مجموعه ی از
افسانه های منجانی
به زبان منجانی
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بازرگان ده سفر
ڤیه چڤیه یؤ بازرگان ڤیه .و بازرگان شي نه زخمأف یاوگ لیاوأن ،شي ده زخمه ،یاوگه دریه ،خیأني
شي ده أبۍ ،ده أبۍ یؤ نالش ڤیه .یأن ڤه أبۍ بکناۍ نڤر یؤ کله ژه آدمأن ،ڤه کله سکه یؤ تخته سنگه
میده کر ،دریه ده یؤ خلته ،ترغد ڤه سر ژه خلتهغأن یاۍ ده ݢأۍ ده یؤ حجره ده چف آویزان کر .یأن
بازرگانأن یؤ لغده ڤیه ،خیأني شي به بازرگاني .ڤه وله شته که :ده حجره ݢأۍ ،ڤه لغده چلک که ده
حجره أچکؤ چش .اگر شتیڤه بکار شي ،ده ایدیر حجرهغأف أستأت .خیأني شي به بازرگاني .وه لغده
ڤه نېنه ژؤت که :اې نېن! زه ژغي ایکنم ،نامن کاله دأل .وه نېنه ژؤت که أۍ ،ده حجره غرڤا! وه لغده
شي ،ده حجره وژر ،پأس چغڤد .ڤه نېنه شته :ڤه ݢألیه ژه قلفأن دأل! وه نېنین شته که :ڤه ݢألیه شتي
کني؟ وه لغده ژؤت که :زه ده حجره أیم نه خأیین غرڤم ڤه ژغأف .وه نېنه ژؤت که :ده حجره تاتأنت
شته که :أچکؤ چش .وه لغده ژؤت که :زه ده حجره وژرم ،اگر شتیڤه ڤیه ،غرڤم .اگر چڤیه خالص!
وه نېنین ڤه ݢألیه لیه نه لغدین .وه لغده شي ده حجره ،وژر که أچکؤ چش ،یؤ خلته ده چف آویزان .ڤه
خلته غرڤد ،اله کر ،وژر که خلته شتیڤه که أست الخ که یأري .ژه کلهغأن غرڤد دریه ده یرڤ که
بیمزه ،تفاۍ .وه ژه حجرهغأن نغر .ڤه نېنه شته که :ده حجره أچکؤ چش .یؤ خلته ده حجره آویزان
أست .غیر ژه خلتهغأن شتیڤه دیر چش .وه نېنین شته که :ده حجره تاتأنت وره کله ژه آدمأن آویزان
کري .وه لغده ژه کلهغأن غارگه شي ،پؤر کر .وه نېنین شته که :بازرگان ایست شتي ژایم؟ وه لغدین
شته که :زه قأتي ژه پؤرأن أیأم ،تاتم که آغأۍ .وه نېن شته که :ڤأۍ زؤنڱگا وه بازرگان که آغأۍ جأۍ
کنأم .وه لغدین شته که :غأشي .بازرگان آغأۍ ده ݢأۍ ڤه وله شته که :ڤه ݢألیه دأل تا زه ڤه ڤیرا ده
حجره وستم .وه ولین ڤه ݢألیه لیه نه بازرگانأن بازرگان شي ده حجره وژر ڤه خلته اله کري .چغڤد
آغأۍ ڤه وله شته :ڤه خلته کأۍ اله کري؟ وه ولین شته که :وه لغدینت اله کري .بازرگانأن شته :وه
لغده کؤ شغه؟ وه ولین شته که :وه لغده یت مره! بازرگانأن شته که :أستیأم ،ڤه قبر ژاوین نامن نجاش!
وه ولین شته که :بازرگان ،زه راستي ژایم یا فېل؟ بازرگانأن شته که :تؤ نامن فېل چژا ،أرچي که
أست راستي نامن ژا! وه ولین شته که :ته ڤه کله که ده حجره آویزان کریأت ڤیه ،وه لغده شي ژه
کلهغأن دریه ده یرڤ .وه لغده غارگه شي ،پؤر کر ،وېس شته من ڤه لغده جأیه کرم .بازرگانأن شته
که :أۍ چأقان ڤه لغده قأتي ژه پؤرأن أڤاز! وه وله بداواۍ شي ،ڤه لغده قأتي ژه پؤرأن أڤېزده .بازرگان
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وشݢاۍ ،بأیاۍ ده چامأف نه نأویسأن .شته که :من پؤر چڤیه خداوند (ج) ژه غیبأن نامن پؤر لیه .وه
نأویس ستر شي .مردم سال به سال ستریأت ،وه بازرگان نأویس میښ به میښ ستر اي .یک ساله شي
به یؤ بچه مرد شي .بازرگاني آغأیأت که أیأم بازرگاني یأن .بازرگانأن ڤه وله شته که :تؤ وشݢا
تؤشهگي کن که زه بازرگاني أیم .وه ولین تؤشهگي کر .وه نأویسأن شته که :پاپ زه أیم .بازرگاني.
وه پاپأن شته که :تؤ چکرکني! وه نأویسأن شته که :زه کرکنم .وه پاپأن ڤه بازرگانأف شته که :زه
مؤۍ سفید شیم زه ڤه نأویس خزداڤم قأتي ژه ماڤ .بازرگانأف شتأت :غأشي بازرگانأن ڤه نأویس
جېفته که :تؤ أۍ قأتي ژه بازرگانأف .نأویس وشݢاۍ ،قأتي ژه بازرگانأف شي .شیأت ده یؤ دأشݢ که
وه دأشݢ بیآب ڤیه .یأۍ زغرایأت ڤیه .بازرگان نأویس جېفتأت نه یاوگین .شتأت که :تؤ ڤه یاسپ
سوار أۍ ،نماخ أۍ یاوگه أڤر! بازرگان نأویس وشݢاۍ ،ڤه یاسپ غرڤد ،سوار شي ،شي نه یاوگین
شي .ده یؤ جأۍ که وره یؤ سرحوض أست .ده سرحوض له کنݢیکي نیاستغي .بازرگان نأویسأن
ڤأیأف لشݢ ،عاشق شي نه یؤ کنݢیکین ،پیسته که :ماف کأۍ لغدي؟ کنݢیکأف شتأت که :ماخ یؤغه
پادشاه لغده وه ایدیره وزیر لغده .یه بازرگان نأویس نه وزیر لغدین عاشق شي .یأن اله چېند غزلي
بخېنده .نه وزیر لغدین شته که :اېنگار ته ڤمن دیوانه کرت .وزیر لغدین شته که :الخ که ته آدم دم دنیا
بیکاره چشأت .ته چأتی ڤه خسر دیوانه سر لیېت .بازرگان نأویس ژؤت که :اېنگار! تؤ فېل چژا که زه
تنها به عشق تکان دیوانه شیم .وزیر لغده ژؤت که :تؤ دیوانه گري ده دأشݢ أۍ ایکن .بازرگان
نأویس ژؤت:
هللا نگار نازنین و خوش جمالم!
دلم را بردۀ سویم نگاه کـــــــن!
وزیر لغده وشݢاۍ ،ژل قأتي ژه پادشاه لغدین شیأت ده یؤ باغ ،سکه یؤ کوېکه نیاستأت .بازرگان
نأویس شي که وزیر لغده قأتي ژه پادشاه لغدین سکه یؤ کوېکه نیاستیي .ژألن وزیر لغده وشݢاۍ ،قأتي
ژه پادشاه لغدین بر پیه یؤ خأیه شي .بازرگان نأویسأن شته غزل نیأف:
نگاری من تۀ دیوار میرفت،
یکي پیش پیش ،دیگر دم کال میرفت،
به دستأنگشتری داری به من چی؟
به سر صد مشتری داری به من چی؟
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میان سینههایتأنار شــــــــــیرین،
که دل بادیگران داری ،به من چی؟
وزیر لغده ژؤت:
به دستأنگشتری دارم ،اول تو!
به سر صد مشتری دارم ،اول تو!
میان سینههایمأنار شیرین،
که دل با دیگران دارم ،اول تو!
ژألن وزیر لغده شي قأتي ژه پادشاه لغدین .ده قلعه پادشاهي لغأیأت ،ڤه دروازه محکم کرأت .بازرگان
نأویس رسي ڤه دروازه ژیه که محکم .بازرگان نأویس اله حیران شي که شتي ایکنم .وزیر لغده شي
نه ݢأۍأن ،ڤه دروازه محکم کر .بازرگان نأویس چغڤد ،یؤ غزل شته:
الی بشکند دست درست گر،
کي وسلش کرده با تخته و در؟
وزیر لغده چغڤد ،شته که:
چه کار داری با وستاۍ درست کار،
که وسلش کرده با تخـــــــــته و در!
ژل بازرگان نأویس چغڤد ،شي ده شهر سکؤنت کر .سر ژألن آغأۍ ده دروازه نه وزیر لغدین ،شته:
شبی شنبه برایم با گداۀ،
در این محله نه خیر و نه خداۀ.
یؤ زرأکه نغر ،شته:
عجب دیوانۀ رند و بالۀ،
از این شوخیت نمیدانم کجای.
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برو محلۀ دیگر خیری طلب کن!
دیگر سوی این محله نیای!
وزیر لغده نغر ،نه دیوانهغأن لیه خیرات ،شته :اې دیوانه تؤ أۍ ده بازار ،ڤم پیسه که من لیم ،تؤ خر
خالص شي بأد ڤأن أس! بازرگان نأویسأن غرڤد ڤه پیسه ژه الستأن ژه وزیر لغدین .یاۍ و سېڤده تره
چامأف .ژل شي ده بازار .زرأکه بداواۍ ،شي وره که وزیر .ڤه وزیر شته که :اېوزیر! یؤ دیوانه ده
شهر پیدا شي ڤه ماخ بیزاري کري ،أر رؤز ایست ده دروازه غزل خواني ایکیند .وه لغده یت نڤیت،
نه دیوانهغأن دیلد پیسه .وزیرأن شته :وه دیوانه چکاره که و من لغده ناوأن دیلد پیسه؟ زریکین شته
که :وه ته لغده ناوأن عاشقه شغه .وه وزیرأن جېفته نفرکه :أییت ماف ڤه دیوانه ژه شهرأن أڤازیت .نفر
شي ڤه دیوانه أڤېزده ،دریه ده بأندي خانه .نفر ده دروازه پأیره نلڱېڤده .وزیر لغده خبره شي ،که ڤه
عاشق ژمن ده بأندي خانه دریي .وه وشچاۍ ،شي ده بازار .غرڤد غؤش ،برنج أڤر ،لیه نه آشپزأف،
شته که :زه در خیرات دألم ،ماف ڤه نأغن چأقان کݢاڤیت .وه آشپزأف غرڤدأت ڤه غؤش قأتي ژه
برنجأن پالو کچېڤدأت .وزیر لغده شي ده بازار ،ڤه مردم خبر لیه ،شته که :من در خیرات الرم،
أسیت ،ماف ژمن ڤه خیرات خریت .مردم جمعي شیأت ،آغأۍ ده خیرات .وزیر لغدین لیه نه مردمأن
ڤه خیرات .تمام کر ،ده له غؤریأف پالو غرڤد ،شي نه بأندي خانهغأن .ڤه یؤ غؤري لیه نه پأیره
دارأف ڤه یؤ غؤري شته که :ڤم زه دألم نه دیوانهغأن .و پأیره دارأف شتأت که :ماخ چلکنأم که ته نه
بأندي خانهغأن أۍ .وزیر لغدین غرڤد دریه دواۍ بیهؤشي پاش لیه سکه نأغن نه پأیره دارأف ،پأیره
دارأف ڤه نأغن خؤرأت بیهؤشي شیأت ،وه وزیر لغده شي ڤه لڤر ژه بأندي خانهغأن اله کر ،لغأۍ ده
بأندي خانه .بازرگان نأویسأن شته غزل نه وزیر لغدین:
نیگاري نازه نین ریزه دندان!
ز جهت تو مرا بردن به زندان!
وزیر لغدین شته که:
چرا غم میخوری ای یار نادان!
دو تا گوش وار دارم خرچ زندان!
زرأکه اله پیدایه شي که وزیر لغده ده بأندي خانه قأتي ژه دیوانهغأن نیاستغه .ژل زرأکه چغڤد ،بداواۍ
شي وره که وزیر .شته که :اې وزیر! وه ته لغده ڤه دیوانه ده بأندي خانه قرار چلکیند .وزیرأن شته
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که :ڤأۍ ڤنیت ده دأشݢ مزیت ،نفر شیأت ڤه دیوانه ژه بندي خانهغأن نینڱأت .ڤدأت نه ماشݢاوأن.
ڤدأت ده دأشݢ که :ڤأۍ مزأم .وزیر لغده خبره شي .ڤه یاسپ سواره شي ،ژه دباألن شان شي ،ڤأیأف
گیري کر .ڤه وزیر لغده لشݢ غزل بخېنده:
نگارمن گلی هفت رنگ دارد،
قباه پوشیده میل جنگ دارد،
وزیر لغدین شته که :اې جالدي! ڤأۍ که مزأف ژه خؤن أیأنغانأن کلوخ چأل چي اي ماف ڤأۍ
چمزیت! جالدأف شتأت که :ڤأماخ امر لیي که :ماف ڤم آدم مزیت .اله زرأکه پیدایه شي ،شته که :اې
جالدي! ماف ڤأۍ چمزیت ،وزیرأن ڤأۍ پس طلوي .جالدأف ڤأۍ چماشݢأت ،ژألن چغڤدأت ،آغأیأت،
ده شهر رسیأت .وزیرأن ڤه زرأکه شته که :نأۍ آدمأن شتي ڤه چاره ایکنأم؟ زریکین شته که :من له
نأویسي الرم ،ڤاوأف دألم نأۍ آدمأن ،شاید ده دلش سبر پیدا اي! زریکین ڤه نأویسأف أڤېزده ،لیه نأۍ
آدمأن که :مأۍ ژه من طرفأن نه ته آدمأن بخششي ،تؤ ایدیر وره که وزیر لغده چأۍ ،ڤأیأف ڤدأت ،ده
یؤ ݢأۍ تاقهغي لکرأت .یه آدم ده یؤ گؤشه ده ݢأۍ خیأیني نیاست ،ده یؤ گؤشه ڤه زري نأویسأف
نلڱېڤده .زریکین یؤ کؤزه یاوگه پره کرغه أڤر که نجمان قأتي ژه نأویسأفش غسل کنأت .ڤه لڤر اله
کر ،شته که :اې نأویس! ڤه یاوگه من أڤرم ،تؤ غرڤا! نجمانأن غزل شته:
هللا ماما ،شوم قربانی نامت،
خالصی ام بدهی از دخترانت،
زریکین شته:
هللا نجمان! شوم قربانی نامت،
دو تا دختر که دارم نوش جانت،
لجمانأن شته که :زه قأتي ژه نأویسأفت گذران کرا چکرکنم ،نامن بکاري چشأت ،تؤ ڤه نأویسأفت أس،
ڤنا! زرأکه آغأۍ ڤه نأویسأف دریه ڤد .خشأوه صبحه لیه ،وزیر لغده آغأۍ ده رؤژن ،ڤه نجمان
لشݢ ،شته غزل:
شبي تا تو نیای من نخـــندم،
به گردی گردنم ایکل نبــــندم،
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به گرد گردنم ایکل چپ و راست،
به جاۀ اسپ تازی خر نبــــــــندم،
زرأکه ژل بداواۍ ،شي وره که وزیر .شته که :اې وزیر ،نجمان تا سأر دست ژه ته لغدین غزل خاني
ایکیند .وزیرأن شته که :ڤأۍ فرار ایکنم که اي نه شهر خأیکانأنش ،وره ایژي جاند ،شاید وره اي،
ایژ ڤأۍ دي ،یه مري .ماخ ژه غم أیأنغأنأن ،خالصیأم .نه نجمانأن لیأت کویاغي ،جېفتأت که أۍ ده
کنهان دیقاني کن! نجمانأن غرڤد ڤه کویاغأف ،شي ده کنهان ،که دیقاني ایکیند .وزیر لغده نغر ده
شهر ،جمعي کر ڤه کنݢیکأف ،شي نه کنهانأن ،وره که عاشق أخأیکان .ده دأشݢ نغرأت ،نجمانأن
لشݢ ،شته عزل:
سري قلعه کنهان شیشته بودم،
سیا چشمک براید ،من ببینم.
سیا چشمک براید گله گله،
میان گله اش یارم ببــــینم،
وزیر لغده شي ،رسي وره که نجمان .نجمانأن ڤأۍ أف مهماني ایکر ،تېلڱه کویا ،نأغن کݢېڤده ،لیه
که خؤرأت .نه کنݢیکأف ایکر ژغي .نه زري لغدأف نمیا تک سؤرڤ کر ،دریه ده شݢیأف رخصتي
کر .وزیر لغده ژه نجمان أپیرأن رخصته شي .شي نه تات ݢأۍأن .زریکین ڤه نأویسأف لشݢ که نمیا
تک سؤرڤ کري دري تره شݢیأف .زرأکه شي وره که وزیر ،شته :اې وزیر! وه ته لغده قراره
چشأت ،ڤه نجمان ده کنهان جېفتت ،وه لغده یت شي وره که نجمان ده کنهان ،پس چغڤد آغأۍ ،أرکؤ
که جافي آخر ژه ته لغدین قرار چشأت .وزیرأن شته :شتي ایکنم؟ یؤ مؤسفیدأن شته که :وزیر تؤ
ڤأۍأف آزمؤدي کن ،اگر یأف عشق پاک فرمي نکاحه کن ڤه لغده یت دأل نه نجمانأن ،اگر به حرامي
ڤیه ،ڤأۍ أف مزا .وزیرأن شته که :ڤه عشق پاک چرقم ڤزاني؟ مؤسفیدأن شته که :ماف ڤأۍ أف نیم
کلؤمتر پانده لره نلڱاڤیت ،نأیأف نه یؤغأن جام ده الست دألیت ،نه یؤغأن چلیم ده الست دألیت .اگر
یأف ڤه اسبابأف ،که ده الست نهأندگریأن ڤزېندأت ،یأف عشق پاک .اگر چڤزېندأت ،یأف عشق حرام
الرأت .وزیرأن جېفته نفر که :أییت ڤه نجمان ژه شهر کنهانأن أڤازیت .شیأت ڤه نجمان ژه شهر
کهانأن أڤېزدأت ،ڤه نجمان نلڱېڤدأت ده یؤ المه .وزیر لغده نلڱېڤدأت ده ایدیر المه .نه نجمانأن لیأت
چلیم ده الست ،نه وزیر لغدین لیأت جام ده الست .ڤه نجمان پیستأت :نه وزیر لغدین شته ده الست؟
نجمانأن شته غزل:
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نگاری من ،گل جام به دست اش،
کریشمه میکند با چشم مست اش،
نفر شي وره که وزیر لغده .ڤه وزیر لغده پیستأت :نه نجمانأن ده الست شتي أست؟ وزیر لغدین شته
که :نه نجمانأن چلیم نقرهي أست .بأد ڤأیأف أڤېزدأت ،نکاحي ایکرأت .ڤه وزیر لغده لیأت نه نجمانأن.
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پادشاه پؤر قأژه دؤستأفش
ڤیه چڤیه پادشاه ڤیه .پادشاهأن یؤ پؤر ڤیه ،ڤاو ده مکتب دریي ڤیه ،چېندگاه سال ده مکتب بخېنده .بأد
ژاوأن نغر ژه مکتبأن ،غرڤد سوداگري.أندیوالي یش صیاد پؤر ،وزیر پؤر ڤیأت .پادشاه پؤرأن پاپر
دولت غرڤد ،بدري شیأت .ده ایدیر شهر دؤکان ژیأت ،که سوداگري کنأت .دأۍ شهر ،یؤ وختي ڤیه،
یؤ آدمأن ڤرگه أڤر .ڤه ڤرگه پادشاه پؤرأن خت ،ده ڤرگه یؤ عکس ژه پري زادین ڤیه .پادشاه پؤر نأۍ
عکسأن عاشق شي ،یأن ڤه دؤکان اله کر ،بدرشي به پشت عاشقي خأیکان .صیاد پؤر ،وزیر پؤر
قأتي بدري شیأت .پادشاه پؤرأن شته ڤهأندیواألفش :أسیت چغؤیت .صیاد پؤرأن و وزیر پؤرأن شتأت:
اې پادشاه پؤر! ماخ بی تؤ زندهگي چالرم .أرکؤ که تؤ أیي ،ماخ ده دمکالت أستأم .پیه یؤ دأشݢ
شیأت ،ده یؤ جأۍ رسیأت که یأۍ شاخي شیأت .یأف گؤگرد چڤیه ،صیاد پؤر چغڤد بدرشي نه
بازارأن که ده پانده یؤ کویا ڤیه .یأن زڤر ڤه کویا اله نا وخت شي نأیأن .یأن اله تارت کر ،دیگر نمېژ
بخېنده .یأن اله گریه و ناله کر ،چغڤد سکه دست راست أخأیکان که اله یؤ مؤسفید پیدا شي .شته :اې
آدم! شتي کني تؤ مله؟ یأن شته که :فدایت أیم .زه ده یؤ دأشݢ قأتي ژهأندیواألف ڤیم .ماخ یؤر چڤیه.
زه ژه ور چغڤدم ،نه بازارأن أیم .مله ده سر نامن نا وخت شي.
ــ ماف کؤ أیأف؟
ــ اې پاپ جان! پادشاه پؤر عاشق نه پري زادین .ماخ نه پري زادین أیم.
ــ ماف أیأف ،وه جأیش مشکل أستأت.
ــ فدایت أیم ،اول خداۍ ،دوم خیأنت که یؤ ارگ چیکني ،االجي چلېت .ــ أۍ ڤه پادشاه پؤر ،و وزیر
پؤر ڤنا ده یؤ تیپه ،وره یؤ غار أست .ڤه پادشاه پؤر قأتي ژه وزیر پؤرأن دم ده غار نلڱاڤ ،خیأنت
بسم هلل کده ده غار تیا .اگر دیو ودراۍ فرمي ،پري زاده ده پؤسر نه دیوأن وژیت سپوي .تؤ که وره
أیي ،پري زاده فته که ویند ،یؤ خدي و یؤ خشید ،پري زاده ژؤت :اې جوان ،تؤ شکؤ پیداه شي یأۍ
مله ،که دیو فته یؤ لقمه خام کیند! بأد ژاوأن تؤ ڤه پري زاده ژا :اې پري زاد! وشݢا وه عاشقت آغأۍ،
دم ده غار نیاستي .پري زاده ژؤت :مزاق چکن! صیاد پؤرأن قسم یاد کن وه نیرد ده لڤر .دیو بیداري.
ښرأۍ ڤېر بپیت به هواه ،دي ده زمین مري .بأد ژاوأن صیاد پؤر وشݢي حرکت کیند ،بداوي نه
بازارأن .ژه بازارأن غریڤد گؤگرد بدري نه ور که وهأندیوالي .اې ڤهأندیواألف ده دأشݢ گیري کیند.
ژؤت :اې پادشاه پؤر! أس تا أیأم .پادشاه پؤر وشݢي ،قأتي ژه صیاد پؤرأن بدري .بدریأت ده تیپه
رسأت که وره که یؤ غار أستأت .صیاد پؤر ژؤت :اې پادشاه پؤر! تؤ قأژه وزیر پؤرأن ،مله نښا .زه
9

پنا به خدا ده غار تیم ،أرچي که شي .پادشاه پؤر ژؤت  :جاند خؤب .صیاد پؤر بسم هللا کده ده غار
لغأۍ ،بدرشي .که وره یؤ پري زاده نیاستغه.
پري زادین چغڤد:ــ اې آدمین زاد! تؤ شکؤ پیدا شیأۍ؟ پري زادین خدیه و خشیه ،شته که أفسؤز ژه
جوانیأنت ،دیو بیداري ،یؤ لقمه خامت کیند.
ــ اې پري زاد! غم چخر! ڤه دیو لک ،أۍ ده لڤر که عاشقت وره ده لڤر نیاستي.
ــ مزاق چکن ،اې آدم!
ــ به خدا قسم که مزاق چکنم .لک وشݢا! پري زادین ڤه دیو لکر ،نغر نه لڤرأن .دیو بیدار شي ،وژر
که پري زاده چشأت .ښرأۍ ڤېر بپري به هواه ژیه ده زمین دیو مره .ڤه پري زاده ڤد وزیر پؤرأن.
پادشاه پؤر ودراۍ ڤیه .صیاد پؤر ژه غارأن نغر که پادشاه پؤر ودراۍ .وه وزیر پؤر قأتي ژه پري
زادین چشأت :ڤه پري زاده وزیر پؤرأن ڤدغه .صیاد پؤرأن شته :اې پادشاه پؤر! پري زاده کؤ شي؟
ــ اې صیاد پؤر! من ڤه پري زاده چلشݢم .زه ودراییم ڤیه .وزیر پؤر مله نیاستي ڤیه .گمانم وأن ڤد!
ــ اې پادشاه پؤر! أس تا أیأم ،خشأم ژه وزیر پؤرأن ڤه پري زاده.
ــ الزم چشأت .وېس اگر ماخ أیأم ،مردم ڤأماخ مالمتي ایکیند ،که ڤه پري زاده وزیر پؤرأن أڤېزدغه.
وېس وه پادشاه پؤر دعوا کیند .شته که :أیأم کڤه دیر .صیاد پؤرأن شته که :غأشي ،أس تا أیأم.
وشݢایأت ،رواني شیأت .یأۍ ده یؤ دأشݢ رسیأت .اله پادشاه پؤر نواست .صیاد پؤر گخت پیشین
نمېژ بخېندا ،که اله یؤ مؤسفید پیدا شي .ــ اې آدم کؤ روان شیأۍ دم دأشݢأف؟
ــ اې پدر مهربان! پادشاه پؤر پشت عاشقي خأیکان اي.
ــ اې پؤر! تؤ أۍ ده بازار ،وره شمشیر جؤر کن ،بأد ڤاو قأتي غرڤا ،بدرأۍ! که وره شیأۍ ،یؤ چنار
وره أست .سکه چنار یؤ کوېکه أست ،ده کوېکه نام ژه پري زادین نوختغه أست .یؤ أژدار عاشق پري
زادغأن .وه أژدار خیأني ته ده یؤ کوېکه نؤلد ،تؤ که شیأۍ ،ڤه پادشاه پؤر ده یؤ تیپه نلڱاڤ ،خیأني
أۍ ده چنار نیا ده سر ،ڤه خسر ده چنار شاخه ترانج .که أژدار آغأۍ ،اگر فکه ڤه نظر چکر ،ڤه
پؤسر وستي ده کوېکه ،نؤلد .اگر فکؤ ڤه وژر فته لشݢ فرؤ خیشݢ.
ــ جان خؤب ،زه أیأم ڤمن رخصت کن! یأن مؤسفیدأن ڤه صیاد پؤر رخصت کر .صیاد پؤر قأتي ژه
پادشاه پؤرأن شیأت .رسیأت ده چنار .ڤه پادشاه پؤر نلڱېڤده ده تیپه ،صیاد پؤر شي ،نغر ده چنار .ڤه
خسر ترغد ده چنار .یؤ وختي ڤیه که أژدار پیاده شي .زمین ژه زؤر أژدارأن بألرزي .أژدار آغأۍ
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رسي ده کوېکه .زیارته کر أژدارأن ڤه کوېکه .بأد ژه زیارت کراوأن وستاۍ ڤه پؤسر ،ودراۍ .صیاد
پؤر ژه چنارأن خاڤد ،وژر ڤه أژدار ،که ودراۍ .ژیه پیه شمشیر ڤه پؤسر ژه أژدارأن سکست ،لره
چاست .ژه أژدار یرڤأن یؤ مدرهغه چاست .صیاد پؤرأن ڤه مدرهغه غرڤد ،ده خؤگه وزناۍ ،دریه ده
یرڤ .ژه پیشکېنأن ژه أژدارأن یؤ تسمه خیشݢه .قأتي ژه خسرأن غرڤد ،بدأرشي ،ڤه پادشاه پؤر
وشېڤده :أس مله ،اې پادشاه پؤر ،که ڤه أژدار ماشݢم .پادشاه پؤر وشݢاۍ شکر خداۍغان بجا ایکر.
بأد ژاوأن شي وره که صیاد پؤر که وأن ڤه أژدار ماشݢي .بأد ژاوأن حرکت کرأت نه گؤشۀ دأشݢأن.
ده گؤشۀ دأشݢغأن یؤ قلعه ڤیه .رسیأت ده دروازه قلعهغأن .اله کرأت ڤه دروازه ،لغأیأت ده قلعه که
وره یؤ پري زاده نیاستغه .پري زادین شته که :اې آدمین زاد! مله شکؤ پیدا شیأۍ؟ صیاد پؤرأن شته
که :نسیب لېت.
ــ چابک نیا که أژدار ایست ،فرؤ خیشݢ فته.
ــ اې پري زاد اگر ڤه أژدار ماشݢیم فرمي شتي دألي؟
ــ کأۍ ڤه که ڤه أژدار ماشݢ ،زه به نکاح مسلماني ڤاو آدم شفي ایکنم .صیاد پؤرأن نڤر ڤه تسمه ژه
کراستأن ژه أژدارأن.
ــ زه بخششه نه ته.
ــ اې پري زاد! تؤ نامن یخه فرمي ،من یؤأندیوال الرم ،عاشق تکان أست .تؤ ڤاو شفي کن!
ــ دلت ،ته ڤه أژدار ماشݢت ،وېس اختیار الري ،که ده دریا لغاني ،یا نه پادشاه پؤرأن دألي .یأن
وشېڤده ڤه پادشاه پؤر :أس مله! پادشاه پؤر آغأۍ وره که پري زاده .صیاد پؤر شکؤڤه ،قاضي أڤېزده.
پري زاده قأژه پادشاه پؤرأن نکاح یه کر .بأد ژاوأن نیاستأت ده قلعه تا چېندگاه وخت .صیاد پؤر روان
شي نه وطنأن ،ڤه پادشاه پؤر شته :تؤ ژه قلعهغأن چنیا بیرؤن! صیاد پؤر ژل وشݢاۍ رخصت شي.
ڤه مدرهغه دریه ده یرڤ ،شته :به حق مره سلیمان پیغمبرغان که ڤمن ده وطن رساني! صیاد پؤر
کوییا گشݢ ،هوا خیشݢه ،بدر شي نه وطنأن ،رسي ده وطن .شي وره که وه تات ،سالم کر .سالم
علیکم ،اې تات مهربان! ولیکم سالم اې پؤر نازنین ،تؤ کؤ پیدا شیأۍ؟
ــ اې تات ،زه قأژه پادشاه پؤرأن پشت عاشق پادشاه پؤرغان ڤیم.
ــ شتي ایکرأف؟
ــ اې تات! ڤه پري زاده لیم نه پادشاه پؤرأن .وېس زه آغأۍم مله أیم وره که پادشاه.
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ــ جاند خؤب! صیاد شي وره که پادشاه سالم کر :سالم علیکم ،اې پادشاه مهربان!
ــ ولیکم سالم .صیاد! شتي خدمت؟
ــ خبر ژه پؤرأنت أڤرم.
ــ أڤاز ڤه پؤرت مله .صیادأن شته :اې پؤر! أس مله .صیاد پؤر آغأۍ ،سالم کر نه پادشاهأن.
ــ اې صیاد پؤر! کؤ ڤیأۍ؟
ــ قأژه پؤرأنت ڤیم.
ــ وه پؤرم کو؟
ــ قأژه پري زادین ده یؤ قلعه أست .وېس مله زه نه ته آغأۍم که أس تا أیأم وره که وه پؤرت ،أڤازم
ڤه پري زاده قأژه پؤرأنت نمألن .پادشاهأن شته که :بسم هللا! وشݢا تا أیأم.
ــ اې پادشاه! تؤ لشکر ڤنا ،والقي قأژه خسرأن غرڤا.
ــ جاند خؤب .پادشاهأن امر کر نه وزیرأن که :وزیر ڤه لشکر قأژه خسرأن ڤنا .وزیرأن شته :بسم هللا.
وشݢایأت ،دریشي کرأت ،نغرأت ،ڤه یاسپأف شان غرڤدأت ،سواري شیأت ،حرکت کرأت ،بدري
شیأت ،نه ور که پادشاه پؤر شیأت .ده یؤ دأشݢ رسیأت که یؤ آدم مښي سکه سڤده غرڤدي فلکي
ژؤت ،ایست .صیاد پؤرأن شته که :اې آدم! شتي گپ أستأت ،تؤ پیاده فلک زده أسي؟ وه آدمأن شته
که :أچ راۍ چشأت .صیاد پؤرأن شته که :به خدا قسم اگر چژاي زه فته مزم .آدمأن شته :یاران خدا
زه په شتي ایکنم؟ فکر کر که :زه نم آدمأن شتي ژایم؟ چرت ژیه شته :اې آدم! من دُر ده پادشاه
خیرات خؤرم ،شکأمبه مکان باري ،فلک زده آغأۍم.
ــ شتي خیرات ڤیه؟ وأن آدمأن شته :پادشاهأن یؤ پري زاده أڤېزدغه ،وېس شرط بسته کري که :من
شفي الرم .تا چهل میښ ژمن ،شته شرط فرمي ،بأد ژه چهل میښأن اگر شفي ژمن پیدا چشي ،خیر و
خالص.
ــ اې آدم پنایت به خدا .صیاد پؤر ژه یاسپأن خاڤد ،ڤه پادشاه قأژه لشکرأنش لکر ده دأشݢ .ڤه
مدرهغه دریه ده یرڤ ،شته :به حق سلیمان پیغمبرغان که ڤه من ده پادشاه پؤر قلعه رسېند .صیاد پؤر
کوییا گشݢ وشݢاۍ تره هواۍ ،بدرشي ،رسي ده پادشاه پؤر قلعه که پادشاه پؤر سکه چارپاهي
نواستي .صیاد پؤرأن وژر :پادشاه پؤرأن نفس چلېت .وشݢاۍ ،وشکغد ڤه کریه که ژأیأن ده لیڤدېن
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سکه یؤر لغېندغه ،یأن غرڤد ڤه کریه ،لغېنده ده یاوگه ،شي ڤاو مؤژېڤده پادشاه پؤر وشݢاۍ ژه جأۍأن
شته که :اېأندیوال! چي لکرت ڤمن ،زه ودرایم ڤیه.
ــ تؤ مریأۍ ڤیه ،خداوند (ج)أن زنده یت کر .اگه نه تؤ فیصله شیأۍ ڤیه .بأد صیاد پؤرأن شته :تؤ مله
نښا زه أیم پشت پري زادغان .پادشاه پؤرأن شته :غأشي .صیاد پؤر وشݢاۍ دریه ڤه مدرهغه ده
یرڤ .شته :به حق سلیمان پیغمبرغان که ڤمن ده شهر پادشاهغأن رسان! صیاد پؤر کوییا گشݢ
وشݢاۍ تره هواۍ .شي ده شهر نه پادشاهأن رسي ،شي ده یؤ زري ݢأۍ ،طلوي نأغن .زریکین شته
که :اې دیوانه! دم شهر سگ و مرغ ژه خیرات پادشاهغانأن بیت .تؤ چرگ دیوانه ژه زریکین نأغن
طألوي؟ ماخ پگه و بیگه جیره أڤرم ،ژه پادشاهأن خیأني نأغن چکݢاڤم .و شفیأن شته که :وشݢا
چأقان ،نأۍ جوانأن نأغن کݢاڤ .زرأکه وشݢاۍ ،نه جوانأن نأغن کݢېڤده .أڤر وستاۍ سکأپیر نه
جوانأن .یأن غرڤد کڤدر ژه نغنأن خؤره .زریکین شته که :اې جوان ته نأغن طلویېت ،وېس چي
چخري ڤه نأغن؟
ــ اې مام! من یؤ مقصد دیگري الرم .نڤر سکه نأغن نأین هفت هزار رؤپیه .بأد پیسته ڤه زرأکه ،که:
در چېند که پادشاهأن أڤېزدغه ڤه پري زاده؟
ــ در یک کم چهل ،سأر چهل اي؛ سأر چهل رؤز أیأفغان که پره شي ،نکاح اي.
ــ اې مام! تؤ أۍ وره که پري زاده ،حوال آوینغان أڤر!
ــ زه چرگ أیأم وره که وه؟
ــ که نه نأغنأن که شیأۍ ،ڤه پري زاده څبا تا پري زاده ژؤت که :اې زري! ته چي څبدت ڤمن؟ تؤ
ژا :یؤ آدمأن ڤم مدرهغه نه ته شکار ،تا پري زاده ڤزېند .بأد پري زاده ژؤت :ڤمه زه شتي ایکنم؟ تؤ
ژا که :وأن شته ده یرڤ درېد ژؤت :به حق مره سلیمان پیغمبرغأن که زه وره که صیاد پؤر رسم .بأد
زرأکه شي نه نأغنأن شي ده پادشاه جأۍ رسي .لغأۍ وره که پري زاده .نیاست ده الڱأخه ،ڤه پري
زاده څبد .پري زادین شته :اې مام! چي څبدت ڤمن؟ ته شتي مقصد ڤیه ،که ڤمن څبدت؟
ــ نه ته یؤ آدمأن یؤ مدرهغه شکارغه .پري زادین شته که :وه آدم شتي نام؟
ــ ڤه نامش چڤزانم ،لیکن که پیستم :تؤ کأۍ پؤر .شته :صیاد پؤر .پري زادین شته :زه ڤه مدرهغه
شتي ایکنم؟ زریکین شته که :صیاد پؤرأن جېفته ده یرڤ درېد ،ژؤت که :به حق مره سلیمان
پیغمبرغأن که زه وره که صیاد پؤر رسم .پري زادین شته :غأشي مام جان .زرأکه بدره شي.
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پادشاهأن خیراتش خالص شي .شته که :اې پري زاد! شرط مان تمام شي ،وېس أس که زه نکاح کنم.
پري زادین شته ڤه پادشاه :جان خؤب ،تؤ ڤه یؤ زرأکه خزداڤ ،مله که زه.
ــ خاب! پادشاه شي ،ڤه زرأکه جېفته اله که پري زاده .زرأکه شي وره که پري زاده .پري زادین
ڤه زرأکه شته که :اې مام جان! تؤ أۍ ڤه پادشاه ژا که :پري زادین شته :شرط مکان و پادشاهغأنأن
ښرأۍ ساعت وزاۍ! بأد ژاوأن پره اي .تا وحدۀ مکان پره چي اي ،کدیڤه مله که زه چي ایست ،زرأکه
وره که پادشاه شي ،شته :اې پادشاه مهربان! پري زاده ژؤت :مدت أماخغأن پره چشي ،بأد که مدت
أماخغأن پره شي ،نکاح کیند پادشاه .پري زاده ژه قلعه پادشاهغأنأن نغر ،دریه ڤه مدرهغه ده یرڤ.
ــ به حق مرۀ سلیمان پیغمبرغان که ڤمن وره که صیاد پؤر رسېند! پري زاده کوییا گشݢ وشݢاۍ
تره هواۍ .رسي وره که صیاد پؤر! سالم کر.
ــ سالم علیکم ،اې ڤراۍ مهربان!
ــ علیکم سالم ،همشیره قدردان! وشݢا تا أیأم وره که پادشاه پؤر .وشݢاۍ صیاد پؤرأن دریه ڤه
مدرهغه ده یرڤ .شته :به حق مره سلیمان پیغمبرغان ،که ماخ وره که پادشاه رسأم .یأۍ کوییاکي
گشݢأت ،وشݢایأت تره هواۍ .شیأت وره که پادشاه پؤر .ڤه پادشاه پؤر صیاد پؤرأن شته که :اې
ڤراۍ! ته وېس مله نښا ،زه أیم وره که تاتت .پادشاه پؤرأن شته :غأشي .صیاد پؤر شي وره که پادشاه
شته که :اې پادشاه مهربان! أستأم وره که وه پؤرت .پادشاهأن شته :تؤ رذل ،ڤه ماخ ڤدت ده دأشݢ
لکرت ،خیأني رستأۍ .صیاد پؤرأن شته :اې پادشاه مهربان! أس تا أیأم .پادشاه وشݢاۍ روان شي،
وره که وه پؤر ،بدرشي ،رسي وره که وه پؤر .وه پؤر آغأۍ أپیر نه تاتأن .سالم کر :اسالم علیکم،
اې پدر مهربان! وه تاتأن شته که :ولیکت به سالم ،فرزند نازنین! بدرشیأت نه درؤن نه قلعهغأن وره
که پري زاده .پري زاده وشݢاۍ ،شته :سالم علیکم ،اې پدر مهربان! پادشاهأن شته ولیکم سالم ،اې
فرزند مهربان! پادشاه اله نیاست ،بأد ژلأن غرڤدأت ڤه سامان شان بار کرأت ده یاسپأف ،ده خرأف،
بدري شیأت .رسیأت ده یؤ المه .وره خیمه ژیأت ،یؤ بازرگانأن ڤه پادشاه مهماني کر .خشېمه نه
پادشاهأن بازرگانأن لیه .سأر ژلأن پادشاهأن حرکت کر بدر شي ،رسي ده خأۍ پادشاهي اش.
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زرأکه و کأل نأویسش
ڤیه چڤیه زرأکه ڤیه .زریکین یؤ کأل نأویس ڤیه .یأۍ زریکین أچکؤ زندهگي ،گزأران چي اي ڤیه .ڤه
نأویس جېفته نه جنگألن که :ته أۍ ژه جنگألن أڤر ایزما .وه نأویس شي ژه جنگألن ژیه ڤیرا ،أڤر،
یاۍ ده بازار پري سته .غرڤد پیسه ،أڤر لیه نه مامین .وه مامین غرڤد ڤه پیسه ،ژه نأویسأن ،شي نه
بازارأن خت یأري ،چاۍ ،رؤغن ،برنج ،أڤر ده ݢأۍ ،ڤاو گزه ران کر تا چېندگاه وخت .بأد کألأن
غرڤد یاخیه ،پره کر ڤه جواله ،ڤن ده جواله لغېنده یؤ افغاني قران(پیسه اسپنمین) ،دفت یاۍ ده بازار
که وره یؤ گلکار خأیه چیند .وه گلکارأن شته که :اې آدم تؤ ڤه ڤیرا وستا ،أس نامن کمک کن .کألأن
شته که :وستاد! ته ڤه خأیه کؤژهغه چنایغت .گلکارأن شته که :تؤ أس چنا که تؤ چرگ چني ،زه ڤه
کوېکه نه ته دألم .کأل سناۍ ده خأیه .ڤه گلکار شته که :تؤ کوېکي دأل نامن به شرطي که تؤ پلڱغه
چلکني ،من ده جواله پیسه پر ایکریم .وه پیسه که تؤ پلڱغه لکني ،یاخیه گردي .گلکار ژؤت که :زه
پلڱغه چلکنم .کأل گخت خأیه چنایا .ده قالچ کأألن ڤه خأیه چناۍ ،بأد ڤیه که گلکارأن ڤه کوېکه
شکأبیه ،که بلڱغه لکر .کألأن شته :زه ڤه جواله وژرم ،شاید ڤن ده جواله وه بؤۍ ژه پلڱغین ،چرسیي
فرمي .تا کڤه که بؤۍ ژه پلڱغین رسي ،یاخیه گردي .وره که بؤۍ چرسي ،پیسه أست .گلکارأن غرڤد
ڤه جواله اله یه کر ،ده ته که یاخیه .بأد گلکارأن فرشأدیه ڤه جواله ،که ڤن ده جواله پیسه أست .کألأن
شته :اله بؤۍ ژه پلڱغین چرسیي ،پیسه أست .گلکار خجالت شي که عجب نسحق شي .گلکار وشݢاۍ
شي ،قرض کر پیسه ،أڤر لیه نه کألأن .کألأن غرڤد ،دریه ده جواله وه جواله پره شي ،دفت ڤه
جواله ،شي نه ݢأۍأن .ده ݢأۍ ڤه پیسه وستاۍ ،جېفته ڤه زرأکه که :تؤ أۍ ده بازار خن قالیني،
بسترهغي ،أڤر! زرأکه شي ده بازار ،خت قالیني ،بسترهغي ،پالسي ،أڤر ده ݢأۍ فرش کر .مردم خبر
شی :وأن یؤ جواله پیسه أڤري .پیستأت ڤه کأل که :ته شتي یایېت ده بازار که ته یؤ جواله پیسه أڤرت؟
کألأن شته که :زه شیم ده جنگل ،دفېڤدم ڤه جنگل یؤ جواله پره ایکرم یاخیه ،یایم ده بازار ،پري ستم
برابر ژه پیسهغأن .مردمأن شتأت که :ماخ ییسأم ،غرڤأت؟ کألأن شته :زاري ایکنأت .مردم شي ده
جنگل دفېڤده ڤه جنگل که پا یاخیه گشݢ ،پري ایکرأت ڤه جواألف ،دفتأت ،یایأت ده بازار ،وشاوأت
که :اینه یاخیه! مردم ده بازار حیران شي که :مه شتي سر که مردم یاخیه أڤیت نه پري ستاأن؟ کأیڤه
یاخیه ژأۍ أف چغرڤد .یأف یایأت ڤه جواألف لغېندأت ،ده دریا ،شیأت نه المین .ده المه ڤه کأل شتأت
که :ته ڤه ماخ باز یلیېت .کألأن شته که :ماف چڤزېندیأف .پس کألأن یؤ جواله پره کر سکرویه ،یاۍ
ده بازار ،ڤأن ده جواله لغېنده پیسه ،شي سکأپیر نه آهینگرأن .آهینگرأن شته :کأل تؤ أس ،دم کن زه
یک ساعت نښم ،ڤه جواله وستا .کألأن ڤه جواله وستاۍ ،ڤه آهینگر شته که :زه دم ایکنم ،تؤ به
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شرطي که ،پلڱغه چلکني .اگر ته پلڱغه لکرت ،ده جواله من پیسه پر ایکریم ،وه سکرویه گردي.
اهینگرأن شته که :زه پلڱغه چلکنم .کألأن شرؤع کر ڤه دم کرا .آهینگرأن لکر پلڱغه .کألأن شته:
خانیت خراب ،ته ڤه پیسه ژه من سکرویه گردېندت .آهینگرأن شته :تؤ ڤه مردم بازي دألي .تؤ ڤه
جواله خالیغه ایکن ،ڤن ده جواله بؤۍ ژه پلڱغین چرسیي .اگر ڤن ده جواله پیسه ڤیه ،زه ڤه جواله شته
پیسه پره کنم ،پیسه غرڤا .اگر چڤیه خالص! آهینگر وشݢاۍ ،خالیغه کر ڤه جواله که ڤن ده جواله
پیسه .آهینگر خجالت شي .کألأن شته که :أۍ ڤه جواله ژه من پره ایکن ،پیسه أڤر! آهینگر شي ،پري
سته ڤه ݢأۍ غرڤد پیسه أڤر .پره کر ڤه جواله ژه کألأن .کألأن غرڤد ڤه جواله بدر شي نه ݢأۍأن .ده
ݢأۍ رسي ،وطن داري خبري شیأت :کألأن یؤ جواله پیسه أڤري .پیستأت که :اې کأل! ته شتي یایېت
ده بازار که یؤ جواله پیسه أڤرت؟ کألأن شته که :من ڤه ݢأۍ ویران ایکرم ،ڤه سکوېتأف گڤېڤدم
سکرویه ایکرم .یایم ده بازار پري ستم ،پیسه غرڤدم .مردمأن شتأت که :ماخ ییسأم ،غرڤأت؟ کألأن
شته که :زاري ایکنأت .مردم شي ویراني کرأت ڤه ݢأۍ أف ،گڤېڤدأت ڤه پارسیأف ،ایکرأت سکرویه،
یایأت ده بازار کأیڤه چغرڤد .آغأیأت ده المه شتأت :کأل ،ته ڤه ماخ فریب لیېت ،خانه خرابي ایکرت.
ماخ ڤه ݢأۍأف ویراني ایکرأم ،گڤېڤدأم سکرویه .یایأم ده بازار ،ژه ماخ کأیڤه چغرڤد ،ماخ فته مزأم.
ڤه کأل زڤرأت که :ماخ غرڤأم ڤأۍ مزأم .کأل رست ،شي ده یؤ دأشݢ که یؤ چؤپان قأتي ژه مالأن
ڤریندي .چؤپانأن شته که :اې آدم! تؤ چي لري ،مردم فته زڤیت؟ کألأن شته که :یأۍ ژایأت که :ماخ
فته پادشاه غرڤأم ،زه چفختم .چؤپان ژؤت که :مردم فته پادشاه غرڤأت ،ته چفختي؟ کأل ژؤت ڤه
چؤپان که :ته ڤه ژغأف دأل نامن ،ڤه من ژغأف آغدا ته! چؤپانأن ڤه ژه غأف لیه نه کألأن .غرڤد ڤه
مښي ،أۍ کر ،ڤد ڤه مال .چؤپانأن آغست ڤه کأل ژغأف شي ده یأیا نیاست .مردم رسي غرڤد ژه
یأیاکن لغېندأت ده دریا ،ڤد یاوگین ،کألأن ڤه رمه أیي کر ڤد نه ݢأۍأن .مردم حیراني شیأت ،که ماخ
ڤه کأل لغېندأم ،ده دریا ،کأل ده دریا چمري ،ژه دریاأن یؤ رمه مال أڤېزده .مردم شي وره که کأل
پیستأت که :اې کأل! ماخ فته لغېندأم ده دریا ،ته ڤه مال شکؤ أڤېزدت؟ کألأن شته که :ماف نامن وطن
داري چکرأف .ڤه من ده مألین ده دریا چلغېندأف .مألین ده دریا که لغېندیأف ڤه من پانج رمهغي مال
أڤېزدیم .ماف لغېندأف لب ده دریا ،من یؤ رمه أڤېزدم .مردم ژؤت که :ماخ أیأم ،بپرأم ده دریا ،پراوأم.
کأل ژؤت که :زه ڤه مال ڤنم سر پیه یأیا ،وه مال که ده دریا أست ،حرکت کنأت .بأد ماف بپریت.
وأف بأد ژاوأن الخ ژي کرأت .بپریأت پا غرقي شیأت ،مرأت .وه ولي شیأت ،میان پاچغي ده میدان
وزایأت ،چېندگاه وخت قناعت کرأت ،کدي مالؤم چي شي .ژنکي یک جاۍ شیأت ،شیأت وره که کأل.
شتأت که :اې کأل :ته ڤه ماخ خانه خرابي کرت ،ڤه شفيیأف ژه ماخ رؤۍ آبي کرت .تؤ ڤه ماخ وېس
صاحبیغي ایکن .کألأن شته که :زه ڤه ماف به شرطي سایبیغي کنم که ،ماف خشأوه چفرخأف .وه
ژنکأف شتأت :کدیڤه خشأوه ده وېره فرخي؟ کأألن شته که :زه در خشأوه ڤه ماف آزمؤدي کنم ،بأد ڤه
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ماف صاحبیغي کنم .اگر ماف ده وېرأف فرخیأف ،ڤه ماف جمله مزم .یأف شتأت غأشي .بیگه کألأن
یؤ تاال دریه شېشپ ،کݢېڤده ،لیه نه ژنکأف .جمله نلڱېڤده ده یؤ ݢأۍ .وه ژنکي که ودرایأت ،ڤه شېشپ
غرڤد یاۍ ده نویألف نه ژنکأف دریه ،سأر وه ژنکي وشݢایأت که وېري چألي .و یؤ غین شته :اې
یخي! من فرخیم ده وېره .وه ایدیري وشݢایأت ،شتأت که :ماخ أم فرخیأم ده وېرأف .کألأن نه ماخ
شرهیي کر که ده وېرأف چفرخأف؟ وشݢایأت ،سأر ڤه لڤرأف الهاي کرأت نغرأت رستأت که کأل ڤه
ماخ چمېشݢ .کأل آغأۍ که ده ݢأۍ کدي چش .کأل تجار شي ڤه مامه شته که :اې مام! تؤ أۍ ڤه
پادشاه لغده نامن ژا :وله! زرأکه ژؤت :اې نأویس! پادشاه ڤه من مېشݢ .کأل ژؤت که :فته پادشاه
أچکؤ چژؤت .زرأکه شي وره که پادشاه ،عرض کر نه پادشاهأن که :اې پادشاه مهربان! من یؤ نأویس
الرم ،تؤ ڤه لغده دل ناوأن .پادشاه ژؤت که :اې نجیس! تؤ أۍ ڤه رنگت ڱباڤ ،زه ڤه لغده چدألم.
زرأکه نغر ،شي .وه نأویسأن پیسته که :اې مام! شتي ایکرت؟ زریکین شته که :اې نأویسا! پادشاهأن
شته که :أۍ ڱب أۍ که زه فته مزم .زه ڤه لغده چدألم نه کألأن .وه نأویسأن شته که :اې مام تؤ یؤ تا
أۍ! وه ڤه لغده دیلد .زرأکه شي وره که پادشاه وله ،شته ڤه پادشاه وله که :من یؤ نأویس الرم .تؤ ڤه
لغده دل نامن نأویسأن .پادشاهأن ڤه وله پیسه شته که :زرأکه شتي ژؤت؟ پادشاه ولین شته که :زرأکه
ژؤت که ته ڤه لغده دل نامن نأویسأن .پادشاهأن چغڤد ،شته ڤه وزیر که :اې وزیر! زریکین ڤه ماخ
بیزاري کري ماخ چرگ ایکنم؟ وزیرأن شته که :پادشاه! تؤ ڤه کأل طألوا ،جاف تا اي ،خبر ژه
میراکأن أڤیت .یه کأل ده دشݢأف مري ،خالصي أیأم ژه زریکین .پادشاهأن ڤه کأل طلوي ،شته که:
اې کأل! تؤ أۍ خبر أڤر ژه میراکأن .ته زه دألم ڤه لغده نه ته .اگر ته خبر ژه میراکأن چأڤرت ،زه ڤه
لغده نه ته چدألم .کألأن شته که :غأشي زه أیم ،خبر ژه میراکأن أڤرم .کأل آغأۍ ده ݢأۍ ڤه زرأکه شته
که :اې مام! تؤ ایکن تؤشهگي نامن ،تا زه أیم خبر أڤرم ژه میراکأن .زریکین شته :اې نأویس! ته کؤ
پراوي ڤه میرا که ته خبر أڤري ژه میراکأن؟ کألأن شته که :اې مام! خدا مهربان! زریکین ایکر
تؤشهگي نه نأویسأن .کألأن غرڤد ڤه تؤشهگي ،شي .شي ده یؤ دأشݢ ژیه ،خاڤد ده ایدیر دشݢ ،شي
ژه پأألف شأل ،زغڤدا چکرکر .شي ڤن ده یؤ کوېکه ،نواست .جاند خشیه ،شته :اې خدای پاک! زه ژه
پألف شأل شیم ،دم دأشݢ شتي چاره ایکنم .کأل اله ودراۍ .خؤجه خضرأن ڤه کأل دأکه ایکر .کأل
وشݢاۍ .خؤجۀ خضرأن پیسته که :اې آدم! ته دم چؤله دأشݢ شکؤ پیدا شیأۍ؟ کألأن شته :فدایت أیم،
ڤه من پادشاهأن جېفته که :ته خبر أڤر ژه میراکأن .وېس زه مله حیران وزایم .خؤجه خضرأن شته:
وشݢا! کأل وشݢاۍ .خؤجه خضرأن شته :ڤه چامأف نمڱا! کألأن ڤه چامأف نمشݢ ،خؤجه خضرأن
غرڤد ڤأۍ پیه الست .شکأبیه تره هواۍ ،ڤد وستاۍ سر ده یؤ دأشݢ شته که :تؤ أۍ ڤن ده أود ،خشأوه
فرما ،سأر پگه أۍ سر ده أود .میرا پگه دي .سر ژه أودأن ڤه میرا درایأت زأجیري ،نینڱأت سر ده
أود ،سر پگه أۍ نښا وژر ڤه میرا که نیرد .ڤه کأل شته که :وژر پأس أس ده خاریز .ژه خاریزأن
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غرڤا ،درا ده جؤکأفت .کأألن شته که :وه خاریز شتي بکار اي که زه ڤاوأف غرڤم؟ خؤجه خضر
ژؤت که :وه خاریز جمله یاقؤت أست .کأل شي سرده دأشݢ ،نیاست خشأوه .سأر ژه ورأن وشݢاۍ،
پگه سرده أود نیاست وژر که لغېندأت زأجیري ،خیشݢأت ڤه میرا ژه أودأن .کأل ژل وشݢاۍ آغأۍ ده
خاریز ،غرڤد ژه خاریزأن دریه ده جؤکأف ،آغأۍ رسي سر ده دأشݢ ،که خؤجه خضر وره ڤرېندي،
شته خؤجه خضرأن که :ڤه میرا لشݢت؟ کألأن شته که :ڤه میرا لشݢم ،ڤه کأل خؤجه خضرأن غرڤد
پیه الست ،شته :ڤه چامأف نمڱا! ڤه چامأف نمشݢ ،ڤأۍ شکأبیه تره هواۍ ،ڤد رسېنده ده ݢأۍ ،شته:
کأل! پنایت به خدا .ژه پادشاهأن ڤه شرط یایأت .کأل شي ده ݢأۍ که وه مامه نیاست غه .وه مامین
پیسته ،شته که :اې نأویسا! شتي ایکرت؟ کألأن شته :خبر ژه میراکأن ،أڤرم .زرأکه وشݢاۍ شي وره
که ،پادشاه شته :نأویس ژه من آغأۍ ،خبر ژه میرا کأن أڤر .پادشاهأن شته :ژا تا ایست .زرأکه آغأۍ
شته ڤه نأویس :أۍ که پادشاهأن فته طلویي .کأل شي وره که پادشاه ،رسي .سالم کر نه پادشاهأن .شته
که :اې پادشاه زاده! أس مله نښا! پادشاهأن ڤه کأل چڤزېنده ،چغڤد پادشاهأن ڤه وزیر ،شته که :وزیر!
أس تا دألم ڤه لغده نم آدمأن .وزیرأن شته :ته صبر کن تا کأل ایست .بأد ڤاو پرسأم .ڤه کأل پیستأم ،بأد
دأألم نم آدمأن .کألأن شته که :اې وزیر! زه وه کأل أستم .پادشاه حیران شي ،که مه مله ملخ جوان
چڤیه او .وزیرأن پیسته که :اې کأل! شیأۍ خبر ژه میراکأن أڤرت؟ کألأن :بلی! أڤرم .خبر ژه
میراکأن .چرگ أڤرت؟ میرا کؤ ڤیه ،شکؤ نیرد؟ کألأن شته :میرا ده یؤ أود ڤیه ،ژه أودأن درایأت
زأجیري ،نېنڱأت .وزیرأن شته که :نشان ژه أودأن شتي؟ کأل چغڤد شته :نشان ژه أودأن نامن ده
جؤکأف .وزیرأن شته که :دأل ڤه نشان ژه أودأن .کأألن نڤر ڤه نشان ژه أودأن لیه نه وزیرأن .وزیرأن
غرڤد وژر که جمله یاقؤتي .وزیرأن شته ڤه پادشاه که :اې پادشاه! کألأن ڤه شرط ژه ماخ یاۍ.
پادشاهأن شته که :نسیب ژه من لغدین نه کألأن ڤیي .پادشاهأن نکاحه کر ڤه لغده نه کألأن .کألأن
غرڤد ڤه پادشاه لغده ،ڤد نه ݢأۍأن.
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پادشاه قأژه ښرأۍ پؤرأف
ڤیه چڤیه پادشاه ڤیه .پادشاهأن ښرأۍ پؤري ڤیأت .یؤ ژه نا دؤست دار ولینش و له ژه دؤست دار ولین
ڤیأت .پادشاه ناجؤر شي ،ڤه پؤرأف شته :زه که مرأم .ماف ښرأۍ میښ نامن قبرباني ایکنیت ،وه
پؤرأف شتأت :غأشي .پادشاه مره .اولي میښ وه خؤشݢي پؤر شي ،نه تاتأن ده قبر .ژیه خیمه خشأوه
نیاست ،که قبرباني کیند .دوازده بجه خشأوه ڤیه که ده أسمینه یؤ میغ پیدا شي ،آغأۍ ده قریب نأیأن
رسي .خاڤد ژه أسمینین ژیه ده قبر نه پادشاهأن .یؤر گشݢ گلخأن شي ،پادشاه پؤر دري ،لکر ،رست.
سأر آغأۍ ڤه خیمه أخأیکان غرڤد بدرشي ،ده یامه یش وه ایدیر پؤر آغأۍ ،که قبرباني ایکیند .خشأوه
ڤیه که میغ پیدا شي ،آغأۍ قریب نه پادشاه قبرأن ،یؤر گشݢ گلخأن شي .پادشاه پؤر دري ،رست .ده
یامه یش نوت نه کأندر پؤرأن رسي .بیگه وه کأندر پؤر شي ده قبر نه پادشاهأن نواست .ڤیه که یؤ
وختي ،ده أسمینه یؤ میغ پیدا شي ،آغأۍ رسي ژیه ده قبر نه پادشاهأن ،یؤر گشݢ گلخأن شي ،پادشاه
پؤر وشݢاۍ غرڤد ڤه تفهک .نه یؤرأن شته :ژا که تؤ کدي ،که دوم پیه تفهک .ژه ورأن وشېڤده که:
ڤمن آشتیکن! پادشاه پؤر ڤرم .وه یؤر یؤ دیو گشݢ ،شته که :الهي شکر که ژه دیندار آخرت چشیم.
پادشاه پؤرأن شته :شتي قرض دار ژه من تاتأن چشیأۍ؟ دیوأن شته :ښرأۍ یاسپي ژه تاتأنت قرض
دار ڤیم .شته :وه تات یاسپیم وېس کؤ؟
دیوأن شته :أس تا دألم ڤه یاسپأف ژه تاتأنت! یاسپأف أڤېزده ،نأیأن لیه .یأن شته که :اې دیوي! یه
یاسپي ڤرمأت ده ته الست امانأتي .دیوأن شته :ژه لمأن ژه یاسپأن غرڤا ،ڤه یاسپأف لک! أر وخت که
نه ته بکاري شیأت ،ڤه لم دؤد کن وه یاسپي نه ته ده أپیر حاضري أیأت .پادشاه پؤرأن شته که :جاند
خؤب .ژه لمأف غرڤد .ژه هپیر دیوأن رخصت شي .آغأۍ ده ݢأۍ ،نیاست .یؤ پادشاهأن دیرأن اوالد
چڤیه .ڤه وله شته :زه أیم تره شهرأف زغوم .وه ولین شته :زه أم أیم .وشݢایأت صفر کرأت ،که ماخ
أیأم .پادشاه نغر ده دروازه .ده دروازه یؤ ملنگي پیدا شي ،شته :اې پادشاه! کؤ أۍ؟ پادشاهأن شته :من
اوالد چالرم ،أیأم اگر کڤه یؤ دوا موای پراوم ،که اوالد اي .ملنگأن شته که :اې پادشاه تؤ چغؤا ،زه ده
یؤ أمینڱه دم درایم ،ڤه رست تؤ خر ،ڤه رست ،دأل نه ولین .لیکن ته ښرأۍ لغدي أیأت ،پؤر چیي .تؤ
ژه ښرأۍ لغدأف ڤه یؤغه نامن دأل ،وه له ناته .پادشاهأن شته :جان خؤب! ڤه یؤ لغده دألم نه ته،
ملنگأن ده أمینڱه دم دریه ،لیه نه پادشاهأن .ملنگ بدرشي.پادشاهأن ڤه أمینڱه تکه کر ،ڤه رست خؤره
خیأني ڤه رست لیه نه ولین .بأد ښرأۍ لغدي پادشاهأن شیأت .یأۍ لغدي ستري شیأت ،پادشاهأن شته
که :زه شرط بسته ایکنم ،أرکأۍ که ڤه شرطم یاۍ ،ڤه لغدأف دألم ناوأن .پادشاهأن یؤ قرغأن جؤر
ایکر ،هفتاد گأز وه بألندي ژه خأیین ،ده خأیه أکاندیي غرڤد ،ڤزه تېلڱه؛ ښرأۍ دستمالي ده قرغأن
بیرقي جؤري ایکر ،لغېنده ده قؤره .شته :أر جوان پیدا شي ،ڤه ڤزه ده قرغأن غرڤد ،ښرأۍ ڤېر دوره
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لیه ،ڤه دستمال غرڤد ،شي ،ڤه لغده دألم ناوأن .ڤه جأرچي جېفته که :جأر دي ده بازار تا مردم نغؤیأت
که پادشاهأن جشن لېت ،وه مردم أسأت .جأرچيأن جأر ژیه که :اې مردم! با خبري فرمیت که:
پادشاهأن ژه هفت سالهغأن تا هفتاد ساله طلوي نه جشنأن ،ده جشن شرطي لېت ،پادشاهأن :أر کأۍ که
ڤه شرطش یاۍ ،ڤه لغده یش دیلد ناوأن ،مردم جمعي شیأت ،وره که پادشاه شیأت ،نه بزکشيأن .کأیڤه
چکرکرأت ده قؤره لغأیا ،پادشاه پؤرأن نغشݢ که پادشاهأن جشن لېت .ڤه ڤرایأف شته که :اې ڤراۍ!
أسي تا أیأم نه جشن پادشاهغأنأن .یأف شتأت :سأر أیأم .سأر وشݢایأت شیأت ڤه کأندر ڤراۍ خبر
چکرأت ،وه کأندر ڤراۍ وشݢاۍ که وه ڤراۍ شیي .یه وشݢاۍ چاۍ خؤره ،ژه شهرن نغر ،کناره ڤه
لم ژه یاسپأن دؤد کر ،که وه یاسپ پیدا شي .غرڤد ڤه یاسپ ده کاکل زیارت کر ،سوار شي ،بدرشي.
شي ده پانده که وه ڤراۍ پیره أیأت .ژه لرهغأن وشېڤده که :اې مردم! ژه پاندین کنارهغي أییت! یأۍ
گختأت کنارهغي شیا چکرکرأت .وه رسي ،ڤه ڤراۍ ژیه برغه .وه خؤشݢي چاست ژه یاسپأن ،فچشݢ
وه پؤسر .رسیأت ده پادشاه المه که :مردم جمعي شي .یأۍ وره نیاستأت .پادشاهأن شته که :نه ماف
نأغن أڤرم .شیأت ،نأیأف نأغن أڤرأت .یأف نأغن خؤرأت ،وشݢایأت که ماخ أیأم نه بزکشيأن .شیأت
نه بزکشيأن .پادشاه پؤرأن ڤه یاسپ قمچین کر ،که وه یاسپ بپري درؤن ده قؤره .غرڤد ڤه ڤزه،
ښرأۍ ڤېر گرد نه قرغأنأن زغیڤده ،لغېنده غرڤد ڤه دسماألف .قمچین کر ڤه یاسپ .بپري دم بأر .اله
چأک چأک شي ،که ڤه شرط پادشاهغأن یأن یاۍ .بدرشي نه ݢأۍأن یؤ وختي آغأۍ ،ڤه پادشاه ده
دروازه وشېڤده که :اې پادشاه! أس مله! پادشاه نغر شته :شتي ژاۍ؟ شته که :أڤاز ڤه لغدأفت تا ڤنم.
پادشاهأن شته که :یؤ راۍ الرم .پادشاه پؤرأن شته که :شتي راۍ الري؟ پادشاهأن شته که :من ڤه یؤ
لغده نه یؤ ملنگأن واده غه کرغم .پادشاه پؤرأن شته :لغده یت ژمن ،ملنگأن شتي غرض لېت؟ ملنگ
اگر آغأۍ ،تؤ ژا که یؤ آدم ،زؤراوأر پیدا شي ،وأن خیشݢه بزؤر ڤد .ملنگ اگر آغأۍ ،لک تا ایست
نه ور که زه .پادشاه پؤرأن غرڤد ڤه لغدأف ژه پادشاأن ،ڤد ده یؤ دأشݢ ،خیمه ژیه .وه ڤراۍ آغأیأت
قأتي ،ڤه یؤ پادشاه لغده لیه نه یؤ ڤرایأن ،ڤه یؤغه لیه نه ایدیر ڤرایأن ،ڤه کأندره ڤد خیأني .یأۍ یؤ
میښ شیأت وأینه ،وه پادشاه لغدي وزایأت ،ده خیمه .یؤ وختي ڤیه که یؤ ملنگ پیدا شي ،طلوي نأغن.
پادشاه لغدأف شتأت که :مه ملنگ نأغن طلوي .وه خؤشݢغین شته که :اې یخي! ییسا نه ملنگأن ڤه
نأغن .پادشاه لغدین یاۍ ڤه نأغن ،نه ملنگأن .فېته پیه بند پیه الست غرڤد .ڤه پادشاه لغده لغېنده ده پأس
قمچغه ،نه خأۍ یاسپأن ،ڤه یاسپ قمچین کر .یاسپ وشݢاۍ تره هواۍ ،ڤد نه أسمینین ،پادشاه لغدین
شته که :یه شتي بالۍ ڤیه که :نأغن طلوي نأغن یایم ،ڤه نأغن لکر ،ڤه یخأکه ژه ماخ ڤد .پادشاه پؤر
آغأۍ ژه وأینین ،پادشاه لغدین خشیه شته :چي خشیأف؟ پادشاه لغدین شته که :مله یؤ بالۍ پیدا شي.
طلوي نأغن ،نأغن یایم ،غرڤد ڤه یخي که ژه من ڤد نه أسمینین .پادشاه پؤرأن شته ڤه ڤرایأف :ماف
نښیت زه أیم پشت نامؤس أخأیکان .ڤرایأف شتأت :غأشي .پادشاه پؤرأن ڤه یاسپ باد زین کر ،سوار
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شي بدر شي .ده یؤ دأشݢ وه یاسپ الشه شي .ڤأۍ یاسپ لکر دؤد کر ڤه لم ژه یاسپ ابرأن .یاسپ،
ابر ،ده أپیرش پیدا شي .غرڤد ڤه یاسپ ابر سوار شي ،بدرشي ،شي ده یؤ دأشݢ که یؤ ݢأۍ وره .تک
تک کر ده دروازه ،که یؤ ژنکه نغر .شته که :اې آدم تؤ شکؤ که ڤه من تات یاسپ سوار؟ پادشاه
پؤرأن شته :تؤ چرگ آدمه ڤیأۍ ،که ڤه من تات ته ڤزېندت؟ یأۍ شته که :زه پادشاه لغده ،نه دیوأن
وله .پادشاه پؤر خاڤد ژه یاسپأن .دیو وله نه پادشاه پؤرأن یخه ڤیه .پادشاه پؤرأن ڤه یخه تا وختي
چلشݢغه ڤیه ،بأد که اله آغأۍ ،ڤه یخه لشݢ ،بأد ڤزېنده .شي قأژه یخین نه ݢأۍأن .وه یخین ایکر نأغن
نأیأن .پادشاه پؤرأن ڤه نأغن خؤره ،وه یخین شته که :اې ڤراۍ ،کؤ ڤیأۍ؟ وه ڤرایأن شته که :ڤه وله
ژه من دزدأن ڤدغه .وه یخین شته که :ڤه وله شته ملنگأن ڤدغه .وه ڤرایأن شته که :ملنگأن وه جأیش
کؤ؟ وه یخین شته که :ملنگ جان زبردست آدم .ملنگ نه دیوأف پادشاه أستأت .وأن شته :وه ملنگأن
وه جأۍ کؤ؟ وه یخین شته که :نه ملنگأن زؤرت چرسي .وه ڤرایأن شته که :سأر بأندي نامؤس! وه
یخین شته که :چأۍ که ملنگ دست گیرت کیند ،مېشݢت .وه ڤرایأن شته که :اگر مېشݢ أم أیم .وه
یخین شته :خؤب .پادشاه پؤر وشݢاۍ شي .رسي ده ملنگ جأۍ که یؤ قلعه أست ،سرش به فلک.
پادشاه پؤرأن ،وژر ،أچکؤ جأۍ چلېت .زغڤد پانده چپرڤي .یؤ مؤري پیدا کر ،پیه موري لغأۍ ،ده
قلعه که پادشاه لغده وره نیاست غه ،ملنگ ودراۍ .پادشاه پؤرأن شته که :اې پادشاه دختر! وشݢا تا
أیأم .پادشاه لغدین شته که :اې پادشاه پؤر! ملنگ بیداراي فته ،مېشݢ .پادشاه پؤرأن شته :پأنا به خدا
أس تا أیأم .پادشاه لغده وشݢاۍ ،قأژه شفیأن بدره شي .ملنگ بیدار شي که کدیڤه چش وره ،غرڤد ڤه
یاسپ ژه خسرأن ،سوار شي قمچین کر وه یاسپ تره هواۍ .ملنگ شي نه أسمینین .خاڤد ده دأشݢ،
ڤه دم ژه پادشاه پؤرأن ،غرڤد .پادشاه پؤر آغأۍ که ملنگأن ڤه دم ژه پاندین غرڤد ،شته :اې پادشاه
بچه! عجلت رسیي ،وېس فته مزم .پادشاه لغدین ازر کر که :چمزا! به لیاز نه پادشاه لغدین ،ڤه پادشاه
پؤر چماشݢ .پادشاه لغده غرڤد ملنگأن چغڤد ،بدرشي ،پادشاه پؤر حیران وزاۍ ،شي ده یؤ جأۍ
نواست .خشیه به درگاه خدایغان که :اې خدایا! زه شتي چاره ایکنم؟ ملنگ یؤ زأبردست ،آدم أست
که زؤر مکان نه ملنگأن چرسي .ڤیه که اله خؤجه خضر پیدا شي .ڤه پادشاه پؤر شته :تؤ أۍ ژه
بازارأن خنا ،دمبه ،نقل ،کشمش ،پنیر .غرڤا ،اې رسا ده قلعه نه ملنگأن ،وره یؤ ایجره أست ،درؤن
ده ایجره له أژداري ،یؤ تاۍ ژه مایهغین .ڤه دمبه لغان نه أژدارأف ،ڤه نقل ،کشمش ،و پنیر دأل نه
تایأن .غرڤا زین کن ڤه تاۍ ،سوار أۍ ،غرڤا پادشاه لغده پأس قمچین کن ،بدر أۍ! یأن شته :جان
خؤب! پادشاه پؤر شي ،ژه بازارأن ،غرڤد دمبه ،نقل ،کشمش ،پنیر ،شي ده قلعه نه ملنگأن .لغأۍ ده
ایجره که أژدارأن ،غرم بش لېت .پادشاه پؤرأن ڤه دمبه نه أژدارأن ،ڤه نقل و کشمش دریه نه یاسپأن.
غرڤد ڤه یاسپ ،زین کر ،سوار شي ،نغر شي ،نه ور که ملنگ .ڤه پادشاه لغده شته که :اې پادشاه لغد!
وشݢا ،تا أیأم .پادشاه لغدین شته که :دم ڤېر مېشݢت .پادشاه پؤرأن شته :پأنا به خدا ،أس تا أیأم .پادشاه
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لغده وشݢاۍ ،نأیأن ده قمچغه سواره شي .یأن ڤه یاسپ قمچین کر .وه یاسپ وشݢاۍ تره هواۍ،
بدرشي نه أسمینین .ملنگ بدرشي ،که کدي چش! ڤه یاسپ سوار شي ،ملنگأن قمچین کر .وشݢاۍ وه
یاسپ تره هواۍ .بدر شي .ڤه پادشاه پؤر گیر کر ،شته که :دم ڤېر مزم .پادشاه پؤر یاسپأن ڤه ملنگ
یاسپ شته که :تؤ زر شیأۍ ،تؤ ڤمن ،گیر کرا چکرکني ،وه زؤرت نامن چرسي .اگر جهل مکان
وشݢي ،فته قأژه ملنگأن مزم .ملنگ یاسپ ژؤت :شتي ایکنم؟ پادشاه پؤر یاسپ ژؤت :مالق خر تا
ملنگ چیښت ،مري ،ماخ بدري أیأم .پادشاه پؤر نماخ ،ڤه خراک مان ،نقل ،کشمش ،دیلد .ملنگ
یاسپأن ده هواۍ مالق خؤره ،که ملنگ ژه یاسپأن ختا خؤره ،ژیه ده زمین ،مره .پادشاه پؤرأن غرڤد
ڤه ملنگ یاسپ ،سوار شي ،خیأني ڤه خأۍ یاسپ لیه نه ولین .سواري شیأت أڤېلي .رسیأت ده یؤ
جأۍ ،وه خیأنش شته که :اې ڤراۍ! چرگ ایکرت که پادشاه لغده أڤېزدت؟ پادشاه پؤرأن شته که :اې
یخي! خدایأن ڤه اعجلم چرسېندي ڤیه .اگر نه ،ملنگأن ڤمن پگه مېشݢي ڤه .وه یخین شته :خؤب شي
که آغأیأۍ .پادشاه پؤرأن شته که :دیوي کؤ شیي؟ وه یخین شته که :وأینه شیي .شته :کله ایست؟ وه
یخین شته که :پیشین ایست .شته که :دیو که آغأۍ ڤه یاسپ اله کن ،تا ڤه دیو مېشݢ ،وه یخین شته
که :جان خؤب .پیشین شي ،دیو آغأۍ ،ڤه یاسپ اله کر ،یاسپ بداواۍ ،بقأپاۍ ،غرڤد ڤه دیو پیه مالن.
شکأبیه تره هواۍ ،لکر که دیو آغأۍ ژیه ده زمین ،دیو مره .یاسپ خاڤد ،آغأۍ اله که پادشاه پؤر.
پادشاه پؤرأن شته که :اې یخي! وشݢا ،تا أیأم .وه یخه وشݢاۍ ،غرڤد ڤه سامان خیکان ،بار کر ده
یاسپأف ،بدري شیأت .رسیأت ده یؤ المه .یؤ آدمأن شته که :اې پادشاه زاده ،تؤ کؤ ڤیأۍ؟ پادشاه
پؤرأن شته که :سیل ڤیم .اله خشأوه ڤیأت ،سأر ژألن وشݢایأت ،باري کرأت ڤه یاسپأف ،بدري شیأت.
رسیأت وره که وه پادشاه پؤري .پادشاه پؤري وشݢایأت ،که ڤراۍ ژه ماخ آغأۍ .پادشاه لغدي ژایأت:
الهي شکر که وه یخه که ژه ماخ پیدایه شي.
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امیرحمزه و میرنگاره
یؤ میښ امیرحمزه قأتي ژه میرنگارین درؤن ده چهار باغ نه سیل گشت خأیکانأن شیأت .یأف تا یک
ساعت درؤن ده چهار باغ سېل مالقات ایکرأت .پس ڤیه که چفیر کوییاݢي آغأیأت ده ته ده چنار أپیر
ده سرحوض .امیرحمزه به أمراۍ میرنگارغان نیاستغغي ڤیأت ،که یأۍ چفیر کوییاݢي ،سکأپیر
نیاستأت .عرض ایکرأت ژه امیرأن ،که :ماخ تخت نشیني مان ده شهر مصر ،ده پأس کؤهي قاف که
شهرستان مان ڤیه .دیوأن آغأۍ ،ڤه شهر مان .صاحب شیي ،ڤه ماخ ژه جایدادن مان بیرؤني ایکر .در
امید ژه خدایأن و شته امیرحمزهغأن الرم .پأس ڤه ماخ ده شهر مصر جانشیني کني .امیرحمزهغأن،
ڤأۍ أف پیسته که :ژه گؤشه دنیاأن نه پأس کؤهي قافأن چېند مصافه لېت؟ پري أف شتأت که :په
رؤۍي زمین که ته أیي ،شش سال ده پأس کوي قاف رسي ،اگر فته ماخ ڤنأم ده سر تخت به رؤۍ
هوا ژه گؤشه دنایأن نه پأس کوي قافأن ده چهار ساعت رسېندا کرکنأم .امیرأن شته :خاب ،ماف منتا
ژه من أپیرأن رخصت أیین .ڤه احوال ژه من نه صایف الملکأن که پادشاه پريأفغان أست ،رسانین
که یامه امیر ژه گؤشه دنیاأن نه پأس کوي قافأن ،ده شهر مصر ده سأر تخت تشریف أڤېزد ،ڤه ماف
جانشیني ده شهر مصر کیند .صایف الملک ده سر تخت نیاستغه ڤیه که یأف پري أف ڤأۍ مژڱأیي نه
صایف الملکأن رسېندأت .صایف الملکأن جاند خؤشي و خؤش وختي پیش غرڤد و امر لیه که :ڤاو
تختي که زه سوار أیم ده پأس کوي قاف یا ده گؤشه دنیا به سیل أیم ،ڤاو تخت ماف نه امیرأن ییسیت
که امیرحمزه ده سر تخت نیښت ژه گؤشه دنیاأن نه پأس کوي قافأن ایست .ڤه تخت یأف ژه شهر
مصرأن وجېتأت نه گؤشه دنیاأن رسېندأت ،ڤأۍ ده چهار باغ ،حضرت امیر ده لب ده سرحوض ته
کرأت .خیأني شان شیأت ده درؤن حرم حضرت امیر لغأیأت و سالم کرأت حضرت امیرأن علیکم
غرڤد و جاند ڤأۍ أف پیش آمدي کر .یأف نه امیرأن دست بؤسي کرأت .امیرأن ڤه یاران أخأیکانأف
طلوي سکأپیر نه خأیین ،پیسته که :اې یاري! صایف الملکأن ڤه نؤکرأفش به امید خدای و مکان
خزدېڤدي که ڤه شهر مصر که تخت نشین مان ڤیه وه دیوأف ڤه شهرستان مان صاحبي کري .دُر ڤمن
اجازه دأألف که زه ژه گؤشه دنیاأن نه پأس کوي قافأن أیم یا خیر؟ وه یارأفش شتأت :یا حضرت
امیر! أرچي که پرسي ژه میرنگارین پرسا! میرنگارین که أرچي فته اجازه لیه ماخ جمله یمان رضاۍ
أستأم .امیرأن ڤه نام خداتعالیغان ده زبان چغرڤد ،نه میرنگارین شته که :اې دؤست! زه هجده میښ
ژه پأس کوي قافأن پأس نه گؤشه دنیاأن أسم .ژه یارأف ،ژه میرنگارین خداحافیضي ایکر ،درؤن ژه
حرکأن نه چهارباغأن تشریف أڤېزده .ده چهار باغ ده لبي سرحوض وستاۍغه ڤیه .حضرت امیر ده
سر تخت نیاست ،ژه میرنگارین و ژه جمله یارأف خداحافیظي کر .ڤه تخت پري أف وجېتأت ،هواۍ
کرأت ،بدري شیأت .ژه گؤشه دنیاأن ده حد پأس کوي قاف رسیأت .ده سأر کوي قاف یؤ چهار باغ
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غأشي ڤیه .پري أف ڤه حضرت امیر ده درؤن چهار باغ خأمبېڤدأت ،یأف نه حضرت امیرأن شتأت :یا
امیر! آخشه دیوي درؤن دم چهار باغ جانشیني شیي .ماخ ڤه احوالت نه صایف الملکأن ییسأم که
حضرت امیر درؤن ده چهار باغ پأس کوي قاف ته کرأم و خیأن مان ڤه مژڱأیي امیرغان نا ته که
پادشاه مان أستأۍ ،رسېندم .خشأوه ژأیأف گیأشݢ .قصه غرڤأم ژه حضرت امیرأن ،که ده درؤن ده
چهار باغ یؤ درخت مجنؤن بید ته داو حضرت امیر نواست .اله دیو درؤن ژه چاأن فیا سکه سڤده نه
یاوگ لیاوأن نه باغأن آغأۍ .که یؤ جوان پرنؤر ده ته ده درخت نواستي .دیوأن که لشݢ ،یؤ لرزه ده
جان دیوغان لغأۍ .یه پأس رست ،ده سرحوض چرسي ،ڤه خسر درؤن نه چاأن لغېنده .رسي سکأپیر
نه ایدیر دیوأف ،شته :اې رفیقي! ژه آدمأن که ڤه وله یش ماخ و ماف ژه گؤشه دنیاأن أڤېزدغأم ڤیه وه
ژه گؤشه دنیاأن ده پأس کوي قاف آغأیي ،ڤه جمله یمان به قتل رسېند .وس وه آدم درؤن ده چهار باغ
ته ده درخت مجنؤن بید نواستي .یأۍ دیوي ده مشوره ڤیأت .حضرت امیر ده خؤبن ڤیه .خؤجه خضر
حیات ده تاۍ سأر حضرت امیر آغأۍ.
ــ یا امیر! تؤ ژه گؤشه دنیاأن نه پأس کوي قافأن به هوا آغأیأۍ .ژه پأس کوي قافأن نه گؤشه دنیاأن به
رؤۍ زمین أیي! ته نام خدا ده زبان چغرڤدت ،ژه میرنگارین هجده رؤز رخصت غرڤدت ،ده پأس
کوي قاف ته هجده سال وزیي .وېس أر کؤ که دیوأن مقام لېت ده زیر زمین سؤرڤ بکنایغه .ته کمند
چأڤریت ،ده سؤرڤ تؤ چرگ تیي؟ ڤاوأف که تا تؤ به قتل رساني؟ حضرت امیرأن شته :اختیار ژه
خداوند (ج)أن ،شته که تؤ نامن یؤ هدایتي دألي؟
ــ یا حضرت امیر! أرکؤ که سؤرڤ دیوغان ڤیه وه نشانش مه أست که یؤ خرسأگه سر ده سؤرڤ
آوأفغأن نلڱېڤدغغه أست .یؤ سر ژه کمندأن نه خسرأنت ،ده مالن ترانج ،ڤه یؤ سر ده غروه نه
خرسأگین بند کن ،ڤه خسرت پیه غروه درؤن نه چاأن کشاله کن! أر وعده که پألیت ،ده پست رسیأت،
ڤه یؤ سر ژه کمندأن ژه مالنأنت اله کن ،وره که وه دیوي أۍ .أرکؤ که رؤشني نه ته مالؤم شي ،نه
ورژي أیي ،که وه جأۍ ژه نواستاوأن وره أست .ژه من نه ته پند فرمي که ژه یؤ زخمأن له چدي که
پأس وه ڤن جؤري ،ده جان آدمغأن بالۍ گردي .امیر ژه خؤب نأن بیدار شي ،بدر شي ده آخر باغ
رسي ،که یؤ خرسأگه نلڱېڤدغغه أست .ڤه یؤ سر ژه کمندأن ترغد تره مالن نه خأیین ،ڤه یؤ سر محکم
کر ده غروه نه خرسأگین .لغأۍ درؤن ده چاه پهلیش ده پست رسیأت .ڤه کمند ژه مالنأن اله کر ،نه
رؤشني یأن شي ،که یه دیو سکأپیر نهأندیواألف ڤه اخطالت ژه حضرت امیرأن کیند .یأف دیوأف که
ڤه امیر لشݢأت ،یأۍ آخشنأیني ڤیأت نه حضرت امیرأن حمله أڤېزدأت .امیرأن ڤه شمشیر ژه غالفأن
خیشݢه ،نه أر کیېم یأن شېغه زخم ده جانشان ژیه ،یأۍ ڤه أرکؤ چاستأت ،وه یؤغأن شته :اې امیر! یا
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مېر فرم ،یا ده قدم نه مېرأن فرم .چي ته نماخ شېغه زخم به جانمان ژیېت؟ شېغه زخم تا دي ،تا ماخ
فیصلغي أیأم.
ــ اې دیو! استادأنم ڤمن الخ چیخسېڤدي که ژه یؤ زخمأن له دي ،که ده جان آدمغأن پأس بالۍ گردي.
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پادشاه پؤر پهلوان ڤیه
ده یؤ شهر پادشاه ڤیه .یأن پادشاهأن یؤ پؤر ڤیه .وه پؤرش جاند پهلوان ڤیه ،أچکؤ یأن جؤره چڤیه ،یؤ
میښ ڤیه که یؤ پهلوان پیدا شي ،الف کیند که :کدي پهلوان که ،قأتي ژه من پهلواني غریڤد؟ پادشاه بچه
شاه زاده بهرام نام ڤیه .نغر ده مأیدان ،شته :اې پهلوان الف بیجا چدي! وأن لغېنده ،ڤه ڤرگه شته :أس
ده مأیدان ،تیا! شاه زاده بهرام وشݢاۍ ،ڤه دور کمرش غرڤد شکأبیه ،ژیه ده ته .یأن جاند به حق تسلیم
کر ،شؤر مشؤر نه والیأتأف شي ،که شازاده بهرامأن ،ڤه پهلوان ماشݢ .خبر ژیأن وه ڤرایأن پرڤي.
وشݢاۍ ،به نام شازادهغأن آغأۍ .بیگه رسي خبر لیه ڤه پادشاه که سأر ڤه پؤرت ده میدان خزداڤ.
پادشاه حیران وزاۍ که :اگر خزداڤم ،چیکه ڤأۍ أم دي؟ ده مؤزهغأف یؤرزن دریه ،وستاۍ ده تاۍ
سأرش .سأر صبحه لیه ،ڤأۍ خبر کر .یه وشݢاۍ ژه خؤبنأن دریشي کر ،غرڤد ڤه مؤزهغأف ،فېته ده
پأألف که ده ته یؤرزن .شته :یاهلل ،مه تات که نامن دشمن ،ژه ایدیر مردمأن شتي توقع؟ ڤه مؤزهغأف
خالیغي کر ،پأس آغست شته :ژم شهرأن تیر أستم .وشݢاۍ رؤ به بیابان کر ،بدرشي .یأن یؤ برادر
خوان أم ڤیه ،خبر شي ،یه أم دبال أیأنغأن روان شي .وېڤده و شته :زندهگي نامن بیتکان حرام أست.
أرکؤ که تؤ أۍ خدمت تکان زه ایکنم .أمرأۍ شیأت ،بدري شیأت.ده یؤ دأشݢ شیأت که یؤ آدمأن ڤه
له شیرأف غرڤدي ،پیه غویأف نگه لېتي .شاه زاده بهرامأن پیسته که :چي نگه لېتیېت ڤأۍ له شیرأف؟
ــ اې برادر! جبر آغأۍ ،به مثل تکان راه گزر ڤیم ،مه له شیرأف پیه یؤ ڤېر ده سر نامن حمله کرأت.
ڤمأف أڤېألف غرڤدم ،ژه ترسأن الهاي کرا چکرکرم .کدیڤه پیدا چشي ،که ژمأف ڤمن خالص کري ڤه.
شاه زادهغأن شته که :مقصدت یېندژي؟
ــ بلی ،یېندژي .وأن شمشیر خیشݢه ،ژیه که پؤسر یشاخ لره چاستأت .ژه الست شیرأفغأنأن ڤأۍ
خالص کر .یأن آدمأن شته :زه أم خدمتگار نته أستم .وأن شته :برادر من خدمتگار بکار چالرم .وأن
شته :اعالج چلېت تا خدمت تکان چکنم .یأۍ ښرأۍ أمرهي بدري شیأت .چېند بیاباني تهۍ کرأت،
میښ ،خشأوه شي ،وژرأت :گؤشه ده دأشݢ یؤ چریغ گڤي .شازادهغأن شته :تا خبر چغرڤأم ،چأیم.
یأف شتأت :جاند خؤب .یأۍ نواستأت .شاه زاده بدرشي ،تا که خبر ژه چریغأف غرڤم .شي قریب نه
چریغأف ،رسي که یؤ ژنکه الخه که ماه چهارده نواستغه .اله پیسته که :اې یخي جان! چي تاقه غه
نیاستغأۍ؟
ــ اې اې ڤراۍ جان! بدرأۍ پیه پانده یت ،شتي پرسي ژه من؟
ــ أر مقصدي که الري ،زه حاصل کنم.
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ــ زه لغده نه پادشاهأن أستم ،أڤېزدغه ڤمن دم نه أژدارأن ،وستاۍ غه.
ــ چي؟
ــ أر رؤز نوت یؤ آدم لېت .در نوت نامن تاتأن رسیي ،ڤمن أڤېزدغه.
ــ ڤه پشݢه ژه من قایمه غرڤا .شته :پیه الست ڤه کمر بندم قایم غرڤا .غرڤد نیاست ،تا أژدار نیرد.
زماني ڤیه که نغر .یأن فرؤ خیشݢه ،مه ژه جأۍأن چوشݢاۍ ،أر چېند که أژدارأن زؤر کر ،مه ژه
جأۍأن چوشݢاۍ ،شمشیر نگه لېته .ښرأۍ ڤېر که فرؤ خیشݢه ،یه له تکي شي .شاه زاده بهرامأن شته
که :خواهر قیامت ،بدر أۍ نه تات ݢأۍأنت .یأۍ شته که :أرکأۍ که ژه أژدارأن خالصه ایکرغه ،شفي
نامن وه ژي .شاه زادهغأن شته :من وله بکاره چالرم .کنݢیکه وشݢاۍ ،بدره شي ،نه دروازه
پادشاهأن .مأۍ ښرأۍ ده یؤ گؤشه نیاستأت ،خشأوه .سأر صبح لیه ،پادشاه خبر شي .نغر شته :اې
جوانه مرگ! ڤه اوالد مردم أر رؤز دألم .تؤ چي چنیاستأۍ؟ یأۍ شته که :یؤ آدم پیدا شي ،ڤه أژدار
ماشݢ ،ڤمن پأس خزدېڤده که آغأۍم .پادشاهأن شته :ڤاو آدم ڤزاني؟ شته :بلی ،ڤزانم ،شته :زه جمع
کنم ،ڤه نفر ،فته ناوأن ژي دألم .خبرگیري نه أژدارأن جېفته ،که فېل یا مایأن؟ أرکه پیره رسي ،ڤه
خسر خؤن آلؤد کیند که :أژدار من ماشݢم ،ڤه لغده نامن دأل .کنݢیکین شته که :من شرط الرم.
پادشاهأن پیسته :شتي شرط الري؟ کنݢیکین شته که :وأن آدمأن که ماشݢ ،ڤه کله آوأنغأن سکست،
پیه الست ڤه کله ،سر ده أوسته وستاۍ .أرکأۍ که وستاۍ ،زه ڤاو آدم شفي ایکنم .پاداشاهأن جمله ڤه
مردم شهر یکجاۍ کر .أرچي زؤر کرأت ،ڤه کله نه کلشأن رسېندا چکرکرأت .تا شاه زاده بهرام پیدا
شي .شازاده بهرامأن پیه یؤ الست پأس ده جأیش وستاۍ .چأک چأک شي که نأو زماۍ ژه پادشاهأن
پیدا شي .نکاح یه کر ڤه لغده لیه نه شاه زاده بهرامأن .به تخت سلطنت أخأیکان نلڱېڤده ،تخت نأیأن
مبارک باد کر که :زه مؤسفید شیم ،مه تخت سلطنت شته فرمي .به مقصد أپادشاهي پأس رسي.
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یؤ خؤش بخت ڤراۍ
ڤیه چڤیه ،له ڤراۍ ڤیأت .وه یؤ ڤرایأن جاند دولت ڤیه ،وه ایدیرأن أچکؤ چڤیه .دولتدار تا بیگه نؤلد
ارگ چکیند ڤیه .وأن که دولت چڤیه خشأوه مېښأن ارگ کیند ڤیه .أچکؤ ڤأن چلېت .حیران وزاۍ که
زه أمیشه بیکار چنښم ،ارگ کنم ،دولت چالرم .وه ڤراۍ ژه من ژه ݢأۍأن بیرؤن چنیرد ،قطعا ً ارگ
چکیند ،وأن دولت لېت .ژه مݢي یأف کده زه زخمي جاند کارم ،من أچکؤ چش .وه ڤراۍ ژه من ارگ
چکیند ،دیقاني چیکند ،وأن دولت لېت .شتي سر خدا فرمي؟ یؤ میښ خشأوه شي ده زأخمأف ،که یاوگه
درغه .یأن شته :ڤراۍ ژه من خشأوي ارگ ایکیند .تازه وژرم که ده زأمخمأف ،کأۍ یاوگه درغه؟
وژیت که یؤ شخص یاوگه ده زأخمأف درېد .شي زڤر دستگیر کر ،پیسته که :تؤ شتي بالۍ فرمي که
نامن ڤرایأن ده زأخمأف یاوگه دراۍ؟ یأن شخصأن شته که :زه بخت ژه ته ڤرایأن ،یه حیران وزاۍ.
شته که :اې خدایا! نیک بخت آدم وه من ڤراۍ که خیأن نواستي .وه بخت آوأنغأن ،ارگ ایکیند .زه
أمیشه زحمت ایکنم ،گذران مکان چۍ اي .پیسته که :تؤ بخت ژه من ڤرایأن أستأۍ ،وه من بخت کؤ
فرمي که زه أیم ،ڤاو پراوم؟ یأن شته :وه ته بخت ده یؤ دؤ آبگي أست.
ــ زه أیم که بخت ژه خسرأن پراوم .یأن شته که :أۍ ڤه بخت ژه خسرأنت تؤ پراوي .شته :تؤ أۍ پس
بخت أخأیکان ،أرچي که ده پانده رسي ،غرڤا!
ــ غأشي .ژل آغأۍ ده ݢأۍ .ایکر تؤشهگي ،بدرشي .شي ده یؤ جأۍ که یؤ یاسپ ده یؤ میرغه ألف
خؤت .فربه چشي ،زخمي ڤیه .ڤأۍ آدم که لشݢ آغأۍ پیسته که :اې آدم تؤ کؤ أیي؟ یأن آدمأن شته
که :زه پشت بخت أخأیکان أیم .وه یاسپأن شته :ته ڤه بخت پراوي؟
ــأنشاهللا ،پراوم .یاسپأن شته که :ته که ڤه بخت پرڤیېت ژه من طرفأن پرسا ،ژا ده یؤ جأۍ یؤ یاسپ
أمیشه سڤزه میرغه خؤت ،فربه چي اي .ڤاو کدي سوار چي اي ،وه أمیشه زخمین .یأن آدمأن شته که:
غأشي .ژل گیأشݢ ،شي ،رسي ده یؤ جأۍ که یؤ تؤۍ درخت أست .یأن پیسته شته :اې آدم تؤ کؤ
روان شیأۍ؟
ــ زه پشت بخت أخأیکان أیم.
ــ اې آدم! تؤ ڤه بخت کؤ پراوي؟ یه آدمأن شته که :نامن ڤه بخت نجېشتي ،زه أیم ڤاو پراوم .وأن
درختأن شته که :تؤ شیأۍ ڤه بختت که پرڤیېت .ژه من طرفأن پرسا ،ژا که :ده یؤ جأۍ یؤ درخت لب
ده یؤ خؤگه ،أمیشه یاوگه أست ،حاصل چلېت .احوال نامن أڤر! یأن آدمأن شته :غأشي .ژل گیأشݢ
شي .رسي ده یؤ جأۍ که یؤ شیر دم ده پانده نواستي .یأن شیرأن پیسته ،شته :اې آدم! کؤ أیأۍ؟
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ــ پشت بخت أخأیکان أیم .شیرأن شته که :تؤ چرگ آدم که ڤه بخت پراوي؟ یأن شته که :ڤه بخت نامن
کأیڤه نجېشتي .شیرأن شته که :تؤ که شیأۍ ڤه بخت پرڤیېت .ژه من طرفأن پرسا ،ژا :ده یؤ جأۍ یؤ
شیر أست .وأن شیرأن شته :أر چي که ده دنیا ڤیه ،خؤرم ،زه فربه چشیم .که وه بخت نه ته شتي
ژؤت؟ ژل گیأشݢ شي .رسي ده یؤ أپادشاهي که وره پأیره دارأن ڤأۍ چغیڤده ،شته که :اجازه چش
که تؤ أیأۍ .تؤ أس تا أیأم وره که پادشاه ،اجازه غرڤا ،بأد أیأۍ .ڤد وره که پادشاه .پادشاهأن پیسته که:
اې آدم شکؤ آغأیي ،کؤ أیي؟
ــ ژه فالن وطنأن آغأۍم ،پشت بخت أخأیکان أیم .پادشاهأن شته :اې آدم ،تؤ وېس أیي ،ڤه بخت
پراوي؟ یأن آدمأن شته که :ڤه بخت نامن نجېشتي .زه أیم ،ڤه بخت پراوم.
ــ تؤ که شیأۍ ڤه بخت پرڤیېت ،ژه من طرفأن پرسا :دولت عظیمي لېت ،پادشاهي ایکیند ،أمیشه
غمگین أست .ژل یه آدم بدرشي .شي رسي ده دؤآبگي ،نیاست خشأوه .سأر پگه وشݢاۍ ،گیأشݢ ده
دؤآبگي ،که بخت أیأنغأن ده دؤآبگي أست .یأن شي ،ڤه بخت پرڤي ،پیسته که :تؤ بخت ژه من
أستأۍ ،یا شکه ڤه دیر؟ وه بختأن شته که :شته أستم.
ــ تؤ که بخت نامن أستأۍ ،أس تا أیم قأتي ژه من.
ــ تؤ پأس چغؤا أۍ ،أۍ ده ݢأۍ که رسیأۍ ،زه ڤه خسر رسانم.
ــ اې بخت! یؤ جأۍ یؤ یاسپ ده یؤ میرغه ،أمیشه سبزه خؤت ،فربه چي اي .ڤاو کدي سوار چي اي،
مقرر زخم أست .وأن وه تتبیرش شتي؟
ــ وه یاسپ أست یاسپ باد ،ڤاو کدیڤه سوار چشي ،وه أمیشه زخم أست .اگر ڤاو کدیڤه سوار اي ،وه ده
یک ساعت یک ماه پانده زغؤي .ــ اې بخت؛ ده یؤ جأۍ یؤ شیر أست ،ژؤت که :أرچي که ده دنیا
ڤیه ،خؤرم ،فربه چشیم .ناوأن وه دوایش شتي؟ وأن بختأن شته :که تؤ شیأۍ ،ژا نه شیرأن :که ته یؤ
بیعقل آدم گیر کرت ،ڤاو خر ،تا تؤ فربه أیي.
ــ ده یؤ جأۍ یؤ درخت أست ،لب ده یؤ خؤگه .أمیشه یاوگه لېت ،أچکؤ حاصل چلېت .وأن درختأن
شته :ته که ڤه بخت پرڤیېت ،ژه من طرفأن پرسا.
ــ ته ده درخت خزانه أستأت ،کدیڤه فرمي که ڤاو بکأني ،غریڤد وه درخت تازه اي ،میوه غریڤد .شته
که :ده یؤ شهر آغأۍم .یؤ پادشاهأن پیسته که تؤ کؤ أیي؟ من شتم که پشت بخت أخأیکان أیم .شته که

29

شیأۍ ڤه بختت ژا :پادشاه أستم ،سیل ده دنیا جاند ایکرم ،دولت اعظیم الرم ،أمیشه غمگین أستم .وه
بختأن شته که :وه پادشاه ژنکه أستأت ،ژنکین شفي که چڤیه ،وه أمیشه غمگینه أست.
ــ شیأۍ ،ڤه پادشاه ژا که :تؤ ژنکه أستأۍ ،که ته شفي فرمي أمیشه خؤشحاله أیي .ژل وه بختأن شته
که :تؤ أۍ أرچي که ده پانده پرڤیېت ،غرڤا ،أۍ ،زه أسم .ژل چغڤد آغأۍ ،رسي ده شهر نه پادشاهأن.
پادشاهأن ڤأۍ خلوت ایکر ،پیسته :تؤ شیأۍ ،ڤه بخت پرڤیېت؟ یأن شته :آه! شته ته ڤه بخت پرڤیېت،
پیستت ژه من شتي شته؟ یأن شته که :وه من بختأن شته :پادشاه ژنکه أست ،شفي چلېت ،اگر وأۍ
شفي فرمي ،أمیشه خؤشوخته أست .پادشاهأن شته که :خأۍ تؤ ژي خؤب شفي نامن .پأس یه نفر
چفختي ،زه فته چڤنم .پادشاه ژؤت که :پادشاهي ایکن ته ،دولتم نه ته ،ڤمن ڤنا وله .یه نفر چفختي .ژل
رخصت شي ،شي .رسي وره که وه درخت .وه درختأن پیسته :تؤ شیأۍ ،ڤه بخت پرڤیېت؟ یأن آدمأن
شته که :آه! پرڤیم.
ــ ژه من طرفأن شتي شته؟
ــ وه من بختأن نه ته شته که :زیر آوأنغأن خزانه گؤر کرغه أست .کدیڤه فرمي که ڤاو غریڤد ،وه
درخت تازه اي.
ــ تؤ ژي خؤب نفر ته دولت بکار چش؟ ستر فیا أستأت ،بکن غرڤا! یه نفر چفختي که :نامن دولت
بکار چش! ژه ور رسي وره که وه یاسپ .یاسپأن شته که :اې آدم تؤ شیأۍ ،ڤه بخت پرڤیېت؟
ــ ڤه بخت پرڤیم .شته وه یاسپأن که :نامن شتي جېفته؟
ــ وأن یاسپأن صاحب چلېت ،اگر وأن صاحب فرمي که ڤاو زین دي ،سوار اي ،وه زخم جؤر اي ،ڤه
یک ماه پانده یک ساعت زغؤي.
ــ تؤ غرڤا ڤمن صاحیبي کن ،سوار أۍ ،ڤنا .یأن آدمأن چفختیه که :زه پیاده أیم .ژل بدر شي رسي وره
که وه شیر .شیرأن پیسته که :اې آدم! تؤ شیأۍ ،ڤه بختت پرڤیېت؟
ــ آه! پرڤیم.
ــ ژه من شتي شته؟
ــ وه من بختأن شته که :شیر ڤه یؤ بیعقل آدم فرمي که خؤت ،وه فربه اي.
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ــ تؤ ژي خؤب بیعقل آدم أستأۍ ،شته بیعقل در پیدا چي اي .فته وه بختأن شته که :تؤ شیأۍ ده
پانده ،أرچي که پرڤیېت ،غرڤا ،ته ڤه پادشاهي قبؤل چیکرت ،آغیأۍ ده درخت ،وره خزانه ڤیه ،ڤاو
چغرڤدت .شته بیعقل در پیدا چي اي ،فته ژي خرم .شیرأن ڤأۍ خؤره.
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یؤ باهمت پؤر ژه پادشاهأن
ڤیه چڤیه یؤ پادشاه ڤیه .پادشاهأن یؤ پؤر ڤیه .وه پؤر ستر شي پادشاهأن ڤه پؤر شته :زه نه ته وله دألم.
وه پؤرأن شته :زه خیأنم وله ڤنم و ڤه ته وله بکاره چالرم .پادشاهأن شته بدرأۍ أرکؤ که خشه کني
خیأنت ڤنا! دولت زه دألم .وه پؤرأن شته :دولت بکارچالرم .وتاتأن شته :پنایت به خدا ،أرکؤ که أیي.
وه پؤرأن شته :نامن دعا دأل تا زه أیم .پادشاهأن دعا لیه .وه پؤر رخصت شي .شي ده یؤ شهر رسي
که دأۍ شهر کدیڤه چشأت و شهر پا خاک ریز أست .پادشاه پؤر زغڤد جأۍ چپرڤي .شي ده یؤ جأۍ
که یؤ زرأکه ،شته :مامي جان! نامن جأۍ دأل! زریکین شته :جأۍ چالرم .پادساه پؤرأن شته :که یؤ
گزه راني کن .زریکین شته :زنده گي چالرم .پادشاه پؤرأن نه زریکین لیه پیسه زریکه شي ژه
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بازارأن خت رخت خواب ،زغؤمي ،چاۍ و رؤغن ،آغأۍ نه ݢأۍأن .خشأوه تیره شي .پادشاه پؤرأن
شته :اې مام! دم شهر وه رست خشیأت وه رست خدأت .زریکین شته که :اې پؤرا! دم شهر یؤ أژدار
أست که پا ڤه مردم قتلي کري .پادشاه پؤرأن شته که :وه أژدارأن کؤ وه جأۍ اش؟ زریکین شته که:
پست ژه شهرأن یؤ سأرحوض أست .که أژدار وره ژم بیگهأن ناو بیگهأن له مېري ،یؤ ژنکه ،یؤ
زؤنڱگ و خؤراک ژه أژدارأن .در بیگه نوت نه پادشاه لغدین نه وزیر پؤرأن .پادشاه پؤرأن شته :اې
مام! زه أیم ڤه أژدار مزم .زریکین شته :ڤه أژدار کدیڤه ماشݢا چکرکنأت .پادشاه پؤرأن شته :زه أیم.
زریکین شته :اختیارت پادشاه پؤر دوازده بجه خشأوه شي که ڤه پادشاه لغده ،وزیر پؤر لب ده سأر
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حوض ترغدي .پادشاه پؤرأن شته :اې پادشاه لغد! ورختایه چفرما که به حکم خداوند(ج) زه ڤه أژدار
مزم .پادشاه لغدین شته :اې پادشاه بچه! أۍ پیه پانده یت که أژدار نیرد فته خؤت .پادشاه پؤرأن شته
که :اې سادهغه! بیغمه فرما تؤ ڤه سیلش وژر .پادشاه لغدین شته :ماخ ژه مجبؤريأن مله نیاستیأم که
به زؤر ڤه ماخ أڤېزدي مله ترغدي .پادشاه پؤرأن شته که :این شاهللا فته خالصه کنم .پادشاه لغدین
شته :اختیارت .پادشاه پؤرأن ڤه پادشاه لغده اله یه کر ،اله نیاستأت .ڤه پادشاه لغده شته :تؤ پیه مالن ڤه
من محکم غرڤا که أژدار نغر تؤ ژه جأۍأن شؤر چخري .پادشاه لغدین شته :غأشي .یؤ وختي ڤیه که
وه أژدار ژه سأر حوضأن نغر .پادشاه پؤرأن ڤه شمشیر أخأیکان غرڤد دریه نه خأیین تره زینگأف.
أژدارأن فرؤ خیشݢه پادشاه پؤر قأژه وزیر پؤرأن بدري شیأت دم ده یرڤ نه أژدارأن.
أژدارأن ایدیر زؤر کر که یأۍ شیأت ده شکأمبه نه أژدارأن .ڤه أژدار وه شمشیرأن پاره کر .و یؤ بر
ژه أژدارأن چاست ده مشرق و یؤ بر چاست ده مغرب .پادشاه پؤر وشݢاۍ خؤن پر شي .ڤه ژغأف
ژه خسرأن خیشݢه بأدألي کر .بأد غرڤد ڤه پؤسر ژه أژدارأن سکست ژیه سر ده شمشیر وستاۍ سرده
تؤۍ .ژه کراستأن ژه أژدارأن تسمه خیشݢه نه شمشیرأن .بأد ڤه پادشاه لغده رخصته کر .پادشاه لغده
شي ده دروازه نه تاتأن .تاتأن شته که :اې جوانه مرگ! تؤ چي رستأۍ؟ پادشاه لغدین شته که :اې
تات! زه چرستم .ڤه أژدار یؤ آدمأن ماشݢ .وه تاتأن شته :فېل چژا .وه لغدین شته :به خدا تات جان
ڤه أژدار یؤ آدمأن ماشݢ .پادشاه نغر ڤه لغده شته :چأقان أس نه ݢأۍأن تا أژدار چي ایست ڤه شهر
خراب چکیند .وه لغدین شته :اې تات ڤه أژدار ماشݢأت .پادشاه وشݢاۍ دریشي کر ،غرڤد ڤه ماشین
دار تفأک دم ده لڤر نیاست .خشأوه رؤزه شي ،وه أژدار مالؤم ݢشي .جېفته آدمي که :أیأت وژرأت که
أژدار شتي شي که در خشأوه وه من لغده آغأۍ شته که :ڤه أژدار یؤ آدمأن ماشݢ .نفر شي که أژدار
چاستي ڤه پؤسر ژه أژدارأن سکستي سر ده تؤۍ وستاۍ .خبر أڤر نه پادشاهأن که :اې پادشاه! مژڱأیي
دأل که ڤه أژدار کأۍ ڤه ماشݢي .پادشاهأن ڤه جأرچي جېفته که جأر دي که ژه أڤده ساله گأن تا هفتاد
ساله جمع اې که من والؤ الرم .جأرچيأن جأر ژیه که :ژه أڤده ساله گأن تا هفتاد ساله جمعي ایأت
که پادشاهأن والؤ لېت .مردم جمع شي .پادشاهأن والؤ بنا کر .بزکشي ،قؤستین گیري ده مأیدان شرؤع
شي .پادشاهأن شته :مبارکتان فرمي که ڤه أژدار کیېم آدمأن ڤه ماشݢي .مردمأن خؤشي کرأت که:
الهي شکر که ژه غمأن خالصي شیأم .والؤ لیه پادشاأن ڤه مردم شته که :أرکأۍ که ڤه أژدار ماشݢي
ایست ده مأیدان که زه ڤه لغده یم دألم ناو آدمأن .چېند نفري وشݢایأت یؤغأن شته که :من ماشݢم .وه
ایدیرأن شته که :من ماشݢم .پادشاهأن شته :نه ،قبؤل چالرم .أرکأۍ که ماشݢي ڤه نشانش نامن أڤیت.
مردم شیأت أرکأۍ ڤه شمشیرأف ژیأت ده اینه آغأیأت که ماخ ڤه أژدار ماشݢأم .پادشاهأن شته :نه قبؤل
چالرم .أرکأۍ که ڤه پؤسر ژه أژدارأن غرڤد پیه یؤ الست ده ته وستاۍ وه لغده ژه من ناو آدمأن .ڤه
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پؤسر ژه أژدارأن کأۍ ڤه مؤژېڤدا چکرکرأت .پادشاه لغدین شته که :اې تات! وأن آدمأن که ڤه أژدار
ماشݢي نشان لېت .پادشاأن شته که :شتي نشان لېت؟ پادشاه لغدین شته که :وأن آدمأن ژه أژدار
کراستأن تسمه خیشݢه ،بند نه شمشیرأن .پادشاهأن شته که :وه آدم کؤ شي؟ پادشاه لغدین شته که :ده
زري ݢأۍ شي .پادشاهأن جېفته نفر که :أییت وژریت ده زري ݢأۍ که کدیڤه أست یا چش؟ نفر شي ده
زري ݢأۍ که یؤ پادشاه زاده نیاستي .وه نفرأن شته :اې پادشاه زاده! ڤه ماخ پادشاهأن جېفته که پادشاه
زاده ایست نه مألن .پادشاه زاده وشݢاۍ شي نه ور که پادشاه .رسي وره که وه پادشاه .سالم کر نه
پادشاهأن .پادشاهأن شته :اې آدم! تؤ شکؤ پیدا شیأۍ؟ نه کؤ أیي؟ پادشاه زادهغأن شته که :زه سیل أیم.
پادشاهأن شته که :اې پادشاه زاده! ڤه أژدار ته ماشݢت؟ پادشاه زادهغأن شته بلی صاحب .پادشاهأن
شته :ته ماشݢت ،أس ڤه نشانش دأل! پادشاه زادهغأن نڤر ڤه تسمه که ژه أژدارأن غرڤدي ڤیه .شته که:
نېمله وه نشان ژه أژدارأن .پادشاهأن ده مجلس شته که :اې پادشاه زاده! وه لغده ژه من نؤش جان
تکان .پادشاه زادهغأن دأۍ شهر یؤ بیارخانده ڤیه .ڤه پادشاه لغده لیه نه بیارخاندهغأنش .پادشاه پؤرأن
شته :اې بیار خانده! زه مله یؤ مجنؤن بید نیانم نشاني .خیأني أیم .أر وختي که مجنؤن بیدأن وه برگ
خزان شي تؤ دبال نامن أس ،خبر غرڤا! پادشاه پؤرأن مجنؤن بید نیېنده ،خیأني رخصت شي .ڤه
برادرخاندیش شته پنایت به خدا زه شیم ،بیهوده چفرمي .پادشاه پؤر بدرشي .شي ده یؤ دأشݢ ،یه
زغراي .وره یؤ چنار ڤیه .ته ده چنار یؤ خؤگه ڤیه .شي ده خؤگه نیاست ،یاوگه شېنده .ده ساغه نه
چنارأن نیاست ودراۍ .بأد ژألن وشݢاۍ که ده چنار یؤ صدا أست .وژر که چؤژي ژه سيمرغین.
پادشاه پؤرأن وژر که وأۍ آه و فغان کنأت .اله یأنأندیشه کر که :مه شتي سر أست؟ پأس ڤه زمین
وژر ،که اله یؤ ایژ أست ،یأن ڤه ایژ ژیه ماشݢ .سيمرغه ده پأس کؤهي قاف شغه ڤیه .سيمرغین
ڤه صدا ژه چؤژیأف نغشݢ ژألن یؤ آسیاب سنگه غرڤد آغأۍ ،که سکه چنار یؤ آدم نیاستي.
سيمرغین شته :ڤه دشمن ژه خسرأن پرڤیم .یه أر سال ڤه چؤژیأف ژه من قتلي کیند .ڤه آسیاب سنگه
احواله غه کنم ،ڤأۍ دؤم ،مزم .وه چؤژیأف شتأت که :اې نېن! یأن آدمأن ڤه ماخ ژه ماشݢاوأن
خالصي کر .اگر نه ،ایژأن ڤه ماخ ماشݢي ڤه .سيمرغین ڤه آسیاب سنگه یاۍ لره لغېنده .خیأني آغأۍ
وژر ڤه ُمرده ژه ایژأن .ڤه پادشاه پؤر شته :اې آدم ،ته ڤه ایژ ماشݢت؟ پادشاه پؤرأن شته :بلی
سيمرغ! سيمرغین شته که :اې پادشاه پؤر! شتي مقصد الري؟ پادشاه پؤرأن شته :من یؤ عاشقه
الرم ،ایدیر مقصدي چالرم .سيمرغین شته که :وه ته عاشقه ده یؤ باغ أست .پادشاه پؤرأن شته که:
وه باغ کؤ فرمي؟ سيمرغین شته :زه نجاشم .سيمرغین شته :یؤ ژه من چؤژیأف غرڤا بدري به خیر.
پادشاه پؤرأن شته :نامن بکار چش! سيمرغین شته که :أس سکه ڤازرغأفم نښا .وه پادشاه پؤر
وشݢاۍ ،نه سيمرغین سکه ڤازرغأف نیاست .سيمرغه وشݢاۍ پیه اهواۍ بدره شي ،رسي ده باغچه
نه پري زادین .ڤه پادشاه پؤر شته :تؤ مله نښا ،پري زاده نیرد ،ایست سیل ده باغچه .پادشاه پؤر شي
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لب ده سرحوض نیاست .پري زاده ژه ݢأۍأن نغر که یؤ جوان لب ده سر حوض نیاستي .پري زاده
شي ور که وه پادشاه پؤر ،شته :اې آدم ،تؤ مله شکؤ پیدا شیأۍ؟ أۍ ژه مألن که مله یؤ دیو ایست ،فته
خؤت .پادشاه پؤرأن شته که :اې پري زاده! من غم ژه دیوأن چالرم ،زه خالص به دیدار تکانغأن
آغأۍم .فته لشݢم ،وېس اگر دیو خؤت أم غم چالرم .پري زادین شته که :دیو زؤراور ته زؤرت نه
دیوأن چرسي .پادشاه پؤرأن شته که :دیو کؤ شي؟ پري زادین شته که :دیو به شکار شیي ،وېس
ایست .پادشاه پؤرأن شته که :پیه کؤ ایست؟ پري زادین شته :پیېنه ایست .پادشاه پؤر وشݢاۍ شي دم
رؤۍ دیوغان نیاست .ڤیه که وه دیو آغأۍ ،دیوأن شته که :الهي شکر که زه کم زؤر شیم .وېس ڤه آدم
زه خرم زؤرم باالۍ .پادشاه پؤرأن شته که :اې دیو! أر زؤري که الري زه ده مأیدان ایستاد أستم.
دیوأن شته :حمله کن! پادشاه پؤرأن شته :تؤ دیو ،زه آدم .تؤ پیره حمله کن بأد نوت نامن ،زه حمله
کنم .دیوأن شته :زه حمله کنم تؤ خاک باد أیي .پادشاه پؤرأن شته :پنا به خدا .دیوأن حمله کر ،ژیه ڤه
پادشاه پؤر .پادشاه پؤرأن ڤه دیو غرڤد بند پیه الست .ڤه شکلر دیوغان غرڤد .پأس نوأت نه پادشاه
پؤرأن شي .پادشاه پؤرأن شته :اې دیو! ته نوأت خالص شي! ایستاد فرما که زه حمله کنم ،هؤشت بجا
فرمي .دیوأن شته که :اې آدم تؤ ده حمله مکان ایستاد ڤیأۍ ،زه ده حمله تکان ایستاد أیم .پادشاه پؤرأن
خیشݢه ڤه شمشیر ژه غالفأن حمله کر ،ژیه ڤه دیو .ژه دیوأن ڤه پؤسر لره لغېنده .بأد ڤه دیو غرڤد پیه
لنگ یاۍ ڤه ُمرده دیوغأن کناره لغېنده .پأس چغڤد آغأۍ اله که پري زاده .پري زاده وشݢاۍ شته:
شاه باس نه ته پادشاه زاده! غرڤد یؤ دسمال ڤه رؤۍ ژه پادشاه پؤرأن پاکیزه کر .شته که :اې پادشاه
پؤر! أس مله نښا! پادشاه پؤر شي سکه چپرکأت نیاست .پادشاه پؤرأن شته :پري زاده ،نامن یؤ چاۍ
تیار کن! پري زادین شته :چاۍ تیار أست .پرزادین شي أڤر چاۍ نه پادشاه پؤرأن بأد پادشاه پؤر قأتي
ژه پري زادین وشݢایأت ،شیأت ده باغچه .ژه ورأن چغڤدأت آغأیأت نه ݢأۍأن .پادشاه پؤرأن شته:
پري زاد نامن ڤه چپرکأت راست کن که زه نلڤم .پري زادین ڤه چپرکأت جؤر کر .پادشاه پؤر
نواست ،شته :الهي شکر که من ڤه خأۍ عاشقه پرڤیم .یؤ چېند دقه اله قناعت کرأت ،بأد ژألن
وشݢایأت ،رواني شیأت نه وطنأن .پادشاه پؤرأن شته که :اې پري زاده! أس تا أیأم نامن تات
وطنأن .پري زادین شته :اختیارت أرکؤ که أیي ،زه قأتیېت أستم .پادشاه پؤر وشݢاۍ ،ڤه یاسپأف
زیني کر ،ڤه پري زاده شته :وشݢ سواره أۍ تا أیأم .پري زاده وشݢاۍ سواره شي .پادشاه پؤر
قأتي ژه پري زادین سواري شیأت ،ژألن حرکت کرأت ،بدري شیأت نه وطنأن.شیأت رسیأت ،ته ده
چنار خاڤدأت .ژیأت خیمه نیاستأت خشأوه .سأر ژألن غرڤدأت ژه سيمرغین ڤه چؤژي ،سواري
شیأت بدري شیأت .رسیأت ده پادشاه المه .پادشاهأن شته که :وه پادشاه بچه آغأیي .ڤأۍ وژریت که
مله نیښت یا اي نه تات وطنأنش .پادشاه لغده آغأۍ ڤه پادشاه پؤر پیسته که :اې پادشاه پؤر! تؤ مله
نښي یا أۍ نه تات وطنأنت؟ پادشاه پؤرأن شته که :زه أیم نه وطنأن .پادشاه لغدین شته که :ته نماخ
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جاند نیکي کرت .وېس أرچي که مقصد الري ژا! پادشاه پؤرأن شته که :من مقصد چالرم .پادشاه لغده
شي ور که وه تات شته :اې تات ،پادشاه پؤر ژؤت که زه أیأم نه وطنأن ،مله زه شتي کنم؟ پادشاه
وشݢاۍ نأیأن جاند دولت بار کر ،شته که اې پادشاه زاده! مه دولت ژه من نه ته نؤش جانت .پادشاه
پؤرأن شته که :اې پادشاه من مقصد نه دولتأن چالرم ،من کار سواب کرم .پادشاهأن شته :مه دولت
ژه من طرفأن نه ته سوغات أست .پادشاه پؤرأن شته :خؤب .وشݢاۍ پادشاه پؤر قأتي ژه پري زادین
سواري شیأت ،ڤه دولت ژه پادشاهأن غرڤدأت ،ژل حرکت کرأت قأتي ژه پري زادین شیأت نه خأۍ
وطنأن .رسیأت ده خأۍ پادشاهي .که اله خبر یایأت نه پادشاأن که :اې پادشاه! پؤرت آغأۍ .پادشاهأن
شته که :کؤ وه پؤر ژه من آغأۍ؟ اله وه نفرأف شتأت که :وه پؤر شته بیرؤن ده دروازه ڤریندي.
پادشاه وشݢاۍ شي ڤه پؤر ژه بیرؤنأن أڤېزده نه درؤن نه قلعهغأن .پادشاهأن شته که :الهي شکر که
من الیق پؤر الرم که شي ،نه خأیین وله ڤه پري زاده أڤېزده .پادشاهأن جاند والؤ لیه نه پؤرأن.
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پادشاه پؤرعاشق شي نه جهؤد لغدین
ڤیه چڤیه پادشاه ڤیه پادشاهأن یؤ پؤر ڤیه .پادشاه پؤر ده مکتب بخېند .پادشاه پؤر نه جهؤد لغدین
عاشق شي .پادشاه پؤرأن ڤه جهؤد لغده شته که :اې جهؤد لغد ،تاتت کڤه که شي ڤه من تؤ خبر کن.
جهؤد لغدین شته :صیح ،تاتم سأر اي بأد زه فته خبر کنم .پادشاه پؤر شي نه ݢأۍأن پادشاهأن شته که
اې پؤر ،ته أۍ قأژه جهؤدأن نه سوداگریأن تا ته ڤه وطنأف ویني ،أسي .پادشاه پؤرأن شته اې تات!
زه ناجؤر أستم کڤه چأیم؛ پادشاهأن شته که ناجؤر أستأۍ چي أۍ .سأر جهؤد شي نه سوداگریأن .پادشاه
پؤر شي ده بازار که جهؤد لغدین جېفتي آدم که پادشاه پؤر ایست .پادشاه پؤر وشݢاۍ شي نه ور که
جهؤد لغده .جهؤد لغدین شته که اې پادشاه پؤر تاتأنم ڤه لڤرأف محکمي کریي که کدڤه چي ایست مله
که وه لغدهیم .پادشاه پؤرأن شته که :اې جهؤد لغد ،زه ڤه لڤرأف که شیم محکمي کنم بأد أیم .جهؤد
لغدین شته :غأشي! پادشاه پؤرأن اله قأتي ژه جهؤد لغدین مالقات کرأت ،نیاستأت تا خبري شیأت که
جهؤد آغأۍ ده دروازه .جهؤدأن ژیه ده لڤر ،وشېڤده که :اې لغد ،ڤه لڤر اله کن .جهؤد لغدین ڤه پادشاه
پؤر شته که :اې پادشاه پؤر! جهؤد آغأۍ ده لڤر! وېس تؤ شتي کني؟

ــ زه أیم ده أچپاچ ده لڤر .تؤ أۍ ڤه لڤر اله کن .جهؤد که لغأۍ نه درؤنأن ،زه نیم نه بیرؤنأن .جهؤد
لغدین شي ڤه لڤر اله کر نه جهؤدأن .جهؤدأن شته که :مه ده ݢأۍ کدي قأتي شته؟ جهؤد لغدین شته که:
اې تات ،قأتي ژه من کدي چشأت .جهؤدأن شته که :من ڤه لڤر نشان کریم .وېس وه نشان ژه من
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چشأت .جهؤد لغأۍ نه ݢأۍأن ،پادشاه پؤر نغر نه بیرؤنأن .جهؤد چغڤد که پادشاه پؤر نغر ،جهؤدأن ڤه
پادشاه پؤر زڤر .پادشاه پؤر رست ،شي نه بازارأن .جهؤدأن ڤه پادشاه پؤر کؤشش کر که زه ڤأۍ
غرڤم .پادشاه پؤر گشݢ کوییا .جهؤد گشݢ باشه ،ڤه پادشاه پؤر زڤر که :زه ڤه کوییا غرڤم .پادشاه
پؤر ژیه ده ته ،گشݢ یؤرزن .جهؤد گشݢ کریه ،جڤد ڤه یؤرزن خالص کر .ژه یؤرزنأف وزایأت له
النهغي .وېس ژؤت :اگر ڤمه غرڤم ،چي که فیرمي وه النه غه .اگر ڤاوه غرڤم ،چي که فیرمي مه
النه غه .جهؤدأن غرڤد ڤه النه غه که پادشاه پؤر گشݢ گل دسته .ڤأۍ وییأن وجېته تره هواۍ ،ڤد،
ژیه نه یؤ ژنکین ده النده .یأۍ غرڤد ،بؤۍ کر .یه گل جاند خش بؤۍ ڤیه .یأۍ ژنکین شته :اې یخي!
مه عجأب گل دسته خؤش بؤۍ أست .تؤ غرڤا ،ڤم بؤۍ کن که مأن چرگ بؤۍ لېت .وأۍ ژنکین شته
که :اې یخي! دأل نا من تا زه بؤۍ کنم .وأۍ لیه نه ایدیرین .وأۍ غرڤد ،بؤۍ کر ،شته که :عجأب
خؤش بؤۍ أست .جهؤد پأس گشݢ آدم ،آغأۍ پیه لڤر ،شته :ڤه گل دسته ژه من نڤریت! جهؤدأن وشېڤد
که :ڤه من گل دسته چأقان نڤریت .یأف نڤرأت ،ژیأت پیه گل دسته ڤه جهؤد که یه گل دسته گشݢ
پارگ .جهؤد گشݢ پشݢه .زڤر ڤه پارگ که :زه ڤأۍ غرڤم .پارگ شي ،لغأۍ ده سؤرڤ .پشݢه
حیرانه وزای :زه مله شتي کنم؟ پأس چاره چش ،چغڤد ،شي نه ݢأۍأن .ده ݢأۍ ڤه لغده شته که :ایدیر
اگر ڤه پادشاه پؤر ته مله لکرت ،زه فته مزم .وه ژؤت :ڤه من اگر مزي أم من بغیر ژاوأن زنده گي
ایدیر چالرم .اختیارت ڤه من مزي یا لکني .زه بغیر ژه پادشاه پؤرأن یؤ ساعت تاقت چالرم.
جهؤدأنأندیشه کر که :زه اگر ڤه لغده مزم ،چرگ اي .اگر چمزم ،زه ڤأۍ ه شتي کنم؟ پادشاه خبر شي
که جهؤدأن ڤه پؤرش زڤري که :زه ڤه پادشاه پؤر مزم .پادشاهأن طلوي ،ڤه جهؤد شته که :اې جهؤد،
تؤ ڤه من پؤر چي مزي! جهؤدأن شته که پادشاه ته پؤر آغأۍ نه دزديأن .پادشاهأن شته :اې جهؤد
داراي شته من جاند الرم که زه پادشاه أستم .وه من پؤر چي ایست ده ته ݢأۍ نه دزديأن .جهؤدأن
شته :أڤاز ڤه پؤرت ،پرسا که :تؤ نه جهؤد ݢأۍأن نه که شیأۍ؟ پادشاهأن شته :غأشي.
پادشاهأن وشېڤده ڤه پؤر که :أس مله .پادشاه پؤر آغأۍ وره که پادشاه.
ــ ته نامن پؤر ،تؤ ده جهؤد ݢأۍ شیأۍ نه دزديأن؟ جهؤد ژؤت که :پادشاه ،وه ته پؤر آغأۍ ده من
ݢأۍ نه دزديأن.
ــ اې تات! زه ده جهؤد ݢأۍ چڤیم .جهؤدأن فېلي ژؤت .زه ده بازار ڤیم که جهؤد آغأۍ ،ڤه من شته
که :تؤ ده من ݢأۍ نه که ڤیأۍ؟ من شتم که زه ده ته ݢأۍ چڤیم .جهؤدأن ڤه من شته که :ایدیر اگر فته
تره دروازه لشݢم ،مزم .پادشاهأن شته که :اې جهؤد! تؤ فېلي جاند چراژن!
ــ اې پادشاه! پأسان اگر ڤه پؤرت ماشݢم ،پشیمان چأۍ.
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ــ تؤ به چه دلیل ڤه پؤر ژه من مزي؟ جهؤدأن شته :اگر وه ته پؤر تره من حولي قریب آغأۍ ،خاماخا
که زه ڤه ته پؤر مزم.
پادشاهأن شته :اگر ژه من پؤرأن کیېم گنا ڤه لشݢت ،تؤ ڤه من پؤر مزا! اگر نه ،زه فته مزم .جهؤدأن
شته :پادشاه ،ڤه پؤرت ایدیر ژه ݢأۍأن چلک تا ده بیرؤن نیرد .پادشاهأن شته :غأشي .ڤه پادشاه پؤر
وه تاتأن شته که :اې پؤر! تؤ ژه ݢأۍأن بیرؤن چنیا! اگر نغرأۍ ،جهؤد فته مېشݢ .پادشاه پؤرأن شته
ڤه تات که :اې تات! من بغیر ژه جهؤد لغدین زنده گي چالرم .جهؤد ڤه من اگر زنده پؤست کیند ،زه
پأس ژأۍ تصمیمأن چگیأرم .پادشاهأن شته که :اې پؤر! تؤ قناعت کن ،زه ڤه جهؤد رازي کنم ،ڤه
لغده ژه جهؤدأن نه ته دألم .پادشاه پؤرأن شته که :اې تات! زه حیوان چشم که تؤ ڤه من بازي دألي.
اگر تؤ ڤه جهؤد لغده نامن چدألي ،زه ژه وطنأن فرار أیم .پادشاهأن ڤه وزیر جېفته که :اې وزیر تؤ
أۍ ده جهؤد ݢأۍ ،ڤه جهؤد ژا که :پادشاهأن جېفته مله که ته که جهؤد ڤه لغدهیش دیلد نامن پؤرأن.
جهؤد ژؤت که :زه شتي مهتاج نه پادشاهأن که زه ڤه لغده نه پادشاه پؤرأن دألم؟وزیرأن شته که :پادشاه
به رضایت اگر فرمي ڤه لغده یت دیلد نه پؤرأن ،نه ته أر چي که بخواي دولت دیلد .جهؤدأن شته که:
زه ڤه لغده چدألم .جهؤد لغدین شته که :اې وزیر! ڤه من یا تاتم مېشݢ ،یا زه ڤه پادشاه پؤر شفي کنم.
جهؤد مجبؤر شي ،شته که :اې وزیر! پادشاه پؤرأن قأتي ژه من لغدین رابطه ڤیي .زه شتي کنم؟ اې
وزیر ،ڤه پادشاه ژا که :برابر ژه دارايأنش نامن دیلد .زه ڤه لغده دألم نه پؤرأنش .وزیر وشݢاۍ شي
وره که پادشاه ،شته که :اې پادشاه! جهؤد ژؤت که زه ڤه داراي ژه پادشاهأن برابر باخشم .پادشاه
ژؤت که :جهؤد ایست ،ڤه داراي ژه من تقسیم کیند ،ڤه لغده یش أڤېزد نه پؤرأنم دیلد .جهؤد آغأۍ ،ڤه
داراي ژه پادشاهأن تقسیم کر ،غرڤد ،شي نه ݢأۍأنش .ڤه لغده لیه نه پادشاه پؤرأن .پادشاه پؤر قأتي ژه
جهؤد لغدین شیأت ده خلوت ݢأۍ.
بأد ژاوأن یؤ مؤسفید پیدا شي ،شته که :اې پادشاه! تؤ ڤه پادشاهي به پیري قبؤل الري یا به جواني؟
ــ اې مؤسفید! تؤ ملت دأل تا زه ده ݢأۍ أیم ،بأد ڤه جواب شته أڤرم.
ــ چابک أۍ ڤه جواب ژه من أڤر .پادشاه وشݢاۍ ،شي نه ݢأۍأن ،شته نه ولین :اې ژنکي! یؤ مؤسفید
ژؤت که :پادشاه ،تؤ ڤه پادشاهي به جواني قبؤل کني یا ده پیري؟ پادشاه ولین شته که :اې پادشاه ،به
جواني أرکؤ گأداي کني ،وه رؤزت تیر اي .اگر مؤسفید شیأۍ ،بأد رؤز تکان تلخ اي .تؤ أۍ ،ژا که
زه ڤه پادشاهي به پیري قبؤل الرم ،به جواني نه .پادشاه شي نه مؤسفیدأن شته که :اې مؤسفید ،من ڤه
أپادشاهي به پیري قبؤل کرم .مؤسفیدأن شته که :وشݢا ژه تختأن ،بدر أۍ! پادشاه چغڤد ،شي نه
ݢأۍأن .شته ڤه وله که :اې ژنکي! وشݢا تا أیأم .پادشاه ولین شته که :اې پادشاه! ڤه پؤر خبر کن تا
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أیأم .پادشاهأن شته :أۍ ،ژا تا ایست که أیأم .پادشاه وله شي وره که وه پؤر ،ڤه پؤر شته که :اې پؤر!
وشݢا تا أیأم که ژه ماخ الستأن پادشاهي خالص شي .پادشاه پؤر وشݢاۍ ،دریشي کر ،ڤه جهؤد لغده
شته که :اې جهؤد لغد! وشݢا که أیأم .جهؤد لغده وشݢاۍ ،شته که :پادشاه پؤر! ڤه ایدیر وله یت شتي
کني؟ پادشاه پؤرأن شته که :ڤاوه قأتي ڤنأم .جهؤد لغدین شته که :اې پادشاه لغد! وشݢا که أیأم که ژه
ماخ پادشاهي خالص شي ،ژیأم به گأدایي .وشݢایأت حرکت کرأت ،ژه شهرأن نغرأت ،بدري شیأت.
ده یؤ دأشݢ که نأیأف ناوخت شي ،وزایأت ده یؤ دأشݢ خشأوه .پادشاهأن ژیه خیمه نه خسرأن،
پادشاه پؤرأن ژیه نه خسرأن ،اله وزایأت خشأوه.خشأوه پادشاهأن قأژه ولین مصلحت کرأت که :ڤه
ماخ قأتي ژه جهؤد لغدین ،پادشاه لغدین أر کؤ فرمي مزأت ،چرگ که یأۍ جاند صاحب سؤرتي .اگر
وه پؤر قأتي ژه ماخ اي ،ڤأۍ أف لکنأم ده دأشݢ .اگر قأژه ماخ چي اي ،وه ڤزېند ،قأتي ژه وألفش.
ماخ قأتي ژاوأن چأیأم که ڤه ماخ مزأت .پادشاهأن شته :ڤه پؤر وشاو تا مله ایست که ماخ ژاوأن پرسم
که وه شتي جواب نه ماخ دیلد .بأد ماخ أیأم .پادشاه وله وشݢاۍ شي وره که وه پؤر .ڤه پؤر پیسته که:
اې پؤرا! أس که فته تاتت وشېڤد .پادشاه پؤر وشݢاۍ شي وره که وه تات .وه تاتأن شته که :اې پؤر!
تؤ ڤه ماخ لکني دم دأشݢ یا ڤه وألفت؟
وه ژؤت :زه ڤأماف اگر لکنم ،مردم ژؤت که پادشاه پؤرأن ڤه تات قأژه نېنین لکر ده دأشݢ
میانپاچغي .اگر ڤه وألفم لکنم ،مردم ژؤت که پادشاه پؤرأن ڤه نامؤس أخأیکان ڤد ده دأشݢ لکر.
خیأن رست قأژه تاتأن بدر شي که ڤأماخ کدیڤه چمزأت .زه چرگ کنم؟ پادشاهأن شته که :خاناخا تؤ
ژه وألف گیأر ،أس قأتي ژه ماخ که ماخ مؤسفیدي شیأم ،نا ته تات و نېنه أستأم .پادشاه پؤر مجبؤر
شي ،شي ده خشأوه ڤه یاسپأف زیني کر ،آغأۍ ڤه تات قأژه نېنین سواري کر .خیأني ڤه دریشي ژه
خسرأن خیشݢه ،وستاۍ قأژه شمشیرأن نه جهؤد لغدین ده ڤزني .خیأین سوار شي ،قأتي ژه تاتأن ،ژه
نېنین .ڤه پادشاه لغده قأتي جهؤد لغدین خبري چکرأت ،لکرأت ده دأشݢ .پادشاه قأژه پؤرأن بدر شي.
خشأوه رؤزه شي ،جهؤد لغده بیداره شي که پادشاه پؤر ده خیمه چشأت .وژر که دریشي وه شمشیر
پادشاه پؤرغان ده ڤزني وستاۍ ،پادشاه پؤر خیأن چش! جهؤد لغده حیرانه شي که :زه وېس دم دأشݢ
شتي کنم؟ زه خیأني ژنکه ،ڤه من أرکدي ڤزېند که مه ژنکه .جهؤد لغدین ڤه پادشاه لغده بیداره کر که:
اې پادشاه لغد! وشݢا که پادشاه قأژه پؤرأن بدر شیي ،ڤأماخ لکري ده دأشݢ میانپاچغي .پادشاه لغدین
شته که :اې یخي ،وېس ماخ شتي چاره کنأم؟ شته که وشݢا ،تؤ دریشي کن ،زه ملخ ژي أیأم .پادشاه
لغدین شته  :اې یخي! ژه من رؤۍأن الخ ارگي چي أسأت .جهؤد لغده ژؤت :وېس دم دأشݢ ماخ شتي
کنأم؟ پادشاه لغدین شته :اختیارت ،أر رقم که ایکني ،تؤ ڤزاني.
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ــ تؤ نامن قناعت کني که زه شفي ،تؤ وله .پادشاه لغدین شته :صد ڤېر! جهؤد لغدین وشݢاۍ دریشي
کر ،غرڤد ڤه قمچین ،ڤه پادشاه لغده ژیه ،شته که :وشݢ تا أیأم .پادشاه لغدین ڤه پؤسر چشکأبیه .بأد
جهؤد لغدین دلش پرشي که پادشاه لغده أر رقم که ایکنم ،قناعت کیند .بأد ژألن ڤه یاسپأف زیني
کرأت ،جهؤد لغده مېر ،پادشاه لغده ژنکه بدري شیأت .رسیأت ده یؤ پادشاهي که پادشاهأن ده بار
کري ،نیاستي .وزیرأن شته که :اې پادشاه ،یه آدم که آغأۍ ،چي کاره فرمي که دم شهر پیدا شیي؟
پادشاه پؤرأن شته که :أر که أست ،یه آدم پادشاه زاده أست .وزیرأن شته که :ڤأۍ أییت پرسیت که کؤ
أیي؟ نفر شي پیسته که :اې آدم! تؤ کؤ روان أستأۍ؟ یأن شته :زه سیل أیم .یه نفرأن شي ،شته نه
پادشاهأن که :یه آدم پادشاه بچه ژؤت که :زه سیل أیم .پادشاهأن شته که :یه نا من مهمان أست .جېفته
نفر که :أۍ ،ڤأۍ پادشاه زاده ژا تا ایست مهمان نامن .نفر شي شته که :اې پادشاه زاده! فته پادشاهأن
مهماني طلویي .پادشاه زاده وشݢاۍ قأژه آدمأن شي نه پادشاه ݢأۍأن .پادشاه ژؤت :اې پادشاه زاده! تؤ
کؤ سأرگردان شیأۍ؟ پادشاه پؤرأن شته :زه سیل أیم.
ــ دُر ته نامن مهمان أستأۍ ،پادشاه بچه قأتي ژه پادشاهأن شي نه پادشاه ݢأۍأن .سأر ژألن حرکت
کر .شي ده یؤ دأشݢ که اله یؤ آدم ژؤت که :ڤه من پادشاهأن جېفتي که تؤ خبر ژه میراکأن أڤر.
پادشاه پؤر ژؤت پادشاه نه ته شتیڤه دیلد؟ یه ژؤت که نامن ڤه لغده دیلد .بأد ژألن شیأت ،رسیأت ده یؤ
پادشاهي که اله پادشاه شي به شکار .پادشاه پؤر شي که پادشاه .ژه ورأن ایست ده پانده نأیأن رسي.
پادشاه ژؤت که :اې پادشاه زاده! تؤ کؤ أۍ؟ پادشاه پؤر ژؤت که :زه سیل أیم .پادشاه ڤه وزیر ژؤت
که :اې وزیر! مه پادشاه زاده الیق نامن لغدین .وزیر ژؤت که :اې پادشاه! ڤه لغده دأل نأیأن پادشاه
زادهغأن ،تا دیوانه اي .خبر ژه میراکأن أڤیت .سأر اې ده پانده مري .پادشاه ژؤت که :جاند خؤب!
پادشاه زاده ڤنأم قأتي ژه خسرأن ،ڤه لغده دألم نه پادشاه زاده گأن .بأد ژألن شیأت ،رسیأت ده پادشاه
ݢأۍ ،پادشاهأن نأۍ پادشاه زادهغأن ݢأۍ عالید لیه .شته :اې پادشاه زاده! من یؤ لغده الرم ،اگر بکاره
فرمي ،زه نه ته دألم .پادشاه زادهغأن شته که :اې پادشاه! زه سیل آغأیم .نامن وله بکاره چشأت .من
ژه خسرأن وله الرم .پادشاهأن شته :اې وزیر ،مه پادشاه زاده شتي ژؤت؟
وزیر ژؤت که :اې پادشاه زاده! تؤ ڤه پادشاه لغده ڤنا وله ،که پادشاه لغده جاند قابله ،صاحیب سؤرته.
وه پادشاه نه ته أم ڤه لغده دیلد ،أم دولت دیلد .پادشاه پؤرأن شته :اې وزیر! زه قأتي ژه خأۍ ولین
مسلت کنم ،سأر أر جوابي که ڤیه ،نه ته ژایم .وزیر ژؤت که :جاند خؤب ،تؤ قأژه ولین مسلت کن!
سأر پادشاه پؤر شي ور که وزیر .شته که :اې وزیر زه ڤه پادشاه لغده ڤنم ،به شرطي که پادشاه ڤه
لغده لکیند که زه نه وطنأن ڤنم.
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وزیرأن شته زه أیم وره که وه پادشاه ،ڤه پادشاه ژایم :اې پادشاه! تؤ ڤه لغده لکني که یه پادشاه زاده
ڤیند نه وطنأن؟ وزیر شي وره که پادشاه ،سالم کر نه پادشاهأن ،شته ڤه پادشاه که :اې پادشاه! تؤ که
ڤه لغده نأۍ آدمأن دألي ،یه آدم ژؤت که :زه ڤه پادشاه لغده ڤنم به شرط که پادشاه لکیند که زه نه
وطنأن ڤنم .پادشاهأن شته :اې وزیر! خؤب ،زه لکنم ڤه لغده که پادشاه زاده ڤیند نه خأۍ وطنأن.
وزیر آغأۍ وره که پادشاه زاده ،شته :اې پادشاه زاده! ماخ شرط الرم :اگر ڤه شرط ژه ماخ پره کرت
ماخ ڤه لغده لکنأم ،تؤ ڤني نه وطنأن .پادشاه پؤرأن شته که :اې وزیر! ته شتي شرط الري؟ وزیرأن
شته :ده جنگل یؤ شیر أست ،ته اگر ڤه شیر نه ماخ زنده أڤېزدت ،ماخ ڤه لغده لکنأم که ڤني نه
وطنأن .پادشاه پؤرأن شته که :شیر ڤه آدم خؤت .وزیرأن شته که :اختیارت .پادشاه پؤرأن شته:
وزیر ،تؤ أۍ ،زه أیم نه ور که شیر .پادشاه پؤر وشݢاۍ ،دریشي کر ،روان شي نه جنگألن .وه ولین
شته که :اې پادشاه زاده! تؤ أۍ نه ور که شیر ،فته خؤت ،زه مله شتي کنم؟ جهؤد لغدین شته که :اې
پادشاه لغد! پناه تکان به خدا! زه أیم نه ور که شیر.
جهؤد لغده وشݢاۍ ،شي ده یؤ دأشݢ که وره یؤ خؤگه .ده خؤگه شېنده یاوگه .یک ساعت ده خؤگه
نواست ،بیدار شي ،شته :اې خدا! زه وره که شیر أیم ،شتي چاره کنم؟ اله یؤ مؤسفید پیدا شي ،شته:
اې جهؤد لغد! تؤ وره که شیر أۍ که رسیأۍ ڤه شیر ژا :به حق سلیمان پیغمبرغأن قسم که تؤ ڤه من
غرض چغرڤا که پادشاهأن قأژه من شرط لېت .وه مؤسفیدأن لیه ڤه دستمال ژه خسرأن نه جهؤد
لغدین ،شته که :ده جنگل شیأۍ ،وره نښا ،ڤه دستمال ده شاخه ده درخت سخت کن که شیر ڤه بؤۍ ژه
دستماألن پرېڤد ،ایست .بأد تؤ غرڤا ڤه دستمال ،ښرأۍ ڤېر ده پؤسر نه شیرأن ساو .تا وه شیر نه ته
آرام اي .تؤ ڤه شیر غرڤا ،ڤنا نه ور که پادشاه .جهؤد لغدین ڤه دستمال ژه مؤسفیدأن غرڤد ،شي نه
جنگألن ،رسي ده جنگل ،ڤه دستمال سخت کر ده شاخه نه درختأن .شیر غرمبش کرده آغأۍ .جهؤد
لغدین ڤه شیر قسم لیه :اې شیر! به حق سلیمان پیغمبر قسم تؤ ڤه من غرض چغرڤا که من قأتي ژه
پادشاهأن شرط الرم .شیرأن وستاۍ ڤه الستأف ده زمین .جهؤد لغدین وشݢاۍ ،غرڤد ڤه دستمال ،سېڤده
ښرأۍ ڤېر ده پؤسر نه شیرأن .بأد غرڤد ڤه شیر ،شي نه ور که پادشاه.
رسي وره که پادشاه ،سالم کر نه پادشاهأن ،شته :اې پادشاه! نې مله ،وه به کاري تکان .پادشاهأن
شته :اې پادشاه زاده! تؤ تکلیف زیاد کرت! أس ،نښا! پادشاه پؤر شي ،نیاست وره که پادشاه .پادشاهأن
ڤه وزیر شته :اې وزیر! تؤ ایدیر ڤم پادشاه زاده جبر چدأل! وزیرأن شته :اې پادشاه! من ڤأۍ پادشاه
زاده آزمؤد کرم که یأن غیرت مردي لېت یا چلېت .من ایدیر ڤأۍ پادشاه زاده غرض چالرم.
پادشاهأن شته که :أڤازیت ڤه پادشاه زاده تا نکاح کنم .ڤه لغده دألم نه پادشاه زادهغأن .وشېڤدأت
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ڤه پادشاه زاده :أس ،که پادشاه فته ژؤت ،ایست مله .پادشاه زاده وشݢاۍ ،شي وره که پادشاه ،سالم
کر :اسالم علکیم ،اې پادشاه مهربان! پادشاهأن شته :وعلیکت به سالم ،اې فرزندي نازنین! أس نښا
مله .پادشاه پؤر شي ،نیاست وره که پادشاه .پادشاهأن ڤه لغده نکاحیه کر ،لیه نه پادشاه زادهغأن.
پادشاه زادهغأن ڤد ڤه پادشاه لغده نه خأۍ ݢأیأن.
بأد ژألن ڤه پادشاه لغده شته که :ماف مله نښیت ،زه أیم ژه دباألن نه خأۍ برادر خوانأن پادشاه لغده
ژؤت :اې پادشاه زاده! شته تا وېس له میښ چشیي ،تؤ کؤ أیأۍ؟ پادشاه پؤر ژؤت که :من شرطي
الرم .تا وه شرطم پره چي اي ،زه ڤه مالن ژه خسرأن اله چکنم .پادشاه لغده ژؤت که :اختیارت ،زه
أیم وره که تاتم تا نه ته آغأیاوأن .پادشاه پؤر ژؤت :غأشي .پادشاه پؤر ژل وشݢاۍ ،شي نه ور که وه
برادرخوانش .شي ده یؤ شهر رسي ،اله ڤه یاسپ ده سحراي ترغد ،خیأن شي ده بازار سیل .شي ده
یؤ کله پزي که پادشاه پؤر وره پایدو نیاستي .پادشاه پؤر نیاست ،ڤه کله پز شته :تؤ نامن یؤ خراک ژه
کلهغأن أڤر! کله پزأن غرڤد یؤ خراک ،یاۍ نه پادشاه پؤرأن .پادشاه پؤرأن شته که :اې کله پز! تؤ ڤه
پایدو ژه خسرأن نامن چپالري؟ کله پز ژؤت که :من ڤأۍ جاند قیمت غرڤدیم .وېس ڤأۍ نه ته لیا
چکرکنم .پادشاه پؤر ژؤت که :اې کله پز! به زؤر ژه أپیرأنت ڤه پایدو ڤنم نه خأۍ نفر خدمت .کله
پز حیران شي که :پادشاه پؤر زؤراور ژه من ،ڤه پایدو به زؤر ڤیند .شته که :اې پادشاه زاده! نامن
بیست هزار پیسه دأل ،بأد پایدو ژه من قنا! پادشاه زادهغأن شته :أس تا دألم پیسه نه ته .لیه نه کله
پزأن ڤه پیسه ،شته :ڤه شاگرد ڤه خسرش جافا تا ایست که أیأم .کله پزأن ڤه شاگرد ژه خسرأن شته
که :اې شاگرد! تؤ أۍ قأژه پادشاه پؤرأن .وه شاگردأن شته که :زه قأژه پادشاه پؤرأن شتي کنم؟ کله
پزأن شته که :فته پادشاه پؤرأن نه خأیین نفر خدمت غرڤد .کله پزأن ڤه پایدو ژه خسرأن جېفته قأژه
پادشاه پؤرأن .پادشاه پؤرأن غرڤد ڤه پایدو ژه کله پزأن ڤد ده حمام ،ڤأۍ حمام لیه .ژغي ژأیأن بدألي
کر .ایدیر ژغي آغدېڤده .ژل نغرأت ،شیأت ده یؤ باغ.
ڤأۍ نفر پادشاه پؤر پیسته :تؤ تات یا نېنه الري یا چالري؟ وه نفر خدمتأن شته که :من تات و نېنه
أستأت .پادشاه پؤر ژؤت :ته وه تات و نېنه کؤ؟ وه نفر خدمتأن شته :وأۍ قأژه یؤ آدمأن نیاستي
مزدؤري .پادشاه پؤر ژؤت که :ماف چي کارگي ڤیأف که مله مزدؤري نیاستأف؟ وه نفر خدمت ژؤت
که :زه پادشاه زاده ڤیم ،تات ژه من پادشاه ڤیه .ژه ماخ الستأن أپادشاهي شي ،ماخ ژیأم به غریبي.
پادشاه پؤر (جهؤد لغده) ژؤت ڤه نفر خدمت که :تؤ پادشاه زاده ڤیأۍ ،ته وله ڤیأۍ یا چڤیه؟ نفر خدمت
ژؤت که :من له ڤیأت .پادشاه پؤر ژؤت که :ته وه ولي کؤ؟ نفر خدمت ژؤت که :من ڤه وألف آغأیأم
ده یؤ دأشݢ لکرم ،خیأنم قأتي ژه تاتأن ،ژه نېنین آغأیأم نم شهرأن .وأۍ ولي ژه من وزایأت ده
دأشݢ .خداوند(ج) ڤزېند که وأۍ ولي ژه من کؤ شیأت .پادشاه پؤر ژؤت ڤه نفر خدمت که :چي ته ڤه
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وألف ده دأشݢ لکرت؟ نفر خدمت ژؤت که :من و ولي جاند جواني ڤیأت .تاتأنم شته که :ته اگر ژه
وألف بیزار اي ،أس قأتي ژه ماخ ،یا ژه أماخ بیزار اي ،أۍ قأتي ژه وألف .زه مجبؤر شیم ڤه وألف
لکرم ده دأشݢ ،آغأۍم قأتي ژه تاتأن ،ژه نېنین .پادشاه پؤرأن شته ڤه نفر خدمت که :وېس ڤه وألف
که ویني ،ڤزاني یا چڤزاني؟ وه نفر خدمت ژؤت که :زه ڤه وألف کؤ ایدیر پراوم؟ پادشاه پؤرأن شته
ڤه نفر خدمت که :تؤ جاند به خاري وه زمت وه رؤزت تیر شي ،مغز سأر شته آب شي .تؤ ڤه وألف
اگر ویني ،چڤزاني! نفر خدمت ژؤت که :شتي چاره کنم؟ أر چي که نسیب فرمي ،ڤاو وینم .پادشاه
پؤرأن خیشݢه ڤه دریشي ژه خسرأن ،وستاۍ نه نفر خدمتأن ده أپیر .شته که :اې نفر خدمت ،زه وه
وله نه ته! نفر خدمت حیران وزاۍ که :اې خدا! شتي سري الري! پادشاه پؤر ژیه ده غرأۍ ،خشیه
زار زار که :الهي شکر که من الیق وله ڤیه که ڤه من صاحبي کر .پادشاه پؤر وشݢاۍ ،نه جهؤد
لغدین بایه ده پؤسر .غرڤد ڤه دریشي ،لیه پأس نه ولین :تؤ دریشي کن ،زه بیدریشي أیم.
جهؤد لغدین غرڤد ،پأس ڤه دریشي آغست ،وشݢاۍ قأتي ژه شفیأن شیأت وره که پادشاه .رسیأت که
پادشاه نه یؤ آدمأن مزدؤر نیاستي .رسیأت شتأت که :اې پادشاه! وشݢا تا أیأم نه وطنأن .پادشاهأن
شته که :ڤه من ده وطن کدي ایدیر لکیند؟ پادشاه پؤرأن شته :اې تات! أس تا أیم ،خداوند (ج) مهربان
أست ،ڤه ماخ لکنأت ده وطن .پادشاه وشݢاۍ قأتي ژه ولین ،رواني شیأت نه وطنأن .شیأت ،رسیأت
ده یؤ خؤگه ،اله نیاستأت .وه پؤرأن شته که :اې تات! مه آدم کدي؟ وه تات ژؤت که :زه ڤأۍ آدم
چڤزانم ،کیېم پادشاه زاده فرمي .وه پؤر ژؤت نه تاتأن :اې تات ،مه جهؤد لغده! وه تات خجالت شي
سکأپیر نه جهؤد لغدین.
ژه األن وشݢایأت ،شیأت ده قسر نه پادشاهأن .شیأت وره که پادشاه لغده .خاڤدأت ،پادشاه لغدین شته
که :ڤه مأف کؤ پرڤیېت؟ جهؤد لغده ژؤت که :ڤه مأف ده یؤ شهر شیم که پادشاه پؤر پایدو نه کله پزأن
نیاستي ،پادشاه نه یؤ آدمأن مزدؤر نیاستي ،ژه ورأن ڤه مأف غرڤدم ،أڤېزدم .پادشاه سکأپیر نه زنیأف
خجالت شي .جهؤد لغدین شته که :اې پادشاه! ته ڤه ماخ أڤېزدت ،ده دأشݢ میانپاچغي لکرت ،ڤه پؤر
ژه ماخ جدا کرت ،ڤدت ،یعني سبب شتي ڤیه که ته ڤه ماخ ده دأشݢ لکرت؟ پادشاه زبان کؤته شي
سکأپیر نه زنیأف که :من ڤأۍ أف لکرم ده دأشݢ ،خیأني شیم که ڤأۍ أف قأتي ڤنم ،ڤه من چمزأت.
جهؤد لغدین شته که :خداوند (ج) مهربان أست ،تا اجل چرسي کدیڤه فکه ڤه چمېشݢ .بأد جهؤد لغده
شي وره که وه وله .وه ولین شته که :اې پادشاه زاده! تؤ کؤ ڤیأۍ؟ پادشاه زادهغأن شته که :زه شیم ڤه
برادرخوانده أڤېزدم .پادشاه لغدین شته که :برادر خواندیت کؤ؟ پادشاه زادهغأن شته :برادر خوانده ژه
من أڤېزدم ده ݢأۍ .پادشاه لغدین شته که :زه ڤاو مهماني کنم .پادشاه زادهغأن شته :بیگه ڤاو مهمان
کن! پادشاه لغدین ڤد نه خأۍ جأیأن .اله نأغن خؤت .ژألن وشݢایأت ،شیأت نه ور که پادشاه لغده .سأر
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پادشاه زاده شي نه ور که پادشاه ،رسي وره که پادشاه که پادشاه قأتي ژه وزیرأن نیاستیي .سالم کر:
اسالم علیکم ،اې تات مهربان! پادشاهأن شته که :اې زأماۍ! أس ،مله نښا! پادشاه پؤرأن شته که :من
عرض الرم .پادشاهأن شته که :شتي عرض الري؟ ژا ،أر چي فرمي! پادشاه پؤرأن شته که :اې
سر ،زه بخیر روان نه وطنأن ،اگر ایجازه دألي .پادشاهأن شته :صد ایجازه دألم ،نه وطنأن أۍ،
ُخ ُ
سرشته کن ،بأد أۍ! وه زأمایأن شته که :سرشته زه شتي کنم ،زه مسافر ،ژه من شتي سرشته فرمي؟
پادشاهأن شته ڤه وزیر که :وزیر ،تؤ أۍ قأتي ژه من ،أرچي که بکار لېت ،دأل! وزیرأن شته که:
زأماۍ ،وشݢا تا أیأم .پادشاه پؤر وشݢاۍ قأتي ژه وزیرأن شي ،وزیرأن نأیأن پیسه لیه .پادشاه پؤرأن
سرأن ،شي ده خأۍ ݢأۍ ،ڤه سرشته ژه خسرأن برابر کر .ژألن شي وره که
غرڤد ڤه دولت ژه ُخ ُ
پادشاه لغده .ڤه پادشاه لغده شته که :اې پادشاه لغد! وشݢا تا أیأم .پادشاه لغدین شته که :زه اجازه ژه
تاتأنم غرڤم ،بأد أس تا أیأم .پادشاه لغده شي وره که وه تات .ڤه تات شته که :اې تات! ڤه من وه شفي
ژؤت که أس تا أیأم ،تؤ اجازه دألي یا چدألي؟ پادشاه ژؤت که :اې لغد! بدر أۍ ،قأتي ژه شفیأن ژه من
طرفأن اجازه أست .نه لغدین جاند سامان لیه ،ڤه لغده پادشاهأن رخسته کر .پادشاه لغده شي وره که
شفي .وه شفیأن شته که :پادشاه لغد! ژه تاتأنت اجازه غرڤدت؟ پادشاه لغدین شته که :شیم ژه تاتأنم،
اجازه غرڤدم .وېس أس تا أیأم .پادشاه پؤر وشݢاۍ .پادشاهأن شته :نفر قأتي ڤني یا چڤني؟ وه زأمایأن
شته که :نفر نامن ضرؤر بکار أست .پادشاهأن نه زأمایأن نفر لیه .ڤه زأماۍ رخست کر ،ژألن
حرکأت کرأت ،شیأت ده یؤ دأشݢ.
اله خشأوه وزایأت ،سأر ژل وشݢایأت ،شیأت ده یؤ پادشاهي .پادشاهأن ڤه وزیر شته که :اې وزیر،
مأۍ پادشاه زادهغي کؤ ڤیي؟ تؤ أۍ ،ڤأۍ أف پرسا که :ماف کؤ أیأف؟ پادشاه زاده غأف شتأت که:
ماخ سیل ڤیأم .وېس نه وطنأن أیأم .وزیرأن شته که :ماف بیگه نامن مهماني .پادشاه زاده غأف ڤه
وزیر شتأت :أچکؤ تکلیف چکن ،که ماخ جاند پخفتیأم .وزیرأن شته که :ماف ده شهر نامن مهماني
آغأیأف چرگ ژم شهرأن ناخردغي أیأف؟ یأف شتأت :پروا چش .وزیرأن شته که :یک ساعت زه نه
ماف نأغن تمام کنم .بأد ڤه ماف رخصتي کنم .وزیر شي نأیأف نأغن تیار کر ،ڤأۍأف طلوي ،ڤد ،لیه
نأغن .پادشاهأن ڤه وزیر شته که :اې وزیر! نأغن لیېت؟ وېس نأیأف شتیڤه دیر أم دألي؟ وزیرأن شته:
اې پادشاه! یختیار أخأیکانت .تؤ أر چي که دألي ،نأیأف اجازه دأل تا زه دألم .پادشاهأن شته :نأیأف
خرچ راه دأل .وزیر شي ،أڤر نأیأف ڤه خرچ راه شان لیه ،شته که :ماف ده ماخ وطن مهماني ڤیأف.
مه نه ماف ،ماف ڤم ده پانده خرچ کنیت ،أییت! پادشاه زاده غأف شتأت که :اې وزیر! نه ته ماخ جاند
تکلیف ایکرأم .وزیرأن شته :ماف مهماني نامن ڤیأف .دم شهر ماف کله ڤیأف که وېس نامن تکلیف
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شیي .پادشاه زاده غأف شتأت که :ماخ رخصتي ژه ته أپیرأن که ماخ جاند پخفتیأم ،أیأم .وزیرأن شته
که :پنایفان به خدا ،أییت نه خأۍ جأیأن فان .پادشاه زادهغي وشݢایأت ژل ،رخصتي شیأت.
شیأت نه خیمهغأن .خشأوه اله تیره شي ،سأر ژل وشݢایأت ،حرکأت کرأت ،شیأت نه خأۍ وطنأن.
رسیأت ده أپادشاهي که وره مردم پا کڤه شیي .پادشاه اله رسي ،شي ده خأۍ جأۍ ،نیاست .ڤه مردم
جمعي کر ،شته که :اې مردم! ماف چي سأرگرداني ،پري شاني شیأف؟ مردمأن شته که :بیسري
شیأم ،أر کؤ پري شاني ،اللواني شیأم .پادشاهأن شته که :وېس أسیت ،أر که به جأۍ أخأیکان نښیت.
مردم جمعي شیأت ،آغأیأت ،أر که ده خأۍ جأۍ نیاستأت .پادشاه شي ده خأۍ جأۍ نیاست .جهؤد
لغدین خیشݢه ڤه دریشي ژه خسرأن وستاۍ نه شفیأن ده أپیر ،شته :پادشاه بچه ،ته که ڤه ماخ ده
دأشݢ لکرت ،وېس خداوند(ج)أن ڤه ماخ چڱبېڤده .وېس غرڤا ڤه درشیأفت ،مه پادشاه لغده و وله یت
که سکأپیر نامن أمانته لکرغت ڤیه ،مه پادشاه لغده ژه من طرفأن نه ته بخششه .تا وېس له ولي ڤیأت،
وېس ښرأۍ شیأت .أپادشاهي نه ته مبارک فرمي .جهؤد لغدین ڤه پادشاه لغده نکاح یه کر ،لیه نه
شفیأن .پادشاه لغدین شته که :ته ڤه خسر پادشاه بچه جؤر کریېت ڤیه ،تؤ خیأني ژنکه ڤیأۍ .ته شتت
که :من بیارخوانده الرم ،یه نه ته شفي ڤیي .جهؤد لغدین شته :پادشاه لغد! مه نامن أم شفي ،نه ته أم
شفي .پادشاه لغدین شته :نسیب ژه من نأۍ پادشاه پؤرأن ڤیي .پادشاه پؤرأن ڤه پادشاه لغده نکاح یه کر،
ڤه تات شته که :اې تات! تؤ وېس ده تخت نیاستیأۍ ،أپادشاهي مبارک فرمي! تؤ وېس خیرات دأل نه
مردمأن ،ته سأرگرداني پري شاني لشݢت .پادشاهأن ڤه مردم جمعي کر ،نه مردمأن خیرات لیه ،ڤه
مردم شته که :یؤ دعا نیک کنیت که زه یېندگا مسافر پري شان ڤیأم ،وېس به وطن أخأیکان آغأیأم.
مردمأن خیرات خؤرأت ،دعا کرأت ،وشݢایأت ،شتأت :أپادشاهي نه ته مبارک فرمي.
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بازرگان پؤر و سڤز پريغه
یؤ بازرگانأن پؤر ڤیه .خیأني مؤسفید ڤیه .یه به رضاي خداوند(ج) مره .أیأن پؤر رزگیاغا ڤیه،
چهارده ساله شي .یه به بازرگاني شي قأژه تاتأندیواألف .دأشݢي ژیه سرمنزالي تأۍ کر ،تا ده یؤ
چنار رسي .ڤه بار و کالش ته کر .نظر دریه سر نه چنارأن ،یؤ دمبؤره وره ،ڤه کأفشأف خیشݢه،
نغر .ڤه دمبؤره غرڤد خاڤد .عضاي دمبؤره ژه طالأن ،نقرهغأن کؤکه ایکرغه ڤیه .یأن وهأندویوالي
شي ڤیه نه المین نه نأغن خؤراوأن .یأن زؤنڱگاکأن وره بنا کر دمبؤره ژیا .شتي ڤه ژیکه وه مردم
ڤیه سکأپیرنه زؤنڱگاکأن آغأیأت .یؤ مؤسفید که آغأۍ ،ژه لرهغأن بانه کر ،بنا کر ڤه خشیا .شته :یه
دمبؤره ژه من پؤرأن ڤیه .وه من پؤر مره .وېس ته به جأۍ نامن پؤرأن ،فرمي .فرزند فرمي .یأن
زؤنڱگاکأن شته :زه نه ته فرزند ،تؤ نامن تات فرمي .مؤسفیدأن شته ڤه پؤر که :شتي الري؟ یأن شته:
زه بازرگاني روان أستم .مال الرم .یأن شته :ڤه مالت زه یکي را چهار پالرم ،ده ماه هفت هزار
رؤپیه ڤه تنخایت دألم .تؤ نښا قأژه من .زؤنڱگاکأن شته که :خؤب.أندیوالیش آغأیأت .وشݢایأت باري
کرأت .ڤه زؤنڱگا شتأت :وشݢا تا باري کنأم .یأن زؤنڱگاکأن شته :زه ڤأژه ماف چأیم ،من مله تات
الرم .زه قأژه تاتأنم نښم ،یکي را چهار ڤه مالم پلېرد .ده ماهي هفت هزار تنخا نامن دیلد .وه أمرأیأف
شتأت :غأشي .ڤأۍ ڤد نه دؤکانأن ،ده دؤکان نلڱېڤده .وه أمرأۍ شیأت .نه بازرگانیأن .یأن غرڤد ڤه
دمبؤره ،بنا کر ڤه ژیا .شتیڤه ژي که آدمي ده المه ڤیأت ،سکأپیر نأیأن آغأیأت .أر رؤز اگر وه أیأن
تات که صد پلېرد ڤیه ،وېس نه پنج صدأن وشݢاۍ.
یک ماه دأیأن دؤکان بازرگان پؤر نیاست .یک ماه و یؤ میښ که شي ،بأد ژه خفتنأن مألین پیه کؤچه
بازارغان ،له دیوي آغأیأت .یأن زؤنڱگاکأن له الکیني سکأپیرش ڤیأت .وژر که له دیوي آغأیأت :وا!
وه ݢأۍ أم! یأۍ وېس ڤمن خرأت .وېس په زه شتي کنم؟ رؤبرؤ نأیأن آغأیأت ،یه بیهؤش شي ،یک
آش پختن یه بیهؤش ڤیه ،بأد یه به هؤش آغأۍ .وژر که ژأیأن گیأشݢیي .یأن شته که :یا الهي! یأۍ ڤه
کیېم دؤکان ڤه کؤ دأت! زه دبال نأۍ أف أیم ،وژرم که ژه کأۍ دؤکانأن ترفأت .بدر شي پیه له
زأخمأف مصافه دبال نه دیوأف .ڤه بازار خالص کرأت ،نغرأت ده دأشݢ ،بدري شیأت ،یه زنڱگا ژه
دباألن شي ،ده یؤ خبي رسي .یأۍ دیوي دأۍ خبي ڱبي شیأت .یه زؤنڱگا سکه یؤ کوېکه نیاست ،جاند
وژر که یأۍ دیوي چنغرأت .یه بدر شي دبال نه دیوأف ،رسي داو جأۍ که یأۍ دیوي ڱبي شیي ڤیه.
که اله یأن یؤ غار لشݢ .یأن شته :خا ،ڤمن خداوند(ج)أن ژأیأف گیرأن خالص ایکري .زه شتي دبال
نأیأف زغؤم؟ ژل چغڤد ،آڤده پیه پل آغأۍ اله ڤرېنده .شته :ژه مېرأن یېند بیغیرتي چېش .تا زه چأیم
درؤن ده غار ،چؤژرم که یه اله شتي فرمي .چغڤد آغأۍ قریب نه غارأن ،رسي سرده غار .بسم هللا
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الرحمن الرحیم .شته :آخشه پیه پل درؤن ده غار .سر نشیب ده غار بدر شي .وژر که درؤن ژه
غارأن یؤ رؤشني پیدا شي .یا الهي! شته :مه شتي فرمي؟ له پألي تا دریه نمېڤده ڤه پؤسر ،وژر که یؤ
پري زاده گختغه پؤسر نوېشتا .که یأن لشݢ یه بیهؤش شي .مألین ژه سوالنأن چاست .سکأپیر نه
پري زادین ،له جأۍ یأن وه پؤسر فچشݢ ،یؤ جأۍ وه الست زخمي شي .سڤز پريغه أبتهغه ژه
جأۍأن وشݢاۍ ،دوا أڤر ده پؤسر نأیأن سېڤده .و ده الست نأیأن ژیه ،نأیأن دارؤ لیه ،به هؤش آغأۍ.
شته :پادشاه بچه فرمي یا فقیر بچه فرمي ،ژه مألن لرا که نیأت وه دیوي یؤ تکه ایکنأت .بازرگان
پؤرأن شته که :اې سڤز پري ! من ژه خداوند(ج)أن مراد طألوم ،که زه فته ده خؤبن وینم .وېس فته
خداوند(ج)أن ده بیداري رسېنده غه .خؤن مکان بخشش نه ته .زه شته کناره چأیم ،اختیارت که مزي
یا لکني .اختیار به دست تکان .سڤز پري غین شته خا :وشݢ تا أیأم .ژألن وشݢاۍأت .بازرگان پؤر
لغأۍ پیره ،سڤز پري غه ژه دباألن ،نغرأت ژه غارأن .ده مأیدان که نغرأت ،یأن ڤه ڤرگه نه خسرأن
دریه ده پؤسر نه پري زادین .غرڤد پیه الست ،بدري شیأت .رسیأت ده دؤکان ،که اله وه الکیني
گڤأت ژي ،أڤېلي لغأیأت ده دؤکان .ڤه لڤر ایکرأت ،اله نیاستأت .بازرگان پؤرأن آهي سر خیشݢه .سڤز
پري غین شته که :ژه من بدره کڤه لشݢغت که زه ده ألڱأخهیت ته آهي سر خشي؟ آدم خاکیأن یېندژي
وه اعتبارش! بازرگان پؤرأن شته که :اې دیوانه تؤ شتي خبره أستأۍ که من ده دلم شتي فرمي؟ وېس
اگر زه نه ته نه رؤۍأن فارم ،قأتي شته نلڤم ،یا مه ده رؤز آخرت زه جواب لیا چکرکنم .سڤز پري
غین شته :خدایا ،اې دیوانه! تؤ دقت چخر ،أرچي که ده دلت فرمي تؤ نامن ژا که زه نه ته رسانم .یأن
شته که :وېس اگر زه مله ُمالۍ أڤازم ڤه من مزأت ،فته ڤنأت .سڤز پري غین شته که :یک دم پس ڤه
چامأف نمڱا ،که من شتم بأد الهاي کن .أرچي که مقصد ده دلت فرمي ،أۍ .یأن ڤه چامأف نمشݢ،
یک ساعت یأن وه چامي نمشݢغغي ڤیأت .بأد مؤژېڤده ،که یأن الهاي کر ڤه چامأف .ښرأۍ مؤسفیدي
پیداۍ شیأت درؤن دأۍ دؤکان .سڤز پري غین شته که :کله نکاح اي؟ وأن شته که :وېس ژي! اله
دستي به امر خداوند(ج) نکاح کرأت .سڤز پري غین شته که :یؤ تا ڤه چامأف نمڱا! یأن نمشݢ .پس
ڤأۍ مؤژېڤده ،پس یأن الهاي کر ،وژر که یؤ سڤز پري غه أست ،ایدیر کدیڤه چش .شکریت
خداوند(ج)غان به جا أڤېزده .سڤز پري غین شته :وشݢ تا درایم ڤه نویألف .یه بازرگان پؤر وشݢاۍ.
دریأت ڤه نویألف ،اله نواستأت .آڤده خشأوي یأۍ شب رؤز بیهؤشي ڤیأت .ژه حال أخأیکانأن خبري
چڤیأت .پأس ژاوأن که خبري شیأت ،که میرا ژیي .أبتهغي وشݢایأت .بازرگان پؤرأن أڤأن آهي سر
خیشݢه .سڤزپریغین شته :اې دیوانه! تؤ چي الخ کني؟ داو میښ ژي فته خبر کرم که آهي سر چخش.
شتي ڤه که ده دلت فرمي ،نامن ژا .یأن بازرگان پؤرأن شته :مه دؤکان ژه من چش ،مه ژه ایدیر
آدمأن .وېس اگر ایست ،ژؤت اله کن ڤه لڤر ،زه بأد فته شتي ایکنم کؤ جأیه کنم؟ وأۍ شته که :أۍ
سکأپیر نه نجارأن یؤ صندؤق فرمایش دأل .جؤر کیند ،ڤاو غرڤا ،أس .ڤه من درؤن ده صندؤق دراۍ.
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ڤه سر قلف کن ،بأد ڤه دمبؤرهیت غرڤا ،دي ساعت تیري کن تا أر کله که ریمده یت .که خشأوه شي
ڤه صندؤق اله کن ،زه و تؤ نلڤأم ،کش کنأم ،بأیأم ،ساعت مان تیري .یه بدرشي نه صندؤقأن سکأپیر
نه نجارأن ،ڤاو جېفته که یؤ فرمایشي صندؤق تیژا که به قیمت هفت صد رؤپیه فرمي .که یاوگه ده
درؤن درایي ،چنیرد .نجارأن ڤأۍ تغد ،تیار کر به قیمت هفت صد رؤپیه نأیأن ڤأۍ صندؤق لیه .یأن
غرڤد بدرشي .رسي ده دؤکان ،وره ڤأۍ وستاۍ .سڤز پريغه وشݢاۍ ،ڤه ابریشم مین کرپه فرشأدیه،
دیزده ،ژیه ده صندؤق ،سکه سر نواست .سر ژه صندؤقأن قلف کر ،وه شفیأن غرڤد ڤه دمبؤره ،بناکر
ڤه نخشأف شتا که :سڤز پري غه درؤن ده صندؤق أم خؤشه اي .یه رؤز ژأیأن تیر شي.
پس ژه ده رؤزأن ،وه أمرأیش که به بازرگاني ڤیأت ،آغأیأت .ده لڤر رسیأت ،لق لقېڤدأت ،که
بازرگان پؤرأن شته :تؤ کدي! وأف شتأت که :ماخأندیوالیت که شیأم ڤیه پیه ڤن آغأیأم .اله کن ڤه لڤر،
تا ماخ أسأم .یه بازرگان پؤر وشݢاۍ ،اله کر ڤه لڤر ،یأۍ لغأیأت نیاستأت ،نأیأف چاۍ أڤر نأغن أڤر.
یؤ تا ڤأن چاۍ أڤر .چاۍ خؤرأت ،شیأت ده یؤ کؤته ،نواستأت .سأر وشݢایأت چاۍ خؤرأت ،شیأت
سکأپیر ناوأن شتأت که :وېس کله أیأم؟ وأن شته که :ده أماف الست یؤ صندؤق ،ده درؤن جاند نازک
چیز أست .ڤاو شکرم .ڤاو به خؤبي به نغزي ییسیت نه نېنینم ،رسانیت .ژاین که ڤه آخشه کؤتهغأف
الهاي ایکیند ،داو که نه آڤدهغأن وستي .یؤ پاکیزه کرپه سکه سر سکه صندؤق لغېند .ده رؤز که
گیأشݢ زه أسم ،أنشاهللا.
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