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مجموعه ی از 
 های منجانی افسانه

 به زبان منجانی
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 بازرگان ده سفر
ي أنده زخمه، یاوگه دریه، خیشي  ،أنیاوگ لیاو أفنه زخمشي  بازرگان بازرگان ڤیه. ویؤ  ڤیه چڤیه

تخته سنگه یؤ  ، ڤه کله سکهأنکله ژه آدمیؤ  نڤر اۍبکن  أبۍ ڤه أننالش ڤیه. ییؤ  أبۍ ، دهۍبأ دهشي 

 أنحجره ده چف آویزان کر. ییؤ  ده أۍݢده اۍ ی غأنخلته، ترغد ڤه سر ژه خلتهیؤ  میده کر، دریه ده

، ڤه لغده چلک که ده ݢأۍ. ڤه وله شته که: ده حجره يگانبه بازرشي ي أنلغده ڤیه، خییؤ  أنبازرگان

. وه لغده يبازرگانبه شي ي أن. خیأتتأس أفغده ایدیر حجره شي، چش. اگر شتیڤه بکار أچکؤ حجره

 ، ده حجره غرڤا! وه لغدهأۍکه  ژؤتل. وه نېنه أکاله د ایکنم، نامن ينېن! زه ژغ اې که: ژؤتڤه نېنه 

ي لیه شتأݢل! وه نېنین شته که: ڤه أد أنلیه ژه قلفأݢچغڤد. ڤه نېنه شته: ڤه  پأسده حجره وژر،  شي،

ت أنکه: ده حجره تات ژؤت. وه نېنه أفغرڤم ڤه ژغین أییم نه خأ که: زه ده حجره ژؤت؟ وه لغده يکن

چڤیه خالص!  که: زه ده حجره وژرم، اگر شتیڤه ڤیه، غرڤم. اگر ژؤتچش. وه لغده  أچکؤ شته که:

خلته ده چف آویزان. ڤه یؤ  چش، أچکؤ ده حجره، وژر که يلیه لیه نه لغدین. وه لغده شأݢوه نېنین ڤه 

 غرڤد دریه ده یرڤ که غأن. ژه کلهيرأت الخ که یأس خلته شتیڤه کهخلته غرڤد، اله کر، وژر که 

 خلته ده حجره آویزان ؤأچکؤ چش. ینغر. ڤه نېنه شته که: ده حجره  أنغ. وه ژه حجرهۍمزه، تفابی

آویزان  أنت وره کله ژه آدمأنشتیڤه دیر چش. وه نېنین شته که: ده حجره تات أنغت. غیر ژه خلتهأس

ژایم؟ وه لغدین ي کر. وه نېنین شته که: بازرگان ایست شت پؤر شي، غارگه غأن. وه لغده ژه کلهيکر

 أۍج أۍگا وه بازرگان که آغڱنؤز أۍ. وه نېن شته که: ڤأۍم، تاتم که آغأیأ أنپؤر ژه قأتيشته که: زه 

تا زه ڤه ڤیرا ده  دأللیه أݢڤه وله شته که: ڤه  ݢأۍده  أۍ. بازرگان آغغأشيم. وه لغدین شته که: أکن

. چغڤد يه وژر ڤه خلته اله کرده حجرشي  بازرگان أنلیه لیه نه بازرگانأݢحجره وستم. وه ولین ڤه 

شته: وه  أن. بازرگانياله کره ولین شته که: وه لغدینت ؟ وياله کر أۍڤه وله شته: ڤه خلته ک أۍآغ

نجاش!  نامن ، ڤه قبر ژاوینأمتیأس شته که: أنشغه؟ وه ولین شته که: وه لغده یت مره! بازرگانکؤ  لغده

 که يرچأ نامن فېل چژا،تؤ  شته که: أنژایم یا فېل؟ بازرگان يه ولین شته که: بازرگان، زه راستو

ژه شي  ڤیه، وه لغده أتنامن ژا! وه ولین شته که: ته ڤه کله که ده حجره آویزان کری يت راستأس

شته  أنه کرم. بازرگانأیکر، وېس شته من ڤه لغده ج پؤر شي، دریه ده یرڤ. وه لغده غارگه غأنکله

ڤېزده. بازرگان أ أنپؤر ژه قأتيڤه لغده  شي، ۍڤاز! وه وله بداواأ أنرؤژه پ قأتيقان ڤه لغده أچ أۍکه: 
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لیه. وه  پؤر امنن أنچڤیه خداوند )ج( ژه غیب پؤر . شته که: منأنویسأنه ن أفده چام ۍیاأ، بۍاݢوش

شي  . یک سالهاي یښ سترمیښ به م نأویس، وه بازرگان أتم سال به سال ستریمرد شي. ستر نأویس

ا ݢوشتؤ  ڤه وله شته که: أنبازرگان. أنیي بازرگان أیأم که آغأیأتي بازرگان شي. مردبچه یؤ  به

. ي. بازرگانأیم شته که: پاپ زه أننأویسکر. وه ي گشهؤ. وه ولین تأیمي کن که زه بازرگان يگشهؤت

شته که: زه  أفڤه بازرگان أنشته که: زه کرکنم. وه پاپ أننأویسوه  ي!چکرکنتؤ  شته که: أنوه پاپ

 نأویسڤه  أنبازرگان غأشي: أتشت أفژه ماڤ. بازرگان قأتيخزداڤم  نأویسسفید شیم زه ڤه  ؤۍم

که  ݢشأد ؤده ی أتشی شي. أفژه بازرگان قأتي ،ۍاݢوش نأویس. أفژه بازرگان قأتي أۍتؤ  جېفته که:

ڤه یاسپ تؤ  که: أتنه یاوگین. شت أتجېفت نأویسڤیه. بازرگان  أتزغرای أۍآب ڤیه. یبی دأشݢوه 

 نه یاوگینشي، شي  ، ڤه یاسپ غرڤد، سوارۍاݢوش نأویسڤر! بازرگان أ یاوگه أۍ، نماخ أۍسوار 

 أننأویس. بازرگان يي نیاستغیکݢکن هده سرحوض ل  ت.أس سرحوضیؤ  که وره أۍجیؤ  ده شي.

غه ؤکه: ماخ ی أتشت أفیکݢ؟ کنيلغد أۍیکین، پیسته که: ماف کݢکنیؤ  نهشي  ، عاشقݢلش أفأیڤ

ي اله چېند غزل أنی شي. نه وزیر لغدین عاشق نأویسپادشاه لغده وه ایدیره وزیر لغده. یه بازرگان 

نگار ته ڤمن دیوانه کرت. وزیر لغدین شته که: الخ که ته آدم دم دنیا اې بخېنده. نه وزیر لغدین شته که:

فېل چژا که زه تؤ  نگار!اې که: ژؤت نأویستی ڤه خسر دیوانه سر لیېت. بازرگان أ. ته چأتبیکاره چش

ایکن. بازرگان  أۍ دأشݢده  يدیوانه گرتؤ  که: ژؤتتنها به عشق تکان دیوانه شیم. وزیر لغده 

 :ژؤت نأویس

 جمالم! شوخهللا نگار نازنین و 

 یم نگاه کـــــــن!ودلم را بردۀ س

. بازرگان أتکوېکه نیاستیؤ  باغ، سکهیؤ  ده أتژه پادشاه لغدین شی قأتي، ژل ۍاݢوزیر لغده وش 

 قأتي، ۍاݢوزیر لغده وش ن. ژأليکوېکه نیاستییؤ  ادشاه لغدین سکهژه پ قأتيکه وزیر لغده شي  نأویس

 :   أفشته غزل نی أننأویس. بازرگان يیه شأخیؤ  ژه پادشاه لغدین بر پیه

 من تۀ دیوار میرفت،  ینگار

 پیش پیش، دیگر دم کال میرفت، ي یک

 ؟ یچ نبه م  یدار یگشترأنبه دست

 ؟یچ نداری به م یبه سر صد مشتر
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 ار شــــــــــیرین، أنیتهامیان سینه

 ؟یچ نکه دل بادیگران داری، به م

 :ژؤتوزیر لغده 

 ! ودارم، اول ت  یگشترأنبه دست

 ! ودارم، اول ت  یبه سر صد مشتر

 ار شیرین، أنهایممیان سینه

 ! وکه دل با دیگران دارم، اول ت

. بازرگان أت، ڤه دروازه محکم کرأیأتلغ يژه پادشاه لغدین. ده قلعه پادشاه قأتيشي  وزیر لغده نژأل

شي  ایکنم. وزیر لغدهي که شتشي  اله حیران نأویسڤه دروازه ژیه که محکم. بازرگان ي رس نأویس

 غزل شته: یؤ  چغڤد، نأویس، ڤه دروازه محکم کر. بازرگان أنݢأۍنه 

 الی بشکند دست درست گر، 

 وسلش کرده  با تخته و در؟ي ک

 وزیر لغده چغڤد، شته که:

 درست کار،  ۍچه کار داری با وستا

 که وسلش کرده با تخـــــــــته و در!

 ده دروازه نه وزیر لغدین، شته: أۍآغ نسر ژألنت کر. ؤده شهر سکشي  چغڤد، نأویسژل بازرگان 

 شبی شنبه برایم با گداۀ، 

 در این محله نه خیر و نه خداۀ.

 ه نغر، شته: کأزر ؤی

 بالۀ، و عجب دیوانۀ رند

 . یخیت نمیدانم کجاواز این ش
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 محلۀ دیگر خیری طلب کن!  وبر

 !یاین محله نیا ویدیگر س

خر تؤ  ده بازار، ڤم پیسه که من لیم، أۍتؤ  دیوانه اې لیه خیرات، شته: غأنوزیر لغده نغر، نه دیوانه

و سېڤده تره اۍ ژه وزیر لغدین. ی أنغرڤد ڤه پیسه ژه الست أننأویس! بازرگان أس أنڤ بأدشي  خالص

دیوانه ده یؤ  وزیر!اې وره که وزیر. ڤه وزیر شته که:شي  ،ۍه بداوازرأکده بازار. شي  . ژلأفچام

ایکیند. وه لغده یت نڤیت، ي ز ایست ده دروازه غزل خوانؤر رأ ي،کر يڤه ماخ بیزارشي  شهر پیدا

ین شته کیزردیلد پیسه؟  أنشته: وه دیوانه چکاره که و من لغده ناو أندیلد پیسه. وزیر غأننه دیوانه

 ڤازیت. نفرأ أنییت ماف ڤه دیوانه ژه شهرأجېفته نفرکه:  أنعاشقه شغه. وه وزیر أنکه: وه ته لغده ناو

که ڤه  شي، ېڤده. وزیر لغده خبرهڱیره نلأپخانه. نفر ده دروازه ي دأنده، دریه ده بأڤېزڤه دیوانه شي 

، أفڤر، لیه نه آشپزأش، برنج ؤده بازار. غرڤد غشي  ،ۍ. وه وشچايي خانه دریدأنعاشق ژمن ده ب

ژه  قأتيش ؤڤه غ أتغرڤد أفاڤیت. وه آشپزݢقان کأچ نأغنم، ماف ڤه دألشته که: زه در خیرات 

 م خبر لیه، شته که: من در خیرات الرم،مردده بازار، ڤه شي  . وزیر لغدهأتپالو کچېڤد أنبرنج

 أنممردده خیرات. وزیر لغدین لیه نه  أۍ، آغأتشیي م جمعمردیت، ماف ژمن ڤه خیرات خریت. أس

یره ألیه نه پي رؤغیؤ  . ڤهغأنخانهي دأننه بشي  پالو غرڤد، أفریؤڤه خیرات. تمام کر، ده له غ

که ته نه  أمکه: ماخ چلکن أتشت أفیره دارأ. و پأنغم نه دیوانهدألشته که: ڤم زه ي رؤغیؤ  ڤه أفدار

ه پأیر، أفیره دارأنه پ نأغنپاش لیه سکه ي شؤهبی ۍوزیر لغدین غرڤد دریه دوا أۍ. غأنخانهي دأنب

ده  أۍاله کر، لغ غأنخانهي دأنڤه لڤر ژه بشي  ، وه وزیر لغدهأتشیي شؤهبی أترؤخ نأغنڤه  أفدار

 شته غزل نه وزیر لغدین: أننأویسخانه. بازرگان ي دأنب

 نازه نین ریزه دندان!ي نیگار

 مرا بردن به زندان!  وت جهت ز

 وزیر لغدین شته که: 

 یار نادان!  یا یروخچرا غم می

 ش وار دارم خرچ زندان!   وتا گ ود

 ۍچغڤد، بداواه زرأکنیاستغه. ژل  غأنژه دیوانه قأتيخانه ي دأنکه وزیر لغده ده بشي  ه اله پیدایهزرأک

شته  أنخانه قرار چلکیند. وزیري دأندیوانه ده بوزیر! وه ته لغده ڤه اې  وره که وزیر. شته که:شي 
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. أناوݢنه ماش أت. ڤدأتڱنین غأنخانهي دنڤه دیوانه ژه ب أتمزیت، نفر شی دأشݢڤنیت ده  أۍکه: ڤ

 أفیأڤ شي، شان نژه دباأل شي، ڤه یاسپ سواره شي. . وزیر لغده خبرهأممز أۍکه: ڤ دأشݢده  أتڤد

 غزل بخېنده: ݢکر. ڤه وزیر لغده لشي گیر

 ت رنگ دارد،فه ینگارمن گل

 شیده میل جنگ دارد، وقباه پ

 أۍماف ڤ ياي ل چأکلوخ چ أنغانأنیأن ؤژه خ أفکه مز أۍڤ ي!جالداې  وزیر لغدین شته که:

اې  شته که: شي، ه پیدایهزرأککه: ماف ڤم آدم مزیت. اله ي اخ امر لیأمکه: ڤ أتشت أفجالد !چمزیت

، آغأیأت، أتچغڤد ن، ژألأتݢچماش أۍڤ أف. جالديوطلپس  أۍڤ أنچمزیت، وزیر أۍماف ڤ ي!جالد

شته که: من له  زریکین؟ أمڤه چاره ایکني شت أنآدم أۍه شته که: نزرأکڤه  أن. وزیرأتده شهر رسی

 أۍده، لیه نأڤېز أفنأویسڤه  زریکین ي!، شاید ده دلش سبر پیدا اأنآدم أۍم ندأل أفالرم، ڤاوي نأویس

 ، دهأتڤد أفیأڤ أۍ،ایدیر وره که وزیر لغده چتؤ  ،يبخشش أننه ته آدم أنژه من طرف أۍکه: م أنآدم

 أفنأویسي شه ڤه زرؤگیؤ  نیاست، دهي ینأخی ݢأۍشه ده ؤگیؤ  . یه آدم دهأتلکري غتاقه ݢأۍیؤ 

. ڤه لڤر اله أتغسل کنش أفنأویسژه  قأتيڤر که نجمان أزه یاوگه پره کرغه ؤکیؤ  زریکینېڤده. ڱنل

 غزل شته:  أنغرڤا! نجمانتؤ  م،أڤر! ڤه یاوگه من نأویساې  کر، شته که:

 نامت، یهللا ماما، شوم قربان

 از دخترانت،  دهیام ب یخالص

 شته:  زریکین

 نامت،  یهللا نجمان! شوم قربان

 ش جانت،وتا دختر که دارم ن ود

، أس تأفنأویسڤه تؤ  ،أتچشي گذران کرا چکرکنم، نامن بکارت أفنأویسژه  قأتيشته که: زه  أنلجمان

ژن، ڤه نجمان ؤده ر أۍ ه صبحه لیه، وزیر لغده آغخشأودریه ڤد.  أفنأویسڤه  أۍ ه آغزرأکڤنا! 

 ، شته غزل:ݢلش

 نیای من نخـــندم،  وت تاي شب

 گردنم ایکل نبــــندم، یبه گرد
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 به گرد گردنم ایکل چپ و راست، 

 به جاۀ اسپ تازی خر نبــــــــندم، 

ي ر دست ژه ته لغدین غزل خانأوزیر، نجمان تا ساې  یر. شته که:وره که وزشي  ،ۍه ژل بداوازرأک

 ،يي جاند، شاید وره اش، وره ایژأنیکانأنه شهر خ يأۍ  فرار ایکنم که اشته که: ڤ أنایکیند. وزیر

ده  أۍ که أت، جېفتيکویاغ أتلی أن. نه نجمانأم، خالصیأنغأنأنیأ. ماخ ژه غم يیه مر ،يدأۍ ایژ ڤ

ایکیند. وزیر لغده نغر ده ي ده کنهان، که دیقانشي  ،أفغرڤد ڤه کویاغ أنکن! نجماني کنهان دیقان

 أننجمان، أتنغر دأشݢ. ده أخأیکان، وره که عاشق أننه کنهانشي  ،أفیکݢکر ڤه کني شهر، جمع

 ، شته عزل: ݢلش

 دم، وقلعه کنهان شیشته بي سر

 سیا چشمک براید، من ببینم.

 سیا چشمک براید گله گله، 

 میان گله اش یارم ببــــینم،

ېڤده، لیه ݢک نأغنه کویا، ڱلېایکر، تي مهمان أفڤأۍ  أنوره که نجمان.  نجماني رس شي، وزیر لغده

ي رخصت أفیݢرڤ کر، دریه ده شؤنمیا تک س أفلغدي زر. نه يایکر ژغ أفیکݢ. نه کنأترؤکه خ

که نمیا  ݢلش أفنأویسین ڤه کیزر. أنݢأۍنه تات شي. شي  رخصته أنپیرأکر. وزیر لغده ژه نجمان 

وزیر! وه ته لغده قراره اې  وره که وزیر، شته:شي  ه زرأک. أفیݢتره شي دري رڤ کرؤتک س

 أرکؤ أۍ،وره که نجمان ده کنهان، پس چغڤد آغشي  لغده یت، ڤه نجمان ده کنهان جېفتت، وه أتچش

تؤ  شته که: وزیر أنسفیدؤمیؤ  ایکنم؟ي شته: شت أن. وزیرأتآخر ژه ته لغدین قرار چشي که جاف

ي ، اگر به حرامأننه نجمان دألنکاحه کن ڤه لغده یت ي عشق پاک فرم أفکن، اگر یي دؤآزم أفڤأۍ

نیم  أفڤأۍ شته که: ماف  أنسفیدؤ؟ ميشته که: ڤه عشق پاک چرقم ڤزان أنمزا. وزیر أفڤأۍ ڤیه، 

یت. اگر دألچلیم ده الست  أنغؤیت، نه یدألجام ده الست  أنغؤنه ی نأیأفاڤیت، ڱمتر پانده لره نلؤکل

عشق حرام  أف، یأتعشق پاک. اگر چڤزېند أف، یأتڤزېند أندگریأن، که ده الست نهأفڤه اسباب أفی

ڤه نجمان ژه شهر  أتڤازیت. شیأ أنییت ڤه نجمان ژه شهر کنهانأه نفر که: جېفت أن. وزیرأتالر

 أتلی أنده ایدیر المه. نه نجمان أتېڤدڱالمه. وزیر لغده نلیؤ  ده أتېڤدڱ، ڤه نجمان نلأتدأڤېز أنکهان

: نه وزیر لغدین شته ده الست؟ أتجام ده الست. ڤه نجمان پیست أتچلیم ده الست، نه وزیر لغدین لی

 شته غزل:  أننجمان
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 من، گل جام به دست اش،  ینگار

 کریشمه میکند با چشم مست اش، 

ت؟ وزیر لغدین شته أسي ده الست شت أن: نه نجمانأتوره که وزیر لغده. ڤه وزیر لغده پیستشي  نفر

 .أننه نجمان أت. ڤه وزیر لغده لیأتایکري ، نکاحأتدأڤېز أفیڤأ بأدت. أس يچلیم نقره أنکه: نه نجمان
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 شأفستؤژه دأق پؤر پادشاه
 بأدڤیه، چېندگاه سال ده مکتب بخېنده. ي ڤیه، ڤاو ده مکتب دری یؤ پؤر أنڤیه چڤیه پادشاه ڤیه.  پادشاه

پاپر  أنپؤر . پادشاهأتڤی پؤر ، وزیرپؤر صیادیش ي دیوالأن.ي، غرڤد سوداگرأننغر ژه مکتب أنژاو

 ڤیه،ي وختیؤ  شهر، أۍ. دأتکني ، که سوداگرأتکان ژیؤده ایدیر شهر د. أتشیي دولت غرڤد، بدر

 أۍن پؤر زادین ڤیه. پادشاهي عکس ژه پریؤ  خت، ده ڤرگه أنپؤر . ڤه ڤرگه پادشاهأڤرڤرگه  أنآدمیؤ 

 پؤر ، وزیرپؤر . صیادخأیکان يبه پشت عاشقي اله کر، بدرشکان ؤڤه د أنی شي، عاشق أنعکس

 :أتشت أنپؤر و وزیر  أنپؤر یت. صیادؤیت چغأس ش:فدیواألأنشته ڤه أنپؤر . پادشاهأتشیي بدر قأتي

 دأشݢیؤ  پیه .أمتأس ، ماخ ده دمکالتأیيتؤ  که أرکؤچالرم. ي گزندهتؤ  ! ماخ بیپؤر پادشاهاې 

نه  ي چغڤد بدرش پؤر گرد چڤیه، صیادؤگ أف. یأتشیي شاخیأۍ که  أترسیجأۍ یؤ  ، دهأتشی

اله تارت کر، دیگر نمېژ  أن. ینأیأنشي  زڤر ڤه کویا اله نا وخت أنکویا ڤیه. ییؤ  که ده پانده أنبازار

اې  شته: شي. سفید پیداؤمیؤ  که اله أخأیکاناله گریه و ناله کر، چغڤد سکه دست راست  أنبخېنده. ی

ر چڤیه. ؤیم. ماخ یڤ فدیواألأنژه قأتي دأشݢیؤ  .  زه دهأیم شته که: فدایت أنمله؟ یتؤ  يکني آدم! شت

  شي. . مله ده سر نامن نا وختأیم أنزه ژه ور چغڤدم، نه بازار

 ؟ أفیأکؤ  ــ ماف

 . أیم زادیني زادین. ماخ نه پري عاشق نه پر پؤر پاپ جان! پادشاهاې  ــ

 .أتتأس یش مشکلأوه ج، أفیأــ  ماف 

 ، و وزیرپؤر ڤه پادشاه أۍ چلېت. ــي ، االجيارگ چیکنیؤ  ت کهأن، دوم خیۍخدا، اول أیم ــ فدایت

نت أاڤ، خیڱدم ده غار نل أنپؤر ژه وزیر قأتي پؤر ت. ڤه پادشاهأس غاریؤ  تیپه، ورهیؤ  ڤنا ده پؤر

که وره تؤ  .ويسپ وژیت أننه دیو پؤسر زاده دهي ، پريفرم ۍ کده ده غار تیا. اگر دیو ودرابسم هلل

یأۍ شي  پیداه ؤشکتؤ  جوان،اې  :ژؤتزاده ي خشید، پریؤ  وي خدیؤ  زاده فته که ویند،ي ، پريیأ

 أۍ،ا وه عاشقت آغݢزاد! وشي پراې  زاده ژا:ي ڤه پرتؤ  أنژاو بأدلقمه خام کیند! یؤ  مله، که دیو فته

. ياد کن وه نیرد ده لڤر. دیو بیدارقسم ی أنپؤر : مزاق چکن! صیادژؤتزاده ي . پريدم ده غار نیاست

نه ي حرکت کیند، بداو يݢوش پؤر صیاد أنژاو بأد. يي ده زمین مرڤېر بپیت به هواه، دښرأۍ 

کیند.  يگیر دأشݢده  فدیواألأنڤهاې  .يدیوالأني نه ور که وهگرد بدرؤغریڤد گ أن. ژه بازارأنبازار

ده تیپه  أتبدری ي.بدر أنپؤر ژه صیاد قأتي، يݢوش پؤر م. پادشاهأیأتا  أس !پؤر پادشاهاې  :ژؤت

نښا. زه ، مله أنپؤر وزیر قأژهتؤ  !پؤر پادشاهاې  :ژؤت پؤر . صیادأتتأس غاریؤ  که وره که  أترس
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بسم هللا کده ده غار  پؤر ب. صیادؤ: جاند خ ژؤت پؤر پادشاه شي. کهي رچأپنا به خدا ده غار تیم، 

 زاده نیاستغه.ي پریؤ  . که ورهيبدرش أۍ،لغ

ز ژه ؤسأفزادین خدیه و خشیه، شته که ي ؟ پرشیأۍپیدا  ؤشکتؤ  آدمین زاد!اې  زادین چغڤد:ــ  ي پر 

 لقمه خامت کیند. یؤ  ،يت،  دیو بیدارأنجوانی

 . يه لڤر که عاشقت وره ده لڤر نیاستد أۍ زاد! غم چخر! ڤه دیو لک،ي پراې  ــ

 آدم! اې  ــ مزاق چکن،

وژر  شي، . دیو بیدارأنزادین ڤه دیو لکر،  نغر نه لڤري ا! پرݢــ به خدا قسم که مزاق چکنم. لک وش

. أنپؤر زاده ڤد وزیري به هواه ژیه ده زمین دیو مره. ڤه پري ڤېر بپرښرأۍ . أتزاده چشي که پر

ي ژه پر قأتي پؤر . وه وزیرۍودرا پؤر نغر که پادشاه أنژه غار پؤر ڤیه. صیاد ۍودرا پؤر پادشاه

  شي؟کؤ  زادهي ! پرپؤر پادشاهاې  شته: أنپؤر ڤدغه. صیاد أنپؤر زاده وزیري : ڤه پرأتزادین چش

 ڤد!  أنگمانم وڤیه. ي مله نیاست پؤر م. زه ودراییم ڤیه. وزیرݢزاده چلشي ! من ڤه پرپؤر صیاداې  ــ

 زاده. ي ڤه پر أنپؤر ژه وزیر أم، خشأیأمتا  أس !پؤر پادشاهاې  ــ

دغه. أڤېز أنپؤر زاده وزیري ایکیند، که ڤه پري اخ مالمتأمم ڤمرد، أیأم. وېس اگر ماخ أتــ  الزم چش

. أیأمتا  أس ،غأشيشته که:  أنپؤر کڤه دیر. صیاد أیأمدعوا کیند. شته که:  پؤر وېس وه پادشاه

گخت پیشین  پؤر نواست. صیاد پؤر . اله پادشاهأترسی دأشݢیؤ  دهیأۍ . أتشیي ، روانأتایݢوش

 ؟أفدأشݢدم یأۍ روان شکؤ  آدماې  ــ شي. سفید پیداؤمیؤ  نمېژ بخېندا، که اله

 . يا خأیکان ياشقپشت ع پؤر پدر مهربان! پادشاهاې  ــ

چنار یؤ  أۍ،! که وره شیبدرأۍغرڤا،  قأتيڤاو  بأدر کن، ؤده بازار، وره شمشیر ج أۍتؤ  !پؤر اې ــ

ي عاشق پر أژداریؤ  ت.أس زادین نوختغهي ت، ده کوېکه نام ژه پرأس کوېکهیؤ  ت. سکه چنارأس وره

ي أناڤ، خیڱتیپه نلیؤ  ده پؤر ڤه پادشاه أۍ،که شیتؤ  لد،ؤکوېکه نیؤ  ته دهي أنخی أژدارن. وه أزادغ

 اگر فکه ڤه نظر چکر، ڤه أۍ،آغ أژدارده چنار نیا ده سر، ڤه خسر ده چنار شاخه ترانج. که  أۍ

 . ݢخیش ؤفر ݢڤه وژر فته لشؤ کلد. اگر فؤده کوېکه، ني وست پؤسر

ژه  قأتي پؤر رخصت کر. صیاد پؤر ڤه صیاد أنسفیدؤم أنڤمن رخصت کن! ی أیأمب، زه ؤجان خ ــ

نغر ده چنار. ڤه  شي، پؤر ېڤده ده تیپه، صیادڱنل پؤر ده چنار. ڤه پادشاه أترسی. أتشی أنپؤر پادشاه

 آغأۍ أژدار. يرزبأل أنأژدارر ؤزمین ژه ز شي. پیاده أژدارڤیه که ي وختیؤ  خسر ترغد ده چنار.
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 . صیادۍ، ودراپؤسر ڤه ۍوستا أنژه زیارت کراو بأدڤه کوېکه.  أنأژدارده کوېکه. زیارته کر ي رس

سکست، لره  أنأژدارژه  پؤسر . ژیه پیه شمشیر ڤهۍ، که ودراأژدارخاڤد، وژر ڤه  أنژه چنار پؤر

، دریه ده ۍگه وزناؤغرڤد، ده خ غهمدرهڤه  أنپؤر غه چاست. صیادمدرهیؤ  أنیرڤ أژدارچاست. ژه 

 پؤر پادشاه، ڤه يرشأغرڤد، بد أنژه خسر قأتيه. ݢتسمه خیشیؤ  أنأژدارژه  أنیرڤ. ژه پیشکېن

غان بجا ایکر. ۍشکر خدا ۍاݢوش پؤر م. پادشاهݢماش أژدار، که ڤه پؤر پادشاهاې  مله، أس وشېڤده:

. أندأشݢشۀ ؤنه گ أتحرکت کر أنژاو بأد. يݢماش أژدارڤه  أنکه و پؤر وره که صیادشي  أنژاو بأد

ده قلعه که  أیأتڤه دروازه، لغ أتن. اله کرأغقلعه هده درواز أتقلعه ڤیه. رسییؤ  غأندأشݢشۀ ؤده گ

شته  أنپؤر ؟ صیادشیأۍپیدا  ؤآدمین زاد! مله شکاې  زادین شته که:ي زاده نیاستغه. پري پریؤ  وره

 که: نسیب لېت. 

 فته.  ݢخیش ؤایست، فر أژدارــ چابک نیا که 

 ؟ يدألي شتي یم فرمݢماش أژدارڤه زاد اگر ي پراې  ــ

نڤر ڤه تسمه ژه  أنپؤر ایکنم. صیادي ڤاو آدم شفي ، زه به نکاح مسلمانݢماش أژدارڤه که ڤه  أۍک ــ

 .أنأژدارژه  أنکراست

 ــ زه بخششه نه ته.

 کن!  ي ڤاو شفتؤ  ت.أس دیوال الرم، عاشق تکانأنیؤ من ،ينامن یخه فرمتؤ  زاد!ي پراې  ــ 

 أن. یيدأل أنپؤر ، یا نه پادشاهيلغان، که ده دریا يت، وېس اختیار الرݢماش أژدارــ دلت، ته ڤه 

ده. أڤېزي ڤه، قاضؤکش پؤر زاده. صیادي وره که پر آغأۍ پؤر مله! پادشاه أس :پؤر پادشاهڤه وشېڤده 

 روان پؤر ده قلعه تا چېندگاه وخت. صیاد أتنیاست أنژاو بأدنکاح یه کر.  أنپؤر پادشاه قأژهزاده ي پر

 شي. رخصت ۍاݢژل وش پؤر ن! صیادؤچنیا بیر غأنژه قلعهتؤ  شته: پؤر ، ڤه پادشاهأننه وطنشي 

 پؤر صیاد ي!سلیمان پیغمبرغان که ڤمن ده وطن رسان هدریه ده یرڤ، شته: به حق مر غهمدرهڤه 

وره که وه تات، سالم کر. سالم شي  ده وطن.ي ، رسأننه وطنشي  ه، بدرݢ، هوا خیشݢکوییا گش

 ؟ شیأۍپیدا تؤ کؤ  نازنین، پؤر اې مهربان! ولیکم سالمتات اې  علیکم،

 غان ڤیم.پؤر پشت عاشق پادشاه أنپؤر پادشاه قأژهتات، زه اې  ــ

 ؟ أفایکري ــ شت

 وره که پادشاه.  أیم م ملهآغأۍ. وېس زه أنپؤر زاده لیم نه پادشاهي تات! ڤه پراې  ــ
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 پادشاه مهربان! اې  سالم علیکم،وره که پادشاه سالم کر: شي  ب! صیادؤند خــ جا

 خدمت؟ ي ــ ولیکم سالم. صیاد! شت

 م. أڤرت أنپؤر ــ خبر ژه

 . أنسالم کر نه پادشاه أۍ،آغ پؤر مله. صیاد أس !پؤر اې شته: أنت مله. صیادپؤر ڤاز ڤهأــ 

 ؟ أۍڤیکؤ  !پؤر صیاداې  ــ

 ت ڤیم. أنپؤر قأژهــ 

 م کو؟ پؤر ــ وه

ڤازم أت، پؤر وره که وه أیأمتا  أس م کهآغأۍت. وېس مله زه نه ته أس قلعهیؤ  زادین دهي پر قأژهــ 

 . أیأما تا ݢشته که: بسم هللا! وش أن. پادشاهنت نمألأنپؤر قأژهزاده  پري  ڤه

 غرڤا.  أنخسر قأژهي ، والقڤنالشکر تؤ  پادشاه!اې  ــ

شته: بسم هللا.  أنڤنا. وزیر أنخسر قأژهکه: وزیر ڤه لشکر  أنامر کر نه وزیر  أنب. پادشاهؤــ جاند خ

ي ، بدرأت، حرکت کرأتشیي ، سوارأتشان غرڤد أف، ڤه یاسپأت، نغرأتکري ، دریشأتایݢوش

ي فلکي سکه سڤده غرڤدي آدم مښیؤ  که أترسی دأشݢیؤ  . دهأتشی پؤر ، نه ور که پادشاهأتشی

شته  أن؟ وه آدميأس پیاده فلک زدهتؤ  ،أتتأس گپشتي  آدم!اې  شته که: أنپؤر ، ایست. صیادژؤت

شته: یاران خدا  أنزه فته مزم. آدم يشته که: به خدا قسم اگر چژا أنپؤر . صیادأتچش ۍچ راأکه: 

پادشاه آدم! من ُدر ده اې  ژایم؟ چرت ژیه شته:شتي  أنایکنم؟ فکر کر که: زه نم آدمشتي  زه په

 م. آغأۍ، فلک زده يبه مکان بارأمرم، شکؤات خخیر

که: من ي دغه، وېس شرط  بسته کرأڤېززاده  پري یؤ  أنشته: پادشاه أنآدم أنخیرات ڤیه؟ وشتي  ــ

، خیر و يي ژمن پیدا چشاگر شف أنژه چهل میښ بأد، ي، شته شرط فرمژمنیښ الرم. تا چهل مي شف

 خالص. 

. ڤه دأشݢش لکر ده أنلشکر قأژهخاڤد، ڤه پادشاه  أنژه یاسپ پؤر پنایت به خدا. صیادآدم اې  ــ

 پؤر قلعه رسېند. صیاد پؤر دریه ده یرڤ، شته: به حق سلیمان پیغمبرغان که ڤه من ده پادشاه غهمدره

 يسکه چارپاه پؤر قلعه که پادشاه پؤر ده پادشاهي ، رسي، بدرشۍتره هوا ۍاݢوش ݢکوییا گش

ده لیڤدېن  أنیأ، وشکغد ڤه کریه که ژۍاݢنفس چلېت. وش أنپؤر وژر: پادشاه أنپؤر صیاد .ينواست
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 أنجأۍژه  ۍاݢوش پؤر ژېڤده پادشاهؤم ڤاوشي  غرڤد ڤه کریه، لغېنده ده یاوگه، أنر لغېندغه، یؤسکه ی

 لکرت ڤمن، زه ودرایم ڤیه. ي دیوال! چأناې شته که:

مله تؤ  شته: أنپؤر صیاد بأدڤیه. یأۍ فیصله شتؤ  زنده یت کر. اگه نه  أنڤیه، خداوند )ج(یأۍ مرتؤ  ــ

ده   غهمدرهدریه ڤه  وشݢاۍ پؤر . صیادغأشيشته:  أنپؤر زادغان. پادشاه پري  پشت أیم نښا زه

 ݢکوییا گش پؤر رسان! صیاد غأنیرڤ. شته: به حق سلیمان پیغمبرغان که ڤمن ده شهر پادشاه

ین شته کیزر. نأغني لوط أۍ،ݢ يزریؤ  دهشي  ،يرس أنده شهر نه پادشاهشي  .ۍوشݢاۍ تره هوا

 نأغنین کیزرچرگ دیوانه ژه تؤ  .بیت أنغانمرغ ژه خیرات پادشاه و دیوانه! دم شهر سگاې  که:

ا ݢشته که: وش أناڤم. و شفیݢچک نأغني أنخی أنم، ژه پادشاهأڤر؟ ماخ پگه و بیگه جیره يوألط

نه  سکأپیر ۍوستا أڤرېڤده. ݢک نأغن أن، نه جوانۍاݢه  وشزرأکاڤ. ݢک نأغن أنجواننأۍ قان، أچ

ي ت، وېس چېلویط نغأجوان ته ناې  ین شته که:کیزرره. ؤخ أنغرڤد کڤدر ژه نغن أن. یأنجوان

 ؟ نأغنڤه ي چخر

ه، که: زرأکپیسته ڤه  بأدپیه. ؤت هزار رفهین أن نأغنالرم. نڤر سکه ي مقصد دیگریؤ  مام! مناې  ــ

 زاده؟ پري  دغه ڤهأڤېز أندر چېند که پادشاه

 .ي، نکاح ايغان که پره شأفیأز ؤل رهر چأ؛ سيل اهر چأل، سهک کم چــ در ی

 ! أڤرزاده، حوال آوینغان پري  وره که أۍتؤ  مام!اې  ــ

  وره که وه؟  أیأمــ زه چرگ 

تؤ  څبدت ڤمن؟ي ته چ ي!زراې  که: ژؤتزاده  پري  زاده څبا تا پري  ڤه أۍ،که شی أننأغنــ که نه 

تؤ  ایکنم؟شتي  : ڤمه زهژؤتزاده  پري  بأدزاده ڤزېند.  پري  نه ته شکار، تا غهمدرهڤم  أنآدمیؤ  ژا:

 بأدرسم.  پؤر که زه وره که صیاد غأن: به حق مره سلیمان پیغمبرژؤتشته ده یرڤ درېد  أنژا که: و

 پري  خه، ڤهأڱزاده. نیاست ده ال پري  وره که أۍ. لغيرسجأۍ ده پادشاه شي  أننأغننه شي  هزرأک

 مقصد ڤیه، که ڤمن څبدت؟ شتي  څبدت ڤمن؟ تهي مام! چاې  زادین شته: پري  زاده څبد.

 نام؟  شتي  زادین شته که: وه آدم پري  شکارغه. غهمدرهیؤ  أنآدمیؤ  ــ نه ته

 غهمدرهزادین شته: زه ڤه  پري  .پؤر . شته: صیادپؤر أۍکتؤ  ــ ڤه نامش چڤزانم، لیکن که پیستم:

که: به حق مره  سلیمان  ژؤتجېفته ده یرڤ درېد،  أنپؤر ین شته که: صیادکیزرایکنم؟ شتي 

 شي. ه  بدرهزرأکمام جان.  غأشيزادین شته:  پري  رسم. پؤر که زه وره که صیاد  غأنپیغمبر
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 که زه نکاح کنم. أس وېس شي، زاد! شرط مان تمام پري  اې شته که: شي. خیراتش خالص أنپادشاه

 ه خزداڤ، مله که زه. زرأکیؤ  ڤهتؤ  ب،ؤزادین شته ڤه پادشاه: جان خ پري 

زادین  پري  زاده. پري  وره کهشي  ه زرأکزاده.  پري  ه جېفته اله کهزرأکڤه  شي، ــ خاب! پادشاه

 أنغأنزادین شته: شرط مکان و پادشاه پري  ڤه پادشاه ژا که: أۍتؤ  مام جان!اې  ه شته که:زرأکڤه 

ه زرأکایست، ي ، کدیڤه مله که زه چيي اۀ مکان پره چ. تا وحديپره ا أنژاو بأد! ۍساعت وزاښرأۍ 

که مدت  بأد، يپره چش غأناخأم: مدت ژؤتزاده  پري  پادشاه مهربان!اې  شته: شي، وره که پادشاه

 ده یرڤ. غهمدرهنغر، دریه ڤه  أنغأنزاده ژه قلعه پادشاه پري  نکاح کیند پادشاه.  شي، پره غأناخأم

وشݢاۍ  ݢزاده کوییا گش پري  رسېند! پؤر ۀ سلیمان پیغمبرغان که ڤمن وره که صیادــ به حق مر

 ! سالم کر. پؤر وره که صیادي . رسۍتره هوا

 مهربان! ۍاې ڤرا ــ سالم علیکم،

دریه ڤه  أنپؤر صیاد وشݢاۍ. پؤر وره که پادشاه أیأما تا ݢسالم، همشیره قدردان! وشعلیکم ــ  

ي کوییاکیأۍ . أمده یرڤ. شته: به حق مره  سلیمان پیغمبرغان، که ماخ وره که پادشاه رس غهمدره

اې  شته  که: أنپؤر صیاد پؤر . ڤه پادشاهپؤر وره که پادشاه أت. شیۍتره هوا أتایݢ، وشأتݢگش

وره که پادشاه شي  پؤر . صیادغأشيشته:  أنپؤر وره که تاتت. پادشاه أیم ! ته وېس مله نښا، زهۍڤرا

 دأشݢرذل، ڤه ماخ ڤدت ده تؤ  شته: أنت. پادشاهپؤر وره که وه  أمتأس پادشاه مهربان!اې  شته که:

 شي، روان وشݢاۍ. پادشاه أیأمتا  أس پادشاه مهربان!اې  شته: أنپؤر صیاد أۍ.رستي أنلکرت، خی

 . سالم کر: اسالم علیکم،أنپیر نه تاتأ آغأۍ پؤر . وهپؤر وره که وهرسي  ،بدرشي، پؤر وره که وه

وره  غأنن نه قلعهؤنه در أتبدرشیشته که: ولیکت به سالم، فرزند نازنین!  أنپدر مهربان! وه تاتاې 

اې  شته ولیکم سالم، أنپدر مهربان! پادشاهاې  شته: سالم علیکم،، وشݢاۍزاده  پري  زاده. پري  که

، أف، ده خرأفده یاسپ أتڤه سامان شان بار کر أتغرڤد أنژل بأدفرزند مهربان! پادشاه اله نیاست، 

کر. خشېمه نه ي ڤه پادشاه مهمان أنبازرگانیؤ  ،أتالمه. وره خیمه ژییؤ  ده أت. رسیأتشیي بدر

 اش. يپادشاه خأۍده رسي  شي، حرکت کر بدر أنپادشاه أنر ژلألیه. س أنبازرگان أنپادشاه

  



15 
 

 شنأویس کأله و زرأک
ڤیه. ڤه  ي ايران چأ، گزيگزنده أچکؤ زریکینیأۍ ڤیه.  نأویس کألیؤ  ینکیزره  ڤیه.  زرأکڤیه چڤیه 

، أڤرژیه ڤیرا،  نژه جنگألشي  نأویسایزما. وه  أڤر نژه جنگأل أۍکه: ته  نجېفته نه جنگأل نأویس

نه شي  ،أننأویسلیه نه مامین. وه مامین غرڤد ڤه پیسه، ژه  أڤرسته. غرڤد پیسه، پري  ده بازار ۍیا

 أنکأل بأدڤاو گزه ران کر تا چېندگاه وخت.  أۍ،ݢده  أڤرغن، برنج، ؤ، رۍ، چايیأرخت  أنبازار

ده بازار  ۍران)پیسه اسپنمین(، دفت یاق  ي افغانیؤ  غرڤد یاخیه، پره کر ڤه جواله، ڤن ده جواله لغېنده

 أنکألنامن کمک کن.  أس ڤه ڤیرا وستا،تؤ  آدماې  شته که: أنه چیند. وه گلکاریخأگلکار یؤ  که وره

، زه ڤه يچرگ چنتؤ  چنا که أستؤ  شته که: أنغه چنایغت. گلکارژهؤه کیخأشته که: وستاد! ته ڤه 

غه ڱپلتؤ  کهي نامن به شرط دألي کوېکتؤ  ه. ڤه گلکار شته که:یخأده  ۍسنا کألم. دألکوېکه نه ته 

که: زه  ژؤت. گلکار ياخیه گرد، یيغه لکنڱپلتؤ  ، من ده جواله پیسه پر ایکریم. وه پیسه کهيچلکن

ڤه کوېکه  أنڤیه که گلکار بأد، ۍه چنایخأڤه  نکأأله چنایا. ده قالچ یخأگخت  کألغه چلکنم. ڱپل

ي غین، چرسیڱژه پل ؤۍله وژرم، شاید ڤن ده جواله وه بشته: زه ڤه جوا أنکألغه لکر. ڱیه، که بلشکأب

غرڤد  أنت. گلکارأس ، پیسهيبؤۍ چرس . وره کهي، یاخیه گرديغین رسڱژه پلبؤۍ  . تا کڤه کهيفرم

 أنکألت. أس دیه ڤه جواله، که ڤن ده جواله پیسهأفرش أنگلکار بأدڤه جواله اله یه کر، ده ته که یاخیه. 

 وشݢاۍگلکار  شي. که عجب نسحقشي  ت. گلکار خجالتأس ، پیسهيغین چرسیڱژه پلبؤۍ  شته: اله

دفت ڤه  شي، غرڤد، دریه ده جواله وه جواله پره أنکأل. أنکأللیه نه  أڤرقرض کر پیسه،  شي،

، يده بازار خن قالین أۍتؤ  ه  که:زرأک، جېفته ڤه ۍڤه پیسه وستا ݢأۍ. ده أنݢأۍنه شي  جواله،

م خبر مردفرش کر.  ݢأۍده  أڤر، ي، پالسيغ، بسترهيده بازار، خت قالینشي  ه زرأک! أڤر، يغبستره

ت؟ أڤرجواله پیسه یؤ  یایېت ده بازار که تهشتي  که: ته کألڤه  أت. پیستيأڤرجواله پیسه یؤ  أنشی: و

ستم پري  جواله پره ایکرم یاخیه، یایم ده بازار،یؤ  ل، دفېڤدم ڤه جنگلشته که: زه شیم ده جنگ أنکأل

ده شي  ممرد. أتایکن يشته: زار أنکأل؟ أت، غرڤأمکه: ماخ ییس أتشت أنممرد. غأنبرابر ژه پیسه

 أتده بازار، وشاو أت، یایأت، دفتفڤه جواأل أتایکر پري  ،ݢجنگل دفېڤده ڤه جنگل که پا یاخیه گش

یڤه أ؟ کأنستاپري  ڤیت نهأم یاخیه مردسر که شتي  که: مهشي  م ده بازار حیرانمردکه: اینه یاخیه! 

 أتشت کألنه المین. ده المه ڤه  أت، ده دریا، شیأتلغېند فڤه جواأل أتیای أفچغرڤد. ی أف أۍیاخیه ژ

یاۍ  جواله پره کر سکرویه،یؤ  أنکأل. پس أفشته که: ماف چڤزېندی أنکأللیېت. ی که: ته ڤه ماخ باز

، دم کن زه أستؤ  کألشته:  أن. آهینگرأننه آهینگر سکأپیرشي  ده جواله لغېنده پیسه، أنده بازار، ڤ

به تؤ  ، ڤه آهینگر شته که: زه دم ایکنم،ۍڤه جواله وستا  أنکألیک ساعت نښم، ڤه جواله وستا. 
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. ين پیسه پر ایکریم، وه سکرویه گردغه لکرت، ده جواله مڱ. اگر ته پليغه چلکنڱکه، پلي شرط

شته:  أنکألغه. ڱلکر پل أنع کر ڤه دم کرا. آهینگرؤشر أنکألغه چلکنم. ڱشته که: زه پل أناهینگر

ڤه تؤ  .يدألي م بازمردڤه تؤ  شته: أنخانیت خراب، ته ڤه پیسه ژه من سکرویه گردېندت. آهینگر

. اگر ڤن ده جواله پیسه ڤیه، زه ڤه جواله شته يغین چرسیڱژه پلبؤۍ  جواله خالیغه ایکن، ڤن ده جواله

، خالیغه کر ڤه جواله که ڤن ده جواله وشݢاۍپیسه پره کنم، پیسه غرڤا. اگر چڤیه خالص! آهینگر 

پري  شي، ! آهینگرأڤرڤه جواله ژه من پره ایکن، پیسه  أۍ شته که: أنکأل شي. پیسه. آهینگر خجالت

. ده أنݢأۍنه شي  غرڤد ڤه جواله بدر أنکأل. أنکأل. پره کر ڤه جواله ژه أڤرغرڤد پیسه  ݢأۍسته ڤه 

یایېت شتي  ! تهکألاې  که: أت. پیستيأڤرجواله پیسه یؤ  أنکأل: أتشیي خبري ، وطن داريرس ݢأۍ

گڤېڤدم  أفویران ایکرم، ڤه سکوېت ݢأۍشته که: من ڤه  أنکألت؟ أڤرجواله پیسه یؤ  ده بازار که

 أنکأل؟ أت، غرڤأمکه: ماخ ییس أتشت أنممردستم، پیسه غرڤدم. پري  سکرویه ایکرم. یایم ده بازار

سکرویه،  أت، ایکرأفڤه پارسی أت، گڤېڤدأف ݢأۍڤه  أتکري ویرانشي  ممرد. أتایکني شته که: زار

ایکرت. ي ، ته ڤه ماخ فریب لیېت، خانه خرابکأل: أتده المه شت آغأیأتیڤه چغرڤد. أده بازار ک أتیای

. أمیڤه چغرڤد، ماخ فته مزأده بازار، ژه ماخ ک أمسکرویه. یای أم، گڤېڤدأمایکري ویران أفݢأۍماخ ڤه 

 أنژه مال قأتيپان ؤچیؤ  که دأشݢیؤ  دهشي  رست، کأل. أممز ڤأۍ  أمکه: ماخ غرڤ أتزڤر کألڤه 

که: ماخ  أتژاییأۍ شته که:  أنکألم فته زڤیت؟ مرد، يي لرچتؤ  آدم!اې  شته که: أنپانؤ. چيڤریند

ڤه  ژؤت کأل؟ ي، ته چفختأتم فته پادشاه غرڤمردکه:  ژؤتپان ؤ، زه چفختم. چأمفته پادشاه غرڤ

غرڤد ڤه . أنکأللیه نه  أفڤه ژه غ أنپانؤآغدا ته! چ أفنامن، ڤه من ژغ دأل أفپان که: ته ڤه ژغؤچ

غرڤد ژه رسي  ممردیا نیاست. أده یشي  أفژغ کألآغست ڤه  أنپانؤکر، ڤد ڤه مال. چ أۍ ،يمښ

، که ماخ أتشیي م حیرانمرد. أنݢأۍکر ڤد نه  يیأڤه رمه  أنکألده دریا، ڤد یاوگین،  أتیاکن لغېندأی

 کألوره که شي  ممردده. أڤېزرمه مال یؤ  أنژه دریا ،يده دریا چمر کأل، ده دریا، أملغېند کألڤه 

شته که: ماف نامن وطن  أنکألدت؟ أڤېز ؤده دریا، ته ڤه مال شک أم! ماخ فته لغېندکألاې  که: أتپیست

مال ي غڤه من پانج رمه أفده دریا که  لغېندی مألین. أفده دریا چلغېند مألین. ڤه من ده أفچکري دار

. أمده دریا، پراو أم، بپرأیأمکه: ماخ  ژؤتم مرددم. أڤېزرمه یؤ  لب ده دریا، من أفدیم. ماف لغېندأڤېز

ماف بپریت.  بأد. أتت، حرکت کنأس یا، وه مال که ده دریاأکه: زه ڤه مال ڤنم سر پیه ی ژؤت کأل

ده میدان ي ، میان پاچغأتشیي . وه ولأت، مرأتشیي پا غرق أت. بپریأتکري الخ ژ أنژاو بأد أفو

. کألوره که  أت، شیأتشی ۍي یک جاژنک شي.ي م چؤمالي ، کدأت، چېندگاه وخت قناعت کرأتوزای

ڤه ماخ وېس تؤ  کرت. ۍ آبيرؤ ژه ماخ أفیيکرت، ڤه شفي : ته ڤه ماخ خانه خرابکألاې  که: أتشت

. وه أفوه چفرخأکنم که، ماف خشي سایبیغي شته که: زه ڤه ماف به شرط أنکألایکن. ي صاحبیغ

ڤه  بأدکنم، ي دؤه ڤه ماف آزمخشأوشته که: زه در  نکأأل؟ يه ده وېره فرخخشأو: کدیڤه أتشت أفژنک
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 أنکأل. بیگه غأشي أتشت أف، ڤه ماف جمله مزم. یأففرخی أفکنم. اگر ماف ده وېري ماف صاحبیغ

، ڤه شېشپ أتکه ودرایي وه ژنک أۍ.ݢیؤ  ېڤده دهڱ. جمله نلأفېڤده، لیه نه ژنکݢتاال دریه شېشپ، کیؤ 

اې  غین شته:یؤ  . ويلأچي که وېر أتایݢوشي وه ژنک سأردریه،  أفنه ژنک فده نویألیاۍ  غرڤد

نه ماخ  أنکأل. أفده وېر أمفرخی أمکه: ماخ  أت، شتأتایݢوشي من فرخیم ده وېره. وه ایدیر ي!یخ

ڤه  کألکه  أترست أتنغر أتکر يااله أفڤه لڤر سأر، أتایݢ؟ وشأفچفرخ أفکر که ده وېر يیرهش

ڤه  أۍتؤ  مام!اې  ڤه مامه شته که:شي  تجار کألچش. ي کد ݢأۍکه ده  آغأۍ کأل. ݢماخ چمېش

که: فته پادشاه  ژؤت کأل. ݢ! پادشاه ڤه من مېشنأویساې  :ژؤته  زرأکپادشاه لغده نامن ژا: وله! 

 نأویسیؤ  پادشاه مهربان! مناې  که: أنپادشاه، عرض کر نه پادشاهوره که شي  هزرأک. ژؤتچ أچکؤ

م. دألباڤ، زه ڤه لغده چڱڤه رنگت  أۍتؤ  نجیس!اې  که: ژؤت. پادشاه أنڤه لغده دل ناوتؤ  الرم،

 أنا! پادشاهنأویساې  کین شته که:یرایکرت؟ زشتي  مام!اې  پیسته که: أننأویسوه  شي. ه  نغر،زرأک

 تاتؤ یؤ  ماماې  شته که: أننأویس. وه أنکألم نه دألکه زه فته مزم. زه ڤه لغده چ أۍ بڱ أۍ شته که:

ڤه تؤ  الرم. نأویسیؤ  وره که پادشاه وله، شته ڤه پادشاه وله که: منشي  هزرأک! وه ڤه لغده دیلد. أۍ

ه  زرأک؟ پادشاه ولین شته که: ژؤتشتي  ه زرأکڤه وله پیسه شته که:  أن. پادشاهأننأویسلغده دل نامن 

ڤه ماخ  زریکینوزیر! اې  چغڤد، شته ڤه وزیر که: أن. پادشاهأننأویسکه ته ڤه لغده دل نامن  ژؤت

، خبر ژه يوا، جاف تا األط کألڤه تؤ  شته که: پادشاه! أنماخ چرگ ایکنم؟ وزیري کري بیزار

 ، شته که:يلوط کألڤه  أن. پادشاهزریکینژه  أیأمي ، خالصيمر أفݢده دش کألیت. یه أڤ أنمیراک

ت، زه ڤه أڤرچ أنم ڤه لغده نه ته. اگر ته خبر ژه میراکدأل. ته زه أنژه میراک أڤرخبر  أۍتؤ  !کألاې 

ه شته زرأکڤه  ݢأۍده  آغأۍ کألم. أڤر أن، خبر ژه میراکأیم زه غأشيشته که:  أنکألم. دأللغده نه ته چ

کؤ  ! تهنأویساې  شته: زریکین. أنم ژه میراکأڤرخبر  أیم نامن، تا زهي گشهؤایکن تتؤ  مام! اې  که:

ایکر  زریکینمام! خدا مهربان! اې  شته که: أنکأل؟ أنژه میراکي أڤرڤه میرا که ته خبر ي پراو

شي  ،ݢژیه، خاڤد ده ایدیر دش دأشݢیؤ  دهشي. شي  ي،گشهؤغرڤد ڤه ت أنکأل. أننأویسنه ي گشهؤت

پاک! زه ژه  خدایاې  کوېکه، نواست. جاند خشیه، شته:یؤ  ڤن دهشي  ل، زغڤدا چکرکر.أش فألأژه پ

 کألکه ایکر. أد کألڤه  أنجه خضرؤ. خۍاله ودرا کألچاره ایکنم. شتي  دأشݢشیم، دم  شأل فپأل

، أیم شته: فدایت أنکأل؟ شیأۍپیدا  ؤشک دأشݢله ؤآدم! ته دم چاې  پیسته که: أنجۀ خضرؤ. خوشݢاۍ

شته:  أنجه خضرؤ. وېس زه مله حیران وزایم. خأنژه میراک أڤرجېفته که:  ته خبر  أنڤه من پادشاه

 أنجه خضرؤ، خݢنمش أفڤه چام أنکألا! ڱنم أفشته: ڤه چام أنجه خضرؤ. خوشݢاۍ کألا! ݢوش

ه خشأوود، أڤن ده  أۍتؤ  شته که: دأشݢیؤ  سر ده ۍڤد وستا ،هواۍیه تره شکأبپیه الست.  ڤأۍ غرڤد 

سر ده  أتڱنین ي،جیرأز أتڤه میرا درای أنأودسر ژه  ي.. میرا پگه دأود سر ده أۍ پگه سأرفرما، 

 أنده خاریز. ژه خاریز أس پأسشته که:  وژر  کألنښا وژر ڤه میرا که نیرد. ڤه  أۍ ، سر پگهأود
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جه خضر ؤغرڤم؟ خ أفکه زه ڤاو يبکار ا يشته که: وه خاریز شت نکأألت. أفکؤغرڤا، درا ده ج

، وشݢاۍ أنژه ور سأره. خشأو، نیاست دأشݢسرده شي  کألت. أس تؤکه: وه خاریز جمله یاق ژؤت

ده  آغأۍ وشݢاۍژل  کأل. أنأودڤه میرا ژه  أتݢخیش ي،جیرأز أتنیاست وژر که لغېند أودپگه سرده 

 ي،جه خضر وره ڤرېندؤ، که خدأشݢسر ده رسي  آغأۍ، أفکؤدریه ده ج أنخاریز، غرڤد ژه خاریز

غرڤد  أنه خضرخؤج کألم، ڤه ݢشته که: ڤه میرا لش أنکألت؟ ݢکه: ڤه میرا لش أنه خضرخؤجشته 

شته:  أۍ،ݢڤد رسېنده ده  ،هواۍیه تره شکأب ڤأۍ ، ݢنمش أفا! ڤه چامڱنم أفپیه الست، شته: ڤه چام

که وه مامه نیاست غه. وه مامین  ݢأۍده شي  کأل. أتڤه شرط یای أن! پنایت به خدا. ژه پادشاهکأل

وره شي  وشݢاۍه  زرأکم. أڤر، أنشته: خبر ژه میراک أنکألایکرت؟ شتي  ا!نأویساې  پیسته، شته که:

 آغأۍه زرأکشته: ژا تا ایست.  أن. پادشاهأڤر أنخبر ژه میرا ک أۍ،ژه من آغ نأویسکه، پادشاه شته: 

. شته أنسالم کر نه پادشاه ي.وره که پادشاه، رسشي  کأل ي.یلوطفته  أنکه پادشاه أۍ :نأویسشته ڤه 

 ڤه وزیر، شته که: وزیر! أنچڤزېنده، چغڤد پادشاه کألڤه  أنمله نښا! پادشاه أس پادشاه زاده!اې  که:

 بأد، أمپیست کأل. ڤه أمڤاو پرس بأدایست.  کألشته: ته صبر کن تا  أن. وزیرأنم ڤه لغده نم آدمدألتا  أس

که مه مله ملخ جوان  شي، تم. پادشاه حیرانأس کألوزیر! زه وه اې  شته که: أنکأل. أننم آدم دأألم

م.  خبر ژه أڤر: بلی! أنکألت؟ أڤر أنخبر ژه میراکیأۍ ! شکألاې  پیسته که: أنچڤیه او. وزیر

 أتدرای أنأودڤیه، ژه  أودیؤ  شته: میرا ده أنکألنیرد؟ شکؤ  ڤیه،کؤ  ت؟ میراأڤر. چرگ أنمیراک

نامن ده  أنأودچغڤد شته: نشان ژه  کأل ي؟شت أنأودشته که: نشان ژه  أن. وزیرأتڱنېن ي،جیرأز

 أن. وزیرأنلیه نه وزیر أنأودنڤر ڤه نشان ژه  نکأأل. أنأودڤه نشان ژه  دألشته که:  أن. وزیرأفکؤج

. ۍڤه شرط ژه ماخ یا أنکألپادشاه! اې  شته ڤه پادشاه که: أنوزیر ي.تؤغرڤد وژر که جمله یاق

 أنکأل. أنکألنکاحه کر ڤه لغده نه  أنپادشاه ي.ڤی أنکألشته که: نسیب ژه من لغدین نه  أنپادشاه

   . أنݢأۍغرڤد ڤه پادشاه لغده، ڤد نه 
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  أفپؤر ښرأۍ قأژهپادشاه 
دار ولین  دؤست ست دار ولینش و له ژهژه نا دؤیؤ  .أتڤیي پؤر ښرأۍ أنڤیه چڤیه پادشاه ڤیه. پادشاه

 ایکنیت، وهي میښ نامن قبربانښرأۍ . ماف أمشته: زه که مر أفپؤر ڤه شي، ره ناجؤ. پادشاأتڤی

ه خشأوده قبر. ژیه خیمه  أننه تات شي، پؤر يݢخؤشمیښ وه ي . پادشاه مره. اولغأشي: أتشت أفپؤر

 نأیأنده قریب  آغأۍ شي، پیدامیغ یؤ  مینهأس ه ڤیه که دهخشأوکیند. دوازده بجه ي نیاست، که قبربان

لکر، رست.  ي،در پؤر پادشاه شي، أنگلخ ݢگش یؤر .أنمینین ژیه ده قبر نه پادشاهأس خاڤد ژه ي.رس

ه خشأوایکیند. ي که قبربان أۍ،آغ پؤر ، ده یامه یش وه ایدیربدرشيغرڤد  أخأیکانڤه خیمه  آغأۍ سأر

رست. ده  ي،در پؤر پادشاه شي. أنگلخ ݢگش یؤر ،أنقریب نه پادشاه قبر آغأۍ شي، ڤیه که میغ پیدا

یؤ  نواست. ڤیه که أنده قبر نه پادشاهشي  پؤر درأنبیگه وه ک ي.رس أنپؤر درأننه ک تیامه یش نو

 پادشاه شي، أنگلخ ݢگش یؤر ،أنژیه ده قبر نه پادشاهرسي  آغأۍ شي، میغ پیدایؤ  مینهأس ده ي،وخت

وشېڤده که:  أنکه دوم پیه تفهک.  ژه ور ي،کدتؤ  شته: ژا که أنیؤر غرڤد ڤه تفهک. نه وشݢاۍ پؤر

یندار آخرت چشیم. شکر که ژه دي شته که: اله  ،ݢدیو گشیؤ  یؤر ڤرم. وه پؤر ڤمن آشتیکن! پادشاه

قرض ت أنژه تاتي یاسپښرأۍ شته:  أن؟ دیوشیأۍچ أنقرض دار ژه من تاتشتي  شته: أنپؤر پادشاه

 ؟ڤیم. شته:  وه تات یاسپیم وېس کؤ دار

یه  ي!دیواې  شته که: أنلیه. ی نأیأنده، أڤېز أفت! یاسپأنژه تات أفم ڤه یاسپدألتا  أس شته: أندیو

وخت که  أر لک! أفغرڤا، ڤه یاسپ أنژه یاسپ أنشته: ژه لم أندیو ي.أتده ته الست امان أتڤرمي یاسپ

 شته که: جاند أنپؤر . پادشاهأتیأي پیر حاضرنه ته ده أي وه یاسپ ند ک، ڤه لم دؤأتشیي نه ته بکار

اوالد  أندیر أنپادشاه یؤ نیاست. أۍ،ݢده  آغأۍ شي. رخصت أنغرڤد. ژه هپیر دیو أف. ژه لمخؤب

، که ماخ أتصفر کر أتایݢ. وشأیم أمزغوم. وه ولین شته: زه  أفتره شهر أیم چڤیه. ڤه وله شته: زه

شته: من  أن؟  پادشاهأۍ پادشاه! کؤاې  شته: شي، پیداي ملنگیؤ  پادشاه نغر ده دروازه. ده دروازه. أیأم

 ا، زه دهچغؤتؤ  پادشاهاې  شته که: أنملنگ ي.ای پراوم، که اوالد اوم دوایؤ  اگر کڤه أیأماوالد چالرم، 

تؤ  ي.چی پؤر ،أتیأي لغدښرأۍ نه ولین. لیکن ته  دألخر، ڤه رست، تؤ  ه دم درایم، ڤه رستڱینأمیؤ 

م نه ته، دأللغده یؤ  ! ڤهخؤب شته: جان أن، وه له ناته. پادشاهدألغه نامن ڤه یؤ أفلغدښرأۍ ژه 

ه خؤره تکه کر، ڤه رست ڱینأمڤه  أن.پادشاهبدرشي. ملنگ أنه دم دریه، لیه نه پادشاهڱینأمده  أنملنگ

شته  أن، پادشاهأتشیي ستري لغدیأۍ . أتشی أنپادشاهي لغدښرأۍ  بأدڤه رست لیه نه ولین. ي أنخی

 جؤر أنقرغیؤ  أن. پادشاهأنم ناودأل أف، ڤه لغدکه ڤه شرطم یاۍ أۍکأر که: زه شرط بسته ایکنم،

 أنده قرغي دستمالښرأۍ ه؛ ڱغرڤد، ڤزه تېلي کاندیأه خأیین، ده خأیژه ي دنز وه بألأتاد گفهایکر، 

ڤېر دوره ښرأۍ غرڤد،  أنڤه ڤزه ده قرغ شي، جوان پیدا أر ره. شته:ایکر، لغېنده ده قؤي جؤر يبیرق
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 أتیم نغؤمردده بازار تا ي ر دي جېفته که: جأرچ. ڤه جأأنم ناودألڤه لغده  شي، لیه، ڤه دستمال غرڤد،

فرمیت که: ي م! با خبرمرداې  ژیه که: جأر أنيچجأر. أتأس ممردجشن لېت، وه  أنکه پادشاه

که  أۍک أر :أنلېت، پادشاهي ، ده جشن شرطأننه جشني لوطتاد ساله فهتا  أنغت سالهفهژه  أنپادشاه

یڤه . کأأني، نه بزکشأت، وره که پادشاه شیأتشیي م جمعمرد، أن، ڤه لغده یش دیلد ناوڤه شرطش یاۍ

 ڤراۍ!اې  شته که: أفجشن لېت. ڤه ڤرای أنکه پادشاه ݢنغش أنپؤر یا، پادشاهره لغأده قؤ أتچکرکر

خبر  در ڤراۍأنڤه ک أتشی أتایݢوش سأر. أیأم سأر: أتشت أف. یأنغأننه جشن پادشاه أیأمتا ي أس

ه، ژه شهرن نغر، کناره ڤه خؤر چاۍ وشݢاۍیه  ي.شی ڤراۍکه وه  وشݢاۍ در ڤراۍأن، وه کأتچکر

 .بدرشي شي، غرڤد ڤه یاسپ ده کاکل زیارت کر، سوار شي. کر، که وه یاسپ پیداد دؤ أنلم ژه یاسپ

 أۍییت! یأي غهمردم! ژه پاندین کناراې  که: وشېڤده غأن. ژه لرهأیأتپیره  ڤراۍده پانده که وه شي 

 ݢ، فچشأنچاست ژه یاسپي ݢخؤشژیه برغه. وه  ڤراۍڤه  ي،. وه رسأتشیا چکرکري غکناره أتگخت

شته که: نه ماف  أن. پادشاهأتوره  نیاستیأۍ  شي.ي م جمعمردده پادشاه المه که:  أت. رسیپؤسر وه

 أت. شیأنينه بزکش أیأمکه ماخ  أتایݢ، وشأتخؤر نأغن أف. یأتأڤر نأغن نأیأف، أتم. شیأڤر نأغن

ره. غرڤد ڤه ڤزه، درؤن ده قؤي ڤه یاسپ قمچین کر، که وه یاسپ  بپر أنپؤر . پادشاهأنينه بزکش

اله ر. أدم بي . قمچین کر ڤه یاسپ. بپرفزغیڤده، لغېنده غرڤد ڤه دسماأل أنأنڤېر گرد نه قرغښرأۍ 

ڤه پادشاه ده  أۍ،آغي وختیؤ  أنݢأۍنه  بدرشي. یاۍ أنی غأنکه ڤه شرط پادشاه شي، کأک چأچ

ت تا ڤنم. أفاز ڤه لغدأڤ؟ شته که: ژاۍشتي  مله! پادشاه نغر شته: أس پادشاه!اې  دروازه وشېڤده که:

یؤ  شته که: من ڤه أنپادشاه ي؟الر راۍشتي  شته که: أنپؤر الرم. پادشاه راۍیؤ  شته که: أنپادشاه

غرض لېت؟ ملنگ شتي  أنشته: لغده یت ژمن، ملنگ أنپؤر واده غه کرغم. پادشاه أنملنگیؤ  لغده نه

لک تا ایست  أۍ،ر ڤد. ملنگ اگر آغه بزؤݢخیش أنو شي، ر پیداآدم، زؤراوأیؤ  ژا کهتؤ  أۍ،اگر آغ

 آغأیأت ڤراۍ، خیمه ژیه. وه دأشݢیؤ  ، ڤد دهأنژه پادشا أفغرڤد ڤه لغد أنپؤر نه ور که زه. پادشاه

یؤ  یأۍي. أندره ڤد خیأن، ڤه کأنغه لیه نه ایدیر ڤرای، ڤه یؤأنڤراییؤ  پادشاه لغده لیه نهیؤ  ، ڤهقأتي

. نأغن لويط شي، ملنگ پیدایؤ  ڤیه کهي وختیؤ  ، ده خیمه.أتوزایي ینه، وه پادشاه لغدوأ أتمیښ شی

ڤه  أنییسا نه ملنگ ي!یخاې  که:غین شته ݢخؤش. وه لويط نأغنکه: مه ملنگ  أتشت أفپادشاه لغد

 پأس. فېته پیه بند پیه الست غرڤد. ڤه پادشاه لغده لغېنده ده أن، نه ملنگنأغنڤه یاۍ  . پادشاه لغدیننأغن

مینین، پادشاه لغدین أس ڤد نه ،هواۍتره  وشݢاۍ، ڤه یاسپ قمچین کر. یاسپ أنیاسپ خأۍقمچغه، نه 

 پؤر که ژه ماخ ڤد. پادشاهأه یخلکر، ڤ نأغنیایم، ڤه  نأغن لويط نأغنڤیه که:  بالۍشتي  شته که: یه

 شي. پیدا بالۍیؤ  پادشاه لغدین شته که: مله؟ أفخشیي ینین، پادشاه لغدین خشیه شته: چژه وأ آغأۍ

: ماف أفشته ڤه ڤرای أنپؤر مینین. پادشاهأس که ژه من ڤد نهي یایم، غرڤد ڤه یخ نأغن، نأغن لويط

 ڤه یاسپ باد زین کر، سوار أنپؤر . پادشاهغأشي: أتشت أف. ڤرایأخأیکانس پشت نامؤ أیم نښیت زه
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. یاسپ، أند کر ڤه لم ژه یاسپ ابریاسپ لکر دؤ ڤأۍ  شي. وه یاسپ الشه دأشݢیؤ  ده شي. بدرشي 

وره. تک  ݢأۍیؤ  که دأشݢیؤ  دهشي  ،بدرشي شي، غرڤد ڤه یاسپ ابر سوار شي. پیرش پیداأابر، ده 

 که ڤه من تات یاسپ سوار؟ پادشاهشکؤ  تؤ آدماې  ژنکه نغر. شته که:یؤ  تک کر ده دروازه، که

 أنشته که: زه پادشاه لغده، نه دیویأۍ که ڤه من تات ته ڤزېندت؟  أۍ،چرگ آدمه ڤیتؤ  شته: أنپؤر

ي ڤه یخه تا وخت أنپؤر یخه ڤیه. پادشاه أنپؤر . دیو وله نه پادشاهأنخاڤد ژه یاسپ پؤر وله. پادشاه

 نأغن. وه یخین ایکر أنݢأۍیخین نه  قأژهشي  ڤزېنده. بأد، ݢڤه یخه لش أۍ،که اله آغ بأدغه ڤیه، ݢچلش

شته که: ڤه وله  أن؟ وه ڤرای، کؤ ڤیأۍڤراۍاې  ه، وه یخین شته که:خؤر نأغنڤه  أنپؤر . پادشاهنأیأن

یش وه جأ أنشته که: ملنگ أنڤدغه. وه ڤرای أنڤدغه. وه یخین شته که: ڤه وله شته ملنگ أنژه من دزد

 أنشته: وه ملنگ أن. وأتتأس پادشاه أف؟ وه یخین شته که: ملنگ جان زبردست آدم. ملنگ نه دیوکؤ

س! وه نامؤي دأنب سأر شته که:  أنوه ڤرای ي.رت چرسزؤ أن؟ وه یخین شته که: نه ملنگکؤجأۍ وه 

. وه أیم أم ݢشته که: اگر مېش أنت. وه ڤرایݢکه ملنگ دست گیرت کیند، مېش یخین شته که: چأۍ

ک. ت، سرش به فلأس قلعهیؤ  کهجأۍ ده ملنگ رسي  شي. وشݢاۍ پؤر . پادشاهخؤب یخین شته:

ده  أۍ،لغي پیدا کر، پیه موري رمؤیؤ  ي.چپرڤچلېت. زغڤد پانده جأۍ  أچکؤ، وژر، أنپؤر پادشاه

ا تا ݢپادشاه دختر! وشاې  شته که: أنپؤر . پادشاهاه لغده وره نیاست غه، ملنگ ودراۍقلعه که پادش

 ا به خداأنشته: پ أنپؤر . پادشاهݢفته، مېشي ! ملنگ بیداراپؤر پادشاهاې  . پادشاه لغدین شته که:أیأم

که کدیڤه چش وره، غرڤد ڤه شي  ملنگ بیدار شي. بدره أنشفی قأژه، وشݢاۍ. پادشاه لغده أیأمتا  أس

، دأشݢمینین. خاڤد ده أس نهشي  ملنگ .هواۍقمچین کر وه یاسپ تره شي  ، سوارأنیاسپ ژه خسر

پادشاه اې  ڤه دم ژه پاندین غرڤد، شته: أنکه ملنگ آغأۍ پؤر ، غرڤد. پادشاهأنپؤر ڤه دم ژه پادشاه

 وېس فته مزم. پادشاه لغدین ازر کر که: چمزا! به لیاز نه پادشاه لغدین، ڤه پادشاه ي،بچه! عجلت رسی

جأۍ یؤ  دهشي  ،ۍحیران وزا پؤر ، پادشاهبدرشيچغڤد،  أن. پادشاه لغده غرڤد ملنگݢچماش پؤر

ت أس ت، آدمدسبرأزیؤ  چاره ایکنم؟ ملنگشتي  خدایا! زهاې  غان که:خدای هنواست. خشیه به درگا

ژه  أۍتؤ  شته: پؤر ڤه پادشاه شي. ه خضر پیداخؤجڤیه که اله . يچرس أنر مکان نه ملنگکه زؤ

ن ت، درؤأس ایجرهیؤ  ، ورهأنرسا ده قلعه نه ملنگاې  خنا، دمبه، نقل، کشمش، پنیر. غرڤا، أنبازار

نه  دأل، ڤه نقل، کشمش، و پنیر أفأژدارغین. ڤه دمبه لغان نه یؤ تاۍ ژه مایه ي،أژدارده ایجره له 

 جان شته: أن! یأۍ قمچین کن، بدر پأسغرڤا پادشاه لغده  أۍ،، سوار . غرڤا زین کن ڤه تاۍأنتای

ده  أۍ. لغأنقلعه نه ملنگده شي  ، غرڤد دمبه، نقل، کشمش، پنیر،أنژه بازار شي، پؤر ! پادشاهخؤب

. أن، ڤه نقل و کشمش دریه نه یاسپأنأژدارڤه دمبه نه  أنپؤر ، غرم بش لېت. پادشاهأنأژدارایجره که 

پادشاه لغد! اې  نه ور که ملنگ. ڤه پادشاه لغده شته که: شي، نغر شي، غرڤد ڤه یاسپ، زین کر، سوار

. پادشاه أیأمتا  أس ا به خدا،أنشته: پ أنپؤر ت. پادشاهݢمېش. پادشاه لغدین شته که: دم ڤېر أیأما، تا ݢوش
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، هواۍتره  ڤه یاسپ قمچین کر. وه یاسپ وشݢاۍ أنی شي. ده قمچغه سواره نأیأن، وشݢاۍلغده 

وه  وشݢاۍقمچین کر.  أنملنگ شي، چش! ڤه یاسپ سواري ، که کدبدرشيمینین. ملنگ أس نه بدرشي

ڤه ملنگ  أنیاسپ پؤر گیر کر، شته که: دم ڤېر مزم. پادشاه پؤر ڤه پادشاه شي. بدر .هواۍیاسپ تره 

اگر جهل مکان  ي.رت نامن چرسوه زؤ ي،ڤمن، گیر کرا چکرکنتؤ  أۍ،زر شیتؤ  یاسپ شته که:

: مالق خر تا ژؤتیاسپ  پؤر ایکنم؟ پادشاهشتي  :ژؤتمزم. ملنگ یاسپ  أنملنگ قأژهفته  ي،ݢوش

نماخ، ڤه خراک مان، نقل، کشمش، دیلد. ملنگ  پؤر . پادشاهأیأمي ماخ بدر ي،ملنگ چیښت، مر

غرڤد  أنپؤر ه، ژیه ده زمین، مره. پادشاهخؤرختا  أنه، که ملنگ ژه یاسپخؤرمالق  هواۍده  أنیاسپ

یؤ  ده أترسی ي.ېلأڤ أتشیي یاسپ لیه نه ولین. سوار خأۍڤه ي أنخی شي، ڤه ملنگ یاسپ، سوار

اې  شته که: أنپؤر دت؟ پادشاهأڤېز! چرگ ایکرت که پادشاه لغده ڤراۍاې  ش شته که:أنوه خی أۍ،ج

شي  خؤب ڤه. وه یخین شته:ي ݢڤمن پگه مېش أنڤیه. اگر نه، ملنگي ڤه اعجلم چرسېند أنخدای ي!یخ

شته: کله ایست؟ وه  ي.ینه شیوه یخین شته که: وأ ي؟شیکؤ  يدیو شته که: أنپؤر پادشاه أۍ.یکه آغأ

، وه یخین شته ݢڤه یاسپ اله کن، تا ڤه دیو مېش آغأۍیخین شته که: پیشین ایست. شته که: دیو که 

، غرڤد ڤه دیو پیه مالن. ڤه یاسپ اله کر، یاسپ بداواۍ، بقأپاۍ أۍ،دیو آغ شي، . پیشینخؤب که: جان

. پؤر اله که پادشاه آغأۍژیه ده زمین، دیو مره. یاسپ خاڤد،  آغأۍلکر که دیو  ،هواۍیه تره شکأب

، غرڤد ڤه سامان خیکان، بار کر ده وشݢاۍ. وه یخه أیأما، تا ݢوش ي!یخاې  شته که: أنپؤر پادشاه

 ؟ پادشاهأۍڤیتؤ کؤ  پادشاه زاده،اې  شته که: أنآدمیؤ  المه.یؤ  ده أت. رسیأتشیي ، بدرأفیاسپ

. أتشیي ، بدرأفڤه یاسپ أتکري ، بارأتایݢوش نژأل سأر، أته ڤیخشأوشته که: سیل ڤیم. اله  أنپؤر

: أتژایي پادشاه لغد أۍ.ژه ماخ آغ ڤراۍ، که أتایݢوشي پؤر پادشاه ي.پؤر وره که وه پادشاه أترسی

 شي. شکر که وه یخه که ژه ماخ پیدایهي اله
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 امیرحمزه و میرنگاره 
تا یک  أف. یأتشی أنخأیکانل گشت ین ده چهار باغ  نه سؤژه میرنگارین در قأتيښ امیرحمزه یم ؤی

پیر أده ته ده چنار  آغأیأتي ݢ. پس ڤیه که چفیر کوییاأتن ده چهار باغ سېل مالقات ایکرؤساعت در

 سکأپیر ي،ݢچفیر کوییایأۍ ، که أتڤیي غغمیرنگارغان نیاست ۍمراأده سرحوض. امیرحمزه به 

قاف که ي ؤهک پأسمان ده شهر مصر، ده ي ، که: ماخ تخت نشینأنژه امیر أت. عرض ایکرأتنیاست

ایکر. در ي نؤڤه ماخ ژه جایدادن مان بیر ي،ڤه شهر مان. صاحب شی أۍ،آغ أنشهرستان مان ڤیه. دیو

، غأنامیرحمزه ي.کني ڤه ماخ ده شهر مصر جانشین پأسالرم.  غأنو شته امیرحمزه أنامید ژه خدای

 که: په أتشت أفپري  چېند مصافه لېت؟ أنقافي ؤهک پأسنه  أنشه دنیاؤپیسته که: ژه گ أفڤأۍ 

 ؤۍده سر تخت به ر أماگر فته ماخ ڤن ي،قاف رسي کو پأس، شش سال ده أیي زمین که تهرؤۍي 

شته: خاب، ماف منتا  أن. امیرأمده چهار ساعت رسېندا کرکن أنقافي کو پأسنه  أنه دنایگؤش هوا ژه

ت، رسانین أس غانأفپري که پادشاه أنن. ڤه احوال ژه من نه صایف الملکأیی رخصت أنپیرأن ژه م

د، ڤه ماف أڤېزتخت تشریف  سأر، ده شهر مصر ده أنقافي کو پأسنه  أنشه دنیاؤکه یامه امیر ژه گ

نه  يیأڱمژ ڤأۍ  أفپري  أفکیند. صایف الملک ده سر تخت نیاستغه ڤیه که یده شهر مصر ي جانشین

پیش غرڤد و امر لیه که: ڤاو ي وخت خؤشو ي خؤشجاند  أن. صایف الملکأترسېند أنصایف الملک

ییسیت  أن، ڤاو تخت ماف نه امیرأیم شه دنیا به سیلؤقاف یا ده گي کو پأسده  أیم که زه سواري تخت

ژه شهر  أفایست. ڤه تخت ی أنقافي کو پأسنه  أنه دنیاگؤش که امیرحمزه ده سر تخت نیښت ژه

ده چهار باغ، حضرت امیر ده لب ده سرحوض ته  ڤأۍ ، أترسېند أنه دنیاگؤش نه أتوجېت أنمصر

علیکم  أنحضرت امیر أتو سالم کر أیأتحرم حضرت امیر لغ درؤنده  أتشان شیي أن. خیأتکر

 أفأخأیکانڤه یاران  أن. امیرأتکري سؤدست ب أننه امیر أفکر. یي پیش آمد أفڤأۍ غرڤد و جاند 

و مکان  خدایش به امید أفکرؤڤه ن أنصایف الملک ي!یاراې  ین، پیسته که:یخأنه  سکأپیر لويط

ُدر ڤمن  ي.کري ڤه شهرستان مان صاحب أفکه ڤه شهر مصر که تخت نشین مان ڤیه وه دیوي خزدېڤد

: یا حضرت شتأتش أفیا خیر؟ وه یار أیم أنقافي کو پأسنه   أنه دنیاگؤش که زه ژه فدأألاجازه 

 ۍفته اجازه لیه ماخ جمله یمان رضا أرچيژه میرنگارین پرسا! میرنگارین که ي که پرسي رچأامیر! 

! زه هجده میښ دؤست اې چغرڤد، نه میرنگارین شته که:غان ده زبان ڤه نام خداتعالی أن. امیرأمتأس

ژه  درؤنایکر، ي ، ژه میرنگارین خداحافیضأفم. ژه یارأس أنه دنیاگؤش نه پأس أنقافي کو پأسژه 

غه ڤیه. حضرت امیر ده ۍي سرحوض وستاده. ده چهار باغ ده لبأڤېزتشریف  أننه چهارباغ أنحرک

 هواۍ، أتوجېت أفپري  کر. ڤه تختي خداحافیظ أفجمله یارسر تخت نیاست، ژه میرنگارین و ژه 

چهار باغ یؤ  قافي کو سأر. ده أتقاف رسیي کو پأسده حد  أنه دنیاگؤش . ژهشیأتي ، بدرکرأت
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: یا شتأت أننه حضرت امیر أف، یأتبېڤدأمچهار باغ خ درؤنڤه حضرت امیر ده  أفپري  ڤیه. غأشي

که  أمییس أنماخ ڤه احوالت نه صایف الملک ي.شیي دم چهار باغ جانشین درؤني امیر! آخشه دیو

امیرغان نا ته که  يیأڱمان ڤه مژ أنو خی أمقاف ته کري کو پأسده چهار باغ  درؤنحضرت امیر 

ده  درؤن، که ده أنژه حضرت امیر أم. قصه غرڤݢگیأش أفیأه ژخشأورسېندم.  أۍ،تأس پادشاه مان

فیا سکه سڤده نه  أنژه چا درؤنن بید ته داو حضرت امیر نواست. اله دیو ؤجندرخت میؤ  چهار باغ

لرزه ده یؤ  ،ݢکه لش أندیو ي.ر ده ته ده درخت نواستؤپرنجوان یؤ  که أۍ.آغ أننه باغ أنیاوگ لیاو

 سکأپیررسي  لغېنده. أننه چا درؤنڤه خسر  ي،رست، ده سرحوض چرس پأسیه  أۍ.جان دیوغان لغ

ڤیه وه  أمدغأڤېز أنه دنیاگؤش که ڤه وله یش ماخ و ماف ژه أنژه آدم ي!رفیقاې  ، شته:أفنه ایدیر دیو

ده چهار باغ  درؤن، ڤه جمله یمان به قتل رسېند. وس وه آدم آغأیيقاف ي کو پأسده  أنه دنیاگؤش ژه

ه خضر خؤجن ڤیه. خؤب ه. حضرت امیر دأتده مشوره ڤیي دیویأۍ  ي.بید نواست مجنؤنته ده درخت 

 أۍ.حضرت امیر آغ سأر ۍحیات ده تا

 به أنه دنیاگؤش نه أنقافي کو پأسژه  أۍ.یأبه هوا آغ أنقافي کو پأسنه  أنه دنیاگؤش ژهتؤ  ــ یا امیر!

 پأسز رخصت غرڤدت، ده ؤرنگارین هجده رته نام خدا ده زبان چغرڤدت، ژه می !أیي زمین رؤۍ

رڤ بکنایغه. ته کمند ؤمقام لېت ده زیر زمین س أنکه دیوکؤ  أروېس  ي.قاف ته هجده سال وزیي کو

شته: اختیار ژه  أنحضرت امیر ي؟به قتل رسانتؤ  که تا أفڤاو ي؟چرگ تیتؤ  رڤؤیت، ده سأڤرچ

  ي؟دألي هدایتیؤ  نامنتؤ  ، شته کهأنخداوند )ج(

رڤ ؤه سر ده سخرسأگیؤ  ت کهأس نشانش مه رڤ دیوغان ڤیه وهؤکه س أرکؤــ یا حضرت امیر! 

سر ده غروه نه یؤ  ت، ده مالن ترانج، ڤهأننه خسر أنسر ژه کمندیؤ  ت.أس ېڤدغغهڱنل غأنأفآو

، رسیأتلیت، ده پست أوعده که پ أرکشاله کن!  أننه چا درؤنین بند کن، ڤه خسرت پیه غروه خرسأگ

نه  شي، مؤنه ته مالي شنؤکه ر أرکؤ أۍ.ي ت اله کن، وره که وه دیوأنژه مالن أنسر ژه کمندیؤ  ڤه

که ي له چد أنزخمیؤ  که ژهفرمي  ت. ژه من نه ته پندأس وره أنژه نواستاوجأۍ ، که وه أیيي ورژ

ده آخر باغ شي  بدر شي، بیدار أنن خؤب امیر ژه ي.گرد ۍبال غأنده جان آدم ي،جؤر وه ڤن پأس

سر محکم یؤ  ین، ڤهیخأترغد تره مالن نه  أنسر ژه کمندیؤ  ت. ڤهأس ېڤدغغهڱه نلخرسأگیؤ  که ي،رس

اله کر، نه  أن. ڤه کمند ژه مالنرسیأتده چاه پهلیش ده پست  درؤن أۍین. لغخرسأگکر ده غروه نه 

که  أفدیو أفکیند. ی أنڤه اخطالت ژه حضرت امیر فدیواألأننه سکأپیرکه یه دیو  شي، أنیي شنؤر

 أنڤه شمشیر ژه غالف أن. امیرأتدأڤېزحمله  أننه حضرت امیر ڤیأتي ینأآخشنیأۍ ، أتݢڤه امیر لش

امیر! یا اې  شته: أنغؤ، وه یأتچاست أرکؤڤه یأۍ شېغه زخم ده جانشان ژیه،  أنکیېم ی أره، نه ݢخیش
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تا ماخ  ي،ته نماخ شېغه زخم به جانمان ژیېت؟ شېغه زخم تا دي فرم. چ أنمېر فرم، یا ده قدم نه مېر

 . أیأمي فیصلغ

   ي.گرد ۍبال پأس غأنکه ده جان آدم ي،له د أنزخمیؤ  که ژهي م ڤمن الخ چیخسېڤدأندیو! استاداې  ــ
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 پهلوان ڤیه پؤر پادشاه
یؤ  ه چڤیه،جؤر أنی أچکؤش جاند پهلوان ڤیه، پؤر وه. ڤیه یؤ پؤر أنپادشاه أنشهر پادشاه ڤیه. ییؤ  ده

غریڤد؟ پادشاه بچه ي ژه من پهلوان قأتيپهلوان که، ي الف کیند که: کد شي، پهلوان پیدایؤ  میښ ڤیه که

 أس لغېنده، ڤه ڤرگه شته: أنو ي!پهلوان الف بیجا چداې  یدان، شته: أده م شاه زاده بهرام نام ڤیه. نغر

جاند به حق تسلیم  أنیه، ژیه ده ته. یشکأب، ڤه دور کمرش غرڤد وشݢاۍ، تیا! شاه زاده بهرام مأیدانده 

 ي.پرڤ أنوه ڤرای أن. خبر ژیݢ، ڤه پهلوان ماشأنکه شازاده بهرام شي، أفأتر نه والیؤر مشؤکر، ش

ه میدان خزداڤ. ت دپؤر ڤه سأرخبر لیه ڤه پادشاه که رسي  بیگه أۍ.آغ غأن، به نام شازادهوشݢاۍ

 ۍده تا ۍزن دریه، وستایؤر أفغزهؤده م ي؟د أم ڤأۍ خزداڤم، چیکه  رکه: اگ ۍپادشاه حیران وزا

، فېته ده أفغزهؤکر، غرڤد ڤه مي دریش أننخؤب ژه وشݢاۍخبر کر. یه  ڤأۍ صبحه لیه،  سأرش. سأر

 أفغزهؤتوقع؟ ڤه مشتي  أنیاهلل، مه تات که نامن دشمن، ژه ایدیر مردمزن. شته: یؤر که ده ته فألأپ

برادر یؤ  أن. یبدرشيبه بیابان کر،  ؤر وشݢاۍتم. أس تیر أنآغست شته: ژم شهر پأسکر، ي خالیغ

ت. أس تکان حرامي نامن بیگوېڤده و شته: زنده شي. روان غأنأنیأدبال  أمیه  شي، ڤیه، خبر أموان خ

ڤه  أنآدمیؤ  که شیأت دأشݢیؤ  .دهشیأتي ، بدرشیأت أۍمرأخدمت تکان زه ایکنم.  أۍتؤ  که أرکؤ

 ؟ أفله شیر ڤأۍ نگه لېتیېت ي پیسته که: چ أنشاه زاده بهرام ي.نگه لېت أفپیه غوی ي،غرڤد أفله شیر

. کرأتڤېر ده سر نامن حمله یؤ  پیه أفبه مثل تکان راه گزر ڤیم، مه له شیر أۍ،برادر! جبر آغاې  ــ

ڤه. ي ڤمن خالص کر أفکه ژم ي،کرا چکرکرم. کدیڤه پیدا چش يااله أنغرڤدم، ژه ترس فېألأڤ أفڤم

  ي؟شته که: مقصدت یېندژ غأنشاه زاده

 ڤأۍ  أنغأنأف. ژه الست شیرأتیشاخ لره چاست پؤسر ه، ژیه کهݢشمشیر خیش أنو ي.ــ بلی، یېندژ

 أنشته: برادر من خدمتگار بکار چالرم. و أنتم. وأس خدمتگار نته أمشته: زه  أنآدم أنخالص کر. ی

، کرأت ۍي ته. چېند بیابانشیأتي بدر يهرمأیأۍ ښرأۍ شته: اعالج چلېت تا خدمت تکان چکنم. 

یم. أ، چأمشته: تا خبر چغرڤ غأنشازاده ي.چریغ گڤیؤ  دأشݢه ده گؤش :أتوژر شي، هخشأو، ښمی

قریب نه شي  غرڤم. أف، تا که خبر ژه چریغبدرشي. شاه زاده أتنواستیأۍ . خؤب : جاندشتأت أفی

تاقه غه ي جان! چي یخاې  ژنکه الخه که ماه چهارده نواستغه. اله پیسته که:یؤ  کهرسي  ،أفچریغ

 ؟ أۍنیاستغ

 ژه من؟ ي پرسشتي  پیه پانده یت، بدرأۍ جان! ڤراۍاې اې  ــ

 زه حاصل کنم.  ي،که الري مقصد أرــ 
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 غه.  ۍ، وستاأنأژداردغه ڤمن دم نه أڤېزتم، أس أنــ زه لغده نه پادشاه

  ي؟ــ چ

 دغه. أڤېزڤمن  ي،رسی أننامن تات تآدم لېت. در نویؤ  تز نوؤر أرــ 

نیرد.  أژداره ژه من قایمه غرڤا. شته: پیه الست ڤه کمر بندم قایم غرڤا. غرڤد نیاست، تا ݢــ ڤه پش

کر، مه ژه  زؤر  أنأژدارچېند که  أر، وشݢاۍچ أنجأۍه، مه ژه ݢخیش ؤفر أنڤیه که نغر. یي زمان

شته  أنشاه زاده بهرام شي.ي تکه، یه له ݢخیش ؤېر که فرڤښرأۍ ، شمشیر نگه لېته. وشݢاۍچ أنجأۍ

ي خالصه ایکرغه، شف أنأژدارکه ژه  أۍکأرشته که: یأۍ ت. أنݢأۍنه تات  أۍ که: خواهر قیامت، بدر

نه دروازه  شي، ، بدرهوشݢاۍیکه ݢشته: من وله بکاره چالرم. کن غأنشاه زاده ي.نامن وه ژ

اې  نغر شته: شي. صبح لیه، پادشاه خبر سأره. خشأو، أته نیاستگؤش یؤ دهښرأۍ  أۍ. مأنپادشاه

 أژدارڤه  شي، آدم پیدایؤ  شته که:یأۍ ؟ أۍچنیاستي چتؤ  م.دألز ؤر أرم مردجوانه مرگ! ڤه اوالد 

شته: بلی، ڤزانم، شته: زه جمع  ي؟شته: ڤاو آدم ڤزان أنم. پادشاهآغأۍخزدېڤده که  پأس، ڤمن ݢماش

ڤه  ي،که پیره رسأر؟ أنجېفته، که فېل یا مای أنأژدارنه ي م. خبرگیردألي ژ أنکنم، ڤه نفر، فته ناو

یکین شته که: من شرط الرم. ݢ. کندألم، ڤه لغده نامن ݢمن ماش أژدارد کیند که: ؤن آلؤخسر خ

سکست،  غأنأن، ڤه کله آوݢکه ماش أنآدم أنکه: ویکین شته ݢکن ي؟شرط الرشتي  پیسته: أنپادشاه

جمله ڤه  أنایکنم. پاداشاهي ، زه ڤاو آدم شفۍکه وستا أۍکأر. ۍوسته وستاأت ڤه کله، سر ده ه السپی

 . تا شاه زاده بهرام پیداکرأترسېندا چکر أن، ڤه کله نه کلشکرأت زؤر  أرچيکر.  ۍم شهر یکجامرد

 أنژه پادشاه ۍزما وأکه نشي  کأچچأک  .ۍیش وستاأده ج پأسالست یؤ  پیه أنشازاده بهرام شي.

 نأیأنېڤده، تخت ڱنل أخأیکان. به تخت سلطنت أننکاح یه کر ڤه لغده لیه نه شاه زاده بهرام شي. پیدا

   ي.رس پأس أپادشاهيبه مقصد  ي.سفید شیم، مه تخت سلطنت شته فرمؤمبارک باد کر که: زه م
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 ڤراۍبخت  خؤش ؤی

لد ؤچڤیه. دولتدار تا بیگه ن أچکؤ أنجاند دولت ڤیه، وه ایدیر أنڤراییؤ  . وهڤیأت ڤراۍڤیه چڤیه، له 

که  ۍچلېت. حیران وزا أنڤ أچکؤارگ کیند ڤیه.  أنه مېښخشأوکه دولت چڤیه  أنارگ چکیند ڤیه. و

چنیرد، قطعاً ارگ  بیرؤن أنݢأۍژه من ژه  ڤراۍیشه بیکار چنښم، ارگ کنم، دولت چالرم. وه أمزه 

ژه من ارگ ڤراۍ چش. وه  أچکؤجاند کارم، من ي کده زه زخم أفیي ݢدولت لېت. ژه م أنچکیند، و

یاوگه  ، که أفخمأده زشي  هخشأومیښ یؤ  ي؟سر خدا فرمشتي  دولت لېت. أنچیکند، وي چکیند، دیقان

یاوگه درغه؟  أۍ، کأفخممأارگ ایکیند. تازه وژرم که ده زي خشأوژه من ڤراۍ شته:  أندرغه. ی

که فرمي  ۍبالشتي تؤ  زڤر دستگیر کر، پیسته که:شي  درېد. أفخمأشخص یاوگه ده زیؤ  وژیت که

. ۍ، یه حیران وزاأنشته که: زه بخت ژه ته ڤرای أنشخص أن؟ یۍیاوگه درا أفخمأده ز أننامن ڤرای

، ارگ ایکیند. زه غأنأنوه بخت آو ي.نواست أنکه خیڤراۍ خدایا! نیک بخت آدم وه من اې  شته که:

کؤ  وه من بخت أۍ،تأس أنبخت ژه من ڤرایتؤ  . پیسته که:يا ۍان مکان چیشه زحمت ایکنم، گذرأم

 ت.أسي آبگ ؤدیؤ  شته: وه ته بخت ده أن، ڤاو پراوم؟ یأیم که زهفرمي 

پس  أۍتؤ  شته: ي.پراوتؤ  تأنڤه بخت ژه خسر أۍ شته که: أنپراوم. ی أنکه بخت ژه خسر أیم ــ زه 

 غرڤا!  ي،که ده پانده رس أرچي، أخأیکانبخت 

لف أمیرغه یؤ  یاسپ دهیؤ  کهجأۍ یؤ  دهي ش .بدرشي ي،گشهؤایکر ت أۍ.ݢده  آغأۍ. ژل غأشيــ 

شته  أنآدم أن؟ یأیيتؤ کؤ  آدماې  پیسته که: آغأۍ ݢآدم که لش ڤأۍ ڤیه. ي زخم ي،ت. فربه چشؤخ

  ي؟شته: ته ڤه بخت پراو أن. وه یاسپأیم أخأیکانکه: زه پشت بخت 

یاسپ یؤ  جأۍیؤ  پرسا، ژا ده أنشته که: ته که ڤه بخت پرڤیېت ژه من طرف أنشاهللا، پراوم. یاسپأنــ

شته که:  أنآدم أنیشه زخمین. یأموه  ي،اي سوار چي . ڤاو کديا يت، فربه چؤمیرغه خیشه سڤزه أم

تؤ کؤ  آدماې  پیسته شته: أنت. یأس درخت ؤۍتیؤ  کهجأۍ یؤ  دهرسي  شي، ،ݢگیأش. ژل غأشي

 ؟ شیأۍروان 

 . أیم أخأیکانــ زه پشت بخت 

 أنڤاو پراوم. و أیم زه ي،شته که: نامن ڤه بخت نجېشت أنیه آدم ي؟پراوکؤ  ڤه بختتؤ  آدم!اې  ــ

درخت لب یؤ  جأۍیؤ  پرسا، ژا که: ده أنڤه بختت که پرڤیېت. ژه من طرفیأۍ شتؤ  شته که: أندرخت

 ݢگیأش. ژل غأشيشته:  أنآدم أن! یأڤرت، حاصل چلېت. احوال نامن أس یشه یاوگهأمگه، ؤخیؤ  ده

 ؟ أۍیأکؤ  آدم!اې  پیسته، شته: أنشیر أنی ي.شیر دم ده پانده نواستیؤ  کهجأۍ یؤ  دهرسي  شي.
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شته که: ڤه بخت نامن  أنی ي؟چرگ آدم که ڤه بخت پراوتؤ  شته که: أن. شیرأیم أخأیکانــ پشت بخت 

یؤ  جأۍیؤ  پرسا، ژا: ده أنڤه بخت پرڤیېت. ژه من طرفیأۍ که شتؤ  شته که: أنشیر ي.یڤه نجېشتأک

شتي  م، زه فربه چشیم. که وه بخت نه تهخؤرکه ده دنیا ڤیه، ي چ أر شته: أنشیر أنت. وأس شیر

چغیڤده، شته که: اجازه چش  ڤأۍ  أنه دارپأیرکه وره  أپادشاهيیؤ  دهرسي  شي. ݢگیأش؟ ژل ژؤت

 پیسته که: أنڤد وره که پادشاه. پادشاه أۍ.یأ بأدوره که پادشاه، اجازه غرڤا،  أمیأتا  أستؤ  أۍ.یأتؤ  که

  یي؟أ ؤآغأیي، کشکؤ  آدماې 

، ڤه بخت أیي وېستؤ  آدم،اې  شته: أن. پادشاهأیم أخأیکانم، پشت بخت آغأۍ أنــ ژه فالن وطن

 ، ڤه بخت پراوم. أیم زه ي.شته که: ڤه بخت نامن نجېشت أنآدم أنی ي؟پراو

یشه أمایکیند،  پادشاهيلېت، ي پرسا: دولت عظیم أنپرڤیېت، ژه من طرفڤه بخت یأۍ که شتؤ  ــ

ده  ݢگیأش، وشݢاۍپگه  سأره. خشأونیاست  ي،آبگؤده درسي  شي .بدرشيت. ژل یه آدم أس غمگین

 بخت ژه منتؤ  پیسته که: ي،ڤه بخت پرڤ شي، أنت. یأسي آبگؤده د غأنأنیأکه بخت  ي،آبگؤد

 تم. أس شته که: شته أنیا شکه ڤه دیر؟ وه بخت أۍ،تأس

 ژه من.  قأتي أیم تا أۍ، أستأس که بخت نامنتؤ  ــ

 زه ڤه خسر رسانم.  أۍ،که رسی ݢأۍده  أۍ أۍ،ا ؤچغ پأستؤ  ــ

 ي،اي سوار چي ڤاو کد ي.اي ت، فربه چؤخ یشه سبزهأممیرغه، یؤ  یاسپ دهیؤ  جأۍیؤ  بخت!اې  ــ

  ي؟وه تتبیرش شت أنت. وأس مقرر زخم

وه ده  ي،ت. اگر ڤاو کدیڤه سوار اأس یشه زخمأموه  ي،ت یاسپ باد، ڤاو کدیڤه سوار چشأس ــ وه یاسپ

که ده دنیا  أرچيکه:  ژؤتت، أس شیریؤ  جأۍیؤ  بخت؛ دهاې  ــ ي.ؤیک ساعت یک ماه پانده زغ

یؤ  : که تهأنژا نه شیر أۍ،شیتؤ  شته: که أنبخت أنو ي؟وه دوایش شت أنم، فربه چشیم. ناوخؤرڤیه، 

 . أیي فربهتؤ  عقل آدم گیر کرت، ڤاو خر، تابی

 أندرخت أنحاصل چلېت. و أچکؤیشه یاوگه لېت، أمگه. ؤخیؤ  ت، لب دهأس درختیؤ  جأۍیؤ  ــ ده

 پرسا.  أنشته: ته که ڤه بخت پرڤیېت، ژه من طرف

میوه غریڤد. شته  ي،غریڤد وه درخت تازه ا ي،أنکه ڤاو بکفرمي  ، کدیڤهأتتأس ــ ته ده درخت خزانه

. شته که أیم أخأیکان؟ من شتم که پشت بخت أیيتؤ کؤ  پیسته که أنپادشاهیؤ  م.آغأۍشهر یؤ  که: ده
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تم. وه أس یشه غمگینأمتم، سیل ده دنیا جاند ایکرم، دولت اعظیم الرم، أس ژا: پادشاه ڤه بختتیأۍ ش

 ت. أس یشه غمگینهأمکه چڤیه، وه ي ، ژنکین شفأتتأس شته که: وه پادشاه ژنکه أنبخت

شته  أن. ژل وه بختأیي حالهخؤشیشه أمفرمي ي که ته شف أۍ،تأس ژنکهتؤ  ڤه پادشاه ژا که: أۍ،شی ــ

. أنده شهر نه پادشاهرسي  أۍ،م. ژل چغڤد آغأس زه أۍ،که ده پانده پرڤیېت، غرڤا،  أرچي أۍتؤ  که:

شته: آه! شته ته ڤه بخت پرڤیېت،  أنڤه بخت پرڤیېت؟ ی أۍ،شیتؤ  خلوت ایکر، پیسته: ڤأۍ  أنپادشاه

 أۍچلېت، اگر وي ت، شفأس شته: پادشاه ژنکه أنشته که: وه من بخت أنشته؟ یشتي  پیستت ژه من

یه نفر  پأسنامن. ي شف خؤب يژ ؤت خأۍشته که:  أنت. پادشاهأس شوختهؤیشه خأم ي،فرمي شف

ژل  ي.ایکن ته، دولتم نه ته، ڤمن ڤنا وله. یه نفر چفخت پادشاهيکه:  ژؤتزه فته چڤنم. پادشاه  ي،چفخت

 أنآدم أنڤه بخت پرڤیېت؟ ی أۍ،شیتؤ  پیسته: أنوره که وه درخت. وه درخترسي  شي، شي. رخصت

 شته که: آه! پرڤیم. 

 شته؟ شتي  أنــ ژه من طرف

که ڤاو غریڤد، وه فرمي  ت. کدیڤهأس ر کرغهؤخزانه گ غأنأننه ته شته که: زیر آو أنــ وه من بخت

 ي.درخت تازه ا

که: نامن دولت ي ، بکن غرڤا! یه نفر چفختأتتأس نفر ته دولت بکار چش؟  ستر فیا خؤب يژتؤ  ــ 

 ڤه بخت پرڤیېت؟  أۍ،شیتؤ  آدماې  شته که: أنوره که وه یاسپ. یاسپرسي  بکار چش! ژه ور

 جېفته؟ شتي  که: نامن أنــ ڤه بخت پرڤیم. شته وه یاسپ

ڤه  ي،ا جؤر وه زخم ي،سوار ا ي،که ڤاو زین دفرمي  صاحب أنصاحب چلېت، اگر و أنیاسپ أنــ و

  ي.ؤیک ماه پانده یک ساعت زغ

وره رسي  شي . ژل بدرأیم چفختیه که: زه پیاده أنآدم أنڤنا. ی أۍ،کن، سوار ي غرڤا ڤمن صاحیبتؤ  ــ

 ڤه بختت پرڤیېت؟  أۍ،شیتؤ  آدم!اې  پیسته که: أنکه وه شیر. شیر

 ــ آه! پرڤیم. 

 شته؟ شتي  ــ ژه من

  ي.ت، وه فربه اؤکه خفرمي  عقل آدمبییؤ  شته که: شیر ڤه أنــ وه من بخت
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ده یأۍ شتؤ  شته که: أنفته وه بخت ي.اي در پیدا چ عقلبیشته  أۍ،تأس عقل آدمبی خؤب يژتؤ  ــ

ده درخت، وره خزانه ڤیه، ڤاو یأۍ چیکرت، آغ قبؤل پادشاهيکه پرڤیېت، غرڤا، ته ڤه  أرچيپانده، 

 ه.خؤر ڤأۍ  أنخرم. شیري فته ژ ي،اي در پیدا چ عقلبیچغرڤدت. شته 
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  أنژه پادشاه پؤر باهمت ؤی
م. دألشته: زه نه ته وله  پؤر ڤه  أنپادشاهشي  ستر پؤر ڤیه. وه یؤ پؤر أنپادشاه ڤیه. پادشاهیؤ  ڤیه چڤیه

ي که خشه کن أرکؤ بدرأۍشته   أنڤه ته وله بکاره چالرم. پادشاهم وله ڤنم و أنشته: زه خی أنپؤر وه

. أیي که أرکؤشته: پنایت به خدا،  أنشته: دولت بکارچالرم. وتات أنپؤر م. وهدألت ڤنا! دولت زه أنخی

رسي  شهریؤ  دهشي. شي  رخصت پؤر دعا لیه. وه أن. پادشاهأیم تا زه دألشته: نامن دعا  أنپؤر وه

جأۍ یؤ  دهشي  ي.چپرڤجأۍ زغڤد  پؤر ت. پادشاهأس و شهر پا خاک ریز أتشهر کدیڤه چش أۍکه د

یؤ  شته: که أنپؤر چالرم. پادساهجأۍ شته:  زریکین! دألجأۍ جان! نامن ي ه، شته: مامزرأکیؤ  که

ژه شي  ریکهلیه پیسه ز زریکیننه  أنپؤر چالرم. پادشاهي شته: زنده گ زریکینکن. ي گزه ران
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 أنپؤر پادشاه شي. ه تیرهخشأو. أنݢأۍ نه آغأۍغن، ؤو ر ۍچا ي،مؤخواب، زغخت رخت  أنبازار

 أژداریؤ  ا! دم شهرپؤر اې شته که: زریکین. أتوه رست خد شیأتمام! دم شهر وه رست خاې  شته:

شته که:  زریکیناش؟ جأۍ وه کؤ  أنأژدارشته که: وه  أنپؤر پادشاه ي.کري م قتلمردت که پا ڤه أس

یؤ  ژنکه،یؤ  ي،له مېر أنناو بیگه أنوره ژم بیگه أژدارت. که أس حوضسأریؤ  أنپست ژه شهر

اې  شته: أنپؤر . پادشاهأنپؤر نه پادشاه لغدین نه وزیر ت. در بیگه نوأنأژداراک ژه خؤرگ و ڱنؤز

. أیم شته: زه أنپؤر . پادشاهأتچکرکنا ݢکدیڤه ماش أژدارشته: ڤه  زریکینمزم.  أژدارڤه  أیم مام! زه

 سأرلب ده  پؤر که ڤه پادشاه لغده، وزیرشي  هخشأودوازده بجه  پؤر شته: اختیارت پادشاه زریکین
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 أژدارپادشاه لغد! ورختایه چفرما که به حکم خداوند)ج( زه ڤه اې  شته: أنپؤر پادشاه ي.حوض ترغد

شته  أنپؤر ت. پادشاهؤنیرد فته خ أژدارپیه پانده یت که  أۍ پادشاه بچه!اې  مزم. پادشاه لغدین شته:

که  أممله نیاستی أنيرؤر. پادشاه لغدین شته: ماخ ژه مجبڤه سیلش وژتؤ  غمه فرمابی !غهاې ساده :که

شته که: این شاهللا فته خالصه کنم. پادشاه لغدین  أنپؤر پادشاه ي.مله ترغدي دأڤېزڤه ماخ  زؤر  به

پیه مالن ڤه تؤ  . ڤه پادشاه لغده شته:أتڤه پادشاه لغده اله یه کر، اله نیاست أنپؤر شته: اختیارت. پادشاه

ڤیه که ي وختیؤ  .غأشيپادشاه لغدین شته:  ي.ر چخرؤش أنجأۍژه تؤ  نغر أژدارمن محکم غرڤا که 

. أفن تره زینگییخأغرڤد دریه نه  أخأیکانڤه شمشیر  أنپؤر نغر. پادشاه أنحوض سأرژه  أژداروه 

 . أنأژداردم ده یرڤ نه  شیأتي بدر أنپؤر وزیر قأژه پؤر ه پادشاهݢخیش ؤفر أنأژدار

بر یؤ  پاره کر. و أنوه شمشیر أژدار. ڤه أنأژداربه نه أمده شک شیأتیأۍ کر که  زؤر ایدیر أنأژدار

 أفڤه ژغ شي. ن پرؤخ ۍاݢوش پؤر ر چاست ده مغرب. پادشاهبیؤ  چاست ده مشرق و أنأژدارژه 

سرده  ۍسکست ژیه سر ده شمشیر وستا أنأژدارژه  پؤسر غرڤد ڤه بأدکر. ي دألبأه ݢخیش أنژه خسر

 ڤه پادشاه لغده رخصته کر. پادشاه لغده بأد. أنه نه شمشیرݢتسمه خیش أنأژدارژه  أن. ژه کراستؤۍت

اې  ؟ پادشاه لغدین شته که:أۍرستي چتؤ  جوانه مرگ!اې  شته که: أن. تاتأنده دروازه نه تاتشي 

شته:  فېل چژا. وه لغدین شته: به خدا تات جان  أن. وه تاتݢماش أنآدمیؤ  أژدارتات! زه چرستم. ڤه 

ایست ڤه شهر ي چ أژدارتا  أنݢأۍنه  أس قانأ. پادشاه نغر ڤه لغده شته: چݢماش أنآدمیؤ  أژدارڤه 

کر، غرڤد ڤه ماشین ي دریش وشݢاۍ. پادشاه أتݢماش أژدارتات ڤه اې  خراب چکیند. وه لغدین شته:

که  أتوژر أیأتکه: ي جېفته آدم ي.شݢم ؤمال أژداروه  شي، زهؤه رخشأوک دم ده لڤر نیاست. أدار تف

 أژدارکه شي  . نفرݢماش أنآدمیؤ  أژدارشته که: ڤه  آغأۍه وه من لغده خشأوکه در شي شتي  أژدار

 يیأڱپادشاه! مژاې  که: أننه پادشاه أڤر. خبر ۍوستا ؤۍي سر ده تسکست أنأژدارژه  پؤسر ڤهي چاست

تاد فهتا  أنده ساله گأڤکه ژه ي د جأرجېفته که ي چجأرڤه  أنپادشاه ي.ݢڤه ماش أۍک أژدارکه ڤه  دأل

 أتایي اد ساله جمعهفتتا  أنده ساله گأڤژیه که:  ژه  جأر أنيچجأرالرم.  ؤکه من والاې  ساله جمع

 عؤیدان شرأده مي ستین گیرؤق ي،بنا کر. بزکش ؤوال أنپادشاه شي. م جمعمردلېت.  ؤوال أنکه پادشاه

که:  کرأتي خؤش أنممرد ي.ݢڤه ماش أنکیېم آدم أژدارکه ڤه فرمي  شته: مبارکتان أنپادشاه شي.

ي ݢماش أژدارکه ڤه  أۍکأر م شته که:مردڤه  أنلیه پادشا والؤ .أمشیي خالص أنشکر که ژه غمي اله

م. وه ݢشته که: من ماش أنغؤی أتایݢوشي . چېند نفرأنم ناو آدمدألیدان که زه ڤه لغده یم أایست ده م

یت. أڤڤه نشانش نامن ي ݢکه ماش أۍکأر ل چالرم.ؤشته: نه، قب أنم. پادشاهݢشته که: من ماش أنایدیر

ل ؤشته: نه قب أنپادشاه. أمݢماش أژدارکه ماخ ڤه  آغأیأتده اینه  أتژی أفڤه شمشیر أۍکأر شیأتم مرد

 . ڤهأنوه لغده ژه من ناو آدم ۍالست ده ته وستایؤ  غرڤد پیه أنأژدارژه  پؤسر که ڤه أۍکأر چالرم.
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 أژدارکه ڤه  أنآدم أنتات! واې  . پادشاه لغدین شته که:کرأتژېڤدا چکرؤڤه م أۍک أنأژدارژه  پؤسر

 أژدارژه  أنآدم أنپادشاه لغدین شته که: ونشان لېت؟ شتي  شته که: أننشان لېت. پادشاي ݢماش

پادشاه لغدین شته که: ده  شي؟کؤ  شته که: وه آدم أن. پادشاهأنه، بند نه شمشیرݢتسمه خیش أنکراست

ده شي  ت یا چش؟ نفرأس که کدیڤه ݢأۍي روژریت ده ز أییتجېفته نفر که:  أنپادشاه شي. ݢأۍي رز

جېفته که پادشاه  أنپادشاه زاده! ڤه ماخ پادشاهاې  شته: أنوه نفر ي.نیاستپادشاه زاده یؤ  که ݢأۍي رز

وره که وه پادشاه. سالم کر نه رسي  نه ور که پادشاه.شي  وشݢاۍ. پادشاه زاده نزاده ایست نه مأل

. أیم شته که: زه سیل غأن؟ پادشاه زادهأیيکؤ  ؟ نهشیأۍپیدا شکؤ  تؤ آدم!اې  شته: أن. پادشاهأنپادشاه

 أنصاحب. پادشاه بلیشته  غأنت؟ پادشاه زادهݢته ماش أژدارپادشاه زاده! ڤه اې  شته که: أنپادشاه

ڤیه. شته که: ي غرڤد أنأژدارنڤر ڤه تسمه که ژه  غأن! پادشاه زادهدألڤه نشانش  أس ت،ݢشته: ته ماش

ش جان ؤپادشاه زاده! وه لغده ژه من ناې  ده مجلس شته که: أن. پادشاهأنأژدارنېمله وه نشان ژه 

 أنپؤر ش. پادشاهغأنبیارخانده ڤیه. ڤه پادشاه لغده لیه نه بیارخاندهیؤ  شهر أۍد غأنتکان. پادشاه زاده

وه برگ   أنن بیدؤکه مجني وخت أر .أیمي أنخی ي.ن بید نیانم نشانؤمجنیؤ  بیار خانده! زه ملهاې  شته:

ڤه  شي. رخصتي أنن بید نیېنده، خیؤمجن أنپؤر ، خبر غرڤا! پادشاهأس دبال نامنتؤ  شي خزان

، یه دأشݢیؤ  دهشي  .بدرشي پؤر پادشاه ي.هوده چفرمبرادرخاندیش شته پنایت به خدا زه شیم، بی

یاوگه شېنده. ده ساغه نه ه نیاست، خؤگ دهشي  ه ڤیه.خؤگ یؤ چنار ڤیه. ته ده چناریؤ  وره ي.زغرا

مرغین. يژه سي چؤژ ت. وژر کهأس صدایؤ  که ده چنار وشݢاۍ نژأل بأد. ۍنیاست ودرا أنچنار

ڤه زمین  پأست؟ أس سرشتي  دیشه کر که: مهأنأن. اله یأتآه و فغان کن أۍوژر که و أنپؤر پادشاه

ین مرغسيقاف شغه ڤیه.  يهؤک پأسه ده مرغسي. ݢڤه ایژ ژیه ماش أنت، یأس ایژیؤ  وژر، که اله

 ي.آدم نیاستیؤ  که سکه چنار أۍ،آسیاب سنگه غرڤد آغیؤ  نژأل ݢنغش أفژیؤڤه صدا ژه چ

کیند. ڤه آسیاب سنگه ي ژه من قتل أفژیؤسال ڤه چ أر پرڤیم. یه أنین شته: ڤه دشمن ژه خسرمرغسي

 أناوݢڤه ماخ ژه ماش أنآدم أننېن! یاې  که: شتأت أفژیؤم، مزم. وه چؤد ڤأۍ غه کنم،  احواله

 آغأۍي أنلره لغېنده. خییاۍ  ین ڤه آسیاب سنگهمرغسيڤه. ي ݢڤه ماخ ماش أنکر. اگر نه، ایژي خالص

شته: بلی  أنپؤر ت؟ پادشاهݢماش آدم، ته ڤه ایژاې  شته: پؤر . ڤه پادشاهأنوژر ڤه ُمرده ژه ایژ

عاشقه یؤ  شته: من أنپؤر پادشاه ي؟مقصد الرشتي  !پؤر پادشاهاې  ین شته که:مرغسي! مرغسي

شته که:  أنپؤر ت. پادشاهأس باغیؤ  ین شته که: وه ته عاشقه دهمرغسيچالرم. ي الرم، ایدیر مقصد

به خیر. ي غرڤا بدر أفیچؤژ ژه منیؤ  ین شته:مرغسيین شته: زه نجاشم. مرغسي ي؟فرمکؤ  وه باغ

 پؤر م نښا. وه پادشاهأفسکه ڤازرغ أس ین شته که:مرغسيشته: نامن بکار چش!  أنپؤر پادشاه

ده باغچه رسي  شي، بدره هواۍپیه ا وشݢاۍه مرغسينیاست.  أفین سکه ڤازرغمرغسي، نه وشݢاۍ

شي  پؤر زاده نیرد، ایست سیل ده باغچه. پادشاه پري  مله نښا،تؤ  شته: پؤر زادین. ڤه پادشاه پري  نه
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 زاده پري  ي.جوان لب ده سر حوض نیاستیؤ  نغر که أنݢأۍزاده ژه  پري  لب ده سرحوض نیاست.

ایست، فته  دیویؤ  که مله نژه مأل أۍ ؟شیأۍپیدا شکؤ  ملهتؤ  آدم،اې  ، شته:پؤر ور که وه پادشاهشي 

 غأنچالرم، زه خالص به دیدار تکان أنزاده! من غم ژه دیو پري  اې شته که: أنپؤر ت. پادشاهؤخ

ت نه زؤر  اور تهزؤر  زادین شته که: دیو پري  غم چالرم. أم خؤت م، وېس اگر دیوݢم. فته لشآغأۍ

وېس  ي،زادین شته که: دیو به شکار شی پري  شي؟کؤ  شته که: دیو أنپؤر پادشاه ي.چرس أندیو

 دمشي  وشݢاۍ پؤر زادین شته: پیېنه ایست. پادشاه پري  ایست؟کؤ  شته که :پیه أنپؤر ایست. پادشاه

یم. وېس ڤه آدم ش زؤر  شکر که زه کمي شته که: اله أندیو أۍ،دیوغان نیاست. ڤیه که وه دیو آغ رؤۍ

تم. أس یدان ایستادأزه ده مي که الري زؤر  أر دیو!اې  شته که: أنپؤر . پادشاهۍم باالزؤر  زه خرم

نامن، زه حمله  تنو بأدپیره حمله کن تؤ  دیو، زه آدم.تؤ  شته: أنپؤر شته: حمله کن! پادشاه أندیو

حمله کر، ژیه ڤه  أنشته: پنا به خدا. دیو أنپؤر . پادشاهأیي خاک بادؤ شته: زه حمله کنم ت أنکنم. دیو

 نه پادشاه أتنو پأسلر دیوغان غرڤد. ڤه دیو غرڤد بند پیه الست. ڤه شک أنپؤر . پادشاهپؤر پادشاه

شت بجا ؤایستاد فرما که زه حمله کنم، ه شي! خالص أتدیو! ته نواې  شته: أنپؤر پادشاه شي. أنپؤر

 أنپؤر . پادشاهأیم زه ده حمله تکان ایستاد أۍ،ده حمله مکان ایستاد ڤیتؤ  آدماې  شته که: أندیو ي.فرم

ڤه دیو غرڤد پیه  بأدلره لغېنده.  پؤسر ڤه أنحمله کر، ژیه ڤه دیو. ژه دیو أنه ڤه شمشیر ژه غالفݢخیش

شته:  وشݢاۍزاده  پري  زاده.پري  اله که آغأۍچغڤد  پأسکناره لغېنده.  غأنڤه ُمرده دیویاۍ  لنگ

 پادشاهاې  پاکیزه کر. شته که: أنپؤر ژه پادشاه رؤۍ دسمال ڤهیؤ  شاه باس نه ته پادشاه زاده! غرڤد

 ۍچایؤ  زاده، نامن پري  شته: أنپؤر نیاست. پادشاه أتسکه چپرکشي  پؤر مله نښا! پادشاه أس !پؤر

 قأتي پؤر پادشاه بأد أنپؤر نه پادشاه ۍچا أڤرشي  ت. پرزادینأس تیار ۍزادین شته: چا پري  تیار کن!

 شته: أنپؤر . پادشاهأنݢأۍنه  آغأیأت أتچغڤد أنده باغچه. ژه ور شیأت، أتایݢزادین وش پري  ژه

 پؤر کر. پادشاه جؤر أتزادین ڤه چپرک پري  راست کن که زه نلڤم. أتزاد نامن ڤه چپرک پري 

 نژأل بأد، کرأتچېند دقه اله قناعت یؤ  پرڤیم.عاشقه  خأۍشکر که من ڤه ي نواست، شته: اله

نامن تات  أیأمتا  أس زاده! پري  اې شته که: أنپؤر . پادشاهأننه وطن شیأتي ، روانأتایݢوش

 أف، ڤه یاسپوشݢاۍ پؤر تم. پادشاهأس ېتقأتی، زه أیي که أرکؤزادین شته: اختیارت  پري  .أنوطن

 پؤر پادشاه شي. سواره وشݢاۍزاده  پري  .أیأمتا  أۍ سواره ݢزاده شته: وش پري  کر، ڤهي زین

، ته ده رسیأت شیأت.أننه وطن شیأتي ، بدرکرأتحرکت  ن، ژألشیأتي زادین سوار پري  ژه قأتي

ي سوار ي،چؤژ ین ڤهمرغسيژه  أتغرڤد نژأل سأره. خشأو أتخیمه نیاست أت. ژیأتچنار خاڤد

وژریت که  ڤأۍ . آغأیيشته که: وه پادشاه بچه  أنده پادشاه المه. پادشاه رسیأت. شیأتي بدر شیأت

مله تؤ  !پؤر پادشاهاې  پیسته که: پؤر ڤه پادشاه آغأۍش. پادشاه لغده أننه تات وطن يا مله نیښت یا

که: ته نماخ . پادشاه لغدین شته أننه وطن أیم شته که: زه أنپؤر ت؟ پادشاهأننه تات وطن أۍ یاي نښ
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 شته که: من مقصد چالرم. پادشاه لغده أنپؤر ژا! پادشاهي که مقصد الر أرچيکرت. وېس ي جاند نیک

کنم؟ پادشاه شتي  ، مله زهأننه وطن أیأمکه زه  ژؤت پؤر تات، پادشاهاې  ور که وه تات شته:شي 

 ش جانت. پادشاهؤمن نه ته نشاه زاده! مه دولت ژه پاداې  جاند دولت بار کر، شته که نأیأن وشݢاۍ

شته: مه دولت  أنچالرم، من کار سواب کرم. پادشاه أنپادشاه من مقصد نه دولتاې  شته که: أنپؤر

زادین  پري  ژه قأتي پؤر پادشاه وشݢاۍ. خؤب شته: أنپؤر ت. پادشاهأس نه ته سوغات أنژه من طرف

 خأۍنه  شیأتزادین  پري  ژه قأتي کرأت، ژل حرکت أتغرڤد أن، ڤه دولت ژه پادشاهشیأتي سوار

 أنپادشاه أۍ.ت آغپؤر پادشاه!اې  که: أننه پادشا أت. که اله خبر یایيپادشاه خأۍده  رسیأت .أنوطن

 ي.ده دروازه ڤریند بیرؤنشته  پؤر که: وه شتأت أف؟ اله وه نفرآغأۍژه من  پؤر وهکؤ  شته که:

که  شکري شته که: اله أن. پادشاهغأننه قلعه درؤنده نه أڤېز أنبیرؤنژه  پؤر ڤهشي  وشݢاۍپادشاه 

 .أنپؤر لیه نه والؤ جاند أنده. پادشاهأڤېززاده  پري  ین وله ڤهیخأنه  شي، الرم که پؤر من الیق
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 لغدین جهؤد نهشي  عاشقپؤر پادشاه
لغدین  جهؤد نه پؤر ده مکتب بخېند. پادشاه پؤر ڤیه.  پادشاه یؤ پؤر أنڤیه پادشاه ڤیه چڤیه پادشاه 

 خبر کن.تؤ  ڤه من شي  لغد، تاتت کڤه که جهؤد اې لغده شته که: جهؤد ڤه أنپؤر پادشاه شي. عاشق

 شته که أنپادشاه أنݢأۍنه شي  پؤر زه فته خبر کنم. پادشاه بأد يا سأرلغدین شته: صیح، تاتم  جهؤد

تات! اې  شته أنپؤر پادشاه ي.أس ي،وین أفته ڤه وطن تا أننه سوداگری أنجهؤد  قأژه أۍ ، تهپؤر اې

 . پادشاهأننه سوداگریشي  جهؤد سأر أۍ.ي چ أۍستأ رؤشته که ناج أنیم؛ پادشاهأتم کڤه چأس رؤزه ناج

 ور کهنه شي  وشݢاۍ پؤر ایست. پادشاه پؤر آدم که پادشاهي لغدین جېفت جهؤد ده بازار کهشي  پؤر

ایست مله ي که کدڤه چي کریي محکم أفم ڤه لڤرأنتات پؤر پادشاهاې  لغدین شته که جهؤد لغده. جهؤد

 جهؤد .أیم بأدکنم ي که شیم محکم أفلغد، زه ڤه لڤر جهؤد اې شته که: أنپؤر یم. پادشاهکه وه لغده

 که شیأتي تا خبر أت، نیاستکرأتلغدین مالقات  جهؤد ژه قأتياله  أنرؤپپادشاه ! غأشيلغدین شته: 

 لغدین ڤه پادشاه جهؤد لغد، ڤه لڤر اله کن.اې  ژیه ده لڤر، وشېڤده که: أنجهؤد ده دروازه. آغأۍ جهؤد

  ي؟کنشتي تؤ  ده لڤر! وېس آغأۍ جهؤد !پؤر پادشاهاې  شته که: پؤر

 جهؤد .أنبیرؤن، زه نیم نه أندرؤننه  أۍکه لغ جهؤد ڤه لڤر اله کن. أۍتؤ  چپاچ ده لڤر.أده  أیم ــ زه

 د لغدین شته که:ؤجه شته؟ قأتيي کد ݢأۍشته که: مه ده  أنجهؤد .أنجهؤد ڤه لڤر اله کر نهشي  لغدین

شته که: من ڤه لڤر نشان کریم. وېس وه نشان ژه من  أنجهؤد .أتچشي ژه من کد قأتيتات، اې 
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ڤه  أنجهؤد نغر، پؤر چغڤد که پادشاه جهؤد .أنبیرؤننغر نه  پؤر ، پادشاهأنݢأۍنه  أۍلغ جهؤد .أتچش

 ڤأۍ شش کر که زه ؤر کؤپ ڤه پادشاه أنجهؤد .أننه بازارشي  رست، پؤر زڤر. پادشاه پؤر پادشاه

 زڤر که: زه ڤه کوییا غرڤم. پادشاه پؤر باشه، ڤه پادشاه ݢگش جهؤد کوییا. ݢگش پؤر غرڤم. پادشاه

له  أتوزای أفزنیؤر زن خالص کر. ژهیؤر کریه، جڤد ڤه ݢگش جهؤد زن.یؤر ݢژیه ده ته، گش پؤر

مه ي که فیرمي وه النه غه. اگر ڤاوه غرڤم، چي که فیرمي : اگر ڤمه غرڤم، چژؤت. وېس يغالنه

ڤد،  ،هواۍوجېته تره  أنویی ڤأۍ گل دسته.  ݢگش پؤر غرڤد ڤه النه غه که پادشاه أنجهؤد النه غه. 

 ي!یخاې  ژنکین شته:یأۍ ڤیه. بؤۍ  کر. یه گل جاند خشبؤۍ  غرڤد،یأۍ ژنکین ده النده. یؤ  ژیه نه

ژنکین شته  أۍلېت. وبؤۍ  چرگ أنکن که مبؤۍ  غرڤا، ڤمتؤ  ت.أسبؤۍ  خؤشب گل دسته أمه عج

ب أکر، شته که: عجبؤۍ  غرڤد، أۍلیه نه ایدیرین. و أۍکنم. وبؤۍ  نا من تا زه دأل ي!یخاې  که:

وشېڤد  أنجهؤد پیه لڤر، شته: ڤه گل دسته ژه من نڤریت! آغأۍآدم،  ݢگش پأس جهؤد ت.أسبؤۍ  خؤش

 ݢکه یه گل دسته گش جهؤد پیه گل دسته ڤه أت، ژیأتنڤر أفقان نڤریت. یأکه: ڤه من گل دسته چ

ه ݢرڤ. پشؤده س أۍلغ شي، غرڤم. پارگ  ڤأۍ ه. زڤر ڤه پارگ که: زه ݢپش ݢگش جهؤد پارگ.

ڤه لغده شته که: ایدیر  ݢأۍ. ده أنݢأۍنه شي  چاره چش، چغڤد، پأسکنم؟ شتي  حیرانه وزای: زه مله

ي زنده گ أنمن بغیر ژاو أمي مز : ڤه من اگرژؤتته مله لکرت، زه فته مزم. وه  پؤر اگر ڤه پادشاه

 ساعت تاقت چالرم.یؤ  أنپؤر زه بغیر ژه پادشاه ي.یا لکني ایدیر چالرم. اختیارت ڤه من مز

شي  کنم؟ پادشاه خبرشتي  هڤأۍ اگر چمزم، زه  ي.دیشه کر که: زه اگر ڤه لغده مزم، چرگ اأنأنجهؤد

 ،جهؤد اې شته که: جهؤد ، ڤهلويط أنمزم. پادشاه پؤر که: زه ڤه پادشاهي ش زڤرپؤر ڤه أنجهؤد که

 جهؤد اې شته: أن. پادشاهأنينه دزد آغأۍ پؤر شته که پادشاه ته أنجهؤد ي!مزي چ پؤر ڤه منتؤ 

 أنجهؤد .أنينه دزد ݢأۍایست ده ته ي چ پؤر تم. وه منأس پادشاهشته من جاند الرم که زه ي دارا

 . غأشيشته:  أن؟ پادشاهشیأۍنه که  أنݢأۍ جهؤد نهتؤ  ت، پرسا که:پؤر از ڤهأڤشته: 

 وره که پادشاه.  آغأۍ پؤر مله. پادشاه أس که: پؤر وشېڤده ڤه  أنپادشاه

ده من  آغأۍ پؤر که: پادشاه، وه ته ژؤت جهؤد ؟أنينه دزدیأۍ ش ݢأۍ جهؤد دهتؤ  ،پؤر ــ ته نامن

 . أنينه دزد ݢأۍ

ڤه من شته  أۍ،آغ جهؤد . زه ده بازار ڤیم کهژؤتي فېل أنجهؤد چڤیم. ݢأۍ جهؤد تات! زه دهاې  ــ

ڤه من شته که: ایدیر اگر فته  أنجهؤد چڤیم. ݢأۍ؟ من شتم که زه ده ته أۍنه که ڤی ݢأۍده من تؤ  که:

 جاند چراژن! ي فېلتؤ  !جهؤد اې شته که: أنم، مزم. پادشاهݢتره دروازه لش

 أۍ.م، پشیمان چݢت ماشپؤر ان اگر ڤهپأسپادشاه! اې  ــ
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خاماخا  أۍ،قریب آغي تره من حول پؤر شته: اگر وه ته أنجهؤد ي؟ژه من مز پؤر به چه دلیل ڤهتؤ  ــ

 مزم.  پؤر که زه ڤه ته

 أنجهؤد مزا! اگر نه، زه فته مزم. پؤر ڤه منتؤ  ت،ݢکیېم گنا ڤه لش أنپؤر شته: اگر ژه من أنپادشاه

 پؤر . ڤه پادشاهغأشيشته:  أنن نیرد. پادشاهؤریچلک تا ده ب أنݢأۍت ایدیر ژه پؤر شته: پادشاه، ڤه

شته  أنپؤر . پادشاهݢفته مېش جهؤد أۍ،چنیا! اگر نغر بیرؤن أنݢأۍژه تؤ  !پؤر اې شته که: أنوه تات

ست کیند، زه ؤجهؤد ڤه من اگر زنده پ چالرم.ي لغدین زنده گ جهؤد تات! من بغیر ژهاې  ڤه تات که:

کنم، ڤه ي راز جهؤد قناعت کن، زه ڤهتؤ  !پؤر اې شته که:  أن. پادشاهژأۍ تصمیمأن چگیأرم پأس

 ي.دألي ڤه من بازتؤ  تات! زه حیوان چشم کهاې  شته که: أنپؤر م. پادشاهدألنه ته  أنجهؤد لغده ژه

تؤ  وزیراې  ڤه وزیر جېفته که: أن. پادشاهأیم فرار أنزه ژه وطن ي،دأللغده نامن چ جهؤد ڤهتؤ  اگر

 .أنپؤر نامنش دیلد یڤه لغده جهؤد جېفته مله که ته که أنژا که: پادشاه جهؤد ڤه أۍ،ݢ جهؤد ده أۍ

شته که: پادشاه  أنم؟وزیردأل أنپؤر که زه ڤه لغده نه پادشاه أنمهتاج نه پادشاهشتي  که: زه ژؤت جهؤد

شته که:  أنجهؤد دولت دیلد.ي که بخواي چ أر ، نه تهأنپؤر ڤه لغده یت دیلد نهفرمي  به رضایت اگر

 کنم.ي شف پؤر ، یا زه ڤه پادشاهݢتاتم مېشوزیر! ڤه من یا اې  لغدین شته که: جهؤد م.دألزه ڤه لغده چ

اې  کنم؟شتي  زه ي.ژه من لغدین رابطه ڤی قأتي أنپؤر وزیر! پادشاهاې  شته که: شي، رؤجهؤد مجب

شي  وشݢاۍش. وزیر أنپؤر م نهدألش نامن دیلد. زه ڤه لغده أنيوزیر، ڤه پادشاه ژا که: برابر ژه دارا

برابر باخشم. پادشاه   أنژه پادشاهي که زه ڤه دارا ژؤت جهؤد پادشاه!اې  وره که پادشاه، شته که:

ڤه  أۍ،آغ جهؤد م دیلد.أنپؤر د نهأڤېزژه من تقسیم کیند، ڤه لغده یش ي ایست، ڤه دارا جهؤد که: ژؤت

 ژه قأتي پؤر . پادشاهأنپؤر ش. ڤه لغده لیه نه پادشاهأنݢأۍنه شي  تقسیم کر، غرڤد، أنژه پادشاهي دارا

 أۍ.ݢده خلوت  شیأتلغدین  جهؤد

  ي؟یا به جواني ل الرؤقبي به پیر پادشاهيڤه تؤ  پادشاه!اې  شته که: شي، پیدا مؤسفیدیؤ  أنژاو بأد 

 م.أڤرڤه جواب شته  بأد، أیم ݢأۍتا زه ده  دألملت تؤ  !مؤسفیداې  ــ

 مؤسفیدیؤ  ي!ژنکاې  شته نه ولین:، أنݢأۍنه شي  ،وشݢاۍ. پادشاه أڤرڤه جواب ژه من  أۍ ــ چابک

پادشاه، به اې  پادشاه ولین شته که: ي؟یا ده پیري ل کنؤقبي به جوان پادشاهيڤه تؤ  که: پادشاه، ژؤت

ژا که  أۍ،تؤ  ي.ا تکان تلخ زؤر بأد أۍ،شی مؤسفیداگر  ي.زت تیر اؤوه ر ي،کني داأگ أرکؤي جوان

، من ڤه مؤسفیداې  شته که: أنمؤسفیدنه شي  نه. پادشاهي الرم، به جوان قبؤلي به پیر پادشاهيزه ڤه 

نه شي  ! پادشاه چغڤد،أۍ ، بدرأنا ژه تختݢشته که: وش أنمؤسفیدقبؤل کرم. ي به پیر أپادشاهي

خبر کن تا  پؤر پادشاه! ڤهاې  . پادشاه ولین شته که:أیأما تا ݢوش ي!ژنکاې  . شته ڤه وله که:أنݢأۍ
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! پؤر اې شته که: پؤر ، ڤهپؤر وره که وهشي  . پادشاه ولهأیأمژا تا ایست که  أۍ،شته:  أن. پادشاهأیأم

لغده  جهؤد کر، ڤهي ، دریشوشݢاۍ پؤر پادشاه شي. خالص يپادشاه أنکه ژه ماخ  الست أیأما تا ݢوش

شتي  ! ڤه ایدیر وله یتپؤر که: پادشاه، شته وشݢاۍلغده  جهؤد .أیأما که ݢلغد! وش جهؤد اې شته که:

که ژه  أیأما که ݢپادشاه لغد! وشاې  لغدین شته که: جهؤد .أمڤن قأتيشته که: ڤاوه  أنپؤر پادشاه ي؟کن

. شیأتي ، بدرأتنغر أن، ژه شهرکرأتحرکت  أتایݢوش ي.دایأبه گ أمژی شي، خالص يپادشاهماخ 

، أنژیه خیمه نه خسر  أنه. پادشاهخشأو دأشݢیؤ  ده أتوزای شي، ناوخت نأیأفکه  دأشݢیؤ  ده

که: ڤه  کرأتولین مصلحت  قأژه  أنه پادشاهخشأوه.خشأو أت، اله وزایأنژیه نه خسر أنپؤر پادشاه

اگر  ي.رتؤجاند صاحب سیأۍ ، چرگ که أتمزفرمي کؤ  أر لغدین، پادشاه لغدین جهؤد ژه قأتيماخ 

ش. فژه وأل قأتيوه ڤزېند،  ي،اي ماخ چ قأژه. اگر دأشݢده  أملکن أفڤأۍ  ي،ژه ماخ ا قأتي پؤر وه

پرسم  أنوشاو تا مله ایست که ماخ ژاو پؤر شته: ڤه أن.  پادشاهأتکه ڤه ماخ مز أیأمچ أنژاو قأتيماخ 

 پیسته که: پؤر . ڤهپؤر وره که وهشي  وشݢاۍ. پادشاه وله أیأمماخ  بأدجواب نه ماخ دیلد. شتي  که وه

 !پؤر اې شته که: أنوره که وه تات. وه تاتشي  وشݢاۍ پؤر که فته تاتت وشېڤد. پادشاه أس ا!پؤر اې

 ت؟ فیا ڤه وأل دأشݢدم ي ڤه ماخ لکنتؤ 

 دأشݢنېنین لکر ده  قأژهڤه تات  أنپؤر که پادشاه ژؤتم مرداف اگر لکنم، أم: زه ڤژؤتوه 

لکر.  دأشݢڤد ده  أخأیکانس ؤڤه نام أنپؤر که پادشاه ژؤتم مردم لکنم، فاگر ڤه وأل ي.میانپاچغ

تؤ  شته که: خاناخا  أن. زه چرگ کنم؟ پادشاهأتاخ کدیڤه چمزأمکه ڤشي  ربد أنتات قأژهرست  أنخی

 رؤمجب پؤر . پادشاهأمتأس ، نا ته تات و نېنهأمشیي مؤسفیدژه ماخ که ماخ  قأتي أس ،گیأر فژه وأل

ژه ي ڤه دریشي أنکر. خیي نېنین سوار قأژهڤه تات  آغأۍکر، ي زین أفه ڤه یاسپخشأوده شي، شي 

، ژه أنژه تات قأتي شي، ین سوارأخی ي.لغدین ده ڤزن جهؤد نه أنشمشیر قأژه ۍوستاه، ݢخیش أنخسر

 شي. ربد أنپؤر قأژهپادشاه  .دأشݢده  کرأت، لکرأتچي لغدین خبر جهؤد قأتينېنین. ڤه پادشاه لغده 

وه شمشیر ي . وژر که دریشأتده خیمه چش پؤر که پادشاهشي  لغده بیداره جهؤد شي، زهؤه رخشأو 

 دأشݢکه: زه وېس دم شي  لغده حیرانه جهؤد چش! أنخی پؤر ، پادشاهۍوستاي غان ده ڤزنپؤر پادشاه

 لغدین ڤه پادشاه لغده بیداره کر که: جهؤد ڤزېند که مه ژنکه.ي کدأر ژنکه، ڤه مني أنکنم؟ زه خیشتي 

پادشاه لغدین  ي.میانپاچغ دأشݢده ي اخ لکرأمڤ ي،بدر شی أنپؤر قأژها که پادشاه ݢپادشاه لغد! وشاې 

. پادشاه أیأمي کن، زه ملخ ژي دریشتؤ  ا،ݢ؟ شته که وشأمچاره کنشتي  وېس ماخ ي،یخاې  شته که:

شتي  ماخ دأشݢ: وېس دم ژؤتلغده  جهؤد .أتأسي چي الخ ارگ أنرؤۍ ژه من ي!یخاې  لغدین شته :

  ي.ڤزانتؤ  ي،رقم که ایکن أر ؟ پادشاه لغدین شته: اختیارت،أمکن
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ي دریش وشݢاۍلغدین  جهؤد ڤېر!وله. پادشاه لغدین شته: صد تؤ  ي،که زه شفي نامن قناعت کنتؤ  ــ 

 بأدیه. شکأبچ پؤسر . پادشاه لغدین ڤهأیأمتا  ݢکر، غرڤد ڤه قمچین، ڤه پادشاه لغده ژیه، شته که: وش

ي زین أفڤه یاسپ نژأل بأدرقم که ایکنم، قناعت کیند.  أر که پادشاه لغدهي لغدین دلش پرش جهؤد

ده بار   أنکه پادشاه يپادشاهیؤ  ده رسیأت. شیأتي لغده مېر، پادشاه لغده ژنکه بدر جهؤد ،کرأت

 ي؟که دم شهر پیدا شیفرمي  کارهي چ أۍ،پادشاه، یه آدم که آغاې  شته که: أنوزیر ي.نیاست ي،کر

کؤ  پرسیت که أییت ڤأۍ شته که:  أنت. وزیرأس ت، یه آدم پادشاه زادهأس که أر شته که: أنپؤر پادشاه

شته نه  شي، أن. یه نفرأیم شته: زه سیل أن؟ یأۍتأس روانتؤ کؤ  آدم!اې  پیسته که:شي  ؟ نفرأیي

ت. جېفته أس شته که: یه نا من مهمان أن. پادشاهأیم که: زه سیل ژؤتکه: یه آدم پادشاه بچه   أنپادشاه

 أنپادشاه زاده! فته پادشاهاې  شته که:شي  پادشاه زاده ژا تا ایست مهمان نامن. نفر ڤأۍ  أۍ،نفر که: 

تؤ  پادشاه زاده!اې  :ژؤت. پادشاه أنݢأۍنه پادشاه شي  أنآدم قأژه وشݢاۍپادشاه زاده  ي.لویطي مهمان

 .  أیم شته: زه سیل أنپؤر ؟ پادشاهشیأۍگردان سأرکؤ 

حرکت  نژأل سأر. أنݢأۍنه پادشاه شي   أنژه پادشاه قأتيپادشاه بچه  أۍ،تأس ــ ُدر ته نامن مهمان

. أڤر أنخبر ژه میراکتؤ  کهي جېفت أنکه: ڤه من پادشاه ژؤتآدم یؤ  که اله دأشݢیؤ  دهشي  کر.

یؤ  ده رسیأت، شیأت نژأل بأدکه نامن ڤه لغده دیلد.  ژؤتپادشاه نه ته شتیڤه دیلد؟ یه  ژؤت پؤر پادشاه

 ي.رس نأیأنایست ده پانده  أنکه پادشاه. ژه ورشي  پؤر به شکار. پادشاهشي  که اله پادشاه يپادشاه

 ژؤت. پادشاه ڤه وزیر أیم که: زه سیل ژؤت پؤر ؟ پادشاهأۍتؤ کؤ  پادشاه زاده!اې  که: ژؤتپادشاه 

پادشاه  نأیأن دألپادشاه! ڤه لغده اې  که: ژؤتوزیر! مه پادشاه زاده الیق نامن لغدین. وزیر اې  که:

! خؤب که: جاند ژؤتپادشاه  ي.ده پانده مراې  سأریت. أڤ أنخبر ژه میراک ي.، تا دیوانه اغأنزاده

ده پادشاه  رسیأت، شیأت نژأل بأد. أنم نه پادشاه زاده گدأل، ڤه لغده أنژه خسر قأتي أمپادشاه زاده ڤن

لغده الرم، اگر بکاره یؤ  پادشاه زاده! مناې  عالید لیه. شته: ݢأۍ غأنپادشاه زادهنأۍ   أنپادشاه أۍ،ݢ

ت. من أم. نامن وله بکاره چشیآغأپادشاه! زه سیل اې  شته که: أنغزادهم. پادشاه دألزه نه ته   ي،فرم

 ؟ژؤتشتي  وزیر، مه پادشاه زادهاې  شته: أنوله الرم. پادشاه أنژه خسر

رته. ؤپادشاه لغده جاند قابله، صاحیب سڤه پادشاه لغده ڤنا وله، که تؤ  پادشاه زاده!اې  که: ژؤتوزیر 

ولین  خأۍژه  قأتيوزیر! زه اې  شته: أنپؤر دولت دیلد. پادشاه أمڤه لغده دیلد،  أموه پادشاه نه ته 

ولین مسلت کن!  قأژهتؤ  ،خؤب که: جاند ژؤتکه ڤیه، نه ته ژایم. وزیر ي جواب أر سأرمسلت کنم، 

که پادشاه ڤه ي ڤنم، به شرطوزیر زه ڤه پادشاه لغده اې  ور که وزیر. شته که:شي  پؤر پادشاه سأر

 ڤنم. أنلغده لکیند که زه نه وطن
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که یه پادشاه زاده ي ڤه لغده لکنتؤ  پادشاه!اې  وره که وه پادشاه، ڤه پادشاه ژایم: أیم شته زه أنوزیر

که تؤ  پادشاه!اې  ، شته ڤه پادشاه که:أنوره که پادشاه، سالم کر نه پادشاهشي  ؟ وزیرأنڤیند نه وطن

که: زه ڤه پادشاه لغده ڤنم به شرط که پادشاه لکیند که زه نه  ژؤتیه آدم  ي،دأل أنآدمنأۍ ڤه لغده 

. أنوطن خأۍ، زه لکنم ڤه لغده که پادشاه زاده ڤیند نه خؤب وزیر!اې  شته: أنڤنم.  پادشاه أنوطن

الرم: اگر ڤه شرط ژه ماخ پره کرت پادشاه زاده! ماخ شرط اې  وره که پادشاه زاده، شته: آغأۍوزیر 

 أنوزیر ي؟شرط الرشتي  وزیر! تهاې  شته که: أنپؤر . پادشاهأننه وطني ڤنتؤ  ،أمماخ ڤه لغده لکن

نه ي که ڤن أمدت، ماخ ڤه لغده لکنأڤېزت، ته اگر ڤه شیر نه ماخ زنده أس شیریؤ  شته: ده جنگل

شته:  أنپؤر شته که: اختیارت. پادشاه أن. وزیرخؤت شته که: شیر ڤه آدم أنپؤر . پادشاهأنوطن

. وه ولین ننه جنگألشي  کر، رواني ، دریشوشݢاۍ پؤر نه ور که شیر. پادشاه أیم زه أۍ،تؤ  وزیر،

اې  لغدین شته که: جهؤد کنم؟شتي  ، زه ملهخؤت نه ور که شیر، فته أۍتؤ  پادشاه زاده!اې  شته که:

 نه ور که شیر. أیم تکان به خدا! زه هپادشاه لغد! پنا

ه خؤگ ه شېنده یاوگه. یک ساعت دهخؤگ ه. دهخؤگ یؤ که وره دأشݢیؤ  دهشي  ،وشݢاۍلغده  جهؤد 

 شته: شي، پیدا مؤسفیدیؤ  چاره کنم؟ الهشتي  ،أیم خدا! زه وره که شیراې  شته: شي، نواست، بیدار

ڤه من تؤ  قسم که غأنڤه شیر ژا: به حق سلیمان پیغمبریأۍ که رس أۍ وره که شیرتؤ  لغد! جهؤد اې

 جهؤد نه أنلیه ڤه دستمال ژه خسر أنمؤسفیدمن شرط لېت. وه  قأژه  أنغرض چغرڤا که پادشاه

ژه بؤۍ  وره نښا، ڤه دستمال ده شاخه ده درخت سخت کن که شیر ڤه أۍ،لغدین، شته که: ده جنگل شی

ساو. تا وه شیر نه ته  أننه شیر پؤسر ڤېر دهښرأۍ غرڤا ڤه دستمال، تؤ  بأدپرېڤد، ایست.  ندستماأل

نه شي  غرڤد، أنمؤسفیدلغدین ڤه دستمال ژه  جهؤد ڤه شیر غرڤا، ڤنا نه ور که پادشاه.تؤ  ي.آرام ا

 جهؤد أۍ.. شیر غرمبش کرده آغأنده جنگل، ڤه دستمال سخت کر ده شاخه نه درخترسي  ،نجنگأل

ژه  قأتيڤه من غرض چغرڤا که من تؤ  شیر! به حق سلیمان پیغمبر قسماې  لغدین ڤه شیر قسم لیه:

، غرڤد ڤه دستمال، سېڤده وشݢاۍلغدین  جهؤد ده زمین. أفڤه الست ۍوستا أنشرط الرم. شیر أنپادشاه

 نه ور که پادشاه.شي  غرڤد ڤه شیر، بأد. أننه شیر پؤسر ڤېر دهښرأۍ 

 أنتکان.  پادشاهي پادشاه! نې مله، وه به کاراې  ، شته:أنوره که پادشاه، سالم کر نه پادشاهرسي  

  أننیاست وره که پادشاه. پادشاه شي، پؤر ، نښا! پادشاهأس تکلیف زیاد کرت!تؤ  پادشاه زاده!اې  شته:

پادشاه  ڤأۍ پادشاه! من اې  شته: أن! وزیردألایدیر ڤم پادشاه زاده جبر چتؤ  وزیر!اې  ڤه وزیر شته:

پادشاه زاده غرض چالرم.  ڤأۍ لېت یا چلېت. من ایدیر ي ردغیرت م أند کرم که یؤزاده آزم

 تأ. وشېڤدغأنم نه پادشاه زادهدألازیت ڤه پادشاه زاده تا نکاح کنم. ڤه لغده أڤشته که:   أنپادشاه
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وره که پادشاه، سالم شي  ،وشݢاۍ، ایست مله. پادشاه زاده ژؤت، که پادشاه فته أس ڤه پادشاه زاده: 

نښا  أس نازنین!ي فرزنداې  شته: وعلیکت به سالم، أنپادشاه مهربان! پادشاهاې  کر: اسالم علکیم،

 .غأنڤه لغده نکاحیه کر، لیه نه پادشاه زاده  أننیاست وره که پادشاه. پادشاه شي، پؤر مله. پادشاه

 .أنیݢأ خأۍڤد ڤه پادشاه لغده نه  غأنپادشاه زاده

پادشاه لغده  أنبرادر خوان خأۍنه  نژه دباأل أیم ڤه پادشاه لغده شته که: ماف مله نښیت، زه نژأل بأد 

ي که: من شرط ژؤت پؤر ؟ پادشاهۍأیأ ؤک ؤت ي،شته تا وېس له میښ چشی پادشاه زاده!اې  :ژؤت

 که: اختیارت، زه ژؤتاله چکنم. پادشاه لغده  أنزه ڤه مالن ژه خسر ي،اي الرم. تا وه شرطم پره چ

نه ور که وه شي  ،وشݢاۍژل  پؤر . پادشاهغأشي: ژؤت پؤر . پادشاهأناویآغأوره که تاتم تا نه ته  أیم

 دهشي  ده بازار سیل.شي  أنترغد، خیي اله ڤه یاسپ ده سحرا ي،شهر رسیؤ  دهشي  برادرخوانش.

خراک ژه یؤ  نامنتؤ  نیاست، ڤه کله پز شته: پؤر پادشاه ي.وره پایدو نیاست پؤر که پادشاهي کله پزیؤ 

ڤه تؤ  کله پز!اې  شته که: أنپؤر . پادشاهأنپؤر پادشاهنه یاۍ  خراک،یؤ  غرڤد أن! کله پزأڤر غأنکله

نه ته لیا  ڤأۍ جاند قیمت غرڤدیم. وېس  ڤأۍ که: من  ژؤتکله پز  ي؟نامن چپالر أنپایدو ژه خسر

نفر خدمت. کله  خأۍت ڤه پایدو ڤنم نه أنپیرأژه  زؤر  کله پز! بهاې  که: ژؤت پؤر چکرکنم. پادشاه

پادشاه زاده! نامن اې  ڤیند. شته که: زؤر  اور ژه من، ڤه پایدو بهزؤر  پؤر پادشاهکه: شي  پز حیران

م پیسه نه ته. لیه نه کله دألتا  أس شته: أنغپایدو ژه من قنا! پادشاه زاده بأد، دألبیست هزار پیسه 

شته  أنڤه شاگرد ژه خسر أن. کله پزأیأمڤه پیسه، شته: ڤه شاگرد ڤه خسرش جافا تا ایست که  أنپز

کنم؟ کله شتي  أنپؤر پادشاه قأژهشته که: زه  أن. وه شاگردأنپؤر پادشاه قأژه أۍتؤ  شاگرد!اې  که:

 قأژهجېفته  أنڤه پایدو ژه خسر أنن نفر خدمت غرڤد. کله پزییخأنه  أنپؤر شته که: فته پادشاه أنپز

ي دألب أنیأژي حمام لیه. ژغ ڤأۍ ڤد ده حمام،  أنغرڤد ڤه پایدو ژه کله پز أنپؤر . پادشاهأنپؤر پادشاه

 باغ.یؤ  ده شیأت، أتآغدېڤده. ژل نغري کر. ایدیر ژغ

 شته که: من تات و نېنه أنوه نفر خدمت ي؟یا چالري تات یا نېنه الرتؤ  پیسته: پؤر نفر پادشاه ڤأۍ  

ي نیاست أنآدمیؤ  قأژه أۍشته: و أن؟ وه نفر خدمتؤنېنه ک: ته وه تات و ژؤت پؤر . پادشاهأتتأس

 ژؤت؟ وه نفر خدمت أفنیاستي رؤکه مله مزد أفڤیي کارگي که: ماف چ ژؤت پؤر پادشاه ي.رؤمزد

 ي.به غریب أمماخ ژی شي، أپادشاهي أنکه: زه پادشاه زاده ڤیم، تات ژه من پادشاه ڤیه. ژه ماخ الست

یا چڤیه؟ نفر خدمت یأۍ ته وله ڤ أۍ،پادشاه زاده ڤیتؤ  ڤه نفر خدمت که: ژؤتد لغده( ؤ)جه پؤر پادشاه

 أیأمآغ فکه: من ڤه وأل ژؤت؟ نفر خدمت ؤکي که: ته وه ول ژؤت پؤر . پادشاهڤیأتکه: من له  ژؤت

ده  أتژه من وزایي ول أۍ. وأننم شهر أیأم، ژه نېنین آغأنژه تات قأتيم أنلکرم، خی دأشݢیؤ  ده

ته ڤه ي ڤه نفر خدمت که: چ ژؤت پؤر . پادشاهشیأتکؤ  ژه مني ول أۍ. خداوند)ج( ڤزېند که ودأشݢ
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م شته که: ته اگر ژه أن. تاتڤیأتي جاند جواني که: من و ول ژؤتلکرت؟ نفر خدمت  دأشݢده  فوأل

 فر شیم ڤه وألؤ. زه مجبفژه وأل قأتي أۍ ي،اخ بیزار اأمژه ماخ، یا ژه  قأتي أس ي،بیزار ا فوأل

 فشته ڤه نفر خدمت که: وېس ڤه وأل أنپؤر ، ژه نېنین. پادشاهأنژه تات قأتيم آغأۍ، دأشݢلکرم ده 

شته  أنپؤر ایدیر پراوم؟ پادشاهکؤ  فکه: زه ڤه وأل ژؤتوه نفر خدمت  ي؟یا چڤزاني ڤزان ي،که وین

 فڤه وألتؤ  شي. شته آب سأرمغز  شي، زت تیرؤوه زمت وه ري جاند به خارتؤ  ڤه نفر خدمت که:

 ڤاو وینم. پادشاه ي،که نسیب فرمي چ أر کنم؟چاره شتي  که: ژؤتنفر خدمت  ي!چڤزان ي،اگر وین

ه نفر خدمت، زه واې  پیر. شته که:أده  أننه نفر خدمت ۍ، وستاأنژه خسري ه ڤه دریشݢخیش أنپؤر

خشیه  أۍ،ژیه ده غر پؤر پادشاه ي!الري سرشتي  خدا!اې  که: ۍوله نه ته! نفر خدمت حیران وزا

 جهؤد ، نهوشݢاۍ پؤر کر.  پادشاهي ڤیه که ڤه من صاحبشکر که من الیق وله ي زار زار که: اله

 . أیمي دریشي کن، زه بیدریشتؤ  نه ولین: پأسلیه  ي،. غرڤد ڤه دریشپؤسر لغدین بایه ده

که  رسیأتوره که پادشاه.  شیأت أنژه شفی قأتي وشݢاۍآغست، ي ڤه دریش پأسد لغدین غرڤد، ؤجه

  أن. پادشاهأننه وطن أیأما تا ݢپادشاه! وشاې  که: شتأت رسیأت ي.ر نیاستؤمزد أنآدمیؤ  پادشاه نه

 ، خداوند )ج( مهربانأیم تا أس تات!اې  شته: أنپؤر ایدیر لکیند؟ پادشاهي شته که: ڤه من ده وطن کد

 رسیأت، شیأت. أننه وطن شیأتي ژه ولین، روان قأتي وشݢاۍده وطن. پادشاه  أتت، ڤه ماخ لکنأس

آدم  ڤأۍ که: زه  ژؤتوه تات  ي؟تات! مه آدم کداې  شته که: أنپؤر . وهأتاله نیاسته، خؤگ یؤ ده

شي  لغده! وه تات خجالت جهؤد تات، مهاې  :أننه تات ژؤت پؤر وه ي.چڤزانم، کیېم پادشاه زاده فرم

 لغدین. جهؤد نه سکأپیر

، پادشاه لغدین شته أتوره که پادشاه لغده. خاڤد شیأت. أنده قسر نه پادشاه شیأت، أتایݢوش نژه األ 

 أنپایدو نه کله پز پؤر شهر شیم که پادشاهیؤ  ده أفم که: ڤه ژؤتلغده  جهؤد پرڤیېت؟کؤ  أفکه: ڤه م

 أفنه زنی سکأپیردم. پادشاه أڤېزغرڤدم،  أفڤه م أنژه ور ي،ر نیاستؤمزد أنآدمیؤ  پادشاه نه ي،نیاست

 پؤر لکرت، ڤهي میانپاچغ دأشݢدت، ده أڤېزپادشاه! ته ڤه ماخ اې  لغدین شته که: جهؤد شي. خجالت

شي  تهؤلکرت؟ پادشاه زبان ک دأشݢڤیه که ته ڤه ماخ ده شتي  سببي ژه ماخ جدا کرت، ڤدت، یعن

 .أتڤنم، ڤه من چمز قأتي أفڤأۍ شیم که ي أن، خیدأشݢلکرم ده  أفڤأۍ که: من  أفنه زنی سکأپیر

 لغده جهؤد بأد. ݢکدیڤه فکه ڤه چمېشي ت، تا اجل چرسأس لغدین شته که: خداوند )ج( مهربان جهؤد

شته که: زه شیم ڤه  غأن؟ پادشاه زادهأۍڤیتؤ کؤ  پادشاه زاده!اې  وره که وه وله. وه ولین شته که:شي 

خوانده ژه  شته: برادر غأن؟ پادشاه زادهؤخواندیت که لغدین شته که: برادر دم. پادشاأڤېزبرادرخوانده 

شته: بیگه ڤاو مهمان  غأنکنم. پادشاه زادهي پادشاه لغدین شته که: زه ڤاو مهمان أۍ.ݢدم ده أڤېزمن 

 سأرنه ور که پادشاه لغده.  شیأت، أتایݢوش ن. ژألخؤت نأغن. اله أنیأج خأۍکن! پادشاه لغدین ڤد نه 
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سالم کر:  ي.نیاستی أنژه وزیر قأتيوره که پادشاه که پادشاه رسي  نه ور که پادشاه،شي  پادشاه زاده

شته که: من  أنپؤر ، مله نښا!  پادشاهأس !ۍأمازاې  شته که:  أنتات مهربان! پادشاهاې  اسالم علیکم،

اې  شته که: أنپؤر پادشاه ي!فرمي چ أر ژا، ي؟عرض الرشتي  شته که: أنعرض الرم. پادشاه

 أۍ، أنم، نه وطندألشته: صد ایجازه   أنپادشاه ي.دأل، اگر ایجازه أنُخُسر، زه بخیر روان نه وطن

 ي؟سرشته فرمشتي  مسافر، ژه منکنم، زه شتي  شته که: سرشته زه أنایأم! وه زأۍ بأدسرشته کن، 

شته که:  أن! وزیردألکه بکار لېت،  أرچيژه من،  قأتي أۍتؤ  شته ڤه وزیر که: وزیر، أنپادشاه

 أنپؤر پیسه لیه. پادشاه نأیأن أنوزیر شي، أنژه وزیر قأتي وشݢاۍ پؤر . پادشاهأیأما تا ݢ، وشۍأماز

وره که شي  نبرابر کر. ژأل أنڤه سرشته ژه خسر أۍ،ݢ خأۍده شي  ،أنغرڤد ڤه دولت ژه ُخُسر

. پادشاه لغدین شته که: زه اجازه ژه أیأما تا ݢپادشاه لغد! وشاې  پادشاه لغده. ڤه پادشاه لغده شته که:

ي تات! ڤه من وه شفاې  وره که وه تات. ڤه تات شته که:شي  . پادشاه لغدهأیأمتا  أس بأدم غرڤم، أنتات

ژه من  أنژه شفی قأتي أۍ،لغد! بدر اې  که: ژؤتپادشاه  ي؟دألیا چي دألاجازه تؤ  ،أیأمتا  أس که ژؤت

وره که شي  رخسته کر. پادشاه لغده  أنت. نه لغدین جاند سامان لیه، ڤه لغده پادشاهأس اجازه أنطرف

م، أنشیم ژه تاتت اجازه غرڤدت؟ پادشاه لغدین شته که: أنشته که: پادشاه لغد! ژه تات أنوه شفی ي.شف

 أنایأموه ز ي؟یا چڤني ڤن قأتيشته: نفر   أن. پادشاهوشݢاۍ پؤر . پادشاهأیأمتا  أس اجازه غرڤدم. وېس

 نرخست کر، ژأل ۍأمانفر لیه. ڤه ز أنایأمنه ز  أنت. پادشاهأس ر بکارؤرضشته که: نفر نامن 

 .دأشݢیؤ  ده شیأت، کرأت أتحرک

وزیر، اې  ڤه وزیر شته که:  أن. پادشاهيپادشاهیؤ  ده شیأت، أتایݢژل وش سأر، أته وزایخشأواله  

که:  شتأت أف؟ پادشاه زاده غأفیأکؤ  پرسا که: ماف أفڤأۍ  أۍ،تؤ  ي؟ڤیکؤ  يغپادشاه زاده أۍم

ڤه  أفپادشاه زاده غ ي.شته که: ماف بیگه نامن مهمان أن. وزیرأیأم أن. وېس نه وطنأمماخ سیل ڤی

ي شته که: ماف ده شهر نامن مهمان أن. وزیرأمتکلیف چکن، که ماخ جاند پخفتی أچکؤ: شتأتوزیر 

شته که: یک ساعت زه نه  أن: پروا چش. وزیرشتأت أف؟ یأفیأي ناخردغ أنچرگ ژم شهر فآغأیأ

، ڤد، لیه لويط أفڤأۍتیار کر،  نأغن نأیأفشي  کنم. وزیري ڤه ماف رخصت بأدتمام کنم.  نأغنماف 

 شته: أنوزیر ي؟دأل أمشتیڤه دیر  نأیأفلیېت؟ وېس  نأغنوزیر! اې  ڤه وزیر شته که:  أن. پادشاهنأغن

 نأیأفشته:   أنم. پادشاهدألتا زه  دألاجازه  نأیأف ي،دألکه ي چ أرتؤ  ت.أخأیکانپادشاه! یختیار اې 

. أفڤیي ڤه خرچ راه شان لیه، شته که: ماف ده ماخ وطن مهمان نأیأف أڤر شي، . وزیردألخرچ راه 

وزیر! نه ته ماخ جاند اې  که: شتأت أف! پادشاه زاده غأییتمه نه ماف، ماف ڤم ده پانده خرچ کنیت، 

که وېس نامن تکلیف  أف. دم شهر ماف کله ڤیأفنامن ڤیي شته: ماف مهمان أن. وزیرأمتکلیف ایکر
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شته  أن. وزیرأیأم، أمکه ماخ جاند پخفتی أنپیرأژه ته ي که: ماخ رخصت شتأت أفپادشاه زاده غ ي.شی

 .شیأتي ژل، رخصت أتایݢوشي غفان. پادشاه زاده أنیأج خأۍنه  أییتکه: پنایفان به خدا، 

. أنوطن خأۍنه  شیأت، کرأت أت، حرکأتایݢژل وش سأر شي، ه اله تیرهخشأو. غأننه خیمه شیأت 

م مردنیاست. ڤه  أۍ،ج خأۍده شي  ي،پادشاه اله رس ي.م پا کڤه شیمردکه وره  أپادشاهيده  رسیأت

ي شته که: بیسر أنممرد؟ أفشیي شانپري  ي،گردانسأري م! ماف چمرداې  کر، شته که:ي جمع

نښیت.  جأۍ أخأیکانکه به  أر یت،أس شته که: وېس  أن. پادشاهأمشیي اللوان ي،شانپري کؤ  أر ،أمشی

 جهؤد نیاست.جأۍ  خأۍده شي  . پادشاهأتنیاستجأۍ  خأۍکه ده  أر ،آغأیأت، شیأتي م جمعمرد

پیر، شته: پادشاه بچه، ته که ڤه ماخ ده أده  أننه شفی ۍوستا أنژه خسري ه ڤه دریشݢلغدین خیش

ت، مه پادشاه لغده و وله یت أفبېڤده. وېس غرڤا ڤه درشیڱڤه ماخ چ أنلکرت، وېس خداوند)ج( دأشݢ

، ڤیأتي نه ته بخششه. تا وېس له ول أنمانته لکرغت ڤیه، مه پادشاه لغده ژه من طرفأنامن  سکأپیرکه 

لغدین ڤه پادشاه لغده نکاح یه کر، لیه نه  جهؤد ي.نه ته مبارک فرم أپادشاهي. شیأتښرأۍ وېس 

ته شتت  أۍ.ژنکه ڤیي أنخیتؤ  کریېت ڤیه، جؤر . پادشاه لغدین شته که: ته ڤه خسر پادشاه بچهأنشفی

 أمنه ته  ي،شف أملغدین شته: پادشاه لغد! مه نامن  جهؤد ي.ڤیي که: من بیارخوانده الرم، یه نه ته شف

ڤه پادشاه لغده نکاح یه کر،  أنپؤر پادشاه ي.ڤی أنپؤر پادشاهنأۍ پادشاه لغدین شته: نسیب ژه من  ي.شف

نه  دألوېس خیرات تؤ  ي!مبارک فرم أپادشاهي أۍ،وېس ده تخت نیاستیتؤ  تات!اې  ڤه تات شته که:

خیرات لیه، ڤه  أنممردکر، نه ي م جمعمردڤه   أنت. پادشاهݢلشي شانپري ي گردانسأر، ته أنممرد

. أیأمآغ أخأیکان، وېس به وطن أمشان ڤیپري  دعا نیک کنیت که زه یېندگا مسافریؤ  م شته که:مرد

 ي.نه ته مبارک فرم أپادشاهي: شتأت، أتایݢ، وشکرأت، دعا أتخؤرخیرات  أنممرد
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 غهپري و سڤز پؤر بازرگان
رزگیاغا ڤیه،  پؤر أنیأخداوند)ج( مره. ي ڤیه. یه به رضا مؤسفیدي أنڤیه. خی پؤر أنبازرگان ؤی

یؤ  کر، تا ده أۍتي ژیه سرمنزالي دأشݢ. فدیواألأنتات قأژهشي ي یه به بازرگان شي. چهارده ساله

ه، ݢخیش أفشأفره وره، ڤه کؤدمبیؤ  ،أنڤه بار و کالش ته کر. نظر دریه سر نه چنار ي.چنار رس

ي دویوالأنوه أنکه ایکرغه ڤیه. یؤک أنغ، نقرهأنطالره ژه ؤدمبي ره غرڤد خاڤد. عضاؤنغر. ڤه دمب

م مردڤه ژیکه وه شتي  ره ژیا.ؤوره بنا کر دمب أنگاکڱنؤز أن. یأناوخؤر نأغنڤیه نه المین نه شي 

کر، بنا کر ڤه خشیا. شته: یه بانه  غأنژه لره أۍ،که آغ مؤسفیدیؤ  .آغأیأت أنگاکزؤنڱنه سکأپیرڤیه 

 أنی ي.فرزند فرم ي.، فرمأنپؤر نامنجأۍ مره. وېس ته به  پؤر ڤیه. وه من أنپؤر ره ژه منؤدمب

شته:  أنی ي؟الرشتي  که: پؤر شته ڤه أنمؤسفید ي.نامن تات فرمتؤ  شته: زه نه ته فرزند، أنگاکزؤنڱ

هزار  هفتهار پالرم، ده ماه چرا ي شته: ڤه مالت زه یک أنتم. مال الرم. یأس رواني زه بازرگان

ي ت بارأایݢ. وشآغأیأتدیوالیش أن.خؤب شته که: أنگاکزؤنڱمن.  قأژهنښا تؤ  م.دألپیه ڤه تنخایت ؤر

یم، من مله تات أژه ماف چأشته: زه ڤ أنگاکزؤنڱ أن. یأمکني ا تا بارݢ: وششتأتگا زؤنڱ. ڤه کرأت

 أفأیمرأت هزار تنخا نامن دیلد. وه فه يمالم پلېرد. ده ماهرا چهار ڤه ي م نښم، یکأنتات قأژهالرم. زه 

غرڤد ڤه  أن. یأن. نه بازرگانیشیأت أۍمرأېڤده. وه ڱکان نلؤ، ده دأنکانؤڤد نه د ڤأۍ . غأشي: شتأت

 أنیأز اگر وه ؤر أر ت.أیأآغ نأیأن سکأپیر، ڤیأتده المه ي که آدمي ره، بنا کر ڤه ژیا. شتیڤه ژؤدمب

 .وشݢاۍ أنتات که صد پلېرد ڤیه، وېس نه پنج صد

چه ؤپیه ک مألین أنژه خفتن بأد شي، میښ کهیؤ  نیاست. یک ماه و پؤر کان بازرگانؤد أنیأیک ماه د 

ت: وا! أیأآغي . وژر که له دیوڤیأتش سکأپیري له الکین أنگاکزؤنڱ أنت. یأیأآغي بازارغان، له دیو

یک  شي، شؤه، یه بیآغأیأت نأیأن ؤبرؤکنم؟ رشتي  . وېس په زهأتوېس ڤمن خریأۍ ! أم ݢأۍوه 

ڤه یأۍ  ي!شته که: یا اله أنی ي.یݢگیأش أنیأوژر که ژ أۍ.ش آغؤیه به ه بأدش ڤیه، ؤهآش پختن یه بی

پیه له شي  . بدرأتترف أنکانؤد أۍ، وژرم که ژه کأیم أفنأۍ ! زه دبال أتدکؤ  کان ڤهؤکیېم د

گا ژه ڱ، یه زنشیأتي ، بدردأشݢده  أت، نغرکرأت. ڤه بازار خالص أفمصافه دبال نه دیو أفخمأز

کوېکه نیاست، جاند یؤ  گا سکهزؤنڱ. یه شیأتي بڱي خب أۍدي دیویأۍ  ي.رسي خبیؤ  ده شي، ندباأل

ڤیه. ي شیي بڱي دیویأۍ که جأۍ داو رسي  ،أفدبال نه دیوشي  . یه بدرأتچنغري دیویأۍ وژر که 

دبال شتي  زه ي.خالص ایکر أنگیر أفیأژ أنشته: خا، ڤمن خداوند)ج( أن. یݢغار لشیؤ  أنکه اله ی

یم أچېش. تا زه چي غیرتییېند ب أناله ڤرېنده. شته: ژه مېر آغأۍم؟ ژل چغڤد، آڤده پیه پل ؤزغ نأیأف

سرده غار. بسم هللا رسي  ،أنقریب نه غار آغأۍچغڤد  ي.فرمشتي  رم که یه الهچؤژ ده غار، درؤن
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ژه  درؤنوژر که  شي. ده غار. سر نشیب ده غار بدر درؤنالرحمن الرحیم. شته: آخشه پیه پل 

یؤ  ، وژر کهپؤسر تا دریه نمېڤده ڤهي لأله پ ي؟فرمشتي  شته: مه ي!یا اله شي. پیداي شنؤریؤ  أنغار

 نه سکأپیرچاست.  أنژه سوالن مألین شي. شؤهیه بی ݢلش أننوېشتا. که ی پؤسر زاده گختغه پري 

غه ژه بتهأغه پري سڤز شي.ي خموه الست زجأۍ یؤ  ،ݢفچش پؤسر وه أنیجأۍ زادین، له  پري 

 أۍ.ش آغؤلیه، به ه ؤدار نأیأنژیه،  نأیأنسېڤده. و ده الست  نأیأن پؤسر ده أڤر، دوا وشݢاۍ أنجأۍ

 . بازرگانأتتکه ایکنیؤ  يوه دیو أتلرا که نی نژه مأل ي،یا فقیر بچه فرمفرمي  شته: پادشاه بچه

ن وینم. وېس فته خؤب وم، که زه فته دهألطمراد  أن! من ژه خداوند)ج(پري  سڤزاې  شته که: أنپؤر

ي اختیارت که مزیم، أمکان بخشش نه ته. زه شته کناره چن ؤرسېنده غه. خي ده بیدار أنخداوند)ج(

 پؤر . بازرگانأتوشݢاۍ ن. ژألأیأمتا  ݢغین شته خا: وشپري  اختیار به دست تکان. سڤز ي.یا لکن

 أنڤه ڤرگه نه خسر أن، یأتیدان که نغرأ. ده مأنژه غار أت، نغرنغه ژه دباألپري  پیره، سڤز أۍلغ

ي کان، که اله وه الکینؤده د رسیأت. شیأتي زادین. غرڤد پیه الست، بدر پري  نه پؤسر دریه ده

 ه. سڤزݢسر خیش يآه أنپؤر . بازرگانأت، اله نیاستکرأتکان. ڤه لڤر ایؤده د أتیألغي ېلأڤ ي،أت ژگڤ

ي یېندژ أنآدم خاکی ي؟سر خش يیت ته آهخهأڱلأغت که زه ده ݢغین شته که: ژه من بدره کڤه لشپري 

وېس  ي؟فرمشتي  که من ده دلم أۍتأس خبرهشتي تؤ  دیوانهاې  شته که: أنپؤر اعتبارش! بازرگانوه 

پري  ز آخرت زه جواب لیا چکرکنم. سڤزؤشته نلڤم، یا مه ده ر قأتيفارم،  أنرؤۍ اگر زه نه ته نه

 أنته رسانم. ینامن ژا که زه نه تؤ  فرمي که ده دلت أرچيدقت چخر، تؤ  دیوانه!اې  غین شته: خدایا،

غین شته که: یک دم پس ڤه پري  . سڤزأت، فته ڤنأتازم ڤه من مزأڤ ۍالشته که: وېس اگر زه مله مُ 

، ݢنمش أفڤه چام أنی أۍ. ي،که مقصد ده دلت فرم أرچيکن.  يااله بأدا، که من شتم ڱنم أفچام

ي مؤسفیدښرأۍ . أفکر ڤه چام ياهال أنژېڤده، که یؤم بأد. ڤیأتي غغݢنمشي وه چام أنیک ساعت ی

اله  ي!شته که: وېس ژ أنو ي؟غین شته که: کله نکاح اپري  کان. سڤزؤد أۍد درؤن شیأت ۍپیدا

. پس ݢنمش أنا! یڱنم أفتا ڤه چامیؤ  غین شته که:پري  . سڤزکرأتبه امر خداوند)ج( نکاح ي دست

ت، ایدیر کدیڤه چش. شکریت أس غهپري  سڤزیؤ  کر، وژر که يااله أنژېڤده، پس یؤم ڤأۍ 

. وشݢاۍ پؤر . یه بازرگانفتا درایم ڤه نویأل ݢغین شته: وشپري  ده. سڤزأڤېزخداوند)ج(غان به جا 

ي خبر أنأخأیکان. ژه حال ڤیأتي شؤهز بیؤشب ریأۍ ي خشأو. آڤده أت، اله نواستفڤه نویأل أتدری

سر  يآه أنأڤ أنپؤر . بازرگانأتایݢوشي غبتهأ ي.، که میرا ژیشیأتي که خبر أنژاو پأس. ڤیأتچ

 سر چخش. يفته خبر کرم که آهي داو میښ ژ ي؟الخ کني چتؤ  دیوانه!اې  ه. سڤزپریغین شته:ݢخیش

کان ژه من چش، مه ژه ایدیر ؤشته: مه د أنپؤر بازرگان أننامن ژا. ی ي،ڤه که ده دلت فرمشتي 

 أۍ شته که: أۍیه کنم؟ وأجکؤ  ایکنمشتي  فته بأداله کن ڤه لڤر، زه  ژؤت. وېس اگر ایست، أنآدم

 .ۍق دراؤده صند درؤن. ڤه من أس کیند، ڤاو غرڤا، جؤر .دألق فرمایش ؤصندیؤ  أننه نجار سکأپیر
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شي  هخشأوکله که ریمده یت. که  أر کن تاي ساعت تیري یت غرڤا، درهؤڤه دمب بأدڤه سر قلف کن، 

 سکأپیر أنقؤنه صند بدرشيیه  ي.، ساعت مان تیرأیأم، بأم، کش کنأمنلڤتؤ  کن، زه وق اله ؤڤه صند

که یاوگه ده  ي.پیه فرمؤصد ر هفتتیژا که به قیمت  صندؤقي فرمایشیؤ  ، ڤاو جېفته کهأننه نجار

 أنلیه. ی صندؤق ڤأۍ  نأیأنپیه ؤصد ر هفتتغد، تیار کر به قیمت  ڤأۍ  أنچنیرد. نجار ي،یدرا درؤن

دیه، أکرپه فرش ابریشم مین ، ڤهوشݢاۍغه پري . سڤزۍوستا ڤأۍ کان، وره ؤده درسي  .بدرشيغرڤد 

ره، بناکر ؤغرڤد ڤه دمب أنقلف کر، وه شفی أنصندؤق، سکه سر نواست. سر ژه صندؤقژیه ده  دیزده،

 شي. تیر أنیأز ژؤیه ر ي.ه اخؤش أم صندؤقده  درؤنغه پري  شتا که: سڤز أفڤه نخش

، که أت، لق لقېڤدرسیأت. ده لڤر آغأیأت، ڤیأتي یش که به بازرگانأمرأ، وه أنزؤپس ژه ده ر 

. اله کن ڤه لڤر، أیأمڤیه پیه ڤن آغ أمدیوالیت که شیأنکه: ماخ شتأت أفو ي!کدتؤ  شته: أنپؤر بازرگان

 .أڤر نأغن أڤر ۍچا نأیأف، أتنیاست أتیألغیأۍ ، اله کر ڤه لڤر، وشݢاۍ پؤر .  یه بازرگانأمأس تا ماخ

 شیأت، أتخؤر ۍچا أتایݢوش سأر. أتته، نواستؤکیؤ  ده شیأت، أتخؤر ۍ. چاأڤر ۍچا أنتا ڤیؤ 

جاند نازک  درؤن، ده صندؤقیؤ  اف الستأمشته که: ده  أن؟ وأیأمکه: وېس کله  شتأت أنناو سکأپیر

 أفغتهؤت. ژاین که ڤه آخشه کییسیت نه نېنینم، رسانیي به نغزي خؤب شکرم. ڤاو بهت. ڤاو أس چیز

ز که ؤصندؤق لغېند. ده رپاکیزه کرپه سکه سر سکه یؤ  ي.وست غأنایکیند، داو که نه آڤده يااله

 شاهللا.أن  م،أس زه ݢگیأش


