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  بهرام و گل خندان
  

  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

 در ايام سابق پادشاھي به نام بھمن شاه در شیراز حكومـت مـي كـرد                

. پسر بزرگه بھرام نـام داشـت و پـسر كوچكـه  حیـدر     .كه دوپسر داشت    

ــاوري    ــواني و جنگ ــدر از ســنین كــوچكي درس و مــشق پھل بھــرام و حی

آموخته و در تیر اندازي و اسب سـواري، كـسي بـه گـرد پايـشان نمـي                    

كیل و ياران صـمیمي ،       و روزي بھرام ھواي شكار كرده و با وزير و        .رسید  
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شب كـه شـد چادرھـا بـه     .  و اما شكاري نیافتند    در دشت و دمن تاخته    

اما در خواب ديد كـه لنگـر   .پا شد و بھرام ، خسته و ملول به خواب رفت     

ش آمده و جـامي بلـورين در دسـت          اآسمان و زمین موال علي به خواب        

موال فرمود كه اين باده ي حق است و بنوش و ببین كـه چـه مـي     . دارد  

 برج و بـارويي بلنـد كـه در میـان گلـزار و         بیني ؟ بھرام شاه قصري ديد با      

گلستان مثـل نگینـي مـي درخـشد و دختـري مـه جمـال بـر تخـت زري                     

  .نشسته است 

" شـیرين شـاه     " موال بشارت داد كه آن دختر ، گْل خندان اسـت ودختـر            

در ھندوستان و شما قسمت ھم ھستید و بايد در وصـال اش بكوشـي      

مـوال از نظـر غیـب    . ي نیـست   و از سختي ھا نھراسي كه از تقدير گريز        

شد و بھرام با عشق گل خندان  كه يك مرتبه در قلب اش ريشه كـرد ه           

ــد كــه در وي وجــد و ذوقــي عجیــب بــه شــعر و     ــد و دي ــود از خــواب پري ب

  .موسیقي  پیدا شده است 

ھوا روشن شد و او سازي خواست وديد كه نوا و نغمه چنـان از دل اش         

دلـشاد  . رون اش فـواره مـي زنـد    مي جوشد كـه انگـار چـشمه اي در د    

شد و ھمراه ياران از نو ھواي شكار كرده و در بیـشه ، شـیري ديـد كـه                  

ھمه ترسان در رفتند و وزير و وكیل ھرچه فرياد بـر آوردنـد كـه برگـردد او             

ــزدان اســت   : " گفــت . گــوش نكــرد  مــن غــالمِ  مــواليي ام كــه شــیر ي

   . "ووقتشه كه من نیز دل و جربزه ام را بسنجم 

بھرام ، پنجه در پنجه ي شیر انداخت و وقتي شیر را در خـون غلطانـد ،             

  .فرين گفتند آھمه انگشت به دھان مانده و به او 

برمي گشتند به شیراز كـه بھـرام و اطرافیـان اش ، كـارواني ديدنـد كـه                

بھرام دل اش   . مردم ھمه  زّوار امام رضا بودند  و مي رفتند به خراسان              

مـن بـا   : "    تعريف كردن خواب اش به وزير و وكیـل گفـت         تاب نیاورد و با   

اين كاروان مي روم  كه دلـم سـخت  ھـواي زيـارت كـرده و ازآنجـا نیزبـه              
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به پدرو مادرم بگويید كـه اگـر قـضا و قـدري شـد و       . ھندوستان مي روم    

  .  "  برنگشتم حتما حاللم كنند 

ك اش  در راه از آنجا بشنويم كه مدتي گذشته و بھـرام بـا سـمند تیـز تـ       

ھندوستان است و موقعي كه از شھري رد مـي شـده شـاھدختي بـه               

 مـي افتـد   چشم اش بـه او   بوده"حسین شاه   " كه دختر   " ماه انور " نام  

  ." واز دايه اش مي خواھدكه او را ھر جور است  پیش او به قصر بیاَوَرد

از بھــرام و مــاه انــور رو در روي ھــم از حــال و ھــواي يكــديگر بــا ســاز وآو 

خبرمي گیرند وشبانه بزمي  به پا مي شود و ماه انور تصمیم مي گیـرد     

كه نیمه ھاي شب به سراغ بھرام رفتـه و از عـشق و وصـال او سـیراب           

درويـشي سـبز پـوش و    . شود كه رويايي او را از خـواب بیـدار مـي كنـد          

نوراني ندا مي دھد كه از اين  طمع خام بگـذر كـه نـصیب و قـسمت تـو           

است كه به زودي ، گذر او نیز به اينجـا مـي            " حیدر شاه   "  ،   برادر بھرام 

  .افتد 

رخصت خواست و بـا اسـب تیـز تـازخود از       " ماه انور   " صبح فردا بھرام از     

در بـین راه مـردي ديـد      . قصر فاصله گرفت و در گرد و غبـار راه گـم شـد               

فقیر و محزون كه در كنجي نشسته و چون به او نزديـك شـد و در كـالم            

زت وحكمت ديد و در رفتارش ادب و فرزانگـي ، بھـت اش گرفـت و      اش ع 

  :از حال و روزش پرسید 

ھمه عمر در پي حكمت دويدن ، پیرم كـرده و يوسـفي گـم گـشته در               " 

قعر چاھم كه در اين زمانـه ، كـه ھمـه درفكـر رياَينـد و ربـا  ، حكیمـان و                 

 ذلــت و  و يــا كــه درنــدفرزانگــان اگــر عملــه ي ظلمــي نباشــند  يــا در بند

  ." كه باشي حال وروزت بد و بد تر ھماسیر غربت. خواري

بھــرام كمــي انديــشید و بعــد ، مــشتي طــال و جــواھر ھديــه ي آن مــرد 

  :سخندان كرد و گفت 
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جامه ي فقر و درويشي برَكن كه اين حكمـت ، ھـر چنـد ديـر امـا سـر          " 

يـده  انجام عزت را نثار تو كرد و مرا شیفته ي ِخَردي كه در كمتر كسي د    

اما فراموش نكن كه نه فقط خرد مندان ، بلكه فلـك نیـز از دسـت        . بودم  

  !"تقدير، فرياد ھا  سر مي دھد 

" بھرام از كوه و كمر چون برق گذشـت و سـرانجام رسـید بـه سـرزمین                

ــاه   ــیرين ش ــر     " ش ــايي ب ــن ، چادرھ ــت و دم ــار در دش ــضاي روزگ و از ق

 جويـاي نـامي اسـت    افراشته ديد و وقتي فھمیـد كـه ھرچـه بزرگـزاده و     

، با عبور از میـان چادرھـا ،         " گْل خندان   " چادري بر افراشته تا كه امروز       

 ، برخواھد گزيـد  بـه ھمـسري   بـا نثـار گلـي    يكي را  كه  خود مي پسندد   

فوري دست به كار شـد و چـون چـادري شايـسته نیافـت  بـه يـك چـادر             

ت بـي  رسـید كـه يـك رعیـ    " شیرين شاه " مندرس قناعت كرد و خبر به      

" گـل خنـدان   " چیز ھم  ،چادري حقیر برافراشته و مي گويد كه عاشِق     

" َحَبــشي غــول " ســلطان ، خــشم اش گرفــت و از غــالم اش  . اســت 

،  ھـم مثـل او   يكـي  مبـادا خواست كه سريع ، آن چادر را آتـش بزنـد كـه         

   .بگیردرا به بازي وي حشمت 

ام ، قـصه  با مشعلي افروخته نزديك مـي شـد كـه بھـر      " حبشي غول   " 

ي دل با او گفت و اينكه چون غريب است و  تازه از راه رسیده ، چـادري        

ارزنـده ي ايــن ضـیافت نیافتــه و بـا نثــار يـك قطعــه المـاس پربھــا بــه او ،      

  . خواست كه دريافتن چادري شايان و چشمگیر ، به او كمك كند 

چنین نیز شد و خیمه و خرگا ھي به پا شد كه ھمـه از شـوكت اش در                 

وعده ي ديدار نزديك بود و گْل خندان ھنوز گل سـرخ اش       . رت ماندند   حی

چرا كـه او نیـز بھـرام را درخـواب ديـده       . را نثار ھیچ تنابنده اي نكرده بود        

بود و مي دانست كه  بايد دنبال آن دالوري باشد كـه بـه رويـايش آمـده                 

   .است
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ھـان چـشم   قیل و قالھا به پا بود و گل خنـدان  دم آخـرين چـادر كـه نـا گ            

  . اش به مرد روياھايش افتاد و گل سرخ اش را نثار بھرام شاه  نمود 

 عاشقان سینه چاك كـه ھمـه از شـاھزاده ھـا و اعیـان بودنـد ، بـا ايـن              

تصمیم گْل خندان دچار خشم شده و در اين ھیر و وير بـه سـوي بھـرام             

چـون  ھجوم برده و داشتند او را از تیغ مي گذراندند كه بھـرام ، يـك تنـه        

رستم دستان قدْ  َعَلم كرد و و قتي عده اي را روانـه ي دوزخ نمـود ، بـا            

را بـر سـمندش نـشاند و يـا علـي      " گل خنـدان  " سر و دستي خونین ،  

گويان ، زد به قلـب لـشكر ولـشكر نیـز از تـرس اينكـه مبـادا آسـیبي بـه                 

  .  شاھدخت برسد ، ھمچنان تماشايش كردند 

ه بھرام با آن ھمه زخم ، راه زيـاد دوري        شیرين شاه در فكر شد و ديد ك       

نمي تواند برود و اما نجـات گـْل خنـدان ، كـاري نیـست كـه از عھـده ي                     

افتـاد و بـه او      " آصـف عیـار     " لشكر برآيد و يكھو ياد عیاري مكـار بـه نـام             

  :گفت 

اگر بھرام را بـه چنـگ آورده و گـْل خنـدان را بـه قـصر بیـاَوري ھـم وزن           " 

ھي گرفت و مي داني كـه حـرف مـن نیـز ، حـرف               خود و اسبت طال خوا    

  ."است و باد ھوا نیست 

آصف عیار كـه در ھـر جـايي  يـاراني موافـق داشـت و خبـر بھـرام را بـه                     

گوش او رسانده بودند ، جلد و چابـك خـود را بـه مخفیگـاه وي رسـاند و                    

وقتي كه زخم و جراحت ھاي او را بست و با وي طرح دوستي ريخـت ،            

را بـه ھنگـام خـواب، بیھـوش نمـود وھمـراه گـْل خنـدان           يكي از روزھـا او    

  . تحويل دربار شاھي كرد 

بھرام شاه اسیر زندان شد و اما آن حكیم فرزانـه كـه بھـرام ، يـاري اش          

  .نموده بود ، احواالت را مكتوب كرده و ھمراه قاصدي به شیراز فرستاد

بھمن شاه برآشـفت و قـصد لـشكر كـشي داشـت كـه فرزنـدش حیـدر                   

  :گفت 
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آن فرزانه نوشته كه تدبیر چنان باشد كه خوني  از رعیـت نريـزد و مـن          " 

آن قاصـدنیز بـا مـن       . نیز ، بي نشان رفته و بھرام را نجاتش خـواھم داد             

  ."مي آيد كه اگربلوايي شد و خطري تھديدم كرد فوري خبر بدھد 

" مـاه انـور   " حیدر ، راه ھا رفـت و كوھھـا پیمـود و رسـید بـه ديـاري كـه                     

ت آنجــا بــود و چــون طبــق سرنوشــت ، بــا اوآشــنا شــد و ايــن   شــاھدخ

آشنايي به  ھمدمي و عروسي  كشید ، عزم نجات برادر كرد و ھرچنـد         

ــا   ــت ام ــا رف ــال او  " حــسین شــاه  " تنھ ــه دنب دھھاسلحــشور را مخفیان

اگـر دسـت از پـا       " شیرين شاه   " فرستاد كه مواظب دامادش باشند كه       

  . خطا نمود بي ياور نباشد 

رسید طبل رزم بـر زد و خواسـتار آزادي   " شیرين شاه "  كه به ديار    حیدر

شیرين شاه نیز طبق رسم وسنت ، تك به تك پھلـوان          . بھرام شاه شد    

به میدان فرسـتادو وقتـي كـه ھـیچ كـدام حريـف حیـدر نـشدندبه حیلـه                

  .برخاست 

را بـه عقـد   " تو را آزاد كرده و گْل خندان: " رفت پیش بھرام و به او گفت      

تو در خواھم آورد و امـا بـه شـرطي كـه  دشـمن مـارا در میـدان رزم بـه             

  !" خونش كشي

دو برادر كه با كالھخـود وزره جنگـي ، شمـشیر بـه روي ھـم كـشیده و            

كار اززوبین وتیرو كمان نیز گذشته بـود ، بـه نبـردي تـن بـه تـن از اسـب               

 فرود مي آيند و پنجه در پنجه ي ھم مي سايند كه يكھو صـداي ھـم را                

بھرام مـي گويـد كـه از نـو سـوار      . با زشناخته و يكديگر را مي شناسند   

اسبان خويش شده و در حالي كه شمشیر برھم مي كـشیم  ايـن رزم       

كه به تماشا ايستاده ادامه مـي دھـیم و   " گْل خندان " را تا كنار جايگاه    

وقتي به او رسیديم ، او را چون آھويي از زمین بركنده و از مھلكـه مـي                 

  . زيم كه خدا ، ياور ماست گري
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گْل خندان كه دل تو دلش نمانده بود و ھر لحظه فكر مي كرد كه باليـي     

سر بھرام خواھد آمد سرپا و مضطرب، در حال تماشـا بودكـه يـك مرتبـه            

فرياد بھرام را شنید و اينكه اورا چون عقابي بلندش كـرد و ديـد كـه آنھـا          

شوني كه سوي آنھا مي تـازد  از خطر دورمي شوند و اما آن جنگاور با ق      

حیدر كـه فكـر مـي كـرد تنھاسـت ناگھـان دھھـا        . سخت در افتاده است  

دالور سلحشور ديد كه از او مـي خواھنـد فـوري دور شـود و خـود را بـه                

  .است  "  شاهحسین" بھرام و سوگلي اش برساند كه امر، امر

 "حیدر خودرا بـه بھـرام و گـل خنـدان رسـاندو وقتـي كـه وارد سـرزمین                      

نیز با خدمه و كنیزان به استقبال آنھـا     " ماه انور   " شدند،   "  شاه حسین

بودنـد بـه عـیش و     مھمـان  "  شـاه حـسین  " آمد و تا مدتي كه در قـصر         

  . عشرت روزگاري خوش گذراندند 

ــه شــیراز فرســتاد    ــز ب ــن فاصــله قاصــدي نی ــاريِخ و ازهدر اي ــشان آمد ت  ن

ده و براي ھر دو پـسرش ،  خبردادند و بھمن شاه ھم ،  شھر را آذين كر        

  .يكجا جشن عروسي گرفت و مردم نیز با شادي آنھا ، شاد شدند 

  

١٣٨٨  
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  میرمحمود و سارا
  

  داستان عامیانه آذربایجان
  
  

در قره داغِ  آذربایجان و سّیدی دینـدار بـه          " َورَزقان  " به شما بگویم از قصبه ی       

و از داِر دنیا یک پسر داشـت و  او ھمه ساله به مکه می رفت        " . میرغفار" نام ِ 

دریکـی از سـالھا دیـد کـه پیـری ُرس اش را کـشیده و          .  اسم اش میرمحمـود     

، در سـفر پختـه گـردد و بـا سـرد و گـرم روزگـار            محمـود وقت اش است که میر      

پسرش را راھی مکه کرد و اما سفارش نمودکه سر راه اش در شـھر     .بستیزد  

ضه ی او را در کنـار ضـریح مقـدس ، بـا     نجف، به بارگـاه مـوال علـی رفتـه و عریـ      

  .  صدایی بلند بخواند 
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در داخــل حــرم شــروع بــه ، ھمــراه حجــاج بــه شــھر نجــف رســید تــامیرمحمــود

 که نوحـه ای پـر سـوز و گـداز بـود و در آن بـه احـوال        کرد  ی پدر  خواندن عریضه 

   :داشتخود نیز اشاره 

ام و ھیچ مـرادی نبـود   َقدر ابرھای  ھمه عالم ، برای شھیدان کربال گریسته          " 

حـاال کـه پاھـایم در آمـدن سـست          . که از موال علـی بخـواھم و بـه آن نرسـم              

 را نمـی تـوانم بـه جـای آَوَرم ، تنھـا مقـصودم ،         و بیـت خـدا     شده و زیارت مـوال    

استدعا ییست که از راه دور دارم و آن ھم اینکه ، چون اجل سرآمد ، موال مـرا        

 ھمانـا  محـشور سـازد کـه   حـضرت زھرا  مبربااسوه ی عصمت و پاکی ، دخت پیا       

  . " ھر دو جھان َسرَور لنگر زمین و زمان است و او،

میرمحمود با نـوایی محـزون آن عریـضه  را بـه پایـان رسـاند و وقتـی شـبانه در               

خــواب شــد ، در رویــایش بــوی گــل و ریحــان ، مــست اش کــرد ودر دشــتی از  

ی بـه سـویش آمـد و    شقایق و سوسن ، موال علی را دید که ھمچون کوه نـور    

  :با دادن باده ای به او گفت 

  " براین باده نظر کن و ببین چه می بینی ؟ " 

  :  پاسخ گفت  میرمحمود نگاھی کرد ودر

دیاری نا آشناست و دختری مه جبین که مرا به نام مـی خواَنـد و مـی گویـد          " 

کـوه  سارا ھستم و دلم بی تو،  گرفته و غمگین است و باید که تا دامنه ھای               

  !"چله خانه بیایی 

  :موالعلی گفت 

تقدیر شما به ھم گره خورده وبایـد کـه بـرای وصـال او ، دل بـه دریـا بزنـی و                  " 

در دایـره ی ازل ، شـما نـصیب ھـم بـوده ایـد و        . ھیچ ھراسی جانت را نلرزاَند      

  . "ھمتی بلند الزم است عاشقان را

د و بـا حـالی پریـشان از    میرمحمد تا بخواھد کالمی بر زبـان آَوَرد کـسی را ندیـ      

خواب پرید و با خیال رویایش تا مکه رفت و چون باز آمد  ، نـه تبـسمی بـر لـب                  
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لنگـران او   ِدروزی به مـادرش کـه       . اش دیده شد و نه خوابی برایش باقی ماند          

  :بود با تعریف رویایش چنین  گفت 

 فــراق آرام و قــرار از کــف داده ام و بایــد کــه لحظــه ھــا ی. دعــایم کــن مــادر " 

  "!با ابر چشمانم که پر اشک اند ، تا کوه چله خانه باید بروم .  سرآید 

  :مادرش گفت 

نـدای مـوال علـی ،    . ھر چه بر من گفتی برو به پدرت نیـز بگـو و راھـی شـو                " 

  !" ھیچ ھم بی حکمت نیست 

میرغفار که حدیث دل فرزند شنید ، از او خواست بی درنگ بشتابد که تا کـوه                  

  .اید از تبریز و مرند و خوی بگذرد و راه درازی در پیش دارد چله خانه ب

ــد و بعــد از ســفری دور و دراز ،    میرمحمــود ســرراه اش ســازی از ســازبند خری

  . در پای کوه  وزیبا رخان در کنارشدیدچشمه ای 

 کـه سـازَاش را کـوک    خواسـت  پیش از رسیدن ، به روی صخره ای نشـسته و        

   . شد و با ساز و نوا ، غزلخوان احوال اش کردرا  اما یکھو دل اش یاد ساوکند 

صدای ساز و آوازش ، نوعروسان و  دختران را متوجه  او مـی کنـد و امـا او کـه      

انگار تنھا ترین مردخدا بود و غرق رویایش ، تا سرو صدایی مـی شـنود و مـی                    

 صف کشیده و سرگرم رقص انـد ، نگـاھی بـه آنـان مـی      ، ھمهبیند که دختران 

 آنھاسـت  وبـا نغمـه و    بـین کھو می بیند که  دختر رویاھایش سارا نیز ،  کند و ی  

  : می گوید  چنینآھنگ

بـا  . چشمانت فانوس شبھاست وپیشانی ات قبله ی عـشق        !  با توَام سارا    " 

دل ، بسته ی زنجیر توست و خواھی قـصرش کـن         !  من باش که من بھترینم      

  ! "و خواھی ویرانه اش ساز

، و روزی او را در خـواب دیـده       ھمان مـرد رویاھـایش ھـست        سارا نیز که دید او      

  :طاقت از کف داد و عشق اش را ترانه کرد 

. وقتی تو خواب ، پرسه میان ستاره ھا می زدم ، ماھتابی دیـدم عینھـو تـو              " 

مفتونت گشتم و خواب از چـشمانم گریخـت و امـا اکنـون ، انگـار کـه ھمیـشه            
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 بگذر و پـیش مـن آی کـه ھـیچ مھتـابی            از پیچ و خم ستاره ھا     . خواب بوده ام    

  . "بی آفتاب ، نوری نمی تاباند 

خالیق خبر به میر محمد پدر سارا بردند و میرمحمود نیز پیکی فرسـتاد تـا پـدر                 

اما میـر محمـد     . و مادرش درحال ، اسباب سفر بسته و به خواستگاری بیایند            

ال ، امـری  ، پا تو یک کفش کرد که من دختر بـه مطـرب نمـی دھـم و ایـن وصـ       

  .محال است 

  :میر غفار که پسرش را محزون می دید به میرمحمد گفت 

در طالع ما ستاره ای شوم افتاده و این عنـاد ، پـرو بـال ایـن بلـبالن شـیدا را                 " 

ی پسرم ، آوازه خـوان حـق اسـت و ایـن ذوق اش نیـز ھدیـه            . خواھد سوزاند   

 سـینه ی او را   ، بـه حـج  یک نوید غیبی ، در تشّرف. خدا و بشارتِ  موال علی      

 ایـن  پر از حکمت و الھام کرده و موسیقی در جانش ریشه دوانده و حتمـا کـه                 

اما نیـک مـی دانـم کـه اگـر           ! نخواھد بود بی حکمت   شور آفرینی  ، ھرگز ھم       

بخت و اقبال آدمی بخوابد ، ھر تالشی برای رسیدن به مقصود بیھـوده اسـت                

  . " که تا نچرخد ،  صبحی نخواھد بود ھمچون زمین. و باید که صبرپیشه کرد 

دامـن چلـه   میر غفار و بزرگان طایفه ، بی مراد بازگشتند و اما میر محمود ، در           

  :ماند و گفت خانه 

اگر تیشه ی فرھاد را بیستون شکست ، دل من را اما نه بیستون و نه چلـه         " 

رای ھمچنان استوار می مـانم و نمـی گـذارم کـه سـا     . خانه می تواند بشکند     

  . "مرا ، نه سیل و نه طوفان از من برباید 

میرمحمد دید که سخت تر از میرمحمود ، دخترش نیز فتنه به پا مـی کنـد و در      

و گفـت  " آی نـور " بردو سپرد دست خـواھرش  " تبریز" فر صتی  نیک ، او را به      

:  

خواستگاری سـمج دارد و تـا آبھـا از آسـیاب بیفتـد ، چـشم و گوشـت بـه او                     " 

  . " که دست از پا خطا نکند باشد  
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میرمحمود دید که شھر ، از بوی سـارا خالیـست و شـب و روزش شـد بـه ھـر        

  . کوی و برزنی سرزدن که شاید عطر او را بازیابد 

مادر سارا که عشق پرشور میرمحمود بـه دختـرش را شـاھد بـود و او را چـون                 

تـرش در تبریـز   مجنونی بی قرار می دید ، پنھانی به میرمحمود خبربـرد کـه دخ    

روزی ازسـر اتفـاق      و  ، ویالن و سرگردان رفـت بـه تبریـز           ھم میرمحمود. است  

گذرش به بازار طالفروشان افتـادو آنجـا ھـم   زنـانی دیـد برقـع پـوش کـه فقـط             

امــا .  چشمانـشان پیـدا بــود و ھـیچ چـشمی بــه چـشمان سـارا شــبیه نبـود        

 کرد کـه تـا جلـو    زرگری دید که چشمان ھیزی داشت و مرتب به یکی نظر می  

 انگـار کـه  رفت ، دید نگاھش به جمع زنانیست که در گـوھری اش جمـع انـد و            

  . یکی از آنھا ھم عینھو ساراست 

با دلی پرتپش کنـاری ایـستاد و امـا چـون دیـد کـه زرگـر حیـا و حرمـت سـرش                    

نیست و مرتب به سارا نگاه می کند ، یقه ی اورا گرفـت  و تـا بخواھـد چیـزی               

بعـد ش سـارا عمـه    . و را شناخت و او را از مغازه بیرون کشید      بگوید ساراھم ا  

  :اش را صدا کرد و گفت 

این ھمان میرمحمود مـن اسـت و تـو را خـدا یـک کـاری کـن کـه مـا بـه ھـم                       " 

  !"برسیم 

  :میرمحمود مھمان آنھا شد و حکایت دل  ، با ساز و ترانه چنین گفت 

د و َنری کـه گیـسو نمـی افـشا    یـا . ندیدم دلی شـاد از زمانـه ودلتـنگم از یـار          " 

امـا تـو خورشـید بخـت منـی و چھـره عیـان کـن کـه               . پنداری غریبی بیگانه ام     

  ."طاقت ھجرانم دیگر نیست 

اما دراین میان یکی از دخترعمه ھای سارا حسادت او را کـرد وپیکـی فرسـتاد           

ا  بـ پدر سارا ھم تا به تبریز رسـید     . تا دایی اش میر محمد را از واقعه خبر کند           

مأموران ھم رفتنـد و میرمحمـود را        . شکایت پیش امیر نظام برد      تھمت و افترا ،   

  :با غل و زنجیر به نظمیه آوردند و او گفت 
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در این ویرانه ، زندگی بی عشق ھیچ نمـی ارزد و مثـل یوسـف کـه در مـصر        " 

غریب بود و مثل َکَرم که در آتش عشق اش ، خاکستر شد ، مجنون دورانـم و                  

  . "ریته ای در جلد طاووس ، مرا قربانی رشک و حسدش کرد دریغ که عف

سارا اما تا شصت اش خبردار شدتاب و تـوان اش نمانـد و بـا فریـادی از جگـر ،       

  :به نظمیه شتافت و خطاب به امیر نظام چنین گفت 

.  تباری و بوته ی گلی را غنچـه نکـرده ، نبایـد از بـیخ برَکنـد              وتو باغبان ِملک    " 

 .او در قلب من افتاده که دردم را فقط شـعله ھـا مـی فھمنـد           آتشی از عشق    

عاشقان را این جور سزا نیست و اگر قرار است که اجل سرآید ھمان بھتر کـه        

  ."خون ما به یکسان ریزد که ما ھردو به اندازه ی ھم مقصریم 

امیر نظام حس کرد در این کار نیرنگی است و پنـداری کـه گمـراه اش سـاخته             

مزاحمت وتجاوز به حریم خود  گفتـه دروغ بـوده    ایجادمد ھرچه در  اند و میر مح   

و از میرمحمود خواست تا او نیز ، سخن بگوید کـه وی سـا زَاش را خواسـت و                  

   :،سخن ساز کردبا نغمه و نوا 

در نجـف  ! وقتی کار ، کاردل است و گنـاه مـن نیـست ، حرفـی ھـم نیـست           " 

 از غیب ، مرا با سارا آشـنا  نویدیم ، اشرف بودم و تو حرم خوابم برد و در رویای  

به رسم ایل و دین ، خواسـتگارش شـدم   . ساخت و حاال ، ھردو مفتون ھمیم     

   "!و اما ھمچنان ویالن و سرگشته ام 

امیر نظام تادید که سخن از عشق اسـت و بـازی روزگـار و حکمـت الھـی ، در                  

  :فکر شد و میرمحمد را به حضورش خواست و گفت 

ردی که کم مانده بود خون ناحق بریزم و اما به حرمـت عاشـقان ،   تو کاری ک  "  

 عروسـی ایـن دو    ،این جرم بر تو می بخشم و اما به شرطی که ھمـین فـردا                

   "! را با چشمان خود ببینمدلداده 

قـان بـه   َزر َومیرمحمد ھم به ناچار ، رضایت داد و با آمـدن میرغفـار و تبـارش  از           

روسی سارا و میر محمود شد و آن دویـار ،  شـاد       شاھد ع  نیز تبریز، امیر نظام    

  . وعاشق ، تا بودند و دنیا با آنھا بود ،  به خوبی و خوشی زندگی کردند 
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  شیرین و بیرچک

  
  آذربایجان داستان عامیانه ی

  

" كه از عشق دلي خونین داشت و مفتون مسیحا نازنیني بـه نـام           " اوختاي  " 

  .بود ، وصل يار را اگر درخواب نیز مي ديد باور نمي كرد " بیرچك 

زخم و زبان ايل و تبار نیز به خاطر عشق او بـه يـك دختـر ارمنـي يـش از پـیش               

 رنجورش مي كرد و ھرچه مي گفت كه ايـن كـاردل اسـت و گنـاه مـن نیـست                

امـا اوختـاي ، بـي پـرواي نـام وننـگ در میـانِ مردمـانِ           .كسي اعتنا نمي كـرد      

صدرنگ ، ھر روزه با دامني پر از گل به آستان يار مـي شـتافت و امـا يـار نیـز ،       
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روزي بغـض اش بـه ھايھـاي گريـه شكـست و بـه           . روي خوش نشان نمي داد    

  :بیرچك گفت 

در خـونش بغلطـان كـه مـرا از         تیغ ھالك بر گیر و اين صید مختـصر را ھمینجـا             " 

سرپنجه ي عشِق نگار است كه يابايد خونم        .طلسم چشمانت گريزي نیست     

  ! "بريزد و يا كه از اين دامگه مھر نجاتم دھد

  :بیرچك گفت 

ترك و تازي و گبر و كافر و مسلمان ، در حديث عشق نمي گنجد و اگر واقعـا          " 

در سـاز و نغمـه و نـوا       عاشقي،عوض اشـك  بايـداز چـشمانت صـالبت ببـارد و              

چنـان بكوشــي كــه ِســحِر ايــن طلــسم را چــاره اي جــز الحــان خــوش آھنــگ و  

بايد از زالل چشمه ھـاي معرفـت بنوشـي و بـا آبـشاري از            . موسیقي نیست   

  !" نغمه و ترانه باز آيي تا ببینم مھرورزي ات ، با صحراي دلم چه مي كند

ري در چھـره ي دلـدار نديـده    اوختاي كه تاكنون جز اخم و تخم دلبر، لبخنـد مھـ         

بود ، خوشحال و شاد بخت ، از بیرچـك وداع كـرد و بـه گلـستانِ  خلـوت خیـال           

د ر شھرشـان خـوي ،   .اش پناه برد تا استادي بیابد و مشق سـاز و آواز ببینـد           

پیرمردي فرزانه و خلوت گزين به نـام جوانـشیر بـود كـه مـي گفتنـد سـر پنجـه              

 كند و در جبین ُپر چین و چشمان نافـذش ،   ھايش در نواختن ساز ، اعجاز مي      

  .ھزار راِز پنھان خفته است 

اوختاي به زير گنبد بازار شتافت و  جوانـشیر را ديـد كـه پـشت كـوره ي فـوالد                       

ــغ خنجــري ،   ــر تی ــستاده و ب ــشاَند    گــري  اي . دســته اي از شــاِخ گــوزن مــي ن

سـخن  ھمانطور كه او مشغول كار بود ، اوختـاي سـفره ي دل گـشود و چـون                    

اش تمام شد ، ھیچ جوابي نشنید و به ھمـین خـاطر ھـم تـا چنـد روز آزگـار ،              

  : آمد و رفت و آخر سر، جوانشیر بي آن كه چشم بر چشمان او بدوزدگفت

مي روي كوه چّله خانه و صبور و آرام، زير درختان انجیر آن قدر به انتظار  مـي       "

 و شايد ھم سـالي   نشیني كه  اين چشم انتظاري شايد روزي ، شايد ماھي     

نغمه و نواي زني در صخره ھا خواھـد پیچیـد ورد او را مـي گیـري     .طول بكشد   
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. است و ھمدمش ، آب و باد و خاك و آتـش "شیرين "نامش  . كه گم اش نكني   

اما قبل از رفتن ، برو پیش سازبند و سـازي       . ھرچه به من گفتي به او نیز بگو         

  ."بگیر كه ھنوز مضرابي بر آن نخورده  

اوختاي رفت و روزي كه ماھھا از آن روز گذشته بود ،بـا يـاد دلبنـدش بیرچـك و                  

تلخ از انتظاري كه ھنوز به پايان نرسیده بود با دلي ُپر انـدوه ، نـوايي از سـینه             

اش برخاست و ناگه ھمصدايي ديد و سايه اي كـه دامـن كـشان در كـوه مـي          

او نبـود و امـا    . ري سايه به سايه اش رفت و رسید به پاي چـشمه سـا           . رفت  

گلچھـره اي  .  در امواج چشمه ،تصويري را مي ديد كه بـاال و پـايین مـي شـد                 

. كه زلفان اش عنبر مي افشاند و با سازي بر دست ، میـان برگھـا پنھـان بـود        

اوختاي سر بلند كرد و تا به شاخ وبرگ نـارون چـشم اش افتـاد ، قبـاي نـاز آن                   

وش آمد و آن باال بلند را بـر بـالین اش        مھوش ، مدھوش اش كرد و وقتي به ھ        

  :ديد و چنگ و چغانه بر دست اش ، آھسته و رنجور چنین گفت 

تو شیريني و اما، وقتي كـه زخمـه بـر سـاز مـي زنـي كـاِر ھـزار فرھـاد مـي            " 

ماھھا بود كه مونسم طبیعت بود و كار و بارم  انتظار  و اماديـدنت ھمـان    . كني

بیرچـك  "من در چاه زنخـدان سـوگلي ام    .  ھمان   و اسیِر كماِن ابروي تو گشتن     

آمـده  . اسیر بودم و چاره ھم اگر مي جـستم اآلن بیچـاره اي بـیش نیـستم                  " 

بودم كه نغمه و الحان بیـاموزم و امـا اكنـون  ، ھرچـه در دل بـود پـاك فرامـوش                  

  . "كرده ام  

  :شیرين خنديد و گفت 

. خود بر دلھا مـي زنـم     من  اگر مدھوش نیز كنم دواي آن زخمي نیستم كه            " 

او . نگار عیاري ديگر م و يارمن كارش خطـر اسـت و عـشق اش، رزمـي نـابرابر              

آھنگ شكارھاي ناب دارد و ھیچ سفره اي را بي نان و خورشت نمـي خواھـد        

اما آن سازي كه تو داري خود مرغي خوش الحان اسـت و چـون بـر سـینه              . .. 

رنم گـر قلـب بیقـرارت خواھـد         اش گرفتي و تقه بر مـضرابش دادي، نـواي آن تـ            
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شد و صداي تو ھمان اعجازي را خواھد كرد كه روزي آواي جوانـشیر را صـیقل        

  ."مي داد

ديري نپائید كه اوختاي ، آھنگ اسبي تیزتك شنید و شیرين را ديد كه چنـگ و           

جرأتـي بـه   . ساز برگرفته و در مهِ  قله ، چون پیكره اي از سنگ قد برافراشـت   

بر سیم ھاي ساز زد و تا نوايش با نغمه ھا آمیخت ، كبك ھـا           خود داد و زخمه     

بـال افـشان و درناھـا رقـص كنـان، بـا بـرگ ھـاي آويـشن بـر نـوك ،بـه ديـداري              

  .خنیاگري آمدند كه  در طواف سنگ شیرين ، سر از پا نمي شناخت 

اوختاي از كوه چّله خانه پايین آمد و شد خنیاگري سّیاح و میـان ايـل و تبـار آن                  

گشت و گشت تا كه داستان جوانشیر و پھلواني ھـاي او را از زبـان خلـق           قدر  

شـیرين زنـي   . شنید و ديد كه ھمه از عشق او به شیرين سـخن مـي گوينـد          

شــیر َوش كــه كــه وقتــي حــاكم وقــت بــا حرامــي ھــا ھــم پیمــان شــد و او و    

جوانشیر را در تنگنا قرار دادند ، بي باكانه سوي صخره ھا اسب تاخت و چـون           

 پرتگاھي بود كه جز دره اي ژرف زير پايش نبود و دشمنان نیز در كمـین اش                  در

، آرزو كرد كاش سنگي مي شد و ناموس جوانـشیر را اھريمنـان نمـي آلودنـد              

كه در حال ، پیكره اي از سنگ شـد و چـون حرامیـان در تعقیـب آن غـزال رعنـا            

اسـت  اسب مي تاختند بـه ھـواي آن كـه ھنـوز راھـي فـرا رويـشان گـسترده                     

ھمگي به ته دره اي غلطیده و جوانشیر از مرگ َرسـت و امـا چـون شـیرين را                     

ديد كه با قدي برافراشته رو زين اسبش ، سنگ گرديده ، دلیـران اش را گفـت             

كه از كوه به زير آيند و عھد بندند كه ھر كدام به گوشه اي رفته و بذر رشـادت         

انشیر اما ھفت سـال تمـام  چّلـه     ياران به اصرار رفتند و جو     . بر زمین  افشانند     

نشست و تا كه روزي در نگاه اش آن عروس سنگي جان گرفت و بـه دنبـال او             

تا دشت سبز تاخت و پابه پـاي شـیرين داشـت اسـب مـي تاخـت كـه بـاراني                

ازتـه دره بـه اوج قلـه نظـر دوخـت و ديـد كـه        .گرفت و تگرگـي و اورا ديگـر نديـد      

جوانـشیز  . تیـز چـشم او را مـي پايـد     شیرين ھمچنان ايستاده و چون عقـابي        
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خواست برگردد و اما سیلي مھیب امانش نداد و ديگر كسي او را ھرگـز نديـد                 

.  

 امااوختاي كه از جوانشیر  خبر داشت دم بر نكشید و روستا بـه روسـتا آمـد و     

تا به خوي رسید و خواسـت كـه دسـت و پـاي پھلـوان را بوسـه اي دھـد او را                     

  :نديد و ھمه گفتند 

 با رفتن تو فوالد گرھم ساز خود از سینه ي ديوار گرفتـه و رفتـه اسـت و امـا       " 

ــد     .   شمــشیر ھــا و خنجرھــايي كــه او ســاخته ، دســت بــه دســت مــي گردن

  "راستي مگر اين ساز جوانشیر نیست كه تو بر دست داري؟ 

" اوختاي كـه پريـشان بـود و مـشوش ، شـبي آسـود و سـحرگاھان بـه ديـدار                   

و وقتي آن مھپاره ساز و آواز او را شنید ودر كالم اش كرامـت        شتافت  " بیرچك  

  : و شوكت ديد گفت 

من ماھھاست كه خـواب تـو را مـي بیـنم و بـراي            . رازي است كه بايد بداني    " 

ديدن تو ثانیه ھا مي شمارم و اما روزي خنیاگري از اينجا مي گذشت كه مـي     

 گفـت كـه نـه كلیـسائیان تـورا      گفتند تا ديروز فوالد گري مي كرد و او تا مرا ديد         

بــا نــور الھــي در آمیزيــد و پــاي در راه . خواھنــد پــذيرفت و نــه  مــسجديان او را 

امـا راسـتي كـه تـو چقـدر      . بگذاريد كه خداخود ،راه شما را روشن خواھد كرد     

شبیه آن فوالدگري ؟ اگر جواني و برنـايي ات نبـود مـي گفـتم كـه خـواب مـي          

  !"بینم 

  :و به چشمان بیرچك كه نگريست گفت اوختاي در حیرت شد 

در چشمان توھم  ، نگاھھاي زني خانـه كـرده كـه در چّلـه خانـه ديـدم و اصـال           

  . "خوِد خودت بودي و اما من چرا بازت نشناختم در تعجبم 

  : بیرچك كه دوشادوش اوختاي اسب مي تاخت گفت 

اديـم ايـن   معجزه ھا چشم ديدن مي خواھند و حاال كه از ھررنگ و تعلقـي آز    " 

طبیعت  و نغمـه ھـايش، ھـر چـه را كـه آمـوختني بـود        .سعادت برما مبارك باد     

برمن و تو آموخته اند و حاال كه شادمانه به سوي فرداھا مي رويـم در دل مـن        
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زمزمـه اي از عـشق اسـت كــه مـي گويـد طلــسم تقـدير گسـسته و جھــان ،        

یش و عـشق  آنچنان بزرگ است كه مي شود  جايي ديگر بود و ھمچنان بـا كـ          

  ."خود ،عاشقانه زيست و ھیچ زخم زباني ھم نشنید 

  

        ١٣٨۴دي 
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  نگار و عاشقْ اصالن

  
  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

بـه   كه مـدتھا ي طـوالني خـواب    بود زيبا   ناز و   شھزاده اي   ، روزگاري در ھمدان  

ي از خـواب پريـده و ديگـر، خـواب     مي گفتند بـا كابوسـ    . نرفته بود چشمان اش   

كـه حـاكم آنجـا بـود دْل نگـراِن دختـرش شـده و              " پاشـا شـاه     " . اش نمي آيـد   

 كه بي خوابي او را عـالج    بیايد وبتواند حكیم و رمالي نمانده بود كه باال سرش         

 و از حـال و روز شـھزاده كـه           مـي افتـد   روزي درويشي گذرش به ھمدان      . كند  

   :خبردار مي شود مي گويد 
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در سـاز و پنجـه   .  است و بـس " عاشْق اصالن   " چاره ي اين كار فقط دست       " 

نه كـه خـواب ، بلكـه اگـر     .  ي او جادويي نھفته كه كوه را ھم  خواب مي كند             

نغمه و نواھايي بلد اسـت كـه تـا          .بخواھد مي خنداند و اگر بخواھد مي گرياَند       

  " .مضراب بر ساز مي زند، پرنده ھا نیز مدھوش مي شوند 

مي رسد كه درويشي چنـین و چنـان مـي گويـد و     " پاشا شاه   " خبر به گوش    

. است كه دستان اش در نوازش ساز  اعجـاز مـي كنـد    " يكانات  " خنیاگري در   

مـي شـود و چـون    " عاشـْق اصـالن  " پاشا شاه درويش را فراخوانـده و جويـاي      

اصد تیزرو مي فھمد كه در نزديكي ھاي رود آراززندگي مي كند ، درحال چند ق            

  .مي كند " يكانات " خواسته و با نامه و انعامي فراوان آنان را راھي 

پیك پاشا به آنجا كه مـي رسـد مـي گوينـد عاشـْق اصـالن رفتـه خـوي كـه در             

قاصـدان ،  . باشـد و تابیايـد طـول مـي كـشد      " خانِ  آغ چاي     "جشن عروسي   

و نرسـیده   بـه دره ي خـوي رسـیده      ،ھمان شبانه راه مي افتند و سـحرگاھان         

  .را مي گیرند " خانِ  آغ چاي "سراغ  ،

عاشق اصالن كه شب تا سحر يكريز با ساز و آوازش غوغا به پاكرده و خـسته               

و بي خواب در گوشه اي چرت مي زد ، يكھو خبرش مي شود كه چنـد نفـري               

نامه را مي گیرد و چون نگاه مي كنـد  .  و كاغذي برايش دارند دنبالشآمده اند  

  :مي گويد " خانِ آغ چاي " گرفته و خنده اش 

  حتـي وقتي بیـدارت كـرديم سـگرمه ھـات تـوھم بـود و آدم مـي ترسـید كـه            " 

 بـي حكمـت    پاپیش بگـذارد و امـا حـاال كبكـت خـروس مـي خوانـه و حتمـا كـه                    

  " بايد خبري باشد ؟ نیست و 

  :كمي برزخ شد و بعد گفت " عاشق اصالن " 

نورس دارد و مرا به چیدن آن خواسـته انـد     در ھمدان باغ اناريست كه  دو نار         " 

اما اين باغبان ، ھیچ نپرسیده كه كه اين گلچین غريب، جـوان اسـت يـا پیـر؟       . 

 مـرا حكیمـي   گويـا   دنـدانِ گـاز گـرفتنش ھـست يانـه ؟       پاي رفـتن دارد يـا نـه ؟        

پنداشته و فكر مي كند درمان دخترش دست منه و اما كي ايـن دسـته گـل را        
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از ھمـدان اسـت و گفتـه كـه       " پاشا شـاه " نامه ي   . حیرانم  به آب داده واقعا     

قـول ھـم داده كـه اگرخـواب     . دخترش خواب ندارد و مگر ساز تو چاره گر باشد    

   . "خواھد كردبه چشم شھزاده بیايد مرا داماد خود 

  :گفت " عاشقْ  اصالن " خانِ  آغ چاي وعاشْق اصالن زدند زير خنده و 

كاري ھم از دسـتم بـر   . شم چاره اي نیست و بايد بروم پیر وافتاده ھم كه با    " 

نمي گويد كه آدم بي معرفتي بودم و امید ش را نا امیـد              " پاشا  " نیايد حداقل   

  ."كردم 

قاصدھا كـه بـا پـول و َپلـه اي فـراوان آمـده بودنـد كالـسكه اي دو اسـبه بـراي                

 كـه  "يكانـات  "تند عاشق اصالن آماده كردند و پیش از اينكه راه بیا فتند  اّول رف      

  .اواز زن و بچه ھايش خداحافظي كند

 بـدخطايي  ديـد كـه   " پاشا شـاه    " ماھي گذشت و وقتي رسیدند به ھمدان ،         

 اگـر  زيـرا . كرده و ھیچ نمي دانسته كه ايـن خنیـاگر چنـین سـن و سـالي دارد              

درمان مـي شـد ،   " شانس دخترش مي گرفت و با ساز و نواي عاشْق اصالن       

 كمـي در فكـر شـد و بعـد ، يـاد       .ردانه اش نگا ر را به او مي داد        حتما كه بايد د   

افتاد كه از بي خوابي زار و نحیف در بستر افتـاده بـود و امیـدي          " نگار" دخترش

ديد كه مرد اسـت و قـول اش وبـي آنكـه             " پاشا شاه   . "به فردايش نمي رفت     

  . فراھم كرد به روي خود بیاَوَرد او را در قصر جاي داد و ھمه ي راحتي اش را 

بـرود وچھـره ي    " نگـار  " به بالین " عاشق اصالن " روزي كه فرداي آن قرار بود       

مھتاب در حوض نقره مي رقصید ، يكھو عاشـق اصـالن دل اش گرفـت و رفـت                    

آمد لب حوض و با ياد جواني ھا يـش ، زخمـه بـر سـاز زد و                    . اش" ساز" سراغ

كس كه تو قـصر بـود خـود را در    آوازش چنان از دل برخاست كه نه نگار بلكه ھر        

  . باغچه ديد 

 و رفتنـد توعـالِم خـواب و    آرام گرفتـه  ھركـدام پـاي درختـي       ي او ساز و نغمـه     با

  . خیالي كه مدتھا بود ھمه آن را فراموش كرده بودند 
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صبحگاھان بود كه با باد سحري، درباريان كم كم پلك از ھـم گـشودند و ديدنـد      

 بردنـد كـه كـه چـه     پادشـاه برده و خبر به  در گوشه اي خواب اش ركسيكه ھ 

  .را خواب ربوده و گويي كه صدساله تو خوابه " نگار " باألخره " نشستي كه  

 ياد ديشب افتاد و آن الحان جادويي و وقتي رفـت سـروقت نگـار و او را               پادشاه

را " عاشْق اصـالن  " در خواب ناز  ديد از خوشحالي سر از پا نشناخته و سراغ       

يدندكه لب حوض نقره ، ساز بر سینه غنـوده و گـل سـرخي ، سـايه            د. گرفت  

  .بر او افكنده است 

بھبـودي  " نگـار " عاشق اصالن چند روزي را نیز در قصر ماند و وقتي فھمید كه            

  و ھمین روزھاست كه او ونگار را دست بـه دسـت ھـم بدھنـد         اش را باز يافته   

یوسته داشت مي رفت كـه  روزي به پنھاني ، پاي در راه گذاشت و آھسته و پ    

 و نـد  او را از میانـه ي راه بازگرداند وي،بـه دسـتور   . را خبر كردند " پاشا شاه   " 

 حكمت اين ترِك ديار پرسید و اينكه او ھـم قـولي    ، رسید پادشاهچون به حضور    

  . داده و بايد به آن عمل كند 

  :عاشْق اصالن با ساز و نغمه گفت 

 نیـست كــه آن نوجـوان مھپـاره را مــن    انـصاف نـصف ديـن اســت و شايـسته     " 

مـن  . صاحب شوم كه عمر من آفتاب لب بام است واو ھنـوز غنچـه اي خنـدان                 

درقلـه ھـا ھـم اگـر باشـم  آن            . برفي در زمستانم و او خورشیدي در تابستان         

پـاي پیـاده مـي    . گرمي و اين سردي ھرگز باھم نمي سازند و آب مي شـوم           

 ھـوس  ! چنگي  را ھوس تا بـدينجا كـشانده         رفتم كه مبادا فكر كنید اين عارف      

 ، ديـدم ھنـر نیـز چـاره سـاز شـدو      خدا را شكر ، . و كلیدش ھنر  نبود، قفس بود  

ديگر كاري با من نیست و من نیز يكي از اين رعیتم و ده به ده مي روم و مـي      

در عروسـي پـسرم   ر سم به سرزمین خود كه تا پايیز نگذشته ، حداقل بتوانم       

  . " ه او قولي داده ام  بھم كه من باشم

 صـله و انعـامي فـراوان    نیـز  پادشـاه نگار بر دستان  عاشق اصالن  بوسه داد و          

 كه با كالـسكه ھـاي   نمودنثار اوكرد وچند سپاھي و  دو سورچي را ھم مأمور  
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و قـصه ي او را بـه      برسـانند   " يكانـات   " دربار، او را بـا عـزت و احتـرام تـا محـال               

  . د تعريف كنند ھرايل و تباري كه مي رسن

   

١٣۵٩  
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  واله و زرنگار
  

  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

، نوازنده و آوازخـوان چیـره دسـتي    "قره باغ " روزي روزگاري در سرزمین  

زنـدگي مـي كـرد كـه در حكمـت و فرزانگـي،           " عاشـق والـه     " به اسـم    

 جشن و سـروري بـي حـضور او       شھره ي عام بودو در ايل و محال، ھیچ        

" صـمد   " شاگردي داشت كه اسمش     " عاشق واله   ." برگزار نمي شد    

او . بود و از كمال و استعداِداستادش ، بھـره ھـا ي فـراوان جـسته بـود                    

روزي از راھي مي گذشت كه پیرزني مكار به تحريك حسودان راه بـر او            

عريـف كـرد    بست و چنان از ذوق و جمـال و سـخنوري و نوازنـدگي اش ت               
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كه صمد، به فكـر اينكـه اآلن اسـتادي تمـام عیـار اسـت و محبـوبیتي در           

بین خلق دارد ، تصمیم گرفت كه براي خود دسته و گروھـي  َعَلـم كنـد         

  .به يكباره دست بكشد " عاشق واله " واز شاگردي 

كه عارفي عّیار بـود و از ھـر اشـاره ، ھـزار راز ناگـشوده      " عاشق واله   " 

انست كه كسي زير پاي صمد نشـسته و پنـد و نـصیحت    مي فھمید ، د 

  :اما خیلي مختصر گفت . فايده اي نخواھد كرد 

مي روي و اما ھنوز زود است و بايد كه سالھا مـي بـودي و رمـز و راز                  " 

ھنروري را نیك مي آموختي و از جام حكمت باده ھا مـي نوشـیدي كـه       

  ."كسي در ساز و سخن به پايت نمي رسید 

ش بـدھكار نبـود و بـا وداع از اسـتاد ، بـه فكـر فرداھـاي بـا                  صمد گوش ا  

به گـوش اش خـورد   " َدمیر قاپي دربند " شكوه اش بود كه خبري از ديار  

عھـد بـسته كـه     " زرنگـار " و آن ھم اينكه ، شاھدخت قصر دربند به نـام            

اگر كسي در ساز و سخن از عھده ي او برآيد به ھمسري او در خواھد                 

  .ورد در بند و زنجیر خواھد بود آمد و اگر شكست خ

صمد ھم مثل ده ھا خنیاگر مدعي، راھـي منزلگـه عاشـقان شـد و بـه             

بـه او گفتنـد كـه ايـن         .جايي رسید كه آنجا را میدان اجـل مـي خواندنـد             

جسارت تو را ھالك خواھد كرد و از راھي كه آمده اي برگـرد كـه ھمـین         

.  محـبس انـد   حاال چھـل عاشـق مغلـوب ، بـا رنـج و فالكتـي سـخت در        

صمد كه سـري آتـشین داشـت ، ھراسـي بـه دل راه نـداده و آمـاده ي              

بايـد ابتـدا بـا زنـي     " عاشـق صـمد    " اما طبق رسـومات ،    . مسابقه شد   

به رقابت مي پرداخـت و چنانچـه        " زرنگار" سخندان و نوازنده از دوستان      

 پـا  بر او غالب مي آمد ، تازه آن وقت بود كه زرنگار ، خود به میـدان اجـل     

صـمد امـا در ھمـان مرحلـه ي اول شكـست خـورد و بـه                  . مي گذاشت   

  .زندان اش بردند 
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در پايان ھرھفته زرنگار به زندان مي رفت كه حال و روز حريفـان را ببینـد    

كه روزي خیلي اتفاقي، وقت تقسیم غذا ديـد كـه سـھم صـمد از ھمـه       

بـود  بیشتر شد ورفت پیش او و از شانس او گفت و اينكه استادش كي            

  .كه او را چنین خام بارآورده است 

" صمد كه تازه فھمیده بود چه خاكي به سرش شده آھـي كـشید و از                  

  .سخن راند و پنجه ي اعجازگر او و نواي داوودي اش " عاشق واله 

زرنگار كه در مه جمالي و زيبـا رويـي رودسـت نداشـت  و ھـزار عاشـق                 

بـه ديـدار او ھـوس    " والـه  عاشق " دلباخته بخاطر او مي مردند از اينكه      

ــام آوري اش    نكـــرده ، خیلـــي تعجـــب كـــرد و وقتـــي از نـــشاني او و نـ

  :خبردارشد درنامه اي به او چنین نوشت 

وصف و تعريف تو را از ھر زباني مي شنوم  و اگر واقعا چنـان ھـستي               " 

كه مي گويند ،سمندي زين كن و سازي بردوش گیـر و بـه میـدان اجـل                  

  . بیا

ه ي تو مي كنم كـه اگـر ترسـیدي و نیامـدي ،  آن رابـر              چارقدي نیز ھدي  

ھفتـاد عاشـِق دربنـد دارم     . سر انداز و از مردي و ھنر وري ھیچ دم نزن     

دوست دارم تـو ھفتـاد و يكمـي باشـي و          . كه صمد نیز يكي ازآنھاست      

اگر ھم مـرد  . پوست ازكّله ھايتان كه كندم بدھم مناره اي درست كنند   

دادي ھمــه را آزاد كــرده وبــه ھمــسري تــو در میــدان بــودي و شكــستم 

ھرچند كه مي دانم ھنوز كسي زاده نـشده كـه بتوانـد در            . خواھم آمد   

  . " ساز و آواز به پاي من برسد 

" نامه را مي دھد دست قاصـد و قاصـدبعد از مـدتھا در راه بـودن سـراغ          

را  در يك جشن عروسي گرفته و امانـت زرنگـار را تحويـل               " عاشق واله   

نامه را مي خواند و خلعت اھدايي را مي        " واله  " وقتي  .  مي دھد    اش

امـا قبـل از رفـتن حاللیـت از مـادر      . بیند ،ديوانه وار پاي در راه مـي نھـد          
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مي گیرد و وداعي با نامزدش صنم مي كند كه ھمین امروز و فـردا بايـد          

  .جشن عروسي شان سر مي گرفت 

و بـه ديـار زرنگـار دختـر         كـه روز از شـب نمـي شـناخت           " عاشق والـه    " 

خواجــه يعقــوب مــي شــتافت، خــسته و تــشنه بــه دشــتي رســید كــه   

او بـا سـاز و كـالم        . نوعروسان و دختران در آن چون گل مي درخشیدند          

اش از انھا آب و ناني مي خواھد و دختـران در عـوض از او مـي خواھنـد          

  .كه بگويد كدامشان دخترند و كدامشان عروس

وا ســاز مــي كنــد و چـون عروســان را بــاز مــي  نغمــه و نـ " عاشـق والــه "

نام كه آوازه ي زرنگـار و والـه را شـنیده بـود ،       " ختايي" شناسد دختري   

مـي  "  معـصوم افنـدي  " او را به منزلگاه خويش مـي بـرد و وقتـي پـدراو         

فھمد كه قصد و عزم او چیست ، از ذوق و استعداد زرنگـار مـي گويـد و               

شعر گشوده او كـه خـود شـاعري پـرآوازه     اينكه از وقتي زرنگار ، زبان به   

بوده قلم و دفتر را بـه يكبـاره كنـار گذاشـته اسـت و مبـادا كـه ديـوانگي                

نمي پذيرد و معـصوم افنـدي     " عاشق واله   ." كرده و به میدان اجل برود       

  :مي گويد 

حاال كه مـي خـواھي بـروي بیـا مباحثـه اي كنـیم و اگـر توانـستي كـه            "

  !"مغلوبم كني آن وقت برو 

واله و معصوم ھفت روز تمام ، بـا زبـان شـعر و موسـیقي ، از حكمـت و             

پیروز مـي شـود واز   " عاشق واله " دانش سخن مي گويند و در فرجام ،   

  .اذن سفر مي گیرد " معصوم افندي " و " ختايي " 

تا به قصر زرنگار برسد به چوپاني بر مي خـورد كـه كنـار         " عاشق واله   " 

بود و او تا دست و پـايي كنـد بـاراني سـیل     رودخانه اي كم آب نشسته    

  .آسا در مي گیرد و گله آن ور رود مي ماَند و چوپان اين وِر رود 

چوپان بر مي آشوبد و از واله مي خواھـد كـه شـعري بخوانـد كـه بـاران             

اما تا مي گويد اين كار از من سـاخته نیـست   " عاشق واله   . " بند بیايد   
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او يورش آورده و مي خواھد كـه كّلـه          چوپان با چوبدستي میخ دارش به       

  :ي او را داغان كند كه واله مي گويد 

دست نگه دار كه شوخي كردم و حاال يك سازي مي زنم كه نـه تنھـا                 " 

  ."باران بلكه رودخانه نیز از جوش و خروش مي افتد 

كه دلي با صفا داشت، در كمـا ل وامانـدگي، بـا سـاز و                " عاشق واله   " 

 گويد و ھنوز نغمه و نوايش پايان نیافتـه بـود كـه      سخن ، حكايت دل مي    

  .باران بند مي آيد و آب رودخانه كم مي شود

" به راه مي افتد و اما از قضاي روزگار ھمین كـه او وارد               " عاشق واله   " 

مي شـود ، زرنگـار نیـز بـا چھـل گیـسو كمنـد غنچـه                  " دمیر قاپي دربند    

  دھان،

ــه  در  راه دشــت و دمــن بــه او برمــي خــورد و   وقتــي كــه مــي فھمنــد ب

زرنگـــار و . مـــسابقه بـــا او آمـــده ، از اصـــل و نـــسب اش مـــي پرســـد 

دوســتانش ھــم بــي انكــه چیــزي بــروز بدھنــد ، از او مــي خواھنــد كــه   

سازش را كوك كرده و دھني براي آنھا بخواند كه ببینند چند َمرده حـالج       

 زلفـان خـود   آواز واله ، زرنگار را مدھوش كرده و او بي اختیار ، از          . است  

چند تارمو جدا كرده و با ناز انگشتان اش چنان نغمـه اي سـاز مـي كنـد         

  :كه واله را ترسي عظیم مي گیرد و پیش خود مي گويد 

حـاال كـه    . اين ساز و نوا ھمه ِسحر اسـت و دارم طلـسم مـي شـوم                 " 

  ."اين يكي اين جوري يه پس با  زرنگار چه خواھم كرد 

پا بـه میـدان اجـل مـي گـذارد و وقتـي كـه از          واله با بدرودي دور شده و       

عھده ي مقدمات مسابقه بـر مـي آيـد نوبـت ھمـا وردي بـا زرنگـار مـي             

رسد كه ناگھان مي بیند ھمان نگارين پیكر سـحر انگیـِز دشـت اسـت و         

  .براي لحظه اي دست و پايش را گم مي كند 

روزان و شبني مي گذرد و ھیچ غلبه اي حاصل نمي شود و خلـق ، بـا                   

ر و ھیجان چشم انتظار واقعه اي مي ماَننـد كـه ببیننـد آخـر عاقبـت            شو
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تا كه روزي زرنگار، در پاسـخ والـه درمـي          . اين كار به كجا خواھد كشید       

ماند و   ھمین كه در پاسخ معماي او عـاجز مـي شـود ، سـاز از سـینه       

  :برگرفته و بر زمین مي گذارد و مي گويد 

اسـت و او    " عاشـق والـه     "  دسـت    از اين لحظه بـه بعـد ، اختیـار مـن           " 

  ."ھرچه بگويد ھمان خواھد شد 

" كـه رسـم و شـیوه ي وفـا آموختـه بـود و دلبنـد سـوگلي اش         " والـه  " 

بود ، از عروسي با زرنگار سر باز مي زند و چون مـي شـنود كـه                 " صنم  

، در عشق دختر عمويش زرنگار، مجنـوني مفتـون اسـت از         " قره خان   " 

  . او نیز مھر قره خان را به دل دارد با او ازدواج كند او مي خواھد كه اگر

در اين میان ھرچه خنیـاگر وآوازخـوان نیـز در زنـدان بـود از بنـد رھـا مـي                    

" عاشـق والـه   " با پابوسي استاد ، دوباره به شاگردي " صمد" شوند و  

زرنگار و قره خـان ھـم بـا كمـال حـشمت و شـكوه ، بـا اذن            . در مي آيد    

و " عاشـق والـه   "  عقد ھمديگر در مي آيند و بـا حـضور   خواجه يعقوب به  

ھمه ي خنیاگران ، در جشن عروسي آنھا چنان شـور و غوغـايي بـه پـا         

مــي شــود كــه تــا بــوده و بــود چنــان جــشن و ســروري را كــسي  در ان 

  .دياربه ياد نداشت 
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  نوروز و قنداب

  
  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

 چـشم در چـشمه    غمگین و افسرده،داِر خويش ،روزي كريم پاشا در خلوتِ پن     

خـاطره ھـا چـون آھـوان     . ي جوشاني داشت و بـه تـاراج زمـان مـي انديـشید          

 قطره ھاي اشك به گاليـه از بخـت    وسبكپوي، در دشت خیال اش مي تاختند     

 بـا آھـي سـوزان بـه كنجـي      تا كـه  .ند لرزاند مي، تصوير پیر او را در آب چشمه  

ديـار بكـر   " ، آشفته و پريشان  از كوچه ھـاي         باس مبدل با ل خزيد و شبانگاھان    
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آوازي كـه در آن ھـزار زخـِم نھـان     . گذشت و با ياد جواني  ھا، زد ش زيـر آواز         " 

  .بود و از آن ال ُابالي ھا و رندي ھاي ايام سرمستي ، ھیچ خبري نبود 

 مي آمد ھمیشه نسیمي شاد بود و اما امشب، گـرم و        قصركريم پاشا كه به     

فروز ، پر مالل و بي حوصله زانوي غم بغل كرد و ھمسرش دْل نگـران او ،        تب ا 

بغض كريم پاشـا تركیـد   . با حريرَنَفس ھايش جوياي احوال آن سروِ  گرانپا شد           

  :و گفت 

سینه را تیر اجل  دير و زود  نشان مي رود و ما چون زورق پـايیزي، بـي پـارو               " 

ــك ، سرگــشته مــي   ــن بحــر تاري ــدي،  و فانوســي ، در اي ــي فرزن ــازيم و درد ب  ت

  !"دلھامان را سخت مي فشارد نازنین

  :ھمسرش به دلجويي درآمده و گفت 

باده ي كھن ھم اگر باشیم ھنوز از جـوش نیقتـاده ايـم و وقتـي كـه ھنـوز از                  " 

نـذر و  ! جواني ، شوق و ھوسي تو رگھامان مي خروشد ، چنین ناامید مبـاش  

 كـه  بـده  سـر و سـاماني   ن ملك اسـت را  در اي نیازي كن و ھرچه فقیر و بیچاره        

  ."شايد دعاي آنان ، خداي را خوش آمد و مرھمي شد براي درد مندي مان 

به اين تدبیر ؛ امید محالشان جامه ي ھستي پوشید و بعد از سالي، صـاحب              

اكـسیر  . پسري شدند كه قرص جمال اش فروزنـده تـر از مـاه و خورشـید بـود                  

" نـوروز   " شان را شـیرين سـاخت اسـم اورا          مرادشان چون در حلول بھار، كامـ      

 جايي را نمـي شـناخت   قصر و مكتبنوروز كه تا چھارده سالگي جز  .گذاشتند  

، روزي گذرش به كويي افتاد كه آواي  ساز و نغمه بلند بود و چون نزديـك شـد     

قھوه خانه اي ديد و خنیاگري كه ساز بر سینه از داسـتاني سـخن مـي گويـد                    

 نويدِ  ماھرخي را در رويا به جـواني داده بـود و راه و رسـم    كه خضِر نبي در آن، 

از كیمیاي عشق مي گفت و ايـن كـه بـي نـاز نازنیـان ،      . سفَرش مي آموخت    

  . ي دردلھا نخواھد بودشآرام
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مھر و عشق در گوش نـوروز افـسانه اي شـد و مـونس شـبھاي  تـارش فـیض           

ي بود كه رعنـاي بخـت      آرزويش ھمه ، ديدن روياي بیدار     . قرآن واوراق گلستان    

  .اش را به او نويد مي داد 

ــداري ،      ــد و در خــواب و بی ــه خــواب اش آم ــي ب ــك شــب ، ھــاتف غیب ــه ي ــا ك ت

  :شاھدختي را در كاخي شاه نشین ، نشان اش داد و گفت 

نصیب تو آن خجسته لقاي آتْش رخ است كـه بايـد تامـصر، بـه رسـمِ  وفـا تـا                " 

وش لعل ، گـوھر پاكیـست كـه در عمـق           كوي آن دلبر بروي كه در مھرورزي و ن        

غواصي شـو بـي بـاك كـه ايـن جمیلـه ، صـید توسـت و از               . بحر ، پنھان است     

  !"نصیب و قسمت ، گريزي نیست 

صبح صادق دمید و عقربه چرخید و بـاز شـب شـد و امـا نـوروز را خـوابي گـران         

حكیمان و ساحران بـر بـالین اش آمـده و گفتنـد كـه او را خـواب                   . رھايش نكرد   

روز سوم بـود كـه ديدنـد نـوروز پاشـد و      . محبت ربوده و تا سه روز خواھد پايید         

سازي خواسـت و چـون زخمـه بـرآن زد ، صـد رسـاله سـخن شـد و از دلكـِش                   

  .  مرجاني گفت كه   عینھو قند است و نبات و ساكن مصر

 ديدنـد كـه او شـیدايي يـار شـده و مـي گويـد كـه بـي          تبـار كريم پاشا و قوم و      

اش، نـه روز دارد و نـه شـب و ھمـین فرداسـت كـه راھـي سـفر          عروس چمن   

  .خواھد شد 

نصیحت ھا و اصرار ھا ، كارسازنشد و اوبـا بوسـه بـر سرشـك چـشمان پـدر و               

  :مادر، اسب اش را زين كرد و گفت 

اگراين زمانه ي بد عھد ، مھلتم داد و مرا باز گردانـد ، يقـین كـه بـي عـروس               " 

  ." خويش ، باز نخواھم گشت 

روز بـا رنـج ومحنـت و زيبـايي ھـاي سـفر آمیخـت و روزي در میانـه ي دريـا ،                 نو

تندبادي وحشي با امواج بلند ، آن كشتي كه سوارش بود را درھم كوفـت و او   

به روي تخته پاره اي سرگردان ، طعم مرگ را ھر لحظه چشید و بـا يـاد خـدا ،       

  .از مكر زمانه امان خواست 
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كه شبانه بي ھوا از خـواب پريـد و بـه يـاد آورد     " صاحمِد غّو ا" حاال بشنويم از  

  .كه مغروقي او را صدا مي كرد 

در نور نقره ي مھتاب ، به ساحل دريا شتافت  و در كمال حیـرت ، جـواني ديـد       

. كه بي ھوش افتاده و اما ھمچنان چسبیده از سازي كه درآغوش اش اسـت     

او را بـه خانـه   .  شـد  احمد اين را معجزه اي دانسته و شبـستان دل اش منـّور           

بــه تیمــار او برخاســت و چــون ھفتــه اي " گلــشن " بــرد و بــه ھمــراه دختــرش 

گذشت و نوروز از لرز و تب به خود آمـد ، ھمـه ي ماجراھـا بـه خـاطرش آمـد و         

تا كـه از  . اما اينكه اآلن كجا بود و آن نازنینان كي ھا بودند چیزي نمي دانست     

يـن خوبـان اسـت وروزان و شـباني دور،          فھمید كـه شرمـسار ا     " گلشن  " زبان  

روزي احمدِ  غواص ، به نوروز كه بـر دشـتِ  پـر گـِل               . شمع بالین اش بوده اند      

  :قالي نشسته و حديث دل گشوده بود گفت 

دخترم گلشن را كه شبنمي پاكیزه اسـت و در باغـسار خیـالش ھـزار غنچـه       " 

م را شـاد   ي عصمت  عطر نجابـت مـي افـشانند ، عـروس اقبالـت كـن كـه دلـ                    

  ! "سازي

نوروز دستان احمد غواص را فشرد و گلشن ، طرفه نگار او شد و اما به حجلـه       

  :ي عشق كه در آمد ، شمشیري برھنه درمیان خود و گلشن نھاد و گفت 

تو در رشته ي جان من ، گوھري تابناكي و اما من به سوداي يـاري آمـده ام        " 

دختر جـالل شـاه   " قنداب "  ھم كه در لوح ازل ، قسمت من نوشته شده و آن    

تو دل افروزي و جانان من و اماروزي سراغ تو خواھم آمد كـه سـوگلي               . است  

بـرده و جـشن   " ديـار بكـر   "  قنـداب را يكجـا بـه          و تو. روياھايم نیز در برم باشد      

  ."عروسي مان را آنجا به پا خواھیم كرد 

ذن احمد غـواص ، بـا   بوسه اي زد و به ا" گلشن " سحرگاھان بود كه بر جبین     

اسبي كه كه زين اش چون بستر پرنیان بود چھار نعل تاخت و آنقـد ر دور شـد           

در انديشه بود و مي ديد كـه   . كه اسیر باد و خاك در حجابي از غبار گم گرديد            

دل اش با افیوني از جمال يار كـه در جـام آن ھـاتف غیبـي ديـده بـود ، سـخت           
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گھـان بلبلـي ديـد كـه غنچـه اي برچیـد و            آمیخته و در گذرش به گلـستاني ، نا        

داشت پرمي كشید كه از نوك اش جست و بلبل در شتاب اش براي يـافتن آن      

گل، بر تیغِ گلي خورد و با سینه اش كه شـكافته بـود، خـونین بـه پـاي آن گـل         

نوروز ديد كه خاك ره ياربودن  ، خون جگر مـي خواھـد و آن بلبـل از      . سرخ افتاد 

 بـا حـالي گرفتـه ، خـار از سـینه ي بلبـل بـه در كـشید و بـا          او ، استادتر بـود و    

  .گلبرگ غنچه اي كه او چیده بود ، در خاك اش كرد 

ــاه   ــشنويم از بارگ ــه محمــود پاشــاي   " جــالل شــاه " امــا ب و لــشكري گــران ك

. استانبولي  ، آنھا را از بّر و بحر گذرانده و به خواستگاري قنـداب آمـده اسـت               

ايـد بـه ايـن وصـال تـن دردھنـد و يـا كـه میـدان جنـگ                  ھشدار ھم داده كه يـا ب      

. جالل شاه ھم جواب رد داده و میدان رزم بـر پـا شـده اسـت                 .خواھد آراست   

ھر پھلوانی نیز که از مصر به مصاف حریف می رفت مغلوب شده و در خـاک  و    

  . خون می غلطید 

یدنـد  جالل شاه و وزیران و وکیالن ، ملول این واقعـه تفرجـی مـی کردنـد کـه د               

بوی بره آھویی بریان در دشت پیچیده و دودی پیداست و از اینکه بر شـکارگاه                

. سلطان غریبه ای پا نھاده  ، سپاھیانی فرستاد کـه آن گـستاخ  را ادب کننـد      

اما نوروز به یک ضربت ھمه را بـر زمـین انـداخت و تـا بـه خـود آینـد ھمـه را بـر                 

دیدند که از سپاھیان خبـری نـشد   جالل شاه و یاران . درختان ، طناب پیچ کرد      

تا رسیدند ھمه را در بند دیدند و چشمـشان  . و رفتند ببینند که چه خبر است      

به دلیر مردی افتاد با سبیل ھای چخماقی و گـرزو سـپر و شمـشیر و ھیبتـی          

  ! از کوه آھن 

از او گویای اسرار شدند و وقتی نوروز از رویایش گفت جالل شـاه قـول داد کـه     

 ی محمود پاشا را بریده و خونین به زیر پاھایش بیندازد ، او نیـز قنـداب          اگر کّله 

  .را به او خواھد داد 

نوروز در سحر گاه فردا ، چون اژدھایی غران  سوار بر مرکب بـه میـدان رفـت و           

را میان زمین و ھوا چنـان  " محمود استانبولی " به ھنگامه ی کارزار بند دست  
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ی خون از نـوک انگـشتان اش فـواره زد و در یـک     گرفت و فشار داد که قطره ھا     

چشم به ھم زدن ،  تیغـی گـران فـروآورده و تـا سـر از پیکـرش برچیـد ، جنـگ                   

  . مغلوبه گردیده و طبل ظفر نواخته شد 

نوروز را با سرورو شادی به بارگـاه جـالل شـاه بردنـد و وقتـی نـوروز دگربـاره از              

و جالدان ، شمـشیران آختـه   عشق اش به قنداب گفت ، جالل شاه بر آشفته  

  .بر گردن وی نزدیک کردند 

فرزانه ی پیری در دربار بود و حرمت کالم اش ، حکم آخرین بود و او ایـن کـار را         

  :در شأن پادشاه ندید و گفت 

  !"از خونش بگذر و در زندانش افکن و او را به دست تقدیر بسپار" 

ھـم  " قنـداب  " ھچالھا شـد و  ، زنجیری سـیا "  قنداب " نوروز در مقابل دیدگان   

در ھجر او ، ناالن و گریان بـه بـستربیماری افتـاد و ھـیچ طبیبـی ، عـالج درد او           

  .نفھمید 

روزی مادرش دید که دخترش در خواب بـه ھـذیان سـخن از نـوروز مـی گویـد و         

  :چون ھنگامه ی بھار بود  به کنیزان گفت 

ه و بـا آغوشـی از گـل    دخترم ھوای گلِ  نوروز کـرده و بـه دشـت و دمـن رفتـ                " 

  !"ھای نوروز برگردید 

  :قنداب را ندیمی مھرورزو درد آشنا بود که به مادر وی گفت 

بی خود ھمه را اسیر دشت و بیابان نکن که درد قنداب، درد عشق اسـت و             " 

د پاشـا را کـشت و اکنـون در سـیاھچالھای     ومفتون ھمان جوانیست که  محمـ   

  . "قصر ، محبوس است 

چنین دید به فکر تدبیری شد که شاید بتواند آن دو دلـداده را بـه       مادرش  چون    

وصال ھم برساند و در این میان فکرش رفت سراغ وزیر که شاید او کمـک اش                  

  .کند 

حـاال بیــا بـشنو از جــالل شـاه کــه در قـصر زریــن اش ، بلبلـی شــیدا در قفــس      

 بودنـد  داشت و ھـر روزه چنـد چاکردربـار، در خـدمت و تیمـار آن مـرغ غزلخـوان                   
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شبی اما سلطان خوابی دید و عقابی کـه بـر قفـس یـورش آورد و در تنـد بـاد         .

  .حادثه ، بلبل را به خون اش کشید و در سیاھیھا گم شد 

جالل شاه را خوف اين كابوس بر جان افتاد و فرصتي چھل روزه بـه وزيـر داد تـا      

يـدار شـھبانو ،   روزي وزير به جستنِ  احـوال قنـداب و د   .تعبیر اين خواب را بیابد      

  :به قصر شاھدخت رفته بود كه از اين رويا سخن رفت و شھزاده گفت 

به زير بیدي مجنوني دربیرون قصر درويشي نشسته كه ديروز سـیبي سـرخ            "

برو پیش او كه تا رقص سماعش شـروع         . ھديه ي من كرد و كمي آرام گرفتم         

  !" نشده ، تعبیر خواب سلطان را بپرسي

ب كرده و آن درويـش پـشمینه پـوش را بـا خويـشتن بـه قـصر         وزير در رفتن شتا   

  :سلطان برد و درويش در تعبیر خواب او چنین گفت 

آن شمع واژگون ، تاج و تخت توست كه با آه مظلومان در ھم خواھـد ريخـت                 " 

و آن گل پژمرده ، شاھدخت مصر است كه ديوانـه ي عـشق اسـت و از دوري                 

ده ھم ، نوروز است كه سر پنجه ھاي خـونريز  آن بلبل مر.نوروز ،  در تب و تاب   

  ."تو قصد جانِ  او كرده است 

سلطان را اين سخنان گران آمد و از شدت خشم و غـضب، بـا شمـشیري بـه                   

  .سويش ھجوم برد و اما درويش، رنگین كماني شد و از اسمان آويخت 

  :وزيرگفت . سلطان در بھت و حیرت فرو رفت و از وزير ، تدبیر خواست 

ر آنجا كه كار سیاست ،  حفظ كیـان قـدرت اسـت و آرام كـردن مـردم بـه ھـر         ا"

قیمتي ، پس سوگند شما ھـم بـراي ھـدفي بـود و مـصلحتي كـه بـراي امـور                  

اما اينجا حكايت عشق است و ندايي       . ملك، الزم و ضروري به نظر مي رسید         

ز بـراي خاموشـي ايـن فتنـه نیـ     . غیبي و انساني كه سزاوار چنان كیفري نبود      

مـن مـي گـويم او را امتحـان     .  چاره اي جز آزادي مشروط نوروز از بنـد نیـست       

اسـت و بايـد بـا او بـه عـدالت         " خنیـاگر حـق     " كنیم و اگر روسفید در آمد پس        

  . "رفتار شود 

  :نوروز را با نقابي بر چھره به قصر آوردند و ساز َاش را به او باز داده و گفتند 
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صند و بـازار غمـزه و كرشـمه بـه پـا سـت  و تـو اگـر از         نازنینان به گرِد تو در قـ      " 

میانشان قنداب را باز شناسي ، گناھت را مي بخشیم و غزال بختت را به تـو                

  ."پس مي دھیم 

طنین ساز و نواي نوروز ، سرودي خوش شده و دختـران چـرخ زنـان بـه میـدان             

ــار، او     ــف ي ــاز خوشــخرام ، از رايحــه ي زل ــان چھــل ن ــوروز از می ــد و ن ــا آمدن  را ب

چشمان بسته باز شناخت و اين آزمون تا ھفـت بـار تكـرار شـد و در ھـر نوبـت          

  .نیزموفق به شناخت قنداب شد 

به امر سلطان نقاب از چھره ي نوروز بر افكندند و تـا دو دلـداده ھمـديگر را فـرا           

پس از آن ھمگان رفتند و خلوت انـس        . روي ھم ديدند ھر دو مدھوش گشتند        

جشن شد و چھـل شـبانه روز ، شـبھاي مـصر       . برجا ماند   عاشقان ، ھمچنان    

مثل روزھايش روشن شد و صداي پاكوبي و شادي ، از ھر كـوي و برزنـي بـه                 

  .گوش رسید 

روزي نــوروز از جــالل شــاه اذن ســفر خواســت و اينكــه پــدر و مــادرش چــشم   

  :شاه خواست سپاه و قافله حاضر كند كه نوروز گفت . انتظارند و بايد برگردد 

  !" ھیچ نگران نباشید كه حق نگه دار ماست و فقط دعاي خیرتان كافیست  "

ــه       ــد ك ــديري روان ش ــال تق ــه دنب ــت و ب ــصرش فاصــله گرف ــكوه ق ــداب از ش قن

  . فرجامش ھرچه بود بخت و نصیب اش از دنیا نیز آن بود 

نوروز و قنداب چون جان شیريني كـه دريـك پیكـر باشـند دوشـادوش ھـم مـي             

راه درازي آمـده  .  را نیز برداشـته و راھـي ديـار بكـر گردنـد           "گلشن  " رفتند كه   

بودند و وقتي چمنزاري پر از سوسن و سنبل ديدند ، از اسب به زير آمده و در                 

بعد از خورد و خوراك دمي آسودند و خـواب ،      .  رود روان ، غبار از تن بشستند        

ه اي دارد اما نگو كه آنجـا سـرزمین غـول تـك چـشم اسـت و قلعـ       . آنھا را ربود   

استوار كه به جاي سنگ و ساروج ، از جمجمـه و اسـتخوان آدمیـان بنـا شـده                   

غول تك چشم ھیبتي پر ھراس داشت و جز سرش  كـه عجیـب مـي                 . است  

نمود عینھو آدمي بود بلند قد وبزرگ جثه كـه كـارش چپـاول و غـارت كاروانیـان                   
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زناني كـه  بود و در جمجمجه ي كشتگان شراب نوشیدن و عیش و معاشقه با     

  . اسیرش بودند

غول تك چشم تا از فراز حصار آنھا راديد سريع و چابك به زيرآمده و بـا نعـره اي       

قنداب ترسید و اما نوروز او را دلـداري داده و گفـت            . بلند خوابشان را برآشفت     

:  

  ." را مي شكنم شترسي به دلت راه نده و مطمئن باش كه گردن" 

ون حــور بھــشتي مــي ديــد بــا ديــده ي غــول تــك چــشم ھــم كــه قنــداب را چــ

معشوقه بازش ، ھوس او كرد و با شمـشیري بـران در آمـد كـه نـوروز را چـون                     

اما نوروز ، ھمچون پلنگي سھمناك با سـپري كـه از    . قالب پنیر دونیم اش كند      

پوست كرگدن بود ، شمشیر او را درھم شكست و چنان عمودي بـر پیـشاني       

سه ي خون شد و تا بجنبد ، نوروز چـست  اش كوفت كه يگانه چشم غول ، كا      

نـوروز و قنـداب از آن   . و چابك با تیغي از پوالد آبدار ، سر از پیكر غول جـدا كـرد        

چمنزار راز اگین ، به سوي قلعه رفتند و چون وارد شدند دختـري ديدنـد عريـان        

نــوروز دســت و پــاي او را . و از ســقف آويــزان و لبھــايش ھمــه كبــود و خــونین  

بود فوري خود را در حريري پیچید و گفـت     " شھر ناز "  دختر كه نام اش      بازكرد و 

:  

  ! " زود باشید كه اآلن غول نابكار مي رسد و طعمه ي ضیافتش مي شويم " 

  : نوروز كه خونسرد مي نمود گفت 

فعال كه از عطش دارم مي میـرم و دسـت در خـورجین كـن كـه ھندوانـه اي                      " 

 خوريم و چون دلمان خنـك شـد راه مـي      باھم مي . رسیده و درشت آنجاست     

  . "افتیم 

شھرناز به ھواي ھندوانه دست در خورجین مي ُبرد كه ناگھان چـشم اش بـه       

آنھا در اين فرصت اتاق ھاي قلعـه      . كّله ي غول افتاد و از ترس عقب نشست          

را يك به يك گشتند و ديدند كه غیر از شھر ناز چھل زن زيبـا نیـز در انجـا اسـیر           

 ھمه را آزادكردند و از لعل و طال و گوھر و جواھر ھرچه پیـدا شـد بـین            بوده كه 
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امـا  . آنھا تقسیم نمود و خواست كه ھركسي دنبال سرنوشـت خـويش بـرود               

شـھرناز را ھمـین   .  حساب شھر ناز جدا بود و راھشان به راه ھم مـي خـورد          

ديــشب آن غــول تــك چــشم از حجلــه ي عروســي ربــوده بــود و نــوروز تــصمیم  

  .  كه ھر طور شده او را ساق و سالم  تحويل خانواده اش بدھد داشت

چنین نیز شد و بعد از ضیافتي با شكوه دوباره براي شھرناز و نـامزدش جـشن    

بعـِد چنـد روز بـود كـه دوبـاره      . گرفتند و نوروز و قنداب ھم در آن شركت كردنـد    

ي راه از تنـشان  يافتند و خستگ" گلشن " راه افتادند و تا خود را در كاشانه ي        

، سـوار  " احمد غـّواص  " به در شد در ساعتي سعد بعد از روبوسي و وداع با               

. گذاشـتند  " ديار بكـر " كشتي شده و بعد از طي طريق و قطع منازل ، گام به   

خبر به پدرش كريم پاشا رسید  و وقتي ھمه جـا طبـل و دھـل نواختـه شـد  و       

 و به استقبال آنھـا رفتنـد ، قنـداب     دھھا غالم و كنیز كجاوه ھاي زرين برداشته       

 آنھـا  و گلشن تازه فھمیدند كه نوروز ، شاھزاده ي ديار بكر است و در حقیقـت         

  . عروس پادشاه اند نیز

كريم پاشا ، عروسي مفصلي تدارك ديد و نوروز با دو نو عروس ، بـه حجلـه ي            

 و امـا چـرخ  . بخت رفت و زندگي با شادي ھا و غمھايش ھمچنان ادامه يافـت           

  . فلك ، به آنھا نیز رحمي نكرد و مثل ھمه ديرو زود در خاك شدند 

  

  ١٣٨۴مھر ماه 
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  احمد و ابراهیم

  
  داستان عامیانه ی آذربایجان

  

 کابل اوالدی نداشت و روزی که نذر و نیازش بـه درگـاه خداونـد مقبـول      ِنسلطا

آنھـا  . دوقلو ھایی به نام احمد و ابراھیم    . می افتد صاحب دو فرزند می شود        

را از  " زوَلـر شـاه     " در سنین نوجوانی که ھنوز شاگرِد مدرسه بودنـد پدرشـان            

بـا معـشوق   فـروز بـود   دست می دھند و مادرشان که زنی آتشپاره و عـشق ا         

 ، چاره ای می اندیـشند کـه احمـد و ابـراھیم را از سـِر راھـشان                    اش قارا وزیر  

وزیربـا اندیـشه ی تـاج و تخـت ، کمـر بـه قتـل احمـد و                    قـارا    شھبانو و   . بردارند

ابراھیم می بندند که دایه شستش خبردار می شود و تا مـی خواھـد کـه بـه             
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دان سر می رسـند کـه احمـد و ابـراھیم     جال. نھا خبردھد کار از کار می گذرد     آ

  .در خارج از شھر برده و سریع گردن بزنند" توقات " را به باغ 

یکـی از آنـان رحمـانی بـود و     . در ایام سابق جالدان دربار معمـوال دونفـر بودنـد      

زوَلـر  " جالد رحمانی ، آن یکی جالد را بـه حـق نـان و نمـک       . دیگری شیطانی   

پاره ای که به او می دھـد قـرار مـی شـود آنھـا را            قسم می دھد و بازر    " شاه  

بعدش یک باز شکاری را سر مـی بّرنـد و بـا خـون اش ، پیـراھن           . فراری دھند   

  .ھای آنان را می آالیند و تحویل وزیر می دھند 

احمد و ابراھیم که از این دام رھا می شوند ، با بیم جـان و تالشـی جانفرسـا     

امـا قبـل از   . ند و می رسند بـه کـشور چـین     ، شبھا و روزھا را به ھم می دوز        

این که از باروھای بلند و دروازه ھای طالیی عبورکننـد ، ابـراھیم از تـشنگی و            

احمد بـه ناچـار     . گشنگی ناخوش می شود و رمق راه رفتن برایش نمی ماند            

او را در قبرستانی بیرون از شھر تنھا می گـذارد و مـی رود کـه شـاید بـا آب و                    

امـا احمـد تـا سـرو گوشـی آب      . دد و ابراھیم نیز خستگی درکند       طعامی بازگر 

  .بدھد و برگردد دروازه ھا را می بندند و دوبرادر از ھم جدا می افتند 

احمد پشت برج و باروی شھر می ماَند و ابـراھیم ، یکـه و تنھـا در قبرسـتانی                 

افلـه  آه و فغان ابراھیم بلند شده و صدایش به گوش ق . پر از وحشت و تاریکی      

قافلـه سـاالر، کـاروان را نگـه داشـته و        . ای می رسد که از راه مـی گذشـتند           

او را پیـدا مـی کننـد و وقتـی     . چند نفر را می فرستد که ببینند چه خبر اسـت      

می بینند نوجوانی بچه سال است و تنھا و بی پناه ، قافلـه سـاالر بـر او رحـم           

از آنجا ھـم   . یر می شوند    اش آمده و او را به فرزندی می پذیرد و راھی کشم           

که در آن روزگـار، خاقـان چـین مـرده بـود و در داخـل مرزھـا آشـوب و کـشت و                    

کشتار غوغا می کرد ، به خیال این که تا حاال بالیی سر احمد آمـده حرفھـای                   

فردا که ھوا روشـن مـی       . ابراھیم را جدی نمی گیرند و از آنجا دور می شوند            

، احمد ھرچـه دنبـال ابـراھیم مـی گـردد او را        شود و دروازه ھا را می گشایند        

. نمی یابد و بعد از چند روز آوارگی و پریشانی ، دوبـاره وارد شـھر مـی شـود                  
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اما نگو که در آن روز ، مراسمی برپا بود و طبق سنت مـردم چـین ، شـاھینی                

بلند پرواز اوج می گرفت و بر شانه ی ھر کسی از زن و مـرد و کـودک و جـوان            

  .پادشاه چین  می شدمی نشست او 

بخت و طالع این بار به روی احمد مـی خنـدد و آن شـاھین مقـدس ، آنقـدر در              

آسمان می چرخـد کـه عاقبـت بـه روی شـانه ی احمـد مـی نـشیند و امـا تـا                          

ــد      ــی ناشــناس اســت ، نمــی پذیرن ــه او غریب ــد ک ــان مــی بینن ــان و کاھن راھب

قبـل ، بـاز بـه روی    شاھین را دوبار دیگـر پـرواز مـی دھنـد و مثـل دفعـه ھـای           .

شانه ی احمد می نشیند و مردم و راھبان این را ندایی از طرف خـدا دانـسته             

احمـد کـه خاقـان چـین     . و ردای پادشاھی چین را به شانه ی او مـی اندازنـد            

می شود در اولین دستورش ، کشتی ھا و نانوایی ھا را مجـانی مـی کنـد تـا        

  . دچار مشکل شود که مبادا ابراھیم ، بخاطر بی پولی و غریبی

اما بشنویم از ابراھیم که در کشمیر است و سالھا گذشته و پیشه اش شـده   

و عـشق آنھـا زبـانزد       " ُترکـان   " دلباخته ی دختری نیـز ھـست بـه نـام            . زرگری

اما تا آنھا بجنبند و به وصال ھم برسند پیرمردی بـه نـام شـمعون    . مردم شده   

 ھندوســتان کــه شــاید دلیــری و ، ابــراھیم را بــی ھــوش کــرده و مــی بــرد بــه 

ــداختن     ــور ان ــه ت ــرای ب ــد ب ــه ای پھــن کن ــایون " ســیمای جــذاب وی ، تل ، " کت

کتایون در مه جمالی شھره ی آفاق بود و شمعون با ھمـه          . دخترحسین شاه   

ی پیر سالی اش از ته قلب او را می پرستید و اما دستش بـه او نمـی رسـید          

.  

معون کـه در سـحر و جـادو رودسـت       ابراھیم که می بیند شده اسیر دست ش       

" کتـایون   " تا یکی از روزھا کـه       . ندارد مصلحتی گوش به حرفھای او می دھد         

به خاطر دیدار ابراھیم و ابراز عشقی که به او داشت ، به قـصر شـمعون مـی                 

 بـا  شمعون ھم به ترفند و حیله می خواھد او را فراری دھـد کـه ابـراھیم          . آید  

پته اش را پیش شاه حـسین بـه آب داده و شـمعون            پی بردن به نقشه ی او،       

  .را دستگیر می کنند 
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حسین شاه که از نفوذ، ثروت و جادو گری شمعون خبر داشت و می دانـست          

کــه شــعبده بــازی بــی ھمتاســت و دیــر وزود از زنــدان رھــا خواھــد شــد و بــه  

ابراھیم و کتایون آسیب خواھـد رسـاند ، آنھـا را سـوار یـک کـشتی مخـصوص                 

  . می فرستد به چین کرده و

پیش بینی حسین شاه درسـت از آب در مـی آیـد و شـمعون بـا گریـز از بنـد و              

زنجیر ویاری خبرچینان خود ، دو دلـداده را بـه چنـگ آورده و ابـراھیم را بـه دریـا            

کتایون ، اسیر و بی پناه می ماَند و ابراھیم از بـیم گـرداب و ھـول            . می اندازد   

 یک خوک دریایی شده و خود را به ساحل مـی         دریایی چنان سھمناک ، سوار    

  .رساَند 

شمعون که در آتش عشق کتایون می سوخت و به ھر قیمتی مـی خواسـت                

او را به عقِد خود درآَوَرد ، درمقابل اصرار ھایی که می کرد کتایون راضـی مـی               

از او می خواھد که قصری در کنار دریـا بـسازد   . شود و اما با شر ط و شروطی  

شـمعون ھـم کـه از جـان و دل شـیفته ی        . مھلتی ھفت ماھـه بدھـد       و به او    

  .کتایون بود حرف او را می پذیرد 

ابراھیم که با ماھیگیری روزگار می گذرانـد ، روزی خیلـی اتفـاقی بـا دوسـتان             

ماھیگیرش به ساحلی می رسند که ناگھـان آوازی از قـصر بلنـد مـی شـود و                    

ون و ابـراھیم در غیـاب شـمعون پـا     کتـای . ابراھیم می بیند صدای کتایون است   

به فرار مـی گذارنـد کـه بـا شـکایت شـمعون ، ابـراھیم را دسـتگیر کـرده و بـه              

دستور خاقان چین چوبه ی دار بر می افرازند و اما قبـل از اجـرای حکـم ، مـی        

خاقـان چـین   . به حضورِ وی آَوَرند تا حرف او را نیـز بـشنود     محکوم را   خواھد که   

 بـرای   را در مقابـل اش مـی بینـد و           بـرادرش ابـراھیم    ناگھـان  ،   اودر دیدارش با    

بـه خـود کـه بـاز     . لحظه ای دچار ھیجان شده و بی ھوش بر زمـین مـی افتـد        

می آید و ابراھیم را در بغل می گیرد و حکایت دل او مـی شـنود ، شـمعون را                 

فی الفور به چوبه ی دار می سپارد و سـپس ، او و کتـایون را بـه قـصر بـرده و                  

 چھل روز تمام ، دستور می دھد کـه در چـین و مـاچین جـشن و شـادی            مدت
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را نیـز از کـشمیر بـاز مـی آَوَرنـد و عروسـی            " ترکـان   " در ایـن مـدت      . بپا شود   

  .ابراھیم با دو دلبند خود کتایون و ُترکان ، یکجا برگزار می شود 

به ایـن ترتیـب آن دو بـرادر ، سـالھای سـال در کنـار ھـم ، خوشـبخت و متحـد             

  . فرمان می راَنند چین و ماچینزندگی می کنند و با عدالت خدا جویی،به 

  

١٣۶۴ 
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  یسان و پریزادلِبابا

  
  داستان عامیانه ی آذربایجان

  

اگر از ديدگان ات آب بپاشـي و بـا مژگـان ات خـاك بروبـي و بخـواھي پیـشاني         

خــورد و قــسمت تــو نوشــت خــود را عــوض كنــي ، بــاز در زمانــه تــاب خــواھي  

جـواني در تبريـز   . اند نقش کردهھماني خواھد بود كه در روز ازل ، آن  تقدير را     

 رستم دستان بـود و در زيبـايي رخـسار     ،بود به نام بابا ِلیسان كه در شجاعت       

. پدرش تاجر باشي بود و نام اش سلیمان وثـروت اش سرشـار            . ، يوسف ثاني  

امـا روز و  . ابا ِلیسان ماند و يك میراث ھنگفت پیك اجل آمد و او را امان نداد و ب       

شب اش به عشرت گذشت و دوستان اش ديدنـد كـه ديگـر ، آھـي در بـساط            
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گريبـان  .اش نیست و ھمه  به بھانه اي جیم شدند و او ماند و يـك پـاره حـصیر                

اما دل اش پیش از مرگ ، ھواي مسجد كـرد و نیـايش             . چاك كرد و قصد مرگ      

یاز بود كه خواب اش برد و در رويـايش مـوالي مـردان علـي را                در راز و ن   . پرورگار

ديد كه به او بشارتي نیك داد و اينكه تا از خـواب برخیـزد ، از ھـر انگـشت اش                  

  . ھزار ھنر خواھد ريخت 

بابا ِلیسان كه از خواب پريد حال اش را دگر گون ديـد و سـینه اش را چـشمه ا              

  . يد ي  جوشان كه از آن ،ترانه و شعر مي تراو

سازبند كـه ارمنـي     .  باباِلسان از مسجد در آمد و رفت سراغ سازبندي استاد           

  :بود و به كیش خود متعصب، او را چنان پرذوق ديد كه گفت 

زخمـه برسـاز كـه مـي زنـي ،نغمـه ھـا پـرواز مـي كننـد و ھـیچ سـازي تـاب              " 

 كـه  اما من سازي در خفا دارم و سـوگندم آن اسـت          . انگشتان تور ا نمي آَوَرد      

  . "جز به ھمكیش خود ، آن را به كسي نفروشم 

بابا ِلیسان ديد كه جز با نغمه و موسیقي ، دل او را نرم كردن مشكل اسـت و             

  :ھنگ و ترانه گفت آبه 

عیسي و مريم نور خدايند و من نیز اگر درتباري از شمايان زاده بـودم ، حتمـا      " 

است خداي است كـه كائنـات   آنچه اصل  . كه به آن كیش  ،مھردار و پابند بودم        

و ما را آفريده و حاال كه من دلداده ي موال علي ام ، مـرا از ھفتـاد و دو شـھید          

  !"كربال ، جداي مساز

ســازبند لحظــه اي انديــشید و ديــد كــه بــا نــصیب و قــسمت ،  ھــیچ كــارزاري   

. شايسته نیست و حاال كه ساز در دستان بابا ِلیسان است ، مبـارك اش بـاد              

ان كه رضايت  آن پیر ارمني را ديـد ، بـر دسـتان او بوسـه نھـاد و از او            بابا لئیس 

سـازبند  . سراغ استادي را گرفت كه در ساز و موسیقي ، شـاگردي اش كنـد         

  :كه در كالم اش مھر و محبت بود گفت 

. تو خود استادي و بي ھمتا و از ھـیچ خنیـاگر ي ، ھراسـي بـه دل راه نـده                   " 

در نیفتــي و او را در مباحثــه نــشكني ، كــارت " ل عاشــْق اســماعی" امــا تــا بــا 
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سخت خواھـد بـود و كـسي بـه ايـن ھمـه ھنـر ، بـا ديـده ي حرمـت نخواھـد                         

  ."نگريست 

كـه در قھـوه     " عاشـْق اسـماعیل     " بابا لئیسان باوداع از سازبند ، رفت سـراغ          

مجلـس  . خانه اي مجلس داشت و خاليق مات و مبھوت ساز و نـوايش بودنـد              

امـا  . بابا لئیسان رخصتي خواست و زانوي شـاگردي بـر زمـین زد         كه تمام شد    

  :عاشق اسماعیل به او ھیچ محلي نگذاشت و گفت 

  ."  راھت را بگیر و برو كه ھوايي بیاد و نفس  تازه كنیم " 

بـا  .  اين سخن در قلب بابالئیسان زخمي دردبار شدو رفت خانه پیش مـادرش             

 حالي كـه سـاز را بـر سـینه فـشرده           حالي زار،سفره ي دل برمادر گشود و در       

  :بود به ناي و نغمه چنین گفت 

شـاه مـردان مـوال علـي     .تمناي اجل كردم و غافل كه اجل از من قھـر اسـت           " 

به فردايي كـه سـتاره ھـا خواھنـد       . آمد به خوابم و بشارتم داد بر طالعي نیك          

  .  " درخشید و باآواي من ، رقصي  میانه ي میدان خواھند كرد 

ش ديد كه  ايـن نغمـه ي سـحر انگیـز ، بـي سـببي نیـست و اشـارتي از              مادر

  :غیب است و گفت 

با اين اوصافي كه من ديدم ،فردا بايد به میدان عاشق اسـماعیل بـروي كـه       "  

. او پیش تو ، جوجه اي نورس است و جز جیك جیكي ھیچ حالي اش نیـست           

  . "ان تیز پرپرو بالي كه اين نغمه ھادارند ، كار شاھین است و عقاب

سحر گاھان كه عروس حجله نشین آفتاب ، زمـین و آسـمان را زرافـشان مـي      

كرد ، بابالئیسان دل به لطف خدا بست و با عطـر و گـالب بـر جامـه و جمـال ،                      

  . سیالب حكمت شد و پا به قھوه خانه ي عاشق اسماعیل گذاشت 

اي عاشــق اســماعیل ديــد كــه ھمــان حــوان ديروزيــست و پنــداري كــه نــه بــر  

  . شاگردي ، بلكه يه میدان جنگ مي آيد 

بــا اشــاره ي او ، نوچــه ھــا خواســتند كــه ســاز از دســت اش برگیرنــد كــه بابــا 

  :لئیسان گفت 
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اگر مرد میداني ، با من به مباحثه برخیز و به ھماوردي پنجه ھامـان بـر سـاز     " 

اگر شكستم دادي سازم را خود خواھم شكست و اگر نه ، بايـد  . انديشه كن   

  . "كه از اين شھر بروي 

عاشق اسماعیل و بابا لئیسان پاي در معركـه ي كـارزار نھادنـد و سـاز و نـوا ،             

چنان در گوش فلك پیچید كه مردم آفـرين گويـان جمـع شـدند و منتظـر فرجـام                    

پرده ي آخر بود و نوبت بابا لئیـسان كـه اگـر عاشـق اسـماعیل جـواب         . ماندند  

بابـا لئیـسان   .  فكنـده از میـدان مـي رفـت      معمايش را مي يافت بايد كه سـر ا        

  :سازش را كوك كرد و به آواز  پرسید 

از آدم تا خاتم  ،ھزاره ھا كوو كجايند واز زمـین تـا خورشـید چنـد سـتاره بايـد        " 

شمرد ؟ بـه مـن از مـرادم علـي بگـو و شمـشیر ذوالفقـارش كـه در ازل  آن را                       

  "يده اش كرد ؟ دركدام كوره گداخت و به كدام چشمه ي روشن ، آبد

رنگ از رخسار عاشق اسماعیل پريد و چون  از جواب عاجز شد ، سـر بـه زيـر                    

چندي بعد نیز از تیريزراھي شـیروان شـد و امـا          . انداخته واز میدان بیرون رفت      

نگو كه آنجا حورَوشي است كه در فن خنیاگري ، شاگردْ  اّول است و نـام اش       

یاگري كه راه اش به آنجا مي افتـاد ، يـا بايـد       ھر خن . پريزاد وُدردانه دخترِ حاكم     

او را در ساز و سخن شكست مي دادو يـا كـه آنقـدر در حـبس مـي مانـد كـه                      

ــداخت       ــي ان ــزاد را از ســكه م ــد و پري ــي آم ــَدر م ــي َق ــاألخره حريف ــْق . ب عاش

اســماعیل ھــم در دام وي افتــاد و چــاره آن ديــد كــه از ھنــروريِ  بابــا لئیــسان   

  . وي وديگران را از داِم محبس برھاند سخن گويد كه شايد او

  :پريزاد قاصدي بادپا خواست و نامه اي به بابالئیسان نوشت 

مرحبا بر چامه سراي ايل كه مي گويند ، بخت و اقبالت عالم گیر اسـت و در         " 

ساز و ترانه ، يگانه درآذربايجاني و اما بدان كه اگر افراسیاب ترك ھم باشـي ،               

اگر مردي و ھراست نیست بـه      . ر دلت خواھد نشست     صف مژگانم چون تیر ب    

شیروان بیا كه من پريزادم و چشم جھان بین فلك ، خنیـاگري مثـل مـن ھرگـز                

  ."نديده است 
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آفتاب ، سر به چاھسار مغرب مي كشید كه روزي قاصد ، نامـه را تحويـل بابـا             

لئیسان داد وتا خواند موھاي سبیل اش از خشم ، چون خنجـر راسـت شـدند               

  :در جواب نامه چنین نوشت و 

مرحبا بر رجز خوان ايل كه مي گويي شیر افكني و اما بدان كه لیلي َوشـي              " 

و و تیر غمزه بر ابـرو داري  وطلـسم ديـدگانت اگـر نبـود ، ايـن ھمـه مجنـون در           

نه چون شیر خشم الود بلكه مثل يك آدم خواھم امد و تـا تـو              . زنجیر نداشتي   

  ." نم آرام نخواھم يافت را با شمشیر سخن ، قلم نك

بابالئیسان با بوس و وداعي از مادر ، بر خانه ي زيـن نشـست و بـا سـازي بـر                

  :دوش ، به قصر امیرِ  شیروان پانھا د و گفت 

  . "میھمان پريزاد م و مرا به ضیافت خوانده است " 

پريزاد از واقعه خبردار شد و در حالي كه دسـتور مـي داد میـدان شـھر را آب و           

و كنند و امشب را ، بزمي برافروزند كه فردايش رزمي سخت خواھد بـود ،              جار

ناگھـان چــشم اش بــه بابالئـسان افتــاد وديــد، نــه كـه بــرعكس اســم اش بابــا    

نیست بلكه جواني سخت  برازنده اسـت و تـا بـا او سـخن گفـت دل و جـان و                 

چـشم اش بـر جمـالي خیـره مانـد كـه       . ھوش و خردش ، به يكباره تـاراج شـد         

اب برِج تنومندي بود و ھزار يوسف مصري در قد و قامـت و كمـال بـه پـاي او         آفت

بابا لئیسان ھم محو فصاحت و بالغت آن گلرخِ  شـیروان شـده     . نمي رسیدند   

بود و مي ديد كه در چشم و ابرو و لب و دھن و چاه زنخدان ، و بیـاض گـردن و        

ارد و او نیز، بـي آن      كمند گیسوان و باريكي كمر، لنگه و شبیھي به زير فلك ند           

  .كه بروز دھد دل و جان باخته است 

 دسته به تماشا ايـستادند      –سحرگاھان مردم از ُخرد و برنا و ھنروران ، دسته           

  .و آوازآنھا به سپھر آبنوس رسید 

  :پريزاد كه پنجه بر ساز داشت  ، با نواي مخملین چنین گفت 
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د و دريغا كه در چنـین گـرداب      به صید گوھر مقصود ، غواصِ  ژرفاھا خواھم بو         " 

ساز و كالمم ، روح و روانت را خواھـد       . ھايلي ، تو مغروقي بیش نخواھي بود        

  ."سوخت و آب حیات ھم اگر باشي در سیاھي ھا نھان خواھي بود 

  :بابا لئیسان ھم در جواب گفت 

عشق تـو چنـان ھـوايي ام     . من غرق آن چشمانم و نیازي به گرداب نیست          " 

م اكنون نیز خرمني سـیاھم و سـوخته  و اگـر چـاره اي ھـم باشـد               كرده كه ھ  

  ."وصال توست كه آب حیاتم مي دھد 

پريـزاد كـه ديــد زنبـور عــشق نـیش بـر قلــب اش زد بـه طنــازي بابـا لئــسان رل        

  :بھخشم اورد و گفت 

مثل ماري زخم خورده بـر خـود مـي پیچـي و داري ھـذيان مـي گـويي و امـا                 " 

 چنان نگینـي نیـست كـه حتـي بخواھـد در آسـمان       بدان كه ارزوي وصل من ،  

  ."خیالت بدرخشد 

  :بابا لئیسان كه با نغمه ھاي ساز ، شھد بر دل خاليق مي ريخت گفت 

حاال كه تو اي ماه طلعـت ،  چنـین قـصد جـانم كـرده اي ، از حكمـت و معمـا            " 

ھر تقديري كه در انتظار مـن باشـد بـدتر از ايـن  حـال و      . ھرچه خواھي بپرس    

  ."ز ويرانم نخواھد بود رو

  :پري كه بیش از پیش آشفته تر مي شد  با ساز و آواز چنین گفت 

گستاخانه الف عـشق مـي زنـي و از ايـن كـه آن زبـان ، در سـیاھچال زمـان           " 

امابگو آن کـه در ازل جامـه ی سـیاه پوشـید کـه بـود و           ! خواھد پوسید غافلی    

  "د ؟کدامین قدیس در کام دریا بود و ناجی اش کی بو

  :بابا لئسان که سینه اش جوشان از الھام و کالم بود با نای و نوا چنین گفت 

آن سیه جامه ، آدم بود و آن قدیس ، موال علی بود و ناجی اش قلـه نـشین           " 

  ."عرش ، جیرئیل

در دوام کارزار، سوالھا و جوابھا چـون نغمـه ی بلـبالن در آوازھـای پریـزاد و بابـا         

  :ال پریزاد رسید < نوبت به اخرین سلئیسان اوج می گرفت که
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کی بود که ایمـانش خلـل یافـت و کـدام کـس، دسـت بـه آفتـاب داد و کـدام                   " 

ــانی         ــه ھردرم ــود ک ــرد ب ــدامین م ــب ؟ و آن ک ــود وغال ــاتح ب ــشه ف دالور، ھمی

  "ازدستش برآمدو اما چاره برای مرگ نیافت ؟

  :بابا لئیسان گفت 

ضرت محمـد بـود کـه در معـراج بـه      شیطان بود که در کالمش ثابت نماند و حـ     " 

آن دالور فـاتح نیـز مـوالعلی بـود کـه کـوه             . آسمان ، خورشید را درجوارش دیـد      

سپاه از جای می َکند وآن مرد شفا نیز، لقمـان حکـیم بـود کـه چـاره ای بـرای           

  ."مرگ نیافت 

پریزاد ھرچه در انبـان سـینه ازمعماھـای حکمـت و معرفـت داشـت ، پرسـید و           

بالئیــسان بــود کــه رنــگ از رخــسار پریــزاد پریــد و زانــوانش   فرجــام ســخن بــا با

  .سست شد 

  :باباِلیسان گفت 

ای زیبا رخ رویاھای من ، ای دختِ شـرمگین آفتـاب ، عـشقت در دل و جـان                   " 

  ."  چنان شعله می کشد که حاضرم ھیچ نپرسم و اسیر سیاھچال تو گردم 

 بکشد و بگوید بالیـت  پریزاد که خودرا گرفتار عشق او می دید خواست فریادی 

به جانم  بیا و دست از این سودا بردارو میان خلـق رسـوایم نکـن کـه غـرورش               

مانع شد و فقط  طبق قرار ، پشت چشمی به دایه اش نازک کـرد و او خـود را         

  :به سلطان بانوی شیروان رساند و گفت 

ه ی پریزاد دل به بابالئسان سپرده و حاال بھترین وقـت اسـت کـه ایـن ورپریـد         " 

مشکین موی رااز سر واکنی که بابالئسان ھم در ُحـسن و جمـال و معرفـت ،            

سرآمد خوبان است و با زلف و کاکل و گردن کشیده ،  ستبر بـازویی بـا کمـال               

نگذارید که پریزاد میان جمعیت کنفت شود و قضیه را جوری تمام کنیـد          . است  

  . "د شوند که شادمانی ، در میان خلق بپیچد و بندیان خنیاگر آزا

سلطان بانو این پیشنھاد را پسندید و دیـد کـه وقـت شـوھر کـردن پریـزاد ھـم                 

او ھم اشاره  به امیر شیروان کـرد  . گذشته و ھمان بھتر که قال قضیه را بَکَند        
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و وی در میان ساز و آواز بابالئسان ، مطربان خوش الحان را امر بـه غزلخـوانی                   

ق لعل و جواھر آورده و بر سر وپای پریـزاد   طب–نمود و کنیزان و خادمان ، طبق      

و باباِلسان ریختند و جارچیان بردھل کوبیده و خبر عروسـی آن دو را در کـوی و      

  .برزن و میدان اعالم کردند 

 چھل روز و شب صدای شادمانی بر فلک رسید و وقتـی دو دلـداده بـه وصـال               

الـسکه ای زریـن   ھم رسیدند ، خبر به تبریز رسـید واز طـرف امیـر شـیروان ، ک             

سان را با عزتـی تمـام ، بـه پـیش فرزنـدش              یھم فرستاده شد تا که مادر بابا ل       

  . بیاورند 

  
١٣٨۴  
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   عالی دلیو عاشق ْ علَسگَر

  
  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

  

در شھر گنجه كه ھر بھار ، گل ھاي چمن آراَيش عاشقان را به دور ھـم جمـع       

بود كه در نگاھھايش افسانه ي ھـزار  " عالي " برازنده به نام  مي كرد، جواني    

روزي كـه از سـیر گلـشن و گلرخـان بـاز مـي گـشت ، تـا              . عشق مي زيست    

ــي  و         ــدر را زخم ــد و پ ــاك دي ــاني چ ــادر را  باگريب ــید و م ــه رس ــه خان ــايش ب پ
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گاوھاشان را به ضرب گلوله، غلتیده در خاك و خـون ، دنیـا در نگـاه اش تیـره و                     

ارباب روسـتا ، آب بـر مزارعـشان بـسته بـود و چـون لـب بـه اعتـراض          . د  تار ش 

  .گشوده بودند ، سالداتھاي تزار ، دمار از روزگارشان در آورده بودند 

كــه از مــدتھا پــیش ، خــسته از ظلــم اربــاب بــود و تازيانــه ھــاي او را " عـالي  " 

در و مـادر،    برگرده ي بیچارگان شاھد بود، كوھي از كینه شد و بعـد از تیمـار پـ                

شمشاد قد برافراشت و شبانگاھان برفت و تـا  كّلـه ي سـحر، نعـش اربـاب و                  

  .سالداتھا را بر میدانگاه دھكده افكند 

شد فراري و يكه و تنھا در كوھساران مـسكن گزيـد و امـا در زمـاني                " عالي  " 

. اندك ، سردار صـدھا چابـك سـوار شورشـي شـد و حكومـت را بـه تنـگ آورد             

وازه ي مردي او از كوھھاي قفقاز تـا مـسكو پیچیـد و رسـید بـه                چنان شد كه آ   

او صورتگري فرستاد تا نگاره اي از چھره ي آن دلیـر پلنگینـه       . گوش دختر نیكال    

  .پوش باز آَوَرد كه نديده ھم عاشق او شده بود 

بلكـه  " عـالي " را به پاس جوانمردي ھا و رزم آوري ھايش ، ديگر نـه           " عالي  " 

ــالي "  ــي ع ــاك     " َدل ــه ســرِ  پ ــد و او َده ســاِل تمــام ، ديوان ــي كردن صــدايش م

رعیـت  . سرشتي بود كه ستمگران ، از تیر رِس تفنگ اش دمي نمي آسودند               

ــراي ســر او جــايزه      ــزار ، ب ــت ت ــا غــضبناك و دول ــان و خانھ ــود و ارباب ، آســوده ب

  .  گذاشته بود 

بـود خـواھر زاده   كه خود ديگر ، آيینه دار ھیچ ناز و كرشـمه اي ن   " دلي عالي   " 

اي داشت كه دل اش را در شكارگِا ه ُحسن جا گذاشـته بـود و مـي خواسـت                

 آن دو يـار   حجلـه ي لذابه خواستاري عروس او رفت و چـون . براي او كاري كند    

" عاشْق َعَلسَگر   " را آراست ، براي جشن عروسي  خنیاگر ي شايسته تر از             

سد ھفت روز طـول مـي كـشید و ايـن          عاشْق َعَلسَگر از راه بر    " اما تا   . نیافت  

  .مدت ھم فرصت خوبي بود تا مھمانان او نیز از راه برسند 

" عاشْق َعَلـسَگر كـه خـود مـشغول تـدارك عروسـي پـسرش بـود تـا نامـه ي              

  : را ديد به خانواده اش گفت " عالي 



  علیرضا ذیحق

  ۵٩  

او را كـه وجـدان   . حرف دلي عالي ، حكم است و بايد كه در ضیافتش باشم         " 

. اســت و خارھــاي ظلــم را مــي ســوزاند ، نبايــد كــه دلگیــر ببینــیم  بیــدار ايــل 

عروسي  را چھل روز عقب مي اندازيم و تا بروم و برگردم دسـت و بالمـان نیـز            

  . "از تنگي در مي آيد و جشني شاھانه برگزار مي كنیم 

عاشْق َعَلسَگر شاگردان اش را نیز برداشت و با شیھه ي اسبانـشان ، ولولـه       

آنھـا كـوه وكمـر را پـشت سـر نھادنـد و رسـیدند بـه           . ت انداختند   در كوه و دش   

سـواراني ديدنـد بـر فـراز كـوه ھـا و صـخره           . جايي كه میعادگاه ديدارشان بـود       

ھايي كه كاله ھاي بخارايي بر سر داشتند و قطـار فـشنگ بـر شـانه ھاشـان             

وف و عاشْق َعَلسَگر كه ختم فرزانگي بود از نگاه ياران فھمید كه خـ         .رديف بود   

يأ س آنان را در چنگال خود گرفته و ناچار ، به دلداري شـان برخاسـت و چنـین          

  :گفت 

من پیش مي روم و اگر ديديد زخمي بر من رسید و يا كه فغانم را شـنیديد ،     " 

بودنــد غمــي  " دلــي عــالي " افــراد  اگر. قبــراق و چابــك از شــیب دره بگذريــد

يد كـه كـردار و زبـانم آنـان را كمـي      نیست و اما اگر راھزن و حرامي بودند ، شا  

  . " نرم سازد و اين معطلي ، فرار شما را آسان كند 

عاشْق َعلسَگر حركت سريعي به اسبش داده و مي رفت جلو كـه تنـي چنـد                  

: " او گفـت  " كجـا چنـین شـتابان ؟        : " از سواره ھا راه بر او بسته و پرسیدند          

  " ! مي بینید كه بردوش سازي دارم و راھي ضیافتم

  : دلي عالي كه خود نیز در بین سوران بود پرسید 

مگر كجا بزم عشرتي بپاست كه چنین بي باكي و از اين راه پر خونابـه مـي                   " 

  "گذري ؟ 

عاشْق َعَلسَگر كـه بـا كـردار مـردان برتـر آشـنا بـود ، از لحـن و كـالم آن سـوار            

ه ھمـین   بـ . فھمید كه اين خوِد دلي عالي است و مي خواھد امتحـانش كنـد               

 سـاز َاش بـه در آَورد و بانـگ و    ِنخاطر ھم از اسـب بـه زيـر آمـد و پیـراھن از تـ               

نوايش در صخره ھا چنـان پیچیـد كـه گـويي ھـزار پرنـده يكجـا ، نغمـه افـشان                        
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عاشـْق َعَلـسَگر آوازش را تـا اوجھـا پـرداد و بـا              . شده و كوه و دشت را آكندند        

  :ھنگ چنین گفت آنغمه و 

سركرده اش عالِي ديوانه سر است و از من مـي پرسـند     راھي بزمي ام كه     " 

او اگر عاقل بود چرا پس ديوانه اش مي خوانند ؟ اما به كي بگويم كه سـلطاِن       

خوبان آن قیِس بیدل را نیز مجنونش مي خواندند و اما او كه آبروي عشق بـود              

د ، عـالي را نیـز اگـر ديوانـه مـي نامنـ      .، عاقل ترينِ  عارفان در مكتب درس بود      

جان حقیر را چنـان چـسبیده انـد كـه انگـار      . كار عاقالنیست كه آلوده ي جانند      

او عـدل   . معشوق او فضیلت است و سرودش رھـايي . مرگي نخواھند داشت   

ديگران كه از چنـین بـودني عاجزنـد       . و داد را بزرگ مي دارد و جان اش را حقیر          

  خـود را تبرئـه كـرده و بـر     و ھمكاسه ي ظلم و تزوير، او را ديوانه مي خوانند تا      

  . "يزدلي خود سرپوش گذارند

سواران از سازو كالم خنیاگر پیر، به وجد آمده و بـا اشـاره ي دلـي عـالي او را               

  :بردوش گرفته و  گفتند 

بیخود نیست كه خنیاگران را رحمت خدا مـي داننـد وبـه ھـر كـه حـالي نیـك                   " 

  . "كیَفش كوك داشته باشند مي گويند حال و روزش خیلي سازه و 

به عاشقْ  خوشامد گفت و بعد از دسـت بوسـي او ، يـاراِن وي          " دلي عالي " 

  .را نیز حرمت نمود و سرود خوانان تا قلعه ي لعل تاختند 

 فوج مي آمدند و زيبا رخان با ناز و كرشمه ساقي گـري كـرده و   –مھمانھا فوج   

ــت ، ســر ا    ــدام ، در خــدمتگزاري و حرم ــراش و خ ــاخ و ف ــي  صــدھا طب ــا نم ز پ

عاشْق َعَلسَگر و ياران اش نیز با ِسـحر و افـسوِن سـاز و نوايـشان                 . شناختند  

بـا رقـص   . چنان بزمي آراسته بودند كه ھمه در عیش و عشرت مي كوشیدند     

و ناز گلچھره ھا ، از شّر و شور جھان چنان مي آسـودند كـه خـود را فرامـوش                 

ظه اي بـود و دمـي و گوشـي    كرده بودند و زندگي ديگر، نه لحظه ھا ، فقط لح    

  .كه به ترانه ھا داشتند 
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ھفت شب و ھفت روز تمام ، عیش و طرب بود و زير پـاي خنیـاگران فرشـي از       

دلي عـالي كـه مـي دانـست عاشـْق َعَلـسَگر عجلـه دارد و قـرار                 . طال و نقره    

است براي پسرش نیز عروسي بگیرد ، از لعل و طال و جـواھر طبقـي آراسـت               

  . و ھمراه با سواري چند تا راهِ  امن آنان را بدرقه كرد براي چشم روشني

ــا بــود كــه روزي   ــاكوبي ھمچنــان برپ ، يكــي از " مــشھدي يولچــو " جــشن و پ

  :دوستان دلي عالي وارد مجلس شد و گفت 

   "!ذوق مجلس ، به ساز است و آواز و اما من خنیاگري نمي بینم " 

  :دلي عالي گفت 

 نمي كردي و مي ديدي كه عاشْق َعَلسَگر چـه           عاشْق ھا بودند و كاش دير     " 

  !" غوغايي برپا كرده بود 

  :گفت " مشھدي يولچو " 

! پس من بايد از شانس خـود گلـه كـنم كـه سـخت مـشتاق ديـدارش بـودم                  " 

شھرتِ  عاشق َعَلسَگر از كوھھاي قفقاز نیز گذشته است و عھد كرده ام كـه      

  !" زي پاي ساز و نوايش باشم تا اين عمر فاني را بقايي است  حتما كه رو

او شبي بیشتر نماند  و سحرگاھان با وداع از دلي عالي، ھمـراه بـا رزم آوران                 

. اش از قلعه ي لعل جداشد و رفت كه شايد از عاشْق َعَلـسَگر خبـري بگیـرد                

از سواران اش خواست چون باد صرصر بتازنـد و رّد عاشـقْ  َعَلـسَگر را بگیرنـد                    

  .  محاصره ي تفنگچیان ديدند كه ناگھان  عاشْق َعَلسَگر و ياران اش خود را در

  :عاشْق َعَلسَگر  به دوستان اش گفت 

اگـر ُمـرديم كـه خونمـان زمـین      . كار از كار گذشته و ترسي به دل راه ندھیـد     " 

امـا ممكـن اسـت       . ي عالي ، خون را بـا خـون خواھـد شـست              لنمي ماَند و دْ   

. سـت  خطري ھم متوجه ما نباشد كه در اين ديار ، حرمِت عاشـقان مقـدس ا           

"  

  :گفت " مشھدي يولچو " 
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از اسبھا به زير آيید وھرچه زرو زيور در كیسه  ھا داريد بازدھیـد كـه شـنیده           "  

  !"ام زيادي از آن نابكار تعريف كرده ايد 

  :عاشْق َعَلسَگر گفت 

زرو زيـور  . پول و منال دنیا ، به چـشم مـن ريـگ بیابـان اسـت و ِچـرِك دسـت            " 

ھا ، غرور ما ھستند و اگر چھـره ي مـان چـون بابـك از             ارزاني تان باد و اما اسب     

آخـرين آواز  . خون ھم گلگـون شـود، آنھـا را زوركـي بـه كـسي نمـي بخـشیم           

ھمیشه زيباست و حاال كه تو دشمن َدلي عالي ھستي ، پـس ايـن آواز آخـر               

  :را بشنو 

قبـاي فـتح   .دلي عالي ھیبتي دارد كه بي مي و مطرب ھمه مدھوش وي اند    

ه ي گیتي مي درخشید و شیدايي اش به خلق، رنِگ تزويـري نـدارد            او بر شان  

گوي سپھر ، زخمي چوگان اوسـت و صـفا و وفـايش ، بـر جـسم ايـل ، جـان           . 

رستِم يل چون نمـك در گـردابِ خـشم او نیـست مـي شـود و در         . مي بخشد   

تنومنـد و پرصـالبت   . جود و سخا ، حاتم اسـت و در گـنج و خزينـه مثـل قـارون                 

اما قلبش چنان نازك كـه تـاب ھـیچ تلنگـري     . ھو كوراغلوي قصه ھا است و عین  

امــا ايــن خلــق ھــم ، چینــي بنــد . نــدارد و از رنــج محرومــان ، زود مــي شــكند 

  ."ماھريست كه با سپاس و ثناھاشان ، شكسته دلِ  او را بند مي زنند 

حال اش دگرگون مي شود و عاشـْق َعَلـسگر مـي بینـد كـه      " مشھدي يولچو   

تــا كــه .  و نـواي اوَينــد   ھــا ، تفنــگ بــر زمـین انداختــه و مبھــوت نــاي تفنگچـي  

مـي  " عاشـْق  " مشھدي يولچو بر احساس اش غلبه كرده و بوسه بر دستان    

  :زند و مي گويد 

مـا نیـز رفیقـیم و      ! ناي و نواي تو شنیدن داشت و بي بـاكي و وفايـت ديـدن                " 

  !"دلبسته ي دلي عالي 

ش ، مدتي مھمان عاشـق علـسَگر شـدندو در           القصه مشھدي يولچو و ياران ا     

جشن عروسي پسر او ، آن قدر سكه و طـال خـرج كردنـد كـه ھمـه در تعجـب                
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اما در آن مجلس صورتگري روس نیز بود كـه تـصويري از چھـره ي     . مانده بودند   

  :عاشقْ  َعَلسَگر كشید و گفت 

ا بـه  شھزاده ي تزار ، كشته مرده ي دلي عالي است و چـاره اي كـن تـا مـر       " 

ــده ي    ــره ي وي ، دِل رمیـ ــايد رســـمي از چھـ ــه شـ ــد كـ مجلـــس او را ه دھنـ

   ."شي بخشدشاھدخت را آرام

عاشق علسگر از مشھدي يولچو خواست كه به حرمت رفاقـت ، ايـن صـورتگر       

بیگانه را به ديدار دلي عـالي ببـرد كـه حكايـت ، جـوري ديگـر اسـت و شـايد ،                 

  .شد دلي عالي را نیز به كاخ گلعذاران راھي با

فردا بود كه مشھدي يولچو با خیل ياران اش و آن صورتگر سـاحر ، كوھـساران           

  .را با سُِِم اسبانشان ، ُپر غبار ساختند 

  

   خوي- ٢٩/٧/٨۴
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  محمود و قیز نگار

  
  داستان عامیانه آذربايجان

  

خواجه احمد با بخت بلندي كـه داشـت بعـد از سـالھا درد بـي اوالدي صـاحب                    

بـزم و  . شود و ايل و تبار در جـشن و شـادي او شـركت مـي كننـد           پسري مي 

ضیافتي به پا مي شود كه به قول مردم، صـداي سـاز و دف آن، مھتـاب را نیـز           

  . به رقص وا مي دارد 

مي گذارد و وقتي كه او به سـن        " قول محمود   " خواجه احمد اسم پسرش را      

بـود ، جانـشین خـود    ھجده سالگي مي رسد ،او را كه جواني برومند و فصیح        

  :معرفي كرده و به تاجران مي گويد 
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خواھد بود وپس ياورش باشـید  " قول محمود " قافله ساالر كاروان بعد از اين      " 

  !" كه رموز تجارت آموزد و در سفرھا پخته گردد 

با سوداگران و تاجران راھي استانبول شده بود و بعـد        " قول محمود " روزي كه   

وخريــد مــال التجــاره داشــتند برمــي گــشتند ، بــین راه  از فــروش مــال و متــاع 

چمنزاري باصفا ديده ومشغول استراحت بودند كـه قـول محمـود را خـواب مـي       

  .َبَرد

درخواب، بوي گل و ريحان سرمست اش كرده ودر بھشت رويـا ، مـوال علـي را       

مي بیند كه غرق در نور صـفا، بـه شـھرخاليِ دل اش پـا مـي گـذارد وبـا دادن                      

بعـدش  . از او مي خواھد كه مرغك دل را بـا آن بـاده شـاداب سـازد             ساغري پر 

. مي خواھد كه از الي انگشتان او به دوردستي بنگرد و بگويـد چـه مـي بینـد           

محمود ديد كه شھر ، شھر فرنگ است و ازھمه رنگ و در ايوان قـصر، دختـري        

مـوالعلي در   . ايستاده با چشمان سیاه ودرعاشق ُكشي ،طنـاز و حـوري َوش           

  :نوري كه داشت با آن مي رفت گفت َپرِ 

سـتاره  " . قیـز نگـار   " كاخي كه ديدي در مصر است و آن زيبا صـنم ،نـام اش               " 

  . "ھاي بخِتتان در ھم گره خورده و برو دنبالش كه ھجرتت بي خطر باد 

از تأثیر آن باده ، محمود را سه روز و سه شـب خـواب بـرد ودر ايـن مـدت فقـط           

تـاجران و غالمـان ھمـه محـزون     .فت و مـي آمـد وبـس   َنفسي داشت كه مي ر  

شده و چاره در اين ديدند كه محملـي بیاراينـد و چـست و چابـك اورا بـه تبريـز                     

در بین راه اما محمود به ھوش آمد و خواست كالمي بگويد كـه ديـد         . برسانند  

قافله بـه تبريـز رسـید و خواجـه احمـد و ھمـسرش تـا        . نطق اش بسته است   

استقبال محمود شتافتند و اما تـا اورا پريـشان يافتنـد سـیالب              خبردارشدند به   

محمود نیز بغض اش گرفـت و ھرچـه   . اشك  از حلقه ي چشمانشان بیرون زد      

به اشاره سـازي خواسـت و تـا سـاز بـه آغـوش       . كرد حرفي بر زبان اش نیامد      

مـد ه و نـوايش بـا    آگرفت و نغمه ھا سرريز شدند ديد كـه زبـانش نیـزاز بنـد در              

  :ز ، چنین آمیخت سا
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دلم ، كتـاب عـشق اسـت و در سـینه ي بیمـارم ، گـرداب رسـوايي بپاسـت              " 

رشته ي مھري بر دلم زنجیر شده كه مرا تا دورھاي دورخواھـد بـرد و گريـزي                 .

از كوھھــا و دشـتھا ، از میــان نورھــا و تـاريكي ھــا  ، تـا بیكــران بحرھــا    . نـدارم  

 كـه  خاسـت برخـواھم  "  قیـز نگـار    "خواھم شتافت و درمصر، به جوياي يارخود        

  . "نويدش را از موال علي دارم 

ــر        ــسرش ب ــشین پ ــه ھــاي آت ــود وزخم ــده ب ــا دي ــردي دنی ــه ف ــد ك خواجــه احم

ساز،حیرت اش را سخت بر مي انگیخت ، احساس كرد كه كار از كـار گذشـته        

بااصراري كه محمـو د داشـت ، ره توشـه اي از      لذا. و او دير وزود خواھد رفت         

جواھر فراھم آورد و با جامه ھايي فاخر ، ، او را راھـي سـفري كـرد كـه     لعل و   

  .از فرجام اش كسي چیزي نمي دانست 

مي گويند كه اشك ، ھزار زبان دارد و در ھنگام وداعِ  محمـود بـا پـدر ومـادرش          

نیز، ھرچند ھمه خاموش بودند اما ھر قطره ي چشمي ، لبريز صد سخن بـود        

  . مي شنیدند و با گوش دل ، ھمه آن را

محمود ، يكه و تنھا با توسني بادپـا و سـازي بـردوش ، كـوچ بـر كـوچ آمـد و بـا            

  . طي منازل و قطع مراحل، از برو بحر گذشت وخود را در مصر ديد

كه تا پاي محمود بر خاك مصر رسـید ، درخـواب اش    " قیزنگار " حاال بشنويم از   

كِي جمـال يكتـا بـود وقرينـه اي        جواني ديد رعنا و رشید كه در قد و تركیب و نی           

قیزنگار خود را مايل و گرفتار او ديد و با گیـسواني عنبـر          . در بزم جانان نداشت     

  :خواند و گفت خودآسا ، از خواب پريد و كنیزان و ساقیان قصر را به حضور 

خنیاگري با نغمه ي داوودي و سازي سـحر انگیـز، از ديـاري دور ھمـین حـاال              " 

ركس خبري از او به من آَوَرد انعـامي نفـیس خواھـد گرفـت     وارد مصر شده و ھ   

! "  

كه خستگي راه به تن اش بود ،به مھمانخانـه اي رفـت تـا چنـد                 " قول محمود "

روزي بیاسايد و وقتي با عطر و گالب ، غبـار از چھـره و جـان شـست ، سـراغ                      

 چنـد  قیزنگـار نیـز كـه    . برج و باروي يار را بگیرد كه ديگر، توان صبوري اش نبـود              
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روزي گذشته بود و ھنوز خبري از يار نداشت ، حیلتي انديشید و خود را زد بـه    

مريضي و به ترفندي ارغوان رخ چنان زرد كرد كه ھر طبیي آمد گفت كـاراز كـار              

  :تا كه روزي حكیم الحكما به قیزنگار گفت . گذشته و بايد زود خبر مي كرديد 

ت و اما رازدل اگر بگويي ،حتمـا  مي دانم كه ھیچ دردت نیست و ھمه بازيس       " 

  !"كه كمكت خواھم كرد 

ــرده از راز خــود      ــوفي كامــل داشــت پ ــه محــرم اســراربودن او وق ــه ب ــار ك قیزنگ

  :برداشت و با حزني تمام گفت 

محو خورشیْد جماِل پسري ام كه در رويـايم طـالع شـده و بـا رداي خنیـاگري       " 

 نگـاھش چـون باليـي بـر     برق.در شھر مي گردد و اما مرا از وي خبري نیست           

  . "جانم افتاده وشیفتگي ام به او روح و روان ام را فرسوده است 

  :حكیم تدبیري انديشید و به پادشاه گفت 

قیزنگار را افسردگي از دل و جان انداخته و ھمچون پرنده اي كـه در قفـسي          " 

نـگ   بال بزند ، چاره ي رھايي اش از چنگ افكـار بیھـوده ، در گلبا             –طاليي بال   

  ."خنیاگريست كه با آھنگ و نغمه اورا دلشاد كند 

پادشــاه نیــز چــاكران را فرســتاد تــا دنبــال خنیــاگري باشــند كــه ســاز و آوازش   

چشمه ھـايي كـه درد از   . محشر مي كند و آوايش ، نويد چشمه ساران دارد           

  .جان مي شويند و دمي از جوشش نمي ايستند 

غمـه اش شـھره ي شـھر شـده بـود و      محمود كه در اين چندروزه ، بـا سـاز و ن      

موسیقي شناسان  ھمه ُدورش جمع بودنـد و الحـان اورا نـدايي از غیـب مـي            

پنداشتند ،فوري سخن از محمود گفتند و يـاران شـفیق شـاه نیـز ، يكـسر بـه                  

  :سراغ او رفته و چنین گفتند 

اگر اين نغمه ھاي تو ، غصه ي دل آب مي كند و سـینه ي بیمـار را از تنگـي         " 

  ."محزوني در مي آَوَرد ، با ما بیا كه شاھدخت قصر، بي تاِب نوايت است و 

محمود كه از خوشحالي در پوست نمي گنجید فھمید كه شب جـدايي سـحر             

مي شود و ساعاتي بعد ،بوسه بر زلفان مشكین يار خواھـد زد و ايـن فـراق ،           
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م قـرار  چنین نیـز شـد و وقتـي محمـود و نگـار رودر روي ھـ          . پايان خواھد يافت    

گرفته و براي دقايقي مژه برھم نزده و مفتون جمال يكـديگر، درھـم نگريـستند        

ــل     ــد كــه چھــره ي شــاھدخت ُگ ــان را فراگرفــت و ھمــه ديدن ، شورمــستي آن

  .انداخت و ازبستر بپا خواست 

ضیافتي در شأن شاھدخت برپا شد و محمود با نغمه و سـاز َاش ، پوشـیده و           

  : چنین حكايت كرد سر به ُمھر، قصد و مقصودش را

گلبرگ لبانت دل آويز اسـت  .خرمن گیسويت بلند است و بلور نگاھت شفاف    " 

اي سمن گیسوي نسرين پـوش،      .و عشق تو در فروزاني ، شعله اي آتشناك          

صد ھزاران عشوه داري و درباغ نازآلود تو ، الماس نابي مي لغزد كه از شـعاع                

  !" تو چاره گر باشد اين دل شوريده را مگر وصال. دلم مي خیزد 

حكیم الحكما كه مي ديد قیز نگار چـون شـكوفه ي نـارنج ، عطـر از نفـس اش           

مي بارد و مدھوش گلبانگ ياراست و ھمین حاالست كـه رازش بـرمال شـود ،         

فوري خواست كه مجلس خلوت شود كه چاره ي شیدايي او ، بـا نـواي نغمـه         

  .ھمخواب شدن بود 

ر، باكام و طرب آمیختند و ديـري نپايیـد كـه آوازه    آن دو شب را دور از چشم اغیا 

ي كامكاري شان ، به گوش وزير اعظم رسید كه قیز نگار را براي پسرش مـي         

او به شیطنت و دورويي ، در جلد يكـي از كنیـزان محـرم شـاھدخت       . خواست  

  :رفت و آن كنیز به شاھنشاه چنین گفت 

امـا  .  كه تازه از مـادر زاده شـده   مژده كه قیز نگار مالل و دردي نداردو پنداري   " 

آن خنیاگر چنان در خلوت شاھزاده يله كـرده كـه بـیم آن اسـت كـه بـه دشـت                    

  ."وصال بشتابند 

ــیش از         ــود را پ ــه  محم ــان داد ك ــت و فرم ــاه برانگیخ ــشم ش ــخن خ ــااين س ب

در ايـن میـان  وزيـر دربـاري نیـز بـود كـه از        . خروسخوان ، به ژرفاي نیل افكننـد     

ي گذشت آگاه بـود و مـي دانـست كـه بـه حیلـت وزيـر اعظـم               ھرچه در خفا م   
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او بـه تـدبیر برخاسـت و     . است كه آن دو دلداده را چنین ازھم جدا مي سـازند           

  :به پادشاه گفت

مھر وعدالت ، رمز حكومـت اسـت و شايـسته اسـت كـه ايـن مھـر پـروري ،                       " 

شامل آن جوانك نیـز باشـد كـه ھمیـشه بـا اشـاره ي پلكـي ، كـشتن میـّسر                 

من مي گويم اگر او را در صندوقي بگذاريم و به گردابش افكنـیم و كـار                  . است

  . "را به تقدير بسپاريم ، عین عدالت رفتار كرده ايم 

از  ِ پادشاه كه فھمیده بود عاج سینه ي قیزنگار ،آبشاِر سرشـك اسـت و مـدام               

دوري او مي نالد اين پیشنھاد را پذيرفت و وقتي محمود را داخـل صـندوقي در           

عماق گرداب رھايش كردند ، جنوني بـه قیزنگـار دسـت داد كـه شـاه از كـرده          ا

  .اش پشیمان شد و اما كار از كار گذشته بود 

محمود كه بر موج طوفانھا سوار بـود و ھـول مـرگ بـر سـرش وول مـي خـورد،             

ناگھان نوري شعله ور و سـبز ، او را تـا سـاحل امـن رانـد و وقتـي دوبـاره پابـه                 

را به قصر رساند كه سـاز َاش را بـستاند  ايـن بـار ، مـورد               مصر گذاشت و خود     

لطف شاه قـرار گرفـت و قـرار شـد كـه اگـر سـاز ونغمـه اش ، شـاھدخت را از                 

جنوني كه به آن گرفتار است نجاتي داد آن وقت ، قیزنگار را نیـز بـه عقـد او در         

  .آَوَرد 

سـالمتي اش را  وروزي كه آن كنیز محرم دوباره مژده به شاه برد كه قیزنگـار ،              

  :باز يافته است ، در میان بغض اش كه مي تركید گفت 

آن دو چنان شیفته و غمگسار ھمند كـه گـويي بـرگ و نـسیم ، حلقـه اي از            " 

امادفعـه ي قبــل كـه آمــده و بـه اشــاره    .  مھـر تنیـده و آنھــا را در بـرِ خــود دارد    

و جـز مھـرورزي   سخن از فعل حرام رانده بودم ، ھمه به تحريك وزير اعظم بـود       

،میانشان چیـزي نبـود و حـاال دسـت شماسـت كـه مـرا ببخـشید و يـا كـه بـه               

  ! " دست جالد بسپاريد 

شاه او را بخشید و اما وزير اعظم را ردا از تـن بركنـد و فرسـتادش بـه چوپـاني        

بعـدش صـداي طبـل و دھـل گـوش            . بـود آن  راشايسته  كه جزاي چنان حیلتي     
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محمــود ، مالیاتھــا قــول ي شــاھدخت بــا فلــك را پركــرد وبــه شــادباش عروســ 

  .د ْنبخشیده شد و رعیت را دلي غمزده از مال دنیا نما

ســالي گذشــت و روزي بــه اذن ســلطان ، محمــود و قیزنگــار ،بــا كــارواني كــه  

محمل ھا برآن آراسته بودند سوي تبريز رفتند كه محمودنیزبخـاطر دوري ازايـل             

  .باره باز آيند و تبار غمگین نباشد و بعد از سیاحتي ، دو

  

١٣٨۴  
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  طاهر و زهره 

  
  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

احمد خان كه ده ھا ھزار رأس دام داشت ، ھمه ساله يیالقي اجاره مي كـرد            

  با آنھـا و با ايل و تبار و چوپانان ، به آنجا رفته و وقت قشالق كه مي شددوباره     

لھا يیالقـي را كـه در گـیالن اجـاره كـرده      اما در يكي از اين سـا   . باز مي گشت    

  :بود ، چنان اور ا مفتون كرد كه به ايل و تبارش گفت 

. نمي دانم چرا آھنگ رفتن ندارم و بند مھرم سخت به اينجا سرشته اسـت        " 

دوست دارم اينجارا خريده و عمـارتي بنـا كـنم و ھركـه مـشتاق اسـت بـا مـن                

ھمـه را ھـم سـھمي مـي         . دد  بماند وھركس كه دلش ھواي وطـن دارد برگـر         
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اما با اين شرط كه موسم يیالق بـاز آيیـد   . دھم كه ھر كسي آقاي خود باشد     

فراموش نكنید كه ھمه رھگذريم و آنچـه  . كه اينجا نیز متعلق به خودتان است    

  ! " مي ماند فقط خاك است 

فردايي ديگر كه آفتاب بردمیـد و ايـل عـزم كـوچ كـرد ، يـاراني رفتنـد و جانـاني                        

ماندند و وقتـي كـه ديـد او را ھنـوز رفیقـان و مـشفقاني بـاقي مانـده اسـت ،                    

شــادمان شــد و ديــد كــه آنچــه انــسان بــه آن زيــاده دل مــي بنــدد ، روزي بــه   

  .ھیچستاني بدل شده و آرام جان اش را مي گیرد 

ــار  " طــاھر " احمــد خــان پــسري بــه نــام   داشــت كــه ھرچــه او از كــردار و گفت

 ، ھمه را به وي يادداد وروزي كه به راه مرگ پا گذاشـت  پیشینیان  آموخته بود  

، ھرچند كه دوستان و خويشان ، شیون ھا كرده و دلھا در فـراق اش سـوخت       

، اما آن چه كه ماند ، خاطره و يادي بود كه در اذھان ايل و تبـار ھمچنـان زنـده        

  .بود 

روزي طاھر به خلوتي رفت و در سوگ پـدر  داشـت مـي گريـست كـه صـداي                     

زھـره بـود كـه صـدايش مثـل نغمـه در فـضا پـر مـي               .آشنايي او را به خود آَورد       

اينجـا بـود كـه دوبـاره     . كشید و با او از سپنجي  و بي وفايي عمـر مـي گفـت              

  :حرفي از پدرش به يادش آمد كه از اخرين زمزمه ھاي او به ھنگام مرگ بود 

اسـت ھرگـز   از مرگ كه ھمچون پلـي بـراي گـذر از پرتگـاھي بـه ھمـواري ھ                 " 

را درياب كه ھمیشه فرارويـت داري و تـورا شـور زنـدگي      يي لحظه ھا ! نترس  

  ." مي بخشد 

طاھر نگاھي به زھره كرد و ديـد قـرص جمـال وي ، آفتـابي اسـت كـه او رابـه                     

گرمي و زندگي مي خواَنـد و در حـال پاشـد وبـا آويخـتن از شـانه ي يـار، گـلِ                

  .به عشق او ھمیشه پابند باشد لبھايش را بوسه اي داد و عھد كرد كه 

دنـد  رطاھر و زھره مدتھا در اين حال و ھوا ، در افق ھاي دل ھـم پـرواز مـي ك                

، پدر زھره خبر بردند كه وي با طاھر سـر وسـّري   "ن حاتم  ا  سلط" كه روزي به  
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دارد و ديگر آنھا ، ھمان بچه ھاي مكتبي نیستند كه  روزگـاري ، روز و شـب را    

  . با ھم مي گذراندند 

از آن به بعد، ديدار دختـرش بـا طـاھر را منـع كـرد وامـا دنیـا در                   " سلطان حاتم "

چشم زھره ، چنان تیره آمد كه به پنھـاني ، نامـه بـه طـاھر فرسـتاد و اورا بـه              

  .قصر دعوت كرد 

قــراوال ن و محرمــان ، خبــر بــه ســلطان بردنــد كــه بــاز طــاھر و زھــره ، فــارغ از  

. ارنــد و ابیــات عاشــقانه مــي خواننــد ھرگونــه خیــال ، دســت در دســت ھــم د

سلطان حاتم نیز وقت را غنیمت شمرده و سه قاضي از ديوانخانه خواسـت تـا         

  .به قصر رفته و اگر طاھر را آنجا ديدند بر او جرم ببندند 

 دوتن ازقاضي ھا يك به يك رفتند كه شاھد قضیه باشند و وقتي ديدنـد زھـره                 

  : دارد ، با خود گفتند ويدعوت كرده ودل در مھر  از طاھرخود 

بھاء جان آدمي از جـواھر ھـا گرانبھـاتر اسـت و بعـضا كالمـي بـه مـصلحت ،                " 

  . "بھتر از حقیقتي است كه به جاده ھاي شرارت راه دارد 

لذا از طاھر خواستند كه از قصر برود كـه در دام نیرنـگ نیافتـد و آنھـا نیـز منكـر                

 تعجیـل حكمـي نوشـته و بـا         اما قاضـي سـومي بـه      . حضور وي در قصر شوند      

  . ُمھر ديواني آن را به خدمت سلطان برد و امر به بردار كردن طاھر شد 

طاھر كه ديد فروغ زندگي اش ھر آن در پاي دار روبه خاموشي اسـت رخـصت           

  :خواست كه واپسین كالم اش را بگويد و چنین گفت 

كـه در بـاغ   ھرچند كه ايل و تبـارمن از خـون مـن نخواھنـد گذشـت امـا بـدان                  " 

من از بیغوله ي مـرگ  .عفت ، پاسبان عصمَتم و ھیچ گناھي بر دوشم نیست         

، ھراسم نیست و فقط دلتنگ اندوه مادرم ھستم و نگاهِ خیس زھره كه چـون        

زھـره ومــن  .سـیالبي ھمــه ي زيبـايي ھــا را از چـشمان او تھــي خواھـد كــرد     

 ، نفـس ھامـان   عطري گريزانیم كه به ھواي ھم ، تاب ماندن داريم و بـي ھـم            

  ." منجمد مي شوند 
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سلطان  حاتم كه دلي از سنگ داشت و چـشمان اش در آن لحظـه مـسلخي       

" يكي از يـاران و ھـم تبـاران    " از خون بود ، زبان به اجراي حكم مي گشود كه   

 ، با شناختي كـه از حـرص و طمـع  سـلطان              به نام احمد سوداگر    "احمد خان   

  :داشت دِر گوشي به وي گفت 

صد طبق لعل ونقره او را به من ببخشید كه قافلـه سـاالر كـاروانش كـرده و        با  "

  ."از اينجا براي ھمیشه دورش خواھم كرد 

سلطان با ترسي كه از عاقبت كار داشت  به شـرط اينكـه او ديگـر پـا بـه خـاك         

گیالن نگذارد ، او را بخشید  و مژده به زھـره رسـید كـه دلـدارش داس اجـل را           

  . ھمیشه از اينجا خواھد رفت شكاند واما براي 

راھي مي شد زھره بـه ايـواني        " احمد سوداگر " روزي ھم كه طاھر با كاروان       

رفت مشرف به عمارت يیالقي آنھا و ديد كه طـاھر بـا وداع از مـادر و خويـشان        

  : دارد مي رود كه تا چشم طاھر به او افتاد ، لبھايش ترانه خوان شد 

مـي  . ارغـوان نكـن كـه روزي بـاز خـواھم آمـد       دستان سپیدت رابا خون خـود    " 

داني  افسانه ي قلب منـي و ھمچنـان ، شـبھامان را بـا نـوازش مھتـاب و نـاز              

اگـر ايـن طلـسم طـالع بـشكند ومـرگ از پـايم        . ستاره ھا به روز خـواھیم كـرد       

  !"نیفكند ،پايداري را سرودي خواھم كرد و و ھیچ نترس

  :ین گفت زھره نیز زخمه بر چنگ زد و به آواز چن

در پلك ھـاي چـشمم ، يـاد تـو فريـادي خواھـد بـود ودلـم را آويـِز سـتاره ھـا                          " 

بـال ھـاي عـشق    . خواھم كرد كه مرا با رقص ھاله ، به حجله ي مھتاب ببـري     

  !"راباور دارم 

طاھر با بدرودي راھي شد و با باران اشـك اش بـر گـور پـدر ، از خـاك سـرد او                       

ھرگــز از عــشق خــود وزي بازآيــد و ند يــاد كــرد كــه رگمــشتي برداشــت و ســو

  .نگذرد

  :به طاھر گفت "  احمد سوداگر" از گیالن تا گنجه رفته بودند كه 
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از اينجا به بعد راھمان جداست و خود ، مرِد راھي و بايد دالورانـه بـه تحقـق                " 

 اعمـال و رفتـارت بـه جـاي           بگـذاري كـه    آنچه كه دوست داري انديـشه كنـي و        

  ." آرزوھايت سخن بگويند 

احمد سوداگر با كاروان خود رفـت و طـاھر مانـد بـا قافلـه اي انـدك و غالمـاني               

شـبانگاھي بـه پـاي چـشمه اي خوابیدنـد و       . چند تا تقدير خود را پیش بگیـرد         

فردا كه مرغ زرين بـالِ آفتـاب ، پرگرفـت و روشـنايي بردمیـد ، تـا طـاھر چـشم               

ن كـه آسـیبي بـه    گشود و نگاھي به اطراف انداخت ، ھمه ي غالمان را بـي آ        

  .آنھا برسد مرده و بي جان ديد 

در بھت اين راز فرورفته بود كه كالم پدر در گـوش اش زمزمـه اي شـد و چنـین             

  :يادش آمد 

اھدافي پرجالل كـه از ھـزاران يـار      . بايد به خود متكي بود و به باورھاي درون          "

  . " نیزقیمتي ترند 

 در ايـن اثنـا كـارواني ديـد و از     طاھر با خود نجوا كنان  دريايي سخن داشت كه    

كاروانـساالر كـه نـام اش     . قافله ساالر، ياري خواست تا غالمـان را خـاك كننـد         

دعـوت كـرد تـا در    " گنجه " بود تا از تقدير طاھر مطلع شد اورا به " خا ن ِوردي  "

سراي وي به بازرگاني بپردازد و اگر ھم دختر ش را پسند يـد دامـاد وي باشـد     

  .و جاي گیرد و در عمارت ا

طاھر كه با تیپاي تقدير ھمگامي مـي كـرد بـي آنكـه كالمـي گويـد بـه ھمـراه           

كاروان ، راھي گنجـه شـد و بـه میرزايـي در تجارتخانـه ي خـان ِوردي سـرگرم               

  .گرديد 

عازم سفر بود كه به دخترش مارال چھل كلید داد و گفـت          " خان وردي   " روزي  

:  

ود و با مھـر تـو مـأنوس گـردد ، ھـر روز      براي آن كه طاھر ، حوصله اش سر نر     " 

يكي از اين كلید ھا را كه مربوط به چھل باغِ  تو درتـوي عمـارت اسـت را بـه او         
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مي دھي تا به گشت و گذار باشد و اما ھرگز كلید چھلمـین بـاغ را بـه او نـده        

  ."تا من برگردم 

با نـار و  مي شد و غھاباوارد يكي ازطاھر ھر روزي بعد از امور سراي ، به تفرج       

كرشمه ي مارال و كنیزكان خورشید َوش ، مالل خاطر از دل مي شـست كـه                  

  :روزي نوبت به چھلمین باغ رسید و تا كلید آنجا را از مارال خواست ، او گفت 

اين در را روزي باز خواھیم كرد كـه پـدر از سـفر بـازگردد و سـپرده كـه تـا او از           "

  ." سفر نیامده ، وارد آنجا نشويم 

 گذشت و امـا دِل طـاھر تـاب نیـاورد و دور از چـشم مـارال ، از ديـوار بـاال                 روزھا

رفت وتا وارد باغ شد ، باغي ديد در زيبـايي ھمچـون بھـشت كـه از ھـر طـرف                    

. چشمه ھا روان بودنـد و در بركـه ھـا ، قـوي ھـا سـر در گريبـان ھـم داشـتند                      

ھره ھـا ،  غزاالن بي ھیچ بیمي در سايه سار ھا خفته بودند و فاخته ھـا و سـ           

طاھر، واله و شیدا  قدم مي زد كه ناگھان ،        .  نغمه كنان در ھوا دور مي زدند        

بلبل در پـروازش بـر گـرد گلـي     . آواز حزين بلبلي شنید كه نواي آدمیان داشت         

سرخ ،  سینه بر خارھا مي سود و با تني مجروح ، ترانه ي عشق مي خوانـد      

ل نزديـك شـد و دلیـل ايـن ھمـه            طـاھر بـه بلبـ     . و از جدايي ھا نالـه مـي كـرد           

  :بیقراري كه پرسید چنین شنید 

مرا الھه ي عشق نفرين كرده وروزي بي خیال دلبركم كه از فـراق مـن خـود               " 

مد و وقتي مرا در جـوار گلرخـي ديـد     آرا كشته بود ، الھه ي عشق برمن فرود          

كه با وي به معاشقه بودم ، نفس اش آتش شـد و ازمیـان شـعله ھـا سـاحره        

دمي بعـد خـود   : " به ھیبت آدمي و اما با كله ي يك مار ظاھر شد و گفت     اي  

را در كسوت يك بلبل پاي گوري خواھي ديد كه سـوگلي ات از فـراق تـو در آن       

خفتــه  وتاآنجــا چــشم بــرھم زنــي ، در بــاغي خــواھي بــود كــه در طــواف گــل  

سرخي ، سینه بر خارھايش مي زني و مجروح و محزون ھمه اش مـي نـالي        

اين طلسم اما روزي خواھد شكست كه يك عاشق، با ھمه ي ھـوس ھـا و           . 

فريب ھاي فرارويش، به ديدار تـو آيـد و ھمچنـان نیـز عـشق دلـدارش را در دل            
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دريغا تاكنون ھیچ عاشقي درِ  اين باغ را نگشوده و  از نفـرين الھـه ي   .  بپرورد  

  ."عشق رھايي نیافته ام 

كـه مـن ھمـان عاشـقم و ھنـوز ،        طلسم تـو خواھـد شكـست        : " طاھر گفت   

  . " سرانگشتان آتشین ھوس، مرا در دام شعله ھايش نینداخته است 

پس اگر روزي به ديدار دلبنـدت  : "  بلبل با كالم طاھر گلفشاني ھا كرد وگفت        

  ."شتافتي ، بدان كه من نیز از اين طلسم رھا خواھم شد 

ھـوس را درل طـاھر   مارال كه با چشمھا و صف مژگـان اش ،  ھمیـشه كـانون           

نشان مي رفت ، روزي او را ملول و محزون ديـد و وقتـي از او علـت ايـن ھمـه                

  : غم و كدر را پرسید ، طاھر گفت 

عزم سفر دارم و اما تو وخانواده ات را باھمه مھرباني ھاتـان ھرگـز فرامـوش             " 

نگاه ھاي تو اگر خاموش ھم بودند ولي بـي زبـان نبودنـد ودريغـا     . نخواھم كرد   

  ."كه من ياري منتظر دارم و مھرورزي برايم دشوار است 

" دور نشده بـود كـه   " گنجه  " فرداي آن روز ، طاھر راھي شد و ھنوز از محال            

با كارواني از مال التجاره  ،  به او برخورد و فھمید كـه حتمـا او راه         " خان وردي   

چنـین آواره ي  اش به باغ چھلم خورده و آن بلبل شـیدا را ز دل گـشوده و او را        

  .راه كرده است 

خان وردي ھرچه اصرار كرد كه بازگردد  ديد گوش عشق ، چیزي نمـي شـنود                

طاھر با آرزوھـا  . و آخر سر با وداعي ، ھر كدام سوي سرنوشت خويش رفتند         

و امید ھايي كه در دل اش داشت و سازي كه بر دوش مي كشید ، ھمچنـان          

وزگار ، باغي ديد مصفا و خرم و چـون  مغموم و افسرده مي رفت كه از قضاي ر      

ته بـود و صـداي احـدي نمـي آمـد ، وارد آنجـا شـد و از جـوي آن                ستشنه و خـ   

  . جرعه اي نوشید و تا درسايه اي آرام گرفت  ، خواب او را در ربود 

بـود و چـون كنیزكـان چشمـشان بـه طـاھر افتـاد               " نرگس خـاتون    " صاحب باغ   

 گفـت  سنـرگ . ه خبربه نرگس خاتون بردنـد  وديدند كه سر بر ساز نھاده  و خفت    

كه اورا بیدار كرده و به حضورش آورند كه ببیند از چـه رو پـاي بـه حـريم خلـوت                      
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طاھر ديد كه اوضاع قمر در عقرب است و اگر در تعريـف و              . آنھا گذاشته است    

زخمـه بـر سـاز    . توصیف آنھا سنگ تمام نگذارد ، جان سالم به در نخواھد بـرد      

  :ه و آواز چنین گفت زد و با نغم

نرگسي كه چھل غنچـه ي  .فصل بھار است و آنچه دل انگیز، نرگس باغ است      

نــورس ،بــر تــن گلبــويش ســايه انداختــه و مژگــان نــازآلود او را بــا عطــر ريــاحین  

.   نگـاھش بـرق بالسـت و ھـردل شـیدايي ، عاشـق او        ،نرگس. آغشته است   

چنین به بیراھـه ام انداختـه   من نیز رھگذري ام راه گم كرده كه نرگسي ديگر،        

  ."است 

نرگس خاتون با ساز و نغمه ي طاھر دلشاد شـده و تـا بـه او اذن رفـتن دادوي       

در سرحدات گیالن بود كه چوپاني پیر ديـد وتـا   . دوباره با گرد و غبار راه آمیخت        

  :است گفت " طاھر"چوپان فھمید كه او 

 جـايزه گذاشـته و امـا چـون          سلطان خونت را حالل كرده وبراي كّلـه ات         ْمحات" 

من از تبار تركان ھستم و پدرت را نیك مي شناختم ،اگر سـتاره ھـاي آسـمان         

. رانیز جواھركنند و بـر پـايم بريزنـد محـال اسـت كـه بـه كـسي چیـزي بگـويم                        

دختري ھم دارم كه نامش ترالن است و ھر چه از دست اش بر بیايد بـراي تـو            

  . "انجام خواھد داد 

ه بخاطر مشاطه گـي در بارگـاه سـلطان ، بـه آنجـا رفـت وآمـدي         دختر چوپان ك  

داشت  شبانه نقشه اي ريخت و از او خواست كه داخل صندوقي شـده و بـه                

ترالن با كمك پـدرش ، صـندوق را در يـك          . بقیه ي مسائل كاري نداشته باشد       

  :گاري نھاده و برد به قصر شاھدخت و به زھره گفت 

ران اسباب و اثاثیه ايـن صـندوقم و مـي خواسـتم         دارم به گنجه مي روم و نگ      " 

كه اگر قبول كنید آن را به امانت در انباري قصر بگذارم كـه بـه محـض برگـشتن       

  . "ببرم 

با اين نقشه صندوق را در جايي كه به اتاق زھره راه داشـت ، نھادنـد و طـاھر        

د ھرشب قفل صندوق را از درون باز كرده و به پنھاني در قصر مي گـشت و بعـ   
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از خوردن و آشامیدن ،  نگاه بر چھره فاتح قلب اش مي دوخت و دمدمه ھـاي                  

  .صبح ، با بوسه بر پیشاني يار باز داخل صندوق مي رفت 

زھره كه بعد از مدتھا يقین كرده بود كه اين گلبوسـه ھـا ، نـه خـواب انـد و نـه              

ــه خــواب زد و چــون شــب از نیمــه گذشــت و طــاھر از     ــال ، روزي خــود را ب خی

دوق بــه در آمــد ، در حــال او را بــه اســم فراخوانــد و دو يــار ، چــون گلھــاي  صــن

آنھا ماھي را بدين منوال سپري كردند و تـا كـه روزي   . وحشي در ھم آويختند   

  . يكي از كنیزان باخبر شد و خبر به سلطان برد 

مأموران وارد قصر مي شدند كه طاھر صندوق را به ايواني برد كه روبه طغیـان                

ه بود و تا داخل صندوق شد ، از زھـره خواسـت كـه آن را قـل داده و بـه       رودخان

  .آب بیندازدتا ببینند كه سپھر غدار ، باز چه در آستین دارد 

نیافتنـد و آن كنیـزك   " طـاھر  " ھرچه قدر مأموران در داخل قصرگشتند خبري از    

 .را به جرم دروغگـويي بـر ُدمِ  اسـتري بـسته و در خـاك و خـون اش كـشیدند               

دوخت كه  ھمچنان مـي غريـد   " قزل ُا َزن " زھره ھم مغموم ، چشم بر آبھاي  

ملـك  " برد و روزي  كـه باغبـان قـصر    " ھشتر خان " آب رودخانه صندوق را به    . 

باغبان بـه  . ب شد ، صندوقي ديد كه آبراه را بسته بود  آمتوجه بند آمدن    " نسا

ه ھمـدم اش بودنـد ، نزديـك    ملك نسا خبر برد و او نیز با چھل دختر حور وش ك    

صندوق آمد و تا از باغبـان خواسـت كـه دِر آن را بـاز كنـد و ببینـد چـرا ايـن قـدر             

سي داشـت و امـا تـوان گفتـارش          َنفَـ سنگین است ، ناگھان جواني ديدند كـه         

  .نبود 

ملك نسا يك دل نه بلكه صد دل عاشـق طـاھر شـده بـود و تـا او را بـه ھـوش             

ه بر ساز اومي زد و با ھواي عشقي كه در سـرش  آورند و تیمارش كنند ، زخم  

  .بود ، ھمه اش ترانه خواني مي كرد 

وقتي كه طاھر حال و روز خود را باز يافت و با جامه ھاي ابريشمني كـه بـه او              

ملك نسارفت و ديد كه بخاطرش بزمي بپاسـت و از     ھديه شده بود ، به حضور     

 طاھر از افسانه ي محبـت اش  .او خواستند كه راز اين گمگشتگي را باز گويد          
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 و ھمچنین از بي تابي بلبلي شیدا سـخنھا     حاتم سلطان به زھره و ستمگري     

  .گفت و رسید به جايي كه تقدير او را تا بدانجا كشانده بود 

ملك نسا كه از شور عشق طاھر به زھـره خبـردار شـد و زھـره را رقیـب خـود                  

  :حس كرد گفت 

ت كوه ھاي گیالن كمین كننـد   و مـن در    لشكريان را خواھم گفت كه در پش      " 

حـاتم  ايـن فرصـت  ، بـا كالـسكه اي زريـن وارد شـھر خـواھم شـد و بـه ديـدار           

 خواھم رفت كه در قصر شاھي ، زھـره را ببیـنم و اگـر ديـدم كـه او در               سلطان

قد و تركیب و طنازي ھمپاي من مي باشـد ، او را بـه زور ھـم شـده بـراي تـو                       

دم كه در خط و خال و زيبايي ، انگشت كوچكـه ي مـن     خواھم آورد و اما اگر دي     

  . " ھم نمي شود ، بايد كه با من ازدواج كني 

حـاتم  ملك نسا كه ساز طاھر را نیز با خود داشت ، با حشمت و جاه وارد قصر       

مدند و زھره را ديد و زھـره نیـز متوجـه سـاز          آ شد و تا ازدر دوستي در        سلطان

ر سّر و رازي اسـت و امـا ھمچنـان خمـوش     طاھر شد ، حس كرد كه در اين كا     

ملك نسا ديد كه زھره در زلف و خال و گونـه و طـره ي گیـسو ، و بیـاض     . ماند  

گردن و باريكي میان ، قرينه اي در دھر ندارد وپنداري كه لبـان سـرخ او ، آاللـه              

  .ھاي دشت اند 

ملك نسا طبق عھدي كه كرده بـود از طـاھر چـشم پوشـید و تـا بـه بھانـه اي                  

زھره را با خود به باغ كشید از گلرخان ھمـره اش خواسـت كـه نفـاب از چھـره          

برگیرند كه ناگه ، چشم زھره به طاھر افتاد و اما ھر دو دم بر نیاورده و منتظـر               

  .تقدير شدند 

طاھر كه در لباس مبدل بود  به ھمراه آنھا دوباره پا به قـصرگذاشت و سـلطان          

نــادر قلــي خــان "بــود و بــر ســر او بــا  " ملــك نــسا " حــاتم كــه بیقــرار عــشق 

  :بد شده بود ، دوباره خواستار او شد و اما ملك نسا گفت " مازندراني 

  "!تا دختر به طاھر ندھي اين وصلت ، ممكن نیست " 

  :سلطان حاتم كه اين انتظار اين حرف را نداشت  به آشفتگي و نرمي گفت 
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 وصـال آنھـا شـھره ي آفـاق     زھره و طاھر حكايتي ديگـر دارنـد و عنـاد مـن بـا          " 

امـا تـو اگـر عـشقت را ازمـن      . شده و تا من زنده ام كامیابي آنھا محال اسـت           

  . "دريغ نداري ، تمام گیالن را به نكاح تو در مي آَوَرم 

ملك نسا و ھمراھان اش با وداعي راھي شدند و ملك نـسا ، فـوري قاصـدي                   

در آن " .  خـان مازنـدراني   نـادر قلـي  " تیز پا فرستاد به ھمراه مكتوبي به قـصر    

نامه ملك نسا قول وصال اش را به او داده بود و امـا بـه شـرطي كـه سـپاھي             

  .در آورند " حاتم سلطان  " گران بیاورد و گیالن را از چنگ 

چنین نیز شد و گیالن از ھر طرف مورد محاصره قرار گرفـت و امـا قبـل از اينكـه        

ادند كه اگر بـه وصـال زھـره و طـاھر        طبل جنگ بر زنند به حاتم سلطان پیغام د        

حاتم سلطان نیز در پاسـخ  . راضي شود ھرگز اين جنگ را شروع نخواھند كرد     

  : گفت 

اگر در اين نبرد شكـست ھـم بخـورم بدانیـد كـه  اول از ھمـه جـان  زھـره را                    " 

خواھم گرفت كه نیت شما نقش برآب گردد و ايـن وصـال ھرگـز ممكـن نـشود                   

 ".  

لك نسا نقشه رزم كـشیده و شـبانه در ھمھمـه ي سـیالب          نادر قلي خان و م    

اجل ، طاھرنیز با دستبوسـي مـادر و شـستن سـر وتـن بـا گـالب ، عـزم قـصر            

حاتم سلطان كرد و به پنھاني ، كمند اجل را چین چین و حلقـه و حلقـه چـون                    

طـاھر  . زلف دلبران كرده و از ديوار قصر آويخت كه زھـره را از قـصر نجـات دھـد                   

الین زھره رسید كه او با دشنه اي آماده ي زخم زدن بـه خـود بـود و      وقتي به ب  

  .تا طاھر را ديد دشنه در انداخت و دودلداده در آغوش ھم فرو رفتند 

سحرگاھان كه ملك نسا و حاتم سلطان در نبردي رودر روي ، مقابل ھـم قـرار            

 گرفتند ، ملك نسا چنان شمشیري به كتف وي زد كه تا حـاتم سـلطان بجنبـد        

، ضربتي ديگر با بـرق تیـغ ، از میـان دو پـايش نمايـان شـد و او را دو شـقه بـر                      

  .خاك انداخت 
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طبل ھاي ظفر در گیالن نواخته مي شد كه نـادر قلـي خـان و ملـك نـسا ، بـه          

ھنگام عروسي زھره و طاھر، حاكمیت آنجا را به طاھر سپردند و به پاس ايـن                 

مطربان خوش نـوا ، بانـگ شـادي     كامیابي ، مردم به جشن و سرور پرداختندو         

  .برآوردند 

  

٢۵/۵/٨۴   
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ست و صیادد  
  
  

  داستان عامیانه ی آذربایجان
  

ندايت و ھدايت ، دوبرادر بودند در ھرات كه ندايت پسري به نـام صـیاد داشـت             

 و  از مـالل خـاطر  يـك شـب  ھـدايت را   . دسـت تقـدير   دايت، دلي غمنـاك از      ھو  

 ، خـواب نمـي َبـَرد و مـي رود كـه در كوچـه پـس            بختي انـسانھا  انديشه به بـد   

ھمینجور سرگشته داشـت مـي      .  كوچه ھا پرسه اي زده و شب را صبح كند           

رفت كه از قھوه خانه اي ، صداي خنیاگري آمـد و رفـت تـو و ديـد كـه ھمـه تـو                

چرت اند و فقط خنیاگر است كه بیـداره و بـراي دلِ  ويـران اش ، افـسانه سـاز                 

خنیاگر از شادي ھاي گذرا مي گفت و از بي ھمتي انسانھا كـه             . است  كرده  

بعد ش از سفر گفت و دشـتي كـه در   . ھرگز بذر شادي  را جستجو نكرده اند         

نزديكي ھا گسترده و در گلبوته ھايش ، ھزاران بذر نھفتـه وجـود دارد كـه اگـر                
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ــوش        ــد را در آغ ــادماني جاوي ــد ، ش ــت ياب ــذرھا دس ــي از آن ب ــه يك ــسي ب ك

  .خواھدداشت 

ھدايت با چشماني بر افروخته از بي خـوابي شـبانه ، ديـد ھـستي اش مثـل             

تارتنكي شده كه فقط به دور خودش تار مي تند و ديـر وزود ، از َنَفـس خواھـد                    

او كه كاشانه اش مجمع اصـحاب وفـا     .  وبايد كه جوياي بذر شادي باشد        افتاد  

ر چین و ماچین وايـن كـه نـدايت    بود ، ياران را يكجا جمع كرد واز سفري گفت د    

ھنگا مه ي وداع بود و رھسپاري كاروان ، كـه ھـدايت بـه    . نیز با او خواھد آمد     

  : كالمي خوش با خانواده و خويشان گفت 

در برھه اي از زندگي ، انسان ناچار است كه اتكا به ديگري را رھـا كنـد و در          " 

بخـت مـساعد در ايـن    توانمندي و استقالل خود بكوشد  كـه ھمـه مـي داننـد           

حاال كه ما مثل سابقھا به قصد تجارت مي رويـم ، بـاز             . اعتماد به نفس است     

ھم بار مـشكالت شـما افـزون خواھـد بـود و امـا بـا اعتمـاد ي كـه بـه تـك تـك                    

  . "شماھا دارم مي دانم كه سختي ھا را شكست خواھید داد 

 كشید كه صیاد ، مكتـب  دوبرادر با كاروانیان رفتند و اما آمدنشان آنقدر ھا طول     

سـالھا  . را تمام كرد و رفت به حجره ي پدري كـه پیـشه اش گـوھر گـري بـود                      

گذشت و روزي دلخون و غمگین ، راه اش بـه خرابـه اي افتـاد و بـا آواز جغـدان           

كابوس ھا او را به ترس و لرز انداختنـد و پـیش از   . در خوابي مشوش فرو رفت    

 كنند ، قّديسي ديـد نـوراني كـه پنجـه بـه        تكه اش  –آن كه كركس ھااو را تكه       

بعد ش خودرا سوار بال سـبزي  ديـد كـه او را بـر اوجھـا             . خورشید مي سايید    

در دل آسمان بود كـه آن قـّديس،  بـاده اي در سـاغر مینـايي ھديـه                   . مي ُبرد   

اش كـرد و تــا صـیاد آن بــاده را خـورد ،   شــھري و عمـارتي در نگــاه اش جلــوه     

صیاد ھنوز در حیـرت بـود كـه آن مـرد          . شم در او داشت     گرشد كه ماھرويي چ   

  :قدسي ، به سخن آمد و گفت 
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و ماھروي قـصر ھـم ،   " كرمان " باده ، باده ي محبت بود و شھري كه ديدي         " 

كـه در لـوح ازل ، شـما قـسمت ھـم ھـستید و بايـد          ادختر فرخ میرز  "  َسَدت  " 

  ! " سراغش بروي

دنبال اش به ھر كوي و برزنـي سـر مـي    شب بود و از صیاد خبري نبود و ھمه     

زدند كـه خروسـخوان سـحر او را در ويرانـه اي يافتنـد و ھرچـه كردنـد از خـواب               

ساحري آوردند و او بـا رمـل و اصـطرالب در طـالع او سـفري ديـد و        . بیدار نشد   

كه دلباختـه  " نرگس بانو " مادرش. اينكه خواب اش  سه روز تمام خواھد پايید        

ود و فراق او را ھیچ تصور نمـي كـرد ، دل و جـان اش از ايـن     ي فرزندش صیاد ب   

صـیاد كـه چـشم گـشود و بـر زبـان آمـد سـازي خواسـت و                    .  لرزيد    سخت خبر

  . نوايش ، نغمه ي عشق شد و ھمنوايان ھمه مبھوتِ  آن گلواژه ھا 

صیاد نیز مثل پدرش كه سالھا بود از آشیان پـر كـشیده بـود ، از مـادر حاللیـت                

در اين راه با حرامـي ھـا و   . واي يار ، با گرد باد حادثه در آمیخت         خواست وبا ھ  

تاس بازان دغل و روسپیان كامجو در افتاد و وقتي پاك و طاھر به كرمان رسـید            

آھنگ دام نداشـته باشـد ، بـه تـور افتـادن      ،اين نكته فھمید كه اگر مرغي  خود  

  . اش محال ھم نباشد كاري مشكل است 

 و او تا حكايـت وي شـنید ،      عارفانمان ، مردي ديد از تبار     صیاد در ورودش به كر    

از غروب معرفتي سخن راند كه جھان را به مھـد جنـون كـشانده وشـرم ، واژه          

ي مجھولي شده است و آدمھـا بـیش از آن كـه دريـاي مھـر باشـند شـوره زار          

بعد او را كه در آتشگاه مھر، بره اي بريان مي ديـد تـا كـاخ    . طمع ھا شده اند      

" رخ میرزا بـرد و صـیاد تـا زيـر و بـم سـاز َاش را كـوك كـرد ، آوازش بـه گـوش                         ف

رسید و با اشاره ي او چھل گیسو بلند كمر باريك ، رفتنـد كـه او را بـه     " َسَدت  

  . قصر آَوَرند 

افتـاد او را بـاز شــناخت وغزلخـوان آن دلربــا    " ســدت " صـیاد تـا چــشم اش بـه    

  :گرديد 
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خسته اي كه از عـشق تـو،   . يه بر اين دل خسته پريزاد ي و ياد سبزت ، سا  " 

مـرا آيـا    .  چاك دارد وشكسته بال ، تا قله ي جمالت پركشیده            –پیراھني چاك   

  "امید نجاتي ھست ؟

َسَدت را اين نغمه ھـا بـر دل نشـست و در دم ، يـاد رويـايي افتـاد كـه ھمـین                         

ت بـه  دسـ و صیاد،سدت . جوان ، گوشواري از ستاره ھا را ھديه اش مي كرد          

، خـواھر سـدت   " َسـلمي  "  كـه  تند چمان در چمن ھا مي رف– چمان   ودست  

  : صیاد گفت بهبر او حسد برد وبي درنگ پیش آنھا رفت و 

  "تو كه در مھر ورزي ، چنین استادي بگو ببینم من زيباترم يا سدت ؟" 

  :صیاد دست در ساز برد و به آواز چنین گفت 

امـا مـن مفتـون مـاھم و         . ب خورشـیدي    جلوه و شكوھي دلكش داري وبازتا     " 

  ."قلب تاريك مرا ، رخ مھتاب سدت است كه  روشن مي دارد 

سلمي با چھره اي افروخته ، آشفته دور شد و تا خود را به پـدرش فـرخ میـرزا         

  :رساند گفت 

يك بي سر و پا نداي عـشق سـرداده و دسـت در حلقـه ي گیـسوان سـدت          " 

  ."ر گذشته و سدت از او دل برنخواھد َكند كرده و اگر دير بجنبیم كار از كا

فرخ میرزا گفت او رادستگیر كرده و به حـضورش آورنـد و تـا ديـد خنیـاگري آواره           

اما صیاد لحظه اي امـان  . است  از جالد خواست كه سفره ي چرمین بگشايد    

  :خواست و راز دل گشود 

حنجـره ي  . دم غنیمت است و در خزان فضیلت ، اين بزرگواري كاري ستوده           " 

من زخم عشق دارد و  بي حكمـت و معرفـت نیـز بـار نیامـده ام كـه بـاِر زمـین                   

  !"اما جزاي مھر اين نیست كه ھديه ام مي كني . باشم 

  :فرخ میرزا كه سرشك دخترش را نیز مي ديد گفت 

برادري دارم دراصفھان كه نامش جمشید است  وبي اذن او اين كار شـدني              " 

يسم و از او مي خواھم اگر تو را شايسته ديد بـر مـن       نامه اي مي نو   . نیست  

  ". بنويسد كه در جشن عروسي تان ، ھرچه از دستم برآيد خواھم كرد 
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ســدت و صــیاد مثــل دو آينــه كــه رودر روي ھــم قــرار گیرنــد و تــصوير ھركــدام ، 

انعكاس ديگري باشد ، لبريز ناگفته ھا از ھم جداشدند و اما سدت ، نگـران از                  

  .مه كه الك و مھر شده بود ، نامه اي نیز خود به عمويش نوشت محتواي نا

آنھا را اينجا داشته باشید و بشنويد از شاھزاده محمود كه پدرش اصـالن بیـگ      

  بـود نھاده " َسَدت" ، حاكم دوپھناي ارس است ودر سفري به ھند، دل در گرو    

 ھـستند كـه    آنھا با كارواني از اموال فاخر و جـواھراتي نفـیس، راھـي كرمـان              .

موعـد جـشن و   . طالب سدت شوند و فرخ میرزا نیز ، خوشحال از رسیدن آنھا        

سرور مي رسد و سدت با اين فكر كه در شب زفاف خود را نفله خواھد كـرد ،        

مي نشیند زير دست مشاطه ھا و امـا ناگھـان اتفـاقي مـي افتـد و شـاھزاده             

یـرد و عروسـي بـه    محمود ، چنان با اسب بر زمین مي غلتد كـه در دم مـي م              

  :اما اصالن بیگ دست بر نمي دارد و مي گويد . سوگواري مي كشد 

ما رسم و رسومي داريم و حاال كه سدت عروس ماست ، او را با خـود بـرده              " 

  ." و بعد از يكسال  ، به عقد پسر كوچكم درخواھم آَورد

د در اين فرصت ، صیاد نیز ازھمه چیز بي خبر، به قصر جمشید شـاه مـي رسـ     

  :و تا نامه ھارا تقديم سلطان مي كند ، جمشید شاه مي گويد 

يكي از نامه ھا فرمان قتـل اسـت و ديگـري سـّر و راز عـشق و قـصه ي يـك                    " 

حال كه پاي عـشق در میـان اسـت و سـدت خـود بـه ايـن امـر                  . خواب قدسي 

راضي، ھمان بھتر كه نامه اي بنويسم و بگويم تا جشن عروسي شما ھرچـه    

   ."شودبرگزار با شكوه تر 

صیاد ھمچون چكاوكي كه به مھماني ارغوان بـشتابد ، بـا طـي منـازل و قطـع          

مراحل ، به قصر فرخ میرزا رسید و تا فھمیـد كـه چـي شـده و سـدت بـه كجـا                   

رفته ، ھمراه كـارواني كـه بـه اسـتانبول مـي رفـت ، تـا شـھر گنجـه رفـت ودر            

اب درون ، بـه كـاخ   رسیدن ، جنتـي ديـد سـبز و بـا شـكوه و بـا غلبـه بـر اضـطر           

اصالن بیگ رفت و در ھرگامي كه بر مـي داشـت ، جـشن و شـادماني مـردم                  

  :مي ديد و وقتي از ماجراي اين دست افشاني ھا پرسید گفتند 
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امشب راشھزاده سدت با شاھزاده محمد به حجله خواھنـد رفـت  و مـردم              "  

  ."نیز در پاكوبي و شادي اند 

 نِ در كـسوت خنیـاگري آوازه خـوان و گريبـا    صیاد به شتاب گام ھـايش افـزود و          

اما نگو كه در اين مجلس، نـدايت و    . ساز در دست ، پا به محفل سروران نھاد          

  .ھدايت نیز با طبق ھاي  زرونقره حضور دارند تا ھداياي خود را تقديم كنند 

  :نوا و نغمه ي صیاد ھمه را به شوق مي آَوَرد ودر آخر مي گويد 

 و جايگاھش اين قلب مغموم و مژده ي وصال مـا ، يـك   سدت ، فرشته است   " 

از ھرات تـا اينجـا ، سراسـیمه و سـرگردانم واگـر از گلچھـره ي            . بشارت غیبي 

  ."حديث اين عشق را خود  خواھد گفت ،بپرسید " سدت " جانم 

اصالن بیگ كه از اين سـخنان برآشـفته بـود و مـي خواسـت كـه خـون خنیـاگر              

ت و ھـدايت درنگـي  كـرد و خواسـت كـه او را از قـصر        با میانجیگري نـداي  ،بريزد

  .بیرون كنند 

ھدايت كه با واژه ي ھرات  ،ھمه ي گذشته ھا يش را بـه خـاطر آورده بـود واز      

اين كه روزگاري بـه بھانـه ي تجـارت و امـا بـا ھـدف بـذر نـشاط ، از ايـل و تبـار                 

را ھـرات    جداشده بودند و بد بیـاري ھـا و توفـان حـوادث ، بازگـشت  آنـان بـه                      

  : صیاد گفت و از اصل و َنَسب آن خنیاگر پرسید كرده بود تأخیر دچار

 سـايه اش را نیـز بـه    .در حضر بود وسـفر    . پدر، بیدي رسته در كنار جوي نبود      " 

نه خورشید بود كه گـرمم كنـد و نـه مھتـابي كـه در تلـِخ شـبھا ،        . خاطر ندارم   

او انـسان بـود و   . ھا بجـويم   ستاره ھم نبود كـه او را در آسـمان         . ھمدمم باشد   

صـیاد ھـستم و پـدرم     . سـیاحت باريشه و اما ريشه درخاك نداشت و مدام در         

عمـويم  نیزھـدايت كـه بازرگـاني نـام آور بـود و               . ندايت و پیشه اش گـوھرگري     

مي گويند به فكرش افتاده بود بذر سعادتي ھست ومـي رود كـه ھـم تجـارت                

َوَرد كه دريغـا ، حاصـلش جـز بـي خبـري        كند و ھم آن بذر شادي را به ارمغان آ         

  ."  بي پدر ماندن من نبود ايل و تبار از آنھا و

  : ھدايت ، ندايت را صدا كرد وبه زمزمه گفت 
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فرزندت صیاد را در آغوش گیر كـه مـن مـدھوش ايـن اتفـاقم و دارم از ھـوش                   " 

  ." مي روم 

شـنید و   ھدايت مدھوش افتاد و وقتي به خود آمـد و اصـالن بیـگ ، حـديث دل         

فھمید كه اين غريب عاشق ، فرزند نـدايت اسـت و بـرادر زاده ي او ، پـسرش                   

  :محمدرا صدازد وبعد از كلي درد دل گفت 

با سدت صحبت كن و اگر او نیـز دل در گـرو صـیاد داشـت ، ازفكـر ايـن وصـال         " 

درآي كه مرگ محمود ، ما را بس است و اين عشق ، بشارتي از غیـب دارد و            

نفرين عشق ، پـاگیر اسـت و داغ محمـود    . نمي دانستیم مر  اين اچیزي از ما  

  "!كفايت مي كند 

چنین نیز شـد و جـشن ، تبـديل شـد بـه عروسـي صـیاد و سـدت و ھـدايت و               

ندايت ، آن دو دلداده را در كجاوه نشانده و با كـارواني از مـال التجـاره ، راھـي          

نـشاط نیـز نبـود ،    نـدايت و ھـدايت  اگـر ره توشـه ي شـان بـذر            . ھرات شدند   

ــي ،        ــشاط واقع ــد ، ن ــده بودن ــه فھمی ــي ك ــود و ادراك ــادماني ب ــي از ش خرمن

دربزرگواري و گذشت  است و محبتي كه مي شود بـا ھمـه ي سـختي ھـا و             

دشـتي در نزديكـي    به قول آن خنیـاگر ھراتـي ،   .  ،نثار ديگران كرد     ھادشواري  

دشـت آيـا ، ھمـان    و آن   نھفتـه    شـادي    ، ھزار بذر   كه در ھرگلبوته اش    ستھا

  قلب آدمي نیست ؟

  
١٣٨۴   
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  محمد وگل اندام
  

  داستان عامیانه ي آذربايجان

  

  

در اصفھان، مردي صنعتگر مـي زيـست كـه بـا ھمـه ي فـضل و ھنـرش، ھـیچ              

روزي كه چـشم از جھـان فـرو مـي بـست  بـه فرزنـدش           . اندوخته اي نداشت    

  :محمد كه ھفت سال اش بود گفت 

بـه ايـن   . ذشـت و امـا ، منـا ل و زري دسـتم نیامـد           عمرم به صـنعت و ھنـر گ       "

خـاطر ھـم اگـر روزي ، زور و بـازوي رسـتم يـل داشـتي و يـا درحكمـت ، مثــال          
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لقمان بودي ، تا مداح نباشي و مجیز دولتمـردان نگـويي ، گمنـام و دريـوزه اي                

  ! "  گفتم بداني ، تا نگويي نگفتم . بیش نخواھي بود 

فت و در حال ، مـرغ روح اش پركـشید و محمـد    آن صنعتگر چیره دست اين را گ  

رفـت بـه مكتـب و دوازده سـال اش بـود كـه          . ماند و مـادر بزرگـي پیـرو فرتـوت           

ھنگام بازي بـا بچـه ھـا ، گـرد و غبـاري برخاسـت و ديـد كـه از دور ، سـايه ي             

  : قشون پیداست و فوري دوستان اش راجمع كرد و گفت 

پـس بـا   . تما انعامي به ما خواھند داد       اگر ما به اين سپاھیان تعظیم كنیم ؛ح       "

  !" شما ھم بكنید مادب و اركان بايستید و ھركاري كه من كرد

از قضاي روزگار ، آن سپاه مـال شـاه عبـاش بـود و داشـتند بـه شـكارگاه مـي                 

شاه عبـاس وقتـي جمعیتـي از كودكـان را ديـد كـه چنـین بـا نزاكـت و                   .  رفتند  

 و لحظه اي ايستاد و خواست انعـامي         احترام كرنش كرده اند ، خوش اش آمد       

بدھد كه محمد ، از شال و كمر و كاله زرين فھمید كه اين خود سلطان اسـت                  

  :و گفت 

قبله ي عالم پاينده باشند كه اگر امن و اماني ھـست و نـان پـاره اي كـه بـا               " 

آرامش مي خوريم ، ھمه از بركت تـاج خـسروي اسـت و وجـود شـھرياري داد              

  ! " شما پرور و كريم چون 

  :پادشاه كه در حیرت اين فصاحت و صالبت از پسر بچه اي دھاتي بود پرسید 

تو بايد فرزند مردي نیك باشي كه چنین خوب بار آمده اي و بگو كه كیـستي              " 

  "؟ 

  : محمد كه چرب زباني را كردار خود ساخته بود گفت 

.  بینـوا بـود    پـوالد رسـام ، كـه صـنعتگري        . اي سلطان واال ، من يتیم پـوالدم         " 

 شـكر خـدا    داريم ومادر بزرگي دارم كه غاز چران است و شكر خدا ، كفي نان         

  . "   آوريم  ميو سلطان به جاي

  : شاه عباس كه متعجب شده بود گفت 
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صـنعتگران در حـريم مـا ، ھمچـون شـاھزادگان زنـدگي مـي كننـد و ازچــه رو         " 

  "ست كه حرمت پوالد صنعتگر را به جاي نیاورده ايم ؟

  :تا محمد بخواھد حرفي بزند ، اهللا ِوردي خان  وزير اعظم شاه گفت 

نگـارگري بـي   . پوالدِ  رسام ، كیمیاگري بود بـي بـديل و امـا سـخت در انـزوا           " 

ھمتا ، كه عظمتش را از چشمھا نھان مـي كـرد و مـا ھـم در مـوردش غفلـت                  

ه سـراغش  كیمیاگري كه خاك را طال مي كرد و اما دريغ ، وقتي ب          . مي كرديم   

  . "رفتیم كه خود ، خاك بود 

  :پادشاه فرمود 

انعام و خلعتي فراوان بـه بچـه ھـا دھیـد و محمـد را نیـز بـه قـصر آوريـد و بـه            " 

تعلیمش بپردازيد كه در پیشاني او ، فـّر و جاللـي مـي بیـنم و دور نمـي بیـنم                  

  . "روزي را كه او ، سرشناسي سرآمد خواھد شد 

ه عبـاس، قـد كـشید و در سـاز وآواز ورزم آوري،     محمد در حلقه ي غالمان شـا     

كمتر روزي مي شد كه محمد عزم شـكارنكند و وقـت        . شد نام آوري بي ھمتا     

امــا روزي محمــد ، فــارغ از . برگــشتن ، شــاه شــكاري بــا خــود نیــاورده باشــد  

گردش چرخ ، ھفت روز تمام در كوه ھا و دشتھا گشت و صیدي شايان نیافـت         

زگشت نداشـت كـه بـاألخره ، دل بـه دريـا زد و رفـت         دست خالي ھم روي با    . 

او تـا  .كوه الوان كه در طلسم بود و احدي ، جرأت نزديكـي بـه آنجـا را نداشـت         

اوجھا قد برافراشت  و چون به دره ي فرارويش چـشم دوخـت ، در میـان سـبِز            

 تاخت كه ببیندآنجا چه خبـر      ،دشت ، سراپرده اي ديد زرين وھمچون باد صرصر        

خط و خـال  .  رسید و به اندرون چادر شتافت ، دختري ديد زيبا و رعنا    تا. است  

  . اش بنیاد عمر بر باد مي داد و چشم جادو يش ، شورآفرين بود 

محمد سالمي داد و تا خواست بردسـتان آن مھـوش بوسـه اي زنـد ، ناگھـان                   

فقط طوماري به جا مانـده    . ديد كه او دود شد ونه چادري ھست و نه نازنیني            

  :  ن چنین آمده است آ در و
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فرشـته  . نامم گل اندام اسـت و اسـیر سـرْخ پـري         . من شاھدخت كشمیرم    " 

مرا مونس خـود سـاخته و امـا ھـر آدمیـزاده      .  سرخ يياي خون آشام و با بالھا   

برو و ھـر صـدايي شـنیدي ، پـشت سـرت را      . اي ديده اي ، درخونش كشیده    

مي غلطي و خـون تـو را ، در ُتنـگ    ر چنین كني ، برخاك و خون     گنگاه نكن كه ا   

  . "ھاي شراب مي ريزد 

محمد كه خود را دركمنـد گیـسوان آن مھپـاره اسـیر مـي ديـد و فـرار را ننگـي                     

براي خود ، ھمچنان ايستاد و ھنوز در فكربود كه ناگھـان ، َفـرق سـرش چنـان                

كـه عینھـو   ، بالدار يشكافت كه در ھنگامه ي درد ، چشم اش افتاد به موجود        

محمـد كـه تیـر را بـر چلـه ي كمـان       . زاد بود و بر فراز سـرش مـي چرخیـد          آدمی

داشت ، آن سرْخ پري را با تمام نیرو نشان رفت و ديگر ، نه چیزي فھمید و نـه      

شدت زخم اش چنان بود كه گل انـدام ، بـا رھـايي از طلـسم ،             . چیزي شنید   

ــد نشــست و از گیاھــان شــفابخش،  دوا      ــالین محم ــر ب و ھفــت روز و شــب ب

مـرھم ھـا ي اضـافي را        . معجون به خورد او داد و ھفت نوع مرھم درست كرد          

ھم بر دستمالي پیچید  و به ھمراه نامه اي كـه آن راالي انگـشتري اش نھـاد              

  .، گذاشت باال سر محمد و رفت 

گل اندام رفت و در فرداي شـبي كـه كـه بـا سـپیده مـي آمیخـت ، محمـد بـه                   

تاد بـه نامـه و وقتـي خوانـد ديـد كـه گـل        ھوش آمد و اول از ھمه چشم اش اف   

  :اندام برايش چنین نوشته است 

چراغ دل بر افروز و تا كشمیر بیا كه اگر دير كني ، براي ھمیشه ديـر خواھـد             " 

ھروزي يك مرھم برزخمت بگـذار و تـا تـوش و تـوان نیـافتي ، پـاي در راه          . شد  

اگـر  . سم رھـا شـدم      تیر دلدوزت سرْخ پري را دود كـرد و مـن نیـز ازطلـ              .  نگذار

  .!"عشق را مي فھمي و مرِد راھي ، تا فتح دلم راھي نداري

محمد ، دلگیر و زخمدار تـا قـصر شـاه عبـاس رفـت و وقتـي كـه بـه دسـتوروي             

  :دستمال از سراو بازكردند ، حكیم دربار گفت 
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 زھـر آن رسـته اي ،    از پري است و اما چي شده كه      ْخاين زخم ، از تیغِ  سر      " 

پنـداري كـه حكیمـه ي كـشمیربر بالینـت بـوده و واّلـا ،                 !جزه اسـت    مثل يك مع  

  !  "نجاتي نمي يافتي 

 محمد با لبخندي محو، بي كم و كاست ھرچه را كه رخ داده بود تعريف كـرد و        

  :از سلطان اذن سفر خواست و شاه عباس گفت 

توشــه ي راه بــردار و راھــي شــو كــه ببیــنم چنــد مــرده حالجــي و آيــا دِل آن  " 

  "دخت حكیمه را خواھي ربود يانه ؟شاھ

محمد روزي بعد راه افتاد و منزل به منزل تا كشمیر راه مـي پیمـود كـه روزي ،        

دشتي مصفا ديد و تا چـادر افراشـت ، قـراوالن سررسـیده و او را بـه قلعـه اي           

، " سرخ پـري " بود و به خاطر مرگ معشوقه اش   " غولِ  سیاه    " بردند كه مال    

بي ھیچ پرس و جويي  او را در سـیاھچالي       . ه پوشانده بودند    در و ديواررا سیا   

 پیـر مـردي ديـد كـه     باريكـه ي نـور،   انداخته و وقتي درش را چفت مي كردند در        

محمد از حال . سر و تن اش از سفیدي موھايش ، مثل مرواريد مي درخشید             

  : او گفت وو روز پیر مرد خبر گرفت 

اما ھر ساله ، چھل ھا آدم ديـده ام     كه زنجیري اين سیاھچالم و       سالھاست" 

كه شبي اينجا بوده اند و اما صبحي ، سر از كلـه شـان جـداكرده و خـونش را                   

اما چه رازيست كه مرا ھنوز زنده نگھداشـته  . در بشكه ھاي شراب ريخته اند  

غـول سـیاه ، عطـش خـون دارد و معـشوقه اي خـون        . اند ، خود نیز بي خبرم       

زناني ھم  اينجا ھستند كه مي گويند لـذت میـوه ي             . آشام به نام سرْخ پري      

سِ  خـود فـائق آيـي ،      َنْفاما اگردو سه روزي بر      . شان ، قد مرگ ھم مي ارزد        

  . "شايد كه مرگت ديراتفاق بیفتد 

 زيبا رويان به يـك       با غول سیاه كه دوست داشت پیش ازكشتن مردان ، آنان را          

به دستور او ، محمد را به خوابگـاه  بستر اندازد و خود سیر تماشا كند ، شبانه    

صنمي بردند كه تا چشم محمد بر ُحسن و جمال او بیفتاد ، عقل و ھـوش بـه        

يكسر باخت و ولي ناگھان حرف آن پیر مـرد بـه خـاطرش آمـد و بـر َنْفـس خـود              
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بود، بـا چنـگ و نـاي و رقـص و         " جیران  " چیره گرديد و ھرچه آن زيبا كه نامش         

  !"د انگار كه مردي از او گريخته بود تن نمايي ، دلربايي كر

غول سیاه گفت او را به سیاھچال برگردانند و خود رفت ، سراغ سنگ جـادو و           

ديد كه سـرْخ پـري شـبحي شـده و از او مـي خواھـد كـه سـريع ، سـر از تـن                   

به ھمین خاطر ھم ، بي درنگ او را به حضور خواسـت و تـازه    . محمد جدا كند    

مي سود كه محمد دسته اي از زلفـان او را َكنـد و    رگ او   شاھداشت  دندان بر   

  : غول سیاه گفت 

  ."موھايم را اگربازگرداني آزادت مي كنم و ھرچه بخواھي به تو مي دھم" 

 اما محمد كه به زمزمه از جیران شنیده بود ھمه ي جان او در موھاي سـرش           

 بـه  ،انـدازد  موھـايش را برَكَنـد و درآتـش    پیدا شـود و نھفته و اگر شیر پنجه اي    

يكباره دود خواھد شد ، فوري آن ھا در شعله ي اجاق انداخت و در يك چـشم    

به ھم زدن، زمین و زمان از خاك و غبار آكند و نه از قلعه چیـزي بـه جـا مانـد و              

  .نه ازآدمھاي قلعه و پنداري كه ھمه خواب بود و خیال 

ع منـازل ،  محمد قد مردي راست كـرد و بـه جويـاي يـار ، بـا طـي طريـق و قطـ           

رسید به كشمیر و در ورودش چوپاني ديد و چوپان نیز كه ساز بر دوش او مـي       

  :ديد ، زد زير آواز و با نغمه پرسید 

ن كـه انـسان   آجھان كه چرخان بـال مـي زنـد ، از چـه آويـزان اسـت وبعـد از                  " 

  "روحش را گم مي كند ، جسمش را در چه ھا بايد جست ؟ 

  :، اين معما را چنین شكافت محمد ھم با طنین ساز و آواز

دنیا و كائنات ، آويزه از اراده ي خداوند است  و جسم انسان بعد از فنـا ،  در         " 

  . "آب و باد و خاك و آتش است كه جان مي گیرد 

  :بود دست محمد را بوسه اي زد و گفت " َدمیر داش " چوپان كه نامش 

ه اي و خواسته اي كـه  تو صدمین خنیاگري ھستي كه به اين خاك پا گذاشت    " 

سـنگ تمـام بگـذاري  و امـا قابـل تـر و           "  وِِردي ايمان" و  " گل اندام   "در جشن   
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بروكه تا عروسي سرنگرفته ، از خـوان َكـَرم       . فاضل تراز تو كسي را من نديدم        

  . "آنھا ، توشه ھا برگیري 

ــد      ــه زردي گرايیــد و كــم مان ــا ايــن ســخن شــنید ، رنــگ رخــسارش ب محمــد ت

  :سوگندش داد و گفت " دمیر داش "د كه  مدھوش شو

اين زردي رخسار بي سبب نیست و اگر رازي ھست به مـن بگـو كـه شـايد             " 

  . "كاري از من برآمد 

محمد ، نامه و انگشتري گل اندام را نشان دادو با تعريف ماجرا ، چوپـان گفـت          

:  

نـدام  من خانْ  چوپانِ  قصرم و نامه و انگـشتري را مـي بـرم كـه نـشان گـل ا             " 

بدھم و تو ھم تا عروس را بـه حجلـه نبـرده انـد شمـشیر از نیـام بـرآور و ھـول          

   ."ھمت اشمرگ نكن  كه مرد است و 

دمیر داش به بھانه اي روانه ي قصر شـد و وقتـي نامـه و انگـشتري را بـه گـل         

  : به آھستگي گفت ،اندام كه رخت عروسي تن اش بود  داد 

ــا ســاز و آواز میــان خنیــاگران  محمــد ، مــسلح و مكمــل و ســوار براســ "  ب ، ب

  ."خواھد بود و حاال ، اين تويي كه بايد چست و چابك ، كاري كني كارستان 

چـشم اش بـه محمـد افتـاد ،       وگل اندام كه ازدحـام و شـادماني مـردم را ديـد              

زرافشاني ھا كرد و در حالي كه از كالسكه بـه زيـر مـي آمـد ، محمـد او را بـر                 

ايمان وِ ردي  "  باد صر صر، داشت دور مي شد كه          زين اسب اش گرفت و مثل     

آنھــا چــاره اي جــز تــسلیم . ، بــا ســپاھي گــران آنھــا را در محاصــره انــداخت " 

نداشتند كه ناگھان  ھوا ، تیره  و تار گرديد و محمد ، غول سـیاه راديـد كـه بـه           

  :او كرنش كرد و گفت 

 پري برايم پھن كـرده    تو ندانسته مرا از  دام ِوطلسمي رھاند ه اي كه سرخ ْ            " 

در سنگ جادو ، تو را مي ديدم و ھر لحظه منتظر بودم كه اگـر   مدام   بود و من    

اكنـون نیـز ، آرام و متـین باشـید و بـي      . خطري تھديدت كرد به ياري ات بیـايم        
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آنھـا را  " ايمان وردي " واھمه ، به قشوني بنگريد از ديوان و غوالن كه تا سپاه           

  ." شده و ھمه در خواھند رفت ببینند ، زھره َتَرك

چنین نیز شد و قشون ايمان وردي ، در چنان ولوله اي گیر افتادند كـه ھمـه از            

ترس جیم شدند و و لشكر غول سیاه ، ھمچنان  صف كشیده و منتظر فرمـان       

  .او شدند 

اما غول سیاه ، خواھشي كرد و آن ھم اينكه خواست تا جیران را نیـز بـا خـود            

يك دل بلكه صد دل از وي بیزارشده  و دمي از گريه و زاري نمـي    ببرد كه او نه     

  :گل اندام از علت اين بیزاري پرسید و غول سیاه گفت .  آسايد 

مي گويد من كچلم و حق ھم دارد و اما چه كـنم كـه چـاره اي نیـست و ھـر                   "

  . "كاري ھم از دستم بربیايد دواي كچلي نمي دانم 

  :گل اندام گفت 

باش كه من ھمین حـاال از گیاھـان شـفا بخـش ، مرھمـي مـي           ھیچ نگران ن  " 

ســازم كــه اگــر آن را بــر ســربگذاري و روزي بعــد بــشويي ، زلَفكانــت ھمــه در   

  . " خواھد آمد

به وردي ھمه ي لشكريان از چشم ھا گم شـدند و غـول سـیاه آنھـا را دركـوه       

در الوان مھمان خود كرد و ھنوز يك ھفتـه اي نگذشـته بـود كـه غـول ، گیـسو                   

آورد و جیران ، از عشق او سـر از پـا نـشناخت ووقتـي كـه عروسـي آنھـا سـر           

 و محمــد ديــد كــه آن پیرمــرد محبــوس ، پــدر جیــران بــود گــل از گــل اش گرفــت

  . راھي اصفھان شدند را برداشت و ، گل اندام شكفت و  خوشحال

، بـي    بـه دسـت محمـد   شاه عباس كه  از شكسته شدن طلسم كـوهِ  الـوان        

 ، با شوكت و جالل  از آنھا استقبال كرد و چنان مقـامي بـه        دمان بود اندازه شا 

  . محمدو گل اندام  داد كه تا آخر عمر ، به خوبي و راحتي زندگي كردند 

  
١٣٨۴  
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  عالی خان و پري
  

  داستان عامیانه آذربايجان

  
  

به زير آسمان خوي، آنجا كه روي سبِز خاك ، تـا چـشم كـار مـي كـرد درختـان             

 قد برافراشته بودند ، به حاجي صیاد خبـر آوردنـد كـه زن اش دوقلـويي                  تبريزي

او كــه از سرشــنا ســان شــھربود ، . آورده كــه يكــي پــسر اســت و يكــي دختــر

خويشان و آشنايان را ضیافتي داد و بـه رسـم ايـل ، ريـش سـفید طايفـه  نـام              

  .يكي را محمد نھاد و نام ديگري را پري 

اي پايیز، حاجي صیاد كـه از خانـه بیـرون مـي     روزھا گذشت و در يكي از غروبھ    

او .رفت ، صداي نوزادي شنید كه تـو قنـداقي پیچیـده و دم در گذاشـته بودنـد                 
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بعـد او را بـه    . گذاشتند  " تاپديق  " نوزاد رابغل كرده و به خانه آورد و اسم او را            

.  دست پیرزني فقیر سپردند تا در قبال اجرتـي كـه مـي گیـرد او را بـزرگ كنـد                   

اپديق دوسال اش بـود كـه حـاجي صـیاد او را بـه خانـه اش آورد و پـا بـه پـاي                  ت

آنھا به سن بیست سالگي رسیده بودنـد كـه محمـد      . محمد و پري قد كشید      

اما سولماز زن حاجي صـیاد ، كـه معمـوال از آغـاز،             .  و حاجي صیاد رفتند مكه      

 يعنـي بـه آن   .پايان را مي ديد ، يك جورھايي ته دل اش از تاپـديق قـرص نبـود               

بذر و دانه اي كه نه خاك ونه برزگرش را مي شناخت ، ھیچ اعتمادي نداشـت       

  : او معتقد بود . 

وقتي فاخرترين جامـه ھـا نیـز  تـارو پودشـان از ھـم مـي پاشـد و خويـشان                 "  

  . "جاني ، خصم ھم مي شوند ھمیشه بايد محتاط بود 

  : گفت اما حاجي صیاد ھمیشه زن اش را مالمت مي كرد و مي 

حـداقل ازبابـت تاپـديق    ! تو ھم شیطان به جلدت رفته و به ھمـه بـد گمـاني       " 

  . "كه پوست و خونش از سفره ي ماست ھیچ نگران نباش

تاپديق شاھیني داشت دست آموز و بلنـد پروازكـه روزي  بـه ھـواي پرنـده اي          

. بال گرفت و نشست رو درخت چناري كه زيرآن پیرزني نـخ ريـسي مـي كـرد                

  :ن پیرزن گفت آق كه نزديك شد تاپدي

اي حرامزاده ي سرراھي ، دنبال شكاري و غافل از اينكه شاه شكاري چون              " 

  !"پري در خانه داري و شب و روزت را به غفلت مي گذراني 

  :تاپديق برآشفت و با تیپايي به دوك پیرزن ، او را به لگد گرفت و گفت 

اجي صـیاد پـدرم اسـت و پـري          اي پتیاره ي عجوزه ، مگه  نمي داني كـه جـ            " 

  "ھم خواھرم   ؟

  : پیرزن قھقھه اي زد و گفت 

تــو يــك بچــه ي . تــو داري اشــتباه مــي كنــي و حــاجي صــیاد پــدرت نیــست  " 

  حـاجي صـیاد    دو سالگي من بزرگت كردم و بعـدش ھـم          تا سرراھي بودي كه    
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حـاال كـه او رفتـه مكـه بجنـب كـه مـال و ثـروت حـاجي را قلنبـه                       . برد خانه اش  

  ." ب بشي و پري را ھم بگیري كه تا عمر داري خیالت راحت باشد صاح

ن در صحبت كرده وتاپديق رفـت       آو   پیرزن و تاپديق ساعتھا نشسته و از اين در        

پـري ھـم كـه از گـستاخي او     . سروقت پري كـه اّلـا و بّلـا بايـد زن مـن بـشوي               

  :برآشفته بود گفت 

 عین خواھر برادريم  و سـر       باز من و تو    ،حتي اگرحرف آن پیرزن درست باشد     " 

مـادر چـرا ھـي بـه پـدرم تـشر            كه   حاال مي فھمم    . يك سفره بزرگ شده ايم      

مي زد كه علف ھرزي تو زمین ما رويیده كه ھر روز پروارتر مي شود و اگر بـال            

و پرش را نچیني ، سرانگشت پشیماني گزيدن ، ھیچ سودي نخواھد داشـت          

" .  

ه و اگـر حـاجي از ايـن واقعـه خبردارشـود،         تاپديق كه ديد تیرش به سنگ خورد      

دمار از روزگار او در خواھد آورد ، به تدبیر پیش پیرزن رفت و حیلتـي آموخـت تـا        

  .به وقت اش عملي كند 

روزي كه خورشید بال خونین اش را از افق بیرون مي كشید و پري نیز خونـدل           

اسـتقبال  ھمـه جمـع شـده بودنـد كـه بـه          . بود خبررسید كه زائـران مـي آينـد          

حاجي صیاد و پسرش بروند كه ناگھان تاپديق ، در گرد و غبار راه گم شـد و تـا    

  .حاجي صیاد را ديد پیراھن چاك كرد و با چشماني خونبار بر پاھاي او افتاد 

  :حاجي صیاد كه متعجب شده بود گفت 

  "آيا مصیبتي رخ داده كه من بي خبرم و تو چنین پريشان ؟" 

  :  مرده ھا شیون میكرد  گفت تاپديق كه مثل مادر

چگونه چنین غمگین نباشم وقتي مي بینم كه خواھرم ددري شـده و شـب               " 

و روزش را تو طربخانه ھاست و ھر شـبش را بـا يكـي سـر مـي كنـد و اگـر تـا             

  ."امروز نكشتمش ، منتظر اذن شما بوده ام 

  :حاجي صیاد غافلگیر شده و به پسرش حاج محمد گفت 
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نیامده ام  برو و اين بي ناموسي را بـا خـون پـاك كـن و جامـه      تا من به شھر     " 

ي خون آلودش را برايم بیاور كه كاش مي مردم و چنین روزي را شـاھد نبـودم           

".  

محمد كه مي دانست خواھرش پري ، چشمه ي نجابـت اسـت و عطـر آگـین                 

تا تحقیقي كنـد و ببینـد     و رفت    عفت ، چست و چابك اسب تاپديق را برگرفت          

وقتي ھم كه پري ھمـه ي مـاجرا را گفـت و توطئـه ي تاپـديق      . چیست  قضیه  

  :برمال شد ، محمد گفت 

دريغ كه كار از كار گذشته و شیطنت تاپديق ، پدر را به چنان حـال و روزي در            " 

آورده كه خون جلـوي چـشمانش را گرفتـه و بـین زائـران حـج ، چنـان كنفـت و                      

امـا مـن تـو را در دل غـاري          . شم  سرافكنده شده كه مرا فرستاده تـا تـو را بكـ           

مخفي خواھم كرد و ھرچه ھم از طال ونقره دارم به تـو خـواھم داد كـه شـايد                  

اما به شرطي كه كسي بو نبره تو دختر حاجي صـیادي          . روزي به دردت خورد     

  !  "و يك جورھايي ، منتظر باشي كه دست تاپديق رو شودو دوباره برگردي  

ه در شبي تاريك ، غاري مخوف آشـیان اش شـده   حاال به شما بگويم از پري ك    

 خـدا مـي   -واز ترس رفته بر باالي درخت بلوطي كه لب غار است و در دل خـدا   

، در خواب مـي بینـد كـه در    " وان " از طرفي ھم  عالي خان حاكم شھر   . كند  

شكار است و چنان آھويي نصیب اش شده كه مثل و ماننـدي در دنیـا نـدارد و           

  .اله مي كنداما مدام آه و ن

صبحگاھان را عالي خان ، اسباب شكار برداشته و بـا يـاران موافـق ، آمـاده ي        

رفتن به شكار مي شود و طبق سنت شاھین اش را پر مـي دھـد تـا ببینـد او          

تـا كـه خبـر    . شاھین مي رود و مردان يكـه سـوار نیـز پـشت او               . كجا مي رود    

عالي خـان رفـت   . ي كوه مي آورند شاھین نشسته باالي درختي بلوط در باال      

و وقتي رسید و خواست جرعه اي از آب چشمه اي بنوشد كه پـاي غـار مـي                    

جوشید ، در بلور چشمه ، زلفاني شبگون ديد و زيبايي خفته بـر شـاخه ھـاي       

عالي خان ، اشاره به ياران كرد كـه كـسي ايـن بـاال نیايـد و خـود نیـز در              . بلوط
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 نرمك از درخـت پـايین آمـد و او ،        –نرمك  تا كه پري ،     . گوشه اي از غار كز كرد       

پري اول تـرس اش گرفـت و امـا چـون كـالم او را      . آرام و متین به او نزديك شد      

شنید و بزرگواري اش را ديد با ديده اي ترو صدايیي محزون ، سرگذشـت خـود        

  :را به او تعريف كرد و عالي خان نیز با تعريف خواب خود گفت 

شي در بارگاه خود جـاي خـواھم داد و اگـر روزي مھـر               از امروز تو را چون خوي     " 

  . "من نیز در دل تو افتاد ، با نوي قصرم مي شوي

ماھھا ي درازي بدين منـوال گذشـت و روزي پـري ، در جـواب عـالي خـان كـه                     

  :پاسخ عشق اش را مي خواست گفت 

 آرزوي مـن   ،صداقت و پـاكي ات را آزمـودم و  حـاال ،ھمخانـه ي دل تـو بـودن           " 

  ."  است ھم

بذر محبت در جان و تن آنھا بیش از بیش ريـشه انـداخت ودر حريـر گـرم نفـس          

" محمــود " و " احمــد " ھاشــان ، روزي رســید كــه صــاحب فرزنــداني بــه نــام  

  .شدند 

پري در قصر عالي خان جلوه ي پريـزادان داشـت و امـا ھرچـه مـي گذشـت از                  

رفت كـه سـري بـه     فراق خانواده اش بیشتر غمگین مي شد و روزي تصمیم گ          

عالي خان كه او را غمگسار ايـل و تبـار ديـد       . بزند  " خوي  "زاد و بوم اش  شھر     

صــداش مــي كردنــد خواســت كــه قافلــه و  " قــارا وزيــر" ، از وزيــر اعظــم ، كــه 

  .سپاھي تدارك ببیند و پري را تا خوي برده و بازگرداند 

انش در پري ازرضايت ھمسرش به اين سـفر خـشنود شـد و بـه ھمـراه فرزنـد                 

  .كالسكه اي زرين نشست وھمراه سپاه ، رھسپار شدند 

كــه شــادان از ايــن فرصــت بــود ، خیانــت پیــشه كــرده و بــه قــصد  " قــارا وزيــر" 

كامیابي از پري، ھر چه حیلت كرد راه به جايي نبرد وروزي به دسـتوراو ، پـري         

قـارا  . و فرزندان اش را مخفیانه و دور از چشم سپاه ، به غـاري آراسـته بردنـد         

وزير كه در آتش ھوس مي سوخت ، سوگند خورد كـه اگـر پـري او را بـه  بـاده       

تـا كـه بـه علـت امتنـاع          . ي وصال اش   نرساند، فرزندان اش را مـرده بینگـارد              
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پري از سُبكَسري، قارا وزير تیغ بر گلو گـاه احمـد و محمـود نھـاد و بـا ھمـه ي               

یـز در گريـز از بیـداد او ، از فـراز     فرياد و فغان پري ، خـون آنھـا را ريخـت و پـري ن           

  .صخره اي به زير غلطید و مدھوش بیفتاد 

ــري و      ــال پ ــه دنب ــاد و ھمــه ب ــه افت ــان ســپاه ، ولول صــبحگاھان كــه شــد در می

شاھزاده ھا ، كـوه و كمـر را زيـر پـا گذاشـتند و تـا چـشم آنھـا بـر پیكـر بیجـان                  

ر كنجي ، او را دسـتگیر  شاھزادگان افتاد و قارا وزير را نیز با دشنه اي خونین د           

اما ھرچـه جـستند، خبـري       . از راِه آمده باز گشتند      ،كرده و به ھمراه جنازه ھا       

  .نشداز پري 

عالي خان از اين واقعه به سختي نالید و وقتي كه قارا وزيـر و ھمدسـتان اش             

كتیبـه اي نوشـت و گفـت ھمتـاي آن را          ، شقه  بردروازه ھا آويختنـد        –را شقه   

  :در كتیبه آمده بود . ي نصب كنند سرھركوي و برزن

  از  يا صـاحب اش ضـربه زنـد ويـا            ھیچ  درختي واژگون نمي شود مگر آن كه        " 

ھیچ انسان و شھر ياري نیز خوار نمي شود مگـر آن  .  پوك و تھي شود     ، درون

انـسان ، موجـودي ناسـپاس اسـت و در          . كه  رفیقي از پشت او را خنجر بزند          

  ."بودنیز ، بايد كه محتاط اعتماد به نورچشم خويش 

عالي خان به امور ملك و ملت سامان داد و خود ، با رخـت درويـشي راه افتـاد          

  .كه شايد خبري از پري باز يابد 

پـري  او را نجات داد وو قتي " بوداق " اما از پري بشنويم كه چوپاني  پیربه نام         

  :از شوك  و بي ھوشي در آمد  پرسید 

ريبان چاك ، نشان از سرگشتگي دارد و اما رخـت ھـاي   اين زلفان آشفته و گ    " 

ايـن مدھوشــي و  . فـاخرت ، چیـزي را مـي گوينــد كـه مـن ھـیچ نمــي فھمـم        

  "ھراساني از چیست ؟

  : پري گفت 

.  كـاله نمـدي    پوست وھیچ مپرس و فقط برايم لباسي مردانه جور كن و يك         " 

ر آن كـه وي ،  دردمندي دلخونم و اگر كسي ازمن سراغ گرفت ، چیزي نگو مگـ   
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مردي باشد سي ساله  با شـانه اي سـتبر، قـدي بلنـد و رنـگ  چـشمان اش        

  .آبي آسمان 

پــري بــه ھمــراه كــارواني كــه عــازم چــین بــود و بايــد از خــوي مــي گذشــت  ،  

بالباسي مندرس و مردانه ، پا به زادگاه اش گذاشت و وقتي تا دم عمارتـشان     

  :رفت ، پدرش را محزون وپیرانه ديد و گفت 

  . "غريبي فقیرم و به خاطر خدا ھم شده مرا به نوكري بپذيريد " 

  :   است وبه يكي از نوكرھا گفت  و جوانحاجي صیاد ديد كه كچلكي نحیف

  ." را ھم قاطي خودكرده و برايش جا و مكاني بدھید وي" 

پــري در خانــه ي پــدرش ، مــشغول نــوكري مــي شــود و عــالي خــان ھــم ، بــا 

دست داشت ، از ھر قافله و كارواني سراغ او را مي گیـرد  تصويري كه از او در    

از قضاي روزگار ، روزي بوداق ھمراه گله اش در كوه و دشت مي گـشت كـه       . 

چوپـان اول طفـره رفـت و گفـت         . عالي خان عكس پري را بـه او نیـز نـشان داد            

  : نمي شناسم و بعدش كه  اورا از چشمان آبي اش شناخت گفت 

برادري كردم و خـواھري كـرد   . عینھوآھوي تیر خورده  . د  زخمي و ھراسان بو   " 

نشانه ھايي از توداد و حاال خوشحالم كـه فريـاد رسـي           . اما گذاشت و رفت     . 

  ."خود را به ريخت كچلي فقیردر آورد و با كارواني به خوي رفت . دارد 

عالیخان مشتي نقره نثار او كرد و رفت و رفت تا رسید بـه دم خانـه ي حـاجي          

و اما با چـشمك پـري   ندد و تا پري در را به روي او باز كرد ھمديگر را شناخت     صیا

  :حاجي صیاد كه صداش مي آمد گفت  . ھردو خاموش ماندند، 

  "چه خبره  كچل ، چرا اللموني گرفتي ؟ بگو كیه ؟ " 

  : پري گفت 

مـي خواھـد كـه شـب را در اينجـا        . درويشي خـسته اسـت و از راه رسـیده           " 

  ."سحر كند 

  :حاجي صیاد گفت 

  !" قدم مھمان رو چشم ما جا داره .  بزن و بگو بیاد  ييبفرما" 
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وقت شام بود و به حرمت درويش ، اھـل بیـت دور او جمـع بودنـد و نـو كـران ،                     

سفره مي آراستند كه يكھو  پـري ، پوسـت ونمـد از سـر َبرَكنـد و تـا سـیاھي          

 او پـري اسـت و تـا    چھره سـترد و گیـسوان اش بیـرون افتـاد، ھمـه ديدنـد كـه               

  .تاپديق خواست در برود ، عالیخان راه بر او بست 

حاجي صیاد كه تا حدي به گوشه ھايي از حقیقت پي برده بود تـا او را زنـده و    

سرحال ديد و فھمید كه كچله دختر او بوده و تو اين مدت خبـر نداشـته ، خـود                  

اقـف شـد ، اشـك       نیـز و    بوداق را سرزنش كرد و چون بر معصومیت پري از زبان         

لي چـون  مـادر و بـرادرش محمـد نیـز ، حـا          . شوق از چشمان اش جاري گرديـد      

  . داشتند و از شادي در پوست نمي گنجیدند جاجي صیاد

 كه خیانت اش ثابت شـد ، او   ھا فردادرتاپديق را شبانه به ديوانخانه سپرده و       

  .را به دستور قاضي بر دار كشیدند 

ان حاجي صیاد شدند و بعد ، قافله اي پرشـكوه       پري و عالیخان  نیزمدتي مھم     

   . را پیش گرفتند "وان " تدارك ديده و راه 

  

١٣٨۴  
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   ایمان و ملکه آفاقنورس
  داستان عامیا نه ی آذربایجان 

  

ورده آصّرافان سِربازاِر معانی ، توسن خوش خرام سخن را چنین بـه جـوالن در         

ی آذربایجان برپـا  " گویچه " در محاِل اند که روزی از روزگاران ، بزمی و عیشی     

بود که سخن سنجان و َسروران ھمه در آن جمع بوده و صدای شادی بر فلـک         

  .می رسید 

و " عاشـق موسـی     "  و در ایـن میـان        حـضور داشـتند   نوازنده ھا و خواننده ھـا       

چنان غلغله برپا کرده بودند که که زیبا رخان ھمـه از بـام و         " ایمان  " شاگردش  

از زبان بزرگان و گلرخان ھمه تعریـف  . سر برآورده ومشغول تماشا بودند    پنجره  
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را کـه جـوانی برومنـد و    " عاشـق ایمـان   " و تمجید می بارید و لحظه به لحظه         

  . نای و نوایی سحرآمیز داشت ، غروری فراوان سِر شوق آَورد 

را تنھـا یافـت     " عاشـق موسـی   " جشن و ضیافت که به پایان رسید و ایمـان ،            

  :گفت 

  !"ت را برمن حالل کن ّقسپیده ی سحر رفتنی ام و ح" 

  : عاشق موسی گفت 

قبل از رفتن بگو کجا و آیا از مـن رنجیـده ای یـا دردی و رنجـی داری کـه مـن                    " 

  "نمی دانم ؟ 

  :ایمان گفت 

گردش چرخ را دیگر دلربا نمی بینم و گلـستان دلـم ھـوای عـشرتی دارد کـه        " 

ــوایم داوودی و  کالمــم گــو!اینجــا کیمیاســت  ھرین و دفتــر ســینه ام پربــرگ و ن

  !"ھوای تفلیس در سر دارم که در میدانگاه خنیاگران ، طبع خود بیازمایم 

عاشق موسی دید که غرور جـوانی حقیقـت را چـون ابـر تیـره کـه خورشـید را           

  :می پوشاند از چشم او نھان کرده و با ساز و نوا چنین گفت 

می شناسد و کوھھای پرجالل ، ھمیـشه در         جوانی عقابیست که آشیانی ن    "

اما این را بدان که بزرگی را ، تاریخ و آدمیانند کـه ھدیـه     . چشمش فریبنده اند    

ی آدمی می سازند و اگـر غیـر از ایـن باشـد ھـر تـاج طالیـی ، جـز نیمتـاجی                          

اما تو که از حکمـت دلـت سرشـار اسـت ، شـاید بـه مـرادت         . سفالین نیست   

  "!برسی

 بدرقـه ی مـادر ، راھـی تفلـیس شـد وبـا طـی منـازل و قطـع                  عاشق ایمان بـا   

مراحــل ، بــه کــوھی پــر از سوســن و ســنبل رســید و طنــین ســاز و آوازش در  

  :صخره ھا پیچید 

دل دیوانه را نمی دانم چه شـده     .  و ایالت در راه      ِت بھاران فصلیست سرمس " 

  ..."و اما بیقرار رفتن است و بس
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اه ، قھوه خانـه ای دیـد و وقتـی از احـوال اش     از کوه و کمر سرازیر شد و بین ر       

  :پرسیدند سفره ی دل گشود 

عـزم  . آواره ی غربتم و طالع کورم مرا به کجا خواھد کشاند نیک نمـی دانـم            " 

تفلیس دارم و قصد صیدی رعنـا و مـی خـواھم کـه در منزلگـاه حکمـت ، عیـار                    

  !"خویش بسنجم 

ده بـود کـه بـاز قـدم درراه     عروس حجله نشین خورشید تـازه از افـق سـر بـرآور          

  :گذاشت و در راه به یک طوطی بر خورد و طوطی که محزون بود گفت 

ای مرغ سحر که ناله سر کرده ای و به خون افق می نگـری ، نغمـه ای نیـز            " 

برای بخِت ناساز من بخوان کـه از ایـل و تبـار دورم و صـد زخـم دیـرین ، بـه آزار            

  ."دلم برخاسته است 

وطی که ھردو غریب بودند از غربت و سفر گفتند و آخر سـر،  عاشق ایمان و ط   

. طوطی پرید و از او خواست که رّدش را بگیرد و بیاید که تفلیس نزدیک اسـت     

در نگــاه اش بــه دره ای ســبز، شــھری دیــد پرشــکوه و آراســته کــه بــرج و        

  . باروھایش آسمان را شکافته  و چون جلوتر رفت فھمید که تفلیس است 

ــا     در قھــوه خ ــوار آویخــت و ام ــه ســینه ی دی ــرد و ســازََش را ب ــراق ک ــه ای ات ان

از ایـن کـار بـه نـام خیـره سـری یـاد          " عاشُق صـادق    "  به نام       استاد خنیاگری

ھردو ساز ھـا را کـوک کردنـد    . نمودو او را به مسابقه ی ساز و آواز دعوت کرد      

  :به زبان آمد " عاشق صادق " و در ابتدا 

 آدم و حوا را آفرید و یونس را از کام کوسه ھـا نجـات داد            از پروردگاری بگو که   " 

  ."و یوسف را از قعر چاه 

  :ھم در جواب اش گفت " عاشُق ایمان " 

خدایی احد و واحد که مالئک ھمه در سـجده ی اوینـد و ھرکـه ھرچـه کـرده       " 

ه داریست که اگر بخواھد، شیشه را در بغـل     گاو ن . در دفتر غیب او ثبت است       

  ."می دارد سنگ نگه 

  :باز به نغمه و آواز پرداخت " عاشق صادق " 
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امــا آن خــدای واحــد ھــزار و یــک اســم دارد و ھفتــاد و ملــت او را ھرکــدام بــه "

شــکلی مــی پرســتند و آیــا غیــر از مــسلمانان ، کــسی را ھــم در جّنــت او راه 

  "است ؟

  :گفت " عاشق ایمان " 

. مـسلمان ، ھمـه حـرف اسـت      انسانھا ھمه از نور خدا بھره دارنـد و گبـر و         " 

  . " گلچین خوبیھا ست ، او را به فردوس برین راه است که ھرکسی 

دیـد او از چـشمه ی جوشـان حقیقـت جرعـه ھـا نوشـیده و        " عاشق صادق  " 

  :استادی ورزیده داشته و پرسید 

نگارین عرش را کدام لوح و قلم تصویر کرد و آدم و حوا ، چسان بر ھـم حـالل         " 

  " ؟ ، از چه بودخاتم پیامبران شدند و کفن 

  :با پنجه بر ساز ، جواب اش را با نای و نوا چنین گفت " عاشق ایمان " 

رضای خدا عین حاللیت اسـت و لـوح و قلـم اوسـت کـه عـرش و ھـستی را                  " 

لباس آخرت پیامبر را نیز فرشتگان آسمان بودند که با بافه ھای نـور           . طرح کرد   

  ."غشته و ھدیه کردند آ

  :رسید و ببینیم سؤال اش چه بود و چه شد " عاشق ایمان "  به نوبت

. ھر دری بسته وبر ھر کدام نقشی از مـانیِ  رّسـام   . کاشا نه ای با پنج در   " 

 عـرش  درھر پنج در را نقطه کانونی . قفل در ھا از سنگ و کلیدش مستانگی        

  !" برمن بگو از این خانه ی جادو ، ھرچه می دانی. نھا در طلسم آوافق ازنور 

این معما را پاسخی نیافت و خوار و ِکِنفـت ، پـیش خلـق بـر                " عاشق صادق   " 

  :شانه ی عاشق ایمان بوسه ای داد و گفت 

خـواھیم خوانـد و در قفقـاز پیـر ، آوازه ات     " نـوَرس ایمـان   " بعد از این ما تـورا       " 

  ." خواھد پیچید وردای استادی مبارکت باد 

میھمان خود کـرد و شـبانه بزمـی آراسـت و در طعـام               ، او را    " عاشق صادق   " 

بـا  اشـاره و چـشمک زیبـارخی ُدردانـه          " نورس ایمان   " اش زھری ریخت و اما      

  :بود ، دست بر غذا نبرد و گفت " عاشق صادق " که دختر 
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 ، ظـاھر و بـاطنش     و  چه زن     مرد انسان ،چه قلب باید سرشار محبت باشد و     " 

 خنیاگر ایل است ، جان دادن سخت اسـت و       بر سِر سفره ی مردی که     . یکی  

  . "مرا از این بزم معاف دار

که این حرفھا را شنید عرق شرم مثل بـاران بھـار ، از یمـین               " عاشق صادق   " 

  :و یسارش سرازیر شد و گفت 

آرمونی بود و خواستم که خلوص قلبت را نشانه بروم و حاال که تو با خـدایت              " 

  . "گ ھمپای تو خواھم بود چنین صاف و صادقی ، تا دم مر

تا خوابیـد ، در رؤیـایش دختـری رعنـا دیـد مثـل        " نورس ایمان   " ھمان شب اما    

با دیدن اش عقل و ھوش تـاراج       . قرص زرین آفتاب و آراسته چون کبک خرامان         

ــد    ــوال اش پرســید و فھمی ــی از اح ــاق  " شــد و وقت ــه آف ــر  " ملک اســت و دخت

 برخاسـت و فـوری پـا دررکـاب اسـب      سلطان مـرادِ  رومـی ، پریـشان از خـواب           

اسـیر چـرخ    . گذاشت و به جویایی دختِرآفتاب رویِ  موطال ، ترک تفلـیس کـرد               

گردون از کوھھای پر پلنگ و دریاھای پر نھنگ گذشت  ووقتی به دیار سـلطان                

مراد پانھاد ،  قصر ھا چون خورشـید تابنـده بودنـد و شـھر ، بھـشتی از حـور و           

فرج و عـیش پرداخـت و روزی کـه از دیـوار بـاغ ملکـه              چند صباحی به ت   . غلمان  

آفاق باال رفت ، خود را به زیر درخت کاجی رساند وبا زمرمـه ی سـاز و نـوایش        

، ملکه آفاق از قصر بیرون آمد و جوانی دید َقَدر و خوش سیما که خطاب بـه او            

  :می گفت 

درد و بالی چشم مـستت بـه جـانم کـه در فراقـت چـون شـمعی در سـوز و                    " 

 –دیدارت در خواب نصیبم شده و بـا سـرعت اجـل ، اینجـایم و اگـر ریـز           . گدازم  

  ."ریزم نیز کنند ، دست ازعشق تو بر نخواھم داشت 

را دیـد یـک دل نـه بلکـه صـد دل عاشـق او            " نـوَرس ایمـان     " ملکه آفاق ھم تا     

کمند مھر او در گردن اش افتاد که بـه کنیـزان سـپرد           ،گردید و چنان به سرعت      

  .  بیارایند و بستری از حریر بگشایند بزمی
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نـورس ایمـان   " ھر دوچشم ملکه آفاق ، چون نرگس شھال ، خیره در چشمان        

چون انوار خورشید ، بر اطراف خود ریخته و به عـیش            رابود و ھفتاد تاِر گیسو      " 

  .و طرب مشغول بودند  که  یکی از خبر چینان ، خبر به سلطان مراد برد 

ا پای در زنجیر به قصر شاھی بردند و اما او دل به لطـف خـدا     ر" نورس ایمان   " 

جالد ھمچون رعدی خروشان ، به میدان آمده و بـا چنـگ   . بست و ھیچ نگفت  

و چنگال خونین ، تبر به دست  آماده بوده که ناگھان چـشم سـلطان مـراد بـه                      

  :ساِز نورس ایمان افتاد و به حرمت ساز ، درنگی کرد و گفت 

را بـه عزایـت ننـشانده ام ، سـرپنجه ھایـت را بـا سـاز آشـنا کـن و                      تا مادرت   " 

  "کالمی از حکمت بگو که ببینم سپھِر غدار امانت می دھد یا نه ؟

نورس ایمان با نغمه ھای دلنـواز و آوازی کـه از حنجـره ی طالیـی اش بـر مـی           

خاست ، سلطان را چنان مدھوش و مفتـون کـرد کـه از جـالد خواسـت بـرود و          

ھی بـه دختـرش شـاھزاده آفـاق کـرد و و از او ، کـم و کیـف مـاجرا را               بعد ، نگا  

وقتــی حــدیث دل او را شــنید و حکایــت رویــایی کــه نــورس ایمــان را   . پرســید 

  :بدینجا کشانده ، فقط سؤالی ازایمان پرسید و گفت 

  "از چه رو چنین بی باک ، دل به خطر داده و بیمِ  سرنکرده ای ؟ " 

  :نورس ایمان گفت 

پـس از  . بت آدمی مرگ است و شیرین ترین لحظه ھا ، لحظه ی عـشق      عاق" 

  "چه رو باید می ترسیدم ؟ 

سلطان مراد را این حرف خوش آمـد و دسـت ملکـه آفـاق را بـه دسـت نـورس                  

ایمان داد و به دستور او ، شیشه ھای عطر و طبق ھای گل ، نثار قـدم ھـای                

 مه در جشن و سـرورآنھا ،  ل روز ، شھر را آذین بسته و ھ       ھآنھا کرده و مدت چ    

   .داشتندسری گرم دلی شاد و 

  

١٣٧٠  
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  دیلغَم و دوستی 
  داستان عامیانه ِی آذربایجان

  

مردی صافی ضمیر وبا خدا به اسم حاج ابراھیم خلیل بود کـه از ھمـه ی دنیـا            

 طبـع  سـعید .داشـت   "  بیـگ    سـعید " زنی با وفا و پسری صاحب ذوق بـه نـام            

ــم "  اشــعارش شــعری جوشــان داشــت و در  ــرد  " دیلَغ ــص مــی ک روزی . تخل

را خوابی ربود و رویایی به سراغ اش آمد که در آن رویا دختر عمـوی   سعیدبیگ  

را دید و چنان محو جماِل آن بـِت جـادو نگـاه شـد کـه بـا       " دوستی "نادیده اش  

چـون پـسرش را   " علویـه خـانم   " مـادرش  . حالی زار و پریـشان از خـواب پریـد        

  :گفت " دیلغم " احوال او پرسید و آشفته دید از 
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سرمـستِ  حـسن و وجـاھتی ام کـه     .  گرفتـار و بـی اختیـار      عاشقی ھستم " 

مثل غزاالن وحشی با زلف تابدار و گلِ رخسارش ، ماهِ منیـِر شـِب تـارم شـده          

 افتـاده   مھـری عقل از سرم پریده و زانوانم سست و نـاتوان ، در کمنـد               . است  

خـرمن  . او را در قلـبم نمـی توانـد نـشان بـرود      عـشقِِ که ھـزار تیـر دلـدوز نیـز،      

مــاھی اســت کــه در طــالع شــبم طلــوع کــرده و قامــت صــنوبرش ، ســایه بــر   

  ."ھستی ام انداخته است 

  :مادرش گفت 

من که چیزی حالیم نشد و دوتـا دوتـا حـرف بـزن و روشـن تـر بگـو کـه دردت                       " 

  "چیست ؟ 

  : دیلغم گفت 

کـه چـشمانش جـان مـی ربایـد و در ھـر       مرغ دلم بر کمانِ  ابرویی نشـسته         " 

  . "نگاھش ھزار چشمه ی آب حیات موج می خوَرد 

دید که پسرش ھمه ابیات عاشقانه سرھم مـی کنـد و اشـک          " علویه خانم   " 

از چشمانش چون سیالب روان اسـت و از او خواسـت اسـمی از ایـن ورپریـده             

  :ببرد که ببیند کیست و دیلغم گفت 

دیدم که پیری از آیینه بردمید و بـاده        ! اید ھم دیوانه    رویایی شده ام مادر، ش    " 

 مـست  ِسای دستم دادو وقتی به آن چشم دوختم ، دختری دیدم مثـل طـاوو      

آراسته و ھفت قلم مـشاطه ی جمـال کـرده و مـی گویـد کـه جانـان تـو دختـر                  

  . "ھستم و باید در وصالم بکوشی " دوستی " عمویت 

نم فی الفور دست به کار شدند و با عبـور   خاعلویهالقصه حاج ابراھیم خلیل و     

رفتند و آن دودلداه را دسـت بـه دسـت           " دوستی  " از رود آراز، به خواستگاری      

،  دیلغـم  را    " دوسـتی "زندگی با شادکامی می گذشت که روزی        . ھم دادند   

  :غمگین دید و چون از حال و روزش سردرآورد گفت 

ی یتـیم را بـه فرزنـدی مـی پـذیریم و      درد بی فرزندی نیز چاره ای دارد ونـوزاد   " 

  . "تادم مرگ ، شعله ھای عشقمان را پاس می داریم 
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دیلغــم خوشــحال ودلــشاد شــد و بــا اشــک شــوقی در حلقــه ی چــشمانش ، 

 نیز مثل بچـه ی خـود     "دوستی"رابه اوالدی پذیرفتند و     " محمد  " پسری با نام    

  .به او دل بست و از او مراقبت کرد 

که یکی از پسر عموھای دیلغم و دوسـتی  اسـت و            " قربیگ  با" اما بشنویم از  

در گـردن اش و مـال و ثـروت اش چـون ریـگ بیابـان و             " دوستی  " کمند عشق   

او ھم عاشق دوستی بود و از اینکه بر شمشاد قـد        .  لباس سروری اش در بر    

. و یاقوت لعل و رِخ حور او چنگ و چنگالی نینداخته بود ، آرام و قراری نداشـت       

را از دیلغـم    " دوسـتی   " ھا در اندیشه ی نیرنگ بود ومی خواست کـه دل            سال

تـا کـه روزی ســاحره ای مکـار دیـد و بـازر و سـیمی فــراوان ، او را       . سـرد کنـد   

رفـت و تـا او را   " دوسـتی  " ساحره ھم با حیله ای به دیدار . مأمور این کار کرد 

  :دید آھی از دل برآورد و دوستی ھم علت این زاری پرسید 

ننه جان چرا گریه می کنی ؟ مشکلی پـیش آمـده یـا کـه دردی تـو را چنـین             " 

  "بی تاب کرده ؟

  "ساحره گفت 

حق با توست کـه مـرا نمـی شناسـی و امـا مـن مـادر شـیری تـو ھـستم و              " 

 بـه  ھـم سراغت را از مادرت دارم که می گفت  عقیم و نازایی و مـن نیزسـر را              

ویم کـه تـا کـار از کـار نگذشـته و      این سوی آراز ، آمـدم ھـم ببینمـت و ھـم بگـ          

عمـر  . جوانی کوچ نکرده ، سوختن و ساختن را بگذار کنارو کاری کن کارستان       

را مفت و عبـث بـاختن شایـسته نیـست و خـوب ھـم مـی دانـی کـه  ازطـرف             

مادری ، در فامیل دیلغم نازایی وجود دارد و حیف است عمـرت را پـای کـسی                 

مخصوصا که باقر بیـگ از عـشق   . نیست بگذاری که خون تو در گھای او جاری     

  ." تو دلی بریان دارد و ھمای سعادت را بر شانه ھایت می نشاَند 

دوستی با این حرفھا خام شد و ماند کـه چطـوری مـی شـود از دیلغـم طـالق          

  :گرفت که پیرزن گفت 
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امشب که دیلغم آمد آغوش بـر او بگـشای و بگـو درویـشی نـورانی از اینجـا                    " 

آخرسـر  .  گفتم فالی بگیرد او سرنوشت ما را موبه مو باز گفت      گذر می کردوتا  

نیزاز طلسمی سخن راند که فقط به یک شرط می شکند و آن ھـم بـا عقـد و          

یعنی اگر از ھم طالق بگیریم و بعـد از سـه مـاه و ده روز          . ازدواج مجددماست   

 که در کما ل ووجاھـت قرینـه    شدبه عقد ھم در آییم ، صاحب پسری خواھیم        

  . " ھمتایی نخواھد داشت و

شب شد و دیلغم آمد و اما دید کـه ایـن طنـازی و دلبـری حـالی غریـب اسـت                 

وحرفی نزد و اما تا دوسـتی سـخن از طـالق گفـت ، خـشم اش گرفـت و امـا                    

که رنگ ارغوان اش را ھمچون زعفـران زرد کـرده بـود ،    " دوستی   "حال و احوال  

  :دیلغم را متأثر کرد و گفت 

یر گریزی نیست و ھرچـه گفتـی ھمـان مـی کنـیم و امـا کـاش ،                   از بازی تقد  " 

  ."فتنه ای تو را نفریبد 

آنھا پیش قاضی رفته و تا از ھم طالق گرفتند ، دوستی بـه خانـه ی پـدری در              

تا که دیلغم بعـد از سـه مـاه و    . آن سوی آراز رفت و دیلغم ھم ماند در این سو  

گلی اش و امـا تـا دوسـتی     ده روز سر وکّلـه را صـفایی داد و رفـت سـراغ سـو              

  .چشم اش بر او افتاد ، دررا به رویش بست 

دیلغم که با ھر مژه بر ھم زدنی ھزار اشک بر صفحه ی رخسارش می چکیـد          

  :، پیش ایل و تبارش برگشت  و نوایش را چنین سرداد 

جسم صدپاره ام اسیر زندان یار است و عشقم عمانی که مرا غـرق خواھـد     " 

 باز ، به جای شراب ، زھـر نـاب در جـامم ریخـت و گیـسوان          فلک شعبده . کرد  

چـشمانم از فرقـت یـار ، کاسـه     . عنبر آسای دلدار زیبایم را ھرگز نخواھم دیـد    

  . "ی خون است و طنین ناله ام گوش فلک را نیز می آزارد 

عروسی کرده و ماه عـسل را بـه   " باقر بیگ " با " دوستی  " روزی خبر آمد که     

دیلغـم ، متفکـر و حیـران سـر بـر زانـو       . مـی رونـد   " آستارا   " درعمارت ییالقی   
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نھاد و به یکباره چون رعدی خروشان ، سوار بـر اسـِب صرصـر تـک اش شـد و                   

  .رساند " آستارا " ھمچون صاعقه خود را به 

. دیلغم دید که قافله ی باقر بیگ از دور پیداست و به سوی چشمه مـی رونـد    

از . اشـت زیـر سـنگی پـای چـشمه و دور شـد               فی الفور نامه ای نوشت و گذ      

قضای روزگار دوستی خانم ھم در تیپایش بـه سـنگ ، چـشم اش بـه سـفیدِ            

  :کاغذی افتاد و دید نامه ی دیلغم است و در آن چنین نوشته است 

. شاید این نامه ھرگز به دستت نیفتد و اما ھرچه ھـست حـدیث دل اسـت               " 

 اشـک مـرا نچـشیدی ، پـس آِه     ِم آن ،اگز از آب چشمه نوشیدی و از بـو و طعـ   

تـو را سـراپرده ی زرنگـار و بارگـاه آراسـته در انتظـار       . دل ام نیز بـی اثـر اسـت         

آسـماِن  .  مارا ، حسرت پدر و مادر و من را شن ھای داغ بیابان             ِداست و محم  

بیـا و دسـتانت را   .  نور بودی و روشنی ام از تو بود واکنون بی فروغ و دلخـونم              

  . "م بگذار که بی تو بلبلی اللم و اسیر پنجه ی شاھین در دستھای

شـب  . اثر نکرد " دوستی " جگر سنگ از این حرفھا کباب شد و اما ذره ای در       

 پیـر سـبز قبـا بـه دیلغـم نزدیـک شـد و         ھمـان  بود که در عالمِ  خواب و بیـداری        

  :گفت 

خـوردی و  از چه می نالی که خود کرده را تدبیر نیست و نباید که فریب مـی            " 

آن آھو وش را چنین راحت از دست می دادی  ؟ اما نیرنگ فلک را نمـی شـود     

کاری کرد و دل از این سودا بـشوی و سـوار بـر اسـب فـوالد رگ ، از اینجـا دور            

ساحره ای عفریته چنان طلسمی کرده کـه        . شو که ستاره ھا با تو در جنگند         

 را آسـیبی خواھـد   نه تو دستت بـه دوسـتی خواھـد رسـید و نـه کـه باقربیـگ                 

  !"چاره اش صبر است و گذر زمان . رسید 

دیلغــم امــا بــه جنــگ تقــدیر رفــت و بــا تفنــگ آینــه دارش ، در کمــین بــاقر بیــگ  

نشست  و چون او را در تیر رس اش دید ھرچـه شـلیک کـرد تیـری در نرفـت و         

خواست دست بر خنجرببرد که قراوالن او را تا دم مرگ زدند و زخمی و خـونین         

  . ره ای ژرف انداختند بر د
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. دیلغم را عمری به دنیا بود و ماند و ولی چه ماندنی که شد آواره ای مجنـون        

با کنیزان و خدمه ، بـه سـیر و سـاحت عـزم             " دوستی  " روزی پس از سالھا  ،     

دشتی سبز و باصفاکردند که ساز و آوازدیلغم به گـوش اش خـورد کـه خطـاب                  

  :اش به کوھھا بود و می گفت 

من نیز مفتـون  . لِ  آبھایت ، گالبی نابند و سینه ات ، فرشی از الله و گل        زال" 

عاشـق یـاری جفاکـارم وچـشم انتظـار      . رخـساری ام بـا مژگـانی جـان شـکاف     

آه اگر آن طلسم بشکند چه ھـا    . گیسوانی که  خود را با کمنِد آن بردار َکَشم           

  "که نخواھد شد ؟ 

د و بـر پـای صـخره ای بلنـد ، دیلغـم را      انگار خواب بود و از خواب پری " دوستی  "

شــتابان و خیــزان ، خیــز برداشــت و تــا خــود را بــه  . دیــد و دل اش تــاب نیــاَورد 

آغوش دیلغم انـداخت  ، دیلغـم او را مھربانانـه بربـازوان اش گرفـت و در حـالی             

که روی سبز چمن می نشستند چـون مـرغ نـیم بـسمل ، لحظـه ای در خـود                

دیلغم باسـرنھادن بـر زانـوی    . برگ خزان بر خاک افتاد  آرام ، چون  شو بعد تپید  

دوستی ، جان داد و دوستی نیز تاب و تـوان از کـف داد و جنـون آسـا خنجـری                   

زد و خون گرم  ، دیلغم و او را چون حریری سـرخ دربـر گرفـت     اش ان بر قلب    ّرب

 .  

ھـم   ، کنـار  خونرنگکنیزان و خدمه ھم تا به خود آیند ، دوسوگلی را بی روح و             

  . یافتند و آه و فغان ، آسمان راُپرکرد 

 را بـا سرشـک رخ ، کنـار ھـم در خـاک      ی آنھـا خبر به ایـل و تبـار رسـید وھـردو        

کردند واما ، آوازه ی عشقـشان پاییـد و اشـعار دیلغـم ، ورد زبـان خنیـاگران  و                       

  .عاشقان گردید 

  

١٣٧۵  

  

  

 


