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  :سؤزاؤن 

  
  خوي شهرین ده فولکلور حاققیندا چاباالر

   
آذربایجان شفاهی خلق ادبیاتی و ائل بیلیم لري نین ییغیلیب توپالنماسی اوچون، خوي دا ایلک    

 نجـی  -1340دا ، گؤستره رك، اونون ایلک یازیسی بو خـصوص    ) 1 (" علیرضا نابدل    "چابانی  
 " کوپـه خـانین نـاغیلی    ".  سین ده اؤزونه یئر آلیـر " کتاب کوچه " نون " احمدشاملو "ایل ده  

 " قـصه آقـا کـوزه    " درگی سی نین ایلک نمره سـین ده  " کتاب هفته   "کی کیهان قازئتی نین     
لیرضا نابدل  طرفین دن فارسجایا ترجومه اولوب یاییلیر، اونو گؤستریر کی ع  " نابدل "عینوانی له 

خوي دا معلیم چی لیک ائتدي یی ایللر، خوي فولکلورونون توپالنماسی اوچون  ایلکین تالش   
 نجی ایل ده -1389کی ) 2 (" ناصر احمدي    "حتتا اونون شاگیردلرین دن     .الري باشالییب دیر  

یـر  کینابینی نشر ائتمـک لـه  آذربایجـان فولکلورونـون ان دولغـون ب     ) 3(" تورك بایاتی الري  "
اثرینه ایمضا آتیر، نابدل ین هله ده سارسیلمامیش و گله جک نسیل لرده کی فولکلور سـئوگی        

  . سی نین  یاشاتماسینی ، آچیق آیدین گؤستریري
علیرضا نابدل  و ناصر احمدي دن سونرا اَن قاباقجیل و یورولماز فولکلور وورغونو کـی خـوي               

دیـر کـی   ) 4 (" علـی ظفرخـواه   "ولـوب ،  فولکلورونون توپالنماسی  اوچون بؤیوك جهد ي ا    
بوگونه جان اونون دؤرد کیتابی  خوي فولکلـور خزینـه سـی نـین نـه قـدر زنگـین و چئـشیدلی                  

ظفزخـواه یـن کیتـابالري ایـران اسـالم انقالبـن دان سـونرا         . اولدوغونو ، ثبوت و عیـان ائـدیري       
ن مختلف نوع لرینه شامیل     آردیجیل یاییالراق، اونون توپالدیقی خام ماتریال الرکی فولکلورو       

دیر،اؤز یئنی لیک لري و امانت دارلیق الري ال، آذربایجان فولکلورونون اینکیشافیندا بؤیـوك          
  . رول اویناییر

 نجی ایـل دن  -1350دن گرگ آدآپاراق کی ) 5 ( " پرویزیکانی زارع "سیرا ایله گلدیک ده     
 فولکلور حاققینـدا تـوپالدیقی معلومـات     اونون. بئله ، فولکلور توپالمادا بؤیوك  خیدمتی اولور       
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 آذربایجان شفاهی ائـل ادبیـاتی   "الر، بوتون لوك له بوگونه جان چاپ اوزو گؤرمه سه لرده ،        
 نجی ایل ده نشر اولور، اون نه قدر چالیشقان و ایمان لی آددیـم الر  -1380 آدلی کیتابی کی    "

  .آتماسینا ، داللت ائدیر
منیم تـالش الریـم ال تورکجـه مطبوعاتـدا     )  6(ونرا ، خوي فولکلوروایران اسالم انقالبین دان س  

 " ، " دده قورقـود  " وارلیـق ،  "اؤزونه بؤیوك بیر یئر آالراق خوي فولکلورونون اؤرنک لري       
 نویـد  "، " اوریـن خـوي   "،" دیلمـاج  "،"صـاحب  " ، " آذري" ، " انقـالب یولونـدا    " ، "اولکر

آنجاق منیم ین بیر حکایه یازاري . رگی لرده نشر اولونور کیمی د " ائل بیلمی    " و   "آذربایجان  
ــوي       ــتان الري ، خ ــیق داس ــوي عاش ــل الري و خ ــوي ناغی ــوپالدیقیم خ ــؤره ، ت ــدوغوما گ اول

بـو ایـش   . فولکلوروو هابئله آذربایجان آغیز ادبیاتی نین  سرگی سینه داها تأ ثیرلی بیر ایز قویور     
 کیتـابینی چیخارسـاق    "یـات شـفاهی اذربایجـان     حماسه و محبت در ادب"لردن اوچ جیلد لیک   

کی فارسجا دیلین ده یایلیر ، باشقا اثرلریم آذربایجان تورکجه سین  ده چاپ اولورالر کـی بـو       
 غالم " ، " خوي عاشیق الري"، " خوي ناغیل الري    ": سیرادان ، بوکیتابالري آداپارماق اوالر    

...  و " ، احمد ایله عدالت داسـتانی  "ي داستانی  صید" ، شاه اسماعیل داستانی "حیدر داستانی   
بو اثرلر اینترنت سیته لرینه ده یول تاپاراق الکترونیکی کیتابالر شکلین ده ، گئنیش مقیاسدا بو             . 

تون دونیادا یاییالراق ، تورك دیللی خلق لر طرفین دن دفعـه لرجـه  اوخونـوب واوزه ریـن ده              
 نجی ایل دن بئله ادامه -1352 آردي آراسی کسیلمه دن ، بو تالش الرین) 7.(تدقیقات آپاریلیر

ــو خــصوصدا بئلــه یــازیر  . ســی واردیــر  ذیحــق ،آذربایجــان ":دکترحمیــد ســفیدگر شــهانقی ب
فولکلورونون جان داماالرینی بدیعی مـدرن حکایـه یـه داشـی یـاراق، ایـران حکایـه سـی نـین                   

ــن دان بیــري ســاییلیر و بهرنگــی ، ســاع    ــازیچی الری ــل ی ــا  قاباقجی ــین دوامین ــري ن ــه ل دي عنعن
 ژورنـال  " و اندیشه فرهنگی " ، اورین خوي " دده قورقود "ذیحق ، مختلف ایل لرده    .چالیشیر

ــب      ــی و ایتی ــی ، توپالنماس ــون  پاییلماس ــوي فولکلورون ــازاري اوالراق ، خ ــاش ی ــین ب الري ن
ن تـوپالدیقی  قئیـد ائتمـک کـی اونـو      . باتماماسی اوچون ، آردیجیل بیر چابـا سـی دا اولوبـدور           

ماتریال الرعمومیت له ، خوي ون  سؤکمن آوا وچایپـارا منطقـه لرینـه عاییـد اوالراق ، آناسـی         
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علویه خانیمین دیلین دن ائشید یب یازدیقی ناغیل الرین دا ساییـسی و یئنـی لیـک لـري چـوخ            

  ". گؤزه گلیم دیر
) 8(سـفید گـر شـهانقی    خوي دا فولکلور حاققیندا چالیشان الردان بیري ایـسه  دوکتـور حمیـد           

دیرکی چوخلی آکادمیک و تدقیقی ایش لرین مؤلیفی اولوبدور و ایران اسالم جمهـوري سـی    
  .  سونون ، فولکلوربؤلومون ده  گؤره و آپاریر"رادیو"نین رسمی 

بو تدقیقاتچی و یازیچی الردان باشقا ، گرك  خـوي جمـاعتی نـین اؤزون دن ده  آدآپـاریالرا      
 "نـین تهــران رادیـو سـوندا  ســوندوغو    ) 9(ید ابوالقاســم انجـوي شـیرازي  کـی بیـر دؤورده ، سـ   

 پراگیرام الریندا،  اوصداقت لی بیر امانت دارلیق ال، خوي دان جماعت طـرفین  "فرهنگ مردم  
دن یولالنان معلومات الري ، تألیف ائتدي یی کیتابالر دا توپالیاراق ، اونالرین زمان یغماسـین          

  .ك چاباالري اولوبدوردان قوتورلماسینا بؤیو
لنـدن ده  ) 10( " محمـد علـی کـریم زاده تبریـزي     "بو سون ایـل لـرده  خـوي لـو الردان بیـري       

 آدلی بیر کیتابدا ، کئچمیش خاطیره لردن سؤزآچاراق خوي شهري " یادواره خوي "یازدیقی 
او کیتاب دا نین بیرپارا اجتماعی رفتار، دب و رسم لرین ده  دقیق ایضاح الر ال بحث ائدیر کی  

گلن معلومات الر، فولکلور آراشدیرما و تدقیق لرینـده ، آذربایجـان دیـل، فولکلـور و ادبیـات         
  .   عاشیق لري نه گرچک بیر قایناق کیمی دیر و اؤز نوعین ده دیرلی

_____________   
   

  ، شاعیر و یازیچی ) 1350 -1323(  علیرضا نابدل -1
 تورك بایاتی الر " آدلی و " دئییرلر "فولکلورو حاققیندا   آذربجان   )  1329( ناصر احمدي    -2
   کتابینی نشر ائدن تدقیقاتچی"
 شماره -صحیفه1049 – 1388نشر تکدرخت ، بیرینجی چاپ –  تورك بایاتی الري تهران  -3

  7412471: کتابشناسی ملی 
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 " دئییـب لـر    آتا بابـاالر "، ظفرخواه ین ایلک اثري ) خوي  –ش . ه1321(   علی ظفرخواه   -4
 دیرلـی ائـل   " و" ائـل بیلیگـی ثروتیمیـز    " ،" فولکلـور خزینـه سـی    "ایدي که اونـون آردیجـا     

  . کیتابالري چاپ اولوبالر...   و"میراثی
 آذربایجـان  "اونـون فولکلـور حاققینـدا    .، یازیچی و تـدقیقاتچی  ) 1321(پرویز یکانی زارع   -5

  . کیتابی  چاپ اولوبدور"شفاهی ائل ادبیاتی
  )  خوي -1338آغ چایلی ، ( علیرضا ذیحق -6
  ذیحق ین الکترونیکی کیتابالري نین آدرسی-7

http://ghafaseh.ir/ebook/11198  
اونـون  . ، یـازیچی ، شـاعیر و ژورنالیـست    )  خـوي  -1346( دکتر حمید سفید گـر شـهانقی      -8

 ، فولکلـور  "ایـران   جـشن شـب یلـدا در    " و " ترانه هاي کـار در آذربایجـان   "کیتابالرین دان  
  .حاققیندا ان آدلیم کیتاالردیالر

، ایران فولکلورو سـاحه سـینده چالیـشان بیـر        ) 1372-1300( سید ابوالقاسم انجوي شیرازي     -9
 کیتـابالري  " آداب و رسـوم زمـستان در ایـران    " ،   " تمثیـل و مثـل       "یازیچی ایدي کی اونون     

 آدلـی کیتـابینی ،   "یجان دا قـیش مراسـیمی    آذربا "علیرضا ذیحق اونون    . چوخ معروف دوالر    
  .آذربایجان تورکجه سینه ترجومه ائده رك یاییب دیر

، یـادواره ي خـوي کیتـابی نـین مـؤللیفی         ) خوي   – 13 01(محمدعلی کریم زاده تبریزي     -10
 تهـران  -انتـشارات سـرمدي    :، چـاپ دوم   1380چـاپ اول ، لنـدن       ( یاد واره شهر خوي       . دیر

  ) مجمع خویی هاي مقیم استان تهران:به کوشش 1388
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  :الر ناغیل 

  
  

  رئیحان قیزي آذر

  

ی "یـن   او مملکـت . گؤزل بیر مملکت واریـدي  آددي  " جان   " ،    تاریخ قدیم ر   آدینـدا "بـقَـد 
نَججیم لـردن  مـو  تـور شـاه تـصمیم تو  .  اولموردي اوغلو هئچ واریدي کیهی بیر شا دي قودرت

چـاره سـی تـزه دن     " : دي لر، هامیسی دئچاننان سوراآر تاس آتیب کیتاب    ناکؤمه ي آال و اون    
  ". اوالجاخ ز اوغلو ختمنتاس گؤرسه دیر کیوبو دفه  مح دي ائو له ن

آذر ، داغـالر قیـزي   . گؤیچح بیر قیزي نـان ائولنـدي   گؤزل  آددي " آذر"شاه دا سؤزه باخیب  
ه اولدي و بیر اوغالن دوغدي چوخ چح مه دي  آذرحامیل. گؤزببه ییی نین   ائل  رئیحان   ایدي و 

 کی دده سی نـین  " بایجان "دا قویدي آدین  .دا جشن توتولديشاه سویندي و بوتون ائل اوبا  . 
  .آدي ایدي 

 مملکتینه حمله اولـدي و بایجاننـان آذري   " جان " یاشی واریدي کی اون دؤرد ین   " بایجان   "
 ایچینده اویولمـوش دریـن ماغارایـا       ر داغ بی  ،  اوچون ، شاه اونناري گؤزلردن گیزلی      خقورتارما
چوخ گونلر گئشسه ده شاه دان خبراولمـادي و بیرگـون بایجـان ، آنـا            .و گئتدي جنگه     قویدي

دریایـا آزقـالیردي یـاخین    . سیندان گیزلی ، اوزاخ دان گؤروشه ن دریایا ساري یـوال دوشـدي       
و  نین یانینـا نیب گئتدي آناسی می تاآ او. لديالشا کی  بیرآت سودان چیخیب ، بایجانا طرف گ      

یاچخی قوالغ .  کی قوالخ الرینا بیر سس گلدي هله چوخ گئتمه میشدیلر . ولربرابر یوال دوشد
عـم قیـزي    و یاخینا گئدنده گـؤردو  تدان یئنديبایجان . آساندا گؤردولر کی بیر قیز سسی دي      

 دئـو گلـر و سـنی ده     قـره  تئز اول قوي قاش کی ایندي": تورکان دئدي   .  دي " تورکان   " سی
 کـی  بولـدي  آمما بایجان قوالغ آسمادي و اونو زنجیردن قورتارانـدا ،  ". منیم کیمی اسیر ائله ر  

جئیـران سـوتو     بح یارالیدي و چـاره  "شاه بی  " و تاپباغاگلیب دي " جئیران سوتی    " عم قیزیسی 
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 آتدان یئنه ي و ایسته دي ایزلیردي کی بیردن بیره گؤزون نن ایتد       اوغلونو  بئلینده آذر آت . دي  
 آز قالیر قَراننیغ اوال و تئز گئد بو بـوالخ دا گـؤزلزینی یـو کـه گئجـه نـی ده         ": کی آت دئدي    

و قورتواماسـی    حتمن قره دئوین الینه دوشـوب دي او. گونوز کیمی هر یئري ایشیخ گؤره سن    
ونو گؤتدي قره دئوین ا آت  بوالغ دا اوز گؤزون یویوب دؤنه رح، آذر". هاسات دییده هئش

 دئو بیر تونقـال  . گئجه نین قرانلیقین دا گؤز ، گؤزومه سه ده آذره  هریان ایشیغ ایدي   . قصرینه  
 چاره ":  کی آت دئدي کیب کاباب ائلی یه بایجان نان تورکا نی ایستیردي شیشه چ     قالی ییب   

ین قـالین قئیـیم بـوداغی    ، بو گؤروشـه ن چینـار  فَغَت دئوین جانین آلماغ ي کی اونون جانی دا         
آذر کی قیلیش چکیب اوخ آتمـاخ دا  .  گَرَح قیلیش چکیب او بوداغی کؤح دن کسه سن   .دي

، رئیحان ائلینده اونا تاي یوخ اودي  تئز  چیناري نئچه یئردن نیـشان آلـدي و آیـاغینی اوخـالرا              
ی کسیب آغـاج  آغاچین باشیندایدي کی  وار گوجونن ، او شاخه ن      . قویوب دیرماشدي چینارا    

و نـه بایجـان ،    آمما نـه تورکـان   . دئو بیردن بیره هوشدان گئدیب ییخیلدي یئره     تدي و   دان قوپا 
 بیـردن  گیج حالدا دوروب باخیردیالر کـی  . گؤرموردولر بیر زاد عالوه ه  ون نان اوجاغین  آلوو  

سـحره جـان یـول    . بیره آذر اوننارین آلین نن یاپیشیب میندیري دریا آتینا و اؤزودوشدي قاباغا        
گئسه لرده آذر ، اولوب گئچن لري تورکان نان اؤرگَندي و بولدي کی پایتخـت محاصـیره ده           

ن سورا ، ننار چاییر لی چیمن نی بیر یئرده دینجه لیب یئییپ ایشدیح دوا.  بح یارالیادي و شاه د
شقول اولونجـا ، منـده          ": آذر میندي دریا آتینا و دئـدي         سـیز بـوردا دینجـه لیـب شـیکارینان مـ 

   " . دیمگئدیم بلکه جئیران سوتو تاپ
نئچه بااللی جئیران گؤروب اوننارین امجه ییندن بیـر  آذر، آتی چاپیپ داغالرا گؤتورله نینجه ،        

ذري تـانیردیالر و اوآیـریالرکن ، هامیـسی نـی        جئیراننـار رئیحـان قیـزي آ      . ديغ سوت سا  بایدا
ح دي          آذر ، آتـی مینیـب چاپـاراخ ،    . قوصصه باسدي و آذرده اونناري بیر بیر اؤپوپ باغرینا چـ

 بو مملَکتـه  ": آت دئدي . اوننان ایسته دي کی بلکه بو مملکتی قورتارماغ اوچون بیر یول دییه         
بیـر   . و سـن ده بیـري سـن    جنگه گئتسین    آرواددي کیشی لی هامی   گَرَح کی   زاوال یوخدي و    
 قیلـیش   اوخ لـی منی یهر لی ییب.  و هامی نین قورخوسو اوننان دي" قَمگین "پهلوان وار آدي  
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 تـوز دومـان   ي هـر یئـر  من کیشنی ییب قیچیمی یئره چیپ دیخدا ،     و   ه جح سن   مئیدانا گیر  لی

 اوخـو یایـا   گَـرَح ونـدادي کـی   ا .  دي یه جحیهئش زاد گؤرم ي ین گؤزلر" قَمگین  "توتوب
 قَـراننیخ دا بلکـه تـوزدا    تَـح  نییه کی سنین گؤزون نه  .نیشان توتاسان ین قلبین" قَمگین   "قویوب  

  ".هر یئري آینا کیمین گؤره جح دي دوما ندا دا
 اوننار بایجان نان تورکانی دا گؤتوروب چادیر الرا ساري یوال دوشدولر و شـاه اوننـاري سـاغ                

 دوشـمن اَلینـه    بلکهنجه ، سویندي آمما ایسته دي کی تئز قویوب گئتسین نر کی          سالمت گؤرو 
آذر ، بـاش دان  آذر آمما قوالغ آسمادي و شاه اؤزون تاپار تاپباز ، گؤردو کـی          . دوشمی یه لر  

 کـی فیکـر   " قَمگـین پهلـوان   ". آغ بیـر آتـی نـان مئیـدانا گیـردي            آیاغا جنگ لیباسی گیریب   
قاباغینـا چیخـان هـئش بیـر پهلـوان قـالمی ییـب دي و بویـون ظفرشـئیپوري                 ائلیردي داها اونون    

. چاالجاخ الر، بیردن بیره هئیبت لی بیر آت گـؤردو و آت بئلـین ده ، دلـی سـوو بیـر چنگـاور                
قَمگین پهلـوان بیـر قـره لتـی     . سانکی هر یئرده توفان قوپوردي مئیداندا ائله توز سالمیشدي کی  
بیــردن بیــره دمیــر زیرِحینــی ، اوخالنمــیش گــؤروب اوره یــی  ســئچیب یاخینــا گئــده رکــن ،  

الین اوره یینه قویوب ایشین نه اولدغون آنالدیخ دا ، بیرنئچه اوخ داها ، اونون اَلـین           . نجیلديسا
توزدومان کی یاتدي هـامی گـؤردوقمگین پهلـوان قانینـا     . اوره یینه تیکیب آتدان یئره دوشدي    

  .نه حمله ائلیرابر ،دوشمقَلطان دي وبایجان قَشوننان بر
 جان اهلـی او   هم پادیشاه وهم  آمما  دو بوجورلو یونن خطر دن قورتول ین مملکتی"بی شاه  "

بایجان نان تورکان دا ائوله نیب هر یاندا تـوي   .  لر ديگون نن بئله، مملکت درینه آذربایجان دئ      
 " خَـزَر " ه رح،ت سودا چیم کی  آغ آلرود بالیخچی الر گؤر نوو دوز او گو    .ديدویون چالین 

  . آتی گؤتوروب گئتدیلر و شَپه لر نديی شپه له دریاس
  ش. ه1352 روایت تاریخی –خوي روایتی 
   آنام علویه خانیم : روایت ائدن 
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   و هودوي ، هه ديدها
  
اوچ قـارداش   .يدیـ  هـودو وارا ردهیـ  بي هـه د لـه ی ايهاد . يدی اوخی گون   ری ب يدی وارا رگونیب
 ریـ  ده بيهـد  . ریستی اچاقی دن  پي هديهاد.  قوش وورور الر ریب. کارای الر ش  ریخیچ . الریدیا
 ی ره سـ ؤویـ  انی . ریری قابالما گتری بریهودو دا گئد .وخی ی سهی تتيدی وارا یساپ . ری وئر چاقیپ

 ریـ  ده ب ی قورتوالندا ، هـره سـ      بییئی ونجایدو.  لر   ریریشیاوجاق قوروب قوشو پ    .وخی یبیدوز د 
 ورقـون یهـودو آمماائلـه   . دابانا قووه ت هارا ؟ دوز ائـوه         .نهی لر نیی ی چ رالریبود گؤتوروب آت  

هـودو دورور   . والیـ ر  دوشور لي له هه ديهاد. دور مور  وخودانی لر   ریلی نئ ي سحر یدوشور ک 
 ریـ خیچ . نی آختار ماس  بیخی چ ریآغاج قالم  . نی باخماس بیرماشی د ریدام قالم . گؤرمور ياونالر

 . نـه یی نـه ی کؤریـ  أل آتنی مـه سـ  نـه ی نئنی سـ نـه ینئ. زاد گؤرمـور  ری اوتپه و گئنه ب    وخیبوتپه   . هیتپه  
 گـؤ رور  لـه  او أ ریأ لـه تـووالن   بـو    ریالنیبـو .  اوستونه   ریخی چ ئرهی ری تاخ بی چک نهیی ا ندانیاخاسی

 هیـ کؤمـه  .  لر ریری  گتي دارری نان بیلالهیزور ب .ندهیچیاؤزوده قان تر ا . ي د ندایانی يقارداشالر
 .  ي تؤکـور لـر توتمـور   سهیتل. الر ریری ساوودوبیاونو او.  سورور لر  ده رمانا    ی ن ي دار بیقاچ

 ندانی خاسـ ایـ هـودو دا  .  هودو دا ری زلر قال گؤ . يری لش م  ئریآنبارا دا   . يخارال دا هئچ توتمور   
 اونـون  نی نـ ي نـا ، دار یغیسـورادا قـاب  .  تؤ کولوب اؤلدورور لـر  اندانی توتو ب اوچ     " رهی ب "ریب

 بیـ  قالنـدا ی آلتوكیـ دوه ده  .  ری دا گوجـو چـاتم  نیریـ قا ط . ریآتا وورور الر آپارم.  تؤکور لر 
 ئـره ی وکـو ی.  لـر ائـوه   ریـ ریئتی گوجونـه ن  نینـن مـ   یزحمه ت .ایشقای لور لر قار   وكی . ریدورانم

 يآتـالر .  لـر  ریشنیـ  قوروب کدانیمئ.   الر اوستونه ریخی  چبیی ی آت الر ماجال وئر م  نجا،یآت
 نـه ی کؤ ریهودو دا أ ل آت . ای الر هودو ری باخیهام .  ریداش شَنه آغاج دا اثر ائله م  . رالریقووانم
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 رییـ نال الر ده .   نال الراری ، اود آتدانهتوتو ن کاغاذ بوکونج  بیخاردی چ نیچاخماق داش  . نهیی
   .االنی یسی هامنی پاالن ، بو سوزلرری بریتکجه قال.  اود گؤ تورور نی عالمئری. نهیری بریب

  
*******************************************  

  
  " می خانهی علو" آنام یرحمتل:  ائده ن تیروا / یتی روايخو
20 /10/1354  
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   پیس لی پوسته خانیم پیس
  

گون لرین بیرینده بیر پیس پیس لی وارایدي  کی ائوده  .  گون وارایدي بیر گون یوخ ایدي        بیر
 هارا پیس پیس لی ": سیچان دئییر . راس گلیر بیر سیچانا . چیخیر ائشی یه . قالماق دان داریخیر

 لـی ل اولسون گؤ زون کور اولسون نییه دئییرسن پیس پیس  دیلین ال":  پیس پیس لی دئییر    "؟  
  سـیچان  "دئه گینه پیس پیس لی پوسته خانیم ساش الري دابان اوسته خانیم هارا گئدیرسـن ؟           

  پـیس  " پیس پیس لی پوسته خانیم ساش الري دابان اوسـته خـانیم هـارا گئدیرسـن ؟          ": دئییر  
 ار منی ووراندا نه یی نن وور":  پیس پیس لی دئییر "!ا گئدیره م یا أره یا گؤر ": پیس لی دئییر    

 پیس پـیس لـی   ". قویروغومون اوجونان گؤ زله ره ن سورمه چکه رم ":  سیچان دئییر "سان ؟   
  . سیچان  نان پیس پیس لی أر آرواد اولورالر ". پس گله ره م ":دئییر 

ه دده سی گیله کی کـی قیچـی   پیس پیسلی  ایستیر گئد  .   سؤزلري اولوب ساواشیر الر      بیرگون
یولـدان گئچـه ن آتـدیالرا       .  نئینیـري چیخـانمیري     . دوشوري دوه ایزي درین گؤله      . بودرویور

آي آتدیالر فبیض باراتدیالر ، خان ائوینه گئده ر سیز یاغلی پیلـوو یییـه رسـیز سـیچان      ": دئییر  
وسـته خـانیم دوشـوب دوه     یه دئیه ر سیز پیس پیس لی پوسته خانیم ساش الري دابـان ا  بهسولو  

 آتدیالر خان ائوینه گئده ر لر یاغلی پیلوو یییه ". ایزي درین گؤله دئییر گلسین منی چیخاتسن      
 پیس پیس لی پوسته خانیم ساش الري دابان اوسته خانیم دوشوب ": رلر سیچان به یه دییه ر لر 

: أل اوزادار دییه ر . گئده ر   سیچان بی ده ". درین گؤله دئییر گلسین منی چیخاتسن        ایزيدوه  
 یاغیش یاغـدي گـون چیخـدي هلـه سـن تَـزه       ":  پیس پیس لی دییه ر  "! ألینی وئر چیخاسی     "

  سیچان بی هئی یالوارار آمما پیس پیس لی لَجه "!گلیرسن ؟ گئت گئت من سن  نن کوسولی     
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ي درین گؤله تورپاغ آخیر دا دا سیچان جانا گلیب آجیغین نان ، دوه ایز      . دوشوب ألینی وئر مز   

  . تؤ کوب  پیس پیس لی نی باسدیرار
  
  

   خوي– 23/12/49:  تاریخی روایت
   " علویه خانیم "رحمتلی آنام :  ائده ن روایت
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   یازیسیآننین
  

بیر شاه واریدي . آلالهدان سئواي هئش کیم یوخ ایدي .  وار ایدي بیر گون یوخ ایدي     بیرگون
گون لـرین بیرینـده شـاهیین خـانیمی ییخـیالن کیمـی آننـی نـین دریـسی                 . یر خانیمی   و اونون ب  
 بو آروادي اوغورلوغا خاطیر توتـوب باشـین    ":  شاه گؤرور اونون آننیندا یازیب الر     . سویولور  

    ". اقالرقیرخاج
نـی نـین    بـو اونـون آن  ": قالیر اَل دن آمانا ونئینه سین نئینـه مـه سـین اوغلـون چـاغیریر دئییـر                شاه

بیزیم ده بو مملکـت ده آبیـر حیـا میـز وار و مـن دئییـره م ائلـه              . یازیسی دي و سیلمه ي اولماز       
گیزلینجه آنان دا گؤتوروب گئـت اؤزگـه بیریئـره و او قَـدر اوننـان  اوردا قـال کـی آننـی نـین                      

  ".یازیسی باشینا گلیب قئییده سیز
اوزاق بیر یئره گئـدیب آدسـاننارینی گیزلـه     .  اوغلو آناسی نی دا گؤتوروب چیخیر یوال         شاهین
. شاهین خـانیمی اوردا بیـر بـه ي آروادي نـان دوسـت اولـوب بیرگـون گئـدیللر حامامـا             .دیللر  

یویونوب گئجینیللر و حامامنا ن چییخاندا ، به یین خـانیمی گـؤرورکی قیزیـل گردنبنـدي یـوخ       
نییـه  .  نی گئدیر شـاهین خانیمینـا     ظن.   آت ویریب اوس چیخیرآمما اونی تا پانمیر       نیهریا. دي  

ایش چکیر شیکایه ته و . کی حامام قوروغ ایدي واوننان عالوه هئش کس حامام دا یوخ ایدي     
  . اونون باشینی قیرخیب شَهري دؤد دؤره دوالندیریلالر 

تـشت ده  .  گون سورا کنیزلر چیح لی پالتار الري یو یوردوالر کی اَل لرینه بیر شـئی دییـر     نئچه
 پالتارالري  یئره تؤکوب ایش لرینی آختاراندا ، قیزیل گردنبندي تاپیپ خانیما موشتو لوخ             کی

به یین خـانیمی گـؤرور کـی ناحـاخ یئـره خاخـا بؤهتـان ویریـب او آروادیـن آبیرینـا                    . وئریللر  
پئشمان اولوب گئدیرحالل لیغ آلماغا کی گؤرور اوننـار او ائـوي بوشـالدیب            .   دي   وخونوبت
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 قاپی قونشودان اونناري سوروشوب آختارسا دا هئش کـس  اوننـارین هـارا گئتـیح            .گئدیب لر   

  .لرینی بولمور
 خانیمی اوغلونان برابـر اؤز مملکـت درینـه دؤنـوري و گینـه باشـلیر ،گئـشمیش ده کـی                شاهین

گؤي دن اوچ آلما دوشـور ، بیـري منـیم بیـري سـنین بیـري ده          . کیمی  قصرده اؤز خانیم لیغینا       
  . ه نین ناغیل دیی

  
  

  3/7/74 – روایتی خوي
  رحمتلی آنام علویه خانیم:   ائده ن روایت
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  می من دئدي دئداوستا
  

 می ، توسباغا پئشوازيدی امیقورباغا آت. يدی ا می شلوار یلی ق ی ، گئچ  يدی ا می وار می من ی ک اززل
 ریـ  اوسـتا منـه ب  میحمامه دئـد  میگئتد .يدی امی جومک قَلخان  ي ،مه   يدی ا مینجیلیکاوار ق  .يدیا
 غی بي؟دئد بئله خبر مبر وار میدئد .نیمی مال ک ي ، اوزومه باخد   نیمی شال ک  ي وئرد تهی ف ریب .تهیف

 لریدیـ  اي ائرکه يدئد. شه م  یئمی لر   نی چ ریلدی ب یاغلی - یاغلی میدئد .ي د یاغلی چوخ   نیالر
 می ؟ دئديدیرمالی چهیی ننی الرشی پس قيدئد. ده اوچاندا گؤر موشه م ي گؤ   می؟دئدیشی د ای

 کن قورو اَمیوق؟دئدی سوای يدی ایسسی اوی سويدئد. شه م ی الردان گئشم ای در نی در - نیدر
 ده رمـان الردان  وكیـ  بؤ– وكی بؤ می ؟ دئدي اون لود هیی باش گؤوزون ن   يدئد.گؤ رموشه م    

 اَکـن گؤرموشـه م    خـاراب می دئـد ؟يدیـ  گون ده نئچه باتمان دن دارتاهی بيدئد. شه م  یگئشم
 شـه  ی گلمـ هیـ  ی لـ ي مـن بـه   وخیـ  هیـ  گؤرمـه  شیـ  امیدئد! نی لرشی انای گئت باشال گ   يدئد.
  ! ن اوخ رهی بؤمیدئد .ورخ پس من نن قيدئد.م
  
  
  
 لـه یب / "می خـان هیـ  علو" آنـام  کیرحمتل:  ائده ن تی روا8/11/1351 /  یتی روا يخو  •

  . دا دئمک اوالر " قوشماجا " الرا لی ناغی لهی و قافی و آزچوخ وزن لانای اوشاق سا،ی قینچ
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  لولئهین
  

اؤزوده . گونلرین بیرینده آخساخ بیـر لـولئهین وار ایـدي    .  گون وارایدي بیرگون یوخ ایدي     بیر
چـووالی  . عمی سی نن لَجه دوشوب گئدیر اونون  جویز لرین اهمه یه         . الپ شئیطان توخومی    

 گئـدیرم  ":  دئییـر "هـارا ؟  ": خوروز دئییر .  گلیر بیر خوروزا راس. آتیر چیی نینه دوشور یوال    
ائششک . گؤروللر بیر ستَلجم ائششک گلیر.  قوشولولالر بیربیر لرینه دوشوللر یوال       ".اوغورلوغا

 باشین نان گؤتونه بیـر  ": کی بولور گئدیللر اوغورلوغا سوروشور نه قَدر یولدي؟ لولئهین دئییر         
 وننـان   سـورا گـؤروللر بیـر ایـالن ا    ". پـس مـن ده وارام       ": ئششک د ئییـر       ا  ". آغاش یول دي  

چاتـا چاتـدا بیـر توخمـاق دا اوننـا      . آلیلالر نیشان و اودا اونالرا یولداش اولوب دوشـوري یـوال           
  .رینان آیاغ اولوب گئجه نین یاریسندا، چاتیلالرلولئهی نین عمی سی گیله 

 ": دئییـر  . یـه کـی عمـی آروادي اوننـارین سـسینه آییلیـر           باشلیر هره نین ایشینی دئمـه        لولئهین
 یات کی حـتمن بولـه   ": کیشی دئییر"!ائوه اوغرو دوشوب . دوکیشی کی دوبر دیمیز داغیلدي   

 یوخـوزاد نـدي کیـشی؟ یـانین یئـره      ":  آرواد سسله نیر    ".ن قره باسیب یوخوزاد گؤروب سن       
ویزي نن دولدوروردي کی کیـشی گئتـدي پیـه      لولئهین چووالینی ج"! دانیشما  خماقوئریب آ 

قاشــدي داال کــی ایــالن  . یـه گــؤره نــه خبــر کـی ائشــشک بتَــر دن آســقیریب اونوقورخوتـدي   
آرواد دا دوردي چیراغی یاندیرا کی خوروز قاناد چالیب المپانی سؤندوردي       . دوالشدي قیچینا 

اوننـار  . ي کـی گلـین گئـده ك     بوغازا سا لیـب  دولـو چووالینـان دئـد    یبو آندا لولئهین سسین  . 
ائـشیی یـه چیخینجـا آممـا توخمـاخ  تاپدانـدي        . چیخیب گئدنده کیشی ایسته دي اونناري توتـا       

اوتودوالر بیرقویونون آغزیندا کی جویز لري بؤلسون       . توخماخ دا اؤزونو اوننارا یئتیردي    . باشینا
پـاییمی وئـره جـه یـه م     . گلمز  ایسته سه زمنیم جویز دن خوشوم  وزون د ": لولئهین دئدي   . لر    
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 لولئهین قویا بیر داش سـالماخ همـی ،   ".اونا کی قویویا آتدیغیم داشی تئز چیخاردیب منه وئره    
ویزي نـن،       .هامی بیردن تپیلدي قویا و لولئهین ده قویونون آغزین قویدو  سـورا دا بیـر چـووال جـ

دونیـا هـئش   . ونیانین ایشینه باخ آلالها باخ تاري یا باخ سن بود    . یوالآخسی یا آخسی یا دوشدو    
  .زاد ، هئش زاد دان دا بیر شئی اَسکیح 
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   دا شیصبیر
  

فاطمـا آدینـدا   .  گون وار ایدي بیر گون یوخ ایدي ، آلالهدان سئواي هئش کیم یوخ ایـدي    بیر
بو قیز هرگون ائودن چیخیب مکتبه  گئد نده ،  قوالغینـا بیـر سـس گلـه ردي             .ز وار ایدي    بیر قی 
 هایانـا دا دؤنـوب بـاخیردي    "! آي فاطما ، فاطما ، فاطما  ا ؤلو یه قیـسمت  سـن  فاطمـا       ": کی  

. آخیر دا بیر گون جانا گلیب  هر زادي دده آنا سینا  آ شدي دئدي .   کیمی گؤر موردي     ئشه
آز .  سیی ده تئز أ ل آیاق ائلی ییب وار یـوخ الریـن سـاتیب  اؤزگـه شَـهره چیخـد یـالر           آنادده

گؤردو لر  هریان چؤلدي و . گئتدیلر چوخ گئتد یلر بیر عالَمه یول گئتد یلرآمما یولی آزدیالر      
توز دومان ایچینده آز قاال ایتیردیلر کی گـؤز لرینـی یـو مـوب آچانـا ،بیـر بـاغ         .  بیریئل گلیر    هب

باغین قاپیسی . فاطما تئز گئتدي باغین قاپی سین دؤیدو کی بلکه بیر آز دینجه له لر  . ؤردو لر   گ
 گـؤردو آنا دده سی ده اونون دالیجا  اي چه ري گیرینجه ، . آچیلدي و فاطما گیردي ایچه ري   

دا فاطمـا دان  . چؤ لون ایس سی دي و گـؤز ایـشلی یینجـه  قورولـوق     . لر نه با غ وار نه بوستان    
نه قَدر ده آغلی ییب سیزالدیالر  فایداسی ا ولما دي و گؤردو لرآز قـالیر قـاش           .  خبر یوخ دي  

  .قره له و تئز اوردان چیخیب گئتمه سه لر قوش قوردون یئمی اوالجاخ الر 
آ ژ سـوز دوالنیـردي بلکـه    .   اؤزونو با غدا تَح گؤروب آنا دده سین نن ده خبر اولمـادي       فاطما

پ یی یه کی بیر بوالخ گؤردو و اونون یانیندا قیزیل بیر تاس کی ایچی دو لو میـوه        بیر شئی تاپی  
صوب کـی دوردي  گـؤردو   . یئییب ایچیب تَزه دینجه لمیشدي کی اونو یوخو آپاردي     . ایدي  

گیردي ساختیما نـا  و د والنیـب  گزَنـده  اوتـاق     .  دیبینده بیر عیمارت وار گل گؤره سن         غینبا
هر یان دولود ایدي نا ز نعمتی نن و  .  بند ، کی هر اوتا ق یئددي ا وتا غا آچیلیر    الر گؤردو آینا  

دوشـور  .  اوتاق الرین  بیرینده    خزنه لی بیر حامام کی  ایسسی سویو دو م د ورو چـاغلیردي              



 ٢٣  علیرضا ذیحق/ خوي ناغیل الري 

 

 

قیخ پیلله چیخیـب   .   خز نی یه و چیمیب  چیخان نان سورا ، ها سسلیر اونا سس وئره ن اولمور         
یـاخین  . ر اوس طبقه یه و گؤرور گینه ایچ ایچه بیر اوتاخ وار  و الپ د یب ده بیـر تخـت       گئدی

د   .الشیب اؤر تو یو آچان کیمی ، گؤردو تخت اوسته بیر اوغـالن             نـی  اوغـالن یوخـودادي و بـ 
 هـرکس  ": گؤردو کاغـاذدا یازیـب الر   . باشی اوستونده ده بیر دوعانان یازي   . دولو ایی نه نن     

ه گونوز بو شاهزاده نین با شی اوسته اوال و هرگون بو دوعا نی اوخویا ننـان سـورا بیـر              قیخ گئج 
ایینه اونون بدنین نن چیخاردا  قیر خیمجی گون بو جوانین طیلیـسمی سـینیب  آسـقیریب آیـیال                 

   ".بو مودت ده ده یئییب ایشدي یی گونده بیر دنه بادام اوالجاخ و بیر اوسکی سو . جاخ 
وتوز بئش گون بو چتین لی یه دؤزوموشدوي کی  گؤرور قَره چی لر ین سـسی گلیـر و    ا فاطما

بیر اُ ووش قیزیل گؤتوروب گئدیر دورور دووارین  . زیرنا باالبان چالیب دئییب گولمه ده دیلر        
 منه نآي  آغا الر خانیم الر   بیر عا لَمه قیزیل آلیب قیز الریزدان بیری  "دالیندا  و سسله نیر کی         

کنـد یـرین   ".نیز وئرین کی تَح لیح دن الپ بیخمیشام  و ایستیره  م منه قوالخ یولداشـی ا وال   ک
  .باشینا بیر دویونچه دولویوب باغین دووارین نان توللور ائشی یه 

فاطمـا دا زور ببلالهینـا   .  چی لرده بیر قیزي کندیره باغلی ییب فاطما یا دئییللر چح یوخاري    قَره
دئمـه قـره چـی قیـزي دا او بیـژ لـردن و       .  یـزي دووار دان یئنـدیریر یئـره    ن کندیري چکیـب  ق  

آمما فاطمـا هـر زا دي دئـسه ده اوغالننـان هـئش          . فاطمانی دیله توتوب هئی اوننان سؤز چکیر        
تاکی قیز اونو گودوب گؤرور کی فاطمانین چوخ گونو اوس طَبغـه ده گئچیـر  و   .  آشمیر  سؤز

تاکی گـؤز گـؤز ائلیـر و بیـر گـون  فاطمـادان تئـز گیریـر         .  ی ییري اوسته چیخینجا قاپینی با غل  
سورا فاطمانی گؤرور کی گئد یر تختین باشـینا  و اوجـادان بیـر    .اوتاغا و بیر بوجاخدا گیزله نیر      

بویالنیب با خاندا گؤرور کی تخ ده آي کیمی بیر ا وغال ن وارو فاطما دوعانی  .  اوخویور   دوعا
قیـر خیمجـی  گـون    .  سورا  اونون بده نین نن بیر ایینه چکیـر ائـشی یـه     اوخو یوب قورتوالننان    

 نی نهایدي کی  قره چی قیز گینه ایچه ري تَپیلیب  فاطما یئتیر مه میش او دوعانی اوخو یوب ایی  
فاطمانین خبري او لوب ایچه ري گیره نـه گـؤرور کـی اوغـالن     . اوغالنین بدنین نن چیخاردیر    

سن کیم سن نـه چـی سـن بـوردا     ": زویوب قره چی نی گؤردو ودئدي آسقیردي و باشینی قوغ 
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 قره چـی اؤزونـو فاطمـانین یئرینـه قویـوب باشـالدي فـا طمـانین احـواالتینی  اؤز              "نئینی سن ؟    

  سورا اوغالن فاطمانی گؤروب سورشدي کی بس بو کیم دي  کی قره ". دئمه یه    اوناعوضینه  
  اوغـالن  دا بولمـه دن قـره چـی یـه ائلچـی دوردو و       ".دي او دا منیم کَنیزیم    ": چی قیز دئدي    

  آي آلالهـیم سـن ائلـه    ": فاطما دا دینمز دانیشماز  اوزونو توتدو آلالهـین در گاهینـا و دئـدي            
بـو اوغـالن منـیم قیـسمتیم     .  یاخچی بو لورسن و گینه سن بولـه ن یـاخچی دي      ادياؤزون هر ز  

   ". کی گرَح بیر چاره ائلی یه سن ایدي کی ایندي ایش بئله گتدي و اؤزون سن
طیلیـسمین سـیندیغینا گـؤره ده ،  او    .  چی قیزي اولور خانیم و فاطما دا کیفلـت لـیح  ا ئلیـر            قره

چؤل بییابان گؤزل بیر شهر اولور و باغدا آل الوان بیر قصر کی صغیر دن کبیره هـامی اوغالنـین      
  . ایطاعتینده  اولوب اونی شاهزاده سسلیر لر 

 گؤیلون نه ایستیر دئه آلیم ":  بیرینده شاهزاده ایستیر سفَره چیخسین کی خانیمینا دئییر      ینگونلر
:   سور ا دا فاطما یا باخیـب دئییـر   ".  بیر اوسکوده یئر له شن ایپک بیر دوننوق      ":  اودا دئییر    ". 
ساغلی غیز ائلـه   یزینس. هئش زاد ":  فاطما دئیه ر ".  سن ده نه سو قه ت ایستیر سن دئه گینه         "

  ".  منـه ده بیـر صـبیر داشـی گُتـی      ":  اوغالن أ ل چح مز و قیز آخیر دا  دئیـه ر       ". منه بس دي    
شاهزاده گئدیب گلینجه قره چی قیزي  او نون باشینا  مین جوره اویون گتیرهر کـه بلکـه  قاچـا            

 الشاندا قیچـی دیـه ر   یاخیناوغالن سفردن قئیید یب قصره . غینی ساال آمما فاطما گینه دؤزه ر  
  قیلیغ عوض لی ییب چیخار بازا را و. بیر داشا و یادینا دوشهر کی صبیر داشی آلمی ییب 

آخیردا بیـري دئیـه ر کـی مـن ده وار     .   هر یئري اَلَح و له ي  ائله ر آمما صبیر داشی تا پانماز        و
   ". ائوین کیفله تینه ":  ییه ر شاهزاده د. او دا بوکی دئیه سن کیمه آلیسان        . آمما بیر شرطی وار     

 بونو آپارآمما  بونو ناینما سا.  بونی ایستی یه ن هئش واخ کیفلت اوالنما ز    ": توکانچی دییه ر    
هازامـان داشـا   . گؤر هـارا گئـدیر و نئینیـر    . اونا وئره ن نن سورا  بیر دیقه ده اونو گؤزدن قویما          

نن کی یو خسا چینی بیر گلین  کیمی اُ وولوب یئـره  دئسه یا سن چاتدا یا من ، تئز یاپیش بئلین           
شـاهزاده نـی ده فیکیـر      . لیـر  شاهزاده کیـشی کیمـی قـول وئریـب  اوردان آیری            ".  تؤکوله جج 

. . گؤتورور و گؤ رور بو ایش ده بیر سـیرّ وارو اوکمـال دا آننـاخ دا بیـر قیـز کیفلـت اوالنمـاز                 
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فا طما گئده ر میطبا غا .   اونو بوسار گؤره ر نئینیر فاطما نین سو غه تی نی وئره ر و گیز لین جه        
  صـبیر  ":   تعریـف لـه ر ودئیـه ر    نـی و صبیر داشی نی أ له آلیب بوتو باشین نـان گلیـب گئچـه     

  بونو دییـه ن کیمـی   "! داشی صبیر داشی ، سن صبیر لی سن یا من ؟ ایندي یا سن چاتدا یا من      
!  سن چاتدا صـبیر داشـی   ": طمانین بئلینه  و اوجادان دئیه ر اوغال ن گئچه ر قاباغا و أ ل آتار فا  

   صبیر داشی پول پول او لوب تؤ کو له ر یئره و اوننـا     ".داغ دا اولسایدي بو عذابا دؤزمه ز دي         
اوغالن فاطما نین أ ل .  فاطما دا هوشدان گئدیب سریله ر یئره .   ن دامجی دامجی قان آتدا نار      

سـور  .  پارار  سا الر تخته و هوشا گلنده  ، اولوب گئچن لري اونا آننـادار  اوزو ن نن اؤ پوپ  آ     
.   بیر قـاطیرا بـاغلی ییـب  اؤ لونجـه یئـرده سـوروتده للـر        دلیادا دستور وئره ر قره چی قیزینی          

گـؤي دن ده اوچ آلمـا   .  فاطمانان او غال ن دا توي ائلی ییب  شا دلیـق سـسی  هـر یانـا یـاییالر          
  .منیم بیري سنین بیري ده ناغیل دییه نین دوشه ر بیري 

  
  53 / 9/ 28:   تاریخی روایت
  " علویه خانیم "رحمتلیک آنام : روایت ائده ن /  روایتی خوي
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   چیچه یی" گولوم گول "
  

بیـر شـاه وار   . گون وار ایدي بیر گون یوخ ایدي ، آلالهدان سئواي هـئش کـیم یـوخ ایـدي       بیر
قیزي ، باغبا نین اوغلونان سؤووشموشدي  بیر گون قیز او قَـدر اوغالنـین قـوال           ایدي کی اونون    

آناسی گئدیر شاه قـاپی سـینا و اوتـورور     . غیتا اوخو یور کی اوغالن آنا سینی ائلچی یوللو یور           
آروادي آپاریر الر شاهین یانینـا و حـال قـضییه نـی ائـشید ن کیمـی       . داشی نین اوستونده     ئلچیا

  . اولوب اونو مه ییل موسکول یوال سالیر جینی جووود
  .  خبري اولوب گئدیر دوشور آتاسی نین قیش قولونا کی اؤله قاالم گرَه گئده م اوناقیزین

نئینـه سـین   .  گؤرور کی اوغالن بونون ساققیزینی  یامان اوغورلویوب و بئینینه سـؤز بـاتمیر               شاه
آمما بیري نـین آدیـن دئمیـر و    .  شئی ایستیر  نئینه مه سین اوغالنی چاغیریر قصره و اوننان ایکی        

  .  گولونو تاپیپ گتیر سن  اوندا د ییه جه یه م " گولوم گول "شَط قویور کی اگر گئد یب 
 کی بولوردي بو آددا گول دونیا دا  تَه بیر د َنه دي و اونو نـدا یئـري یـوردي بللـی دییـر              اوغالن

. آز قـالیر کـی بیـر دري اوال  بیـر سـوموه         گونو گون نـن رنگـی سـولوب         . دوشور قوصصه یه    
دئمه کی بو آ ت سئحیرلی . بیرگون اؤز اؤزونه دانیشان دا اوغالنین آتی اونون سؤزون ائشد یر           

 قَـم یئمـه کـی مـن سـنی      ": آت دیل آچیر دانیشماغا ودئییر . دي و اوغالنین دا خبري یوخدي  
   ". آپاررام دوز ا و او گولون یانینا 

 ": یئتیریللر بیر باغا  کـی آت دئییـر   . ر آتین بئلینه و آت گوهللا کیمی گؤتورله نیر         می نی  اوغالن
آمما یاددان چیخا تما کی سـن باغـا گیرمـک همـی بوتـون          .بوننان بئله سی ده سنین ایشین دي        

 سطینهاوننارین سؤزونه باخما و  دوز گئت باغین و.   منم " گولوم گول "گوللر دییه جه لر کی   
بونو دا بول اگر  اَلین .    چیچه یینی کؤه د ن چیخات و تو دابانا قاش منه ساري        "م گول   گولو. 
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 اوغـالن گیریـر باغـا و    ". داش اولوب یا پیشا جاخ سان بئـره  . د یسه آیري گوله ایشین یاشدي   
 .  آمما نه قَدرسس کوو گلسه ده قـوالغ آسـمیر    . گؤرور گول لرین هامیسی ائله بیر بیرینه بنزیر         

 چیچـه یینـی  تورپـاخ دان چیخـارد یـر و باشـلیر       " گولـوم گـول   "دوز گئدیر باغین اورتاسینا و   
یئـرده کـی داش الردا دؤنـوب    . قاچماغا کی یئر گؤي بیردن تیتریروتوز دومان هـاوانی بـورور    

 اوغـالن آز قـالیر اَلـه گئچـه     ".  توتون قویما یین قاشـدي    "آدام ا ولوب  دوشوللَر دالیسیجا کی      
  .اوغالن ائله  آتا مین مه یی گؤرور و شاهین قصرینی . ی آت  اونو قورتاریر ک

 و گول  قاه قـاه  " گولوم گول "شاه دئییر . گولو گؤرجه سوینیر  و اوغالن تئز اَکیر باغچایا        شاه
  .چکیب گو لور 

ر آتیـین  گئـد یـ  .    باشلیر ایکیمجی شَر طین د ئمه مه یه  کی اوغالنی فیکیـر گؤتـورور          پادیشاه
 بالیغ ایستیر کی  حوووضا سالیب اؤزي و بـالیخ الري  " دیل تؤکه ن  " بودفه ده    ":یانینا و دئییر    
 آتا و ینیر اوغالن م"! سنی اورادا گؤتورره م.  اوسسون داریخما ":   آ ت دییه ر     ".داریخمی یا   

اوغـالن  .  سـینده   نـین   کَلّـه  " اَ َوریـن داغـی  "آ ت یئل کیمی داغ دره نـی آشـیب دوز دورور        
. گؤرور کی هر داشین دیبین نن بیر بوالخ قئینیر و آددیم باشی هـر ئیـر گـول دي و گـؤل دي               

 بیـر بـا غ   ا بو گؤل لر ین اورتا سـیند ": آت دئییر .  گؤ ل لر ده دولو دي قیزیل بالیخ الرین نان           
 " دیل آچیب دئیه جه لر ایچري گئشمه همی بو تون بالیخ الر  . وار کی اودا ائله دوز بورا بنزیر        

ه سـن بـاغین دیبینـه           .   منم   "دیل توکه ن     تـور آتیـب بـالیغی    .  قوالغ آسمی ییب دوز گئده جـ
    ".  بو باغدا دولودي داشا دؤنموش آدامالري نان . توتماخ همی گینه قاچاجاخسان 

وم دورو  اوغالن گیریر باغـا و گـؤرور گـول لـر بـوز کیمـی  دونـسادا گـؤل لـر و بـوالخ الر د            
اوغـالن  . هامیـسی دا آدام کیمـی دانیـشیلالر   . ایش لـري ده دولـودي قیزیـل بالیغیننـان     . آخیلالر  

 دیـل  "تـوري آتیـر و   . هئش بیر بالیغین سؤزونه باخمیر و گئد یـر چیخیـر الپ بـاغین آخیرینـا           
اوغالن .  بالیغی توتان کیمی  قره بولوت الر گؤي اوزون توتوب هر یئري قره لد یللر "تؤکه ن 

آت  دا دورمور و گیریـر باغـا   . باشلیر قا شماغا کی گینه داش الر آدام اولوب دو شوللر دالیجا       
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پـاد یـشا هـا    .  اوغالن   دا آ تامینمه یین  گؤرور و شا هـین قـصرینی      .  کی اوغالنی قورتارسین    

  . دا گتیریب دي " دیل تؤکه ن بالیغی" وئریللر کی اوغال ن رخب
ر دونیاالري وئریب  سن سوینجه دن آز قالیر چیچه یی چاتدي یا کی بالیخ دیله  کی ائله بیشاها

 شـا ه  دا تئـز   ".  تئز اول اوغالننان قیزي آْ ل  اَله وئر کی یوبانـسان دانیـشماخ یـوخ دي    ": گلیر  
  .*ر اوغالننان قیز دا ئیییللر ایچیللر مطلب لرینه چا تیلال.قیزي چاغیریر و اوننارین تویون باشلیر 

  
 *****************  

: روایـت تـاریخی    / " علویـه خـانیم   "رحمتلـی آنـام   : روایت ائده ن / خوي روایتی    •
  .)بو ناغیل ادبی دیل ده یوخ ، بلکه نه جور د ئییلیب اوجور یازیلیب  ( 29/7/1355
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   نین ناغیلیچؤچه
  

ه شاه عابباسین دوربونونون ده، بیر قري نن   گونلرین بیریند . وارایدي، بیرگون یوخ ایدي    بیرگون
قَري سحري کیشی سینه چؤچه یاپیردي کی چؤچه پیشینجه ،تنـدیرین کولبـه            .قوجا یاشیردیالر 

اوقاشـدي چؤچـه قاشـدي آممـا     . قَري نین بیر ألی اولدي بیر اَته یی . سیندن گؤتورلندي قاشدي  
ایسته دي یییه کـی چؤچـه دئـدي    .يچؤچه نی بیر قورد گؤروب آغزي سوالند . اونا چاتانمادي 

   ".  تَلَسمه قوي بیر سؤزدئییم سورا ":
  :  چؤچه دئدي"!  تئز اول یوباتما":  دئدي قورد

نئچـه قـاپی   / کولبـه سـین نـن قاچارمیـشام     / بیر تندیرده پیشه رمیشه م/ یاغلی چؤچه ایمشه م   من
  سن بیه کیم سن منی یییه سن ؟/ آچارمیشام 

چؤچـه  . آغزي نین دادي قاچیب گؤردو یئسه ده قاالجاق دیشینی دیبینده       بو سؤزلردن    قوردون
چاتدي بیـر ایالنـا و   .گئتدي .نی یئمک دن واز گئشدي و چؤچه ده سالالنا سالالنا دوشدي یوال   

سوروندي چؤچه نـی توتـوپ یییـه کـی     . ایالن گؤردو بو گون ده آلاله روزوسونو یئتیریب دي 
  :   سورا دئدي ".اخال کی سنه سؤزوم وار  بیر دیقه اَل س": چؤچه دئدي 

نئچـه قـاپی   / کولبـه سـین نـن قاچارمیـشام     / بیر تندیرده پیشه رمیشه م/ یاغلی چؤچه ایمشه م   من
  سن بیه کیم سن منی یییه سن ؟/ قورد قووب قاچارمیشام/ آچارمیشام 

  
چه گینه دوشـدي  چؤ.  گؤردو بونون سؤزلرین نن قان ایی گلیر و اونویئمه سه یاخچی دي  ایالن

تولکو گؤردي گئشمه لی تیکـه دیـی و ایـسته دي اونـی     . یئتیشدي بیر تولکویه    . یوال  وگئتدي    
  : یییه کی چؤچه دئدي 
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نئچـه قـاپی   / کولبـه سـین نـن قاچارمیـشام     / بیر تندیرده پیشه رمیشه م/ یاغلی چؤچه ایمشه م   من

سن بیه کیم سـن منـی یییـه        /شام    ایالن گؤروب جوشارمی  /قورد قووب قاچارمیشام  / آچارمیشام  
  سن ؟
 قوجالمیشام ":  گؤردي  چؤچه قره قورخو گلمه یی نن ایستیر اؤزونو قورتارا کی دئدي     تولکو

ن    د دي باال دا ، یاخینا گَل اوتو دیلیمین اوجوندا کی گؤروم نه دئیی سـو قوجالیق اؤزوده بیر د .
  ".قوالخالریم بو گونلر یاخچی ائشیتمیر 

 آلالنیب چیخنجا اونون دیلی اوجونا ، تولکو  ده دیلی نی آغزینا چکیب، لَذ ذَتی نـن           ده چؤچه
  .اونی چئینی ییب اودور

  
  

  21/11/58  - روایتی خوي
  رحمتلیک آنام علویه خانیم :  ائده ن روایت
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   کیچیک اوغلو پادشاهین
  

گـونلرین بیـر   . ایـدي  ش کـیم یـوخ  ایدي، آلالهدان سـئواي هـئ    گون وارایدي، بیر گون یوخ بیر
ییـر اونالریـن    بیـر گـون ایـسته     . گونونده بیر پادشاه وارایـدي کـی اونـون اوچ اوغلـو وار ایـدي              

 -بونـا گـؤره ده وزیـر   . کیملـري اونـالرا آلمـاق ایچـون فیکـره دوشـور      . اوچونوده ائولندیرسین 
 یئتیریـر لرکـی شـهرین    هـامی لیـق ال بـو نتیجـه یـه     .  ییـب اونـالري ییغیـر باشـینا    لهوکیلی خبر ائ 

هـر اوغـالن بیـر اوخ آتـاراق او     . لـر  قیزالرینی بیر یئره ییغیب اوغالنالرین ألینه بیر تیرکمان وئره   
اول ده بؤیـوك اوغـالن بیـر اوخ    . اوخ هرهانسی قیزین آیاقی اؤنونده دایانیرسا او قیز اونون اوال     

ا وکیلین قیزین بلله ییـب اوخونـو   وسط اوغالن د.  و بئله لیکله وزیرین قیزي اونون اولدي      يآتد
ییـر بیـر قـره داشـا و هـامی         کیچیک اوغالن کـی اوخونـو آتیـر ده        . قالیر کیچیک اوغالن  .  آتیر

  قـره . رکن قره داشا یاخینالشـیر    نئچه گون کئچیر و اوغالن اؤز طالعینی دوشونه       . ناراحات اولور 
بو ایشده بیر سیر ّّ آنالییـب  .  قویو وارینده، گؤرور اونون آلتیندا    رتمک ایسته   ن دبه    یئرینده یداش

قـاپینی  . آیاقینی یئره قویوب قویمـاز، قویونـون دیبینـده بیـر قـایی گـؤرور      . قویونون ترکینه یئنیر 
 اؤزونـه  ویـه یاتـان سـئویملی بیـر سـس، اونـ       رکن اوره   باغا گیره . آچارکن اوزونه بیر باغ آچیلیر    

بیـر قیزکـی گـؤزه للیکـده، اونـون تـایی و       . الشیر بیر قیـز گـؤرور    کی یاخین   سسه. ساري چکیر 
نئچه گون بیر لیک ده اوالرکـن اوقـدر اونـالرا خـوش کئچیرکـی گـونلرین           . ایدي  برابري یوخ 

قصره قاییـدیب آتـانال بـو    «: آنجاق بیر گون قیز اوغالنادئییرکی.  حسابی أللریندن چیخیر -سایی
 قونـاق اولمـاق ایچـون بـو باغـا       دن سؤز آچدیقدان سونرا، پادشـاهی و بوتـون قوشـونونی        اقعهو

جریانی کی شاها آچیـب دئییـر، شـاه ائلـه     . اوغالن قیزال وداع الشیب قصره قاییدیر    . رسن  گتیره
شـاهیم  «: دا دئییـر  ییر و اودا جـواب  وزیردن تدبیر ایسته . فیکر ائلیرکی اوغلونون باشینا هاواگلیب    
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ن کیمی گرك ائلـه قوشـوندان     و دئیه ا. یینی سیندیرمایاق    اولسون،  منجه گرك اونون اوره      ساغ

اگر اوغالنین سؤزو دوز . ك سینی گؤتوروب صاباح ناهار اوستو قره داشین یانینا گئده      بیر حصه 
میـشیک و آخـشام کـی     چیخدي کی هئچ، اگر سـؤزو دوز اولماسـا اونـدا بیـر زاد ألـدن وئرمـه          

صـابا حکـی گـون هـامی بیـر      پادشاه وزیرین سؤزونو قبول ائله ییـر و  » .ریک  دؤنهایااولدي سار 
اوغالن نئچه کی دئمیشدي، اوجورده اولور و هـرزاد دوز    . لیکده قره داشا ساري یوال دوشورلر     

ده اوتورو و قیزي گؤرور کی جنته اوخشار باغـدا    پادشاه گئدیب باغداکی کوله فرنگی    . چیخیر
 قیزیـل بـشقابالري   نهایتـده ده .  دولدوروب لشکري دویونجا ئیدیردیر  دویوایلهالري    قیزیل قاب 

أل . پادشاه بو عالمه حیران ایدي کی گؤي دن آسالنمیش بیـر آلمـا گـؤرور            . اونالرا باغیشالییر 
. سـیز زحمـت چکـه بـین    «: قیـز شـاها دئییـر   . رکن، آلما گؤیه گئدیر  آتیب آلمانی توتماق ایسته   

  »  اووجوزدا  گؤره رسیز،نیزي یوموب آچساز ألی
ییب آخشاما یاخین، وزیري ده گؤتـوروب لـشکرله بیرلیکـده      بو ایش دن چوخ حظ ائله     پادشاه

بیر گون کـی اوغـالن باشـینی قیـزین دیـزي           .  آمما اوغالن قالیر قیزین یانیندا    . سارایا قاییدیرالر 
نـه  .  یـالقیز  اوزانیبـدي  -اوسته قویوب یاتمیشدي، او واخت آییلیرکی گؤرور بیر چؤلـده یـالقیز   

مکتوبـا باخـارکن قیـزین    . ق بیر مکتوب باشـی اوسـته گؤرونـور      آنجا.  خبر وار نه باغدان    زدانقی
کـی دمیـردن    سن، گـرك  اگر منی سئویب آلماق ایسته«: گؤرور قیزیازیب کی  . ییر  خطینی تانی 

هازامان اونالر داغیلـساالر، اونـدا   . سن بیر جوت چاریق گئییب دمیر چلیک له منیم دالیمجا گزه     
 سرگردان دوالنـارکن یولـدا    -ئشمان یوالدوشوب سفیل   پ -اوغالن کور . » منیم   سنده من  من سنی 

اوغالن ایشین نه اولدوسوندان باش آچمـاق       .  بیرلري ایله دئیشیردیلر   -دئولر بیر . اوچ دئوگؤرور 
خالچا، قمچی و بیـر دانـا   . دده میزدن بیزه اوچ شئی قالیب دي«: بیري دئییر . ایچون یاخینا گئدیر  

اگر بؤرکو باشـینا قویـوب خالچـا دا    . وموز چیخیب بؤلوشدورمک ایچون سؤز  اونالري. بؤرك
. »ن آپـارار  هـا را دئـسه   نی چیرپاراق ووراسان حضرت سلیمان عـشقیله اوسـنی       اوتوراسان قمچی 

مـن اوچ دانـا داش   . بیـرزاد دئییـل   بـو کـی  «: پادشاهین اوغلو واختی غنیمت بیلیـب اونـالرا دئییـر      
دئولر اونون .  بونالرین هامیسی اونون اوالجاق   داشالري تاپیپ گتیره بیلسه،    وکیمسه ا . آتاجاغام
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اونالر قاچیـب داشـالري تاپاناجـان،      . نیرلر  سؤزونه باخیب داشالرین دالیجا دابا نا قوت گؤتورله       
حـضرت سـلیمان   «: پادشاهین اوغلو بؤرکو باشینا قویوب  قمچی ألده خالچا دا اوتورور و دئییـر    

پادشاهین اوغلو گؤزونو یوموب آچانا قدر اؤزونـو   » .ییرم   یانینا گئتمک ایسته   یلیمله سئوگ   عشقی
  . ییر دن بارماغینی دیشله بیر باغدا گؤرور و قیز اونو اورادا گؤرمک ده تعجب

لنجـه  ده اولـور تـا کـی بیرگـون، قیـزین        نمیر و اوغالن ایلـه شـنلیک ده اي          بیر سؤز دئیه   آنجاق
سـینی   ینا اونون بیر اوغالنـال گـون کئچیرمـه     لریندن بیري، شیطانلیق ائدیب قیزین شاه باباس        ندیمه

  . سؤیله ییر
سنین بوردا  نه «: شاه دئییر. لر رکن دستور وئریر اوغالنی توتوب اونون یانینا گتیرسین        ائشیده شاه

نـن سـنین قیـزین ال ائولنمـک       آلـال هـین امـري و پیغمبـرین شـرعی          «: اوغالن دئییر » وار؟    ایشین
 بیـر  یئـرده اودا بـوکی فـالن      . آمما منیم ده بیر شـرطیم وار      . زوم یوخ سؤ «-: شاه دئییر . »م  ایستیره

سـن   اگـر قیزیمـی ایـسته   . ییـب   بیلمـه  یه جان کیمسه   قصاب کیشی وارکی اونون سیررینی ایندي     
ییـب یـوال دوشـمک     دا قبـول ائلـه   اوغـالن . سـن  نی تاپیپ سیرینی منه دئیه     گرکدیرکی او کیشی  

منـی  «نـی تاپیـپ و حـضرت سـلیمان عـشقیله        چانی  قمچـی   دیگی بؤرکی، خال    گیزلت. ییر  ایسته
بـؤرك باشـیندا   . نین توکانیندا گـؤرور  دئییب اؤزونو قصاب کیشی» . یانینا قوينین یشیقصاب ک 

دندن سونرا بؤرکونو جیبینه  قمچی له خالچانی گیزله  . ییر  اولدوغو ایچون ده، کیمسه اونو گؤرمه     
یینـی سوروشـاندان سـونرا، پادشـاهین      نه ایسته ديقصاب اوندان . ال راست الشیر    قویوب قصاب 

سنه قوناق اولمـاق   نی    غریب اولدوغوم ایچون بو گئجه    . میشم  من أت آلماغا گلمه   «: دياوغلو دئ 
قصاب کیشی اونـون سـؤزونو یئـره سـالمادي و اونـو قونـاق آپاریـب چـوخ حرمـت              » .م  ایستیره

قـصاب کیـشی    . بوتون آچـدي ودئـدي    ییـب حقیقتـی بوسـ       پادشاهین اوغلو آمما دؤزمه   . دي  ائله
منـیم سـیرریمی آنالمـاقال      . دي   سـیرریمی بیلمـه سـن یاخـشی        منـیم «: اوزونو اونا توتوب دئـدي    

. »سحرکی اولدي دورگئت بیرده بویانا دوالنما    . ن یازیقین گلسین    یه  ایگیت لی . یین بیردي   اؤلمه
 -اوقـدر یـالوار  . م ی بیلهکی حتمن گرگ من سنین سیررین   قسمه -پادشاهین اوغلو باشالدي آندا   

 آیاغا قالخیب ایشقاب دان قیرخ کلید چیخارتدي و پادشاهین بدي کی آخیر دا قصا یاخار ائله 
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 بیـر آچیـردي   -کـی بیـر    قـاپی الري  . اوغلونو بیر سالونا آپاردي کی اوردا قیرخ قـاپی وارایـدي          

ین کیمـی منـیم     بـونالردا سـن   «: قـصاب دئـدي   .  سینده بیر آدامین سـوموکلري گؤرونـوردي        هره
سـیرریمی سـنه دانیـشاجاغام آممـا     . آممـا هامیـسینی اؤلدورموشـم   . سیرریمی بیلمک ایستیردیلر 

  »!منیم سیرریم بئله دیر، قوالق آس. جه یم آنالیاندان سونرا، سنی ده بونالرکیمی اؤلدوره
کـی یوخـوددان     آممـا بیـر گئجـه     . ال ائولنیـب اؤزومـو چـوخ خوشـبخت بیلیـردیم            قیـزیم    عم من

هـاردا اولـدوغون کـی      . بیر آز کی کئچدي گؤردوم گلدي     . ییلدیم، گؤردوم او یانیمدا دئییل    آ
یئنـه بیـر گئجـه      . بونون اوستوندن بیـر مـدت کئچـدي       . یین آنالتدي   سوروشدوم سوباشینا گئتمه  

سـینی گـؤردوم و جاوابـدا یئنـه       آمما هاننان گئژدن اونون گلمه. دیم  گؤرمه ی قیزیم - آییلیب عم 
. سـین  صاباحکی گون ألیمـی کـسرکن اونـو دوزالدیـم تـا یوخـوم گلمـه       . و ائشیتدیمهمان سؤز 

قیزیمـی   دن سـونرا عـم   ایدي کی قئینانـام اُتاقـا گیـردي و منـی یوخـدا گـؤردوك        گئجه یاریسی 
مـن ده تئـز آییلیـب اونـالري     .  ال خانیمیم یوال دوشـدولر   نانامقیئ. دئدي» ك  دورگئده«آییلدیب  

قیـزیم بیرینـه ده قئینانـان مینیـب     -بیرینه عم.  ده ایکی آت وار    ط  وم حیه گؤرد. بوسماقا باشالدیم 
. آتیمـی مینیـب اونالریـن دالیجـا دابـا نـا قـو ّت چاپـدیم        . دیـم  منده ماجال وئرمه. یوال دوشدولر 

سیز سـمیر    گیزلین و سس-آتدان یئنیب منده گیزلین. اونالرین بیر قاالیا گیرمک لرین گؤردوم 
قیئنانام یئتیرجک، دایانمـادان لـوت سـویونوب    . لر ایله  قاال دولوایدي حرامی   .سیز قاالیا گیردیم  

سـی   لـرین باشـچی   قیزیمی دا آپاردیالر بیـر اُتاقـاکی حرامـی         عم. ایله اویناماقا   لر  باشالدي حرامی 
لـه نـرکن    قیزیمـی گؤرجـک اونـون یوبانماسـیندان حیـرص        رئیسی عم  لرین حرامی. اوردا ایدي 

قـان گؤزومـون   . دي  سونرا ساچالریندان یاپیشیب اونو قوینونا آلمـاق ایـسته        . اباشالدي یامانالماق 
الرینـی قانینـا غلطـان     لـر اوسـتونه و باشـچی      چکرکن یومولدوم حرامی    قاباغینی توتوب قیلینجی  

  .  ایتدیمنرکن قارانلیقدا گؤزو ائله
بیرگـه، عـم قیـزیم دا    یئریمه گیریب اؤزومو یوخویا ویرمـاقال  .  مینیب ائوه ساري یولالندیم آتی

نـی بیـر    ناهار چاغی ایدي کی عم قیزیم ال قینانامـا  دئـدیم کـی گئجـه      . دیم  هئچ دینمه . یئتیردي
 نـی  هبئله لیکله باشالدیم گئج  . یم آمما قلبی نیزه آلمایین      جه  یوخومو سیزه دئیه  . یوخو گؤرموشم 
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رتولمامیشدي کـی قئینانـام   آمما سؤزوم هله قو. یه هر نه اولوب کئچمیشدي اونالرا تعریف له مه  
 جـادو اولمـاغیم   -له منیم سئحیر   سی  اونون توپورمه . ایشینی آنالییب  برك دن اوزومه توپوردي      

 یـا  یـا هاپیلـدي   هاپیلیـدي . مـن اولـدوم بیـر ایـت و ائـودن قاویلـدیم      . دي  بیر گؤز قیرپیمی چکمه   
آممـا مـن   . يدئـدي و منـی قـاود   » ایـت گئـت  «آروادي مـن گؤرجـک   . قارداشیم گیله گئتدیم 

ك سؤزلریمی آنالتمـاق   سیز اوره  دیل-سیز  دیل. گؤزلریمی قارداشیم قیزینا دیکیب   . دیم  گئتمه
مـین   قارداشیم قیزي باشالدي آتاسینی چاغیرماقا کی بو اتیین گـؤزلري قـصاب عمـی        . دیم  ایسته

: دئدي. دي مهآمما قیزدا أل چک. نیب اوشاقا آجیقالندي له قارداشیم دا حیرص . ییر  نزهگؤزلرینه ب 
قارداشـیم یاخینـا گلیـب گؤزلریمـه     » ..دي نـین گـؤزلري   اینانمیرسان بیر باخ، الپ قصاب عمی    «

دعـا  . باخارکن بیر کتـاب گتیـردي و اونـون قـاتینی آچیـب بیـر نئچـه سـئحیرلی دعـا اوخـودي                
نـی قارداشــیما   باشـیمدان کئچــه . لیــب اؤز شـکلیمه قایتیــدیم  شـی  یــی  دهیمرکـن منــیم جلـد   بیتـه 

 سالماق قرارینا گلدیم ائلـه    جادو منه اؤیره دیب  اونالري طیلیسمه   -یشارکن، بیر نئچه سئحیر   دان
یـه   ائشـشکی پیـه  . قیزیم دا بیر گؤیرچین اولـدي     ده اولدوو قئینانام  ائشّک شکلینه دوشدي و عم        

 ایشیم اونو دؤیمک دي او قدر کی دریسیندن قـان آخـا، عـم قیـزیم دا       سحرباغالییب هر گون    
ییمـی یئییـب آرتیقینـی     خـوره . سینه و هئچ یانا گئتمز نین هره گؤیرچین اولوب، قونار پنجره   کی  

او ّل ده هـئچ نـه   . دن سونرا، هـر نـه قالیرسـادا او گـؤیرچینین پـایی اوالر       ایتین قاباغینا تؤکدوك  
اونـدا  الماغـا،   نین  باشینی گتیریب باشالیارام قامچی  اؤلدوردوغوم حرامی  داکیز،  آمما اون     یئمه

  . »گه الري یئمه قانادالرینی باشینا چکیب باشالیار ایتین آغزیندان قورتولموش آرتیق
دي   کیشی بونالري دئییب قورتارارکن خنجرینی چکیب اونون باغرینی دئـشمک ایـسته        قصاب

خالچانی قمچـی لـۀییب و   . کی پادشاهین اوغلو سئحیرلی بؤرکو باشینا قویوب گؤرونمز اولدي 
پادشـاهین اوغلـو سئوگیلـسی ایلـه     . دي ایله سئوگیلسی نه چاتمـاق ایـسته    عشقیحضرت سلیمان   

تاکی بیر گون یئنه اونو    .  اونودوب گونلرین سایسیی ألیندن چیخدي     زاديرکن یئنه هر    گؤروشه
نـین سـیررینی    آمما اوندا کی قصاب کیـشی . شیطانالدیالر و شاه اونون توتوقالنماسینا امر ائتدي   
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 یئـدي گونـدوز هریانـدا تـوي      رکـن یئـددي گئجـه      شـاه قیزینـی اونـا وئـره       پادشاها آچیقالدي،   

  . چالیندي
  

      1353دي آیی 
  " علویه خانم "رحمتلی آنام : روایت ائده ن 

**************  
  .  خوي لهجه سینده یوخ بلکه ادبی دیل ده یازیلیب دي "بو ناغیل   •
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   دورموش دل لَحشانسی
  

وارایدي بیر گون یوخ ایدي گؤیون آلتیندا و یئرین اوزون ده شانسی دورموش بیر دل        گون   بیر
ایشی فَغَط شاهین باشین قیخماغ ایدي و اونون اوز گؤزون ایصالح ائلی یه ائلی یه . لَح وارایدي

شـاهین دا او ســؤزلر دن خوشـو گلیــب آغزینـی قیزیــل    .، شـیرین صـؤحبت لــر ائلـی یــه یـدي     
وزیر ده کی دل لـه یـین حیرصـین قارنینـا دولدورموشـدي و هئـی           . ورایدي دولد نَنگوموشون  

ویرنیخیردي کی بلکه اونی شاهین گؤزون نن سـاال آنـدایچیر کـی اونـون باشـینا ایـت اویـونی                 
   ": بیر گون کی دل لَح گئدیردي شاهین باشین ویرا  ، وزیر اونون قاباغین کـسیب دئییـر  . گتیره  

بیر دسمال باغال کی شاه دئییر سنین  آغزین نان ایی گلیر و تاپشیریب  آغزان شدربارا گیرمه می  
 اویاننـان دا گئـدیر   ". من نن دئمـه ح ، گینـه اؤزون بیلـه ر سـن      . کی آیري بیر دل لَح گؤره م        

 دل لَح ده آزقالیر ایفاده سین نن جیریال و دئییـر کـی شـاهین آغـزین نـان ایـی            "شاهادئییر کی   
  ". گلیر 
ژد ن شاه  گؤرور کی دل لَح گلیر و آغزینا بح بح دسمال باغلی ییب و گـون ده کـی         گئ هاننان

 دل لَح  کی ایصالح دان قورتولـور شـاه     ". آدام دیی کی  دینیب دانیشیماق دان اَلی اولمازدي          
   ".قیزیل گوموش عوضی بیر نامه یازیر کی گئده  بویون ده حق قینی والی دن آال 

ن گؤز قوالغ ایدي گؤرور کی شاهین حالینا اوسؤزلر هـئش فَـر غ ائلـه مـی              کی اوزاخ دا   وزیر
اونـه  ": اوچیخا چیخدا  وزیر کسیر قاباغینی و دئییـر  . ییب وگینه ده گوله گوله اونی یوال سالیر         

  الر ام  شاه  هردن قیزیل گوموش عوضی  بیله مه یئکه  یئکه انع":   دل لَح دئییر "دي اَلین ده ؟  
ایندي ده گئدیره م بو نامه نی والی یه گؤرسه دم کی هم مه شـه کـی کیمـی یـازدیغی       وئره ر و  
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سـور ادا تَـر تَلـه سـیح     .  وزیر طاماحا دوشوب اونامه نی بؤیوح بیر پوال آالر  ".انعام الري آالم      

  . اوغلون چاغیرار کی نامه نی والی یه آپارا و هرنه وئرسه آلیب گتیره 
یه  یئتیرینجه والی گؤروه کی  شاه یازیب کی بیر دیقه دؤزمـه دن نامـه    نامه نی والی  وزیراوغلو

وزیر اوغلو دا هن هون ائلی یینجه گـؤره ر کـی اونـی وئریللـر جـالد        .  گتیره نین باشین ویرین     
  .اَلینه 

شـاه اؤرتویـو   .   جال د اونون باشینی کسیب قویار قیزیل تَشته کی آپارسین شـاهین حوضـورونا     
.  باخاندا گؤره ر کی باش ، دل له یین باشـی یـوخ بلکـه وزیـر اوغلونـون کـودي               کنارا وئریب   

شاه کی حال قضیی یـه نـی اؤرگـه شـیر     . وزیرین اَلی اَل دن اوزولوب هاي کووي گئدیر گؤیه  
 بولبـول اؤلـدي قالـدي    ":  و دل له یین بیر سؤزو یادینا دوشور و وزیره دئییر ولویوريباشینی تو 

    ".  ایسته گول گول ، ایستر آغال
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   ناغیلیقوردون
  
آژلیق دان باش .  بیر قود  وارایدي کی چوخ آج ایدي  .  گون وارایدي ، بیرگون یوخ ایدي        بیر

آزگئده ر چوخ گئده ر بیر آز یول گئده ر . هرنه چیخسا اونی یییه  آلیر چیخیر یوال کی قاباغینا      
 یاش گئچی گؤره ر ایش ".  من گرَح سنی یییه م ":گئچی یه دییه ر .  و یئتیشه ر بیر گئچی یه 

قـوي  . سؤزوم یوخدي آمما قورخـورام کـی منـی یئمـه یـی نـن دویمویاسـا ن              ": دي و دییه ر     
   ". بلکه هامی میزي بیردن ییه سن گئدیم باال الریمی دا گتیریم کی 

قورد اوتدو گؤزلـه دي کـی گئچـی اینـدي     .   گؤردو قود یوماشاندي و اَکیلدي گئتدي       گئچی
آژلــیخ بولــه ســین الپ آیــاخ دان . گلــر بیــر ســاحات دان گلرآممــا گلیــب چیخــان اولمــادي  

 قویون ". یییه م  من گَرَح سنی": راس گلدي بیر قویونا و دئدي . سالمیشدي کی دوردي اَیاغا     
  ". سؤزوم یوخدي آمما قوي بیر دیقه اوینو یوم سورا   ":  لیدي و دئدي     رمهگؤردو بیر ایش گؤ   

قود گؤردي بـودا اَل  . قویون اؤزون بیر آتیب توتدي و دابانا قوووه ت  قاشدي سوري یه ساري         
قـاغین کـسیب    . گؤردي بیر آت گلیر. دن چیخدي و نئینه سین نئینه مه سین گینه دوشدي بوال       

 دوزي ائلـه مـن ده جـان نـان     ":  آت دئـدي  ". سـنی گَـرَح یییـه م     مـن  آت قـارداش     ": دئدي  
فَغَـط  . سن نـن ده یـاخچی سـین تاپمـاخ اولمـاز      . دویموشا م و ایستیره م کی ائله بیري منی یییه       

ی نه آت  قود گلیب هن هون ائلی ی". گتیریم کی بول کیمه م " قَبیز باراتیمی   "ماجال وئر کی    
 گینه آژ و سوسوز  یولون توتوب گئدیردي کـی بیـر دوه یـه       قود.  دا آرادان ووروب چیخدي     

 سنی گؤي ده آختاریردیم یئرده اَلیمه دوشوب سن و تئز یـا ت       "دوه یه دئییر کی     . توش گلیر   
ه جـور   آتیل بئلیمـه کـی گئـده ح ائـوه و نـ     ":  دوه دییه ر ". یئره کی  باشلی ییم پارتاخلی ییم    

 لـؤه لویـه   –  قورد آتیلدي دوه نین کؤششه یینه و دوه لؤه لویـه    ".راحات سا ن اوجور یئه گینه       
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دوه کنده  گیرینجه جما تین سس کووو قوردي آیییتـدي آممـا   . گئدینجه اونی یوخی آپاردي   

نـا و   بیر زامان گؤردي کی آرواد کیشی اَل ده دیه نَح دوشوب لر جانی  . حئییف کی گئژ آییلدي   
تَـزه  . قود جانین گؤتوروب قاچیردي کی اؤلوسودوشدي  بیرچؤلـه  .  نه یئییب سن توشلی آش  

 پـیس یئـرده اَجلـین آزیـب دي و     ":بیر نَفس آلمیشدي کی گؤردو گلیر مالال رمـضان و دئییـر       
تیم بـو   اؤلوم آلاله اَلین ده دي و منیم ده قیسمه ":  مالال رمضان دئییر ". مژبورام کی سنی یییه م 

 اذان و ختی دي و قوي اذان دئییب بیر ایکی رکَـت  نامـاز قیلـیم    ینديآمما ا. موش  نئینه مح دا    
 آي  میـل لـه ت   " یاخین بیر درمان وارایدي و چیخیـر دامـا اَلـین قویـور قوالغینـا کـی        ".سورا  

زونـه گلنـه     قـورد اؤ ".هارداسیز گلین هاییما کی یوبانساز قود منی دیـدیب پارتـاخلی یاجـاخ           
چـوخ داغ دره  . اودا دایانمـادي باشـالدي قاشـماغا    .  اوسـتونه  رگـؤردو آدام دي کـی یوگـورو   

  :آشاننان سورا اؤزون وئردي بیر داشین دیبینه ودئدي 
سورو صـا  . نئینیر سه ن ایکی نن اوچی .  گئتدین گؤردون گئچی یئه قوي قالسین قورو قیچی          "

نئینیرسـه ن اویـون   . ون یئه قـوي قالـسین قـورو بویـون      بی اوالجاي دین ؟ گئتدین گؤردون قوی      
نئینیـر  . مویون ؟ کؤپی اوغلی اویون باز اوال جاي دین ؟ گئتدین گؤردون آت یئه یانینـدا یـات    

 گـه وه  – بارات ؟ زمی موه صابی اوالجاي دین ؟ گئتدین گؤردو دوه یه گینه گـه َوه  قبزسه ن   
. الجاي دین ؟ گئتدین گـؤردون رمـضان یئـه یانیـدا اوزان     ائو صابی او. نه اینکی مین گئد ائوه      

 آلاله منی اؤلدور کـی بلکـه   ": سورا دئدي "نئنیر سه ن اذان مذان ؟ اذان چکن اوالجاي دین ؟   
 بو سـؤزي بیـر چوبـان کـی اونـا گؤزقـوالغ ایـدي ائـشیده ن         "!  نن ده یاخام قورتولسون      وماؤر

غیرلی ییروقوردون باشینا دوشمه یی نـن اونـون اؤلمـه    کیمی ، داغین باشین نان یئکه بیر داش دی        
  .  سی بیر دیقه چحمیر 
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   خانین ناغیلیکوپه
  

بـو کوپـه بیـر    . گون لرین بیر گونی بیـر کوپـه وارایـدي    .  گون وار ایدي بیر گون یوخ ایدي       بیر
آزگئـدیر چـوخ گئـدیر    .گئـدیر دوشـاب اوغورلوغونـا    .ا و دوشور یوال گون سحر دورور آیاغ   

 هـارا بئلـه یـول    ":عقـرب دئییـر    . آزدان چوخ دان یول گئدیرتاکی بیر عقرب اونا تـوش گلیـر             
نییه دئییر سـن کوپـه تئـز دئـه     .  زهر مار کوپه درد کوپه ":  کوپه دئییر " ؟ هدؤیور سن آي کوپ  

 گئـدیرم دوشـاب   ":  کوپه دئییر "هارا گئدیرسن خان کوپه؟     ": عقرب دئییر    "!گینه خان کوپه    
 دئییـر و  " اولـسون  " کوپه " منی ده اؤزه ن یولداش ائله رسن ؟   ": عقرب دئییر    ".اوغورلوغونا  

 ": چوولـدوز دئییـر   . آزگئدیر لر چوخ گئدیر لر بیر چووالدوزا راست گلیرلر     . دوشور لر یوال    
 دیلین الل اولـسون گـؤزون کـور اولـسون     ":  کوپه دئییر "په ؟هارا بئله آیاق باسیر سان آي کو   

ر    "! نییه دئییرسن کوپه ؟ تئز دئه گینه جان کوپه بیغی بورمـا خـان کوپـه       چووالـدوز کـی او تَهـ 
یـول اوسـتونده   .  اونالر ال یولـداش اولـوب بیرلیـک ده یـوال دوشـور لـر          ئشیدیردئییب جاواب ا  

 قارقا و تویوغودا اؤزلرینه یولداش ائدیر لـر و هـامی بیـر      چوخالرینا توش گلسه لرده آنجاق بیر     
  .لیک ده گئدیر لر او ائوه کی قرار ایدي دوشاب اوغورالسین الر 

ائوه گیرنـده قـاپی نـین آغزینـدا کـی      .  دن بیر آز کئچمیشدي و ائو اهلی یوخودا ایدیالر      گئجه
 منــیم ده پــاییمی ":کَسـسک اونالریــن نــه اوچـون گلــدیک لرینــی آنالییـب کوپــه یــه دئـدي     

 سـن گئـت   ": تویوغادئـدي  .  ائوه کی گیردیلر کوپه هره دن بیر ایـش ایـسته دي          "!اونودمایین  
ــدا گ  ــر اوجاق ــزلنگی ــسته دي و    " .ی ــاقی ای ــده اولم ــین دیبین ــاق داشــی ن ــرب دن ده چاخم  عق

غینـدا   سن ده پنجره نین قابا": قارقایا دا دئدي    . چووالدوزي دا کیبریت قوطوسوندا گیزلت دي     
 کوپـه ده اؤزونـوالم الم وئریـر دوشـاب خومونـون آغزینـا و قـارنینی قورتـا                 ".کی آغاجا قون    
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 قورتا قورت سسین دن ائو صاحابی یوخودان دیکـسه نیـر و      ونونا. قورت دوشابینان دولدورور    

 باشـینا  ":   آرواد یوخولـو یوخولـو دئییـر      "! آي آرواد دور کی اوغرو گلیب        ": آروادینا دئییر   
  "اوغرو نه قئییریر بوردا آخی ؟!. باشینی آت یئره یات آي کیشی. هاوا گلمه سین آي کیشی 

سن دییه !  درور آیا غا آي کیشی ": آرواد اؤزوده سس دن آییلیب کیشی یه دئدي          بیرآزسونرا
اوغـرو  .  یـات آرواد باشـینا هـاوا گلمـه سـین      ": کیشی دئـدي  ".ن کیمی ائله بیل اوغرو گلیب    

  "! آخی هاردایدي
قارقا کـی اونـو گـؤردو داهـا آمـان      . آمما آیاغا قالخیب باشینی پنجره دن ائشیگه اوزاتدي  آرواد

آرواد قورخـوب چیغیـردي و   .قوندي اونون باشینا و باشـالدي دیمـدیک لـه مـه یـه             . وئرمه دي 
آرواد .قاچـدي کــی کیبریتــی گؤتــوروب چیراغــی یانــدیر ســین کــی چووالــدوز باتــدي اَلینــه  

ن کیبریت قوطوسونو آتدي یئره و قاچدي کـی چاخمـاق داشـینی اَلـه کئچیـرده کـی               قیشقیریبا
 دییه دییه قاچیر اُجاق دان " اِي واي اِي واي    "آرواد  .عقرب ماجال وئرمیر و اونون اَلینی سانجیر      

اود گؤتوره کی بیر دن بیره تویوق قول قاناد آچیب اُجاقین کول لرینی سپه له ییـب دولـدورور          
  .زونه آروادین گؤ

 دیغیرالنا  ایسته ییر تـر  – ده بو آنالردا ایشینی گؤروب قارنی دولی دوشاب ایله دیغیر النا       کوپه
تله سیک قاپی دا ن ائشیگه چیخا کی قاپی نین آغزیندا کی کَسسک یولو اونون اوزونـه کـسیر           

 نم قالـسی قـوي گئـدی  .  هله اینـدي پـیس واخـت دي   ":  کوپه دئییر  "! وئر بیزیم پایی     ": و دئییر   
  ".ائو صاحابی ایندي دیر کی یئتیره .سورایا 

کوپـه پـول   .  کسسک بو سؤزدن دیلخور اولوب یئر یندن قالخارکن اؤزونی چیرپیـر کوپـه یـه         
  . پول اولوب دوشاب جاالنیر یئره

 چاغی ایدي کی کوچه یه ییغیشان اوشاقالرین هره سی ، بیر ساخسی تیکه سی اَله آلیـب              سحر
  .یالیردیالر 
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   لیغین عاقیبتییاخچی
  

ي اؤز یولونـان گئـدیرد  . بختی یاتمیش بیر کیشی واریـدي     . گون واریدي بیرگون یوخ ایدي     بیر
ایــالن اینیلــدیردي و . اوردان گئچنــده گــؤزي ساتاشــدي بیرایالنــا. کــی چاتــدي بیــر زاغــی یــا

کیشی نین یـازیغی گلـدي و زور بیلالهینـان اوداشـی وئـردي       . قویروغو قالمیشدي داش آلتیندا     
آممـا ایـالن   . ایالن بیر راحـات نَفَـس آلیـب اؤزون تاپـان کیمـی کیـشی دوشـدي یـوال             . قیراغا  

بیـۀ بیلمـی سـن    . هارا باش آلیب گئدي سن ؟ من گَرَح سنی سانجام        ": دئدي  . ه  قویمادي گئد 
   "کی یاخچی لیغین جوابی پیس لیح دي ؟

دوز دي کی هـره بیـر دده نـین اوغلـودي آممابیـه کـیم       ! عجب خَطی یا قالدیخ":  دئدي  کیشی
  "دئیی کی یاخچی لیغین جوابی پیس لیح دي ؟ 

  ". نانمی سان دوش یوال گئدح کیم نن دئه سن سوروشاخ  ایندي کی ای":  دئدي ایالن
کیشی بوالغا دئیـی کـی سـن نـن قلبـی      .  نان کیشی یوال دوشوب چاتیلالر بیر بوالخ باشینا  ایالن

بـوالخ  . منه دئه گؤروم یاخچی لیغین جوابی پیس لیح دي یا یـاخچی لیـغ    . صافین تاپپاغ اولماز  
بیـه بولمـوردون ؟ مـثَلَن بـوردان گـئچن      .  پیس لـیح دي   البته کی یاخچی لیغین جوابی  ": دئییر  

 ، سو ایچیب اَل آیاغین  یویاننان سورا گئدنده  ده  هم مه شه  اوزومه بیرلومبا توپوروب      رکسه
  ".اودي کی دونیادا یاخچی لیغین جوابی پیس لیح دي . گئدیب دي 

کیـشی کـی   . گتیریـب سـن    دئدي گؤردون کی سؤزوم دوزدي و موفته منی بوقَدر یـول         ایالن
 شـاهاد گَـرَح اوش   ": گؤردي ایش یاش دي و بوایالن ائله ایستیر اونو چالیب ساشسین دئـدي            

  ".ایکی دنه آیري شاهاد دا الزیم دي .  دنه اوال 
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 آش توربان من گیریم اونا کی دا یول گئتمه یه     ":  کی جینی جووود اولموشدي دئدي       ایالنین
کی شـاهادا راس گلـدین توربـا نـی آش کـی مـن چیخـیم و سـؤزون               هازامان  . حالیم یوخ دي  

   ". سوروش
 یورقون آرقین چاتیر بیر سؤیود آغاجینا و اونون کؤلگه سینده اوتوروب دینجـه لـن ده ،           کیشی

ایــالن چیخمــاغ همــی  ســؤیود دن  . توربــانین آغــزین آچیــر کــی ایــالن چیخــسین ائــشی یــه   
دي یا یاخچی لیخ ؟ سؤیود آغاجی باشین توولور سوروشورکی یاخچی لیغین جوابی پیس لیح  

بللی دي کی یاخچی لیغین جوابی پـیس لـیح دي   .  سوروشماغی یوخ ديی اونون ک ": و دئییر   
مـثَلَن هـرکس گلیــب منـیم کؤلگـه م ده دینجــه لیـب گئدنـده ده قــول پوتـامی ســیندیریب        ! دا 

  ". گئدیب
کیشی اونو سسلیر و حال احوالی اونادئیه   . یر هاندا گؤروللر کی بیر تولکو قاچا قاچا بودي گل         بو

ش مـه سـه اینـدي اووچـو گلیـب چیخاجـاخ              بـکیـشی یـه قـاش    . نده تولکو گؤرور کـی تئـز د
گؤزائلیروآننادیر کی سنی قورتارماخ منیم بوینوما آمما سن ده گَرَح منی قورتاراسـان و دؤنـور          

ي آممـا مـن هـا فیکیـر لـه شـیریم        دوزدي کی یاخچی لیغین جوابی پـیس لـیح د    ": ایالنا دئییر   
هـئش بیریـز دوز دانیـشمی    . بو ایش ده بیر حیلـه وار  ! گؤرورم  کی سن او توربایا گیره نمه سن        

  ". سیز
من ائله الپ سنین گؤزون قاباندا گیـره جـه یـم توربایـا کـی      !  او بیر زاد دیی کی ": ایالن دئییر 

   ". بوله سن هئش ده  بیر یاالن ایشیمیز یوخ دي
 توربویا گیرمح همی تولکو  دؤنورکیشی یه تئز دئییرکی توربانین آغزین باغال و اوایالنین      نایال

  . باشین اَزکی هرکس دن سوروشان ائله دییه جح کی یاخچی لیغین جوابی پیس لیح دي
 ": هئین ده تولکو اووچونون گلمه سین گؤروب سوواخ لی بیر باغا دوشونجه کیشی یه دئییر      بو

   ".  آزدیرارسان کی آیري یولونان گلیب منی تاپانمی یااووچو نو
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 یئتیش ها یئتیش ده تئز کیـشی دن او تولکونـو سوروشـور و کیـشی ده سـوواخلی بـاغی            اووچو

ـش ســـن   .  الپ بئلــه اینـــدي دوشــدي اورا  ": گؤرســه دیــب دئییـــر    بـبیـــر آزائلــه زیـــرَح د
   ".ديیورقوننوخ دان آزقاال ائله جانی چیخیر. اونووورابولَرسن
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   باجی الراوش
  

 لرین بیر گونونده گئشمیش سابیق ایام دا ، گئجه نین یاریـسی دي کـی شـاه عابباسـی نـان       گون
شـاه وزیـره   . خ گلیـر وزیري  درویش پالتاریندا شَهري گزیردیلر کی گؤرول لربیر ائـودن ایـشی         

  دئییر پیشدح دور گؤروم او پئنجره نین 
شاه بویالنیب باخاندا اوش گـؤزل  .  نه لر گئچیر کی گئجه نین بو واختی هله یاتمی ییبالر   دالیندا

  .قیز گؤرور کی باغداش قوروب دانیشیلالر 
  : بؤیوك قیز دئییر 

   "ی آال ؟آي آلاله ، بیه گؤي یئره گلر کی وزیرین اوغلوگله من" 
  .  قیزدا آرزو ائلیر کی کاش اودا وکیل ین اوغلونا گئده ردياورتامجیل

  : قیز آمما دئییر کیچیح
گئت سه م ده فغط بیر شرطی نن گئـده  ! حتتا اگر شاه ایسته سه .  من آمما هر آداما گئتمه رم  " 

  ". رم کی منیم حامام بوخچامی شاه ائله اؤزي داشی یا 
 دوزدي گؤزه قوروخ یوخ دي آمما  تا منـی  ":ئییب گولمه یه کی وزیر دئییر  باشلیلالر د قیزالر

   "!ده چوبانلیغا یولالمی ییب الر گئدح قیبله یه عالم 
شاه .  کی اولور شاه ین امري نن آت ویریب اوس چیخیب او اوش باجینی قصره گتیریللر         سحر

توي ائلـه تـدیریب اؤز آرزوالرینـا    اوننارا هرزادي دئییري وبؤیوك باجینان اورتامجیل باجی یا        
سورادا دستور وئریر کیچیح قیزي آپاریب آژ سوسوز بیر چؤلون اورتاسـینا اؤتـوره       . . چاتدیریر

تَح باشینا داغ داش دا اؤز .، ایش دن گئشمیشدي- ایکی اَلی اولور بیر باشی آمما ایش    قیزین. لَر
گـؤردو آغزینـدا بیرقیزیـل    . ی دیـدي شانسینا آغلیردي کی بیردن بیره گؤزونه بیـر آخچاسـیچان         
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دینمز د بشمز دوردي باخدي سیچانا و گؤردو کـی ائلـه دال         . گئتدي و گیردي بیر داشین آلتینا     

   قیزیل دي کی سیچان بیر دلیحدالبا 
سـورا  .  قیز اورانـی بللـه دي و داش گوجونـه بیلـه سـین قـوواالدي             .   د ن چیخاردیب گتیریري   

.  ئر آلتیندا  بؤیوك بیر لَغیم واردي و نئچه خـوم قیزیـل گومـوش     یووانی سؤکوب گؤردو کی ی    
اوقیزیل الردان بیـر  . قیز گؤردي ائله بیر آلالهی وئریب دي و بو ایش ده بیر مصلحت واریمیش 

آزگئدیر چوخ .  نن سورا او لَغیمین اوستون اؤرتوب گیزله دیري و دوشور یوال         تورنآزینی گؤ 
  .گئدیر چاتیر بیر کنده

ائو ییـه سـی   . ن ائله دوشموشدو کی قاباغینا گلن بیر ائوین قاپی سین چالیب گیریر ائوه      دا آیاق
قیـز دینجـه لیـب اؤزون    . اونوائوه آلیب  یئدیدیر ایچیدیر و اَلـین نـن گلـن محبتـی اسـیرگه میـر           

  :تاپاننان سورا دئییر
وزاق دوشـسه م ده ،   من بیر تاجیر قیزي یام کی حرامی لر منی اوغورالییب اؤز ائل اوبام نان ا        "

آمما اؤزوم نن آلالهین آراسیندا بیر آند ایشمیشه م . اونالرین اَلین نن  بیر تَهر قویوب قاشمیشام         
 کـی هـر   سـالدیرام کی اگر جانیمی قورتارا بولسه م ائله بو چؤل بییاباندا بیر بؤیوك کَروانـسارا              

  ".اوال هانسی موسافیربو یول دان گئشسه بیر نئچه گون بوردا قوناغ 
 سورا یول اوستونده کی باغی گؤرسه دیر و دئییر او کیمین دي ساتسین منـه کـی اوردا ائلـه         قیز

ائو ییه سی نین خانیمی دئییـر اوبـاغ بیـزیم دي آممـا اون     . باشلی یاخ بیر کَروانسارا دوزه ل دخ        
یز دئییر قبـول دي  ق. سن آلسان گَرَح اون بیر قیزیل وئره سن . قیزیال ایستی ییب لر ساتما میشیخ     

  . و صاباحی کت خودانین ائوینده کاغاذ یازدیریب ایمضاالدیلالرو باغ، قیزین اولور
معمار باشلیر ایشینه و بیر .  ایدي گئدیر شَهره و اوستا بیر معمار تاپیري" مارال " کی آدي   قیزین

قیـز دا  .  دوزه لـدیر ایل تامام اورا بنّا فهله تؤکـوب گـؤز قاماشـدیران بیـر عیمـارت و کَروانـسارا       
 باال داشی ییر اورا و چوخ چحمیر کی نؤکر کیفلـت  -هردن گئدیري گیزلت دي خزانه نی باال     

  .و خدمه توتوب شؤهرَتی بیر ملَکه کیمی هر یانا یاییلیر
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 گلیب اوردا دوشه ن موسافیر لر اونون سخاوت و دم دسگاهینی نین تعریفینی دیللره سالیرالر و    
شاه بو ایشه مات قالیب وزیـره دئییـر کـی تئـز لـی نـن تـاجیر        . عابباسین قوالغینا خبر چاتیر شاه    

 لشاهی نـان وزیـر بیـر نئچـه گـون یـو      . قیلیغیندا یوال دوشوب اورانی یاخین نان گؤرمه لی ییخ    
گئدن نن سورا آخیردا چاتیلالر اورا و نؤکر لر اونالري گؤرمح همی آتدارینی آلیب بـاغلیلالر          

شاهین نان وزیرین آغـزي بـو شـوکَت جـالال     .و اونالرا صفالی بیر حوجره وئریللر سرطؤوله یه  
آچیخ قالیب چیخیلالر کروانسارانین باغچاسینا کی گزیب دوالشماخ ماهانی سی نـان بلکـه بـو          

دئمه گینه ائله بو واختـا مـارال دا اوتورسـون    .  و کَروانسارانین صاحابین نان خبر توتاالر یمارتع
  .  ده و اونالري گؤروب تانی سین کوله فیرنگی 

 وزیر آلتی یئددي گون اوردا قالیب یئییب ایشسه لرده آنجاخ بولوللَر بورا مـارال آددي           شاهینان
  . بیر تاجیر خانیمین دي

ــا ــب         آمم ــادا گزی ــی باخچ ــون ک ــر گ ــی واردي و بی ــشه س ــر نخ ــارا بی ــزین دا اونن ــارال قی  م
بـو هانـدا شـاهیننان    . ییر کـی گـؤزدن ایتـسین نـر    دوالشیردیالربوتون نؤکر کیفلت و خدمه یه دئ 

وزیر گؤرول لر کی عیمارت دن بیر قددي قالفَت لی خـانیم کـی اوزون ده  بیرروبنـده واردي             
شاه آننادي کی بـو اوال  . چیخدي ائشی یه و کیمی سس له دي هئش کس دن سس چیخمادي          

  :گئشدي قاباغا ودئدي . اولمویا ائله مارال خانیمین اؤزودي
  "!اَمریز اولسا بویورون . بویون ائله صوب دن دي بوننار یوخ دوالر " 

  :  مارال کی مخصوصن سسین اَزیب بوزوردي نازینان  دئدي 
گئـدیردیم باغچـانین   . هاردا اولسا الر ایندي تاپیلیب گلـه ل لـر     .  سیزه زحمت وئره م مه رم        " 

  ".نیم بو خچامی گتیره لردیبینده کی مخصوص حاماما و ایستیردیم کوله فیرنگی دن م
 شاه  کی گؤرور ائله بوننان یاخچی بیر فورصت اولماز تا مارال خانیمی آرتیخ تانی یا تئز دئییر        

:  
   ". سیز بویورون من همن گتدیم .  به یه من اؤلموشم خانیم " 

  :  یئتیر ها یئتیرده شاه سوروشورحاماما
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هرگـون بـوردا شـاهانه    .  قَدر حئیران قالمامیشدیم دونیانی گزیب دوالنسام دا ایندي یه جان بو        "

تـاجیر  . هـامی یـادا حؤرمـت احتیـرام اولـور     . ضییافت واردي و هئش کیم نن ده پول آلمی سیز        
کاش کی منه بو . باشی نان بیر ناخیرچی یا دا بیرگؤزون نن باخیلیر و هئش کیمه فرق قویولمور        

   "! سیررین دییه ردیزشینای
شاه باخـان دا  . رده بوخچاسینی شاهدان آلیب اوزون ده کی روبنده نی آچیر  حاماما گیرهاگی  قیز

  : گؤرور کی بونوبیر یئردن تانیرو ایستیرآغزین آچا دانیشا کی قیز دئییر 
  " ایندي کی منیم یئر بوخچامی حاماما جان گتیریب سن دئه گؤروب منی آلیر سان یا یوخ ؟ "

  .ا قویوب دي آمما قیزدا گئشمه لی قیز دیی  شاه  بیردن قیزي تانیر وگؤرور بح بار
سـن  .  آلمـاخ نـدي قیـز   ":  عابباس کی بو گؤزل لیح و شان شؤهرته  مات قالمیشدي دئییـر       شاه

  ".منیم جان داماریم سان و بوندان بئله قصرین ملکه سی
رمـه   لی نن مارال قیز،شاهین خانیمی اولوري وبودي کی دییه للر آلاله وئرسـه ده اوزون گؤ    بئله

  !آلسادا 
  
  

**************  
   6/10/56:  روایتی خوي

  رحمتلی آنام علویه خانیم:  روایت ائده ن 
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   احمدآوچی
  

احمـد گـون ده چیخـاردا آوا و    .  لـرین بیرینـده آوچـی بیـر اوغـالن واریـدي آدي احمـد              گون
شیریب دوشـوره  ویردیغی شیکار الري  ائوه گتیریب، آناسی سـاتدیغین سـاتاردي قـاالنین داپیـ         

بیر گون آوچی احمد داغالردا بیـر اووو قـاوالیردي کـی بیـر تـوالنین اینیلتـی سـی اونـی                 . ردي
آوچی احمد ایش گوجونو بوراخیب .   گئدنده گؤردي کی بح یارالی دي      نادایاندیردي و یاخی  

ر سـونکی گـون گینـه آوچـی احمـد چیخیـ      . اوتوالنی گتیریر ائوه و باشـلیر یاراسـین باغالماغـا       
شیکارا آمما هله شـیکار ویرمـامیش بیرکؤرپـه پیـشیح گـؤرور کـی ائلـه اونـون دؤوره سـین ده           

پیشی یـه باخیـب اوره یـی یـانیر و گینـه بیـر اوو ویرمـامیش        . یرویرنیخیر و بیله سین نن اَل چحم   
آناسی کی گؤرور آوچی احمد ین ایشی اولوب اَلی بوش ائوه  گلمح و واختینی         . قئییدیر ائوه   

 صـاباحی هـاردان اولمـالی دي بیـر اوو ووروب     ": پیشی نن گئچیتمح حیس له نیر و دئییـر      ایت
   "!وموزديگلمه لی سن کی یئمه یه هئش زاد یوخ

 احمد سحري تئزدن یوال دوشـوب داغ داشـی اوو دالیجـا آت ویریـب اوس چیخیـردي            آوچی
ودان چیخارداکی گـؤزو  سورا گئدیر اونناري س. کی بیر گؤل گؤروب بئش اون اؤردح  ویریر      

ایالنی قورتارانمیر آمما اونـون باالسـینی   . دییر بیر ایالنا کی بیر قَجیر آز قالیر اونی دیده له سین      
  .  سالیر توربایا  و ویردیغی اؤردح لري نن برابر گتیریر ائوه وبگؤتور

 مـن ایـالن   ": لر ساویشدیقجا او ایالن بؤیویوري تاکی بیر گون دیل آچیب احمـده دئییـر      گون
دده می اَل دن وئرسم ده بابـام   . الر سولطانی نین نوه سی یم و بوردا قالماغیم داها مصلحت دیی 

 گینـه منی یئتیر اوناآمما دئـسه کـی نـه پـاداش ایـستیرسن دئـه       .  ایلیم آختاریر–منی ایندي ایلیم    
  ".یاقوت اوزوییآخیردا گؤردون کی چوخ ایصرار ائلیر فقط دئه او اَلین ده کی . هئش زاد
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 احمد ایالنی  آپاریر او یئره کی او دئییري و ایچري گیرینجه گـؤرورکی یئـردن گـؤي           آوچی

  . دن ایالن دي کی قئینیر
 داش قاپی اوزونه آچیالننان سوراگیریر بیر قصره کی  گؤرور اژدها بویونـدا ایـالن الروار           نئچه

. ی ایـالن دي و بـدِنی آدام کیمـی    و قیزیل بیر تخـت اوسـتون ده شـاهمار بیـر ایـالن  کـی باشـ            
  : سولطان ،نوه سی نی ساغ سالیم گؤروب بوله سینی قوجاخلیري و آوچی احمد ه دئییر 

دونیا مالین دان نه ایسته سن ایسته کی سنه یو     .  سنین بو یاخچی لیغین یاددان چیخاتماغ اولماز       "
   "! خ دئمی یه جه یه م

  :ر یوال گئتسین کی سولطان دئییر  احمد هئش نه ایسته میر و دوزه لیآوچی
آرزون نَدي دئه کـی  .  بوردان اَلی بوش گئت مه ییین ایالن الر دونیاسینا بیر بؤیوح توهین دي  "

  ".سن نن هئش زاد اسیرگه می یه جه یه م 
وئرسـن اگـر او بارماغینـدا کـی اوزویـو      .  منه هئش نه الزیم دیی  ":  آوچی احمد دئییر     آخیردا

  "! ر ساخلی ییم وئر کی یادیگا
  :  ایالن الر سولطانی بیر آن دوروخوب باخسادا ، اوزویونو چیخاردیب وئریر اونا و دئییر 

فغـط صـاحاب اول کـی    . آممـا حاللـین اولـسون    .  سن منیم الپ جان داماریم نان یاپیـشدین      "
و اؤپـوپ  بو جادو اوزوح دي و  گؤیلون دن نه گئشسه ، اون. هئش واخ اؤزگه اَلینه گئشمه سین    

  ". گؤزون اوسته قویماخ همی سنه ظاهیر اوالجاخ دي
 احمد یورقـون آزقـین گلیـردي کـی یئتیـردي بیـر بوالغـا و اَل اوزون یویانـدا قلبـین دن             آوچی

بو اوزدن ده اوزویو اؤپوپ گؤزو اوسـتونه قویمـاخ   . گئشدي کی کاش بو لحظه ائوده اوالردي     
 "وخوسـو گلمیـر و فیکیـري گئـدیر شـاهین قیـزي      گئجه نـی نئینیـر ی  . همی اؤزون ائوده گؤرور 

  :سحر کی اولور یئییب ایچن نن سورا آناسی نا دئییر .  ین یانینا "شهزاده ناهید
دوزي چـوخ دان دي کـی منـیم     .   قدیم نن دئییبلر کی اؤلمح اؤلمح دي خیریلـداماخ نـه دي            "

بویـون گَـرح دوروب   .انمیرامگؤزوم شاهین قیزیندادي و  نئینی رم اونون عشقین  باشیم نـان آتـ            
   ".گئده سن ائلچی کی  گؤرح باشیمیزا نه گلیر 
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  :  گؤرور ائله بیر احمدین باشینا هاوازاد گلیب و دئییر آناسی
 آنان ملر قالسین باال ، ائله بیر سئفئه زاد اولوبسان منیم خبریم یوخ دي هن ؟  سحرین گـؤزون      "

  "نن دوروبسان ائله بونی منه دییه سن ؟ 
 احمدین آناسی چوخ دئسه ده آز ائشیدیر و آخیردا گؤرور کی او دیییه نه باخماسا اَلین           آوچی

  . نن قورتولمویاجاخ دي
هاننان گئژدن .  دي کی دوز گئدیر شاهین قاپی سینا  و  اوتورور ائلچی داشی نین اوستون ده        او

بو فیکیـري نـن کـی    . یب دي اونی آپاریلالر شاهین یانینا و ائشیدیر کی قیزي شازدایا ائلچی گل          
  . دلی زاد اولوب دي تاپشیریر بوله سینه بئش اون چؤرح وئریب یوال ساالالر

  :  ویرا گیریر ائوه و احمد حال احوالی بولن نن سورا دئییر – آناسی شیلدیریم ویرا احمدین
قیزیـل  آمما بو دفه آغیر لیغـین جـا   .  صاباح سحري  تئزدن دوروب گینه گئده جه سن ائلچی        "

  "دییه جه سن فغط شرطیزي دئیین ؟. وئرسه لرده قویوب گلمی یه جه سن 
 شاها خبر وئریللر کـی او دونـن کـی آرواد گینـه گلیـب دي و نئنـی ریـح ده قویـوب                 صاباحی
  :شاه دئییر. گئتمیر 

بویونـو ده قویـون گلـسین    .  ائله بیر اونون عغلی کی قاچیب هئش بلکه ا اَجلـی ده آزیـب دي    "
  ".ي آمما صاباح دا بئله ائله سه، دینمز دانیشماز باشین وئرین جلّاداَلینهایچر

  : ،احمدین آناسی نی کی دیندیریر و گؤرور اوغلونون زورونان دوروب گلیب دي دئییرپادشاه
آمما من قیزیما اونـا وئـرره م کـی یئتمـیش یئـددي دوه سـی اوال و             .  منیم هئش سؤزوم یوخ      "

هازامـان سـنین اوغلـون بوننـاري جورلولـو یـه بولـدي،        . گی سی قیزیل  دولرین ده یوکو و اوزن    
  "!اونودا گؤتو گل ائلچی کی آیري بیر شَط لریم ده اوالجاخ دي

  : آناسی ائوه گلیب و شاهین بوتون دئدیح لرین اوغلونا دییه ن نن سورا ، احمد دئییر احمدین
بیردن بئخـاب ائلـه ر و ایـسته     پس گئجه نی تئز گئت یات کی سحري دوه لر ین سسی، سنی   "

   ". میرَم  آخشاماجان گیج اوالسان
  : آناسی باشینی توولویوب دئییر احمدین
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  ".پس سن ده گئت یات کی بلکه بوننارین هامیسین یوخودا گؤره سن "

 صاباح گون چیخار چیخماز ،دوه لرین سسی آروادي آییدیب دورور باخا گؤره نه خبـر کـی             
گؤزلرینــه اینــانمیر آممــا جمــاتین . ا دال دوه دي کــی دوروب ديگــؤرور بــئش کوچــه دال بــ

  .  هویوخا قاپی یا ییغیشماسی ائله بیل کی یاتمیشدي بیرده اونی اویادیر–هویوخا 
 اوغلونا آییدا کی گؤرور اوغلو شاهانه بیر لیباسی نـان اوتـوروب سـوفره باشـیندا و اونـی           گئدیر

وئریب دئیی دو حاظیر الن کی قیزیـل بیـر سـینه ریـز ده     سور ادا  اونا زرباف بیر دون      . گؤزلور
  . وار کی تا خا جاسان بوینان

 کی ائله احمدین آناسی آننیر کی اوغلو ائله اونی عبـث یئـره شـاه قـاپی سـینا ائلچـی          بوردایدي
  .یولالمیر و بو ایش ده بیر سیر وار کی او هله بولمور 

تـاکی  . قوالغینـا و اودا بـو ایـشه حئیـران قـالیر         اوننا ر ائودن چیخمامیش خبر چاتیر شـاهین          هله
  . دئییللر اوننار قصرین قاپی سین دادیالر و اوتوروب الر ائلچی داشی نین اوستون ده 

.  تئز چیخیر قصرین ائشی یینه و گؤرور کی اوهرنه ایستی ییب هامیسی قاپیسیندا حاضـیردي  شاه
وه لـرین یـوح لرینـی بوشـالدیلالر کـی      شاهین امري نن قصرین قاپی الري تاغ باتاغ آچیلیب د        

  .گؤرور ائله هامیسی قیزیل جواهرات دي و او دییه ن کیمی اوزنگ لري قیزیل دان 
  :سورا اوزون توتور اوغالنا و دئییر .  شاهین گؤزلري گولوري و گئچیر مئهمانخانی یا 

یزیمـی گؤتـوروب    قیزیم سنین دي آمما من  ده کـی ق   "ناهید".  سؤزوم نن قاچان د یی ره م         "
ائله بئله سینه سنه وئره نمه رم ؟گرح شهزاده نین شَنینه الییـق بیـر عیمـارتین ده اوال کـی مـن ده         

  ".دوس دوشمن یانیندا خاراب اولمویام
  : احمد دئییر آوچی

 منیم قصریم حاضیردي و کوله فیرنگی یه چیخیب گون باتانا باخساز گؤره جح سیز او گـون         "
   ". کیمی ایشیلدیري

ــه      شــاه ــري ائل ــدا گــؤرور، نئجــه کــی اودئیی ــن باخان ــون ن ــه و  دورب ــه فیرنگــی ی ــر کول  چیخی
  ". قصرین بیر کرپیشی قیزیل دي بیر کرپیشی گوموش.اوجوردي
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 دا سؤزون نن دؤنمور و گئدیب اورانی یاخین نان گؤره ن نن سورا اوننارا  بؤیوح بیر تـوي            شاه
  .توتور
 ین خبري اولـورکی  " شوش قالخ دئو "لر کی بیر گون  نر شیرین نی نن گلیب گئچیر دی     گون

او کی یوز ایـل دن چـوخ   . ایالن الر سولطانی نین جادو اوزویی آوچی احمدین بارماغیندا دي        
 سـی نـین قیلیغینـا    "کوف قَري"اودي او اوزویون دالسیندا یدي تئز سئحیر ائلی ییب دوشور بیر        

 اوووج قیزیل خدمه لـره وئرمـه یـی نـن      –ووج  و خوش گئییم نی بیر قَري کی اولیشیرین دیل .
  :سورا تاس آتیب بیر فال توتاننان سورا دئییر . بیر باهانان اؤزون یئتیریر شهزاده ناهیدین یانینا

  " هئش بولورسن کی خانالر خانی احمدخان اوزویون سن نن چوخ ایستیر ؟"
  :  خانیم بح دن گولوب دئییرمارال

من او ناجان دئسه م وئرر هـاردا قالـسین   .  فیکرین خاراب ائله مه   سن اوجور شئی لردن اؤتور     "
   "!اینانمی سان اگر صاباح بو واخ گه گؤرکی اوزوح من ده یا یوخ ! کی بیر اوزوح 

 شـیرین دئییـب گولـوردولر کـی بیـردن      – یاریسی ایدي کی ناهیـدي نـن احمـد شـیرین          گئجه
  . شَهزاده اونون اوزویون ایستیر

ح      . ئز اَل آتیب اوزویـو ن چیخـاردیر و ئریـر اونـا             احمد ده ت   آوچی ح بـ آممـا اوزویـو وئرنـده بـ
تاپشیریرکی فیکر ائله بو اوزوح منیم جـانیم دي و هـئش واخ اونـی بارمـاغین نـان چیخاردیـب                 

  .اؤزگه اَلینه وئرمه 
 قري سی صـاباحی ائلـه دوز وختینـده اؤزون یئتیریرقـصره و اوزویـو ناهیـدین بارماغینـدا          کوف

  :کوف قري سی دئییر . رمح همی سوینجح دن آزقالیر چیچه یی چاتی یاگؤ
دونن دئمه من سهو ائله می شـه م و تاسـین یـازي الریـن       .  قیزیم ،سن دییه ن الپ دوزوموش      "

گلمیشدیم ائله دییه م کی او سنی جانین نان دا چـوخ ایـستیر و الزیـم دیـی              . دوز اوخومامیشام   
 رفَغط منیم ده دونیادا بیر آروزوم وار اودا بوکی عـؤمروم ده بیـ  . ه سن کی اوزویو بیرده ایستی ی    

دفه ده اولمالی دي الیم دیه او اوزویه کی ناهید اوزویو بارماغیننان چیخاتماخ همـی قَـري الـین                
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نن توتوب آلیري و بیر گؤز آچیب یومونجا قصر،یئرلی کـؤك لـی  توزدومـان ایچینـده گؤیـه          

  . قالخیر
آخشام اوستی ائوه دؤنوردي گؤردو هر یان چؤل لو بییاباندي و قصردن خبـر      احمد کی    آوچی

فیکیر ده یدي کـی گـؤردو دئـولر یوردونـدا بیـر زاد ایـشیلدیر و دیقّـت ائلـی یـن ده             . یوخ دي 
اورادا ائله بیر یئر ایدي کی قوش گئتـسه یـدي قانادسـاالردي آت گئتـسه      .گؤردو اؤز ائوي دي   

 گؤردو عغلی بیر یئره چاتمیر و باشینا هر کول اَ لَن سـه ده ائلـه         دوشونسه ده  وخچ. یدي دیرناق 
  :اؤزي اَلی ییب و اؤز اؤزونه دئدي 

من نییه گَرَح ایـالن الر سـولطانی نـین    .  یئددي ده باشا دوشمویه ن یئتمیش ده ده باشا دوشمز       "
اخچی دئییـب لـر   سؤزون قوربته ساالردیم و اوزویو وئه ره یدیم شهزادي یه ؟  ائرمنی لر ائله یـ       

  "!کی کاش موسلمانین سونکی عقلی بیز ده اوالیدي
 احمدین فیکري گئتمیشدي ناهید خانیمین یانینا و احساس ائلیـردي کـی کیـشی لـیح ده          آوچی

  .اودي کی اوتدوغو یئرده اوتدي گؤره نئینه مه لی دي. بیر حقّی یوخ دي
اغیندا او کوف قـري سـی بیـر قورخـولی        آمما ایندي ائشیدح ناهید خانیم نان کی گؤزونون قاب        

 گولـه  –دئو  کی گولـه  . دئوه چؤندي و اونون اوزونه گولمح همی آزقالدي باغري چاتدي یا           
بو آرادا ایت پیشیح کـی هـر زاد دان خبـر دار    . اَسنیردي گؤردو یوخوسو گلیر و گئتدي یاتدي      

  :  خانیمین یانینا گلیب دئدي لرناهیدایدیالر 
دئـولرین  ده  . بیـزیم شانـسی میـز اوردا کـسیب کـی دئـو شـیرین یوخـودادي            !  هئش قَم یئمه   "

اونا گؤره ده یاتاندا اوزویو قویوب آغزینـا یاتیـب کـی بیـردن گئـدیب           . یوخوسودا آغیر اوالر    
  ". آممابیزیم ده بیر  نَخشه میز وار .  اونی بارماغین نان چیخاتمی یاسان 

ن بورنونـا سـوخاندا ، دئـو بتَـر دن آسـقیریب اوزوح       قویروغون سیرکی یه بولـور و دئـوی     پیشیح
ایت ده آتدانیب  اوزویـو گـؤي ده توتـور و وئریرناهیـد خانیمـا کـی اؤپـوپ             . آتدانیر ائشی یه    

گؤزي اوسته قویماغی نان دئوین اوت آلیب کول اولماسی نان قصرین اؤز یئرینه بیرده قئییتمـه              
  .یین، قلبین ده نیت توتا
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بو ایشی گؤرمح همی، گینه توزدومان قالخیر و بیـر گـؤز یومـوب آچانـا دئـوین         خانیم دا    ناهید
آممـا هلـه یئـرین نـن  گؤیـون      . کول اولماسین گؤرور و قصرین گینه اؤز یئرینه قئییت مه سـین       

آراسیندایدیالر کی ایتی نن پیشی یین گؤیلون دن شـوخلوخ گئچیـر و اوزویـو آتیـب توتـوب                
وح اَل لرین نن قورتولوب دوشـور دریایـا و دریایـا دوشـمح همـی          بیر ده ن اوز    کیاوینادیلالر  

  . ناققا بیر بالیخ اونی اودوري
 احمد کی فیکیرده یدي گؤرور قصر، گؤي ده اوچا اوچا گلیري و بوتون چؤللی بییابان       آوچی

قصرین ایچینه گئدیب شَـهزاده ناهیـدي سـاغ سـالیم گـؤرن      .  باشلیر دؤنور باغالرا و چیمن نَره       
یمی اور یی یئرینه گلیر و اونون آغالماماخ دان آویـداننان سـورا، ایتـی نـن پیـشی یـی سـؤزه                ک

  : توتوب هر زادي آننیر ودئییر
  "! قَم یئمی یین کی اونو ندا چاره سی واردي"

 کی اولور آوچی احمد ایتی نن پیشی یی  ده گؤتوروب گئدیر دریانین کنارینـا و بوتـون             سحر
ح دي    بالیخ چی الرادئییر     بـالیخ چـی الر دا کـی هامیـسی     . کی هر ناققا بالیغا بیر  قیزیل وئره جـ

 ده نبو اوزد.  اونی تانیردیالر قاییخ گمی لري گؤتوروب گئدیللر تور آتیب ناققا بالیخ توتماغا    
هر ه اؤز توتدوغی بالیغی گتیریر ساحیله و هر بالیغا بیر قیزیل آلیـب گینـه گئـدیر بیـر آیریـسین          

ت ده کی ائله یئددي آغاش دان اوزویون اي یین آنناردي بالیخ الري ایـی لـی یـه ایـی        ای.  توتا
ح همـی ، اح         .  لی قاباغا گئدیردي   ت مـ مـد تاکی بالیخ الرین بیرین بللـی ییـب  احمـده گؤرسـ 

باشلیر اونون قارنین سؤکوب ایچ آالتین ائـشی یـه تؤهمـه یـه و بیـردن بیـر ه گـؤزوي ساتاشـیر                
  .ماخ همی ائله بیل کی دونیانی اونا وئریللراوزویه و اونی تاپ

وینجح ، آوچـی           ایتی نن پیشیح ده تئز قاچیب شـهزاده ناهیـده موشـتولوخ وئریـل لـر و او دا  سـ 
  . احمد ین قاباغینا چیخیب اونو چکیر باغرینا

  . سیزین ده مورادیزي وئرسین نئجه کی اوننارین مورادین وئرديآلاله
  9/11/55 – روایتی خوي

  رحمتلی آنام علویه خانیم :  ائده ن یتروا
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  زیرناچی 
  

زیرنـا  .گون لرین بیرینده زیرناچی بیر کیـشی وار ایـدي      .بیر گون وارایدي بیر گون یوخ ایدي        
سالدي چیخدي گؤردي .چاالن دیشی دوشموشدي و کاسیب لیخ  بوله سینه بح زور وئریردي        

ح   قو.اؤلمه سی فالماسین نان یاخچی دي    لالرینی بوش بئکار توولویوب قره گون نن اَل لَـش مـ
شـاه قـاپی سـیندا نـؤکرلر  اونـو      . باشینا ویریـر کـی گئـده  شـاهین یانینـا           .بوله سین یورموشدي    

 بـو  ": شـاه سوروشـور   .آمما او اَل لَرین نن قورتولوب قاپینی وئریر تَپی یـه    .گؤروب قووورالر   
 ": شاه دئییر "!جین بیري  گلیب دئییر شا ها سؤزوم وار    آ ": دئییللر  "هاي کوو نَدي دوشوب ؟      

 بـو  ": زیر ناچی ایچه ري گیریب دئییر ".قویون گلسین گؤروم سؤزونون آدي نَدي    . اوسسون  
 سورا باشلیر آغزین نان چیخانی شاها دئمه یـه  ".بیر سؤزدي کی فقط گَرَح اؤز قوالغیزا دییه م     

شاه گؤرور بو هرکس دي جانین نان دویوب دي آمما او . واونی بیر یوللوق یویوب آریتداماغا  
قَدر ده آنناغی وارکی بو سـؤزلري اوجـادان دئمـه دي و منـیم حـؤرمتی مـی اؤزگـه لـر یانینـدا           

اونا گؤره امر ائلیر کی اونا بیر توربا قیزیل وئریـب عیـز زت اِحتیرامـی نـان یـوال       . سیندیر مادي   
سن ":  آچیخ قالمیشدي اؤزون یئتیریر زیرناچی یا و دئییر  وزیرین کی بو ایشه آغزي".ساالالر 

 ":  زیرنـاچی دئـدي   "شاها نه دئدین کی اونا او قَدر خوش گلدي و بو قَدر سنه انعام وئـردي؟      
 وزیـر دییـه ر اوسـسون    ". سنه باخـاربیر توربـا قیـزیال    .دییه رم آمما بو ایشین بیر آز خرجی وار  

قدیم لر من شـا هـین زیرنـا معللـی مـی یـدیم کـی اونـا هـر زادي           ": زیرناچی دییه ر    .قبول دي 
ه دي و دئـدي     ". اؤرگَت میشدیم فقط قالمیشدي بیر پوفی کـی اونـی دئـدیم       ح مـ وزیـر اَل چـ 

زیرنــاچی نئچـه مـوددت وزیــره قونـاغ اولـوب بوتــون     . هوهمـان گَـرَح منــه ده اؤرگـه ده سـن     
  .هاواالري اونا اؤرگه در 
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شاهالر آییغ اوال لالر و گـؤره  .ر کی بیر گون شاه ،وزیري نن چیخار شیکارا  گون او گون اوال   
 نه دي او کئف ده دیـح دوروب  ": سوروشار . رکی بیرشئی اونون پالتارینی بح شیشیدیب دي        

 شـاه تَعججـوب ائلـی    ". قربان ائله سیزین کینه تاي بیر شـئی دي  ":  وزیر دییه ر ".شیشیب دي   
 شاه گؤره ر بیر اوزون زیرنـادي و دییـه ر    ". ات گؤروم نئجه بیر شئی دي        چیخ ": ییب دییه ر    

 وزیر باشالر سن به ". پس چال گؤروم نه جور چالیرسان !  حتمن کی گتیریب سن چاالسان ":
شـاه بولـه رکـی اوال    .  یه نن بیر گووه ح هاواسی چالماغا و بوتون نؤکر لر دوشه للـر اویناماغـا         

سورا باشالر وزیري سوحمه یه و اودا اولـوب گـئچن لـري    . ت سیز د یی    اولمویابو ایش حیکم  
سورا بیـرین یـولالر   .  شاه شیکار دان واز گئچیب دستور وئره ر هاممی قئییتسین قصره      . آننادار  

زیرناچی نین دالیجا و او قصره  گلینجه امـر ائلـه ر کـی وزیـري نـن زیرنـاچی ،  لیبـاس الریـن             
 بـو گـون نـن    ": سورا شاه اوزونی وزیره توتوب دییه ر . نن دییشه لر چیخاردیب بیر بیري لري   

 بئله لی یـه نـن   ".سن قصرین زیرناچی سی سان و زیر ناچی دا بو هوش باشی نان منیم وزیریم             
  .ناغیل قورتوالر آمما او هارا کی بیر زادي گؤره سن او هارا کی ائشیده سن 

  
  24/2/52  -خوي روایتی  
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  خانیمین اویناشی
  

او ائوین . گونلرین بیرینده الپ قدیم لر، گؤزل بیر اوغالن وار ایدي کی  بیر ائو ده نؤکر ایدي   
. آروادي اونا گؤز وئریردي ایشیق وئرمیـردي و هؤهمـان ایـستیردي کـی اونـو اَلـه گئچیتـسین                    

. ، اونو باشدان ائله میشدي و بوتون فیکـري ذیکـري اویـودي    اوغالنین گؤزل لی یی و قد قامتی      
آرواد نـه عـالج ائلـه دي    . نئچه یول اونا یاخین گئتسه ده اوغـالن اونـا هـئچ اوز وئرمـه میـشدي       

نئینه سین نئینه مه سین بیر نامه یازیب وئریر اوغالنا و دئییرکی    . گؤردو بو ایش اوالن ایش دیی       
 یولون چوخون گئتمیشدي کی گؤزو ساتاشیربیرفالچی یـا و گئـدیر   .بونو آپار باغدا کی معمارا    

 حـالل سـوت اَممـیش    ":فالچی تاس آتیب کیتاب آچاننـان سـورا دئییـر       . کی فالینا باخدیرسین    
سنین ده ذاتـی سـوتون پـاه دي و خییـانتی نـن آران بـاران       . آدام دوز یئییب دوزدان سیندیرانماز    

  ". گه اولوب کی هاردا توي گؤردون دوروب باخاسان آمما بولمورم منه نییه  آ. یوخ دي 
فـالچی نـین سـؤزو    . اوغالن باش آلیب گئدیر آمما باغا یئترمه میش ، توي دویـون سـسی گلیـر          

تــوي آدامــالري یــول اوســته گــووح  . یادینــا دوشــوب بیــرآز دایــانیر کــی گــؤره نــه خیــر دي 
نیخ دوشموشــدو کـی گــؤردو دا  قَـران . گئـدیردیلرواوغالنین دا دا آغــزي آخمیـشدي قیزگلینــه   

گئتمه سی نین فایداسی یوخ دي و ایندي یه جان دا ایش تعطیل اولوب معمار گئدیب ائو ائشی   
اربـاب دئییـر   . تصمیم توتور صاباح گئدیب نامه نی وئره کی بیردن بیره راس گلیـر اربابـا        . یینه  

 دئییر ، یول دا بؤیـوح تـوي   گئجه نین بوواختی بوردا نئینیرسن کی اوغالن نامه نی گؤرسه دیرو     
اربـاب کـی   . گؤردو م ایندي معمار باشی دا ایشی یاتیدار و گئتمه دیم    . چالیندي و متَل اولدوم     

نئچه واخت ایدي آروادیننان شَح لی دي نامـه نـی آچیـب اوخویـان دا گـؤرور آروادي معمـار        
         تین خـیم الریـن دا   باشی یا تافشیریپ کی  هرکس بونامه نی گتیرسه اونـو دیـري دیـري عیمـار
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 سـن بـو   ":اوغالنـا دئـدي  . کیشی نی فیکیر گؤتوردي و آنننادي بو ایش ده بیر ایـش وار  .  قویال
یئییـب ایـشمح   . من بو گئجه اورا گلمی یه جه یم. گئجه ائوه گلمه وگئت زمی ده کی کولوغا     

  ".زاد دا هرزاد  اوردا واردي  وصاباح قئییدرسن 
قَراننیخ دوشـن ده گـؤررکی    . یدیب میسدي بیر طرفه گؤره نه خبر دي     ارباب دا گیزلین ائوه قئی    

آروادي بوتون  نؤکر کیفلَت دري مورخَص ائله دي و اونناردا ن ایـسته دي سـحره جـان قـیش             
سورا آروادي یوز قلم نن بِزه نیب  گـؤزون تـیح دي       .  دامینا گئدیب بو طرف لره دوالنماسیننار     

ارباب گؤردي معمار باشی دي وخانیمی نان برابـر  . ی قاپینی آشديقاپی یا و تیققیلتی گلن کیم  
هره هیرناالري تَزه باشالمیشدي کی بیردن بیره آرواد آننادي نؤکر باغا گئتمی     . اوتاغینا گیردیلر 

سـحر اولجـاخ   .   گؤره سن آغزي هـارا آخیـب دا    ":معمار باشی دئدي  . ییب و تعججوب لندي   
داش اولوم باشـینا کـی جـواهیر نـدي     . اونو دوواردا قویالرام  بیرده یولال کی خیم سهل دي من        

  ". سنین کیمی گؤزل دن کیم گئشسه بول کی عغلی آزیب. بولمور
سسینی چیخـاتمی ییـب بوتـون قـاپ     . ارباب گؤردو سس سالیب اؤزو نو رذیل ائله مه یه گلمز          

ي بیـر یانـا چاتمـادي و    چیغیـر بـاغیر سالـساالردافریاددار   . باجانی باغالدي و ائوي اوتـا چحـدي   
بو سیر دان هئش کیمـین خبـري اولمـادي آممااربـاب     . آخیردا دام دام آچوب قالدیالر آلتین دا 

اودي کـی بـاالالر آدام گَـرَح اؤزونـو ایکـی      .کی سونسوز اودي  نؤکري اؤزونه اووالد ائله دي 
  . * یئرده ساخلی یا ، بیر آجیی یاندا بیر گیجی ین ده 

  
رحمتلـی آنـام علویـه    : ناغیلی دییه ن . 1370مهرآیی : روایت تاریخی  . خوي  : روایت یئري   * 
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  سوت گؤلی
  

گـونلرین بیـرین   . آلاله هامینی یامان گؤزدن قوروسون وهئش کیمین دیرناغینا داش دیمه سین          
دئیـه  بونالري اکیب دوغان یوخودي وهامی .  آدین دا ایکی قارداش واریدي " اَسو ، قسو    "ده  

بیر آغاش کی اونناري دوغمـامیش ، ایـشیغی      . ردي کی اونالر حامیله بیرآغاج دان دوغولوبالر      
د اؤزونـن ایـشیخلی دونیـادان            . هریئره دوشوردي    قوجـاالر دییـه ردیلـر بـو آغـاجی ملیـک ممـ

آممـا او  . گتیرمیشدي واُسونان قسو نـو دوغاننـان سـورا، اؤزایـشیقی نـان اَلووالنیـب  یانمیـشدي               
او . ین کول لرین نن ایکی قارقا قانات آچیـب اَسـو نـان قـسویا ایکـی اَمـزیح وئرمیـشدیلر           آغاج

تـا کـی ویـردي آرا    . اَمزیح لردن سوت داشیردي و اَسـو نـان قَـسو او ننـاري یئییـب بؤیـوردولر                
آممــا ســیزه دئیــیم اَسوقــسودان کــی  . قاریــشتی مســسب ایتــدي و جنــگ ده ایتگــین گئتــدیلر 

دي           اوننارائواوجاخ دان ا   یـوزاخ دوشوب بؤیوب بوي آتینجا بوتون فیکیر لري سـوت گؤلـون د
  .وآدداري چکیلَن آمما هئش کیمین گؤرمه دي یی قیزیل آلمادا

گؤیول . تاکی بیرگون یولالري دو شورآغ قاال آدین دا بیر شَهره و بیرین نارینا کاباب ایی دییر         
ن سورا اَل آتیلالر جیب لرینه کی گـؤروللَر  یئییب ایچن ن. لرینه کاباب دوشوب گیریللَر توکانا   

کاباب چی یا حال قضیه نی دئیللرو کاباب چی دئییرعیبـی یـوخ دي فَغَـط         . پول الري یوخ دي   
اَسـو نـان قـسو دریـانین یولـون توتـوب       . یولوز دوشـسه دریایـا منـه بیـر بـالیخ توتـوب گتیـرین             

ن            ح لـیح ائلـی یـنَـن سـورا ، تـور آتیـب بیـر بـالیخ       گئدیلرونئچه گون اوردا بالیخ چی الراکـؤم 
کابـابچی  . بالیغی توتماخ همی ده کابـابچی یاددارینـا دوشـوب گئتـدیلرآغ قـالی یـا            . توتدوالر

ائوین خانیمی بالیغی کسیب ایچین تمیزلی یـن ده  ، قـارنین   . بالیغی اونناردان آلیب آپاردي ائوه   
  دا بیرزومرود
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لماخ همی دئـدي بـواوال اولمویـا شـاهین اوزویـو         اوزو یو اَري  گؤروب اَله آ      .  اوزوح گؤردي 
شاه اوزویه باخمـاخ همـی گـؤردو        . کاباب چی اوزویو شاها آپاریب موشتولوخ ایسته دي       . دي

. سورا دئدي اسو قسو نو تاپیپ تئز گتیرَرسـن بـورا  . اؤزاوزویو دي واونا بیر کیسه قیزیل وئردي      
هریئري اَلَح ولَح ائله . ه اونناري تاپا کاباب چی قصردن چیخیب دوشدي شَهرین جانینا کی بلک    

نئینه سین نئینه مه سین چیخدي گئتدي ساحیله کی بلکه    . دي آمما اونناردان بیر خبر توتانمادي       
کاباب چی بیر نئچـه  . آمما بویون اونناري هئش کیم گؤرمه میشدي     . بالیخ چی الردان خبراوال     

ا و گـؤردو جماعـات سـئل کیمـی دوشـوب لـر       گون اونناري اختاننان سورا قئییتدي آغ قالی یـ        
قرارا ایدي ایکی نفرین باشی ووروالکی دا هـئش کـیم بیـرده حورشـت     . یوالو گئدیللر مئیدانا    

دئمه اوننـار یورقونلـوخ دان بیـر باغـا دوشـوب ایـسته       . ائلیی ییب شاهین باغینا یاخین الشمی یا        
لري ساتاشیرسوت گؤلونه و باشلیلالر میسدیلر بیر آغاش کؤلگه سین ده دینجه له لر کی  ، گؤز

سوت گؤلون ده چیمه ن نن سورا باغ دا کی قیزیـل آلمـاالري گـؤروب بیـر نئچـه            . چیم مه یه    
  .شاهین قوالم الري دا اوننارا گؤز قویوب باغ دان چیخماخ همی  توتولالر. سین دریللَر 

ان قَسو دوالر و تئز قاشدي کاباب چی مئیدانا گئدیب نظر سالماخ همی گؤردو کی بوننار اَسو ن   
شاهین دستورونان اونناري قصره آپاریب و بوله لرینه چوخ حورمت ائله . کی شاها خبر وئرسین

اَسو قَسو کی بو وضعیت دن گیجه لمیشدیلر شـاهی گـؤرمح همـی تعظـیم ائلـی ییـب اؤز         . دیلر
وبـالیغین قـارنیین   شاه دئدي بو ایش ده آلالهین بیر مـصلحتی واریـدي    . سرنیویش لرینی دئدیلر  

چیمدي ییـز سـوت گؤلـو ده اونـون     . داکی اوزوح منیم جدیم ملیک ممد ین یادیگاري ایدي         
گـؤردو یـوز قیزیـل آلمـا     . ایشیخلی دونیادان یئر اوزونه گتدي یی بیر ایچیم سـودان قئنـی ییـب    

یلمیش گؤیون اوچومجو مرتبه سین نن در . الردا زومرود قوشونون ملیک ممده هدییه سی دي         
  . بیرآغاجین میوه لري دیلر

اسو نان قسو بیر نئچه گون شاها قوناغ اولوب یئیب ایچیب نن سورا، بیرگون آمما  گـؤز گـؤره            
اونـون ایـشیغین   . اوننار سوت گؤلونده ي دیلر کی بیر ایلدیریم گلـدي     .  گؤره یوخ اولدوالر   –

او گون نـن پادیـشاه دسـتور    . نان گؤزلر قاماشدي و سوراسی دا اونناري هئش کیم گؤرمه دي             
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نییـه کـی   . وئردي کی هر شَهرده گَرَح قیزیل آلما اکیله و سوت گؤلونون سویو هـر یئـره آخـا      

  . اسو نان قسو،شاه دان فقط بونو ایسته میش دیلر
   خوي-25/6/79: روایت تاریخی 
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  قوددار به یی نین گلینی
   

بو قیـزالر هـم مـه شـه جـوت      . یوخ ایدي ایکی گؤزل قیز وار ایدي       بیرگون وار ایدي بیرگون     
ایلین اون ایکی آیـی اوردان دوم  . گزَردیلرو ائولري نین یانینداآي باتان آدیندا بیر باغ وار یدي     

یایین ایسسی گـون نـري نـین     . دورو بیر سو گئچردي و اونالردا هردن سویا دوشوب چیمردیلر         
دي           بیرینده ، بونالر سویونوب      سویا دوشوب چیم مح همی ، قیزالردان بیـري کـی آدي هئیوایـ

  . قود جیلدینه دوشوب اوبیریسی ده قورخودان قاچیر
بیـر یئـر   . هئیوا دا ناچار اؤز یود یوواسیندان گئدیب داغ دا داش دا قالیرکی گؤره باشینا نه گلیـر        

 آدیندا بیـر نیـشاننی   " اوختاي "بوقیزین . واریدي آدي جهنم دره و اوردا اؤزونه بیر ماغارا تاپیر       
آزگئـدیر  . سی واریدي کی حال قضییه نی ائشیت مح همی ، اوره یی دؤزمویوب دوشور یـوال      

گون نـرین بیرگـونی  چـاتیر بیـر درمانـا و ایـستیر        . چوخ گئدیر آمما هئش بیر قوردا راس المیر       
  :گئجه نی اوردا قالسین کی در مانچی دئییر

 نی قاپ باجانی بح باغال کی قورد آلین نن گئجـه لـري آمـانیمیز یـوخ     قالیرسان قال آمما گئجه   
قریبه بیرزا دي بیر نئچه قود وارکی گئجه لري  هردن گلیب یاتیلالر بـو درمـانین یـانین داو      . دي

ایـش دي گـوژدي گؤرورسـن کـی ایچـري گیریـب سـنی ده منـی               .  سحري قویوب گئـدیللر   
یه ردي قود الر هر یوز ایلده بیر ، بیر قیزي اؤزجیلـد     رحمت تیح ددم دی   . دیدیب پارتاخالل الر  

نئچه آي دي داکی  دئییل لر قوردیک کندین  . درینه سالیب اونو قودادار به یی نن ائولن دیرَللر        
ده  بیر قیز قوردا دؤنوب  و قود دارا دا کی بو تهر هر یئري گزیب دوالنـیلالر بلکـه ده بـو سـؤز      

  ". هئش یاالن دیی
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دئییم هئیوادان کی گیزلن دي یی ماغارا دان ائشی یه چیخاندا ، گؤزو بیردن ساتاشیر   آمما سیزه   

گؤرور قاباغینـا چیخـسا اوخـو قویـوب یایـا      .  دییه اونو سسلیر–اوختایا و گؤرور کی هئیوا دییه    
هئیـوا دا اوننـان   . اونو اؤلدوره جح و ناچار لیخ دان اونو او قَدرگودورکی گؤرور درمانـا گیریـر     

  . ل بادال ایچري گیریب بیر بوجاخ دا گیزله نیريدا
اوختاي دا فیکیر دن یاتمی ییـب قـاپ   . گئجه اولور و قود الرین اوووولتوسو هریئري گؤتورور     

آممـا بوهانـدا   . باجانی چکیب باغالسا دا گینه تیرکمانین حاضیرا قویوب گؤزون تیکیر قاپی یـا   
همی ، هئیوا کی قود قیلیغین دایدي یوگورور او   قود الردان بیري یوگوروب قاپینی سیندیرماق       

قوردون اوستونه و اونو دیدیب یاراالرکن ، اؤزو ده یاراالنیر و بدنین نـن هـر قـان آخـدیخجا ،               
ــه     –بــاال  ــاران ائل ــون جــانین قورت ــردن گــؤرور کــی اون ــاي بی ــا و اوخت ــور اؤز قیلیغین ــاال چؤن  ب

ی نین دا خبري اولـوب گلینجـه حـال احـوالی     یارالی قود قویوب قاچینجا ، درمانچ     . هئیوایمیش
. آننی ییب و اوختایینان باهم هئیوا نین یاراسینا مرهم قویوب نئچه گون تامام اونناري قوناغ ائلیـر  

  : ایکی عاشیق معشوق دا بیر بیر لرینه چاتینجا درمانچی دئییر
ینـدي سـیزدن   خطـا بـال ا  .  هر هارا گئت سز گئـدین آممـا بیـر قوردیـک کندینـه دؤنمویـون               "

ددم دییه ردي قوردیح کندین ده ، قودالر اؤزلري گؤروشمه . ساویشسادا صاباحی دئمح اولماز  
اوننار هر یور ایل دن بیر ائلین الپ گؤزل قیزي نی ، . سه ده ، روح الري هم مه شه اوردا دیالر     

    ".  خ ديیقین کی  هئیوا دان گؤزلی، او کت ده هله یو. قوددار به یه گلین سئچه لـْلَر
هئیوانان اوختاي دا ، درمانچی نی مهریبان گؤروب اونون قوجا سین نین ده بوله سین تَح 

  .   قویمولالر و ائله اوردا ائوله نیب اوردا دا قالیلالر
--------------    

روایت . ( بو ناغیلی رحمتلی آنام دییه رك اونون سسی نن ضبط اولوب ساخالنی لیب دي* 
آرتیرماق الریم دیرکی ** 18/3/89 مکتوب الشما تاریخی  – 52/ 10/ 9 –خوي : یئري 

 دئییلَن بیر " جهنم دره "داغینا چاتمامیش " اَورین " آدیندا ایکی کند و" قوردیک "خوي دا 
  .)منطقه ده واردي 
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  امیر اَرسالن داستانی
  

. رارسـالن رومـی دن   من دئیـیم سـیز شـاد اوالسـیز اودا کـیم نـن ؟ دیـل لـرده دسـتان اوالن امی                   
صؤحبت گئدیر  روم نان میصیردن و او گون نن کی ملیکشاه رومی تاج تختین ده برقـراردي و       

وزیــر ، وکیــل ، سرلــشکر و بؤیــوك باشــالر . بیــر قاصــید ، قــان تــر ایچینــده ، بارگاهــا گیریــر
ر و اینـدي   فیرَنگین گمی لري دریا اوزون بولوت کیمی توتوب ال   ": ییغیشیرالر و قاصید دئییر     

   ". ساحیل ده قتل عام واردي و بوتون روم قوشونو قانا بوله نیب. دي کی دوشمن گیره پایتخته 
ملیکشاه غضبناك اولوب بیر لشکر ي نن یوال چیخان کیمی ، شهرین دروازه سـین ده ، بیـردن            

بیـر  ایکی قوشـون داراخ کیمـی   . بیره باش اونون و باش  پئطروس شاهین سرداري  سامی خانین 
 آمان وئرمه دي و ملیکـشاهین باشـی بـدن    " سامی خان "بیر ینه گیرن کیمی ، فیرَنگ سرداري  

  . نن آیریلیب گؤي ده فیرالندي 
مملکت دوشدي فیرَنگ اَلینه و هوجوم چح دیلر بارگاها کی خزانه نـی گمـی یـه داشـی ییـب               

ملیکشاهین ده بیر خـانیمی وار  . بوتون بارگاه دا نه قدر قیز گلین واردي هامی سین اسیر آپاراالر 
نئینه سـین نئینـه مـه سـین او قـاچ هـا قـاش دا        . آدي منظر بانو و بطنین ده یئددي آیلیخ بیر اوشاغ  

کؤهنه جیندیر بیر پالتار گی ییب بئزه یین سورمه سین سـیلدي و اؤزون قاتـدي کنیـز کیفلـه تـه         
م حوکومتینی اَلـه آلیـب بـوللی بـاج     پئطروس شاهین سرداري رو .  کی بلکه بیرتَهر جان قورتارا    

. خراجینان برابر قیرخ اللی گؤزل سئچیب  میندیردي گمی یه که پئطروس شاها تؤحفه یوللویـا             
گمی یوال دوشوب دریاده روان ایدي کی بیر نئچه گون سورا ، اوزاخدان بیر سییاهی گؤرسـن       

گمی لنگـر  . ول و سونبولیاخینا گئدیب گؤردولر بیر گؤزل جزیره دي و هریان گول بولب. دي  
سالیب هامی یئندي  و بیر نئچه ساهات یئییب ایچیب دینجه لن نن سورا ، گینه گمی یـه مینیـب          



  علیرضا ذیحق/ خوي ناغیل الري  ٦٨

 
آمما سیزه دئیـیم منظـر بـانودان کـی گـؤزلردن گیزلـی بیـر چینـارا دایانیـب قَـم               . دوشدولر یوال 

غیردي آممـا  چیغیـردي بـا  . چحمح ده و آهی زاردایدي کی بیردن گؤردو گمی یوال دوشـدي   
قیخ گون قـیخ گئجـه تَـح جانینـا او جزیـره دیـدي کـی ناگهـان دریـا          . سسی بیر یئره چاتمادي  

دئمه او قره لتی خواجه نیعمانین گمی سی دي کـی تیجـارت ائلـه    . اوزونده بیر قره لتی گؤردو     
لی یه مح اوچون هیندوستانا گئدیردي و عادت اوزونن بیر نئچه گون او جزیره ده ایستیراحت ائ       

  .جی ایدیلر
خواجه نیعمان و بوتون آدمالري گمی دن دوشوب چادیر خئیمه قورماخ دایدیالر کی خواجـه      

خواجه نیعمان اؤز حـالی نـان گزیـردي کـی     . نیعمان گوللرین عطرین آلیب  گئتدي تاماشی یا    
.  باب ائلـه دي  بیر ناله يِ سوزان کی اونون اوره یینی کا   . بیردن بیره بیر سیزیلتی قوالغینا گلدي       

یـاخین  . قوالغینا چاتان سس  بیر خانیم سسی ایـدي  کـی پریـشان حالـدا آلالهینـا یـالواریردي        
گئدیب اونا دیققت لی باخدیخ دا گؤردو جمالی آي کیمی بدیر لـه نیـب و ظـن ائیلـه دي کـه            

خواجـه  منظـر بـانو   . هئش بیر آدمیزاد بو جزیره ده تَـح یاشـی یانمـازدي        . حتمن بیر پریزاد دي     
 پریزاد سـان  ": نیعمانی گؤرن کیمی اوز قویدي قاشماغا کی خواجه نیعمان اونو توتوب دئدي        

آدیـم  . من میصیرلی بیـر تـاجیرَم   . من نن سنه ضَرَل گلمز! یا آدمیزاد ؟ هرنه سن منه دوزون دئه  
   ". دا خواجه نیعمان

خواجـه نیعمـان   . ن اونا دئمـه یـه   منظر بانو گؤردو پیس آداما بنزه میر و باشالدي اؤز شرح حالی            
اوالن اولـوب  . بیر ساهات بویانادي بیر سـاهات اویانـا   .  بو ایش لر زمانه دن بعید دیی        ": دئدي  

منده یئددي دؤولتین سرمایه سـی واردي وسـنی الپ   . گئچن گئچیب سن بوردا تَح قاالنماسان   
   ". ن قوي سینه م اوستهسن گونش اوزلی یاریم اول و قدمی. گؤزلریم اوسته ساخالرام 

منظر بانو بطنین ده کی اوشاغی دوغانـا جـان اوننـان مؤهلـت ایـسته دي و خواجـه نیعمـان اونـو                     
سـورا رمـل آتیـب اولـدوزالرین احوالینـا باخـدي و ایقیـالینی        .  پینهان حالدا گمی یـه آپـاردي    

ین و ســورا دســتور وئــردي  کــی گمــی میــصیره قئییدســ . میــصرده هــر یئــردن ایــشیخ گــؤردو 
  . هیندوستانا گئتمح دن بیر یوللوخ واز گئشدي 
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گون لرین  بیرین ده اعیان اشرافینان اوتورموشدو کـی قـوالم الردان بیـري اونـا  خبـر گتیـردي                
کی آثار زایمان ، خانیمین احوالین دا تاپیلیب دي و بو تئز لیح ده بیر اووالد صـاحیبی اوالجـاخ       

خودافیظ له شیب ائوه چاتان کیمـی موشـتولوق وئـردي لـر          خواجه نیعمان یار یولداشدان     . دي  
  . آلاله سنه بیر اوغول کرامت ائله دي 

خواجه نیعمان سوینیب خانیما تبریک دئدي و منظر بـانو او دیقـه دن خواجـه نیعمـاننن  رسـمی           
همان گون ده رمل آتیب اوشـاقین بختینـه باخـدي و گـؤردي اونـون اولـدوزو        . خانیمی اولدي   

حمد ائله دي آلالها و بیرگـون بیـر جـشن توتـوب     . و لدوزالردان اوجادي و ایشیخ دي      بوتون ا 
خواجه نیعمانین او گونلر آتمیش یاشی واریـدي و منظـر بـانو نـون        . اونون آدین ارسالن قویدو     

ارسالن دا بلَح دن ایمه یه ایمح دن یئریشه گئدیب بئش یاشـین دا باشـالدي   . اون سگگیز سینّی    
  .  و اون سگگیز یاشینا گیرنده یئددي دیل بولوردي و بوتون علم لردن آگاه ایدي درسه مشقه

ارسالنین اون سگگیز یاشـی وارایـدي کـی بیرگـون آتـا سـی اونـی گیریفتـه گـؤروب دردیـن            
 منیم تیرمه شال دان ایپح دن باشیم چیخسادا تاجیر لـی یـه هـئش             ": ارسالن دئدي . سوروشدي  

. ن قاالن بیر آد اوالجاخ و من ایستیره م کی پهلوان نیخ مشقی گؤرم ایییت د.  عالقه م یوخدي  
ی  . منه بیر گئییم بیر قیلیش بیرآت الزیم که دیادا نهنگ اوالم جنگل ده اصالن            سنین ایشین ایپـ

  ".اولسون شال اولسون منیم ده ایشیم غوغا اولسون قال اولسون 
خواجه نیعمان گؤردو ارسالن  چکیب اصلینه و ایندي دن  ائله دیالور لیح و سـولطانلیخ پئـشین        

اونون اوره ییین سیخمی ییب آپاردي تافشیردي خَلَج پهلوانا کی جهان پهلوان ایدي و         . ده دي   
  . هئش کیم بو گونه جان اونون پنجه سینی چؤوورنمه میش دي 

ح مشقین نن گئشمه میشدي کی خلج پهلوان خواجه نیعمـانین        آلتی آي هله ارسالنین جنگاورلی    
 ارسالنا بو قدر مشق بس دي کی ایندي اگـر رسـتم زالـدا اونـون          ": حوضورونا یئتیریب دئدي    

  ". قاباغینا گئچه ، بیر ضربتی نن اونو هالك ائلَر
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ولدي کـی  خواجه نیعمان پهلوان باشی دان قیزیل گوموش له تَشَککور ائله دي و گون او گون ا 

 من بیر نئچه آي چیخاجایام صحرا یا کـی بیابـان       ": ارسالن چاتدي آتانین حوضورونا و دئدي       
   ". مشقی گؤروب ببري نن پلنگی نن یاشی ییب گونومو شیکار ي نان گئچیده م 

آنجـاق  . خواجه نیعمانین گؤزلري دولوخساندي و ارسالنین فراقی بیله سینه چوخ چتین گلدي             
گئت بلکه اونو راضـی  .  اَیه آنان راضی اولسا منیم سؤزوم یوخدي      ": و دئدي   هئش دینمه دي    

   ".ساالسان 
منظر بانو ارسالنین بیر سؤزون ایکی ائله مـه دي آممـا اوره ح دن بـو ایـشه راضـی دیییـل دي و        

 دوالنـیم باشـینا   ":ارسالن  نان خودافیظ له شن ده دیلین نن بو سؤزلر چیخیب اونی یوال سالدي  
   ".یم قادانی، باالم دوشدي بیابانه یا نصیب آل

ارسالن اوز قویدو چؤل لره برّي بیابانا و دومانلی داغالر آشیب گزیب دوالشارکن ، گون لرین   
دؤنـدي باخـدي گـؤردو بیـر آدام دي     . بیري اؤز عـالمین دیـدي کـی بیـري بیـر بانـگ قیلـدي         
گونـون باتـان چـاغی    . یـد کیمـی اسـیر   چیخیب آغاجین کلّه سینه وبیر بوتا دا اوتوروب برگـی ب     

:  او آدام دئدي " نه خبر دي؟ نولوب سنه کی دیریم دیریم اسیرسن ؟ ": ایدي وارسالن دئدي   
 اوغول قوربانین کسیم بیه سن او شیري گؤرمورسـن کـی او آتـین بـاغرین دئـشیرو مـن جـان          "

لـی بیـر شـیردي و اَل     ارسالن دیققتی نن بیـر نظـر سـالیب گـؤردو ب           "قورخوسوندان بوردایام ؟    
هاوا قَرَنتوروغ ایـدي آممـا ارسـالنین        . آتدي شمشیره و قوش کیمی یوگوردي شیرین اوستونه         

ارسـالن شمـشیریم کورتالماسـین    . نعره سین دن شیر سهل دي داغ داش مئشه هیجانه گلمیشدي 
 یـومروخ  دییه  اون قیراغا قویوب پنجه پنجه شیري نن دؤیوشـدي و اونـون باشـین نـان ائلـه بیـر               

  . ویردي کی بئینی خاشخاش دنه سی کیمی سپیلدي 
. آغاش دا کی آدام بو صحنه نی گؤروب یئره یئندي و اونـا آفـرین دئییـب آدیـن سوروشـدي          

 من میصرین سولطانی وختـی  ": بولدي کی آدي ارسالن دي و خواجه نیعمانین اوغلو و دئدي         
  "جانیمی قورتاردین و ایسته نه ایستیرسن ؟ سن منیم . یم و سنین یئرین منیم بارگاهیم دي 
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ارسالن گؤردو زرین باف لیباسالر اونون اَینین ده و قیزیل عمامه باشیندا و تئز اونا احتیرام ائلـی            
 لوطفون اولسا تافشیر بیـر منـصب منـه، بیـر قَـدر لـشکریم اولـسا باشـیمدا، آلـالم                ": ییب دئدي   

  ".فیرنگی تاپشیررام سنه 
ي کی قورخودان هره سی بیر د لی یه گیرمیشدي لر شـاهی سـاغ سـالمت گـؤرن        شاهین امیرلر 

 منه ائلـی یـن ائحتیرامـی بـو جوانـا ائلـه یـین کـی منـیم          ": کیمی ییغیشدیالر باشینا و شاه دئدي    
  ". جانیمی او قورتاردي 

ونا کیمـی   سـ ": دییه رلر آنا اوره یی قَهرلی اولور و بیرگون منظر بـانو ، خواجـه نیعمانـه دئـدي       
. حسرتم گؤل لریمه ،و قوشا داغالردا تَح لی یه دؤزه نمی ییب چـی یـین چـی یینـه وئریـب لـر       

قورخورام باشینا بیر او یون گله و ببره پلنگه اژدها یه    . نئچه مودت  دي ارسالننان خبر یوخ دي         
   ".تمازآدامین ائله اؤز آتا سی اولماسا بئله اوالر و هئش کیم سوراغینی تو. طؤعمه اوال

 بو سؤز خواجه نیعمانا بح توخوندي آمما بیر سؤز دئمـه دن قـیخ قـوالمی مـأمور ائلـه دي کـی               
قوالم الر هله دوشمه میـشدي لـر کـی ارسـال نـین جمـالی       . گئدیب ارسالننان خبر گتیر سین نر    

ویندي     منظر بانونون گؤزلرین ایشیخالندیردي و باالسی نین ساغ سالیم گلیب چیخدیغین نان سـ
ارسالن خواجه نیعمان نان آناسینی قوجاخلی ییب  یئییب ایچن نن سوراباشینا گلنی اوننارا بیـر         . 

نییه کی هئش واخ . خواجه نیعمان بیر حئسابا شاد اولدي بیر طرف دن ده  قَمگین       . به بیر دئدي    
یح لـه  ایسته میردي ارسالن بیلسین کی او آتاسی دیی و اوره یینه آگه اولموشـدي بـو سـیر تئـزل           

سحرآچیلمیشدي کی خواجه نیعمانین قاپی سین دا بیـر نئچـه مـأ مـور دایانیـب      . بولونه جح دي   
  . ائحتیرام نان اونناري بارگاها دعوت ائله دیلر

خواجه نیعمان نان امیر ارسـالن قیزیـل ایپـک لـی گئیـیم لـره بورونـوب اوز قویـدوالر بارگاهـا              
خـوش بـئش اون   .  ظیم ائله دي و سـورادا ارسـالن      اول ده خواجه نیعمان باش اشییب تع      . ساري

اونـا امیـر   . بئش دئییب نوبت چاتدي او واختا کی قرار اولدي ارسالنا الییق بیـر منـصب وئریلـه        
لیح عینوانی وئریلیب آدي اولدي امیرارسـالن و مجلـیس تـزه شـن لـه نیـردي کـی بیـر قاصـید                      
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 فرمانده لیغی نن ساحیل ده لنگـر   سحري بیر فیرنگ گمی سی الماس خانین     ": ایچري گیردي   

   ". سالماغی نان سیزه ده بیر مکتوب گتیریب
. میصرین خدیوي الماس خان آدي ائشیدن کیمی سویجح اولوب دئدي بویورسون الر ایچري         

الماس خان ایچري گیریب فیرنگ دیلین ده باشـالدي دانیـشماغا کـی شـاه بیـرزاد آنالمـادي و           
 امیر اراسالن فیرنـگ  ":  بو آن دا خواجه نیعمان دئدي   "! گتیرین    گئدین بیر دیلماش   ": دئدي  

بـو ایـشی امیـر ارسـالنا تافـشیرساز منـی       . دیلین ائله دانیشار که نه بیلی نر روملو دي نه میصیرلی    
  ". سویندیرَر سیز

نامـه پئطـروس شـاه دان    . شاه  ، الماس شاه دان نامه نی آلیب وئردي امیر ارسالناو دئدي اوخـی      
ــاریمچیلیخ    ایــ ــی ی ــاش اوتــوردي آممــا نامــه ن دي و امیرارســالن اوخودوخجــا گــؤزلرین ده ی

  :نامه ده بئله یازیلمیشدي . قویانمادي 
سـؤزون قیـسا   .  میصیرده منیم گؤزوم و آرخام اوالن خیدیر حضرت لرینـه صـمیمی سـالمالر        "

 سـورا خیریمیـز   سی بو کی ملیکشاه رومی نی اؤلدوروب  میصرین سـلطنتین سـیزه تاپـشیراننان               
اولدي کی ملیکشاهین خانیمی ، میصیرده خواجه نیعماننان ائوله نیب آممـا ائـولن مـه مـیش دن               

منظـر بـانونو قـصریمیزه    . قاباخ بطنین ده کی اوشاخ کی ایندي اونـا ارسـالن دئییلیـر، دوغولـور        
 خان بـو ایـشه    الماس. ایستی ییب خواجه نیعماننان ارسالنین دا کسیح باشالرینی بیزه گؤندر ین          

  ". مأموردي و اونو سؤزو منیم سؤزوم دور
نامه نی او خویوب قورتاران کیمی ارسالن اؤز ایقبالینینه حئیران قالیب خواجـه نیعمـانی باغرینـا          

سـنی  .  سن منـیم اؤز آتـام اولماسـان دا ، منـیم بوینومـدا دده لـیح حقّـین وار       ": باسدي و دئدي    
   ". لمویاجاخ اؤلدورمه یه هئش کیمین جسارتی او

شاه امیر ارسالن نان ایسته دي کی الماس خانا دییه بو ایش ده بیر سهو وار و میصیرده نه خواجه     
آمما الماس خان نئچه رسیم چیخاردیب شاها گؤرسه دن کیمی شـاه       . نیعمان وار نه ده ارسالن      

 الماس خانین اَلـین  ارسالنین بیر یاشیننان اون سگگیز یاشینا جان بوتون عکیزلري  . دینمز اولدي   
 خواجـه نیعمـان نـان    ": میصرین خدیوي گؤردو دانماغا هـئش یئـر یـوخ دي و دئـدي         . دیدي  
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بـو ایـش   . ارسالنی قولو باغلی سیزه تحویل وئره بوللم آمما منظر بانو دان واز گئش مه لی سـیز           
   ".منه توخونار و سیزه خوش گئده یا ناخوش من بو ایشی گؤره نمه رم 

انین بو سؤزدن گؤزلري قیزاریب آزقالدي یو گوره شـاهین گـؤزلرین اویـا کـی امیـر            الماس خ 
ارسالن شمشیر جوهرداري چکیب مردانه پنجه سی نن ائله بیـر ضـربت یئنـدیردي کـی المـاس         

  .خان وسط دن ایکی شقّه اولدي 
  : بوتون بارگاه دیدي بیر بیرینه و شاه دئدي 

پئطروس شاه میصیره . ایشین تاوانی چوخ آغیر اوالجاخ  اوالن اولدي گئچن گئشدي آمما بو   "
حمله ائلی ییب هـم منـیم دودمـانیم داغیالجـاخ هـم ده منظـر بـانو نـو اسـیر آپاریـب شـرفیمیزه                

  ". توخوناجاخ الر
 بوتـون ثروتیمـی سـیزه وئریـب بیـر قـشون         ": بو واختا خواجه نیعمان بیر تعبیر تؤکـوب دئـدي           

سامی خانین بارگاهینـا اعـالن جنـگ ائلـی ییـب پئطـروس شـاهی اوز        بیز او قشون نان  . ایستیرَم  
اوندا فیرنگین لشکري میصیره یوخ بلکـه بیـزه سـاري آخـین        . تورپاق الریندا گیریفتار ائله ریح    

  "ائلی یه جح و سیز ین جانیز و مولکوز ساغ سالمت  قاالجاخ
 بـو ایـشه راضـی الشـدیالر و      بارگاه دا بؤیوح بیر هینگامه وار ایدي کی آخیردااعیـان اشـراف      

خواجـه نیعمـان یئـددي کـورور     . قرار اولدي کی خواجه نیعمان دییه ن کیمی عمل ائلی یـه لـر      
سـورا آناسـی   . قیزیل وئریب اوتوز مین جنگـاور آلیـب امیـر ارسـالن لـشکرین باشـیندا دوردو              

ت بـاغالدي کـی آتاسـی و آناسـی نـین آدي او                 نـدا حـک   گلیب اونون قولونا قیزیـل بیـر بازوبـ
بازوبند ین اوستونده لعل لر وار ایدي و هر لعلین وزنـی یئـددي میثقـال دان چـوخ          . اولموشدي  

 مـرد  ": منظر بانو امیر ارسالن نان خوادافیظ له شن ده اونـا اوره ح دیـرَح اولـوب دئـدي       . اودو  
یقـامین  اوغولالرهئش واخ قوخماز دعوادن ، عاریف اوالن اَل گؤتورمز دوعادن ، آالرسـان اینت          

  ".گلر سن منه 
امیر ارسالن خواجه نیعمانی اؤزونه وزیر سئچیب توپخانا قورخانا آشپاز خانا ، دوشور لـشکرین           

هر هارادا چاتیلالر خواجه نیعمان جار چح دیریر کی ملیکشاهین اوغلو امیر ارسـالن دي       . دالینا  
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 ده اولور هر کت دن شهردن   بئله. کی گئدیر فیرَنگی لرین کوبباسین بیزیم باشیمیزدان کسسین         

اوچ آغاش قـالیر کـی امیـر    . چوخلی سلحشورالر قشونا قاتیشیب تعداد داري چیخیر هشتاد مینه  
ارسالن یئتیره شهر روما کی سامی خانا خبر گلیر خانه ن خراب اولسون نه اوتوروب سان باخیر    

سامی خـان تئـزلیح لـه    . سان کی ملیکشاهین اوغلی امیر ارسالن گلیر تاجی تخته صاحاب دورا   
 ه کـی بیـر زامـانالر    " کـاردان وزیـر  "حاضیرلیخ گـؤرور و قـشونو آمـاده ائلـی ییـب تافـشیریر        

  . ملیکشاهین وزیري ایدي و چوخ تدبیرلی بیري
ایکی قشون اوز به اوز چیخینجا طبل جنـگ چالینـدي و امیـر ارسـالن مئیـدانا گیریـب حریـف             

می وسط دن بؤلوب سردي یئره و نوبت یئتیردي سامی اون بئش پهلوانی خیارِ تر کی. چاغیردي 
ایکی سرکرده  مئیدان ِ جنگ ده شیر پلَح کیمـی پنجـه پنجـه یـه آتیـب ماننـد       . خانِ فیرنگی یه   

ایندي ایکی اصالن جنگ ده دي و کیم کیمـی تنگـه سـاالجاخ    . نهنگ یئر گؤیه لرزه سالیرالر 
یپري اونـون باشـیندا تیکـه تیکـه ائلـه دي و      تاکی امیـر ارسـالن سـ     . هئش کیم بیر سؤز دییه نمیر     

. شمشیرِ زومرود نیگاري اونون الین نن آلیب الماس خانی ایکی پارچا ائلی ییب سالدي مئیـدانا           
سورا قشون حمله یه گیریب ساغ دان ووردوالر سـول دان چیخـدیالر و سـولدان ویریـب سـاغ       

ن ائلی ییب تـاجی تختـی وئـردي       جنگین ختمین اعال   " کاردان وزیر  "بو آرادا   . دان چیخدیالر 
امیـر  . امیر ارسالنا کی آتاسی ملیکشاه رومی نین عیزّت لی جـالل لـی گونلرینـه شـاهید ایـدي               

ارسالن گئتدي آتا سی نین بارگاهینا و تا تاجی قویدي باشینا خواجه نیعمان دئـدي بیـز آز دوام         
نان خوش بیر ساهات سئچر دیـم  ائله سه یدین من بیر رم آتیب  اولدوزالرین احوالینا باخماغی          

 ". بیرشئی کی من ضربی شمشیري نن اَله گتیرمی شم ساها تی نئینیـر    ": کی امیر ارسالن دئدي     
امیر ارسالن اوتوردو آتا سی نین تختین ده و بیر نئچه گون بوساط قوروب دیلخوش لـوغ ائلـی               

 چیخمیشدي اؤزمقامینـه  او گلیب. ین نن سورا چیخدي صحرایه و یزدانین آدینا شوکر ائله دي    
آناسی منظر بانو دا روما گلیـب گئچمـیش    . و خواجه نیعمان نان کاردان وزیر ده یانین دایدیالر        

  .جاللینی بیرده اَله گتیرمیشدي
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 گزه بیر گون  ارسالنین گؤزي ساتاشدي بیر کیلیسایا کی اون بئش باتمـان نـیخ  قیزیـل       – گزه  
 مـسلمان مملکتـین ده بـو    ": کاردان وزیره دئـدي  . ردي بیر خاچ اعظم گونبذین اوستونده پارلی  

 فیرنگی لرین اعتیغادي او خاچادي و هارانی آلیلالر اوردا ":  کاردان وزیر دئدي   "خاچ نئینیر؟   
 امیر ارسالن دئدي بوتون کیلیسا الریـن قیزیـل گومـوش و ثـروت دریـن       ". کیلیسا دوزه لدیللر  

ي  دا مـسجیده تبـدیل ائلـی ییـب قیزیـل خـاچ الري        کیلیـساالر . آلیب بارگاها داشـی یـار سـیز       
 بو اثناده امیر ارسـالن دسـتور وئـردي خـاچ     ". اریدیب ساتان کیمی ، پولونو رعییته داغیدارسیز     

اعظمی یئره ساالالر کی خاچ یئره دوشدوك ده ، گؤردو اونون اوستون ده بیرلعـل وار و لعـل             
ن اوزون ده آنــاالر ائلــه بیــر گــؤزل ده بیــر صــورت نقــش اولــوب کــی گؤیــون آلتــین دا یئــری 

پاپ اعظمی چاغیریب سوروشدي بو صـورت کیمـین نقـشی دي کـی پـاپ            . دوغمویوب دي   
امیرارسـالن بیـر امـان نامـه یـازدي      . دئدي منه  و کئشیش لریمه بیرامان نامه وئر مه سن دئمه رم   

ؤز مملکـت لرینـه   کی بوتون روم تورپاغین دا هئش کـسین گَـرَح اوننارینـان ایـشی اولمویـا و ا           
 " او پئطـروش شـاهین قیـزي   ": پاپ اعظم کی امان نامه نـی آلـدي دئـدي    . گئتمه یه آزاددیالر 

  .  نین  چهره سی دي کی پئطروش شاهین تَح جانیشینی دي "فرّوغه
امیر ارسالن هئش کسه آچیب آغاردانمادي آمما زنبورِ عـشق قلبینـه یامـان نـیش ویرمیـشدي و             

ارسـالن بارگاهـه گلیـب دینمـز دانیـشماز        . لعلـی آپـار منـیم حرمـسرامه         خواجه سرایا دئدي او     
. گئتدي اوتاغینا و بوتون کنیز لره تافشیردي کی تامن دئمه میشم هئش کیم ایچري گیرمه سین      

امیر ارسالن بوتون گئجه نی اوتوروب گؤزتیح دي فَرّوغه نین صـورتینه وگـؤردو عـشق آتـشی      
 اؤزونه اشـعار اوخویـوب اورح سـؤزلرینی ترانـه نـن دئمـه یـه               –باشالدي اؤز   . جانین بح یاخیر  

عشقین خوفی هئی . سمند رتک گیزلی ناره دوشموشم ، اونون اوچون مین خییاله دوشموشم ":
  "منه ویریر ضربه ، سالدي درده منی بو دینی ترسه 

ان نـی  خواجـه نیعمـ   . سحر اولدي بوتون بارگاه اهلی ییغیشدي وگؤردولر امیر راسالن یوخدي           
یاران قالیب گئتدي امیر ارسالنین حرمسراسینه و گؤردو کنیز قوالم الرهـره سـی بیـر طـرف ده          

سوروشدي نه خبر کـی دئـدیلرامیر ارسـالنین احـوالی        . دیز لرین قوجاخلی ییب اوتوروب الر       
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خواجـه  . چوخ پوزقون دي و بوتون گئجه آییخ قالیب گؤزون تیکیب او لعـل ده کـی صـورته             

یاخینا گئدیب اونو باغرینا باسدي و .  ري گیریب گؤردو امیر ارسالن اؤزون ده دیی  نیعمان ایچ 
امیر ارسالن خواجه نیعمـانی گـؤروب اورح لنـدي و گـؤزلري ایـسالنارکن بئلـه          . دئدي نه خبر  

  : دئدي 
 امیر ارسالنام قالدیم اینتیظار، منی درده سالدي بیرگؤزو خومار، گَرَح کی من گـزم دییـار بـه      "
   ".ییار، بیر دردِ بی درمانه دوشموشم د

 ": خواجـه نیعمـان ایـشین نـه اولدوسـون آننـادي و بیـر رم آتیـب احـواالت دان بئلـه دانیـشدي            
و بیـزده اگـر   . پئطروس شاه دونیانین لشکرین ده چکیب گتیره بورا رومـو تـسخیر ائلـی یـن مـز            

ایکی وزیري وار بیـري شـمس   پئطروس شاهین . دونیانین لشکرین آپاراخ ، فیرنگی آالنماریخ     
وزیر بیري قمر وزیر کی هر ایکیسی علم ِ نجوم نان باش آچیلالر و فیرنگی فتح ائله مه یی میـز         

پئطروس شاه دا سـنین قانـان یئـریح لـی دي و  اؤزون ده بولورسـن کـی ماحـال                . مومکون دیی 
ر کـی گـؤرح سـورا    هله ایندي عشقی زادي اوتور گل مملکتـه یئتیـ      . امردي او قیزین سنه وئره      

  ".نئینه مه لی ییح 
اوچ آي گئشمیشدي کـی امیرارسـالن گـؤردو زنجیـر عـشق اوننـان اَل چکـن دیـی و بیرگـون                  

هامی گـؤردو  . بندرگاهه گئدن کیمی خواجه نیعمانی و امیرلري  گمی ده حوضورا  چاغیردي       
 قَدر اسبابی رزمی نـن برابـر   امیر ارسالن ، فیرنگی بیر پالتارگئییب و تاج دان توتدو لیباس الرینا        
 گؤیلـوم چـایالر کیمـی    ": بیر هرزادي  بیر صاندیغا قویوب تافشیردي خواجه نیعمانـا و دئـدي         

آشدي داشدي دوشدو بالسینا ، اَل اوزوب تاجی تخ تن گئـدریرم نـازلی یـارین دییارینـا ، مـن          
م بلکـه نـازلی یـارین      ایستیرم بوردا سـیزدن آیـریالم ،گئـدم پئطـروس شـاهین سـوراغینا ، چاتـا                

آنجاخ تا منیم اؤلوم خبـریم گلمـی یینجـه آدیمـی عکـسیمی پـولالرین او سـتون نـن            . ووصالینا
   ". سیلمی یه سیز و خواجه نیعمان نه دئسه باش و گؤیولونن ایطاعتین ده اوالسیز

مادي خواجه نیعمان و کاردان وزیر ها دئدیلر بو سودانی اته یین نن تؤح امیر ارسالن قوالغ آسـ   
و خواجه نیعمان دئدي قـوي بیـر رم آتـیم گـؤروب سـاهاتین یـومنی گئتمـه یـه خـوش دي یـا                    
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 ساهات ماهاتی اؤتور کی عشقین دلی سـینه بـو سـؤزلر کـار     ": ناخوش کی امیر ارسالن دئدي   
  ". ائله مزو منی زنجیرِ عشق چکه چکه آپاریر و ایختیاریم اؤز اَلیم ده دییل

نه اولدو و وکیل وزیر اَلی قولتوخ سیاه جامه گیریب ارسالنین یولون ارسالن گمی یه مینیب روا   
خواجه نیعمان دا رم آتیب اونون طالعینه باخاندا عظیم خطـر لـر گـؤردي و بارگـاه            . گؤزله دیلر 

 چوخ چحدیم زحمتین حیف اولدي هدر، طـالعین ده گؤرموشـم نئچـه بیـر     ": اهلینه بئله دئدي  
حتمن بئله میش . ي دربه در، چوخ چتین اولدي ارسالنی گؤره سیزخطر، فَلَح ویردي اونو سالد 

فَله یین ایشی ، آخار گؤزیاشیم دلَر هرداشی ، باشیمیزدان اسکیلمه سین سایه سی ، چوخ چتین         
   ".اولدي ارسالنی گؤره سیز

ایندي ائشیدح هاردان دییار فیرنگ دن کی پاپ اعظم ارسالنین صورتین تاجی تختینده چکیب   
ه ائلیر پئطروس شاها و پئطروس شاه امر ائلیر شمس وزیري نن قمر وزیره کی قشون ییغیب   هدی

شمس وزیر نن قمـر وزیـر آممـا اوسـطورالب آتیـب اولـدوز الریـن             . گئدلَر ارسالنین جنگینه    
آمما او . احوالینا باخارکن ، دییه رلر دونیانین لشکرین ده آپارساخ امیر ارسالنا باتانمی یاجاییخ       

ر کی تاس گؤرسه دیر، امیر ارسالن تَح باشینا ، فیرَنگین یولوندادي و بویون صاباح دي کی جو
   ". دروازه دن ایچري گیره 

 گلمه یینه ائله اؤز ": پئطروس شاه تا سوروشور کی نییه گَرَح بئله بیر ایش گؤره وزیرلر دئییرلر 
  ". بللی دیی آیاغی نان گلیر و هئش شکّی یوخدي آمما نییه گلیر بیزه ده

پئطروس شاه دئییر پس بیر تدبیر تؤکون کی اونو توتوب جزاسنا چاتدیراخ کی دوشمنه ماجـال   
  . وئرسه ح اؤزوموزه ظولم ائلیریح 

ح دیریـب آسـیلالر مملکتـین                بو اوزدن ده  تدبیر تؤکوب امیرارسالنین صورتینی نقـاش الرا چـ
گون اوگون دي کی ا میر ارسالن . و توتاالردروازه لرینه کی ایچري گیرمح همی  مأمورالراون      

چاتیر قلعه يِ فیرنگه و گؤزو اؤزعکیزینه ساتاشان کیمی ، تئز گیزله نیر و دؤزور کی قاش قـره        
قراننیخ دوشن ده امیر ارسالن آیـاخ قویـور دروازه دن    . له بلکه اونو بو تئز لیح ده تانی می یاالر         

کی بیـري اونـو سـوپوتتویه سـوپوتدویه چکیـر بیـر       ایچري و هله قدم قدم نن گؤتور مه میشدي     
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ارسالن گؤرور بح تورا دوشوب و فرّّوغه نی یاداسالیب . قراننیخ داما و قاپی نی اوزونه قیفیل لیر      

دئمه بو فورصت ده ده فَرّوغه امیـر راسـالنین نقـشینی گؤرسـون و اونـون              . احوالینه حئیران قالیر  
 گؤرور مالحت شوجاعت ده و هئیبت ده میثـالی یـوخ دي   فرّو غه.محبتی قلبین ده جا ائله سین    

او گئجه نی نه فرّوغه نی یوخوآپـاریر نـه   .و اونون عشقین نن فراغیننان روخسارینه یاشالر آخیر     
سحره یـاخین ایـدي کـی قـود دامینـی آچیـب       . ارسالنی کی چیغیر سادا سسی بیر یئره چیخمیر   
ارسـالن  . نه ضَرَل یئتیرمه کی من سنین دوستونام بیري ایچري گیرَن کیمی دئییر دایان ارسالن م 

اوگلن آدام کی خواجه طاووس . اَل ساخلیر و دئییر نه ارسالن کی منیم آدیم الیاسِ فرنگی دي         
 مگر سنین آتان خواجه نیعمان اؤلموشدي کی تکی تنهـا بـاش   ": ایدي و قاالنین نیگهبانی دئییر   

 گؤردوم یوخسا پئطروس شاه سـنین بیـر قطـره    آلیب گلیب سن بورا ؟ گئد شوکر ائله کی سنی    
   ". قانین دونیانان برابر بولور 

 خواجـه طـاووس    " قبـول مـن ارسـالنام آممـا سـن کـیم سـن ؟         ": ارسالن ناچار قالدي ودئدي     
اؤزون تانیتدیردي و دئدي بوردا ایکی مسلمان وار کـی بیـري مـنم بیـري ده قارداشـیم خواجـه             

امیر ارسـالن  . نجات وئرَح و بومملکت دن چیخیب گئده سن     کاووس و تئزاول کی بلکه سنی       
سینه م نیشان اولدي  بیـر  .  منیم بیر دردیم وار درمانیمی آلمامیش گئت مرَم ": گولدي و دئدي  

  ". یارین اوخونا ، لیلی می آلماسام من گئد مرَم 
طـرده دي  و  خواجه طاووس گؤردي وختی فوتا وئرسه ایندي هم اؤزو هم ارسـالنین جـانی خ              

ناچار اونو کوچه پس کوچه لري نین آپاردي اؤز ائوینه کـی  گـؤره نـه چـاره ائلـه مـه لـی دي          
خواجه طاووس قارداشی خواجه کاووسو دا چاغیریب امیر راسالنا غرت و احتیـرام نـان سـورا             .

لویـاالر  ایسته دیلر اونو قانع ائله یه لر کی بوردا جانی خطرده دي و بوله سینی بیر بلدچی نن یول            
خواجه طاووس اوتوز ایل ایـدي دروزاه باشـی ایـدي و خواجـه کـاووس دا تاماشـا        . دییارِ رومه 

نئنه دیلر عالج اولمادي و امیر ارسالن سؤز وئردي بئش آلتی گون شـهري گـزه           . خانا صاحیبی 
ح خواجه کاووس دئدي بئله لی یی نن اولمازو بو مودتی گَـرَ        . دوالشا و اوننان سوراگؤره نئینیر    

تاماشاخانا دا مشغول اوالسان و هر کس سوروشدي کـیم سـن دئیـه سـن الیـاسِ فیرنگـی یـم و                
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بیرنئچه گون گئشدي و امیر راسالن هردن چیخیر شهري گشت ائلیر       . خواجه کاووسون اوغلی    
قئییدیر تاماشاخانی یا کی  بیرگون قمروزیر تکی تنها گیردي تاماشـاخانی یـا و شـراب کابـاب              

وئریب  گؤزل خانیم الر قوللوغوندا ناز و ادانان خیدمت ائلیرلر کی امیر راسالنی مزه سیفاریش 
  ": بوساطین دالین نان چاغیردي و اَیله شدیري یانیندا و  رومی دیلـی جـه ائهمالجـا بئلـه دئـدي            

آممـاعؤمرون دؤولـه تـین اوزولمـه سـین تَـح        . خوش گلدین دئییرَم رومون شاهی امیر راسـالنا         
اش آلیب گلیب سن بورا؟ بیه بولموسـن سـنین قانـان بـوردا هـاممی تـشنه دي و کـیم                جانینا نه ب  

پئطروس شاها خبر وئرسه سن نن وزنی جه قیزیل آالجاخ ؟ آمما اوالن اولوب گئچن گئچیـب     
   "منه دئه گؤروم نه عیلَت سنی چکیب بورا ؟ 

گــی یــم و خواجــه   مــن الیــاس فیرن": امیــر ار ســالن اؤزون ووردي دیــل قانمازلیغــا و دئــدي  
  ".بوله م نن فیرنگی  دانیش کی هئش نه بو دیل دن آننامیرام . کاووسون اوغلو 

قمر وزیر گولومسه دي و امیر ارسالنا همان سؤزلري فیرنگی دیلـین ده دئـدي کـی ارسـالن دا               
آند آمان ائله دي کی  نه شـاه دي نـه سـولطان دي بلکـه خواجـه کاووسـون اوغلـو دي و آدي             

  ".نگی الیاس فیرَ
 قوي سن دییه ن اولسون قال یاتسین آمما نئجه کی مـن نـن دانـدین شـمس         ": قمر وزیر دئدي    

   ". وزیردن دان و اؤزون اونا تانیتدیرما
قمر وزیر تزه گئتمیشدي کی شمس وزیر ده ایچري گیردي و گؤزل لـرین ن رقـصینه مـشغول         

 آلالهـین  ":غیردي و رومی جه دئـدي   اوالننان سورا امیر راسالنی ایشاره نن اؤز غورفه سینه چا         
جاللینه شوکر ائلی رم کی سولطانِ رومون حوضـوروندایام آممـا بیـه آتـان خواجـه نیعمـان رم               
آتیب باشین دا اوالن خطر لردنن دئمه میشدي کی تَح جانینا باش آلیـب گلیـب سـن بـو دیییـارِ            

   ".یا غریبه ؟ ندن گلیب سن منه دئه گینه بلکه سنه بیر ضَرَل توخونمو
امیر اراسالن گینه  اؤزون دیل بولمز لیغه ویریب همان سؤزلري کی قمر وزیره دئمیـشدي اونـا               
دا دئدي و شمس وزیر شراب جامین قیزیـل اشـرفی لـري نـن دولـدوروب خـودافیظ لـشدي و          

  ".  ایندي کی منه دئمه دین قمر وزیره ده دئمه سن ": دئدي 
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.  وزیر گلیب اونو دانیشدیریر هردن ده شمس وزیر    ایکی آي بو ماجرادن گئچیري و هردن قمر       

 پاپـاس شـاه اوغلـی امیـر هوشـنگ صـاباح       ": آمما بویون قمر وزیر واي خبري نن گلیر و دئییر      
سحر دروازه يِ فیرنگه وارید اوالجاخ و پئطروش شـاهین قیـزي فرّوغـه نـی آلیـب قـیخ گئجـه            

  بوسـؤزو  "وسـن کـی نـوال؟     گونوز جشن اوالجاخ و سن بوردا شـعر غزلـی نـن گونـون سورت              
ائشیدن کیمی امیر راسالنین رنگی سارالدي و دیز لرین نـن سـانکی زینـدگاننیخ قاشـدي آممـا          

 سـحري گلـسن   ": سـورا قمـر وزیـر دئـدي     . اؤزونو بیرتَهر ساخلیی ییب شَـستین سـیندیرمادي     
تینه دروازه یه اؤز گؤزون نن گـؤرر سـن کـی امیـر هوشـنگ نئجـه اوغـالن دي و اونـون شـوک           

   ".اؤزون یاخین نان شاهید اوالرسان 
سحر اوالن کیمی امیر راسالن دا بوتون فیرَنگ اهلـی کیمـی چیخـدي پئـشوازا و گـؤردوامیرلر        
دسته باغلی ییب امیر هوشنگه تعظیم ائلی یه ائلـی یـه اونـا خـوش گلـدین دئییـب کالیـسکه ي ِ               

اسـالن دادیـدي اونـا یـاخین الشـیب      قمر وزیر کی گؤزو امیـر ر      . سلطنتی ده آپاریلالر بارگاها     
 سن ده گل قاتیل بو امیر لره وکیل لره  و منیم ایذنیم نن گیر بارگاهه کی گـؤره سـن          ": دئدي  

امیرارسالن اعیان اشرافینان برابر آیاغ آیاغ گلیب چاتـدي قـصره   "سؤزلریم دوزدي یا  یاالن  ؟    
  . و قمر وزیرین ایشاره سی نن اونو بارگاهه یول وئردیلر

پئطروس شاه تخت سلطنته جلوس ائله میشدي و امیر هوشنگ تعظیم تکریم ائلیی ییـب آتاسـی      
. پاپاس شاهین نامه سینی ،گتیردي یی پیشکئش لري نن برابر شـاهین قوللوغونـا هدیـه ائلـه دي           

  : پئطروس شاه قمر وزیر دن ایسته دي نامه نی اوخویا کی نامه ده بئله یازیلمیش دي 
ور ائلـی یـن بؤیـوح تاجـدار پئطـروس شـاها  جهـان شـاهلیغ آرزوائلیـی ییـب ،                     دونیامیزي من  "

بـو موبـارك ایـش اوچـون ده سـیزین دوام ِ      .  شاهزاده فرّوغه نی اوغلوم امیر هوشنگه ایستی رم     
    ". سلطنتی زه اوتوزمین قوشون بوتون اسبابِ رزمی نن هدیه اولور 

. ین نان اؤپوپ اؤزونه اونو داماد اعالم ائلـه دي    پئطروس شاه بو ایشه سوینیب امیر هوشنگین آنن       
آمما شیرنی خوراننیخ و جشن دن قاباخ شمس وزیر دن ایسته دي بیر رم آتیب  بـو ایـشین گلـه           

کی شمس وزیر اولدوز الرین احوالینا باخاندا گؤردو بو ایش دن بؤیـوح   .جه یین نن دانیشسین     
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بـو  .  دي فرّوغـه امیرهوشـنگه قیـسمت اولمویاجـاخ     بیر فیتنه قاغزاناجاخ و تا امیر راسالن دیري     
شوم ایقبالی تا شاها دانیشدي شاه چوخ پریشان اولدي و سسلن دي جالد ، جالد دئدي فریاد و           

آممـا بوتـون امیرلـر بـو ایـش دن      . شاهین امري نن شمس وزیرین بوینوندا قیلیش برقرار اولدي    
بـو حئـین ده اوزون توتـدو    . فو ایسته دیلرناراحات اولوب شاهه تعظیم ائلی ییب شمس وزیره ع 

قمر وزیره دئدي سن بیر رم آت گؤر بو حرامزاده نین دئدي یی دوزدي یایوخ کی قمـر وزیـر         
  بـونالرین اولـدوز الري الپ بیـر بیرینـه مطـابیق دي و الپ          ": رمل اوسطورالب آتیب دئدي     

   ". ري اوالخوش ساهات دي وصلته و گَرَح کی همین دیقه خطبه ي ِ عقد جا
پئطروس شاه دئدي  شمس وزیري قولو باغلی زنجیر لی ییب آپارین زیندانا کی بو خطـا دیـده    
من نن ایستیر قیزیمـی وئـرَم اؤزقـاننی قاتیلیمـه کـی منـیم تورپـاخ الریمـی الینـه گئچیردیـب و                    

امیـر راسـالن کـی بـو صـحنه لـري شـاهید ایـدي         .  قشونومو قیریب امیرلریمی اؤلـدوروب دي     
فَرّوغه ده کی هـرزاد دان  .  دو بونون دوستی ائله شمس وزیر ي میش و دوشمنی قمر وزیر       گؤر

خبر سیزایدي و گئجه گونوزو ارسالنین خییالی نن یاشیردي بیردن آناسی  سیمین باننو ي خبـر            
قیخ گون جشن دن سورا سنی امیـر  . گتدي قیزیم موبارح دي و سنی آتان وئردي امیر هوشنگه     

   ".اَل اَله وئریب حیجله یه یوللویاجاییخهوشنگی نن 
فرّوغه نین بیر اَلی اولدي بیر باشی و نه قدر آناسی نا یالواردي و آتاسـینا دئـدي کـی مـن ایـسته         

. میرم اره گئدم هئش بیري قوالغ آسمادي و دئدي لر بوننان یاخچی سین تاپیـپ گئدنمـه سـن          
 یئرده شاددیخ دایـدي  کـی شـاهزاده فرّوغـه     بوتون فیرَنگی ده هر یئر چیراغان دي و رعیت هر    

فرّوغه آمما آغالر گؤزلري نن امیرارسالنین اوزونـه حـسزت دي و فیکیـرده دي    . نین تویو دي  
اودور کـی اؤزونـه غـم وئرمـی یـب       . کی توي گئجه سی جامِ زهري ایچیب اؤزونـو اؤلـدوره           

واجـه سـرایی دي دسـتور    ایستیر بو آخیر گونو خوش اولسون کی خواجه یاقوتـا کـی اونـون خ        
وئریر تاماشاخانا نی قوروغ ائلی یه و اؤز دوسالري و کنیز ندیمه لري نن گئـدیب اوردا خـوش     

خواجه کاووس تا آننیر کی قـراردي فرّوغـه تاماشـاخانی یـا گلـه تئـز امیـر راسـالنا             . گئچیده لر 
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ی شاهزاده قـاپی دان  موشتولوخ وئریر و امیرارسالن غورفه لره دوزه ن وئریب منتظیر اولور تا ک    

  . ایچري گیره 
کالیسکه ي ّ زرین تاماشاخانین قاباغیندا ساخلی ییب و وخـت او وخـت دي کـی فرّوغـه ایـاخ               
قویور تاماشاخانایا و ایکی دیلداده نین گؤزو بیر بیرینه ساتاشان کیمی ایکی سی نین  ده رنـگِ           

ین دیز لري تیتري ییر و خواجه قیز. روخساري سارالیب آزقالیر روح الري بدن نرین نن چیخا          
امیرارسـالن  . یاقوتا دئییر منیم غورفه مه هئش کیم گلمه سن مگر او بوساط دالینـدا کـی جـوان        

ائله بیر حوري کی سانکی اَلین نن خطا چیخیب بئهیـشتَن بولـه      . گؤرور فرّوغه دئمه حوریه دئه      
ر مئژمه ئـی شـراب و یـئمح ایـشمح     امیر راسالن خواجه یاقوتون سؤزونن بی. سین آتیبالر کناره    

حاضیرالییب آپاردي فرّوغه نین غورفه سینه کی فرّوغه اونو گؤرجک بِحال اولـوب آزقالـدي               
. ییخیال کی امیرارسالن اونو توتوب چحدي باغرینا و فرّوغه باشین قویدو ارسالنین سـینه سـینه            

ایکی آي دي منیم ایـشیم  . ب سن  نییه به اینصاف ائله می ییب منه خبر وئرمی یی       ": سورا دئدي 
 ".آهی زار دي و سنین فراغین نان آزقالیر جان بدنیم چیخا و سن بوردا عیش عیـشرت ده سـن         

ارسالن ایستیر دانا دییه من ارسالن دییلَم الیاس ِ فیرنگی یم کی فرّوغه قولالرین سالیر ارسالنین       
 فرّوغـه باشـلیر آغالماغـا کـی حئییـف        بوینونا و هر ایکیسی بیر بیري نین بوینون قوجاخلی ییب         

 ".آمما اؤلسه م ده اونا گئدن دییلَم .ایش ایش دن گئچیب دي و آتام منی وئریب امیر هوشنگه       
امیر ارسالن نازلی دیلبري قوینونا آلیب بوله سینه سؤز وئریرکی آلاله کریم دي و او ایـشین ده              

  . چاره سینه باخاریخ 
وختی اولور کی فرّوغه خواجه یاقوتی سسلی ییـب دئییـر یئییـب     قاش قره لیر و وخت ، گئتمح        

ایچیب اویناماخ بس دي و کجاوه لره دئه حاضیر اولسوننار کی کنیز ندیمه لره مینیـب بارگاهـا            
ارسـالن نـان فرّوغـه ده اؤپـوش گـؤروش  دن سـورا ، ارسـالن اونـو تـا            . ساري یـوال دوشـه َح       

  .  یغ ائلیرکالیسکه ي زر ینه مینه نه جان همراه ل
فرّوغه نین گؤز یاشالري مرمر سینه سینی ایسالداراخ دویونجا ارسالنا باخیب ویـداع الشـدي و      
گئجه ساویشیب سـحر آچیالنـدا مـشّاطه لـر فرّوغـه یـه  زینـت وئریـب اَینینـه تـوي پالتـارالري                
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 کـی  بوتون شَهرده شیرنی خوراننیخ جـشن دي و هـامی روان دي کؤهنـه کیلیـسایا        . گئیدیردیلر
ح     . ایندي فرّوغه نی گلین چیخاردیب کالیسکه نن گتیره جح لـر      رده بـامیرارسـالن گـؤردو شَـه

ــو دو و        ــوي گون ــون ت ــادي بوی ــی آنن ــردي ک ــه خب ــدي ن ــه دئ ــه کاووس ــدي و خواج ایزدحام
 گؤره ائلـه اؤز دسـته   –ارسالن گؤردو گؤزلري  گؤره      . سؤوگولوسو رقیبین قوینوندا اوالجاخ     

خواجه کاووسونان برابـر گئتـدیلر کلیـسانین    .  آغالماخ دان یاناغی نا سئل آخیر      گولونو ایتیریرو 
آمما امیر ارسـالنین گـؤزو تـا    . یانینا و چیخدیالر بیر سکی یه کی بلکه عروس دامادي گؤره لر     

قشونا دوشدي و فرّوغه نن امیر هوشنگین کالیسکاسینا کی اوزوح قاشی کیمـی اوننـاري دؤوره       
بیر خییال گئشدي قلبین نن و چون صاحیب ِ قِیرت ایـدي گاهـدان بیـر حـاال        له میشدیلر، هردن    

ارسالنین گؤزو فرّوغه نین اوزونده ایدي و فرّوغه ده گؤزون دوالندیریب ارسالنی          .دوشوردي  
هاننان گئژدن پاپ اعظـم گلیـب   . آختاریردي کی ایزدحام دا اونو گؤرمح مومکون اولموردي       

توي دویون نن سورا محرم لر ایچري گیردي قـاالن آدامـالردا اؤز ائـو          اونناري اَل اَله وئردي و      
  .ائشیح لرینه قئییتدیلر

چوخ فیکیر ائلی یـن نـن سـورا خواجـه     . گئجه دي و امیر ارسالنا پیچاخ ویرسان قانی چیخماز         
طاووسونان خواجه کاووسی چاغیریب اوننـاردان بیـر قیلـیش، بیـر کمنـد و بیـر شـبگرد لیباسـی          

اونناردا بو فیکري نن کی ایستیر چیخا گئده دییارِ رومه تئز اونناري حاضیرلی ییـب      . ایستی دي   
. ارسالن اوننارا آدوئردي من نن هئش زاد سوروشمایین کی فیرَنگـه زلزلـه سـاالجایام           . گتدیلر

بونو دئییب تاماشاخانادان چیخدي ائشی یه و  . گؤردوخ هئش گؤرمه دیح منی حالل ائلیی یین         
کمنـدي چـین   .  قراننیخ دا اؤزون یئتردي گیره ولی بیریئره کی اورانی بللـه میـشدي      گیزلین جه 

نیگهبان الر بیر شـیققیلتی  . چین ائلی ییب آتدي کیلیسانین دیوارینا و دوشدي دیواردان اوطرفه       
آنناساالر دا بوروخ وئریب اؤزون گیزلـت دي و روان اولـدي کلیـسانین او حـوجره سـینه کـی              

  .  ي سلطنتین زیفاف گئجه لري برپا اوالردي اوردا خانیدان
امیر هوشنگ فرّوغه نی نازینان دیندیریب ایستیر سینه سـینه یـه تـردوداخ الریـن نـان اؤپـه کـی              

امیـر  . فرّوغه دئدي منه یاخین گلمه کی منیم بیر نذریم وارو  گَرَح گئدم محرابه تا ادا ائلیی یـم     
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اؤزو باشالدي یئییب ایـش مـه   . ح بوله سین تَح قویديهوشنگ قبول ائله دي و بئش اون دیقه لی  

امیرارسالن گؤردو فرّوغه غورفه دن چیخیب  ایچـري پیللـه لـري         . یی که نازلی یاري قئییتسین      
سـورا الینـه بیـر جـام زهـر آلیـب       . نن گئتدي گونبذین آلتیندا کی خاچی اعظمه تعظیم ائله دي    

ئره سالدي و فرّوغـه گـؤردو بیـر قـره لیبـاس        ایسته دي ایچه کی ارسالن ویردي جامی زهري ی        
ارسالن اوزون نن نیقابی گؤتورن کیمی فرّوغـه بولـدي     . آدامدي و اوزون ده بیر نیقاب واردي        

 نـازنین سـن نئییـردین ؟ سـنین     ": امیر راسالن دئیـدي  . ارسالندي و اؤزون آتدي اونو قوجاغینا  
 "چیـب اؤزون هـالك ائلـی یـه سـن ؟      مگر منه رحمین گلمیردي کی ایستیردین جام زهري ای       

ایکی سؤوگولو قولالرین . فرّوغه دئدي دا چاره م یوخ ایدي و سن سیز منه دونیا معناسیز ایدي 
بیر بیري نین بوینونا سالیب ارسال باشین قویـدو فرّوغـه نـین سـینه سـینه و دوداخ دواغـا دونیـانی           

  . یاددان چیخاددیالر
.   دن کی گؤردو فرّوغه یوباندي و طاقتی آز قالیر اوزولـه      بو طرف دن ده ائشیدح امیر هوشنگ      

بیر نئچه پیلله یئنیب گئتـدي کلیـسانین محرابینـه کـی گـؤردو تاماشـاخانا دا ایـشلی یـن ایلیـاس                 
سـسلندي حرامـزداه سـنین منـیم      . فیرنگی فرّوغه نی قوجاخلی ییب جان دئییب جـان ائـشیدیللر          

آغ دئــدي نــه قــره و شمــشیرینی قایماســین نــان  ســؤوگولوم نــن نــه ایــشین کــی ارســال ن ، نــه  
چیخاردیب قولتوغو آلتین نان ائله بیر ضربت یئنـدیردي کـی بـرقِ شمـشیر سـاغ چیـی نـین نـن             
نومایان اولدي و فرّوغه اؤزون تاپانا گؤردو امیر هوشنگ قانینه قلطان دي وائلـه بـول کـی نئچـه         

  .ایلین اؤلوسودي 
ارسـالن دئـدي   . و قالدي کی سـحري نـه جـواب وئـره جـح      فرّوغه نین بیراَلی اولدي بیر باشی     

دئه زیفاف دان قاباخ او دئدي گَرَح خاچی اعظمه عیبادت ائلی یم گلم . هرزادي ترسه سینه دئه
  .کی منی ده یوخوآپاردي و هئش زاددان خبریم یوخدي 

یئـردن  ارسالن فرّوغه نی غورفه سینه یئتیریب و سحره یاخین اوننان ویداع الشـیب گلـدي یـی              
. آمما گئتمه میش دن قابـاخ خـاچی اعظمـی ده اؤزونـن گؤتـوروب آپـاردي            . قویدي گئتدي   

خواجه طاووسونان خواجه کاووس امیر ارسالنین نیگرانی ایدیالر کی بیردن گؤردو لر ارسالن           
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دئدي قیزیـل  . ارسالنا دئدي لر اونمنه دي . ایچري گیردي و اؤزونن ده  بیر تلیس یوك گتیریر   
ح       خاچ کی  خواجـه  .  گتدیم وئرُم بالتان قاباغینا دوغرویا م کی هردن بیرآزین ساتیب خـشلی یـ

کاووس گؤردو ائولري ییخیلیب و چوخ چحمی یه جح کی قمر وزیر رم آتیب خاچ اعظمـین         
بونو ارسالنا دئییردي کی ارسالن دئدي رحمت تی یـین اوغلـواو هـاردان بولـه      . یئرین تاپاجاخ   

بو حئین ده خواجه طاووسون گؤزو دوشدو شمشیره کی قـانین  . تورموشم جح کی اونو من گؤ    
 بـو گئجـه بیـر قـضایه تـوش      ": دئدي به بو قان نـه دي کـی ارسـالن دئـدي           . نان سیراب ایدي    

   ".اولدوم، اؤلدوردوم رقیبی آلدیم اینتیقام 
تئز هـرزادي   خواجه طاووسون نان خواجه کاووس قالدیالر مطَل کی ارسالنه نه دئسین نر کی             

سورا .گیز له دیب آرادان چیخاتدیالر و گونده کی کیمی تاماشا خانی آچیب باشالدیالر ایشه           
 اوالن اولـوب گــئچن گئچیـب آممــا بـو ایــشین هینگامـه ســی چــوخ اوزون     ": ارسـالنا دئــدیلر 

ایندي یه جان سن فقط بیر شاهی نان طرف ایدین کی اینـدي پاپـاس شـاه دا ایـضافه     . اوالجاخ  
  "بیه سنه قیز قَحط ایدي کی اؤزون بئله بیر موصیبته سالدین؟. دي اول

گئجه ساویشیب گئچیب و نشدو لوخ واختی دي کی پاپ اعظم گئـدیر خـاچ اعظمـه عیبـادت        
هـاراي  . ائله سین کی گؤرور امیر هوشنگ قانیینه قلطان دي وخاچ اعظم ده یئرین ده یوخ دي         

یـشیلالر پـاپ اعظمـین باشـینا و کنیزلـردن ایـستیر کـی            داد بیداد بوتون کشیش لروخدمه لـر ییغ       
گئدیللر گؤروللر فرّوغه هـرزاد دان  . گئدیب گؤرسون لر اقامتگاه یسلطنتی ده فرّوغه دن نه خبر   

. خبر سیز شیرین یوخودادي و تا قضییه نی دئییللر فرّوغه چالیر باشینا و یـا خاسـینی چـاك ائلیـر     
برابر گلیر گؤره لر نه خبردي کی گؤروللراوننان کی    پطروس شاها خبر وئریب قمر وزیري نن        

قورخوردوالر باشالرینا گلیب و فرؤغه  ده گاه قَش ّ ائلیر گاه اؤزون نن گئدیرو ایقبالینه نیفرین     
: پئطروس شاه و  سیمین بانو قیزالرینا دیلدار لیخ وئریب وماجرانی سوروشاندا فرّوغه دئییر  . ائلیر

یمنان بیر بوسـه گؤتـوره ن کیمـی دئـدي منـیم اؤز آلالهیمنـان بیـر               منیم دوواغیمی آچیب آنن    "
. عهدیم وار وگرَح خاچ اعظمه عیبادت ائلی ییب قئییدم کی یوباندي و منی ده یوخو آپـاردي            

"   
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پئطروس شاه دارقا باشینی چاغیریب امر ائله دي اوش گونـه جـان گَـرَح امیرهوشـنگین قـاتیلین          

دارقا باشی نین گـؤزلري ثانییـه کیمـی    . اشین وئررم جالد اَلینه   تاپیپ تحویل وئره سن یو خسا ب      
ویریردي و ها فیکیر له شیردي گؤروردو بو ضربی شست هر آدامین ایشی اوال بیلمز و گومانی          

دارقـا  . گئتدي الیاس فیرنگی یه کی قدي قامتی و پهلوان لیغی امیرهوشنگی نـن برابـر گلـردي                
 یا آدام کیمـی دییـه رسـن امیـر     ": ونو چحدي درباره و دئدي   باشی امیر ارسالنی قره لی ییب ا      

 ".هوشنگی نه جور اؤلدوردون و خاچ ِ اعظمی نئنه دین یاکی درین سویوب سامان تپه جه یـم      
ارسالن گؤردو قضا قدر ییخیلیب دامینا و نه قدر ایستیر دییه کی منیم ایشیم دیی دارقا باشی نین      

 یوزایـل بوننـان   ":  باغلی آپاریر پئطروس شاهین حوضورونه و دئییـر      ارسالنی قولو . بئینینه باتمیر 
 ". سور ادا منی یوللویاسیز امیر هوشنگین قاتیلین تاپام ائله الیاس فیرَنگی نی تاپیپ گنیره جه یم   

پئطروس شاه دئییر بو جوانین شراب قلیان وئرمح دن عالوه فیکر ائله میرَم اَلین نن بیر ایش گلـه          
قمر وزیـر ارسـالنین یانینـا گئـدیب اونـا      . اشی دئییر اوال اولمویا ائله بونون ایشی دي   کی دارقا ب  

 دارقا باشی اؤز گوناهینی یوماقا خاطیر گئدیب یاپیشیب بو جوانین اَلین       ": بیرگؤز ویریب دئییر    
آممـا  الیـاس فیرَنگـی مگـر امیـر هوشـنگ       . نن گتیریب بورا کی هؤهمان ائله قاننی قاتیل بودي   

ی بیر ایییده باتا بیلر دي کی هارادا قاال اوقدر مأمور نیگهبـان آراسـیننان اؤزونـو غورفـه ي ِ                 کیم
خـاچ اعظمـی قـوي    . سلطنته چاتدیرا و یئددي باتمان نیق خـاچی دا اؤزونـن گؤتـوروب آپـارا         

پهلواننار دا یئرین نن دبه ده بولمز هاردا قالسین اون سگگیز یاشیندا بیر جـوان کـی عـؤمرون ده            
 پئطروس شاهین یئیینه باتدي و قَـضَبی نـن امـر ائلـه      ".جامی شراب دان آغیرینا یاپیشمی ییبدي       

دارقـا باشـی   . دي ذارقا باشینا کی  الیاس فیرنگی نی آزاد ائلی ییب گئده حقیقی قاتیل لري تاپا     
تا ایسته دي دییه بوحرامزاده الپ امیـر راسـالنین عکـسی نـین کوپیـه سـی دي و اگـر کـاووس          

هین اوغلو اولماسایدي ایندي یه قَدر  او نو  اون دفَه قولو باغلی تو توب امیرارسـالن عوضـی        شا
. شاها تسلیم ائله میـشدي ، بیـردن بیـره قمروزیـرین شـرّین نـن قورخـوب سـسین چیخاتمـادي                  

ارسالن گؤردو بو قمر وزیر چو خدا پیس آدام دیی میش و اگر اونـون سـؤزلري  اولماسـایدي       
بو فیکیر لري نن تاماشـاخانی     . ان ایدي دریسین سویوب دروازه دن آسمیشدیالر        ایندي چوخد 
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یا وارید اولورو خواجه طاووسونان خواجه کاووس اونو ساغ سالمت گـؤرن کیمـی گؤزلرینـه                
اویاننان دا خواجه یاقوت کی فرّوغه . اینانمیرالرو تئز اونو باغرالرینا باسیب ماجرادن خبر تولالر   

ی ایـدي خبـر وئریـر فرّوغـه یـه کـی الیـاس فیرنگـی نـی قاتیـل عوضـی توتـوب                   نین نظر قوالم  
. گتیرمیشدیلر بارگاها کی اگر قمر وزیر اولماسایدي ایندي چوخدان بوله سین اؤلدورموشدولر   

فرّوغه بو خبري ائشیدن کیمی سوینیب  باش آلدي گئتدي اؤزخلوتینه و ارسـالنی یـادا سـالیب             
  .فراغین نان قان آغالدي 

جه یاري سی دي و بیر طرف دن فرّوغه نین آرامی یـوخ دي بیـر طـرف دن ده زنبـورِ عـشق               گئ
ارسالنین قلبینه نیش ویریر کی ارسالن دؤزه نمی ییب شبگرد لیبـاس الریـن گـی ییـب اوزونـه        

. نیقــاب چحــدي و کمنــدي چیــی نیینــه آتیــب قــاراننیخ دا روان اولــدي فرّوغــه نــین قــصرینه    
 نـارین  –هر گول دن بیر عطیر گلیر و ائیوانـا باخـان اوتـاخ دا نـارین     دووراردان آشیب گؤردي   

 –یاخینا گئدیب دوزگون باخانداگؤردي فرّوغه دي و عاشیقانه اشعارینان ارسـالن     . الله لر یانیر  
فرّوغه نین زولف لري طاووس کیمی اوزونـه یاییلمیـشدي      . ارسالند ئییب حزین نغمه لر اوخور     

ــب گــول    کــی امیرارســالن اون باغری ــا باســدي و ایکــی ســؤوگولی ســحره جــان گــول دئیی ن
گئدنده آمما فرّوغه بوله سینه بح بح تافشیردي کی قمروزیر نه قدر بوله سینه یـاخچی           .ائشیتدیلر

گونون ایشیقی تزه چیتدیردي کی ارسالنی نان . لیغ ائله سه  ده هئش وخ سؤزلرینیه آلالنمی یا        
غین دووارین نان آشدي و گیزلین کوچه پس کوچه لري نـن  فرّوغه ویداع الشیب و ارسالن  با   

گئدیر کی بیردن گؤردو اونو دؤوره له دیلرو نئینه سین نئینه مه سین بیر یول تاپدي چارسی یا و      
دارقا باشی و دارقاالر هوجوم چح دیلر چارسی یا و قال ماقال سسی هر    . سییاهی ده گیزلن دي     

دا بو قره اوقره لره بنزه مز و سـنی ائلـه دوغرویاجایـام کـی          دارقا باشی دئدي    . یئري گؤتوردي   
ارسـالن گـؤردو قـره دن آرتـیخ بویـاغ اولمـاز و دریـاالر        . هئش قمر وزیر ده سنی تانی می یـا    

نهنگی کیمی حمله ائله دي دارقا الرا و اَل آتدي شمشیرِ ظولَماتین قایماسینا کی اوننـاري بیچـه       
رقا باشی یا کی دئدي بو چال ها چال دا دئدیم اینـدي قویـوب    بیچه قاباغا گئتدي و یئتیشدي دا     

امیـر ارسـالنین هلـه    . قاچیپ سان کی آمما ائله بول اوره ح لـی آدام سـان و هلـه دوروب سـان      
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سؤزو آغزین نا ن دوشمه میشدي کی دارقا باشـی  ایـسته دي بیـر ضـربت یئنـدیریب ارسـالنی                   

راغینان اونون بئینین داغیدیب نعشین سالدي یئـره  پارچالی یا کی ارسالن بوروخ وئریب  بیر یوم 
ارسالن ایسته دي دوشه یوال کی گؤردو قیخ دان چوخ دارقـا کـی گیـزلین جـه بـو صـحنه یـه             .

شاهید اید یلر هوجوم چح دیلراوستونه و بوله سین ائله دارا قیـسنادیالر کـی گـؤردو بـو کـوت               
ارسالن آزقاال تنگ نفس گتیریردي . شه قیلیش و یورقون بدن نن ایندي دي کی ائله جاننان دو 

کـی گـؤردو بیـر سـییاهی نیمایـان اولـدي و امیرارســالننان چـی یـین چـی یینـه وئریـب بوتــون            
  . دارقاالري قیریب اؤلدوردولر

امیر ارسالن هله بولمور بـو گلـن کـیم دي و اونـون ایـشاره سـی نـن یـوال دوشـوب مهلکـه دن              
سورا سییاهی نیقابین .سی اوزلرینه آچیلیب ایچري گیریرلرقورتولور کی بیردن بیره بیر باغ قاپی 

گؤتــورن کیمــی ارســالن گــؤروراو نجــات وئــرَن قمــر وزیــردي و ســینّی ســالینه گــؤره بتَــرده  
 سن هلـه منـی اؤزن دوشـمن بـول و آدیـن منـه        ": قمر وزیر دئدي    . بیرشوجاعت صاحیبی دي    

 و بولدون کی من نن سـنی چـوخ   دئمه آمما یاخچی دي کی هرزادي اؤز گؤزون نن گؤردون        
   ". ایستی ین یوخ دي 

امیرارسالن دینمه دي و اؤزون وئردي بـاغ دا کـی حوووضـون یانینـا باشـالدي قـاننی ال اوزون         
یویوب تَمیز له مه یه کی قمر وزیرین قوالم الري اونـو مئهمانخانایـا آپاریـب بولـه سـینه حریـر         

 برابـر یئییـب ایچیـب دینجـه لـن نـن سـورا آخیـردا         سورا قمر وزیري نـن   . لیباس آماده ائله دیلر   
قمـر وزیـر بـو    . امیرارسالن دیلی نین قاباغین آالنمی ییب امیرارسالن اولماغینی اونـا بولـدوردو     

 هـروخ گؤیلـون فرّوغـه نـی     ": دوسلوخ دان شاد اولوب اونو یولالدي تاماشا خانی یا و دئـدي            
قـصرین ایچینـه و هـئش کیمـین روحونـون دا        ایسته سه گَل بورا مـن اؤزوم سـنی  دوزآپـاررام             

  ".خبري اولماز
امیرارسالن تاماشاخانی یا سـاري گئدنـده گـؤردو شَـهر بیـر پارچـا مـاتم دي و دارقاباشـی نـان                   

خواجه کاووس و خواجـه   . دارقاالرین اؤلوم خبري هر یانا یاییلیب و جماعت گئدیللر تاماشایا           
وینیدیلرو     طاووس دا تا گؤردولر ارسـالن سـاغ سـالیم         دي و تاماشـاخانادان ایچـري گیریـر ، سـ
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. اوننان هر نه سوروشدوالر هرزاد دئدي ایلال قمروزیـردن و دارقـا باشـینی اؤلدورمـه سـین نـن                 
اوش بئش گون بو ماجرادن گئچیب  سس کوو کی یاتدي ارسالن گـؤردو سـؤوگولو سـونون           

ح  محبتی ائله دوشوب قلبینه کی اگر بو گئجه اونی گؤرمه سه م  جنون اولوب چؤل لره دوشه جـ
اودو کــی گئجــه نــین بیروختــی اؤزون یئتیــردي قمــر وزیــرین باغینــا و دئــدي منــه قــول   . دي 

قمـر وزیـر   . وئرمیشدین هازامان ایسته سم منی فرّوغه نین یانینا آپاراسـان و اینـدي گلمـی شـم               
وزون سوروشـسان   د": اونون اوزون نن اؤپوپ بوله سینه چوخ محبت ائلی ین نن سـورا دئـدي         

ایندي کی بیز یولداش اولموشوخ ، هئش دوستا یاراشـماز کـی بولـدوح لرینـی یولداشـین نـان             
حقیقت بوکی ، سنه ائله بیر طیلیسم ائلی ییب لر کی تا اوطیلیسم سینمی ییب سـن نـن             . گیزلَده  

ي  ارسالن دئدي پس چاره ندي قمـر وزیـر دئـد      ".فرّوغه نین تویو هئش واخ باش توتمویاجاخ      
چاره سی ائله اؤزاَلین ده دي و سنه بویون بیر بئهیش دارو وئره جه یم کی ساالسان فرّوغـه نـین      
جامِ شرابینا تا او ایش مح همی بئش اون دیقه بئهوش اوال و سن اونون بوینوندا کـی گردنبنـدي      

بـو  ارسالن اونون سـؤزلرینه آلالنـدي و هـئش بولمـه دي کـی        . آچان کیمی او طیلیسم ده سینا       
قمر وزیر فرّوغه یه عاشیق ایدي و چون کی او . حرامزاده نین بو ایش دن بیر نخشه سی واردي         

طیلیسم ارسالنین آدینا باغالمیشدي گردنبندي  ده او گَرَح آچاردي کـی تـا اوجـادو پـوزوال و               
یم  قمر وزیر ارسالنی اوش دؤد قاپی دان گئچیردیب بیر لغ. فرّوغه نی فیرَنگ دن چیخاتماغ اوال 

قمر وزیـر چیخـدي   . قاپی سی آشدي و یئرین آلتی نان گئتدیب چیخدیالر فرّوغه نین اوتاغینا           
ارسالن ایچري گیرَن کیمـی فرّوغـه شـاد اولـدي و قـولالرین      . گئتدي وارسالن گیردي ایچري  

. سورا دئدي نه جور بورا گلـدین کـی ارسـالن دئـدي دوواردان آشـدیم      . سالدي اونون بوینونا  
 مبادا قمر وزیرین  بو ایش دن خبري اوال ها ، کی اونـدا گؤروشـمه یمیـز قاالجـاخ       سورا دئدي 

ایکی . ارسالن سیر سؤزون داندي و بولمه دي کی اجل قوشو باشیندا دؤورائلیر         ! محشر گونونه   
دیلداه یئییب ایچیب دئییب گولمح ده دیلر کـی ارسـالن بئهیـشت دارونـو وئـردي فرّوغـه نـین                    

سورا اونون پامیبیخ سینه سین آچیب گـؤردو مرمـر دؤش   . هوش دان گئتدي   خوردونا و فرّوغه    
بیرگردنبنـد کـی ائلـه بیـل قـره قاریـشقاالرینان توخویوبـسان و        . لري اوستون ده بیر گردنبنـدوار  



  علیرضا ذیحق/ خوي ناغیل الري  ٩٠

 
ارسالن اَل آتدي گردنبندي آچا کی اگر اوننـان عـالوه   . یئددي یاقوت دان  اونا زینت وئریلیب 

ردي        بیرآدامین اَلی او گردن    دي داغ دا اولسایدي اَري یـیسه یارسـالن گردنبنـدي فرّوغـه    . بنده د
نین بوینون نان تزه آشمیشدي کی یئـر گـؤي سـس لنـدي و هریـان ظولَماتـه چؤنـدو و اؤزوده              

  .گیجه لیب ییخیلدي 
 ارسالن اوزامان گؤزون آشدي کی گؤردو قان گؤلـون ده اوزوري و قَـشَح باخانـدا آزقالـدي             

ارسالن درحؤوول قاشدي . فرّوغه نین باشی بیر طرفدیدي بدنی بیر طرف ده . یا باغري چاتدي   
 شیرین یاتیب دي و اونو آییتدي دئدي خانه میـز خـراب   –قمروزیرین یانینا کی گؤردو شیرین   

سورا دئدي فقط اونو بولدوم کی گردنبندي آچاندا پئیسریم نن بیـر ضـربت توخونـدي    . اولدي  
ارسالن آزقـالیر  . دوم فرّوغه قان دریاسین دا ، باشی کسیح دوشوب دي      و گؤزومو آچاندا گؤر   

اؤزون اؤلدوره کی قمر وزیر اونا آرامیش وئریب دئئیر سن بـوردا بیـرآز دینجـل کـی گـؤروم               
ارسـالن آهـی زار ائلـی ییـب یوخویـا گئـدیرو قمـر وزیـرین            . باشیمیزا نه داش سالما لـی یـیخ         

ب دئییر کی پئطروس شاه ، فرّوغه نین نعشینی گؤره ن کیمی  شیطانالرین نان بیري اؤزون یئتیری    
قمر وزیـر سوروشـدو   . او قدر چاره سیز قالیب کی آیاخ یالین باش آچیخ گئدیر زیندانا ساري    

زیندانا طرف نییه کی دئدي شمس وزیرین سؤزلري نین هامیسی دوز چیخیب و گئدیر  شمس       
قمـر  .  و قاتیلی تاپیپ مملکتـی موصـیبت دن قورتـارا    وزیري آزاد ائلی یه  بلکه او بیر چاره قیال  

  .وزیرگؤردو ایش یاش دي و قوالم الرین یولالدي کی ارسالنی اونون عیمارتینه گتیره لر
شـمس  .  پطروس شاه شمس وزیرین زنجیرلرین اؤزالی نن آچیـب واونـی ایمـداده چـاغیردي            

 ویرماسیز کی من گئدیم اَیین باشیمی وزیر ماجرانی بولَن نن سورا دئدي فرّوغه نین نعشی نه اَل      
هاننان گئژدن شمس وزیر قیزیل عمامه باشیندا گیـردي فرّوغـه نـین     . عوض لی ییم گلیم قصره      

سـورا آزیـن نـان بیـر بـئش دیقـه سـاي سـالدي         . اوتاغینا و خانیم الر او طرف بوطرف اولدوالر   
ب ایسته دي دییه منیم بـو حالیمـا    پئطروس شاه قَضب له نی    . فرّوغه نین باشینا و اوجادان گولدي       

  :گولو سن یا کی باشان هاوا ماوا گلیب کی شمس وزیر دئدي 
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فرّوغه دیري دي و بو بیر آیري خـانیم دي کـی جـادو گوجونـه         .  بو سنین قیزین دیی قوربان       "
  ". سالیب الر فرّوغه نین جیلدینه 

کـی منـی اَلـه سـالیب سـان کـی         پئطروس شاه دئدي آغزین دیییه نی قوالخ الرین ائشیدیر یـا            
  :شمس وزیر دئدي 

قول وئریرَم کی فرّوغه دیري دي و من سنین قیزین ساغ سالیم وئره جه یم اَلَن آممـا بیـر           سنه "
 پئطروس شاه دئدي نه شرطی کی  شمس وزیر دئدي قول وئره سن کـی فرّوغـه           ". شرطی وار 

پئطـروس شـاه بولمـور نـه دییـه کـی       . اسـان  نن امیر راسالنی اؤزون اَل ا َله وئریب تویالرین توت 
قانی قاننان یومویوب الر کی قانی .  قوربان سیز قبول ائلی یین ": امیرلر تعظیم ائلی ییب دئدیلر     

   ". سویونان یویوب الر
پئطروس شاه گؤردو فرّوغه نین آناسی سیمین بانودا بی قرار دي و یالواریر کی قبول ائلـه بلکـه          

آخیردا شاه راضی الشدي و شمس وزیـر قـصرین حیـه طـین ده     . ت وئره   قیزیمیزین جانین نجا  
دسـتور  . اویانا گتئتدي بویانا گلدي و تورپاخ الري کنار ا وئریب بیر لَغیمین قاپی سین گـؤردو          

قاالخ شوعله لن میشدي کی دئـدي  . وئردي اولَغیمین اوستونه بیر قاالخ اودون ییغیب یاندیراالر    
ودا و دورون اوزاخ دان تاماشا ائله یین کی منـده کیـره جـه یـم اوتـون        فروغه نی گتیرین آتین ا    

آنا سی نین اوره یی دؤزنمی ییب هوشدان گئتدي و پئطروس شاه دا چـاره سـیز قالیـب                . ایچینه
ائشیدح بو طـرف دن کـی ارسـالن قمـر وزیـرین عیمارتینـه تـزه             . دئدي فرّوغه نی گتیر سین نر     

مان باغی گؤتوروب و قمر وزیر اونو گؤره ن کیمی بوله داخیل اولموشدي کی گؤردو دود دو     
دي             بـو  . سینه موشتولوخ وئردي کی فرّوغه دیري دي و سـنین گؤردویـون منظـره بیـر جـادو یـ

کیتابی کی وئریرَم تئز باشال اوخی و اوخوماخ همی گؤره جح سن بیر اژدها نومایـان اولـدي و         
وروب قمر وزیري ویر کی اوندا سـن منـی یـوخ    سنه یالواریر کی اوکیتابی اوخوما و اوخو گؤت  

اونـدا دي کـی مـن    .اول ساغ گؤزون تؤکَرسن سورا سـول گـؤزون  . بلکه او اژدهانی ویرارسان   
. ارسالن گینه تاوالندي و اویدي قمـر وزیـرین فِعلینـه    .  فرّوغه نی دیریلدیب وئرره م سنین اَلَن  

 اولـوب ایلـدیریمالر شـاخدي و اوت     کیتاب اوخویا اوخویـا ارسـالن گـؤردو هریئـر ظولَمـات        
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اژدها ارسالنی آدین نان چاغیریب دئدي کیتابی قـوي یئـره و   . اَلووایچین نن بیر اژدها چیخدي  

قمروزیري اوخوننان اؤلدور کی  ارسالن دیـزین قویـور یئـره و اژدهـانین سـاغ گـؤزون نیـشان             
 دي و یالواریر کی اژدهانی یـوخ   توتوب ویراندا بیردن گؤرور فرّوغه اَلووالر ایچین نن نومایان        

بلکه قمروزیري نیشان توت کی ایش ایش دن گئچیر و اوخ چیلّه یه کامان نان چیخیـب قونـور     
اژدهانین گؤزون نن آمما شانسی اوردا اولور کی الپ گؤزن نن قره سـین نـن توخونمـور و بـو      

نـون ده تیـره و تـار    اوزدن قمر وزیرین نخشه سی یـاریمچیلیخ قالیـب دونیـا ارسـالنین گـؤزو اؤ        
امیـر  . گؤز آچیر گؤرور بیر بییابان دي و گـؤز ایـشله دیـح جـه تیکـاننیخ و داشـلیخ دي                . اولور

گـونلرین سـایی   . ارسالن قره تیکاننیخ الردا آشاغی گئدیر یوخاري گلیر آمما بیر یئـره چـاتمیر   
تـا کـی   . رالین نن چیخیبدي و یئـدي یـی فقـط تیکـان کولـو دي و هـا گئـدیر بیـر یئـره چـاتمی              

یاخین گئدیب گؤرور چؤلـون اورتاسـین دا بیـر    . یئددیمجی گون اوزاخ دان بیر قَرَلتی گؤرور        
بیري ائله سیزیلدیر کی ائله بول آري دي شـان دا    . قصردي و و قوالغینا بیر ناله ي ِ سوزان گلیر         

ی ایچري گیریرگؤرور ملَک فرّوغه دي کی بولـه سـینی چارمیخـا چکیـب سـینه سـ                  . سیزیلدیر
: داشی ایستیر فرّوغه نین سینه سی اوستون نن گؤتوره کی فرّوغـه دئییـر  . اوسته داش قویوب الر  

 بیه سنه دئمه میشدیم قمر وزیره هئش واخ اینانما کی  آخیر دا قوالغ آسـمادین و دونیـامیزي           "
دي سـو  اوچونکی بولوردو گردنبنده سن نن عالوه هر کسین اَلـه دیـسه یـ   !بئله سینه تار ائله دین  

کیمین اري یه جی ایدي   اوایدي کی ایستیردي سنین نن دوسـلوخ سـاال و منـی اَلـه گئچیـرده             
ارسـالن دئـدي هلـه بوسـؤزلردن     . کی سن ده آلالندین  و ایکی میزي ده سالدین قره چؤل لره  

ح لـري نـن مـشغول اوالخ کـی منـیم               ح و ایـش مـگئش و قوي  بومیزین اوسـتون ده اوالن یـئم
قیلینجی نان ایسته دي فرّوغه نین قـولالرین    . ان قمر وزیر سهل دي فَلَح ده قورتوالنماز       قیلینجیمن

دا کی ایپی کسیب آتا کی نئنه دي باشارا نمادي و فرْوغه دئـدي قـوي گئـت کـی اینـدي قمـر              
سنین قیلینجین هله بیر ایپی کسن میر هاردا قالسین کی قمروزیره . وزیر گلر و قانیوا قلطان ائله ر      

 اي ": بـو حئـین ده قـاپ باجـا سـسلندي و قمـر وزیـر ایچـري گیریـب دئـدي                 . ر ائله سین    کا  
حرامزادا منیم سؤوگولوم نن سنین نه ایشین کی ارسالن یومراغین دویوننه دي و یو گوردو قمر          
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اَل آتـدي قیلیـشا و قیلـیش دا قمـر وزیـره      . وزیرین اوستونه کی نه قَدر ویردي اَلی بوشا گئتدي  
سورا ارسالنین قاباغین نان گئچیب فرّوغه یه اظهار ِ    . شه کیمی سیندي تؤکولدي یئره      دییب شو 

عشق ائله دي و ارسالن ها دبشدي کی  قمر وزیري اوزاخالشدیراگؤردو نه قیچی گلیر نـه اَلـی        
فرّوغه یالواریردي کی سنین هشتاد یاشـین وار منـیم اون یئـددي       . و دوردوغی یئرده قورویوب     

ینصاف ائله منه توخونما کـی بـو آن دا بیـر دئـو گـؤي ده اوچـاراخ گـؤزو ساتاشـدي          یاشیم و ا  
فرّوغه یه و اوچا اوچا گیردي عیمارته و بیر اَله فرّوغه نی آلدي بیر اَله ده قمر وزیـري و اوشـدو     

او دئوین آدي فوالت زیرِه ایدي و ارسالنین قاننی دوشمنی چون کی اونـون ایقبـالین            . گئتدي  
ح                   یازیلمیشد ح یـادا اؤلـسه امیرارسـالنین اَلـین ده اؤلـه جـ ارسـالن گـؤردو   . ي یا اؤلمـی یـه جـ

گؤزلري گینه قره لیر و گؤزلرین آویشدیریب اطرافینا باخان کیمی نه قصر قالدي نه دیوار و بیر 
امیـر ارسـالن آیـالر بـو چـؤل ده آواره گـزه رکـن        . بییبان داد ي کی نه اوجو وار نـه بوجـاغی        

دیرنـاخالر اوزانیـب ائلـه بـول پلَـح      . کی ییب بدنی حئیـوان کیمـی تـوح گتیـردي          آیاخالري بر 
ارسالن آمما . دیرناغی  و خوردي خوره یی اولوب قوددان پلَح دن توتوب چیی چیی یئمه ك          

تاکی بیر گون بیرداغ گـؤروب اوداغـی آشـان    . هئش دورمویوب وبو مودتی تامام یول گئدیب     
هریـان گـول چـیچح دي و میـوه     . ه و گؤردو عجب منظره دي       کیمی گؤزو ساتاشدي بیر شَهر    

میـوه لـردن یئـدي و نهـرده چیمیــب     . لـراو قَـدر گتیریـب لـر کـی آغـاش الریـن بوینـو اَییلیـب         
باال باال گئـدیري  .  یورقوننوغون آالننان سورا بیرآزکی یوال دوشدي گؤردو یاخین بیر قاال وار          

ئتدي قویونون باشینا و  بیـري قویونـون دیـبن نـن       گ. قالی یا ساري کی بیر قویودان سس گلدي       
امیر ارسالن گـؤردو بـورد ادا اوننـان اَل      . دئدي اگر امیرارسالنسان سسلن کی سن نن ایشیم وار        

بـورا هـارادي مـن    . سن کیم سن و قویونون دیبین ده نئینیر سـن      .  اؤزومم   ": چحمیللَر و دئدي    
   ".  دي گلیب چیخمیشام و فَرَنگین یولو هایانننان 
 بــورا شــهرِ مظــاهیردي کــی ســئحر اولــوب  مــن ده ": ســس گئتــدیح جــه اوجالــدي و دئــدي 

ایندي سن سنگ قلعـه سـین ده   . سنه بیر دویونچه آتیرام اونو توت و بوردان گئت   . گوهرتاجام  
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شوکر ائله کی بو دویونچه نـی تاپمیـشام  و بـو قویمـار سـن         . سن و بوردا آدامالر داش اواللالر     

  ". السان داش او
 ارسالن دویونچه نی توتوب آچان کیمی گؤردو فرّوغـه نـین گردنبنـدي دي و قویـدي جیبینـه        

ارسالن ایچـري گیـرَن کیمـی گـؤردو لـشکر      . دوشدي یوال کی گئده گؤره قلعه ده نه خبر وار 
یاخینـا گئـدیب بیـرین    . صف سالم باغلی ییب و بیر پادیشاه تاجی تختین ده اوتوروب بـاخیري          

ایته له دي گؤردو یئرین نن دبه شمه دي و هئش کیم     .  کیمی گؤردو سس چیخمادي      دیندیرن
هلـه  . یـاخچی باخانـدا آننـادي هامیـسی بوننـارین داش اولـوب الر      . نن ده سس صـدا یـوخ دي      

امیـر اسـالن   . فیکیرده یدي کی هاوادا بیر نعره سسی اوجالدي  و بیرنیـز لـی بیردئـویئره یئنـدي             
گؤردي  فروغه نن قمروزیري اوغورلویـان   . ه گیزله دیب باخدي دئوه   اؤزون لشکرین ایچین د   

دي و گؤزو چیراخ کیمی یانیر و یانین دا بیر ایت وار کی نه گؤزلري نه آدام گؤزونه بنزیـر نـه           
ایتـین  . سورا اوایتی نن برابر گیردیلر بیر باغـا و امیـر ارسـالن دا اوننـارین دالیجـا              . ایت گؤزونه   
دي کی دئوین آدي فوالت زیرِه دي و ایته دئدي سن بوردا دور نیگهبـاننیخ وئـر   دیلین نن ائشیت  

امیـر ارسـالن دئـوي تعقیـب ائلـی ییـب       . من گئدیم گؤروم او ماه ِِ دؤوران یوال گلیـر یـا یـوخ              
.  گؤردو  گیردي بیر اوتاغا و تازیانه سین گؤتوروب چیرپیر بیر گؤزل قیزین مرمر کیمی بدنینـه   

ارسـالن چیخیـب   .  ح منیم خانیمیم اوالسان و او قیزدا باهار بولوتو کیمی آغلی ییر دئو دئییر گَرَ  
فوالت زیرِه قیـزین تازیانـه سـینی    . بیر پالیت آغاجینا و  سنگ قاالسین دا هرنه گئچیر گؤروري     

ایـت  . ویریب چیخدي ائشی یه و باشالدي همان تازیانه نن ایتی ویریب اونـو ونگیـل دتمـه یـه            
 کیمی دانیشیردي نه قَدر سیزیلدیردي فوالت زیرِه قوالغ آسمیردي و دئییـردي یـا            کی آدمیزاد 

سـورا  . امیر راسالنی تاپیپ وئرَرسن منیم اَلیمه یاکی هرگون سنین بیرنان دوزلو سـو قویاجایـام             
فوالت زیرِه قیلینچی زومرود نیگاري و ئردي ایته و دئدي مـاهِ انـوره گـؤز اوالرسـان کـی مـن          

دوز ائله بو وخته یـدي  . فوالت زیرِه بونو دئدي و طَیران ائله دي گئتدي گؤیون اوزونه    . قئییدم  
کی گؤردو بیر نیقاب دار سواره گلدي  و آتینی سـنگ قلعـه نـین ائـشی یینـه باغلییـب گیـردي            

آمما ارسالن گؤردو عجیبه ایش . ایچري کی ارسالن ماجال وئرمی ییب او آتی مینیب چاپدي     
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یـاري یولـدا یـدي کـی     .  یئرده بونون آدبسی وارآممـا او هـئش کیمـی ده تـانیمیر        دي و ائله هر   
ارسالن آتی سوروردي بو طرفه آت گئدیردي اوطرفه کی آخیردا آتی قویدي اؤزحالینـه کـی        

سحرین صوبحونه کیمی یول گئتدي و هاوا ایشخالنینجا گؤردي بیـر شـهر   .هارا گئدیر گئتسین   
ر ساختیمانالر گئدیب گؤیون اوزونهنه و کوچـه خییـاوانالرین دا      بیر شهر کی ائو ل    . نمایان دي   

. گول چیچح عطري آدامین روحون نوازیش ائلیرو هرهاردان سو ایچیرسن سو بال دادي وئریـر  
ارسالن شَهره چاتیب چاتماز آتی آزاد ائلـه دي  . ایاغ آتتا کی داشالردا بوتون لعلی جواهیردي       

  . ی بلکه ده گئتدي اؤزصاحابین تاپديي  هارا گئدیر چیخسین گئتسین ک
قَّل دوشـوب دؤشـه و اولـوب بیـر قـولِ         ارسالن آمما نه ارسالن کی باشین توکو یئنیب کمره سـ

شَهري گزیردي کی گؤردو هامی سیاه پوش دي و کیم نن سوروشور بـورا هـارادي و            . بیابانی  
اؤز آغـاجین کـسروامیر   دییه رلر مئـشی یـه گئـدن       . سولطانی کیم دي هئش کیم جواب وئرمیر      

ارسـالن  . ارسالن دا اودي کی هارا یئتیریر فیکـري اوردا دي کـی اورانـین سـلطانین انـی سـین               
تصمیم توتور هر کس سوروشسا دییه خواجه فیروزام و تاجیر سیلسیله سین  نن کـی بلکـه اونـو     

 بیـردن بیـره   ارسالنین گؤزو آخمیشدي شَهرین گؤزل لی یی و جاللـی نـا کـی       . تانییان اولمویا   
  .بیرنینا طعام ایی دییر
 ماییل باخیر طعام الرا کی  کابـاب الر و چیلـوو الر دؤري یـه دوزولـوب             – اَلی قولتوخ ماییل    

آشباز گؤرور بیرجوان  دي کی هئیبت ده شوجاعت  ده  سانکی روستمی  . موشتَري لره وئریلیر  
  وحـسرتی نـن گؤزتیکیـب     ثانی دي آمما ایـل لـردي حامـام و سـلمانی اوزو گؤرمویـوب دي               

آشباز اونا بویور دئییر و ارسالن دئییر بیرمودت . ایچري آمما ایچري یه گیرمح دن ده چکی نیر        
آشـباز دئییـر قَـم یئمـه کـی بویـو نـو منـه قونـاغ           . دي چؤل بییابان دا آواره یم و پولوم یوخدي          

رم کی عوضینه بو شمشیریمی اوالرسان کی ارسالن قبول ائله میرو دئییربیر شرطی نن قبول ائله         
آشباز اول قبول ائله میرآمما ناچار راضی اولور و ارسالن یئییـب ایچـن نـن سـورا     . گؤتوره سن  

آشباز دئـدي بـورا لَعـل    . سوروشور کی نییه جماعت بوردا هامی قره گئییب دي و بورا هارادي  
فاف اوتاغین نان  فـوالت  اونون قیزي گوهر تاجی زی.  مملکتی دي و سولطا نیمیز اقبال شاه دي    
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زیرِه اوغورلویوب و دامادي ملیک فیروزي زومروت نیگار قیلینجی نان یارالی ییب قاچیب دي 

ارسالن یئییب ایچیب کئفی دوروالن کیمی اَل اوزونه صفاوئریب چیخدي گـؤره نـه خبـردي       . 
ؤت جـوت  گـؤرو پینـه چـی اوش د   .  گئده  بیر پینه چـی اونـی سـسله دي    –کی  بازار دا گئده    

اؤزوده چوخ پیرانه دي وصورتینه   جـوذامی لرکیمـی دلـیح    . باشماغ آتیب قاباغینا  مشغول دي   
قوجـا سوروشـدي کـیم سـن کـی ارسـالن       . دئشیح بیردري چکیب کی فقط بیرگؤزو ائشیح ده  

میصیردن گلیردیم کی گمیم قرَق اولدي و بوتون ثروتیم دریایا آخدي       . دئدي خواجه فیروزام    
ده بیر تخته پاره یه آسیلیب اوزامان گؤزومـو آشـدیم کـی هریئـر بولَمـه قریبـه یـدي و               اؤزوم  . 

قوجـا دئـدي بویونـو منـه قونـاغ اول کـی خـسته سـن و گئجـه          . یولومو آزیب دوشدوم چؤللره  
ح اوالر          ح نئینـه مـح دن فایـدا         .  اوتوروب دانیـشاخ گـؤرارسـالن اؤزلؤزونـه دئـدي آواره گـزم

دي کی بو گئجـه نـی هلـه اونـا قونـاغ اولـالم صـاباح آلـاله کـریم دي          یوخدي و قلبین نن گئش  
قوجـا تَـک   . آخشام اوستو یدي کی قوجا نان قره به قره گئتـدي و قـدم قویـدي اونـون ائوینـه        .

ایدي و آزدان چوخ دان بیر چاي قلیـان جورلویـوب اوتـدوالر صـؤحبته کـی ارسـالن گـؤردو          
یاتماغا کی گئجه نین بیر وختی امیر ارسالن گـؤزون  باش آتدیالر یئره . قوجانین یوخوسو گلیر 

. دوردو اویان بویانا بیر باش چحدي و صاندیخانادا بیر لغیم تاپـدي        . آچیب قوجا نی گؤرمه دي    
قوجـا ال ده تازیانـه دوشـوب او    . پیلله لردن آشاغی یئنن کیمی آننادي باالم ایش آیري تَهردي  

 سـنین اوزون نـن منـیم دونیـام عـوض      ": ا واونـا دئییـر  قلعه ي ِ سنگ ده گؤردو یو ایتی ویرماغـ   
اولوب هامی نین یانیندا سویوخ سققَل اولموشام و اگر ماهی انوري تاپیپ آتاسی آصیف وزیره   

 قوجا ایتـی ویریـب   ". تحویل وئره بولدوم گَرَح کی گوهرتاجی دا تاپام وئرَم اقبال شاهین الینه  
 -ند اولسادا زئرزمی دن بیر یئره چیخمیرو بدنین نن جاداردؤیور و اونون آهی زاري آسیمانه بولَ   

آخیردا قوجا یورولوب تازیانه نـی آتیـر یئـره و ایـستیر قئییـده کـی ارسـالن                 . جادار قان سؤزور  
قوجا یوخویـا گئـدن کیمـی ارسـال     . اوننان تئز اَل آیاغ ائلیی ییب گیریر یئرینه باشلیر خورالماغا 

سـنه قوربـان اولـوم ارسـالن کـی آخیـردا       ": ونو گؤرمح همی دئییراؤزون یئتیریر او ایته و ایت ا 
ایل لردي او . سن گئدن یولالرا قوربان  کسیم کی منیم نجاتیم سنین اَلین ده     . گلدین چیخدین   



 ٩٧  علیرضا ذیحق/ خوي ناغیل الري 

 

 

من . سئحیرکار قوجا منی سالیب ایت جیلدینه و گاه اؤزو دؤیور گاه وئریر فوالت زیرِهین الینه   
ت دیـیلَم        سنین آتان ملیکشاهین امی    رسـلمانام  وایبلیس پر لرین نه نم و گوناهیم اودي کی موس .

سن منی قورتارسان من ده سنی قورتاررام و بیر ساهاتین ایچین ده سؤوگولون فَرّوغـه نـین اَلـین      
 ارسالن  هادئدي من ارسالن دییلَم خواجه فیروزام ایت دئدي  سن ارسالن ".قویورام سنین اَلَن  

سوراگئدیب سـن  .  دیشاهی کی فرّوغه نین صورتین گؤروب اونا عاشیق اولوبسان  سان و روم پا   
مـن دوسـتام جـوان و    . فیرَنگه و حرامزادا قمر وزیر ین الینـده بـو موصـیبت دره دوشـوب سـن                  

   ". فرّوغه نی ائله بول کی اؤز الیم نن قویموشام و تاپیپ وئره جه یم سنه . هرزادي بولورم 
آممـا  .  ارسالنین طاقتی سوست اولوب زنجیري ایتین بوینوننان آشـدي         فرّوغه آدي گلن کیمی   

نه آشماخ کی  ایتین اَل قولـو آچیلمـاخ کیمـی ائلـه بـول ایلـدیریم ویـردي و ارسـالن گـؤزون             
آویشدیران کیمی گؤردو ایت نه دي دئمه قمر وزیر یمیش کی ایت جیلـده ندیـدي و قاشـدي      

ارسـالن  .  نیگـاري گؤتـوروب قوجـا نـی یـاراالدي      توتا بوله سین کی تاخجادان شمشیر زومرد     
قوجانین هایینا چاتان کیمی اوزون ده کی درینی  سی ییردي و شمس وزیـرین صـورتی عیـان                

 خانه ن خراب اولسون ارسالن کی هم اؤزون زحمته سالدین هم ": شمس وزیر دئدي . اولدي 
فـوالت زیـرِه دئـوین سـیرالرین     قرار ایدي کی من اوننان فرّوغه نین یئـرین سوروشـام و             . منی  

منـیم ویریـب   . اؤرگه شم کی گینه سنین بو کؤورح اوره یین آلالندي و اَلیمیـزه ایـش وئـرد ي       
بیرگؤزومو چیخاتماغین بس دییل دي کی ایندي گَرَح قبیر ائوینه  جان بو یـارانی دا اؤزوم نـن           

قوالغ آسمی ییب قمروزیرین گؤزونو اُیدوغون او اژدهادا ائله من ایدیم کی سؤزومه          . چکه م   
  ". فعلینه اویدون 

شمس وزیر هوشدان گئتمیشدي کی یوزدن چوخ مأمور گلیب ارسالنی آپاردیالر اقبال شاهین   
بویاننـان دا ائـشیدح قمروزیـردن کـی     . حوضورونا کی شمس وزیـري یـارالی یـان ائلـه بـودي           

ونـو سالمیـشدي ایـت جیلدینـه     قویوب قاچان کیمی دوشموشدي فوالت زیرِ هین اَلینه و گینـه ا   
  .کی  هؤهمان گَرَح امیر راسالنی تاپا وئره اونون اَلینه 
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ایکی واخ دا آدامین گؤزو دؤوره نی آختارار بیري خوش گون دي بیري پیس گـون و اینـدي             
امیرارسالنا فله یین الپ بح یئري دي و بیر اَهریمن دئو  یاپیشیب اونون بوینونون کؤکـون نـن و      

اقبـال شـاه دا کـی بوتـون     . ون دئه گؤرك سن شمس وزیرین ائـوین ده نـه قئییـردین     دئییر دوز 
 شمس وزیر هـر آدامـی ائوینـه قویمـازو حـتمن بـو       ": پریزاد و دیوزاد الرا حاکیم ایدي دئدي   

 ارسالنی دارا قیسنی ییبالر و آزقالیر فرمان ِ قتلین وئره لر کی توپ  ". ایش ده سنین اَلین واردي    
 قوربـان بـو ائلـه    ":اقبـال شـاها تعظـیم ائلـی ییـب دئـدي            . رقوجا وزیر ایچري گیـردي      سققَل بی 

 ارسـالن آننـادي   ". امیرارسالنین اؤزودي و بوتون حاجت لریمیز بونون الی نـن حـلّ اوالجـاخ        
کی بو گلن آدام آصیف وزیردي و شمس وزیري نن قمروزیري اوسـتادي و گـؤردو نـه قَـدر                 

 اؤلمح اؤلمـح دي دا  ": فایداسی یوخ دي و اودي کی اؤزاؤزونه دئدي  دئسه من ارسالن دییلَم     
تا بـو سـؤز ارسـالنین آغزیننـان چیخـدي      .  و دئدي کی بلی من امیرارسالنام    "خیریلداماخ ندي 

بوتون اعیان اشراف وزیر وکیل و دیوزادالرینان پریزادالر ارسالنا تعظیم ائلیـی ییـب اقبـال شـاه       
یف وزیرده بوله سینه خـوش گلـدین دئییـب اونـو آپـاردیالر شـمس               آص. اون آننین نان اؤپدي   

آصیف وزیر دئدي قـوالت زیـرِه ایقبـال شـاهین قیـزي           . وزیرین یانینا کی اؤلوم حالین دایدي       
گوهرتاجی اؤزونن آپاریب و دامادینی دا شمشیرزومرو نیگارینـان یـارالیی ییـب کـی بوننـارین        

چتین بیر ایش دي و فوالت زیرِهه هئش قیلـیش اثـر   آمما چوخ   . عالجی هامیسی سنین الین ده      
سورا شمس وزیرین . ائله مز مگر شمشیرزومرود نیگار کی اونو دا قمر وزیر گؤتوردي قاشدي            

 کاشکی فرّوغه نین گردنبندي ایندي الیمیزده اوالردي و وئـرَردیح  ": دیلی توتار توتماز دئدي  
ارسالن دئدي گردنبند ائلـه مـن   . نا اثرائله مزدي امیرارسالنا کی اوندا هئش بیر سئحر و جادو او     

 آصیف وزیـر و شـمس وزیـر بـو     "..ده و سنگ قلعه سین ده گوهر تاج اونو قویودان منه اتدي      
. خبردن شاد اولوب  دئدي لر ایندي ایشیمیز ایش دي و سـنه هـئش بیـر سـئحیر کـارگر دییـل                   

ر مرهم الزیم دي کی فوالت زیرِه  ملیک فیروزون وشمس وزیرین یاراسی توختاماغ اوچون بی       
ارسالن دئدي پس نئنه مح کی دئـدي لـر سـن هلـه بیـر            . اؤلمویونجه او مرهمی دوزتمح اولماز    

ایکی گون دینَجل ایستیراحت ائله حاماما گئت تاکی بیز عیفریته دئولري یوللویاخ کی فـوالت         
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زیـرِه شـهرِ مظـاهیرده دي  کـی     تا کی خبر گلدي و دئدیلر فوالت      . زیرِه دن بیزه خبر گتیره لر     
شمـشیرزومرود نیگـاردا   . اورا نی سئحر ائلی ییب و قمر وزیري گینه ایت جیلدینـه سـالیب دي          

 فوالت زیرِه بیر بالدي کی دوشوب بو  ": اقبال شاه ارسالنا دئدي   . فوال ت زیرِهین بئلین ده دي     
ارسـالن دئـدي منـه    .  دي " مـشروطه جـادو   "چوخورا و اؤزون نـن پـیس  ده عیفریتـه آناسـی              

اقبـال شـاهینان آصـیف    . قوشون وئرین گئدیم جنگه یوخسا اوتوروب باخمـاخ ایییـده عـاردي         
وزیر نه قدر یالواردیالر کی سن بو ایش دن واز گئش قوي گؤرح اولـدوزالر نـه دئییرلـر و زم         

ـ    ": آتاخ گؤرح هازامان بو ایشی گؤرمه لی ییح کـی ارسـالن دئـدي        ح پـس منـه خـودافیظ و تَ
 اقبال شاه ".فرّوغه نین فراغی نا بیر لحظه ده دؤزه بولمه رم  .  جانینا گئدیرَم گؤرم نئنی یه بوللم       

گــؤردو ارســالن لــج ائلــی ییــب کوســوب گئــدیرکی دســتور وئــردي بؤیــوح بیــر اُردو           
صاباحیسی ارسالن اون سگگیز پارچا آهـن نـن لیبـاسِ رزم گـی ییـب گئـشدي             .حاضیرالدیالر
اقبال شـاه  .  کی او قشون دا آدمیزاد دان تویدي پریزاد و دیوزاد دار دا وارایدیالر      لشکرین باشینا 

ــه کــی  اینــدي واختــی دي      ــر نامــه یــازدي فــوالت زیرِه قــشونو ارســالنا تافــشیریب اؤزوده بی
  . یاچیخاسان مئیدانیما یاداکی گوهرتاجی منه قئیته ریب شهر ِ مظاهیري سئحردن قورتاراسان 

ه نی گؤرن کیمی قان تپه سینه ویریب دستور وئردي قشون حاضیرالنا کی طبل ِ فوالت زیرِه نام
قشوننار و  خئیمه خرگاه الر هر ایکی طرف ده برپادي و فوال زیـرِه طبـل جنـگ             . جنگ چالینا 

چوخلی پهلوانالر مئیدانا گیریب فوالت زیرِهی نن موبارزه یه      .  چالیب مئیدانا حریف چاغیریر     
آصیف وزیر . والت زیرِه هامیسینی لپه کیمی بؤلوب نعش لرینی یئره سالدي     باشالدیالر آمما ف  

و اقبال شاه دا ارسالنی قلبِ لشکرده ساخلی ییب قویمولالر گئده جنگه کی آصیف وزیر علم ِ    
نجوما باخیب ارسالنین اولدوزون دا بیرآز تارلیخ گؤرموشد ي و اودي کی راضـی اولمـوردي             

ولجاخ گینه طبل جنگ چالیندي و ارسالن دئـدي منـیم علـم نجـوم     سحر ا. بو یون گئده جنگه     
آصیف وزیر . نان ایشیم یوخدي  و حتمن گرَح فوالت زیرِهی اؤلدوروب آناسین آغالر قویام            

م              دئدي گینه قوي بیر رم آتیم گؤروم نه خبر کی ارسالن دئدي ایجازه وئرسه زده گئده جـه یـ
فــوالت زیــرِه گـؤردو مئیدانــدا حریــف دن  . یمــی مـنم  اونــون قَن. مئیـدانا ایجــازه وئرمــه سـزده   
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بـو هانـدا بیـردن بیـره آصـیف وزیـر       .  یوز گلـین   -خبریوخدي و سسلندي اگر قورخوسوز یوز     

فـوالت  . دئدي ارسالنین اولدوزو بویون ایشیخ دي وارسالن دا بیر نعره چکیب گیردي مئیـدانا            
فـوالت زیـرِه   . کی دئدي ارسـالنام  زیرِه گؤردو بیر جوان پهلوان دي و سوروشدي آدین ندي       

کی بولوردي اؤلسه ائله اونون اُلین ده اؤله جح بدننینه بیر لرزه گلدي و اَل آتدي زومرود نیگـار    
قیلینجین قَالفینه و او نو یئندیردي ارسالنین باشینا کی ارسالن دیم دیح دوردو و شمـشیر باشـینا               

فوالت زیـرِهین بارمـاخ الري زف   . یله یین نن یئنن کیمی مردانه پنجه سین اوزالدیب  توتدي ب       
بـو  . دن پاتدادي و شمشیري اونون الین نن چیخاردیب یئندیردي فوالت زیرِهین کله سـین نـن           

 دومان اولدي و هامی ائله بولدي کی ارسالن جانینی جان آفرینـه تـسلیم   –حئین ده هر یئر دود      
غ سالمت آتـین بئلـین ده گزیـر دي  و ایکـی     آمما توز دومان یاتان کیمی  ارسالن سا  . ائله دي   

تـاکی اقبـال شـاه طبـل بـشارت چالیـب گئتـدیلر        .   قشون  داراغ کیمی گیرمیشدیلر بیربیري نـه   
دئمـه بـو قیـل و قـال دا     . فوالت زیرِهین نعشینی گؤتوره لـر کـی نـه باشـی وار ایـدي نـه بـدنی            

وینجح دیلـر آممـا    هـ . مشروطه جادو گلـسین و اوغلونـون نعـشین گؤتـوروب آپارسـین              امی سـ
نییه کی شمس وزیر و ملیـک فیـروزون   . آصیف وزیري نن اقبال شاه  جوموبالر دریاي فیکره          

یاراسی نین مرهمی فوالت زیرِهین بئنی نن دوزه له جی اید ي کی آناسی بونـو بولـوب اونـون            
گَـرَح   ارسالن دئدي پس چـاره نـدي کـی دئـدیلر چـاره سـی وار آممـا           . نعشینی قاچیتمیشدي   

بو جـور  . دوشه سن  قلیعه ي سنگ ده  اوالن قویونون ایچینه  و فوالت زیرِهین نعشینی تاپاسان      
لویونن هم قلعه ي سنگین طیلیسمی سینیب داش اوالننار جان تاپالالر همده  مرهم جورلویـوب        

ینـدانی  فرّوغه و گوهر تاج دا ائلـه او شـهرده ز  . شمس  وزیرو ملیک فیروزون یاراسینا قویاریخ   
  . ارسالن دئدي بیر دیقه ده دؤزه نمرم وگرَح همن یوال دوشه م . دیلر

سـورا  .  اوچا آپـاردیالر او قویونـون ترکینـه     –امیرارسالنی اهریمن دئولر تخته میندیریب  اوچا        
ارسالن قابا خدا بیر قـصر گـؤردوو   . دئولر اوچوب گئتدیلر و ارسالن اؤزون تکی تنها گؤردي         

. قیفیلی خـاریلتی نـان سـیندیردي و گیـردي قـصرین باغینـا       . ن دا پاسلی قیفیل     قصرین قاپی سی  
گؤردو آالبوال بیر ایت نَهیـر دن سـو ایچیـب    . سورا بیر نَرون آغاچینا چیخیب ساي سالدي باغا        
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آننادي بال بیله سین نن اسکیح دییل وندن بو ایت بوله سینه قارقیش ائلیر مات         . اونا قارقیش ائلیر  
 ایت سو ایچیب یوال دوشدي و ارسالن گیزلی جه اؤزونو قصره یئتیردي و گؤردو تَنَبی   .قالدي  

بیـري  . قوالغ آسدي گؤره نه دئییر لر کـی ائـشیتدي اونـون صـؤحبتی دي             . ده ایکی خانیم وار   
یوخسا بیزیم نجـاتیمیز قاالجـاخ    .دئییر کاشکی ارسالن او ایته راس گلیب سؤزلرینه آلالنمی یا           

. ورا بیربیرلرینی آدین نان سسلی ییب ارسالن گؤردي اوننارین بیر ي گوهر تـاج دي  س. قییامته  
 ": ایچري گیردي اؤزونو تانیتدیردي و دئـدي  . همان کی فروغه نین گردنبندین اونا آتمیشدي      

   ".قورخما یین کی  من ارسالنام و نه حاجتیز اولسا  منه دئیین 
 فـوالت  ": می آلالها شـوکر ائلـی ییـب و دئـدي لـر     گوهر تاج و ندیمه سی ارسالنی گؤرن کی  

 فوالت زیرِهـی  ":  ارسالن دئدي ". زیرِهین اسیري ییخ و او اؤلمویون جه بیزه نجات یوخدي        
اؤلدورموشم آمما آناسی مشروطه جادو اونون نعشین اوغورلویوب گتیریب بورا کی دئمـه یـی         

نی تاپپاخ اوچون  گَـرَح گـؤزون آالبـوال     اونون نعشی": گوهر تاج دئدي   . اوزون بیر ناغیل دي     
بیـزیم  . بیر ایت ده اوال کی او هر هاردا اولسا آخیردا باش الیب گئدر مشروطه جادو نـون یانینـا         

   ".  بولدویوموزه گؤره  اوایت  فرنگ شاهی نین  شیطانی وزیري دي و آدي قمر وزیر 
ر ارسالننان کی اوقَدر گزیب دوالشـیر کـی   اوننار اوردا یئییب ایشمح ده اولسوننار و ائشیدح امی   

سـورا زاغـادان بیـر    . اونو گیزلینجه بوسور و یئتیریر بیر زاغـی یـا      . آخیر دا گؤزو او ایته ساتاشیر     
قَري آرواد چیخیب تازیانه نن باشلیر اونی ویرماغـا و دئییـر سـنه دئمـه میـشدیم بیـه امیرارسـالنا             

ري یاخچی آداما بنزیر و ائله بول اونون دوسـتو دي و  ضَرَلین توخونماسین؟ ارسالن گؤردو او ق   
چون بولموشدي او قمر وزیردي تئز قیلینیجین چکیب اونـو ایکـی بؤلونجـه بؤیـوح بیـر دومـان               

  .قوغزاندي و قمر وزیرین نعشی یئره سریلدي
 اَل لرین قوربانی اولوم ارسـالن کـی     ":  اوقري آرواد کی امیر ارسالنی یاخچی تانیردي دئدي         

ایشی گوجـو فرّوغـه یـه     . و حرامزاده نی اؤلدوروب هم منیم یاخامی هم اؤزیاخان قورتاردین           ب
ایشکنجه وئریب اذیت ائله می ایدي و من فرّوغه یه نه قدر دئیردیم کـی ائلـه بوگـونلر ارسـالن        
گلیب هم سنی نجات وئره جح هم ده فوالت زیرِهین جسدین تاپیپ بئینین چیخارداجاخ هئش     
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امیرارسـالن  ". دو گل زاغی یا کی فوالت زیرِهین نعشی بوردا دي و اونـو گؤتـور    . ردي  اینانمی

زاغایا گیرَن کیمی گؤزو فوالت زیرِهین نعشینه دوشوب بیریومراغینان اونـون باشـین پاتـداتیب             
بو واخ دا او قري آرواد دئدي او مرهم کی سن دالیجا سان تَح اونـون بئنـی نـن      . بئنین گؤتورور 

امیـر ارسـالن   . و گَرَح  قمر وزیرین ده بئنین چیخاردیب اونناري بیر قازانـدا قئینـه دسـن              اولماز  
ح                       ح بـ گؤردو بو قـري نـه دئییـر هامیـسی دوزدي و بـو سـؤزلري آصـیف وزیـرده بولـه سـینه بـ

آمما بو قري نین کیم اولدغون هلـه بولمـور و فیکـري اوردادي کـی اول مـرهم       . تافشیرمیشدي  
قـري دئـدي سـن بیـزآزاودون ییـغ کـی مـن ده        . ا فرّوغه نین یئرین سوروشا   جورلویوب سوراد 

سورا دئدي قمروزیري نن فوالت زیرِهین نعـشی نـه اود وئررسـن کـی اوننـارین          . قازانی آسیم   
ازسالن قلبین ده دئدي آفرین سنین حیکمه تن کی بـو   . کول لرین نن ده گَرَح بو مرهمه قاتاخ         

قري نن ارسالن بوجورلویون مرهم جورلویـوب  .  ائشیتمی شم سؤزلري ائله آصیف وزیردن ده   
قري دئدي ایندي اختیار سن .  تؤحدولر بیر حوققانین ایچینه و ارسالن اوحوققانی قویدو جیبینه     

اول ایستیرسن گئدیب مشروطه جادونو تاپیپ اؤلدوره سن یـاکی فرّوغـه نـی زییـارت            . ده دي   
ي تاپپیلتی یا و گؤردو فرّوغه نی گؤرمه سه دؤزه بولمویه ارسالنین اوره یی دوشد   . ائلی یه سن    

 فرّوغه نی گؤرمه میش قدم قدم نـن گؤتورمـه رم و اصـال او اولماسـایدي مـن           ": جح و دئدي    
 قـري دئـدي پـس سـن     ".بوردا نئینی ردیم و باشان دؤننه م اگر منی تئز معشوقه مه چاتدیراسان      

بو زاغانین ایچین ده بیـر بـاغلی قـاپی وار کـی تـامن       . بیر آزدؤز کی من فرّوغه یه دئییم گلسین   
دئمی یم آچیل سوسام آچیل سوسام اوقاپی قیام ي قییامتـه جـان هـئش کیمـین سـسینه جـواب                

آممـا دئمـه بـو قـري اؤزو ائلـه مـشروطه         . وئرمزو بو طیلیسمی باغلی یان  دا مشروطه جـادودي           
نیگاري ارسالنین الین نن چیخاردیـب  جادودي و بو ایش لري گؤرور کی بلکه شمشیرِ زومرود     

قري بیرآز فوالت زیرِهی نن قمروزیرین کول لرین نن زاغانین قاباغینا سـپیپ او           . اونو اؤلدوره   
ستونه سو چیله رکن بیردن بیره یئر گؤي پاریلـدادي و ارسـالن گـؤردو صـفالی بیـر بـاغ دي و               

 دن قاشدي قاباغا و قولون سالدي فرّوغه امیرارسالن سویجح . فرّوغه نازالنا نازالنا اودوکی گلیر    
 وئر او قیلینجین من اؤپـوم کـی اگـر  اوسـنین     ": نین بوینونا باشالدي بوسه یه کی فرّوغه دئدي        
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 ارسالن قیلینجـین قـین   ". ضربی شستین زفتین آلماسایدي نه قمروزیر اؤله ردي نه فوالت زیرِه    
ن صـورتی  بیـردن جیلـد عـوض لـی ییـب        نان چیخاردیب سؤوگولوسونه وئرَن کیمی فرّوغه نی      

ارسالن گؤردو گینه بارا قویـوب وبـو عیفریتـه  اونـو آلالدیـب       . اولدي مشروطه جادونون اؤزي   
دي و تا دبشدي کی شمشیري مشروطه جادونون الین نن چیخاردا ، ائله بیـر ضـربت باشـن نـان                 

یلـیش دیمیـشدي   ق. یئندي کـی اگـر بـرق کیمـی اؤزونـو قورتارماسـایدي اؤلومـو حـتم ایـدي              
  . بودوننان و اَل آیاغ ائلی یینجه مشروطه جادو طَیران ائلی ییب گؤیه قاخمیشدي 

تئـز عیفریتـه   . بو واخت ایدي کی آصیف وزیر رم آتدي و گؤردو کی ارسالن قـان ایچـین ده    
. دئولري چاغیریب و اقبال شاهی دا گؤتوروب تخت روان دا اوچـوب قونـدوالر شـهرمظاهیره         

 ارسالن یارالی دي و تا آننـادیالر کـی مـرهم حاضـیردي حوققـانی آلیـب مـرهم نـن                  گؤردولر
ائله بول کی اصلن اونا قیلیش دیمـه  .بیرآزیاخدیالر یاراسینا و ارسالن توختو یوب قاخدي اَیاغا   

سورا آصیف وزیر عیفریته لردن ایسته دي کی همن گئدیب شمس وزیري نن ملیک        . میشدي  
بـو فاصـیله ده ارسـالن    . بـو مرهمـی نـن اوننـارین دا یاراسـین توختـاداالر            فیروزودا گتیرَلر کـی     

گؤهرتاج و ندیمه سین ده تاپیپ وئردي اقبال شاهین الینه و دئدي سـیز چاتـدیز مـورادیزا آممـا      
شمس وزیـر و ملیـک فیـروزدا کـی او     . من هله گَرَح فرّوغه دن اوتور دونیانی اَلَح ولَح دوالنام    

الر آصیف وزیـر دئـدي هـرزاددان قابـاخ گَـرَح شمـشیرِ زومـرو نیگـاري                 مرهمی نن شفا تاپدی   
تاپاســان  و مــشروطه جــادونی کــی اوننــار اَلَــن گئــشمی یینجــه فرّوغــه نــی گــؤرمح مومکــون   

  .اولمویاجاخ 
ارسـال ن دا بیـر هفتـه    .  دییه رلر گَرَح ایشی آلاله راس گتیره یوخـسا بـشر اؤزي جورلـوین مـز             

را شمس وزیرین گؤرست دي یی یولونـان گئتـدي مظـاهیر شـهرین     یئییب ایچیب دیجه لن سو  
گئت ها گئت گؤردو قاباخ دا بیر باغ نومایان اولـدي  . پایتختینه کی  سؤوگولوسون نجات وئره  

 حمد ": قوالم ارسالنی گؤروب اونا تعظیم ائلی ییب دئدي . و باغ دا  خوش سیما بیر قوالم وار      
 دان بـو یـولی سـئچیب سـن یـو خـسا بوتـون یـولالرا نیگهبـان          اولسون یارادانا کی بو قَـدر یـول    

 قـوالم بونـو دئییـب گیـردي عیمارتـه و      ".قویوبالرو اُردو مأمور دو سـیزي توتـوب قتلـه یئتیـره         
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 سـورا قـوالم   ".  موشـتولوخ وئـرین کـی ارسـالن بـورداداي      ":خانیمینا تعظیم ائلی ییب دئـدي     

عوت ائلی ییب و ارسالن گؤردو بیـر قیـزدي کـی     خانیمین دستورونان امیرارسالنی ایچري یه د     
 ایـل لـردي بـو لحظـه یـه      ": خانیم باش اَیدي ودئـدي     . گؤزل لیح ده روزگاردا تایی یوخ دي        

 اگـر قـول   ":  ارسـالن سوروشـدي کـیم سـن و قیزدئـدي      ".منتظرم و چوخ خوش گلیـب سـیز       
نیم اؤز سـؤوگولوم وار واودا   م":  ارسالن دئدي   ".وئرَسن منه عاشیق اولمویاسان اوندا دییه رم        

 ارسـالن کـی   ".راحات اول دئه گؤروم کیم سن و منـی هـاردان تانیرسـان   . فرّوغه دي وسسالم   
فیکر ائلیر شاید ائله بو مشروطه جادو دي بو جیلـده گیریـب اینانماسـادا قـوالغ آسـیر گـؤره نـه          

ي و فرّوغه نین عشقین نـن پـوالد      ماه منیر گؤردو امیرارسالن اؤزایلقارینا باغلی بیر آدام د        . دئییر
همـان  .  و ملیک شاپورون نـامزدي  " ماه منیر"من ": کیمی کوره ده یانمیش بیر  عاشیق ودئدي 

اَل منیم دامن سنین کی بو طیلیسم . سولطان کی قلعه ي سنگ ده قشونونان برابر ، داش اولوبالر          
 کی ملیک بئجـان منـیم آتـام    جان بئجان مملکتی نه خوش گلیب سن      . فقط سنین اَلین نن سینار    

دي و دونن بارگاه دا گؤردوم کی فوالت زیرِه اونـو و قارداشـیم  سـئحیر ملیکـی قـورور اقبـال         
سورا آتام سوروشدي پس شمشیرِ زومـرود نیگـار هـانی کـی فـوالت             . شاهین جنگینه گئده لر     

نییـه کـی   . الـسین  زیرِه دئدي یول اوستون ده اونو قویدوم قلعه ي سنگبارانا کی اوردا محفوظ ق        
مشروطه جادو نو اوننان عالوه هئش قیلیش کسمزو ادو کی اوردا گیزله دیب هئش کیمین اَلینـه    

   ".گئشمی یه 
ماه منیر نه قَدر گؤزل اولسادا قلبی نین مهرییاننیغی اؤزون نن ده گؤزل ایدي و معـشوقی ملیـک        

دور کـی بیـر نئچـه گـون ارسـالنی          او. شاپورا چاتماغا خاطیر حاضیرایدي دودمانیننان دا گئچه        
قوناخ ساخلی ییب و ارسالن کی  یئییب ایچیب دینجه لدي ماه منیره دئدي اینـدي واختـی دي        

مـاه منیردئـدي اوقـاال    . کی قوالمین فرهاد منی آپارا او داش یاغان قالی یا کی سنگباران دئییلیـر  
اته یین نـن تـؤح کـی    داش دان دمیردن چکیلیب و باش قوغزویوب کهکشانه کی گل بوداشی        

ارسالن دئدي منیم نیگارانیم اولما کی آلاله . اورا گئت مه یی نن داش اولماغین بیردیقه چحمز       
سورا فرهاد ارسالنی گؤتوروب ایکی گون آت چاپاننان سورا یئتیردیلـر  . ساخلی یانی قود یئمز  
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م قالـسام     فرهادا دئدي سن بیر ایکی گون منی بوردا گؤزل       . سنگباران قَلعه سینه     ه کـی اؤلمـه سـ
  .بیرده گؤروشه ریح 

ارسالن قلعه یه یاخین الشدي و قلعه دن باشالدي داش یاغماغا و داش الر گئتدیح جه بؤیودي        
بـو حئـین ده گـؤردو    . و اودي کی قلخانین چـشحدي باشـینا و  قلعـی یـه الپ یـاخین الشـدي        

سارا قاپیـسی، داش الري مانجاناغـا   بیرزنگی کی باش ائله بول بازار گومبذي دي و سینه کاروانـ  
ارسالن بولدي بو داش الردان جان قورتارماخ مومکون اولمویا جاخ و        . قویوب آتیر اونا ساري   

او دي کی اوخو قویدي چیلله يِ کامانا و اوخ شَستی نن کمان نان قورتوالن کیمی قیژیلتی نان          
زنگـی نـین اؤلمـه یـی نـن      .  یه دیدي زنگی نین اوره یینه و کؤره یینی سؤکوب چیخدي ائشی         

گـؤزو هـر یئـرده شمـشیرِ      . داشین یاغماسی دا کسیلدي وارسالن قدم قویـدو قلعـه نـین ایچینـه               
بیر . زومرود نیگاري آختاریرکی بیردن بیره پیلله لر چؤندولرو قیژیلتی نان گئتدي یئرین تَرکینه    

بیـر داغ وارایـدي کـی بیـر اوزي     قاباخ دادا   . بییابانی ایدي و ایسسی حرارت آدامی یاندیریردي      
ارسـالن آزقـالیر دریـسین یـارا و سوسـوز لـوخ دان       . دایانمیشدي یئره و بیر اوزي عرشِ عالیـه         

زاغی یا گئدیب چاتان کیمی . قانینی ایچه کی  داغین دؤشون ده گؤزي بیر زاغی یا ساتاشدي          
ید ارسالنی گؤرن کیمی اونـا  عاب. گؤردو اوردا بیر توپ سققَل نورانی عابید عیبادته مشغول دي    

ري چیخـا       اونـا دئـدي   . خوش گلدین دئییب وآننادي کی سوزلوخ دان آزقالیر جـوانین جـی یـ
ارسـالن بولـول   .  گیئت زاغانین دیبینه کی اوردا نَهیرلر آخیر و یمح ایشمشح نـه دئـسن واردي            

بیـدین یانیـا و بـاش    سوالردان ایچیب اوز گؤزونه صفاوئریب قارنین دویوران کیمی قئییتـدي عا   
وحدت صؤحبت دن سورا عابیده دئدي قیـل باشـیمین چـاره سـین کـی           . اَییب احتیرام ائله دي     
. عابید دئدي بیر شرطی نن کی منه سؤزوئره سن نه دئدیم قوالغ آساسان    . عغلیم بیر یانا چاتمیر   

ح  ": ارسالن قبول ائله دي و عابید دئدي       لـر کـی شـاهیمیز     ایندي بیر دسته آدام گلیب دییـه جـ 
اوننارینـان گئـدیب تخـت    . من ده سنی تعیین ائلی یه جه یم . اؤلوب سن بیزه بیر شاه تعیین ائله       

ي شاهی ده اوتوراننان سورا حرمسرایه گئتمی ییب و دییه جه سن کی ایستیرَم خزانه نی گـؤرم       
یگارین خننجري دي شمشیر زومرود ن. خزانه ده بیر موجوري وار ایچینده خنجرِ زومرود نیگار. 
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او نو گؤتوره جح سن آمما وزیر مانع اوالجاخ کی تسلیم اولمویوب وزیري اؤلدوره جه سـن   . 
بیر قیـز کـی اي ییـد ایـستیر       . سورا بارگاهه قئییدیب قاباخکی پادیشاهین قیزین گؤره جه سن          . 

 یه جح او خنجري او عیشوه نازي نان ایستی. اونو نگؤزل لی یین گؤروب نَفسی نین قاباغین آال    
بو لحظه ده دونیا گؤزن تار وتیره اولـوب  . اَله گئچیرده کی او قیزي دا ویریب اؤلدوره جه سن        

باشین . فقط زومرود نیگار خنجري اَلین ددي . گؤزآچاندا گؤره جه سن نه بارگاه وار نه خزانه      
. سین ده بیر قره خالی وارقوغزویاندا آغاجین پوتاسین دا بیر آغ قوش گؤزن دیه جح کی  سینه 

اوخو قویوب کامانا دؤشونده کی او قره خالی هدف توتاجاخسان و اوندادي کی هله فرّوغه یه         
   ".آزچوخ یاخین الشا جاسان 

عابید نه دئمیشدي بیر به بیـر هامیـسی ایتتیفـاخ دوشـدي و قوشـون خـالینی نیـشان توتـوب اونـو              
سورا گؤردو یئرده قـریمیش بیـر   . ل ایلدیریم ویردي وورماغ همی قره بیر یئل اَسدي و دال بادا       

 زومردنیگـار شمـشیري نـین قـرار     "قوجانین نعشی وار و اوز به اوزون ده بیر قاپی کی یازیلیـب     
   ". گاهی 

بـو حئـین   . ارسالن اوقاپی دان ایچري گیریب بیر صاندیخ گؤرور آمما نئینیر قاپی سین آچانمیر       
آننیـر  . ستون ده بیر قارقا گؤرورکی بوینو دولودي کیلیدي نـن  ده دربچه دن باخاندا بورجون او    

کی  قارقا نی اوخالماسا بو صـاندیغی آچـانمی یاجـاخ کـی اوخوننـان قارقـانی نیـشان توتـوب                     
  . اؤزونه آچیلیر و شمشیرزومرود نیگار ي گؤتورور-ویرماغ همی صاندیخ دا اؤز

می ییب سجده ي ِ شوکر یئرینه گتیریر و فرهاد ارسالنی ساغ سالیم گؤرن کیمی گؤزلرینه اینان      
ماه منیرین اَمري نن ایکی اَهریمن دئو حاضیر اولوب ارسالن و مـاه         . قئییتدیرلر ماه منیرین یانینا     

گؤي اوزون نن گـؤرورلر اقبـال شـاهین قـشونونان     . منیري بئل لرینه میندیریب اوچورالر هوایه      
مشروطه جادودا سـئحیر ملیکـین یانینـدا،    . بئجان شاهین لشکري صف چکیب جنگ ده ده دیلر   

 مـن  ": ارسالن بـو صـحنه نـی گـؤرن کیمـی دئـدي       . مئیدانا پهلوان یوللویوب موباریز چاغیریر   
ایندي جنگ ائله مه یه ناچارام و مومکون دي بو جنگ ده سنین آتان و قارداشین سـئحیرملیکه            

ادو کی تصمیمین تـوت  . وننار منیم اَلیم ده ده ضَرَلیم توخونا و یا من اوننارین اَلین ده اؤله م یا ا          
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بونناري دئیی رم کـی سـورا   . یا گَرَح ملیک شاپوردان یاپیشاسان یا گَرَح آتان بئجان شاه دان          . 
   ". دئمی یه سن، سن منیم آتا و قارداشیمین قاننی قاتیلی سن 

ح و بـو    من ایستی یم ایسته می یم جنگی ده  و ایکی طرف دن بی      ": ماه منیر دئیدي     ري اؤلـه جـ
منیم معشوقوم ملیک شـاپوري  . ویرها ویردا کی حالوا پایالماز الر. هئش کیمین تقصیري دییل     

دا ائله آتامین دستوري اوگونه قویوب و سن منی اؤزن باجی ائله اَلیمـی قـوي ملیـک شـاپورون      
   ".اش منی گؤرربوننان سورا ائله سنین کیمی بیر قارد. اَلینه و هئش زادین نیگرانی اولما 

ماه منیرین امري نن دئولر اونناري اقبال شاهین خئیمه سی نین قاباغین دا پییـاده ائلـی ییـب خبـر            
چاتدي شمس وزیره و اقبال شاها کی ارسالن ساغ سالمت قئیی دیـب و ایجـازه ایـستیر واریـد          

 هـم شمـشیر ِ   آصیف شاه آیاغا قالخیب ارسالنی تشریفاتی نان ایچري گئچیتدیو گؤردولر     . اوال
ل ِ زومـرود نیگـار               سـورا امیـر ارسـالن شـبیخون ویریـب      . زومرود نیگار بئلین ده هـم ده خنچـ

گئتدي بئجان شاهین لشکرین قیرا کی مشروطه جـادوبو ویرهـا ویـردا فقـط اونـی آننـادي کـی            
 بیریاندا شمشیر ِ زومرود نیگار گلیر کلّه سینه و شمشیراونا دین کیمی باشی قالدي بیر یاندا لِشی            

و نوبه یئتیردي سئحیرملیکی نن بئجان شاها کی اونناردان نـه قَـدر ایـسته دي کـی قـشون نـارین         
گؤتوروب دالی گئدلر کی اوننار قوالغ آسمی ییب ایش یئتیردي موباریزه یه و هر ایکیـسی ده    

طه بو واخ دا آصیف وزیري نـن شـمس وزیـرده یئتریـب مـشرو      . ارسالنین الین ده جان وئردیلر    
جادونون لِشینی یاندیریب کولونو تؤهدولر بیر حوققایا کی اونو سویونان قاتیب سـپه لـر ملیـک         

ائله ده اولدي و ملیک . شاپورا و قُشونونا کی طیلیسم لري سینیب  داش اولماخ دان قورتوال الر          
 سورا. شاپور گؤزون آچیب ماه منیري گؤردي و ایاغا قالخسیب سؤوگولوسون باغرینا چحدي 

ملیک شـاپور و لـشکري ده کـی    . قُشون دا طیلیسم دن قورتولوب ملیک شاپورا تعظیم ائله دیلر       
ارسالن اوز . آننادیالر امیرارسالن اوننارا نجات وئریب  ارسالنا تعظیم ائلی ییب اَیاغینی اؤپدولر       

ه چؤندریب آصیف وزیره کی فرّوغه قالدي زیندانناردا چورودي و من هله اونـو نجـات وئرَنمـ        
 پاره دي کی  آصیف وزیر دئدي اونـون دا واختـی چاتیـب و    –می شم و فراق دان سینه م پاره   

ارسـالن لـشکري نـن برابـر     . مظاهیر شهر ي قصرلري نن برابر قره دوماننان چیخیب نومایان دي   
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. گؤردو زنجیـرده بیـر انتـر وار گـؤزلري قـان چانـاغی          . اوزقویدي مظاهیر شهره وگیردي قصره    

نجیري قیریب انتري آزاد ائلی یه کی باشی نین اوستون ده کی   قفـسدن بیـر طـووز         ایسته دي ز  
 ". او انتري اؤلدورمه سن فرّوغـه چاتـانمی یاجاسـان      ": قوشی ارسالنی آدینان چاغیریب دئدي    

ارسالن قفـسی سـیندیریب طووزقوشـونو آزاد    . انترده آند آمان کی او طوووز قوشی یاالن دئییر  
ارسـالنا تعظـیم ائلـی    . ر دومان قاخدي و برابرین ده بیر آدام نومایـان اولـدي   ائلی ین کیمی و بی    

من سنی فرّوغه نین یانینـا آپـاررام   .  من جین مورادام و ملیک شاپورون خادیمی        ": ییب دئدي   
 انتر گینه باشالدي آهـی زارا و یـالوار    ". آمما بو انتري اؤلدورمه سن گینه باشین بالدا اوالجاخ          

 ارسالنین قلبی یوموشاندي و دستور وئردي انتري زنجیرلی ییب قفسه سالسیننار کـی  یاخارا کی 
جین موراد قابا غا دوشوب نئچه بوروخ دؤنـن نـن سـورا      . فرّوغه دن اوتور اوره یی بیر ذره دي         

ارسالن گؤردي فرّوغه نین ال ایـاغی زنجیـرده   . بیر قاپینی آچیب فرّوغه نی ارسالنه گؤرستدي        
زنجیر لري کسدي آتدي اویایانا و فرّوغه نی چحدي باغرینا و باهار     . یب چارمیخا   دي  و چکیل   

بو واخ دا شمس وزیر الین ده شـربت و بیـردس    . بولودو کیمی هر ایکیسی  دوشدولر آغالماغا        
 سیزگَرَح ایندي شـاد اوالسـیز نـه    ":حریري لیباس یئتیشدي و فرّوغه نین اَلین نن اؤپوپ  دئدي     

   ".یا سیز اینکی آغلی 
فرّوغه لیباس الري گئییب اَل اوزونه بیر آزصفاوئریب ارسالننان قول بویون اولـوب چیخـدیالر         

فرّوغـه نـی   .  قصردن ائشی یه کی فربوغه گؤردو ارسـالنین لـشکري دریـا کیمـی مـوج ویریـر               
ریـب  سورا حامـا آپا . محمیل ِ زرنیگاره میندیریب تشریفاتی نان آپاردیالر اقبال شاهین قصرینه        

یئددي قلم زینت وئرَن نن سورا کنیز لر بوله سین آلدیالرسـرایا کـی ارسـالن نـان برابـر باشـلی          
  . یاالر وحدته صؤحبته کی ایکی دیلداده ده ایل لردي بیر بیر لري نین اوزونه حسرت دیلر

صاباح کی گون ایدي کی ارسالن و اقبال شاه ملیک شاپور ي شهرِ مظاهیره پادیشاه تعیین ائلی    
زیفـاف گئجـه سـی نـین     .  ییب و ماه منیري نن ملیک شاپورا یئددي گونه جان تـوي توتـدوالر   

سحري دي کی خبرگلدي ملیک شاپور یوخودان آییلمیر خاب بند اولوب  و ماه منیرده یوخـا              
 ایـدي و مـشروطه جـادو اونـی اوجیلـده         " ایلهـاك دئـو    "دئمه او انتـر کـی اصـل ده          .  چیخیب
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ارسالنین بیر اَلی ِاولـدي  . ن قورتاریب و ماه منیري گؤتورب قاشسین    سالمیشدي زنجیردن اؤزو  
بیر باشی وگؤردو جینّی مورادین سؤزونه باخیب اونو اؤلدور سه یدي هـئش واخ بـو موصـیبت              

اقبال شاه عیفریته لره  دستوروئردي اوچوب هریئري گزه لر گؤره لر     . اوز وئرمی یه جی ایدي      
 ایلهـاك دئـو   ": چح سه ده آخیردا عیفریته لـر گلیـب دئـدي لـر         چوخ  .  ایلهاك دئودن نه خبر   

   ارسـالن فربوغـه   ". ارضِ بیضاده دي و ماه منیره اظهارِ عشق ائلیرآمما ماه منیر اهمیـت وئرمیـر         
جـین  . دن ویدا ع ائلی ییب بیر لشکر گؤتورور گئده ارض بیضایه کی ماه منیـري نجـات وئـره     

ــرده ارســالنین یان  ــو ایــش حــلّ   مــوراد و شــمس وزی ــر دئییــب کــی ب ینــدادیالرو آصــیف وزی
ارسـالن ارض بیـضایه چاتینجـا اورانـین      .  اولمویاجاخ مگر جین مـواردین کـؤمح لـی یـی نـن              

پادیشاهینا بیر نامه یازدي کی یا ایلهاك دئوي اونا تحویل وئرسین یاکی نه گؤرسه اؤز گؤزون           
 ایلهاك دئوي و ملکـه مـاه منیـري سـنه     ": جوابندا دا بیضا پادیشاه بئله یازدي       . نن گؤروب دي  

کـسیب  . تحویل وئررم آممـا بیـر شـرطی نـن کـی   بیـزي بیـر اژدهـانین الـین نـن قورتاراسـان                        
 ارسالن قبول ائلـه دي و نـه   ". سوالریمیزین قاباغین و اکین نریمیز آزقالیر سوزلوخ دان قورویا     
وارو او اژدهـانی اؤلـدورمح بـو    قدر شمس وزیري نن جین  موراددئدي لر بو ایش ده بیر حیلـه    

اودي کی اوخو قویوب کامانا اژدهانی ویران کیمـی   . راحاتتیخ دا دیی ارسالن قوالغ آسمادي       
اژدها ارسالنی اوددي و  بوتون لشکر ، خئیمه خرگاه قوروب دؤزدولر کی شمس وزیـردن نـه               

  . خبر چیخیر
مشیر زومود نیگاري گئچیتمیشدي ارسالن گؤزون آچاندا ایلهاك دئوین الین ده اسیرایدي و ش   

آصـیف وزیـري نـن    .  یـا تحویـل وئریـب  سـالدیریر زینـدانا     "شیرِ گویا"ایهالك دئو اونو   . اَله  
شمس وزیـر ده هـره سـی بیـر یـان دا رم آتیـب اولـدوز الري ییغـیلالر باشـالرینا کـی آخیـردا               

جین موراد . نیر سن ارسالنین یئرین اؤرگه شیب جین مورادي مأمور ائلیل لر کی گئت  گؤر نئ          
بولمـورم  .  گلمی شم بیر عرصه قوربـان  ": دا سئحر گوجونه اؤزونو شیرِ گویا یا یئتیریب دئدي  

بولورسوز یا یوخ ، ایلهاك دئو بئجان شاهی نین قیزي ماهی منیري چنکه گئچیردیب آمما اودا          
  ". سیزه عاشیق دي و ایلهاك دئو بونی  سیزدن گیزله دیر
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 دئــوه امــر ائلیــر مــاه منیــري گتیرســین بارگاهــا و جــین مــورادا دا تافــشیریر   شــیرگویا ایلهــاك

جین موراد حال احـوالی مـاه   . گؤزقوالغ اوال کی زفاف گئجه سی هئش کیم قصره گیرمی یه       
منیره دئییر و ماه منیر ناچار گئدیر شیرگویا نین اوتاغینـا کـی بـو فورصـت ده مـوراد ائلـی بولـه                 

ــ  ارســالن مــواردي برابــرین ده گــؤرن کیمــی بوتــون مــاجرانی   . اراارســالنی زینــدان نــان قورت
سوروشورو اَل قولوننان زنجیرلري سیلکه لی ییب قاچیر شیرگویانین اوتاغینا کی ایش ایش دن             

ارسالن گؤرور جینّی مورادین تدبیري نن نه قصرده عیار وار نه نیگهبان و اوزامان  . گئشمه سین   
ه منیـر قورخـودان تیتریـرو شـیرگویا جیلـدین نـن چیخیـب            قاپینی آچیب ایچري گیریر کی مـا      

ارسالن سسلندي حرامزاده نئیننیرسن کـی گـؤزي دوشـدي زومـرود     . آدمیزاده  یه تبدیل اولور     
  . نیگار خنچله و اونو گؤتورمه یی نن شیرگویانین قارنین سؤحمح بیراولدي 

و گـؤزلرین آویـشدیراندا ارسـالنی    شمس وزیر و قُشون آدامالري بیردن قره بیر دومانا بولندبلر   
وینیب شـیرنی خوراننیـغ    . گؤردولرکی ماه منیرین نن جین موراد دا اونون ساغ سولوندا      هامی سـ

ائله دیلرو ارسالن گئجه نـی یاتیـب سـحري دورانـدا گـؤردو ایلهـاك دئـو میئیـدان دا حریـف                
چکیـب آتـا سـوار اولـدو     ارسـالن اوزونـه نیقـاب    . آختاریرو زومرود نیگار قیلیش دا اَلین ددي     

بیـغ لبـاري عربـی    . یاخین الشاندا گؤردو ایلهاك دئو دئمه بیر غـول دئـه گینـه       . گیردي مئیدانا   
ایلهاك دئو ارسالنی تانیمادي و زومرود نیگـار قیلینجـی      . خنچل و گؤزلري قان پییاله سی دي        

یمی دوردي ایلهـاك  چکیب اونون اوستونه یوموالن کیمی ارسالن نیقابینی کنارا وئریب داغ ک         
سـورا اونـا   . دئوین قاباغین دا و بیله یین نن توتوب شمشیرِ زومرود نیگاري اَلـین نـن چیخاتـد ي      

ائله بیر ضربت یئندیردي کی یئر گؤي لرزه یه گلدي و توز دومان ایچـین ده ارسـالن ایلهـاك          
ونون گؤتـوروب  سورا ارسـالن قوشـ  .  دئوین باشین گتیریب آتدي اقبال شاهین آیاقالري آلتینا    

  .بیاض شاهین لشکرین تاري مار ائلی یینجه جین مورادي ارض ِ بیاضا پادیشاه تعیین ائله دي 
 ارسالن ایستیردي راحات بیر نفس چکه گئده سؤوگولوسونون یانینا کی آصیف وزیـر دئـدي           

اولـدوزالري اوتـورکی ملیـک    ":ارسـالن دئـدي   . دایان گؤروم علم ِ نجوم سنه گؤره نـه دئییـر         
شاپوردا ایلهاك دئو اؤله ن کیمی یوخودان آییلیب و  و ماه منیري  نن ال اله باشلی یبالر کئف          
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سیز آلاله بو رمی زادي اؤتورون کی . داماغا و من هله فروغه می  دویونجا سئیر ائله مه می شم        
  ". من ده بیرسؤوگلوم نن بئش اون گونکئفه داماغا باخیم

دي و او       ":  ییب دئدي    اقبال شاه ارسالنا تعظیم ائلی     او اژدها کی سنی اوتدي رئیحانـه جـادو یـ 
آممـا گینـه   . او دیري اولـورکن بـو تورپـاخ الردان فـساد اَسـکیح اولمویاجـاخ       . هله دیري دي    

ارسـالن دئـدي بـو    ". گؤردون گینه بیر فتنه دوشدي و باشیمیز بالیـا گیـردي       . اؤزون بولورسن   
انیم دا رم نن اولدوزدان دانیشساز، بولـون کـی دوسـلوغومودا    سري ده گئدیرَم آمما بیرده منیم ی  

شمس وزیر دئدي پس ایجازه وئر آخیردفـه ده اولـسا   . پوزوب فرّوغه نن باش الیب گئدجه یم     
ارسـالن بیـر شـمس وزیـره باخـدي      . بیر رم آتیم گؤروم او رئیحانه جادو نی هاردا تاپماغ اوالر         

ئمه رئیحانه جادو فوالت زیرِ هین اویناشی و معـشوقه      د. بیرده آصیف وزیره و هئش دینمه دي        
ارسـالنا بیـر یـول    . سی  ایدي و آند ایشمیشدي نه جور اولسا اونون اینتیقامین ارسالننان آلـسین          

گؤرسه تدیلر و او بیر لَغیمه  گیریب او باشدان چیخاندا گـؤردو قابـاخ دا بیـر بـور ج وار گـوهللا              
. دم قویدو قلعه نین ایچینه و طَنبی تـاالرا گیرینجـه مـات قالـدي          ارسالن ق .  آتسان باشینا یئتیرمز  

یـئمح ایـشمح ده شـراب    . هرزاد قیزیل دان جواهیردن ایدي  و پرده لر آغ آبباغی میروارید دن     
سسلن دي بوردا کیم واردي کـیم یـوخ دي کـی    . دان توتدو قیزارمیش قوزو یا جان سوفره ده       

سورا تعظـیم ائلـی ییـب    . لیب و آزقالیر گؤزلري یییه بوله سین گؤردي بیر دئو قیزي اونا نظر سا   
ایل لـردي سـنه حـسرتم و عـشیقین نـن نـه       .  ارسالن سنه ده قوربان سن گلن یولالرادا       ": دئدي  

بولورم کی گلیب سن آنام رئیحانه جـادونو اؤلدورسـن آممـا تـا منـه            . گئجه م وار نه گونوزوم      
ارسالن گؤردي قیـزین قـوالخالري   .  آناما اَلین چاتماز قول وئرمی یه سن کی منی آالجاخسان      

بولدي کی چاره یوخ دي و اگر او قیزي دیله . ائله بول پاالز قوالغی دي ودؤش لري  قوم تایی    
ح          قیـز دئـدي منـه    . توتوب اظهار ِ عشق ائله مه سه رئیحانه جادونون یئرین اؤرگه شن می یه جـ

ارسالن گؤردو قیزین آغزین نـان  . ان قول بویون اولدي دییه ر لر مرجانه جادو و گلیب ارسالنن       
بیر ایی ویریر کی  اگر الین نن قورتولماسا سم ّ کیمی جانینا ایشلی ییب اونو بی هوش ائلـی یـه        

ناچار لیخ دان باشالدي قیزین سوپورگه کؤتویوکیمی اوزانان ساچ الرینـی نوازیـشه کـی    . جح  
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 باغ داکی پالیت آغـاجی نـین آلتینـدا اوینـاش     ": دئدي سوروشدو به آنان هاردا؟ مرجانه جادو       

 ارسـالن کـی بونـو ائـشیتدي     ". الري نان عیش عیشرته مشغول دي و اؤز کئف دامـاغین دادي        
 مرجانـه  "نازنین اوالر کی سن بیر یئري یه سن من دالدان سنین بوي بوخونان باخـام ؟      ": دئدي  

یتان یئریمه یه کی تا دالین چؤنـدردي ، ارسـالن      سوین دي و آنادان دوغما باشالدي ناز اطوارین       
گئتدي باغا و چوخ آختاراننان سورا . فورصت وئرمی ییب بوله سینی شاققالی ییب سالدي یئره   

رئیحانه جادو بیر نئچه دئوي نن .  گیزلین اورایاخین الشدي –بیر پالید آغاجی گؤروب گیزلین  
. ش اودوالر کـی دونیـادان خبرلـري یوخـدي      دئییب گولوب شوخلوخ دادیالرو او قَدر سرخو      

ارسالن زومرود نیگار قیلینجی قایماسین نان چیخاردیـب  بیـر ایکـی دئیـین جـه هامیـسینی قانـا                    
گؤزون آچاندا گلدي یـی لغیمـین قاباغینـدا    . قَلطان ائله دي و اؤزوده گیجه لیب یئره ییخیلدي          

ارسـالن  . ه عیفریته نین نعـشی یئـرده یـدي   فقط نئچ. یدي آمما نه قصر وارایدي نه قلعه و نه باغ        
ارسـالن دسـتور   . لغیم نن ائشی یه چیخیب گؤردو هامی انتیظاردادي و  بوله سینه آفرین دئییللـر        

. وئردي قشون کؤچ ائلی یه و هامی  اقبال شاهین قصرینه ییغیشیب باشـالدیالر دیلخـوش لوغـا             
بیـر نئچـه   . ال کیمی بیر بیرلرینـی یـالیلالر  ارسال ن دا فرّوغه نی باغرینا باسیب  ایکی سؤوگولو ب         

نـه  . آي گئچن نن سورا ارسالن بوتون پادیشاه الردان ایجازه ایسته دي کی قئییده اؤز مملکتینه      
قدر یالواردیالر ارسالن دئدي اولماز و گَرَح گئدم و گؤیلوم  آنـام نـان اؤتـور بـی تـاب دي و                  

ر دئدي قوربان روما گئتمه میشدن قاباخ گَـرَح  شمس وزی. خواجه نیعمان ایندي بح نیگران دي    
اونـا بیـر نامـه    . گئدح فیرنگه کی ایندي پئطروس شـاهی نـان سـیمین بـانو دا گـؤزو یولـدادیالر           

یازیب احواالتی بولدورموشم و ایستیر سن نن فرّوغه نین تویون اؤزو ائلـی ییـب روم مملکتینـه             
ران ائلی ییب اودا پاپاس شـاهین فیرنگـه حملـه    آمما بیر زاد وار کی منی چوخ نی یا   . یوال ساال   

ارسـالن دئـدي اونـون بیـر غمـی      . ائله مه سی و اوغلونون اینتیقامین سن نـن اسـته مـه سـی دي                 
شمس وزیر گولـدي  . یوخدي آمما بیر شزطی نن کی رم زاد آتیب منی ایشیم نن قویمویاسان             

ك گؤردولرو بیـر نئچـه کـاروان     و واخت اوواخت اولدي کی امیر ارسالنا یوزمین قُشون تدارو 
هـامی  . لعل جواهیرآماده ائلی ییب کالیسکه ي زرنیگاردا ارسالننان فروغـه نـی یـوال سـالدیالر             



 ١١٣  علیرضا ذیحق/ خوي ناغیل الري 

 

 

ارسـالن دئییـر   . گلیب ارسالننان اؤپوشوب گئدیردي آمما بو آرادا ماه منیـر چـوخ ملـول ایـدي      
یر قـولالرین سـالیر ارسـالنین    ماه من. ایندي کی بیز باجی قارداشیخ گَرَح بولَم نه یه غمگین سن  

بوینونا و دئییر، باجی قارداش آیریلیغی یار فراغین نان دا چتین ایمـیش و بـو آیـریلیخ دي کـی              
ارسالن ملیک شاپوري حوضورا چاغیریب دئییر هرایـل منـیم بـاجیمی یولالرسـان         . منی اوزور   

ی یین نن ارسالن قَشونو بئله ل. روما کی اونون سن نن و من عالوه دونیادا هئش کیمی یوخ دي      
کؤچ وئریر فیرنگه و یئتیر ها یئتیرده گؤرور طبـل جنـگ چـالینیرو پئطـروس شـاه دان موبـاریز                

ارسالن اؤزون وئریر مئیدانه و قیرهاقیر یئتیریر پایپاس شاها کی اونو دا بوینون ووروب      . ایستیرلر
ــا    ــران پران ــالیر پ ــشکري س ــ   . ل ــازالر و هامی ــانی قووم ــر قاچ ــورا دئیی ــب  س ــی یی ــو ائل سینی عف

پئطروس شاه و سیمین بانو قیزالري فرّو غه و . چارقاالفیرنگی ده ضمیمه ائلیر فیرَنگین تورپاغینا 
داماد الري امیرارسالنی شـاهانه پیـشواز ائلـی ییـب و روم ائلـی نـه ائلچـی و قاصـید یوللویـوب               

 وکیل لـري نـن دعـوت    خواجه نیعمانی و اونون خانیمی کی ارسالنین آناسی ایدي بوتون وزیر     
لولالر تویا و قیخ گئجه قیخ گونو ز خواجه کاووسون تاماشا خاناسین دا و بوتـون فرنـگ ده               .او

سورا ارسالن آتا آناسی و .  اوغالن جوان قیزگؤزل اؤزون حسابال گؤرنه لر اولور . توي توتولور 
لر سـاحیله و گمـی   فرّوغه نی ده گؤتوروب لشکري نن برابر قیزیل یوکلی کاروننارینـان گئـدیل    

سؤزون پایانی بو . لره سوار اولوب  چاتیلالر روماو تا کی ساغ ایدیالر مشغول ِ زندگی اولولالر      
  .ایدي سیز ساغ قالین من سالمت 

________________  
 خـوي  " نجی ایل ده آنامنان ائشیدیب یازمیشام و روایت دیلـی ،  -1378امیراسالن داستانینی   * 
  . لهجه سین ددي"
  
  
  
  


