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بن وينست ـ ايرانشناس معـروف ـ    .  ترين قالب شعر فارسي است ترانه ساده.  هاي محلي است هاي فرهنگ مردم ترانه يكي از جلوه
تـوان بـه        هـا مـي       هاي عاميانه ايراني را از بقاياي شعر هجايي عهد ساساني دانسته، معتقد است كه با دقت و بررسي در اين ترانه ترانه

 )1.(برد مشخصات عهد ساساني پي
 

 ها مضمون ترانه
ها، فـريـاد،    عشق، اميد، آرزو، حرمان، فراق، نامراديها، واخوردگي

 . ها و سرانجام مرگ است عصيان، بيماري
بزرگان فرهنگ، شعر عامي را . ترانه شعر مردم كوچه و بازار است

اند و شكل مـردمـي    ها جا خوش كرده ها در سينه اين ترانه.  تابند برنمي
بـه هـمـيـن خـاطـر در             .  انـد  اند و به دست من و شما رسيده گرفته

 . گويند فهلويات، دوبيتي؛ دوبيتو و چهاربيتو هم مي  :ها به ترانه. ها خبري نيست ها از ترانه هاي ادبي و تذكره مجموعه
هـا بـه      با مطالعه ترانه.  ترين شعر همه روزگاران است ها ناب باور دارم كه ترانه.  هاي محلي آشنايم هاست كه از نزديك به ترانه سال

چـنـدي   » سيروس رومي«دوست صاحبدلم . ام آنها را آورده» هاي محلي سيري در ترانه«نكاتي رسيدم كه قابل بررسي بود و در كتاب 
حـاصـل   .  هاي محلـي  باز هم گردشي در ترانه.  روم به سراغشان مي:  گفتم»  ها ردپايي هست يا نه؟ ها هم در ترانه از بيماري« :  پيش گفت

 .اند و سرانجام مرگ را ها را فراموش نكرده بيماري  هاي محلي، بينيم كه سرايندگان گمنام ترانه مي. خوانيد اين ديدار، مطلبي است كه مي

 هاي محلي ها در ترانه جايگاه بيماري
 *ابوالقاسم فقيري: آوري و تحقيق گرد

 پژوهشگر و محقق فرهنگ مردم فارس* 
 هاي محلي به قلم اديب طوسي ترانه  ـ نقل از مقاله1

بزرگان . ترانه شعر مردم كوچه و بازار است
ها در  اين ترانه. تابند فرهنگ، شعر عامي را برنمي

اند  اند و شكل مردمي گرفته ها جا خوش كرده سينه
 اند و به دست من و شما رسيده
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 هاي محلي بيماري در ترانه
 

 بــه درد دل گــرفتارم تــو كــردي    گــل نــرگس بيـدم خارم توكردي 
 )1(عالجم كن كه بيمارم تو كــردي    به درد دل شـب و روزم گـرفتــار

 
 :اين هم روايت ديگري از اين ترانه

 به دس غم گرفتـــارم تـــو كــردي    گل ميخك بودم خارم تـــو كردي 
 )2(چنين نالون و بيمـــارم تو كردي    ي زهري به دستـــم  تو دادي كاسه

*** 
 نميدونــــــه عـــالج درد بيمـــار    نگارينــم نشستــه پـــاي ديــوار 
 عـــالج درد عـــاشق ديــدن يــار    عــالج درد بيمــار يــك طبيبــي 

*** 
 پرسي زحـــال زار بيمـــار؟ نمـــي    كشي بر روي ديــوار  تو كه سر مي

 دوني چــــاره درد غريبــــي  مـــي    عــالج درد مــن را تــو طبيبــي 
*** 

 قسم بيمار و رنجـــورت كنــه يــار    قسم خوردي، قسم كورت كنه يار 
 )3(الهي زنــده در گـــورت كنه يار    يايم قسم خوردي كــه مو امشو مي

*** 
 شكر گــــرد لبانت تلخ و شور است    سرت نازم سر انــداز تو، توراست
 )4(خواهي نه زور است اگر باقر نمـي    تو يك ناري و صــد بيمــار داري

 

 بودم: (bidom)ـ بيدم 1

 دست= ـ دس2
 .آيم من امشب مي: (mo- emšu- miyâyom)يايم  مو امشو مي ـ3
 .بويژه انار شيرين. مورد توجه مردم كوچه و بازار است. انار ميوه بهشتي است -انار= نارـ 4
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 هاي محلي تب در ترانه
 دل پـــــر درد و حـــال زار از مـــــــن     نگـــارا ديـــده خونبـــار از مــــن 
 رخ زرد و تــــــــــن تبـــدار از مــــن     سرسبـــز و رخ سبــزينـــه از تـــو

*** 
 چــــو پيشـــم بود من بــــوسيدمش لُـو    شُوم خوش بود و روزم خوشتر از شو
 )1(كنــم تـــو مريضــــم از فراقـــش مي    ولـــــي حـــاال كه از پيشم برفتـــه 

*** 
 شـــود زرد همـــي دونــم كه رنـــگم مي    كنه درد  نه تـب دارم نه جـــايم مـــي

 خــــودم دونــم كــــــه عشـق نازنينـــه    همه گوينــــــد كه گرمـــاي زمينـه 
*** 

 شنيـــدم دلبـــــــرم تــــو داره امشـــو    خداونـــــدا دلـــم دو داره امشـــو 
 )2(هــــا، غمي نــو داره امشـــو روي غم    تو دلبــر به جــــــون دشمن افتـــه 

*** 
 كنــــم من  به خـــواري روزها شب مـــي    كنم من  عزيــزم از غمــت تب مـــي

 كنم من  هميشـــه يـــاد از آن شب مـــــي    همون بوســــي كه دادي كنج خــونه
*** 

 ميـــرم از درد نالي و مـــن مـــي تو مـــي    كنــــه درد  نه تب دارم نه جــائيم مي
 گردد زن و مـــرد  ببيـــن دور تـــو مـــي    سر از باليــن بيمــــاري تـــو وردار

*** 
 مبـــــادا ور ســــرم يــــاري بگيــــري     به قربــــون ســرت هر چيز كه پيري 
 )3(سر شــــوم تو كنــــي شو گـر بميري    اگر خواهــي سـرم يــاري بگيـــري 

 

 تب= (tu)تو  -لب= (lo)لُو  -شبم= (šuvom)ـ شُوم 1
 غمي تازه -اُفتد غمي نو= (ofte)اُفته  -دلم اضطراب دارد= ـ دلم دوداره2
 هنگام  شب= (šugir)شوگير . سر شام= سر شومـ 3
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 :هاي محلي سر درد در ترانه
 به رويــم واكنيـــن بــــاغ گل زرد    سرُم درد و ســــرم درد و سرم درد

 ام رنگـــم شــــده زرد غريبي گشته    چيم نگوئين  به رويم واكنين هيـــچ
*** 

 طبيب از ملك اسكنـــدر بيــــارين    كنه، صنــدل بياريـــن سرُم درد مي
 )1(برين از خــونه دلبـــر بياريـــن    اگـــر در ملك اسكنـــدر نبـــاشه 

*** 
 م تــــونــم بـــرم دنبـــال گله نمي    م  كنـــه تا پشت كله ســـرم درد مي

 دونم چطــــو شد بز زنگيــــم نمي    م اُو خورد و تُو خورد و وِلو شد گله
*** 

 زن اربـــــاب من به جنـــگش آيه    آيـــــه بز زنگيـــم صداي زنـگش 
 )2(چه خاكي سر كنه بيچاره چوپون    زن ارباب مياد با چوغ و رسمــــون 

*** 
 كه سر دردم نـــداره هيچ درمـــون     مسلمونـــون مو دارم درد پنهـــون
 )3(به جز مردن نـــدارم هيچ درمون    اگر لقمون به پاي خـــوش بيــــايه

 
 هاي محلي ديوانگي در ترانه

 طبيب اومـــد دوا داد و بتـــــر شد    تـــر شــد دلم ديــوونه بود، ديوونه
 دواي عاشقـي خــون جــگر شـــد    طبيب اومــــد دواي عاشقـــي داد 

 
 

منشأ اصلي .  شود درختي كوچك از تيره صندلها كه به علت دارا بودن مكينه پائي بر روي ريشك پاي خود طفيلي گياهان مجاور مي (sandal)سندل = صندلـ 1
 .فرهنگ معين جلد دوم. يابد اين درخت هندوستان است ولي امروزه در نقاط ديگر مناطق حاره نيز پرورش مي

 ريسمان= رسمون. چوب= چوغ . آيد مي= آيه مي -تاب= (Tu)تو  -ـ اُو، آب2

 خودش بيايد= (xoš- biyâye)خوش بيايه  -درمان= درمون -من= ـ مو3
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 :اين هم روايت ديگري از همين ترانه
 طبيب اومــد به بالينــم بهتـــر شــــد    تـر شد  دلــم ديوونــه بـود، ديوونه

 كــــه اي دردم از او دردم بهتــر شــد    كســي كه او نـدونه درد عاشـــق 
 

 :هاي محلي چشم درد در ترانه
 ز بــس كه گريـــه كـــردم از غم يـار    دو چشمـونم به درد اومد به يكبار 
 كه شايد به شـــود از بــوي دستمــال    بده دستمال تـــا چشمــم ببنــدم 

 
 :روايت ديگري از همين ترانه

 ز بــس كه نـــاله كردم از غمت يـــار    دو چشمانم به درد آمد به يك بـار 
 )1(كه بلكم خوب شود از بوي دسمـال    بده دستمال ببندم هر دو چشمـــم

 
 :هاي محلي تبخال در ترانه

 لبـــم از تشنــــگي تبخــــال گنــده    سر چشمــه رسيــدم آب گنـــده
 خــوره از آب گنــده چگونــــــه مي    خوره از آب كوثــر كسي كه مــي

*** 
 دو تــا توخــال به يك لُــو دارم امشو    بيا دلبـــر كه من تـــو دارم امشـو 
 )2(چـــو مالئي كه مكتــب دارم امشو    ســـرت بــردار بگذار روي زانوم 

 
 )دارويي محلي در طب سنتي(هاي محلي  موميايي در ترانه

 نشــــان آشنايــــي دارم از تـــــــو    پـــري داغ جـــدايي دارم از تــو
 ســــــراغ موميايـــــي دارم از تـــو    صد و سي و سه خنجر خورده پايم

 

 شايد= (balkam)ـ بلكم 1

 .تاولي كه بر اثر عفونت حاد عمومي بدن در كنار لب يا در مخاط دهان پديد آيد= تبخال -آب كثيف= ـ آب گنده2
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 :هاي محلي مارزدگي در ترانه

 شنُفت صدايم زمين و آسمون مي    شبــي كـــه مار زخمي زد به پايم 
 كه بندد حجلــه نيلي برايـــــم     خبــــــــر از مــادر پيرم رسونين

 
 :هاي محلي سرماخوردگي در ترانه

 يم مو بغل بگشا كه سرمـا خورده    بلند بـــاال به كوهـــها مندويم مو 
 )1(كه ديشو در بيابـو مندويم مو    بغل بگشا موره كنج بغل گيــــــر

 
هنگام تلخي    گذراند ولي تظاهر بيماري در شب بيشتر از روز است و به طور كلي بيمار شب                    بيمار دقايق و ساعات سختي را مي       

 :كند بيماري را بيشتر حس مي
 درازي شو بريـــن بيمار بپرسين     درازي راه بريــــن راهدار بپرسين

 برين از بنديــــان الر بپرسيـــن    اگر خـــــواهي ز احـــوال بدوني 
 

 :اين ترانه به ترانه باال نزديك است
 درازي شب از بيمـــــار واپرس    غـــم و درد مــن از عطار واپرس

 ته كه جان و دلي يكبــار واپرس    خاليق جملگــــــي احوال پرسند 
 

 هاي محلي تفريق در ترانه
 به چش كور و به پا لنگت نمايـه     بيا عمـــو خدا سنگت نمايــــــه 

 )2(خدايه الحدي تنگت نمايـــه    شكني در كار مهدي  تو كه چوغ مي
*** 

 امشب= امشو -لب= لُو -تبخال= توخالـ 1
 ام من خورده= خورديم مو -بيابان= بيابو -مرا= (more)موره  -ام من مانده= منديم موـ 2
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 دوا بـــــو خدا درديت بده كه بــي    دلم بــردي سزايـــــت با خدا بو 
 )1(روي رويت سياه بو كه هر جا مي    خدا درديت بده شهــــــر غريبي 

*** 

 دوايـــــي مبتال شه بـــه درد بـــي    الهي هر كه بدخواه تــــو باشـــه
 )2(به چاه افته سرش از تن جدا شه    بشه كــــور و نبينه پيش رويــش 

 

 : اين چند ترانه لري مربوط به ممسني است
 گــــــل بيا باالي سرُم دارش ببينُم    دلُــم ايخـــواه تـو بكُنُم اما نميرم

delom eyxâh tu boknom ama namirom 
gol biyâ bâloy darom dâre ša bebinom 

 خواهد تب بكنم، اما نميرم دلم مي: برگردان
 آرزو دارم محبوبم باالي سرم بيايد، تا قد و بااليش را ببينم  

 

 شاه قاسم خَشت ايكُنُم به ضرب كُنجر    اشنُفتُم تـــو ناخَشي سر دسِ دكتر 
ešnoftom to nâxaši sar dese doktor 
šah âsem xašet ikonom be zarbe konjor 

 روي ام ناخوشي و نزد دكتر مي شنيده: برگردان
 كنم  به شاه قاسم قسم كه به ضرب نيشگون خوبت مي 

 

 دسمال يارم بديــن پوزم وش ببندم    دندونــــــم درد ايكُنه ملي زوندم
dandunom dard iykone mali zorondom 
dasmâle yaroma bedin puzoma vaš bebndom 

 كند، خيلي ناراحتم  دندانهايم درد مي: برگردان
 دستمال يارم را بدهيد تا دهنم را با آن ببندم  

 مـــــــو بره قربونيشــم مده اَمونُم    اَر بخواه درد سيش بيا بِهزَنش اَ جونُم
ar– bexâh dard siš biyâ bezaneš a– junom 
mo barye gorbunišam made amunom 

 .بدوني نام سراينده ترانه است= بدونيـ 1
 .ام آورده» هاي محلي سيري در ترانه«سرايان جنوب است كه شرح حالش را در كتاب  مهدي از ترانه -چوب= چوغ -چشم= (ceš)= ـ چش2
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 خداوندا اگر بخواهد دردي برايش بيايد دردش را به من بده      بره قرباني او هستم امانم نده: برگردان
 

 هـــر دو دسم متــكا سرت بــــو    اشُفتُــم تو ناخَشي شاال خَشَت بو
ešnoftom to nâxaši šalla xašet bu 
har do dasom motakâ zire saret bu 

 ام ناخوشي ان شاءاهللا خوب خواهي شد شنيده: برگردان
 گذارم  هر دو دستم را بسان نازبالش زير سرت مي 

 

 يه مــاري دسمِ زد پيـت ور ايــارم    دس كردم من كره دون كره درآرم 
das derdam men kare dun dare dar ârom 
ye mâri dasom zad pit var iyârom 

 دست در كره دان كردم، كره درآوردم : برگردان
 پيچم  ماري دستم را نيش زد، از درد به خود مي 

 

 تا تو بــو توبــه كني يارم نسونــي    دو تيت كو را بوره پيش پا نبينــي 
do tiyat kura bure piš pâ nabini 
tâ to bu tovbe koni yarome nasuni 

 كنم دو چشمت كور شود و جلوي پايت را نبيني آرزو مي: برگردان
 تا تو باشي توبه كني و به فكر گرفتن محبوبم نباشي  
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 لوطي رجب

 

 ابوالقاسم فقيري

تمام ١.ماند بزرگ شيراز مي گفتند مثل خواجهء کند،مي لوطي رجب از شيراز دل نمي

خواند،مردم را بي مضايقه به  زد و مي سال مي  تمام.وجودش به شيراز تعلق داشت

  پيچيد و باالي ولي دو ماه محرم و صفر دايره و تنبکش را مي آورد، نشاط در مي

 .کرد گذاشت و به حرمت اين ايام دست از پا خطا نمي طاقچه مي

زد،نوحه  مي  ده روز اول محرم همراه با ساير عزاداران به سر و سينه

 .داد برد و سفره مي مي  کشيد،عالمت زد،طبق مي خواند،زنجير مي مي

بست،يکراست به  مي اش را کرد،بار و بنه گذشت کفش و کاله مي ده روز که مي

  :رفت اغ ميزيارت شاه چر

  اي شاه چراغ بيعت ما با تو درسته        

 لعنت به کسي باد که عهدش به تو سسته                                          

را به ضريح   بوسيد،مدتي پيشانيش شد،ضريح را مي با احترام وارد مي

ش از عطر ا کرد،سينه را پر مي  چسبانيد،خنکاي ضريح سراسر وجود پرالتهابش مي

 .شد گل محمدي پر مي

 .)ع(آقايم علي  خواهم بروم به پابوس خواهد،مي غالمت اجازهء رفتن مي-

 ...انتظار  ايستاد،دقايق سخت گفت و براي دقايقي آرام مي اين را مي
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 .شد اش از هم باز مي يکمرتبه چهره

 لوطي چه شده؟-

 .آقا اجازه فرمودند،امسال هم رفتني شدم-

جلوي بارگاه .رساند مي  ود به عراق را بلد بود،خودش را به نجفراه و چاه ور

کرد به زدن،تنها اين  آورد و شروع مي را در مي  اش کرد،بعد دايره ايستاد،سالم مي مي

 »ام تو را ببينم بروم من آمده« :گفت جمله را مي

 .شد  مياينکه از چيزي پر  بعد مثل.نواخت تا زمانيکه نياز داشت زد،مي سير دايره مي

 .رفت آنگاه سر از پا نشناخته به زيارت تربت پاک شاه مردان مي

 .اش را يافته بود کرده  آمد،انگار گم ماند حالش جا مي چند روزي که آنجا مي

 لوطي چطوري؟-

 .باکي ندارم )ع(از همت مواليم علي-

هر شيرازيا کفي تربت مط  افتاد،سوغاتش براي شاد و شنگول به طرف شيراز راه مي

رسد دو ماه محرم و صفر  تا به شيراز مي .کرد کربال بود که هديهء اهل صفا مي

 .گذشته بود

سر شيراز و   لوطي رجب به شيراز عالقه داشت،مگر کسي جرئت داشت پشت

 .کرد باز ياد شيراز مي  دادي شيرازي بد بگويد،اگر تمام دنيا را به او مي

 لوطي کجا خوشه؟-

 آنجا که دل خوشه؟-
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 ا دل خوشه؟کج-

 همين يه گله جا خوشه؟-

مان  همه...اهوازيه  گيرم من بچه شيرازم،تو بچهء کرماني،آن يکي مشهديه،اين يکي

آب و خاک،جان به جانمان کنند از   مان برادر و دل بسته به اين کاکو هستيم همه

 .در اين خاک داريم  کنيم،ريشه اين ديار دل نمي

توپر،با پوستي  شناختندش،کوتاه بود و شيرازي بود و لوطي رجب،همه مي

لوطي ديدني بود خندهء نمکينش  چيزي که در.سبزه،چشمهايي نافذ و مهربان

 .خنديد بود،هميشه مي

کسي خبرش   معلوم نبود چه.شد در عروسيها و ختنه سورانها پيدايش مي

با خودش شادي به .رسيد مي  زدي،به موقع کرد،مثل اينکه مويش را آتش مي مي

مخملي و لطيف بود و تحريرهاي دلچسب و خوش   صدايش.برد ها ارمغان مي هخان

بزرگ به او دل  کرد،هر جا بود،کوچک و هنگاميکه دهان به آواز باز مي.داشت

صدايش را حسني خدا داده  لوطي به قدرت صدايش آگاه بود و.دادند مي

و  ودندهايش به فرمانش ب نواخت،پنجه دايره و تنبک را خوب مي.دانست مي

جوانها و داش   براي.کردند خواستهايش را به صورت نوايي دلنواز منعکس مي

 :خواند ها جهرمي مي مشتي

  عزيزم باغ بودم جات خالي

 به دل مشتاق بودم جات خالي 

 عزيزونم همه در باغ بودند  

  عزيزم تو نبودي،جات خالي 

  به دردم،به دردم 

 چو نارنگي ميون برگ زردم 
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  شم م،انار دونه ميش انار مي

 شم به قربون ول چارشونه مي 

   گن رو ترک ولت کن همه مي  

 شم چطور ترکش کنم،ديونه مي

  به دردم،به دردم  

 چو نارنگي ميون برگ زردم 

 :خوانند مي»٢ واسونک«در عروسيها

  ٣چه خوشه فصل بهار و چه خوش عيش برار

 چه خوشه بلبل بخونه تا ببنديم حجله را

ولي دل را  ريت خواهان آواز دشتيش بودند،دشتي غم داردولي اکث

چون دشتي . رها و آزادي  کند ولي در عين حال آزارد،وجودت را تسخير مي نمي

دقايقي هم که شده از چهارچوب   خواند کمتر کسي بود که خود را براي مي

همراه با طنين .رؤياهاي شيرين زندگي نسپرد  زندگي مادي رها نکند و دل به

توانستي از  نمي  رفتب به آن باال باالها،که رفتي،مي درآمدي،فارغ مي آوازش به پرواز

شد بدان بيانديشي،لحظاتي آکنده  مي  فضاي دلت تهي بود از آنچه که.آن دل بکني

 .آمد با عزيزترين کسانت هم تقسيمش کني مي  از سرور که دريغت

   غم دنيا خوره آنکس که مرده

 دوه دردهکه دنيا سر بسر ان

 اگر مردي به قبرسون گذر کن  

 که بيني مرگ با شيرون چه کرده  

صدايش چون نسيم  گرفت و شد ريتم ريزي روي تنبکش مي اي مي چون وارد خانه

 :شد در فضاي خانه پخش مي
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 ايشااهللا مبارک باشه-

 خوش آمدي لوطي-

 به خوشي شما-

کردند  مي  باسي پهنبعد روي قالي که کنار باغچه در جوار گلهاي الله ع

داد که در  دستمالش را مي.کشيد مي  نشست،دستي با مهرباني روي پوست تنبک مي

فشرد بعد روي پوست تنبک  دستمال را در مشتش مي .آب حوض خيس کنند

گرفت  دادند مي هر چه مي .کرد زد و شروع مي چند ضربه روي پوست مي کشيد، مي

 .گذاشت و در جيب مي

 ...سرد باشه هميشه  يشاهللا،دلتون خوش،نونتون گرم و آبتونخدا برکت بده ا-

شان هيچگاه روشن  چراغ خانه  شب در خانه دلبر منتشر بود،دلبر زنش بود،و گرچه

 .ورزيدند بودند،عاشقانه به هم مهر مي  اي نداشتند،راضي نشد وي گله

 لوطي خسته نباشي؟-

 .درمانده نباشي زن-

 باکي که نداري؟-

 .خوشحالم  بينم ي ندارم،تا وقتي خنده تو لبهاي مردم مينه زن،مالل-

 .تا دست و رويت را صفايي بدي چاي آوردم

 .دستت درد نکنه-

 :خواند هم مي  خواند،با تمام وجودش خواند،براي دلبر هم مي بعد مي
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  بيا دلبر برايم دلبري کن

  چکش بردار برايم زرگري کن 

 چکش بردار برو در شهر شيراز 

 انگشتري ما را نگين کنخودت  

اين .شود او را چه مي  دانست اي داشت،نمي آن سال لوطي رجب شور و حال ويژه

 .را همه فهميده بودند

 تو رجب هميشگي نيستي؟!لوطي-

 .نه زن،عوض نشدم-

آزگار که با هم يک سر و   گي بعد از بيست سال چرا لوطي،عوض شدي،يعني مي-

 .بالينيم هنوز نشناختمت

 .کني داري فکر مينه،تو -

 .کني نه لوطي،تو هم داري چيزي را از من پنهون مي-

و باطنم يکيه،بد دشمنم را هم  زن،من چي دارم که از تو پنهون کنم،من يکي ظاهر-

 ...بودم  نخواستم،هميشه مثل کف دس

خواي به من  نمي ولي با اينهمه لوطي،تو باکي داري،چيزيت هست،خب،-

سازم،براي  ساختم،از اين به بعد هم مي  مر با همه چيزتيک ع !بگي،نگو،ببين مرد

 .هستي که پيش از اين هم بودي  من همان لوطي رجبي

حتي شب عاشورا  .لوطي در ده روز اول ماه محرم آن سال سنگ تمام گذاشت

اش برود دور  کرد راسته جرئت نمي  را که کسي٤»لب آب«بزرگترين عالمت محلهء
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از او کردند،چند جا جلويش گوسفند سر بريدند،گل به   يچه استقبال.شهر گردانيد

 :کردند ريختند و برايش طلب صلوات مي اسفند توي آتش مي  گل

 .به جمال محمد صلوات-

 اللهم صلي علي محمد و آل محمد-

پرسيدند اين عالمت را چگونه  وقتي فرداي آن روز.کرد ديد و کيف مي لوطي مي

 بردي؟ مي

نديدم،ولي هر که  دونم،ولي يکي مواظبم بود،روشو نميخودمم :با سادگي گفت

 .داد بود،بوي گل محمدي مي

حرفهايش   دادند،بعضي هم به مردم با ناباوري حرفهايش را گوش مي

 .تواند دروغ سر هم کند خنديدند،چه آسان مي مي

 :بعد لوطي شروع کرد از همه خداحافظي کردن

 .يديد ما را ببخشيدما را حالل کنيد،هر بدي و خوبي از ما د-

 .حالل و تن درست،عمر سفر کوتاهه-

 .يه وقت ديدين اين سفر برگشتي نداشته باشه-

 .زني،خدا نکنه چه حرفهايي مي !لوطي-

آخر سر .بودي طلبيد  تمام شيراز را گشت و از همه خداحافظي کرد،از همه حالل

 .به سراغ دلبر رفت

 .خب زن،خداحافظت-
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 .خا يارت،پشت و پناهت-

 .برات پول گذاشتم-

 کي اسم پول آورد؟-

مرد باخدائيه،گذاشتم  شناسيش که، مقداري هم پيش حاجي خان به رسم امانته مي-

برو پهلوي حاجي،همه جور سفارشت را   واسه روز مبادا،اگه کم و کسري داشتي

 .بهش کردم

 .محبتت کم نشه،راستي سالم منم برسون-

 به کي؟-

 )س(م حضرت فاطمهي بي و بي)ع(به آقايم علي-

 .اش را شروع کرد آنگاه لوطي مسافرت هر ساله

شد درونش  ولي نمي.داد مي  اش اين طور نشان لوطي آن لوطي هميشگي نبود،چهره

 شد؟ او را چه مي داد، را خواند،چيزي هم بروز نمي

گيرد،چه کسي باور  ترسيد مورد تمسخر قرار حرفي نداشت که بزند و يا داشت مي

هر کسي  است اهل رازي که بتواند بار امانت را به دوش بکشد،مگرکرد؟کج مي

خواست،و  مردي مي.نبود تاب تحملش را دارد؟اين جا ديگر صحبت حرف و ادعا

 چه کسي مرد ميدان؟

اش را  و ذوق،دايره  سراپا شوق.حمامي گرفت،گرد سفر را از سر و رويش شست

 .کرد افتاد،راه که نه پرواز مي  راه)ع(در دست گرفت و به طرف بارگاه موال علي

 :شناختندش ها مي خيلي
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 خوب لوطي چطوري؟-

 .خوبم)ع(از همت موال علي-

 .جايت سبز بود-

 .سبر باشيد-

 .لوطي خوش آمدي-

 .به خوشي شما-

ورود .شهر روان شدند خبر ورودش را مردم شنيدند و به جانبش از گوشه و کنار

اي که به زندگي يکنواخت  حادثه.بود  لوطي به نجف براي مردم شهر يک حادثه

 .بخشيد مي  مدرم شور و رونقي خاص

بارگاه را نظاره  آن روز لوطي چون به جلوي بارگاه رسيد مدتي ايستاد،

اش کرده بودند،آنها هم همراه با  مردم دوره. زد کردي پلک نمي کرد،نگاهش که مي

 .چه مدت گذشت،معلوم نبود.کشيدند انتظار مي  مهمانشان

شان  آشناي هر ساله.شد مي گرديد،اشتياق مردم بيشتر ر چه زمان بيشتري سپري ميه

دايره را .سرانجام شروع کرد. شادي آورده بود  از راه دور آمده بود،سوغات برايشان

شاخهء بيدي در مقابل . لرزيد هميشه دستهايش مي  بر خالف.در دستهايش گرفت

 .وز کسي نشنيده بودآن ر از دايره نوايي برخاست که تا.نسيم

جمعيت مشتاق از .نواخت مي گذشت و او دقايق مي.زد لوطي با تمام وجود مي

 .شدند از خيلي چيزها خالي مي يافتند و خيلي دلبستگيها رهايي مي
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نبود،گويي در ملکوت اعلي   پس غم و غصه هم.حاال ديگر با زندگي طرف نبودند

 .هاي ناب پرواز کرده باشند انگيز قصه شوق  مثل اينکه به دنياي.کردند سير مي

 .شد نواخت و بر انبوه جمعيت هر لحظه افزوده مي لوطي مي

 .خوشي توقف کرده بود  گويي زمان در دقايق.کسي را ياراي نزديکي به او نبود

دست از نواختن   نواخت آرام و آرامتر شد،سرانجام بناگهان آهنگي را که مي

 :بيشتر نگفتدهان باز کرد،چند کلمه .کشيد

 .ام تو را ببينم،نروم اين بار آمده !مواليم-

آميزي دست و پا  ديگر چيزي نگفت،جمعيت هنوز در شگفتي و بهت اسرار

نگاهي به مردم انداخت مثل اينکه  .چهرهء لوطي،روحانيتي خاص يافته بود.زد مي

 .در آخرين لحظه ترجيح داد سکوت کند  ولي.خواست حرفي بزند مي
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 .لبهايش ديد  شد روي گزيد،جوش خون را مي که لبش را ميديدند  مي

قبله دراز   اش را زير سر گذاشت،رو به در ميان سکوت جمعيت،دايره

 گذشت؟ لحاظت بر او چه مي  تسليم،رها،و سراپا اشتياق،راستي در آن.کشيد

 .مردم نفهميدند چه زماني چشمهايش رويهم رفت،و رفت

 

 

 

 

 

 :يادداشتها

 

 .ماند حافظ مي  گويند مثل خواجه ز به کسانيکه اهل مسافرت نيستند ميمردم شيرا١-

 .خوانند مي  هايي است که در مجالس عروسي و سرور و شادماني ترانه»واسونک «٢-

 .برادر-برار٣-

 .از محالت شيراز است»لب آب«محلهء٤-
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 جيران

 بخشي از يک داستان بلند

 

 
 هالي دل ودماغي نداشتند که به شبولي مثل هميشه ا.شب در رسيده بود

  مردم پاشيده شده بود،به هيچ آبيۀکه روي چهر گرد غمي.داري بنشينند زنده

 .پاکشدني نبود

 .بردند جملگي خسته از کار روزانه به خواب پناه مي
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حاال همه خوابيده بودند و .شد مي فانوس چادرها يکي بعد از ديگري خاموش نور

درد پيري  که يکي )١(،يکي جيران بود و ديگري کافرامرزدو نفر بيداربودند تنها

 .ديگري درد انتظار داشت و

آنشب ماهگل را خواب کرد،رفت .داشت جيران اين آخريها چشم از دشت بر نمي

سکوت  جا همه.نشست شد کجا؟خواب ازش گريزان بود،بلند بخوابد،ولي خواب

دراز کشيده   دستهايش وبود ميان شيرو مهرش را گذاشته.حرکت بود بود،گله بي

آسمان  کرد،مثل اينکه به آسمان نگاه.دلواپس بود.بيرون آمد بلند شد از چادر.بود

التهابش  نوشيد،کمي از مشک جامي آب.خودش را باال کشيده بود

 .به جانش چنگ انداخته بود تنهايي و درماندگي.فرونشست

  دلم را براي کي واگوديگر چه دردي به جانم افتاده،مرگم چيه،خدايا درد امشب-

به  شبانه براي لحظاتي در ميان سکوت.ام شده ديرباور.بينيم مي کنم؟همه را بيگانه

 هاي امتداد نگاهش به اعماق تاريکي ۀرشت.انداز پيش رويش خيره شده بود چشم

 .گريست رسيد،وآرام مي دشت مي

آمد اسب جلوتر که .زده بود بيرون در يک لحظه شبحي را ديد که از سينه دشت

هر  اش بود که در رؤياي نوجواني چقدر شبيه اسب سواري.سواري را مشاهده کرد

 .آمد شب به سراغش مي

بلند باال با  چهارده ساله بود که اولين بار شبي او را در خوابديد،جواني بود

اي از  ودسته سوار بر اسبي سفيد.مهربان و سيمايي خندان اي سبزه،نگاهي چهره

و چند  چادرشان که رسيد از اسب پياده شد جلو سياه.ر دستشگلهاي صحرايي د

حرفي بزند  آنکه و بدون.در ميان انبوه موهايش فرو کرد.گلها جدا کرد اي از شاخه

 .رفت
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،وقتي علفها  درروزهاي بهاري اين عطرجان پرور را.بوي گلها برايش غريبه نبود

ها و  پروانه  همراه باخواست مي شنيد و دلش مي پوشانيدند، مي سرتاسر دشت را

 .ولوله کند زنبورهاي عسل دشت را پر

 .نبود ولي بوي گلها با او بود صبح که از خواب نوشين برخاست،از گلها خبري

با کسي .ديد هواي دلشرا بهاري مي.شادمان بود،از خوشحالي روي پا بند نبود چقدر

 دور از ديگران هيگا.اين رؤياي شيرين هر شب با او بود.صحبت نکرد اين باره در

 روزها گذشت ولي سرانجام.و شادمان کرد،تنها براي خودش مستانه زمزمه مي

 بود خداوندا بارها گفته.دردي شيرين در دل داشت.را پنهان دارد نتوانست اين راز

 درست.در ميان بگذارد»غنچه گل«را با اول خواست اين راز.درد مپسند دلم را بي

که  ترسيد ازاين مي.،ولي به همين اندازه هم ساده بودمهربان بود»گل غنچه«بود که

 .زبانها بيفتد اش سر قصه

در دست براي آوردن آب  يک روز که مشک.سرانجام مادرش را برگزيد

 .شنيد با دقت گوش داد مادرش آنچه را که مي.کرد رفتند،همه چيز را تعريف مي

چه کسي بهتر از گل .مشورت کرد که چيزي نفهميدم،در هر حال بايد با يکي من-

آشناست،کف  عمر دراز راپشت سر گذاشته،اصال کولي بوده و به پيشگويي بي بي

از .کند بگذاري،پيشاني سرنوشت را بيان مي دستت را که در دستش کف.بين است

او .برايش درد دل کني تواني مي.زبانش قرص است،مطمئن است زير گذشته اين

 .است سنگ صبور مردم ايل

و آفتاب نزده راه  اي کرهناب برداشتند وز بقچه نانشان را پيچيدند،باديهفرداي آن ر

خواهيم در  گفتند،مي مي شد کسي متوجهآنها نشد،تازه اگر متوجه هم مي.افتادند

 .رودخانه سر و رويي بشوييم
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زنان گاهگاهي دور ازچشم مردان به رودخانه پناه .بود اين يک موضوع عادي

پاک بودند  ها گشتن،از پلشتي چون بر مي.دادند رودخانه مي آب بردند و تن را به مي

 .کردند مي و احساس سبکي

از ما در عقب  کرد سعي مي تنها جيران.رفتند زدند،مي در راه حرفي به هم نمي

مجبور بود بدود تاعقب  اش زماني  جوانيۀو جيران با هم بيشتر مادر جلو بود.نماند

 . آن رانداشتخسته شده بود،ولي روي اظهار.نماند

 .شناخت بي رسيدند،تنهابود و مادر جيران را مي نزديک ظهر بود که به چادر گل بي

 !خوب،چه عجب-

 .بي،کمي بد احوال بودم ولي دعاگويت بودم عجب نباشد بي-

 مردت،چاق و سالمت است؟-

 .شناسي،بيشتر توي عالم خودشانند مي ولي مردها را که.از لطفت روي پاست-

برق نگاهش .سحرآسايي داشت تي جيران را از نظر گذرانيد،چه نگاهبي مد گل بي

 سوزاند جيران را مي

 .اش بيشتر شد سرش را به زير انداخت،گلگوني چهره

 .دختر قشنگي داري-

 .بيند چشمهايت قشنگ مي-

 پيرت بگذار؟ بيا جلو دخترم،دستهايت را در دستهاي خاله-

 !...بي مشکل داره گل بي-
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 .ا از نگاهش فهميدمداني اين ر مي-

دست .دستهايش رادر دست پيرزن گذاشت.جيران خودش را روي زمين کشيد

 .پيرزن سرد بود

 .واگو کن خوب،واگو کن شيرينم،هر چه در دل داري-

 .کند مي بي غمت را سبک ننه جان واگو کن،گل بي-

 از جوان گفت و گلهاي.آورد اش را به زبان آن وقت جيران ماجراي رؤياي شبانه

 .گذاشت اي تنهايش نمي اش،از عطر گلهاکه لحظه صحرايي

همين روزها انتظارت به ...که تو باشي شيرينم.پيشونيت به اقباله.شيرينم فالت،فاله-

در دلش !ديدي نمي آيد که خوابش را هم ات مي رسد،مردي به خواستگاري مي پايان

دي و مردانگي از مر.تره از خوب هم خوب.خوبه اي،مردت شيرين افتاده خوش و

است،ولي بعدها آسمان  ات آفتابي اول زندگي.نداره،تو تمام ايل تکه کم وکسري

 تون توي قصه.خوب اين نصيب و قسمتت است شيرينم.بينم ابري مي ات را زندگي

 .مانه مرد ايل براي هميشه مي هاي زن و سينه

نداره پروايي دست کمي از خودم  جيران هم دربي.واگو کن بي، بي گل يعني-

 .کوچکه ولي پاکه،پرطاقته،جگر شيرداره

 .خدا بخواهد همان خواهد شد چيزي ديگر نمانده که بگويم،به امان خدا،هر چه-

 .مادر و دختر از جا بلند شدند،هر دو حيران بودند،ازچادر بيرون آمدند

 .به خدا سپردمتان دل به خدا بسپار شيرينم،-
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 چه روزهاي شيريني.اش آمد خواستگاري ر بهسردا.اين رؤيا به واقعيت درآمد بعدها

زندگيشان رنگي  گلهايي در زندگيشان يکي بعد از ديگري شکفت که به.داشتند

 شايد قسمت ابري زندگيشان شروع شده ولي اکنون به قول پيرزن.بخشيد تازه

 خواستم من نمي جدايي را.کرد،از غم سبک شده بود حاالديگر جيران گريه نمي.بود

 .جنگيد شود است خدا هم که نميولي با خو

خواست فرياد بکشد،دهنش  مي از خوشحالي.سردار در چادر بود.به چادر برگشت

 .زانوهايش چين شد را گرفت روي

 کردي،دير وقتي است که اينجايم؟ بيرون چه مي-

 .تو نبودم هم بي پاييدم،تازه آنجا دشت را مي.چشم به راهت بودم-

 .روم مي دم،مثل نسيم همزدم به بيراهه،مثل نسيم آم-

 ماندي؟ شد اگر مي خوش آمدي آقايم،چه مي-

آيد از دست من و تو خارج  مي خواهد،ولي چه کنم؟آنچه پيش که مي دلم-

 .نيستيم روي رودخانه خروشان زندگي برگهاي کاهي بيشتر اکنون بر من و تو.است

 .دم صبح،سردار جيران را دنبال کافرامرز فرستاد

پيرمرد سردار را مثل پسرش .يکديگر را در آغوش گرفتند.چابک آمدپيرمرد فرز و 

 .شمرد عزيز مي

روي تو بيش از اين حساب  احتياطي کردي سردار،تو که بچه نبودي،من بي-

 ؟!کردم مي

 ...دريا دل زدم به...داني کاکا،توکل کردم به خدا مي-
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يده بودم بايد  خدا شنۀدانم در خطرهستي،هميش دهد،ولي مي دلم گواهي بد نمي-

 .نشست،نه به سراغش رفت به انتظار خطر

بعد .انگشت به دهن مانده بود ديد ساالر که از چادرش بيرون آمده بود،از آنچه مي

 .ديد مي از ماهها بردارش را

 بينم کاکا؟ خواب نمي-

 .نه کاکا بيداري،فرصت را بايد غنيمت شمرد-

 دستها به گوش رسيد،صدا را دور به چاشت نشسته بودند که صداي کاميوني از

 .ها بود شناختند،صداي کاميون امنيه خوب مي

بغض کرده بود،گريه .احوالش از اين رو به آن روشد. جيران پريدۀرنگ از چهر

 حاال چه کنيم؟:آلود گفت

 .سرجايت بنشين،انگار نه انگار:کافرامرز گفت

مرز از چادر بيرون کافرا.شد ديد سردار دست به تفنگش برد،درماندگي ساالر رامي

 .نگاهي انداخت آمد و به اطراف

پيدا :خوشحال برگشت و گفت.چشمش به انبوه هيزمهاي جلو چادر افتاد

 .کرد کردم،وقت را نبايد تلف

 .شد تر مي صداي کاميون نزديک

 !است ولي کشتني نيست بيا بنشين اينجا ساکت و آرام،تحملش سخت-

 تفنگ؟ بي-
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 .تفنگ بله،بي-

 .،ولي بگذار تفنگم باهام باشدببخش کاکا-

 .داني،فقط عجله کن هر طور که صالح مي-

دقايقي بعد زير انبوه هيزمها .سردار تفنگ را آماده شليک در دست گرفت ونشست

 .پنهان بود

کسي .دنبال کار خودش بود ديگر اهالي از خواب بيدار شده بودند و هر کس حاال

 .تفاوت شده بود  برايشان بيها وجود امينه.نداشت ها توجهي امينه به

 و دست از پا درازتر به سراغ کردند همان باال يکي،يکي چادرها را وارسي مي از

 اين جناب سروان:چادر فرامرز که رسيدند،کافرامرز گفت به.رفتند چادر بعدي مي

 .آيي مي اي،زود زود به سروقتمان روزها چقدر مهربان شده

 .خوب خودتان اين طور خواستيد-

 !شويد گيرنمي اال بفرماييد چاشت بخوريد،نمکح-

کن که شکارم را به دام  شما از گلوي ما پايين نميره،پيرمرد کاري چاشت-

رويترا ...خرد قلمت:کافرامرز انديشيد.مهمانت باشم دهم يک هفته مي قول.بيندازم

 .ترم نبينم راضي

راي دوشيدن از ساالرگوسفندها را ب.قدم زنان آمدند تا به چادر سردار رسيدند

 .کشيد بيرون مي)٢(قاش

 جيران از مردت چه خبر؟:سروان غريد

 !بيابونها خبرمان کجا بوده؟ جناب سروان خبرها که پيش شماست،ما وصله-
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رسيم،آن روز دير نيست،ولي آن  مي اگر ديديش بهش بگو سرانجام روزي به هم-

 ؟گويم حاليته که چه مي.برگشتي براي او نيست روز ديگر راه

 .کنم حاليمه جناب سروان،اگر ديدمش همه چيز رابراش واگو مي-

 درهم سوار شد،باز هم دست اي سروان با چهره.آماده بود که حرکت کند کاميون

 دشت کاميون راه افتاد وخروسي از روي انبوه هيزمها آوازش را شادمانه توي.خالي

 )٣.(ريخت

 

 

 :پي نوشت

 

 .آيد يش از اسامي مردانميباشد که پ کوچک شده کاکو مي:کا١- 

 .محل نگهداري گوسفندان:( gas )قاش٢- 

 .حوادث اين داستان مربوط به سالهاي پيش از انقالب است٣- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١ 

 خاتون کمال

 

  ي جدل با زنش حوصله.حرف بود مرد کم .زن و شوهري باهم به پيري رسيده بودند

  زد و با اشتياق  را ميشد،عينکش که مي  خسته.تر در خودش بود بيش.را نداشت

 .حضرت خواجه  رفت به سراغ ديوان شاعر محبوبش مي

  جا بود که زن از او عقب اين.بست مي در چهارديواري اختياري را به روي غير

کرد،و  مي  ناگزير حسودي.کرد درماندگي مي  احساس.شد خود مي از خود بي.ماند مي

که اکنون با   اش ؛درست مثل زيباييپيري کشانيده بود  اين حسادت را از جواني به

 .اش مشاهده کرد ي چهره خطوط شکسته شد در همه پيري،آن را مي

 :روزي زن گفت

گلگشت   دست در دست شاخ نباتش به.ديدم  ديشب حضرت خواجه رو تو خواب«

 » .رفت مصال مي

 سروي بود که با ناز.بود،در غايت زيبايي  اي از يک زن کامل شاخ نبات نمونه

 .رست هاي ناز شيراز مي گل خراميد و جاي پاهايش انبوهي از مي

 :داد چشمان خواجه که به من افتاد،ندا سر

 »بانو،تو خاتون کمال نيستي؟«

 :گفتم

 » .هستم«
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چيز را به زبان   آن زمان بود که زبانم گشاده شد و همه »؟ !بينمت افسرده مي«

 .آوردم

 :گفتم

حرفي رو   نه...بري دي،از همه مي خواجه مي  بهي من هر زمان که دل  تو مرد خونه«

 محبتي رو به تو يقين خواجه اين بي...داري  شنوي و نه به کسي التفاتي مي

 »کني؟ طور تحمل مي چه رنجيدگي خاطر خواجه رو !بخشه نمي

با اين ...چيست  فرشته عشق نداند که!گفته باشه  نکنه،درست:مرد لحظاتي انديشيد

 .يه انصافي باشم بي  اشتهاي د همه اگه گله

 .خريدار بود  او اکنون.فروشند هايش مي محروميت دانست که عشق را با اين را مي

 :برگشت و گفت

 »ذاري؟ مي  سرم سر حاال ديگه سربه زن،پيرانه«

 »نه،واقعيت رو گفتم،تلخه نه؟«

 »فرمايش حضرت خواجه چي بود؟«

 » . خواجهبين من و  يه تونم بگم،رازي رو ديگه نمي اين«

رف   کمر راست کرد و ديوان خواجه را روي بلند شد،.چنان در انديشه بود مرد هم

داده   اش را از دست مشغولي که عزيزترين دل اکنون درست مثل آدمي بود.گذاشت

 .باشد

  اين تسليم چه معني.کرد فکرش را نمي-  مرده و خالي دل-برگشت و تلخ نشست

 .شود شکند و خالي و پوک مي مي   درونشکرد چيزي در داد؟احساس مي مي
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  چه به آن.ديد هم شکستن و ريزش او را مي در.زن تمام حرکاتش را زير نظر داشت

  رضايت و خرسندي را در دلش احساس  حاال نوعي.در طلبش بود رسيده بود

 .همين برايش کافي بود .اش رسيده بود او به خواسته.کرد مي

 .کرد به فرمايش خواجه بايد عمل مي.بود  ن را قول دادهاي.کرد بايد کار را تمام مي

 به جانب ديوان خواجه رفت؛آن را.بود  نگاه مرد دنبالش.به آرامي از جا برخاست

  چه شيرين بود اين.که هرگز نکرده بود  کاري.برداشت و با اخالص بر آن بوسه زد

 ...بوسه

کرده   چنين به مردش هديه پسرش را هم اين  اولين.ديوان را در دامان مردش نهاد

گشوده   احساس کرد در دنياي جديدي به رويش ...به ياد روزهاي گذشته افتاد.بود

 .هايش پيوندي نداشت گذشته شده است؛دنيايي که با

زن  .اي زل زد بود زنش نگاه کرد که به گوشه  مرد ناباورانه برگشت و با محبت به

توانست نديده  نمي هاي زرد  نسترنکوچه باغي از دور شدن حضرت خواجه را در

 *.بگيرد
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 سنگ راز

 

هرکه بنده ي خداست بگه يا . بود و يکى نبود، جل از خداى ما هيشگى نبود يکى

در روزگاران قديم زن و شوهرى بودند که دخترى داشتند که به کتوخونه  .خدا

وز به مالباجى يکى از همان روزها که دختر به کتوخونه رفت مطابق هر ر .رفت مى

. دخترو چيزى نگفت!  سياه نوک سفيد، بخت! سالم عليک: مالباجى گفت. کرد سالم

کم  دخترو کم. داد طور مى به بعد هر روز مالباجى جواب سالمش را اين از آن

کنان به  روزى گريه. گويد طور نمى شد که يعنى چي، چرا به ديگران اين  ناراحت

دخترم چطور شده؟ دخترو : طور ديد گفت اينآمد و مادرش که وضع را  خانه

و  داستان چرا؟ دخترو هم: مادرش گفت! ذارم ديگه پامو تو کتوخونه نمى من: گفت

   .براش تعريف کرد

راست پيش مالباجى رفت، و گفت چرا جواب سالم دختر  مادرو ناراحت شد يک

 کتوخونه گوئي؟ اگر وضع به همين قراره من ديگه دخترم رو به طور مى من اين

خواهى  خواهى دخترت را به کتوخونه بفرست، مى مالباجى گفت مى. فرستم نمى

طور ديد به  مادر وقتى اين! گويم و سرنوشتش هم همينه طور مى نفرست من اين

جاده را دادند دمش . خانه آمد وسايلشون جمع کردند و شبانه از شهر بيرون آمدند

همان موقع هم باران تندى شروع . ن بود رسيدنداى که در بيابا  و رفتند، تا به خانه

 .اى جز اين نديدند که در خانه را باز کنند و وارد خانه شوند چاره. به باريدن کرد

اما دست دخترو که . طور مادرو هم همين. پدرو هرچه کرد در را باز کنه نتوانست

در هرچه کردند پدر و ما. داخل افتاد و در بسته شد به در خورد باز شد و دخترو به

اى ندارد پس از دخترو  ديدند گريه و زارى هم فايده. که درو باز کنند نتونستند

دخترو وقتى از همه جا نااميد . خداحافظى کردند و او را دادند دست خدا و رفتند
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اى دسته کليدى ديد در اتاقى را باز  گوشه. شد شروع کرد در خانه گردش کردن

گرى است آن را هم باز کرد، داخل آن اتاق هم در کرد؛ ديد داخل اتاق در دي

  .آن را هم باز کرد... ديگرى 

در اتاق هفتمى ديد جوانى روى تختى ميخکوب . خالصه هفت تا اتاق تودرتو بود 

هاى بدن جوان را کشيدن يک  دخترو دلش براش سوخت شروع کرد ميخ. شده

 روز متوجه صداى زنگ در آن... روز گذشته  وقت متوجه شد که ديد هفت شبانه

کاروانى ديد؛ . آمد جلدى روى بام آمد کاروانى شد که از پشت ديوار خانه مى

  .دم وزنش طال مى هم. کنيزکى داريد که به من بفروشيد: صدا کرد

هايش را فرستاد پائين کنيزک  طالها را داد بعد گيس. رئيس کاروان گفت بله داريم

روزه که  من هفت شبانه: گفت. برد که جوان بودکنيزک را به اتاقى . را باال کشيد

اى بخوابم تو اين  کشم تا من چند دقيقه هاى بدن اين جوان را بيرون مى دارم ميخ

يک وقت متوجه . کنيزک مشغول شد. اى و خوابيد دخترو رفت گوشه. کار را بکن

 بلند شد به شد ديگر ميخى در بدن جوان نيست و همان موقع بود که جوان از جا

کنار هم نشستند و به گفتگو . کنيزک گفت خيلى متشکرم که منو نجات دادي

  .پرداختند

... دخترو وقتى بلند شد که ديد کار از کار گذشته و کنيزک با جوان عروسى کرده 

اين کنيز من : وقتى هم جوان از کنيزک سؤال کرد که اين دختر کيه؟ کنيزک گفت

تا اينکه جوان خواست به .  جگر گذاشت و دم نزددخترو هم دندان روى. است

کنيزک . خواهند که برايشان بياورد مسافرت برود از هر دو آنها سؤال کرد چه مى

جوان به . براى من سنگ راز بياور: گفت براى من دستبند طال بياور و دخترو گفت

مد گشت که يادش آ دستبند طال را خريد داشت برمى. مسافرت رفت کارش را ديد

سنگ راز داري؟ گفت دارم براى : سنگ راز نخريده رفت به سراغ دکانى و گفت

اى جوان بدان که : صاحب دکان گفت. خوام خواهي؟ گفت براى کنيزکم مى چه مى
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حاال من سنگ راز را به تو . خواهند که درد دل بسيار دارند سنگ راز را کسانى مى

  .دهم مى

کند قصه ي زندگى خودش را  د و شروع مىبر اى مى دخترو سنگ راز را به گوشه

که پکيدم، تو بايد زود کمر ) بترک(گويد؛ بپک  دست آخر مى. براى سنگ گفتن

سنگ راز را به دختر . جوان به خانه آمد!  اى سنگ تو بپک دختر را بگيرى و بگوئى

 اى برد و دخترو سنگ راز را به گوشه. کند پائيد که چه مى داد و دورادور او را مى

جوان هم هرچه . شروع کرد سرگذشت خودش را براى سنگ تعريف کردن

اينجا بود . اى سنگ بپک که پکيدم: شنيد تا اينکه رسيد اينجا که گفت گفت مى مى

. اى سنگ تو بپک. کمر او را گرفت و گفت. که جوان خودش را به دخترو رساند

ى کرد و باهم جوان از دخترو عذرخواه. شد) خرد(که سنگ مث شيشه پول پول 

گشنه و لب )شکم(و کم ) برهنه(عروسى کردند و کنيزک را هم با پاى لخت و پتى 

  .تشنه تو بيابان ول کردند
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 عينک

 

هايش تلخ از آب در  اي شيرين بنويسد،اما هميشه قصه اي آرزو داشت قصه نويسنده

 .يدروزي ماجرا را براي زنش تعريف کرد و علت را از او پرس .آمد مي

 » !خواهد که بدانم دانم،دلم هم نمي نمي«:زن گفت

 » !ي کار آسان است،عينکت را بردار چاره«:بعد که نويسنده اصرار کرد زن گفت

جوان بود و .هايش رفت،اما عينکي نداشت اختيار دستش به طرف چشم نويسنده بي

 .هايش با او مهربان بودند چشم هنوز

 » !من عينک ندارم«:گفت

ممکنه ...داري،ولي به آن توجه نداري«:ن با شماتت نگاهش کرد و گفتبار ز اين

آن وقت ...بعد براي هميشه دورش بينداز...کني بگرد،پيدايش مي.کرده باشي  گمش

 .هايت عوض خواهد شد ي قصه مزه  خواهي ديد که

ببخشيد،هينک من در «:پرسد رسد،مي حاال نويسنده به هر دوست و آشنايي که مي

 » جا نمانده است؟شما  منزل
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 دل فروشي

 

غمگين به خانه .مردي دلش را براي فروش گذاشت،اما خريداري برايش پيدا نشد

 .برگشت

 »ناراحتي؟«:زن گفت

 » !چيزي نيست«:مرد گفت

 » .ولي دم خروس پيداست«:زن گفت

 .» ...دلم روي دستم مانده«:مرد گفت

 »فروشي؟ چند مي.خريدارم«:زن گفت

 »کني؟ ميشوخي «:مرد گفت

 » .گويم نه،جدي مي«:زن گفت

اما روي ...گشت که به زنش پيشنهاد کند دنبال قيمتي مي...مرد لحظاتي انديشيد

 .رقمي با خودش به توافق نرسيد

هيچ آدم عاقلي دلش را براي بار دوم به «:زن که سکوت مرد را ديد مهربان گفت

 » !فروشد يک نفر نمي
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 کارد

 

روزي سر راه گنجشک تازه سالي را گرفت ١.چي شده بودگنجشک پيري زنش هم

 »نداريد؟  ببخشيد سرکار خانم،حضرت عليه قصد ازدواج«:و گفت

هر جواني !چرا که نه«:اش برافروخته شده بود گفت گنجشک تازه سال که چهره

 » .بايد ازدواج کند

 »فرماييد از شما خواستگاري کنم؟ سرکار خانم،اجازه مي«:گنجشک پير گفت

 » ؟!نه«:گنجشک تازه سال گفت

 »ممکن است بفرماييد چرا؟«:گنجشک پير گفت

زني را :ي شيراز آمده است در کتاب گلستان شيخ شوريده«:گنجشک تازه سال گفت

 » !کاردي در بغل به از پيري در بغل

را که شنيد به خودش لرزيد و »کارد«گنجشک پير که زنش همچي شده بود اسم

بينند  ها چيزهايي مي آن هاي بازي دارند؛ ره و زمانه چه چشمهاي اين دو بچه«:گفت

 » !مان از آن غافليم ي ادعاهاي ها با همه که ما دنيا ديده
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 دوستي

 

مدتي که .از قضاي روزگار با يک پرتقال شهسواري دوست شد٢ پرتقالي دارابي

ه براي او گرفت گذشت پرتقال شهسواري حس کرد که پرتقال دارابي خودش را

دانست سرانجام قفل  پرتقال شهسواري که اين را برخالف مرام دوستي مي...است

 »دوست عزيز داشتيم؟«:دهانش باز شد و گفت

 »چه را داشتيم؟«:پرتقال دارابي گفت

 »!که خودت را برايم بگيري؟ اين«:پرتقال شهسواري گفت

 .» ...درست است که ما هردو پرتقاليم،ولي«:پرتقال دارابي گفت

اين رسم دوستي :هايش جمع شده بود،انديشيد قال شهسواري که اشک در چشمپرت

 ...به طرف خيابان رفت که حرفي بزند قل خورد و قل خورد،و و بدون آن!نيست

 .اش را هم نشنيد کس صداي آخرين ناله ها هيچ در انبوه ماشين

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 .همچي شد اصطالحي است شيرازي،يعني مرد١-

 .در فارس پرتقال دارابي،پرتقال مرغوبي است٢-

 

 

 



 ٣١ 

 ام باورهاي سرزمين مادري

 

 پرويز براتي

 وگوئي با ابوالقاسم فقيري، پژوهشگر فرهنگ مردم گفت

 

 .كس نبود يكي بود يكي نبود، غير از خدا هيچ 

 ...و اما بعد

فرهنگدوست، خوب در يادشان هست كه حدود چهل سال پيش  شيرازيهاي

اين . »ها ها و ترانه افسانه«راديوي اين شهر پخش ميشد به نام  اي راديوئي از برنامه

 سال ادامه ١٦مردم فارس اختصاص داشت و پخش آن حدود فرهنگ  برنامه به

باني آن كسي بود كه حاال شصت و شش سالگي خود را پشت سر  اما. پيدا كرد

همه سال، هنوز دغدغه فرهنگ عامه يا همان فولكلور رهايش  اين ميگذارد و بعد از

 يكي ابوالقاسم فقيري، اين پژوهشگر سرسخت و پرسابقه شيرازي، در .نكرده است

پدرم معلم بود و ما نان معلمي «: به دنيا آمد» لب آب«شيراز با نام  از محالت
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تحصيالت ابتدائي، متوسطه، و . خانهمان هم به خانه معلمها معروف بود .خورديم

كارم را با معلمي در دبستانهاي ممسني شروع . را در شيراز گذراندم دانشگاهي

ن هم در تاريخ و جغرافيا ـ دبير از دريافت مدرك ليسانس ـ آ بعد. كردم

بعدها با عنوان كارشناس بررسيهاي . مرودشت و سروستان شدم دبيرستانهاي

فارس منتقل شدم و آخرين پستم مدير كلي  اداره كل فرهنگ و هنر فرهنگ عامه به

 ١٣٥٩ام سازگار نبود، سال  چون مديركلي با روحيه. فارس بود اداره فرهنگ

 .»كلي وصله خانه شدمبه ش بازنشسته شدم و

همكاري در كتاب كوچه شاملو   با١٣٣٩فقيري كار درباره فرهنگ عامه را سال 

شد و اين آشنائي براي او پربار  بعدها با ابوالقاسم انجوي شيرازي آشنا. شروع كرد

ادبيات فولكلوريك انجام داده كه  وي تأليفها و پژوهشهاي متعددي در حيطه. بود

هاي مردم  بازيهاي محلي فارس، قصه هاي محلي، ان به ترانهاز جمله آنها ميتو

خودمان، ديو، و با خودم در راه  فارس، نوروز در فارس، اجاق كور، خانه خانه

 :را با او بخوانيد وگوي اين هفته صفحه من او گفت. اشاره كرد

 

پژوهشهاي فولكلوريك در ايران،  با در نظر گرفتن تاريخ حدوداً هشتاد ساله

، حسين كوهي )صبحي(مهتدي  اهللا ييابيم كه كار پژوهشگراني چون فضلدرم

سيداحمد وكيليان، كاظم سادات  كرماني، اميرقلي اميني، ابوالقاسم انجوي شيرازي،

آوري  ابوالقاسم فقيري، جمع دوست، صادق همايوني، و اشكوري، محسن ميهن

 خود مثالزدني است، در نوع البته اين حركت. هاي عاميانه فارسي بوده است قصه

اغلب پژوهشگران غيرايراني انجام  ها را شناسي اين قصه بندي و تيپ ولي چرا طبقه

 بوده است؟ اند؟ گمان ميكنيد چرا چنين روندي حاكم داده

مردم  اش، همچنين پژوهش در زمينه فرهنگ نويسي به شكل امروزي داستان

تحصيل در   دانشجويان برايبه دنبال اعزام. ، هردو سوغات غربيهاست)فولكلور(



 ٣٣ 

پايان رساندن  اروپا، آشنا شدن آنها با فرهنگ اروپائي سبب شد آنان پس از به

جديد خود را  هاي تحصيل، هريك با ديدگاهي تازه به وطن بازگردند و آموخته

جمالزاده نخستين  اگر. ادبيات هم شامل اين تغيير و دگرگوني شد. اعمال كنند

هم داستان را   جديد لقب گرفت، هدايت كه پس از او آمدنويس به شيوه داستان

را به  سرانجامي خوش بخشيد و هم اولين بار اهميت گردآوري فرهنگ مردم

فرهنگ  او بود كه اولين جزوه گردآوري شده از. مندان اين رشته شناساند عالقه

 ابوالقاسم بعدها همين طرح را مرحوم استاد. مردم را در مجله سخن چاپ كرد

استاد ايرج  بماند كه. انجوي شيرازي كامل كرد و در دسترس عموم مردم قرار داد

چنين كار  افشار معتقد است قبل از صادق هدايت كسان ديگري هم بودند كه به

 .مهمي ميپرداختند

هاي  اگر ترانه. عاميانه است هاي هاي ماندگار فرهنگ مردم، قصه يكي از جلوه

ها را  آوري قصه شد، كار جمع آوري هي كرماني جمعمحلي، اولين بار به همت كو

بندي و  اگر ميبينيد در طبقه .صبحي، داستانگوي تواناي راديو ايران، شروع كرد

كاري نشده و اگر هم شده، يك  هاي ايراني كمتر كار شده يا شناسي قصه تيپ

داده به اين دليل است كه  مند به فرهنگ ايراني آن را انجام خارجي عالقه

ها بوده و هست، نه  قصه آوري ژوهشگران ايراني تمام هم و غمشان جمعپ

آوري شوند،  ابتدا بايد جمع ها بندي آنها ـ درواقع بايد هم چنين باشد ـ قصه طبقه

بندي و تجزيه و  زده، به طبقه بعد نوبت به محققاني است كه آستين همت باال

 .ها بپردازند تحليل قصه

هاي عاميانه فارسي صورت گرفته،   سالها درباره قصهتالشهائي كه اين يكي از

 كار غيرايرانياني كه به هرحال با. اولريش مارزلف، دانشمند آلماني، است پژوهش

آيا  فرهنگ اين سرزمين آشنائي زيادي ندارند تا چه حد ميتواند قابل اطمينان باشد؟



 ٣٤ 

منظر ايراد و  از اين) هاي ايراني بندي قصه طبقه(براي نمونه در كار آقاي مارزلف 

 نقصي مشاهده ميكنيد؟

كار مهمي انجام ميدهد و همين كه  اولريش مارزلف اولين كسي است كه چنين

با توجه به آشنائي او با فرهنگ ايراني،  .نخستين گام را برداشته، بايد سپاسگزار بود

 در آن انجام گرفته است و احياناً اگر نواقصي بخوبي» هاي ايراني بندي قصه طبقه«

در هرحال، كار ايشان را بايد ارج نهاد، چراكه  .ديده ميشود بايد چشمپوشي كرد

 .ها كاري انجام نشده است اين قصه بعد از ايشان هنوز در زمينه

هاي عاميانه فارسي، اقدام به  آوري قصه جمع پژوهشگر ادبيات فولكلوريك، بعد از

هاي  دبيات فولكلوريك و قصهكه در ا درحالي .ثبت و مكتوب كردن آنها ميكند

ميدانيد كه مبنا و اساس ادبيات . است» روايت تغيير«عاميانه اساساً بحث، 

با در نظر گرفتن اين پيشفرض، . به سينه است فولكلوريك، فرهنگ شفاهي و سينه

پژوهشگر ادبيات فولكلوريك اطمينان كرد كه  قدر ميتوان به محصول نهائي چه

است؟ تا چه حد ميتوان به اصالت و عدم   شده مكتوبآوري هاي جمع همان قصه

 ها اعتماد كرد؟ تحريف اين قصه

اين، واقعيت است، اگرچه ممكن ! كس نگويد كه دوغ من ترش است :ميگويند

خودخواهي نهفته باشد؛ ولي در هرحال پژوهشگر اگر  است پشتش انبوهي

ر داشته باشد و به باشد و لحظات ناب كارش را در نظ اصطالحاً واقعاً در باغ

تا در كارش به نوعي اطمينان نسبي نرسيده هرگز كارش  كارش اعتماد داشته باشد،

يك اثر تحقيقي، كارشناسي بايد اظهارنظر كند كه خود  درباره. را عرضه نميكند

بديهي است اظهارنظرهائي از اين دست را ميتوان . بفهمد اهل آن فن باشد و آن را

زيرا ميتواند اثري را به ما بشناساند كه بر اساس امانتداري  صددرصد مؤثر دانست،

كه به چنين اتفاق مهمي نزديك شويم بايد هر  براي اين .شكل گرفته است
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خود توجه كند و يكي از اصول گردآوري فرهنگ مردم هم  اي به زادگاه گردآورنده

 .اين است

 عاميانه بگذريم، كار شماهاي  اهللا مهتدي در حيطه قصه تالشهاي ارزنده فضل اگر از

 ها در كتاب در نوع خود ارزشمند است و اين قصه» هاي مردم فارس قصه«

ها  قصه آوري اين كار جمع. هم مورد ارجاع بوده است» هاي ايراني بندي قصه طبقه«

 گونه و طي چه مراحلي انجام داديد؟ را چه

كتابهائي . يكنمكه در زمينه فرهنگ مردم فارس تحقيق م بيش از چهل سال است

و خوشحالم كه اين كتاب مورد ) فارس هم يكي از آنهاست هاي مردم قصه(دارم 

اين كتاب جلد دومي هم دارد و اميدوارم بتوانم جلد بعدي  .توجه قرار گرفته است

زيرا كمتر . مشكل اشخاصي مثل من، شهرستاني بودن ماست .آن را نيز چاپ كنم

ها بدين  آوري قصه جانب در جمع حل كار اينمرا. ميشود به شهرستانيها توجه

ميشنوم، و گاهي آن را ضبط ميكنم، نوار ضبط شده را  قصه را: ترتيب است

قصه را مينويسم، و در نوشتن سعي ميكنم اگر به واژگان  اصطالحاً پياده ميكنم،

حتماً آن را در قصه به كار بگيرم و معناي فارسي آن را توضيح  محلي نابي رسيدم،

ها هستند كه ميتوانند در حفظ و حراست فرهنگ بومي  معتقدم همين واژه زيرا. مده

 ها را حتماً يادداشت ميكنم، و ميزان سواد آنها نام راوي قصه. مؤثر باشند اين ديار

در  ام كه افراد كمسواد كمتر اهل ادا را مينويسم؛ زيرا بر اساس تجربه دريافته

 .ميكنندآوردنند و بيشتر حق مطلب را ادا 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٦ 

 يمحل يها ترانه

  
  

 بالنده هنوز شانيهايژگيو با يمحل يها ،ترانهيفارس ادب دانيجادو شهيهم گلزار در

 شهيهم ها ترانه نيا نشان و نام يب ندگانيسرا.دارند يگر جلوه سرسبز و زنده و

 نيا از  يگريد انسان هر همچون آنها.اند رفته را خودشان راه و اند بوده  خودشان
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 ريسا و ثاريا و ،بخششيدلدادگ و عطوفت،عشق و ينه،مهربانيک و خشم ار،بايد

  .نديآشنا تيانسان مظاهر

 هنرمند کي يبرا خود  نيا و ستندين آن و نيا خدمت در يمحل يها ترانه ندگانيسرا

 و است يميصم و ساده آنان يگفتار زبان. ديآ يم شمار به واال ياعتبار و ارزش

 حرف  يتکلف چيه يب خواهند يم که چرا.ستندين هم هيقاف و فيرد دبن در که بسا چه

 يمعنو ارزش نيه با و مانند يم و اند مانده سال يسالها ها ترانه نيا.بزنند را دلشان

  .شوند يم  منتقل يبعد ينسلها به

 از و است مردم يهايدلمشغول و يجمع يهايمشترک،شاد يدردها زبان شعرها نيا

 اثر کي تيموفق راز مگر.کنند برقرار ارتباط  يآدم با توانند يم زود يليخ رو نيا

  است؟ نيا از ريغ يزيچ يهنر

 که ام برخورده ييها ترانه  فارس،به يمحل يها ترانه ژهي،بويمحل يها ترانه انيم در

 که ام دهيبرگز را ها ترانه نيا از يتعداد.اند شده ضبط پاسخ و پرسش صورت به

  :ديخوان يم

  ؟يچ ،واسهيکرد گذر کوچه نيا از:س

  ؟يچ ي،واسيکرد خبر تنگم دل

  ٢ دميب دهيخوس خودم زخم سر

  ؟يچ ،واسهيکرد تر تازه زخمم تو
**  

  خواست کردم،دلم گذر کوچه نيا از:ج

  خواست کردم،دلم خبر تنگت دل 

  دهيب دهيخوس خودت زخم سر

  خواست کردم،دلم تر تازه زخمت مو
**  

  ٣ دارم چارو مو بهار و تابستون:س

  ارم؟يب واست يخوا يم يچ يچ!گلم



 ٣٨ 

 يتندرست خوانم ينم يچيه منم:ج

  ٤ يارس جفت کي ديرس ت بودجه اگر  
**  

  نميبب تا نيآر در قلعه از گل:س

  رميبم ديسفرم،شا٥ بررونه 

  سالمت و صحت يسفر برونه:ج

  امتيق تا خودت،هس مال هم گل 
**  

 يا آمده کار چه به سرچشمه آهو:س

  يا آمده شکار به اي يشد تشنه اي  

   ام آمده شکار به شدم،نه تشنه نه:ج

  ام آمده اري دنيد و شدم عاشق
**  

  تو از زارميب منم برو،برو:س

  تو از وردارم دس که هس الميخ

  ندارم ياري مو که هس التيخ:ج

  از تو بهتر شيبو که دارم يگل 
**  

  هيگدا تيبابا که دختر اال:س

  ه؟يکجا کار نرگست چشم دو 

 هيگدا ميبابا که يدار چکار:ج

  هيخدا کار نرگسم چشم دو  
**  

  يدار کار در فسون دختر اال:س

  ؟يدار اري چند برار هي جون به 

  برارم هي جون تو،به جون به:ج
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  ندارم ياري گهيد تو از ريغ به 
**  

 قند لبت٧ يبزنجون چشم اهيس:س

  چند؟ متشيق بفرما خواميم بوس دو 

  ول يا بخشم را ام بوسه يبها:ج

  سمرقند و صفاهون و بخارا 

  
 
 

 :پانوشتها

  

  چه؟ يبرا ]VASEY-CI[  يچ واسه.١

  .بودم دهيخواب ]:XOVSIDE-BIDOM[  دميب دهيخوسب.٢

  .پادار چهار ]:MO ][ CAR VADAR[ مو.٣

  کفش ]:ORSI[  يارس.٤

  سفرم روانهء ]: BEROVNEY-SAFAROM[ سفر ي برونه.٥

  برادر کي]: Ye-Berar[ برادر هي.٦

  بزنجان اهل:يبزنجون.٧

  :منابع@

  يونيهما صادق-يمحل ترانه صد چهار و کهزاري.١

  يريفق القاسم ابو-يمحل يها ترانه.٢

  يکرمان يکوه-ترانه هفتصد.٣

  يريفق القاسم ابو-فارس مردم فرهنگ از يياه گوشه.٤
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  مادراني ها، ترانه هاييالال

 
 

 توان يم و دهد يم  ليتشک را يشفاه منظوم اتيباد از يتوجه قابل بخش هاييالال

 يها نغمه نيا که ستيک.آورد شمار به مادران افتهءي تجسم احساسات را آنها

 و آروزها ها ترانه نيا در.نبندد آنها حال و شور به دل و بشنود را زيشورانگ

  تيحکا.است فرزند يثناگو مادر.است گر جلوه يشکل نيبهتر  به مادران يخواستها

  .است مادران  دل حرف ييالال است،و ثاريا و يسرسپردگ تيمادر،حکا

 يآرزوها و هايخوب  نيا از ييالال و نديب يم را هايخوب تنها شيخو فرزند در مادر

 با ريعشا و يي،روستايشهر مادران يخواستها و آرزوها آنکه بيعج.ديگو يم مادر

  .است کيدنز هم به اريبس نهيزم نيا در گوناگون  يفرهنگها



 ٤١ 

 مردم فرهنگ در ينظر و يگذر کتاب در يرازيش يانجو القاسم ابو استاد ادي زنده

  :سدينو يم نيچن هايالالئ دربارهء

 و کانينزد و پدر و مادر تولد،سخنان نخست يروزها همان از گرچه يکودک هر

 او ييآشنا و يهمسخن رابطه و يکالم ارتباط نياول يشنود؛ول يم را خود بستگان

  .است ييالال  دنيشن راه از و مادر با طفق

 يموضوعها نيتريعاد کنندهء انيب که رانهيپ يب يحرفها و نيآهنگ سادهء کلمات نيا

 از يجوهر شود،با يم يجار مادر زبان بر است،چون يزندگ يذوق و يخودمان

 و کند يم اثر او جان در و نوازد يم را کودک گوش که شده  همراه احساس و عشق

 .برد يم فرو قيعم و راحت يخواب در آرام آرام را او

  

 رازيش يهايالالئ

  

  الله گل

  نالهيم کوه در پلنگ  الله گل الال الال

  خشخاش گل

  ١ همراش خدا رفته بوات  خشخاش گل الال الال

  رهيز گل

  رهيگ ينم آروم م بچه  رهيز گل الال الال

  آبشن گل 

  روشن چشام رفته کاکام ٢ آبشن گل الال الال

  پونه گل

  پونه گل الال الال

  خونه در اومد گدا

  اومه بدش دادم نون هي
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  اومد خوشش دادم دونون

  اومد سگش و رفت خودش
**  

 يباز به رفته ککميکوچ٣ يبب

  يخار بنشسته نازکش يپا به  

 نياريب رازيش يزارگرا تموم

  نيآر در خارش طال منقاش به  
**  

  من٤راجونهء گل الال الال

  من خونهء در ايب و کفش بکن 

  يقال يرو در ايب و کفش بکن

  يادگاري دستت دستمال بده 

  بشورم تا دستت دستمال بده

  يالر صابون و زمزم آب به 
**  

 مسم کبک زيعز الال الال

  بسم تو بر دل کبکها انيم  

 يباز به رفتند کبها تموم

  ٥ هسم تو بس پا چارهيب من  

  يباش زنده تا کنم يم تييالال

  يباش معصومه حضرت زيکن 

  قم معصومه حضرت زيکن

  يباش زنده ومتيق صبح تا که 
**  

  رودم يالال الال الال الال



 ٤٣ 

  رودم يلبها از باره يم شکر 

  رودم جون اي تره نيريش شکر

  ٦ رودم داغ نمينب من ياله 
**  

  الله گل الال الال

  ناله يم کوه در پلنگ 

  گوساله نه خواديم گاه نه

 ساله کي رود از ريغ به 

  

  ييالال کي داستان
  نبود يکي بود يکي

  نبود يشکيه ما يخدا از جل

  خدا اي:بگه خدان بنده که هر

  خدا اي-

 يا خونه در دخترش تنها با و اش تازه زن با و بود مرده زنش که بود يرمرديپ

  .کردند يم يزندگ

 و کرد يم خترود آزار و تياذ  به آورد،شروع يم دست به يفرصت تا]بابا زن- [بوا زن

 مدتها.زد ينم دم و کرد يم تحمل و دختر چارهيب.داد يم رنج را دخترو

 چشمه سر به آب آوردن يبرا يروز.بود شده تموم دخترو صبر گهيد...گذشت

 ميتصم  سرانجام و ختير اشکها زشيعز فراق در رمرديپ.برنگشت گريد و رفت

  .گذاردب صحرا و کوه به سر اش گمشده دختر دنبال به گرفت

 يزن که ديشن يا کوچه در.افتاد هندوستان به گذارش سرانجام تا گشت يم سالها

  :خواند يم نيچن

   ييالال يهس بوام الال الال
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  ييالال يبس در يکرد درم

 ييالال ينون کي به کردم طلب

  ييالال٧ يداد ورم پاره آجر  

 ييالال رفتم او به يداد سبو

  ييالال رفتم٨خو به سرچشمه  

  ييالال زترکسون يترک تا دو

  ييالال هندسون به بردن من 

 يناز صد به کردن برزگ

  يجاز صد به دادن شوهر  

  ييالال داده خدا اوالد تا دو

  ييالال ديجمش احمد،ملک ملک 

  ييالال گهواره به احمد ملک  ييالال رفته کتو ديجمش ملک

 ييالال هيتا ايه،بيتا ايب

  ييالال آفتابه و لگن اوريب  

 ييالال مهپاره يرو بشورم

  ييالال داده خدا مهپاره که  

 هم باز و هم باز.داد گوش و ستاديا.کرد خکوبيم نيزم به ييروين ييگو را رمرديپ

 خانه داخل به نشناخته پا از سر مرد ريپ. ديشن را اش گمشده دختر يصدا

  .ديد را دخترش.رفت

  .کردند  هيگر مه آغوش در يخوشحال از و گرفتند بغل در را گريکدي
 

 ييالال نيهم از يگريد تيروا

  

  مرودشت:ضبط محل
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  يمروست يالال الال

  يبست در يکرد درم

  کردم طلب ينون ي تکه

  يبست روم گرم تنور

  رفتم او به وشتم سبو

  رفتم خو به سرچشمه

  زترکستون اومد ترک که

  هندستون به برن منو

  کرد بزرگم يفرزند به

  کرد عروسم ينيسنگ به

  کرد جهازم ينيرنگ به

  يمروست يالال الال

  يبست در يکرد درم

  گهواره به دارم رود دو

  ١١ هيمال به ممد ملک

  ١٢ هيسا او به مايس صنم

  يمروست يالال ال

  ...يبست در يکرد درم
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 :پانوشتها

  
  بابات ]:BOVAT[  بوات.١

  شنيآوشن،آو:آبشن.٢

  کوچک بچهء ]:BABEY[  يبب.٣

  انهيراز:راجونه.٤

  .بست يپا ک ]PABAS[  پابس // هستم:هسم//بستم:بسم//مستم:مسم.٥

  .ام،فرزندم بچه ]:RUDOM[  رودم.٦

  .يکرد پرتاب طرفم به ]:VAROM[  يداد ورم.٧

  .خواب ]:XOV[ خو.٨

  .خانه مکتب ]:KOTOV[ کتو.٩

  .خانه مکتب ]:VASTOM[  وشتم.١٠

  .خواند يم درس مال نزد ]:MOLAYE[  هيمال.١١

  .کند يم کار استاد نزد:هيسااو به.١٢
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 مغل دختر

 

پادشاهى هفت دختر همه يک . يکى نبود جل از خداى ما هيشکى نبود يکى بود و

پادشاه . طورى که تشخيص آنها را از يکديگر مشکل بود  به. بودند جور شکل و يک

 هفت دختر، بود در شهر جار بزنند که هر کس توانست از ميان اين دستور داده

دهم  بشانسد مغل دختر مال اوست در غير اين صورت دستور مى مغل دختر را

  .بزند ميرغصب سرش را

در شهر مجاورشان . مغل دختر آمدند و جانشان را از دست دادند ها به هواى خيلى

نام  او پسرى داشت به. جمشيد بود کرد که اسمش ملک مى پادشاهى زندگى

 .محمد ملک

 مغل دختر بود ولى چون ◌ٔ جمله کسانى بود که دلباخته م ازجمشيد ه ملک

داده بود نقاشان صورت مغل دختر را کشيده بودند و آن را  نتوانسته بود به او برسد

 خدا پيش خودش ◌ٔ کرد و کليد اتاق هم هميشه نگاهدارى مى دور از دسترس همه

. رفتجمشيد براى شکار از شهر بيرون  روزى ملک از قضاى روزگار. بود

در باز کند ببيند داخل اتاق چيست که اين همه  محمد به صراف اين افتاد که ملک

. جمشيد کليد را هم جا گذاشته بود اتفاقاً ملک .باشد مورد توجه پدرش مى

گفت تو در نيا  چشمش به عکسى افتاد که به ماه مى محمد در اتاق را باز کرد ملک

 . کنار عکس بيهوش نقش زمين شدجا گى همان مى محمد را ملک. من درآمدم

 .جمشيد محمد را به حال خودش بگذاريم و بريم به سراغ ملک حاال ملک

جلدى . شکار بود که يک مرتبه متوجه شد کليد را جا گذاشته جمشيد مشغول ملک

. هوش آورد محمد بيهوش افتاده او را به که کنار عکس، ملک ديد. به قصر برگشت

احب اين عکس هر کجا هست من او را از تو پدر ص' :محمد پرسيد ملک

فرزند من بيا و از اين فکر دست بردار چون ' :جمشيد گفت ملک. ' خواهم مى
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محمد دست بردار  ولى ملک. ' اند اين کار گذاشته ها تاکنون جانشان را روى خيلى

شود آنچه از مغل دختر  به هيچ صراطى مستقيم نمى جمشيد ديد او وقتى ملک. نبود

. اسبى و چند سکه طال به او داد و او را روانه کرد دانست برايش تعريف کرد و مى

تاخت تا به کنار  روز مى چندين شبانه. درويشى پوشيد محمد در راه لباس ملک

پادشاه بود و مغل دختر و خواهرهايش هم در باغ مشغول  باغ متعلق به. باغى رسيد

 درختى ◌ٔ درختى بست و در سايهمحمد اسبش را به  ملک .بازى و تفريح بودند

نه، : ولى بعد گفت '!مرد، دل بکش و نرو' :خودش گفت فکرى کرد و با. خوابيد

 :و شروع کرد به خواندن. کشد  بايد ببينم کار به کجا مى حال که به اينجا رسيدم

 

 

 ميان باغ انگورى  مغل دختر مگر حورى

 دلم گشته کباب امروز  بيا تا ببينمت اى دوست
 

 

. ديده بود بشقابى پر از انگور کرد و آورد و در جلو او گذاشت باغبان که او را

  'خواهي؟ گل موال پس چه مى' :باغبان گفت. ' خواهم نمى' :محمد گفت ملک

مغل . مغل دختر و شش خواهرش هم به نزديک آنها آمدند همان موقع بود که

اين مرد را چرا ' :بان کرد و گفتمحمد نگاه کند رو به باغ ملک دختر بدون آنکه به

 . 'دادي، زودباش او را بيرون کن به باغ راه

اى نشست و شروع کرد به  او آمد و گوشه. محمد را از باغ بيرون کردند ملک

 .خواندن

 

 حمايل را فرو ريزد   مغل دختر زجا خيزد

 من از باغش به در کرده  مغل دختر حذر کرده

 ن گل منبيا خرم  بيا ناز مغل من

  دلم گشته کباب امروز  بيا تا بينمت اى دوست
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محمد را که شنيد به سروقتش آمد و با همان نگاه اول  ملک مغل دختر صداى

دور از چشم خواهرهايش بيرون آمد و انگشترى . عاشق او شد دل نه، صد دل يک

چند نفر فردا ' :از انگشت بيرون آورد و به او داد و گفت را که در دست داشت

آيند تو هم بيا براى اينکه من را بشناسى من دستم را  خواستگارى مى ديگر هم براى

ضمناً اگر سه نفر از اين طرف بشمارى و سه نفر از آن . کشم مى روى صورتم

دهد  من هستم و اگر نتوانى من را بشناسى پدرم دستور مى طرف درست وسطى

  . 'گردنت را بزنند

خواستند به او . طرف شهر راه افتاد به قصر پادشاه رسيد بهمحمد بلند شد و  ملک

 'خواهي؟ پس گل موال چه مى' :پول بدهند نگرفت گفتند

هاى شب  اتاقى بهش دادند نيمه. ' خواهم که تا صبح در آن بخوابم مى اتاقى' :گفت

نه هر چه ' :باز در فکر فرو رفت که مرد دل بکش و نرو ولى بعد گفت بود که

 :خوش آيد و شروع کرد به خواندن پيش آيد

 

 گيره دماغش ما نمى  مغل دختر گل زيره

  بيا خرمن گل من  بيا ناز مغل من

 دلم گشته کباب امروز  بيا تا بينمت اى دوست
 

 

اى ' :محمد آمد و گفت پادشاه پيش ملک. همه جمع شدند صبح شد، خواستگارها

 عالم به سالمت باد من هم ◌ٔ  قبله' :تمحمد گف ملک. ' عاشقي گل موال مگر تو هم

  . 'عاشقم

  'داني؟ شرط ما را که مى' :پادشاه گفت

  . 'دانم بله مى' :محمد گفت ملک

مراسم شروع شد غير از . با هم رفتند در اتاقى که دخترها صف بسته بودند
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  .محمد ميرعبدل سنى هم توانست او را بشناسد ملک

  . 'رش رفت و برگشت دختر مال اوستهر که زودتر به شه' :پادشاه گفت

محمد به شهر خودشان که رسيد  ملک. هر دو به راه افتادند محمد و ميرعبدل ملک

اگر تا سه روز ديگر آمدم که هيچ وگرنه بدان که ' :گفت کمى پول برداشت و

وقتى به . پدرش خداحافظى کرد و جاده را داد دمش و رفت وقت از آن. ' ام مرده

  آيد از پيرزنى پرسيد چه خبره؟ ديد صداى ساز و نقاره مى ر رسيدشهر مغل دخت

  . 'عروسى ميرعبدل سنى و مغل دختر است' :پيرزن گفت

جوان غصه ' :پيرزن گفت. محمد فهميد که کار از کار گذشته غمگين شد ملک

 . 'برم نخور من تو را پهلوى مغل دختر مى
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