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نسخۀ منظومۀ شیخ صنعان و دختر ترسا
(به زبان هورامى)

مظهر ادواى1

مقدمه
منظومۀ شیخ صنعان اول بار در کتاب تحفۀالملوك غزالى آمده و سپس عطار آن را در  منطق الطیرش 
نقل کرده است. این منظومه که در نیمه اول قرن 13 هـ.ق به زبان هورامى برگردانده شده، داستان دلدادگى 
شیخ صنعاِن مسلمان به دختر ترسا است که شیخ به امید وصال دختر، دست از اسالم مى شوید. تصحیح 
حاضر، از روى دو نسخه صورت گرفته است. اول، نسخه اى با نام «منظومۀ شیخ صنعان» که با شماره 
بازیابى (گ1 الف – 10 الف) 1/14976 و به خط نستعلیق در کتابخانه مجلس نگهدارى مى شود. این نسخه 
داراى 22 صفحه و 320 بیت است، ضمن اینکه صفحه اول آن دو بار اسکن شده. تاریخ کتابت و کاتب آن 

مشخص نیستند؛ ولى احتماًال در قرن سیزدهم کتابت شده است. 
بر خالف نسخۀ اول، نسخه دوم داراى 28 صفحه و 302 بیت است. این نسخه به خط نسعلیق و در 

صفر 1223 هـ.ق کتابت شده است. کاتب در ابیات پایانى نسخه مى گوید:
قجـــر نیشـــته بى بـــه شـــاد نـــروىاگـــر بپرســـان جـــه تاریـــخ وخـــت
اقبـــالهزار و دویست بیست و سه سال بى بلنـــد  فتحعلى شـــاه 
بى ایران  ملک  پادشاى  شاد  رعیـــت جـــه ظلـــم یانـــه ویـــران بـــىبه 

یعنى: «اگر از تاریخ کتابت نسخه پرسیدند، بدان که در این زمان، قاجارها با شادى بر تخت نشسته 

.m_advay@yahoo.com .1. دانشجوى دکترى تاریخ، دانشگاه فردوسى مشهد
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بودند. در سال 1223ق. که فتحعلى شاه اقبال بلندى داشت و با شادى پادشاه سرزمین ایران بود، رعیت از 
ظلم و ستم او خانه خراب شده بود».

 ابیات 124، 137، 139، 167، 202 ـ 204 – 238 و 285 ـ 301 نسخۀ دوم، در نسخۀ اول وجود ندارند 
و ابیات 124 ـ 142 و 145 ـ 147 نسخۀ اول در نسخۀ دوم وجود ندارند. همچنین الزم به ذکر است که 
نسخۀ اساس، نسخه اول (مجلس) است و در آن معموًال حروف اضافه به کلمات بعد از خود چسبیده که 
این خواندن متن را سخت مى کند. براى مثال کلمات  جه یا َج کلیسا، وس  در، به عشق و جه یا َج کوم به 
صورت جکیسا ، وسدر، بعشق و جکوم آمده اند. در مقالۀ حاضر ضمن آوردن خالصه اى از داستان، تمام آن، 
از روى دو نسخۀ به دست آمده تصحیح و در پایان واژه نامه اى (هورامى - فارسى) به آن اضافه شده است.1

خالصه داستان شیخ صنعان و دختر ترسا به زبان هورامى
این  سبب  به  اما  مى کرد.  عبادت  مسجد الحرام  در  خود  مرید  چهارصد  همراه  سال  چهل  صنعان  شیخ 
اعتکاف هاى طوالنى مدت، غبارى از غرور بر وجودش نشسته بود. شبى در خواب دید که همراه یارانش 
عازم شهر روم است و شعله اى نور از قلعه اى کوچک نمایان شده. چون از خواب برخاست، در پى تعبیر 
خوابش، همراه چهل مرید به راه افتاد تا اینکه قلعه روشنى از دور نمایان شد. شیخ خود را به پاى قلعه رساند 

و گفت این همان مکانى بود که در خواب دیدم و بدون شک اینجا قبلۀ مراد من است. 
رهبانانى که در آنجا بودند، براى دختر ترسا خبر بردند که یکى از شیوخ بزرگ مسلمانان به دیدن تو 
آمده است. شیخ در مالقات با دختر ترسا، از عشق و عالقه اش به او و سختى ها و بى قرارى هایى که در 
این راه متحمل شده، خبر داد. دختر ترسا تبسمى کرد و گفت اى شیخ، عشق دیگر براى تو معنى ندارد، 
بازگرد، وگرنه در این راه رسوا خواهى شد. شیخ گفت بگذار همه عالم بدانند که صنعان دیوانه و گرفتار تو 
شده است. حال جانم در گرو توست. دختر ترسا پاسخ داد اگر مى خواهى مرادت حاصل شود، باید سه شرط 
مرا را بپذیرى: اول جرعه اى از شراب به یاد کیانیان بنوشى؛ دوم قرآن را آتش بزنى؛ سوم چوپان خوك هایم 
شوى و آن گاه به کلیسا آمده، دین عیسى را قبول کنى و با دین رسول (ص) بیگانه شوى. شیخ هم تمامى 

شرط ها را پذیرفت.
پس از این، مریدان شیخ با بازگشت از نزد وى به خانۀ خدا، خلیفه را که از یاران نزدیک شیخ بود، از 
احوال او آگاه کردند. خلیفه در خانۀ خدا، دست به دعا گشوده، طلب رهایى شیخ از این ماجرا را کرد. آنگاه 
در خواب دید که از او خواستند به روم رود و شیخ را از این مصیبت رهایى بخشد. در پى آن، خلیفه همراه 
چهل مرید به سوى روم به راه افتاد. در آنجا شیخ را دیدند که در حال چوپانى خوکان است و خرقۀ رهبانان 
را پوشیده است. خلیفه از او پرسید که چرا دین حق را کنار گذاشتى و بت پرستى شدى. شیخ از این سخنان 

1. در این جا الزم مى دانم از همکارى صمیمانۀ اســتادان بزرگوار محمد رشید امینى و فاتح رحیمى براى آماده شدن 
این مقاله سپاسگزارى کنم.
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ناراحت شد و گفت دین و ایمان من، دین دلبر است. جام شرابى که از دست دلبر بگیرم، براى من از آب 
کوثر گواراتر است. در نتیجه، خلیفه دستور داد که همه مریدان بلند شوند و وضو تازه کنند تا شاید با دعا و 
راز و نیاز با خدا، شیخ را به راه راست بازآورند. در پى آن، شیخ از حال رفت و چون به هوش آمد، روى به 
درگاه خدا، توبه و استغفار کرد. کشیشان به دختر ترسا خبر دادند که صنعان به دین اسالم بازگشت. ترسا 
نزد شیخ آمد و گفت که من به دین تو درآمده ام و از بت پرستى بیزارى جسته ام. شیخ از این گفته خوشحال 
شد و به شهر ترسا بازگشت و همه بتان را شکست. سپس دختر ترسا و شیخ با هم ازدواج کردند. پس همه 

جمع شده، به رقص و پاى کوبى پرداختند و این گونه شیخ صنعان به مرادش رسید.

تطبیق و مقایسه منظومۀ شیخ صنعان هورامى با فارسى
داستان شیخ صنعان طوالنى ترین داستان منطق الطیر است. مأخذ آن، داستانى کوتاه در تحفۀالملوك 
غزالى است. بر پیکرة اصلى این داستان کوتاه، آنچه عطار افزوده، وصف هاى شاعرانه دربارة زیبایى دختر 
ترسا، سوز و ساز شیخ و گفتگوهاى میان شیخ و مریدان، شیخ و دختر ترسا و مریدان با یکدیگر، وصف هاى 

پراکندة دیگر، مثل خمر نوشیدن و زنار بستن شیخ است..
با نگاهى به اشعار منظومۀ شیخ صنعان و دختر ترسا در شعر هورامى و فارسى در مى یابیم که شاعر 
هورامى زبان در بیشتر داستان فقط زمینۀ کلى را تا حدى حفظ کرده و داستان را با ذهن خالقانۀ خود روایت 
کرده است. او خود را مقید به ترجمۀ دقیق ابیات شیخ عطار از فارسى به هورامى ندانسته و به ویژه انتهاى 

داستان را کامًال متفاوت از عطار، نقل و تمام کرده است.
 براى نمونه، عطار داستانش را این گونه آغاز مى کند:

شیخ صنعان پیر عهد خویش بود
شیخ بود او در حرم  پنجاه  سال 

در کمال از هر چه جویم بیش بود
با  مرید  چارصد  صاحب  کمال

در حالى که آغاز روایت هورامى چنین است:
گمراه صنعان  تعریف  جه گمراهى ویش چون برشى جه راهبواچون 
حرم پى  لوا  صنعان  سال  کمچهل  و  بى  زیاد  مکرد  عبادت 

عطار در روند روایت داستان، دختر ترسا را این گونه توصیف مى کند:
منظرى عالى  بود  راه  در  قضا  دخترىاز  نشسته  منظر  سر  بر 
صفت روحانى  و  ترسا  معرفتدخترى  صد  رو ح اهللا اش  ره  در 
جمال برج  در  حسن  سپهر  آفتابـــى بـــود امـــا بـــى زوالبر 
او روى  عکس  رشک  از  اوآفتاب  کوى  در  عاشقان  از  زودتر 
...هر که دل در زلف آن دلدار بست بست  زنار  او  زلف  خیال  از 
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بود عشاق  فتنۀ  چشمش  دو  هر دو ابرویش به خوبى طاق بود ...هر 
تاب دار  زلف  زیر  در  او  ...روى  آبدار  بس  پاره  آتش  بود 
سرنگونصد هزاران دل چو یوسف غرق خون او  چه  در  اوفتاد 

شاعر هورامى، اول به توصیف قلعه اى که دلبر (دختر ترسا) در آن قرار دارد، مى پردازد:
ساالر شیخ  اى  واتن  دیارمریدان  دا  دور  جه  عظیم  قالچۀ 
قالوه پاى  و  بشین  بالوههوریزه  دور  جه  عظیم  قالى  بو 
پا و  هوریزا  اژنى  اید  راصنعان  و  رونیا  مریدان  چنى 
دلبر قالچۀ  پاى  [و]  یاو[ا]  سرشیخ  و  کرد  خاکش  بخاك  ماال  رو 

آن گاه در ابیات بعدى، رهبانان، دختر ترسا را خبردار مى کنند که شیخى از مسلمانان آمده و بى قرار و 
با گریه و زارى به دنبال شماست.

احوال بردشان  بِتاو  در ساعت پرى ترساى سوسن خالرهبانان 
مسلمانان ِجه  شخصى  یک  فراوانواتن  شین  زار  زار  مگرو 
قراریون بى  چمان  یاریوندیارن  دورى  زام  و  ذلیل  دل 
موارو اسرین  وهار  سیل  داروچون  تو  عشق  چمان  دیارن 

 در منظومۀ فارسى، عطار برخورد اولیۀ شیخ با دختر ترسا را این گونه توصیف مى کند:
برگرفت برقع  چو  ترسا  گرفتدختر  در  آتش  شیخ  بند  بند 
بست صد زنارش از یک موى خویشچون نمود از زیر برقع روى خویش
عشق آن بت روى کار خویش کردگر چه شیخ آنجا نظر در پیش کرد
اوفتادشد به کل از دست و در پاى اوفتاد جاى  بر  و  بود  آتش  جاى 
شدهر چه بودش سر به سر نابود شد دود  چون  دلش  سودا  آتش  ز 
او جان  غارت  کرد  دختر  اوعضق  ایمان  بر  زلف  از  ریخت  کفر 

آن گاه شیخ شروع به سخن گفتن با خدا و سپس با یارانش مى کند:
نیست روز  را  امشبم  رب  یا  نیستگفت  سوز  را  فلک  شمع  مگر  یا 
بسى شب ها  بوده ام  ریاضت  خود نشان ندهد چنین شب ها کسىدر 
شب همى شوزند و روزم مى کشندهمچو شمع از نفت و سوزم مى کشند
پاى تا سر غرقه در خون مانده ام ...جمله شب در خون دل چون مانده ام
روز بود  نخواهد  را  امشب  رب  سوزیا  بود  نخواهد  را  گردون  شمع 
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...یا رب این چندین عالمت امشب ست یا مگر روز قیامت امشب ست 
اما در منظومۀ هورامى شیخ پس از برخورد با دختر ترسا، شروع به سخن گفتن با او مى کند و پس از آن 

با یارانش به بحث و مجادله مى پردازد و حاضر نمى شود به دین اسالم بازگردد.
بَر و  کیشا  سر  خاور  َشمس  بَخیرچون  آماى  وش  اى  واتش 
الوه به  دیا  صنعان  دیش دین و دنیاش مدران و پاوهناغافل 
ونش برد  سجده  پا  و  پنشهوریزا  دا  علیک  ناز  روى  َد  ترسا 
بار اندوه  پیر  خاك  و  ماال  زنهاررو  صد  زنهار  ترسا  اى  واتش 
نامم مواچان  صنعان  شیخ  غالمممن  کمز  بو  قبولت  ار 
زمانم دور  آراگیل  تو  بانانمپى  بول  خاکسار  تو  پى 
شریف کعبۀ  جه  ویردم  تو  حریفپى  ویم  پاى  و  آستانت  آمام 
زاریمن شین  روژ  و  شب  تو  بى قراریمنپى  تو  پى  من  دایم 

در منظومۀ فارسى، دختر ترسا به شیخ مى گوید که اگر مى خواهد به مرادش برسد، باید چهار کار به 
نشانۀ ترك دین اسالم اجام دهد و یک سال نیز برایش خوك بانى کند.

اختیارگفت دختر گر تو هستى مرد کار باید  کرد  کارت  چار 
خمر نوش و دیده را ایمان بدوز ...سجده کن پیش بت و قرآن سوز
گمراه صنعان  تعریف  جه گمراهى ویش چون برشى جه راهبواچون 
حرم پى  لوا  صنعان  سال  کمچهل  و  بى  زیاد  مکرد  عبادت 

عطار در روند روایت داستان، دختر ترسا را این گونه توصیف مى کند:
منظرى عالى  بود  راه  در  قضا  دخترىاز  نشسته  منظر  سر  بر 
صفت روحانى  و  ترسا  معرفتدخترى  صد  رو ح اهللا اش  ره  در 
جمال برج  در  حسن  سپهر  بى زوالبر  اما  بود  آفتابى 
او روى  عکس  رشک  از  اوآفتاب  کوى  در  عاشقان  از  زودتر 
...هر که دل در زلف آن دلدار بست بست  زنار  او  زلف  خیال  از 
بود عشاق  فتنۀ  چشمش  دو  هر دو ابرویش به خوبى طاق بود ...هر 
تاب دار  زلف  زیر  در  او  ...روى  آبدار  بس  پاره  آتش  بود 
سرنگونصد هزاران دل چو یوسف غرق خون او  چه  در  اوفتاد 

شاعر هورامى، اول به توصیف قلعه اى که دلبر (دختر ترسا) در آن قرار دارد، مى پردازد:
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ساالر شیخ  اى  واتن  دیارمریدان  دا  دور  جه  عظیم  قالچۀ 
قالوه پاى  و  بشین  بالوههوریزه  دور  جه  عظیم  قالى  بو 
پا و  هوریزا  اژنى  اید  راصنعان  و  رونیا  مریدان  چنى 
دلبر قالچۀ  پاى  [و]  یاو[ا]  سرشیخ  و  کرد  خاکش  بخاك  ماال  رو 

آن گاه در ابیات بعدى، رهبانان، دختر ترسا را خبردار مى کنند که شیخى از مسلمانان آمده و بى قرار و 
با گریه و زارى به دنبال شماست.

احوال بردشان  بِتاو  در ساعت پرى ترساى سوسن خالرهبانان 
مسلمانان ِجه  شخصى  یک  فراوانواتن  شین  زار  زار  مگرو 
قراریون بى  چمان  یاریوندیارن  دورى  زام  و  ذلیل  دل 
موارو اسرین  وهار  سیل  داروچون  تو  عشق  چمان  دیارن 

 در منظومۀ فارسى، عطار برخورد اولیۀ شیخ با دختر ترسا را این گونه توصیف مى کند:
برگرفت برقع  چو  ترسا  گرفتدختر  در  آتش  شیخ  بند  بند 
بست صد زنارش از یک موى خویشچون نمود از زیر برقع روى خویش
عشق آن بت روى کار خویش کردگر چه شیخ آنجا نظر در پیش کرد
اوفتادشد به کل از دست و در پاى اوفتاد جاى  بر  و  بود  آتش  جاى 
شدهر چه بودش سر به سر نابود شد دود  چون  دلش  سودا  آتش  ز 
او جان  غارت  کرد  دختر  اوعضق  ایمان  بر  زلف  از  ریخت  کفر 

آن گاه شیخ شروع به سخت گفتن با خدا و سپس با یارانش مى کند:
نیست روز  را  امشبم  رب  یا  نیستگفت  سوز  را  فلک  شمع  مگر  یا 
بسى شب ها  بوده ام  ریاضت  خود نشان ندهد چنین شب ها کسىدر 
شب همى شوزند و روزم مى کشندهمچو شمع از نفت و سوزم مى کشند
پاى تا سر غرقه در خون مانده ام ...جمله شب در خون دل چون مانده ام
روز بود  نخواهد  را  امشب  رب  سوزیا  بود  نخواهد  را  گردون  شمع 
...یا رب این چندین عالمت امشب ست یا مگر روز قیامت امشب ست 

اما در منظومۀ هورامى شیخ پس از برخورد با دختر ترسا، شروع به سخن گفتن با او مى کند و پس از آن 
با یارانش به بحث و مجادله مى پردازد و حاضر نمى شود به دین اسالم بازگردد.

بَر و  کیشا  سر  خاور  َشمس  بَخیرچون  آماى  وش  اى  واتش 
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الوه به  دیا  صنعان  دیش دین و دنیاش مدران و پاوهناغافل 
ونش برد  سجده  پا  و  پنشهوریزا  دا  علیک  ناز  روى  َد  ترسا 
بار اندوه  پیر  خاك  و  ماال  زنهاررو  صد  زنهار  ترسا  اى  واتش 
نامم مواچان  صنعان  شیخ  غالمممن  کمز  بو  قبولت  ار 
زمانم دور  آراگیل  تو  بانانمپى  بول  خاکسار  تو  پى 
شریف کعبۀ  جه  ویردم  تو  حریفپى  ویم  پاى  و  آستانت  آمام 
زاریمن شین  روژ  و  شب  تو  بى قراریمنپى  تو  پى  من  دایم 

در منظومۀ فارسى، دختر ترسا به شیخ مى گوید که اگر مى خواهد به مرادش برسد، باید چهار کار به نشانۀ 
ترك دین اسالم اجام دهد و یک سال نیز برایش خوك بانى کند.

چـــار کارت کـــرد بایـــد اختیـــارگفت دختر گر تو هستى مرد کار
خمر نوش و دیده را ایمان بدوز ...سجده کن پیش بت و قرآن سوز

این در حالى است که شیخ در منظومۀ هورامى، هفت سال خوك بانى مى کند. 
ادامه داستان از بازگشت مریدان شیخ به خانۀ کعبه، خبردار شدن یکى از مریدان شیخ از وضع او، دعا و 
نیایش مریدان به درگاه خدا براى بازگشت شیخ به اسالم و قبول شدن دعاهاى آن ها در نزد خدا در هر دو 
منظومه کلیتى یکسان دارد و با اندك تفاوت بیان شده است. اما پایان دو روایت فارسى و هورامى، کامًال 

متفاوت است. 
در روایت عطار، دختر ترسا در خواب مى بیند که آفتاب در کنارش افتاده است. آفتاب زبان مى گشاید که 
از پى شیخت روان شو و مذهب او بگیر. دختر از خواب برمى خیزد و نعره زنان و جامه دران، در پى شیخ روان 
مى شود. شیخ از دل خویش آگاه مى شود که دختر از دین مسیحیت خارج شده. شیخ باز مى گردد. در دل 
مریدان باز شورى مى افتد؛ شیخ حاِل دختر باز می گوید. همه به دنبال شیخ باز می گردند. دختر را برهنه پاي 
و دریده جامه، چون مرده اي بر خاك می یابند. دختر با دیدن شیخ بیهوش می شود. شیخ از دیده بر او آب 
مى افشاند تا به هوش مى آید و اسالم بر او عرضه می کند. غلغله اي در یاران مى افتد. دختر اظهار بی طاقتی 

کرده، از شیخ طلب عفو می کند و سپس وداع کرده، چشم از دنیا فرو می بندد. 
پایان منظومۀ هورامى این گونه است که با بازگشت شیخ به دین اسالم، ترسا نزد شیخ آمده، به دست و 
پاى او مى افتد و مى گوید من به دین تو درآمده ام و از بت پرستى بیزارى جسته ام. شیخ از این گفته خوشحال 
شده، از خدا برایش طلب بخشش مى کنند. پس از این شیخ به شهر ترسا بازگشته، همۀ بت ها را مى شکند. 
دلبر هم با همۀ قوم و تبارش به خدا و رسول (ص) ایمان مى آورند. ترسا و شیخ با هم ازدواج مى کنند و 

شیخ صنعان به مرادش مى رسد.
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هذا کتاب صنعان
بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین

گمراه صنعان  تعریف  بواچون  راه1 1.  جه  برشى  چون  ویش  گمراهى  جه 
حرم پى  لوا  صنعان  سال  کمچهل  و  زیاد  بى  مکرد  عبادت 
سرمست مرید  چهارصد  پرستچنى  حق  راکۀ  ِگشت2  جه  بى  قید  ال 
سجادت3 به  سر  بى  نشته  عبادتروى  من  چون  کردن  کى  واتش 
کرده وه فخرش  ویش  مغرورى  جه  برده وه5.  و  دا  نامیش  بد  نیشه 
جاران هرده  چون  خواب  جامه  و  یارانشى  ِگشت  چنى  دا  خاو  جه  دیش 
نه ور4 گرتنش  روم  شهر  دلبرراکۀ  دین  پى  مگیلو  سوز  به 
نور شوق  وینۀ  مکرد  نگا  دور5شیخ  جه  دا  دیار  عظیم  قالچۀ 
ستیزا و  لرزا  آشکار  بى  خیزا6صب  ساعت  در  شیرین  خاو  جه 
ثناش10. مریدان َکفتن ِگشت به خاك پاش مکردن  عزازوه  وا 
فرمانین بنده  گردین  8مواتن  قربانین  قوچ  مواچى7  چى  هر 
کرد خواهى  همت  شریف  کعبۀ  آوردجه  برا  رو  مرید9  چل  چنى 
بیابانـــوه راى10  بـــه  بى آمانـــوهرونیـــا  نالـــۀ  و  آه  بـــه 
هامدم یاران  مواتش  َدم  چمهر  به  بوینون  یار  الى11  جه  بو  َکى 
نام15. وات به مریدان12 شیخ صنعان نام ترسا  شهر  بشین  با  بِیان 
درختى اعال  الى  و  یاوان  سختىتا  قالچۀ  مدروشو  دیشان 
نور شمالۀ  چون  مدروشو  دور13  کافورجه  شمع  چون  دور  جه  مدا  شوق 
ساالر شیخ  اى  واتن  دیارمریدان  دا  دور  جه  عظیم  قالچۀ 
قالوه پاى  و  بشین  بالوههوریزه  دور  جه  عظیم  قالى  بو 
پا و  هوریزا  اژنى  اید  صنعان  را2014.  و  رونیا  مریدان  چنى 
دلبر قالچۀ  پاى  [و]  یاو15[ا]  سر16شیخ  و  کرد  خاکش  خاك  به  ماال  رو 
دنیان و  دین  یاگۀ  اینه  شیرینن17وات  شوخ  شریف  نظر گاى 
خاو18 به  دینم  مکان  اَو  تاوایدن  به  بستن  کول  پریش  اسرینم 
گرانمن گر  پریش  ایدن  دنیامن19هر  و  دین  ماواى  مکان 
مستم دیدارش  شوق  به  ایدن  هر  دستم25.  به  یاوا  حالم  به  خوشا 
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مرادم قبلۀ  ایدن  تاقى  آزادمبه  و  سر  شریف  گاى  منزل 
تاو و  هورگیالم  زمزم  به  اید  خاوپى  نکردم  وختى21شو  چند  اید  پى 
خمن قنیاتم  خوراك  پى  ماتمنروژان22  کارم  دایم  ایدن  پى 
احوال بردشان  تاو  به  خالرهبانان  سوسن  ترساى  پرى  ساعت  در 
فراوان30. واتن یک شخصى23 َجه مسلمانان شین  زار  زار  مگرو 
قراریون24 بى  چمان  یاریون26دیارن  دورى  زام  و  ذلیل25  دل 
موارو27 اسرین  وهار  سیل  چون  دارو  تو  عشق  چمان  دیارن 
الوه و  آما  اژنى  اید  َکراوه28ترسا  شیخ  احوال  بزانو 
دیارى بَرز  یاگه  و  زارىآما  مگروا  تاو  به  دیش 
شاران نادرة  قاقم  وینۀ  ریش  دیاران35.  سر30  جه  برف  وینۀ29  به 
دیوانه مست  مرید  چل  زمانهچنى  شیداى  نادانى  راى  جه 
تتار آهوى  چون  هراسان  دیداردیل  به  تاسخ  بى خواب  و  بى خور 
صنعانن شیخ  زاناش  تحقیق31  مسلماناننبه  اکابر  شیخ 
بَر و  کیشا  سر  خاور  َشمس  خیرچون  به  آماى  وش  اى  واتش 
الوه32 به  دیا  صنعان  ناغافل  پاوه40.  و  مدران  دنیاش  و  ئین  دیش 
برد زمین  سجده  پا  و  پنشهوریزا  دا  علیک  ناز  روى  َد  ترسا 
بار اندوه  پیر  خاك  و  ماال  زنهاررو  صد  زنهار  ترسا  اى  واتش 
نامم مواچان  صنعان  شیخ  غالمممن  کمز  بو  قبولت  ار 
زمانم دور  آراگیل  تو  بانانمپى  بول  خاکسار33  تو  پى 
شریف کعبۀ  جه  ویردم  تو  پى  حریف45.  ویم  پاى  و  آستانت  آمام 
زاریمن شین  روژ  و  شب  تو  بى قراریمنپى  تو  پى  من  دایم 
کردن سر  زوخاو  جرگم  نه  تو  ُمردنپى  سراى  و  بردن  ویم  تو  پى 
خاو نکردنم  وختن  چند  تو  تاوپى  به  بستن  ُگر  درونم  تو  پى 
ویردم شیریم  گیان35  جه  من  تو  زردمپى  رخسار  رنگ  به  کر  نگاه 
خویشان و  قوم  جه  بیزارم  تو  پى  کشیشان50.  راکۀ  کرد  سر  و  کرد  ویم 
خاورى شمس  ماه  اى  َکرىدخیلم  سفیدم  سکۀ  و  رحمى 
کلیسات نه  یا  حاجت36  به  تو  عیساتبو  انفاس  عشق  و  ببخشم 
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حالم به  بیو  خیرت  رحم  عبدالمبا  وینۀ  پریت  وختن37  چند 
برده وه خندش  اژنى  اید  ماء الورده وهترسا  لبان  لعل  جه 
انده بار پیر  صنعان  اى  واتش  یار55.  دین  پرى  کیشان  آزارت 
تو چون  شخص  پى  حیفن  یه  باورو38بَالم  درون  دل  جه  خیاالن 
مسلمانانى کامل  شیخ  دارانىتو  درده  ِگشت  حال  آگاداِر 
چیش یانى  تو  به  عاشق  ریش39ایسه  درون  پیر  ویت  ماواى  به  شو 
سرد هناسان  من  پى  ویردمکیشه  جوانیت  وادة  وختن  چند 
مبى شیدا  و  من  پى  تازه  تو  مبى60.  رسوا  هم  پیریت  وخت  چى40 
پیت ندارو  سود  آزار  ویتمکیشه  دماى  و  بشو  مریدان  چنى 
پرست حق  دین  کبیر  شیخ  پرستتو  بت  دین  ترساى  گبر  من 
دلگیر نبوت  شیخ  واچون  پیرحرفى  دار  گروى  بین  کى  نمام 
سرمست دار  تو  ششدانگ  باز  بستمن  پا  کرى  ویت  تو  پرى  حیفن 
اکابر شیخ  اى  بو  انصافت  با  بى بر65.  دار  تو  نمام  نوبر  من 
گو و  گفت  کردن  توره  بى  مبو41هنى  َکرو  چون  ترسا  با  مسلمان 
عیسى دین42  به  بخشا  توم  کلیساامجار  بانک  ناقوس  نالۀ  و 
رهبابان و  مواچون43  مسلمانانورنه  ِگشت  عبرت  و  کرات 
جوش به  آورد  دل  اژنى  اید  فروشصنعان  مى  و  مست  ترساى  اى  واتش 
سفیدن سکه   لیم  مدى  طعنه  امیدن70.  توم  به  سفیدن  چه  ار 
بو اشد  سیاى  کالف  جو  لیموتاى  طغراى  پاى  سوسن  پروردة 
ویردم عمر  نکردن  وردموزى  هوناوان  دفع  پى  بچینم 
دلبر بوى  عنبر  زلف  بوى  جه  سر44بلکه  جه  بو  پیدا  جاهلیم  تاف 
بو کرده  جوان  توم  عشق  بونیش  درده  من45  به  عشقت  شراب 
هونت بریزان  بواچون  واتش  تونت75.  آوارة  گران  زیدة  چى 
گیان جه  ویردم  رو  او  وات  مکانصنعان  بى  آمام  شریف  کعبۀ  جع 
ژیانه اى  نَک  َمردن  و  تانهراضیم  و  تیر  اى  لیم  مدى  دم  هر 
ویت46 پرى  مکرى  رسوایم  شیتپى  بین  صنعان  زانان  ِگشت  عالم 
ماجراوه بى  َکفتم  دماوهایسه  آما  رسوایم  چاو 
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اهللا یانۀ  جه  آمام  من  آرو  نیا80.  عالم  جه  نامیم  بَد  حرف47 
مکانه چى  من  نین  بتخانههورگیالم  و  بت  سرگرد  و  مبون 
رژیده  ت48 قدرت  کمان  ابروى  دیدتبه  دو  هر  پاى  ُمژة49  نیش  به 
جمینت چین  زلف  چین  افشانى  جمینتو  لعل  دور  جه  وردن  چم 
منیرت بدر  گلنار  گوناى  گیرتو  عالم  روى  شوق  شعلۀ50  به 
مرواریت جه  پر  یاقوت  درج  و  دیاریت85.  برز  هندوى  خال  به 
زردت زنج  او  زنخدان  چاى  َگردتو  بى  میناى  صاف  گردن  و 
زرد لیموان  بیخوش  سینۀ  ماء الوردو  قطرة  شبنم  و  مدان 
رژیدت سول  و  باالى  برزى  کشیدتو  قلم  ابروى  و  طاق  به 
پیوه من  دست  سوگندت  ِگشت  شیوهبه  شیرین  شاى  توم  گرفتار 
ویتن دست  و  اختیار  باقى  ریتن90.  و  سرم  مواچى  چى  هر 
پام پیچ  پا  و  بَِین  تو  تمام52عشق  کردم  عرض  ایدن  من  حال 
دستم جه  صمد  عشق  جه  پرستمبرشین  صنم  وس  وسن  مدعام 
یار قصر  پاى  جه  نین  سنگه سارهورگیالم  َکرام  بواچى  اگر 
تاقى بهه  زانا  اژنى  اید  باقىترسا  نَمندن  شیخ  هوش  و  عقل 
عالج نِمیوش  عشقن  آشفتۀ  عاج95.  راکۀ  و  سر  نیاش  اخالص  و 
کامل شیخ  اى  صنعان53  به  حاصلواتش  بو  مراد  تماتن  اگر 
کام به  بیاوى  من  چنى  سرانجاموختى  َکرى  بواچى  چى  هر 
مى جام  جرعۀ  بنوش  کى54اول  کیانان  دوران  یاد  به 
یکسر55 قرائت  کتابت  ببردوم  ویت  سجده  الم  جه  بسوچى 
بى شوانم اَمن  وختن  چند  سیم  خوکانم100.  چنى  بِشى  تو  مبو 
گرفتار مبو  عشق  الى56  جه  کس  روزگارهر  جفاى  بکیشو  مبو 
روزگار جفاى  نکیشى  که  یارتا  باالى  بژن  پشتان  مبو  کى 
زمزم کورة  به  مجوس  کمبدارا  و  زیاد  بى  بواجو  چى  هر 
َحرم بِیانه  کلیسا  اوج  مریمبه  بن  عیسى  آیین  و  دین  به 
بیگانه105. وختى سجدت برد و پاى57 بتخانه کرد  ویت  رسول  دین  به 
کام به  بیاوى  من  چنى  المشرطن  و  بنشینى  ویت  دلوازى  به 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

فرمانم بنده  بلى  وات  قربانمصنعان  قوچ  بواچى  چى  هر 
دست وه به  گرت  مى  جامى  مست وهترسا  دیدة  الر  و  لنج  صد  به 
دلواز وه به  شیخ  پرى  نازوهبردش  روى  به  بنوشه  واتش 
سرمست110. صنعان هوریزا جامش گرت به دست نگار  دست  بان  بوسا 
پیشواز58 و  آمان  تمام  ساز59مریدان  سوز  صاحب  شیخ  اى  واتشان 
فکرن چه  اینه  بو  خیرت  ذکرن60خدا  وادة  به  بشین  هوریزه 
کار بین  پاسه  مریدان  به  یاروات  قصر  پاى  جه  نین  هورگیالم 
کورم هر  منیچ  کورن  دلبر  جورمار  و  جفا  من  آزارم  َدر  َوس 
مبى115. یکى وات اى شیخ تو رسوا مبى61 ترسا  و  دلبر  دین  پى 
قبول کرد  رو  او  ترسام  دین  رسولوات  هم  خدا  دین  جه  هورگیالم62 
نَمزانى مر  شیخ  اى  وات  مستانىیکى  زنهار  مورشى  ایمان 
ویردم ایمان  دین  جه  رو  او  سپردموات  دلبر  ناز  و  غمزه  به  دل 
راتن نه  دوزخ  شیخ  اى  وات  صلو[ا]تنیکى  وادة  پا  و  هوریزه   
مریزو آهر  آهم  جه  واتش  مخیزو120.  تن  جه  دوزخ  شرارة 
دست جه  شى  خدات  پنش  وات  پرستیکى  بت  ترساى  دین  و  بى  قایل 
دلبرن دین  من  خداى  انورنواتش  ماه  دین63  الى  جه  ایمانم 
یاد جه  شى  یکسر  خدات  [وات]  تسبیحات64یکى  و  ذکر  فکرت  جه  نین 
مشت جه  شین  رو  او  ویر  تمام  ِگشتوات  کلیسان  قاپى  جه  کرد  رو 
تسبیحات هواى  ویردم  رو  او  والت125.  بى  آمام  شریف  کعبۀ  جه 
کو کراماتت  شیخ  اى  وات  کویکى  مکافاتت  عرصات  خوف 
باك ندارو  من  مکافات  جه  لوالكوات  پادشاى  دین  جه  بیزارم 
اکبرن اهللا  وادة  وات  دلبرنیکى  دین  اکبرم  واتش 
باد و  شى  یکسر  عمرت  وات  بادیکى  بادا  چى  هر  دوست  پرى  واتش 
نمازن وادة  پنش  وات  یکى  نیازن130.  بى  و  سجود  یه 
آوردن بت  و  سجدم  من  فکرنواتش  چه  اینه  استغفار  بکر 
ربابن ذکرمچنگ  کورة  شرابنوات  شیشۀ  من  استغفار 
پشیون حالش  واتن  دیونمریدان  کار  یه  تحقیق  به  واتن 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

وراج شین  دل  شیخ  که  عالجزاناشن  بوش  نمه  نین  عالجش 
مراد کعبۀ  و  کردن  رو  یکسر  شاد135.  و  بنیشه  شیخ  اى  واتشان 
ارغوانشیخ دى که یاران جه الش بین روان بادة  سردا  به  کیشا 
منا کردشان  خالیق  چند  سوچیاهر  قران  نکرد  کس  قول  و 
دست جه  ورندا  کو  ترساى  گشتدین  کلیساى  قاپى  جه  کرد  رو 
بردوه سجده  بت  پاى  و  زردوهلوا  رنگ  گوناى  و  ماالش 
ویردم گردون  خداى  جه  واتش  آوردم140.  بتان  آستانۀ  و  رو 
شرمسارنان عاصى  من  صد  بى قرارنانار  دلبر  دین  پى 
حاصل بو  مراد  الشان  جه  ِگلمبو  سراى  و  تا  بردن  هجرانم 
کندوه بر  جه  خرقش  وات  شندوهاید  تسبیح  دوال  یخش 
رهبانان وینۀ  ببست  بتخانانزنهارش  پاى  نه  مگروا  زار  زار 
نصرانى وینۀ  وال  دا  یخش  رهبانى145.  غزاى  مذهب  به  لوا 
دین راى  جه  برش  بت  و  بستش  آفریندل  کردن  شیخ  و  رهبانان 
زارى و  آه  جه  بکرد  مردارىمناشان  خوکان  چنى  کردشان 
مکرد شوانى  سال65  هفت  وعدة  سردتا  هناسان  مکیشا  دایم 
آوا بخور  تا  مکرد  آواشوانى  مال  پرى  یانان  و  مشى 
خرامانوه لنجۀ  بو  دلبر  دامانوه15066.  و  بدا  صنعانش 
حصار پاى  نه  شو  خوکان  چنى  یاررو  هجران67  جه  مگروا  زار  زار 
دلبر صنعان  دستور  بى  سال  دلبرهفت  عشق68  جه  یعقل  ال  مست 
مریدان جرگۀ  وقت  سر  به  پریشانبشین  خاطر  دماوه  و  شین 
راه69 به  نیان  رو  مریدان  خداتمام  یانۀ  تا  کردشان  یلغار 
یکسر155. هر کس جه صنعان مپرسان خبر مواتن  شیخ  گمراهى  جه 
سر جه  ها  عشقش  تحقیق  به  دلبرواتن  وصل70  جو  نین  عالجش 
بداد بیاوش  حق  لطف  باد71مگر  و  شى  یکسر  شیخ  علم  نه  ور 
کرامات صاحب  بى72  مشکالتخلیفه ش  هزار  الش  جه  مبى  حل 
سیاحى عزم  و  بى  لوا  سال  الهىچند  کردة  کار  جه  بى خبر 
یاران جه  پرساش  صنعان  احوال  باران160.  چون  اسرین  ریزا  دیده ش  جه 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

الش جه  کردن  عرض  شیخ  پاشگزارش  خاك  و  سر  ماالن  د[ما]  چو 
معظم کعبۀ  شار  به  یاوان  زمزمتا  آب  به  کرد  تازه  وضو 
ستار سرپوش  حرم  و  کرد  غفاررو  پادشاى  ستایش  کردش 
مناجات کردش  خاك  به  ماال  الحاجاترو  قاضى  درگاى  به  الال 
کرم دارنى کریم  یا  واتش  شرمسارنى165.  بندة  جه  آگاه 
رسول73 عنبر  گیسوى  چنى  قبولبا  بکرى  بنده  استدعاى 
ماجراوه چى  کى  خالص  راوهصنعان  و  بیو  ویش  گمراهى  جه 
آوا بخور  تا  الال  وات  یاواایدش  اجابت  هدف  به  دعاش 
بردن سجده  جه  هوش  جه  کردن74فارغ  خاوش  به  تحقیق  به  زانا 
ستار170. پیش واتن جه خاو اى یار غمخوار سرپوش  کرد  قبول  دعات 
روم شار  به  تا  بشو  شومهوریزه  آخر  شیخ  داد  به  بیاوه 
ستیزا و  لرزا  تاو  جه  اژنى  خیزااید  ساعت  در  شیرین  خاو  جه 
حجاز نه  َکفت  راش  تقدیر  جه  پیشواز75ناگا  و  آمان  تمام  مریدان 
راوه به  بشین  مریدان  به  پناوه76وات  و  پشت  رحمن  ان شاء اهللا 
سر بان  بیناى  حق  توفیق  به  بر175.  و  ماوروش  فرقان  شیشۀ77  جه 
فرمانین بنده  واتن  صنعانین78مریدان  شیخ  کمترین  بنده 
پا و  هوریزا  بزرگ  خداخلیفه  حکم  به  حق  توفیق  به 
کرد خواهى  همت  شریف  کعبۀ  آوردجه  راه  به  رو  مرید  چل  چنى 
یلغار کردشان  شوان  تا  رو  کفار79چند  قالچۀ  پاى  و  یاوان  تا 
زمین و  نشتن  مسکن  چو  ساتى  آفرین180.  جهان  ستایش  کردن 
مردار خوکان  چنى  شیخ  ساالر80دیشان  وینۀ  به  مگیلو  ویل  ویل 
ور به  بکردش  رهبانان  خرقۀ  دلبر  عشق  پى  بزار  مگیلو 
کشیشان چنى  بستن  پریشانزنهارش  خاطر  ضعیف81  زرد  رنگ 
یکسر مریدان  نزد82  و  ورانورلوان  مدران  ونش  دان  سالم 
بى شو185. جه دور صنعان گردین بستن کو زایلۀ  یاران  جه  خیزا 
کامل شیخ  اى  واتش  باطلخلیفه  فکرى  چى  َکفتنى  چیش  پى 
پرستچى چیش دین حق َور مدى جه دست بت  شاه  دین  به  بیت  قایل 
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زمزم چشمۀ  جه  شریف  کعبۀ  مریمجه  بَدن  دین  والت  بى  آماى 
تسبیخات کون  توحید  و  ذکر  صالتتکون  وعدة83  یاهوى  یاهو  کون 
جاران هرده  تکبیر  آواز  کون  یارانت190.  چنى  دعا  به  دست  کون 
پیت84 نین  مردن  عرصات  ریتخوف  نه  ها  مردن  مرگ  جه  بکر  خوف 
یار85 عشق  جه  تو  شیخ  اى  چیشن  ساالریه  شیخ  اى  تو  پرى  عیبن 
بو درونت  جه  خاصن  حق  بوعشق  رهنمونت  دنیا  دو  هر  جه 
فروش مى  مست  ترساى  عشق  جوش86نک  مدو  درون  مسلمان  پى  دایم 
جوشا درونش  اژنى  اید  صنعان  خروشا195.  و  جوشا  وهار  سیل  چون 
گو هرزه  هرزة  راویار  کووات  جه  تو  دین  کو  جه  من  هى  هى 
دلبرن دین  ایمانم  و  محشرندین  روز  خوف  جه  پروام  چه 
ویت خداى  عشق  به  آزارم  بدن  ریتوس  جه  بیو  خیر  راوه  به  بشو 
نزانى احوال  فقیر  موانىملعون  که  پى  سود  بى  افسانه 
سپردم ویت  پى  یکى  ایمان  ویردم200.  رو  او  خداوند  جه  من 
کنشت کلیساى  ناقوس  نالۀ  ِگشتصب  مسلمانان  دین  جه  خاصترن 
عنبرین زلف  سیاى  کالفۀ  جو  خلدبرینتامى  جه  الم  جه  خاصترن 
دلبر دست  جه  مى  بادة  کوثرجامى  آب  جه  الم  جه  خاصتر 
َکفتن درون  و  ترسام  عشق  نفتننه  بلیۀ  درونم  واچى 
دلبرن عشق  آشفتۀ  سرم  محشرن205.  روز  خوف  جه  پروام  جه 
جانان روى  مست  شیوة  پرى  مسلمانانمن  ِگشت  دین  جه  بیزارم 
زار به  مگیلو  خوك  چنى  کى  جهاندارتا  ماه  میو  رحمش  کى 
هراسان احمد  دین  جه  نبوم  که  آسان87تا  به  رحمى  دست  جه  میو  کى 
کارنى هرزه  هرزه  گرفتارنىدیارن  حال  جه  خبر  بى 
نیاوان پنت  عشق  جفاى  البت88  تاوان210.  ندارى  نزانى  احوال 
سردا و  ریزا  اسرین  وات  دردااید  و  دشت  و  خوك  چنى  کرد  روش 
دام89 و  نمیو  دیشان  عاممریدان  و  خاص  تانه  تیر  و  کردش  تن 
باطل بى  کردین  سعى مان  ذاجاللواتن  داناى  مثل  بى  ذات  به 
راست راه  راکۀ  سر  به  نناسماورو  حق  ترساى  دین  جه  هورگیال 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

دلبر215. امجار راکۀ عشق کربوش به ور90 دین  جه  هورگیالش  نین 
وردا نه  بانکش  هوش  به  آما  سرداچون  و  بکرد  زمین  روى  خاك 
راوه به  بشین  یاران  وات  کاوه91یکى  شار  به  بکن  رو  دیسان 
هند ملک  و  تا  مشون  [وات]  سمرقندیکى  و  تا  مشون  وات  یکى 
سبحان پادشاى  لطف  به  [وات]  خوراسانیکى  آغۀ  خدمت  و  مشون 
غزنین220. یکى وات جه دست تانۀ منامین شار  و  مشون  ها  منیج 
کشیشان تانه  دست  جه  وات  کرماشانیکى  و  تا  نین  مدارام 
فارس شار  و  تا  مشون  وات  اخالصیکى  به  یاوران  چم  و  موینون 
اصفهان و  تا  وات  سبحانیکى  ذات  به  مبرون  پنا 
سبزه زار و  تا  مشون  وات  کفاریکى  قوم  اى  تانه  تاو  جه 
فکرن چه  اینه  واتش  خلیفه  ذکرن225.  وعدة  یه  پا  و  هوریزن 
زالل آو  به  َکین  تازه  الیزال92وضو  حى  نماز  بکرین 
پریش بگیرین  ذکر  کورة  ریشاوسا  درون  شیخ  رام  ببو  بلکه 
آفرین جهان  الطاف  جه  دینبلکم  راکۀ  و  باورین  صنعان 
صال ایدن  هر  واتشان  اهللایاران  ذات  به  ببرن  پنا 
یاهو23093. در ساعت خیزان گرتن دست وضو حق  به  پاك  اخالص  و 
مریدان جرگۀ  ذکر  پاى  و  سبحاننشتن  پادشاى  ستایش  کردن 
میو هو  من  ا  یاهو  نالۀ  کوجه  و  کش  صحرا  جرگ  به  ًکفت  کزه 
وار به  آمان  ِگشت  والحاصل  جبار94مالن  پادشاى  ذکر  و  بین  مدهوش 
دردا و  دشت  چى  جانورى  سرداهر  جه  آمان  تاو  به  خروشا 
مریدان کورة  الى  و  یاوان  تا  سبحان235.  ذات  به  مواتن  صدف 
یلغار95 به  آمان  ستیزان  غفار96خوکان  پادشاى  نام  جه  بین  سرسام 
ذکره وه کورة  هیبت  جه  فکره وهلرزان  شین  هم  به  نیان  چم 
هوشصنعان اید اژنى دى دل آورد به جوش جه  شى  مى  و  هم  به  نیا  چم 
وردا نه  بانکى  هو[ش]  به  آما  سر[دا]چون  و  بکرد  زمین  روى  فک 
شرمسارى جه  مگروا  زار  زار  بارى240.  درگاى  و  حاجت  به  کرد  رو 
استغفار و  توبه  رب  یا  شرمسارمواتش  بندة  تقصیر  جه  بویر 
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تقصیر بنده  جه  کرم  خواجه  کبیرجه  پادشاى  بکره  عفوم 
بى شمار کرم  کین  تو  شرمسارسواى  بندة  گناى  ببخشه 
کرمدارنى معبود  که  حى  شرمسارنى97یا  بنده  جه  آگاه 
حالم جستۀ  به  بیو  رحمت  با  زخالم24598.  کرى  تن  سفید  سکۀ  بى 
شمار بى  کرم  عصیان  دریاى  ستارجه  سترپوش  بکره  عفوم 
کنده وه بر  جه  زنهار  وات  شنده وهایدش  تسبیح  گرت  دستش  دو  هر 
سجود و  لوا  خاك  و  معبودرونیا  درگاى  جه  زار  [و]  بگروا 
بارى درگاى  جه  آمان دا  زارىلیش  َمَکره  صنعان  اى  واتش 
خروش به  آمان  تمام  مالیک  سرپوش250.  ستار  کرد  عفوت  آنا 
پا و  هوریزا  اژنى  اید  راصنعان  و  بشین  با  مریدان  به  وات 
برین بى نیاز  درگاى  به  باورین99پنا  جا  به  خدا  فرمودة 
کردن شکرانه  مرید  و  آوردنخلیفه  کعبه  روى  به  رو  دیسان 
بردن ترسا  پى  خبر  سپردنکشیشان  آهر  دست]  [به  نفت  شیشۀ 
نور وینۀ  سوز  هیبت  جه  گرا  غفور255.  پادشاى  لقاى  سوز  جه 
ستیزا  لرزا  ویش  گمراهى  ریزاجه  مروارى  چون  هونین  اسرین 
شنده وه دست  جه  مى  بادة  کنده وهجام  یک  یک  حیتاران  کرپۀ 
ُگل پرچین  و  بکرد  بى تحملریحانان  و  مکند  پیاپى 
بى اندیش ماه  دایه  به  دلریشواتش  صنعان  چنى  کرون  چیش 
ویشان دین  و  لوان  هم  ماچان  ایشان260.  درونش  من  جه  معلومن 
رسول دین  جه  بى  بیزار  من  قبول101پى  کرد  خوکان100  شوانى  من  پى 
بَرده وه بت  و  سجده  او  من  کرده وهپى  کعبه  ترساى102  من  پى 
ویشان دین  جه  هورگیال  من  کیشانپى  سیاست  غراب  چند  من  پى 
ویرده شیرین  گیان  جه  او  من  برده103پى  بیهودش  جفاهاى  من  پى 
عالج ندارون  حق  راکۀ  سیواى  عاج265.  جه  بیزارم  دماش  و  مشون 
مویرون کوران  بتخانه  جه  َمکرونمن  کعبه  آستانۀ  به  رو 
دست جه  مبو  چیش  چوب  پارچه  پرست104بت  بت  ترساى  دین  به  لعنت  صد 
سرور رسول  حاجت  و  کمتربلکه  بنده  اى  تقصیر  جه  بویر 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

تر سول  وینۀ  خیزا  و  وات  بَراید  بیابان  راى  و  نیا  رو 
ثناش270. دایه [و] کشیشان َکفتن و دماش مکردن  اعزازوه  به 
تابان ماه  اى  پنش  وات  یاوان[دایه]  خاطر  به  فکرن  چه  اینه 
دست جه  ورمدى  عیسات  پرست مردین  حق  دین  راکۀ  و  مشى 
پرمى همیالى  تو  پرى  مویرىعیبن  دین  جه  حق  راکۀ  پرى 
باوان نازار  نونمام  هى  بتخانانار  جه  تو  نین  شرمت  مر 
کلیسا جه  تو  نمترسى  َمر  عیسى275.  انفاس  دین  جه  برمشى 
سفیدم شیر  کردى  فرامش  امیدممر  جاى  به  مبو  کى  هنى 
باد و  مدره  ساله  چند  شاد105رنج  و  بنشه  ویت  دایه  چنى 
آزارم َدر  وس  دایه  به  بیزارمواتش  خیلى  عیسى  دین  جه 
خاوم به  آما  رسول  من  چاومامشب  بیناى  نور  به  بى  روشن 
بر و  آمام  من  تاریک  یانۀ  جه  بان َسر280.  بیناى  ذات  به  بیم  قایل 
قبول مکردى  من  حرف  رسولاگر  دین  به  باوردى106  ایمان 
فرمانین بنده  بلى  کنیزانین107دایه  کمتر  مواچى  چه  هر 
یاران الى  و  آمان  دا  واران108یلغار  چون  اسرین  چم  به  مریزا 
انده بار شیخ  پاى  و  دست  و  زنهارًکفت  صد  زنهار  آمانن  واتش 
داور دهندة  پادشاى  عشق  به  یکسر285.  پرست  بت  دین  جه  بیزارم 
خوشحال بى  خیلى  اژنى  اید  ذ[و] الجاللصنعان  داناى  دیارگه  کرد  رو 
غفار پادشاى  تون  به  امیدم  شرمسار109وات  بندة  گناى  ببخش 
الینام حى  بو  رضات  اسالم111وختى  دین  به  ماورى  ترسا 
سبحانى به  ذات  دینن  کرده  رهبانى َگشت  خرقۀ  مدى  صنعان  به 
سخت290. جه مغرورى ویم اى بندة بدبخت مینتان  گجاو  و  وستى 
تاوان بى  کوم  جه  چیشن  من کردى چوپان ِگشت چنى خوکان111تقصیرم 
ترسا شار  و  تا  گیالوه  بى همتا112شیخ  لطف  جه  خوشحال  بى  خیلى 
زرنگار قصر  شار]  [و  یختسار113بردشان  کردن  بى  بتان  چه  هر 
تبارش خوش  قوم  چنى  شارشدلبر  ناحیۀ  احشامات  اهُل 
قبول کردشا  همتا  بى  یکتاى  رسول295.  و  خدا  به  آوردن  ایمان 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

باکنى بى  هم  معبود  که  افالکنىحقًا  نه  کنندة  ایجاد 
پیغمبر دین  آیین  به  منوراوسا  ماه  نکاح  بستشان 
خجت و  کردشان  دلشاد  و  وختیاران  چندى  و  تا  تدارك  کردن 
طیار کردشان  شادى  زرکاراساسۀ  قصر  و  خالیق  آمان 
شنگ300. صداى114 مطربان سوز خوش آهنگ شوخ  شیداى  قمریان  رفیق115 
خم جه  پروا  بى  مهوشان  همنازك  چنى  گرتن  چوپیان  دست 
ختن آهوى  چون  ناز  به  چمنمگیالن  غنچۀ  ُگل  وینۀ  منمانا 
بى شادى  اساسۀ  ایوار  تا  رو  بى116چند  خداى  الطاف  جه  ِگشت  یه 
دلبر قصر  و  لوا117  هم  خاورصنعان  خورسید  پا  و  هوریزا 
مشترى ماه  برج  و  بى  داخل  پرى305.  پریزاى  پابوس  و  کردن 
زمین و  بنشت  ونش  کرد  العالمینسالم  رب  ذات  شکر  کردن 
بان سر بیناى118  چون  بى  لطف  بربه  و  آما  هم  دلشاد  و  صنعان 
خواب نه  نیا  سر  شوق  جه  بى  جهانتابفارغ  ماه  عشق  جه  بى  آزاد 
هم صنعان  شیخ  ماجراى  بى  همتمام  به  یاوان  هم  ناز  ترساى  چنى 
ذات اسم  نام  چنى  با  اهللا  یا  همتات310119.  بى  پاکى  لقاى  بخور 
مقربانت عظیم  عشق120  مالیکانتبه  توحید  ذکر  به 
آفرین جهان  ویت  غفورى  امین121به  رسول  خاص  معراج  به 
فتى ال  عرصۀ  سوار  شا[ى]  به  اتىهم  هل  سورة  بى  نازل  پریش 
رسول نازار  یار  چهار  عشق  قبول122به  اجابت  َدم  او  جتى  با 
مختار مصطفى  آل  چنى  با  هم  شرمسار315123.  بندة  گناى  ببخشى 
پاك اصحابان  اخالص  صدق  خاكبه  شهیدان  درون  سوز  به 
اکبر خداى  یا  کر  قبول  بان سردعام  بیناى  تو  توفیق  به 
هم به  منیشان  یاران  وختى  غمهر  به  و  صنعان  کتاب  مواچان 
یاد کرو  کتاب  یاوران  کس  شادهر  به  بنشین  یاوران  چنى 
سالم هزاران  درود  هزاران  علیه السالم320124.  محمد  بر  ما  ز 
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

پى نوشت ها:
1. اصل: جراه.

2. اصل: جگشت.
3. اصل: بسجادت.

4. اصل: نور.
5. در نسخۀ دوم: ناگاه که صنعان نگاه کرد جه دور / قلعۀ دیارن چون شمع کافور

6. در نسخۀ دوم: بشین و پابوس قبلۀ ورینم / شاى نوبر نمام شوخ شیرینم
7. اصل: مواجى.

8. در نسخۀ دوم: قربانیم.
9. در نسخۀ دوم: مریدان.

10. اصل: براى.
11. اصل: جالى.

12. اصل: بمریدان.
13. اصل: جدو.

14. در نسخۀ دوم: رونیاه و راه.
15. در نسخۀ دوم: تا یاوان.

16. در نسخۀ دوم: ویش وست نروى خاك.
17. در نسخۀ دوم: مه جمین جامن.

18. در نسخۀ دوم: نخاو.
19. در نسخۀ دوم: دیده و گیانمن.

20. در نسخۀ دوم: بطاقى ایدن کعبه مرادم.
21. در نسخۀ دوم: شو.

22. در نسخۀ دوم: دایم.
23: اصل: یکشخصى.
24: اصل: بیقراریون.

25: اصل: زلیل.
26. در نسخۀ دوم: ذلیل و زامدار دورى یاریون.

27. در نسخۀ دوم: اسرین جه دیدش چون سیل موارو.
28. ترسا اید اژنى خیزا به صد ناز / چنى کناچان آما به پیشواز.

29. اصل: بوینه.
30. اصل: جسر، بیت 30 نسخه اول در نسخۀ دوم وجود ندارد.

31. اصل: بتحقیق.
32: اصل: بالوه.
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

33: اصل: خاك سار.
34: اصل: نجرگم.
35. اصل: جکیان.

36: اصل: بحاجت.
37. در نسخۀ دوم: خیلیون.

38. در نسخۀ دوم: خیاالن خام ندل باورو.
40. اصل: درونریش.

41. در نسخۀ دوم: مسلمان چنى ترسا چون مبو.
42: اصل: جى.

43. در نسخۀ دوم: مواتم.
44. در نسخۀ دوم: یکسر.

45. در نسخۀ دوم: پنم.
46. در نسخۀ دوم: پى چى رسواى مکرى پى ویت.

47. در نسخۀ دوم: طبل.
48. در نسخۀ دوم: کشیدت.

49. در نسخۀ دوم: مژان.
50. در نسخۀ دوم: شعشعه.

51. در نسخۀ دوم: ترنج.
52. مصرع هاى این بیت در نسخۀ دوم جابه جا شده اند.

53. اصل: بصنعان.
54. در نسخۀ دوم: کیکاوس کى.

55. در نسخۀ دوم: دوم کتابان قرانان یکسر.
56. در نسخۀ دوم: نَراى.
57. در نسخۀ دوم: نَروى.
58. در نسخۀ دوم: بَفریاد.

59. در نسخۀ دوم: شى و یاد.
60. این بیت در نسخۀ دوم نیامده است.

61. در نسخۀ دوم: مریدان وات اى شیخ رسوا مبى.
62. در نسخۀ دوم: ویردم.

63. در نسخۀ دوم: ایمان دیده.
64. در نسخۀ دوم: محوت کرد نَدل تمامى آوراد.

65. در نسخۀ دوم: شیخ تا به چندى سال.
66. در نسخۀ دوم: صنعانش نیا بروى نازوه.
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67. اصل: جهجران.
68. اصل: جعشق.

69. اصل: هر چل مریدان رونیاه نراه.
70. اصل: جه عشق.

71. در نسخۀ دوم: ِگرد لوا و باد.
72. در نسخۀ دوم: شخصى عظیمى.

73. در نسخۀ دوم: با چنى خدا و حضرت رسول.
74. در نسخۀ دوم: زاناش بَصریح یه خاوش بردن.

75. این بیت در نسخۀ دوم بیت 139 است.
76. در نسخۀ دوم: انشااهللا َکرین پشت و پناوه.

77. در نسخۀ دوم: کوره.
78. قافیه این بیت در نسخۀ دوم به صورت فرمانیم و صنعانیم آمده است.

79. ابیات 178 ـ 179 نسخۀ اول در نسخۀ دوم به صورت جا به جا آمده اند.
80. بیت 181 در نسخۀ اول در نسخۀ دوم نیامده است.

81. اصل: ضایف.
82. اصل: نزاو.

83. در نسخۀ دوم: واده.
84. در نسخۀ دوم: دنیا بى وفان سود ندارو پیت.
85. در نسخۀ دوم: جه سودى دارو بتو عشق یار.

86. این بیت در نسخۀ نیامده است.
87. در نسخۀ دوم: کى میوم بدست صنم به آسان.

88. در نسخۀ دوم: یقین.
89. در نسخۀ دوم: مریدان واتن نمیو آرام.

90. در نسخۀ دوم: دین راکه ترسا گرتنش نور.
91. در نسخۀ دوم: کعبه.

92. در نسخۀ دوم: ذوالجالل.
93. در نسخۀ دوم: و اخالص خاص بحق کردن رو.

94. در نسخۀ دوم: غفار.
95. اصل: بیلغار.

96. ابیات 234 - 236 نسخۀ اول در نسخۀ دوم وجود ندارند.

97. ابیات 241 - 243 نسخۀ اول در نسخۀ دوم وجود ندارند.
98. قافیۀ این بیت در نسخۀ دوم به صورت حالتموه و خجالتموه آمده است.

99. قافیۀ این بیت در نسخۀ دوم به صورت برمى و باورمى آمده است.
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نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى) /مظهر ادواى

100. اصل: خکوکان.
101. در نسخۀ دوم: پى من چند سالن عاجش کرد قبول.

102. در نسخۀ دوم: ترك مال.
103. قافیۀ این بیت در نسخۀ دوم به صورت ویردن و وردن است. مصرع دوم: پى من چند جفاى بیودش 

وردن است.
104. ابیات 266 - 267 نسخۀ اول در نسخۀ دوم وجود ندارند.

105. در نسخۀ دوم: رنج چند سالم باوره و یاد / رنج دایۀ ویت مدره و باد.
106. در نسخۀ دوم: کردیمان بشین.

107. این بیت در نسخۀ دوم وجود ندارد.
108. در نسخۀ دوم: ایدش دى آما تا و الى یاران / مریزا و چم اسرین چون باران.

109. وات شکرم بتون پادشاى غفار / تو بخشاى گناى بنده عصیان بار.
110. وات ار رضات بو حى ال ینام / ترسا ماورى بدین اسالم؛ در نسخۀ اول ماورى به صورت ماوارى 

آمده است.
111. تقصیرم چیشن جه کون تاوانم / کردى و چوپان جرگه خوکانم.

112. در نسخۀ دوم: کشیشان درالد حاضر بین جالش / هر یک َجالى مکردن ثناش.
113. این بیت در نسخۀ دوم در قالب دو بیت زیر آمده است.

بـردشـان و شـار قصـر زرنگـار آمـان و پیشـواز خالیق هـزار  
صنعان چون یاوا به  قصر  زرکار   هر چى بتان بى کردن یختسار  

114. در نسخۀ دوم: صوت.
115. در نسخۀ دوم: ناله.

116. در نسخۀ دوم: لطف اهللا بى.
117. در نسخۀ دوم: صنعانش بِبَرد.

118. در نسخۀ دوم: میناى.
119. ابیات 308 - 310 نسخۀ اول در نسخۀ دوم وجود ندارند.

120. در نسخۀ دوم: به عرش عظیم.
121. در نسخۀ دوم: ختم المرسلین.

122. این بیت در نسخه هاى دوم و سوم وجود ندارد.
123. این بیت در نسخۀ دوم وجود ندارد.

124. ابیات 317 - 320 در نسخۀ دوم وجود ندارند.
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واژنامه:
«آ»

آراگیل: آواره، سرگردان
آما و الوه: از کنار آمد         

آو: آب
آهر: آتش

«الف»
اسرین: اشک          

اژنى: شنیدن                
او رو: آن روز

اوسا: در آن زمان، در آن وقت   
اید: این را       

ناراحت  آوردن،  درد  به  ایشان: 
شدن

ایسه: االن، اکنون             
آفتاب،  غروب  نزدیک  ایوار: 

عصر
«ب»

بانسر: باالى سر         
باوان: خانوادة پدرى     

بَتاقى: بدون شک
برز: بلند         

برشى: فرار کردن، خارج شدن   
بزانو: بداند

بسوچنى: سوختن    
بشین: برویم           

بَالم: ولیکن
بول: گرد و خاك   

بیخوش: خالص، ناب    
بِیان: بیایند

بى بر: بى ثمر   

       
به وار: به پایین   
بواچون: بگویم

به ور: در بر کردن
«پ»

پشتان: همبستر       
پنش: به او                  

پى: براى
پى چیش: براى چه

«ت»
تاسخ: در آرزوى دیدار            

تانه: طعنه
«ج»

جمین: صورت زیبا        
جه کوم: از کجا              

جه الم: در نزد من
جه: از
«چ»

چاو: چشم             
چم: چشم                   

چنى: همراه
«ح»

حیتاران: کنایه از زلف سیاه
«خ»

خاو: خواب اید: این را      
خجت: با سرعت، با عجله       

خم: غم
خیزا: بلند شدن

«د»
دایم: همیشه       

دخیل: کمک کننده   

      
دما: عقب

دیار: آشکار شدن        
دیتم: دیدم                    

دیشان: دیدند
دیسان: دوباره    

دیل: اسیر                  
دى: دید

«ر»
راکه: راه         

راویار: رهگذر               
رو: روز

روژ: روزها               
روى: روزى                  

رونیا: به راه افتادن
ریت: در راه تو

«ز»
زام: زخمى        

زانا: فهمید، دانست 
زوخاو: خون سیاه.

«ژ»
ژیان: زندگى

«س»
ساتى: لحظه اى           

سول رژیده: چشمان سرمه شده
«ش»

شار: شهر     
شند: انداختن               

شوانى: چوپانى
شو: شب                 

شیت: دیوانه 
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شیدا مبى: دیوانه مى شوى
شى: رفت

«ص»
صب: صبح

«ط»
طیار: آماده کردن

«ع»
عبدالم: نیکان، صالحان

«غ»
غراب: عقاب سیاه

«ق»
قاقم: حیوانى از خانوادة راسویان، 
پوستى  داراى  و  سنجاب  شبیه 

نرم و سفید است
قالچه: قلعه کوچک

«ك»
کزه: سوزش      

َکفتن: افتادن        
کون: کجا
َکین: کنید

«گ»
ِگرت: گرفت      

گردین: همه ما      
ُگر: آتش سوزان

ِگجاو: امواج تند          
ِگشت: همه                   

گونا: گونه
«ل»

الال: التماس کردن، ناله کردن  
لوا: رفت          

لیم: به من

«م»
مدران: ایستادن

مدروشو: مى درخشد    
مستانى: خریدن، نمى خرى
َمشون: رفت                  

َمالن: پرندگان         
مگیلو: مى گردد

منمانا: نشان دادن، آشکار کردن    
منیچ: من هم              

مواتن: مى گفتند
مواچى: مى گویى             

موارو: مى بارد     
موانى: مى خوانى

مورشى: فروختن، نمى فروشى    
مینت: سختى

«ن»
نمام: نهال         

نناس: نشناس      
نونمام: تازه به دوران رسیده

«و»
واتش: گفت              

وات: گفت                    
واران: باران

واده: زمان، مدت   
ورانور: در مقابل، روبرو    

َورمدى جه دست: از دست مى دهى
وزى: انداختن           

وستى: انداختى            
وس: کافى است

َوش آماى: خوش آمدى        
َو الى: به نزد         

ونش: به سوى او
ون: خون               

وهار: بهار 
ویت: خودت

ویر: هوش 
ویردم: گذشتم 
ویرد: گذشتن
ویش: خودش 

وینه: مانند، مثل 
ویم: خودم

ویل: سرگردان
«ه»

ها نه ریت: در راهت است
هرده جاران: بارهاى دیگر، مانند 

قبل
همیال: نام معشوقه

هنى: دیگر 
هورگیالم: بازگشتم 

هوناو: خوناب
هوریزا: برخاستن 
هوریزه: بلند شو

«ى»
یاگه: جا، مکان 

بین  از  کردن،  نابود  یختسار: 
بردن  
یخه: یقه

یلغار: دویدن بر فوج دشمن، در 
اصل ایلغار بوده، حمله، یورش
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