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(دۆري نگئر ل  ئقلپئياجآ العجائب در   (  

 دۆري لرئنگ آجايئپلئق

 

ر  ،يا   ،ليلگيب امما   نده ل   .ريندل  يدا   مج   ناندئر التاياو و  ر  نگئر ل اباحاس هو نادر السئداح ئلر ابئتائغ پاتيک ۉب ،ئرالئلتاغب نگيب 

نده  نيمؤم هو نئرسئنداياو   نانداو   ئرل ز ئرساباح مح   ئرلالئپغا ،نۉسلو  ب همزک  ر ؤگ لو  ي ار الۉقزو  ب هو ار نالاز آ نالدو  ي پاتيک ۉب ب 

ر    .ئلدئز اي پيلييد رنالۉتسۉت ستو  د ئناو  ل 

 رح   .رل ۉ ديغو   تآ پيييد)”يرۆد نگئر الئقلپئيجاآ“)”پئياجآ-لۆررۆد“ نگااو   ،پۉلو  ب تار ابائ نادپاب يدي   شئمتلآ پاتيک ۉب

ق ئباتيک ۉب ميک  نانداو   لااغيتادۉح ه،تسا   لامآ هچيگيدتي   نگئنئلاح پيدا   ئلاي نگۉنو  ش ار التاز  قئانداو   هو هتسيشا   اي ،اسااو 

 ناندئئغنچلقۉر غو   نگينۆنۆگ تامايقئ هو ناندئلاو و  س نگيريکن  -رۆنگکۆم ،ناندئباز آ حاوز و  د هو رؤگ هندب   لاو   .رل و  ب ئزار 

-اغس اندئياج شتيحب   ،پۉلو  ب نامآ ناندئباز آ حاوز و  د ،رت  اؤ کد   مئر ئلدئي نند  يسۆپرؤک تار ئس هندب   ،رل و  ب نامآ هو تااغس

 نگئيادۉح ،پۉلو  ب رسس  ي  يم هگيکلم  رؤگ ئنئر اديد نگئيادۉح نايالمو  ب پيييد”؟ند  پأبس   همأن هو نيچاۆ همأن“ ،راتاي تاملاس

 انئسالب   تري  ئحآ مح   أينۆد هو رل و  ب رئپقا ه،رسيتگ   هحبۆش هو کش   نگاۉم يشيک رح   .رد  ا   پيسن   نگااو   ئتااغپش   نگئنئلۉسر  

 .)!نئسالاقس نامآ يزيب نانداو   يادۉح) رل و  ب راچۉد

 :رئدر ل ۉش ئرالپاب نگئباتيک ۉب

 أينۆد) نگئئغلاواقت هو نگيگيلأينۆديکر ت   :پاب ينجيکاي .ئنايب   نگئنئباز آ نگئئغلاقمتۉت ستو  د ينأينۆد :پاب ينجيريب

 .ئنايب   نگيتي  ين کأ پ :پاب ينجۆدر ؤد .ئنايب   نگئاغمالتاي ئنلااغتاقح :پاب يجچۆناۆ .ئنايب   (نگيگيلزم  ريلديب سو  ؤح

 نگئمئحار ر ئنامحارر يحلاليمسيب :پاب ئنجئتلآ .ئنايب   نگئنئر الئقچلامئقرتآ نگئر ل املاۉ  هو مئلائ :پاب ينجيشأب

 هو نگئباز آ :پاب ينجيزيکس   .ئنايب   نگئنۉلوو  حناج قئاندئناي نگاؤ نگيمۆلاؤ  :پاب ينجيدي   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س

 ناو   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگيرل  شتيحب   :پاب ئنجۉناو   .ئنايب   نگئنئر الپاز آ نگئحاوز و  د :پاب ئنجئز قۉو  د .ئنايب   نگئناز ج  

 ناماي هو نگيگيکلم  ند  اۆ يرل  شاي ئشاغي :پاب ينجيکاي ناو   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگيگيکلم  تا   ابو  ت :پاب ينجيريب

-نغاو  د :پاب ينجۆدر ؤد ناو   .ئنايب   نگئنئر الاقح تنرز  پ   هو هنا  -اتآ :پاب يجچۆناۆ ناو   .ئنايب   نگئاغنمالاقس ند  ر ل  شاي

 :پاب ئنجئتلآ ناو   .ئنايب   نگئنئساز ج   هو نگئنئباز آ نگئر و  حپار ش   :پاب ينجيشأب ناو   .ئنايب   نگئئغشانتغا نل  يب شاندئر غا

 ينجيزيکس   ناو   .ئنايب   نگئنئساز ج   نگيگم  تا   ئقلئلچۉۉغش :پاب ينجيدي   ناو   .ئنايب   نگئنئساز ج   نگيگيکلم  تا   تابغئ

 نگئنئساز ج   هو نگئنئباز آ نگئئغلئسمۉلاۉ  :پاب ئنجئز قۉو  د ناو   .ئنايب   نگينيسأنۆگ قلغۉ هو نگينيسأنۆگ زؤگ :پاب

 .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئز امان از انئج :پاب ينجيريب يميرگيي .ئنايب   نگئنقئاح ئشنگغو   :پاب ينجيميرگيي .ئنايب  

 نگئنئر الپغاو  س نگئاغمتۉوۉي ئراحغا :پاب يجچۆناۆ يميرگيي .ئنايب   نگئنئساز ج   نگيرل  پيرؤگ :پاب ينجيکاي يميرگيي

 انئز  :پاب ينجيشأب يميرگيي .ئنايب   نگيگيکلم  تا   تئماۉ نند  يتم  حر   نگئنلااغيتادۉح :پاب ينجۆدر ؤد يميرگيي .ئنايب  

 :پاب ينجيدي   يميرگيي .ئنايب   نگئنئساز ج   نگئئغلز ابچ  ب   :پاب ئنجئتلآ يميرگيي .ئنايب   نگئنئساز ج   نگيگيکلم  تا  

 .ئنايب   (نگئئغلپئر غا) نگئئغلر قئاپ :پاب ينجيزيکس   يميرگيي .ئنايب   نگئنئساز ج   نگينيگم  تا   ئقلز انبيتل  ت   نگئر نالئتاح

 .ئنايب   نگئئغلاقمتۉت ساي :پاب ئنجئز ۉتاو   .ئنايب   نگيگيکلم  تا   رئباس هو نگيگيکلم  تا   رۆکۆ ش :پاب ئنجئز قۉو  د يميرگيي

 :پاب يجچۆناۆ زۉتاو   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئاغنملاۉ  ئکاسويم :پاب ينجيکاي زۉتاو   .ئنايب   نگيتر  أت :پاب ينجيريب زۉتاو  

 تااغمج   :پاب ينجيشأب زۉتاو   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئز امان امۉج :پاب ينجۆدر ؤد زۉتاو   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئناز آ

ق نل  يب  زۉتاو   .ئنايب   نگيگيکلم  تا   تامرو  ح هو تازز ائ هديجتم   :پاب ئنجئتلآ زۉتاو   .ئنايب   نگئنئئغچلامئقرتآ نگئز امان نايلااو 
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 .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئز امان تاغو  شأب :پاب ينجيزيکس   زۉتاو   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س 1نگئنئز امان ليپن   :پاب ينجيدي  

 أحأليل “ :پاب ئنجقئر قئ .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئئغلاقمار و  س نادئر نگات يگيکلچم  گ   أنۆگ :پاب ئنجئز قۉو  د زۉتاو  

 ينجيکاي قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئتاو ل اس :پاب ينجيريب قرقئ .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئئغلاقميتآ پيييد”لاللالاي

ق ناحرغۉ :پاب يجچۆناۆ قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگيگيکلم  تا   گل  يد :پاب  قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئاغمااو 

 قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنااقداس :پاب ينجيشأب قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئز امان هلياؤ :پاب ينجۆدر ؤد

 ار فالئلاح :پاب ينجيدي   قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئر الئحاس هو نگئنئر الپاز آ نگئر نچالغاسغئ :پاب ئنجئتلآ

 .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئر ل از ار او   ليپن   هو رزاپ :پاب ينجيزيکس   قئرق .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگيگيکلم  تا   ئقلئشاغي

 ينجيريب يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئر التاغو  کر  أبۆم :پاب ينجيللا   .ئنايب   نگيگيکلم  تا   چاح :پاب ئنجئز قۉو  د قئرق

ق زامان اندنگۉو  س هو اندئشاب نگئلئي :پاب  :پاب ينجيکاي يللا   .ئنايب   نگئنئئغچلامئقرتآ نگئنئاغمتۉت از ار او   هو نگئاغمااو 

 تر  م   :پاب ينجۆدر ؤد يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئيآ پج  ر   :پاب يجچۆناۆ يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئيآ رئشآ

 ماير اب :پاب ئنجئتلآ يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئيآ از ار او   :پاب ينجيشأب يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئيآ

 :پاب ينجيزيکس   يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئيآ نابرغۉ :پاب ينجيدي   يللا   .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئنئيآ

 کيمليحر  يب :پاب ئنجئشئمتلآ .ئنايب   نگئنئساز ج   نگئر مالئلاز  :پاب ئنجئز قۉو  د يللا   .ئنايب   نگئنئباز آ نگئر ل ر و  حيتۆس

 رۆکۆ ش اتامئغن :پاب ينجيکاي شئمتلآ .ئنايب   نگئر ل اباحاس کييب   :پاب ينجيريب شئمتلآ .ئنايب   نگئنئساز ج   نگيرنل  د  ا  

 نگينيرأ :پاب ينجۆدر ؤد شئمتلآ .ئنايب   (نگئئغملئيالئم) نگئئغملئلاح :پاب يجچۆناۆ شئمتلآ .ئنايب   نگيگم  تا  

 اندۉنيو  ب نگينيرأ نگئنقئاح نگئنئتاح :پاب ينجيشأب شئمتلآ .ئنايب   نگئنئاغلمو  ب اندۉنيو  ب نگئنئتاح نگئنقئاح

 :پاب ينجيدي   شئمتلآ .ئنايب   نگئنئر الپغاو  س نگئاغمرئدشار اي ئنئاغي يکاي :پاب ئنجئتلآ شئمتلآ .ئنايب   نگئنئاغلمو  ب

 .ئنايب   نگئئغلاقمالاغب ليب ايادۉح

 

 باپ بيرينجی

ست دۆنيأني يانئ آزابئنئنگ تۉتماقلئغئنگ دو   ب 

 

ريشده لر ينۆگ تامايقئ :رئدپئديآ رمب  غائپ ادتاياو و  ر  نايلئديآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) 1نادسابپآ بناي لالئبدآ  هو يپ 

 نگئحاوز و  د ئلو  د نادپاز آ ئناو   .رل و  ب هنچاي نالدغئ ،يتيي ناچدئلغئ يسۆپرؤک تار ئس .رل ر ايغو   اندئناي نگئرشآ ينيزر  ت  

 نگئر ل او   .رل  زلم  يب ئنئر ئحآ هو ئنئشاب نگۉناو   رالئقيل اح .رئندار ۉد پانيغا هشيمح   هو رئدار غا حاوز و  د لاو   .رل  ر ک  چ   هنۆستاۆ

-ميسبن  “ پۉتۉت اقشآ ينيرل  ز ۆي هو رل و  ب ئرغۉ ئرالاقدو  د ،چآ ئرنالئر غا .رل ر ل و  ب اداقمالآغ هشيمح   يرل  ز ؤگ هو يرنل  ت  

 :هد-مح   رل  ر أليد ئقلتاحار  هنيرل  ز اؤ نادل ااغيتادۉح .رل  ر ي  يد 2”ميسبن  

    .رل  ر ي  يد – !تا   سل اح ند  کينچلس  ؤک هو ناندۉداو   حاوز و  د ۉب يرل  زيب ،ايادۉح راب ،يا   —

 :هني   رل او  

قي زيميشاي نل  يب زيميرل  تنرز  پ   نگيزيب —  هر أچيب ادتاغو  لو  ش .رل  ر ي  يد – زينگيرسل  يب زينگۆزاؤ نگتس  ا   همأن رح   ار ل او   ،و 

 :هنيسمم  ح   نگئر مالادآ

 نگۆم .رۉلدو  ي ئقللئي نگۆم چاۆ  ئئغنلئز اۉ نگينيسۆپرؤک تار ئس لاو   .رل و  ب رما   ني  يد – نگأر ؤي پار ات هنيسۆپرؤک تار ئس —

قي لئي نگۆم ،نيچاۆ اقمئقچ لئي  پئلآ ار اپ ند  ز يب لااغتاقح ادااقو  ۉب .رينديچاۆ کم  شۆد اسلو  ب لئي نگۆم ،نيچاۆ ئرساو 
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 لاو   .راديآ پئساب هنۆزۆي نگيميک رح   ئناو   ئرنگات کأ پ هو کييب   اسلو  ب ند  ا   شاي همأن هدأينۆد ۉب ميک رح   .زم  تا   شاي چيح

 يسيکاي ۉب ،ناماي هلساي ،ئشاغي هلساي ريدپيدا   لامآ شاي همأن هندب   لاو   .رل  گ   هدشيرپ   پارر اۉقم يکاي نيب  يتأک همار يک ادتاغو 

ر  لاو   ئناو   هو رل ر ار ۉد پئز اي هنيرد  پد   لامآ ئرل او   نده ل  ر   لئپغا لاو   .رل  ر ر  ب   هنيرلل  ا   نگيب  نده ل   ئناو   هو رل ر ل آ  ينيرد  پد   لامآ ۉبب 

ق پئچآ  ۉب هندب   لاو   .رل  ر ر  ؤگ رأگشأ ينيسمم  ح   انداو   رل او   ،رل اسلو  ب ند  ا   ئقنلاماي هو ئقلئشاغي همأن رح   هدأينۆد ئناپ ۉب .رل ر ااو 

ق نل  يب سس   تنل  ب   ئناو   ،اسلو  ب ند  ا   ئقنلاماي همأن هدأينۆد ئناپ  نند  ۆزاؤ نگااي نکد  يلند  م  رش   هو رل و  ب هندم  رش   ئتغا لاو   .رل ر ااو 

 .زم  رب   مادر اي نگااو   ميک چيح ادتاغو  لو  ش .رد  ا   نامشۉپ پالآغ راز -راز  کد   ئشئاغي زاي ،پيديگ

 هگيکلم  تا   تادابائ لااغتاقح هو نگيلگ   ابو  ت .رئدر اب تارسۉپ مح   يلأح .نگئنالاقس نکد  م  تا   أنۆگ لقئايب !رنالالمۉسۉم ،يا  

 !نگۉلو  ب لغۉشم  

 يشيک هممح  “ :نادئر نگات کأ پ هو کييب   نگو  س نانداو   .رادالآغ ئرل ز ئسابو  ت هو يرنل  د  ا   أنۆگ ينۆگ تامايقئ ئلو  د نادپاز آ

 رالئقيل اح نلو  ب ينلچ   هور ؤد ۉش أت نامدلاسسئحيل آ  مادآ يتزر  ح   ادتاغو  لو  ش .رل و  ب نامرپ   ني  يد”نۉسلو  ب راييات ار اشاغم

 نگۆنۆگ نار ۉد پۉلو  ب ئيو  ب ايز ان لاو   .رر  يتي   هر ي   ئيو  ب ايز ان ينۆگ نل  يب يرما   زاؤ لااغتلالآ تاغو  لو  ش .رل ر ل و  ب راييات هو رل  ر ل  ر  يد

 هو رل  ر ل ر د   رمالادآ .رائقچ تاو   نند  يگيشد   نگئنۉنر ۉب ،پانيغا کد   ناز غا يلسيم يسينيب   نگئر مالادآ ناندئئغنلغئز غئ

 ،رل و  ب نند  يليب-زئد نگينيسچ  أنر يب نگئر ل او   وۉس نلو  ب ند  ر د   .رل ر ل و  ب قرغا هنيرل  ر د   زاؤ رمالادآ .راآق کد   وۉس يرل  ر د   نگئر ل او  

 .رينديچاۆ يرنل  ي  ؤس پۉتۉت ستو  د ينأينۆد يبأبس   نگئنئاغلمو  ب غارق نگئر ل ۉب .رل و  ب ناندئاغماد اسلو  ب نگينيسچ  أنر يب

 .رار ۉتاو   اندئساياس نگئمئز آ ئرشآ هو رل و  ب اندامآ ناندئسالب   تري  ئحآ لاو   هسم  يؤس ينأينۆد ميک رح  

ر  ناندئئغلياب نالپو  ت هدأينۆد ئناپ ميک رح   نده ل   پانيغا ئلاي ناز غا يسينيب   نگئر الالقح ينۆگ تامايقئ ،اسلو  ب ند  ا   رپاس هب 

 .رار ۉتاو   اندئساياس نگئمئز آ ئرشآ هندب   ند  ا   شاي رئياح لو  ش اندئلاحام نار ۉد

 :ئلۉسر   نگئنئر نگات

 پيييد – رل و  ب نغۉلم   مح   لاو   ،اسلو  ب لغۉشم   أينۆد نغۉلم   ،پيدا   کر ت   ئنئنامرپ   نگئنلااغيتادۉح ميک رح   . رئندغۉلم   أينۆد —

 .ئديتآ

 :ئلۉسر   نگئنئر نگات هني  

 ئناو   نيچاۆ نگۉنو  ش .نک  ا   ند  ا   چر اح امار اح ،پانئغي نالدلاح ئلام هندب   لاو   .رل  ر ر  يتگ   ينيشيک ريب ينۆگ تامايقئ —

 چر اح للاح پانئغي نالدلاح ئلام هندب   لاو   .رل  يدر يتگ   ينيشيک ريب هني   .رل  ر ر  ب  اي احاوز و  د نل  يب ئنامرپ   نگئنلااغتاقح

 نيچاۆ هنأد  ريب رح   هو هنگنگت   ريب رح   .نگار و  س پاساح هو نگئر اب پئلآ اباساح ئناو  “ :لااغتاقح تاغو  لو  ش .ريدپيدا  

ر   يلتل  وؤد لاو   رگ  ا   .نگار و  س پاساح پۉرزۉد هندۆستاۆ نگئتار ئس نده ل   ه،سم  رب   پغاو  ج رگ  ا   .رل  ر ر  ب  اي هدشيحب   ه،رسب   پغاو  جب 

 .راديآ پيييد”رل  ر ر  ب  اي احاوز و  د ئلو  د نادتاو  

 :ئلۉسر   نگئنلالآ هني  

 .ئديتآ پيييد – رر  ب   ناندۉلغو   يتري  ئحآ ه،تسا   پل ات ينأينۆد ميک رح   —

 :رئدپئلئديآ هليش   ادر اباح

 :شۆرود   پئر غا هندب   لاو   .يدشۆد انئنايوا  -يکشؤک نگيديشر   نۉراح يزؤگ نگينيشيک ريب

 – ؟ينگميدم  تا   اي ينگميدتا   تنل  ب   ينگۆياؤ تري  ئحآ .نک  ا   نلو  ب تنل  ب   نگئنايوا  -يکشؤک هدأينۆد !تيشر   نۉراح ،يا   —

 .يدييد

 :هو ئدالآغ راز -راز  کد   ئشئاغي زاي يلسيم پيديشا   يزؤس ۉب ند  يشيک لاو   تيشر   نۉراح

 :پئر غا شۆرود   لاو   .يدييد – نيگر ب   تاحيسن   ئشاغي ريب نگاام !مادآ سانئيشادۉح ،يا   —
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 وۉس ريب همدد   لاو   ،نگس  لم  يب پئپات وۉس چيح ،نگاسلو  ب هنشت   هو نگاسلغا هلدؤچ ريب نس   رگ  ا   !تيشر   نۉراح ،يا   —

 .يدييد – ؟نگيرسر  ب   لام هچأن او ۉس امجاد ريب نس   ادتاغو  لو  ش هو اسلو  ب ئجئتاس

 :تيشر   نۉراح

 .يدييد – نيرر  ب   ئمئلام يلحأ ه،رسب   وۉس کيلر ت  ي   امجاد ريب رگ  ا   —

 :شۆرود   لاو  

 هدتري  ئحآ ،نگاسلو  ب نئيات هگأ مرب   نگئئلام يلحأ نيچاۆ قانمغا نادوۉس راپاس ريب هدأينۆد ،تيشر   نۉراح ،يا   —

 .يدييد – !؟نگيرسأيم  تا   چر اح نيچاۆ همأن نگئئلام يلحأ نيچاۆ ئقلز اماوسۉس

 انئتادابائ نگئنلااغتاقح ،پۆزاۆ ئنئدئماۉ ند  أينۆد لاو   نگو  س ناندو  ش .ئدالآغ راز -راز  پيديشا   يزؤس ۉب تيشر   نۉراح

 .ئلدو  ب لغۉشم  

 لو  ش هو رل  يدتي   انئتايل و   ماش رل او   .ئلدو  ب ار مح   يشيک چاۆ  نگااو   الدو  ي.ئدر ارياب هر ي   ريب مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح   نۆگ ريب

 ند  ر ي   لاو   مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح   .رالئلدغا اندئناي نگئنئتلآ لو  ش يشيک چاۆ  لاو   .رل  يدر ؤگ ئنئتلآ چيرپک   ريب هدر ي  

 :رالئديتآ هو رل  يدتا   تاحالسام يشيک چاۆ  ۉب ار نگو  س نند  د  يگ لاو   .يدتيگ

 .رل  يدر ب  اي هگأ مريتگ   مااغت هر ح  أش ينيسيريب ،پيييد – يلن  يدا   راحان زيب ينداي ،ئلدو  ب لئساح زئمئداساقم نگيزيب —

 :رل او   .رل  يدتا   تاحالسام پئلغا اندئشغا نگيجيرپک   نئتلآ لو  ش اسلو  ب يسيکاي

 نارياب نيچاۆ مااغت لاو   .رل ۉ ديغو   پيدا   ريزأح اقيات پيييد – يلر  ۆلداؤ  اسلو  ب ئناو   هو ئللآ  پيشۆلؤب ئنئتلآ زيميکاي زيب —

 :هو يلدگ   لايئح ريب هنۆنگلؤک نگۉناو   تاغو  لو  ش .يدر يگ هر ح  أش هر أچيب

 .يلدگ   پئلآ پۉشغو   رح  أز  امااغت ،پيييد – نئيل آ  مۆزاؤ زنگئلاي ينيسمم  ح   پيرۆلداؤ  ئرل او   ،نألمؤب هچاۆ ئنئتلآ لاو   —

 :يسيکاي لاو   نگو  س نانداو   .رل  يدر ۆلداؤ  پۉراۉ ئنۉم رل او   اندئتاغو  نايغو   هندۆنگاؤ نگينيسيکاي لاو   ئمااغت

 هو رل  يدياي پئلآ ئمااغت رل او   .رالئدشالتاحالسام پيييد – يلي  اي راحان ينداي ،لگ   ،ئلدو  ب لئساح زئمئداساقم نگيزيب —

 چاۆ  لو  ش ه،رسؤگ .يدشۆد ند  ر ي   لو  ش هد-هني   ئلو  ي نگئناساي يتزر  ح   تاغو  لو  ش .رل  يدر ب   ناج هد-يسيکاي تاغو  لو  ش

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح   .رئتاي پۆلاؤ  اندئشغا نگئنئتلآ يشيک

 ئدر الئير آ ناندئر نالاماي ،نگاسلو  ب نر  يگ انئر لالغو   رگ  ا   .يدر ب   ناج رل او   ،نگأنکأمريگ انئر لالغو   نگئر ل او   !أينۆد نغۉلم   ،يا   —

 .ئدشالشاد نادر ل او   پيييد –

 :1تئباس نيب يتز  

 .يدييد – يااغلمو  ب يتک  ر  ب   نگينيشاي تري  ئحآ مح   أينۆد ه،تسا   لييم   أينۆد ميک رح   —

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) راماو   يتزر  ح  

 نگينيکس   .ئدر ئتاي هندۆستاۆ نگينيکس   شئمغا ئلۉسر   نگئنئر نگات .مئدر اب انئناي نگئنئلۉسر   نگئنئر نگات نۆگ ريب نم   —

 :ئلۉسر   نگئنلالآ .مئدالآغ پؤک-پؤک پيرؤگ ئنۉم نم   .ئدر ۉد پئتاب هنۆزۆي کر  أبۆم نگۉناو   ئرالشئمغا

 .يدييد – ؟نگئرسايالآغ نيچاۆ همأن ،راماو   ،يا   —

 :مئديتآ نم   تاغو  لو  ش

 .رل ۉ لدو  ب ادتاحار  رل او   .رئدادايئز  ناندئساشئتاپ 2اسر ک   ئساشئتاپ نگئز نگئئر ل اشئتاپ نگيزيس تااغس ۉش ،لاللۉسر   اي —

 .ميدييد – زينگيپسيدا   کر ت   يتشر  ا   رئدتاحار  زيس امما  

 :ئلۉسر   نگئنلالآ ادتاغو  لو  ش

 .يدييد – ئقدتاس هتري  ئحآ ئنئتاحار  أينۆد زيب .رالئدتاس أينۆد ئنئتاحار  تري  ئحآ رل او   ،راماو   ،يا   —
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قي ئقلتاحار  نگااو   هدتري  ئحآ انداو   ه،سل  ز ؤگ ئقلتاحار  ند  أينۆد ۉب ميک رح    .رۉدو 

 .يدييد – زامپات ئنلااغتاقح ه،سم  تا   کر ت   ينأينۆد يشيک رح   .رل و  ب ئقلتاحار  هدتري  ئحآ نگااو   انداو   ه،تسا   کر ت   ينأينۆد ميک رح  

 :رۉدۉب ئسئنام نگيگيکلم  تا   کر ت   ينأينۆد

 .يدييد – سيرد  ا   پاساح پيييد يدتا   کر ت   ينأينۆد ئناو   زيب ،هرسب   تاز  ار مالادآ نيچاۆ لااغيتادۉح ميک رح   —

 :يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) 1ئراسنا   لالئبدآ بناي رئباج

 نامدلاس .يدر ب   مل اس انئلۉسر   لالآ .يلدگ   پار آ ارو اچ ريب ادتاغو  لو  ش .مئدر ئتو  ا اندئناي نگئنئلۉسر   نگئنلالآ نۆگ ريب نم  

 :پار آ ارو اچ لاو   نگو  س

 .ئدار و  س پيييد – ؟رئدتاز  کيچين أينۆد ،ئلۉسر   نگئنلالآ ،يا   —

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 – رل ر ل و  ب راتفيريگ ،پۆشۆد احاوز و  د لاو   رالالقح .رئدئحاوز و  د نگئنايتش   ننگ  يتسل  أن .رئندغۉلم   أينۆد ،پار آ ارو اچ ،يا   —

 .يدييد

 :پار آ ارو اچ لاو   هني  

 .يدييد – ؟رئدتاز  کيچين تري  ئحآ ،ئلۉسر   نگئنلالآ ،يا   —

 :ئلۉسر   نگئنلالآ

 هو نگيرل  تيرۆم هو نگيرنل  يمؤم ،نگيرل  ر مب  غائپ لاو   .ريدۆياؤ تنن  ج   يريب .رل و  ب يلر ۆد يکاي تري  ئحآ ،پار آ ارو اچ ،يا   —

 نگيرل  زيسنيد هو نگئر مالئلاز  ،نگيرل  يلز ۆييکاي ،نگئر ل ر ئپقا لاو   .رئدحاوز و  د ئدآ نگۉناو   – يريب هني   .ريدۆياؤ نگئر الئپو  س

 .يدييد – ريدۆياؤ

 :پار آ ارو اچ هني  

 .يدييد – ؟رئدتاممائ ئيساح ئسئشاغي نگئر التاممائ ،ئلۉسر   نگئنلالآ ،يا   —

 :ئديتآ لاللۉسر  

 .يدييد – ريديشيک نأيدا   ياجرب   ينيتنن  ۆس هو ينيرما   نگئنلااغيتادۉح ئسئشاغي نگئمئر التاممائ نگينم   —

قي يسأينۆد چيح نگۉناو   .ئدر اب رأ ريب الدئياسر ائ ينب   ،أر ؤگ انئشلئديآ ادتاياو و  ر   نگيرل  شۆرود  ) ئسقار ئح ريب هنگيد .ئدو 

 :يدتا   تسي  و   أشيک ريب ئتاغو  رل  اؤ  نۆگ ريب لاو   .ئدر اب يگشۆم ريب هو )يمييگ   نأييگ  

 نل  يب قار ئح نگاام نيچاۆ همأن شۆرود  “ :لاو   رگ  ا   .نگئر اب پئلآ انئساشئتاپ نگئناناماز  يمۆکشۆم نل  يب مقار ئح نگينم   —

 :نگااو   زيس انداو   ه،يسيد”؟يدر ب  اي ينۆکشۆم

قي مئتااغت انئباساح نگيمۆکشۆم نل  يب قار ئح ۉب ينۆگ تامايقئ شۆرود   ريب —  ميک يکچۆن“ :لاو   .يدر ب  اي هز يس پيييد – رۉدو 

قي ئنئلام نألماؤ  يزاؤ  نل  يب قار ئح ۉب مادآ لاو   نگو  س نانداو   .يدييد – نگيييد يدييد”راليااغمتۉت اباساح ئناو   ه،تسا   و 

 .ئدر اب پئلآ انئناي نگئنئساشئتاپ نگئناناماز  يکشۆم

 :ئساشئتاپ نگئناناماز 

 .يدييد – ؟يدر ب  اي ينۆکشۆم نل  يب قار ئح ۉب هز يب شۆرود   لاو   نيچاۆ همأن —

 :مادآ لاو  

قي مئتااغت انئباساح نگيمۆکشۆم نل  يب قار ئح ۉب —  .يدييد – يدر ب  اي پيييد رۉدو 

 :هو يدر ت  ؤگ ئنئشاب نگو  س نادتاغو  ريب .ئدر ۉد پئلاس اقشآ ئنئشاب ،پينل  ر يکيپ ،پيديشا   ند  يشيک لاو   يزؤس ۉب اشئتاپ

 نل  يب قار ئح ۉب أنکألماؤ  يزاؤ .ريندأمريتگ   تااغت انئباساح نگينۆکشۆم نل  يب قار ئح هنؤک ريب شۆرود   ۉب !تااغمج   ،يا   —
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 ئنئر لالام يمج   پۉرۉت ناندئياج ،پيييد – ؟نيرر  ب   کيچين ئنئباساح نگينأينۆد ۉب هو رتۉي ۉب نم   .ريدپيدا   رپاس ينۆکشۆم

-رتد   ئحآ ريب انداو   ادتاغو  لو  ش .يلدگ   ابو  ت ،پيدا   نامشۉپ هنيرل  شاي نت  اؤ لاو   .ئدالياپ هر ل  ر  أچيب نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئيادۉح

ريشده لر .ئدئقچ ئناج ،پۉلو  ب اديپ   ادل ا  .رالئدر اب پئلآ انئناي نگئنلالآ ئنۉحۉر نگۉناو   پيلگ   پ 

 نگئناناماز  نۆگ ريب نم  “ :مل اسسئحيل آ  رئدئح يتزر  ح   ادتاياو و  ر  نالئديآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) 1نادئسر اب ناساح حئش

 :هو ميدتا   تاحيسن   نگااو   .مئدر اب انئناي نگئنئساشئتاپ

رق ناديادۉح !ئساشئتاپ نگئناناماز  ،يا   —  ئتاوو قۉ نگئيادۉح“ :انداحرغۉ لااغيتادۉح يکچۆن .لغۉلو  ب رادر اباح هو لغۉغو 

 :هني   لاو   .رئدپئديآ پيييد”ريديچليۆگ هو ريکدر ب   نأر اؤ

 نم   .يدپؤک نأر اؤ قئلاح .مۆدر ؤگ رح  أش نادابآ هو ئلاۉ  ادايئز  يرح  أش لاو   .يدشۆد مۉلو  ي هر ح  أش ۉب نۆگ ريب نگينم   —

 ينۆزاؤ نگيرح  أش لاو   ،مرس  ؤگ .ميلدگ   پئنلو  د هني   هو يدتاؤ لئي زۆي چاۆ  نادار آ نگو  س نند  د  يگ نم   .ميدتيگ پۆتاؤ نانداو  

 هني   نم   .يدتاؤ لئي زۆي نادار آ ۉب هني   .ميدتيگ هني   نم   نگو  س نانداو   .رل ر ۉد نألميب پيچگ   ناداريد   لاو   رنل  گ  ر يزب   .رئدپئلآ ايرد  

 ياج رنالايواح يلر ۆد-يلر ۆد هو رالرسالبو  ي ،رلالااغش ،رل ز نگۉو  د هدر ي   ۉب .رئدپار غۉ اريد   ،مۆدر ؤگ .ميلدگ   پئديغا هر ح  أش لاو  

 لئي زۆي يدي   نادار آ يکاي ۉب هني   .ميدتيگ هني   نگو  س نانداو   ،پۆرؤگ ئرل ۉب نم   .رل ر ۉد پل و آ ئرل او   رمالادآ .رل  ر يدپينيدا  

قي رکل  يللنگنگ  ج   لاو   ،مۆدر ؤگ .ميلدگ   هر ي   لو  ش هني   نم   .يدتاؤ  لاو   هني   رالالقح .رل  ر يدپيديگ ند  ر ي   لاو   رل  ر و  اناج لاو   .رئدپۉلو  ب و 

 ۉب هني   .ميدتيگ هني   نگو  س نانداو   نم   .رئدپۉلو  ب ئقنلاسسو  ب-ئاغب .رل ر ئدپالياس اشئتاپ نگااو   .رل  ر يدپيدا   انيب رح  أش ند  ز  أت هدر ي  

 .ميدييد – نگئرسئتاو   ادتااغت نس   اسلو  ب ينداي .مۆدر ؤگ ينس   پيلگ   نم   هني   هو يدتاؤ لئي زۆي شأب نادار آ

 :هني   نم  

 هو رتۉي ۉب .ليگم  رۆتاؤ کر  د  يب ينگۆرماؤ نس   .لغۉلو  ب نل  يب لااغتاقح نس   .رار ۉد پۉلو  ب ئلاي نگۉنۉش ااقو  ،اشئتاپ يا   —

 .ميدييد – رت  اؤ ند  ر ل  مم  ح   هو نند  س   ئقلاشئتاپ

 :نل  يب کم  تا   مئز اغت لااغتاقح اشئتاپ ادتاغو  لو  ش

 .يدييد– ميدتا   لۉبقا نگئئناديآ هنر ح   !شۆرود   ،يا   —

 :اشئتاپ نگو  س ند  ز ؤس ۉب

 .يدييد – ؟زنگئئسمادآ يليحأن زيس شۆرود   ،يا   —

 :لاو   انداو  

 .ئلدو  ب پئيغا ند  ز ؤگ ،پيييد – نۆرؤي پيدا   تاحيسن   نم   .نئر ئدر ئدئح اجو  ح نم   —

 هو يدتا   رپاس ار ل ر ئقاپ نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح ئنۉدر ۉي ار نگو  س نانداماز  ريب هو يدتا   ريکيپ اشئتاپ تاغو  لو  ش

 يشيک ند  ا   ئلاي نگۉنۉش ه،دتلب  ا   .ئدپات ئنلااغتاقح نأمتاؤ تااغس پؤک .يدشۆد انۉلو  ي ئشاغي نگئنلااغتاقح

 .راپات ئنلااغتاقح

 

 باپ ايکينجي

 

رکي يانئ(نگيگيلزم  ريلديب سو  ؤح يأنۆد)تاقوالئغئنگ وه دۆنيأليگينگ ت   ب 

 

 لۉسر   نم  “ :)!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ يتزر  ح   نۆگ ريب .يدز م  ياي نان هو يدر ز  گ   چآ هشيمح   ئلۉسر   نگئنلالآ

-پؤک نم   .يلدگ   ميميحر   انئلۉسر   نگئنلالآ نگينم   تاغو  لو  ش .مۆدر ؤگ چآ ادايئز  ئناو   هو مئلداس ئمۉلغو   انئنر غا نگئنادۉح
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 :هو مئدالآغ پؤک

 همأن زنگئاتساد زيسمک   هبرت  م   ريب ناندئمااغت نگينأينۆد ۉب !نۉسلو  ب اديپ نگااس مئناج ۉب نگينم   !ئلۉسر   نگئنلالآ يا   —

 .ميدييد – ؟ئدر ل و  ب

 :ئلۉسر   نگئنلالآ

 ند  أينۆد رل  ر مب  غائپ پؤک مح   نگاؤ ند  ز يب .ئدئساش نر  ب   رار قا-کر ا   نگئنئر نگات ئرل اتآ نگئر ل او   هو رل  ر مب  غائپ ه،شأ يا   —

 نم   رگ  ا   .رالئدپات نکد  يلر أکز يحرب   هو نادئقچلآ يرل  ج  ر  د   ۉب رل او   .رل  ر يدپۆرؤگ ئرالتامار ک   پؤک-پؤک نادر ل و  ا رمالادآ هو رل  ۆ دتاؤ

رق پيييد رل و  ب مک   نادر ل او   مأجر  د   نگينم   مايسو  د ناندئتامئغن نگينأينۆد ۉب  .يدييد – نئر ايغو 

رق ناندئغئچلآ نگينأينۆد ۉب .نييد  ا   رئباس نۆگ ۉب !هشأ يا   —  .يدييد – نئيالمو  ب مک   نامدئر نالغاو  د نم   يبأبس   .نئيامغو 

 :هني   ادۉح لۉسر  

ق ئلمائ نل  گ   نگاام رل او   .رأز نگم   (انامسآ) هگؤ گ يگل  ؤب ريب .رل و  ب کل  ؤب رتؤد مئتاممائ نگينم   اندامارز ئحآ —  .رل  ر د  ا   لامآ پااو 

 نگئمئتاممائ نگينم   رل او   .رأز نگم   ار ل ز ئلدئي يگل  ؤب ريب هني   .رل  ر ن  ور  اؤ ئلمائ لاو   پيدا   پل ات مئلائ رل او   .رأز نگم   ايآ يگل  ؤب ريب هني  

 .رل  ر ر  يگ هدشيحب   ئلسائ رانبآ نل  يب نگينم   القح يلر ۆد چاۆ  ۉب ينۆگ تامايقئ .رل ر ار ۉتاو   پۉلو  ب هنديسيجلم   نگئنئر مالئلآ

 نگئتاساجن   لو  ش مح   رئحآ .رانئغي تاساجن   ،اسلو  ب يسش  يپ نگئز نگۉو  د ار غا .رل  ر أز نگم   از نگۉو  د ار غا رل او   .رئدر اب يگل  ؤب ريب هني  

قي پئلغا هندييت    .رل ر ل و  ب و 

 لاو   رل او   يلکب   .رل  زم  تا   ناسحئا-رئياح هو رل ر انئغي پؤک-پؤک ينأينۆد .رل  ر د  ا   پل ات ينأينۆد هشيمح   ،اسلو  ب يگل  ؤب ريب هني  

 ئلام نانئغي لاو   نگئر ل او   رگ  ا   .رل  ر ت  اؤ ند  أينۆد مح   نل  يب شاي لو  ش هو رل  زم  تا   رپاس مح   هنيرل  تنرز  پ   اد-اي هنيرل  ز ؤا ند  أينۆد

 – رل  ر ر  ؤگ يرل  ي  ا   سار يم اسلو  ب ئنئتاحار  نگئلام لاو   .رل  ر ر  ؤگ ئنئباز آ اسالمو  ب للاح ئلام رگ  ا   .رل  ر ر  ب   ئنئباساح ،اسلو  ب للاح

 .يدييد

 :هني   ادۉح لۉسر  

 .رل و  ب ئساناشئن ئتلآ نگينأند ب   لاو   ،اسلو  ب رينگکۆم اتامايقئ ميک رح   —

 :يجچۆناۆ .ري  اي ئنئلام نگيرمل  يتي   هو نگئر نالالمۉسۉم :ينجيکاي .زالمو  ب ئقلر امديحر   هندۆنگلؤک نگۉناو   :ينجيريب

 .رد  ا   رسۆدأن ئنئسادوؤس هو رر  ب   أکاي ينيريب ميک رۉدۉب ئناشئن نگيگيلر گأادوؤس .رد  ا   کيلر گأادوؤس هو راتۉت ستو  د ينأينۆد

ق ئنئز امان تاغو أک :ينجيشأب .رل  ر ر  ؤي زامانيب :ينجۆدر ؤد ق تاغو أک ،رل ر ااو   رح   .رل  زم  رب   رۆشۆح نادلالغا :ئنجئتلآ .رل ز امااو 

نده  لاو   ئيراح نگيشاي ئتلآ ه،تسا   رار ائق ئتامايقئ ميک  .يدييد – رل و  ب لئساح هدب 

 :هني   ئلۉسر   نگئنلالآ

 ئناشئن نگيگم  يؤس ينأينۆد .کم  يؤس هو اقمتۉت ستو  د ينأينۆد ينجيريب .رر  ۆلداؤ  ينۆنگلؤک نگئر مالادآ تاز  رتؤد —

 :رۉدۉب

 رالۉقزو  ب هو رمالئلاز  ينجيکاي .رل  اؤ  لۆنگؤک نگس  ل  ز ؤس پؤک يرل  ز ؤس زئساديپ   .کم  ل  ز ؤس پؤک يرل  ز ؤس زئساديپ   ،ينجيريب

 .رئدئناشئن نگينيگيليکلر  ۆينگو  د نگۆنگلؤک کم  ل  ز ؤس پؤک-پؤک ينجۆدر ؤد .کم  ياي مااغت مار اح يجچۆناۆ .اقمرۉتاو   نل  يب

 :رئدۉب ئناشئن نگئنئئغلتاملاس لۆنگؤک

 هشيمح   هو رل و  ب تاز آ نادئقنلادان ينيد ،ند  أينۆدئرساح هو ناداقمتۉت نامشۉد يرنل  يمؤم يلز ۆييکاي هو نکد  ر يچ لاوو او  

 .رر  ؤي پل ز ائ ئقنلالمۉسۉم

 .زم  تا   ئچتايامح   ئنغاشاب نادل ااغتاقح هنۆزاؤ هني  

 هتسا   تادابائ هو تااغت هندب   هليب   .زالمغا ادوپو  ح هو زالمو  ب امدغا مح   اسلو  ب پار ات ريب ئلام اي ،يندرز  پ   نگينأند ب   لاو   رگ  ا   هني  
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 :مح  

 يکچۆن .زالمو  ب يليم   هگأ متا   أنۆگ زيگر ح   نگينأند ب   لاو   هني   .زم  تا   انئز  زيگر ح   .زنم  ۆواؤ پيييد – ميدتا   تادابائ هو تااغت نم   —

 .يدييد – زامراب يليد هو ينگلؤک اشيکايات هو کش   هشيمح  

 :ئلۉسر   نگئنلالآ هني  

 :لاو   .رۉدۉب ئساناشئن نگيگيدم  تا   لييم   أينۆد .زالمو  ب يليم   زيگر ح   أينۆد هتسا   تامزئح لااغتاقح ميک رح   —

قي يليم   غائلياب نگۉناو   ه،تسا   رپاس قالاح ه،نيلحأ هو انئسل غاشام ه،نۆزاؤ ئنئنار ۉد پيرب   هنر ح   نگئنلااغتاقح“  پيييد و 

 .يدييد – نگيديشا   ئنئر التاحيسن  -تنپ   هو نگئر اب انئناي نگينيشيک ئلاي نگۉناو   .ري  يد”سيرأيدا   پاساح

 :ئلۉسر   نگئنلالآ هني  

 .يدييد – نيتسا   ئقلاواقت ه،سل  سو  ؤح يدشيحب   ئلسائ رانبآ ميک رح   —

 :رالئدار و  س لاو و  س هليش   ناندئلۉسر   نگئنلالآ

 :ئلۉسر   نگئنلالآ ؟رئداواقت رل  يشيک ئيساح !ئلۉسر   نگئنلالآ يا   —

 اواقت أشيک لو  ش ،اسامتۉناۉ ينيسۆپرؤک تار ئس هو ينيسيزر  ت   ناز يم ،ئنئلاو و  س نگيريکن   رينگکۆم ،ينيمۆلاؤ  ميک زيب —

 .يدييد – سيري  يد

 نايتش   ننگ  يس تل  أن الداح لو  ش .ئدپۉلو  ب تاحار  نانداو   ،پۉيغو   ئنئشاب اشاد ريب )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اساي يتزر  ح  

 :پيلگ  

 .يدييد – ؟يلمأد  ند  أينۆد شاد .نگئدر اديآ پيييد – مئدز المآ اديپ   چيح ند  أينۆد نم   ،اساي يا   —

 :لاو   هو ئنگدئز  پار ات انايتش   ننگ  يس تل  أن پئلآ ئشاد لاو   اساي يتزر  ح   تاغو  لو  ش

 .يدييد – نۉسلو  ب نگااس مح   شاد ۉب —

 :رالئقيل اح پيرؤگ ئلاح ۉب .ئدر ئتاي هدشن  ۆگ نۆگ ريب لاو   .ئدر اداز ار او   اساي يتزر  ح  

 .رل  يدييد – ئللو  ب اياس از نگئئشاب نگيزيس زيمأممح   نگيزيب !ئلۉسر   نگئنلالآ يا   —

 :نگو  س نانداو   .رل  يدتا   نئيات ئناو   هو رل  يدشيريگ هگأ متا   اياس اساي يتزر  ح   رل او  

 .رل  يدييد – نگۆرؤي اياس ئلۉسر   نگئنلالآ يا   —

 :اساي يتزر  ح   .نک  ا   ري   ئشاغي نأر اؤ هرسؤگ .ئدر اب اياس لاو   اساي يتزر  ح  

 نگۉناو   چيح هو يدم  ريگ هياؤ أنچأيلاؤ  ،يدتيگ ند  ر ي   لاو   تاغو  لو  ش هو يدييد – نيريلدأد  نامدۉوقو   ۉب نم   ،لالآ کأ پ يا   —

 ادياج نوش  ؤر هجيگ زيگر ح   هو يدم  ياي نان زيگر ح   ،يدنم  ۆم تآ ،يدم  يگ   نو  د هز أت هنيرنل  ت   زيگر ح   .ئدامپات ئقلتاحار  هدر ي   ئلاي

 ئلدو  ب ئتاغو  راحان زيگر ح   .يدم  ش  ۆد کش  ۆد هنيرنل  ت   کر  أبۆم زيگر ح   .ئدامغاسائ يرل  رس  م  ن   ئليو  ب شو  ح زيگر ح   .ئدامرۉتاو  

 .يدم  تا   وۉرزآ ئنئر السابئل ئلتانئز  هو ،ئنئر التامئغن ئشاغي نگينأينۆد زيگر ح   .يدم  ياي مغا نيچاۆ راحان پيييد

ق زامان زۆندۆگ-هجيگ .ئدر اداز ار او   لاو   يکچۆن .ئدلو  ب ئزار  پيدا   رۆکۆ ش ه،سلگ   هن رح   نادل ااغتاقح  نل  يب نگۉنو  ش هو ئدر ااو 

 .يدتاؤ ند  أينۆد مح  

 .)!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئديتآ ئلۉسر   نگئنلالآ ادتاياو و  ر  نل  يريتگ   نادتغۉسم   بناي

 نگئدئبآ لاو   .يدر أيدا   تادابائ لااغتاقح ،پئر ۉتاو   تئبآ ريب اندۉچرۉب ريب نگئاغد ه،رسؤگ .ئدر اب ااغد ريب اساي نۆگ ريب

 لاو   .ينک  ا   راب اغب ريب اسلو  ب هندۆنگاؤ نگئدئبآ .ينک  ا   رايلآ تر  أت ند  م  شچ   ۉب تئبآ لاو   .ئدر ئتاي پقئآ همشچ   ريب هندۆنگاؤ

 نگو  س نامدلاس .يلدگ   انئناي نگۉناو   ،پيرب   مل اس ادئبآ لاو   اساي يتزر  ح   ادتاغو  لو  ش .ينک  ا   رن  يدا   تيمياي ناداغب لاو   تئبآ

 .يدييد – ؟نگيرسأيدا   تادابائ هو تااغت يرأب لئي هچأن ادياج ۉب نس   ،رأکز يحرب   يا   – :نادتئبآ لاو   اساي يتزر  ح  
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 :تئبآ لاو   تاغو  لو  ش

 او و  ر  هد-مس  ل  يد ئمئتاجاح هچأن نادل ااغيتادۉح امما   .نيرأيدا   تادابائ هو تااغت اندئشاب نگئاغد ۉب يرأب نالدئي نس  گس   —

 .يدييد – رۉد نالمو  ب

ق زامان ر کاغات يکاي .ئلدآ تر  أت مل اسسئحيل آ  اساي تاغو  لو  ش  :ئديتآ نگو  س نند  د  ا   مامات ئنئز امان هو ئدااو 

 .يدتيگ پيييد – يگ  تا   او و  ر  نل  يب نگيمر  ک   زاؤ نس   ،اسلو  ب ئتاجاح هن رح   نگينأند ب   ۉب !ايادۉح راب يا   —

 .يدشۆد ناندئياج نگئدئبآ لاو   ،ند  ر ي   لو  ش ئلو  ي نگئملاسسئحيل آ  اساي نۆگ ريب هني   .يدتاؤ تاغو  هچأنر يب نگو  س نانداو  

 :اساي يتزر  ح   پۆرؤگ ئنۉم .رئدپۉلو  ب پار اح رالاغب ،پار غۉ همشچ   لاو   ه،رسؤگ .ئدر اب هر ي   لاو   اساي يتزر  ح  

 ميدم  ييد تار غۉ ئنئاغب هو ينيسم  شچ   نگينأند ب   لاو   .مئديتآ پيييد تا   او و  ر  ئنئتاجاح نگينأند ب   لاو   نم   !ايادۉح راب يا   —

 .يدييد –

 .يلدگ   زاو او   هليش   نادل ااغتاقح تاغو  لو  ش

 لاو   نگيس  يد نييد  ا   اشامو  ت نس   رگ  ا   !اساي يا   .زالمو  ب او و  ر  ئتاجاح نگۉناو   ،انچايالمئير آ نادئقلتاحار  أت هندب   لاو   اساي يا   —

 تنل  ب   اساي .يدر ؤگ ئدئبآ لاو   .ئدر اب هنيري   نايلو  ب نگئدئبآ لاو   مل اسسئحيل آ  اساي .ريدد  ر ي   نالئپ لاو   .راب انئناي نگئدئبآ

 پۉلو  ب لغۉشم   نل  يب نگينم   هندب   ۉب !اساي يا  “ :لااغتاقح تاغو  لو  ش .يدم  رب   پغاو  ج تئبآ لاو   .ئدر ئغغئ نگااو   نل  يب زاو او  

 راباح نند  س   لاو   اد-نگاسل ار اپ نل  يب چئلغئ ئناو   تاغو  ۉش رگ  ا   .رئديااغشاب هگيکلم  تا   تادابائ نگاام هنگيد لاو   .رۉد

 يا  “ :لااغتاقح تاغو  لو  ش .يدييد”رل و  ب هن نگتس  ا   ئلاي هندب   لو  ش مح   ينم   ،ايادۉح راب يا  “ :اساي يتزر  ح   .يدييد”زالمآ

 ۉب !ميرأگيدر رو  پ   يا  “ :اساي يتزر  ح   .يدييد”ريکدر  گ   رالتاغو  پؤک هو رل  شاي پؤک نيچاۆ نگئاغلمو  ب ئلاي هندب   ۉب نگينس   !اساي

ر  نگينم   ،اساي يا  “ :لااغتاقح .يدييد”نيرلم  يبۉلو  ب انچۉم نم   .يدتي   أجر  د   ۉب نند  يتک  ر  ب   نگيميگل  يد نگينم   هندب   نده ل  ب 

 ئلام پئر اب همأند ب   ريب هني   هو هشسۆد ئتاجاح نگيمأند ب   ريب نيچاۆ نگۉناو   .رل و  ب لۉبقا نيچاۆ مأند ب   ريب هني   يگل  يد نگيمي

 .يدييد”نيرد  ا   او و  ر  ئنئتاجاح نگيمأند ب   لاو   ه،تسا   سالحائ نل  يب ئناج

 .رل و  ب لۉبقا هنيمؤم ريب هني   يگل  يد نگينيمؤم ريب ميک ئلدو  ب ميلأم ند  ز ؤس ۉب

ر  يزؤس ۉب رمب  غائپ .يدييد – ريلدأد  مک   ناندئمااقم نگينيلو   چيح اسلو  ب يسج  ر  د   نگئناساي يتزر  ح   نده ل   نيچاۆ تار بائ هب 

 .رئدپئديآ

 پيدا   تادابائ هو تااغت لااغيتادۉح مادآ ريب هنديشن  ۆگ نگئاغد لاو   هرسؤگ .رئدپئر اب ااغد ريب هني   پۆتاؤ ند  ر ي   لاو   اساي يتزر  ح  

 :اساي يتزر  ح   تاغو  لو  ش .يدر ب   پغاو  ج مادآ لاو   .يدر ب   مل اس امادآ لاو   اساي يتزر  ح   .رئتاو  

 .يدييد – ؟نگيدم  تا   اناحتادابائ هنگۆزاؤ نس   نيچاۆ همأن !شۆرود   يا   —

 :شۆرود   لاو  

 هو تااغت نيچاۆ مۆرماؤ ئقللئي زۆي نگاام .ميدتيشا   پيييد لئي زۆي نگۆرماؤ نگينس   نادادۉح لۉسر   نم   !اساي يا   —

 :اساي يتزر  ح   .يدييد – راب تاجاح هن ااغلمو  ب لئپغا نادل ااغتاقح پئلاس اناحتادابائ

 ئقرتآ ند  -70 نل  يب 60 يرماؤ نگينيسۆپؤک نگئنئتاممائ نگۉناو   .رل و  ب اديپ   يرمب  غائپ نامارز ئحآ ينداي ،شۆرود   يا   —

 .يدييد – رل و  ب پار اح زيت ئرنالايوا   يکشؤک هو يار اس لاو   نگئر ل او   .رل  ر د  ا   انيب رنالايوا   يکشؤک هو يار اس رل او   امما   .زالمو  ب

 نانداو   .يدييد – ميدز م  رت  ؤگ زيگر ح   ند  سجده  ئمئشاب ،انچايلو  ب رئحآ مۆرماؤ أت ،مئداسلو  ب انداماز  لاو   نم   رگ  ا   – :شۆرود   لاو  

 :هني   مادآ لاو   نگو  س

 .يدييد – لغئلآ راباح نانداو   نس   .رئدر اب رؤگ ريب هدر  د   ۉب .ليگر يگ أر د   ۉب !اساي يا   —

 ادتاح لاو   .رئدپئلئز اي تاح ريب اتاغت لاو   .راب اتاغت ريب هندۆستاۆ نگۆرؤگ لاو   .راب رؤگ ريب هرسؤگ .ئدر اب أر د   لاو   اساي يتزر  ح  
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 .مۆدر ۆس ئقلاشئتاپ لئي نگۆم هو مئدئغي أينۆد لئي نگۆم نم   .مئدئساشئتاپ نگئلئياسر ائ ينب   ،نم   ميک“ :رأيليييد هليش  

 .”نئسلآ ئنام ه،رسؤگ ينم   ميک رح   .ئلدو  ب ۉب مئنلو  ب نگينم   ينداي

 نقئاي ئتاغو  رل  اؤ  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نگئئغددئس رکب   ۉبآ ماتآ نۆگ ريب :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ

 کيس  اي مااغت ئشاغي زيب .ئقدالمآ مح   رانيد ريب نادر نالالمۉسۉم زيب .يدتا   اپئلاح ار نالالمۉسۉم يزيب ئرنگات – ماتآ .يلدگ  

 ئرل ۉب زيس“ :هز يب ماتآ .يدييد – ئلدغا هيۆد ريب نل  يب لغۉ يشب  ح   ريب هنگيد ند  ز يب .ئدالمو  ب وۉرزآ پؤک هدز يب .کيدم  ييد

 .يدييد – نگيييد سئر اريئشبات هز يس اسلو  ب ينداي .کيدر يتگ   نل  يب زئمئناي ئنۉم زيب .يدييد”نگئر ئشبات ار اماو   يتزر  ح  

 هشأ يتزر  ح   نگو  س نند  ت  اؤ ند  أينۆد لاو   .يدتاؤ ند  أينۆد ئناپ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئقددئس رکب   ۉبآ ،اسسقئلا  

 تاغو  لو  ش .ئدر ئشبات انچۉيو  ب رۉستد   ار اماو   يتزر  ح   ينأيۆد ريب نل  يب لغۉ يشب  ح   لاو   .يدتا   ياجرب   ينيتسي  و   نگئنئساتآ

 :ئديتآ لاو   .ئلدو  ب ريزأح )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) فوآ بناي لالئبدآ

 – رب   هنيرل  ز اؤ پئديغا ينأيۆد نل  يب لغۉ يشب  ح   ۉب نس   .ئدالمغا تاز  چيح هنديرل  ياؤ نگئئغددئس رکب   ۉبآ يتزر  ح   ،راماو   يا   —

 .يدييد

 :راماو   يتزر  ح  

 ينداي هز يب .رئدپئر ئشبات پيدا   تسي  و   هز يب ،پقۉر غو   ناندئباز آ هو ناندئباساح نگۆنۆگ رئآغ ادتامايقئ ئقددئس رکب   ۉبآ —

 .يدييد – رايلغا ئقلز امزو  ب ،پۉتۉت مأکأ م ينيرل  تسي  و   نگۉناو  

ر  يا   نده ل   لااغيتادۉح پۉتۉت مأکأ م ينأينۆد ۉب ،پۉلو  ب لئپغا مح   رالتااغمج   زيس .رل ر ئدپۉلو  ب ئلاي نگۉنو  ش زئمئر ل ۉلاۉ  نت  اؤ ،ب 

 .نگالمو  ب هندم  رش   اندئناي نگئنادۉح لۉسر   ،پئلئير آ ند  تري  ئحآ نأمتا   تاو احاس هو رئياح نيچاۆ

 .ميدتيشا   نادادۉح لۉسر   نم  

 :ادۉح لۉسر  

 .يدييد – نئر ل و  ب ئزار  مح   انئتادابائ هو تااغت زآ نگۉنو  ا ،اسلو  ب تاغشوو  ح هو ئزار  ،پيدا   تااغنقا انئلغاسئر  زاؤ هندب   رح   —

 :هني   ادۉح لۉسر  

نده  ،اسلو  ب ۉقزو  ب ئساجو  ح :ينجيريب .رل و  ب پؤک نچۆکاؤ  هو تسر  ح   ادتااغمج   يلر ۆد چاۆ  ينۆگ تامايقئ —  يسب 

نده  ،رار اب احاوز و  د ئساجو  ح رل ارساب هتري  ئحآ يسيکاي يکچۆن ،اسلو  ب اندئئغلتۉنشو  ح هو اندئئغلئز ار  نگئنادۉح  رانبآ يسب 

-رئياح پئلآ رل  ر ش  ۆدسار يم ئلام لاو   ه،سم  تا   تاير اح ،پئئغي پؤک ئلام هدأينۆد يشيک لاو   :ينجيکاي .رار اب هدشيحب   ئلسائ

 يلپأبس   يند  ا   رئياح رل  ر ش  ۆدسار يم .رک  چ   يشيک لاو   ئنئباز آ هو ئنئباساح نگئلام لو  ش ينۆگ تامايقئ ،رل  تس  ا   ناسحئ

ق رمالئلآ :يجچۆناۆ .رل ر ار اب هدشيحب    ينۆگ تامايقئ يلپأبس   يرنل  د  ا   لامآ يرنل  د  ور  اؤ امما   ،رل  س  م  تا   لامآ نل  يب مئلائ لاو   پااو 

 – ؟ئمرل و  ب نچۆکاؤ  ناماي ناندۉم ،تسر  ح   ناماي ناندۉم .رار اب احاوز و  د اسلو  ب ئدادسساۉ لاو   ،رار اب هدشيحب   ئلو  د نادتامئغن

 .يدييد

ر   لئپغا يا   نده ل   .نگۉلو  ب رادر اباح رل  زيس نادر التارسۉپ ئلاي نگۉنۉمب 

 .ئلدآ نئتاس ئلغۉ ريب ئلتآ کر  أبۆم ئزقا لاو   .ئدر اب ئزقا ريب :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :لغۉ لاو   ئزقا

 .يدييد – نۉسلو  ب لو  ش نگئتامزئح نگينس   نگاام .لغۉلو  ب ناباغب نس   !کر  أبۆم يا   —

 .ئدر اب پئلآ انئاغب نأيدا   ئقلئنچاباغب نگيگر  أبۆم ئرنالامحئم لاو   ئزقا .يلدگ   رل املاۉ  پؤک هنۆياؤ نگئنئز قا نۆگ ريب

 .رل  يدشۆد پيلگ   ااغب رنالامحئم

 :هگر  أبۆم ئزقا ه،يسا  
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 .يدييد– ليلگگ   پئلآ مۆزاۆ ار نالامحئم ،کر  أبۆم يا   —

قي ئمااغت چيح نگيمۆزاۆ هيسا   .رل  يدياي مۆزاۆ رالتااغمج   لاو   .يدر يتگ   مۆزاۆ پيريگ ااغب کر  أبۆم تاغو  لو  ش  تاغو  لو  ش .ئدو 

 :رنالامحئم

قي ئمااغت نگيمۆزاۆ ۉب —  .رل  يدييد – نک  ا   و 

 :ئزقا

 .يدييد – ليگر يتگ   پۆزاۆ نمد  ۆزاۆ ئملااغت ،کر  أبۆم يا   —

 :ئديتآ کر  أبۆم تاغو  لو  ش

 .يدييد – نيرأيلم  يب ئيساح زئسمااغت ،ئيساح ئملااغت نم   ،ئزقا يا   —

 :ئزقا تاغو  لو  ش

 .يدييد – ؟ئنگمئدامتاد مۆزاۆ چيح .نگۆرسؤي پيدا   ئقنلاباغب يرأب نادتاغو  هچأنر يب ااغب ۉب نس   —

 :کر  أبۆم انداو  

 .يدييد – زينگيدم  ييد ليگياي مۆزاۆ ناداغب ۉب .نگيدييد – !لو  ب ناباغب ااغب ۉب نگاام زيس !ئسئز قا نگئر نالالمۉسۉم يا   —

 :ئزقا تاغو  لو  ش

 .يدييد – ميدم  ييد ،او اح —

 :ئزقا الداح لو  ش .رالئلدغا ناير اح از قا رالئقيل اح يمج   هو رل املاۉ  نار ۉتاو   لاو  

 .يدييد – ميدتا   تاز آ اندئر ۉزۉح نگئر ل اداز ئشاغي ۉب ينس   نم   !کر  أبۆم يا   —

 :هو ئدر ئاغچ يگر  أبۆم ئزقا نگو  س نادتااغس ريب .يلدگ   هنۆياؤ ،پئدار اۉغ ئنئر نالامحئم ئزقا

 :کر  أبۆم .يدييد – ميدر ب   نگااس ئمئز غئ نم   ،کر  أبۆم يا   —

 لاو   ينلچ   هنۆگ رتؤد کر  أبۆم .ئلداس هياؤ ريب ينيسيکاي ئزقا .يدييد – ميدتا   لۉبقا مح   نم   .نم   نالمۉسۉم !ئزقا يا   —

 :هو ئدتۉت يگر  أبۆم زغئ لاو   رئحآ .ئدامتاز اۉ لغو   از غئ

 – ريدشاي هن نگئنۉم هنۆستاۆ نگيشاي ۉب .يدر ب   لغۉ يکأ ند يگيشاي ينم   لاو   ؟ئمزآ يشاي ند  ا   نگئماتآ !کر  أبۆم يا   —

 .يدييد

 :کر  أبۆم ادتاغو  لو  ش

 پيياي نادتامئغن لو  ش نس   .رل  يدياي پؤک ئنئتامئغن نگئئغلئز قا نگن  ا  -نگاتآ ،ئرۉن نگيمۆزؤگ يا   ،مئناج يا   —

 نگينس   .کر  گ   يگم  تا   گل  يد أنا  -اتآ نگيندرز  پ  “ :رۉدۉب ئسئنام نگئز ئمئاغلمو  ب نئتاح هو رأ يشيک يکاي زيب .نگئلدلاۉ 

 هگأ متا   گل  يد نگاام هو نگااس تنرز  پ   لاو   ،اسلو  ب تنرز  پ   نل  يب کم  تا   تب  حؤس اندئلاحام راب ئتاوو قۉ نگئمااغت ئلاپئش هنگدينت  

 زيب نگو  س نانداو   هو نيير  ب   مااغت ريب نگااس نم   نگو  س ناندلو  ب مامات نۆگ قئرق .تا   رئباس ينلچ   هنۆگ قئرق نس   .زامار اي

 – :زغئ تاغو  لو  ش .يدييد – رار اي هگأ متا   گل  يد هز يب تنرز  پ   لو  ش ،اسلو  ب تنرز  پ   ند  ز يميکاي زيب ،تاياش نم   .يلد  ا   تب  حؤس

 .يدييد – رل و  ب ئشاغي

 ريب نگۉناو   .يدتا   تب  حؤس نگو  س نند  ۆگ قئرق .يدر ب   مااغت للاح از غئ لاو   پيدا   ئقللامماح ينلچ   هنۆگ قئرق کر  أبۆم

غ ئشاغي غ لاو   .ئلدو  ب ئلاو   نادتاغو  هچأنر يب .ئلدو  ب اندئسار آ نگئر مالادآ اناد هو رمالئلآ لاو   .ئديغو   لالئبدآ انئدآ نگئنالاو 

 .ئلدو  ب ادۉحتک   لالئبدآ نگو  س

 رپاس ار نالامحئم ،اسلو  ب راب هن رح   اندۉلغو   تاغو  لو  ش لاو   .رل  يلدگ   هنۆياؤ نگئنلالئبدآ پۉلو  ب نامحئم رمالادآ هچأنر يب نۆگ ريب

 :تاغو  لو  ش لالئبدآ .يدتا   غاوغو   ئنئتاح امما   .يدتا  
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 هد-هدأينۆد يکاي ينأند ب   لاو   لااغتاقح اسالئس ئنامحئم ميک .رئدئدغاوو  س نر  ب  اي نگئنلااغتاقح نامحئم ،نئتاح يا   —

 .يدييد – قلات نند  م   نس   ،نگتس  ا   غاوغو   نل  يب نگينم   نيچاۆ نامحئم رگ  ا   .رالئس

 .رئدپۉلو  ب قلات ئنئتاح تاغو  لو  ش

 از غئ لاو   ئفۉراغم رما   ناديآ نگئنلالئبدآ .يدتيشا   فۉرگأ م رما   نادلالئبدآ هو يلدگ   زغئ ريب هنيسيجلم   نگئنلالئبدآ نۆگ ريب

 :پيرب  اي يشيک انئساتآ تاغو  لو  ش .يلدگ   هنۆياؤ زاؤ نگو  س ناندار اتغۉ فۉرگأ م رما   زغئ لاو   .ئدار اي شو  ح پؤک-پؤک

 .يدييد – رل و  ب نگن  ن   ه،رسب   لالئبدآ ماتآ ينم   —

 :نل  يب زؤس نيريش انئساتآ نگئز غئ پئر اب تاغو  لو  ش يشيک لاو  

 .يدييد – يدتا   رزآ ئلاي نگۉنۉش نگئز غئ نگينس   .مادآ نايانات ئنئر نگات يا   —

 :ئساتآ

 .ئلدو  ب ئزار  هگأ مرب   لالئبدآ ئنئز غئ ،پيييد – رايلو  ب ئشاغي —

 .يلدگ   زاو او   ريب انئغل غۉ هندۆيشۆد .يدر ؤگ يشۆد لالئبدآ هجيگ لاو   .يدر ب   لالئت نگۆم يکاي لالئبدآ نل  يب ئزغئ لاو  

 :ادز او او   لاو  

 نئتاح هز يکأ پ هو ياشر و  ح ريب نيچاۆ نگۉناو   نگااس نم   .نگيدتا   قلات نگئئنئتاح نيچاۆ نگينم   نس   ،لالئبدآ يا  “

 .يدييد”ميدر ب  اي

 .لالاشنا   .رل ز المغا تئمأۉن هو مۉرحام نادتاز  چيح هدتلب  ا   رنل  د  ا   شاي نيچاۆ لااغيتادۉح ،رالتااغمج   يا   ،رنل  يمؤم يا  

 

  پاب يجچۆناۆ

        ئنايب   نگئغامالتاي ئنلاغاتاقح

 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هير ر  ۆح ۉبآ

 :ادۉح لۉسر   .مۆدر ؤگ ئنادۉح لۉسر   نم   —

ريشده لر لااغتاقح — ريشده لر لاو   .رئدپئدار اي يپ  -يريب رل اپسات ينيسيجلم   مئلائ رل او   رگ  ا   .رل  ر ؤي پيدا   ناير س   ينأينۆد پ 

نده  ستو  د نگئنلااغيتادۉح زيب – رل  ر ر  ب   راباح هنيريب ريشده  لاو   .رل  ر ي  يد – نگيدا   گل  يد ار ل ۉب ،نگۆشۆد اقشآ .ئقدپات ينيسب  پ 

 :لااغتاقح نگو  س ناندائقچ انامسآ .رل ر ائقچ انامسآ نگو  س نانداو   .رل  ر د  ا   گل  يد ار التااغمج   لاو   لر

ريشده لر يا  “ ر  لو  ا نگينم   زيس !ميپ  نده ل   اد-اي يمکد  يلتب  ر)  زينگۆدر ؤگ الدو  ي ئيساح .زينگۆدر ؤگ أکر ؤي پألشاي همأن يميب 

 .ري  يد”زينگۆدر ؤگ أکر ؤي پۉلو  ب لغۉشم   نل  يب همأن هو )ادئقلۉ وغو  

ريشده لر  :پ 

ر  ،نگيرسأيليب ئشاغي نگۆزاؤ نگينس   !زئمئر نگات يا   — نده ل   .ري  يد – رل ر ئتاو   پيدا   نگئئداي نگينس   هو پينور  اؤ مئلائ نگيب 

ريشده لر يا  “ :لااغتاقح انداو    .ري  يد”رل  ر أيل  يد همأن رل او   ميپ 

ريشده لر  :پ 

 .رل  يدييد – رل  ر أيل  يد تم  حر   نند  س   رل او   .نس   يجۆرؤگ ،نس   اناد نس   !مئر نگات يا   —

ريشده لر يا  “ :رل  گ   زاو او   هني   نگو  س نانداو    .”؟يمرل  ر يدپيرؤگ يدشيحب   ئلسائ رانبآ رل او   ميپ 

ريشده لر  :پ 

ريشده لر يا  “ :هني   لااغيتادۉح .رل  ر ي  يد – رل  ر يندأمرؤگ ،ايادۉح راب يا   — ر  رگ  ا   !ميپ  نده ل   رل  رس  ؤگ يدشيحب   ئلسائ رانبآ ميب 
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نده  رت  ب   مح   ناندۉم  .راديآ پيييد”رل  يدر د  ا   کيليچب 

ري يا  “ :رل  گ   زاو او   هد-هني    .”رل ر ايالآغ پقۉر غو   ند  م  أن هدسيجلم   لاو   !ميشده لرپ 

ريشده لر لاو   تاغو  لو  ش  :نگو  س نادز او او   لاو   پ 

ر  لاو   نگينس   !نس   يجيليب ئرالتاز  ئلر ئس هو نيلزيگ نس   ،ايادۉح راب يا   — نده ل   رل ر ايالآغ پقۉر غو   ناندۉداو   حاوز و  د نگيب 

 .رل ر اديآ پيييد –

ريشده لر يا  “ :لااغتاقح  .”؟يمرل  ر يدپيرؤگ ئنۉداو   حاوز و  د رل او   ،ميپ 

ريشده لر  :پ 

 .رل  ر ي  يد – رل  ر يندأمرؤگ —

ريشده لر يا  “ :لااغتاقح  ينيرل  مم  ح   هو ميدر ب   ار التااغمج   لاو   يدشيحب   ئلسائ رانبآ !نگۉلو  ب أو ۆگ زينگأممح   زيس ،پ 

ريشده لر .ري  يد”مئدقالاي ينيمج   نگئر ل او   نم   .ميدتا   سل اح ناندۉداو   نگئحاوز و  د  :اسلو  ب پ 

 .رل  ر ي  يد – راب يرنل  ل  گ   نيچاۆ زنگئئئغلئز ار  نگيزيس مح   نگيرل  يلأنۆگ پؤک اندئسار آ نگئر ل او   ،ايادۉح راب يا   —

ريشده لر يا  “ :لااغتاقح ر  نو  حيادۉح رالتااغمج   نل  گ   ه،سيجلم   لو  ش اسلو  ب مح   کيچين رح   ،ميپ  نده ل   أو ۆگ زيس .ريدب 

 نل  يب رالتااغمج   ئشاغي رل او   نيچاۆ نگۉناو   .ميدر ۆواؤ ابغاو  س ينيرل  أنۆگ نگئر ل او   هو مئدقالاي ئرل او   نم   ،نگۉلو  ب

 .ري  يد”مئدقالاي مح   ئرل او   يلپأبس   ئئغنللو  ب هدسيجلم   لاو   مح   رل اسلو  ب نلو  ب رأکأ نۆگ تاغو  رح   .رل ر ئدپئر ۉتاو  

 :راماو   يتزر  ح  

ق مئلائ نگو  س نانداو   ،نگينور  اؤ پد  ا   لاوو او   ،رالتااغمج   يا   —  مئلائ زيپسد  ا   يکچۆن ،راريۉد تنل  ب   نامدئلائ پد  ا   .نگااو 

ق  ينکيچ .زلم  يب پۉلو  ب يلج  ر  د   زيگر ح   ه،سلم  يب ينيبد  ا   ئقلئپو  س يشيک رگ  ا   .زالمو  ب لئساح اديپ   نامدئلائ لاو   زنگئاسااو 

 نادتادابائ هو تااغت نگيبد  ا   ند  ر ي   ۉب .يدييد – رارتاد لااغتاقح اسلو  ب يبد  ا   نگينأند ب   .رارتاد هتنن  ج   ئتادابائ هو ئتااغت ينأند ب  

 .يدييد – ريکدر  گ   يگلم  يب نگيرل  مم  ح   ئنۉم .ئلدو  ب ميلأم يگينلک  ا   يچليۆگ

 :هني   راماو   يتزر  ح  

 ،ريندد  شۆمۆک يسز  رو  د   ينجيکاي ،رئندادلالئت يسز  رو  د   قئلاوو او   نگيرح  أش لاو   .رأز نگم   هر ح  أش يلز  رو  د   شأب يلسيم ناماي —

 نار ۉد پالاقس يرل  ز  رو  د   لاو   .رئنداديل  يسز  رو  د   ينجيشأب .ريندچد  يرپک   يسز  رو  د   ينجۆدر ؤد .ريندد  ر يمد   يسز  رو  د   يجچۆناۆ

 ناديل  پيدا   ئقليارو پ  يب يچز  رو  د   لاو   رگ  ا   .زالمآ ير  يک ند  ز  رو  د   هگز اؤ هو رز  اۆ ئنئدئماۉ نادر ل غاشاب ،پۉرۉد مأکأ م يشيک

 شأب مح   نگئناماي .رد  ا   تئماۉ پيييد – نئر ل آ  مح   ينأز رو  د   شۆمۆک ،مح   ينأز رو  د   ريمد   – نامشۉد ه،رسب   انامشۉد ينيسز  رو  د  

 ،يسز  رو  د   پئجاو  ينجۆدر ؤد ،يسز  رو  د   رزاپ يجچۆناۆ ،يسز  رو  د   قئسسات ينجيکاي ،يسز  رو  د   رار ائق لاوو او   .رئدر اب يسز  رو  د  

 نايتش   ،اسالاقس نل  يب يزاؤ يبد  ا   هندب   ميمؤم رح   .رئدر اب يرل  ز  رو  د   پد  ا   نل  يدا   لۉبقا مح   هليش   .يسز  رو  د   تنن  ۆس ينجيشأب

 .يدييد – راز و  ب ئئغسسات هو رار ائق ،رزاپ ،رد  ا   تئماۉ نانداو   نايتش   ه،تسا   کر ت   يبد  ا   هندب   رگ  ا   .رز  اۆ تئماۉ نانداو  

ق مئلائ هندب   ميمؤم رح    ئدآ نگئنلااغتاقح نگو  س نانداو   .نيتسا   ياجرب   يبد  ا   يرتۆنگاؤ نانداو   ه،تسا   ئقلئچۉپو  س اي ،اسااو 

ق”ئتايييحتت  ا  “ ،پۉتۉت بالقئ ينۆزۆي ،پۉلو  ب يلتر  أت ،اسلو  ب راديآ رکيز لالآ لاو   رگ  ا   .نۉسلو  ب لغۉشم   نل  يب  کيچين اندئتاغو  نااو 

 .رار ۉتاو   الداح ئلاي نگۉنو  ش اسلو  ب ناريۉتاو  

 .نئسالاقس ينۆزؤگ نکد  م  رؤگ ئنئر التاز  ناياملاح نگئنلااغتلالآ ،ينجيريب .رئدر اب يرتش   شأب نگئئغلاقميتآ رکيز

 ناياملاح نگئنلااغتلالآ ،يجچۆناۆ .نئسالاقس ئنئغل غۉ ناندئر التاز  نأيلم  گ   يسد  يشا   نگئنلااغتلالآ ،ينجيکاي

 ينيليد ند  ر ل  ز ؤس نااغدغا مادآ قئاندۉلو  ي نگئيادۉح .ريدشاي ئلاۉ  اقمالاقس ليد امما   .نئسالاقس ينيليد نند  يرل  ز ؤس

 اقح ،ينجۆدر ؤد .زگم  د   ئساديپ   نگااو   نگئر ل او   ،رل و  ب قئنگئنايتش   يسمم  ح   نگينيريکيپ هو يرکيز ند  ا   ،اسامالاقس
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 ئاغلمو  ب مأکأ م انئمااغت نگينيلحأ نگئنلالآ .کر  گ   اقنمالاقس نامدار اح ناسۉسۉح ،ند  ح  بۆش مار اح ،يگ  تا   اسسار آ ئنئمااغت

 ئلام مار اح .همتا   کيليمليحر   پۉلو  ب يکليرأش امار اح هو همتا   شاي مار اح .همتا   ادوؤس مار اح .همياي مااغت مار اح .کر  گ  

 نگئر نالالئديآ لو  ش رگ  ا   .رئدز ئساديپ   يند  ا   هممح   نگۉناو   انداو   ،اسلو  ب اديپ   يريب نگئر التاز  نالئديآ لو  ش رگ  ا   .اميغو   هگدنۆياؤ

 يشاي لاو   مۆزاؤ نم   – لاو   رگ  ا   .ريديند  ا   نگينيلحأ نگئنلالآ لاو   ه،تسا   انئسار و  ج اي انئنئتاح اي ه،ر مل  يتي   اي ،ار الشغۉ ينيريب

 نگئيادۉح رگ  ا   .نۉتسۉت شاد ينۆزاؤ نند  يتب  حؤس نگئر الئنچلاي ،ينجيشأب .رل و  ب ينل  يب للاح ،ايتسآ پيييد – ميدم  تا  

 مۆزاؤ ميند  ا   هو هتسا   زؤس زئساديپ   پئر ۉتاو   نل  يب رل او   ،اسلۉشغو   هنيتب  حؤس نگئر الۉقزو  ب هو نگئر مالئلاز  مادآ قئاندۉلو  ي

 .رئندلاس لغو   انۉنيو  ب نگينأند ب   لاو   نايتش   نگيليب انداو   ه،يسيد – ريندل  يب

 :ادۉح لۉسر   هني  

 يرکيز ناديآ لاو   ،ايتسآ ينيرکيز نگئنلااغتاقح پيياي مااغت مار اح اي ،اسلو  ب نل  يب ئرنگات کييب   هو کأ پ يليد نگيميک —

 ئنلااغتاقح رمالادآ .زم  رؤگ نل  يب يزؤگ ئنلااغتاقح هدأينۆد ۉب يشيک چيح .رل  ر ر  ب   پاز آ پلالئي هچأن ادتامايقئ نيچاۆ

ر   هنچا   .رل ر اپات نل  يب ينگلؤک نده ل   .يدييد – رل  ر ر  ؤگ ئنئر اديد نگئنلااغتاقح ينۆگ تامايقئب 

 :ريدپيدا   تاجانئم لااغتاقح رمب  غائپ تۉواد يتزر  ح   نۆگ ريب

 ؟ئناح نگانئز اح نگينس   .راب ئسانئز اح نگئر ل اشئتاپ يلحأ يکأ ند ۆزۆي ري   ،ايادۉح راب يا   —

 .ريکدأ ر ينگيگ مح   ند  رسۆک ،رئداقر ۉلاۉ  مح   ند  تيجم   ئرشآ لاو   .رئدر اب مانئز اح نگينم   !تۉواد يا  “ :ادۉواد يتزر  ح   لااغتاقح

 نگئمانئز اح لاو   نگينم   .ريمديليب-مئلائ يريب نگئمانئز اح لاو   نگينم   .ريندوش  ؤر ناندامسآ يمج   .ريدز  أت مح   ند  تنن  ج  

 ئيآ نگئمانئز اح لاو   نگينم   .رئدئداز  نايداد هو نأييس  ۆک نگيمأند ب   ينۆگ نگئمانئز اح لاو   نگينم   .رئنداماي ئنامسآ

 لاو   نگينم   .ريدتمم  ۆح ئاغپر و  ت نگئمانئز اح لاو   نگينم   .رئدئر اتاح نگيمأند ب   ئزئلدئي نگئمانئز اح لاو   نگينم   .ريدتح  أس

 يريب ،کيليکلر  ۆي اۉقي يريب ،مئلائ يريب .رئدر اب يسز  رو  د   رتؤد نگئمانئز اح لاو   نگينم   .رئدسالحئا ئراويد نگئمانئز اح

 يتزر  ح   .رئدر ئس ئماقل .ريدۆنگلؤک نگيمأند ب   يياؤ نگئمانئز اح لاو   نگينم   .رئداقلمو  ب لئيقا يريب ،کيکلم  تا   رئباس

 امانئز اح لاو   مح   نم   .رل اس راز ان هشيمح   مانئز اح لاو   نگاام .ريديگلۆ رتاؤ يستاۆ ناندايتش   نن  ل  تل  أن هو ،نالدئيائقم ،نالدئيار بج  

 يمج   هو يري   تغا يدي   ،ئنامسآ تغا يدي   رگ  ا   .رئدۉلاۉ  ئلاي نگۉنۉش ينگلؤک نگيمأند ب   نگينم   .نئر ايلاس راز ان هشيمح  

 نگئيادۉح نيچاۆ نگۉنو  ش .رل و  ب کد   نلاس هياؤ ريب ينأنأد  ريب رل اسلاس هلۆنگؤک لو  ش يرسۆک ئرشآ ،ئرالئقيل اح

 .رئدرز اپ اقمالاقس يريد ينيرلل  ۆنگؤک هشيمح   ار مالادآ قئاندۉلو  ي

 ينۆزاؤ هندب   أت .رل و  ب لئساح نل  يب اقمراب هنيتب  حؤس نگئر الئشاغي هو نل  يب کم  ياي للاح ،نل  يب ئقلستار  يگيليريد لۆنگؤک ۉب

 .يدييد”زم  رؤگ اديپ   نالدو  ي لاو   أنچأيم  رؤگ مک   نادۉقلحام يلحأ

 :ئلآ يتزر  ح  

 ۉب .رد  ز  نگم   هر ي   ينۆزاؤ مادآ قئاندۉلو  ي نگئيادۉح لاوو او   .زم  رؤگ اديپ   نادتائقر ات أنچأيم  تا   ياجرب   يشاي ناو   أت يشيک چيح —

 هر ي   ئنئمۉحو  ت مئلائ ،ينجيکاي .رد  ا   ادئج ند  ن  يک-هکياؤ هو نادئقلئسمۉلاۉ  ،نکد  يلريپؤگ ينيري   نگينۆنگلؤک نل  يب ئنام

 .رۉدۉب ئسئنام .ککم  ا  

 ينيکا   لاو   نل  يب شاي زؤگ ،يجچۆناۆ .کر  گ   اقلمو  ب لغۉشم   نل  يب يگر  ۆي هشاي لو  ش ه،تسا   رما   هشاي يليحأن رح   يريب ريمديک

 .رۉدۉب ئسئنام گنۉناو   .کر  گ   اقلمو  ب اندئبغاو  س نگينيگلم  گ   لامک   نگينيکا   لاو   .کر  گ   اقمراو ۉس

 زيت لاو   نگس  کؤ د اپاح هنيکا   ينکيچ .رر  يدتا   تامالم   ينۆزاؤ ار مالادآ زيندۆگ-هجيگ نل  يب پأبس   ريب مادآ نايغو   مادغا اپار ات ۉب

 ه،تسا   تب  حؤس زئتسامالم   پۉلو  ب ئپو  س يزاؤ رگ  ا   .رت  ي   زيت ،رل  تس  ا   تامالم   رمالادآ مح   امادآ قئاندۉلو  ي نگئيادۉح .رت  ي  

 تامالم   ار الالقح ينيشۆنر ؤگ شاد ،پيدا   اسسار آ ينيسأينۆد ئحۉر ئپو  س أت .زلم  يب پئلآ لو  ي اندئناي نگئنلااغتاقح
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 لاو   نل  يب ئاغيات تامرو  ح ،ينجيشأب .کر  گ   اقمراو   ينيکا   لاو   نل  يب يلا   تاز ايئر  ،ينجۆدر ؤد .راپات زيت ئنلااغتاقح ه،رسيدتا  

 راز ان نل  يب تح  ر  ۆم هنيکا   ۉب زيندۆگ ،ينجيدي   .کر  گ   اقمرۉوو  س ينيکا   لاو   نل  يب کو و  ز  هو کو و  ش ،ئنجئتلآ .کر  گ   کم  وؤد ينيکا  

 نان – رئماح پأليا   نل  يب يمل  أ کشائ ئنجئز قۉو  د .کر  گ   کم  تا   ناۉ ينأنأد  لاو   نل  يب ينم  ريگد   اواقت ينجيزيکس   .کر  گ   اقلماس

 انداو   ،أنچأيم  رؤگ رت  ب   نادر ئپقا هو نادز نگۉو  د ينۆزاؤ أت ئپو  س امما   .کر  گ   کم  رب   ئنان لاو   ار الئلاۉ  نيچاۆ ئرالتامزئح پيدا  

 .يدييد – زالمو  ب لئساح ناماي ئققئاح

 :اجو  ح .ئدشۉد امادآ ريب تاغو  لو  ش .ئدر ارياب اپار ات ريب گر ۉزۉب اجو  ح نۆگ ريب

 .يدييد – رئداقر ئشاغي نند  م   مادآ ۉب —

 :اجو  ح .يدر ؤگ يرو  اناج ريب للاح يتا   نند  ۆنگاؤ ادتاغو  لو  ش .ئدر ارياب پأر ؤي اپار ات ريب هني   لاو   نگو  س نانداو  

 .يدييد – رئداقر ئشاغي نند  م   مح   ۉب —

 :اجو  ح .ئدشۉد هتاي هو از نگۉو  د ريب اندۉلو  ي .ئدر ارياب پأر ؤي اپار ات ريب هني   اجو  ح نگو  س نانداو  

 .يدييد – رئداقر ئشاغي نند  م   مح   رل ۉب —

 :گر ۉزۉب اجو  ح ادتاغو  لو  ش .يدر ؤگ ينيگز  ت   نگيتاي ريب هدر ي   ريب .ئدر ارياب پأر ؤي هني   لاو  

 .يدييد – سئر ئداقر ئشاغي ناندۉم زئمئر اب ،زيمأممح   —

 :تاساجن   تاغو  لاو  

 .يدييد – زنگئئرسقار د   هميک زيس امما   ،نئر ايلو  ب رقار د   هو يکلر  گ   انئتاجاح أشيک مح   نم   !گر ۉزۉب اجو  ح يا   —

 اديپ   مادآ ريب ادتاغو  لو  ش .يدم  رؤگ مک   نند  ۆزاؤ ئداز  ريب چيح زيگر ح   نگو  س نند  د  يشا   يزؤس ۉب نادتاساجن   لاو   اجو  ح

 .يدتيگ پئلآ ند  ر ي   لو  ش ئتاساجن   لاو   ،پئلو  ب

 :هو يلدگ   يشيک ريب نل  يب رل اباحاس تاغو  لو  ش .ئدر ئتاو   هدن  يدم   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) راماو   يتزر  ح   نۆگ ريب

 .رل ر ئدپئر اب نل  يب ئدئماۉ کم  رؤگ لام رل او   .رالئدر ئتاو   پل ز ؤگ ئنئسار يم نگئنادۉح لۉسر   رالالقح هدتيجتم   رنالار اي يا   —

 .يدييد– رل  يلدگ   پئديغا نأمرؤگ لام چيح

 :راماو   يتزر  ح  

 .يدييد – ؟زينگيلدگ   نيچاۆ شاي همأن رل  زيس رنالار اي يا   —

 :رل او  

 مئلائ رالتااغمج   کل  ؤب ريب تاغو  لو  ش امما   .کيدم  رؤگ لام چيح هنؤي ،کيدپيلگ   نيچاۆ ئدئماۉ لام مح   زيب !راماو   يا   —

 .رل  يدييد – رالئدپئر ۉتاو   پل ز ؤگ

 :راماو   يتزر  ح  

ق ئنئز امان ريرتا   رل او   رگ  ا  “ :لاو   .يدييد”نئر ئدئلۉسر   نگئنلالآ تمم  احۉم نم  “ :ئسار يم نگئلۉسر   رنالار اي يا   —  ناندااو 

ق زامان لاو   نگو  س  ار نالار ۉتاو   ۉب ،رل ارسۉتاو   نل  يب رۉسسد   لو  ش انچايئقچ نۆگ أت نل  يب ئداي نگئنلااغيتادۉح ادياج نلااو 

 يرز   ئقجپغا ريب هد-مح   ند  ا   تاز آ پئلآ نئتاس نند  يلا   نگئر ئپقا يندرز  پ   رتؤد نند  يرل  تنرز  پ   نگيرمب  غائپ لئيامسائ

 لاو   لااغتاقح هني   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تار ايئز  ينأبأک سدد  اۉقم لالآ .نيرد  ا   سو  ؤح ئنۉموقو   نر  ب   انۉلو  ي نگئنلااغيتادۉح

 .يدييد”رر  ب   ئرالتامار ک   ۉب أند ب  

 يرؤگ هندچ  ؤگ ااقب نادئناپ ۉب .رل و  ب ئنلاماي هندل  اؤ  هندب   لاو   .رل و  ب يلتک  ر  ب   ه،تسا   سپک   رح   .رل و  ب لو  ب قئزئر  نگينأند ب   لاو  

 هنيسيزر  ت   ناز يم .رت  اؤ کد   مئر ئلدئي يلسيم نند  يسۆپرؤک تار ئس .رل  يرت  ؤگ تاسنگآ نانداو   ئلاو و  س ريکن  -رينگکۆم .رل و  ب نوش  ؤر

 .رش  ۆد هنيگل  ؤب تنن  ج   لاو   هندل  ؤب هگل  ؤب يکاي ئرالالقح .رل  گ   رئآغ ئبغاو  س اندلاس ينيرد  پد   لامآ
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ق ئنئز امان ينديکاي ئناغي ادز امان غاشاب  .رل و  ب رسس  ي  يم رالپغاو  س لو  ش مح   نگااو   ،ارسۉتاو   نگو  س ناندااو 

 :ادۉح لۉسر  

ق ئنغاو  د ۉب پۉرۉت نگو  س نانداو   ،ارسۉتاو   ادياج لو  ش ميک رح   —  لاو   ،اسلو  ب ند  ا   شاي ئشاغي اندئشاب نگيسيجلم   ،اسااو 

 لاو   نگااو   گل  يد لاو   ،اسلو  ب ند  ا   شاي أنۆگ اندئشاب نگيسيجلم   لاو   رگ  ا   .رل و  ب ريحأم ينلچ   اتامايقئ أت هشاي ئشاغي ئسغاو  د

 هو هکل   هکيرش   ل هتنا   لألاي هحألاي لألا   ۉدح  شا   هو هممۉحلالآ هکن  احبۉس) :رۉدۉب گل  يد .رر  ب   کم  ؤک ااغموۉي ينيسأنۆگ

 .يدييد – )ک  د  حاو  هتنا   هکيمداحيب هکيل  اي ۉبۉتا   هو هۉقريفاغستا  

 

 باپ دؤردۆنجي

يانئ نگيتي  ين کأ پ  ب 

 

 هو رل ر ار اب نقئاي هدشيحب   رالتااغمج   لاو   .رل  ر ر  ب  اي هدشيحب   ئلسائ رانبآ ئموقو   ريب ،اسلو  ب ينۆگ تامايقئ“ :ادۉح لۉسر  

ر  لاو  “ :رل  گ   زاو او   ادتاغو  لو  ش .رل  ر ر  ؤگ ئنئر نالايوا  -يکشؤک نگيدشيحب   نده ل  ر  لاو   ،نگئر ايتغا يب  نده ل   .نگيرب  اي احاوز و  د يب 

 ئلاي نگۉنۉم يکچۆن .رل ر اديغا انئز ائ نل  يب تسر  ح   هو غئيغا رالتااغمج   لاو   تاغو  لو  ش .”زم  تا   پيسن   شتيحب   ار ل او   يکچۆن

 احاوز و  د نيچاۆ همأن يزريب ،ايادۉح راب يا  “ :رل او   .يااغلمو  ب چيح اندئر ئحآ هو اندئلاوو او   نگينأينۆد تسر  ح   هو غئيغا

 شاي ۉب .ۉقلدو  ب اندامرآ زيب ،پيرؤگ ئنئر التامئغن-زأن نگيدشيحب   .نگيدز ک  ر ؤگ يدشيحب   يلکاي هز يب نيچاۆ همأن .نگيدر ب  اي

 .رل  ر ي  يد”ئلدو  ب تب  را   نيچاۆ زيب

 :رۉلداو   يبأبس   نگينيرکل  م  شۆد احاوز و  د نأمتا   پيسن   ناندئر التامئغن نگيدشيحب  

ر  يا  “ :رل  گ   زاو او   نادل ااغتاقح تاغو  لو  ش نده ل   اقحأن ئنئر لالام نگئر نالالمۉسۉم .زينگيدتا   يرل  شاي أنۆگ ئلاۉ  زيس ،ميب 

 ناندۉم هو زينگيلديب هلچح  أس يرل  شاي ۉب .زنگئۉلدو  ب يچن  تيپ هو ئلچۉۉغش .زينگيدتا   تم  حؤت هو تابغئ .زنگئئلدآ

رق غد .زنگئئدامغو   .زينگيدم  رب   نالدام للاح ،پيرب   نالدام مار اح مح   زينگرس  ب   ااقداس .زينگيدم  رب   ااقداس نل  يب ئقللئچۉرو 

 ار نالائقچ نالدو  ي اي ار الۉقزو  ب ئرل ااقداس ئلاۉ  يرۆشۆح اي ئتقاز   .زينگيدر ب   هدر ل  چ  ؤک اد-اي ادر از اب مح   زينگرس  ب   نالدام للاح

 اي ار الپئر غا يزينگينر  ب   ار التااغمج   ۉب .زينگيدر ب   ار الئلچاپ اي ار نالو  حزامان اتلاي اي هر ل  يجيرب   راباح نادپئيغا مئلائ اي ار نالاحرو  پ اي

 زنگئئتادابائ هو تااغت نگيزيس نۆگ ۉب .زينگيدتا   ريکيپ پيييد”رئندلو  ب لۉبقا“ هو زينگيلديب ئقرتآ ند  ز ينگينر  ب   هر نل  يمؤم

 ،پيييد”زالمو  ب ئجل آ  چيح نيلو   زنگئئرسل و  ب راو ز  س   اباز آ ريب نيچاۆ زينگيرل  شاي ند  ا   لو  ش نگيزيس .زالمو  ب لقۉام هو لۉبقا

 .رد  ا   پاز غا ار ل او  

 :ادۉح لۉسر  

رق پيييد – رل و  ب زار اشپاتآ هو زار اتپۉب يسمم  ح   نگئمئتاممائ نم   !مئر نالار اي يا   —  .نئر ايغو 

 :ادۉح لۉسر   هني  

رق پيييد – رر  يتگ   کر يچ ار نگات نم   !رنالار اي يا   —  :ئرنالار اي .يدييد – نئر ايغو 

 :ادۉح لۉسر   .رل  يدييد – رئدئيساح کم  ريتگ   کر يچ ،ئلۉسر   نگئنلالآ يا   —

 هو ئلير اح القح .رد  ا   نل  يب پن   ريب ه،تسا   رئياح ميک :رۉدۉب ئسئنام نگئئغلاماساي .رئدئقلاماساي لاو   !رنالار اي يا   —

ق ئنئز امان لپن   پيييد رنل  ييسيد نک  ا   ئلتاو احاس ق اقر ئشاغي هنديچاي القح ،اسااو  قي القح .رل ر ااو   هو ر کاغات اسلو  ب هنديري   و 

ق زيسسجده  ق زيسيبست   هو پئر ۉتاو   ،نامرۉد کيد ئناغي .رل ر ااو   مااغت .رل  ر د  ا   ميلأم قالاح رل اتسۉت ئنئساز ار او   لپن   .رل ر ااو 

 ينأنؤک ساح رل  يس  گ   نو  د .رل  ر د  ا   ميلأم ار الالقح رل  تس  ا   تادابائ هو تااغت يگل  ؤب ريب .رل  زم  ياي مااغت امما   .رل ر ار اب هر ل  ک  ر  أم نأيياي
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 مح   رل  يس  اي مااغت هنديچاي القح .رل  ر د  ا   پيييد رنل  ييسيد”ريدپۆزاۆ لغو   ند  أينۆد رئحاپ ۉب“ القح ئنۉم رل او   يکچۆن ،رل  ر ي  گ  

قي القح .رل  ر د  ا   پيييد – نئسنانائ نگااو   القح رل او   يکچۆن ،رل  ر ي  اي پئلآ امۉقل کيجيچيک  امۉقل ئلۉ ا-نادۉلاۉ  اسلو  ب هنديري   و 

 يکچۆن ،رل  ر أر ؤي استآ-استآ هندأر ؤي لو  ي .رل  ر ل ز ؤس ناداو و  ا-ناداو او   هنديچاي القح .رل  ر ي  اي پؤک-پؤک هو رل ر ل اس انئر ل ز ئآغ پئلآ

 نالئر غاز اي انچۉيو  ب تغايرش   .رل  ر د  ا   پيييد – رنل  يتسا   ريکيپ پيييد – ريدپيديگ نالداح پيدا   پؤک ئتادابائ هو ئتااغت ئنۉم رل او  

قي پغاو  س يليح چيح انئر التادابائ هو تااغت نگئر ل او   نيچاۆ يرکل  يندد  ا   يشاي ۉب  نکد  م  رۆديؤک لۉپ هر ل  يجيرب   ااقداس .و 

ق ناحرغۉ ه،گز اؤ قي تاز  غاشاب نادتآ ئشاغي ار نالايااو   .يدييد – رئدئقلاماساي يکأ ند ۆنگلؤک نگئر ل او   رالياداغي ۉب .و 

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ار از اب پئلاس اقپر و  ت هنيسس  يک هندب   لاو   يکچۆن .رأز نگم   هنۆزاؤ نگۉناو   تااغت لاو   ه،تسا   نل  يب ئقلاماساي ئتااغت ميک رح   —

 :رل اسار و  س نانداو   رالالقح ،ارساب

 :هندب   لاو   ،رل  يس  يد – ه؟مأن ۉب —

 .ري  يد – رئدلالئت ۉب —

 :رل او  

 .يدييد – رل و  ب ئلاي نگۉنو  ش مح   يشاي ند  ا   نل  يب )ئقنلۉيو  ) ئقلئز اب ،اسلو  ب اقپر و  ت مح   لاو   ،رل  رس  ؤگ پيييد – يلر  ؤگ —

ق هنديچاي القح يلکب   .يگ  تا   نل  يب مانائ ه،تسا   تادابائ هو تااغت هندب  “ :هني   ادۉح لۉسر   ق هکديلک  ي   ،يااغمااو   زامان رگ  ا   .يااغاو 

ق  .يدييد”نيسم  رؤي پيدا   ميلأم أممح   .يگ  ر ب   نئر ئشاي هرسب   ااقداس هو اتسۉت از ار او   ،اسااو 

 يدب  را   نگئمئتاممائ .”رل و  ب مادآ نأريب   ار ل ر قئاپ هو نئر ئشاي ئنااقداس ئسئشاغي نگئمئتاممائ نگينم  “ :هني   ادۉح لۉسر  

 .ري  يد”لئحاب ۉب“ :نأمرب   ار قئاپ ئنااقداس

 ۉش کم  رب   هنديري   .رل و  ب کد   ناتآ مۉحو  ت هر ي   رو  ش يزاؤ نگۉنۉم ،نگس  م  رب   هنديري   ئنااقداس رگ  ا   .کر  گ   کم  رب   هنديري   ئنااقداس

 :رل و  ب

 هنديري   ئنااقداس .رز  ک  ر ؤگ کد   ياب ار مالادآ ينۆزاؤ ،اسلو  ب رقئاپ رگ  ا   .رز  ک  ر ؤگ کد   اغس ينۆزاؤ ار الالقح ،اسلو  ب اسساح رگ  ا  

 کد   رل  يشيک مار اح ينيشۆنر ؤگ قئشاد ار الالقح هو رز  ک  ر ؤگ کد   رالۉقزو  ب ينۆزاؤ ار مالادآ ه،تسا   تادابائ هو تااغت رگ  ا   ه،سم  رب  

 .رز  ک  ر ؤگ

 :اناملۉسۉم

 .يدييد – ريدرسۆد مح   يسيکاي نگيمۆکؤ ح ۉب .ريديمۆکؤ ح تغايرش   کم  تا   اسسار آ ينينت   هو ينيشۆنر ؤگ قئشاد

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ستار  ،ينجيکاي .نگئشئلاچ هگأ متا   نيچاۆ لااغيتادۉح ئتادابائ هو تااغت ،ينجيريب .نگۉلو  ب ئلر اباح نادتاز  رتؤد

 .يدييد – نگالمۉشغو   ار الۉقزو  ب هو ار ل اشئتاپ مئلاز  ،ينجۆدر ؤد .نگالمۉشغو   ار مالئلاز  ،يجچۆناۆ .نگۉلو  ب

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ئرالئجاح ،ئرالئحاس ،)يرل  يجيشو  ؤس نيچاۆ نيد) ئرالئز غا ،ئرمالئلآ ،يرل  تيحش   ،ئرنالو  حناحرغۉ اسلو  ب ينۆگ تامايقئ

 شاي همأن هدأينۆد زيس رالتااغمج   يا  “ :لااغيتادۉح تاغو  لو  ش .رل  ر ر  يتگ   هنيحأگر د   نگئنلااغيتادۉح ئرالتئبآ هو

 .ري  يد”؟زينگيدتا  

 :تاغو  لو  ش رنالو  حناحرغۉ

ق ناحرغۉ نيچاۆ نگينس   زيب —  .رل  ر ي  يد – ئقدااو 

 :راديآ رل  تيحش  
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 .رل  ر ي  يد – کۆ کدؤ د ئزئمئنغا ئزئمرغئ پئر غئ ئرل ر ئپقا نيچاۆ نگينس   زيب —

 :رالئجاح

 .رل  ر ي  يد – کيدتا   جاح نيچاۆ نگينس   زيب —

 :راديآ رالتئبآ

 .رل  ر ي  يد – کيدتا   نگئئتادابائ هو تااغت نگينس   زيب —

 :رل  ر ي  يد رمالئلآ

 .رل  ر ي  يد – ئقدر ئاغچ هگأ متا   يرل  شاي تنگااو   ئرالالقح نيچاۆ نگينس   زيب —

 :رالئحاس

 .رل  ر ي  يد – کيدتا   تاو احاس-رئياح نيچاۆ نگينس   مح   زيب —

 نيچاۆ نگينم   ئنۉم رل  زيس !رالئنچلاي يا  “ :لااغتاقح تاغو  لو  ش .رل  ر ر  ب   پغاو  ج ئلاي نگۉنۉش يسمم  ح   نگئر ل او  

 .ري  يد”نيرأيم  تا   لۉبقا نم   ئزنگئئتادابائ هو تااغت ند  ا   نيچاۆ القح .زينگيدتا   نيچاۆ القح .زينگيدم  تا  

 .ري  يد”نگيرب  اي احاوز و  د ئرل ۉب“ :لااغيتادۉح نگو  س نانداو  

ق زامان هو يلدگ   پار آ ارو اچ ريب تاغو  لو  ش .ئدر ئتاو   هدتيجتم   ادۉح لۉسر   هني   نۆگ ريب غد ينأجد س   هو ئر کاغات .ئدااو   ئرو 

ق زامان پيلگ   يشيک ريب هني   تاغو  لو  ش .رالئلدغا نگگ   رل اباحاس هممح   .يدتا   ياجرب   غد ينأجد س   هو ئر کاغات .ئدااو   ئرو 

 :رل اباحاس نگو  س نند  د  يگ رل او   .يدم  تا   ياجرب  

 .رل  يدييد – ئلدو  ب اقر ئشاغي ناندئز امان نگئنقئنگو  س ،ئزامان نگئنقئلاوو او   ،ئلۉسر   نگئنلالآ يا   —

 :ادۉح لۉسر   تاغو  لو  ش

 .رل و  ب لقۉام هو لۉبقا ئزامان نگئنقئنگو  س .يدتا   ئقلاماساي لاو   يبأبس   .زالمو  ب لۉبقا ئزامان نگئنقئلاوو او   ،مئر نالار اي يا   —

 .يدييد – يدم  تا   ئقلاماساي لاو   يبأبس  

 :)!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئداداغب تيين  ۆج حئش

 نگينيشيک ريب شار ارتس   ريب .ميدر ؤي پيزگ   هنديرح  أش هکگم   نۆگ ريب نم   .ميندور  اؤ نادشار ارتس   ئئغلئلسالحائ نم   —

 :نم   تاغو  لو  ش .يدر ب   پئلآ ئنئچاس

 .ميدييد – ؟رل و  ب يليحأن نگرس  ب   پئلآ ئمئچاس مح   نگينم   نس   نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئيادۉح ،شار ارتس   يا   —

 :شار ارتس  

 .يدييد – رل و  ب ئوغو   —

 همدۆنگلؤک نم   .ميدتيگ ناندئناي نگۉناو   نم   نگو  س ناندلآ  ئمئچاس .ئلدآ ئمئچاس نگينم   تاغو  لو  ش شار ارتس   لاو  

 :ميدتا   ريکيپ

کگه  نم   .ميدييد – نيرر  ب   اشار ارتس   ئناو   نم   ه،رسب   تاز  ريب نگاام لااغيتادۉح رگ  ا   —  تاغو  لو  ش .مئدر ئتاو   هدتيجتم   کييب   هدم 

 تاغو  لو  ش نم   .يدر ب   لالئت هيز ۆک ريب هو ئدر اب پئلآ هنۆياؤ ينم   لاو   .مئدر اب انئناي نگۉناو   نم   .يلدگ   پار و  س ينم   يشيک ريب

 :لاو   .ئدالمآ ئنلالئت شار ارتس   لاو   .مئدر اب پئلآ اشار ارتس   ئنلالئت لاو   نم   .ئدئقچ لالئت يللا   زۆي .مئداناس ئناو  

 نيچاۆ مئئغلئز ار  نگينم   ئئغلشار ارتس   ،ئنگمئدالماياۉ ،مادآ سالحئيب يا  “ :نگاام لااغتاقح ،مادآ سانئيشادۉح يا   —

 لاو   .ئدالمآ ئنلالئت ۉب شار ارتس   لاو   .يدييد –”ري  يد ئمزنگئئلدآ لالئت پيييد اقح ند  يشيک لاو   پئديغا هد-هني   ،نگيدتا  

 :هني  

 نل  يب پغاو  ج يليحأن نم   ه،نيحأگر د   نگئنادۉح نگئرسار اب نل  يب پغاو  ج يليحأن نس   .هنگليد مادآ ،سانئيشادۉح يا   —
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 .يدييد – نئر ار اب

 .يدييد – ميندور  اؤ نادشار اتر س   لو  ش ئسالحائ نلو  ب لااغيتادۉح نم  

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) يبليش حئش

 ار نگو  س .ميديؤره  اچارتاو   نم   .راب اساح هنديلا   .ئنلو  د تاپئس پئر غا ريب .مۆدر ؤگ تيگيي ريب تاغو  لو  ش .مۆدر ؤي ادادآ ريب نم  

 لو  ش مح   تيگيي لاو   .ميدتا   رک  يپ پيييد”ائقمزالمو  ب پۆتاؤ ناداغد ،أکد  ر  ين ئلو  ي نگئاغد“ :تاغو  لو  ش نم   .مۉدشۉد ااغد ريب

 ۉب نم   .ئلدو  ب کد   يسۆنگکاؤ هني   اغد نگو  س .يدتيگ پۆتاؤ تيگيي لاو   .يندۆلؤب يکاي اغد ه،يسا   .يلدگ   پيتي   ااغد تاغو 

قي گانام ادتاغو  لو  ش .ميدتا   ريکيپ پيييد”؟رايلو  ب هليب   کيچين ۉب„ پۉلو  ب ناير اح هشاي  :يلدگ   زاو او   نادر او 

قي يشاي نل  يب تاز  هگز اؤ نگۉناو   .ريدمد  يرما   نگينم   تيگيي ۉب .نگۉلدو  ب ناير اح کيچين نس   ،يبليش حئش يا   —  رح   .رئدو 

 .ميدم  تا   ئداز  هگز اؤ نند  يرما   نگئنلااغتاقح زيگر ح   نگو  س ند  شاي ۉب نم   .رل و  ب ئلاي نگۉنۉش اسلو  ب همديرما   نگينم   هندب  

 ننگ  يس تل  أن نايغو   هدج  ر  د   ۉب يمۆزاؤ نم   يکچۆن .ئدتۉت نامشۉد هنۆزاؤ هشيمح   ينم   نايتش   ننگ  يس تل  أن نگو  س نانداو  

 .مئدامانئغي أينۆد-ئلام .مئدامالاۉق السآ هجيگ .ميديؤره  هنيرست   نگئنايتش   نم   .ميلديب نگو  س نانداو   ينيگينلک  ا   نايتش  

 نگئنايتش   کم  تا   وۉرزآ ئتازز ائ ئشاغي هو ئسابئل ئشاغي ،ئمااغت ئشاغي .رئدئقلاقلمو  ب لئيام أينۆد اقمانغئي ينأينۆد-ئلام

 .يدييد – ريکدم  تا   ساسواو  هشيمح   يريکيپ نگئنايتش   .ريندل  يب ئساسواو 

 اندئتاغو  کيلتيگيي مادآ رگ  ا   .رئداندئتاغو  کيلتيگيي هندب   يريب لاو   .رد  ا   ساسواو  ادتاغو  يکاي ينأند ب   نايتش   ،ناسۉسۉح

نده  لااغيتادۉح  :نگااو   نايتش   ه،تسا   کيليچب 

 .لو  ب هدتشر  ا  -ئيشآ .ريکدۆ نلۆگ شأب أينۆد ۉب .همرۆتاؤ اياز  يگيلتيگيي ۉب ،زلم  گ   يکاي کيلتيگيي ۉب نگااس ،تيگيي يا   —

 نگئنامرآ نگينس   أت ينيتشر  ا  -ئيشآ نگينأينۆد ۉب نس   لاوو او   .زلم  گ   انۉنر او   زاؤ ئقلشاي لاو   .زم  تا   اديپ   .همتا   نامشۉپ نگو  س

ق زامان نگو  س نانداو   نس   .ليگر ۆس انچايالمغا  نس   .رل و  ب مح   نگتس  ا   تادابائ هو تااغت ،مح   نگاتسۉت از ار او   ،مح   نگاسااو 

 .ري  يد – نگيدينمأمتيشا   ئنۉم ،نگيدد  ر  ين

 :هني   لاو  

غ ريب انداحاج زايائ نيب لئياز ۉف هو ئفاح شريب  .رل  ۆ در ۆس ينيتشر  ا  -ئيشآ نگينأينۆد يسيکاي ۉب .ئدر الئچاقر غا هو ئدر ل ۉ راو 

 ند  أينۆد ۉب نس   .رل ۉ لدو  ب نند  يرل  يلو   نگئنلالآ مح   يسيکاي تاغو  لو  ش .رل  يدتا   ابو  ت يسيکاي لاو   نگو  س نادتاغو  هچأنر يب

رق پيييد زم  تي   اشئمتلآ ،أللا   نگئشاي .نگئرسارياب پۉلو  ب لغۉ ،پقۉر غو    نگئر مالادآ هندۆنگاؤ نگينگۆزؤگ نگينس   .امغو 

 ۉب .راديآ پيدا   ئقلساسواو  پيييد – رل و  ب نگتس  ا   ابو  ت مح   نگو  س نادتاغو  لو  ش .رۉد پيتي   هنس  گس   هو شيمتي  -شئمتلآ ئشاي

 :هندب   لئپغا

 .ري  يد – مئدپات پئنالياو   مۆزاؤ ئئغلساسواو  —

ق زامان هندب   تاغو  لاو   .رئدئتاغو  اسساح نگينأند ب   ئتاغو  نأرييدتا   ساسواو  ريب هني   نگئنايتش   .زم  رؤگ ناندايتش    ،اسلو  ب رااو 

 :نايتش  

رق .نگئرسل و  ب ئشاغي نس   لاحلا   .نيگتا   رئباس انگدئتاغو  الداح ۉب نگۆزاؤ ،ريلدأد  ئتاغو  زامان تاغو  ۉب ه،ندب   يا   —  ،امغو 

ق مح   نگو  س نانداو   ،نغئلو  ب ئشاغي نادئقلاسساح ۉب .زم  رب  ۆلاؤ  يشيک نلو  ب اسساح  .رد  ا   ساسواو  پيييد – رل و  ب نگاسااو 

 ،ارساب پکألۆ ي انۉنيو  ب أنۆگ ئلاۉ  ريب پۉلو  ب ابو  تيب ه،سلاؤ  ادئقلاسساح اي هسلاؤ  هکديلتيگيي هندب   ۉب :رۉدۉب ئوۉرزآ نگئنايتش  

 پؤک أند ب   لاو   ه،رسيگ انئساسواو  نگئنايتش   ادتاغو  يکاي ۉب هندب   رگ  ا   .رل و  ب لئساح هدشاي ئلاي نگۉنو  ش ئدار ئم نگئنايتش  

 انئساسواو  نگئنايتش   ادتاغو  يکاي لو  ش هندب   لاو   رگ  ا   .رل و  ب مئيغا ااغلمآ ئنئناماي نگۉناو   ادتاغو  لاو   نايتش   .رل و  ب وپو  ح

 .زلم  يب پيريتي   نايئز  انئناماي اندئتاغو  نل  اؤ  نگينأند ب   لاو   ه،سم  ريگ
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 :نايتش   نۆگ ريب

 :لااغتاقح .يدييد – ؟مۆياؤ نگينم   ئناح .نگيدتا   ياؤ هگأ متا   نگئئداي نگينگۆزاؤ نيچاۆ رمالادآ نس   !ايادۉح راب يا   —

 .يدييد –”رئمدامماح نگۆياؤ نگينس   ،نايتش   يا  “

 :نايتش   هني  

 نلو قو   ند  تنن  ج   يا  “ :لااغتاقح .يدييد – ؟ئناح ميسيجلم   نگينم   .نگئدتار اي سيجلم   نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 .يدييد –”رئدر از اب نگيسيجلم   نگينس   ،نايتش  

 :نايتش   هني  

 .يدييد – ؟ئناح مئناحرغۉ نگينم   .نگيدر ند  اي ناحرغۉ نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 .يدييد”رئدئر ئغش نگئر ل ر ئحاش نگئناحرغۉ نگينس   !نغۉلم   يا  “ :لااغتاقح

 :نايتش   هني  

 .يدييد – ؟ئناح مۆزؤس نگينم   .نگئدتار اي زؤس ار مالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 .يدييد”رئدئقلئچپازز ک   هو ئقلئنچلاي نگۆزؤس نگينس   ،نغۉلم   يا  “ :لااغتاقح

 :هني   نايتش  

قي مئناز آ نگينم   .نگئدتار اي ناز آ نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —  .يدييد – و 

 .يدييد”رئديانر ۉس نگئناز آ نگينس   ،نغۉلم   يا  “ :لااغتاقح

 :نايتش   هني  

 .يدييد – ؟ئناح ميرمب  غائپ نگينم   ،نگئدتار اي رمب  غائپ نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 .يدييد”رئدر الئلچاپ نگيرمب  غائپ نگينس   ،نغۉلم   يا  “ :لااغتاقح

 :هني   نايتش  

 .يدييد – ؟ئناح مئباتيک نگينم   .نگئدتار اي پاتيک نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 .يدييد”ريديرلل  يگمت   نلاس انئر لالغو   نل  يب هنگنگاي نگئر مالادآ نگئباتيک نگينس   ،نايتش   ننگ  يس تل  أن يا  “ :لااغتاقح

 :نايتش   هني  

 .يدييد – ؟ئناح مۉوآ نگينم   .نگئدتار اي وآ نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 .يدييد”رل  ر د  ا   تابغئ هشيمح   رنالئتاح ،يکچۆن .رئدر نالئتاح نگۉوآ نگينس   ،نايتش   ننگ  يس تل  أن يا  “

 :نايتش   هني  

 .يدييد – ؟ئناح مئمااغت نگينم   .نگئدتار اي مااغت نيچاۆ رمالادآ ،ايادۉح راب يا   —

 نگئمئر التااغمج   نار ۉد پۉلو  ب لئپغا نامدئداي نگينم   نگئمااغت نگينس   ،نايتش   تاغبتب   يا  “ :لااغتاقح

 .يدييد”رئدئمااغت

 هو نگۉلو  ب لغۉشم   انئداي نگئنلااغتاقح پيلگ   هز ينگۆزاؤ زيت زنگئاسلو  ب لئپغا رگ  ا   !نگالمو  ب لئپغا زيگر ح   نادل ااغيتادۉح

 ،نگۉلو  ب لالو  م يلسو  ؤح .نگۉلو  ب رل  تيگيي يلسو  ؤح .نگۉلو  ب يلسو  ؤح ار نگات .نگالمئير آ ند  تم  حر   پيريگ انۉلو  ي نگئنايتش  

 !نگۉلو  ب اجو  ح يلسو  ؤح

 ئرزاپ ۉب .رئدتاز  نل  يديکر ب   اندۉنيو  ب نگينأممح   رزاپ .رئدرز اپ کم  تا   ابو  ت .نگيدا   ابو  ت ،پيدا   لييم   انئپار ات نگئنلااغيتادۉح

 .رۉدۉب ئسئنام نگئئغلاقمتۉت پالۉغلاۉ  ئنابو  ت .نگۉتۉت پالۉغلاۉ  ئنابو  ت .نگامزو  ب

 .رل و  ب کم  ييد هندب   ئققئاح ينأند ب   لاو   ه،تسا   ابو  ت اپار ات لااغتاقح هندب  
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 نگيتر  أت نگو  س نانداو   ،ئنئلمائ نگئناماي ار نگو  س .کر  گ   کم  تور  اؤ مئلائ ار مالادآ نادان هو کم  ريدز گ   زؤگ اباتيک ،اسلو  ب مئلآ رگ  ا  

 نادر مالئلائ هممح   نگو  س نانداو   .کر  گ   کلم  يب ئنئلمائ نگئز امان ،اسلو  ب نگو  س نانداو   ،ئنئلمائ نگئناز ار او   ،ئنئلمائ

 هنديچاي نۆگ-هنبۆگ هو اقچمغا ند  ر ل  شاي نالئر غاز اي يگلم  يدا   انچۉيو  ب تغايرش   هو نامدار اح ،کنم  ور  اؤ هو اقمار و  س ئنئر ۉرز  

 هبرت  م   يکاي اي ريب هشيمح   ،اقلمو  ب هشيمح   هنديسيجلم   نگئر مالئلآ اد-ئلاي نگۉنو  ش .کر  گ   کم  ل  ز  أت ئنئسابو  ت لو  ي هچأن

 .کر  گ   کم  تيشا   ئرالتاحيسن   ريدتنپ   نادر ل او   هو اقمراب

 : افئر آ اجو  ح نۆگ ريب ئناويجديگ ئقلاحلئبدآ اجو  ح

 .يدييد – راب مئداساقم کم  تا   رل  تسي  و   هچأنر يب هز يس پۉيغو   اندئناي نگيمۆزاؤ يزيس ،ميندرز  پ   زيزا   يا   —

 :هني   لاو  

 .يدييد – لئاغمئقچ ناندۉلو  ي ئقلئز ار  نگئنادۉح —

 :ئديتآ هني   لاو   نگو  س نانداو  

 اندئتامزئح نگينأنا  -اتآ هشيمح   .ليگتا   ئقيل  هنگۆزاؤ ئنقئاح نگئنلااغيتادۉح .لغۉلو  ب ادئقلاواقت هشيمح   ،فئر آ يا   —

 ،مح   اسلو  ب نل  يب ئقنلاحنئپ .رل و  ب ئزار  نند  س   مح   لااغتاقح ،رل اسلو  ب ئزار  نند  س   رل او   .نۉسلو  ب ئزار  نند  س   رل او   .لغۉلو  ب

ق ناحرغۉ .نئغالاقس هنگدۆنگلؤک هشيمح   ئنلااغتاقح مح   اسلو  ب نل  يب ئقلئقچآ ق ناحرغۉ .لو  ب نل  يب اقمااو   ناداقمااو 

ق ئناحرغۉ .لئاغچمغا ق نل  يب نگۆنگلؤک نگاسلو  ب رااو   زؤگ ئشاغي انئر الرپاح هو هنيرل  تک  ر  ح   .ليگتا   ريکيپ ئشاغي هو لئاغاو 

ق شنگئلاي .ليگر يتي    :ئديتآ ادۉح لۉسر   نيچاۆ نگۉناو   .لئاغلمو  ب راو ز  س   اشغئر غا پااو 

ق ناحرغۉ رل  يشيک پؤک — ق رسۆدأن ئناحرغۉ ميک .رر  يتگ   شغئر غا ار ل او   ناحرغۉ .رل ر ااو   نانداو   هو اسلغا اشغئر غا ،پااو 

ق زامان نگو  س غد ئزامان لاو   ،اسااو  ق شنگئلاي ئناحرغۉ نس   رگ  ا   .زالمو  ب ئرو   اديپ   چيح نانگدئر التادابائ هو تااغت نگاسااو 

ق ناحرغۉ يشيک رگ  ا   .زلم  گ   ق نل  يب ئقنلغئمغا ،اسلو  ب رااو   .رل و  ب تاياش اندئناي نگئنلااغتاقح ناحرغۉ يبأبس   .نئسااو 

 کم  تيسمک   هميک چيح ،نۉسلو  ب يچيک هلساي ،نۉسلو  ب ئلاۉ  هلساي .لو  ب يمليحر   ه،مزاۆ لغو   نامدئلائ چيح ،فئر آ اجو  ح يا  

 پؤک .رئندادتفالغا کيکللم  ۆگ ۉب .نيگلم  ۆگ پؤک-پؤک نۉسلو  ب ناماي هلساي ،نۉسلو  ب ئشاغي هلساي امما   .امار غا نل  يب

 لۆنگؤک يرکيز نگئنئر نگات .زالمو  ب لئساح يرکيز نگئنلااغتاقح ه،سلاؤ  نگۆنگلؤک يکچۆن .رر  ۆلداؤ  ينگۆنگلؤک کلم  ۆگ

 نگئر ناللو  ب ادتئماۉ نل  يب وپو  ح نند  يتم  حر   نگئنلااغتاقح .لئاغلمو  ب تئمأۉن نادل ااغتلالآ رگ  م   .رايلو  ب لئساح نل  يب

 ،اسلو  ب هنديرل  شاي نار ۉيۉب نگئنلااغتاقح ميک .سئر ار غو   هو سيرر  ؤگ ه،يسيد”نيرأيدا   وپو  ح“ يشيک رگ  ا   .لغئلو  ب اندئسار آ

 نگااو   انداو   ه،رسؤي پئچغا نند  يرل  شاي نر  ب  اي نگئنلااغيتادۉح رگ  ا   .سيرأيييد”رأيدا   وپو  ح“ نگااو   زيب انداو  

 :يشيک لاو   رگ  ا   .سيرم  ييد”ادوپو  ح“

 .سيرم  تا   لۉبقا پيييد ادتئماۉ ئناو   ه،سم  تا   ينيرل  شاي نر  ب  اي نگئنلااغتاقح ميک رح   .سيرر  ؤگ هني   ه،يسيد ادتئماۉ نم  

 :رۉدۉب ئناشئن نگيرنل  د  ا   کر ت   ينأينۆد .زالمو  ب ينيد نگئر ناللو  ب نل  يب أينۆد .تا   کر ت   ينأينۆد ،فئر آ اجو  ح يا  

 .هتسا   يراح ار الالقح هد-مح   ه،تسا   يراح هنۆزاؤ ميک

 پۉلو  ب أگأ  نادر الئپو  س نادان .ليلگيب پؤک ينيسل  س  م   مئلائ ناسۉسۉح .لغۉلو  ب هکديلر أکز يحرب   هو ادئقلر ئحاپ ،فئر آ اجو  ح يا  

 .لئاغلمو  ب رأکتامزئح ،لئاغلمو  ب تيرۆم نگااو   .ليگلم  يب ستو  د هنگۆزاؤ ئرالئپو  س نادان هو لغئچغا

 نگئر ل او   .لو  ب هدر يکيپ ئشاغي اداقح رل او   .لئغالقاس ئنئتامرو  ح نگئر ل او   هو ليگتا   تامزئح نل  يب نگئناج هو لام ار الۉغلاۉ 

 غاشاب ئناو   نس   رگ  ا   .ليگتا   شاي هنيرست   نگئر ل او   نس   ،رل  تس  ا   شاي نأيلگ   رست   هتنن  ۆس رگ  م   .همتا   رأنکاي ينيشاي چيح

 هو ند  تري  ئحآ ،ند  أينۆد .نگئرسامپات 1تاجن   زيگر ح   هو رل و  ب نگيگيدتا   کيلرست   هتنن  ۆس انداو   نگتس  ا   رأنکاي ادياداغي

 .لغۉلو  ب ئحاس نس   مح   رل  رس  ب   راز آ نگااس رمالادآ تاغو  رح   .ليگم  رؤي پئرشاۉ نل  يب رمالادآ .ليگم  ل  يد تاز  چيح نادر مالادآ
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کان هو ئياج نگئر الئحاس يکچۆن  ني  يد رااقس ئياج نگئر ل او   .لئاغلمو  ب نادر نالامايئنداز  ،ار غايچاي ،تئسۉح .ريدتنن  ج   ئم 

 ،ئققئاح شپک   :رۉدۉب تار ئم نالداح .لئاغلمو  ب کد   ئپو  س نادان يلسيم .ليگم  تا   رأگشأ نگئئلاح زاؤ ار مالادآ .رئدحاوز و  د

 .نۉسلو  ب ناندايتش   هلساي ،ناندامحار  هلساي شپک   لاو   .(ئقشئتغا) ئناحما   شپک  

 نگئر مالئلآ مد   ريب .نۉسلو  ب نل  يب اقمار و  س هلس  م   نگأشيپ-نگيشاي زۆندۆگ-هجيگ .امرۉد پيدا   لئپااغت ادئقلاقمار و  س هلس  م  

 هو رئدئسئچاقر غا نگۉلو  ي رل ۉپو  س لئحاج .لغئلو  ب شاد نادر ل ۉپو  س لئحاج امما   ،ليگم  شۆد شاد نند  يسيجلم  

 .رئدر الئجۉراۉ ئنئر لالو  ي نگئر نالالمۉسۉم

 هو رمالئلاز  ،رالتئسۉح ،رنالئتاح .لنگئانائ لااغتاقح .لغئلو  ب ريب نل  يب رنالايلو  ب نل  يب ادۉح لۉسر   هشيمح   !فئر آ اجو  ح يا  

 هشيمح   .ليگتا   تااغنقا قازئر  زآ هو ليگم  تا   رابئتائغ انئتامرو  ح-تازز ائ نگئنامشۉد هو نگئنادان .لئاغمرۉتاو   نل  يب رالۉقزو  ب

 .رئدئجئچآ ئرلالو  ي مامات کم  ياي للاح ،يکچۆن .ليگياي للاح هشيمح   .لغئلاس نگائداي ينگيرل  أنۆگ ند  ا   پالتاي ئيادۉح

 .راتۉت ينگينت   ئداو   نگئحاوز و  د ينۆگ تامايقئ نگيس  اي مار اح رگ  ا   .رئدتغااقشۉم ادايئز  کم  ل  ساي ئمار اح هو کم  ياي ئمار اح

ق پؤک هجيگ ئزامان .نئپسات تزز  ل   نگئناماي ،ليگيگ   للاح نگئۉنو  د  نگئئز امان .نگئرساپات ياج ند  شتيحب   ،لئاغاو 

ق زيگر ح   زئتسااغمج   ق زامان زئتسااغمج   .لئاغمااو   ،پيدا   پل ات ئئغلۉغلاۉ  ميک .(رئداقلمو  ب يلز ۆييکي) رئدئقلئقپانئم اقمااو 

قي المۉتغۉ نادتاو   نگااو   هسم  تا   تادابائ  کد   ناچغا ند  ۆرؤب نادر ل او   .نئاغمراب انئشغا نگيرل  ر يما   هو نگئر ل اشئتاپ نغئز آ .رئدو 

 مح   مادآ ناماي مح   مادآ ئشاغي .امرتئآغ ئناو   نس   ،اسنالاماي ينس   ميک .هميؤس ئناو   نس   هسم  يؤس ينس   ميک .لغئچغا

 نگااس ،رل  تس  ا   کيلر يبپک  ت   نگااس رمالئلاز  امما   .لو  ب لأسپپ   هو ئشاغي ار مالادآ هممح   .لو  ب مئيالئم .نۉسلو  ب کد   ريب هديسيکاي

 .رئداو و  ر  کيکلم  تا   کيلر يبپک  ت   از ئپساسنئيب ،امئلاز  لو  ا مح  

 :ادۉح لۉسر  

 – رد  ا   يلب  رت  م   کييب   هدتري  ئحآ ينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   کيللأسپپ   نيچاۆ ئتامرو  ح-اقح نگئنلااغتاقح ميک رح   —

 .رأيييد

ر  نگئنلااغيتادۉح .لو  ب يلپد  ا   ار الالقح هممح   ،نۉسلو  ب ناماي هلساي ،نۉسلو  ب ئشاغي هلساي ،الداح رح   ،فئر آ اجو  ح يا   نده ل  ب 

 .يدييد – زالمو  ب نقئاي اتاققئاح زيگر ح   رنل  د  ا   رأگشأ ار مالادآ ئنئلاح نگيني

 :فئر آ اجو  ح

 .يدييد – رئدر الئيساح رل ۉپو  س نادان ،نيرأيلم  يب نم   —

 :ريپ ۉب نلو  ب يسي  ا   ئقللامک  

 نگئنئز امان :رۉلداو   ئلغافا  -لئئغپ نگئنئپو  س نادان لاو   .نگيرسل  يب نگرس  ؤگ ئنادان ئتاغو  رح   ،فئر آ اجو  ح يا   —

ق ئنئنلغا نگئنئساز قا  ند  أنۆگ ئلاۉ  نگاي .زم  تا   ادا   ئنقئاح نگينيشيک قئاندۉنيو  ب .زامتۉت ئنئساز قا نگئناز ار او   .زامااو 

 .زالماياۉ چيح پيدا   يرل  شاي رش   لاو   .رل و  ب ۉقزو  ب يسر  أچ .رد  ا   ۉقزو  ب ئنئر ل ادوؤس کيچين رح   .رل  يب للاح ئمار اح .زاچمغا

 .راچغا نادر ل ر ئحاپ .رل و  ب ستو  د نانداج نل  يب قئلاح ياب .رش  ل  ز ؤس نل  يب رنالئتاح ناو ۉج .ري  اي ئمااغت نلو  ب اديپ   نادر ل او  

 لاو   .رار اب نل  يب ناج-ليد انئتامزئح نگئر مالئلاز  .زم  رب   مااغت ه،ر ل  ر  أچيب-رئحاپ .رر  ب   هر ل  ر يما   هو ار الياب ئنئسئشاغي نگئمااغت

غد ئرمالئلاز   ئمئلاز  لاو   .رد  ا   گل  يد پئديآ زؤس ئشاغي پيييد”نگيلدگ   شو  ح“ ار مالئلاز  لاو   .زامرئاغچ هگأ متا   شاي ئرو 

 لۉبقا ينيزؤس نگيديحت  جۆم .راچغا پۉلو  ب ئلاي ئشئچغا ند  ۆرؤب نگئنيغو   يلسيم نامدئلائ .راتۉت ستو  د نل  يب سالحائ

ق زامان يلسيم رل او   .رل ر ل و  ب تاش رل اسلاس يسک  أ ن ئلئغپ ريب انئر و  ت زاؤ رالحار مۆگ لاو   رگ  ا   .رل  زم  تا    ئنئساز ار او   لپن   کد   نااو 

 :لاو   .ئدالآغ پؤک-پؤک پيدشا   ئنۉم فئر آ اجو  ح تاغو  لاو   .يدييد رل  ر ل  يب ئقرتآ نادلالآ اقح ينيرل  شاي ند  ا   ۉب .رل ر اتۉت

 .يدييد – رئدز ئرساباح ند  ر ل  شاي هليب   ئرالئپو  س نگئنامارز ئحآ ۉب —
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 :لاو   هني  

 نل  يب لااغتاقح .لۆگز اۆ تئماۉ نادر مالادآ .ليگم  رب   گز  ب   هنگيشۆنر ؤگ قئشاد ،پيدا   پار اح ينگينت   ،فئر آ اجو  ح يا   —

 ينگۆنگلؤک زؤس پؤک .ليگم  ل  ز ؤس زؤس پؤک .رد  ا   شاد ناداقح ينس   نگيگم  تا   لييم   ار مالادآ .ليگم  تا   لييم   ار مالادآ .لغئلو  ب

 ئداي نگئنلااغتاقح زيندۆگ .لغۉلو  ب لغۉشم   از امان يرل  گيجه  ،لغئتاي زآ ،ليگياي زآ .لو  ب يجيدا   تاحيسن   ار الالقح .رر  ۆلداؤ 

 .نۉسلو  ب کأ پ نگئناماي هو نۉسلو  ب ادشاي نگۆزؤگ ،نۉسلو  ب امدغا نگۆگلنؤک اندلو  ب نل  يب ئداي نگئنلااغتاقح .لغۉلو  ب نل  يب

 .نۉسلو  ب تيجتم   نگۆياؤ .نۉسلو  ب نل  يب رل ر قئاپ-رئداملاۉ  نگيسيجلم   .ليگتا   نل  يب ئقلاقمرالباي هو ئقنلئر از  هنگديند  ا   گل  يد

 ئدآ نگئنلااغتاقح زيندۆگ-هجيگ رگ  ا   .لغۉلو  ب نل  يب يرکيز ئدآ نگئنلااغتاقح .نۉسلو  ب لااغتاقح نگئداز  ناتۉت ستو  د

 لغۉلو  ب نل  يب لااغتاقح انچاشياي نۆگ أت ناندئز امان ينديکاي .لغئر ۉتاو   هدب  رت  م   (کيلينلۆوؤگيچيک) ئيادنا   نگس  لم  يبل و  ب نل  يب

 .يدييد –

 :مئلآ لاو   .ئدر اب هنيديجتم   نگئمئلآ ريب لاو   .ئدر اب يشيک ريب ني  يد راماو   ۉبآ :رل  يدتا   تاياو و  ر 

غي .ئدامئقچ ادس   نمد  يک چيح الداح لاو   .يدييد – نگيرب   هننگت   نگۆم نگاام نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح —  ماسو 

 مح   راماو   ۉبآ .ئدر اب هنيرل  ياؤ هو يدشۆد ند  ر نب  ۆم مئلآ لاو   .يدتيگ اناي ريب ميک رح   تاغو  لو  ش .يدپيديشا   يسس   ۉب القح

 :امئلآ لاو   .ئدر اب انئناي نگئمئلآ لاو   پئلآ هنگنگت   نگۆم ،پيريگ هياؤ نگو  س ناندار اب هنۆياؤ لاو   .ئديتغا هنۆياؤ

 .يدييد – نيرأريب   ينأنگنگت   نگۆم نل  يب يرتش   کيلزم  تا   ميلأم هميک چيح هز يس نم   ،مئلآ يا   —

 :مئلآ لاو   نگو  س نادتاحيسن  -زئاغو  .يدتا   تاحيسن  -زئاغو  ار الالقح هو ئدر اب هديجتم   هني   مئلآ لاو  

 نگاام راماو   ۉبآ .ئدامئقچ پغاو  ج ند  ز ينگيريب چيح نگيزيس .ميدتا   پل ات هنگنگت   نگۆم نم   ند  ز يس .رالتااغمج   يا   —

 .يدييد – يدر ب   هنگنگت   نگۆم

 :پۉتۉت ئمئلآ لاو   ،پۉرۉت نند  يري   راماو   ۉبآ تاغو  لو  ش ه،يسا  

غ يمأنگنگت   نگۆم نگينم   نس   ،مئلآ يا   —  .يدييد – ليگر ب   يمأنگنگت   نگۆم نگينم   .نگئرسئدپئلآ پل ر ۉاو 

 :مئلآ لاو   .ئلدو  ب يلم  رب   ينيسنگنگ  ت   نگۆم نگۉناو   ،پۉلو  ب راچان مئلآ لاو  

 .يدييد – يلر  ب   ينگأنگنگت   نگۆم نگينس   ،ئلار اب هياؤ راماو   ۉبآ يا   —

 :راماو   ۉبآ تاغو  لو  ش

 هنۆياؤ مئلآ لاو   .يدييد – ليگر ب   پيريتگ   هدر ي   لۉش هني   ،نس   پئلآ هدر ي   ئيساح يمأنگنگت   نگۆم نگينم   ،مئلآ يا   —

 لاو   هني   ،پئلآ ينأنگنگت   نگۆم نانداو   ،پيريگ هنۆياؤ .ئدر اب ناندئز ائ نگئمئلآ لاو   تااغس لو  ش مح   راماو   ۉبآ .ئديتغا

 :يدر ب   نل  يب رتش   ۉب ينأنگنگت   نگۆم لو  ش هنۆزاؤ نگئمئلآ

 .يدييد – ريکديکلم  رب   ناحنئپ يرتش   نگئنئئغللۉبقا نگئنااقداس .همتا   ميلأم أشيک چيح ئرئس ۉب ،مئلآ يا   —

 کم  رب   پيدا   رأگشأ ئنااقداس يبأبس   .ئدالمآ نانداو   ينأنگنگت   نگۆم نگو  س مادآ ۉب .يدتا   لۉبقا يرتش   ۉب مئلآ لاو  

 .يدييد – رئدئناشئن نگئئغلاماساي

 زيندۆگ-هجيگ .نگامراۉ لغو   هگيليلز ۆييکاي مح   زيس ند  تد  تۆم ۉش رنالالمۉسۉم يا   ،رنالغاو  د يا   ،رالتااغمج   يا  

 !نيتسا   نامآ نکد  يليلز ۆييکاي يرل  مم  ح   لااغتاقح .نگۉلو  ب شاد نکد  يليلز ۆييکاي

 

 باپ بأشينجي

 يانئب   نگئنئر الئقچلامئقرتآ نگئر ل املاۉ  هو مئلائ
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 :ادۉح لۉسر  

غد ئمئتاممائ نگينم   .رئدئر ل ر امدانائ نگاي اندئسار آ نگئمئتاممائ نگينم   رل او   .ريمديرل  ر ش  ۆدسار يم نگينم   رمالئلآ —  ئرو 

 .يدييد – رئدر الئجئر ايتغا نالدو  ي ئلوپو  ح هو رئدر الئجئلاس لو  ي

 نگئر ل املاۉ  .رئدپئجاو  ار الالقح مح   ئيراح نگئناملاۉ  .رئدپئجاو  اقلمو  ب نۉيو  ب نگااو   ،اسلو  ب ئلاي نگۉنۉش املاۉ  رگ  ا  

 انئناي نگئناشئتاپ نيچاۆ يرل  تيبحأب نگئر مالادآ نگئر مالئلآ اندئتاغو  رۉرز   هو ئئغلاقلمآ پئديآ ار مالادآ ئنئر التاجاح

 .رئداو و  ر  ئاغمراب

 :ادۉح لۉسر  

 ميلأم ئرالئقندارياب نيچاۆ يسبن   زاؤ نگئر ل او   ناندۉم .رل ر ار اب انئلدآ نگئر مالئلاز  هو نگيرل  ر يما   ئناماي نگئر ل املاۉ  —

 .يدييد – رئدئر نالارياب انئر التامزئح هو انئتار ايئز  نگئناملاۉ  ئسئشاغي نگئمئلاز  هو اشئتاپ .رايلو  ب

 ئسمۉلاۉ  رگ  ا   ،ينجيکاي .رل و  ب نيتيب لاو   اسلو  ب مئر اي نگينيد ،لاوو او   :رل و  ب لئساح تاز  رتؤد ناداقمرۉتاو   نل  يب رل املاۉ 

 .نگئرسل و  ب ستو  د نل  يب رل او   ،نگاسلو  ب ناتۉت نامشۉد ئرنالالمۉسۉم ،يجچۆناۆ .نگئرسل و  ب ينلۆوؤگيچيک ،نگاسلو  ب

 .نگئرسل و  ب ادشاد نادتابغئ ،نگاسلو  ب نأيدا   تابغئ رگ  ا   ،ينجۆدر ؤد

 :هني   ادۉح لۉسر  

ق نگئمئتاممائ نادان نگينم   —  .رئداقر ئشاغي مح   ئسۉاۉق نگئمئتاممائ مئلآ ناندئز امان نااو 

 :هني   لاو  

 رئداقر ئشاغي ئقلاقمرۉتاو   اندئناي نگئر مالئلآ ،نند  د  ا   تادابائ لئي نگۆم —

 :هني   ادۉح لۉسر  

 نگئمئر التاممائ مئلائ نگينم   .رل ر ل و  ب کد   نار ۉتاو   نل  يب نگينم   ،رل ارسۉتاو   تااغس ريب اندئناي نگئمئر التاممائ مئلائ نگينم  

 چاۆ  اندلو  ب ينۆگ تامايقئ يکچۆن .رل و  ب نامآ ناندئباز آ نگينۆنۆگ تامايقئ ،ارسۉتاو   نل  يب نگينم   ميک .رئدۉلاۉ  ئتامرو  ح

 .يدييد – رل  تيحش   يجچۆناۆ ،رمالئلآ ينجيکاي ،رل  ر مب  غائپ لاوو او   .رل ر اپات تم  ح  رم   هو تامرو  ح رالتااغمج   کل  ؤب

 :ادۉح لۉسر   هني  

 .يدييد – زالمو  ب زيزا   تاز  چيح غاشاب نادر ل املاۉ  مر  گ  م   اندئناي نگئنلااغتاقح ينۆگ تامايقئ —

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادر اتتآ رۉسنام حئش

 ،راتتآ رۉسنام حئش يا  “ :هندۆيشۆد زيزا   لاو   .يدر يگ هنۆيشۆد نگيزيزا   رأکز يحرب   ئشاغي ريب نگو  س نند  ت  اؤ ند  أينۆد لاو  

 هدر ؤگ پئر اب پئلآ ينم   ،زيزا   يا  “ :هز يزا   لاو   راتتآ رۉسنام حئش .يدييد”؟يدل  شاي همأن نل  يب نگينس   ادر ئبغا لااغتاقح

 أنۆگ پؤک-پؤک امئتامزئح نگينم   نس   ،راتتآ رۉسنام حئش يا   .يلدگ   زاو او   ناندئپار ات نگئنلااغتاقح نگو  س ناندئر نالايغو  

 .ميدر ب   ري   ند  شتيحب   ئلسائ رانبآ ئلو  د نادتامئغن .(ميچدگ  ) مئدقالاي ينگيرل  أنۆگ پؤک-پؤک ۉب نگينس   نم   .نگيلدگ   پئلآ

غد هشيمح   هر ل  ر  أچيب هو ار الالقح نس   يبأبس    يميگيلزيرسيزو   هو يميگيلزيسکيرأش ،يميگيلک  ي   نگينم   .نگئدر اديآ نگئئر و 

 يرمل  ل  أ نم   .نگيدتا   نس   ئنۉم .ئلدو  ب تنم  وۉرزآ هو اقشتۉم ااغمتۉت ستو  د ينم   ينوؤگ نگئر مالادآ .نگيدر يلديب ار مالادآ

 .ئديتآ پيييد – يدييد”مئدالاقس نامآ ناندۉداو   نگئحاوز و  د ينس   .نئر ئدئجئدار اي

 :هني   ادۉح لۉسر  

 اتسۉت ۉغلاۉ  ئمئلآ ريب ميک رح   .رل و  ب کد   ند  ا   تار ايئز  ينم   ليدا   ،ارساب انئتار ايئز  نگئمئتاممائ مئلآ نگينم   ميک رح   —

 ميک رح   .رل و  ب کد   ناتۉت ۉغلاۉ  ئنلااغتاقح ،اتسۉت ۉغلاۉ  ينم   ميک رح   .رل و  ب کد   ناتۉت ۉغلاۉ  ينم   ليدا   ،(هتسلگ  يب  )

 ئنئر اديد کر  أبۆم نگئنلااغتاقح زيسکش   هدشتيحب   لاو   .رل و  ب شتيحب   ئلسائ رانبآ ئياج نگۉناو   اتسۉت ۉغلاۉ  ئنلااغتاقح
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 .يدييد – رر  ؤگ

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ناتۉت راح ئنلااغتاقح ،اتسۉت راح ينم   ميک رح   .رل و  ب کد   ناتۉت راح ينم   ،اتسۉت راز -راح ئمئتاممائ مئلآ نگينم   ميک رح   —

 نگۉنو  ش .رل و  ب مار اح أند ب   لاو   مئتااغپش   نگينم   .رل و  ب حاز وو  د ئلو  د نادتاو   ،اسلو  ب يياؤ نگئناتۉت راح ئنلااغتاقح .رل و  ب کد  

ق زامان پۉرۉد اندئز ائ نگئمئتاممائ مئلآ رأکز يحرب   نگينم   ميک رح   .زم  رؤگ زيگر ح   ئنئر اديد نگئنلااغتاقح هندب   ئلاي  ،اسااو 

ق زامان پۉرۉد امدئز ائ نگينم   ق زامان پۉرۉد امدئز ائ نگينم   ميک رح   .رل و  ب کد   نااو   مار اح ئداو   نگئحاوز و  د أند ب   لاو   ،اسااو 

 .يدييد – رل و  ب

 :هد-هني   ادۉح لۉسر  

 ،ينجيکاي .ريندند  يبأبس   نگئنئمئلائ نگئر مالئلآ لاوو او   :رئندادتاز  رتؤد يبأبس   نگئنئاغمرۉد نالمۉ زو  ب نگينأينۆد ۉب —

 ،ينجۆدر ؤد .ريندند  يبأبس   نگئنئتاو احاس-رئياح نگئر الئحاس يجچۆناۆ .ريندند  يبأبس   نگئنئئغللئدآ نگئر ل اشئتاپ لئدآ

ر  نيمؤم نده ل   .يدييد – ريندند  يبأبس   نگينيگل  يد نگيب 

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ريب لااغتاقح ه،سل  ز ؤس زؤس نلاي ريب يشيک نادان يکچۆن .رئمدئتاممائ مئلآ هو مئلاح ئسئشاغي نگئمئتاممائ نگينم   —

 .يدييد – رت  اؤ ينۆزؤس نلاي قئرق نگينأند ب   مئلاح هو مئلآ امما   .زم  تاؤ ئقرتآ ند  أنۆگ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

ر  لااغتاقح اندلو  ب ينۆگ تامايقئ نده ل   لو  ش .رل  گ   ئقرتآ نادپغاو  س يسأنۆگ نگينأند ب   ريب ادتاغو  لاو   .راتۉت ئنئباساح نگيب 

 نل  يب مئلآ چيح هدأينۆد ئنچلاي لاو   .تا   لاو و  س نمد  أند ب   لو  ا نگينم   ،لئيار بج   يا  “ :الئيار بج   لااغتاقح ادتاغو 

 .يدييد”نئر قالاي ينأند ب   لاو   نم   ،اسلو  ب ند  ا   تامرو  ح-تزز  ح   ار ل او   اي ،اسلو  ب نار ۉتاو   نل  يب رمالئلآ رگ  ا   ؟ئمرئندامرۉتاو  

نده  لاو   مل اسسئحيل آ  لئيار بج    :ند  ب 

 :هندب   لاو   .رار و  س لاو و  س ،پيييد – ؟نگيديمپيشل  ز ؤس نل  يب رمالئلآ يح   هندب   يا   —

 .ري  يد – مئندالمو  ب شالدو  ي نل  يب مئلآ مح   الدو  ي نم   السآ ،لئيار بج   مئنغاو  د يا   —

 :هد-هني   لئيار بج   يتزر  ح  

 ،پيييد – ؟نگيدينمأمرؤگ پئر ۉتاو   مح   ادياج نل  يديگ پئلئر ۉتاو   هکديلشد  تب  حؤس نل  يب مئلآ ه،ر أچيب هندب   ميمؤم يا   —

 .رر  ب   لاو و  س

 :هندب   لاو  

قي —  .راديآ پيييد – مئدامرۉتاو   ،و 

 .ري  يد”تا   ئقيل  انئدآ نگئمئلآ ئشاغي ريب ئنئدآ نگينأند ب   ،ريدر  أچيب هندب   لاو   ،لئيار بج   يا  “ :لااغتاقح نگو  س نانداو  

نده  لاو   هني   ،لئيار بج   يا  “ :لااغتاقح نگو  س نانداو   .زلم  گ   ئقيل  انئدآ نگئمئلآ ريب چيح ئدآ نگينأند ب   لاو    .تا   لاو و  س ند  ب 

 :هني   لئيار بج   تاغو  لو  ش .ري  يد”؟ينمک  ا   ناتۉت ستو  د ينأند ب   ناتۉت ستو  د ئمئلآ ريب ميک

 .رار و  س پيييد – ؟ئنگمئدامتۉت ستو  د ينيشيک ناتۉت ستو  د ئمئلآ ريب يح   ه،ندب   يا   —

 :هندب   لاو  

 .ري  يد – مئدپۉتۉت ستو  د هبرت  م   ريب ينيشيک ناتۉت ستو  د ئمئلآ ريب ،لئيار بج   مئنغاو  د يا   —

 لاو   يکچۆن ،ليگز يريگ هدشيحب   ،پۉتۉت ناندۉلغو   ئناو   نس   .مئدقالاي ينأند ب   لاو   نم   ،لئيار بج   يا  “ :لااغتاقح تاغو  لو  ش

 .ري  يد”ميدتا   پيسن   نگااو   يدشيحب   يلپأبس   ئئغنلاتۉت ستو  د ينيشيک ناتۉت ستو  د ئمئلآ هندب  
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 :(نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) رابحآ لۉبغقا

 رل او   هو رل ارسۉتاو   نل  يب رل ز ئزسامان ،رالۉقزو  ب ،رل  زيسنيد اندئر نالار ۉتاو   امما   ،پيدا   زيندۆگ هجيگ ئنئتااغت نگئنلااغيتادۉح —

نده لاو   لااغتاقح ،رل اسلو  ب شد  تب  حؤس نل  يب ر  ب  ر   لاو   رگ  ا   .رايغو   اندئر اتاح نگئر الۉقزو  ب يل  نده ل   ،رل ارسۉتاو   نل  يب رمالئلآب 

ر  لاو   لااغتاقح نده ل   نگئر مالئلآ ،اسلو  ب رل  ر  يد ينۆگ تامايقئ هندب   لاو   رگ  ا   .رر  ند  ؤد ابغاو  س هو رت  اؤ ينيرل  أنۆگ ند  ا   يمج   نگيب 

ر  ئشاغي هو نده ل   ميک رح   .رل و  ب ئقرتآ ئئغلاواقت نگۉناو   ،ارسۉتاو   نل  يب رمالادآ نو  حزامان ميک رح   .رل  ر  يد اندئر اتاح نگيب 

 ئلاۉ  ميک .رل و  ب مار اح تنن  ج   أند ب   لاو   ،اسلو  ب پؤک يسأنۆگ ئلاۉ  نگيميک رح   .رل و  ب پؤک يسأنۆگ ئلاۉ  ،ارسۉتاو   نل  يب رمالئلاز 

 رالۉقزو  ب ميک رح   .رل و  ب ئقرتآ يليم   هو ئئغنلادان ،ارسۉتاو   پؤک نل  يب رنالئتاح ميک رح   .زالمو  ب ئشاغي لاو   ه،تسا   پؤک يرل  أنۆگ

 .يدييد – رل و  ب پؤک يسأنۆگ ،ارسۉتاو   پؤک نل  يب

 :ادۉح لۉسر   هني  

 گنينيشيک رتؤد لو  ش .رل  ر د  ا   گل  يد ادار اب کم  ريگ نگاؤ هدشيحب   يشيک رتؤد هنديگيشاي نگيدشيحب   ينۆگ تامايقئ —

 :رمالئلآ تاغو  لو  ش .رئدئجاح يريب هني   هو تيحش   يريب ،ئحاس يريب ،مئلآ يريب

 .ري  يد – سيرر  يگ نگاؤ زيب —

 :رالئجاح

 .ري  يد – سيرر  يگ نگاؤ زيب —

 :رالئحاس

 .ري  يد – سيرر  يگ نگاؤ زيب —

 :رل  تيحش  

 .ري  يد – سيرر  يگ نگاؤ زيب —

 .تا   لاو و  س نادر ل او   .لئاغر و  س ئنئنايب   نگئنااقو  ۉب نادر ل او   نس   .مئلدقئ”نيما  “ ار ل او   ينس   نم   ،لئيار بج   يا  “ :لااغتاقح

 .ري  يد”ليگز يريگ نگاؤ هدشيحب   ينأند ب   لو  ش ،اسلو  ب تنل  ب   يسج  ر  د   نگينيريب ئيساح

 .رد  ا   لاو و  س ند  ر ل  تيحش   نل  يب رالئجاح مل اسسئحيل آ  لئيار بج   تاغو  لاو  

 :رل او   .ري  يد – ؟زينگيندور  اؤ نمد  يک ينيگيديلم  ريگ نگاؤ هدشيحب   اندلو  ب تيحش   هو ئجاح زيس ،رل  تيحش   هو رالئجاح يا   —

 :لئيار بج   .رل  ر ي  يد – کيندور  اؤ نادر مالئلآ ئنۉم زيب —

 – ريلدأد  او و  ر  کم  ريگ هدشيحب   نگاؤ نادز نگئئداسساۉ هز يس .ينک  ا   رمالئلآ زنگئئداسساۉ نگيزيس ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 .ري  يد

 :رر  ب   لاو و  س ار الئحاس نگو  س نانداو  

 .ري  يد – ؟زينگيدتا   ئقلئحاس ،پينور  اؤ نمد  يک ئئغلئحاس زيس ،رالئحاس يا   —

 :رالئحاس

 .رل  ر ي  يد – کيندور  اؤ نادر مالئلآ ئئغلئحاس زيب ،لئيار بج   مئنغاو  د يا   —

 :لئيار بج  

 هز يس ،اسلو  ب رمالئلآ زنگئئداسساۉ نگيزيس يکچۆن .ينک  ا   زنگئئداسساۉ رمالئلآ ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   رالئحاس يا   —

 .ري  يد – سيرأيم  رؤگ او و  ر  يگم  ريگ هدشيحب   نگاؤ نادز نگئئداسساۉ

 :رالئحاس

ق پاتيک ،رل  يندور  اؤ مئلائ هدأينۆد رمالئلآ ،لئيار بج   زئمئنغاو  د يا   —  زيب ادتاغو  لو  ا .رل  يدتور  اؤ ار مالادآ ئرل او   هو رالئدااو 
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 .رل  ر ي  يد – کيدر ب   پل ر اييات رمالااغت تنگااو   هو کيدر ب   نو  د ئشاغي ،کيدر ب   لام ار مالئلآ

 :رمالئلآ

 .رل  ر ي  يد – زينگيرسر  يگ زيس نل  يب يلکاي ه،رسب  اي هدشيحب   يزيب لااغتاقح ينۆگ تامايقئ ،رالئحاس يا   —

 :رالئحاس

 .رل  ر ي  يد – کيلديب لقۉام يگم  ريگ يلکاي زيب نيچاۆ نگۉنو  ش —

 :لئيار بج  

 .ري  يد – ؟رل ر ۉد پئديآ همأن رالئحاس ۉب ،رمالئلآ يا   —

 :رمالئلآ

غد رالئحاس ۉب ،لئيار بج   زئمئنغاو  د اي —  نل  يب يتک  ر  ب   نگئنئلام نر  ب   نگئر ل و  ش زيب .ريدرسۆد اد-رل ايتسآ همأن .رل ر ايديآ ئرو 

 .رل  ر ي  يد – کيدتا   رو  ز  هگأ متا   لئساح ئمئلائ اسلو  ب زيب ،رل  يدتا   رو  ز  هگأ مرب   لام رل ۉب .کيدتا   لئساح ئمئلائ

 :لئيار بج  

 رالئجاح اسلو  ب نگو  س نانداو   ،رنل  يرسيگ رل  تيحش   نگو  س نانداو   ،رنل  يرسيگ ريب رالئحاس نل  يب رمالئلآ ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 .ئديتآ پيييد – رر  ب   نامرپ   پيييد – رنل  يرسيگ

 :زيب

ق ينيسل  س  م   نگئناماي پيييد مئلآ —  ه،سليب ينيسل  س  م   هليچ هو ئشابيآ ه،سليب ينيسل  س  م   نگئز امان هو تر  أت ه،سليب ،اسااو 

 ينأند ب   لاو   .زالمو  ب مئلآ لاو   ه،سلم  يب ئرزاپ قئرق امما   ،اسلو  ب پيتأک اي ،اسلو  ب ئرقا يشيک ريب .سيرأيييد مئلآ أشيک لاو  

ق ئنئلمائ نگينۆزۆي ري   رمالئلآ .سيرأيييد نيمؤم ق لاو   ه،سليب پااو   يند  ا   لامآ نگئمئلآ .ريلدأد  مئلآ لاو   ه،سم  تا   لامآ ئنئنااو 

ق مئلائ مئلآ ئيساح .رۉدۉب  .سيري  يد مئلآ ينأند ب   لاو   ه،تسا   لامآ پؤک ،پااو 

 :ادۉح لۉسر  

 .يدييد – رل ر ل و  ب کأل ح   ئرمالادآ نگينأينۆد ،ئداسالمو  ب رمالئلآ رگ  ا   —

 :(نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نامساو   يتزر  ح  

 .يدييد – ئدر ل و  ب ناماي القح هممح   انداو   ،ئداسالمو  ب رل  يکلر  ۆي پاس رگ  ا   —

 :(نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئلآ يتزر  ح  

 .يدييد – ئدر ل و  ب لئحاب القح هممح   انداو   ،ئدر ل اسالمو  ب رالئحاس رگ  ا   —

 :اپاستۉم تمم  احۉم

 ،پيييد”مۉدتۉت ستو  د ئمئلآ“ :هندب   .ريندکد  يلۆلز ۆييکاي اقمتۉت ستو  د ئنامشۉد ،رئندادسالحائ اقمتۉت ستو  د ئمئلآ —

 ئلام ،کر  گ   کم  تا   تامزئح نل  يب نگئناج ار مالئلآ :رۉدۉب ئسئنام نگيگم  تا   سالحائ .زالمو  ب ئناتۉت ستو  د ه،سم  تا   سالحائ

 ئمئلا“ هندب   لاو   رگ  ا   .ريکدم  ريتيب ئناو   ،اسلو  ب ئتاجاح همأن رح   نگئمئلآ .ريکدم  تا   تامرو  ح هو تامزئح نل  يب ينت   هو نل  يب

 هنيري   يشاي لاو   هندب   ني  يد”نم   ستو  د“ لاو   ه،رسب  اي نگااو   ينيريب اي ،ارسۉيۉب شاي ريب مئلآ امما   ه،يسيد”مۉدتۉت ستو  د

 .يدييد – رئندلاي يني  يد”نم   ستو  د“ نگۉناو   ه،سم  ريتي  

 :ادۉح لۉسر   هني  

ق زامان ر کاغات يکاي نل  يب رمالئلآ هو رل ارسۉت نل  يب ريرتا   مئتاممائ نگينم    هلس  م   ريب پئر اب انئناي نگئمئلآ اد-اي رل اسااو 

ر  لاو   ،رل اسار و  س نده ل   ند  شيحب   ئلسائ رانبآ نگااو   مح   هليش   .راز اي ئنئبغاو  س نگئتادابائ ئقللئي ريب انئمادغا ريب رح   نگيب 

 .يدييد – رل  يچگ   يسأنۆگ نگۉناو   ينلچ   اتامايقئ أت نيچاۆ ئلو  ي نأر ؤي نگينأند ب   لاو   .رل  ر د  ا   انيب رح  أش ريب ئشاغي
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 :رل  ر يدپيييد هليش   ادر اباح

 يآ نغاو  د هدگيجه  يدر ؤد ناو   يزۆي نگئر مالادآ راپو  ت ريب .رل ر ايغو   يرسۆک انئباتر ا   نگئمئز آ ئرشآ ،اسلو  ب ينۆگ تامايقئ—

 نگيزيب“ :رمالادآ راپو  ت ريب ريب غاشاب نۆگ لاو   امما   .رل  ر چ  اي نادر ۉحات نابار ش   .رار ۉتاو   هندۆستاۆ نگينيرسۆک لاو   ،پۉلو  ب کد  

 لاو   .رل  زم  رؤگ غئيغا هو تسر  ح   ،پاز آ چيح اسلو  ب رالتااغمج   ۉب ؟رل ر ل و  ب ادغئيغا هو تسر  ح   پيييد”؟رل و  ب کيچين زئمئباساح

 :لئيار بج   تاغو 

 .رار و  س لاو و  س پيييد – ؟ريدر مل  يک رالتااغمج   ۉب ،ايادۉح راب يا   —

ر  مئلآ يکأ د أينۆد نگئنلااغيتادۉح رالتااغمج   ۉب ،لئيار بج   يا  “ :رل  گ   زاو او   ناندئپار ات نگئنلااغتاقح نده ل   .”ريديب 

 .رل ر ل و  ب ادتاحار  رل ۉب ينۆگ نچقۉر غو   ينداي .رل ر ئدپئپات ينأجر  د   ۉب رل او   نيچاۆ نگۉنو  ش .رئدپۉتۉت ستو  د ئرل او   لااغيتادۉح

 :رۉدۉب ئسئنام نگئاغمتۉت ستو  د ئمئلآ

ق نل  يب سالحائ ئنئلمائ نر  ب  اي نگئنلااغيتادۉح رالتااغمج   لاو    هو هدأينۆد ۉب ئتاپار ش   نگئر التااغمج   لو  ش .راليااغاو 

 لو  ش مح   يرل  تنرز  پ   ،مح   يرل  ز اؤ .رل  يگ  ر ب   اتااغمج   لو  ش ئنئر لالام هو رل  يگ  تا   سالحائ پيييد يغالو  ب رسس  ي  يم هز يب هدتي  رئحآ

 پيدا   ئلاي نگۉنۉش رالالقح رگ  ا   .راليغالو  ب نۉيو  ب رل ارسۉيۉب ئنئتامزئح لام ار ل ۉب رمالئلآ .راليغالو  ب اندئتامزئح نگئتااغمج  

 رگ  ا   .رد  ا   سل اح نند  يتن  حأم هو ناندئسالب   يمج   نگينۆنۆگ تامايقئ ينأند ب   لاو   رمالئلآ لاو   ،رل اتسۉت ستو  د ئرمالئلآ

 :رل ايتسآ رمالادآ

 ستو  د“ نگئر ل او   رل  س  م  تا   تامزئح نل  يب نت   هو نل  يب لام ار مالئلآ امما   ،پيييد – سئر اتيۉت ستو  د زيب ئرمالئلآ —

 شاي لاو   هلساي ،رل ارسۉيۉب شاي ريب ار التااغمج   ۉب رمالئلآ .رۉدۉب ئناشئن نگئناتۉت ستو  د ئرمالئلآ .رئندلاي يني  يد”مۉدتۉت

 هلساي ،نۉسلو  ب زآ هلساي ئلام نگئر التااغمج   لاو   .يگ  تا   ياجرب   تاغو  لو  ش يشاي لاو   ،نۉسلو  ب نند  ت   هلساي ،نۉسلو  ب نالدام

غد ئمئلآ نگئر التااغمج   لو  ش .نۉسلو  ب ئقيل  هنيرما   نگئمئلآ کيچين رح   ،نۉسلو  ب پؤک-ند  پؤک هلساي ،نۉسلو  ب پؤک  ئرو 

 هو تااغت نگئنئر مالادآ يمج   نگينأينۆد ۉب نگااو   .رئداقر ئشاغي اسار غا هنيرل  ز ۆي پۉتۉت ستو  د ئمئلآ ميک رح   .رئدئناتۉت ستو  د

 نگئمئلآ لاو   نل  يب ئناج هو ينت   ،ئلام ،اسنانائ نکد  ر  ۆي نئچ پيييد”مئلا“ امئلآ ريب ميک رح   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنئتادابائ

 نگئر مالئلآ لاو   .رر  ب   ئنئدار ئم يکأ د تري  ئحآ هو يکأ د أينۆد ۉب نگئتااغمج   ند  ا   سالحائ لاو   لااغتاقح .نۉسلو  ب اندئتامزئح

 رالالقح تاغو  رح   .نيسم  تيگ هنيرست   زيگر ح   نگينيريپ هو نگئنئداسساۉ ،نۉسلو  ب يريپ هلساي ،نۉسلو  ب ئداسساۉ هلساي

 .نئسالمو  ب ۉقزو  ب يني  يد”ريپ“ مح   رل  تس  يگ هنيرست  

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :زيزا   لاو   .ئدر اب زيزا   ريب

 پئديآ رکيز لالآ يريب .مۆدر ؤگ ئنئئغندار ۉتاو   پئنانئغي مادآ راپو  ت يکاي هدتيجتم   .ميدر يگ هنيديجتم   نگئلۉسر   تزر  ح   نم   —

 :نم   تاغو  لو  ش .رل ر ئتاو   نل  يب يسل  س  م   مئلائ يسيکل  يب   ،رل ر ئتو  ا

 رالتااغمج   لاو   رگ  ا   .نئيل و  ب اندئسار آ نگئر التااغمج   لاو   ،نئيار اب هنيسيجلم   رکيز نم   .رالئپات ادياج ريب رح   يسل  س  م   مئلائ —

 هو ميدتا   ريکيپ پيييد – مئدر التاي هلس  م   ريب هنگيد ،مارساب انئر اپو  ت يسل  س  م   مئلائ .رل و  ب لۉبقا مئتاجاح مح   نگينم   رل  تس  ا   گل  يد

 .مئدر اب هنيسيجلم   رکيز

 لو  ش .يدييد”؟نگئدامراب هنيسيجلم   مئلائ نيچاۆ همأن ،پد  ي  ب يا  “ :ئديتآ زيزا   ريب نگاام همدۆيشۆد مقار ئتاي هجيگ لو  ش

ريشده  هو رالئدشل ار آ ار التااغمج   نار ۉتاو   نل  يب يسل  س  م   مئلائ رل او   .يدپيلگ   نل  يب هدشيرپ   نگۆم شيمتي   لئيار بج   ادتاغو  پ 

ر  نگ  د   ئتانغا نگيلر نده ل   .يدتا   تاز آ نادحاوز و  د لااغتاقح يب 

 :ئديتآ هليش   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئلآ يريما   نگيرنل  يمؤم
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 :نادادۉح لۉسر   هندب   ميمؤم ريب

غد ند  ر يب يسيکاي از انئج نل  يب يسيجلم   مئلائ ،ادۉح لۉسر   يا   —  پيييد – ؟ئلار اب انئسئيساح نگئر ل و  ش زيب .يلدگ   ئرو 

 :ادۉح لۉسر   .ئدار و  س

غد اقمراب هنيسيجلم   مئلائ ،مح   اسلو  ب پؤک رمالادآ نايالياج ينل  اؤ  رگ  ا   —  اسساح نگۆم ،ناداز انئج نگۆم يکچۆن .رئدۉرو 

ق زامان ر کاغات نگۆم ،ناندار و  س ق زامان هجيگ نگۆم هو نند  د  ا   شو  ؤس نل  يب رل ر ئپقا لو  ي نگۆم ،ناندااو   مئلائ هبرت  م   ريب ناندااو 

 .يدييد – رئدئشاغي نار ۉتاو   هنديسيجلم  

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  هني  

 :لاو   .ينک  ا   راب مادآ ريب اندئتاغو  مل اسسئحيل آ  اسۉم

 يتزر  ح   .ينک  ا   رد  ا   گل  يد پيييد – ليگر ب   مئناماي هو تا   تاسنگآ ئمئلاو و  س ،تا   نوش  ؤر يمۆرؤگ نگينم   ،ايادۉح راب يا   —

 :اسۉم

 .يدييد – ؟نگيرسأيل  يد همأن نس   ،مادآ يا   —

 :مادآ لاو  

قي ئناشئن چيح نگئنئئغلۉبقا نگۉناو   هندم   ،نيلو   نۉرۉد پأليد ينيگل  يد تري  ئحآ نادل ااغتاقح نم   —  .يدييد – و 

 :اسۉم يتزر  ح   انداو  

 .يدييد – رل و  ب لئساح نند  يسيجلم   مئلائ نگيگل  يد لاو   نگينس   ،مادآ يا   —

ر  يمج   !زئمئر نگات يا   نده ل   .تا   رۆپ-هر ۆپ ننگد  يتم  حر   ئلاي اريد   .تا   پيسن   ناندئبغاو  س نۉناو   هو ناندئلمائ نگئر مالئلآ هب 

 !نيمأ .ليگم  تا   تئمأۉن نند  يحأگر د  

 

 باپ آلتئنجئ

غس نگئمئحار -ئنامحار -ر-ئحلاليمسيب يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ادۉح لۉسر  

 .يدييد – رايغو   زئزسامان ئشآ لاو   ه،سم  ييد مئحار -ئنامحار -ر-ئحلاليمسيب اندئشاب نگئشآ ريب ميک رح   —

 :هد-هني   ادۉح لۉسر  

 .يدييد – زالمو  ب او و  ر  ئزامان نگۉناو   ،اسالمو  ب يتر  أت نگيميک —

 .رل  يدتا   تاياو و  ر  هني  

 سم   هشيمح   .ئدز اميتغا نادئقلر ۉجئپ-ئسسئپ تاغو  چيح .ئدز ئسقالحآ مح   ئقلغئتب   اندئتاغو  کيلتيگيي ئفاح شريب

 شريب لااغتاقح .يلدگ   زاو او   ريب هندۆيشۆد .يدر ؤگ يشۆد ريب هجيگ لاو   .ئدر اب يسک  ج  ا   ريب نگئنئفاح شريب .يدر أر ؤي

 ياج ئشاغي ريب ناندئسارتاو   نگيدشيحب   ،پيرؤگ پئجاو  هدشيحب   نگااو   .رئدپقالاي ئناو   ،پۆتاؤ ينيرل  أنۆگ نگئنئفاح

 :پۉرۉت نند  يري   ،پئناياو   نادۉاۉق پينيگسيت يسک  ج  ا   نگئنئفاح شريب تاغو  لو  ش .ريدپيرب  

غد مۆيشۆد ۉب نگينم   .رئدئنايتش   مۆيشۆد ۉب نگينم   —  – ريلدأد  پئسانئم هو ئقيل  هيشۆد ۉب ئفاح شريب .ريلدأد  يشۆد ئرو 

 .ريدپيييد

 انئناي ئنئفاح شريب يسک  ج  ا   نگو  س نند  ر  ؤگ هني   ييشۆد ۉب .يدر ؤگ يشۆد ئلاي نگۉنۉش هني   ،نگو  س ند  گيجه  چاۆ  لاو  

 :نگو  س ناندلو  ب ريزأح ئفاح شريب .ئدر ئاغچ
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 .يدييد – ؟راب نگئتادابائ هو تااغت همأن لااغيتادۉح نگينس   ،ئفاح شريب يا   —

 :ئفاح شريب

قي مئتادابائ ،تااغت ريب چيح اندئناي نگئنلااغيتادۉح نگينم   ،ناجک  ج  ا   يا   —  نئر ايلو  ب ادئقلر ۉجئپ-ئسسئپ ادتاغو  رح   .رۉدو 

 نمد  ينر  ت  ؤگ .ميدر ت  ؤگ ئناو   ،پئپات زئغقا ناتاي ريب نم   تاغو  لو  ش .مئدر اب اناحتاجاح نيچاۆ مئتاجاح هجيگ ريب امما   .نم  

ق ئناو   نگو  س  ينيري   اپاح نگۉناو   نم   .نک  ا   غئلئز اي پيييد”مئحار -ئنامحار -ر-ئحلاليمسيب“ :انداو   نيلو   مۆدر ؤگ پااو 

 .يدييد – مئلداس غائنداس ئزئغقا لاو   هو ميدپس   از ئغقا لاو   ئناو   ،پئلآ نئتاس راپئي أنگنگت   يکاي ار نگو  س .مۆدپاؤ پل ز يمأت

 :يسک  ج  ا   نگئنئفاح شريب تاغو  لو  ش

 نم   ،ئلدو  ب نۆگ چاۆ  .رئدپقالاي ينس   لااغتاقح ناندئتاپار ش  ”مئحار -ئنامحار -ر-ئحلاليمسيب“ لاو   ،ئفاح شريب يا   —

 :همدۆيشۆد ۉب .مۆدر ؤگ يشۆد

 ۉب نند  يسک  ج  ا   ئفاح شريب .ميدتيشا   زاو او   ريب ني  يد – ميدتا   پئجاو  هدشيحب   ئلسائ رانبآ نگااو   .مئدقالاي ئنئفاح شريب نم   —

 :لاو   .ئدالشاب ااغمالآغ نگو  س نند  د  يشا   يزؤس

نده  کيچين نم   —  تم  ح  رم   هو تامار ک   انچۉم نيچاۆ ميند  ا   مئز اغت”امئحار -ئنامحار -ر-ئحلاليمسيب“ هبرت  م   ريب ؟نيريدب 

 ريب هنديگر  ۆي تاغو  لو  ش .يدييد-نئر ئدپئدۉناۉ ئنلااغتاقح زيندۆگ-هجيگ ؟نئر ئدپۉلو  ب هندب   لقئايب کيچين نم   انداو   ه،رسب  

ر  تاغو  لو  ش ،پۉرۉت نند  يري   هو يلدگ   هنۆزاؤ نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .ئلدئئقي پۉلو  ب شۉحيب   پۉلو  ب اديپ   رتد   حآ نده ل   ينيب 

 انئاغيآ نگو  س نانداو   .يدشۆد انۉلو  ي نگئنلااغتاقح ،پۉلو  ب چنگالاي اقيآ يزاؤ .يدر ب   ااقداس ئنئر لالام هممح   .يدتا   تاز آ

غد ينأممح   !زئمئر نگات يا   .يدتي   هنيسج  ر  د   (نگيرل  يلو  ) نگئر بالتقۉ نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .يدم  يگ   تاز  زيگر ح    لو  ي ئرو 

  !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ !تا   شالدو  ي نگئئمادر اي ،پئلاس

 

دينجي  باپ ي 

يانئ نگئنۉلوو  حناج ئقاندئناي نگاؤ نگيمۆلاؤ   ب 

 

 :(نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هير ر  ۆح ۉبآ

 :ادۉح لۉسر   .ميدتيشا   نادادۉح لۉسر   نم   —

 نۆگ ۉب ،رنگالئلغا شو  ح“ هو رل  ر ش  يرب   مل اس هنيريب-يريب يرنگکل  ۆس هممح   هو ئرل از آغ هممح   اندئتاغو  رر  ب   ناج مادآ —

 .يدييد – رل  ر ي  يد”ئلدو  ب نۆگ رل ۉشغو   ااغپر و  ت ار غا .ئلدو  ب نۆگ رش  ۆد ادئج ند  ز يميريب-ريب

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ناندار اۉ نل  يب چئلغئ هبرت  م   زۆي لاو   يکچۆن !نگيليب ئنئئغدئلتغااقشۉم ئتغا نگيگيکلم  رب   ناج !مئتاممائ نگينم   يا   —

 .يدييد – رئدئقرتآ

 :هني   ادۉح لۉسر  

نده  لو  ش ه،سم  تا   أنۆگ ،اساشاي پؤک ينۆرماؤ ميک رح   —  .زامتۉت شاد نادابو  ت ينۆزاؤ لاوو او   .رل و  ب اديپ   تاز  چاۆ  هدب 

 .يدييد – رل و  ب پؤک يسو  ؤح اتادابائ هو تااغت يجچۆناۆ .رد  ا   تااغنقا مح   اداز  زآ ينجيکاي

 :ادۉح لۉسر   هني  

 هو تااغت ،يجچۆناۆ .زالمو  ب ئزار  اداز  زآ ،ينجيکاي .زم  تا   ابو  ت لاو   ،لاوو او   :رل و  ب راچۉد اداز  چاۆ  ،اتسۉناۉ ينيمۆلاؤ  ميک رح   —
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 .يدييد – رل و  ب اتلاي اتادابائ

 :پينل  ز ۆي اساي رئپقا راپو  ت ريب .رل  ر يدپيييد هليش   ادر اباح هني  

غ نگۉحۉن .نس   رلد  ر  يد ينۆلاؤ  نس   ،اساي يا   —  .ريدپيييد – ليگتلر  يد ئماس ئلاو 

 :اساي تاغو  لو  ش .يدپۆلاؤ  نگاؤ پؤک لاو   —

 .يدييد – نيرلد  ر  يد هسل  ساي لااغيتادۉح رگ  ا   —

غ نگۉحۉن يتزر  ح   اساي تاغو  لو  ش — ق زامان ر کاغات يکاي .ئدر اب هنۆرؤگ نگئماس ئلاو   :پيدا   گل  يد نگو  س نانداو   .ئدااو 

غ نگۉحۉن يا   —  نگۉناو   .ئدئقچ ماس نانداو   هو ئلدئر اي رؤگ نل  يب يرما   نگئنلااغتاقح .يدييد – !لغۉر ۉت ،ماس ئلاو 

 :اساي .رئدپئر اآغ ئلغااقس هو ئرچالاس

قي امراآغ لغااقس ادز نگئئتاغو  نگيزيس ،ماس يا   —  .يدييد – ؟رئدپئر اآغ ند  پأبس   همأن نگئلغااقس نگينس   .ئدو 

 :ماس تاغو  لو  ش

 .رأيلگ   زاو او   ني  يد”رۉت“ نيچاۆ نگۉنو  ش .رئندلو  ب ينۆگ تامايقئ همۆنگلؤک همديند  يشا   ئزاو او   ني  يد”رۉت“ نم   ،اساي يا   —

 .يدييد – رئدپئر اآغ مئلغااقس-چاس نگينم   ،پقۉر غو   ناندئتابياح-لۉوو  ح نگينۆنۆگ تامايقئ لو  ش

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اساي

 .ئلدو  ب لئي هچأن هز ينگينت  اؤ ند  أينۆد ئناپ ۉب نگيزيس ،ماس يا   —

 :ماس

 .يدييد – رئدپۉلو  ب لئي نگۆم رتؤد همينت  اؤ ند  أينۆد ئناپ ۉب نگينم   ،اساي يا   —

 :)! نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئحلاب ققئاش

نده  نگئنلااغيتادۉح زيب ،لاوو او   :رل  گ   رست   نگااو   يشاي ند  ا   هو راديآ نل  يب يليد ئداز  رتؤد القح —  ،رل  ر ي  يد سيريديسب 

نده  امما    ند  أينۆد ۉب يتري  ئحآ زيب ،يجچۆناۆ .رل  زم  تا   تااغنقا امما   .رل  ر ي  يد رب   کز ئر  نادل ااغيتادۉح ،ينجيکاي .رل  زم  تا   کيليچب 

غد هو اقح مۆلاؤ  ،ينجۆدر ؤد .رل ر ل و  ب لغۉشم   أينۆد ۉب امما   ،رل  ر ي  يد سيرأريؤگ اقر ئشاغي  ئنئمغا تري  ئحآ امما   ،رل  ر ي  يد !رئدۉرو 

 .يدييد – رل  زم  تا  

 :)!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) حيببن  ۉم بناي بحو  

 هچأنر يب .يدر د  ا   أينۆديکر ت   ينيندرز  پ   لاو   .ئندو  حتاور ؤت ،يديمليليب هو اناد ئلاۉ  نأر اؤ يزاؤ .ئدر اب يشيک ريب الدئياسر ائ ينب  

 تنرز  پ   لاو   .يدل  ي  يبرت   ئناو   پالتاغو  هچأنر يب هکن  ا   لاو   .يدتا   راييات هکن  ا   نيچاۆ تنرز  پ   لاو   .ئلدو  ب يندرز  پ   ريب نگو  س نادتاغو 

 :ئساتآ نگو  س نانداو   .ئلدلاۉ 

 .ئدر ۉيۉب پيييد – نگيلگ   پئلآ امئناي نگينم   يندرز  پ   —

غ مادآ اناد لاو   نۆگ ريب .ريدپيشيتي   لاو   ه،رسؤگ .رل  يلدگ   پئلآ انئناي نگئنئساتآ يندرز  پ    ناندئسارتاو   نگئر از اب نل  يب ئلاو 

غ تاغو  لو  ش .ئدر ارياب پۆتاؤ  :پۆرؤگ ئنئرشاب پئلآ ئناز انئج ريب نگقئلاح نالاو 

 .يدييد – ؟ريدم  أن ۉب ،مأد يد ئرۉن يا   —

 :ئساتآ

 .يدييد – رئداز انئج ۉب ،ئتاوو قۉ نگيمۆنگلؤک ،مئناو و  ر  نگينم   يا   —

غ  :نالاو 

 .يدييد – ؟رل و  ب همأن يني  يد از انئج —

 :ئساتآ
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قي هد-يزيس ه،د-يزيب ۉب ،مأد يد ئرۉن يا   —  .يدييد – ريديجيدا   و 

غ  :ئلاو 

قي کيچين —  .يدييد – ؟رد  ا   و 

 :ئساتآ

ق زامان هو رل  ر أر ؤي پۉيغو   هنۆستاۆ چاآغ نگو  س نانداو   .رد  ا   ادئج نند  ت   نگئئناج نگو  س ناندلو  ب تاپو   —  نگو  س نانداو   .رل ر ااو 

 .يدييد – رل ر ايغو   هر ؤگ

غ  :ئلاو 

 .يدييد – ؟رل  ر د  ا   همأن هدر ؤگ ،اتآ يا   —

 :ئساتآ اندو  ا

غ يا   —  .يدييد – رل ر ار و  س لاو و  س لاوو او   ،مۉلاو 

غ  :هني   ئلاو 

 .يدييد – رل  ر د  ا   همأن نگو  س نانداو   اتآ يا   —

 :ئساتآ

غ يا   —  ،نگئرسار اب هدشيحب   ،اسلو  ب پؤک نگئئغلئشاغي رگ  ا   .رر  ؤگ ئناو   لاو   .رار ۉد يزر  ت   ريب نگو  س نانداو   ،مۉلاو 

 .يدييد – نگئرسار اب احاوز و  د ،اسلو  ب پؤک نگئئغنلاماي

غ تاغو  لو  ش  :هني   نالاو 

 .يدييد – ؟ريدم  أن نگيني  يد”حاوز و  د“ ،ريدم  أن نگيني  يد”شتيحب  “ ،اتآ يا   —

 :ئساتآ تاغو  لو  ش

 يچاي ميني  يد حاوز و  د .رئدۉلو  د نادئقلتاحار  ،نادتامئغن-زأن يلر ۆد هو رۆدياؤ ئشاغي ميني  يد”شتيحب  “ مأد يد ئرۉن يا   —

 .يدييد – ريدر ي   ئلو  د ناندغۉاقز  هو نادتاو  

غ لاو   نگو  س نند  د  يشا   يزؤس ۉب  لاو   .يلدگ   هنۆزاؤ نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .ئلدئئقي پۉلو  ب شۉحيب ،پۉراۉ حآ ريب نالاو 

 .ئلدو  ب لغۉشم   اتادابائ هو تااغت هدر ي   لو  ش هو ئدر اب ااغد ريب ،پيديگ ند  ر ي  

 !نس   يگ  تا   اندئر اتاح نگئر التااغمج   ئشاغي !نس   يااغمرئيآ نادتادابائ هو تااغت ينأممح   !زئمئر نگات يا  

 

کيزينجي  باپ س 

يانئ نگئناز ج   هو نگئباز آ  ب 

 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کيلأم بناي سن  ا  

 . نگأليد مادر اي نادل ااغتاقح نيچاۆ ئباز آ رؤگ ،يندرز  پ   مادآ يا   —

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ئلسائ رانبآ انئناي نگينأند ب   ميمؤم لاو   .رئدئلاي نۆگ يلسيم يرل  ز ۆي نگۉناو   .رل  گ   يسد  شيرپ   تم  حر   اندئتاغو  رل  اؤ  هندب   —

نده  نيمؤم ،پيلگ   يسد  شيرپ   تم  حر   .رل  گ   پئلآ نو  د کپ  ۆي ريب ند  شيحب    مۆلاؤ  نگو  س نانداو   .رار ۉتاو   نامرئيآ ينۆزؤگ ند  ب 

 نل  يب ئقنلاسآ ناج ادتاغو  لو  ش .ري  يد”!لغئئقچ نند  ت   ،ناج کأ پ يا  “ :هو رار ۉتاو   هنديگش  ۆد نگينأند ب   لاو   ،پيلگ   يسد  شيرپ  
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 پئلآ انامسآ پل و  چ انو  د کپ  ۆي ئناو   .رل آ  نند  يلا   نگينيسد  شيرپ   مۆلاؤ  ئناج پيلگ   يسد  شيرپ   تم  حر   تاغو  لاو   .رائقچ نند  ت  

ريشده لر راپو  ت-راپو  ت اندۉلو  ي نارياب نگينأد شيرپ   لاو   .رار اب  :رل او   .راشۉد پ 

 .رل  ر ي  يد – ؟رئدئناج نگيميک ناج ۉب .ينک  ا   ناج هز يکأ پ ريب ۉب —

 :يسد  شيرپ   تم  حر  

 .ري  يد – نئر ارياب پئلآ انامسآ ئناو   نم   .رئدئناج نگينيمؤم نالئپ ناج ۉب —

 انئيئللائ ئيالآغ ئنئناج نگينأند ب   ميمؤم ادتاغو  لو  ش .رل  ر ر  يتي   انامسآ تغا يدي   هو رل ر اچآ ينيگيشاي نگئنامسآ تاغو  لو  ش

 :رل  گ   زاو او   پيييد”نگئر اب پئلآ هنينت   ئنئناج نگينيمؤم لاو  “ :نادل ااغتاقح نگو  س نانداو   .رل ر ار اب پئلآ

 :هو رل  گ   هدشيرپ   يکاي ني  يد”ريکن  -رينگکۆم“ نگو  س نانداو   .رل ر ار اب پئلآ هر ؤگ ئنئناج نگينأند ب   ميمؤم ادتاغو  لو  ش

 .رد  ا   اغر و  س ،پيييد – ؟ريدم  أن نگينيد هو ريمديک نگئلۉسر   ،ريمديک نگئيادۉح —

 :لاو  

 .ري  يد – ريدينيد نالمۉسۉم مينيد ،ريدر مب  غائپ تمم  احۉم مئلۉسر   ،رئدلالآ مئيادۉح —

غد هو اقح مأند ب   ۉب نگينم  “ :هني   نادل ااغتاقح نگو  س ناندئبغاو  ج هليب   نگينأند ب    سابئل أند ب   لاو   ينداي .رايديآ ئرو 

 زاو او   ني  يد”نۉسلو  ب نگيگ ئلاي ئرادۉقم نگينأينۆد ۉب يرؤگ .نگئچآ کيشاي نوش  ؤر ئشاغي نگااو   هدشتيحب   هو نگيريديگ  

 .رل  گ  

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ،کؤ گ يزؤگ نگۉناو   .رار ۉتاو   هندۆستاۆ نگينيگش  ۆد نگۉناو   ،پيلگ   يسد  شيرپ   پاز آ نگااو   ،اسلو  ب تاغبتب   هندب   لاو   رگ  ا   —

 .رار ۉتاو   اندئناي نگينأند ب   لاو   .رل و  ب ئلتابياح هو ئلپاز غا ئلاۉ  يزاؤ .رل و  ب نادتاو   ئنو  د ،نار ۉد پئئقچ ناندئز آغ يرل  شيد

 :لاو   هو رل  گ   يسد  شيرپ   مۆلاؤ  نگو  س نانداو  

 .ري  يد – ئلدو  ب نگااس (ئشغئر غا) ئتانغل  نگئنلااغيتادۉح ،لغئقئچ ،ناج سيجن   يا   —

 .رد  ا   رات-رات ئنئناج نگۉناو   يسد  شيرپ   مۆلاؤ  .زالمو  ب ادئج هو رار ۉد پيديشا   نامئقچ نند  ينت   ئناج نگينأند ب   الداح لو  ش

 نلو  ب نادتاو   هو رل آ  يسد  شيرپ   پاز آ ئناو   نند  يلا   نگينيسد  شيرپ   مۆلاؤ  .رائقچ پۉلو  ب ار اپ-ار اپ ئرل ر اماد نگينت   تاغو  لو  ش

 نگۉناو   لااغتاقح تاغو  لاو   .رل ز اچمآ ينيگيشاي نگئنامسآ .رائقچ پئلآ انامسآ ئناج لاو   هدشيرپ   لاو   .رل و  چ ،اسابئل

 :رد  ا   رما   أد شيرپ   لاو   نکد  يشد   کد   يزؤگ نگينأنگنگاي يکچۆن ،رد  ا   کد   هيۆد يلسيم ئنئناج

 رل  ر ل  گ   هدشيرپ   يکاي ئلتآ ريکن  -رينگکۆم .رل  ر ر  يتگ   هنينت   ئنئناج نگو  س نانداو   ؟رل و  ب کيچين ناج ميک ليلگيب ه،ندب   يا   —

 :هو

 .رل  ر د  ا   اغر و  س پيييد – ؟ريدم  أن نگينيد هو ريمديک نگئلۉسر   ،ريمديک نگئيادۉح ه،ندب   تاغبتب   يا   —

 :هندب   لاو  

 !نگئر اب پئلآ احاوز و  د ينأند ب   تاغبتب   ۉب“ :نادل ااغتاقح تاغو  لو  ش .ري  يد – نيرأيلم  يب ينيگيديلم  ييد همأن نم   !حاو -حآ —

 .رل  گ   نامرپ   ني  يد”نگيدا   قئنگار غا هو نگيدا   راد ينۆرؤگ !نگيريديگ   سابئل نادتاو   اتاغبتب   لاو  

 .رل  ر د  ا   شالدو  ي انايچي-نالئي ئناو   .رل ر ار اۉ نل  يب يرزۆگ نلو  ب نادتاو   ينأند ب   لاو   نگو  س نانداو  

 :ادۉح لۉسر   هني  

 تاغو  شأب ،لاوو او   .نيسم  تا   ئداز  رتؤد هو نيتسا   ئداز  رتؤد لاو   انداو   ه،يسيد نئيل و  ب سل اح ناندئباز آ رؤگ ميک رح   —

ق نل  يب تااغمج   ئنئز امان ق ناحرغۉ ،يجچۆناۆ ،نيرسب   تقاز   ناندئلام ،ينجيکاي .نئسااو   ئنۉنو  د ،ينجۆدر ؤد .نئسااو 

 .ميدپيييد – نئسالاقس کأ پ ند  وش  پ  
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 :رل  گ   زاو او   تاغو  شأب ند  ر ي   هندۆگ رح   :رئدپئلئديآ هليش   ادر اباح هني  

 .ري  يد – نگيرسر  يگ امئنر غا نگينم   ريرتا  -نگالات ،نگس  يؤره  همدۆستاۆ نگينم   نۆگ ۉب يندرز  پ   مادآ يا   —

 :هني   ري  

 .ري  يد – ري  اي رنالايچي-نالئي ينس   امدئنر غا نگينم   ريرتا   -نگالات ،نگيس  اي مااغت همدۆستاۆ نگينم   نۆگ ۉب —

 :ري   هني  

 .ري  يد – نگئرساتاي نل  يب غئيغا امدئنر غا نگينم   ريرتا   .نس   رر  ؤي تاغو  شو  ح همدۆستاۆ نگينم   نۆگ ۉب —

 :ري   هني  

 .ري  يد – نگيرسر  ؤگ پاز آ امدئنر غا نگينم   ريرتا   ،نگتس  ا   أنۆگ همدۆستاۆ نگينم   نۆگ ۉب ،يندرز  پ   مادآ يا   —

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  ناداساي يتزر  ح  

قي ناشئن-مان چيح ناندقئلاح نگيرح  أش ۉب لاو   .يدشيتي   هر ح  أش نلۉ رمۉي ريب ادتاغو  لو  ش .ئدر ارياب اناي ريب اساي  ئنغئۉدو 

 :اساي يتزر  ح   .يدر ؤگ

 :رح  أش لاو   .ئدار و  س پيييد – ؟ريدد  ر  ين قئلاح نگۉنۉم ،رح  أش يا   —

قي يسمم  ح   نگئر الالقح ۉب ،اساي يا   —  .يدييد – رل ۉ لدو  ب و 

 :اساي

قي ند  پأبس   هن —  .يدييد ؟ئلدو  ب و 

 :رح  أش لاو  

 :پيدا   تنن  يم هو رل  يدر ر  ب   گل  ؤت ار ل املاۉ  رالالقح ۉب ،اساي يا   —

 :رل او   .رالئدر اديآ پيييد – سيرأريب   زيب ئزنگئقئزئر  نگيزيس ،رل املاۉ  يا   —

 .رل  يدييد – نگۉيغو   زيس ئدائقتائغ ۉب .زم  رب   يشيک هگز اؤ .رر  ب   لااغتاقح يگل  ؤت ۉب هز يب ،رمالادآ نادان يا   —

 .رل  ۆ لداؤ  هدنۆگ ريب يسمم  ح   نگئر ل او   .يدر ب   الب   ار ل او   لااغتاقح ادتاغو  لو  ش .رالئداميتغا چيح نند  يرل  ز ؤس ۉب رل او  

 :ئديتآ اساي تاغو  لو  ش .ئدشۉد ار از ام ريب .يدر  ؤي يرل  اي اساي نگو  س نانداو  

 :هندب   لاو   ادتاغو  لو  ش .يدييد – شل  ز ؤس ه،ندب   يا   —

 .يدييد – نييل ز ؤس همأن نم   !اساي يا   —

 :اساي

 :هر أچيب هندب   لاو   ؟نگئرسارتياد ئباز آ ۉب ند  پأبس   هن نس   —

 يميشيد پئلآ پؤچ ريب نانداو   نم   .مئدر ارياب پيرت  ؤگ ئنئنۉداو   نگيريما   ريب هو (ميديکچۆ ي) مئدئلچامماح نم   ،اساي يا   —

 .يدييد – نئر ارتيات ئنئر اب پاز آ ،يرأب لئي قئرق نيچاۆ پؤچ لاو   .مئدپئلآ نامشالئز ار  نل  يب يسي  ا   ياؤ يکچۆن .ميدل  وؤک

ر  لاو   ياو  هرسب   پاز آ لئي قئرق لااغتاقح نيچاۆ پؤچ ريب نده ل  غ ،پئساب ئنقئاح نگينيشيک ميک ،انئناج نگيب   پل ر ۉاو 

ر  لئپغا يا   .رار ۉد پيرب   أکاي ينيريب ميک .رار ۉد پيياي پئلآ نده ل   .ريدشاي ئلتغااقشۉم ئتغا ناماي ۉب .نگۉلو  ب رادر اباح ،ب 

 ادتاغو  لو  ش .رۉد پئئقچ نۆتۆت ار غا ريب ند  ر ؤگ ه،رسؤگ .يدشۆد نند  ۆستاۆ نگئر ئبغا ريب ئلو  ي نگئنادۉح لۉسر   نۆگ ريب هني  

 ادۉح لۉسر   .رۉد پئناي تاو   ينلچ   انئاغيا-ناندئشاب نگۉناو   .ئدئقچ نئتاح ريب ند  ر ؤگ نيلو   يدتا   گل  يد ادۉح لۉسر   لاو  

 نس  “ :ناندئتاح لاو   ،تمم  احۉم يا  “ :نادل ااغتاقح ادتاغو  لو  ش .ئديغو   أجد س   ئنئشاب پقۉر غو   ناندئتابياح نگئداو   لاو  

 .يلدگ   زاو او   ني  يد”ار و  س لاو و  س پيييد نگۉرسۉد پۉلو  ب راو ز  س   اباز آ ۉب ند  پأبس   همأن

 :ادۉح لۉسر  
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 .ئدار و  س پيييد – ؟نگۉلدو  ب راو ز  س   اباز آ ۉب ند  پأبس   همأن نس   ،نئتاح يا   —

 :نئتاح

ق زامان الدئياسر ائ .مئندئتاح ريب نم   ،لاللۉسر   يا   —  .ئدر اب ميگيشيپ ئچقار اۉ ريب همدۆياؤ نگينم   .مئدر اتۉت از ار او   هو مئدر ااو 

 ئناو   ،پۉراۉ پؤک-پؤک هو مئدسآ اجاآغ ريب پئلاس پۆي انۉنيو  ب نگيگيشيپ نم   .يدر يتي   نايئز  نگاام کيشيپ لاو   نۆگ ريب

 نگاام لااغيتادۉح يلپأبس   مينر  ۆلداؤ  يگيشيپ لو  ش .مۆدتاؤ ند  أينۆد ئناپ ۉب نالمو  ب هدپح   ريب نگو  س نانداو   .ميدر ۆلداؤ 

 :لاو   هو رأريب   پاز آ يرأب لئي نس  گس  

 ئشاغي ريب نگئنلااغيتادۉح زيس ،لاللۉسر   اي .رايديآ پيييد – ؟نگيدر ۆلداؤ  پۉراۉ يمأند ب   أنۆگيب لاو   نگينم   کيچين نس   —

 .يدييد”ماسلو  ب سل اح نادپاز آ نم   ،زينگتس  ا   گل  يد ئشاغي ريب نگاام زيس“ :رۉدۉب ميگل  يد ند  ر ل  زيس .ئستو  د

 سل اح نادپاز آ ۉب نگئنئتاح لاو   ادۉح لۉسر   نگو  س نانداو   .ئدالئغي پؤک-پؤک ،نگو  س نند  د  يشا   يزؤس ۉب ادۉح لۉسر  

 نئتاح لاو   ،پۉلو  ب لۉبقا يگل  يد هنديحأگر د   نگئنئر نگات کأ پ نگئنادۉح لۉسر   تاغو  لو  ش .يدتا   گل  يد نيچاۆ ئئغلاقلمو  ب

 .ئلدو  ب سل اح نادپاز آ

 (.نيمل  أ-ليببر   اي .نيمأ) .تا   سل اح نادپاز آ يرل  مم  ح   !زئمئر نگات يا  

 

قۉزئنجئ  باپ دو 

يانئ نگئنئر الپاز آ نگئحاوز و  د  ب 

 

 :نادادۉح لۉسر   نم   .ريدپيليدا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ند  ش  أ

 .مئدار و  س پيييد – ؟ئمزامانات اي ئمرانات ئستو  د-ستو  د ينۆگ تامايقئ ،لاللۉسر   اي —

 :ادۉح لۉسر   ادتاغو  لو  ش

 ينيريب-ريب اندئناي نگينيزر  ت   ،لاوو او   .رل ز امانات هدر ي   چاۆ  ينيريب-ريب رل او   ه،شأ يا   .رل  ر د  ا   تاي هو رل ر انات ،او اح ه،شأ يا   —

 ئرل امان لامآ ،ينجيکاي .رل و  ب هديزر  ت   يزؤگ پيييد”؟يمرل  گ   لينگي   اي يمرل  گ   رئآغ زئمئر لالامآ“ :ادتاغو  لاو   يکچۆن .رل ز امانات

 امان يرل  ز ؤگ پيييد – ؟نأکيمرل  گ   ناندئناي لو  س اي نأکيمرل  گ   ناندئناي اغس نگۉناو  “ :يکچۆن .رل ز امانات ينيريب-ريب ادتاغو  رل  گ  

 يشيک لاو   زيب”رل ر ئندانمانئ“ :رل او   هو رل  گ   نادحاوز و  د رنالايچاي ئناغي .رل ز امانات ينيريب-ريب تاغو  يجچۆناۆ .رل و  ب الدامآ

 چاۆ  ۉش ؟رار ۉت ااقو  همأن ميدلم  يب ادتاغو  لو  ش .رل ر اشئديآ پيييد رل ر ئندانمانائ ااغدۉح لۉسر   هو ادۉح رل او   .سيرأيلگ   نيچاۆ

 .ئديتآ پيييد – رل  زم  تا   تاي ئستو  د-ستو  د ادتاغو 

 :ئديتآ تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ساببآ بناي لالئبدآ

 :ادۉح لۉسر   .مئدار و  س ئنئتاپئس نگئحاوز و  د نادادۉح لۉسر   نم  

 ليلگيب ،لالئبدآ يا   .نييد  ا   نايب   نگااس نم   امما   .رئدئقلتغااقشۉم پؤک-پؤک کم  تا   نايب   ئنئتاپئس نگئحاوز و  د ،لالئبدآ يا   —

 يدي   نگئحاوز و  د .رئدئئغلار آ مح   لئي نگۆم هو هگيکلم  شۆد لئي نگۆم ،غائلاقمئقچ لئي نگۆم .رۉلدو  ي ئقللئي گنۆم چاۆ  لاو  

 يجچۆناۆ .رل ر ار و  س ناداز ار او   هو زامان هنديسۆپرؤک ينجيکاي .رل ر ار و  س نانداماي هنديسۆپرؤک قئلاوو او   .رئدر اب يسۆپرؤک

 ناندقئاح رالشاندئر غا مۉوقو   هو ناندقئاح هنا   هو اتآ هنديسۆپرؤک ينجۆدر ؤد .رل ر ار و  س ند  ر ۆشۆح هو أنۆگ هنديسۆپرؤک

 .ئديتآ پيييد – رر  ب  اي انۉداو   حاوز و  د نگس  لم  يب پيرب   پغاو  ج رگ  ا   نگئرسل و  ب سل اح نگرس  ب   پغاو  ج هنيسمم  ح   رگ  ا   .رل ر ار و  س

 :نادادۉح لۉسر   هني  

 :ادۉح لۉسر   .رالئدار و  س پيييد – ؟رل ر ل و  ب هدر  ين رالئقيل اح اندلر ئشلاچ هر ي   ريب هني   يري   ۉب ،لاللۉسر   اي —
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 هنۆگ لااغتاقح هني   هو رد  ا   کد   سيم يري   لااغيتادۉح ادتاغو  لو  ش هو رل و  ب هندۆستاۆ نگينيسۆپرؤک تار ئس رالئقيل اح ۉب

 نگينۆنۆگ ريب تامايقئ .رل و  ب هندۆستاۆ نگيري   لاو   حاز وو  د هو رد  ا   لئز غئ يري   لاو   ناندئئغلئسسائ نگۆنۆگ .رر  ب   تاوو قۉ

 .ئديتآ پيييد – رل و  ب کد   ئلئي نگۆم نگينأينۆد ۉب ئئغنلئز اۉ

 ادتاغو  لو  ش ه،يسا   .ئدتار اي يري   هو ئنامسآ لااغتاقح .يدپيدا   تاياو و  ر  هليش   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ناداير ر  ۆح ۉبآ

 :أد شيرپ   ني  يد لئپاسر ا  

 ،اسلو  ب ينۆگ تامايقئ تاغو  لو  ش يکچۆن .ئدر ۉيۉب پيييد – لغۉر ۉد پۉلو  ب راييات ،لغۉيغو   نگائز آغ نگئۉرۉس ،لئپاسر ا   يا   —

 .رل و  ب نامرپ   پيييد”راۉ مد   نگائيانر ۉس لئپاسر ا   يا  “ نادل ااغتاقح

 :ادۉح لۉسر  

 ئرۉس تاغو  لاو   .رئدر اب رچ  نگ  د   انئناس نگئنئر الئقيل اح نگيري   نگئنامسآ ئباتر ا   نگۉناو   .ريدرس  م  ن   ئلاۉ  ريب ني  يد رۉس —

 .رل  ر ي  يد ساغب هنيمد   نار اۉ يجچۆناۆ .رل  ر ي  يد اقاغس هنيمد   نار اۉ ينجيکاي .رل  ر ي  يد اغز اف هنيمد   نار اۉ لاوو او   .رل ر ل اچ لو  ي چاۆ 

 نار اۉ ينجيکاي .رل و  ب شۉحيب يسمم  ح   نگئر ل او   .رار ۉت ئراب نگئر التااغمج   نلو  ب راب اندامسآ هو هدر ي   اندار اۉ ينيمد   لاوو او  

 .رر  ب   نامرپ   پيييد”لۆکؤ د هنۆزۆي ري   ،رئماغي يا  “ :پار غا ار ئماغي لااغتاقح نگو  س نانداو   .رل  ر ل  اؤ  رالئقيل اح يمج   همدد  

 اقپر و  ت وۉس لاو   .رل و  د وۉس ينلچ   انئشاب نگئر الاغد .رل و  ب کد   غارتۉمۉي يلسيم ئساتر قا رح   .رل  ۆکؤ د هنۆزۆي ري   رئماغي لاحرد  

 يا  “ :نل  يب يرما   نگئنلااغيتادۉح الئپاسر ا   هني   نگو  س نانداو   .رار ۉد پۉلو  ب ئلاي نگۉنۉش ينلچ   الئي قئرق .رل و  ب رئماح نل  يب

 .رل و  ب نامرپ   ،پيييد”!راۉ مد   ار ۉس لئپاسر ا  

 .رل ر ار ۉت چنگالاي نند  يرل  ر ؤگ رمالادآ ادتاغو  لاو   .رار اۉ مد   ار ۉس لئپاسر ا   تاغو  لو  ش

 :رئدپئديآ ادۉح لۉسر   هني  

 تل اح کيزأن اپاستۉم تمم  احۉم“ :أد شيرپ   رتؤد ادتاغو  لو  ش لااغتاقح .نئر ار ۉت نم   لاوو او   هندۆگ لاو   —

 .رار ۉيۉب پيييد”!نگيريديگ  

 :ناندئنغاو  د لئيار بج   رمب  غائپ يتزر  ح   ادتاغو  لو  ش .رل  ر ر  يديگ   تل اح کيزأن نگااو  

 .رار و  س پيييد – ؟رۆندۆگ يليحأن نۆگ ۉب ،لئيار بج   ،مئنغاو  د يا   —

 :لئيار بج   يتزر  ح  

 .ري  يد – ريدۆنۆگ تامايقئ نۆگ ۉب .لاللۉسر   اي —

 :ادۉح لۉسر   هني  

 نادااقو  ۉب .رۆندۆگ نلو  ب رئآغ نکد  يکلم  رب   ناج هبرت  م   شيمتي   لاو   پۉلو  ب نۆگ ئلو  د نادر التغااقشۉم هليش   ينۆگ تامايقئ —

 لاو   .رل ر ل غا نگگ   پيرؤگ ئناو   رالئقيل اح .رل  ر د  ا   راييات اندئسار آ نگئنقئلاح تاسار آ ينيزر  ت   تاغو  لاو   .رل  ر ر  يتگ   ينيزر  ت   نگو  س

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني   .زالمو  د مح   رل اسلاس ئنقئلاح نگيري   تغا يدي   هو نامسآ تغا يدي   انئماج ريب نگينيزر  ت  

 .رل و  ب کل  ؤب شأب ئقيل اح ينۆگ تامايقئ —

قي يگل  ؤب ريب هني   .رئدر نالايتش   تااغمج   لاو   .رل  ر ش  ۆد انۉداو   حاوز و  د زئپساساح يگل  ؤب ريب  ريب هني   .ريدر ل  ر و  اناج لاو   .رل و  ب و 

ريشده لر  رل او   .رل ر ار اب هدشيحب   ئلسائ رانبآ پاساحيب يگل  ؤب ريب هني   .رل و  ب رمالادآ هو رل  يرپ   لاو   ،رل ر اتۉت اباساح ينيگل  ؤب  .ريدپ 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 ينگۆرماؤ ه،ندب   يا  “ :ننگد  ۆرماؤ لاوو او   .زلم  يب پئنغاز غو   انچايلار و  س نادتاز  رتؤد أت نند  يري   يشيک چيح ينۆگ تامايقئ —

 چر اح أمأن نگئئلام لاو   .ميدر ب   لام للاح نگااس نم   ه،ندب   يا  “ :ينجيکاي .رل ر ار و  س پيييد”؟نگيدتا   رپاس هشاي همأن

 رپاس أمأن ئتاوو قۉ لاو   ،يگيلرستۆندت   لاو   .ميدر ب   کيلرستۆندت   نگااس نم   ه،ندب   يا  “ :يجچۆناۆ .رار و  س پيييد”؟نگيدتا  



37 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 .رار و  س پيييد”؟نگيدتا  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   .ميدتيشا   زؤس هليش   نادادۉح لۉسر   نم  “ .رئدپئديآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) رابحآ لۉبغقا

غ نگئملاسسئحيل آ  مئيار بائ اقحسائ يتزر  ح   —  !ايادۉح راب يا  “ :راديآ هو رادۉناۉ ئناو   مئيار بائ يتزر  ح   ادتاغو  لو  ش .رئدۉلاو 

 يااغشاب نل  يب يزاؤ ،پأليد ينيرل  ز ؤ-زاؤ رمب  غائپ رح   هندۆگ لو  ش .ري  يد”!همتا   اسوئر  ينم   ،نيلو   تا   نگتس  ا   همأن قئاحسائ

ر  رأکأ نۆگ کد   نگيزيب لالآ ،يا   ،رل اسلو  ب هليش   رمالادآ ئلاي نگۉنو  ش .رل ر ل و  ب نده ل   ؟ رل و  ب کيچين ئلاح نگيب 

 ئنئدآ کر  أبۆم نگئنلااغيتادۉح مح   تااغس ريب ه،رسؤگ ئلاح ۉب هندب   رگ  ا   !نس   يغالو  ب راي نگۆزاؤ هگأ ممح   !مئر نگات يا   —

 .ئدر ل و  ب اداقمالئغي هشيمح   هو ئدز المو  ب لئپغا هو ئدز امتۉناۉ

 :ئديتآ ادۉح لۉسۉر هني  

 نند  يسۆپرؤک تار ئس هندب   لو  ش ينۆگ تامايقئ ه،رسۆتاؤ نل  يب ئقلئنچالمۉسۉم ،نل  يب تادابائ هو تااغت ينۆرماؤ ميک رح   —

 .رر  يگ هدشيحب   پۆتاؤ کد   مئر ئلدئي

 اتار ئس ينۆگ تامايقئ ،ارساب ند  أينۆد ابو  تيب هو هرسۆتاؤ نل  يب (ئرالتاز  ند  ا   نااغدغا) يحن   نگئنلااغتاقح ينۆرماؤ ميک رح   —

 .رش  ۆد انۉداو   حاوز و  د هو رايات ،زامرۉد ئاغيآ نگۉناو   ،رل ايسغو   نقئاي

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 نگۉناو   اندئتاغو  نايغو   نئاغيآ هشۆوؤک لاو   .رل  ر ر  يديگ   شۆوؤک نادتاو   انئاغيآ نگينأند ب   :ئباز آ يچيک نگاي نگئر الحاوز و  د —

 .رانيغا يسينيب  

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) امقالآ مامائ

ر  ،اسلو  ب ينۆگ تامايقئ :ئديتآ ادۉح لۉسر   .ميدتيشا   نادادۉح لۉسر   نم   — نده ل   .رل  ر ألچاؤ  ئنئتادابائ هو تااغت نگيب 

 :راديآ .رأليد رۉستد   نادل ااغتاقح هندب   لاو   نگو  س نانداو   .راپات ئقلسل اح ه،سلگ   رئآغ ئئغلئشاغي نگۉناو  

 تادابائ هو تااغت زآ ريب نادر ل او   .نئياپات نادتامايقئ تاسار آ يميرل  تنرز  پ   هو ئمئشادر غا مۉوقو   ،من  ا  -ماتآ نم   ،ايادۉح راب يا   —

 .ري  يد”تا   هليش   راب ،مأند ب   يا  “ :راديآ هو رر  ب   رۉستد   لااغتاقح تاغو  لو  ش .ري  يد – نئيل و  ب سل اح نادپاز آ ۉب هو نئيل آ 

 :راديآ تاغو  لو  ش .راپات ئنئر الشاندئر غا مۉوقو   هو تنرز  پ   ه،نا  -اتآ هو رار اب اتامايقئ تاسار آ هندب   لاو  

 زار يب نم   .ئلدو  ب کر  گ   لامآ زار يب هو رل  يدلچ  اؤ  ئمئلامآ لاو   نگينم   ،مئر ل الئبقا-مۉوقو   يا   ،مئر الشاندئر غا يا   ،ميرل  تنرز  پ   يا   —

 .ري  يد – نئيل و  ب سل اح ناندئباز آ تامايقئ نم   .نگيرب   لامآ زار يب نگاام .ميلدگ   هز يس نيچاۆ لامآ

 :رل او  

 ،پيييد – سيرأيلم  يب ئنئر ل و  ب يليحأن نگئز ئمئلاح زاؤ زيب ،سيريکدأ ر يجأتأم مح   ند  ز يس زيب ،سئر ايامانات ينس   زيب —

 :هو رالئغي پۉيغو   هر ي   ينۆزۆي ،پيلگ   انئشغا نگينيزر  ت   هني   ،پۉلو  ب تئمأۉن نادر ل او   هو نغئمغا هندب   لاو   .رل  ر ر  ب   پغاو  ج

 زاو او   ني  يد”؟نگيدتا   همأن ه،ندب   يا  “ :نادل ااغتاقح ادتاغو  لو  ش .رار ۉد پيييد – نم   رار اب انۉداو   حاوز و  د ،نييد  ا   همأن ينداي —

 .رل  گ  

 :راديآ هندب   هر أچيب لاو  

 نس   .يدم  رب   ناندئبغاو  س نگاام يشيک چيح .نگيسنگۆزاؤ نگينس   يجيليب ئرالتاز  نئشر اي هو نيلزيگ !ايادۉح راب يا   —

 .نگيسيمليحر   هو نگيسميرک   ،نگئساناد

نده  نگاام هدأينۆد ئناپ نيچاۆ همأن ،نگس  ليب يمينک  ا   يمليحر   نگينم   نس   ه،ندب   يا  “ :ئرنگات نلو  ب ئساشئتاپ نگيرمل  ل  أ ب 

 .ري  يد”نگئندالدآ ار ل او   .نگيدتا   رپاس هندرز  پ   هو انئتاح ينگۆرماؤ هو نگئدالمو  ب امدئئغلئز ار  نگينم   ،نگيدم  تا   کيليچ

 !هندب   هر أچيب يا  “ :نادل ااغتاقح تاغو  لاو   .رار ۉتاو   پئلاس اقشآ ئنئشاب ،پيدا   نامشۉپ ،پۉلو  ب هندم  رش   هندب   لاو   تاغو  لاو  
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 .رل  گ   زاو او   ني  يد”ميدر ب   نگااس يدشيحب   .ميدر ب   تاسۉغر نگااس هو مۆدتاؤ ينگيرل  أنۆگ نگينس   نم  

نده  ئلغئيغا لاو   ئرنگات  .رر  ب  اي هدشيحب   پيدا   تاش ينيسب 

 :لاو   .رل  ر يدپيدا   تاياو و  ر  هليش   :(نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادئلآ يريما   نگيرنل  يمؤم

 :نم   ادتاغو  لو  ش .نک  ا   نار ۉتاو   پالئغي ادۉح لۉسر   .مۆدر ؤگ پئر اب انئشغا نگئنادۉح لۉسر   نۆگ ريب نم   —

 .مئدار و  س پيييد – ؟زيس رالئغي نيچاۆ همأن ،ادۉح لۉسر   اي —

 :ادۉح لۉسر  

 .يدييد – نئر ايالئغي پۆشۆد امئداي رل و  ش نم   هو مۆدر ؤگ ئرالتاز  پؤک امدار اب اجار اغم ،ئلآ اي —

 :نم   تاغو  لو  ش

 .ميدييد – نگيرب   راباح ئنااقو  لاو   نگاام ،لاللۉسر   اي —

 :ادۉح لۉسر  

 پئنالپاز غا نأر اؤ هدشيرپ   لاو   .مۆدر ؤگ هدشيرپ   ريب ئلتابياح هو ئلاۉ  نأر اؤ انداو   نم   .يدر ب  اي اجار اغم ينم   لااغتاقح —

 – ينک  ا   ئلاي تاو   نار ۉد پئناي ئباتر ا   نگينأد شيرپ   لاو   .رۉد پئئقچ پأر کۆ ک تاو   ناندئز آغ نگۉناو   ناماز  رح   .نک  ا   نار ۉتاو  

 .ئديتآ پيييد

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 :نگو  س نانداو   هو مئدر اب انئستآ نگئنئتانغا نگئلئيار بج   ،پئچغا ناندئتابياح نگينأد شيرپ   لاو   —

 .ميدييد – ريمديک ۉب ،لئيار بج   مئنغاو  د يا   —

 :ئديتآ لئيار بج   يتزر  ح   ادتاغو  لو  ش

 نگينيرسۆک نادتاو   ريب .مۆدر ؤگ هني   ينأد شيرپ   لاو   نم   نگو  س نانداو   .ريديگيلأم نگئحاوز و  د لاو   !تمم  احۉم يا   —

 انامسآ تغا يدي   ينۆرزۆگ لاو   رگ  ا   .رئدپۉيغو   اندئلنآ ينۆرزۆگ نلو  ب نادتاو   .اندئشاب يجأت نلو  ب نادتاو   .رئدپئر ۉتاو   هندۆستاۆ

 ئنئبغاو  ج نگئمئملاس نگينم   .ميدر ب   مل اس هو مئدر اب يرل  اي نم   تاغو  لاو   .رل و  ب لۆک لاحرد   رل ايسغو   هر ي   تغا يدي   هو

 :لئيار بج   تاغو  لو  ش .يدم  رب  

 .يدييد – رئدلاللۉسر   تمم  احۉم نر  ب   مل اس ۉب ،کيلأم يا   —

 .يدر ب   ئنئملاس پغاو  ج نگاام هو ئدر ۉت ناندۉنر او   کيلأم ،نگو  س نند  د  يشا   ئبغاو  ج ۉب

 .يدييد – رئدپئدار اي نادتاو   ينم   لااغيتادۉح !تمم  احۉم يا   —

 :ادۉح لۉسر   ادتاغو  لو  ش

 .يدييد – ليگز ک  ر ؤگ نگاام ئحاوز و  د ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – نگيرسلم  يبر  ؤگ ئحاوز و  د نس   !تمم  احۉم يا   —

 :لئيار بج   يتزر  ح   ادتاغو  لو  ش .مۉلدو  ب ئملغا ،نگو  س نمد  يند  يشا   نادحاوز و  د کيلأم ئبغاو  ج ۉب نم  

 نگاام کيلأم نگو  س نادپغاو  ج ۉب .يدييد – ليگتا   لۉبقا ئناو   .رئدلاللۉسر   تمم  احۉم مح   اسلو  ب همأن رح   ،کيلأم يا   —

 :هگيلأم ادتاغو  لو  ش .مۆدر ؤگ ئرالپاز آ ئلتغااقشۉم پؤک-پؤک انداو   نم   .يدز ک  ر ؤگ ئحاوز و  د

 .ميدييد – ؟رئدر ادۉقم هن ئاغيا-ئشاب نگئحاوز و  د کيلأم يا   —

 :کيلأم ادتاغو  لو  ش

 .رئدر اب نالئي ريب انگدئحاوز و  د نر  ؤگ لو  ش امما   .زلم  يب ميک چيح هگز اؤ نادل ااغتاقح ئنئر ادۉقم نگئحاوز و  د ،تمم  احۉم اي —
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 .راب رئنجئز  ريب اندئسقالاح رح   ،قالاح نگۆم اندئز آغ رح   .راب ئزآغ نگۆم زۉتاو   اندئشاب رح   .رئدر اب ئشاب نگۆم زۉتاو   نگۉناو  

 .يدييد – ريدند  يلا   نگينأد شيرپ   ريب رئنجئز  رح  

 :نم  

 .ميدييد – ؟رر  ۆديؤک يري   ند  ر ي   هچأن حاوز و  د ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .رد  ا   ار غا ينلچ   اتامايقئ أت اسلو  ب ئآغ ئقللئي نگۆم ،رد  ا   آق ئنار غا نالدو  ي ئقللئي نگۆم حاوز و  د ۉب !تمم  احۉم يا   —

 :کيلأم هني  

 .ريمديحج   ينجۆرؤد .رئداماتۉح يجچۆناۆ .رئداز ل  ينجيکاي .ريمدنن  ح  أج لاوو او   .ريدر  د   يدي   حاوز و  د ۉب ،تمم  احۉم ،يا   —

 .يدييد – ريدي  وأح ينجيدي   .رئدر ااقس ئنجئتلآ .رئدر ئاغس ينجيشأب

 :نم  

کان هو ئياج نگيرمل  يک يسر  د   ريب رح   ،کيلأم يا   —  .ميدييد – ؟رئدئم 

 :کيلأم

 يجچۆناۆ .رئدئياج نگئنۉموقو   نگۉحۉن يتزر  ح   هر د   ينجيکاي .رئدئياج (نگيرل  يلز ۆي يکي) نگئر الئقفانئم هر د   قئلاوو او   —

 کيلر يبپک  ت   هر د   ينجيشأب .رئدئياج نگيرنل  د  ا   او اد غائلئچيادۉح هر د   ينجۆدر ؤد .رئدئياج نگئتاغبتب   نايتش   هر د  

 ار ئاغس أنۆگ نگئملاسسئحيل آ  تمم  احۉم هر د   ينجيدي   .رئدئياج نگيرل  تيحؤج هر د   ئنجئتلآ .رئدئياج نگئر الئجئلقئ

 .يدييد – رئدئياج نگئنئتاممائ نار ۉد پۉلو  ب ابو  تيب هو ند  ا   (ئلۉ ) هر يبک   أنۆگ هو (يچيک)

 :ادۉح لۉسر   هني  

 .ميدييد – زک  ر ؤگ ئمئتاممائ ئسآ يکأ مد نن  ح  أج نگاام !کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – نئر ايناتاۉ نند  س   نم   !تمم  احۉم يا   —

 :نادل ااغتاقح ادتاغو  لاو  

 يمنن  ح  أج مامات کيلأم نگو  س نانداو   .يلدگ   زاو او   ني  يد – ليگتا   ئناو   ،ايتسآ همأن تمم  احۉم مئبئباح نگينم   !کيلأم يا   —

 .يدز ک  ر ؤگ هدمم  احۉم

 :کيلأم

 .رۉلدو  ي ئقللئي نگۆم چاۆ  ئئغلۉلاۉ  نگئئغز غا رح   .راب ئقز غا نادتاو   ئناس نگۆم چاۆ  همدنن  ح  أج ۉب !تمم  احۉم يا   —

 نگۆم زۆي يدي   هدر ح  أش نادتاو   .رئدر اب رح  أش نگۆم زۆي يدي   نادتاو   هنديسر  د   ريب رح   نگۉناو   .رئدر اب هچيسر  د   نگئاغد يرسح  

 رح   نادتاو   .رئدر اب ئلوو  ح زۆي يدي   اديار اس ريب نادتاو   .رئدر اب يار اس نگۆم زۆي يدي   هکدشؤک رح   نادتاو   .رئدر اب کشؤک

 نگۆم زۆي يدي   ادئقنداس رح   نادتاو   .رئدر اب ئقنداس نگۆم زۆي يدي   هدياؤ رح   نادتاو   .رئدر اب ياؤ نگۆم زۆي يدي   اندئسۉلوو  ح

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ !نئسالاقس نامآ يزيب يزاؤ نگئنلااغتاقح نادر ل از ج   هو پاز آ ،نادتاو   ۉب .يدييد – رئدر اب پاز آ يلر ۆد

 :ادۉح لۉسر   هني  

 .يدييد – رۉد پئلار او   انۉنيو  ب نگئر ل او   رنالايچي-نالئي ،مۆدر ؤگ ئرالالقح کل  ؤب ريب نم   —

 :نم  

 .ميدييد – ؟رمل  يک رل ۉب !کيلأم يا   —

 :کيلأم



40 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 .يدييد – ريدر کل  يدم  رب   رۆشۆح نادلالغا ،کيدم  رب   تقاز   نالدام رل ۉب ،تمم  احۉم يا   —

 هو ئنيو  ب .رئدپئلناس رئنجئز  نادتاو   انۉنيو  ب ،رل  ر يدپيدا   تنب   پئلاس شۆوؤک نادتاو   انئاغيآ ،مۆدر ؤگ تااغمج   کل  ؤب ريب هني   نم  

 :نم   .رئدپئنالاغب نل  يب نقار آ نلو  ب نادتاو   ئرالقلغۉ

 .ميدييد – ؟رمل  يک رل ۉب !کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – ريدر ل  ر گأادوؤس رل ۉب —

 .رل ر ۉد پيياي يرل  ز اؤ ينيرل  تا   زاؤ .مۆدر ؤگ ئتااغمج   کل  ؤب ريب هني  

 :نم  

 .ميدييد – ؟ريدر مل  يک رمالادآ ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – ريدر نل  د  ا   راپاس ند  أينۆد زئسابو  ت هو ريدر نل  د  ا   انئز  هو رل  يجيدا   تابغئ هدأينۆد رل ۉب !تمم  احۉم يا   —

 :ادۉح لۉسر   هني  

 ،شۆوؤک نادتاو   اندئاغيآ نگئر ل او   .مۆدر ؤگ ئنئنار ۉد اندئسارتاو   نگۉداو   نگئنئر مالادآ کل  ؤب ريب نگئحاوز و  د هني   نم   —

 :تاغو  لو  ش نم   .نو  د نلو  ب نادتاو   هندۆستاۆ .راب چأت نلو  ب نادتاو  

 .ميدييد – ؟رمل  يک رمالادآ ۉب نار ۉد پۉلو  ب راچۉد اباز آ انچۉم !کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – رل  ر يندأمتا   ئقللئدآ اندئسار آ نگينيسيکاي هو رل ر ئدپئلآ نئتاح يکاي هدأينۆد ۉب ،رل  يشيک لاو   رل ۉب !تمم  احۉم يا   —

 ينأند ب   رل او   .راب ئمچغا نادتاو   اندئر لالغو   نگئر ل او   .رل ر ئدپۉرۉد اندئسارتاو   نگئحاوز و  د .مۆدر ؤگ ئتااغمج   کل  ؤب ريب هني   نم  

 :نم   تاغو  لو  ش .رل  ر أيرت  اؤ

 .مئدار و  س پيييد – رمل  يک رل ۉب ،کيلأم يا   —

 :ئديتآ کيلأم

 ابو  ت هو رنل  ر  ؤي پۉلو  ب ئلاي کيدم  تا   يشاي اقحأن اندئسار آ القح ،رنل  د  ا   شاي اقحأن ناحنئپ هدأينۆد رل ۉب ،تمم  احۉم يا   —

 .يدييد – سيري  يد رنالار اۉ يادۉح زيب ار ل ۉب ينداي .رئدر مالادآ نل  گ   أينۆد ۉب نأمتا  

 .رۉد پئلئسآ پئنلالاس يليد نگئر ل او   ،مۆدر ؤگ ئرمالادآ کل  ؤب ريب هني   نم   —

 :نم  

  .ميدييد – ؟رمل  يک رل ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – رنل  گ  ؤ س انئر ل لاب زيپسأبس   هو رنالار اۉ زيپسأبس   ينيرل  تنرز  پ   هو ئنئنئتاح رل ۉب !تمم  احۉم يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 .رۉد پقئآ ناندئغاماد نگۉناو   نغۉاقز  هو رل ر ئدپئسآ نند  يگمج  ا   ،نيلو   مۆدر ؤگ ئنئتاح ريب نم   —

 :مئديتآ نم  

 ؟رئندئتاح يليحأن ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – ريدپيرب   يتۆس انئر ل لاب نگئر الالقح تاسۉغريب نند  يرأ نئتاح ۉب —
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 .رۉد پانيغا يسينيب   نگۉناو   .رل ر ئدپۉيغو   پئسآ ناندئچاس ،مۆدر ؤگ ئنئتاح ريب هني  

 :نم  

 .ميدييد – ريدر مل  يک رل ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – رل ر ئدپئدر ئآغ ينيرل  ر أ ،پئديآ زؤس ئناميب رل ۉب !تمم  احۉم يا   —

 .رۉد پيياي پئلآ پۆزاۆ ينيتا   نند  ينت   نگينۆزاؤ ،مۆدر ؤگ ئنئتاح ريب هني  

 :نم  

 ؟رئندئتاح يليحأن ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – ريندد  ر نل  ز  ک  ر ؤگ ينۆزاؤ هر مل  ر  حأمأن ،پيرب   تانئز  هنۆزاؤ هدأينۆد نئتاح ۉب ،تمم  احۉم يا   —

 .رل ر ۉد پيياي ينيرل  تا   نايچي-نالئي .رل ر ار ۉد پالاغب ئنۉلغو  -اقيآ .مۆدر ؤگ ئنئر التااغمج   نئتاح کل  ؤب ريب هني  

 :نم  

 .ميدييد – ؟رئدر نالئتاح هن ۉب !کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – ريدر نل  د  ا   رسۆدأن ينيتر  أت رل ۉب ،تمم  احۉم يا   —

 .رل ر ئدپئلاس ادئبات نلو  ب نادتاو   ئنئتاح لاو   ،مۆدر ؤگ ئرنالئتاح کل  ؤب ريب هني  

 :نم  

 .ميدييد – ؟ريدر مل  يک رل ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

غ نادانئز  رل ۉب ،تمم  احۉم يا   — غ لاو   ،پيدا   نالاو   .يدييد – رئدر نالئتاح اياحيب ني  يد – رئدپۉلو  ب ناندئساتآ ئنالاو 

قي ئاغيآ هو ،اقشآ ئشاب ،مۆدر ؤگ ئنئتاح ريب هني    .رئدپئلۉيغو   پئسآ پئلاس ار ئمدات نلو  ب نادتاو   .رئدپۉرۉد ئراو 

 :نم  

 .مئدار و  س پيييد – ؟رمل  يک رل ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

 .يدييد – رئدر نالئتاح نر  ؤي پۉلو  ب شالدو  ي هلاي لاو   نلد  اي ۉب نل  يب رمل  ر  حأمأن رل ۉب ،تمم  احۉم يا   —

 .رار ۉد پئئقچ ناندئز آغ ،پۆتاؤ نند  يچاي تاو   نگئنئتاح لاو   .رار ۉد پۉلو  ب اندئتار ۉس تاي .مۆدر ؤگ ئنئتاح ريب هني  

 :نم  

 .ميدييد – ؟ريمديک ۉب ،کيلأم يا   —

 :کيلأم

غ نادانئز  رل ۉب ،تمم  احۉم يا   — غ لاو   پيدا   نالاو   .يدييد – رئدر نالئتاح نر  ۆلداؤ  ئنالاو 

 .رۉد پئر ائقچ ناندئسقار آ ينيليد ،مۆدر ؤگ ئنئتاح ريب هني  

 :نم  

 .ميدييد – ؟ريدر مل  يک رل ۉب —

 :کيلأم
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 .يدييد – رئدر نالئتاح نچ  اي تنآ ناندلاي هدأينۆد رنالئتاح ۉب ،تمم  احۉم يا   —

 .رل  يدييد”؟ئمرل ر اپات ئقلسل اح ناندئباز آ نگيرل  شاي ۉب رمالادآ !لاللۉسر   اي“ :هو رالئدشالئغي امتاپ هو هشأ تاغو  لاو  

 :ادۉح لۉسر  

 اساسواو  يرل  زيس (نۉسلو  ب تل  أن نگاو  ) نايتش   رگ  ا   .نگۉتۉت اقر ئي ند  شاي ۉب يزينگيرل  ز اؤ زيس .ميدتا   نايب   يرل  شاي ۉب نم   —

 .يدييد – نگۉلو  ب اندامشۉپ هو نگيدا   ابو  ت نانداو   ه،رسيدتا   يرل  شاي ۉب ،پيدا  

 هدشيحب   ئلسائ رانبآ ،پالاقس ناندئباز آ نگۆم شيمتي   نگئحاوز و  د ئلو  د نادتاو   .ليگتا   پيسن   ئنابو  ت أممح   ،زئمئر نگات يا  

 .ليگتا   راچۉد

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ

 

نۉنجئ  باپ او 

غس نگيرلشتيحب   يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :رئدپئديآ تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 :نادادۉح لۉسر   نم  

 .مئدار و  س پيييد – ؟ئدتار اي ند  م  أن يدشيحب   لااغيتادۉح ،لاللۉسر   اي —

 :ادۉح لۉسر  

 .يدييد – ئدتار اي (نادشاد احاب تاممغئ) ند  تنم  ۉنجا   يدشيحب   لااغيتادۉح !اير ر  ۆح ۉبآ يا   —

 :نم   هني  

 ؟ريندد  م  أن ئداينيب نگيدشيحب   ،لاللۉسر   اي —

 :ادۉح لۉسر  

 هو ئنئناس نگئنئناماس نگۉناو   نس   .ريندد  شۆمۆک يجيرپک   ريب ،رئنداندئتلآ يجيرپک   ريب نگيدشيحب   !اير ر  ۆح ۉبآ يا   —

 .رئندادتقۉاي هو ريندد  تيررو  م   ئرمالغۉ ،رئنداندار ئپاغز  ئاغپر و  ت .نگيرسي  يد”نيرپ  آ“ انداو   نگتس  يشا   ئنئنايب   نگئنئيل 

قي کيکللم  اؤ  ،رئدر اب کيليريد هشيمح   هدشتيحب   لاو   هني   .رئندالداب هو رئندادپار ش   اسسار آ ،ريندد  يتۆس ئرل و ۉس  ئقلاغس .رۉدو 

قي ئقلوقار ئس ،رئدر اب قي اقنممالغا ،رئدر اب ئقنلايئداش .رۉدو  قي ئقلئرر غا ،رئدر اب کيلتيگيي هشيمح   .رۉدو   هدشتيحب   هني   .رۉدو 

قي ئاۉق  لئي زۆي ئشغۉ نگينأينۆد رگ  ا   .رئدر اب ئرالتاغر اد نگيدشيحب   هني   .رئدئشاندئر غا نگيمۆلاؤ  ئاۉق يکچۆن ،رۉدو 

 راز ان هر مل  ر  حأمأن هو ه،سم  تا   تم  حؤت أشيک ه،سم  ل  ز ؤس نلاي ميک تاغر اد لاو   .زلم  يب پئر اب انئشاب نگۉناو   ه،رسؤي پۉچاۉ

 .يدييد – نيتسا   ابو  ت نگو  س نانداو   لاو   يغو   ،اسلاس راز ان هر مل  ر  حأمأن يشيک ريب رگ  ا   .ريدپيسن   أند ب   لو  ش ،اسالماس

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 نگئنئز آغ يشيک ريب ند  شتيحب   رگ  ا   .رل و  ب نوش  ؤر يسمم  ح   نگينأينۆد ۉب ،اتساز اۉ أينۆد ۉب ئنۉلغو   يشيک ريب ند  شتيحب   —

 يزۆي نگينيشيک لاو   .رر  يگ هدشيحب   مح   يشيک لاو   هو رن  ؤد لاب يسمم  ح   ،اسلاس انۉوۉس رو  ش يمج   نگينأينۆد ۉب ئنۉوۉس

 هنگکدر   ريب يسمم  ح   هني   .رل و  ب ئقيل  هنيسب  رت  م   ميک رح   .رل و  ب کد   زئلدئي يزۆي نگيرنل  ر  يگ نگو  س نانداو   امما   .رل و  ب کد   يآ

غد نادر ل او   چيح ،رل و  ب قي ئسامو  قي تاساجن   ،وش  پ   .و   ،يلز ۆي آق هني   .رل و  ب زگ   60 ئراليو  ب .رل ر ل و  ب ادتاق ريب يسمم  ح   .و 

 چيح هگز اؤ نادشغا هو يگيرپيک ،ئچاس ،ئشاب اندئر مالاندا   .رل و  ب ئنلو  د لئشاي هو ئچلاس ار غا ،ئلئغرتاد همرۆس هنيرل  ز ؤگ

 ،پۉلو  ب راييات اندئلدآ نگيرل  شتيحب   ،پئلئچآ ناحرست  د   هني   .رل و  ب ادايئز  تااغس-ابتااغس ئلامج   نگئر ل او   هني   .زالمو  ب لغئ
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 :راديآ رل او   .رل  ر ش  ل  ز ؤس نل  يب رل  يکأ د شتيحب   ،پيلگ   پۉچاۉ رالشغۉ هني   .رار ۉد پيلگ  

 .کيلدگ   پالتاو   ناندئر التاو   ئشاغي-ئشاغي نگيدشيحب   ،پيچاي نند  يسم  شچ   ليبس  لس   زيب ،رمالادآ يکأ د شتيحب   يا   —

 پۉچاۉ رالشغۉ لاو   هني   ،نگو  س نند  ي  اي ينيتا   نگۉشغۉ رل  يلشتيحب   لاو   ادتاغو  لو  ش .رل  ر ي  يد – نگيياي ند  ز يب ،رالتااغمج  

 مااغت أند ب   رح   هني   .ريديدشيحب   هللۆح يلر ۆد شيمتي   يريب رح   نگئر ل او   .رل  ر ي  گ   چأت انئر الشاب رنالئتاح-رل  ر أ هني   .رل  ر د  يگ

 انۉنر او   يگيکلأ پ نگئز غئ نالئير آ ند  تب  حؤس ،نگو  س نند  د  ا   تب  حؤس رح   .رر  ب   تاوو قۉ هسسا   زۆي هکدم  تا   تب  حؤس هو هکدم  ياي

قي نل  يب رد   ئسئندئلغا مااغت يکچۆن .رل  گ   انئدتقا زغئ شاي هني   پيلگ    لاو   .رل و  ب اياس ،زالمو  ب نۆگ ادياج لاو   .رائقچ پۉلو  ب و 

 لاو   ادتاغو  لو  ش .رد  ا   تار اشائ نل  يب يرل  ز ؤگ ادتاغو  لو  ش ه،تسا   وۉرزآ هويم هندب   ميمؤم لاو   هني   .رل ر اپات ئقلتاحار  ناداياس

ر   لاو  .رل ر ايغو   پيريتگ   انئناي نگئر ل ۉب ،پيگا   اقشآ ئنئساحاش رالتاغر اد نده ل   .رل  ر ي  اي انچاييو  د نند  يسو  يم نگئتاغر اد لو  شب 

 .رار اب انئياج هني   ئساحاش نگئر التاغر اد لاو   نگو  س نانداو  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

ق پؤک-پؤک ئتادابائ تااغت هندب   لاو   ه،يسيد نيرسيگ امۉلغو   لکۆم پؤک ميک —  .نيتسا   چاييتأ ند  أنۆگ هو نئسااو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

ر  ساح نس   !تمم  احۉم اي“ .يدتا   زاو او   هليش   نگاام اندادار اي يدشيحب   ئرنگات — نده ل   يدشيحب   نالئدار اي نيچاۆ ميب 

 .”نۆگر ؤگ ئرالياج

 .يندۆرؤگ کز  ينک   ريب همۆزؤگ حأگأ ن نل  يب ئتار دغۉ نگئنلااغتاقح .مئلدغا نگگ   ار ل او   هو مۆدر ؤگ ،مئدر اب نم   ادتاغو  لو  ش

 نيسأت انئئغليو  شر و  ح نگيگز  ينک   لاو   نم   .ميدم  رؤگ تاز  کد   نگۉنۉم لاوو او   ناندۉم .نک  ا   نار ۉد پئر ائقچ نکد  شؤک ئنئشاب

 لاو   .ئلدو  ب نوش  ؤر ناندۉرۉن نگينيشيد نگيگز  ينک   لاو   شتيحب   مامات ه،يسا   .مئدل اح پيرؤگ يگز  ينک   لاو   يکچۆن .مئلدغا

 :مئديتآ پيدا   راز -ئحآ لااغتاقح نم   ادتاغو  لو  ش .ميدتا   هجدس   پئلغا نگگ   انئلامج   نگيگز  ينک  

 هو يدشل  ز ؤس نل  يب نگينم   کز  ينک   لاو   تاغو  لو  ش .ميدييد – نس   پئدار اي ئلامج   ناداو او   کد   نگۉنۉم ،ايادۉح راب يا   —

 :ئديتآ

 ؟نس   يمرل  يب ئنلااغيتادۉح ،تمم  احۉم يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .نم   رل  يب او اح —

 :ئديتآ کز  ينک   لاو  

 .رئدپئدار اي نيچاۆ هندب   ند  ا   ابو  ت نند  يسو  ؤح سبن   هو نند  يشاي ند  ا   نااغدغا نگينيزاؤ لااغيتادۉح ينم   ،تمم  احۉم اي —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 .رل و  ب نوش  ؤر کد   ئرۉن نۆگ يلسيم أينۆد ۉب ه،سلگ   أينۆد ۉب يريب نگئر ل او   رگ  ا   .رئدر اب رل  ير ۆح هدشتيحب   —

 :ئديتآ هني   لاو  

 .رن  ؤد لاب ئرل و ۉس رو  ش نگئنئر ل اريد   هممح   نگينأينۆد ۉب ه،شسۆد انۉوۉس نگئر ل اريد   يگيلۆکيۆت نگئنئز آغ نگئر ل او   رگ  ا   —

 :ئدتآ هني   لاو  

 لغۉشم   ادااغت ،پيدا   ابو  ت ند  أنۆگ هو نار ۉد پيدا   تادابائ هو تااغت هدأينۆد ۉب زيب“ رئدغئلئز اي هليش   انئر الينگالام نگئر ل او   —

 .”سئر ل و  ب پيسن   ار مالادآ نار ۉد پۉلو  ب

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 ،ينجيکاي .نيتسا   تاساقم هو سو  ؤح ،لاوو او   .نيتسا   ياجرب   ئداز  شأب ،يشيک لاو   ه،تسا   وۉرزآ يتنن  ج   يشيک ريب —
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 ،ينجۆدر ؤد .نۉسلو  ب ئلسالحائ انئتادابائ هو تااغت نگئنلااغيتادۉح ،يجچۆناۆ .نۉسلو  ب ئزار  انقئزئر  نر  ب   نگئنلااغيتادۉح

 غائلاقمرالباي هو هگل  يد ينجيشأب .رل و  ب تادااغس نند  يتک  ر  ب   نگئر ل او   .نۉسلو  ب لغۉشم   نل  يب ئقلاواقت هو اسسار آ نل  يب ئلمائ

 .نيتسا   پل ات تم  حر   هو وقالاي نادل ااغتاقح پۉلو  ب لغۉشم  

 :رل ر ئدپئديآ هليش   ادر اباح

 :ئديتآ مئيار بائ تاغو  لو  ش .يدل  يد مااغت نامدئيار بائ هو يدشۆد نند  ۆستاۆ نگئمئيار بائ ئلو  ي نگئمادآ زار اتپاو   نۆگ ريب

 .يدييد – نيير  ب   مااغت نگااس نگو  س نانداو   .لغۉلو  ب نالمۉسۉم نس   ،زار اتپاو   يا   —

 .يدم  تا   لۉبقا مادآ زار اتپاو   لاو  

 :ئديتآ

 .يدييد – ميدم  ل  يد ناماي ،ميدل  يد نان نند  س   نم   !ميحر  يب يا   —

 :يلدگ   زاو او   نادل ااغتاقح تاغو  لو  ش .يدتيگ پۆتاؤ مادآ زار اتپاو   لاو   نگو  س ند  ز ؤس ۉب

 ماسلو  ب نم   .نس   رر  ب   مااغت نگو  س نانداو   ،پالققئات ئنئناماي نگئمادآ لاو   نس   ه،سل  يد تاز  زار يب يريب نند  س   ،مئيار بائ اي —

 امما   .مئداميتآ يزؤس ۉب نگااو   امما   .نيرأريب   کز ئر  انگاو   يرأب نالدئي شيمتي   نم   .نئر ئدئيادۉح نگيمل  أ نگۆم زيکس   ناو  

 .نگيدييد – نيير  ب   مااغت نگااس ،يتغا ننگد  ينيد نگااو   نس   هندأليد مااغت هبرت  م   ريب نند  س  

 .نگۉديغو   ادر از آ ينۆنگلؤک نگۉناو   نس  

 :ئديتآ هو يدر ۆوۆي ناندئز ائ نگئر ئپقا لاو   لاحرد   هيسا   ،پيديشا   ئزاو او   ۉب مئيار بائ

 :ئديتآ مادآ لاو   تاغو  لو  ش .نيير  ب   مااغت نگااس نم   .راب همۆياؤ نگينم   .مۉلدو  ب نگت  ليد ادايئز  نم   .لغئيتغا !زار اتپاو   يا   —

 .نگۉلدو  ب رر  ب   مااغت نيچاۆ همأن ينداي .نگيدم  رب   مااغت لاوو او   ،مئيار بائ يا   —

 :ئديتآ مئيار بائ ادتاغو  لو  ش

 :ئديتآ زار اتپاو   ادتاغو  لو  ش .ئدر غاز اي ينم   نيچاۆ نگينس   مئيادۉح ،زار اتپاو   يا   —

 .لاس اناماي ينم   !مئيار بائ يا   —

 .ئلدو  ب نالمۉسۉم زار اتپاو   لاو   .ئلداس اناماي ئناو   مل اسسئحيل آ  مئيار بائ لاحرد  

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  هني  

 نيچاۆ نگۉنو  ش .يديلأنۆگ مادآ لاو   .يلدگ   نقئاي مۆلاؤ  امادآ لاو   ،ئلدو  ب تاغو  .يدر د  ا   شاي أنۆگ هشيمح   هو ئدر اب مادآ ريب

 :ئديتآ لاو  

 ،نگالشات اريد   ئنئر اي ،نگۆلؤب أکاي يميلۆک نگو  س نانداو   .نگيرۆديؤک اداو   ينم   ،مس  لاؤ  نم   مئر الشاندئر غا ،ميرل  تنرز  پ   يا   —

 .نگئور و  س هلي   اسلو  ب ئنئر اي

 :لااغتاقح ادتاغو  لو  ش .رل  يدتا   ياجرب   ينيتسي  و   نگۉناو   ئرل ر اسسو  ح ،نگو  س نند  ل  اؤ  مادآ ئلو  د ند  أنۆگ ۉب

 .يدتا   رما   پيييد – نگۉشغو   هنيريب-ريب يگل  ؤب يکاي ۉب —

 :ئدار و  س لاو و  س نگو  س نانداو   .يدتا   نت   ينأند ب   لاو   لااغتاقح .رل ۉ دشغو   هنيريب ريب ينيسيکاي لي   نل  يب وۉس ادتاغو  لو  ش

 ؟نگيدتا   کد   نگۉنۉم ينگۆزاؤ نيچاۆ همأن ،تاغبتب   يا   —

 :ئديتآ هندب   لاو   ادتاغو  لو  ش

 .ميدتا   شاي ئلاي نگۉنۉش ،نيچاۆ مئنقار غو   نند  س   ،مئيادۉح يا   —

 :ئديتآ لااغتاقح ادتاغو  لو  ش

 نادتامئغن ينس   هو ميچدگ   ينگيرل  أنۆگ يمج   نگينس   نم   ،نگتس  ا   ئلاي نگۉنۉش ينگۆزاؤ ،پقۉر غو   نند  م   نس   هندب   يا   —
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رق نند  م   هندب   ميمؤم رح   .ميدز يريگ هدشيحب   ئلو  د  نيرد  ا   (نچاتۉ) مر ش   هگأ مرب   پاز آ نگااو   هو نيرچ  گ   ينيرل  أنۆگ نگۉناو   ،اسغو 

 .يدييد – نيرد  ا   راو ز  س   هميتم  حر   هو

 ئرئپقا ريب .يدتا   شۉراۉ نل  يب رل ر ئپقا هو ئدر اب (اشۉرۉا) اتاو از غا نۆگ ريب )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کر  أبۆم بناي لالئبدآ

 :ئديتآ رئپقا لاو   ادتاغو  لو  ش هو ئدتۉت نيچاۆ کم  رۆلداؤ 

ق زامان أت ،کر  أبۆم بناي لالئبدآ يا   —  .يدييد – ليگر ۆلداؤ  ينم   نگو  س نانداو   ،ليگر ب   تل  حؤم نگاام مانچايااو 

ق ئنئز امان هو ئدر ۉت رئپقا لاو   .يدر ب   تل  حؤم اللئبدآ ادتاغو  لو  ش ق نل  يب ئتاغو  امما   .ئدالشاب پااو   لالئبدآ .ئدالمو  ب پااو 

 ،لالئبدآ يا  “ :ناندامسآ ادتاغو  لو  ش هيسا   .يدر ت  ؤگ نيچاۆ اقمراۉ انئشاب نگئر ئپقا ئنئجئلغئ هو يدم  تا   رار قا هشاي لو  ش

 .يلدگ   زاو او   ني  يد”لغئلو  ب ئلاپو   هنگيدحأ

 :ئديتآ رئپقا .ئدرتات انئز ائ ئنئجئلغئ لالئبدآ ادتاغو  لو  ش

 :ئديتآ لالئبدآ ادتاغو  لو  ش ؟نگئدرتات انئز ائ نگئئجئلغئ کيچين ،لالئبدآ يا   —

 .ئدر غاز اي ينم   مئيادۉح پيييد– ؟نگيرسأيم  تا   اپو   هنگيدحأ نس   ،رئپقا يا   —

 :ئديتآ رئپقا ادتاغو  لو  ش

 .نک  ا   راب نگئيادۉح ئشاغي نگينس   ،لالئبدآ يا   —

 :ئديتآ هني   ادتاغو  لو  ش رئپقا لاو  

 .لاس اناماي ينم   ،لالئبدآ يا   —

 :ئديتآ لالئبدآ ادتاغو  لو  ش

 .ليگييد –”لاللۉسر   تمم  احۉم ،ۉحلاللالايايألحأ -ل“ —

 .ئلدو  ب لغۉشم   انئتادابائ هو تااغت نگئنلااغتاقح هو ئلدو  ب نالمۉسۉم پئديآ ينأمل  ک   لو  ش مح   رئپقا

 .رالئديتآ تاياو و  ر  هني  

 لاو   ادتاغو  لو  ش .يلدگ   نامحئم ريب .ئدر ئتاو   پيچاي (اقر آ) رماح لاو   نۆگ ريب .يدر چ  اي اقر آ هشيمح   .ئدر اب مادآ ريب

 :انۉلغۉ پۉرۉت رو  حرماح

 ار الالقح ئدامائ رۉسنام حئش الدو  ي .يدتيگ ار از اب لغۉ لاو   .يدر ب   هنگنگت   پيييد – ليلگگ   پئلآ نان نادر از اب راب ،لغۉ يا   —

 :پۉرۉت نند  يري   مادآ شۆرود   پئر غا ريب اندلو  ب رئحآ ئتاغو  نگئز اغو  .يدتيشا   زاغو  پۉرۉد لغۉ لاو   .ئدر ۉد پئديآ زاغو 

 ۉب .يدييد – مرس  ب   هميگر ب   پئلآ نادتااغمج   زيس ينأنگنگت   رتؤد لو  ش .راب مئرز قا هنگنگت   رتؤد نگينم   ،رالتااغمج   يا   —

 :ئديتآ هو يدتيشا   ئدامائ رۉسنام حئش يزؤس

 .نم  رد  ا   گل  يد يلر ۆد رتؤد أشيک نر  ب   هنگنگت   رتؤد أند ب   لو  ش ،رالتااغمج   يا   —

 لو  ش .يدر ب   هشۆرود   لاو   ينأنگنگت   رتؤد نل  ر ب   انان قئنگاي ،پۉلو  ب ادايئز  قئوو  ش نگۉلغۉ لاو   ،نگو  س نند  د  يشا   يزؤس ۉب

 :ئديتآ ئدامائ رۉسنام حئش تاغو 

 ؟نييد  ا   گل  يد کيچين —

 :ئديتآ لغۉ

نده  نم   ،ليگتا   گل  يد لاوو او   ،حئش يا   —  ينأنگنگت   رتؤد ۉب هني   ،ليگتا   گل  يد ينجيکاي .نئيل و  ب سل اح نکد  يلب 

 ،ليگتا   گل  يد ينجۆدر ؤد .ياغقالاي لااغتاقح ئتااغمج   نار ۉتاو   ۉب هو يزيب ،ليگتا   گل  يد يجچۆناۆ .يگ  ر ب   نگاام لااغيتادۉح

 .يگ  ر ب   مادر اي اماجو  ح ئرنگات

 الدو  ي ه،يسا   .ئدر اب ار از اب لغۉ لاو   نگو  س نانداو   .رل  يدييد –”نيمأ“ يسمم  ح   رالتااغمج   لاو   .يدتا   ئلاي نگۉنو  ش يگل  يد حئش
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 ئدر اب ار از اب پئناو غۉ نل  يب ليد-ناج لغۉ لاو   تاغو  لو  ش .يدر ب   هنگنگت   رتؤد لغۉ لاو   تاغو  لو  ش .ئدشۉد امادآ ئحاس ريب

 :ئديتآ ئساجو  ح پيرؤگ ئنۉم .يلدگ   هنۆياؤ پئلآ نان هو

 ؟نگيلدگ   چيگ کيچين ،لغۉ يا   —

 :ئديتآ لغۉ لاو  

 .ميدنگل  يد ئنئر ۉستد   ئوغو   هو ينيرل  وند  اۆ ئشاغي نگئنئدامائ رۉسنام حئش ،اجو  ح يا   —

 :ئديتآ انۉلغۉ اجو  ح

 ؟نگئلدآ لئساح تاز  همان ،پنگأليد ئنئر ل ر ۉسسد   ئوغو   نگئنئدامائ رۉسنام حئش لاو   —

 :ئديتآ لغۉ لاو   تاغو  لو  ش

 .ميدل  يد تاز  رتؤد نم   اجو  ح يا   —

 :ئديتآ ئساجو  ح

 ؟نگيدل  يد تاز  رتؤد يليحأن —

 :ئديتآ لاو  

 .ميدل  يد پيييد نيگر ب   مادر اي اماجو  ح هني   .يدر ب   لااغيتادۉح ينأنگنگت   رتؤد لاو   .ميدل  يد ينأنگنگت   رتؤد لاوو او   ،اجو  ح —

 .ميدل  يد پيييد – !نيرسب   وقالاي ار التااغمج   نار ۉتاو   ۉب ،اسلو  ب يريب هني   .ميدل  يد پيييد نيتسا   تاز آ ينم   ماجو  ح يريب هني  

 يدتا   ابو  ت نند  يرل  شاي ند  ا   لاز او   اجو  ح نگو  س نادناو   .يدتا   تاز آ ئلغۉ تاغو  لو  ش ،نگو  س نند  د  يشا   نالدغۉ اجو  ح يزؤس ۉب

 .ئلدو  ب لغۉشم   انئتادابائ هو تااغت نگئنلااغتاقح هو

 :يلدگ   زاو او   ناداقح .ئنداياو   نادۉاۉق اجو  ح نۆگ ريب هدر نل  ۆگ

 هممح   ينس   نم   نيچۆا نگيرل  شاي ند  ا   ئلر ئياح لو  ش .نگيدر ب   ااقداس نگئئلام ،نگيدتا   تاز آ نگئۉلغۉ ،اجو  ح يا   —

 نار ۉتاو   هنديسيجلم   نگئر ۉسنام حئش هني   .ميدتا   پئجاو  نگااس ئنئر التامئغن ئلو  د نگيتنن  ج   .ميدتا   تاز آ ننگد  يرل  أنۆگ

 .مئدقالاي ينيسمم  ح   نگئر التااغمج  

 .رئدپئديآ تاياو و  ر  نادادۉح لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئرساپ نالمس  

 .ئديتآ ادۉح لۉسر  

 :يدر ب   راباح لئيار بج   مئنغاو  د نگاام نۆگ ريب —

 هگأ ند ب   لاو  .ريدپۆرۆس رۆماؤ لئي زۆي يشيک هندب   لاو   .رئدپئدار اي هندب   ريب لااغتاقح اندئسار آ نگئناريد   ريب ،لاللۉسر   اي

کان اندو  ش هندب   لاو   .رئدپئدار اي اغد ريب هنديچاي نگئناريد   کان نگيزيزا   لاو   .رئدپۉتۉت م   زۆي شأب ئپار ات رتؤد نگئنئم 

کان نگيزيزا   لاو   .رئدپۉلو  ب حلات شۉتۉت ئوۉس نگئناريد   لاو   .رئدپۉلو  ب لو  ي نگارساپ  لاو   .رئدپئدار اي همشچ   ريب هنديري   ناتۉت م 

 نل  يب نگۉنو  ش ،پينيدا   کر  ؤح نادر انا   لاو   ،پئلآ تر  أت ند  م  شچ   لو  ش زيزا   لاو   .رئدپئدار اي رانا   يپۆد ريب اندئشاب نگينأمشچ  

 :نک  ا   رد  ا   گل  يد ئلاي نگۉنۉش نادل ااغتاقح هني   .ينک  ا   رد  ا   تادابائ هو تااغت لااغيتادۉح

 لااغتاقح .ريدپيييد – نئسالمۉ زو  ب مأجد س   لو  ش نگينم   ينلچ   اتامايقئ أت ،لغئلآ هدسجده  ئمئناج نگينم   ،ايادۉح راب يا   —

 .ريدپيرب   ينيگل  يد نگينأند ب   لاو  

 :ئديتآ هني   ادۉح لۉسر  

 اتاغت ريب نالئز اي ئرلالابائق نگئئر مالادآ يلحأ ادرشآ .رأشيل  ر ي   ادرشآ لو  -زۉفحام لا   حو و  ل .مۆدر ؤگ ئزۉفحام لا   حو و  ل نم   —

 نگۉناو   .رايلو  ب اديپ   هنديچاي نگيمل  أ نيلزيگ يرما   نگۉناو   يکچۆن .نالئز اي شادر ۉاۉغ ااقندئينگالام نگئلئپاسر ائ لاو   .راب

 نگۉناو   .رئدئلاي ئقلار آ ينلچ   غائشر ام نادپۉراغم يگيلشينگيگ نگۉناو   .رۉلدو  ي ئقللئي 500 ئئغنلئز اۉ ،پۉلو  ب ند  ر ۆد ئلسآ
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 لئز غئ ،اسلو  ب ئرل اپئحاس نگۉناو   .رئدپئدار اي ند  ر ۆد آق ئناو   لالآ .رئندار ۉتاو   هدشيرپ   پرر  اۉقم اندئر انک   نگئنئجنگئالشاب

 :راديآ پيدا   ريزأح ينأند ب   لاو   لااغتاقح اندلو  ب ينۆگ تامايقئ يکچۆن .رئدپۉلو  ب نادتقۉاي

 .ري  يد – ليگر يگ هدشيحب   نل  يب تم  ح  رم   !مأند ب   يا   —

 :راديآ هندب   لاو   ادتاغو  لو  ش

  ؟نس   يمرر  ب  اي پيدا   ميحر   هدشيحب   ينم   ،ايادۉح راب يا   —

 :راديآ هني   هندب   لاو   ادتاغو  لو  ش

 ؟يدتيگ أر ين مئتادابئ-تااغت لاو   نگينم   .ميدتا   تادابئ-تااغت لئي زۆي شأب نم   —

 .”نگۉتۉت نئباساح نگينأند ب   ۉب“ :ئلدو  ب نامرپ   نادل ااغتاقح تاغو  لو  ش

 نگو  س نانداو   .ئلدو  ب رابار اب انئتامئغن زؤگ ريب ئتادابئ-تااغت مامات .رل ۉ دتۉت ئنئباساح نگينأند ب   لو  ش ادتاغو  لاو  

 .”!نگيرب  اي احاوز و  د ينأند ب   ۉب“ :رل  گ   زاو او   نادل ااغتاقح

 :راديآ پيدا   لان هندب   لاو   ادتاغو  لو  ش

 .ليگر ب  اي هدشيحب   پيدا   ميحر   نگاام .مينک  ا   ند  ا   شاي اتاح نم   ،ايادۉح راب يا   —

 .رر  ب  اي هدشيحب   ينأند ب   لاو   ،پيدا   ميحر   لااغيتادۉح ادتاغو  لو  ش

 

 باپ بيرينجی ناو  

غس نگيگيکلم  تا   ابو  ت يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 .رئدپئديآ تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کيلأم نيب سن  ا  

 :مئدار و  س لاو و  س نادادۉح لۉسر   نم  

 ؟رئدئيساح ئساناشئن نگئنابو  ت ئققئاح ،ادۉح لۉسر   يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 ئلاي نگۉنو  ش رگ  ا   .رئدئئغلز امراب انئشاب نگيشاي أنۆگ هني   پئديغا نگو  س نگينيشيک ند  ا   ابو  ت ،ابو  ت ئققئاح ،کيلأم يا   —

 .نگئرسل و  ب ئلاي کيدم  تا   أنۆگ تاغو  چيح أيؤگ ،نگتس  ا   ابو  ت

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

ق ئنئز امان رۆکۆ ش هتر  أت کاغاتر   يکاي هو ،اسلآ تر  أت نگو  س نانداو   هو هتسا   أنۆگ ميک رح   —  ند  أنۆگ ه،رسب   ااقداس اد-اي اسااو 

 .رد  ا   سل اح ند  أنۆگ لاو   ينأند ب   لاو   لااغتاقح .رل و  ب تئماۉ ااغلمو  ب سل اح

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 اغس ه،تسا   پغاو  س تاغو  رح   هندب   .يسيريب اندۉلغو   پچ   ،يسيريب اندۉلغو   اغس .رئدر اب هدشيرپ   يکاي امدادآ رح   —

 :رد  ا   لاو و  س هدشيرپ   قئاندۉلغو   لو  س ه،تسا   أنۆگ هندب   رگ  ا   .راز اي پغاو  س ئقيل  انئبغاو  س ند  ا   نگينأند ب   لاو   هدشيرپ   قئاندۉلغو  

 :راديآ هدشيرپ   قئاندۉلغو   اغس نگۉناو   ادتاغو  لو  ش ؟ئنمئياز اي ئناو   نم   .يدتا   شاي أنۆگ هندب   ۉب —

 .رد  ا   ابو  ت پئديغا نند  يسأنۆگ هندب   ۉب يلکب   .لغۉر ۉد تااغس ريب نس   ،لئغامزاي —

 ،اسالئغي پيييد”چگ   يمأنۆگ“ ناديادۉح پقۉر غو   نادل ااغتاقح اي ه،تسا   ابو  ت ند  شاي لو  ش پئديغا نند  يسأنۆگ هندب   لاو   رگ  ا  

 هدشيرپ   قئاندئلغو   لو  س هني   ه،سم  ل  يد يگچم  گ   ينيسأنۆگ ناديادۉح ه،سم  تا   ابو  ت هندب   لاو   رگ  ا   .زامزاي ينيسأنۆگ هدشيرپ   لاو  
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 .راز اي ينيسأنۆگ نگۉناو  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 انئاغيا-لغو   نگينأند ب   لاو   .رار ئدتۉناۉ هگأ د شيرپ   چغئز اي ينيسأنۆگ نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   ابو  ت نند  يرل  أنۆگ ميک رح   —

ريشده لر لاو   .رر  ۆچاؤ ند  ر ي   لاو   ينيسأنۆگ لو  ش نگينأند ب   لاو   .رار ئدتۉناۉ انئر ل از آغ يمج   هو  يگينلد  ا   ابو  ت ينۆگ تامايقئ پ 

 .رل  زم  رب   کيلأو ۆگ هنيسأنۆگ نگۉناو   اندئتاغو  نر  ؤگ ئنلااغتاقح يلپأبس  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 ”.رئدئقيل  لااغتاقح ه،تسا   ابو  ت ميک رح   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 نامشۉپ انچاگيو  د أت نانداتاب نۆگ .رد  ا   لۉبقا ئنئسابو  ت نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   ابو  ت نگاؤ ناندئز امئقچ ناج ميک —

 .رئدابو  ت مح   کيکلم  تا  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 .رل  ر ي  يد يگيشاي ابو  ت هگيشاي لاو   .رئدلو  ي ئقللئي شيمتي   يگينگليگ نگيگيشاي لاو   .رئدر اب کيشاي ريب انداشئتغا نۆگ —

 .رار ۉد ئقچآ کيشاي لاو   انچاگيو  د أت نانداشئتاب نۆگ .رئدپئدار اي نگاؤ نادۉقلحام يمج   يگيشاي لو  ش لااغتاقح

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 ئنلااغيتادۉح .رل و  ب تاغو  شو  ح هنيند  ا   ابو  ت نگينأند ب   ،کد   ئشلو  ب تاغشوو  ح انداپات ئقلسل اح نمد  ۆلاؤ  مادآ ،لااغتاقح —

 .زنگئئرسل و  ب تاغو  شو  ح اقر ادايئز  مح   نانداو   اندو  ش !نگيليب

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 کم  تا   ابو  ت ند  أنۆگ نگااو   .زالمو  ب شو  ب ند  أنۆگ ،اسلو  ب نالمۉسۉم رگ  ا   .رئدپئجاو  کم  تا   ابو  ت نادئقلر ئپقا ،اسلو  ب رئپقا ميک رح   —

 ،پييگ   سابئل ئشاغي هو مااغت ئشاغي يبأبس   .ريلدأد  شو  ب ند  أنۆگ يچاي نگۉناو   ،مح   اسلو  ب شو  ب ند  أنۆگ هندب   رگ  ا   .رئدپئجاو 

 نگئر نالالئديآ ۉب .رئدر التاز  شز  نگم   ريب رل ۉب اقمتۉت ايئر  ئتااغت هو کم  تا   کيلر يبپک  ت   .راتيۉت ستو  د ئتامرو  ح-تزز  ح  

 شو  ب مح   نادر ل ۉب رل  يشيک رگ  ا   .رئدپئجاو  کم  تا   ابو  ت مح   نادر ل ۉب .رئدئلسآ نگينأنۆگ لاو   .رر  ۆلداؤ  ينگۆنگلؤک يسمم  ح  

 .رئدپئجاو  کم  تا   ابو  ت نادر ل ۉب مح   اسلو  ب أنۆگ هرر ز   ريب تاغو  رح   .ريلدأد  شو  ب ناداقمتۉناۉ ئنلااغتاقح ،اسلو  ب

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

ر  يا   — نده ل   .نگالمو  ب شو  ب ناداقميتآ راپئغستاي لو  ي شيمتي   هندۆگ ،ب 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

قي ينأنۆگ لاو   تادابائ هو تااغت لاو   ه،تسا   تادابائ هو تااغت ئشاغي ريب نگو  س ند  أنۆگ لاو   ه،تسا   أنۆگ ميک رح   —  هگأ متا   و 

 .رد  ر  ؤد تئماۉ

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

قي ينيريک نگۉنو  د نگئنئباس يلسيم ،ئقلئشاغي — قي ينأنۆگ کد   يشيدا   و   .رد  ا   و 

غت يشيک لاو   .ئدر اب يشيک ريب الدئياسر ائ ينب   :رالئديتآ تاياو و  ر  هني    الداح لأد  ئقيل  اتغايرش   ينيشيک زقۉو  د ناسو 

 :ئديتآ ،پۆشۆد غايغا-تاسر اح ادتاغو  لو  ش .يلدگ   هنۆزاؤ لاو   نۆگ ريب .ريدپيرۆلداؤ 

 :ئديتآ پئر اب انئشغا نگئنادت  ۉقم لاو   يشيک لاو   .ئدر اب ئسادت  ۉقم ريب نگئناناماز  لاو   .نک  ا   اتاح ميشاي ند  ا   نگينم   —

غت ،ئسئچشالبو  ي نگئناناماز  يا   —  ؟ئمرل و  ب متس  ا   ابو  ت نم   ينداي ،پيرۆلداؤ  ينيشيک زقۉو  د ناسو 

 :ئديتآ تئبآ لاو   ادتاغو  لو  ش
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 .زالمو  ب نگتس  ا   ابو  ت —

 لاو   .ئلدو  ب مامات نل  يب مادآ زۆي هو يدر ۆلداؤ  پۉراۉ مح   ئدئبآ لاو   ادتاغو  لو  ش ه،يسا   .يدتيشا   يزؤس ۉب نادتئبآ يشيک لاو  

 :ئدار و  س نامدئلآ لاو   .ئدر اب انئشغا نگئمئلآ لاو   يشيک لاو   .ئدر اب مئلآ ريب اداناماز 

 :ئديتآ مئلآ لاو   ادتاغو  لو  ش ؟ئمراب ابو  ت نگاام .ميدر ۆلداؤ  ينيشيک زۆي نم   !مئلآ يا   —

 رئدئشاغي قئلاح نگئياج لاو   .لغئر اب اياج نالئپ هو لغئئقچ نانداتاو  لاو   ،نگتس  ا   ابو  ت نس   امما   .رئدر اب ابو  ت نگااس —

ريشده لر تم  حر   تاغو  لاو   .يلداؤ  نأمتي   اياج لاو   زينح   هو يدتيگ (ادر ۉي) اياج لو  ش يشيک لاو   .يدييد  پاز غا نل  يب يپ 

ريشده لر  :ئديتآ يريب رح   .رل  يدتا   او اد يپ 

 .نم   رار اب پئلآ نم   انئمااقم —

ريشده لر لاو   .رنگل  ألچاؤ  ئنئسار آ نگينيري   نارياب نند  يري   نائقچ لاو   نگۉناو   .يلدگ   زاو او   نادل ااغتاقح ادتاغو  لاو    يکاي پ 

 ينيسد  شيرپ   تم  حر   لااغتاقح تاغو  لو  ش .نک  ا   نت  اؤ ري   شئر غا ريب ناندئياج نار اب هگأ متا   ابو  ت ه،يسا   .رل  يدلچ  اؤ  ئئغلار آ

 :يدر ب  اي

ريشده لر يا   —  .يدييد – نگيرب   انۉلغو   نگينيسد  شيرپ   تم  حر   ئناو   .نک  ا   ند  ا   ابو  ت هندب   ۉب ،پ 

قي نگاي نگيتنن  ج   لاو    .ئدر اب هنيري   يلج  ر  د   ئراو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 هو نيسم  تا   تم  حؤت أشيک ،نئسالاقس نادتابغئ ينيليد ،لاوو او   .نم   راپات نل  يب تاز  يدي   ئنئسابو  ت نگئر اللقاح —

 ،يجچۆناۆ .نۉسلو  ب ادشاد ناداقمتۉت نامشۉد ئرالالقح هو نالدئحاب ،نادتئسۉح ،ينجيکاي .نئسچغا نادئقلئنچلاي

 راييات ينۆزاؤ هگأ لماؤ  .رد  ا   راييات ينۆزاؤ هگأ لماؤ  يشيک لاو   هشيمح   ،يجنۆدر ؤد .نئسچغا نادر ل او   هو نئسالمۉشغو   ار مالئلاز 

 يرل  أنۆگ نت  اؤ .رر  ب   ااقداس هشيمح   ار الالقح هني   .زم  تا   چر اح هنۆزاؤ ،اسئغي ينأينۆد رگ  ا   ،زامئغي أينۆد :رۉدۉب ئساناشئن نگيند  ا  

 ابو  ت ،ئنجئتلآ .رل و  ب لغۉشم   انئتادابائ هو تااغت نگئنلااغتاقح ،ينجيشأب .رل و  ب ادابو  ت هو اندامشۉپ امادئم يزاؤ نيچاۆ

 :راديآ هو رد  ا   ابو  ت تاغو  لو  ش ،ارساب انئشاب نگيشاي أنۆگ ،نگو  س نند  د  ا  

 .ري  يد – ميدتا   ابو  ت ند  أنۆگ لاو   ايادۉح .نم   پيدا   أنۆگ نم   —

 مئلائ نادتئباحاستۉم هو ند  تنن  ۆس ،نادپئجاو ،نادرز اپ ،نامدالسائ ،نانداماي ،اسالمو  ب مئلآ نگو  س نند  د  ا   ابو  ت :ينجيدي  

 ميلأم يسي  ا   رگ  ا   .رأد اؤ ئنقئاح قئاندۉنيو  ب زاؤ مح   نگيرل  يکل  يب   ،اسلو  ب ميلأم يسي  ا   رگ  ا   ،ئنئساز ار او   ،ئنئز امان از قا .رن  ور  اؤ

 .رر  ب   ابئر غا ريب ئنئئغلياب قئادر ادۉقم لو  ش پيدا   تي  ين نيچاۆ يسي  ا   نگۉناو   ،اسالمو  ب

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

ق (لالار ۉفاغستا  ) راپئغستاي ميک —  لو  ي شيمتي   هندۆگ ه،سلگ   پئديغا هشاي أنۆگ ريب لاو   رگ  ا   .رل و  ب ئلاي کيدم  تا   ينأنۆگ ،اسااو 

ق راپئغستاي  .نئسااو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

غد شاي ۉب —  يسأنۆگ ينجيريب نگۉناو   ،أنچأيدا   شاي أنۆگ ريب ينجيکاي لاو   ه،تسا   شاي أنۆگ ريب هندب   .ريدرسۆد هو رئدۉرو 

 شأب نگينأند ب   لاو   ه،تسا   تادابائ هو تااغت لو  ي ريب نگو  س نانداو   ،پيدا   أنۆگ لو  ي شأب هني   ئلاي نگۉنو  ش هندب   .زالمئز اي نگااو  

 .رالئز اي ئقرتآ يشاي يراح ئناس شأب هد-هني   هنيسست  اۆ نگۉناو   .رالئز اي شاي يراح ئناس شأب نيچاۆ يسأنۆگ ئناس

 :رالئدار و  س نادادۉح لۉسر   :(نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) رل  يدتا   تاياو و  ر  ند  ش  أ

 ؟رل و  ب کل  ؤب هچأن أنۆگ ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ لاو  
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 ناندۉنيو  ب نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ينأنۆگ شۆنر ؤگ ريب هني   .رچ  گ   ه،تسا   ئقنلابيرحأم لااغتاقح ينأنۆگ شۆنر ؤگ ريب —

 هندب   يسأنۆگ کچج  گ   نگئنلااغتاقح امما   .رار ۉد اندۉنيو  ب أنۆگ لاو   ،زم  تاؤ ينأنۆگ لاو   لااغتاقح ،رل و  ب أنۆگ ريب هني   .رالشات

 نگينيريب-ريب نگينأند ب   يکاي لاو   .زامالشات پئير آ ناندۉنيو  ب نگينأند ب   ينأنۆگ لاو   .رل و  ب اندئسار آ نگئنلااغتاقح نل  يب

 يکاي ادتاغو  رح   .رد  ا   سالحائ هگأ متا   ادا   ئنقئاح نگينيشيک هدأينۆد ۉب هندب   لاو   نيچاۆ نگۉنو  ش .رل و  ب قئاح قئاندۉنيو  ب

 .رت  اؤ ينأنۆگ لاو   نل  يب يگيکلم  تا   راپئغستاي ،يگيکلم  تا   ابو  ت نگينأند ب   .رد  ا   ميحر   لااغتاقح ،اسلو  ب أنۆگ اندئسار آ نگينأند ب  

 ،نل  يب ابو  ت قئاح نگينيشيک .رد  ا   پل ات ه،دتلب  ا   ،ينۆگ تامايقئ ،اسلو  ب اندئسار آ نگينيريب-ريب نگينأند ب   يکاي أنۆگ لاو   امما  

 نل  يب يرما   زاؤ لااغتاقح ينۆگ تامايقئ ،اسلو  ب کيدم  تا   ادا   قئاح لاو   هدأينۆد يشيک ريب .زالمو  ب ادا   انچايامشالئز ار  يسيکاي أت

 نأمتا   ادا   هدأينۆد هو اسلآ پئساب ينيريب نادئتلآ نگۆشمۆک لغاسئم ريب نند  يريب هندب   رگ  ا   .رر  ب   پئلآ ئقيل  انقئاح قئاح لاو  

نده  لاو   لااغتاقح ،اسلو  ب نت  اؤ ق نل  يب تااغمج   کز  گ   زۆي يدي   ند  ب   .رر  ب   أند ب   ميمؤم لو  ش ،پئلآ ئنئبغاو  س نگئنئز امان رزاپ نااو 

 ريب ئناغي .ريکدر  گ   رتش   چاۆ  هتم  حؤت .زالمو  ب ادا   مح   نل  يب ابو  ت تم  حؤت امما   .رد  ا   ياجرب   ئنقئاح مح   نل  يب پاساح لو  ش

 هو رار اب اتااغمج   ناديآ يتم  حؤت لاو   هندب   لاو   ه،تسا   نامشۉپ نگو  س نانداو   ه،تسا   تم  حؤت هنيمؤم ريب هنگدل  م  يشاۆ ريب يشيک

 :راديآ

 .ري  يد – ئندلاي مئناديآ لاو   نگينم   امما   ،مئدپئتآ تم  حؤت اندئناي نگئر التااغمج   زيس أشيک نالئپ نم   ،رالتااغمج   يا   —

 :راديآ هو رار اب انئناي نگينيشيک لاو   نگو  س نانداو  

 .نييد  ا   ابو  ت نمد  يشاي ۉب نم   نگو  س نانداو   .يگ  ييد”مۉلدو  ب ئزار “ نس   ينداي .ميدپيدا   تم  حؤت نگااس نم   !مئنغاو  د يا   —

 .رل و  ب چأتأم هگيکلم  تا   ابو  ت رل  أنۆگ يکچۆن

 .رل و  ب نقئاي غائلر ئپقا يسأنۆگ نگيتم  حؤت هدر ي   چاۆ  ،ادتاز  چاۆ 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 ند  أنۆگ کد   ااغچ نغاو  د نگئاي ند  ن  ا   هندب   لاو   اندو  ش .نۉسلو  ب ستار  اپار اتاقح ينگلؤک اندئتاغو  ند  ا   ابو  ت هندب   ميمؤم رح   —

 ،ئقلاقلمو  ب اندئپار ات اقح تاغو  رح   .رئندقئ ئتغا ئئغلاقلمو  ب اندئپار ات ادۉح ينگلؤک نگينأند ب   هشيمح   امما   .رل و  ب کأ پ

 قئلاوو او   ،ارسئندئس ئنئسابو  ت نايتش   ننگ  يس تل  أن انداو   ه،تسا   ابو  ت نل  يب يگر  ۆي نئچ هندب   ميمؤم يکچۆن .ريدرتش   ه،دتلب  ا  

 .زامرئدز اي أنۆگ لااغتاقح انۉنر او   نگينيسأنۆگ

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 تل  أن ينأند ب   لاو   ،اسلو  ب زئسابو  ت ميک رح   .رل و  ب اندامآ ناندئباز آ هو ناندئسالب   تري  ئحآ ،راپات تاجن   ه،تسا   ابو  ت ميک رح   —

 .رر  ب  اي احاوز و  د پيدا   تنب   نايتش   ننگ  يس

 .نگيدا   ابو  ت نگاؤ ند  ز م  تاؤ ئتاغو  زامان ،نگئر اب .نگغئۉلوو  ح هگيکلم  تا   ابو  ت نگاؤ نمد  ۆلاؤ  زيس ،ند  پأبس   ۉب ،رمالادآ يا  

 :ادتاح لاو   .يدر ب  اي هگر  و  ؤت هو اباتر ا   نيتۆب ئتاح لاو   .ئدر ئدز اي تاح هو يدتا   ابو  ت زايائ بناي لئيز  ۉف نۆگ ريب

 .يدييد – نيتسا   پل ات نند  م   ،اسلو  ب نار ئلدآ لام هکدر  و  ؤت هو ادپاتر ا   هنديچاي لئي زۉتاو   ميک رح   —

 لام انچۉم نند  م  “ ميک رح   .رالئدالشاب پيلگ   پۉلو  ب راپو  ت-راپو  ت رالالقح نند  يگر  و  ؤت نگئباتر ا   نيتۆب نگو  س نند  د  يشا   يزؤس ۉب

 :زايائ بناي لئيز  ۉف تاغو  لو  ش .رالئديتآ پيييد”زنگئئدپئلآ

 .يدييد – نگيديگ پئلآ ئلام ئلاقچ از نگئئلام زاؤ ،پاناس پيريگ انئز اح زينگۆزاؤ ،رالتااغمج   يا   —

 :ئديتآ هو يلدگ   تيحؤج ريب نادپار ات نم  ي   نۆگ ريب

 هگأ متا   پل ات نند  س   ئلام نم   .مئدپئر ئلدآ ئمئلام ئقللالئت زۆي ناندۉدر ۉي نم  ي   نم   ،ئلدو  ب لئي ناو   !زايائ بناي لئيز  ۉف يا   —

 .ميلدگ  
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 :ئديتآ زايائ ادتاغو  لو  ش

 .يدييد – نگئلآ ئلۉپ کر  د   از نگئئلام پاناس هو نگئر اب انئز اح مح   زيس .رئدپۉلو  ب ئشاغي —

قي تاز  چيح ادانئز اح هو ئدر اب انئز اح تيحؤج ناماز  لو  ش  يلدگ   انئناي نگئز ايائ بناي لئيز  ۉف پئديغا لاو   .يدر ؤگ ئنئئغدو 

 :ئديتآ هو

 :ئديتآ زايائ بناي لئيز  ۉف ادتاغو  لو  ش .رئدپۉلو  ب مامات نگئر ل انئز اح ،زايائ بناي لئيز  ۉف يا   —

قي مۉلۉپ هدر ي   هگز اؤ نادانئز اح ۉب ،تيحؤج يا   —  .رۉدو 

 :ئديتآ تيحؤج ادتاغو  لو  ش

 !زيس رد  ا   همأن ينداي ،زايائ بناي لئيز  ۉف يا   —

 :ئديتآ زايائ بناي لئيز  ۉف

 !لۆگتاؤ نگاام نس   نيچاۆ يادۉح ئنلالئت زۆي ،تيحؤج يا   —

 :ئديتآ تيحؤج تاغو  لو  ش

 .نيرم  تاؤ نگااس ئنلالئت زۆي نم   ،لئيز  ۉف يا   —

 :ئديتآ لئيز  ۉف

قي مئداز  چيح کيلر ر  ب   نگااس نگينم   —  .و 

 .”!؟رل و  ب همأن نگتس  اؤ گئنقئاح ۉب نگاام تيحؤج“ :ئديتآ لئيز  ۉف ادتاغو  لو  ش هني  

 :ئديتآ تيحؤج

 .نگيدر ب   پقۉر غو   نمد  يک ئنئلام نگئر الالقح انچۉم نس   ،لئيز  ۉف يا   —

 :ئديتآ لئيز  ۉف ادتاغو  لو  ش

 .ميدتا   ادا   پقۉر غو   نادل ااغتاقح —

 :ئديتآ تيحؤج

 .يدييد – ؟ئمرل ز امار و  س ئنقئاح نگيديحؤج ،لئيز  ۉف يا   —

 :ئديتآ لئيز  ۉف ادتاغو  لو  ش

 :ئديتآ تيحؤج .رار و  س نيچاۆ نگقئاح نگينس   لااغتاقح —

 ئدر ۉت نند  يري   لئيز  ۉف ادتاغو  لو  ش .يدر ب  يرؤي پيييد – نئر ل آ  هدتري  ئحآ نگس  م  رب   اندۉم ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   !لئيز  ۉف يا   —

 :ئديتآ هو ئدار و  س نچۆتاؤ پالئغي پؤک-پؤک لئيز  ۉف .ئدتۉت يديحؤج هو

 رئحآ .يدم  رب  اي هو يدييد – لۆگتاؤ ئنلالئت زۆي نيچاۆ لااغتاقح نس   ،لگ   .رئديادۉح ريب زئمئيادۉح نگيزيميکاي —

 :ئديتآ تيحؤج ادتاغو  لاو  .ئدر الباي راپاس ريب هني   لئيز  ۉف ادتاغو  لو  ش .رالئدر ۉتاو   هدر ي   ريب يسيکاي

 .نئيانالياو   ريب نم   ،لئيز  ۉف يا   —

 نگئنلااغيتادۉح ئتاممائ نگئنامارز ئحآ رمب  غائپ ميک يدپيرؤگ ادتاور ؤت ه،رسؤگ .ئلداس انئداي ئتاور ؤت ،پئنالياو   تيحؤج

 .يدر ت  ؤگ ند  ر ي   ئنئشاب تيحؤج تاغو  لاو   .رل و  ب نئتلآ ه،يسيد”لو  ب نئتلا“ ااغپر و  ت هندب   لاو   ه،تسا   ابو  ت ستار  انئپار ات

 :ئديتآ ادتاغو  لو  ش

 لئيز  ۉف .يدييد – نييت  اؤ ئمقئاح نم   نگو  س نانداو   .ليگييد”لو  ب نئتلا“ پئلآ نگاۉلغو   ئشاد ناتاي انگدئلدآ ،لئيز  ۉف يا   —

 :ئديتآ .ئلدآ انۉلغو   ئشاد لاو  

 .لو  ب نئتلآ ،شاد يا   —
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 ريب شاد هرسؤگ .يدر ؤگ هو ئلدآ انۉلغو   تيحؤج .ئدالشات انئناي نگيديحؤج ئناو   لئيز  ۉف .ئلدو  ب نئتلآ لاحرد   شاد لاو  

 :ئديتآ تيحؤج ادتاغو  لو  ش .رئدپۉلو  ب نئتلآ اتلاح

 نگينس   مح   نم   .نگيپسيريتي   أجر  د   ۉب نل  يب کم  تا   ابو  ت نگااس .ينگدأند ب   نامشۉد ريب نگينس   لئيز  ۉف ۉب ،ايادۉح راب يا   —

نده  نگااس نم   .نيرينگدأند ب   هنأگيب ريب  .يدييد – ميدتا   رايئتحائ ينيگيلب 

 :ئديتآ هليز  ۉف تيحؤج

 .لاس اناماي ينم   .لئيز  ۉف يا   —

 نگئليز  ۉف هو ئلدو  ب نالمۉسۉم ،پيدر  ؤي هنيليد ئتاداحاش همل  ک   پيريتگ   ناماي تيحؤج .ئلداس اناماي تاغو  لو  ش لئيز  ۉف

 .ئلدو  ب نند  يرل  يلو   نگئنلالآ مح   لاو   .يدتاؤ ئنقئاح لاو  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 ،ينيرل  رتش   نگئناماي نگو  س نانداو   .رد  ا   پل ات مئلائ نگو  س نند  د  ا   ابو  ت ه،تسا   پل ات ابو  ت أنچأيلاؤ  هرسؤي پاشاي ميک رح   —

 پل ات ئنئر بالاحاستۉم هو تنن  ۆس ،پئجاو  ،رزاپ نگئز امان نگو  س نانداو   .رد  ا   پل ات ينيرمل  ۆکؤ ح هو ئنئر الپئجاو  ، ئنئر نالقار ا  

ق ئشاغي ئزامان نگو  س نانداو   .رد  ا   ق اندئتاغو  باحاستۉم ئزامان ئناغي .رد  ا   تادآ ئاغمااو   هجدس   هو (کلم  يگا)  رۉکۉ .رااو 

 هو هنۆزاؤ ئنئر لالامآ نر  ب   نگئنلااغتاقح نگو  س نانداو   .رل  ر ر  يتگ   ياجرب   ئوغو   ئنئسامرۉت-امرۉتاو   هو رل  ر ر  يتگ   ياجرب  

 ناسحئ-رئياح نالدام هو هتسا   پل ات مئلائ نگو  س نانداو   ه،تسا   ابو  ت يشيک رگ  ا   .رد  ا   رئياح ئوغو  -نادۉوغو   ار الئقلئشاغي

 ينۆگ تامايقئ ،اسالدآ ئنلااغتاقح هدأينۆد ميک رح   .رئدئنالدآ ئنلااغتاقح نگۉناو   ۉب .زالمو  ب ابو  ت ئسابو  ت نگۉناو   ه،سم  تا  

غد ميک رح   .رد  ا   هندم  رش   ينأند ب   لاو   لااغتاقح  لو  ش هندب   لاو   ه،تسا   ابو  ت لاحرد   هني   ،ازسو  ب ئنئسابو  ت لاو   ه،تسا   ابو  ت ئرو 

قي ئساتاح نگينيشاي نگينأند ب   لاو   ينۆگ تامايقئ ه،سلاؤ  نل  يب پل ات  .رل و  ب تاسنگآ يشاي نگۉناو   .رۉدو 

 تاغو  لو  ش .ئدالئغي پؤک-پؤک هو يلدگ   انئشغا نگئيادۉح لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) پاتتاح بناي راماو   نۆگ ريب

 :ئدار و  س ادۉح لۉسر  

 .نس   رالئغي نيچاۆ همأن ،راماو   يا   —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

 – نئر ايالئغي ند  پأبس   لو  ش .يديؤک مئر اغب نگااو   نگينم   .رۉد پالئغي تيگيي ريب هنديگيشاي نگيديجتم   ،لاللۉسر   يا   —

 .يدييد

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .نگيلگ   پئلآ يديگيي لاو   —

 :ئدار و  س ند  تيگيي لاو   ادۉح لۉسر   .رل  يلدگ   پئلآ يديگيي لاو   تاغو  لو  ش

 .نس   رالئغي نيچاۆ همأن ،تيگيي يا   —

 :ئديتآ تيگيي لاو  

 .نئر ايالئغي ند  پأبس   لو  ش .ميدپيدا   شاي أنۆگ پؤک نم   ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 ؟ينگميدر يتگ   کيريش لااغيتادۉح تيگيي يا   —

 :ئديتآ تيگيي لاو  

قي —  .و 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   تاغو  لو  ش
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 .رت  اؤ ينأنۆگ لاو   .رۆدپؤک مح   يتم  حر   نگئنلااغتاقح مح   نگتس  ا   پؤک أنۆگ —

 :ئديتآ تيگيي لاو   ادتاغو  لو  ش

 .يدييد – زم  تاؤ يمأنۆگ نگينم   .رئدئقرتآ ند  تح   مأنۆگ ،لاللۉسر   ،يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .يدييد – رب   راباح ،نگيدتا   شاي أنۆگ همأن ،تيگيي ،يا   —

 :ئديتآ تيگيي لاو   ادتاغو  لو  ش

 تانئز  هو بئز  ئزغئ لاو   .ئلدغاو  ي زغئ ريب نادر الئر اسنا   نۆگ ريب .مئدر از غا رؤگ هدن  يدم   يرأب نالدئي يدي   !لاللۉسر   يا   —

 لاو   .مئلدآ ئنئتانئز  هو بئز  مامات .مئچدآ ينۆرؤگ نگۉناو   ه،يسا   .ئلدو  ب هجيگ نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .رل ۉ ديغو   هر ؤگ نل  يب

 .مئدر ارياب پۉرۉت هو مئلدقئ انئز  از غئ لاو   نم   هو ئلدو  ب نۆستاۆ نگاام نايتش   ننگ  يس تل  أن تاغو  لاو   .ئنداداو او   ادايئز  زغئ

 :ئديتآ زغئ لاو   تاغو  لو  ش

 ينۆگ تامايقئ ؟نگۉديغو   ادسئمان ئلاي نگۉنۉم ينم   .نگئدانماتاۉ ناندئساشئتاپ نگيرمل  ل  أ نس   ،تيگيي ،يا   —

 .نگيدتا   هندم  رش   اناستۆرؤگ يلحأ ۉب ينم   ؟نگيرسر  ب   پغاو  ج همأن هندر  ب   پئلآ ئنقئاح نگئمۉلز ام نادر مالئلاز  لااغيتادۉح

 .يدييد – يگ  تا   راز -راح هو هندم  رش   هدأينۆد يکاي ينس   لااغيتادۉح

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   نگو  س نانداو   .ئدر اۉ ۉقرمۉي ريب هديگيي لاو   تاغو  لو  ش هيسا   .يدتيشا   يزؤس ۉب ادۉح لۉسر   ،يکچۆن

-لان ،پالئغي ،پئر اب اناو ايب   ،پۉلو  ب تئمأۉن تيگيي لاو   .نيسم  رۆديؤک قئلاح ۉب نگۉداو   نگينس   .رۉت ند  ر ي   ۉب ،تيگيي ،يا   —

 .يدر  ؤي انداستئاغد نۆگ قئرق .ئدر اۉ ار الشاد-اغد ينۆزاؤ ،پيدا   ئراز 

 :ئديتآ هو يلدگ   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   ادتاغو  لو  ش

 – رئاغچ يديگيي لاو   .مئدقالاي ئناو   هو ميدتا   لۉبقا ينيگل  يد نگيديگيي لاو   .ئديتآ مل اس نگااس لااغتاقح !لاللۉسر   يا   —

 .يدييد

 لاو و  س نانداپو  چ لاو   .ئدۉقلو  ي ناپو  چ ريب نگااو   .ئدر اب ااغد لاو   يشيک لاو   .رل  يدر ب  اي ينيشيک ريب ااغمرئاغچ يديگيي لاو  

 :ئدار و  س

 :ئديتآ ناپو  چ ادتاغو  لو  ش ؟ينگمۆدر ؤگ تيگيي ريب ادار آ ۉش ،ناپو  چ يا   —

 .يدييد – رايئقچ زاو او   ريب ني  يد”ناملا  -ناملا  “ —

 :ئديتآ ناپو  چ لاو   هني  

 لاو   .يلدگ   نل  يب تاريپ   لان تيگيي لاو   تاغو  لو  ش .رل  گ   تيگيي لاو   تااغس ۉبشاۉ .نالاقس زار يب ادياج ۉب نس   ،نغاو  د ،يا   —

 :ئديتآ يشيک

 .يدييد – راريئاغچ ادۉح لۉسر   ينس   تيگيي يا   —

 لاو   يکچۆن .ئديتآ يزؤس نل  گ   نادل ااغيتادۉح هديگيي لاو   ادۉح لۉسر   .يلدگ   انئتامزئح نگئنادۉح لۉسر   تيگيي لاو  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   .يدر ب   ناج نادقئوو  ش هو ئدر اۉ حآ ريب هيسا   ،يدتيشا   يزؤس لاو   تيگيي

ق ئنئساز انئج هو رل  يدتا   ياجرب   ينيرما   نگئنادۉح لۉسر   رالتااغمج   لاو   .نگئلاس ادئبات ،نگۉوۉي يديگيي لاو   —  پااو 

 .يدر  ؤي پئساب هر ي   ئنئجاۉ نگئنئر الاقيآ يکاي کر  أبۆم .يدر  ؤي ناندنگۉو  س نگيدس  ج   ادۉح لۉسر   .رل  يدر  ؤي پيرت  ؤگ ينيدس  ج  

 :ئدار و  س ئرنالار اي ادتاغو  لو  ش

 .زنگئئرسايامساب هر ي   ئزنگئئر الاقيآ يکاي کر  أبۆم نيچاۆ همأن نس   !لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  
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ريشده ل هنۆزۆي ري   ،رنالار اي يا   — قي ري   ااغمساب اقيآ .رئدپۉلو  د رپ   .يدييد – رۉدو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 .رقالاي ينأند ب   لاو   تاغو  لو  ش لااغتاقح ه،تسا   ابو  ت أنچۆنگاؤ تااغس ريب نمد  ۆلاؤ  ميک —

 :نادادۉح لۉسر   هني  

 .ئدار و  س پيييد – ؟رئدئيساح حۉسۉن ابو  ت ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 پئديغا نانداو   ،ارساب انئشاب أنۆگ پئديغا هني   هو هتسا   ابو  ت ننگد  يرل  أنۆگ ند  ا   ميک :رار ۉد لاو   حۉسۉن ابو  ت ،رالتااغمج   يا   —

 :ايتسآ هو هتسا   نامشۉپ

قي يجيچگ   أنۆگ هگز اؤ نند  س   نيلو   ميدتا   أنۆگ نم   ،ايادۉح راب يا   —  لو  ش نادل ااغتاقح ه،يسيد تا   ئقلئشاغي نگاام .رۉدو 

ريشده لر يا  “ :رل  گ   زاو او   ادتاغو  قي ينأنۆگ ۉب .مئدقالاي ئناو   هو ميچدگ   نيسأنۆگ نگينأند ب   لاو   .نگۉلو  ب أو ۆگ زيس ،ميپ   و 

 .ري  يد”ميدتا  

 ،رل  تس  ا   أنۆگ رل و  ا رگ  ا   .رالئدر ار ۉد نأمتا   أنۆگ رالتاممائ نل  گ   نگاؤ ند  ز يب .ريندند  ۆزاؤ نگئنئتاممائ تمم  احۉم کم  ل  زيگ ينأنۆگ ۉب

غ نالئپ ميک“ .رالئدر از اي پيدا   رأگشأ ينيرکل  يشاي اد-اي انئر الينگالام نگئر ل او   ئناو   انداو    يدتا   أنۆگ ئلاي نگۉنۉش ئنالئپ ئلاو 

 .”رل  ر ل  ۆ وراؤ انئتار ۉس نگئداز  هگز اؤ رل او   .ئلدو  ب مار اح ئرالتاز  نلو  ب للاح هو

 :رل ر ئدپئديآ

 .يدتا   تاسنگآ يگچم  گ   أنۆگ نل  يب کيکلم  تا   ابو  ت اتاممائ ۉب لااغيتادۉح —

 هشيمح   ينيليد نل  يب کم  تا   ابو  ت هبرت  م   زۆي هندۆگ نند  يتک  ر  ب   نگئنادۉح لۉسر   لاو   .ئدئللقئآ نأر اؤ هندب   ميمؤم ريب

 .يدر أيم  تا   ادئج نادر اپئغستاي

 هنگنگت   هو لالئت نگااو   .رالئدر ار اب نگااو   رل  ر أ مامات .ئلدامج  پئحاس پؤک-پؤک نئتاح لاو   .ئدر اب نئتاح ريب الدئياسر ائ ينب  

 الدئياسر ائ ينب   .ئدر ل و  ب ئقشآ تاغو  لو  ش يشيک نر  ؤگ ئنئتاح لاو   .ئدر ل و  ب لئساح ئرالتار ئم نگئر ل او   نگو  سناو   .رل  يدر ر  ب  

 نئتاح لاو   ادتاغو  لو  ش ه،يسا   .يدشۆد نند  يسچ  ؤک نگئنئتاح لامج  پئحاس لاو   ئلو  ي نگئدئبآ لاو   نۆگ ريب .ئدر اب تئبآ ريب

 لاو   .يدشۆد انئتاح اياحيب لاو   يزؤگ نگئدئبآ لاو   ادتاغو  لو  ش .ئدر ئتاو   پيرب   راميت هنۆزاؤ ،پئر ۉتاو   هنديگيشاي نگئيار اس

 پئر اب هنۆياؤ نگو  س ،پئرتآ ئوۉجئح نلو  ب لايآ لاو   نگئدئبآ لاو   .ئلدو  ب ئقشآ نل  يب ليد-ناج انئتاح لاو   تاغو  لو  ش تئبآ

 تئبآ رئحآ .يدم  تي   ئرار قا هو ئدتاي پۆيؤک يچاي نيچاۆ نئتاح لاو   .ئدالمو  ب اديپ   چيح يلو   ،ئلدو  ب لغۉشم   هر کيز هو گل  يد

 ،يدشۆد ناندئتاغت نئتاح لاحرد   .رئدپۉلو  ب راچۉد او ۉجئح تئبآ ،يلديب نئتاح .ئدر اب نل  يب هنگنگت   ار اپ ريب انئناي نگئنئتاح

 نگو  س نانداو   .ئدر ائقچ هنۆستاۆ نگئتاغت پئرتات ئدئبآ ،پئلآ ئنئشۉح لقئآ نگئدئبآ .ئلداس انۉنيو  ب نگئدئبآ ئنۉلغو  

 :ئديتآ نئتاح

 .يدييد – لغئلقئ لئساح ،اسلو  ب نگئدار ئم هن ينداي .نگيپسيلگ   پۉلو  ب لئيام نگائوۉجئح ،تئبآ يا   —

 :ئديتآ هو يدتيگ هر يکيپ ريب ادتاغو  رالقئ شاي ئنيآ تئبآ لاو  

 تئبآ لاو   تاغو  لو  ش .يدييد – مۉلدو  ب ار غا يزۆي نم   نۆگ ۉب .ميدنگد  يرما   نگينس   هو انگدغئۉيرۉب نگينس   ،ايادۉح راب يا   —

 :ئديتآ هني  

 .يدييد – ميدتا   ابو  ت نگائپار ات نگينس   نم   !ايادۉح راب يا   —

 :ئديتآ انئتاح لاو   تئبآ

 .يدييد – نئيار اب امئياج زاؤ نم   .لغۉيغو   همۆنۆگ ينم   !نئتاح يا   —
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 :ئديتآ نئتاح

 .نگيرسأيز  نگم   هگيدم  تا   شاي ئلاي نگۉنۉم نگاؤ ناندۉم نس   —

 :ئديتآ تئبآ

 .ميندأمتا   شاي هليب   نم   زيگر ح   —

 :ئديتآ نئتاح

 .يدييد – همتا   اياز  ينأنگنگت   .تيگ پيدا   شاي ريب ينم   نس   .نس   رد  ا   شاي ئلاي نگۉنۉم ينداي ،تئبآ يا   —

 :تئبآ

 .يدييد – يغو   همۆنۆگ ينم   ،مئلدقئ للاح نگااس ينأنگنگت   —

 اندئتاح لاو   نند  أتؤت .ئدالآغ پيکچ   رل ر از -لان . يدتا   لالۉ رئفاغستا   هو ابو  ت ،ئدر اب هليزنم   .يدتيگ هو يدشۆد نادتاغت تئبآ

 :ئديتآ نئتاح لو  ا .ئلدو  ب اديپ   ئقنچلقۉر غو   ريب

رق ئلاي نگۉنۉش نادل ااغيتادۉح يلپأبس   ئئغنللو  ب يکچم  تا   أنۆگ هبرت  م   ريب هندۆرماؤ تئبآ لاو   —  .نيرد  ا   همأن نم   ،اسغو 

 نااغدغا ينۆزاؤ .يدتا   ابو  ت نند  يرل  أنۆگ ند  ا   هو يدييد – ريکديلند  م  رش   هن نگاام .رئديادۉح ريب لو  ش مئيادۉح مح   نگينم  

 .ئدر اب انئياج نگئدئبآ لاو   .يدل  ساي ئدئبآ نئتاح لاو   نگو  س نانداو   .ئلدو  ب لغۉشم   اتااغت .ئدالاقس کأ پ ند  شاي

 :ادئبآ

 .رل  يدر ب   راباح پيييد – رۉد پيلگ   پار و  س ينس   نئتاح ريب —

 پۉلو  ب شۉحيب ه،يسا   .يدشۆد انئداي يسأنۆگ ند  ا   لاو   نگئدئبآ .رۉد نئتاح ۉقزو  ب لاو   هرسؤگ ،ئدئقچ ند  ياؤ تئبآ

 .يدتا   تاريپ   هو نغائپ لان-ئحآ نئتاح لاو   .رئدپئر ئشبات ناج تئبآ رل  رس  ؤگ .رالئدر اب انئناي ئرنالار اي .ئلدئئقي

 :ئديتآ نئتاح لاو   نگو  س نانداو   .رالئدالياج ئدئبآ لاو   ،اسسقئلا  

 .يدييد – ؟ئمراب ئنغاو  د نگئدئبآ —

 :رالئديتآ نگااو  

 .ئدر اب ئنغاو  د ريب —

 :ئديتآ لاو   .يدتيشا   ئناو   ئساشئتاپ نگۉدر ۉي لاو   تاغو  لو  ش

 :ئديتآ هو يدييد – نئرساب نگاام اسلو  ب رار اب هر أ نئتاح ۉب —

 !لو  ب نئتاح نگاام —

 :ئديتآ نئتاح

غي .نئيل و  ب نئتاح انگاس نم   نگو  سناو   .تا   رپاس نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئيدۉح نگئئلام هو تا   کر ت   نگئئئغلاشئتاپ —  ،اسو 

 .يدييد – همرب   راز آ نگاام

غ يدي   نگئنئتاح لاو   .ئدر اب انئنغاو  د نگئدئبآ نئتاح .يدم  تا   لۉبقا پيديشا   يزؤس لاو   اشئتاپ  مح   يسيدي   .ئلدو  ب ئلاو 

 .يدشيتي   پۉلو  ب رمب  غائپ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 ه،رسؤگ .ئدئقچ ار حأس ريب نۆگ ريب .يدتا   تادابائ لااغيتادۉح لئي شئمتلآ .ئدسادر م   ئدآ .ئدر اب مادآ ريب الدئياسر ائ ينب  

 .ينک  ا   ار حأس ئشاغي ريب

 :ئديتآ سادر م  

 نادپئيغا ه،يسا   .ئديتآ يزؤس ۉب سادر م   .يدييد – !ئدر ل و  ب ري   ئشاغي ريب الدئياسر ائ ينب   ه،سلگ   وۉس ار حأس ۉب ،أر د   ۉب —
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 :يلدگ   زاو او  

نده  نگاام !سادر م   يا   —  يادگ   نيچاۆ تااغت .المو  ب لغۉشم   اتااغت ينداي .ينک  ا   اقمئغي رز   نگئدار ئم نکد  م  تا   کيليچب 

 :لاو   .يدتيشا   يزؤس ۉب سادر م   .نيرم  رب   رز   اتااغت .نس   رد  ا   پل ات رز   ناديادۉح پۉلو  ب

رق پيييد – مينک  ا   ند  ا   شاي اتاح نم   —  .يدتا   ابو  ت هنيسأنۆگ ند  ا   رح   .ئديغو   زۆي انابايب  -لؤچ پالئغي هو ئدغو 

 :رالئديتآ هو رل  يلديب ينيگينلک  ا   سادر م   نگئمادآ نل  گ   ۉب رالالقح .نک  ا   ينۆگ ماير اب نۆگ لاو   .ئدر اب هلاي ريب پأر ؤي ادتاغو  لو  ش

 مااغت سادر م   .رل  يدر يتگ   مااغت تاغو  لو  ش .رل  يدييد – ۉقلدو  ب تاش پيرؤگ يزينگۆزۆي کر  أبۆم نگيزيس ،لاليلۉ مداحلآ —

 :رالئديتآ رمالادآ .يدم  ياي

 ؟زينگيرسأيم  ياي مااغت نيچاۆ همأن —

 :ئديآ سادر م  

 :رالئديتآ رمالادآ .نيرم  ياي مااغت أنچأتياؤ يمأنۆگ لااغتاقح أت .ميدپيدا   شاي أنۆگ ريب نم   —

 ؟زينگيدتا   أنۆگ همأن زيس —

 :ئديتآ سادر م  

 رک  يپ پيييد –”ئدر ل و  ب ئشاغي الئياسر ائ ينب   ،اسلو  ب وۉس ادياج ۉب“ :هو مۉدر غۉ ياج ريب انداو   .مئدپئر اب انئاغد اتحل  نم   —

 .يدتا   پاز آ نگاام لااغتاقح ند  پأبس   لاو   .ميدتا  

 :رالئديتآ رمالادآ

 .رل و  ب مح   نگيس  اي راحان زار يب ،ينک  ا   لح  أس نگأنۆگ —

 :يلدگ   زاو او   نادئر نگات تاغو  لاو   .رل  يدياي مااغت نل  يب سادر م   رل ۉب

 ند  ر ي   لاو   سادر م   .رل  يلديب لح  أس ينيرل  أنۆگ ۉب رل او   .نيرر  ب   الب   ريب ار ل ۉب نم   .لغئئقچ ناندئسار آ نگئر ل ۉب !سادر م   يا   —

 تامايقئ ه،سليب لح  أس ينيسأنۆگ يشيک رح   .ئدز ۉرۉت ناپۉت انئشاب نگينيسمم  ح   نگئر الالقح لاو   لااغتاقح .ئدئقچ

 .رار اب پئلآ احاوز و  د ئناو   ئناپۉت نگئنئشاب نگينأند ب   لاو   ينۆگ

 

 باپ ايکينجي ناو  

يانئ نگئغئلقانمالقاس ند  ر ل  شاي ناماي هو نگيگيکلم  ند  اۆ يرل  شاي ئشغاي  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب (ئراسانبۉرو  ا) ئبئيان گنئنادۉح لۉسر   هو نگئنلااغيتادۉح ، هتسا   فۉراغم رما   هندب   رح  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئقلئچتاممغئ اندئسار آ نگئر الالقح .رل  ر د  ا   پاساح رامدۆکؤ ح مئلاز  يلپأبس   ئئغنللو  ب رينگکۆم افۉراغم رما   ئناشئتاپ رمالئلآ

 .رل و  ب لۉبقا يگل  يد ه،تسا   گل  يد نگو  س نانداو   .رل  ۆکؤ د نغا اقحأن هو رل و  ب

 :ئديتآ )!نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو   لالآ) ئلآ يريما   نگيرنل  يمؤم

غ ،رل  ر چ  اي پار ش   يگل  ؤب زقۉو  د .رل و  ب کل  ؤب ناو   رالالقح اندو  ش ،رل و  ب اناماز  ريب —  .رل ر ل و  ب مئلاز  هو رأدکب   ،ۉقزو  ب ،رل  ر د  ا   ئقلر ۉاو 

 مح   رل  س  لم  يب يرل  يزاؤ .رل  ر ل  يب ئفۉراغم رما   رل او   .رل و  ب نل  يب يرما   نگئنلااغيتادۉح يگل  ؤب ريب .رل ز اچمغا ند  ر ل  شاي تب  را   رل او  

 .رل  ر نگأليد ئناو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 :قئلاح تاسار آ .رأز نگم   از نگۉو  د ئتار ۉس نگينيسمم  ح   .رل  ر ر  يتگ   اتاسار آ ئرمالادآ راپو  ت ريب ينۆگ تامايقئ —

 .رار و  س لاو و  س پيييد – ؟ئدر مالادآ يليحأن رمالادآ ۉب —

 .رل  يدم  تا   فۉراغم رما   ئناغي .رالئدامرئچغا نانداو   مح   ئنقئلاح .رالئداچمغا ند  أنۆگ هدأينۆد رمالادآ ۉب“ :راديآ لااغتاقح

 .”ريدل  يش   ئتار ۉس نگئر ل او   نيچاۆ نگۉنو  ش .رل  يدم  رب   هر نل  يمؤم ناندئر مالااغت نر  ب   نگئنلااغيتادۉح

 :ئديتآ لۉسر  

 لئحاج .يااغلمو  ب (نادان) لئحاج ،يغالو  ب مئلآ يزاؤ ،لاوو او   .ريکدر  گ   رتش   شأب أند ب   لاو   ه،تسا   فۉراغم رما   هندب   رح   —

 اندئتاغو  ند  ا   فۉراغم رما   ،يجچۆناۆ .يغالو  ب ئئغلئز ار  نگئنلااغتاقح ئداساقم ،ينجيکاي .زامراشاب پيدا   فۉراغم رما  

 .يگ  تا   رئباس مح   رل ايتسآ زؤس يليحأن رح   رالالقح .يغالو  ب ئلر باس ،ينجۆدر ؤد .يغالو  ب (يلر يحأم) کيفشۆم ار مالادآ

 .يگ  تا   فۉراغم رما   ار مالادآ نگو  س نانداو   .يغالو  ب ادقۉر غو   يزاؤ يشيک ند  ا   فۉراغم رما   ،ينجيشأب

 ،ارساب اتاغر اد لاو   نيچاۆ کنم  يدا   هسبۆس رمالادآ .ئدپۉتۉت ناتاو  نايتش   ريب ادتاغر اد لاو   .ئدر اب تاغر اد ريب هنديرح  أش انئدآ

 :يدر ل  گ   زاو او  

 .نييد  ا   نامآ ناندئسالب   تري  ئحآ هو أينۆد يزيس نم   .زنگئئيادۉح نگيزيس نم   .نگيدا   تادابائ نگاام ،رمالادآ يا   —

 :ئديتآ پيدا   زاو او   نايتش   .رالئدالشاب پيدا   هجدس   اتاغر اد لاو   .رل  يدتا   لۉبقا ئنامرپ   لاو   القح مامات

 هنگيد ئئغلئشاغي هو ئتامار ک   نم   .ميدم  تا   راچۉد هتم  حر   کد   زيس ينيريب چيح هنؤي ،مئدتار اي القح هچأنر يب نادر مالادآ —

 .يدييد – نگيدا   هجدس   اتاغر اد ۉب نۆگ رح   زيس .ميدتا   هز يس

 :يدتا   زاو او   هني   نايتش   .رل ۉ لدو  ب مج   رمالادآ پؤک.ئداير اي ادر ۉي هو اباتر ا   راباح ۉب .رل  يدتا   مح   ئلاي نگۉنو  ش رمالادآ

 همأن رح   .نئر ايلو  ب ادتاغر اد لو  ش هشيمح   ،پۉتۉت ناتاو  ئتاغر اد ۉب.نيريندم   زئنئيادۉح نگيزيس ،رالالقح يا   —

 .نگۉلو  ب لغۉشم   أجد س   .نيرد  ا   ياجرب   نم   اسلو  ب زنگئئر التاجاح

 .رالئدل و  چ شۆمۆک-لالئت اتاغر اد لاو   رمالادآ

 .ئلدآ اتلاپ ريب هنيلا   لاو  .ئندالمۉسۉم اناد يزاؤ .ئدر اب رأ ريب انداماز  لاو  

 :لاو  

غد رل او   ،يغو   .نئيار ايتغا ناندئر التائقتائغ ۉب ئرمالادآ هو نييس  ک   ئتاغر اد نم   —  نقئاي اتاغر اد پيييد – نۆشسۆد لو  ي ئرو 

 .يلدگ  

 :ئديتآ پئئقچ ناندئلدآ نگۉناو   ،پيليب ينينأيلگ   نگئمادآ لاو   نايتش   تاغو  لو  ش

 ؟نگيلدگ   هشاي همأن هندب   ،يا   —

 :ئديتآ رأ لاو  

نده  نگئنلااغيتادۉح ئرالئقيل اح هو هگأ مسک   ئتاغر اد ۉب —  .رل ۉ لدو  ب ار مح   نگااس رالالقح .ميلدگ   ااغمرايتغا هنيگيليچب 

 :ئديتآ نايتش  

نده  نگئيادۉح يا   —  ؟اديپ   هن نگااس نند  س  ک   ئتاغر اد ۉب ،يسب 

 :ئديتآ مادآ لاو  

 .نيرأيدا   تئماۉ پغاو  س نادئر نگات نم   —

 :ئديتآ نايتش  

 نگيگش  ۆد نگينس   ئناو   هو نيير  ب   لۉپ ئقجپغا ريب هندۆگ رح   نگااس نم   انداو   ،نگاسلو  ب نأيدا   نيچاۆ پغاو  س نس   رگ  ا   —

 .يدييد – رل و  ب لئساح پغاو  س پؤک .رب   ااقداس هر چل  أتأم هو نيگسيم ،رقئاپ پئلآ ئناو   نس   .نئيايغو   اندئستآ
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 هرسؤگ ،ئدر ۉت نل  يب ريرتا   .ئدتاي هو ئدر اب هنۆياؤ لاو   .يدتيگ يليم   لالئت .يلدگ   شو  ح هنۆنوؤگ نگئمادآ لاو   زؤس ۉب

 ريرتا   .ئدالاۉق مادآ لاو   .ئلدو  ب ماشآغ .ئلداس غائنداس پئلآ ينأگنگنت   لاو   .راب هنگنگت   ئقجپغا ريب اندئاغشآ نگئنئئغسساي

قي هنگنگت   ه،رسؤگ .ئدر ۉت  .ئدر اب نقئاي اتاغر اد .يدر  ؤي پار ات اتاغر اد پئلآ اتلاپ انۉلغو   .يلدگ   ئراحغا نگئمادآ لاو   .و 

 :ئديتآ هو ئدئقچ ناندئلدآ نايتش  

 ؟نگئرسار اب أر ين نس   ،مادآ يا   —

 :ئديتآ مادآ لاو  

 .نئر ارياب هگأ مسک   ئتاغر اد لاو   —

 :ئديتآ نايتش  

غد ند  ن  ا   نس   ،نيلو   نئر ار اۉ نل  يب شاد ينس   نم   اسالمو  ب ،تيگ ئرنگآ راب —  :مادآ لاو   انداو   .نگئرسل و  ب ئلاي ئقدامو 

 :ئديتآ نايتش   لاو   .يدييد – زنگئئرساديآ زؤس تنل  ب   انچۉم زيس —

 پيريلديب پيييد لااغيتادۉح ئنۉم ،پئر ئدز آ ئرمالادآ نل  يب رالتغااقشۉم هو رل  تن  حأم ،(پاز ا) نچر   هچأن ،نم   نايتش   نم   —

 .يدييد – نگيرسلم  يب پۉزو  ب يرل  شاي ۉب ينداي نس   .نۉرۉد

 :ئديتآ هد-هني   امادآ ۉب نغۉلم   لاو  

 .نگيدتا   تامزئح ايادۉح مح   نيچاۆ نگۉنو  ش .نگيدپيلگ   نل  يب ئئغلئز ار  نگئيادۉح ه،ندل  گ   أينۆد يلکاي نس   ،مادآ يا   —

ريشده لر نگئنامسآ لااغيتادۉح نيچاۆ نگۉناو   ريشده لر ،پيدا   رما   هنيپ   :ئديتآ هو يدر ب  اي يپ 

ريشده لر يا   —  هو نگئنامسآ .يدييد – نگالاقس مح   اسلو  ب هدر ي   رح   ئناو   .رۉد پيدا   تامزئح نگاام مأند ب   لاو   نگئر اب ،پ 

ريشده لر گنيري    ينس   نم   ،پۉلو  ب زيسر  أچ رئحآ .ئدالمو  ب مئلاح هر ن  پر  د   نگينم   کز  گ   لو  ش .يلدگ   پئلآ نل  يب ئناي ينس   يپ 

 نل  يب نگينس   .نگيلدگ   ناندئئغچلآ هنگنگت   ميس  ا   ،نگيدلم  گ   نيچاۆ لااغيتادۉح نس   نۆگ ۉب .ميدتا   هندب   نر  ب   لۆنگؤک لالئت

قي مح   هدشيرپ   ريب نل  گ    .يدييد – تيگ اد-رۉت ناما-اغس نس   .و 

 .رل و  ب شاي رئياح شاي رح   ه،تسا   نيچاۆ لااغيتادۉح ئئغلئشاغي ميک رح   .يدر ب  ئديغا هيسا   .يدتيشا   يزؤس ۉب مادآ لاو  

 مح   هز يس ينگلؤک نگئر مالادآ اندو  ش ،نگار غا پۆلۆگ هنۆزۆي نگئر مالادآ .يگ  تا   نل  يب ئقملئيالئم يشيک ند  ا   ئقلئشاغي

 .رل و  ب مئيالئم

 ستم   مئر اي .رالئدر ئتاو   پيچاي پار ش   مۉوقو   ريب .يدر ؤي هنديسر  گد   نگئحلاب )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) مئتاح نۆگ ريب

 :رالئدشئديآ هنيريب-ريب .رل  ۆ در ؤگ ئمئتاح ،أنکد  ر يب .رل ر ئدپۉلو  ب

 :ئديتآ هنۆزاؤ مح   مئتاح .نگۉيغۉ انئز آغ ه،سچم  اي .نگيرب   پار ش   انۉلغو   .نگۉتۉت ئمئتاح ه،سلگ   هر ي   ۉش رگ  ا   —

 انۉلغو   نگۉناو   رل  سم   هيسا   .ئدر اب انئناي نگيرل  سم   ،پيييد – نئيالقئ فۉراغم رما   ئرل ۉب .ئلدو  ب پئجاو  نگاام ينداي —

 :رل  يدر ب   هسأک ئلپار ش  

 .رل  يدييد – !چاي لو  ب ،لآ —

 :ئديتآ مئتاح تاغو  لو  ش

 .يدييد – نييچ  اي نگو  س نانداو   .يلد  ا   رتش   يگيکلچم  اي نل  يب اماغن ئبار ش   .نگأمرب   لگ  سأپ نگاام ،نگيرب  يغو   ينم   —

 .ئدتۉت بالقئ ينۆزۆي هو ئديغۉ هر ي   ينأسأک ئلپار ش   پۉلو  ب ناديآ ئنئساماغن نگئبار ش   مئتاح .رل ۉ لدو  ب تاغشوو  ح رل  سم  

 :ئديتآ هر ل  سم  

 زئآغ ناندئجاۉ نگئز نگئئاغيآ ئزنگئئر نالاج رل  گ   .ريدد  شيرپ   ئلتابياح ريب لئيازر ا   !نگئلاس از نگئئداي ،رالتااغمج   ،يا   —

 يزيس .رد  ا   ادئج ند  ز يس يزينگيرل  ن  ا   هو اتآ ،ئزنگئئر نالغاو  د ،يزينگيرل  تنرز  پ   .رر  ب   ئنئئغجآ نگيگيکلم  رب   ناج هو رارتات اپار ات
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 نگيبپر  “ :پيلگ   ريکن   ،رينگکۆم .رل  ر د  يگ پالشات پيدا   هکي   يزيس هو رل  ر رت  اؤ نل  يب اقپر و  ت يزينگۆستاۆ .رل ر ل اس هر ؤگ پيدا   هکي  

 .رل  ر ر  ب   لاو و  س پيييد –”ه؟مأن نگينيد هو ميک نگيرمب  غائپ ،ميک

 ئقلئشاغي ه،ندألچاؤ  ئزگئنئر لالامآ هديزر  ت   ؟يمرل  گ   نالدو  س اي ناداغس زنگئئر ل امان ينۆگ تامايقئ ،نگئلاس از نگئئداي هني  

 .ئقنلاماي اي ،يمرل  گ   رئآغ

 نانداماي اي ،زيس ئمرل و  ب نادئشاغي هندي  يد”!نگيدا   سل اح نانداماي ئرالئشاغي“ :لااغتاقح ،نگئلاس از نگئر الياو   هني  

 ؟زينگيرسلم  يب زيس ئمرل و  ب

 ۉب رل  سم   .يدييد – رل  ر ر  ب   نغۉاقز  هو رح  أز  نادتاو   ه،سأک نگۆم ادتامايقئ هر نل  چ  اي پار ش   ه،سأک ريب اندۉم ،نگئلاس از ئنئداي هني  

 .رل ۉ لدو  ب ئلابو  ت هو رل  يدتا   ابو  ت يرل  مم  ح   .ئلدو  ب اديپ   لااغلمغا ند  ر ل  مم  ح   ه،يسا   .رل  يدتيشا   يزؤس

 هو رل  يلدگ   انئناي نگئناساح حئش پۉلو  ب مج   نۆگ ريب يرل  تيرۆم )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) :رل  يدتا   تاياو و  ر  نادئسر اب ناساح

 :رالئديتآ

 .رل  يدييد – سيرأيدا   وۉرزآ يوند  اۆ هليب   يرأب نادر التاغو  هچين زيب .نگس  ند  اۆ غائلئشاغي هز يب نس   ،ناساح حئش ،يا   —

 :ئديتآ حئش

 .يدييد – نييچ  گ   وند  اۆ غائلئشاغي ،نگيلگ   نل  يب نگاد —

 ار الئرر غا حئش ادتاغو  لاو   .ئدر ۉتاو   پۆنۆم هنۆستاۆ نگئتاغت ناساح حئش .رل  يلدگ   هني   نل  يب گناد .رل  يدتيگ رالتااغمج   لاو  

 :ئديتآ هو ئدار غا

 .نئيار و  س لاو و  س زؤس ريب ند  ز يس نگاؤ نکد  م  ند  اۆ غائلئشاغي ،رالئرر غا يا   —

 :رالئرر غا لاو  

 .رل  يدييد – نگيرب   لاو و  س —

 :ئديتآ ناساح حئش تاغو  لاو  

 .زينگيرسأيدا   همأن ينيکا   لاو   ه،شسيب نيکا   ئتاغو  رح   !رالئرر غا ،يا   —

 :رالئديتآ رل او  

 .سيرأيمؤگ هر ي   پيدا   هنأد  ،سيرأويؤد ،سئر ارياو   ينيکا   لاو   —

 :ئديتآ هر ل  تيگيي لاو   نگو  س نانداو  

 :رالئديتآ رل  تيگيي لو  ا ؟يمزينگۆدر ؤگ ئنئنالناس هميي-تاو   ،پۉراو   ينيکا   شاي زيس ،رل  تيگيي ،يا   —

 :ئديتآ ار الئرر غا هني   لاو   نگو  س نانداو   .کۆ در ؤگ پؤک يشاي ۉب زيب —

 يگلم  ۆمؤگ پيدا   هنأد  ،پيکا   نيکا   نۆگ ئيساح ،پۉراو   نۆگ ئيساح نيچاۆ زيس .ئلاي نيکا   نش  يب يلسيم زيس —

قي اد-اي يمميلأم  .نگالمو  ب لئپغا زيس .و 

 :ئديتآ هر ل  تيگيي هني   لاو   نگو  س نانداو  

 .رنالئسامراو   نگاؤ ند  ز م  تي   لامک   پيلگ   نقئاي زنگئئتاغو  ند  ر يب .زينگيسکد   نيکا   شاي ئلاسئم اسلو  ب زيس ،رل  تيگيي ،يا   —

 نادتاغو  هچأن ريب .رالئدالئغي هو رل ۉ لدو  ب شۉحيب ،رل ۉ در اۉ ار اغن رل  تيگيي هو رالئرر غا نار ۉتاو   ادتاغو  لو  ش .نگالمو  ب لئپغا

 :رالئديتآ رل او   .ريدپيديگ حئش ه،يسا   .رل  يلدگ   انئر الشۉح نگو  س

 .رالئديتغا هنيرل  ياؤ هو رل  يدييد – ئقدپات ئنئز امان فۉراغم رما   زيب .يلد  يگ هز ۆمياؤ مح   رالتااغمج   زيب —

 .رالئدالمو  ب لئپغا ناندئداي نگئنلااغتاقح أنچأيلاؤ  زيگر ح   رالتااغمج   لاو   نگو  س نانداو  

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  هليش   نامدئسقالۉبآ اجو  ح
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ق زامان هو يلدگ   يشيک ريب .رئدپئر ۉتاو   هدتيجتم   نۆگ ريب لاو    مئسقالۉبآ .يدم  تا   ياجرب   ينأجد س   هو غرۉکۉ لاو   .ئدااو 

 :ئديتآ

 هنيرأکتامزئح مئسقالۉبآ .رالئدر اب هنۆياؤ نگئمئسقالۉبآ .يدر  ؤي يشيک لاو   .نگئلار اب هياؤ نگيزيب نگۆرؤي ،رنالغاو  د يا   —

 :ئدر ۉيۉب

 ناريئآغ يليب نگينيشيک ۉب .نگيلگ   پئلآ ئلاب هو ينيسر  يش نگۉناو   ،ئاغي نگئماداب هو امرۉح ،اولاح ،رأکتامزئح يا   —

 :ئديتآ مئسقالۉبآ .رل  يدر يتگ   ئنئر التاز  ناير ۉب نگئمئسقالۉبآ .رد  ا   اديپ   ار ئآغ رالتامئغن نالئديآ لاو   .نک  ا  

 .نۉسلۉتغۉ نگيليب يغو   .ليگياي ئرالتاز  ۉب !شۆرود   يا   —

 :ئديتآ يشيک لاو  

قنار ئآغ ميليب نگينم   ،زيزا   يا   —  .و 

 :ئديتآ مئسقالۉبآ

ق رسۆدأن نيچاۆ همأن ئزامان اسلو  ب هليش   —  ؟نگئدااو 

 :ئديتآ يشيک لاو  

 ؟ئلدو  ب رسۆدأن کيچين —

 :ئديتآ مئسقالۉبآ

ر  نالمۉسۉم نگئنلااغتاقح .نگيدم  تا   ياجرب   ينأجد س   هو غرۉکۉ — نده ل   هندب   لاو   نگو  س نانداو   .رل  ر أيم  تا   ئلاي نگۉنۉم يب 

ق حۉ رکم   ئنئز امان زيگر ح    .يدتا   اچئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح هو ئدامااو 

 

 باپ اۆچۆنجي ناو  

يانئ نگئنئر القاح تنرز  پ   هو هنا  -اتآ  ب 

 

 :ئديتآ اقحسائ ۉبآ

 .مئدار و  س لاو و  س ،پيييد – ؟رئداقر ئشاغي لامآ ئيساح نادادۉح لۉسر   نم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگئنلااغيتادۉح .ليگتا   گل  يد هو (رب   ااقداس پألتي  ين انئحۉر نگئناتآ-هنا  ) ليگر ب   ااقداس پيدا   تي  ين انئر الحۉر نگئر ل او   —

 لئي زۆي هندب   لاو   ،اسالمو  ب ئزار  يسن  ا  -اتآ نگيميک رح   .رل و  ب لۉبقا نگئتادابئا هو تااغت نگينس   هو رل و  ب ار ل او   يتم  حر  

 .زالمو  ب لۉبقا مح   رل  تس  ا   تااغت هو تادابائ

 :ئديتآ هو يلدگ   يشيک ريب انئتامزئح نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 هو نيرأرييتگ   ،نئر ارياب پئلآ اناحتاجاح پيرت  ؤگ .نئر اييغۉ شآ انئز آغ ،ئلدو  ب رالتاغو  هچين .رئداسساح ماتآ ،لاللۉسر   ،اي —

 ؟ئمۉلدو  ب ادا   نند  م   قئاح نگيمن  ا  -ماتآ .نئر اريئلدآ تر  أت

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – نگيپسيدا   لئساح پغاو  س پؤک امما   .نگيدم  تا   ادا   ينيريب ننگد  ۆم ،لاحلا   —

 پؤک ئنااقداس هو ئمدادآ اواقت ئتغا يزاؤ .ئدر اب اباحاس ريب ئلتآ امقالآ اندئتاغو  مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رل  يدتا   تاياو و  ر 

 يشيک املاسسئحيل آ  لۉسر   ئساتآ .ئدر اب ئساتآ نگۉناو   .يلدگ   لاح رل  اؤ  لاو   .ئلدو  ب اسساح امقالآ نۆگ ريب .يدر ر  ب  

 :رالئديتآ رل او   .يدر ب  اي



61 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 1أشب  ح   لاليب نل  يب ئرساپ نالمس   مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رل  يدر ب   راباح ،پيييد – يلدگ   نقئاي انئلاح مۆلاؤ  امقالآ —

 .يدتا   رما   پيييد – نگيليب ئنئلاح نگئنامقالآ ،نگئر اب زيس —

 هو رالئديتآ ئتاداحاش همل  ک   هو ابئييات همل  ک   يسيکاي لاو   .رئتاي اندئلاح مۆلاؤ  امقالآ .رل  ۆ در ؤگ هو رل  يلدگ   انئناي نگئنامقالآ رل او  

 لۉسر   ئلاح ۉب يسيکاي ۉب .يدلم  گ   مح   ناماي .ئدالمو  ب امما   ،ئلدو  ب اقجيتآ هچأن رح   امقالآ .رل  يدييد”لغئيتآ نس  “

 انداو   ه،سلم  گ   اندۉم ئساتآ رگ  ا   .نگيرب  اي اندۉم ئنئساتآ نگئنامقالآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رل  يدر ب  اي مادآ ااغميتآ املاسسئحيل آ 

 :رالئديتآ هو رل  يدر يتي   انئساتآ نگئنامقالآ ئراباح ۉب .يدر ب  اي راباح ار ل او   پيييد – ئلار اب زيب

 .رل  يدييد – رأيييد”نيسلگ   اندۉم“ :ادۉح لۉسر   هز يس —

 :ئساتآ

 .يلدگ   انئتامزئح نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   هو ئديتآ پيييد – نۉسلو  ب اديپ اندۉلو  ي نگئر ل او   مئناج نگينم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نگيسيلمأد  ئزار  اي نگئسئمئز ار  نادامقالآ .لغئيتآ ستار  نگاام ،اتآ ،يا   —

 :ئديتآ ئساتآ

 .نيريلدأد  ئزار  نم   ،لاللۉسر   ،اي —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 ؟لأد  ئزار  نيچاۆ همأن —

 :ئديتآ ئساتآ

 – نالمو  ب ئزار  زيگر ح   نيچاۆ نگۉنو  ش .ئدر ل و  ب ئزار  هشيا لاو   امقالآ اد-اندو  ش .يدر يتي   نايئز  ادايئز  نگاام ئنئتاح نگۉناو   —

 .يدييد

 :ئديتآ پار غا ار ل اباحاس مل اسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لاو  

 – زلم  گ   ار اديآ ئتاداحاش همل  ک   يليد .رل و  ب ئلاي نگۉنۉش ئلاح رئحآ ،اسالمو  ب ئزار  يسن  ا  -اتآ نگيميک رح   ،رنالار اي ،يا   —

 .يدييد

 :ادۉح لۉسر   نگو  س نانداو  

 .يدييد نيسلگ   أمل  ک   يليد نگئنامقالآ .لو  ب ئزار  ،ئساتآ نگئنامقالآ ،يا   —

 :ئديتآ هد-هني   ئساتآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لاو   .يدييد – يدر ب   راز آ ئتغا نگاام لاو   .نيريلدأد  ئزار  زيگر ح   —

 .نگانئغي نۉداو   زيس ،رنالار اي يا   —

 پيرؤگ ئتلاح لاو   ئساتآ نگئنامقالآ .ئدر ۉيۉب ئاغماقي اداو   ئنامقالآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رالئدانئغي نۉداو   رل اباحاس

 :ئديتآ

 !؟نم   رالقئ تااقت کيچين هر ر  ۆديؤک ئنامقالآ ،لاللۉسر   ،اي —

 :ئديتآ .مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نانداو   ،نگاسالمقئ تااقت رگ  ا   .رئداقر ئتغا هسسا   نگۆم ،يلکب   ه،سسا   زۆي ناندۉم ئداو   حاوز و  د ،ئساتآ نگئنامقالآ ،يا   —

 :ئديتآ ئساتآ نگو  س نانداو   .يدييد – ليگتا   سل اح نادتاو   ئنامقالآ .لو  ب ئزار 

 .مۉلدو  ب ئزار  نادامقالآ نم   .نگۉلو  ب أو ۆگ زيس !لاللۉسر   ،اي —

 :ئديتآ هو يدر ب  اي انئناي نگئنامقالآ ئلاليب تاغو  لو  ش مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 ؟نأکيمزلم  گ   اي نأکيمرل  گ   أمل  ک   يليد ينداي .نگئلاس اناماي امقالآ —

 .ئدر ئشبات ناج مح   تاغو  لو  ش .يدتا   مامات ئتاداحاش هو ابئييات همل  ک   .ئنداليآ أمل  ک   يليد .ئدر اب لاليب يتزر  ح  

غ يشيک ريب هندۆورؤد نگئر اماو   يتزر  ح   :رل  ر يدپيدا   تاياو و  ر   :يلدگ   پئلآ انئناي نگۉناو   ئنۉلاو 

غ ،راماو   ،يا   —  .رۉد نالمو  ب تنرز  پ   نگاام مۉلاو 

 :ئديتآ راماو   تزر  ح  

غ ،يا   — رق نادل ااغيتادۉح ؟نگئرسايالمو  ب تنرز  پ   نيچاۆ همأن ،نالاو   ؟ئنگمئدامغو 

غ لاو    :ئديتآ نالاو 

 ؟ئمزاملو  ب اي ئمرل و  ب هدن  ا  -اتآ قئاح نگيندرز  پ   ،راماو   ،يا   —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

 تآ ئشاغي ،ينجيکاي .رل و  ب اقشآ يزۆي نگينيندرز  پ   ه،سنل  ياؤ ند  ر ي   ناماي اتآ رگ  ا   .کر  گ   هسنل  ياؤ ند  ر ي   ئشاغي اتآ لاوو او   —

ق ،ند  يجچۆناۆ .کر  گ   اقميغو   غ لاو   ،ند  ينجۆدر ؤد .کر  گ   اقمتااو   .کر  گ   کم  ريندل  ياؤ ئنالاو 

غ لاو    :ئديتآ نالاو 

قي هندم   ئسئيساح چيح نگئر ل ۉب —  .نم   زلم  يب ،نک  ا   همأن ناحرغۉ .رل ر ئلدغۉ من  ا  -ماتآ .رۉدو 

 :راماو   يتزر  ح  

غ .نگينک  ا   مادآ مئلاز  نس   ،مادآ ،يا   —  .يدييد – نگينک  ا   ند  ا   مۉلۉ ز نگاۉلاو 

 لاو و  س نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نانداو   .ريدپيريتگ   هو رئدپئر اب پئلآ هبرت  م   شيمتي   أبأک يتزر  ح   ئنئساتآ يشيک ريب

 :رئدپار و  س

قي اي ئمراب قئاح هندم   نگئماتآ هني   .ميدر يتگ   هو مئدر اب پئلآ أبأک هبرت  م   شيمتي   ئماتآ نم   ،لاللۉسر   ،اي —  ؟ئمو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .نگيپسأد اؤ ئنقئاح نگينيند  ا   ادل آ  ،پۉرۉت هجيگ ريب —

 :ئديتآ لاو  

 ؟رل و  ب کيچين مئلاح نگينم   ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   ،لاللۉسر   ،اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نيچاۆ هنا  -اتآ تنرز  پ   لاو   هنؤي .يدييد – زلم  يب پيدا   مامات ئنقئاح ه،سلم  اؤ  پۉلو  ب ئزار  يسن  ا  -اتآ هدأينۆد ۉب ميک چيح —

ق ناحرغۉ پؤک اي ه،تسا   گل  يد پؤک اي ه،رسب   ااقداس پؤک  ينۆگ تامايقئ نيچاۆ هنا  -اتآ تنرز  پ   ۉب ه،تسا   شاي ئشاغي ،اسااو 

 .زکم  چ   پاز آ

 :ئديتآ لاو و  س هني  

 ؟يلم  تا   همأن ،نگاسلو  ب 94اندئز امان ليپن   ،ارسئاغچ هنا  -اتآ —

 :ئديتآ يادۉح لۉسر  

 .رل  ر ل  گ   پۉنۉس نۉيو  ب ،ارسئاغچ اتآ .رل ر از و  ب ئنئز امان ليپن   ،ارسئاغچ هنا   —

 

 باپ ينجۉدر ؤد ناو  

غد يانئ نگئغئشانتغا نل  يب شاندائر غا-ناو   ب 
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 :ئديتآ پيلگ   پار آ ارو اچ ريب انئر التامزئح نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) پۉييا   ۉبآ

 ؟نيرل  يب پيياي ناندئر التامئغن پيريگ هدشيحب   متس  ا   همأن ،ليگر ب   راباح نگاام ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق نل  يب تااغمج   ئزامان ،نگاسالمو  ب کيشرۆم ،نگرس  يتگ   ناماي لااغيتادۉح —  .نگيرسد  ا   کيلي  ا   هدشيحب   نگاسااو 

 :ئديتآ .يلدگ   يشيک ريب انئر التامزئح نگئلۉسر   تاغو  ريب

 نگاام رل او   ،ماسلو  ب نقئاي ار ل او   نم   .رل  ر أيدا   ئقنلاماي نگاام رل او   متس  ا   اپو   ار ل او   نم   .راب مئر الشاندئر غا نگينم   ،لاللۉسر   ،يا   —

 .رل ر ايلو  ب (شاد) اقر ئي

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – گنئرسل و  ب زيزا   هدتري  ئحآ هو هدأينۆد .ليگتا   ئقلئشاغي ار ل او   نس   ،رل  تس  ا   ئقنلاماي نگااس رل او   تاغو  رح   —

 :ئديتآ لۉسر  

 .رل  يگ  ر ب   ياج ناندئسارتاو   نگيدشيحب   نگااو   ،اسلو  ب همديک رح   (ئقچلامئقرتا) تالئز اف چاۆ  —

 يشيک رح   ،يجچۆناۆ .نغۉلو  ب ئزار  مح   رل  رس  ب   تزي  ا   ،ند  ينجيکاي .ليگتا   ئقلئشاغي نس   ه،تسا   ئقنلاماي يشيک ،ينجيريب

 .نيگر ب   مااغت نگااو   نس   ،مح   هسم  رب   مااغت

 :ئديتآ لۉسر  

 .رل و  ب اندئساياس نگئرشآ يشيک يليح چاۆ  ينۆگ تامايقئ —

 هر أ هني   ،اسلغا نند  يرأ نگو  س نانداو   ه،تسا   ئزار  ينيرأ ئنئتاح ،ينجيکاي .رنل  د  ا   تامرو  ح-تزز  ح   انئر الشاندئر غا لاوو او  

غا ،يجچۆناۆ .ارسۉتاو   پيدر  س   هنيرل  تنرز  پ   .اسامراب  .رنل  د  ا   يارو پ   ار الپئر غا ،ار ل ر قئاپ ه،ر مل  يتي   هو رنل  د  ا   تامزئح انئر نالالو 

 :ئديتآ لۉسر  

 .رل  ر ب   پغاو  س يلر ۆد ناو   هر نل  د  ا   تامرو  ح-تزز  ح   انئر الشاندئر غا —

ريشده لر ،ينجيکاي .رل و  ب ئزار  نانداو   لااغيتادۉح لاوو او    تاش نانداو   ئرالشاندئر غا ،يجچۆناۆ .رل و  ب تاغشوو  ح نانداو   پ 

 نئز اۉ يرماؤ نگۉناو   ،ئنجئتلآ .رل و  ب نغئمغا نانداو   نايتش   ،ينجيشأب .رل و  ب تاش نانداو   رالالقح هممح   ،ينجۆدر ؤد .رل و  ب

 نگئتادابائ هو تااغت نگااو   ،ئنجئز قۉو  د .رل و  ب شاد نادحاوز و  د لاو   ،ينجيزيکس   .رل و  ب پئجاو  نگااو   شتيحب   ،ينجيدي   .رل و  ب

 .رل و  ب لينگي   ئباساح نگۉناو   ،ئنجۉناو   .رل و  ب ئقرتآ ئبغاو  س

 

 باپ بأشينجي ناو  

يانئ نگئنئساز ج   هو آزابئنئنگ نگۉرو  حپار ش    ب 

 

 :ئديتآ پيدا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  رانداو   لالآ) سابپآ بناي

 .رار اب هتري  ئحآ زئسناماي ،اسلو  ب ابو  تيب رگ  ا   .زلم  گ   ناماي نگااو   ،راچغا أنچأيم  تا   ابو  ت أت نانداو   ناماي ه،سچاي پار ش   ميک رح   —

 :ئديتآ تايئز  بناي لالئبدآ

 نامئقچ ند  تيجتم  ) افدائقتائغ پئر اب هنيديجتم   نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   هجيگ ريب .مئدپۉلو  ب هدن  يدم   تاغو  ريب نم   —

 :ئديتآ نگاام نئتاح ريب الدو  ي .مئدر ارياب پيييد نئيل و  ب (ادئقلاقمرۉتاو  

 .يدييد – راب ياپ ريب ،ليگر ؤي اندۉم ،اسلو  ب کر  گ   پؤک پغاو  س رگ  ا   ،اجو  ح ،يا   —
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 کچم  اي پار ش   هنيرأ نگئناو   نم   .يدتا   رزآ نند  يگيندأيچاي پار ش   نگينيرأ لايآ لاو   .يلدگ   پئلآ هنۆياؤ ۉناو   نئتاح لاو  

 :ئديتآ نگاام يرأ نگۉناو   .ميدييد رئندااغدغا

 .يدييد – نئر ئدر از يب نانگدابئييات همل  ک   ند  ا   نگينس   نم   ،اجو  ح ،يا   —

 :نادتااغمج   لاو   ادتاغو  لاو   .ئلدغاو  ي مادآ لاو   نگو  س نادتاغو  هچأنر يب

 :رالئديتآ رالتااغمج   لاو   .مئدار و  س لاو و  س پيييد – يدر د  ا   سپک   همأن هو شاي همأن هدأينۆد يشيک ۉب —

 .رل  يدييد – يدر چ  اي پار ش   —

 :مئديتآ نم  

 .رئدئلاي رل ز ار اتپۉب يلسيم يجيچاي پار ش   ،ميدپيديشا   نادادۉح لۉسر   نم   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 ادئج ينۆزاؤ نادر مالادآ ،پئلاس انيب اناحتادابائ هدر ي   تچ   ريب لاو   .ئلدامج  پئحاس يزاؤ .ئدر اب تئبآ ريب الدئياسر ائ ينب   —

 لاو   نئتاح لاو   .ئدر اب لايآ ۉقزو  ب ريب هدر ح  أش .يلدگ   هر ح  أش نيچاۆ تاجاح نۆگ ريب لاو   .ئلدو  ب لغۉشم   اتادابائ .يدتا  

 :ئديتآ هو ئدر ئاغچ ئنامام ريب نئتاح لاو   .ئلدو  ب ئقشآ نگااو   هو يدر ؤگ ئدئبآ

 نيرر  ب   لالئت هني   نم   انداو   ،اسلو  ب لئساح مئدار ئم .نگرس  يتگ   همۆياؤ نگينم   ئدئبآ لاو   .نيير  ب   لالئت ار اپ ريب نگااس ،امام ،يا   —

 .ئدر اب انئناي نگئدئبآ پيييد”رايلو  ب ،ئشاغي“ .ئدامام زئپساسنائ لاو   .يدييد –

 :ئديتآ

 ؟ رل و  ب يليحأن زينگتس  ا   گل  يد ريب هو زنگئارساب هياؤ نگيزيب ،تئبآ ،يا   —

 :ئديتآ تئبآ

 .يدييد – ميلدگ   نيچاۆ نئتاجاح ريب زاؤ نم   ،ميدلم  گ   نيچاۆ القح هر ح  أش ،امام ،يا   —

 :ئديتآ امام

 .يدر ب  ۉراۉ ئرالتاز  رح   ينۆزاؤ .يدر ب  الآغ پيييد – نئر ئدپئر غا هر أچيب ريب .نيريلدأد  نادر الپار آ ارو اچ ئلرپغۉ نم   ،تئبآ يا   —

 .يلدگ   يميحر   نگااو   تاغو  لاو   نگئدئبآ

 .يدييد – !لۆگر ؤي ،لگ   ،امام —

 هياؤ ئدئبآ ادتاغو  لاو   .يلدگ   يميحر   نگااو   نگئدئبآ ه،چيگيدر  ؤي امام .يدر ب  أر ؤي نند  ۆنگاؤ نگئدئبآ يالاغ-يالآغ امام

 اندئلادپغا ئسااغچ نگيريش ريب .رئدپئر ۉتاو   هندۆستاۆ تاغت نئتاح لامج  پئحاس پئياجآ ريب ه،رسؤگ تئبآ .يدز يريگ

 .يدتا   مأکأ م يرکل  يشاي امام ادتاغو  لاو   .رئدپۉيغو   پيدا   راييات مح   (ئقلاغي ناينالاقس رالتاز  تاممغئ) تۉپ ريب .ئدر ئتاي

 :ئديتآ ادئبآ نئتاح

 .يدييد – ليگتا   لئساح ئمئدار ئم نگينم   ،تئبآ ،يا   —

 :ئديتآ تئبآ

  .نيرم  تا   يشاي هليب   زيگر ح   نم   !لالآ ،يا   —

 :ئديتآ نئتاح

 .همييد نيرد  يگ نأمتا   شاي نل  يب نگينم   ،لغۉيغو   يزؤس پؤک ،تئبآ ،يا   —

 .لآ پالياس ينيريب نگئر ل و  ش .نئر اييغو   رتش   چاۆ  هنگدۆنگاؤ نگينس   نم   ،تئبآ ،يا   —

 :ئديتآ تئبآ

 ؟ريدر ل  رتش   همأن رل او   —
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 :ئديتآ لاو  

 .يدييد – کچم  اي پار ش   – اسلو  ب يريب هني   .کم  رۆلداؤ  ئنئسااغچ نگنگئالپغا ۉب يريب هني   .کم  تا   انئز  نل  يب نگينم   يريب —

 ئديتآ هني   نئتاح لاو  

غي ،تئبآ ،يا   —  هو رل ر اتۉت ينس   رمالادآ .نيرد  ا   زاو او   ،پيييد”يدتا   ۉقلر و  ز  نگاام هو يدر يگ همۆياؤ نگينم   تئبآ ۉب“ :نم   اسو 

 .رل  ر ر  ۆلداؤ  پالشاد پۉتۉت ينس  

 نند  يسمم  ح   .ريدأنۆگ مح   کم  رۆلداؤ  ئنئسااغچ رسالبو  ي .ريدأنۆگ ئلاۉ  کم  تا   انئز  لاو   .ئلدو  ب ناير اح تئبآ ادتاغو  لاو  

 .يدييد – نيرد  ا   ابو  ت نگو  س نانداو   ،نئيل ۉتغۉ ناندئتاح ۉب ،پيچاي پار ش   هبرت  م   ريب نم   .نک  ا   کچم  اي پار ش   ئاغر ئشاغي

 :ئديتآ تئبآ

 .ميدتا   رايئتائغ ئبار ش   نم   —

 .يدتيگ نند  ۆزاؤ تئبآ .ئدئقچ انئشاب نگئدئبآ پار ش   هيسا   .يچداي ئبار ش   تئبآ .يدر ب   پار ش   انۉلغو   نگئدئبآ نئتاح لاو  

 .نک  ا   پار ش   ئسايام نگينيسمم  ح   .يدتا   انئز  مح   نل  يب نئتاح هو يدتا   هجدس   اتۉب .يدر ۆلداؤ  ئنئسااغچ نگئرسالبو  ي لاو  

 .ئدر ل ۉتغۉ نند  يرل  گ  ز اؤ ،يدتس  ا   ينيريب نگينيسگ  ز اؤ ناندۉم تئبآ رگ  ا  

 .رايئقچ زاو او   ريب ني  يد”!ناملا  -ناملا  “ ند  ر ؤگ ريب .ئدر ارياب پۆتاؤ نانداستۆرؤگ ريب مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ لۉسر  

 ؟نگئمدادآ يليحأن نس   ه،ندب   ناتاي هدر ؤگ ،يا   —

 :يدر ب   پغاو  ج هندب   لاو  

 .مئندئتاح ريب نم   ،لاللۉسر   ،يا   —

 :ئديتآ لۉسر  

 ؟نگۉلدو  ب راچۉد ند  پأبس   همأن اباز آ ۉب —

 :ئديتآ نئتاح

 .ميدر ب   پيريشيب نان نم   نگااو   .ئدر ۉيۉب يگم  ريشيب نان هبرت  م   ريب نگاام لاو   .مئدئسۉشنگغو   نگۉرو  حپار ش   ريب نم   —

 .ريدپيرب   پاز آ لئي يميرگيي نيچاۆ نگۉنو  ش نگاام لااغيتادۉح

 :ئديتآ هو يدتيشا   يزؤس ۉب لۉسر  

 .يدييد – ؟رل و  ب کيچين ئلاح نگينيشيک نچ  اي پار ش   ،نگرس  ب   پاز آ انچۉش نيچاۆ نگينر  يشيب نان ،لالآ کأ پ ،يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .رل و  ب حاوز و  د ئياج مح   هسچم  اي ينلچ   هنۆگ زۉتاو   نگو  س نانداو   ه،سچاي پار ش   لو  ي ريب ميک رح   —

 

 باپ آلتئنجئ ناو  

يانئ نگئنئساز ج   نگيگيمکلتا   تابئغ  ب 

 

 الدو  ي هيسا   .ئديتغا نادتاو از غا نگو  س نانداو   .يدر يتگ   ياجرب   ئتاو از غا .ئدر اب (هشو  ؤس) اتاو از غا لو  ي ريب مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 هز يب“ :رل او   .ئلدو  ب ئتاغو  ري  اي نان .رالئدر ۉتاو   هدر ي   لو  ش رل او   .رالئلداس هياؤ ريب ئنئر نالار اي .ئلدو  ب نامحئم اباحاس ياب ريب

 تا   هز يب“ ادتاياو و  ر  ريب هني  ) رل  يدر ب  اي انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   ئنئرساپ نالمس   ،پيييد”رنل  يرسب   شۉرۉح-نان

 :ئديتآ يريب هيسا   .يدتيگ ئرساپ نالمس   .(رايلئديآ پيييد”نيرسب  اي



66 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 .يدييد – راريايتغا ئناريد   لاو   .يدتيگ اريد   ئرساپ نالمس   —

 ئنئنار ۉتاو   پيدا   تابغئ نگئر ل اباحاس لاو   .يلدگ   مح   لئيار بج   نگاؤ نادز امراب هنۆنگاؤ نگئنادۉح لۉسر   ئرساپ نالمس  

 لۉسر   .رالئديتآ ايادۉح لۉسر   ينيرل  ز ؤس نگئر ل اباحاس .يلدگ   ئرساپ نالمس   نگو  س نانداو   .يدر ب   راباح ئناو   هو يدر ؤگ

 :ادۉح

 .يدييد – ؟تاجاح هن شۉرۉح-نان ينداي .رل  يدياي يتا   رادر ئم مح   تااغس لو  ش رل او   .لغئيتآ ار ل او   ،ئرساپ نالمس   يا   —

 .رل  يدر يتي   ار ل او   ئراباح ۉب

 :رالئديتآ رل اباحاس

 .کيدم  ياي يتا   رادر ئم زيب —

 :ادۉح لۉسر  

 ئنئتابغئ نگئنالمۉسۉم ريب ميک رح   .زنگئۉلدو  ب کد   ني  اي يتا   رادر ئم نيچاۆ نگۉنو  ش .زينگيدتا   ئنئتابغئ نگئنالمس   زيس —

 .يدييد – رل و  ب کد   ني  اي يتا   رادر ئم زئمئر نالغاو  د هممح   هتسا  

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) تئلاح

 ،ئناغي .مۉلدو  ب راي ار ل او   نم   .رل  يدتا   ئنئتابغئ نگئنالمۉسۉم ريب رنالار اي .مئدر ئتاو   اندئياج نگيديجتم   نۆگ ريب نم   —

 .يتا   مار اح اقبات ريب نگئز نگۉو  د اندۉلغو   ،يلدگ   يشيک ار غا ريب ه،يسا   .مئدالاۉق هجيگ لاو   .مئلدۉشغو  

 :ئديتآ نگاام

 .ليگياي يتا   مار اح ۉب —

 :مئديتآ نم  

 .زم  ياي ينيتا   نگئز نگۉو  د يشيک نالمۉسۉم —

 :لاو  

 .ئدئقد امئز آغ ،پيييد – رئدئشاغي ني  اي ئنۉم نند  ي  اي ينيتا   نگئنالمۉسۉم —

 .يدم  تيگ نامدئز آغ ئسائ نگينيتا   نگئز نگۉو  د ينلچ   هنۆگ قئرق أت .مئنداياو   پقۉر غو   نم  

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – ريدر ت  ب   نادئقلز ابچ  ب   هو انئز  يسأنۆگ نگئتابغئ —

 .يلدگ   انئشغا نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نئتاح ريب نۆگ ريب

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ

 .يدتا   تابغئ هو يدييد – نک  ا   غاسغئ ئيو  ب نگئنئتاح لاو   ،لاللۉسر   ،اي —

 .رل و  ب اقميتآ ئنئبئيآ نگينيشيک ئزآ نگئتابغئ .رل و  ب تابغئ لاو   ،ايتسآ ئنئبيآ راب نگينيشيک .رل و  ب لاو   ئزآ نگئتابغئ

 .رئندقئاي غائلر ئپقا تم  حؤت .ريدر ت  ب   مح   نادتابغئ لاو   .رل و  ب تم  حؤت اقميتآ ينيشاي کيدم  تا   نگينيشيک

 :ئديتآ لۉسر  

 يرل  شاي ئشاغي هو ئتادابائ تااغت هممح   .رل آ  هنيلا   ئنئسامان لامآ ميک رح   .رل  گ   ئسامان لامآ هميک رح   ينۆگ تامايقئ —

ق ئنئسامان زاؤ هندب   رح   .رل و  ب غئلئز اي اندئسامان لامآ  .رااو 

 :راديآ هندب   لاو   نگو  سناو  

 .ري  يد – ميدم  تا   تادابائ هو تااغت ئلاي نگۉنۉم نم   .لأد  مامان نگينم   امان ۉب ،ايادۉح راب ،يا   —

 .رل  يدتا   نگئئتابغئ مح   نگينس   هنؤي .رل  يدتا   تادابائ هو تااغت نگاام رالالقح ،مأند ب   ،يا  “ :رل  گ   زاو او   نادل ااغتاقح تاغو  لاو  
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قي نگئر اباح ناندۉم نگينس   .مئدز اي نگاامان لامآ نگينس   ئنئتادابائ نگئر ل او   نم   ادتاغو  لاو    ينگأنۆگ ند  ا   نگينس   .رۉدو 

 .ري  يد”ئلدو  ب نگااس ميمر  ک   ئقنلابيرحأم نۆگ ۉب .مئدز اي انئسامان نگئر ل او   اسلو  ب

قي تادابائ هو تااغت چيح ،رل  ر ر  ؤگ .رل  گ   انۉلغو   لو  س ئسامان نگئر التااغمج   ار اپ ريب هني    :راديآ رالتااغمج   لاو   .و 

 .رئدغاشاب زئمامان نگيزيب .لأد  امان ۉب زئمامان نگيزيب ،ايادۉح راب ،يا   —

 :راديآ لااغتاقح تاغو  لو  ش

 ئزنگئئر التااغت لاو   نم   نيچاۆ نگۉنو  ش .زينگيدتا   مح   تابغئ هنؤي .زينگيدتا   تادابائ هو تااغت زيس ،رالتااغمج   ،يا   —

قي مر  ک   ئقنلابيرحأم هز يس نۆگ ۉب .ميدر ب   هنيسي  ا   نگئتابغئ  .رد  ا   پاز غا پيييد – رۉدو 

 :ئديتآ لۉسر  

 نگينأند ب   نيمؤم .(زئساديپ   مح   زئسنايئز ) رئدحابۆم يريب ،رد  ا   اديپ   ئئغلر ئپقا – يريب ،مار اح – يريب .ريديليح چاۆ  تابغئ —

 .رل و  ب رئپقا ايتسآ اندئناي نگينيشيک ريب هني   پيييد”نيرأيم  تا   تابغئ نم  “ هو هتسا   تابغئ هندب   ريب .رئمدار اح يگيکلم  تا   تابغئ

 .ريکديکلم  تا   ئنئتابغئ نگئر مالئلاز  هو نگئر الۉقزو  ب لاو   .ريندل  ر ب   تاسۉغر يريب هني  

 

دينجي ناو    باپ ي 

يانئ نگئنئساز ج   نگيه گمتا   ئقلئلچۉغۉش  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .”رل  زم  ريگ رالئلچۉۉغش هدشيحب  “

 :ئديتآ مل  أ تييس   .رل ر ئدپئتاي ادپاز آ مح   يسيکاي .يدتاؤ ناندئسار آ نگۆرؤگ يکاي مل اسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب

 .يدييد – نک  ا   ئلچۉۉغش يريب هني   .نک  ا   کيدم  تا   اقر ئي ينيگيدييس نگينۆزاؤ يريب نگۆرؤگ يکاي ۉب —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 يرمل  يتي   ،ينجيکاي .رنل  أيل  ز ؤس زؤس نلاي لاوو او   .زم  تا   تااغپش   ميک چيح ار التااغمج   يلر ۆد رتؤد ينۆگ تامايقئ —

 .رل  پيرؤگ ،ينجۆدر ؤد .رالئلچۉۉغش ،يجچۆناۆ .رنالادالآغ

 نل  يب يشيک نگۆم زۆي ئتلآ مل اسسئحيل آ  اسۉم .ئداماغي رئماغي .ئلدو  ب اديپ   (ئقچلآ) ئقلتاحغا تاغو  ريب الدئياسر ائ ينب  

 .ئدالمو  ب لۉبقا يگل  يد مح   هتسا   گل  يد هچأن رح   .ئدئقچ ار حأس

 :ئديتآ اسۉم

 .نگيدم  تا   لۉبقا يگل  يد ۉب هو نگيدم  تا   ميحر   نس   ار الالقح !ايادۉح راب ،يا   —

 :ئديتآ لااغتاقح

 – نيرم  تا   لۉبقا ينيگل  يد نگئر ل او   نم   ،اسلو  ب ئلچۉۉغش ادياج رح   .رئدر اب ئلچۉۉغش اندئسار آ نگئر الالقح ،اسۉم ،يا   —

 .يدييد

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اسۉم

 ؟نييد  ا   چل آ  همأن نم   ينداي —

 :ئديتآ لااغتاقح

 .ليگر ب   ابو  ت ار الالقح ۉب ،اسۉم ،يا   —

 .يدر ب   رئماغي لااغتاقح .رل  يدتا   گل  يد رل او   نگو  س نادابو  ت .رل  يدر ب   ابو  ت هنيسمم  ح   نگو  س نانداو  
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 .ئلدآ نئتاس لغۉ ريب مادآ لاو   .ئدر اب مادآ ريب :ريدپيلگ   هليش   ادر اباح

 :ئديتآ يسي  ا   نگۉلغۉ لاو  

 .رئدئلچۉۉغش مۉلغۉ نگينم   —

 :ئديتآ ئجئلآ

 .يدييد – رئدتاز  هلچح  أس ئقلئلچۉۉغش —

 :ئديتآ انئنئتاح نگئنئساجو  ح لغۉ ۉب .يدپۆتاؤ رالتاغو  هچأنر يب

 .رؤي پيييد”نئيل آ  نئتاح“ ماجو  ح ،ئمراب نگئر اباح نگينس   ،ميبيب ،يا   —

 :ئديتآ يسيبيب

 ؟رل و  ب همأن ئجل آ  —

 :ئديتآ لغۉ

 .ليگر ب   پئلآ لغئ چاۆ  ناندئلغااقس نگئماجو  ح نس   .نيرد  ا   ئنئجل آ  نگيشاي لاو   نم   ،ليگم  ياي مغا نس   ،ميبيب —

 .يلدگ   انئناي نگئنئساجو  ح لغۉ نگو  س نانداو   .يدتا   لۉبقا ينۆزؤس يبيب

 :ئديتآ

 .رؤي پيييد”نيير  ۆلداؤ  ينس  “ ميبيب ؛ئمراب نگئر اباح نگينس   ،اجو  ح ،يا   —

 .ئدانمانائ هنۆزؤس نگۉناو   اجو  ح

 :ئديتآ لغۉ

 .يدييد – نس   رر  ؤگ همأن ،لغئتاي پۉلو  ب نالاۉق هجيگ ۉب نگۆزاؤ ،نگاسانمانائ نس   رگ  ا   ،اجو  ح ،يا   —

 نگينيرأ نئتاح تاغو  لاو   .ئدتاي پۉلو  ب نالاۉق .ئدر اب هنۆياؤ نگو  س نانداو   .ئلدو  ب لقۉام هنۆنگلؤک نگئناجو  ح زؤس ۉب

 انئلايئح نگينيرأ ادتاغو  لو  ش .يدر يتگ   نقئاي انئاغماد نگينيرأ ئناو   .ئلدآ ئنئاغچئپ ناندئناي نگينيرأ .يلدگ   انئشغا

 ئنئنئتاح هو ئلدآ ئاغچئپ ناندۉلغو   نگئنئتاح .ئدر ۉت نند  يري   ،پيييد”رر  ۆلداؤ  ينم   نئتاح ۉب“ .يلدگ   ريکيپ لو  ش

 .يدر ب   راباح پيييد”يدر ۆلداؤ  أنۆگيب يميبيب اجو  ح“ :انئر الشاندئر غا نگئنئنئتاح لغۉ نگو  س نانداو   .يدر ۆلداؤ 

 نگينيشيک ۉب .رل  يدتا   شۉراۉ پۉلو  ب پار ات يکاي نگو  س نانداو   .رل  يدر ۆلداؤ  ينيشيک لاو   پيلگ   ئرالشاندئر غا نگئنئتاح

 :ئديتآ مل  أ تييس   نيچاۆ نگۉنو  ش .يلداؤ  يشيک نس  گس   يلپأبس   ئئغلئلچۉۉغش

 .زم  ريگ هدشيحب   رالئلچۉۉغش —

 ئقلئلچۉۉغش يزيب يزاؤ نگئنلالآ .سئر ايديآ پيييد ئلچۉۉغش أشيک ني  يد نلاي ئناو   ه،تسا   شاي ستار  يريب زيب

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ .نئسالاقس اندامآ ناندئسالب  

 

کيزينجي ناو    باپ س 

يانئ نگينيسنأۆگ قلۉغ هو نگينيسنأۆگ زؤگ  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ر  نگئنلااغتاقح — نده ل  ر ب   أيۆلواؤ لااغتاقح .ريدأنۆگ ئلاۉ  لاو   .نگامار غا نل  يب زؤگ ناماي هنيب   اندئسار آ رالالقح ينينده ل 

 يلپأبس   نگئئغنلار غا نل  يب همتيسمک   لاو   ،پۉلو  ب لالآ أيۆلواؤ ند  ر يب زنگئاسار غا نل  يب کم  تيسمک   رگ  ا   .ريندد  ا   ناحنئپ

 .نگالمئير آ نادز نگئئر التادابائ تااغت .زنگئئرسالئير آ نادز نگئئر التادابائ ند  ا   .زينگيرسش  ۆد شاد نادل ااغتاقح
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 ئساز آغ مامات ،رأيلگ   تاي ريب ه،رسؤگ .ئدر ارياب اياج ريب )!نيتسا   سدد  اۉقم ئنئر بغا نگۉناو   ئرنگات ،يغو  ) ئماستيب تيزي  اب

 .يلديکچ   اپار ات ريب ،پينيگسيت ناندئئغنلاماي نگۉناو   تيزي  اب .يدتب  را   يشۆنر ؤگ ،پۉلو  ب نئز اۉ ييۆت ،نش  ۆد نالداح

 :ئديتآ تاي تاغو  لاو  

 .يدييد – ميدم  تا   نم   ئتاپئس ۉب .يدتا   لااغيتادۉح ئبئيآ ۉب ،تيزي  اب ،يا   —

 .يدتا   ابو  ت نيچاۆ يند  ا   پئيآ هتاي لاو   تيزي  اب

 ييۆت هو ئرل از آغ مامات .رأيلگ   تاي ريب ،يدر ؤگ .ئداغي رئماغي تاغو  لاو   .ئدر ارياب اپار ات ريب تيزي  اب نۆگ ئلتۉلۉب ريب هني  

 :تيزي  اب .يدپيلگ   نقئاي تاي .ريدپيليزا  

 .ئدانئغي ئنۉنو  د ،پيييد – نيسلم  ۆکؤ د همۆستاۆ ئوۉس نگيتاي ۉب —

 :ئديتآ تاي ادتاغو  لاو  

 ئئغلر ادر ئم ۉب ،اسلو  ب رادر ئم نگيمسيج نس   رگ  ا   .ريدشاي لينگي   لاو   .رد  ا   کأ پ وۉس ،اسلو  ب رادر ئم نگۉنو  د ،تيزي  اب ،يا   —

 .يدييد – ؟نگيرسد  ا   کأ پ نل  يب همأن

 هنيري   اقجراب نگو  س نانداو   .ريدپيديگ تاي ه،يسا   .يلدگ   هنۆزاؤ نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .يدتيگ نند  ۆزاؤ تيزي  اب تاغو  لاو  

 .ئدر الباي ار نگات ،پيدا   ابو  ت نۆگ هچأنر يب هو ئديتغا انئز ائ .ئدامراب

ق ئنئز امان ريرتا   مل اسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب  :ئديتآ پار غا انئر نالار اي هو ئدااو 

 ؟يمزينگيدم  رؤگ يشۆد زينگيريب چيح ،رل اباحاس ،يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نانداو   .ئدالمو  ب پغاو  ج يليح چيح نادر ل اباحاس

 اناستم   يشيک ريب ادياج لاو   .رالئدر اب پئلآ اياج ريب .يدتيگ پئلآ يشيک يکاي يزيب .کۆ در ؤگ يشۆد ريب هجيگ ۉب زيب —

 ،نيلو   ئدر اۉ انئشاب نگينيشيک ناتاي لاو   .راب شاد ئلاۉ  ريب اندۉلغو   نگۉناو   .رئدپۉرۉد يشيک ريب اندئجۉشاب نگۉناو   .رئتاي

 .ئلدو  ب ار اپ-ار اپ هني   شاب ،ئدر اۉ هني   ئناو   لاو  .ئلدو  ب مج   هني   شاب لاو   نگو  س نادتااغس ريب .ئلدو  ب ار اپ-ار اپ ئشاب نگۉناو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .راپيات ئقلاغس هني   ئشاب نگۉناو   ناندنگۉو  س

 .مئدار و  س لاو و  س پيييد”؟رايلو  ب هليب   يليحأن ۉب“ :ند  يشيک لاو   نم   —

 :ئديتآ يشيک لاو  

ق ناحرغۉ هدأينۆد رل ۉب —  .رۉدۉب ئباز آ نگئر ل ۉب .رئدر مالادآ نادۉناۉ ئناو   ،پااو 

 ناتاي لاو   .راب اقچئپ اندۉلغو   نگينيشيک ريب هني   .رئدپئتاي اناستم   يشيک ريب هدر ي   ريب .مئدر اب اياج ريب هني   نگو  س نانداو  

 شاب ،نگو  س ناندلآ  پئرتاد ئنئاغچئپ کز  گ   رح   يشيک ۉب .ئلدو  ب ادئج ند  ور  ؤگ شاب لاو   .ئلداچ نند  يسس  نگي   نگينيشيک

 :مئدار و  س لاو و  س ند  يشيک لاو   نم   .يدتيب أور ؤگ شاب هني   ،ئدر اۉ هني   لاو   .ئلدو  ب تااغس ،پئلۉشغو   أور ؤگ نادايتغا

 ؟رئدااقو  هن ۉب —

 :ئديتآ لاو  

 .رئدر الئنچلاي يکأ د أينۆد ۉب هو رئدر نالار اب أينۆد لاو   نأمتا   ابو  ت هدأينۆد ۉب رل ۉب —

 هنيسپ  د   نگۉناو   تاو   .راب تاو   نار ۉد پئناي هندۆستاۆ .رئدپئر ۉتاو   يشيک ريب ادياج لاو   .ئقدر اب اياج ريب هني   نگو  س نانداو  

 هني   اسلو  ب نگو  س نند  چ  گ   تاغو  زار يب .رئدپۉلو  ب لۆک ،پئلآ تاو   ئساز آغ هممح   .رئدپئئقچ پئلو  ب کد   ئداو   رئمدات يلسيم

 .رايلو  ب نت   نادشاب ايتغا هد-هني   هو رأييؤک اداو   ئلاي ينگکاؤ هني   .رايلو  ب نت   نادشاب ايتغا

 :نادر ل او   نم  

 .مئدار و  س لاو و  س پيييد – ؟رل  ر يدم  أن رل ۉب —
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 :رالئديتآ رل او  

 .ريدر نل  د  ا   رسۆدأن ئنئسادوؤس ،پۉلو  ب لغۉشم   نل  يب کيلر گأادوؤس هدأينۆد رل ۉب —

غ شاي هندۆنگاؤ .اسسار آ يزاؤ .رئدپئر ۉتاو   يشيک ريب هندۆستاۆ نگئتاغت ادياج لاو   .ئقدر اب اياج ريب هني   نگو  س نانداو    رنالالاو 

 .مئدار و  س لاو و  س پيييد”؟ميک ۉب“ :ند  يشيک يکاي لاو   نم   .رل ر ۉد ،پئر ۉوشغو   لغو   پئشار غا اتامزئح

 :رالئديتآ رل او  

 .رئدلالۉلئلاح مئيار بائ لاو   —

 :مئديتآ نم   نگو  س نانداو  

 ؟زينگيسميک رل  زيس —

 :رالئديتآ رل او  

 .رل  يدييد – سئر ئمدلاسسئحيل آ  لئيائقم هو لئيار بج   زيب —

 :مئديتآ نم   نگو  س نانداو  

 ؟نگيدز ک  ر ؤگ هز يب نيچاۆ ااقو  همأن ئرل ۉب —

 :ئديتآ لاو  

 رل  شاي ئلاي نگۉنۉش ئتاممائ نگۉناو   .نگيزک  ر ؤگ يرل  شاي لو  ش اپاستۉم تمم  احۉم مئبئباح“ :ئدر ۉيۉب هر ل  زيب لااغيتادۉح —

 .يدييد”رل  ر د  ا  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – !نگأمتا   زيگر ح   يشاي ئلاي نگۉنۉم !نگۉلو  ب رادر اباح ند  ر ل  شاي ۉب ،رنالار اي ،يا   —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 يشيک رح   رگ  ا   .رر  ؤگ پاز آ لئي نگۆم شأب يميرگيي نيچاۆ هنگنگت   رح   ،اسلآ نأمتا   ئزار  ئنئلام نگينيشيک ميک رح   —

ر  ئنچلاي ،يا  “ :راديآ لااغتاقح ه،سم  تا   تاي ئنلااغتاقح ،ايسغو   هندۆياؤ ئلام مار اح نده ل   ،زنگئاسلو  ب نگل  يب يادۉح !ميب 

 نگااس نم   نگأنچأريب   هنيسي  ا   ئلام مار اح لاو   أت ،نگس  ليب يادۉح ينم   نس   ينداي !زنگۉئدز اميغو   ۉلام مار اح هدز ينگۆياؤ انداو  

 پقا ئئغلۉلاۉ  نگينأنۆگ لاو   .نئر ار ئدز اي أنۆگ هنگيرد  پد   لامآ هندۆگ رح   ،ارسۉد هنگدۆياؤ لام مار اح لاو   رگ  ا   .نيرم  تا   تم  حر  

 ،نگس  لاؤ  نگاؤ نادر ل او   نس   رگ  ا   .رل و  ب نغئز آ هو ۉقزو  ب ،مار اح تنرز  پ   لاو   ،اسلو  ب نگيندرز  پ   رگ  ا   .رل و  ب ئلاۉ  مح   ناندئاغد

 .”زالمو  ب لۉبقا يگل  يد نگئناو   مح   هتسا   گل  يد رگ  ا   .زم  تا   گل  يد ئشاغي نگااس

غ ريب امما   .ئداواقت هو ئدتئحاز  زيسکأ چ لاو   :رل  يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ند  يزيمرت   ميکح   اجو  ح  .ئدر اب ئلاو 

 :رالئديتآ هنيريب-يريب يرل  تيرۆم .ئندغئز آ هو ۉقزو  ب ناتاپيئر اب لاو  

 ۉب .کيدپيديشا   پؤک پيييد”ريندند  يگم  ياي امۉقل مار اح نگينيسن  ا  -اتآ ئاغلمو  ب ۉقزو  ب نگيندرز  پ  “ :نادز ئمئحئش زيب —

غ ۉب .رئدئلاي نگۉنو  ش مح   ۉنۉتاح هو رئداسسار آ نأر اؤ زئمئحئش الداح  تاغو  لاو   .”؟ريندد  پأبس   همأن ،اسلو  ب ئلاي نگۉنۉم لۉاو 

 :ئديتآ اجو  ح

 :رالئديتآ هو رل  يلدگ   نگاام رل او   .ئلداس تغئلاس لۉپ انئر التايار  ئساشئتاپ نگئز ئمۉدر ۉي رالتاغرو يب ،رنالار اي ،يا   —

 .رل  يدييد – !نگيدا   سل اح نادالب   ۉب يزيب —

 :مئديتآ هو مئدر اب انئناي نگيميکأ ح پۉلو  ب راچان نم   تاغو  لاو  

ريشده لر هو ادۉح لۉسر   ،لااغيتادۉح نند  س   !لغۉيغو   يشاي ۉب ،ميکأ ح ،يا   —  .ميدييد – رئدر از يب پ 

 :ميکأ ح
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 :مئديتآ هميکأ ح نم   .ئلدو  ب تي  ئر ۉرز   نگاام رئحآ .يدييد – نئر المآ ئلۉپ ۉب نم   انداو   ،زينگيس  اي ئمئمااغت نگينم   زيس —

 .ميدييد – املر و  ز  پؤک ينم   !لغۉيغو   امئر ايئتائغ زاؤ هکديکلم  ياي مااغت ينم   ،ميکأ ح ،يا   —

 ئرمالااغت نم  ۆد-يلر ۆد پئز اي ناحرست  د   مد   لاو   رمالئداح .ئدر ۉيۉب يگيکلم  ريتگ   مااغت تاغو  لو  ش ،پيييد”رايلو  ب“ ميکأ ح

 ميکأ ح .ميدن  يچ   يگر  ؤچ لاو   انچايلو  ب رئحآ سيجلم   أت .مئلداس امئز آغ پئلآ کر  ؤچ امۉقل ريب نم   لاوو او   .رل ۉ ديغو   پيريتگ  

 مئنئتاح هجيگ لاو   .مئدر اب همۆياؤ نگو  س نانداو   .مئدتۉوۉي پۉلو  ب ئرۉجبم   يگر  ؤچ لاو   نم   رئحآ . ئدامرئيآ ينۆزؤگ نند  م  

غ ۉب ناندئتاوو قۉ نگئنامۉقل لاو   .ئلدو  ب لئساح تنرز  پ   ۉش ند  تب  حؤس لاو   .ميدتا   تب  حؤس نل  يب  – رئدپۉلو  ب ئلاي نگۉنۉم نالاو 

 .يدييد

 :ئديتآ هو يلدگ   انئشغا نگينيسن  ا   ئماستيب تيزي  اب نۆگ ريب

 زيس امما   ،ميندأمياي امۉقل مار اح تاغو  چيح نم   .رئنداندئاغلمو  ب مار اح نگئنامۉقل ئئغلاقلمو  ب زيتسزز  ل   نگئتااغت ه،نا   ،يا   —

 .يدييد – زينگيپسيرب   يتۆس مار اح نگاام

 :يسن  ا  

قي هندۆياؤ مئشنگغو   .مئدپئر اب هياؤ ئشگنغو   پيرت  ؤگ ينس   نۆگ ريب امما   .ميدم  رب   يتۆس مار اح هر ؤگ-هليب نم   —  .نک  ا   و 

 مئدتۉناۉ ئنقئاح نگۉناو   نگو  س نانداو   .ميدرتۆس هنگۆزؤگ نگينس   ،پئلآ همرۆس ناندادم  رۆس لاو   .يدشۆد انادم  رۆس مۆزؤگ

 .يدييد – مئلدغا نامشالئز ار  هو

 :ئماستب   تيزي  اب تاغو  لاو  

 .يدييد – زينگيپسيدا   اپج   نگاام ه،نا   ،يا   —

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ .نس   ياغالاقس ند  ر ل  شاي مار اح هو نادئقملار اح ينأممح   !زئمئر نگات يا  

 

قۉزئنجئ ناو    باپ دو 

يانئ نگئنئساز ج   هو آزابئنئنگ نگئغئلئسمۉلاۉ   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رالياب ،ينجيکاي .اسلو  ب نأريب   راز آ انئر التايار  ،پۉلو  ب مئلاز  اشئتاپ لاوو او   .رر  يگ احاوز و  د نگاؤ ند  مم  ح   القح يلر ۆد چاۆ  —

 .رل  رس  ؤگ تنل  ب   نادر الالقح ينۆزاؤ ،يجچۆناۆ .هسم  رب   تقاز  -رۆشۆح

 :ئديتآ يسل   ۉبآ حقئاف

 اقر ئشاغي مح   نانداو   اسلو  ب يديگيي رأکز يحرب   ،ئنئرر غا رأکز يحرب   ،لاوو او   .راتۉت ستو  د ئرمالادآ يلر ۆد چاۆ  لااغتاقح —

 مح   ساح يرل  يشيک ينلۆوؤگ يچيک ،يجچۆناۆ .راتۉت ستو  د اقر ئشاغي مح   نانداو   ئرالئحاس ،ينجيکاي .راتۉت ستو  د

 .راتۉت ستو  د اقر ئشاغي

 اقر ناماي مح   نانداو   ئرمالادآ ۉقزو  ب ئررغا .راتۉت نامشۉد يرل  تيگيي ۉقزو  ب ،لاوو او   .راتۉت نامشۉد ئرمالادآ يلر ۆد چاۆ  لاو  

 .راتۉت نامشۉد اقر ناماي مح   نانداو   يرل  ر يبپک  ت   مئر اي .راتۉت نامشۉد (يرل  ر يبپک  ت  ) ئرالئسمۉلاۉ  ،ينجيکاي .راتۉت نامشۉد

 .راتۉت نامشۉد اقر ناماي مح   نانداو   ئرل اشئتاپ مئلاز  .راتۉت نامشۉد ئرل ر ئپقا ،يجچۆناۆ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رئمدار اح نگااو   شتيحب   ،اسلو  ب راب کيلر يبپک  ت   مح   اقجئلاي يسن  أد  نگيگيلر أز ۆي هندۆنگلؤک نگئر مالادآ هليب   —

 .ئدر اب يريزو   ئلاۉ  ريب نگئجاچجاح .ئدر ئتاو   هنديگيشاي نگينۆياؤ لاو   نۆگ ريب .رل  ر يدپيدا   تاياو و  ر  نادلالئبدآ نيب پاتر ۉم
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 يکاي .ئدر اب رنالو  د يلر ز   اسلو  ب هندۆستاۆ .ئدر ارياب پۆتاؤ نأمتر  س   ار الالقح قئاندئپار ات يکاي نل  يب يگيندا   ئقلشو  حرس   لاو  

 .ئدر ارياب پۉچاۉ نگااي نکد  يلستم   يشيک يکاي اسلو  ب اندئپار ات

 :پاتر ۉم تاغو  لاو  

 – زم  تا   تم  حر   نگااس لااغيتادۉح ينۆگ تامايقئ ريرتا   .يغو   ينگيشاي ۉب !؟نگيگيدتا   شاي همأن ۉب ،ستم   لئپغا ،يا   —

 .يدييد

 :ئديتآ پيلگ   ئراحغا نگاۉم نگيريزو   لاو  

 پانات تل غا رگ  ا   !ار غا ئشاغي نگاام .ئلاي راديآ نگاام يزؤس ۉب نس   ،نيريمديک نم   ؟ئنگمئدامانات ينم   نس   ،پاتر ۉم يا   —

 .يدييد – رل و  ب ميشاي پؤک نل  يب نگينس   ،نگاسلو  ب ناديآ پانات ستار  رگ  ا   .مۆدتاؤ ينگأنۆگ نگاسلو  ب ناديآ

 :ئديتآ پاتر ۉم انداو  

 .نئر ايديآ پانات نم   —

 :ئديتآ ريزو   لاو   انداو  

 ؟نيريمديک نم   —

 :ئديتآ باتر ۉم

 .نس   يلاؤ  رادر ئم ريب مح   نگئر ئحآ .رل و  ب ار غا يرل  ز ۆي هرسؤگ رالالقح ينس   .نگئسمادآ نلو  ب نادوۉس رادر ئم اتر قا ريب نس   —

 هندب   لاو   رگ  م   .رل  ر د  ا   سئمان .زاموۉي ينس   ميک چيح ،رل ايتسآ پيييد”نگۉوۉي ينأند ب   ۉب“ :نگيرل  ر ش  ۆدسار يم نگس  لاؤ  نس  

 ادتاغو  لاو   .رل  يدييد”رل و  ب کيلر يبپک  ت   يليحأن يگيلر يبپک  ت   نگئر ادر ئم ۉب“ :رمالادآ .راو ۉي نيچاۆ نچاز غا ،اسلو  ب هر أچيب پئر غا

 هيسا   .يلدگ   انۉشۉح نگو  س نادتاغو  هچأن ريب .ئلدئئقي پۉلو  ب شۉحيب هو ئدر ۉد پئلاس اقشآ ئنئشاب مئلاس ريب ريزو   لاو  

 .ئلدو  ب (ناندئر الستو  د) نند  يرل  يلو   نگئنلالآ نگو  س نادتاغو  هچأن هو يدتا   ابو  ت ،پۉيغو   ئنئشاب انئر الاقيآ نگئباتر ۉم

 :رل ر ئدپئديآ تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر  

 هو يدتا   رما   هر ي   لااغيتادۉح .يدز م  رب   مل اس ار الالقح هو يدر يبپک  ت   مادآ لاو   .ئدر اب مادآ ريب اندئناماز  مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل  ر يدپيييد – رئدر اب اندئستآ نگيري   مح   زينح   لاو   .ئدوتۉي ري   تاغو  لو  ش ينأند ب   لاو   .يدييد”تۉوۉي ئمادآ لاو   !ري   يا  “

 نگۉناو   لاو   .رل  يدر ۆندۆم أيۆد ريب ئناو   رل او   .ئدر اب ئرلالغۉ هچأنر يب اندئناي .ئلدو  ب رار اب اماش اندئتاغو  اپئلاح راماو   يتزر  ح  

 ئقرتآ نادر الالقح ينگۆزاؤ“ : نمد  ل  أ تييس   لاو   يکچۆن .يدر ۆندۆم ئنئر لالغۉ اسلو  ب لو  ي هچأنر يب هو يدر  ؤي لو  ي هچأنر يب نل  يب

 .رالئدر اب نقئاي اماش رل او   .يدپيديشا   پيييد”ريلدأد  ئقلغئ تنگااو   ئقلاقمتۉت

 :اديب  اۉ ۉبا   هيسا  

 .رل  يدر ب   راباح ،پيييد – رأيلگ   اماش راماو   يتزر  ح   —

 راماو   يتزر  ح   .ئدئتابو  ن نگۉلغۉ کيکلنم  ۆم أيۆد ادتاغو  ۉب .ئدر ائقچ نند  ۆنگاؤ نگۉناو   ينيشيک ئلتآ نگۆم زۆي اديب  اۉ ۉبآ

 پيرؤگ الداح ۉب ئراماو   يتزر  ح   اديب  اۉ ۉبآ .ئديل  ئرالاقيآ يکاي نگئر اماو   يتزر  ح   تاغو  لاو   .يدر أيلگ   پأر ؤي ادايئپ اسلو  ب

 :ئديتآ

 .يدييد – ؟رئلداح هن ۉب .رأيلگ   نيچاۆ اقمالئرشغا يزيس يشيک ئلتآ نگۆم زۆي ،راماو   يا   —

 .يدنم  ۆم راماو   يتزر  ح   .يدر يتگ   تآ اديب  اۉ ۉبآ

 :ئديتآ

 نگئر الالقح .رئدئر التابغئ هو يرل  شاي کر  د  يب نگئر الالقح يرتش   ئلاۉ  .رئدر اب يرل  رتش   نگئئغلئنچالمۉسۉم !اديب  اۉ ۉبآ يا   —

 نل  يب کيلر يبپک  ت   ئقلئنچالمۉسۉم .ريکديلينلۆوؤگ يچيک يرتش   ريب هني   .رد  ا   تنل  ب   ينگأبرت  م   اقلمو  ب سپ   ئلاي اقپر و  ت هنۆزؤگ
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 .يدييد – زالمو  ب لئساح

 .ئدر ۉتاو   پيچگ   هنۆستاۆ نگئتاغت نل  يب ئيل  نگئنئر الاقيآ .يدر يگ اماش پۉتۉت ئنئشاب نگينأيۆد لاو  

 :ار مالادآ

 .رل و  ب شاد نادل ااغتاقح ،اتسۉت ئلاۉ  نادر مالادآ ينۆزاؤ ميک رح   نگيليب !تااغمج   يا   —

ق ئنئلمائ نگينۆزۆي ري   رل ر ئپقا .يدشۆد شاد نادل ااغتاقح نيچاۆ ئغئنلاتۉت ئلاۉ  ينۆزاؤ لئز از آ  کيلر يبپک  ت   مح   رل اسااو 

 .رل  ر يدر ۆديؤک اداو   ئشئمغا نيچاۆ يند  ا   کيلر يبپک  ت   ،يمزينگۆدر ؤگ رنالغاو  د يا   .رل  ۆ دشۆد شاد نادل ااغتاقح هو رل  يدتا  

 .رل  ر ر  ۆديؤک انۉداو   تري  ئحآ ئرل او   انداو   ،رل  تس  ا   کيلر يبپک  ت   رمالادآ ،رل اسلو  ب نر  ۆديؤک انۉداو   نگينأينۆد ،پيدا   پابک   ئشئمغا

 .رئدئقرتآ ه،سسا   نگۆم يلکب   ه،سسا   زۆي ناندۉداو   نگينأينۆد ۉب ئداو   تري  ئحآ

 لاو   .يدر يگ انئستآ ري   نيچاۆ کم  ريلديب ئنئئغلاشئتاپ نل  يب يشيک نگۆم زۆي ئتلآ نۆگ ريب مل اسسئحيل آ  ناميل  ۆس يتزر  ح  

 مار اح نگاو  ش مئر اديد نگينم   مح   اسلو  ب راب کيلر يبپک  ت   ئقجاز آ هندۆنگلؤک نگيميک ،ناميل  ۆس ،يا  “ :انئغل غۉ نگۉناو   تاغو 

 .يلدگ   زاو او   ني  يد”رل و  ب

رق ناميل  ۆس يتزر  ح   پيديشا   ئنۉم  :لاو   .ئدغو 

 .ئديتغا ند  ر ي   لاو   هو يدتا   ريکيپ پيييد – نيرش  ۆد شاد نادل ااغتاقح نم   ،اسلو  ب اديپ   ئقلئسمۉلاۉ  هندم   رگ  ا   —

 نل  يب رأ ريب اندۉيو  ب نگئناريد   .يدر أيلگ   پأر ؤي ناندئر انک   نگئناريد   ريب )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئسراب ناساح حئش —

نده  کييچين ۉب“ :حئش .يندۆرؤگ حۉ رکم   شاي لاو   هنۆزؤگ نگئحئش ادتاغو  لاو   .رالئدر ئتاو   پيچاي پار ش   نئتاح ريب  ريدب 

 پار ش   .ئلدو  ب قرغا هسميک ريب اداريد   ادتاغو  لاو   .يدر ؤگ تنل  ب   نانداو   ينۆزاؤ پيييد”!؟رار ۉتاو   پيچاي پار ش   نل  يب نئتاح

 لاو   تاغو  لو  ش .ئدئقچ پالشات ينيشيک ريب هني   اداريد   امما   .ئدر ائقچ پئلآ نل  يب ئلام ينأسميک لاو   ،پيريگ اريد   يجيچاي

 :يجيچاي پار ش   .يلدگ   پيتي   حئش

 اريد   ناساح حئش ه،يسا   .ئديغو   مادغا اريد   ناساح حئش تاغو  لاو   .يدييد-مۉديغو   نگااس ينيشيک لاو   ،ناساح يا   —

 ،پيريگ اريد   يجيچاي پار ش  .ئدئقچ ناداريد   پقۉر غو   حئش تاغو  لاو   .ئدز امتاب ،امما   يدر ز  ۆي اداريد   نگاؤ ناندۉم .ئدتاب

 :ئديتآ نگو  س نانداو   .ئدئقچ پئلآ مح   ينأند ب   لاو  

 يشاي ئلاي نگۉنۉم نگو  س ناندۉم .نگئدتاب اداريد   يلپأبس   نگئناتۉت تنل  ب   ينگۆزاؤ هبرت  م   ريب ،ئسراب ناساح حئش يا   —

غا-هنا   زيميکاي زيب .نگئرسل و  ب رئپقا نل  يب لو  ي هليب   ،لغۉيغو    نئتاح مر  حأمأن يمن  ا   نيچاۆ کم  رؤگ پانئس ينس   .سئر ئلدۉو 

 .ئدامتۉت تنل  ب   نادر مالادآ ينۆزاؤ زيگر ح   ئسراب ناساح حئش نگو  س نانداو   .يدييد-کيچداي پيدا   پار ش   ئوۉس ،پيزک  ر ؤگ

 

 باپ ينجيميرگيي

يانئ نگئنئقاح ئشنگو  غ  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ،ند  ينجيکاي .کر  گ   کم  رب   ه،سل  يد تاز  ريب نادئشنگغو   ئشنگغو   لاوو او   .رئدر اب قئاح چاۆ  اندئسۉشنگغو   نگئنئشنگغو   —

 رادر اباح نند  ۆياؤ ،اسالمو  ب هدياؤ ئشنگغو   .کر  گ   اقمار و  س ئنئلاح ،اسلو  ب اسساح ،ند  يجچۆناۆ .کر  گ   اقمراب ،ارسئاغچ

 .کر  گ   کم  رب  اي نگائشنگغو   ه،شسيب تاز  همأن رح   هنگدۆياؤ .کر  گ   اقلمو  ب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 ئقلئچۉشنگغو   ،قئاح ئقلشاندئر غا .رئدشاندئر غا ئشنگغو   لاو   يکچۆن .رئدر اب قئاح چاۆ  نگۉناو   .رئدر اب ئشنگغو   ريب —

 .رئدقئاح ئقلئنچالمۉسۉم هو قئاح

 .رل و  ب قئاح ئقلئچۉشنگغو   هو قئاح ئقلئنچالمۉسۉم نگۉناو   .ريدر  أچيب لاو   .رل و  ب قئاح يکاي .رئدر اب ئشنگغو   ريب هني  

قي قئاح ئقلئچۉشنگغو   اندئتاغو  ئلاي نگۉناو   ،رئدر ئپقا لاو   .رئدر اب ئشنگغو   ريب هني    .رۉدو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :راديآ .رار اب پئلآ هنيحأگر د   نگئنلااغيتادۉح .راتۉت ئنئشنگغو   ئشنگغو   ادتامايقئ —

 يميمۆحؤم .يدم  رب   ناندئشآ ئشنگغو   ۉب نگاام .نگيدتا   ياب ئنئشنگغو   ۉب .نگيدتا   رقئاپ ينم   ،ايادۉح راب ،يا   —

 .ري  يد – يدم  ريتيب

 :رايديآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   ند  پأبس   لاو   .رد  ا   پاز آ أند ب   لاو   لااغتاقح

ق ناحرغۉ لاوو او   .زم  تا   اديپ   امما   .رل و  ب اندامشۉپ القح راپو  ت زقۉو  د ينۆگ تامايقئ  ،ند  ينجيکاي .اتسۉناۉ ئنئناحرغۉ رنالااو 

 تي  ئحات ه،رسيگ هديجتم   ،ند  ينجۆدر ؤد .هسم  تا   گل  يد ه،تساؤ نانداستۆرؤگ ،ند  يجچۆناۆ .هسم  تا   أگز اؤ ،پيدا   گل  يد هنۆزاؤ

ق تيجتم   ق ئنئز امان امۉج ،ند  ينجيشأب .اسامااو   يکاي ،ند  ينجيدي   .هسم  ريتي   قالاح ه،سليب هلس  م   رمالئلآ ،نادئنجئتلآ .اسامااو 

 .هرسۆتاؤ نل  يب ئقللئپغا ينيگيلتيگيي هجيگ رح   ،ند  ينجيزيکس   .اسامار و  س ئنئدآ نگينيريب-ريب ،اسلو  ب شالدو  ي يشيک

قد يزاؤ ،نادئنجئز قۉو  د  .هسم  رب   مااغت نگااو   ،اسلو  ب چآ ئسۉشنگغو   ،اسلو  ب و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نادئشنگغو   ،ينجيکاي .کم  تا   ئقلئشاغي أنچأتيي   ئتار دغۉ ،لاوو او   .رۆچداۆ ئئغلئشاغي اشنگغو   نگئنئشنگغو   —

 ئسئچاو اد نگۉناو   ،اسالمو  ب ئلاي نگۉنۉش ئشنگغو   رگ  ا   .ئقلز امرتئآغ ئنئشنگغو   ،يجچۆناۆ .کيلزم  تا   کيليچتاماکين

 .رل و  ب لااغتاقح

 

 باپ ينجيريب ييگريمي

غس نگئنئز امان از انئج يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   راماو   بناي لالئبدآ

ق ئنئز امان از انئج زامان ميک رح   —  .رر  ب   پغاو  س تار قا يکاي ه،سمؤگ يدييم   لاو   رگ  ا   .رر  ب   پغاو  س تار قا ريب ،اسااو 

 :رل  يدتا   لاو و  س رل اباحاس

  ؟رل و  ب رادۉقم هن تار قا ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب ئلاي ئاغد تۉحاۉ ئرادۉقم نگئتار قا —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  ب   پغاو  س زئپساساح أند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   نپ  ک   هدس  ج   ميک رح   —

 :ئديتآ هو يلدگ   يشيک ريب انئشغا نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 .رأيم  رب   هجيتن   مئتااغت ،رئدپۉلو  ب ار غا مۆنگلؤک ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئز امان از انئج ،ار و  س ئنئلاح نگئناسساح نس   انداو   —  .تا   تار ايئز  اناستۆرؤگ هو اپئس ئنئشاب نگيميتي   ،ااو 
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 .ئلدو  ب آق ،پئلئچآ ينگلؤک نگۉناو   .يدتا   ئلاي نگۉنو  ش يشيک لاو   نگو  س نانداو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل ر ل و  ب اندئتار ۉس زنگۉو  د ادتامايقئ رنل  ي  اي مااغت انداستۆرؤگ .نگأمياي مااغت هنديچاي نگئناستۆرؤگ —

 

 باپ ايکينجي ييگريمي

يانئ نگئنئساز ج   نگيرل  پيرؤگ  ب 

 

 .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   تغۉسم   بناي لالئبدآ

 :يديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نايتش   يکچۆن ؛نکد  يلر يبپک  ت   لاوو او   .کر  گ   اقچمغا نادتاز  چاۆ  نيچاۆ نگۉنو  ش ه،دتلب  ا   .رئدئلسآ نگيرل  أنۆگ تاز  چاۆ  —

 تاماکين ناديادۉغب مادآ يتزر  ح   يکچۆن ؛نکد  يلتاماکين ،ينجيکاي .ئلدۉ وقو   نند  يحأگر د   نگئنئر نگات ،پيدا   کيلر يبپک  ت  

 .يدر ۆلداؤ  ئلئباح پيدا   کيلپيرؤگ لئبقا .نکد  يلپيرؤگ ،يجۆنچاۆ .ئدئقچ ند  شتيحب   ،پۉلو  ب

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ،نگيرنل  د  ا   ئقلئچتابغئ ،ينجيکاي ،نگيرنل  د  ا   ۉقلر و  حپار ش   لاوو او   .يدييد – زالمو  ب لۉبقا يگل  يد نگينيشيک رتؤد —

 .نگيرنل  د  ا   تانايئح انئدآ نگئنلالآ ،ينجۆدر ؤد ،نگيرنل  د  ا   کيليچپيرؤگ ،يجچۆناۆ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 هو تااغت نيچاۆ همأن نم   ،رأيدا   تادابائ هو تااغت رمالادآ للاح ،اسسار آ –،لاوو او   .رۆدرسۆد کم  تا   کيليچپيرؤگ ئداز  چاۆ  —

قمد  ا   تادابائ ق ناحرغۉ رمالادآ– ،ينجيکاي .هيسيد – ؟و  ق ناحرغۉ نيچاۆ همأن نم   ،رل ر ايااو   – يجچۆناۆ ه،يسيد – ؟نئر ايامااو 

قمد  ا   شاي رئياح نيچاۆ همأن نم   ،رل  ر أيدا   تاو احاس-رئياح رالئحاس  .رل و  ب رسۆد هتسا   کيلپيرؤگ پيييد – و 

 :لاو و  س

ق ناحرغۉ يشيک رگ  ا   — ق ه،تسا   وۉرزآ ئئغلاقمااو   ؟نيتسا   همأن هسلم  يب پااو 

 :پغاو  ج

ق هشيمح   ينيسر  ۆس”سالحائ“ — ق ئناحرغۉ مامات ،نئسااو   .رل و  ب پغاو  س کد   نااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ئنۉداو   نگۉداو   يلسيم ،کيلپيرؤگ — قي ئتااغت ،کد   يشيدا   و   .رد  ا   و 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 ،نادئقنلامۆگتب   ،ينجيکاي ،نکد  يلپيرؤگ ،لاوو او   .رر  يگ هدشيحب   يشيک هليب   .ريلدأد  پئيآ ،اسچغا نادتاز  چاۆ  يشيک رگ  ا   —

 .نادر نالاتيآ لاپ تب  را   ،يجچۆناۆ

 :رالئديتآ رالپاحسا  

 ؟رئدئيساح رالئلچاپ تب   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   انداو  

 اي ،رار ئغئغ شغۉ ريب اي.رئنداماي ئتغا لاو   .راينانائ القح نگااو   .راديآ (ئلمائ اداقح کلج  گ  ) ئبئيغا مئلائ ني  يد لاپ ناماي —

 اي ينگلؤک نگينيشيک رگ  ا   .رنل  يسم  رب   مح   ينۆنگلؤک ،مح   ينيليد هر ل  شاي ۉب .رۆدپؤک تاز  شز  نگم   ار ل ۉب .رئداقلمئس اشاب ئداو  
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ق ئنغاو  د ۉب ،ارساب لاپ ند  ر يب يليد  لألاي ،اير اح ل هو ،کار ئت لألاي ار ئت ل هممۉحلالآ) زالمغا انايئز  .رل و  ب تار اففک   نئسااو 

 . (مئز آ لئييئلآ ليحلأليب لألاي اتاوو قۉ ل هو ،کاير اح

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نادر مالادآ هديجتم   ينجيکاي ،کم  تا   تر  أت او ۉس ۉقوو  س ،لاوو او   .رر  ب  اي هدشيحب   ،پيدا   سل اح نادحاوز و  د ينأند ب   تاز  چاۆ  —

ق زامان يجچۆناۆ ،اقمراب نگاؤ  .اقلمو  ب هدتيجتم   نيچاۆ زامان هني   ،نگو  س ناندااو 

 هو نگائتااغت ،يجچۆناۆ ،کم  رۆوۆي اننگۉو  س نگينأينۆد ،ينجيکاي ،اقلمو  ب لئحاب ،لاوو او   :رر  ب  اي احاوز و  د ينأند ب   تاز  چاۆ 

 .اقنمئير اب نگائتاير اح

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رگ  ا   .رل  يدر يگ احاوز و  د نل  يب اقنمئير اب انئر التادابئ-تااغت رمالادآ پؤک-پؤک !انمئير اب نگائتادابائ هو تااغت ه،ندب   ،يا   —

 ،نگامتۉناۉ يزينگيرل  أنۆگ هني   .نگۉلو  ب کد   کيدم  رؤگ ،کيدم  تا   چيح زينگرس  ؤگ تامار ک   اي ،زينگتس  ا   تااغت ئلو  د ناحاج

 .نگيدا   ابو  ت هو نگيريتگ   از نگئئداي هبرت  م   يکاي هندۆگ

 .راب يسيبست   اندۉلغو   .ئدشۉد اپو  س ريب زيزا   ريب نۆگ ريب

 :ئديتآ زيزا  

 ؟ريدم  أن قئانگدۉلغو   ،ئپو  س ،يا   —

 :ئديتآ ئپو  س

 .يدييد – نيرأيدا   ئنئداي نگئنلااغيتادۉح نل  يب نگۉنۉش .ريديبست   —

 :ئديتآ زيزا  

 نس   .نگيرسأيدا   أنۆگ نگۆم زۆي ،نگتس  ا   ئلاي نگۉناو   ،ئپو  س ،يا   ؟ااغماناس نگئئداي ند  ا   کيندا   نس   ئنگمئرسايانماتاۉ —

 .يدييد – نگئرساياماناس هنگديگر  ۆي نيچاۆ همأن ئناو  

 امادئم ،يدم  رؤي پاناس نل  يب يبست   ينداي لاو   امما   .رل  ۆ دشۆد لو  ي رل او   .ئلدو  ب ئلابو  ت نادشاب ايتغا هو ئنداتاۉ ئپو  س لاو  

 .ئدالتاي هنديگر  ۆي

 :ئديتآ يريب نگئر ل اداز ۉغلاۉ 

 ،نگيليب نادل ااغيتادۉح ئمادر اي ،لاوو او   .نگۉلو  ب رادر اباح نادتاز  رتؤد اقلجو  ب اديپ   ند  ز يس ادتااغت رح   لاوو او   —

 :يجچۆناۆ .کر  گ   کم  تا   تاي ئنئر نگات اندئر ابار اب نگئنئتامئغن رح   نر  ب   نگئنلااغيتادۉح ،ينجيکاي .نگألميب ند  ز ينگۆزاؤ

نده  ند  ا   ،ايادۉح راب ،يا  “ رق نادل ااغيتادۉح پيييد”؟نيرد  ا   همأن نم   ،نگارساۉ همۆزۆي يميگيلب   رح   ،ينجۆدر ؤد .کر  گ   اقمغو 

 .يتآ پيييد”؟نيرد  ا   همأن ،اسلو  ب پؤک نادپغاو  س مأنۆگ ينۆگ تامايقئ ،ايادۉح راب يا  “ :هو ،لو  ب رادر اباح نگتس  ا   أنۆگ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ريشده لر هتيرؤي اندامسآ —  ئتادابائ هو ئتااغت لاو   اندئتاغو  نار اب پئلآ انامسآ ئنئتادابائ هو ئنئتااغت نگينأند ب   .رئدر اب پ 

ريشده لر  هو نگئر ايتغا انئز ائ ئنئتااغت نگيرل  پيرؤگ“ :لااغيتادۉح يکچۆن .”نگئر ايتغا انئز ائ ئتااغت ۉب“ :رل ر اديآ هو رل  ر ر  ؤگ پ 

 .رل ر ل و  ب ئلاي نگۉنۉش رل  پيرؤگ .رل ر ار اۉ هنۆزۆي نگينأند ب   هو رل ر ار ايتغا انئز ائ ئتااغت لاو   تاغو  لو  ش .ريدپيييد”نگۉراۉ هنۆزۆي

نده   لاو   .رل ر ل و  ب تاغشوو  ح نالمو  ب نغئمغا نگااو   ،اسالمو  ب پؤک ئلام نگينيريب رگ  ا   .رل  ر د  ا   ئنئتابغئ نگينيرل  ر يب-ريب رل  ب 

 .رل  ر ي  يد”پيرؤگ“ اسلو  ب ار مالادآ

 

 باپ اۆچۆنجي ييگريمي
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غس نگئغاموتۉي ئراحغا يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   :يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   ئرادۉح تئاغس ۉبآ

 تاو   نگاو  ا هدتري  ئحآ ،اوتسۉي هدأينۆد ۉب يشيک ئداو   لاو   .رئدئداو   نگئحاوز و  د أيؤگ راحغا لاو   ه،سلگ   ئراحغا نگينيشيک —

ريشده لر ادتامايقئ .زم  تا   رأک  :رد  ا   زاو او   پ 

ر   نادوۉي ئراحغا — نده ل   :رل ر اديآ هو رل ر ار ۉت رنالادوۉي ئنئر احغا الداح لاو   .ري  يد – نگيلگ  ب 

 .رل  ر ي  يد – سيريدر ل  زيب رل او   —

 :رل ر اديآ ار ل او  

 .رل  ر ي  يد – نگئلار اب هدشيحب   ،نگۆرؤي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ،ينجيکاي .رالئقدالمو  ب ئلر احغا ،پۉلو  ب ئللام ،يلتل  وؤد ،لاوو او   .رئدر مالادآ راپو  ت چاۆ  ئناولأپ هو ئرئتاب نگئتامايقئ —

 .رکل  يدم  تا   تنن  يم نگااو   ،پيرب   تاز  ريب أند ب   ،يجچۆناۆ .رنالادوۉي ئنئر احغا لو  ش ادتاغو  نل  گ   ئراحغا

 ئرنالو  د .رل  ۆ کدؤ د انئشاب نگئمامائ نند  أتؤت ئناو   .يدر أيلگ   پئلآ ئشآ اقبات ريب رالئر و  چ .ئدر ئتاو   راپاج مامائ نۆگ ريب

 :ئديتآ ئرو  چ .ئدر ۉت نيچاۆ اقمراۉ .يلدگ   ئراحغا نگئمامائ .ئدشل ۉب

 .تا   يراح ئنئلامآ نگئنلااغيتادۉح —

 :ئديتآ راپاج مامائ

 .يدييد – ؟يلم  تا   رئياح ئلامآ همأن لااغيتادۉح —

 :ئديتآ ئرو  چ

 .ريدپيرب   راباح پيييد”نغئوتۉي نگئئر احغا ه،ندب   ،يا  “ :انداحرغۉ لااغيتادۉح —

 :راپاج مامائ تاغو  لاو  

 .يدييد ميدتا   تاز آ ينس   هو ميدتا   ابو  ت —

 :ريدپيدا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 لاو   .يدم  رب   پغاو  ج رکب   ۉبآ يتزر  ح   .يگدؤ س هر کب   ۉبآ يتزر  ح   هو يلدگ   يشيک ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب —

 لاو   ئقددئس رکب   ۉبآ .يدتيگ هو ئدر ۉت مل اسسئحيل آ  لۉسر   ه،يسا   .ئلدو  ب لغۉشم   ابغاو  ج ئقددئس رکب   ۉبآ .يگدؤ س هني   مادآ

 :ئديتآ هو ئدر اب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نند  ر  ب   ئنئبغاو  ج نگينيشيک

 ،پۉرۉت ،امدئنالشاب پئديآ پغاو  ج ئتغا نگااو   نم   امما   ،زنگئئدامرۉت ند  ر يب هندگ  ؤ س نگاام يشيک لاو   !لاللۉسر   اي —

 ؟زينگيدر ب  أر ؤي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ريشده لر ،ادز نگئئنلو  ب لغۉشم   ابغاو  ج زيس !ئقددئس رکب   ۉبآ اي —  .رل  يديشاۆ رنالايتش   هو رل  يدتيگ نادز نگئئشاد پ 

 .ميدتيگ ند  ر ي   لاو   نم   نيچاۆ ئقلز امرۉتاو   ادز نگئار آ نگيزينگيکاي

 :لاو  

 .يدييد – نيتسا   پئسانئم هو پيسن   ئاغموتۉي ئنئر احغا أند ب   هممح   لااغيتادۉح —
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 باپ دؤردۆنجي ييگريمي

يانئ گنيگيکلم  تا   تئماۉ نند  يتم  حر   نگئنلاغايتادۉح  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 اسساح اد-اي ئررغا هندب   رگ  ا   ،کر  گ   ئاغلمو  ب ادايئز  نگئنئسقۉر غو   نادئر نگات نگۉناو   انداو   ،اسلو  ب تيگيي هو اغس هندب   رگ  ا   —

 .کر  گ   ئاغلمو  ب ادايئز  نگئنئدئماۉ نند  يتم  حر   نگئنئر نگات نگۉناو   انداو   ،اسلو  ب

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) تم  حآ

 .مۆدر ؤگ همدۆيشۆد ئناو   نم   نگو  س نانداو   .ئلدو  ب تاپو   مقار ا   نيب ايحاي —

 :مئديتآ نم  

 ؟يدتا   شاي همأن نگااس لااغيتادۉح —

 :ئديتآ ايحاي

 :ئديتآ هو ئدر اب پئلآ هنيحأگر د   ينم   لااغيتادۉح —

 ؟ئنگمئدالماياۉ هگأ مرب   اپج   نگاام ،پيدا   أنۆگ نل  يب نگيريکيپ ناماي ،ايحاي ئررغا يا   —

 :مئديتآ نم   تاغو  لاو  

 .مئندانائ نگائناديآ زاؤ ،ايادۉح راب ،يا   —

 :ئديتآ لااغيتادۉح

 ؟نئر ئدپئديآ همأن نم   —

 :مئديتآ نم   تاغو  لاو  

 .نگيسيجيدا   نايآ نس   ،نگئساناد نس   —

 لئيار بج   اپاستۉم تمم  احۉم ،ناداپاستۉم تمم  احۉم هشأ ،ند  ش  أ يرح  زا   ،ند  يرح  زا   اقزز ار ئبدآ ينۆزؤس ۉب نگئنئر نگات

 :رل  ر يدپيديشا   نامدلاسسئحيل آ 

 تئماۉ پيييد رت  اؤ يمأنۆگ نگينم   لاو  “ .نئر ئندالمۉسۉم نم   مح   ارساآغ ئلغااقس هو ئچاس نگينأند ب   ميمؤم رح   —

 :ئديتآ لااغتاقح نگو  س نانداو   .ريدپيييد – نيرم  تا   پاز آ همأند ب   لاو   نم   ه،يسيد”نيرأيدا  

 نگۉنو  ش !تم  حآ ،يا   .يدييد – مئدقالاي ينس   نم   ،رل ر ئدپئديآ ستار  لئيار بج   ،اپاستۉم ه،شأ ،يرح  زا   !اقزز ار ئبدآ ،يا   —

قي ميتن  حأم چيح ،نئر ئدادئقلتاحار  نم   نيچاۆ  .رۉدو 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) راماو   يتزر  ح  

 لئيار بج   تاغو  لو  ش .مۆدر ؤگ ئنئنار ۉتاو   پالآغ نگئر ل او   .ميلدگ   انئشغا نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نم   نۆگ ريب —

 :ئديتآ هو يلدگ   مل اسسئحيل آ 

 ؟نگئرسايالآغ نيچاۆ همأن نس   .ئديتآ مل اس نگااس لااغيتادۉح ،تمم  احۉم ،يا   —

 :ئديتآ تمم  احۉم

 امما   .نيرم  رب   پاز آ أند ب   لاو   ،پئناتاۉ نانداو   نم   هيسا   ،مئدرتاآغ ئنئلغااقس هو ئنئچاس نگينأند ب   نيمؤم رح   نم  “ :ئرنگات —

 – نئر ايالآغ ند  پأبس   ۉب نم   .رأيييد”رأيدا   أنۆگ نگاام نل  يب ئلغااقس هو ئچاس نار اآغ نانماتاۉ نيچاۆ همأن اسلو  ب هندب   لاو  

 .يدييد

 :رل ر ئدپئديآ تاياو و  ر 
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 :يدر ب  اي امان أنيدم   ئشاغو  نر  ۆلداؤ  ينأز مح   يتزر  ح   نۆگ ريب —

 اقحأن ه،سم  ريتگ   کر يش ار نگات هندب   رح  “ :لااغيتادۉح .ميدتيشا   ئتايآ ئلتامار ک   نم   .نيرأيدا   وۉرزآ ئاغلمو  ب نالمۉسۉم نم   —

 .يدييد – ميدتا   مح   يشاي چاۆ  ۉب نم   .”رئدپئديآ پيييد رل و  ب نالمۉسۉم ه،سکم  ؤ د نغا

 :الداح لاو  

 ۉب مل اسسئحيل آ  لۉسر   :يلدگ   تايآ ۉب ني  يد – مئدقالاي ينأند ب   لاو   ه،تسا   شاي ئشاغي هو هرسيتگ   ناماي ه،تسا   ابو  ت يشيک —

 يشاي ناماي ،نئر ل آ  يشاي ئشاغي نم  “ :يدر ب  اي پئز اي پغاو  ج هز ؤس ۉب اسلو  ب ئشاغو  ،يدر ب  اي پئز اي اشاغو  لاو   يزؤس

ر  لاو  “ :تاغو  لاو   .”رئدپئلقئ رتش   ئحئلاس لامآ لااغيتادۉح .نئر المآ نده ل   .يلدگ   تايآ ۉب ني  يد –”نئر قالاي مس  ل  ساي يب 

 کيچين هسم  ل  ساي“ .ريدپيييد –”مس  ل  ساي“ :لااغيتادۉح :ئديتآ ئشاغو  هو يدر ب  اي پئز اي اشاغو  يزؤس ۉب مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ر  نگئنئر نگات ند  ا   پيسراي هدأنۆگ ينيرل  ز اؤ ،يا  “ :الداح لاو   .يدييد”؟رل و  ب نده ل   هد-کيجريب ناندئئغلئشاغي نگئنلالآ ،يب 

نده  نگينم   !تمم  احۉم يا  “ :تايآ .يلدگ   تايآ ۉب ني  يد –”ريندأتياؤ ينيسأنۆگ نگيرل  مم  ح   لااغتلالآ .نگأمزاۆ ئزنگئئدئماۉ ب 

ر   تئمأۉن نمد  يتم  حر   نگينم   ،اسلو  ب نالمۉسۉم مح   هتسا   (ئقلز ابچ  ب  ) هتاوئل هو انئز  ه،سکؤ د نغا اقحأن ه،تسا   ئقلز ار اتپۉب ميل 

 .”نيرد  ا   راچۉد امئر اديد هدشتيحب   هو نم   نئر قالاي ينيرل  أنۆگ هممح   نگۉناو   ،نئسالمو  ب

 

 باپ بأشينجي ييگريمي

يانئ نگئنئساز ج   نگيگيکلم  تا   انئز   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  ب   کيلأو ۆگ رل از آغ هممح   ادتامايقئ انئسانئز  اقيآ هو انئسانئز  لغو   هو انئسانئز  قلغۉ ،انئسانئز  زؤگ —

 :لاو   .يلدگ   ناو ۉج ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – نييد  ا   انئز  ،رب   تاسۉغر نگاام ،لاللۉسر   اي —

 .رالئديتآ رل اباحاس

 .يزؤس ۉب يغو   ،تيگيي ،يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يلر  ب   پغاو  ج نگااو   زيب !نگيرب  اي هز يب يديگيي لاو   —

 .يلدگ   انئشغا نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   تيگيي لاو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نگيمرر  ؤگ ئشاغي ئناو   ،رل  تس  ا   انئز  نگئئز غئ اي ينگن  ا   نس   ،تيگيي ،يا   —

 :تيگيي

قي —  .يدييد – و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زلم  گ   شو  ح مح   أشيک هگز اؤ ه،سلم  گ   شو  ح نگااس —

 .يدتا   ابو  ت هو يدتيشا   يزؤس لاو   تيگيي لاو  

 مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو   ئرنگات) ئلآ يريما   نگيرنل  يمؤم

 :ئديتآ



80 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 :رار ۉد هدأينۆد ميک لاو   .هدتري  ئحآ اسلو  ب يچاۆ هو هدأينۆد يچاۆ .رئدر اب غئۉملۉش ئتلآ نگئنانئز  .نگۉرۉد شاد نادانئز  —

 مک   قئزئر  – يريب ينجيچاۆ .رل و  ب غاسغئ يرماؤ – يريب ينجيکاي .رر  ؤگ ناماي ئناو   ميک رح   .زالمو  ب ناماي رۉن هندۆزۆي لاوو او  

 .رل و  ب

 اسلو  ب يريب هني   .رد  ا   پاز غا هشيمح   ئرنگات کييب   هو کأ پ – يريب هني   .رل و  ب ئتاغ ئتاباساح نگينيريب يجچۆناۆ يکأ د تري  ئحآ

 .رد  يگ هليب نل  يب ناماي ئئغنلاماي نگئنانئز  .رل غا ادحاوز و  د

 

 باپ آلتئنجئ ييگريمي

يانئ نگئنئساز ج   نگئغئلز ابچ  ب    ب 

 

 .ئدۉقلو  ي انايتش   مل اسسئحيل آ  ناميل  ۆس نۆگ ريب

 :ئديتآ

 نامشۉد ئلاي نگۉناو   انگدئناي نگينس   ،زالمو  ب ستو  د ئلاي نگۉناو   اندئناي نگئنلااغيتادۉح – ريدم  أن لاو   !نغۉلم   ،يا   —

 ؟زالمو  ب

 :ئديتآ نايتش  

ق زامان امدئناي نگينم   ،زالمو  ب ستو  د چيح غاشاب نادز امان اندئناي نگئنلااغيتادۉح ،ناميل  ۆس يا   —  نامشۉد غاشاب ناندايااو 

 .راچغا رل  وؤد پيييد”نيسم  رۆديؤک مح   يزيب“ :هرسب  اي تاو   ار ل ۉب لااغيتادۉح ،اسلو  ب مج   رأ يکاي ،يکچۆن .زالمو  ب

ق ناحرغۉ ريب نۆگ ريب )!نۉسلو  ب تل  أن نگاو  ا) سيبلاي :رل  يدتا   تاياو و  ر   نگيرمب  غائپ تۉل پۉلو  ب اندئتار ۉس نگئنئجئاو 

 نگئملاسسئحيل آ  تۉل .ئدالمو  ب شو  ب چيح نادتااغت انچايچآ پۉمۉي زؤگ .يدتا   تادابائ لئي ريب .يلدگ   انئناي نگئنۉموقو  

 :يسيبلاي رل او   .رل ۉ لدو  ب مج   يسمم  ح   نگئنۉموقو  

 .يدييد – زلم  گ   شاي هليب   ناندۉلغو   مادآ ،اسالمو  ب هدشيرپ   رگ  ا   .ريدد  شيرپ   ريب ۉب —

 :ئديتآ لاو   نگو  س نادز ئاغو  نۆگ ريب .ئدز المئير آ نانداو   رمالادآ هممح   .ئدر اديآ زئاغو  ار مالادآ نغۉلم   لاو  

غ شاي ه،شسۆد شاد ناندئنئتاح يشيک رح   !رمالادآ ،يا   —  اقمراب هر و  اناج ئلاقيآ رتؤد اي .رۆدرسۆد اقمراب انالاو 

 نايتش   .رل  يدر د  ا   کيلر گأادوؤس يسۆپؤک نگئر الالقح لاو   .رل  يدتا   لامآ يشاي ۉب رالالقح .يدييد – ريدرسۆد هدتي  ئر ۉرز  

غ مئياد رمالادآ لاو   نگو  س نانداو   .ئدار اي شو  ح هنۆنوؤگ نگئر مالادآ ئتاحالسام ۉب نگئتاغبتب    نگو  س نانداو   .رالئدر اب انالاو 

 لاو   .ئلدو  ب پئيغا نادياج لاو   نايتش   لاو   نگو  س نانداو  .ئلدو  ب لئساح ئداساقم نگئنايتش   .رالئلدغا ئمامات رنالئتاح

 :رالئديتآ رالتااغمج  

 انئتاپئس نگيريپمک   ريب لاو   نگو  س نانداو   .رل  يدييد – ئلدو  ب پئيغا نادياج ۉب أ-زاؤ – ئمۉلدو  ب يلو   اي ئمۉلدو  ب هدشيرپ   —

 ئرالتادابائ هو تااغت .يدتا   زئاغو  ار نالئتاح .رالئدر اب انئناي نگۉناو   رنالئتاح هممح   .يدتا   تادابائ لئي ريب .يلدگ   هني   پيريگ

 :رالئديتآ رنالئتاح نۆگ ريب .يدتور  اؤ ار ل او  

 .راب وۉرزآ انئئغنلقئاي نگيرأ اندئتااغمج   رنالئتاح .رل ر ايلو  ب ادر اپاس رل او   .رايامار غا چيح هز يب زيميرل  ر أ ،زئمئناشاي ،يا   —

 :ئديتآ نايتش  

غ يرل  ر أ .رل ۉ لدو  ب لغۉشم   غائلز انبيتل  ت   رالنئتاح .يدر ب   ميلأت پيييد – نگيدا   ئقلز انبيتل  ت   —  نگئر ل او   هو رل  يدر  ؤي نل  يب نالاو 

 ۉب ار ل او   مل اسسئحيل آ  تۉل .يدر ب  اي هنۆستاۆ نگئمۉوقو   لاو   ئملاسسئحيل آ  تۉل لااغتاقح تاغو  لاو   .يلديسک   يرلل  يسن  

 لئيار بج   نگو  س نانداو   .يدر ب  اي الب   ريب ار ل او   لااغيتادۉح .رل  يدم  تا   لۉبقا زيگر ح   رل او   .يدند  اۆ ئئغلاقنمالاقس نادر الئقلۉقزو  ب
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 :ئملاسسئحيل آ 

قي ئرالتااغمج   لاو   —  .يدر ب  اي پيييد – تا   و 

 ،پئشل ز و  ب رمالادآ .ئچداۉ انامسآ نل  يب ئتانغا رح  أش لاو   ه،يسا   .ئدر اۉ هر ح  أش لاو   ئنئتانغا .يلدگ   مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

ريشده لر ئزاو او   لاو  .رل  يدتا   زاو و  ا  :رل  يدتا   لان ،پيديشا   پ 

 نگئر ل او   يزيب .سيرأريؤگ ناماي ئنئز او او   نگئر ل او   زيب .کيدلم  يب پيدا   تادابائ هو تااغت انئز او او   نگئر ل ۉب ،ايادۉح راب يا   —

 .تا   سل اح ناندئز او او   ناماي

 :ادۉلۉب نادل ااغتاقح تاغو  لو  ش

 نل  يب ري   رح  أش .ئدر اۉ هر ي   پاليآ هبرت  م   ريب يرح  أش تۉلۉب .ئلدو  ب رما   پيييد – راۉ هر ي   – اقشآ ئنئشاب نگئر ل ۉب ،تۉلۉب ،يا   —

ر  لااغتاقح .ئلدو  ب کأل ح   رالالقح هممح   .ئلدو  ب ناسگي   نده ل   .راتۉت ئلاي نگۉنۉم ،اتسۉت هگيليکچأل ح   ينيب 

 !نيمل  أ ليببر   اي نيمأ .نس   يغالقئ نامآ ناداقمتۉت ئتغا ئلاي نگۉنۉم !زئمئر نگات ،يا  

 

دينجي ييگريمي  باپ ي 

يانئ نگئنئساز ج   نگينيگم  تا   ئقلز انبيتل  ت   نگئر نالئتاح  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :مئدار و  س لاو و  س نالدئيار بج   نم  

 ؟ئمرل و  ب پاز آ ئقرتآ نادپاز آ نلو  ب هز يسنيد رئپقا اندئتاممائ نگينيمؤم چيح !لئيار بج   مئشادر غا اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

 .رئدئقلز المو  ب ئزار  انقئزئر  نر  ب   زآ نگئنلااغيتادۉح يريب هني   .رئدئئغلز انبيتل  ت   نگئر نالئتاح لاو   – ،تمم  احۉم اي .راب ،او اح —

 امما   .ري  يد”رئداقح پاتيک نل  گ   هدمم  احۉم“ .ري  يد”نئر ئدئتاممائ تمم  احۉم“ .ري  يد”نئر ئدئلغۉ“ نگئنلااغيتادۉح يريب هني  

 نگئنتاممائ نگيدمم  احۉم .رل ر انانائ لايآ ،پۉتۉت لاپ ،پئلاس ميحو   انئلبقا .رل ز انمانائ نل  يب ئلبقا ،مح   رل ايتسآ نل  يب يليد

 زؤس ۉب ،رل ر اديآ زؤس کر  د  يب“ :ار ل او   .رل ز انمانائ هنيرل  ز ؤس نگئر ل او   ،رل ايتسآ ناداقحأن هو اقح ،نالدلاح هو مار اح ئرمالئلآ

قي نگاؤ  .رر  ب   پاز آ لااغتاقحار مالادآ هليب   .رل  ر ي  يد”رئدپۉلو  ب اديپ   هکديلز  أت .ئدو 

 نغئمغا نگاۉم نل  يب ئرنالار اي مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدسک   ئنئغل غۉ هو ئنۉنر ۉب .يدتا   تيحش   رئپقا ريب ينأز مح   ريما  

 :لاو   هو ئلداس اقشآ ئنئشاب ادۉح لۉسر   يتزر  ح   .يدم  ل  ز ؤس زؤس نگااي نادئقنلغئماغ ميک چيح .رل ۉ لدو  ب

 .يدييد – ؟يمزينگۆدر ؤگ نغئمغا ئتغا ينم   نۆگ ۉب ،مئر نالار اي —

 :رالئديتآ ئرنالار اي

 .رل  يدييد – کيندأمرؤگ الداح نغئمغا ئلاي نگۉنۉم يزيس تاغو  چيح —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 راو ز  س   اباز آ ئتغا نيچاۆ يند  ا   شاي تب  را   ئلاي نگۉنۉم نگئمئتاممائ اندئناي نگئنلااغيتادۉح ينۆگ تامايقئ نم   —

 .نئر ايلو  ب نغئمغا انچۉم انئئغداقلجو  ب

 :رالئديتآ ئرنالار اي

 ؟رل  ر يدر مل  يک رل او   ،لاللۉسر   اي —
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 انداو   ه،تسا   ابو  ت نکد  ر  ۆي نئچ نئتاح لاو   رگ  م   .رل و  ب کد   ند  ا   انئز  راپاس شيمتي   نل  يب ئساتآ ه،تسا   ئقلز انبيتل  ت   نئتاح رح   —

 .رل و  ب تنگااو   ه،تسا   نامشۉپ پيريتگ   انئداي تاغو  رح   نئتاح لاو   هني   .رل  يچگ   يسأنۆگ نگۉناو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگۉناو   لااغتلالآ ه،تسا   رۆکۆ ش انقئزئر  هندب   رح   .زم  تا   مۉرحام نادتاز  شأب يناو   لااغتاقح ه،تسا   ئداز  شأب ميک رح   —

 ه،تسا   ابو  ت ميک رح   .رل و  ب ئقرتآ ئبغاو  س نگۉناو   ه،تسا   رئباس انئباز آ نر  ب   نگئنلااغتلالآ ميک رح   .رد  ا   ئقرتآ ئنقئزئر 

 (هسل  يد يگچم  گ   ينأنۆگ) ايتسآ راپئغستاي ميک رح   .رل و  ب لۉباق يگل  يد ه،تسا   گل  يد ميک رح   .رد  ا   لۉبقا لااغيتادۉح

 .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ لااغيتادۉح

 هميک چيح لاو   .ئدافياح ئدآ نگۉناو  .ئدر اب نئتاح ريب يو  شر و  ح نأر اؤ اندئشاي چاۆ  زۉتاو   اندئناماز  نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ هو يلدگ   انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   لاو   نۆگ ريب .ئدز امراب هر أ

 .يدييد – نئيار اب هدشيحب   نم   ند  پأبس   شاي لاو   ،نگيدور  اؤ شاي ريب نگاام ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .نييد  ور  اؤ شاي ريب نگااس نم   نگو  س نانداو   .نغئر اب هر أ ،افياح اي —

 :ئديتآ افياح

 زؤس مح   يرب  ۆز بناي لالئبدآ .ميدم  تا   لۉبقا نم   .رل  يدييد نيير  ب   نگئلغا لالئت زۆي يکاي .رالئدر ئديتآ زؤس رل اشئتاپ نگاام —

 .يدييد – نييد  ا   لۉبقا ئناو   زينگتس  ا   رايئتائغ هميک زيس ينداي .ميدم  تا   لۉبقا مح   ئناو   نم   امما   .ئديتآ

 .ئدار غا انئر نالار اي مل اسسئحيل آ  لۉسر   ادتاغو  لاو  

 :يسمم  ح   نگئنئر نالار اي

  .رل  يدتا   تار اشائ پيييد – نگيرب   هر ل  زيب —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رل اباحاس هممح   .يدييد – يلر  ب   پئيغئ قاين أشيک لاو   ئنافياح ،زينگس  لگ   نگاؤ انئز امان ريرتا   زنگئئيساح ،رنالار اي ،يا   —

 ئاۉق هنيسمم  ح   نگئر ل او   لااغتاقح .رالئدتاي راي هجيگ لاو   ،پيييد”نئيار اب نل  يب راي هرتا  “ :هديجتم   يرل  مم  ح   .رل ۉ لدو  ب ئزار 

 ۉب“ :مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ئلدغا أجيگ هو ئلدۉ زو  ب يتر  أت الدو  ي ،مح   اسلو  ب ئناناياو   رگ  ا   .رل  يدلم  يب پئناياو   راي نانگداد .يدر ب  اي

 يلکاي هديجتم   اباحاس پئر غا ريب ني  يد يپاحۉس .ئدر ۉتاو   پيلگ   هديجتم   نل  يب راي ريرتا   پيييد”؟رل و  ب پيسن   هميک تل  وؤد

قي ئداز  هگز اؤ ناندئناج .ئدپئر غا اسلو  ب يزاؤ .ئدئملۉر يپاحۉس ۉب .يدر ب   مل اس املاسسئحيل آ  لۉسر   .يلدگ    ادايئز  .ئدو 

ق ئنئز امان هرتا   مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يکدۆ ي هنۆزؤ-يزاؤ هو ئدر ۉد پئنلالاس يربل  ل   ،ئدار غا  ار ل اباحاس لاو   .ئدااو 

 :رالئديتآ رل اباحاس .يدر ب   راباح ينينل  گ   نگئبياحۉس

 ؟رئدئمپئسانئم ابياحۉس افياح ،لاللۉسر   اي —

 .ئندالياو   ناماز  ريب .ئدار غا ابياحۉس افياح تاغو  لاو  

 :ئديتآ نگو  س نانداو  

 .ميدتا   لۉبقا ،مل اسسئحيل آ  لۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نانداو   .ئديغئ قاين مل اسسئحيل آ  لۉسر   الداح لاو  

 .لغئر اب پئلآ هنگۆياؤ ئنافياح ،يپاحۉس —

 :ئديتآ بياحۉس
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 .ريدتيجتم   مۆياؤ نگينم   ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ افياح تاغو  لاو  

 .يدييد – ميدتا   شئاغب هز يس ئناو   .رئدر اب مئيار اس ريب نگينم   ،نگيرؤي —

 هجيگ .ئدر اب هنۆياؤ ،پئلآ ئبياحۉس افياح .رل  يدييد”نيمأ“ ئرل اباحاس هممح   هو يدتا   گل  يد افياح ادۉح لۉسر   تاغو  لاو  

 .ئلدو  ب

 :ئديتآ پۉتۉت ناندۉلغو   نگئبياحۉس افياح

 .رۆتاؤ نل  يب تادابائ هو تااغت ينأجيگ ۉب نيچاۆ ئسانار کۆ ش نگئتامئغن ۉب .ميلدگ   پئلآ تامئغن نگااس نم   ،يپاحۉس ،يا   —

 مح   نم   ،لو  ب يلر ۆکۆ ش نس   .نئيل و  ب نل  يب تادابائ هو تااغت مح   نم   هجيگ ۉب .نييد  ا   رئباس نم   .المقئ تب  حؤس نل  يب نگينم  

 .يدييد – نئيل و  ب ئلر ئباس

 :يپاحۉس

 .يدييد – رايلو  ب ئشاغي —

 لئيار بج   يتزر  ح   تاغو  لو  ش .يدتيگ هديجتم   يپاحۉس .ئدتآ نگاد .رل ۉ لدو  ب لغۉشم   اتااغت هو رالئلدآ تر  أت ند  ز  أت يسيکاي

 .ئديتآ لااغيتادۉح مل  أ تييس   .يدتا   نايب   همل  أ تييس   ئنئسااقو  نگئبياحۉس

 :لااغيتادۉح

 مل اسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لاو   .يدييد – نيرز  ک  ر ؤگ نگااو   ئمئر اديد ،ميدتا   پئجاو  هدشيحب   ،مئدقالاي ئبياحۉس —

 :ئديتآ هو ئديغو   أژد س   ئنئشاب يپاحۉس هيسا   .ئديتآ ابياحۉس ئنئر ل اداو  ۉب نگئنلااغيتادۉح

 لۉبقا يگل  يد .يدييد – لآ ئمئناج نأمتا   راچۉد أنۆگ ينم   ينداي .نگيدر ب   نگاام يتل  وؤد ئلاي نگۉنۉم ،ايادۉح راب ،يا   —

 .يدييد”نگئلآ راباح ناديپاحۉس“ :ار ل اباحاس مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ئلدو  ب

 .ريدپيرب   ناج مأييا   يپاحۉس ،رل ارساب رل اباحاس

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئز امان از انئج مح   هنيسيکاي نگو  س نانداو   .ريدپۆلاؤ  مح   لاو   ،رل  رس  ؤگ .يدييد – ريندر  ب   ناج مح   افياح —  لاو   هو رالئدااو 

 .رل ۉ ديغو   ادياج ريب ينيسيکاي

 

کيزي ييگريمي  باپ نجيس 

يانئ (نگئغئلپائر غا) نگئغئلر ئقاپ  ب 

 

 .رل  يدتا   تاياو و  ر  پيييد – نيشيمرر  يگ هدشيحب   نگاؤ لئي زۆي شأب نادر الياب رل ر قئاپ —

 :يدر ب  اي (زاو و  ا) يحو   املاسسئحيل آ  اسۉم لااغتاقح

 نگئئدآ کيلر مب  غائپ نگينس   نم   ،نگس  م  تا   ئلاي نگۉنو  ش .لئاغر و  س راباح ناندئلاح نگرس  ؤگ يرل  شۆرود   نس   ،اسۉم اي —

 رادر اباح ناندئلاح نگئر ل او   .ئدر ۉتاو   نل  يب رل  شۆرود   هشيمح   مل اسسئحيل آ  اسۉم نگو  س نانداو   .يدييد – نئر ار ائقچ ند  ر د  پد  

 .ئلدو  ب

 :يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کيلأم نيب سن  ا  

 .يلدگ   مادآ ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب —

 :ئديتآ
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قي لام هگأ مرب   ااقداس هدز يب .رل  ر أريب   تقاز   هو ااقداس ،رل ر ارياب اجاح رل او   .رل  ر أيدا   ار الياب ئئغلئشاغي ،لاللۉسر   اي —  .و 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 ،نگيدشيحب   ،لاوو او   .زالمو  ب رل او   ادر الياب .رر  ب   پغاو  س يلر ۆد چاۆ  نگااو   ئرنگات ه،تسا   رئباس هگيلشۆرود   ميک رح   —

 رل  شۆرود   ،ينجيکاي ،رل  ر چ  اي پئلآ وۉس ند  ر وس  ؤک ئوزو  ح نل  يب هيز ۆک لاو   .رئدر اب يرل  يز  ۆک اچئناس نگئنئر ل ز ئلدئي نگئنامسآ

 ۉحلالو   حلاللالاي أحألاي ل هو حلأليل-ۉمداحلو   حلالاناحبۉس“ رل  شۆرود   ،يجچۆناۆ .رل  ر ر  يگ هدشيحب   نگاؤ لئي زۆي شأب نادر الياب

 لالئت نگۆم رالياب .رر  ب   ئبغاو  س لاو   هر ل  شۆرود   لااغيتادۉح ه،يسيد“ مئز ا-لئييل ا-ليحلأليب لألاي هتاوو قۉ ل هو لو و  ح ل هو رکب  ا  

 .زامپات ئناو   ،مح   رل  رس  ب  

 .يدتا   رئباس هو ئلدو  ب لاشو  ح يدتيشا   يزؤس ۉب يشيک لاو  

 

قۉ ييگريمي  باپ زئنجئدو 

يانئ نگئغئلقالمو  ب ئلر ئباس هو نگيگيلکم  تا   رۆکۆ ش  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رد  ا   رئباس ه،تسي   ئقنلغئمغا لاو   .رئدئناشئن نگيگينليمؤم کم  تا   رۆکۆ ش ه،تسي   ئقلتاغشوو  ح —

 .يلدگ   يشيک ريب انئشغا نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب

 :ئديتآ

 .يدتيگ مئلام .ميکدچ   ئقلاسساح پؤک ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – زم  تيگ يدر د   ه،سم  تيگ ئلام نگيميک—

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رار اب هدشيحب   ه،سلاؤ  نيمؤم ريب رگ  ا   —

 :رالئديتآ هو رل  يلدگ   انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   رل اباحاس نۆگ ريب

 .رل  يدييد – رأيلگ   پؤک پاز آ نادر ل ر ئپقا ،نگيدا   گل  يد هز يب ،لاللۉسر   اي —

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 مح   زيس لاحلا   .رل  ر يدپيدا   رئباس مح   انداو   .رل ۉ ديغو   پؤک مح   ند  ز يس اباز آ ئنئشاب رالتااغمج   ينگکاؤ ند  ز يس ،رنالار اي ،يا   —

 .يدييد – ؟زينگيرسأيدا   لان نيچاۆ همأن .نگيدا   رۆکۆ ش ئشاغي

 

تۉز   باپ ئنجئاو 

يانئ تۉتماقلئغئنگ ساي  ب 

 

 :يدتا   تاياو و  ر  لب  ج   نيب زااغم

غ ريب نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   —  .ئدالآغ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يلداؤ  لاو   .ئدر اب ئلاو 

 :رالئديتآ رل اباحاس

 ؟زنگئئرسايالآغ نيچاۆ همأن زينگۆزاؤ ينداي .زنگئئدپئديآ نگاؤ پيييد”نگامالآغ“ :زيس ،لاللۉسر   اي —
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .مئديتآ امادآ نايالآغ نل  يب تاريپ   ،پئرتئي ينۆزۆي ،پۉراۉ هر ي   ينگۆزاؤ ،پۉورو  س مغۉ ناندئشاب ،پئرتئي ئنۉنو  د ئنۉم نم   —

غت ئنئشاي زؤگ ،نگو  س نند  ي  ؤک رئاغب ،يبأبس   .رل و  ب اقمالآغ اماغنيب ،زاو و  يب  .يدييد – زالمو  ب پئداتو 

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نل  يب لااغتاقح پئلآ ايز ان انۉلغو   يشيک لاو   أيؤگ ،ارساۉ هنيگر  کۆ ک اي ،ارتسئي ئنۉنو  د ،اتسۉت ستو  د ئمغا-غئيغا ميک رح   —

 .رل و  ب کد   ند  ا   شۉراۉ

 :ئديتآ مل  أ تييس  

 اي ،اسئقي ئرالتاغر اد اي هرسب   تاو   هياؤ اي ،ارتسئي ئنۉنو  د اي ه،يسگ   ار غا ئنۉنو  د اي ه،تسا   ار غا ينيگيشا   نيچاۆ ساي ميک رح   —

 نگينيسأنۆگ أند ب   لاو   هني   .رد  ا   انيب ياؤ ادحاوز و  د اچئناس نگينۆيۆت يکأ ند ينت   نگينأند ب   لاو   لااغتاقح اسلو  ي ئنئلغااقس-چاس

 ند  ا   لاو   أت ئنئتادابائ تااغت ،ئنئساز ار و  ا-زامان نگينأند ب   لاو   هني   .رن  کل  ۆ ي يسأنۆگ نگينر  ۆلداؤ  يرمب  غائپ شيمتي   هنۆستاۆ

قي ئسار غا  لۉبقا ه،تسا   ابو  ت ادار آ لو  ش هندب   لاو   – اندۉنو  د هلساي ،نۉسلو  ب هنديگيشاي هلساي ار غا لاو   .زم  تا   لۉبقا انچايلو  ب و 

 نگيري   هو نگئنامسآ أند ب   لاو   .رد  ا   ئتغا ئنئباساح ،رد  ا   رو  ز  ئنئباز آ ،رد  ا   قئنگار غا ينۆرؤگ ه،سلاؤ  ادار آ لو  ش هندب   لاو   .زالمو  ب

ريشده لر  هندب   لاو   هو رار ۉيۉب ئاغمزاي أنۆگ نگۆم هنۆستاۆ نگينيسأنۆگ أند ب   لاو   انيب  يتأک امار يک لااغتلالآ هني   .رد  ا   تانغل  يپ 

 .رل  ر  يد چنگالاي ند  ر ؤگ ينۆگ تامايقئ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رالئرتئي ينيد نگينأند ب   لاو   ،ارتسئي ئنئسااقي انداتۉت ساي ميک رح   —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رد  ا   مار اح يگيکلم  رؤگ ئنئر اديد نگااو   لااغتلالآ ،ارتسئي ينۆزۆي اي ،ارساۉ انئينگالام انداتۉت ساي ميک رح   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ه،سلاؤ  هندب   لاو   هو هتسا   تسي  و   پيييد”نگالآغ همدل  اؤ  نم   مئر الشاندئر غا-نغاو  د ،يا   ،ميرل  تنرز  پ   ،يا  “ :ميک رح   —

 .رل ر ل و  ب راو ز  س   اباز آ يسمم  ح   نگئر ل او   .رل  ر د  ا   تل  أن انالآغ هو اناديآ لاو   ،اسالآغ مح   يرل  ر ش  ۆدسار يم

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 هنيسمم  ح   نگيرل  يجيرب   مادر اي هند  ا   لان لاو   ،يرنل  د  يشا   ئنلان لاو   ،ئرنالار ۉتاو   اندئناي نگيند  ا   لان لاو   ه،ستا   لان ميک رح   —

ريشده لر ،مح   لااغتلالآ  .رل  ر د  ا   تل  أن پئنالپو  ت مح   رمالادآ نت  اؤ يرأب ناداتآ مادآ يتزر  ح   ،مح   پ 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 تل  أن لااغتلالآ مح   انار اب پئلآ ئمااغت لاو   ،اسلو  ب لان هدر ي   اناحساي لاو   رگ  ا   .راپات پغاو  س ،ارساب پئلآ مااغت اناحساي ميک رح   —

 رد  ا  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ينۆگ تامايقئ .رد  ا   پاز غا هو زم  تا   ئنئر از ان تم  حر   أند ب   لاو   لااغتلالآ ،اسالآغ پيدا   تاريپ   هندب   لاو   ،اسلو  ب ادساي ميک رح   —

 .رار ۉد پۉلو  ب اندئتار ۉس تاي هندب   لاو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 زقۉو  د ادحاچماۉ أند ب   لاو   لااغتلالآ ،اسامالآغ پيدا   تاريپ   ه،تسا   رئباس هشاي لاو   هندب   لاو   ه،تسي   ساي أند ب   نيمؤم رح   —

 نگۉنۉش ئسئنام نگيند  ا   رئباس .رل و  ب نگيگ ند  ر ي   تغا يدي   هو ناندامسآ تغا يدي   يگينگليگ نگۆلکۆم رح   .رر  ب   لکۆم

 .رل و  ب ئلاي
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 نگو  س نانداو   ،ايسغو   نگو  س ،اسالآغ پيدا   تاريپ   مئلاس ريب اندئتاغو  نت  ي   ساي .نگامالآغ پيدا   تاريپ   زيگر ح   هنديري   ساي

 پۆيؤک ئراغب ،نأمتا   تاريپ   يشيک امما   .رئدئشاغي اسلو  ب نل  يب سالحائ ئسابو  ت امما   .زالمو  ب هيا   هلکۆم ئلاۉ  ه،تسا   ابو  ت

 .زاميغو   اباز آ ينيشيک ساي لاو   ،ارسئدآق شاي نند  ۆزؤگ

 :ئديتآ نامساو   يتزر  ح  

 امانئس زاؤ ئنئسانئس نگيندرز  پ   لاو   پئلآ امۉلغو   يندرز  پ   لاو   نگو  س نند  ۆگ چاۆ  ه،رسب   تنرز  پ   ريب نگاام لااغيتادۉح رگ  ا   —

 .يدييد – مپس  اؤ نند  ۆزۆي ،مايسغو  

 :رالئديتآ ئرنالار اي

 ؟نس   رد  ا   هليب   نيچاۆ همأن —

 :ئديتآ نامساو  

 .يدييد – رل و  ب پؤک پغاو  س ،اسئقچ شاي نمد  ۆزؤگ ه،يسؤک مئر اغب ه،سلاؤ  رگ  ا   .نيرأيييد نيسچگ   ميرحأم نگينم   نگااو   —

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   اللآ) راماو   يريما   نگيرنل  يمؤم

غ ريب نگۉناو   .ئدر اب مادآ ريب —  لاو   ،ئلدو  ب تاغو  هچأنر يب .يدر ر  يتگ   انئناي نگئنئلآ يتزر  ح   ،پيرت  ؤگ هشيمح   .ئدر اب ئلاو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدلم  گ  

 ؟ريدد  ر  ين مادآ نالئپ —

 :رالئديتآ رل اباحاس

غ ريب ،لاللۉسر   اي — غ لاو   .ئدر اب ئلاو   .رل  يدييد – يلداؤ  ئلاو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ادايئز  ئمادآ لاو   مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رالئدر اب هنيري   ساي ئتاغو  لاو   .يدييد – نگئلار اب هنيري   ساي نگۆرؤي ،رنالار اي ،يا   —

 :ئديتآ .يدر ؤگ نغئمغا

غ نل  اؤ  ادئقلشاي ؟نس   زالمو  ب تاش نيچاۆ همأن ،مادآ ،يا   —  ينۆگ تامايقئ ،يبأبس   .نگيرسر  يگ هدشيحب   نيچاۆ نگۉلاو 

 :راديآ لااغتاقح هندرز  پ   نل  اؤ  ادئقلشاي اندلو  ب

 .ري  يد – نگيريگ هدشيحب   ،رل ااغچ ،يا   —

 :رل ر اديآ رل ااغچ لاو  

 .سيرم  ريگ هدشيحب   زيسن  ا  -زئساتآ —

 :راديآ لااغتلالآ اتاغو  لاو  

 .رل ر ار اب هدشيحب   نگو  س نانداو   .نيرد  ا   پاز آ رلالئي هچين نيچاۆ نگۉناو   .راب يرل  أنۆگ نگيزينگن  ا  -اتآ ،رل ااغچ ،يا   —

 :رل ر اديآ رل ااغچ لاو   انداو  

قي ئتاجاح هز يب نگيدشيحب   ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —  .رل  ر ي  يد – و 

 :رل  گ   زاو او   نادل ااغتاقح نگو  س نانداو  

 .ري  يد – رنگالئر اب هدشيحب   نل  يب زينگن  ا  -اتآ ،رل ااغچ يا   —

 .ئلدو  ب تاش مادآ ند  ا   تسر  ح   هيسا   .يدتيشا   يزؤس ۉب مادآ لاو  

 پؤک نند  چ   ه،تسا   رئباس اماتام ميک رح   .زالمو  ب لۉبقا ه،سم  تا   رئباس اماتام تادابئا-تااغت چيح .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

نده  لاو   هني   .زلم  يب ميک چيح ئنئباساح نگينأند ب   لاو   هدتري  ئحآ .يگ  ر ب   پغاو  س  .رل و  ب ئزار  لااغيتادۉح ند  ب 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 .رر  ب   نادپغاو  س لاو   مح   أند ب   لاو   هرسب   پغاو  س همأن أشيک ئلساي اسار و  س ئنئلاح نگينيشيک ئملاتام ميک رح   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .کم  تا   رئباس اباز غا ،يجچۆناۆ .کم  تا   رئباس غائلاقمتۉت ماتام ،ينجيکاي .کم  تا   رئباس اتااغت ،لاوو او   .ريديليح چاۆ  رئباس —

 ،مح   اسلو  ب پؤک يسأنۆگ اسلو  ب هند  ا   رئباس اباز غا ،يگ  ر ب   هجر  د   زۆي چاۆ  هند  ا   رئباس اماتام ،يگ  ر ب   هجر  د   زۆي يکاي هند  ا   رئباس ادااغت

 .راز اي هجر  د   زۆي انئلامآ نگينأند ب   لاو   .رر  ب   ري   ند  شتيحب  

غ ئناس يکاي .ئدئز قا ئسمادآ نگۉناو   .يدينلۆوؤگ آق هو ئدئلقالحآ پئياجآ لاو   .ئدر اب نئتاح ريب الدئياسر ائ ينب    ئلاو 

 .ئلدئئقي ايغۉ يريب ،أنکد  ر يب ،أکر ؤي پانياو   نغاو  د يکاي .ئدر اب ئيغۉ ريب اديار اس .رالئدر انياو   هنديچاي نگئيار اس رل او   .ئدر اب

 نگئنئز قا .يلداؤ  هو يدتيگ ايغۉ مح   يسيکاي ،پيديش   ،ئدشئپاي ناندۉلغو   ،پيييد نئيار ائقچ نادئيغۉ ئناو   يريب يکل  يب  

غ يکاي ،يلدگ   انئناي نگئنئيغۉ ،پيديشا   ئراباح ۉب ئنئتاح  نگينۆياؤ .يدر يتگ   هنۆياؤ ،پئلآ پئر ائقچ نادۉيغۉ اد-ئنۉلاو 

 زامان .ئدر ئتاو   هدسيجلم   ئزقا يکچۆن .ئدپاي هدر پ   هنيرل  ز ۆي،پيييد نيسم  يأر ب   راباح از قا پئر اب يريب .ئديغو   اندئپار ات ريب

 رح   ،نگئنئز قا .يدر ب  أ مااغت هنۆنگاؤ نگئنئز قا تاغو  لو  ش ئنئتاح .يلدگ   هنۆياؤ نيچاۆ اقلمقئ تر  أت ئزقا .ئلدو  ب ئتاغو 

غ يکاي قئنگاي ،اسلو  ب ري  اي مااغت تاغو   .ئدر اب يدح  أد ا   کم  ياي هليب نل  يب رل او   ،پئر ئاغچ ئنۉلاو 

 :ئزقا

غ —  .يدييد – رنل  ييساي راحان هليب زيب ،پيلگ   !رئاغچ ه،در  ين رنالالاو 

 :ئنئتاح انداو  

 هکي   ئمااغت ،زيسر  أچ ،ئزقا .يدييد – زلم  گ   يرل  سي  اي مااغت نگئر ل ااغچ ،پئناياو   نادۉاۉق .رئتاي پالاۉق رل او   !ئزقا يا   —

 ر کاغات يکاي ند  ز  أت ئزقا .يدز م  رؤي زيتسر  أت زيگر ح   لاو   .ئلدقئ تر  أت نادنگااي ،پۉرۉت نگو  س نانداو   هو ،ئلدو  ب يلم  ياي يزاؤ

ق زامان  :نگو  س نانداو   .ئدااو 

 .يدييد –”نئياشار غا مئلاس ريب“

 :ئنئتاح

ق ئزامان رزاپ ،ئزقا يا   — ق ادنئتاغو  ئزامان ،لئاغاو   .يدييد – رئدئسئشاغي نگئر التادابائ هممح   اقمااو 

ق ،ئدر ۉد از امان ئزقا غ ئزقا نگو  س نادز امان .ئلدو  ب پااو   ه،رسؤگ .ئدر اب انئناي نگئر ل او   نيچاۆ اقمراياو   ئنئر لالۉاو 

غ  پۉلو  ب شۉحيب .يکدچ   ار اغن پۆرؤگ يسن  ا   ئلاح ۉب .يلدگ   انئناي نگئنئز قا مس  يکاي .اياو   مح   يسيکاي نگئر نالالاو 

 زيتسح   ار نگات ،يدتا   رۆکۆ ش لااغيتادۉح .ئديغو   أجد س   ئنئشاب نئتاح .يلدگ   انۉشۉح نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .ئلدئئقي

 .ئديتآ رل انار کۆ ش

 :ئزقا انداو  

 .يدييد – !مۆدر ؤگ ادياداغي نگگ   ينس   نم   ،نئتاح ،يا   —

 :ئديتآ ئنئتاح

غ يکاي !؟ئمرل و  ب تاز  پئياجآ ناندۉم ،ئزقا ،يا   —  تاحار اپ هو نييساي مااغت تاحار اپ زيس .يدپۆلاؤ  پئچغا ايغۉ نگۉلاو 

ق زامان  رل او   نل  يب ئنامرپ   نگئنلااغتاقح .مئدپۉيغو   پئر ئشاي ئنۉم ،پيييد نئر ادالياج پئئقچ از انئج نگو  س نانداو   ،نئسااو 

 .رل ر ئدپۉرۉت

 :پيديشا   يزؤس ۉب ئزقا

 نگئنايغو   تامرو  ح هنگيرأ هو نگيند  ا   رئباس نگينس   .رئدپقالاي ينگيرل  أنۆگ .ريدپيدا   تم  حر   نگااس لااغيتادۉح ،نئتاح يا   —

غ ۉب نند  يتک  ر  ب    .يدييد – ريدپيلر  يد رنالالاو 
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 هگز اؤ نند  ۆزؤا نگئنئر نگات ئنئر ادۉقم نگئنئباساح نگئنابغاو  س نر  ب   أند ب   لاو   نگئنلااغيادۉح ه،تسا   رئباس اساي ميک رح  

 .زلم  يب

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) تغۉسم   بناي

 ئنئر الاقپر اي نگئتاغر اد نگيلي   هو نگئناز اح ينيسأنۆگ نگينأند ب   لاو   لااغيتادۉح ه،تسا   رئباس پيکچ   پاز آ يشيک ريب —

قي قي کد   يشيدا   و   .رد  ا   و 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئرساپ نالمس  

 زيجا   ۉب نس   ،نت   ،يا  “ :راديآ ناج هسلگ   ئئغجآ ناج هنت   ،پيتي   ئتاغو – :ئديتآ پانج   لاو   .ميدتيشا   نادادۉح لۉسر   —

 ينس   نم   .نگۆرسؤي پۉلو  ب يااغشاب نل  يب أنۆگ ،ناج ،يا   هو نت   ،يا  “ :راديآ ئئغجآ ناج انداو   .”؟نگيرسأيل  ساي همأن نانداج

 .”نيرأيل  ساي کم  تا   اسسار آ ند  أنۆگ

 .ري  يد”ليگتا   نگتس  ا   همأن .ميدر ب   تاسۉغر“ :ناج نگو  س نانداو  

 :يدتا   تاياو و  ر  نادادۉح لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) لب  ج   بناي زااغم

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .رايغو   ئنئملغا هدشيرپ   قئاندۉلغو   لو  س ه،تسا   راچۉد هگيلر  أچيب ينأند ب   لااغتاقح —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يگ  ر ب   ئنئبغاو  س نگئناديآ پيييد”لاللۉسر   تمم  احۉم ،ئحل لالايايألحأ -ل“ نگااو   هتسا   لان نل  يب زاو او   تنل  ب   هر أچيب هندب   —

 .رئدااقداس يمد   نلآ  نگۉناو  

 .”ريدينجگ   نگيدشيحب   تاز  چاۆ “ :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رئداقمرئشاي ئساي ،يجچۆناۆ ،کم  رب   نئر ئشاي ئنااقداس ،ينجيکاي ،اقمرئشاي ئئغلوقار ئس ،لاوو او  

 

تۉز  باپ بيرينجی او 

يانئ نگيتر  أت  ب 

 

 :ئديتآ سئداح هليش   نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نامساو  

ق رکيز هو ئنئز امان رۆکۆ ش ر کاغات يکاي نگو  س نانداو   ه،تسا   تر  أت ميک رح    .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ نگينأند ب   لاو   لااغتاقح اسااو 

 .رل و  ب کأ پ نند  يسأنۆگ ند  ا   نل  يب يليد ،اسلآ وۉس انئز آغ هدتر  أت ميک رح  

 .رچ  گ   ينأنۆگ لاو   لااغتاقح مح   اسلو  ب تار ابائ نالدار غۉ زۆي أنۆگ ريب هندب   لاو   ،اوسۉي ينۆزۆي ميک رح  

 کد   ئيآ نگينأجيگ يدر ؤد ناو   يزۆي نگينأند ب   لاو   ينۆگ تامايقئ .رچ  گ   ينيسأنۆگ اقيآ لااغيتادۉح ،اوسۉي ئنئاغيآ ميک رح  

 .رل و  ب

 هۉقريفاغستو   هکل   هکيرش   ل هۉقدحاو  هتنا   لألاي هحألاي لألا   ۉدح  شا   ه،کيمداحيب ه،ممۉحلالآ هکن  احبۉس“ :نگو  س ند  تر  أت ميک رح  

 غاشاب نند  س   !نۉسلو  ب راي رل  ۆگو اؤ نگااس ،لااغتلالآ“ ئناغي”ۉقلۉسر   هو هۉقدئبآ ند  مم  احۉم هننا   ۉدح  شا   هو هکيل  اي ۉبۉتا   هو

قي کيرأش هو يادۉح  مح   نگيدمم  احۉم .نيرأيدا   ابو  ت نگااس هو نئر ايار و  س نند  س   ينگيگم  ريچگ   يزيميرل  أنۆگ نگينس   .رۉدو 

 پئلآ ارشآ“ :أد شيرپ   ريب ئنئر لالامآ نگينأند ب   لاو   ه،يسيد”نيرأيدا   ئقلتاياش هنيگينگدأند ب   هو انئئغنگدئلۉسر   نگينس  

 .ري  يد نۉسلو  ب رۆحؤم ينلچ   هنۆنۆگ تامايقئ أت نگااو   هو رار اب پئلآ ارشآ ئناو   هدشيرپ   لاو   .رد  ا   رما   پيييد”راب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 لاو   ه،تسا   مامات يتر  أت لاو   .رار ۉد اندئناي نگينأند ب   لاو   هدشيرپ   لاو   .رايغو   هدشيرپ   ريب نگااو   لااغتاقح اسلو  ب رل آ  تر  أت هندب   رح  

 :راديآ هدشيرپ  

 ؟!تا   مامات ينيشاي هدتري  ئحآ هو هدأينۆد نگينأند ب   ۉب مح   نس   .يدتا   مامات ينيشاي هندب   ۉب ،ايادۉح راب ،يا   —

 :لااغتاقح تاغو  لو  ش

 .ري  يد – ميدتا   مامات —

 .رل و  ب ئئغندلو  ب مامات نگيتر  أت ئقلاقموۉي کز  گ   چاۆ  ئناز آغ رح   .رد  ا   تل  أن أند ب   لاو   ه،سم  تا   مامات يتر  أت هندب   لاو   رگ  ا  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  رمب  غائپ

ق زامان ر کاغات يکاي ه،تسا   مامات يتر  أت هندب   نيمؤم —  .ريديگيدتا   مۉلۉ ز هنۆزاؤ نگۉناو   انداو   ،اسامار و  س ئنئر التاجاح هو اسااو 

ق زامان ر کاغات يکاي ،پيدا   مامات يتر  أت لاو   رگ  ا    :راديآ لااغتلالآ ،اسار و  س ئنئتاجاح هو اسااو 

 .رل و  ب مغئۉلدو  ب مادآ مئلاز  نگينم   هو رل و  ب ميگيدتا   مۉلۉ ز نگااو   ،مارسايتغا ئنئتاجاح نگۉناو   نم   —

 :رل ر ايديآ رل اداز ئشاغي

 .يدتا   رزاپ ئاغموۉي ئناز آغ رتؤد هدتر  أت لااغتلالآ اندو  ش .ئلدو  ب ااقو  ريب —

 ،ئدتۉت ئيادۉغب نل  يب ئلغو   ،ئدار غا ايادۉغب نل  يب يزۆي اتآ مادآ يتزر  ح   .ئدتار اي ئناتآ مادآ لااغتلالآ :ئلدو  ب هليش   ااقو  لاو  

 .يدتا   ابو  ت نگو  س نانداو   هو يدياي ئيادۉغب لاو   .ئدر اب پأر ؤي پار ات ايادۉغب نل  يب ئاغيآ

 :ئديتآ لااغتلالآ املاسسئحيل آ  مادآ تاغو  لاو  

قي يسأنۆگ نگۆزۆي ،لغۉوۉي ينگۆزۆي — قي يسأنۆگ نگۉلغو   ،لغئوۉي نگئۉلغو   ،نۉسلو  ب و   ،لغئوۉي نگئئاغيآ .نۉسلو  ب و 

قي يسأنۆگ نگئاغيآ قي يسأنۆگ نگئشاب ،لغۉوۉي نگئئشاب .نۉسلو  ب و   .نۉسلو  ب و 

 :ئديتآ هني   لااغتلالآ

 ،اوسۉي ئنئساز آغ رتؤد لو  ش ميک رح   .أنۆگ نئر ئشاي ،أنۆگ نايآ ،يسأنۆگ هجيگ ،يسأنۆگ زيندۆگ :ريدۆلر ۆد رتؤد أنۆگ —

قي ينيسأنۆگ ند  ا   نايآ هو ينيسأنۆگ ند  ا   نئر ئشاي ،ينيسأنۆگ ند  ا   هجيگ ينيسأنۆگ ند  ا   زيندۆگ  .رد  ا   و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ئنۉداو   نگۉداو   يلسيم يرل  أنۆگ تر  أت — قي کد   يشيدا   و   .رد  ا   و 

قي يرل  أنۆگ ،لاوو او   .راب ئساديپ   چاۆ  نگيتر  أت  هدر پ   ادحاوز و  د أند ب   ۉب تر  أت ،يجچۆناۆ .رل و  ب ئزار  لااغيتادۉح ،ينجيکاي .رد  ا   و 

 .رل و  ب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئنئز او او   نگۆوشؤک نگينس   هدشتيحب   نم   يکچۆن !ليگر ب   راباح نگاام ،اسلو  ب راب نگئتااغت هن نگينس   ،لاليب ،يا   —

 .ميدتيشا  

 :ئديتآ لاليب

ق ئنئز امان رکيز هو رۆکۆ ش ر کاغات يکاي ،ماسلقئ تر  أت تاغو  رح   ،لاللۉسر   يا   —  .مئدر ااو 

 :ئديتآ مل  أ تييس  

ق ئنئز امان رکيز هو رۆکۆ ش ميک رح   —  .رل و  ب تنل  ب   ئمااقم ،لۉبقا ئتااغت نگينأند ب   لاو   ،اسااو 

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 نئتاح لاو   نۆگ ريب .ئدر اب ئتادآ اقلمو  ب نل  يب تر  أت هشيمح   نگۉناو   .ئدر اب نئتاح ريب اندئناماز  مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح  

 .يدتيشا   ناز آ اندئتاغو  راپاي ئنئنان .ئدر ئدز غئ ئرئمدات .ئدر اب نيچاۆ اقمپاي نان ار ئمدات
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 :ئديتآ نئتاح لاو  

 پيييد – نئسالمغا أجيگ مئز امان .نئر ار ئدز غئ نل  يب نۉداو   زار يب هني   ،اسلو  ب ۉقوو  س رئمدات .رل غا أجيگ مئز امان ،ماپساي ئنان —

غ ند  ياؤ تاغو  لاو   .ئلدو  ب لغۉشم   از امان  :پئئقچ ئلاو 

 ار ئمدات ،پيرت  ؤگ ناندئاغيآ نگئنااغچ لاو   .ئلدو  ب ريزأح هدر ي   لاو   نايتش   هيسا   .ئدار غا ار ئمدات پيييد – ؟يميدشيب نان —

 :يدتا   ساسواو  ئنئتاح نگو  س نانداو   .ئدالشات

 .يدتا   سس   تاغو  رح   پيييد – نگئلدئير آ ناندئير اح نگئر ئمدات ؟رئدئمئتاغو  نگئز امان تاغو  ۉش ،نئتاح ،يا   —

 پۉتۉت ناندئغل غۉ نگئنااغچ لاو   نايتش   تاغو  لاو   .ئلدو  ب هنديشۆنر ؤگ ئققئاح زاؤ نايتش   رئحآ .يدم  رب   ينۆنگلؤک نئتاح

  .ئدالآغ پل ر ئچ ااغچ لاو   .ئدر ۉب

 :تاغو  لو  ش نايتش  

 ،رالئپات اد-ادتاغو  رح   زامان .رئتاي پۆيؤک ادر ئمدات نگااغچ ؟نگئرسئتاو   پيدا   شاي همأن ،نامزو  ب نگئئز امان ،نئتاح ،يا   —

 .يدييد – زالمئپات ااغچ

 .يدم  رب   سناۆ نئتاح لاو   امما  

 :هني   نايتش  

 .ئديتآ يسس   ني  يد – نغئلآ نگئااغچ نادر ئمدات —

 :نئتاح

 ئنئز امان ،پيييد – زالمو  ب رابار اب ااغچ ريب ئسانس  -يرکيز نگئنلااغتاقح .نۉسلو  ب اديپ نيچاۆ لااغيتادۉح مااغچ نگينم   —

 هنديچاي نگئر ئمدات ه،رسؤگ ،ئدار غا هنيچاي نگئر ئمدات .يلدگ   ار ئمدات نيچاۆ نان يرأ نگئنئتاح لاو   تاغو  لو  ش .ئدامزو  ب

 .ئدر اب انئناي نگئملاسسئحيل آ  اساي يتزر  ح   لاو   .ئلدو  ب ناير اح تاغو  لاو   .رئتاو   پانياو   پئر ئدشقاقئ ئرالتاو   ئسل اب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح  

نده  نگئيادۉح يا   —  ؟نگۆدر ؤگ شاي نگگ   يليحأن ،يسب 

 انئناي نگئر ئمدات نيچاۆ کم  رؤگ ئنااقو  لاو   مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح   انداو   .يدتا   رأگشأ ئنئسااقو  نر  ؤگ نگينيرأ لاو  

 .يلدگ   انئناي نگئنئتاح لاو   مل اسسئحيل آ  اساي تاغو  لو  ش .رئتاو   پانياو   تاو   هنديچاي نگئر ئمدات ااغچ ه،رسؤگ .ئدر اب

 :ئديتآ نگااو  

 ؟ئلدو  ب اديپ   يليحأن رالتامار ک   ۉب هندس   ؟نگيدتا   تااغت همأن !؟نغئيتآ نگئئر ئس ،نئتاح ،يا   —

 :ئديتآ نئتاح تاغو  لاو  

قي مئتاغو  ند  ا   کر ت   يميرل  شاي لاو   زيگر ح   .رئدر اب ميشاي چاۆ  ،لاللۉسر   اي —  أينۆد ،ينجيکاي .نيرأييؤره  يلتر  أت هشيمح   .رۉدو 

 نر  ب   نگئنلااغتلالآ – يجچۆناۆ .نيرأيدا   ينيشاي تري  ئحآ ،پۉيغو   ينيشاي أينۆد ه،سلگ   ريب يشاي تري  ئحآ نل  يب يشاي

 .نيرأيدا   رئباس الب   هو نئر ايلو  ب ئزار  انئتامئغن

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اساي يتزر  ح  

 نامآ نادپاز آ هدتري  ئحآ هو هدأينۆد ه،تسا   يشاي چاۆ  ۉب ميک رح   !نگئدر ل و  ب رمب  غائپ انداو   نگئنگداسلو  ب رأ رگ  ا   ،نئتاح ،يا   —

 .يدييد – رل و  ب

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ .يگ  تا   اندامآ ينأممح   لااغيتادۉح

 

تۉز  باپ ايکينجي او 
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غس نگئغانملاۉ  ئاکسويم يانئ (پؤچ ناينلاسسار آ شيد) نگئنئر الپاو   ب 

 

 .يدتا   نگۆررۆگ نل  يب مل اسسئحيل آ  لۉسر   ،(!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئقددئس رکب   ۉبآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگااو   زؤس ۉب .زالمو  ب ادايئز  زئرسل او   ناماي تاغو  رح   .رئدئمئر اي يکل  يب   نگئناماي مح   زامان .رئدئسئر اي نگئناماي تر  أت —

ق زامان هندب   ئناغي .زالمو  ب رسۆد زئزسامان تر  أت ،زالمو  ب رسۆد زيتسر  أت زامان .رئلداسئم  هندب   رگ  ا   .رل ۉ زو  ب ئناماي ،اسامااو 

 .ريندل  يب ميسواک يگيلليمأک نگيتر  أت امما   رل ۉ زو  ب نند  ۆزؤ-زاؤ ئناماي ه،رسؤي زامانيب

 :ئديتآ مل  أ تييس  

ق ئلميسواک — ق زئسميسواک ،زامان ر کاغات يکاي نلااو   يللل  س   ئزامان .رئداقر ئشاغي نادز امان ر کاغات نگۆم شيمتي   نلااو 

ق  .رل و  ب ئلاي نگۉنو  ش مح   اقمااو 

 :ئديتآ هني   مل  أ تييس  

 ،يجچۆناۆ .رل و  ب ئزار  لااغيتادۉح ،ينجيکاي .رد  ا   اسسار آ نگئئز آغ ،لاوو او   :رئدر اب يتي  يسأح شأب يميرگيي نگئميسواک —

ريشده لر  ر کاغات يکاي ئلميسواک ،ئنجئتلآ .رل و  ب اسسار آ يشيد ،ينجيشأب .رل و  ب نوش  ؤر يزؤگ ،ينجۆدر ؤد .رل و  ب تاش پ 

ق ق زامان ر کاغات نگۆم شيمتي   زئسميسواک ،نگئز امان نااو   ،ينجيزيکس   .رل و  ب مأکأ م يشيد ،ينجيدي   .رئدئلپغاو  س ناندااو 

قي ئنئسائ ناماي نگئز آغ ،ئنجئز قۉو  د .رائقچ ئئغلر اد هو رر  يگ يگينگليگ نگقئزئر   مأکأ م ينيتا   نگيشيد ،ئنجۉناو   .رد  ا   و 

قي ئنئر ئآغ شيد ،ينجيريب ناو   .رد  ا   ريشده لر گنأنچأيلگ   هو نگانچارياب هديجتم   ،ينجيکاي ناو   .رد  ا   و   ناو   .رل و  ب ئچاغر غو   پ 

ريشده لر نر  ت  ؤگ ئرشآ نيچاۆ هندب   ۉب ،ينجۆدر ؤد  هر ل  ر مب  غائپ هممح   ،ينجيشأب ناو   .رار و  س نادئر نگات ينيگچم  گ   ينيسأنۆگ پ 

 نگينأند ب   لاو   ،ينجيدي   ناو   .رر  ب   سائ ريب ناندئسائ شتيحب   انئز آغ نگينأند ب   لاو   ،ئنجئتلآ ناو   .رر  ب   ئنئبغاو  س نر  ب   هر نل  ر  ا   هو

 هندب   لاو   ،ينجيزيکس   ناو   .رالئز اي رالپغاو  س پؤک اچئناس نگئر مالادآ کج  تاؤ ينلچ   اتامايقئ أت نانداماز  لو  ش انئلامآ زامان

 .رل ر ار و  س ينيسأنۆگ نيچاۆ نگۉناو   رل  ر مب  غائپ يمج   ،ئنجئز قۉو  د ناو   .رالاغب ينيگيشاي نگئحاوز و  د يدي   نيچاۆ

 ئنئناج يسد  شيرپ   مۆلاؤ  ،ينجيريب يميرگيي .رل آ  نل  يب کيکلأ پ هو کيللينگي   ئنئناج نگۉناو   يسد  شيرپ   مۆلاؤ  ،ينجيميرگيي

 نادز امئقچ ئناج ند  أينۆد ۉب ،ينجيکاي يميرگيي .رل آ  پۉلو  ب اندئتار ۉس رل  ر مب  غائپ ،زالمآ پۉلو  ب نل  يب ئتار ۉس زاؤ اسلو  ب رل آ 

 يميرگيي .زامتۉناۉ زيگر ح   هسنور  اؤ ئداز  رح   هندب   لاو   ،يجچۆناۆ يميرگيي .رچ  اي ئنئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   نامداج نگاؤ

 أند ب   لاو   ،ينجيشأب يميرگيي .رل و  ب ادايئز  نند  يگينگليگ نگينأينۆد ۉب هو رل و  ب نگيگ يرؤگ هسلاؤ  هندب   لاو   ،ينجۆدر ؤد

 .رر  يگ هدشيحب   زئپساساح هندب   لاو   .رر  ب   ناندئر الپغاو  س نر  ب   هر مب  غائپ أند ب   لاو   هني   .زم  رب   راز آ ئرالتاز  نگيري  

 :يدتا   تاياو و  ر  اقحسائ نيب تمم  احۉم

 ئسااغچ نأرييمدا   يتۆس هنديلا   .ئدر ارياب پۆتاؤ نئتاح رئپقا ريب .ئدر ئتاو   نل  يب ئرنالار اي مل اسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب —

غ لاو   لااغتاقح ادتاغو  لو  ش .يدر ۆواؤ ينۆزۆي پيييد”نييأمرؤگ ئنادۉح لۉسر  “ :نئتاح .ئدر اب  ااغچ لاو   .يدر ب   ليد انالاو 

 .يدر ب   مل اس املاسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لو  ش

 :مح   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   تاغو  لاو   .يدر ب   پغاو  ج پيييد – !مل اسسا   مۉکيل  او  —

غ ،يا   —  ؟يدر يلديب ميک يميگينلک  ا   لاللۉسر   نگينم   ،نالاو 

غ انداو    :ئديتآ نالاو 

 .يدر يلديب لااغتاقح —
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غ نئتاح تاغو  لو  ش  .ئلدغا نگگ   هو يدر ؤگ ئنااقو  ۉب قئاندالاو 

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

غ يا   —  .يدييد – نۉسلو  ب لالئبدآ نگئدآ نگينس   ،نالاو 

غ لاو   انداو    :نالاو 

 .يدتا   مئز اغت پيييد – رل و  ب ئشاغي —

غ نگو  س نانداو    :هني   نالاو 

 – نئيل و  ب زينگيرأکتامزئح نگيزيس هدشتيحب   نم   .نگيدا   مح   گل  يد نگاام ينداي ،زنگئۉديغو   تآ نگاام زيس ،لاللۉسر   اي —

 .يدييد

 .يدتا   گل  يد نگااو   ادۉح لۉسر  

غ  :هني   نالاو 

 ميک رح   هدتري  ئحآ هو هدأينۆد .رل و  ب ئلتاغب هندب   لاو   ،ارساۉ لغو   هنگيتنن  ۆس نگينس   ،اسنانائ نگااس ميک رح   !لاللۉسر   اي —

 .يدييد رل و  ب تاغبتب   ه،تسا   کر ت   ينگيتنن  ۆس نگينس  

 .يدر ب   ناج هو ئدر اۉ حآ ريب لاو  

 :ئديتآ نئتاح تاغو  لاو  

 .ئدر ئشبات ناج لااغتاقح پيزک  ر ؤگ ئتامار ک   تاققئاح ااغچ نار ۉد پيما   يتۆس ؟ينگمۆدر ؤگ ،نت   ،يا   —

قي هحبۆش-کش   هنيگيلر مب  غائپ نگيدمم  احۉم —  .يدييد – رو  ل و  ب نالمۉسۉم اندئتاغو  نار ۉد هنگدينت   نگئناج .و 

 :نئتاح لاو  

 .يدييد – !لاس اناماي مح   ينم   !لاللۉسر   اي —

 ۉدح  شا   ،لاللۉسر   تمم  احۉم ،ۉحلاللالاي أحلالي-ل“ :پل ايتغا ئناو   مح   نئتاح .ئديتآ ئتاداحاش همل  ک   لاللۉسر   تاغو  لاو  

 .ئلدو  ب نالمۉسۉم پيييد”حۉلۉسر   هو ۉحۉبدآ ند  مم  احۉم هننا   ۉدح  شا   هو ۉحلاللالاي هحألاي نألا  

 :هني   نئتاح

 نگاام ينداي ،لااغتاقح .نيريدپيرۆتاؤ نل  يب ئقلئنچامشۉد ،پيدا   اياز  يمۆرماؤ رلالئي هچين ،پۉلو  ب لئپغا نم   ،يپاح —

 .يدييد – !رو  د  ا   تم  حر  

 :ئديتآ لااغتاقح تاغو  لاو  

 – رل  ر يدپيلگ   اشامو  ت نگااس رل  ير ۆح .ئلدو  ب ري   مح   نگااس ند  شتيحب   .ئلدو  ب نگااس يتم  حر   نگئنلااغيتادۉح ،نئتاح ،يا   —

 .يدييد

 .يدر ب   ناج تاغو  لو  ش نل  يب ئرئداقت نگئنلااغتاقح هو يدتا   حآ راپاس چۆ -يکاي پيديشا   يزؤس ۉب نئتاح لاو  

غ لاو   ئنئتاح لاو   مل اسسئحيل آ  لۉسر   ق ئنئز امان از انئج .ئدر ۉدوۉي هليب نل  يب نالاو   هدر ي   ريب هکديلر يب ينيسيکاي .رالئدااو 

 .رل ۉ ديغو  

 .رل  يدييد – رت  اؤ ند  أينۆد پۉلو  ب ئلتاغب کد   نئتاح لاو   ه،تسا   لامآ ميک رح  

 

تۉز  باپ اۆچۆنجي او 

غس نگئناز آ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 



93 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 :ئديتآ هو يلدگ   انئناي مل اسسئحيل آ  لۉسر   يشيک ريب

 .يدييد – مارساب هدشيحب   نم   يلپأبس   شاي لاو   .نگاسر ۉيۉب شاي ريب نگاام ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .لو  ب ئنچاز آ نگاۉموقو   —

 :ئديتآ يشيک لاو  

 .زم  تي   مئتار دغۉ —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .لو  ب مامائ نگاۉموقو   —

 :ئديتآ هني   يشيک لاو  

 .زم  تي   مئتار دغۉ —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  

 .نغئر ۉد اندئز ائ نگئمامائ ادر اتاح قئلاوو او   انداو   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 يسمم  ح   ،اسلو  ب راب تاۉقلحام هن رح   زئسناج هو ئنلاج يکأ ند يري   نت  ي   نگئنئز او او   نگئنئناز آ ناديآ نگۉناو   انچاز آ —

 .رل ر اديآ راپئغستاي

 .رل و  ب تنل  ب   ند  مم  ح   ئرئدغا نگئر الئنچاز آ ،اسلو  ب ينۆگ تامايقئ ئتاغو  رح  

 .رل و  ب مار اح حاوز و  د نگااو   ،ايتسآ ناز آ نيچاۆ يادۉح ميک رح  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 تاغو  لاو   .رل ر ل و  ب مارر و  ح-ئداش هو تاغشوو  ح هندۆستاۆ نگۉناو   قئلاح تاسار آ .رل  ر ن  ۆم ااغر ئب رالئنچاز آ ينۆگ تامايقئ —

 :نند  يريب-يريب ميک رح  

 .رل ر ار و  س پيييد – ؟تيحش   ئيساح اي ،رمب  غائپ ئيساح ۉب —

 :راديآ لااغتاقح

 .ري  يد – رئمدادآ ناديآ ناز آ نيچاۆ نگينم   هدأينۆد لاو   هنؤي .ريلدأد  مد  يحش   ،مر  مب  غائپ يشيک ۉب —

 ناز آ يشيک رح   .رل  ر ر  يديگ   هللۆح ار الئنچاز آ اسلو  ب نگو  س نانداو   ،ار ل املاۉ  نگو  س نانداو   ه،ر ل  ر مب  غائپ يلکاي ينۆگ تامايقئ

 .راچغا نايتش   نادياج لاو   ،ايتسآ

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) أشب  ح   لاليب يتزر  ح   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئنئتاغو  ،لاوو او   .ميدپيديشا   پيييد زامپات ئنئبغاو  س نگئناز آ لاو   اسالمو  ب تي  يسأح ناو   ادئنچاز ا-نمد  ل  أ تييس   نم   —

 ،ينجۆدر ؤد .نيسم  تا   پل ات نادل ااغتلآ  ئنئبغاو  س نگئناز آ ،يجچۆناۆ .نيسم  تا   ئقلاتلاي انداز آ لاو   ،ينجيکاي .کر  گ   کم  ليب

 ،ئنجئتلآ .نيسم  رؤگ ناماي ،ايتسآ ناز آ يريب غاشاب اندئتاغو  اسالمو  ب يزاؤ نگئنئنچاز آ ،ينجيشأب .نيتسا   فۉرأم رما   قالاح

ق رسۆد ئناز آ ،ينجيدي   .نئسالاقس هز يکأ پ يديجتم   .نۉسلو  ب رادر اباح هديجتم   ئنچاز آ  نگو  س نانداز آ ،ينجيزيکس   .نئسااو 

ق زامان زيت انچايلو  ب ئتاغو   ئشاغي ه،سلگ   نامحئم هديجتم   ،ئنجئز قۉو  د .نئشسار غا انچايلو  ب راييات تااغمج   ،نئسامااو 

 .نئسامتيآ پيدا   غاسغئ ،نئيتسآ پيکچ   ئناز آ ،ئنجۉناو   .نئسار غا

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق رسۆد ئتااغر قئ لاوو او   .کر  گ   تي  يسأح ناو   امامائ — قي“ نگااو   ،ايتسآ تل غا نيمؤم ريب رگ  ا   .ئلامااو   تو  ؤب پيييد "و 
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 ،ينجۆدر ؤد .يگ  ر يتگ   ياج-ابياج ينأجد س   غرۉکۉ ،يجچۆناۆ .يغايتآ نل  يب کر  ۆي ،ئلسالحائ يرل  ر يکبت   ،ينجيکاي .ئلالمو  ب

 مئيالئم ،ئنجئتلآ .يگ  تا   کد   زالمانغئ مۉوقو   ئتار قئ مامائ ،ينجيشأب .ياغالاقس ئشاغي ناداپاح نگئۉنو  د هو ينگينت  

 يگل  يد ،ينجيزيکس   .يااغر غا اتااغمج   انچايلو  ب نقئاي ئتاغو  زامان ،ينجيدي   .يگ  م  رؤي پۉرشاۉ نل  يب مۉوقو   ريب رح   هو نۉسلو  ب

 ،اسلو  ب ئتاجاح همأن رح   .يغالو  ب رادر اباح ناندئلاح نگۉناو   ه،سلگ   پئر غا ريب هديجتم   ،ئنجئز قۉو  د .يگ  تا   اقلاح هممح  

 .يگ  ر يتي   هنيري   ه،سلگ   نانگدۉلغو  

 .يغالو  ب اواقت ،ئنجۉناو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان پۉرۉد اندئز ائ نگئمامائ مادآ نايچآ يل  أت —  .زالمو  ب رسۆد هو زالمئنلاح ئزامان نگۉناو   ،اسااو 

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ،اسلو  ب هنديرما   نگينأنا  -اتآ يرل  تنرز  پ   ،ينجيکاي ه،تسا   ئزار  ينيرأ نئتاح ،لاوو او   .رر  يگ هدشيحب   القح يلر ۆد شأب —

 .هسلاؤ  اندۉلو  ي هبأک ،پيدا   رايئتائغ ينأبأک نگو  س نانداو   ،پيليب هلس  م   تي  ئر ۉرز   هنچا   هندۆياؤ يشيک لاو   ،يجچۆناۆ

 .ارسۉد پۉلو  ب ئنچاز آ نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح يشيک لاو   ،ينجيشأب .اسلو  ب ئحاس هر ل  يشيک ،ينجۆدر ؤد

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 اندئتاغو  ني  يد (نگغئۉلوو  ح از امان) – تل اسسل آ  ايياح“ :ئنچاز آ .يغايتآ شاو ۉي-شاو ۉي ايتسآ ناز آ رالئنچاز آ اد-ناچاح —

ر  ند  يشا   نده ل   .يگ  ييد“(ريدند  يلا   نگئنلالآ کييب   تاوو قۉ چيۆگ يلحأ) مئز آ لئييئلآ ليحلأليب ألاي هتوو  قۉ لو   هلوو  ح ل“ :ب 

ر  يجيديشا   هندي  يد“(نگغئۉلوو  ح غائلاقلمو  ب سل اح)”حالف   لل  آ ايياح“ :ئنچاز آ اد-ناچاح نده ل   مل   أم أنأک ۉحلالآ أش أم“ :ب 

 پغاو  س رادۉقم هچأن انچاز آ لااغتاقح نگو  س نانداو   .يگ  ييد“(زالمو  ب يگيدم  ل  ساي ،رل و  ب ينألساي نگئنلالآ) – نقۉي   مل   أشي  

 .يگ  ر ب   پغاو  س رادۉقم لو  ش مح   نيچاۆ ئنلايتغا ينيند  ا   نگئنئنچاز آ أجيديشا   لاو   ه،رسب  

 اديب  ۆز .ئديتآ ناز آ ئنچاز آ .ئدر ئتاو   پۉلو  ب لئيام انئز او او   نگئر الئنچۉياو   نل  يب نئتاح اديب  ۆز اشئتاپ تيشر   نۉراح نۆگ ريب

 .يدتاؤ ند  أينۆد نئتاح اديب  ۆز نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .ئدر ۉديغو   ئنئز او او   نگئر الئنچۉياو  

 :زيزا   لاو   .يدر يگ هنۆيشۆد نگيزيزا   ريب لاو   نۆگ ريب

 .ئدار و  س پيييد – ؟يدتا   شاي همأن نگااس لااغتيادۉح ،اديب  ۆز ،يا   —

 :نئتاح اديب  ۆز تاغو  لاو  

 اديپ   نند  يريب چيح نگاام امما   .ميدتا   يرل  شاي ئلر ئياح پؤک هو مئدر ئدز غا ئرالئيغۉ پؤک اندۉلو  ي نگينأکگم   نم   ،زيزا   ،يا   —

 .نک  ا   قئاح نگينيشيک يسمم  ح   نگۉناو   .ئدالمو  ب

 .ميدتيشا   نگو  س نانداز آ .مئدر ۉديغو   ئنئز او او   نگئر الئنچۉياو   نم   .ئديتآ ناز آ ئنچاز آ .مئدر ئتاو   نل  يب مئر الئنچۉياو   تاغو  ريب

 .يدييد – ينک  ا   تنل  ب   يسب  رت  م   نگيند  يشا   ناز آ نند  يسب  رت  م   نگئنئنچاز آ .ينک  ا   نالاقس لااغتاقح ئنئبغاو  س نگيميشاي لو  ش

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  ئرنگات ناندو  ا) هشأ نۆگ ريب

 نگئنئتاح لاو   .رل  يدلچ  اؤ  ئنئلامآ نگئنئتاح لاو   ،پيريتگ   ئنئتاح ريب .مۆدر ؤگ همدۆيشۆد ينۆنۆگ تامايقئ نۆگ ريب نم   —

 .ئلدو  ب رئآغ ناندئاغد تۉحاۉ ئلامآ

 :ناندئتاح لاو   نم  

 :نئتاح لاو   .مئدار و  س پيييد – ؟ريدم  أن نگئدآ —

 .يدييد – ريدر  حؤز مئدآ نگينم   —

 مج   رالئقيل اح ،مرس  ؤگ .مئدر اب أبأک .ميديؤره  مح   نم   .رل  يدر  ؤي اجاح رمالادآ نگو  س نانداو   .مئنداياو   نادئاۉق نم   الداح لاو  
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 .رئدپۉلو  ب

 :نم   تاغو  لاو  

 .مئدار و  س پيريکدچ   راج پيييد – ؟ئمراب نئتاح ئلتآ هر حؤز اندئسار آ نگئر الئقيل اح ۉب !رالتااغمج   ،يا   —

 :رالئجاح لاو  

 :هو يلدگ   نئتاح ريب الداح لاو   .رل  يدتا   زاو او   پيييد – ؟ئمراب نئتاح ئلتآ هر حؤز —

 .يدييد – ريدر  حؤز مئدآ نگينم   —

 :ئديتآ ئچراج لاو   تاغو  لو  ش

 .رايار و  س )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ يبيب ينس   —

 .يدر ب   مل اس نگااو   هو يلدگ   انئناي نگينأشأ يبيب نئتاح لاو   الداح لاو  

 :ئديتآ هشأ

 تۉحاۉ لاو   ،يلو   رالئلداس أز ر  ت   نگئئلامآ نگينس   .مۆدر ؤگ همدۆيشۆد ينس   نم   ؟نگيدتا   لامآ همأن نس   ه،ر حؤز ،يا   —

 .يلدگ   رئآغ ناندئاغد

 :هر حؤز تاغو  لو  ش

 .يدييد – ميدم  تا   شاي چيح تاسۉغريب نمد  يرأ ،ميدم  زک  ر ؤگ همر  حأمأن ئمئچاس زيگر ح   نم   ه،شأ ،يا   —

 .مئدر ايلو  ب لغۉشم   از امان نگو  س ناندلو  ب پئديآ ئناز آ ئنچاز آ نم   .ميدم  ل  ز ؤس زؤس هو ميدم  تا   شاي چيح اندئتاغو  ناز آ :هني   لاو  

 نگينم   ه،شأ ،يا   .اسلو  ب ادايئز  نادامۉقل ريب ئناغي .ميدر أريب   اسلو  ب مح   زآ تاز  لاو   ،اسار و  س يريب ،اسلو  ب همأن رح   امدۉلغو   هني  

 .يدييد – رئدئلاي نگۉنۉش ميشاي

 :ئديتآ هشأ يبيب ادتاغو  لاو  

 .يدييد – !نۉسلو  ب نار اي نگااس شتيحب   !المئير آ ند  شاي لو  ش !نۉسلو  ب نگئر اي ادۉح ،لغئر اب —

 :ئديتآ مل  أ تييس  

 مار اح نگااو   ئداو   نگئحاوز و  د هو رل و  ب پئجاو  شتيحب   نگااو   انداو   ،اتسۉت ئلاي نگۉنۉش ينيرما   نگئنلااغيتادۉح ميک رح   —

 .رل و  ب

 

تۉز  باپ دؤردۆنجي او 

غس نگئنئز امان امۉج يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 .ئدر ائقچ ينۆگ اننآ ند  شتيحب   ئمادآ هني   هو ئدتار اي ينۆگ اننآ ئمادآ يتزر  ح   لااغتلالآ .ريدۆنۆگ اننآ ئسئشاغي نگيرنل  ۆگ

 .رر  ب   مد   ينۆگ امۉج انئر ۉس مل اسسئحيل آ  لئفار سائ

 يآ نغاو  د هجيگ ينجۆدر ؤد ناو   يزۆي نگينأند ب   لاو   ينۆگ تامايقئ ه،رسب  اي تاو ل اس املاسسئحيل آ  لۉسر   ينۆگ اننآ ميک رح  

 .رل و  ب کد  

 .رل آ  پيدا   لۉبقا ئنئتاو ل اس نگۉناو   نل  يب ئرلالغو   کر  أبۆم مل اسسئحيل آ  لۉسر   ،ايتسآ تاو ل اس يسگيجه  اننآ ميک رح  

ق زامان ر کاغات يکاي نگو  س نانداو   .رئدپئر اب اتار ايئز  اناستۆرؤگ يسگيجه  اننآ يشيک ريب ني  يد يروم   حئلاس  نانداو   .رئدپااو 

 يلحأ لو  ش ه،رسؤگ .رئدپۉتۉت ئسئاۉق هيسا   .رئدپئر ۉتاو   تاغو  هچأنر يب هدر ي   لاو   .رئدپۉلو  ب هدتيجتم   اسلو  ب نگو  س

 نادر مالادآ .مۆدر ؤگ يديگيي ريب نم   الداح لاو   .رل ر ئتاو   نل  يب ئقلئمچارر و  ح-ئداش پار غۉ قالاح ئرمالادآ نگئناستۆرؤگ
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 اقبات-اقبات ار مالادآ نار ۉتاو   پار غۉ قالاح لاو   تاغو  لو  ش .راب يگيشا   هنؤک هنديگنا   .رئدپئر ۉتاو   نل  يب ئقنلغئمغا ئرغاشاد

 لاو   نم   .رل  يدم  رب   نگااو   ناندئر مالااغت رالتااغمج   لاو   .يدلم  گ   تاز  چيح هديگيي لاو   امما   .يلدگ   رنالو  د هز يکأ پ هو رمالااغت

 :مئدار و  س ند  تيگيي لاو   .مئدر اب انئشغا نگينيشيک

 ؟رل  يدم  رب   نيچاۆ همأن هز يس نادر مالااغت ۉب —

 :ئديتآ تيگيي لاو  

ق ناحرغۉ هو رل  ر أيدا   گل  يد هدد  پح   رح   ئرالشاندئر غا نگئر ل ۉب .نيريلدأد  ناندئر مالادآ نگئناستۆرؤگ ۉب نم   —  رل ۉب ،پااو 

 ۉش .مۆدر ؤي پئلقئ چاح ادار آ .نيريلدأد  ند  ر ح  أش ۉب پئر غا نم   .رايلو  ب سابئل ار ل ۉب ئبغاو  س نگۉناو   .رل  ر أريب   ااقداس نيچاۆ

گيجه  اننآ رح   .ئدتۉناۉ ينم   من  ا   .يدپۆلاؤ  ماتآ نگينم   .رل ۉ ديغو   انداستۆرؤگ ۉش رمالادآ ينم   .مۆلداؤ  نگو  س نمد  ينل  گ   هر ح  أش

 .ئدتاي پيريگ هنۆرؤگ يالاغ-يالآغ پيييد – رأيلم  گ   تاز  چيح نگاام .رۉد پيلگ   مااغت ار التااغمج   ۉب يرل  

 ،مرس  ؤگ .مئدپات پل ز ائ ئناو   نم   .ئديتآ نگاام لاو   .مئدار و  س ئنئدآ هو ئنئياج نگينيسن  ا   نگيديگيي لاو   نم   نگو  س نانداو  

  .ينک  ا   نئتاح ئررغا ريب

 :مئديتآ نگااو   نم  

غ ،امام ،يا   —  ؟ئمراب نگۉلاو 

 :ئديتآ لاو  

غ — غ انئتاح لاو   نم   .ريدپۆلاؤ  اندۉلو  ي هبأک .يدپيديگ أبأک .راب مۉلاو   ريب نئتاح لاو   تاغو  لاو   .ميدتا   نايب   ئنئسااقو  نگئنۉلاو 

 :ئديتآ پالآغ هو ئدر اۉ حآ

غ ،يپاح —  .يدييد – مينک  ا   نادۉناۉ ئمۉلاو 

 :ئدار و  س لاو   نگو  س نانداو  

 .يدييد – ؟ريدم  أن نگئدآ نگينس   ،مادآ ،يا   —

 :مئديتآ نم  

 .ريديروم   حئلاس مئدآ نگينم   —

 :ئديتآ نئتاح لاو  

 .ميدپيديشا   پيييد نو  حزامان ينس   نم   —

 :ئديتآ هو يدر ب   لالئت نگۆم ناو   نگاام لاو  

غ نل  يب نگۉلغو   زاؤ نس   ،حئلاس ،يا   —  .يدييد – نيگتا   ااقداس نيچاۆ مۉلاو 

 اناستۆرؤگ يسگيجه  اننآ نۆگ ريب هني   نگو  س نانداو   .ميدتا   رپاس ار التااغمج   ئشاغي نيچاۆ نگۉناو   ئنلالئت نگۆم ناو   نم  

 يرل  ز ۆي ،تاغشوو  ح لاو   .مۆدر ؤگ يديگيي لاو   هني   همدۆيشۆد .مئدالاۉق نگو  س نادناو   .ميدتا   تار ايئز  اناستۆرؤگ لاو   .مئدر اب

 :ئديتآ هو يلدگ   امئناي پأر ؤي ،پيرؤگ ينم   لاو   .رئدپئر ۉتاو   انادر م   ه،ز يکأ پ

 نگينس   .نگيدتا   رادر اباح از ئمئر ل ر اسسو  ح ئزئمئلاوحآ نگيزيب تاغو  لاو   !نيتسا   تم  حر   نگااس لااغيتادۉح ،حئلاس ،يا   —

 .يدييد – مۉلدو  ب لئحاد هنيتم  حر   نگئنلااغيتادۉح هو مۉلدو  ب سل اح ناندئتغااقشۉم نگۆرؤگ نل  يب نگئتللد  

 :مئديتآ نم  

 ؟زينگيرسأيليب ند  ر  ين ينيسگيجه  اننآ زيس ،تيگيي ،يا   —

 :ئديتآ لاو  

 .يدييد – رل  ر أيليب مح   رالشغۉ قئاداو و  ح ئناو   .رل  ر أيليب ئسئر اب نگيرل  ۆلاؤ  —
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 .رل  يدتا   تاياو و  ر  ند  ر ج  ش   ناتر ۆم

 :ئديتآ لاو  

 مل اس ار ل او   نم   .رالئدر ۉد پئشالآغ رالتااغمج   کل  ؤب ريب .مئدر ارياب پۆتاؤ نانداستۆرؤگ ريب يسگيجه  اننآ نۆگ ريب نم   —

 :رل او   .رالئدالمآ ئمئملاس رل او   .ميدر ب  

غ نگيرج  ش   ناتر ۆم نس   —  .رل  يدييد – نگئسۉلاو 

 .رالئدالمآ ئمئملاس هني   رل او   .ميدر ب   مل اس هني   ار ل او   نم  

 :مئديتآ ار ل او   نم  

 ؟زنگئئدالمآ ئمئملاس نگينم   زيس نيچاۆ همأن ؟زينگيلديب ند  ر  ين ئنئدآ نگئماتآ نگينم   ،رالتااغمج   ،يا   —

 :رالئديتآ رل او  

قي پغاو  ج املاس ند  ز يب .ريدپيليسک   ئرل اپئحاس نگيرل  ۆلاؤ  زيب —  .رۉدو 

 :مئديتآ ار ل او   هني   نم  

 ؟زينگيرسؤي چنگالاي نيچاۆ همأن زيس —

 :رالئديتآ رل او  

 .يدلم  گ   تاز  چيح نادز ئمئر الشاندئر غا .ئلدو  ب هنؤک زيميرنل  پ  ک   —

 :ئديتآ ار ل او   رج  ش   ناتر ۆم

 ؟زنگئۉرسۉد پۉلو  ب مج   نيچاۆ همأن زيس —

 :رالئديتآ رل او  

 .سئر ايديغا ريب مح   زيمأممح   هو سئر ارياب ريب زيمأممح   نگيزيب .سئر ئدئر مالادآ نگئنايپات ريب زيب —

 :مئديتآ ار ل او   نم   هني  

 .چنگالاي زينگيرنل  د  ب   نگيزيس ؟زنگئئرسايالماياۉ ند  ز ينگيريب-يريب ئلاي لايا-رأ نيچاۆ همأن زيس —

 :رالئديتآ رل او  

 .سيرأيلم  يب ،نئتاح زئمئيساح ،رأ زئمئيساح .ريدپيديگ زئمئلقئآ ناندئئغجآ مۆلاؤ  —

 :رالئديتآ رل او  

 هکديشاي .سئر ارياب هنيگيشاي نگئز ئمئر الشاندئر غا پۉلو  ب ايپات ريب زيب .ريدپيرب   تاسۉغر هز يب يسگيجه  امۉج لااغتاقح —

ق ناحرغۉ ،نگيدا   گل  يد هز يب ،رالشاندئر غا ،يا  “ :زيب .سئر اريۉد پئشار غا تااغس ريب  پيييد”نگيرب   ااقداس هو نگااو 

 راحان هندۆگ يرل  ز اؤ .رئدپل ر و  چ زيميرنل  د  ب   هو رئدپۉلو  ب هنؤک زيميرنل  پ  ک   نگيزيب رل  س  م  تا   گل  يد هز يب رل او   .سئر اريۉد پئشل ر از 

 .ليگتا   ئناو   راب زئمئتاجاح ريب نگااس نگيزيب !ناتر ۆم يا   .رل ر ايالمو  ب رادر اباح ند  ز يب .رل  ر ي  گ   رنالو  د .رل  ر ي  اي

 :مئديتآ نم  

 ؟راب زنگئئتاجاح همأن ،رالتااغمج   ،يا   —

 :رالئديتآ رل او  

 .زينگتس  ا   فۉراغم رما   از ئمئر الشاندئر غا ناندئپار ات نگئز ئمئر التااغمج   نگيزيب نس   —

 رما   انئر الشاندئر غا نگئر التااغمج   لاو   نم   تاغو  لاو   .يدييد – رل  تس  ا   گل  يد از ئمئحۉر نگيزيب ،پنگأليد فۉراغم رما   رل او  

 راباح نادر ل او   نگو  س نانداو   .رل ر ۉد پيرب   ااقداس ،رل ر ۉد پيدا   گل  يد رل او   ينداي ،پنگأليد ئفۉراغم رما   لاو   .ميدتا   فۉراغم

 .رل ر ئدپۉلو  ب تاغشوو  ح پييگ   رنالو  د هز يکأ پ هو رل ر ئدپۉلو  ب نامئداش مح   رل او   ،ماسلآ
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تۉز  باپ بأشينجي او 

ق نل  يب تاغامج   يانئ نگئنئغئچلمائقرتآ نگئنئز امان نايلااو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدتا   نگۆررۆگ نل  يب مل اسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

ق زامان رگ  ا   — ق زامان نل  يب تااغمج   ،پئر اب پييشۆس نل  يب ئنر غا هديجتم   هندب   رح   رل اسلو  ب رااو   ينۆگ تامايقئ ،اسااو 

 .رل و  ب کد   يآ نغاو  د هدگيجه  يدر ؤد ناو   يزۆي نگينأند ب   لاو   .رت  اؤ کد   مئر ئلدئي يلسيم نادتار ئس

 :ئدار و  س لاو و  س نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   لاو   .ئدر اب اباحاس رؤک ريب ئلتآ لالئبدآ

قي مۆزؤگ ،لاللۉسر   اي — ق هدياؤ احنت   ئزامان ،و   ؟ئمرل و  ب ماسااو 

 :ئديتآ مل  أ تييس  

 ؟نگيمرأيديشا   ئناز آ —

 :اباحاس لاو  

 .يدييد – نيرأيديشا   ئناز آ ،او اح —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   انداو  

 .نگئرساپات ئنئبغاو  س نگيريکبت   ينجيريب ،نگس  لگ   رگ  ا   .نک  ا   رۉرز   اقمراب هديجتم   نگااس —

 :ئديتآ لاو  

 ؟رل و  ب ادر ادۉقم يليحأن ئبغاو  س نگيريکبت   ينجيريب —

 :ئديتآ مل  أ تييس  

قي ئباساح چيح نگئنئبغاو  س نگيريکبت   ينجيريب —  نگئئلامآ يلحأ ينۆگ تامايقئ .نئياديآ تاز  ريب نگااس نم   امما   .رۉدو 

ق نل  يب تااغمج   ،پۉيغو   هدر ي   ريب نگئئر التااغت ند  ا   يلحأ اندلاس أز ر  ت    اسلاس انئپار ات ريب نگينيزر  ت   ئنئبغاو  س نگئز امان نااو 

 يمج   ،ئملغا ،ئحوو  ل ،يرسۆک ،ئرشآ ،ئحاوز و  د ،ئحاچماۉ ،يري   تغا يدي   ،ئنامسآ تغا يدي   انئپار ات ريب يکل  يب   هو

ريشده لر  هو قئاندامسآ يمج   هو يرل  زينگد  -اريد   يمج   ،ئرنالئج ،ئرمالادآ يمج   ئرالتاغر اد يمج   ،ئرالاغد يمج   ،يپ 

ق نل  يب تااغمج   لاو   نانگدئتااغت ،رل اسلاس ئرالۉقلحام يکأ د ر ي    .رل  گ   رئآغ ئبغاو  س نگئز امان نااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي تاسۉغر يليح چيح ار مالادآ يلر ۆد رتؤد ينۆگ تامايقئ —  :رل  ر ر  ب  اي احاوز و  د ينؤگ ئرل او   .رۉدو 

 هنيمؤم لاو   ،اسلغا پئلآ ناندامحئم ئمااغت راييات يشيک لاو   ،ينجيکاي .اسامراب نگااو   ،پۉلو  ب رزاپ جاح أشيک لاو   لاوو او  

 ئناو   ،پيديشا   ناز آ ،ينجۆدر ؤد .اساميتآ ار مالادآ ئناو   ،پيليب فۉراغم رما   – ميک يشيک لاو   ،يجچۆناۆ .اتسار اۉغ نأمرب   مااغت

ق ئنئز امان يريب هني   .هسم  تا   ميلأم اتااغمج    .اسئقچ تاغو  لو  ش هو اسااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ميک رح   —  يلز ۆييکاي مح   اسالمو  ب يلز ۆييکاي رگ  ا   .ريدۆلز ۆييکاي يشيک لاو   ،ليلگيب ،اسئقچ زيت ند  تيجتم   اسااو 

 تااقتيب يليحأن ادساپقا شغۉ .رل و  ب کد   نلاس اساپقا ئشغۉ ه،رسيگ هديجتم   يلز ۆييکاي نيچاۆ نگۉناو   .رل و  ب اندئر اتاح

 .رل و  ب کد   نر  يگ او ۉس ئقلاب ه،رسيگ هديجتم   نيمؤم .رل و  ب تااقتيب ئلاي نگۉنو  ش ه،رسيگ هديجتم   مح   يلز ۆييکاي ،اسلو  ب

 :ئديتآ هو يلدگ   يشيک ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟رئدئيساح ياج ئشاغي هدأينۆد ،لاللۉسر   اي —
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .نئيار و  س لاو و  س نالدئيار بج   نم   —

 :نالدئيار بج   مل  أ تييس   .يلدگ   لئيار بج   ادتاغو  لاو  

 .يدييد – ؟رئدئيساح ياج ناماي ،رئدئيساح ياج ئشاغي هدأينۆد ،لئيار بج   مئشادر غا ،يا   —

 :ئديتآ لئيار بج   تاغو  لاو  

 .يدييد – نييد  ا   لاو و  س نادل ااغتاقح نم   —

 :ئدار و  س لاو و  س نادل ااغتاقح لئيار بج  

 ؟رئدئيساح ياج ناماي ،رئدئيساح ياج ئشاغي هدأينۆد نيمل  أ ليببر   اي —

 :ئديتآ لااغتاقح

ر  .رئدر از اب اسلو  ب ياج ناماي ،ريدتيجتم   ياج ئشاغي هدأينۆد — نده ل   هو رار اب نگاؤ نادر مالادآ هديجتم   ئسئشاغي نگيميب 

ر  .راديغا نگو  س نادر ل او   نده ل   لاو   .رل ر ائقچ نگاؤ نادر ل او   هو رل ر ار اب نگو  س نادر مالادآ اسلو  ب رار اب هديجتم   ئناماي نگيميب 

 همأند ب   لاو   .رل و  ب ستو  د انايتش   ،اسلو  ب نامشۉد نگاام ميک رح   .رل و  ب ئستو  د اسلو  ب نگئنايتش   ،رل و  ب مئنامشۉد نگينم   مأند ب  

 .رل و  ب مار اح ئراديد نگيدشيحب  

 :ئديتآ )!نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو   ئرنگات کييب  ) ئلآ يتزر  ح  

ق ئنئز امان ريرتا   رمالادآ رگ  ا   —  نگيديجتم   رل او   انداو   ،رل  يدس  ليب ئنئبغاو  س نگئنار ۉتاو   هدتيجتم   انچايئقچ نۆگ نگو  س ناندااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ميدتيشا   نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   هني   .رالئدز امئقچ نانداو   مح   اسلئئقي هنۆستاۆ يگچ  اۆ

ق ئنئز امان هرتا   هندب   نيمؤم رح   —  ئنئبغاو  س نگيند  ا   پغاو  ت ينأبأک ،ارسۉتاو   هدتيجتم   انچايئقچ نۆگ نگو  س نانداو   ،اسااو 

 نند  يگۆ پؤک نگئر ل اريد   يرل  أنۆگ نگينأند ب   لاو   هني   .رر  ب   نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئيادۉح ئنئبغاو  س نگيند  ا   تاز آ ئلغۉ زۆي هني   .رر  ب  

 نااغي ،اد-اسلو  ب پؤک ناندئناس نگئنئر ل ز ئلدئي نگئنامسآ ،اد-اسلو  ب پؤک نند  يسگ  أ چ نگيرلل  ؤچ ،اد-اسلو  ب پؤک

 .رچ  گ   ينيسأنۆگ نگۉناو   اد-اسلو  ب پؤک ناندئناس نگئنئسامجاد نگئر ئماغي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :رل و  ب أشيک لاو   پغاو  س —

 نل  يب ئداي نگئنلااغيتادۉح انچايلو  ب ئيو  ب ايز ان نۆگ أت ه،سم  ل  ز ؤس ينۆزؤس أينۆد ،ارسۉتاو   هدتيجتم   انچايئقچ نۆگ هندب   لاو  

ر  لااغتاقح .اسلو  ب نده ل  قي ئراباح نگينأند ب   نادئقنلابيرحأم لاو   .ريدپيدا   ئقنلابيرحأم ئلاي نگۉنۉش هنيب   .رۉدو 

نده  نگئنلااغيتادۉح لاو   مح   اندو  ش .رئندارياب پۉلو  ب اياز  يرماؤ نگۉناو   امما   قنلو  ب لغۉشم   هنيگيليچب  نده  نگۉناو   .و  ب 

قي ئيارو پ   نل  يب کيليچ  :اسلو  ب نار اآغ ئلغااقس رگ  ا   .ري  يد”نئرساآغ مئلغااقس“ :اسلو  ب ئلاۉ  .ري  يد”نئيل و  ب ئلاۉ “ :اسلو  ب شاي .و 

نده  لااغتاقح مح   هسلۆکۆ ب يليب .ري  يد”نيسلۆکۆ ب ميليب“  زئسلام ،کيکدچ   رالتغااقشۉم-نچر   هدأينۆد رل او   .زم  تا   کيليچب 

 رل  شاي لو  ش زئمئلغااقس .کيدم  رؤگ تاز  چيح ،کۆ در ؤگ همأن هدأينۆد ۉب زيب .ۉقلدو  ب اسساح هو ۉقلدو  ب زيتسنرز  پ   ،ۉقلدو  ب

 .زالمو  ب ئرل ر اباح نند  ت  اؤ يرل  ر ۆماؤ .رل  ر ي  يد – ئدر اآغ يلپأبس  

 هنيريب ،رر  ب  اي راي ينيلچاي هنيريب لااغيتادۉح .زالمو  ب ئرل ر اباح نانداو   .ريديسيلچاي نگيمۆلاؤ  ئاغمراآغ نگئلغااقس ۉب امما  

 .زالمو  ب ئرل ر اباح نانداو   نگئر ل او   هنؤي ،رر  ب  اي چيگ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  تۉواد .ئدۉقلو  ي مل اسسئحيل آ  لئيازر ا   املاسسئحيل آ  تۉواد

 .رب  اي راباح پيييد”نئر ارياب ااغلمآ ئنئناج نگئدۉواد“ :نگاام نگاؤ نادز المآ ئمئناج نگينم   نس   ،لئيازر ا   ،يا   —
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  

 .رل و  ب ئشاغي —

 ئنئتاغو  کل  ؤب ريب ه،نيشاي ياؤ ئنئتاغو  کل  ؤب ريب نگۆنۆگ لاو   .ئدر اب ئنئتاح ئناس 99 نگئملاسسئحيل آ  تۉواد

 .ئدر اب ئساناحتادابائ نگۉناو   هندۆستاۆ نگئياج .ئدر اييغو   اتادابائ اسلو  ب ئنئتاغو  کل  ؤب ريب هني   هو انئتاحالسام نگئر مالادآ

 ،پاشو  ب ند  شاي لاو   نۆگ ريب .يدتا   تادابائ رلالئي هچأنر يب نل  يب هبرت  م   لو  ش .يدتا   مأکأ م يگيشاي ،پئر اب اناحتادابائ لاو  

قي نگئناو ۉدر م   لئيازر ا   تاغو  لو  ش .ئدر ارياب پئئقچ اناو ۉدر م   نيچاۆ اقمراب اناحتادابائ  يسيکاي .يدر أيلگ   پۆشۆد ناندئرساو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  تۉواد .رل ۉ لدو  ب زۆي-هبزۆي

 ؟نگيلدگ   هشاي همأن ،لئيازر ا   ،يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  

 .ميلدگ   نيچاۆ اقلمآ نگئئناج —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  تۉواد

 .مئدپئديآ پيييد – رب  اي يلچاي نگاؤ نادز المآ ئمئناج نگينم   هز يس نم   ؟ئناح زئماداو  ند  ا   نگيزيميکاي ،لئيازر ا   ،يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا   انداو  

 .ميدر ب  اي يلچاي کز  گ   پؤک نم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  تۉواد

 .يدلم  گ   يلچاي يليح چيح نگاام —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  

غد .ريديسيلچاي نگيمۆلاؤ  مح   لاو   ،ئلدغا نکد  م  رؤگ نگۆزؤگ .ريديسيلچاي نگيمۆلاؤ  لاو   ،يدشۆد آق نگائلغااقس —  ئرو 

يؤره  .ريديسيلچاي نگيمۆلاؤ  مح   لاو   ،يدتيگ ئتاوو قۉ نگيرل  شيد .ريديسيلچاي نگيمۆلاؤ  مح   لاو   ،ئلدو  ب يرگا   نگيليب

 .يدييد – ؟ئمرل و  ب يلچاي ئشاغي مح   غاشاب نادر ل ۉب .ريديسيلچاي نگيمۆلاؤ  مح   لاو   ،نگئلدغا نکد  م  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  تۉواد

ق زامان ر کاغات يکاي ،ليگر ب   تل  حؤم نگاام ،لئيازر ا   ،يا   —  .نئيااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  

ق زامان ،نگئلدغا نادتادابائ — قي تارسۉپ ااغمااو   .رۉدو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  تۉواد

ق زامان —  .نييل  اؤ  پئشالئز ار  نل  يب مئلايآ يلحأ ،ليگر ب  اي همۆياؤ نگاسامتااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  

ق پيييد”زاميغو   أجيگ ينس   لاو   ه،سلگ   ئتاغو  نگئلاجآ“ :ادپاتيک ،تۉواد ،يا   —  ؟ئنگمئدامااو 

 :ئديتآ تۉواد

 .نييچ  اي وۉس ريب ند  يز  ۆک قئامدۉلغو   ،اسالمو  ب چيح ،لئيازر ا   ،يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  

قي کز ئر  نگااس ينداي — قي“ لاو   رگ  ا   .رئدئر ئداقت نگئنلااغيتادۉح يسمم  ح  – کم  شل  ز ؤس انچۉم نل  يب نگينس   .رۉدو   ه،يسيد”و 

 .مئدر ل آ  نگئئناج .ميدز م  رب   تارسۉپ نگانچايمۉي-پئچآ زؤگ

 .ئلدآ هنۆستاۆ نگئناو ۉدر م   ئنئناج نگئدۉواد مل اسسئحيل آ  لئيازر ا  
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 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 ريب چيح نگو  س نامدلاس .يدر ب  اي مل اس نگااس لااغيتادۉح ،تمم  احۉم يا  “ :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج   نگاام نۆگ ريب

 :مئديتآ نم   .يدييد”يدر ب  اي ئنئدغاوو  س ئناس يکاي کيدم  رب  اي هر مب  غائپ

 ؟ريدم  أن تغاوو  س يکاي لاو   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

ق نل  يب تااغمج   يريب نگئدغاوو  س لاو   —  .ئزامان پئجاو  يسينجيکاي ،زامان نايلااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق هليب نل  يب تااغمج   ئزامان“ :مئدار و  س لاو و  س نالدئيار بج   نم   —  .”؟ريدم  أن ئبغاو  س نگئنااو 

 :ئديتآ لاو  

ق ئنئر کاغات زامان نگئلئي زۆي ار کاغات رح   ،اسلو  ب يشيک يکاي مۉوقو   —  يکاي اسلو  ب يشيک چاۆ  مۉوقو   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنااو 

 ئنئبغاو  س نگئز امان ر کاغات زۆي زيکس   نگۆم يکاي ار کاغات رح   ،اسلو  ب يشيک يدي   رگ  ا   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئز امان ر کاغات زۆي

 نگۆم ئتلآ زۉتاو   هني   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئز امان ر کاغات نگۆم ئتلآ زۉتاو   ار کاغات رح   ،اسلو  ب يشيک ناو   مۉوقو   رگ  ا   .رر  ب  

 هممح   رگ  ا   ،اسلو  ب ادايئز  مح   نانداو   ئرادۉقم نگۉناو   رگ  ا   .رر  ب   يآ هو نۆگ ،نئيآ يرۆح نگۆم ئتلآ زۉتاو   هو رر  ب   ناستيرح  أش

 ئنئبغاو  س نگئز امان ر کاغات ريب ،رل اسلو  ب ئجئز اي رل  يرپ   هو رمالادآ هممح   ،اسلو  ب مل غا رالتاغر اد هممح   ،اسلو  ب ايئس رل اريد  

 .رل  زلم  يب پيدا   ادا   پئز اي

 .ئلدو  ب هنديديجتم   مر  کا   لۉسر   هدن  يدم   زيسم  ساق  ر آ لئي قئرق لاو   .ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) پيي  س  ۉم نيب تئاغس

ق نل  يب تااغمج   ئزامان  تر  أت .يدتيگ ااغلمآ تر  أت .ئلدۉ زو  ب يتر  أت .يلدگ   هديجتم   نۆگ ريب ئناغي .يچدگ   زامان ريب .ئدااو 

ق زامان القح مامات .يلدگ   پئلآ ق زامان نل  يب تااغمج   .رئدپۉلو  ب پااو   پۉلو  ب شۉحيب .ئدر اۉ حآ ريب .ئدامپات يشيک ريب ااغمااو 

 :يلدگ   زاو او   ريب انئغل غۉ هيسا   .يلدگ   هنۆزاؤ ،نگو  س نند  ت  اؤ تاغو  هچأنر يب .ئلدئئقي

ق احنت   نگئئز امان ،لغئر ۉت ،تئاغس ،يا   —  نيچاۆ نگۉنو  ش .نگيدياي مغا انچۉم نيچاۆ نگئنلغا نادتااغمج   نس   ،لئاغاو 

ق نل  يب تاغامج    .نگئدپات ئنئبغاو  س نگئز امان نااو 

ق ئنئز امان ،پۉرۉت نند  يري   لاو   نگو  س نانداو    .ئدااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق نل  يب تااغمج   ئزامان ميک رح   —  ينيسأنۆگ نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ،اتساي چيگ .راتۉت ستو  د ينأند ب   لاو   لااغتاقح اسااو 

ق نل  يب تااغمج   ئنئز امان پۉرۉت ريرتا   .رقالاي  هسلاؤ  لاو   تاغو  رح   .رقالاي ينيسأنۆگ ند  ا   هجيگ نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ،اسااو 

 رل  اؤ  هندب   لاو   هني   .رر  ب   ناندئر الاغب نگيدشيحب   ،رد  ا   نگيگ ينۆرؤگ نگينأند ب   لاو   لااغتاقح .رر  ب   ئنئبغاو  س نگينل  اؤ  تيحش  

 هنيسأنۆگ نگينيشيک نگۆم ناندئر الشاندئر غا هندب   لاو   ينۆگ تامايقئ .زامئقچ ئناج ،نأمرؤگ ئنئياج نگيدشيحب   اندئتاغو 

 ئلتامار ک   انقئاح لاو   .رار ۉتاو   نل  يب تااغمج   کل  ؤب ريب اندئساياس نگئرشآ هندب   لاو   ،اندلغا ئيو  ب ايز ان نۆگ لاو   .رد  ا   تااغپش  

قي قئر غو   ريب چيح ار ل او  ) .نۉنز  حاي مۉح ل هو مۉحيل  آ هفوو  ح ل .رئدر مالادآ نار ۉد پيلگ   تايآ  ناچاح چيح رل او   هو رۉدو 

 .(رل ز انمالغئيغا

 :رالئديتآ پيدا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادسابپآ بناي لالئبدآ

 .يلدگ   پالآغ انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   اماماۉ ۉبآ .مئدر ئتاو   نل  يب مل اسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب نم   —

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لو  ش

 .ئدار و  س پيييد – ؟نگئرسايالآغ نيچاۆ همأن ،اماماۉ ۉبآ ،يا   —
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 :ئديتآ اماماۉ ۉبآ

 نگينأکگم   أکر أيلگ   پيريدشل  ر ي   ئنئسادوؤس .ميدپيرب  اي ابئر اغم ئمئلام هيۆد نگۆم !؟نئيامالآغ نيچاۆ همأن ،لاللۉسر   اي —

 .رل  ر يدپيديگ پئلآ نل  يب مئر التئر اح ،يميرل  ي  ۆد ،ئمئر لالغۉ ،پئئقچ ئرالپار آ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ،اماماۉ ۉبآ ،يا   — قي نگئلام اسلو  ب و  ق نل  يب تااغمج   نم   !نۉسلو  ب و  قي نگئز امان نااو  رق پيييد ائقمۉلدو  ب و   .مۉدغو 

 :ئديتآ اماماۉ ۉبآ انداو  

 تااغمج   اي يمپؤک ئبغاو  س نگيند  ا   رئياح ئلام ۉب .ميدپيريتگ   نيچاۆ کم  تا   تاو احاس رئياح ئلام ۉب نم   ،لاللۉسر   ،يا   —

ق زامان نل  يب  ؟يمپؤک ئبغاو  س نگئنااو 

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر   انداو  

 لالئت يکۆ ي نگينيسمم  ح   گنيرل  ي  ۆد لاو   ه،رسب   هيۆد پئر ۉلدو  د ينيچاي نگينأينۆد ۉب نگااس لااغتاقح ،اماماۉ ۉبآ ،يا   —

 – زالمو  ب رابار اب انئبغاو  س نگۉناو   زينح   ،نگتس  ا   رئياح نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح نل  يب يکۆ ي يرل  ي  ۆد لاو   ،اسلو  ب

 .يدييد

 :ئديتآ هو يلدگ   مادآ ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب

رق ادايئز  نمد  ۆلاؤ  نم   ،لاللۉسر   اي —  .يدييد – ؟نييد  ا   همأن ،نئر ايغو 

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق نل  يب تااغمج   ئزامان —  .يدييد – لئاغاو 

 :مادآ لاو  

ق نل  يب تااغمج   —  .يدييد – نئر ايااو 

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – نغۉلو  ب نغئمغا نگاسلغا نادتااغمج   —

 :ئديتآ لاو  

 .يدييد – نيرد  ا   ئلاي نگۉنو  ش نم   —

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر   انداو  

قي نگئمغا چيح ،لغئر اب ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —  .يدييد – !نۉسلو  ب نگئر اي ادۉح هدر ي   رح   .و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئز امان نگئنئتاممائ مامات هندب   ريب نامدئتاممائ رگ  ا   —  هو هتسا   ياجرب   ئنئتاجاح مامات هو اتسۉت ئنئساز ار او   مامات ،اسااو 

ق نل  يب تااغمج   امما   ه،تسا   ئنئتااغت نگئنئتاممائ مامات  احاوز و  د لااغيتادۉح ينأند ب   لاو   ينۆگ تامايقئ ،اسامراب از امان نايلااو 

 .زم  تا   لۉبقا ئنئلامآ ند  ا   راب هدتري  ئحآ هو هدأينۆد .زامار غا أند ب   لاو   لااغتاقح .رر  ب  اي

 :يدتا   نايب   ئنئسئداح ۉش نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئسراب ناساح حئش

ق نل  يب تااغمج   ئزامان هندب   ميمؤم رگ  ا    .رد  ا   تااغپش   مل اسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نانداو   .رل غا لئي نگۆم ادحاوز و  د ،اسامااو 

ق ئزامان هشيمح   هندب   رگ  ا   .رئدئلاي نگۉنۉش ئلاح مح   هسيؤره  زامانيب رگ  ا   .رد  ا   سل اح ناندئشاتآ حاوز و  د ئرل او    ،اسامااو 

 !نئسالاقس يادۉح نانداو   .رد  يگ يلکاي ئناماي

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادر اماو   يتزر  ح  

 حارر ج   نگااو   .ئدر اي ئنئنر غا ،پۆتاؤ نند  ۆورؤب نگۉناو   اقچئپ .ئدر اۉ اقچئپ نند  يري   زيکس   نگئر اماو   اليد  ۉح نيب وۉلوۉل ۉبآ
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 :لاو   .ئلدو  ب ئتاغو  زامان نگو  س نادتاغو  زار يب .يکديت ئنئنر غا نگۉناو   حارر ج   .رل  يدر يتگ   (گر ۉريح)

ق ئمئز امان ،نگۉرزۉت ينم   —  .يدييد – نئيااو 

 .ئدر ۉد پقئآ نغا ناندئر ل ار اي نگۉناو  

 :ئديتآ حارر ج  

ق زامان ،راماو   ،يا   —  .زلم  گ   هگأ کميت هني   .رل و  ب ار اپ-ار اپ ،رالئرتئي نگيرنل  يکيت نگاسااو 

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

 .ريلدأد  زراۉ ئلاي رايغو   ئزامان زراۉ ۉب —

 .يلدگ   رابحآ لا   پغقا تاغو  لاو  

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

 ؟ئلدو  ب کيچين زئمئلاح نگيزيب ،رابحآ لا   پغقا يا   —

 :ئديتآ لاو  

 .نگيدا   راييات همۆلاؤ  يزينگۆزاؤ .زچم  گ   ئرنگآ نند  ۆگ چۆ -يکاي زنگئئلاح نگيزيس ،راماو   ،يا   —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

 .نئر ل ر اييات —

 :ئديتآ ئرنالار اي راب انداو   .ئلدو  ب لغۉشم   ااغمالآغ راماو   يتزر  ح   نگو  س نانداو  

 ؟زنگئئرسايالآغ نيچاۆ همأن زيس —

 .يدييد”نئر ايالآغ پيييد – ؟نيرر  ب   پغاو  ج همأن نم   اسار و  س پاساح لااغيتادۉح“ :راماو   انداو  

 :ئديتآ سابپآ بناي لالئبدآ

 ند  ز يس ادۉح لۉسر   .زينگيدر ب   مادر اي هنيد ،زنگئئدر غئ ئرل ر ئپقا .زينگيدر يتگ   ناماي زيس رالتاغو  لاو   ،راماو   ،يا   —

غد ار مالۉلز ام .زئنگۉلدو  ب ادتلادآ ادتافئلاح تابو  ن ۉب زيس هد-هني   .رئدتاغشوو  ح  هميک چيح .زينگيدتور  اؤ ئنئر لالو  ي نيد ئرو 

ريشده لر يمج   هو يگ  لم  يرب   ئقلستار  ئلاي نگۉنۉم ينلچ   اتامايقئ  .يدييد – رئدتاغشوو  ح ند  ز يس پ 

 ينيرل  ز ؤس نگئر اماو   يتزر  ح   سابپآ بناي لالئبدآ .يلدگ   )!نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو   ئرنگات کييب  ) ئلآ يتزر  ح   تاغو  لاو  

 :ئديتآ ئلآ انداو   .ئديتآ لآ  يتزر  ح  

 .رئدپئديآ ستار  لالئبدآ —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح   انداو  

غنغاو  د نگئملاسسئحيل آ  تمم  احۉم نس   ،ئلآ ،يا   —  .زينگيسيمرر  ب   کيلأو ۆگ ئلاي نگۉنۉش زيس .نگنگأليد ،نگئسئنالو 

 :ئديتآ ئلآ يتزر  ح  

 .سيرر  ب   ،او اح —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح   تاغو  لاو  

 .نگيريتگ   زئغقا هو مل غا ،لالئبدآ ،يا   —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح   .يدر يتگ   زئغقا هو مل غا لالئبدآ

 !نگئز اي اتاح ينگيگيلأو ۆگ ،ئلآ يا   —

 .رالئدز اي يگيلأو ۆگ اتاح ،پيييد”يدتا   ئقللئدآ راماو   ميک“ :سابپآ بناي يتزر  ح   هو ئلآ يتزر  ح  

غ ئناو   هو ئلدآ ئزئغقا راماو   يتر  ز ح    :يدر ب   هنيلا   نگئنلالئبدآ ئلاو 
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 نادتاغو  هچين .يدتاؤ ند  أينۆد راماو   يتزر  ح   نگو  س نانداو   .يدييد – نگۉيغو   هدر ؤگ نل  يب نگينم   ئتاح ۉب ،لالئبدآ ،يا   —

 :ئديتآ هو يدر ؤگ هندۆيشۆد ئنئساتآ لالئبدآ نگو  س

 ؟يدتا   شاي همأن هز يس لااغيتادۉح ،اتآ ،يا   —

 :راماو  

 .يدييد – نک  ا   اقلجو  ب پاز آ نگاام اسلو  ب ئقدامزاي ئتاح ۉب نگاام ئلآ رگ  ا   !لالئبدآ ،يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 هو رل و  ب لۉبقا ئزامان ه،تسا   ريزأح ادز امان ينۆنگلؤک هندب   .ريکدم  تا   ريزأح ينگۆنگلؤک يرتش   نگئنئئغللۉبقا نگئز امان —

 .رل و  ب لئساح ئبغاو  س نگۉناو  

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ئلاي نگۉنو  ش .زالماس راز ان أند ب   لاو   لااغيتادۉح اسلو  ب لئپغا ينگلؤک ،پۉلو  ب ادز امان ينت   نگينأند ب   لاو   رگ  ا   —  ،اسااو 

 لئپغا لو  ش ،اسلو  ب لئپغا ينگلؤک هنديريب نگئنۉناو   اي ه،نديريب نگينۆدر ؤد اي ه،نديريب نگيچۆناۆ نگئز امان لاو   ،ئناغي

 .زالمو  ب لۉبقا ئزامان ئتاغو  نلو  ب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان يشيک يکاي —  ريزأح ينگلؤک نگينيسيريب هو هتسا   ند  ر يب ينيسيکاي نادتۉجۉس غرۉکۉ هو تااغر قئ ،مايقئ اسااو 

 .رل و  ب ينلچ   انامسآ أت ند  ر ي   ئتۉواپات نگۉناو   مح   اندئبغاو  س ،اسلو  ب

 :رالئديتآ تاياو و  ر 

 ادز امان .ئدر اب از امان مادآ لاو   نۆگ ريب .رئدپئدۉناۉ ئناو   مادآ لاو   .نک  ا   راب ئسغئلآ يادۉغب لاو ۉچ ريب هنديريب نگئمادآ ريب

 :ئديتآ انئنئتاح لاو   .يلدگ   هنۆياؤ نگو  س نانداو   .ئدپات ئيادۉغب هو يدتا   ريکيپ .ئدر ۉد

 .مئدپات ئمئيادۉغب لاو ۉچ لاو   نم   ،نئتاح يا   —

 .ئداندئشاي ئتلآ .ئدر اب ئزغئ ريب نگيري   لاو  

 :ئديتآ زغئ لاو  

ق نادشاب ،ايتغا ئزامان لاو   .زنگئئپسئر اب پألساي يادۉغب .زنگئئسنامراب از امان زيس ،اتآ ،يا   — ق رگ  ا   .نگااو   ،زنگئاسامااو 

 .يدييد – رد  ا   پاز آ هز يس نيچاۆ زامان لو  ش لااغتاقح ينۆگ تامايقئ

 

تۉز  باپ آلتئنجئ او 

يانئ نگيگم  تا   تامرو  ح هو تازز ائ هديجتم    ب 

 

 هشيمح   لااغيتادۉح ،اسالشات پئر ائقچ ند  تيجتم   ئمغالاب لاو   اي ،اتسۉوۉي ئناو   ه،سلگ   (ئقلقئغا) مغالاب انئز آغ نگيميک رح  

قي ينيرل  أنۆگ هو يگ  ر ب   پغاو  س أند ب   لاو   .ياغالاقس نامآ هندۆياؤ ينأند ب   لاو    .يگ  تا   و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگۆم ناو   هنيسگيجه  رح   نگينأند ب   لاو   .رل و  ب مار اح يياؤ نگئحاوز و  د يدي   أند ب   لو  ش اساقي ار ئچ هدتيجتم   ميک رح   —

قي اسلو  ب ينيسأنۆگ نگۆم ناو   .راز اي هنيرد  پد   لامآ پغاو  س  .رد  ا   و 

 نگينأينۆد ۉب ناندئستآ نگئتاغر اد لاو   .رر  ب   تاغر اد ريب هو رر  ب   ياج ريب هدشتيحب   أند ب   لاو   ،اساقي ار ئچ هدتيجتم   ميک رح   —

 .زلم  يب پئئقچ انئپار ات لاو   پيرۆوۆي لئي زۆي ئتآ کۆ ورۆي
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 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ريشده لر لاو   .يگ  ر ب   هدشيرپ   نگۆم شيمتي   أند ب   لاو   لاغاتاقح هسش  ۆد کش  ۆد هديجتم   ميک رح   —  ااغپر و  ت کش  ۆد لاو   أت پ 

 ،رأليد ينيگلم  يچگ   ينيسأنۆگ نگينأند ب   لاو   ،انچايلۉشغو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان—  .رئدر اب قئاح ئناس شأب ناو   نگيديجتم   اندايااو 

 ،ينجيکاي .يگ  ر يگ نل  يب مل اس ،نئسالمو  ب لاح ،نۉسلو  ب يشيک هنديچاي لاح هرسيگ هديجتم   يشيک ريب رح   ،ينجيريب

ق زامان ر کاغات يکاي أشيک نر  يگ هديجتم    يکاي ،ينجۆدر ؤد .کر  گ   کيلزم  تا   ئقتاس-ادوؤس هدتيجتم   ،يجچۆناۆ .کر  گ   اقمااو 

 کيلزم  تا   پل ات هدتيجتم   اتسغاو  ي ئنئداز  ريب يشيک ريب ،ينجيشأب .کر  گ   کيلزم  تا   او اد هدتيجتم   اسلو  ب ئساو اد نگينيشيک

قي يشيک نر  يگ هديجتم   ،ينجيدي   .کر  گ   کيلزم  ل  ز ؤس ينۆزؤس أينۆد هدتيجتم   ،ئنجئتلآ .کر  گ    .کر  گ   کيلزم  تا   پل ات ئنئر او 

 يشيک ريب ،ئنجۉناو   .کر  گ   قامرۉتاو   اسلو  ب ادياج رح   ،ئنجئز قۉو  د .کر  گ   ئقلز امشۉراۉ نيچاۆ نۉراو   هدتيجتم   ،ينجيزيکس  

ق زامان غ شاي ،ينجيکاي ناو   .کر  گ   ئقلز امانياو   هدتيجتم   ،ينجيريب ناو   .کر  گ   کيلزم  تاؤ نند  ۆنگاؤ اسااو   هديجتم   ئنالاو 

 ،يجنۆدر ؤد ناو   .کر  گ   کيلزم  تا   يشاي هگز اؤ )ناندئداي) نند  يرکيز نگئنلااغيتادۉح ،يجچۆناۆ ناو   .کر  گ   کيلزم  ريتگ  

 نل  يب ئداي نگئنلااغتاقح نگو  سنر  يگ هديجتم   ينجيشأب ناو   .کر  گ   ئقلز امالشات ئراشاد ئنۉوۉس نگۉنر ۉب هو نگئز آغ

 .کر  گ   اقلمو  ب

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئرساپ نالمس  

 :ئديتآ هو ئدتۉت ئنئساحاش نگئتاغر اد ريب لۉسر   نۆگ ريب

 زامان ه،تسا   رسۆد يتر  أت مئتاممائ تاغو  رح   !؟يلدۆکؤ د کيچين ئاغپر اي نگئتاغر اد ۉب يمنگۆدر ؤگ ،ئرساپ نالمس   يا   —

 .رل  ۆکؤ د کد   ئاغپر اي نگئتاغر اد لو  ش يرل  أنۆگ نگئمئتاممائ لاو   ه،سيؤره  هديجتم   نيچاۆ

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ينأنۆگ ناو   هو راز اي پغاو  س ناو   انئمادغا رح   ارساب هديجتم   نيمؤم رح    أنچأيلگ   هو انچارياب – ياؤ ناو   هدتنن  ج   هد-هني   .رد  ا   و 

 .رد  ا   انيب نيچاۆ ئرلالو  ي نت  اؤ

 :ئديتآ انايتش   يشيک لاو   .رئدپغئۉلو  ي انايتش   يشيک ريب اندئناماز  مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نيرأز نگم   نگااس کيچين .مۆدر ؤي پيدا   وۉرزآ پيييد مس  ز  نگم   نگااس نم   ،نايتش   يا   —

 :ئديتآ نايتش  

ق زامان —  .يدييد – نگيرسأز نگم   نگاام اندو  ش .هلز ؤس نلاي هو امااو 

 :ئديتآ يشيک لاو  

 .يدييد – نيرم  ل  ز ؤس مح   نلاي .نئر امرئلدغا ئزامان ميچداي تنآ نم   اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 :ئديتآ نايتش   انداو  

 .ميچداي تنآ ،پيييد – نيرم  تا   تاحيسن   ينداي نگااس هد-نم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .راپات اندو  ش هتسا   ياجرب   ئرزاپ يکاي ناو   ميک ئبغاو  س نگۆم يکاي ناو   ۉب .رئدر اب پغاو  س نگۆم يکاي ناو   ادز امان —
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تۉز دينجي او   باپ ي 

غس نگئنئز امان ليپن   يانئ نگئنئباو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات رتؤد اي ،زامان ر کاغات ئتلآ نگو  س ناندئز امان ماشآغ ميک رح   —  هدشتيحب   نيچاۆ هندب   لاو   لااغتلالآ اسااو 

 ئناو   .رل و  ب رالاغب اندئسار آ نگۆگشؤک لاو   .رل و  ب نادتقۉاي يسيکل  يب   ،نالدئز غئ يريب نگئر ل او   .رد  ا   انيب کشؤک يکاي

 .زلم  يب ميک چيح هگز اؤ نادل ااغيتادۉح

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق اندئتاغو  ئنئز امان ريرتا   ميک رح  — ق زامان ر کاغات يکاي نگو  س نانداو   ،ارسۉتاو   انچايئقچ نۆگ أت نگو  س نانداو   ،اسااو   اسااو 

 .رل اس ااغبات ئنئز امان نگينيشيک لو  ا .رر  ب   اقبات ريب ند  شتيحب   انۉلغو   نگينأد شيرپ   لاو   .رر  ب  اي هدشيرپ   ريب نگااو   لااغتاقح

 راپو  ت-راپو  ت ادر نگئآ .رل  يب يزاؤ نگئنلااغتاقح ئياج لاو   .رار اب اياج ريب پئلآ ئناو   هدشيرپ   لاو   .راپاي ينۆستاۆ نگئاغبات

ريشده لر  .راديآ راپئغستاي هنيسي  ا   نگئز امان لاو   ،پيرؤگ ئناو   پ 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات يکاي نگو  سنلو  ب ئيو  ب ايز ان ريب نۆگ ميک رح   —  ئنئبغاو  س نگئتااغت ئقللئي نس  گس   نگااو   لااغيتادۉح اسااو 

قي اسلو  ب ينيسأنۆگ ئقللئي نس  گس   .راز اي  .رد  ا   و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئز امان دۉححج  ت   ميک رح    ليپن   ئسئشاغي نگئر ل ز امان نگو  س ناندئز امان دۉححج  ت   .رل و  ب پئجاو  نگااو   شتيحب   ،اسااو 

ق ئنئز امان دۉححج  ت   ميک رح   .رئدز امان  .رئدتار ابائ نادز امان ر کاغات يکاي ناو   ئزامان دۉححج  ت   .رل و  ب مار اح نگااو   حاوز و  د ،اسااو 

ق”ينيرسۆک لۉتايآ“ هبرت  م   ريب ،”احئتاف“ لو  ي ريب انئر کاغات رح   لاوو او    هنديزيکس   نلغا نگو  س نانداو   .کر  گ   اقمااو 

ق ينيسر  ۆس”نئساي“ ق هبرت  م   رتؤد ئناو   هتسي   ئتار دغۉ .کر  گ   اقمااو  ق”ئنئز امان ئسساي“ نگو  س نانداو   .کر  گ   اقمااو   اقمااو 

ق ادر کاغات ريب ينيگل  ؤب رح   .کر  گ   کلم  ؤب هز يکس  ”ئنئساي“ ه،سم  تي   ئتار دغۉ نگااو   .کر  گ    انداو   ه،سلم  يب”ئنئساي“ .کر  گ   اقمااو 

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ هبرت  م   چاۆ  انئر کاغات رح   ق ر کاغات رتؤد اسلو  ب چيگ تاغو  رگ  ا   .کر  گ   اقمااو   .ئلامااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئز امان ماشآغ ميک رح   ق يتنن  ۆس زامان ر کاغات يکاي نگو  س نانداو   اسااو   نأمشل  ز ؤس نل  يب يشيک گنو  س نانداو   ،اسااو 

ق ئنئز امان ر کاغات رتؤد ،پۉرۉت ق نيباوو او   ،اسااو  ق ينيسر  ۆس”سالحائ“ لو  ي چاۆ  ،”احئتاف“ لو  ي ريب ار کاغات رح   ،اسااو   ،اسااو 

 نگئناريد   ،نادر ل ز ئلدئي ،نادر مالغۉ يسأنۆگ نگينأند ب   لاو   .رار ئدز اي اندئر اتاح نگئر نالاشو  ب ند  أنۆگ ينأند ب   لاو   لااغتلالآ

 ئناماي نگينأند ب   لاو   .رقالاي ئناو   هو رچ  گ   ينيرل  أنۆگ هممح   نگينأند ب   لاو   لااغتاقح اد-اسلو  ب پؤک ند  ر ل  ر و  اناج يکأ ند يچاي

 .زم  تا   نئبات هنيسبن   ئناو   هو رل و  ب کر ب   اندۉنر او   زاؤ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب نقئاي ئلاي ئئغنلقئاي نگئاغمراب يکاي انگام هدشتيحب   نل  يب نگينم   لاو   —

 :ئديتآ يفس  ن   راماو   نيددجم  ن   انلو ؤم

ق يسگيجه  امۉج ئزامان ر کاغات يکاي ميک رح   — ق”احئتاف“ لو  ي ريب انئر کاغات قئلاوو او   .رئدئلپغاو  س اسااو   لقۉ“ ،اسااو 

ق لو  ي ناو  ”ئناحۉييا   ق لو  ي ناو   ينيسر  ۆس”سالحائ“ هو”احئتاف“ لو  ي ريب ار کاغات قئنگو  س اسااو   ئنئشاب نگو  س نانداو   ،اسااو 

ق تاو ل اس لو  ي ناو   ،ايسغو   أجد س   ق”ينأنيتأ انبب  ر  “ لو  ي ناو   ،اسااو   ينلچ   انئر ئحآ أت”ئحلالۉليمدح  لو   لالاناحبۉس“ لو  ي ناو   ،اسااو 
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ق  هسل  يد ريب-همريب ئنئر التاجاح نگو  س نانداو   ،ايتسآ گل  يد پيييد“ ئنئس-ئغنئسئاغستۉم-لآ ساييغا اي“ – لو  ي ناو   ،اسااو 

 .رد  ا   او و  ر  ينيسمم  ح   نگئنئر التاجاح أينۆد نگينأند ب   لاو   لااغتلالآ

ق زامان ر کاغات يکاي هشسۆد ئتاجاح ريب لااغتلالآ نگينأند ب   رگ  ا    لو  ي قئرق پئدار غا بالقئ ينۆزۆي نگو  س نانداو   .يااغاو 

ق”احئتاف“ ق ئنلاليمسيب هنديريب رح   .يااغاو   يمج   .يگ  ل  يد ئنئر التاجاح هو يغايغو   أجد س   ئنئشاب نگو  س نانداو   .يااغاو 

 .رل و  ب او و  ر  ئرالتاجاح

 

تۉز کيزينجي او   باپ س 

غس نگئز امان تغاو  شبأ يانئ نگئنئباو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کيلأم نب   سن  ا  

 نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   امئر حات ريکبت   پيشيريگ از امان ،ارسۉت نند  يري   نيچاۆ زامان هندب   ميمؤم ئتاغو  ريب —

ق”مم  ۉحلالآ هکن  احبۉس“ هندب   لاو   .رد  ا   کأ پ کد   ااغچ نغاو  د نگئاي ند  ن  ا   ئناو   ،پئر ئيآ ينيسأنۆگ  اغس نگۉناو   لااغتلالآ اسااو 

 :رد  ا   نامرپ   أد شيرپ   قئاندئپار ات

 .ري  يد – رب   ئنئبغاو  س نگئتادابائ ئقللئي شئمتلآ نيچاۆ يسيريب رح   نگينۆيۆت يکأ ند ينت   نگينأند ب   ۉب —

ق”ينلاليمسيب“ هو ينألليب ۉزۉآغ“ هندب   لاو   .يغالو  ب نت  اؤ نل  يب زامان هجيگ ،نل  يب از ار او   زۆندۆگ ئتااغت لاو    رتؤد أند ب   لاو   اسااو 

قي ينأنۆگ نگۆم رتؤد .راز اي پغاو  س نگۆم  .رد  ا   و 

ق ينيسر  ۆس”احئتاف“ هندب   لاو   ئتاغو  رح    ئقجپغا ريب هتسا   غرۉکۉ نگو  س نانداو   .رل و  ب کد   ند  ا   جاح هندب   لاو   أيؤگ اسااو 

 نگااو   ه،يسيد”مئز ل ا   يببر   يناحبۉس“ هندب   لاو   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   اقاداس نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح ئنلالئت

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئر الپاتيک نل  گ   هر ل  ر مب  غائپ يمج  

 نگو  س نانداو   .يگ  ييد”مأند ب   يب  پل  “ پار غا نل  يب ئراز ان تم  حر   نگااو   لااغتلالآ ه،يسيد”حد  يماح نم  يل ۉحلالايمس  “ هندب   لاو  

 ه،تسا   هجدس   هندب   لاو   ئتاغو  رح   هو راز اي پغاو  س اچئناس نگئر مالادآ انئلامآ امان نگينأند ب   ۉب .رر  ب  اي ينيب  يتأک امار يک لااغتلالآ

 .رر  ب   ند  ب  رت  م   نر  ب   انئدل و اؤ نگئنادۉح لۉسر   ،رر  ب   هبرت  م   هو هجر  د   زۆي يدي   أند ب   لاو   لااغتلالآ

ق”ئتاييئحات-تا  “ هندب   ميمؤم ئتاغو  رح    ،نگو  س نانداشو  ب نادز امان هندب   لاو   .يگ  ر ب   ئنئبغاو  س نر  ب   ار الئلر ئباس لااغتلالآ اسااو 

 :هو راچآ ينيگيشاي نگيدشيحب   زيکس   لااغتلالآ ه،ندر  ب   مل اس انئپار ات يکاي

 .رد  ا   تم  حر   پيييد – ريگ ناندو  ش ،نگس  ل  ساي ناندئيساح ،مأند ب   يا   —

 .رل  يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   هو )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ناندامساو   يتزر  ح  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق نل  يب تااغمج   ئنئز امان هلياؤ هو اسلآ تر  أت ميک رح   —  .رقالاي نند  يسأنۆگ نگۉناو   لااغتاقح ،اسااو 

 .رقالاي ينيسأنۆگ ند  ا   اندئسار آ نگئز امان ينديکاي نل  يب ئزامان هلياؤ اساقاو   نل  يب تااغمج   ئنئز امان ينديکاي ميک رح   —

ق نل  يب تااغمج   ئنئز امان ماشآغ ميک رح   —  .رقالاي ينيسأنۆگ ند  ا   اندئسار آ نگئنئز امان ماشآغ نل  يب ئزامان هلياؤ ،اسااو 

ق نل  يب تااغمج   ئزامان ئسساي ميک رح   —  .رقالاي نند  يرل  أنۆگ ند  ا   قئاندئسار آ نگئنئز امان ئسساي نل  يب ئزامان ماشآغ ،اسااو 

ق نل  يب تااغمج   ئزامان هرتا   ميک رح   —  هليش   .رقالاي ند  ينيسأنۆگ ند  ا   اندئسار آ نگئنئز امان هرتا   نل  يب ئزامان ئسساي ،اسااو 

ق ناحرغۉ مح   ق نل  يب تااغمج   ئزامان تاغو  شأب ،تار ئم نالدامآ ئشاغي .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنااو   .رئداقمااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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ق نل  يب تااغمج   ئزامان تاغو  شأب ميک رح   —  :نادل ااغتاقح أند ب   لاو   ينۆگ تامايقئ ،اسااو 

 .رل و  ب نامرپ   ،پيييد – نيرسيگ هتنن  ج   زئپساساح هندب   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ،مئتاممائ نگينم   يا   — ق نل  يب تااغمج   .نگااو   ئزامان رگ  ا   .رئدئجۉتۉت نادز نگئۉلغو   ينۆگ تامايقئ زنگئئز امان ،نگااو 

ق نل  يب تااغمج    .زالمو  ب ئجۉتۉت نادز نگئۉلغو   نگيزيس زامان لاو   ينۆگ تامايقئ ،زنگئاسامااو 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) تغۉسم   نيب لالئبدآ

 .مئدار و  س پيييد – ؟ئمرل و  ب متس  ا   تاز آ ئلغۉ ريب نيچاۆ نگۉناو   .ميدر يچگ   ينأميرحت   ريکبت   ريب نم   ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ريکبت   ئبغاو  س نگۉناو   ،نگتس  ا   رپاس نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح ئناو   ،اسلو  ب ينگکينس   يلکۆم نگينۆزۆي ري   —

 .رت  ي   انئبغاو  س نگينأميرحت  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زالمو  ب ئمغا چيح هسم  تا   از قا ئنئتاغو  زامان مئتاممائ نگينم   اسلو  ب نقئاي نامارز ئحآ —

ق زامان لاو   .يلدگ   يشيک ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر    .يدم  ريتگ   ياجرب   ينيسسجده  غرۉکۉ نگئز امان هو ئدااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق نادشاب ايتغا —  .لئاغاو 

ق نادشاب ايتغا يشيک لاو    .ئدااو 

ق هبرت  م   چاۆ  لاو   .يدم  تا   لۉبقا هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر    ئزامان ر کاغات يکاي .ئدر ۉت نند  يري   لاللۉسر   اندئر ئحآ .ئدااو 

ق  :ئديتآ نگو  س نانداو   .ئدااو 

ق ئلاي نگۉنۉش ه،ندب   يا   — ق نل  يب پيرتت   لو  ش هندب   لاو   .يدييد – لئاغاو   املاسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نانداو   .ئدااو 

 :هو يدر ب   پغاو  ج ادۉح لۉسر   .يدر ب  ”مل اس“

ق زامان —  .ئدار و  س پيييد – ؟ئلدو  ب لئي هچأن نگائنالشاب پااو 

 :ئديتآ لاو  

 .ئلدو  ب لئي زيکس   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان لو  ش رگ  ا   .لئاغقاو   نادايتغا نگئئز امان قئلئي زيکس   لو  ش — ق نل  يب نگئيشااو   هندينيد نگيدمم  احۉم نگاسلو  ب نااو 

 .يدييد – نگئرسالمو  ب

ق زامان )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) افياز ۉح  :يدر ب   لاو و  س افياز ۉح نگو  س نادز امان .يدر ؤگ ينيشيک ريب نار ۉد پااو 

ق زامان نگينس   —  .ئلدو  ب لئي هچأن يرأب نگئلااو 

 :ئديتآ يشيک لاو  

 :ئديتآ افياز ۉح .رئلدئي قئرق —

ق يرأب نالدئي قئرق — ق نادشاب ايتغا نگئئز امان نااو  ق لو  ش .لئاغاو   .زالماس راز ان نگااس لااغيتادۉح نيچاۆ نگئز امان نااو 

 .يدييد – يلم  تا   ياجرب   ينيسسجده  نل  يب غرۉکۉ نگئز امان
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تۉز قۉزئنجئ او   باپ دو 

غس نگئغئلقامار و  س نادائر نگات يگيکلچم  گ   نأۆگ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 راپئغستاي اندئتاغو  رح  أس اسساح .رئنداينلاح تاغو  هممح   راپئغستاي .رئدئتاغو  رح  أس ئتاغو  سۉسحام نگيگيکلم  تا   رکيز

 ند  ر ي   ،رااغي رئماغي ناندامسآ يلپأبس   ابو  ت هني   .رل و  ب زآ يسأنۆگ نگينأند ب   .رل و  ب ادايئز  ئتامئغن نيچاۆ نگۉناو   ايتسآ

 .رل و  ب پؤک ئيراح هدتري  ئحآ هو هدأينۆد هتسا   ابو  ت ميک ،ليلگيب .رل و  ب ادايئز  يرل  تنرز  پ   .رل و  ب پؤک رلالام هو رر  گ  ؤ گ رکل  يملۆساؤ

قي ئساحاب ريب يللب   نگئنابو  ت لاو   ه،تسا   نل  يب شاي زؤگ ئنابو  ت لاو   امما    .رۉدو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 تاز  اقستر و  د ناندادوۉي ينأرسم  ن   يکاي اندئناي نگئنلااغتاقح .راتۉت ستو  د لااغتاقح ئنار اۉ مادغا هر ي   يکاي ،رنالار اي يا   —

 .يدييد – زالمو  ب اندئناي نگئنلااغتاقح تاز  ستو  د ناداتر قا يکاي .زالمو  ب

 :رالئديتآ رل اباحاس

 .رئدر الئيساح رل او   ،لاللۉسر   اي —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 اقمراب هديجتم   ،ينجيکاي .ارساۉ مادغا انئتار ايئز  نگئنئر الشاندئر غا مۉحرم   هو انئتار ايئز  نگئلمائ ميک ،ئسقئلاوو او   —

ق نل  يب تااغمج   ئزامان هو ارساۉ مادغا نيچاۆ  .اسااو 

 .راتۉت ستو  د ئناو   لااغتاقح اوتسۉي ئداز  يکاي رمالادآ

 .هتسا   رئباس نگااو   هيشسد انئشاب ساي ،ينجيکاي ه،تسا   رئباس نگااو   مح   هرسب   ريجا   هچأن رح   رمالادآ ،ينجيريب

 ينيرل  أنۆگ ند  ا   يريب نگئر ل او   .رئدئلاي قئاح نگيرل  تيحش   نر  ب   ناج نيچاۆ لااغيتادۉح ئبغاو  س نگئناتر قا يلر ۆد يکاي

 پيدا   ابو  ت پقۉر غو   ناندئر احغا هو ناندئمااقم نگئنلالااغتاقح هر يب هد-هني   ،نگئنالآغ پيريتگ   انئداي هدگيجه  قئنگار غا

نده  لاو   .رئدئشاي زؤگ ،نگئنالآغ قي اد-اسلو  ب پؤک پاساحيب يرل  أنۆگ ند  ب   أينۆد اسلو  ب زيندۆگ رمالادآ انداماز  ۉب .رل و  ب و 

 ،رل ز امزو  ب ئنئسۉاۉق پئديآ ابو  ت پۉرۉت رح  أس يريب چيح .رل  ر ر  يچگ   نل  يب يگيلستم   ئاۉق اسلو  ب هجيگ ،نل  يب ئتاحالسام

 .ريدرست   شاي ۉب .رل  زم  ييد”!نس   يگ  ر ب   ياج ند  شتيحب   ينۆگ تامايقئ“

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان .نگۉلو  ب نل  يب راپکيستاي زيندۆگ-هجيگ مح   زيس .نيرد  ا   ابو  ت لو  ي زۆي هدز يندۆگ-هجيگ نم   —  زينگيرل  أنۆگ نل  يب اقمااو 

قي  .رل و  ب و 

 انئداي ينيرما   نگئنلااغتلالآ ،ينجيکاي .يغالو  ب اندامشۉپ انداديآ راپئقستاي – يريب لاو   .ريدرتش   تاز  يدي   اندالئديآ راپکيستاي

ق ئنئساز قا نگئز امان ،ينجۆدر ؤد .يغار ايتغا ينۆزاؤ ناندئر التاز  ند  ا   نااغدغا نگئنلااغيتادۉح ،يجچۆناۆ .يگ  ر يتگ    يااغاو 

 .يااغميغو   اتامايقئ .يگ  تا   ياجرب   ئناو   اسلو  ب قئاح نگئر الالقح اندۉنيو  ب ،ينجيشأب .يغاتۉت ئنئساز قا نگئنئساز ار او   هو

 مح   انئتاو الئح تااغت اسلو  ب نأريند  ؤگ يليحأن انئتاولئح نگينأنۆگ ئنئساز آغ رح   ،ينجيدي   .يگ  تور  اؤ اتااغت ينۆزاؤ ،ئنجئتلآ

 زاو او   لاو   .رل و  ب کد   ئزاو او   نگئنئسئر آ لاب يلسيم نگااس ئزاو او   نگئر اپکيستاي نگو  س ند  ر ل  أنۆگ .يگ  ر ند  ؤگ ئلاي نگۉنو  ش

 :رل  گ   زاو او   نادل ااغتاقح .رار اب ارشآ

 .نالاقس زاو او   يا   —

 :راديآ زاو او   لاو  
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 .رل و  ب زاو او   ني  يد”مئدقالاي”:نادل ااغتاقح .نانمالاقس نگانچايامقالاي ئنئجئديآ – ينم   أت —

قي ينيرل  أنۆگ اسلو  ب يسأنۆگ نگينأند ب   رگ  ا   ،راپئغستاي نگو  س نانداو    رح   .رل و  ب تنل  ب   يسج  ر  د   ،اسالمو  ب يسأنگۆگ رگ  ا   .رد  ا   و 

قي ينيسأنۆگ اسلو  ب يسأنۆگ نگينأند ب   لاو   ايتسآ راپئغستاي لو  ي چاۆ  اندئتاغو  راتاي ميک  .رد  ا   و 

 

 باپ ئنجئقر ئق

غس نگئغئلقاميتآ پيييد”لاللالاي أحألاي-ل“ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  يگ هدشيحب   زئسنامۆگ ايتسآ نل  يب سالحائ”ئنابئييات همل  ک  “ ميک رح   —

ق”ئتاداحاش همل  ک  “ ميک رح   —  .رل و  ب مار اح نگااو   ئداو   حاوز و  د اسااو 

ق”تئحوو  ت همل  ک  “ زيندۆگ-هجيگ ميک رح   —  .رل و  ب نامآ نادر ل الب   هممح   اسااو 

ق (همواؤ ئيادۉح)”يديمجت   همل  ک  “ ميک رح   —  ئنئدآ نگينأند ب   لاو   ،لاوو او   :رر  ب   تامار ک   شأب أند ب   لاو   لااغتاقح اسااو 

 .رل و  ب هندب   قئاندئر اتاح نگينيجيدا   تااغت زيدنۆگ-هجيگ ،ينجيکاي .راز اي اندئر اتاح نگيرل  يجيدا   تاي ئنلااغيتادۉح

 لااغتاقح ،ينجۆدر ؤد .رل و  ب لئساح نيچاۆ نگۉناو   يرل  و  يم نگئنئر التاغر اد نگيدشيحب   نند  يتک  ر  ب   نگينأمل  ک   لاو   ،يجچۆناۆ

نده  ئقدالماس راز ان نگئنلااغتاقح .رار ئلداس راز ان يدشيحب   أند ب   لاو    راز ان لااغتاقح .رل و  ب مار اح ئراديد نگيدشيحب   هنيسب 

قي (منن  ح  أج) ۉغمات أند ب   نلاس  .رل و  ب نقالغا اندئسار آ نگئحاوز و  د نل  يب هندب   ۉب همل  ک   لاو   ،ينجيشأب .رئدو 

 :ئديتآ هو يلدگ   پار آ ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 .نئيار اب هدشيحب   نأمرؤگ ئقلئنچقئ نند  يتک  ر  ب   نگئتادابائ لاو   .نگيدور  اؤ ئتادابائ لينگي   ريب نگاام ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 . ئدر غئلئي پار آ لاو   .يدييد – نغئيتآ ينأمل  ک   لو  ش ئلتآ”لالۉليمدح  لو   لالآ ناحبۉس“ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نگئدر غئلئي نيچاۆ همأن ،پار آ يا   —

 :ئديتآ پار آ

  .ريمديدر يو مينم   هشيمح   همل  ک   ۉب —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يلر  ب   راباح ئنئر الپغاو  س نگۉنۉم نگااس انداو   —

 :ئديتآ پار آ

 .يدييد – يغالو  ب ادايئز  مقئشائ نلو  ب نگااو   ،متس  يشا   ئنئبغاو  س نگۉنۉم نم   !نگيديش   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ل“ ،”رکب  ا   ئحلالآ“ اندئسقار آ ،”لالۉليمدح  لا  “ اندئناي نگاؤ ،”لالاناحبۉس“ اندئلنآ ارسۉت ند  ر ؤگ ادتامايقئ هندب   نيمؤم —

 ناندئر الئقنچلقۉر غو   تامايقئ پيزيريگ هدشيحب   ينيشيک لاو   نل  يب (لو  ي) تائقر ات لو  ش .رار ۉد اندئناي لو  س”لاللالاي أحألاي

 .رل ر ل غا پئلآ

 :ئديتآ پار آ لاو  
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 نگئبغاو  س ئلاي نگۉناو   ؟رار ۉد اندئناي لو  س همل  ک   لاو   نيچاۆ همأن .زالمو  ب ئلاۉ ”نادلاللالايايألحأ -ل“ همل  ک   چيح —

 .رئمدئز ل  ئاغمرۉد هندۆنگاؤ نگينأند ب  

 .ئدر غئلئي مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ

 يکچۆن .رل ر اييغو   اندئناي لو  س نگئپاس ئرالناولأپ هو ئرل ر ئتاب رل اسلو  ب رد  ا   شۉراۉ نل  يب ئاغي تاغو  رح   ،پار آ يا   —

ايألحأ -ل“ نيچاۆ نگۉناو   .رار ۉت نالدو  س وپو  ح هممح   مح   ينۆگ تامايقئ .رأيدا   مۆجۆح ناندۉلو  س نگئپاس اسلۉپو  ت نامشۉد

 .رايغو   اندئناي لو  س”ئنلاللالاي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ينأمل  ک   ۉب ميک رح   —  ئنئبغاو  س”نگيلينجاي“ نيچاۆ”لأليلۉ مدح  لآ“ هو يگ  ر ب   ئنئبغاو  س نگئتاور ؤت نيچاۆ”اللاناحبۉس“ اسااو 

 .يگ  ر ب   ئنئبغاو  س نگئنقار ۉف نيچاۆ”اتاوو قۉ ل هو لو و  ح ل هو رکب  ا   ۉحلالآ“ .يگ  ر ب  

 .رل  يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئراپئغستاي لاو   نگو  س نانداو   هسچگ   هنيگش  ۆد اندئتاغو  راتاي نگو  س (ناندئز امان ئسساي) نانداپتۉح زامان هندب   ميمؤم —

ق لو  ي چاۆ   پؤک مح   ناندئر مالۉوقو   نگيرل  ر ي   ،ناندئر ل ز ئلدئي نگئنامسآ ،نند  يگۆ پؤک نگئناريد   يرل  أنۆگ نگينأند ب   لاو   ،اسااو 

ق”ينيرسۆک لۉتايآ“ لو  ي ريب ،”ئتاييئحاتتا  “ لو  ي ريب هندب   لاو   .رچ  گ   ينيسأنۆگ نگينأند ب   لاو   لااغتلالآ ،اسلو  ب  لو  ي چاۆ  ،اسااو 

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ ق”يديمجت   همل  ک  “ لو  ي ريب ،”يتد  احاش همل  ک  “ لو  ي ريب ،اسااو  ق”تاو ل اس“ لو  ي ناو   ،اسااو   أند ب   لاو   اسااو 

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   چاح هو رر  ب   ئنئبغاو  س نگينيدا   تاز آ ئلغۉ ريب لااغتلالآ

 .رد  ا   تاز آ ناندۉداو   حاوز و  د لااغتلالآ ينأند ب   لاو   هني  

ق نگيند  ا   مئتاح ئناحرغۉ لو  ي ريب أند ب   لاو   هني    .رر  ب   ئنئبغاو  س نگينر  ب   ااقداس هنگنگت   زۆي شأب هو ئنئبغاو  س نگئنااو 

 .رار غو   ناندئساسواو  نگئنايتش   هو ند  يرپ  -وؤد هجيگ لاو   ينأند ب   لاو   لااغتلالآ هني  

ق ينيسم  ل  ک   شيدا   تر   يگيلر ۆپۆک امداشآغ هو هدر ح  أس هندب   نيمؤم رح   ق لو  ي چاۆ  ئناو   يلکب   ،اسااو   لاو   هتسا   تادآ ئاغمااو 

نده  قي يگيلر ۆپۆک ند  ب   .رل و  ب و 

 :رۉلداو   يتي  يسأح ريب هني  

ق ينأمل  ک   لاو   ،اسلو  ب رئپقا پئديآ يرل  ز ؤس رۆپۆک هندب   لاو   رگ  ا    .رر  يگ هنينيد مالسائ يلپأبس   ئئغنلااو 

قي ئرلالامآ حئلاس مامات اسلو  ب رئپقا پئديآ رل  ز ؤس رۆپۆک يتي  يسأح ريب هني   ق ينأمل  ک   لاو   .رل و  ب و   لامآ لاو   يلپأبس   ئئغنلااو 

 .رل  گ   پئديغا هنۆزاؤ هني   ئرالحئلاس

ق ينأمل  ک   لاو   .رل و  ب ئسآ يلپأبس   ئنلو  ب رئپقا هندب   يتي  يسأح ريب هني    ناداز ج   هو نادپاز آ لاو   لااغتلالآ ،اسلو  ب يلپأبس   ئئغنلااو 

 .رد  ا   سل اح

ق نل  يب سالحائ”ئنابئييات ييم  ل  ک  “ هندب   نيمؤم رگ  ا    چيح غاشاب نند  يسد  ر پ   مۆلاؤ  رگ  م   اندئسار آ نگيدشيحب   نل  يب هندب   لاو   اسااو 

 .يااغلمو  ب پاساح ينۆگ تامايقئ أند ب   لاو   هتسور  اؤ انئسااغچ شاي”ئنابئييات ييم  ل  ک  “ ميک رح   .زالمغا هدر پ  

 :يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   سابپآ بناي

 :ئديتآ هو يلدگ   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   .ئدر ئتاو   پۉلو  ب ناشيرپ   ينگلؤک نۆگ ريب نگۉناو  

 انداو   .يدييد –”؟رئندغئمغا نيچاۆ همأن مئبئباح“ :نگو  س نامدلاس .يدر ب  اي مل اس نگااس نگئيادۉح !تمم  احۉم ئا   —

 :مل اسسئحيل آ  تمم  احۉم
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 – ؟رار ۉت کيچين ند  ر ؤگ ؟رل و  ب کيچين ئلاح ينۆگ تامايقئ نگئمئتاممائ نم   .رينديچاۆ مئتاممائ مئئغنلغئمغا نگينم   —

 .يدييد – نئر ايلو  ب نغئمغا ،پيييد

 اناستۆرؤگ ئناو   هو ئدتۉت ناندئر لالغو   کر  أبۆم نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   .ئدر ۉت نند  يري   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   ادتاغو  لاو  

 .ئدر اب پئلآ

 تمم  احۉم ،لاللالايايألحأ -ل“ ئدئقچ يشيک ريب ند  ر ؤگ .ئداپئس يرؤگ ريب نل  يب يرپ   ادتاغو  لاو   مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

 .يدييد”لاللۉسر  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

 .ئدئقچ يشيک ريب .ئداپئس يرؤگ ريب هني   .ئلدو  ب ئلاي قئلاوو او   .يدر يگ هنۆرؤگ لاو   .يدييد – لو  ب کد   قئلاوو او   —

 :ئديتآ لاو  

  .ا-تم  ادن   حاو  ا-تسر  ح   حاو  —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

 .ئلدو  ب کد   قئلاوو او   .يدر يگ هنۆرؤگ مح   لاو   .يدييد – لو  ب کد   قئلاوو او   —

 تمم  احۉم لاللالايايألحأ -ل“ نگئتاممائ رگ  ا   .رئدئلاي نگۉنۉش ئلاح نگئتاممائ .ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

کان رح   هو انداماز  رح   نگااو   هيسيد –”لاللۉسر    .رئمدار اح ئداو   حاوز و  د ادم 

 :رل ر ئدپئديآ هليش   ئرل املاۉ  نگينيد

ق ينأمل  ک   يدي   هندب   ميمؤم رح   —  يشاي ريب يشيک لاو   .رد  ا   سل اح ناندئسالب   تري  ئحآ هو أينۆد ينأند ب   لاو   لااغتاقح اسااو 

 ليببر   يحلأليلۉ مداحلآ“ نگو  س نند  د  ا   يشاي رح   ينجيکاي هيسيد –”مئحار  ئنامحار  -ر-ئحلاليمسيب“ اسالشاب

 تاغو  ريب هني   هيسيد”لالاشنا  “ اسلو  ب رد  ا   يشاي ريب هني   ه،يسيد”لالۉ ريف اغستا  “ هتسا   شاي اتاح هندب   ريب هني   هو ه،يسيد”نيمل  أ

رق هندب    هو چيۆگ زۉسنو  ش اسالمو  ب ئسادار ا   نگئنلااغتلالآ کييب   لو  ) مئز آ لئييئلآ ليحلاليب لألاي اتاوو قۉ ل هو لو و  ح ل“ ،اسغو 

 يحيل  اي هو أنناي يحلأليل أنناي ۉلقا“ هتسي   تاز  ريب غاشاب اد-اي ه،تسي   ئقلئچتاغبتب   أند ب   ريب هني   هو هيسيد (زالمو  ب تاوو قۉ

 يريب هنه، يسيد )سيرن  ؤد هنيحأگر د   نگئنلالآ هنگيد نگو  س ند  ز يمينل  اؤ  هو سيريديلشيگد   هنۆلکۆم نگئنلالآ زيب)”نۉيجار 

 رگ  ا   .رر  ب   اديپ   اسالمو  ب زامانيب هو يچتم  حؤت ،ئچتابغئ لاو   رگ  ا   ه،يسيد”لاللۉسر   تمم  احۉم ،لاللالايايألحأ -ل“ نل  يب کيلز  يکأ پ

قي ئساديپ   ايتسآ نل  يب ئقلز امانيب لاو    .رۉدو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

نده  نيمؤم رح   — قي تاز  رتؤد يرح  وؤج رتؤد لاو   .رئدر اب رح  وؤج رتؤد هدب   .رۉدۉب رل  ر ح  وؤج لاو   .رد  ا   و 

قي ئلامآ ئشاغي تابغئ هو ئناياح امات ،ينيد کيليچپيرؤگ ،ئلقئآ راحغا .لامآ ئشاغي هو اياح ،نيد ،لقئآ  نيمؤم رح   .رد  ا   و 

 نل  يب کيلزيپسد  ا   رگ  ا   .کر  گ   اقميتآ نل  يب پد  ا   ،اسلو  ب راديآ”لاللالايايألحأ -ل“ هتسا   تئماۉ هنيرکيز نگئنلااغيتادۉح هندب  

 .رئدئشاغي ساح اسلو  ب اقلمآ لۉسغۉ ،رئداقلمآ تر  أت يريب نگيرل  پد  ا   .زالمو  ب لۉبقا ايتسآ

 يبد  ا   ريب هني   .يغالو  ب کأ پ نادحۉرکم   هو نامدار اح هو نادتاساجن   نو  د لاو   ئناغي ،ريديگيکلأ پ نگئنۉنو  د ني  گ   - يبد  ا   ريب

ايألحأ -ل“ نيمؤم نل  يب پد  ا   لو  ش .يغار ۉتاو   ئلاي نگۉنو  ش اسلو  ب رار ۉتاو   کيچين”ادتاييئحاتتا  “ - يبد  ا   ريب هني   .يااغر غا بالقئ

 .رل و  ب پاساحيب ئبغاو  س هيسيد”لاللالاي

 .رد  ر گ  ؤ گ نگئئناماي کد   يشيدر گ  ؤ گ ينيکا   نگئوۉس يلسيم”لاللالايايألحأ -ل“ :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رتؤد نل  يب تامرو  ح لااغيتادۉح ايتسآ نل  يب ينگلؤک هبرت  م   ريب يشيک”ئنلاللالاييألحأ ا-ل“ :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ينأنۆگ زۆي قي يسأنۆگ ئلاۉ  نگۆم رتؤد ،اسلو  ب نگئناديآ هبرت  م   ناو   .رد  ا   و  -اتآ اسالمو  ب أنۆگ هندۆزاؤ نگينأند ب   لاو   .رد  ا   و 
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قي ينيسأنۆگ نگينيسن  ا    .رد  ا   و 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لااغتلالآ ه،يسيد”لاللۉسر   تمم  احۉم ،لاللالايايألحأ -ل“ هبرت  م   ريب ،پئلآ تر  أت ،پئناياو   نادۉاۉق هجيگ هندب   ميمؤم ريب

 رح   .رئدر اب اقپر اي نگۆم ناو   اداحاش رح   .رئدر اب احاش نگۆم ناو   ادتاغر اد رح   .رادار اي تاغر اد نگۆم ناو   نيچاۆ نگۉناو  

 اندئز آغ رح   .رئدر اب زئآغ نگۆم ناو   اندئشاب رح   .رئدر اب ئشاب نگۆم ناو   نگينأد شيرپ   رح   ،رئدر اب هدشيرپ   نگۆم ناو   ادقاپر اي

ريشده لر لاو   .رادار اي )زؤس) تغاۉل نگۆم ناو    .رل و  ب پيسن   أند ب   لاو   رالپغاو  س ۉب انچايلو  ب تامايقئ أت .رل ر اديآ”راپئغستي“ پ 

 ،مئز اغت-ينجيکاي ،سالحئ-لاوو او   .رأيليرب   رايئتائغ اداز  رتؤد نانداديآ ئرالتاي هو يرل  ر کيز هگز اؤ ،انداديآ”لالاللايايألحأ -ل“

 رکيز زئسمئز اغت .ريدۆزؤس نگئر الئقپانئم - اقميتآ رکيز زئسسالحائ يکچۆن .تامرو  ح-ينجۆدر ؤد ، تاو ل اح-يجچۆناۆ

 يلحأ اسلو  ب اقميتآ رکيز زئتسامرو  ح .ريدۆزؤس نگئر الۉقزو  ب اسلو  ب اقميتآ رکيز زئتساو ل اح .ريدۆزؤس نگيرگل  يدت  بۆم - اقميتآ

 .ريديرکيز نگيرببل  يحۉم اقميتآ رکيز نل  يب مئز اغت ،نل  يب سالحائ .ريديرکيز نگئنايئر 

 باپ بيرينجی قئرق

 

غس نگائتآول آ س يانئ نگائنائر آلپآاو   ب 

 

 :ريدپيدا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) تغۉسم   بناي

 :ئيتآ مل اسسئحيل آ  رمب  غائپ

 رح   .رئدر اب ئساحاش نگۆم شيمتي   نگئتاغر اد لاو   .رئدتاييئحات-تا   ئدآ نگئتاغر اد لاو   .رئدر اب تاغر اد ريب هدشتيحب   —

 .رئدار غا اسلو  ب ئاغيآ ،آق غئۉشمۉت نگۉناو   .رئدر اب شغۉ ريب هندينۆتۆس نگئتاغر اد لاو   .رل و  ب هسسا   يدي   أينۆد ۉب ئساحاش

 هندۆبيۆد نگئتاغر اد لاو   .ريدسس  ا   يدي   أينۆد ۉب لاو   ،پۉلو  ب ئتانغا نگۆم رتؤد نگۉناو   .رئدتاو ل اس-سآ ئدآ نگئشغۉ لاو  

 تاو ل اس هندب   نيمؤم ئتاغو  رح   .ريدسس  ا   يدي   أينۆد ۉب ئئغلۉلاۉ  نگۉوزو  ح لاو   .رئدتابئييات-تا   ئدآ ،پۉلو  ب راب زۉوو  ح ريب

 نانداو   .رر  يمدۆچ انۉوۉس نگئوز و  ح لاو   ،پئلآ پۉتۉت ئشغۉ لاو   نادتاغر اد لاو   مل اسسئحيل آ  اپاستۉم تمم  احۉم هرسب  اي

 وۉس اتر قا شيمتي   ناندئتانغا رح   .رلک  يس ئنئر التانغا پۉرۉتاو   هندۆستاۆ نگئتاغر اد لاو   .رائقچ نادز ۉوو  ح شغۉ لاو   نگو  س

 اندئشاب ريب رح   .رل و  ب ئشاب نگۆم شيمتي   نگينأد شيرپ   رح   .رادار اي هدشيرپ   لااغتلالآ ناندئساتر قا ريب رح   نگۉناو   .راماد

 .راديآ راپئغستاي هو حيبست   ينلچ   اتامايقئ نيچاۆ هندب   لاو   نل  يب رلل  يد نگۆم شيمتي   اندئز آغ رح   .رل و  ب ئزآغ نگۆم شيمتي  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ۉب ئتاجاح زۉتاو   ه،دأينۆد لاو   ئتاجاح شيمتي   نگااو   نم   ،ايتسآ تاو ل اس هبرت  م   زۆي نگاام نل  يب سالحائ هندب   نيمؤم رح   —

 .رئداقنمقالاي يسيکر أب نگاي نگئنئتاجاح نر  ب   هدأينۆد لاو   .نيرر  ب   هدأينۆد

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .نئر ل آ  پأليد نادل ااغيتادۉح ئناو   ،لاوو او   .نيرر  يتيب ينيشاي يکاي هدتري  ئحآ نگينأند ب   لاو   اساقاو   تاو ل اس ميک رح   —

 .رار اب هدشيحب   نأمرؤگ حاوز و  د هندب   لاو   ،مرس  ب   کيلأو ۆگ نم   هميک رح   .نيرر  ب   کيلأو ۆگ پيييد”ئنلامي“ ينأند ب   لاو   ،ينجيکاي

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 .ئديتآ يورؤس نايفۉس نۆگ ريب

ق تاز  هگز اؤ نادتاو ل اس لاو   .مۆدر ؤگ ينيشيک ريب .مئدر ارياب هگأ متا   تار ايئز  أبأک نم    .ئدر ايامااو 

 :مئديتآ نم  
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ق تاز  هگز اؤ نادتاو ل اس نس   .رل  ر ي  يد ياج نأينل  يد تاجاح اياج ۉب ،اجو  ح يا   —  تي  يسأح ريب نادتاو ل اس همأن .نگئرسايامااو 

 ؟ئنگمئدپات

 :ئديتآ هندب   لاو  

 نگۉناو   نگو  س ناندلو  ب ادئج ناندئناج ماتآ .يدتاؤ ند  أينۆد ماتآ ادز ئمئتاغو  نت  ي   هليزنم   ريب .مئدر ارياب أبأک هليب ماتآ نم   —

 :هو مۉلدو  ب هر أچيب يالاغ-يالآغ نم   .ئلدو  ب آق ينت   هگز اؤ .ئلدو  ب ار غا يزۆي

 نگۉناو  “ رنل  ل  گ   ااغموۉي ينيلاؤ  .ميدتا   ريکيپ پيييد نئر ائقچ پيدأن نادئقلاسوئر  ۉب رل اسلو  ب راو ۉي پئلآ لۉسغۉ ئماتآ رگ  ا   —

 ادۉاۉق .مئدالاۉق يالاغ-يالآغ .مئدپاي رئداچ هنۆستاۆ نگئماتآ .ميدييد – نيرد  ا   همأن انداو   نم   .رل ر اشغار اد پيييد”ار غا يزۆي

 لاو   .ميندأمرؤگ هدأينۆد ۉب ينيشيک هليش   .رأيز  نگم   اداز ئشاغي يزۆي نگئناو   .يلدگ   يشيک يلز ۆي هز يکأ پ هو ئنلو  د هز يکأ پ ريب

ق تاز  ريب ،ئدر ئلدغا ئنار ئداچ يکأ ند ۆستاۆ نگئماتآ ،ئدر ۉتاو   هنۆستاۆ نگينيگش  ۆد نگئماتآ پيلگ   يشيک  هو ئدااو 

 نانداو   .ئلدو  ب انار ۉن ادايئز  مح   نانداو   يلکب   ،پۉلو  ب ئلاي يکأ کد يليريد يزۆي نگئماتآ تاغو  لاو   .ئداپئس ينۆزۆي نگئماتآ

 ،پۉرۉت نگااي نامدقئر غو   نم   تاغو  لاو   .ئلدو  ب اناو و  ر  انۉلو  ي اد-ئدر ۉت هو ئدپاي ئنار ئداچ هنۆزۆي نگئماتآ يشيک لاو   نگو  س

 :مئدر غئغا أشيک لاو  

نده  نگئيادۉح يا   —  هو نادالب   ۉب نم   .رئدپۉلو  ب آق يزۆي ار غا نگئماتآ نند  يتک  ر  ب   نگيزينگيگل  يد ؟زينگيسميک زيس ،يسب 

 .مۉلدو  ب سل اح ناداقلمو  ب هندم  رش   اندئسار آ نگئر مالادآ

 :ئديتآ پار غا نگاام يشيک لاو  

نده  نگئيادۉح يا   —  ،پۉلو  ب يرأاقنپ   نگئمئر التاممائ نلو  ب ئقيل  احاوز و  د ئلاپج   هو ئسآ يمج   ينۆگ تامايقئ نم   ،يسب 

 تمم  احۉم ند  ا   سل اح ئمئر التاممائ ناندۉداو   حاوز و  د ،نار و  س ينيگم  تاؤ ينيرل  أنۆگ نادل ااغتاقح ،پيدا   تااغپش  

 زينح   هيسا   .ميلدگ   امۉشۉح نگو  س نانداماز  ريب هو مئلدئئقي پۉلو  ب شۉحيب ،مئدالآغ تاغو  لاو   نم   .يدييد – نئر ئدلاللۉسر  

 .نک  ا   رۉد لاو  

 :مئديتآ نم  

 .ئلدو  ب هليب   نل  يب تي  يسأح يليحأن لاو   .ئلدو  ب ار غا نيچاۆ همأن يزۆي نگئماتآ !تمم  احۉم يا   —

 :ئديتآ لاو  

 نگنگئاتآ .يدپيدا   تادآ يگم  رب  اي تاو ل اس نگاام امما   .ئلدو  ب ار غا يزۆي نادئقنلاماي لاو   .ئنداماي هنديچاي القح نگاتآ —

 هني   لاو   .يدييد – ميدتا   سل اح نادالب   ۉب نگئاتآ .ميلدگ   نم   گنو  س نانداو   .ئديتآ نگاام تاو ل اس لاو   ناندلو  ب ار غا يزۆي

 :ئديتآ

 نم   نيچاۆ نگۉنو  ش .يدييد – نئر ل و  ب رأاقنپ   هدتري  ئحآ هو هدأينۆد أند ب   لاو   ه،رسب  اي تاو ل اس نل  يب سالحائ نگاام ميک رح   —

 .ئدنگالو  س ينۆزؤس ،پيييد – نئر اياميغو   ئتاو ل اس نمد  يليد

 :ئديتآ ئبار ۉت لالئبدآ

 :مئديتآ امئشادر غا لاو   نم   تاغو  لاو   .رۉد اندئلاح رر  ب   ناج مرس  ؤگ .مۉلدو  ب راچۉد انئلاح رل  اؤ  نگئمئشادر غا ريب نم  

 .ليگر ب   راباح ناندئئغجآ نگيگيکلم  رب   ناج نگاام ،مئشادر غا يا   —

 :ئديتآ لاو  

ق پؤک نل  يب سالحائ ئتاو ل اس ميک رح   .ميدپيديشا   نادر مالئلآ ،مئشادر غا يا   —  نانداو   .يدييد – زم  رؤگ ئنئئغجآ ناج اسااو 

ق تاو ل اس هبرت  م   زۆي هدز يندۆگ-هجيگ رح   نم   نگو  س ق ادايئز  مح   نانداو   يلکب   .مئدر ااو   نگۉنو  ش .نيريندد  ا   تادآ ئئغلاقمااو 

ق ئتاداحاش همل  ک   نگو  س ناندو  ش لاو   .يدييد – ميدم  رؤگ ئنئئغجآ ناج لاحلا   نيچاۆ  .يدر ب   ناج هو ئدااو 
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 :ئديتآ سابپآ بناي

ق تاو ل اس اندئر ئحآ هو اندئلاوو او   نگيگل  يد .ميدتيشا   نالدۉسر   يتزر  ح   نم   —  .زالمغا نالمو  ب لۉبقا يگل  يد نگينيشيک نااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  ب  اي تاو ل اس هبرت  م   ناو   لااغتلالآ نگااو   هرسب  اي تاو ل اس هبرت  م   ريب رح   هندب   ميمؤم —

ريشده لر هرسب  اي تاو ل اس اپاستۉم تمم  احۉم نگو  س نانداشو  ب نادز امان هندب   نيمؤم  نگئناديآ تاو ل اس هبرت  م   ناو   پ 

 تاغو  لاو   .زلم  يب پيليب ئنئباساح نگئنئبغاو  س نر  ب   نيچاۆ نگۉناو   اسلو  ب ادايئز  نانداو   .رل  يب ئنئباساح نگئنئبغاو  س

ريشده لر  :راديآ پ 

 :راديآ لااغيتادۉح تاغو  لاو   .رل  ر ي  يد – کيدلم  يب پيدا   ئنئباساح نگئبغاو  س نر  ب   أند ب   ۉب زيب ،ايادۉح راب يا   —

ريشده لر يا   —  ئنئتاو ل اس ند  ا   ادايئز  ند  ب  رت  م   ناو   ،زينگيرسد  ا   پاساح ئنئبغاو  س نگئتاو ل اس ناديآ هبرت  م   ناو   لزيس ،ميپ 

 .يدييد – زلم  يب هسميک چيح هگز اؤ نمد  ۆزاؤ .نيرل  يب مۆزاؤ ئنئتاباساح نگئنئبغاو  س

ر  لاو   رالپغاو  س ۉب امما   نده ل   :رل و  ب هب 

 .رنالئيتسآ نل  يب تامرو  ح .نئسالمو  ب لئپغا نادل ااغتاقح اندئتاغو  ند  ا   تاو ل اس ميک رح   —

ق نيچاۆ تادآ ئزامان ميک رح    لاو   هو ئزامان لاو   هتسا   زئتسامرو  ح ئتاو ل اس هو هتسا   تاي نل  يب تفالغا ئنلااغيتادۉح اسااو 

 .زلم  يبار اب پۉلو  ب اچئتانغا نگئنئبئچ ئراس لاو   امما   .رل ر ار اب پئلآ انئر ۉزۉح نگئنلااغتاقح ينۆگ تامايقئ ئداي

ق زامان ق پقۉر غو   نادل ااغتاقح ئزامان لاو   هندب   نأيدا   تئماۉ ئنئبغاو  س نگۉناو   پااو   نگئنقار غو   نادل ااغتاقح .يااغاو 

 :رل و  ب لاو   ئناشئن

ق نل  يب تااغمج   اندئتاغو  ئزامان لاو   أت هندب   لاو   اسلو  ب ئتاغو  زامان —  هندب   لاو   .زالمو  ب لئيام هنيشاي أينۆد انچايامااو 

 رگ  ا   .زم  رب  اي هر ي   چيح ينۆنگلؤک ،پيييد”رئندار ۉد پيرؤگ ينم   لاو   مح   مس  م  رؤگ ئنلااغتاقح نم  “ ،اسلو  ب رد  ا   تاي ئنلااغتاقح

 ايتسآ تاو ل اس يشيک رگ  ا   .رار ۉد پار غا پيييد رار ايتغا انئز ائ ينۆنگلؤک ناماز  رح   هندب   لاو   ه،تسيگ پئلآ ينۆنگلؤک نايتش  

 :رۉدۉب يند  ا   نل  يب تامرو  ح .يگ  تا   نل  يب تامرو  ح

 ينگلؤک ،پيييد”؟ئمئدالمو  ب اي ئمۉلدو  ب لۉبقا مئتاو ل اس ناديآ ۉب“ هو يغالو  ب لئپغا يلنگؤک اندئتاغو  ناديآ تاو ل اس —

ق نل  يب هبرت  م   لو  ش هندب   رگ  ا   .يغالو  ب امدالک    يللب   نگئنئتاو ل اس ند  ا   لاو   هو نگئنئداي نگئمالک   لاو   ،نگئز امان لاو   اسااو 

قي ئساحاب  .زالمو  ب ئساحاب رل اسل احاب نل  يب قئلاح نگيري   تغا يدي   هو ناندامسآ تغا يدي   ئتاغو  رح   .رۉدو 

 .نيمل  أ ليبپر   اي.نيمأ .نگئيساغالاقس نگۆزاؤ نکد  م  تا   تاي نل  يب تفالغا ينأند ب   يلحأ ،زئمئر نگات يا  

 

 

 

 باپ ايکينجي قئرق

غس نگيگيکلم  تا   گل  يد يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لاو   ،اسلو  ب يژيدا   تم  حؤت اي يجيدا   تابغئ اي ،اسلو  ب رو  حيتۆس يشيک رگ  م   .زالمغا نالمو  ب لۉبقا هتسا   گل  يد رنل  يمؤم —

 .زالمو  ب لۉبقا يگل  يد نگينيشيک

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 ئمااغت نگينأند ب   مح   هليش   .زالمو  ب لۉبقا يگل  يد نگۉناو   ،اسلو  ب لغۉشم   نل  يب أينۆد ينگلؤک ،نل  يب گل  يد يليد نگينأند ب   —

 .زالمو  ب لۉبقا يگل  يد اسلو  ب مار اح ئسابئل اي

 اسۉم .نک  ا   رئتاي پالآغ راز -راز  ،پيدا   گل  يد يشيک ريب الدو  ي .ئدر اب انئاغد رۉت مل اسسئحيل آ  اسۉم نۆگ ريب

 :ئديتآ پيلگ   يميحر   نگااو   نگئملاسسئحيل آ 

 .ميدر د  ا   او و  ر  ئنئتاجاح نم   اسلو  ب نأتييب نند  م   ئتاجاح نگينأند ب   ۉب ،ايادۉح راب يا   —

 :ئلدو  ب نامرپ   نادل ااغتاقح ادتاغو  لاو  

 نگۉناو   نم   .نل  يب ئرنالۉيغو   ينگلؤک ،اد-اسلو  ب نل  يب گل  يد يليد نگينأند ب   لاو   امما   .نيريديمليحر   نند  س   نم   ،اسۉم يا   —

 .نيرم  تا   لۉبقا ينيگل  يد نگينيشيک ئلاي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :رل و  ب نامرپ   نادل ااغتاقح ينۆگ تامايقئ ،اسالمو  ب لۉبقا يگل  يد ند  ا   لاو   ه،تسا   گل  يد هدأينۆد يشيک رگ  ا  

ر  يا   — نده ل  ر  کيدم  تيب ئرالتاجاح نأليد هدأينۆد !ميب  نده ل   کيدم  تيب هدأينۆد لاو   ،رنل  يسلگ   رل او   نۆگ ۉب ،اسلو  ب راب ميب 

 .ري  يد – نيرر  ب   تاجاح هسسا   ناو   هدأينۆد ۉب نم   نيچاۆ زنگئئر التاجاح

نده   :رل ر اديآ رل  ب 

 .رل  ر ي  يد – يندأمتيب زئمئتاجاح چيح هدأينۆد لاو   —

 .رر  يتيب ئنئر التاجاح کيدم  تيب نگئر ل او   لااغتاقح

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اسۉم

 .رئندقئاي غائلاقلمو  ب لۉبقا گل  يد انگدئناي نگينس   ئدااغس ئيساح نگينأجيگ ايادۉح راب يا  

 :ئديتآ لااغيتادۉح

ر   نند  م   ،اسۉم يا   — نده ل   نم   .رنل  يسل  يد ئنئتاجاح هو رنالۉرسۉت نگو  س نند  ت  اؤ هجيگ مئر اي رل اسلو  ب رأليد تاجاحب 

 للاح ،کم  ياي للاح ئناغي“ :راب يرل  رتش   نگئنئئغلاقلمو  ب لۉبقا نگيگل  يد امما   .يدييد – نيرد  ا   لۉبقا ينيرگل  ل  يد نگئر ل او  

 .يدييد”کر  گ   اقمالاقس ناندئئغللغۉشم   نگينأينۆد ينگۆنگلؤک انگدئتاغو  ند  ا   گل  يد هو کم  يگ  

 .رل  ر يدپيريتگ   هليش   ادر اباح

 :ئديتآ هو ئلداس تغئلاس لۉپ انئر التايار  ئساشئتاپ رۉپاشئن نۆگ ريب

 نم   هني   .يچداي تنآ ،پيييد – زنگئئلدۉتۉت ايز ان ۉش زينگس  م  رب   رگ  ا   ،زنگئئلدۉتغۉ زينگس  ر ب   ئلۉپ لو  ش القح يا   —

 ريب .يدم  تا   اديپ   ،يلو   رل  يدل  يد نچۆتاؤ تاغو  رح   .ئدار ئلجآ قئلاح رۉپاشئن .يدتا   پاز غا ،پيييد نئر ااقي اداو   يزينگيرح  أش

 :ئديتآ ار الئلر ۉپاشئن يلحأ ئچشالبو  ي ئلتآ ينديح اماقام ۉبآ رئحآ .يدر ب   لاو   ،رل  يدل  يد تل  حؤم هدپح  

 نانداو   .نييد  ا   رپاس هر ي   ريب ئناو   نم   .نگيرب   تاز  ريب نگاام زيس .زامئقچ انامسآ زينگيگل  يد لاو   هنؤي ،نگيدا   گل  يد —

 نگيزيزا   لاو   ئناو   پئلآ .ئلدو  ب ماجنا   لالئت قئرق .رالئدشار و  س نند  يريب-ريب رالتااغمج   لاو   .يدييد – نييد  ا   گل  يد نگو  س

 .رل  يدتا   گل  يد پيرت  ؤگ ئنئر لالغو   يکاي نگو  س نانداو   رالتااغمج   لاو   .رل ۉ ديغو   هندۆنگاؤ

 :ئديتآ ئرالحئش تاغو  لاو  

 .ئدئقچ هنۆستاۆ نگئمات مادآ ريب تاغو  لاو   .يدييد – نگئلاس قلغۉ اپار ات اشئتاپ پئئقچ هنۆستاۆ نگئر اويد ،نگئر اب —

 تاغو  لاو   .يدر ب   راباح هز يزا   لاو   ،پيلگ   ئپو  س لاو   .رأيلگ   ئپو  س ريب نادپار ات اشئتاپ هرسؤگ .يدتر  س   اپار ات اشئتاپ تاغو  لو  ش

 سل اح نادالب   رالالقح پيديش   .ريدپۆلاؤ  پئلئر اي ئنر غا نگئناشئتاپ لاو   هيسا   .ئلدقئ ققئات پۉيغو   ينيشاي زيزا   لاو  

 .رل ۉ لدو  ب
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئسامان .رل  گ   انۉلغو   اغس ئرل امان نگئر مالادآ راپو  ت ريب ينۆگ تامايقئ —  لاو   .رئندالئز اي تادابائ هو تااغت هممح   اسااو 

 :راديآ هندب  

 :رل  گ   نامرپ   نادل ااغتاقح .ري  يد – ميندأمتا   هدأينۆد ئرالتااغت ۉب نم   ،ايادۉح يا   —

ند يا   — ر ب   .ري  يد – رئدئبغاو  س نگئز نگئئر التاجاح لاو   .زينگيدپأليد ئزنگئئر التاجاح نند  م   هدأينۆد ،ميه ل 

 

 باپ اۆچۆنجي قئرق

ق ناحرۉغ غس نگئغامااو  يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ناحرغۉ ادز امان ميک رح   — قي نانداو   ينأنۆگ زۆي ريب هو رر  ب   پغاو  س زۆي نيچاۆ ئرپاح ريب اسااو   رالالقح ينۆگ تامايقئ .رد  ا   و 

 :راديآ أند ب   لاو   هو رل  گ   ناحرغۉ اندئتاغو  نر  ؤي پۉلو  ب يااغشاب

 ؟ئنگمئرسايامانات ينم   نس   —

 :راديآ يشيک لاو  

 ؟نگيسميک نس   —

 :راديآ لاو  

ق هدأينۆد لاو   نم   — رق ينداي نس   .نئر ئنگدئناحرغۉ نااو   .ري  يد – نئر ار اب پئلآ هدشيحب   ،پۉتۉت نانگدۉلغو   ينس   نم   !امغو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ري   لاو   .ريلدييو   ئدآ نگئنئيغۉ لاو   .رئدپۉيغو   پئدار اي ئيغۉ ريب ادياج لاو   .رئدپئدار اي ياج ريب ادحاوز و  د لااغتاقح —

ق ئناحرغۉ ق تل غا هو نادۉناۉ پااو   .رئدئياج نگيرل  يشيک نااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 مۉر ،رئندالمس   يدييس   نگئرساپ .نيريندم   يدييس   نگئر الپار آ ارو اچ ،ريدر مب  غائپ مادآ يتزر  ح   يدييس   نگئر مالادآ —

 يدييس   نگئر اليآ .ريدۆنۆگ اننآ يدييس   نگيرنل  ۆگ .رئلداليب يدييس   نگئنقئلاح يشب  ح   .ريبديح  ۉس يدييس   نگئنقئلاح

 يدييس   نگينيسر  ۆس ار ااقب .ريديسر  ۆس ار ااقب يدييس   نگئناحرغۉ .ريديسگيجه  رئدغا يدييس   نگيرل  گيجه  .رئدئيآ ناز م  ر  

 .”ريديرسۆک لۉتايآ“

ق”ينيرسۆک لۉتايآ“ نگو  س نادز امان هندب   رح   .رئدر اب تک  ر  ب   ئتلآ هنديسم  ل  ک   رح   .رئدر اب يسم  ل  ک   ئتلآ نگينيرسۆک لۉتايآ  ،اسااو 

 :زامان لاو  

ق ينيرسۆک لۉتايآ“ نگو  س نادز امان هدأينۆد لاو   .نئر ئدئز امان نگينأند ب   لاو   نم   ،ايادۉح راب يا   —  ئناو   يلپأبس   ئئغندااو 

 ري  يد – نگيرب  اي هدشيحب  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق”ينيرسۆک لۉتايآ“ نگو  س ناندئز امان رزاپ ميک رح   —  ه،دأينۆد-يسيکاي .يگ  ر ب   تامار ک   ئتلآ أند ب   لاو   لااغتاقح اسااو 

 :رئدۉب يسيکاي يکأ د أينۆد لاو   .هدتري  ئحآ يسيکاي ه،در ؤگ-يسيکاي

 .رل و  ب نامآ نادر ل الب   يمج   ،ينجيکاي .رل و  ب نگيگ قئزئر  نگينأند ب   لاو   ،لاوو او  
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 :ريدد  ر ؤگ يسيکاي

 .رل و  ب لينگي   ئلاو و  س ريکن   ،رينگکۆم ،ينجيکاي .رل و  ب نگيگ يرؤگ ،لاوو او  

 :ريدد  تري  ئحآ يسيکاي لاو   امما  

 .رد  ا   نامآ نادتامايقئ لااغتاقح ،ينجيکاي .رت  اؤ کد   مئر ئلدئي نادتار ئس هندب   لاو   ،لاوو او  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ناحرغۉ“ ميک رح   — ق لو  ي چاۆ ”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ ه،تسا   وۉرزآ پيييد”ماسااو  قا لو  ي ريب ئناحرغۉ ،اسااو   نگئناو 

 .رر  ب   ئنئبغاو  س

 .يلدگ   يشيک ريب انئناي نگينيحرک   فۉراغم حئش

 :ئديتآ

قي مئداز  چيح نالدام .مۉلدو  ب پئر غا ادايئز  ،حئش يا   —  .يدييد – نئيل و  ب ياب ،ليگتا   گل  يد نگاام .و 

 :ئديتآ حئش

ق پؤک”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ —  .ئلدو  ب ياب هو يدتا   ئلاي نگۉنو  ش هندب   لاو   .يدييد – نگئرسل و  ب ياب ،نئاغاو 

 :ئديتآ .يلدگ   يشيک ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟راب پغاو  س رادۉقم هن ناندئئغلاقلمو  ب نو  حناحرغۉ نگيندز  پ   ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 مااغت انالمۉسۉم نگۆم ،نگيند  ا   چاح راپاس نگۆم :رل و  ب لئساح پغاو  س هليش   نگااو   ه،تسا   نو  حناحرغۉ ينيندرز  پ   ميک —

ق رپاح هچأن نانداحرغۉ تنرز  پ   لاو   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنار غئ رئپقا لو  ي نگۆم هو نگيند  ا   تاز آ ئلغۉ نگۆم ،نگينر  ب    رح   اسااو 

قي ينأنۆگ ناو   .رالئز اي انئلامآ امان پغاو  س ناو   انئرپاح  اندلاس أز ر  ت   ئنئلامآ نگينأند ب   لاو   اسلو  ب نو  حناحرغۉ تنرز  پ   لاو   .رد  ا   و 

 .رت  اؤ کد   مئر ئلدئي نادتار ئس هندب   لاو   .رل  گ   رئآغ ئپار ات پغاو  س

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج   نۆگ ريب

 ئاغلماس احاوز و  د ينيسن  ا  -اتآ نگيندرز  پ   لاو   نم   هتسا   نو  حناحرغۉ ينيندرز  پ   ميک رح  “ :ئديتآ لااغتاقح تمم  احۉم يا   —

 نگئر ل او   رگ  ا   .نيرم  رب   ئنئباز آ رؤگ ار ل او   ،مح   هتسا   أنۆگ رابار اب هنيسأنۆگ ند  ا   نگئر ل ر ئپقا يسن  ا  -اتآ تاغو  رح   .نيرم  رؤگ او و  ر 

 .”نئر قالاي اسلو  ب پؤک مح   ناندئناس نگينيرل  پؤچ-تاو   نگيرلل  ؤچ يسأنۆگ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ۉب“ :لااغتاقح ايتسآ هبرت  م   ريب لاو   هو هتسور  اؤ”ئمئحار -ئنامحار  -ر-ئحلاليمسيب“ ااغچ مئللغاۉم يجيرب   ميلأت —

قي ينيسأنۆگ ناو   نگۉناو   .رر  ب   نامرپ   ،پيييد”!زاي پغاو  س ناو   هنيرد  پد   لامآ نگئمئللغاۉم  انيب ياؤ ناو   هدشتيحب   هو رد  ا   و 

 لاو   هو نگئمئللغاۉم ۉب“ :نادل ااغتاقح هرسيلديب ار ل ااغچ”ئمئحار -ئنامحار -ر-ئحلاليمسيب“ مئللغاۉم ئيساح .رد  ا  

 .رل و  ب نامرپ   ني  يد”ميدتا   سل اح ناندۉداو   حاوز و  د ينيسن  ا  -اتآ نگيندرز  پ  

غ ني  يد رگ  سا   ئلآ نييس  ۆح مامائ يتزر  ح    ئناو   .يلدگ   پينور  اؤ ينيسر  ۆس”احئتاف“ رگ  سا   ئلآ .يدر ب  اي هبکد  م   ئنۉلاو 

ق رسۆد هندۆنگاؤ نگئنئساتآ  مح   هنگنگت   نگۆم هو لۉپ لالئت نگۆم انئداسساۉ نگيرگ  سا   ئلآ نييس  ۆح يتزر  ح   .ئدااو 

 :ئديتآ نامحار ئبدآ ئداسساۉ .يدر ب  اي يارپس   ئوغو   مح   هليش   .يدر ب   لۉپ شۆمۆک

 .ريدپيرب  اي تاز  انچۉم نگاام ؟ميدتور  اؤ تاز  رادۉقم هن نم   —

 :ئديتآ نييس  ۆح يريما   نگيرل  نيمؤم

 :مل اسسئحيل آ  اپاستۉم تمم  احۉم ماباب —
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 .ئدپئديآ پيييد – زالمو  ب رابار اب مح   رل  رس  ب   ئنئسانئز اح نگينۆزۆي ري   ه،سليب تايآ ريب نند  يسر  ۆس”احئتاف“ ميک —

 .يدييد – ريدپينور  اؤ مامات ينيسر  ۆس”احئتاف“ ،ميدر ب   تغاوو  س رادۉقم هن نم   —

غ ماز آغ مامائ نۆگ ريب  لالئت زۆي شأب ماز آغ مامائ .ريدپيدور  اؤ ينيسر  ۆس”احئتاف“ ئداسساۉ .ريدپيرب   اداسساۉ ئدامماح ئلاو 

غ غ .يدر ب   انۉلغو   نگئنۉلاو   .يدر ب   نگااو   هو ئدر اب پئلآ انئداسساۉ ئنلالئت لاو   ئلاو 

 :ئديتآ ئداسساۉ

 ؟يلمأد  يپاح لالئت انچۉم اتامزئح ئلاي نگۉناو   —

غ هيسا   .يدتيشا   يزؤس ۉب ماز آغ مامائ  :ئديتآ هو ئدر ائقچ نادتاسساۉ لاو   ئنئر لالۉاو 

 .زالمآ اديپ   ميک چيح ند  يشيک نلر و  ح ينيمر  ک   نگئنلااغتاقح —

 

 باپ دؤردۆنجي قئرق

غس نگئنئز امان هلياؤ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :رالئديتآ رمالامائ

ق ئنئز امان هلياؤ ر کاغات رتؤد ميک رح    ر کاغات ئتلآ ميک رح   .رل ر از اي اندئر اتاح نگئر الئجئديآ حيبست   ئنئدآ نگۉناو   ،اسااو 

ق ئنئز امان هلياؤ  .رل  ر د  ا   انيب کشؤک هدشتيحب   نگااو   ،اسااو 

 .رر  ب   لااغيتادۉح ئنئبغاو  س نگۉناو  

 

 باپ بأشينجي قئرق

غس نگئناقاداس يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 رادۉقم هچأن لااغتاقح أند ب   لاو   ناندئير اح نگئناز ار و  -زامان ،اسلو  ب نالمۉسۉم ني  گ   ئناو   ه،رسب   نو  د هنيمؤم ريب ميک رح  

قي پۉزو  ت لاو   أت مح   هنر  ب   نو  د ۉب ه،رسب   پغاو  س  .رر  ب   پغاو  س رادۉقم لو  ش انچايلو  ب و 

 ه،رسب   پغاو  س هچأن أند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   تااغت أنچأيديگ ئتاوو قۉ نگئمااغت لاو   هندب   لاو   ه،رسب   مااغت هنيمؤم ميک رح  

 .رر  ب   ئبغاو  س لو  ش مح   هنر  ب   مااغت

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ريديليح يکاي ااقداس

 .ااقداس لپن   هو ااقداس رزاپ

 .رئدااقداس )نأيليرب   نيچاۆ اقموۉي يشاي أنۆگ) تار افک   هو )اقميتآ انۉلو  ي يادۉح) زرن   ه،تر يپ ،رۆشۆح ،تقاز   ااقداس رزاپ

نده  لاو   هسم  رب   رگ  ا   .زالمو  ب ئباساح چيح ،نيلو   رر  ب   ئقلئشاغي پؤک هليش   أند ب   لاو   لااغيتادۉح هرسب   ئرل ااقداس ۉب ميک رح   ب 

ر   .يگ  م  رؤگ ئباز آ ئلاي نگۉنو  ش هندب   چيح .رد  ا   پاز آ هل 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 يزاؤ - رۉلداو   ئحاس .رر  ب   أشيک هگز اؤ هنگيد ،زم  ياي يزاؤ – رۉلداو   ميرک   .مييل   هو لئحاب ،ئحاس ،ميرک   .ريدۆلر ۆد رتؤد مادآ —

 مح   أشيک ،زم  ياي مح   يزاؤ – رۉلداو   مييل   .زم  رب   تاز  چيح أشيک ، امما   ري  اي يزاؤ - رۉلداو   لئحاب .رر  ب   مح   أشيک غاشاب ،ري  اي مح  
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 .رل و  ب ادحاوز و  د مييل   نل  يب لئحاب .رار اب هتنن  ج   ئحاس نل  يب ميرک   .زم  رب   تاز 

 :ئديتآ لااغتاقح

ر  يا   — نده ل   انئز ائ نل  يب ئجامئقرتآ هز يس ئزنگئئر ل ااقداس نر  ب   نم   .نگيرب   پؤک ئنااقداس هو نگيريتگ   ناماي !ميب 

 .نئر ار ايتغا

 :يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  رمب  غائپ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) سابپآ بناي

 :تاز  يکاي لاو   نلو  ب نادل ااغيتادۉح .رئنداندايتش   اسلو  ب تاز  يکاي ،رئندادل ااغيتادۉح تاز  يکاي —

 .کم  تا   تااغت ينجيکاي ،اقلمو  ب ئحاس هو ميرک  -لاوو او  

 .تاز  يکاي نلو  ب ناندايتش  

 .کم  تا   أنۆگ – ينجيکاي ،اقلمو  ب لئحاب – لاوو او  

 :ئديتآ يسلل  ۉبآ حقئاف

 .رل  ر ب   هدتري  ئحآ اسلو  ب يشأب ه،دأينۆد ۉب يشأب نگۉناو   .رئدر اب پغاو  س ناو   هکدم  رب   ااقداس —

 ئرل لالب   ،يجچۆناۆ .رد  ا   کأ پ ند  أنۆگ ينينت   ،ينجيکاي .رد  ا   کأ پ نامدار اح ئلام لاو   ،لاوو او   يسيشأب کلج  يرب   هدأينۆد لاو  

 چاح کيکلم  تا   تاغشوو  ح ينۆنگلؤک نگينأند ب   ريب .رل و  ب تاغشوو  ح ينوؤگ نگينأند ب   اندلآ  ااقداس ،ينجۆدر ؤد .رار ايتغا

 .رد  ا   نگيگ نگئقئزئر  هو رد  ا   ادايئز  نگئئلام ،ينجيشأب .رئداقر ئشاغي نند  د  ا  

 هديزر  ت   ،يجچۆناۆ .رل و  ب لينگي   ئباساح ادتامايقئ ،ينجيکاي .رل و  ب اياس ااقداس لاو   ،لاوو او   يسيشأب کلج  يرب   هدتري  ئحآ

 .رل و  ب تنل  ب   يسج  ر  د   هدشتيحب   ،ينجيشأب .رت  اؤ تاسنگآ نادتار ئس ،ينجۆدر ؤد .رل  گ   رئآغ ئبغاو  س هندألچاؤ  ئنئلامآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگۆم شيمتي   هنيريب ،رر  ب   زۆي هنيريب ،رر  ب   شيمتي   هنيريب ،رر  ب   ناو   هنيريب ،رر  ب   ريب هنيريب :رل و  ب يلر ۆد أر ؤگ انئبغاو  س ااقداس —

 ئناو   ،ااقداس نأريب   پغاو  س ريب هنيريب امما   .زلم  يب يشيک هگز اؤ نادل ااغتلالآ ئنئباساح نگئبغاو  س کلج  يرب   هنيريب ،رر  ب  

 هنيريب امما   .ريکدم  رب   ار ل ر قئاپ تاملاس-اغس ئناو   ،ااقداس نأريب   پغاو  س ناو   هنيريب امما   .ريکدم  رب   ار الۉقزو  ب هو ار مالئلاز 

 هر ل  پيرجۆم-پئيام ئناو   ااقداس نأئر ب   پغاو  س يزائ هنيريب امما   .ريکدم  رب   هر ل  شۆرود   ئناو   ،ااقداس نأريب   پغاو  س شيمتي  

قي ئباساح هنيريب امما   .ريکدم  رب   ار الپئلات ئناو   ااقداس نأريب   پغاو  س نگۆم شيمتي   هنيريب امما   .ريکدم  رب    هو انامسآ ،پغاو  س و 

 يلپأبس   ااقداس لاو   ه،رسب   ااقداس هر نل  ل  اؤ  ميک رح   .رئدااقداس نل  يرب   نيچاۆ ئحۉر نگيرنل  ل  اؤ  مح   ار مالئلآ لاو   – زامئغس هر ي  

 .رد  ا   تم  حر   لااغتاقح هر نل  ل  اؤ 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زالمو  ب لۉبقا زيرسۆشۆح هو زئتسقاز   زامان .رئندقئاي اتقاز   زامان .زالمو  ب لۉبقا زئتساز  چاۆ  تاز  چاۆ  .رئندقئاي اداز  چاۆ  تاز  چاۆ 

 .زالمو  ب لۉبقا زيتسنن  ۆس رزاپ .رئندقئاي هتنن  ۆس رزاپ هني  

 .زالمو  ب لۉبقا زئسااقداس گل  يد .ريدپيدا   نقئاي ااقداس يگل  يد ئرنگات

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي زيت لام لاو   ه،سم  رب   ااقداس نادنئلام ميک رح   —  أند ب   لاو   پيدا   تاو   ئلام کيدلم  يرب   ئسااقداس هدأينۆد .رل و  ب و 

 .رل  ر ب   پاز آ ئلاي نگۉنو  ش أند ب   لاو   .رل ر ار ئدشئپاي

 :رل  ر يدپيدا   تاياو و  ر  نمد  ل  أ تييس  

 نۆگ ريب .ئدر ار ۉتاو   پيلگ   نگاؤ ند  مم  ح   هديجتم   يشيک لاو   .ئدر اب يشيک ريب ئلتآ ابالاغس هندۆورؤد ناشاي نگيمل  أ تييس  

 :پيدا   رزآ املاسسئحيل آ  لۉسر   لاو  
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 نييد  ا   رپاس هميرل  تنرز  پ   ئلام لاو   .نيرسب   لام نگاام لااغتاقح .مۉلدو  ب پئر غا ادايئز  نم   ،نگيدا   گل  يد نگاام ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدييد – نيير  ب   ااقداس انۉلو  ي نگئنلااغيتادۉح هو

 لۉسر   انداو   .يدتا   وۉرزآ ئلام پؤک ينگلؤک نگئنئبالاغس .يدييد – رئنداريئدشاز آ يرل  يشيک لام پؤک ،ابالاغس يا   —

 .يدر ب   لام پؤک نند  چ   ابالاغس لااغيتادۉح .يدتا   گل  يد مل اسسئحيل آ 

 ابالاغس .يدر ب   راباح نگااو   ئنۉم پيلگ   يشيک لاو   .يدر ب  اي يشيک پيييد”نيسر ب   تقاز  “ ابالاغس مل اسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب

 .ئداميغئ يزؤگ هگأ مرب   تقاز   .ئلدو  ب لام پؤک ادايئز  .يدر ؤگ پئر ائقچ ئنئباساح نگئنئر لالام

 :ئديتآ لاو  

 .نيرم  رب   أشيک ئلام انچۉم نم   —

 .يلدگ   پئلآ ئنئتقاز   انئتامزئح نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   لاو   .يدر ب  اي يشيک ريب هني   نگااو   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي نامرپ   ااغلمآ نگئئتقاز   نگينس   نگاام —  :ئديتآ لاو   .يدييد – و 

 پؤک ئلام .ئدالمآ ئتقاز   لاو   مل اسسئحيل آ  لۉسر   امما   .يدييد – نييد  ا   يشاي لاو   نم   زنگئايتسآ همأن زيس ،لاللۉسر   يا   —

 .يدتيگ ئناماي نگئنابالاغس نل  يب ئقلئقپانئم .ئلدغا پۉلو  ب )يلز ۆييکي) ئقپانئم ابالاغس يلپأبس   يگينلأمرب   تقاز   ،پۉلو  ب

 .يلداؤ  مح   نل  يب )يلز ۆييکي) ئقلئقپانئم لاو  

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  هليش   ادار اب يشيدا   راپاس اجاح نگينيشيک ريب

 غائجپغا پئلآ ئنلالئت هنچا   هني   لاو   نگو  س نانداو   .يدر ب   ئنئتقاز   نگئناو   لاو   .ئدر اب ئسلالئت نگۆم نگينيشيک لاو  

 .يدر يگ هز يرأک ريب نيچاۆ اقلمآ تر  أت .يدتي   پئر اب ار ۉپاشئن يشيک لاو   .يدر  ؤي أبأک .ئدالاغب هنيليب ئناو   .ئلداس

 ريب .ئلدو  ب اناو و  ر  لو  ي پئدۉناۉ هدر ي   لو  ش ئنئئغجپغا ار نگو  س .ئدر ۉت هو ئلدآ تر  أت .ئديغو   هر ي   پئير آ نند  يليب ئنئئغجپغا

 ئقجپغا ادياج لاو   .رئندلآ  تر  أت رل  يشيک هنچا   ند  ز يرأک لاو  “ :پۆشۆد انئداي ئسلالئت هيسا   .يدر  ؤي لو  ي ليزنم  

 انئز ائ هد-هني   .يدتا   جاح .ئدر اب أبأک .ئلدآ رزقا لالئت )ناندئشالدو  ي) ناندئسار مح   .ئداميتغا انئز ائ لاو   ،پيييد”؟ئمرل غا

 :ئديتآ يشيک ريب هيسا   .يدر يگ نيچاۆ اقلمآ تر  أت هز يرأک لاو   هني   هو ئديتغا

 ناتاو  ادياج لو  ش نالئي لاو   .ئدپئلغا پۆشۆد نالئي ريب ننگد  يليب نگينس   انگدلآ  تر  أت ادياج ۉب تاغو  لو  ش ،ئجاح يا   —

 .ئدپۉتۉت

 پئلآ ئناو   لاو   .ئدئئغژ پغا ئللالئت نگۉنۉم يني  يد نالئي نگئناو   هيسا   .ئدار غا انالئي نگو  س نادناو   .ئلدآ تر  أت ئجاح

 .ئدالاغب هنيليب

 :ئديتآ يشيک لاو  

 ؟نگيسکج  تا   همأن پالاغب هنگيليب ئنالئي ۉب ،ئجاح يا   —

 :ئجاح

 .يدييد – نئر ئدپئر ئلدغا پئدۉناۉ همدل  گ   نيچاۆ تر  أت ادياج لو  ش .ئقجپغا ئللالئت يکأ مد يليب ۉب .لأد  نالئي ۉب ه،ندب   يا   —

 .يلدگ   مئلآ ريب تاغو  لو  ش .ئلدو  ب ناير اح هندب   لاو  

 :رالئدار و  س نامدئلآ لاو  

 يرأب نادتاغو  لو  ش .رل  ۆ در ؤگ ئقنآ رالالقح .ئچدغا نالئي ريب نند  يليب .ئلدآ تر  أت ادياج ۉش تاغو  ريب ئجاح ۉب ،مئلآ يا   —

 .ئدالاغب هنيليب ئنالئي لاو   .يلدگ   ئجاح ۉب نۆگ ۉب .ئدر ئتاي نالئي لاو  

 :نانداو   زيب
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 .ئقدار و  س پيييد – نگيرسد  ا   شاي همأن پالاغب هنگيليب ئناو   —

 :لاو  

 ؟يدييد – رۆدز ؤس يليحأن ۉب .رأيييد – رئمدئئغجپغا ئللالئت ند  يگ پئدۉناۉ امدئنلآ  تر  أت تاغو  ريب لاو   .ريلدأد  نالئي ۉب —

 :ئديتآ مئلآ لاو   تاغو  لاو  

 نالئي أنچأيلگ   يسي  ا   أت هز يس ئقجپغا ۉب .رالاقس نامآ نادر ل الب   لااغيتادۉح ئلام لاو   ،ارسائقچ ئنئتقاز   نگئنئلام ميک رح   —

 .ريدپۆنر ؤگ اندئتار ۉس

 .يدتا   نغئئقي هگيکلم  رب   تقاز   نگو  س نانداو   قئلاح رۉپاشئن

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 يسمم  ح   نگئر ل او   ند  ر ر  ج  ب   ئناو   .ئدامپات اپئش نند  يريب چيح .رل  يچدگ   يگر ج  ب   نگااو   رل  پيبت   پؤک .ئلدو  ب اسساح يرر يح ريما  

 ينداي .ئدالمو  ب اديپ   چيح .نگيلدگ   پۉتۉت زيحرب   تاغو  انچۉم .رالئديتآ هنۆزاؤ نگينيرريح ريما   نگو  س نانداو   .رل ۉ لدو  ب زيجا  

 انداماز  لاو   .رالئدشالآغ رل  مم  ح   .يدز اۆ تئماۉ ناندئناج اشئتاپ نگو  س نانداو   .رل  يدييد ياي نگأنچأيلاؤ  اسلو  ب کر  ؤح همأن رح  

 :رالئديتآ رمالادآ ادئبآ لاو   .ئدر اب تئبآ ريب

 ريما   تئبآ لاو   !زگئناسار و  س ئنئلاح پئر اب ؟قار ايلو  ب همأن نگااو   .رئدپۉلو  ب نقئاي مۆلاؤ  از ئماشئتاپ نگيزيب ريزأح ،تئبآ يا   —

 :ئديتآ اشئتاپ .ئدار و  س ئنئلاح نگئناشئتاپ .يلدگ   انئناي نگينيرريح

 .رئدئشاغي مينل  اؤ  نامدئناشاي پۉلو  ب ئلاي نگۉنۉش ينداي .مۆدز اۆ لا   نامدئناج —

 :ئديتآ تئبآ

 .نئياديآ نگتس  ا   لۉبقا .رئدپئلغا نگيشاي ريب —

 :ئديتآ اشئتاپ

 .نيرد  ا   اسلو  ب شاي نأيلگ   نالدغو   ،تئبآ يا   —

 :ئديتآ تئبآ

 .زلم  گ   نند  يلا   نگينيشيک رح   کم  تا   يشاي لاو   —

 :ئديتآ اشئتاپ

 .اسلو  ب تاز  راب امدانئز اح ه،مديرح  أش رگ  ا   .رل  گ   نامدۉلغو   نگينم   ،تئبآ يا   —

 :ئديتآ تئبآ

 ؟ئمراب نگئر لالام ،اشئتاپ يا   —

 :ئديتآ اشئتاپ

 .مئندالماس امانئز اح چيح ئنلالئت لاو   .رئدر اب ملالئت نگۆم يميرگيي —

 :ئديتآ تئبآ انداو  

 .ليگر ب   نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح نگئئلام لو  ش اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 :ئديتآ اشئتاپ

 راباح هدر  ين پيييد – ؟نگئرسايلو  ب سل اح نادالب   ئتغا ۉب هندر  ب   نيچاۆ غئلئز ار  نگئنلااغيتادۉح نگئئلام نر  ؤگ ئشاغي —

 .يدييد – رأيليرب  

 :ئديتآ تئبآ

 :ئناغي .يدر ب   راباح لااغتاقح —
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ر  يا   — نده ل   الداح لاو   .يدييد – نگئرسالمو  ب سل اح نادالب   ئتغا نگأنچأريب   ااقداس نگئئداز  نأييؤک نگئناج أت ،ميب 

 نانداو   اشئتاپ .ئدالياپ ااقداس ار مالادآ ئشاغي ئنلالئت تئبآ لاو   .رل  يدر ب   ادئبآ ئناو   .رل  يلدگ   پئلآ ئنلالئت نگۆم يميرگيي

 .ئلدو  ب سل اح ند  رتد   لاو   نگو  س

ق زامان پئلقئ تر  أت تاغو  ريب ،پأر ؤي ليزنم   هچأن ريب .يدر  ؤي اجاح يشيک ريب نۆگ ريب  شاد نند  رو  ک   لاو   پيديش   .ئدااو 

 –”يلش  يتي   هنرو  ک   ،ليگيؤره  زيت ،ئجاح يا  “ :يشيک لاو   .ئدئقچ يشيک ريب نند  ۆنگاؤ .يدر ب  أر ؤي انۉراۉغ زاؤ لاو   .يدشۆد

 زيت أبأک ،يلأر ؤي نالدو  ي ۉب“ :يشيک لاو   .ئلدو  ب اديپ   لو  ي يکاي هرسؤگ .رل  يديؤره  لو  ي ئلاغسسغئ يسيکاي لاو   .يدييد

 نگئر مالادآ ادر ۉۉقچ لاو   .رالئدر اب ار ۉۉقچ ريب ،پأر ؤي لو  ي هچأنر يب .رل  يدر  ؤي ناندۉلو  ي ناديآ نگينيشيک لاو   .يدييد”سيرش  يتي  

 :ئديتآ تاغبتب   ئچاقر غا لاو   .ئدر ئتاي پۉلو  ب اقپر و  ت يرل  تس  ج  

 نم   .نئر ايلآ پل ات ئنئلام پيرۆلداؤ  ئرل او   ار نگو  س .نيرأيلگ   پئلآ هر ي   ۉب ،پئر ئدز آ نالدو  ي لاو   ،پالدآ ئرمالادآ نم   —

 .نئر ئدئچاقر غا

 :ئديتآ يشيک ۉب .ئدر ائقچ ناندئنغئ ئنئجئلغئ نيچاۆ کم  رۆلداؤ  ئناو   رئپقا لاو  

ق زامان ر کاغات يکاي ،لغۉيغو   ناماز  ريب ينم   ،رئپقا يا   —  .نئيااو 

 :ئديتآ رئپقا لاو  

ق — ق زامان ر کاغات يکاي يشيک لاو   .لئاغاو   :ئديتآ هو ئديغو   أجد س   ئنئشاب .ئدااو 

 – نۉسلو  ب تغاوو  س نند  م   نگااس لاو   .راب ميرح  وؤگ ئقللالئت نگۆم زۉتاو   ،نگتس  ا   سل اح نادالب   ۉب ينم   ،ايادۉح راب يا   —

 لاو   .يدر ب  اي احاوز و  د ئناو   هو ئدر اۉ نند  يگر  کۆ ک نگئر ئپقا لاو   نل  يب ايز ان .يلدگ   يشيک ئلتآ ار غا ريب تاغو  لاو   .يدييد

 .ئلدۉشغو   هنرو  ک   ئشاب نگينأند ب  

 :ئديتآ هندب   لاو  

 ؟نگيدتا   ئقلئشاغي ئلاي نگۉنۉم نگاام ،نس   مادآ يليحأن نس   ،ئلتآ ار غا يا   —

 :ئديتآ لاو  

 ،پيييد”تا   سل اح نادالب   يمأند ب   لاو  “ :ينم   ئرنگات هيسا   .نگئدر ئشبات لااغتاقح ينگۆزاؤ نس   .نيريدد  شيرپ   ريب نم   —

 .ئلدو  ب پئيغا نند  ۆزؤگ نگۉناو   پيييد – ميدتا   سل اح نادالب   ينس   نم   .يدر ب  اي نگااس

 :ئديتآ يسل   ۉبآ حقئاف

نده  ،يريب هني   .رد  ا   کأ پ ينأحبۆش نالدام ااقداس ،لاوو او   .رئدر اب اديپ   پؤک نکد  م  رب   ااقداس — قي ينأنۆگ ند  ب   ،يريب هني   .رد  ا   و 

 :رئدپئلئديآ .رار ايتغا ئنالب   نل  گ  

 – ينجيکاي .رار ۉتاو   اندئساياس نگئرشآ – لاوو او   .رل و  ب ئساديپ   ئتلآ هدتري  ئحآ گنۉناو   .رئدئساديپ   نگينأينۆد ااقداس —

 – ينجۆدر ؤد .رل  گ   رئآغ ئپار ات پغاو  س نگۉناو   اندلاس أز ر  ت   ئنئباساح لامآ – يجچۆناۆ .رل و  ب تاسنگآ ئباساح ينۆگ تامايقئ

 .رار اب نل  يب ناماي ارساب ند  أينۆد ۉب – ئنجئتلآ .رل و  ب تنل  ب   هدشتيحب   يسج  ر  د   – ينجيشأب .رت  اؤ کد   مئر ئلدئي يلسيم نادتار ئس

 .يدر ب  اي انئناي نگئنئلۉسر   نگئيادۉح ئنئز غئ نۆگ ريب نئتاح لاو   .ئدر اب ئسۉشنگغو   نئتاح ريب نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ هو يلدگ   انئسئرشغا نگئنئلۉسر   نگئيادۉح زغئ

قي ماتآ .سئر ل و  ب نادز نگئئر الشاندئر غا نگيزيس زيب !لاللۉسر   يا   —  زامان .يدر ب  اي از نگئئناي نگيزيس ينم   من  ا   .رئدر اب من  ا   .و 

ق  .يدييد – نگرس  ب   کيشا   ريب نگاام .ئقدامپات کيشا   ااغمااو 

 اتااغمج   نيچاۆ نگۉنو  ش .ئدامپات نو  د .ئلدغا پئنلو  چ لاش ريب يزاؤ .يدر ب   پئر ائقچ ينيگن  يؤک مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ هو يلدگ   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   تاغو  لو  ش .ئلدغا نامراب
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 .يدر ب  اي پيييد يتآ ئنۉش نگو  س نامدلاس .يدر ب  اي مل اس لااغيتادۉح ،تمم  احۉم يا   —

 :رۉدۉب ئسئنام نگئداز  ئلاميتآ

 ،نگرس  ب   پيدا   مانجا   ئداز  ريب نگو  س نادناو   .همرب   أشيک ئداز  قئانگدۉلغو   اسلو  ب رۉرز   هنگۆزاؤ ،تمم  احۉم يا   —

 ئرنگات) ئلآ يتزر  ح   .ئديتآ لآ  ئنااقو  ۉب لاللۉسر   تاغو  لاو   .نگئرسل غا نادتااغمج   نگۆزاؤ .رينگديگيدر ب   ينگيگيلأو ۆگ

 :)!نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو  

 لۉسر   ينأنگنگت   زيکس   لاو   .نۉسلو  ب همۆزاؤ يزيکس   .نيير  ب   هز يس ينيزيکس   .راب مأنگنگت   ئتلآ ناو   نگينم   ،لاللۉسر   يا   —

 لو  ش .يدييد نييد  ا   ااقداس اسلو  ب ينأنگنگت   رتؤد نلغا .ئلدآ کن  يؤک هنيسنگنگ  ت   رتؤد ادۉح لۉسر   .يدر ب   پئلآ ادۉح

قي نو  د هندۆستاۆ هرسؤگ .ئدار چاۉ هر ؤک ريب لاو   تاغو   ئنئز او او   نگئنئر الاقيآ کر  أبۆم نگئملاسسئحيل آ  رمب  غائپ رؤک .و 

 .يدتيشا  

 :ئديتآ لاو   هيسا  

 .رر  يديگ   هللۆح هدشتيحب   أند ب   لاو   لااغتاقح ه،رسب   کن  يؤک ريب نگاام ميک رح   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ينأنگنگت   رتؤد نلغا .يدر ب   هر ؤک يگن  يؤک لاو   ،پيييد – رئداقر ئشاغي ناتاس هنيسلل  ۆح تري  ئحآ ينيگن  يؤک أينۆد ۉب —

 .ئلدئچآ يزؤگ يلپأبس   يني  گ   ينيگن  يؤک ني  گ   نگئنادۉح لۉسر   نگۆرؤک لاو   الداح لاو   .يدييد سئر ايغو   نيچاۆ کن  يؤک

 .يدر ؤگ ئنئنار ۉد پالآغ نگيگز  ينک   ريب تاغو  لو  ش .ينديدا   تاساقم پيييد نئيل آ  کن  يؤک مل اسسئحيل آ  لۉسر   ينداي

 :ئدار و  س ند  کز  ينک   لاو   ادۉح لۉسر  

 ؟نگئسئر ايالآغ نيچاۆ همأن نس   ،کز  ينک   يا   —

 :ئديتآ کز  ينک  

 .ميدر أيلگ   پئلآ اغي.يدپيرب   هنگنگت   يکاي ماجو  ح ،پيييد – لآ اغي مح   أنگنگت   ريب ،لآ هيشۆچ أنگنگت   ريب !لاللۉسر   يا   —

 أنگنگت   ريب .يدر ب   پئلآ هيشۆچ أنگنگت   ريب ادۉح لۉسر   تاغو  لاو   .يلدۆکؤ د مح   مئاغي ،يلدۆ وؤد پئچغا نامدۉلغو   مأيشۆچ

 .رۉد پالآغ مح   زينح   کز  ينک   .يدر ب   انۉلغو   نگيگز  ينک   پئلآ اغي مح  

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :کز  ينک   لاو   .يدييد – ؟نگئرسايالآغ نيچاۆ همأن ينداي ،کز  ينک   يا   —

 .يدييد – نئر ايالآغ پۆدياؤ رار اۉ ينم   لاو   .مئلدغا أجيگ نم   .ريدتيحؤج ماجو  ح .نئر ئندالمۉسۉم نم   ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   الداح لاو  

 .يدييد – ليگييد”رۉد ئيشار قۉ مئسقالۉبآ هکديشاي“ :نگااو   نس   ،اسلو  ب رار اۉ اجو  ح رگ  ا   ،کز  ينک   يا   —

 .يدل  ساي اقمراۉ ئناو   اجو  ح .يدر يگ هياؤ کز  ينک  

 :ئديتآ کز  ينک   لاو  

 .رۉد مئسقالۉبآ هکديشاي ،اجو  ح يا   —

 :ئديتآ تيحؤج

 ؟نگيرسيدپيلگ   نيچاۆ شاي همأن ،لۉسر   يا   —

 .ئديتآ هديحؤج ئنااقو  لاو   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ تيحؤج

 رآ هنگۆزاؤ يگيلکلم  گ   هميگيشاي نگينم   نيچاۆ کز  ينک   ريب مح   نگاسلو  ب يشيک ئليار بآ-ئلتآ ئلاۉ  نس   ،لاللۉسر   يا   —
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 .نگيدم  رؤگ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رئندامدئئغنلابيرحأم مئئغلۉلاۉ  نگينم   .رل  ر ي  يد – يجيدا   تم  حر   هر ل  يکأ مد ل  أ نگاام —

 يکۆ ي نن  کل  ۆ ي هيۆد رتؤد تيحؤج لاو   .ئلدو  ب نالمۉسۉم تيحؤج .يدتا   ريسأت هديحؤج يزؤس ۉب نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 لۉسر   .يدتا   تاز آ يگز  ينک   لاو   نيچاۆ ئسانار کۆ ش نگئناماي هني   .يدر ب   ادۉح لۉسر   پۉتۉت ئنئشاب نگينأيۆد نل  يب

 :ئديتآ هو يلدگ   هنيرل  ياؤ مل اسسئحيل آ 

 ،ئلدو  ب تاز آ هندب   ،ئلدو  ب نالمۉسۉم رئپقا ،ئلدو  ب يلز ؤگ رؤک نل  يب ميگم  تا   ااقداس ينأنگنگت   رتؤد نگينم   ،رنالار اي يا   —

 .يدييد – !رئدئقلئلتاغب يليحأن ۉب رؤگ .ئديو  د رل اباحاس چآ يکأ د ر ي   نقئاي هنچا   .يلدگ   لام مح   هيۆد رتؤد

 .رل  يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نکد  يلأم نيب سن  ا  

 :ئديتآ لاو  

ق ئنئز امان ليپن   ر کاغات زۆي اي ئمئشاغي نر  ب   مااغت امۉقل ريب ،لاللۉسر   يا   —  ؟ئشاغي نااو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .يدييد – رئدئشاغي نر  ب   مااغت امۉقل ريب ،نادز امان ر کاغات زۆي يکاي —

 :ميدر ب   لاو و  س لۉسر   هني   نم  

ق زامان ر کاغات زۆي يکاي —  ؟ئمئشاغي کم  ريتيب ئنئتاجاح نگئر نالالمۉسۉم اي ئمئشاغي نااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رئداقر ئشاغي کم  تا   او و  ر  ئنئتاجاح نگئر نالالمۉسۉم نادز امان ر کاغات نگۆم ،کيلأم نيب سن  ا   يا   —

 :مئدار و  س لاو و  س هني  

ق زامان ر کاغات نگۆم  ؟ئمئشاغي اقچمغا نامدااغت مار اح امۉقل ريب اي ئمئشاغي اقمااو 

 :ئديتآ لاو  

ق ئنئز امان ليپن   ر کاغات نگۆم يکاي —  :مئدار و  س لاو و  س هني   نم   .رئداقر ئشاغي اقچمغا نامدار اح نانگدئنااو 

ق زامان ر کاغات نگۆم اي ئمئشاغي اقنمالاقس نادتابغئ ،لاللۉسر   يا   —  .ئمئشاغي نااو 

 :مل اسسئحيل آ  رمب  غائپ

ق ئنئز امان ليپن   ر کاغات نگۆم ناو   اقنمالاقس نادتابغئ —  .رئدئشاغي ناندااو 

 .رل و  ب رأاقنپ   ناندئسالب   تري  ئحآ هو ناندئسالب   أينۆد نگااو   ئرپاح”داس“ ،رئدرپاح رتؤد ااقداس :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رد  ا   نقئاي هتنن  ج   ينيسي  ا   ااقداس ئرپاح”فقا“ .رک  چ   هتنن  ج   ينيسي  ا   نگئنااقداس لاو   ينۆگ تامايقئ ئرپاح”لاد“

 .رل و  ب هيا   هلکۆم ئلاۉ  يلپأبس   يگينلد  ا   ئرلالامآ ئشاغي لاو   .رادالشاب ار لالامآ ئشاغي ينيسي  ا   ئرپاح”اح“

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لاو   هرسب   ااقداس ،اسلو  ب اسساح تاغو  ريب هندب   رح   .زالمو  ب سل اح أنچأريب   ااقداس أت هندب   لاو   هشسيتي   پاز آ هنر ح   أند ب   ريب —

 نيچاۆ )مۆلؤ ) ئجآ ئنئئغلاسساح لاو   أند ب   لاو   لااغتلالآ ه،سم  تيگ نل  يب ااقداس ئقلاسساح رگ  ا   .رل ۉتغۉ نادئقلاسساح

نده  لاو   ئقلاسساح لاو   نيچاۆ نگۉنو  ش .ريندر  ب  اي  .رل و  ب پأبس   ااغمراب نل  يب ئناماي نگينأند ب   لاو   .زم  تيگ نل  يب ااقداس ند  ب 

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ئنئباز آ نگئنلااغتاقح ااقداس —  .رالاقس نامآ نادر ل الب   ينأند ب   هو رد  ا   و 

 :ئديتآ املاسسئحيل آ  ناميل  ۆس لاو   .ئدر اب يرد  پک   ئناباي ريب اندئتاغو  نگئملاسسئحيل آ  ناميل  ۆس يتزر  ح  
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 :ئديتآ هنيرأ ئنئتاح نگينيشيک لاو   .يدر ب   انئنئتاح ،پئلآ يشيک ريب ينيريب نگۉناو   .ئدر اب مل اب چاۆ  —

 .نيگر ب   پئلآ مح   ئنئنلغا —

 .يدييد – ؟ئمزالمو  ب زينگرس  ؤگ ئزئمئجل آ  نگيزيب ،زنگئاسلو  ب زئماشئتاپ زيس .مۉلدو  ب رل غا زئسااغچ نم   ينداي ،پيديش  

 :يدر ب  اي پيدا   رما   هوؤد يکاي مل اسسئحيل آ  ناميل  ۆس تاغو  لاو  

قي نل  يب زينگيمد   ئناو   زيس ه،سلگ   ااغلمآ ئنئسل اب نگينيرد  پک   يشيک لاو   ،نگئر اب —  .نگيدا   و 

 :ئديتآ انئنئتاح يشيک لاو   ،پيرؤگ ئنۉم .رل ۉ لدو  ب ريزأح انداو   تاغو  لاو   وؤد يکاي لاو  

رق ااغمراب ينداي نم   —  .نئر ايغو 

 :نئتاح لاو   انداو  

رق —  .يدييد – زالمو  ب ااقو  چيح .ليگر ب   ار ل ر قئاپ الدو  ي ،لغئلآ ئنان يکاي ۉب نگاسغو 

 :رقئاپ لاو   .يدر ب   ار قئاپ ريب الدو  ي ئناو   .يدر  ؤي پئلآ ئنان يکاي ۉب يشيک لاو   انداو  

 .يدتا   گل  يد پيييد – نيسلم  گ   الب   چيح نگااس —

 کم  تا   کأل ح   ينيشيک لاو   وؤد يکاي هيسا   .ئدئقچ اتاغر اد نيچاۆ اقلمآ ئنئسل اب نگينيرد  پک   يشيک لاو   نگو  س نانداو  

 .يدر ب  يغو   پئر ۉچاۉ نل  يب يمد   يوؤد يکاي لاو   .ئلدو  ب اديپ   احراژدآ يکاي نادياج ريب تاغو  لاو   .ئدر ۉد پۉلو  ب راييات نيچاۆ

 هاؤ .ئلدآ ئنئسل اب نگينيرد  پک   يشيک لاو   .يدشۆد پئر اب هنيري   نائقچ نل  يب يمد   نگئر ل احراژدآ وؤد يکاي لاو   هيسا  

 :ئديتآ هو يلدگ   انئناي نگئناميل  ۆس يتزر  ح   هني   يرد  پک   .يلدگ  

 .يدتيگ پئلآ ئمئر ل لاب يشيک لاو   —

 :ئدار و  س ناميل  ۆس

 ؟ئناح رل  وؤد —

 :ئديتآ يرد  پک  

قي ينيشيک لاو   رل  وؤد —  او و  ح نل  يب يمد   يوؤد يکاي .ئلدو  ب اديپ   احراژدآ يکاي .رالئدپۉرۉت نگئاي نند  يري   پيييد نييد  ا   و 

 :مل اسسئحيل آ  ناميل  ۆس يتزر  ح   .يدر ب  اي پئر ۉچاۉ

 .يدييد – ؟رل و  ب ئجل آ  هن ااقداس نگۆوؤد .ريدپيرب   ااقداس يشيک لاو   اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 .يدر ب  ئديغا پۉلو  ب نغئمغا يرد  پک  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدر ب   ئلغو   لو  س زغئ لاو   .ئدتاز اۉ ااقداس نگااو   هشأ .يلدگ   زغئ ريب .ئدر ئتاو   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ يبيب نۆگ ريب

 :ئديتآ هشأ

 ؟نگيدر ب   نگئۉلغو   لو  س نيچاۆ همأن ،زغئ يا   —

 :ئديتآ زغئ لاو  

 لاو   .رل  ر يدپيدا   مج   انئياج پاساح ئرالالقح .رۉد پۉلو  ب مئيغا تامايقئ .مۆدر ؤگ يشۆد هجيگ ۉب نم   .يدپۆلاؤ  من  ا  -ماتآ —

 هنديچاي نگۉداو   تاغو  لاو   .رۉد پئناي تاو   ئلو  د انداو   .مۆدر ؤگ ياؤ ريب ادياج لاو   هيسا   .ميدر يگ انئسار آ نگئنقئلاح تاسار آ

 اداو   نل  گ   ناداغس .راب يگل  ؤب نگيگن  يؤک ريب اندۉلغو   لو  س .راب نۉوغا ريب اندۉلغو   اغس نگئنئتاح لاو   .رۉد پۆيؤک نئتاح ريب

 اداو   نل  گ   نند  ۆستاۆ هو اداو   نل  گ   ناندئسقار آ هو نند  ۆنگاؤ .راتيۉت ينيگل  ؤب نگيگن  يؤک لو  ش اداو   نل  گ   نالدو  س .راتيۉت ئنۉوغا

قي ئجل آ  چيح  :هو مۆدر ؤگ يمن  ا   هو مئدر اب يرل  اي الداح لاو   نم   .رۉدو 

 .مئدار و  س پيييد – ؟رئلداح هن ۉب ه،نا   يا   —
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 :ئديتآ هو ئدار غا نگاام من  ا   نگو  س نادتاغو  هچأنر يب .يدتا   تاريپ   ناندئباز آ نگۉداو   .يدلم  يبر  ب   پغاو  ج نگاام من  ا  

 کن  يؤک نل  يب نۉوغا ريب مااقداس ند  ا   راب هدأينۆد هو مئلدئحاب هدأينۆد نم   .رئدئياج نگئر لالئحاب ياج ۉب ،مئز غئ يا   —

قي مئلاح هر ش  ل  ز ؤس نل  يب نگينس   نگااي ناداقماوسۉس .رئدئلاي نگۉنو  ش مئلاح نگينم   .ئلدو  ب  :مئديتآ ادتاغو  لاو   نم   .رۉدو 

 ؟ريدد  ر  ين ماتآ !هنا   يا   —

 :ئديتآ من  ا  

 امما   .ميدر د  ا   حغو   پيييد – نيرم  ريدتا   ااقداس نگااس نم   تاغو  رح   .يدپيدا   پؤک يشاي ئشاغي .ئدئحاس هدأينۆد نگاتآ —

قي ينۆگ نأيم  رب   ااقداس نگئناو    نم   الداح لاو   .رئندار ۉد پيرب   ار مالادآ ئنئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   ناندۉوزو  ح روس  ؤک نگاتآ .ئدو 

 .رۉد پيرب   ار مالادآ پئلآ وۉس ناندۉوزو  ح روس  ؤک لاو   .مۆدر ؤگ ئماتآ

 :مئديتآ نم  

 .ميدييد – ؟رل و  ب همأن نگرس  ب   مح   همن  ا   نانگدئوۉس نر  ب   ار ل غاشاب !اتآ يا   —

 :ادتاغو  لاو   .ميلدگ   انئناي نگيمن  ا   پئلآ نم   ئناو   .ئديغۉ وۉس رتۉواو   ريب هميلا   ماتآ انداو  

 نادۉاۉق نگااي ناندئتابياح نگئز او او   لاو   .ميدتيشا   زاو او   ني  يد – نئتسار غۉ ئنۉلغو   نگينر  ب  اي احاوز و  د ئنئتامئغن شتيحب   —

 .نگتس  ا   گل  يد ريب پيييد – نئسلۉتغۉ مۉلغو   !لاللۉسر   اي ينداي .مۆدر ؤگ ئنئنار غۉ نگئمۉلغو   نگاؤ .مئنداياو  

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئلغو   تاغو  لو  ش .يدتا   گل  يد ،پيييد – تا   تااغس ئنۉلغو   نگۉناو   ،اسلو  ب ستار  ييشۆد نگئز غئ ۉب ،ايادۉح راب يا   —

 .ئلدو  ب تااغس

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ !نس   ياغالاقس نادئقللئحاب ئناچراب ،زئمئر نگات يا  

 

 باپ ئآلتئنج قئرق

غس نگئر الئحاس هو نگئنئر الپاز آ نگئر نچالغاسئغ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ سابپآ بناي

 :ئديتآ پيلگ   يشيک ريب .مئدر اب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نم   نۆگ ريب

 .ميدتا   پؤک ينأنۆگ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نگيدتا   أنۆگ همأن —

 :ئديتآ لاو  

 .ميدر ند  ؤد زۆي ،ميدم  رب   هسل  يد تاز  رل  شۆرود   ،يدپؤک مئلام —

 :ئديتآ ،يلدگ   ئراحغا هيسا   .يدتيشا   يزؤس ۉب مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .نيسم  رۆديؤک مح   ينم   ،پيرب  اي تاو   نگااس لااغتاقح حأگأ ن .لغۉلو  ب شاد نند  م   نۆگ ۉب ،ۉقزو  ب يا   —

 :ئديتآ هني   لاو  

 رلالئحاب يکچۆن .رل و  ب حاوز و  د نگئياج ،نگس  م  تا   ئقلئحاس ،نگرس  ۆتاؤ نل  يب از ار او   زامان ينگۆرماؤ لئي نگۆم نس   رگ  ا   —

 .رار اب هدشيحب   ئنلاماي .رئندانداماي ئقلئحاس ،رئندادحاوز و  د ئقلر ئپقا .رئندادايپات ريب رل ر ئپقا نل  يب

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   هني  
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 رالئحاس .رئندقئاي احاوز و  د رمالادآ ئلاي رل او   .رئدشاد نادر مالادآ يليح ۉب مح   لااغتاقح .رئدشاد نادل ااغتاقح رلالئحاب —

 ئنر او   نگئر الۉقزو  ب ئحاس ينۆگ تامايقئ .رئدشاد نادحاوز و  د رل او   .رئندقئاي مح   ار مالادآ ،مح   هدشيحب   ،مح   لااغيتادۉح

قي نادر نالو  حتادابائ لئحاب اندئناي نگئنئر نگات  .رئدئر او 

 رمب  غائپ ،پيلگ   پئلآ لالئت زۆي يرش  ۆدسار يم .يلدگ   مل اسسئحيل آ  رمب  غائپ انئساز انئج نگۉناو   .يلداؤ  اباحاس ريب نۆگ ريب

 :ئديتآ هو ئديغو   هندۆنگاؤ نگئملاسسئحيل آ 

 :ئديتآ پيزک  ر ؤگ ئناو   نل  يب ئرلالغو   کر  أبۆم مل  أ تييس   .يدييد – ئسااقداس نگئماتآ لالئت زۆي ۉب ،لاللۉسر   يا   —

 .رئداقر ئشاغي ينر  ب   لالئت ريب هکديليريد يزاؤ نند  ر  ب   لالئت زۆي يرش  ۆدسار يم ،رنالار اي يا   —

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 يکچم  ل  شۆد هنۆياؤ نگئملاسسئحيل آ  تۉواد هو ريدپيلگ   تيگيي ريب .رئدپئر ۉتاو   اندئشغا نگئملاسسئحيل آ  تۉواد لئيازر ا  

 :رئدپئديآ لئيازر ا   .رئدپۉلو  ب

 :نگاام لااغتاقح ،تۉواد يا   —

 لاو   ،نگو  س ناندلو  ب مامات نۆگ يدي   .ريدپيييد – ئدر ۉيۉب ئاغلمآ نگو  س ناندلو  ب مامات نۆگ يدي   ئنئناج نگيديگيي ۉب —

 :رئدپئديآ مل اسسئحيل آ  تۉواد .ريدپيلگ   انئناي نگئملاسسئحيل آ  تۉواد تيگيي

تۉر  پيدا   ريکيپ پيييد – رل و  ب يني  يد”يآ يدي“  يني  يد”نۆگ يدي“  نگئلئيازر ا   اد-اي ،نيريدپيديشا   تل غا نم   اي —  .نئر ئدپئاو 

 .ريدپيلگ   هني   يسد  شيرپ   مۆلاؤ 

 :رئدپئديآ مل اسسئحيل آ  تۉواد

 :نس   !يسد  شيرپ   مۆلاؤ  يا   —

 :ئديتآ يسد  شيرپ   مۆلاؤ  ؟ينگميدم  ييد – نيرد  ا   زئبغا هنگدۆگ يدي   يديگيي لاو   —

 :هديگيي لاو   شۆرود   لاو   .يدر ب   ااقداس هشۆرود   ريب نگو  س نند  يند  يگ نانگدئناي نگينس   تيگيي لاو   ،تۉواد يا   —

 .يدر يتي   الئي شيمتي   لااغتاقح ينۆرماؤ کۆ نلۆگ يدي   .يدتا   گل  يد ،پيييد”نۉسلو  ب اقز اۉ نگۆرماؤ“

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 نگۆم يللا   لاو   .ئلدغا سار يم لالئت نگۆم يللا   نانداو   .يدتاؤ ند  أينۆد ئساتآ .ئدر اب مادآ ئلتآ کيلألمئبدآ ريب ادپار آ

 :ئديتآ رمالادآ .يدتا   ااقداس نيچاۆ ادۉح ئنلالئت

 ؟نگيدتا   ئلاي نگۉنۉم نيچاۆ همأن ،کيلألمئبدآ يا   —

 :رأ لاو  

 مااغت رگ  ا   .يدر ي  اي اپسات مااغت ئتاغو  راچاز آغ رگ  ا   .ئدر اداز ار او   نأر اؤ يزاؤ نگۉناو   .يدييد – مئدتاس هتري  ئحآ ينأينۆد —

 اقلمآ راباح هنۆياؤ نگيگيلألمئبدآ مادآ ريب نۆگ ريب .شئنمار ۉتاو   چآ ينيريب نند  ۆگ چاۆ  تاغو  ريب .ئدر اتۉت از ار او   ،اسامپات

 :ئديتآ انئنئتاح کيلألمئبدآ .يلدگ   نيچاۆ

قي نگئداز  چيح ،نئتاح يا   —  :ئديتآ ئنئتاح .يدييد – ؟يلدگ   نامحئم هياؤ ،ئمو 

 .راب مئمااغت کيلر ت  ي   أشيک ريب —

 :ئديتآ کيلألمئبدآ

غ — غ .نگيرب   مااغت انامحئم نگو  س نانداو   ،نگئر ئتاي هو نگيلگ   پئلآ ئرنالالاو   هشسۆد امااغت يزؤگ نگئر نالالاو 

 .رل و  ب ريزؤحيب نامحئم لاو   .رل ر اشالآغ

غ رل او   نگو  س نانداو    .رل ۉ ديغو   مااغت انامحئم هو رالئدر ئتاي ئنئر نالالاو 
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 :ئديتآ نامحئم

 .ليگياي مااغت نل  يب نگيزيب ،نگيس  يد نييساي مااغت يزيب ،شادر غا يا   —

 :ئديتآ کيلألمئبدآ

 .رل و  ب ئشاغي —

 .يدر ۆچاؤ ئنار ئچ پۉلو  ب اقلجآ ينيست  لپ   نگئنار ئچ کيلألمئبدآ ه،يسا   .ئدتاز اۉ لغو   پۉلو  ب لغۉشم   امااغت نامحئم

 :ئديتآ کيلألمئبدآ

 ئنۉلغو   پيييد”نيسليب نامحئم“ کيلألمئبدآ .ئلدو  ب ئزار  نامحئم .نگۉلو  ب لغۉشم   امااغت زئسار ئچ ينداي ،نامحئم يا   —

 .ئدتآ گناد هيسا   .يدتا   هليش   انچايلو  ب پيياي ئمااغت نامحئم أت مح   راپاس ينجل  يکاي .ئلدآ ئرغۉ ينيلا   امما   .ئدتاز اۉ امااغت

 .رالئدر اب هنيرل  تيجتم   نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   رل او  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ريشده لر هنگيشاي نگينس   هجيگ ۉب ،کيلألمئبدآ اي —  هنگيرل  تنرز  پ   .ئلدو  ب نگااس ئتايانا   نگئنلااغتاقح .رل ر ئدپئلغا نگگ   پ 

 .يدييد – يدر ب   تامئغن نأک لااغتاقح مح  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

نده  —  .زينگيرسش  يتي   نادااقداس هنيسج  ر  د   کيليچب 

 .ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نابوؤس

 .ريکدم  تا   ئقنلابيرحأم نگالغاشام ئاغر ئشاغي نگئنااقداس

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رد  ا   تم  حر   نگااو   لااغتاقح .ريدأند ب   لاو   شتيحب   هرسب   هييبرت   ار ل او   ،اسلو  ب چاۆ  ئزغئ نگيميک رح   —

 :رئدپئديآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ئديتآ کيلأم نيب سن  ا  

 .هتسا   رزقا نيچاۆ ئسل غاشام ،لاوو او   .نيريلديپک   هتسا   رزقا نيچاۆ تاز  يکاي انئئغداقلجو  ب ئلتاغب نگينأند ب   نم   —

 .نيرر  ب   مۆزاؤ ئنئباساح هدتري  ئحآ هسلم  يب پيرب   هدأينۆد ئنئرز قا لاو   رگ  ا   .هتسا   رزقا نيچاۆ کم  رب   ااقداس ،ينجيکاي

 

دينجي قئرق  باپ ي 

غس نگيگيکلم  تا   ئقلئشغاي ار فالئلاح يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 .نگيرب   أشيک ئزنگئۉنو  د نگيزينگۆزاؤ .نگيياي ئزنگئئمااغت نگيزينگۆزاؤ .نگۆرؤگ ئشاغي يگيللأسپپ   هشيمح  

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  ناندو  ا لالآ) تغۉسم   بناي

 تاغو  لاو   .رأيييد”رب   مادر اي نگاام ،مادآ يا  “ :رأيدا   زاو او   لغۉ لاو   .رارياۉ ئنۉلغۉ لاو   .مۆدر ؤگ ينيشيک ريب نۆگ ۉب نم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .مۆدر ؤگ ئنادۉح لۉسر  

 .رد  ا   لاو و  س نند  س   لاو   .ريديجيتي   يجيۆگ ادۉح ؟نگئرسارياۉ نيچاۆ همأن نگئۉلغۉ ،اجو  ح يا   —

 :ئديتآ يشيک لاو  

 .يدييد – نئر امراۉ ئمۉلغۉ زيگر ح   ينداي .ميدتا   ابو  ت نم   ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگينم   لغۉ لاو   هو نئتاح لاو   اسالمو  ب هنديرما   نگئنئساجو  ح لغۉ رح   هو ئسالمو  ب هنديرما   نگينيرأ نئتاح رح   —
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 .زالمو  ب نامدئتاممائ

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ينيسأنۆگ ئقللئي ريب هو رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تادابائ لئي ريب أند ب   لاو   لااغتاقح ،اساپئس ئنئشاب نگيميتي   ميک رح    و 

 .رد  ا  

 :ئديتآ ئرافيگ رز   ۉبا  

 :ئديتآ پيلگ   يشيک ريب انئناي نگيمل  أ تييس   نۆگ ريب

 .رئدپۉلو  ب ار غا مۆنگلؤک ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – لئاغپئس ئنئشاب نگيرمل  يتي   .ليگر ب   ااقداس اسلو  ب ار غا نگۆنگلؤک —

 :ئدار و  س لاو و  س نادادۉح لۉسر   سابپآ بناي

 ؟رئدئيساح أنۆگ ئلاۉ  —

 :ئديتآ لاو  

 ،اقلمآ ئنئلام نگۉناو   ادر الياداغي نأيلم  گ   ئقيل  هنيرنل  ۆگز ۆد تغايرش   هو کم  رۆلداؤ  ئنالمۉسۉم ،کم  ريتگ   کر يش ايادۉح —

 .اقمرتئآغ ينأنا  -اتآ هو کم  رب   از ائ ار ل او   ،اقلمآ ئنئلام نگيميتي  

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  ب  اي پاساحيب هدشيحب   لااغيتادۉح ينأند ب   لاو   ه،تسا   ئنئسادل آ  نگيرمل  يتي   ميک رح   —

نده  لاو   لااغيتادۉح اسلو  ب ئزار  ااغز قا ميک رح    .رل و  ب ئزار  ند  ب 

نده  رح   نده  لاو   اسلو  ب ئزار  مح   لااغيتادۉح ند  ب   .زالمو  ب مغا هدتري  ئحآ هو هدأينۆد هدب 

 :ئديتآ پيلگ   يشيک ريب انئشغا نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نئر المغا اباز آ مرس  ب   هييبرت   يليحأن ،راب ميتي   ريب ،لاللۉسر   ئا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رأتر يت رشآ هرسب   راز آ هميتي   يشيک رح   رگ  ا   .زنگئئرسالمغا اباز آ زينگرس  ؤگ کد   نگيندرز  پ   زاؤ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زنگئئرسل و  ب نامآ ناندئسالب   نگئناحاج يکاي زينگتس  ا   ئنئسادل آ  نگيرمل  يتي   —

 

کيزينجي قئرق  باپ س 

غس نگئنئر ل از ار او   ليپن   هو رزاپ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 .رئداز ار او   ليپن   يريب ،رزاپ يريب نگئر ل او   .ريدۆلر ۆد يکاي از ار او   !ليلگيب

 .رل  يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادتغۉسم   بناي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ۉب .يگ  يگ   هللۆح شيمتي   ييرۆح رح   .يگ  ر ب   يرۆح هدشتيحب   أند ب   لاو   لااغتاقح ،اتسۉت از ار او   اندئيآ ناز م  ر   نيمؤم ريب —

 رح   .رل و  ب اديپ   رل  شاي ئشاغي يلر ۆد شيمتي   ند  ر ل  ير ۆح لاو   هني   .يغالو  ب هنگکدر   ريب يريب رح   .ينگ  ۆرؤگ هللۆح لاو   ند  لل  ۆح

 لاو   .رل و  ب کش  ۆد يلر ۆد شيمتي   ادتاغت رح   .رل و  ب نادتقۉاي هنأد  ريب تاغت لاو   .رار ۉتاو   هندۆستاۆ نگئتاغت ريب يرۆح
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 .رل  يب يزاؤ نگئنلااغتاقح ئنئساحاب .رلن  يب يچاي ناندئشاد نگيرکل  ش  ۆد

ر  لاو   ،اتسۉت نل  يب ناسحائ ،نل  يب ناماي ئناز ار او   نيمؤم رح   نده ل  نده  لاو   أنچأيلگ   از ار او   يکينداي هني   .رچ  گ   ينيسأنۆگ نگيب   هدب 

نده  لاو   مح   ئناو   ،اسلو  ب راب أنۆگ  :رالئدار و  س ئرنالار اي تاغو  لاو   .رت  اؤ ند  ب 

 ه؟مأن ئسئنام نگيني  يد نل  يب ناسحائ ،نل  يب ناماي ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .رئداقنمانائ انئئغلرز اپ نگئناز ار او   ئسئنام نگيگيکلم  ييد نل  يب ناماي —

 از ار او   هني  “ نگااو   زيب ،رئداقلمو  ب نغئمغا اسلو  ب هندد  يگ ،اقنماو غۉ هندل  گ   از ار او   ،اسلو  ب ئسئنام نگيگيکلم  ييد نل  يب ناسحائ —

 :ار ل ر اداز ار او   لااغتاقح .رئداقلمو  ب ئزار  انئر التغااقشۉم نگئناز ار او   ،پيييد”؟يمسيرم  تي   اد-اي ،يمسيرت  ي  

 هو نکد  چم  اي ،نکد  م  ياي يزينگيرل  ز اؤ نيچاۆ ميرما   نگينم   هدأينۆد زيس ،نگئر ۉتاو   اندئساياس نگئرشآ نگيلگ   ،رل ر اداز ار او   —

 قئلاح تاسار آ .رل ر ار ۉتاو   پۉلو  ب اسسار آ اندئساياس نگئرشآ رل ر اداز ار او   انداو   .ري  يد – زينگيدتيگ پالاقس ند  تب  حؤس

 :رل ر اشئديآ

 .رل  ر ي  يد – کيدر ش  يتي   اتادااغس ۉب زيب انداو   ،ئقداسلو  ب نر  ۆتاؤ نل  يب ئساز ار او   ليپن   يزيمۆرماؤ مامات هدأينۆد ،يکشأک —

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :ئديتآ ئرادۉح راپاج ۉبآ

 هندۆستاۆ نگئتاغت ريب يشيک ريب .مۆدر ؤي پيدا   ناير س   يدشيحب   .نيريدپيريگ هدشيحب   همدۆيشۆد .مۆدر ؤگ يشۆد هجيگ نم  

 ينؤگ تامئغن ريب انئز آغ نگينيشيک لاو   .رل ر ۉد پۉتۉت هنيگر  کۆ ک ئنئر لالغو   يکاي رل  ر أکتامزئح هنديگر  و  ؤت .رئدپئر ۉتاو  

 :رل او   .ريدپيريگ

 انئز آغ تب  رش   ريب اندئناي لو  س .ري  يد – نگيندأمياي ينم   نس   نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئيادۉح هدأينۆد ،ليگياي ينم   ه،ندب   ،يا   —

 :راديآ لاو   .رار ۉد پيلگ   ينؤگ

 :اداقح لاو   نم   .ري  يد – نگيندأچماي ينم   نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئيادۉح هدأينۆد .ليچگاي ينم   ه،ندب   ،يا   —

 :ئديتآ نگاام لاو   انداو   .مئدار و  س پيييد – ؟ريمديک لاو   —

 لاو   .رئدپۉتۉت ارشآ ينۆزؤگ يکاي ،مۆدر ؤگ ينيشيک ريب هني   .ريدپيرۆتاؤ نل  يب از ار او   ينۆرماؤ هدأينۆد .رئدئفاح شريب ۉب —

 :رل ر اديآ رل  ير ۆح هو رالتامئغن .رۉد نالمو  ب نئبات أنچأيم  رؤگ ئنئر اديد نگئنلااغتاقح أت هنيرل  ير ۆح هو انئر التامئغن نگيدشيحب  

 .رز  ک  ر ؤگ زيسکش   ئنئر اديد نگااس لااغيتادۉح .لغۉچغۉ هو ليگياي ند  ز يب —

 :لاو  

 :هني   نم   .ري  يد – نيرد  ا   لۉبقا ينأند ب   لاو   نم   —

 :رالئديتآ رل او   انداو   .مئدار و  س پيييد – ؟ريمديک ۉب —

 .ريديحرک   فۉراغم ۉب —

 .يدييد – ميدتا   رپاس از ار او   يمۆرماؤ نلغا نگو  س نانداو   .مئنداياو   نادۉاۉق نم   تاغو  لاو  

 

قۉزئنجئ قئرق  باپ دو 

يانئ نگيگيکلم  تا   جاح  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،سر  ؤي لو  ي ميدأ ريب ،اسئقچ ند  ياؤ نل  يب يتي  ين جاح نيمؤم رح   —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب اندئر اتاح ارست   هندب   لاو   أنچأيلاؤ  ه،سلاؤ  نأمتا   جاح ه،تسي   ئياداغي هگأ متا   جاح نگيميک رح   —

 

 باپ ينجيللا  

غس نگئر التغاو  کر  بأۆم يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 شيمتا   قئادتادابئ-تااغت الدئي ۉب نگينأند ب   رح   .يدتا   تامار ک   ئرالتاغو  ئلپغاو  س انئتاممائ نگئنادۉح لۉسر   لااغيتادۉح

 .رئدئيآ رئشآ يريب نگئر التاغو  ئلپغاو  س .يغالو  ب لۉبقا هنديحأگر د   نگئنئر نگات ادر التاغو  ۉب يسأنۆگ

 :ئديتآ ائقددئس هشأ

 نگيديجتم   .ئلدآ تر  أت هو ئدر ۉت نگو  س .ئدالاۉق هجيگ لاو   .ئلدو  ب همدأر جۆح نگينم   مل اسسئحيل آ  لۉسر   هجيگ ريب —

 .ئدل ايتغا هبرت  م   چاۆ  پيييد”سۉددقۉ لا   کيلم   لا   ناحبۉس“ :هو ئدتار غا انامسآ ئنئر الاقمراب تاداحاش ،پئر اب هنيگيشاي

ق زامان ر کاغات يکاي نگو  س نانداو   ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي چاۆ  ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات رح   .ئدااو   نانداو   .ئدااو 

 مح   هجيگ يجچۆناۆ .يدتا   ئلاي نگۉنۉش هجيگ يکاي .يدل  يد نادل ااغتاقح ينيسأنۆگ نگئنئتامماۉ .يدتا   گل  يد نگو  س

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   نگو  س نانداو   .يدتا   ئلاي نگۉنۉش

ق زامان يسگيجه  مرر  احۉم نيمؤم ريب نامدئتاممائ نگينم   —  .يدتا   گل  يد هو ئدااو 

ق زامان ئلاي نگۉنۉش ئيآ مرر  احۉم ،ينگمۆدر ؤگ نس   ه،شأ ،يا   —  لاو   لااغتاقح نگتس  ا   گل  يد نگو  س نانداو   ،نگاسااو 

 تري  ئحآ هو رد  ا   او و  ر  نگااو   اسلو  ب ئنئتاجار اح نگينۆزاؤ .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ ئلاۉ  نگئر مالادآ راپو  ت ريب نند  يتک  ر  ب   نگينيمؤم

 .يدييد – رد  ا   سل اح ناندئباز آ

 

للي  باپ بيرينجی ا 

ق زامان اندۉنگو  س هو اندئشاب نگئلئي يانئ نگئنئغئچلامئقرتآ نگئغامتۉت از ار او   هو نگئغامااو   ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  رمب  غائپ

 پکألب   زئآغ شۉتۉت ئلئي نچ  گ   نگۉناو   ه،سکل  ب   زئآغ هندۆنۆگ ينجيريب نگئنئيآ رئشآ هو اندئر ئحآ نگئنئيآ نابرغۉ ميک

 نابرغۉ) .رت  اؤ ينيسأنۆگ نگئلئي يللا   نانداو   لااغتلالآ ،رانالپاساح ئئغدالشاب نل  يب از ار او   اسلو  ب ئلئي کلج  گ   هو يگيدر يچگ  

 قئر ئحآ نگئلئي ميک .)رئدئيآ ينجيريب نگئلئي هز أت ئيآ رئشآ ،اسلو  ب نايلو  ب ئيآ قئنگو  س نگاي نگينيسن  س   يرجيح ئيآ

 .رل و  ب غئۉدتۉت از ار او   لئي ئتلآ انداو   ،اتسۉت از ار او   ينۆنۆگ ينجيريب نگئلئي هو ينۆنۆگ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رچ  گ   ينيسأنۆگ قئاندئسار آ لاي نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ،اتسۉت از ار و  ا ناندنگۉو  س هو نند  ۆنگاؤ نگيلاي نيمؤم رح   —

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 پئر ۉتاو   اندئسارتاو   نگينأبأک لاو   .مۆدر ؤگ ينيشيک ريب نم   .مۉدر ۉد اندئسار غئ نگينأبأک نم   .ئديتآ تم  حآ بناي نامحار ئبدآ

 :راريالباي

 .ئديتآ هبرت  م   نگۆم ،پيييد – ليگر د  نؤد غائلئشاغي يميشاي ،ايادۉح راب يا   —
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 :مئدار و  س لاو و  س نم   نانداو  

 ؟ريدم  أن ئسئنام نگۆزؤس لاو   ،مادآ يا   —

 :ئديتآ مادآ لاو  

 نگاام هو ئچدآ ينۆزؤگ مئنغاو  د لاو   .مئدر اب انئناي نگۉناو   نم   .ئداندئلاح رل  اؤ  زئمئنغاو  د ريب نۆگ ريب .ئقندغاو  د چاۆ  زيب —

 :ئديتآ

 :ئديتآ پئلآ انۉلغو   ئناحرغۉ مئنغاو  د .ميلدگ   پئلآ ناحرغۉ نم   .يدييد – لگ   پئلآ ناحرغۉ نگاام ،مئنغاو  د يا   —

نده  لاو   نم   ،اسانمانائ اناحرغۉ ۉب ميک رح   ،مئنغاو  د ،يا   —  ناج هو يدييد – رل و  ب تيحؤج هسلاؤ  هندب   لاو   .نئر ئدر از يب ند  ب 

 .يدر ب  

 :لاو   .مئدر اب انئناي نگۉناو   نم   .ئدالداح رل  اؤ  ئلاي نگۉنو  ش مئنغاو  د ريب هني  

 نم   .يدر ب   ناج مح   لاو   هو ئديتآ پيييد – رل و  ب )ناييستيرح) ارست   مح   هندب   لاو   اسالمو  ب ند  تلل  يم ۉب ميک رح   ،مئنغاو  د يا   —

 .يدييد نيرأيدا   تاجانئم پيييد مس  لاؤ  پۉلو  ب ئلاي نگۉنو  ش مح  

 

للي  باپ نجيايکي ا 

غس نگئنئيآ رئشآ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :رئدپئديآ يسۆپؤک نگئر ل اباحاس امما   .رئدر اب پالئتحائ (ادار اب هلس  م   ۉب) اندئسار آ نگئر ل املاۉ 

 .ريده ز ؤس لو  ش مح   لامآ .ريدۆنۆگ ئنجۉناو   نگئمارر احۉم نۆگ ئلپغاو  س ۉب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئنئبغاو  س نگيند  ا   انيب يرح  أش ناو   هو نگئناتۉت از ار او   راپاس نگۆم ناو   أند ب   لاو   لااغتاقح ،اتسۉت از ار او   اندئيآ رئشآ ميک رح  

 ئنئز آغ نگئنئر ل ر اداز ار او   نگئنئتاممائ تمم  احۉم يمج   ،ارسئچدآ ئنئز آغ نگينيشيک ناتۉت از ار او   ريب ينۆگ رئشآ ميک رح   .رر  ب  

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنئنار ئچدآ

 .يدتا   ئلاۉ  ينيرسح   نگئر ل او   .ئدتار اي ينۆگ ار ئشآ ئناريد   هو ئاغد ،يري   ،ئنامسآ لااغتلالآ هني  

 .يدۆنۆگ رئشآ مح   ينۆگ لو  ش .ئلدو  ب لۉبقا ئسابو  ت .يدتا   ابو  ت هو ئدئقچ ينۆگ رئشآ ند  شتيحب   اتآ مادآ يتزر  ح  

 .ئدپات ئقلسل اح ينۆگ رئشآ رمب  غائپ حۉن

 .ئلدو  ب سل اح ينۆگ رئشآ ناندۉداو   نگئدۉرمن   مل اسسئحيل آ  مئيار بائ

 .يدشۆد اريد   ينۆگ رئشآ مل اسسئحيل آ  اسۉم

 .ئلدو  ب غارق ينۆگ رئشآ نغۉر ئپ

 .ئلدو  ب سل اح ناندئسالب   رتغۉ مل اسسئحيل آ  پۉييا   ينۆگ ار ئشآ

غد ينۆگ رئشآ نۆگ يتزر  ح    .ئدو 

 .يلدگ   اناحاج ينۆگ رئشآ مل اسسئحيل آ  اپاستۉم تمم  احۉم

 .رل و  ب مئيغا ينۆگ رئشآ مح   تامايقئ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات يکاي ينۆگ رئشآ هسلم  يب پئپات ئنئجل آ  نگئتاجاح لاو   ه،شسۆد تاجاح هميک رح    لو  ي ريب ادر کاغات رح   ،اسااو 

ق”نئساي“ لو  ي ريب هو”احئتاف“  .يااغاو 
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ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي شأب يميرگيي ادر کاغات رح   هسلم  يب”ئنئساي“ رگ  ا    :راديآ لااغتلالآ اسااو 

ريشده لر يا   — ق ئزامان ۉب ،ميپ  ريشده لر لاو   .نيرر  ب   پغاو  س نم   همأند ب   نااو   :رل ر اديآ پ 

 !نگيسيجيليب ئشاغي نگۆزاؤ نگينس   هدتلب  ا   !ايادۉح راب يا   —

 :راديآ لااغتلالآ تاغو  لاو  

ريشده لر نيچاۆ رالتادابائ قئاندئناي نگۉناو   —  انيب هجر  د   نگۆم ادحاچماۉ .رل ر از اي أند ب   لاو   ئبغاو  س نگۆم انئسغئز اي پ 

نده  لاو   ينيسأنۆگ نگۆم .رل ر اچآ ينيگيشاي نگيدشيحب   زيکس   أند ب   لاو   .رل  ر د  ا   قي ند  ب   .رل  ر د  ا   و 

 رئپقا نگۆم رتؤد ئناو   .ئچدغا نانداو   نۆگ ريب نالمۉسۉم لاو   .رئدپۉلو  ب ريسي   ار ئپقا ريب نالمۉسۉم ريب :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 ينۆگ رئشآ تاغو  لو  ش .ئدامپات ري   چيح هگأ نمل  زيگ .يدر ؤگ ينيگيندأيلگ   رگ  شل   ريب ئلاۉ  ناندئز ائ نالمۉسۉم لاو   .ئدوقو  

 ئتامرو  ح نگينۆنۆگ رئشآ ،ايادۉح راب ،يا  “ :يدتا   گل  يد پيرت  ؤگ ينيلا   .ئدر ۉت نند  يري   لاحلا   .يدشۆد انئداي يگينلک  ا  

 ناندئناي يکاي نگۉناو   .يلدگ   پيتي   يرگ  شل   نگئر ل ر ئپقا تاغو  لاو   .يدييد”!تا   سل اح نادر ل ر ئپقا ۉب ينم   نيچاۆ

 ئسانار کۆ ش نگئنئئغلناپات سل اح نادر ل او   هو ئلدۉتغۉ نادر ل ر ئپقا لاو   پيديش   .يدم  رؤگ ئنۉم يريب چيح .رل  يدر ب  ۆتاؤ

 هو مااغت ناحرست  د   ريب يشيک ريب ادۉاۉق هيسا   .ئدتاي چآ .ئدامپات تاز  چيح هگأ مياي امما   .ئدتۉت از ار او   نالمۉسۉم لاو   نيچاۆ

 :ئديتآ هو يلدگ   پئلآ وۉس هسأک ريب

 ياي ئمااغت ۉب .ئلدو  ب او و  ر  هو لۉباق نگئر التاجاح هممح   .ريدۆنۆگ رئشآ نۆگ ۉب .نگيدل  يد مادر اي نادياج پاجآ ه،ندب   يا   —

 .رۉد پۉيو  د مئنر غا ،مئنداياو   نادۉاۉق .ميندأمياي مااغت ئلاي نگۉناو   زيگر ح   .ميچداي ئوۉس لاو   هو ميدياي ئمااغت لاو   .يدييد –

 .رئنداندئتامرو  ح نگينۆنۆگ رئشآ يسمم  ح   نگئر ل ۉب .رۉد پيلگ   يتزز  ل   نگئمااغت نامدئز آغ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :ئديتآ هو يلدگ   شۆرود   ريب هنۆياؤ نگئنئز قا لاو   ينۆگ رئشآ .ئدر اب ئزقا ياب ريب

 .ليگتا   او و  ر  ئمئتاجاح نگينم   .ئلدو  ب تي  ئر ۉرز   ريب نگاام نۆگ ۉب .مئندامار و  س تاز  چيح ند  يشيک نم   ،ئزقا يا   —

 :ئديتآ ئزقا

 ؟راب نگئتاجاح هن ،شۆرود   يا   —

 :ئديتآ شۆرود  

 .رب   هنگنگت   زۆي يکاي ،تا   نامتاب يکاي ،نان نامتاب نو  ا —

 :ئديتآ ئزقا

 ئتاغو  نگئنئز امان ينديکاي .يدتيگ يشيک لاو   .يدييد – نيير  ب   پيدا   راييات ينيسمم  ح   .لگ   نگو  س ناندئز امان ينديکاي —

 .يلدگ  

 :ئديتآ شۆرود  

 .يدييد – ليگر ب   ئمئر التاز  نأليد اسلو  ب راييات ئناح ،ئزقا يا   —

 .يدر ب  ئديغا يالغآ-يالآغ ،پۉلو  ب ئلر ئآغ يگر  ۆي شۆرود   لاو   .يدم  رب   تاز  چيح نگااو   هو يدر ب   پغاو  ج پئنلر احغا ئزقا

 :هو يلدگ   انئناي نگۉناو   تيحؤج .يدر أيلگ   پالآغ شۆرود   لاو   .ئدر ۉد هکديشاي تيحؤج ريب .يدر أيلگ   شۆرود  

 .ئدار و  س پيييد – ؟نگئرسايالآغ نيچاۆ همأن نس   —

 :ند  تيحؤج لاو   شۆرود   نگو  س نانداو   .ئديتآ هديحؤج ئنااقو  شۆرود  

 .ئدار و  س پيييد – ؟ئمزنگئئرسايامتۉت ئنئتامرو  ح نگيزينگينيد نگيزينگۆزاؤ—

 :ئديتآ تيحؤج
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 .سئر اتيۉت ،او اح —

 :ئديتآ شۆرود  

 .ليگتا   او و  ر  ئمئتاجاح نگينم   اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 :ئديتآ تيحؤج

 .لغئيتآ نگئئتاجاح ينداي .نگيدر ب   تنآ ئلاۉ  نگاام نس   ،شۆرود   يا   —

 :ئديتآ شۆرود  

 نش  يب نامتاب يکاي ،نان نامتاب ناو   الداح لاو   تيحؤج لاو   .ليگر ب   لۉپ هننگت   زۆي يکاي ،تا   نامتاب يکاي ،نان نامتاب ناو   —

 .يدکل  ۆ ي أيۆد ينأنگنگت   زۆي يکاي هو يتا  

 :ئدار و  س ئزقا الداح لاو   .يدر ؤگ کشؤک ريب نلو  ب نادلالئت هندۆيشۆد .يدر ؤگ يشۆد هجيگ لاو   .ئدر اب هنۆياؤ ئزقا

 ؟ريديگشؤک نگيميک ۉب —

 :رالئديتآ ئرالئقيل اح نگيدشيحب  

 لاو   ينداي .نگيدر ب  اي نأمرب   تاز  چيح هو ريندأنماي نگيميحر   هشۆرود   نس   امما   .کيدپيدا   انيب نيچاۆ نگينس   يگشؤک ۉب —

 .کيدر ب   هديحؤج يگشؤک

 :مئديتآ پيلگ   هنۆياؤ نگۆديحؤج لاو   .ئدتآ نگاد .مئنداياو   نادۉاۉق نم   تاغو  لو  ش

 .يدتا   نايب   از قا ئنئنئسااقو  نگيشۆرود   تيحؤج ؟نگيدتا   رئياح همأن ينۆگ رئشآ ۉب ،تيحؤج يا   —

 :ئديتآ ئزقا انداو  

 ؟نگئسئمراتاس لالئت نگۆم ناو   نگئئئغلئشاغي ند  ا   لاو   —

 :ئديتآ تيحؤج

 .نيرم  رب   مح   لالئت نگۆم زۆي —

 :ئديتآ تيحؤج

 .لغئيتآ نگاام ئنئسااقو  ؟نگئرسايلو  ب اقلجآ نئتاس نند  م   ئئغلئشاغي لاو   نيچاۆ همأن ،ئزقا يا   —

 ئقلئشاغي انچۉم أنأگيب پۉلو  ب هنأگيب .يدتا   ريکيپ ناماز  لو  ش .يدر ب  الآغ تيحؤج هيسا   .ئديتآ ئنئسااقو  نگينۆيشۆد ئزقا

 .يدييد – نک  ا   لئتاب يسمم  ح   نگيميني  يد راب يادۉح هگز اؤ ناديادۉح ۉب امما   .ميدتا  

 :هني   لاو  

قي يادۉح هگز اؤ ناديادۉح ريب .ميلديب لئتاب ئنادۉح هممح   .مئديتغا نمد  ينيد نم   ،ئزقا يا   —  ،ۉحلاللالايايألحأ -ل“ :رۉدو 

 .ئلدو  ب نالمۉسۉم ،پيييد”حۉلۉسر   هو ۉحئبدآ ند  مم  احۉم هننا   هدح  شا   هو ۉحلاللالاي أحألاي ل نا   ۉدح  شا   ،لاللۉسر   تمم  احۉم

 

للي  باپ اۆچۆنجي ا 

غس نگئنئيآ پج  ر   يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 يجچۆناۆ ، لالار حش   ئدآ ،ينجيکاي ،پج  ر   ئدآ ،لاوو او   .رئدر اب ئدآ چاۆ  نگئيآ ۉب .رئدئسۉلاۉ  نگئيآ هممح   يآ ۉب ،ليلگيب

 .ريکدم  ييد”ئلۉ “ ئسئنام نگيبج  ر   . رک  حام ئدآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 ،تاور ؤت يلسيم) رئدئلاي يشينۆرؤگ چامئقرتآ نادر الپاتيک هگز اؤ نگئناحرغۉ ئئغلئلپغاو  س نادر اليآ هگز اؤ نگئنئيآ پج  ر  

 ه،رسب   ااقداس مح  ريد ريب اي اتسۉت از ار او   اديآ ۉب رناللو  ب نغئمغا هو رناللو  ب يااغشاب .رئديآ يلتک  ر  ب   ،ادايئز  يآ ۉب .)رۉبز   ،لينجاي

 نگئر اليآ ئلاۉ  نگاي ،نگو  س نانداز م  ر   يآ ۉب .کر  گ   اقميتآ راپئغستاي اديآ ۉب .رل و  ب پغاو  س هسسا   يکاي نند  ر  ب   ادر اليآ هگز اؤ

 يکاي رگ  ا   .زم  تا   ميحر   ار مالادآ يلوۆتيک يچاي نکد  ر  يب-کر  يب هو ار ل ر ئپقا امما   .رد  ا   تم  حر   هر نل  يمؤم لااغيتادۉح اديآ ۉب .ريديريب

 لااغيتادۉح هني   .زم  تا   ميحر   مح   ار ل او   ،رل  رس  ؤي پالاقس هنيک ئقرتآ نند  ۆگ چاۆ  هو رل اشسۉراۉ پيديگ انئساسواو  نايتش   نيمؤم

 ار ل او   انداو   ،رل  تس  ا   ابو  ت نل  يب ستار  امما   .زم  تا   ميحر   مح   ار نالادر ئآغ ينيسن  ا  -اتآ هو هر نل  ز  اۆ ئنئئغنلابيرحأم ناندئر الشاندئر غا

 .رد  ا   تم  حر  

 .يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نابوؤس

 ناندو  ا .ئندالاقس مئلاس ريب انداستۆرؤگ لاو   .يدشۆد نند  ۆستاۆ نگئناستۆرؤگ ئلو  ي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب

 .رالئدالآغ مح   رل اباحاس .ئدالآغ مل اسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لو  ش .رل  يديؤره  نگو  س

 :مئدار و  س نم  

 ؟ئلدو  ب همأن هز يس ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لاو   .ئدالمو  ب مئتااقت نگينم   نگاۉم .يلدگ   امئغل غۉ نگينم   ئسل ان نگئر ل او   .رل  ر أريب   پاز آ هنيلحأ مامات نگئناستۆرؤگ ۉش —

 :ئديتآ هني   لاو   .يدتاؤ ينيرل  أنۆگ نگئر ل او   ئرنگات .ميدل  يد نادل ااغتاقح ينيرل  أنۆگ نگئتااغمج   لاو   هو مئدالآغ ند  پأبس  

 نگينيسمم  ح   لااغتاقح ،ئداسلو  ب ناتۉت از ار او   نۆگ ريب اندئيآ پج  ر   يشيک ريب نانداستۆرؤگ لو  ش رگ  ا   ،نابوؤس يا   —

 .يدييد – مئدر قالاي ينيسأنۆگ

 :ئديتآ نابوؤس

ق زامان ،اتسۉت از ار او   ميک رح   اندئيآ پج  ر   ،لاللۉسر   يا   —  ؟يمرر  ؤگ ئنئباز آ رؤگ ،اسااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي—  نلو  ب لۉبقا أند ب   لاو   .رل و  ب نامآ ناندئنغئز غئ نگئتامايقئ لاو   .رد  ا   لينگي   ئنئلاو و  س نگيريکن   ،رينگکۆم نگااو   .زم  رؤگ ،و 

 نگۆم هو نگيند  ا   تاز آ ئلغۉ نۆم هنيرد  پد   لامآ نگينأند ب   لاو   هني   .راز اي ئنئبغاو  س نگئتاز غا نگۆم هو نگئجاح نگۆم

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگينر  ب   ااقداس لالئت نگۆم هو نگئنلاس يپرؤک هدر ي   نگۆم هني   .راز اي ئنئبغاو  س نگينر  ب   نو  د اجنگالاي

 :ئديتآ هني   نابوؤس

ق زامان هبرت  م   ريب ،اناتۉت از ار او   نۆگ ريب —  ادايئز  ناندۉم ئتادابائ ند  ا   هندۆگ لاو   نگينأند ب   ،اسلو  ب کج  رب   رالپغاو  س انچۉم انااو 

 ؟يمرر  ب   هني   هسلگ  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 هو تااغت ،پۉلو  ب لئيقا انئر ل اداو  ،اسالمو  ب رينگکۆم انئتار دغۉ نگئنلااغيتادۉح ميک پغاو  س رادۉقم ۉب !نابوؤس يا   —

 .رل و  ب أشيک لاو   هسم  تا   رأنکاي پۉلو  ب لئيقا هنۆزؤس ناديآ نگئنئتاممائ هو هتسا   تادابائ

 :ئديتآ نابوؤس

 ئدآ ريب نگئيآ ۉب .ميدم  تا   کر ت   ئنئساز ار او   پج  ر   زيگر ح   نگو  س نانداو   .ميدپيديشا   يزؤس لاو   نادادۉح لۉسر   نم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   نيچاۆ نگۉناو   ،رئدلالار حش  

 ،اتسۉت از ار او   هدپج  ر   ميک رح   .رئدئيآ نگئمئر التاممائ ناز م  ر   .رئمدئيآ نگينم   ناباغش ،رئدئيآ نگئنلااغتلالآ ئيآ پج  ر   —

 .رر  ب   ياج ئلاۉ  ند  شتيحب   أند ب   لاو   لااغتلالآ ،اسلو  ب ئزار  پيدا   رئباس ،پئناو غۉ انئر الپاز آ هو پئنانائ انئر الپغاو  س نگئيآ لو  ش
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات يکاي اندئيآ پج  ر   يشيک لاو   —  لو  ي شأب نل  يب”احئتاف“ ريب ادر کاغات رح   يزۉندۆگ لاو   اي يسگيجه  لاو   ،اسااو 

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“  .نيريلديپک   نم   هنيگم  ريگ هدشيحب   نگينأد نب   لاو   اسااو 

 :رالئديتآ رل اباحاس

ق ئزامان لاو   رل  ر  أچيب لايآ نل  گ   )نغا نأيلگ   نگو  س ناندغاو  د ااغچ) سافن   اي ،نل  گ   )ئشابيا) يزاح ،لاللۉسر   يا   —  پااو 

 ؟رل  ر د  ا   همأن اي ؟ئمرل ر ل و  ب مۉرحام ناندئبغاو  س نگۉناو   رل او   ،رل  س  لم  يب

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

ق ئزامان — ق يديحوؤت همل  ک   لو  ي زۆي زيندۆگ-هجيگ لاو   ه،سم  تي   يجيۆگ ااغمااو   لو  ي زۆي زيندۆگ اي هجيگ لاو   هني   .يااغاو 

ق ينيسر  ۆس”سالحائ“  ،هسلم  يب پيدا   ئنئسئيساح چيح نگئر ل ۉب .نيرر  ب   مادر اي نم   هنيگم  ريگ هدشيحب   نگينأند ب   لاو   اسااو 

 .ياغالاقس ينۆزاؤ ند  أنۆگ

 يو  شر و  ح ئلاي کز  ينک   لاو   .ئدئحاز  لا   سمش   ئدآ نگيگز  ينک   لاو   .ئلدامج  پئحاس ادايئز  .ئدر اب يگز  ينک   ريب نگئناپئلاح

قي لغاشام  :ار مالئداح هجيگ ريب اپئلاح .ئدر ل و  ب نل  يب کز  ينک   لاو   هشيمح   اپئلاح .ئدو 

 :هو رالئدر اب انئناي نگئنئحاز  لا   سمش   رمالئداح .ئدر ۉيۉب پيييد – نگيريتگ   ئنئحاز  لا   سمش  

 :ئديتآ کز  ينک   .رل  يدييد – راريئاغچ اپئلاح ينس   ،ئحاز  لا   سمش   يا   —

نده  نگئنلااغيتادۉح نم   ،رمالئداح يا   — نده  مارساب انئناي نگئناپئلاح .نئر ئندار ۉتاو   هنديگيليچب   أنۆگ پئلغا نکد  يليچب 

 اسلو  ب نس   ،مئديتآ نگااس يزؤس ۉب ،مئداح ،يا   .نيسم  تا   لئحاد هجيگ ۉب نگاام .نيرلم  يب پۉلو  ب نل  يب اپئلاح نم   .نيرش  ۆد

 :ئديتآ هو ئدر اب انئناي نگئناپئلاح مئداح .يدييد – لغئيتآ اپئلاح ئناو  

 نادتاغو  هچأنر يب .يدتيگ نند  ۆزاؤ اپئلاح الداح لاو   .يدم  رب   پغاو  ج لاو   امما   ،مئديتآ راپاس هنچا   نگااو   نم   ،اپئلاح يا   —

 .رل  يلدگ   رمالئداح .ئدر ئاغچ ئرمالئداح .يلدگ   هنۆزاؤ نگو  س

 :اپئلاح

 .يدييد – نۉسلو  ب ار اپ-ار اپ لاو   ،يغو   !نگالشات هر ل  ر يش ئنئحاز  لا   سمش   —

 :انابريش رل او  

 .رالئديتآ پيييد – !الشات هر ل  ر يش يگز  ينک   —

 :ئديتآ هو ئدر اب انئناي نگئنئحاز  لا   سمش   نابريش

 .يدتا   رما   پيييد – الشات هر ل  ر يش ينس   اپئلاح ؟نگيدتا   أنۆگ همأن نس   ،زغئ يلز ۆي يآ يا   —

 :ئديتآ ئحاز  لا   سمش  

 نگئنابريش هز ؤس ۉب .لغۉلو  ب نل  يب رما   لاو   ه،تسا   رما   همأن اشئتاپ ؟راب نگيشاي همأن نگينس   نل  يب رل  ز ؤس ۉب ،نابريش يا   —

 نگينۆياؤ نگيرل  ر يش .ئدالشات هنۆنگاؤ نگيرل  ر يش يگز  ينک   لاو   .ئچدآ ينيگيشاي نگينيري   ناتاي ريش نابريش .ئدرتآ ئباز غا

 :ئديتآ پالآغ هو ئلدو  ب لغۉشم   اتاجانئم پيرت  ؤگ ئنۉلغو   يکاي ئحاز  لا   سمش   الداح لاو   .يدتيگ هو ئدالاغب ينيگيشاي

 .ليگر ب   نامآ نگاام ند  ر ل  ر يش ۉب نل  يب نگئنامرپ   نگينس   .يلدگ   نگاام الب   ۉب !نس   يجيليب ئشاغي نس   !ايادۉح راب يا   —

 .ئلدو  ب هرتا   .رل ۉ در ۉد نل  يب مئز اغت ند  ر يب هيسا   .رالئدغاسائ ئنئحاز  لا   سمش   .رل  يلدگ   هگأ مياي پئنالپاز غا رل  ر يش الداح لاو  

 :لاو   .ئلدو  ب سل اح نکد  يلسم   .ئنداياو   نادۉاۉق اپئلاح

 يکأ ند ۆستاۆ .ئدر اۉ حآ ريب اپئلاح .رالئديتآ اپئلاح ئنئسااقو  نگئنئحاز  لا   سمش   .يدييد – نگلر اب ئنئحاز  لا   سمش   —

-اغس ئحاز  لا   سمش   هرسؤگ .ئچدآ يگيشاي .يلدگ   اناحريش اد-ئدر ۉت تاغو  لو  ش .ئلدو  ب ار اپ-ار اپ پئلئرتئي ئنو  د
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 لام پؤک ار ل ار اۉقپ .يلدگ   هنۆياؤ پۉلو  ب تاش اپئلاح .رل ر ۉد اداقشر اد پئر ۉوشغو   ئنۉلغو   يکاي رل  ر يش .رئتاو   تاملاس

 :ناندئر ل اداز ئشاغي نگيرح  أش اپئلاح نگو  س نانداو   .ئدالياپ

 :ئديتآ يشيک ريب .ئدار و  س پيييد- ؟رئدپئلغا تاملاس نيچاۆ همأن ند  ر ل  ر يش ئحاز  لا   سمش   —

 :اسلو  ب رل  يشيک کل  ؤب ريب .رل  يدييد – راچغا رل  ر يش ناندئسائ نگۉناو   ،اسلو  ب نو  د کپ  ۆي مامات ئاغيآ نادشاب —

 نگيگز  ينک   .ئدالمو  ب رئحآ .ئديتآ زؤس ريب ميک رح   .رل  يدييد – رئنداچغا نانداو   نيچاۆ نگۉنو  ش .رئدئلسائ ئاغيآ نادشاب —

 :ئديتآ کز  ينک   .رالئدار و  س نند  ۆزاؤ

 .ئديتآ ينۆزؤس ناديآ زاؤ امئداح کز  ينک   .يدر يتگ   ئمئداح اپئلاح .نئر اميتآ ئنااقو  ۉب أنچأيلم  گ   مئداح نم   —

 :ئديتآ مئداح

 .رأيل  ز ؤس زؤس تل غا کز  ينک   ،اپئلاح يا   —

 .ئدار و  س ينۆزؤس نش  ل  ز ؤس نل  يب نابريش نگيگز  ينک   .يدر يتگ   ئنابريش اپئلاح

 :ئديتآ نابريش

 :انابريش اپئلاح .يدتا   ار اپ-ار اپ ئناو   رل  ر يش .رالئدالشات هر ل  ر يش ئمئداح لاو   الداح لاو   .رايديآ ستار  کز  ينک   —

 .يدر ب   يرح  أش ئلاۉ  ريب هگز  ينک   .ئدر ۉدوقو   ند  ر ح  أش ئناو   پيييد – ؟نگيدم  تا   مانائ همۆزؤس نگينم   نيچاۆ همأن نس   —

 نگينأينۆد نگااو   رگ  ا   .رل و  ب نامآ ناندئسالب   تري  ئحآ هو أينۆد لاو   ه،تسا   تامزئح لااغتاقح ميک رح   ،رنالالمۉسۉم يا  

 .رد  ا   نامآ ناندئسالب   تري  ئحآ ه،سم  تا   نامآ ناندئسالب  

 ئنئئغلئشاغي ند  ا   نگئنلااغتاقح ئيآ پج  ر   هنگيد لاو   ،يکچۆن ؟رل  ر يدپيييد”رک  “ نيچاۆ همأن .ريدر ک   ئدآ ريب نگئنئيآ پج  ر  

 .زم  رب   کيلأو ۆگ نۆگ تامايقئ هنگأنۆگ ند  ا   اديآ ۉب لااغتاقح هو رد  يشا  

 .زم  رب   کيلأو ۆگ ئيآ پج  ر   امما   .رر  ب   کيلأو ۆگ يآ لاو   هتسا   أنۆگ اديآ ريب غاشاب هندب  

 :راديآ

قمد  يشا   تاز  چيح نم   — قمل  يب مح   ينيند  ا   أنۆگ نگينأند ب   ۉب .و   پيلييد”رک  “ ئدآ ريب نگئيآ ۉب نيچاۆ نگۉناو   .ري  يد – و 

 .رئدپۉليغو  

 .رئداقمتۉت ئنئساز ار او   نگۆنۆگ ناو   ،لاوو او   .رار ۉد مئسقئ ناو   ،کم  تا   تادابائ نل  يب ند  ب   اندئيآ پج  ر  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لاو   لااغتلالآ .زم  تيگ ند  أينۆد أنچأيم  رؤگ ئنئياج هدتنن  ج   أت هندب   لاو   ،اتسۉت از ار او   نۆگ چاۆ  اندئلاوو او   نگئنئيآ پج  ر   —

قي ينيسأنۆگ ئلاۉ  ئناس يللا   نگينأند ب    نلاس أز ر  ت   ئنئتاجاح شيمتي   ه،دأينۆد ۉش ئنئتاجاح يللا   نگينأند ب   لاو   .رد  ا   و 

 .رد  ا   او و  ر  ئتاغو  هندۆستاۆ نگئتار ئس ئنئتاجاح شيمتي   هو اندئتاغو 

 .رل و  ب کد   ند  ا   تاز آ ينأند ب   تييس   چاۆ  هندب   لاو   هني  

ق ناحرغۉ هبرت  م   شيمتي   أيؤگ هندب   لاو   هني    ،پئر اب اتاز غا هبرت  م   شيمتي   ،کد   ند  ا   انيب لغا شيمتي   نيچاۆ لااغيتادۉح ،کد   نااو 

 .رل و  ب کد   ند  ا   انيب يپرؤک شيمتي   هو کد   ند  ا   انيب تيجتم   شيمتي   ،کد   نار غئ ئرئپقا

 .رل آ  پأليد نادحاوز و  د ينيشيک شيمتي   ينۆگ تامايقئ هندب   لاو  

 رل  ير ۆح ادتاغت ريب رح   .رل و  ب تاغت ريب هدياؤ رح   .رل و  ب ياؤ ريب ادۉلوو  ح رح   .رل و  ب ئلوو  ح ريب ادياج رح   ،ياج شيمتي   أند ب   لاو  

ق زامان پيدا   تااغت هو تادابائ نۆگ رح   يتي  يسأح ريب هني   نگئيآ ۉب .رل  ر ل  گ   هگأ متا   پغاو  ت ئناو   رل  ير ۆح لاو   ،پئر ۉتاو    .رئداقمااو 

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

غ ريب .ئلدو  ب اسساح نئتاح ۉب .يدر د  ا   تادابائ اندئيآ پج  ر   هشيمح   لاو   .ئدر اب نئتاح ريب غ لاو   .ئدر اب ئلاو   :ئديتآ انۉلاو 
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غ يا   —  نگۉناو   .يدتا   نپ  ک   نادر التاز  تاممغئ ئلغاو   .يلداؤ  نئتاح لاو   .لغۉيغو   پل و  د هميگن  يؤک لاش ۉب مس  لاؤ  نم   ،مۉلاو 

غ هجيگ .رالئدالياج ينيسن  ا    :هو يدر يگ هنۆيشۆد نگۉناو   يسن  ا   قاپئتاي ئلاو 

غ يا   — غ .ميدپيييد – نيريلدأد  ئزار  نند  س   نگانچايالياج پل و  د همگيانيؤک لاش نم   ،مۉلاو   ناندئز امان ريرتا   .ئنداياو   ئلاو 

 ند  ر ؤگ ينيسن  ا   هيسا   .ئچدآ ينۆرؤگ نگينيسن  ا   .يدر  ؤي پار ات غائنلاستئر از ام هو ئلدآ ليپ ريب هنيلا   ،نگو  س نانداشو  ب

غ .ئدامپات  .ئدالآغ هو ئلدو  ب لۉلم   ئلاو 

 :ئديتآ لاو  

 :يلدگ   سس   هليش   تاغو  لاو   .نگيدر ب  اي احاوز و  د ئيساح يمن  ا   ،ايادۉح راب يا   —

 شتيحب   نگن  ا   ؟ينگميدم  تيشا   هدأينۆد پيييد – زاميغو   زنگئلاي هدر ؤگ لااغتاقح ينأند ب   ناتۉت از ار او   نۆگ چاۆ  اندئيآ پج  ر   —

 .ريدند  يچاي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ريکدم  رب   ااقداس تادابائ ريب هني  

 .رل  گ   رئآغ ناندئاغد دۉحاۉ ئرالئقلئشاغي اندلاس أز ر  ت   ئنئر لالامآ نگينأند ب   لاو   ه،رسب   ااقداس اندئيآ پج  ر   ميک رح  

 .رل و  ب ئقرتآ مح   ناندئبغاو  س نگينر  ب   هنگنگت   نگۆم ،نگرس  ب   ااقداس هنگنگت   ريب اندئيآ پج  ر  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رئداقمار و  س ئنئلاح هو ريکدم  رؤگ پئر اب ئوقار ئس تادابائ ريب هني  

 .زلم  يب هگز اؤ .رل  يب يزاؤ ئياج لاو   .رر  ب   ياج ريب هدتنن  ج   لااغتلالآ ،اسار و  س ئنئلاح نگئوقار ئس اندئيآ پج  ر   ميک رح   —

ق ئنئز امان از انئج اندئيآ پج  ر   ميک رح   ريشده لر ئنئساز انئج نگينأند ب   لاو   ،اسااو  ق پ   .يااغاو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رئداقمرۉتاو   هنديسيجلم   رمالئلآ تادابائ ريب هني  

 .رل و  ب کد   نار ۉتاو   لو  ي نگۆم ادر اليآ هگز اؤ ،ارسۉتاو   لو  ي ريب هنديسيجلم   نگئر مالئلآ اندئيآ پج  ر   ميک رح   —

 نۉيئناحۉر هندب   لاو   ينۆگ تامايقئ ه،شسۆرؤگ نل  يب رمالئلآ اندئيآ پج  ر   ميک رح   .ريکدم  تا   تار ايئز  ئرمالئلآ تادابائ ريب هني  

ريشده لر پارر اۉقم هو ريشده لر لاو   اندئتاغو  رت  اؤ نادتار ئس هو ،رل و  ب کد   نش  ۆرؤگ نل  يب ئراپو  ت نگيپ   پيرب   لۆنگؤک نگااو   پ 

 .رل ر ار ۉد

 .رل  يب لااغتلالآ ئنئباساح نگئنئبغاو  س نر  ب   أند ب   لاو   ،اساقي ار ئچ هدتيجتم   ميک رح   .رئداقماقي ار ئچ هدتيجتم   تادابائ ريب هني  

 .زلم  يب هگز اؤ

ق ناحرغۉ تادابائ ريب هني   ق ناحرغۉ هدپج  ر   ميک رح   .رئداقمااو   لااغتلالآ .زلم  يب هگز اؤ ،رل  يب لااغتلالآ ئنئبغاو  س نگۉناو   اسااو 

 .زالمو  ب ئرئحا-نگئو  س چيح نگيگيللينگي   لاو   .رد  ا   لينگي   ينيشاي يلحأ هو رد  ا   ئقلئشاغي نگااو  

ق تاو ل اس هو رکيز )اقمار و  س ينأنۆگ) رئدر اپئغستاي تادابائ ريب هني   ق راپئغستاي اديآ ۉب ميک رح   .رئداقمااو   لااغتلالآ اسااو 

قي ينيرل  أنۆگ نگۉناو    .رد  ا   يسي  ا   نگينأينۆد يکاي ئناو   اد-اسلو  ب پؤک ناندئناس نگئاغپر و  ت يسأنۆگ نگينأند ب   لاو   .رد  ا   و 

 

للي  باپ دؤردۆنجي ا 

غس نگئنئيآ تر  م   يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ يبيب يتزر  ح   .ريدپيرؤگ چامئقرتآ ناديآ هممح   ئيآ ۉب لااغتاقح

 :مئدار و  س نم   .ئدز امتۉت از ار او   ئلاي ئشۉتۉت اندئيآ ناباغش اديآ چيح ادۉح لۉسر  

 :ئديتآ لاو   .زيس راتۉت از ار او   مامات ئيآ ۉب نيچاۆ همأن ،لاللۉسر   يا   —

 تاممغئ-رئدغا ئنئلامآ نگينأند ب   اديآ ۉب .رل ر ئلدئپغا ناندۉم رالالقح .رئديآ ريب اندئسار آ نگئناز م  ر   نل  يب پج  ر   يآ ۉب —
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 .رقالاي ينأند ب   لاو   لااغتاقح هتسا   تااغت هو تادابائ اديآ ۉب هندب   رگ  ا   .رد  ا   رزآ ار نگات نلو  ب يسي  ا  

 لۉسر   .مۆدر ؤگ همدۆيشۆد ئملاسسئحيل آ  لۉسر   نم   .ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   اللآ) کر  أبۆم بناي لالئبدآ .رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :ئديتآ نگاام مل اسسئحيل آ 

 هو ريتي   نگااو   ئمئملاس نگينم   .رئدر اب تيحؤج ئلتآ مر  حأب هدلل  ح  أم نالئپ ،لغئر اب هنيرح  أش تاداغب ند  ر ي   ۉب ،لالئبدآ يا   —

 :نس  

 .لغئيتآ نگااو   پيييد – يدتا   راچۉد انئر اديد نگيدشيحب   ينس   هو ئلدو  ب ئزار  نند  س   هو يدتا   تم  حر   نگااس لااغيتادۉح —

 :مئديتآ هو مئنداياو   نادۉاۉق نم  

 .مۆدر ؤگ لو  ي چاۆ  ئنااقو  ۉب نگو  س نانداو   ؟رر  ؤگ ئنئر اديد نگئنلااغيتادۉح تيحؤج کيچين .رئدئنايتش   مۆيشۆد ۉب —

 .مئدار و  س پيييد”؟ ئمراب تيحؤج ئلتآ مر  حأب“ .مئدر اب اداداغب نگو  س نانداو   .رئدتاققئاح مۆيشۆد ۉب ،ميلديب ينداي

 :مئدار و  س هني   هو ميدتا   نايب   يمۆيشۆد نر  ؤگ همر  حأب نم   .ئدئقچ يزاؤ نگيمر  حأب

 ؟نگيديمپيدا   تادابائ لااغيتادۉح تاغو  ريب ييح ،مر  حأب ،يا   —

 :ئديتآ تيحؤج

 .يدييد – ميدر أيم  رب   تاز  چيح نگااو   هسلگ   پأستاي ااقداس يشيک ئملالغا هو ئمئلام نم   —

 :ئديتآ لالئبدآ انداو  

 :ئديتآ تيحؤج هني   .رئمدار اح ۉب —

 پۉيو  س زنگۉو  د نگۆم يلکب   .ميدر ب   مااغت امادآ پؤک ند  يشيک نگۆم .ميدتا   يو  ت اندئيآ ناباغش نگااو   .ئدر اب مئز غئ ريب —

 :نم   .يدتيگ هو يلدگ   همۆياؤ هبرت  م   چاۆ  نئتاح ريب يسگيجه  ينۆگ يو  ت هني   .نيريندر  ب  

غ نئتاح ۉب —  .مئدار غا نند  يگۆ نيۆت نگينۆياؤ .مئدر اب هنۆياؤ پأر ؤي ناندئز ائ نگئنئتاح لاو   .ميدتا   ريکيپ پيييد – رئدۉراو 

 :رالئديتآ هو رل ۉ در ۉت نند  يري   رل ز غئ لاو   .چنگالاي هو چآ رل او   .نک  ا   راب ئزغئ چاۆ  نگئنئتاح لاو   مرس  ؤگ

قز مل  يب پيدا   تااغت نادئقچلآ رل  زيب ؟ينگميدلم  گ   پئلآ تاز  چيح هز يب ه،نا   يا   —  .و 

 :هو ئدالآغ نئتاح لاو  

 .يدم  رب   تاز  چيح تيحؤج لاو  .مئدر اب پقئاي ار ئچ لو  ي چاۆ  نيچاۆ رل  زيس ،نييد  ا   همأن .ميدتا   ئنئر اب ادل آ  نم   ،مئر ل لاب يا   —

 هدتلب  ا   تيحؤج ۉب“ :نگو  س نانداو   .يدييد – مينديکچ   نادل ااغيتادۉح هگأ مل  يد پيييد”چآ مئر ل ز غئ“ :ند  يشيک ند  ا   يو  ت نم  

 پيييد”شۉرۉح“ لااغتاقح نئتاح لاو   .رالئدشالآغ يرل  مم  ح   يسن  ا   هو رل ز غئ پيييد –”رئدئنامشۉد نگئنلااغيتادۉح

 اولاح ،نان ،تا   يدب  س   ئلاۉ  ريب .مئدر اب هياؤ تاغو  لو  ش .يدشۆد تاو   ريب امئناج نگينم   تاغو  لاو   .ئدالآغ نأمتا   شيکايات

 تاغشوو  ح رل ااغچ لاو   .مۉديغو   هندۆنگاؤ نگئر ل ااغچ نگۉناو   هو مئدر اب پئلآ هنۆياؤ نگئنئتاح لاو   پيرت  ؤگ ،پئر ۉلدو  د نل  يب

 .رل ۉ لدو  ب

 :ئديتآ کر  أبۆم بناي لالئبدآ

 :ئديتآ پيديشا   يزؤس ۉب مر  حأب .ريدپيدا   لۉبقا لااغيتادۉح نگئئر نالاسحئ-يراح ند  ا   ۉب —

 تيحؤج لاو   تاغو  لو  ش .رل و  ب شۉمرۉد يليحأن أنأگيب لاو   ينداي ه،سکچ   هنۆزاؤ ينأنأگيب ۉب يادۉح لاو   —

 هو لاللالاي هحألاي نألا   ۉدح  شا   لاللۉسر   تمم  احۉم ئحالللالايايألحأ -ل“ :ئديتآ تاداحاش همل  ک   هنيرما   نگئنلااغيتادۉح

 .يدر ب   ناج هو ئدل ايتغا ينأمل  ک   ۉب هبرت  م   چاۆ  لاو   .ئلدو  ب نالمۉسۉم پيييد”حۉلۉسر   ۉحئبدآ ند  مم  احۉم هننا   ۉدح  شا  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ئدآ ريب نگينأجيگ لاو   .رل  ر  يد اسلو  ب يلاؤ  ينگلؤک نگئئغيل اح ينۆگ تامايقئ نگرس  ۆتاؤ نل  يب تااغت ينأجيگ ريب اديآ ۉب —
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 )يسگيجه  يشأب ناو   نگئنئيآ تر  م  -يسگيجه  تار ب  ) ريديسگيجه “ تار ب  “

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات يکاي يسگيجه  تار ب   ميک رح   —  هدشيرپ   زۆي لاو   .زامقئچ ند  أينۆد ۉب أنچأيلم  گ   هدشيرپ   زۆي أت هندب   لاو   ،اسااو 

 :راديآ ئزۉتاو   نگينأد شيرپ   زۆي لاو   .رالاقس ناندئباز آ نايتش   ينأند ب   لاو   .رل  گ  

 امادئم .رل ر اچآ کيشاي ريب نگااس ند  شتيحب   .رل ر ايغو   هر ؤگ ينس   نگو  س نند  ل  اؤ  .رئداقح کيکللم  اؤ  !همتا   غئيغا ه،ندب   يا   —

 :راديآ ئزۉتاو   ريب هني   .رل  ر ر  ب   لۆنگؤک پيييد – نگئرسل و  ب هدتم  حر  

 نگااس ه،تسا   غئيغا ناندئباز آ هو ناندئباساح نگئتامايقئ ،ناندئباز آ نگۆرؤگ ،ناندئئغجآ نگيگيکلم  رب   ناج ه،ندب   يا   —

قي لل  ز   نادر ل ۉب  .رل ر ار ۉد پيرب   لۆنگؤک پيييد – رۉدو 

 نل  يب يرما   نگئنلااغتاقح ناندئسالب   نگئر نالايتش   انچايئقچ ئناج نگينأند ب   ۉب .رل ر او قو   ئرنالايتش   رل  گ   ئزۉتاو   ريب هني  

 پالاقس نل  يب تابياح هدشيرپ   زۉتاو   ينأند ب   لاو   .رل ر ار اۉ لغو   نادپار ات رح   رنالايتش   ادياج لاو   امما   .رل ر ار ۉد پالاقس

 .رل ر او قو   ئرنالايتش  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ر  ميمؤم نده ل  ريشده لر لاو   امما   .رل  ر د  ا   هليح يلر ۆد نيچاۆ اقلمآ ئناماي يريب رح   .رل  گ   وؤد نگۆم شيمتي   اندئتاغو  رل  اؤ  ب   پ 

 چيح نايتش   الداح لاو   .رل ز انمغاز غو   نند  ۆستاۆ نگينيگش  ۆد ناتاي نگينأند ب   لاو   ،پيييد”رنالئسامراۉ لغو   أند ب   ۉب رنالايتش  “

ر   نادز امان ۉب .رار اب پئلآ تاملاس ند  أينۆد ۉب ئنئناماي نگينأند ب   لاو   .زم  تا   چل آ  نده ل   .رل ر ئلدئپغاب 

 :رئدپئديآ لالئبدآ نيب تمم  احۉم

ق ئزامان ۉب يسگيجه  ينجيشأب ناو   نگئنئيآ تر  م   ميک رح    .رل  ر د  ا   انيب رکل  شؤک يلر ۆد هدأينۆد لاو   نيچاۆ هندب   لاو   ،اسااو 

 يسر  نگۆک نادتقۉاي هو نالدئز غئ ند  ر ح  وؤگ نگيرکل  شؤک لاو   هني   .نادتقۉاي اسلو  ب يسچ  أنر يب ،ند  ۆنجۆح رکل  شؤک هچأنر يب

ق ئزامان ۉب .رئدر اب ئرالشئاغن کيدم  رؤگ هو کيدم  تيشا   هکدشؤک ريب رح   .رئدر اب  .رد  ا   پيسن   ئرالتاز  هليب   لااغتاقح أند ب   نااو 

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي يللا   اي لو  ي زۆي ،”احئتاف“ ،ريب ادر کاغات ريب .رئدز امان ر کاغات يکاي لاو    .يااغاو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   .رل  يدتا   تاياو و  ر  نادادۉح لۉسر   کيلأم نيب سن  ا  

 نگئنئيآ ناباش اي ،يسگيجه  تار ب   ،اي ،ينۆگ نابرغۉ ئديآ اد-اي اندئساز ار او   افار آ اي ينۆگ هييروت   اد-اي ينۆگ رئشآ ميک رح   —

ق زامان ر کاغات رتؤد ،يسگيجه  اننآ اي ،يسگيجه  ينجيشأب ناو    چاۆ  ،”ينيرسۆک لئتايآ“ لو  ي ريب اندئر کاغات قئلاوو او   هو اسااو 

 لۉتايآ“ لو  ي ريب ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات يجچۆناۆ ،ئلاي نگۉنۉش اد-ادر کاغات ينجيکاي ،”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي

 لۉتايآ“ لو  ي چاۆ  ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات ينجۆدر ؤد ،”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي ناو   ،”ئماحلآ“ لو  ي چاۆ  ،”يرسۆک

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي شأب يميرگيي”ينيرسۆک  لااغتاقح .رل و  ب سل اح نادر ل ر ئپقا رنل  يمؤم هو القح مامات رگ  ا   ،اسااو 

 اد-غاشاب نگئر ل ز امان ۉب .رد  ا   پيسن   رالپغاو  س پؤک نگااو   هو رل و  ب نامآ ناندئباز آ تامايقئ هندب   لاو   .رد  ا   تاغشوو  ح ئرل او  

 .رۆدپؤک ئرالپغاو  س

 

 باپ بأشينجي يللا  

غس نگئنئيآ زار او   يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 :يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) رابحآ لابغقا
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 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدم  رب  اي انئتاممائ نگيرمب  غائپ چيح غاشاب ئناو   ئرنگات .يدر ب  اي ئنئيآ ناز م  ر   پالۉغلاۉ  يرل  زيس لااغتاقح ،رنالار اي يا   —

 زيس يکچۆن .نگۉتۉت زيزا   هو نگالۉغلاۉ  ئناو   مح   زيس .ئدالغالئس نيچاۆ مئتاممائ نگينم   ئنئساز ار او   نگئنئيآ ناز م  ر   لاو  

 زيندۆگ ه،تسا   تادابائ هجيگ ريب اندئيآ ناز م  ر   ميک رح   .زنگئئرسل و  ب زيزا   ند  پأبس   ۉب ينۆگ تامايقئ اندئسار آ نگئر التاممائ هگز اؤ

 نگيند  ا   تادابائ يآ نگۆم أند ب   لاو   لااغتاقح ،اسالاقس ينۆزاؤ نادئقلئلچۉۉغش هو ند  تم  حؤت ،نادتابغئ ،نادئقلئنچلاي

 .رر  ب   پغاو  س پؤک مح   ناندئبغاو  س

 .يدتا   تاياو و  ر  هليش   نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کيلأم نيب سن  ا  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ،پئر ئدشل اۉ  انئساز ار او   نگئنئيآ ناز م  ر   اندئيآ ناباغش ،لاوو او   .رر  ب   تم  حر   ار الالقح يلر ۆد چاۆ  لااغتاقح اسلو  ب ينۆگ تامايقئ

ق زامان نگو  س ناداو ار ات اندئيآ ناز م  ر   ،يجچۆناۆ .ار نالو  حناحرغۉ ،ينجيکاي .اتسۉت از ار او    .ار نالااو 

 :ئديتآ (نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو   لااغتلالآ) ئلآ يتزر  ح  

 :ئديتآ مل  أ تييس   .ميدتيشا   نمد  ل  أ تييس   نم   —

 .يگ  ر ب   ئبغاو  س رادۉقم ۉب مح   أشيک زنگئلاي ريب ه،رسب   پغاو  س رادۉقم هچأن ار الالقح يلر ۆد چاۆ  لااغتاقح

 :رالئديتآ رل اباحاس

 ؟ريمديک نگينأيييد يشيک ريب لاو   ،ئلآ اي —

 :ئديتآ ئلآ يتزر  ح  

نده  هليش   لاو   — نده  نار ئچدآ ئنئز آغ نگئر ل ر اداز ار او   ئناغي ،ريدب   .ريدب 

 :ئديتآ مل  أ تييس  

 تاز آ ئرالئسآ گنۆم شيمتي   مح   يسگيجه  امۉج .رد  ا   تاز آ ئرالئسآ نگۆم شيمتي   هندۆگ رح   لااغتاقح اندئيآ ناز م  ر   —

 .رد  ا   تاز آ ئرالئسآ رادۉقم انچو  ش مح   يسگيجه  ماير اب يتآ ه،تسا   تاز آ ئرالئسآ نگۆم هچأن هنديچاي نگئنئيآ ناز م  ر   .رد  ا  

 :رد  ا   نامرپ   املاسسئحيل آ  لئيار بج   لااغتاقح ه،سلگ   ئيآ ناز م  ر   .يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 هو لغئر اب انئر بغا نگئناپاستۉم تمم  احۉم ،پئلآ ئنئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   هسأک ريب نانداو   .لغئر اب هدشيحب   ،لئيار بج   يا   —

 :لغئيتآ

 لئيار بج   تاغو  لاو   .ليچگاي ناندئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   پيدا   ئقلئچئقيل  نگائتاممائ .ريدپيلگ   ئيآ ناز م  ر   ،لاللۉسر   يا   —

 :هو رل  گ   پئلآ ئنئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   هسأک ريب ند  شتيحب   ،پۉتۉت ئنئنامرپ   نگئنلااغتاقح مل اسسئحيل آ 

 .راديآ پيييد – نيسچاي ئبار ش   کأ پ ۉب ،يدتا   نامرپ   نگااس لااغتاقح ،لاللۉسر   يا   —

 :راديآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟نيرچ  اي ئبار ش   کأ پ کيچين زئتساممائ —

 پيسن   مح   نگائتاممائ نانگدئدقئر اس ئلتادااغس !ليچگاي نس   لاوو او   !مئبئباح يا  “ :رل و  ب نامرپ   نادل ااغتاقح تاغو  لاو  

 .”نييد  ا  

 لئيار بج   الداح لاو   .رر  ب   املاسسئحيل آ  لئيار بج   ينأسأک نگو  س نانداو   .رچ  اي ئبار ش   کأ پ تاغو  لاو   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :املاسسئحيل آ 

 کأ پ مح   رل او   يبأبس   .رل و  ب نامرپ   ني  يد – لغئلاس هنيرل  ز ؤگ نگئنئر التاممائ راداز ار او   نگئبئباح لاو   ئتقئر اس نلغا ند  س  أک —

 هدتري  ئحآ ه،سچاي ئبار ش   کأ پ هدأينۆد ميک رح   .ري  يد – رنالئپسات ئنئبغاو  س نگيرنل  چ  اي نار ۉحت   نابار ش   هو رنل  يسچاي ئبار ش  
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 :رر  ب   نامرپ   نادحاوز و  د کيلأم ه،سلگ   ئيآ ناز م  ر   مح   هليش   .رل و  ب مار اح نگااو   حاوز و  د

ر  ئلاپج   هو ئسآ نگۆم نادحاوز و  د .ري  يد – لئغالاغب ئحاوز و  د يدي   انچايلو  ب مامات ئيآ ناز م  ر   أت — نده ل   رح   .رل ر ار ائقچ يب 

 :رد  ا   زاو او   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   هندۆگ

 يمج   هو زم  تا   پاز آ أشيک ريب چيح يکأ د ر ؤگ لااغتاقح يآ لو  ش .يلدگ   ئيآ ناز م  ر   ،رنگالۉلو  ب شو  ح ،ناستۆرؤگ يلحأ يا   —

 هندۆستاۆ نگئرشآ ،پۉلو  ب يشيک ئليانر ۉس ئشاغي ئيآ ناز م  ر   اسلو  ب اديپ   تامايقئ ئتاغو  رح   .رد  ا   ئتاغي نل  يب رۉن يرل  ر ؤگ

 :رل و  ب نامرپ   نادل ااغتاقح تاغو  لاو   .رل  گ   هديجتم   لااغتاقح .رل و  ب ريزأح

 نمد  يتزز  ح   نگينم   نۆگ ۉب .ليگل  يد نگس  ل  يد همأن .ريدۆنۆگ ئقلئحاس نۆگ ۉب .ريلدأد  ينۆگ هجدس   نۆگ ۉب ،ئيآ ناز م  ر   يا   —

 .نيرر  ب   زينگس  ل  ساي هچأن

 :راديآ ئيآ ناز م  ر   تاغو  لاو  

 .ليگر ب   نو  د ار ل او   .رئدپۉرۉت ند  ر ؤگ چنگالاي يرنل  ت   نگئنئتاممائ تمم  احۉم —

ريشده لر نگو  س نانداو   .رل و  ب نامرپ   تاغو  لاو    :راديآ هني   ئيآ ناز م  ر   تاغو  لو  ش .رل  ر ر  يتگ   رل  لل  ۆح ند  شتيحب   پ 

 .ريچدنگالاي ئشاب نگئر ل ر اداز ار او   ۉب ،ايادۉح راب يا   —

 :رل و  ب نامرپ   تاغو  لاو  

ريشده لر .نگيريتگ   چأت نيچاۆ رل ر اداز ار او   ۉب ند  شتيحب   —  .رل  ر ر  يديگ   پيريتگ   پئلآ چأت پئر اب پ 

 :راديآ ئيآ ناز م  ر   هني   نگو  س نانداو  

 .رئچدنگالاي ئرالاقيآ نگئر ل ر اداز ار او   ۉب ،ايادۉح راب يا   —

 :رل و  ب نامرپ   هني   تاغو  لاو  

ريشده لر يا   — ريشده لر لاو   .نگيريديگ   شۆوؤک تۆبۆج نگۆم شيمتي   هنيريب رح   نگئر ل ر اداز ار او   ۉب ،پ   نگئنلااغتاقح پ 

 :راديآ ئيآ ناز م  ر   نگو  س نانداو   .رل  ر ر  يديگ   شۆوؤک ،پۉتۉت ئنئنامرپ  

 .لغئر ۉيو  د نل  يب نگيمر  ک   زاؤ نگئئر ل ر اداز ار او   ۉب .رل ر ار ۉد چآ هندۆرؤگ رل ر اداز ار او   ،ايادۉح راب يا  

ريشده لر  تاغو  لاو    :رل و  ب نامرپ   هپ 

ريشده لر يا   —  ينۆشؤگ نگۉناو   .مئلدقئ شئاغب ار ل او   نل  يب مئتار دغۉ زاؤ يزۆکاؤ  نار ۉد پيرت  ؤگ يري   تغا يدي   لاو   ،پ 

ريشده لر تاغو  لاو   !نگيرب   ار ل او   (ينيتا  )  .رل  ر ي  اي رل ر اداز ار او   هممح   .رر  ب   يشؤگ لاو   ار ل ر اداز ار او   يمج   پيريتي   هنيري   ئنامرپ   پ 

 :راديآ ئيآ ناز م  ر   نگو  س نانداو  

 .راب مئدئماۉ ريب نند  س   ،ايادۉح راب يا   —

 :راديآ لااغتاقح

 :راديآ ئيآ ناز م  ر   تاغو  لاو   .نيرد  ا   لۉبقا نم   !ليگل  يد اسلو  ب نگيگل  ساي همأن ،ئيآ ناز م  ر   يا   —

 :رل و  ب نامرپ   تاغو  لاو   !نئر ار اب پئلآ هدشيحب   ئرل ر اداز ار او   يمج   نم   ،ايادۉح راب يا   —

ريشده  يا  “ :رل و  ب نامرپ   هدشيحب   نادل ااغتاقح تاغو  لاو   .لغئر اب پئلآ هدشيحب   نگئئر ل ر اداز ار او   يمج   ،ئيآ ناز م  ر   يا   — پ 

 .”نگئر اب پئلآ هدشيحب   ،پئلقئ اماغن ،پأر ؤي ناندنگۉو  س نگئر ل ر اداز ار او   ۉب ،لر

ريشده لر  ند  ا   ئلامآ ئيساح تااغمج   ۉب“ قئلاح تاسار آ تاغو  لاو   .رل ر ار اب پئلآ هدشيحب   ئرل او   نل  يب ئقلتاغشوو  ح پ 

ريشده لر لاو   انداو   .رل ر ل و  ب ناير اح ،پيييد–”؟ينک  ا    :رل ر اديآ پ 

 .رل ر ار ۉد پيييد – راب مر  ک   ئفتۉل نادل ااغتاقح نۆگ ۉب ار ل او   .رئدر ل ر اداز ار او   رل ۉب —

 :راديآ ئيآ ناز م  ر   هيسا   .رل ر ار اب هنيگيشاي نگيدشيحب   تااغمج   لاو  
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 .ري  يد – زينگيدتي   از نگئئداساقم يلحأ ،نگئلغا شو  ح ،ئرل ر اداز ار او   نگئنئتاممائ تمم  احۉم يا   —

 .رر  يتي   انئداساقم ئرل ر اداز ار او   هممح   ئيآ ناز م  ر   ،نل  يب کيلل  يش  

 يزينگيرلل  يد .نگيرۆتاؤ ئشاغي نل  يب سالحائ هو نگيدا   ياجرب   ئشاغي اندئيآ ناز م  ر   ينيرما   نگئنلااغتاقح ،رنل  يمؤم يا   —

 نکد  يکلم  تر  س   هر ل  شاي لأد  ئقيل  اتغايرش   يزينگيرل  ز ؤگ .نگالاقس ند  تم  حؤت هو ند  ز ؤس نلاي ،نکد  يلپيرؤگ هو نادتابغئ

 ۉب رگ  ا   .نگۉلو  ب اندامشۉپ هو نگيدا   ابو  ت زيت ناماز  لو  ش ،اسلو  ب اديپ   شاي ئقدالمو  ب ئقيل  اتغايرش   هو يشاي ...يب .نگالاقس

قي تاز  هگز اؤ ناداقماوسۉس هو ناداقلمو  ب چآ هز يس زينگس  م  تا   کد   مئناديآ  .و 

 .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 :ئديتآ لاو  

 .رئدئقلتاز آ ناندۉداو   حاوز و  د ئرئحآ (ميليب ،مئلئا) ،ريدتف  ئر اغم ئسارتاو   ،ريدتم  حر   ئلاوو او   نگئنئيآ ناز م  ر   —

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب تاملاس ند  أنۆگ ،اسلو  ب تاملاس اندئيآ ناز م  ر   ميک رح   .رئداندئيآ ناز م  ر   ينگلؤک نگيلاي .رئدر اب ينگلؤک نگئداز  رح   —

نده  لاو   هتسا   تاش ينگلؤک ريب ميک رح   .رل و  ب تاملاس ند  أنۆگ هو نادالب   رلل  اي مامات ريشده لر يمج   ند  ب   ميک رح   .رل و  ب تاش پ 

نده  لاو   ه،تسا   تاش ئنئيآ ناز م  ر    ،اسلو  ب تاش لااغتلالآ نمد  يک رح   .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ نگينأند ب   لاو   .رل و  ب تاش لااغتاقح ند  ب 

 .رل و  ب مار اح حاوز و  د أند ب   لاو  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ئلدو  ب تاپو   اندئماير اب راچاز آغ مل اسسئحيل آ  مادآ نيچاۆ نگۉناو   يکچۆن .ريلدأد  ئشاغي اکين قئاندئسار آ نگئيآ يکاي —

 .لأد  ئوغو   کم  تا   اکين اندئسار آ نگئماير اب يکاي ۉب .ئلدو  ب تاپو   اندئماير اب نابرغۉ هنا   وو  ح

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 از ار او   ميک رح   .رل  ر د  ا   تنب   ئنايتش   هو رل ر اچآ ينيگيشاي نگيدشيحب   ،رل ر الاغب ينيگيشاي نگئحاوز و  د هندل  گ   ئيآ ناز م  ر   —

ق نل  يب تااغمج   ئنئز امان تاغو  شأب ه،سم  تا   تابئغ هو ارسۉد شاد ند  تم  حؤت هو نکد  يلپيرؤگ ه،سم  ل  ز ؤس نلاي ،اتسۉت  ،اسااو 

 هبرت  م   لو  ش ئنئيآ ناز م  ر   هندب   لاو   .رچ  گ   ينيسأنۆگ ند  ا   لئي لو  ش نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،رسۆتاؤ ئناز م  ر   نل  يب هبرت  م   لو  ش

 .رل و  ب کد   ااغچ نغاو  د نگئاي ند  ه نا   هو رل و  ب کأ پ ند  أنۆگ هرسۆتاؤ نل  يب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق ئنئز امان او ار ات ميک رح   — ريشده لر هنديگر  و  ؤت نگئرشآ نگااو   ئرنگات ،اسااو   ئنئناس نگئر ل او   .رر  ب   پغاو  س اچئناس نگيپ 

 .زلم  يب هگز اؤ نادل ااغتلالآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ر   اندلو  ب ينۆگ تامايقئ نده ل   نگو  س نانداو   .رل  ر ر  ت  ؤگ ئنئشاب ند  ر ؤگ رل ر اداز ار او   ادتاغو  لاو   .رل ر ل و  ب مج   نيچاۆ پاساحب 

 لاو   قئلاح تاسار آ يلحأ .رد  ا   ريسأت انئر الالقح نگئداسار آ هممح   لاو   .رل  گ   ئرالسائ شتيحب   ناندئر ل ز ئآغ .رل ر ار اب اداسار آ

 امما   .زامار و  س ند  يشيک-يشيک ،پيييد”؟راب نگأنۆگ هن اي ،راب نگئتااغت هن“ ينۆگ تامايقئ نيچاۆ ئئغلئملقئاي نگئسائ

( اقر آ) رماح ناندئز آغ اسلو  ب نچ  اي رماح رگ  ا   .رل ر ل و  ب نايآ يرل  أنۆگ ند  ا   ناندئتابياح نگۆنۆگ رل او   اسلو  ب راب رمالادآ يلأنۆگ

 .رل و  ب کد   زمب  ۆگ ئلاۉ  يلسيم ئنر غا ،اسلو  ب رو  حيتۆس .راآق نند  يرجل  رف   نگيرأ ،اسلو  ب ند  ا   انئز  رگ  ا   .رل  گ   ئسائ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر  ناداييئرر ۉح ايز ح  ۉج ۉبآ

 نادتادابائ زيندۆگ-هجيگ ادياج لاو   .يدتا   ادئج ينۆزاؤ نادر مالادآ .يدتا   انيب ياج ريب هندۆستاۆ نگئاغد ريب اداسر اب لاو  

 .ئدالمو  ب لئپغا
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 :ئديتآ يروم   حئلاس

 ،ئغساو  بناي تمم  احۉم الدو  ي .ميدر أيلگ   پئئقچ ند  ياؤ نيچاۆ کم  تا   تار ايئز  انئناي نگئناييئرر ۉح ايز ح  ۉج ۉبآ نۆگ ريب نم   —

 :رالئديتآ رالتااغمج   لاو   .ئدۉقلو  ي ئماجآ پئباح هو ئناننب   تئباس ،رانيد کيلأم

 :مئديتآ نم   .رل  يدييد – ؟نگئرسارياب أر ين نس   ،يروم   حئلاس يا   —

 يسيلو   نگئنلالآ شأب زيب ،پيييد – ئلار اب مح   زيب اسلو  ب ئلاي نگۉناو   .نئر ارياب اتار ايئز  انئناي نگئناييئرر ۉح ايز ح  ۉج ۉبآ —

 نگئنلالآ شأب نل  گ   ۉب .ئديتآ ناز آ ايز ح  ۉج ۉبآ .رل  يدتي   پيلگ   هنيگيشاي نگۉناو   تااغمج   لاو   تاغو  لاو   .کيدر  ؤي پۉلو  ب

ق زامان نل  يب يسيلو    .يدشلل  ا   نل  يب ايز ح  ۉج ۉبآ پئر اب پۉرۉت ئغساو  بناي تمم  احۉم هيسا   .ئدر اتغۉ ئتاغو  زامان .رالئدااو 

 :ئديتآ ايز ح  ۉج ۉبآ

 ؟ميک زيس —

 :ئديتآ لاو  

 .نئر ئدئغساو  نيب تمم  احۉم نم   —

 :ئديتآ لاو  

 نگو  س نانداو   .يدم  رب   پغاو  ج ئغساو  نب   تمم  احۉم .يدييد – ؟يمزيس ئسمادآ يلب  رت  م   ئشاغي نگينيرح  أش اسر اب —

 :ئديتآ مح   نگااو   .يدشلل  ا   پئباح

 ؟ميک زيس —

 :ئديتآ لاو  

 .نئر ئدئماجآ پئباح نم   —

 :ئديتآ لاو  

 نگو  س نانداو   .يدشلل  ا   نل  يب ئناننب   تئباس نگو  س نانداو   ؟يمزيس ئسمادآ نايلو  ب لۉبقا يگل  يد نگينيرح  أش اسر اب —

 :ئديتآ نگاام نگو  س .ئلدو  ب شنگد  ۆررۆگ نگو  س ند  مم  ح   نل  يب يروم   حئلاس .ئدلو  ب شنگد  ۆررۆگ نل  يب رانيد کيلأم

 ؟ميک نس   —

 :مئديتآ نم  

 .يروم   حئلاس —

 :ئديتآ لاو  

ق ناحرغۉ ئشاغي زيس نم   — ق ناحرغۉ ريب ئناح ،ميدپيديشا   پيييد زنگئئرسايااو   ۉب نم   ادتاغو  لاو   .يدييد – نگااو 

ق ئتايآ ئلتامار ک    ميک .)ار ۉجحام نانار جيح انۉلقۉاي هو هنيميرجۉلميب نيزي-هموي   اشر ۉب ل هتک  يألم  -لن  وار ي   هموي  ) .مئدااو 

ريشده لر .رل ر ل و  ب ريزأح اندئسار آ رالئقيل اح ينۆگ تامايقئ ريشده لر .رل  ر ر  ؤگ يپ  قي ئقلتاش نۆگ ۉب .رل  ر د  ا   زاو او   پ   رل  ر أکأ نۆگ ،و 

 :ناندئپار ات نگئنلااغيتادۉح هني   .رار ۉد شاد نادل ااغيتادۉح

 .رل  گ   زاو او   ني  يد – نگئر ۉد شاد نمد  يحأگر د   رل  ر أکأ نۆگ —

 :ئديتآ يروم   حئلاس

 امئز ئد ئنئشاب نگۉناو   تاغو  لاو   نم   .ئلدئئقي هو ئدر اۉ ار اغن ريب اييئرر ۉح ايز ح  ۉج ۉبآ .ميدپيشيتي   اياج لو  ش نم   —

 :ئدار و  س نند  م   لاو   .ئدر اب يرأکتامزئح ريب نگئنايز ح  ۉج ۉبآ .ريدپيرب   ناج مأييا   لاو   مرس  ؤگ .ميدي  ؤس

 ؟ميک زيس —

 :نم  
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 .ميدييد – نيريديريب نگينيسيلو   رتؤد نگئنلالآ هو نئر ل و  ب يروم   حئلاس نم   —

 :لاو  

 :مئديتآ نم   .يدر ب  الآغ پيييد – يلداؤ  ميريپ نگينم   —

 .نگيلديب کيچين —

 :ئديتآ لاو  

 رل او   ئغو   ،ليگر يتگ   ينيلو   کل  ؤب ريب هتسي   لاجآ نگاام تاغو  رح   ،ايادۉح راب ،يا  “ :يدر د  ا   تاجانئم هشيمح   ميريپ نگينم   —

ق زامان نل  يب نگينم   ق ئماز انئج نگينم   نگو  س نادز امان .نئسااو   ينم   رالتااغمج   لاو   نگو  س نانداو   .نئسااو 

قي ئتاغو  نلغا نالمو  ب لۉبقا يگل  يد زيگر ح   نگئر ل او   .يدر ي  يد”رنل  ۆسمؤگ  هيسا   .ميدتيشا   ئزنگئئدآ نگيلزيس نم   .رۉدو 

ق ئنئساز انئج ،رل ۉ دوۉي ئناو   رل او   نگو  س نانداو   .ميلديب ينينل  اؤ  نگيميريپ  لاو   نگو  س نانداو   .رل ۉ ديغو   هر ؤگ هو رالئدااو 

 :رالئدار و  س نند  يرأکتامزئح نگئناييئرر ۉح ايز ح  ۉج ۉبآ رالتااغمج  

 ؟يدشيتي   نادتااغت ئيساح (هجر  د   نۉرو  ا) امااقم ۉب نگيريپ ،شادر غا يا   —

 :ئديتآ رأکتامزئح لاو  

 :ئديتآ رالتااغمج   لاو   .ئدر ل و  ب اقمتۉت از ار او   امادئم ئتااغت نگيميريپ —

غد رأکتامزئح —  ئنئئغداقلجو  ب هيا   أجر  د   ۉب نگۉنو  ا انداو   ،اسلو  ب از ار او   يسۆپؤک نگئنئتااغت نگيميک ينداي زيب .رايديآ ئرو 

 .کيلديب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ر  هندۆگ لاو   — نده ل   يسس  أک اندۉلغو   نگۉناو   .رل  گ   انئناي نگينأند ب   لاو   ه،دشيرپ   ريب .رل  ر ر  ب   نامرپ   هگأ مرب  اي هدشيحب   يب 

 أند ب   هو رر  ب   انۉلغو   نگۉناو   ينأسأک هدشيرپ   لاو   .رل و  ب ئلو  د ناندئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   يلر يحأم نکد  شۆم هسأک لاو   ،پۉلو  ب

 :رئدپئلئز اي پيييد هليش   أسأک لاو   .رر  يتي   ئنئملاس نگئنلااغتاقح

 .زينگيرسلم  اؤ  زيس زيگر ح   هو زالمو  ب شاد ند  ز يس زيگر ح   هدشيرپ   ۉب —

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 لاو   .ئدر ايغو   ادر اشاد پۉيغۉ وۉس أيز ۆک لاو   هجيگ .ئدر اب يسيز  ۆک ريب نگۉناو   .ئدر اتۉت از ار او   امادئم ئتااقس ئررئس

 .ئدر اچآ ئنئز آغ نل  يب وۉس ۉقوو  س لاو   .ئدر ل و  ب ۉقوو  س ئوۉس نگينأيز ۆک

 :ئديتآ ئداداغب يتن  ۆج حئش

 :مئديتآ نگااو   نم   تاغو  لاو   .رئتاي هيز ۆک کۆ وؤد ريب هندۆنگاؤ نگۉناو   .مئدر اب اتار ايئز  هنۆياؤ نگۉناو   نۆگ ريب نم   —

 :ئديتآ لاو   ؟ريديز  ۆک يليحأن ۉب —

 امئناي نگينم   .نئر ئدپالاۉق هدز ينگۆنگاؤ نگيزيس نم   .مئدر اچآ ئماز ار او   نل  يب وۉس لاو   .مئدر اييغو   پئلاس وۉس أيز ۆک ۉب نم   —

 :ئديتآ هو يلدگ   نانز   نينز  أن ريب

 هو غائلاقچمآ نل  يب ئبار ش   کأ پ نگيتنن  ج   هد-رگ  ا   .زنگئئرسايچآ نل  يب وۉس ۉقوو  س ئزنگئاز ار او   ،ئتااقس ئررئس يا   —

 نگيزيس يزيب لااغتاقح .نئر ئنديا-لآ يرۆح نم   .کچ   لا   ناندۉم اسلو  ب راب نگئوۉرزآ غائلاقچمغۉ يرل  ير ۆح ئلاي نگيزيب

 – رأيلم  گ   شو  ح هز يب نگينر  ب   تاحار  ،تانئز  هنۆزاؤ نل  يب وۉس ۉقوو  س ۉب .سئر ار ۉد پۉلو  ب راييات هز يس زيب .رئدپئدار اي نيچاۆ

 نگااو   .نئر اياچمآ ئمئز آغ نل  يب وۉس ۉقوو  س زيگر ح   ينداي ،ئداداغب يتن  ۆج يا   .مۆدوؤد ينأيز ۆک ۉب نم   نگو  س نانداو   .يدييد

 .يدييد – زنگئۉلدو  ب أو ۆگ زيس

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 .ميدتا   تاجانئم نم   —

 :يلدگ   نامرپ   نادلالااغتاقح ادتاغو  لاو   ؟نگيرسد  ا   شاي همأن امئتاممائ نگينم   نس   ،ايادۉح راب يا   —

 لاو   ه،تسا   تااغت نگاام ميک نانگدئتاممائ نگينس   لاوو او   .ميدتا   رتش   تاز  يدي   نگائتاممائ نگينس   ،تمم  احۉم يا   —

 ند  أنۆگ ميک رح   ،ينجيکاي .نيرر  ب   ئنابغاو  س هو ئنئدز ۉم نگۉناو   نل  يب ئقلئحاس .نئر امرايتغا انئز ائ ،نيرد  ا   لۉبقا نم   ئتااغت

 نگينأند ب   لاو   .نئر ار غا انئساز آغ يدي   نگئنئنئماندا   ،يجچۆناۆ .نيرد  ا   کأ پ ند  أنۆگ هو نيرد  ا   لۉبقا ئنابو  ت لاو   نم   ه،تسا   ابو  ت

 .نيرم  رب  اي احاوز و  د ،نيرد  ا   شاغب انئساز آغ ريب ئنئساز آغ ئتلآ لاو   نم   ،اسلو  ب ادتااغت ئساز آغ ريب ،اسلو  ب هدأنۆگ ئساز آغ ئتلآ

 لاو   انداو   ،اسلو  ب نغئمغا پيدا   نامشۉپ ،پيريتگ   انئداي ينيسأنۆگ ند  ا   رگ  ا   .نئر ار غا هنۆنگلؤک نگينأند ب   لاو   نم   ،ينجۆدر ؤد

قي ينيسأنۆگ نل  يب کم  رب   ساي ،پاز آ-ريدرتد   ينأند ب   لاو   ،ينجيشأب .نيرچ  گ   ينيرل  أنۆگ ند  ا    الدئي ريب ،ئنجئتلآ .نيرد  ا   و 

 ئسسائ ينۆزاؤ ادتاغو  يکاي ۉب هندب   لاو   .رئدشغئ اسلو  ب ئپار ات ريب ،رئدسۉمو  ت ئپار ات ريب نگۉناو   .نئر اچآ لو  ي يکاي ئحاوز و  د

ر  لاو   ه،تسا   تااغت نگاام ،پۉتۉت غاوو  س هو نده ل   نگينس   ،تمم  احۉم ،يا   ،ينجيدي   .نيرم  رۆديؤک ادحاوز و  د ينۆگ تامايقئ يب 

 ،اسلو  ب پؤک ناندئتااغت يسأنۆگ نگينأند ب   رگ  ا   .نئر امتۉت نل  يب ئقلزئتسلادآ ،نئر اتۉت نل  يب تامرو  ح ئباساح نانگدئتاممائ

 ئنئلام نگئر نالالمۉسۉم هو رنل  د  ا   مۉلۉ ز ار نالالمۉسۉم هدأينۆد رل  يشيک لاو   .نئر ل اس انۉنيو  ب نگيرل  يشيک هليش   ينأنۆگ لاو  

 .نيرر  ب  اي هدشيحب   ئرمالۉلز ام .نيرر  ب  اي احاوز و  د ئرمالئلاز  لاو   .رئدر مالئلاز  اد-ئلاي نگۉنو  ش .رئدر ناللآ 

 .رد  ا   تااغت نگاام نگئتاممائ نگينس   .ميدتا   رالئقلئشاغي انچۉم اندقئاح نگئتاممائ نگينس   ،تمم  احۉم يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :راديآ ينۆگ تامايقئ لااغتاقح ه،رسۆتاؤ نل  يب او ار ات ينأجيگ زۉتاو   ميک رح   —

ق او ار ات ،پۉتۉت از ار او   يا   — ر  نااو  نده ل  ر  ،نادر نالئتاح ،ند  ر ل  ر أ يزيس ،ب  نده ل   مح   ميدتا   تاز آ نادر الپاز آ يکل  يب   هو کلج  گ   ند  ب 

 .ري  يد – ميدتا   سل اح ناندۉداو   نگئحاوز و  د

 :ئديتآ )!نيتسا   ئلر ۉن ينۆزۆي نگۉناو   لالآ) ئلآ يتزر  ح  

ر  ۉب ئنئيآ ناز م  ر   انداو   ،ئد-اسلو  ب رل اس پاز آ اتاممائ لااغتاقح رگ  ا   — نده ل   رل  يشيک لاو   رگ  ا   ،ند  پأبس   ۉب .يدز م  رب   هب 

 :رل او   .ئلدو  ب ميلأم ئئغملار اح نگئنۉداو   حاوز و  د ار ل او   ،رل اسلو  ب ئتاممائ نگيدمم  احۉم

 مح   ،رل  س  ليب اقح هو رل اسنانائ نگااو   ،رل  تس  ا   رار ائق ينيسمم  ح   ،ارسۉد پيلگ   املاسسئحيل آ  تمم  احۉم تاز  رح   ناداقح —

 نامشۉد انايتش   پيليب اقحأن يرل  شاي نلو  ب کر ت   لاو   ،رل  تس  ا   کر ت   يرل  شاي هممح   نلو  ب ناندايتش   هو رل  تس  ا   لامآ نل  يب رئدغا

  .رل ر ل و  ب تاممائ ئققئاح ،رل اسلو  ب

 نايب   ار الالقح ۉب ئرل املاۉ  نگيبح  زم   ۉب ينألس  م   لاو   .ريدپيدا   تاي هلس  م   همنچ  ا   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اپئناح ۉبآ مامائ

 لامآ نل  يب پئيغا ئلمائ امما   .نيسليب اقح ينيسمم  ح   ،نۉسلو  ب نقئ هلساي ،نۉسلو  ب تاسنگآ هلساي هلس  م   لاو   .رل  ر يدپيدا  

 نگيرل  ز ؤس ۉب يشيک رگ  ا   .نئسامتۉت نامشۉد ئرمالئلائ ينيد ه،سليب اقح ئباز آ هو ئتاحار  ،ئحاوز و  د هو ئحاچماۉ .نيسم  تا  

 .(رل و  ب يلز ۆي يکيا) ئقپانئم هو زالمو  ب تاممائ لاو   ه،تسا   رار ائق نل  يب يليد هنگيد امما   ،اسانمانائ نل  يب يگر  ۆي هنيريب ند  ر يب

 .رل ر ل اس احاوز و  د اندلو  ب ينۆگ تامايقئ ئرالئقپانئم

 !نيمأ .لئاغمرائقچ نادئقلاقح ينأممح   ،زئمئر نگات يا  

 ينجيدي   يميرگيي نگئنئيآ ناز م  ر   يسگيجه  رئدغا .ريديسگيجه  رئدغا يررو  س   نگيرل  گيجه  .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ريديسگيجه 

 :ئديتآ ينۆزؤس ۉش نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   )!نيتسا   ئلر ۉن ينۆزۆي نگۉنو  ا ئرنگات) ئلآ

 لااغتاقح .رل  ر ي  يد”يسگيجه  رئدغا“ أجيگ لاو   .رۆدپؤک تامار ک   هو ناسحائ هدگيجه  لاو   ئناغي ،ريدگيجه  ئلپغاو  س هليش   لاو  
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 يس هگيج چار اغم هجيگ لاو   ،ند  ينجيکاي .رالشئاغب ينيسأنۆگ نگئنئتاممائ تمم  احۉم ،ند  ينجيريب هنديسگيجه  رئدغا

 :پيدا   اداو  لااغتاقح ،پۉلو  ب

 نمد  ل  أ تييس   رل ر ئپقا اندلو  ب هجيگ لاو   ،ند  يجچۆناۆ .ري  يد – ميچدگ   ينيرل  أنۆگ نگئتاممائ نگينس   نم   !تمم  احۉم يا   —

 لااغتلالآ هجيگ لاو   .رل و  ب کل  ؤب يکاي يآ .رد  ا   تار اشائ ايآ نل  يب ئرالاقمراب کر  أبۆم ادۉح لۉسر   .رل  ر ي  يد”تا   کل  ؤب يکاي ئيآ“

ريشده لر مل اسسئحيل آ  لئيار بج   اسلو  ب يس هگيج رئدغا ئتاغو  رح   .رچ  گ   ينيسأنۆگ نگئنئتاممائ تمم  احۉم مح    .رل  گ   نل  يب پ 

ريشده لر لاو   نل  گ   ناداحت  نۆلميتر  ديس ريشده لر  نل  گ   لاو   .زلم  يب هسميک هگز اؤ .رل  يب لااغتلالآ هنگيد ئنئباساح نگيپ   هدپ 

 تاغو  لاو   .رئدر اب غئز اي ني  يد”لاللۉسر   تمم  احۉم ،ئحلاللالاي أحالاي ل“ هنديسيبپيلا   پار آ انداو   ،پۉلو  ب اقدياب نگۆم رتؤد

 :ار ل او   مل اسسئحيل آ  لئيار بج  

ريشده لر لاو   .راديآ پيييد – نگيدا   ناير س   ئناحاج ،نگئر اب —  ينلچ   ار اتانبۆگ نادر غاو  ندۆگ هو رل  ر د  ا   ناير س   ئناحاج پ 

 نگئنلااغتاقح ار ل او   ،رل اسلو  ب نار ۉتاو   نل  يب ئداي نگئنلااغتاقح رل او   ،اسلو  ب راب نيمؤم نالدايآ هو ند  ر أ ادياج رح   .رل ر اناليآ

 قئاح لاو   ،اسلو  ب قئاح هديشيک غاشاب نگينيشيک ريب ئناغي .رل  زکم  ؤ د ند  تم  حر   هر ل  يشيک ريبأک رل او   امما   .رل  ر ک  ؤ د ينيتم  حر  

 ،اسلو  ب لام مار اح هدياؤ لاو   اد-اي ،اسالاۉق پئتاي يشيک لاو   امما   ،اسلو  ب راي تنن  ج   أشيک ريب اد-اي ،اسلو  ب نأيم  رب   نل  يب ۉقلر و  ز 

 .رل ر ل و  ب پيسن  يب ند  تم  حر   هليب   رالتااغمج   لاو   ،اسلو  ب کيدم  تا   ابو  ت زينح  

ريشده لر لاو   نانداتآ نگاد نگو  س نند  يسگيجه  رئدغا ريشده لر  لاو   .رل ر ائقچ انامسآ پ   :رد  ا   لاو و  س لااغتاقح ند  پ 

ريشده لر يا   — ريشده لر لاو   !زينگيلدگ   شو  ح ؟زينگيرسأيلگ   ند  ر  ين زيس ،پ   :رل ر اديآ پ 

 :راديآ لااغتاقح انداو   .سيرأيلگ   پيريتي   ينگيتم  حر   نگينس   انئتاممائ تمم  احۉم —

ريشده لر يا   — ريشده لر ؟زينگيدتا   شاي همأن زيس ،ميپ   :رل ر اديآ پ 

ر  !نگيسيجيليب نايآ نس   :نگئساناد نس   — نده ل   .رل ۉ لدو  ب نل  يب نگئداي نگينس   نگيب 

 :راديآ لااغتاقح

ر  لاو   نم   .نگۉلو  ب أو ۆگ زيس اسلو  ب ئلاي نگۉناو   — نده ل   هو نيرد  ا   راچۉد امئر اديد ئرل او   .ميچدگ   ينيسأنۆگ نگيميب 

 .يدييد – نيرد  ا   شئاغب يدشيحب  

 .رئداقر ئشاغي ناندئبغاو  س نگئتااغت نل  يدا   هنديسگيجه  نگئيآ نگۆم ئبغاو  س نگئتااغت نل  يدا   يسگيجه  رئدغا

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   .يدتا   تاياو و  ر  نادادۉح لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) راپاج مامئا

ق زامان ر کاغات رتؤد هندب   نيمؤم رح   —  لو  ي شأب يميرگيي ،”احئتاف“ لو  ي ريب ار کاغات رح   هنديسگيجه  رئدغا اسااو 

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ ق”راپئغستيا“ لو  ي زۆي نگو  س نانداشو  ب نادز امان ،اسااو   نگينيسگيجه  رئدغا هندب   لاو   ،اسااو 

 هندب   لاو   .رد  ا   انيب رح  أش ريب هدشتيحب   نيچاۆ هندب   لاو   هني   .رد  ا   لۉبقا ئنئز امان هو ئنئساز ار او   نگۉناو   هني   .يغاپات ئنئبغاو  س

ق  يککلج  گ   نل  يب يسگيجه  رئدغا لو  ش هندب   لاو   .راپات ئنئبغاو  س نگيديحش   ريب نيچاۆ يسسجده  رح   ند  ا   هو ئتايآ رح   نااو 

 .رل و  ب تيحش   هسلاؤ  اندئسار آ نگينيسگيجه  رئدغا

 .يدتا   تاياو و  ر  نادادۉح لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) کيلأم نيب سن  ا  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات رتؤد يسگيجه  رئدغا نيمؤم رح   —  لو  ي شأب ،”ۉحالنز  نا   أنناي“ لو  ي شأب ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات رح   ،اسااو 

ق”ئنۉريفأک-لح  ۉييا   اي لقۉ“ مح   لو  ي شأب ،”لالاو ۉحلقۉ“ مح    :رل و  ب ئلاي نگۉنۉش ئبغاو  س ،اسااو 

 هندب   لاو   اندئتاغو  .رر  ب   ئنئبغاو  س نگينر  يديگ   ئجنگالاي نگۆم هو ئنئبغاو  س نگيند  ا   تاز آ ئلغۉ نگۆم ،نگيند  ا   جاح نگۆم

ق ئنئز امان ريشده لر  قئاندامسآ نادل ااغتاقح اسااو   :هپ 
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ريشده لر ،يا   — ق زامان لاو   نم   ،نگۉلو  ب أو ۆگ ،ميپ   .رد  ا   اداو  پيييد –مۉلدو  ب ئزار  ند  ه ندب   لاو   .مئدقالاي ينأند ب   نااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات رتؤد نيمؤم رح   هنديسگيجه ( ماير اب) يتآ —  لۉتايآ“ لو  ي چاۆ  ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات رح   ،اسااو 

ق”ينيرسۆک ق زامان هو نگئر نالاتۉت از ار او   مامات ،نگئر نالالمۉسۉم يکأ ند ۆزۆي ري   لااغتاقح ،اسااو   ادر ادۉقم يليحأن نگئر نالااو 

ق زامان ۉب ،اسلو  ب راب ئبغاو  س  .رر  ب   پغاو  س رادۉقم لو  ش مح   ار نالااو 

 

للي  باپ آلتئنجئ ا 

يانئ نگئنئر الپاغو  س نگئنئيآ ماير اب  ب 

 

ق نأمرۆتاؤ ئنئز امان يتآ اديتآ ۉب  ند  ا   نگاؤ ناديتآ .رۆدپؤک پغاو  س انداو   يبأبس   !نگيدا   کيلشک  پئناج غائلاقمااو 

ق ئنئز امان يتآ زنگئئر التادابائ  ئبغاو  س ،اسلۉتۉت از ار او   نۆگ ئتلآ ،نگو  س نند  ت  اؤ ينۆگ يتآ .رل و  ب لۉبقا يلپأبس   زنگئئئغنلااو 

 .رئدز ۉسنگو  س

 ،رل  يدتا   تاياو و  ر  )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادئر ادۉح تاغس ۉبآ

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 أند ب   لاو   .رد  ا   سل اح ناندئشاتآ نگئحاوز و  د ينينت   نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ،اتسۉت از ار او   اندئشاب نگئنئيآ ماير اب ميک رح   —

 قئرق نيچاۆ ئناتۉت از ار او   نۆگ ريب نگينأند ب   لاو   لااغتاقح .رر  ب   ئنئبغاو  س نگينر  ۆتاؤ نل  يب از ار او   ينلچ   انئر ئحآ نگينگۆرماؤ

نده  لاو   لااغتاقح .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنئتااغت قئلئي  .راير آ ئنئباز آ نگئتامايقئ هو رؤگ ند  ب 

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنئتادابائ نگئنئتاممائ تمم  احۉم يلحأ أند ب   لاو   لااغتلالآ ،اتسۉت از ار او   اندئشاب نگئنئيآ ماير اب نيمؤم رح  

 هندب   لاو   .رل و  ب رابار اب أينۆد ۉب ئئغلۉلاۉ  نگيرح  أش لاو   .رد  ا   انيب رح  أش ريب انئناتۉت از ار او   نۆگ ريب نگينأند ب   لاو   هدشتيحب  

 .يگ  تي   ئتاوو قۉ ااغمتۉت از ار او   نۆگ ئتلآ اديآ ۉب نگيميک رح   .يااغماوسۉس هو يااغلمو  ب چآ هندۆنۆگ تامايقئ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

قد تب  س   لاو   .ئدر اب شۆرود   ريب الدئياسر ائ ينب   —  تئبآ لاو   نۆگ ريب .يدر د  ا   چر اح انئسل غاشام ئنۉلۉپ يلحأ .ئدر اتاس پاو 

 پيلگ   هياؤ هو يدر ؤگ ئدئبآ .يلدگ   ار از اب کز  ينک   لاو   .ئدر اب يگز  ينک   نگئلايآ ياب ريب انداماز  لاو   .ئدئقچ ار از اب پئلآ ينيدب  س  

 :ئديتآ مئناح هيسا   .يدر ب   راباح ناندغئۉليو  شر و  ح نگئدئبآ لاو   امئناح

 يرچ  اي ئناو   .يلدگ   پئلآ ئدئبآ کز  ينک   .يدييد – اقلجآ تب  س   نم   .ليلگگ   پئلآ ينيچتب  س   لاو   لغئر اب ،کز  ينک   يا   —

 :ئديتآ نئتاح .ئلدو  ب ئقشآ نل  يب ليد ناج نگااو   هو يدر ؤگ ينيسنده ب   ۉب نگئنئر نگات مئناح .يدز يريگ

قد تب  س   ينس   نم   ،يچتب  س   يا   —  .يدييد – !تا   تب  حؤس نل  يب نگينم   هنؤي .نييد  ا   ياب ،پئر اندئد ناداقماو 

 :ئديتآ تئبآ

 :ئديتآ نئتاح تاغو  لاو   .يدييد – نيرم  تا   مح   ينداي ،ميندأمتا   يشاي ئلاي نگۉنۉم تاغو  چيح نم   ،نئتاح يا   —

 .يدتا   مأکأ م يرکل  يشاي کز  ينک   .ليگتا   مأکأ م يرکل  يشاي —

 :ئديتآ تئبآ

 نگينس   نگو  س نانداو   .نيير  د  يگ ئئغلچاپ لاو   .ليگر ب   وۉس ااغلمآ تر  أت نگاام .رئدپۉلو  ب ئقلچاپ مينت   نگينم   ،نئتاح يا   —

 .يدييد – نييد  ا   تب  حؤس نل  يب
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 :ئديتآ نئتاح

 .يلدگ   پئلآ ئرالتاز  نالئديآ کز  ينک   .لگ   پئلآ وۉس راب ،کز  ينک   يا   —

 :ئديتآ نئتاح

 ؟نگئرساو ۉي هدر  ين ينگينت   ،يچتب  س   يا   —

 :تئبآ

 .يدييد – نئر او ۉي ادئر اشاد ند  ياؤ —

 :ئديتآ نئتاح

 هنۆستاۆ نگئمات ،پۉلو  ب راچان تئبآ .لنگئۉوۉي انداو   .لغئئقچ هنۆستاۆ مات .نس   راديآ هميک يزؤس ۉب ،يچتب  س   يا   —

قي يري   چيح هر د  يگ پۆشۆد نامدات ميک يدر ؤگ ،ئدئقچ  .ينک  ا   تنل  ب   ادايئز  مات .و 

 :ئديتآ تئبآ لاو  

 – رئداقر ئشاغي مينل  اؤ  پالشات يمۆزاؤ نامدات ۉب نامدئنار اب احاوز و  د پيدا   انئز  ينداي ؟نگئداشاي ئشاي انچۉم ،نت   يا   —

ريشده لر  لااغتاقح .ئدالشات ينۆزاؤ نامدات لاو   ،پيييد  :ئدر ۉيۉب هپ 

 .يدييد”نگۉتۉت نأمرۆشۆد هر ي   ،نأمتا   اياز  ينأند ب   لاو  “

 .ئلدغا ادياج لاو   رل  تب  س   ئلالمئتاس .ئدر اب هنۆياؤ لاو   .ئديغو   تاملاس هر ي   ئدئبآ لاو   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   تاغو  لاو  

 :ئديتآ ئنئتاح نگئدئبآ

 ؟ئناح ئلۉپ نگيدب  س   ،تئبآ يا   —

 :ئدتآ تئبآ

قي —  .ئلدو  ب و 

 :ئديتآ ئنئتاح تاغو  لاو  

 لاو   ،نگو  سناز غئ رئمدات .نئيااقي ئنۉداو   نگۉناو   نم   .رئندار ۉد پقئاي تاو   ار ئمدات لاو   .نئيار اب هنۆياؤ نگئنئشنگغو   نم   —

 .ئدر اب هياؤ ،پيييد – نيير  ب   راباح هنيسي  ا   نگئر ئمدات

 :ئديتآ انئنئتاح نگۆياؤ لو  ا

 .يدر ب  ئديغا هد-يدييد – نيگر و  اپاي نگئئنان ،مئدر ئدز غئ نگئئر ئمدات —

غ .يلدگ   هنۆياؤ هو ئلدآ ئنان نئتاح تاغو  لاو   .رۉد پيشيب نان هيسا   .يلدگ   انئناي نگئر ئمدات يزاؤ  ۉب .يدر ب   نان انئر نالالاو 

 .ئلدو  ب يلپأبس   ئئغنلاچغا نند  يرل  شاي ئقدامرۉيۉب نگئنلااغتلالآ نگئدئبآ يسمم  ح   نگيرل  شاي

 نگيتري  ئحآ هو نگينأينۆد ينأند ب   لاو   لااغتاقح ،اسلو  ب نۉيو  ب اتادابائ ،پئچغا نند  يرل  شاي ئقدامرۉيۉب نگئنلااغتاقح ميک رح  

 !رد  ا   نامآ ناندئسالب   تري  ئحآ مح   أينۆد هو رد  ا   هيا   انئتامئغن

 

للي دينجي ا   باپ ي 

غس نگئنئيآ نابرۉغ يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 .ريدۆنۆگ هچجيحلۆ ز يريب نگيرنل  ۆگ ئلپغاو  س ،ميک ليلگيب

 :ريدپيلگ   ئلاي نگۉنۉم ادر اباح
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 يلحأ ،ينجيکاي .رل و  ب نئز اۉ يرماؤ ،لاوو او   .رر  ب   تاز  ناو   أند ب   لاو   لااغتاقح هرسۆتاؤ نل  يب از ار او   ينۆگ ناو   ۉب ميک —

 لاو   ،ينجۆدر ؤد .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ نگينأند ب   لاو   ،يجچۆناۆ .رالاقس نامآ نادر ل الب   يلر ۆد أنچأيلگ   لئي يکينداي ئنلغاشام

 نگيگ ينۆرؤگ نگينأند ب   لاو   ،ئنجئتلآ .رد  ا   تاسنگآ يگم  رب   ناج نگااو   ،ينجيشأب .رد  ا   پاساح يکاي ئنئر التادابائ نگينأند ب  

 هو ناندغئۉلر و  ح ئلاۉ  نگئتامايقئ ،ينجيزيکس   .رل  گ   رئآغ ئپار ات ئقلئشاغي اندلاس ئنئلامآ أز ر  ت   ،ينجيدي   .رد  ا   نوش  ؤر هو

 .رت  اؤ تاسنگآ نادتار ئس ،ئنجۉناو   .رر  يتي   انئتامئغن نار ۉد نالمو  ب ادا   نگيدشيحب   ،ئنجئز قۉو  د .رل و  ب نامآ ناندئئغنچلقۉر غو  

 .راپات ئنئبغاو  س نگيرل  ر مب  غائپ هرسب   ااقداس هنگنگت   ريب ينۆگ هچجيحلۆ ز ميک رح  

 ناو   ۉب ميک رح   .راپات پغاو  س کد   نار و  س ئنئلاح نگيرل  أيۆلواؤ يمج   اسار و  س ئنئلاح نگئناسساح هندۆگ ناو   لاو   ميک رح  

ق ئنئز امان از انئج هنگدۆگ ق ئنئساز انئج نگيديحش   يمج   أند ب   لاو   ،اسااو   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنااو 

 نگئنلآ  نامحئم يرل  ر مب  غائپ يمج   اسلو  ب نامحئم نيمؤم ريب أند ب   لاو   اد-اي ،ارسئچدآ ئنئساز ار او   نگئنامحئم ريب ميک

 أند ب   لاو   لااغتاقح ه،تسا   تاغشوو  ح ئرل او   ،اساپئس ئنئشاب نگيرمل  يتي   هنديچاي نگۆنۆگ ناو   ۉب ميک رح   .راپات ئنئبغاو  س

 .رر  ب   ياج ناندئساياس نگئرشآ

 هممح   هد-هني   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تار ايئز  ئنادۉح لۉسر   هتسا   تار ايئز  ار مالئلآ ينۆگ ناو   نگينأچجيحلۆ ز ميک رح  

 .راپات ئنئبغاو  س نگئنار ۉتاو   نل  يب رل  ر مب  غائپ

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :)نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نادئقددئس هشأ يبيب

 فۉراغم رما   نادر مالئلآ هو ئدر اتۉت ستو  د پؤک ئبار ش   لاو   .ئدر و  حپار ش   يزاؤ .ئدر اب تيگيي ريب هنديرح  أش هنيدم  

 :ئدر اديآ .يدز م  نگل  يد

 هدچج  يحلۆ ز لاو   امما   .يدر ي  يد – نگئديآ نگاام نگو  س نانداو   .نگيدا   ادئج ند  ر ل  شاي ئقساپ هو ۉقزو  ب ئرالالقح هممح   —

ق زامان  .ئدر اتۉت از ار او   ،ئدر ااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان هدچج  يحلۆ ز ۉب .نگئرسايلو  ب ادئقلۉقزو  ب رنل  ۆگ هممح   ،تيگيي يا   —  نگيرنل  ۆگ ۉب .نس   راتۉت از ار او   هو نس   رااو 

 .يدييد – ؟ئنگمئلدآ راباح ناندئسئنام

 :ئديتآ تيگيي لاو  

ق ئنئز امان نگينأچجيحلۆ ز ۉب !لاللۉسر   يا   —  لاو   .نيرأيدا   تئماۉ پيييد – ؟نگأکيمرد  ا   ناندئر اتاح گنئر نالاتۉت از ار او   ،پااو 

 :ئديتآ ادۉح لۉسر   تاغو 

 .يدييد – رئدپاساحيب ئبغاو  س نگئر نالاتۉت از ار او   نۆگ ۉب —

 .رۉد پئئقچ رۉن ند  ر ؤگ ريب .ئدر اب اناستۆرؤگ ينۆگ ريب نگينأچجيحلۆ ز )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) يورؤس نايفۉس نۆگ ريب

ر ب   يمج    :يلدگ   زاو او   ريب ادتاغو  لو  ش .يدتا   ريکيپ ادار اب ياداغي ۉب يورؤس نايفۉس .رۉد پۆشۆد ئقلتاش هنده ل 

 ميک رح   .يدپيدا   تادآ ئاغمتۉت از ار او   هدچج  يحلۆ ز هندب   لاو   .ريدۆرؤگ نگينأند ب   ريب رؤگ ۉب !يورؤس نايفۉس يا   —

 از ار او   هدچج  يحلۆ ز زيگر ح   يورؤس نايفۉس نگو  س نانداو  .يدييد – رل و  ب ئلاي نگۉنو  ش يرؤگ ،اتسۉت از ار او   هدچج  يحلۆ ز

 .يدم  تا   کر ت   ئاغمتۉت

 يروت  “ هنۆنۆگ ينجيزيکس   نگۆنۆگ ناو   لاو  
 

 .ريکدم  تا   ادل آ  ئسئنام نگينأييروت   .رل  ر ي  يد”ي

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   نابرغۉ هيۆد نگۆم هو نگيند  ا   تاز آ ئلغۉ نگۆم أند ب   لاو   لااغتلالآ ،اتسۉت از ار او   ينۆگ هييروت   ميک —
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 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تااغت لئي نگۆم يکاي ناو   هو نگينر  ب  اي اتاز غا نيچاۆ لااغيتادۉح ئتآ نگۆم هني  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات يکاي ينۆگ هييروت   ميک رح   —  ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي شأب ناو   هو”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات رح   ،اسااو 

ق”ئداحآ  .رچ  گ   ئناو   ،اسلو  ب پؤک مح   نند  يگۆ پؤک نگئناريد   يسأنۆگ نگۉناو   لااغتلالآ .رچ  گ   ينيرل  أنۆگ نگۉناو   لااغتلالآ اسااو 

 نگۆم زۆي هو نيل ير  ۆح نگۆم زۆي أند ب   لاو   هني   .رد  ا   انيب کشؤک نگۆم ند  تج  رب  ۆز لئشاي هدتنن  ج   نيچاۆ ر کاغات رح  

 هليش   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   نابرغۉ ينأيۆد نگۆم زۆي أند ب   لاو   لااغتلالآ هني   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنار و  س ئنئلاح نگئناسساح

 ئنئبغاو  س نگيند  ا   تاز آ ،پئلآ نئتاس ناندۉلغو   رل ر ئپقا يدييس   نگۆم نند  يرل  تنرز  پ   نگئملاسسئحيل آ  لئيامسائ يتزر  ح   مح  

 نگينر  ب   مااغت اجآ نگۆم هني   .رر  ب   ئنئبغاو  س نگينر  ب   ااقداس نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتداۉح ئنلالئت نگۆم هني   .رر  ب  

ق ئناحرغۉ هو رۉبز   ،لينجاي ،تاور ؤت لااغتلالآ أند ب   لاو   هني   .رر  ب   ئنئبغاو  س  .رر  ب   ئنئبغاو  س نگئنااو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ق زامان ر کاغات ئتلآ ينۆگ هييروت   ميک رح    لو  ي ريب ادر کاغات ينجيکاي ،”سرل و  “ لو  ي ريب ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات قئلاوو او   ،اسااو 

 لو  ي ريب ادر کاغات ينجۆدر ؤد ،”ايلقۉ“ لو  ي ريب ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات ريب يجچۆناۆ ،”شئيار قۉ يفالي-يل“ لو  ي ريب هو”احئتاف“

 لو  ي چاۆ  ،”احئتاف“ لو  ي ريب هنيريب رح   نگئنئر کاغات يکاي نلغا هرسب   مل اس نگو  س نانداو   ،”أيأج از اي“ لو  ي ريب هو”احئتاف“

ق”ئداحآ ئحلالاو ۉحلقۉ“  زيگر ح   ،رل ازساي پۉلو  ب مج   رالئقيل اح هملۆج هو رل  وؤد ،رنالئج ،رل  يرپ   ،رمالادآ يمج   ،اسااو 

 .رل  زلم  يب پئز اي ئنئناس نگئنئبغاو  س

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تااغت لئي نگۆم شأب يميرگيي أند ب   لاو   لااغتلالآ ،اتسۉت از ار او   ينۆگ افار آ ميک رح  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   —

 ،”يرسۆک لۉتايآ“ لو  ي ريب ،”احئتاف“ لو  ي ريب ادر کاغات رح   ،اساقاو   زامان ر کاغات يکاي ناو   يسگيجه  يتآ نابرغۉ ميک رح   —

ق”ئداحآ ۉحلالاو ۉحلقۉ“ لو  ي شأب  لاو   .رل و  ب ادئج ند  أنۆگ کد   نلو  ب ادئج ناندۉسسو  پ نالئي يلسيم هندب   لاو   ،اسااو 

 ناو   أند ب   لاو   هني   .رر  ب   رل  ير ۆح نگۆم ناو   هدتنن  ج   أند ب   لاو   .رالئز اي ئبغاو  س نگئتااغت ئقللئي نس  گس   هنيرد  پد   لامآ نگينأند ب  

نده  لاو   هني   .رر  ب   هللۆح نگۆم  يريب نگۉناو   .راچآ کيشاي يکاي ند  تنن  ج   انئپار ات نگينأند ب   لاو   هني   .رر  ت  ؤگ ئنئباز آ رؤگ ند  ب 

 .رر  يگ پاساحيب هتنن  ج   ينۆگ تامايقئ .رل و  ب ناندئناي لو  س ،يسيکل  يب   ،ناندئناي اغس

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ريدينۆگ نابرغۉ يريب نگيرنل  ۆگ ئلپغاو  س ئقرتآ

 .يدييد – ريدينۆگ نابرغۉ ئدنگااو   نگاي نگيرنل  ۆگ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئقددئس هشأ

 هو ينيگيدييس ،ئنئحاش ،ينۆنگۆي ،ئنئنغا نگئنئئغنلابرغۉ لاو   اتار ئس لااغتلالآ ه،تسا   ئقنلابرغۉ ميک ،ليلگيب —

غ رأکتامزئح) نالمغۉ-يرۆح اچئناس نگينۆنگۆي نگئئغنلابرغۉ أند ب   لاو   لااغتلالآ .رد  ا   رۉن ئنئغل غۉ  لاو   .رر  ب   )نالاو 

 .رد  ا   مأکأ م ئنئاغيآ يکاي نگينأند ب   لاو   يرنگکل  ۆس نگئئغنلابرغۉ .رل و  ب اياس ينۆگ تامايقئ أند ب   لاو   ئشاب نگئئغنلابرغۉ

 هللۆح ينگۆي نگئئغنلابرغۉ .رل و  ب رئآغ انئناز يم نگينأند ب   لاو   يسيرد   نگئئغنلابرغۉ هدتنن  ج   .رل و  ب هجر  د   غئۉيرغۉ ادتار ئس

 يلسيم مح   يسأنۆگ نگينأند ب   لاو   ،يلدۆکؤ د ئنغا نگئئغنلابرغۉ هسئا   ،يديؤس ئئغنلابرغۉ هندب   ميمؤم ئتاغو  رح   .رل و  ب

 .رل  ۆکؤ د کد   ئاغپر اي نگئتاغر اد نار اۉ ۉقوو  س

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 راتۉت ناندئحاش .رل و  ب زنگئئغل اۉ  زينگۆنۆگ نن  ۆم هنۆستاۆ نگئتار ئس هز يس لاو   .نگيدا   نالدام زيمس   هو ۉلاۉ  ئئغنلابرغۉ —

 .نگيدا   ناندايواح ئلحاش ،ئلاي
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 :ئديتآ پيدا   تاياو و  ر  ناداقحسائ بناي تم  حآ

قي ئداز  چيح نالدام امما   ،يدر أکز يحرب   يزاؤ .ئدر اب مئشاندئر غا ريب —  الدئي رح   .ئدز اميغو   ناندۉلغو   ئناز ار او   .ئدو 

 ريب مئشاندئر غا لاو   .مۆدر ؤگ همدۆيشۆد ئناو   نم   نۆگ ريب هدر نل  ۆگ .ئلدغاو  ي هو ئلدو  ب اسساح نۆگ ريب لاو   .يدر د  ا   ئقنلابرغۉ

 :مئديتآ نم   تاغو  لاو   .ئدر ارياب پأر ؤي نل  يب ئقلتاش هنگداؤ ند  مم  ح   هنديچاي نگقئلاح

 ؟نگيدتي   پيدأن أجر  د   ۉب ،مئشاندئر غا ،يا   —

 :لاو  

 اد-ماسلو  ب اسساح ،ينجيکاي .ميدم  تا   کر ت   ئئغنلابرغۉ ،اسالمو  ب مح   مئلام تاغو  رح   ،لاوو او   .مئدپات نادتاز  چاۆ  ئناو   نم   —

 نانداو   ،نۉسلو  ب پؤک مح   هلساي ،نۉسلو  ب زآ هلساي لاو   ه،رسب   تامئغن نگاام لااغتاقح ،يجچۆناۆ .ميدم  تا   کر ت   ئمئتادابائ

 .يدييد – ئلدو  ب رسس  ي  يم هجر  د   هليب   نگاام ند  پأبس   لاو   .ميدم  تا   کر ت   يگم  رب   ااقداس

 :يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نيتسا   ئلر ۉن ينۆزۆي نگۉناو   ئرنگات) ئلآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ند  ا   لئي ريب ،اتسۉت از ار او   هندۆگ لاو   ميک رح   .يلدگ   اناحاج يسگيجه  ينجيريب نگئنئيآ نابرغۉ مئيار بائ يتزر  ح   —

 .راو ۉي ينيسأنۆگ

 اتسۉت از ار او   ينۆگ لاو   ميک رح   .ئدئقچ ناندئنر غا نگئئغلاب ينۆگ ينجيکاي نگئنئيآ نابرغۉ مل اسسئحيل آ  رمب  غائپ سۉنۉي

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تاز آ ئلغۉ ريب

 رح   هو اتسۉت از ار او   ينۆگ لاو   ميک رح   .ئلدو  ب لۉبقا ينۆگ يجچۆناۆ نگئنئيآ نابرغۉ يگل  يد نگئملاسسئحيل آ  رمب  غائپ اييرک  ز  

 .رل و  ب لۉبقا هتسا   گل  يد همان

غد ند  ن  ا   ينۆگ ينجۆدر ؤد نگئنئيآ نابرغۉ مل اسسئحيل آ  اساي  لااغتلالآ ينأند ب   لاو   ،اتسۉت از ار او   ينۆگ لاو   ميک رح   .ئدو 

 .رار ائقچ نادئقلر قئاپ

 ئنئر از ان تم  حر   ئرنگات نگااو   ،اتسۉت از ار او   هندب   نۆگ لاو   .رل  يدل  ي  ا   ئرابياح رنالالمۉسۉم ينۆگ ينجيشأب نگئنئيآ نابرغۉ

 .رل اس

 ،اتسۉت از ار او   نۆگ لاو   ميک رح   .رل ر الاغب ينيگيشاي نگئحاوز و  د أنچأتياؤ ئيآ نابرغۉ أت ينۆگ ئنجئتلآ نگئنئيآ نابرغۉ

 .رل و  ب ئلاغب حاوز و  د يدي   نيچاۆ هندب   لاو   ينۆگ تامايقئ

 تامايقئ ،اتسۉت از ار او   ينۆگ لاو   ميک رح   .رل  يدر ب   لااغتلالآ هو رل  يدر يتگ   هدشيحب   ئرقايپلۆ ز ينۆگ ينجيدي   نگئنئيآ نابرغۉ

 .رل ر اچآ أند ب   لاو   ينيگيشاي نگيتنن  ج   ينۆگ

 لاو   ميک رح   .يلدگ   )راباح نل  يرب  اي نادانئپار ات لااغيتادۉح) ئحاو  املاسسئحيل آ  حۉن ينۆگ ينجيزيکس   نگئنئيآ نابرغۉ

 .راپات ئنئبغاو  س نگئتااغت ئقللئي نگۆم شأب يميرگيي ،اتسۉت از ار او   ينۆگ

 ميک رح   .ئدپات تاجن   مل اسسئحيل آ  لئيامسائ .يلدگ   رغاچغو   املاسسئحيل آ  لئيامسائ ينۆگ ئنجئز قۉو  د نگئنئيآ نابرغۉ

ق ئنئز امان نابرغۉ ئديآ ،اسالاقس نامدااغت ينۆزاؤ ئناغي اتسۉت از ار او   ينۆگ لاو    نگئملاسسئحيل آ  لئيامسائ نگااو   انچااو 

 .رل و  ب نامآ ناندۉداو   نگئحاوز و  د ينۆگ تامايقئ هندب   لاو   .رر  ب   ينيسب  رت  م  

 

للي کيزينجي ا   باپ س 

يانئ آزابئنئنگ نگئر ل ر و  حيتۆس  ب 
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 .ميدتيشا   زاو او   ريب کد   ئزاو او   نگۆگؤ گ يلسيم اندامسآ .مئدئقچ انامسآ يسگيجه  چار اغم نم   :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :مئدار و  س نم   .مۆدر ؤگ کد   زمم  ۆگ يلسيم ئنئر نالئر غا نگئر مالادآ راپو  ت ريب .مئدار غا هر ي   لاو   نم  

 ؟ريدر مل  يک رل ۉب لئيار بج   ،مئشادر غا يا   —

 :ئديتآ لاو  

 .رئدر ل ر و  حيتۆس رل ۉب —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لاو   ،اسناز غا لام نادۉقلر و  حيتۆس ميک رح   .رل ر ار ۉلدو  د نادتاو   ئنئنر غا نگينأند ب   لاو   هدتري  ئحآ اسلو  ب رو  حيتۆس ميک رح   —

 .زالمو  ب پيسن   أند ب   ئبغاو  س نگۉناو   هو زالمو  ب لۉبقا هتسا   ااقداس ناندئلام هندب  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رح   .رل و  ب هچيسأنۆگ گنيند  ا   انئز  نل  يب يسن  ا   يسپ   نگيرل  أنۆگ لاو   .رل و  ب لئساح أنۆگ يلر ۆد شيمتي   نادۉقلر و  حيتۆس —

 اي ،رل و  ب پؤک ئاغي .زم  تا   نامآ ند  ر ل  ر ت  ب  -الب   يرح  أش لاو   لااغتلالآ ،اسلو  ب رو  حيتۆس هلداي رح   اي ه،دتنک   رح   ه،در ح  أش

 .رد  ا   (راچۉد) الت  بۆم ار ل الب   کيچين رح   .رد  ا   تلالاسۉم ار ل اشئتاپ مئلاز  .رل و  ب ئقلئمچار آغ

 .ئدر ئتاي پۉلو  ب تااقتيب مح   راميب لاو   .ئدر اب ااغمار و  س ئنئلاح نگئوقار ئس ريب رانيد بنيا کيلأم نۆگ ريب

 :ئديتآ رانيد کيلأم

 !نس   رد  ا   ئقلتااغتيب کيچين ه،ندب   يا   —

 :ئديتآ لاو  

 تااقتيب نند  يتسر  ح   نگۉداو   لاو   نم   .رار ۉد پئناي زۆنگدۆگ-هجيگ .راب تاو   ناداغد يکاي امدئلدآ ،رانيد کيلأم يا   —

 .نئر ايلو  ب

 :ئديتآ رانيد بناي کيلأم

 .نگئپسالاقس شاد يکاي پيدا   ۉقلر و  حيتۆس نس   —

 :ئديتآ لاو  

 .رئآغ يريب ،لينگي   يريب .ئدر اب مئشاد يکاي .مئدر و  حيتۆس نم   او اح ،کيلأم يا   —

 :ئديتآ رانيد بناي کيلأم

 بناي کيلأم نگو  س نانداماز  ريب .يدتا   ابو  ت اندئناي نگئر انيد بناي کيلأم وقار ئس لاو   .ليگتا   ابو  ت نگاؤ ند  ز لم  اؤ  ه،ندب   يا   —

 :ئدار و  س رانيد

 ؟ئلدو  ب کيچين نگئلاح —

 :ئديتآ هندب   لاو  

قي تاو   يکاي نار ۉد پئناي لاو   .نيمل  أ ليبپر   ئحلاليلۉ مداحلآ —  .ئلدو  ب و 

 :ئديتآ رانيد بناي کيلأم

 .رئدپۉلو  ب لۉبقا نگابو  ت ،اسلو  ب ئلاي نگۉناو   —

 :ئديتآ رانيد بناي کيلأم هني  

 ؟نگئدئنمامراب امئلآ ريب چيح نگاؤ ناندۉم ه،ندب   يا   —

 :ئديتآ وقار ئس لاو  

 .ميدياي شآ .مئدر ۉتاو   نل  يب رمالئلآ .مئدۉقلو  ي امئلآ نم   ؟ئمرل و  ب مادآ نايامۉقلو  ي ار مالئلآ ؟ئمرل و  ب زئسمئلآ رح  أش —
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 .مۉلدو  ب نالمۉسۉم نگئاي ينداي .يندۆرؤگ ناماي نامدئلاز  همۆزؤگ لاو   ،انچاشيئلئير آ ناندغاۉلو  ي راپاس رح   .مۉلدو  ب شالدو  ي

ق زامان تاغو  رح   نم   .مينک  ا   رئپقا نگاؤ ناندۉم  ئتاداحاش همل  ک   پيييد – مينک  ا   لأد  نالمۉسۉم مح   مس  ر  ؤي پۉتۉت از ار او   ،پااو 

 .يدر ب   ناج هو ئديتآ

 !نيمأ !تا   لۉبقا ئنئسابو  ت نگينأممح   !زئمئر گنات يا  

 

للي قۉزئنجئ ا   باپ دو 

يانئ نگئنئساز ج   نگئر مالئلاز   ب 

 

 .ئديتآ زؤس هليش   نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگااو   لااغتاقح ه،رسب   کم  ؤک امئلاز  لو  ش رنالالمۉسۉم اندئتاغو  ند  ا   شاي ريب مئلاز  اد-اي هرسب   مادر اي ار مالئلاز  ميک رح   —

 .رد  ا   مت  ۆس

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ريديگينلر  ب   مادر اي ،نگااو   نگۉناو   هيسيد”نۉسلو  ب اقز اۉ نگۆرماؤ“ ار مالئلاز  ميک —

 :ئديتآ رکب   ۉبآ

 .نک  ا   زالمو  ب اقر ۉلاۉ  نامدۉلۉ ز أنۆگ چيح .مئدار غا هر ل  أنۆگ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ أند ب   لاو   ريکن  -رينگکۆم .ميدنگل  يد يرؤگ لاو   نگو  س نانداو   .مۉديغو   هدر ؤگ ينيشيک ريب

 .نئر ار اۉ يرزۆگ زۆي نگااس نم   —

 :هندب   لاو  

 .يدتا   تاد پيييد – تا   تااغپش   نگاام .نئر ئدحئلاس نم   —

 :ئديتآ ريکن  -رينگکۆم

 نامدئلاز  لاو   نگينس   .يلدگ   نگااس هر أچيب لاو   .يدتا   ئقملئلاز  يريب أر أچيب ريب هدأينۆد ادتاغو  لاو   ؟ئمراب ادز نگئئداي —

 نيچاۆ نگيگينلر  ب   مادر اي امئلاز  نم   .نگيدر ب   مادر اي امئلاز  لاو   .نگئدامراتغۉ ئناو   نس   امما   .ئدر اب نگئتاوو قۉ ئقلر ار اتغۉ

 .يدييد – نئر ار ۉا هنگيرل  ز ؤگ-زۆي نگينس  

  :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

ريشده لر ينۆگ تامايقئ —  .ريدر نل  ر  ۆلداؤ  أنۆگيب ئرنالالمۉسۉم رل او   .رل ر ايو  س ئرمالادآ راپو  ت ريب نل  يب اقچئپ نلو  ب نادتاو   پ 

 

 باپ ئنجئآلتمئش

يانئ نگئنئساز ج   نگيرنل  د  ا   کيمليحر  يب  ب 

 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زم  تا   ميحر   مح   لااغيتادۉح أند ب   لاو   ه،سم  تا   ميحر   ار قئاپ ريب ميک رح   —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 نگيديحش   شيمتي   أند ب   لاو   ينۆگ تامايقئ ه،رسب   هنگنگت   ريب نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح ار قئاپ ريب ميک رح   —

 .رد  ا   يلب  رت  م   کييب   هدأينۆد يکاي لااغتاقح ينأند ب   لاو   ه،تسا   ادا   ئنئرز اق نگئر ئحاپ ريب ميک رح   .رر  ب   ئنئبغاو  س

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :رالئديتآ رل اباحاس .يدر يگ هدشيحب   يلپأبس   شاي ريب يشيک ريب

 ؟يدر يگ هدشيحب   يلپأبس   شاي کيچين لاو   ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ئدلالاس ايغۉ ينيسلل  س   لاو   .يدر ؤگ ئنئناتاي پاوسۉس اندئشاب نگئنئيغۉ نگيتاي ريب لاو   .ئدئسسائ او و  ح نۆگ ريب —

 .ئدقالاي ،يلپأبس   تاي لاو   ينأند ب   ۉب لااغتاقح .يدر ب   هتاي پئئقس ئوۉس قئانداو   پئر ائقچ نادئيغۉ ينيسلل  س  

قي ينيسأنۆگ قئرق نگينأند ب   لاو   لااغتاقح ه،سر  ؤي ميدأ قئرق پار ات هر ؤگ ميک رح    .رد  ا   و 

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب حاوز و  د ئياج نگۉناو   ،يسم  تا   ياجرب   قئاح ئتلآ لاو   هندب   رگ  ا   .رئدر اب قئاح ئتلآ هنيريب-ريب نگئنالمۉسۉم —

 نالمۉسۉم يکاي – يجچۆناۆ .کر  گ   اقمار و  س ئنئلاح نگۉناو   ،اسلو  ب اسساح – ينجيکاي .کر  گ   کم  رب   پغاو  ج ارسئاغچ – لاوو او  

 يجيديشا   ه،يسيد”لاليلۉ مداحلآ“ ارسغئسآ نالمۉسۉم ريب – ينجۆدر ؤد .کر  گ   کم  رب   مل اس هنيريب-يريب اندغاۉلو  ي

 نيمؤم لاو   ه،شسۆد نامحئم هنيمؤم ريب نيمؤم ريب – ينجيشأب .کر  گ   کم  ييد )نيتسا   ميحر   نگااس لالآ)”لالاۉقماحراي“

 .کر  گ   اقمراب انئساز انئج هسلاؤ  نالمۉسۉم ريب – ئنجئتلآ .کر  گ   اقمرۉيو  د أنچأيلگ   ناندۉلغو   ئنامحئم

 .ئدر اب هنۆياؤ نگۉناو   نامحار ئبدآ .يدر ؤي هنديگر  و  ؤت نگينأنيدم   پاتتاح بناي راماو   نۆگ ريب

 :نامحار ئبدآ

غ ،رالپئر غا کل  ؤب ريب ادياج ۉب ،راماو   يا   —  ئللو  ب ئچاقس انچاتيآ نگاد زيميکاي .رل ر ئدپئر ۉتاو   پقۉر غو   نادئچاقر غا ،نادۉراو 

 .ئديتآ پيييد –

 :ئديتآ )!نيتسا   انار ۉن ينۆزۆي نگۉناو   لالآ) ئلآ .ئدر ارياب پۆنۆم أيۆد ريب )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) راماو   يتزر  ح   نۆگ ريب

 ؟نگئرسارياب أر ين پۆنۆم أيۆد ،راماو   يا   —

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

قي هيۆد ريب نالدالمييتب   —  .نئر ارياب پل ز ائ ئناو   .رئدپۉلو  ب و 

 :ئديتآ ئلآ

 :ئديتآ راماو   يتزر  ح   انداو   ؟رل و  ب همأن زينگس  کم  چ   پاز آ انچۉم نيچاۆ هيۆد ريب ،راماو   يا   —

قي قلو او   ريب نالدالمييتب   رگ  ا   ،ئلآ يا   —  .رل ر اتۉت نيچاۆ قلو او   لاو   ئراماو   ينۆگ تامايقئ ،اسلو  ب و 

 :ئديتآ املاسسئحيل آ  اسۉم لااغتاقح .ريدپيليريتگ   هليش   ادر اباح

 ؟يدشيتي   ند  پأبس   همأن کيلر مب  غائپ نگااس ،اسۉم يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  اسۉم

 .نگيرسيندأيليب اقر ئشاغي ئنۉم نگۆزاؤ نگينس   ،ايادۉح راب يا   —

 :ئديتآ لااغتاقح

 قلو او   لاو   .نگئدر اب پل او قو   ئغل و او   لاو   .ئچدغا غائنلاستۆلؤچ قلو او   ريب انگدااقب ئنۉنيغو   نگئبيغاۉش ،اسۉم يا   —

 ئغل و او   لاو   .نگئداپئس ناندئشاب ،نگئدامراۉ ئناو   ه،نؤي ،نگۉدتۉت نل  يب پاز آ پؤک ئناو   نس   .ئدامرۉدتۉت زيت نگااس

 .يدييد – ميدر ب   کيلر مب  غائپ نگااس ند  پأبس   لاو   .نگئدر اب پئلآ انئشغا نگينيسن  ا  
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 نايفۉس .رئدپالاغب ئنئاغيآ نگۉناو   لاو   .يدر ؤگ ليلبيب اندۉلغو   نگئنااغچ ريب .يدر ؤي پيزگ   اداسر اب نۆگ ريب يورؤس نايفۉس

 :ئديتآ يورؤس

غ يا   —  ؟نگئسئمراتاس يليلبيب ۉب ،نالاو 

غ  :ئديتآ نالاو 

 .نگئر اتاس نگرس  ب   هنگنگت   شأب نم   —

 نايفۉس ،اسلو  ب هجيگ ،يدتيگ اسلو  ب زيندۆگ ليلبيب .يدتا   تاز آ ئناو   هو ئلدآ نئتاس أنگنگت   شأب يليلبيب يورؤس نايفۉس

 هندۆرؤگ نگئنايفۉس ينلچ   هنۆگ چاۆ  ليلبيب لاو   هيسا   .يدتاؤ ند  أينۆد يورؤس نايفۉس نۆگ ريب .يلدگ   هنۆياؤ نگينيورؤس

 .يلداؤ  هو ئدر اۉ هر ؤگ ينۆزاؤ ،نگو  س نند  ۆگ چاۆ  .ئلدو  ب

 

 باپ بيرينجی آلتمئش

يانئ نگئر ل اباحاس کييب    ب 

 

 :يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رتؤد نگو  س نانداو   .مۆدر ؤگ ئنئسغئز اي نگئنئدآ نگئماتآ مح   نگيمۆزاؤ .مۆدتاؤ ناندامسآ تغا رح   .مئدر اب اجار اغم نم   —

 .مۆدر ؤگ ئنئسغئز اي نگئدآ نگۆم مئر اي

 :ئديتآ لاو   .ريدپيدا   رزاپ لااغتاقح .يدر ب   ايادۉح لۉسر   ئنئلام مامات )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) ئقددئس رکب   ۉبآ

 .نيرأريب   نيچاۆ نگۉنو  ش نم   .نئر ايناتاۉ پيييد – رر  ؤگ ئمئر التاز  نر  ب   نگينم   نادئر نگات نلو  ب يسي  ا   تامرو  ح نم   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   تاغو  لاو  

 ؟ئنگمئدالمغا پئلآ تاز  چيح نيچاۆ نگلغاشام ،ئقددئس رکب   ۉبآ يا   —

 :ئديتآ ئقددئس رکب   ۉبآ

 نو  د ناندادنگااي اسلو  ب رل او   .يلدگ   مل اسسئحيل آ  لئيار بج   تاغو  لو  ش .رل  يدد  ز ؤس ۉب رل ۉب .مئدر ئشبات لااغيتادۉح ئرل او   —

 .رل ۉ در ۉد پييگ  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟رئدااقو  هن ۉب ،لئيار بج   يا   —

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لئيار بج   انداو  

ريشده لر نگيري   تغا يدي   هو نامسآ تغا يدي   —  .يدييد – رل  يدر يديگ   نو  د نگۆي نگااو   ،پنگالاو   ئئقددئس رکب   ۉبآ يپ 

 :راديآ لااغتاقح

 :ئديتآ ئقددئس رکب   ۉبآ انداو   .يدييد – نئر ئدئز ار  نادئقددئس رکب   ۉبآ نم   ،اسلو  ب ئزار  نند  م   ئقددئس رکب   ۉبآ —

 .ئديتآ هبرت  م   چاۆ  پيييد – نئر ئدئز ار  نادل ااغتاقح نم   —

 .يدتا   تاياو و  ر  نادلاللۉسر   سابپآ بناي

قا ئنئز امان نگاد :لاو    لاو   .يدم  رب   پغاو  ج ميک چيح .ئدار و  س پيييد”ه؟در  ين ئقددئس رکب   ۉبآ“ :نادر نالار اي نگو  س نانداو 

 :ئدار و  س هني   الداح

 ؟ريدد  ر  ين لاو   —
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 :ادر اپاس قئر ئحآ رکب   ۉبآ

 .يدر ب   پغاو  ج ،پيييد – هدر أب نم   ،يب  پل   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .نگيلگ   اندۉم —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .يلدگ   انئناي نگئنادۉح لۉسر   تاغو  لو  ش لاو  

 ؟ينگميدم  ريتيب اي ينگميدر يتيب نل  يب نگينم   ئر کاغات قئلاوو او   ،ئقددئس رکب   ۉبآ يا   —

 :رکب   ۉبآ

 .يدييد – مئدپۉلو  ب نل  يب نگيزيس ادر کاغات قئلاوو او   —

 :نگااو   نايتش   تاغو  لو  ش

 .يدييد – ئندئس نگيتر  أت نگينس   —

 .مئدئقچ ند  تيجتم   نيچاۆ اقلمآ تر  أت نم   الداح لاو  

 :نامدئز ائ

 لاو   نم   .رۉد کۆ ندۆک آق ريب ماسار غا امقار آ .يلديديشا   زاو او   ريب پيييد”نغئلآ يگۆ ندۆک ۉب ،ئقددئس رکب   ۉبآ يا  “ —

 .زينگينک  ا   ادر کاغات قئلاوو او   زيس زينح   .ميلدگ   هز يس هو مئلدقئ تر  أت .مئلدآ يگۆ ندۆک

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – ئمدلاسسئحيل آ  لئيار بج   نل  گ   پئلآ يگۆ ندۆک لاو   —

 لغۉشم   انئتااغت نگئنلااغتاقح اسلو  ب هجيگ ،ئدر ل و  ب ادتاحالسام زيندۆگ لاو   .رل  يدتا   تاياو و  ر  نادئقددئس رکب   ۉبآ هد-هني  

 :نگااو   رل اباحاس .ئدر ل و  ب

 .رل  يدييد – ؟زنگئئرسايالاۉق ناچاح زيس .زنگئئرسايالمآ نچئد مح   تااغس ريب زيندۆگ —

 :ئديتآ لاو  

 .يدييد – رل و  ب اياز  مۆرماؤ ،ماسلآ نچئد هجيگ رگ  ا   .رل و  ب پار اح مئتايار  ،ماسلآ نچئد زيندۆگ رگ  ا   —

 :رالئديتآ رل اباحاس اندئتاغو  ند  ا   ئقلاپئلاح نگۉناو   .رل  يدتا   تاياو و  ر  نادر اماو   يتزر  ح  

 .يدييد – ئدز امآق نگس  م  رب   نغا نامدادآ همشچ   لاو   .ئدر اب همشچ   ريب ،راماو   يا   —

 :هو ئدز اي تاح راماو  

 أمشچ   ئتاح لاو   .يدييد – نيرد  ا   پار اح ينس   نم   نگاسامرئدآق رگ  ا   ،نس   ئشاغي نگارسئدآق نگئۉوۉس رگ  ا   همشچ   ،يا   —

 .ئدالمو  ب مک   ئوۉس زيگر ح   نگينأمشچ   لاو   نگو  س نانداو   .رل  يدز ک  ر ؤگ

 

 باپ ايکينجي آلتمئش

يانئ نگيگم  تا   رۆکۆ ش اتامئغن  ب 

 

نده  لاو   ئئغلئشاغي راب نگيتري  ئحآ هو نگينأينۆد اسلو  ب تاز  رتؤد همديک رح   .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر    ،لاوو او   .ريدد  ب 

 .اسلو  ب ئلر ئباس ينت   ،يجچۆناۆ .اسلو  ب يجيدا   رۆکۆ ش هو ئجئر الباي اتامئغن ينگلؤک ،ينجيکاي .اسلو  ب هدر کيز يليد

 .اسلو  ب )لايآ ئشاغي) احئلاس ئنئتاح نگينيشيک لاو   ،ينجۆدر ؤد

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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نده  لاو   ئرنگات ايتسآ”ئراپگيستي“ اسلو  ب پؤک ئسغئيغا ،پۉلو  ب ئزار  انئتامئغن نر  ب   نگئنلااغتلالآ هندب   لاو   —  ئزار  ند  ب 

 .رل و  ب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .کر  گ   کم  تا   رۆکۆ ش انئداز  راب هندب   رح   —

 :لاو  

 هنگيند  ا   نگينيرأ ،ند  ينجيکاي .يلم  ييد – رئدئقرتآ ساح ند  د  شيرپ   مادآ .رۆکۆ ش هنگيند  ا   مادآ ينم   ،ايادۉح راب يا   ،لاوو او   —

 تمم  احۉم .رۆکۆ ش هنگيند  ا   ناندئتاممائ نگيدمم  احۉم ينم   – ند  يجچۆناۆ .رئداقر ئشاغي ناندئتاح رأ يکچۆن .يلم  تا   رۆکۆ ش

 .رۆکۆ ش هنگيند  ا   نالمۉسۉم ينم   – ند  ينجۆدر ؤد .رئدئقرتآ نادر التاممائ هگز اؤ ئتاممائ

 .يلم  ييد – نگيدا   لامآ يرۆکۆ ش رتؤد لو  ش .رئدپئجاو  هشيمح   – رۆکۆ ش

 

 باپ اۆچۆنجي آلتمئش

يانئ (نگئغئملئيالئم) نگئغئملئلاح  ب 

 

 .رئدئر اي نگئناماي ئقملئيالئم .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رل  يدر يتگ   انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   ينيشيک يدي   نادر ل ر ئپقا

 .ئدر ۉيۉب پيييد – نگۉراۉ ناندۉنيو  ب ه،سم  ريتگ   ناماي ئسئيساح رح   —

 :هو يلدگ   مل اسسئحيل آ  لئيار ب  ج   الداح لاو  

 .يدييد – رۉد پئديآ پيييد – رنالئسامراۉ انۉنيو  ب نگينيريب لاو   لااغيتادۉح —

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ئدار و  س پيييد – ؟نيچاۆ همأن —

 :مل اسسئحيل آ  لئيار بج   انداو  

 .يدييد – رئندادر الئحاس رئپقا لاو   —

 لاو   لااغتاقح ،اسلو  ب مئيالئم ميک رح   .ئلدو  ب نالمۉسۉم لاو   نگو  س نادتااغس هچأنر يب .رل  يدم  رۆلداؤ  ينأند ب   لاو   نو  س نانداو  

نده  لاو   ئنئباز آ نگينأينۆد يکاي هو رر  ب   ينيتل  وؤد نگينگأينۆد يکاي أند ب    .رل آ  ند  ب 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 هنديرل  يلو   نگئنلالآ .رل  يدتي   نل  يب ئقملئيالئم )أبرت  م  ) امااقم لاو   )ئرالستو  د) يرل  يلو   نگئنلالآ .رئدئر اي نگئناماي ئقملئيالئم

 :رۉدۉب يني  يد ئقملئيالئم .زالمو  ب ئرمالادآ ني  ؤس نگئنلالآ لاو   ،اسالمو  ب ئقملئيالئم

 کم  تا   تامرو  ح هو اقماقب پۆلۆگ هنۆزۆي انگدئتاغو  ناشل ر اباح .رئداقمشل ر اباح نل  يب نيمؤم لاو   ه،سلگ   نيمؤم ريب نگااس —

 يادگ   هلساي ،اشئتاپ هلساي ،نۉسلو  ب هنأگيب هلساي ،نۉسلو  ب انشآ هلساي ،نۉسلو  ب شاندئر غا هلساي هندب   ناشۉغلو  ي لاو   .کر  گ  

 ،اسالمو  ب مئيالئم هنيريبأک هو مئيالئم أند ب   ريبأک يشيک رگ  ا   .کر  گ   اقلمو  ب مئيالئم هنيسمم  ح   ،نۉسلو  ب رئپاسئم هلساي ،نۉسلو  ب

 .زالمو  ب پيييد”مئيالئم“ ينأند ب   لاو  

 .يلدگ   ئساشئتاپ رئپقا ريب انئناي نگئملاسسئحيل آ  لۉسر   نۆگ ريب .مۉلدو  ب اشئتاپ اناحاج نم   .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  
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 .يدر يگ هديجتم   اشئتاپ رئپقا .ئدر ار ۉتاو   هدتيجتم   مل  أ تييس   تاغو  لاو  

 :ئديتآ

 ؟ريدم  أن نيد ،تمم  احۉم يا   —

 :مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .يدييد – رئدئقملئيالئم تاز  ني  يد نيد —

 :ئديتآ هني   هو يچدگ   انئناي نگاؤ نگئنادۉح لۉسر   هد-هني   تاغو  لاو   اشئتاپ رئپقا

 ؟ريدم  أن نيد —

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .رئدئقملئيالئم نيد —

 :ئديتآ رل اباحاس تاغو  لو  ش

 :ادۉح لۉسر   .رئدتکاياح   هن ۉب ،لاللۉسر   يا   —

 .يدييد – رنگالۉرۉد ،رنالار اي ،يا   —

 رل اباحاس تاغو  لاو   .ئدر ۉت نند  يري   نار ۉتاو   لاو   .يدر ؤگ ئنئئغندانملر احغا هر ل  شاي ۉب نگئنادۉح لۉسر   رئپقا نگو  س نانداو  

 :رالئديتآ

 .ئلار ۉت زيمأممح   ،لاللۉسر   يا   —

 :ادۉح لۉسر  

 .يدييد – نگيلد  ا   کأ پ يديجتم   ،نگيدا   رئباس زآ ريب ،رل اباحاس يا   —

 .يدشۆد کو و  ش ريب هنيچاي نگئر ئپقا تاغو  لاو   .رئتاو   کد   قئلاوو او   لاو   هرسؤگ .ئدار غا ادۉح لۉسر   رئپقا لاو   نگو  س نانداو  

 :ئديتآ هو ئدالشات انئاغيآ نگئنلاللۉسر   ينۆزاؤ

 .نئر ل و  ب نالمۉسۉم نل  يب زؤس همأن نم   ،لئغيتآ کأ ر يزيت ،لاللۉسر   يا   —

 ئتاداحاش همل  ک   اشئتاپ رئپقا لاو   .ئديتآ ار ئپقا لاو   ئتاداحاش همل  ک   هو يدتور  اؤ يگيکلم  ريگ اناماي ادۉح لۉسر   تاغو  لاو  

 .ئلدو  ب نالمۉسۉم هو ئديتآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ئئغلقئنگار غا زئسناس نگۆنۆگ ليدا   ئقملئيالئم — قي ينأنۆگ زئسناس ،کد   يشيدا   و   .رد  ا   و 

 :ئديتآ هني   ادۉح لۉسر  

 .زلم  يب پئر اب انئناي نگئنلااغتلالآ پۉلو  ب تاش ادتامايقئ ،اسالمو  ب مئيالئم هندب   چيح .رئدئقملئيالئم ئسئشاغي نگئتااغت —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي نگئئئغنلاماي ند  ا   لاو   نگئئغملئيالئم ند  ا   نگو  س نادئقلناماي ريب رح   .نگيدا   ئقملئيالئم ار الالقح  .رد  ا   و 

 :رالئديتآ رل اباحاس

 نگئر مالادآ .رأريب   راز آ انئر ل ۉشنگغو   .لأد  مئيالئم نيلو   رر  ؤي نل  يب زامان هجيگ نل  يب از ار او   زيندۆگ نئتاح نالئپ ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   انداو   ؟رل و  ب کيچين ئلاح نگئنئتاح لاو   .رايدر ئآغ ينۆنوؤگ

 .رئدحاوز و  د ئياج نگۉناو   —

 :ئدر اديآ هو يدر د  ا   تاجانئم ،اسلو  ب رد  ا   گل  يد ئتاغو  رح   مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ليگم  رب   تي  يسأح ئلئقلغئ تب   .ليگتا   نارز آ ينيتل  وؤد ئقملئيالئم امئتاممائ ،ايادۉح راب يا   —



161 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگيرنل  يمؤم مئيالئم .رئدئناشئن )نگئمادآ تب  ر)  نگئئغلئقپانئم ئقلئلئقلغئ زامار اي .رئدئناشئن نگيگينليمؤم ئقملئيالئم

 ،رل و  ب هدر يکيپ امادئم رنل  يمؤم .ريکدم  ل  ساي تزز  ح   هو ،کچم  ي-کم  ياي يرل  شاي نگيرل  تب  را   .رئداز ار او   ،زامان يرل  شاي هشيمح  

 .رل ر ل و  ب ادتئماۉ نادر الالقح رالئقپانئم ،رل  زم  تا   تئماۉ نادر مالادآ رنل  يمؤم .رل و  ب ادتئماۉ اقز اۉ نل  يب ئقنچلغاسغئ رالئقپانئم

 .رل ر ل و  ب تاغشوو  ح هو رل  ر د  ا   رپاس أينۆد ينيرنل  يد رالئقپانئم ،رل  ر د  ا   رپاس نيچاۆ ئئغلئز ار  نگئنلااغيتادۉح ئنئلام رنل  يمؤم

 رل  يشيک مئيالئم .رل ر اتۉت ستو  د ئناو   .رل ر ار ۉتاو   نل  يب رالياب هو رالۉقزو  ب ،رمالئلاز  رالئقپانئم ،رل ر اتۉت ستو  د ئمئيالئم رنل  يمؤم

 .رل  ر أر مس   پيييد”رئندلو  ب لۉبقا“ هدتلب  ا   ،رل  ر د  ا   تااغت رالئقپانئم .رل ر قار غو   پيييد”ريلدأد  نلو  ب لۉبقا“ مح   رل  ر د  ا   تااغت

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 پؤک ئتااغت .رل و  ب اندئبل ات نگئئغلئشاغي .رل و  ب ئحاس ،رل و  ب ئلاياح يزاؤ لاوو او   .رل و  ب ئناشئن نگيگينليمؤم ئقملئيالئم

 ار الالقح .رل و  ب ئزار  نگااو   ،پيدا   رئباس اغالب   .رل و  ب يجيدا   رۆکۆ ش الداح هممح   .رل و  ب يجيل  ساي ئئغلئشاغي .رد  ا   زآ ئتاحار  ،رد  ا  

 مح   أند ب   نر  ب   پاز آ پؤک هنۆزاؤ لاو   .زالمو  ب نچغاسغئ انئلام هو زالمو  ب يجيلگ   ئراحغا ،زم  تا   ئنئتابغئ نگئر مالادآ هو زنم  ۆگؤ س

 .زم  تا   گل  يد تب  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .ئلدو  ب مئيالئم لاو   امما   ،رل  يدر ب   پاز آ پؤک املاسسئحيل آ  لۉسر  

 .زلم  يب تاز  چيح لاو   ،اسالمو  ب مئيالئم هندب   رح   —

 .رل و  ب هيا   أجر  د   ئلاۉ  ،اسلو  ب مئيالئم هندب   رح   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب نل  يب اقمالآغ هو راپئغستاي ،ابو  ت ،نامشۉپ هندب   لاو   .رل و  ب ادقۉر غو   هندب   لاو   ،اسلو  ب مئيالئم هندب   رح   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

رق نادل ااغيتادۉح — نده  نايغو  رق نادل ااغيتادۉح .رقار غو   رالتاز  هممح   ند  ب  ر   نايامغو  نده ل   .راز قۉر غو   ئرالتاز  هممح  ب 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رد  ا   مار اح ئحاوز و  د ئرنگات تاغو  رح   أند ب   نار ائقچ شاي اتر قا ريب نند  ۆزؤگ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رئمدار اح ئداو   حاوز و  د نيچاۆ هندب   نار ائقچ شاي هچيسور  ؤگ نگئنئبئچ —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نگۉناو   ئرنگات ،اسلآ ينيمد   نادۉقوو  س نل  يب ئقلستار  لو  ي ريب ،پيريتگ   انئداي ينيرل  أنۆگ نت  اؤ ،پيدا   ريکيپ هندب   نيمؤم —

 .رک  ؤ د کد   ئاغپر اي نگئتاغر اد نار اۉ ۉقوو  س يلسيم ينيرل  أنۆگ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زم  رۆديؤک ئداو   حاوز و  د ئناو   ،اسالآغ پقۉر غو   نادل ااغيتادۉح هندب   ميمؤم —

 :مئدار و  س لاو و  س نادادۉح لۉسر   .ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) هشأ

 ؟ريمديک رل او   ؟رار اب هدشيحب   پاساحيب رل  س  ميک نانگدئتاممائ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 لۉسر   .رار اب هدشيحب   پاساحيب هندب   لاو   ه،تسا   نامشۉپ ،ارساۉ حآ ،اسالآغ پيريتگ   انئداي ينيرل  أنۆگ نت  اؤ ميک —

 :ئديتآ هني   مل اسسئحيل آ 

 .زالمو  ب اقر ئشاغي ناندئشاي نگۆزؤگ اندئناي نگئنلااغيتادۉح تاز  چيح —
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 :ئديتآ راماو   يتزر  ح  

 ااقداس ئنئلام نگينۆزاؤ ،ارسائقچ نند  ۆزؤگ شاي اتر قا ريب پقۉر غو   نادل ااغتاقح مح   اسلو  ب هبرت  م   ريب هندۆرماؤ هندب   نيمؤم

 نل  يب اقمالآغ لاو   ،اسلو  ب نيچاۆ تاز  هگز اؤ ناندئنجقۉر غو   نگئنلااغتاقح اقمالآغ .نيرأريؤگ ئشاغي ئنئشاي لاو   ،نند  ر  ب  

قي اديپ   چيح ناداقمالآغ هليب   مح   اسلو  ب لئي نگۆم يرماؤ نگينأند ب   لاو   .رئدئنايتش   يسمم  ح   مح   هرسۆتاؤ ينۆرماؤ  .رۉدو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ار الالقح هو هسل  ز ؤس زؤس نيچاۆ هلس  م   رگ  م   هندب   لاو   .رل و  ب لاو   ئناشئن نگئئغملئيالئم .رئدئر اي نگئناماي ئقملئيالئم —

 .سيرم  ييد”زؤس“ ينۆزؤس ه،سل  ز ؤس زؤس ناندئتاحالسام أينۆد ه،سل  ز ؤس زؤس نيچاۆ تاحيسن  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رل و  ب زيزا   هندب   لاو   هسم  ل  ز ؤس زؤس هدأينۆد يکاي ۉب ميک رح   .ريکديلزم  ل  ز ؤس زؤس ئسئشاغي نگئر التااغت —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 رما   کيلزم  ند  اۆ .کر  گ   کيلزم  ند  اۆ هسلم  يب زؤس ئشاغي رگ  ا   .کر  گ   کم  ل  ز ؤس زؤس ئشاغي ،اسلو  ب ريزأح هر ي   ريب ميک رح   —

 رگ  ا   .رل  زم  تا   لامآ پيليب ئنئر ئدغا نگئدااغت ۉب ميک چيح .رئدتااغت ئلاۉ  کيلزم  ند  اۆ .رئدر ابار اب نل  يب ئبغاو  س نگيند  ا   فۉراغم

 .رئلدئپغا نادتااغت ۉب رمالادآ .رل و  ب ئساشئتاپ نگينأينۆد يکاي ه،تسا   لامآ اتااغت ريب يشيک

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ هو يلدگ   يشيک ريب

 :مئديتآ نم   .نگيدا   تسي  و   ريب ئلاي رار اب هدشيحب   ،لاللۉسر   يا   —

ق ناحرغۉ ،لغئيتآ هلس  م   ،نگس  ليب ،يشيک يا   —  .ليگم  ل  ز ؤس نگس  لم  يب رگ  ا   ،لئاغاو 

 راپو  ت ريب نۆگ ريب .يدر ل ز ؤس هشيمح   ئتو  ت لاو   .رئدپۉتۉت ئتو  ت ريب يشيک ريب اندئتاغو  نگئملاسسئحيل آ  ناميل  ۆس يتزر  ح  

 :رالئديتآ هو يلدگ   رل ۉتو  ت

 .ليگم  ل  ز ؤس نگيس  يد”نئيل و  ب سل اح نادالب   ۉب“ نس   رگ  ا   .ريندنگد  يگم  ل  ز ؤس پؤک نگئاغلمو  ب راچۉد امادآ ۉب نگينس   —

 :ئديتآ هو يلدگ   پئلآ هر مب  غائپ ناميل  ۆس ئنئتو  ت لاو   يسي  ا   نۆگ ريب .يدم  ل  ز ؤس ئتو  ت لاو   نگو  س نانداو  

 .يدم  ل  ز ؤس زؤس يرأب نادتاغو  هچأن .يدر ل ز ؤس هشيمح   ئتو  ت ۉب ،مل اسسئحيل آ  ناميل  ۆس يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  ناميل  ۆس

 ناميل  ۆس يتزر  ح   نگو  س نانداو   .يدتا   رزآ ينيند  ا   تاحيسن   نگئر ل ۉتو  ت لاو   ؟نگيرسأيم  ل  ز ؤس نيچاۆ همأن نس   ،ئتو  ت يا   —

 :ئديتآ هديگيي لاو  

 يکاي هسم  ل  ز ؤس زؤس ميک رح   .يدتا   تاز آ ئناو   يسي  ا   نگئنئتو  ت ادتاغو  لاو   .رئدپئلغا ند  ز ؤس ئتو  ت ۉب ،تيگيي يا   —

 هو يگيللينگي   نگئلاو و  س ،يگينگليگ ،ئئغلئتاغي نگۆرؤگ ،ئئغلاقمئقچ ناسآ گنئناج .رل و  ب نامآ ناندئسالب   نگينأينۆد

 ريکديلزم  ل  ز ؤس ئئغلئقچآ نگينيگيشاي نگئحاچماۉ زيکس   يگيکللم  گ   ناندئناي نگاؤ نگينيرد  پد   لامآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .ريلديمأک ينيد نگينيشيک مئيالئم

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رئدئقملئيالئم تاز  اقلجو  ب پيدا   رئآغ نادشاد ئنئپار ات پغاو  س نگينيزر  ت   ينۆگ تامايقئ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

قي ينأنۆگ ئقملئيالئم  .رد  ا   و 
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غ ،اسلو  ب رار اب هر ي   رح   نار قا-ليس  و   ناتلو  س  .رالئدر ار اۉ نل  يب شاد انئر الاقيآ نگۉناو   رنالالاو 

 :ئدر اديآ لاو  

غ يا   —  نئر ل غا ناندئتااغت نگئنلااغتاقح .رانئس مئاغيآ زنگئارساۉ نل  يب شاد ئلاۉ  ،نگۉراۉ نل  يب شاد کيجيچيک ،رالنالاو 

 .يدر ي  يد –

 ناحرغۉ هدر ي   لاو   .نو  س نند  أر ؤي زار يب .يدتيگ پئلآ تر  أت اندۉيو  ب وۉس ريب )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) يحرک   فۉراغم حئش

 انئتاح لاو   .رارياب پئلآ ئنو  د نل  يب ناحرغۉ نئتاح ريب هيسا   .يلدگ   پئديغا حئش .يدشۆد انئداي ئئغندلغا ئنو  د نل  يب

 :ئديتآ

غ —  ؟ئمراب نگۉلاو 

 :لاو  

قي —  .يدر ب   پغاو  ج پيييد – و 

 :ئديتآ حئش هني  

 ؟ئمراب نگيرأ —

 :هني   لاو  

قي —  .يدييد – و 

 :لاو   انداو  

غ هو نگيرأ —  نگئحئش ئنو  د نل  يب ناحرغۉ نئتاح لاو   .يدييد – نگيرب   ئنو  د نل  يب ناحرغۉ ،اسالمو  ب نگۉلاو 

 .يدر ب   پئديغا نگئنئئغملئيالئم

 .ئدۉقلو  ي أشيک ريب .يدر ر  ؤي ادار حأس نۆگ ريب مئيار بائ ناتلو  س

 :ئديتآ لاو  

 ؟ئمراب ري   نادابآ يح   ،ناتلو  س يا   —

 :ئديتآ ناتلو  س

 .لغئر اب اناستۆرؤگ —

 :ئدتيآ يشيک لاو  

 ريب ئشاد لاو   .ئلدئر اي ئشاب نگئناتلو  س .ئدر اۉ نل  يب شاد ريب پيييد – نگئديتآ پيييد لغئر اب اناستۆرؤگ نگاام نس   —

 :ئديتآ پيرؤگ يشيک

 :يشيک لاو   انداو   .رئمدئيار بائ ناتلو  س لاو   ،پد  ي  ب يا   —

 .يدتا   زراۉ پيييد – ميدلم  يب نم   —

 :ئديتآ مئيار بائ ناتلو  س

 .يدتيگ پار ات اناستئاغد هو يدييد – مئدالشئاغب نم   —

 

 باپ دؤردۆنجي آلتمئش

يانئ نگئنائغالمو  ب اندۉنيو  ب نگئنئتاح نگئنئقاح نگينيرأ  ب 

 



164 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 .يدتا   تاياو و  ر  نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 تغا يدي   ،يلپأبس   ئنانلر احغا لاو   ،اسنلر احغا يرأ ه،سلم  گ   لاو   ه،يسيد”لغئتاي امدۉنيغو   نگينم   ،لگ   اندۉم“ انئتاح

ريشده لر نگيري   تغا يدي   هو نامسآ  .رد  ا   تانغل  أنچأيلگ   أت انئتاح لاو   يپ 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   .رل و  ب ئياج هدشتيحب   نگئنئتاح لاو   ه،تسا   ئزار  ينيرأ نئتاح رح  

 تااغپش   انئتاح ئلاي نگۉناو   نم   .رئمدار اح نگااو   شتيحب   ،اسالمو  ب ئزار  نانداو   يرأ ه،تسا   تااغت زيندۆگ-هجيگ نئتاح رح  

 .نيرم  تا  

 هدشتيحب   لاو   .رئمدار اح ئداو   حاوز و  د نگااو   انداو   ه،تسا   ئزار  ينيرأ اسالمو  ب ئتادابائ هو اسلو  ب ئسآ لااغيتادۉح نئتاح رح  

 .رل و  ب هيا   هلکۆم ئلاۉ 

 .يدتا   تسي  و   نامدلاسسئحيل آ  لۉسر   ساببآ بناي

 :ئديتآ هو يلدگ   نئتاح ريب

 ؟رئدر اب قئاح هچأن اندۉنيو  ب نگئنئنئتاح نگيرأ ،لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 ؟يلم  تا   همأن اسالمو  ب لئيام چيح پيييد ئتاغو ”نگئنئساز ار او   ليپن  “ نئتاح لاو   ،اسلو  ب رد  ا   تب  حؤس يرأ تاغو  رح   —

 :ئديتآ سابپآ بناي

 لو  ش ه،يسيد اداز ار او   نم   نئتاح ،اسالمو  ب لئيام هنيتب  حؤس نگينيرأ ،اتسۉت ئنئساز ار او   ليپن   نئتاح نامار و  س نند  يرأ —

 .زم  تا   لۉبقا ئنئساز ار او   ليپن   نگئنئتاح لاو   لااغتاقح ،اپسات راز آ ينگلؤک نگينيرأ ،يلپأبس  

 يسن  ا   .يدر يگ هنۆيشۆد نگينيسن  ا   .نک  ا   راب يرأ هو يسن  ا   .يدتاؤ ند  أينۆد نئتاح ريب اندئر التاغو  نگئملاسسئحيل آ  لۉسر  

 نادتاو   انئاغيآ .رل ر ئدپالاغب نل  يب پۆي نادتاو   ئنۉلغو   يکاي .رۉد پقئآ نغا ناندئز آغ .ريدپۆيؤک انئاغيآ-نادشاب ئزغئ هرسؤگ

 :ئديتآ يسن  ا   .رل ر ئدپئلاس لاندغا

 ؟رئلداح هن ۉب ،مئز غئ يا   —

 :ئديتآ نئتاح لاو  

 نمد  يرأ يبأبس   نگينينر  ۆديؤک ئمۉلغو   تاو   .مئدامرئشاي نمد  ر  حأمأن ئمئشاب ۉب ،يبأبس   نگينيگم  رۆديؤک ئمئشاب ه،نا   يا   —

 رگ  ا   .مئدئقچ ند  ياؤ لاو   نامار و  س نمد  يرأ ينل  يدا   هندب   نل  يب رئنجئز  نلو  ب نادتاو   ئمئاغيآ يکاي ،ميدر ب   تاز  أشيک زئتساسۉغر

 نالئي يکاي ۉب ه،نا   يا   .رل و  ب کد   نئتاح نار ۉد لاو   مح   ۉب ،اسالمو  ب ئزار  يرأ نگااو   ،اسئقچ ند  ياؤ زيرسيما   نند  يرأ نئتاح

 نغا نامدئز آغ نگينم   ۉب .نيچاۆ مينر  ب   يتۆس هنيندرز  پ   نگينيشيک زئتساسۉغر نمد  يرأ لاو   .رأريب   پاز آ پألشيد نمد  ۆوسؤگ

 ئزار  يميرأ ينداي ه،نا   يا   .ئدئز ار أن نند  م   هشيمح   هو ئدز امپات هر أچ نگاام .مئدر اديآ رل  ز ؤس ناماي پؤک هميرأ نم   ،ئاغمآق

 .رل و  ب ئوغو   نگتس  ا  

 :ئديتآ ادۉح لۉسر  

 .زم  تا   ميحر   أند ب   لاو   لااغتلالآ ه،سم  تا   ميحر   ميک رح   .ريمديحر   ئدآ ريب نگئنلااغتاقح —

 :ئديتآ رل او  

 .يدييد – مۉلدو  ب ئزار  نم   اسلو  ب ئلاي نگۉناو   ،لاللۉسر   اي —

 ،يدر ؤگ هندۆيشۆد ئنئز غئ هجيگ لاو   .يلدگ   هنۆياؤ يسن  ا   نگئز غئ لاو   .يدتا   گل  يد پؤک انئنئتاح نگيرأ لاو   ادۉح لۉسر  
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 :ئديتآ نئتاح لاو   .رؤي پۉلو  ب تاش هدشتيحب  

 هميرأ هو نگااس لااغتاقح .يچدگ   يميرل  أنۆگ هگز اؤ .يدز يريگ هدشيحب   ينم   لااغتاقح نگو  س ناندلو  ب ئزار  ميرأ ه،نا   يا   —

 .يگ  تا   تم  حر  

 !نيمل  أ ليبپر   اي .نيمأ —

 

 باپ بأشينجي آلتمئش

يانئ نگئنئغالمو  ب اندۉنيو  ب نگينيرأ نگئنئقاح نگئنئتاح  ب 

 

 نگينيرأ .رد  ا   ادحاوز و  د ئنئياج نگيرأ لاو   ه،سم  رب   ئجادئقچ انئتاح لاو   ،اسلآ نئتاح ميک رح   .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رئدر اب قئاح شأب نگئنئتاح اندۉنيو  ب

 .يگ  ر ب   مااغت للاح ،يجچۆناۆ .يگ  تور  اؤ نل  يب ئسادقا هتسور  اؤ همأن ،ينجيکاي .يغار ۉيۉب شاي هنديچاي ياؤ انئتاح ،لاوو او  

 .زم  تا   أنۆگ ارساۉ نل  يب تغايرش   امما   .يااغمراۉ نيچاۆ أينۆد ،ينجيشأب .يگ  م  ييد رب   پالپو  ت (لام) أينۆد ،ينجۆدر ؤد

 :رل  يدتا   تاياو و  ر 

 .يدپيلگ   نيچاۆ اقميتآ زؤس پنالاماي ئنئنئتاح لاو  .يلدگ   يشيک ريب هنيگيشاي )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) نگئر اماو   —

 .يدشۆد أشيک لاو   يزؤگ نگئر اماو   .يدر ب  ئديغا هد-يدر ؤگ ئنااقو  ۉب رأ لاو   .ئدر ار اۉ ئنئنئتاح نل  يب زاو او   تنل  ب   راماو   يتزر  ح  

 :ئديتآ راماو  

 ؟نگيدپيلگ   نيچاۆ همأن ،مادآ يا   —

 :ئديتآ مادآ لاو  

 .يدييد – زينگينک  ا   کد   نگيزيب مح   رل  زيس .ميدپيلگ   پيييد – نئياديآ هز يس ئماز ائ نر  ؤگ نامدئنئتاح —

 :راماو   يتزر  ح  

 .ئدار و  س پيييد – ؟ئمراب نگئر ل ااغچ —

 :ئديتآ لاو  

 پيدا   يارو پ   پئدالآغ نگئئر ل ااغچ نگو  س نانگدئناو قو   ئنئتاح لاو   .همتا   قلات اسلو  ب ئلاي نگۉناو   .يدييد – راب —

 هگأ مريديگ   پئلآ نو  د ار ل او   .سيرلم  يب پئر ائقچ نادتاي زيب ئرل ااغچ لاو   .سيرأيليب ينۆزؤس راچان مح   زيب .نگيرسلم  يب

قي زيمأينۆد قي زيميشيک ار ار ۉتاو   پالاقس ياؤ ،و   ااغمالاقس ياؤ .نگيرسل  يب پئلآ تاز  نادر از اب ،نگاسلو  ب ياب نس   رگ  ا   . و 

 نگئئلايآ اسلو  ب مح   کيچين رح   .سيرلم  يب پئديآ پيييد”امالاقس نگئئنئتاح“ نگااس زيب امما   .نگيرسل  يب پئلآ ئرو  چ

 .رئمدار اح شتيحب   انئتاح يلتي  يسأح ناماي ،امما   .لئغالاقس

 .ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 نأيدا   تنن  يم ينيشاي ند  ا   ،يجچۆناۆ .ئنئتاح ئلااغچ ،ينجيکاي .نلغا ند  ر أ ،لاوو او   .نگالمآ ئنئتاح کل  ؤب ريب —

 نيچاۆ نگۉناو   .نگالمآ مح   ئناو   ،اسلو  ب يو  شر و  ح ادايئز  ،ينجيشأب .نگالمآ ئنئتاح ناياملاح رالالقح ،ينجۆدر ؤد .ئنئتاح

 ،ينجيدي   .نگالمآ ئنئتاح نلاي يليد ،ئنجئتلآ .رل و  ب ۉقزو  ب يزاؤ نگئنئتاح لاو   ،نگو  س نند  ش  ۆد انئز آغ نگئر الالقح ميک

 هنيرأ ،ئنجئز قۉو  د .نگالمآ ئنئتاح ئجيار غا هنيرأ نل  يب ئقنلاماي ،ينجيزيکس   .نگالمآ ئنئتاح (يتي  يسأح) يليۆح ناماي

 .نگالمآ ئنئتاح نأيم  رب   مااغت اندئتاغو 

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  



166 | P a g e عبدالقهار صوفی راد                                                 : آراپ حاتا گچیرن  

 

 نئتاح لو  ا ،اسلو  ب ئلتاسايئس انئتاح رأ .يغالو  ب ئلتاسايئس انئتاح-رأ ،لاوو او   .ريدرسۆد نل  يب تاز  چاۆ  اقلمآ نئتاح —

 نگينيرأ نئتاح اسالمو  ب ئلتاسايئس رأ رگ  ا   .راچغا نند  يرل  شاي ئقدامرۉيۉب هو رر  يتگ   ري  -هبري   ينيرل  شاي ناير ۉب نگئنلااغيتادۉح

رق ناندئتاسايئس ريشده لر ،لااغيتادۉح ناندئتاح لاو   ينۆگ تامايقئ ،اسامغو   ئنامشۉد نگيدشيحب   .رل و  ب راز يب رل  ر مب  غائپ ،پ 

 انئر ايئتائغ زاؤ اسلو  ب رر  يشيب مااغت .يگ  ر ب   هنيلا   يرل  شاي يکأ ند يچاي ياؤ انئتاح رأ ،ينجيکاي .رل و  ب ئستو  د نگئحاوز و  د .رل و  ب

 نئتاح لاو   ،رگ  م   .يگ  م  ييد”نگيدر يشيب زآ اي ،پؤک ئمااغت“ .همتا   نااغدغا هرسب   مااغت کيچين أشيک نل  گ   .يگ  ر يشيب أر ؤگ

 ه،رسب   مااغت ناماي هنيسيشيک نر  ؤگ ناماي ،اسلو  ب زامانيب يشيک لاو   ه،رسب   مااغت ئشاغي هنيسيشيک نر  ؤگ ئشاغي نگينۆزاؤ

 نااغدغا پيييد”ليگر ب   ار الئشاغي ،ليگم  رب   مااغت ئشاغي از امانيب“ يرأ تاغو  يکاي لو  ش اسلو  ب نادر ل املاۉ  مئلآ يشيک لاو  

ق زامان ،اسامئقچ نند  يرما   نگئنلااغيتادۉح نئتاح لاو   .رۆدرستۆد هتسا   غ تنن  يميب ،اتسۉت از ار او   هو اسااو   ،اسالمو  ب ئراو 

غي ،مح   اندئر اب نگينيرأ ه،سم  رؤگ يمر  حأمأن ه،سم  تيشا   ئنئز او او   نگينيشيک ه،سم  ريدتيشا   أشيک ئنئز او او   نگينۆزاؤ  مح   اندۉو 

 نل  يب نئتاح ئلاي نگۉناو   رأ انداو   ه،سم  تا   تم  حؤت هنيرأ ه،سم  ريتي   امادآ ينۆزؤس نگينيرأ ه،سم  تا   تابغئ نند  يرأ ،اسلو  ب ئزار 

 نگۉناو   .نيرسب   تاحالسام انئتاح لاو   اسلو  ب رد  ا   شاي رح   .نييساي مااغت اداقناچ ريب ،نئتساي هدر ي   ريب پيدا   ئقنلابيرحأم

 .رئدئز ار  لااغيتادۉح هدتري  ئحآ هو أينۆد ناندئتاح لاو   يکچۆن .نئسالمآ نئتاح هنۆستاۆ نگئنئتاح ئلاي

ريشده لر هو رل و  ب ئزار  مح   ادۉح لۉسر    هر أ نيمؤم ريب نئتاح رگ  ا   .رل و  ب ئزار  مح   رالالقح يکأ ند يچاي حاچماۉ .رل و  ب ئزار  مح   پ 

 نگۉنۉش ،نند  د  ا   تامزئح هر ل  يلو   ئلاۉ  .رئدئشاغي ئتامزئح نگئنئتاح لاو   ،اسلو  ب ئزار  ناندئتاح لاو   رأ لاو   ه،تسا   تامزئح

 نگئنئر الپغاو  س نگئنلااغتاقح نيچاۆ يسن  أد  رح   نگئجراح نر  ب   پيييد مانجا   لاو   ه،رسب   مانجا   چر اح ،لۉپ رأ انئتاح ئلاي

 .زامتۉت اباساح ينۆگ لاو   لااغتاقح ه،تسا   رپاس رالتاز  يلر ۆد انئتاح ئلاي نگۉناو   .زالمو  ب ئباساح چيح

 ،ينر  ب   لام پل ؤت أشيک نار اب (ارشۉا) از غا ،ينجيريب .زالمآ اباساح ينر  ب   مادر اي لۉپ اداز  چاۆ  :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .زانمئلآ اباساح يند  ا   چر اح انئسل غاشام ،يجچۆناۆ ،يند  ا   چر اح لام اندئيآ ناز م  ر   ،ينجيکاي

-رأ لاو   لااغتاقح اسلو  ب مج   نل  يب ئنئتاح رأ رگ  ا   :رالئديتآ .)!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) .رل  يدتا   تاياو و  ر  نند  ييس  ۆح مامائ

قي ينيسأنۆگ نگۆم يکاي ،راز اي ئقلئشاغي نگۆم يکاي انئتاح  نگۆم ناو   ارساب ااغمرئلدقئ تب  حؤس هنيرأ ينۆزاؤ نئتاح .رد  ا   و 

قي ينأنۆگ  نگئنئماندا   نگئنئتاح-رأ لو  ا“ هنيب  يتأک امار يک لااغتاقح ،اسلآ لۉسغۉ لايآ-رأ .راز اي پغاو  س نگۆم ناو   هو رد  ا   و 

قي ينيرل  أنۆگ رادۉقم انچو  ش ،نگئز اي پغاو  س اچئناس نگينۆيۆت  .راير ۉب پيييد”نگئز اي هجر  د   نگۆم نادحاچماۉ ،نگيدا   و 

ق ئنئز امان تاغو  شأب رالپغاو  س ،رمالااقم-هجر  د   نالئديآ ۉب  رگ  ا   .ريديلشيگد   انئتاح-رأ ،ناتيۉت ئنئساز ار او   نۆگ زۉتاو   ،نايااو 

ق ئنئز امان نئتاح-رأ قي رالپغاو  س ۉب ار ل او   ،اسامتۉت ئنئساز ار او   ،اسامااو   ئلاي زنگۉو  د نن  مل  ج   هنيريب-يريب ،يلکب   رل او   .رۉدو 

 .رل و  ب

 

 باپ آلتئنجئ آلتمئش

غس نگئغامرئدشار اي ئنئغاي يکاي يانئ نگئنئر الپاو   ب 

 

 .يدتا   تاياو و  ر  ناداپاستۉم تمم  احۉم مر  کا   لۉسر   )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) اير ر  ۆح ۉبآ

 :ئديتآ لالآ لۉسر   .رل ر اچآ ينيگيشاي نگيدشيحب   )ينۆگ پغاو  س) ،ينۆگ شاب لااغتلالآ

 .زچم  گ   ينيرل  أنۆگ نگئر ل ر ئپقا امما   ،رچ  گ   هنيسأنۆگ نگئر الئقيل اح هملۆج لااغتاقح اندئسارتاو   نگئنئيآ تر  م   —

 هندب   ، ينجيکاي .اسالمو  ب ئزار  ناندئنئتاح رأ ،لاوو او   .زم  تا   لۉبقا ئنئز امان نگينيشيک شأب :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر   —

 ئزار  نند  يندرز  پ   هشيمح   هنا  -اتآ ،ينجۆدر ؤد .اسالاقس هنيک نند  يريب-ريب لايا-رأ يکاي لاو   ،يجچۆناۆ .هسچگ   ناندئساجو  ح
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 .هتسا   رأنکاي ينۆزؤس ند  ا   نگئر مالئلآ اي ،ايتسآ يزاؤ ئنئبيآ رگ  ا   يشيک لاو   ، ينجيشأب .اسالمو  ب

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 !نگيدا   زيس يرل  شاي لاو   .نئياديآ هز يس ئنئبغاو  س نگئناز ار او   ليپن  

 :رالئديتآ رل اباحاس

 ؟لاو   همأن لاللۉسر   يا   —

 :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .رر  ب   ئنئبغاو  س نگيند  ا   تاز آ لغۉ ريب نيچاۆ يزؤس همل  ک   رح   ه،تسا   رل  ز ؤس نيچاۆ اقمرئدشار اي ئنئاغي يکاي ميک —

 

دينجي آلتمئش  باپ ي 

يانئ نگئغئلقامالغاب ليب حۉدايا  ب 

 

 اداز  چيح ئملاب“ نگۉشغۉ يلسيم ئاغمالاغب ليب ار نگات نگينأند ب   .ئديتآ )!نۉسلو  ب ئزار  نانداو   لالآ) راماو   يرتز  ح  

 .رئدئلاي ئرشۉد پيييد”نيرم  رب  

 .زم  رب   أشيک چيح هگز اؤ ئداز  رتؤد لو  ش ه،تسا   راچۉد أشيک لاو   رگ  م   – ئداز  رتؤد لااغتاقح :ئديتآ مل اسسئحيل آ  لۉسر  

 .کم  تا   رئباس اداسلو  ب الب   يلر ۆد رح   هدأينۆد-ينجۆدر ؤد .ئقلاواقت ،يجچۆناۆ .کم  تا   تااغنقا ،ينجيکاي .کيلزم  ل  ز ؤس ،لاوو او  

 :ئماستيب تيزي  اب

 .يدييد – رئدئاغلمو  ب ئزار  نگينأند ب   انئداز  نر  ب   نگئنلااغيتادۉح ئقلاقمالاغب ليب ار نگات —

غد نگۆزؤس ه،دتلب  ا    !ريندأيليب ئشاغي ئرنگات کييب   ئنئسۉرو 

 .ئلدو  ب مامات نل  يب ئمادر اي نر  ب   نگئنئر نگات يجيليچا   لکۆم پاتيک ۉب

 


