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 هار گانسروزان و  ر نیممساف
 

صاحبان  رفت. سگان هار دهکده روی بام هایتابید. مسافری به راه خویش میمیشب بود،ماه تمام در آسمان 
 !زدند و به سوی مسافر نیزشان به سوی ماه عف می

. سگان رفتمیو مسافر هم چنان با وقار گام بر می داشت و به راه خود  تابید میهم چنان در آسمان  ؛ اماماه
 !ساختندزدند و خواب کودکان را آشفته میآرامش دهکده را برهم می ،هار

کشید. های رنگنین که مرا به سوی خود میروشنایی از  بود و روی سرش چتری رفت میمسافر به راه خود 
ام و صدای نورانی  پشت حجرۀ موالنا در قونیه نشسته های دور درسدهیک لحظه حس کردم که در آن سوی 

 :های کاغذ می آراید ، روی برگههای نور خواند و حسام الدین صدای او را چنان رشتهاو را می شنوم که می
 کند عو عو سگ و نور فشاند مه
 تندمی خود طینت بر کسی هر
 

 سماک بر را مه ،مهتاب شب در
 باک چه ایشان عوعو و سگان از
 

 آب روی بر رود می خسانه خس،
 اضطراب بی رود می صافی آب
*** 

. کشیدمیبه سختی نفس  ی تاریکمی ماند که در انزوای ابرها یبود و خورشید به جذامی شده چاشتگاهان
 گفتند! میبامداد  ن آن را دهکده ی بیکه جهانیا گذشت مییی  مسافر سپید گیسویی از دهکده

 دمادماین بار مسافر  سگان هار روی بام های صاحبان شان هی به سوی خورشید و مسافر عف می زدند؛ اما
کوبید و گامی به پیش بر کوبید و میو بر سر و روی سگان می ر می آورددست در بغل می کرد و سنگی ب

های  بیشتر و بیشتر عف می زدند، سنگا تد های خون آلو. سگان هار بادهانرفت میو به راه خود  داشت می
 !رود می آمدمسافر بیشتر و بیشتر بر سر و روی آنان ف

. به دهکده نفس راحتی کشید .های خون آلود شان را فرو بستندکوبید و کوبید که سگان هار دهان مسافر آن قدر
 .کاسه آبی برایش دادم دنبال مسافر دویدم.

 پرسیدم ای مسافر سپید گیسو!  
،سگان گذشتمیچون تو از این دهکده  یکنی؟ سال ها پیش در یک نیمه شب مهتابی مسافرتو چرا چنین می -

 !به سوی او و ماهتاب عف می زدند؛اما او به سوی سگان سنگی پرتاب نکرد
  :پیر مرد گفت

 !هار می گذریهربار که از میان سگان یی دارند.  من این قدر دانم که سنگ و سگ نسبت دیرینه، فرزندم  - 
 !نخست باید بغل هایت را پر از سنگ کنی

 ر بیدل را شنیده ای؟دپرسید: نام میرزا عبدالقا
های پدرکالنم کتاب بزرگی دارد و می گوید که دیوان بیدل است و آن کتاب را بیشتر از سکهبلی، شنیده ام،  -

تنها پدرم  هست و من هستم که به  صدای بلند می خواند؛ اما گاه گاهی آن را با طال و نقره اش دوست دارد! 
 صدای او گوش می نهیم!

پس چگونه این  آمیخته با خشمی است، پرسید: تری که حس کردم، این بار مسافر گیسو سپید، با صدای بلند
 بیت را نشنیده ای؟

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naderi_p_masafir_nima_roozan
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naderi_p_masafir_nima_roozan


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رقیب غافل ز درشتی مزاجت نیم ای
 اگر ارمغان فرستم به تو سنگ می فرستم

 
 نورانی! ای گیسو سپیدپرسیدم 

 مگر سگان هار رقیبان مایند؟ -
 این بار مرد گیسو سپید بلند تر صدا زد:

 آری! !آری  آری!-
که سنگی در  را مسافران و های صاحبان شان فرود می آیندماز با و ندبند سگان هاری که راه بر مسافران می 

 رقیبان ما که دشمنان مایند. نه ،بغل نداشته باشند، ازهم می درند و پاره پاره می کنند
ها ها را به خون می االیند و گروهی هم دهکدهها دهشت اند، گروهی دشت هار، همان گرگان هار دشتسگان
 را!  

 گفت راستی این شعر را هم نشنیده ای:
 گان حرام است آرامش رمه

 گرگ سیاه هار باقی ستتا 
 ، گفت:یینه دای فریاد گوبا صگاه  آنبر پیشانی خود کشید و  دستی مردتا چیزی بگویم،  

 آن چه می گویم به قدر فهم تست
 مردم اندر حسرت فهم درست

 :ی دور می شنوم هاها و کوهحس کردم که پژواک صدای پیرمرد را از آن سوی افق
 آری! آری! آری! 
 های دهشت اند!هار همان گرگان دشت ، سگانسگان هار دشمنان مایند 

 شاره یی کرد و گفت : با انگشت به سوی قبله امرد گیسو سپید؛ 
از آزادی و سرزمین خود  ،با پرتاب سنگ به سوی سگان هار از خود یمان ببین سال هاست که مرد -

  !می کنندپاسداری 
صدای خندها . دبه گوش می آی . از خانه ها غریو کودکانرسدبام ها به گوش نمی دیدم که دیگر آواز سگان از 

ها و دختران بچه صدای زنگ مکتب ها باسمانو در آ ها بلند می شوندهاز روزن خانو سرود خوانی دختران 
ها رها شده که گویی تازه از قفس چنان استگان  . پرواز پرندهیی می نوازد سمفونی عاشقانهدریا . می آمیزند

دامن از درختان  ه بار می آورند. خودم را دیدم کهبها باز می کردند و میوه های رنگین اند. درختان شگوفه
. انددل شاد  ،زی های کودکانه ی خودبه بادامنه های کوهستان  در که دیدمرا  یکودکان می چینم.ستاره دامن 

. صدای بیدل خوانی پدر کالنم را شنیدم که شان گره می زدندهای های چادرر گوشهدهای شان را مادران گریه
 یی می خواند: فانهربا لحن عا
 لوۀ یار است ذره تا خورشیدهجوم ج

 به حیرتم من بیدل، دل از که بردارم
 

 مسافر سپید گیسو! ای  تی ام را فرا گرفته بود. گفتم:یی داشتم که همه هس هیجان نا شناخته
  !هار به گوش نیاید ها صدای گرگانو از بیابان قتی که سگان هار نباشندوچقدر زیبا می شود ،  گی زندهآری 

های پیرمرد سپید گیسو، فرداها و پس فرداهای دور و درازی را دیدم که چنان کودکان رسیده به در نگاه
از جنس عشق های نیامده، پیر مرد نگاهان اش را به آسمان دوخت و  ، همههای کوهستان هیاهوی داشتنددامنه
 گفت:

 نبه آسمان نگاه ک - !
 ش بیرون می زد،دهانچنان فوارۀ نوری از پید گیسو این بار با صدایی که پیر مرد س به آسمان نگاه کردم،

 :گفت
 خورشید بر بام ها نور افشان لجای سگان هار، گدیوار ابرها فرو ریخته است. خورشید دیگر بیمار نیست.  -

یک بامداد از همین دهکده آغاز می شود.  !بامداد است ۀنیست. دهکدبی بامداد  ۀدیگر دهکد دهکدۀ تواست. 
 . خورشید سخن می گویدبا زبان ه حس کردم که پیر مرد لحظ

تاریک به آن سوی  هایسایه، تازه به دنیا آمده مانند نخستین خندۀ یک کودک ،و پاک پاک دهکده روشن بود
 مسافر روی هر بام یک گل آفتاب پرست روییده بود. در چاهی فرو می ریختند. و های دور می گریختندزمان

 گان کودکان دهکده همه . به دامنۀ کوه نگاه کردم ،سپید گیسو آرام و با وقار به راه خویش گام بر می داشت
 !آمدندبه نظر می چنان مسافر سپید گیسو 
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