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  گیریش 

آذربایجان خالقینین زنگین معنوي ثروتنین بویوك بولومو اوالن فولکلور 

ادبیاتی گونوموزه هم سؤزلو، هم ده یازیلی شکیلده گلیب چاتمیشدیر. 

تورك دیلینده دینی و علمی مضمونلو اثرلرله برابر، بیرده فیکیر و دوشونجه 

نین یارادیجیلیغینی عکس ائتدیرن ماتریالالردا یازیال آلینمشدیر. ساحلری

زییا آلینماسینا ایسه او قدر ده اهمیت فولکلور اثرلرینین بوتونلوکله یا

میش، بلکه ده بونا هئچ او قدر ده احتیاج دویولمامیشدیر. چونکی وئریلمه

القین جانلی دینی و علمی اثرلردن فرقلی اوالراق، فولکلور یارادیجیلیغی خ

دانیشیق طرزینده، ساده ائل دیلینده فورماالشیب، یادداشالرا کؤچدویوندن، 

نسیله گلیب چاتمیشدیر. الکین بیر چوخ خالق - دیل، نسیلدن-دیلدن

ادبیاتینا عایید اثرلر و اونالردان نمونه لر کیتابالرین حاشیه لرینده و یا 

ر و آتاسؤزلري ان چوخ مستقل اوالراق یازییا آلینمیش دیر. ضرب المثلل

لریندن سایلیر. آنجاق بوتون بونالرا باخمایاراق، تاریخین توپالنان نمونه

مختلیف دؤورلرینده مدرسهلرده تحصیل آالن طلبهلر، ائلجه ده یازیلی 
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آبیدهلري موستقیل شکیلده کؤچورمکله مشغول اوالن کاتیبلر یئري 

گلدیکجه اؤز شخصی ماراقالریندان ایرهلی گلهرك یادا ائشیتدیگی، یاخود 

بیر کیمسنین سفارشی ایله عاشیقالرین، سینه دفترلرین،  ائل 

آغساققالالرین ، آغبیرچک ننهلریمیزین دیلیندن سؤزلو خالق ادبیاتی 

  نومونهلرینی کؤچورموش و یا عینی شکلینده یازیا آلمیشالر. 

ان ماراق گوتسردیغی خالق ادبیاتیندا داستانالر اونملی یئري اولوب خالقین 

موضوعالردان بیري سایلیردي، بونا گوره آتاسؤزلریندن سونرا ان چوخ یازییا 

آلینمیش فولکلور ژانرالریندان داستانالردیر. یازییا آلینمیش داستان 

، »شیرویه«، »نوش آفرین«، »اسکندرنامه«، »بختیارنامه«اورنکلریندن 

لیلی و «، »حاتم طایی«، »هخاورنام«، »گورچین داستانی«، »رستم نامه«

و ... آد  وئرمک اوالر. » سلیم جواهرفروش«، »سیف الملوك«، »مجنون

آدي کئچن داستانالرین هر بیرینین اوزنه مخصوص اؤزللیگی اولدوغو 

  حالدا، هر بیري اوزلوگونده  بیرچوخ فولکلور ماتریالی ایچیرمکده دیر. 

نمیش قدیمی فولکلور تانی» سلیم جواهر فروش«و یا » سلیم جواهري«

بندي اولوب، داستانالردان بیري دیر، عجایب المخلوقات داستانالریندا طبقه

دینی و اسطوره قاریشیق بیر تئم داشیماقدادیر. داستانین یارانما تاریخی 

 یتح و کیجات و ناغفا ،سراف . 1ریلیرئو تبسن هنیمنود هیوفص ای و رومیت

                                                           
 خانه: تهران( ادبیات ماه ابکت ماهنامه. »جواهري سلیم از روایت دو و عامیانه ادبیات. «احمد ابومحجوب،1 

  ).1389 تیر( 153. ش ،)کتاب
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عرب دیلینده داستانین بیرچوخ خطی و داش باسما نسخهسی اولدوغو بو 

داستانین خالق ایچیریسینده مقبولیتین گوستریر. مارگارت میلز بو داستانا 

گوره دئییر: «نصیحت وئریجی هئچ بیر داستان، بو داستان کیمی 

 رگید یناتساد »يرهاوج میلس« .2»شیمهمکچ هریوصت وجوگ لاسمولپوت

فولکلوریک «مین بیر گئجه»، «سند باد بحري»، «سند بادنامه»  کیمی 

  داستانالرا بنزریگی بو داستانین قدیم کئچمیشی اولدوغونو دا گوستریر. 

فارس قایناقالري اوچون ان اونملی ال یازما کیتاب تبریز ملی 

کیتابخاناسیندا، مرحوم حاج حسین نخجوانی طرفیندن اهدا اولموش سلیم 

لرین بیر چوخو نسخه جواهرفروش آدلی ال یازمادیر کی دیگر داش باسما

بو کیتابین اوزوندن باسیلمیش. آراشدیرماجی جعفري قنواتی ان اونملی 

خطی نسخهنی تورك دیلینده 609 هجري ایللرینه عاید  اولدوغونو 

یازمیش و آرتیریر: «کیتاب فرقلی نسخه لرده فارس دیلینده یازیملیش، 

ازبکستان، تاجیکستان و جمهوري آذربایجان حتی اروپا و ایران کیتابخانه 

   .3»رود دوجوم هدنیرلرهش دزی و زیربت ،يوضر سدق ناتسآ هدنیرل

اروپا کیتابخاناالریندا ان تانیمیش فارسی نسخه، کلوژ شهرینده  آکادمی 

اما راویان «کلوژ کیتابخاناسیدا دیر . نستعلیق خطینده اوالن بو کیتاب 

 ینان خرمن سخناخبار و ناقالن آثار محدثان دستان کهن و خوشه چ

                                                           
 مارگارت و مارزلف اولریش از مقاله دو همراه به جواهري، سلیم از روایت دو محمد، ،) قنواتی(جعفري2 

  1386 مازیار، انتشارات تهران، میلز،

3http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906230375#sthash.shdqMh
xT.dpuf 
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روایت کنند از کتاب جامع الحکایات که در زمان مروان حکم علیه اللعنه و 

را وزیري بود و هر هفته آن حرام زاده میفرمود که از  العذاب الملعون

مولف گوید که «...سؤوزلري ایله باشالنیب » مومنان یکیرا شهید میکردند...

پیمان  بود تا آنکه سلیم جواهري مدت مدید در عیش و نشاط مشغول

عمرش پر شد و از این دنیاي فانی پا کشید و به دارالبقارفت و بعد از آن 

را برداشته به مکان و به وطن خود رفت پس همه از  پریزاد پسران سلیم

دنیا برفتند و اهللا اعلم بالصواب تمام شدکتاب سلیم جواهري فی روز 

»  بنویه 1242سنه چهارشنبه فی بیست و پنجم شهر جرب المرجب فی 

دن باشقا بیر فارسجا ال یازما » سلیم جواهري«سؤزلري ایله باشا چاتیر. 

  هجري ایلینه عاید دیر.  1241نسخه آستان قدس رضوي کیتابخاناسیندا 

قاجار دوورانینا عاید داش باسما کیتابالر سیزاسیندا اونملی یئري اوالن 

  کیتابی دونه دونه باسیلمیش دیر.  »سلیم جواهري«

بوتون بونالري گوز اونونه آالراق نه یازیق کی تورك دیلینده گونوموزه قدر 

بو داستان اوزرینده آرشدیرما آپاریلمامیش دیر. سون زمانالردا ایران ملی 

آدلی » سلیم جواهر فروش«کیتابخانه سیندا، ال یازماالر بولومونده تورکجه 

ده، بئش اوزون و قیسا صفحه 310یمه کئچدي. کیتاب بیر ال یازما ال

تورك داستاندان عبارت دیر. نستعلیق خط ایله 51 - 71 سطرده 67 صفحه 

ده یازیلمیش کیتابین بیرینجی داستانی «سلیم جواهر فروش» دیر. 

باشالنیش بیرینجی و ایکینجی صفحهلر یارییا قدر یازیالري دوشموش دور. 
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 »مراک هنگ هدنب نم هکناز    مراد عمط اعد هدناوخ هک ره« ونوس نیناتساد 

بیت و 5421 تاریخی ایله قورتولموشدور. کیتابین «کاتبی حاج زین عابدین 

  قاضی جهان دور، بنده نوشته است صاحبی محمد باقر» اوالراق وئریلمیش. 

ایل بوندان اول قلمه آلینان بو داستان بیر چوخ یوندن آراشدیرمایا  190

ق گورونور، میفولوژي، دیل، فولکلور و یازي قاعده لري بونالرین بیر الی

سیراسی دیر.  بورادا تکجه داستاندا ماوراي طبیعه حیوانالر و موجوداتی 

تانیدمایا چالیشیریق. گوروندویو کیمی داستانین بیرچوخ بولومو باشقا 

  داستانالردا عینی شکیلده گلمیش و یا اوخشارلیغی واردیر.   

داستانا گوره، حجاج وزیرینین آروادي ایللر اونجه بیر آغاج آلتیندا  اد:همز

بیر پري زاد ایله دوغلورالر. اوشاقالري بیر آنادان سود امیب باجی قارداش 

اولورالر. پري زادین فرمان ایله وزیرین قیزي نه زمان داردا قالیرسا 

  آال بیلیر. قارداشی همزادي، آغاج یاندیراراق چاغیریب و اوندان کمک 

: سلیم جواهري داستانین اولینده دنیزدن اوکوز و گوهر شب چراغ

چیخمیش بیر اوکوز گورور کی آغزیندا گوهر شب چراغ واردیر. سلیم بو 

  گوهري اوکوزدن اوغورالیاراق، بودون کسیب اورادا گیزلدیر. 

:داستاندا سلیم میمونالر آداسینا دوشور و اورادا میمونالر شاهی 4نسناس

ایله یاخینالشمایا مجبور اولور. اوندان ایکی اوشاغی اولدوغو حالدا 

ایکیسیده میمون آناسی طرفیندن بیري آرسالنا و دیگري تندیره 

                                                           

  نسناس: انسانا بنزر میمون٤ 
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دوشورولوب اولدورولور. هر حالدا داستان سونوندا سلیم آدادان قاچیب، 

  الکین سونراالر آدایا دوندوغونده گورور اوشاقالري دیري دیرلر. 

: ان اسکی زمانالردان بیري خالق ایچینده چیندیر یش آدامچیندیر قئ

قئیش آدي ایله تانینان قوجا و یاشلی موجود، سلیم جواهري داستانیندادا 

گورونمکده دیر. بوتون داستانالردا کی کیمی سلیم بیر کندین 

یاخینلیغیندا قوجا و یاشلی آداما راست گلیر و اورگی یانیب اونو کنده قدر 

ستیر. قوجا سلیمین بئلینه میندیکدن سونرا آیاقالرین اونون داشیماق ای

بئلینه دوالییب، سلیمی اوز قولو ائدیر. هر نه ایستیر سلیم امر ائدیب سلیم 

اطاعت ائتمدیگینده آیاقالري ایله بیلین سیخیر و بیر جوالدوز ایله بوینونا 

وزلدیب، وورور. سونوندا سلیم توپالدیغی میوه لردن قیرخ گونلوك شراب د

  قوجایا وئریب، قوجا یوخالدیقدا اوندان قورتولور. 

  : داستانین بیر چوخ یئیرنده پري و پري زاد واردیر. پري

: داستانین سون بولوملرینده سلیم، کوهولده یاشایان چوبانلیق ائدین دئو

بویوك بیر دئو ایله قارشیالشیر. دئو آدامالري کندلردن توتوب بیر زمان 

یئییردي. سلیم اونون الیندن قورتولماق اوچون قیزقین بیر  سونرا اونالري

دمیر ایله دئوین گوزلرین کور ائدیر. الکین سلیم دئوین الیندن قورتولماق 

  اوچون اوزون قویونالرین آراسیندا گیزلدیب سونرا قاچماغی باشاریر. 
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داش باسما اوالراق قاجار » سلیم جواهري«گوره تورکجه 5قایناقالرا 

صفحه ده باسیلمیش دیر،  32اندازه سینده  16,5*21ده بیر دفعه دونمین

یرلی دوستوم رضا نه یازیق کی بو قایناق تبریزین تربیت کیتابخاناسیا ده

  همراز ایله برابر گئتدییمیزده موجود اولمادیغینی گوردوك.

                

    20/4/1394  

  زنمله متودونو دو

 متودو ایله تانیش اولماق سلیم جواهرفروش داستانینین یئنیدن دوزنلمه

اوچون اصل نسخهنین ایلک صفحهلري و سون صفحهلري اورنک اوالراق 

وئریلمیش، اوخویوجوالر ایکی نسخهنی قارشیالشدیرماقال دوزنملهسی ایله 

  تانیش اوالبیلیرلر. 

  

  الف) یازي یانلیشلیقالري

  بی دماغ ماغ بیده

  فتاح فتاه

  کی دیدي  دیدیکه

     گورولتوگورلّتی

...  

                                                           
)  ترکی 0 عربی – فارسی(  تبریز تربیت کتابخانه سربی و سنگی چاپ کتابهاي فهرست ،هاشمیان هادي٥ 

  1386 تبریز ؛ ستوده نشر
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  ب) تورکجه ایمال متودو

  گئت  گت

  ائوه  اوه

  یوال  یوله

...  

  لر و اویغون دیل قایداالرینا یاخینالشدیرماج) نشانه

لري یازیدا اسکی یازیالرداکی کیمی هیچ بیر نقطه، ویگول و ... یازي نشانه

  موجود اولمایب، دوزنمدکی نشانهلر آرتیریلمیش.

یدا تورکیه حرفی ایله باشالنان سؤزلر یاز» م«تورکجه سینده آذربایجان 

سی کیمی «ب» ایله یازیلمیش. جمع باغالیجی اکی«الر» و «لر» تورکجه

  یازیدا تکجه «الر» یازیلمیش.   

  منبن 

  مینبین 

  قیراغاغراغه

...  
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یازیالن کیتابا بیلگین دوستوم جناب رضا همراز طرفیندن  دیرلی و

  گیریش

  

  یا سلیم جواهري سلیم جواهر

ماسینین مختلف سبب لري آذربایجان ادبیاتی و فولکولورونون زنگین اول

؛ کوك ساالن لرین بیریسی ده بو دیلده یارانیب؛ بویوك عامیل اولماسینا

 الر بیزیم دیل و ادبیاتیمیزدا ایکیر اولموشالر . بو ناغیل و داستانناغیل ال

تهر یارانا بیلمیشلر . اونالرین بیر سیراسی شفاهی ادبیاتیمیزدا عاشیقالر 

واسطه سی ایله کی داها چوخ شعر و نثر ایله بزك وئریلمیشلر و 

باشقاالري ایسه کالسیک اثرلریمیز سیراسیندا یارادیلمیشالر . اورنک 

عریف وب ؛ تیم عاشیق الرین دیلینده نقل اولوناوالراق دئیه بیلرم کی بیز

لنن کوراوغلونون ؛ علمی تحقیقی یازیالن کیتابالرا گوره بیرچوخ فرق لري 

موشدور . بو فرق لر دئمک تام بوتون داستانالریمیزدا اولایله واریانت الري 

ا ادبیاتالر گوزه دیه بیلیر . ماراقلی دیر کی بیزیمده ادبیاتیمیزدا باشق

اثرلري بورج وئریب ؛ بیر  ایله کولتورلره بیر سیرا کیمی بیر چوخ دیل لر

سیرا اثرلري ایسه بورج آلمیشیق . بودا منجه هر دیلین و مدنیتین گوزل 

  لیک لریندن حسابالنا بیلر .

کئچمیش لرده جماعتین تفریح لرینین آز اولدوغو ؛ سبب اولموشدور کی  

. یا ناغیل یازیلیب یا خود چاپ اولسون الر داستان  تورکجه میزده اون

سئوینج له دئمه لی ییک بو اثرلرین بیر چوخو ایشیق اوزو گورسه لرده مع 
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االسف بیر سیراالري هله لیک نابلد و ائله الیازما شکیللرینده 

قالماقدادیرالر . البته داشباسما یا خود قورقوشون واسطه سی ایله نشر 

و ان  آراشدیرمادا داها اونم سیز دئییلکئچیریب اوالن اثرلري بوگون اله 

دا یازي قایداالري لردن دیر . اونالرین بیر چوخون گرك لی ایش 

بورادا دئییلیب  قورونماییب ؛ یا مختلف واریانت الردان تشکیل تاپمیشالر .

ن سئوگی داستانالري ایله ائشیدیلن ناغیالر اساسا محبت یا هما –

ا دینی آنالم یق داستانالري اولموشالر . البته بونالرال برابر بیر سیرقهرمانل

داستانالردا اولموشالر جن و پري دونیاالریندا گزیشن   الري داشییان یا

ن بیر ماراقلی دیر کی بونالری کی بوگون اونالردان دا الده ائتمک اوالر .

ان اسکی دوورلرده بویوك شاعیرلریمیز نظمه چکمیش و یقین  سیراسین

ایاناراق بو کیمی موبارك دن غیداالنیب ادکی اونالردا هانسی بیر قایناقالر

 ایش لره قول قویموشالر . گنجه لی نظامی ؛ باغدادلی فضولی ؛ و ... اون

الر بو کیمی نهنگ شاعیرلریمیزین شعر دیوانالرینا گوز گزدیردیکده ایستر 

بورادا نظره گلیر ایسترسه ده تورکجه گوره بیلریک .  –فارسجا 

کر ائتمه بیر اوقدرده یئرسیز بوداستانالرین بیر سیراالرینین آدالرین ذ

  اولمایاجاق .

  داستانالري : و سئوگی الف : محبت

شیرویه -4قنبر  ایله آرزي-3عاشیق غریب ایله شاه صنم -2کرم  ایاه اصلی

 مجنون ایله لیلی -7شیرین  ایله خسرو -6فرهاد  و  شیرین -5و شکاري 
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الملوك ایله بدیع سیف -10وامق و عذرا  - 9امیر ارسالن ایله فرخ لقا  - 8

ورقه و  -13بهرام و گول اندام - 12سارا ایله خان چوبان - 11الجمال 

 و ...-15عاشیق واله ایله زرنیگار  -14گلشاء 

  ب : قهرمانلیق داستانالري :

( بیر روایته گوره  شبسترلی حسین کورد-3قوچاق نبی  -2کوراوغلو  

دان ؛ حسین کورد ن قورد دیر کی کثرت استعمال یبونون اصل آدي حس

دده قورقود داستانالریندان اوالن  -6قاچاق کرم-5بهمن نامه -4 دئییلیر )

 و ...- 7دلی دومرول 

  ج : دینی داستانالري   :

حمزه نامه یا امیر حمزه  -4خاور نامه -3مصیب نامه  -2مختار نامه 

 و...- 5دستانی

  د: جن و پري لر یا تخیلی دونیا :

 و ... -4کولثوم ننه ناغیلی -3جن و پري ناغیل الري -2سلیم جواهر 

  سلیم جواهر داستانی حاقدا :

 ایستر عربجه الر واریانت ایستر فارسجا ؛ بو داستاندان بو گونه کیمی اون

تاسف له تورکجه میزده بو گونه قدر یالنیز بیر  [ ایستر سه ده تورکجه

تانینمیش مین  ماقدادیر .تانینیب ؛ یا تانین  ]الیازما نسخه تاپیلمیشدیر 

بیر گئجه ناغیلینین کولگه سی بو داستاندا گورونمکده دیر . البته دئمه لی 

ییک ناغیلین یازاري نین ساوادلی اولدوغو سبب اولموشدور کی ؛ همین 
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روایت ده مولالي روم ؛ نیشابورلو عطار و بیر سیرا باشقا بویوك شاعیر و 

ناغیلین شیرین  بو .  بیلسین دا گورونه حالیازارالري نین دا ایزي کیچیک 

اولدوغو سبب اولموشدور کی , ایران اراضی سیندن باشقا اولکه لرده ده 

آراشدیریلیب ؛ گئنیش تدقیقات آپاریلسین . او جمله دن آلمانین بویوك 

فولکولورچو و آراشدیریجی عالیمی پروفسور اولریش مارزلف ؛ هابئله 

ت میلز ده بو ناغیل حاقدا دیرلی فیکرلري ئارقآمریکالی عالیم مار

لده بیر یینجی ا 1984همده خانیم هگ هگواشی ده  .اولموشدور 

بوگون الده  یازیدا  اوچ کی خوشبخت لیکله هر یرماسی اولموشدور دآراش

دئمه لی یم  بو ناغیل ایراندان باشقا ؛ اورتا آسیا ؛ افغانستان و بیر  . دیر

حتی ان  آیاق تاپییب ؛ گئدیب چیخمیشدیر . سیرا باشقا اولکه لره ده

روسجا ؛ انگلیس جه و  ر .ق اولکه لرده ده ترجمه اولونموشدواوزا

 –سلیم جواهر ناغیلی ایراندا دونه  فرانسیزجه ترجمه لردن خبرلی اییک .

نسخه  فارسجا اوره یه یاتیم بیر نسبتا  دونه نشر اولسادا ؛ آنجاق اوندان

محمد جعفري ( قنواتی ) واسطه سی ایله ؛ بیر نئچه  ندان اولونئچه ایل ب

؛ داش باسما و قورقوشون چاپی اساسدا حاضیرالنیب ؛ تهراندا  الیازما

ینجی ایل نشر اولموشدور . ماراقلی  1387مازیار نشري واسطه سی ایله

ین ده سلیم جواهر  –ت میلز و اولریش مازلف ئارقمار دهدیر کی بو نسخه 

  ري داخیل ائدیلمیشلر .حاقداکی یازي ال
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تورکجه مع االسف بو سطیرلري یازار بو گونه کیمی بو اسکی ناغیل حاقدا 

یندا دیر . گوردویوم سلیم جواهر ناغیلبیر نسخه یه راستالشمامیشمیزده 

یا  دا  اصال ناغیلین تورکجه اولدوغوندان بیر کیمسه بیلگی ارائه وئرمه ییب

البته  !ایکی سطره کفایت ائتمیشدیر  –بیر  خاطیرین قالماسین ؛  –خاال 

صحیفه ده  32تبریزین تربیت کیتابخاناسینین لیستینده همین کیتابین 

نشر اولونوب ؛ قورونماسیندان سوز گئتمیشدیر . اما یازیقالر اولسون کی او 

نسخه نی گورمه یه موفق اوال بیلمه دیک . یا داها دوغروسو او کیتابخانادا 

خوشبخت لیک ده فولکولورچو دوستوموز سایین علی  یئري بوش ایدي !!

بیگ برازنده نین چاباالري اساسدا بو گوزل ناغیلین تورکجه میزده بیر 

ب بو گوزل لیک ده ایش له مه لري نیواریانتی نین الیازماسین اله سالی

تاسف لر اولسون کی  بیزیم اوره یمیزي داها آرتیق قیزدیرمیشدیر .

ین الیمیزده  نسخه لري نین آز اولدوسو سبب اولور تورکجه میزده بو ناغیل

تدقیقی بیر نسخه حاضیرالنا بیلمه سین . آنجاق  –کی ؛ هله لیک علمی 

بو اومود اورك لریمیزده یارانا بیلیر کی ایلک آتدیمی علی برازنده 

سینده داشار فولکولوروموز ساحه  –گوتوروب ؛ گله جکده کی آشار 

ایزله ییب باشقا نسخه لر الده ائتمه کله علمی بیر دا بو آتدیمی چالیشانالر

البته ده حورمتلی علی برازنده  نسخه حاضیرالیا بیلسین لر .

قلمداشیمیزین بئلنچی ایش لریندن اونجه ده گوردویوموزه اساس ؛ بو 

نسخه نین اوخونوب ؛ زحمت چکمه سی حاقدا نه درجه ده چتین لیک 

بو دیرلی نسخه حاقدا برازنده دوستوموز . لره قاتالشدیغینا اینانا بیلیریک 
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اوز یازیسیندا الزیمی قدر بیلگی وئردییی اوچون اونو تکرار ارائه وئرمه یی 

 190یئرلی گورمه دیم . آنجاق قاجار دونمینده یازیالن یا داها دوغروسو 

ینجی ایل حاج زین العابدین قاضی  1245هجري  – ایل بوندان اول

بو الیازما اوزلویونده چوخ  صحیفه دن یازیالن 79جهانی نین قلمی ایله 

بو مبارك ایشی تام بو کیتابی اوخویانالرال دیر داشییان بیر نسخه دیر . 

قلمداشیم  و کولتوروموز حاقدا چالیشانالرا تبریک دئیه ؛ زبرابر فولکولورومو

گله جکده بو کیمی دیرلی  قولون آغري ماسین دئیب –نده یه ال علی براز

  آرزي ائدیریک . یایش لرین آردي کسلمه مه یین

  رضا همراز -تبریز  

29/2/93  
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  :قایناقالر

اورنک سلیم جواهر یا سلیم جواهري ناغیلینین اونملی اولماسینا بیر - 1

بونو دئیه بیلرم کی دونیا مقیاسیندا تانینان ایکی فولکولورچو بو ناغیل 

حاقدا گئنیش تدقیقات آپارمیشالر کی اوست سطیرلرده اونالرا اشاره 

  اولونموشدور .

قنواتی / نشر  يدو روایت از سلیم جواهري / به کوشش : محمد جعفر- 2

  1387مازیار ؛ تهران 

به کوشش  -مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب   ادبیات عامیانه ایران /- 3

  ؛ دو جلد 1387حسن ذولفقاري / تهران نشر چشمه 

مقاله : نقد اسطوره شناختی دیوها و موجودات ماورایی در داستان - 4

پژوهشی نقد ادبی  –معصومه ابراهیمی ؛ فصلنامه علمی  –سلیم جواهري 

  1389؛ پائیز و زمستان  12و  11؛ سال سوم ؛ شماره 

بو داستانین یارانماسین تیموري لر دوورو ایله صفوي لره عاید بیلن لر  - 5

آنجاق بیر سیرا ایزلره گوره بو ناغیلین صفوي دوورونده یارانماسین  وار . 

  داها گوجلو ائده بیلیر .

ترجمه : عبداللطیف طسوجی تبریزي ؛ ایکینجی  –هزارو یک شب - 6

جامی نشري  . بو کیتاب محمد شاه زمانی ؛  –؛ تهران  1383چاپ 

بویوك شازدا عباس میرزه نین اوغلو بهمن میرزه نین سفارشی اساسدا 

عربجه دن فارسجایا چئوریلیب و عرب شعرلرینین عوضینه او دوورون 
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شاعیري سروش ؛ فارسجا شعرلر سئچمیشدیر . همین کیتاب بیرینجی 

  وشدور .ده تبریزده نشر اولونم 1261دونه هجري 

تورك عالیمی  سند باد نامه ناغیلینین ان گوزل تصحیح لریندن- 7

ین تصحیحین آد وئرمک اوالر . آرتیق بیلگی  –پروفسور احمد آتش 

اوچون باخین : سند باذ نامه / محمد بن علی بن محمد الظهیري 

نشر فرزان ؛  –به اهتمام ؛ تصحیح و حواشی احمد آتش  –السمرقندي 

  ده اوستانبولدا چاپ اولوب ؛ سونرا 1948همین کتاب .  1362تهران 

افست اوالراق ایراندا یئنی دن مجتبی مینوي نین بیر یادداشتی ایله 

  باسیلمیشدیر .

حکایت سند باد بحري و قصه سلیم جواهري / پژوهشگر و ویراستار : - 8

  1382منوچهر کریم زاده ؛ طرح نو نشري ؛ تهران

اهه سینده ذکر اولونان تورکجه سلیم تربیت کیتابخاناسینین سی- 9

آرتیق  – 21*5/16جواهري کیتابینین بیچیمی بئله قئید اولونموشدور  :

بیلگی اوچون باخ : فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی کتابخانه تربیت 

آوري : دکتر هادي هاشمیان . نشر دترکی ) گر 0عربی  –تبریز ( فارسی 

  1386ستوده ؛ تبریز 
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  »کتاب سلیم جواهر فروش«

  

شیرین گفتار و  اما راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکر

علیه  1حکمگون مروان  که بیر ائتمیشلرله نقل شیرین کالم بی

. عرض ائتدیلر که اي شهریار سنین مکّه و 2اللعنه اگلنمشدي

مدینه حاکمیدن خبرون یوخدور کی مکّه ده نئچه مین سیّد و 

مع اولمشلر که یئددي ایل دیر سنین باج خراج وئرمزلر سادات ج

دور که تمام سیّدلري سندن 4عبداهللا زبیر  3که اونالرون بوکیی

ائدرلر اما مروان علیه اللعنه بو  5پنهان ایلمیش و سنین سرکشلیک

 6يدخیچ هنیسجواب ائشیدیب غضبناك اولوب گؤزلري کله

 هسمیک یمیقلخ 8مینم و الوا محر یب یک 7مرتسیا سک رب يدید

 هنیرئی هدیا بارخ ینهکّم بودیگ 9هروتوگ بیغی يرگشل مینم و

 نیجارخ جاب 11نیلیا يددئی و 10اریق يرلدیّس مامت و هکا راپآ
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آلوب گتیره امّا بو سؤز تمام اولمامشدي که حجاج ولّدوزنا 

یئریندن دوروب عرض ایله دي شهریار بو خدمتی بندیه رجوع 

  ... هلایپ ریب انزردلو نا ره سب رودبولوا نوخرپ 12مولنوگ هک هلیا

(صفحه نین یاریسی یوخدور، باشقا بیر کاغاذ بو بولومه 

  یاپیشدیریلیب بیرنئچه سایاق حسابی یازیلمیش دیر)

نون قاپولرینی خاکریز ایتدیلر و 13پس عبداهللا بیوردي قلعه

که سو باغالدیلر و تمام شیعلر بیر بیر ایله حالل  14خندقه

گویا او گون مکّه ده قیامت آشکار اولمشدي پس بو طرفدن الشیب

نین برجالرینا توپلر چکدیلر و تدارکلرین عبداهللا بیوردي قلعه

گوروب انتظار چکدیلر که ناگاه شهر اطرافیندان صداي طبل 

 نیب یمرگیا یناشن هک 16ملع 15راگرپ یمریگیا يدلوا راکشآ گنج

لشگر که علم دیبینده حجِّاج ولدّوزنا گلمکده دور همان ساعت 

 17گ قلعه نون ایچینهننی محاصره ایتدیلر و توپ تفهعلق يدرویب

توکلدیلر تا که بیر ایل بونالرون جنگ جدالی طول چکوب 

نون ایچنه نون آلتینه نقّب اوردیلر قلعهحجّاج حکم ایلدي قلعه

نون ایچینده هر نه شیعه واریدي شهید ایتدیلر پس گیردیلر قلعه

 احوالی بیله گوروب بیر قدر آدم گتوروب قاچوب عبداهللا
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اوزلرین کعبه معظمه سالدیلر قاپوسین باغالدیلر. کعبه اؤنونده 

مناجات ایدردیلر تا که بو خبر حجاجه یئتشدي که عبداهللا 

گئتدي پس حجّاج نئچه آدم ایله کعبه  18قاچوب کعبه ائوینه

ي عبداهللا گلدیلر گوردیلر که قاپوسی بالودور پس حجّاج*** ا

دیشاري گل که جتوت*** ایله رجوعم یوخدور سن عبداهللا 

  -جمع سیّدلر ایله آغال

(بیرینجی صفحه نین آرخاسی اوالرق یاریسی یوخدور، باشقا بیر 

  کاغاذ بو بولومه یاپیشدیریلیب بو بولومده یازي یوخدور)

ا سیّدلري گتوروب تا که مروان علیه الّلعنه یانینه گلدیلر او ولّدوزن

خوش حال اولوب حجاجه انعام وئروب آفرین دیدي بیوردي 

آپار جمعی سیّدلري اصفهان شهرنده قتله یئتیر پس حّجاج 

حرامزاده شاد اولوب سّیدلري گتوروب یوله دوشدي تا که گلوب 

اصفهانه یئتشدیلر تمام خالیق پیشوازه چیقدیلر حجاج تخت 

ب سایدیلر اوسته چخیب اگلندي بیوردي تمام سّیدلري گتورو

یئدي یوز آدم اولدیلر پس او حرامزاده بیوردي اونالري آپاروب 

اوسنده باشلرین کسدیلر اول قدر قان توگولوب  19دگرمان نوودان

که دگرمان دوالنوب اوچ چارك اون دارتوب اونی گتوروب 

چورك پیشوردیلر او ولدّوزنا زهرمار ایدوب دید که حاال اورگیم 
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عنت حجاجه و مروانه گلسون. اوندان قضا تاپدي که یوز مین ل

او حرامزاده حاکم اولوب بیوردي قاري عورتلر ائولرده  20سونرا

دوالنوب هر یئرده سیّد و سادات گورسیدیلر دوتوب قتل 

ایلردیلر و هر یئرده که مستجاب دعوه اول سیّدي بیوروردي 

تاپوب قتل ایلردیلر که دعاي بد حجاّج ایتمسق مگر بس بیر گون 

ج دیدي که هیچ مستجاب دعوه قالپدور دئدیلر بلی بیر مکه حّجا

ینه سعید دئیرلر اول هم اولیالردن دور که هر دعا واردور که آدي

ایلهسه مستجاب اولور پس حجّاج بیوردي اول هم گرکدو تاپوال. 

اما سعید بیر مشهور کیشیدي. حجّاج قورخوسیندن پنهان 

اولمشدي اما بیرگون صبح وقتی دستماز آلماغه چیخمیشیدي که 

ناگاه بیر ناپاك اونی گوروب دوتوب حجّاج یانینه گتوروب پس 

حجّاج حرامزاده اونی شهید ایلدي بس سعید شهید اوالندان 

سونرا مردمی عراق بیر گئجه یوخودا گوردیلر که حجّاج 

دن خبر نی ایت صورتنده جهنمه آپاریلر پس حجّاجحرامزاده

آلدیلر که سبب ندور که سنی بو حالیله جهنمه آپاروالر او ملعون 

دئدي که سعیددن اوترو هر گئجه منی یئتمیش نوبت اؤلدوردلر و 

گئنه دیردیلر اما حّجاج که سعیدي شهید ایلدي گئجه و گوندوز 
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آرامی یوخودي هر وقت گئتسیدي یاتماقا مختلف یوخی 

گورردي ایت کیمی یوخدان قالخاردي آرامی دوتمازدي 

اویورودي بیر گئجه گینه بیر بّد واقعه گوروب دوروب تخت 

اوستنده اگلشدي و لرزه اندامینه دوشدي اوندان شمشیر چکوب 

بر نئچه مالزملریندن هالك ائدوب بیر وزیري واردي اوداسیندا 

 .يدلگد هداروا .يدبلاطوبا نبا یلع 21رادتسود هک رلیدریئد

حجّاج زار زار آغالدي. پس عرض ایتدیلر که یا امیر سنون دردوا 

 نورغاچ یحاتّف نودئگ يدرویب جاجح سب 22ریلیب حاتف یجالع

پس بیر نئچه آدم گئدوب فتاحه دیدیلر که حجّ اج سنی ایستر. 

پس فتاح چوخ قورخدي اوندان آیاغه دوروب دستماز آلوب 

ایکی رکعت نماز قلیوب مناجات ایتدي که یا پروردگارا سن بس 

بو ظالمون شریندن ساخال اوندان فتاح دیدي اي شخصلر حجاج 

بس نچون ایستر. الینده قیلج وار یا یوخ. پس حاجیلر احوالی نقل 

ایلدیلر که حجاج شمشیري ایله نئچه آدم قتله یتوردي اوندان 

سنی  ایستر. پس فتاح آیاغه دوروب حجّاج یانینه گلدمی باش 

اندروب خدمت مقامنده دوردي پس حجّاج دیدي اي فتّاح منوم 

 ینم هک ناساپات 23ناوخ هصق ریب نوچیا مونم كرگ زامراپآ موخوی

اونا مشغول اولیم اما اول نقل گرك بیله اولسون که اوز باشیندن 
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کئچمیش اوال منی اول نقلیدن هم آغالیم و هم گولم و عجایب 

غرایب سوزلر دیسون و منوم کولوم آرام تاپسون. پس فتاح دیدي 

که یاخشی دور نهایت بو گئجه اولماز صباح تاپوب گتوریم. 

القصه حجّاج اوچ گون اونا مهلت ویروب دئدي کی اگر 

 24رم پس فتاح گریان گریان دیشرههدیا كاله ینس ناسامپات

چقوب فکر خیال ایتدي آیا بئله قصه خوانی هاردان تاپیم که بیله 

قصه اونون باشنه گلمیش اوال که بو ملعون هم آغالیا هم گوله. 

لر ر اوچ گوندن صونرا تاپاماسا باشمه عورتخیال ایتدي که اگ

کیمی چادره سالوب قاچارام تا که بو ظالمون الیندن خالص 

اولوم بو غصه منی هالك ایدر پس وزیر گئجه صباحه کیمی فکر 

روب خیال ایدوب تا که صبح اولوب اوندان وزیر آدم گونده

خوان واریدي گتوردیلر وزیر شهري اصفهاندا نقدر که قصه

اونالردان خبر آلدي که سیزلرده بیله آدم وار که بیر بیله سرسِّر 

باشینه گلمیش اوال پس اول قصه خوانلر دیدیلر نه بیله قصّه 

ائشدمشوق و نه باشمزه گلوپدور پس فتاح غمگین اولوب پس 

یدي آتاسین غمگین فتاحون بیر قیزي واریدي که چوق عاقل

سنه نه واقع اولوب گوروب احوال صوردي که اي پدر مهربان 
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. پس فتّاح احوال سرگذشته سین 25ماغ سن(بی دماغ)بیله بیده

قیزینه نقل ایلدي چون قیز آتاسندن بو جوابی ائشدوب دیدي اي 

پدر مهربان غم چکمه همین ساعت من بو خدمتی یئرینه یتورم. 

پس قیز همان ساعت باغچیه گدوب بیر آغاج دیبینده اگلندي 

ول آغاجا باتروب که ناگاه بر صدا گلدي اوندان بر ایگئنه ا

احواالتی قیزا دیدي پس قیز قایدوب آتاسنی یانینه گلدي دئدي 

که اي پدر مهربان غم چکمه که مطلبون روا اولدي دور آیاغه 

گیت زندانده بیر سلیم آدلو جوان واردور که بیر بیله سررشته 

بو  اونی زنداندن دیشاره چقار که 26اونون باشینه گلیب دور

مشکلی او آچار پس وزیر بو سؤزي ائشدوب خوش حال اولدي 

ندن داخی خبر آلمادي که بو جوانی هارادان دیرسن پس زوق

 بورغاچ ینابنادنز سپ يدلوا هناور هنیفرط نادنز بورود هغایآ

 سپ رودراو ناوج ولدآ میلس چیه هدنادنز هک 27يدروص لاوحا

زندان بان دیدي اي وزیر زندانده آدم چوخدور اما سلیم آدلو 

تانیمنم. پس وزیر زندانبان ایله زندانه گلدیلر پس وزیر گوروب 

زندانده او قدر آدم واردیر که حّدي یوخدور اما وزیر بونالردن 

صوردو که سیزلردن هیچ سلیم آدلو کیمسه واردور. اونالر دیدیلر 

ماغ که یا وزیر بیزلرده سلیم آدلو کیمسه یوخدور پس وزیر بیده
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باندن خبر آلدي که داخی بیر غیر لوب آغالدي اوندان زنداناو

یئرده دوستاق واردور یا یوق پس زندانبان دیدي که اي وزیر بو 

درینلیگی  28زندانون دالوسینده بیر سیه چال واردور که یوز ارش

واردور اوردا بیر شخص واردور هفته ده بیر کوزه سو بر دانه 

ساغدور. پس فتاح زندان طرفینه چورك ویرورم بلیمم اولوپدور یا

روانه اولوب اول زندان باشینه گلدیلر اوندان فیّاح صدا ایلدي که 

یا سلیم که ناگاه صدا گلدي لبیک. پس وزیر بو جوابی ائشدیب 

بانی سیه چاله اندوردي کمندي سلیمین خوش حال اولوب زندان

بئلینه باغالدي یوخارو چکدیلر اما وزیر نه تماشا ایلدي گوردي 

کی بر جوان قوي هیکل اما زرد ضعیف اولمیش که طاقتی حالی 

یوخدور که اوتورماغه پس فتاه(فتاح) دیدي اي جوان خوش 

حال اول که بند زندان خالص اولدون پس سلیم دیدي که اي 

شهریار که مدت ایگرمی ایل دور که بندي زندانده یاتمیشم که 

دینا اوزین گورممیشم که منی بیگناه یئره زندانه سالمشلر بو 

ایگرمی ایلده بر کیمسه مندن خبر آلمیب دور که سنون تقصیرون 

ندور امّا وزیر گوردي که سلیم یاپراق کیمی تیترر و باشیون 

توکی کمرینه تئیشوب و رنگ روي زعفرانه دونموش سلیم 
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دئدي که اي شهریار بو ایگرمی ایلده کیمسه منوم آدمی خبر 

آلمامشدي که سیز خبر آلدوز. سن نهبیلدون که من سلیمم فتاه 

(فتاح) دیدي که اي سلیم غم چکمه اگر که چوق جفا و ریاضت 

چکدون اما همیشهلیک راحتلیگه یئتدون. دیدیکه اي سلیم 

حجّاج بر قصهخان مندن ایستیوب که هم آغالدا و هم گولدوره 

 نسولب رید هیضق هلیبالوا شیملگ هنیشاب بیارغ و بیاجع مه و

 يدید میلس سپ نس هدیا صالخ ندنرشّ نوجاجّح 29يزیب هک

که اي شهریار او قضیه که منوم باشمه گلوبدور آدمدن خاتمه 

نون باشینه گلمیوپدور پس وزیر بو جوابی ائشدوب خوش کیمسه

حال اولوب اوندان سلیم حمّامه آپاروب باش جانین یودوروب 

تا که دمارلري  اوندان روغن بنفشه و بادام جانینه سورتوب

گتورب  30یوموشانوب خلعت گیدوره. اوندان وزیر سلیمی ائوینه

معجون و شربت سلیمه ویروب تا که بیر آز حاله گلدي اوندان 

ون یانینه آپاردي عرض ایلدي که سلیم یانینجه گتوروب حجّاج

او کیمسهنی که سن استردون بو جواندور که خدمتوه گتوردوم 

اول سرشته که بو جوانون باشینه گلوب هیچ عرصده کیمسه نون 

باشینه گلمیوپدور. پس حجّاج علیه اللّعنه  دیدیکه (دیدي کی) 

اي فتاح سن نه بیلدون که بیر بیله جوان زندانده واردور. فتاح 
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 يدید جاجح اما يدریو ناشن لوا رودراو میزیق ریب مونم هکیدید

 هدنادنز مدآ هلیب ریب هکیدلب هن و رود هدنیشای 31هچئن نوزیق

واردور. وزیر دیدیکه خبر آلمامیشم پس حجاج دیدیکه گیت 

قیزي منوم یانمه گتور وزیر گیدوب قیزي حجاج یانینه گتوردي 

پس قیز حجاجه باش اندوروب اوندان حجاج دیدکه اي قیز سن 

نبلدون که بو جوانون آدي سلیمدور. قیز عرض ایلدیی که اي 

 نوگ ریب نس هکیدید يدلیا 32لضف هنب نوگ رب مانآ مونم جاجح

دوغمشدیم نئچه گوندن صونرا (سونرا) باغه گیتدیم ناگاه 

گوردوم گوکدن بر گورلّ تی(گورولتو) ظاهر اولدوي قورخدوم 

گوردوم بیر نازنین نئچه اینجه قیز ایله آشاغه ایندیلر اما منومده 

یانمده نئچه قیز واریدي اونالرا گورمزدیلر پس پريزاد گورر آنام 

خوف ایتمه آنامه تسلّی ویروردیر که او اوشاغی منه وئر تا که 

منی اونا سود وئریم سنده منوم اوغلوما سود وئر تا که هر 

ایکیسی باجی قرداش اولسونلر. اما آنام اوشاغی قوجاغینه آلور 

اونا سود وئرور اوندان او پري منی قوجاغینه آلور منه سود وئرور 

اوندان او پري منی گتورور اوز والیتنه آپارور تا که منی بیوك 

اولدوم اوندان بنه (منه) دئدي هر وقت که هر مشکالتون اولسا 
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بیر آغاج دیبنه گت(گئت) بر ایگئنه آغاجا باتور منی اوراد حاضر 

اولورام منی گتوروب آنامون یاننده یئره قویدي گتدي (گئتدي) 

اغ) گوردوم ماق (بی دماوندان آتام اوه (ائوه) گلدي چوق بیده

خبر آلدیم احوالی نقل ایلدي پس منده اول درخت دیبنه گیتدیم 

می که اول پري زادن خبر آلدیم اول پري زاد منه دیدي او آده

سیز ایسترسوز زندانده بیر سلیم آدلو واردور که او سررشته اونون 

باشنه گلوب هیچ کسون باشینه گلمیوپدور قایدوب آتام خدمتینه 

وم گدوب زندان چقاروب سنون خدمتوه گلوب عرض ایلد

گتوردیلر اما حجاج بو سوزدن خوشحال اولوب و یوز دانه 

اشرفی و بیر دست خلعت قیزه ویروب یوله (یوال) سالدي اوندان 

حجاج سلیمدن خبر آلدي که اي جوان هانسی شهرون آدمی سن 

و آدون ندور سلم عرض ایلدي که اي شهریار منده شهر بغداد 

م سلیم دور و آتامون آدي عبداهللا جواهرفروش دور آدمیم آدو

پس حجاج دیدي اي سلیم بیله حکایت بیلرسن که من هم 

آغالیام و هم گولم سلیم دیدیکه اي شهریار منده بو خدمت 

ایچون سنون خدمتوگلمشم پس حجاج دیدیکه اي سلیم اگر بـر 

له بیله قصّه دیه سن منی هم آغلیام و هم گولم بنه (منه) خوش گ

رم گئنه اوز م اوندان سنی مرخص ایدهسنه انعام و خلعت ویره
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اووه (ائووه) گده سن و اگر خوش گلمیه بیورام سنی گئنه زندانه 

سالوالر. سلیم دیدیکه اي پادشاه او سرگذشته که منوم باشمه 

گلوپدور نه بر کیمسه ائشدوب و نه باشنه گلوب و نه 

جاقدور تا که نقل ایدم گوره سن. حجاج بیوردي بیر صندل گله

گتوردیلر پس سلیم قالخوب او صندل اوستنده اوتوردي 

اوتراندان دیدي اي شهریار منوم آتام بغداد شهرینده جواهر 

فروشدي که یوز بین یوز بین تومان مالی واریدي اما مندن غیري 

فرزندي یوخدي اما اول وقت که منی آنادان اوُلدوم آتام مندن 

اوتري یوز تومان احسّان ایدر و مجموعه اهل بغدادي مهمان ایدر 

عیش عشرت ایده لر ایلکه (ایله کی) من توم دورت یاشنه یتدوم 

اوندان منی مسجده قویدیلر تا که بیر نئچه مّدت درّس اوخودوم 

و آلتمش کتاب اوخویوب تمام ایتدوم اوندان معلم نئچه علم منه 

اوگرتدي و هر ایشده ماهر اولدوم اوندان نرّد شطرنج و تیرکمان 

و آداب شمشیربازلیق اوگرندوم اوندان آتوب ورماغی اوگرندیم 

منده ایله شجاع مردانه اولدوم که هیچ کیمه سنی وجوده 

گتورمزدیم و بیله قوتلو اولدوم اگر داغه یاپوشسایدوم یئریندن 

گتورودوم و بیله اولدوم که هیچ کمسه منه حریف اولمازدي 



٣٤   

چون اون آلتی یاشینه یتدوم آتام منی ایستدي دیدیکه اي اوغول 

ایلکه گوردون منی دنیادن گتدوم منی حقمه تاپشور و کنوم 

وصیتیم یئرینه یئتور که نئچه وصیتیم وار اوّل بو که بیرسین 

گورسین که بیر خطا الندن چقدي اونی آشکار ایتمه و اوز زادون 

قدر منی بلوب شکر خدانی یئرینه یئتور و بیرده بو که قرض 

ایتمه نقدر قوتنده وار اما بو سؤزلر دیوب جان تسلیم ایتدي پس 

او حرامزاده بو سوزدن آغالدي اما سلیم دیدي اي شهریار اوندان 

آتامی دفن ایتدوم و حقنه تاپشوردوم و تعزیه دوتدوم و خیّرو 

خیرات ویردوم اوندان تن قضایه وردوم او میراث که آتامدان 

قالمشدي تمام بیر طرف ایتدوم و نئچه زمانده او مالی بر طرف 

ایتدوم اما بو خالیق مالیمی ییردیلر و الو داغیتیم ایدیردیلر و 

 هشیمه هلیا مونم هک رلقیفر لوا و يدلوا ناشرپ ملاح نامز هچئن

 ندنم ینیرلزؤا رلیدروگ ادلاح وب ینم یکلیا رلیدردیا 33طالتخا

 جاتحم 34هسولف رب مودلوا هلیب رما رخآ رلیدکچ )اغاریق(هغارغ

اولدوم و قاپونی اوزومه باغالدیم هر نه که اجناس واریدي تمام 

ساتوب مصرف ایتدوم و داخی بیر زادیم قالمادي و اوچ گون 

اوچ گئجه آج قالدوق السمه زاد دوشمدي و چراغ اوزینه 

حسرت قالدوق و گئنه خیال ایتدوم که بو محنتی هاچانا 
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چکهجگم عورهتیمه دیدیم که سن دور گیت آتان ائوینه تا که من 

بو ائوده اگلنم گورم پرورگار ایشیمه نه صورت وئرور پس 

عورهتیم آغالدي دیدي اي سلیم مگر سن دلو(دلی) دیوانه 

اولوپسن و سن دیرسن من آتام اوینه(ائوینه) گیدیم و سن ائوده 

اگلنه سن دوست دوشمت ایچینده دین آتا ائونه گونده رورسن و 

بیزه عیبدور گرك سن بیر ایشه مشغول اولهسن من دیدوم که اي 

 هک رودقوی میرهوگ رودقلشورفرهوگ مشیا مونم تروع

 قیالخ هکیدید )هنم( هنب میتروع هصقلا میدیا 35داتسداد

سوچکلرسن گئت سو چک من دیدیم اي عورت بس گرگ سن 

قناعت ایده سن منده هم گیدهرم حمالقه آللـه کریم و رحیمدور 

رم بلکه بوندان بدتر اولماق. عوریتم دیدیکه بلی من غناعت ایده

پس حجاج ملعون بو جوابی ائشدوب گلدي(گولدو) پس آیاغه 

دور منی ددیم اي شهریار گلیم حمالی چکنمه باغالدیم و بر 

ریسمان گتوروب بازاره گتدیم و حمالر آراسنده اگلندیم اونالر 

جدیم اونالرون طعنه العال منه طعنه سرزنش ایدردیلر منده

سؤزلر منی قبول ایلدوم و شط کنارنده یوك گتوردوم اما هیچ 

گون اولمازدي که بئش اون دیناردن اسکوك منیم الیمه گلسون 
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اوندان گتوروب عورتیمه وئروردوم و خرج ایدردوك که بیله 

کنارنده داخی هیچ کیمه یوك  36سرشناس اولدوم که شط

اّلر منه حّسد آپاردیلر پس حجاج ویرمزدیلر مندن غیري. پس حم

بو سوزدن گولدي و چوق خوش گلدي  پس اي شهریار شیطان 

حمالري یولدان چقاروب حمالر قصد ایده لر که منی اولدورر 

سونرا خون بهاي پادشاهه ویرسونلر نئچون بو حمالقده گلدي 

بیزي روزدن قویدي تمام حمّالر بئله بنا قویرلر که بوالر 

یلر پس بو حمالر ایچنده بر حمال واریدي آدینه یوزدوقوز آدمد

شتر حمال دیردیلر ازبسک (از بس کی) قوتلیدي حمالر بونا 

بوندان اوترو شتر آد قویمشدیلر شتر حمال بوالرده دیر اي حمّالر 

ناحق قتل ائتمک یخشی اولمز و بیرده بیزیم ایشیمز دگول بونا 

سن بیزیم بوگومز  بیر تدبیر ائتمک گرك پس شتر حماله دیرلر که

(بویوگوموز) سن هر نئجه که سن دیرسن بیز اونا عمل ایدروك 

بس شتر حمال دیر که بیز یوز نفر آدموك حمالیک دن چورك 

ییروق و بو جوان بیزه بیر زبون ایش اتمیوپدور تمام خالیق بیلور 

که بویوك زاده اوغلدور حاال چرخ گردون بیله ایدوب که گلوب 

سی اولماسون و بیزه نه اهل عیال شرمندهحمالیک ایدر که 

ائدجکدور اونون ایشی بودورکه چوق یوك گتورور بلکه بیز 
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اولدوراق پادشاهه خوش گلمهیه و بیزلري هالك ایده اوندان 

نئجه اولور پس حماله دیدیلر که بس بونون عالجی ندور شتر 

حمال دیر که اي جماعت بیز اونا دیروق که سن ائونده اوتور 

بیزه آقسقال اول و بیزلر سنه نوکر اولوروق حمالق ائتمه هر 

 نس هک كوریو 37کشوپ تسد رب اديآ رانید نوا هنس زیب هدنوگ

بویوكزاده سن بیزیم آریمزا گلور که سن آرخوا یوك گتورسن و 

حمّالر ایله مشهور اوالسن پس حمّالر بو سوزي قبول ایلدیلر و 

دیرلر حمالر اگر بو معنیه راضی اولدي خوب اگر اولمادي بیز 

گناهی بونمزدان (یوینوموزدان) صالدوق (سالدیق). پس حمالر 

منیم ائومیه گلدیلر و سالم ویردیلر منده تعظیم ایتدوم و یئر 

گوستردیم گچوب اگلندیلر اوندان احوال صوردوم که عجب 

مندهنی یاد اتموسوز پس شتر حمال بنه (منه) دیدیکه اي سلیم 

بیزیم آریمیز گلور که سن حمالق ایده سن و سن بیر 

کشینک(کیشینین) اوغلی سن و بیز اونچون گلمشوق که هر 

گونده سنه اون دینار ویروق و هر آیدا بیر دست لباس که سن 

بیزه بوك(بویوك) اولسان و گلوب حمالیک اتمیهسن منده 

بوجوابی ائشدوب منتخواه بیلوب راضی اولدوم حمالر گدوب 
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هر گون اون دینار منیم ایچون گتوروردیلر و هر آیدا بیر دست 

خلعت. اما منده اون دینارون یاروسین ائومه مصرف ایدردیم و 

یارسین پسنداز (پس انداز) ایدردیم و بئش وقت نماز قالریدم 

آهللا شکر ایدردیم تا که بیر ایل یاروم بوندان گئچدي اما بغداد ده 

هر یئمشون تازه نوباري چیق(؟؟؟) سایدي حمالر منیم ایچون 

آلوب گتوروردیلر. ائومه فرش فروش آلوردوم که بر گون 

بایرامدي که تمام شهر خلقی سیره چخمشدیلر منده هم آیاغه 

دوروب صهرایه (صحرایه) چقدوم گوردوم خالیق شطته عیش 

عشرت ایدلر منده هم گلوب بیر گوشده اگلندوم تماشا ایدردیم 

که ناگاه بر غوغاي عظیم بیدار اولدي اما اونی گوردوم که شتر 

حمال بیر گوپ قوم ایله دولدورمیش و دورد اطرافندن رنجیرلر 

سالمشلر و اول کوپی چگننه گتورمش و تمام حمالر قباقنجه 

 لامح رتش رلهدیا ترشع شیع ایخوا ایخوا رلرعش نوچیا ترهش

 یس هتخت نورسج هاگان هک يدیوق غایا هتسوا 38رسج يدلگ

شکست تاپدي. اما اول کوپ شتر حمالون چگنندن دوشدي 

وحمالر زارزار آغالدي پس منده خیال ایتدوم که شترحمالون 

یخشی لیگون عوه ضینه که هر گون اون دینار زر منه وئرولر و 

بیرده کی منیم ضرب دستمی گورمیوبدولر پس یئرمدن قالخوب 
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اوزومی سویه سالدوم ال اوزادوب شترحمالون کمرندن دوتوب 

دیشره(دیشاري) گتوردوم اما تمام خالیق آفرین ایتدیلر تمام 

حمّالر گلوب منیم آیاغمه دوشدیلر دیدیلر اي سیلم آفرین سنه 

اولسون بو ایشی که سن ایلدون ایکرمی آدم بو ایشی ایده 

بلمزدي اوندان من رخت اسبابیمی جقاروب که سوینی سیخم که 

 يدلگ همونای مینم 39مشچ قرزا و یشیک ولویوب نوزوا ریب هاگان

دیدیکه اي سلیم من دنیانی چوق گیزدوم سنون کیمی پهلوان 

گورمدیم تا کی سؤزنو تمام ایتمهشدي منیم اعضامه لرزه 

دوشدي و ال ایاغیم سوست اولدي بیر باش آغریسی منه عارض 

اولدي آیاغه دوردوم رخت اسبابی گیوب ائومه گتدوم منیم 

ایچون رخت خاب(رخت خواب، یاتاق) سالدیلر منده بیمارلقه 

دوشدوم تازه دن زرد ضعیف اولدوم که گوزلریم چوخورا 

دوشدي گئجه و گوندوز تیتره دوردوم تا مدت بیر ایل یاریم 

بیمارلیق چکدوم اول سیم زر که جمع ایتمشدیم تمام 

تلف(طلف) اولدي و مداریم اونا قالدي گونده حمالر اون دینار 

زر گتوروردیلر اونی خرج ایدردوم داخی منه عالج اولمادي گئنه 

بیر گون حمالرون بیرسی منه پول گتورمشدي منی اول حالیله 
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گوردي اول شوم چشم گیدر حمالره دیر که عبث عبث یئره 

نچون بو اون دیناري سلیمه ورك اول داخی حمالیک ایده بلمز 

زرد ضعیف اولمش که عورتی آغزینه سو توکر اگر سلیم آیاغیده 

دورلر حمالیق ایده بیلمز پس حمّالرده اوحمالون سوزینه گیدوب 

داخی منه بر فلوس ویرمدیلر حجّاج بو سوزي سلیمدن ائشدوب 

آغالدي اما سلیم دیدي اي شهریار اجناس که ائویمده واریدي 

تمام ساتوب مصرف ایلهدیم تازه دن گئنه بیله اولدو که 

اویمه(ائویمه) هیچ زاد قالمادي و مفلس اولدوم گینه حمالیگه 

گئدیم کی اولدوم و بیله زرد ضعیف اولدوم که بر کوزه سویو 

یئریندن گوتره بلمزدیم اما حق تعاالدن اولوم ایستردیم المه 

دوشمزدي تا که بیله اولدوم عورهتیم ائولرده سوال ایدردي 

چورك وئروردیلر تا که گتوروردي معاشمز دوالنوردي. پس بیر 

گون ائوده یاتمشدیم فکر خیال ایدردیم و مناجات ایدردیم که 

خداوندا سن عالم سّروالمخقات سن منیم اوّلکی قوتیم وئر که 

سنون یولندا کافرلر ایله جهاد ایدیم و اوزومی پیغمیر خدمتنده 

اوزومو آق ایدیم اگر اولسم شهید اوالّم و اگر قالسام روسفید 

اوالجاغام بوفکري ایدردیم یوخی منه غالب اولدي گوردوم بیر 

کیمسه منیم یانومه گلدي نه تماشا ایلدیم گوردوم باشدان آیاغه 
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یاشیل گئیوب اوزینون نوري عالمی منّور ایتمش و عّطر 

قوخوسی عالمی دورتمیش و ایکی چکنیندن نور آسمانه یتمیش 

ایله که منیم یانمه یتشدي در حال منی شفا تاپدیم و راحت 

اولدوم و من عرض ایتدوم که اي شهسوار سنه جانم فدا اولسون 

سن کیمسن که ستون بدنیم راحت اولدوم و منه بویوردي که اي 

سلیم منه یوز ایگرمی دورت مین پیغمبر خاتمی محمد المصطفا 

دیرلر وقتی که منده بوجوابی ائشدّوم اوزومی اونون آیاغینه 

سالدوم و دیدیم یا رسول سنه جانم فدا اولسون منده چوق 

 سپ مولوا صالخ 40ندتنحم وب هک هلیا اعد هنم مشمکچ قیلرامیب

اول حضرت منه دیدي اي سلیم عَهدُوا وفا ایدرسن که سنه دعا 

ایدیم بو محنتدن خالص اوالسن منده قسم یاد ایتدوم که یا 

رم اما اول حضرت منه دیدي که رسول اهللا منده عهدومه وفا ایده

 41که الیاياي سلیم سنه نظر ایتدوم که خانه کعبیه گیده سن 

فرنگی قوشون گتوروب که کعبه ائوینی خراب ایتسون و مکۀ 

نی خرآب ایده من سنه فرصت ویردوم تا که شریفی و کعه

گیدهسن و اونالري هالك ایدهسن اوندان منه دیدي که آغزون 

آچ من آغیزومی آچدوم او سیّد کاینات اؤز مبارك آغیزونون 
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سویندن منیم که یوز مین شکّردن شیرین امّا بر وقت نه تماشا 

ایلدوم که غایت اولدي امّا من یوخدان بیدار اولدم گوردوم که 

عطر عنبر قوخوسی دنیانی توتمش منده اوز وجودمی سالمت 

گوردوم صلوات چوردوم و حق تعالی یه شکر ایتدوم امّا نئجه 

کی اول کی قوتم واردي گئنه ایله اولدوم حضرت رسول حجتی 

ندن امّا یا علی دئدیم ایاغه دوردوم پس حجّاج حضرت علینین 

آدین ایشدوب صفتی دوندي و خیال ایتدي که بو سلیم علی 

پرست دور امّا صبّاح اولدو امّا گئنه نقله مشغول اولّدي پس سلیم 

دیدي که اي شهریار چونکه ******** ائوه گلدي منی 

صحت تن درست گوردي منه دیدیکه اي سلیم مکه سنه نظر 

اتمیشلر و من دیدوم که اي عورت جناب پیغمبر منه صحت 

ویردي و من اول حضرت ایله عهد اتیمشم که کعبه گیدیم الیاي 

فرنگی لشگر گتوروب ایستر کعبهنی خراب ایتسون گیدیم جنگ 

ایدیم اگر اولدوم شهید اولمشم اگر اولدوردوم جهاد اتمیشم 

گرك سنده اصفهانه گیده سن آتون ائوینده اوتوروب انتظار چکه 

سن اگر ساغ اولسام سنون یانواگلم اوندان بیر بیر ایله حالل 

حمت ایتدوق عورهتیم زار گریان اولوب اونا تسّلی ویروب 

ائودن چقوب حالل حمت ایدوب یوله دوشدوم گوردوم غافیله 
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گیدر اونالر ایله روانه اولدوم اما هیچ زادیم یوخدي که یولدا 

مصرف ایدیم. غافیله خدمت ایدردیم منه خوراك وئروردیلر تا 

که گلوب عرب تپراغینه یئتدوم و بیر عرب اوباسینه یئتدوم 

اونالرون اوبالري یول اوستندي قاپو قاپو گدالیق ایدردوم تا که بر 

چادره یتدوم که عربلرون بو کیشی منی گوردي دیدي اي جوان 

سنون آدیون سلیمدور من دئدوم که بلی سلیمدور پس عرب منیم 

المدن دوتوب ائوه آپاردي منه یخشی(یاخشی) طعام گتوروب 

منده طعام یئیدیم اوندان سونرا من دیدوم که اي عرب سن 

نهبیلدون که منیم آدوم سلیم دور پس اول عرب منه دئدیکه اي 

سلیم بو او و بودولت مال حشم تمام سنون آتان دولتندن دور که 

منه قالمش اما بیر گون منده سنون کیمی گدالیق ایدردیم گلوب 

سنون آتان شهرینه یتدوم گدالیق ایده ایده آتان قاپوسینه یئتدوم 

سنون آتان منیم المدن دوتوب ائوه آپاردي و منیم ایچون طعام 

گتوردي تناول ایتدوم اوندان احوال صوردي منده احوالمی 

دیدوم اول منه دئدي که اي عرب چوق فقیر ایمش سن آلتی دوه 

و مین قوروش منه وئردي دوهنی و پولی گتوروب یوال دوشدوم 

رم تا که بونون یانینه یئتدوم بیر پارچه چورك یئیوب اونا دعا ایده
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پس اوچ گون من قوناق ایتدي و من هم باشمه گلن احوالی اونا 

نقل ایتدوم و چوق منیم احوالمه آغالدي اوچ گون اونا مهمان 

ت اسباب و خرجی راه اولدوم بیردست خلعت و بیر آت بیر دس

ویروب منی یوله سالدي کعبه یولنی گوستروب یوله دوشدوم 

حق تعاال درگاهنه شکر ایتدوم که ناگاه یاقش (یاغیش) یاغدي و 

یئل طوفان ایتدي و دنیا ظلمات اولدي من واهمه ایتدوم یولی 

ایتردوم و صحراده دوالنوردوم و یولی آختارورودم و حق تعاال 

ایدردوم اوچ گون اوچ گئجه یول گیدوم که  درگاهنه مناجات

ناگاه بر قلعه یانینه یئتدوم اما ایلکی قلعه یانینه یئتشدوم خوشحال 

اولدوم و شکر پروردگارون یئرینه یئتردوم دیدیمکه الحمدوهللا که 

یدي امّا دیدهبان باخاردي که آبادنلقه یئتدوم اما چوق اوجا قلعه

گورسن قافله گلور یا یوخ ایله که منی گوردي خوش حال 

اولدي و بوکلرینه(یویوکلرینه) خبر آپاردي که بیر سواره قلعه 

طرفینه گلور امّا سلیم دیدي که اي شهریار من تماشا ایدردوم 

ناگاه گوردم که قلعه نون قاپوسی آچلدي وآال رنگی قلعهدن 

دیشاري چخدي و هر بیري بیر دیو کمی چون من اونالري 

گوردوم متحّیر اولدوم و ال آپاردوم شمشیر چکدیم و اونالر ایله 

جنگ ائتدوم حق تعالی توفیق وئردي بیرسن هالك ایتدوم و 
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سی قاچدي و بوکلرینه خبر آپاردیلر و بوکلّري(بویوکلري) باقی

غضبه گلوب آیاغه دوروپ  42یمش پس قطران زنگیقطران زنگی

دن یوز زنگی ایله چخدي منم آتینه سوار اولوپ که ناگاه قلعه

ایله جنگ ایتدي قضا را منیم آتومون آیاغی بر سوراخه گیردي 

من آتدن یخلدوم و دورت(دورد) اطرافدن توکولوب منی 

تودیلر(دویدولر) ال آیاغمی باغالدیلر و قلعه ایچینه آپاردیلر و 

*** اولدورسونر و منیم آتیمی یئسونلر امّا من زار زار آغالردم 

امّا زنگیلردن بوکی که قطران زنگی ایدي و قوي هیگل 

پهلواندي بیوردي که منی زندانه سالدیلر که بیر گون آتیمی کباب 

ایدوب یئسونلر امّا زندانده زنجیر آلتنده زار زار آغالردوم امّا قضا 

را عرب پادشاهنین قیزنی زنگیلر گتورمشیدي که گئجه و 

گوندوز اونالره شراب وئرردي امّا او گئجه زنگیلر نصف شب 

اولنجه شراب ایشدیلر که تمام مست اولدیلر امّا اول قیز منیم 

یانمه گلدي قاپونی آچدي ایچري گیردي گوردیکه من زار زار 

آغالرم و منه دیدي که اي سلیم هارا آدمی سن و هانس طرفه 

گیدسن که بو زنگیلر سنی گرفتار ایتدیلر امّا سلیم دیر گوردوم 

که بر دختردور که هیچ چرخ کبود آلتنده همتاي یوخدور پس 
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سلیم دیدي که اي ماه روینده بالیه گرفتار اولدوم که سن بو 

مکانده نیلرسن امّا اول قیز منه دیدي که اي سلیم منم آتام عرب 

پادشاهدور پس بیر گون بو زنگیلر بیزیم ایلمز اوسته توکلدیلر 

که تمام اولدردیلر ومبنه عاشق اولدیلر و بو مکانه گتوردیلر که 

مدت آلتی ایلدور که بونالرن النده گرفتارم پس سلیم اولّدن تا 

آخره هرنه که باشنه گلمشدي اول قیزه نقل ایتدوم امّا اول قیزون 

منه رحمی گلوب دیدي که صباح سنی اولدرلر اما منده حضرت 

رو آیاغه دوروب رسول بولنده بو بابده بر چاره ایلرم اما اول ماه

وب منیم بلیمه باغلدي و دیدي که اي سلیم گیدوب بر کمندگتور

من سنی بو بالدن قورتاردوم گرك سنده منی خانه کعبه ده دعا 

لردن الندن خالص ایتسون امّا دیده سن که حق تعال منی بو زنگی

نقدر جهدون وار یول گیت اما منی قلعنین  برجینه گتوردي و 

قلعه آتاغه کمند بلیمه باغالدي و بر قدر نان منه ویردي آتدن 

ساالئوب دیدي دورمه قاج نقدر فرصت الده وار اما منده وداع 

ایتدوم و اتکمی بلمه محکم ایندوم امّا گئجه وقتی اوز منی بیابانه 

قویدوم یول کتدوم جان حولندن بیله یول گیدردوم که داش 

آیاغمی پاره پاره ایتدي و قان روان اولدي اما اول گئجه یول 

ب که قیز ویرمشدي قورتلدي و داخی یول گتدوم اول نان کبا
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تاب گتمکه قرارم قالمادي و سوسوزلیق منه غالب اولدي که بی

اولدوم پس حجاج بوجوابی سلیمدن ائشدوب آغالدي سلیم 

دیدي اي شهریار ناگاه گوردوم بیر میشه گوروندي پس اول 

میشهنون یانینه گیتدوم دورت اطرافینه باخوب گوردوم که بیر 

آغاج گورونور بلدوم که آب وار دور تا که اوزومی بر نوعلیه 

آغاج یانینه یتوردوم پس بیر هولناك سو ایچدوم بیهوش اولدوم 

یخلدوم اوندان صونکره (سونرا) هوشه گلوب گوزومی آچوب 

گوردوم بیر نئچه سوداگر بوراده دوشوپدولر اما بر کمسه منیم 

باشمی دیزي اوسته آلوب بنه تسّلی ورور منده آیاغه دوردوم 

اوزومی اول جوانون آیاغینه سالدوم اوندان اول جوان مندن 

احوال صوردي که اي جوان سن بوراده نیلرسن و هانسی طرفه 

گیدرسن و منده دیدوم که اي جوان منیم طاقتیم یوخدور که سنه 

 نم رلیدروتگ 43داز هنم يدرویوب ناوج لوا سپ میریو باوج

تناول ایتدوم قارتمی دویوردوم اوندان بنه دیدي که اي جوان 

احوالوي منه نقل ائت من دیدوم اي جوان یوالنا جدا ایدیم یولی 

ایتردوم ایسترم کعبه جانبینه گیدیم که جناب پیغمبر منه امر 

رسوز امّا سوداگر پیغمبر آدین ایتمش که سیز هانسی جانبه گیده
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ائشیدي صلوات چوردي آندان منه دیدي که اي جوان بیزلر 

شامدن گلمشوق هندوستان جانبنه گیدروق، که ایکی منزله و من 

سنینله یولداشوق (یولداشلیق) آندن یوله سالوق او گئجه ارآده 

(اورادا) قالدیلر (قالدیالر) تا که صباح اولدي کوچدیلر ایکی 

گون منده اونلر ایله همراه اولوب یول گیدوق اّما ایکی گوندن 

یتدوغ (یتدوق) خاجلر منه دیدیلر صنکره (سونرا) کعبه یولینه 

منده اونالري وداع ایتدوم یوله دوشدوم تا که منزل به منزل یول 

خرجی راه گتدوم که ناگاه بیر قدر عرب منه توش گلدي و منی 

اورتایه (اورتایا) آلدیلر و گرفتار ایدوب قوالریمی باغالئوب اوز 

ردي که منده بوکلري (بویوکلري) یانینه آپاردیلر امّا بوکلري گو

نم رحم ایدوب اولدورمدي امّا برهنه ایتدیلر منیم شلوارم جوان

دبین آیاغمدن چقرتدیلر و برهنه اولدوغمی سبب بلوب اوراده 

دورمادیم قاچدوم امّا حجاج بو سوزي اشیدوب قاقا چکوب 

گلدي(گولدي) سلیم دیدي که اي شهریار چونکی منی برهنه 

لر منه بیر کهنه کاله باشمه قویدیلر و بیر کهنه ایتدیلر امّا عرب

پالس ویردیلر اونیله بدنیمی پنهان ایلدم اول حال ایله تشنه و آج 

یوله دوشدوم منزل به منزل گلوب ایگرمی گوندن صورنکره 

(سونرا) کعبیه یتشدوم اول وقت یتشدوم که اشرف کعبه جنگ 
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ایتمشدي و الیاي فرنگی دن شکست تاپمشدي قاچوپ گلوب 

آرخاسنی شهره ویرمشدي و هر ایکی لشکر بیربیرینه مقابل 

دوشدي اول وقت که من یتشدوم بیله گرسنه اولمشدوم که 

آجلقدان قوالغم اشتمزدي قضا را اشرف کعبه بیورمشدي که هر 

کیم کاسب ایدي شهردن چقدیلر و رخصت ویرمشدي که 

شهروند دشره چقون منده شهر ایچینه گلدوم نقدر دوالندوم بیر 

زاد الیمه دوشمدي که تناول ایدم میدانه گلدوم گوردوم که بیر 

آت اولمش پس ایرلو گیدوب اول آتین اَتندن بیر پاره کسدوم 

گتورب بیر گوشده اگلندم و بیر پاره خارخاشاك یقدوم اود 

یاندوردوم اول اتلري کباب ایدوب تناول ایتدوم و قارنیمی 

دویردوم گلوب میدانین بر کوشسنده دوردوم و تماشا ایدرودوم 

ناگاه گوردوم فرنگین لشگرندن بیر شخص میدانه گلوب میدانده 

 نینوا و يدتیا قیلزاب هزین تسد ریب نادنا يدروتگ هنالوج یتنآ

 بلط زرابم یگنرف سوطرف رلیدرید یگنرف 44سوطرف هنیدا

ایتدي که اسالم لشگرندن بیر جوان النده نیزه بیله نهیب اوروب 

 ندنا يدتسیا 45تصخر بورودنا شاب هفرشا و يدلگ هنادیم

اشرف رخصت ویردي اول میدانده فرطوس فرنگیه مقابل دوردي 
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و بیر نئچه حمله آرالرنده رداولدي فرطوس فرتگی اول جوانی 

شهید ایتدي پس اشرف بیدماغ اولوب گئنه بیر جوان اسالم 

لشگرندن چخوب فرطوسه مقابل دوردي اول کافر اونیده شهید 

ایتدي و اسالم لشگري اول کافردن گوزلري قورخدي و دخی 

کیمسه میدانه گیتمدي امّا روایلر نقل ایتمشلر که سلیم دیر اشرف 

یاننه گلدي و دعا ثنا یئرینه یتوردوم و عرض ایتدوم که اي 

شهریار منه رخصت ویر و بیر دست اسباب و بیر آت منه ویر که 

دمار روزگار بو کافرلردن گوتیرم که بن مسلمانلرون قانین آلیم 

پس اشرف کعبه بو جوابی مندن ایشتدي و بیوردي که منی 

وئردلر منده آتدن چقرتدیلر و دیدیلر که اي بی دولت رخت 

پالتاروي قومارخانده قوماره اوتوزدون که حاال جان هولندن 

استرسن که آت اسبابی آلوب گوتوروب قاچاسان من بو جوابی 

ائشیتدون زارزار آغالردوم که یا علی سن منیم باغلو قاپومی 

اوزومه آچ که من بیر کافرلردن جهنمه واصل ایدوم چون حجاج 

 و يدنود 46هزوقند و يدشود هزرل دنت اضعا يدتیشا نیدآ یلع

رنگ اوزوندن قاچوب خیال ایتدي که سلیم حکایتین تمام 

ایتسون اوندان سلیمی بیر قصاص ایله هالك ایتسم که عالمه 

عبرت اولسون اهللا اول ملعونه لعنت ایلهسون پس سلیم دیدي اي 
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شهریار اول کافر نقدر مبارز طلب ایتدي هیچ کیمسه میدانه 

گلمدي اسالم لشکرندن اشرفون بیر قرداشی اوغلی واریدي آدینه 

 ناوج ریب میهاربا اما رلشیمتیا دیهش نینس اقآ رلیدرید میهاربا

مه برابر هدآ نیب هدننوگ اوعد يدیناوج تروص شوخ 47يدیسرون

گلوردي ابراهیم آتینه مهمیز اوروب میدانه گلدي عموسی 

برابرینده یئر اوپوب رخصت استدي که اي عموي مهربان منه 

لرون قانین بو کافرلردن آلیم پس اشرف رخصت ویر که مسلمان

دیدي که اي ابراهیم آتان داغی جگریمدن چیقمامیش سن 

ایسترسن تازده دن داغ جگریمه قویاسن گیت یئرینده اگلن پس 

ابراهیم قایتدي منده گینه همان پاالز چگنمده و کهنه کاله باشمدا 

اول دسته چوب المده اشرف یانینه گلدوم عرض ایتدیم که اي 

شهریار یوز بین آدم سنون دولتندن آت میمش و اسباب گیمش 

منه بیر دست اسباب ویر میدانه گیدیم بو کافرلر ایله جنگ ایدیم 

بو مسلمانلرون قانین آلیم اما اشرف دیدي بو لوطی قومار بازي 

منیم باشمدن آچون پس منه یامان دیدیلر میداندن منی قودیلر اما 

فرطوس فرنگی مبارز طلب ایتدي کیمسه میدانه گلمدي اما 

ابراهیم گینه عموسی اشرف یانینه گلوب دیدي اي عموي مهربان 
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بنه رخصت ویر تا که بو کافرلردن بو شهید اوالنلرون قانین آلیم 

اما اشرف دیدي که اي ابراهیم منیم اوز عموم اوزمه بسدور سنده 

تازه داغ منیم داغمون اوستنه قویما پس ابراهیم دیدي که اي 

عموي مهربانم قایده یوخدور گرك رخصت ویره سن پس 

اشرف دیدي که اي ابراهیم گیت سنی آهللا تاپشوردوم پس اشرف 

کعبه طرهفینه باش آچوب ال دعایه گتوردي مناجا(مناجات) 

ایدوب خالیق تمام آمین دیدیلر اوندان بیر دعاي خیر ابراهیمون 

حقینده ایدوب اشرف ابراهیمون یوزندن بوسه ایدوب رخصت 

ویردي پس ابراهیم آت صالوب میدانه گلدي فرطوس اوستنه 

گلوب قلج چکوب پس فرطوس سپر باشینه چکوب ابراهیم 

قلجی بیله اوردي که ارادن ایکی پاره اولدي یئره دوشدي اوندان 

آتوب باشین بدنندن جدا ایدوب گتوردي عموسی اشرف یاننده 

یئره قویدي پس اسالم لشگري شاه اولدیلر پس اشرف دوروب 

ابراهیمون اوزوندن و گوزوندن بوسه ایدي و خلعت وروب 

نوازش ایتدي دیدیکه اي فرزند آتون (آتانین) قانین آلدون ابرهیم 

گینه میدانه گلدي اول گون نقدر فرنگی میدانه گلدي ابراهیم 

هالك ایتدي اما فرنگیلرون گوزي قورخدي داخی بیر کیمسه 

میدانه گلمدي پس الیاي فرنگی بیوردي طبل آسایش اوردیلر اول 
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گون داخی جنگ اولمادي هر ایکی لشگر بیر بیریندن آیرلدیلر اما 

فرطوس فرنگنون نعشین الیاي فرنگی یانینه آپاردیلر پس ایالي 

فرنگی ابراهیمون ضرب دستینه و قلج اورماغنه تحسین گتوروب 

و فرطوس فرنگدن اوترو چوق(چوخ) آغالدي اوندان الیاي 

فرنگی قسم یاد ایتدي که صباح من میدانه گیدیم فرطوس 

ویریم که سالها سال دستانلرده نقل  48نه بیر گوشمالهرودلوا

ري اسالمی زیر و زبر ایدیم در حال بیوردي اتسونلر و لشگ

لر الیاس فرنگی آدینه چالدیلر پس لشگري اسالم اشدیلر ناقوس

صباح الیاي فرنگی میدانه گله جاغدور تمام گریان اولدیلر و بیر 

بیر ایله حاللشدیلر که بیز الیاي فرنگی الندن خالص اوله بلمنوق 

پس اولگئجه (اول گئجه) صباح اولدي گون چقدي هر ایکی 

لشگر اوز صف کارزاره قویدیلر بو طرفدن ابراهم میدانه گلوب 

دوردي انتظار چکردي که یارب کیم میدانه گلجکدور که ناگاه 

گوردیلر که الیاي فرنگی میدانه گلدي نعره چکوب که اي اشرف 

کعبه اوزون میدانه گل و یا اول کمسنی میدانه گوندرکه فرطوس 

هالك ایتدي پس ابراهیم نوجوان بوجوابی اشدوب و آت سچر 

الوب عموسی یانینه گلوب دیدیکه اي عموي مهربان بنه رخصت 
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میدان ویر تا که میدانه گیدیم تا که الیاي فرنگی ایله جنگ ایدیم 

و حق تعالی عنایتلّه اونی هالك ایدوم و جهمنه واصل ایدیم 

عهده  مز و انوناشرف دیدي اي فرزند الیاي فرنگی اونالره بنزه

سندن هیچ کیمسه گله بیلمز و سن شهید ایدر ابراهیم دیدیکه اي 

عمو پس من خالقیمه تاپشور که من گیدوب بو ظالم ایله جنگ 

ایدیم. پس اشرف ال دعایه گتوروب دعا ایلدي اوندان ابراهیم 

عموسنین الین اوپوب و حاللیق ایدوب آت سالوب میدانه گلدي 

س الیاي فرنگی بر جوان نورسیده و الیاي فرنگی مقابل دوردي پ

گوروب نعره چکوب میدانه گلدي دیدي که اي جوان عرب سن 

کیمسن و هانسی قبله آدمی سن و آدن ندور پس ابراهیم دیدیکه 

اي ملعون منده همان شخصم که فرطوسی جهنمه گوندروم 

انشااهللا سنده اونا یتورم که جهنمده سنون انتظارون چکیر پس 

ی بو جوابی ائشدوب غضبناك اولوب دیدیکه چون الیاي فرنگ

اي عرب من سنی  گوکده آختاردردوم یئرده الیمه دوشوبسن گل 

سی جنگه گیردیلر پس نئجه گوریم نه کاره سن پس هر ایکی

(نئچه) حمله آرالرینده رد بدل اولوب اوندان الیاي فرنگی قلج 

چکوب ابراهیم اوسته گلدي پس ابراهیم قلخان باشینه چکوب 

اوزین قالخان آلتندا پنهان ایلدي کی الیاي فرنگی قلج ابراهیمون 
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باشنه اوردي که قلخان ارادن ایکی پاره اولوب ابراهیم ارادن 

ایکی پاره ایدوب آت اوسندن یئره دوشدي شیون اسالم 

لشگرندن بلند اولدي پس الیاي فرنگی استردي که آتندن انوب 

ابراهیمون باشنی کسه ناگاه اشرف آت لچه آتوب ابراهیمون 

نعشین گتوروب چارده قویدي اوندان تخت روانه قویوب شهره 

گوتدردي پس گینه صف چکوب الیاي فرنگیه برابر دوردیلر 

الیاي فرنگی گئنه مبارز ایستدي لشگري اسالمدن بیر عرب میدانه 

گلدي او ظالم اوندا شهید ایلدي اما بیر داخی میدانه گلدي اوندا 

شهید ایتدیلر بس او ملعون اون ایکی آدم اسالمدان شهید ایلدي 

تمام اسالم لشگري اوندان قورخوب پس الیاي فرنگی صف 

برابرینه گلوب نعره چکدي که اي شریف یا اوزن میدانه گل و یا 

مبارز بنه گوندر پی من بو جوابی ائشدون دیدوم یا رسول امان 

منه فرج عطا ایله گئنه شریف یانینه گیتدوم دیدوم که اي شریف 

بنه جناب پیغمبر نظر ایدوب بورایه گوندرمیشین منه بیر آت ویر 

بو کافرلرون غنیمی بنم پس اشرف منی گوروب خشم ایله 

دیدیکه بو لوطی قمار بازه بیر آت ویرون و منون باشمدن آچون 

که بو لوطونون اجلی یتشوپدور اما منه بیر آت گتوردیلر چوق 
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الغر که اون گونده دوقوز آغاج یول گیدردي و بیر کمان شکسته 

و بیر اوخ ویردیلر پیکانی یوخدي داخی بیر اوزگه اسباب 

ویرمدیلر و بیر پاره منه یمان دیدیلر که سن نه بال اولدون بیزیم 

جانیمزه که سنین اجلنک (اجلین) یتوشبدور پس منه بو جوابی 

ایشتدوم زارزار آغالدوم بهر حال میدانه روزانه اولدوم دیدوم که 

یا رسول اهللا سن منه نضر(نظر) ایدوب بو طرفه گوندرمیش سن 

نون (فرنگینین) آت اسبابی منه منه فرصت ور که الیاي فرنگنک

نصیب اولسون اول الغر آتیله اوزمی میدانه یتوردوم و همان 

دست چوب المده واریدي و اول کاله کهنه باشمدا و اول پالس 

دو و ایکی لشگر گوردیدلر که اول کهنه چکنمده میدانه روانه اول

الغر آت آلتمده و دست چوب المده بو اسباب ایله میدان 

گیردوم تمام خندان اولوب گلدیلر و فرنگی لشگري دیردي که 

اشرف لشگرنینی گوزي قورخمش بو مرتبه بو دیواننی میدانه 

گوندرمیش اما حجاح علیه لعنه بو سوزندن خندان اولوب پس 

ي شهریار بونو بئله گدوّم آت سالدوم که الیاي سلیم دیدي که ا

فرنگیه برابر گلیم که ناگاه اول الغر آت یخیلدي و داخی یئره 

دوشدوم امّا ایلکه الیاي فرنگی منی بو حالیله گوردي گلماقدان 

اهللا اي دیوانه ایزیون آز قالدي هالك اوله و منه دیدي که بارك
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گلکه بوگون اون ایکی آدمی اولدورمشم اونالرین رخت اسبابی 

سنه باغیشالدیم آپار گت امّا منده بو سوزي الیاي فرنگیدن 

ایشیدون دیدوم که اي کافر حرامزده من گلمشم که سنین آت 

اسبابین آلوب اگنیمه گیم و سنین لشگرون ایله جنگ ایدم و 

سنده هالك ایدیم و بو مسلمانالري قورتاریم و دمار روزگار 

سیزون اوزیم پس او کافر بو سوزي ایشدوب قاه قاه گولدي 

دیدي اي دیوانه سن پیاده سن من سواره اگرم آت سیچرادیم سن 

آت آیاغی آلتنده قالورسان من دیدیم اي کافر سن دیلون باغال 

الون آچ تا که گوریم نه کاره سن پس او ملعون غضبلندي و 

نیزهسین منه حواله ایتدي پس من ال اوزادوم یاپشوب قوت ایتدم 

یا  علی دیدیوم نیزه الندن آلدون بلکه سینه سینه اورودم بیر 

عرش(آرش) دالوسندن چقدي اما گینه یاعلی دیوب قوت ایدوب 

گتوروب آتندن یئره اوردوم خنجرین بلیندن چکدوم باشین 

کسدوم آته سوار اولدوم و اسبابلربن گیوب باشین جدایه 

گچروب اشرف قولوقینه گتوردوم اشرف اونی گورجک منون 

آیاغیمه دوشدي بو سفر ایناندي که حضرت منه نظر ایدوپدور 

پس منه دیدي اي بارك اهللا اوزون آغ اولسون ابراهیم قانین 
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آلدون اي جوان ایشونده مردانه اول و فرصت دوشمنه وئیرمه و 

منه دلدارلیک ویردي پس منده گینه زوغمدن (ذوقومدان) میدانه 

گلدوم مبارز طلب ایتدوم بو نوبت الیاي فرنگنون قرداشی میدانه 

گلدي آت سالوب منیم اوستومه گلدي من گئنه اونده هالك 

ایتدوم و اونندا باشین کسوب آت اسبابین گتوروب اشرف 

خدمتینه گتوردوم پس اشرف خوشحال اولدي منه آفرین ایدوب 

و من گئنه میدانه گیتدوم مبارز طلب ایتدوم هر کیم منیم میدانم 

گلوردي هالك ایدردیم اول گون قرق(قیرخ) بئش کافر جهنمه 

واصل ایتدوم اما کیمسه داخی منیم میدانمه گلمدي پس طبل 

آسایش اوردیلر هر ایکی لشگر بیر بیرندن آیرلدي هر کس اوز 

آرامگاهینه گیتدي اما هر ایکی لشگر منه تحسین ایتدیلر پس 

اشرف کعبه یئنه آفرین ایتدي و منیم ایچون ضیافت ایتدي و منه 

دلدارلیق ویروردي او گئجه صباح اولدي و من گئنه آته سوار 

اولدوم میدانه گیتدوم مبارز ایستدوم فرنگلر قورخوب منیم میدانه 

گلمدیلر اولگون اکندي(ایکیندي) اولدي میدانده دوردوم هر چند 

مبارز استدوم کمسه گلمدي آخر اشرف کعبه منی چاغروب 

دیدیکه اي سلیم قاییت که صباح آدم گوندهروم که بیزیم ایله 

صلح ایتسونلر و یوز بین لمان(؟؟) بیزه ویرسونلر پس من 
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قایدوب اشرف یانیینه گلدوم اما الیاي فرنگینون بیر قارداش 

 يدشملوا بحاص هرکشل وا رلیدرید 49لیقره هنیدآ هک يدشملاق

پس فرنگلر دیّلر که اي هرقیل سن بیزم سرداریمز سن بو ایشه 

بیر تدارك ایله که بیر جوان بقدادي (بغدادي) گله سنون ایکی 

قرداشون اولدوره و بیزلرده اونون عهده سندن گلهبیمنوق اوندان 

اشرف بیزدن خزانه ایستر یا اونا باج خراج ویرهلیم  و یا اوزون 

میدانه گیت جنگ ایله پس هرقیل دیر که تدبیر بودورکه بو گئجه 

میدانه گلور مبارز طلیب ایدر و بیزدن بیر آدم میدانه گئت سون تا 

که آهسته آهسته اول جوانی اول قومی باشنیه چکسون که گلوب 

اول چاه باشینه یتنده قاچشون اول جوان قوار اول قویویا دوشر 

روك  یوخسه بو جوان اون گون اسالم اونی دوتوب هالك ایده

روب لشکرنده قالسا بیزلري تمام هالك ایدر مصلحت بیله گو

گئجه وقتی میدانده بیر نیچه چاه قازالر که هیچ کیمسه خبردار 

اولماز اما چون ثباح(صباح) اولدي هر ایکی لشگر سوار اولوب 

صف چکوب بیر بیرینون برابرینده دوردیلر و من داخی اسباب 

گیوب میدانه گلدوم که ناگاه گوردوم بیر جوان فرنگی آت 

فوش (فحش) دیه دیه پس سالوب میدانه گلدي اسالم لشگرینه 
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من اول فرنگی اوسته نعره چکدم که اي حرامزاده نچون دونن 

میدانه گلمدون که من ایکیندي اولنجه میدانده دوردوم مبارز 

ایستدوم هیچ کم (کیم) منیم میدانمه گلمدي ایندي ایت مگر 

حوررسن پس من آت سالوب اونون اوستنه گتدوم اوحرامزاده 

لوگتیدم اول قاچدي منه یمان دییه من ایرهگرو قایندي پس نقدر 

دییه گرو چکلردي تا که من اول چاهون یانینه گیتدوم که ناگاه 

آي سوردوم آت قوییه دوشدي پس لشگر خلقی توکلوب منی 

دوتدیلر و قوالریمی باغالدیلر حیرقیل (هرقیل) فرنگی یانینه 

آپاردیلر اما چون حرقیل منی گوروب شاد اولدي اما روم فرنگ 

بوکلر (بویوکلري) حرقیله(هرقیل) دیدیلر که بو جوانی اولدور 

حرقیل دیدیکه خیر اولدورمنم حیف دور بکله بونی دینندن 

لیم یخشی سرداردور و بیزیم لشگره رلیم و بیزم دینه گتورهدونده

یه) آرخا اولور پس حرقیل بویوردي من بیر چپالق دویه (دوه

گوندردیلر که پادشاه زندانه  شهرینه 50باغالدیلر و عمّودیه

سالسون اما نه تماشا ایلدوم ناگاه گوردوم منی اوچ یوز آدم 

 51مسلمانردن زندانه سالمشلر پس گتوروب بوینمه زنجیر پالهنگ

اوروب زندانه صالدیلر (سالدیالر) اما بیر نئچه گوندن صونرا 

فرتگ لشگري گروقایتدیلر و عمویده شهرینه گلدیلر پس حرقیل 
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اوز یئرنده قرار دوتدي اوندان منیم احوالمی صوردي  گلوب

کهاول جوان بغدادي نجه اولدي دیدیلر که زندانه سالمشوق پس 

هرقیل بیر نئچه آدم منیم یانمه گوندردي آدملر گلوب منیم آدمی 

سوروشدیلر اوندان منه دیدیلر که اي جوان هیچ بیلمدون که 

و لشکرین قیردون  هرقیله نیلدون ایکی قرداشین هالك ایتدون

اگر هرقیل سنی اولدورسه سنون اتوي قازان ایچینده قینته و 

سوموکلرون ایترلره ویرسه حاال اورگی تسّلی تاپمز منه دیدیلر 

یاندوراسن و دونقوز اتی  52گرك دینوندن دونه سن و مصحف

ایه سن و نئچه مسلمان اولدورسن و منه سجده ایده سن و دیلون 

ینمدن دوندوم عیسی دیننه گلدوم تا که روم ایله دئیسن که من د

پادشاهی سنی سردار ایتسون و تمام سردارلره بوك (بویوك) 

ایتسون اما من بو جوابی ایشدوم دنیا باشمه ظلمات اولدي و منیم 

لر گوزوم گورمدي من دیدوم که اگر دونیانون مالین تمام منه ویره

منی دینمدن دونمرم اما چون فرنگلر بو جوابی مندن ائشدیلر 

واروب حرقیله خبر آپاردیلر دیدیلر اي شهریار هر چند نصحت 

ایلدوك قبول ایتمدیلر گرك هالك ایده سن اونون اتین ایتلره 

ویرهسن گرك بیر نئچه آدمه عبرت اولسون پس پادشاه بویورور 
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که او جوانه سو و چورك ویرمیون تا که هالك اولسون القصه بیر 

هفته منه سو و چورك ویرمدیلر تشنهلیکدن بی طاقت اولدوم اما 

چونکه صباح اولدي ایکی رکعت نماز قلدوم پروردگار درگاهنه 

مناجات ایدوب قران اوخوردوم حق تعالی منه بیر آواز 

ویرمشدي که قران اوخویاندا خالیق منیم تماشامه دوراردیلر قضا 

را بیر گون من بانگ نماز دیدوم بیلمدم پادشاهون عمارهتی 

زندانون دالوسیمش ایله  که من اشهدوان الاهللا اله اهللا دیدوم که 

ناگاه هرقیل منیم اوازیمی اشدوب یوخودان بیدار اولور خشمه 

گلور و دیر گیدون گورون بو صدا هارادان گلور دوتون 

اولدورون که ناگاه بیر شخص گلدي زندانباندن خبر آلدي که بو 

صدا کیمون دور که پادشاه بویوردي بو صدا صاحبی گرك 

اولدورسن پس زندانبان ایچرو گلور یانینده بیر عمود منیم باشمه 

اوریدي که بینوم باشیم پارلیندي من اوزومدن گیدوب یخلدوم 

پس او ولّدوزنا حجاج بو جوابی اشدنده زار زار آغالدي اوندان 

سلیم دیدي اي شهریار زندان بان خیال ایتدي که بس بن اولمشم 

واروب عرض ایتدي که او جوانی هالك ایتدوم پس زنداندا 

اوالن جماعتلر منیم احوالمه زارزار آغالردیلر پس گلوب منیم 

باشمی خوننین بند ایتدیلر و من اوزومه گتوردیلر منه دیدیلر که 
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اي جوان مگر دیوانه اولوبسن که عمودیه حصارنده و ملک 

رومون الینده گرفتار اولورسن بو مضمون قران اوخورسان و اوز 

جانوا رحمن گلمز مگر اوزوندن بیزار اولوبسن پس من دیدوم 

لر اوندان منه که اولمک بیله یخشدور که نماز اوستنده شهید ایده

دیدیلر که اي جوان اول زندابان (زندان بان) که سنه عمود اوردي 

هیچ کیمسه اونون عمودندن خالص اوله  بیلمز دي بو ایش اهللا 

دي بس بیر کیمسه گیدر زندان بانه خبر آپارور که اول طرفندن ای

جوانه که سن عمود اوردون اولمیوپدور ساغدور پس زندانبان بو 

جوابی ایشدوب گلدي دید اگر منی جانی اولسه که او زخمدن 

هالك اولور پس اي شهریار ایله که گون جقدي من گلوب قاپو 

اوکونده (اونونده) دوردوم و باشمون آزاري شدت ایلدي گوزوم 

داخی هیچ کیمی گورمزدي اول گون اول گئجه کچوب ایلکه 

صباح اولدي گئنه گئجه اولدي حالم بیر آز یخشی اولدي ال 

دعایه گتوروب مناجات ایتدوم که پاك پروردگارا بنو احوالیم 

سنه ظاهر دور سندن توفیق استرم گرك من بو بالدن نجات ویره 

سن پس همان ساعت یوخی منه غالب اولدي یوخودا جناب 

پیغمبري یوخودا گوردوم و اوزومی اونون ایاغینه سالدوم عرض 
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ایتدوم که یا رسول خدا احوالمی گورورسن منه گرك توفیق 

وئرهسن بو بالدن خالص اوالم سنون شفاعتون ایله پس رسول 

خدا منه بویوردي که اي سلیم وفادار غم چکمه هر نکه من 

دیدوم یئرینه یتوردون باركاهللا اوزون آق اولسون بلمش اول که 

سنون عمرون تمام اولمیوب نهایت حق تعالی سنون آنوا (آنلینا) 

چوق باللر یازوب اما مغربدن تا مشرقه وین تمام عالم جمع 

اولسا سنی اولدوره بیلمز استرسن که بو بالدن خالص اولهسن 

صباح گون چقیر یسن (یاسین) اوخو گلسن که تمام زنجیرلرون 

لنور اوندان دیشره چیق که هیچ قاپو سنون اوزوه باغالنمز پاره

اوندان منه دیدیکه آغزون آچ منی آغزومی آچدوم همان آب 

دوروست اولدوم  پس شربتدن منیم آغزیمه سالدي من تن

یوخودان بیدار اولدوم و جلمه اعضاي تندوردست گوردوم و 

منده زنجیرلریم آچلدي ال باشمی آپاردوم باشمی سالمت 

گوردوم حضرت رسولون اعجازینه شکر ایتدوم اول مسلمانلر که 

منیم یانمدیدیلر دیدوم که منیم ایله یولداش اولورسوز که سیزون 

بندوزي گتوروم بو زندان ایچندن چقوب گیده لیم پس اونالر بنه 

دیدیلر که اي سلیم هیچ کم بو عمّودیه شهرندن خالص اوال بلمز 

پس من ایاغه دوردوم اونالرده دیدیوم که سیزي پروردگاره 
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تاپشوردوم پس سوره یسن اوخویوب قاپویه گلدوم قاپو آچلدي 

دیشره چقدوم گوردوم تمام قاپولر آچلدي تا که آخرمجی قاپویه 

یتدوم گوردوم اول زندابان که منه عمود اورمشدي همان عمود 

یاننده قویوب عمودي گوتوردوم دیدوم که اي حرامزاده عمئدي 

ایله اوزمارلر پس عمودي کله سندن ایله اوردوم که باشی 

خمر(خمیر) کمی(کیمی) نرم اولدي جانی جهنمه واصل اولدي و 

نی خوردخام اولدي پس قاپو بیر داخی سینه سندن اوردوم بده

لو گتدوم گوردوم که یوز آدم ساغلو صولو (سوللو) آچدوم ایره

وم پیغمرون اعجازندن یاتمشلر پس سورهء یسن(یاسین) اوخود

هیچ کیمسه اویانمادي تا که گیدردوم حصاره یتدوم گوردوم باش 

گنبد دواره چکمش و ّیدي(یددي) قاپوسی وار تمام باغلو اما 

اول حصادره دورت یوز آدم یاتمش که اول حصاردون دورت 

سی وار پس من سوره مبارکی اوخویه اوخویه یوز کشیکچی

قاپولرون بیرسین آچدوم که اونالرون هیچ بیرسی خبردار 

اولمادي قاپودان چیقدوم بیّر یول گورودوم اول یولی دوتوب 

گیتدوم تا که اول گئجه صبح اولنجه یول گیتدوم که بئش آلیی 

آغاج یول گتمشدوم که ناگاه صبح آچلدي گوردوم که 
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صول(سول) طرفده بیر داغ گورونور پس اوز دوتوب اول داغ 

طرفینه گیتدوم تا که یوز بین ریاضت ایله اوزومی اول داغه 

 ریب هاگان هک مودردراتخآ لوی و مودرونالود ادغاد لوا مودروتی

 مدآ ریب مودروگ مودشتی هنیسوپاق هراقم لوا مودروگ 53هراقم

فرنگی بوراده اگلنمش و ایکی یوز گوسفند اوتارور و چوبانلوق 

ایدر اوزومی او چوبانه یتوردوم دیدوم اي چوبان منیم ایچون بیر 

قدر چورك و سود گتور که اوزاق یولدان گلمشم من بیر قافله 

صاحبیم اما اول چوبان منیم ال آیاغمی قانلو گوروب منه دیدیکه 

اي بدبخت سن پادشاهون زندانندن قاچمش سن حاال سنی 

دوتارام پادشاه خدمتینه آپارورام سنی هالك ایتسون تا که بیر 

نئچهلرینه عبرت اولسون که پادشاه زندانندن قاچمه سون من 

چونامندن بو جوابی ائشدوم دیدوم واویال گئنه تازه بالیه 

دوشدوم منیم اشوم(ایشیم) خراب اولدي پس چوبان ایاغه 

لی)گلدي که منی تسون (توتسون) اما اول دوروب ایره لو (ایره

عمود که منیم الیمده واریدي چوبانون طپسندن اوردوم که جانی 

اولدي پس من چوبانون رخت اسبابین جیقاروب  جهنم واصل

گیدوم و گوسفندلري قباغمه سالوب جان هولندن گیدوردوم اما 

گوسفندلرون بیر نئچه سین پاره ایلدوم قان یئره تولولدي و بوکره 
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گوسفندلر قورخدیلر بیله گیدردیلر نئچه که کلک (کهلیک) داغدا 

وم تا که اول گدردي پس بیر داغ گوزومه گوروندي یوله دوشد

داغه یتدوم پس بیر گوسفند اولدوردوم اوندان اود یاندردوم اول 

اتی کباب ایدوب بیر پاره سین یئدوم و باقیسین گتوروب 

گوسفندلري قباغمه سالوب یوله دوشدوم اوچ گون اوچ گئجه 

اول داغدا یول گتدوم اما اوچ گوندن صونرا گلوب بیر دریا 

ا کنارنده قالدوم فکر و خیال کنارینه یتدوم و اول گون دری

ایدردوم که آیا نئچه گونه بوراده قاالجاقام بلکه منیم دالومجه آدم 

گله منیم ایشم زبون اولور بیر چاره اتمک گرك پس ایاغه 

دوردوم دریا کنارنده بیر پاره اقاج(آغاج) کسدوم گتوروب دریا 

ی قایروم اوزوم 54کنارینه یقدوم و بیر خیال ایتدوم و بر کلک

دریایه سالیم تا که گوروم پروردگار ایشمی نه صورت ویرور بیر 

آغاج نمایان اولدي پس کلگی گتورب دریا کنارنده باغالدوم نه 

ده گزیردوم تماشا ایلدوم گوردوم بیر جزیره دور پس اول جزیره

گوردوم اولقدر یئمش توکویمش که حدین اهللا بلور اما بیلدوم که 

اول  جزیریه آدم ایاغی دگمیوپدرو پس یمش لردن دروب یدوم 

قارنمی دویوردوم تا که آخشام اولدي پس خیال ایتدوم اگر بو 
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آغاج دبینده یاتارسام مبادا جانورینه توش گله منی پاره پاره ایده 

پس اول اقاجا (آغاجا) چیقدوم ایکی آیاغم آشاغه ساالدوم و 

راحت یاتدوم گئجدن بیر قدري کئچدي که ناگاه صدا گلدي که 

زمین زمان سسلندي اما نه تماشا ایلدوم گوردوم دریادن بیر 

 جاقا لوا بوروتگ شمتود 55غارچ بش ریب هنیزغآ يدقچ زوکوا

دینده یئره قویدي و اول شب چراغون اشیقی تمام مشهنی 

دوتدي و اول مشهنون علفی سنبل و زعفراندي پس اول اوکوز 

شب چراغی اشیقی ایله علف یئردي پس من نه تماشا ایلدوم 

ایکرمی ایل گوهرفروش لیک اتمشدیم بیله گوهر گورممشدیم 

من خیال ایتدون که اگر بو گوهر منیم الومه دوشسه اوز والیتمه 

گیتسم پادشاه سوقات آپارام اولقدر زر منه ویرور که نقدر عمرم 

اولسا یارور پس صبح اولوب اوکوز گوهري گتوروب دریایه 

گتدي و من آغاجدن ایندوم بیر پاره یمش یئدوم و گئنه آخشام 

اولدي اول آغاجه چقدوم گئنه همان اوگوز دریادن چقدي شب 

چراق آغزندا گتورب اول آغاجون دبینده قویدي گئنه گتدي 

علف یئمگه اما من بلدوم که بو اوکوزون عادهتی بودور پس 

صباح اولدي آشاغه گلدوم اون باتمانجه پالچق گتوروب آغاجه 

چقاردوم اوندان آخشام اولدي بیر قدر یئمش دروب آغاچا 
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چقاردوم که ناگاه گئنه اوکوز دریادن چقوب شب چراغی 

گتوروب اول آغاجون دبینده یئره قویدي اوزي گیتدي علف 

یئمگه تا که اول آغاجدان بیر نئچه قدم اوزاغ اولدي پس من 

فرصت تاپدوم اول پالچقی آشاغه سالدوم قضا را پالچق گلوب 

او شب چراغون اوستنه دوشدي و اول اوکوز بیله گورنده بیر 

شیهه چکدي که تمام میشه صدا ایله دولدي پس ایرهلو گلوب 

منی آغاجدا گوردي گروچک لوب بیر کله اول آغاجه بیله اوردي 

که آغاج از قالدي که کوکندن چقا. اولقدر کله اغاجا اوردي که 

باشی خمیر کمی داغلدي پس من بیله گوردوم حق تعاالیه شکر 

ایتدوم اوندان آغاجدان اندوم حق تعاالیه شکر ایتدوم اول گوهر 

پالچوق ایچیندن چقاردوم و پاك یودوم اوندان گتورب ساغ 

بودومی یاردوم بودوم ایچینه قویدوم اوندان بخیه ایتدوم پس 

نئچه گون اول جزیرده قالدوم یارام یخشی اولدي اوندان بیر 

قدریمش دروب کلکه قویدوم اوندان اوزومده کلکه سوار اولدوم 

و کلکی دریایه سالدوم حق تاالیه توکل ایتدوم یوله دوشدوم و 

یدي(یئددي) گئجه گوندوز کلکی دریا ایچنده سوردوم که ناگاه 

بیر طوفان قوپدي که آز قالدي که من دریایه غرق اوالم پس ال 
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دعایه گتوروب مناجات ایتدوم و زارزار آغالدوم که ناگاه طوفان 

برطرف اولدي گوزومه بیر مشه گورندي کلکی اورایه سوردوم 

بیر آغاجه باغالدوم. مشده گزردوم گوردوم هر یئمش که 

استرسن بو مشده واردور پس حق تعالی درگاهنه شکر ایتدوم و 

یمشلردن دروب یدوم. پس حجاج علیه العنه دیدي که اي سلیم 

یخشی اولدي که دریادن قورتولدون پس سلیم دیدي اي شهریار 

اول جزیره ده بیر یئره یتدوم که میمونستان مکانمیش گوردوم 

میمونلر بیر بیرلري ایله اوینالر چون ایرهلو گتدوم گوردوم که 

داخی ارتوق میمون واردور بیر آز دا ایرهلو گیدوم گوردوم که 

حدي حسابی یوخدور دیدوم که خداوندا عجب یئره دوشدوم 

منی استردوم که بونالون ایچندن چیقام که میمون ایله چوق 

مشکل دور الفت اتمک پس حجاج بو جوابی سلیمدن اشدوب 

قاه قاه گلدي. سلیم دیدي اي شهریار هر چند ایرهلو گیتدوم 

داخی آرتوق گوردوم تا که بیر یئره یتدوم گوردوم که بوراده 

اوتوز بین(مین) میمون واردور پس من اونالردان غراغه (قیراغا) 

چکیلدوم که منه آزار ایتمسونلر پس اونالر منی گوروب باشمه 

جمع اولدیلر هر ایش که من ایدوردوم اونالردا ایدردیلر من زاد 

ییردوم اونالردا ییردیلر من اوتوروردوم اونالردا اوتوروردیلر 
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مختصر هر نه کی بن اتسیدوم اونالردا ایدردیلر. منده بونالري 

بیله گوردوم جوق قورخدوم پس بیر یئره یتدوم گوردوم بورا 

خار خاشاکدان قایرمیشلر و میمونلر چوق یمش اورایه آپاردردیلر 

و گوردوم بعضی میمونلر اود یاندوروب یئمش پشوروردیلر پس 

بیر میمون گلوب منیم اوزمه باقوب(باخیب) اول ائوه گتدي و 

بعضی میمونلر کردکان (گردکان) سیندوروب مغزنی اول ائوه 

آپاروردیلر پس من خیال ایتدوم البته بونالر قیش تدارکی گورلر 

پس گوردوم بیر میمون گلوب منه باشیله اشارات ایلدي که بو 

ائوه(ائوه) گل بیلدوم که منی چاغرور پس من اول ائو ایچنه 

گیتدوم پس اول میمون منی گوروب آدم کمی ایاغه دوردي گویا 

منه تواضع ایلردي گلوب منیم المدن دوتوب یوخارو کچردي 

پس او گردهکان و بادام مغزندن منه اشاره ایلدي یعنی یکنن(یه 

گینن) اوندان اول ایاغی منیم ال ایاغمه سورتدي. پس منه چوق 

خوش گلدي تا که بیر منی قالدوم بیرده اول میمون اما گوردوم 

که اوندان بیر دوشک و بیر پشتی گتورب منیم آلتومه سالدیلر 

اوندان اول میمون گلوب منیم ایاغمی اُواردي پس منده هم 

یورولمشدوم منه چوق خوش گلدي و دیردوم پس بیر آفتاب 
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طلعت نازهنین مثل عروس کمی منیم نظریمه گلدي پس ایلکه 

حجاج سلیمدن بو سوزي اشدوب اولقدر گلدي(گولدو) بیهوش 

اولدي. اوندان سلیم دیدي اي شهریایر اول میمون گلوب قارنین 

منیم قارنیمه سوردي اما بیر نئچه مدت غربتلک چکمشدیم 

حرکته گلدوم و شیطان منی یولدان چقراتدي من خیال ایتدوم که 

سبحان اهللا بتنه فرشتهیدي که منیم باشمه گلدي نقدر اوزومی 

سالغادوم فایده ویرمدي اوندان آیاغه دوردوم شلورایم چقاردوم 

 زیق زوی رگا يدلگ شوخ خوچ هنی 56مودلوا عمج هنومیم لوا

ایله یاتسیدم بیله خوش گلمزدي پس حجاج گئنه خنده چکوب 

گولدي پس اول گئجه یاتدوم تا که صباح اولدي اول میمون 

گلدي بن بیدار ایتدي منیم ایچون بیر قدر سو گتوردي من عسل 

ایلدوم و اول هم گوردي من بیله ایتدوم او دا گیدوب سوا یاتدي 

پس من گلوب اول دوشک اوستنده مثل عروسیلر کیمی پشتیه 

تکیه ایدوب اوتوردوم فکر و خیال ایدردوم که آیا من بورادان 

نئجه قورتوالجاقام اما گوردوم اول میمون گلوب بیر پاره 

لزیز(لذیذ) یئمشلردن دورب منیم یانومه گتوردي پس حجاج 

علیه العنه و العذبابه یوخو غالب اولدي یاتدي من هم آیاغه 

دوروب گتدوم. من یاتدوم تا که صباح اولدي حجاج دوروب 
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بارگاهه گلدي منی طلب ایلدي من گدوب اوتوردوم دیدي اي 

سلیم گل حکایتون تمام ایله پس من دعا ثنا یئرینه یتوردوم 

اوندان حکایتی باشالدوم دیدوم اي شهریار اوچ دورت گون 

بوراده قاالم اوندان استدوم بو مکاندن قاچم فرصت ال ویرمدي 

دورت ایل اونالرون ایچنده قالدوم اما اول میمون که منیم 

عورهتیمدن حامله اولدي اوندان بنه اشارت ایلدي قارنین 

گوستردي من خیال ایتدوم دیدوم اهللا الحمد که فرزند صاحبی 

 هنوب هک میدرید و میدرالوب یمشاب هموزوا زوا مودلوا

 نوگ هچئن ریب نوچ اما يدلگ همشاب مینم هک 57يدیهتشرس

کئچدي اول میمون اشاره ایله قارنینی دوتوب منه گوستروردي 

که یعنی دوغورام اما اول ائو ایچنیده بیر بجاغه(بوجاغا) سیغلدي 

زار زار آغالردي پس بیر نئچه میمون گلوب اول ائوده اوتوردیلر 

پس بیر نئچه ساعت آرادن کئچوب اول وقت اولدي ایستردي که 

دوغسون پس اول میمونلر گیدوب بیر قدر توپراق گتوروب آلینه 

توکدیلر اوندان غارنی(قانین) سقارادیلر تا که میمون دوغدي 

اوندان میمونلر گیدوب بیر قدر توپراغ گتوروب الینه توکدیلر 

اول اوشاغی بیر یپراغه چولقادیلر اوندان گتوروب منیم یانمدا 
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قویدیلر من اوز اوزیمه دیردوم که بارك اهللا معقوال  اوغول 

صاحبده اولدوم پس بیر نئچه مدت آرادن گئچدي من خیال 

ایتدوم که نه وقت من بورادن قاالجاقام نه نمازم وار و نه طاعتیم 

وار پس قاچماق تدارکندیدیم پس اول گئجه گئچوب صباح 

اولدي اول میمون یئمش گتورمگه گتمیشدي میمونلر داخی 

گیتمشدیلر من فرصت تاپدوم اول عمودي گتورب یوله دوشدوم 

که ناگاه اول میمون که منیم عورهتیمدي گلوب منی گورمز و 

منیم گرومجه گلور اوشاق آرخاسینده چون منه یتدي اول 

اوشاغی یئره قویدي اوزنی یئره اوردي و من اوزومی اول عمود 

ایله قوردودوم و گینه قیمزدیم که هالك ایدیم نچون که منه 

لو گلمردي و من چوق محبّت ایتمشدي اما قورخودان ایره

العالج اولدوم عمودي اونا حواله ایلدوم اوشاغی سالوب قاچدي 

پس من دورمادوم اوزومی دریا کنارینه یتوردوم اول کلکی که 

قایرمیشدیم همان گلگه سوار اولدوم دریایه سالدوم دریا اوزنده 

وزنی کلکی سوردوم پس اول میمون که منیم گتماغیمی گوردي ا

یئره اوردي فریاد چکدي اولقدر میمون یقیلدي که حدین 

پروردگاریله قضا را اول میمونلرون پادشاهیمیش اما میمونلر دریا 

کنارینه گلدیلر منه حمله ایتدیلر اما سو ایچینه گیرماغه عاجر 
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اولدیلر پس اول میمونلر احوالی بیله گوروب اول اوشاغون بیر 

نن آیاغی آلتنه قویوب ایکی پاره ایدوب الین الینه آلوب بیر آیاغ

یئره سالدي من دیدوم که اگر اوزونده اولسن نظریمه گلمز پس 

حجاج بو سوزدن گُلدي. پس من دیدوم که اي شهریار 

یدّي(یئددي) گون یدّي(یئددي) گئجه یول گتدوم تا که گلوب 

بیر جزیریه یتدوم. حق تعالی درگاهنه شکر ایتدوم پس ایکی 

طاقت اولمشدیم پس حاجت قیلدوم امّا آجلیقدان بی رکعت نماز

گلوب اولمشده یمش دروب شکر معبودون یئرینه یتوردوم پس 

بیر آزدا ایرهلو گتدوم اول میشه ایچنده بیر یئره یتدوم که ناگاه 

ائولر گوردوم که تمام گرپوچدن قایرمشلر که بیحد و بیحساب 

پس من خوش حال اولدوم که اهللا الحمد آبادنلوقه یتشدوم پس 

اوز یانومده خیال ایلدوم که بو جماعت گرك یخشی اواللر نه 

بیلم که بونالر میمونلردن بدتریمش اما بیر آز یول گتدوم 

بیرقوجه (قوجا) کیشی گوردوم که بیر آقاج دیبنده اکلنمش 

 سپ شیمتی 58هنیفان ات یلاقس هک راتفگ شوخ و تروص شوخ

علیکه  59سالم ویودوم اول قوجهلو گلوب اول قوجیه هریا نب

اسلّام دیدي پس اول قوجه دانشماغه گلدي که آغزندان و 
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گفتارندن آدم محو اولوردي منه دیدیکه اي جوان خوش گلدون 

و صفا گتوردوم مگر یمش یماغدن دویمادوم منده دیدوم که اي 

قوجه عالجم ندور یمش دن غیر بیر زاد یوخدور که یئیم اول 

که اي سلیم منم ایاغم یوخدور گل منی آرخوا قوجه منه دیدي 

گتور اوه (ائوه) آپار که سنه حلوا چورك وریم (وئریم) تناول 

ایت منه دعا ایله اما نه بیلیم که بو حرامزاده منه مگر حیله ایدر 

لو گلدوم اول عمودي بونیمه سالدوم اول قوجا کیشنی پس ایره

که قچلري منیم بلیمه آرخاما گتوردوم منه تماشا ایلدوم گوردوم 

سریدي بس من ایله که بونی گوردوم هر چند استدوم که یئره 

ساالم چاره اولمادي پس اول قوجا چوالدوز الینه آلوب منیم 

بوینمه باتوروردي من جان حولندن قاچاردوم پس او ملعون بیله 

آیاغلرین منیم بلیمه سریدیکه بیلیم آز قالدي که چاتلیا پس اول 

ینه(ائوینه) گنوردي من دیدوم که پس چورك حلوا قوجا من او

هانی دیدیکه من سنی آلداتدوم بس من چوق انجیدوم دیدوم که 

خداوندا بونه بالیدي که منیم باشمه گلدي او میمونلرون صحبت 

ایدروي  60بوندان بخشیدي اما اول قوجه منیم آرخامدا بول غایت

یله که یاتماغه آز قالدي که بول غایت غوخوسی منی هالك ایده ا

گلدوردوم چوالدوز بوینما باتوروردي که گوزومدن یوخی 
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قاچاردي پس سر گردان قالدوم فکر خیال ایتدوم که نه چاره 

ایدوم گلوب مشده بیر بوك قباق تاپدوم گتوروب اونون باشنی 

روب ازدوم سو منی دوتوب اونون کسدوم بیر قدر یمش ده

ن ایدوب گزلتدوم پس اول ایچینه دولدوردوم و بیر یئرده نشا

قوجا بنه دیردي که نیلرسن دیردوم که بیر یخشی زاد قایروران 

سن تماشا ایله پس کلوب میشدن بیر قدر یمیش دروب اونا 

ویروردوم و اوزمّدا یردوم اول قوجا نی ارخامدا دوالندوروردوم 

اول یئري قوجالر بو قوجایه دیردیلر که خوش سنون حالوا که 

اپدون پیله لکدن قورتولدون پس هر وقت استردوم عجب اوالق ت

که بیر دانه یمیش آغزومه آپاروم اول قوجا چوال دوزي منیم 

بوینمه بیله باتوروردیکه قورخودان اون آرشون داشال توردوم 

قورخودان اوّل اونون آغزینه یمیش ویروردوم اوندان اوزو 

اغون اییردوم قرق(قیرخ)گوندن صورنره(سونرا) گلوب اول قب

باشین آچوب باخدوم گوردوم بیر شراب اولوپدور هر گاه بیر 

پیاله بیرسینه ویره سن مسّت ایدر پس اول قباغی گتوردوم و 

نی دولدوردوم استردوم که ایچم قباغدان بیر پیاله قایردوم پیاله

پس اول ملعون منیم قوالغمی دیشله بیله سخدي آز قالدي که 
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قوالغم یئّرندن قوپا پس من دیدوم که اي قوجا منه نچون عذاب 

ویرورسن آخر من سنون اوالغوام اول قوجا منه دیدیکه نچون 

اوّل اوزون آچرسن منه ویرمزسن من قباغی دولدوروب اونا 

ویردوم دیدویک آل زهرمارون اولسون اول قوجا آلوب پیالنی 

باشینه چکدي و بیر داخی ویردوم اوندان ایچدي دماغی چاغ 

 رلیدلوا عمج 61رالرودلاب شیق لوا يدکچ هرعن نادنوا يدلوا

دیدیلر نه خبردور اول قوجا دیدیکه اي جمعات منیم اشگیم منه 

بیر زاد ویردیکه عمرومده بیله زاد گورمه میشدیم عجب نشعهسی 

واردور بیرداخی ویردوم اونی گوردوم قیچلري سوست اولوب 

آرخامدن یئره دوشدي پس یوگوروب عمودي بیردن گتوروب او 

ملعونون کله سیندن بیله اورودم که باشی خمیر کیمی نرم اولدي 

جهنمه واصل اولدي من حق تعالی درگاهنه شکر ایتدوم اوندان 

گلوب سو کنارینه پالتارالریمی چقاردوم یودوم و بدنمی یودوم 

پالتاریمی گیدوم اوندان بیر قدر یمیش دروب اتگیمه قویدوم 

اوندان عمودي گتوروب بوینمه سالدوم بیر یول دوتوب یوله 

دوشدوم اول جماعتلردن هر کم منیم قباغیمه گلوردیلر دیردیلر 

که اي سلیم گل کیداق سنه حلوا چورك ویرهك من دیردوم که 

من بسیمدور پس او مئشده ایکی  من اولدقر حلوا ییدوم که قیامته
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ه آغاج یول گیتدوم که تمام اول جماعتدن ایدي اما بیر چول بیابان

یتدوم پشمان اولدوم که ندن بیر قدر یئمیش گتورمدوم پس 

اوردان قایتدوم گلوب بیر قدر یمیش دروب آرخامه گتوردوم 

اوندان گئجه و گوندوز یول گیدرودوم گوزومه آبادان 

لر تمام قورتولدي معطل قالدوم اوندان گوروشمزدي اول یمیش

بیر قدر گتدوم بیر تپه گوزومه گوروندي گدوب اول تپه اوسه 

چقدوم اوزاقدان بیر آغاج گوروندي اوزمی یوز بین ریاضت ایله 

اول آغاجون دیبنه یتوردوم سو ایچوب دستمار(دستماز) آلدوم 

ایکی رکعت نماز قلدوم شکر پروردگارون یئرینه یتوردوم اما 

قورخاردوم که یا رب کیمه راست گلیم آیا ایشمون آخري نرایه 

یتشه و نئچه ایلدور که ائومدن چقمشم که بئش گون راحتلک 

ایتمیشم گاه یوخویه گیدردوم گاه بیدار اولودوم که ناگاه گوردوم 

اوچ گوگرچین(گورچین) یئره قوندیلر من بیر داش گتوردوم که 

اونالره آتام که مدت ایدي قوش اتی یئمهمشدیم که ناگاه 

گوردوم اول گوگرچینلر سلکنوب دوندان چقدیلر اوچ قیز 

اولدیلر که هر بیري بیري ماه تابان کیمی پس پالتارلرین چقاردیلر 

اول سویه گردیلر و سو ایچنده بیر بیرایله بازي ایدردیلر هر بیري 
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بیریندن خوش صورت و خوش گفتار اما منده بیرسینه عاشق 

اولدوم اوندان ال اوزادوب بیر بتون دونینی گتوروب آغاج 

آراسنده پنهان اولدوم پس اونالر بیر ساعت سو ایچینده بازي 

ایتدیلر اوندان سو ایچندن چقدیلر استردیلر که پالتارالرین 

گیسونلر قضا را اول قیزه که من عاشق اولمشدیم اونون پالتارین 

گتورمشدیم پس اول قیز دیدیکه اي باجی منیم دونوم یوخدور و 

ندن منیم دونومی پنهان ایدرسوز و منه کورلوق ویرورسوز پس 

اول ایکی باجی قسم یاد ایتدیلر که بیزیم خبریمز یوخدور اوندان 

دیدیلر که اي باجی باشون ساچله بدهنون اورت سلیمان پیغمبر 

حقون بیزیم خبریمز یوخدور پس اول قیز ساچلرنی آچوب بدنی 

پنهان ایدي که داخی هیچ یئري گورنمدي اوندان دونون 

آختاروردي پس او قیزون بیریسی ایرهلو گلوب منی اول اغاج 

ایچینده گوروب اوندا صدا ایتدي که اي باجی بیر آدم زاد آغاج 

ایچنده پنهان اولمش و سنون دونون اونون یاننده دورها سن ها 

آدم زاد بیز گتدوق پس اونالرون ایکیسی پرواز ایدوب گتدیلر 

پس اول دوختر منه دیدیکه اي سلیم من نه وقتهدین بو چشمه 

باشند سنون انتظارون چکهجکم میمونلر ایله تویون مبارك 

اولسون که حق تعاال اوندان بیر فرزند سنه کرامت ایلدي اوندان 
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قورتولوب گلدون غایش بالدورالر الینه دوشدون اوندان گلوب 

بو چشمه باشنده پنهان اولدون و منیم دونومی گتورب بوراده 

پنهان ایلدون منیم دونومی ویر گنن کیم پس من بو جوابی اشدوم 

دیدوم که اي قیز بو سوزلردن آشنا گورونورسن اما من سنی 

تانمازام پس قیز دیدیکه استرسن که بوندان یخشی نشان ویریم 

که سن من تانیه سن من دیدوم که سوله گوروم پس قیز دیدیکه 

اول وقت سن بغداده بیماردون جناب پیغمبر شفا ویردي اوندان 

بیوردي که کعبیه گت و سن کعبه گتدون الیاي فرنگینی 

اولدوردوم اوندان سن دوتوب آپاروب عمودیه حصارنده زندانه 

سالدیلر اوندان حرقیل بیوردي که سنون باشوا عمود وردیلر و 

گئنه سن پیغمبري یوخودا گوردون که سنه نجات ویردي اوندان 

زنداندان خالص اولدوم گلدون کلک قایردون دریایه سالدون تا 

که گلوب جزیره ده اوکوز شب چراغی گوردون بودووي یاروب 

شب چراغی بودووا قویدون بوندان یخشی نشان داخی استرسن 

که سنه ویردوم اما من که بو جوالبلري قیزدان ائشدوم دیدوم که 

اي نازهنین بو سوزلر تمام دوغرودور که سن دیدون اما منده سنی 

تانمزم پس سلیم دیدیکه اي قیز باجیلرون بس سنی نچون 
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قویدیلر گتدیلر. قیز دیدیکه اي سلیم حق تعاال اول وقت که منی 

خلق ایتدي جناب پیغمبر سنون ایچون نگاه الدي  و نئچه 

زماندور که سنون انتظارون چکرم و منیم دونمی ویرگنن که 

باجلریم گیتدي و منیم طرفمدن نگراندورلر و سنده آیاغه دور 

گیده لیم پس بن دونی ویردوم قیز دونی گیدي و منه دیدیکه 

منیم المدن دوت پس من اول قیزون الندن دوتدوم دیدیکه 

گوزلرون یومگننن پس من گوزومی یومدوم منی هوایه گتوردي 

و بیر نئچه ساعتدن صونرا دیدیکه اي سلیم گوزلرون آچما منیم 

المدن الون چک که من قاچمانام پس من دیدوم که اي نازهنین 

سن گوکدهسن من المی گوتورسم یئره دوشرهم هالك اولوروم 

پس قیز مبه دیدیکه اي سلیم ایکی نوبت قول هواهللا احد 

اوخودوم گوردوم آیاغلریم یئرده دگدي پس گوزوي آچدوم 

 دوس رلوس رلروا مد ندشهب هک رودرئی 62رازغرم ریب مودروگ

کیمی جاري اولور بیر حصار گوردوم که باش گونبده دواّ ره 

چگوپدور بیرگه پرجی(برجو) قیزلدان و بیر گه بوجی گوموشدن 

 هریخ رلزوگ هقامخاب هک 63نادقاموس گنس مامت يرلشاد نرواصح

اولوردي چون ایرهلو گتدوم قیز منه دیدي که اي سلیم مندن ال 

گتور که ایکمزده آتام خدمتینه گیدوهرك عیبدور پس منده الیم 
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چکدوم ایچرو گلدوك گوردوم بیر تخت قویمشلر و تختون 

اوستنده بیر قوجه کیشی اوتوروب که اوزندن و گوزوندن نور 

توکولور پس سالم ویردوم اول پادشاه یئرندن قالخوب منی 

قوجاغلیوب سینه سینه باسوب اوزمدن و گوزومدن اوپوب 

خوش نوازلیک ایدوب اوز یاننده اکلندوردي و یئنه دیدیکه اي 

سلیم حق تعاالسنون حرمتوا بیزیم تقصرمزدن کچسون و منه بیر 

که جناب پیغمبر اوز  64واشوندورهرق نونس هک بودیا تمارک زیق

الیله اونی سنه نکاه(نکاح) ایتمیش پس او ولّدوزنا حجاج بو 

جوابی ائشدنده کله خنده چکوب گلدي دیدیکه اي سلیم گئنه 

لیگه کتدون پس سلیم دیدیکه اي شهریار اوندان منه راحت

دیدیکه اي شهریار دور ایاغه اوطاغوا گیت راحت اول پس من 

ایاغه دوردوم قیز ایله هر ایکمیز ال اله ویروب اوطاغه گتدوك نه 

تماشا ایلدوم که جناب اقدس الهی جمع بندهلرینه نصب  ایله 

سون گوردوم بیر کرپوجی قیزلدان و بیر گرپوچی گوموشدن اول 

قصرون دورت اطرافی کوشک ائوان بنا ایتمیشلر اگر تعریف 

ایلسم توکنمز پس منده گلوب اول سرانون ایچنده اکلندوم تمام 

فرش فروشی دوز ایتمشدیلر و بیر تخت قویمشدیلر که تمام 
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جواهردن همان تخت اوسته اول پریزاد ایله اکلشدوك صحبته 

مشغول اولدوق اما اول باللر که باشمه گلمشدي تمام یادمدان 

چقدي بیر ساعتدن صورا بیر نئچه پریزاد گلوب منی حمّامه 

آپاردیلر و جانمی یودیلر اوندان یخشی لباسلر گتورب منه 

گیدردیلر اوندان من گتورب همان سرایه آپاردیلر اوندان ایکی 

یئنی پریزاد گلوب مبه خدمت ایدردیلر که تمام اسباب اساسلري 

بیربیریده یکرنگ اوندان ایکی یوز پریزاد گلوب کورسیلر اوسته 

اوتوروب منیم ایله صحبت ایدردیلر و دیردیلر که اي سلیم 

دامادلیگون مبارك اولسون اوندان پادشاه گلوب تمام پریلر گلوب 

باش اندوروب دوردیلر منده هم دوروب پادشاهه باش اندوردوم 

و الین اوپدوم پادشاهدا منیم اوزومدن اوپدي اوندان پادشاه 

گلوب بیر تخت اوسته قرار دوتدي و بیر تخت اوسده من قرار 

دوتدوم اوندان منه دیدیکه اي سلیم سنون ایله بیر اقرار ایدهرم 

گرك قبول ایده سن منده دیدوم که بویور دیدیکه اي سلیم 

قیامت گونی سن جناب پیغمبر سنی شفاعت ایدوب بهشته 

آپارور سنده بیزیم ایله عهد ایله که بیزسیز بهشته گئتمهیسن پس 

من عهد ایلدوم اگر منی جناب رسول خدا شفاعت ایدوب بهشته 

آپارسا منده هم سیزي بهشته قدم قویمارام پس پادشاه شاد 
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اولوب بیوردي ایکی یوز طبق زر گتوروب منه پیشگش ایلدیلر 

اوندان لذیذ طعاملر مجلسه گتوردیلر پس منده اول طعاملردن 

تناول ایتدوم اوندان آیاغه دوروب تمام پریلر گیتدیلر همان پریله 

من قالدوم اختالط ایدردوك پس بیر نئچه مدتدن صونره پریزاد 

حامله اولدي من ایشدوب شاد اولدوم حق تعاال درگاهنه شکر 

ایتدوم که پروردگار سنون درگاهوا چوق شکر که آبادانلوق اوزي 

گوردوم پس وعده باشه گلدي بار حملین یئره قویدي اوندان اول 

اوشاغی منیم یانمدا یئره قویدیلر نه گوردوم که بار حملین یئره 

 65هدنوکسم عبر هک یمیک تعلط باتفآ نالغوا ریب ارنوص نالیوق

همتاي یوقدور (یوخدور) پس من شاد اولدوم اوندان آدینی 

احمد قویدوم بیله استردوم که بیر ساعت گورمسیدوم آرام 

دوتمازدیم اما هر وقت عموم قیزي یادما دوشردي گوزومون 

یاشی بی اختیار دورمازدي بوندان اوتري که منیم جفامی چوق 

چکمشدي اما پریزادهدن پنهان ایدردوم اما بیر گون پریزاد گلوب 

منی گوردیکه آغالرام دیدیکه نچون بو قدر آغالرسان من دیدوم 

اي نازهنین بو اوغالنه چوق محبتیم واردور قورخارام که بیر وقت 

اوال آیردوشم اول نازهنین منه دیدیکه اول اوغالنی منه ویر پس 
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اوغالنی اونا ویردوم که سود ویره پس گوردوم که بیر صدا 

گلدي سهمناك گوردوم بیر شیر پیدا اولدي آغزین آچوب مغاره 

کیمی اما پریزاده اونی گوروب اول اوشاغی اول اژدهانون آغزینا 

آتدي او شیر اوشاغی گتوروب یوله دوشدي پس من اول حالی 

گوردوم دیدم که حیف که بو نازهنین بیرحمدور که اوز 

اوشاغین آدم گتوروب شیره ویره پس من جد ایتدوم و دخی 

گفتگو ایتمدیم تا که قرق گونه صورنرا(سونرا) اول پریزادي 

دندورمدیم پس قرق گوندن صونرا او پریزاد ایله صحبت ایتدوم 

 و گینه اول نازهنین حامله اولدي تا که دوقوز اي دوقوز گون 

دوقوز ساعت تمام اولدي پریزاد بیر اوغالن دوغدي که هیچ 

چرخ کبوده همتایی یوخدي پس اول اوغالنون آدینی محمود 

قویدوم و شکر پروردگارون بیرینه یتوردوم اوغالنی اوز یانومدان 

هرگز آیرمازدیم قضا را بیر گون پريزاد اوشاغی مندن آلوب بیر 

تنور رازپدي یاناردي اوشاغی گتوروب تنوره سالدي من که بونی 

گوردوم چوق غمگین اولدوم زار زار آغالدوم و داخی بیر زاد 

پریزاده دیمدوم و روزگاریم بو نوعیله گئچردوردوم تا که مدت 

بش ایل بو ماتمدن کئچدي منوم داخی اوشاغیم اولمادي آه 

چکوب زار زار آغالردوم پس پریزاد بیر گون گلوب منه دیدیکه 
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اي سلیم نچون آه چکووب زار زار آغالرسن مگر عموم قیزي 

گینه یادوا دوشپدور عمون قیزي مندن یایخشی دگول پس دیدیم 

که اي نازهنین سنون کیمی محبوب عالمده یوخدور اما بیرحم 

سن حیف که سنده رحم یوخدور که منیم ایکی اوشاغمی هالك 

ایتدون بیرین شیره ویردون بیرین تنوره سالدون هیچ بیر منیم 

غریبلگیمه رحم ایتمدون پس معلوم من سنه الیق دگولیم و منده 

محبتون یوخدور پس او پریزاد باخوب منه گولدي دیدیکه اي 

سلیم غم چکمه که اوشاغون سالمت دور اما منده دیدوم که اي 

نازهنین عجب سوز دیرسن اوشاغلرون بیرسین شیره ویردون و 

بیرین تنوره سالدون و منه دیرسن که اوشاغالرون ساغدور منیم 

باشمی توالرسن پس پريزاد خندان اولوب گلدي دیدیکه اي 

سلیم پري زاددون قاعدهسی بودور که اوشاغی داییه ویرور 

اونالري داییه تاپشورمیشم غم چگمه  که همین ساعت 

اوغالنالرون گتورورم پس پریزاد بیوردي همان ساعت ایکی 

اوغالن گتوردیلر بیري دورت یاشنده بیري بئش یاشنده هر بیري 

ماه تابان کیمی منیم یانومه گتوردولر دیدیلر که اي سلیم بو سنون 

اوشاغلرون پس بن اوشاغالري سالمت گوردوم حق تعاال 
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درگاهنه شکر ایلدوم اوشاغالري باغیریمه باسدوم اوزلرندن 

اوپدوم هر وقت اوالر آغالردیلر منده هم آغالردوم. القصه اي 

شهریار ایکی ایل اوراده قالدوم پس عموم قیزي یادوما دوشوب 

زار زار آغالردوم پس اول پریزیاد منه دیدیکه اي سلیم نچون 

آغالسان من دیدوم که اي نازهنین مدت اون آلتی ایلدور که بن 

عموم قیزندان آیرودوشمیشم و اصفهان شهرنده یار رفیقی 

خویش اقرهبام واردور بیلمم که باشلرینه نه گلدي و اوندان 

عالوه عموم قیزي منیم جفامی چوق چکمیشدي هاال بلیمنم ساغ 

دور یا اولوپدور گوز منیم یولوما تکوپدور بیلمنم که قیامت گونی 

الاله نه جواب ویریم پس پري بو جوابی ائشدوب دیدیکه اي 

سلیم سن عهد ایله که گئنه بو مکانه گله سن من سنی ویریم 

اصفهانه آپارسونلر پس من دیدوم که اي نازهنین حق تعاالیه قسم 

که گئنه تئزلیک ایله بو مکانه گلورم. القصه عموم قیزندان اوترو 

گئجه گوندور آرامیم یوخدي پریزاد گوردیکه عالج یوخدور 

دیدیکه اي سلیم قورخارام که آنام اشده که سن گیدوب سن 

سنون اردونجا آدم گوندره سنی گتورهلر داخی آتام یاننده 

حرمتون قالمیا من دیدوم که اي نازهنین اگر سنون شفقتوا اولسا 

تا که آتان خبردار اولنجه من گئنه بورایه گلورم پس پریزادون 
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ایاغنه دوشدوم اونون منه رحمی گلدي اوندان منیم ایچون توشیه 

راه گتوردي و بیر قدر خرشلک(خروشلوك) گتوروب منه 

 دازیرپ بولگ وید لوا سپ يدتسا 66وید هرّن ریب نادنوا يدریو

سالم ویردي اما ایله که بن اونی گوردوم خوف ایتدوم پس پرزاد 

گولدي دیدیکه اي سلیم نچون قورخارسان بن عرض ایتدوم که 

اي نازه نین بن بیر نره دیوه تاپشورورسان که یولدا یسون مگر بیر 

کمه اوز صاحبین بیله جانه وره تاپشورور اما پریزاد که بو سوزي 

مندن اشتدي هم خند اولوب دیدیکه اي سلیم بونالر سنون 

خدمت کاروندوالر و منیم قورخومدان سنه بیر ضرر یتوره 

بیلمزلر امّا اول دوي ایره لو گلوب بیر سوز پریزادون قوالغینه 

دیدي من اشدوم گوردوم که دیر سلیمه دیگنن که بلدوگین دیمه 

سون من پریزادن خبر الدوم که دیو نه دیر پس پري ایرهلوگلوب 

منیم غوالغمه دیدیکه اهللا آدي بو دیون یاننده دیمگنن که منیم 

ائویم یخلور اوندان اول پریزادیه دیدي که صبر ایت که بیر نئچه 

زاد سنون ایچون گتور که یولدا وجوا گلور اما اول پریزاد 

گیدوب سلیمان پیغمبرون خزانه سندن بیر نئچه زاد گتوردي 

بیري نان یدي بیري پارچه نمک یدي بیر  بیر کوزه سویدي 



٩٠   

دیدیکه هرگاه سنون دالوا نئچه گلسلر اوّن بو شانهنی سال بیز 

بشه اولور اوندان کئچه بلمزلر هرگاه کئچهلر اوندان نمکی سال 

اگر اودا اولماسا سویی توك که یئر دریا اولور که قوش اولساالر 

اوچه بیلمزلر پس من اول نازنیون آیاغنه دوشدوم اوندان قول 

بویون اولوب آغالشدوق  و اوغالن الرون اوزندن و گوزوندن 

اوپدوم اونالردا زارزار آغالدیلر و دیدیلر که اي پدر مهربان بیزي 

فراموش ایتمه تئزلیک ایله گل که گئجه و گوندوز سنون فراغندن 

آغالروق القصه منده اول دیوه سوار اولوب وداع ایتدوم یوله 

دوشدوم پس اول دیو منی گتوروب تنوره زنان هوا اوزینه 

قالخدي که ناگاه هر نئچه ساعتدن صونره بیر صداي مخالف منیم 

غوالغمه یتشدي دونوب باخدوم نه گوردوم که لشکري دیولري 

و اجنّه لشکري گلور که بی حد  و بی حساب. اما دیولر گلورکه 

قدي بیر منار کیمی بس قیزون آتاسی خبردار اولور که من 

گتمیشم لشکر منیم دالومجه گوندرور. پس اي شهریار از قالدي 

که بیزه یئتشلر من اول شانهنی یئره سالدوم  نه تماشا ایلدوم 

گوردوم که بیر عظیم میشه حق تعاال قدرتیندن بهم اولدي تا که 

اونالر کئچن جه بیز چوق اوزاق الشدوق من دیون ارخاسینده 

یول گیدردوك تا که گینه گوردوم دیو اجنّه لشکري گلوب 
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یتشدیلر او  از مخالف ایده ایده منه یمان دیردیلر از قالدیکی 

یتش سونلر پس من همان نمکی یئره سالدوم تماشا ایدلدوم 

گوردومکه سلیمان پیغمبرون اعجازندن بیر دوز داغی اولدیکه 

باشی فلک دواره یتشدي پس اول لشکر گلوب یتشدیلر اول 

داغی گوردیلر معطل قالدیلر پس بیز که اوچوب گتدوك اونالر 

عاجز قالدیلر و بیزدن اوزاغ اولدیلر پس یئر آز زماندان صونره نه 

تماشا ایلدوم که لشکري دیو بیري تمام گلوب یتیشدیلر و 

دیشکرین بیر یئره اوردیلر منه یمان دیردیلر که اي آدم زاد اگر 

بیزم المزه دوشرسن سنی پاره پاره ایدهروك که بیر نئچه آدمزاده 

عبرت اولسون که بیزم آیاغلر نمرپاره پاره اولدي پس من جان 

هولند اول سوي یئره توکدوم نه تماشا ایلدوم گوردوم حق تعاال 

قدرتندن بیر عظیم دریا اولدي پس دیو لشکري گلوب او دریا 

کنارنده دوردیلر و داخی گله بیلمددیلر تا که گون اورتا زمانینه 

من بیر یول گلدوك لگوب بیر داغ کنارنده یئره قوندي که بیر 

 يا هک مودروص لاوحا ندوید لوا نم كدیا تحارتسا تعاس

 هکیدید وید لوا رود لوی ردقن هتیالو نوزیس ناداروب 67نمهرحا

اوچ ایلوق یولدور پس من بو جوابی اشتدوم دیدوم که آدمزاد 
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 68يدما رگا هکیدید وید لوا كولب هدیگ نید تقو هن هنیغارپوت

یوله دوشسم گون باتان وقته گیدهرم من بو جوابی اشدوم دیدوم 

که الحمدواهللا که آدم زاد تپراقینه یاخون گلمشوق اما سوزومی 

تمام ایتمهمشدیم اول دیو منه آجوقالندي دیدیکه اي آدمزاد سنه 

لر پادشاهندن دیمدوم که آهللا آدین دیمه اگر سنی اولدوروم پري

ورخارام که اونالرون جوابین نئجه ویریم یوخسه سنی هالك ق

ایدوردوم پس سنون عذابون بو الوسون که بورادن آدم زاد 

گینن اما بن دیدوم که اي اهرهمن سنه بیر یمان توپراغینه پیاده گید

سوز دیمدوم که سن خشمناك اولورسن منده پروردگار آدین 

دیدوم پس دیو گئنه منین باشه پروردگار آدین اشدوب دونقوزه 

دوندي. منیم یانمدن غایب اولدي پس من یالقوز قالدوم اوز 

حالمه زار زار آغالردوم گاه یوخویا گیدردوم گاه بیدار اولوردوم 

پس خیال ایتدوم که نه یخشی من اول دیون ارخاسینده بو 

سوزي دیمدوم یوخسه منی یئره سالوردي پاره پاره اولوردوم. 

پس حجاج علیه العنه بو سوزي اشدوب قاه قاه گلمه خنده 

لیک دن قورتولدون زحمته چکوب دیدیکه اي سلیم گئنه راحت

یتدون پس سلیم دیدیکه اي شهریار آیاغه دوردوم اوندان غمگین 

یوله دوشدوم تا که گلوب بیر داغه یتشدوم اما نه تماشا ایلدوم 
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به گوردوك که بیر یئردور که بشهدن دم اوراورجه مین رنگ 

رنگ گلر آچمش هزار نوع قوشلر چح چح اوروب اوخوالر و 

سوالر آخوب سبیزه گاهه توگولور و اوچ یوز مین قویون اول 

صحراده دوالنوالردیر قوجا گوردوم که قدي بیر مناره کیمی 

دیمک ایله وصفه گلمز چونکه من اونی گوردوم استردوم که 

آدمزاد منیم گرو قایدوم ناگاه اول ملعون نعره چکدي که اي 

یانمه گل که سندن احوال صوروم و آدمزاد یولین سنه نشان 

لو گیتدوم اول قوجیه سالم ویردوم خندان ویریم پسمن ایره

اولوب گلدي دیدیکه بو مکانه نئچه دوشدون بن دیددوم که آهللا 

بیله قیسمت ایتدي بو مکانه گلدوم اول قوجا بنه دیدي غم 

چکمه بورادن آدم زاد توپراغینه اول گون لیک یولدور بو مکانه 

مغرب زمین دیرلر اما بو کئجه بنه قوناق اول که صباح سنه توشیه 

راح (راه) ویریم یوال سالیم یوال بلد ایدیم پس منده خوشحال 

اولدوم اول کنده بیر ایرهلو دوشدي من اونون دالوسنجه گیدردوم 

گویا که بیر سئرچه کیمی گورونوردوم اوندان اول کنده 

بیردونوب دالوسینه باخدي او قوینلري اوزدلنجه چاغیردي که 

تمام قوینلر اونون دالوسنجه گیدردیلر پس منده حیران قالدوم اما 
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بیر آز یول گئتدوم بیر مغاره گوروندي اوندان قوینلري اول 

مغاریه دولدوردي پس صول صرفده بیر قاپو گوروندي اول قوجا 

اول قاپویانینه یتدي بیر داش اول مغاره آغزینده واریدي اول 

داشی غراغه قویدي که اول داشی ایگیرمی آدم گتوره بیلمزدي 

اوندان ایچرو گتدي بیر ساعتدن صونرا منیم یانومه گلدي دیدیکه 

سنون آدون ندور من دیدوم که آدم سلیمدور پس اول قوجا گله 

خنده چکوب گلدي اندان منیم المدن دوتدي من اول شکاف 

یانینه آپاردي من دیدمکه اي قوجا منی نرایه آپارورسان منه 

دیدیکه سن قرداشلرون یانینه آپارورام و سنه خدمت ایدهروم 

پس من ایچرو آپاردي دیدیکه اي سلیم هیچ قورخما که قرق بیر 

گون سنه عمر ویردیم سنه اولوم یوخدور پس بیر رنجیر 

گتوروب بوینومه اوردي دیدیکه فراغت اول که قرق بیر گوندن 

صونرا کباب ایدوب ایرهم پس دوردست نظر ایتدوم گوردوم که 

قرق بیر آدم زاد بوراده منده زنجیره چکمیشلر ایلکه من گوردیر 

منیم ایاغمه گلدیلر دیدیلر که اي شوم بخت نرادیدون که بو 

ظالمون الینه دوشدون پس اول قوجا دیشره چقدي من اونالره 

دیدوم که سیزلر بوراده نیلرسوز اونالر منه دیدیلر که بیزلري 
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دوتوب بورایه گتوردي و سن بورایه نئچه گلدون من دیدوم که 

  تقدیر خدا بیله یدي که من بورایه گلدوم،

  تقــدیر قـضـا قـوت بــازویـلـه دونـــمــــز 

    بیرشمع که حق یاندورسا هئچ وجهیله سونمز 

    

ي نیلر که گتوروب القصه اول آدمزادن صوردوم که بو کافرلر سیز

تی بوراده منده چکوپدور اونالر دیدیلر که بو قوجانون عاده

بودور همیشه آدمی دوتوب گتورور کباب ایدوب تناول ادئیر اما 

بو گفتگوده ایکن ناگاه اول قوجا ایچرو گلدي بیر طبق الما 

گتوردي بیزیم یانمزه دایره قویدي دیدیک اي سلیم گتور تناول 

ایت اما بن قورخودان تناو(تناول) ایده بلمدیم اما اول قوجا منه 

دیدیکه اي سلیم حاال سنه اولوم یوقدور و قرق گوندن صورنا 

سنه اولوم یتیر اما من خیال ایتدوم که اگر حق تعاال  اجلمی 

بودیون النده ایدوپدور من بو دیون الندن خالص اوال بیلمزم حاال 

قرق گون جانی بلکه اهللا رحم ایده بونون الندن خالص اوال گئنه 

خبال ایتدوم که منیم جانم بونالردان ارتوق دگول. آج قالماق 

اولماز پس منده شروع ایلدوم یمگه اوندان اول ملعون اود 
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یاندرودو و اوچ شیش گتوردي و ادون گتوردي اوندان او 

آدمزادون بیرسین گتوروب اول ششه کچوروب کباب ایتدي و 

شراب زهرمار ایلدي که بیر آدمی تمام یدي اوندان آغزینی 

سیلدي و دماغی چاغ اولدي و دوداغالرین یاالدي که دیرسن 

مگر قندنبات ییوپدور اوندان بنه دیدیکه اي سلیم سنون اتون 

یخشدور که اي سلیم آدمزاد اتیندن یخشی زاد اولماز اوندان بن 

اول آدمزادلره دیدوم مندن بو دیون بو قدر گوسفندي واردور 

اونالري یمز آدم ییر منه دیدیلرکه بو گوسفندلري بهانه ایچون 

ساخالمیش که آدم اونی گورنده قاچماسون دوتوب بورایه 

گتورور اوندان اتین ییر پس بو جوابی ایشدوب زارزار آغالدیم 

دیدوم هر کس پادشاه یانندن قاچا بیله عفریته راست گلور اما 

اوراده ایکی اوغلومی و پزاد کیمی عورهتی گوزي یاشلو قویدوم 

گلوب اوزومی بو بالیه سالدوم اما گئنه اوز اوزمومه تسلّی 

ویروردوم اوندان اول قوجه دیو الین قارنینه چکدي دیدي اي 

سلیم بیر گون اولور نوبت سنه یتشور سن کباب چکوب تناول 

ایدهرم پس او ملعون بو سوزي دیوب دماغی چاغ اولدي اوندان 

ایاغه دوردي گئتدي هر آدمها یکی چورك بر قدر پنیر گتوردي 

اوندان دیدیکه اي سلیم دغدهغه خیالوا یتورمه قرق گونه دین 
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نوبت یوقدور شیرین شیرین یگیننن و سیرلر آدم اتییمه سوز 

ویرون ایچون  قویون اتی کباب ایتدوم من بو سوزي ائشدوب 

زارزار آغالدوم بیر ساعتدن سورا اول دیو ایاغه دوروب گتدي 

اول داشی قاپویا قویدي خیال بو که زنجیریدن خالص اوال 

بیلمزلر و داش یئریندن گتوره بیلمزلر پس من یولداشلریمه 

دیدوم که بیزلري بو ظالم کباب ایدوب یئیر بري گلون بیز بیر 

ایش ایدهك بلکه بو کافري هالك ایدك پس اونالر منه دیدیلر 

اي سلیم مگر سن دیوانه سن بو داش ایکی یوز آدم گتوره بیلمز 

قورخاروق که بیر ایش ایده بیلمیک که بیزلري تمام بیردن هالك 

ایده پس من دیدوم که حق تعاال کریم دور حمد ور صاحب 

مرامی دور که بیزه فرصت ویرور پس یددي نوبت سوره 

یسن(یاسین) اوخودوم و زنجیرلروم آچلدي اوندان آیاغه دوردوم 

 مودکچ هغارغ بروتگ هلیا الب نیم زوی شاد لوا مودید هللا ای

 هدنسوپاق هراغم نوعلم لوا مودروگ مودقچ 69ورقشد نادنوا

یاتمیش اما بیله اوزوندور دیمک ایله وصفه گلمز اوندان اورادان 

قایدوب گلدوم ایکی دانه شش(شیش) گتوردوم اودیاندوردوم 

اول ششلري اودا قویدوم عقیق کیمی قرمزي اولدي اوندان 
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یولداشلریم یانسنه گلدوم مندن احول صوردیلر من دیدوم که 

صبر ایدون انشااهللا هم سیزي و هم اوزومی قورتارورام. پس 

گونه دیشره چقدوم بیر پارچه اسکو (اسکی) گتوردوم اول ششلر 

 70 لقـعیال و تـسم مودروگ مودلگ هتسوا نوید بوروتگ مود

یاتوپدور اما خورلتوسی ایله گلوردي که آدمون زهرسی چاك 

اولوردي. دیدیم که اي ملعون سن منی گتوردون منه خدمت 

ایدهسن گور من سنه نه خدمت ایدهرم اما اول ایکی باشلو شیش 

الیمه الدوم و دیون ایکی گوزونه باسدوم و شیش سینه دایادوم 

ایاغالري بیردن اوزدوم و ضرب ایتدوم که شیشین باشی بوینون 

دالوسندن دشیره چقدي پس نعره چکوب بیرندن قالخدي و الین 

دوالندردي که منی دوتسون پس من قویونلر ایچینه قاچدوم نعره 

چکدي که اي سلیم سن من بو حاله سالدون جان منوم الومدن 

نرایه آپاراق سن که ناگاه بو ملعونون ایکی گوزیده سینه سنده 

واریمش ایلکه سینه سن آشدن تماشا ایلدوم گوردوم او ملعون 

منیم اوستمه گلدي که منی دوتسون من مغاره ایچینه قاچدوم اول 

یولداشلریم یانینه گلدوم دیدوم که سیز منی ندن دیمدوز که بو 

دیون ایکی گوزي سینه سنده وار اونالر قسم یاد ایتدیلر که اي 

سلیم بیزلر بیلمزدوق. پس اول دیو ایرهلو گلوب اول ششلري 
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گوزندن چقاروب قان روانه اولدي دیدیکه اي سلیم ندن اول سن 

کباب ایتمدوم که سن من بو حاله سالدون پس گلدیکی منی 

دوتسون من جان هولندن مغاره ایچینه قوینلر ایچینه قاشدوم هر 

چند ایلدي که منی دوتسون من او طرفه بو طرفه قوینلر آراسینده 

قاچاردوم من هر چند ایلدي دوتا بلمدي و قان گوزندن چوق 

گئتدي پس داش مغاره آغزینه قویدي قاپوسین کسوب اوتوردي 

منه دیرویکه اي سلیم اگر قوش اولوب گوگه اوچاسان المدن 

قورتوال بیملهسم منده اول مغاره ایچینده مناجات ایدردوم تا 

صبح اولدي اول ملعون ایاغه دوردي منی آختاروردي و الین 

دیواره سوتردي پس من مغاره ایچینده بیر سوراخ واریدي او 

سوراخه سخایمشدوم منی تاپمادي اوندان گلوب اول داشی اول 

مغاره آغزینه قویدي اما بیر قدر یانین آچوق قویدي اوندان بیر 

ایاغین قاپونوان او یانینه قویدي اوندان اول گوسفندلرون آدي 

واریمش بیر بیر چاغردي اول گوسفندلر بیر بیر گلوب او ملعون 

الین اونون ارخاسینه سورتدي و قیچلرینه سورتدي بوراخدي 

اوندان او بیرین چاغروب تاقی(تاکی) اون دانه  قالدي من 

گوردوم اگر بو گوسفندلر قورتوال من تاپار پس من گلوب اول 
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گوسفدون بیرسین اولدوردوم درسین چقاردوم باشمه چکدوم 

اوندان گئنه گوسفندلرون آدین چاقردي من باخدوم که هئچ بیر 

شئی گلمدي من بلدوم که من اولدورن قویونون آدین چاغرور 

پس من گلدوم الین منیم دالومه چکدي استردیکه پاچاالریمه 

چکسون داشالنوب او طرفه دوشدوم دیدویکه اي ملعون گوردو 

تک خالقم من نئجه خالص ایلدي اوندان قاچدوم او ملعون منی 

قودي اما من اوزاوزمه دیردوم که یخشی قورتولدوم اما اول دیو 

منیم گرومجه یوکوروردي اما من جان هولندن اسم اعظم 

اوخویوب هر دم اون آرشون دالشالنوردوم پس حجاج علیه العنه 

گله خنده چکوب گلدي. پس سلیم دیدیکه اي شهریار اوزومی 

بیر داغ کنارینه یتوردوم اول داغ باشنده بیر پاره داش یقدوم اما 

اول ملعون آهسته آهسته گلوب بله چاغدیکه یوکره بیلمز دي 

پس نعره اوردیکه اي سلیم بودور گلدوم که جان المدن نرایه 

آپارورسن اما من سوره یسن اوخوردوم حق تعاالیه مناجات 

ایدردوم که خدایا سن منه فرصت ویر که بو ملعونی هالك ایدیم 

بو مسلمانلري خالص ایدیم که بوندان یخشی سواب (صواب) 

یوخدور پس او ملعون داغون کنارسینه گلدي من بسم اهللا دیدوم 

بیر داش یئردن گتورب اونا آتدوم قضا را اول داش گیدوب اول 
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دیون فرقنه دگدي ایاغدان دوشدي و بیر داش گتوروب آتدوم 

آنندان دگیدي بینی بورنونان توکولدي جهنمه واصل اولدي. پس 

من حق تعاالیه شکر ایتدوم اوندان داغدان آشاغه گلدوم باشین 

بدنندن جدا ایلدوم پس بیر طوق گردننده واریدي یددي باتمان 

 وا هک مودروگ مودروتی هیراغم لوا يوزوا مودچآ ینوا .يدینزو

 میلس ایا هک رلرالغآ بیدئا قیلراز شیمروتگ هیاعد لا 71رلقاتسود

نئجه اولدي پس بن ایچرو گیردوم او دیون اولمگین اونالره نقل 

ایلدوم اول جماعت شاد اولدیلر. بنا دعا ثنا ایتدیلر پس ایکی آدم 

اونالردان آچدوم و اونالرداخی بیر بیرن آچدیلر گلوب منیم 

آیاغمه دوشدیلر بن اجوالی اونالره نقل ایتدوم پس اونالر 

گیدوب بیر قدر اون گتوردیلر خمیر ایتدوك و چورك پشوردیلر 

و هر کس اوز حالمه قسمت ایتدیلر اوندان اول مال آسیاب بیر 

بیر قالدي اما اول قوینلر قباغمه سالدوم اوتاره اوناره یوله 

دوشدوم اما هر گون بیرسین ایکی سین الدوروردوم کباب 

چکوب اونالره ویروردوم اونالر ایردیلر تا که ایگرمی بش 

گوندن صونرا آدمزاد توپراغینه یتشدوك بیر آدمزاد بیزه راست 

گلدي سوروشدوق که بو نه ممالکدور دیدیلر که بورایه شهر 
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دواّر دیرلر غریب زمین دور پس اول آخشام یوالدوشدوك تا 

صبح اولدي اول شهره یتدوك اول گوسفندلري بازاره آپاردوق 

اول جماعت گلوب بیزدن سوردیلر که نه آدم سوز دیدیک 

قصابوق اول گوسفندلرون هر بیر من بیر قیزال ساتدوق که تمام 

گوسفندلري ساتدوم و پولنی اول جماعتلره قسمت ایلدوم و 

دورد آدم اوشهرون آده میشمشن بیزلردن وداع ایدوب اولر یتد 

گتدیلر و بعضیلري شام طرفینه گیتدیلر و بعضی یمن جانبه 

گیتدیلر بیز اون آدم قالدوق دریاکنارینه گلدوك کلکلر اکلندوك 

اوندان صونرا(سونرا) بصریه گتدوق اونالردان بئش آدم شیراز 

طرفینه گتدیلر بئش آدمده بندره گیتدیلر و بن یالقوز قالدوم 

بغداده گلدوم. بغداد گلدوم اوندا کشیته اکلندوم  اوندان گلوب 

شهر اصفهانه یتدوم اوز قاپوما گلدوم پس حجاج دیدکه اي سلیم 

الحمدوهللا که ائووه یتدون عرض ایلدوم اي شهریار اوز قاپوما 

گلدوم و حساب ایتمشدوم که اون دوقوز ایل اولمشدي که 

ائومدن چقمشدیم من خیال ایلردوم که ایا عمومقیزي ساغدور یا 

اولوپدور و یا اره گیدوپدور. اما قاپونی دوگدوم و صدا ایتدوم که 

قاپی نی آچون پس عموم قیزي قاپویه گلدي دیدیکه سن کم 

سن من دیدوم بن سلیمم. قاپونی آچ عموم قیزي منیم ادوي 
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اشتدي بهوش اولدي اوندان هوشه گلوب دیدیکه اي قرداش سن 

دیرمسن که من سلیم نئچه ایلدور که سلیم ناپدید اولمش اگر 

ساغ اولسیدي گرکدي که منیم یانومه گلیدي پس من دیدمکه اگر 

استرسن سنه نشان ویریم. دیدي سوله اما من نشان ویردوم بو کز 

عموم قیزي قاپو آچدي و منیم ایاغمه دوشدي و زارزار آغالدي 

و من داخی آغالدیم و منیم المدن دوتدي که گئده که ناگاه چراغ 

عموم قیزینون النده خواموش اولدي و من دیدوم که چراغی منه 

 ویر که روشن ایدیم پس عموم قیزي پلتنی منه ویري دئدي که 

سن نرادن یاتدورورسن من دیدوم که دوکانالر دایاندوررام و 

چراغی آلدوم دوکان برابرینه گتدوم و قضا را بقال دوکانی 

دوشورمشدي مندن خبر یوخدي اول بقالو چراغنون یاننده بیر 

پیچاق واریدي اما من ال اوزاتدوم که تلپنی یاندورام منیم نیکم 

اول پیچاغه دگدي اول پیچاق ترازو اوسته دوشدي بقال یئریندن 

دوروب منی دوتدي خیال ایتدیکه بس من اوغرویام دوروب منی 

دوتدي فریاد ایتدیکه اوغرو دوتمیشم اما دورد طرفدن آدم گلوب 

 وا رلیدلآ ربخ رلیدلگ 72رلسسع نادنوا رلیدگود قوچ ینم

کیشی دیدیکه اوغري دوتمشم عسسلرین آپاردیلر بیر یئرده 



١٠٤   

باغالدیلر و چوق دوگدیلر تا که من شهرون حاکمنون یانینه 

آپاردیلر و مندن غیري نئچه آدم اوراده واریدي پس اول حاکم 

بیوردي بیردارآغاجی قوردیلر و نئچه آدم داره چکدیلر و 

 رلیدمرودلوا يرالنوا رلیدریو 73یفرشا زوی یکیا همکاح هرلریبروا

اوندان منه دیدیلر که سنده پول ویر اما منده پول نقد واردي 

ویردوم اوندان حاکم بویوردي منی آپاردوب زندانه سالدیلر که 

بو سیه چالدي تا که من سیه چال ایچینده واریدوم تا که اول 

وقت حاکم حارث ابن عمریدي تا که بو وقت وزیر گلوب 

زنداندن چقارتدي سیزون خدمتوزه گتوردي و من سرگذشتمی 

اولدن آخردین خدمتوزه عرض ایلدوم. پس حجاج علهه العنه 

والعذاب تمام ارکان دولت ایله منیم احوالمه آغالدیلر اوندان او 

ملعون منه دیدیکه اي سلیم هرگز من بیله نقل ائشدمهمشدیم و 

مشدیم. حاال دي گوریم که شب چراغ هانی دیدویکه اي گورمه

شهریارر بودومدادور پس حجاج بویوردي حراج گتوردیلر منوم 

بودمی یاردیلر اول شب چراغی چقارتدیلر اما نه تماشا ایلدوم 

دي اونداندا یخشی اولوپدور نچونکه گوردومکه نئچه که اولدن ای

گوهر ات ایچینده پرورش تاپار. پس منیم یارامی بخیه ایدوب 

مرحم قویدیلر تا که بیر نئچه مدت کئچوب یارام یخشی اولدي 
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اوندان حجاج گوهره تماشا ایلدي تعجب قالدي و وگوهر 

فروشلري استدي که بو گوهري قیمت ایدون. پس گوهرفروشلر 

ز بو گوهرون قیمتین بلمنوق. پس حجاج بئش یوز دیدیلر که بی

مین قیزل منه بیردست لباس و بیر آت منه ویروب پس من 

گولومده خیال ایدردوم که ایا عموم قیزي ساغدوریا اولوپدور 

بان چوق بی پس من عرض ایلدوم که اي شهریار بو زندان

رحمدور که هر گون گلوب منی دوگردي بس اونی چقاروب 

اوزگهنی قویدیلر. پس حجاج منیم ائوم آدم گوندردي احوال 

صورديلر خبر گتوردیلر که عورهتون ساغدور. پس حجاج بو 

جوابی ائشدوب بیوردي اوز جواهري منیم اوزومه گتوردیلر پس 

من خلعت گیوب آته سوار اولدوم ائوه گلدوم اوندان عموم 

قیزیله قول بوبون اولدوم بیر قدر آغالشدوق و شکر پروردگارون 

یئرینه یتوردوك اوندان آواز شهر ایچینه دوشدیکه سلیم 

گلوپدور. پس قومالروم و رفیقلروم بنون یانومه گلدیلر. اوندان 

 مودتیا 74تفایض نادنوا .مودلآ شورف شرف شاو هرق لوق نب

قوملري و رفیقلري قوناق چاغردوم تمام گلوب منی او اساسده 

گوردیلر و طعّام یئدیلر و هر نه که باشمه گلمشدي اونالره نقل 
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ایلدوم که تمام منیم احوالمه تعجب قالدیلر. اوندان تمام خالیق 

آیاغه دورودیلر اوز ائولرینه گندیلر پس عمومقیزي قوجالمشدي 

و ساچلري آقارمشدي و منده هم قوجالمشدیم و سقالیم 

آغارمشدي و عموم قیزیله همسندوق (هوسلندوق) پس عموم 

قیزي مندن حامله اولدي وعده باشه گلدي بیر اوغالن دوغدي 

اوغالنون آدین اشرف قویدوم داییه ویردم اما حجاج منی همیشه 

ایستردي اونون ایله صحبت ایدردوم اما بیر گون ائوده 

اگلنمشدیم پریزاد اوشاغلریم یادمه دوشدي و بیر ساعت آغالدوم 

اوندان یادیمه دوشدي که اول پریزاد منه بیر دعا اورتمشدي که 

هرگاه من استرسن بو دعانی اوخی نئچه دیولر حاضر اولور اول 

دعا منوم یادومدن چخمشدي ایاغه دوردوم دستماز آلدوم ایکی 

رکعت نماز حاجت قلدوم و دعا یادمه دوشدي که همان ساعت 

بیر نعره گلدي و دیشره چقدوم گوردوم که همان دیو که من 

یولدا قویموشدي من آپارماقه گلوپدور پس اول دیوي ائو 

گتوردوم و قوش دونندان چقدي پري اولدي دوروست باخدوم 

ه گوردشدوك بیر بیرایلتمون قرداشی دور گوردوم که اوز عوره

نه دیدیکه اي سلیم مدت ایگگرمی بیر احوالمی اونا دیدیوم م

ن دیدوم گلوبسن و گوزومزي یولدا قویوبسن مایلدور که سن 
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قدور گئداخ پریزاد خدمتنده نقل ایدك سرگذشتم چو منیمکه 

لیم پس من عموم قیزي پس اول دییکه بسم اهللا دورون گیده

یانینه گلدوم اونا دیدوم که اي عمی قیزي مندن اوترو گلوپدولر 

منه رخصت ویر عموم قیزي دیدیکه اي سلیم منی یالقوز قویب 

گیدرسن منیم داخی تابیم یوخدور که سنون انتظارون چکم من 

دیدوم که دغدهغه خیالوا یتورمه که سن انتظارده قویمانام تیز 

گلوروم اگر من حجاج ایسته دیگل بغداده گیدوپدور پس عموم 

قیزیله وداع ایلدوم همان ساعت دیو گلدي من آرخاسینه 

گتوردي یوالدوشدوك تا که شام وقتی پریلر مکانینه یتدوق پس 

پریزاد و اوغلنلروم منیم قارشو چقدیلر و بیر بیر ایله گوردشدوق 

و بیر ساعت آغالدوق اوندان اوغالنالریمی یانومه آلدوم حق 

تعاال درگاهنه شکر ایتدوم اوندان طعام گتوردیلر یئدوك اوندان 

پریزادون آتهسی گلدي آیاغه دوردوم الین اوپدوم اوندان 

قوملرگلدیلر اونالر ایله گورشدوك اوندان هر که باشمه 

گلمشدي اونالرا نقل ایتدوم اونالر منیم احوالمه آغالدیلر پس 

ایاغه دوروب هر کس اوز مکانینه گیتديلر اوندان پریزاد منه 

دیدیکه اي سلیم منه نه سوقات گتوردون نئچه مدت آدمزاد 
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توپراغینه گیتدون اورداه قادلون منیم ایچون بیر آغ سقال 

گتوردون هاال(حاال) منه نه ویرورسن که سنون سقالون قرا ایدیم 

من دیدوم اي نازه نین منه بو قدر طنه(طنع) نچون اورارسان که 

سنون فراقندن منیم سقالم آغ اولدي پس پریزاد ایاغه دوروب 

گیتدي خزانهي سلیمان پیغمبردن بیر دارو گتوردي اوندان من 

چیپالغ ایتدي او دارودن منیم دالومه سورتدي اوندان بیر آز منیم 

سقالمه سورتد پیغمرون اعجازندن سقالم همان ساعت قرا اولدي 

بیله که زاقچه قناري کیمی من بونی گوردوم دماغم چاق اولدي 

پس صبح وقتی من دستماز آلدوم نمازیمی قلدوم بوکز پریزاد 

بوکلري گلوب منی گوردیلر منیم ایچون یخشی پیشکشلر 

گتوروب بیزي گورماغه گلوردیلر پس بیر آي او مکاندا قالدوم 

پس پریزادون آته سی دنیادن گیتد خیر وخیرات ویردوك اوندان 

او پریزاده دیدویکه گل آدمزاد والیتیه گیده ك پس اوغالنرومی و 

پریزادي و نقدر زر جواهیر واریدي گتوروب هر بیریمه بیر دیوه 

سوار اولدوق نماز خفتن وقت شهره داخل اولدوق اول دیولره 

رخصت ویردوك که اوز مکانلرینه گیتدیلر اوز قاپوما گلدوك 

قاپونی دوکدوك که عمومقیزي قاپویه گلدي صدا ایتدیکه سن 

کم سن منده دیدوم که من سلیم قاپونی آچ عموم قیزي منه 
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دیدیکه سلیم بیر آغ سقال کیشدور سنون سقالون قرادور که سن 

سلیم دگول سن اما من بیر نئچه نشانه ویردوم بوکز عموم قیزي 

قاپونی آچدي من و پریزاي و اوغالنلري گوروب بیر بیرایلن 

گوروشدیلر پس عموم قیز منه دیدیکه اس سلیم سنون سقالون 

آغدي و ندن بیله قرا اولمیش پس احوالی اونا نقل ایلدوم عموم 

قیزي پريزادون آیاغینه دوشدي و بیر بیریله ینگی باشدان 

گوروشدیلر منه دیدي که غم چکمه اول دوادن سنه سوقات 

گتورمیشم پس اول دارودان عموم قیزنیون ساچلرینه سورتدم 

پیغمبرون اعجازندن گویا اون دورت یاشنده قیز کیمی اولدي اما 

چون صباح اولدي بازاره چقدوم هر کم که منی گوردي تعجب 

قالدي اوندان آوازه شهره دوشدي که سلیم گلوپدور پس حجّاج 

علیّه العنه و الّعذاب ائشتدیکه من گلمیشم من استدي من 

گیدوب حجاجه باش اندوروب ادب ارکان ایله دوردوم پس 

حجاج منه باخدي دیدیکه اي سلیم نیکی باشدان جوان اولمش 

سن بیوردیکه گل اگلن پس من گلوب اوتوردم باشمه گلن 

احواالتی نقل ایلدوم تا که مسرفصّ اولوب ائومه گلدوم نئچه ایل 

فراغت لیک ایله اگلندوم اوندان او ملعون حجاج دنیادن گتدي 
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اوندان پریزاده دینادن گتدي. اوغالنلریمی جمع ایدوب اونی 

حقینه تاپشوردوق اوندان صونرا اوغالنلر هر ایکسیده بو فانی 

دینادن گتدي پس من چوق آغالدوم بولدوم که بو دنیا فاندور 

کیمسیه قالمز آخر المک دور جناب اقدس الهی جمع بندهلرینون 

  آخرهتین پیغمبر شفاعتیله دوروست ایله سون باقی وسالم.  

  کارمنهگ ندهبنکه من از    ر که خوانده دعا طمع دارم ه

  1245سنه 

نوشت  ندهبدین قاضی جهاندور بکاتب الحروف حاج زینل عا

  است حاصبی محمد باقر 
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 آچیقالماالر:

                                                           

 ابو به بعدا و ابوالقاسم به ملقب العاص ابی بن حکم بن مروان1 

ایللرینده  685- 684امویلر، مروانیلرین بیرینجی خلیفه سی  عبدالملک،

  نئچه آیلیق حکومت ائتمیش.
2 Eglənmək=eğlənmək=Bir yerde durmak, 

beklemek, tevakkuf etmek (TDK) 

  ، باشچیالريوگو، بویوکلريبوی3 

قریش قولونون عبدالغري تیره سیندن اولوب زبیر بن  عبداهللا بن زبیر4 

نین خلیفه لري دشمنی اولوب آناسی عوامین اوغلو دور. اؤز زمانی

بیرینجی خلیفه ابوبکرین قیزي و عایشه نین باجیسیدي. 426- جی 

میالدي ایلینده آنادان اولوب حجاج قوماندانلغیدا اوالن شام اوردوسو 

  طرفیندن 3 اکتبر 926-جی میالدي ایلینده اولدورولدو.(ویکی پدیا)   	

  سرکشلیک= باش قالدیرماق، عصیان5 

  چقدي=چیخدي6 

  =ایسترم استرم7 

  منیم=منیم8 

  گوتوره=گتوره 9 

  قره= قیرا= قیرقین سالماق، اؤلدورمک10 
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  ایلین=ایلون 11 

  گونلوم=گولوم 12 

  قله=قلعه 13 

  خندقه=خنده14 

  نظام (دخو) و پرگار= سامان15 

  علم= بایراق16 

   آچنه= ایچینه 17 

  ائوینه=ایونه 18 

  نوودان=ناونون19 

  سونرا=صونره 20 

  دوستار= دوستدار21 

  بیلیر=بلور 22 

  =قصه خوان خان قصه23 
   دیشر= دیشاري= ائشیک 24

.  ملول. کدر). االطباء ناظم. ( کیف بی و حالت بی دماغ= بی25 

  (دخو))ولفم یادداشت(

  گلوپدور =گلیب دور26 

  صوردي=سورودي=سوروشدو27 

  (دهخدا)متر. 0,545ارش= 1اسکی اولچو واحدي، = 	ارش28 
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  يزیب=يزب 29 

  ائوینهاوینه= 30 

  نچه (نئچه) 31 

  معین) فارسی فضل: کمال، بیلیم (فرهنگ 32 

  اختالط= صحبت 33 

  دهخد) نامه فلوس= فلس، قارا پول، ان دیرسیز پول(لغت34 

  دهخدا) نامه ادستاد= آلیش وئریش(لغتد35 

  شط= چاي، نهر36 

  پوشک= گئیسی، البسه37 

  جسر= تخته کورپو، چاي اوزرینه آتیالن تخته کورپو (دخو)38 

  ارزق چشم= گوي گؤز39 

  محنت= درد 40 

  الیاي= سؤزلوکلرده خزر پادشاهی آدي ایله گلمیش.(دخو)  41 

  زنگی= قارادریلی،آفریقالی42 

  مکزاد= توشه، یئ43 

فرطوس= افراسیاب (ارتونگا) اوردوسونون باشچیالریندان که چغان 44 

  آدلی یئري توتموشدو، توران پهلوانالریندان دیر (دخو)

  رخصت= اجازه، ایزین45 
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  دونقوز= اسکی تورکجه دوغوز46 

  نورس= تازه جوان، نوجوان47 

  گوشمال= قوالغین بورماق، مجازات، سیاست ائتمک48 

 جماعتیین بیزانسانین هرقیل دیلده تورکی یا هرقیل= هرکلیوس49 

 گوره دایانماسینا قاباغیندا تورکلر وقوشونون فایداالنیب قوخماسیندان

 سالدي تخدن فوکاسی کی اولدي بوبهانا و گلدي بیزانسایا کارتاژدان

 سریانیلره و گتدي قوشونون مانویلر کوسارا.  اوتدي اوسته تخت دا 610و

 سریانیلري بوتون و) قایانی گوموش(دمشقی ایلده اینجی 611و یورودي

 614 و بوشالمادي آرامیلري کوسارا.  قاتدي سینه اولکه اوز گویدنیزاجان

 قبرین ماشیح عیسی و آلدي و اورشلیمی یورودي آرامیلره یهودي ده

دي ودوزگون چلیپانی اوتوزگونه گتدي وجویتلرین وارلیقین بیراله یئریله

  ومعبدلرین اوتوزگونده غنیمته آپاردي.(ویکی پدیا)

  عمّودیه= یمن اولکه سینین شهرلریندن50 

  پالهنگ= اووسار، کمند، بویوندروق 51 

  محصف= قرآن، دین کیتابی 52 

  مقاره= مغاره، کوهول 53 

کلک= قایق، نئچه تاختا ایپ ایله باغالنمیش اولوب سو اوستونده 54 

  قاالق اوچون قایق



                   ١١٥  

  

                                                                                                                             

چوخ پاراق بیر چیراق )  کبمر اِ  ، وصفی ترکیب( چراغ شب گوهر55 

 افروزد چراغ مانند شب در که گویند را کیمی ایشقلی جواهیر. {گوهري

 دریا از چرا بجهت شبها و باشد دریامی در گاوي: گویند. دهد روشنایی و

 آن روشنایی به و میگذارد زمین بر خود دهان از گوهررا این و آید برمی

 ذیل قاطع برهان. (میگویند هم گون شب ُدرّ را آن و. میکند چرا گوهر

  }اللغات) غیاث) (آرا انجمن) ( آنندراج) ( نظام فرهنگ) ( شبچراغ

  جمع اولماق= جماع ائتمک، یاخینلیق ائتمک56 

  سرشت= سرنوشت اولماسی گرك57 

  ناف= گوبوك58 

چیندیر «بو قوجا ایله ایلگیلی آذربایجان خالق ناغیالریندا، قوجا 59 

آدي » غایش بالدیر«. داستانین باشقا یئرینده آدي ایله تانینیر» قئیش

آدیندا بیر افسانه وي موجود دور. » دوال پا«ایله تاتیتیلمیش. فارسجادا 

 هاي افسانه در)  مرکب اِ  ، مرکب ص] ( دَ. [ پا دهخدا: دوال نامه (لغت

.  دوال چون پایی و دارند آدمی تن که وخرافی موهوم مردمانی ایرانی

 و ماندگی اظهار با ببینند را کسی بیابان در چون هک پیچنده و دراز

 بر است آنان پاهاي منزله به که را ها دوال و جهند او پشت بر بیماري

 مرکوب از خود آب و نان و فرونیایند دیگر و بپیچند استوار او کمر

 گویند که اي افسانه است موجودي).  مولف یادداشت. (طلبند خویش



١١٦   

                                                                                                                             

 و عذرا و وامق داستان در بار نخست ظاهراً  دارد مانند دوال پاهایی

 و آمده میان در موجود این از سخن قزوینی زکریاي المخلوقات عجائب

    .است یافته راه آن نظایر و جواهري سلیم نظیر کتابهایی به آنجا از
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