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    داستانی  عدالت احمد ایله
  
  

.  آدینـدا   خـان  مهـدي    وارایـدي   اربـاب  ن  زور دئیـه   بیرظـالیم    شهرینده لر همدان    قدیم  قیساب
   یئتیرسین  او ایله دن  و بوایل کئچینسین  دیریل  اؤلمه  کی ردي  وئره   بهره   او اندازه    رعیته  خان  مهدي

ــون.  ــزي اون ــر قی ــدي  بی ــده  عــدالت  وارای ــدا وگون ــان  آتاســی  آدین ــه ن ــدي  اوز ب ــی  گــؤز ای    ک
   اؤزون  آلیب  حقین  رعیتین  گرك  نییه سن«  :  آتاسینادئییردي .  لر دوز دئییل    ایش  لري  گؤردوك

   .   اؤزو یئیه سین  بهره نین  و زحمتی  اؤزتالش  گرك هرکس .  سن یئیه
   اونـون  ایلـه   نـصحیت -   و دلیـل   ایـدي   ناراحـات     چـوخ    لریندن بو سؤز    ، عدالتین   خان  مهدي
 .  دي  احمـد کـیم    ك  گـؤره    تانیـدیق    عـدالتی    کـی   اینـدي  .   بیلمیـردي   ییـشدیره    ده  سین  دوشونجه

  سـی   و زمـی   توپراقی  اؤزوندن  کی  وارایدي  بیر رعیت آدلی »  کرم«  قونشولوغوندا  گیلین  عدالت
 او   و او تـاریخ   اوغلـو ایـدي   احمـد ، کـرمین  .  دي  آلتیندادئییل  ألی ین خان  مهدي  اولدوغو ایچون 

  .  اوخویوردوالر   درس ده  بیر مکتب ایکیسی  عدالت  احمد ایله ده دؤوره
   دونیـاده  ییـرداري   ایـسته   کـرم   اولـور کـی    او گون    باشا چاتیرالر و گون    -اونالر زامانال بویا    

  خانیمـا دئییـر کـی   . توتـا    دوگـون -   بیـر تـوي    بؤیـوك   ائولنـدیریب  مدي بیر دانا اوغلو اح  اوالن
  دا چـوخ   آناسـی  احمـدین  .  دي  اونـو آلماغیمیزیـاخچی      گؤزو وارسا گئدیب    ده   کیمسه  احمدین
 ایـستیر    قیـزین   کیمـین  ك گـؤره  .  رم  دئیـه   سـنه  گلیـب   بیر خبر توتـوب   اوننان«  :   دئدي  سئوینیب

 اؤزونـو    ، آناسـی  ده  اؤز اتاقینا گئتـدیک   گلیب  احمد ائوه   اولجاق  آخشام» . یر   خوشو گل   دن  کیم
ــون ــب اون ــدي  یانیناوئری ــه«  :   دئ ــدت نئچ ــردي  م ــسرت ل ــک  ح ــنه  چکیردی ــوي  س ــده  ت   ك  ائ



 ٥ علريضا ذحيق

 

 

احمد »  ! ایستیرسن  کیمی  گؤروم  سؤیله  ائدیب لیق  راضی  بو ایشه    آتان   کی  ایندي !  باشالیاق  توي
 ، گـؤز    سـئودیگیم   دونیـادا تکجـه     آناجـان «  :   توتمـاز دئـدي    - توتـار    دیلی   اولوب   کیمی  ناناوتا

  » . دي قیز ، عدالت  وئردیگیم  ایللر کؤنول- و آیالر   گؤردوگوم آچیب
   عـدالتی   سن اوغول! ؟  نئجه!  ؟  نئجه«  :   دئدي   آناسی   احمدین  م   سئویره   عدالتی  نده   دئیه  تاکی
   سـنه  دیـک   ایـسته  ده توتماز و بلکـه   کی اونال بیزیم .   بیز بیر رعیت  قیزي  ؟ او بیر ارباب     ایستیرسن

  مـن «  : دي  سـؤیله  ال دانیـشارکن   چیلیـق    مهربـان   نان  احمدآناسی»  یوخمو ؟     باشقا بیري  !  دي  گلمه
 ائـدیر   یمیز دوام عشق  توتولوب  بو سئودایه چوخداندي.  سئویر  اودا منی    کیمی   سئودیگیم  عدالتی

  دا قـان  ر آنـا؛آرالیق   آییرا بیلـه   بیزي  اؤلوم آنجاق !   برابر یاشاماغا سؤز وئرمیشیک بیریمیزله-بیر  . 
  » .ز   آییرا بیلمه  بیزي قوپسادا کیمسه

 بیـر   نـی  سئودالی  سورا ایکی دن  مشورت-   بیر پارا صالح  دئییب  کرمه نی  قضّیه -   حال  آناسی
 اولدو   او واخت واخت. چاغیردیالر    ائوه  الرین   ساققال   آغ   ائلین  دیر دئیه    گناه   آییرماق   بیریندن -

   ایچـري   اونالري  تیققیلدادیب  قاپیسینی باغین .  لیگه ائلچی  ائوینه  و گئدیرلر اربابین    دي   گئجه  کی
 بیـر آز   دئیـه » یز سـ   صـفا وئریـب     ائـویمیزه    ائـدیب    لطـف   چـوخ « اونـالرا     خـان   مهـدي . آلدیالر  

  .  سوروشدو  لرینی  گلدیک  ایچون  سورا نه دن  بئش-  خوش شیب اگله
   امـري  آلالهـین  گلمیـشیک  «   بیـري  الردان   سـاققال    آغ   باخیـب    اوزونه  نین   بیري -قوناقالر بیر 

  ائـشیدجک بو سؤزو  .  دئدي »  باشالیاق  توي  احمده نن  عدالتی له   ایذنین   و سنین    شرعی  پیغمبرین
   یا یوخ نیزدا ائشیدیرمی  قوالغی نی نیز دئیه آغزي«  :  قیشقیردي  اوجا سسله   پورتوشوب  خان  مهدي

 اوبـادا خـار   -  ائـل   ؟ ایستیرسینیز منی  یا یوخ  بیلدینیزمی   هئچ   معناسینی  ؟ سیزدانشیدیقینیز سؤزون  
   بیر رعیـت   قیزیمی  نازنین اوالن ده  عصمت ةپرد .  یم  قاغزایا بیلمه  یانیندا باشیمی نین   کیمسه  ائدیب

   باشـینا و او آدامالریـن    کـرمین   دونیـا دوالنـدي   » .  م   گولـدوره    اؤزومه   دونیانی  له  اوغلونا وئرمک 
دوردوالر  .   اولـدي   ناراحـات   دانیـشدیغینا چـوخ    بئلـه    نییـه   اونـون    اولدوغو ایچون   یانیندا خجالت 

   بـو سـؤزلري   ده  عـدالت  احمـد ایلـه  .  قاییتـدیالر    پئـشمان - کـور   گلمیشدیلر   کی  نن   وضی  همان
چیخماغـا    ائشیگه  باغدان  طرفیندن  آتاسی عدالتین.  چکیردیلر  آجی  اؤز ایچینده   سی  هره  ائشیدیب
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 و   اوسـتونه  نـین  سـی  سـینه    باسـدي    آییریـب   لرینـدن    زولـف    او یاسـمن     تئل   یئددي   اولمادان  ایذنی

   منـه   گؤتورسـن   احمـده   یازیـب  سـؤزلري  دئـدیگیم .  قرار توتمـاییر    گیم  اوره«  :  ي دئد  سینه  دایه
  :  یازیر  ده  اوخور دایه  عدالت چاغالیارکن دن سؤزلر سینه»  .  سن  ائدیب محبت

    اوغالن  مهربان یان  باشی دوالننام
  سیز  سن م ره  دؤزمه  بو دونیاده م  اؤهللا

    ر وئرمیشم ایلقا  سنه  کی او گوندن
  سیز  سن م ره  گزمه  دونیاده شاد اولوب

    آغزیندا دیلی  آتامین  اولسون الل
     قوهومو ائلی  باشیندان  داغیلسین
   بئلی  أییلسین  کمري قیریلسین

  سیز  سن  یازمارام  لقمانه  دردیمی 
  ر داغالرا ی چیخ  کیمی  مجنون لیلی

   بوداقالرا   قوناق  اوچاق  تک بولبول
   ، یایالقا  اوبا ، اؤلکه اوز توتاق

  سیز   سن م ره  دوزمه  گردنه  تئلیمی
    آغالر قویارسان  عدالتی کوسوب

     باشینا داغالر قویارسان  باغریمین
    باغالر قویارسان ییب  ائیله ویرانه

  سیز  سن م ره  دریاسیندا اوزمه  عشقین
احمد «  :  کی  آرتیردي له  یازماسی  حالدا اؤز أل     گیزلی   آلیب   یازدیقالرینی  نین   ، دایه   عدالت
دا   آپاریرسـام  اؤزومـو آرادان  . یـم  جـه   اؤلدوره  اؤزومی  کی   بیل   یقین   قاچیرماسان   منی  اگر گلیب 

  »  .  م  دئییله بوراخان  یاپیشیب  دامنیندن  قیامتده  بیلیب  اؤز قاتیلیم سنی
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 گـؤردو    قارانقولوغوندادایـه  آخـشامین  .   اولـدي   آخـشام   دؤزدي دایـه  . یه  دایه  وئردي نی  نامه
   باغــا گیریــب  اولــدوغوایچون  آدام  قوجــا بیــر پیرانــه نــین دایــه .   چیخــدي  باغــدان دي فیرصــت

   تیققیلـدادیب  قاپیـسینا و قـاپینی     احمـدگیلین    چیخـدي   گلـدي  .   ایـدي    یوخ   مانع  چیخماسینا هئچ 
  نـی  دایـه  .   بیـر مکتـوب    و ألینـده  دي سـی  دایـه  ؤردو عـدالتین  گـ  .  دي   کـیم    گـؤره   احمد چیخدي 

  لیـک   بیر حالدا و اونا تـسکین   یامان  گؤردو عدالت  مکتوبواوخوماغاکی   باشالدي   آلیب  ري  ایچه
  ییـر دایـه   احمـد ایـسته  .  سـورمز   دا اوزون  چـوخ  آلمازسا ، اینتحـارا قالخماسـی   گینی   اوره  وئریب
  یـاردیمجی   هـر ایکیـسینه    اونالرین له  گؤتورمک  عدالته دا یازیب الري یاتی شعر با   دئدیگی  بونون

  :  یازیر   ایسه  احمد دئییر دایه اولسون
    دایه  یان  باشی دوالننام

     منده  اوالردیم  قوربانین
     یایه  دؤندي  قددیم الف

   یئتیر   سالم  یاره مندن
     گرفتارام یارعشقینده
    رارام ق  بی حسرتیندن

   رم  سمنده  یانان ناره
   یئتیر   سالم  یاره  مندن

    آغالماسین ن  دئنه یاره
     داغالماسین گیمی  اوره

     سئوداسین  عشقین ساخالسین
   یئتیر   سالم  یاره مندن

    ایشیم  محنت-   غم احمدم
     آخیر یاشیم  گؤزلریمدن

    چکیم  نئجه  من بودردي
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  تیر  یئ  سالم  یاره  مندن

  یـه   دایـه  الوئـردي  لیـق    آرخایین   امضاالییب  له   اؤز دستخطی    آلتینی   سؤزلرین  احمد ، یازیالن  
   .   عدالته یئتیرسین
قـدر فیکـر    هـر نـه   .  دي  یاتـا بیلمـه   نـی  گئجه .  دي  احمد نئیله  ك   گؤره   قاییتماقدا اولسون   دایه

او  .  احمـد یاتانمـادي     یاتـدي    ووران  ایـالن  .  ادي تاپانمـ    جور قورتارا بیر چاره      نه   عدالتی  دي  ائیله
   سؤزلرینی ك  اوره درگاهینا توتوب اوزونو آلاله.  قاال سحر اولدو - قاال  آییق نی  گئجه نن  وصفی

وارسـیز   .   کـی  لم  بیل یه  نئیله  وئر من  نیشان بیر یول  منه   اؤزون  پروردگارا سن «  :   گتیردي   دیله  بئله
  » !  گؤستر آلالهیم  یول  منه اؤزون .   اودا بیرارباب ز بیر آدامام سی  دولت-

 اوبـادا  - اویناتماقدا ائـل    قیلینج   چاپیپ  آت .   ایدي   چوخ  سی   عالقه  لرینه   ایش   جنگ  احمدین
 او   اولمامیـشدي   بیـر آت   هـئچ  توزوناچاتـان  .  دا وارایـدي   بیـر آتـی     گـؤزل  .   ایدي  لر أزبري   دیل

یادینـا دوشـدو    .   ایـدي   فیکیـرده   احمـد یئنـه   قوووشـوب  یـه   بیر گونـدوز داهـا گئجـه       .  جان  گونه
 .   ایـدي   اونـالرا قونـاق    همـدانا گلدیکـده   کئچمیـشلرده . اصفهاندا بیر دوستو وارمحمد آدینـدا        

اولمـاقال    اوردا قونـاق   گـون   اون-   اصفهانا آپـارا و بـئش    گؤتوروب  عدالتی   کی  کئچدي  قلبیندن
 تویومـوزو    گلراصـفهانا بیـزیم    مجبـور قالیـب   خـان   یا مهدي  ایندي.  گتیریر باشینا      نه   فلک  ؤرهگ

آممـا  .  قورتـارار   یاخـامیزي   اؤلـدوروب  بیرگه   یولالماقال هر ایکیمیزي    ر یادا دالیمیزجا قشون     ائله
   سـفرینه  ان اصـفه   ، باشـالدي  رکـن   اؤتـه   یاریـسی  نـین  گئجـه . گئـدیر   نـن   فیکـري  احمد اصـفهان  

 کنـار    گـؤزلردن   ویریـب   ترکینـه   آتـین   ایدي  الزم   هرنه  دن   ایچمک - یئمک.  یاپماغا    حاضرلیق
   کـی   بـاغالدي   آغزینـادا کئچـه   آتـین  .   سـاخالدي   آتینـی   طرفینـده   دال بـاغین   بیـر یئـرده   گیزلـی 
 وار   آغـاج  ا بیـر قـدرتلی  نظـر سـاالندا گـؤردو باغـد      .  دویمایـا      کیمـسه    سسینی  سه  ائله  ییب  کیشنه

   یـاواش -  یـاواش   اونـو آغاجـدا برکیـدیب     وار گوجـو ایلـه     ییب   ائله   چین -   چین   ألینده  کمندي.
   بوشـالدي  بنـد آلمیـشدي     کـی    او یئـردن     بیر توو وئریب    کمنده .   اوستونه  اؤزونو چکیر دووارین  

 قاچیرانـدا    عـدالتی   کـی  طینـه   حیه اغینب  سالدي  دوواردا برکیدیب   کمندي .   ألینه   احمدین  گلدي
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   ، غـم  عـدالت  .   یئتیـردي   و احمد اؤزونو عدالتـه   کمند بوقیلیق   قالدي   او قیلیق   آت .  یه  گئجیکمه
  :  آییلتماغا   عدالتی احمد باشالییر سازال ـ  سؤزله .   یوخویادالمیشدي دریاسینا جوموب
   بو قدر انتظار لیم بسدیر گؤزه

     گلدي ون » مجنون « اولسان »  لیلی« اگر 
   قرار  اولدو بی  گؤیلوم حسرتینده

     گلدي ین»فرهاد « اولسان »  شیرین« اگر 
  : دوامینا  باشالییر سؤزون .   دئییل  اویانان احمد گؤردو عدالت

   دن  غفلت  خمار گؤزلرین آچ
     بیان یک  بیر ائیله- بیر   سیر سؤزلري  اویان

    نر نشان  گؤرسه یئري  آچیلسا دان
     گلدي ین »  کرم « اولسان »  اصلی«اگر 

  :  دئییر   بئله  اوچونجوسون  اویانمیر سؤزون گؤردو عدالت
   شم  ایچمی  جامینی  اجل احمدم

     کئچمیشم  جاندان  یار یولوندا باشی
   شام  قیلمی  ترکیم  آنامین آتامین

     گلدي ین » غریب « اولسان »  صنم« اگر 
   :  اوخویام  بیر سؤزلرده  آیري  کی دي  یاخچی احمد گؤردو اویانمیر دئدي

   دلبر لیآال گؤزلو ناز
     باهللا  خاره  گولو وئرمه

  ییر  اینجی  عشقیندن سنین
     باهللا  یاره گیمده  اوره

    بو گونده کافیر اولماسین
    داغدا دوگونده مدي  سینه
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     عشقینده  گول یم پروانه
     باهللا  ناره مو ویرراماؤزو
    سیخیلالم  مردانه شاه

     اؤللم نن  بو دردي  یقین
    لم  کسیل  قوربان میناده

     باهللا  عاره  غیرت ناموس
 گـؤردو   گلدیکـده   آدي  مردان  شاه  یوخویا دالمیشدي  و درین    او جور ناراحات     کی  عدالت

 .  م وار یوخـودو گـؤروره    امکـانی  دئـدي  .  ادي اویانمـ  ده نـسه  آممـا دیکـسه  .  گلیـر   قوالغینا سس 
  گـؤزلرین  .   خبـردي   نـه  دورا گـؤره   گلـسه   بیرده  بو سس  گؤرسون  کی  سیخدي  برك  گؤزلرین
  : دئییر   احمد بئله  آخیرینی سؤزون .   منتظردي یومارکن

     حالیمی  سوروش احمدم
     خیالیمی  شاد ائیله سن

    شیکاریمی  ترالن کولک
     باهللا  ساره رم  وئرمه ن م

 .  اوسـتونده   باشـی    گـؤردو احمـد دوروب       گؤز آچیـب    رکن   ائشیده   و سسین    آدین  احمدین
   خبـري   بیـر نفـرین   صمد آلاله  بیل  سن!  ؟   گلدین   قیلیق   نه  ردیم   کسه  احمد قوربانین «  :  دي  سؤیله

 بـو     کیمـی   سـؤز وئردیگـی    .   آچیـردي  قانـاد -   آز قاال قول     سئوینجیندن  عدالت»  ؟   کی  اولمادي
  الدارکـن   آیـدین   عدالته لرینی جک  و هارایا گئده گلدیگینی  ون  ایچ احمد نه .   اوردا ایدي  گئجه

.  یانینـا    دوالنـا گلـدیلر کمنـدین   - دوالنـا    گؤتـوروب  لـري   وسـایل  اوالن   الزم   اؤزونـه   ده  عدالت
  اوزونـده    بـو بیـري      دوواریـن    چـؤووروب    کمنـدي   دووارا چیخدیقدا    دیرماشیب  کمنددن  آسیلی

 یادالرینـا    هـئچ  الري آپارماق  آچیب  کمندي رکن  دوشه  ائشگینه   باغین  زویولدویوب. برکیتدیلر  
سـحر  .  چیخـدیالر    ووردوالر آرادان نـن    وگئجـه    ترکینـه    آتین   آلدي  احمد عدالتی  .  دي  دوشمه
   هـر هـاراکی    بویـان -  اویـان .  گـؤرور یوخـدور      اویـاداکی    یوخودان   عدالتی   گلیب   دایه  اولجاق
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   کـی   بیر خبر توتوم دان  نگهبان  گئدیم دئدي. ییر   گؤرمه   چکیرآمما عدالتی    باش   گلیردي  نظرینه
ــدیب بلکــه ــیم   گئ ــا من ــر یان ــریم بی ــدي  خب ــه .   یوخ ــان دای ــدي دان  نگهب ــدالت«  :   سوروش   دن ع

   بو سؤزوائشیدجک نگهبان» . اولماز   خبریم  بیر یانا چیخار منیم نان سی آتا  ؟ دئدیم  وارمی  خبرین
   ایگنـه   بیـل   ائلـه  بیرلیکـده  نن دایه .  جک  وئره  جواب  اربابا نه  کی  فیکره  قالدي. دوشدو قورخویا   

  غین بـا  آنجـاق .  آختـاریرالر     هاراگلـدي   ییب   هر یانا زیلله    لر دالیجا گزیرلر ، گؤزلرینی      ایتیریب
   نگهبـانین   گؤرجـک  کمنـدي .  بیرکمنـد گـؤردولر     آسـیلی   ، دوواردان    کئچدیکـده    طرفینه  دال

 -   وضـع   نـین  دایـه  .   سـئویندي   ایچـون   کئچـدیگی   ألـه    اوجونـون    بیـر ایـپ      ایشیلداییب  گؤزلري
 بـو   سینی سـ   واخـت   هـئچ   احمد قاچیریـب    عدالتی   کی   ایدي  بیلسه .  ایدي   یوخ   خبري  دان  اوضاع

  دوواردان   بیـر کمنـدده      قاچارکن   عدالت  خانا خبر سالدیالر کی     مهدي .  چیخارتمازدي  تئزلیکده
 سانجا  آز قاالر اؤزونوده  آجیشارکن  جانی  کی  کیمی  ایالن  یارالی خان  مهدي .  دي   قالیب  آسیلی

 »  کـرم  «  الرا کی ر وئریر غالم دستو فوري .  چاتالسین  آز قالیر باغري  فیرالنارکن سینه اؤز دؤوره 
ــن ــوینی ی ــب  ائ ــددن  آختاری ــسون   احم ــر خبرتوت ــالم. الر   بی ــدیب غ ــب الر گئ ــدیلر   گلی « :  دئ

  ».  خبر یوخدي  احمددن دي دن گئجه
   آتلـی  ییرمـی   تاپیـب   ایزینـی   عدالتین  سورا ، احمد ایله  سوروشاندان  آراییب   چوخلی  آنجاق

   احمدلـه  ك الر گـؤره  اولـسون  ده اونـالر گئتمـک  .  دوشـورلر یـوال      یچـون  ا   توتوقالماق  اونالري
   چاپیـپ   آت جـان   گونه  صاباحکی دن  گئجه   عدالت  نن  احمدي.  جور گئدیرلر او یولو        نه  عدالت

بــو « :  دئییــر  احمــد عدالتــه.  دوشــورلر  دان کنــاردا آت  حالــدا گــؤزدن  یورقــون تــوز ســاالرکن
  لییـب   دینجـه   گوندوزلري   بئله  بوننان .  ریک   سورا یوال دوشه    لک  زجادینجه آراسیندا آ   داغالرین

خانــا   اوالر و مهــدي یــن  ائلــه دا گــؤروب لیــق  ایــشیق  کــی نییــه .  ییــک لــی  گئتمــه یــول نــی گئجــه
دا بیـر   اوجـالیق   چاپیـپ   آت  نن   ایزي   اونالرین   بویی   گون  الر بوتون   آمما غالم « . رلر    خبرگؤتوره

 قـرار    دانیشیب له  بیرلري-الربیر  آتلی. دا گؤرورلر   آشاغی  عدالتی   باشیندا ، احمد ایله     یگیند  گه
  ده الر و هـم   غـالم   هـم  اینـدي .  توتـاالر   اونـالري   دوشوب  قاووشارکن   قارانقولوق  قویورالر کی 

  . اوال   منتظردیلر قارانلیق  عدالت احمد ایله
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   شـیرین  احمـد تـزه   . دي  ایـسته  لمـک   آزجا دینجه  قویوب اوسته   دیزي   عدالتین  احمد باشینی 

  بیلـدي .  وار   باشیندا قـارالتی   و گؤردوداغالرین   آنالدي   بیر سس    عدالت   کی  یوخویا دالمیشدي 
  اهمالجانـا احمـدي  .  دالیجـا   لر اونالریـن   گلیب دیالرکی   آدامالري  نین   اولمایا آتاسی  - اوال    کی

 دوز   احمـد گـؤز آچدیقـدا گـؤردو عـدالت        رك  دئیـه  »   ائویمیزییخلیدي   آیاغه  خقال«  . آییلتدي
   ترکینـه   عـدالتی   حاضـیرالرکن   آتینی  قیوراق -  چابوك.  آلیبالر    الر دؤردبیر طرفی    غالم. دئییر  
  کـی  دي  ایـسته   قورتولمـاق   ألیندن الرین  غالم   ایچره   دومان - توز   سالیب   بوروقی  بیرایالن .  آلدي

 .   دؤشـوندن   توتدواحمـدین   ، اوخ  اوخـو قویـدو کمانـه       کـی    ، نئجـه     بیر غـالم    پوسقودا یاتمیش 
.  اولـدو    صاحاب  احمددن   فوري  به   ایدي   زیرنگ  عدالت.  گؤردو احمد آز قالیر ییخیال        عدالت

 صونرا گؤردولر   دن   کئچدیک  بیر مدت  .   ائتدي   یوالدوام   ألینه   کئچیرتدي   جیلووونی   دسته  آتین
   کـی  دي  ایـسته  دن  عـدالت   حالدا دؤزومـو قالماییـب      یارالی  ده  احمدین. آز قالیر ساویشا      قارانلیق

  عـدالتین   صونرا ، احمدله  ائتدیکدن  تعقیب  اونالري   بیر مدت    کی  الردان   غالم  ائشیدین . دایانسین
 »  ریـک   دئیـه  لـدیب   اربابادا بیر سـؤزدوزه   «  : دئدیلر.  دوشدولر     فیکرینه   قاییتماق   ایتیریب  ایزینی

   اوخونـان  احمـدي « : خانـا دئـدیلر     مهـدي . چیخـدیالر      ائوینـه    اربابین   گلیب   قاییدیب  له  لیک  بئله
 .  دیـک  مه  کئچیره  ألیمیزه  گؤره  بیر چایا دوشدویونه ترکینده نین  آمما دره  .   یئره   سالدیق  ووروب
  »  . دیک  تاپا بیلمه دیک  نئیله یتیریبداا  قارانلیق ده عدالتی

  ك  گـؤره  اینـدي . قویـدو    نگهبـان  سـینه   دؤوره  شـهرین    اینانماییـب    سـؤزونه    بونالرین  ارباب
  داغالریـن .  اولـور    خـاراب  حالی  احمدین  گؤردو گئتدیکجه  عدالت. ییرلر     نئیله   عدالت  احمدله

احمـد   .   یئـره   یئندیرسـین   آتیر احمدي  أل دوشوب دان آت الریندا عدالت    یاخین  باشیندا اصفهانین 
    آتیـر اوخـو اونـون     أل  ائـدیب    استفاده  دن   بو فرصت   ده  عدالت. گئدیر   هوشدان  رکن   دوشه  آتدان

  نـین   بیـر قیزپارچاسـی    مـن   آغلیر سیزلیر کی عدالت .   فیشقیریر ائشیگه   قان  چیخارا کی   دؤشوندن
  لریندن  زولف  یاسمن ده  سؤزلرکئچیرسه  چوخلی گیندن اوره. ر   بیله  گله نه   ألیمدن  ، چؤلده   بیري

  : آنالدیر  بئله  حالینی له  سس  حزین  آییریب بیرتئل
    ألیندن  بو فلکین رم داد ائیله
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     الزیم یه  وار نه  یارسیز بو دونیاده
    باهاریم  دؤندو آچان زمستانه

     الزیم یه  نار نه نن  بسله  اوسته  طاق
    اولدو حئییف  یاي  قامتیم أییلدي

     اولدو حئییف لر زاي  زحمت  چکدیگیم
   اولدو حئییف  چاي  گؤز یاشالریم آخدي

     الزیم یه  وار نه سیز باغالریم  باغبان 
   ناز  رگوله  ائیله  ناز بولبول  گوله م عزیزینه

   آز   گولن  چوخ آغالیان  خانادي دونیا بیر غم
   سـؤزون   ،عـدالت  رکن  گئده  ساري   سسه   دویوب   سسینی  ین   بیر اووچو ، عدالت      آدلی  رامبه

  :  دئییر   بئله دالیسینی
   آرتیرا  ایمانین  دین ده عدالت
     بیتیره  اؤزو مطلب  مردان  شاهی
    گؤتوره  سنین  خبازه  یوخدي کیمسه

     الزیم یه  یار نه  اؤلن سی  سئوگی
   باغدا دارا   زولفون ا داراچک باغد عزیزیم

   اؤتورچکیرلر باغدا دارا  بولبولو گولدن
  بهـرام  .  دایارالی  ، اوغالن دي  بیر قیزال اوغالن  گؤردو گنج   الشارکن   یاخین   قدم   به   قدم  بهرام

  یب بیر قصر سـالدیر   کنارالیندااؤزونه   اصفهانین   کی   ایدي   بیر شیکارچی    و قابیل    بیر آدام   زنگین
   درمانـدان - یانینـدا داوا   اونـون  .   شـیکارویراردي   چیخیـب    قـصردن    دؤرد ساعات  -   اوچ  گونده

   احمـدین   باشـالدي   خبـر توتـارکن   دن  قضیه-   و حال آلدي  سالم  وئردي سالم .  هرزاد وار ایدي 
   سـن  جـان   گونـه  یـامتین ق«  :   دئدي ریب  اوز دؤنده   سورا عدالته . باغالماغا     قویوب  یاراالرینا ملهم 
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   اویانا نـه  اوننان.سیز   قوناق  منه  ساغاالرکن   یاراالري  احمدین.  قورخما     ندن  هئچ !  سان  باجیم  منیم

  » . ریک ز او جور ائله  بیلسه جور مصلحت
  سیزین«  :  دئدي . رکن  بیله یه  نئیله سه  ائتمه   بو سؤزو قبول    ده   بیر والیت    گؤردو غریب   عدالت

 جـور گؤیلونـوزدور او    نـه . یاراشماز   هئچ  منه  سالماق  سؤزونو یئره  بیر اینسانین  پاك   قلبی  کیمی
  »  . جور اولسون

   چاپیـپ   ،آت لیکـده   اؤزو تک ده  عدالت   آلیب   ترکینه   آتین   ، احمدي   بهرام. دوشدولر یوال   
 تئـز یئـر     احمـده   بیرینـده  الریـن  اتاق له  تئزلیک  چاتدیقدا بهرام قصره.  دؤیورلر    یول   ساري  قصره

 .   بیـر زادیمیـز یوخـدي        ایچـون    یئمـک   شیکارا کـی    م   گئدیره  من«  :   دئدي   عدالته  حاضیرالییب
  » .  هوشا گلدي  بلکه  کی اول  اوستونده  باشی  احمدین سنده

   بـاغ  ولورسادا قـصرین ا  بیر آن  دئیه  یاتماسین دان  یورقونلوق  ده   عدالت   یوال دوشدوکده   بهرام
 .   اوزونـه   احمـدین   ویـردي   نـسیمی  یازین .  ایدي  آچیق پنجره .  دي   ایسته   دوالنماق   باغچاسینی -

  آغـري .  گؤردو دورانمیـر    آیاغا قالخسین  وئردي   بیرتکان  اؤزونه .   باال هوشا گلدي   -احمد باال   
دؤرد  .  لنـدي   یاخینا دیرسـک  چکدي .  وار ایدي   دا بیر بالیش    لیق  یاخین . سین   بوغور بیله    اذیت -

هـاردا    یانینـا و اونـون   یـن   عـدالت   گئتـدي  فیکري.  اصالً تانیمیر   گؤردو بو منزیلی  باخیب  اطرافینه
 .   کئچـدي   اؤنوندن گؤزونون  هامیسی  قبیله-   ، ائل  قارداش-  قوهوم .   قالدي   نگران  اولدوغوندان

  : لر دئییر   نه  ألیندن فلک ك  گؤره  منزلده باشینا و همین دونیا دوالنیر  احمدین
    سیزالرام  گوندوز درد ألیندن-  گئجه

     اولدو فلک  کج  قامتیم  أییلدي
   دورانا   بو ظالیم  من میشدیم نئیله

     فلک  آلدي  باج  مندن له  ستم چوخ
    یوخدور قراریم  طاقتیم کسیلدي

     آزاریم م منی  آرتیب  ائوینده  جان
   دلداریم ن  دئیه  جان-   جان نان  نازي مین
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     اولدو فلک  نئج  گؤز ائویندن  ایندي 
     ائللره  قالدي فاغیر احمد حسرت

     اولدو دیللره سیر سؤزوموز دستان
   ایللره  چکدي  نییه بو آیریلیق

     اولدو فلک  لج  منله  نییه  بیلمم 
 .  سـاري   ائـوه   قاچـدي  ییـب  نمـه   دؤزوه  سـئوینجیندن . لیـر    گ   سـسی    گؤردو احمـدین    عدالت

 شـوکور    مـین -  مین. احمد   کسردیم  قوربانین  کی  دؤشونه  باسدي  گؤرمز ائله -ر     گؤره  احمدي
 :  دي  سـؤیله   عـدالت  آنالدارکـن   بیرلرینـه - بیـر    قـدرلرینی -قضا  .   توختاییبسان  هوشا گلیب  کی

   شـیکارا اینـدي   گئـدیب .  اووچـو    اؤزوده دي بهـرام  آدي .   بوشلویوق ینه بو ائو صاحیب   جانیمیزي«
  رکـن   سـؤیله   دئییـب  دن  و رشـادت   محبتـدن   بیرلرینـه - بیر  سئودالی ایکی» . گلر    گئژدن -  هاننان
 .  وئـردي  ك  اونـا اوره  رکـن   بیلـدیره   اؤز سـئوینجینی   اؤپوشـوب   احمدلـه   بهـرام .  دایئتیشدي  بهرام

 .   قورخموشـدوم   چـوخ   ده  آمما اول .  توختایار   بیتیشیب  له  تئزلیک .  دي   اوزدن  یاراالرین«  :  دئدي
   ائلـه   سنه قانیم .   بیل  بیرقارداش ن  اؤزه منی .  قورتولماسان  دئدیم  کی  گؤتورموشدي   ائله   سنی  قان

   اولـوب   ، هـر نـه   مـاجرانی   آممـا منـه   .  شـیک   چکمی  بیر هاوادانفس   ایللردي   سانکی  قایناییرکی
  »  . یم می  اسیرگه  ایچون  سیزین  گلنی  ألیمدن سیز کی البیلدیره لیق  ، آیدین کئچیب

 .  سـؤز آچـدي     گئتدیگیندن   ایچون   نه   و اصفهانه    آچیقالدي   آچدي  نی   عینی  احمد ماجرانین 
 اولدوغونو  لردن  کیم محمدین بهرام .  دي  ائله  صحبت   بیر دوستوندان    اصفهاندا محمد آدلی    همده

   بهـرامین  نـده   دئیـه  ائلـه »  اوغلـودور   صیاد بیگین لی  جالل لی شوکت«  :  سوروشدو و احمد دئدي  
   منظوروم منیم«  :  احمد دئدي.  تؤکولدو   یاش  گؤزلریندن بولودوتک  دولدو و باهارین    گؤزلري

  دانیـشمازدیم   هئچ دي ك نیز بو قدر کؤوره   گی  ره او  یدیم  بیلسه .  دي   دئییل   ائتمک  ناراحات  سیزي
  نییـه :  دئـدي  .   بیریـارا ویـردین     دن   تـزه    اوسـتونه    یـارامین    کهنـه    منیم  سن!  احمد  یوخ«  :  دئدي» .

 بیر  گیمین  اوره  منیم  صیاداوغلو محمد دئدیگین  «  :   دئدي   اوزونتولو حالدا بئله    بهرام« !  ؟  قارداش
  بیــر گــون .   بیــر ایگیــد ایــدي  یاپیــشان  ألینــدن  بیــر اووچــوو ائــل باشــاراتلی .   ایــدي پارچاســی
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 بوشـا    داش  آلتینـدا کـی   نین  قورتوالندا ، ایاقی  یایدان   اوخ  توتوب   هدف  شیکارگاهدا بیر جیرانی  

چاتینجـا، او    اوسته باشی .   اولمادي اونو قورتارماغا ماجال   .   آتمیشدي   ترکینه  نین   اونودره  گئدیب
   بهرام احمد ایله» .  ایدي قارداشیم   منیم  محمدده .   صیاد اوغلویوق   بیز ایکیمیزده  .   وئرمیشدي  جان
 :   دئـدي  بهرام.  دویونجا آغالشدیالر   کیمی  شن  مله   قویون  له قوزوای   باغرینا باسیب    بیرلرینی -بیر  

 بیر یئریز و قاییتماغا  گه  گئتمه  کی ایندي .  سان  قارداش  منه  سنده ایچون  گلدیگین محمد دئییب« 
   قاضـــی  گـــونلرده  و گلـــن  یاشـــایاق  بـــوردا بیرگـــه نیـــز قـــالین رســـه امکانیزیوخـــدور ایـــسته

  تـوي   سـورا بهـرام    سـاغالدیقدان   و یـاراالري   ائتدي احمد قبول »  . سدیریم ک  لریزي  کبین  گتیریب
   گونـدوز تـوي  -  گئجـه   یئددي له  ائتمک  دعوت  اقربادن -   قوهوم  الر گؤروب    حاضیرلیق  ایچون

   احمدلـه   ایلـدي  ایکـی  .  سـین   ائتمـه  غمگین سین  شاد ائله  لرین   بنده   بوتون   همیشه  آلاله .  توتولدي
  خداونـد حقیقـت  .  کئچمیر   گون  ایکی   هله  الریندان  توي  دیالر آمما سانکی     بهراما قوناق   التعد

   اینـدي   شیکارا چیخـاردي   محمدله لري  کئچمیش   کی  دا نئجه   بهرام.  عطاائدیر  اونالرا بیر اوغالن  
  هـئچ  سـی  ؤتمـه  ا  ایللـرین   گـؤرورکی   و انـسانلیق    او قدر محبت    احمد ، بهرامدان  . گئدیر    احمدله
 دوالنـساالرداتورالرینا بیـر اوو    لر شـیکارا و چـوخ    گئدیب  کی  او گوندي گون.  گلمیر    گؤزونه
 دوربونـو قویـور    او حالـدا بهـرام  .الر  آچیـب   فاصیله  بیرلریندن -دا بیر      بهرام  احمدله .  ییب  دوشمه
.  قاچیرمـا    جیرانی  اول  آییق کی سالیر    سس   احمده   کیمی  ن   گؤره   گلیشین   و بیر جیرانین    گؤزونه

 بیر   گؤردو جیرانین  توتارکن  هدف اوخو یایا قویوب . گلیر     باخاندا گؤردو جیران    احمد دؤنوب 
  بهـرام  .   یئره  و ییخیلدي گه  تمه   دوشدو تیتره    دیزلري  احمدین .  دادي   وار ، دالیجاقاچماق    باالسی

   سـؤیله   ،دردینـی   ردیـم    کسه  قوربانین «   آلیب   اوسته  ي دیز   باشینی   احمدین   گؤردوکده  بووضعی
   :   آنالتدي بئله  و سازال سؤزله ییب  ایسته  احمد سازینی دئیه»  اولدو   نه گؤروم

     امداد ائیله قادیر آلاله
     منیم  ائلیم  دوشوب یاده

     دچار اولموشام بیر درده
     منیم م  چیخمیر دئیه دیلیم
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   دوستدان  تک  سن دؤنمز کؤنول
     پاسدان  غملی  دولوب ك  اوره 

   اولوسدان-   ائل  دوشدوم آیري
     منیم م  توتمور دئیه  دیلیم 

     حیدره  شاه سیخیلالم
    نه  گئده  گلیب سیر وئرمه

     وطنه  دوشسون احمدم
     منیم  یولوم  بئله بوننان

 - ،اؤز  نـان   گلیرباالسـی   گـؤردوم   کی جیرانی«  :   توتدو بهراما دئدي    اوزون   کی  اوردا ایدي 
 حیـوانالردا    باالاولدوقدا داغـدا کـی  -آنا   !   باخ   ایشینه   خداوند حقیقتین    کی  شدیم   فیکرله  اؤزمله

 و   ، آنامـدان   آتامـدان  دي  مـدت   اوزون  کی حالیمه  منیم  باخ سن.  گزمیرلر   آیري  بیرلریندن -بیر  
  »  !  دردیمی م  توتمور دئیه  دیلیم او دورکی.  خبرسیز  حالیندان اونالرین و  یام  آیري ائلیمدن

   بهـرام   احمدایلـه »  . سـورا دانیـشاریق   .   ایندي  ك   گئده   آیاغه  قالخ !  آنالشیلدي :   دئدي  بهرام
 و وارد  چکـدیلر اصـطبیله    ، آتـالري   گیرجـک   ائوه  گئدیرلر کی  یوال دوشوب شیکار وورمادان 

   گئتمـک   وطنـه   آتالنیب گؤیلوم « - :  دئدي شیب احمد بهرامال دردله.  اتاقینا   ر استراحت اولدوال
   جـور اولـسا عـدالت    نـه  .  دي  کئچمـه   اذیتـی    بیزه  گلدي   رحمه  گی   اوره   اربابین  ده  بلکه. ییر    ایسته
  لـردن   ایـش   ، شـاید کئچمـیش   ایچـون  »  روشـن «  اوغلوموز  جیک کؤرپه  ، همده دي   قیزي  اونون

   وئـر تـا هرشـئی     ماجـال   منـه   بیر هفته    ایستیرسن   گئتمک   کی  ایندي«  :   دئدي  بهرام» .اوال  پئشمان
   قالـساز ائـویزدي   زیولوزدي  سورا گئتسه اوننان .   ائدیم   فراهم  دي   الزیم   سیزه   سفرده - یولدا    کی

. «  
 دئییـر   بهرام. ایستیرلر  الشماق  و داع ؤروشوبال گ  بهرام  عدالت  احمدله  اولوب  تامام  بیر هفته 

  احمـد گئـدیر ، عـدالت   »  . یوال سـاالم   گرك  جان میزه  اؤز محدوده  سنی من.  اولماز  بو قیلیق « : 
   آرتیـق  بوننـان « : ییر   سؤیله ریب  احمدبهراما اوز دؤنده  .  گئدیر    گئدیر و بهرام   »  روشن«گئدیر ،   
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 اؤز   سـیزي  «  بهـرام »  ! قاییـت  .   وئرمـه    خجالـت    بیزلـره   آرتیـق   بوننـان  .   قارداشـیم    دوشـمه   زحمته

ــه  یوردومـــوزون ــره .   دئـــدي»  .  یـــم لـــی حـــدودالرینا قـــدر گؤتورمـ    کـــی یئتیـــشدیلر او یئـ
ــرام ــین به ــدوده گیل ــی مح ــوردي س ــوب   .   اوردا قورتول ــرامال اؤپوش ــد به ــه احم ــن  گؤروش   رک

دوردوغـو   آمما بهرام. دوشدولر یوال گئدیرلر  .  الشدي  وداع ده  ایله  عدالت  باغرینا باسیب   روشنی
 ،  لرتـک  چـی  گمـی   دؤنـن    دنیـزه    آیریلیـب   دن   سـاحیل    عـدالت    احمدلـه   ده  هردن .   باخیري  یئرده

 ،   فلـک   ظـالیم   اي   دؤنـردي   چرخین« :  کئچیردي   بئله  لریندن  ك   اوره  الرینا باخارکن    دال  دؤنوب
  »!  ؟  یوخمو سنده آجیماق .  آییریرسان دن لی  ایستک لینی ک ایست  قییب نئجه

  هانـسی  ك  گـؤره   جوشـارکن  گـی   اوره   اولـوب    نیـسگیل    بهرامادا چـوخ    گی   گئتمه  بونالرین
  :  گلیر   قاریشیر دیله نن لري  نغمه شعرلر سازین
    آیریلدي  بیر جان  جانیمدان بو شیرین
     باخ باخ  نه  گئده  ائدیب  ترك  یوواسین

    صبریمی  آلدي  طاقتیمی کسدي
     باخ  باخ نه  گئده  آغالر قویوب  منی
. سـوزولور    یـاش   بولودوتـک   باهـارین    قیزیـشیر و گؤزلرینـدن      دئدیکجه.  دئییر آغلیر     بهرام

  :  دئییر   بئله  دالیسین لر وسؤزلرین  ایتسین  آز قالیرالر گؤزدن  عدالت نن  گؤردو احمدي باخدي
     یورولسون سیندن  فتنه  اوالن رقیب

     وورولسون سینه  اوخالر سینه خدنگ
    یار اولسون  سنه  آلاله  احمدیم گئت

     باخ  باخ نه  گئده  دویوب  جاندان  شیرین
     ایشینه  فلکین ر باخ  دئیه بهرام
     یاشینه  قانلی لر گؤزونون ل گؤزه

    قالیر اؤز قارداشینه  حسرت قارداش
     باخ  باخ نه  گئده  آنا دئییب- آتا 
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 اونـو    اربـاب    کـی    بیلیـردي    ییرتـدیغینا گـؤره      آرتیـق    کؤینـک    آلتـی  -   بئش   عؤمرونده  بهرام
  ك  گـؤره  دا اولـسون    قاییتمـاق    ائوینـه   بهـرام  .   ایـدي    نیگـران   اونا گؤره  .  جک  یه   اؤتورمه  سالمت

  هـئچ . الرینا  لیق  یاخین لر همدانین  یئتیریب   گلیب   کی  لردي  او دقیقه . ییرلر     نئیله   عدالت  احمد ایله 
 اربابـا خبـر     گؤرجک  اونالري  بیري الردان  غالم   کی   ، گئدیرلرائولرینه    اولمادان   فیکرینده  یین  نه

 توتــوقالدیالر   چاتمــامیش  ائــوه  اونــالري  توپالییــب  آدامالریــن لــه تئزلیــک اربــاب. گؤتــورور 
  قیـزي   گئتـدي  اربـاب .  بیـر زینـدانا آتـدیالر         سینی   هره   آییریب   اونالردان  روشنی  لري  گؤزببک.

  قیـز جـاواب   .  دي ایـسته   جـاواب   سوروشوب لرینی  گلدیک  هاردان  یانینا و هارا گئدیب    عدالتین
   هـر   آندا اولـسون  صمد آلالهه«  :  دئدي.لر   گتیرسین  اوشاغی  امر ائتدي  رکن   چکینه  دن  وئرمک

 -   هاي عدالت» .الر   چایا آتسین  اوغلونو آپاریب جگم  جاوابسیز قالسا دستوروئره    سؤزوم  هانسی
دا   اویانـدان   خـان   مهـدي  .   آالنمـادي    ألینـدن    اونالریـن    آمما باالسینی   قیشقیردي   آغالییب  هایینان

سـورا احمـد     بیـر هفتـه    کی   اهالی   ائشیدین  یین   دئمه   دویمادق   دویدوق   کی  جار سالدیردي   شهره
  بهـرام  .  دي  نئیلـه  بهـرام  ك دا اولـسونالر گـؤره    بـوردا قالمـاق    عـدالت   احمد ایله  .   اوالجاق  اعدام

   عـدالتین  احمدلـه . نمیـر    گتیـره   گؤردودوام  شیکارا گئدیب  گون  ایکی بیر گون .   قصره  قاییتدي
   کـی  گونـدوزده .  یوخـودا گـؤرور    ا اونالريیاتاند  گئجه.  بوراخمیر     راحات   اونو بیر آن    فیکري

  اسـباب  .  جـک  یـه   گتیرمـه   دوام گـی   گؤردو اوره بهرام. توتمور   بیر ایش  ألی   فیکریندن  اونالرین
 وارد   گونه  سورور و ایکی   باد صرصرتک .  قالخیر     بئلینه   آتین   تک  قوش   آلیجی  سفر گؤتوروب 

  قـاپینی . تاپیر   سوروشوب  ائوینی  سورا احمدگیلین دن تدیک سئیر ائ  آزجا دوالنیب . اولورهمدانا  
  سوروشـور و گـؤرور اربـاب    نـی   قـضیه -   حـال   قونشو ائویندن ینده یا گلمه  قاپی چالدیقدا کیمسه 

   یئـرین  زینـدانین  .   زینـدانا سـالدیریب   ده عدالتی  احمدله  رکن   ائده   سورگون   آناسینی - آتا    اونون
   گئجـه   توتـدوکی   داغـالردا پنـاه   نـی  گئجـه .  قیراغـا    شـهردن    چیخـدي   ا ، بهرام   سور  ندن  بلددیگه
   احمـدي  نـن   ایـستیر گئجـه   بهـرام . الرینـا چالیـشا     نجـات  رکـن   یاردیمیناگئـده   اونالریـن   یاریسی

  نـی   گئجـه   بهـرام  نـن  بـو وصـفی  . لـر   جـک   ائـده   و اونو اعـدام  دي  تمام   سحرهفته   کی  قورتارسین
   ، یاواش یاواش  گؤتوروب  و هربیر وساییلین     یایین   ، اوخون    ، قیلینجین   کمندین .  للردهچؤ  قالدي
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   گؤیـون   گئـدیب   چکیلیـب  کـی   باخاندا گؤردو بیر حاصـاردي  بئله. لیغینا   یاخین   زیندانین  گلدي
کمنـد  .  دامینـا   ن زینـدانی   اونو آتـدي   وارگوجو ایله ییب   ائیله   چین -   چین   ألینده  کمندي .  اوزونه

   زینـدانین   ، اؤزونـو چکـدي   بهـرام  .   او جـور کئچمـزدي   سالسایدین  ایله  أل  کی الندي  قیفیل  ائله
  . ییر   احمد نئیله ك  گؤره  آختارماقدا اولسون نن  بو وضعی بهرام .  دادي آختارماق دامینا و احمدي

  دا هئـی   اوغلونـا وبهرامـی   شـیر ، گـاه   یرله فیک  عدالته  گاه  جانینا اوتوروب احمد زینداندا تک  
  :  دئییر   بئله  سؤزلرینی ك  اوره  سالیب یاده

   دي  ایشله  قضا ایشین  یئرده غریب
    لر منه  یاره  ووردي  اوسته م  یاره

    باشالدي  یامان  منله  دؤنموش چرخی
    لر منه  قاره  اوسته  آل  گئیدیردي

  دي ئیله ن  منه  گؤردون  رقیب ظالیم
    دي  کؤنلومو برباد ائیله  داغیتدي 

    دي  ائیله  خندان  گولوم آچیلمامیش
    لر منه  چاره  کسیلدي هریاندان

     حیدردن  شاه رم  ایسته مطلبیم
     قولونو سالماز نظردن سه ایسته
    داردان  قورتاردي  سلمان  کی نئجه

    لر مندن  ناله لر گؤیلره  یوکسه
   گؤرنلر آغالر نی حالی احمدین

   باغالر   قاره  شاد اوالر دوست  سیر رقیب
   داغالر گین  اوره  دئییب  اوغول آتام

    ر آناما صدالر مندن  یئتیره
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 -لـر   کئـشیکچی   اؤنونـه  بهرامین.  دؤیور   یول  ساري   سسه   گلیب   بهراما تانیش    سسی  احمدین
  یئتیریـر او یئـره  .  قیریـر    باشـاردیقجااونالردان  ب آپاریـ    مبارزه  نان  الر چیخیرسادا هامیسی    نگهبان

   احمـدي  بهـرام . دیر   آچیق اوستو گونبذ کیمی  کی دي بیر زئرزمی. دیر    احمد اوردا زیندانی    کی
 اؤزونـو    دئسین  احمده  کمند سالالماغا کی     باشالدي  بهرام. گؤرمور     احمد اونو هله    ده  گؤرورسه

 سـالیرالر تـا اونـو      کمنـدي   کـی   گلـدي   نظرینـه   ائله   گؤرجک  يآممااحمد کمند  .   اوسته  چک
ــب ــین چیخاری ــداما  آپارس ــدي. الر اع ــوردي  احم ــو گؤت ــرامین  .   قورخ ــا به ــسی آمم ــی  س    ک

  قاغزاییـب  باشـینی . گلیـر     قـدر تـانیش      نـه    بـو سـس      کی   دوشدو تیترمگه    دیزلري  قوالغیناچاتدي
   کمنـده   آتـدي  احمـد أل . اونـو قورتارماغـا        گلیـب   دي  باخدیقدا گؤردو دوسـتو بهـرام       یوخاري

   چکـه  دي  محکـم   و سـسلندي  برکیتدي کمندي.  آلتینا   قولتوقالرینین  ، سالدي  آشاغی  یئندیردي
   سـینایه   ، سـینه   گؤزه- جنگاور ، گؤز    ایکی   تاکی   بونو چکیراوسته    بهرام  نن  او وصفی  .  رسن  بیله

  دن  گـؤروش    اؤپـوش    قوجاقالییـب    جانـدان    بیرلرینـی  -بیـر   .  قرارتاپیرالر     اؤنونده  نین  بیر بیرلري 
ــرام  ــورا بهـ ــر  سـ ــادان« : دئییـ ــدن دایانمـ ــالی  ألـ ــق  چیخمـ ــدان»  . ییـ ــی او یولـ ــشدي  کـ    گلمیـ

ــدان ــدیرالر  اویول ــت. داقایی ــی الردي او واخ ــه  ک ــین  گئج ــسی ن ــه  دي  یاری ــد ایل ــرام  و احم    به
ــهردن ــب ش ــا  چیخی ــالرا ی ــیب خین داغ ــک  . الر  الش ــالردا گئتم ــونالر داغ ــز   ده ب ــسونالر بی  اول

   .  اوالجاق  سحر نه ك گؤره قاالق
  چیخاریـب   زیندانـدان   احمـدي    منتظـر کـی      و اربـاب    دي   آمـاده    دار قورولوب   سحر اولجاق 

  نی ه آغیز دئی دن  کوي-  لر تاماشایا وهاي  گلیب ده جماعت .  دي  واختی  آسیلماق لر کی   گتیرسین
 و   داغیلیب جماعت .  دي  قاچیب دان  احمدزیندان  کی   خبر گلدي   بو آندا بیردن  .  ائشیتمیر    قوالق
 اونـا    کـی   بیلدي   گؤردوکده  اوضاع-   وضع دان  یاخین گئدیب. کسیر   حیرصین  حیرصی  اربابین

ــاردیم ــدن ی ــر    ائ ــر نفرواردی ــدي .  بی ــا او دالور کیم ــري آمم ــا چ   فیک ــر یان ــادي بی ــوخ .  اتم   چ
   اونـون   بلکـه   کـی   احتـرامال بـورا گتیـرین     چـوخ   عـدالتی   گئـدین «  :  سورا دئـدي    دوشوندوکدن

   آیاغیناقالخیـب   اونـون   حضورونا چاتدیقـدا ، آتاسـی   نین  آتاسی عدالت .  بیر سؤز آلدیق    دیلیندن
  آرزوم .   ، آتانـام  م دئییلـه  انین دوشـم   سـنین   کی  من قیزیم«  :   و دئدي  اونو قارشیالدي  گولر اوزله 
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   اولـدوغون   او قـدر چـوخ     بیرینـه  - بیـر    عـشقیزین   سـیزین  .  دي   گؤرمک   و تویون    سعادتین  سنین
   کـی   گؤرموشـوك   بو گـون  تکجه .  باغیشالییرام  هر ایکیزي ییب نمه  دؤزه گیم  ، اوره   رکن  گؤره

 تانیتـدیر تـا     بیـزه  دي  او کیم سنجه .  دي  قورتاریب اونو زینداندان  یاردیمینا گلیب بیر نفر احمدین  
 بیـر    بؤیـوك   توتـوب   دوگـون -  لر تـا تـوي    گلسین  قورخماییب  ندن  هئچ کی   سالیم  اونالرا پیغام 

  » . وئریم ضیافت
 و  دي قورتاریـب    احمدي   گلیب   بهرام   کی   بیلدي   آخیرا اوخویارکن   دن   اول   ماجرانی  عدالت
   منـدن   باالمی جیک  بیرجه  ایدي سه ایسته  منی یوخسا آتام . ییرلر     ایسته   سؤز چکمک   بونالر مندن 

   اوزونـو توتـوب   عـدالت  .   یـالنیز بوراخمـازدي    ال منـی     وگؤزیاشـالریم    چایالرا آتمـازدي    آلیب
ــدي  ــینا دئ ــان« : آتاس ــن آتاج ــؤزلریمی  م ــاق  س ــؤزله   آنج ــازال س ــل   س ــالدا بی ــم  آن   اؤزوده .  ل

  گـؤردو قـول   اربـاب .  اولمایـا    ایـشین    قورتولمایینجـا منلـه      سـؤزلریم    منیم   کی  سن  جک  ئرهو  قول
   .   چیخمایاجاق ن  سؤز دئیه  بو قیزدان سه وئرمه

  : اوخودو   باغرینابو سؤزلري  باسدي  آییریب لریندن  زولف  یاسمن  تئل  یئددي عدالت
    امداد ائیله قادر آلاله

    یندن أل  دوشونمز انسان
    ائیله  دیوان  حق  اؤزون سن

     ألیندن  دوشمان  بد اصیل
     آهیم- قالخیر فریاد  عرشه
     پناهیم  یوخ  آیري سندن

   موال   اؤزون  اول کمک
     ألیندن  سلطان قورتار منی

   اوالر   حالیم  پریشان چوخ
   اوالر  مقالیم  قال دائیم
   اوالر  ظالیم  بئله  ده  هئچ
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     ألیندن  دوشمان ئله داد ب
     ألیندن  قان  بو گؤزلري  قورتارگینا عدالتی  نجاتی  بلکه  بیز بوالق  وئر حاجتی  ألیندن غیب

   قـان   کـی  جوشموشـدي   ائلـه  دن غـضب  .   چیخمـازدي   قـانی   وورسـایدین   خانا بیچـاق    مهدي
 .   ـ سوسـمار ایلـه     ، تیمـساح  دولـو ایـالن    ایچی بیر قویو وارایدي.  توتموشدو   قاباغینی گؤزونون
  نـین   چـاهی   بونـو ایـالن    گؤتورون الرا امر ائتدي غالم. دي  اؤلدوره  اورا سالدیریب  الرین  دوشمان

 مگـر    قاباغـا کـی    اؤزونـو وئـردي    آنالییـب   آناسـی  الرچاهینا گؤتوردوکده  ایالن عدالتی. باشینا  
   خاتونـا کـی    ویـردي   بیـر سـیلله     ائلـه    دالیـسینان   نـین    ألـی   خـان   مهـدي . ر    اؤلدوره  آتادا اووالدینی 

  جـک  یـه   آالبیلمه  قاباغینی  گؤردو بونون آناسی .   اولوب  سندن  بو قیزدا ائله  خطا دیده گئت  یئري
  یئتیر دادیمـه «  :  دئدي .  ایدي  قارداشی ین خان  مهدي  کی  ائوینه ین  قنبربیگ  هارا قاچدي  قاچدي

   گــؤر ســن گــل .   چاتمــادي گوجــوم منــیم.  آتیــر   ایچینــه  ایالنالریــن التی عــد خــان  مهــدي کــی
   أل  سـسلندي  .   ایچینـه    آتیـرالر قویونـون      یاپیـشیبالرقولوندان    گـؤردي   قنبر گلدي »  !  ییرسن  نئیله

  قنبـر اونـو چکیـب   »  دئییر   نه  گؤروم آزجا دؤزون«  :  دئدي خان مهدي. وار   ایشیم  کی  ساخالیین
   اؤزقیزینـادا رحـم    سن لرکی  ، گؤرسه دي  اطاعتینده الر و آدامالر کی بو غالم «  :  دي  راغاسؤیلهقی

   سؤزو اونا اثر ائـدیب  ین قنبربیگ».  داغیالرالر   باشیندان  اوشویوب  سندن  لري  ك   اوره  سن  ائتمی
.  شـیکارا    چیخـاق   اولـون   آماده الرا کی   توتدو غالم   اوزون. لر     ائده   دوستاق   قیزي  دستور وئردي 
  . ییرلر   نئیله  بهرام  احمدله ك  اولسونالر گؤره ده شیکارا گئتمک  چیخیب  دیشاري اونالر شهردن

  داغالریـن . ائـدیرلر    صـحبت  دن جـک   کئچـه   گلیـب   سـالیب   داغالردا مـسکن   بهرام  احمدله
   باسـیب   دؤشـونه   سازي  ،بهرام کن آچار  صحبت  یاراشیقدان -   وقاردان   و اوندا اوالن    صفاسیندان

  » . لر وار   نه مده سینه  منیم  گؤر بو داغالردان  آس احمد قوالغ«: دئییر 
   سان  سئیرانگاهی  عاشیقلرین تامام

   داغالر   ،حیاتیم  ، مسکنیم  منزیلیم
   توتماشام  انس  سیزلره  گوندن او ایلک

   داغالر   ، بساطیم  ، شوکتیم  عزیتم 



                      امحد ایله عالت داستاني ٢٤

 
   دوالرسیز گه  چیچه-   گول ر فصلیباها

   سوالرسیز  رنگدن  گول پاییز اولجاق
   قاالرسیز ر سیز یئریزده  گئده اینسان
   داغالر  روا اوالر حاجتیم سیزدن
   سم  اؤتمه  اوستونده  گول  کیمی بولبول

     توتماسام الردا مسکن الردا داش  سال
  سم  یئتمه  نیتیمه  کی کؤنلومده

   داغالر  قاالر حسرتیم   قیامته 
   رم  دوشمه  آیري  احمددن بهرامام

    رم  واز کئچمه  بو سئودان  اؤلونجه
    رم  سؤیله  کیمه سیز اولماساز دردي

   داغالر   ، صحبتیم  ، همدمیم سئوگیلیم
. گلیـر   لتـی   قـره   گـؤردو اوزاقـدان    بیـردن   ایـدي   سـاز صـحبتینده      بهـرامین    قوالغی  احمدکی

باخدیقـدا گـؤردو     و بهـرام  تئز بهراما خبر وئـردي .  گؤردو  الري  اربابال غالم  باخارکن  هل  دوربون
   اونـالري   بهـرام   احمدلـه .  شـیکاردالیندادیالر     ییـب   لـه    دؤوره  الر اربـابی    ال غالم    جبروت -  جالل
   بیرنفرده دي شیکارا چیخ سی بیر عده.  قوردوالر   کناریندابساط نین   گؤردولر بیر چشمه    ییب  ایزله

   بهـرام   احمدلـه   کـی   گلیرلـر او یئـره    آلیـب  الر یـول   غـالم  .  سـین   جورلـه    قلیـان    اربابـا قفـه     قالدي
 و   بـوردا قـال    سـن   دئـدي   بهـرام . دیلـر      گؤزله   اونالري   پوسقویا یاتیب    بهرام  احمدله.اوردادیالر  

  اوسـتونه   اونالریـن   چـک   ، تـوري  ن سـاالرک   آتـدان    اونـالري    مـن    کـی    اول  ییت   موغه  بوتوردان
   یئـره   ووروب بیرینـی  الریـن   اوخـو قویـدو کمانـا و غـالم     بهـرام  .   اولماسـین  الري  قاچماقا ماجال 

   آتـدي   تـوري   احمد یئتیریـب  آالرکن سینی   دؤوره   اونون   یئنیب  الر آتدان    غالم  او بیري  .  سالدي
  ییـب   کندیرلـه  الري  غـالم  ال بیرلیکـده  بهـرام  .  اولمادي ل ماجا  لرینه  شمک   و دبه    اوستونه  اونالرین

الر   ، بـوغ   جـور جـوان    نـه   گؤزو بهراما ساتاشاندا گـؤردو جـوان       اربابین. هاوارینا گئتدیلر   اربابین
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. جانینـا    اوتورور اینسان  خوف  غضبیندن نین  دالینا و گؤزلري نین  قوالقالري گئدیب  بورما چکیب 
   یـاریم  عـدالتی   اودورکـی  سـؤزوم «  :  دئـدي »  نـدیر ؟    سـؤزون  جـوان «  :  ي سـسلند  خـان  مهـدي 

 قولومــو   أل  کــی ده بوکئــف«  :   دئــدي خــان مهــدي» . وار  بورایــا ایــشیم ســن  گتیــره ســاعاتاجان
  لـه   خطـی   اؤز دست  وادار ائتدي اربابی بهرام» ! ؟ یم لی  اونو گتیرمه  گئدیب  سایاق سیز نه   باغالییب

   گتیرسـین   سـئیرانگاهه   داغالرداکی  چیخاریب دوستاقدان  عدالتی  کی  یازسین  نامه  قنبره  داشیقار
   .   قنبره مکتوبو وئردیلر غالماآپاراسین» .

   دوسـتاقدان   عـدالتی    گئـدیرکی    سئوینیب   سورا چوخلی    اوخودوقدان   مکتوبو آلیب   قنبربیگ
 سـورا ،بـو    دن  اولدوسـونو بیلـدیک   نه  ایشین گؤروب قارشیسیندا    سینی   عمی  عدالت .  چیخارسین
  .  دوشورلر یوال   اؤپوپ لرینی  أل نین سی عمی  ایچون  و موشتولوق قورتولوش

   جانینادوشــوب  قورخوســو اربــابین اؤلومــون. ییرلــر  ال احمــد نئیلــه  بهــرام ك  گــؤره قاییـداق 
   تپیـک   ائلـه   ،آجیمـادان  آممـا بهـرام  . رینا ال  قیچ ال احمدین  گلیر دوشور بهرام    سورونه -  سورونه
 و سـازال    بیرینـه - قاریشیر بیر  قانی  بورنونون  آغزي  کی  گؤزوندن- اوز  ین خان ییر مهدي   گوپسه

  :  دئییر   اربابا بئله  سؤزله-
    سؤیالییم  سنه  وار ارباب بیر عرضیم

     گرك سن  سونونو بیله  هرایشین
   ییم  ائیله  بیان  سنه  حالی عرض
     گرك سن  سیله  روزگاردان  آدینی

   آغاجی  بار وئرمز ظولمون هر زامان
     تاجی نن  تختی لر باشا وئریب  کیم

    بیر اووچی زومؤ ا یام احمد قارداشی
     گرك سن  اؤله سن  توروما دوشوب

    داهی  قراریم  کسیلیب بهرامام
     وئرمز انصافی لر ألدن  مرد ایگیت



                      امحد ایله عالت داستاني ٢٦

 
     والالهی  عدالت  گلمزسه شیمدي

     گرك سن  أسه  قورخوسوندان اؤلوم
   شمـشیره   آتدیالرقبضۀ  أل  دؤزومو دولوب   بهرامین   احمدله   اوزونا چکیب   سی   گلمه  عدالتین

   بهـرامین   احمدلـه  .   قوالقالریناچاتـدي    سـسی    عـدالتین   لر کـی     ائده   یوخ   یئر اوزوندن    اربابی  کی
 -   قاباغینــا و اونـو ســاغ   عـدالتین  احمدقاچـدي  .   شمــشیرلر دوشـدولر یئــره  یب  سوسـدال  لـري  أل

   اونــون  کــی آممــا روشــنی .   دؤنــدي  عمانــه اولــوب  ســئل  گوزیاشــالري  گؤردوکــده ســالمت
   گلدیکـده   دیلینـه   احمـدین   آدي یـن  روشـن .  باشینا   دونیا بیر آنداییخیلدي    دي  قوجاغیندا گؤرمه 

 چایـا    آلیـب   منـدن   بـو اوشـاقی    کـی   اوستونه  قیلینجا یومولدو اربابین آتدي  أل بیی   دؤزمه  عدالت
ــدیردي ــدین. آت ــؤزلرینی احم ــان  گ ــوب  ق ــدي  توت ــی  یومول ــدالت  قیلینج ــب دن  ع ــابی  آلی    ارب

  کـی  لـر اولـسون   مـژده «  :  دئـدي  .   ساخالشـدیردي   اونـالري   سـسی    قنبـربیگین    کی  اؤزواؤلدوره
   اونالریـن  روشـنی   تووالییـب  الري  غـالم  له  گوموش قیزیل .  دي  سالمت  ساغ »  روشن« اوغلونوز  

  ». لر   اونوگتیرسن  ایندي  کی  یولالرام الري غالم .   قورتارمیشام ألیندن
   :  دئدي  بهرام لرده  سئوینسه  چوخلی  عدالت  احمدله  بو سؤزدن

  بـودورکی  نیـز قورخـوم   سـه   گئت  قورتولوب وردانب .  یم  جه   اؤلدوره  سز من    اؤلدورمه  سیزده«
 کؤکـو    شّـرین   کـی  اؤلـدورون . اونا   آجیمایین  بو ظالیمه قیین .  نیزا گله    اویونالر باشی    همان  گئنه

  »  ! کسیلسین
 .   گلدي  آتاسینا رحمی جان  قانادي   میلچک  تیکدیکده   اوزونه   عدالتین   گؤزلرینی  خان  مهدي

   :  م  دئییره  گؤر نه قارداش  بهرام  آس  قوالق دئدي
     قارداش  وفالی  وار سنه بیرعرضیم

     باغیشال منه  بابانی بو ظالیم
    خاروارال اولی  باغیش لرده ایگیت

     باغیشال منه  بابانی  بو ظالیم
    اوزولدي  جسددن  جان آغالماقدان



 ٢٧ علريضا ذحيق

 

 

    دا پوزولدي  باغچام  باغ  ووردي  خزان
   اشیمیزا یازیلديالر ب اوالجاق
     باغیشال منه  بابانی  بو ظالیم

   :   دئدي بهرام
  سـی   چکـه   أل  لـردن    بـوایش    گـؤردوم    مـن    کی  بو آدامی .  قرار توتماز      گؤیلوم  باغیشالسام« 
  »! ز  ائتمه  رحم یه  کیسمه ین  ائتمه  رحم سینه اؤز نوه .   دئییل

   : سسلندي ارباب.  وئردیلر   تحویل یریب گت الر روشنی  غالم  کی بو آنالردا ایدي
   باخاجـاق  اوزونـه  نـین  کیمـسه . دیـر    حـرام   منه  سورا ، یاشاماق    بو آندان    کی   منی  اؤلدورون «

 .   اوالم  باشقا بیـر آدام  م  ،سؤز وئریره    یاشاتدیز منی   آمما اگر باغیشالییب  .  داها     قالماییب  گؤزوم
  دیـر حیاتیمـدادا أن    عـدالت   آدي  قیـزیمین   کـی   ونئجـه  قایتاراجاغام   مولکون-   مالین لرین  رعیت
 عؤمـور   سـانکی .  ، آغیر بیرزاددیـر        آغریسی  وجدان. دیر  اوالجاق   عدالت   ایش   سئودیگیم  چوخ

   » .نیز  سیز آییتدي  بیراینسانی بویو یاتمیش
   اؤز دئــدیکلرنی بحــضوروندا اربــا لــرین  رعیــت رکــن  میــرزاالر گلــه گیلــه  ایــسته بهــرامین

   احمدلـه   بیرلیکده له لیگی  شن  اوبانین -   ائل  داقاییدیب   آناسی - آتا    احمدین .  الشدیردي  مکتوب
  .  توتدوالر   توي عدالته

 باغرینـا    وروشنی الشدي  وداع  ایله   سورا ، احمد و عدالت       همداندا قالدیقدان    بیر مدت   بهرام
 آرزوسـونا    هـامینی   ، آلاله کیمی اونالر آرزوالرینا چاتان .  ديلر آرزوال جک   گله   خوش  باسیب

   .  یئتیرسین
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