
 

 
VARLIQ 

Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 61-67  

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شبنامه

 ایل اؤنجه چیخان تورکجه مزاح قزئتی 41دن  مالنصرالدین

 4دوچنت دوکتور پروانه ممدلی •

ÖZET: Pervane MEMMEDLİ, “Şebnâme: Mollanasrettin’den 14 Yıl Önce Çıkan 

Mizah Gazetesi”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci 

Dönem, Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss. 61-67 

19. yüzyılın 90’lı yıllarında, Güney Azerbaycan’ın Tebriz kentinde 1892 yılından 

itibaren Şebnâme adlı küçük boyutlarda basılı örnekler görünmeye başlamıştır. 

Onun sayfalarında halkı rahatsız eden toplumsal sorunlara değinilir, mevcut 

yapıdaki eksiklikleri eleştiren yazılara yer verilirdi. Gizli şekilde basılan Şebnâme, 

adeta geceler kapılara ve duvarlara asılırdı. Sabah olunca da ahalinin kalabalık 

olduğu çarşı, okul ve medreselerde yayılır, eleden ele dolaştırılırdı. Geceler ve 

gizlice yayınlandığı/dağıtıldığı için de ‘gece yazıları’ anlamına gelen Şebnâme 

adlandırılmıştı.  

Açar Sözler: Şebnâme, Mollanasrettin, Türkçe, Mizah, Tebriz, Azerbaycan. 

: وارلیق، "دش منتشر می مالنصرالدینسال پیش از  41نشریه طنزی که : شبنامه"، دکتر پروانه ممدلی :چکیده

 74-76. ، صص(4331/5142 زمستان) 3، دوره دوم، شماره ترکیزبان، ادبیات و فرهنگ  فصلنامه

 شبنامههای چاپی با ابعاد کوچک با نام  نمونه 4935، در شهر تبریز آذربایجان و از سال 43در دهه نود قرن 

های انتقادی علیه ایرادات و  شده و نوشتهدر صفحات این نشریه، به مشکالت اجتماعی مردم اشاره . شد منتشر می

شد، شبانه به در و دیوار نصب  که به صورت مخفیانه منتشر میشبنامه . رسید نواقص ساختار موجود به چاپ می

از آنجایی که این . گردید گردید و صبح آن روز در بازار، مدارس و اماکن عمومی پخش و دست به دست می می

 .شبنامه بر خود گرفته بودشد، نام  خفیانه منتشر مینشریه شبانه و به صورت م
 .ترکی، طنز، تبریز، آذربایجانشبنامه، مالنصرالدین،  :ها کلیدواژه

 (عمطبو)باسین ( طنز) کیریسات لکیا ندهیخیتاری مطبوعاتتورک  جانیآذربا نین یسیدرگ نیمالنصرالد

 سن گؤره .ریارانی سوال ریبی قیمنط مز هتسیا-ستریا. رید یبلل چوخدان نهیعالم علم اولدوغوی اورقان

                                                           
1 mamedli_ph@yahoo.com 
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 نی نیمالنصرالد و ؟یم ی دیا واری س نمونه عمطبو ریب بنزر اوناتورکجه  قدردرگیسینه ن یمالنصرالد

  مو؟  شوماولی معلومات ده باره او نی لیجل رزهیمی سیجیارادی

 ن لدیای ج-4935 ندهیشهر زیتبر نده،یللریای ج-31 نیعصر جو-43 ،یک اولور نمک ریاؤقایناقالردان 

 ندهیلر فهیصح اونون. میشدیرباشال هگگؤرونمی لر نمونه عمطبوی فورماتل کیچیکی آدل شبنامه اراقیباشال

 ن ائد دیتنقی قالریشمازلیچاتی قورولوشداک مؤجود توخونولور، پروبلملره الیسوس ن ائدراحاتسیز ی خالق

  .یردیرالنیحاض الریازی نیکسک

 قیآرت الندایآچ سحر. یردیلیریشدیاپی وارالراود وی قاپ لر گئجه عادتا شبنامه اولونان اپچ اصولالی زلیگ

ی غیالندییای لر گئجه. یردیگز اله-ن الد ر،یلییای لرده سه مدر و مکتب بازار، اولدوغوقاالبالیق  نین یاهال

  .یردیییداشی نیمعناس« یورقلر گئجه»ی آد ده اوچون

 نین یاهال ر،یلیسات کلهینلیچت اولدوغوندانی جیخیس جان و زیماراقس زامان وخچی قزئتلر دؤلت دؤرده او

 قزئتلر فارسجا) لر روزنامه« یجیریخدیدار» بئله. یردیالنیپا فورموندا آبونهی مجبور نهیسمیق ریب نیمع

. ف. م لهیواختی نیریب قزئتلردن بئله. یشدیقازانمی نیآد زورنامه-روزنامه ندایآراس خالق( ریندادیآنالم

آخوندزاده ) یشدیائتم دیتنق نیکسک ندهیس مقالهی آدل «. . .نهیس یمنش نین یقزئت رانیا »فآخوندو

5111).  

ی لر ورقهی ریا اوالن بول للرلهیشکی ل گولمه و الرالیازی دوزلو ،یل مزهی سیچریا الن،ییای پولسوز نیالک

 قدر او ماراق قزئته بو دؤرده اوی غیلدییسا قالبارما نیالریساوادل. وردویاوخو هوسله وکیبؤ خالق ساده

 آدام لنیب پوزونو-یازی اوچون اوخوتدورماق اونو ب،یگز محله-محله بعضا ،یکی دیا چوخ

  .الریردییسوراقال

. یدیا فصفرو قولویعلی قزئتچی استعدادل رداکتورو وی ریناش نیقزئت زیمیغیآچد صحبت ندایحاق

 نین یآتاس ندایاشالری گنج ،ففروص قولویعل گؤره نایغیازدی نیانین یسردار صمدی رماچیآراشدی لیگونئ

ی نیآدی سو ففروص اونون) اولوردو مشغول لهیای س اداره نیجارتخاناالریت ده هیتورک و هیروس ندایانی

 ندنیطرفی حکومت رانیا لرده اؤلکه بو .(یشدیباشالم دؤرلردن اولدوغو ده هیروس گؤرونور دای قولالنماس

. اولوردو تماسدا خیس لهیا الریالیضی رلیکیفی مترقی ئرلی وی رلریمهاجی اسیس شیلمیائد ونسورگ

  .(4363نیا  سرداری) دؤنور وطنه بیائد ترکی جارتیت اؤترو ائتمکدن خدمت خالقا سونراالر

 دایفا هی اؤلکه اعتباراً ندنیللریای ج-91بو دؤنمین  الریالیض گئدن اؤنونده نین یحرکات کیل یفچیمعار

ی عیبد-یعلم ر،یآچ تابخاناالریک مکتبلر،ی ئنی لهیای تین ائتمک خدمتی عمل خالقا و رمکیگت

. لریردیائد سیتاس لریدرگ و قزئتی ئنی اولور، مشغول لهیای چاپ وی س ترجمه ،یلماسیازی نیتابالریک

 قروپالری اسیس تلر،یجمعی زلیگ زامان چوخ الریالیض بو ن ائد لیتشکی نیس زومره لیقاباقچ ان دؤرون

  .الریردیآپار لهیمجادی قارش قورولوشا مؤجود رک، رلشهیب ندهیلیداخ
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 هر اولونان، اداره لهیا اسایآنای نیس اؤلکه او،. یدیا ففروص خان قولویعل دهی ریب الردانیالیض بئله

 گؤرمکی میک دؤلت ریب آزاد انیاولمای لیآس الردانیمارچثاستی خارج ش،یائتم شافیانک ده ساحه

  .یردیی هستیا

 اؤز او لجهاوّ. یردیائد حسابی ریب ندنیلر واسطهی رلیتأث ان نیاتماغیاوی خالقی قزئت ففروص. ع

 الففروص قولویعل مرکزده بو آدالنان« انجمنی زلیگ». ریارادی مرکز ریبی زلیگ برابر لهیاداشالری ریکیف 

. لریردیائد راکیاشت عدالت ..هـ ،یشبستر. م. س ،تیترب. می الریالیض پرور وطنی گؤرکمل دؤرونی اناشی

 قزئت کیریسات اؤلچولو کیچیک ،یآدل شبنامه اوالراقی شید اسای زدهیتبر ففروص. ع لدهیای ج-4935

 عضوو نی«انجمنی زلیگ» ،ففروص. ع گؤره نایغیازدی نین یکسرو احمد. اولور لینا بوراخماغا ورقه-

 مکتوبالر راپورالر، گلن هی رزهیمی محمدعل. یدیای سیرئ سیلوپی زلیگ نین رزهیمی محمدعل برابر اولماقال

 اولدوغو داشریکیف و ریب ال رک  هائد استفاده ندنیس فهیوظ بو او. یردیئچگ ندنیال نی خان قولویعل

 دهشبنامه بیآچی حالالری منف ،سوچالری ن وئر باش ده اؤلکه ده هم ور،یقورو سدنیلوپی نیولداشالری

  .(4333کسروی ) یردیائد خبرداری لر کوتله شینگئ رییای

ی ائلل ادی فئودالالرا،ی ئرلی دا جانیآذربای جنوب ده کلهیاؤزلل دا، رانیا ندایسونالر نیعصر جو-43

. یردیآل لیشک نیکسک ندایآراسی اهال کجهیگئتد قالریل یناراضی قارش نهیمیرژ شاه الرا،یانحصارچ

ی ئرلی نا،یانحصار توتون نیسلریانگل ندایآلتی آد. وس« پاشا نبیز» ،«یانیعصی تنبک» خدهیتار سونراالر

 دن اؤلکه ندا؛یمطبوعات دؤرون اوی حرکاتالر خالق وئرن باشی قارش نهیگیرلیتکحم لیتاخ نیفئودالالر

  .یشدیتاپمی نیعکس اؤز لرده هینشری زلیگی ک ده اؤلکه و ندایمطبوعات ریمهاج اولونان نشر خارجده

. یاوالرد گلمک راست چوخ نهیلر نمونه نشر اولونان چاپی زلیگ ندایآلتی آد شبنامه دؤرده او ،تلهیعموم

 شبنامه ده لره اننامهیب و ورقه قزئت، النییای حالدای زلیگ دؤرونون ندهیس عرفهی انقالب مشروطه

  .یردیلییدئ

 ه،یروشد حسن رزهیم ،فروفص قولویعل دؤرون لرده ورقه ای و قزئت اؤلچولو کیچیک بو روحلو کیریسات

 بیآچی نیتیوضعی اسیس-یاجتماع گرچک نی رانیای الریالیضی مترقی میک تیتربی محمدعل

 اصالحاتالر ده اؤلکه ر،یی سسله هی مبارزهی قارش استبدادا و لرهیچ مستملکهی خالق ر،یگؤستر

  .لریدیرگؤستر  چابا نایلماسییای نیلر دوشونجه لیقاباقج نه،یس لمهیریئچگ

 چاپ اد نوندول لدهیا جو-4341 نی براون ادواردی شرقشناس سیانگلی باغل لهیای خیتاری نشر نینشبنامه

 لدهیای ج-4935 نینشبنامه 6ندایتابیک« یخیتار مطبوعات و اتیادب نی رانیا معاصر»ی گیردیائتد

                                                           
. وسی خیتاری انقالب هطمشرو ،یاتیادب انریا او. ریشدیآپارم رماالریآراشدی علم ش،یاشامی دا رانیا مدت ریب براوندوارد ا  5

ی س عالقه قیل یجیارادی له تیتربحمدعلی م اوالن ندانیالریالیضی گؤرکمل نی جانیآذربای جنوب او. رید یمؤلف نیاثرلر

 اؤز شیم هشلیا ندهیاوزر نین یازماسی الی آدل« یخیتار مطبوعات رانیا» اونون دارکنییقا هی لترهینگیا براون. ا. یردییساخال

ی باغل مطبوعاتالی ئرلی دا نونونیراب نی شلهیا کونسولو نین یسفارتخاناس لترهینگیا ندهیشهر رشت نی رانیا دؤرده او وی نیلر عالوه
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 ریبی اوراداک و کتورونونردا اولوندوغونو، چاپ واختالردا قیمواف ل،ییدئ منتظم ،ینیگیگلد دانایم زدهیتبر

 استفاده ندانیامضاس اقولوقآ زامان چوخ و اولدوغونو ففروص خان قولویعل نین یمؤلف نیلر مقاله چوخ

 و دوشوندوروجو چوخ ن،یزنگلرله  دوشونجهی ئنی ،ینیغیالندییای اولونوب چاپی زلیگ ،ینیگیائتد

 وکسکی چوخ اونو ر،یائد دیقی نیگیلدید هزب کاتوراالرالیارچوخونون ک نین یلر فهیصح اولوب کیریسات

 براون. ا سهیای جاسیباشل ان. یردیریمتلندیق

 بو انیخمایچ بیگل قدر گونوموزه ،یس نسخه

ی ج-4317 زیالنی ،ینیریب ندانیالریسا نیقزئت

. ریازی ینیگیائتد الدهی نیسییسا نوامبر نیلیا

 لهیا اوسلوبو کیریسات نینشبنامهی اوخوجوالر

 اؤرنکی الریازی یک قزئتده اوچون تمکائ شیتان

  .ریریگت

 او ندهیریب ینن یلر مقالهی داکییسا بو نینشبنامه

-دوکانی باغل لهیای غیتلیق چؤرکی ک دؤرده

 قدانیلیزوراک و قیقلیشیقار-قارمای بازارالداک

 انیقل سحری نیخدمتچ دونن»: اولونور بحث

 او. میولالدی آلماغا چؤرک بازارا اوچونی سیآلت

 سونرا ساعتدان 3 ائوه ،یخدیچ ارکندن سحر

 دانداییقای گئر ندان«یساواش  چؤرک». یگلد

-قیزیج اوزو ق،یریج-قیریجی پالتار اونون

 انیطغ دؤرده او. یشدیرمیگؤی گؤ-گؤم وجودو بوتون ش،یاراالنمی ئردنی نئچه ریبی ن بد اولوب، قیزیج

 نایاولماس کیچیک و قورو چوخ نیچؤرگی گیردیگت اونون ندنیگیائتد تیرایس ده زهیب قیآجل نی  هائل

 .(Browne 1914. . . )بؤلدوک هی صهیح نئچه ریب بییپارچاال درحالی گچؤر لوقما او زیب بییباخما

 ناییسارا شاه نیتیوضع خوشاگلمز بو و قدانیپالچ خانیچالغاجان رتیخ لرده کوچه سهیا دایازی ریبباشقا 

 هی کوچه باشی کاروان دوه»: اولونور بحث اولدوغوندان دوروم ریب رمالون ده ده کوچه باش اوالن نیاخی

 نییچای آج اونالر سونرا کدنیئچدگ آز ریب. یتدیا گؤزدن بیبات ندهیچیا نین یغیباتاقل قیپالچ چاتاندا

  نیمتن کیریساتی کیا هر لنیوئری میک اؤرنک. )«لریائتد داوام نایولالری و گؤروندولر ندهیلیساح

  (.یس ترجمه دن زجهیلینگیا

 اؤلچوده 3x41 ،ینیغیلدیازی تورکجه نیالالریماتری نداکیسییسا بو نینشبنامه، یک ریمدیالز ائتمک دیق

ی نیگیلدید هبز لهیا کاتوریکار نینیسیاری تن نین فهیصح اولوندوغونو چاپ لهیا اوصولو کیقراف-ژلهی نگلر

                                                                                                                                        
 تیترب. م نین یمؤلف اصل نیاثر ندهیاول نیتابیک. ریشدیرمیائتد چاپی میک اثر ریب جایریآ رک  هائد لیداخ ایاورای نیدلریق

 .یشدیاونوتمامی وورغوالماغی صوصخ دا اولدوغونو

 

 قزئتیندن بیر اؤرنک شبنامه
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 چاپ رکجهتو دا رانیا ده گون بو)ی نیگید هلمیگؤستری نیمکان و نین یخیتاری نشر نیقزئت نیالک. ریازی

 ریب هئچ ندایحاقی فلریمؤل و رداکتورو ( ریلیائد بئله اوچون قاچماق سانسوردان لرده هینشری بعض اولونان

  .(Browne 1914) ریریلدیبی نیگید هلمیوئر معلومات

 نیژالت( ابتدایی)ایلکل  شبنامه. ریتمیب لهیا شبنامه جه ساده ،یتیفعال چیلیک قزئته ونففروص قولویعل

 ده گؤره اونا. یلدییدئ مومکون ماقیای راژالیت وکیبؤ جهتدنی کیتکن اونو ندانیغیرالندیحاض لهیا اوصولو

 اوالن نیاخی نایاورقانالر مطبوعات چاغداش لهیا اوصولوی توقرافیل اولماقال لیداخ دای مسلکداشالر او

 لهیا مضمونوی ئنی و ؤنوی کیدموکرات لدهیای ج-4939 ففروص. ع. دوشور نهیکریف ائتمک نشر قزئت

 او. ریائد نشری نیسیدرگ جانیآذربا کیریسات سهیا لدهیای ج-4317 ،ینیقزئتلر اقبال و اجیاحت لنیسئچ

 ندهیلر فهیصح نین یدرگ رک  هائد قیامکداشل لهیای سیدرگ نیمالنصرالد نی لیجل رزهیمعینی زاماندا 

  .ریشدیائتم شیخیچ تونالرالیلیف کیریسات

. ریشدیگؤسترم تیفعال بییاشای قافقازدا و ایروس مدت ریب ففروص. عی میکی گیلدیائد دیق اؤنجه

 لیجل اونون ،یک مالیاحت چوخ اوچون،ی غیساخالد عالقه ندانیاخی لهیای الریالیضی مترق نیقافقاز

ی س ائتمه شیخیچ ندهیسیدرگ نیصرالدمالن. اولموشدور دوستلوغو وی غیشلیتان لهیا زادهیمدقلحم

 ،یک اوالر ائتمک گومان بئله. اولونموشدور قیتصد ندنیطرفقایناق  نئچه ریب( لهیای امضاس« خورتدان»)

 شیتان اؤنجه ندنینشر نینیمالنصرالد لهیای غیلیجیارادی اونون و اؤزو ونففروص. ع زاده،یقل مدحم. ج

  .شیمیا

ی شخص نین یصدقی قمحمدت. کیریائد مراجعتقایناقالرا  ده ئنهی ناوچو رماقیاساسالندی زیمیکریف

ی قزئت شبنامه اولسا دا آز مکتوبوندای غیازدی هی زاده فیشری قوربانعل لدهیا جو-4313 اونون ندهیویآرش

 معلومات ساجایق ندایحاق قزئت هی زاده فیشر. ت دوستوی صدق. ت. م. کیریگل راست معلوماتا ندایحاق

 اوالن ندایمقامی قزئت - تختیپا نیدؤلتلر باشقا ،یک ریازی بیوئر رگد وکسکی اونا ونراس کدنیوئرد

محمدتقی ) ریقدیآرت قزئتدن اوچون دؤلت ده سترسهیا مملکت، ستریا ت،لّیم ستریا ،یمنفعت نینشبنامه

 .(صدقی

 ندایحاق مکتبی ئنی یغیآچد دا وانیناخچ نین یصدق. م دوستو ندهیسیوقرافیاوتوب زادهیمدقلحم لیجل

قلیزاده ) «اولونور حساب دارولفنون ریب اوچون بلریاد و معلم ئتمهی یئنی زیب مکتب نیهم» ،یکی ردیازی

4376).  

 ندایراتیخاطی آدل« میحال یِ ترجمه»ی صدقی محمدعل اوغلو، نین یصدقی قمحمدت هم زاماندای نیع

. ت. میالنیز  نیقزئتلر بو اوخودوغونو، بیآلی لرقزئت لنیگؤندر اونا دن هیتورک و ایروس ران،یا نین یآتاس

محمدعلی ) یردیائد دیق اوخوندوغونوجه یزلیگ ده ندنیطرفی مسلکداشالر اونون ل،ییدئ نین یصدق

  .(صدقی
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 حساب دارولفنون وخ،ی مکتب تکی مکتبی غیآچد دا وانیناخچ نین یصدقی قمحمدت ،یک زیس شبهه

 دیق دایوخاری نین یصدقی محمدعل اوغلو اونون ل،یجل. می میکی مسلکداش نین یصدق. ت. م و ن ائد

 وخی سؤز. اولموشدور ندایراسیس انالریاوخوی قزئتلر لنیگؤندر لردن اؤلکه باشقا و رانیا ،یمیکی گیائتد

  .یدیا وار ده شبنامه لنیریرلندگد ندایمقام« یقزئت - تختیپا» ندهیچیا نیقزئتلر بو ،یک

 ندنیاثرلر فراحمدویم زیعز اوالن ندانیالریجیریآراشدی گؤرکمل نیزیمیخیتار مطبوعات ت،ینها ان

 کیریسات رداکتورونون نیمالنصرالد جک گله( 4391 «ینیمالنصرالد نی جانیآذربا») ندهیریب

 ندایآراس شبنامه کیریسات النیبوراخی زلیگ زدهیتبر دؤرونده سون نیعصر جو-43 لهیای غیلیجیارادی

 نیاثرلر دگرلیی باغل زلهیمیخیتار مطبوعات. یردیازی ینیگیائتد گومان وغونواولد قینلیاخی نیمع

 یلمزدیالبیانی ندهیکریف بو ،فاحمدو ریم. عی سیقاتچیتدق لیجیآرد نین یارث لیجل. م تینها ان ،یفیمؤل

  .(4391احمدوف )

 روحونی انقالب تبدهمکی غیآلد لیتحص دا وانیناخچ ندهیلر رهیخاطی باغل لهیای اتیحی اوردوباد. س. م

 دیق اولدوغونو لیداخ لهیا ولوی رانیا ل،ییدئ لهیا قافقاز و ایروس مکتبهآتموسفرین  بو اولدوغونو، میحاک

 خواهالریآزادی میک اختر خان قولویعل لهیخصوص ن،یاورقانالر عمطبو گلن خارجدن ؤندهی بو ر،یائد

 نین یمعلم ندهیریب ندنیلر مقاله بیاد. یردییوورغوالی خصوصی نیخدمت نیقزئتلر اولونان نشر ندنیطرف

ی شاه رانیا کدهیرلیب اخترله خان قولویعل رزایم ندهیللریای نجیدوخسان نیعصر جو-43( نین یدقص. م)

ی قالریدیای بیائد چاپ قزئتی آدل رتیبص شبنامهی قارش نهیس اداره اصول نیقاجار شاه نیمظفرالد

  .(4377اوردوبادی ) ریوئری لگیب ندایحاق

 دؤرونون فاحمدو ریم زیعز سورپروف مرحوم ،یسیجیریآراشدی گؤرکمل نیزیمیخیتار مطبوعات و اتیادب

 اؤنهی اولونانالر دیق دایوخاری رارکنیآراشدی نیاتیح نین یصدقی قمحمدت اوالن ندانیالریالیض شینمیتان

 بوی حت ،ینیغیساخالدی لر قهعال دوستلوق نی خان قولویعل رزهیم لهیای صدق. مآیریجا  او،. یردیچک

 نیالک. ریریلدیبی نیگیوئردی آد« اختر» مکتبهی غیآچد ردوبادداوا نین یصدق. م نهیشرف دوستلوغون

 اولدوغونا آز چوخ نیمعلوماتالری باغل لهیای قزئت رتیبص شبنامه اونون و اختر خان قولویعل رزهیم

  .یردین تأسفله ندنیدر

 اختر خان قولویعل رزهیم لنیچکی آد دایوخاری ،یک اوالر گلمک هی جهینت بئله سونوجدا بو کلهیل بئله

  .دورففروص قولویعل رداکتورو نینشبنامه ،یک گومان چوخ

 دا جانیآذربای جنوبی چونک. ریگئد دنشبنامه صحبت ،یک نیقی نهیقزئت رتیبص شبنامهی قالد ،یک او

  .وخدوری لیدل الده ده بارهی ولماسا نین ورقه ای و ژورنال قزئت،ی آدل رتیبص دؤرده او

 هم گرید کدهیرلیب خانال قولویعل نیرتیبص شبنامه ده مقاله لنیچکی آد نین یاوردوباد. س. م

 چوخ وندهیاؤزلوی لگیبی گیوئرد فاحمدو ریم. ع صورپروف ده باره اولدوغو( نین یصدق. م) دا رداکتورونون

  .ودورسعمؤضو نیبحث ریب جایریآ و ریفاکتدی ماراقل
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 اؤزو اونونی نشبنامه دن جمله او ،یقزئتلر چوخ ریب لنیگؤندر هی یصدقی قمحمدت اوانیناخچ دان رانیا

 ندایراسیس نیاونالر ،یک زیس شبهه هئچ. شیارمیاوخوی زلیگ دای مسلکداشالری ک مکتبده برابر لهیا

 نین یسیدرگ نیمالنصرالد جک گله کله،یل بئله. یدیا وار ده زادهیمدقلحم لیجل دوستو نین یقمحمدت

ی ل گولمه النیازی ندهیلید آنا ساده. ریشدیگؤسترمی نیریتأث نیمعی میک ناقیقا ریب شبنامه رداکتورونا

 رزهیم قزئتگیزلی ی فورماتل کیچیک بو النانیقارش رغبتله وکیبؤ ندنیطرف خالق لن،ید بزه للرلهیشک

 نیمالنصرالد دوغورموش،ی نیس دوشونجه خارماقیچی درگ ریب اوالن نیاخی جهتدن هر خالقا ده لیجل
  .اولموشدور سبب نایخماسیچ دانایم نیاورقان عمطبو کیریسات ریب تشمحمی میک

 هله شدانیاولونمام چاپی سیدرگ نیمالنصرالد ،یک اوالر گلمک قناعته بو النالردانیازی دایوخاری بوتون

 اورقان عمطبو کیریساتی فورماتل کیچیکی آدل شبنامهتورکجه  زدهیتبر لدهیای ج-4935 اؤنجه لیا 41
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