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 اه در واوای سارد بیااری باا اا   واای  ،در وادی شادابی، مردماانی ساا ب بودناد

پیشااه ی زرا اام و مالااداری اسااتدادگ نمااودگ یاااو و از زیااادی زناادیی میدردنااد   نیااا 

یااران را سایری میدردناد  در  ن یوسدند را اربیه میدردند و به ومایب مناوار روزگ 

دشم وای وسیع، پر  ب و  لف مردی با دانش و خردمندی حدمروائی میدرد  ایاب 

مااارد نرزنااادی نداشااام و از خداوناااد ومیشاااه دلاااب نرزنااادی میدااارد  شااا ی بااادریاگ 

یا نرزندی  طایم نرما  ه قاایم  ناله و زاری و استد ا میدرد  ه ای خدا( ج )خداوند

مب شود، مب با داشتب ور نوع پسری حتی احما  ااریب ددلای  اه مقام بعد از مرگ 

د اای ( ج )یوشیایش مانند یو  مر  ی وم باشند راضی وستم  ایب بود  ه خداوناد

وی را ق ور نمودگ چنیب پسری برایش  طا  رد و بعاد از  ن در خاناه ا  نرزنادی 

شم وما یوشیایش اولد شد  ایب نو زاد پسری بود، اندام متناسب و چشم وای نانذ دا

ایب نرزناد بعاد از مارگ پادر حدومام دار شاد  اماا  مانند یوشیای  رگ خری بودند 

ایب شیزادگ از خادر ایب یو  وایش ومیشه در انیائی   قه مناد باود و انیاائی را 

زی ائی ایب یو  وایش خیلی حسرت میرد  شاگ چنیب  ادت  دوسم میداشم و از نا

وای سر، ریش و بروت ا  اص ح میگردید که ایب  داشم که باید در ور ماگ موی

 مل را بایدا یکای از باشاندگ یاان ایاب سار زمایب زی اا انااام میدادناد لایکب متاسادانه  

 سی  ه ایب  مل را اناام میداد بعد از  ن الدرك میشاود، چاون شایزادگ میسواسام 

ا   راز وی انشااا نگااردد باادیب ساا ب دالر نااوبتی را ساار می ریااد و در خااار دنااب

میکرد  برای اینکه دالکی برای شاگ نوبم وار بود روزی میرسد که نوبم باه یکای 
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از خانه وای ایب دیاار میرساد کاه از ایاب خاناه، جاوانی خاو  سایما و نادا ار چاون 

سالطان دراز  بدرالامار باای برادر  به ایاب  اار میدیاد  اه خطار مارگ وام دارد 

و سیرت  داب داشم  صح م او یو  با دیدن وی چون جوانی خوب، حسب سلوك 

در در سلطان جا یرنم و ومه چیز را برایش بسشید و وتاا راز خاود را نیاز، مگار 

از وی خااواوش  اارد  ااه  ماال اصاا ح ریااش، مااوی و بااروت را ماوانااه باادرالامار 

اناام دود  و راز یوشایایش را باه  سای نگویاد  ومایب باود  اه نوبام ریاش اراشای 

بدرالامار به حیث وزیر  ز مرگ الزامی روائی یانتند سلطان از بیب رنم و مردم ا

سلطان دراز یو  اعییب شد و صاحب چنان مار و دارائی میشود  ه جاای نادارد و 

به امام مردم شیوگ  مك میدند  مگر ایب جوان  ادی ن اود  وی در ارار نادا ارئی باه 

ا میدردناد  او ایب جا  مدگ و امام مردم چون از مرگ الزامی ناات یانتند باه وی د ا

روزی  ظلم را باالی مردم خو  نداشم بنا بر  ن مردم او را بنام نیك یااد میدردناد 

بدرالامار با سلطان به شدار میرود  ه در ونگام شادار بادرالامار بناا بار از دسام 

دادن شااداری بسااادر ساالطان، بااا ناخوشاای و زمزمااه میگویااد: اساایم را اساا  پادشاااگ 

  مگر ایب در غایاب از ی ایب شکار را از دسم نمی دادمیر نا  دراز یو  مانع شد

ساالطان بااود و نااه  ساای از وی شاانید باااز خااود   لاایدب چااون او ماارد خردمنااد بااود 

و وتاا ن ایاد ایاب راز را باا خاود وام زمزماه میکاردم باه ایاب  میدانسم راز راز اسم

از نظار خاود را   پناونادگ باشادمیسواسم نظر سلطان دراز یو  برای ابد  دلیل از 

ا  با اس  داشته خود   ه با  ن به ور درف میرنم و به مردم  مك میرساند و در 

غیاباام  گ اروااای شااان بااا ایشااان ومداااری میداارد ناارار نمااود  بعااد از ماادت یااك مااا

باادرالامار، پادشاااگ دوبااارگ  ساار و ریااش اراشاای را ا اا ن  اارد و مااردم در انتظااار 

از نگاگ شاگ پنیان بود نتوانسم از ح  مرگ شان حسرت می ردند  بدر الامار چون 

مردم دناع  ند روزی نوبم پسر پیر زنی میرسد  ه وی صرف یك پسار دارد  پیار 

زن پسر  را به اص ح ریش و سر سلطان راضی نمیشود  مگار  ساا ر شااگ وی 

را چنان لم و  وب میدنناد  اه پیار زن از جاان بای جاان میشاود و در منطقاه چنایب 

مردم اسم  ه اندازگ ندارد  بدرالامار زماانی  اه از مااجرای ظلام ظلم و ستم باالی 

و ستم شاگ با خ ر میشود روزی از خداوندج د ا میسواود: خدایا ایب اشاسا  ظاالم 

را از ایب سر زمیب شااداب ناابود سااز   اه  بای پیادا میشاود  اه ایاب ماردم را داخال 

می اشااد زیاار  ب  جییاال شاایوگ می اارد مگاار اساا  باادرالامار نیااز چااون از وی دور

 میگردد 
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میگویند امروز  سی  ه در جییل شیوگ شب ونگاام اساتقامم جویاد صادای اسا  را 

 ااروان روزی از  ناار جییال  میشانود  یاك حداایتی از مردماان اسام  اه یدتاه اناد:

در ونگاام نمااز خاوانی در  کااروان ، شیوگ شغنان میسواسم با مادگ اسیی   ور  ناد

ناییان اسایی از داخال  ب بیارون شادگ باا اسا  وی وصال   نار جییل بودگ اسم  ه

میشود ومیب ونگام اسایش چوچاه میدناد  یاك ساار از ایاب مااجرا میگاذرد و  ااروان 

دوبارگ با ومیب اس  مادگ و چوچه ا  از  ناار جییال شایوگ   اور میدناد و ایاب باار 

ر وی قصدن  مادگ ااا یاك چوچاه اسا  دیگاری وام بدسام بیااورد  زماانی  اه در  ناا

میرود ومان اس  از داخل جییل بیرون میشود  مگر ایب باار باا اسا  ماادگ  ااروان 

ییال میدشاد و وار دو جوصل نمی شاود، لایدب چوچاه اسا  یاك سااله را باا خاود باه 

 غایب میگردند 
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