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 متني براي چاپ در پشت جلد

 

گاه فاجعه آنچنان هولناك است كه باورت نمي  >>
زماني در شوك ناباورانه اي ، و روي داده است شود 

بخود مي آيي كه كنار آمدن با آن، بخشي از زندگي 
آهي مي كشي و فريادت را به . روزمره تو مي شود

وت اندوهباري در خود فرو مي خوري و بار آن، سك

. سنگيني كوله ي روزگار توست كه با خود مي كشي
وقتي در آينه مي نگري در مي يابي كه چگونه گذشته 

  << !است
  

  

 

  

  

 

  داستان، گيآلماردان

  گيل آوايي

   هلند– 2010

  چاپ نخست

ISBN #978-94-90839-04-8 

GilAmardan 

  تهنر و ادبيات پرس لي: نشر

  كليه حقوق براي نوسنده محفوظ است
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قومي آريايي و سكايي كه در خاور سفبدرود ) آمارد: زبان سكايي ( آمارها * 

شايد تات ها و . قوم آمارد قومي مستقل شناخته مي شوند. زندگي مي كردند

يا دياكونوف نام قديم سفيدرود را آمرد . ديلميان   را بتوان فرزندان آنان دانست

 منطفه ي كوهستاني واقع در جنوب "آماردوس ذكر مي كند و مي نويسد 

خاوري مسير پايين ارس و بعد نواحي مصب  امرد كه توسط قبايل كادوسيان و 

  كاسپي مسكون بوده مطيع ماد نگشته و جز ان سرزمين محسوب نمي شود

 چاپ –  انتشارات گروه پژوهشگران ايران- جلد اول–برگرفته از كتاب گيالن 

   خورشيدي1380 زمستان –دوم 
  آماردهاي گيالن= گيآلماردان **  
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  يك اشاره
  

نوشتن اين داستان حس ناخودآگاهي بود كه خيال ِ پا به 
شايد براي . من در نيمه شبي به جان من انداخت گريزِ

خيال كه  در بسياراني پيش آمده باشد، لحظه اي انديشه و 
خاك ما شرايطي را در آن زيسته باشيم  كه از هيچ نماد و 

باشد يعني اينكه نه نمود اسالم و امثال آن خبري نبوده 
اسم ونه رسم و نه امام و نه  نه امامزاده اي بوده باشد و 

مراسم وچنين حسي مرا كشاند به .  عواقب شوم آن عزا و
يك دوره ي خيالي كه همه ي ماجرا در گيالن با تمام 

  .ويژگي هاي گيلك و گيلكي گذشته است
در اين داستان هيچ اسمي ومكان و اسمي از  مر زمان و

هر چه هست گيلكي و .  دين اسالم نيستباورهاي اسالمي و
تالش كردم در پيوند سيال و پيوسته اي . اصالت آن است

از . با زبان فارسي، فضاي روستايي گيلكي را بيافرينم
الزم است بر . نمادهاي كهن و باستاني نيز بهره گرفته ام
ين داستان از اين نكته تاكيد گذارم كه هر گونه  تشابه در ا

  .هر نظر، اتفاقي است
  .اينكه چه باشد و چه در نظر آيد، به خواننده مي سپارم

  با مهر
  گيل آوايي

  هلند - 2010آگوست 
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 خيالو

 شبو

  آسمانه جيگيفته تي تي
  شه بزه جنگال

  اوخان جه مي

  
  انهمه تاسيانه
  !كي وا اوچينه

  

  دريغ شده از ستاره شب و آسمان(

  عرق سرد بر جنگل نشست

  از هوار من

  

  را اينهمه دلتنگي

  )بر چيندبايد چه كسي 

  

  "گيل آوايي "
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  گيآلماردان
 2010 آكوست 7شنبه شب  

 

  فصل نخست
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

وقتي كه دست مي گشايي از هم و تن به نوازش ِ نسيمي 
شانگيسوي بازيگوش مي سپاري آنگاه كه در نوازش اف

  شور و خيال گريزش مي گيرد و،ي آغازدشاليزار، عشوه م
 به واكاواي كه بر پر خيال بنشيني ومي گيراند حالي در تو 
در چرخه بي  با حسي كه هوار كنيه خاطرهزار ياد و 
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همتاي عشق زندگي، زندگي عشق است و چه زيباست 
  .عاشق شدن

و چنين است كه عطر برنجزار، با كرشمه هاي سحرانگيزش، 
 ِ جانت مي شود و گستره بي مثالش، بودن ترا شور آفريني

 كه از "از جان مايه گذاشتني"مي نماياند با همه ي آن 
چشم نواز " تا سبزاي چنين "بي بار ِ خشك"عرياني 
 كه نفس تازه كني به آفرينش نسل اندر نسل در "رسيدن
خاك وباد و جين شدهع هواي تا عمق جانت  آب و  .  

له ي مسافريست كه در سفر از زاد گذشته ي آدمي چون كو
تا مرگ با خود مي كشد و هميشه ي روزگار هم همراه 

تنها كوله اي كه هيچ وقت تازه نمي شود و تا آدمي . اوست
نفس بر مي آرد و ذهن خويش مي كاود، بر توشه ي اين 

اصلن به چند و چون آن شايد لحظه اي هم . كوله مي افزايد
ار آدمي نيست كه بخواهد در بار انديشه نكند يعني به اختي

كردن كوله اش گزينشي داشته باشد و گزينشي هم اگر 
بوده باشدش چونان تكه پاره اي از هزار گوشه ي  آنچه كه 
رفت در آن جا خوش مي كند و مي رسد زماني كه همان 

  . گزيده ها نيز گزينش ناگزير مي شود
، در شايد بخت و اقبال و گردش چرخ يا هرچه بنامي اش
 تو نيز يك روند خواه ناخواه آدمي، كوله بار مي شود و كار

 كوله ات است كه مروري كني و حتي گاهيِ زاباز كردن هر 
 چون آن نيز چنان چند و.  بنشيني،به قضاوت آنچه كه رفت
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است كه به تناسب آن، خوش بحالت شود يا كه آه از نهادت 
  . برآيد

كه ديگر تنگت را  سالي مي رسيوقتي هم كه به سن و 
تالشهاي به هر دري زدن خرد كرده اي و از جاه طلبيها و 

خبري نيست، بخش بزرگي از وقت خواب و بيداري ات مي 
شود كه بنشيني به كوله گشايي و در آن خود را بيابي كه 

  .  كوله اتكجاي كاري با بدوش كشيدن تا آن زمانيِ
هي خودت را به يا شايد به اين هم كاري ات نباشد كه بخوا

قضاوت بنشيني بلكه بخش بزرگي از دلچسبي هاي 
روزگارت مي شود همين كه به آنچه گذشته است نگاهي 
بياندازي و چونان قطعه اي موسيقي كه هواي شنيدنش مي 

يعني . كني، يك نستالژي ِ هميشه بيدار در تو را بر آيي
همان دماني كه ياد و خاطره ي تو مي شود بخش بزرگي از 
زندگي كنون تو كه چونان دفتر يادمانهايت به هر نگاره و 

  .نگاشته، نگاهي مي اندازي و بر پر خيال مي نشيني
او نيز فكرش بي دلبخواه رفت به سركشي هاي ناگزير كوله 
اي كه اين روزها دم به ساعت دهن مي گشود و خيالش را 

  . پر مي داد
 كه مي با خنكاي نسيمي دلپذير درآفتابسوزان نيمروزي

رفت رنگ ببازد، كاله از سرش برداشت و روي تخته سنگي 
  .  به اطرافش چشم گرداند. نشست

  دورهاي مزرعه اي كه پرچينش را با او كشيده بود، نگاهش 
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پايين خط روي پرچين را گرفت تا رسيد به  و باال. را دزديد
همان درختچه اي كه باور نداشت سبز شود اما او مي گفت 

رختي بشود كه تا نداشته باشد و همان درختچه كه چنان د
اي كه اميدي به آن نداشت، دست و دلبازانه آنچنان شاخ و 
بال گسترده بود و بار ميداد كه هر رهگذري از گردوهايش 

  . يك بغل جمع مي كرد و مي رفت

،  هم يك پاي ثابت اين درخت 1چوليسگ خسيس اش، 

اشت و هر كه شده بود كه پارس كنان با همه سر جنگ د
نزديك  آن اگر مي ايستاد و دستي دراز مي كرد، ول كن 

تو گويي پاس داري ِ از آن درخت خواست ِ . ماجرا نبود
آخرين نفس نسل اندر نسل سگ بود كه مي بايست به 

  .غريزه قلمرويي كه وطن كرده بود، پايدارانه پاس بدارد
بزرگش، چولي، سگ بازمانده ازتوله اي چند روزه بود كه پدر

، آن را از دالور، دوست همه ي 2كاسه گول جيردهي

، گرفته بود و اورا مثل يك 3جوردهسالهاي زندگي اش در 

اسباب بازي كه در بغلش خواب رفته بود، به خانه آورد و 
پيش از اينكه نفس آخر را بكشد، همان سگ خبرش را با 
واغ واغهاي بي موقعش به همه هشدار داد و توله هايش تا 

                                                 
  chooliچولی نام گيلکی پرنده چکاوک است١
کاس���ه خ���وب ، = کاس��ه گ���ول . ک��اس در گيلک���ی ب���ه چ��شم زاغ  م���ی گوين���د٢

  مصداق ھمان گل پسر
ده = جور و جير در گيلک�ی ب�ه معن�ی ب�ا* و پ�ايين اس�ت، ج�ور ده ، جي�رده ٣

 Jor/Jirبا*، ده پايين
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 راغ را  باغ و پيرانه سري ِ همه ي خانوار، خانه واين سالِ
  .نگهباني داده بودند
چكمه  گل تا ساق پايش رسيده را كه . شتتكه چوبي بر دا

هايي كرد . گالشي زمستانش را تمامن گرفته بود، پاك كرد
وپا به گريزش را  بر گستره مقابلش  خيالِ چشم چرخاند و 

  .  رماند
 ديروز بود كه پاي همان درخت،  پرچين نيمه انگار همين

تمام را به حال خودش وا گذاشته بود و دست در دست او، 
. دلچسبي اولين فرزندشان را با نوازشهاي دلبرانه مي چشيد
  . آهي كشيد و نگاهش تا عمق  سبزاي بي مرز باغ پر كشيد

 گويي از چيزي گريخته باشد، روي شاخه درخت 4كشكرت

برگي پيچ و تاب خوران .  را بلرزاند، نشستچنانكه درخت
. سرچرخاند و به برگ خيره شد. پيش پاي او بزمين افتاد

و . حسي ميان دلتنگي و افسوس، تمام جانش را گرفته بود
هر لحظه چيزي . بي آنكه به چرايي اش فكر كند، گُر گرفت

وقتي مي رسيد به اينكه چه جاني .  درونش زبانه مي كشيد
  :اينجا رسانده بود، پوزخندي مي زد و مي گفتكند تا به 

خاب اسا ايتا جاكشام نيافي كه بايه تره ايتا تره يام  - 
  !انهمه ساالن كي جان بكندي، خوردا كونه

  خوب حاال يك جاكش هم پيدا نمي كني كه بيايد (

                                                 
  به زاغی در گيلکی کشکرت می گويند۴

kashkarat  
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تره هم، برايت براي اينهمه سالهايي كه جان كندي، 
  !)خورد كند

  
ا كه داشت با آن ور مي رفت، خم شد و سنگ زير پايش ر

چنان فشرد كه . شت كردم. ميان دستانش گرفت. برداشت
را تنهايي ِ يك دنيا . از سختي سنگ، انگشتانش تير كشيدند

چنان او را در خود مي فشرد كه به سختي . در خودش ديد
سنگ حسرت مي خورد كه ديگر در تن و جانش نيست تا 

  . د، خورد كندتنگش را با روزگاري كه در آن بو
. باالي سرش به شاخه اي كه كشكرت نشسته بود، نگاه كرد
بي آنكه حركتي به نشانه ي اينكه بخواهد سنگ را بسوي 
كشكرت پرتاب كند، از پرواز كشكرت وا ماند كه چنان 

  :با خود گفت. بشتاب از آنجا دور شد
؟ مي فكرا جه !سنگه جا بترسه يا مي فكره جا - 

  !سنگ زودتر بفامسته
؟ فكرم را زودتر فهميد تا !از سنگ ترسيد يا از فكرم( 

  !)سنگ را
  :و تكرار كرد
ايتا گوزام امي سر ......نانستن....نانسنتن... نانستن-

بدر نيشه انهمه ساال پسي بازين بيدين چي من مرا 
  !قوربانيم

  گوزي هم سرمان ..ندانستن...ندانستن...ندانستن(  
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 از "د ببين چه نمي شود پس از اينهمه سال بع
  !)خودمان ممنونيم

  
نگاهش را در همان راستاي تا درخت گردو، . پوزخندي زد

راند و رسيد به همان پرچين كه با او اولين فرزندش را 
پدر مقابل چشمانش هروقت گله مي كرد، . انتظار مي كشيد

نقش مي بست با آن ستبري  پهلوان بي رقيب دنياي 
ا با چهره گشاده و شاد حرف پدربزرگش ركودكي اش كه 
 :تكرار مي كرد 

  !خوشبختي ايتا خطه، نقطه ني يه -
  )  !5خوشبختي يك خط است، نقطه نيست(

وقتي مي ديد كه هر نابساماني اي را و اين ورد زبانش بود 
 وا مي ماند از و خود . با چنان روحيه و اميدوار سر مي آورد

ام وقرار تب و تابش كه تا مشكلش را حل نكرده بود، آر
  . جوري كه دنيا برايش به آخر رسيده باشد،نداشت

همانجايي كه درختچه را با او كاشته . گوشه پرچين ايستاد
مثل يك مار، . راسته ي پرچين را با نگاهش دنبال كرد. بود

دراز دراز كشيده شده بود تا آنجاييكه ديگر مثل نقطه اي 
  . دمي شد و به زمين همسايه اش ميراب خان مي رسي

  ميراب خان مي گفت كه همه اين آبادي ارث مادري اش 

                                                 
  برگردان يک شعر کوتاه ھلنديست۵
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بود كه پدرش از دست پدرزن خودش كش رفته بود و شده 
  . بود خان

اسم خودش هم ميرباال بود اما بزرگ كه شد اينقدر كه به 
اليروبي رودخانه و آب و آبياري و آب رساندن به آبِ آبادي 

رگ پدرش،  كه بعد از مميرابمي رسيد، اسمش شده بود 

خان هم به اسمش افزوده شده بود و همه  ميراب خان 
  .صدايش مي كردند

ميراب خان، همسايه بي آزارش بود و هميشه روزگار هم 
  . بدادش رسيده بود

پاي پرچين دستي به درخت گردو كشيدو سرتاپاي آن را 

 رفته بودند تا وردهجروزي كه به بياد آورد . ورانداز كرد

  . اري كننديارش را خواستگ

 كه پيله آقايش مي گفت،  خان جيردهي6وااليپدرش، 

، را 7شورمهميشه دلش مي خواست تا زنده است پسرش، 

او هم وقتي عاشق . داماد كند و سر زندگي اش بداردش

 شده بود، بهانه ي خوبي دست پدرش داد تا هرچه 8تاليه

  .زودتر كار را يكسره كند و زن بگيرد
 را در او، يك دانه پسرش، خالصه مادرش كه همه دنيايش

روز خواستگاري هم، . از پا نمي شناخت كرده بود، سر

                                                 
   Valaiوا*ی در گيلکی به معنی حرکت، جنبش، ت3طم است۶
  shooramشورم در گيلکی به معنی مه است٧
ت3ي����ه در گيلک����ی ب����ه معن����ی س����پيدی بام����داد و ن����ور بام����دادی خورش����يد ٨

  talayeاست
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١٩

بزرگترين تشت مسي اي را كه از خانه ي پدري با خود 
تشت مسي . آورده بود، خوانچه ي بزرگي ترتيب داده بود

اي كه بارها براي شورم تعريف كرده بود كه روي همان 
 تشت نشانده تشت حمامش مي كرده حتي روي همان

  . بودندش و او را ختنه كرده بودند
اما شورم بهترين خاطره اش از تشت مسي ِ مادرش، حلوايي 
بود كه مادرش همه ي سال در آن تشت درست مي كرد و 

 دهن ،ن سنگ روي حلوا كه سفت و پهن شودوقت كوبيد
شورم آب مي افتاد و مادرش هميشه مي گفت بايد بچشي 

وب نيست كه از چيزي  دهنش آب چون براي پسر بچه خ
  .بيافتد و نچشد

هركسي را هم كه مي شناخت، دعوت كرده بود تا براي 
خواستگاري همراهش باشند از  عمه وخاله و دايي و  

را كه يار خانه مشته خاالي آشنا بگير تا حتي دوست و 

داري ويك لشكر .  زمين بود، خبر كرده بود كارهاي خانه و
  .  بود و دنبال پدر براي خواستگاري راه افتاده بودترتيب داده

باريكه راه ده را قطار شده بودند جوري كه موتور سيكلت 
 با آن سر و صداي روسي اش كه دل آبادي را خالي "چوپا"

مي كرد، مجبور مي شد در يك كنار، زوركي بايستد تا قطار 
م پدرش ه. خواستگاران به جلوداري مادر بتوانند رد بشوند

  : ، مادر شورم مي گفت9ارسوبه 

                                                 
  اشک، ز�لی= ارسو ٩
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٢٠

  راه تاوه دايي10ايلجارتو پاك ده ايتا  - 

  )تو هم يك گروه كمك رساني راه انداخته اي (
  

چادر به كمر بسته بود و به همه چيز توجه داشت تا  ارسو
پدر چوپوقش را راه به راه چاق . مرتب و دلبخواهش بماند

جليقه ي مي كرد و كيسه چرمي توتونش را در جيب گشاد 
پشت ساتن دارخود، گذاشته بود جوري كه لبه آويزان آن از 
جيب جليقه به بيرون كج مي شد و دم به ساعت مجبورش 
مي كرد دستي به آن بزند تا اطمينان داشته باشد كه 

  . نيافتاده است
هر وقت كه چوپوقش راچاق مي كرد و توتون در آن مي 

دار گيليار گذاشت با خود زمزمه مي كرد كه بايد بدي
  . گورابسري برود و توتون ساالنه اش را بگيرد

 هم كه دكتر محله اش مي دانستند  جوربيجاكولي11موتا

مي   "12دكتر پامودور"اما در جمع هايي كه نبود، او را 
گفتند، كنارش زينت صف مردانه شده بود و شانه به شانه 

  .ي پدر گام بر مي داشت و هي هي اي مي كرد
  : وقتي مي گفت

  ! شورم جان  پور ده نمانسته كه مرداي بيبي - 
  !)شورم جان زياد نمانده كه مرد بشوي( 

                                                 
  iljarسايه شان می شتابندبه گروه مردم کمک رسان می گويند به ياری ھم١١

  ١١  موتا، نام يکی از شاھان باستانی است
   پامودور در زبان گيلکی به گوجه فرنگی می گويند–آ -١٢
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٢١

  
خنده ي معني دارش را به رخ پدر مي كشيد و پدر هم 
طبق عادت هميشگي اش، سرفه اي مي كرد كه از شوخي 

  . دست بردارد
هر وقت كه چيزي دل بخواهش نبود، . هميشه همينجور بود

سرفه اي هم چاشني اش كه هيبت سينه صاف مي كرد و 
موتا جوربيجاركولي هم دمش را . خاصي براي همه داشت

جمع مي كرد و دست از سر به سر گذاشتن شورم بر مي 
  .داشت

جور دهي ها همه با هم قوم . تاليه دختر زيباي جور ده بود
هيچ . يعني اين جور به نظر همه مي آمد. و خويش بودند

ك جريب بيجار در جور ده را باال خاني نتوانسته بود حتي ي
  . بكشد

 13واكف "گاه مردم . پيشترها دعواهاشان زبانزد منطقه بود

تنها دهي كه ژاندارمها جرات .  هم مي گفتندشان"دهي ها

نداشتند وارد شوند همان جورده بود مگر اينكه براي 
  سورچراني آن هم اگر دوستي اي با يكي از اهالي ِ جورده 

  .مي داشتند

، پدر تاليه مردي چهارشانه، قد بلند با  جوردهي14ازاي

موهاي جو گندمي بود كه سيبيل پر پشتش به هيبت 

                                                 
واک��ف در دس�تور زب��ان گيلک�ی قي��د اس��ت .واک�ف در گيلک��ی مت�رادف ھم��ان گي�ردادن فارسي��ست

 بکار می رود! برای بيان فعل گير دادن يا واکف داشتن
١٣   

     معنی ژاله، شبنم استياز به ا- ١۴
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٢٢

او تنها كسي در جورده و حتي جير ده . گيرايش مي افزود
  . بود كه در خانه اش كتابخانه اي داشت و اهل كتاب بود

بيشتر بچه هاي جورده از كتابهاي اياز خان، پدر تاليه، 
داستانهايي كه خوانده بودند . ا ياد گرفته بودندخيلي چيزه

براي هم تعريف مي كردند و هميشه در جمعشان يك 
 تعريف مي كرد آن بوف كوريكي از . بحثي جريان داشت

وغ وغ ديگري از دون كيشوت، يكي از بينوايان و ديگري از 
تعريف مي كرد و يكي از برادارن كارامازوف مي صاحاب 

بار  بوف كور را هم  اول. اطرات طالبوفخگفت و ديگري از 
  .اياز خان بود كه به جورده آورده بود

شيفته ي شعر قره العين و پروين اعتصامي بود، مادرش هم 
اگر چه دوبيتي هاي باباطاهر را بيشتر زمزمه مي كرد اما 
پدر لجش مي گرفت كه اينهمه گيلكي را ول كرده و 

  .باباطاهر عريان را گرفته است
 كتابي كه واالي خان، پدر شورم، از آن خوشش مي تنها

 را 15آمد همان شاهنامه بود اما داستان امير ارسالن نامدار
هميشه مادرش نشان مي كرد كه پدر از آن خوش بحالش 

  مي شده است و شاهنامه  هم نه به امير ارسالن نامدار 

                                                 
اي�ن . امير ارس3ن نام�دار يک�ی از م�شھورترين داس�تانھای عاميان�ه ب�ه زب�ان فارس�ی اس�ت -١۵

داستان را ميرزا محمد عل�ی نقي�ب الممال�ک، داس�تانگوی ناص�رالدين ش�اه قاج�ار ب�رای وی م�ی 
اج�ه س�رايان گفت و در اين ھنگام فخرالدوله، دختر ناصرالدين شاه پ�شت در نيم�ه ب�از ات�اق خو

داس��تان . م��ی نش��ست و داس��تانھا را ب��ا دق��ت مکت��وب م��ی ک��رد و ب��رای آن نقاش��ی م��ی ک��شيد
داس��تان ن��ويس م��شھور ژاپن��ی، يوش��يکی تاناک��ا، در س��ال . اميرارس��3ن اينگون��ه ج��ا مان��ده اس��ت

 ، اين کتاب را به ژاپنی بازنويسی کرد که يکی از پرف�روش ت�رين کتابھ�ای ژاپ�ن ش�د  ١٩٨۶

Arslan senki- アルスラーン戦記   
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٢٣

   ! ربطي داشت و نه هيچ ربطي به خوش بحالي پدر
ولي دوست . قي امير ارسالن را مي ستودپدر، عشق و عاش

تر داشت كه اصل و نسب اميرارسالن را از شاهنامه بداند و 
فردوسي را هم مي گفت مثل او فكر مي كرده كه مادرش از 
اين حرف پدر هيچوقت نشده بود كه نخندد و دلبرانه تر 
نگاهش نكند با همان حال و هوايي كه هر چه پدر مي گفت 

  . و خوب بودبه دلش مي نشست
ارسو، مادر شورم، روزي كه واالي خان را اول بار ديده  بود 
. يكي از شيرين ترين روزهاي زندگي خودش مي دانست

 بود كه پدر را گرد آتش ديده بود 16مي گفت كه نوروزبل
  . ميان جواناني كه پايكوبان آواز مي خواندند

چشمشان كه به هم افتاد بي اختيار بطرف هم رفتند و 
  فتي به همديگر رسيدند چنان هول شده بودند كه و

نتوانستند چيزي بگويند و مادر از شرم سرخ شده سر 
  . برگرداند و با خنده شيطنتباري از پدر دور شد

  ، از هم واالي خان و ارسو همه فهميدند كه ،همان شب

  .خوششان آمده است
ماجراي خواستگاري  و به هم رسيدن پدر و مادر شورم نيز 

ستان هميشگي  شبهاي كسل كننده ي زمستاني بود كه دا
                                                 

بل يا ول به معن�ی .   نوروز بل يعنی زبانه ی  آتش روز نو  يا زبانه ی آتش نوروزيست-٧١۶
نوروز بل، نوروز گي3ن و ماازندارن است و                 سالشماری آن  . زبانه ی آتش است

) تاب�ستان( پيرو سال شمار ساس�انی ي�ا اي�ران ق�ديم م�ی باش�د ک�ه ھم�ه س�اله  در ميان�ه مردادم�اه 
جشن گرفته می شود و  تفاوت نوروز بل در گي3ن و          مازندران محاسبه آن و تفاوت با 

  .تاريخ طبريست

Noouroozbal  
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٢۴

دور تنور آتش گرد هم مي نشستند و مادر شورم از آن مي 
  . گفت

، پدربزرگ شورم، پس ازاينكه از كاسه گول جيردهي

واالي ، مادربزرگ شورم شنيد كه پسرش، شامارجوردهي

 " جوردهي17گوالز"، پدر شورم، از ارسو، دختر خان

 كاله كرد و رفت از دخترش براي، خوشش آمده، شال و
واالي خان، خواستگاري كرد اما گوالز جوردهي، بدليل 
اينكه براي دخترش ازدواج را زود مي دانست، مايل نبود با 
ازدواج ارسو، مادر شورم، موافقت كند و همين پايه درگيري 

 چنانكه در ه بودكاسه گول جيردهي با گوالز جوردهي شد
ورده، ميانشان چنان درگيري اي شد كه  ج18مبرانرَمراسم ب

پهلوانان جيرده و جورده تا روزهاي متوالي بجان هم افتادند 
و گوالزجوردهي پدر ارسو، دستش شكست و ماهها نتوانست 

  . از خانه خارج شود
  كاسه گول كه سر و صورتش زخمي و خونريزان بود، تا 
   كه مدتها از انظار دوري مي جست و حتي به قهوه خانه ده

  تا وقتي كه ارسو در نورزبل سال . پاتوق سالهايش بود، نرفت
  .پسين از خانه خارج شد و با واالي خان از جورده فرار كرد

  قرارها و ديدنهاي دزدانه ي ارسو و واالي خان پيش از فرار، 

                                                 
گ����و*ز در گيلک�����ی ب����ه معن�����ی نازي����دن، افتخ�����ار، غ����رور و مباھ�����ات  -١٧

  goolazاست
18

 )برنده شدن= جايزه، بران=برم(برم بران به معنی برنده شدِن جايزه است 

 اط7ق می شود) گيلکی( به زمان کشتی محلی
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٢۵

يكي از پرهيجان ترين داستانهاي مادر بود كه هر گاه شروع 
 وسط حرف ارسو مي مي شد، پدر با حرارت بي مانندي

جوري كه . افتاد و آن را با جزئيات بيشتري مي گفت
ميانشان هميشه حرف زدنهاي دو نفره و خط و نشان آوردن 
  .  از ماجراهايشان بود كه كدامشان درست تر بياد داشته اند

ارسو هروقت ياد لحظه اي مي افتاد كه آخرين بار اسبش، 
 را مي شد در تمام بادپا، را سوار شده بود، حسرت غريبي

از فرارش مي گفت كه چگونه سحرگاه روزي . نگاهش ديد
كه بدور از چشم همه سوار بر اسب از جورده گريخته بود و 

  . تا جير ده يك نفس تاخت زده بود
گفتنش همراه با غرور دلنشيني بود كه در صدايش موج مي 

دشوارترين هميشه هم آهي مي كشيد و مي گفت . زد
كه بايد تصميم مي گرفت يا بماند و دق كند يا ود بانتخابي 

اينكه بال كشان بگريزد و آشيانه ي تازه اي با واالي خان بنا 
  . نهد

هر وقت هم كه از تصميمش به فرار مي گفت، واالي خان 
را  با شور بي مانندي وسط حرفش مي افتاد و شهامت ارسو

فتح مي گفت احساس كرده بود كه تمام دنيا را . مي ستود
  كرده است وقتي ارسو با اسب در حياط خانه شان ايستاده 

  . بود و او را صدا مي زد
  واالي خان مانند ببري كه از آشيانه اش خيز بردارد، از 
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٢۶

هميشه هم، صحبتهاي ارسو . باالي تالر، ارسو را  مي ستود
  به اينجا مي رسيد كه هيچ راهي نداشت جز اينكه با واالي 

مين كار را هم كردند و از آبادي خود خان فرار كند و ه
  . گريختند و به شهر رفتند

گفتن خاطرات ارسو، گرمي بخش شبها و روزهاي بيكار و 
بي برنامه زمستاني بود كه كنار تنور، هيزمها را به رقص 

آنقدر گفته . خيره كننده آتش مي نشاند و تعريف مي كرد
ر جا بود كه گاه مي شد يادش انداخت قسمتي را كه اگ

  . انداخته باشد
در يكي از همان شبهاي خاموش و بي برنامه ي زمستاني 

همه جا را سفيدپوش  و كه برف تا پاگرد پله نشسته بود
كرده بود،  از خاطرات فرارش رسيده بود به اينكه چه بر 

مي گقت كه هنوز چند ماهي از فرارشان . سرشان آمد

بستاني  در سفر تاكاسه گول جيردهينگذشته بود كه 

گالشها، ميانه جنگل در سايه سار درخت راش لم داده بود 
كه مورد حمله خرس قرار گرفت و تا به درمانگاه پايين كوه 

كار از كار گذشته بود و كاسه گول پر . برسانندش، تمام كرد
  .كشيده بود

   جوربيجاركولي به ارسو داده بود وقتي كه موتاخبرش را 

  بود و ماجرا را با آب و تاب برايش بطور اتفاقي ارسو را ديده 
  . تعريف كرده بود

  شب هنگام كه در اتاق كرايه اي شان در روشناي نور فانوس 
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٢٧

شام مي خوردند، واالي خان در يافت كه ارسو چيزي 
هرچه منتظر ماند كه برايش بگويد چه . آزارش مي دهد

شده است، ديد كه ارسو در غم سنگيني چهره در هم 
  . رفت پايين انداخته با لقمه اي نان، ور مي فروبرده و سر

دست بر شانه اش گذاشت وپرسيد چه شده است، ارسو 
چنان هق هقي كرد كه گويي از گريه هاي دردآلود ارسو 

در آغوشش گرفت و . كارد در دل واالي خان فرو كرده اند
  :پرسيد

  چي بوبو؟ - 
  )چه شده ؟ (

  : ارسو با لكنت گفت
  آقا جان...ان....ج...ا.....آق....آ... آ-

  

موتا هق هق گريه امانش نداد تا آخر همه ي آنچه كه 

واالي خان هم هر .  برايش گفته بود، بگويدجوربيجاركولي

دلداريها و . چه مي كوشيد نمي توانست آرامش كند
نوازشهاي واالي خان ، كه ارسو را به سكوت و آرام شدن 

 خواب برد و فرامي خواند، او را در كنار سفره ي شام به
 وقتي بخودش آمده بود كه واالي خان هم سرش به رف ِ

  كوتاه اتاق چسبانده بود و خواب هفت برجسته ي ديوار ِ
  .مي ديدرا پادشاه 

  بامداد هنوز خورشيد پر ِگيسوانش را از پنجره كوچك اتاق 
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٢٨

نگاهي به واالي . به داخل نيافشانده بود كه ارسو بلند شد
مد كه از خواب عميقي كه رفته بود، حيفش آ. خان انداخت
بي سر و صدا بلند شد و سفره شام نيمه . بيدارش كند

  . خورده شان را جمع كرد 
سرو صورتش را شست و داشت موهاي پريشانش را شانه 
مي كشيد كه واالي خان رو برگرداند و طاقباز دست زير سر 

  . نگاهش كرد
ر فكر فرورفته مست نگاه ارسو بود كه چهره ي اندوهبار و د

ي ارسو به شگفتي اش انداخت كه هنوز داستان ديشبش 
تا بخواهد . تمام نشده و يادش آمد كه چه بر ارسو گذشت

  :حرفي بزند، ارسو گفت
 . واستي بيشيم - 
  )بايد برويم( 
 ؟!بوته صخكويا بيشيم ا و - 
 )؟!كجا برويم اين وقت صبح( 
 ! جير ده، ده  - 
 !)جيرده ديگه( 
 ؟ !ه مرگ بزه داره امه راجيرده چي ره؟ مگ - 
 )؟ !جيرده براي چه؟ مگر مرگمان زده( 

  
ارسو يادش آمد كه هنوز همه چيز را براي واالي خان نگفته 

فكر كرد كه بگذارد تا سر وصورتش را بشويد و لباس . است
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٢٩

بپوشد و بين راه همه ي آنچه را كه موتا جوربيجاركولي 
  : به واالي گفتبا اين فكر . گفته بود برايش تعريف كند

. االن واستي راه دكفيم. چي ره يا تره بازين گمه - 
 .واالي جان ويريز ايچي بوخور بيشيم

. فعلن بايد راه بيافتيم. چرا را بعد برايت خواهم گفت( 
  .)واالي جان بلند شو چيزي بخور برويم

  
واالي خان با آن جديتي كه در ارسو ديده بود و سابقه هم 

دش، بي هيچ اعراضي بلند شد و آماده نداشت كه چنان ببين
  :با هم كه راه افتادند واالي خان گفت. ي سفر شد

 ترا يادا شو داره كي جيرده نتانيم بيشيم؟  - 

  )يادت رفته است كه نمي توانيم به جيرده برويم؟( 
  

  :ارسو با شگفتي گفت
خوبام مرا ! مره چوتو تانه يادا شه آخه واالي جان - 

نيم جوز اينكي ونيم بوكياده ولي هيچ كاري نتا
بيشيم جيرده تي مار دس تنهايه اما واستي 

 .خودمانا  فارسانيم
خوب هم ! آخر چطور مي تواند يادم برود واالي جان( 

يادم هست ولي هيچ كاري نمي توانيم بكنيم جز اينكه 
به جير ده برويم بداد مادرت برسيم كه دست تنهاست 

  )و بايد خودمان را برسانيم
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 :خان با پوزخند زوركي اي گفتواالي 
 ؟ !مي مارو دس تنايي - 
 ) ؟!تنهاي بي كمكمادر من و(  

  
ارسو همه توانش را جمع كرد بگونه اي كه بخواهد حرف 

 :آخر را همان اول بزند، گفت
آقاجان پر بكشه جه . آقا جان ده نه سا واالي جان - 

 . امه ميان بوشو داره
ان از ميان ما آقاج. آقا جان ديگر نيست واالي جان( 

 )پركشيد و رفت
  

بي هيچ حركتي ايستاد و به ارسو . واالي خان خشكش زد
چنان وا رفته بود  كه انگار با همه حس و . چشم دوخت

هوش و توانش مي خواست از ارسو بخواهد كه نگويد آنچه 
  . را كه فهميده است

ارسو هم دريافته بود كه واالي خان چه مي كشد و برايش 
نده است اگر همه را بگويد اما در يك لحظه ي بسيار شكن

چشم برهم نهادني با خود فكر كرد كه سرانجام بايد بگويد 
  او حق دارد بداند و بايد هم بداند كه چه بر سر آقاجان آمده 

  دستان واالي خان را ميان دستان خود گرفت و با . است
  :نگاه مهرباني نوازشش داد و گفت
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له مئن ايتا خرس واالي جان، اقاجانا جنگ - 
 .ا كودهنتا آقاجانا باوريد درمانگاه تما. فوتوركست

يك خرس به آقاجان درميان جنگل حمله كرد واالي ( 
 .)تا آقاجان را به درمانگاه برسانند تمام كرد. جان
  

واالي  خان ته دلش خالي شده بود اگر چه مي دانست كه 
مي ارسو پدرش، كاسه گول، را مي گويد اما باز دلش ن

  :با صدايي كه انگار از ته چاه بيايد، پرسيد. خواست باور كند
 ؟ !كويتا آقاجانا گي - 
 )؟!اجان را مي گوييقكدام آ( 

  
مهربانانه اي از آن مي باريد،  با تعجبي كه دلسوزي و ناز

  :گفت
 ! مي پئر كي جنگل نيشه - 
 !)پدر من كه جنگل نمي رود( 

  
حس . ن شدواالي خان از ترديدي كه نشان داد پشيما

جوري كه بخواهد خود را سرزنش كند، با . خوبي نداشت
  :خود گفت

 ؟ بازام من !چه توفير كونه كي كويتا آقاجانا بگه - 

 !ارسو كي ده هيچي. تانم تاب باورم
  باز من ! چه فرق مي كند كه كدام آقاجان را بگويد( 
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  ) ارسو كه ديگر هيچ! مي توانم تاب بياورم
  

بيشتر .  بود كه به جيرده رسيدندهنوز وقت نهار نرسيده
از دور سگ . اهل آبادي در خانه يا سر ِ زمينشان بودند

ِهميشه با وفاي نگهبان از دور پارس كنان كه شادي در آن 
  . موج مي زد بطرف ارسو و واالي خان تاخت زد

، كه ديگر دهي   جوردهي19شامارمادر واالي خان، 

يواره ي گرد ِچاه شناخته مي شد، از روي پاشوران كنار د
بلند شد و چادري كه دور كمرش بسته بود، باز كرد اما تا 
بخواهد آن را جابجا كند چشمش به واالي خان و ارسو  
افتاد، اشكريزان دستانش را بسويشان گشود و بطرفشان گام 

  .   برداشت
واالي خان با همه ي . شامار  نتوانست گريه اش را نگهدارد

. ا جلوي اشكش را بگيرد، نتوانستتالشي كه كرده بود ت
شامار  سر . در آغوشش گرفت. بسوي مادرش، شامار،  دويد

  . بر سينه واالي خان گذاشت و زارزار گريه كرد

سگ ِ واالي خان از شادي سر از پا نمي شناخت و ، 20آموج

ارسو بقچه ي همراه . دورشان چرخ مي زد و دم مي جنباند
سه نفر در . را در برگرفترا زمين گذاشت و هر دونفرشان 

  ميان گريه گاه گاه شامار، تنها پسر . آغوش هم گريستند

                                                 
  مادرملکه= شامار  -١٨
   اموج به  گيليکی از آموختن است يعنی يادگير -١٩
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  :دردانه اش را بو مي كشيد و ميان گريه مي گفت
؟ كي يارستي تي !چره بوشويي اخه.... چره بوشويي - 

  !چره بوشويي چره!ايتا سرمويا كما كونه
چرا رفتي چرا رفتي، آخر چه كسي جرات مي كرد ( 

  !)چرا رفتي چرا!كم كنديك مو سرت 
  

لحظات اندوهبار در عين حال شادي بخشي براي شامار، 
مادر واالي خان، بود و ارسو هم ته دلش شادي آميخته به 

واالي خان هر دو نفرشان را . يك اضطراب كمرشكن داشت
  :در بغل گرفت و گفت

هرچي بوكونيم نتانيم . هرچي بوبو بوبوسته - 
  .ايا تكان نوخورممن ايسام ده جه . واگردانيم

هركاري بكنيم نمي توانيم . هرچي شده شده( 
  )من هستم ديگر از اينجا تكان نمي خورم. برگردانيم

  
واالي خان . شامار دستان ارسو را گرفت و بطرف ايوان رفت

از چاه آب كشيد و در حوضچه ي كنار چاه دست و 
كفش از پا در اورد و لنگه هاي شلوارش . صورتش را شست

ا زانو باال زد و در آب سر حوضچه فرو برد و بر لبه را ت
دورهاي زمين سينه گشاده را چشم دوخت .حوضچه نشست

رو برگرداند . تا چشم كار مي كرد زمينشان مرز مي كشيد
  . چيزي بگويد، اما ديد كه ارسو با مادرش خلوت كرده است
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  :ارسو از شامار بانو پرسيد
 جورده جا چي خبر داري مارجان؟ - 

  از جورده چه خبر داري مادر جان؟( 

 
شامار آهي كشيد و موهايش را از روي صورتش فوت كرد و 

  :گفت
شيمي بوشو پسي، كاسه گول فكر كودي كه  - 

جورده ايسادي، تي پئرام فكر كودي كه شوما 
هاتو  همش داوا بو تا اينكي پالوان . جيرده ايسادي

كياسري كاسه گوله مرايو تي پئره مرا گب بزه يو 
خبر ديپيچسته كي شوما نه جير ده ايسادي نه 

بازين ده هر كي . جور ده بلكي شهر بوشوداريدي
 خو كال كاشتان دوبو

پس از رفتن شما؛ كاسه گول فكر مي كرد كه جورده ( 
. هستيد و پدرت هم فكر مي كرد جير ده هستيد
همينطور دعوا بود تا اينكه پهلوان كياسري با كاسه 

 كرد و خبر هم پيچيد كه شما نه گول و پدر تو صحبت
. جير ده و نه جور ده هستيد بلكه به شهر رفته ايد

  .)سپس هر كسي سر به كار خودش داشت
  :ارسو بي تابانه با اندوه پرسيد

 مي ماره جا چي خبر داري مي ديل هاچين بيرون  - 

  آمون دره ناني چقدر تاسيانه مره جه روزي كه بوشوم
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ل به دلم نيست نمي داني از مادرم چه خبر داري د( 
  .)چقدر دلتنگي دارم از روزي كه رفتم

  
  :هنوز حرف از دهان شامار بيرون نيامد كه واالي خان گفت

  واستي بيشيم آقاجانه خاكه سر - 
  )بايد سر خاك آقاجان برويم( 

  
با اين حرف انگار كه آتشي به پا كرده باشد، شامار دو پا 

  :بلند شد و گفت
ترا ياداشو ! نم چي به چي ايسهايتا پيچه بدا بيدي - 

هاتو . ؟ واستي بيدينيم جورده چي خبر آيه!مگه
  ...نتانيم كي

يادت رفت . كمي صبر كن ببينم چه به چه است( 
. ؟ بايد ببينيم از جورده چه خبر مي رسد!مگر

  ...)هيمنطور كه
  

  :واالي خان با حالتي كه تحكم خاصي در صدايش بود، گفت
مگه هانام . ه خاكه شرها ايمرو شيمي مي پئر - 

  ؟!واستي كسي رافا به سيم
همين امروز سر خاكه پدرم مي رويم مگر براي ( 

  )؟!همين هم بايد منتظر كسي باشيم
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ارسو با شنيدن اين حرف چهره اش از آن حالت سردرگمي 
انگار كه از دهان او  گفته . وچه كنم كردنهايش بدر آمد

چيزي بگويد، شامار و تا خواست  باشد،  رو كرد به شامار
  :گفت
مي ديل هيزارجا نا زاي جان، هرچي شوما بيگيد  - 

  .منام شيمي مرا آيم
هرچه شما بگوييد من . دلم هزار راه مي رود بچه جان( 

  .)هم با شما مي آيم
  

رو كرد به ارسو كه به . واالي خان باسطلي آب كنارشان آمد
  . سر و صورتش آب بزند

تا . سر خاك پدرش بروندبه مادرش گفت چيزي بخورند و
آماده شدن ارسو و شامار، از درازاي ايوان گذشت و روي 

 پايش را نگذاشته بود كه شامار صدايش 21تالراولين پله ي 

  . كرد
واالي خان رو برگرداند اما شامار چيزي نگفت و با سر اشاره 
. كرد كه همه چيز سرجايش در صندوق كنار رختخوابهاست

ارسو سر .  و به ارسو نگاه كردواالي خان لبخندي زد
  .برگرداند و نگران بود اما چيزي نگفت

                                                 
 ت��3ر بخ��شی از اي��وان خان��ه ھ��ای گ��ي3ن اس��ت ک��ه در س��طح ب��ا*تر از -  ٢٠

ايوان و برای نشتن در تابستانھا ب�ويژه پ�ذيرايی مھمان�ان از آن        اس�تفاده 
    talarيزی شبيه بالکنچ. می کنند
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واالي خان از صندوق چوبي لباسهايش، چاقوي شكاري اش 
را براي كار در جنگل از راسته ي چاقوسازان شهر خريده 

لباسش را مرتب كرد و . بود، در آورد و الي جورابش جا داد
سه . اق بيرون آمدندارسو و شامار از ات. از تالر پايين آمد

  .  راه افتادندينفر
در طول مسير تا به گورستان جيرده برسند، مردم با 
نگاههاي اندوهگين اما آميخته به نوعي شادي رضايت بخش 

  .از ديدن واالي خان و ارسو، با آنها برخورد مي كردند
مردم اندكي از اهالي جيرده در . به گورستان رسيدند

. كسي از كسانش ايستاده بودگورستان، هريك سر گور 
واالي خان دنبال مادر را گرفت تا گور پدرش كاسه گول را 

چند دقيقه اي نگذشت كه شامار روي گوري خم شد . بيابد
ارسو اشك ريزان در آعوشش . و گريه و اشك امانش نداد

واالي خان زانو زدو اندوهي در دلش النه كرده بود . گرفت
 احساس كرد چقدر فرو يك لحظه. كه امانش نمي داد

تا كنون حس ِ از دست دادن پدر را آنچنان . ريخته است
تنهايي غم انگيزي در تمام جانش . احساس  نكرده بود

دست در دستانش گذاشت و با او . ارسو كنارش آمد. دويد
هر از گاهي اشك از چشمانش . به گور كاسه گول خيره ماند

  . مي كردمي زدود و باز با واالي خان  همنوايي 
زمزمه اي از شامار بگوش مي رسيد كه مفهوم نبود اما آواي 

واالي خان خم شد مادرش . اندوهگيني از آن حس مي شد
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را در آغوش بگيرد كه صداي زمخت و نا خوشايندي بگوش 
. ارسو سر برگرداند و با دست به پهلوي واالي خان زد. رسيد

ناگاه رها واالي خان مانند فنري كه جمع كرده باشند و 
پهلوان . بطرف صدا سر گرداند. كنند از جا خيز برداشت

رو كرد . جوردهي را ديد كه گردن كشانه بطرفش مي آمد
  :به ارسو كه كنار مادرش بماند و گفت

  .هرچي ببه كاري ناريد. هايا به سيد كاري نوكونيد - 
هرچه كه پيش آيد . همينجا بايستيد و كاري نكنيد( 

 ).كاري نداشته باشيد
  

از كنار ارسو يك قدم برنداشته بود كه پسر بزرگ پهلوان 
جور دهي تكه چوب كلفتي را در دست چرخاند و بطرف 
واالي خان دويد هنوز چوب در باالي سر او تاب مي خورد 

  . كه با مشتهاي واالي خان نقش زمين شد
پهلوان جور دهي ديوانه وار به او يورش برد اما واالي خان  

ادن لنگ پايش را چنان كشيد كه پهلوان با جاخالي د
جوردهي سكندري رفت ولي توانست با جست و خيز 

برگشت و دست در يقه واالي خان . تعادلش را حفظ كند
برد و با دست ديگر مشتي حواله ي صورتش كه واالي خان 
. پهلوان جوردهي را از زمين بلند كرد و باالي سر برد

  : بود داد زدهمچنان كه باالي سرش نگهش داشته
 ؟ ايتا موشكله !آخه به شوما چي اتو شيرابودي - 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

٣٩

٣٩

. دخالت نكونيد به هيشكي ربط ناره! خانوادگي يه
  !دخالت بوكونيد همه تانا كوشم

؟ يك !اخر به شما چه كه اين جور شير شده ايد( 
دخالت نكنيد به هيچ كس مربوط ! مشكل خانوادگيست

  )!دخالت كنيد همه ي شما را مي كشم. نيست
  

رنگ . پهلوان جوردهي را طوري پايين آورد كه بتواند بايستد
مردمي كه در . از چهره ي پهلوان جوردهي پريده بود

گورستان بودند سررسيدند و پهلوان جوردهي و پسرش را 
 . دور كردند

شامار رنگ پريده و اشك الود پسرش را بطرف خود كشيد و 
  . به خاك پدرش قسم داد كه دست از دعوا بكشد

واالي خان نگاهي به مادرش كرد انگار تمام اندوه دنيا را در 
  بيم اينكه . چشمانش جمع كرده بودند

باليي سر مادرش و ارسو بيايد، آرام گرفت و به آنها 
  .اطمينان داد كه كاري نكند

  
سكوت گورستان در يك لحظه چنان بهم خورده بود كه هر 

آرام . ستان هستندكسي در آنجا از ياد برده بود كه در گور
. رام اضطراب و فريادها جايش را به سكوت گورستان دادآ

ارسوهمراه با شامار بلند شدند و بيقرار راه افتادند تا هرچه 
  .زودتر به خانه برگردند
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خبر ها دهان به دهان گشت و به گوش گوالز جوردهي  
مادر ارسو، گلنسا بانو تنور را از هيزم پر . پدر ارسو رسيد

 بود و به تراشه ي چوبي كه براي گيراندن هيزمها در كرده
گوالز، پدر ارسو به او نزديك . دست داشت خيره شده بود

  :تا بخواهد حرفي بزند، گلنسا بانو گفت. شد
مي ديل مي زاكه ره پر زئن دره چره ايتا كار  - 

 نوكوني مي زاكا بيدينم

دلم براي بچه ام پر مي كشد چرا كاري نمي كني كه  ( 
  )ه ام را ببينمبچ

  
سرخم كرد تا هيزم را بگيراند با اندوه تلمبار شده در دلش 

  :به آهي فرياد كرد و گفت
اتو كي نشا قايما . هرچي فكر كونم هيجا نرسم - 

دوزي نوكوده مي زاي كي واالي خانا دوست . بون
داشتي بوشو اونه مرا اسايام كي ده هونه مرا زندگي 

يا بوشو ! ؟ هيچي!يمچه تانيم عوضا كون. كودان دره
 !مي زاكا باور يا كي من شم مي زاكه دونبال

اينطور كه . هرچه فكر  مي كنم به جايي نمي رسم( 
واالي . بچه ام دزدي نكرده كه. نمي شود مخفي شد

خان را دوست داشت با او هست  و با او هم زندگي مي 
يا برو بچه ام ! ؟ هيچ!چه را مي توانيم عوض كنيم. كند
  .)ور يا كه من مي روم دنبال بچه امرا بيا
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گوالز خشم و اندوهش را يكجا  جمع كرد و خواست داد 
بزند اما دلش نيامد كه گلنسابانو را در شرايطي كه هست، 

 :بيشتر برنجاند، با صدايي كه از ته چاه در بيايد، گفت
واستي ايتا را . هاتو تره بي نوخون ارده سابستاندري - 

 ؟!دومه دانا دوديم يا نهبيافيم كي بتانيم مر
بايد . همينطور براي خودت مي بري و مي دوزي ( 

  ؟!راهي بيايم كه بتوانم دهن مردم را ببندم يا نه
  

گلنسابانو نتوانست اشكش را پنهان كند، بحالت نيم خيز 
ايستاد و با گريه غم انگيزي كه نفرت و مهرباني را با هم 

 :داشت، گفت
ري بوكوني مردومه دانا هركا. مردوما چيكار داريم - 

هايچن انه اونه گوزه گبانا نوا گوش . نتاني دودي
 !هرچي كي خايه ببه ببه. من مي زاكا خوايم. دان

هر كاري بكني دهن مردم را . با مردم چه كار داريم( 
بيهوده چرت و پرتهاي اين و آن را . نمي تواني ببندي

د هر چه مي خواه. من بچه ام را مي خواهم. گوش نكن
 !)بشود، بشود

  
گلنسابانو هيزمها را گيراند و به . گوالز گوشه ي تنور نشست
فاصله تنور با جاييكه مي شد . شعله هاي آتش خيره شد
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نشست بخشي برجسته داشت و ديواره ي تنور با گل رس 
آميخته به ساقه ي برنج خرد شده صاف و مرتب كرده 

ودند كه از باالي تنور طاقچه مانندي درست كرده ب. بودند
كبريت و فانوس بگير تا جعبه هاي چاي و قند و شكر  

كناره ي تنور هم گيره اي بود كه هر ازگاهي . گذاشته بودند
گلنسا بانو آتش داخل تنور را جابجا مي كرد و ديگ برنج و 
خورشت را كه بر سه پايه ي فلزي قرار داشت مي پاييد تا 

يج و منگ مانده گوالز گ. جوري دلبخواهش بود آماده شود
دلش بي . فكرش به هيچ چيز راه نمي داد. بود كه چه بكند

تاب ديدن ارسو بود اما راهي نمي يافت كه بتواند او را به 
 .خانه بياورد

شب در همان سكوتي سر مي كردند كه ارسو بامداد پيش 
شب به نيمه رسيده بود وسفره . از آن از خانه گريخته بود
گلسنا بانو  آشفته تر از آن .  بودي شام  هنوز جمع نشده

. بود كه بتواند به نظم و ترتيب هميشگي اش در خانه برسد
شب و سكوت و خاموش در كنار هم بودند و درونشان 

  .آشوبي برپا بود
مرغ و . در سايه روشن آفتاب بامدادي، در ِ النه باز شد

خروس هاي خسته از شب طوالني، همراه با جوجه هاي قد 
بال كشيدند و دنبال گلنسا بانو كه كاسه ي مسي ِ و نيمقد 

پيشاپيش خروس . پر از دانه با خود داشت راه افتادند
  جلودار همه ي مرغ و جوجه ها سينه كشيد و هيچ يك را 
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  . براي پيش افتادن راه نمي داد
گلنسا بانو رفت و رفت و رفت تا رسيد به جاي هر روزه  

مرغ ها و جوجه . د، ايستادكنار  پرچيني كه تا كمر مي رسي
ها سر و دست مي شكستند و از كت و كول همه باال مي 

ميدان دار اين ازدحام گرسنه، خروس با هيبت . رفتند
ژنرالي با يك لشكر گرسنه كه از النه بدر آمده بودند، دانه 
ها را با صداهاي هشدار دهنده اي كه مزاحم دانه چيدنش 

ر بلند مي كرد به تاب تاج نشوند، مي چيد و هر از گاهي س
دانه چيدن . قرمز پهني كه باالي سرش جوالن مي داد

جوجه ها و مرغهاي حريص وقتي به اوج خود رسيده بود 
كه خروس، شكم سيري از عزا در آورده بود و باالي پرچين 

  .رفته و آواز بلندش را سر داده بود
گوالز جور دهي  آفتابه بدست از پشت خانه آمد و در 

فوني بامدادي  قدقد و قوقولي قوقو، دست و صورتش را سن
به آب خنكي داد كه از سطل بيرون مي ريخت و كرده خاله 

 را حايل دهانه چاه كرده بود تا اگر خروس پيدايش شد و 22
  .مرغها را از دانه چيدن باز داشت، حسابش را برسد

گلنسا بانو هنوز در تب و تاب مرغ و خروس و ظرفهاي 
  :از ديشب بود كه گوالز گفتنشسته ي 

                                                 
٢١-    

kardekhale ک�رده خال��ه در گيلک��ی ب�ه چ��وب بلن��دی گفت�ه م��ی ش��ود ک��ه  
   يک سر آن بشکل عدد ھفت است و با آن آب از چاه می کشند
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   آتش بوكونم؟23كال - 
  )اجاق كوچك را روشن بكنم؟( 

  
ا بانو تشت كوچك مسي را كه خمير برنج در آن زير نسگل

گلنسابانو شروع به پختن نان .  دستمالي پوشيده بود، آورد
اولين نان كه آماده شد در جلوي گوالز .  كرد24كشتا

 بودند و مشغول صبحانه شان. چاي ريخت. گذاشت 
  .حواسشان به همه جا بود و هيچ جا هم نبود

گوالز به درخت صنوبري كه در مقابل ايوان خانه قد كشيده 
بود، خيره نگريست جوري كه در دريايي از فكر و خيال 

دلش به اندازه همه ي . با خود كلنجاررفت. غرق شده باشد
دلتنگي ي . دلتنگيهاي زندگي اش براي ارسو تنگ شده بود

  . رشكني كه خشم كوه آواري را در جانش هوار مي كردكم
در . با خودگفت هرچه بادا باد، برود و ارسو را بخانه برگرداند

همان هنگام خشم گرفت از ارسو كه همه اش را وا گذاشت 
و پشت كرد به همه ي آنچه كه مي بايست قدر مي شناخت 
اما وقتي نگاهش به گلنسا بانوافتاد كه چنان آشفته و 
اندوهگين به شعله هاي آتش خيره مانده بود، چند و چون 

                                                 
٢٢-  

kaleh  کله،  اجاق کوچک گليست که در شمال اي�ران  از آن مانن�د تن�ور  
   کوچک  آشپزی استفاده می کنند 

٢٣  -  

kashta nan  کشتانان يا نان کشتا، خولف�انون، ن�وعی ن�ان محل�ی گ�ي3ن 
  .است که با آر د برنج پخته می شود انواع مختلف دارد
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هر چه مانده بود بيتابي و . جدال درونش را به هيچ، باد داد
  .دلتنگي براي ديدن ارسو بود

ناگهان گلنسا بانو در ميان سكوتي  كه هردونفرشان از آن 
  :بجان آمده بودند، به صداي بلندي گفت

مرا زندگي ؟ واستي اينفره !آخرش چي وا بوبوبي - 
؟ چي بهتر كسي مرا كي خودش !بوكودي بي يا نه

  !دوست داشتي زندگي كودان دره
؟ بايد با يكي زندگي مي كرد !آخرش چه بايد مي شد( 

  !؟ چه بهتر، با كسي كه دوست داشت زندگي كند!يا نه
  

تا خواست چيزي بگويد، پهلوان جور . گوالز نگاهش كرد
هنوز پاسخي . ا زددهي از آنسوي پرچين گوالز را صد

 25ته۟◌ بلنشنيده بود كه واالي خان همراه با ارسو، چوبهاي 

نزديك نشده بودند كه گلنسابانو سر و سينه .را كنار زدند
  .  زنان، پا برهنه بطرف ارسو دويد

گوالز چنان غافلگير شده بود كه هيچ حركتي نتوانست 
. بلند شد و پاي ستوني كناره ي ايوان سرپا ايستاد. بكند

. براي اينكه بتواند روي پايش بايستد، به ستون تكيه زد
قلبش بشدت مي زد و بزور اشك ِآميخته به خشمش را نگه 

  . مي داشت
                                                 

 Balte
٢۴   

بلت��ه چوبھ��ای افق��ی درازي��ست ک��ه ب��ر دو پاي��ه ی عم��ودی ق��رار م��ی گيرن��د و 
 .دروازه خانه ھای روستايی در شمال را تشکيل می دھند
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هردو چنان . گلنسابانو و ارسو يكديگر را در آغوش گرفتند
گريه مي كردند كه شوق ديدارشان بيشتر از آن حس مي 

الي خان ميان وا. شد تا اندوه و سرزنش فرار ارسو از خانه
گوالز و ارسو و گلنسا بانو ايستاده بود و از هر حركت يا 

  . حرفي وا مانده بود
. پهلوان جور دهي آنسوي پرچين قادر به هيچ حرفي نبود

 كه يكي از معتمدين جوردهي ها و  كياسري26كياملك

جير دهي ها بود، سوار بر اسب به پهلوان جوردهي رسيد و 
 كه خيره به ارسو و گلنسا بانو پس از لحظه اي. مكث كرد

شگفتزده نگريست، لبخندي زد و از همانجا گوالز را با 
  :خوشرويي صدا زد و گفت

 ؟ اقامهمان نخايي جوردهي - 
  )مهمان نميخواي آقاي جوردهي؟(

گوالز كه هاج و واج مانده بود، لحظه اي دنبال كلمه اي مي 
اشد، با صدايي كه خودش را يافته ب. گشت كه چيري بگويد

  :گفت
شوما . بفرما كياملك خان، شيمي خودتانه خانه يه - 

 .صابخانه ييد. كي مهمان نييد
شما كه . بفرما كياملك خان، خانه خودتان است( 

 .)صاحبخانه ايد. مهمان نيستيد
  

                                                 
  در اشکور، از روستاھای تاريخی گي3ن تکياملک نام يکی از امرای مق -٢۵
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كياملك كياسري پرچين را دور زد و از بلته ي باز خانه 
ي اسبش را پشت خانه در فاصله ا. گذشت و وارد حياط شد

از طويله به درخت چنار بست و سرفه كنان بطرف گوالز 
  .رفت

ارسو و گلنسا بانو دستي به چشمهاشان كشيدند و با چهره 
اي شاد و خيس از اشك با كياملك كياسري دست دادند و 

واالي خان هنوز چيزي نگفته بود كه . احوال پرسي كردند
 كياملك بطرفش رفت و او را در آغوش كشيد و از پدرش،

  . كاسه گول، به نيكي گفت
گوالز كه از ايوان به حياط خانه آمده بود، به جمع آنها 
پيوست و با ميرشاهرخ كه هنوز دستش در ميان دستان 

موقع دست دادن، . واالي خان بود حال و احوال كرد
كياملك دستان واالي خان را در دستان گوالز گذاشت و 

  :گفت
شيمي سايا . شوما ده كاسه گوله جيگا ايساييدي - 

  .دريغ نوكونيد
سايه خودتان را دريغ . شما بجاي كاسه گول هستيد( 

  )نكنيد
  

گوالز كه از حركت غيرمنتظره ي ميرشاهرخ جا خورده بود 
و انتظار آن را نداشت، چنان شد كه مشكل چه كنمهايش 
حل شده باشد بگونه اي كه  انگار كوهي از دوشش برداشته 
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نه جلو داد و واالي خان را در باشند، قد راست كرد و سي
  . آغوش كشيد

واالي خان همچون كودكي در آغوش گوالز چنان زيرگريه 
گوالز تالش مي كرد آرامش . زد كه شانه هايش مي لرزيد

ارسو و گلنسا بانو كه پيش فرضهايي از رو در رو شدن . كند
واالي خان و گوالز داشتند از اينكه برخوردشان ممكن بود 

اشد اال در آغوش هم رفتن گوالز و واالي خان، همه چيز ب
  . ننفس راحتي كشيدند

پهلوان جور دهي دستي به . همه بطرف ايوان خانه رفتند
شانه ي واالي خان زد و آشتي جويانه چيزي گفت اما كسي 

  . نفهميد كه چه بر زبان آورده بود
شايد همه پذيرفته بودند كه با شاخ شانه كشيدن مشكلي از 

ت حل نمي شود و با اين برخوردي كه كياملك اين دس
از . كياسري كرده بود، جاي هيچ كار ديگري نمي گذاشت

طرفي گوالز به كسي امان نداد چيزي بگويد يا حركتي كند 
اال اينكه بدنبال او بطرف تالر رفتند و هريك گوشه اي جا 

  .گرفتند
ده گلنسابانو و ارسو راضي تر از هر كسي، شادمانه، براي آما

  . رفتند27كردن  قلنهاري
  

                                                 
قلنھار ھمان غذای پ�يش از نھ�ار اس�ت ک�ه در گ�ي3ن ب�ويژه وق�ت کاش�ت  -٢۶

  قبل از نھار= قلنھار . شالی رسم است
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  گيآلماردان

  فصل دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

سرباال كرد و به شاخ و بال درخت گردو كه افشان و شاخه 
به سايه روشن . شانه كشان، قد كشيده بود، چشم دوخت

مدتها در باغ بادام كه . جنگلي  آنسوي خانه شان خيره شد
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بود به آن نرسيده بود و علفهاي هرز شيره زمينش را مكيده 
بودند، چولي، سگ هميشه باوفايش، دنبال كالغها پارس 

  . مي كرد و نمي گذاشت جايي آرام بگيرند
گنجشكها دسته دسته سروصدا كنان پر مي كشيدند و 

مترسك با آن لباس پاره پوره . گوشه اي بزمين مي نشستند
كاله حصيري اش وا . ده بود كه چپه شوداش چيزي نمان

رفته و وسط آن پاره شده بود و تا پايين چهره ي سياه شده 
هر لحظه احتمال آن داشت كه روي . اش پايين آمده بود

  . زمين ولو شود
طناب درازي كه يك سر آن به درخت آلوچه و يك سر 

وصل بود و وسط آن قوطي حلبي    28به كوتامآن ديگر 
مي كه با تكان دادن طناب، ايجاد سر و صدا  وآهن پاره

گويي سالهاست كسي تكانش نداده و . ، آويزان بودكردند
هيچ صدايي از آن ته دل پرنده ها را خالي نكرده است، 

ش مي دادند بغض  تكانكه اگر وارفته كمان كرده بود چنان
كه  همه ي فراموش شدگي هايش را چنان خالي مي كرد 

خورد بويزان به آن، سگ نيز جا آبي ِ ازسروصداي قوطي حل
  .  درآيدو پارس اش در 

اين طناب هم مانند زمين باغ كه آيش نشده بود، انگار از 
ياد رفته باشد، رنگ و رويش رفته و هر آن، امكان پاره 

                                                 
٢٧  
کوتام، چيزی شبيه آ*چيق است که برای نگھبانی از باغ ي�ا ش�اليزار بط�ور  

 kootam.موقت درست می کنن
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با بي حوصلگي چشم چرخاند و به پاي درخت  .شدنش بود
 تاليه ، همين درخت گردو را كه درختچه . گردو رسيد

نازك و بي رمقي بود، با شادي كودكانه اي در دست گرفته 
بود و وسط چال نگه داشته بود تا با خاك، پاي آن را پر 

با وسواس مي گفت برگهاي پوسيده را هم با خاك . كند
چنان مي گفت كه حس مي كردي جان . قاطي كن و بريز

  .درخت به جان او بسته شده بود
با غرور دلنشيني نگاه لبخندي زد و تنومندي درخت را 

  :كردوگفت
اسا  بيدين . تو هوني كي ايتا تره پايه يام نوبوستي - 

 !چي بوبوسته داري
حاال ببين چه . تو هماني كه يك تركه هم نمي شدي( 

  !)شده اي
  

دستهايش را از هم گشود و تا عمق يادهايي كه خيال مي 
سپس لبه هاي كت پشمي اش را كه . آهي كشيدرماند، 

داس هميشه با خودش .  و جنگل مي داد، كنار زدبوي علف
را به كناري نهاد و كمر بند شلوارش را كه شل شده 

شلوارش را باال كشيد و لنگه هاي شلوار را . بود،سفت كرد
قد راست كرد . در چكمه ي الستيكي اش بيشتر فرو كرد

وسينه جلو داد چنانكه انگار غرور همه ي انچه در 
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باد و بار آاز ويراني تا به گذر سالهاي نظرگاهش نشسته بود، 
  .ديدادن، مي چش

 يك سوي نگاهش خانه ي بلند پدري، با آن تالر دراز با 
نرده هاي چوبي كه هنرمندانه نقش شان داده بود، مانند 
سينه ي ستبري زير گوشواره هاي آويز باالي رف ِ تالر، 

ا  كه بر رديفهاي موازي ِ از يك ستون تخودنمايي مي كرد
 آويزان بود كه در آن كدو و خربزه جا 29ستون ديگر، گرَك

خوش كرده بودند و ريسه ي سير و پياز در جاي جاي بين 
  .ستونها آويزان بود

 بود كشيدهبام خانه با نُك تيز و قله مانندش سر به آسمان  
و دامنه ي آن بسان دشت ِپايين كوه، براي گستردن تا نيمه 

لهاي شمعداني روي نرده هاي گ.ي تالر پايين آمده بود
اتاقهاي مهمان، در بسته با سكوت . چوبي رديف شده بودند

مالل آورشان، ازدحام شادي بخش مهماني را حسرت مي 
همه خانه نيز گويي خيال مي چيدند و يادها را . كشيدند

  . ورق مي زدند
خط كناره پرچين را كه  دراز تا آنسوي زمين كشيده شده 

چند قدم برنداشته بود . ع كرد به قدم زدنبود، گرفت و شرو
كه چشمش به چوب دستي اش افتاد كه ميانه توده ي انبوه 

                                                 
قه برنج است که برای آويزان کردن ظروف گ;ی  آويزھای بافته شده از سا٢٨
، ھندوان;;ه، خرب;;زه اس;;تفاده م;;ی کنن;;د ک;;ه در گيلک;;ی ب;;ه آن گ;;رک م;;ی )گم;;ج( 

 garak -گويند
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همان چوب دستي اي كه . بيشه مانند تمشكها لم داده بود
  .  گراز را بارها از باغ  رانده بودبا آن 

پدرش، واالي خان، وقتي با ارسو از جورده برگشته بودند، 
پريشان و بيقرار، آمدنشان .  نداشتشامار، مادر بزرگش رمق

وقتي چشمش به آنها افتاد كه با هم . را انتظار مي كشيد
بگو و بخند بلته ي خانه را كنار زده بودند و از باريكه ي 
صاف و بي علف ِ تا سرسراي خانه مي آمدند، نفس راحتي 

  :كشيد و پا برهنه از پاگرد پله به حياط خانه آمد و گفت
 تورا بون دوبوم چره اتو دئرا واي كي ده پاك - 

ده هاچين ! ؟ خوش خبر بي بي!چوتو بوبو! كوديد
  !مي ديل بيرون آمون دوبو

واي كه ديگر داشتم ديوانه مي شدم چرا اينقدر دير ( 
  ! ؟ خوش خبر باشي!چطور گذشت! كرديد

  !)دل به دلم نبود
  

واالي خان با خنده مهربانانه اي دست بر شانه ي مادر 
  :تگذاشت، گف

هيزار ! همه چي رافا ايسابوم مگه هاني كه بوبوسته - 
هرچي . ارسو هامما تره گه. فكرو خياله مرا بوشوبوم

  .خوايي هونا واورس
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هزار فكر و . منتظر همه چيز بودم مگر هميني كه شد( 
. ارسو همه چيز را برايت مي گويد. خيالم بود كه رفتم

  )هر چه مي خواهي از او بپرس
  

پر نقش و نگار شامار دل به دست باد داده دامن شليته ي 
ارسو دست دور . بود گويي به رقص باله خرامان نشسته بود

همچنانكه او را .  حلقه كرد و صورتش را بوسيدشامارگردن 
  . بخود مي فشرد، شانه به شانه بسوي ايوان خانه رفتند

واالي خان روي كُنده ي درختي كه سرير ِ بانگ قوقولي 
ارسو سطل . حگاه خروس شان بود، نشستقوقوي هر صب

آب را كه از چاه كشيده بود، پيش پاي واالي خان گذاشت 
  :و گفت
   ايتا اب بزن ايمرو خيلي شانس باورديمديم پراتي  - 
به سرو صورتت آبي بزن كه امروز خيلي شانس ( 

  )آورديم
  

سپس خنده ي شاد و دلنشينش را سر داد كه با آن، 
.  از آمدنشان را به آب دادسكوت و دلشوره هاي پيش

كشكرت پركشان سر رسيد و روي دامنه ي بام خانه 
را بدنبال داشت شامار آواز كشكرت ناز مهربانانه ي . نشست

كه دست از هم گشوده بود و گويي با آغوشي كه بخواهد 
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كشكرت را در خود بگيرد، به صداي هميشه گيراي تا عمق 
  :جان واالي خان، گفت

  !خوش خبر بيبي. كشكرتخوش خبر بيبي  - 
  !)خوش خبر باشي. خوش خبر باشي كشكرت( 

  
واالي  . ارسو با لبخند معني داري به واالي خان نگاه كرد

خان بي خبر از چنان نگاه ارسو، همچنانكه به آن فكر مي 
و يك مشت اب به صورتش  كرد، دست در سطل آب برد

  : گفتشامار از روي ايوان واالي خان را صدا زد و. پاشيد
روخانه كني ره ايلجار راه . ميراب تره واورسه يي - 

 .  تاوه دان دره بازام
ميراب دنبال تو مي گشت و براي اليروبي رودخانه باز ( 

 .)مي خواهد يك گروه ياوران راه بياندازد
  

بي آنكه منتظر پاسخ واالي خان بماند يا او چيزي بگويد، 
 :ادامه داد
هاچين باده مانستن عومر . چوم بزني سال دواره -

  .خانه خراص هيشكسه رافا نه سه. شوندره
عمر مثل باد . چشم برهم مي نهي سال تمام مي شود(

  .)خانه آباد منتظر هيچ كس نمي ماند. مي گذرد
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سكوت شب فرا . صداي پرنده اي نبود. شب سر رسيده بود
مي رسيد و سايه هاي غولپيكر شبانه ي درخت و پرچين و 

ا فضاي روبروي خانه را به حضور شبانه شان باغ مي رفت ت
صداي گاو از طويله گاه گاه چنان بود كه شامار . فتح كنند

  :به اعتراض مي گفت
  ! چيسه تره آخه حايوان - 
  !)چه ات است حيوان( 

  
همه . واالي خان با نگاه شامار، بلند شد و سري به طويله زد

در همه كار، چيز به راه بود اال ورود نا هنگام آموج ِ فضول 
واالي خان . به درون طويله كه گاو را به اعتراض كشانده بود

تكه . در طويله را بست و سگ را به النه خودش كيش كرد
استخوان ماهي و ته مانده ي شام شب را كنار النه ي سگ 

دم جنباندن سگ و . گذاشت و دستي به سرش كشيد
 كه بيرون آوردن زبان درازش، واالي خان را مجاب كرد

  . خوش بحالش است
بامداد با صداي پي در پي قوقولي قوقو فرارسيده بود و 

سايه ها ي غولپيكر، ابهت . خواب شبانه به آخر رسيده بود
شان را باخته بودند و بر بال شب نشسته، به سرزمين شبها 

ارسو هيزمها را روي هم گذاشته بود و تنور را . رفته بودند
رنج مانده از شام شب را همراه با شامار ديگ ب. گيرانده بود
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واالي خان سطل آب را . سفره صبحانه كنار تنور گذاشت
  .برداشته بود و دست و صورت مي شست
شامار شير دوشيده . به چشم برهم نهادني صبحانه آمده شد

شده صبح را كه گوشه ي ايوان گذاشته بود براي صبحانه 
صداي مشغول خوردن صبحانه بودند كه . شان جوشاند

  . ميراب از انتهاي باريكه راه ورودي خانه بگوش رسيد
  :شامار گفت

واستي ! ويري تي گاب بزا داره. ويري واالي جان - 
  .بيشي روخانه كني

. بلندشو كه گاوت زاييده است. بلند شو واالي جان( 
  )بايد براي الي روبي رودخانه بروي

  
.  اه افتاد همراه با ميراب خان ر 30واالي خان با داس و گرواز

به گروه ايلجار كه رسيدند،  گوالز و پهلوان جوردهي را ديد 
  . كه در صف اول ايلجار ايستاده بودند

رودخانه وآبياري يكي از چالشهايشان در هر فصلِ آب و  
گاه دعواها بر سر تقسيم آب در جورده و جير ده . كاشت بود

به چنان خونين مي شد كه ماه ها به درازا مي كشيد و 
   و ورزا جنگ و حتي )برمبران(مراسم كشتي گيله ماردان

  .  هم كشيده مي شد31آبريزانجشن 
                                                 

٢٩ garvaz گرواز نوعی بيل است که بخ�ش فل�زی آن م�سطح و ب�دون خ�م
مانند بيل معموليست که گي3ن برای شخم زدن ب�اغ و مرزگ�ذاری ش�اليزار و 

  . و آبراھای آبياری زمين کشاورزی بکار می رود*يروبی رودخانه
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سالي كه دعواي جيرده و جورده قرباني گرفته بود، جير 
دهي ها در سراسر رودخانه پيشتر از جوردهي ها وطن 
كرده بودند و جور دهي ها جرات نداشتند به رودخانه 

  كياسريكياملكي ه همان سال به واسط. نزديك شوند

برنامه آشتي كنان گذاشتند و به قهر خونين هر دومحله 
  .خاتمه دادند

واالي خان در ايلجار اين سال هم مي رفت كه موضوع 
پنهان تنش بين دو محله شود اما مرگ كاسه گول،  پدر 
واالي خان و آشتي اي كه گوالز با واالي خان كرده بود، آب 

  . توانست شر به پا كندبر آتشي ريخته بود كه مي 
وقت قلنهار رسيده بود كه دسته اي از زنان جورده و جير 
ده با در دست داشتن زنبيل هاي غذا در ميان علفهاي 
خيس صبحگاهي كه در تابش آفتاب درخشش خيره كننده 

ميانشان گلنسابانو همراه با شامار . اي داشتند، پيداشان شد
واز دسته جمعي زنان را  هم راه مي رفتند و آةشانه به شان

   . واخوان مي كردند

                                                                                 
جشن ابريزان يکی جشنھای آيينی و باستانی است ک�ه در گ�ي3ن برخ�ی  - ٣٠

در اي�ن ج�شن ب�ا برپ�ايی ش�ادی و س�رور .ھنوز اين جشن را برگزار می کنند
و رف��تن در رودخان��ه و آب پاش��يدن ب��ه ھ��م و ش��ادمانی ک��ردن، آب را گرام��ی 

اي���ن ج��شن کھ���ن . ن��ی آن در س���ال پ��يش رو م���ی کنن��دداش��ته و آرزوی فراوا
ايران���ی پ���س از حمل���ه اع���راب ب���ه اي���ران، ب���ه نمادھ���ای خراف���ی و باورھ���ای 

  .اس3می آلوده شده است
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 كنان دست از 32اوييمردان جورده و جير ده با ديدن زنان، 

گروه زنان كه . كار كشيدند،  به شانه ي رودخانه آمدند
نزديك ونزديكتر شد، آوازشان بيشتر اوج گرفت و نيمه ي 
هر آواز زنان را، دسته مردان دنبال مي كردند و نيمه بعدي 

واگويايي آواز . را به شور و دست و پا كوبي مي خواندندآواز 
ب، سوي آايلجار چنان بود كه گويي جاري ِ پر خروش 

  . شاليزار  سر ريز مي شد
شامار خوش خوشانه زنبيلها را باز كرد و . گرد هم نشستند

چند نفري همراه با واالي خان دور سفره ي او لقمه 
را در دهان نگذاشته گوالز هنوز لقمه ي اولش . برداشتند

  . بود كه هاراي زدن گلنسابانو همه را به سكوت وا داشت
  :گلنسا بانو در يك غافلگيري دور از انتظار همه، گفت

 كني پسي، همه امي خانه باييد مهماني ايتا نهروخا - 
  !جشن داريمي

پس از اليروبي رودخانه همه به خانه ي ما بياييد ( 
  )جشن داريم

  
شامار  تنها كسي . ه اي به گلنسابانو كردگوالز نگاه پرسان

واالي خان . بود كه از حرف گلنسابانو غافلگير نشده بود
وقتي خونسردي مادرش، شامار را ديد، شصتش خبردار شد 

  . كه با هم برنامه اي چيده اند

                                                 
   Oii اويی صدای شادی و حضور است ٣١
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چون شامار به گلنسا بانو گفته بود كه . همانطور هم بود
نمي خواهد . ينددلش مي خواهد عروسي واالي خان را بب

رزوهايي كه براي آگلنسا بانو هم از . حسرتش را داشته باشد
 گفت و سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه در ،ارسو داشت

خانه ي گلنسابانو مهماني بزرگي بدهند و همه ي جيردهي 
  .ها و جوردهي ها را دعوت كنند

اليروبي رودخانه كه همه ي جوردهي ها و جيردهي ها 
  . هم كار كرده بودند، به پايان رسيددوشادوش 

گروه نقاره . روز مهماني در خانه گوالز همه جمع شده بودند
و سورنا با نواي بزم آفرين و شاد خود، تمام جورده را پر 

  . كرده بود
م شراب را از گوالز، از پهلوان جوردهي خواست كه با او خُ

را به گلنسابانو تشت مسي بزرگش . انبار پشت خانه بياورد
گوالز داد تا خم شراب را ميان آن بگذاردو پهلوان جوردهي 

 چنان خم شراب را بلند كرد و به ميان جمع آورد كه ،هم
صداي اويي ي همه بلند شدو خم شراب را در تشت مسي 

  . گذاشت
ارسو و واالي خان در يك سوي ايوان روي پاگرد پله ي تالر 

ستادند و مهمانان كه بيشتر به يك نردبان شباهت داشت، اي

 گوش دادند اما براي كياملك كياسريبه حرفهاي گوالز و 

  . خوردن شراب اين پا آن پا مي كردند
  جشن زندگي ارسو و واالي خان بدينگونه برگزار شد و 
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گلنسا بانو همراه با شامار يك پاي رقص دست جمعي بودند 
 همه دست كوبان و ،هرگاه كه صداي نقاره بر مي خاست

  . همراهي مي كردندبا آن كوبان پاي 
دختران و پسران جورده و جير ده در رديف نخست مردمي 
بودند كه در حياط خانه دايره زده بودند و با نواي نقاره و 

دلدادگي  ها و دلبري . سورنا مي خواندند و مي رقصيدند
  .هاشان مزه ي دلنشين جشن زندگي ارسوو واالي خان بود

و شعله هاي آتش كه از هيزم تلمبار شب به آخر رسيده بود 
.  كم و كمتر شد، همه جا را روشن كرده بودشده در حياط،

پهلوان جوردهي كه مست كرده بود، بناگاه عربده اي كشيد 
گوالز و كياملك كياسري . كه حاضران را به وحشت انداخت

. از روي نرده چوبي ايوان پريدند و به ميان جمعيت آمدند
كارد بزرگي در دست داشت و واالي خان پهلوان جور دهي 

  . و گوالز را سرزنش مي كرد
از ميان حرفها و سرزنشهايش بر مي آمد كه مي خواسته 

 كياملكخودش به . ارسو با پسر بزرگش عروسي كند
كياسري گفت كه حتي حاضر شده بود پس از فرار هم، 
ارسو را خودش پيدا كند و بياورد تا جشن عروسي با پسرش 

وقتي به اينجاي حرفش رسيد، عربده اي . رگزار كندرا ب
  .كشيد و بفرياد كه همه چيز را بهم مي ريزد

واالي خان امان نداد و پهلوان جور دهي را چنان گرفت و 
بر زمين كوبيد كه فرصت هيچ كاري نه به مردم و نه به 
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ديري نگذشت كه مردم آنها را از هم . پهلوان جور دهي داد
لوان جوردهي را كت بسته به پشت خانه دور كردند و په

  .بردند
گاه در گوشي پچ . لحظه اي سكوت همه خانه را در برگرفت

واالي . مهماني به هم خورده بود. پچهايي شنيده مي شد
ارسو كنارش خشكش زده . خان روي پاگرد پله نشسته بود

 چنان گيراند كه در رااندوه در نگاهش، سورنا نواز . بود
آغاز كرد كه همه اي شب، ناگاه نواي شادي سكوت سنگين 

  . كشاندرا از جا كند و به وسط حياط خانه 
دايره اي به سرعت چشم برهم نهادني تشكيل شد و رقص 
شادمانه زنان با دامنهاي رنگين و پرگل شليته با همراهي 
مردان پرشور جيرده همه ي آنچه كه پيش آمده بود و 

، به شادي و خنده و پهلوان جوردهي مسبب آن شده بود
  . پايكوبي بدل كرد

گوالز جوردهي با گنسابانو به ميان دايره آمدند و رقـص آن            
دستهاي ارسو بـسوي    . ديدو، ارسو را نيز به جمع خود كشان       

واالي خان هم بلند شد و بازو به بازوي . واالي خان دراز شد
  . گلنسابانو با نواي نقاره و سورنا قاسم آبادي رقصيدند

  ز با اشاره به كياملك كه سبوي شراب را برساند، در گوال
   مي مي كوبيد ومي زد و پا  دست ، خودانبوه مهمانانِ

  . خواند
  كياملك با سبوي شراب رسيد و نوش نوش گويان 
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ارسو شراب از واالي خان گرفت، نيمه اي از .  سركشيدند
 او به واالي خان برگرداند وبا عشوه اي دلبرانه، آن نوشيد و 

 به ارسو نشان چون دلشده اي نازكشاننيز نيمه ديگر را 
  . سر كشيد و تا ته رفت

آتش هيزم كه دوباره گيرانده . شب از نيمه گذشته بود
آخرين سيخ كباب ازون برون . بودندش، كم و كمتر مي شد

 جوربيجاركولي روي آتش گرفته بود، به كياملك موتاكه 
  . رسيد

سرخي آسمان خبر از گريز شب . ودچيزي به بامداد نمانده ب
شامار به ارسو  رو كرد و . داشت و كوچ سايه هاي هراسناك

  :گفت
. وااليام بوگوكي ده بيشيم. زاي جان ده بيشيم - 

  .هامه بوشو داره ده
همه . واالي را هم بگو كه برويم. .برويمر بچه جان ديگ( 

  .)رفته اند

  

ر  روي تالجوربيجاركولي موتا و كياسري كياملك

لحافي بروي خود كشيده بودند و متكاي درازي زير سرشان 
  . گذاشته بودند

  گوالزجوردهي تا بخواهد چيزي بگويد، شامار پيش آمده و 
  . دست گوالز را به نشانه ي بدرود گرفت
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. درميانه ي راه واالي خان دريافت كه ارسو بيتابي مي كند
ود كه ارسو واالي فكر كرده ب. شامار زير بغلش را گرفته بود

خسته شده است اما زير گوشي حرف زدن شامار و ارسو اورا 
  :كنجكاو كرد و گفت

؟ من !شوما چي هاچين پيچ پيچ كودان دريد - 
 ؟!نواستي بدانم

  )؟!؟ من نبايد بدانم!شما چه داريد پچ پچ مي كنيد( 
  

  :شامار بي هيچ معطلي با مهرباني مادرانه اي گفت
؟ ! همه چي مئن دريتونام! اوووووووووه زاي جان - 

 !ب زئن دريم گبه ده امي ره گكيخاب زنا
تو هم كه در همه چيز دخالت مي ! اوا بچه جان( 

 )!؟ خوب ما داريم حرفهاي زنانه مي زنيم!كني
  

شامار طوري گفته بود كه واالي خان شك نداشت خبر 
 :گفت. خوبي بايد باشد

 ؟!ارسوجان ايچي ايسه كي من واسي بدانم - 
  )؟! چيزي هست كه من بايد بدانمارسو جان( 

  
  :شامار در گوش ارسو گفت

 ؟ !خاب چره نيگي - 
  )؟!خوب چرا نمي گويي( 
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  :ارسو با ناز دلچسبي به واالي گفت

 .پئر بوستاندري واالي جان - 
  )داري بابا مي شوي واالي جان( 

  
. يك لحظه همه چيز تغيير كرد. واالي خان نگاهش كرد

چهره ي شاد ارسو . اندشوق نگاهش ارسو را بطرفش كش
  :در چشمانش نگاه كرد و گفت. همه نگاهش را بخود گرفت

؟ راستي راستي خاييم زاي دار !؟ شكم داري!ارسو - 
 ؟ !من پئر بوندرم....من...؟ من!بيبيم

؟ راستي راستي مي خواهيم !ي شده ا؟ باردار!ارسو( 
  )؟!من دارم پدر مي شوم...من..؟ من!بچه دار بشويم

  
ان دادن سر و برق نگاهش پاسخ واالي خان را ارسو با تك

شامار دست از هم گشود هر دو نفرشان را تا بخواهد در . داد
. آغوش بگيرد، واالي خان ارسو را بغل كرد و از جا بلند كرد

  :شامار صدايش درآمد
؟ بنه بيجير ارسوجانا !بپا بپا زاي چي كودان دري - 

 !شوما مرداكان آدم نيبيدي....بنه بيجير
؟ ارسو را !  مراقب باش، مراقب باش چه مي كني(

  !)شما مردها آدم بشو نيستيد....پايين بگذار
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تامدتها ارسو وقتي مي خواست به كاري از واالي خان 
وقت زايمان هم . اعتراض كند، حرف شامار را تكرار مي كرد

. عرق بر پيشاني اش نشسته بود. ارسو از سر شب درد داشت
خان واالي . اي آوردن ماما فرستاده بودشامار واالي را بر

از . ه بود زدچهارنعل تاخت. براي آوردن ماما به جورده رفت
 دهان اسب چنان بخاري بيرون مي زد كه گاه جلوي

  . ش رامي پوشاندنگاه

، ماماي جيرده  گسكرمحله اي33سيتكاوقتي به خانه ي 

و جورده  رسيده بود، چنان سراسيمه بود كه هيچ جاي 
 اعتراضي براي  داد و فرياد و تحكم واالي خان حرف و
ماما را بر ترك خود سوار كرد و ساك مامايي اش . نگذاشت

. را روي كول خودش گذاشت و چهارنعل به جيرده رسيد
وقتي رسيده بودند كه ارسو زاييده بود و شامار تر و 

  .خشكش مي كرد
سيتكا گسكرمحله اي بي معطلي ساكش را باز كرد و آب 

واالي خان دستپاچه و نگران . ملحفه خواست  و حوله وگرم
  . به شامار كمك مي كرد

شامار از يكسوحواسش به ارسو و ماما بود و از سوي ديگر 
  .واالي خان كه بايد او را آرام مي كرد

  وقتي روي سينه ي ارسو فرزندش را ديد، سر از پا نشناخته 

                                                 
  مرغ مينا= سيتکا  -٣٢
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 آمده به نگاه ارسو بي رمق و از پا در. كنارش زانو زد
چشم چرخاند و با لبخند به واالي خان كه . فرزندش بود

نگران به او مي نگريست، به او اشاره كرد كه فرزندشان را 
واالي خان فرزندش را درآغوش گرفت و بوسه اي . بغل كند

  :بر چهره ترد و نازك كودكش زد و گفت
  !امي اولي زاي - 
  !)اولين فرزند ما( 

  
 و شامار دست از كارشان ،سيتكا گسكرمحله اي، ماما

واالي خان چشمش به . كشيدند و از اتاق بيرون رفتند
  :كودكش بود كه ارسو پرسيد

  سم بني؟ينخاي امي زاكه ا - 
  )؟بگذارينمي خواهي براي فرزندمان اسم ( 

  
  :واالي خان بي معطلي گفت

تو نُه ما زاكا تي شكم بداشتي، تو انهمه سختي  - 
 ؟!ن من اسم بنمبكشه يي بدونيا باوردي، بازي

تو اينهمه . تو نُه ماه بچه را در شكمت نگه داشتي( 
  )؟!سختي كشيدي بدنيايش آوردي بعد من اسم بگذارم

  
  :با حالت خوش بحاالنه اي از واكنش واالي خان، نازانه گفت
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ترا ليسكا نوكون امي زاكه ره اسم بنه دوس نارم  - 
 !امي زاي بي اسم به سه

دوست . چه ي ما اسم بگذارخودت را لوس نكن روي ب( 
  )ندارم بچه مان بدونه اسم بماند

  
 :واالي خان سينه جلو داد، لبخند به لب پرسيد

 خاب تو چي اسم تي نظر داري؟ - 

  )خوب تو چه اسمي در نظر داري؟( 
  

 :ارسو پس از لحظه اي سكوت گفت
من هوتو كي زاندوبوم فكر كودان دوبوم كي امي  - 

 هاتو مره بفكرا شوييم پيشترام. زاكه اسما چي بنيم
خيلي اسمانا هاتو مره گفتيم ولي دوتايا مرا خوش 
بامو داره اما تونام بيدين چي اسم ترا خوش آيه 

 !شايدام تو ايتا اسم بيگي كي مرام خوش بايه
من همانطور كه داشتم مي زاييدم، داشتم فكر مي ( 

پيشتر هم . كردم كه اسم بچه ي ما را چه بگذاريم
خيلي اسمها را با .  خود بفكر فرو مي رفتمهمينطور با

خودم مي گفتم اما از دو اسم خوشم آمد ولي تو هم 
ببين چه اسمي خوشت مي آيد شايد تو يك اسمي 

 .)بگويي كه من هم خوشم بيايد
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  واالي همچنان كه موهاي پريشان ارسو را نوازش مي داد 
  :گفت

  چوتويه؟شورم - 

  )شورم چطوره؟( 
  

  :با شوق كودكانه اي گفت. كفتگل از گل ارسو ش
سم يدوتا ا. واي تي جان كي منام شورم مي نظر بو - 

مي فكر نهابو ايتا ورنا ايتايام شورم ولي شورمه جا 
 !مرا ويشتر خوش ايه

دوتا اسم در . واي بجان تو من هم شورم در نظرم بود( 
فكرم بود كه يكي ورنا و ديگري هم شورم بود اما ازاسم 

 !)م مي آيدشورم بيشتر خوش
  

كودك را در آغوش مادرش، ارسو، گذاشت و لبانش را 
  :همچنانكه به چهره ارسو خيره شده بود گفت. بوسيد
 !پس امي شورما شيربدن كي زاكا ويشتايه - 
 .)پس شورم مان را شير بده كه بچه گرسنه اش است( 

  
هنوز لبخند برچهره شان بود كه شامار همراه با ماما وارد 

  :رسو رو به شامار كرد و گفتا. اتاق شدند
  !بيه تي نوه، شورما، خوشا دن پيله مارجان -
  !)بيا نوه ات، شورم را ببوس مادر بزرگ جان( 
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. شامار از شوق در آغوش گرفتن شورم سكندري رفت
چيزي نمانده بود پاي رختخواب او بزمين افتد كه واالي 

ر با شاما. خان شامار را  دو دستي گرفت و بخود تكيه داد
همان شور و اشتياق شورم را از روي سينه ي ارسو بلند 

  . كرد و به سينه خود چسباند
 به شورم بود و خيال پر دادن به همان زماني كه  شامارنگاه

  :و مي گويدخان رو مي كند به واالي . واالي بدنيا آمده بود
 واالي دو  مي آخي زاي جان من پاك خياله كي - 

  !واره بدونيا بامو داره
دوباره بدنيا آمده من آخ بچه جان، من انگار كه واالي ( 

  !)است
  

نوزاد را چنان شادمانه در آغوشش گرفت كه گويي زاللي ِ 
نگاهش به نوزاد چنان بود . همه دنيا در او جمع شده است

  . كه ماما و ارسو و واالي خان را به شگفتي انداخت
زمزمه نوزاد را به چهره ي خود نزديك كرد و چيزي را 

  .نمود
  :پرسيدخان واالي 
  چي خاندان دري مار؟ - 
  )چه داري مي خواني مادر؟( 
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شامار بي آنكه به واالي خان پاسخ دهد، با همان نگاه 
زيبايي شور ِ مشتاق و شاد كه گويي رقص شعله هاي آتش 

 لبخند بر بي مثالي در نگاه مهربانش به تماشا مي گذاشت،
  . لبانش بود و زمزمه مي كرد

  :دوباره پرسيدخان س از تمام شدن زمزمه اش، واالي پ
  ؟! كونهچي بخاندي مي زاكه گوش! مار - 
  )؟!چه در گوش بچه ام خواندي! مادر( 

  
  :شامار با خوشرويي مهربانانه اي گفت

  !هونا كي مي مار تي گوش بخانده بو - 
  !)همان را كه در گوش تو مادرمن خوانده بود( 

  
 بود و مشتاق ي خانواالارسو محو تماشاي چهره ي 

شنيدن پاسخ شامار چون خود او نيز كنجكاو بود كه شامار 
  . چه در گوش شورم خواند

شامار وقتي اصرار واالي خان را ديد و شوق ارسو كه بدانند 
  :چه در گوش شورم زمزمه كرده است، گفت

اشم وهو و هيشتم استي اوشتا استي ، اوشتا  - 

  34اهمايي هيت اشايي وهيشتايي اشم

                                                 
  اش��م و ھ��و و ھي��شتم اس��تی((): اش��و زرت��شت( ني��ايش ھ��ر روزه ی زرت��شتی-٣٣

  ))اوش������������تا اھم������������ايی ھي������������ت اش������������ايی و ھي������������شتايی اش������������م،   اوش������������تا اس������������تی
  خوش��������������بختی اس��������������ت) ش��������������وه (  بھت��������������رين اس��������������ت) اش��������������ا ( راس��������������تی و داد 

  خوشبختی از آن کسی است که راستی و داد را به خاطر راستی و داد انجام دھد
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خوشبختي او كسه ره . خوشبختي يه. راستي نيكي يه
  ! ره انجام بدهو داده يو دادا، راستي ييه كي اراستي

خوشبختي براي . خوشبختي ست. راستي نيكي ست(
آن كس كه اين راستي و داد را براي راستي و داد انجام 

 .)مي دهد
  

آخرين كالم از دهان شامار در نيامده بود كه سيتكا 
ي بوسيدش و او را براي داشتن چنين روان گسكرمحله ا
  . پاك ستود

شامار همچنانكه نوزاد را ناز مي داد، در آغوش مادرش، 
  .واالي خان سر از پا نمي شناخت.  گذاشت،ارسو

واالي خان از نيايش شامار در گوش شورم، به وجد آمده 
. كردمي ارسو سبكباري خاصي در خود احساس . بود

سيتكا گسكرمحله . روي هم گذاشتچشمانش را لحظه اي ب
  . اي شروع به جمع و جور كردن وسايلش كرد

واالي خان با ديدن سيتكا كه براي رفتن آماده مي شد، 
ارسو را بوسيد و زمزمه كنان گفت كه ماما را به خانه اش بر 

  . مي گرداند
هنگام بردن سيتكا به جورده، واالي خان دستورات او را به 

 انجام ،برگشت كه وقتي به جيرده حافظه اش مي سپرد
  . دهد
   ترك اسب هر از گاهي ماما جابجا مي شد و به آرامي بر
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  . اعتراض مي كرد
بدرود، واالي خان با پرداختن غير منتظره سيتكا، وقت 

جبران اعتراضهايش بجا آمد و با خوشرويي به خانه اش 
  . رفت

و خواب ارس. واالي خان سر از پا نشناخته به جيرده برگشت
شورم، چشمان كوچكش باز بود و با دست . رفته بود

شامار .  انگشت در دهان گذاشته و مي مكيدشجستجوكنان
سفره صبحانه را ترتيب داده بود وبا ديدن واالي خان چاي 

  :ريخت و گفت
  .  پا دكفتيجهبيه زاي ويشتايي جا  - 
  .)از گرسنگي از پا درآمدي. بيا بچه جان( 

  
رنج را از كنار آتش كه شامار گذاشته بود واالي خان لقمه ب

چاي شيرين كرد و هنوز بردهان . تا گرم شود، برداشت
بي آنكه واالي خان فهميده . نبرده بود كه ارسو صدا زد

  . باشد ارسو چه گفته است، شامار بلند شد
كاچي اي  كه آمده كرده بود برداشت و به كنار بستر ارسو 

 ياد كرده بود كه چگونه واالي خان هميشه از آن. رفت
شورم از پستان ارسو حريصانه شير مي مكيد و ارسو از 

  .  شامار مي نوشيداغِدقند
روز به آخر نرسيده بود و هنوز تا تاريكاي آسمان وقت مانده 

واالي خان تمام روز براي آماده كردن همه آنچه كه . بود
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سيتكا گسكرمحله اي، ماماي ارسو تجويز كرده بود و نيز 
چيزهايي كه شامار مي خواست و ارسو نيز به فهرست آنها 

وقتي بخود آمد كه شامار . چند قلم افزوده بود، كوشيده بود
  :گفت
هاچين .  نانم ارسو چره اتو آتش گيفتان دره،واي - 

  تبه جا سوختاندره
دارد . واي نميدانم چرا ارسو همينطور آتش مي گيرد( 

  )از تب مي سوزد
  

 ترديدي كه بر خوشيهاي آن لحظه ي دنياي واالي خان از
بدنيا آمدن شورم و رنگ شادماني اي كه زندگي اش گرفته 

دست . دستپاچه كنار بستر ارسو آمد. بود، بهم مي ريخت
ترس از بدتر شدن حالش همه . روي پيشاني اش گذاشت

در فكر چه كنمها . بايد كاري مي كرد. وجودش را گرفته بود
  :بود كه شامار گفت

شايدام بهتر ببه كي .  مومايا دو واره باوريواستي - 
 .موما مرا ارسويا ببريم دوكتور

شايد هم بهتر باشد كه . بايد ماما را دوباره بياوري( 
  .)همراه با ماما ارسو را به دكتر ببريم

  
واالي خان با گفتن اينكه هر دوكار را مي كنيم از اتاق 

سيتكا . زدبيرون آمد و با اسب دوباره بسوي جورده تاخت 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

٧٧

٧٧

 با ديدن واالي خان رنگش ،گسكرمحله اي، ماماي ارسو
  :پريد و پرسيد

 ؟!چي بوبو - 
  )؟!ه شدهچ( 

  
  :واالي خان با شتابزدگي گفت

 .ارسو هاچين تبه جا سوختان دره - 
  )ارسو از تب دارد مي سوزد( 

  
  :ماما بفكر فرو رفت و گفت

 واستي زود ببريم دوكتور - 

  )بايد زود به دكتر ببريم( 
  
االي خان كه انگار غم همه ي دنيا در دلش النه كرده و

باشد و سنگيني كوهي برشانه هاش باشد، با صداي نوميدانه 
  :اي پرسيد

 كويتا دوكتور؟ كويا واستي ببريم؟ - 

  )كدام دكتر؟ كجا بايد ببريم؟( 
  

 :ماما با آرامش حرفه اي اش گفت
  .بيشيم هونه ويرجا. الجان ايتا دوكتور شناسمه - 
  )پيش همان برويم. هيجان دكتري را مي شناسمدر ال( 
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شامار با ديدن ماما . با هم سوار بر اسب به جيرده آمدند

سيتكا هم تا واالي خان . شروع كرد به آماده كردن ارسو
. آماده شود به ارسو رسيد تا شايد از شدت تب او بكاهد
واالي خان به كنار طويله خانه اش رفت و گاري دوچرخي 

كار زمين و حمل شالي و برنج از آن استفاده مي كه براي 
روي آن حصير و لحاف و تشك . كرد به حياط خانه آورد

  . گذاشت و ارسو و شورم را روي آن خواباند
سيتكا به ارسو و شورم مي رسيد و واالي خان نيز همه 

 رسيدن به دكتر ترتوانش را روي راندن گاري و سريع
  . متمركز كرده بود

. تر رسيدند كه چيزي به نيمه شب نمانده بودوقتي به دك
دكتر با ديدن . پرسان پرسان خانه ي دكتر را پيدا كردند
  :ارسو، دست بر شانه ي واالي خان زد و گفت

تي بيمارا . چي خوب كاري بوكودي هسا باوردي - 
 !ديل ناگيران نوبو خوب به. باور خانه مئن

 را به بيمارت. چه كار خوبي كردي همين حاال آوردي( 
  .)دل نگران نباش، خوب مي شود. داخل خانه بياور

  
هنوز همسر دكتر به ياري اش نيامده بود كه سيتكا 
گسكرمحله اي ضمن كمك كردن به دكتر وضعيت زايمان و 

  . دير رسيدنش را گفت و اينكه چه كرده بود
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دكتر شروع به معاينه ي ارسو كرد و گفت كه دچار عفونت 
واالي . ست كه ديگر نتواند بچه دار شودشده و  امكان اين ه

  :خان با تحكم خاصي گفت
 . دوكتور جان مي زناكا نجات بدن من هيچي نخام - 
 بده من هيچ چيز ديگر نمي تدكتر جان زن مرا نجا( 

  .)خواهم
  

  :دكتر لبخندي زد و گفت
ترا بوگفتم كي همه چي . آرام بوبو گيالمارد - 

 !ال جم ببهتي خي!  به دهناخوشاآدم . چاكوده به
به تو گفتم كه همه چيز درست . آرام باش گيالمارد( 

  )خيالت جمع باشد. آدم مريض مي شود.مي شود
  

دكتر پس از تزريق آمپول و بسته بندي داروهايي كه از 
كيفش درآورده بود، گفت كه بايد به دفتر كارش هم برود 

  .  از آنجا بدهدبودتا بقيه داروهايي كه نياز 
شورم كنارش با دستهاي گشاده هوا . رفته بودارسو بخواب 
سيتكا سرش را روي بستر ارسو گذاشته بود و . مي جست

واالي خان دكتر را به دفتر كارش برد و . چرت مي زد
داروهايي كه دكتر مي خواست، برداشت و به خانه ي دكتر 

  . برگشتند
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واالي خان داشت جمع و جور مي كرد كه به جيرده 
تر از واالي خان خواست كه تا صبح در خانه برگردند اما دك

اش بمانند و بگذارند هم ارسو استراحتي بكند و هم اينكه 
  .هوا براي بازگشت مناسبتر باشد

شب چگونه به سر رسيده بود، واالي خان نمي توانست 
طوالترين شب بعنوان حس كند اما هميشه از آن شب 

  .زندگي اش ياد كرد
ت كردند و نزديكاي ظهر بود در گرگ و ميش بامداد حرك

واالي خان سيتكا گسكرمحله اي را . كه به جيرده رسيدند
عليرغم اينكه خودش مي توانسته است برود اما او را به خانه 
اش، جورده رساند و مي گفت كه خودش او را آورده وبايد 

  .بي درد سر به خانه اش سالم برگرداند
امار با نگاهش همه واالي خان وقتي به خانه برگشته بود، ش

ي حس و بيتابي و تحسينش را بيان مي كرد بي آنكه 
  . كالمي بزبان آورده باشد

واالي خان با ديدن ارسو كه چنان آسوده بخواب رفته بود، 
واالي خان كنار بستر ارسو نفهميد . نفس راحتي كشيد
  .چگونه خوابش برد

كه ارسو هميشه از بي قراري و بيتابي واالي خان مي گفت 
ارسو هر وقت به مقاومت . به اوچقدر سخت گذشته بود

واالي خان مي رسيد با نگاه دلبرانه اي به او مي گفت واالي 
  .جان قهرمان خستگي ناپذير من است
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  خروس، مانند ژنرالي كه به ارتش خود هوار كند، بال مي 
لشكر مرغ و . گشود و بي انقطاع قوقولي قوقو سر مي داد

خانه دنباله دانه تا آنسوي حياط حياط  يجوجه از يك سو 
  .  دنبالش مي دويدند،هرجا كه شامار مي رفت مي گشتند و

گاو و گوساله خسته از ماندن در طويله، واالي خان را صدا 
اعتراض شامار كه ساكت بمانند به جايي نمي . مي كردند

آموج، سگ واالي خان خسته از شب بيداري و پاس . رسيد
 وارش، خروس را از روي ايوان خانه مي دادن دون كيشوت

  . رماند
شامار  گاه مشتي برنج براي مرغ و خروس در حياط خانه 
مي پاشيد اما به هنگام دانه چيدن هم صداي خروس و مرغ 
ها بر قرار بود و نگراني شامار كه ارسو و واالي خان را از 

ر وقتي واالي خان از اتاق بيرون آمد، شاما. خواب بياندازند
. همه سكوت و اعصبانيتش را روي مرغ و خروس فرياد كرد

. به يكباره فرياد كندرا انگار كه همه ي خشم فروخورده اش 
از . واالي لبخندي زد و يكراست به سراغ گاوهايش رفت

طويله بيرونشان آورد و حوضچه ي كنار چاه را از آب پر 
  . كرد

 او نيز .، سگ واالي خان يك قدم از او دور نمي شدآموج

مانند گاو و گوساله و خروس، دلش براي واالي خان تنگ 
هم لحظه به لحظه با او حرف مي زد خان واالي . .شده بود
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 هم دم مي آموج. و دستي به سر و گوشش مي كشيد

  .جنباند و خوش خوشانه دور و بر واالي خان چرخ مي زد
خم شامار، كاسه اي از برنج پر كرده بود و همراه با دو تا ت

واالي خان تعجب زده به .  ي خانه رفتبلتهمرغ بطرف 

وقتي چشمش به گدايي  افتاد كه . مادرش نگاه كرد
چوبدستي اي در دست، كيسه اي بر پشت،  كنار بلته 
  . ايستاده بود، فهميد كه فقيري به در ِ خانه شان آمده است

شامار كاسه ي برنج را در كيسه ي توبره مانند  گدا خالي 
  :وقتي بر مي گشت گفت.  تخم مرغها را بدستش دادكرد و
  !كاره وختام ني يه كي. بيچاره خالخالئن ويشتاييد - 
وقت كار هم كه .  ها گرسنه اند35بيچاره خلخالي( 

  )!نيست
  

و گوساله و ورزا را از طويله بيرون برد و در  واالي خان گاو
. علفزار نزديك باغ بادامشان كه جاي چرايشان بود رها كرد
وقت تميز كردن طويله با سگ خود حرف مي زد و از شورم 

چنان حرف مي زد كه گاه شامار فكر مي كرد كه . مي گفت
  .كسي با واالي خان در طويله است

                                                 
مردم عامه ی گي3ن به غيرگيلکھايی که از مناطق آذری زبان گي3ن غربی و بيرون از  -٣۴

. می گفتند) کوردوخالخالی( يژه وقت شاليکاری می آمدند، کرد و خلخالیآن، برای کار بو
کارگران فصلی برای انجام کارھای سنگين در گي3ن، کارگران ِ مھاجر به گي3ن از مناطق 

   .چرايی ِ بودن ِ کرد در اين فرھنگ عامه برای اين قلم دانسته نيست. آذری زبان بود
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چيزي از ظهر نگذشته بود كه ارسو در حاليكه دستش به 
  چارچوب در اتاق بود، به واالي خان و 

چنان گل از با ديدن ارسو خان واالي . شامار مي نگريست
تا . گلش باز شد كه شامار نتوانست تعجبش را مخفي كند

واالي خان بخواهد از جا بلند شود، شامار برخاست و 
واالي خان جايي براي ارسو درست . زيربغل ارسو را گرفت
  .كرد تا كنارش بنشيند

ناگاه صداي گلنسابانو و گوالز از آنسوي بلته آمد كه ارسو و 
با آمدن گلنسابانو و . بلند صدا مي زدندواالي خان را بلند 

گوالز جوردهي، حال و هواي خانه عوض شد و شور ديگري 
گوالز بطرف . گلنسابانو ارسو را در آغوش كشيد. پيدا كرد

شورم رفت كه در بستر ارسو دراز كشيده بود و مست از 
شير مادر، چشمهايش برق مي زد و دستانش معلوم نبود 

  .ا مي جستهودر دنبال چه چيزي 
گوالز هرچه تالش كرد نتوانست دلخوري اش از واالي خان 
را كه براي دكتر بردن ارسو خبرش نكرده بود، مخفي كند 
اما با توضيح شامار و واالي خان كه وقت براي هيچ كاري 

  . رام شدآنبود، 
واالي خان اصرار داشت كه براي شورم و ارسو جشني برپا 

رف و واالي خان از طرف ديگر شامار و ارسو از يك ط. كند
با همراهي گوالز جوردهي و گلنسا بانو، روي اينكه هفت 
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سرانجام . شب و روز جشن داشته باشند، بحث مي كردند
  . واالي خان متقاعدشان كرد كه هفت شب را جشن بگيرند

هر از گاهي دستي . گلنسابانو در كنار ارسو دل به دلش نبود
ي اش را بدون حرفي بزبان به موهايش مي كشيد و نگران

گوالز از ديدن شورم كه . آوردن، با نگاهش نشان مي داد
چنان شاداب و سرحال در قنداق خودش آرميده بود و 

  . دست و سر مي جنباند، خوش بحالش بود
واالي خان بگونه اي كه زمزمه كند، به مادرش اطمينان داد 

 هنوز كه از فروش برنج و بادام و سردرختي هاي سال پيش
از طرفي گوالز . بيشتر از آن مانده كه نگران چيزي باشند

جوردهي، پدر ارسو نيز به ارسو گفته بود كه برايش هميشه 
چيزي كنار گذاشته كه هرگاه نياز داشت مي تواند از آن 

  .استفاده كند
به كمك گوالز، پدر ارسو و جشن زاده شدن شورم 

گلنسابانو و شامار سريعتر از آنچه واالي خان انتظار داشت، 
موتا جوربيجاركولي اولين كسي بود كه . برنامه ريزي شد

خبر جشن را به كياملك كياسري داده بود چون وقتي 
ست و فكر اميراب به كياملك گفت كه چه جشني در پيش 

، با واكنش كياملك مي كرد خبر تازه اي به او ميدهد
جاركولي شنيده يكياسري از اينكه خبرش را از ماتو جورب

است، وا رفته بود كه موتا از كجا به اين زودي با خبر شده 
است اما كياملك به او گفت كه ماتو براي تزريقات به خانه 
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٨۵

ي واالي خان مي رفته با خبرشده است؛ فهميد كه 
  .ردزودخبرداشتن ِ موتا از كجا آب مي خو

چندماهي ازجشن نگذشته بود كه دور از انتظار همه، چنان 
باليي سر گوالز و گلنسابانو آمده بود، كه كسي حتي فكرش 

در جشن زادروز شورم بيشتر .را هم نمي توانست بكند
حضور را گوالز داشت با آن بازو به بازو رقصيدنش با 

  .گلنسابانو و ارسو
نقاره به راه .  كردندهر شب آتش بزرگي ميان حياط برپا مي

بود و شور و حال سورنا كه تا آنسوي خانه ي ميراب هم مي 
رفت طوري كه ميراب همه ي شبهاي جشن را نتوانسته بود 

او كه به سه شماره بخواب مي رفت تا . راحت بخوابد
  .نزديكاي بامداد چشم بر هم نمي توانست بگذارد

خوسبازي، ، جو36جشن با بازي هاي هوا بوگوروز، قيشبازي
ردي همراه بود و امپيته ماربازي و حتي گاه كشتي گيآل

پذيرايي از مهمانان نيز يك پاي ماجراي كار دستجمعي كه 
خوردنيها هم از . گلنسابانو در آن سنگ تمام گذاشه بود

هرچه بخواهي در آنجا فراهم بود از  فندق و ميوه و شربتها 
 جوربيجاركولي بگير تا شراب و كباب و ازون برون كه موتا

  . مي خورد و قسمت مي كرد

 كه ارسو را درمان كرده بود دكتر الهيجانيآخرين شب، 

باديدن .  بود و به جشن آمده بوددهبطور اتفاقي در جير

                                                 
  .ھای بومی گي3ن استھمه بازيھای نامبرده از بازي -٣۵
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شورم كه چنان شاداب و با چشماني براق به او لبخند زده 
همان شب هم ختنه اش كرد و جشن . بود، به وجد آمد

 خان تا  سپيدي صبح شراب خورد ختنه سرانش را واالي
سورنا نواز . وبا پهلوانان جيرده و جورده آواز خواند و رقصيد

هم گويا مست كرده بود كه تا بامداد يك نفس نواخت و 
  . نقاره چي نتوانست از كنارش تكان بخورد

 عروس ِ كياملك كياسري چنان رقصي با ارسو و 37ماسو

  . را برانگيخته بودواالي خان كرده بود كه تحسين همگان 
واالي خان سرمست از ارسو با شادابي ي بي مانند كودكي ِ 
شورم، همچون نواي موسيقي گاه به خوش خوشاني ِ يك 
رِنگ شاد مي نشست و گاه به اندوه خواستني ِ ديلمان 

آواي دشت و كوه و دريا بود در دل واالي خان، . هوارمي شد
و دلنوازي روزگارش چنانكه به گاهاني شكيبايي اش، نسيم 

بود  وگاه خشم ِ آتش به جان نشستني كه يك جنگل 
  . بگيراند

چگونه مي توانست به خودش بقبوالند همه آنچه كه رخ مي 
 مي توانست حتي با خود مي گفت چه كسي. داد تن دهد

تصور كند رودخانه اي گوالز را كه همه عمرش با آن بوده و 
ه و صيد و ماهيگيري فراوان از پهناي گسترده  آن گذشت

همه زندگي اش در همان رودخانه بود، روزي در همان 

                                                 
  ماسو به گيلکی يعنی نورماه -٣۶
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٨٧

رودخانه وا بماند از پيچ و تاب سيالبي كه كم نبوده اتفاق 
  .افتاده باشد و گوالز از پس آن بر نيامده باشد

اگر ارسو . كسي خبر نداشت كه گلنسا بانو و گوالز نيستند
ي گذشت و هيچ خبر نمي گرفت شايد مدتها از آن ماجرا م

پس از جشن بزرگي كه بر پا . كس هم به هيچ كس نبود
 ورد ،كرده بود و خاطره ي آن هنوز به تازگي همان شب

زبان جورده و جيرده بود، به كمك شاليكاري واالي خان 
  .آمده بود

حتي كار شخم زدن شاليزار ميرآب هم به عقب افتاده بود 
چنان سرزنده و او كه  . انداخته بودهوبراي ميراب، ايلجار را

شاد با آوازهاي دسته جمعي زنان شاليكار يك دهن 
 چگونه ممكن ، هزاردهن مي خواند ومي گفت و مي خنديد

بود كه در ميانه ي اين همه بودن و حضور زنده و مهربان 
  .ناگاه چنان اسير رودخانه شود

ارسو چند روز بود كه خبر نداشت پدر و مادرش چه مي 
تاب ديدن گلنسا بانو بود و مهرباني پدر را دلش بي. كنند

در تاسيان ديدنشان بود كه از واالي خان خواست . چشيدن
 هم 38وقت نشاء و ويجين و دوباره. تا سري به آنها بزنند

 رها 39گاوها و اسبها در گستردگي الت.  سپري شده بود
شده بودند و خستگي كار دشوار شخم زدن شاليزار را از 

                                                 
  مراحل کشت برنج -٣٧

منطقه ی قرق شده ای که کشاورزان گي3ن احشام خود را در آن رھا  -٣٨
  می کنند
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٨٨

مده شان در مي كردند و شلنگ اندازان گرده ي بتنگ آ
  . جفت گيري مي كردند

واالي خان هميشه ي اين فصل وقتي ورزاها و گاوها و اسب 
و يابويش را در الت رها مي كرد مي گفت اين ورزايي كه 

 داشته "يابورزا"من ديدم فردا سوار يابو هم مي شود بايد 
و ميراب . باشيم كه نه مي شود بار برد نه زمين شختم زد

يكبار هم نشده بود كه به اين حرف واالي خان قاه قاه 
شاليزاران سبز و دل انگيز به رقص با باد نشسته  .نخندد

بودند و عطر برنجهاي نرسيده همه فضاي جورده و جيرده 
  . را پر كرده بود

 چيدن و رساندنش به دوست و اشنا 40شامار براي جوكول
ظار رسيدن شالي و آغاز روزهاي انت. اين پا آن پا مي كرد

دوباره كار براي درو وتلمباركردن گونيهاي پر از شلتوك كه 
بايد به برنجكوبي برده مي شدند و پركردن صندوقها از برنج 
براي مصرف تا يكسال كه قوت اليموت نيز بحساب مي آمد، 
بهترين وقتي بود كه گوالز و گلنسا مي بايست بارها بديدن 

  . ارسو وشورم مي آمدند
دلش به شور افتاده بود كه نكند باليي . ارسو دلواپس بود

وقتي كه با واالي خان و . سر گوالز و گلنسابانو آمده باشد
بازيگوشي شورم در آغوشش، به خانه پدري رسيدند، ارسو 

                                                 
شلتوک نارس که پيش از رسيدن برداشت می شود و برنج نوبرانه نيز  -٣٩

  می گويند
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٨٩

وا مانده بود از بهم ريختگي خانه و صحراي پر شده از برگ 
و گوساله بهم و كاه و خرده ريزهايي كه مرغ و جوجه و گاو 

  . ريخته بودند
 آمدهبايد بدلش افتاد كه حتمن باليي سر گوالز و گلنسابانو 

بخودش نهيب زد كه حتمن جايي رفته اند اما چطور . باشد
  . ممكن بود جايي رفته باشند و او ندانسته باشد

در تب و تاب هزار فكر و خيال كابوسواري بود كه واالي 
.  با لباس ژاندارمري آمده بودنددو نفر. خان بطرف بلته دويد

ارسو با ديدن واالي خان كه بطرف بلته مي دويد، شورم را 
  .بغل كرد و بدنبال او سراسيمه راه افتاد

ژاندارمها خبر آورده بودند كه جنازه ي سه نفر را در سه 
نقطه از سفيد رود گرفته اند و دو نفر از آنها گمان مي رود 

  .نسابانو باشدكه گوالز جورمحله اي و گل
ارسو با شنيدن گوالز و گلنسابانو زانوانش لرزيد و همچنانكه 

واالي . شورم را به سينه خود مي فشرد، نقش زمين شد
خان كه تمام جانش گر گرفته بود، كنار ارسو چمباتمه زد و 

شورم را كه در ميان . سر او را بزانوي خودش گذاشت
از ميان دستانش دستهاي حلقه شده ارسو، بغل شده بود،  

ژاندارمها هاج و واج مانده . غوش خود گرفتآرها كرد و در 
 در فاصله ي به هوش آمدن ارسو، موتا ،بودند كه چه كنند

جوربيجاركولي سر رسيد و ماجرا را از زبان ژاندارمها فهميد 
  .كه چه شده بود
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٩٠

جوربيجاركولي همراه  واالي خان با ارسو و شورم و موتا
ارسو دركنار پيكر بيجان .  بهداري جيرده رفتندژاندارم ها به

باران اشك بي امان از . گلنسا بانو و گوالز ماتش برده بود
ژاندارمها از واالي خان خواستند . چشمانش سرريز شده بود

كه پيكر سومي را هم ببينند اما موتا به واالي خان گفت كه 
با . مراقب ارسو باشد و خود براي ديدن پيكر سوم رفت

  .ديدن پهلوان جوردهي، كم مانده بود از تعجب شاخ درآورد
واالي خان به محض شنيدن نام پهلوان جوردهي، چنان با 

يكي از ژاندارمهاي كه حيرت خشماگيني سر برگرداند 
حاضر در بهداري تفنگش را گارد گرفت و دو قدم عقب 

موتا جوربيجاركولي وارفته تر از آن بود كه بتواند . رفت
  .  براي ارام كردن واالي خان داشته باشدواكنشي

ارسو با يك دست ژاندارم را به كناري هول داد و بطرف 
 واالي خان او را اما جنازه ي پهلوان جوردهي خيز برداشت 

با صدايي كه از ته چاه مي . در آغوش كشيد و بخود چسباند
  :آمد به ارسو گفت

 ؟ بدا بيدينم!چي كوداندري!!!  ناهاكششورم تي  - 
مي جانكي ارام بوبو تره ميرم آراما بو ! چي بوبو داره

شورم نواستي ايا بسه اونا . بدا بيدينيم چي بوبودار
 ببر تي مرا بيرون بس من هاسا آيم تي ويرجا

؟ بگذار ببينم !چه داري مي كني! شورم در بغل تست( 
مي ميرم برايت . ترا جان من آرام بگير! چه شده است
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٩١

شورم نبايد اينجا . ينم چه شده استارام بگير بگذار بب
اور را با خودت بيرون ببر و همانجا بمان من . باشد

  .)همين االن پيش تو مي آيم
  

يك . خيره شده واالي خان بلود آارسو با چشمان اشك 
لحظه واالي خان احساس كرد كه دنيا سرش خراب شده 

 افتاد كه در جنگل وقتي 41لحظه اي ياد درخت راشي. است
شان ه ش افتاده بود و خواسته بود براي ساختن خانبجان

بزمين مي آنگاه كه تخته و الوار تهيه كند، آن را بريده بود و 
افتاد چنان فريادي از درخت بلند شده بود كه واخوانش تا 

با نگاه اشك الود . مدتها در گوش واالي خان هوار مي شد
مانند  گويي ارسو چنان فريادي در درونش واخوان شده بود

  .آن درخت راش بزمين خورده است
ارسو با همه اندوهي كه باخود داشت، شورم را به صورت 
خود چسباند و ناله اي زمزمه مي كرد و واالي خان بي آنكه 

آهي كشيد و . كلماتش را بتواند بدرستي بشنود، فهميده بود
ارسو در همان غمزدگي آوارشده اش، . به ارسو نگاه كرد
  .نار ديواري نشستبيرون رفت و ك

موتا جوربيجاركولي با واالي خان خيره به ژاندارمها مي 
نگريستند و مي خواستند از زبان آنها بشنوند كه چه شده 
است اما ژاندارمها زماني كه جنازه را از اب كشيده بودند، 

                                                 
    يکی از انواع درختھای جنگلی-۴٠
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چند روز از غرق شدنشان گذشته بود و هيچ چيز ديگري 
  . نمي دانستند

 ها خيره شده بودند كه با سر و صدايي هاج و واج به جنازه
ببينند چه تا كه از بيرون مي آمد، وا زده سر برگرداندند 

 پسر پهلوان جوردهي سر و سينه زنان ناگهان. شده است
گريه اش . وارد شد و يك راست بطرف جنازه پدرش رفت

واالي خان اينكه پيش از . همه را تحت تاثير قرار داده بود
 برود موتا جوربيجاركولي رفت و پسر براي آرام كردنش

  . پهلوان جوردهي را سعي كرد آرام كند
و واالي خان با ژاندارمها صحبت كرد و جنازه گلنسا بانو 

  .گوالز جوردهي را توانست ترتيبي دهد كه از آنجا ببرد
وقتي به خانه ي پدري ارسو رسيدند سكوت و سكون آنجا 

 كه از دورهاي جورده با ازدحام همسايه هاي گوالز جوردهي
آمده بودند، به چنان شلوغي و گريه و زاري تبديل شد كه 

  .دردناله هاي ارسو گم مي شد
مردم كمك كردند تا پيكر گلنسا و گوالز در گورستان 
كوچك محله كه نزديكي زمين گوالز جوردهي بود، خاك 

در فاصله ي خاكسپاري گوالز و گلنسا، كياملك . كنند
  .  نواز جورده هم رسيده بود42ل او كرناكياسري و بدنبا

                                                 
ک�ر "مرکب از دو لغت  ک�ر و ن�ای اس�ت " کرنا"يا " کرنی -۴١

به معن�ی جن�گ و در فارس�ی ب�ه ص�ورت ک�ارزار آم�ده اس�ت و 
. ش��ود اس��ت ک��ه در گ��ي3ن از ن��ی س��اخته م��ی" ن��ی"ن��ای ھم��ان 
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آتش بزرگي در باغ جلوي خانه ي گوالز جوردهي روشن 
از دور مردمي كه واالي خان و ارسو را همراهي مي . كردند

صداي كرنا چنان سوزناك اوج . كردند بطرف باغ مي آمدند
  .گرفته بود كه انگار تا اسمان فرياد مي كرد

چشمانش به جمع بود و واالي خان به جمع كه رسيد، 
فكرش رميده بود به جايي كه خودش هم هيچ نشاني اي 

از اسمان خاطره به ريسمان يادهايش با گوالز و . نداده بود
زمزمه  اي يكي در آن جمع به . گلنسابانو سرك مي كشيد

  :با نواي كرنا ديلماني مي خواند
  

  43داني كي تو ادونيا مي نفس بي
  كس بيفوقوفته ناكسانه مئن تو 

  سيا به روزيگار هامما فوتوركست
  بنا دوري ناويره داد فارس بي

  
  مي داني كه در اين دنيا نفس من بودي(

  در يورش ناكسان، تو كس بودي
  سياه شود اين روزگار كه به يورش برد

  )دوري گذاشت وگرنه دادرس بودي

                                                                                 

مراسم سوگواری و اندوه از ديرباز در گي3ن با موس�يقی ھم�ين 
  .ساز برگزار می شده است

  دوبيتی ھا از گيل آوايی است -۴٢
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٩۴

  
 نواي اين آوازچنانكه آتش بيار معركه اي باشد،  در دل 

جان او را در خود ي عله كشيده  بود، همه واالي خان ش
د يناگاه چشم گرداني هايش به نرده ي تالر رس. گرفت
د تا آخرين پله ي نردباني تالر همانجا كه پا يد چرخيوچرخ

. روي حصير گسترده شده ي روي تالر مي گذاشت، ايستاد
ارسو لبخندزنان شورم را ناز مي داد و چهره اش رنگ 

ه چيز جور مي آمد مگر شرايط به هم. ديگري داشت 
نگراني اش را مشت كرد . جا خورد. اندوهباري كه در آن بود

وقتي رسيد، هنوز دهان باز نكرده بود . و بطرف ارسو رفت
  :كه ارسو گفت

مي زاي واستي شيرا ايجور بخوره كه مي شادي يا  - 
ورصه مي غترسمه مي . اتو زاكه را بهتره. بيدينه

من نخامه مي زاي هيتا . رهشيره مرا بشه مي زاكه 
هرچي ايسه واستي  . غمو غورصا جه اما بيگيره

  .....   اما
. بچه ام وقتي شيرم را مي خورد بايد شادي ام را ببيند ( 

  مي ترسم غصه ام با . اينجور برايش بهتره
نمي خواهم بچه ام هيچ يك از . شيرم به بچه ام منتقل شود

  )  ....بايد ماهر باشد . غصه ها را از ما بگيرد
. واالي خان همه چيز را خوانده بود اال همين يكي اش
چيزي كه اصلن به ذهنش هم خطور نمي كرد اين بود كه 
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.  ارسو تا اينجاي كار مادرانه اش بخواهد از خود بگذرد
واالي خان نگذاشت حرفش تمام شود، بغلش كرد و سرش 

كه را روي سينه اش گذاشت طوري كه صداي ارسو در آمد 
  .مراقب شورم باشد كه در آغوشش شير مي خورد

ناگاه صداي فرياد اشك الود پسر پهلوان جور محله اي از 
فاصله اي كه هنوز به بلته ي خانه ي پدري ارسو مانده بود، 

كرنا نواز نيز .  متوجه خود كرد،كه آنجا بودندرا همه كساني 
  . آواز اندوهبار ديلمان قطع شد. نتوانست ادامه دهد

مردم به واالي خان چشم دوختند كه بطرف حياط خانه 
كياملك كياسري با اسب از دور مي آمد، . خيز برداشته بود

واالي خان تا . سوي جمعيت تاخت برداشتبچهارنعل 
 مردم او ،بخواهد خود را به پسر پهلوان جور محله اي برساند

را احاطه كردند و گروهي نيز بسوي پسر پهلوان جورمحله 
  . رفتنداي 

زمزمه ها حكايت از شايعه اي داشت كه پهلوان جور محله 
اي گوالز خان و گلنسا بانو را كشته است و پسر پهلوان 

 تا حساب واالي خان را ه بودجورمحله اي براي انتقام آمد
  . برسد

 يكي .يكي ناسزا مي گفت. يكي به حماقتش پوزخند مي زد
برسد تا تقاص هم مي خواست كه واالي خان حساب او را 

يكي مي گفت كار پدرش هيچ ربطي به . پدرش را پس دهد
بخاطر از پهلوان جوردهي پسر يكي مي گفت . پسرش ندارد
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دست دادن پدرش آتش گرفته است و اينجور فرياد مي 
 چند نفري هم با هم راه چاره مي جستند كه به اين . كند

  . درگيري احمقانه ي پسر پهلوان جوردهي پايان دهند
. اما با رسيدن كياملك كياسري ماجرا فرق كرده بود
كياملك كه همه به او احترام مي گذاشتند، پسر پهلوان 

  . جوردهي را پيش از آنكه به او برسد، صدا زد
با فرياد كياملك كياسري پسر پهلوان جوردهي، بناگاهان 

ميان را روي تخته سنگي نشست و سرش . ساكت شد
ه تمام تنش مي اي سر داد ك چنان گريه. دستانش گرفت

  :كياملك كياسيري معترضانه رو به همه كرد و گفت. لرزيد
كي ! چيسه شمه ره اتو الفند ورسفته واكفتاندريد - 

؟   هر كي دانه چي بوبو بگه !دانه چي بوبو داره
  !همه بداند

چه تان است كه طناب پاره كرده دنبال شر مي ( 
  )تا همه بدانند؟ هر كه چيزي مي داند بگويد !گرديد

  
هيچكس هم نمي دانست . هركسي چيزي پچ پچ مي كرد

چنان شاخ و بالي به ماجرا داده . كه چه اتفاقي افتاده بود
 تنها موضوعي كه جور نمي آمد همان بابودند كه اصلن 

شايعه آنجا رنگ . مرگ گلنسابانو و گوالز جوردهي بود
ن جدي و واقعي بخود مي گرفت وقتي به پيكر پهلوا

واالي خان هم هيچ تمركزي نمي . جوردهي مي پرداخت
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  .  همه حواسش به ارسو و شورم بود.توانست داشته باشد
هنوز پچ پچ كردنها و داستانسازيهاي مردم دامه داشت كه 

  :كياملك كياسري گفت
ژانداران گيدي كه پهلوان جوردهي يا بوشوبو  - 

مرا گولنسابانو و گوالزا نجات بده يا اينكي هوشونه 
واستي به سيم بيدينم كويتا . بو كه دمرديد

  !دوروسته
ژاندارمها مي گويند كه پهلوان جوردهي يا رفته بود ( 

گلنسابانو و گوالز را نجات دهد يا اينكه با آنها بوده كه 
بايد صبر كنيم تا ببينيم كدام درست . غرق شدند

  .)است
  

ست با شنيدن حرفهاي كياملك، پسر پهلوان جوردهي سر را
از آن خشمي كه داشت . رنگ چهره اش تغيير كرد. كرد

با خودش يقين كرد كه پدرش براي نجات .  خبري نبود
. گلنسابانو و گوالز رفته بود كه اسير گرداب شد و غرق شد

  :اما با خودش زمزمه كرد
! ؟ من كي نيده بوم!مگه مي پئر شنايام دانستي - 

حوكمن دانستي كي بوشو اوشونا جه غرق شدن 
  !جيويزانه
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! ؟ من كه نديده بودم!مگر پدرم شنا هم مي دانست( 
حتمن مي دانست كه رفته بود تا آنها را از غرق شدن 

  !)برهاند
  

همه دور كياملك جمع شده بودند و با حرفهاي او آرام 
نواي . گرفته به جاييكه آتش هنوز شعله مي كشيد برگشتند

كسي .  نشستندهمه گرد آتش دايره وار. كرنا فضا را پركرد
پسر پهلوان جور دهي بي آنكه كسي . چيزي نمي گفت

چيزي بگويد در رديف كساني كه نزديك به آتش نشسته 
به آتش خير شد و با . بودند امد و بي هيچ حرفي نشست

يكي از آنسوي  .نواي كرنا اشك از چشمانش سرريز شد
زمزمه اي كرد و آواز گوسن . دايره پشت همه ايستاده بود

  : سر داد44وندوخ
  

  تو كي دايم مي امرا پا به پا بي
  آويرا بوسته جا مئن جاجيگا بي

  هاتو كي ايجگره بوستي مي فرياد
  مرا تو بال زه يي مي هم صدا بي

  
  تو كه هميشه با من پا به پا بودي( 

  ميان جاي گمشده، تو جا و ماوا بودي

                                                 
   يکی از گوشه ھای آوازی گي3ن در شور است -۴٣
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  همينكه ضجه مي شد فرياد من
  )بوديتو پناهم مي شدي با من همصدا 

  
روي گاه فاجعه آنچنان هولناك است كه باورت نمي شود 

زماني بخود مي آيي كه در شوك ناباورانه اي ، و داده است 
آهي . كنار آمدن با آن، بخشي از زندگي روزمره تو مي شود

مي كشي و فريادت را به سكوت اندوهباري در خود فرو مي 
ه با خود خوري و بار آن، سنگيني كوله ي روزگار توست ك

وقتي در آينه مي نگري در مي يابي كه چگونه . مي كشي
  !گذشته است
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  گيآلماردان

  فصل سوم
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
  

ارسو مي گفت گرماگرم كار درو و برداشت برنج بودند كه 
. كاس خانم دختر كدخدا براي سر سالمتي اش آمده بود

آنهم پس از تالشي كه كرده بود تا يك . دارسو وا مانده بو
جوري با واقعيت حادثه اي كه پيش آمده بود با خودش 

  . را تازه كرده بوداو د ولي ديدن كاس خانم داغ يكنار بيا
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١٠٢

در همان ديدار بود كه ارسو از دهان كاس خانم شنيده بود 
كاس خانم . ندكه پدر و مادرش چرا به سپيدرود زده بود

گلنسابانو با گوالز جوردهي شب كه كرده بود برايش تعريف 
 پيش او آمده بودند و او خبر نداشت كه شقبل از غرق شدن

  .آن حادثه برايشان اتفاق افتاده بودبه هنگام بازگشت، 
كاس خانم از دوستان دوران كودكي گلنسابانو بود و در 

 و باغ و خانه داشت كه از پدر به 45آنسوي سپيدرود بيجار
 آبريزان، عاشق يك دختر نشوهرش در جش. بودارث برده 

هيچوقت هم كسي از آنها . گالش شده و از آنجا گريخته بود
داستانها از . خبر نداشت كه چه به سرشان آمده بود

عده اي مي گفتند كه به جنگل . فرارشان ساخته شده بود
عده اي هم مي . زده اند و دست هيچكس به آنها نمي رسد

 و از غريبي ن ِ بي در و پيكر رفته بودندكه به تهراگفتند 
  . دق كردند

آمده به ديدنش مي گفت گلنسابانو با گوالز كاس خانم 
بودند و كرجي شان را هم كنار رودخانه همانجا كه وقت كم 
. آب شدن سپيدرود حصير شوران مي كردند، گذاشته بود

  :شب گفته بود گوالز همان
كشه شه كه خايه سيپيدرو تورا بو داره ايجور نفره  - 

  !دونيايا فه وه ره

                                                 
  شاليزار= بيجار -۴۴
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يك جور نفير مي . سپيدرود دارد ديوانه مي شود( 
  !)كشيد كه انگار مي خواهد دنيا را ببلعد

  
  :ابانو زهره ترك شده بود، مي گفتنسگل

لوتكا ايجور واالي خوردي كه هاتو دگه را خوران  - 
مگه انقدام ! ايفرسخ اوشن تر فاره سيم اطرفه آب

  ؟!آب به
با كج و جي يك جور تاب مي خورد كه همينطور كر( 

م  به اين ي يك فرسخ آنطرف تر رسيدراست شدن،
  )سوي آب

  
ارسو هم چشم به دهان گلنسابانو مي دوخت و اشكهايش را 

وقتي كاس خانم از آنها مي گفت دلش براي گوالز . مي چيد
براي ارسو مي گفت كه هوا . و گلنسابانو بيشتر مي گرفت

بود كه از خانه او برگشته بودند و ديگر خبري تاريك شده 
  . از آنها نداشت

 مي گفتند كه ،ژاندارمها كه براي تحقيقات از او آمده بودند
دي سپيدرود به دريا از آب وپهلوان جوردهي نزديكاي ور

ده بود كه به دريا برده شده چيزي نمان. كنار كشيده شد
. ناسايي كنند در آنصورت معلوم نبود پيكرش را ش، چهباشد

اما گوالز و گلنسا بانو با فاصله ي چند متري از هم ميان 
  ريشه هاي درختي كه سيل كنده بود و با جريان آب برده 
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  .ميشد، پيدايشان كردند
كياملك كياسري هم تاكيد مي كرد كه پهلوان جوردهي 

وقتي واالي . براي نجاتشان رفته بود كه با آنها غرق شد
با خود مي گفت يعني بخود ر شد، خان از ماجرا باخب

كه پهلوان جوردهي براي كمك به گوالز و پذيرانده بود 
  . گلنسابانو بايد رفته باشد كه بيچاره خودش هم غرق شد

طوري به ارسو مي گفت كه برداشت او از اين موضوع 
درست است كه بخواهد بخود و ارسو بقبوالند كه غير از اين 

 سپيدرود طغيان كرده بود و نمي توانست بوده باشد چون
در آن گردابهايي كه سپيدرود .  آن آب باال آمده بودلبالبِ

  . ، نتوانستند خودشان را نجات دهندشتدا
ارسو . ارسو هم پذيرفته بود كه همين جور بايد بوده باشد

همه مي خواستند .  باشداين جورش را دوست تر داشت
 نجات گوالز و اينجور باور كنند كه پهلوان جوردهي براي

اما هيچ . گلنسا بانو به آب زده بود و خودش هم غرق شد
كس دنبال اين موضوع را نمي گرفت كه پهلوان جوردهي 

  . در آنجا چه مي كرد
شايد گاهي الزم است آدمي چيزي را كه بود و نبودش 
را يكسان است، جوري ببيند كه خودش مي پسندد و رازش 

  .براي سپيدرود بگذارد
بيشتر از هر كسي در اندوه مرگ گلنسابانو در خودش شامار 

بود و كمتر مي شد ديد كه چهره اش به آن حالت پيش از 
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هميشه هم مي گفت باورش نمي . اين حادثه برگشته باشد
  . شود كه گوالز جوردهي در سپيدرود غرق شده باشد

از وقتي كه شنيده بود گلنسابانو و گوالز جوردهي آنطور 
د، با سپيدرود داد و بيداد مي كرد جوري كه غرق شده بودن

تمام . هر كه مي ديد فكر مي كرد با يك نفر حرف مي زند
از دور . خشم و فريادش را در دل سپيدرود خالي مي كرد

ب آ كه مي ديدي اش، چنان مي نمود كه به هر پيچ و تابِ
  .فريادش را مي آويزد و هوار مي كند

شامار هروقت به كنار واالي خان خوش بحالش مي شد كه 
سپيدرود مي رفت، شورم را هم با خودش مي برد و هميشه 
ي روزگار هم مي گفت خوش بحال مادرش كه با سپيدرود 

شايد همين خاطره بود كه شورم از همان . درد دل مي كند
با مادر بزرگ، پيوندي متفاوت تر از هركسي با  دوران ِ

  . سپيدرود داشت
 انبوه ساقه هاي خاردار تمشك كه چوبدستي اش را از ميان

مثل يك شبكه ي پيچ در پيچ روي هم تلمبار شده بودند، 
چنان دور سرش چرخاند كه گويي لشكر آسيابان . برداشت

نرده ي تالر را با گلهاي شمعداني از يك سر . را مي رماند
نرده تا سرديگر با نگاه خود رفت و برگشت و گلدانهاي 

  . شمعداني را شمرد
 روي همان تالر در گرماي نيمروز شورم را روي پايش ارسو

دراز مي كرد و برايش آنقدر الاليي مي خواند كه آخرش 
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وقتي هم كه ديگر . خودش زودتر از شورم بخواب مي رفت
 باز ، راست باال مي رفتچنان وروجكي شده بود كه از ديوارِ

از مادرش ارسو مي خواست كه برايش الاليي بخواند اما 
 ،ش كه گاه در بي حوصلگي انجام هيچ كاري، بودمادر

وق مي آمد و ذ خودش زمزمه مي كرد آنقدر كه ارسو سرِ
  :مي خواندبرايش نازش مي داد و 

  
  46الال بوكون الي الي الي
  الال بوكون الي الي الي

  بوخوس مي جانه ديل زاي جان
  مي كش تي گاواره
  ماري تي ره بيداره

  بوخوس مي جانه ديل زاي جان 
  الال بوكون الي الي ال ي الي

  الال بوكون الي الي الي
  

  تي پئر بيجار كاره
  بجا فوروز باره

  مثله همه ساله 
  ايدونيا غم داره

  هيچي خوره ناره

                                                 
   ترانه **يی گيلکی از گيل آوايی -۴۵
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  تره پال باره 
  بوخوس مي ديل مي جان زاي جان

  الال بوكون الي الي الي الي
  الال بوكون الي الي الي

  
  نيدين تي مار بيداره

  ه هيزارتا كار داره ترا بوخوسان
  مي ديل تره نا زاي جان
  مي جان تره نا زاي جان

  بوخوس مي ديل مي جان زاي جان
  الال بوكون الي الي 
  ال ال بوكون الي الي

  
  الاليي كن الاليي الاليي الاليي(

  بخواب جان و دلم بچه جان
  آغوش من گهواره تست
  مادر براي توبيدار است

  بخواب جان و دلم بچه جان
  رت در حال كار شاليزار استپد

  برنج را سبز كند
  مثل همه سالها
  يك دنيا غم دارد
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  هيچ چيزبراي خود ندارد
  بياورد) پلو( براي تو برنج 

  بخواب دل و جانم بچه جان
  

  مادرت نبين بيدار است
  ترا كه بخواباند، دنيايي كار دارد

  دلم براي تست بچه جان
  جانم براي تست بچه جان

  نم بچه جانبخواب دل و جا
  )الاليي كن الاليي الاليي الاليي

   
گلنسابانو هم مي گفت . ارسو الاليي را از گلنسابانو داشت

  اوهر وقت كه. كه مادرش از مادربزرگش بيادگار داشت
مي گرفته خواند از مادرش ياد مي براي گلنسابانو الاليي 

  . است
 گلنسابانو مي گفت بيشتروقتها هم كه مادرش مي خواسته

را درگهواره اي كنارش مي گذاشت، با پا او حصير ببافد 
گهواره را مي جنباند و الاليي مي خواند و دستانش مثل 

 حتي مي گفت كه اگر . حصير مي بافت،ماشين بافندگي
حصير ها زبان داشتند همه الاليي هاي مادرش را مي 

  . خواندند
  د، خويي گلنسابانو پيش از اينكه اهل كار يا زبر و زرنگي باش
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لطيف وهمه مي گفتند كه ارسو .  آرام داشت مهربان و
 حتي از وقتي كه گوالز استمهرباني را از گلنسابانو گرفته 

با گلنسابانو عروسي كرده بود، شخصيتش بكلي تغيير كرده 
بود چون پيش از عروسي اش مي گفتند كه چه كسي 

 ، دست!جرات مي كرد بگويد باالي چشم گوالز ابروست
  . بزنش هميشه بلند بود
 بتنگ آمده بودند تا وقتي كه  گوالزجوردهي ها از دست

 جور دهي ها ةپس از عروسي بود كه هم. روسي كردع
  . بودندشده  گوالز و گلنسابانو ةشيفت

همه مي گفتند كه ارسو فرار كردنش را از پدرش به ارث 
 كه سركش بود و كاري كه درست مي ديد، انجامش .برد

هيچ كس نمي توانست از كاري كه مي خواست . دمي دا
  .بكند، باز بداردش

 هرچه بود از او بود كه ارسو .شامار شكوه همه ي خانه بود
از وقتي كه كاسه گول . مي كوشيد پا جاي پاي او بگذارد

تنهايش گذاشته بود و اگر چه واالي خان مانند كوهي براي 
 كار زمين و تكيه دادنش بود اما پس از كاسه گول همه ي

خانه و باغ را يك تنه بدوش مي كشيد، و دوست نداشت  
 كاسه گول و خودش بجا آنچه كه از عمري جان كندنِ
  . مانده بود، لنگ بماند يا رها شود

فراوان پيش آمده بود كه چون شير ماده اي كه از بيشه و 
. توله هايش با چنگ و دندان دفاع كند، سينه سپر مي كرد

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

١١٠

١١٠

 آمده بود تا با چرب زباني  خان كومله، اربابمباشرِوقتي 

اش زمينشان را باال بكشد، پيش از اينكه واالي خان از 
جنگل باز گردد، چنان حساب مباشر را رسيده بود كه در 

  .  قهوه خانه مدتها همه از آن مي گفتند
روزيكه موتا جوربيجاركولي از خانه ي ميراب خان به خانه 

 47 واالي خان باغ بادام را پاك چيناي واالي خان آمده بود،
گنجشك و كالغ و كشكرت از هر جاي جيرده به . مي كرد

آموج سگ واالي خان يك لحظه آرام و . آنجا آمده بودند
  . قرار نداشت

 نزديك نشده بود كه آموج امموتا جوربيجاركولي به باغ باد
دندان قروچه رفت و تا خواست پارس كند، با اشاره واالي 

موتا از همان دور رو به واالي خان . مع كردمش را جخان د
  :دست تكان داد و گفت

دكفتي بادام باغه . هميشه سالمتي ببه واال ي خان - 
  ؟!ياور نخايي! جان

به جان باغ بادام . هميشه سالمتي باشد واالي خان( 
  ) ؟!ياور نمي خواهي! افتادي

  
  :واالي خان لخندي زد و گفت

 گيآلمارد !دهبياور! تا جانگيله مرده كار چيسه مو - 
  ! داد فاره سه دههواستي گيآلمارد

                                                 
    ھمه ی محصول را برداشت کردن و پاک کردن باغ-۴۶

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

١١١

١١١

گيآلمارد بايد به داد ! مارد همينه موتا جانكار گيآل( 
  )!گيآلمارد برسد

  
  :موتا جوربيجاركولي بي مقدمه گفت

 حيسابي بمانسته گورابسري 48خوجيربيچاره  - 
 !ايتا زنه خوسرا ايتا زنه بيجارانه سر! داره

ورابسري حسابي از كار عقب افتاده بيچاره خوجير گ( 
  !)يكي به سر خودش مي زند يكي به سر شاليزار. است

  
  :ر پرسيدبخ واالي خان از همه جا بي

 مگه چي بوبو داره؟ - 

  )مگر چه شده است؟( 
 :موتا با تعجب از بيخبري واالي خان گفت

اونه پسرام مگه . دس تنايي نتانه هامما فارسانه - 
 ؟ !سهچقد تانه خو پئرا فاره 

.  همه كارها را به پايان برساندبدون كمك نمي تواند(
  )؟!پسرش هم چقدر مي تواند به پدرش كمك كند

 :واالي خان با صداي همدردانه اي گفت
ايمشب . تي جا ايشتاوستان درم. من كي نانستيمي - 

بي يه قهوه خانه تا ايلجار جيما كونيم فردا ره 
 .بيشيم خوجيرا ياور بديم

                                                 
  خوجير به گيلکی يعنی زيبا -۴٧
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امشب به . از تو دارم مي شنوم.  دانستممن كه نمي( 
قهوه خانه بيا تا براي فردا ايلجار جمع كنيم به كمك 

 .)خوجير برويم
  

از هر . واالي خان به قهوه خانه كه رفت، همه جمع بودند

قوري را از  50اميركيسري 49راپا. جا خبري داده مي شد

سماور بر مي داشت كه خوجير گورابسري همراه روي 

واالي خان باديدن آنها با شادي .  وارد شدلشوئيپسرش 

  :صميمانه اي گفت
  ؟!خوجيرخان ياور نخايي - 
  )؟!خوجيرخان كمك نمي خواهي( 

  
  :خوجير خنده بلندي سر داد و گفت

  !؟دوتا چومه سو!كور چي خايه - 
  ! )؟ دو چشم بينا!كور چه مي خواهد( 

  
تا نيمه هاي شب از همه جا و . اينرا گفت و كنارشان نشست

مه چيز گفته شد و خبرهايي كه هر كس از هر جايي ه

   استكانهايش را آب مي راپا اميركيسري. داشت، گفت

                                                 
   . راپا در گيلکی به معنی منتظر است کسی که چشم به راه است-۴٨
  ن  يکی از روستاھای گي7-۴٩

amirkeisar   
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  .كشيد و قوري ها را مي شست
همه قرار گذاشتند بامداد، سر ِ زمين خوجير گورابسري 

  .باشند
ايلجار كه به زمين خوجير رسيده بود، آفتاب سرخاي 

خوجير .  پاشاندسحرانگيزش را روي شاليزار خوجير مي

 و داس 51دارهپيش افتاده بود و شوئيل دنبالش هر كدام 

  .در كمر پا برهنه مي آمدند
صداي بگو و بخند ايلجار تا دورهاي شاليزاران همسايه ي 

گرم كار بودند كه زنان ايلجار با زنبيلهاي . خوجير مي رفت
  . غذا از دور پيداشان شد

كه مي خواندند واگويا مردان كار، هر يك از آواز زنان  را 
.  كنان به استقبال زنانشان مي رفتند"اويي"مي كردند و 

شته ي خشكشانه ي رودخانه وقتي رسيدند همه روي پ 
  . اي كه همه ي آن شاليزار را آبياري مي كرد، نشستند

بچه قورباغه اي به ساقه بلند علفي كه از كناره آب قد 
قكي كه بازي اش كشيده بود، چنگ انداخته، نشستن سنجا

مار ِسبز ِ درازي كرشمه كنان . گرفته بود، انتظار مي كشيد
بجه غورباغه خيز . بسويش آرام آرام پيچ و تاب مي خورد

برداشته بود كه سنجاقك را بگيرد، اما در دهان مار فرصت 
  !شكارچي خود شكار شد. هيچ كاري نيافت

                                                 
بخ;ش فل;زی آن کم;انی ش;کل .  داره به داس برنج يا علف ب;ری م;ی گوين;د-۵٠

  .است
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دست و سفره قلنهار پهن شد و مردان كار و گرسنه، هر يك 
زنان . صورت مي شستند و از سفره لقمه اي بر مي گرفتند

ايلجار با رنگين كمان دامنهاي شليته اي شان، ناز مي 
  . فروختند و آواز زندگي سر مي دادند
كارش كه هيچ اميدي . خوجير سر از پا نمي شناخت

نداشت به روز شود، با ايلجار جيرده، چنان از واخوردگي و 
به در آمده بود و جلو افتاده بود كه هر واماندگي پيشينش 

گامش بروي شاليزار گويي پيروزي اش را بر كابوسي كه 
  .امانش را بريده بود، هوار مي كرد

. شامار در خانه مانده بود و با شورم دنياي خود را داشت
شورم هر چه از كودكي دور مي شد، سركش تر و ناآرامتر 

ند، از پس او بر شامار هر چه مي كرد مهارش ك. مي شد
يكي از كارهاي شورم كه شامار از آن شگفت زده . نمي آمد

  . بود، كارهاي عجيب غريب شورم بود
گاه مي شد كه چشم از او دور نگاه مي داشت، سر از باالي 
بام خانه در مي آورد و از همانجا به شامار مي گفت كه 

با شادي دلنشيني . چقدر نگاه كردن از آنجا متفاوت است
  . مي گفت كه آدم همقد درخت مي شود

 اتاق تشكچه ي روزي شامار روي ايوان خانه، كنار ديوارِ
نمدي اش را پهن كرده بود و متكايش را زير دستانش تكيه 

با حالتي نيم لم دادن و خوابيدن به درختان باغ . كرده بود
كاسه ي . كه مقابلش شاخه گسترانده بودند، نگاه مي كرد
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نه كردن موهاي حنا گذاشته اش، كنار خود آب را براي شا
  .گذاشته بود و مو افشان كرده بود

 پاهايش را از هم باز مي كرد و خم مي شد تا جاييكه شورم
نزديك بود سرش به زمين بخورد و سپس پشت سرش را 

  :شامار با خود مي گفت. نگاه مي كرد
آخه ! اخه بيدين چي ولوله اي بوستاندره آ  ري - 

  ؟!مسته، چوتو تاني فاندري-چه-فه  بوگو اوتو
بگو ! آخر ببين اين بچه چه وروجكي دارد مي شود( 

  )؟!آنطور خم شده چه جور مي تواني ببيني
  

آنچنان به پشت ، او را ديده كه   ارسو،چندبار كه مادرش
  :سرش نگاه مي كند، با خود مي خنديد و مي گفت

!  ري نانم چره اوتو خو پوشته سرا فاندره تركمه ا - 
 !واگردانه سره

اين پسر حرف گوش نكن، نمي دانم چرا اينطور به ( 
  !)روزگار وارونه شده. پشت سرش نگاه مي كند

  
  : لبخند مي زد و مي گفتششورم هم به مادر

 ؟!تا هسا امي باغا اتويي فاندرستي - 
  )؟!تا حاال باغ مان را اينجور نگاه كردي( 

  
  :ارسو در پاسخ مي گفت
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ايه زاي جان بوشو تي درسا اشان همه بيكاري ج - 
  ! بنه ديمهنهاياد بيگير اكار

برو درست را بخوان و اين . ينها همه اش بيكاريستا(
  )ركارها را كنار بگذا

  
روزي كه واالي خان با شورم در باغ كار مي كردند لحظه 
اي براي استراحت به بازي نشستند و شورم پاهايش را باز 

ار شورم همانكار را كرد كرد و پدرش واالي خان هم با اصر
وقتي ارسو از دور ديدشان كه واالي خان هم با شورم خم 
شده و وارونه به همه چيز نگاه مي كنند، بخود گفت اين 

. واالي هم از شورم كوچك تر شده. ديگر بازيگوشي نيست
  :با توپ و تشر به سراغشان رفت و گفت

 ؟ واالي!انهمه كار ايا فوجه شومان چي كودان دريد - 
 !جان تو ده چره

؟ !اينهمه كار ريخته اينجا شما چه كار داريد مي كنيد( 
  !)واالي جان تو ديگر چرا

  
شورم بي آنكه منتظر پاسخ پدرش، واالي خان، باشد، از 
. مادرش خواست كه او هم همين كار را بكند تا ببيند

  :مادرش كه تعجب كرده بود گفت
 !خاب تو كي بيده داري بوگو مره - 
  !)و كه ديده اي بگو برايمخوب ت( 
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  : شورم گفت

اينقدر كي . اجوري كي نيگا كوني قشنگتره مارجان - 
ولي . دم ايجور نيگا كونه همه چي تكراري يهآ

.  قشنگتر بنظر ايه، بيدينهايجور كي نيده داره
 !بعضي وختان واستي ايجور ديگه فاندرستن

اينقدر . اين جور كه نگاه كني قشنگتر است مادرجان( 
. ه آدم يك جور نگاه مي كند همه چيز تكراريستك

بعضي . ولي يك جور كه نديده اگر ببيند قشنگتر است
  )وقتها بايد يك جور ديگر نگاه كرد

  
جوري كه بخواهد با همه وجودش . ارسو نگاهش كرد

  :گفت. حسش كند
هونام وختي هميشك بيديني ! مي شورم جان - 

ي جان ان زا! به هاتويي كي آما دينيم. تكراري به
هميشك ايچي يا كي ناره، اونه ! آدمه ذاته مئن دره

 !ره نومود داره بازين اونا كي داره قدر ناره
شورم جان من، همان را هم وقتي هميشه ببيني، ( 

  مي شود همين جوري كه ما . تكراري مي شود
بچه جان اين در ذات آدم است كه هميشه . مي بينيم

ت اما همينكه آن را چيزي را كه ندارد برايش زيباس
  .)بدست آورد، قدرش را نمي داند
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بعد به حرفي كه مي خواست بزند پيشاپيش مي خنديد و 

  :مي گفت
-چه-مسته فه-چه-آخه زاي جان مگه تاني اوتو فه - 

  ؟ !مسته دارا واچه كي
آخر بچه جان مگر مي تواني همانطور خم شده خم (  

  )؟!شده از درخت باال بروي
  

زهاي تالش ِ بي ايستاي يك لحظه نفس روزهاي كار، رو
تازه كردن، رو به پاييز كه مي گذاشت، دورخيز براي 

 فرصت دوباره اي براي 52زمستان اغاز مي شد و در پاييزبهار
ارسو ازپاييز آن سال خااطره ي خوشي . ذخيره زمستاني بود

  . نداشت
.  او مي گفت كه واالي براي هيزم به جنگل رفته بود

داشت كه بامداد روزيكه براي هيزم به جنگل هميشه عادت 
كار جمع و . مي رفت، پيش از آفتابنشين به خانه باز گردد

جور كردن گاوها، آب و كاه آنها چيزي نبود كه ارسو بتواند 
با كارهاي ديگرش سر و سامان دهد از همينجا بود كه 
واالي خان به اين كار مي پرداخت اما آن روز كه به جنگل 

د خبري از او نشد تا وقتيكه نگراني هر لحظه در دل رفته بو

                                                 
 در گي7ن فاصله ای در پاييز که رستنی ھای تازه اما کوتاه مدت بار م;ی -۵١

  .دھد را بھار ِ پاييز يا ھمان پاييزه بھار می گويند
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شامار شكيباتر از هميشه سر در كار . ارسو آتشي بپا كرد
  .آرامش او ارسو را به شگفتي انداخته بود. خودش داشت

دلش به شور . هرچه اين پا آن پا كرد نتوانست تحمل كند
ض خانه و شورم را به شامار سپرد و عليرغم اعترا. افتاده بود

و اصرار شامار كه در خانه منتظر بماند، اسب زين كرد و به 
ازهمان راهي تاخت زد كه واالي . تاخت بسوي جنگل رفت

خان همواره از آن به جنگل مي رفت و بارها شده بود كه با 
  .واالي خان  گل ِهزار خاطره از آن چيده بود

آفتاب از تيغ كوه گذشته بود و سايه . هوا تاريك مي شد
 درختان جنگلي چونان هيواليي مقابل نگاهش قد مي هاي

همچون عادت همه جنگل نشينان، هاراي مي داد . كشيدند
و بازگشت صدايش را خوب مي پاييد تا شايد صدايي غير از 

آموج به هاراي كردن ارسو، پارس مي كرد اما . خود او باشد
  . هم مي ترسيد و هم مي ترسانيد. از كنار او دور نمي شد

  :سو فرياد مي كردار
كويا ايسايي واالي جان ! اوي واالي جان اوي - 

  !واالي
كجا هستي واالي جان ! آهاي واالي جان آهاي( 

  !)واالي
  

او تاخت مي زد و آموج . هو ي جنگل هراسناك مي شد
در سكوتي كه ميان دو فرياد ارسو، همه چيز . بدنبالش
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تا . يدساكن و صامت بود، ناله اي از دور بگوش ارسو رس
ارسو بجنبد، آموج چنان تاختي زد كه ارسو وامانده بود از 

  . حس آموج در شناختن صداي واالي خان
آموج پارس مي كرد و مي دويد و ارسو دنبال صداي آموج 
را مي گرفت تا به بيشه ي انبوهي رسيد كه گذشتن از آن 

واالي خان در ميانه ي بيشه گرفتار آمده . كار دشواري بود
ارسو وقتي به واالي خان .  اسب نفيركشان افتاده بودبود و

واالي خان پايش . رسيد، اسب آخرين نفسهايش را كشيد
شكسته بود و كوچكترين تكاني كه به آن مي داد، دادش به 

  . آسمان مي رفت
ارسو هر بار كه از ماجراي جنگل مي گفت، واالي خان نگاه 

ر رفته بر مهربانانه اش را به ارسو مي دوخت و روزگا
ارسو همه ي جانش گويي . خودشان را دست خيال مي داد

وقتي كه از جنگل برگشته بود شب از نيمه . واالي مي شد
  . گذشته بود

ديگ برنج در ميان . سفره كنار اجاق گلي اتاق تا شده بود
قوري روي . دستمال بزرگي پيچيده شده بود تا گرم بماند

سه پايه ي فلزي در كتري بزرگ از دود سياه شده، روي 
دود هيزمهاي سوخته تا نيمه اتاق . ميانه ي آتش اجاق بود

را در خود گرفته بود بگونه اي كه بايد خم مي شدي تا از 
  . نيمه ي بدون دود اتاق جايي مي ديدي

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

١٢١

١٢١

بامداد آن روز اندوهبار بود كه شامار در رختخوابش خوابيده 
. انجام داده بودارسو كار بامدادي را . بود و بيدار نمي شد

مرغها با جوجه . اپراي هر صبحگاه ِ خانه بر پا شده بود
خروس يك . هاشان غوغايي در حياط خانه به پا كرده بودند

چونان تكنواز اركستري كه در گذر . دم خاموش نمي شد
سيال همنوازان آن، هواري مي داد كه همه انگار بايد در 

 تيز خيز بر مي .همان فضاي جاري شان بمانند و بخوانند
داشت و دم به ساعت روي پرچين مي پريد، بال از هم مي 

  . گشود و آواز قوقولي قوقويش را سر مي داد
اردكها مانند گروه طبلنوازان اركستر سنفوني، هياهويي 

كاسه و بشقابهاي از شام شب مانده را در حوضچه . داشتند
ي ي كنار چاه به هم مي ريختند و براي خوردن دانه ها

واالي خان كه روي ايوان . برنج سر و دست مي شكستند
خانه لم داده بود و پاي شكسته اش را دست مي كشيد، به 

  :ارسو گفت
هميشك اوخت تومامه كارانا ! شامار نخوايه ويريزه - 

  !بوكوده بو
هميشه اين وقت تمام ! شامار نمي خواهد بلند شود( 

  !)كارها را انجام داده بود
  

شورم بشقابي . سته بود تعجبش را پنهان كندارسو نيز نتوان
بي آنكه . از انجير آورده بود پيش پاي پدر گذاشته بود

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

١٢٢

١٢٢

كنار بستر شامار ايستاد و . چيزي بگويد به اتاق رفت
صدايش كرد اما جوابي از . تكان نمي خورد. نگاهش كرد
  :خم شد و شانه ي شامار را گرفت و گفت. شامار نيامد

  ريزي؟ پيله مار، نخواي وي - 
  )مادربزرگ، نميخواهي بلند شوي؟( 
  

چند بار گفت و شانه ي شامار را تكان داد اما از شامار هيچ 
هراسان از اتاق بيرون آمد و به واالي خان . حركتي نمي ديد

  :گفت
هرچي ! مي پيله مار چره تكان نوخوره! پئر - 

  !دوخوانم آوجا  نده مرا
چه صدايش مي هر! بابا مادربزرگم چرا تكان نمي خورد(

  !)زنم، به من جواب نمي دهد
  

ارسو سراسيمه به داخل اتاق رفت و با شيون دردناكي واالي 
واالي خان كشان كشان خود را به داخل اتاق . را صدا زد

شامار پر . رساند و گريه ي ارسو همه چيز را مي گفت
 .كشيده بود

. دوقتي بياد شامار افتاد، بي آنكه بداند، پاي پرچين ايستا
هنوز شاخ شانه گستر، . به درخت گردو نگاه كرد. برگشت

چوبدستي اش را كه از ميان . گذر همه يادها را مي شمرد
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بيشه مانند تمشك برداشته بود، تكيه گاه يك طرف خود 
  . كرد جوري كه از افتادنش جلوگيري كند

به خانه ي پدري نگاه كرد . علفهاي زيرپايش را جابجا كرد
.  با يك جنگل خاطره نشان از شامار داشتكه هر گوشه اش

يادش آمد كه پدر با پاي شكسته اش چگونه مرگ شامار را 
ارسو، مادرش، ستون همه ي خانه شده . با خود مي كشيد

پدرش، واالي خان، با همه ي صالبت و وقار پدرانه اش . بود
كه گاه حس مي كرد پهلوان بي شكست همه ي دنياي 

 ارسو، وابسته بود كه گوبي بدون او اوست، چنان به مادرش،
ارسو چون شمعي با جان  . نمي توانست حتي نفس بكشد

  .خويش روشنايي بخش همه خانه بود
مرگ شامار تا مدتها سايه ي اندوهبارش را بر همه چيز 

پدر از آن وقت چهره اش شكسته تر شده . خانه انداخته بود
ايوان چمباتمه گاه چنان مچاله شده در پاي نرده چوبي . بود

مي زد و به سايه روشن غروب خيره مي ماند كه از هر آه 
  . اش مي توانستي شامار را ببيني

واالي خان . واالي خان اندوه همه عالم را در دلش داشت
پاره اي از جان و جهانش را ديده بود كه با شامار پر 

ارسو مي گفت هر بامداد كه بر مي خواست . پركشيده بود
 شورم متكايي كه شامار بر روي آن سر مي مي ديد كه

عطر مادربزرگ . گذاشت، در بغل گرفته، خوابيده است
  . الاليي شورم شده بود از وقتي كه شامار پر كشيده بود
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وقتي مادرش، ارسو، مي گفت كه چگونه پس از مرگ 
شامار، تنها شده بود و به همه كارها بايد مي رسيد، حضور 

. هر زماني در كارهايش مي ديدبيشتر شورم را بيش از 
. شورم بي آنكه بداند بازوي ارسو در همه ي كارهايش بود
هرچه بزرگتر مي شد، بار سنگين تري از خانه را بدوش مي 

ارسو پس از مرگ شامار، اصرار بيشتري داشت كه تا . كشيد
زنده است خودش زندگي شورم را سامان دهد وقتي كه در 

 كه شورم و تاليه از هم خوششان جشن نوروزبل دريافته بود
آمده است، با واالي خان حرف زد و او نيز همان احساس 
ارسو را داشت و دلش مي خواست تا زنده است عروسي 

  .شورم را خودش راه بياندازد
ارسو از واالي خان خواست كه با خانواده ي تاليه قراري 

كار واالي خان هم بهترين . براي ديدار و خواستگاري بگذارد
را در اين ديد كه كياملك كياسري را در جريان كارشان 

 و اليزه بانو و ايازبگذارد تا او هم موضوع ديدار با 

  .خواستگاري از تاليه را ترتيب دهد
ارسو دستمال سبزش را كه در آن كله قند، سنجد و آويشن 
و پارچه هاي رنگي  كه براي درست كردن خوانچه از پيش 

تشت مسي را پر كرد و براي رفتن به كنار گذاشته بود، 
شورم چنان شور و شوقي داشت كه . خانه ي اياز آماده شد
  . سر از پا نمي شناخت

  ارسو مي گفت كه اندوه را با زانوي غم بغل كردن نمي شود 
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به هر . از بين برد بايد شادي كرد و دنبال جشن و سرور بود
در خانه و وسيله و بهانه ممكن تالش مي كرد كه شادي را 

  . كاشانه اش بر پا دارد
ارسو اندوه و ياس را بدترين ناسپاسي به طبيعت و زندگي 

انگار همين ديروز بود كه راه خانه ي اياز . مي دانست
جوردهي را پيش گرفته بودند با آن خوانچه اي كه آزين 
كرده بود و در سيني مسي اي كه از خانه ي پدري داشت، 

  . ب داده بودماجراي خوانچه را ترتي
ارسو جلودار ايلجار خواستگاري بود كه شانه به شانه ي او 

 مي آمد و شادمانه هر از گاهي آواز ايلجارانه 53مشته خاالي
مي خواند تو گويي در ميان زنان شاليكار به صف ايستاده 

  .است و در نوبت خود آواز مي خواند
اط حي. به خانه ي اياز كه رسيدند، شور ديگري بر پا بود

  لشكر مرغ و جوجه ها با ژنرالي. خانه آب و جارو شده بود
.  پشت پرچين رمانده شده بودند،طاليي شان خروسِي 

 خواستگاري، خيز  با ديدن ايلجارِ، ايازسگ پشمالوي تالشيِ
او ، ايازبرداشته بود كه پيش از پارس كردن، انگشت سكوت 

  . را در جا ميخكوب كرد
مانانه اش شكوه جنگل ديلمان را در تاليه در لباس رنگين ك

با ديدن شورم، چون پروانه . خانه اياز به تماشا گذاشته بود
  اي به پرواز درآمده بود و به همراه اياز، پدرش، به استقبال 

                                                 
53

 .مشھدی خال، خاله ای که زيارت مشھد رفت=  مشته خا�ی  
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  . ايلجار خواستگاري رفته بود
اليزه بانو، مادر تاليه، شانه به شانه ي اياز ايستاده بود و با 

نشيني ارسو را به آغوش جنگلي اش خوشرويي و مهرباني دل
  . گرفت

. اليزه بانو نسبت به جوردهي ها روح جنگلي تري داشت
اسمش را مادر اياز اليزه بانو گذاشته بود چون از اليزه يكي 
از محالت رودبار آمده بود و همراه پدربزرگش در جورده 

  . ساكن شده بود
يك دل نه اياز هم او را وقتي در چهارشنبه بازار ديده بود 

تاليه اولين فرزندشان بود كه . صد دل عاشقش شده بود
تاليه با واالي خان . جشن عروسي اش را در پيش داشتند

  . دست داد اما نگاهش به شورم بود
موتا جوربيجاركولي دركنار واالي خان روي تالر نشسته بود 

تاليه چشم از شورم بر نمي . و ارسو با اليزه بانو گپ مي زد
  . داشت

يين با اشاره شورم، تاليه نيز بلند شد و هر دونفر از تالر پا
 آب  دراز، پا بر حياطوبيِهنوز از پاگرد پله ي چ. آمدند

وجارو شده نگذاشته بودند كه كياملك كياسري همراه با 
  . از راه رسيدند، عروسش، دختر بزرگش و ماسو54چيكا

 به اوج  خواستگاريبا آمدن كياملك كياسري شادي ِ ايلجارِ
. چيكا و ماسو سر به سر ارسو و تاليه گذاشتند. خود رسيد

                                                 
  چيکا نام پرنده ايست ۵٢
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اياز با همه . موتا سر ذوق آمده بود و شوخي اش گرفته بود
مي گفت و مي خنديد اما حواسش به همه چيز بود كه 

 .چيزي كم و كسر نباشد
ارسو از چيكا و ماسو و مشته خاالي خواست كمكش كنند 

از پرده بيرون كشند تا آنچه كه تا خوانچه را در وسط تالر 
. او در آن فراهم كرده بود به تاليه و اليزه بانو پيشكش كند
پرده كه از سيني بزرگ مسي كنار زدند، شورم از آنچه كه 

  .مادرش در سيني گذاشته بود شگفتزده شد
ناگاه مشته خاالي ديگ مسي بزرگي برداشت و به حياط 

آمده بود، آتش بزرگي انبوه هيزمهايي كه گرد . خانه آمد
گيراند و شعله هايش تا شانه هاي مشته خاالي باال مي 

 را صدا زد و شروع كرد چيكا، ماسو، ارسو، شورم. كشيد

چنان شور و . به نواختن روي ديگ مسي و آواز خواندن
شادي اي به جمع داده بود كه اياز از كار او به وجد آمده 

  .بود
 ماسو و تاليه و شورم، در ميان آواز و بشكنهاي چيكا و

دستهاي ارسو از هم باز شد و رو به شعله هاي آتش چنان 
ايستاد كه گويي كرشمه هاي هر زبانه ي آتش را به عشوه 

  :زير لب زمزمه وار مي خواند. دلربايانه اي آواز مي دهد
 . همديگه مرا ياور بيبيد - 

  .بهشتي يانو پاكانه مرا ياور بيبيد
  . بيبيد نيكوكارانه مرا ياور 
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  همديگه مرا يو 
  .هميشك پاكو خجسته بيبيد

 گونا كم. هميشك شادو خررمو پيروزي آرامش بداريد
 . بيبيديار دارانه مرا 

  .ر بيبيدوبوبونه ره يا پشيمان
  با هم همبسته باشيد ، (

  با همه اشوان و پاكان همبسته باشيد ، 
  با همه نيكوكاران همبسته باشيد ، 

  باشيد ، هميار و هميشه فرخ 
  و هميشه شاد و خرم و داراي آرامش پيروزمندانه باشيد 

  با كم گناه هميار باشيد ، 
 )55كار هميار باشيدثواببا 

  
  :شورم به آرامي كنار مادرش آمد و در گوشش گفت

؟ خاب بولند بخوان بدا همه !چي خوانداندري مار - 
  !دس بزنيد

 ؟ خوب بلند بخوان بگذار!چه داري مي خواني مادر( 
  !)همه دس بزنند

  
  ارسو با نگاهي كه برومندي شورم را نوازش مي داد و لبخند 
  مهرباني بر لب داشت، كمي صدايش را بلند تر كرد تا شورم 

                                                 
  يکی از نيايشھای زرتشتی است۵٣
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  :نيز بشنود، خواند
نمنگها.ياسا. اَهيا-   

رفذرهي.اوستان زست   
.مننگه. خرتوم.ونگه اوش   

اوروانم.گ توش چا.خسنويشا.يا   
ر آي پيله  خوبي جه همه چي پيشت   

بهشتي دانا، مي وازه دسانه مرا ترا ني يايش كونمو 
آي پرودگار ببه كي تي .       خوشبختي يا خوايمه

راستي يو دوروستي و خردو دانشا كي داري، پاك  
.       افرينشه روانا شادا كونيم  

پيش از هر چيز اي داناي بزرگ نيكي افزاي    ( 
ه تورا نماز برده و        مينوي، با دستهاي برافراشت

. خوشبختي كامل را خواستارم  
پروردگارا بشود كه در پرتو راستي و درستي و 

 برخورداري از خرد و دانش، 
 ضمير پاك روان آفرينش را 

    56.)خشنود سازم
  

شورم تا بخواهد دوباره از مادرش بپرسد كه چه مي خواند،  
 شورم را به ناز ارسو با نگاهي كه با همه حس مادرانه اش،

  : نشسته بود، گفت

                                                 
   بند يک٢٨يسنا، ھات ۵٣
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زاي جان شامار هميشك انا آتشه ور خواندي  - 
گفتي كي شوگون . من جه شامار ياد بيگفتم. خوره
  . داره

. بچه جان اين را شامار كنار آتش با خود مي خواند( 
  )  مي گفت كه شگون دارد. من از شامار ياد گرفتم

  
 پا بود و از سوي از سويي  پايكوبي و آوازخواني و رقص بر

ديگر صحبتها و قرار و مدارها كه برنامه ي خريد و جشن و 
. آغاز زندگي مشترك تاليه و شورم چه و چگونه سامان يابد

ارسو و . جشن  و پايكوبي تا نزديكاي آفتابنشين ادامه يافت
اليزه بانو قرار مدارشان را گذاشتند و واالي خان و اياز 

ك برنامه ي خريد و جشن و جوردهي هم چند و چون تدار
  . زندگي مشترك تاليه و شورم را پشتوانه شدند

وقتي كه همه آماده رفتن شده بودند، مشته خاالي باز 
شادي او براي شورم چنان خوش به . آوازش گرفته بود

حاالنه بود كه همانجا به او قول داد تا از سپيدرود برايش 
ر كردنش، مشته خاالي كه خُم ماهي شو.  بگيرد57كولي

 نگخالي شده بود، خوشخوشانه روي ديگ مسي اخرين رِ
  . آوازش را آمد و راه افتادند

  تكه هاي ابر بر بال باد . دورهاي آسمان را خيره شده بود

                                                 
 م;;;اھی س;;;فيد ک;;;ولی در اي;;;ران و در منطق;;;ه جغرافي;;;ايی  دري;;;ای خ;;;زر و ۵۴

  درجنوب شرقی  اروپا و آسيا زندگی می کند 
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آسمان . نشسسته و از باالي زمين ميراب خان مي گذشتند
آبي ِ شاد آغوش گسترده بود و ابرهاي سفيد انبوه را در 

كالغي بال كشان از فراز باغ بادام  پر مي . خود مي خراماند
  . كشيد و چيزي نمانده بود كه بر بام خانه ي پدري بنشيند

. ديد كه از درخت گردو دور شده است چشم چرخاند و
پرچين انبوه كه دراز دراز با او شانه به شانه از پاي درخت 
. گردو قد مي كشيد گامهايش را به درازايش شمرده بود

ش را با بي حوصلگي تاب مي داد و هر ازگاهي چوبدستي ا
  . نُك علف هرزي را مي چزاند

قار قار كالغ از باالي خانه، لبخند بر لبش نشاند با ياد 
آوردن اعتراض مادرش كه هميشه روزگار به كالغ غر مي 

  . زد كه باز آمده و دل به دل جوجه ها نگذارد
سو در هيچ وقت نشده بود كه كالغ سر برسد و صداي ار

خانه نپيچبده باشد با آن تي تي تي گفتن بي انقطاع ِ به 
آوازش كه  جوجه ها را به نزديك خود فرا بخواند و ازكمين 

  .ارسو با هر نماد و نمود خانه حرف مي زد. كالغ برهاند
 واالي خان بارها به او خنديده بود كه چرا با درخت و 

كه پرچين و مرغ و جوجه و كشكرت چنان مي گويد 
هميشه او را به اشتباه مي اندازد كه مي پندارد با كسي 

  . حرف مي زند
همه ي خانه و زمين و باغ براي ارسو زبان داشتند و با او 

  . پيوند ارسو با همه چيز زنده و گويا بود. مي گفتند

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

١٣٢

١٣٢

نگاهش به كالغ بود كه چولي را ديد دم جنبان و پارس 
ي كرد پس از به تاليه فكر م. كنان بسوي اش مي آمد

خواستگاري چگونه به همه نزديك تر شده بود و وقتي كه 
به خانه شان كوچ كرده بود و با او زندگي مشتركي آغاز 
كرده بود با همه چيز و همه كس چنان بود گويي كه سالها 

  . با آنها و در آنجا زيسته است
عروسي شان را كه جشن گرفته بودند واالي خان يك پاي 

 نواز بود و هم آواز كرنانواز كه خوش بحالش هميشگي نقاره
واالي خان تا . بود با شاباشهاي پي در پي اي كه مي گرفت

صبح مي نوشيد و اياز را هر دور از رقصهايش به ميدان مي 
  . آورد

اياز سرخوشانه تر از واالي خان كم نمي آورد با هر پياله ي 
ي خان واالي خان نوش بادان سر مي كشيد و آوازهاي واال

  .را واگويا مي شد
موتا جوربيجاركولي آخرين رقصي كه كرد همان عروسي 

كياملك كياسري باالي تالر دست مي زد . شورم و تاليه بود
چيكا همه ي حواسش به كياملك . و شراب سر مي كشيد

 ميانه ي همه ،رئيس پاسگاه. بود كه چيزي كم نداشته باشد
ار كرده بود تا راننده ي ساز و آواز يك تشت پر از خوردني ب

  .اش به پاسگاه ببرد و خوش بحالشان شود
رقص ارسو با تاليه تا مدتها ورد زبان جوردهي ها و 

انگار كه هر چه رقص مي دانستند به . جيردهي ها بود
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ميدان آورده بودند و نقاره چي هم پا به پاي كرنا مي آمد و 
چنان رقصي . گاه كرنا نواز بايد نقاره چي را دنبال مي كرد

كه تا آن وقت كمتر كسي سراغ داشت كه قاسم آبادي را 
  .بزيبايي و شادابي آنها رقصيده باشد

 وقتي به دنيا آمده بود، ارسو همه ي تي تي نازدخترشان 

كارش شده بود با تي تي ناز باشد و همه آنچه كه مي 
تاليه بارها شده بود كه دست در . دانست به او بياموزاند

بايد مي گذاشت و مي رقصيد تا تي تي ناز دست ارسو 
، رقص 58ببيند كه رقص شالي و رقص برنج تبجه كودن

، قاسم آبادي، ديلماني، 59سرولگي، رقص نشاء، بج بيني
  . چگونه است...  و60تالشي

  :واالي خان بارها به خنده گفته بود
. امي كارام بوبوسته اَهونرنمايي يانه مرا بيكارابيم - 

يد كه شيمي رافا هاچين زاالش باغه فكرا بوكون
  .اوردان دره

فكر باغ . كارما هم شده با اين هنرنمايي ها بيكار شويم(
  !)را بكنيد كه در انتظار شما دارد له له مي زند

  

                                                 
 برنج تبجه کودن يا برنج با تشت چوبی  از خرده ريز و شلتوک وگ;رد و -۵۵

  خاک جدا کردن
  دروی برنج=  برنج بينی -۵۶
 ان;;;واع رق;;;صھای محل;;;ی گ;;;ي7ن، رق;;;صھای محل;;;ی مانندموس;;;يقی م;;;ادر -۵٧

رقصھای اص;يل ايراني;ست ک;ه ھ;ر رق;ص ب;ا معن;ا و مفھ;وم و پي;ام خاص;ی از 
  .نيايش تا ستايش و نبرد و کار و زندگی بوده و ھست
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روزي كه واالي خان به ارسو گفت كه بايد براي شورم و 
تاليه خانه اي تازه بسازند، ارسو جا خورده بود كه نكند 

. خواهد شورم و تاليه از آنها دور بمانندواالي خان مي 
واالي خان هميشه از نگاه نگران ارسو مي گفت كه چقدر 
جا خورده بود اما وقتي ارسو فهميد كه كنار همان خانه 

  . رام گرفتد براي شورم و تاليه خانه بسازد، آشان مي خواه
ياد آوردن روزهايي كه ارسو و واالي خان در تب و تاب مهيا 

سايل و ياور گرفتن براي ساختن خانه ي تازه بود، كردن و
  . آه از نهاد شورم در مي آورد

همان . آهي كشيد و دست به كمر به خانه پدري خيره شد
خانه با همان نماي بازمانده از كاسه گول جيردهي كه او 
هم آن را به ارث برده بود و تا به امروز زمين و باغ دوام 

ي بود كه هر نسل، زندگي اش را تو گويي كوله ا. آورده بود
  . در ميان آن پيچيده بود و به نسل بعد از خود وا نهاده بود

واالي خان هيچوقت مجال نيافت كه خانه ي تازه براي 
اولين ديواري كه باال برده بود سر . شورم و تاليه بسازد

  . خودش و ارسو فرود آمده  و جانش را گرفته بود
. بود بدون واالي خان دوام بياوردارسو دو ماه هم نتوانسته 

  . او نيز از پي واالي خان پركشيده بود
تي تي ناز كوچكتر از آن بود كه پركشيدن ارسو و واالي 

  . خان را بياد داشته باشد
  تي تي ناز جوانه اي بود كه اميدو شادي به زندگي شورم و 
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گاه . هر نفس ِشورم به تي تي ناز بسته بود .تاليه مي داد
شد كه تاليه از آنهمه دلبستگي شورم به تي تي ناز مي 

  :هميشه به شورم مي گفت. نگران مي شد
 فردا امي زاي !اتو كي تو تي تي نازا ديل دوسته يي - 

ترا ياد بمانه كي اونام . چوتو وا خو زندگه چاكونه
  .واستي ايروز امي مانستن خو زندگه بينا بنه

اي فردا بچه ما اينطور كه تو به تي تي ناز دل بسته ( 
يادت باشد . چطور مي خواهد زندگي خودش را بسازد

كه او هم روزي بايد مثل ما بناي زندگي خودش را 
  .)بگذارد

  
كار . شورم هيچگاه به اين دلمايه هاي تاليه جوابي نداده بود

زمين و باغ و رسيدن به همه آنهايي كه پدرش واالي خان 
تاليه همه . ار بوددوشادوش ارسو،  مي رسيد، برايش دشو

نيرويش را بكار مي برد اما باز يك گوشه ي كار ِ زمين مي 
  .ماند

پس از مرگ ارسو و واالي خان همه دنيا بر شانه هاي شورم 
يك روز نبود كه بي ياد ارسو و واالي . سنگيني مي كرد

پرچيني كه واالي خان دور زمين و . خان سر كرده باشد
ود و طوفاني اگر مي شد، همه باغشان كشيده بود وا رفته ب

تاليه روزي نبود كه شورم را به درست . آن از بين مي رفت
  . كردن و رسيدن به آن  نگويد
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كنار رودخانه اي كه تاليه براي چيدن چوچاق و خالي 
 رفته بود، تي تي ناز بازي مي كرد و گاه بنفشه اي 61واش

مي چيد و روي موهاي مادرش مي گذاشت تا يك لحظه 
تي تي ناز با شوق كودكانه اش درختچه اي را بدست كه 

تاليه در ميان . گرفته بود و به مادرش تاليه نشان مي داد
به صدايي . دستان كوچك تي تي ناز به درختچه دقيق شد

  :كه تي تي ناز را ناز دهد، گفت
مي تي تي ناز، مي جانه دخي جان، حوكمن  - 

  .واستي ايتا آلوچه دار ببه
ن، دخترجان من، حكمن بايد يك درخت تي تي ناز م( 

  .)آلوچه باشد
  

شوق تي تي ناز چنان بود كه دست از چيدن سبزي 
برداشت و همراه با تي تي ناز به حياط خانه آمد و شورم را 

شورم . همراه  شورم به ميان باغ ميوه شان رفت. صدا زد
چاله اي كند و تاليه درختچه را همچون درخت گردو كه 

  . در ميان دستانش گرفته، كنار چاله زانو زدمي كاشتند، 
شورم . چنان درختچه را گرفته بود كه گويي نازش مي دهد

با هر مشت خاكي كه پاي درخت در چاله مي ريخت با 
اصرار و وسواس تاليه روبرو مي شد كه درست بريزد حتي 
  مصرانه مي خواست كه از برگهاي پوسيده نيز در چاله بريزد 

                                                 
۵٨- 

  دو نوع سبزی  
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  :مي گفت.  شودتا قوت درخت
 - دي آسمانايتا درخت ببه كي تي كواليا تاو! 
  )يك درختي بشود كه   كالهت را به آسمان بندازي( 

  
  :شورم هم بخنده مي گفت

! تونام كي هرتا دارا خوايي بكاري گي ايتا درخت ببه كـي            -
  ....الوچه دار،  انجير دار، آغوزدار، توته دار

ري مـي گـويي يـك       تو هم كه هر درختي مي خواهي بكا       ( 
درخت آلوچه، درخت انجير، درخت گردو،  ! درختي بشود كه  

  ..)…درخت توت
  
تاليه با چنان خنده اي كه در همه ي باغ مي پيچيد، نمـي              

  :گذاشت حرف شورم تمام شود و مي گفت
  ؟!مگه نوبوسته داره! خاب راسته گمه -
  )؟!مگر نشده است! خوب راست مي گويم( 

  
در ميان درختان ميوه اي كه . گشتاز آن سوي پرچين بر 

ديگر حتي ميل به چيدنشان نيز در او نبود، چشمش به 
همان درختي كه تاليه با چنان . درخت آلوچه افتاد

وسواسي در چاله نگه داشته بود تا شورم پاي آن خاك و 
.  خنده هاي تاليه بنظرش آمد. بريزدرا برگ پوسيده ي باغ 
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 تي تي ناز با مادرش، لحظه ي كاشتن آن و شور و حال
  . پيش چشمانش برجسته و برجسته تر مي شد

از . بطرفش حركت كرد. تاليه از دور چشمش به شورم افتاد
به پرچين انبوه دراز نزديك مي . الي درختان ميوه گذشت

دستانش را بسوي شورم از هم گشود و چنانكه در . شد
ت شورم همچنانكه به طرف درخ. آغوشش بگيرد، هوار داد

تاليه نزديك و . گردو گام بر مي داشت، دست تكان داد
زير شاخ و . هر دو به درخت گردو رسيدند. نزديك تر شد

  .بال گسترده آن ايستادند
  :تاليه گفت

چي . ها ديروز بو خياله كي ادرختا كاشتان ديبيم - 
 ! زود بوشو او روزان

. همين ديروز بود انگار كه اين درخت را مي كااشتيم( 
  ! زها چه زود گذشتآن رو

  
 :آهي كشيد و گفت

تي تي نازه جا چقدر خاليه شورم، نانم مي زاي  - 
 .چي كودان دره

جاي تي تي ناز چقدر خاليست شورم، نمي دانم بچه ( 
  )ام چي دارد مي كند

  
  :شورم با صداي متفكرانه اي گفت
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 .تي تي ناز نامه فادا كي آموندره - 
  .)دتي تي ناز نامه داده كه دارد مي آي( 

  
  :تاليه با تعجبي كه نگراني و شادي را با هم داشت گفت

 ؟!مگه دانشگاه واز ني يه - 
 )؟!مگر دانشگاه باز نيست( 
 .ا كوده دو هفته تاتيله دهنايتا ترم توما - 
 )يك ترم را تمام كرده، دو هفته تعطيلند( 
 .چي خوبه پس آموندره - 
  )چه خوب است كه دارد مي آيد( 

  
 بيشتر نارضايتي و نگراني اش را مي ن صدايش كهشورم با تُ

 :نماياند گفت
 !ولي تنا ناموندره كي - 
 !)ولي تنها كه نمي آيد( 
 ؟!ياني چي - 
 )؟!يعني چه( 
 .خو همكالسي مرا اموندره - 
 )با همكالسي اش مي آيد( 
 ؟كي - 
اتو كي بينويشته اونه ايسم ورنا يه گيلوا حسن  - 

 .كياده اي پسر
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 پسر گيلوا حسن اينطور كه نوشته اسمش ورنا ست،( 
 )كياده اي

 شناسي؟ - 

 )مي شناسي؟( 
 .بيشتاوسته دارم ولي خوب نشناسمه - 
 )شنيده ام ولي خوب نمي شناسم( 
مي ديل هاچين بيرون اموندو بو ! واي چي خوب - 

 مي زاكه ره

 )دلم بيتاب بچه ام بود! واي چه خوب( 
 ؟!هم ني يه كي،  كي مرا اموندرهوره م تي - 
 )؟! چه كسي دارد مي آيدبرايت مهم نيست كه با( 
 !؟ هوتو كي من تي مرا بامومه!چوتو موهم ني يه - 
 !)؟ همانطور كه من با تو آمده ام!چطور مهم نيست( 
 ....ولي اما كي - 
 ....)ولي ما كه( 

  زمانه عوضا بوسته شورم جان - 
  )زمانه عوض شده شورم جان( 

  
تي تي ناز كه آمد، نگاه شگفتزده ي شورم و تاليه او را به 

شگفتي شورم و تاليه جوري بود كه همه . عجب وا داشتت
شور و حالشان به گاه در آغوش گرفتن تي تي ناز و بوسيدن 

  تاليه طوري كه بخواهد در گوش . او را در سايه خود داشت

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

١۴١

١۴١

  :تي تي ناز نجوا كند، پرسيد
 پس امي مهمان چي بوبوسته؟ - 

  )پس مههمان ما چه شد؟( 
 ؟!مهمان - 
 ....مگه نينويشتي بي كي - 
  ....)مگر ننوشته بودي كه( 

  
 :تي تي ناز منتظر تمام شدن حرف مادرش نماند، گفت

خاب، ورنا، مي همكالسي، بوشو خو پئره ماره ....آها - 
 .خانه، بازين خو پئره ماره مرا آيه امي خانه

خوب ورنا، همكالسي ام به خانه پدرمادرش ...  آها( 
  )مي آيندرفت بعد همراه پدر و مادرش به خانه ي ما 

 ! مهماني-
 - ماني هم خاسكاريهم م! 
 !)هم مهماني هم خواستگاري( 
 !هاتو كي نيبه! اه - 
 !)اينطور كه نمي شود..ا( 
 جوتو وا ببه مار؟ - 

 چطور بايد بشود مادر؟( 

 ؟!تي پئرا من چي بگم - 
  )؟!به پدرت چه بگويم( 
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با خود . چطور شورم را متقاعد كند. تاليه به فكر فرو رفت
شب هنگام كه تي تي ناز . يد و دنبال راه چاره بودمي انديش

روي تالر، رختخوابش را پهن كرده بود و در پناه روشناي 
فانوس چشمش به كتاب بود و سكوت شب را دل داده بود، 
تاليه با شورم همه ي آنچه كه از تي تي ناز شنيده بود و 

شورم تا بخواهد . قرار مدارش را هم گذاشته بود، گفت
  :گويد، تاليه گفتچيزي ب

ايجور نيگي كي تي تي ناز تي ماره مانستن فرار  - 
 !بوكونه

  !)جوري نگويي كه تي تي ناز مثل مادرت فرار كند( 
  

هر دو در سكوتي كه بخوبي از آن فكر . شورم هيچ نگفت
تاليه . كردن به ماجرا بر مي آمد، شب را به صبح رساندند

مرغها و جوجه ها . تنور را گيراند. پيش از همه بيدار شد
مثل  هم داستاني همه روزه شان،  قوقولي قوقوي ژنرالشان 

. سنفوني بامدادي خانه آغاز شده بود. را هورا مي كردند
چولي خسته از پاسباني شب در گوشه ي پرچپن لم داده 

  . بود
تي تي ناز با چهره شادش از خواب بيدار شده بود و روي 

 به باغ و درخت و سبزاي ايوان خانه دست از هم باز كرد و
  .تا انسوي زمينشان را به شوق آغوش داد

  اين همان كودك دلبندش بود كه . شورم نگاهش كرد
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ش مي گرفت تا بتواند با پدر كانگشتانش را در دستان كوچ
  . راه برود و امروز چنين شكوه زندگي اش را مي نماياند

ب مهتابي تاليه بارها گفته بود كه  تي تي ناز را در همان ش
  .در شاليزار وقتي شورم را در آغوش داشت، آرزو كرده بود

يادمان . تي تي ناز عشق همه ي زندگي شورم را رقم مي زد
زيباترين لحظه اي كه با تاليه در نيمه شب مهتابي  شاليزار 

اوج دلدادگي اش با تاليه بود كه مي گفت . سر كرده بود
  .آيدبچه ي ما با عشق و وفاي ما بدنيا مي 

آن سالي كه مانند همه ي سالهاي كار،  شاليزار درو شده 
بودوخوشه هاي شلتوك كه تالش گيآلماردانه را به نمايش 

 تن داده بودند و موشته موشته 62داره  به تيغِ،مي گذاشتند
، در شاليزار روي ته مانده ي ساقه برنج گذاشته شده 63

مي بودند كه بايد جمع مي شدند و تا خشك شدن آنها 
بايست پاسباني داده مي شد و از يورش حريصانه گرازها در 

  . امان مي ماندند

 شبها نگهباني مي داد تا گرازها را از 64كوتامشورم نيز روي 

شبي روي كوتام دراز كشيده بود و چشم . شاليزار بگريزاند

                                                 
62

 داس کوچکی که ويژه درو کردن برنج است 
دس;;ته ش;;لتوکی بري;;زده ش;;ده ک;;ه در ي;;ک چن;;گ ج;;ا م;;ی ش;;ده ب;;ه گيلک;;ی ب;;ه ۶٠

موشته می گويند که از جمع شدن ھمين موشته ھا دس;ته ی بزرگت;ری درس;ت 
  . می شود که آن را به گيلکی درز ِ برنج می گويند

64
جايگاه کوچکی با چارپايه چوبی و ارتفاع تا يک قد آدمی ست که برای  

چيزی شبيه . غ و شاليزار درست می شودگذران موقت و نگھبانی از با
  .آ�چيق می باشد
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به آسمان پرستاره دوخته بود كه او را تا بي نهايت خيال 
  . مي برد

را به آواز كُر غورباغه هايي داده بود كه از شب سكوت خود 
نسيم سرخوشانه از . دل رودخانه ي آرام و رام بر مي خاست

  . ميان زلف دلبرانه ي شالي مي گذشت و عشوه مي فروخت
شورم خيال رمانده بود و گاه سر بلند مي كرد از پي 
ترديدي كه مي گيراندش به سر رسيدن گرازي و افتادنش 

  . ه هزار نقشه از برايش كشيده بودبه جان شالي ك
  :با خود مي انديشيد

  ...آخ اگه مي تاليه به سابي هسا مي ويرجا - 
  ...) من االن پيش من بودآخ اگر تالية( 

  
هنوز حسرت ِ گفتن كاش را در دهان مزه مي كرد كه 

  :صداي تاليه آمد
تام بزه خوب تره شبا ديل فادا ! مي شورم....ها - 

  ؟!داري يا
ساكت شده خوب دل به شب داده !  ِ منها شورم( 
  )؟!اي

  
شورم به حالت نيمخيز روي كوتام بلند شد و به طرف صدا 

تاليه با بقچه مانندي دردست، خرامان مي . سر بر گرداند
  . آمد
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چولي، سگ با وفاي هميشه بيدار و هشيار ِ او  پشت تاليه  
. دم جنبان و جست و خيز كنان مي آمد و ها ها مي كرد

يه خرامان بروي علفهاي مست ِ شبنم شبانه گام بر مي تال
  . داشت و دامن به رقص باد داده بود

به كرشمه اي دلفريبانه شورم را به هماغوشي اي مي خواند 
كه وسوسه اش را شكوه شب و شالي و ُنسيم در دلش 

  . گيرانده بود
شورم متكا و تشكچه ي نمدي را روي حصيري كه همه ي 

 ها 65نده بود جابجا كرد و دسته ي كاه و كلشكوتام را پوشا
  . ي زير حصير را صاف كرد

تاليه پيش از اينكه از نردبان كوتام باال بيايد، بقچه ي 
يك دستش در . غذايي كه براي شورم آورده بود، به او داد

دستان شورم و دستي ديگر بر كناره نردبان به باالي كوتام 
  . رفت

ست كرده بود، به او اشاره كرد شورم جاييكه براي تاليه در
كنار هم، دست در گردن هم به آسمان پر . كه بنشيند

ستاره اي كه گيسوافشاني ماه گويي دل از همه ي جهان 
  . مي ربود، چشم دوختند

  محو تماشاي شب و شالي و آسمان بودند كه شورم چنان 
  تاليه را در آغوش كشيد و بخود چسباند كه نفسهاي گرم 

  .  ي عشق و خواستن دريايي را در جانش دوانيدتاليه همه

                                                 
  .است" کولوش" ُکلِش به ساقه برنج می گويند که لفظ اصلی آن ۶٠
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لبانش را با همه حس و دوست داشتن بي مرزش با اشتياق  
تاليه سرشار از آنهمه اشتياقي كه شورم . حريصانه اي بوسيد

  . داشت به هر بوسه اش شور وشانه پاسخ داد
شورم وقتي خيال پر مي داد، يكي از شورانگيزترين 

راهن از تن در آورده بود و همه تاليه يادمانش بود وقتيكه پي
  .را داشت و خود از تاليه سرشار شده بود

تاليه كه شورم را بنوازش نشسته بود با نگراني دلچسبي به 
شورم اعتراض مي كرد كه سرما مي خورد و شورم به شالي 
و ماه اشاره مي كرد كه لباسي در هماغوشي با شب 

  . نداشتند
اليه گيرانده بود كه او نيز لباس شورم چنان وسوسه اي در ت

از تن در آورد و در گرماي آغوش شورم چنان به او چسبيد 
  . كه گويي دو نيمه ي چسبيده به هم يكي شده بودند

نسيم مي وزيد و بازيگوشانه در گرماي تن تاليه و شورم 
آتش نفسهاي گرم شان را مي دوانيد و خلسه ي آفرينش 

  . عاشقانه را مي گيراند
ي بخود آمدند كه شورم بازوي ستبرش را زير سر تاليه وقت

تاليه نيم خيز . گرفته بود و او را به سينه خود مي كشيد
  :ايستاد و گفت

! اسا روخانه مئن جان شورا چي چسبه شورم - 
  ؟!بيشيم

  )؟!برويم! االن شنا در رودخانه چه مي چسبد شورم( 
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 سه شماره شورم امانش نداد و او را بغل كرد و از كوتام به

از مرز بين شاليزار با بوسه از پي بوسه به تاليه . پايين آمد
  . گذشت

هنوز تاليه را در بغل داشت و تاليه . به كنار رودخانه رسيد
خواسته بود كه از آغوش شورم به در آيد و پا روي زمين 
بگذارد كه شورم با در آغوش داشتن تاليه، داخل رودخانه 

  .پريد
هنوز در گوش او واخوان مي شد هر وقت صداي تاليه گويي 

كه حسي گيراندش به حال و هوايي كه بي دلبخواه  
كشاندش به خوشي هاي روزگاري كه تاليه همه ي آن را 

  .نقش زده بود
. شورم مست خيال خويش و حس ِاين پا آن پا شدن بود
هرچه به نيمروز نزديك تر مي شدند، انتظار در چشمان 

  . شورم بي قراري غريبي داشت.  مي شدتاليه بيشتر و بيشتر
فصل ديگري با حال و هواي ديگري زندگي شان را رقم مي 

تاليه دل . حال و هوايي كه رنگ و بوي تازه اي داشت. زد
  .به دلش نبود

از آنسوي باغ،  صداي  آوازي از همسايه بگوش مي رسيد 
 :كه مي خواند
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  66راناي تو گي گب نزناي راناي
   نزن رانايدردا بيدينو دم

  
  راناي داني من آتشم راناي

  از مي مرام دس نكشم راناي
  راناي مرا بردان دريد راناي

  شكنجه جير كوشتان دريد راناي
  

  راناي ويريز راناي
  دره سر نينيش راناي
  خانه نينيش راناي

  
  آي ويريز پاكون تي چوماناي راناي

  نامرد دينه تي اشكاناي راناي
  اناي رانايزاكان ياد گيريدي تي كار

  
  راناي ويريز راناي

  دره سر نينيش راناي
  خانه نينيش راناي

                                                 
 ترانه رعنا يکی از معروفترين ترانه ھای محلی گي7ن است و به اش;کال -۵٩

آنچ;;ه ک;;ه در اينج;;ا . مختل;;ف و روايتھ;;ای مختل;;ف س;;روده ي;;ا خوان;;ده ش;;ده اس;;ت
ه ب;;ه س;;ينه از دوس;;تانی ب;;ه ي;;اد دارم ک;;ه در س;;الھای مقاوم;;ت آورده ش;;ده س;;ين

  .واسارت آن را می خوانده اند
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  رعنا مي گويي حرف نزن رعنا(

  درد را ببين و دم نزن رعنا

  مي داني كه آتشم رعنا

  از مرامم دست نمي كشم رعنا

  دارند مرا مي برند رعنا

  زير شكنجه مي كشند رعنا

  بلند شو رعنا

  دم در ننشين رعنا

  عناخانه ننشين ر

  آي بلند شو چشمانت را پاك رعنا

  نامرد اشكهايت را مي بيند رعنا

  بچه ها كارت را ياد مي گيرند رعنا

  بلند شو رعنا

  دم در ننشين رعنا

  )خانه ننشين رعنا

  

  پايان
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  :اسامي شخصيتهاي داستان
 

  شورم -1
  تاليه  -2
  شورمارسو مادر   -3
    پدر تاليهيدهاياز جور -  4
    اليزه بانو مادر تاليه- -5
   ، واالي يعني تالطمشورمواالي خان  پدر  -6
  شورمكاسه گول جيردهي پدربزرگ  -7
  گوالز جوردهي  پدر ارسو - -8
  گلنسا  بانو، مادر ارسو  -9
  شورمخان و مادر بزرگ واالي  شامار جوردهي مادر -10
   مشته خاالي، كمك ارسو در خانه-11
  محترم و معتمد جيرده و جوردهي رياملك كياسك -12
  دكتر پامودورموتا جوربيجاكولي  -13
  آموج اسم سگ واالي خان -14
   سگ شورماسمچولي  -15
  ماسو  عروس كياملك كياسري -16
   چيكا دختر بزرگ كياملك كياسري-17
  مباشر ارباب خان كومله -18
   راپا اميركياسري قهوه چي-19
   اي ماما سيتكا گسكرمحله-20
   دكتر الهيجاني-21
   شوئيل پسر خوجير گورابسري كشاورز جيردهي-22
   تي تي ناز دختر تاليه و شورم-23
 همكالسي تي تي ناز ورنا  -24

   ورنا گيله وا حسن كيادهي پدر ورنا-25
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ن عضو انجم شاعر و تالشگر حقوق بشر، سنده،ينو ) يي آواليگ ( يرضا شفاع
 . متولد شده اسـت    جاني اله ي از حومه ها   يكي در   1335 نيفرودقلم هلند،   

 و يبـه كـوچ اجبـار     از سـركوبها،  دنيـ  پس از ره   1370 در سال    يي آوا ليگ
 خـود  ياسي و س  ي فرهنگ ياو ضمن تالشها  . ناخواسته تن داد و به هلند رفت      

 يبانهاداستان به ز  از شعر ويينوشتن و سرودن ادامه داده كه مجموعه ها به
ـ   ي و اجتمـاع   ياسـ ي س ي و مقاالت و نقدها    ي و فارس  يلكيگ  سـت  از د  ي و ادب

 . كنون اوستتا يآوردها

 com.gmail@gilavaei: نشاني براي تماس

  

فھرست عمده آثار گيل آوايی به شرح مجموعه ھای زير می 
  : باشد

  مجموعه ھای شعر

 

  عاشقانه ھا

  ھوای يار

  نازانه

  آفتابخيز

  تاسيانه ھای گيل آوايی

  آفتاب نشين
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١۵۴

١۵۴

  چه سوال سختی

  توش تش آتش

  گپی با ھم

  کرشمه

  ھشت فصل

  با نسيم

  ناز افشان

  پُرآواز

  ھوار

  نه ھنوز

  دلشدگی

  رقص خيال

  

 

  مجموعه ھای داستان 

 

 می ناز

 بيگانه آشنايی چون من

 برگ ريزان

 شاخکھای حسی

 پرچين

 بازی عشق

 ھمه ھيچ

 گيmماردان

  

  ترجمه به فارسی

  

  If you forget me ,  اگر فراموشم کنی، مجموعه ی پنجاه
  شعر از پابلو نرودا 

دلم برای تو تنگ است، برگردان مجموعه شعر تاسيانه ھا به 
   Miss youانگليسی 
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١۵۵

١۵۵

مواظب باش او اينجاست، عشق من، ترجمه داستان خرس به 
  کوھستان آمد، اثر آليس مونرو

 برقصند، ترجمه شعرھا و آوازھای مختلف از شاعران و بگذار
  خوانندگان مختلف 

   وود اثر مارگارت اِلنور ات"  تشک سنگی" داستان  

  اثر آليس مونرو" شور " داستان 

 اثر آليس مونرو -Dimension-داستان فرامون

  اثر آليس مونرو-Free Radicals -داستان راديکالھای آزاد

  اثر آليس مونرو - Wenlock Edge-داستان ھفت رود

 اتوپيا، مجموعه سروده ھای ويس7وا شيمبورسکا شاعر لھستانی

wislawa-szymborska 

  داستان گودالھای عميق اثر آليس مونرو

  فرار اثر آليس مونرو

   چشم انداز از کاسل راک، اثر اليس مونرو

 

 تئاتر

 نه آره، طرحھايی برای نمايش 

  

 استان ھای گيلکیمجموعه ھای شعر و د

  تی واسی

  ايرانه سبزه نيگين

  شورم شه شواله شون

  ت7ر

  ھفتا بيجار

  کوتام

  داره پا

  تسکه ديل

 

  مجموعه مقا&ت سياسی ويژه نامه ھا 

 ھماھنگی ناھمگون، مجموعه ی مقا�ت سياسی

 کشتار زندانيان بی ١٣۶٧يادمان، ويزه نامه ی تابستان سياه ، 
 کومت اس7میدفاع سياسی در قتلگاھھای ح
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١۵۶

١۵۶
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