
  

  
  



  امساعیل داستانيشاه                         ٢

 

     داستانی  اسماعیل شاه
  

  عاشیق ادبیاتی
 
  

  علیرضا ذیحق: داستانی بیله ن و یازان 
  

   گونش ایلی1379 : چاپبیرینجی 
  

   )kitab.blogfa.com( کتاب سرا نشر 
  

  )2010 (  گونش ایلی1389:الکترونیکی نوسخه 
  

  

 



 ٣ علريضا ذحيق

 

 

  
  
  
  

  اسماعیل داستانیشاه 
  
  

 .   دیرقندهار شهریندن  داستانی  اسماعیلین  اوغلو شاه  حیدرشاهین سی  نوه نین  صفی شیخ
  بیر گون .   ایدي  یوخ ائوالدي حیدرشاهین .   ایدي  حیدرشاه  حؤکومداري ینقندهار شهرین

   ظولم  نه  من آخی« :   شیردي  فیکیرله اؤزونه- اؤز  لی  گیلئی  طالعیندن  شرکن  حالدا اگله ناراحات
   ، آج  وارسا تاپمیشام لی  گؤیول هاردا بیر سینیق. اولماییر  ائوالدیم  کی میشم  نئیله ائتمیشم

 دئییر   نه  و انسانلیق  ، آغالر گؤز اولورسا آویتمیشام  دویورموشام گؤرورسم  انسان یوخسول
  سنسن  ، تکجه  آلاله  بؤیوك اي .   قالمیشام ده  اولماییر هله  ائوالدیم  یئنه  آنجاق اونویاپمیشام

  » !  امداد ائیله اؤزون .  عالجیم
  دستوروئردي .   کئچیري  اوخویا یولدان- اوخویا   قصیده بو آندا گؤردو بیر درویش

   آچیب قضا قدرین . دن  درویش  خوشو گلدي چوخ .   دانیشدیردي درویشی .  ري آلدیالر ایچه
» دا اونو اونوتماز  اونوتمازسا آلاله  کیمسه  فقرانی-فقیر « :   دئدي  درویش رکن  سؤیله درویشه
 و  او قدر خیرات .   فقرایه- فقیر   تمام آچدي  اوزون لرین  خزانه  و حیدرشاه  گئتدي درویش

   درویش  همان  بیرینده لرین گون .  دي  ائیله  قبول دعاسینی  خداوند حقیقت  کی  وئردي صدقه
   کی  اینشالاله له ال یئمک  اؤز حاللین آلمانی« .  حیدرشاها بیر آلما وئردي  دؤیوب قاپینی

  له  یئمک بؤلوب سینن  حرمی  آلمانی حیدرشاه.  اولدو  غیب  گؤزدن دئیه »   اوالرسان اوالدصاحیبی
   اوالننان  تمام  دوققوز گون  دوشور و دوققوزآي  اوشاق  بطنینه نین  خانیمی  کی دي او واخت
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  دن  گون  وئریر و آلتی  اوشاقی اونالرا بیر اوغالن خداوند حقیقت.  قویور  یئره سونرا بار حملین

  .  توتولور را آد قویما جشنیسون
لراطرافدا و اوشاقا  شیب  أیله  و اشراف  ، اعیان  دؤرد وزیر، وکیل  دؤرد یوز قیرخ ده مجلیس

   چیخدي آلدیالر آدي قرعه.  ائدیر   حیدرشاها تقدیم  بیر آد یازیب  هرکس ییب نظر ائله
   بؤیویوب  تاپیشیرارکن یه  دایه یه هللا  اسماعیلی شاه .   قویدوالر آدین  اسماعیل شاه .  اسماعیل

 حالدا  خصوصی.  توتدوالر اونا   میرزه  نفرمخصوص ایکی.  یاشینا   یئددي  یئتیردي گلدي
 یا  یسین  نظر ده  کی میردي  ایسته حیدرشاه .   ایدي  یوخ چیخماسی  ایچره خلق .   وارایدي کیالسی
 بویا   بیر ایگیدین  کی  هرنه  ساخالتدیریب  ده وت کناردا خل گؤزدن .  سینه بیله یسین گؤز ده

  الر، کنیزلر وبوتون غالم.  گؤرولوردو   تدارك سینه  بیله  گیزلینجه  ایدي باشاچاتماسینا الزیم
.  سگگیز یاشینا   اون-  یئددي  اون  گلیب  بؤیویوب ایندي.  قوللوغوندایدیالر   اونون  اهلی ساراي

 سیخیلیر   قالماقدان  حالینده  ، خفقان  یاشالرینا چاتدیغیناگؤره  گنج رتاریب قو  کماالتینی درسینی
   چیخاردیرالر باغا و اوردا گزیب  بیرگون ده  هفته قاالرکن  کیمی آینابند اوتاقالردا محبوس. 

   .  سونراقایتاریرالر ایچري دوالشدیقدان
   و بئله  یازدي  آتاسینا بیرمکتوب ییب نمه  دؤزه یا داها آرتیق  و آجی  بو بوغونتی  اسماعیل شاه

   : آنالتدي
 و  نمیشم اؤیره  ایدي  الزم  هرنه دان  کمال دن  فضل  بیلیرسن  اؤزونده  کی  آتا نئجه مهربان «-

  میزین  اؤلکه  کی  اوالم نمیش اؤیره ده  جنگی  فنونات ییرم  ایسته  اجازه بویا باشا چاتدیغیما گؤره
   الزم  ، هربیر ایگیده  ایچون ظفر قازانماق الرال ووروشوب  و دوشمان چون ای یی جه گله

  » . دي بیرایش
   و جسور بیردؤیوشچو و ساواشچی  و هاردا بیر باشاراتلی دي  گؤردو اوغلو حاقلی حیدرشاه

ا  پارچ  یئددي  و اون  ، شمشیربازلیق سوارکارلیق  اسماعیل  و شاه  ائتدي  دربارا دعوت واریدي
  تامام .  ندي  اؤیره  آپاریلماسینی  ایشه  سایاق  نه  جنگی اسباب  بوتون  تاپیالن  تشکیل پوالددان

   دؤورسینده  یوز آتلی  بئش  آلیب  ایذین  آتاسیندان بیرگون. هامیسیندا ماهراولدو 
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   اورتایاجان  گون  داغالرا ساري  چیخیب  سیندن  دروازه قندهارین. شیکارا چیخدي
  رکن ایسته  اومودسوز حالدا قاییتماق آنجاق.  تاپانمادیالر   بیر شئی  شیکار ایچون لرده گئتسه ولی

 .   جیران  پرورده دست اؤزوده .  دي  قاباغینا ، جیران  گؤزونون  دوربونو چکنده  اسماعیل شاه
 بو   کی گرك .   دي ر شئی بی  گؤزل بوجیران«  :   دئدي  اسماعیل شاه» .  وار بوینوندا بیر دانا طوقی

   جیران  گلیرکی  دوالنیب  ائله قشون .  سین له  دؤوره جیرانی  قشون دستور وئردي »   توتام جیرانی
   کسیب  یولون  کئچیرسه  قاباغیندان نین  آتلی هانسی .  یه دوشور محاصره  کیمی  قاشی اوزوك

. چیخیر  ألدن  آرا یولو آچیب اوزو قاباغیندان   اسماعیلین  شاهزاده  جیران آنجاق. وئرمیرلر یول
   من جیرانی« :  وئرمیر ،دئییر  اجازه یه  کیمسه  اسماعیل  شاه  کی  ایستیر دالیجا دوشسون قشون

   باش داغدان .  ردي دؤنده  باشین آتین» . دالیسیجا  م  گئده  اؤزوم ده  گرك قاچیردیغیما گؤره
   ألدن  آمما یئنه  آز قالیر اونو توتسون  قاوالیرکی  جیرانی وز سالیب ت  بوروغی  ایالن  ائله آشاغی
  .چیخیر

  دیالر شیرازدان ائالت  ائولی  مین یئددي .   ییم  سؤیله  دیر سیزه  جیرانی  کیمین  جیران ایندي
 وار   بیر قیزي دیر و اونون» رشیدخان« بؤیوگو ائلین. لر   قندهارا ییالقا گلیب چیخیب

   تر ایچره  ساال قان- ساال  لرینی  پایه چادیرالرین. دیر  جیرانی  اونون  جیران کی »  ذارپريگولعو«
چادیرالر  .   اؤنونه  یئتیریر چادیرین  با دال  دال ده  اسماعیل شاه .  طرفینه  گئدیر قیزین جیران

   ایله  بیروضع  ائله جیران گؤردو  سی  دایه قیزین.  دوشمز   یئره  آتسان  ایگنه لرکی نیب دؤشه ائله
 آز  دان  ویرماق له له  چیخاردارکن  ائشیگه  بیر قریش  دیلین  کی  ایچینه  چادیرین یوگوردي
 بو   گؤره  چیخدي  ائشیگه دایه  دئیه  دورماسین  یوخودان گولعوذار قوي.  توتوال قالیرنفسی

   ساالرکن  سایه  چینارتک  پهلوان بیر اوستونده  گؤردو آت  کی  بو حاال سالیب  کیم جیرانی
 سؤزو اونوتدو و   دئدیگی  گؤردوکده نی  شاهزاده دایه .  دي  سیزدایانیب  کناریندا سس چادیرین

دا  بیرجوان .  دي ده  وضع  نه دور گؤر جیران«  :  دئدي .   آییتدي نی  گولعوذار پري قاییدیب ایچري
»  .  آپارسین آلیب  جیرانی  کی  منتظردي ائشیکده. یشیر  دان  دینیر نه  ، نه  قورو بیگ وار الپ

   باغرینا باسیب جیرانی  ده  گلدیک  و اؤزونه  آوکاالدي  سیلیب   گؤزلرینی گولعوذارپري
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   تاي ده لیک  و گؤزل ده لیک ایگیت  کی گؤردو بیر جوان.  خبر   نه  گؤره  باخدي گیزلینجه

ر   اووچویا یئتیره  شیکاري اووچونون«  :   دئدي یه دایه . نتظردي م  سالیب  آشاغی  و باشینی سیزدي
 و   کرمینه  اونون اودا قالیب .   ائله  گذشت  شیکاریندان  کی ریک بیله  بونا دئیه بیز تکجه. 

 بیر  رکن  ائده  دعوت یه  ایچري نی  شاهزاده  دستور وئردي یه بوحالدا دایه» .آنالغینا
   والتفاتی  بو دعوتی  اسماعیل شاه .   اولونسون  پذیرالیق دن  شاهزاده  کی لتسین دوزه خون
 قاوا - قاوا  جیرانی .  بوردایام  ایچون  ، شیکاریم میشم  گلمه یه  یئمه من«  :   دئدي یه  دایه رکن گؤره

   بو منیم اوغول«  :   دئدي دایه» .   جیرانال برابرقاییدام  کی  منتظردي  بورایا و هامی گتیرمیشم
 اوز   اسماعیل  حالدا شاه همان»  . سن یه  سؤیله یه گولعوذارپري اونو گرك .   کناردي اختیاریمدان

   آي لیک  دؤرد گئجه  اون  بیل  بیداد ائله  دادي  باخاندا گؤردو اي یه گولعوذارپري ریب دؤنده
   حیران-  حیران  قالیب  آچیق آغزي  دن لیک  بو گؤزل  اسماعیلین شاه .   چیخیب بولود دالیندان دي

قوناغیمیز «  :  ، سسلندي دئییل  اؤزونده  اسماعیل  باخدیقدا گؤردو شاه گولعوذارپري. اونا باخیر 
 بو  یه  گولعوذارپري  توتماز اوزونو توتوب- توتار  دیلی  اسماعیل شاه»  ... ریک  سئوینه اولسان

  : دئییر سؤزلري
    نور دیدارین  گؤرسندي ناگاهدان گتیردیم   قووا بو جیرانی-قووا
      نارین  آتشی  قویدون  اوسته م  دریاسیناسینه  غم  ائتدین  غرق  منی سن

   بئله رکن ندیره دیلله  دؤشونده  آییریب لریندن  تئل  یاسمن  دورد دانه-   اون ده گولعوذارپري
  :دئییر

    یوخسار وار بیري ولداشین ی یالقیزسان  مارالی  بولدون  جیرانی ایتیردین
     بیر نوبار یئري  باغباناآلیر او باغباندان  یولو دوشسه بیر اووچونون

  : دئییر   بئله سینی  ایکینجی  سؤزون  اسماعیل شاهزاده
     دیرناقی  صدف دي  زرنشان ایپک          ییغناقی  لرین  اوالر گؤزل  چوخ-  چوخ

  : ییر   سؤیله  بئله  ائدیب زي سا  سینه لري  تئل گولعوذارپري
     قوربان  اؤزوم  یولالرا من  گلن سن               کامان  قاشالرین  قارادي گؤزلرین
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     یار یئري  باشینا نازلی دوالننام             مهمان  بورادا بیر گئجه  أگلش گل
  : دئییر   نه ك هگؤر سینی  آخیرینجی  سؤزون  اونا یار دئدي  گؤردو بوگؤزل  کی  اسماعیل شاه

     سیله  گؤزیاشیم  یوخدور کی ده م کیمسه         بیله  یوخدور بوردا دردیمی طبیب
     گولعوذار یاري  گؤروم  گلیم بیرده             اسماعیله  شاه  ائیله  کمک موالم

  : دئییر   سونونو داهابئله  سؤزون گولعوذارپري
     قازلی لی لریمیز دولو اؤردك  گؤل             نازلی لی  عشوه لی لر سئومه گؤزل

     گولعوذار پري  خبر آلسان آدیم            شیرازلی  رشید اصلیم  خواجه آغام
   آل  دینجین اگلش« :  و دئدي دي  باشیندا یئر ائله  یوخاري  چادیرین یه  شاهزاده گولعوذارپري

   آنالتدي  گؤز ائدیب  قاش ده دایه». اردیر  و  چوخ آخشاما هله .   ائله  حرکت ك دا وئره جیرانین
   گلنی  ألیندن ده  ائتمک  و قوناغا قوللوق  بیر زاد وارگتیرسین لی  ایچمه-  لی  هارا بیر یئمه کی

   . سین مه اسیرگه
   کی و اونودوب دي  مشغول  وحدته-   و گولعوذارال صحبته گه  ایچمه-  گه  یئمه  اسماعیل شاه

  وزیر گؤردو شاه.  داغالردا اونامنتظردیلر   یوز آتلی  و بئش  ، اشراف  ، اعیان  هللا ، وزیر، وکیل
 بیر خبر   توتوب  ایزینی  و اونون  بئلینه آتین  قالخسین  کی دي  ایسته دن  و هللا  گئجیکدي اسماعیل
 و  دي  قورولوب سیرا چادیرالر- سیرا   گلیرچیخیر اورایاکی له  ایزي نین  شاهزاده هللا .  گتیرسین
   کی  چیخیر او یئره ریب  دؤنده  باشین  آتین هللا.  گؤروشور   اؤنونده چادیرالرین  آتی نین شاهزاده

 خبر  قاچدي یه  سؤدالی  گلیر و ایکی  گؤردو بیر آتلی دایه. دیر   گولعوذارا قوناق اسماعیل شاه
  قوجادي .  دي اؤتور گلیب مندن« :  دئدي .  دي  باخاندا گؤردو هللا  اسماعیل  شاه  کی وئرسین

   اسماعیل  گولعوذارال شاه میش چادیرا گیرمه  هله هللا» .  چادیرا   گلسین یین  ائله احترام .  اختیاردي
   رسمی  سونرا ائلین دن لیک  ائلچی  مدار کسدیلر کی-قرار  کن  سئوره  بیرلرینی- بیر  دن ك اوره

   بو جوانالرین  اوخودوکی  آخیراجان دن  اول لرکن آزجا دینجه  هللا.لر  سین  ائولن له  دبی-
  بدرقه  اونالري لردن  کنیز، دایه  اولدو و قیز دستور وئردي  واختی گئتمک. سؤزلر وار آراسیندا نه

   صف  قشون  کی  چاتدیالر اویئره  چاپارکن  مینیب  آتالرینی  اسماعیل  شاه  ایله هللا. لر  ائتسین
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  ده  گلیرسه  اسماعیل وزیرگؤردو شاه.  اونا منتظردیلر   و اشراف  ، اعیان ر، وکیل وزی چکیب
 اولدو ؟   نئج  پس  او جیران شاهزاده« :  دئدي ردي  دؤنده اوزون.  خبر یوخدور   آمما هئچ اوودان

  : آنالدیر  نئجه  احواالتی ك  گؤره  باغریناباسارکن  سازي  تئللی  اسماعیل شاه» 
    آیریلدیم  یوردوندان یارین                    االر مسلمانالر آغ آي

    آیریلدیم آال گؤزلردن        الشدیم  حالل  قوجوب اؤپوپ
    بوینونا ساالردیم  قولوم               اوالردیم  مهمان بیر گئجه

    آیریلدیم  یاردان مهربان                 وارسا آالردیم  دردي نه
   ملک-   بیرحوري گؤردویوم          ر  دئیه-ر   دئیه  اسماعیل شاه

   آیریلدیم  گولعوذاردان من               فلک  دوالناردي خینرچ 
 آمما  دي مشغول  استراحته  اؤز منزلینده گئدیب.  گلدیلر قندهارا   ائدیب  حرکت  ایله بو وضع 

  سوروشورالر ، آمما بیر جواب  گلیر حالینی هردن. دادیر  دیر ، یاتاق  خسته  دردیندن گولعوذارین
 اونا   دردینی  اسماعیل  سونرا ، شاه یاخاردان- یالوار  چون سی  هللا  بیرگون آنجاق. وئرمیر 

   ، هللا  آنالدارکن  یاخیلماغین  یانیب  فراقیندن  اونون توتوشوب  عشقینه گولعوذارین. لیر آچیق
  نی  شاهزاده له  اونا عقد ائتمک گولعوذاري دیر و   عاشیق  شاهزاده  کی حیدرشاها خبرآپاردي

   . دي می الز  قورتارماق دان بوسیخینتی
 ،  وزیر، وکیل.دیالر   توتمالی  و تصمیم  واردي نشین  صندل  بئش درباردا دؤرد یوز قیرخ

   قیزي  رشیدین خواجه  بیر قرارا گلیرلر کی  بئله  حیدرشاهال بیرلیکده  و اشراف اعیان
.  اولسونالر میش  ایسته  اسماعیله شاهزاده له  شرعی  و پیغمبرین  امري  آالهین نی ريگولعوذارپ

   رشیده خواجه .  الر ایچینه  ائتدیلر ائالت  حرکت آتلی  آلتی-   و بئش  وزیر، هللا  گون سونکی
   رشید دستور وئردي خواجه .   گلیري  قوناق  سنه  وزیري حیدرشاهین خبرگؤتوردولر کی

   احترام نن لر و او وضعی  کسسین  قاباغیندا قوربان  اونالرین سینی بیر نئچه الردان قوچ
   سؤزگلدي  و ایچمک  ، یئمک  وحدت-  صحبت. لر   ائتسین  چادیرا هدایت الري قوناق ائدیب

   عاشیق  اوناوورولوب  گؤیوله  مین  بیر گؤیولدن  اسماعیلین  و شاه یه  گولعوذارپري چیخدي
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»  !   باشالیاریق الرین  توي اوخویوب  عقدین ز اونالرین  وئرسه اجازه«  :  وزیر دئدي. ماسینا اول
  ك  گؤره  دانیشاق نان ائالتی .  شک له  مصلحت بیزگرك« :  دئدي  رشید اوز توتدو وزیره خواجه
 حالدا وزیر  همان» .سیز   وئره  مهلت  بیر هفته بیزه .   یا یوخ ك وئره دیالر بیز قیزي راضی

  . یوال دوشدولر   قندهارا ساري الرشارکن وداع قالخیب
   کی باشالدیالر مصلحته. ییغدیالر چادیرا  لرین  بؤیوك  ائالتین  رشید دستور وئردي خواجه

هر  .  ده  اوالر مخالف ده  موافق  ایچینده هرایشین .   اسماعیال یا یوخ  شاه ك  وئره  سیز قیزي راضی
   کی  چوخو او ایدي رأیین .   آلیندي  رأي  ایچون  گلمک قراره  و سون  چیخدي بیر سس  آغیزدان

   کی  وئردیلر قاصیده  یازیب  بیر مکتوب له لیک بئله .  اسماعیله لر شاه  وئرسین قیزي
از اولس  و سیز آماده  ائتدي لیق  راضی  بو ایشه  ائل  کی دا یازیلمیشدي مکتوب. حیدرشاها  یئتیرسین

   .   حاضیریق بیزده
   جمعه  ایله رسومات-   رسم ردیلر کی  و خبر گؤنده  بورودي  هر بیر یئري لیک قندهاردا شن

   آماده  واریدي کی نه  هرنمه  اودؤوره  او تاریخ او زامان.  خورانلیغا   شیرینی ییک جه گونو گله
  گیل  حاضیرالدیالر و حیدرشاه الري وربانلیقق .  ایچینه لر ائالتین  ائتسین دیلر ایستیرلر حرکت ائله

   صحبته شیب  اگله  بیرلیکده  هر ایکیسی و رشیدخانال حیدرشاه الر کسیلدي  قوچ ده گلدیک
 و   دب  ائالتین  رشیدخان  دانیشیب  پاراسینی  باشلیق سونرا قیزین. اولدوالر مشغول

   :  دي  سؤیله  بئله سؤز آچاراق لریندن رسم
 داماد  قاباق  باشالنمادان  باشالنا و توي  توي جان  گونه  قیرخ  کی دي  مرسوم  ایچره ائالت«

دور آمما سونرا   یوخ حقی یه  بورایا گلمه نین  شاهزاده  چیخاناجان گلین .  یه مه دا گؤرسن اورتالیق
   ائالتین هم» .دیر   اوجالیقی  قدیر قوناغیمیز اولورساباشیمیزین نه. دیر  دیر ، اجاقی اؤز ائوي

 گؤیلو  نین آمما شاهزاده.  بورودو  هر یانی چاغریسی  چال  باشالنیب  قندهاردا جشن  هم ایچینده
   هللا سحراولجاق.  چاتالیار  باغري  گؤرمزسه  اولماز و گولعوذاري گؤردو بوقیلیق .  قرار توتمادي

  بئلینه آتالرین .  ییک جه  گئدهالر شیکارا  حاضیرالسین  آتالري  کی  آنالتدي چاغیریب سینی
 باخدیقدا  اوجادان. باشینا چیخدیالر   داغالرین  آلیب  یول  قایاالردان الردان  یال قالخیب
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  ل  دینجه  بوردا قالیب سن«  :  دئدي یه  هللا  اسماعیل شاه .  دي گؤردولر آشاغیدا چادیرالر قورولوب

 و   سؤزدي  بونالر هامیسی  کی  آنالدي هللا »  ر وار یایوخ بیر خب  زاددان  اوودان  گؤروم  گئدیم من
اؤزونو ساخالیا بیلمیر !  دا  دي جوانلیق«  :   کئچدي  گئدیرو قلبیندن  ایچون  گؤرمک گولعوذاري

  هللا» ! وورماغا گلمز  دا اوستون  وار ، چوخ دا حقی بونون .  گؤرموشوك  جوانلیق بیزده. 
  گئتدي  اوغرون-   و اوغرون  کمنده  چکدي  آتین  اسماعیل  شاه کنر  مورگوله دؤشونده داغین

  ده  قوغزایاندا گؤردوگولعوذارپري یینی  أته چادیرین.  چادیرینا  نین  گولعوذارپري یئتیردي
  نین  شاهزاده  سالدي قولالرین  قالخدي  یئریندن  ائله  گؤردوکده نی شاهزاده .  دي ناراحات

  انتظارایدیم«  :   دئدي گولعوذارپري. دیلر  حسرت  بیرلرینه- بیر   ایللردي  سانکی بوینوناکی
  الرکی آمما یازیق .   داغیداردي  منی ن غصه .  اوزولوردوم یدین سه گلمه !  سئوگیلیم

یولالیانا   ائوینه  بخت  وئریب أله-   أل بیزي .  دیر بوردا سئوگیلیم  یاساق بولوشماسی الرین نیشانلی
  دن  بیلمه کئچدیسین زامانین»  ! یه  گؤرمه  بیر کس  بلکه  کی  اول لی  احتیاط ده  گئتمک  گلیبقدر

   ووروب یسین  ده له سئوگیلیسی. اولدو   قاییتماغا قرارلی اسماعیل  شاه  اولدو کی  او واخت واخت
  اسماعیل  شاه دا یئنه اولدوق صاباح .  ك  دور گئده  کی یه هللا لشدیلر و اؤزونو یئتیردي خداحافظ

   دیله  سؤزلرینی ك  گلمز اوره- گلر ن  اوزونده  نین هللا» ! شیکارا  ك دورگئده« :   دئدي یه هللا
   ، ایشلرقورتولوب  دؤزسن  گون بیر نئچه!  باشینا درد آچار   سنین بو شیکار اوغول«  : گتیردي

   نازي سی  عشوه آمماگولعوذارین» !  لر ائوه گ  یومانا گلین  قالماییر ، گؤزونو آچیب چوخ. ر گئده
« : ییر   اوال و سؤیله  آز قالیر دیوانه رکن  و دوروشوغو یادینادوشه  ، باخیشی  ، یئریشی ، دانیشیغی

  »!  قرار توتماییر  گیم اونسوز اوره .  یم لی  گؤرمه داگولعوذاري  دوغرانسام  ریزه-  ریزه !   جان هللا
  اؤزونو وئردي  اسماعیل  و شاه شدي  اوردا اگله هللا .   یئره وال و گلدیلر همان دوشدولر ی نن هللا

   سحر ، شاه  بیر گون دئمه رکن  کئچیره  ایله  بو وضع  ، گونلري  گون نئچه .  چادیرالرا طرف
   آشاغی  باشینی  اوتانجیندان اسماعیل الر و شاه  چیخسین  اوز ـ اوزه  رشیدخان  ایله اسماعیل

  : لر   آدامالر دئسین  و یانینداکی سین ائتمه  رشیدخانا احترام دي  گرك  اوکی سالیب
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شاهلیغینا  ایندي. لوغوموز توتماز   قوهوم  بیزیم  اونالرینان  کی  بیز دئمیشدیک سنه« 
  »  . دي  ائتمه  احترامی  اوالن  الیق سان  قایناتاسی  کی  ، سنه نرکن گووه

  داماد چیخمایاجاق  بیزه دیر بوننان  بللی  کی ائله« :  توتور و دئییر   غضبی ین رشیدخان لیکله بئله
  ». ییک لی  گئتمه  بوردان  کؤچوب  کی  ییغین چادیرالري. 

   هندوستانا کؤچوردوو ماجرانین  ائالتی له لیک  کسین  رشیدخان  کی  قیزا خبر گتیردي دایه
   بیر آرا یول ییمیزه  گئتمه چیخیب گیزلینجه«  :  گولعوذار دئدي .   بیر آنالتدي  اولدوسونو بیر به نه

  ائشیگه .   گؤزدي  بیزه  ائل بوتون«  :  دئدي رك ده  گؤرسه الري  نگهبان دایه»  ؟ تاپیالرمی
   آغالرکن  نارین-   نارین  بولودوتک  باهارین  دولوب گؤزلري قیزین» .  توتارالر بیزي چیخارساق

   :  گتیردي  دیله  بو سایاق  سؤزلرینی یاداسالیب  نی شاهزاده
    آیریلدیم  سندن  من یاریم                یاریم یان  باشی دوالننام

    آیریلدیم  سندن  من  یاریم                واریم  هرنه  قوربان سنه
   قندهارالر  اولسون خاراب             بو داغالر   قالسین ویرانه

     آیریلدیم  سندن  من یاریم             آغالر  یاریم رم  گئده من
   اولکوشدو صونا گؤللرده                یارا م  دئیه گولعوذارام

     سندآیریلدیم  من  یاریم              آرا  منی  آختار سن گل
  چیخمازسا چادیري  چادیرینا و گولعوذار ائشیگه نین  گولعوذارپري  یئتیردي  گلدي نوبت
 .  لر هندوستانا طرف  ائتسین  اوبا ایستیرلرحرکت-   ائل  ایله  وضعاو .  سینه الر تپه ییخاجاق
   آچیب  بیرین الردان  قیزیل  کی  دؤشونده یازیب  اسماعیال بیر مکتوب  قیز شاه رکن یوالدوشه

   آختاریب  شاهزاده  بلکه او اومودال کی.  آلتینا  نین  داشی  و قویدواجاق الدي  سانجاق یه نامه
   :  لر یازمیش دا نه  مکتوب ك گولعوذار گؤره.وال  ا تاپمیش

     سنده  بیل  احوالیمدان اوخوگینان                      یازیرام  سنه  منده  حالی عرضی
     منده  آه  قالمادي  هئچ  دن  چکمک  آخ          دیریلدیم  اؤلدوم-   اؤلدوم حسرتیندن

    لورو بولبولؤ باشینا ا دوالنسام              دل  باغچاسیندا اوخور مرغ دوستون
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     گولده  قیزیل  تک سوالر روزگاردامن               گول  قیزیل  آچیب  ده تارالدا گلشن

     حیدردن  شاه گینه  ایسته مطلبین                  جاندان  ایله لر باش لر کئچه ایگیت
     سنده  گل  اوسته  مزاریم اؤلورسم                    گولعوذاریندان رمه اوزونو دؤنده

  ایندي.  بیر یئرتاپیرالر  لی  سولو چشمه- ، هندوستانا بیر آز قالدیقدا اودلو   کؤچرکن ائلله
   بو ایشین  گون  ، بیر نئچه طرف  اسماعیله  شاه ك  گله دا اولسونالر قاییداق اونالر اوردا قالماق

  و رشید   اونو اینجیدیردي  یئنه القارشیالشماسی رشیدخان اسماعیلین  شاه ده  کئچرسه اوستوندن
  آنجاق .  اوتانیردي  یادینا دوشرکن سی  گئتمه  آلیب  باش سوروشمادان  کئفین  الیقیجه خانین

  دان  و آیریلیق  اونو سیخیردي  داها آرتیق مک  گؤرمه  گون بیر نئچه گولعوذاري
  ائالت  اوردان  کی  دوالنا گلدیلر او یئره- دوالنا  چخدیالر  گؤتوروب ده نی  هللا ایچون قورتولماق

 شاید یولو   گلدي فیکرینه. باخاندا گؤردو چادیرالر یوخدور   بئله  اسماعیل شاه .  گؤرونوردي
 خبر  دان  ائالت  تکجه هرزاد اؤز یئرینده آمما نظر سالدیقدا گؤردو یوخ. لر   گلیب دگیشیک
   آمما هئچ الردا بیر زاد گؤرونور یا یوخ  اوزاق  گؤره اوستونه ین اوجا بیر قایان چیخدي. یوخدور 

 دانیشدیقدا  نن  هللا شاهزاده .   یووا سالمامیشدي  بوردا ائالت  هئچ دن ازل سانکی .  دي گؤرمه
اثر   اونالرا برك  سایماماق نی  قایناتاسی  کی  ، بیلدي دي ییب  ده  هاردان  داش  ائله کی آنالدي
  هانسی ك  گؤره  دوالرکن  اوردا گؤزلري نین شاهزاده. لر   قرارینا گلیب کؤچمک  ائدیب

  :  دئییر  سؤزلري
     ائللري  سونانین گئدیب                          آغاهللا  دئییم سنه

     ائللري  سونانین  کؤچوب               بایقوالر بانالر یئرینده
     اینانمارام سؤزه هربیر                   اوتانمارام داها بیرده

    ائللري  سونانین کؤچوب                 بوردا قالمارام رم گئده
   سویدو  دریمی  منصورتک             اویدو  باغریمی آیریلیق

     ائللري  سونانین کؤچوب             آغالر قویدو  اسماعیلی
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  رکن  گزیشه یئرلري  ائتدیگی ق اوتورا  ائالتین  یئنیب  آشاغی  برابر داغدان نن  هللا  اسماعیل شاه
   گولعوذاري  اسماعیل شاه.  اورداقورولموشدو  چادیري  گولعوذارین  کی یئتیردیلر او یئره

   گؤیه  بیرگه لرله  کول  داشی  اجاقین  کی ووردي  بیر تپیک  ائله دن  غضب دوشونرکن
   کؤنلو هله ردو گولعوذارین اوخودوقدا گؤ آچیب .  ساتاشدي  بیر نامه  گؤزونه سووروالنارکن

  شاه .  دي  اونو قایتاراجاق  گئدیب  هاردا اولورسا اولسون اوندادیر و آندایچدي
  ك  حالدا گؤره  ناراحات ك ره  کئچه لر گؤزو اؤنوندن  خاطیره  دولوب گی اوره اسماعیلین

  :ییر  لرسؤیله نه
    جانیم  قوربانی نین اقی چادیر ات  یوردوندان ییب  ائیله  کؤچ  گؤردوم گئتدیم

    جانیم  قوربانی نین  داشالري اجاق                     داشینا  اجاق  قویوب  یازیب نامه
  لر  ایپک  تؤکموشدو حلقه یار اوزه               لر  دیلک میشدیم  بسله یورد یئرینده

    جانیم  قوربانی نین قمر اوزلري            لر  گؤیچک  گؤزل  گزردي اوستونده
   نده  سوزه  خمار گؤزون آال گؤزلوم                 نده  گزه  بو صحرانی  اسماعیل شاه 

    جانیم  قوربانی الرینین  بارماق گؤزل                        یازانده  نامه  چیخاریب  قلمین
    گل  درنده  لرین گول                    گل  مرنده عزیزیم

    گل  وئرنده  جان بیرده           گؤردون  خسته بیر گلدین
  ده  من  ائت  بوراالردااستراحت سن«  :   اونا دئدي  یورقونلوغونو گؤروب نین  هللا  اسماعیل شاه
  ردي  دؤنده  باشینی  آتین اسماعیل شاه» .  یا یوخ رم  بیر خبر توتا بیله  اونالردان  گؤروم چیخیم

 :   فیکیرلشدي  اؤزونه-اؤز  .  دي نمه  گتیره  تاب هللا. گئدیر   و باد صرصر کیمی  اوستونه داغالرین
 بیرزاد  سین مه  ائله  آلاله  کی  اونال آیاقالشام گرك.  قاییتماز   گئدیر بوتئزلیگه  بئله بوکی« 

  شاه  اؤزونو یئتیرسین  دوشدو یوالکی  مینیب آتینی»  . رم نمه  وئره اولورساحیدرشاها جاواب
  .اسماعیال
   آروادکی گؤردو بیرقاري .   گؤردو و اؤزونو اورا یئتیردي لتی  بیر قره قدان اوزا  اسماعیل شاه

   برابر یئره  ایله  یوك زویوب دان  آت  کؤچرکن  ، ائالت  گؤرموري  یاخشی  گؤزلري قوجالیقدان
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  یا یئتیرجک  قاري شاهزاده.  یوال  دوشسون  بئلینه  آتین  چکسین  یوکون ایستیردي. دوشموشدو

   قوربان  ایمانان  یوخ او کؤکوندن« :  سوروشدو  دان قاري شاهزاده .   اؤزونو اورا چاتدیردي ده هللا
   جاواب  نه  هئچ قاري»  ؟   وارمی  بیر خبرین  گولعوذاردان  هئچ گؤروم  ، بورا باخ  قري کسردیم

  : سوروشور دان  قاري  سؤزلري  هانسی ك  گؤره  دوالرکن  گؤزلري  واسماعیلین دي وئرمه
   اولدو  نه آال گؤزلو گولعوذاره               قري  مهربان یان  باشی دوالننام

   اولدو  نه قمر اوزلو گولعوذاره              قري  یارادان یان  دادي یئتیرسین
 آراسیندا ساز  لري  دؤش  بوزوشموش  آییریب لرینی  قورا توك- آال  قاري

  : وئریر ب جاوا یه  شاهزاده دانیشدیرارکن تک
     اولدوم  من  قاالن یالقیز بو صحراده               جوان  مهربان  یان  باشی دوالننام

     اولدوم  من  قاالن  یالقیز بو صحراده                قوربان لم  کسیل آال گؤزلرینه
  :  دئییر   اسماعیل شاه

     ایله  اولموشدو تئل  غرق  مینا گردن            ایله  گول  سحر اوینایاردي-سحر 
   اولدو   نه  گولعوذاره  دیللی  شیرین          ایله  دیل  شیرین  یوز مین دیندیرنده

  : دئییر قاري
   کئچمیشم  جاندان-   یولوندا باشی دوست

     ایچمیشم  دوستدان سین  باده  آیریلیق 
    دوشموشم  آیري  اوبادان آیریلیب

     اولدوم  من  قاالن  یالقیز بو صحراده
 قارشیلیغینا  قویارکن الردان  قیزیل الردان  اووجونا الماس نین  قاري  جیبینه  آتیب  أل شاهزاده

   :  دئدي شاهزاده .  دي  خبر ایسته گولعوذاردان
    ر غباري یه  ائیله  هی  گؤیلوم لی ده           آزاري  چکمیشم  یولوندا چوخ دوست

   اولدو   نه  آال گؤزلو گولعوذاره         اري او ی  گؤیچک-   گؤزل اسماعیلین
   :  دانیشماسا اولماز دئدي ده  قاباغیندا هئچ  گوموشون  گؤردو بو قیزیل قاري
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     وفا یار قهرینه  بی  دوشدون ندن                   تهرینه  او گؤزلرین  قوربان قري
     اولدوم  من  قاالن یالقیز بو صحراده                 شهرینه  هندوستانین ائللر گئتدي

 دوشور   گئدیر آمماگولعوذارکی  برابر قندهارا ساري نن  هللا شرکن له  ظی خداحاف  دان قاري
 بو  هللا .  سینه  دؤوره  یئرلرین لري  دوالنیر قوشاگزدیک  تک  پروانه  دوشوب  یئره یادینا ، آتدان

   سن  کی بو قیلیق«: دئییر   اؤپرکن دن گؤزون-  اوزوندن  اسماعیلین  شاه ییب نمه  دؤزه وضعیته
 اؤزونو سیخما  هئچ .   آپارارسان  آرادان  ، اؤزونو اؤلدوروب  دادائدیرسن  و هاراي آغالییرسان

  » .  یوال چیخاق  ایچون  گتیرمک  گولعوذاري  آلیب  قشون  آتاندان یم  سؤزوئریره سنه
 .  خبر یوخدي  اؤزوندن ده ردو گؤرنورسه یو  گولعوذارین  باخدیقدا گؤرورکی  اسماعیل شاه

  : دئییر  دولور و بو سؤزلري گی اوره
   اولدو   اولدو کؤچ  کؤچ  دوشمان                 بارخانا  قفله لندي یوك
   اولدو   اولدو هئچ  هئچ افسوس              ده  بو غربت  عؤمروم جوان

  لیمانالر  س  کؤچدو گئتدي           خانالر ن  گزه  اسماعیل شاه
   اولدو   اولدو نئج  نئج  یارب                 جانالر نن  بسله حسرتده

 سونرا  دن لدیک دینجه  برکیدیب ده  اصطبیل  ، آتالري  یئتیردیلر و هللا  گلیب  کی  ایدي گئجه
  اولدو  کی  حالی  مضمونوندان مکتوبون حیدرشاه .   حیدرشاها یازدي ده  بیرنامه  احواالتی بوتون
 باغینا   گلشن  قیزالرینی لرین  ، وزیر و وکیل  ، اشراف اعیان بوتون« :  و دئدي  توتدو وزیره اوزون

   خوشو گلدي  و هر هانسیندان نسین یه  به  بیرینی  اونالردان  گلیب اسماعیل شاه  کی ییغارسان
  » .  کی جک  ائده  فرق  نه  بو اولسون او اولماسین.  اونا   آالق اوقیزي

   گؤزل سئچیلمیش لریندن  عائله  و اشراف  ، اعیان  وزیر ، وکیل  بوتون  سحري صاباحین
 خبرسیز   حالدا هرزاددان  وپوزقون  یورقون ده  اسماعیل شاه.  باغینا  قیزالر ییغیشدیالر گلشن

  صاحابی .   گله  صاحابی  عشقین گرك. دیر چتین  چوخ  دردي عشقین .   ایدي ده استراحت
  . اولماز   اونا عالج لمزسهگ
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   کی منتظردي دیر و هامی  جشن  شهرده بوتون«  :   دئدي  حضورونا چاتیب نین وزیر شاهزاده

   اؤزو سیزایله  وارکی گی دا بیر آرزو ودیله  حیدرشاهین آتان. سیز   سئیرائده  دوالنیب گلیب
  ».دیر  دانیشاجاق

 - دوالنا  ایچین باغین.  یوال دوشدولر   باغینا ساري ن گلش  وزیر بیرلیکده  ایله  اسماعیل شاه
   چکدیلر کمنده آتالري .  حاضیرالنمیشدي  ایچون  شاهزاده  مخصوص  کی دوالنا گلدیلر او یئره

   یئرده  و مخصوص دي  دینله الرینی  بویوروق  اونون اؤپرکن  ألینی نین  آتاسی  اسماعیل و شاه
  قیزالري.  بیر حضورونا چیخدیالر - بیر  ییب باغال  قیزالرصف شرکن اگله

  ك  گؤره  سؤزله- و سازال   قرار توتمادي گی  اوره  عشقیندن نین گولعوذارپري گؤرجک
   :  لردئدي نه

  میر   بنزه  گولعوذاره  بیریسیی  هئچ          قیزالري  حوري  بیر یئرده ییغیلیب
  میر   بنزه  گولعوذاره  بیریسیی چ هئ              سؤزلري  لبی  شکر دهان قندي

  قیزالر دالی« : وزیر دئدي.  قاباغا   یئریدي بیر قدم .   ایدي  گولعوذاري  آدي نین  قیزي وزیرین
 و بو   ،اوزونو توتور وزیره  اسماعیل آمما شاه»  . دي  پسند ائله  شاهزاده  بیل  ائله  کی دورون

  : دئییر  سؤزلري
     تابی  گؤیلومون  عشقدن دي  قالماییب       آبی سی  کیمیر  گئیه  آل سی  کیمی
  میر   بنزه  یاره ن  گئده  بیریسی  هئچ            بابی  یاریمین  اولماز منیم کیمسه

   گؤزدن  توزکیمی  آشاغا سالیب  باشینی اوتانجیندان.  گؤردو بو اونو دئمیر   قیزي وزیرین
   پیس  عوضینی ده  گونوگلدیک  سؤز وئردي  اؤزونه  آلیب نهگی  اوره  وزیر بو کدورتی رکن ایته

  : دئییر   داهابئله سینی  آخیرینجی  سؤزون  اسماعیل شاه.  آچا  جوره
     آلیشدي  باشی  باغریم اود توتوباندي          قونوش الرینان  بت  اسماعیل شاه

  میر   بنزه  یاره ن ده گئ  بیریسی  هئچي            دوشد  باغچاسیندا ولوله گلشن
   حکیم-  طبیب. دوشدو   خسته  سارایینا گئدیب ده  اسماعیل  شاه ده  گئتدیک قیزالر ییغیشیب

  عشقه .   گلمیري بیر ایش  ألیندن نین آمما کیمسه.  اوال   عالج  دردینه  بونون ریرلر کی گؤنده
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   یئددي  کی لرین  دروازه  شهرین  کی  دستوروئردي  و حیدرشاه گرفتار حیدرشاها خبر گؤتوردي
 و   ائتدي  استراحت نی  گئجه  اسماعیل  شاه  اولدوکی  اوواخت واخت.  باغالدیالر  ایدي دروازه

   اون  برکیدیب  نظامی-   و زین  ائشیگه  چکدي   سونرا ، قمر آتی آتاندان  شفق  چاغالري صبح
  الري خورجون نن  جواهرلري قیزیل .  تدي گئ  گؤتوروب  جنگ  اسباب پارچا پوالددان یئددي

   چیخدي  عصا ألینده قوجالمیشدي  کی بو آندا آناسی .   اوستونه  قمر آتین  قالخدي دولدوروب
   آتدان  شاهزاده  کی اوردا ایدي» !  ؟  هارایاگئدیرسن اوغول«  :   قاباغینا و دئدي نین شاهزاده

   من آناجان«  :   دئدي  اؤپوب  أللریندن-   آیاقالریندان. لرینه قدم نین  و دوشدو آناسی یئندي
   آل  اجازه  آتاندان  گئت  گئدیرسن  کی ایندي :   یالوار یاخارال دئدي آناسی» .  سفره م گئدیره

  هانسی ك  گؤره  اوزونو آناسینا توتوب شاهزاده»  !   جانینا هارا گئدیرسن تک! گؤتور  قشون
  :  دئییر  سؤزلري
     آبی  گؤزلریندن تؤکمه                         آنا یان  باشی ننامدوال

     حسابی  ساي  دردیمین  یوخ                     دچار اولموشام بیردرده
     وختی  اوخور گولون  بولبول                        دستی قمر آتا ویررام

     محرابی  داغیلماز تاجی                 قویمازسا تختی  بوش بابام
   اسماعیال  کمک موالم                        یوال  سالالم  قمر آتی

     ترابی  خاك  اولالم من                       یولالرا آنا   گئدن سن
   کی صاباح ییب  دؤزمه گی آمما اوره .   آلسین  اجازه دن  دده  ائدیر گئتسین آنا ، اوغلونو قانع

   سؤزوندن  ،سیزالدیم  قدر آغالدیم نه« :  گئدیر حیدرشاها التماسا و دئییر   اؤزوده گون
   اونونالدي  همیشه  آلاله  اونو یالنیزبوراخما کی رکن  وئر و گئده  اونا ایذین گه گئتمه .  قاییتمادي

   یئنه  کی امر ائدین :   وزیر دئدي .  دي تدبیر ایسته  وزیردن  دئییب لیم  دوشونه حیدرشاه» .
 وزیر   دستور وئردي حیدرشاه»  .  اولماسین  ممکن چیخماق  شهردن  کی لر باغالنسین دروازه

 گؤردو  رکن  گزه نی  دروازه  یئددي ده  اسماعیل شاه .  لر باغالندي دروازه دن  یئنی  کیمی ن دئیه
 آال   یول دن  اگر بو دروازه من«  :   دئدي  قلبینده رکن دوشونه .   دئییل آچیق  بیري هئچ



  امساعیل داستانيشاه                         ١٨

 
 اگراؤز   کی  دیر زورومو گوجومو یوخلویام گرك .  دي  عبث ده ییم ئتمههندوستانا گ زسم بیلمه

   اسماعیل اوحالدا شاه»  .  رم  بیلمه دا کئچه  باشدان  یار اوغروندا جاندان زسم  چیخا بیلمه شهریمدن
  تدي آ  أل  قاالن  بیر آددیم یه دروازه رکن  اؤتوره  باشینی نین  آتی یا و قمر آدلی  دالی قاییتدي
   یئندیردي  بیر ضربت رکن  چکه  برق چاخیب ده  گؤي  کیمی  ایلدیریم  و قیلینج شمشیره
   چیخدي دن  دروازه  اسماعیل شاه .   گئتدي  بیر طرفه سی  هره قاپی-   قیفل سینا کی  قاپی نین دروازه

بیر  !  شینادي با  تک  کی یین دالیسیجا گئتمه«  :   دئدي رکن  ائشیده  بوخبري و حیدرشاه
  ». قاییدار گلر سونرا داریخیب مدت

 گؤردو  یئتیرمیشدي  اونا عالقه  یانیندا قالیب نین  بیر عؤمور شاهزاده  کی سی  هللا  اسماعیلین شاه
  بیر آریق .  جک  چکه  عذاب آخیریناجان  عؤمرونون  گؤرمزسه نی شاهزاده.  بیلمز   دؤزه بو قیلیق

باد .  قرار توتدو   اوستونده  آتین  زینه  خانه  قویوب نی قیچی  برکیدیب امینی نیظ  زین  وارایدي آتی
   کئچمیشدي سینی  یورد اؤلکه  اسماعیل شاه .   ائشیگه  چیخدي دن دروازه صرصر کیمی

  آتین.  دي  باخاندا گؤردوهللا  اوستوندن نین  چیگنی رینده  اوزه آت.  گلیر  گؤردو شاققیلتی کی
بو قوجا «  :   و دئدي وئردي  اونا سالم  اسماعیل شاه .   یئتیردي  گلدي  و هللا الدي ساخ باشین

 تورپاغا   منی  اؤز ألینله  اؤلسم گلدیم«  :  دئدي هللا»  ؟  گلدین  وئریب  زحمت  اؤزونه واختیندا ندن
  او یئره .  لره  چشمه یئتیردیلر ریب  دؤنده  باشین آتالرین»  . یئتیرمیشم  عالقه  سنه آخی .  قویاسان

  الردان  ،بوالق  بو قایاالردان دئدي.  چیخاردیالر، دانیشاردیالر   سئیره  گلیب نن گولعوذارپري کی
  : لر   گؤروب  گولعوذاري ك  گؤره سوروشاق

   اولدو   نئج  یایالقالر گولعوذاریم  دئه        گلمیر اوزاقالر  قارشی  گئتدیکجه من
   اولدو   نئج  گولعوذاریم  منیم بوالق              بوالقالر سرین سویو   مرجان داشی

  :  دئییر   داهابئله  دالیسینی سؤزون. یئتیردیلر قایاالرا  .   چیخمادي  سس گؤردو بوالغدان
  لر   قیزالر دایه دي یانیجا گئدیب                 لر   الله  هریانا گؤزل دوزولوب

   اولدو   نئج  گولعوذاریم قایا منیم                 قایاالر  کؤلگه  اوجا دیبی باشی
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 یا  می کئچیب  بوردان  گؤروم  سوروشوم الردان  داشلیق دئدي.  یوخدور  بیر سس گؤردو یئنه
   ؟ یوخ

     دؤندو آتشه  باغریم  قره  یاندي           حبشه  اولدو یوخسا گئدیب  نئج بیلمم
   اولدو   نئج  گولعوذاریم  داشالر منیم                    داشه  داغالرایله بیر صدا سالالم

   :   دئدي  سونونو بئله  سؤزون  اسماعیل  و شاه  چیخمادي دا جاواب داشدان
     کؤزونه گیمین  اوره  سو سپ یارب                     اؤزومه دیم  ائیله  من دیم هر نئیله

   اولدو   نئج  گولعوذاریم دوزلر منیم                  اوزونه  یارین  داغالري دوالندیم
    مندن  گلیر کسه                یول  مندن  کسه عزیزیم

    مندن  کسه         یار گؤزون م  اؤله م  دوشه قورخورام
   آتیب أل.  یولدا قضا قدر گلرباشینا   دئییل  ایشی  گؤردو بونون  آیاقالشارکن  بیر مدت نن هللا
. ر  گؤره  سنی سن  وار خشله  قدرعؤمرون  نه هللا«  :   و دئدي  چیخارتدي  قیزیل  بیر چنگه جیبینه
  او حالدا هللا»  !   دئییل  بللی ده  اؤززومه هاراگئتدیگیم .   ائتمه  قندهارا و بوشونا زحمت قاییت
   اسماعیل  قندهارا و شاه  قاییتدي هللا.  گؤروشدولر   اؤپوشوب ایله  اسماعیل  شاه  آلیب الري قیزیل
   اسماعیلی  شاه گینه  سونرا دئمه  گئدندن بیر مدت.  یولالرا  کسه ردي دؤنده  باشینی آتین
 بیر  اسماعیل شاه .   گئتسین یه  باشقا بیر منطقه  آزارکن  و یولدان  یوخو توتسون اوستونده آتین

 و  دي ق تورپا  قومونان تکجه. سو   وار نه  اوت  ، نه  قورولوق  گؤردو بیر یئردي  کی  آییلدي زامان
   گؤردو اوزاقدان لرکن آزجا دینجه .  اؤزوده دا یورقون آتی.  زاد گؤرونمور   هئچ  باخیرسان هرنه

  نه  گیزله-  نه گیزله .   چوماغی  ألده دي گؤردو بیر چوبان الشارکن  یاخین لتی قره.  گلیر  لتی بیر قره
  بوسور کی.  دالینا   او کولون دالیندان   دالینا و بو کولون  بوداشین  دالیندان سینیر او داشین

   آتدیقدا ، گؤرور أل  خنجره  ألینی  اسماعیل شاه .  یه  شاهزاده  اؤزونویئتیرسین گیزلینجه
  یئتیریب  چوبان ده بوطرفدن .   چیخارتماقادا گوجو قالماییب  و خنجري دي دوشوب دن حرکت

 چئویریر   باشینی  یوغون سازین  قوجاغیندا کی سین مه ه نئیل سین نئیله .   اوستونه آز قالیر یومولسون
 ،   قورخدي دي دا یئکه دان  چوماغین بونون  چوماغی  گؤردو اونون  کی چوبان .  چوبانا ساري
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 تئز سوفرا   یانیندا ایدي گی  چؤره  گونلوك یئددي  کی چوبانین .  دي  ائله  و احترام دایاندي
  ده گینی  چؤره  گونون  یئددي  اؤزونو تاپانا شاهزاده چوبان .  چاغیردي گه  یئمه نی  شاهزاده آچیب
   بیرداش  باشیما بؤیوك  منیم له گین  بو یئمه سن«  :   دئدي چوبان .  دي له  سیلکه أللرییی یئییب

  هانسی« : سوروشدو  شاهزاده» . رلر   اؤلدوره  منی رسم  گئده  تئز قصره  دن  گون یئددي .  سالدین
   اوتدان دن  گون داغالردا گزیب من !  م  دئییره  وئر گؤر نه  قوالغ پس«  :   دئدي چوبان» قصر 

    باشیمی  چیخیب  طرفدن  آشاغی  آي گؤردوم  ییغا گئدیردیم- ییغا   آغاج بیر گون .  ییغاردیم
  و گؤردوکدهاون .   ایدي  آي لیک  دؤرد گئجه  اون الپ  کی  بیر گؤزل قاغزایاندا گؤردوم

  الرین  قارداش اورا یئددي .   ایدیم  ایچینده  قصرین  کی باشیما گلدي  هوشوم  و او زامان باییلدیم
   ، نه سان  سوروشدوالر هارالی  کسیب  اوستون  باشیمین  قارداش  آلتی بئش .  ایدي قصري

اولدوغومودا  اجیالرینا عاشیقب .   اونالرا دئدیم  قضا قدري عینی .  رسن  گؤره  ایش  نه سن کاره
 بیر سؤز   یوخدور و هره عیبی  دئدي  قارداش  ، کیچیک رم  وئرمه  دئدي  قارداش بؤیوك .  دئدیم

. لر   وئره  منه  سونرا قیزي  اونالراداوار اوتارام  دؤرد ایل  اون  سونرا قرار اولدوکی ندن دئیه
  » . اریرام اونالرا داواراوت  کی دي  ایل  نئچه ده ایندي

 »   یا یوخ واردي سی  عالقه دا سنه  اونون  اونو بو قدر سئویرسن  کی ایندي  «   دئدي شاهزاده
  سین  بیر نئچه  الردان  ، قوچ قایتاررام  کی داوارالري .  ن  قدر دئسه  نه  قوربان بلی«  :   دئدي چوبان

   ایکیسی- بیر  سورونو سایدیقدا گؤره .  امدانیش  کلمه  ایکی- بیر  قیزینان  کی رم ده قصداً گیزله
  »  . دن  عالقه دن لر ، محبت  سیلله می  بیله دن نر وبرك له  غضب اوستومه. یوخدور 

.  دوشر یوال وئریب  قیزیل  چوبانا بیر نئچه  هاردا اولدوغونو سورشارکن  قصرین  اسماعیل شاه
   قاپالی  قاپیالري ر و بیراوجا قصرکی ر گؤره ، سولو و اوتلو بیر یئ لی  چشمه  آشارکن داغدان

   تاپمایینجا سازینی  یول گه  گیرمه ري  دوالشارو ایچه  اطرافینی  قصرین  دفعه  اوچ-  ایکی .  ایدي
  : یالوارار  قصره  باسیب دؤشونه

    رم  ایسته  یول  سندن ساراي                      قاپیسی  یوخ ها باخیرام
    رم  ایسته  یول  سندن ساراي                      بیناسی   و گوهردن لعل
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    م  بیلدیرره زورومو سنه                    م  یئندیرره عمود قالخان
    رم  ایسته  یول  سندن ساراي               سیندیررام  اولسان ده طیلیسم

     شاهالر شاهی  امداد ائیله                      آهی بودور اسماعیلین
    رم  ایسته  یول  سندن  ساراي                 والالهی سیندیر طیلیسمی

سینا   قاپی سااریین  یئندیردي  بیر قیلینج  و ائله دي  یاد ائیله یا موالنی  دالی  قاییدیب  اسماعیل شاه
  بهشتین   ائله  الپ به گؤردو به .  ري  قمر آتال برابر وارد اولدوایچه  سینیب  طیلیسمی نین  قاپی کی

  رکن  دوالنا گزه-دوالنا  .   ایدي  یوخ آمما کیمسه  بیر یئرایدي  صفالی-  گؤزل .  اؤزودي
 قیز و  گؤردو بیر گؤزل .  ري  وارد اولدو ایچه  چکیب کمنده آتینی .   ائشیتدي  سسی آغالماق

   جوانین بو  کی  کئچیردي  و قلبیندن قورخوردي .   قیز آلمادي سالمینی .  وئردي سالم
  پرستلرله دا یوخدوالر وبت قارداشالري.  چیخماز   یئره  هئچ  اوالر و آهی  خیالی آیري ن بیرده

   اسماعیل شاه. انسانالرا  دي  پشتیبان  هر یئرده  آلالها کی اؤزونو تاپشیردي. دیلر  ده جنگ
   قاییدیم  اگر قورخورسان  ؟ مندن سان ناراحات  وار ؟ نییه  دردین  نه  سنین خانیم«  :  سسلندي

  »  ! گئدیم
  دي  گلمه  بیرتهر دیله  قیز هئچ دي  ائله  قیلیق  نه  چیخارتدي  اویون نه .   چیخمادي  سس قیزدان

 باشا  نان  آوازي نن بونالر شعري بلکه. دیلر   بیري  بابانین بونالر ائالت«  :   دئدي  اؤزونه-اؤز . 
   دیله  قیزي نان  آوازي نن  ایستیر شعري سینه سینه ریب  دؤنده ینی ساز  یئرده همان» .لر  دوشه

   یوخدور   تئلین  اوسته  سانجاق  گؤزل نن دا اگله ساراي : گتیرسین
   یوخدور   ائلین  مگر سنین                  پریشان  سن  اولدون ندن

     آتشدن  بیشدي گیم  اوره            و داشدان  داغ  گلدیم یئنیب
   یوخدور   گؤلون  سان  آیریلیب           باشدان  یاشیل  سوناسان تک

     پئیله  باغري  خنجري آل                    سؤیله  دردي اسماعیله
   یوخدور   دیلین  مگر اللسان             ائیله  گلدین  خوش قوناغام
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 و  صفا وئردي  اوزونه-   أل  چیخیب  حالدا ائشیگه همان .   چیخمادي  جاواب  یئنه قیزدان

   :  دانشیدي  نه ك  سازا گؤره آتدي  بیر داهادا ألین  اسماعیل شاه.  آغالییر   گؤردو قیز یئنه قاییتدي
    ییم  بیله  ندي  دردین  گؤروم  سؤیله                     خانیم  مهربان یان  باشی دوالننام

     بیم  بیله  ندي  دردین  گؤروم لهسؤی                     ییم  ائیله  بوردا بیان  حالی عرض
    ییم  دره  غونچا گولون  اوزادیب  أل               ییم  باغچانیزا گیره  گیزلی-  گیزلی
    ییم  بیله  ندي  دردین  گؤروم  سؤیله           ییم  اؤپه  سئچیب  نارالر سئویب قیزیل

    رم  ائیله  قوربان یمی جان دانیشسان                  رم  سؤزومو سؤیله  من م اسماعیله
    ییم  بیله دي  نه  دردین  گؤروم  سؤیله                   رم  بؤله  ایکی  سنی دانیشمازسان

  شمشیره  قبضۀ  آتیب  أل مز و شاهزاده  بنزه لره  او قره  بو قره سن یه  اؤلمه قیز گؤردو سن
 خبردار  ماجرادان .  آچاجاغام  سنه  سیرالریمی بوتون !  دایان«  :   سسلندي  کی یوگورور اوستونه

  دیر ، رمدار پري  پري  آدیم منیم .  رسن  وئره حق  منه  ایچون  دانیشمادیغیم  قورخوب  نییه اولسان
  ».رلر   دئیه ده پري  و گؤزل  پري  ، خانیم  پري تئللی

  چین  و عرق ایچینده ننی  لیباسی ائالت.  یاراشار  ن  دئسه  هر نه له  گؤردو بو گؤزه  اسماعیل شاه
 اطرافا ،  رکن  تؤکه لرین تئل. ییر  یئري دي  طاووس  بیل ییر ائله  دورور یئري  کی باشیندا ، هردن

  نین  چیگنی  کیمی دا مارال  و گاهدان کیمی  اؤردك ییر ، گاهدان  یئري  قاز کیمی گاهدان
  . باخیر  اوستوندن

گتیریر   ، گؤرور هر نه رکن  گتیره دن  یئمک ر جوره ، ه  قاباق دن مه  سؤیله قیز ماجرانی
بو :  دئییر  قلبینده .   اؤتورورایچري یه  ییغیر بیر دویمه هامیسینی.  اولور  سی  بیر تیکه نین شاهزاده
  ده گی  یئمه  بو جور پهلوانین  ائله شایدده. باشارمیر گی  یئمه  تکجه دي  یئرینده  هر بیرزادي جوانین

   جنگه  سایاق  نه نین  قارداشالري رکن  سؤیله یه شاهزاده قیز قضاـ قدرنی» .الر  او بئله
 سؤز وئریر  ده  اسماعیل شاه.  گتیریر  خبرسیز اولدوغونو دیله  و اونالردان لرینی گیردیک

   قارداشالراساري  یئددي  اسماعیل سحر آچیلدیقدا شاه .   وئره قارداشالرینا نجات گئدیب
   بیر مدت اسماعیل شاهزاده.  یوال دوشدو  ال گؤروشوب  خانیم  ، پري  حاضیرالشارکن گه گئتمه
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   اؤنوندن  گؤزلري هر آن  و دانیشیقی  جمالی قیزین.  گلمیر   سونرا گؤرور آیاغی گئدندن
   اوننان  دوشموشدوکی  ائله  قلبینه نین شاهزاده  محبتی اونون. ییر   گتیرمه  تاب گی  اوره کئچرکن
«  :  دئدي .   ساخالشدیردي  قمر آتی  یاواش-  یاواش .   بترایدي  دن  اؤلوم سینه  بیله آیریلماق

  قاییدیم .  دي  بیر زاد دئمه  منه ده  و پري  سوروشمادیم هاردا اولدوسونو هئچ  قارداشالرین یئددي
  گیم اوره  کی  دانیشیم  چوخ- آز نن  پري  او گؤزل گیم  سئودیجه  ده  هم  سوروشوم یئرلرین هم

  ».ییر  دؤزمه
باخاندا گؤردو  بئله.  گلیر   شاققا شاققی  گؤردو آت  وارد اوال قصره  تازا ایستیردي قیز کی

  قورخدون«  :  قاباغینا و دئدي او حالدا چیخدي .   گلیري  قاییدیب  اسماعیل داد و بیداد شاه
   ، نه رم  کسه  ،بئله  آسارام  ، بئله رم شمشیر چکه  ، بئله نیردین له  شیشه  برك  کی سن!  ها  قاییتدین
  »؟ !  بدنینه  اوتوروب سهم  قورخودان  بیل ائله!  ؟ اولدو به
   گؤر نه آس قوالغ .   قورخمامیشام من .   دئییل  او قیلیق  نازنین اي«  :   دئدي  اسماعیل شاه

  » . م دئییره
     گؤیلومده غبار گؤیلومده                      اوزوندن گؤتور نقابی

     گؤیلومده  بو وار گؤیلومده             سؤزوندن  شیرین دویمادیم
   :  دئدي پري

     گؤیلونده-   وار گؤیلونده نه               اوغالن  گلن  گزیب گئدیب
     گؤیلونده-   وار گویلونده  نه                 اوغالن  دؤنن ایلقاریندان

   :   دئدي  اسماعیل هشا
    سینی  عشوه  کیمی ککلیک                   صداسینی  آلیب  دان داغ

     گؤیلومده-   بو وار گؤیلومده     وئرسه اَمه م من لَبینی                
   :  دئدي پري

  
     گتیردین  گؤیلومو درده                     آرتیردین  آزاریم منیم
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     گؤیلونده-   وار گؤیلونده  نه                بیتیردین   مطلب  یامان چوخ

 و  جک وئره  ألدن سینی  یوخسا سئوگیلی دي لی  گؤردو سؤزونو دگیشمه  اسماعیل شاه
   : الدي  تامام سؤزونو بئله

   دارا   چکدیردین جسمیمی                         جانا  گتدین اسماعیلی
     گؤیلومده ؤیلومدهبو وار گ                                  بو یولالرا  نابلدم
  : دئییر   داها بئله  آخیرینی  سؤزون  خانیم پري
     باخیشالري  کیمی مارال                        ر بو ساچالري  دئیه پري

    گویلونده-   وار گؤیلونده نه              قارداشالري ك  گؤره ك گئده
. گئتدیلر   یول رداشالرا کیمی قا  یئددي  اوز توتوب ال شاهزاده  خانیم  پري له  لیک بئله

  قالخیب یه زیروه .   ایدي  میدانی  آشدیقدا جنگ  داغی  نئچه  کی چاتدیالر او یئرده
.  وار  لري  ، پرچم لري علم« :   دئدي رکن  گؤستره  ایچره  دومان- توز   چادیرینی نین قارداشالري

   چادیرالري  بایراقی ایرانین. دیر  بللی یندان بایراقالر سن  یانینا گئده  اونالرین سن یه اگر ایسته
دیلر  پرست لر آمما بت اوبیري. چاغیرارالر  »   آلاله- آلاله «  ده  ائدنده جنگ.  دالغاالنیر  اوستونده

 یوال   اوردان  آپاریب الریناجان  یاخین  قصرین نی  رمدار پري سی سئوگیلی  اسماعیل شاه» . 
  دؤشونه داغین.  یوال   چیخدي  ایچون  قورتارماق  قارداشالري ئددي ی سونرا قاییدیب. سالدي

  اولدوقدا شاه  و چؤکرکیمی  قویدو یئره  دیزلرینی قمر آت.  باتا   گون چاتاندا آز قالیردي
   بیل ائله .   اوزالتدي  قولونی-  قیچ  قویوب  یئره  باشینی آمما قمر آت .  دي له  اونو قمچی اسماعیل

   قدر زور وئردیگینی  بیر قمر آتا باخیر ،بیر داغالرا باخیر و اونانه  اسماعیل شاه .   دئییل آت  همان
  :  دئییر   سؤزلري  هانسی ك  گؤره النارکن مینجیق  یاش  گؤزلرینده یادا سالیب

     بو داغالري  قمریم  آش                      قمر یان  باشی دوالننام
     بو داغالري  قمریم ر آش اَم                    لبیندن  دوستون دوست
     تورپاغاباتدي  جان دیزه                     یاتدي  ییخیلدي قمریم

     بو داغالري  قمریم  آش             باتدي ده و گوند اول آخشام
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   قاشا   قلم  قوربان  اؤزوم               داشا– دوشدو داغا  یولوم
     بو داغالري  قمریم آش               قارداشا  یئددي دور چاتاق
     یاشی  گؤزلریندن  تؤکمه                داشی-   داغی دوالنمیشام
     بو داغالري  قمریم  آش                 قارداشی  قوچ اسماعیلین

 ،  ده دئدیک  قارداشیم  قمرآتا قوچ  اسماعیل دیر و شاه  قارداشی  ایگیدین  آت دئمیشلرکی
   یاماج  داغین  باد صرصرکیمی  قرار توتوب ده  زین  خانۀ یاغا و شاهزاده آ  قالخدي قمر آت
   وقاباغا باخدیقدا گؤردو قیزقین  گؤزونه دوربونو چکدي .  یه  کله  چیخدي  ووردي الریندان

   قشونو دریا کیمی دعوادادیالر و دوشمنین چاغیریب » ه آلال-  آلاله«الر  دیر و قارداش جنگ
   بیر نعره  ائله  کمره  ویردي  و ألین  قشونا ساري ردي  دؤنده باشینی  آتین  اسماعیل شاه.   ویریر  موج

  ده  گؤي  سانکی  کی  سسلندي  ائله  ، صحرا و بیابان  ، چؤل  ، تپه  ، دره  ،داش  داغ  کی چکدي
  ر سلحشورایالن گؤردو بی  و باخدي  دایاندي  بیرده  ائدیردي  جنگ  کی قشون .  شاخدي ایلدیریم
 .   ساخالدي باشین قشونا یوز متر قاالندا آتین.  قشونا   آز قالیر چاتسین  توز سالیب بوروغی
  گلدي .  دي  اؤتور گلیب دن  وکیم دي  کیم  بو پهلوان  گؤره  و او حالدا بیر قاصید گئتدي دایاندي
   آتدي  سونرا، أل ندن  وئره  جاوابینی وبونمکت شاهزاده .   وئردي  و اونا بیر نامه یه  شاهزاده یئتیردي

 ،   ، داالق  ، بورون  ، قوالق  باش  کی  شمشیر چکدي  ائله رکن تپه بیرنعره.  میدانا  قیلینجا گیردي
 ساواشادا -ساواشا  .  سن  گؤره  گل  کی  گؤیه  سوورولدي  دوغرانیب ائله  و دیرناق بارماق

  :دئییر  بونالري
     بو گون  جوشارام  میدانه م  گیرره            اوغلی  پرست  بت  سنه وار بیر عرضیم
     بو گون  ایله  لش  میدانی دولدوررام                    دویونلو داغی نه  سینه م چکدیرره
     یانار آتشی ده  سینه دیم  بسله                 داشی نان  داغی نی  اؤلکه دوالندیم
     بو گون  ایله  لش  میدانی  دولدوررام                ارداشی ق  یئددي  قورتارام گلمیشم

     ایشینه گینا بو فلکین  باخ سن                  جنگده  ویررام  قیلیش  دئییب آلاله
    بو گون  ایله  لشنی میدا دولدوررام                چنگیمه لر منیم  پرست  بت دوشوب
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   کی میشدي کئچمه  چوخ سیندن  میدانا گیرمه لیکدهالرال بیر  قارداش  یئددي  اسماعیل شاه

 اؤز   اولدو ، هره  قاچاغا دوشدو واردو باساراق  کی قشون .  دا داغیلدي  قشون  قوالن-  قاالن
  . اولدو  الرین قارداش  و ظفر یئددي  قاچدي  گؤتوروب جانینی

  سینی گلمه  هاردان ونون ا رکن  گؤروشه  اؤپوشوب  ایله  اسماعیل الر شاه  قارداش یئددي
   اولوم  یاردیمچی  سیز ،دئدیم  تک  گؤردوم  کئچیردیم بوردان«  :   دئدي شاهزاده. سوروشدوالر 

.«  
   فیکره اسماعیل  ، شاه  رکن  گئده  آشیب داغالري .  الر گئدیرلر سارایا ساري اوز توتوب

   اؤزونه-اؤز. دوشدو یادنیا  وذارپري گولع  بیرده  کئچمدي  یادیندان بیر رمدار پري .  دالدي
   اون اي.  باشیما   گلدي  بو اویون ده ایندي  گئدیردیم  ایچون  سئوگیلیم لی  اؤز کبین من«  :  دئدي

  » .  بوراالردان قورتار منی.  وئر   نجات  منه  اؤزون آلاله  یارادان  یئردن  یوخ  عالمی سگگیزمین
. لر سارایا   دانیشا گلیرلر و منتظردیلریئتیرسین- دانیشا  ماعیل اس الرال  شاه  قارداش یئددي

 .  دي  آچیق  قاپیسی  باخانداگؤردولر سارایین الر بئله  قارداش  یئددي  قاپیسینا یئتیرجک سارایین
بیر  .  دي  قاریشیق  بیل  ائله  اوضاع-  وضع«  !  کئچدي لریندن قلب .  الري  اولدو بیر باش لري بیر أل

دا باشینا   اونون  بیل  بو جوانا ائله ك  وئره  توتموشدوق  ، تصمیم ده عصمت  پردة اجیمیز وارایديب
   رنگین بئله ندن« :  سوروشدو   حالدا گؤردوکده  ناراحات  اونالري  اسماعیل شاه .   گلیب بیرایش
.  وار   شوکري بونون. سوز  دؤنوب  قصره  سالمت-  ساغ. سیز   سئوینه  گرك  ؟ سیز ایندي قاچدي

   نیگران هئچ«  : دئدي .  ندي  گولومسه  اسماعیل شاه  آنالدارکن نی  قضیه-  الر حال  قارداش یئدي» 
دا   قیفیلین نین  قاپیسی  ساراي  کی دي  آدام  همان  قورتاریب دن جنگ  سیزي  کی او آدام .  اولمایین

  ایچري.  اولدوالر  ك ر سئوینجهال  قارداش  یئدي  ائشیدجک بو سؤزي » سیندیریب
نا  هامیسی .  اوچسون  آز قالدي دن  سئوینمک  قاباغینا چیخیب  اونالرین  خانیم پري رکن گیره

 تاپدیقدا  الر اؤزلرینی قارداش یئددي.  گؤروشدو   ایله  اسماعیل  و شاه  دئدي  گلدین خوش
 سونرا  دن بیر مدت.  توتدوالر   بیر جشن كدابؤیو  ساراي  نیشانالییب نی  شاهزاده نن رمدار پري

   اوزون  خانیم پري .  سین  بیله  فیکیر گؤتوروردي خیالدا ایدي . دي لی  گؤردو گئتمه شاهزاده
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   ؟ دینمیرسن  سان  ناراحات  بئله ندن.  بورادا   بد کئچدي اولمایا سنه«  :   ودئدي یه توتدو شاهزاده
  »!  توتقوندور   بئله  گؤیلون و  ، گولمورسن ،دانیشمیرسان
  گولعوذارپري سئوگیلیم.  واردیر  گؤزو یولدا قاالن .  یم  فیکرینده گئتمک«  :   دئدي شاهزاده

  ییک جه برابر گئده .  ییک جه  بوراگله  باش قاییدان.  دالیجا   اونون م  گئده گرك.  منتظردیر  منه
  » . جاغام توتا  توي  بیر یئرده نیزه قندهارا و ایکی

  گلیب.لر   ائده  بدرقه نی الر شاهزاده الر ییغیشیب  قارداش  یئددي دور کی  او گون گون
   بیزده ده سئوگیلین .  ائت  حالل حاققینی«: الر دئییرلر   آیریمینا و قارداش  یولون چیخیرالر اوچ

   واخت  هئچ ن  گئده  یولدانبو.  وار اؤنونده  یول اوچ. میز وار   بیر وصیتی آمما سنه. دیر  امانت
   قاییدار، گاه  گاه ن  گئده آمما بو یولونان .  دئییل  بللی  گلیب  اویون  و باشینا نه دي قاییتماییب

 بو یولدا خطر زاد   قاییدیب  سالمت  هرهارا گئدیب  هرکس  گؤرورسن  کی بو یول. قاییتماز 
   سون  اسماعیلی  شاه سی  حالدا سئودالی وزگون ، ا  یاشارکن گؤزلري نین رمدار پري» .یوخدور 
  قدمین. اولور   هندوستان  روانۀ  اسماعیل شاه.  آیریلیر   اوندان  باغرینا باسیب اولسون ده بیر دفعه

   پارچا پوالددان یئددي اون .   یارادیب  سینی  بیله  کی اوزونو تاپیشیریر او کسه. بیابانا  قویور بري
 بو    سونرا فیکریندن  ،بیر آز گئتدیکدن  بو ایگیت  دوشن  ماجرالر پئشینه ئییب گ  جنگ اسباب

اوندا  .   هنر دئییل  کی  گئتمک  قضاقدرسیز یولونان  قویوب  پهلوان آدینی« : سؤزلر کئچیر 
  کی  م گؤره .  م  گئده ر گلمز یولونان  گئده  قاییدام  کی گرك .  آدام  بیر معمولی  اوالرسان ده سن

  » . م  سونرا گئده  بو یولو آچام  گرك من. کیمدیر  بو یولو باغالیان
 اوز  آمما شاهزاده .  گئتمه  ایله  بو یول  آماندي  تاپیشیرمیشدیالر شاهزاده  کی  او یئره قاییتدي

  یه  و دره دیغیرالنیردي  ایدي  داش  داغدان  کی  بیر یئره چاتدي. ر گلمز یوال  قویدو گئده
   خوف  اسماعیلی شاه .  قوغزانیردي  دریادا طوفان  سانکی  کی لنیردي  سس  ائله دوکدهدوش

   کیمی  قشون لتی  هر بیر قره گؤزونه .  نیردي دیکسه  گؤروردي لتی گؤتورموشدو و هاردا بیر قره
.  گؤتورموشدو  نی  و دره نی  دوزو ، تپه  کی  قوروسودي  آمما یاخینالشدیقداکله گلیردي

  :لر دئییر   نه ك  گؤره  آالراق  أله دیر و سازینی  یارادان باشالییر یالوارماغااونا کی
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   بیر امداد   منه  سندن  موالم آمان                          درگاهینا گلمیشم  گؤتوروب باش

   بیر امداد   منه  سندن  موالم  آمان                   قویموشام  جانی  یولوندا شیرین دوست
     دردي  درد اوسته  وئریرسن  منه سن                            لتی نیر اوردا قره  گؤرسه قداناوزا

   بیر امداد   منه  سندن  موالم  آمان              یوردي  قالیب  بوش  گولعوذاریم کؤچوب
    مردانا  شاه  باغالرام صیدقیمی                                  جانا   یئتیردیم  منده اسماعیلم

   بیر امداد   منه  سندن  موالم  آمان                        میدانا م  گیرره  ایندي  اوینادیب آت
  ده کؤنلو شاد اولدو و بیر آزقاباغا گئتدیک .   آچیلیدي  قلبی  چاغیریب  موالنی  اسماعیل شاه

 زاد  لور و هئچ توتو قوالق قو دئییرسن .  نگاها راسالدي  بیر دوزه  چیخیب داغالر آراسیندان
   هر یئرده  سوموگودور کی  آدام تکجه.نمیر   زاد گؤرسه  و هئچ دي  بیابان  بري هر یان. یوخدور 

 - ساال   دومان  بیر آتلی  قورخا گلیرقاباغا و گؤرور اوزاقدان-قورخا . نیر   آلتیندا گؤرسه آیاق
   سئچه یی  نه  هئچ شاهزاده .   ساخالدي ین باش الشاندا آتین یاخین  گلیب آتلی.  گلیر  لی ساال ایره

 قورخو  بدنینه .   حیوان  اولور اونا نه  دئمک  آدام  نه  وارکی گؤرور بیري آنجاق. بیلمیر 
  ییر و قمرآتین  تیتره  دیزلري  دوشوب گه  أسمه  آیاقی أل.  آچیلیر   قان دوداقالریندان دوشوب
  . اؤزونو ساخالییر   آنجاق اوستونده

اوتوردو ؟ او   جانینا بو قدر خوف  اسماعیلین  شاه  کیمی ن  اونو گؤره  کی  ایدي آمما او کیم
آمما .  نیشانالنمیشدیالر  سئویشیب  بیرلریننن- بیر   کی  وارایدي  بیر معشوقی عربین .   ایدي عرب
   اؤزوله  کی دي ایستیر  کئچیرتمک  أله  عربی اؤلدوروب سینی  نیشانلی  بیر پهلوان  آدلی حبش

 .   سالمیشدي  داغدا مسکن  بیابانا و گلیب  اوز قویموشدو چؤل  ، اوناگؤره هندوستانا آپارسین
 .   و گوجو چاتیرسا اونو اؤلدوره  ائده  اونونال جنگ  گلیرسه  کیمسه کی  ایدي قرارلی

   .   ألینه  اونون  وئره  قورتولورسا اختیارینی دن گوجوچاتمازسا و اؤلوم
   وهاردان سن لردن  ؟ کیم سن  کیم جوان«  :   و دئدي  اسماعیله  توتدو شاه  اوزون عرب

   نه رلر سنه  دئیه عرب ؟ منه !  آختاریرسان  نه  ایتیریب  ندیر ؟ نه  و دردین  ؟ سؤزون سن گلیب
  ».رلر  دئیه
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   :   سازینا و دئدي  آتدي  ألینی سین مه  ، نئیله سین  نئیله  اسماعیل شاه
     قوناق  قوناغام  عرب  ائله انصاف                   عرب  مهربان یان  باشی دوالننام

     قوناق  قوناغام  عرب  ائله انصاف           ایمیش  یوخ  انصافین  هئچ  مروت بی
  آمما من. ساخالیارالر   اوالر ، قوناق  قوناق سن ائشیدیب«  :   و دئدي ندي  گولومسه عرب

  »!یاگؤر   دالی  دؤن رسن ایسته .  رم  ائده  پذیرالیق  بئله دان قوناق
  آدام.  اوندا خبریوخدور  ن  کسسکده-   داش  کی  باخاندا گؤردو بیر حاصاردي شاهزاده

   .   حاصارقاییرالنیب  چاتیالرکن  بیرلرینه- بیر   و سومویودور کی سی کلّه
   :  دئدي  بئله  دالیسینی  سؤزون الیب یادینا س سینی  سئوگیلی  هرایکی  اسماعیل شاه

   عنبر قوخار   مشک  یئریندن  قانالرین                   آخار  قانالریم  منی رسن اؤلدوره
     قوناق  قوناغام  عرب  ائله انصاف              یولالرا باخار   پریم گولعوذار ، گول

    یام  باغلی لیر بیر ایلقاره بی ده حق                   یام  داغلی  سینه یام  آیري یارسندن
     قوناق  قوناغام  عرب  ائله انصاف                     اوغلویام  حیدرشاهین م اسماعیله

 .  ایدي  اسگیک  باشیندا بیر کلّه بورجون .   کئچیرمیشم  أله  ائله یاخچی«  :   دئدي عرب
  » .  اونودا تاپمیشام  کی  ایدي سی  کلّه  بیر شاه آختاردیغیم

   کی دي عزرائیل . دي اجل .  گؤردو بو قضا قدردي .   سؤزو قالمادي یه  دئمه نین هزادهشا
  .  قاباغیندا   دوروب گلیب

   :  دئدي  بئله  دالیسینی  سؤزون عرب
     آال گئده  یول اودا ایستیر بوردان                 گلدي  بیر فره سیندن  دسته ککلیک

  ر   گئده  وئریب  موج  دریا کیمی  قانی               چاتالدي  دوداقالري قورخوسوندان
     اوجی  توتوب  پاس دن  اؤلدورمک  آدام                   قیلینجی  میصري رم  چکه بئلیمدن

  ر   گئده  آلیب  باش  قورخوسوندان ن گؤره            بورجی دن  کله  حاصار ویررام دن لئش
     جنگی م ره  ائیله  من نان شاهالر شاهی                         نگی  اوزه  بندي آتیما باغالرام

  ر  گئده  سر قویوب  بو یئرده  هر گلن                         زنگی  عربی  خبر آلسان آدیم
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  :  گتیریر   بئله  دالیسینی  سؤزون  تاپیپ ك  آزجا اوره  اسماعیل شاه

     منی  وئر اینجیتمه ول ی  وئر عرب یول                    آلماغا   مطلب  چیخدیم قندهاردان
     منی  وئر اینجیتمه  یول  وئر عرب  یول                       بورادا اسیر اولماغا  یشمه مگلم

     اوالر گوجی  چوخ سین  نئیله  قمرآت                   اوزي نین  آتلی  چیخیب قندهاردان
     منی ر اینجیتمه وئ  یول  وئر عرب یول                        بورجی  باشینا حاصاري ییخارام

     بئله  یاردیمیم  علی  مردان شاه                           دیله رم  یار یولوندا گله نازلی
     منی  وئر اینجیتمه  یول  وئر عرب یول                               اسماعیله  شاه ارنلر امدادي

دولو جیلوو  آتی .   شمشیره  قبضۀ  آتدي  اولدو و أل  ناراحات  ائشیدجک  بو سؤزلري عرب
 و  یه  شاهزاده  یئتیردي گلدي  بوروغو بیر توز سالیب میداندا ایالن. یا   دالی  گئتدي اؤتوروب

   اوستونه  رکابین  قالخدي عرب.  آلتینا  سپرین  گیردي  اسماعیل  قاالندا ، شاه  قدم  اوچ-  ایکی
   اونون  و قیلینج  کسیلدي  قالخان  ایچره ن بیر آ  کی  باشینایئندیره  اسماعیلین  شاه  قیلینجی کی

آمما اؤزونو  .   یئره  دوشسون  آتدان  آز قالدي  اسماعیل شاه .  دایاندي ده  دمیر بؤرك باشینداکی
   شمشیره  آتدي  أل رکن ره  دؤنده  باشین آتین .   گلدیم  اول  آماده  کی سسلندي ییب ایتیرمه

  رکابا و ایکی  قالخدي  اسماعیل شاه .   اوسته  باشی  عربین یئتیردي و   ، گلدي ومیداندا فیرالندي
  سانکی .  دي  کار ائتمه عربه . سینه  کله  عربین  شمشیري  یئندیردي  گوجو وارایدي  نه  ایله ألی

  قاش .   گؤزونه- اوز  اسماعیلین  توخوناشاهزاده  قاییدیب آز قالدي.  داشا  یدي  ده دمیرایدي
 تؤکولور   بیر دوغرانیب  بیر به دیرکی  اسبابی و جنگ  اسلحه  با دال  دال  ائدیب  مبارزه رکنقاراال

  بوراجان« :  دئییر   اولدوقدا عرب گئجه.  باتانمیرالر   بیرلرینه- اولور آمما بیر آخشام .  یئره
  اسماعیل شاه»  . دي ز میدان میدانیمی  گئنه آمما سحري .  سان  قوناق  منه  بئله  ،بوردان  ایدین دوشمن

  دن بو ایش.  تاپا   بیرفرصت  کی  ایدي  آلالهیندان  ییخیلسین  آز قالیردي  یورقونلوغوندان کی
 و   ائتدي  احترام  اسماعیله  شاه عرب  چاتارکن یه قلعه.  برابر دوشدو یوال   ایله  عرب سئوینیب

   قالیب  شاشقین دن  بوایش شاهزاده. اغینا قاب  تؤکدو آتین  علف  اوت  چکیب  کمنده آتینی
  می ده  ده دي سحردن!  اولمور   آچماق  باش  بوننان کی بو کیمدي«  :   کئچدي  بئله فیکریندن
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  شیر و احترام  ارکانال دبه  بو جور ادب  گلیب  ده  ایندي دي وئریب  منه  زوردي  اوکی یاندیریب
  ».ائدیر

  آچانا ، عرب  و بازو بندلرین لرین  دیزلیک  و گلیب چیخارتدي  لرین  چکمه  گیرجک ایچري
.  قاباغینا   اسماعیلین  قویدوشاه  گتیریب  آفتافا ـ لگن نان تشریفاتی .   ائتدي  آماده  سویی ایلیق

   اول آماده«  :   دئدي عرب .  کئچدي  ساعات  ایکی  و وحدت  ، صحبت  ، ایچمک یئمک
 .   حاضیردي  یاتاقی-   اتاقا و گؤردو یئري ایکینجی  دوردو کئچدي اعیل اسم شاه»  ! استراحته

.  تئز آییلیر  قارا باسیب ده  آزجا یوخو گلسه گؤزونه. ییریاتا بیلمیر   نئیله  اسماعیل آمما شاه
ییر دورور   تیتره نیب دیکسه.  ائدیر   اونا حمله یوخودا گؤرور عرب .  یاتارکن نان خیاالتی

دورور  .  گؤتوروب  خیاالت سینی  بیله  و اطرافا باخاندا گؤرور کی  شمشیره  آتیر قبضۀ أل.آیاغا
  فیکریندن. گلیر   سسی نین  و نفسی دي  یاتیب  گؤرور عرب  اوتاقا باخارکن آیاغا و او بیري

بو آمما گؤرور  .  اؤزونو قورتارسین  بیتیریب  ایشی له  کسمک  باشینی   یوخودا عربین کئچیرکی
   به  عرب سحراولجاق .   و یاتدي  یئره  آتدي یین آرخه  باشینی  اوزاقدیر و گئتدي دن لیک کیشی
 دور  شاهزاده«  :   سونرا دئدي دن  ائتدیک  پذیرالیق-   تشریفات  دوردو وگتیریب  یوخودان فوري
  یاخچی  بیریمیزي- و بیر  ك  واز کئچه دن اولماز بو جنگ«  :   دئدي شاهزاده» میدانا  ك گئده

 دوشدولر   مینیب آتالري» !   باشالریق  جنگی  بوردا ائله اگر یوبادسان«  :   دئدي عرب»  ! تانییاق
   بیرلرینه- سونرا بیر   ائدندن  جنگ چوخ. باشالدیالر   بیر دؤیوش  قیزقین یوال و میدانا گیرجک

   قورتارا بیلدي  آنجاق  و گولش  کمرلرینه نین  بیرلري- آتدیالربیر   اوستو أل آخشام. باتانمادیالر 
 و بو   سونا یئتدي میدان«  :   دئدي  و عرب  قارالدي قاش.  دي یمه ده  یئره گی و کوره

   .   ساواشیمیز بوردا بیتدي گون
  ایچیب  و یئییب سینه  قلعه  گلیرلر عربین  یاواش-   ، یاواش  عرب  ایله  اسماعیل شاه

  : دئییر   بئله ایچون  عرب  آلیب  چیگنینه  سازینی  سونرا ، شاهزاده  آالندان ینالر یورقونلوق
     سنین  اولدو خیالین  بللی  ده نه                  سیررین  بیلدیم  نه  تانیتدین  اؤزون نه

     سنین دیر کمالین  آرتیق دونیادان                       یوردون  مسکنین دي  بیابان بري
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     واردي  مرّوتین سن  زاده اصیل               داردي دي  طناب  قولالرین شاو قوال
     سنین  عنوانین  اوجادي هامیدان                       چیناردي  بویون  رعنادي قامتین

    سحر اولور میدانالردا یوخلورسان                    حدلیرسن سؤز آچاندا اسماعیلی
     سنین  بو حالین  قویوب  حیران  منی           ساخلیرسان  مهمان  منی  اولوب آخشام

   یوخویاوئریر و گیزلینجه  عربی نی گئجه .  دي  قالماییب  دؤزومی  هئچ  اسماعیلین آمما شاه
   نامازي  حاجت  رکعت  ایکی مازآالرکنتَ دس  باشینا یئتیریب نین بیر چشمه.  بیابانا  اوز قویور بري

  : ییر   سؤیله  بؤیله  یاد ائدیب نی سونرا موالعلی. ییر   ایسته  یاردیم قیلیر و آلالهدان
     بو داده  مدد موال یئتیر داده                   ارنلر  گوندوز چاغیردیغیم-  گئجه

     بو داده مدد موال یئتیر داده                 نلر  سؤه  سیزي  قالماییب ده موشکول
     دردیمی  سنه  دئدیم  اول یاردیمیم                          مردینی  بو میدانین رم  ایسته من

     بو داده مدد موال یئتیر داده                         وئرمز سرینی لر باده مرد ایگیت
     ساییل  سرگردان  چؤللرده م گزیره                       ماییل  اولموشام بیر آال گؤزلویه

     بو داده  مدد موال یئتیر داده                       اسماعیل  باشینا بو شاه ندوالنسی
 بیر  باشی  گلیر کی  فیکرینه  سونرا ، آیاغا دورارکن  و ذکردن  بو عبادت  اسماعیل شاه
لر  لر ، تپه لیر وداغالر، داشالر ، دره  گیجه  باشی رکن  اونو گؤتوره بو خیاالت .  دي دا یئکه داغدان
   . حالدا دوشور یئره لر و آغاجالر دوالنیر باشینا و بایقین نلیک ، دوزه

   ، شاه اسماعیل شاه«: ییر   اوستونو و سسله نین  گلیر کسیر باشی  آغاسی او حالدا محشرین
 لباسیندا و   درویش بیر سیددي  نورانی ده  واقع  باخاندا گؤرور عالم  دؤنوب شاهزاده»  !  اسماعیل

   دیلیندن  اسماعیلین  شاه  قضا قدري عینی« ! ؟  و زار ائدیرسن  آه  به  و نییه دردین« : سوروشور 
 چکیر باشینا و  سونرادا ألینی .   گؤزونه- اوز  نین ییر شاهزاده پوفله  بیر دعا اوخویوب رکن ائشیده

  آمما چوخ .   چاتاجاقسان  مطلبه  کی یقین«:  دئییر  رکن  ردائده کمریندن
!  کیمدیر ؟  او گلن اوغول« :  سوروشور   حالدا دانیشارکن همین»  !  سن جک چکه لرده یکل چتین

گؤرور . آییلیر  نیب  دیکسه  سوزلور و یوخودان  ایشیق  باخاندا گؤرور هر یئردن  دؤنوب شاهزاده»
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   یئکه کیمی  دیر و داها داغ دا اؤزباشی باشی.  خبر یوخدور  ده دن  و درویش دي  بیر یئرده اوتلوق
   یورقونلوق نیر و گؤرور بدنینده له سیلکه. آیاغا دورور   آوکاالییب گؤزلرینی .  دئییل

   بو یانا باخارکن اویان. ییر   گؤرمه  یئرینده نی  آییلیر وشاهزاده  یوخودان عرب .  دي قالماییب
 گؤروشور   سالمالشیب له  عرب  یئتیرجک گلیب .   گلیري الرایچیندن  آغاجلیق گؤرور شاهزاده

   دئدي شاهزاده»  ؟   بئله  هاردان سحري!  ؟ سان  قاچیب دا قویوب  آتی  به دئدیم«: دئییر  عرب. 
   ایچیب یئییب» .  ایدیم جه  هارا گئده  قویوب یوخسا آتی !   دوالشام  چیخدیم  آییلدیم ائرکن«:

   توز دومان ائله .  کمرینه نین  بیرلري-ر  آتدیالر بی دوالندیالر گزیشدیلر أل. گئتدیلر میدانا 
   یئري دي  کوتان  بیل  ائله یدیکده  ده یئره دیزلري.  ساواشیر   دانا کل  ایکی  سانکی سالدیالر کی

 آز قالیر   گؤرودو عرب  اسماعیل شاه. ائدیردیلر   شوخوم  چکیب لر یئري دیزلیک. سوکور 
   عربین  آتدي  أل سینه  بیله  گلدي  قدرت  چاغیرارکن السینیمو  کی بوردا ایدي .  سین آشیرا بیله

   آتدي أل .   ووردو یئره دن  برك  دوالندیرارکن  اوسته  باشی  و اونوقوغزاییب کمرینه
  نمایان  و جمالی  ساچالري  دوشوب  باشیندان  کالهی  تاج  عربین  کی یه  پئیله باغرینی خنجره
   گونی نئچه«  :  دئدي  اؤزونه-اؤز .  خیاال - فیکر   گئتدي روخسانیب دو  اسماعیل شاه. اولدو 

 بیر   بلکه بونون .  بیر قیزیمیش  دؤیوشچو ، پس ن  گتیره  سوتو بورنومدان ییم  امدي آنامدان
دیر اوال   محال  قیز دونیاده ده  بو شهامت ده بوغیرت .   اوالردي  قیلیق  اوندا نه  اوالردي قارداشی

   ایله  عرب  اسماعیل شاه» ! اولماز  سی  دیشی  ارککی اصالنین آمما آتاالر دئمیشکن. مز بیل
  دي  سؤیله  بیر ـ بیرینه  آچیب  اؤز سرگذشتینی  هره  قاییدیب یه  قلعه رکن دوستلوقجاگؤروشه

شدیالر قرارال.  یاشاتماغاباشالدیالر لرینی  عشق لرینده  سئویشدیلر و قلب  وئریب سونرا کؤنول.
  .لر  گتیره دا تاپیپ  گولعوذاري  هندوستانا گئدیب ده برابرلیک
   داغاداشا دومان  جنگاور بیرلیکده لر ایکی  دوشدولر یوال و گونلر هفته  شاهزاده له عرب

  . چاپدیردیالر   آت  هندوستانا ساري سالیب
الر شیکارا و  چیخیب له  وکیل- وزیر   کی دن  محمدبیگ  آغاسی  هندوستان  دئییم آمما سیزه

   قورولوب  کی  چادیردي دیکجه  و گؤزایشله دي  اوباالري گیلین  رشیدخان  کی چاتیرالر او یئره
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   باشی  چؤپ  بیزه سی  وظیفه  بوردا دوشورسه ائالت هانسی« :  سوروشور    وزیردن محمدبیگ. 

   خبرلرینی  اولسون  ساغ سلطان« : یر وزیر دئی»  ؟ لر یا یوخ  وئریب حساب بونالر حق. دیر  وئرمک
  محمدبیگ». چکینمزلر  دن مک  اؤده الرینی  باشی چؤپ. دیالر   ائالت  سانلی آدلی !  آلمیشیق تزه

دا   و آتین  توخونموشدي سی نقشه  بیر آت رینه  اوزه آالچیغین.  گؤردو   باخاندا بیر آالچیق له دقت
 .   قاباغیندا قوزو دایانمیشدي رکن  ائده حمایل  چیگنینده  شمشیري  کی  بیر پهلوان اوستونده

   و کنیزلرده  گلیرلر ، گولعوذارپري  بونالر بو تایدان ایندي.لر آالچیقا  دوشدولر یوال گئده
 گؤزو  یا چیخدیقدا محمدبیگین  قارشی-  بونالر قارشی. گلیرلر  دن  چشمه اوتایدان

 .  ییب  قیز یئتیرمه ده لیک  بو گؤزل  آناسی  روزگارین ساتاشیر و گؤرورکی یه گولعوذارپري
آشیرماالر ،  رشیدخان. دیلر   کیم  گلیر گؤره نان  نفر آتلی  اون  اولور و بئش  خبري رشیدخانین

 بو   بیل  و ائله دي جواهرات  قیزیل لر بوتون لر ، دؤشلوك لیک لر ، چیگین لر ، دیزلیک حمایل
 کسیرلر و   قوربان  قوچ  اون  بئش له دستور وئریرتئزلیک.  اولمالیدیر   خانی-   سلطانی یوردون
   چوخ رشیدخانال محمدبیگ .  شیرلر صحبته  اگله پیشیتدیریب  الردان  جور کاباب جور به

   دیله اؤز عشقینی .  یه  سونرا ، سؤز گلیر گولعوذارپري دانیشدیقدان یئردن
 ائشیدیر  دان  رشیدخان آمما اوندا کی. رور  دو  ائلچی یه گولعذارپري رکن گتیره

  گؤزوم« :  آالوالنیر و دئییر   کیمی سی دیر ، دمیر کوره نیشانلی گولعذارپري
  قالیب ده  کئچمیش  وارایدي ده جک  کئچه ده هرنه .  جکسن  وئره توتوبدور و اونو منه گولعوذاري

!«  
 بیر  باشالردان  بؤیوك  کی دي  چکمه وخ و چ  گئتدي  دؤنوب لرایله  وزیر ـ وکیل محمدبیگ

   و محمدبیگ باخمادي  سؤزه رشیدخان .  دي  گؤنده  اوباسینا ائلچی  رشیدخانین سینی نئچه
   ایله  دیل  گولعوذاري گئت«  :   ودئدي  ایدي  پهلوان خانا کی  قره  دستور وئردي نرکن له غضب

ییر   نئیله محمدبیگ»  !   هابئله ده لرینی دایهکنیز!  گؤتور گتیر بورایا   زور ایله اولمادي
 سالیر   گونه  گوندن  ایشی  اوالراق  چاره اولماییر و سون  راضی یه مه  اونونال ائولن گولعوذارپري
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او !  وار   غمیم-   بیر دردي ده گیم اوره« :  دئییر  محمدبیگه .  یئتیردي  گلدي  شاهزاده  بلکه کی
  »! توتوال   توي گم جه  دئیه می ه ن گئده گیمدن اوره

  اونالرتورکمان .   ساري  اسماعیله  شاه نن  عربی ك بونالر بوردا منتظر اولسونالر گله
گؤردولر بیر قوجا . الر   بیر خبرتوتسون دا کناردا منتظرایدیلر کی اوباالرینا چاتمیشدیالر و دال

 و   یورولموشوق  گلیب یول«: ئدیلر  وئردیلرو د سالم.  سو آپاریر   باشیندان  چشمه قاري
   پولون  کی قاري»  . ریک  وئره سن  ایسته  نه سن ائت  قوناق بیزي .  ییریک  ایسته لمک دینجه

   منیم ده  بیریسی هئچ .   تانییرام  هامیسینی الرین  ائالت من« :  دئدي  ائشیتدي سین شیققیلتی
  لم سز آال بیل  ایسته دان  هر حیوان  و جامیشدان  کل ، داوار،  ، مال ج اؤیه. چیخماز  سؤزومدن

  » . زه بیله
 تؤکدولر  دن علف  اوتدان  یئر ائدیب  یئربه  گلدیلر و آتالرینی  ائوینه  برابر اونون نان قاري

   ایچمک-   یئمک نی گئجه. آال   گئدیب جک  ایچه  یئییب  وئردیلر کی یادا پول قاري. قاباقالرینا 
 و دونیا   بیلمیش  چوخ  کی قاري. اوباسینا   ائل  رشیدخانین  سؤز چاتدي  وحدت-  ، صحبت
  پس ...   هه  بیلدیم ایندي« :   دئدي  آنالدارکن  ماجرانی  وبوتون  تئز سؤزو سئچدي  ایدي یورموش

 سلطانا   گؤز یوموب  گوموشه-   اؤز آغیرلیغیجا قیزیل  کی منتظردي  سیزه گولعوذارپري
  »!  چکینیر  اولماقدان خانیم

 اؤز  سینلرگؤردولر قاري له  عوض دیلر سؤزو بوروشدوروب  قدر ایسته  نه  عرب  ایله اسماعیل
   .  دئییل  چکن  أل بیلدیگیندن

  :لر آنالدیر  نه ك  گؤره  یازارکن  گولعوذارا بیر مکتوب  اسماعیل شاه
     و زار اولسون  آه ین ایش  تک  ایللره شم  گلمی  دئییب  سنی  یئردن اوزاق
    چین  به  چین  بوغوم-   ،بوغوم  حلقه-  حلقه
     مار اولسون  گردنده  تئللر دال  سیاه
    سوالسان  ساراالسان  گؤروم سنی

     اوالسان  بریان  آتشلره  یانیب
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    اوالسان  یارالرا قوربان وفالی

     عار اولسون لره ن  گئده  آتیب  عشقین
   اوبانیزا واراندا   اسماعیل شاه

   ساالندا   بوینویان  قول  قوجوب گردن
   باخاندا   گؤزلرینه  گؤروب سنی
     وار اولسون لرین  قدم  گلن بیزه
  نی بو نامه« :  دئدي یا وئریب  و جواهر قاري  ، لعل  ـ گوموش  قیزیل  بیر اووج  اسماعیل شاه

   سنه سن  ایسته  داها نه  باشارابیلسن لري شبو ای.  اونال گؤروشدور  گولعوذارا یئتیر و منی
   گئت دا قصره نین  قاري گینه  دئمه  کیمی ن  یووادایئتیره  آلاله  روزوسون کور قوشون .  یم جه وئره
   سحري  قویوب  دؤشونه نی  نامه قاري.  باخیر لرینه  ایش  برابر اورداآرالیق نان  وار و قیزي گلی

   قاپیسینی  اتاغینا یئتیریب دا اؤزونو گولعوذارین ساراي.  گئدیر  قصره قیزیندا گؤتوروب
  قیز أل. ییر   ایسته  خلعت  گؤستریب  نامه  قاري  آچارکن گولعوذار قاپینی.تیققیلدادیر 

 و  دي دن اسماعیل گؤرور شاه.  آلیر  نی  نامه رکن یا وئره  آچیر و قاري  بوینوندان ریزي سینه آتیب
  رکن  اؤپه  أللریندن  یاالییر واوزوندن  دوز کیمی نی قاري .  آز قالیر پرواز ائده  سئوینجیندن

  : دئییر  یا و بؤیله یالواریر قاري
    اوزلو قاري  گول  یان  باشی دوالننام

     گلدین  خوش  خانه  بیزیم  قویوب  قدم
    تاري  یارادان  اولسون  کمک سنه

    گلدین   خوش  خانه  بیزیم  باسیب  آیاق
   اوتاغا   بیزیم  گلدین  قویدون قدم

   صاداغا  یان  او جانی  اولسون جانیم
   قوناغا  گؤزل  تک  سن  قوربان جانیم

     گلدین  خوش  خانه  بیزیم  چکیب  زحمت



 ٣٧ علريضا ذحيق

 

 

     گرفتاري  غم  دیر منم  مدت نه
     یولالري  هر واخت  بوسوردوم اووچوتک

     باشینا گولعوذارپري دوالنسین
     گلدین  خوش  خانه  بیزیم  قویوب دمق

   چادرشبینی نین قیزي»  !  ك  گئده  اول آماده« :  دئییر یا اثر ائدیب بو سؤزلر قاري
  گیله قاري. گئتدیلر   کئچیب الر آراسیندان  نگهبان  ایله  او وضع  باشینا سالیب گولعوذارین

 .  لی  قواره- قد  دن  اسماعیل  باشیندا آمماشاه  کاله  گؤردو تاج چاتدیقدا ، گولعوذار بیر پهلوان
   ، مشک قاري. لیر   گیجه  باشی دن سئوینجک  گؤروب  سئوگیلینی رکن  گیره آمما ایچري

 سونرا  دن  هوشا گلدیک گولعوذار بیر یول .   گولعوذارهوشا گلسین  سپیر کی دان  گالب عنبردن
  شاه .  دي  اوزونده  و گؤزو اونون  اوسته  دیزي  آلیب  باشینی اسماعیل گؤرور شاه. آخیردا آییلر 

  : دئییر   بئله  سؤزله- سازال  رکن  گؤره  هوشا گلدیگینی نین گولعوذارپري اسماعیل
    سنی  من میشام  قارقی  گؤزل یئري

   یار   آران  کؤنلون  اولسون  ییالق  یئرین
     ائلین  قالماسین بانرَقاَ  قیریلسین

   یار   یاران  اولسون  آرتیق دن گون-گونو
   لر دوزولسون اوتاغینا سیاهی

     تئللر پوزولسون  سیاه یسین  ده  شانه
    زولسونو س  قانالر آخیب هر یاراندان

   یار   یاران  سیزیلداسین  کیمی ایوب
    رسن  دئیه  یاریم  گؤزل اسماعیله

    رسن  دیده  باشین  باغریم خنجر آلیب
   رسن  اسیر گئده لدي گ  مکان هانسی

   یار   آران  مندن  اولسون  یوزلر ایل
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   دانیشدیقین نه«:  و دئدي  یاخاسیندان  اسماعیلین  شاه  و یاپیشدي  داشدي  صبري بوردا عربین

   مقصدینه  عشقینه  کی  ،ایندي  گلیرسن  یول  گولعوذار دئییب  ؟ آیالردي  سان  وارمی فرقیندن
  »!  ؟ نیشارالر خطادیده دا  بئله سان چاتیب

»  آزدیر  گئنه  دئسه هرنه ! .   وار حقی حقی .   اولماسین  ایشین پهلوان«  :  دئدي گولعوذارپري
   :  دانیشدیردي  بئله  اوسته سی  سینه  آییریب لریندن  زولف سونرا یاسمن

     دیلیندن رم مه  اینجی ن لر دئسه نه
  یار    یار ائلیم  مونیسیم  منیم  سن سن

    ائلیندن  وطنیندن سان آیریلمی
   یار   دیلیم  آغزیمدا کی  منیم  سن  سن

  ر  دور ائده  قوشو هوالرده گؤیول
  ر   قور ائده  یاراالریم  آیري دن  سن

  ر  جبر ائده  بابام  ظالیم بیر طرفدن
   یار   بئلیم  بوکدون ده  سن بیر طرفدن

     یمنی  یاقوت  لبین  اینجی دیشین
     آییرما منی  جمالیندان جنت

     یار سنی  چاغیرارام گولعوذارام
   یار   ألیم  دامنیندن سین اوزولمه

   ،آلدین  بوردا آلدین  گؤیلون  بونون  کی  قوالغینا پیچلدادي نین  شاهزاده  زنگی عرب
اخاندا ، گؤردو گولعوذارا ب شاهزاده .   سن  بیرده م  بیله  من  شمشیره  قبضۀ  آتاجاغام  أل آلمادین

   اؤلوب  دفعه مین .   سیندیرمیشام قلبینی  بیل ائله«  :   دئدي  اؤزونه- وار و اؤز   حقی عربین
  گرك .   سیخیرام گینی  اوره  اونون  بیرده  عوضی  آمماشادلیق شام  تاپمی  گلیب  ایندي دیریلییب

 یارینا بیر   سازینا و کوسگون  آتیر تئللی  أل  اسماعیل شاه»  . چیخاردام گیندن  اوره  بو سؤزلري کی
  :دئییر  داها بئله



 ٣٩ علريضا ذحيق

 

 

   دؤندو   نییه  مندن اوزون                    خانیم  یان  باشی دوالننام
   دؤندو   نییه  مندن اوزون                     جانی یولوندا قویموشام

     آال گؤزلو نیگارینان                  اوتالر قوزوسونان قویون
   دؤندو   نییه  مندن اوزون              بیر سؤزونن  سیخان  ك رهاو

     زاییل مه عؤمرومو ائیله                     ماییل  اولدوم یان جمالی
   دؤندو   نییه  مندن اوزون                   اسماعیل  شاه دي قوربانین

. باشالدیالر   صحبته  شیرین-   شیرین  باریشیب  بیرلریله- بیر   اسماعیل  شاه گولعوذار ایله
   اسماعیل شاه»  !  اوالجاق قیلیق  نه  ندیر و بو ایش سؤزون .  ییک لی مه  نئیله ایندي«  :   دئدي عرب
بورا  .  دي میز یاش  ایشی قالساق  سحره  کی  چیخاق  آرادان  دوراق نن گئجه«  :  دئدي

 آیاغا  قالخین.  دوغرایارالر   ریزه-   ریزه ك کئچسه أللرینه .   لشکردي دریاي .  دي هندوستان
   هر نه بوراجان«   :   و دئدي  گلدي  دیله  عرب  کی بوردا ایدي» .  ایتک  گؤزدن  چاپیپ آتالري

 .   آساسان  قوالغ  سن گم جه  دئیه  من  بئله  ، آمما بوننان  آسمیشام قوالق  من سن  دئییب سن
 بو   کی ك  یوالدوشه  گؤتوروب  گولعوذاري  اوغرون-   گیزلین دن  ائتمه  جنگ یاراشماز کی بیزه

  ».دیر   اوزاق دن ایگیدلیک
  آخیردا قرار بو اولدوکی .   دئییل  ایش  گؤردو اوالن  قدر یالواردي  نه  اسماعیل شاه

 -  وندا عالما .  چیخام  گلین  صاباحی یم  آماده  کی  قاییدا و دئیه  قصره  ایله  ، قاري گولعوذارپري
 و اونالر   اوستونه نین  آتی اسماعیلین  قویا شاه  گؤتوروب  گولعوذاري دن  کجاوه آشکارا عرب

  ده  اسماعیل  دایاناندا ، شاه  برکه  وایش قاال جنگه ده عرب.  قورتاراالر   اؤزلرینی  ائدیب حرکت
   .  یاردیما گله

 -   توي لرکی لر گلسین  مشاطه  ائدیر کی ارش قایتاریر سارایا و گولعوذار سف  ، قیزي قاري
   گلین ییرم  ایسته دئییر کی نن  گولعوذار اؤز دیلی  خبر وئریرلرکی محمدبیگه .  یم  آماده دویونه
لر   طبیل لر حاضیرالنیر و هریئرده کجاوه-   دستور وئریر محمل رکن  سئوینه محمدبیگ .  چیخام

   محمدبیگین  آغاسی  هندوستان گونودورو سحر اولجاق   شادلیق و شیپورالر چالینیر کی
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  لیک  اولونور و شن الرینا حؤرمت  ائالت گیلین  رشید خان دستورونان محمدبیگین. تویودور 

تاماشا   بیر کناردا دوروب  زنگی  عرب  ایله  اسماعیل  گونودور و شاه توي. بورویور  هریئري
   اطرافی و بوتون شیب  پالتاریندا أگله لیک  گولعوذار گلین ده  کجاوه  کی دي او لحظه. ائدیرلر 

 و   سؤز دانیشمیشدیق  کی  اوزونوتوتدو عربه  اسماعیل  شاه  کی بورادا ایدي. دولودور مأمورالرال
   ایشم منیم«  :   دئدي عرب  .   چیخارداسان  ألیندن  بیر تهراونالرین  گولعوذاري  سن  کی قرارایدي

   او سن ن  اگر قاچیرا بیلسه رسن  بیله اؤزون .  رم  قاباغینا چیخا بیلمه لشکرین لیکده یئکهبو .  دئییل
«  :  کئچدي  بئله  قلبیندن  اسماعیلین  دوردو کناردا و شاه  چکیلدي  زنگی عرب»  . ن اودامعشوقه

   کهنه نین سی ده  ده  بورداایستیر منی  گوجو چارتمادي اوردا منه .   وار ایمیش سی  نقشه  پس عربین
لر   نه ك  گؤره  آالرکن  أله  سازینی وئریب  بیر آز جرأت  اؤزونه  اسماعیل شاه»  ! بورجونا وئره

  : ییر  سؤیله
    سن  یئتیر یاره نی قاصید بو نامه

     ایلقاریندا بند اوال بو گون سؤیله
   میدانا م  گیرره  قیلینجی رم چکه

    بو گون اوال  لر جنگ  چالینا طبیل
   سرلر رم لر تؤکه  دست رم کسه

   هنرلر   چوخلی م  میداندا گؤسترره
  رلر   اوبادا سئوه  ائل مرد ایگیدي
     اوال بو گون لر جنگ چالینا طبیل

   قاشینا   کیرپیگینه  اولالم قوربان
   ووراؤزونو قشونا   کیمی اصالن
   باشینا  میدانین  کئچ  قیلینجی چک

     اوال بو گون نگلر ج  چالینا طبیل
  رلر   بزه  باشین لر گلین مشاطه



 ٤١ علريضا ذحيق

 

 

   گؤزلرلر   یولون کنلر گلین کوره
   پوزارالر  ندن  گؤیلون اسماعیلین

     اوال بو گون  گولعوذار آدینا جنگ
  نین  کجاوه  قاباغاکسدي  اؤزونو وئردي  عرب  کی  قورتارمامیشدي  سؤزونو هله  اسماعیل شاه
بو «  :   دئدي عرب»  ؟ ندیر سنین  ؟ سؤزون سن چی  ؟ نه سن  کیم پهلوان«: ر دیل سئویله .  باشینی
  لري  دویون-   توي زسه  وئرمه  حساب-   حق  ،منه  ائده  چیخاردا شادلیق  گلین  کیمسه  بئله گوندن

«  :   دئدي  زنگی عرب»  !  ییق لی  بیز وئرمه  ندیرکی  حقین سنین« :  دئدي محمدبیگ»  ! پوزاجاغام
   بورانین  بو کی همده.  آدیما   منیم سن  کئچیرده  یاریسینی هندوستانین  بو کی بیري

   نئچه ایچون مک  ایسته لري بوشئی«  :   و دئدي ندي  گولومسه محمد بیگ »   منه سن شاهلیغینداوئره
.  کنارا  چکیل ك  بیرزاد وئره  زاد ایسترسن آمما خراج!  بورا  سن  تؤکه  گرك  لشکرین مملکتین

«  
   کئچسین سی کجاوه  گولعوذارین الر کی  یولو آچسین  پهلوانالرا کی  ائتدي  اشاره محمد بی

   آتدان  ووروب  بیر سیلله دیبیندن نین  قوالغی  گلدي هانسی .  دي  ترپنمه  یئریندن آمما عرب. 
   اؤزونو یئتیردي  اسماعیل  شاه سیله  اشاره عربین  گلنه ییب  ائله  هون-   هان قشون !   یئره سالدي

   اسماعیل شاه« !  گؤتور گئت. ر   یئتیره  سنه  بیرلیکده له  گلینی بوکجاوه«  :   دئدي عرب .  کجاویه
 .  ترکینه نین  آلیر آتی  یئندیریب دن  کجاوه-   محمل  قارشیسیندا قیزي  باخیشالري حیران نین هامی
 .   اؤنونده  جانینا دایانیرقشونون  تک  عرب  چیخارکن  آرادان سماعیل ا  شاه ده  ها گل  گل قشون
   بیر یئرده  گیزلین  قیراق  گولعوذارگؤزدن  ایله  اسماعیل دیر و شاه  بوردا جنگ  بو دقیقه ایندي

   سوالنیب  سونرا میدان دن  دؤیوش قیزقین  ساعت بیر نئچه.  چیخا   گلیب  عرب منتظر کی
   قورخان گؤز گؤردویوندن .  یه  مبارزه  تک باشالیاالر تکه  حبش له  زنگی  عرب  کی دي آماده
  ك  و گؤره  اسماعیله  شاه  اؤزونو یئتیردي  ائشیتدیکده  آدین ین حبش « ده  عرب کیمی

   :  دي لرسؤیله نه
     یاریم  مهربان یان  باشی دوالننام
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  لر اولدو   گؤر نه  بیر سیرائت اویان

    جانیم  بو شیرین  اولسون ربان قو سنه
  لر اولدو   گؤر نه  بیر سیرائت  دوالن

    گلر حبشی  ایندي خبر  یئتدي
     توتا بیلمز دؤیوشی  اوننان  کس  هئچ
    او کیشی  اؤلن  سئوگیلیم ألینده

  لر اولدو   گؤر نه  بیر سیر ائت  دوالن
    جنگه سن  گئده  اسماعیلیم گرك
     بنده کمنده   دوشمانی سن   چکه

    سنده  آرخادا اومودوم گؤزلریم
  لر اولدو   گؤر نه  بیر سیر ائت  دوالن

   نه  نظري باشالمادن  بو جنگی  عربین  کی بیلدي .   آنالدي  ایشی  اسماعیل  شاه  کی بوردا ایدي
  شاه .   ایدي  امین هندوستاندا اولماقیندان ین  و حبش  ایدي  انتقام  فیکري  بوتون اونون .  ایدي

 باشیما  رم گئده .  ك  گئده  قوشول سن  ایتیب  گؤزدن چیخیب  آرادان ایندي«  :   دئدي اسماعیل
   گؤزلري  عربین  ائشیدجک آمما بو سؤزلري» .ز   بیتیرمه  بهره سونراپئشمانلیق. قضا و قدر گلر 

   اسماعیل شاه .   بوالشدي  ترایله  قان  کی  گؤزونده- اوز و گؤزیاشالري یاشاردي
  اونو نه .  دي  دؤزنمه گی  ، داها اوره  گؤردوکده  و یاشی  التماسی  کی گؤزلرینده اونون

   :   آنالتدي  بئله  سؤزله- سازال  رك نه  و گولومسه  آنالدي  سئودیگینی قدرجاندان
     قوربانی  ائللرین اولالم                      عرب  جانیم  دئییم سنه

     قوربانی  ائللرین اولالم                     عرب وربان ق گؤزلرینه
     جانه اودو سالما شیرین                         یانه-   یانه باخما منه

     قوربانی  ائللرین  اولالم                بو میدانه م  گیرره شیمدي
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  تاپیشیردي  و عربی  عربه  تاپشیردي  سوار اولدو قمر آتا و گولعوذاري  اسماعیل شاه
   اؤلموش قیریلمیش  ألینده  گیریر میدانا و عربین حبش.  میدانا  ایستیر گئتسین. گولعوذارا 
  عرب .   اوستونه  باشی خانین  دوالنا گئدیرچاتیر قره- ، دوال   باخمادان  بیرینه  هئچ پهلوانالرین

   اؤزونه-اؤز  .   وسطینه ین میدان  دوشموشدي  کیمی  وتوپ  آیریلمیشدي دن  بدن وورموشدو باش
  اؤزومو قیوراق .  دي  عرب شایدده.  اوال   دئو آدام  کی  گرك آدام خانا باتان قره«  :  دئدي

 و   گلیر سواره  گؤردو بیر پهلوان  کی  میداندا اؤزونو تاپمامیشدي  هله حبش» ! یام توتمالی
 .  اوزونه  اوز به  حبشین  یئتیردي  اسماعیل  شاه . سینه  آز قالیر چاتا بیله بوروغو توز سالیب ایالن

.  اوال بیلمز   ایشی بونون  قیرماق دیر آمما بو لشگري  جوان  گؤردو بیر یئتگین  باخارکن حبش
   من  قوربان بلی«  :  و دئدي دي ائله احترام»  ؟  اؤلدورموسن  سن  بونالري جوان«  :  سسلندي

بو «  :   ؟  دئدي  هاردا ایدي  یاالنی به«  :  دئدي» ! ییرسن  سؤیله یاالن«  :  دئدي »  اؤلدورموشم
  یاخچی«  :   دئدي  اسماعیل شاه» .دیر   ایشی اوالاولمایا اونون. دیر   دستخطی  عربین دستخط

  حبش»  !  تاپاسان  سونرا عربی سن  کئچه  اوستوندن مین  نعشی  منیم گرك آمما اول .  سن بیلیب
  اوزاقدان  گئتدي  دوالندیردي  باشینی  آتینا و آتین  میندي حبش»  !  دؤیوشه یر اولحاض«: دئدي

   دؤیوشه  کی بدن. اؤزو  هم  قیزیشدي  آتی  هم  دؤر تا کی  دؤور اوچ ایکی .  بیر دؤور ویردي
   ایدي  داغ  سانکی توخماق .  گؤیه  قوغزادي  توخماقی  یئتیرجک  اسماعیله  اولدو شاه آماده

 بیلمز   دؤزه  بو ضربته  آت  دوشدو کی  یئره  تئزآتدان اسماعیل .   اوستونه  اسماعیلین  شاه گلیردي
   گؤیدن  گؤیه  تولالدي  ، توخماقی  حالدا حبش همین.  قاالر   میدانداتک  قیریلیب  زادي و بئلی
 باشینا و آز   کئچدي ه کال  تاج  کی  اسماعیله  شاه  یئندیردي بیر ضربت  و ائله  ألینه گلدي
  نیب له  وسیلکه  یاد ائتدي  موالنی  چاغیریب  آلالهی دن ك اوره .   ائده  تسلیم جانینی قالدي

   ایدي  فیکرینده کئچیرتمک  أله  و عربی  بیلیردي  بیتمیش  ایشین  اونون  کی حبش.  آیاغا  قالخدي
 و   سسلندیردي لري  و دره  ، داش  داغ  تک توپ یس  نعره  اسماعیلین شاه .  ندي  دیکسه  بیره بیردن

  گؤزلري .   یئندي  جان  دوز دیزلرینه  بیرقورخو اوتوردوکی  ائله دن  بو نعره گینه  اوره حبشین
«  :   دئدي  اسماعیل شاه .  سین  بیله  قایتاردي  أجل  کی دي  ایسته چیخماق  میداندان قارالیب
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   میندي آتیلیب  اسماعیل شاه»  !  گلدیم  اول آماده .   ووراجاغام  من ده بیرین سان  ووروب سن بیرین
 ،   یئتیرجک  اؤزونو حبشه ایله  سرعت  دؤور ووروب  دیبیندن  الپ  میدانین  و گئدیب  بئلینه آتین
  حبش .  لرینه  چیگین  و بوینو یاپیشدي داغیلدي  کلّه سیندن  کلّه  قویدو اونون  عمودي  کی نئجه

دا   گولعوذاري  ایله  عرب  کی  گئتدي  دایانمادان اسماعیل  و شاه  یئره یدي  ده نان شاپیلتی
   ساواشی  دایانیب  بیر یئرده  گولعوذارال برابر میدانا یاخین  کی عرب. چیخاالر  آرادان گؤتوروب

   نه بوراجان» .  آغریماسین أللرین!  ها   ووردون آي«  :  دئدي  گؤرجک  اسماعیلی سیرائدیردي
   کسسنده باشیمی .  اولسون  حالل  سنه  هامیسی  ایشلر گؤرموشدوم  نه  چکمیشدیم قدر زحمت

 یولو بیر   اسماعیل لر یوالگئدیرلر قندهارا آمما شاه دوشوب »  گم جه یه  وار بیر سؤز دئمه حقین
اوز توتوبالر .  آپارا  گؤتوروب   اونودا اؤزونن  چاتیپ سینه قلعه گیلین  رمدارپري  أییر کی جوره

و   یوردو ایدي  عربین  کی او شیکارگاه.چاتیرالر شیکارگاها .  سارایینا  نین گلیرلررمدارپري
   عربه اسماعیل شاه .   باشینا منتظرایدي  بیر شاه  تکجه  کی نیردي  بورجو گؤرسه  عربین اوزاقدان

   باشینی عرب»  یاراشار ؟  یاخچی سینه  کلّه او بورجون   باشین  سنین  دئییردین یادیندامی«  :  دئدي
   ده هم !   ائدیردیم  امتحان سنی .   تانیمیردیق بیریمیزي-اوندا بیر «  :   و دئدي  آشاغی سالدي
  سینده  قلعه عربین» . قاییتماز   بیرده ن گئده .  شک  فیکرله لره جک گله  اونودوب  کئچمیشی گرك

   اؤزائوي هرکسین.  یوال چیخاالر   آیریلیب ییرلر اوردان  سونرا ، ایسته قاالندان  گون  ایکی-بیر 
   باشینا یاشادیغی  وتک لري  جنگ ائتدیگی»  آیریال بیلمیر  ده  عرب  کیمی  اوالن  شیرین اؤزونه

  ینان آل دن  ، حبش  یادا سالیب  ونفرتی  کین دیگی  بسله لره  کیشی  اوزوندن ین  و حبش گونلري
   دولودور شاه  ائوي  جان قاییدیر و گؤرور بوتون قلبینه.  بیلیر   بیتمیش ال اؤز ایشینی انتقام

   برابرلیکده  حیاتا باغالییر و قالخیرکی سینی  بیله او عشق. سیله  و سئوگی  عشق اسماعیلین
  الري  باجی  اولوب  خبري  قارداشالرین  کنارینا و یئدي چاتیرالر قصرین گلیب. لر یوال دوشسون

  دئییب  گلدین  قوناقالرا خوش  بوتون  پري تئللی.  استقبالینا چیخیرالر   اونالرین بیرلیکده له پري
  : آنالدیر   بئله  شادلیغینی ك  اوره سازال سؤزله

     اوالردیم  قوربان یولویان                    اوغالن  گلن  یئردن اوزاق
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    اوالردیم  قوربان ین  دیلی                      بولوم شیدا بول  دانیش دئه
     ساچاغی   گولون  اطلسی                            آلما بوداغی هر یانیم

     اوالردیم  قوربان ین دیلی                      بو باغی  من شام ساخالمی
     یئنه  محنتین آرتماسین                           سنه  قوربان  پري تئللی

     اوالردیم  قوربان ین دیلی                  گینه  گئی  عنبر بیاض مشک
   اسماعیلین شاه عرب.  بیلدیلر   ماجرانی  هر ایکیسی  و عرب  گولعوذارپري  کی بوردا ایدي

   »  قورتولدي  وار یا بوردا ائله گئنه«  :  قوالغینا پیچیلدادي
  نن پري  تئللی  کی  او یئره  چاتدي  سؤز گلدي  و وحدت  ، صحبت  ،ایچمک یئمک

  اوزوندن .  تانیتدیرمادین  بیزه  هئچ بو پهلوانی« :  دئدیر   اسماعیله  شاه  هر ایکیسی گولعوذارپري
   گؤزلري  باشیندادیر و فقط همیشه  کاله تاج .  ك  گؤره  بیر اوزون  دا گؤتورمور کی نقابی

   بیر اوزون  گؤتورسون  کالهی تاج. میزدیر  اشیقارد  جور اولورسادا او بیزیم نه. نیر  گؤرسه
  » . یاق  تانی گؤروب

دیر  دئو آدامی ر گلمز یولون گئده.  چوخدور   سرگذشتی اونون«  :   دئدي رك  گوله شاهزاده
 .   اؤلموشدوم  چوخدان ألینده  اونون  اولماسایدي  کمک  منه موالم. دیر   اصالنی اصالنالرین. 

   خنجریمی  ووروب  یئره  آرخاسینی اونون .   یاناگتیردي  یان  بیزي  و بیر باخیش آمما بیر تصادف
 و  الشدي  آیدین جمالی.  اولدو   نمایان  ساچالري  دوشوب باشیندان  کالهی  ، تاج چیخاردارکن

هر »... گوجو اونا چاتیرسا اونونال نیشانالنا و نین  کیمسه  کی  وارایدي یمینی .   بیرقیزدي گؤردوم
   آي  قالدیرارکن کالهینی  تاج  بوینونا سالیب  عربین  آرخا اوتاقدا قولالرینی  گئدیب  گؤزل ایکی

قاشالر .  کمالدا   نه ده  معرفت  وارنه  برابري ده لیک  گؤزل گؤردولر نه .  یدي  ده  گؤزه جمالی
 .   اطلسی  گولون  قیزیل  بیل ر ائلهگؤزو و یاناقال گؤزلر جیرانین .  آیی نین  گئجه  بیل  ائله چکیلیب

 اولدو ،   جشن  قصرده  گون نئچه.  حضورنا چیخدیالر اسماعیلین  شاه  اؤز یانالرینا آلیب عربی
   آلیب  اجازه  قارداشالردان  یئددي  اسماعیل  شاه  اولدو کی  او گون  اولدوو گون لیق قوناق

   .  سؤز آچدي لریندن قندهارادؤنمک
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 هر   اؤزوطنی  هر هاردا اوالدا گئنه ده  هر هارا گئده انسان .   ساري  گلیرلر وطنه باوز قویو

گلدیلر  .   أسیردي  کیمی یارپاقی  نانه گی  اوره  اسماعیلین  شاه  عشقیله وطنین.  اوالر   شیرین یئردن
  ور وطندن چوخد دن  ایل بئش«  :  دئدي  زنگی عرب. لیغینا   آغاج  بئش چاتدیالر قندهارین

 .  ییق  آچمالی  باش دان  اوضاع-   وضع میش  گیرمه شهره. یوخدور   خبرین  ندن  و هئچ آیریسان
   یازدي  سونرا ، بیرنامه  بیر چادیر قوردوقدان  و بؤیوك  باخمادي سؤزه  اسماعیل شاه... یوخسا
  .قاصید آپارا دربارا  وئردي

   اؤلدوروب نن نقشه  ، وزیر حیدرشاهی  ایدي  یوخ ل اسماعی  شاه  کی ده  بو فرصت گینه دئمه
 گؤرور   باخارکن یه  یئتیریردربارا و وزیر نامه نی  نامه قاصید گلیب .   أله دا کئچیردیب شاهلیغی

   دربارا ییغارکن  باشالري  بؤیوك  و بوتون  اولوربیر باشی بیر ألی. دیر   دستخطی  اسماعیلین شاه
 قدرتیمیز و واریمیز  بوتون. دیر   آالجاق  بیزدن  سلطنتی دیر و تخت گلیب عیل اسما شاه« : دئییر 
  میزي دیرهامی ییب  اؤلمه له  اؤز أجلی  آتاسی آنالرسادا کی. دیر   چیخاجاق میز ألیمیزدن دولتی
  چکدیلر و قویو نقشه». ییق لی بیر فیکیر گؤرمه .  ییق  تاپمالی بیر چاره. دیر  جک  تؤکه قیریب

   وئردي  یازیب وزیر بیر مکتوب.لر   اولدورسون  قویویا سالیب  اسماعیلی  شاه قازدیالر کی
 وزیر دئییر   کی  او یولالردان  پئشواز ائدیب اسماعیلی  شاه  کی دا یولالدي الردان  و غالم قاصیده

   گئدیریک ون اول آماده« :   مکتوبو اوخودو دئدي  اسماعیل شاه. لردربارا  گتیرسین گؤتوروب
   بیزباخمیشیق سن  دئییب  سن بورا کیمین«  :   قاباغا و دئدي  کئچدي  زنگی بوردا عرب»!سارایا 
» ! ندیر ؟  سؤزون  گئنه خانیم« :  دئدي  اسماعیل شاه »   باخاجاقسان  سن ك  دئسه  بیز نه  بئله بوننان
.  وئرمیر   دوز نشان  بیري  آتیر هئچ ب واصطرال  رم  رمدارپري  بري سحردن«  :   دئدي  زنگی عرب

  بورا منیم«  :  و دئدي  باخمادي  بوردا سؤزه  یئنه  اسماعیل شاه»! اوال  بیر حیله ده  وار بو ایش امکانی
  هامی !  یم گی  گؤزببه  و خلقین  سلطانی نین  بو اؤلکه من. دیر   اؤزتورپاغیم اؤز مملکتیم

«  :  دئدي زنگی عرب» . ائتمزلر   ایکی  بیرسه سؤزوم.  او اولور  م  دئسه  نه دیر و من اطاعتیمده منیم
  لر نه  گؤر ایش  گئت سن .  من ده  نه  پري  گولعوذار ، نه نه .   بیز گلمیریک  گئدیرسن  کی ایندي
  ده شیوخسا اگر ای !   آپارارسان ده بیزي دیر ، گلیب  کیمی ن  دئیه  سن  اوضاع اگر وضع .  دي قیلیق
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   اسماعیل شاه»  . ریک  تدبیر گؤره  اولوب  یاردیمچی بیریمیزه- اولورسا ، اوندا بیر  لیق بیر آخساق
   الرال برابر حرکت  غالم لیکده  اؤزو تک اودور کی. دیلر   ائتمه قیزالر قبول  قدر یالواردي نه

  اوردان  ، بیر کوچوك ده ردیک قویویا یئتی  ایلک  قازیالن  اوستونده یول .  سارایا ساري ائتدي
 و  ایکینجی .  کئچدي  کناریندان  و قویونون  یولونو أیدي رکن  بونو گؤره  و قمر آت آتالندي

   نقشه  ، دربارا خبر وئردیلرکی ساوارکن  باشدان له لیک  بئله ده نی سی  تهلکه اوچونجو قویونون
 وارد   کی  اسماعیل  دوشوندولر و شاه ا بیر نقشهدرباردا باشق .  بیر فیکیر گؤرون  و آیري توتمادي

   أگلشدیردیلر تخته  وئریب  نشان  سلطنتی ال تخت  ، جبروت  و جالل احترام  چوخ اولدو قصره
  ییردي ایسته وزیرده.  وورار سینی  ضربه رکن  جور اولورسا هر قیلیغا گیره  نه  دوشمانی ك اوره.

. سیز   اوجا ائدیب میزي باشی  گلیب خوش« :  وزیر دئدي. ا  وور سین  اونا ضربه لیکله بئله
  بیز بو ایشه.  سیز   گتیریب ده نی گولعوذارپري  ائدیب  فتح  هندوستانی مکتوبوزدا یازدیغیز کیمی

   اودا بو کی اؤز آرامیزدا بیر قرارا گلمیشیک .  قالمیشیق  حیران  قدرتیزه  سیزین سئوینیب
  وزیردئدي» ! ؟  جور یعنی نه«  :   دئدي  اسماعیل شاه .  وجوزو سینایاقگ  سیزین ییریک ایسته

   کی  آممایاالندان  زنجیرلندي  قولالري اونا گؤره .  ییریک  ایسته  گوجونو گؤرمک قولالریزین«:
   حیران  بو ایشه  وزیرـ وکیل بوتون.  تؤکولدولر   قیریلیب  پاره-   زنجیرلر پاره بیر زور وئردي

  ». بند آال   له  کیریشی شایدیاي«  : وزیر دئدي.  دانیشماغا سؤز تاپانمادیالر  لیبقا
 تئز   گتیریب کیریشی یاي.  قوروداردیالر اونو   و آسیب  اوالردي دان  بوغارسیق  کیریشی یاي

 .  دي لمه بی  و قیریلماق  أتلرینه بدنین  کئچدي  قدر زور وئردي  نه  باغالدیالر و شاهزاده قولالرینی
  شاه»  ! ییک جه  اؤلدوره سنی  !   شاهزاده قویدوق  باشینا بؤرك  آلدادیب سنی«  : وزیر دئدي

  بیر دسته.  بؤلونموشدور  یه  ایکی  اهلی ساراي.  و دویوردو  گؤروب لري  درباردا کئچن اسماعیل
آخیردابو  .   سورونسون  چؤللرده ك  اؤتوره  کور ائدیب  دئییردي  بیر دسته ك اؤلدوره دئییردي

  .لر   کور ائتسین  تکجه  واز کئچیب دن  اؤلدورمک قرارا گلدیلر کی
  دن سیزلیک چاره ك  توتماز گؤره- توتار دیلی .   وار ایدي  حقی  گؤردو عربین  اسماعیل شاه

  :لر دئییر  نه
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    دیر  جانی شاهین  گین وزیر دئدیجه

  یر د  خانی لرین اؤلکه      بابام منیم
    دیر   گوهر کانی-  لعل دانیشسا دیلی

     منی  کورائتمه   اؤلدور ده اؤلدورسن 
  

   ؤزودورک  عشقین    گیمده سؤنمز اوره
   اؤزودور  گیمین اوره   اوددا یانان

     گؤزودور  ایکی  شهرتی ایگیدین
     منی  اؤلدور کور ائتمه  ده اؤلدورسن

  
 چوخداندیرعؤمرونو  حیدرشاه«  : دي گولدو سؤیله   وزیر قاهقا چکیب  کی بوردا ایدي

  » !  گؤزلرینی داغالیین... جالدالر  داغالیین ! ...   من  منم  سلطانی نین بو اؤلکه !   سنه وئریب
  :لر دئییر   داها نه ك  گؤره  داغالیاناجان  گؤزلرینی گلیب

       شاهیم  عدالت یان  باشی دوالننام
     منی ر ائتمه وزیر کو  شاه  آماندي 

        پناهیم  گلیر سنه یالواریرام
     منی  اؤلدور کور ائتمه ده اؤلدورسن

   عالجی  یوخدور دوشمانلیغین ده هئچ
     آغاجی  اؤز باغیندان کسمز باغبان
      لر آالرالر اؤجی آلیشار کینه
     منی  اؤلدور کور ائتمه ده اؤلدورسن

   اولدوگؤزلرینین  توتدو آمما هر نه  اطرافینی قان. یالر  داغالد  گؤزلرینی  اسماعیلین شاه
   بیر قویو وارایدي بیرینده لرین گؤتوردولر گتیردیلر و خرابه .  آغینا اولدو قاراسینا بیرزاد اولمادي
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  سی  قالیر قویودا و سیزیلتی  اسماعیل شاه.دیلر  دؤنده  بیر سال ده  اوستونه قویونون. سالدیالر اورا 
  وزیر شاه. ییر   وزیر نئیله ك  گؤره دا اولسون بوردا قالماق  اسماعیل شاه.  گؤتورور  نی نطقهاو م

  نامه .  لر قصره  گلسین الرال برابر دوروب  غالم  یازیرکی قیزالرا بیر نامه  دیلیجه اسماعیلین
   بیرحیله  ده و ایشب« : دئییر   و رمدار پري یه  باخیر پري  ، عرب گولعوذار باخیر عربه یئتیشجک

   یاپیشدي عرب» . باشیندا بیر قضا قدروار  اسماعیلین   شاه  باخدیقدا گؤردوم  رمه ایندي. وار 
    وئردي  یازدي ده  بیر نامه قوپارارکن دن  کؤك الرینی  قوالق  و هر ایکی  قوالغیندان الرین غالم

 -اوز .  قندهاردا   قالمایاجاق  چکن  نفس  وگلمزسه  اؤزو گله  اسماعیلین  شاه  گرك اونالرا کی
وزیر مکتوبو .  چاتدیردیالر   الر مکتوبو وزیره  حالداغالم جان  و یاري  قانلی گؤزلري

   گتیرین له  تئزلیک  او قیزالري  گئدین  پهلوانالرا کی  ودستور وئردي لندي  غضب اوخویارکن
   پارچا پوالددان  او یئددي له و سرعت   آنالدي  ایشی  عرب الر گلرکن پهلوان!بورایا 
  ناله-   آه  ایچینده  قویونون  اسماعیل  حالدا شاه همان.  میدانا   و کئچدي  گیریب جنگی اسباب

 قندهارا   گؤروب قاریشیق  اوضانی-   بیر تاجیر وضع ن  قندهارا گئده  چیخیب ائدیر و استانبولدان
  کاروان .   گئتسین  هندوستانا ساري  ائتدیریرکی  حرکت انی کارو  دالینان ییر و داغالرین دؤنمه

   سالالییرالر کی الردان  غالم ائشیدیرلر و کمند توتوب سین  اینیلتی  اسماعیلین  شاه کئچیرکن
  دي  چیخاردیرالر و گؤرورلر بیر جوان  قویودان  اسماعیلی  شاه  ایله اووضع .   خبردي لر نه گؤره
   وشجاعت  باخدیقدا شهامت  اوزونه  آدام  کی  و پهلوان  بیر ایگیت آمما ائله .  ده ایچین قان تیلیت
 ائشیدیر  اونداکی »   هاراگئدیرسن  گلیرسن هاردان !   سن کیم« :  سوروشور  دان تاجیر باشی. تاپیر

  :لر دئییر   نه ك  وار گؤره  خبري قندهاردان
    یالییمؤ س  وار تاجیر سنه بیر عرضیم

     بیر خبر منه  قندهاردان یلهسؤ
    ائیالییم  بیان  حالیم  اؤز عرض سنه

     بیر خبر منه  قندهاردان سؤیله
    سارالدي  رنگیم  گول  ألیندن  غم-درد 
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     خار آلدي  دیبینی  اؤلدو گول  بولبول

    قالدي لره  کیم  پریم گولعوذار گول
     بیر خبر منه  قندهاردان  سؤیله
    آییل دن  یاتما غفلت ول گؤی دئدیم
     ماییل  اولموشام  گؤزلرینه  یارین
    اسماعیل  آدیم یام  یولداشی عرب

    بیر خبر منه  قندهاردان  سؤیله
   کی قوپوب  ، طوفان  دوشوب بیر قان .  مه  ائله  صحبتینی  قندهارین اوغول«  :  تاجیر دئدي

   چکنه  نفس  کی  چیخیب  آدیندا بیرپهلوان  زنگی بعر. ر  بیله  وئره  نجات  خداوند حقیقت تکجه
 - باال  الر قیریلیب  جاوان بوتون. یوخدور قندهاردا   بیر پهلوان سینا چیخان قارشی.  وئرمیر  ماجال

   منی  ائدیب لیق قارداش«  :   دئدي  اسماعیل شاه»  . آپاریرالر جنگه  توتوب الردان باال کاروان
واز   بو فیکیردن  کی  یاخار ائتدي- یالوار  تاجیر باشی» . سیز  گؤتوره بیر یئرهکناریندا  قندهارین

 .   تاپاردیم  بیرچاره  گؤزلرینه ده بلکه .  مزدیم  اسیرگه  گلنی دن  ألیم قالسایدین«  :   و دئدي کئچ
   اولسون ن  دئیه ن س  ، قوي سان قرارلی یه  و گئتمه  آسماییرسان  التماسالریما قوالق  منیم  کی ایندي

 و   کناریندا قویدوالر یئره یاخینالریندا بیر باغین  قندهارین  گتیریب  اسماعیلی شاه» ! 
  قورخودان. دیر   طیلیسم  بو باغ گینه  باغا آمما دئمه  گیردي اسماعیل شاه. دیلر  لش خداخافظ

  اون«  :  دئدي رکن  ائده زار-   آلتیندا و آه اوتوردو بیر آغاجین.  او باغاگیرمز  کیمسه
   ائده  عالج  دردیمه  یوخ م کیمسه!  وئر   نجات  منه  اؤزون  آلاله ین  ائله  خلق عالمی سگگیزمین

   دینجین سینده کؤلگه  باغدا آغاجین  اسماعیل شاه»  !   امداد ائله دیر و اؤزون  سنده  اومودوم تکجه!
   اسماعیلین  سؤزو شاه  گلیرقیریر و تکجه  کی هر کس . ییر  نئیله  عرب ك  گؤره آلماقدا اولسون

  سین نئیله.  قورتولمایاجاغدیر   هئچ  ألیندن وزیر گؤروربونون. دیر   قایتماسی  سالمت ساغ
.   قاییتمیر   ساغ گئدن.  باشارانمیر   بیر ایش آمما گئنه. یولالییر  نن  دسته  آدامالري سین مه نئیله

الر باغا دوالنماغا   چیخیب  کی سی  ایکی  قیزالریندان حوري. ییر  نئیله  اسماعیل آمما شاه
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 -قونورالر آغاجاو بیر .  ائشیدیرلر  سین  اینیلتی  اسماعیلین دیلر ، شاه  جیلدینده وگؤیرچین
  :  دانیشیرالر   بئله نن بیرلري
   ؟ دي  بو کیم  بیلیرسن  باجی-
   !  باجی  یوخ-
دا باشینا بو قضا  بونون  اؤلدوروب  وزیر آتاسینی باش .   سلطانی ایرانین .  دي  اسماعیل  بو شاه-
   .   گتیریب قدري
   ؟   وارمی  درمانی  گؤزونون  بونون  جان  باجی-
   .  چتین  چوخ  وار آمما تاپماسی  درمانی-
  .دیر  بیر گنج  ایگیت  ؟ چوخ ك  ائده  عالج  گؤزلرینه  تاپاق ك  اوالر ، کئده  تاپماق  هاردان-
 آغیر   چوخ اوراگئتمک . دي  جادو بیر جزیره طیلسیم.  آداسیندا   هیبت  عالجی  گؤزلرینین-

   !  بیر ایش
لر   نه ك گؤره لره  دوشور یالوار یاخارا و حوري دن  ائشیتدیک  بو سؤزلري  اسماعیل  شاه-
  : دئییر 

     قیلدي ندا عبادت قارنی  بالیغین  قالدي  دریاده دي  ائیله  گشت یونس
   بوالنیز  درمان  گؤزلریمه  قانلی  آلدي  مطلبین  ندا گلدي دن حق

   کؤزونو   عشقین  وورون گیمه  سؤزونو اوره  اسماعیلین سیز ائشیدین
   بوالنیز  درمان  گؤزلریمه  گؤزومو قانلی ییب  ائیله  وزیر زاي ظالیم

  قرارالشیرالر گئدیب ییب  گؤزیاشالرینا دؤزنمه  اسماعیلین  شاه گی  اوره نین  قیزالري حوري
   چاتیرالر هیبت  ایله کئچیرلر و او وضع  بولوتالردان  اوزونده عرش. لر   گتیره  بولوب او درمانی

   ایدیلر ، دریرلر و قیناقالریندا گؤتوروب  درجه الریندان یارپاق  کی او آغاجین .  سینه جزیره
  حووضون  قاباقدا کی سن جک  گئده  گؤتوروب بو یارپاقالري« : ئییرلر و د اسماعیله گتیریرلر شاه

  آمما بیر سؤزلر وار کی .  آچیالجاق گؤزلرین .   گؤزونه  دامیزاجاقسان یانینا و سویا باتیریب
  توت «   کی  گلیرسه  قدر سس  نه دالدان .  چیخاجاقسان  باغدان له لیک  آچیلدیقدا یئیین گؤزلرین
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   دؤنوب یه گئري .  سن جک یه اعتنا ائتمه »   ،دایان  ، اؤلدون  ، گلدي وور ، قاچدي، قوو ، 
   اسماعیل شاه .   اولمایاجاق قورتوالجاغین .   وجادودا قاالجاقسان  بیر عؤمور طیلیسم باخیرسان

. شینا با  گئدیر حووضون  آلیب الري  یارپاق رکن  تشکر ائده  ایله  دیل  مین قیزالریندان حوري
 شفا وئریر آمما  گؤزلرینه  خداوند حقیقت نن او وضعی .   باسیر سویا و دامیزیر گؤزلرینه یارپاقی

 دونیا   گؤزلرینده  اسماعیلین شاه. اولور   گؤي  چؤنور و گؤم  رنگی  گؤزلرینین وه  قارا شه قاپ
 گؤتورور   سس  گؤیی یئري آتدیقدا  آمما قدمین .  چیخسین  باغدان ایشیقالنیر و دوشور یوال کی

  باغدان.  باخماییر  یا چؤنوب  دالی  یادا سالیب  تاپشیریغینی نین قیزالري آمما حوري
 و  ایدي  بیري قوجا بابانین.  گلیر   راست  بیر جوتچویه ده  گئتدیک  قدم  اون بئش .  چیخیردیشاري

 بو  آلاله«: دئییر » ؟ سن  اوزگون له بئ نییه« :  سوروشور   اسماعیل شاه .   آغلیردي چالیشارکن
   عرب  یولداشی  کی  گتیریب اویون  نه  دئییل  باشینا بللی  اسماعیلین شاه !   ییخسین  ائوین وزیرین

   جنگینه  اونون  اوغلوم ایکی.  یوخدور  جوان  قاالن  قورتولوب  ساواشارکن  آیالردي زنگی
  شاه»  .  م  سوروره  چاتماز جوت- چاتار   گوجومباشینا  تک ده  اؤلوبدور و ایندي گئدیب

:  دئییر  رکن قوجا سئوینه»  .  اولالم  اوغول  ، سنه سن  ائت  اوغول ن اؤزه اگر منی« :  دئییر  اسماعیل
  اؤکوزلري  جوتو آچیب  اسماعیل شاه»  . رم  ائده  قوربان دا سنه  جانیمی  اولسان اوغلوم اگر منیم«

« : نیر   سسله رکن گیره  ایچري  چالیب قوجا قاپینی.  ائدیر   برابر حرکت  قوجانانقاتیر قاباغینا
 باشقا   اؤلوب  قارداشالري  کی قیزین» . یه  قاتاسیز پیه  مالالري  ائت  قارداشینا یاردیم  گل قیزیم

  اه ش گؤزلري .   چیخدي  ائشیگه  شاشارکن  بوسؤزلریندن نین سی  دده  ایدي  یوخ قارداشی
   اؤزونه-اؤز  .   اؤزونو ساخالدي  ییخیال و دووارا دایانیب  آزقالدي  کیمی  توخونان اسماعیله

  ده لیک  جوانا بو ایگیت ده لیک بو گؤزل. لر دئییر   نه دن  دوشونمه  کی آتاماباخ« :  دئدي
   ائله قیزدوروخسانیب» !   ائله  کمک ین  معشوقه  گل دئمیرکی !   ائده  قارداش ییر منی پهلواناایسته

  لر کی  دئییب دن قدیم. یاردیما گئدیر   باال اؤزونو تاپیپ- باال   کی  اسماعیله  باخیر شاه بو قیلیق
 .   هیکل  قوي  چوخ  بیر اوغلو گلیب  قوجانین  خبر وئریرلرکی  و گئدیب دي ییب  اؤلمه شیطان
ر   گلر گئده  سحري  کی رسن اوغلونا دئیه« : ر  دئیی  چاالرکن سین قاپی  قوجانین  گلیب چی نوبت
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.  باشیندا  شیر سوفرانین  أگله  گؤزلریله  یاشاران رکن  اوزوله قوجابابا بو سؤزدن» ! جنگه
   ائوي شیطانین  گؤروم اوغول« : دئییر »  ؟   یئنه  سنه  اوزگون  بئله ندن«:  سوروشور  اسماعیل شاه

   سحري لر کی  گتیریب دا وارنامه  بیر اوغلوم  آیري  منیم لر کی  خبر وئریب گئدیب .  یخیالردي
  »  !  جنگه سن گئده

 !   گئمه  سن جوان«:نیر  قیز سسله»  !  رم  اولما گئده  ناراحات هئچ« : دئییر  اسماعیل شاهزاده
   جنگی تان آ  سنین بو جنگ« : دئییر  اسماعیل شاه»  !  کئچیب  واختی اونون .   گئتسین  آتام قوي

»  !  م  اؤزومو ییغیشدیرا بیلره  وار و آزیندان ،قدرتیم جوانام .  دي  جنگیم  منیم بو جنگ .  دئییل
  شاه. رلر   سوره  اؤکوزلري  دیر و اوننان  بیر آغاج اوزون  بیر چوبوغو اوالر کی جوتون

   ائدیر جنگ  حرکت  قویور چیگنینه  گؤتوروب  آغاجی دوردوقدا همین  یوخودان ده اسماعیل
   دوروشوغو الپ سی  قواره  و قدي لی  هئیکل  گلیر چوخ وزیر گؤرور بیر جوان.میدانینا 

  یالین  ؟ ألی  گئدیرسن  جنگه نن یی نه« : نیر  وزیر سسله .   گؤي  گؤم  آمما گؤزلري اسماعل شاه
میز   اسلحه ده بیزیم . م  گئدیره ه ایل  بو چوبوق قوربان«:  دئییر   اسماعیل شاه»  اولماز ؟  جنگ کی

.  اولماز   میدان  ایله چوبوق .   اولمااوغول دلی« :وزیر دئییر » میز یوخدور   اسلحه آیري. بودور 
 اویانا   آتدي  قیردي  ایچره  گتیردیلر بیر آن نی اسلحه  میدانا هانسی  گؤتور سونرا گئت  اسلحه گل

گئتدیلر »  !   گتیرین سین دوز عمللی.  اولماز  اباغیندا دایانماقق  عربین نان بونالري«  :  و دئدي
فنر   قیلینج رکن  اؤتوره  قاتالییب  گتیردیلر و او قیلینجی  سینی  اؤز اسلحه اسماعیلین  و شاه قصره
   ، قیلینج دئمیشم نه« :   و دئدي  ألینه  و گلدي  گؤیه  قالخدي مزي  میلله  دفعه  دؤرد بئش کیمی

   اسماعیل  گتیردیلر ، شاه آتی سونرا هانسی» . بو دایانار   قاباغیندا آنجاق عربین .   بودي ن هدئس
  آخیردا مجبور قالیب .  زورونو آالنمادي  اونون  آت هئچ .   قاتالندي  بوکولوب  بئلی رکن مینه

   باشین قوربان«  :  دئدي ه وزیر  اسماعیل شاه .  سینه وئردیلر بیله  تحویل  ائدیب  نظام  زین قمر آتی
ر   گؤره  بیزي سن  کس  باشینی  ائله  گتیرمه دیري«  :  وزیر دئدي»  !   گتیریم  یادیري  گتیریم کسیم

   سنی گم جه  دا سردارائده  ساراي  قورتاریب دن جوتچولوك .  گم جه  وئره  سنه سن  ایسته ده هرنه. 
   باخدي رکن  اونوتاماشا ائده  اوزاقدان یدانینا و عرب  اوز قویدو کارزار م  اسماعیل شاه» ! 



  امساعیل داستانيشاه                         ٥٤

 
  سیله  گلمه  بویانا بو پهلوانین آمما بوندان میشدي  دوشمه  رسمیته  کیمین یه  ایندي گؤردو جنگ

آمما .  اولماز   ایشی قشونون. ر   گئده بیر پهلوانا بیر پهلوان. میدانا   گلدي پهلوان.  دوشور  رسمیته
   دویوشورکن  و عرب  گلیردي  کی  لشکر ایدي  سالخاق یانیندا قیریق نین گله هر  بوراجان

  ایندي ! قیزالر باخین«  :   دئدي عرب .   ایدي  باشقا بیر گون آمما بو گون .  اؤلدوروردي هامیسینی
  یم ، قاییتماد  هئچ قاییتدیم سیز کی  توتاجاق  ألیزده الرینی  زهر جام  دوشوب میز رسمیته جنگی

  » . سیز أللره یه  دوشمه سیز کی جک ائده  اؤزوزو هالك  ایچیب  تئز اونالري وورولدوم
   ایشین  میداناتیکیب  گؤزلرینی  ساخالرکن  أللرینده  گؤتوروب الرینی قیزالر زهر جام

یر  آت أل.  کارزارا   اوزقویور میدان  سوار اولور آتینا و باد صرصرکیمی عرب. سونونا منتظردیلر 
  : نیر   سسله  اسماعیل  شاه  کی اوستونه  اسماعیلین  گتیریر شاه  و حمله  شمشیره قبضۀ
  . وار   سؤزوم  دایان  پهلوان-
   ندیر ؟  سؤزون-
   !  سن  آمما میدانا وارد دئییل سان  پهلوان  یاخچی-
   ؟  یعنی  نئجه-
ر گؤروشر ، شعردئیر ، دعا   وئره  سوروشار ، أل  حالینی  ، پهلوانین  میدانا گلنده  پهلوان-

  .ر  ائده  سونرا جنگ اوخویار ، اوننان
   !   دعایا چیخارداسان  بو میدانی  سن  پهلوان  ائله  قورخورام-
   .  باشالمارام  دعاسیز جنگه  من-
  .دیر   چاتیب  أجلین  تئز قورتارکی  دعانی-

  : و تانیتدیریر  جور اؤزون  نه  اسماعیل  شاه ك  گؤره  کی بوردا ایدي
     ائلینی  واخت اونودماز هئچ                   لر سینار گوجونی ایگیت

     بو میدانی  آلالم  یقین                    سینی  اؤلکه سئور دیلین
  

   چوخدور   زوروم  گوجوم اینان                اوخدور   پیکانلی سؤزلریم
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     قادیر سبحانی چاغیررام                 یوخدور  باکیم دن  کیمسه هئچ
  

     گیریم  میدانه  سنیله                           اوزونو گؤروم  گل بري
     اصالنی  من گینان تانی                                خبر وئریم دن محبت

  
     جانه  شیرین اودو سالالم                                 میدانه م  گیرره سنیله

     جوانی  تک  سن رم سئوه                             یاره  سنه  جور ویریم نه
  

     گلدي  افسانه حقیقت                             گلدي جانسیزالر جانه
     درمانی  درده سن  ائیله                           گلدي  میدانه اسماعیل

   وگؤزلري  چیخدي باشیندان هوشو   عربین  آن  بیر نئچه  گلدیکده  آدي  اسماعیلین شاه
  اي«  :   سسلندي گلیب  اؤزونه  بیره  بیردن  کی  دوشه  اوستوندن  آتین آز قالدي .  الشدي قارانلیق

!  ؟ سن یه  ایشله  ایش  کیریخدیریب منی ییرسن  ایسته له  گتیرمک  آدین  اسماعیلین  شاه خطا دیده
   سؤزون  اسماعیل شاه» . فیرالنیر   اوستونده نین وشوباشی ق اجل. مز   بنزه لره  او قره آمما بو قره

  :  دئییر  سونونو داهابئله
     جنگی رم  ائیله سنینله                              دریالر نهنگی منم

     هندوستانی داغیتمیشام                  زنگی  عرب اوغروندا من
 ،  ، قیلیغی  ،آتی  ، سؤزو سسی یس  قواره  قدي  دوروخسانیر و گؤرور بونون  بیر آن عرب

 آمما  دي  اسماعیلین  شاه هامیسی  ، خدنگی  ، یهري  ، اوخو یایی  ، عمودو ، شمشیري قالخانی
   اسماعیلین  مینیر آتینا و تکرار شاه آممادایانمادان. دیر   و فرقلی  اونونکو دئییل  تکجه گؤزلري
   :   سونرا گل  کیمم  گؤر من  بیر دایان نیرکی  داها سسله بیر اسماعیل  شاه رکن  ائده  حمله اوستونه
      ائلیندن   قندهارین  چیخدیم ازل

     سنیله  یوال واردیم  آلیبان  یول 
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     یئتیردیم  آیریمیندا سنه  یول اوچ

     سنیله  مهمان  گئجه  گوندوز کوشتی 
    توتدوم  سنی  من  سونراسی  گون یئددي

     چکدیم  نقابی ن اوزوند  آتدیم  أل
     آتدیم  خنجري  گؤرنده جمالین

     سنیله  هندوستانه اوردا واردیق
     گتیردیک  گولعوذاري  گئدیب سنله

     یئتیردیک یه  سرچشمه بن  گتیري
    اولدوق  غرق  خوابه میز شیرین بیز ایکی

     سنیله ردي  ائیله  جنگ  ایدي  حبش
   اویاتدین  اسماعیلی  گلیب اؤزون

      قاتدین  ولوله  ائلینه  هندوستان 
     بویاتدین لر قانه لر تپه دره

     سنیله  آتیردي  رم  پري تئللی
 و  دي سؤیله  عربه  آچدي  گلمیشدي  باشینا هرنه ده  بو مدت  اسماعیل  شاه  کی بوردا ایدي

   پهلوان  میداندا کی کیقویسونالر   یئره الرینی  زهر جام  کی  قیزالرا خبر وئره  تئز قاچدي عرب
  منی« :   دستور وئردي  و سئوینجیندن قاچدي  میداندان وزیر گؤردو عرب. دیر   اسماعیل شاه

   قاباغیندا کیمسه  عربین جان  بو گونه لر کی وئرسین لر بو جوتچو قوجایا پول ین ایسته
  » . دایانانمامیشدي

   اسماعیل شاه  ایله عرب .   قاییتدي ؤردولر عرب گ  بیردن رکن  وئره  انعام قوجایا دربار اهلی
ووردوالر ، عمود ووردوالر و او  قیلینج.  باشالدیالر  جنگه  جیدا آتیب  یاالندان  بیرلرینه-بیر 

   کی  سولوندا و بوردا ایدي ساغیندا دوردو بیري  وزیرین بیري .   چاتدیالر وزیره نن وصفی
  له  قیلیجی  اسماعیلین  دانیشا ، شاه  آچدي  کی  و آغزین  ایمیش عیلاسما  شاه  ائله  بو جوان آنالدي
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  نین دیر وآتاسی  قاییدیب  اسماعیل  شاه  دوشدو کی  سس  ملته یه اؤلکه .   آیریلدي دن بدن باشی
  رك  سئوه  جاندان اسماعیلی  شاه  میللت هامی. دیر   چیخیب  ، تخته  آالراق  وزیردن انتقامینی

  لین  گؤزه  و اوچ  چالیندي  گوندوز توي-  گئجه قیرخ.  اولدو   و شادلیق  باریشیق ده  اؤلکه بوتون
 و  یا شادلیق  هامی آلاله.  دولدو   ایله  گؤیلو سئوینج خلقین  توتوالراق ده  دویونو برابرلیک-  توي

   .  وئرسین لوق لخوشید
  
     خوي- 2/7/79
  

  


