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  نجف و پریزاد

 

حکایت از رفاقت دو مرد است ، با راز و دردي یگانه که دل در مهر هم می بندند و قولی که 
دوبازرگانی که هر کدام از دیاري دیگرند و عمري بگذشته و از . باید سالیانی بعد عملی گردد 

مردانی باخدا و دلهایی صاف . آن هم وجود فرزندي که ندارند دنیا فقط یک چیز کم دارند ،
که امیرمؤمنان با اذن پروردگار ، یاري رس آنها می گردد و با هدیه ي سیبی ، سبب ساز 

اسمشان نجف و . یکی پسر و یکی دختر . والدت فرزندانی می گردد تا آرزوها بر دل نمانند 
ام دور از هم ، کودکی و نوجوانی را پشت پریزاد و همچون دونیمه ي یک سیب و هر کد

سرهم می گذارند و چون مرگ یکی از دو یار فرا می رسد ، وصیت پدر به نجف ، زمینه ساز 
سفري میگردد تا عشق و آشنائی ها آغاز گردد و مالل و اندوه چنگ در قلب دلدادگان 

  .دانداز
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در می خیزد و چون او را می یابد نجف در سفري از اصفهان به بهبهان ، به جویاي یار دیرین پ
و پریزاد را نیز می بیند و دخترعمو و پسرعمو ،دو دلداده ي دلبندي می شوند که بعد ازمدتهاي 
مدید ، به عقد هم درمی آیند و چون با کاروانیان بار سفر می بندند و همره بازرگان ، راه 

   .اصفهان پیش  می گیرند ، تقدیر رقمی دیگر می خورد
سینه که   در  در مگاهی که نجف ، پریزاد را غنوده می بیند ، به کنجکاويِ گردنبنديدر شا

دعایی بر آن نوشته شده ، در دام طلسمی می افتد که در یک چشم برهم زدن ، طوفانی و 
غباري برمی خیزد و نجف بدل به کبوتري می گردد که بال زنان ، برسیه چادر کاروانی سرمی 

از صداي بال بال زدن آن از خواب می پرد ، تازه می بیند که دعاي کوبد و چون پریزاد 
جلد و سریع ، کبوتر را می خواهد بگیرد . اهدائی پدر ، چه بر روز و بخت اش آورده است 

  .که از هواکش چادر ، پر می کشد و می رود
اي نجف را پریزاد با این امید که روزي طلسم می شکند و نجف را باري دیگر می بیند ، لباسه

به تن می کند و چون به میان کاروانیان می رود همه او را نجف صدا می زنند و فرق او را با 
زیرا نجف و پریزاد ، هردو نیمه هاي یک سیب بودند و شباهت ها ، اعجاب . نجف نمی فهمند 

  :کلکی نیز سوار می کند و به یاران می گوید . انگیز 
ل و تبارش جدا شده آب چشمانش یک دم باز نمی ایستد و لذا از لحظه اي که پریزاد از ای " 

قصدم این است با غالمان او را راهی بهبهان سازم و در فرصتی دیگر او را به اصفهان 
   ".بازآورم

پریزاد در چهره و قالب نجف ، هرچند به سرزمینی ناشناخته گام می گذارد اما از مردم عامی و 
   .نجف همه او را می شناسند و نجف صدایش می زنند تجار گرفته تا خواهر و مادر

رسم روزگار بود که وقتی تاجران از سفر بازمی گشتند هرکس به قدر و وسع و توان ، هدیه به 
بارگاه شاه عباس می فرستاد و در روزي خاص ، تجار و اعیان و وزیر و وکیل جمع شدند تا 

ریزاد نیز به راهنمائی مادر نجف ، اما با ذوق و پ. در حضور پادشاه ، پرده از هدایا برگیرند 
سلیقه ي خویش ، چنان هدیه و ارمغانی تدارك می بیند که روز موعود ، وقتی پرده از هدایا 
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 "جف فرزند نبرمی دارند ، ارمغان نجف تحسین شاه را برمی انگیزد و وقتی می فهمد که 

  :است می گوید  "محمدسوداگر 
ان در دلم افتاده که اي کاش دختري می داشتم و عقد نجف می چنان مهري از این جو" 

  "...اما افسوس ! کردم 
افسوس براي چه سرور من ؟ اگر شما دختر ندارید من که ": در این لحظه وزیر می گوید  

  "!دارم 
اگر نجف بپذیرد  ": پادشاه خوشحال می شود و در جمع بازرگانان و اشراف اعالم می دارد  

   "...خرج عروسی هم پاي من. مدیگر می شوند آنان مال ه
خرامان و شاد همه به نجف تبریک می گویند و اما نجف که همان پریزاد است و نامزد 

   .نجف،چیزي بر زبان نمی راند و دلبسته ي تقدیر و هرچه پیش آید که شاید نجف باز آید
ست که عروس و داماد جشن و پایکوبی چهل شب و روز دوام می یابد و لحظه ، آن لحظه ای

را دست به دست هم راهی حجله می سازند و پریزاد بدنبال چاره ایست و چاره در چیست نمی 
   .سر بر آستان پروردگار می ساید و با خلوص دل به نماز می ایستد. داند 

حال بشنویم از نجف که به جلد کبوتري در آمده و در میان برف و بوران و مه ، سرگردان قله 
چوپانان و ایالت خبر می آورند که طنین ناله و زاري چنان در کوهها . صخره هاست   ها و

همه در جست . بلند است که هیچ چرنده و پرنده اي از ترس، جرأت نزدیکی بدانجا را ندارد 
برمی آیند که شکارچی است  و با جادو و طلسم انس و الفتی دیرینه  "احمد صیاد "و جوي 

خبر را چون می شنود با پیام آوران . ی دارد که آنی از خود دور نمی سازد کتاب  دعای. دارد 
راهی می شود و چون نزدیک   می گردد تیر برکمان می گیرد و بلند و پرطنین ، صفیر 

  :صدایش در قله ها می پیچد 
هرکه هستی بیرون آي و صال در ده که چه هستی و که اي ؟ انس و جن هم اگر باشی از  " 

  "! خالصی نخواهی داشت تیرمن 
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 "احمدصیاد "نجف که دیري بود صداي آدمیزاد نشنیده بود ، حکایت خویش بازگفت و  
کتاب دعا باز کرد و باخواندن دعایی ، طلسم وي بشکست و احمد با حالی پریشان و موهایی 

   .افشان و درهم ، از جلدکبوتر در آمد و پاي در صخره ي روبرو نهاد
شادمان ، او را به منزلگه خویش در همدان مهمان نمود و مدتی چون  صیاد ، خوشحال و
دل در گرو نجف نهاد و الّا و بلّا که من باید زن نجف  "خانالرخانی  "بگذشت ، دخترش 

نجف به پاس لطفی که از صیاد دیده بود به این وصلت رضایت در داد و روزي که از . شوم
عزم اصفهان دارد و مکتوبی بنوشت و دست قاصد بازار همدان می گذشت کاروانی دید که 

قاصد چون نامه به منزلگاه نجف در اصفهان رساند ، پریزاد از واقعه خبردار شد و با صله . داد 
نجف بعد از طی ماجراهایی . و انعام قاصدي فرستاد و خواستاري سریع نجف شد در اصفهان

. لباس سائلی وارد خانه ي شان گردید  خود را به اصفهان رساند و در"خانالرخانی  "همراه 
پریزاد که چهل شبانه روز همه اش مشغول عبادت و راز و نیاز بود  و دختر وزیر منتظر که این 
چهل روز تمام گردد ، چون از واقعه خبردار شد ، راه دربار پیش گرفت و شاه بر نجف غضب 

   .کرد و به سیاه چالش انداخت
آشیان گزیده بود و منتظر نجف که باز آید و به همراه هم قدم  که در کوهها "خانالرخانی "

ف اسیر و مغضوب پادشاه در اصفهان گذارند ، به واسطه ي پریزاد با خبر می گردد که نج
است و لذا قاصدي می فرستد و شاه را به نبردي می خواند نابرابر ، که او یک تنه و شاه با 
سپاهیانش در رزمگه حاضر شوند وگُردي و دالوري او را ببینند که چسان نجف را از زندان 

   .شاه خواهد رهاند
رزن بی باك می نمود ، خوش که یک شی "خانالرخانی "شاه عباس از رجزخوانی وپر دلی 

اش   می آید و او را به دوستی و داوري به دربار فرا می خواند  و چون پادشاه از ماجرا و چندو 
چون وقایع کامالً آگاه می گردد به جالدانش دستور رهایی نجف را می دهد و از نو ، هرسه 

شبانه روز تمام ، شهر سوگلی نجف را به یکجا جمع می کند و با برپایی جشن عروسی ، هفت 
  .شناسداصفهان ، روز از شب باز نمی 
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  داستانی و پریزادنجف 
  

ال بئهبهانـین  ایصفهان. گینن ایکی تاجیردن کی بیري ایصفهاندادیر بیري بئهبهاندا  ائشیت
تاجیرلر اوردا دوشوب . تاجیرلرین دوشرگه یـئریدیر, وار کی» نی الخاچ چیمه«آراسیندا بیر 

نین آدي محمد سووداگردي و بئهبهانلی تاجیرین آدي احمد  ایصفهان تاجیري. لرلر دینجه
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نالر هر ایکیسی اؤز شهرلریندن مال. وداگرسوماتاح توتوب تیجارت اوچون سفره  ـ  او
 .الر چیخیب

بیرلرینه راست گلیب محمد تاجیرین اودـ اوجاقی آشپازخاناسی  نینده بونالر بیرـ  الخاچ چیمه
  :دئـییر. حاضیر اولدوغونا گؤره احمد سووداگري اؤز چادیرینا دعوت ائدیر

ییز حاضیر اوالناجان، بویـورون بیزه قوناق اولون،  سیزین هله خوردـ خؤره«           -
  »!آدامالریز داها بئله

لر بیر طرفه مشغول  یـئمک، ایچمک، وحدت، صؤحبت، کئـیفییت؛ هر ایکی تاجیر چکیلیب
لریندن سؤز آچیب اورك  لریندن، وارالریندان و هارا گئتدیک یـوك. اولدوالر صؤحبته

ر مال، دؤولت و ثروتنن  بیري بیریندن خبر آلیر کی بو قده. دیلر ده بیلمه ی ده گیزلهسیرلرین
  :محمد سووداگر باشینی آشاغی سالیب دئـییر! سن؟ اولوب کی بیرزاددان کورلوق چکه

  »...ثروت طرفیندن یـوخ آمما«            -

  :احمد سووداگر سوروشدو

  »آمماسی ندیر؟«             -

  :دئدي

  ».مندن سونرا یـوردومدا چیراق یاندیران یـوخدور, آمماسی بوردادیر کی«            -

بیر نئچه گون بیر . نام کی من ده سنین تایـی  ردي احمد سووداگر بو سؤزدن توتولوب اوز دؤنده
  :الرینی بیرـ بیرلرینن عوض ائدیب دئدیلر ـ ماتاح یـئرده قالدیقدان سونرا، مال

دي منیم کی بئهبهانلیق، تحویل ـ تعویض ائدیب حئساب  کی ایصفهانلیق سنین«      -
  ».میزده قالسین دا کیسه کیتابیمیزا یـئتیرك کی بو اوزونلو یـول
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مووالي , شیب دئـییب ـ دانـیشماقدادیالر کی احمد تاجیر ایله محمد سووداگر خلوتده ایله

الرا خبر  تاجیر باشی, ییر کی دن ایسته پیشخیدمت. موتّقین درویش لباسیندا حاضیر اولور
پیشخیدمت تاجیرلردن ایجازه آلیب . ییر گؤتورسون کی بابا درویش اونالري گؤرمک ایسته

بیر , لر اونون ائحتیرامینا آیاغا قالخیب گؤرورلر کی بابادرویش گیریر چادیرا و درویش
لرینه گؤره، تعجوبه  دیک جن گؤرمه یه بو درویشی ایندي. ییر دیر اوزوندن نور فغان ائـیله عرب

  :محمد سووداگر دئدي. دالیب بویـورـ بویـور دئـییب یـوخاري باشا آلدیالر

  »!رسن بویـور پئشکئشین اولسون نه ایسته! بابا درویش بیزیم اوچون امرینیز اولسون«           -

  :بابادرویش دئدي

  ».ریب تؤحفه گؤندهبیزیم مورشیدیمیز سیزین اوچون بیر «           -

  الینی آتـیب جیبینه بئهیشت آلماالریندان بیرینی چیخاردیب وئریر تاجیرلره

تاعاال   نیز آلاله الریزال مئیل ائسته نیز اؤز حالل دان بؤلوب هر ایکی بو آلمانی یاري«           -
  .دئـییر -» ر سیزه اووالد کرامت ائله

. تاجیرلر سانکی یـوخودا ایدیلر بیردن آیـیلدیالر. دونین گؤزوندن قئیب اول سونرا هر ایکسی
آلمانی بؤلدوکده قیزارمیش قیرمیزي طرفی دوشدو احمد . دان آلمانی بؤلدولر آیریلمامیش

خالیق عالمین کرم دریاسی جوشا . سووداگره و ساري نیسبت طرفی دوشدو محمد سووداگره
محمد سووداگر ائل ـ . داگره بیر اوغالنگلیب احمد سووداگره بیر قیز وئردي محمد سوو
  :ائل تایفا دئدي. تایفاسینی یـیغیب باشینا اوغلونا بیر آد ایستیر سئچسین

بو اوشاق چون بئهیشت آلماسیندان خلق اولوب آدي چکر او یـئره کی نجف «           -
  »!آدي اولسون نجف. دي پادشاهینا عیبارت
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سینه ایستیر  سووداگرده بوتون قوهوم ـ اقریباسینی یـیغیب دؤورهاحمد , ن کی ائشیت او طرفد
  :او دئدي. سی وار ایدي گونش آدیندا قیزین بیر دایه. قیزینا آد قویسون

  ».آدین قویون پریزاد. چون بو بئهیشت آلماسیندان خلق اولوب ذاتی چکر پریزادا«           -

ـ درسه و  سی بیر اؤزگه یـورددا، مشغول اولدوالر مکتبه له پریزاد بیرـ بیریندن خبرسیز هره نجف
  !زامان اونالري چاتدیریر حددي تکلیفه

ي -ایستیر دار. ـ یاواش عؤمرو یـئتیریر باشا یاواش, ائشیت کیمدن؟ محمد سووداگردن کی
غلو او. ریر نجفین دالیسینا کی ایندي اون سکگیز یاشیندادي آدام گؤنده. دونیانی ویدا ائتسین

  :نجف سالم وئریب دئییر

  دیر؟ آتاجان امرین نه -

  :آتاسی دئـییر

او دا سنین . نن سؤز وئریب سؤز آلمیشام من بیر کیشی. اوغول سنه وصیتیم وار«            -
اونون بیر قیزي وار سنـین عمی . آدي احمد سووداگر اؤزو ده بئهبهان شهرینده. دیر عمین
عمی . آشاغیدا توپالدیغیم زنگین بیر ثروته تاپشیریرام, اریدا آلالهااوغول سنی یـوخ. قیزین

سن اونو آلمایاسان او دونیایه گلدیکده منیم  یه اگر ایسته. سن لی قـیزین آلیب منی سئـویندیرمه 
  »!رسن یانـیما اوزو قارا گله

  .کؤچدورکن محمد سووداگر ده دونیادان  نجف آتاسینا سؤز وئریب باش اوسته دئـیه

سنین , نی باشقا بیر تهر قیزینا آنالدیر کی ـ قضییه احمد سووداگر ده بو طرفدن همن حال
مباداـ مبادا آیري . او دا سنین کی. سن اونونکوسان. آدیندا ایصفهاندا بیر عمی اوغلون وار نجف

  !سن بیریسینه گئده 



 علريضا ذحيق/ جنف و پریزاد داستاني  ١٢

 
سی   شهرین بؤیـوك تاجیرباشی, ؟ ائشیدك ایصفهانـین تاجیرلریندن کی!ماجرا نه اوالجاق

آدام   رلر بیر آدامین اوزونه مین نئجه دئـیه. الر سوز قالیب محمد اؤلدوکدن سونرا بؤیـوك
سی چوخالرین پریشان ائدیب  سیز دونیادان گئتمه محمد سووداگرین واخت. ر چؤرك یـئـیه

ده اوغلو نجف  وداگر گئتسه محمد سو, توپالنـیب قرارا گلیرلر کی. الر پوزوق قالیب  باشی
ده کی   دي و ثروت ن بیزدن آرتـیق ـ ادب دئسه ن واریدي، کمال ساواد دئسه. دیر یـئرینده

نجفی . لرینده اونو آغ ساققال قرار وئریرلر اؤز ایچ. ـ حئسابا گلمز ماشااهللا زنگینلییی ساي
  :دئـییرلر. میر جف قبول ائلهچاغیریرالر مجلیسه و تاجیرلر، نیت و مقصدلرینی آنالدارکن ن

معریفت و باشاریق ! لییینه دئـییل ـ کیچیک نین بؤیـوك لیق اینسانـین یاشی ساققال آغ«      -
  »!ییک بیزلرسنی اؤزوموزه تاجیرباشی سئچمیشیک و سنین امرینده. دیر  آیري بیر شئـی

  نین اؤز دستخطی ف، آتاسینج. لر بئهبهانا ـ ماتاح توتورالر گئده گون او گوندو تاجیرلر مال
چوخ گئدیب آز . ده گؤتوروب بئهبهانا ساري یـوال دوشورلر  نی نامه ایله یازدیغی وصیت

سی اؤز موشتریسین تاپیپ  هره, چون تاجیرلر وارید ایدیلر. ندن سونرا چاتـیرالر بئهبهانا گئده
کی  اوز دوالندیریرالر نجفه. الرالردان یـئندیریبن ساتماغا باشالیـیر الرینی کاروان یـوك ـ یاپ

  :به سن ساتمایاجاقسان؟ دئدي

ایستیرم اونون . احمد آدلی بیر عمیم وار بوردا منیم. رم من اؤز باشینا بیر ایش گؤرمه«       -
عمیم احمد سووداگرین ائـوینی تانـیمادیغیما گؤره کیم بلددي منه یول ! نن اولسون الی

  ».گؤسترسین

احمد . دئـیه ایکی نفري سئچیب احمده بلدچی ائتدیلر» رباشی ساغ اولسونتاجی«تاجیرلر 
اؤزونو . سالم، علئیک السالم. یا سووداگرین منزیلینه چاتدیقدا، پیشخیدمت گلدي قاپی

سی  رکن عمی سینه تقدیم ائد ین عمی »دستخط«نـین  آتاسی. یه تانـیتدیریب وارید اولدو ایچري
دئـیه  -»هارایا گئدیرسن, سن دي، هاردان گلیب اوغول کئفین نئجه« -.نجفی باسدي باغرینا
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باشین ساغ اولسون آتام رحمته , نجف باشینی سالدي آشاغی کی. آتاسیندان سوروشدو
  .گئتدي

  :احمد سووداگر اوز دوالندیردي. ر دي آداما دیلدارلیق وئره آنالیان آدام, او کی

ده من کی  آتان گئتسه . دي لی سینده گئتمه کس اؤز نؤوبههر . اوغول صبرین اولسون«       -
  .»!اوره یینی هئچ داریخدیرما. من ده سنه آتایام. میشم گئتمه

دئـیه کاروانسارانـین  -»اوغول ماتاحین هاردادي؟« -یئمک، ایچمک، وحدت، صؤحبت سونرا
گر نجفین مال ـ احمد سوودا. رم سن ایلش من ساتـیب گله, آدرئسین آلیب قووزاندي کی

لیق اوچون تداروك  قوناق, ماتاحین ساتـیب پولالرینی قایـتاردي و چیخدي بازارا کی
  ».گؤرسون

نن بیرلیکده ایچري گیردیکده گؤردو  دایه. دي پریزاددان عیبارت, ائشیت کیمدن قـیزدان کی
نه اینکی اومباسی ! ام ه جاوان دئـییره. دن باخدیقدا گؤردو بیر جاوان پریزاد پنجره. قوناق وار

قـیز بیر گؤیـولدن مین . دي؛ آلاله باجادان سالیب سانکی یـوسیفـی کنعان. قوالغی یاتیق, باتـیق
  :یه اوز دوالندیردي دایه, قـیز موقید ایدي. گؤیـوله وورولدو جاوانا

  ».یک گئدك بیر قوناغا خوش گلدین ائله, دایه قوربانـین کسیللم«           -

  :دئديدایه 

  ».دا  ریک دیر گئده عجله نه«           -

یه نه  گؤرك قـیز دایه. یه هئچ خیالی یـوخدو نـین گئتمه سن دایه قـیز باخدي گؤردو سن اؤله
  :دئـییر

  دوالنـنام باشینا دایــه
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  لیـم یـوال دوش باشال گئده

  ر آیه گونش اوزون بنزه

  لیـم یـوال دوش باشال گئده

***  

  ما باغري داشکنیزیم اول

  گل منیله سن اول یـولداش

  سن خانـیم اول من قاراواش

  لیـم یـوال دوش باشال گئده

  :دایه گؤردو قـیز ائله قـیزاریب پوالد تکین، ایستیر آغالسین

 - ».ن اولسون سن دئـیه! ر لر آغالرسا یـئددي ایل نه گؤیدن یاغار نه یـئردن بیته ل گؤزه«      -
  :ك سؤزون قاالنـین پریزاد نه جور قورتاریر یه حاضیرالشارکن گؤر مهدئـیه ایچري گیر

  لر مطلبه یـئتسین عاشیق

  سئـیراغیب آرادان ایتسین

  پریزاد یـوسیفه چاتسین

  لیم یـوال دوش باشال گئده

و . الرا دي اوزاق خیال ده دالیب یه و نجف  ـ یاواش گلیرلر نجفی گؤرمه پریزادال دایه یاواش
قـیز ایچري . م ساغ اوالیدي ن اؤنوندن کئچرکن آرزو ائدیر کی، کاش ددهوطن گؤزونو

نجف باشینی قوغزایـیب . رکن اؤزونو ایتیریب چادیرا باشیندان سیییرلندي گیریب سالم وئره
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ل  ده گؤزه بیر بئله «. بیل بولود چکیلدي آي طلوع ائتدي سالم آلدیقدا گؤردو ائی دادـ بیداد ائله
ـ نارین صؤحبت  دئـیه قیز نارین» .والیدي، نوالیدي بو عمی قـیزیم اوالیديکاش ن! اوالر

نی  احمد سووداگر بازاردان گلیب گئجه. رکن خوش گلدین دئـییب ائشییه چیخدي ائد
قـیزي  اوغلوـ عمی   رکن عمی رکن اوغالنال قیز بیرـ بیرلرینی تکرار گؤره ضییافت وئره

آخور . نی تعطیل ائدیب اوتوردو ائـوده قـیز، گونو او گوندن مدرسه .اولدوقالرینی آنالدیالر
هر ایکی سئـودالی مشغول اولدوالر صؤحبته ! دن کیم کئچر آخی آلچاق یـئر یـومشاق بئله یئم

. شردیلر له لر رسم ایدي، هر ایکی جاوان هم قـیز، هم اوغالن صؤحبت قدیم. ر آخشاما قده
وئریمیز   -ردیلر آل توتماسایدي دئـیه. ردیلر وئر ائده -  ی توتسایدي آللري بیرـ بیرلرین گؤیـول

سن فیالن  اوزاقدان ـ اوزاغا دئـیه, دي کی ایندي کی زامان کیمی دئـییل. دیک اولمادي، بینمه
! سن هئچ یه اصلی ـ فرعینه یـئتیشمه. سن آالسان آپاراسان زحمته دوشه. م دن اؤتور اؤلور کس

  !مزدیلر هئچ ذاتـینا بلد اولمادان ائـولن -ین سوتونهن بیرـ بیرلري

! دان خوشون گلدي لرین بیري احمد سووداگر اوز دوالندیردي اوغالنا کی، عمی قیزین گون
کی اونال   دیر و آتامین وصییتی پریزاد کؤنلومون سولطانی«-نجف باشینی سالدي آشاغی کی 

سئـوگیسی . نه جور دئـیه اونو ایصفهانا آپاراجاغامسینه  آمما قالدي کی، عمی. »نم ائـوله
  :ك سؤزلرینی بئله آنالتدي پریزادال دوالشارکن اور

  نقـاشی تـزه, ائیـوانی صـفالی

  آیـنابند اوتـاقدا گرك یـارگزه

  تزه هرزاد خوشمزه لوموالر تپ

  آلماسی هئـیـواسی نار ایصفهاندا

  :اوغلوسونا بئله دئدي عمی . دن آیریلمالیدي ا وطنگؤردو سئـوگی اوغرون. قـیز بوردا آغالدي
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  عئشقین سمندینی مینیب چاپارسان

  لري یاپارسان سینـیـق ـ سققت گؤیـول

  ر اولسان پریزادي آپار سن گئد

  سین عئشقینه بو شیرین جان دا یـئتیش

***  

  :ك نجف نه دئـییر ایندي گؤره

  جور دویـوم حوسـنون مالحتیـندن نه

  یندن بوغوم به بوغومتوتارام دست

  ـ بویـون ر بیزلر اوالق قول نجف دئـیه

  ك کامی دیلیـن آل ایصفـهاندا گئده

لر دوالشارکن گون او گون دئـییل، زامان او  گون. هر ایکی سئـوگی سؤزلرینی تاماما یـئتیریرلر
الر بئهبهان  توتوبـ ماتاح  گیلن کیمدن ایصفهان تاجیرلریندن کی یـئنه مال ائشیت. زامان دئـییل

  :تاجیرلر نجفه بئله دئـییرلر. نین باش ایصفهان تاجیرلري, باش نجفین. شهرینه

ده ائل ـ تایفا، آناـ باجین   آتان دونیادان گئدیبسه! ر قوناقلیق اولماز آ نجف، بو قده«      -
  ».ك یـیغیش توپالن کی بودفه بیز ایله گئد. ییر تله یـولونو گؤزه

منیم , نی احمد سووداگره دانـیشیب او ایصفهان تاجیرلرینی یـیغیر باشینا کی قضییه ـ نجف حال
ده ایصفهاندا اؤزونه توي   نجف. یم  داري دونیـادا تکجه بیر قـیزیم وار اونا دا گرك توي ائله

ان ایصفهان تاجیرلري بیر طرفده صف چکیرلر؛ بئهبه. مز ده اؤزو بیلر ائله, ر اؤزو بیلر ائله
شنلیک و چالیب ـ چاغیرماالر سونا . تاجیرلري بیر طرفده و بؤیـوك بیر توي دویـون توتولور
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قـیز . لر یـوال الر کاروانالرا دوشسون ایستیرلر هرزادي وورسون, کی ده همن گوندو  یـئتدیک
  .کی باخدي گؤردو بوتون دوست، دایه، کنـیز و تانـیش هامیسیندان آیریلیر  دن کجاوه

  دي طن یـاخشـیو

  دي کؤینک کاتان یـاخشی

  قوربت گولیستان اولسا

  دي یـئنه وطن یـاخشی

آمما ائشیت . سن دوست، قوهوم، رفیق، کنیز، دایه هامیسی آغالیـیر یه قـیز باخدي سن اؤلمه
یـیر و اؤزـ  ـ حزین آغال ده چکیلیب بیر سمته ایپک دسمال الینده حزین  نجف. دن کیمدن نجف

  :بئله دانـیشیر اؤزویله

لیمین الیندن قویایدي  یاپیشایدي سئـوگی. کاش نوالیدي منیم آتا دا ساغ اوالیدي«      -
  »!سنی یاناسان فلک منی یاندیردین! یه کجاوه

  :دئدي. گؤردو او دا آغالیـیر. قـیزین گؤزو ساتاشدي نجفه

  »سن نییه آغالیـیرسان؟, امدن آیریلیر من وطن! عمی اوغلو من اؤلوم آغالما«            -

لریندن بیر تـئل آیـیریب باغرینا  گؤزلرینده نارین ـ نارین یاش سوزه ـ سوزه یاسمن زولف
  :ییر باسارکن نازنین قـیز بئله سؤیله

  ر اولدوم قوربت ائللره آنـا گئـده

  خالیق بئله یازدي یازیمی منیم

  آتام یـوخ، آنام یـوخ قوربت ائللرده
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  ر عیشوه نازیمی منیم هلر چک کیم

***  

  واشالر سیزده قارا باغالیـین قارا

  الریزي قارا باغالیـین تؤکون آل

  بیر یاده سالین آغالیـین ده   هردن

  گؤزلی یـوردومون عالمی منیم

***  

  الر اوزه روبنده لر سالیب ل گؤز

  چاتدیردین آرزوما ایالهی سن ده

  اولمایایدیم خان نجفه شرمنده

  لر یاریمی منیم گیترلر ای سئوه

قدیم . سیجا لر پریزادین یانی ده وئریب نی  آدلی دایه کجاوه یاواش ـ یاواش یـولالنـیر و گونش
بئهبهاندان کؤچوب ایصفهانا طرف اوز . لر یانـیندا ایدي کنیزـ دایه اوالردي نازنین رسم 

الري آشارکن  خوشآز گلیب چوخ گئدیب آشیرماالري کئچیرلر و یئنیش ـ یـو. قویـوبالر
ده دوشوب  نجف دستور وئردي بو دوشرگه. دي نی الخاچ چیمه, کی چاتـیرالر او یـئره 

نی یـئمک، ایچمک، خوردـ  گئجه. ییک جه نی بوردا قالیب سحري گئده لرکن گئجه دینجه
هامیسی . کیمی کئچیب بیرـ بیرینه » ال الم الیف«چادیرالر . دن سونرا نؤوبه گلیر یاتماغا ك خؤر

  .لییه مشغولدوالر ایستیراحت
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تاجیرلر هامیسی . لیق منیم بوینومادیر کی، بو گون نیگهبان  نجف اوز دوالندیردي تاجیرلره
آتامین «: نجف دئدي. لر دئدي» آ نجف سن نییه؟ بیه بیز اؤلموشوك«یـئردن قوغزانـیب 

لیک  سین اگر بو کاروانا بیر شیکست آلاله ائتمه. دو بو چادیر بو قافیله منه مربوط. دیر وصییتی
  .ایندي نؤوبه یاتماغا چاتدي. دي هامی قبول ائله. »دي مه گلسه منیم عؤهده

. اوچونجو پاسی گلمک حالیندادي, نـین ایکی پاسی کئچیب گئجه, دي کی واخت او واخت
, ـیشماغا کیال دان گئدیم عمی قیزیم«دئـییر   اؤزونه -اؤز.نجفی باالـ باال یـوخو کیریخدیریر

. نین چادیرینا طرف نجف یاواش ـ یاواش اوز قویـور عمی قیزي. »بلکه یـوخوم قاچدي
دؤرد . باخیر گؤرور عمی قـیزي یاتـیبدي نه یاتـیب. پریزادي چاغیریب اؤرتویو قوغزایـیر

لر سالیبدي آرایا اونو و موشک، عنبر، گوالب اییی چادیري  طرفدن یاسمن زولف
اوجا سسله . بیر آن دوروخدو و اونو نه قیلیق اویاتماق اوچون فیکره دالدي. دو بورویوب

یه  ر، دوداقالري چاتالر یا دا منی بیردن بیره گؤرورسه واهیمه اویادیرسام دیکسینیب ائله
  .نان اویادام اونو ناز, گرك کی. ر دوشه

دا   اونا بیر دوعا وئریب او دوعانیسن پریزادین آتاسی  یه دئمه, کی  یین ایشیندن آمما ائشیت فله
بوسه , بیر الینی بو اوزه, نجف بیر الینی قویـوب او اوزه. دي سین دئـیـه بوینوندان آسیب ایتمه

لري آراسیندان کی  دؤش. بو آندا گؤزو بیرزادا ساتاشیر. ایله ایستیر عمی قـیزینی آیـیلتسین
گینه بو  دئمه. آچیر گؤرسون نه یازیلیب. وپاریرزن دوعانی قیریب ق دي بیري اره وش بیري هره

دي هرکس بو دوعانی آچیب اوخویـوب باشا چیخسا، تیلیسم جادودو بو  دوعانـین خاصییتی
نجف کی، . دوعا؛ داش، قوش، پرنده، چرنده و هر نه نظریندن کئچیرسه مومکندور اوال

تراش پیچاغی جیبیندن چیخاریر و  پالتارالرین چیخاریب یئرینه اوزانمیشدي ال اوزادیر قلم
ها قورتولدا   الرین باشالیـیب اوخویـوب قورتول حوروفات. خیار تکین دوعانی آرادان یاریر

ده اولور بیر   ایلدیریم، چن، دومان هر یانی بورویـور و نجف. وو تار اولور  گؤزونده هاوا تیره
سینا، قـیز  ویانا اوچارکن اونون شیققیلتیـ ا چادیردا بویان. دوشور گؤیرچین دونونا. گؤیرچین
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نوالیدي، نوالیدي الین ! واي دده«. الین آتـیر دوعایا گؤرور یـوخدو. یـوخودان آیـیلیر

 -»دین یاخشی منی بختی قارا و خانه خراب ائیله. قورویایدي سنین بو دوعانی یازدیغین یـئرده
  .دئدي

گؤیرچین . دي توتسون دست به دست گؤیرچینی ایستهدن  دي؟ فورصتی فووت ائتمه قـیز نئیله
قیز چیخدي . کئش یئریندن اوچدو و قوندو بیر آغاجین باشینا الیندن چیخارکن چادیرین نفس

سحر اولموشدو و سوچودان، چوباندان، نؤکردن هامیسی ائشیکده , گؤرسون هارا گئتدي کی
گلدي عمی اوغلونون . جک لر گؤره مده چیخسا ائشییه نامحر قـیز گؤردو بو وضعییت. ایدي

چون ایکیسی ده بیر آلمادان خلق اولونموشدو هئچ تانـینمازدي . لیباسالرینی تئز گئیدي اینینه
توکّول گؤزه گؤرونمزه، گئدیم گؤروم منی نجف «قـیز . اونالرین اوغالن قـیزلیغی

دئدي گؤروم اگر گونش منی . ین یانـینا »گونش«سی  دئیه گئتدي دایه -»الر یا یـوخ ساناجاق
باشیمین , تانیمازسا اگر. مین ویالیتینه تانیدي ائل یوخودان دورمامیش باش آالق گئدك دده

گونش آیـیلدي گؤردو . اؤزون وئردي گونشین یانـینا. م قضاسی ندیر گرك کی چکه
آ نجف منیم باش قوالغیم «: دي سؤیله. دي، دوروب باشینـین اوستونده نجف
  :دئدي» دي ائشیکده اوْلون ،عایـیبدي آچیق

. مین چادیریندان ایکی لوطونو قوواالیـیب توتانمادیم عمی قـیزي! اوندان هئچ نیگران اولما« -
دور آیاغا بو . ریزه دوغرادیم ـ  ییم ال آتدیم قیلینجا و ریزه دیم نئیله دن بیلمه  هیرس
  ».ك باشیمیزا نه گلیر گؤر سنی عمی قیزي ظن ائتسین لري گئی هامی  لیک گلین

او دا بونو تانـیـیـیر یا . قول نه حالدادي ین قوالمی قره- قیز اوردان چیخدي گئتدي گؤره نجف
یرکن   طبیعتی سئـیر ائله. قول دا اونو نجف ساندي و چیخدیالر داغالرا سئـیرانگاها یـوخ؟ قره

  :ئله خبر آلیرین قیلیغینا دوشموشدو بولودالردان ب- پریزاد کی، نجف

  ن پاره بولودالر عرش اوزونده گز

  بولودالر خبریز واردي یاریمدان؟
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  ك تک یارالی پاره بولودالر اور

  بولودالر خبریز واردي یاریمدان؟

بولود نه بیلسین . باغیشالیاسان ها مگر بولوددان آداما سس گلر! آ نجف«: قول سسلندي قره
  :دئدي» سنین یارین هاردادي؟

  :دئـییرم س گؤر قاالنین نهآ قوالغ -

  ـ ائلیمه حسرت قالیم اولوسوما

  بولبول تکین گولشنیمه گولومه

  بولود قاتارالنـیب گئدیر ائلیمه

  بولودالر خبریز واردي یاریمدان؟

  :دئـییر  ك داها نه یینی قهرـ قوصه هر طرفدن چولقاالرکن گؤر پریزادین اوره

  رسیز سیز بولودالر هاواالردا گزه

  حالین گؤیده یازارسیز ي-وصف یـئرین

  مگر سیز ده وطنیزدن بـئزارسیز

  بـولـودالر خبریـز واردي یـاریمدان؟

قولون بوسایاق دانیشماسی،  قره. به نه قریبه شئعرلر اوخویورسان قول باشینی تووالیـیر کی، به قره
قوال سازال  ك قره رآلیر گؤ. قول باش تاپانمیر باخدي قره. پریزادین دردین بیر ایدي ائدیر مین

  :سؤزله نه آنالدیر

  سحرـ سحر زولفونه شانه ووراندا
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  داغیالر زولف اوزه هامیدان قوالي

  سه دن بیر ایگیت دیلک دیله ك اور

  آخیـردا مطلبی هابـوالرـ بـوالر

***  

  زومرود دهانیندا بیر دانه گؤردوم

  صررافـین دستینده دوردانه گؤردوم

  ئدیمدردیمی دیل بیلمز نادانه د

  آنالماز باشینی هابـوالرـ بـوالر

***  

  کیم یاده سالدي  ایدین سنی یاتمیش 

  اویاتدي یوخودان کیم درده سالدي

  سین نه یـئرده سالدي ده سئوگی  نجف

  ر هابوالرـ بوالر آغالر فغان ائله

ك  قایـیداق ائل ایچینه گؤر. دي دي بس دا هوس  بوراجان. قول درد اهلی دئـییل گؤردو قره
ال بیرلیکده ائل ایچینه قایـیدارکن تاجیرلر اونون  قول پریزاد قره. تاجیرلر نه ایش گؤرورلر

ین دستورو ایله قاتار قافیله توپالنـیب کاروانالر  »نجف«. ائحتیرامینا آیاغا قالخیب مونتظیردیلر
  :ك سؤزلرینی بئله اوخویـور رکن پریزاد دا اور یـوردا ساري یـوال دوشه

  انسیم ایله ایقبالیما باخمنیم ش
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  گئتدي قاره گؤزوم آغالري قالدي

  لندیم اوجالدیم گؤزل سئـودیم فرح

  چکدي صبریم اوسته داغالري قالدي

***  

  سحرـ سحر گئیدیم یارین لیباسین

  اوستوندن قورشاندیم زري لیباسین

  دا قویدو گئتدي دؤولت سراسین بوش

  ایدي باغالري قالدي  ناشی باغبان

***  

  ن اوچدو، دورغو گؤیرچین م اوسته ینهس

  ن یئرلره اوالم بیر الچین او دوشه

  یـول وئرین یاوروما بولودالر قاچین

  ده داغالري قالدي  قارالر اریسه

بئهبهاندان آیریلماق، عمی قـیزیم «: دن سونرا تاجیرلري باشینا یـیـغیب دئدي سؤزلري بیتدیک
اونون . دي کی، گؤزلریندن سوزور گوندوز یاشلی اولوب گئجه  اوچون چوخ نیسگیل

له بیرلیکده بیر  سینی خدم حشم یینی سیخماماق اوچون بو قراره گلمیشم کی، اونون کجاوه اوره
دا   سونرا آنا باجیمی, دي آلاله کریم. قوال قوشام کی، بئهبهانا قایـیداالر نئچه آتلی و قره

  ».گئدیب اونو ایصفهانا قایـتاررام ده بئهبهانا م باشقا بیر فورصت گؤتورره
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قوال دستور وئردي  دا آتاسینا یازیب قره  گیزلینجه گونشه گلین پالتاري گئـیدیریب بیر مکتوب

پریزاد . نن بیرلیکده بئهبهاندا احمد سووداگرگیله یـوال دوشسون الري توپالیـیب کجاوه آتلی
دن سونرا  بیر موددت. ده اولور اري حرکتدا نجف قیلیغیندا کاروانال بیرلیکده ایصفهانا س

گیله  پریزاد دا آغینا بوزونا باخمادان نجف. ایصفهانا چاتـیب هره اؤز مال ماتاحینی دوشورور
آلاله هئچ . دي گئدیبسن گؤزوم قاپیدادي موددت«: گئدیب آناسی اونو باغرینا باسیب دئـییر

  »!والالهیدي  سین، چتین مه موسلمانی گؤز یـورغونو ائله

سن بو قارداش قریبه  یه باخدیقدا گؤرور سن اؤلمه. آمما نجفین بیر باجیسی وار پونهان آدیندا
  :دئدي» !نین بویـنونو قوجاقال گل قارداشی قیز قاچ «: آناسی سسلندي. دي قارداش

  ».بیل همن نجف دئـییل بو آناجان ائله«-

  :دئدي

  »!نئجه یانی او نجف دئـییل؟. عاغلین چاشیب لیب یا یین یـتیمی گؤزلرین کؤهنه کؤپه« -

سئـوینجیمدن ! دي ده قارداش سنه اوغول منه «: دي قـیزینی وورسون کی، پونهان دئدي ایسته
پونهان قولونو سالیب پریزادین بویـنونا او اوز بو » !م اؤزومو ایتیریب نه دئدیییمی بیلمیره
  .اوزوندن اؤپور، سونرا ایچري کئچیرلر

بیر . زامان تاجیرلر سفردن گلنده هره اؤز آدینا الییق شاه عابباس اوچون تؤحفه آپاراردیالر او
اوغول «: ي دئديآناسی اوز دوالندیرد. دي سی قالیب ین تؤحفه »نجف»  هفته کئچیب آمما

لیکده همیشه سفردن  آتان رحمت. الر تامام تاجیرلر هامیسی شاه عابباس اوچون تؤحفه آپاریب
یین بیر الی  شاه دئدیجه. سان؟ ایراددي بیزه سن نییه به قالیب. گلنده شاه عابباسا تؤحفه آپاراردي

  :دئدي. ر بیزي قضبی توتار اینجید. اود بیر الی سو

  »!سن بویـور من ده آپاریم دا! لر ده اوالر آخی یلیم بئله بیر ایشآنا من نه ب« -
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جکسن نییه؟ خرج اؤزوندن چیخمیر  دئـیه. لی اوالر الر قیسمتی خونچایا دقیق و دیقّت خانـیم
دان سونرا، بیر  قـیز اؤزونو وئریب بازارا، دربارا الییق هرنه وار ایدي آلدیق, او دورکی. آخی

سن ایصفهان تاجیرلري هامیسی اوتوروب شاه  یه دئمه. یـولالدي دربارا خونچا دوزلتدي
ندن  سالم وئر. خونچانان بیرلیکده قـیز گیریر ایچري, ـ وحدته کی عابباسال بیرلیکده صؤحبته

دا مجبور حالیندا اؤز   شاه عابباس. سونرا تاجیرلرین هامیسی قووزانـیب شاه عابباسا باخدیالر
ردي نا یـئر گؤستهیانـیندا او.  

لر تاجیرلرین  لر کی گؤره لرین گؤتورسون شرکن وزیر دستور وئردي خونچاالرین اؤرتوك ایله
ن  شاه گؤردو اصلی درده دیه. ین خونچاسینا »نجف«نؤوبه گلدي چیخدي ! دیر سی نه هدییه
بو آغازاده «: اوز توتدو تاجیرلردن خبر آلدي. دي بوردادي دربارا الییق, او کی, لر شئی
« :سی قووزانیب دئدیلر تاجیرلردن بیر نئچه» !میشم تانـیمیرام بونو دي؟ هئچ گؤرمه لردن کیم

  .»دي محمد سووداگرین اوغلو نجف

لی  مین ماشالاله ائولنمه« :شاه قولونو سالیب بویـنونا او اوزوندن بو اوزوندن اؤپوپ دئدي
  »!ن اینسان ایدي چوخ کیبار و درده دیه, ین کیآلاله آتانا رحمت ائتس! اولوبسان ائله

دوغرودان «کی،  ردي وزیره  خونچاالرین اوستو آچیلیب مراسیم سونا چاتارکن شاه اوز دؤنده
جادي  لییاقت، معریفت، ثروت هامیسی جابه! دوغروسو منیم بو جاواندان چوخ خوشوم گلدي

  .»...آمما افسوس 

  »دیر؟ هقوربان افسوس ن«: وزیر دئدي

  ».یدیم بو جاوانا کاش منیم بیر قـیزیم اوالیدي وئره, افسوس بودو کی«: دئدي

  »!سنده یـوخدو منده وار«: دئدي
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سن یا سوباي؟ تکجه  دي ائولی سی حاضیر اولوب شاه هئچ دئمه له دربارین قاضی تئزلیک

باشینی سالیب . پانماديیه بیر سؤز تا پریزاد دئمه» وزیرین قـیزین آلیرسان یا یـوخ؟«: دئدي
 -دیلیندن چیخار! الی اوخوناجاق. دي رکن گؤردو یـوخ دئسه ایشی یاش آشاغی دوشونه

  ».دارام آلیرام و بو محبته مینّّت! هرنه پادشاه امر ائتسه او اولور«: چیخماز دئدي

. طرفیندن هم اوغالن, هم قـیز طرفیندن وکیلم. دو بو جشن اؤزومه مربوط«:شاه عاباس دئدي
  .»خرجی هامیسی منیم بویـنومادي  لیباسی توي  سی شیرنی

دي و گون او گوندو  ایچمک دیزدن -قـیرخ گون قـیرخ گئجه توي دویون باشالنیب یـئمک
پریزاد . لر اله وئریب -اونالري ال, دي کی واخت او واخت. سیدیر داماد گئجه -عروس, کی

هاردا اولدوغوندان و باشینا نه . دن ده هله خبر یـوخدو نجف سین مه سین نئـیله گؤردو نئـیله
وزیرین قـیزي گؤردو بونون نامازي قورتولمادي . پریزاد باشالدي نامازا. گلدیییندن خبرسیزدي

شدي گؤز تیکدي اونا  اونا گؤره ایله. سو یـئنه  و آیاق اوسته دورماقدان آز قالیر گؤزلرینه قره
. آمما خوروزالر بانالدي یئنه قورتولمادي. دورکی نامازدان قورتوالکی، هاننان گئجدن بو

منی «: دئدي! بو ناماز هاواخت قورتوالجاق؟   آ نجف, وزیرین قیزي دیله گلدي کی
کی، الیم الینه  دیر آتامین وصییتی. دن قـیالم گرك باشالیام تزه. دانـیشدیردین نامازیم پوزولدو

  ».جن ناماز قیالم گونهمیش گرك کی، یـئددي  یمه ده

 ماجرانی گیلن ائشیت. گؤرور ایش نه نجف ك گؤره اولسون مشغول نامازا بوردا پریزاد
] 1[ایلیم - ایلیم اونو اوچون تاپماق احمدي اووچو کی چوبانالریندان چؤلچولریندن همدانین

 وار دا  کیتابی بیر. قورتوالنمازدي دا  آري اوچان گؤیده اوخوندان احمدین اووچو. آختاریرالر
 خبر احمده اووچو. دوالندیراردي اؤزوینن همیشه اونو. جادو و سئحیر تیلیسم، بوتون ایدي

 اورا قورخودان دا داواریمیز - مال کی، وار زاریلتی ـ اینیلتی بیر ائله داغدا کی، وئردیلر
 و میندي آتی گؤتوروب نینکاما تیر. یـئره هر بلددیر] 2[دیک به دیک احمد اووچو. دوالنمیر

رتا گون گونون کی، زاماندیر اوجه گئتدیک یاخینا. لیغینا یاخین نین اینیلتی یـئتیشیب و چاغی او 
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 کامانی تیر. اولدو بیز -بیز لري توك احمدین اووچو. سیزیلدیر ده پتک آري بیل ائله
 یقین دانیشماسان. وئر جاواب سن هرنه, بشرسن, سن جین, سن این کی سسلندي و حاضیرالدي

 خودایا, کی نوبووته درگاهی دوالندیردي اوز دونوندا گؤیرچین نجف. ووراجاغام کی، بیل
  :دئدي و لندي جسارت دانـیشماغا نجف. چاتدي گلدي قوالغیما سسی بشر بیر شوکور چوخ

  
  عمی گلن ائی باشینا دوالنـنام

  منی بـالدن قـورتار ائـیله ایمداد
  نمی مین دیده ؤندود سئله آخان

  منی جادودان قورتار ائـیله ایمداد
 دست به دست. جاواندیر دانـیشیغیندان بونون سن دئـیه بیداد داد ائی باخدي احمد اووچو
 بیري او دوعانـین. سین بیله الر سالیب دونونا گؤیرچین گؤردو باخیب. چیخارتدي کیتابی
 عوضینه ساز ردي دونده کامانی. وار یـولو نیجات لسااو یی ایسته آلالهین گؤردو باخاندا اوزونه

  :دئدي نه ك گؤره جاوابیندا نجفین و سینه سینه
  جاوان مردانه باشینا دوالنـنام

  دوشوبسن بالیه بیر چتین چوخ - چوخ
  مردان شاهی او اولسون کومک بیزه

  دوشوبسن بالیه بیر چتین چوخ -چوخ 
  :قوالغا گلدي بئله سی یلتیسیز نجفین سونرا سؤزدن بو

  ائـلیمه اولوسوما قالدیم حسرت
  گولومه گولشنیمه تکین بولبول
  اؤلومه دوشموشم من دئـییل جادو

  منی بالدن قورتار ائـیله ایمداد
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  »!سنی قورتاررام اینشالاله, کی اوغول ائله صبر«: دئدي احمد اووچو

  دئـیه ایگیدیم یه گؤرمه گؤزلرین
  گیره سن دوشه مارامقویـ یـالواریب

  گؤیه رم پوفله دوعا بیر اوخویـوب
  دوشوبسن بالیه بیر چتین چوخ -چوخ

 بئله نجف. سوروشدو ریندن قده قضا رکن ایسته بیلمک سانـینی آد نجفین احمد، اووچو
  :آنالتدي

  باشیندا چشمه, نینده چیمه الخاچ
  قاشیندا وسمه دیر سورمه گؤزونده

  یاشیندا وانجا سانـیم آد دیر نجف
  منی بالدن قورتار ائـیله ایمداد
  :تانـیتدیردي بئله اؤزونو وئریب سؤز قورتوالجاغینا اونون ده احمد اووچو
  ایسمیم احمددیر اندیر همد یـئریم
  سیلیم جادونو باشالرام دن دؤزمه

    تیلسیم سیندیرار سی سوره »اتی هل«
  دوشـوبسن بالیـه بیر آمما چتین

 گؤیرچین نجف، و شاخدي ایلدیریمالر گورولدارکن گؤي بورویـوب ندوما گؤیو یـئر
  .قایـیتدي اؤزلویونه چیخیب دونوندان

 خبرسیز ماجرادان. آدیندا خانالرخانی وار قـیزي بیر اونون و دیر قوناق احمده همداندا نجف
 چؤل لبی  ائله وار بیریسی کی، گؤردو گیرجک ایچري قایـیدیب،. شیکارا چیخمیشدي. ایدي

: نیر سسله. هئچ میشدي گؤرمه آدام دا قـیلیق بو! حئـیوانا نه ییر بنزه آداما نه. سی وحشی بیابانـین
 قـیز» .جک گئده صاباح دیر قوناق گون بو. دیر قوناغی آلاله«: دئـییر آناسی »دیر؟ کیم بو آنا«

: دئدي» .بگتیری قوناق سینی وحشی چؤل گئدیب, کی ایدي لیق قیت آدام بیه«: دئـییر
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 صاباحی قالسین گونو بو. دیر جاوان مرغوب و یاخشی چوخ بو باالم، باخما لییینه بئله«
  ».ر گئده رم ر گؤنده
 و یانـینا نین سلمانی وئریب اؤزونو آلتی - ال کی احمددن اووچو دن کیم ماجرانی ائشیت
 صفا گؤزونه -اوز, کی یـولالیـیر کالیسکایا قویـور نجفی گؤروب نی حامامچی دا  اوردان

 نجف. گئـیه چیخدیقدا حامامدان کی، قاباغینا قویـور حاضیرالیـیر لیباس ده دست بیر. وئره
 دؤرد اون بیل ائله گئـیدیکده پالتارالرینی و وئریر صفا گؤزونه -اوز چیخیب حامامدان

 وحدته صوحبته رشدیل ایله قایـیدیب ائـوه بیرلیکده احمدله. ائدیر طولو ایدي آي لیک گئجه
 دا  قوناق, کی  کئچدي ییندن اوره باخاندا دوزگون. ساتاشدي نجفه بیردن گؤزو قـیزین, کی

 اولورسا گؤیلو بیر قـیزین. سی وحشی چؤلون تایی نـین بایاقکی کی، نه! با اوالر بئله ائله ن دئسه
 خوش وئریب سالم قوناغا یس وظیفه نـین صاحابی ائـو. اولدو عاشیق نجفه ایله گؤیـول مین دا

 اولجاق سحر. وئردي سالم نجفه حوضوروندا نـین  آتاسی و ایچري کئچدي. دیر دئمک گلدین
 سن«: دئدي. م گئد اوغالنا بو من گرك ده م اؤلسه کی، یاپیشدي گؤروب آناسینی قـیز

  ».تاپدیق یـولو چیخار بیر بلکه دانـیشیم آتانال قوي کی، اولماز له دئمک
: دئدي »اوغول«: دئدي. چاغیردي یانـینا نجفی اولوب خبري دن قضییه -حال احمدین اووچو

, اگر سئویرسن قـیزیمی. ده سن گؤیلو اونوندا وار قـیزیم بیر تکجه دونیاده داري«: دئدي »بلی«
 قورتارارکن دن تیلیسم منی کیشی بو, کی  کئچدي ییندن اوره نجفین» .گئتسین بیتسین ایش بو

: دئدي گلمز گلر اوزوندن, کی دور او. یام  سالمامالی یـئره سؤزونو. بورجلویام اونا جانـیمی
 هر و کسدي لرین کبین گلیب قاضی بیتیب لر ایش آخشاماجان» .آلیرام ده من گلیرسه قـیز«

 ـیناخانالرخان دوالندیردي اوز نجف سونرا گون نئچه بیر. چاتدیالر بیرلرینه -بیر سئـوگی ایکی
 آت ایکی مئهترلر. داغیلسین قوباري میزین قلبی رکن گزه اطرافی چیخیب یاواش -یاواش, کی

 کیمی آختاران سینی دوه اؤز عرب. یه گزمه چیخدیالر مینیب بیرینی سی هره حاضیرالیـیب
. توتموشدو اوردا اونو ر قده قضا بو کی نینه چیمه الخاچ] 3[ردي چؤنده اوزون آتین ده  نجف

 کی، اوردا قالدي یی اوره و کئچدي گؤزوندن کئچمیشی بوتون گلیب درده یی اوره فیننج
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 نه ك گؤره خانالرخانـینا وئریب زینه  تک بوالق کؤنلونده سؤزلر. ایندي ییر نئـیله پریزاد

  :دانـیشیر
  اوغرونا گلدي لر نه ائللر کؤچدو
  اولدوم من قاالن چؤللرده تک بایـقوش

  یـوردونا کؤچدو الر بزیرگان بوتون
  اولدوم من قاالن چؤللرده تک مجنون

***  
  میم همد گـؤزلو آال منـیم هاردا
  قمـیم موحنـتیم آرتـیري گون به گون
  اولدوگمیم قرق دریاده تکین) ع(نوح

  اولدوم من قاالن دا گیـرداب سی گمی
***  

  اوتاغا بـاسار قدم بیـرگون نجف
  ــادوداغ دیـشه دیـله ر ازیـله قنـد

  بوخـاغـا آخار تریم  اوتانجیـمدان
  اولدوم من صنعان ي-شیخ سئـودیم ترسه
. ایچینه شهر قایـیدیرالر» .قایـیداق یـورولدوق«: دئدي. سئچدي ایشی ایدي  اهلی شئعر قـیز

 ایصفهان گئدیر قافیله بیر گؤردو. خاناالردا تیجارت قالیب گؤزو ده  نجفین رکن گزه همدانی
 مکتوب بیر تاجیرباشی«: ییر سویله. چیخسین بدندن روحو قالدي آز ینجیندنسئـو. شهرینه
  :یازیر نه دا مکتوب تاجیرباشی و دئـییر نه نجف بوردا ك گؤره. »دیر واریم

  
  یانینا یارین یـوردا اولسان ر گئده

  بزیرگان قاره اوستوندن آغ یاز
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  احوالیمی منیم یار اگر سورسا
  زیرگانب قاره گونومدندیر گونوم

***  
  باشدان دن ازل اولمادي میز بختی
  قاشدان دن کیرپیک اوالر اوالن ل گؤز
  داشدان یـئندیریب احمد انلی همد

  بزیـرگان تورا ائـویمده دوشمـوشم
***  

  صدفی لرین کیرپیک کامان، قاشین
  صدفی اینجی دیشین دوردور آغزین

  نجفی گـؤردوم دئـنه آلـسا خبر
  بـزیـرگان آرا یرد ایتیب قـولون بیـر

 چاتـیر گئدیر واختـیندا. منازیل طئیی منزیل بیر گونده و باغالدي آغزینی یازیب نی نامه تاجیر
 نجف. جک گله هاواخت جاوابی نین نامه سن گؤره کی، دیر فیکیرده ده  نجف. ایصفهانا

 قاصیده. دیر دن نجف گؤرور اوخویارکن مکتوبو. چاتـیر الینه پریزادین مکتوب مونتظیرکن
  :یازیر بئله مکتوبو رکن ایسته سینی دونمه همدانا تکرار اونون وئریب انعام

  اوغلو عم خان آي باشینا دوالننام
  گل دورما یاریم یین یـئتیشجه نامه
  جانی بوشیرین دئدیم قوربان سنه
  گل دورما یاریم یین یـئتیشجه نامه

  
***  
  یاتمادي اوبـاالریم لی گئده سن
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  بولمادي سوراقالرین لدیمسا قاصید

  دي گولمه اوزون سنین زامان بیر هئچ
  گل دورما یاریم یین یـئتیشجه نامه

 اونو آلیب مکتوبو نجف. نجفه چاتدیریر سونرا گون  نئچه بیر آلیب مکتوبو ال انعام بوللو قاصید
 گیزلینجه دا یزقـ اوخویارکن مکتوبو نجف. گودور اونو آنالیـیب خانالرخانی. اوخوماقدادیر

 نی نامه اوزادیب ال خانالرخانی کی، بوکه نی نامه ییر ایسته. تیکیر گؤز مکتوبا الشیب یاخین اونا
 اوچون آلماق یینی اوره نـین خانالرخانی. آشکارا دوشدو ایش سن دئـیه باخدي نجف. آلیر

 سئـوگینه الراقاو عئشق حقیقی عئشقین سنین. ز وئرمه برکه بئله بیر آدامی آدام«: دئدي
 ییم جه کئچه اولوسوم، ائلیم، ده  منیم آنجاق. یـوخدور شوبهه هئچ ییمه جه  سئـوه سنی. اینانـیرام

 ایقبالیمین ائی! خانالرخانی. داریخدیریر و سیخیر منی خاطیرالماق اونالري. وار نیم دونه و
  »!دانالمازسان یمن هئچ, ییمده اوره وار لر نه گؤرسن سان آس قوالق, آیی اولدوزو
  خـانی باشینا دوالنـنام

  واردي گلن یانـیندان یار
  جانی دئدیم قوربان سنه
  واردي گلن یانـیندان یار

***  
  خانام بزیرگان بیر ده من

  بیـرقوشام دن ازل سانما
  آنام ده بیر وار بیرباجیم

  واردي قاالن یولدا گؤزو
  

 قوالق بو دئـییر او. دردلشیرلر حالدا بو ئلها بیرلري بیرـ گؤزه گؤزـ اوزه، اوزـ سئـوگی ایکی
  :دئـییر قیز. آسیر قوالق او دئـییر بو آسیر
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  جاوان مردانه باشینا دوالننام
  دیر مکانلی نه یارین گؤروم سؤیله

  قوربان اولوم من باشینا دوالنیم
  دیر مکانلی نه یارین گؤروم سؤیله
  :دئـییر نجف

  بیرخبر بیزه گلدي ائلیندن یار
  یـانام تـوتـوشام له عئشقی ریزادپ

  آلیم من قادان باشینا دوالنـیم
  آنام هم اولوسوم ائل قوربان سنه
  :دئـییر قیز

  قصیره بیزیم یـیغیشیب لر ل گؤز
  بصـیره بغـداد چـکر حسرتیـنی

  میصیره ك گئد گئدیرسن سئـیرانا
  دیر صفاکانلی ك خئیله ایندي میصیر
  :دئـییر نجف
  اوالر قـیش اوالر یزپایـ یـئرده بیزیم

  اوالر قوش اوالر اؤردك یـئرده سیزین
  اوالر خوش گؤیلوم منیم دانـیشسان سن
  آنام هم اولـوسوم ائـل قـوربان سنه
  :دئـییر قیز
  

  بسلییم اوچون جان بیر وار جانـیم بیر
  یم صدفلی خوش تکین قومري طوطی
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  یم اهلی قـیلمان خانالرخانی آدیم

  دیر  نیـشانلی خوش نپریزادی یـوخسا
  :دئـییر  بئله سؤزونو سون  نجف
  سان ایمانی دین نجفین سن یقین

  جانیسان شیرین ایستانبولون میصیر
  سان تاجی باشیمین لی سئـومه سئـویب

  آنام هم اولوسوم ائل قوربان سنه
 اوچون  ماقآل ایجازه احمددن اووچو و اولورالر قرارلی یه گئتمه ایصفهانا خانالرخانی له نجف

  :آلیر ایجازه آتاسیندان قیلیق نه ك گؤره خانالرخانی. چاتـیرالر حوضورونا
  آتـا باشیـنا دوالنـنام

  یاتا قالـماقال وئر ایذین
  کانـا ایـماناـ سن یـئته
  گلـمیشم ایلتـیماسه بیـر

***  
  تؤکولدو قاري داغالرین
  سؤکولدو باشی باغریمین

  بوکولدو دال قددیم الیف
  گلـمیشم عصـا الیمـده

***  
  قاري داغالرین اریسین

  قوباري گؤیلون داغیلسین
  جانی قـیزین قوربان سنه
  گلـمیشم ایلتیـماسه بـیر
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 گئتمک ایصفهانا نجف ایله قـیزي گؤردو سوروشارکن آرتـیق نی قضییه ـ حال احمد اووچو
 یـوال سنی زسیزجئهی و باخمامیشام ایشینه جئهیز هله کی، دوزدور«: دئدي. ییرلر ایسته

 چوبان ائله قدمی گلین« لر دئـییب دن قدیم کی، قالمایاجاق یـئرده قورو ن گئد آمما. یام سامالی
 ایچره یاشالري گؤز نجف ینان خانالرخانی» !آچیق یـولونوز, خوش اوغرونوز. »ایله یی نه یه ده

  .طرف ایصفهانا الرقویدو اوز رکن دئـیه »ره اوزه گؤروشمک داها بیر« الشارکن ویدا

دیر کی  لري کئچیرلر و او زامان آز گئدیرلر چوخ گئدیرلر، آشیرماالري آشیرالر، کئچیت
اوچون دوزگون بیر چادیر  نجف خانالرخانی . یاواش ـ یاواش ایصفهانا بیر منزیل قالیر

ایچینه گؤره له و بو گئده شهر  ییر کی، بیر آز اوردا قالیب دینجه حاضیرالیـیب اوندان ایسته
ـ  ین اوالر وض  نجف گؤردو تاجیر لیباسیندا شهره گیرسم تانـیـیـیب ائله. اؤوضا نه جوردو

. دي ائله گؤردو بیر ساییل و لیباسالرینی اوننان عوض . دان یاخشی باش آچانمارام اؤوضا
. ن قورتارسیند سن ساییلین دویـونونون آچیالن زامانی ایدي و خالیق ایستیر بونو فالکت یه دئمه

نان منیم  بو لیباس«: دئدي. دیر دن دان جواهیردن لعل لري قـیزیل ساییل گؤردو لیباسالرین دویمه
بونالري , دن سن یا اؤزونو؟ حاشا خیدمت باخ گؤروم منی سریییب! لیباسیمین اویـونو توتماز

نجف دست » !گئتم سوووش چیخ  من مسخره آدامی دئـییله! اوالغین اوستونه آتاسان آپارماز
لري آیاغیندان چیخاریب قویدو ساییلین  به دست ال آتـیب لیباسالرینی سویوندو و چکمه

ایندي کی، ! ر ایکی گؤز کور آلالهدان نه ایسته! سی دئـییل ساییل باخدي بو، ال چکه. قاباغینا
ئوینجیندن ائله لر و ساییل س له دییشدي پالتارالري تئزلیک! آلاله یـئتیریب نییه تپیک آتسین

 .دربندده اونو توتماق ماحال ایدي ـ  اکیلدي کی کوچه

سی پونهان  باجی. کسدي قاپینی, ییب  نجف ساییل قـیلیغینا دوشدو و اؤز ائـولرینی هدف ائله
ي کجرفتار نه -گؤز اوجو باخدیقدا گؤردو ائی فلک. دن گؤردو قاپیدا بیر دیلنچی حیط
رکن گؤزلریندن تانـیدي  یاخینا گئده. دیر نه ساییل یم قارداشیملر گؤروسن ائله بیل بو من ایش

ـ بویـون اولوب سئوینج یاشالري  باجی قارداش قول. دیر بو اونو و گؤردو اصیل قارداشی
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ده گؤردو  دالیجا گئتدیک. گؤردو یـوباندي, آنا مونتظیردیر قـیز گلسین. گؤزلریندن آخدي

گاه قـیزي . دي اوردان آغاجی گؤتوروب قیزي هدف ائله! لوبـ بویـون او له قول بیر ساییل
وورما آنا «: قـیز آغالرکن دئدي. گاه ساییلی کی، اونالري آیـیرسین بیرـ بیریندن, تاپدیر

  »!سؤزوم وار

  دوالنـنام باشینا آنـا

  دیر آنا قارداشیم گلیب

  سن ایـماناـ کـانـا یـئته

  دیر آنا قارداشیم گلیب

***  

  قلبیـنه دیـمه فقـیرین

  بنفشه قددیـمی ایـمه

  قولالرین قوروسون دؤیمه

  دیر آنا قارداشیم گلیب

***  

  چوخ دوالنـیب داغی داشی

  لریم تؤکور یاشی دیده

  پونهانـین نجف قارداشی

  دیر آنا قارداشیم گلیب
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ه سن ن گؤره. سن خبرزاد وار یه باخدي سن اؤلمه. گیلن کیمدن پریزاددان بو سؤزلرده ائشیت
قـیز سئـوینجیندن آز . قـیز بئله باخاندا گؤردو دوستو تاپیلیب. اولوبدو نه بؤلوشور بونالر بوردا

بلکه بیر دردي وار . سسلندي آناجان آدام ساییلی وورماز. دن اؤزون آتسین ائشییه قالدي پنجره
پریزاد نجف . یردا اوتوروب باخ سن وزیرین قـیزي  یه دئمه. دیر توي پولو ایستیر شاید جاوان

گؤردو بوردا حییله . قیلیغیندا ساییلی چکدي ایچري و ائهمالجا هرزادي قایناناسینا آنالتدي
آچیر صاندیغی، بیر دست , ییر پریزاد نئـیله. نـین خبري یـوخ  وزیرین قیزي. دیر حییله الزیم

ده  بیر صندل سی لیباسالري گئـییب هره. ین قاباغینا حاضیري اعیانی لیباس قویـور نجف
وزیرین قیزي ایچري گیرجک گؤردو نجف بیر ایدي اولدو . دان باشالیـیرالر صؤحبته نارین
پریزاد گؤردو وزیرین . دیر هانسی بدل سئچه بیلمیر وزیرین قیزي بونالرین هانسی اصل. ایکی

  :شا ساالجاقك پریزاد بونو نه قیلیق با گؤر. دیر و ایشین نه اولدوسوندان خبرسیز قیزي ناراحات

  دوالننام باشینا وزیرین قـیزي

  دیر منیم بوتام گلیب, سنین یارین

  هیجران آتشینه یاندیردي بیزي

  دیر منیم بوتام گلیب, سنین یارین

  یین شوه قاشالرین قارادیر؛کیرپی

  سن یـئله ساچالرین یلدادیر وئرمه

  اؤزو اؤز الیمله دوشموشدو سئحره

  دیر منیم بوتام گلیب, سنین یارین
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پریزاد ال » !ديء گؤروم نه اولوب؟  آچیق! منیم شئعردن باشیم چیخماز«: وزیرین قـیزي دئدي
لرین، بوللور تک تؤکدو اوزونه و ایشین نه اولدوسونو آنالدارکن بئله  آتـیب یاسمن زولف

  :دئدي

    وزیر قیزي قوي دوالنـیم باشینا 

  ك خانالرخانی خوش گلدین گئدك دئـیه

  سین گؤزدن آخان قانـینارحمین گل

  ك خانالرخانی خوش گلدین ك دئـیه گئد

  ن من هامیدان عاصییام عاصی دئسه

  یام  لرین خاصی ن گؤزل ل دئـسه گؤز

    یام من ده سنین تک بیر قـیز تایفاسی

  ك خانالرخانی خوش گلدین ك دئـیه گئد

  می یاندیران عئشقین کؤزودور سینه

  دیر یزيآدي خانالرخانی اووچو احمد ق

  خانـین گؤزودور او ْدا بیرتک نجف

  ك خانالرخانی خوش گلدین ك دئـیه گئد

هیرسیندن آنجاق چیخیب دوز گئتدي آتاسینین . وزیرین قـیزي بیلمیر آغالسین بیلمیر گولسون
. ایش بوردا پیرتالدي. دا قویدوالر دا جریان  نی آنالدارکن شاه عابباسی دان کئچه باش. یانـینا

ایستیرلر بوینون . مأمور یـولالدي نجفی توتدوالر. کسین ایشین بوالشدیرماسین  هئچآلاله 
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پریزاد گئدیب هر بیرزادي آچیقجاسینا تاجیرلره . الر کی، تاجیرلرین خبري اولدو وورسون
جه  نین حقیقت بیلی, دیلر کی دان ایسته ال شاه اونالر گلیب خاهیش ایلتیماس. آنالتمیشدي

ك  نجف زینداندا قالسین گؤر. دیر اگر گوناهکارسا ایختییار همیشه شاهین. نمؤهلت وئرسی
نجف بیر نامه یازدي وئردي قاصیده یـئتیرسین پریزادا او دا گؤتورسون . آینده نه جور اولور

ال  خانالرخانی چون صاحیب شمشیردي، قیلینج، قالخان، خدنگ، اوخ و یاي. خانالرخانـینا
نی  پریزاد خانالرخانـی! ر یـوباندي نییه بو قده. دیر کی، نجف هاردا قالدي نیگران. مونتظیردیر
لندي و سرگوذشتینی آچیب دئدیکده باهار بولودو تکین گؤزلریندن یاش  ك ده اور گؤردوك

سینی خانالرخانی اوخودوقدا، بیر شئعر یازیب قاصید ایله شاه عابباسا  نجفین نامه. تؤکولدو
  :ردي گؤنده

  م اولسون او شاه عابباسابیزدن سال

  مئیدانا گلسین, دئـینه شئیخ اوغلونا

  گؤتورسون لشگري قایـیتسین دالی

  مئیدانا گلسین, دئـینه شئیخ اوغلونا

  بئلیمده واریمدیر میصري قیلینجیم

  دیر یـئددي نرگوجوم ده واریم بیلک

  داغیدیب حاصاري قصري یـیخارام 

  لسیندئـینه شئیخ اوغلونا، مئـیدانا گ

  یام  اووچو احمد قـیزي خانالرخانی

  قووقا گونو من دوشـمانی تانیرام 
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   یام نجف سووداگرین قوچ قوربانی

  مئـیدانا گلسین, دئـینه شئیخ اوغلونا

قاصید مکتوبو شاه عابباسا یـئتیردیکده، بیر قیزین تک جانـینا داغالردا مسکن سالماغیندان و 
شاه اونون جسارتینه حئـیران قالیب قاصیده . وخوماغیندان خوشو گلديدا مئـیدان ا اونا بو قیلیق

خانالرخانی قصره گیریب شاه عابباسین حوضورونا . دي حؤکم وئریب اونو قصره دعوت ائله
. دي سی نجفی ایسته لرینی افشان ائتدي و سئـوگیلی چاتارکن اوزوندن نیقابی گؤتوروب تئل

  :گؤرك نجف، شاه عابباسا نه دانـیشیر .شاه امر ائتدي نجفی گتیردیلر

  شاهیم سن صاحیب نظرسن

  ر العفو العفو دیلیم دئـیه

  قوشونون وار هزار هزار

  ر العفو العفو نجف دئـیه

  سان شاهیم سن صاحیب کامال

  سان لردن باج آالن اؤلکه

  سان احوالیما بد گومان

  ر العفو العفو نجف دئـیه

سینی بیر یـئره یـیغیب هامیسینا  رکن اوچ سئـوگیلی ائدهشاهین هیرسی سویـویوب نجفی عفو 
. ائله بیر توي کی قـیرخ گئجه قـیرخ گون شنلیک ایصفهانی بورودو. بیرلیکده توي توتدو

  .ده مورادینا چاتدي  آلاله هامینی مورادینا چاتدیرسین نجف
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  سون

  

  :داستانداکی آدالر

  ایصفهان

  بئهبهان

  نی الخاچ چیمه

  اگرمحمد سوود

  احمد سووداگر

  مووالي موتّقین

  نجف

 شاه عابباس

  میصري قیلینج

  پریزاد

  )دایه(گونش

   یـوسیفـی کنعان

  اووچو احمد

  ان همد

  خانالرخانی

 سی سوره» هل اتی«

  مجنون شیخی صنعان

  )ع(نوح

  بغـداد

  بصـره

  میصیر

  )خانالرخانی( اهلی قـیلمان 

 )نجفین باجیسی(پونهان
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