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  حکايت عشقی يک
 خواستم؟ رنج ببريم ببينيم و وغيره بشنويم، بيعدالتی و جفا خونريزی، کشتار، بيرحمی، ظلم، از چند تا و کی تا

 .دمی خوشنود نمايم خوانندگان را خاطر آورم تا دلدادگی بميان مروت و رحم و گرفتاری، ازعشق و حکايتی

 يا و شنيده کسی ديده، ھر سرگذشت را داستان و ھزاران . است عاطفی انسانی عاليترين احساس ظريف و عشق

داستان ھای  ۀبار در که ھمه کتاب نوشته شده است ميليون ھا و آن ھزارھا ۀدربار و. تجربه کرده است خود
 . عشقی معلومات دارند مشھور

    :ميگويد حافظ

 ئی دارداـــــجه راه ب که زد پرده نقش ھر       نوائی دارد و عشق عجب ساز مطرب

 بخش صدائی داردفرح ھنگ وآوش که خ       الیــــــــــــمبادا خ  عشاق ۀنال از عالم

 :گمنامی به رسوائی ميکشاند از به احتياج و بی نيازی از سرفرازی به فروتنی، از را انسان عشق

به  برميگردد ،که ميخواھم بنويسم ی رااقصه  يا داستان .مقابل نشيند گدائی به شاھی به بزم محبت که انجا بنازم
گذشته که جمال  روزگاران در ».بودند حجاب قيد در دختران که زنان و زمانی سال قبل در يکصد حدوددر 

 در حتا را جوان پسران با جامعه تعلق خاطر زن در محسوس حضور  عدم بود، زيبادختران پشت پرده نھفته

 ".اسير فرياد"  8 ۀصفح نگارگر استاد قول از نقل ».دربارھای س?طين عام ساخت

 سرداران و ،جامعه باAی ۀطبق از به جوانان زيباروی خاصَتا مردان عاشق پيشه و دختران عقب پرده بودند بلی

عشق سوزان  چنانچه .مستقيم دارد زيبائی اثر و صحت رزندگی مرفه ب ثروت و زيرا ميشدند، شاھزادگان عاشق
 ميکنم نيز ذکر که را دلداده ای عاشق .ن باشدآ ۀنمون گرعاشقان دي بسی شايد سوخته دل و ولی طواف شاعر

 خوانندگی و در مشھور، ھنرمند خودش او .بود داده دل زيبا ۀ متمول وکه بيک شھزاد ،است ازھمين قماش

پادشاه  در دربار راه داشت و گدا شاه و ۀخان در موسيقی او واAی ھنر و بيمانندی بود بيمثل و استاد نوازندگی
معشوق  بدون او .بود دلداده فقط معشوقش ھمه چيزش اين ھنرمند برای اما .ارزشی خاصی داشت ت وقيم وقت

جوانی  او معشوق. نداشت به چيزی ديگری ع?قه او يت خاطررضا بدون و انديشيد به چيزی ديگری نمی
   .مشکلتر ميساخت عاشق مسکين بر را کار بودکه اين خواص او راضی خود از و متکبر، مغرور

حتی  امعهج ۀطبق ھر از و بزرگی محسوب ميشد استاد و موسيقی داشت مقام واAئی در طرف صحبت ما قشعا
ھم  نآ با اما ،داشت کارھای دگر فرصتی کمه مناسبت برای رسيدن ب ھمينه که ب بودند او پيش تازان خريدار

باری  نشست تا می انتظاره ب او نغ?ما بين نوکران و در را ساعت ھا و ميشد حاضر بارگاه معشوق ھميشه در
 معشوق نيز .نشاند فرو را دل خود سوز آواز نوای موسيقی و با حضورش در و داده شود او اجازۀ حضوره ب

 ....ميبرد حظ نوای موسيقی او از و ميشد مغرور بی اندازه ازعشق او ميدانست و را اين مطلب
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 که گوئی دنيا خوشحال بود آنقدر، بارياب شد طوAنی نتظارا بعد و ياری کرد او که بخت با روزھا از يکی در

 از. خواندن کرد آAب و شروع به و درآورد بصدا را خود ۀرمونيھاجازه  دريافت از بعد .اند بخشيده اوه ب را

 .دام افتاده باشد پرپر ميکرد که در رمونيه چون گنجشکیھپرده ھای  مقامی ميرفت و به مقامی

صوت چون امواج  امواج  ....گرديد جاندار زنده و امواج و سرور از اق مملوتا یفضا اوج گرفت و موسيقی
 خروشان ظريف و احساس ی ازئشنونده پرده ھا چشم خواننده و در و پرداخت رزج و به مد خروشان بحر

 و ديگر ررمونيه سُ ھ ۀپرد ھر بی پرده از مست شده و عاشق.ميکرد نوا و خانه ساز ديوار سقف و و شد کشيده
 رخسارش پيشانی و عرق از تکان ميداد دست و می جنبانيد سر. بيان ميکرد را سوزان خود عشق از ديگر راز

 بعد بود مجذوب شده گوش و سراپا نيز معشوق .دبو معشوق شده ديدار و آھنگ موسيقی خود محو و بود جاری

 وای کشيدن اوف و از وعاشق بعد م شدآرا، ميشود کم کم آرام که خروش دريا صدای موسيقی مثلی ساعتی از

 و شدند حاضر خادمان .م طلب کرديچل ،چليم عادت داشت و تنباکو چون به به اطراف نگريست و و آمد بخود
 نوکران دربار اما. ندارد موجوديت ميچل م کش نيست وياين خانه کسی چل بين جمعيت که در بعرض رسانيدند

دل  عاشق سوخته. مينمائيم حاضر باشد نظر ھرگاه منظور. استفاده ميکنند آن خودشان از که يک چلم کھنه دارند
 استفادهه ب بود خورسند و داده بود معشوق جا دل موسيقی بگوش و طريق از را اندازه ای نوای عشق خود که تا

 يک با ھنرمند استاد آن آتش افروخت و ۀسرخان به پرکرده و نوکران چلم را از يکی. آن چلم موافقت کرد از

پراگنده  اطراف بازی بهشعله ھای آتش مانند تنباکو آتش راتذ و آورد بفرياد را ميچل ۀسرخان ،نفس کشيدن بيدريغ
 کرد چلم نظر وقتی به .برده است فرو ناکی رابوي تلخ و دود چه که اول فھميد ھمان دود در کش ما ميچل اما  .شد

 تيره را رنگ چای سياه ،ستديرمانده ا بس کثيف و از آن که آب ديد را آن آن آب داخل ۀجدارشيش از و

 باشد ملی داشته أت خود ۀبگفت يا و کند آنکه فکر بدون و دارد بد حمام بوی ۀمثل آب گنديد بخودگرفته است و

 .دارد م چه اندازه بوی بديگفت اين چل

 که معشوق که متوجه شدء اثنا ھمين در زيرا .باشد کردهء امضا را عذاب خود رنج و امر گويا خود ۀگفت اين با

 که صورتی گفت در و روی بگردانيد او از و برآشفت دفعتا، وخوش بوده باشد ام ازاي بديگر نسبت ميکرد فکر

 که به جمجمه و گرزی بود گفته بمانند اين .نيست اينجا خوشبو و زيمکان اشخاص تمي ،داشته باشيم بد بوی ما

 کسی و رويش جاری گشت و سر وعرق از تپيدن شد در برق گرفتگان مانند. بدبخت فروآمده باشد عاشق مغز

 معذرت گفت بادار راجمع کرد که حواس خود مدتی بعد. باشند کرده صادر اعدامش را که امر ميماند را

حرف که  ھر. شنيد جواب در .زدم است اين حرف را خادمان شما من چون ميدانستم که چلم مربوط ميخواھم،
  .گرداند دوباره رو و رددگبمن مربوط مي شود زده ديوار بين اين چھار در

 و عذر از معشوق .عذرت ميخواستم و ميکردء التجا و زاری و عذر باخته بود، را سوخته دل خود عاشق
 بخت به او اينکه تا، زاری کرد ناله و زياد و آورد بسيارعذر عاشق.ميشد بيشترمغرور و ميبرد حظ او یالتجا

شرط معذرتت قبول است که تمام  يکه گفت که ب کاست و شدت خود از و کمی نرم شد معشوق دل و ياری کرد
 .بدون مکث بنوشی به يکدم و م راياين چل ۀگنديد آب

 زبان گوش و يا و اندازيبه پائين ب را خود قصر بام از ميگفتند را ھرگاه او .دردآور وعجب شرطی مھلک  چه

 .بمن رحم کن خدايا گفت است و ھمه بدتر م ازياين چل ۀآب گنديد خوردن اما ،بود برايش آسانتر، ميبريدند را او

 ميخورم م رايقربانت شوم کمی رحم کن آب اين چل :زاری کنان گفت و خاطرش رسيده حال فکری ب ھمين در

 و انداختند می آن در م راليآب چ بلورينی آوردند ۀپيال .موافقت شد اين امر به  .هجرع جرعه قطره و اما قطره
 او جانب غرور با مغرور معشوق است و مبت? چه عذابیه فقط خودش ميدانست که ب و مينوشيد جرعه جرعه او

 آن آب او ۀباقيماند خوردن از و آمد پديد رحمی بدل آن سنگدل و م به نيمه رسيديآب چل اينکه تا .نگاه ميکرد

 .ف گردانيدرامعا

 .صبورانه تحمل کرده است ،سنوات ماضی رد ما ھموطنان که يکی از قیعش درد رنج و شمه ای از بود اين

 .داستان واقعيت داشته است و با تخيل سر و کاری ندارد

 

      

 


