی » غرببیلکدسله عزجایدشجه نامثالسز ,رادبیاعز اولاجقدی.
آه » عیب ملتلري» اکر » شبوزم عروضاك هکبوسك برموسیق E شو بزم اوجفاموساي
نه ی ابه احبلرله دولو برعمان اولدیغی سلسهلر بزه نهقدر وههقدر غبطه ایدرلردی !

عمانلیحه لسانی وعمانل عوضی حقندهی وقناعتارنی روتفنون ادباسی ااتدادن»

صوك « دییوررکه  » ..به قدر چو و پك جوق تکرار ایتدیار  .بولك نقیجهسی شو
اولدی که وتونقدر تلربله ماضینك باغلری قویاروب ماضدن ار لق ايستهین اونار» لسان

اولوقندن » بسلمهرك » ماضبنك قسونه ق|دیر ؟
بوندن » غریب برمنظره حصوله کلدی » وغایتتوحاف پرتضاد قارشبسنده بولوندق:
« ادبای حدیده » به معارض اولان « قدما ,رست » لر اونارك قارشسنه لسانده سادهلك

دعواسنی مدافعه ایدهرك حقدیلر ! حالبوکه تنظانحبارك معارضاری اواپلك متحددارکزه
لسانی سادهلشدیردیکلری امجون جوم ایدییورار » بسواده بوله دوکولهارینك قدما کی
موی

سDa

کی

د

حزین افادهبه اقتداراریاولادیفندن ابلریکلدیکنی ادعا ایلیورار » بونلره قارشیده تنظهات

ادبابی » آرا صیرا ء « بارقة ظفر » اکثریارله اوخصوصده دی اقتدارصاحی اولدقاری

اتات اهر ممازشار ی"آسانه تراد .

۱

فقط روت فنون ادباسنك قارشسنه « قرق انار » مولفنك بایراقدا .لق یابدینی

ادیات جدیده علهداراری لسانده سادهلی کندیارینه قالقان » لسانده مغلقیتی روت
فنوحاره آمرضهدنی یادیار  .امدمدحت افندی » فارژلرینه » ثروتفنون لسانیحقنده

عوهار ورسوردی :
« خرخرة ممافردن خوق

رکب راندهباده مادت
ازرقاله مستخف اولانلر پروبالی کشاده س

بشربهاری باری اجالدن استجذاب اعلیدرلر * »
طسعی بو رقارقاتوردی » حدب ویامقعر آبیرنادهی انمکاسکی حیب برمیالغهپدیء
لاکن فکرله اساعی رحشقته مستند دکلیدر ؟ ادبای جدده اتا ەي ایکبه ولدیلر >

باخود ایکدرلو لسان اولاجغنه قانعدیلر  :لسانعوام » لسانخواص ! پرنجسی قاباتورکهء
ایکتصی مین لساندی ,اد مدحت افندی ملتلوكك مر اسانیاولاجننی اثبانه نفبنیحصر

ایدوب طوررکن اونلر اثراربله فعلا" ناصل بر « لسان خواص » اولاجغنی کوزله کوریایر
وقولاقله ایشدیلر برخت حالنده ارانه اپدییورلردی  :او ادببانك اك مهم برخرانی بو
آلدانبشده تج ابتدی !
تروت فنو مار ماضدن آبرلقدن باشقه نها ادهحکلری

ایکنی بر وظفهاری

واروی  :ادساغزم لی کتبرمك .

بوفی یپاببادیارمی ؟ بونی عشق وشوق الله » جوشغون برمالکله »بونی بر حواری
وجدیله باپدیار  .اوقدر فضله باپدیارکه بز بوکون حقتی ادبسانك نه اولدیغنی او فضلهلغك
ضدتی کوستررك قولاحه ایضاح ایدهبیلیورز ؟

اونلر آورویایه قاراکلق ,ربردن کسکن ضیالی برکرهیه باقارکبی باقدیلر .بزکه حوق

چارهیدك » جوق سفلدك » وق حزین برجهل امجندهیدك  .حالبوکه اورابی بوتون
سعادت » وتون عرفان » وتون نوردی  .نظرلری اوکرهیه حبرتله » حسرله » غشیایدن

برمفتونیله دیکیلدی  .ياسك » مجزلد » خاسر برحباتك بویواتیجی عدسهسیله اوضیا ونور
هنمکاس ادرسه کوزل ء اورادن هدوشرسه خر آندی.
عالندن له کارسه ظوغری ء ا

o
اورایه اوقدر مطلق » اولله اولوسز ء اودرجه پرصفوت براعتادلری واردی  :اوروپاۍ.

الکز بباش طرفندن کورن بومعصومانه اجذانی حقلی وضروری کورملی یز! 
اورادن عل آلدیلر  :فقط اولدینیکی » بررافه اشا » آبنرباره بوغدای» پرمفازهبه

قوماش قور کبی » ناصل کلدیسه اوبله آلدیار  .غربدن یالکز حقبقت کلهجکنه اوفدر

ایاعشاردیکه > مثلا کندی علیمزه اك خاییده برغرض عل جلاسنه بورونوبدهکلدیمی»
۳۱

اوادینیکی قول ابدنوراردی .هر قاری ر عا ؟ ه دمل توق م ا

الك بوبوك طلاری « اجد شعب » غرب عالنه بسیط برترانسنت مأمورلنی بامقدن بقاه
بروظیفه اغا ایدهمهمشدی  .ثروت فنوجیار « حقیتی عل » » اوزاق » بالکز « هیحشد
«دون عل » یبربرینه قاریشدیرمشاردی.
معلومات » » یاقینقالدیار « .خام بیلکی » ابله م
ت
اال
ملنم
د شائیت » دن علمیجیقارمی» ويا « عل > ی شا یاعقدن بکیسخدبریار۔ ک
:ل بزم اولامش > بسازدهجه
هپ قیرینتی حالنده کلیور» هیچ برنی هضم ایمیوردق ع
بض عل بارحهارایوزاقدن ء قاماشان برکوزله » سر اممشدك !
ال بووك خدمتلری عرب ادسائنك وتون اشکال ومسالکنی اولدینی کی ادا گرE
غرك
اتد رمهریدر :

وطسق ايتديلر ا
ل

ونون تضم شکلار ی » دمهوللره عاماکه

عبك وتون ادنی E

برصدافتاه اقشاس

وت یه زرم ادساگزدهده  ۸وفقاولو کش

و نهارکورده ب:اتورالزم » اویژهفویزم » سوزهفتسورزم » ره آلزم ...ا کذاغبدهی
ادی ساحهلر ك هاسی رمده انتقال اعشدی  :کوحوله حکاه حلی e

ر0

بزده زوت فنون ادبنای قرز اتذیزدی  ۰ایک له سا هواک
ایدهمهمشدی  « .متورهحاك » روت فون ادناك اردر
بازمای اونلر 7

¢

9

نطر هل کی ۱۳۱
ٍ

ابلادی .

وصری اواعله ادباءزه کردا  ۰رومان
« رومان » ی وتون عصری قافقی ع

فده E مهارتلر كیوردك ح.الا نبقوطهده اوننری کهمهمش کبییز .
عر دن الکز ارون | لامادبار و توق کدی فاحتاری دکseR

احامدی  « .وطن » حادهسندن مورا آرآق نه حبانته امکان بوقدی .

غیبدن « تنقید » ی کتبردیار  .بوکون بزه ابتدانی کلن اوتنقید » تنظیات آدبیاننه
نسبتله بوبوك براد دی  .هسی ای

هیسنی آلدیلر ء هیستی کتبردیلر > الک هسنی

فرانسر ادساننك ساده معاصرارندن آلدیار  .تروت .فنون ادسانی مسادهجه اوزماتی

n

چض

غرانسزادساتنكرانعکاسیاولدی  .اونلرو نکله افتخارادسورلردی .خالدضا بك سورامور:
« تنظیات ادسای ؛ مثلافرانه ادساسله مناسباننده شاورساله وولنهدن  +نظمدهده قورنهی

وراسینلری امال ایدهرك  ۲ ,حق هوغونت مبادیسندن لامارئینه وموسهبه قدراغشایکن ۽ ادسات
جدیده  +آرادهی اوزونسافهی رجلهده آشیو رمش  +ووون غرب ادات ما

صر
ایدهرك کندییله همسن وعهم

نید  31خیش

اولان غرب شخصیتلر له رار یاشاءغه باشلامشدی » .

بونقطه ارز توقفه دکر  :فرااسهده اقلاب آتشلری غلانل برلاوحانندن حقمش»
اال ستلانهی طاقن دک طس عراس ولشدر  ۰دوراآد

هیجانی کدکدن صوکرا آرتق ه هوغو » فرانسزاره باش آغریتان پرداوول حسیویرمکه
باغلامش » بکانیلمور  .یزمکدارده هوغویی اوغله کوردیار  .بزمکبلرده اوزماني فرانسز
ره لی|ستار لهحشیر وشیر اولدی  .بزم قارتارده عینی فرانسزقارثارینك عدسهسبلهادیبانه
باقاجقلردی  .حالبوه

زده حرط اك اغبر برقارا کلقله وغولوردی  .عبط روماشكث

جوشقونلقار دورندهدی  .تنظمات ادباسنكکندی معاصرارندن زیاده » فرانسزادبباتنك
داها متقدم ادباساه مشسغول اولالری اوذلرك یالکنز حزارندن > یالکز معاصر آوروپابه
وقوفارينك تام اویامسندن دکل » بلک داها زیاده محبطه انطباق ایستهین » غرشعوری »

انسیا برحرکتدندی  .اولك اجون تنظمات دورنده حط غربدن کلن سوه الکلنهدی
آراسنده حوق فرق کورمهدی ء تنظبانكکتبردیی غربللفه داها قولای استیناس حاصل
ایتدی  .حالبوکه « آرادهی اوزون مسافهی برجلده آشبویرن » روت فنون ادسانی

محبطه نسبتله معلقده قالدی  :تنظیات ادبباتنك بزه داها یاقین وصبحاق کلهسنده اونارك
او محر

لتك

» روت فنون ادساتنك و

ون خاهاهتی  ۳ری

ره فده

اونارك بومنتارينك مهم بردخلی اولسه كرك !
له
تنظما ار ده د حرث » له « مدست » اولد خه متوازنذی »> اناکدود هصان او

کر

اوت فنو حدارده ایسه « مدست » و او ی

کک

اد رتو ردو لدی >

عهدر » آونك امحون روت فنون ادساننده بزی دکل نی کوریسورز !
 REد

هیسی بزه پرشی مدیون اولادقلرتی سویلیورلردی وهبچ بری زه مدیون دکلدبار .
هنك دماغی یالکز عر وغوروش » هبسنك ذوق بالکز غربله بسلنمشدی .

« حبات یل » محرری :
« ورك اورت هیچ رشی مدیون دکلدك  .زم ترسةٌ فکرههمن فرانسز ادات  +تنقید ۽
خلسفه کتانلری اراسنده وقوعه کلشدی »

بر ره وا
دیور  .بوک برشی دینهمض  .یالکز اونار صرف غريك مزیترله بزدهی حبافی

پاراعق ایتهدیر  .بزام حباتك امجندن جقوب غربه کرهجکار » بغیابدن کلوب بزم
حباتی دویاجقاردی  .ایکنستیده بایامادن ء صاندبار کم ال عصری تهکنقله دیکر ر
ملاك اة استقامت یلار  .ا دبناور :
« حیایی یاپان رومانلردر ؛ »
وفق فکر تد د عشدیکه 1

« ملتلرك ادباتلری اونلره آینه اولان زار دکل » اوتلره آورنك لان
ادسلر ییار » ادسلری ملتلر جقارماژ ! »

 ۰ملتاری,

ادبتاتی حاندن حقارمق دئل ء حال ادبنادن حقارمق  :ایشته ویده الیل
حفت په لیبر حفقعك ګر ترطرفنی کزریورازدی  .الله مر ادیات حاه ۱۱

اکر او ادبیات الهاملرنی حبائك انجندن آلش »|کر حبانك مہم دویخولرینه متکالف
لورك اثرارنده ی « یارعلق» ايشته
بر شعور اولشسه » یار حققتله بورومك  :ثروت فن
بورادن کلبور ؛

روت فون ادسانتك رده ودوك طرق وار  :رانس سوواری اراسته 
۱
رز ادتات اواشی +

ار

تنظمات ادسای خلفنه تستله ایی جهتدن یابوان » رورت فنون ادیانی سلفنه نله

ایی جهتدن داردر  :تنظماتجار داها کنیش بکرتلهبه خطاب اتدیار .واقعا نوکله داها

عمومی و بسیط کوروندیار » لاکن کندیارنی خلقه داها حوق ویردیلر » و خلقدن او
ادناك عوشهسته داها وق کله کردی .روت کور ایسهکندی ا

۳۱

جکیلدیار  .یکانه موعهلری یالکزبيك نسخه باصیوردی  .قارئك جوننی دکلکزیدهسنی.
آرادیار  .شعاراری « :ضنعت امجون صنعت » ء تسلاری « مرین وتاز وروعك »ی 1

تنظمات ادیباتی طاشقندی » وطن حدودلرندن آشدی » خوارزمارده » اندلسارده
۳۳
لطاوشلای  :ردن زياده مسالماگاری ااروردی ! رت فنون ا مر
« آیاستفانوس » » اونهده ک«کنوزه »دن اباری عهمهدی  :اولك اشحون اوادبانده وطن
هواسی ۳

!

۱

»ندی قاوغنه وزولن
وق اوزاق افقاره آحلان تنظمات ادبیاتی داها ختلدی ک
“اوت فنون ادسانی داهاخستهدر .اوهکندنحاشران سساردویدق  .و بالکز ایکلهدی م.

ی

 :سظماندن روت

اونه ی حسوردی » و yC


۱

yy

ی

ان

۳

 coکين

E

a

ا

اسوه >
2

8

تسورته » لمرمدن .تظلمه اششدر  ۰و درمانسر لفك

کندباریده فرفندهیدی  .رمصاحهسنده «فکرت» دسورکه :
نا حوق

نی ااعص

دعر

191

صفعت

حوق

 6رحوق

عدت

صرصیه » عم صض > ۵سسنده او » هسنده

 ¢وط

ھسنده

» عى

ہنی واو

فتور »

او طافتسزلك » اوحانسزلق ! هسیک وکسیی

صیتهرق  ۰ل|انك جالی دوشوشمهری» قابنك سکتهلی ضربایی الهوقتندن اول اختارلامشوحودی
وکلبهراد مبدان اتغاره
زورله رو
۰

حور

اوا

ده

سز ی

سل

اوله روح

ایده حك 6

زه

و مضطرب » صانکه
قوت

و رهحك 46

سزی

خبته خابهدن کلیر کبی
حانلا ند راحق

طو وت قالدراحق کیم -ه وق » هسی ررندن بتر »> هسی علال > هسی يیدرمان !

7

آلکز دن

ِ«

حقاریی تسلم ایدہل » اکر ,و تسلم اونلره ماما حق فازاندیررسه !
قار |كلك

امحنده ولو باثاری ياكحەنك

AGA

E

اترلری وحدلی

 7امددر  6با ضتعتار سك مشعله سلهقارا کلنی مر غه حالدشبرار  6ول لر ه اوفلهدکلری 24

اور
حفن
توت
وفوراندر ء با قاراکاغه دیزحوکرار » روحارینه بدینلکك طلمتی دولشدر .ر

کونی ایشی بماابدیار !
بو ص
زماننه مغلوب اولامق اجون روحی فوتلى شخصتار ایستر  :تنظمات ادباسی حبانك
امحنه کردیلر و زمانلری وروندبر  .روت فنون ادباسی حاندن

۳و زماتار دن

قاحدبار .داها ابتدانی اولاناوادسانك داهاحاتل اولشیء داها متکامل اولانوادسانك
داها حاتسز کورونوشی وندن ایلری کلبور !

ثروت فنون ادباندهی « تصلف »ی مدافعه اجون حاك متصلف اولدینی ابلری
سورولکدهدر  .او ادیبانك رومانارندهی قهرمانار هبه رر وله کیدر » هبسی نهیه
پالکز ہاو حالار » وهب یه «واغندر »ه ٤ «بهتهوفن » » عاشقدرار ؟ دیمورلرکه اونلر
حلباکنكاکرویدر » رومانارهده اوه انعکاس اعشلردر »> آننانك قیاحتی اولورمی ؟
و شطهده اعه بر قاریشقاق وار  :بر ارده متصاف قهرمانلری یاشاعق باشقه >
اری یاشاترز » فقط ریاکار اولاز > بزروسهی
ر ار متصلف الومثی باشقهدر .بر رکیا

و
و
E EYE

و

و

اولو شنددر۱ 

ی شم اواك حمل سے ینامرد
ات

تن دق مر رده او اشخاش کی بدا

I

او ادبباندهکندیی بکدنن رمسا صیزسور :ااوفاقی اي

الاهبحدن تأثرارش»

الك لسنط ساشهلر ی منئورهلره » منطومهاره > حکایهلر هکرديار > کندعزه عاد و اوفاق

هك ا

2صوصخاطره دفتربنك حقیدر .

هه کیم

حسار» .صنعته

تودیم ایدهجکمز تحسدار عمومه وصنعته لايق لابعوت و تکشف ايدلش الهامار اولالى.
۳۱
انعت اف ر ره
طن
ررهش
ک ون
صنعی بالکر عقله کل انظمه
امك
کی » اوذرهدن فاسلکلری تش
ایدیت ایستر  .تواضمك معناسی بوق او یں تاو
اونلردن حبات کیک دی  6الک هيسنك اونوترلدیعنی هسی حاتارنده کوردیار /

رارك اسمارنده اسان محویتار شمدی او اسماره حقبتی رر کک کا
شکسته » آرتق حقيقة" فریق ر رباب  .سبی_باصلی و حرنیلی کلیور

کحه روزکاراری کی یط

رباب

ا ریاح لبال »

آسدی و کدی  « .فریق » حاتلر » او اتراركقر هلغنی»

د برکنارده قالتن » او ادبانك بولدن « بکنرار» اش ارا سویلور۱۱ .
بر خزان یاپرانی کی صاری و صولغون  « .حبات بل » سبليك و بلبرسز بر خباله

بکرسور .ه فایتسلبار» فاك روزکاربله اوحانتسلاراد موداسدر « .لانترلا ۳۱

بر قوش بووامی کی طاغادی  « .بال کربزان » حالا قاحان کولکلر کی  « .ناه »

او بازبلرك اوستنه کربلن نان ردهسنك اسمیدر !

او ادبیاتی تخل اده ررر اوکنه شو مال کلیور :
اوزون صاحلی » ساز بکزلی ء جلیز وجودلی بکرنجکه دالغین نظرارله بوغاز احنه
باقار  .نهکوزل دکز » نه دلرغ وب » ه فیس قورو » نه اطف اض

ا

کنش صانرسك » لاکن او قوستوم حاضر السه صانان ر وك مغازهسندن تداوأة
ادلغذر  .آرستك طورار طاقن  .شاا اولدینی باقنحه بللی اولسون دیه » آه
باستوننه قوس یایدیراق مسهرده«وهروهءن»قوقولی معطر و فیس قادیناریسوزمکدهدر.

مق دکل ماشی کورنور تارق رل واه
ع بل به الحوق تک

سلمهسندهدر

تا

۱۳۱

وق وراده باشاور » فقط روحنك

وطنی

اورالرده  .بر کن کهبعضی حلارینه كوارسك » فقط بعضی حلاریده بزم قلبمز ی رقنه
زد

 1ارف  6فقط حالنهکوره نجلدکوسترمه ده سلیر .صنی > فقط صاف ؛ سطحیء

فقط دربن کی  .قالابالفه قارشی استخفافکار »فقط اقلیبلی  .فقر > فزقنطکین
کورینور » خسته » فقط حتلیبه بکزییور !

O
OS
OE
YEE
OEHP

E

E

ثروت فنون ادببانیبوبله برکنجپاراعقله فناعی یادی ؟ بوک اوت هلک اکونهحه
SES

عرب مدتنك
جولاحقدق !
اوثلر او کنی يارا عاسهدیار» بز اوک:ا

ما ی اعتبارا بلیرمکه باشلایان تجدد ادساتنك

زم مدایتله اختلاطه اE 

بوله بر کنج هو بننده رھ ییا مقدردی  .قدرحى اولال  .فقط مقدر اولای کورهل
N

مت
رن »
حهم
وظف

و هک

وجرزدر. 
سل

کار

جوعهسی yE
بش

 ۰وود

E

فنون  ۲۳ » €حلداك فا

» EE

سخه  « -رسمیی ن به ا

قوالکسوی ۳

لو ی

سول ابوان اثرلر

را

و نب « مصور معلو مات» بش حلد« -ار ها>

راد

تام قوللکسون 9

 :را کنده شسخهار  « -خدمت > اون

محاسن GEI

EAE

رباب # 4وعهسی

شهبال « جوعهسی < نام فا کبول :

 7اسی « اقدام » » « صیاح » »> « رجان حقمقت SEA

بای هد «رتصو بر

افکار » ( ابوالضیا و سلمان نظرفك حبقاردقلری عله  « -حق» ( ادب علاوهلر له )  « -اد

( سلہان نظیف و جناب شهاب الدینك )  « -طنین » ( ايلك بر سنهلات قوالکسیوی  « -پام > لے
ادیی علاوهاری .

وق ار : : وفیق فکرك  :رباب شکسته ؛ خلوقك دفتری
۹

نوع

ء رباكجوای ء شرمین.

ضر انك اتراریدن  ۳عیام  4ر اولو بت دفتری ۽ فردی و E

ي مایی و سیاه ۽ عشق

۽ ر مخطرەك صوكباراقلری ۽ رازدو احك ار معاشقەسى ۽ ومیدی ؟ ۽ هات  +دلء

۽کتارده
۽ناردنسسار ۽ منثور شمرار ؛ قریق حباتلر ر
بيرازك بارخی  +وان دمتء اقل م

كاوس ۲.
۽

قالش ا

:ج ولنده ؛ اوراق ایام ۽ نش حرب و نت صلح ۽ آفاقعیاق  +آوروبا
جناب شمابالدبنك ح

9 ۹9۹۳

لى

ده

مان غنْهسنده ) ٤ ختلفب

وغه و زس الهاردهی شمرلری و مقالهاری .
»نج قرز قلی ؛ منکشه کانوس؛احتضار؛
تمد رؤفك  :سیاه اعیلر » ایلول ؛ فردای رام ک
»دال 
عاشقاه ء صوكگ امل  ,عه ح

ایک وان ام

حسین حاهد  :خبال امجنده » حيات مخیل ؛ غوغالرم ؛ چين  ۲لداتبرارمش :
سلمان نظفك  :بطاره الله تش >

و

نس( زیفللیی..

فراق عراق » امق ڳل »

باسلر » ر حوق وعه

:ارستان وکلستان » چاغلایانلر .
اد حکمتك خ
نورك مجدد انافرع

۸۳ -

وه
ای

ی

بای لار > مدحت باشا »

وت
ظعمه
ع شا
ان »
الان وط

عه
جوبو»
مکت

اناده متفرق ,شعر اری.:.

فا
حبین سمادك  :لانه ملال ¿2

ل¿ کلد ات ان
اک
ر

.

لال ماه  : 1۳سیا » اض کو کار » محران .

حسین رجی مك  :صسه» مترهس » اسادف » عفت» مطلته » قادتلر واعظی » حباندن مصیفهلر»
حادی » شیب سودی »> طورامان » محبت طلسمی» خزان بلیل » اشقبا اننده » هنق » غول ماو
حقه صغندق

> قو روقلی LT

کد امان کر  -و

مه

ازدو اج 8

ا

» ورك سازی » عصیان ودعا  :ای ورك اوبان .

 :لیال کر زان »  :حسین سبرت ر« ظلال الهام »  :اعل ا

رهیثت طر فندن

شه سامح 6 6

ا1ری
« سای ك و

» -

زرهس ] :: ۰نایزاد ه ناظم  « -جبقمازسوقاق »  :شہاب الدن

سلهان  « -روح بی قید »  :حسین أهید  « -کول ساعتلری »  :احمد هاشم .

می جربان اادف

 51جریان ادسایی
£

E

۱

 Aارس

۰

مه

2

7

مامت

میاه ا

د اد ببانده توركد

 eارك حز اسی ف ار سر ال ت دولتكملىتىىزلى ا

دشزلك  -حبات وادبانده اخلاق  -آشاغیدن کلن فصق

 -دو لنده

غات معناسی وطمنی -

۰

نور ەد ەملىت کک او ج حریاد

اد اده مامتك ی

تج قلملر و ورك

وردی ت

حباند ه ملمتك انکشاق ۳

س وطن و مستملکه _او لو مله مامتك حر

محادله  -اقلاق ای د اقلانده معنریت ال وع
ا

تارلك صا ۳

,اد

و

بات

فک ری

وی

 -عصر لق

زماعز -
هم

بیاسار خوحهلرله اووشور » دعتری احدله

فوحافلاشسور >

کرفور حستله » خسن اعوم لهصارماشیور » هراک یکدیک ك ا ا ۳۳۱
قومست اختلافاری دکل دین فرقلری یله اونوتولشدی  .ارتق ماضی بر فسانه » حتهلر
وقتاللر ,رر ماصال تءورکه آرتق رنکارنك فاناری تك برقان » ا
املاری تك برحراب یایان یکباره برملت ؛ ارتق ونون وط غر ك

سای
۶

قورفوسر » مسعود و اسوده پرجنتدی  :مشروطتك اعلاننده برقاج هفته وله پررویا

باشادق ! .

قر ارضك اطرافندهی دوریی بتبرمهدن تن بو رژیادن کوزمنی آجدیضمز وقت
کوردكکهقاردشدبه فوحاقلادهار يرك یکلرنده کزلی رخرر واردر  .اون کا 1
ددیکمز ابدینلق بزه نور اولادن داها زیاده یاباحی حامعهلره اخانت بوللرتی داها ای
۳
کوسترن بزغر اولشدی  .رلك رلك وطتداش کتلدلری 9ااا
هدفلره داها سرعتله وداها امنستله بورودولر .

بزدن هم وکين ۰

هم وک

« اله

آبریلانار خارحی حراباره التحاقی ایستبور » یالکز « دیل » ابله آیربلوب « کتاب » الله
رلشنارده شحاتمزی برول واووی اغال رسمادت ی اب ۱

۳

نوحك کسندن قاریشق » بابل قولهسندن کورولتولی بروطنهز واردی  :قاوال اله
لاتارنای > لارا الله غایدای »> فایدا الله عودی بارراده

حالدرا لمك امجون له قدر

فدا کار لقلر باعادق !

باریشسینار دیدكك » کلیسالری لبشردیردك  ۰قورقسونلر دید » اوردوار کوندردك .

لو 5و فعابهق جرتاری ء ازسه2کدلری آرندی  .رافسهق پارحالاعقدن » براقاسهق
عصاندن فور صوردق !

ساستهباشووردق › و

قاوحەعمتابتدك

» شحهسرحقدی  | .تاطولنك

قازاندیفی ال زیاده اوناره ببديردك » مقبوله مدی  | .اطولیی بولسز راقواباك

ارو ای اه دکلکه را a EAR EE
رھ صارسهق اوشوبورز ءoا
حکبور  .اوثار یمه ازطورز دسوردی :

۱

بامورز فریادیی حقاردیار !
روم

ارمیسن باق آرزاوودار غبار کمیسلمان آقوامی

اولسون هصهبصتمی کندعزه باغللامادی ؟ ری حوق NR
ر

اوي

حقد یار ؟ او م ۰فاحت رده » له آونلردهندی > هیمز بارحاث حاضرلادینی

«عبر » ده باشلادی» دمھا » ی آشدی .TE
جزانی جکدله  :برحزا کهج

A

EE

سبدی ۷

بفرلت  --ه ار

ارت ایعصرای
مو

دا پان ا

»ش
»ارمش ء « تار ی بایان م
ماضیسی وار » فقط تارحیبوق ! بر د اسکندر کبر و
اونبك بر « (طلسوس » ی

وارمش  ¢تارحی یازان » مش .

وملت ری

یادی

فةط بازمادی .
ش ۹سز برحوق ارشلرص وار اشک

هبچاولاسهبدی ن بک قارا کلتدهقالاحقدق

لاکن به رر » کور ادن لی عد ر میں قارا كلقدن حوق داها مضر ؟

ن
در و

ق

وکا لعےص

توارشخك.

الکز قابوغنه قصیده بازدیلر  .اوتارمخك اصل اشجی واصل آوزی اورتولو قلدی .
ون
اولد

بایان هب :TF

او احدی » فط

عنوان هت

کورونن اوطشك

عصردر یارانان ای اولو » اولدرن طشی دریلتن صاندق .ملل مور هز

او اولاجقکه بو قابوشی پبرتوب بزه اواج کوسترسون !

!EE

۷

آی عصردر کلن بو دولت ەدر ؟ اولك له اولدیغنی سوبلهمك برآز کو چ » فقط
ل
ه اولادیغتی سولهمك حوق فولادر :اودولت ورك دولی دکلدر! 

فرق»ط
بمرلت وار » فقط دولی وق  .بدرولت وا

ملتنه دوشان  .آشاغنده اصل

تورك خلقی » حقبر بر نظرله باقلان کءندیسنه امندت ایدلهمهیی ء یالکز دامارارندهی
صفوندن استفاده اولونان » غنیمت وشرف اآوجبلقارینه آلت بایبلان بر کتله ؛ بوقارده
رونمک»سز ء و قالمسونتن»اد
ختلی حامعهلردن خامور اولش » مل بنلکدن ر

اتدیک کتلهمی آزمن » باباجی حرژلردن نسح ایدلش ,ردولت  :استقبالك مورخی بوا ی
عصرلق تارخدن نهایت و خلاصهیی حقاراجق اولسه کر! 
درنتك ملنتنرلی  - .ررك ملک ازلته فاریشان ر زمادنری ر

۳9۵

بوبوك کوحول > صایسیر دلوتار یاراندی  .آ تاطولندده ء حوق اسکندن ء تارحك ابلك
صحفهلر نی یازان ر دولت

قورمشدی .اوزون عصرلردن ومتعدد اشلاباردن صو کرا»

وولتده
 ۲ناطولیده » « سلحوق » دولی نامه تکرار تارمخك ساحهسنه حقدی  .د
لے ر

م فقط ولتE 

عن دارشمش >

حملشمش رخلطه ایدی .ودولت>»

امجن امجین جورومکه باشلادینی بر زمانده » « بیزانس » نامیله دوام ایدن وسلجوقدولی
کیامجناجن حوروین شرقروما اعبراطورلغنك حدودینه برتورك عشبرتی براشدبردی.

ایی حوروك وارلق اورتاسنده قانی مز » ابتدانی عشرتلرك بوتون قهرمانلغنی اشاتان
ی
بعوشرت

1

9

آلی عضر فاریشنق آفان و ارنخك منمی مرافدر۱ 

وحن سلحوقدن

ا

تورك ملتنی » جو کن بزانسدن اعبراطور لو

و

ر ٥ الله یی بر نار اعمالنه باشلامشدی  .فقط وی

«لطنت رومه » ء « دولت
.رتق تورك نامی بوقدر  .س
تارشخده کندنی قربان ایتدی ا

کی تلف نامر الان و دولت ا
علبه » » « خکومت عیاننه »

براق منیم شا

اوق اونویدی.

کرااتولانشق صودمقزت اولشدی

بودولنده « موقع اقتدار » تورکدن قورقور وتورك اورایه حقامنوردی « .سرای»
اصل ملته قارشی یاباجی قوتلرله محافظه ایدیان بر قلعه » واصل ملتی یاباجی قوتارله ازەن

کههجك قدرمشموردر.
.قعه « تذکره » ر
برمسدانه اولدی .اعتبارتورك اولمافلرکدی و
ا دورنده ر تورك عا کناتمنe

ک|لاشانحه بر تکمه الله ووارلانوب کتمشدی

اا ه حقمش > برکون وراولدینی

6

« یاووز » ایرانی فتحه کدییور › فقط تورك حکمداری اك پارلاق جم شاعراریی
غبطهبه دوشورهجك فارسی عنللر یازارق؛ حم حکمداری «شاه اساعنل» بزم قارشمزه
کلبور » فقط تورك شاعرلر نی اوتاندیراجق خالص تورکه غزللر نظم ايدهرك  :تضادك

عیب جلوهلری !
در

درت ووی وار  :سرای ء اردو »,مدرسه » آدرون .

فقط دردیده تورك دکل !

سرایکه کویا شبحرهسی تورك اولان حکمداراره مالکدی  .شرق وغربك بيك بر
ارله وراسی اك « قوزموولت » بربر اولشدی  .اصالت
کلوا
قومندن دولان قاردیکنلر
اصلله اکوویکمش  .بو توراك خاندانتك اصالی اصلیی انکارله هل اتدی !

ودان .بحوجفه
نهری » بیرق که ردو شمه جش
۸ 0
هلدینی اونوندیربلدی » فقط له اولدینی اوکرهتسلمهدی  .یکبحریلك تورکلک قابا بر
> او
ککتلنهد»یی متاز بر نسل ککبویرن خشین بر غروردی !
صرب وحم اولغه حالیشان « مدرسه  > ۰ایستهدیکنی ایستهدیی کی اولامان ر

 ۳و

ا کک

دی حقانان ر تسلندر  .مدرسه راد کرند یک

 ۶جراد غیت او ر وز الد جقاردی  .عر بر
دکرمنکه جوق ایی اوکوتیور » لاکن اون یمق امجون دکلء آریتوب عو امك امجون!
«بابعالی» به رحال بتشدیرن وتارمزده باشل باشنه رقوت تشکلایدن «اندرون» ك
بوتون سرمابهسی ایسه اسرلر امحنده سان اوغلاناردی  :ررم قاوور ی کدبان » رم

تربههنی اوکرندیار

فقط بزدن اولامادیثر  .اندرون کندی روحنی اونوعان ری

بر روحدر !

ودرتقوت یالکز تورك اونامقله قالادی ء تورکلک دوغان اوادی  .اوناركك نظرنده
دی 1 :

تورك کاهسی قابالك» حهلاث » حتی حافتك ر کل

و اتراك نیادرالك 6:

دییوراردی  .بکرمسهیه تورك دك اوکا ال آغبر بر حقارت باعقدی  .درت آغیزلی

غرریب بردیوکه تورکدن غدا آلور ء فقط اوی بهرله !

e

اتسار د .ر حیات بویله اواوشمه

ادساتده طسیی او بله اولاحقدی  ۰ادسات که شضیی مدرسهدن آلبوردی E

فو دن

—

ری

اولان مدر سەك

۰

۰

۳

تسس

ياراندیی ادات تورکلک قارشی ناشدن باشه رو بهدر  .اوادسانك

« سلطان الشعرا » سی « بای » :

تفورك اهلنك ای خواجه برآز باثی قابادر ! »

9
دیور  +او ادسانك الک ال ای هم
مقه
شه ح
حورک
«ت

عرفانی حرام اعشدر »

حکمنی ورور  .ادوببانك خلقه اك حوق این بشلبالعری « ندم » بل :
لش
ونه
«

2

ر ایک تورکدن

دییه ورکلی لیشترلیور .
سي اولو در اصلم «

» ا

مصم اعاه باشلایانآوژزون رمنظو مهسنده شوقوحرار نلهارناوودلغنی مدحآبدن«حی»:

تا

۳

کی دشنامارله تورتدکه لصتوار یابیور .
« او زمان ملی شعور وفدی » ملتمزی دویامامقده معدور ایدیلر » دسهمهبز .باشقه

ملتلری بك اعلا دعوش» باشقهار نی توقر اعهیی يك اعلا سلمشدل« .قوم تحیبعب» »
باخود

اراو قوم نحبی dr AE

عصرك فلشهر در  :الك

کلنحه شوله دسوردق :
0

1

تورك

مر

اطوارم

حر

لا شهم فد

خوارم

ا

او ماضینك ال بوبوك خسرانی بوراده ء ال سیاه جهسی بوراده» اوتی آولدبرن ال
بوبوك رض بونرهاده  :الی عصرلق تارحی او چ عصرده « مهاج » ذكروهسنه
حقاران قدرت وملتك روحندهی

میتدی ؛ اوی اوچ عصرده مهاجدن ایندیروب اك

هات سوقاریا ف ورت دفی ا

وولتره دنب لك  - .دولتك بو درت قوی ملیته دوشاندی » کآلادق » باری

بت ام

س

دبنداررسدیار؟ سلحوقتورکنی اعبراطورلق انو |لی اعقصرسلطنتك دینقارشسندهی
 ۱منظر هیده

TOO
یت
T
یNاو

سا
شAاlc

حوق عبررتلمدر

:

رد فعه کبس  5نیعصری دوندرن یکانه ساست محوری دندی .دسكاوسادییی

یکانه فیضلی رول دخی چوق قدرتلی بر ثل جهازی اولاسیدی  .مسلمان اولان هکس
م 9و ی اده آریوردی  .بکحریلك عدا داهانه قورولش بترشل
ماکنهسدی« .اندرون» صانک مختلف قاندن کلذلری تك رقان یابان بر «لابوراتوار» دی.

استانبول سله بذانه آبریلقلری آریتوب هضم ایدن کنیش بر جهازدی  .فقط دولادهی
شعورسرلق دنندهي

اندهمهدی .

ومدهش قدرندنده ی

مشہور ,رماصاله حالا اینانیر طورورز  .کویا سلطان سلم ھی کی جبراً مسلمان یعاق

ایستهمش وکویا زنبیللی على افندی برفتوا ابله اولك قارشسنه دیکیلمش  :یاووز مسلمان

دکلعرب عق ایستهمشدی واونك بوتون خرستبانلری مسل یمق املنه قارشی کلن مفتی
دکل دفترداردی .اوزمانك ماله ناظرلغنی بایان دفتردار | کلاعشدیکه خرستانار مسامان

اولوجه « خزینه خاصه » نك اك مهم واردانی قورویاجقدر  .بو اندیشه او املی تطموادن
۶

اولدرن ر قدرت اولدی !

طربژوندن آطهاره قدر اسک وقفیهاره باقیورز .روم وبا ارمنیکویاری متفقا «متسل »ه
استدعا ویرهرك یالوارسورار  :بزی آمان مسلمان یایکز ء دیه  .اوزمانك والسی اولان

متسلمار ونلری رد ایدییور» حونکه متسامارك معاشاری خرستیاناردن آ لیناجقجزیهدن
عبارندر  6حونک ال باغلی ایالت

عبر سناش

حوق

اولان

ردر

سای

 5مایت

شيشسون ده خرساباثار مسلمان ياسلمادى !

دف
دولتك درت قوی ملسرزدی > فةط دیندار همچ ذکلدی  :دو
و

دن اولشدی 

یغار 0 01 5

ا

دن

اف » فقط دی باترارق  .دن امنه

هیشناعتی ياياحقسك ع فوط دیندان کوروبراة 1

«سرای» ك اصل رمذشه و رسفاهتخانه اولدینی بررقصده اولان سلطنت تخالررینه
سله قانی برر لک حالنده e ادى

بهدهي

شهزادهدن آق صاحبی قادن سلطاناره

قدر لوش دهلیزارده کندار ,رر یلان قیوراقلفیله بویناره دولائیور  :جینیلی دیوارارك

اوکندن جلادار بالااری سیلرك برر عزرانیل کیی کیوردی  .هان هی خلفه » تختنه

۳
كيك جسدارندن مدومن بیارق حقدی  :و ۶
اوغوللرينك » قاردهشاربنك »
ی وی وان 9وا ااد رس اوق ۱
رسدودح راتعانش»زسییاص
 e EIكامنش راقلزسقالخا» وا
حاریلر واوغلانلر آراسندهی او مپمی حبات  ۰سرای» دیوارلری هبه اوقدر قاللن
۳۳
موبه اوقدر يوك پاسلمشی ؟ انك دننك احکای اورایه کرهمنون
دین او وکسك دواراری ا

جرد

کرهمهدی ۱

دولنك دیکر فوتاریده سرای کدی  :و شریمتایسروك ا اعرا ۱۳۳۳
آبیراقلانان بکنحر يارك قالدیر.قاری قازان هیشیدن اول شریمتی سوندیردی .هییکیحری

توتون طبقهسی طاشیر کبی بر « شاب امد » طاشیوردی !

رر
مدرسهنك اوحاقاریده «عل» دن حوق «فوزه تشد

تا ۳۱

آخرتاری معمور یاعقله مکف صانان و کندیاری وله صانان علما ا معمور
ومسلهائلیی خراب اکله مشغولدی .فتوالر دیندن دکل منفعتدن حور » امللر فتوالره

دکل فتوالر امللره ااوبلیوردی  .مکحل کوزلی شبخالاسلامار حبوباریتی کردونهرسنه
آلارق کندیار ی الکز استامول سوقاقارنده دکل تارشخك سئنهسندهده تشهیر انتدیار ۲

۳۳
دادرون» لد مسامانلکندن حه حاحت وارمی؟ دولك صدراء له قد
مقاماتنه حقان اندرون رحالی ١ا ج اوغلانلتی » ندن ششوردی  :اوارقا داعا ناموسدن
بر باصامق اوستنه فورولدی !

دینک اخلاقدر  .یکه « مکارم ااخلاقی امام امجون ک»لدی  .مسلمانلقکه بدنك
حرکانندن حوق اول روحك فضلتدر  :و درت قوت اولك اجون مسلمان دکلدی !
ام و و اریامه و

 --دولتك و درت قونی بکدیکره هب ار شه » وهم >

فورقو  اعتادسزلق 5بی مننی باغلرله حبوطدی  :بعضا اردو مدرسه ایله
پرلشی » سرايك امحنی دولدیران یکسحری پالالری بادشاهك کلهسنی اوحوروردی .

قرلی ا کی ۲۱۳۱
عضا سرای عسکری اله آلر ء علمانك» ا
اندرون رجا بمضا نراه اشتناد ایدر ء.یکیحریبه فریان اولور م۱۳
خانت ایدر » بادشاهی قربان وبریر ؛ مدرسه احانده سرایه قوت اولور » سرایدن قوت

آر » اجابنده قوندالق اپار »بالدیری حسلاقاری آیاقلاندیرردی  :دولتك منظرهسی
ل
نودرت فوك تکمه لشمهشدر

a

ات

حبات له ایسه ادبیاتده او اولیور  :بوکسك طبقه ادباتنك بوتون شاعرلری هب

ضی » حسی طبش طرفدن قویو مسلمان ایدیار  .لاکن
اتی
وغیق مف
قاووقلی » حو
د«یوان » لرك امجنه کریورز »«می »لر » ب«نك » لر اله اکونسهکان قوقولی رمبخانه
« ساق »ار و « حبوب » لر الله اوه دومانیی ,رفسق وفحور ریدر !
اودیواناردهعنللر «مغبحه» ارك الاریته ویراش ررقدح» فصیدهلر ریاوتصصهصونولش
رر جعلتء دوانارك باشطرفاربی سوسلهن مناحاتار لوعتارسله صانک اویسا فان
قدی
رر للظر

!

د

فرق رااش

بر انی وان

وقاردن آشاعیه دای رتضسق » اشاعدن وقاریه معادی رعصان » آشاعیده ملىتی

شمورله ببلمهین فقط بوتون تورکلکنی خام برجوهی حالنده محافظه ايدن » دیننه مدرسه
معناسله واف اولان » فط صاف بر تدارا اولان هلت ؛ وقارده ملشبزلی واضح

برشمور وتورکلکه دوشمانلی آحبق برهدف باپان» دیندارلفه دکل دیندارلیی تحکم ونفوذه

" آلت اک اهست ویرن بردولت ؛ الی عصر آشاغندهي کته وفاردهی تضسقه داعا
خومورداندی » وخومورتی آراصا برفوران اولدی » او فوران تعض بعض صارصان
برزازله اولدی  :سلطنت مورخلری تورك روحنك وحخلهارته « حللالیاششالنی  6ددبار!

ادساندهده بولیدی  .آ تن آونتن اوایی ادساندمده آلتدن بوقاریبه طوی
رضسق کلوردی  .داها اتداده « ین و فصدهدن رشی | کلامادم ! » دبن «کرسان»
بکنك روج ماته درا وقارده ی اداه هت وعصسای یادی ٠ اوست طقه ادسانتك

نگ

اضمحلالی > SE ادسانك ندرک مظهر نی مژدهله ن صدالر ایشتدك .

دوان ادساتنك اك نام ذروءلرندن اولان « ای » له :

دیوان عزل نسخه قاموس دکلدر !
ده فریاده سور و

ر
ن
د ل
او عی عصر شاع

طاطاو لای ری

» که :

وقتیدر ای غازی خبرالدین پاشا یلکن اچ !
هرای انی لصعله مشپوردر  « .بط امه » اسمی منظوم و کات ا

تا

اجنده نهترکب >

نه بابانجی کلم واردی

وه

ست

 ۰دعاشق

حلیی »

دسورکد :

« ربسط امهسی وارذرکه ؛الفاظ
و تقبهات و عشلان رکیدر  .امجلرنده لفظ عرب و جى

وقدر  .و دخی آندندر :

کوردم سکردر اول آلا کوزی کسكت کیی
دوشدم

صاحی طو زاغنه ی راووك

کنی! [ ]۱

روحنك ذوقلهمی ادسانك امبلشكرارندن اولان « حرعی »دن صوکرا «مستطرف»
محتمری«اسمد افندی» دخیملی ادبانك شعور وادراك اعتبار لهايلك مژدهحسارندناندی:
« ...و

حققتده و بوبل ده رکه سوزمه ر حوق یاردعی اولان عر و فارمینی آرادن

جقاروب  6لباعز اولوب لکن حوغنك تورکهسی متروك اولقله ولامادهمز الفاظی کترهءرگ لفنلی
آز و معناسی چوق لاقیردیلری کوزله میدانه قومق و بلاغت و فساحتی و وله صوقق و وقالبه
قك بکندیکاری وآ کلاد قلری قولاباغه کیدیشدرکه
خونلون
پراشدرم » طوریسی پربویوك ايش وی
 EEتنم د کله ثا اولونسه سزادر > []۲

ذاتا آشاضدهی مل روحك حکن قدری بوقاری طبقه ادبباتندن ا
بربرقبویرینتبار یایدیراجق قدر مور اولبوردی  .ن«دعم » بعض منظومهلرنده خلقك
لساسله برلشیش

دی  « .ادات قدعه » لك صوك دورارینه طوعری سابازادهلرده»

سروربارده» واصفارده کوردیکمز او محللت > او لاباللك »> افادهده او بساطته طوغری
وسك طبقه ادساتنك وهن واحطاطنه علامت اولدینی قدر آلت طبقه ادباتنك
کدیش ک
یادینی داگی آضیقدن بر نشانه اد  :اسعد افندینك نهر اک

مض خستهی

کوتورهجك » اراه ابتدیی دوا رهانی کترهجکدر .
صعفی س
یرال معنای و

«سک » بقلمغه >
۶تظیات » دور له خانده ا
ایت ت

ودد بکرقاف اس فرب جا ورد ۱۱۳۶ -
د یی » قورولغه بوز طوندی د ل
کتاد اوست کتلهی ا-شلامه باشلایور !
درشدیاشا » الک وع

ئک

رتحدد دکل » خلقك امجندن
ایستهن م

کلوب « سرای» ك قارشیسنه دیکبان بر قدرتدر ! طبیی آلنی عصرلق بر تحکم درحال
 ]۲[ + 1کو ریل زاده مدفواد یککنتلرده « فصو ر امکار >ده انتشار ادن «میادسانك
الك میشرلری » عنوانلی قمهتدار مقالهسی ۰

سشا
یا
حوکهحك » ی عصردر ازبان ا

درحال وضعته ا اولاجق دکلدی .رشد

باشانك قانونی عىدالعزیز دورنده ع«ملدن ساقط بکراغد » حالنه ایندی » وسرای نه
طاعان و الط موقیه حقدی  ۸ال کی اوتنا لے کتله .دبفرعه حرکته
کلشدی » قملدانان قوتلر توقیف ایدلهمیور » اولی حرکت داها کنبش بحرله
نونده تکرار
«دحت پاشا » ه
یادی  :کلخاه » «قنون اساسی » شکلنده » رشد باشا م
کدی ,و رمن

دلوك

!

«فعه خبربه » بك
اسی درت فونندن ری اولان یکبحر یلك مقلمشدی  6و

جکر بر معنامیده درت فونك اوحهاعسی دعکدر .درت قوندن دیکر بریء « اندرون »

ودحت
« یاب ای » به حا 2اولامیوردی » اورانی آرتق رشید م

پاشالر کی

بی ھک « ۳
اندروندن دکل طبشاردن کنار شوذارته آشدی  .و « پاب عالی » » «

الده ایتدی  .برکحهده مفرور وسفه حکمداری بووارلامغه » بر ارله یی حکمداری
قانون اساسی به مين اتد رمک موفق الووردی .
۱

س«ه
رو و
د»
مرای
«س

-هبحه ایرندیش

> پلک فلاا حس اا

ویکدی اوفلز ی

وان

د.عکدی  .آوجننك فنکنده اولومنی  8رن بر ی حاریالر واردر >

اولوم کیی آتلبرار  .سرای ومدرسه؛ قارشیدهکی قدرتك اوستنه براولوم کبی حوکدی!
آرتق یی باب عالی «طاگف » ده بونی جلادك ساطرینه اوزاعشدر » ارتقاونلرل

و

رو ی هاهیر تاره کی بایان دوعا ومو ةراقل

بر مفلو ج > اتید ار ار » له رلشن «اردو » دمر که اجنه العش رو سدر !

تنظیات حرکتی هه مغلوب اولدی ؟ حونکه تنظماجلر « فرد » قالشلرء «کتله »
ا

مامتها دی 6۵۲۳۱ ۰

حر
۳

ی E

کی

زد سر که

ی

» حاوق سمقلدی .

كى « رطام فردار » 2جلهسدی ء اثرلری داها کنش بادیلر EPS

طاغتلدیار  « .فکر » استنادایدهحك فردار ولش  2فقط ترکتلهبه استناد ایذهمهمشدی.
اعامدی  :.حونک نو فکر
حونک و فکر هنوز میمدی » متکاشت دکلدی ع ههان :و

 :نافرك خسرانی بورادندر !
اشلماتی ولامامش وکندی دی
ریک رن مهار اجده اصل مای ول عقارنه-استل.مای انکار "ایدەر خت
متطری مره وش ادا زر

گت

لک شان » عنوان واا :

ون بلضا

طاوقرتیلی خلطه اجنده یالکز بز « بن بن دک  »۱دیورز » فقط زدن باشقه یکس
« رن سم » دیوردی !
ر

مق  2تنظهاتدورنده ی بو صا هی و نقصانهرغا آشاغدنبوقاریبهکلن

اوقدری عنا ادباندنده کور وة  :او ادساتده « عمانل » ایدی وهنوز کندی مستقل

بنلکنی ولامامشدی  « .شناسی » دن «روت فنون » ه قدر اوادباتده یبای حرثلره

حکوم بولونیوردی  .فقط بوک مقابل حیاتده ناصل آشاغیدن بوقاریبه بر جریان پاش
کوسترمشسه » حانده اصل شمورلاشامامش بمرلت قملداعفه » اسمی ویرنهمهمش بر

مل بنلك حرکته کلک باشلامشسه اداندهده خلقه یابلان » بوبوك کتلهبه کتمكایستهن
پرهویت » بزم اولان ادییای بزم ايه جالبشان بمراهیت محی ایدیسوردی  :واقعا بوی
« فعل » ياياماديار»فقط اوفعلى بك اعلا سزدیلر .
یلسورزکه نامقکال « عانلیحه » نامیاه « اقانثلانهکی حالوكامجندهبرلك ک»وسترن

بر لسان اولامباجفتی حاشردی « .ضا پاشا» شعرمزل ووزعزك بزم اولادیفنی پك ای
تشهیر » ویزم اولان شلری بك انی فریق ایتدی .
کو رد که شرعمز

له
»ی
سل
وحنه
دهانی » داهملره خصو ص برحدس قدرنله « -ص

ابارق  -خلقك وزنته امش » خلقك دیلنی آرایان « نسترن »لر » « لبرته »ار یاراعشدی.

مدرسهنك آك فضیی عالی اولان « احد جودت پاشا » ده و صاغلام آدے آنان علمیله
لسان وادساعزدهی « تورك » ی « عرب وحم » دن واضا آیبردی .
د احدوفق پاشا» ايسه سلورز کهتورکهی الک کورندکل کندیباشنه تورکهنك

اجنه دالان وتورکهنك منبءارینه طوغری بوزندر  .نه سلیورزکه ادبیاعزده ر ارتحاع
ظن ایدیان « ناجی » لساعزك ماهیتنی یالکز شتتله ک|تفا ایعهمش یز تورکهنی نژ
حالنده ,رار باعشدی .

« جب عاصم » تورکلک تارخده آرادی » وبزه یامژلفدك شخصارینه اضافه» یاخود

ارده برده « تورتارنی» اولاحفنی کوستردی.
كر ا
عبان نامی | لتنده اعلانایدیلن تا
« ولد حلی » احد وفق باشانك آحدینی وکلرهدی» تکولرهکهلرك غر بے آرامثه
الا

 « .شمالدن سای » بك « لفغت » لد عماننه دالدی > د قاموس ری » ف

ژه تور هنك به اولدیغیی سلدرردی .
حقاردی » و

ستت.

۰ ۷

سس

وه وقاردن » نا« مستطرف » مر ھی اسعدافندیدنمری کلن وون و«سزش»
اپشته ل

و ک«وروش » لره نهایت « روت فنون » ده « حسين جاهد » صوك وضو وررییوردی :
تورکه ابله عرجه وتجمجه بیننده هیچ رمنا-بت بوقدر  .بناءعلیه بونلررلسانك  +عنانلیجهنك
عنصر ار ی نجل ایدهمزار < .رنکه مختاط لسان اولاز  .عیانلسحه

وکون شوه در  .هقدر احنی

لش
کلات قاریشاحق اولورسه اواسون نه ورهدر  .تورکهدن ۽ حمحهدن وعرمجەدن ۲

ر طا

کلانك اختلاطندن میدانه کله ءصنم برلسان ؛ ذیحیات اولاماز » .
تروتفنون قایاندی .ی

صوصدی .آرادنابیاو چ سنه کدی ۹ .امرحر نده

« ازمیر »ده یی برصدا ایشدبلکه باشلاندی  « .حریه » دن یی حبقان کنج رملازم >
8

اف

ای ء ارشره کدی

آوواده سوم وی وراد ورد

اسمی جوق حقسز برنسیانه اوغرایان  « -محمدجیب » بک برلشهرك تورکهنك استقلالی
اعلان اتدیار وواستقلالی امات اجون اجه مدت حاشّردیار  :فقط وصدا صاغیر افقلره
حارپارق سوندی !
ارع مربايم  --مشروطیت اعلان ادلدی  .فویو قارا کلق > ردیلم شسیمشکله

مرتلمشدی  .حالوهلکاردن دکهانش > ضربه داها فاهیدر  .دورك قدرتی
«یاب عایی» به هیچ اوغرامادن خلقك امجندن كان وضيع

IPO

اندبور.

« فرد »اولان رشید)شا اوتوزسکز سصنوهکرا اطرافنده « برطام افراد » اولان مدحت
کرمشدی  .مدحت پاشاده اوتوز او چ هو

8

که ء اولان رطاف
زار د

باشا » به انقلاب ابلهدی .بماما قهر ابدهعکسك» يا دوشمانکده قوت راقشسەڭ محادلهبه
حورقالاحقسك« .سرای» تسلم اولش » فط قوندن دوشمهمشدی؛ «مدرسه» تلاشه

ب»افققطدها بدی .اصترفمارقهناز وموار؟ اوزونعصر ار ارقهسندهحاضرلاکش
دوشآمش
طبی بارتاق تارحك قوشدن |قوب کهرك سراله مدرسهیی «  ۱۳مارت » ده برداها
ی

 :فقط و سفر قارشارنده « فرد » و « افراد» دکل « کتله » و <حصت »

واردی  .عله حمتکدر :
داحاد وترق » رجعتدی ء فقط « متبار برعشده » دکلدی  .معتی او چ حریان

»رانحیلق !
جالقالیور  :عهانلیلق » اسلامحیلی تو
حات » ولامادی « .میی وحدان » ردرلو روعی >
عما نللق استناد ابدهحك بر «

ارمنینی » بولغاری » صری کندندن عد ایدهسوردی  « .اسلاحلق احادی » اوندن

DE

بت

داها حورو کدی .آلان عراطورنك قدس ساحتندن صو کرا صنیاولارق اواد را

بو فکر بر «واهه » ایدی  .هر ایک هدفك وضوحسزلنی »> رنکسزلی > کولکلی
روحلره ر صقت

> آرادیفنی ولا ماناره خصوص

ر اوزژونتو ورسورذی  .رکون

«سلايك» دن بمرنظومه عکس ایتدی  .فضا كوك الب امضالی و «توران» سرلوحهلی
بومنظو مه شو مصراعارله سور :

وطن نه ورکهدر ورکاره » نه ورکستان
وطن ووك وموّد ر اولکدر  :وران !
و

هدف وعلوشدی

 .شههسز « وران » م کدهمه حکدل ع فقط اورانه کدهل

درکن « مل بلك »ه طوغری .کدسوردق  :دعوانك کاری و اولدی !

hs

نم ار ودورك تورری س «عر سیفالدین» سلایکدهایدی .اوراده «عل جانب».
کی فمتی آرقداشارله :لرشدی .ک«نج قلمار » ي تأسیس اجات ا

ا

اعضاسندن ضا كك الل ده اتتحاق ایتدی  .آ 9دی مه اول از۱۳۳۳ 
بو سفر ينه ایشیادیلکه اشلادی  .لاکن بودفعهی سس صاغبر افقاره جارپارق آریکبور» 
دالغه دالء» انعکاسار پاسوردی  .دعوالرینه طنطنهیی بر عنوان براقدیلر  :یی لسان! 

یی لان عرت و حمك فاعدهلرندن فورتولان لادی .اد
آلاحق » فقط قاعده آلاحقدق  .لسانار جذرلردن دکل تصر فاردنتشکل ایدسوردی .

ی  0۱ای

۳
۱نز
اما پوتون بوسوزار «انید ادى د

قدر اوه قاچ دفعه » قاچ دفعه تکر ایدلشدی  .دع دعوا یک دکلدی  ,یی اولان
دعوالریی ار حالنده تطببق اعکسدر ؟ و ايشده اونلردن اول بایلمشدی  .اون اون

بش سنه اول « تمد امن » يكعروضی آعش  2صرف تورکه وبانورکهلشمش کلهلرله
منظومه بازمق ولی آجشدی از

 ۳ایک او چ یسور و خالده ادیب » لك ر

ی

لساتجارك ایستهدیی یازیدر  .پک یک لسانجبلر نه اوه سویلنمهمش یکی بر فکر اوه

کورولهمش یک بر فعل اورتایه آعبورار » فقط یکی هیچ بر شی یامادیارعی ؟کندیاررنی
اولکباردن آبران برفرق وار  .اولکنار دعوای سادهجه کورمشاردی  .کنج قلماردهی

یکی لسانجیار کوریلن دعوانی علمی سیستهمله تدوین ایتدیار  :شرفاری بوراده !
استاولده « تورك وردی » حور  :روسبه شال تورکلرندن بر ضابط » « آقورا

اوغلی وسف » ؛ آذرباحان تورکلرندن بر محرر ء « آغا اوغلو امد » و محموعهنك ایک

بت

رکندر  .بوزلر او زمان طبیعتبله بمزلهنتك بکمون شموری ورهمهدیار  .بو شمور
کت بریمه
کش

وودی

سین مها

و دنل انکن  6ا
جوم ER

E ۶

E

فلات روخن

نك انه مرنلردی .عبی شسی تورکاك آشجونده

سز دولر EEB: بوردی » لو سرزیسی a

ماه بلخله اععافی -حبانك وا قعهل

اک ند مور «بالقانحری»

للیمباره
برفلاکتدی.استامولك ایک طر فنهایی قاناد حالندهسر يان واراطلونیرتك قاعناد
.قط فکلذالرلده خر دوغوردینی اولور  .حاتردابوب کوحن راوبملله
حویردی ف

لته باشلادی ..د دحك

برایر عمانللقده

به دن

قاردهثی دیدیی آرناوودارك کندیتی صل ارقهدن خنحر دیکن یکرمقلدی 1.
رن

EE

E

باشقه حاره وقدر  :ردن باشقهلری خبالدی ۾ حقنقت رز۲! 

استانسواده « تورك اوحاغی » احلدی  .قارا کلقده تر من رشعله کسدی  .فقط
ین » خسعسل ,واققی.
وتو
روخاری پروانه کبی
واه توص

۶اسردفری فلن بکرول طبقهسی الد صاقل قالان » اوزون :سنهاردنری
کندیی حن اک باشلادینی عله بردرلو اسمیسو لمەن عرز وارلفك نامنی مقدس
برکله کی وروحه کنیشلك E
دسورر

دو لغو ناق و رن رافتخارله تکرارلور؛ «تورکن»

.

ملت ا

»ی اوحاقده پاربلدایان بر اشد وو دعا دکندر  .او >
ه
دزید
بالکز « با

تن

:ته » نك اخنه کرمشدن  .ارقق بر قوت اولعه باشلادی  « .اون
ل

ووك فاببنه » نك ضعضله » دویرن « قومتهجی »لرك
کاون تای » ضرههسنی دوریلن «

ey

o

مو

شف هم ناتاص رد وا « :بای ىلا یتفصاب »

ملترء رلشن روحك « فوزموولت » قالان رو تکمههمسدی !

سرای وموقلاوب « اقتدار » ی الله آلان « جست » د قوی تشکلاننده »
او تشکلاتك وی گر تموعی » سبده » «مفلش »ارده > کاش چول ٤ ننک کوزاك

هیده طو عیی اوناسه کرله  :او جعتك « ضعف » ی نلک تشکلاننده » بکانه قوی

ایسه ملیترور کورونن جبهسندهدر .کوکللی کنحلر وجپه نه باقارق اوک امل باغلادی!

بعض حققتار ضداربله داها زیاده وضو ح قازانتر  .ملیتبرور بر طرفی اولان کتلهنك
ورا دد ادسایی ارخی ۰۹۳

و

قارشدسنده دیکر بر کتله تعضوه وتعارضه باشلادی  ۰ویک کتله بيط بر تحلیله او چ
عر ی ہو دی ا عدر ٩ الان ی ار و ۱
ا
ملبت جریاننك انكشافده کندی اوومی ورن ا

ری

قاماشارق کندی ملس ورد

۳

خفف روحلی آلافر انغه اوکتله بهایصندی .

نوار
وک
سیبکردن
برنجسی ملته اولوم » ایکنحسی چته کی باقیور » اورایه صوقولان ه
رحخاوطه که آدنه
او ایک عنصری پرحنلهین آوحنحی بعرنصر اولدی  :او چ منفیی م

« حریت واسّلاف » ددیلر » منتى ملی روح فکلاته دوشوشحه کوروعك »> نصبی ملی
۱

روح قماداحه دور مكدر !

ادیامم ملبتك نقرری  --ادیاتده حاتله متوازن صفحه صفحه ملتلهشور؛ حبانی

سبزهن ادات ملبته وضو ح » ادباندن وضوحی الان حبات آہامه شور ویردی .ابلك
زمانلرده ادسانك ملیع کولکّی > ماضننك اوزاقلفتهکدن ر سلکلکاه صف » ورازه
نغمهار بلهحالذن زیاده تارخی طاشسان اغبر بر ادا ایدی  « .مد فواد » بك « تورکك
ووت فنونك
دعاسی » نده » بالقان فکلتانه فارشی تور عروضاك شافراق وزنلری ر

طمطر اقل اده دا
ای جدم ؛ ای اوغوز ؛ ابدق ؛ داي قهرمان

صوردم رعود صیتی هراس کوکه ۲

اسیتورعهنك » حوقاوزون برنسانه اوغ امش » ارغان > ایصی ء ا

ماج . .

ال کی کلهلرلله یازبلان توران شعرارندن تورکه امجنده تور کهسزلك

 aر معنا حقدی !

« ۱رضا وفق » اس ساز شاعر ارله تکه ادتاک

اج

عنا «دردلی» نك

اداسله « قوشمه » ار بازدی  .اوست طقه.ادیانته او فدر جالع > أا ا
اقودر اوه ععنت ز ماضده دها حوققىمتلىلرى اولان وصدانی پیک رلغمه صاندق !

کریبه کدسورز  :توران  .ایاریی کوستریسورز :فزیل الا .صاغه بافورز :تکه.
صوله باقبورز  :ساز شاعری  .روحلرده صولر کسدر  .اورایه کدر» کریبه قیوربلبر»

ایاریبه ورال نهایت تجراستی بولور  :ادسانده «ا

تولفغه باشلادق !

اشتی
واک
نزب
عرآ
اسی « یکلسان » اوبرآز ادال وی

» ا«ل » ۳ 5۰

E

براقدی  .ک«وزلتور که»

و

کری *  ,...اسبمك ه اهستی
تور هم » واتانول تو
TT
مرسیفالدن +آکفوادوز » بعقوبقدری » رفقخاد >
وارء بر ارتی E
فا رفق کی قلمارك ساهسنده کندی سسنی ویرن برآدا آلش» نظم آرتق اورخان

ندك
ملهي م
اهارب
سینی » بوسف ضا » انیسبیج ع»لیجانب کی کنج شاعرلرك نغم
آراوت ولامادینی مل آهنی اقالامشدی  « -ی خوعه » ادساعزده از سور

فقط آوز ایش ان ردوردر !
ویسم
رط

»هقدر کردی .فوقتطونراقتدار اولامادی:
س ملت « افمتوداقرعن

عموعی حریده تکورلکدن دها حوق اسلامحلق یاسوردق  .اسلام عالی آیاقلانسن دسه

فتوالر حبقاردق » مسلمان اردواری فتوالری حبقاران بای لامق امجون « بوغاز » نه
صار بلدلر !
« ملتمز » TE

زمان کن

اء کنه اعه بر و سره کت

کلوردق  .فقط

« وطنمز » دیدیکمز زمان کوزمزك اوکنه کلن خریطهنك و جغرافیانك وطنی ایدی :
و

برطهمك زنکنه کرنن علستان درتدفقه وطنمه.
شمتوروق کهمثا درت وزسنه خ

کرمهمشدی ا

« وطن » له « مستملکه ن»ی آیرامادق  .شیمدی ک|لانورزکه اوقطعهلر وطنمز دکل

وطنمزه ششيك مستملکلرمش  .بوتون عربستان نهیه اوزاق بر نسان » فکقطوحول
لوطه
ر  2آ نباکه 6نەه یاقان رصیریدر ؟ ه حزین رعفلنده آعشرز  8م

رتفا

آقتان برر اولوق یاباجغمزه » حالا وطنیمستملکداره قان ورن رخزه باسوردق :اونلرلد
رنی کاسون ده بزم رتکمز ,ضولدی !

« ضیا کوك آلب » عموعی حربك صوکارینه طوضری « یی موعه » ده عربستانه
وهرسنی مدافعه ادن رمقاله پازور  :و » خراطه وطن لهحقتی وط اال
استقلال ل

ر کوروشدی ء فقط کچ قالش ی ×

اولومر نك ری  --عوعی حربك صوکنده » باری دیا الله برار بزده

کوحدیکمز وقت » هان بوتون قساحت ملبت انك ارين اوموزارسته بوکلهتیادی .
لووله بورغاز » دن « موندروس » ه قدر ونون فلاکتار و بدحتلقار باشمزه.

اور ى

ووقای [ 11ظوتوش فرعن بر صو حالنده کویوکلر صاحارق.

ود ۳

یریاکغیه
آابا
فقیرداوب طاشمش» سب او ارمنار  اقلرينك قاتی سبلن مذشه قص
امش شب ان جک

او

د

ال

د

ع ار

آرقهننه دوشمشته سب هب اوایدی  ۰۱کر ر ملتجریای پاعبایدق ارتاقودلی عمانل
آغیلنده صادق بر توبون» عربستان عمانللنكقارا کور برهمشیرهسی > روملر وارمنبار
۱
عانلی حدهتلکنك حالشقان رر ایرغادی اولوب قالاجقدی !

داخلده اتلاشارله خارجدهي اسّلاف اوکا دشمن » دا-لدهک عتاضرله باشمزدهق
زائ اوکا دشمن کءان ونانله کوندرن انکلز هب اوکا دشمندر  .ابرشجه ملست جریانی
دی اخوته ضررصانان صافدلار ء عرق اله ملتك فز قی ک|لایامارق کندیسنی خارحده

ظن ادن چارهر » پشبری نظرنهلرك بالدیزبله کوزلری عمایه اوغرامش بعض زواللبلرده
۰ارشی ال و۳
الدي  ۰دهز ك » ف
هب ملیت جریاننك علهته وضصت ل
جمهدن کلور  « :اسشلا » » « عناصر » » « دولت » !

دزت طرفدن وطی ح رت لهن «استلا» هیشدن اول م تاج آولدرمك افستنور؛
بللورکه ملى بنلك محو ابدلهدکه بر ملت فتح ایدهمن  .اشغال ابدرسك > ملل بنلك
بر فورانله پارحهلار» تارشخه کوصسك » برحله اللهکفنی سرتارق آیاغه قالقار .بجررک
او

بلهمیور  ۱حونک او یاشایان قوت دعکدر ا امکایی وق اونی سوندرهسورسك »>

جونکه سوتمك بیلمهین » سوندیر لك ایستهندکه اقان بآرتشدر  .بر ملتده میی بنلك

بوقی ؟ ایستهدیی قدر قالابالق اولسون » قورقه » برجسد کیی سوروکلبهبيلير سك  ۰ملی
کرنش
ناکین حروم پروطن » ايستهدیی قد

اولاسلر » ه اهنع وار » ملتسز وطن

ملتسر طویراق دعکدر  « .استلا» که « استقلالا» ی وتان بر دودر

ا

استقلاك کندیسیدر » بو بنلك بزده یکی دوغان بر نوزاددی » استيا کبووربه مولودی

وتسون  :آرتق وتون ملت اونك آلنده وبوتون وطن اونك عهسندهدر !
روم » ارمنی» د

دا خاده ی عناصر ده اوک دشمن اولدی» هدن ؟ سادهجه

اهسور 
تعصب > التحاق » استقلال اجوعی ؟ اصل |" سب نك فرا
ون
ر کی
وینلق
بو وطنده » طبشاریبه آید

9۳

» فقط ری اش کی ياقان او ج افتصادی

انان وار  +روطلف * ستاحالرده ارلادی » e

طومری آوزادی 

۱۳۳

داحارن الهو نی » ساحالره طوغیی کلدی  .مهودی پانغننك ه ساحی » ه داخلی
واردر  .آلهوی اوومان

ضاری  ۶اى

زر یانغین که ترویه کرهرسه اورای یاقار .

2:
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yy

<

یه زنکن اولشدر» رزه قابلتسر لکمزدن»

حرق تستطدر .حونک اوتارده مل بلك وارء

بزده وقدی  .ملت حالنه کلهمهین ملتار عرفه اولور > صاعمال اوللور  .حالبشان او»

دان اعا رر افتضادک رفاهدر .ملتل رکه ملی اقتصادی اولانلردر» ملی بنلکم اولادینی

اجونملی اقتصادم اولامادی» جر اقتضادم اولامادینی آمجون وله حسلاق قلدم  :ملتدن
موحمرتمز ك ال بوبوك خسرای ايشته و اولدی  .اك ونوك لعنتمز وخسرانه اولسون !
هه»تی
سونل
راندر
د»
مسله
و دون » ده مل لي وی ایسنشوردی  .سرا

>

یکیحریسله او ادرت قوتلی دولتده براولوم کی و ملیت جریاننك قارشسنه دیکبادی .
 FOره

ودوت ودل سائ حه اوسرای> Ê

 ۱الکز ایدرو له یکحری

.ندرون ء و« داماد باشا » ارشخصتنده خورتلایان ب«رغبرست»
رردی ا
کماشردد
اس

ی
اانش«
یدها«نضباطه » و « خلفه اردوسی » تاملرییبآل
یقکیوحرای

وزوق » در .

اولومك
سرای مدرسهبه » ونان طارهلری طرفندن طاغتلان > فتوای وردردی :

اجه تآبلان وطتی قورتارمق ایستهبنار وطنك قانللریدر !
" غتبوررك عناصر امجنده ت«ورکلشهمهمش جهالت » ارله » « تورکاکنی دویامارش
کت

ارک

پیر

 3مکتحری/ه طوبلادی  :فل

« حلافت از دوسی »

بوتابك فارشستدهق توری آرقهدن وورسور !

كون قوتلری >
وت
" «استلا» ارندكواری «عن»اصر » لكمفضدتلری » « دولت »
ویو نار اورتاسنده اوکوریه » او یی حانلاعغه باشلایان « ملی بنلك »  :اولوعی بر هوا
کی سه س ایدییورز » فلاکت > e

کی

جهان شاشور  -مل بنلك » او حدودسز فکلاتدن داها ووك ء او اولدرن اولومدن
داها

۳

۱

۱

 « .- EEملت »له

منبعی بو تارخك و

EE

اوزون عصرلردن کشور»

ا دور ناو اد ساکن > اطاط دور

حاددر  2دولت حورود که آزییور » مات آزیلر کهو حلالی و لشسواژ سفن

آلیدن

»بلث طفری قازاندی  .پوقاردهیالان آشاعیبه انندیرن
اکن قدرت » بعرضر اول ا
بهخطبا :
 ۶شنامی> لك« رشید شا»

٤ا
س

س

!»

وكنك
اهنسن
قطان
س«لدرر حدای سل
دیین سسی بو ايلك طفره سویلهتن ايلك فصیدهیدی !

داون عوز  4من  ۶۳۲وی تاعلروی ؟ ازتوز_ کسور سنەلك قارا کلقدن صوکرا کلن

او آیدینلیی ره مبداً » صاندق  .محادله نك تارشخنی و قال ؟ رشدباشانك «کلخانه»
ده > فق

ت

رماعت حضور ده
اك ح

یار

nu

وصنامهساه « قانوتی » اوقوماسی  :اعونوزل باشلالغجی اکووندر !

۳۱
د چپورت » ل اغلاق  5د ياك لري بر ۱ 1
سنه اولندن» ه اون بدی سنه اولی زماندن دکل » وتون رعصرل باشندن کلور  :وء

رمك
ودر
ته ق
وعت
ک من
«ققت ةي
بالكر ح

دکل ء زعمناندء اباتك اوروتت ا

لدو !

ماو سفن ا
رعصراق محادله درت ج
م درت حلهده درت باشانك اسمله كلدك  .برشحی باشا » قوت اعتبارله» هان

۵

۳۳

الک کندی عل ادی  :درشد اکاء لك ککےدی ا

ووج رحال » م عل اولدی  « :مدحت اء لك استادگاه د ا
هآیر
عبارندر  .اوحنجی اسا« هست » ی د کتله » ی عشل الهدی
 EEمک ع م ۳د

در دی اشا

ووون

ندن

ی باشانك » نك

دئال » اولدی :
ر هلت  ۶م

« مصطنی کال پاشا » نك قوی بوتون بر ملتك قدرتیدر .
رحی صفحهده « ملت » دن کان فوت دملت »ك قارشسته دیکلدی :

ا

و حداری  .ایکنی میحلهده آوقوت او فدره ووردی :جارپدی و آزیلدی .اوحنحی

ا
»حدن کلن فدرن صارجدی  :عار ي
لوده ملتّدن کلن قبوتار

کروی الیش  . ۰ارتق و سفر دوه وهن نلك توت ا
وتون داقوت »لر تله بز مستحاله حالنده » تارحخك اندی مکناوزمکهولدی !

ى
يلك
امر ی
انق
كه
مر

منظرهنك طبش طرفی اآنسلادناینببلیی  :جهالت امجنده وبول

العلل منم راق

قك او ا

اس دماعا د

 .باپبلان

أيش او ونوك کتلهنك دکل او اقلتك » اونكده دکل او رهبرك ف۰رد ز هی > ز مه
کتلهی سوروکلبور  .د حکن

و

E: ۰ EE
قهقته بکز سور» فقط حقىقتك >امیدکل « .حهل» له «امی» لی قاریشدر سورزء ملت
حوح
ل

امیدرء فقط حاهل» اصلا  .ک«تاب»ل علمله «حبات» 2علمنی آیبرامیورز .کتاب » علمك
«شعور اولش» بر محلسی اسه حباتده علمك « فعل قالش ک»ندیسدر  .ملتده علمك
تك
میل»
«عور » ی وق > فوط « فعل » ی واردی  .دهاك «شعور »
ش

کرت ك

« فعل »ی:

«استقلال نو » تورك روحندهی بو بلرشمهنك شاخلاتان دستاعذر ۲

ملت و شلف کته هه بیابغدنريیلدساهرك یابدی

و دولك عصرلردن ری کندنه

نه اپدیفنی پك انی بیلیوردی  .عسکراك خارجنده عصرلردنبری او دولتی بو ماتهباغلایان
ای

ری واردی  .رندن « تحصلدار » کدر > مقبوض کوتورر > باره آلبردی 1
ی « ژادازمه > 2
ماه تج

”N E

ودی.
» ر

کر » فریاد کترردی » دولت
قل دی

وردی

 .هقانلنده

INE

.ملت دن دیدی >

آلامادی در  1حضور

ددی > کورهمهدی  .ر ارحه عدالت ددی » ارءمهدی :

ادن  ۳۱او

دیدی و دولت از داورل » دیدی  :باسلان « اختلال »

تلتك « آولهعک » کین قامدر » و بابلان « انقلاب » آولین ملتك آول دین دولی
اولدر سدر !

ر عصردر و قدر تبدلات اولدی  .ادارهلردکشدی»محلسار احبلدی»قونلر حقدی
هدن هی تول بر زمن اوزرنده ]قان اوران کیدو ء هدن بوقاردهی اتحووللر

آشاغیدهی ويول کتلمیه ایمهدی ؟ « افتدار » که برجوق « حسن یت » لر ورچوق
« من یت » ار کوردی » بهدن اصل کتلهی هچ دکنشدیرومهدی و دکش کلک للف اع

دویورامادی ؟ حونکه آرادهی د«ولت » ی اورتادن قالدرامامشدی  .او اسی دولت

باشلیحهقو تلری وباشلیحه تشکبلاتباه ملته مەی ماللشدیرن قالینردیواردی « :اختلال»
و « اقلاب» هدرک ملت « اقتدار » له يان کدلدی !
الم مه یر سے و

«دولت

ی

ی

اوساطتن » خلافتی > مدرسهسی > باب

عالسی » ماضسی » عنعنهسی ء اووتون موسسانی وتشکلانله دولی | ی  « ....فعل »
لصو

ويش فعلدن اول همدهش ر «مال » دی  .هولالر
گرا بطكس«یی » اولان ا

وارزدر » قوتلزیی وهملرمزدن لر قاراکلق ولوط کبدرار  .لاکی طاغ حالنده
۰ E

صائرزکه اونارده طاغار ی رر « ها » در.

E فوتلی ر روز کار

کک

اضر » بولوط طاغیلهدر » راق وماوی رجا رلور ا«قا ۳ ۰

۳

یابدی !

طبیی هی کوز قالین قارا کلفی پرتوب آرقهدهی صباحی کورهمن  .هرکوزده نو
رونتکن قدرتی اولایدی « دهاء » نهاوجوز برمتاع اواوردی ! اوت انکن دماغل بررهبر
وار » وصاحی اوک ردی ؛ آلاجه علمیی منور رافلت وار » بو کوروشی اوا کلادی؛

«روی آو قول انتدی  .فقط اروهم ۲۳۳ 2
ای راقلمتی ووك کرتله وار و

7بشلابله جک وبوبوك کتهنك قبول ایدهسنهجک شیلری کوردی  .کثفایدن.
منورارك لق
او ج RE

ادیلن ند

احق
وبل«
الا
کترر  .اق
رو ەن

موود

.

هار مدای فصالشور > ابلرده ی « فعل » ی حاله

رف:
اکث
و»
»قدر  .اجاد وق
شی » «اولان بشیاع

اورون « معلوم » اولدی  .ملتك روحنده دولته قارشی عصر اركد

کدی ازماق بر فط رزوی رمرم بو ا

ملتبرورارك اوکنده اوزاق « اده آل ل»رك سسلی املاری تبتریسور  .رهبر اواوزاقلقاری
سوس بورضوح » ااومل برحقیقتدر  .بو» ملی حکمك دکل > می
اقنه کشردی  .ا

کورمکدی  .بو » فردی دکل » معشری بر ایشدی  :ملتبرورلکمزك عظمتی وانقلاعز لد
اد ی اه

بوراده ۱

اك قوت مامز  « --اشنقودره » دن « بصره » به» ط«رابلس » دن «باب -
لمندب » ه قدر کنش خریطهی بروطنمز وارکن احمز هقدر حورو کدی  .دیک

دجر » نهقدر صاغلامن  .ک|لادق کد
ککو
وعه
حقیق وطنءز او خریطه وطنندن درت دف

مبلرتی آیاقده طوتان جغرافانك کنشلی دکش >+قوت روحده » روح ملتدهدر +
بلیورزکه « مهاج » ء کدن دوردن داها قوتلی بز !

چرلق
رصارلطقورلغك تارجی اعوصچرلق بر « مده له اعوص
اتعی ع
آ

بر

وسلاعی مدیدن کان ابلك خیزله اعبراطورلق.
«ذر » دن عبارت  :ملتك روحندن ا
ح
او چ عصر کدن ر « مد» » «استلا » حکیلن ر « حدر » دی  .فقط اسلا ملت.

دوربته کروبده ۽ پر ادموترنده قالنجه مد استبلایه > جذر ره فسمت اولدی .نتعدد
جپهاردن کلن استبلانك بو « مد» ی دوردیرمق اجون له قدر جیریندق  .افله.

اكلي
حفرافبا ارحه ارخف او انا ور

ا

۰۳۳۱

بت ۷۱

س

سقاریا» کلدی  ۰دوردیران فوت» اوی دکزه آتان تادر

؟ ملتدن قوت الان

استبلا دبیروک یالکز ملیتی بوتاماز  .قورقدینی یکانهتوت ملیتنی دویان ملتدر« .سقاریه

ایک دفعه مبارك  :ا«ستبلا » نك صوی » و ا«عتلا » نك باشی اولدینی اجون !

ردی > اوی بقوای-توردی: .دولتک ملتدن_قور قبوردی>
استلاکه ملیتدن اکور

او دشمندی  +ایکسی برلشدی  .ملیت اولوم هولاٍء شاخلاندی  .سقاريااك صوارینه

کومولن انکلیزك کوندردیی ونانفری دکل او « دولت » له و « استبلا»در .عدمهکدن

« اسی » ابله سقاریایه کلن« استلا » فدلهجه اوضرادی  :جهاندن رواسی اولان قوز
ورادن

کلور 1

ضرر »> زنکین اولاحفز  .دکلی کهملتمزی
اعتمر :ك اعای  --فقرز » فقط ه

ولدق » مایقیتصادمن وار دعکدر  .دکلیکه مل اقتصادمن اوللور > رفاهه کدمحکز .
علممزعی قصان ؟ منکر دکل » فقط نومید هیچ دکلز  .کندرعزی بولق عصری

ملتی بولقدر  .مادامکه عصری ملت اولق لمن بوتون زنحبراری فرمشدر » بوتون
ەکك ولا وتك
.کک تول ارک چت ویر .ولو
۱
۶
شرفل موقعنه کدر  .مدئیتدن الکر آلاندکل مدئیته وبرن» مدئیته یالکز باراناندکل
مدئیتی بارابان بمرلت اولاحغز .

وطنمز چوق یوقسول  .ماضدن کنیش بخرابه آلدق .بونی بیلیورز  .فقط اوی
رموره باق ء وکا اعاعز وار .ملیتسز ملتك آلنده معموره خرابهه ایثر >
مسمود .مع
« بقبلان روح » وی بایدی « .سقان روح » کهملىتنی دویان قدرتدر » خراب ایدی

ییقدی » خراهدن معمورهنی جبقارمق امون !

ae
ابر  ٩او فستون ی

NET EE
سکندی م خبروايه وطته ورزبدر».مولت

اوراده بیزانسك سورلرینه قاپاندی ء بوراده بوتون وطنه باقور  .شل ایدیلن « صکز »
دکل « حبات » در  .حبات « سور » دن حقدی » وطنه یاسادی  .اسیباعت حفرافای
کنشلمیدی ۽ و » سطحده ر اسجلیشدر  .یک رکز تارحی درينلشد رور  .و >

ار کدی ااه ورول تارره .بات اولق ردینه >

هت

کچووك بر جفرافباده صاغلام بر تارشخه رکز اولق  « :استانبول » الله آنقرهی آیران
مسافه دم بولنك کلومتروارنده دکل بورادهدر !
یی مکزی آناطولنك کوبکنه کتبریش بر « فردك » اصرارعیدر ؟ اکر او فرد
ک وی یشاولادی ينه «لاعوت» روارلق اولوردی.
باشقه هسچ برایش ياعاوبده ال ز

لاکن اثر فردك دکل تارحکدر  .سقلان دول سقوب قورولان دولی باراعق بو کار

امجون ناصلمقدرسه سقبلان دولتك پاختنی ایی دكزك ماوی قوللرینه راقق ؛ قورولان
ازطدوماآننك یابلالردن هوا آلان بر بادهسته کت اقودر قاهی بر
نک
دولتك س
ضرورندی  .تارنخی اصل ااینار اونی اوقوبوب بللهنلردکل اونك «اس» نی دویانلردر:

۲ایامامشار دعك !
ری فردك صانانلر او فردك بو ای دویدیفنی کل
آباطو لش و مظهر ده آل عصرله

ا سلن ر ناوت ار ۳۳

کتبردیکی تحهر بویون اکیان قدرتاردر  .آناطولیی بومظهریتندن محروم انك  :بوک
آرآق هیچ رفرد وهیچ بر قوت مقتدر اولاماز س.قبلان وون بر ا 2 .اوستنده یی

برتار_  2پاراتانبرکه حالی کار » یاسلاماجتی باپاناردر » بوئیاونارده ِ

باملانایش

اوقدر صاغلام » عکسنی ياق اوقدر محالدر !
وطی سی ا-ختلال» ظفر» انقلاب  :واو شلا حبات بواختبارارض اوستنده
اپیلاباه جك اوکوزد والك بوبوك ایثی یایدی .ابداسات ؟
 3ایکنی ایناوی » دن صوکرایدی  .بوکسك وز صد ا«یلغاز » 2حوفور ووس

ولاوت TEE الزه « درکاه » لك ابلك هش

لی
ه»
حچ ته
داو
و
لك
رل»
سحىکا
«

کی ت.موعهنك باش حفهسنده

ایمللهی«حه »
حیان
رنتریی اوقودق .تنظهات ادب

تبهسندن باقش  .ث«روت فنون » جیار عباولمی بك اوغلوند هکی« تبهبای » باتهسندن
سایرغفار"..بوندق طوکراای انات یه هرق

سوق  ۰ 500 060و نز

بوکشیی ایزلبهرك » سوبلهحکمزه داهاطویلو بروضوح ویره بلیرز  :تنظمات ادباسی

ادببافزه حققه حاملیحه هسندن باقدیلر  .او ادسانك:درت بوبوك رکنی حاملحهن
كده حاملحه دنيانك اکلوزل ذروهسدر .
»ن
ظلر
«کا
وجد وحرارتله ترنمایتدی  .ن
« سزای » اورایه حقانهی كسك شاعراولاجفنه قانعدی  .حامدلكکتحلك کتای « غرام »

 "۷من

حاملیحهده تشن برفداندر  « .رحای زاده » نك مشپور « بلبل » ی جاملیجه نهسنده
۰

آوتدی ! بوره اتدانی » فقط

هو امی وازر  -جو رکه دز ء لان

اولدغه بوکسکدن باقورز  .تبه بك اوغلی الله استانبولی کورییور  .بو برو ع « شرق»
اله د رب » کیوروشدی

.

روت فنوجیار « تبه باشی » باحهسنده اوطوردیار  .روماناربنك وتون فهرماناری
اوباحهنك آشناسسدر « .مائی وساه » ك « امد حل » ی خلبحه ورادن باقدی .
« خال امحنده » نك « زه » ی عشقهورادهطو ولدی  « .عشق غنوع » دهی « بلول »

یالیدن صقلنحه بورایه کر » « ایلول » دهی « میب » باشی دومانلاندینی وقت بورایه
اوغاردی ! بوبه بودور > بوباحه داردر  .بوراده غبدن رهوا وار  .فقط فقر >

کوجول قاریقاتور حالنده رب باحسی  .اورکسترا هب آلافرانفه هوالری جالار .
«واریته» وح ا ی شورادنبورادنکلن ارستاریاشاتر  .وباهده شصرققللمقدهدر.
عبرلی اوک استحفافله باقور !

۱

اوحنحی بره روده ؟ ونك آدی « متریس » در > « طومی ببکار » مدر » باشقه

ررمدر » اهمتی يوق  .بوتبه «ناآطولی تسی » » بوتبه « آناوطن » نبهسیدر .
وراده نظر حدودسر افقاره باقار  .اولکیار کی دار وبودور دکل  ,اونار کی الکز

استانبولی » بالکز بك اوغلنی کورمیور  .بورادن بوتون وطن قوحاقلانیر  .نه صاف >
نه یز > ه الهی رهوا ی

کت

عور » قلبلره اعان ورن ر هوك  .و ەدە

شرفی وعظمتی تتفیایدیورز  .ونهبه شرق آشنا» غررب حرمتکاردر  .اورادهروجزل
اجندهیز  .اورایه خغببلریتله وهبحانله باقور  .ادییاعز ونهدن هزمان باقاحق ؟ ايشته
اوزمان حنانده یاببلان ايش ادساندهده باملمشدر وايشته اوزمان نام معناسله ملی اداعز
واردر  :ملی حات دهاستی باراندی » مبی ادسانكده داهستی یکلسورز !

۲

3

ماف وا
فعاف رفاو

ات

روان  6اد

1

7

او سا

رااش اد ساننده

ا

حوق AO

مظهر ازلامدر 

چونکه رومان سوعهاك چوق مساغددر ر.وماجیلر حباندهی جریانلردن متأر اوایورار و اونلری
رداوز
عکس ان

فراننزاری اشغال ابدن ار ری فکرار واز  :فادمتف اجماعی

 2طلاق»

 GTدونلره عمال ر حوق مسدائل .

ادسات و نلری

جوقغل کلب مك ریق  ¢احماعی حول e

 Eایدسور » شجهلر جیقارسور  .ونکله ,رار بو موی جنير خارجنه چیقان ادسلرورومامجبلرده
 .آرئق « مکتب « لراسکی قوتی غیب ایشدر  .صنعت « قید » دن
و

قور ولق ایتیور .

مشپوز روما حلری بارز ۲ریلقار عرض اعکدهدر 7 :ورژه «  « 6زهوو » » « رود

ص
امع
روما مجیلر ,سبقولوژبك قارافتهراری شبته ابیت ووررار .

کبی

انا اك ووك استادی

« اطول فراش ٩ ارری فی بهزاره مشپر وحدالکاه بادی  « .ورد » و « بازهن > کیی

انسانلرك روحلرتی طاعقله مشغولدرار .

روما جیار طشمره حباتلریدت تاپلولریی چرمکلړ ک»وچولك

» ول »و « ونقتور مارغرت »ر۰ادرر ع.کری روماجلقده اختصاصه امىت .وعردر« .باررهس»

کد ادبلرده وطنیرورانه هیجانلری باشابان اثراره اهمیت ,وربورار  « .بەر اوي » ادد انطباعا ی
اوقیانوسلر و ووك قطمهلردن  .ط و بلایان بر روماجیدر  ۰ونون و ختلف
وادا هی

اتولور
ص

Ea

ما"

1

ین

9

اتاطرل وا

کظنرج
فق

حلمله اهست

زور

جح

و۵

elotanA ۲

ققه

اترلرك مشترك رر وص
دزجهدهدر

۱

۸

ده

3

ت۳۱

حرارسله انر .ابداع ایدسور : .اسمی ا مشتماردار» اصل اسمی «-ژاق .ا1طول بوا

ادی .پ!ارسده طشوور
آتدی ردم

کتجدر «
.ایابی؛ ب
ب

کد معلومات

7

الاخر رکندیده کتا مجسافه و کتا بلره هوس
 1اومعلومانله بار خلری  6دوراری

اوری عدا ا
و ختاف مدستری ناتاهای سای .

٠ وه  ۳۱ا

ی

ا cl بر اس

ذوقل بر کوروشله حبانی» انساناری تشپردر .رومانی و ایشه ر واس طه ادى .

اس

تیه

 1اطول ا

ا

 .ظر افتده ب4یاسلمق لا زمسه ی

واه

اوتاق » لطیف »> اجه » تلقین قدرنه مالك راسلویی وار  .او چ بارز صفتتی کورسورز :وکسك
ر ذوق

ر بد در

 3 ۱عفان > عام راعانسزلق ! بدبین کورودیکاولور » فةط و اهمیتسزوضررمز

ه شمر و حولق  ۲ناه قارا کی حس

« سبلوهستر و بارك جنای eR

رمه
اء ت

آدهمه ز مر

اك خوق .کو

ار

ابلهعلاقه داراولور» اوك والدهسن طاسور.

۱۲
نت
بانسوانه  1لیر..قیزی تشد رر  « ۰شارت » مک تدنك ر طلبهسیله آولندبرر  .هم مسرور»ه

مەی

م مضطربدر  .ایی كنجك وه

بیط
مضطرب  ۰و

موضوعدن  ۰تاطو ل فارنس

 Eد

رن

اامياجغتی دوشوهركده
اقارق مسزور اولبور » او سدق ط ب

 ۶دوست

لیل لك مر بر ار چیقارمشدر ا
,رقیف
,ظ

کان .e کذشنامه توعندن بر رکه جوق مستثنا مهمفهر » حوق

باس » « ملکباندری » و «هباشد »ك فتوحاندن حث
»> حوق حاذب بارحهری واردر « ۰

ایدر  .برسلعك فلسفهستی صنمتنك منیورندن اطیف و دنکلی بر ضیاکی کیمشدر  « .ژهروم

قو آنارك فکراری > ده اععماعی ملا حظات » فلستی
 1کے

غست اولو رکىدر ء « لورم دومهل 

 3۽ جوشاحوش ر اشید الاک شاف اقاغی

 « 6زر بشك ژور ال > کیی داها ر حوق ا

عضری سوسیهبه ,حیانی بدقیق و سقید اجون يازل مشدر  .سیاسایحتراصلرك ده
يازىلان و کی ار اد

تصادف رد

ووك
زی ب

روما جنك

|عه ذوفنده شپهه

اف او سل . :هس اری اری ر اسلوه مالکدر .

« سیلوهستر وار » ده اوك آقاد ەمىك راسلو له آقدیفی کورسورز 0

اقتباس ابدلش ر ار ار

موّلف کوب اون بدجی عصرده

 ۳ارز نوعه ۳

نبوو ری

دوشورهك

بارحهاره

1

از ها هی
و ادن

تایریلہ کوفی کوننه

ا

۳

و رح

«

» اوقدر اسلونده ر ماضی وار« .ژهروم وار

N €

«ورم دومهل » ده و کونك اسلو سله سوروکلهسورز.
بازمشدر  .ل

و او r اقول ا

 :هسنده بارلاقلغك » ظرافتك

.

اھ

۱

ول ورژم --

) luaP(:۲ 4627003 ۰

اوغلی ابدی و کتدیده

در
۸۱ده » ]یاهآ »ده داو

معایدر
دارا لفنوجی اولدی ٠

 .عم لوب عل وردی

 .ردارالفنو تجينك
 .و

و ا ادی

هرری و نهر اتدی .:آرنق طراسخمشادر.
منقد اولارق کوروندی » « معاصر پسیتولوژی ج
ص وکر | روما حساغه لاد

ب* ورعان بدجی صنفه جىقدی  .سقو لوز ك رومانلر استادیدر  ۰بءض

۱اشیامیاجقی قدر درسلشیر  .ورژهی طاق ,اجون حباك تجرهارله بیدمش اولغون ر
ارارنده کل
ذ کا ایستر  .بعض رومانلرنده اك حتین موضوعلره حیقمقدن ,روا ائز .بعری احتراصايك الك ,کیرل
عامللر ی یاقالا مغه جاللشیر  .دلائل قوتي ؛ منطقی مقاومت اند مهن بر قدری حازدر  .فقط فضله
دوتلی »> فضله حلیلحیای کتابلری عتاز قارظر اجون سله وروجی
« ارض موعود » موضوع

E8ج قر اصبل سحهی »رکا
ش

سادهدق  » +فای

حل »> وکسك

« هارت سبلل » الله هفدشان

>

رو حلیدر و نونتج دلقانی سو سور و سویلیور .

ا

ارض موعوه

حون
بر چ

اولد.یی او کرعشدر  .بويك موحود متندن خبردار دکلدی  .آرتق کنج قمرله باغلا عقعکن

اولور

دون وو

هراق «

يايور  .بأشلحه |

قرده ارا  4او نکر €

وا  6م .تما

ففط کندهمیورار  » .ا
بأاشقه سبله أولەنەممور

باشاسحه قهرمای بر نوع

ددی
ن فن
کیطر
نبابام
والدهسنه ایکنجی قوحه اولان اوی
ا وی

 2کن

ا رطقو زیاشنده

عصری « ماملءت » در . .رکفت

بدرننك آولد رلدیکن اوکرهسور .ارتق وتون

کے واه مات شم»ار ی اویاد رمادن وحنای مىدانه حتارمقدر « ,طلاق» امند هک ری ده

اه بے فل :تصور اعکدهدر > <

— ۲۲
( ۵0۲۷۵۳

مارسلسورد —

-

!ecraM ) ۸۱3 ۲۲ه پارسده طو حشدز  .مهتدس مکتعندن

مهندس اولارق چیقدی  .مسلکنده دوام-ابدهجکدر .لا کن ابلك ادیی تجربلری اوقدر موفقتله
تتو ج ایلیورکه ارتق کندش ادساته وقف اسلدور مماصر رومامجتارد اک مسموولرندندر  ۰حوق

قارئی وار  .کندیی ورژه مکتبده منویدر .هشیدن اول ظریف قادن پسیقولوغیدر ,میلهسنك
زنکنلکی ء اسلوبنك شفافی » حسیاندهی لیل قدرنی رومالرینه حقلل موفقیتار مخش انتدی .
روق
اخلاقو ی حدتاند رن بارز روصق ده فصله خفیفلی و فصله حملا قاغندر ء ح

رەووىك و

اراری عائله کتیخانهار نه کره مو ر .ھرنوع قىوددن زا3

» او له صو براری وارکه اسلو بكلطافی

.نج فرانسز
جبلاقلفی صاقلیاممقدهدر  .ازرلری ازاسنده ال رة فراننووازه مکتوبر » در ک

قزارنه تصحتلردن عبارت ر ار  .مولف قزاری لوکس رنه اله تشدرمهك مضرتلرنی ابضاح
اند سور ۰

اررار زرد

—

( dravdE 0۳۵ ) اسو جر هده »> «ووده قانتو شده « 6سون»ده طو شدر.

« لوزان »> ده » صوکرا « رلن » ده محصیل اتدی
»ه
ترایز فرافتز حرری زصهسنه داخلدر  « .حنوه د

وب
بکكلکچ

E

ومحصیل وله فراسه خارحنده اولقله

مقاسهی ادسات و

هد او بادی .پارسه

راشمشدر .رومانلرنده اولاشدتلی برتاورالزمه وجه اتدی .صوکرا  ول براقهرق

پسقولوژی ماسانله اشتغاله باشلادی  .ایت شخصیتی ولدی  .رومانلرنك قهرمانلری کندبرندن
حیقان ,راحتراصله حانلمدرار .اشخاص خو دکامدرEE . شباری تطمنده از ار لا کن واشخاصده
خسرانه اوغرایانلرك عذای واردر  .ورره

اک اس

یعاقدر

کوره اك ای فل

تفای

رات از yE

« حبانك معناسی » وتام معناسله ررومان دکل  ۰ازدواج » عالله >

تلقسایی »> روزنامه

رام دکل > وضظفهی

طرزنده

ر حکابه الله  ۲کلاتان و

درف کبی خصو صاندهی,

بو ابر  6دیکر ازندنق

ذاسندهی جدی واوتك اخلاق واحماعی ذوقلر ی ودو و ذلری با
« رودك > ک

زیاده لزه

۰ ۳

« میشهل هسسیهنك حباتگرویی » وائرده موّلف زه عاللهسی امجنده مسعودانه باشایان باردام
لصو ر اندر » مهارسله سیاستده افد رموقع صاحی ات

وولور
بر کنج قبره ط

 .قاريس »

حوحغنی » موقعنی هشلیتی فدا اعشذدر .عشقك سعادنته قوشو ور » فقط ارقەدەک او رحوقخاطرهلر
اوسعادی رعذاب بعاشدر
»

.

وکسكده « تواسو جر ه نك  ۴لب حاته عاد راتردر .او اض باش زمد کو کل طاغلر ده.

کو حو  4رکوی واردر  .یازن اورانه حباتك دغدفهلردن

قورولوت دىكلنەك ایستهن اشخاص,

طو لانير » اوتلار » مسافرار > سماحلر خان »> ونلرك امجنده « ژولیان ات۳۰

ادا

کنج 6

پارسیی » ماضيسنك قارا کلق رحیفهسنی اونوعنه چالیشیور  « .مادهلین والله » نامنده کنج .رتم
قرده عشته صوصامشدر  .سویشیورار .
BE

— (  Pierre otiیمسالصا) « نهلوژ دوو » )(۱۸۰۰ءرد هد »روفشور« هد

طو غدی .و بلده اوقاوسك تجاات ار ۰۲دالعدار ا زم مهار له وون « لویی » محربهبهاتساب ابتدی ..

 IEE,کوک مهتم

دنایی کزمک باشلادی .

اوقبانوس آطهلر ی  6ژاوتای » سههغای >

—— ٩۲۴۳
هندی  ٤استانوی کوردی  « .لونی » مخلصتی اوکا » هنددهی و تأممده و
آرقداشلری وردی ا

دن کنانه اولارق

اوچچك کبی لوی لک طبىعق ده وموشاق وححوب اولدیغی
اتدی وا قادهبی کندسنه

اجون ! ايلك کتابه لربله< کنج ملازم » پارلاق موفتتار استحصال

.وك سیاحتلرندن
قاپولری آچدی .بونکله رار لوی محریه ضابطلکی وظیفهسنده دوام ایدیوردی ص
ری «چین» سفریدر  .ورادن زه « پکينك صوك کونلری » امندهی اری اهدا ابتدی .بهرلوتی
معاصر حر رارامجنده الك « اور ال » اولا نلردن ریدزه الک

هوردیسه
درت دنانك لوحهلری یاشاتر  .ک

9

6

کندی روحن د نکلردی  .رومانلرنده

اوی قصور ادر  .حس۔اتدیکی انطباعلری اصرارله

از « افكت » ۰کندر  +عي زمانده سرحت واقطرابت عالعمول جلیاتی

کوان الاو زمیده سلير .ووع ابراری امجنده اك مشپوری «ازلاند بالتحسی» در .ازلايدك

سیسل دکزرنده مورنا آوییاپان بالتحیلرك ہلکلی وجانیی حبایکوریبورز .کبدنلری بهوده بکلرن
عاهلر اد حاامله ور هکز صر بور .اولده « مو ان « آرتق

اطیف وبوداوی

م ك اوغل یکو رمبهحك « غودمهوهل «

|لایاحق  .زوجیکه دوکو نلرنك
« همپولهز » وون حباعه « یانغا اوس » » غ

رکذ ی دکره اجلمعدی یکت ندrE ردها کوندرمهدی  .دیکر مشپور اراری هو رد

«ماهلو » رادرم ابوس » لوی لك اهل  » ۰رامو مجو » » « اصفهانه طوغ > .

مهرلوی کن سنه آولشدر .ورکبر لكقارا کون دوستیدر .هتورك اوی تورك اولیان رورك

کیی لعزبزاديور
هروه

— (nizaB ۱ ۳۰۸ ) énéRده  2مر

در
نئو
ارلرندن غات عث

 .روماناری اك معصوم

» ده طوغدی .اخلاقون «بازەن »ك

قىرڵرك أ هده و ره سلیرز

ای

ساده" تارك

ضاف انانلزگ شاعیی .طسعت وعاله اوحاقلری ٤ة ی اصو ر اندر .قهرما نلرنك اخلاق شصهاری

 Eاله کیشد رر .اشخاصك اساك وان توا

طانل راسلو یی واردر مسج

و له

اوقوبورز .آهنکیقولاقلری اوقعاور  .اسلوب تصور اتدیی موضوعلر كيى طببسدر .اك مشهور
رواغه
.اللەنت بعضیلری جدلری بدلهن ط
ری « آولن ارض » در ,رکویل عالهستنیحکاهاندسور ع

د.یکرری ایسه داها از ی
باغی قالبورار

روهحك ودها ذوقلی حیات سوردرهحك اولان

#ك
شهره کیدسورار  .اثر باشدن باشه زراعی حبااك سا کن وشرفلی حضوری وق ابدسور .و
غو رگن اک وت

اا

 :5جانلا ندر لمقدەدر .مو لف وروماسله له طسعته اولان عع

اسیای کوسترمش اولور .رومانده حاذیهدار برلطافتله فور ادلش رای ابلوار واردر .صاف
عهقلردهی اطف درئلی » وعاله جتان
لاس
مان« ۲

ی

sT

زاهتی مت ادن رار > « لهزورله >

.وضو ع »
ارده غات سحرکار لنصهو زار وار م
> حقئدهدر .

ص وط  1لساسلیلرل » فرانسزاره مبوط اولا نلر ی

۳

صلات شاق به"دار در .

1

ی

زر _)teiruehT ۱ ۸ 6۳۵۸/۳۳ده«رو

» ك «مارلی» قصهسند طو غدی ) ۰۹ ۷( .ده

یکلوچرونده کیردی .بکارییسهکبلدی.او»
ومنك
کتلر
وفاتانتدی .حباتنك ايلك قسملربی جئوب ایال
طشره حباتلر نك صادق ررسای  6وطيعتك ام رشاعی در  ۰کف

درل دکل  1ساده »سو آله

رهحی واردر ک۰تابلری یالکز فندهی دکل»مززده
وجاذبهیی بر اسلوله پازار .سلجم رذوق » تز

سس

"۷۱۳ 6

.سب

اندره ورشههدن منتخب یره آر« ام اف مقدضه ده
 :واعشدر « .رائول غسار « 6 6
امجنده 1 1

» مماصر  ۲ار مىذولق

شو بتلرلهخطاب اغل  :و« ستك
دوقو نان ار کدی نوطبعیلکدر.

تور ره لك اوی کد

خصوص

رمو قی

دسورکه :
ا اوک

ایداع اد یکك ار  6بشری » ساده » حققندر  .زه إل ژیاده
خا

اوس

وکین

6

و اها کون

 6وقایادن جبقان

قاتاقدن داها جانلى ! «

قزق جلددن فضله اراری آراسنده ال معپوراری  « :سوواژون » » « باروارك آوی » >
« ماسقار  4اوغلی > » «  ۲نوهلا روتی» » « دوزهراراد اهل » » « سیون موجه » » «راعوند»»
« مشحر ه

ا

ی

برل ررشو .جاع
.۸

ی وس

ولمارعریت»

ده الزردده» رادریو قتو رمارغریت

۰

ده طوغدش « .سهدان » ده شانل رصه رده آوان رفرانسز حنرالنك اوغوللری " .ول

مارغر ىتك الاك اء

درن روحد و شد رله صربوط اولدیغی دريتك دای حمند هد ز ادسانه  ۲سلنحه»

اوصیرالرده اعتبارده ,اولان تاتورالست مکتینه نشاب اتدی .صوکرا درحال ک۲لادیکه ومکتبات
نظر بر ی اوك استءداد واهلتنه مخالفدر .قليك علوی هیحانلر نه دق
حلیل اوي ری وردی

 « :جر بهکو نلری »  « 6شات

زه ووادنك وکسك

قوی » > « ورا» .

بول مارغریت اسکی رطوحجی ضابطی اولان برادری «وشتور مارغریت » لهمشترکا 1 ۰۷۸۱ل ان
حر ننه عاد ر سهری رومان بازدی  .بوارلرده ا

طو براقلر یناث استبلاسی » رساك

شاشقنلغی

وزندن اوغرانبلان مغلویتلر » ضوك مدافعلرك امیدسز مقاومتلری » مایت بارس اقلاننك دهشن

۲نلرله قهرماجه چارییشان
تصویر ابدیلیور .بوارلرده جسور نشانایلر > امبف چهرهلی قبزلروار ء لا
اکنج ضابط » دشمن ملکسی برطرف اولدقدن صوکرا « قومون » ك تنکبلنه اشتراك ایدرکن
رفرانسز قورشونله اولبور .مولفلر حربت وحشانه تابلواری بايان رساملره معارضدرار .عسکر لك
اعه  6توکسك» حسی طر فلر ی باشاسورار .مارغیت رادررك وحرب وعسكرلك رومانلری فرانسز
اد انك قمتل رکوشهسیدر

مورسی

اررهس

)rraB )۲۸ eciroM

ر حوق مان حہاده هدفی اراد قدن وحشند

ده «ووژ»ك «شارم» شهرنده طوغدی.

حشید جر بهاردن 8

هس

تا « درهوس ۲

مبلهستدن اعذاراً وطن فکرنك شامیوتي اوادي  .من فضلتلری مدح ؛ عنتهله 
اتدی .قارشی طر فده درول

» و «  1اطول فر انان 6

باراقداراق بادینیی مخاصم زص هبه E

موریس ااررهسده « ر  .لومتر » و « دهرولهد » له را مى پارينك روساسندن

فرافر ادیاننك ال وطن رور جبهرندن ردو
مشترك  3ات

۳ ۰

ادى  .باررەس

او » فرانسز ملتنك وون افرادی ارهسنده

طاسور ور له دفت اتدیی واست و ردیی شطه فرانسز روح

نشکا ان

درن عوامل وخصائصی ولقء اوروحه مضر اولاجق احنی یرای کوروب تشپیر الهمکدر .اوك
اجون باررهسک صاف و ورن اقا فرالسز روح

عالسحنابانه جر كت ادن

قدرندر.

واقعا اوی

فرانسز اولایانارك  1کلاماسی کوجدر  .اجنبیلر امجون لانی آغبر کلیور » فقط باررهسی ک۲لامق
اجون حکیلن مشقته اجبیاز  .چونک اومعقتك کنیش مرمکافانی وتمویضی وار  :اولی ک۲لامتله

۱

-

و۲

آفرانسز دکاسنه وفرانسز تارخنه صمیمی نفوذ اعش اولوورز . .ر قاچ اری ؟ « باربارارك نظری

ت7نده » « .بهرهنیسك باتجەسى » » ملى تهنهرژننك رومای › .
معاصم
آزاق رەس

واو تأاسفایی» خوقسو ع دکلسهده» حوقمنذولت کوستردی.
داش ک

9

E  9طافم نظر بابه ص

7الف

وط

e

rh و

ماعدا رارده موی

ااا

اولان

ی ره اجون سیخ بك ضروری

و

اولایی راقدبلر

"شحجصی

ذوقلری لعقیت

ر سربسق

واردر.

«دقت ادیلن شه نه ره جائ اتیکاص جىقارمق واونلری اه تفر عانه قذر دقتله مهم الکدر ۰
مشهور

ا

ارو

ای

رایک دانەسنى اشازت

مو لفلرندن

برررايم 8۵۰۲۵۱( --

اده

raB

۰

۸۱ده طوغدی « .دورهق رنسی » > دیک

٩

اوون» کییارارله هحنهاسک آریستو قرامی عالنیچقاردی .اوحایلازلفی» فاندهسزلکی» مسهلکنک»
سفاه الهمعلوم
بهسلرنده

ان عالمنی .هاری لاودان» یکاحماعی صنفلرك کنه به رحبلةاسنهممارضدر .

حقوق ردرشلکدن

برل هرشو
وي
8

اجون

فو نی اراد اک
اشر

اعشدی.

ازدواحك

زیاده ات

و خفت

(uaP ۸06:۷۲61 ) ۸۱ ۷ده طوغدی .فکرلر نك استناداتدیی دلائی
مشو ردر

۽ <« لازماشور

 2آ بای ae «¢

تاصل رس

۳“ a

وار ۰

اھا

»

تامئده

زوجىتك

دا

تسده

باره تبث احماعیی حاندهی اهس

وقا نونلرننه

خىانت

ن
اد ن

زو جوزوحه

کوستردی

) (Eugêne brienXxهررلس هد نوو كتيعچىزە ردناحالصا  .قالخا

وار
ومت اف
.دستو زار اتوراه  ۲بار  .چعیته حس سامم ر

 ۹۳شدتلی طاشقیندر» فاد تیان

.قابا لغه دوشمکدن قورباراماز .

اد مودم رسای

)dn dnomd£) tsoR

۱ ۵۱5۸ده طوغدی  .ايشته ردرام »وا که بازدبیی

نب اك بارلاق موفقتار الدهاتدی .اسمی بالکز فر أ هده دکل »احنی علکتارد ده مشیو زدر.

انسز خلق اجنیاردن بلاق آدانتاسیونظر وناتورالینتارك اثرلرنه ورولهدی ر.وستاناك سهسلری
 9وحساس وارلقلرله خلتك روحنه فرانسز لك  ۹رصحانی ویردی.

اولك درام ضصعتق لاقسی

دیکرارندن آریدی  .باشقه موقر سام ےا کهبونت سائلنی جیقاردقلریحالده « ر ۲ 0
دراملرده ار خی موضوعلری» قومهد بردهده سی شعراری رجیح ادى .
معاصیر

عر

ا شعره « سنبو لسك  «¢مطتی 1

اولدی  .نی ییاه رک ن

هرکسك کوردیی رشدایایضاح ولصو ر دید  ..اکر رونل اا رنه

گا

رل وسال مناستتلر

واردرر» شاعی ونلری باقالامالیدر  .ادعالرجه شعرده قطعت ووضو ح وی ازور

هم فک وزمکدن زیاده ی
هر
دها
نرب
اویاند راسلیرسه وکافیدر .سنبو لزم نظ

هدق

 .شید

کرک کون  .انزد ماقل قالش فکراری
شیالیاد اتك تأرانیورادر .عي زمانده» اوصیرالرده»

خغرانهده موده اولان « واغنهرن « موسترنك e

سنو یرم نظربهارنده ری

کووله لیر ۰

ورك جدد اد سایتار خی س ۰٤

س ۲

سب

سنبولیستلر شمری فلاسیق وزنی قبران برآهنك یاعق ایستهدیلر .متصدارینه وارمق امجون اسکدیی
مدی»
ظست
کلهارك يارد عله زنکنناشد ردیکلری لختدهسر ستحه آصرفه مساعده ابتدیار .وزنلری سنرب
وکر تو
ن

ه
دار
ىر به
قرمشلردی .عزنمانده محوومعانی > بدییع وسان نظ

ات اوست انتدره

والغهابله تظبیی اوشمرلرك بچكوغتی» دکل اجنبیلر امجون» ثجوق
سنبوليك نظرباربنك افراط مب

فرانسزار اجون یله 1کلاشیلماز رمعما یایدی .ونکله برارچوققیمتلی سنبوایست شاعرلر تشمشدی.
« ماری دورهنه =

reingeR « ¢ « irneH ed

N

—

 « » » treblA niamaSفبرأن

رەغ — hgerG  » » « dnanregژان موره اس —= saèroM  »۳کییسنبول شرك اا

زاری  ۲کلاشیلماز بر معما اولقدن چوق دفعهار قورتاردیلر » سنبوليك نظریاتی احتباط واعتدال

له تطبیق اک سادیلرء الهاملری او نظریابت ل۲ننده آولهدی» بالعکس شمرلریاسرارلی وله
اوریدش .

 Drو اب سا

ده
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احك
خدمه
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رت وی

روك
 2ممقر

علدم-ر
خا

سیفالدن  -فا ES

ژوشرخرف :ک۱و قن.دوز

وکونك ادسای و وکونك ادبلری داها تارشحه مال اولادی ..

هشلك
سنن ب
اونارك ری تحتندهبز  .فقط !و

زمان آشحنده «کند ی ولش» شخصتار

وار  .قیمتلی اسمارکه انوهلدقلریی وضوحله سوللهدیار .فقط داها سوزارتی متهردیلر.
بلک حقدفاری قطه صوك ذروهریدر » بلک صوك قطهنی بر تومسهك براقان شاهقه ب.
حقاحقلر  .اونلردن وراده ياهسچ محث امعهمك > اود تمامحث

اعك لازمدی .

بوسطرارده ایکسیده یایبلامباجق  .بو ء انی اولادی » فقط ضروری اولدی  « .اولی

کون » دن باشلایوب «دون»دن آشارق دو کون»ه کلن کتای کلدیی نقطهده ببترمك اوی
مراعك سبر ی بوکونك
آقصاق رافقدی و اروت باشا » و « شناسی »دن | قان بی ا

امجندهده تعقیب لازم کلهحك  .وی البته اولی مقباسارله » تنظهات ادباسی الله روت
فنون استتادارینه آیریلان اطولرله باعق اماب ابدسوردی  « .ضعف » لرك دکلسهده
ا

ارت وحشقدی AS ز طوپلادیغ نو طلر  2قاریشق سنه باقدم  1ذا فصاه

ششمانلایان کتای اوزمان برمثلی داها شیشماتلاعش اولاجغ  .لسن توطارعن .ات
«روشور» لریته صافلامقدی وکونك لعض شحصتار ی ابلرده ۳

ومن.ك
کرور
حرجوهاره قوعق داها انی  .الولش نوطلرمی آو

آیری و مستقل

« قدرت » ارینه

بوتحفهارده پكقیصه برربافیش» وکونك «اسمءلرینه سادهجه برراشارتله ک|تفا ابدبلهجك.
بونده کهتمانی « بوکون » ی هیچ کورمهمش اولقدن قورتاران بترسل ء حهده اونی
ر مثل داها

د

تمان ادن ر فاده وار !

§

=

دیب

 ۸۲سس

وواو او بازی اط
مشمروطینك اعلانندن ص

مك
فكلبر
برقاس متازیکیامضالر کوردك  .س

درس وای
وی

و

و

۳

ہك ر ردهدن حقاردینی ەزو لست >

۰۰۳

اتد سوردى :ضدذفدناو و 2

رنه حاربان > ت رک له شفاف کاشانةلر قوران » حلهلره هنرلی حانازلقار

بایدیران او کل وصورت موف ولوله انجنده ر قامین امشای شبات را ۳۳۱
حوق آحىق بر باشقه قدی .و نلر لك هر نی» هصافتی» به اهنی » ەرو

بکزەشنور  .ونلرده کلهلر مهمل» مكرار محر رة عار نس ارا

همچاو نه ملرسته

ا

ویردیی نزار وحکابهلرك رنی جلالی دکلء کوزلرمزی ردن المور .دونوقرحهرهلری

وار » فقط ری رحاذبهله جکور .فافتلری حوق ساده ء فقط لے دکل .ا
آولامغه تتزلانمهدن روحلره آفقایستهین شیار:
لاقد اثرارکه |مجلرینه حکلمش.کوزلری
اوتلری

کسکان کوزی اولاتلن دکلروکی اوا

ےد

گی ,ر ا او ۳

« صولفون رباشاق دی کی » بیاض |کسهسنده طوپلانان مبذول صاحار ..
 eرب و رب قاشابیتمد یک نانالپوط ضابب راحاص ..
E AY
:دور  19دوشوکليی هدن ییار » اوفاق ر موفع مان دوزهمله حك E

ت`هره

«دقت امز ؟ حونکه بازدیفنی برداها اوفوسور .نحو هندسهسنك کوزللکنه اهستوبردیی
وق  « .فنووشدیغمدن

فولای بازارم » بازدیغمی ر داها اوفومام » دان برقادین!

.وضو ع ابتدادن انتهایه قدر روحنه بر وکل » اولارق
 rالهامی «ترکب» حالندهدر م

دوغیور  .دماعی بو روحك امجنه اینسه » یاخود روحك امجندهک الهام د-عنه حقسه
ش|ههسر او «ترکت» لد قشم هو تن کاب دوزهله حك» حاپراشق هلار آهنکلشهحكت»

#قشمردهی مینی مبنی تومسکلر و حوقورار تسوهلشهجاث » فقط اوزمان بلک « ترکب »
»لک کل حالندهی الهام پارحهلانبر » الان اثرك تفرعانه ببهوده باه  .اواثر
رفالانتر ب
او
هد و ی آهنی باشاعق اجون باراملدی  « .خالده ادیب اك صنعتی ؟ اولهمی  :نو »

کورزکايلكکیدر 
ا

» دسورار که.ده روماناری اصل بازدیغی آ کلافرکن زه فدرننك وتون سری

افشا ایدییور  .رومانارنی « برجا عبر کیی فاصلهسز » بازارمش  .هفتهده آلعش جه

یله قونوشمازمش  ۰هر اثری بیتنجه کندیی آرلق برداها برثی یازایاجق صانیرمش >

.روحی اوقدر بوشالشدر  .لمم هانی فرئك ادبی « ال انی کایرهقالینان آثردرهدعش.
 9اثرلریته وقادیندن داها خارقالعاده که قالامادی ؟ صانحبلر > آغربلر » حمالرژه

—

سب

۲

دوغان اثرلر .وءروحت.

بسن ؛ صوکرا صنعتك شه خرنده کال رنوزاد اله

اجه کشف ابدلش حرارتك توتونصححاقلفی محافظة ایددرك کاغده دوکولهنسلمهسدر..
حراری2

روت

روماتارتك

مر

روحك

کدن حراری

زوتازه

فهر ماثلر سنه  2ر زر سنه ST

 :نالا ے ادسك ونون 0
مشیر

لر « دید بر .

بوراده 1

همش ر ەی

؟ او نلر

 AEEیعیقادسدر  .ینمی د کر  02کرزارتكثر یکین دفشدرن» ماجرالری

ووقعەلرك ححرور ی دکشدیرن» تلف السهر» مختاف زمانار و حتاف مکانار احنده.
هب ی
روحك

فادین  .رقادین که عشتی همان داعا ایکزللدر * اف هو

سل ال وولذعشق»

عشفیی | سه قاووروحی و حهم یابان قادن ۱

ايشته ره الت هدم اتدیی فهرمای  9 6سو ده ٩  :لك
و رفابافل» الهی نتا

برقادین که یات آغدر .بوآغده قوحهسی «طالب» حر

از مدای  9جال » اواعك ددر
طو ولدی

2

وس  » 80زاساق.

سل » وسار بده روحنك

دی

سود ز عاله بای  ۶فاحر » اوا عه
دوا ولو

E

او قو دیغمز

4

فاخر لد اولومه

کدن عشقی ؟ خابر » اوقادينك اولوملره کوتورن قدرنی  ۰مصرده ال دلبر بر انکلز
مغشمه سنلت معطر حر کنده ار ین » فاخر  €ی

استاسولدن

دکزاری

خبالله رات اکترق ر قدرت  « .سوه » لك سقوطنه ا
سقو طممدر ؟ ا

سول

آشارق

۳

ره

اولدی  .وك عشق

سره ده فاخر لد اولومه کدن عشهیدهسو دی

 ۰اورو ح ابعشو

طاشساحق ودر انکندر ۱
آیشته اولغون « خندان »  :وون حسىی صا حه کوزندن عمارت > اعه احنالردن.
و خطلردن
خوجهسی

باراملمش انداماه »
کنج D اطم » ی

سو دی

فریل صاحلی
ّ روحی

و

ا

دولد ران

ور

دربن قافن .

و اختلاطی وطنيرورك

 1ووك

مقصد » کیندی عشقنه ترجبح ایدییور صاندی  .نك و اعصابنك وش قالهجفندن
قورقدی  .اظم » قزیل صاجار کبی قورانان خالاطده کندیی آصارکن « خندان »

شفاف تننی » کرکن وجودری » حرص اعصانی قابا موهبکل « حسنی پاشا » به ویردی .
pi hre

ی

هروماح ندا درب هتل آ دالک کی

شکار ی اراال بر حهنمدی  .اونك جدود

رد نه ون ردش

۰

ی

شو

>

طه

لاور ده کي دى قاورواوت سوندی.> ,

هم « زفق جال » ی قاووردی

اوش « سارا » ک:ونش صاحلی و کوش کوزل» آورتولو کوردابل فادین  .بسبط

RN
و یاقیشقلی کنج ضابطك مادیتنه وورولشدی » صوکرا کنیش و درین روحلی «قاسم» ك

مويله عااشوقرووحك قاکرلافنه آلهو اولدی .آناسی تعارخانهبه دو
دفرر
بط
اسرارلى ر

فرنیه اقلا عش > ايستهريك بر قادینکهعشقك

جوا فرك
غفل و
ک|وزل د پر او

۳

SAA

فارشانم اومرادیی

حبرکن ر انتقای کستلدی« ٠ حسین كام » اونك دوکولو فسوننده

حوق

۳۳۳

حرشور  .اك

متوازن دماغلی «قاسم» دن مکحاەی سلب ایامین بوکولو ,رفسو نکهبر شبرینفهنك اوجیله
همدع نکردک هدنءردنوت كحور هنمدع ۱ ET

ايشته « قايا »  :نوو یحور
اجون درت

سنه مادیتی «

»زوغوا« هلقشع .ردولوط ینوا ندمادعا قمراتروف

دی اشاب به وردی

بر ار اولقدن زیاده » و خایهec

ان

و

 « .یک توران »  « 6صنعت » ه

استقبالی قطعی خطارله حبزمك

باحتناطس لغتهدوشن > اشخاصثه سویلتدیی نطفلری عانفاده اعك کی ار۳ 
و .كلاحا .ندنتفتسالآ مور نقار غامدوب هدهدنباتک .هناکی نامور نالوا و ۲ 6
یراسراقسا رقیراح » « نادنخ » ك
قالان « قايا » در  « .هوس » كن فیرط

یبراموتسوف« رب هبج » « اراس » كن یتلاووت رب شاب یسوتروا نابای « ایاق » !
اك ايت ايشته « عایشه »  « :ازمرك فیزی >> اطرافنده هرکه « تشدن کوملك»

کدیرن یشل کوزلی » ووك روحلی » محاهد هومشبره عایشه  « .بوبوك وطنعشق » له
رووحارك ووك عشق » نیروحنده طاشان » و اطرافنه وبردیی عشقلرك اولوملکنده
«مد رفق » اوك یشل ورای دوشوهر
الولو ی طاتللاشدیران الهی قادین  .ا
ار»ا مه» نك قارا قایالرینه آ ی شاخلاندیرارق
«احقسان
دی « .
لپد
وش
اتل
طاتن طا
ت]لشسه «شهادت» ك قزیل عماننده اوویوك عشقك رحدل هتني سوندورمك|مجوندی.

استانبولك بوموشاق بر کانبندن » قورشوناره آیاقاری بواشنی ویرن بر «بیای» جقشی
یل کوزاردن قان عشقك رای فدرتلهدز. 
خالده ادسك فهرماناری  ...اوزون اکلی

و کت ابلرده > خبالت کی ورون

وقور قادبنار واردر  .صاحلری زهرلی بر آغ » کوزلری حکن برکرداب > انداماری
كرانوا یباوهاحک رولوا | .
نیهلکوروسرب ردمسلط  .یرلقدنولوب هدریره قلطم
رور هدنااشاب اس وا نت ۱۲۳۱
تانک ردرالکد كلا هدکنکو ک

*بران وکولو برهاله بارلار » روحاری صانکه حاذبه آقتان فسونیی برجهازدر .قاجسهك

۳

—

حكرار » قاحماسەك يانارسك  .قورقورسك ء داها حوق صوقولاجقسك  .متحاوزسك»

آیاقلرینه قاپاعشکدر  .قودورمش حدت » بتدرسسماره حلم رقوبونه دولر » اونلره
 «۰دوشمش » دمهنسك  .دوشسهلر ببله دوشن تناریدر » روحلری ایاقده طوریور.
بدشناماره اوغرارار » وقاراری اض بر عرانبتدر  :ای» صنعتکارك روحندن دوغارق
بورونن رنکارنك حجلبلی قادین » حوق سوج لی » حوق فورقوے <

صنعتك غازهسنه
حوق قادرسك !

خالده ادييك روماناری هانی « مکتب » ه منسوبدر؟ اورومانارك اك کحقاھرمانی

اولان قادینلرکه هب « خارقالعاده » برر مخلوقدرار  .باشایاناره بکزهمبورلر  .هسنه
 eقیبهسلرز با هیی تایه ید آت موادهن ,عآشدر .بزومانك
عشقلر بلهدکل » اسک وبوك عشقرك قزیل لآهونده پاریلدایان قادنار  .اونلری حباندن

جوق مخلهده کورییور کبیبز » اوبله ایکن بزه بو « فوقالطبیعیه » مخلوقلر نهیه «طبییی»
کبی کورونیور و بزی خفهلرك اوستنده هیچ صولوق آلادن ناصل سوروکلهبوب

ست قلمله حبزلشدر  .وتونح رکتار
کوتوریورار ؟ .چون رومانكوقعهاری ال رلها
انه قدر هت طنیی  .و « خارقالعاده » قادستار حانده دکلسهده
عر
الك كوخوك ه

روحك

دویوب یاشادینی «حباتیت» ك امجنده یاشابورار .وقايمك طبیعیلکیله فوقالطبییی آرتمك:
 ۱ ۳آوت خالده اديك مکتی موی

دبهجکسک زک نلوه ر

کار ۱

روحك دوغوردینی اوقادیناری حبانكدوغورمادیفنه اتاناحقمز و ر ویاراسلاناری
حلهدن رالات حبانه باغلامنورز » اونلری يارانانك » وطنه سم ر تکذب حالنده >

حبانده حوبائك اولاسنه رعما !
6
اعقو
آهنکنی

قرری 

نورك ننربنك شاعیی  .نثری شعره و بستهبه حقاران » شعرك
ەی

ه تون

کراب

-وردی  .بازبارنده کریلن اعصابك و  3روحك

رای

ای

فورعم لا

بر عصت

سسیی دویدق  .نری» وموشاق

ده شای کهلری و جههار ی

طارتانکورو مز » کزلی پررازری واردی :

ند ماورانك فوفوسنی و اداسی,کتودی ..رو حوجقلق زماعزك جن و ری

سر گوس

ووکو عاللرنتك اسرارلی هوالسله:
مصاللر بله»اساطی دورارينك شفاف ختاللر ی معحزه ت
سج الددی

وه ای مان

عجو مدن» اسي وللرك وحدی تکنهلراندن

و

غدا الان برزوحدی .

رد زعان متوسطء

 Oهس

اغد اراوب وادیی ا

وککدر "« .آفاقی » یمقوب » قدرت اولامادی » « اهسی » یغقوب غارقه اولدی ..
۱
د خر ای » نك ۲احال قلملری اراسنده “اوی اللات دفعه طش طرفندن
« باصقّان » » « شاشه » ء « ر تر مه حال پات جکابهلر یسازوردی

فقط موی کوشترن شنار دیلدی .

.

ای شتلردی >»

۱

رکون ه روت فنون » فة رة د اداد زاوال درل رو
۳۳۱
انار اخندی  .ارنق" اطل توت ور نی وه رو
منثوره تورك نك

باشقه حلولرلاده

د

حقدییی ردروهدی  « .صروض

ر وزی اولدیغی

طافلان جلهلر E

|لادق  .شفاف
او ننرله ک

کوشه بایان وکو

» دن و « قط

» دال.

ر له نك قانادینه.

یار و قورشارله » حوق اجه اوولش

منتظم قوسارله » بباض کویوکلی بآرهنك حقارارق خبزلی » حول » وجالاك آقبور :

نوکوحول نثره لظمك وتون وزثاری عبطه اتدی !

حادبه حوافدر  :و کنج فلملر 6
 1هش > حان لحان باعل سور

و

 6 eورن

یل رتساله عرب ومك

ادا

قاعدهارنه حرت

ناریو تاره قارهی لز رستله > مسج

خار »  9صدراعظم » پرسه « اعظم صدر » دە زد

>.

ان » نی الاجر ٤ حار ار اج

و » بوبله حدتلی» عصی » برقاچ تفه اوزایوب کدن خبرجین یازیبه یکی لسانجیار
هه » یمقوب
کولهرك تشکر ابتدیلر  .مادام کهاونارك ابستهبوبده یازامادینی مز نکور
فدری » ویازیسله فعی ر مو له و هتمک

اویاز ده او قاعدهردن

TO EE

عات وحم قاعدهلر ی مدافعه ادن

رانه وقدی ! « عقل »له د روح E e
هان هسچج د

.قل اوی طوغری اولناه توفرعت
دماغدن آریلان روح ه کوزل برشی اولور  غ
استهمش 
اد کر ی

( 32؛ دی

 ۸طوفری اولای ولشدی

دعوایه عقلله کلدیار EEN

اعتراضلرننه رغا ر و حبله فاا

 .یی لساحار مداه

زر ايه اودعوای عقلنك حدتی

ایکا روحاره تحصوص براصیه !

 ٩۳8ج
ریدم کوا کمن یعقوی و پرسم اشحام  ¢اه حکاههدوده کورده

وداک

مغنسالل اسی .بر تورلدعاناهسناث «قاهیء» ده دوغان بو حوحنی اسیک وس
شمدی بام باشقه » اسرارلی » اختلاحلی « رس راجام » یاعشدی

کذاسعت» ئ“

ذر >
نی رتشلیط له ل

شمدی درین ء الهولی » سحار بر « ماهدور » در اس سی ابلاق « حلال » قصبرغهی

رعشقك حالرنده یجنرور  .حکایه قورقو م دکل قورقولو  .مصر پاشالربنك الاسار
ودیدههار اجنده آوربزعیحاربه حکیهاریته که اولان سرایلری »:.آزغین اف له
دیری انسان جسداریاوستنده هیچ

ن

ن

کر بتارم جزهاری« > :عوق

نتلك .فستتنده غلاق من عشقك .فسیانوی عظمتی , :ارت بقویدهی

روجی | کلایور کییبز » مثعلهلر لك ترا زا ووه

اند

ی

باری واضح YT

قارا کلق » فسوندن ق,زريللقله تترمین بوکولو خبالتار کی رروح !
له

تیمک باظلادی: :اروکین

اوو
وروح ور نالرهباعی» نهکردی .زه ارکن ا

پقته اک اون صالقمل ا شم رن دبس چاه

صنعتکاری بوی .باغده ,تتف

ایدمحی اصل هوای بولدی وبزه ادساعز لكروحلره

اك حوق «پدیع » دوکن هو استی

تفس ابتدردی  .وی اا و کمن بدررويشك سسنه بکزەتن جزللں» پسوی

مه

بو رو اراد اط اورتشر رشنطنت ,کی لی اندن ذعنتار کوردله ,

فقط نه الوه » وله » بوسس « اسو چ »ڭ شفاف ا

یاماحلرندن سوزولن >

اراد دک ان وی انز اون تی تولو ندم,یقاندیی
رسقاریا SS

IE

« کرالق قوناق » طدشه باقان بعقوبله » اجه باقان يعقوبك جماشردینی ر اثردر .
طور سور .

ورومانده طشده سندهلین ضعف اله امجده قدرتلشن قمت ا

اشخاصی » بارز و تك بر وصف اوزرندن طوتامب رز  «۰سنه » سول ر احتراصکن

عادی بآرلفته اولور » اجسام دیرکن ایکرهیورز  « .فائی » برثی اولاجقکن غماز
عهشدر.
زرسر سر ی به د

حساس > او لغون روحل » ومات کیان کت

م ین
رغا د حقی جايس »ده هب وحاف » کولون »
 ۰ ۲موّلف » اشخاصنی دوندروب طورمقدهدر 1 .

بر حوجق

ا

اولقدن ابلریبه

ر ساضلق »  ۹۳رلک 6

شدای بر چو وون کوریو رز » شحهده هبی ررینه فاریشسور >
ی یار
۶
۲
۶
ووزاق آرسوب کدسورار  .ارده برر !دار ناك باغنده»
رومانك قهرمانلری سلك ا

۳

صاقلانان يعقويك -سی وحهرسی مدا حقور  ۰فقط رومانك آقصاق « آفاقلی »
اوستنده و « اعسی » بارحهلرده ,ری یادرغامش ,رر وا کین قالقدهدر !

EE ياقن اواسه كرك » .برسراجام » ری برکون اویاعدن

أرنارك بای ا

.یک
رد
حقدی » « ور بابا ن»ك یکتائی تکبهسنه کوردی

اثر اوک ال د ا شرفی

دکل ده ء ااافا قدر کنشلین اك ووك هرادن ید « . 2ور بابا »> اران

اریین عشقارله حکابهستیسوپلسور » سباه ضقاللی» شکنکوزلی "داوودی.سشل بل 2
ودرتك لاونده توکنمشدی .
وحترص شىخ شہوتك ورصونان قدرتبدر « .زیا» ق
« نکار » او شپوك

حوشفون

سئللاهسنده

زواللی رأت لسشی

حالنه کلدی .

اریتن شهوت قادین روحندهک قصفانجلنی بیله مفلوج اپاق درجهده قادر » رین عشق
فصقانام هحق قدر مفلو حدر.

« نکاری »ی سلیی « ریا » کندی اله ک تورمش فص

نکار» خنی « سپلا »ی فصقانامور  .شپونك آزغین تکسی باشلاندخه قادینده یاشی

ایندرمکدهدر  :اختار جلبله باجیدن کورکولی زیبایه » صاحنده قآلر باشلایان زیبادن
طراوتی کاره » ورصویان نکاردن کور ه وبا کر سهبلاه این برحقش !

«وضوع تیاممقوب قدریبه کورهدر» نهحارهکه ااوتیرده نام قدرتبله کورهسورز .

ك
شر|
به ب
قل
مۇلف روماننك قهرمانندهی « خز » ه امت ورور  .فقط وخمز ده
دخی خبری وار  .اثرك هیطرنی کالی و انعر مک  ۱مکی ام ات

ای » ی

آرتهمهمش  :یکتاش لك صنعتده محلولاشه حکنه صنعت بكتاشلكك قولنه طافلبور .ارده

«ومان » قارشی قاری بهدر .رومان یکتاشلک تماما غالب کلهیدی»
ای سری »له ر

قارء بلکه آزالاحق ء فقط اثر قازاناحقدی .

او چ درت آیدر مبعوثلق بیان یعقوب قدری بزه اصل ارفاعنی کوسترن بر ار
و

ملمنورز  .الکز شممدی به قدر اثر » روماحدن حوق

 ۸قالدی

ورومانك مؤلنی نرك شاعرینه ردرلو تشر !

5

رفییم ال  --سیاه بر سیاست آوستنده نورل برادبانله پارلایان برسها که کندیسی ۱
وطنه لک » یازیسی وطنه شرف اولدی  .ادسانده مل حريانك اك براق فلمی » فدرت

اولان مانتك طبشاریبه تآدینی « وزالللکار » انجندهدر  .یا او روح بوقدر ضلالتده >

1

۳

اد

يا اوق بوقدر کوزل اولاملی ایدی  .حونک بوبله رقلمی دهسوروکلهبوب کدن اوروحه
حدندن حوق فضاه قزسور» اوله بر روحه سوروکلهنن و قلمهده حدندن حوق فضله

I
رفیق خالدك قلمی  ....و » مناطره حور لش بر عدسه » اوج ضرهده اشای

شبت ادن رفیرحهدر .ضالی انعطافله اشکای آندیتلاتان برقل  .رفق خالد » «سطح» ك

لدنام|بان
کین
ال نافذ ری اولای  « .طسست هروج دکل کوزلله باقور  .در
بر رو » « شکل » « » 2صورت » 1بوتون نکتهلری کورن شفاف برنظری وار .

وی

لیر  .طویلاضورء .طاغشور ..الهنام دماغته کل ,حالده کز .
کک
اشات اوز رده کریتهراد مانحهلری قطره قطره که
و

بر آسوبهدر !
نی رفق خالدله حکایهی رفق خالد» د کرينك دیدیکلری »لیء « آیدده» نی
ما

ازانله  ملكت حکابهلری ن»ی « استانبولك + ۱
ولدیلر  .حالبو کهوای رفق ا

ند

اوه اون اب

اجنده ارين ایک حلول کیدر او

رون آیبرامایز .بریکننك هیذرهسنده اوتهکندن برشی > اوتهکنك هیشنده بریکنندن
ر

بر ذره وار  .اك شاقراق بر مزاحنده اك انه بر حکایهجی کیی دقتلی » اك جدی بر

بی بر اودر !

ا

مراحی رضق خالد » احتراص » هحان ودوقله بازاسلمك فطهسندن بر فدرت »>

»ه صاپلاعق اعتبارله برضعف اولدی  .مزاحك ایینو ع
«ونك مناحی ن
فقط يالكز ک

وی

ا

لے بن کین بوتون ملتاره شام

بشری « قارافتهر »لری مناحك عریان منشورندن وغو بشترلی سوزکندن رەز
ورل»ى«ەر
مرات
« کولوم »  3لاوت ساری یا

» ا

دبکری» کون » ك فوعهلرندن

استفاده ایدن » مناحنك سسیوری کسکینلکیله وقايمك توحاقلغیی جنمببزلایارق قار لر ی

جذب الهین ٤ فقط وفعهاردن اوزافلاخدقه قهقههلرك ضعفلهدیکتی ء نارك سلنمکه
باشلادیغنی کورن بر آرتیستدر » رفیق خالد کی « .کرپينك دیدیکلری » نی بوکون >

اوکونکی ذوقله اوتویامیورز ؛ حقارکن حوق طراوتلی اولان « آی دده » قوللکسیونی

آرتق اجه صولوقدر  « :فوزوم مصطنی » سن دهلعبساث؟ » کیی نکتهارله بیان یازیارندن
۱
شندی کندیسی بلهکم ا قدر ار ور

—

— ٩۳۰

کی

اى رفق اكانىر اشتتاصی کوزله 7 100
خانلدر ۶ ..ملکت حکاهلزی »له « استانبولك  ۱بوزف » د 2

برمعار فهمن وارمش کی آشناحشورز .اده کوردیکلرعزی بلک ارا قدرطالاه 7
ری تفت انتتش رر ۳۱
نت حون مشانقه کورپلار اورهي زوادفی ۲
.قط وتون
دکلدر ف
سری ودوف

وحکاهلر الکز 0

ك

حکایهسندر.

« کوروعهن » لك

«تردی » ی > « کولو >
ونلرده اووق  .هن « حف » ی » م

ی

ادییور  .آناطوللده یا « صاری نال » » «یاتبق امنه » کی فاحشهلری » یا« یاتر » دهی
ریا کار خوجهی وحلهکار کایخان تک » با« شافه » ده ٩ شاشاری کوردی « .استاعولكث

ا بوزی » اسمنك ضدینه اولارق استانمولدهی بر سورو متردیلرك طبشسلرری سنهما

شریدی کیی عکس ایتدیرن پانورامالی برکید رسمیدر  :رفیق خالد «أیی»نی باقالایامیور»
بلکه اوه اعانی اولادینی اجون !

« اناطو لای ناصل کوردم؟ » دیبه منثورهلرينك الکو زلی اولان بریازیسنیاوقودق:
لزش
وراد زرا  ۳ضربهناه ح

بر حوق آناطوبی بارحهری وار ء قبوغنه وزولش

اسمر دامن کوبار ء شاهانه طوریی ژاندارمهلر» ماضبنك دستانار ی دیکلبهرك آقانقمزیل
ارمق » بلور زهنمهیی EB

آرقاری  ¢حنارار کولکهسنده اوویان فهوء مسدانلری

هسى وار » فقط آاطولنك اصل ای ؟ وتون بر خرابه اوستندهک او وا وطنك
دورغون فقط دولغولو > سسس

پومدهلی آلتندن روعاری كن

فقط

انکن اجى ؛ او » خرابەنك حانلاعی و فقرلك

ووتره واد ابلقلفی دوک ضتاف و

۳۱

1وورز رفق ددم ۱۳۳۱ 9
کورتلن ۰ااطو لادء ابه کوورولور  .اوت ک
ربووحق  .حونکه کوردیی شلك طبشتی آیدینلاشور ء وء ذکانك ایشیدر ء فقط
او طبشك امجندهک رو ح» بو کورولزسزیاير » روحی ایسه آمحجق روح سزیور !
منآحی »> حکابهجی > عن نهحی » نه اولورسه اولسون رضق خالدك اك ووك قدرن

رس
ق6
تلق
اولان.کوزل بر شلا وا لای وناق ی

ساده ۱۳۱3۱ ۱ ۶

LE
زاون تیب وروی SwE خر کر
مخصوصن الك رنکان باریلتیسله سوسلهدی  .بو لسان شن ر قهقههی میعرارك
اوستنده قایان برحام طاسنك شاقراق انعکاسارینه بکزءتهرك حانلاندیرر ء اوراده موز

ی
ااشرفو
نیصو
یرافخانهلرده کرن
بوغولو صبحاقلفیاه دووقلاشان براوکله فدوکطزوغ

تشن

ءنهرك
تلرلوک
کزعن
کو

سیر

۸

داها جسم اش کورررزا .دکزه کومولن کونشك حقاردینی

یانضنی ای  1کلانام دسه زره آ تشك فارشسنده حاتلایان چ آسنانك خالندن رنکلی
ادلو سبر آنتدرر

۰

اوککار» فقطکوزل > شمدی غبتده» وطندناوزاق یاشور؟ وجطننكداهییکن
ی وطنی » لادی
یی
کورهمهدب

ورن
موصسی

رو حنه

4؛ وطنك

قايارق ووك

اثری » 91

روحه

طبشاردن صممی

وصلت
روصلت

ایصلاق کرسکلری نادن

بر ندامتك

زماننده اوزاق قالان
اولاحق

رو ی

جر انده €

> شمدی

> واجردهیکن ورهمهدی گم وو کك

رای سلهجکمی و و افی عت ابدن وطته فارتی وطنت ادسای

هوزل برقازا مجاولوردی !
اجون ک
مر سیف الرہہ  ملیت جریاننك آتشین حواریسی > خی
باراقداری  °فیلسج آلنده حتهلر له 6فل ا

وضو حه عاشق» کیلک بهدوشاندی.
او تیش

دوق

اله » مقر » ی

ر

لرل

حرا بت ادن a

دوق احق چ

کلایامادی  €آحق

تورکهنك عزمکار

احق

رو حاد صممسك

گّ محاهد ۰

ازیاری احقدر.
صبحاق

3 ۷

اولدی » احبق بازیاربله ادیباعزده اك براق » ديك بساض حاقللری ال حوق ورون
برایرماق کی آقدی ۰
ا
صد

سیف الدن

لاشویا شمش .

شزی

د
 ۲تار خلرن ه

استانولده

.وکرا
کر ص

طلبهایکن غایت  1فاا مش

اد سانه عشق واردی.

یاپدلغیای

او | کا

وک

ال محصیلیی شره رد ۹
 4فقط جاابشیاز مش  .که

ده  2حربه » دن
» دل

مر

 Eاسمقلای امجون ایلاك صدای حقاردی .رایی ارو

وولذار حدودرنده ضباطلاف یادی  .ما کدوناك
» نوما  1ی حکابهلری وحیا ك جانل |نعکاسلر ندز .

اوکرهندی.

اس آر قد اشیله

کر| رومایل» کدی .متاسوقهء

مشپور حتهلر له قانل مصادمهر ده ولوسوردی .
مسروطيتك اعلاندن صم گرا نه عسکر لکن

رامادی ا رفدن ضابطلکی یاسور »> رطرفدن E

 :AOاستدکلری

ن9ح قلملر » له

 ۹لكان حاهدهستی اداره آندسوردی  .القان حر ده دیانبه » قلعه سنده دی > وا

دققه ه قدر قهرماحه مدافعه آعش» ا

کندی

دوسبو دون ادسانه وقف ابتدی .

ملازم

TE » ¢ بر ل »

آزمرده « با وفق » ل فشو شمه فرانسزحهنی حوققوئلاولارق

بارسده فمتل ر موعه ه » پرو ز » امضاسلله فرالسرزخه مقالهلر وشمر ار بازاردی
1

جو حقاغی ده

« اوب » ده سطر مکتنك » ضابطان چوجقلریه صوص قسمنده »>

ددد
ه اد
رشدهی ۽ ادر ره کت دور لعد
حمقّدی ۰

طو دی

و و ان وعاجقده
ضا رطلك و ظفه سن

موه استانو للو  ¢باها

دج

کی و

واه اسر دوشمشدی.

صو ك

عودنده عسکر لکدن حکیلدی.

— ٩۳۸« یی و عه « بل

اك

سوعلى

امضاسى

واك

—

حوق

ص هغه

اوقو ان قلمی اولخد

موعەى

سوسلهین عکاهلری ذوقله آرانیوردی . وکوچوك عکابهلرك چوغیتارشخیابدی« .مجوی» و « نم»یناات

صارارمش یابراقلرنده اویوقلایان منقبهلردن ههفته نادیده بمروضوع مر سیفالدینه برالهام منبعی
الوبوردی .
۵

اراھ کا

ن

دى

ا

2

ابدلهمهدی .طبك

خسته نمش ۰ :شخص

باکبلان خطاسنه قربان اولارق حاننك اك حوشقون زماننده » زهاصل اراری و رهجی رجاغده»
هنوز

او وز بش اسف

سامعه ارك هواسنده

سو وب

صمىمىتك

 ۰دا

ار

حالا صمحاق

» حامجازم  3حانجازم » دس

| نک سیله جنثلا وب طوریور

سی

اوی ابشمدن

۱

عمر سفالدینك صن قدرتلی دکل سادهجه آیدینلقدر  .اونك حکابهرنده هرفق

خالدك طشی » ه قوب قدربنك ای وار  .جال ى تکشف اور ء ولدینیاوفاق
برموضوعی شیشررییور  .ولوش قدری فضله » وادیفنی سوسلهبوب کنیشلتمکد هک عنتی
 ۱ ۳حوعی اوز يإعقدن اا

هنری
رشىق صاحسدی  .و
ه

او حوق بای سلن ر DSE

« کوزل تور که » به « اص زر » بادی ۱

حکابهلر نی "7

صانک حکابه اجون دکل  اولا بی لسانصو کوکژرالتور که ددیی فغواه از 3
اجون یاز سوردی

 °دعوانك

قلسله کندی دموا

ازمر و سلاسکدن بری

اك اسی و

اك مر

فعلیا دی  .طك باکلان خطاسی اوك شملهلی کوزار نی ود ايه

وقسر قاباعاسهیدی زه پلک داغا تکرار اتدیی و« ووك ار
فقط »> ره یام O

مدافی کندی

و نوبوك ا

TSS

TS

ی ا

ال یز  ۳اترقالدی !

$
فام رفقی  --بالقان حربندن صوکرایدی « .طنن » ته سسنده یک براءضا آل
بسن آلی سطرلق نز ند کرهاتشار:ایتدی ,دک اوت بردن «احق صاحه 9
ایستن برکنج قزك دلالتاتدیی اجناعی خسراندن شکابت ابدیلنوزدی  ۰ک1لاشبلان

كروك حملی کوتاسنهی خصوصت  -هت حرره مسرت ی
ه
سولسه
 PEنو عن لەك صاحی  7.سطر لق ع به دع

(عدادیی هنوز بترمش صاریشن کور

۳۲

مطعه به حاع بادی  ۰و <

 ۰او re اقا ان کب رنه طنن

تغهنسنده هیهفته « استانسول مکتوبری » سرلو حهسله بر نثر يازمقه باشلادی« .خلسج»
 3۹۳منشو ره لرله » فام رفق « ادسات عالنك کوربه و

اور

کنیم نیک بو باژیارنده « جناب »  2تأفری حسوسدی»

۰

فقط بلییک بو لك

خصوصی برحاشنیسی وار  .عموعی حربدهی دیوان حرب کانبلکندن دا تش کوونش»ل4

— ٩۳4

یفوو دا قترآ یدنک یسصخش لو

یدک .

كوو راتاتساد و ویو اه راههل U1

وطنی سکز جمهیه بوشالتان و سکز جپهده آریتن اوبوبوك حربدن ادبیامزه هان بالکز

کبوحولك کال کدی  « .موندروس » فرداسئك قاراپأسنده « آتش و کونش » ك'
نژندهی حول قهرمانارینك جهرهاری نورل برتسلی کی اوفودق. 
رلرلهطبرماعغه باشلادی .هسدکونك
فا رفق اصل شهپرننه دا فشام» ده کونك فقه

ذوفن مطاارندی  ".استامزل »:هغازنده

 ۱ان قوت :آلان خحنلکت

سرای » ه یاصلانان سام ادسانك قارشسنه » یعقوب قدر یلهبرابر» اندباباطنكو.ی|به
وگن ماض خطنی حردیار  « .اقدام « که سدق عقوت >  ۱ارثلر كباغنده ی

ائردن حوق ضعفدر  .آ کلاشلورکه کندیسنده « محرر » لکدن حوق « نان » لك
وار  .فقط « اقشام » دهی فقرهجی اك ای سسنی حبقاربیور  .قابلیتی؛غن هجبلکله
مد
اتفا
ادا و

کر ا دعك.:

بکووحو بندار تورکهنك ال احتراصلی رئ اولدی  .قبوریلان » دویفولرینه
تفاثک نریو » یرلهلج نوفلود » یناحبه زراب رب ینولسا راو .نەک ندانعم ردزآ > ۱
۲ندهی صويك رطاوقله ل.شرمبهحکنه
اونك نثرنده ذومّز الفاطكوشافنه دوشمبور  .لت
نیمارب هدقساق یک ز 2

یک ر 5نمدلچب تاما

کم

هترغ هدنراهفصک لا لقوذ نانوقوا لق سرب

۱ ۱

م زلف هرطقر« یآنیدا یبا[٠

ءادا ؟یمکجهلبهدیا |۱
ع
كلەدنوك كنابح لدهتنرلهرطق نوکرت کر كووو تعنصر یرا

وانام  7زنجیالکهک « رثات »  2هدنقوف هدرب « راکتعنص » شمراو !
۰

:

٩

رار یر  « --قشع ونع ع » كزهابيدایربند نامور یسهلسلس .یدشلاقزسهورذ.

د یزج » هد كليا ینعبنم » « س تشذکر » و « ارهز » هد كليا ینکهسموت « ۶قشع٩
منوع » ده ايلك اك ارتفاعلی تبهسنی کوسترن بر ساسله »صوك ححلهدنبری »تربع
عصر لق بر شولقله اوزادی. 
« خالده ادیب » لك رومانلری ,رر رومان دکل ای بر روحك حرارشله پاراتلمش

خارقالعاده برر عشالدی  .اونار بزی حسانك اصحندن زیاده آلهولی قادن روحارينك
انکنلکنه آتبوردی  .و اثرار او سلساهنك خارجنده بررارینه کومه اولش آبری برر
ارفاعدر  « .عقوب فدری » عشق عنوعی اونودیراجق  7ار و ر همهدی  « ۰کرالقفو ناق»

٦ ٤ ۲

 B4وح روق هدهسلکد

یلشیسا

یشفح وم زا

باراعقدن اوزاق قالدی  .عنه ههفهرارنده

ساده حه سر لوحهلری ل

 3شکل.در ۰
۰

لی

رس

 ۷راع ردهض

اټدادن و« ووك

بل

حکاه  6دسه هدم ادیلن

 €پرسورو كوحول حکابهلرك اعه راه

یر سبفالدبن « بان ولرک
:

 Dقفر

د

اکت

و

» فاح رفی » حالا محررلك وال

3

دلاخ

نامور

باعلا نان لسسحلی
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و ۱لس لی دوداقدن دوداغه » سارل سوزاری کی حافظهدن حافظه» کزیور .
ر چين
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حقند هک ولولهدن کیلمیوردی ک.یمسه اثرتی ویرمهدن اسمنی بوبله کورولتولو برحاده
رز,
یرهلیک
دانل
تاول
بپامامشدر! کتانی اولوب ی اولمانلره مقابل»اونیکتانی اولانوب ی
شهرتده > دين کی غ تازلانیرسه بالوار سور « .دییورارگه  5 .موانی شهرنی قلوای
وبردی !
طرفندن آسیخیر هی کثف اعشدی » وی کال ہر ی .يالوار عق قدرتی >س

لساد
» یک مو عه » ادا اه خی ی « ولو عش فهر » دسه ره با
و

 ۲ر ی واد برفو وحی

رصنعتکار ط ها
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 .هانی

و ا سی

نك ذهی صیرماسی » وزنك شفاف میناستله اتال ایدلش میصم بر اثر بولش کی >
سویندی  .درت ر فمتدر

امك آری بر قمتدر ء اعه ر هرورلت داها دنت ر

قیمتدر ؛ آو شمرلر نادردی » جوق ایشلنمشدی » بر ابوب صبر)» اوزون اوزادیبه
ERE

حر فلرلك نقطربنه قدر ا

ن
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وتا وتا

ایت شمرلك آوزیی بولق » بکجایلك صنمتی بو ایشی یایدی !
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صعک
اوی اکيلوكرونوشده « لذالزهری »نك برشاعریوه ندم » 2بر د

صایدیار ۰حالبوکه » و
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سقط نظرهحلکنه اصلخقنق ,ماهنت وررزمکدی.
E لى ..مخاسکنتك هریت ی

=

وع وس

کال حهرهی راقدی » روحه کردی » دك امجی جوش وخروشه کترن قابناغك
مشعنی ولدی » او مس

رو حندهده دی

کدی

«ساراراار » لد حنهده

و

ابدیغی مصراعده عق کی برثی » نو » متصوفارك سولهوبده فعلی بر وضوح
اونك اون

و رمهدیکلری روح اجنده رو ح اولق کی بر ایشدی  .دودیغمز سس

لاله دورنك قوشدن سوزولوب کلدی :
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تلو
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و

ود ایک حل

وعده فشر شنه

فو ج فو <

ووازك «کال »
« جدول سے » کكنارندن ا
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هرجه

له طا سشدمدی
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قصیر سمد
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قودی

ر فوارة زرن کی ماهوردن .
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اود کلز از ھانوسا ینه
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راله دوریده

او رمین پانه

الەدم مهتایی دعوت هم دوکون

.ون
که حالا حشمه ار ر

به حوشان شراب ولاله ر دور مار دی

کواردی خت زر اوزره م کلشنده کللرله
روردی
ط

 1لقیش طو بارکن دوردن

ى

| لاه

اولءر هریاده کلد که

سبو ابدام ساقیلر الندن اده کلدکه _

ریدار دهستهی دهمسته وحددن

بال دوردن فرناده کلدخه

 1غاحلقلرده

الکز داماد ابراهم باشا دورنده دکل تارخك دیکر زمانلرندهده یاشادی  .اوتارشحخی

کوزاریله اوقومیور » تارمخك طبشنی کورن دکل » او روحنی ارمخك مانکی آننه
کونوردیسه اوراده او اك هواستی شل اشن ر دروحدر  .استانولت سور

تکیرلرله آنبلان یکیحرینی بووك طوپارك قورولدینی صبرنك اوستندن اوده سیرلیعش»
النینك بانده اود.

کنش یکلی فوللری میاه احهرق دا ادن او

9

بر وزنك آهنکیله باغرمشدی :
وور

ڪه علیدهق

شمشر

کلمانک ا

عشقنه

شد مفتحالا واب وور وکون
وور

 9 3هرك اوسننه رک هلال احون

وور » روح رفتوح ممدله یکزبان

فتح مبينی ضامن او مشیر عشقنه
۱

 -فش ر بادشاه حهانکر عشقنه

غر موم اجندهی تکبیر عشقنه

خمشوار اووالرنده آت فوشا ران | قنحلر رده

ریا

کو ی کد نظهودن:قافلهارله

طو نان مر عشقنه

اوده واردی

:

شنمقاك .کی زر سمته اوی دی قولدان

می ییورد ا هاکی بو

س ۷

س

مکیو للدنقاحان اهلصلبی  6آقدکز ده هله وزندو ای اودهکوزار لهکورمشدی:

حاناوارار ینتک

دصلیت اردوسی وزغون قاجیور سکبولندن

اکر بر طولودن

راوی دومان کولک لبور
اق دکز افتی م
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اللی قالیونی دونغای هاون کلیور

ارت رتکن شفافتته دزدی .با ؟ ملل و آلههتر انك فسو نیلرشح

اعش نغمهلر دیکلمدك :

مرمرده کی خارهلی ر ولله آورتوی
ما شردارله صارلش

پبلوس الهی کنج
اودنس

لیر

س ایکنجأوانء آدكقالاجقدیلده کذر
سب کر به نله زو داع اندسورکن و بلد هه

سخلا

قرلری

عربان

م کل کنتدای 1
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ندلری
سلوس فا

پیلوسده لالهلر کیې صولدقه بکزم .
قاسو ن نک

ده

اومو زار ندهسمو

اپار سیتیراری زهرله کوشهن رو

یکلیور ولو

کت

صاحلر عز ارمغان د سره

حوره

گلدن اقب ان

وکو زارلهدرندن باقارلکوومس رار

سحلیا قرلری عریان اوموزارنده سبو

م«هلقا سلطان » له ن«ظر » ده مصاللرك اجندن سوزولن شعرتی عکس اتدبردی
حولرلك اشنه حکیلن صر افمهوماورا
و « احاف »ده ملاعی درکاھلر نك ددن آر بلارق ر

اصعلربه اسی اوا ارك
هواستی » م

SER

 1 E TEکدران آهنی

قویارق روحزه دوکدی :
و شك

بغرمده هر کون کاه و سکاه

امد اتدمکه

هر کی ۲
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ىهع|صرك
للد
حامده یازدینی غز
سعر ی
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ار وحوان

ادق

دولا شدم هوا

کراب -خفامن!.

ادیاننهزنکین الهام منبعلرندن بری اولانرندلکك

عصر له رید یکن ار ندرهجك

مار ازرز ابلرز مھ

بلئد اروا ا

 » .دتوب

ودوورمشدی:

جروج رحو ششله دوعش

دم اوناغ جاه دار جمنده ز

شاد

دمدر انار رماد اولاماز شمحراغ دل

ده اد  3های وهو سه سول

دمدرکه عبش و وش

کندی رو حی باشقه ر روحده

خد هز

اله افنای ننده ژ .

بوتون ورایه قدر اشارتادیلن مثاللرده ۶یی کال هب کندی کک
دولدران »

درکاه درکاه

آربتن بر صنعتکاردر ITE

باشقه رنلی
با

گید آیادلد

س

س ۸

قمزلرنده .بر ترم » يااساطیر ك رنکلی غازهلر سنه دالش وولا » یاریکبحری قأووغنك

باشنده ر :وحد ٤ا ردرکاهات شبلری

لغمهنك شلالهسله سقانان بر استفراق ء

E

اشک « دوان » ك سررنده «باق » اله بان انه اوظورش بر رند اولارق کورد .
بستلکك تام معناسی بودر  .حنهنك بوبوك آرتیستی اوک
روحنی باشقه روح یآمرقت»
دییورزکه کشل اتدیی روحده کندی شخصنی غب ایدر» اوک باقارکن بز حضقت اولان

على دکل خبال اولان تال ورور .وون وم مره

صاقلاعه کدی ا

۳

۱

ا

او» نونك ففرندهمندی ؟ الوه اولاحق کهره شعری و و صنعتی آله آلان ایک

ار وردی  « :دکز» و اسي  . 6رده ونوك مباولکك حکن حاذبهسبی باشاءشدی»

ایکا پاراستیقاپاهش صانان بقرليك بر ساو اراس نات اا
ر لظهده رور اچیلمش کیی پازدن  .ر بستهاث انکین سسی بوکسلدی بوغازدن
دی

بتهانار ای

طاغطاغ اوکوزا مش

 1۹۳ر اوزوتوله و رویادن اویادم
ایکیز شوه

مو سىقىلە شعری

دکراد قلمنه سیئدی
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جواز ۱ال
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کی کورثار وار

باشقه اغ ار اوزون اوزون عاشقانه منظو مهلر بازارمش ۳
لغمه سمدر

ایروحك

دون قهةههار یکدور
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کا آوک :دن

ستقبدك اوافتکه دیدما زم ارده
رض و فر ده
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صوص
تور که ء ف2ط
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 6و

د کدی

و

طاثی

اوق اصات اعش» .فقعل  .مه بار الا عشدی.

داها

رر

سو کنلی صاند اه دکیزدن

قارشممده اويا۶

مر ا

1:نیا ریاقدیصاراردی:

س رده » اور ك  ۱غاران طاغلری رده؟

 ۰رکزن D جه

اووز ساطان سايم خالك اوکنده
وک_ك

ایکسی

 6نار ګه و لاله دور نه قاعادینی زمادلر E

وداعا ص وص

اه

ا

و ردی

عشتی شر فلره راقدی ,

اي ا کی ا

طاغلر غار وکن و وشو ردق هلر ده

> صوص

ان

ا

عق آملده

کی ادم .

 :محی کال لسمه به مصراع

رم اجون

.

ی رز « اوق  ¢لهآولامق آیستهدی :

اوق ات
او

صرف

دوزکون

غازی

سای ا
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رك

۱

مو طلو

د مد ه

ردا هاو بله راوون اوینامادی! برکونده
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کندیسنه صمیمی» ساده » کلیشیکوزل ,رشعر یازمق هوسیکلدی .نشره لایق کورولىهرك
شفاهی قسمده قالان »> د گفتهسز لسته » اسملی و شعرحك وحاف رحادهی رز
سزی دون کلردم او وللر ده

موله
رک
زرااران
قا

که کر عدکی ر زمان

سزی دون

روز کارده

قارده

کردم او وللرده

*
*#

صاسوردم
»

#۷

او وندنکز اف

یحالا وکن

ددیکز حس
که وکون

او و عاد کی

ایدجه متصدی :

كانور

و و لارده ا
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è

ڪه سو دالملرله
وه سو داللرده

*#

وکا
و ارکه

عشق

د بر

ولارده

وله

بکلږدیلر

آ قشاماولسون دوقو نتو وللر ده؛

ايشته بسط عاسلرله رایی صفه اجنده کحىالك هان وتون شعرار یطولاشدق.

آایورز که شعری ماضیب ره تحسردرو ماضییمتح ایندد .ر ماضی بهحسمری تنظماندیری
کل
 hyا

شتا ره

رعکس العملدی > اا

وندندر  .ماضیی متحسر آندیشی ماضنك ETE

ا

سله TET
وصاستی پراماسیدی»

بگاری تخر اشلیک وسابدهبر >

شعره » نریلشمکه باشلایالیدنبری بوسبوتون غیباولفه بوز طوتان» آهنکنیکتبردی.
جمق اولدقدن صوکرا نثرك قباحتی له ؟ نژ باوزنسزدر » نژ
انظ
للکز
وز یا
ااجغم
باز
»ییادر » ناظسممنی آلر  .فقط شمر ء بوء وزنك امجنه روحك آهنکنی
ویوزرزنل
دی

قویابیلمکدر  .مکحايلك کتمدیی سس بولك امون سویلدی .
حلصهمدر
ماضی جر نك وشاعری ادسائزده ر

۰؟ ايشته وراده آلدانبورز

اون بر دوره منبع صااا نلر هیچ کمسهی ازندن کوتورهمهدیکنی  2ورممنیکتی

دوشوهمهدیلر  .بورودیی ول عقمدی  .وراده حوق صنعت » حوق امك » حوق

تراشیدهلك وار .هیشعری مایم خلاصهسی کپیکثیف برأوز»وبیك برتعبله تقطبرایدیان

ولاله یاایلنلردرکه دوراره علمدار اولبورار  .محیکالك
رقطرهدر ۰شعری رسبلابه رش
براووچ شعری تکرار ايده ايده بز بورولدق » بو برآوو چ شعری ویرهسلمك اجون او

پوسبوتون بورولدی ا.وشمرارك اوستندن صانکه قاچ سکنمهشدر؛ اویله ایکنکندیسنه

پرماضیبه باقارکبیباقیورز  .کحاىلك حزین طرف !
$

ووه
۽

کے

"۲ ۵ ۰

سب

رضا توفق س زنکنرتنوع امجنده محشم رفقرا فیلوسوفدر» خطبدر>دوقتوردر
اته
ی
و

منقددر » ملواندر» مداحدر » ساسدر > شاعدر  .هودشهدن فرانسر حهبه» لاهدن
| نکلمز حهبه> هدن

لاه به» محەدن ایتاماه بهفدر دی 5

لسان لير .

هسنده هم فوئوشور » هم ازار »> هسنك هم شنوهسته »> هم ادسانته واقفدر  .ویدی

سکز لساندن حاضر لادی فولاجارله شرق وضرب فلسفهسنك عمانلرسته دالدی  .ولون

فلستی مسلکلری کندی آووجنك امجندهی حر کار کبی صایار » اك اسکدن ال یکبه

قدر وتون فلسوفارء کندی ا افرایق کی آشتادر  .بات اه

۳۱

کتابلرله » قافاسنك اوستی اوژون وفیلسوفانه صاحاراه » قافاسنك ا 2دنك دنك» آویك
اويك علملرله دولو برخارقهکه کندینه تورکهنك یکانه فلری نظرلله باقدی ویایدینی شی

فلسفهبه آنبارلق وظیفهسنی کورمك اولدی !
خطسدر ء طاتل طائل قونوشور > اا

فولذ مر  ۶در

۳۳

کوشهسی وحاعی کورونهین دهلزار بنه جکر » صاغه صایارسك » صوله صابارسك ء
طو لاشهطو لاخه صرك ءکندیی حالده قوفرانسكتو کنمهدیکنی کورورء اوزایانمقدمه بكک»
حوغالاناستط رادار ك ردرلو رشحه هوارمیاجغنی | کلار» تفرقهروماناری کبیوقو فرانسك
ا
مالعدلی اولدیغنه » اومالعدده شحهی آ کلامق اجون ر
لااوحغنه شاهد اولورسك !

الىد مالعدی

طببه مکتندن مأذون اولدی » فقط مأذونیتدن استعفا ابتدی ! ملواندر« .صاغلام
دماء صاغلام بدن » نظربهسنی امات اجون ! قالین جلدلی تنقدی ارلر بازدی » یازبلای

دکل پالکتر کندای کورفراف! افدر شات فان ا و کل ار
قربان ایدلدیکنی کورهجحك قدر ! شاعرلك بایدی » ختحرهسنده بکتاشی درکاهر منك
فسلری  ۶دوداقازنده ساز شاعزازتت قوشمهلزیت الت رابات ف و هار 5۱
فلسوف » خطب » دوفتورء» منقد » پلوان» سناسی» شاعس ...ايشتههند فوماشندن

برپارحه ء نه کوزل خارهلری وار ؟ ايشته بر انکلز اسکلسی ء قاماشدیران بر انجلا انله

ارلیور ؛ ايشته صاغلام برشایاق» هیچ اسکیمك ببلسهجك م ايشته برشام ایشلهسنی »
باشدن باشه بر پریلتیدر ؟ ایشته برقبر شهر طوقوماسی» مونس رنکیبه نظرلری اوقشایور»
هبسی آری آری ای شدلر» هسیی زره | دیلقا حصوله کلن بوحه رنکا زرمها

فقط یامالی بر وحهدر !

ت
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۲۱7
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م

بوپارچەلرك اك چوق هانکسی قیمتلی ؛ فیلسوفلنی قاموسه کن بوتون فیلسوف

ا ترانست مامورلنی باکقدن ایلری همهدی ؛ خطای > مداحلقله قاریشسق بر
فقروانسحلفه کدولدی؛ منقدلی باشقهسنی ندققایدرکن کندیصابقلامقدن عمارندی.
دسلوماتلتی « سهور »  2عاسنده وعولدی » دی ۳

ر
A
ta

سانی ودی  7نع صنعتی رضأ

وفیتی صقوب اریتکز > اك اهمستیی وارلق اولارق اورتاده بنه شاعرلي قالور !

لعض  بوك عاالرواردرء آراصرا شعرسویلرار» روحلرنده کثافت بدا ایدن سانحهری

نظمك اولوغندن آقبتارق خففلیورار کیدر .شعر» علمیوقارارینه خلل وپرمبهجك ,رپیك

مثابهسندهقالبر .رضا توفقده کد آرز بو نظرله باقور .اغا شاعر اولاذیفتی» سادهحه
بر شعر هوسکاری اوادینتی سوللهدی  ۰شاصرلك عذواننك اوندهی عظمتلی فملسوفانی
EE

۳

سلمکله اوکر مك آری شدلردر  °تریده اداعك < اوه نف

یری نان دکجرق.یی اوهەن بردماغ صاحی
و ۱و
بان او وتو ار حضادیی
و ده یاهآ موز أ
فدر در !
شاعرلك اوی آیاقده طو بان ر

شاع لی روت فون دورندن باشلبور  ۰ک«لسولیدهيی هزه بك ساحلی » له عاد
ش و در

م درن هدگساده دالغای رشص :

واا ولوب ارخ تنو ر ايدر کویا

 5:آ شین هکیحه ہك تہ ا

اا
کفن «سر جقوب ارواحامجندن صر

رسکذشت ,رشرف "قرر ابدر کویا
اوژون و

یر
۵

هدور فده ارت

تکاثف الهمش اقشاملری ادوار واعصارك

اب قاچ دق سال زمه وروما اواش
وکون معبدارك دوارۍ سنراسر سیاه اولش

منظومهلرینه فلسوفلفندن کولکهار عکس ابتدیرمکی سوهر :
تام یج نایم

وقلق عقوله رهزن > وارلق مدر سللمز

یی مات  ۰۳۱اسان انوي وري کوکده .ماعك
ماو ی ره مره تقوم هلت
مادامکهشلسو فدر > داعا عل1

ن

سکز اھ

کا

ز E

۰صوفك رنکلی و اسرارلی ساحهسنده اسک
طولاش رکنبويی درکاهاره اوضادی ت
د«وربه »لرك آهنکندهی می درتلکك شعری دیکهدی . .د
ادسوردی

۰

اونلر کن ر

س

کیزلی  7ور ایدم ا
عشق

شص

۵ ۲

سس

جاوهر کوستروب اعدا بهکلدم ۱

ازلده

اظهار ادن کوزلده

کلام محر ایدم سانه کادم !

کندعی کرلهدم هر ک وکاده
هم

له زار زار

اولاان

i
TA
(۳ز

مرك ادا کو-تردم
وطن

بامللد ه

حسر

له

و
.

افغانه کلدم

بکتاشیتکنهارینه کردی  .زهده ذوقك وبادهنك نشئهسیقانان وعادنمستلشدرن
 » IAمىدان » امرنك

هواسندهی داوودی آهنکدن a

و حدله « رم حم » لر

بازدی :
ارمهدن کاشنك دوز ما گی

د بدك شاد اده م کهنه عالی

سرباز عاشقلرك یاری» هىدی

زم محبته صلا اوقو دی !

ره

حانلری هِب اویاند ردق

1

کیان وحدیی درالغهلاند ردق

عشتك ر اغ باقدق ء باندردق "
دللر رنه

پرواه کوکللر وره مفتوندی !

اولدی انتاده

ده مسحور

طوری لابای ء طعی ۲زاده
دل حا وق بأغد اشبر هس
کوزارنه

مدز تەك

اۆدم سم

ست

:E

او لو محه

انا

ار

ار حهدمی

5ا

تاصل

دی

فو

سلديکك قدرده ملك دک
وآغر

دک

نی

وکد هلله و
کو

هد

عاشقم تاک سر باشم بت دور

۱

آ شی شورر

ادکه سم مه

 1ری

یار

او لدق مد زت

او لوحه

آسوردی

شرا منم اه او دکل هنر

ک وکلده کت

دو ست

او به دی

معراجی ک۲لاعه آشك دکل
او ردول

اولدم  3پر زاده

معرب موافق فکری اوفوندی ۰

نت اولو یه

صو راننه بر آووچ اک

3

عذر م وار

ساده بصو اچەم ا خوحهم 1

کناهی دوکوت

ی

کا کوسترمه

۱

قایه ر و رمه

نك او بازیف سچه گم خو حهم ۲

ولرده تور کهنك
«دهنی»لرك » «دردیی»لرك نعمهلری روحنه حوق مولس کلدی  .ف
طسیی وزی

وطس

اداس اآمجنده حری

اعلان » ملالن شعر لشندون»-

واردی .اوده اونلر کیی «قوشهه»لر رم ا
سسبی ورن رصحافلق
لك کوردیکم
۳
ر

اوکو ند نبری

ى شید نکی

مصر اعلره ولىك

ی

۱

تمله کیردیکم دملری صاندم.
حوشفون

e

بان چاغلا سهدم

جد

دولتل

ای وصمه

باشکده

0

دار

کک

صبرما کاکللر ك بر اجه 9

صاچکی ن چوزوب نبانغلامهندم!

ولوردی !للکدن آو وب هسحر

«دروانءلری حقبقة کوزادی .مشق ایتدیی اسیدوانار بیله بونارهاعرهنه بیلبردی.
نوکی شعرلر ده « رتم٤ دسلن دزو

اهنك تترسور  .اعه بر جه ادن

رقن شرن

حسننك ملول جافبهسنی آمبیور کی بز.مثلا ايشته «آقشام غریبلکی»ندن برایکی قطمه :
سو دان
حبحکار

ای

طاغلر ه

بلبل

دهسدی

تس فان

حیلردی

وو شلردن لو سه د لردی

کت

.قیفر

یادا توب انان

E

آ شی

یارایی خستهدر » ورغو ندر صاندم 1

صبرا طاغلرموردی»موار قیرعرین
مق رده

لز

عشق اله نو ندر صاندم

وواه دو عشدی ھرقو شك ا

کوالقن

ل۲نندن اورکن افشام ودی

اند ن  5سس

وگو وی

صواری بکلردی برری

قبزی

ر شل کرزارنه مفتوندر صاندم !
تشن هالهر واردی
کوللرده ۲

وارد

بر آهو قلبندن وورغوندر صاندم !

اوزاقدنعکسایدن الهلر واردی

نوادا اداع دئل احا ایدی  .نسبانواهالك کولاربله اورتولونورلی بروارلقفاسو فك
اوفلدیی روز کاله مدانه حشقمش ء مد اممنك طاقرتبی و طاق طاقلی وزئنه قارشی »

تورکهنك اس درکاهارده واسکسازارده بوکسلن آهنکنی تکرار دیریلتمشدی ,بو» بر
نوع شلد > ر

زظره» دو SL » فقط قىمتى انکار ايد همه حث مرتفعبرایشدر .

بوق » کحایلك حت وار :
فل دیکلزدك ساز «رضا» دن !

بودورك کرجه صوك حبتلربده

5
غ

« --دون»دن کان «وکون» » «حال» ه ورونن ماضی ! قلمنه قدرتی

.وزلری وی کورسور»,رویماضیبباغلدر:
این » الیامنه غدای دوندن آلدی ک
اونی هم یک ء هم اسی کی کورمکلکمزلد سبی بوندن ! اوء «نای» نك تکملهسیدر .
ناحده آئیبه اوزانان بر انحلا اله ماضیبه قان بورلک واردی  .او احلا عكافك
اوو لو او روحندم دماوحتل راثي اولدی؟ اجنك
تیه متا انوا
داها متوازن  ۶متممی !۲

RS
عروضی کو ار اوندن زیاده طسعاشد رهجك دکلدر  .و وضوحله سلاسته

کسه اوندن داها فضله حاک اولامیاجق  .مصراعاری عروضك انه » ظرفنه صم
صبتی تطابق اش بر مظروف کی برلشدربور .نطهرفه اوفاق بر تضسق» همظروفك

برسانتم قیملداعق احتالی » استاد برمانفوز قاقانیکی کم برانطباق ء کهار مصراعه
ميخلا مش صانورسك  :جوق صاغلام بنرظم !
ومحهسنك
ناحى اسانك اك بارز قدرشدی  .وقوفلی عرحه ح

اراسنده اك فصسح

تورکهی یازمشدی  « .صفحات » ناطمیده بوبلهدر »وغالیا واوحوزلی لسان عاللکنك
صوك مال اولانعق  .زمان آرتق ورادا اوله قدر ی تشد.رهميهجك کیی

ر
وق
کف وودد رانا
ا

اونی صرف بردین شاعری صاندق  .اوزه مسلمانلق جریای بالکز باشنه نظمه
ق »:دق د ع.کفك امو اها کاس مطیر ۱۱ ۰
جکن بکرسلدکی
امجاب ایدر  .بونلر آیریدر » فقط قول قوله » صم
طنی ایرمق ل
کعفله واعظ مد ک
صتی وربور  .اونك ال اجماعی شمررنده دیندن رنغمه » اك دی شعررندهده

اجتاعی مد عاکندن برآدا کورییورز ۰ایکسی ,ری بوش ,راقیور » بری دیکرینه
دامٌا مداخله ابدر » ایک آیری هویت فقط » بربرار یلهایی قاناشمشار !

ملست حریاننك بایراقدارلغنی بایان حدالله صبحکه دین جریاننك علمدارافنی اا
مد عاکنی د صفحات »  4انتشارنده ل|قشلامش » غلك آرسسنده باترمشدی :
تقدیر اوشخصبتك ایکی هویتندن برینه » صولت دیکرینه توجبه ایداش اولسه كرك !
اجاعی مد عکاف له قهوهتریته کردی  .ک«وسه امام» لدآوندم ا

کوفهجی جوجفك ایکلتیستی دیکلدی  .بایرام میداننده سوینن چوجقار » مبخانهار
یههکلرلین قادینار» هبروتوشسر بررفوطوغراف
هكاشم
دوماننده توتسولهتن قافالرءبطللاق
صدا فتاه عا کقك اظ

2

حسان رحیتك رومائاری » امد رانك مقالهازی >

مد عكافك منظو مهاری  ...آری آری ولاردن عنی شسی یاسورر  .تصورار رذره

شعر قاریشادن » قورو » فقط بنهسی صاغلام برنظم الله حسلاق برحققت حالنده کاغده

بتلجه ر صیرا 7

 ۳۱رده و رانه»

باصق طاوانیی» قارانلقی» سضل ردکان »

دیکىلدی قار شممه ر خان قسلمقیل ممخابه:

امجنده ر ماصه» یاخود جوار تتالوقدن

۴

5
سلمه حوق
ةط

آولو کورمش احسقلی ر ندیرا
اکا

باحاقسز اون اون بش تحص

بش اون قدح» ای او چ دسق وف
و میخانه به

کت
باند ه
فریق

خوردهی
دو که ك

حمقهش

اسک

شوه ری رده

بوس

حسنقو

سد ر

شمه

E

قادن فو جەسی ارا

کلفتدر ۰

اجون يالو اروت

اوکا ا دو ھی

طورعور
و

1۳

ات خن

الوت طو لاشاده م او

دایییی

کی اولاد طو غو رماز اولسهدی

ریف شو حاله باق حستلی اول آزجی
0

ی

9

راق او زشمیء الجديکك ت ارتق .

 ۲غالر سزده ر تصیحت ادك
صو ی لط

منظو مهك

ولوا

ایی مصراع

وقق دای :

 7حالی کورمهدناول کوزم تومو له دی :
وا5
صغدیران

امجنه کنش ەی

رر فتدر

3
۳
3

4

جهنم اوا سمخی خر ر آوژوست :کیت» وشسك؛
۱

ی

1

_ رافك!

ا

سن
_ن | کلادم ابهی

قومشو |ڪه :e ا

ت اممم دوشوب با لدی قاد ن.
ی اما یر ی

ن
يرقدکو
روشا
مکاهلری حوق دفعه ااكولماجق تفرعاته قدراینر  .ابررقداشله قون
فا عه طوغی

Au
اب
سس
heb
n
dii

تحواف

SEO یایا با » حاده اوزرنده را
هانک

ویا حازطال

اة

 €تقاهر د

صاوروق

نکتهی ياقالامشسەق > دالدن داله > صاوروق

قونوشوب کدییورز  .بوتون بونار هبچ بری قاچرادن» حبرت ویرن مبخانیی برهنرله
زظمه ارو
افو
فK0اف

در

 ۰برداهستی ا تلارسهق حشفندن برد 8حوشتووعش
ىڭ

حقىقتی درهلرسنه فدر قاورامق

کی اولاحغفز .
فرسیخ اوزاق

>

قوپ قورو » قاپ قالین برنظم اولیورمش » نه ضرر :
٠ سوزم اودون کی اولسون» حقیقت اولسون ك !

شودر جهانده م اف بکندیکم
دین

شاعیی مد

۰

9

عم وب زرحلندر

صو ھی مللشدرمر ك بالگ می

تور که ابله»آلنده دینك بایرانغی :ملت رات قارشیسنه دیکبلدی ! «سلمانیه » نك
۶۶

ن

فا «

1

و

ون

باشمزه ونون فلاکتار دندن EEE

امیلنتك اسلام ادی » قومیت ه !
ناری
ارتاوود لق نهدیکو

شریعتده

ری ؟

و لامازسه او طو ردینی ردن ماد با باعبر سور :

اجون کلدی » ملست اسلامیته کرن برهر قهدر :

صازبلوت

۳

لوهی
گنف اولور باشته وکاق

اک
سورمك

ابلری ؛

اورت اد سس

عبت ورکه » لازك چ رکسه » باخودکرده

جمك چنل ه رححانی ی وارمش » رده

تلمین ایدسور سغمیر .

مسلمانلقده عناصری اولورمش > ه کزر

فکر قو

اك ووك دشمنیدر روح نی فرقه راك

آدی بانسین اوی اسلامه صوقان قالتابابك !

زواللی ! دوای مض » مضی دکواورکییوردی  .اوج یوز میلیون اسلاء
على هبه اهووده ونهبه حوفوردهدر ؟ دیندن باشقه حامعه طاعادینی اجون ! و کنش
امت حامعهسنده هیمسلمان ملتی هزمان قورتولاجق ؟ هزمان میبنلکنی دویار و رمشت
حالنده آیاغه فالقارسه ! اونلرك هبری تورکك یابدیفنی باپسون » ايشته او وقت
مسلمانلقده قورتولشدر .ظن ایدیورکه او چ عصرك اششی دیندنحقشك شحهسدر.
ای آما حقاران کم؟ اعوصچردر پارحه پارحه حوروین هواونی پارحه پارحه حوروتن

هدر ؟ عصرارك ووارلاوب کتردنی شاندمی لاغ مت ۰

۳۳

خلفای راشدین دورندهی مسلمانلغه دونسەك هیشی دوزهلهجك ! » دبورز  .حالی

دوندیرن امل » وامل حال نی دکلکه  .۰. ۰مدش آلا » ۸فقط ا آلبام » غريك
بوتونعوفنی کلسون » فبقزطده ی اسک حامعهبه دوقو عاسون :مد عكافك بابراقدارلق
ادلی منور دنداراق ودر ! وکونی مدبتکه امت حامعهسنی قروب ملتك اونکاساه
طوغدی » مدئیت ادر » فقط اولك کدیی وکتدیی بولدن بورومهل  :خسرآنارینك
عظمتی ايشته وراده !
وطنی باراقاه دکل منارهله اوموراردی

وق اد برکه منارهك ستق خر یطه نك

وطننی طعوفه کافدر  .اعیراطورلنی دن اله قورتارمق

آمجون عربستاه

اصسل

یالواروردی :

دیکلد سغممر ذيشامك الهی سوزی
نه بلق ده ورکاك قالهجی آکيوزکی!
ورك عہرز یاشاماز ک»ےکہ پاتار در دلیدر  .عریك ورك ايه هم صاغ کوزی هم صاغ آلیدر

رویکز باش باشه زرا ضوق چان متت

اا ا

لور ٠

«ورك لىز یاشایاماز  +اولهمی ؟ ایشه باشاور وايشته باشایاحق  ۶ .ملتك
ت

باماماستی باشقه ملتك وارلغنده کورنلردعی بر ؛ سای اوملتك:امحندن دکل طیشتندامی
یکلیورز ؟ اومات یاشاماز ک.وجوك اول » اتی بوق » الویررکه ملیتنی بولش رملت
اولاسك  .بوبوك اول » بر هیحسبك » دکلیکه او الهو روحکده پارلامامش .

ج

E

وقوعانك حاشران بلاغتی ادرا کلریی آدینلاندعی؟ |کر حباتده حققتی |کلانامادیه
بوتون بوسطرلر هيه بارار! 
ید عا کف که رفطدی ء وفق GE
بازدی » دیگری «

دگ ر قطدی» بری « ار  2قدرم»ی

ثرسی» نك وعظار .ی » ایکیسی فارشی قاری به حاردشدبار  .هانکسی

داها احیقدی ؟ رنده اوحوروم » دیکرنده باطاقلقوار .وکونیملت حریانیه فکرنك

ادن » معا قك قسندن دکل » ایکسنهده اوزاقده قلان اورتادهیحقفتدنکدسور!
درل
«عقنده» اله «شعر»ی زر

رمال بر  .صفقحات

شاعی

اصل

دوشونورسه

دوشونسون » وکتانی یزان اونده وی ارامقه مکلفدر  :وجددن دیی وششدن

شعری حقاراببادمی ؟ وی انکار حقسسزلق اولور  .قورو ,رنظم اوستنده متانتله وروین
جکن
رن|ده شعره حقدیفتی کوروورز .جغرافالك وطنی بارحهلانرکن و
ناظمك ونجد

تفن

کل وان و داه کدی :
بو خیبتلر و خسرانلر وون سندن »نون سندن
باصل تا عرشه توکسامزکه مناوتاه سك شیون
به رار دیکلیور » يارب > بهکوکار روم ایکلرکن :

المی » ثرع معصومك شو طوراقلردیى صوك وردی
باصل تسد قهرك اك ردیل اقوامه اوردوردی ؟
3

ا

کلوت

با

او_ج شم اردو

قحهسندن
0

م تاصل اوردی

1مزن
که استقبال امجون چاربان ورکر ک

دنل

عشقنكت

تاصل  5حو شش له وو شور

اسلامت

ایت » بادهدن بادهه

بالاده اوحان

طوردی !

:

مد اه اعماقنه دالش ایک آندن ردر

قوشو ور مخت

:

قوحه بر قافله و زو کرت

رون
کورورم ک

«لبلا»  6شاعس

یر عاس

اولور « خیم للا » یی دسه !

آشاغده اوکا شیدا ا «عنون»در

شفقار فرش راهك » فحر صادقلر حراغکدر
هلال کوکبرلك قلبنده ر طوعش اوناغکدر
ادانلر توتکدر » انکلردر

ابعادی خشتدن

تورك ا او اق تارخی ۲٤ --

واه و جروز

جهاز کدر علملر » قبلر اخش معیتدن
جاعتلر کوله کدر سە

خوك

۰
کل

ای للا

کل ای جادن یاقین جاانکه غانلردهسك حالا
بو بازك الورر لبلا » ای آرتق ای که بالادن
مود ر مار اشین شو باکش ورده مولادن !

«بلیل »ده حشقه

مور  2ول بزم» کوسترهسادی .ر منظومهده دالغهیی ر روحدن

کان هیحان روحارعزی دالفهلاندیرابلنور .کفك جل جلد منظومهلرندن بلکر
ال قونلسی :
قو نداد  6ز او

اوزمد و
حها ك وردی

هب

یک

حرط

با

قو روك

 ۳۳7شاک ورد

:

وون ر م یشیل وادی » یار بر قیب قریل کلشن
ک
E

کجات
خاعابك شن » مين شن ء

شرا7 

هدن او له سه ماعلرله ابامك شا دار 1

چون تن" طاملااعی ونکت لته ر عمان خروشادر ؟

خار مام سنك حقك دکل مام م حقم
عصر ار وارکه

ادناق

هدر

سلمز

E

اام

۰

تسلیدن تصیم وق خزان آغلار مأزمده
بو کون EE 7

او

سر سر ی > اور دیارمده .

که شرقك ن وفاسز » قانسزاولادی

سرایا غر به تدم ده جىقدم خاك احدادی .
 4متسد رکه ۲

طو لاس

و

م حقم » صوص
رکه

بوقاری | نقرهنك

وضع«

,

اسلا ماک

حرمکاهنده

نامحر م

ای لبل  4سنك حقك :دکل مام !
جالدین» درکادنده

«عاحم»ی اوفو وردی  .قالین » ا e

بره> حرار تلها کالنه حالدشدینی >

بر الشادی وار TE

وحودی 6

بطاورلاقوا کسهلی باشنی عاللایارق اوقودینی نوکتابده مدا کیاك کنش ناظملنی وال
وهرز
راعسلکل
وم
کفاعل
ارت

 .آرتق داها ساده » داها متکامل تکوهرنك»عروضدهی

بوتون قدلری ارتتهرك آقان » مالعهسز > E

» دوز وروان اهني اشندهز .

کتايك ماضیبه مدحیه اولان برلرنده بر جوقوره کدییور کی روحدن بر عصیان

سا

ویخایکیدك هنری.
کلبرکن  ..محله امامنك استدعاسنی عبناً نظمه صوقاجق قدر حرفت م
قارشسنده دوداقارمه توحاف رتسم حبزرکن  ..قآرغاسنك حکابهسنی قهقههار »جلیز
»الهارده ی حانلی طبصلی "قدیرارله دیکلرکن حناق قلعهی
کویلاراك کولشلرتنلیهذار مک
آکلاتان ى

هیحانیی برلره کلسورز .واعظ اونوتولش» اوسم سبلنمش» نظمك.
۶ب ا

قورولی آیافار عزلد ادن قاعش» اک

وکسکحک 0ن قدرنندهروحارعزه

:عاصم» مؤلی.
باشقه رهوا دولور .درکاهدن حقارکن کندی کندعه کی وردم «

ادبياعزك تارنحخنده کندینه مخصوص ر کرسی باپدی !

$
اورماير سیفی س هه یی سس ویرنارك ايلك کلنلرندن  .عروض ورغون »

څه سوعسزدی  .ضا رك آ ليك عرفانی ملت جریاننه علمكشموریی وکبرلنحاهد|قکه

آ لیعصر جالدیغمز ساز بزم دکلش  .چوق تللی و جوق نغمهلی آبلوندن صوکرا هه
بك بسبط کلوردی  .تمد امین ەی تك تل اوزرندن ومضرای تلله رار شته ده
حاربارق

اعشدی ,وب ساز اسیی انوندوبراسلمك اجون ی

اوندن شته.

طاقیر تیسی حقماسون واوکا یک نغمهر ویرهجك یکی تللر علاوه ایدلسون .کنج شاعرلر
صاغدن صولدن اوسازه یی تکللتربر »که» واوتی مضرايك تحتهیه دوقومبان بوموشاق.
ضربهاربله سویلتمکه اشلادیلر :اورخان سینی بوایشی یاانارك برحسی والقوتلیسیدر !
رضا توفق هه ماضدهی صدای تکرار امشدی» اورخان سبنی ماضینك صداسنه.
حالك لغمهسی آشىلادی؛ ا

وزىك فایشهسندن دکل مصراعلرك امجندن» اعه سال

درونی بر آهنك کلور :
جانانلر سویشمش  +عاشقلر نکاام

حانان وف ورد ادهکببرات
قا:رارهش سود اك حرانی یالکز

صهبا لك داغتلمش»

زواقده
ا

اس

نشتهسی

اک همحقریق سسی

دکشمش اولی اصول و نظام

نغمه ار وک
لته

مك

کون بايا سر

جر ینان رواهلر وار !

وزولش

شو ق

و و

یں

اور اده قربلان ياهلر وار !.

ءا ست

س

مه ابلاده یب یی» کوزل نغمەلی «غزل »لر بازیلاسله جک | کلاشلمشدی :
وداع اتدم .کنجلتکنك غو لک اانه
سلمنورم ول

ی  6وارد

د عکقات" ای واا ضراسنته
دایاناراق کدسوردم

ناگی 1

و هر ات فاناد کی هت هس رنه ايصسزلقلر

الهاعك عصاسنه

سیاسثه

افقلردن الک ایک سلد ز دی

»رك صداستی» بلور بر شفافله عکس اند ق
تا ماضدن منم ل
اووت

اوکوزم

قونکده

ی

عشه ۹ 4با لادم

و زکدن اوقوت ی

یاندی اوهو بهدالدی
 3و سه “ی

او وت ی

کوکسی اجبل قلدی

حالدم

 ۲لدی !

اویاندی کح

« ابلك حارشاف » کی شعراری اوقورکن ماضده هیچ آثی اولان» حالك یب یی
اوساق»

مولودی»

دون

قد سز

وموشاق»

و کاومل

 9فردیکز

7

ر لغمه د که د لك ۷

و کون E

اواج

L
 2سلسه کي نه سو کل Eله

ارق هکز ده

0
1

 3حارشاف

نو حال اله ئۆروشكڭ -آیاقده !

۱

4

۷#

*

نه اولیور هیچ سیستز ولوش
ص آد عده

و قر لو ب د وکو لوش

ارککاردن

بللى کی قاحتلەش

بلکز ده بو عصی بوکولوش
زر

باشقه لادشن وروم هکز بقااههدم.
4

۶

ا اک کک

وله

دون

۲

0
ظن

۲

قبور علری

اندرسهمهو

| 1

صاخىلەش
از

صییحاقده

!

دشدیرهءرك بزی عرروضكده
« تیش کیجهلرنده» کیی شعراردهده قلاسیق تقطیملری گی
شمه يكده حارحی ی ر وره حقارمش

کی باصل عن نت 6

و ملاللی ر آهنك

 ۲قیور ۰
وون

سز
شپر ا

ك ور اجنده

قاش مهتای داها بارلاق» اھا لک
امجنده 1

به ولوطدن ر ار وار نه رکو حول از

کولومسیور کیی سيا سرور

دو ماغات تسلمه»ش هنود  ۳3یاشے

عرهمك کنارنه دایالی باشم >

هب او اسکی کونلرمی خاطرلیارق
اکلوحوك  ۶تسلیدن امیددن اوزاق
ن» صاحی بکلیورم فتور امنده ؛

س

۱

بالکز اك ر مهارتله هی ایشلهین رصنعکاری قالدی » وقسه
ا
سفاسوزیی ؟ رك "رازینی ودره اوي اذرهدارته قدر
9
۱
طار اسورز .الک قادن حهر سناكثلیما بهتار

کی شمرلادهنهایه کوزللکلریوار.

لش AEE لوند» هار قادن حستلریRES ..

وال ووو سار ا

وراه حاد بهستی.

دو

خطوطی پلرسر > دوز > ها٤ژ فقط سوئل > فقط

مولس  6ساکن ولسسط » فقط حانه یاقن قز حهرهءلری  . .اورخان سنك شعری
و صو کنی جنسدن کوزللره بکزیور !
هحیالده عرو ضده «فرطنه اله قار»ی » شهده « ,ری هری اله حوبان » ی یارانان.

روح وم تن ای

یاع دکلء فق -شاعده
اوفلاماز ری درین  6حوشخون > فذر ر ق

مطلقا فدرئل » حوشغون » درن دکلدر !

تروت ول ات

ای «رباب شکته» ادى » مەك د«ربات»یده « کوکلدن

سدنر» اولدی  :اونی خهجك ایکنی بر کات دوعو غه قدر  .الکر ریاب شکسته
صاحی E

کال E

ا باوت فسنه قدر علاشاشیای»

و رلسهرعاتديی

«ق باا»نك قاوسنه کررکن رافدی« ,فسکه» نك لسرط نکتهلرىنه I
 Ptآ

سسی

حبقمیان کوکلد هکی رهه آجیسوزلر !

$
ت

ET

وطنی»ءحصی» خالی ركرنك شعرار ..تلف

واود مهای اولدی :عضل»
و عه ارده صاجی» خفف»غاز و زکوبوکلی >.

حا قانء لعضسی |د ا نهصو قو لان» لعضسی اع صا ك او ستنده قالاان حشبد حشند منظوم نهار »

منظوم حکابهلر «..نامه»کی نظمه حکنلمش قومهدبار»«کوردو کوم» کی نتره راقىلمش بهسار»

e

ی

اخلای قدلردن اه را
ساحهسندن » شمدی شعرسز روادیدن

وش

E

منوت >.

ول ادو سوروکلبهرك » شمدی شعرك
2

!

منظومهار نك ویوك رفسمتی « عاشقلر وی » نده طوبلادی  .اصارلاما رادا صزان.
حرب شعر ری « آقندن آقنه » سرلوحهلی بر کتات CE مر اسدی .تس

2

دعاسی » نده وطن منظومهلری مندرجدر  .منظوم حنهلر حوکابهاری > عن کون حقان».

نت

 ٣سس

 «۰نکاحده کرامت » اسملی جلده دیزیلدی  .وتون بوائرلره ایک همی فوورمدیسیده
خست » ه قارشی « اسراف »
علاوه اببلدنیحه آ کلارزک وسف ضا حى كلك ضدیدر « .

امضاسنك اوستنه ابلك دقتی ک«حهنك جامی »کی » رنکلی برملهنك اا
تترهین شعرارله جلب اعشدی  .برکحهیی بوتون رهام یاپان برخله :
انكاض آل صویارانوا ی قاراکلدك
که

پلاق قالیر باحلرله غم کوملکلی قورو لقلر

سقار صاجلر ی دژهمدنده راید عاق

افق صارار رصیرمای بشماله ی

روز کار !

پارلارکوموش ,رطاس کییسالرده بانان قر وقهده رار ایشیلدایان سلدزلردر
"اساطیری حاو و ضارده حملا ق به قرلروزر

اف صاحندن صو کرا ثر کووك کو ود ورطاغىتىر

ءساحلارك قوحاعنده فقمردایان دک انار

قايالرك قور تأسنده شرق سو لر بض روز کار

اصوکرا قوشار ایاغنده سلدزارك النلری

کوجرك چاشین دالغهجقلر راشای ر بوقاری !

میت اعارمته ,ماهر

O

ای دوغارکن شو هدن اش رسک

ه
ت کو
کداغك
ربار

۱

ورو ی

 1۳طر فدن رقصه باشلار ازميرك کی

ذیل سساری اوزاندقه ار قه»

قارشی طاغك وصیالری درت کو زله نکر

طلغ طاشن کیان اه انی ی
صبر مه صاحلر طو و قلره قدر اورکو لو ِ

کنج آفهلر سلاح جکوب باشلار شاتهه !

«نوعی ویلدیز» کبی حسله خبالك ازدواج ایتدیی موفقاولو هش شمراریکوردل:
ای کیحه نك آلنده

صدف

باماژه

ریتها » اوزافلرده رکولکه یالکز
ه

آولکون

م وار کواك خلقنك

روبال وردی

۰

رهرمان هر
سالری دکلری ق

سکون اندی قراکلقله ورغون دکره  .افقلرده اوغولدایان روز کار اوودی .

هیچ رسس وقساد هکوکدنکوچولك ر سسلیور ... :
۳
اصل شهرتی واصل ابری ,ه سکنازهدر  :همنظوم ا ااا
آراسنه قویا بیلیرز  .موضوع غربدن جالفش دیدبار» تحنهیه عاند برجوق قصانارو خطالر
وار دیدیار » پرقول یارالامله انسان اعدامه حکوم اولورعی دبدیلر » فقط هضرر ء مه
بوائرله عروضه وسیوتون فاثّق » نهبه حقدی  .ار هی اعتباربله بر ازضعف قالش

س

ست ۳

 ۰له ووعی حزّارت اعتنارله لازم کلدیی قدر, .دولفون اولامامش کی >

۲

راز ,حوجه براقلش کی » ,فقط ارده آقان" برشبعر

هیده

اوو» ضنعت :کلشنندن کن رقو قو وار » مصراعلرده ,SNE رحاذبه واه
ردك » « مزه » ده طوه ك TOR

اد » ده یکنحر بلکك ارکك طرف 

ود
فی

۱
 .و سکناز * استاسول «اسفته لکنات فور سیحرردر!
کی « آق بابا » نك
بوسف ضاده اآرفاداشی » اورتانغی » وباحانای اورخان سی |
قاوسندن ادساننه وداع متا

تفر سار ۱

ایس ۷ج  -منك آهنکنده شهاب کی قایان بر فانللك ! اورخان سینی لبريك
بر لغمه » وسف ضا مبذول برا فشدی  .ایس ج
دندز  .س«واریار » و

اوتارك باننده مهیه ارکك ,رسس

E شعراری سامعهاره یک ر ادا الله حاریدی .

بونار بوموشاق دکل برآز سرت » غازهلی دکل حوق آچبق » جوشفون دکل کورولتولو
برر نظمدی  .ری فته دکل جاه استناد ابتدردی  .مخلهسی ابداع امور » فقط

پك اعلا حالدن قالقوب ماضینك قلیونلرندهک ل«وند » ارك منقبهرنی سیر ایدهیلیوردی:
رت

واردیادن باغیرد بلر  2س

هت

د دهکلی

قادان صوردی گور سسیله  -- :باندیراسی بللیی ؟
م

وندیکلی

E

E

و ون

س

طو لاشدی

کوکار ی

۰

وندیکلی » وندیکلی ! صوك ساعتك یاقلاشدی .
2

حالر » » ددی
«
اغ

حواب

E

و ردك

E

رشن
حت

اش
اجقدر

قارشملا شدق « « قارا حسن » اعرا E

و

او اسون حتمز
¢

حاضرز

الا

۰

تما

هی بارادان ! نکهفلی باشلاوردی و غوفا ؛

 «۰توران قزلری » شهتك سئنهسنده دالفه دالغه پاملان بر ادایه مالکدی :
کلدی رویا اولکسنه ازیی ربلر

ل

باقشلری شاع انه رر محوصس

بت سوعبل اسار که منکشه افسر
شور کل غراری
دااغه » دالفه » اوزون صاجلی » وران قاری !

بوکنج ی بر اهتات ولق ایستسوردی  :عر وصی مو سی اله رلشد رمک قلاقدی

.

سب وود
معلو م جز ور

قالسلر عی ر

2

CD

رت

ور

¢

شور سار

ی

۰

الوردی

بو» سادیکمز عوض دکل » لین مه دکل » ایکسندنده باشقه بر وزندی  .عروضدن
سقوت

هی

کافی کور مهار

اتدبلر  .نصرالدن

اوزله دیکلری

ار حنی

آهنی ولق

خو جه « قارله اكك ی

امند له نو گر به بهدقفت

بکنمهدم

ایتدم و

6

دعش » کنج شاع امجادندن واز دی !
حناق

قاعه ره الهام

 TTشاعس

ی

دیبه کوندریلن

صو ول گیب اتدك

صارزء له رون 5ا
اوفاق

ا

۰

هك

بو صلقدن

اجندن

سمه

انی برشعر له دون

د وکوو صو ی

حشمهدل

اوور

 5منبعه اغلی برحشمه دکلء قوغهلهدولد ر لش

گنز
کر

عی مانب -
« دوان  7ا

کندی افادهسنیحه « غزل » دشلن مبخانهدن حوجقکن قالقدی .
ورودیگد ۱

ت

« ادسات جدده » به آوعرادی  .اوول.

پارسه متو جهمش » يا حقار » یا حشمازمش ء حشماسهده افله »> حقسهده  .شرف
لرسدن حکنندیء اك
پاقدی » ابراندن اورکدیء عم به بافدی با
مد ا

شد
 ۰قار

ده حاشرانلردندر !

بر کوش دی

رف

باشقدی :

۳

 ,اباك دفعه « ور اوراده »

|

رجتیی #ر سیف الدینله ایک احباب حاوشکند ار  :دعوانی برار يابدولر

دعوانك ,املك قعل مثاللر ی بری
اقسا ده و رکو

ا » دیکری شعر لهکندیاری بوردیار  ۰علحانت»

ضاف تورکه اله الاك عروض ازان قلمدر ده  ۲کلا 3

تفای دکلدر » عنمکاردی  .دعوانك طفری امحون او زمان ارد
۳ا

ولان

0

ی مدهب بر زرهله محهز جناب و لظفه  3ره فلمتك اعه ستو ی سیله هله

اانی کوزه آلدی  .نهایت بر کون « بطاریه اله آتش » موّلنی » کندی سسستماربنك
افلاسه اوعرادیغنی احساس ابدەرك اوکا « حالت > اولد ردیکی د

بوتی ک|لاتان سطرلرده ظفری مقاونتلث" آغلندن اکان
اوکھادی
سزیلنور î . ا

> ی

ا

! » دیش .

رل و ۳

کے « اوکر عكده حقندر !

« زمان » دیان ر صنعتکار وار »> خالةدر » نن یندم دعز ء فةط پابار

 4روز کار کی پلکنی شیش رن اکوو»رونن

اهر ی

کورو گر

کنو رن ر

و٩٩

فوماندآی روز کار زور ب»لکنی صاغه دوله حويرمك ره دوشر  .اصل حق اونك >
فقط صوصان ینه زماندر  .راو قادر آقشك اوکنده بووارلاندق ء فقط اون بز

اولورز  .ک|لاشلان بابدیغمز ایشده زمانك بوبوك پایینی آیرمی قولای اولیور !
ری بازلاشی ؟ صنعی شمردن» تحدهتی ضنمتندن ء
عل تج اک حدمی فدر کے
املی خدمتندن داها ووك ! عرب ديعا تحار بنك ر حوق نظرهاری سل « .اتکاری»
ادبانك اصل اولاحغنه وافقدر  .ر « سوقاق فنەر » ی یازار  .وء عرب بلدهلرسك

مشعشم لامبااری دکل » رم او زواللی بده فنهراریدر :

اشو ر سرسری ولوش کیحه ره

آولو بر جامدن آغلایان قورقو
قالد ر علر وون

(

ی

0

ادر €

E

 €او هو ۰

احجد ھاش

3

شمهد یکوللردء سوزولش اووبان کوزر وار
هرقو و وق شمه ی »قورتو

اک سف

3

سو

خىل کولاری

دکل €

 ,وکوزل نوزارك اوستنده یشیل قورغهار

#ءآرسورشیمدیحیات

0

لو ر E

شو کورارده

الديثك حق وار » ونون دو شعرلر ای ع 92ط اونلرده

خز ی

 3ههات!

 3لظر بهی اتات

امك ایستهین بر آدا بوفی  4صانورزکه فلان شعر فلان اداه دلبل اولسون دیه
يار لشدر

,

ال مسمو ر

دالدم کو ز کده وم

شعری

او ویان

اولان «شر فك

صوصمش

افتکه 3

افقلر ی

4

دن

ای شرف

رقا ۔ مصراع

قاعادکی عصر ارحه

او قویا ٤

او هو که 1

وکسلمهی تضرعك ای شرق یتمیور »

« یعلیالفلاح » ی کوکلر ایشیتسور .

هرظلمی قهری ځوغه رپارحه قان بتر

ای شرق اویان تر » ای شرق اویان بتر !

وس رش داها امزالدن اول » قولار ی صوایارق »> « ول کات شر ول کو کان
نوکلنی

ادام عقللی بوم

ولیه

! »

دن

رمعنا صزیور

کی دکلی ؟

علیحانتب وردتلی رشاع اولادی» L6  .فةط شاعسه

توتنزدیءحقن ۱

$
ی

و ا

ادسانه e < متعراک قافهی » کال » بابل را

نله دردین ۱

بت

۷

سس

آوزون ولارده بوروین شانفرتل کاروانار > هند بامهلرنده بوکسان فسوئل کاشانهلر >
پریلی ماصالارك تحائب خبالانی  ..اوقویانده سقدی » یازانده !

ملالك شاعری اولفه حالیشدی ء شەك شاعرلکنه قادی  .حزنك شمریامك
باشقه > شعری

شعه بجی باشقه  .او چ پردهلاك « باشوش » ی اوقودقدن i

کوزمك اوکنه شولوحه کلشدی  :دوشهکده ان برقادین وار » صاحلری اقابال

کوزارینك کریکلری اوزون » جهرسی متناسب » قاشلری اجه » فقط رنی صاپ
رقوز ر ا ۳۳
صاری» کوزل رقادین > فقط آولوی ت
۳۱
حهول بر آتاطولی کوینده »را فش امجنده رالوی دول ۰ات
تمفدهی
کغر
اوغلیهکم حا

کا
اوغل حسته ویک

» اوق بولده قورداربارحهلامش»

۳۳۳

بوق ایشدن خته عد درحال اولور  ۶رو ایک ا
جادیرییور  :اولوم یام دیرکن آولن براثر !

مقصدی نآاطولییی »نا]طولبنك ایکلتبسنیی | کلاعقدر ؟ ا|طولینك انکانروحی
رده ء وقالوقده حشر ولشر اولان کتاب رده  .مقصد 

روحاره شعهنك شعر یی

دولدیرمقدر ؟ ای آما بهسك امجنده کندعزی برتابوتلفه کرمشصانیورز ! هم اومعناسز

« بوی » کمدر ؟ آبوق صابوق ,رجوق لاف سولهدیکدن صوکرا اولولری صوفهده
براقارق حقوب کدن اومعناسز وی ! هله او « عايشه » » خاستا نشانلسنك یانانی

باشنده » .نهنك واار قان بدرینك بانندم عشقداشاق یال و وبل دون 1

۱

فربنك اوراده ایشی ه !
خالد فخری عروضی رافهرق « یی جموعه » ده هی رم ادن قافله ه قاریشدی.

حوعی حربه عاند وطنی منظومهلر یازدی  .ونلرده تکاثف امش بر حسك صبجاقلغی
ولامادق  .مودایه اوعق امجون بازبلشار کبی  .خالد فخرينك شمهسز بمخرلهسی وار .
پرمنشور برضا عکسابتدیریور ء لاکن بومنشور بآزرسقطمیدر» برپارحه حارسقمیدر»

حامذك ترکنده ناصلاولدینی بسلنمهین بقرصا|قلقمیقالش» ضا داغنق ودووقحقور!
$
ارو

ا

9

باشقه کل گتارد

ادى فلل دلج ععم ده رد

صوك زمانارده ٤ اليل سك اون تدا >

ااا

م

 ۰رد٤

سح

لازم کلن اورعان سب

باشاماسی

۷

هد

۰

ضا ء ایس هیج

» وسف

کی سمالر عاد

« دون » ده قالدبر  .او نلرهاوزاق وسلك خیالارمش کبی باهمورز .صوصان شعر وسون
یی

E آیاقده طورسور

اور باسنده فاروق نافد » هان یلك

عروضله باشلابوب مهب کرنحه عم

!

ی براقانار و اوک وداع ایدنار وار  .فاروق

تافقدده عوضله باشلادی » اوده هبه کردی » فقط صوضی رامادی » و ایک ف
وصو لندن > يانه یایه وروسور

ضاعندن

6

!

دوت ایدیبورم  :حسی وربایی یازاجنی زمانار و موضوعنی قلبك خفیف بر رانهسی
هره اجعت

کی کوردیی وفت

1

ادیور

قورقارم باقامام سکا ل ينه

پایلیر قرا کلق سیسلر انکینه
لار حه

کونشدن ور اومان کر زل باعاسه !

دالارم صو لغو ن 9
2
*¥

CEE

وادیده حون

۲

و ایصسز طاغلرك سنئمسك دردی ؟

ETO

اوستنده یبای کللر ستردی

درهار » هلر ستی اس
ی

حوشارق

روحنك

درندن وکلدی ر چوبان سسی

وونل هو سی

۶

جه بر قبرلرك یاسی» نشثهسی

عه ETEP
قولارك و

ا یکایند طو بلادی  « .فلسطندن

میی ور له ار نش شعر ار ی « دىکله یدن «

» بزه فاروق افذك ەدە حبقدینی آهنی کوسترسور :

راگن

رب نان شوه بارجن ری

ی

افسافا خائ > اساهات شاوی

قطین فلسطین » حواریلر بلدهسی
رما دنو شغورن رقاوالسی

و

ی صورمش دون کیجه چواك زللدرندن
زه خر ورمهدك فطاین

قرلرندن !

دیکلهنیرکن بر صباح بویلرله بز سنده
هامش
ال

د
نن که
قىزار ك انکن وا

۱

 2د بکلهیدن » ده مەك داها باشقه بردهدن لغمهلریده دیکلو رز 1
رده

کراک 4
آجدق و

و ره ولق

 ETان دم
به به عشقك

وارمور

وک تکاجنکز رده

هالا افتلر کی
قالد رملرده

هب رار یاشاسهقی رار طو راق اوسهق !
سوزولن کوزارك بر کول او لدهندی !

ازی ک۱لات صاجلرك وزمدزده صارعی؟
دسوردمکه  :شاعی ردهسك ينه !

SER
دش ی 6

یلصررح >

رحذح ینسه ود رودل قرا وا یتحایوف رعش رل یجازاي

ANY

ەولى چ
حرل
نا عت رف  .وبوك دعوانك فام و اختلال دور.ی و آت » س

وعثالی ر شعرله ه قدر خشمتل وحوشغون باشاععه موفق اولشدی :
سك کله باغلا نان ياغر YS
ماح۴,

طا

ق ل#مور

و ار سه

د کلدمهعش

e

 -مت

 .حبص اعت ابستهتلر اومغرور » اصیل  ۲تک

و دهدر هعضو نه ر حلته ولسهده
 CREEنوله سما

وشدر کووکلی

 ۳باغیندان حسلری

کتک

بح ان 2

 Dحا قاب «

و

باش | کدی صاند نمی 1

قالقهء ر

بر

سور ز ولهر 2

به ر

مد عبه

لسحندان

و خابان اندیت ولندر

از

ARشید ۰ن ا5ف کر ک :ن وی
قار

تاک  7درد اله انك دولودر .

۱

*

و خیایان 1ات

بل

1ك
زیر امجنده اغل طرءان قهرمان ن

قالقمور

طفر ك و الاك

آغزنه کار ووروسهده !

کی
و کول باشنده قالماحقدر ن

و ای *اک ام و تاه  ۲کلاتك
الاه

وکین باش الایه قالقمور

مله باسی

اوی

اللهه قدر وردن

*

د

ااك

بشمل زر والنكت

و خیایبانده قورولش وواسی

ك
او قیربل صاحلی ظفر قارلبا

عرو ضده حی کال دن بان لعهلر رەن لعض شعرلریده وار « .کدنسلطان » ده

« مهلقا سلطان »دن ری لک > « سافلر » ده « شرف آباد » دن رشمه » «دعك روحنه»
 eشعر لرده 2ی کالك ک ت
تمردبی دوفدن رادا رواو

ا

اچمز یادی کہدن سلطاندن

کی

اوستنده حبقارکن خاندن

وی ایکلږندی اوزون بر فریاد .
صار ماد  0که اجه خزان

آقشامی

اوزمادن

« صوده حلقهلر » .
وکا ع داها فاق راری

ری اد

زده طادق

حساك

ا

سبی اد ؛

آرآق و آوزون وانکن شعر ده فاروق نافد بالک کنا
دوه
و ره ه قدر » ( ص

حلقهار شاع

« دیهجکز ۰

اوندن اضل.الراز ی ودر ضوکرا بکلیورز - .فدرلی فتاه ازتال

9

—  ٩۷سب

کک » مصراعلرینه حا اولای بیلن برکنکه کونك آبهباقان الامنیتل

شعرك

۳

 2امیدیدر ۰

ا

یی

و حالك | لقبشندن حوق

س

قاتلانر سەاو امد برطفر اولور 7 ۲

ایدمل کها

لش

نور سنه قوشاه

kl مهدن داها وت

 ۳سهبه

متوالی بر حبقیش اولسون !

$
۰

7

عموعی حردن پارالی وسقط حقان وطنك الهی قامنه « فرق حرامتلرك ا
4

بازان اطم ا

هره

اهنکلی

وروان

ال دو ولش

و وطنی شعرلره

فدرتل رارق و ردبی وفت هنور رحو حقدی  .فقط به ا
روحدن

افور

.

اورو ح

»

«

راشاو

فرق

کنبش داللردن صبران کبحهنكث کولکسیله
بو ۱قشام رنکلر نی غب اد مه هس حك

و ر شا نی اردرکه ری تولش قاننده

آ۲هودن برسامحاغك واف

0۱

ور
اود
۶

لسن

ى

بلو وا بر اطه 7ص وصو نلا عش شی

وا » شعر ادن
سفن کی

موم

او

وک لتنحه سسی !

قارا کلق وزاری اطللاندیت

لش  2کت یابان

حدودار آغیر غر از کو کر ی له

2

وغوق ر سښله « هید

قو زو بر سس

دو ولدی  1ورگر | فبششبران قانت

شاي اا

اورمان باشدنباشه دولاشدی ر وغو ق سس .EAS :

حاقریلدی بر ووك شال ماضینك یادی

کنبش اوموزارله

نه دوداقلری صاری » له کوزارنده قورقو !

ادملهلری  ۲تمدن ر ر دومان حبتاردی I

راقدیغی بالطهی حلاد E

کت » ددی .

لو له اناتلای بیره

وج بر حجهره بارلادی الهوك روز کاریله  .وکسك » غرورلی ا

ردن 6

EAR

دوشو رههدن توکك مغر ور  ۲ننده

ملكا و کرهش

SR

ددی
ا یل
ظلمتده بار

دکل

قو لاری کسبله حك ه

 1قهرمان ارك

رشیار مر بلداندی »> رشیلر اس ایلهدی

جلیی  5بالطه نت

کو له اولان

اورمانده اوغولدایان رکواززارك سسبله

eE

قوللری کسلهجك قهرمان اسیزدر و

یي

9

رللکه
او
مىدانه ک

الکو  3قوی واردی !

اس e

قو

«4

یاقنلاشان کوکلردن

,ردن بالطه اسبرك آلنده باریلدادی !

اشفالك آسارنتده ابکلهین استاسولدن حربت واستقلااك محادلهار ی بایان نا|طولی به

و۷

نت

سب

کدی  .آرقدائی « والا نورالدین » له اينه بولی تبهارندن اج آنا وطنی کوردیکلری
زمان بازدقلری منظومهده حوق خصوصی باردا »> صفوت وهبحانك مصراع شکلنه
کرمش باریلتسی وار :
ای ارقداش طوندق داغلره کوان ولی

او بله وکسلمش که ساحلده اونهلي

|عه سو قاقار له اوفالد غه اوفالدی

متارهلر رچە رک » حامعلر قطه قالدی .

داغك صوك قایاستك دنه واراسلدك

و هده وقایا مغرور ریاش کی دك !

حبقوب اوك اوبتندن اقاسلير هك اکر

جوجقکن ماصا لارده د یکلردیکمن E

کوزل  ۱آناطولی کورونهحکدی زه .
2

۳

 ۲عادن

اوي اقش امّك اجون ر نده قلممزه
 ۳0کوزمزی آجنجهقار شیمزدهدی آرآق

 1قابادق .

سیل وادیلرله رژیالی  ۲تاطولی !

۳3۱

مه

آرهده برکون صاريفك بغضنهعی اوغرادی نهاولدیء « قارا فوت» آدلی کوحولء
نق
فقط فوتی ر شعرری "وفودق :
عصر لر واردرکه و ملكتك

تا

 FEرل ری واه

ظلمق سنور قارا قویك

قوت

 ۳بارا که رو هزده قاسور

ورا
عصر ارد ری ق
صو سير دورد

 2ا

لبی خوموردانور

E عر کوکللر نه

قو شارسه ا

فک

و قارا قوك قارا آللری

۳

وله صاریلمکن بوغاز مزه

کوکللر عزده از و خیرسزه

E

حالا ورسورز ال قدنی ری ۰

تانکو ردر ایعانی کوکالر وون

کر
شکرا نله سجدهه وارمازسه ۱

کنجلکك ورنی چالان بوألار

۱:

خر ال

کیان ی

ا۲طولی آتش و اولومك حققتمله حار پیشبرکن خالك وکوربه و آتشل شاعرنی
۱۳۳
آلندن طوتوب فورتارامادی  .الشتدل کهروشاه کتمشی > موسفووا تا
ولشوبك اوش  ۰فآرمده حقارتلارق بش اون نے صاتان و رده غ
موسقووادن کوندراش ء بر قاچ

حبات » ادلی بر جوعهده » مستعار بر اما

ولشويك شعری انتشار اسدی  .شعرك شکلندهده و لشویزم یاپان» مصراعاری نك کلهره
اند رن  6کر وز

e

حاب

غ وةل

طو راق  : . . 6ادق

نه مان

حادب شعر ار

ابافارعز ارو

اد

اتبیاز هار۵ 

ی
2اب کای ده دکل

داها آولو ر کویلو
..

قاعز ده

اوموز یامحسرز ء

.

 Eآرااسز

سلكت قامجسز »
۳

البق و

شتا

2

ن

اکن

 1ای کوبلر ¢

داغلر اشدق

ایشته بز او دیاری وله دولاشدق ! حاستا اوکوزارك
یاثیی کوزارنده

مز !ردەك

سس

طاشیی

کو رد که و رمبور طو ر اق SNE اثاقل قت
قارا

ٍ

:

صایانره ! ۰...

داغلرك » تارلالر  اوزلهدیی

آرزول  7قادن کی شهونله کوزلهدیی

هرطر ناغنده سك مانده قوی دمیرلهشن

ر صو چالقار کبی طو رای ی

و

۰...

ما کننهلر

ای حام قارنلری

هارای  ۰ار کیهار کی ب وخولدابان!.
ای او_ج آتل یابایسنكت امجندن

کویاره

طوبال » رولسز » کور

« سړهلوی » آمی چکوب

کهن »

NS

تن علکته انکین روس ادماننك « اور ژسال » قدرنندهی سری روحنه مص
اىدەرك دو هك

>

وره ورك

شك

کا کن

روحی

عکس ایتد رن اثرلر و

$
صوك س  -رقاچ سنه استانبولدن ایری یاشادق  .ادنی جریاناری منتظم عقب
راس يدر  « .هالاغ ترضف »
N
TT

اسبنك اوستنده بوقاج حساس شعر > قادین قلبندن کلن ترم برایی منظومه اوقودق .
رده حکاهمسی رکا حقمشدی

 .بللیکههنور شحصتتی رو

.

دعل تاز »

وقشومق
امضاسیله « درکاه » ده لعضسی مهم » بمضسی دویفولو » « طبیعت » له جنوق
ایستهن » فقط هنوز ررارتك دلاريتة اولغون رکال روهمهن شعرار اششار اتدی .

« تاجلمدین خلیل » ك منظومهارنده موفق رحکهنك ایزلری ترسم ایدییور  .برکون
عیر
شهل
رلو ح
« درکاه » ده « کالالدین کامی ۾ امضاستی طاشان  6ظ از مبر ولارندن » سمر

اوقودق  .و › قافهلرنله» ا
ری

رشعردی

.

بروزسرز آهنکزه  6دو وشده ی ضمسمتله توسوتون

بلکه شیمدی » سکا

سوزاری

صوك

کوزارم قاپاناجی ...

یازمادن

بلک وارداها بش اون

دقىقە لق ر#زمان .

E

ادی را قهاهكک ۳

دوشوندمکه » باباەك

دیزی دبنده کي

یکری ایک سنهدن

الز ده قالان نه ؟

صو رارم اه زقس

مادامکه کون کحهات

اکوته
حان

۲کت
سبلری

دوشودم حضو رده

ء

هت

هس کے عمتی ملک

کوه
عون او

۱

دویام ؟

دهکین

و کوندهر » پاریده؛

ازمر قابلریده .

براقك اوویاع

« سقاریه »ءدن صو کرا ایدی» فسطيو سدن رەه کلشدم .اوشعرییازان استاسولده ی
مک ارے براقهرق نآاطوییبه قوشمش » حوجوق دینهحك ار
و

« استقلال

اردوسی شد لر نه » دسه ر شعری

ار

 .امضاستی

 ۲ ۱کلادمکه و»

ا|ونکدر .این اوک ضبرتارنده» سقاریه قسارندهی عر درا روحنه بکوحوك شعر
« زع م» دن ر زممه کبی سرسلمش اة
دوه قدر اك عقور اولوملره کول یگز

9

و کون و ون ملتك کوکلنه کي

راحت راحت اووك مو بت SA
ا

نه کوزکزده کو ههدوعك

ای

نلک ارههکرده .و
وارسن د ولو ولونسون سك الله ERS e

ھ بارا کی

اا

فا عکسلری غب ادن

a

جونکه حریتاجون سوندی ضریکز

ا

و  ۷کربتك اوکدی قو لاردن نو وکسکز

زعرم قدسیق وار هس داملا

ابدیت اككوجوك

صاران |عه ر قادن آل

قانکز ده 1

اك مغرور 1:لثلره ده نایار

۹1 3

باهدر کم(

ودیکزه یاباجی بادیهلرده دکل

( 51وطتکر ده E 3 وطتک ده ۲

اآطول بر جرت وطندر  ۰غصرلردر اجر دن طلشاریبه فول فول راد ۳
۰
و عص رز » طتشازدن ا و فاق
هیقانی اسشلادن صوکرا قارا برهجرت  .وطنی آیرمغه کن فوك اکوندن قاحانار
آوریلان وطنلردن کوحولن وطنه آقانار .کنج شاعر ملکنی ارضر ومدن یابدقلریرتی
خاطرلامش  .وخاطرهی شعرله قانادارینه آلدی :

9
آ هم نه وکالتیجی > بهوغوجی

کیحه

ک
زو
ارمن بولوطلاندی » | رابابه ینہ حه

ار | کلتده قاجبو رز  :حوغالمور قو رقو صر

اومولادق

نقراری بالین آاق » زنکیتاری آننده

ولر اوزون رأیکیلی سلرزارك آلتنده ؛

کوکللرك کوز باشنه اناندیتی رانده
دیرسکمی دایایاجق بنرجرهم وق آرتقی

چوق سوکیی ووامری یاد ابللره راقدق
اوداع ای خراب اولان بابا آوی الوداع !

ونون کحه ول آلرکن تپلکهار امجنده

برفلا کت کنرسور اردوس

.

دنده
آلرعى او وعثم قاردشمك ز

آرقهنرده قایب اولیور بلدەمنك باغلری

ارقهمزده اض باشیی تآاطولی طاغلری

صانک «کىجه و لبلری» کیتمهیکز »دیبوردی.

ارقهمزده ژم کبی غروب ادن راردو

قآهزعرده

نهار وقکه دوقو عاسنانسانه ؟

و ران برکوی اوکار نده اند اسی رخانه /

روع ام اسلا دی
آزمر أشغالنك اوجن پل دونوهندهیدی  .ووك ر
کو حول 5

2

رشعر اوفویاحقدی .وی « جرت » شاعرینه اصارلادق .زه

«وحق شعراری » نك تهدعك اولدیغی
دازمره سر » ده رشمرله کلدی  .اوزمان ح

کآلادم  .بوروح ء کوحول برازمبر حوجفنك روحنه نهشعریی برعثلله ورونه ببلمش :
ا

دکیر رده  .یالز رده

مافی ک
«یدهجکز پاقنده » ر
دده

ی او ونوروك دز کده 1ia

وه

آبلامده اوله دسوردی

وار ازمیره کر منسه اوردو

قامام,سوز کزم مزآدده ن1ته

شيل ر اره بوروندی داغر

بابللی باجهار ۰اوزوملی باغلر

او باغلر رده ء باتجهلر رده

هر آقشام کو نك باندیشی رده

کنملرك اه پاراور ا ت !

کوزارم ازمیری آراور ن۲ه !
شممد ی رقوش

او سهم  3قنادم اوله
 ۸ادمه

AT

ازمیره کیدن ول 3

سله كىدەرم

e

EE 3

ا

 ۲و لسه

۱

مهلوس تکل ندامالشیغاب

ویولظفرله کندهزدن عمش روحددهر  .حاك وال علوی ۳

صنعته رقطره

حالنده اولسون عمهجکمی ؟ کالالدین کامینك « ظفر » ی او الهی خارقهدن قلباره
تسل ورن رعهبدی :
۱

۰

نورك 2

ادسای ار خی EIC

وا  1 ۷مد

اول دوک کا

ددمی .فاسله وك بالامترك ناضن.

تکندق حبرمات اجون وطن خربطه سن

قاندن وقیاهتدن ر دنه ره جو ردك

کوکنری چاتیردایان بر وطن پارچهسنی .
آنتهلر » اغلامابت دعوهشر عزه

بیردك
تر ن
وطن قاکنلا

دومل سکار EAS فا ول آرارکن کیره

حوکدی مج هروان دشمنله طو لو طاغر

کته زا

کو

دکر کلدی زه a

ايشته دزه
اج

جوكك بشرعری اقشار ایتدی  .بومی
کنون د یی کون » ده «کتابه » اکدولی
ک

غرتهنك برکوشهسنه بوزولن بو مینی مینی نظمده بوکونک تورکهنك اك یز اتجلاسی
وار  .سى

شغرار دسورز > قامدن کلنسسار دسورز  .دویغوبه کثافت و ص.حافلق و ,رن

نفمهار دسورز  ۰ونارك معناسی ک«تابه » نك ملاللی راقلغندن فصل اولش بر حققت
حه

امه

مله ولداشدی

وصیغمادی
هک
سکلاسرمحه

قلعمد ه جار نی » کوزمده باشدی

طاشدی

سلرحه نه طوردی » نه دیندی عشقم !

ته بکرلی واردی » کهلمذاری  .ه ی آووتان بر برکذاری
که کلدن عبارت قالدی ماری

ازلکن

E

 1کلاباك بهقدر حز دی

E

اوزمان ک1لادم له اولدیغی

عشقم ؛

ات تفت ادعا قوا
رنی آرایان ر دیندی غشقم !

ای » فقط اوقدر آزک ....
۳

> 2
عاشا ا

بار حخچهسی رام

اچرند | کرم ا اھ

هی

 2۾

ا

هه

:ی

» حطاست
 2بار گخچهسی » فاضل اد » خلمل و

6

تارمخچه سی > عمر اجى » جدالله صبحی » غازی باشا

هرآویده نوکونت ادساننده دوغمادیسهده نوک نك

ادباتنده انکشاف ابتدی  .اهورجیده آیری آری ادیاتك اوچ مهم ساحهسیدر .

س ل7

ءدسانك مشخص ی
اشا آ

 1ماح لشنه و

تور حوق قصه  3۲لظر عطفله اکا

اما

ادساك

> خطابت اطقهسدر  .اوخنهده
۲

a

الهامدن حوق فشک قالتدن زیاده اوزون عارسهبه» فردی

بتدن فضله معشری قلاته محتاج ال کنش واك حاثی شعهبی  .وراده ادسات دنک

سی الم معماری اب ء لار قا

E

برلشیر .حات اوفالسلارق خنهبه حبقار بلشدر .هکلتراشه ص ص » رسامه تویا» بستهکاره

نوطه ء معماره پلان نهقدر لازمسه ماعا محررینه اقتور » اقتوره حط اوقدر لازم .
E

برروماحی ور شاع اولاسلرز .فقط راشا حرری اولاسورز  .موی

آفتور > آفتوری نه » کەی عط ء حرطی عصرلر حاضرلاور  .اك جوشغون ر
شعرله مخلهلری قانادلادیران ,ريهس ګنهده برلعشه -وهملیر .عاشانك الهاعی قزولرده

طولانا طولاشا طوپلانیور .
هی صنعتکار حطدن و حاندن تاشر » محطه و حائه موتردر  .فقط صنعتك ,عاش
ودر هیچ ر شعبهسی طیشاری به محتاج

مزب  ۳۱ ۵هسیچ ری ده طدشاری ی

قملداتاماز  .هیثی دوه باغیی » وکونك شعریده مزاویده دوندن بوکونه صفحه صفحه

سنده
رانکشافدر » فقط عاشا کونك دکل اسلافك اثری الوور متکامل رانرهقهنك
مطلقا اوزون × ماضی واردر  .پاش نەك اك ووك عداسی  .اختارلق ر وهنسهده

هده عکستی کورسورزء ادس حه ال#اختبار اولاندر ! بو بدیهی سطرلر شو شحهبه
وارمق اجون  :بزده شعر ورومانك باننده عاشانك بکكودول قالشی وندندر » مادام که

حنهمن هنوز سکز طقوز باشنده برحوحقدن باشقه رشی دکل !
و اقعا ارم غر

اول دو

و

» فقط دوغان خنه دکل » تنەك هوسدی.

تنظاندن اول طتتی عاشانك اسمی له ملمنوردق  .اس ادبانك ګنه نامنه طانبدینی
الکز « قرهکوز »له «اورته اوبونی» در .عبدامحد زماننده آوروپادن پرتباترو قومیانیهسی
کش  .اوسادفاری زریبهسك روحسز رخلاصهسنی حقارارق بادشاعه سر انتدرمشتر >

«نه » دبان ,رشسی ابلك اوزمان کورمه 1
دساده ګ
تظهات ادباسی ESLE

پازمنه حوق هوس اتدیلر  .سظعات ادسانتك بری

+دشناسی » نك « شاع اولعهسی » اسمنده رقومهدسی واردی.

نه به ابلك وضع او ان

 NNسس

آکثارلك « وطن » ی اولدی  .حامد » هالهلر خلق اعشدی  .رحانی زادهده و جریانه
فاسلدی  .فط بوتون و ارار حقبتی خنه بهساری دکلدی  .احد .وفق ata

موفقتلی « مولهر » کداننه کندی اثرارمن نظرله باقامایز  .غبدا دك سلطنتی نهدهده .
قارا بر سکوندر  .ماشانی حنهده جان جکیشدیرمرك سوروکهین « مناقبان » قومپاساسی
تورکه آولدریو ردی .روت فنوجار رهس یازمق دکلخنهنی دوشوعهنی له عقلارندن

هدار تمانده که ودی و اك  ۶ا ا
ن
اوا
تماشا حباتنه مشروطیتدن صوکرا کردك  « .دارالبدایع » حنەمنك ولادتیدر .ایشه
 9آدانته » اترلرله باشلاندی  .و » ضروریدی  .فقط ار وتو دم لسرد دکلدی .امد
نورالدین فربك سار ی تورکلشد.ردی ء اوستاسی احد وفق باش نك ادلی ی gE
توربنك رقاج بهبی عصری فافتله کنهبه کردی ٤ 8

رله بار اولاز دبرار  .ال
بکل

آقصاق طرفز تورك قادننك حنهبه حقامامسی ایدی  .بو حذوریده بر طرف اد .

آرتق قسلمزی سولهتلرز :شید ما و

۱۳3۱

$

مزاع  -ادبياتك شن تحفهسی  .ماح بترسم » هزل بر ایکنه » جو برکوللدر.

تورك مکاوتیلهی سومر وسلر  ۰تصرالدین تخوجه » مرش تحص دکل ا

روحندن قوبان ر دهاء قهقههس.در  .قهقههدن بر دهاءکه عصرلری کولدبردی و ابدی

ٍ

ESI
اسک ادسانه ملتك روجی ناصل ره مد سه

« خرنامه » سیله ماحه رتش

ی و قهقههسیده کرهمهدی « ۱شخی»»

تدش و اهتفرد ودی

طاہدی » فقط اویی بر خلت اف رها ك

اسک ادنات ا

ي

« وهی

د کولوج » ی

لشهیر > حو« منیی» ی حیحلدر .ا هوك هدق وقدی .اواولق ترسهدنصو دوعقدی.

دون .کرکلره  حقاردیننی بارین برلره کبرهسليردل  ۰دبوانادساننت اه
« یی » بر قصدهسنده بایرام باشای عشه حبقارارق مدح ابدسوردی :
او

داظم قاون اموز دوات

که أده صل مر انار تواد خوبان

طوندی TU عقل او قدر دای
۱

ملك حان ودل فاذقده دخیغوفای!

۳۱

و
و اوک قصدهستك صو کنده شو دعانی باعشدی :
صد رو دو لتده متضاق نله سر فر از اوله ا

حوق کمهدن تاه

مدهش

مد

کو

و وگ

اده

سر

اعدا نی

و باز دی  .فقطاولکی قصید سنك ص وکندور

اب ور تا سننلزاده نك

بیاوی
دعاسی مستحاب اولش اول ال کهبایرامپاشانك رن باهی

اىح
سوعل
قارشلقی لال هزل کیدشکنلهمهلی بشمهدر ! اسک ادسانك هان یکانه س
.مانك او قاووق کلفتی طاشبان عظمتیی آوغدایی نثریی مهار تله
سهاسی ک«انی » ایدی ز
سور بل٠رك سشترله شدبردی  .ش آلیعصراق

 «.دوان » لد قبهسنده > ماج نامه >

ِا
بالکز اونك بر قاچ قهقههسی
ای یزان کی وتن اول ی
فشوەقدن ای

ر

۱
وا کی|

وفت ولاماددار  .نامق کالاث » دوژهنلي ك ۹۳۷ ۹۳

 EEاولوردی »> فط نوکولوش سلهغابهبه وارمقاحوندی .اودورك « SE

رةشل ) ,فقط
تاقار و
کیاکی وکای
ا
ال قوء
 EOEآضبيقك بوغوحی هواسنده هیحقیر على
e
3

یفص
دم روت ن غا
راك "مسافهشندن دافاکنتشدی ۱
و ای

و

ل

شیرارږدوکدۍ کرو نارك

وضده اهدرسه :لكك و شی

حوق قدرتل ر ګو روحئنه الك  .فولاعنك د یدند E

دل

الجرکل

بر جو پریسی سوفلوراك باپیور  ۰بالکز اشرفك ذوق قویو ایدی . بولوشلر نی کهبرلد
قابالفندن » الهاملریی دویغو نك

کوطهلی آغرلنندن قورتارامادی -.مسذول وقوتی مالزمة

قوللاعش > کوتو تا یاعشدی  .قطعهلری کاغدلردن زیاده خافظهارده باشدور" .ور نك
حوعیکاعده یر یلهمهجك دز آحق » حافظهازده صاقلاناحق قدر قوتل اولدینیامجون!

>اشا 5
معاصر معنا ابله مناج ع

ال تاشلادی .ن۰ژ و وزنك
اه

«ستزی بالطسم دی آلایل تتنلز بازدی.
مزاحنه ح رک نك ارذعی وار ج.ناب » م

فکقلطلی فللی ق>افتی فضله دوز کون >» بارلاق یاقالی وبارلاق اسقار يتل  7لاب رکه

ورن برآزده کولونور ؛ وفق اه ء شمتتر مراحك ال قدزنی قلمی طاشدی .
مزاحکه شفاف و اویناق بر لسانه هیشیدن زیاده حتاج وهرشدن زیاده مستحقدر ؛

جح

9

0

سح

او احتاحی ال کنش حدودله « ری » نك ازیلرنده لطمن اتدی »> وماج الهامیی
قایی مو ضو علردن حقار مقله رار ۱

« فاصل امد

شخصت
٠ ادسات معنديتك شطایی دیدیار  .و

فدر یل شخصتی باشقه شخصتاره

صاحی فلمك ال
 Eد

بورو عکده محل eg

زرمه »

او ج زممهنك « آیینهض اج  6ده مس لسم رخندهسدر  .منظرهنك مراحیی حقارمای ده

لدی

منازملر  ۶بللرندههر  2اا دد کا > ا ادن اه

« جوتزغق تلندبرن ریا کار > > ادر

دارع

ا
ا

ا

وقاواق « ودور آغاحلره حوباناق » یاسور ؛

د خلل نپاد » شىك آلنده دات ای
اولان صاحه

اولان وی والیاما ۰۰۳

حوردی » خففدر  .ه رفضق خالدك احتراصتنی » ه فاضل احمدك

« اوریژالته » سنیطاشور  .فقط مناحده خباررهدر  .حوق حاریان دکل» فقط اجه

ولوشارله جرک قوسار یاپان ماجی بر ناب !
جانرد
«

"رم

با دردی که فاضل احمدك :
دامن ومی ادزدی کیت !

اعیان اندوک ایدوب فراموش

زله
یفب ر
ماط
می
جرا
ده حدیتووقارندهی اف
ك
ری
ادت >
رولو ا
بو « م
« اولمای حدید»

میدانه جبقاردینی « رحاییزاده »نك

«ارافتهریستك » بر ی حالنده نحل اون !
ال ق

»عتبق «اولا » ی راك
اوسویئلی  2اف و

کتردی  .تقلید ایدیلن یالکزاولك كللری واسلوی دک ٤ روچ

ا
اوندهی کوزلکله بوکونه باقق » ارجند ء | کرم بو

فا

دورو

باباسنك مك

۳۱

۳

نظ

قدمهسندن اوزون ر امکه حقدینی شهره ر حرده حقدی !

و توفي نامز موی

روئی اعتارله درین

وولفون
ا

دک .

کدیور ک.واديرمك اعون مطلقا حولت دوشمك امحجاب 2

خفته طوعیی

نشثه الهشهوت

بررینه اریشور کی  .حر ی وکله مزاحك قافر تسخردن زياده اعصای نجریک
|لنحه یاعق  .بازیق !
ألمت وریور  .وو ماحی سادهحه بر ک

۵
 ۱وات

ست خنیحره نك ادسالی .نو شعر روات

تیف

بورونومی» خطاتروحك

— — ۷٩۹

مسناولوشیدر « .یازی» ده اتا

خطابت «آن» ی دالفهلاندیرسور  .بازی یالکز

؟طابت الکز سبین دکل »> دوروش » بافش
کله وسطر خ

و بده معنا وریشدر ۰

بر نظر بعضاً کسکین بر بلاغت اولیور  .روحی کوزمزده پارلایان بر شعله » عضویتزی
معنالاشدبران 2 7

» خنحره عن ده رین ر آهنك ياياسلىور مى رز ؟ حطسرز  .ضرف

رزلوهج>هتر چناد آفان سوز  ۶رردن حوق آزی .ری
 0سو
لاف را قوفرانسدر ء خطابت ایکنحسنه دنور  .یازیی اری ایری اوقویاملر

خطبی محتمعاً دیکلیورز  .بوبوك خطب اودرکاروحنی هوایه ویر » قارشیسند هجکمیاعتی
او هوا انجنه آلر » آیری آبری بوتون فردار تك بر روحدر »> خطببك روحنی تفس
ادن تك بر روح !
انتي ادناف»  ۶عاشا و مزا کبیخطاتده وقدی .اجدادمن الکز قونوشدی.
صحعت ادسورار >
فقط سوزی شعر یایامادی .طسیی رکفت ساده لاف سوبلررکن ا

هنر کوسترمك لازم کلنجه او اقام ثلثهلی لسانه باش ووربورلردی  .حالبوکه او لسانله
»نفردء
ترکسارك نی بازیلر » فقط خطایت یالهمازدی  .خطابت اس حانده انی م

میهدی  .برکون « یاووز »
لر
دنهای
کلد
بر ایک حلهلك متحلدانه فورانار حالشده ح
عصان ایدن اردوسنه » قر آتنك اوستندن » بر مله اکبولهرار» بوء خطابتك بزاردوی

بوکولین صاعقهسی اولوردی , .ر کون دردرتجی مراد » سراینه جوم ادن کوکرهمش
ازدحامك قارشسنه > ھىكلى اندامنی > لوان و

کرهرل دیکلیر و

 2و دنك

کتلهی میخلایان سسز خطاتی اولوردی  .ر کون یکیحرباری کوکندن قللدپروب
قال-ر مامقده تردد ایدن تارخی بر سرای اجتاعنده,رهسلمان غلبانه كلەرك آسبیحنیماصهنك
وطاتك
اوستنه وورونحه قرار » خروشان او چ هله اجماعه تارشخیقراری وردیرر » خ
اعان حالنده فوراسدر

اوژون سلطنت دورلرنده خطابت بالکز کرسدهی واعظه قالدی  .وده آنتل بر
»کم
حبتدن باشقه برشی دکلدی  .خطابت حریتله انکشاف ایندتره
یک مبداه حقدی

زو الک مس

خطیبار بزده

و رو توزی ده

کتیرمشدی  .محبسده قلان سوز حبسدن قورتولان حبوس کیی نکاورجه » هفتهارجه
بهلاونوب  طوودي ه.ی توقای اچ بر خطیب » کهويمهنك اوکنده باغیران بر
خنحره » هی بوکسکجه طاشك اوستنه « اونوز او چ سنهدر  ۰۰۰ ۰قراتیلهبووقفری

IAN

کک

متسه

صاللایان بر فوران  . . .کورولتو کسلنحه اورتادهخطب دته جاك ټك ر سر قااشدی:

اوه اخه بر شاع دی ء روت فنون ادبانته اولدگه حساس شعرار وترمشدی .:
 . . .سويشك

در مبتك »طلق

موحات ماس SE

۱

آولهن  7ماش و اردرکه
اوکا کهو ار اد ر

مکر بو شاع جوشفون بر اختلاطی و هیجافلی خبطریبمش خ.طابتنك اسلو
روت فنون لساندی  « .ژهست » لری فصله یاموردی  .كلەارك طولی بوزولىور و کله

جوق دفعه اصلنی غیب ایدییور  .لاکن وپوك بر قدرنی وار  .روحنك هیحانی»عیجانل
روحندهی صمیمی

اعان » صمیمی

حرارت » باب عالی باصقیننده بو روحك اعای ر

باطاریادن داهاقوتلی اولدی  .زواللی عر ناحی > نه ر ر وحدان > ه راق ر روحدی:
او  ajر حصامت  6نز فرد دکلدی
گرد او له

مازدم  6او فرد

دکادی

او و
متك

ملته هم درد دکلدی

حانلا عش اعانی اد

پارلامانتو کرسبلریهی ,رده اك علي خطایت مکتی اوور«.فندقن  7حساك «اك

ولوك خطبی» عنواتی حاوید بآكلشدی.ونك خطاتیانسانهدیکش ماکنهسنهطوندیر لش

ر ماقازه حستی ویییوز  .سکتهسز » پروزسز » قولای » بك ادلی » منیادی ر کله
۱

و له طبقیرتیسی ؟
حجرالله صبجی خطا ی ملك آیدندی .مدرسدی معو ثلغه کدی مسعو ندی 7

چیقدی » وکلدی مبعوثلفه ایندی  .هرصفتی دکیشهبیلیر » فقط دکیشمهین رسفتی وار :
ملل خطب  .مد امسسك « ملى شاع » یک

! » فحر آلی»دہ

‹ آنتهنك دردی » کیی دقاف قعل غمزار ی ارو وی
 Eا
E

خظیی براادی ح.ظاهارنده شمره داعا س

 2شا دید

فک ای

ا

فایاز !!
A

بپاری» صاحنده  5ر لشد رن رخصوعتی وار

ونکله برلشنحه خطبه » سوزدن اول > حکن برحاذبه ورییور  .وهی برنصیبه ! بالکز
جهر نات توق کل شمیده .کسکندو .دگل وال

اوزغ کده لو و

پمضاده کوجول براوطهده جالینان پبانو کبی بوسس فضله اوغولتودر! 
26:۰2

۳
امىت و ردبي نطقاری اوزون ررووادن کرمشضاننورز .حافظهسی ناطقهنه کلش

ها ای خظاهارمد حور

۴

ا شمر توف ولامادیتی حون نلوه

زمانارنده داها قدرتلی کی کوروعکدهدر  .قصوره بوروعش برهن تی ويا زیت شکلنده
رفصوری

ای

وار  .خاطر و وکل صورمی ۳

الك فط سوزه قدر ایندرر .ات

اك لسیط سوزی

له خطاته حقارر >

سوزسه هیسوز خطابت دکلدر .فقط

می خطبمز هرسوزیء ولو شکلا اولسون »خطابت باپار !
خطابهسیهبحانلدر  .اینانان پرروح طاشبور قلبنك حرارنی وزینه خفیف  ,پنبهلکله
عکس اندر .حابوق سو له شی لکد هحانتك اکونه همهبیشندن وهسحانك 7
درن اولادن حوشقون آقشلی رخطات !
شقمواسندندر .

رب وگ خطتان دکزداار کی بر تست کی صقافان کآیفننور.
ەل
وقل
نم
آژرویاده .مودادندوشن لعضشار بزده مودا اولور.غرب فضاهژهستلی» وع

خظایماضیبه کومدی .سوزلصنهتیسوزده طبعیلکی ایستیور .پارلامنتو خطابتاری چوق
دفعه ادبساته کرن خطاتك خارحندهدر  .خطب اديك » نطوق محررك مقاب اولارق
خرط برنطو قدرء فقط هینطوق بر
کوسترلهسلیر  .خطابتله ناطقهی قارشدیرماملن ز» ه
خطیبدکل .نطق خطابتك نظمی» خطابتنطقك شعریدر .نهقدر نطقه حبقانلروارکه خطاته

کرهمهدیار اهتکقاسقایدیبورکه دورك افدر خطبی «غاژی» در اوک ابدنته کدی»

9

دی

اوات E

او #رشخصنت حقامادینی

اجون .فقط اوکندنی کندی ادسانه عبردی » بابدینی ایشلری ناطقهبه کتبرمرك ؛

سوز وار سویلهینله » سوللهین وار سولهدیی سوزله بویور  .سوز اوندنری

ار ی داعا قدرتلی » او سوزی او سویلبه وای اشجومی او داها بونوك » هرحلدء
اوندن سوزه » سوزدن اوکا متقابل بر قدرت آقبور .
وبوك نارك وبووك وقعەلركدەسوزى  ۰بولتن آیری رقدری وار .بنشهلك امجنده

بشس عصرل تکاثفنی حالقالایان اوجوشان وخروشان کونلرك اوله زمانلری اولدیکه
وقصهنك وکلک » قهرمانك بووکنی » خطابتك ووکطی ررنده آریدی و از

»ا قکرلافك آررقهسندءک
اوی دیکلرکن یا نار تکله کلشء یاعزم ناطقه حالنی آلش ب
صباحخطاب در صاندق .

بایلان ایشی ال حوق اویایدی» ویابدینی ایشی هان بالکز ا

يشنك

 AYمت

—

م یانسی » هم ناطقهسی اولق »› اردونك قوماندانی » اختلال واقلابك قهرمانی پاننده »

خطابتك خطیده عبی ارتفاعده طورسور .نطقنك وتونخصوصتی دربنلك وعظمتدر .
ساشحهسی اغنه صتمان ان رم
9

ی
اون بش نطق سولهدی  .هنیطقنی

دراون ایک کونلك آنز ا

کندندناول وان رلطقه جوابا سوطوردی .دا کل بات ی ا
او ,رای دفقهدن برایی ساعتك الهامی قآهجقدر ؛ دقت ایدییورم » جواب وړک
نطقده با حوق خوشنه کدهجي » باخود فرت دویاجنی برقطه وارسه اوزمان سوزی
وپسوتون برقدرت اولور  .روحندهی عمان حضردر ء فورانك روز کاری Î

6

ووك دالغهرك عظمتیی لساتی دیکلبورز !
مات » طوق > ka برسسی وار .فضله ژمست باشور .کر

دکل» فةط ولولهیی

هیچ دکل » سسنه » هیحانله آهنکدار» پرده ,رده درجه ویرمهنی يك ایی ببلبور .شور
یابدینی وقدر » فقط سوزیی روحه کدن رشمرکبی | قیتمفه واقف  .کوزارينك کین

رل جهازی ایشلور کی..
شاوی وا داد آبری برقدرتیدر  .دماغنده مدهش ع

آق حقار .خلافت نطفنده اویتار مخك
ار
لرنك
بورایه کرن ببلکنار وفکرلر بام باشقه بر
ولرلنایشوب کان قسونلی برفقبه صاندقدی  .اوکه ملته حبات فازاندیران
قارا کلق دهطلیز
حبانك رقازاحدر ء اونی ادباتده قازاندی !

6

-

تفر وا

۱

منقد اولان قالادی  .فقط تنقید بوق  .صنعتکارارك خارجنده آیرمجه برمنقد صننی
تشکیل ایدهمهدك  .تقد ادات دکلسهده ادبانك محراسنه رهبردر  .بوبوك منقدلروبوك

استقامتار حزدیلر  .منقدله قارئی آیبران کنیش برمسافه وار .قارء ذوقنه تابمدر» بالکز

بکندیکنی بكترا منقد بوله دکل > بکنهدیکندهی کوزلنیده کورمچکیر  ۰بزده
دی

ا

يابدی » فقط رقارء دوفله ! تقد ا

با جدوحهزدرن > بالکز

۳۸ --

-

متا ری شیر ایدر طوریرز » يا مقدوجزدر ء بالکز قصوراریکوزهنه جارپار .رو
واردر » برقادین حهرهسنه عاشق اولوشحه آرتق نظرنده وتون حسناز سلمیر وعشق

س وکلسنك شصهارتی بیله حاذب یپان برعمادر  ۰بوبله روحلر منقد اولاماز .
ای ادببانده تقید « نذکره » لرك قیصه وقورو سطرارینه صاقلاعش فراری برر
کدی  .تتظمات ادباننده تقد سادهجه کندی وادیارینه پرمدافعه » و معارضاربنه
برصوأت اولدی  .روت فنونده نقد رعا افرادی آراسندهی متقابل سویشمهماهنتی

رادم متلی مداد
 ۱ی  .شروطتدن کا و دورده متظیات م
روت فنون زمانندهی عائلوی تساند واردی  .هیکسی آبری اریدر  .صنعتکاراری
 Eعموعی برارتاط وق کم که پاقینسه او اوه دوستدر  .کمکمه اوزاقسه
ار او بشمن کی  .آقهاراندن اثراره با مدحهدء ا زیل,یاملیور :اصانتل کوروشار»

ونان فلت ورر کے کل زوك مطالمهمن:
لازمکه دورهمو ی وصفنی ورن » دورك درونی احتباجنیسزن » ودورینه اووصف
وواحتاجه کوره عموعی راستقامت حزن بوبولد برمنقد حقسون  .رمنقدک ادسانك

ماضیسنده کیروح هدر > تعاقف ایدن ادی صفحات ەی افاده ابتدیلر » کوون یارینه
تاصل لدهحك واضل کتمهیی » لازمدی که ونلری سولهین وونلره جواب اولان ووك

و۱

یری
 .ازومن ار لی ست کک

ری ومو تنل وصفار له

رلشهحکار  ¢هسی آبری رورت » فقط معان بر هدفه کده حکلردی  1اسی ادسایدهده»

نظم|انده ده » روت فنوندهده اتل اولامادیغمز وله ونوك رمنقد باصل حقاسلردی ؟

۱

دا

لور رنه و دوقت سلامتنه

كرك ازى

اوایش اجون ووك  2لازمدی  .الوه نوبوك ایشار يابان وك منقدار  1بولووك

عاللر اولشدی  .بو منقد اعات درینلکنه دالاجق » سطحی دکل کدویرهجك »
ارہ دکل مو ره  6شخصه دکل دوره › ج

ویهد فه باقاحق ؟
دکل م

ا

ارام

بوبوك پراستقامت ء آریشخصتاره مشترك بروصف  امامدهی غابهبه شمورك آیدنلغی
ورهجکدی  :ضبا کوك آلب ایشته اصل وایشی یایدی !
و سطراری یازان فماونده ی ع واجیاعیات جپهسنی حلیل اهنك کندی حدی
"فو قنده اولدیفی مدرکدر ۰.اساسا وصفهزده بزه اونك علمنك ادساعزده یایدینی اثر
لازم  .وکونی ادسات که ملست حریالی باناغتدن E محر أسبی آحدی .بوايشك اك بوود

سب همه سس

صان ضبا کوكانآدر  .منقدلک اثرلر اوزرنده طولاشان فرعكتنقیدی دکل م آولهحك
شیله دوغاجقشیئی سوبلهین عموعی راحاطهیدی .یایدینی ايش رسوللرلك ايشنه بکكزر!
اوق يالكز علمنك منخانکی » علمنك اصوللریوسستماری» علنك «دورفهاع»

اا
5و ایاریسیل و
آك ف
جهسیله اوملما ضیاکول ل
طرف وشدی » بلمم » « حدس » ی ساری رقدرندی  .غرب علمنه قورو بر آنباراق
مان ايلك عصریعالمز او اولدی  .بردفعه کندینه فلسوم دعهمشدی > فقط بثدفعه

فلسوم دین « فلسوف » دن بسك داها فلسوفدی !
 » 1مفکورونسه علاك شعوری ور

علمی وحدلدر  .علمه

اجان > مضکورهسی عله ي 0

توشر

ل کر رو

علمی

۳۱

عل» حالی فرضایدیبورز » اونی کیتدیی د ایدهآ ل »دن آلاقویاجق

ه
ن»
سایه
سوهیدی » علمی باری ولده رافردی » «غ
ا

زور

زرو جح
اوقدر عاشق ب

اوزرندهی نازاق بوههفدهی حراونه مدیوهوا > عدف ون اک
کمنه ک|لامادی » فقط بوروحك حرارتندن هرکنج ایصنمشدر !

ادیاعزك تار خی اون یالکز رمتفکر دکل » وجدلی رشاعی اولارقده قدادهحك
ھىحانلىدى » شعری الىت قورو اولاماز .

اك لك  .شعر رهحالسه اونك لی

شپەسز وزنك طوپلولغندن وقافهنك اطفندن استفاده اجون بفعکضرلر یی بالکز نظمه
ورودی ,فقط دماغندن قامتهانديی زمانلر نظمكحدودندن شعرك مامت

ور

الهی » ری یازارکن لد ی  5وکونی ضْنا کواه آليك روحندن صرشور > کی

عصر بالشهندهک بونسی آمهنك روحله قونوشدقدن کر اونك کی وجدلی » اونك
 9دروق » اونك کی روحدن روحه کدن تعرر یایموردی :
 9اوش کهوقدر یام

ی رده

قاناد و برکه فیرلایام

قابأد سك

عاشق  1غلار حأیان د سه

درس

 6کوکده 2

 :وحه

کم

 3آولور وطن دسه

اوقو ور عیفان ده

 . .مراد سنسك وجه رم(

هم کوکله کوز و رمشىك.

هم دید اره سوز و رمهسك

حاتده ور  6لوز ووشاشیدات

حباتسنك  6وحه با کر
کف

۰۵-

!

مب  ٩۸۵ست-

و تیشکونکچ

_قلان بل کيعا

EER با علا ح

ی درددن قورتار » تا کرع !

روم

ی کو رمهدم سنك

 1ور اولوت قلبه اقان

اقا

باسورسهم سنك باقان
 7ي

کنش

یاقان اودده انار » با کر !

حوجغنك

ووقور دماغل ا

بشکنی صاللارکن دوشو دبيزمان » وحده کلن ۳

ا

برطر فه ایرمور > روح

کندیکندینه ایکلوردی:

اوو یاوروم » اویاناجق کونلر وار

پادنلری کوزهه ی دونلروار

 4شپید ء ازارنده اونلروار

او ازارده سنده طولاش » ی .

او ج کو ننه رجه اولاشء

ی!

او بو > ياوروم سنه شيەشك جاقور

کد باباك کاش  4ژه باقىور

بااسرندن قمزیل قانلر اقیور

او پارایی طور باغلام » ی

سن آغلاما » آنغلاع » ی !
او بااکز علی و شم له کل شخصایده ورك کنسنه ال مر برایده آل اولدی .
دور ی باشابان 9

ووك

آدام دورنده

ٍ۶

اآوندن ومادهدن وسوون

باشامور کسدر ۷ ۰

معد ه واعصاب

عصم ده

ابری الهی ر فراغتدی  « .فرد وق معت وار » دین او»

وبوی کندیسله حم رر حت بایان بنه اودر  .اووقدی » ملت واردی  « .فنافالله «

اولان الك وجدلى متصوفلر سله اونك « فنافاللة » سى قدر و

نوبوك عشقك اشنده

اریتهمهدی  .ی » ی ملیتك لبیسی !

ضا كوك اليك الك فضلى بر اثریده کوريل زاده تمد فؤاد یکدر  .ادباعزك بو
کنج عالنده

قابلایی وار .

فدر تل

 Celده اد هاشمدن

کوردنی ازدن

و

ای

هار باود

 3ای سلور 2 2 .

 5ل ستاغتازى »

لزان و سطرار » شیمدی مطبوع اولارق کلد یک وقتاوی حوقدن
 1هیازیی» حیاندده یا
.وزمان
حباندن ارش وردورور ا

و جله د هی سوز ر جازدی  .شممدی جع ر حقتتدر .

اوکا اولش مد صانو ر مکه که عصان ایدسور  ۲حمانده باژایان نه قدر اولو ء اولومده درز

.یمدی
نه قدر یاهایان وار و.قاردهی سطرری یازارکن او « رجتلی » دکل » فتط رجتدی ش
لوب-طراری یازا رکن ورم
دریلیکنی

 5و ونا ات ادت

شو

اوه هیمزه 9
TE

داها

ای

او شور > دعك که »e
کلینورم !

« دکل » اولو یت

>
شاعیی اه او زمان « عروب آاود شعرار شاعیی » دییه مدح اد سوردی .مدفؤاد

ودی؟
اوقوغولوء ملوفری» قامشلی» ابزارلی و افشامشعر رنه «مسایملال» عرنومیش
غنوده دوش بلورنده اطلس مهتاب
زد
۰۰

ار اوژاعش او وحوان د لیر ..
مبان رمه

و

و

91

ریشانلق

زواللی شاع اولوری دست اسفنار :

باشنده هاله" دستار E

سلوفر >

باباز هوای تاه عو د و بای ورات
کثار

حو ده

صولار

» اج

شصر » و » زربار»

« او خف ساحر زهرامثاله آلداندق ! »

هاشمك ایزندن کدن » فقط اجه بر آهنکله » او زمانی ادانك امحنده موفقتاه
کدن شاع مد فواده مقابل » غاا مد فوادده احد شمبل کتدیی وله اعرهعشدی.
« حبات وکتابلر  6حرری کی » اوده « حبات فکر به» بازدی  .و ادینی ايش خشقنده

«حیات نقلیه» ابدی .اوده ثروت فنونك رحوم عالی کی غربه ترانسیتجبلك باپیوردی!
هواده توركىلك دالغهلری حالقاعفه باشلادی .مد فوٌادك حساس پارومترهسی وی

ع
هوادن درحال متاتر آوادی  .دمسای تال » شاطری ع
حالسوردی :
انا ک٤ اه دای ایا
ای خالی فعادل اتسار وات 9
ای وماری لالهلر TN

هه

سو سله ن

 1ای سکار ریلرنك رب اقدسی
کوك تکاری ای زهننه ات الهنثارء
کو لارده

 7آجان خالق عدن :

ملت جریاای ضا کولد آليك باراحی علمله شعورلاشمغه باشلانحه خر آئینكاجد

شعیی فیضلی پولی کوردی  .ترانسیتجیلی براقدی  .غربدن اصول وسیستمی آلش >
اونی شقرك حوق کولکدلی ادسات علمنه ء تورك ادسانی تارحنك قارا کلق » معو ج >

انکن مسافهار نه ای

ورن برفنهرکبی قو لا غه باشلامشدی .مساق هلالشاعییده

آش >
و یی وخبرلی بواده پوروین کنج عالك ياننهکلدی  .اسکی جیجیل یی دبای م
لطب اهتکی ونار شرف و
لنده ستاده و

 ۳۳جلداك اترلری اراستده

بورولان غور له » « پاماحارده قاوال » حالارق > اوتی کالندیریسور :
یاماجده دولو بوشجهلر >

کوزارك یشبله چالار ..

قورقولی اوککدهک بار

ءوزهل چوبان د
وق ر آغاج ک

سکازار ری یانانی

اورمانه ت۱مه ی|اغی

۸۷
اراق

حغك

سوّدا

حاعی

باغلرده شراب یاسلیر
حبقماز

وللره

صا ایر

کدی يمى
| قشام بوغرسللث سازی

کی اج

کر

حو بان

 6کوزهل

ان سوداه قالیر
باقراچ

رف

6و

زد

حوبان

دولیوز ال شوطامی
»وزهل جوبان
کیمه علاج ک

کویریلزاده آرتقولی وشخصتتیولدی  .غر ی امدشعبلکنی بابارکن اولدیغندن
فضله عال کورومك ایستهین پراداسی واردی  .بوندن اله واز کدعی سلمیورم  .فقط

اوهوسدن برشه قالش اولسه سله ضرری وق » مادامکه حقبتق عاللکك بوی اوستنده
ك
ورر:
تضحد
بوروتور  .کتبخانهسی زنکان » فعالیتی منتظم »>قلمی ولود » حدفی وا
ادسات تارمی متخصصندن داها حوق ار بکسورز .

 1او

و سای

کتايك مدخلندن وراه قدر درت صفحهده کلدك  .برنجی صفحه « دبوان ادسای »
آرتق خایده ,رحقیقت کهاوادبیات ملیدکلدی » طیشی ,زمدکل » امچی ازم دکل› فافتیده

روحده کی

 .اواداتك او چ وشلنیوار  :حرنی خلقه امبور » کندیسی یباجی

حرته باغلی » نه قتبی غربلی دکل  .بوروین مدبت فارشسنده حوروین مدیت ادسای .
مجدد دورينك تنظمات ادسای اوچ وشلنی تلافبه حالشان بر جلهیدی  .لسانك
هسی » وخلقه انشدر  « .دوان » ی
لات
نیش ک
سادهلشمهسی > خطاب کک

قاپابوب عقصنلیدوهبه » سائیبه وخرابانه وداع ایدیش » بو یاباجی حرندن فورتولوشدی
غريك اصوللر نی ء رومان» ماترو » حکاه » شعر کی مدت ادساننك وتون شکلارتی

8

پاک و

دیر

۱

بلبورزکهتنظهات ادیاتی بواوچ وظیفهسندهده تقصانقالدی  .خلقهتعامباه اینهمهمشدی ؛

لسان سته لى  .الهانكکوکلری خلقك ادن کوردی » ذوق اعتارله شرقدن
 6ور ولاانمدی ر»وسارنده دیواتاردل سوزوان رهوا آسوردی .عت اما
ل|امامشاردی » د عصان ء کے سقطدر  .روت فون ادبانی ک»وردل 6ء

سس ۸

سب

شرقه باغلی ذوقاری بوسبوتون قوپاردی  .وغربه بوسبوتون  ۲تیلدی » لاکن بوعلهی

خلقك اوستندن قایارق یایدی » عصری اولام دبرکن لآافرانفه اولدی !

اوچ وط فه اوندهده صاندی » لسان بنه شرقه باغیی قالشدی رم اسدطری وزن

عربك جولندن » شبرازك باجهارندن کلن نه اسک لغمهیدی  .عصری اولاجقاردی »
روحارینه

عربلی اولدیار  .عرب ادبياتنك بوتون طبشنی آلبرلرکن عربك روجیده
روی
هی,اکر
گولم
کر  .اوبله ادساتلر کندی روحنی عیب ایدن ادساتلر الوور تر

بوندندر  .شقردن مه لر کن خلقكاوستندن قان ارامات طسیخلقه اینهمندی .

می جریان دورینه کردك  .ارتق شرقدنکلن اوجوزلی لسان تآبلدی  .پاباجی ترکیبار
ویاباحی قاعدهلر ماضیبه ga

 .عروضك

باصلی ررباب اولدیغی آ کلادق  .ەدە

کندی لغمهمید یکلسورز  .عبمدنسنه قارشی وضعتمزی دوزه تدك » وراده ررحعت
لازمدی ] .لافرانغه تقدن عصر بلکهحکلن ررحعت» آرتقالهامار یز ی وموضوعار عزی

ايشته خلقدن ل|لورز م.لته عاند نهقدر مبیشار یازیلدی .دعك کهننظماتك ده » روت
فنون(شده نقصان راقدینی او چ وظفهی عامىله پادق 2

ایشته وراده اا

تام بر ملل ادا اولدیعی!

۲

ایی شی وار » «شکل» » و «رو ح»۳ .

روحه کدهمیورز» فقط مک کدی

ااا شکلملاولاجقء
روحه کریش دکل  .روحه ابنهءهین شکل ملده اولسه ج
روحه قولای انمك امحون .قوت روحار وارکه بابانحیثکن امحندهده ملبدر .ایک طرفل
رر مثال بوسطرلره داها ایی آبیردینلق اولابیلیر  .فردوسی بر تم دهاسیدر .شهنامهسنی

الکز فارسی کاهلرله بازدینی » وحجم داستنارنی ترنم ایتدیک امجون دکل » جمكروحنه

عثال اولدینی امجون .ندحك شعرندهی شکل فردومینك وطننهعاددیء فقطاونكرویء
استاسول تورکنك شوق ولت شکلنده تز بدرهاستدر :جامل تا

ا

اولیان برطبش وتورك اولان برا وار غ.فلت شکلی ابه صاعقدهدر .
باحجی شکل طسی حوق ضررلی بر بله اوللور ء مادامکهروج آعوکردهدر .

فز» روحه کرهبله موروی کوسترهبیاهم دییه .بوایشی عوامه
جوب
ار
جاشد
آابل
شکلی قول
|یرهجککزه اشاغیده یخایی بوقاریبه
امك صانان غفاتار» «وقاردهی ادیمانی آشاغیبه ند
حقارك!» دین جهالتار کوردك ء این صنعتکار > ه حقان خلق وار  .خلقه صنعتکار

۱01

سح

بمرشر ح وبر تثالدر » خلق صنعتکاره الهام منبی اولیور  .اورتاده بوایکیسنی آییران
ارسدر
طلد
«آصنع» ناملی ر برده موحوددی  .بابلان ايش ,ردنك قا

!

ل صنعتکار دمكملتنك صنعتکاری دعکدر .ملتنك لساتی قونوشان» روحنیملتنك
روحنه حراق بان » ملتنك هیجانار یته»,الاریته » وخولیالریته آشنا بر قلب طاشسسانکه
مل شاعی وم ادیب اولبور  .بوصنعتکاری تورك حوبایده ک۲لایاجقمی؟ آوت» اونك
ن

> حلهستی

ات  6دقودر > حاني
س

 » ۳فقط دوفی آ کلایمامش

دوشکونذو قهصنءیت دسهبسلیرز ! دهمان «فا»ك روسلهالیکندن یمکوعه ده «مدینه»ستی

و« بادیهدن کلن شیخ »نی اوقودم  .خهانی تورکه اوندن تکر تکر پرر جله کوتورکز
آکلار ء فقط نك روحندهی درین ذوق قاچ کشی قاورییور.

آیامیال» ضرری بوق »
صنعتکار بوکسك اولسون » درین اولسون» اونی هیمز کل
انودن ایستهدیکمر توکسکلی ودربنلی کلهدن  ۵لضدن > ,ترکسدن حقارماسون » ,رملته

رروکیعك
ولسو
کلاش
امولتك دیلله فونوشسارق آک
اجندن آلانوبده

وی

ریینلی روحك
دکل
» وکس

قامو سله لو لام »> حاسازلق

ساختهلكده دمهسلرز .

اولان ودر ؛

۱

وو هنره

۱

ری مصنیعتکار صانیور  .صورییورز  .آلنده
نکدهء
ککنج
ته طوی بر
بلاقابیلهش»

توکس لساندن » عوضسر وزندن » تورکلکه عاد موضوعاردن باشقه کوسترهجك بر
شيك بوقی ؟ طاقنديخك نام حالهدر » براق » اهی کلسونده اوعنوای الهی برناج کی

۱

باشنه قوب .

ملبلك ملتدن محث ابدوب طورمق دکل .بیهرلونی تورکدن نهقدر بحث ایتدی» فقط
صاپ صاغلام بر فرانسزدر ۰بزدن حث ایدر آلافرانغه اولورم » فرنکدن حث ایدر
تورك اولورم ! «موضو ع» 2ای ه» موضو ع صنعتکاره سادهجه بر «وسیله» در .اوراده

روحنك باراعحی قدرتی کوسترهساد

e

» اوراده ملتنك قابلت وخصوصتندن ر ور

مل سنستکاریست  .بکا پارسی کالات » بک آکلات» وضو اجون

واسکتیرمه » بناوراده برتورل
کمض
سویلورم » بکا حتی بونی اجنی برلسانله کلات وا

ازرك آ لتندندهسکا مصلنیعتکار مندییهجکز !
طاورانکلب
سمان
هاو ز
جهع»
قلپبندكیجاغرنی تور
«-کل» «ورو ح»  ...میی ادیات وایکسنكده مللشمسدر  .داها شکلك ایشنی
مجدد اد بای بارخی ٤ --

یج
قاعدهلری آنیلدی  .فقط حرفارهن ينه بزم.

مك
حبجو
له کاال ایدهمهدك  .اوت عر

ددل  .صدامن واملاعن بوق  .صرفز حالا یقراردر .تورکه نامنه هقدز تررکهسرزلکلر
بامورز :اك حزیی شنوهعنی شت ابدهمهدك  .تورکه توورکهنك شبوهسی بالکز
استاننول شبوهسمیدر؟ ادیایسورارك امجندن وطنهحقاردق دیبورز .شوهیمحصورمی

راقهحفز  .وطن شیوهبهده کرمهنمی ؟
مل تاک وار » اولهی؟ حوق له » هنوز ملی قموسمز وق .تور

کورمهمش عمان کی دزن وول

ر

ل

دا

اولش »> بازوندن

آلیرکن کندی مالزدن غافل قالشر .ن|اطو  2شفاهی قاموسنده نهقدر حانلی» وج >

یهور  .مالدیات » ای آمااولا مین اسان» بونك ا
یک
شکمن
ادی
بلمه
وی
قاموس > تور هنن مت وان لسانارك کالی و رمك »> رم > بونەمعظم > مک

راتراولاحق!

«شکل» ملیته طوغری بوغرولیور  .ی«اروح»؟ موی ادبباندن اول حبانده آرآیاجفز.
حاده عصری

ر ملت واری ؟ عصری مل تک تارآنان نو  ۶م 3۱ملتک سح و

وورریز ؟ «طوملی پیکار» نهاری انکین افقارم.
قوتلی اولان ملتدر ؛ حبانده بوملتی ک
يالك برظفرك دستاتی سوللههور  .اونهارك دیلنده شاخلانان میروحك عصرهفوشان
سسبیدهحاشرمقدهدر .اودورکة حباته بوایشی یابدیردی .حاتده ادیانهاوایشی یابدبراجق!

7

ر
كتاك |نك او_چ قسعی

وكالتنك صوکار نه طوغری

اک  1نو ا قسمی ر ق

مطبعه به و ربلدی

7

اف(

سک

زاده د

ستمشدی  .اسیاعمل صفا بکكڭ

فو اد بکك مستشار لی ES

E

مطبعة عاسەدہ مکتب کتابلری باصلدینی امجون  -سکز طقوز .کاتیابك طبمی اقطاعه اوغرادی.
وی اخامرت اعکدن
وت

ورن

مقصد » کتایده « کنلرده EG

فع رارك وندن رمق

ارك طبعی ببتد کدن 7E

اک سته".ا 9قگا

رقاچ ای اول » » « کی و

> کی

باشاماحفیتی  ۲کلامر اولقدر .

« خطا وصوات حدولی »نك تنظنعی اجون کتایی رداها اوقودم.

اترك څمنه کوره او جدوله کرهجك طبع خطالزی 3

وک و

» فقط

موّلفه عاد اولوںده

او حدوله کيره مه جك خطالر او قدر حوقکه ۳

سئده سامان باشا
صاسز خطالردن باشقه مهم نسیانلرده یعاشم  .نظهات دورنك عاللری از
اصل اولشده او وولش  .اوکه عسکری رقیرمان > خلبی باپان ر اقلا جی » و « ار  2عم

« صرف ری » کیی ائرارىلەده Aa

6

«لست حریانناگه
ونوك دماغی رعللی ابدی  .صوکرا م

ار خجە سی » محثندهده « حسینزاده على » بك نام و خدمی

اک

 .روسبه

رک باق ومتاتل

ی.
اه ا
کمتل
دماغ کهطببهده ابلك تورکلك حریاتی اویاندراناردندر » هیورك کنبی اولك اسمنی حر
قو نت و

و سو کلهار مج دہ

« مقبدهقر ند » » « احسان رائف » خاعارله « اراھے -

۱

علاءالدن » بك کیی بعض آسملریده او و عشم 5

کتابدهی تقصیرام یالکز نساندن عبارت اوللسه ے شکر ابدهجکم  .قصورارمك چوقلنی
»ال صاحی اولیاناره و حال >
آزاشنده سای رتیی کی کورمك حزن اولیور » فقط » هتم ک

عی
ی»
بکه
طام
ماد

بر تصیهدر !

ادرنه

۲٩5
 ۸اغستوس ۱

ج

م(«
۰4
۳
4

مقر هم

فد دوریم اولکی ادیام ار و

9

تورك ادساتنك منشای
ایی ادسات

خلق ادساننك قمی :
على ادساتلر»  -۲ ۰تکیه و

تا

۲۲

یشوی»  +۳۲عاشق ادسانء ۲

ایک ادسانك منشاده برلي

دوان ادساننك من تلری

aT

 -۵ورکلرك خدمتي »  -۷4مدئیتمزك جورویغی»  ۰۵اتحطاط
اسلام مدنیی» 6
وضخك

لاد

فاع

رور

1۰

ادسات قدعهتك هصانلری

یال هگارا
فراصم ادیات تارئر قہصہ ملظ :
فلاسنق دور :

قوزنهی » موليەر»  - ۱۷راسین » لافونتت » وآلو ۲۷

اون کر کی صر :
کو
بەر » لوساز

VY

» وولتەر »  -۳۷دىدهرو » ژان ژاق روسو » ٤۷- راردن دوسهن
۵۷

رومانتیزم ورومانشکر :
افرهد دو ونی» بالزاق >
لامارتین » وشتور هوغو ء ل۱فرهد موسه »  - ۷۷ل

۷٦

هو
سان

 ۲ 2لکاندر دو مابهر  ۸۱ 6او

 2بهرانژه » هاوفیل غو ه »

بهاودور دواویل  6ودلهر < ٩۷
*A

تیوک اسوای

وظمات دوری :
کلخابه خطی ت

۸۱

رشد اشا taP

AY

و

اوا

عاکفباشا :
الم 6۸

۸۸
٩ 6 ۷

E ۳۹

او

4

اد

اد بر و باشا
حیای » ۰

۰۱

 -الرلری »  - ۱۰۱ادهم رو پاشادن اعغاب »

a

۱۰۷

اقشع  ۷۰۱ان

۹ناسیدن
ش

»۸۰۱۰

5-0 ۲۱۱

شاعر لی

0

احلت . 6۲۳۰۲

ضا اشا :

NIT

انیم جبایی  ۳۲۰ 6ارز
شادن
صا
با
دیک اراری - ۱۶۱ 6

ی

ر

١١۱

ا اب

رکا ند

۳۱

اه

E

ی
۱:۷

افق کال 1

ایق » . ۷۶۱حبای  - ۰۵۱ 6شاعیلی
 ۲۱بو خدهتلری

> YY ۷

اد

ا

ت
۵۱۱و ور

نهواه ڳلدن اعخاب koN

۹4

کرم :
رجانی زاده |

۰

۱

خان - ۲۸۱ 6شاعرلی .O 6۸۱2
ات > - ۱۸۱
اکرم بکدن انجخاب ۵۰۲ 6
عداحق

O
۳۷۹

۳

حا-و
امت ودمایی ۶۶۲۲

۱۸۱

۳۱۲الت yO

E

—
۸
دش

T

موسی >
۷۵۲ 6

6۱۳۷۲

تیا

4

شوت
د

—

۲ ۹۲۳ 6

_ سارداابال  - ۲ ۰۱ 6لیر »

aa

۹۲

۵۳ 6:

زو

ظیفه عوبداهالصغیر » ۰۷۲ ۲ن

۲,ر۸س-فله
ابلغان »  - ۳۷۲طرخان  - ۷۷۲ 6عرا وبلده »  - ۱۸۲رام » ۵
»

ل

۰

۲۹۲

A _- ۳

ذد اول

2

ن ۳

له ۸ ».

طقر کدی  ۳۱۳ 6روحار  -۸۱۳ 6حامدك خدمتلری»

HE

 2اشاب

-

والدەم >

-

اك
E

۸۳۳

 -۱۲۳ادن اکا

۳۵

ٍ

و
اش ررولك دو

۷,

ماضی ی باشایاتر

۱۳
RK

لسقوفحهی غاب بك
هیسکلی عارف حکمت بك

Ve

E. 3

۳۷۳

معلر ناجی :
ایی »  6۷۳ت-اجیده ایکنلكاھ  ۳۷۳ ٤ح

فمی
یات

ر

فاد ج وی

در

و

۰۳

و فد

۱

رن وتا

۹۹۳

نظمات دورنده علمی حات :
و

ای

حوو-دت
۰

ای

 -3۹۳ :خوحه -خسن افندی »  ۷۹۳على سعاوی افندی >

ناشا ۰۰4 €

اهد مدحت

افندی » ۰

اد وفق اشا

- ۸۰

عال مك  - ۳۱4 6شعدالله باشا »  - ۵۱اوالضیا وفق ك  - ۰۱ 6مراد مك >
شمسنبالدی
۳

:
۸ت »
 ۱ك
ای

نظمات ادساننك موی اوصاش

۸\4

تنظیات ادسانی اجون ماخذار

۳

I
روت فنون دورنه لظر :
عدا مید رخا ۳۱۳۶,

و

قووافی » ۸۲

نداد

 -ادساك حال > ۰۳6

2۳۲

اراق .

دور :

ر

۲۳

فلوهر

اواس ةز

 -رولا » غوقور رادرار » چ

کو

دوموباسان » روسیهر مرعه »  - 6۳اوژهن فرومانتت » اوقتاوفوسه » ۵۳
ر

دورنده سارو :

ایند

دومافیس › 54

TA

 -امیل اوژنه » وشتورمهن ساردو > ٩۳۶

83

وت | لمات دورده شعر :
وقونتپارناس »  ۰5۳2ل
وهرلهن » ۷۳
وت

دولیل » سوللی رودوم » فرانسوا قوه » ول -
۱
2۳۸

دورده نقد :

اسو لبت هن  1ارات

روانلء قرانسست

سارتای

00

 291قلارنی» ۹

۰

« رای هی ہہ ؟

ay CT
 ٤حیای-

امع

2 ۶۰

باغ

14

E

aoS

فکرت"» ۷٩2 ودی ادر اعاب 8۳1 ۶

خالد تا

2۸۸

تست

اش  - ۸۸4 6حاف ٩۸4 6  2اشلحه الى ۳٩ ۰

۰رچه>۸»۰
« - ۵ععتق عنوع » دن رپا

اوعان ۶
۵ ۱+

اش > 8١ا اق
عو به >

ى
ر_
۱۱۵ 6

۰۲۳۵

مرت اورم اتداره و ار :



۰

:

.

2

۴۱0

ی

0

۳

ب
سو

مد

روف

حسان

حاهد

ro
۹۳۰

سلمان لضف

۶6 ۰

اد کے

4o

شاعرلر :
حسان سارت

2o

فالق عالى

۷4o

حسان

تاد

۵ ۵ ۰

کن ي

e

حلال ساه

8

راب

اسم

oo

على اكرم » ح  .ناظم » احمد کال > 40o

ثروت فون ادسانندن کونهلر

40o

مرت فورہ طا صرهکی هی :
نای زاده لاطم

o

اسماعىل صفا

٤o

حسان رهی

00

اد الم

Vo

عمد امان

۹

مق ی درل
جز آي

٤۷o

امان للند

٦۷0

شهابالدین سلمان  6حسان تاهند

۷۷۰

امد هاشم  :شعری و صنعتی

۷۷۰

سم

٤۸0

روت فنون ادساننك اوصافی :

پارناسیهتلر و اروت فتوتجیلر » صنمی ادیباعی » طبیعینی ؟ » ماضیدن آریلیش »

وروش 
قالان لك باغ » غریب بقرضاد ء لسانده ایکبلك » کد
ه
یور

روت فنون

» فرانسه وز » مدئیت وحرث» ملت وادسات»

علم » غیدن کتردکری

برانس حصوری » سظهات ادسای اله مقایسه » تصلفل معنامی» اسملر ومسالر»
۵ ۳٩ -

تروت فئون اد سانتك عخال Ao

4o

بو فصل امحجون اوقونان ارلر

تست

ی عر ان سا
ووت ما متا کےکی
حانده وادہانده ملت

تارخاك

٦۹
:

اراك
حزاسی » - ۰5۹۰

درت قوت 6

ادا
٩۹۵ -

NSSIE

ورد

میس ری ۸۹۰۷۲ ۵

ولتدهدشمناغی » ٩۹۹۰ د

ندعابیآ نک
هدنابدا یقالخا - ۰۰۲ ۰
 ٩۰,۰هدنامح و
نظمانك معنامی وضع

كات ملت

؛ ۰ 6

دضبزاك »

ین ۰

9

۰٩ تاو چ حروال  ۷۰۱ ۶د

انده
کنج قلملر نوورك وردی »  - ۸۰۰حانده ملبتك انکشانی » ٩ا۹۰دس-
ملنتك قرری »  - ۰۱۱وطن ومستملک»  - ۱۱۱اولومله ملك حری » ۱۱٩ 2

اك
عصرلق مادله » ۳۱۰٩  -الاك امجی »  - ۱۱ 4اقلانده معشرت ۵۱٩ 6
لانك اعالی » ۷۱٩  -اس بات یی صکز » - ۷۱۷
قوتل زماعز » ا۱٩عت-
وطن هسی ۸۱٩ 6
Y1 ۰

معاصر فرالس ادبای 3

معاصر رومان  | :تاطول فرااش:ء

۰۲٩  -ولورژه » 3۳

_ مارسل رهوو 1

وشتزر
ادواررود » بهرلوی »  - ۲۲۰رهنهبازهن » آندرهورئه ۳۲٩ 6  -ول و
۲۰
مارغریت » موریس باررهس » ۶

-

هو
معاصر ارو  :هاریلاودان » بولههروشو › اوژهن رو » ادمون روستان ›
معاصر شَعر 2 6۵,۴
8

۷

وکونك ادبای :

 ۳ر ما مید :
ر مقدمهحك  - ۷۲۰ 6خالده ادیب » 1
۱

6

گر شقالدشن > ۷۳

ارب

ت فا

فنق ععقوب قدری > ۱۳٩ ر
AY

رخاف FES  ۹۳رب

 ۲8. 6۵۲6۹کوندوز » ۳6٩

باعل :

145

حیکال» ۶

6سفضیاء
و

حا

_ رضا وفق > ۶

قافتا ۷۵۰

اورخاق

الدفخری» ١۰٦٦ - ۱۱۰ایس مسج »  -علجانب »  6۱۰خ

فاروق نافذ »  - 1۰ناظم خکمت ۴

E وتیل

ام »ا مزاح » خطابت :

للدن
اکا

ای ۰۱۷٩ ۰
۷

عاشا کو  + 8۷۱ست یج  -فاضل اد اع" خامل اد پقءارجندا کرم »۰
خطاست  :عر قاق » جدالله صبجی ۶

اميد و عل :
ضا کول ا
7

ا
فهر.ست

سی >

۳3

-غازی» اهاز ۱۸1, 6

۱
o ٩
۰

۸۷۱

تن ا

AY
حد فو اد ۸٩۵ 6

AY

!A

۹۳

وصواس حول

ت

ص واب

مطا
و رین تور که

د.ریلن تورکه

جنس

۳

وس اعدی از

ونس اعدی وار

باراند قلری

ياراد یغی

ات ی

بارسك طاندیغی

حالنی کوسترمسون

حلتی کوسترمسون

ای د فعه

دعه
الاك ف

احول

اجون

INN

مصطنی باشانك

مصطتی فاضل باشانك

صویدر

وق دود
متا مه

شنامی

سا

۱۳
۱۸
E
۱۳۸
۱۰

ايشته کلدهی

( وایی کله سیلینهجك )
پشهال
قوواينك

NE

بونلرك بعضلری

بونلرك بعضاری ادرر

۱۸

پشمان

قو واا
چوق

چول

رعد رق

وق
رعد ر

اولاز
رندن

اولاسه

|ود
ل

ر مازن

عبن سطرده ایی دفعه )
رندن (

1

O
E

سس

۳۰۹
ور
NONE
YY

الود و
رزمان

Yo

جانای

EY

3۱
۲رNیسوا
گ,

TEY

e

لمنتلر

اميرك اواغنه

عباس
درومشدی

( شاهد کلهسی چيقارىلەجق )

۲۲۳ ۵

۲ ۵٩
۲ ۵٩
۷
YY

۳

قختسشت
ا
بیس

۱ ۰

سحر
سوك

مبیندر

آرتق
ی
دند
:بلر
منش

به پوفن
دەك

( وله جیقارلهجق )
میسمدی
ر حدودسز فك

ی

و حدودسز لخك

ای

۳۹

هم وی اوله قاپالی ...

میهل
و(جله سطرباشی اولحق )
بلیر سز

ی

دوداغنكث

ار
آووتان ملت

روت فنون صوصمش
هوراس

انتك صبزار

00
.یق
0
ee
r
رهE
2e
5یa

ردن
صفی

و

BAFد
0۰
ف

یی
ی
ی
۰.

تس

۵
۹

