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پیش گفتار

  در زمســتان ۱۳۵۹ »کارگاه هنــر« ســه آلبــوم بــا عنــوان »بهمــن« منتشــر کــرد 
ــبت ۲۹  ــه مناس ــان ب ــی از آذربایج ــوان »بایاتی های ــا عن ــمارۀ  ۳ ب ــوم ش ــه آلب ک
بهمــن ســالروز قیــام قهرمانانــۀ  تبریــز« انتشــار یافــت. متــن بایاتی هــای ایــن 
کــه زنده یــاد »ســعید ســلطانپور«۱ در ســال  آلبــوم از حــدود ۵0 بایاتــی بــود 
۱۳۵6 بعــد از آزادی از زنــدان رژیــم شــاه در ســفری کــه بــه اروپــا داشــت در 
خانــۀ یکــی از دوســتدارانش در انگلســتان۲ بــه فارســی برگردانــده بــود. در ایــن 
ــلطانپور و  ــعید س ــود س ــده را خ ــای یادش ــی از بایاتی ه ــۀ ۲6 بایات ــوم ترجم آلب
ــاق«۳ دکلمــه و  متــن آذربایجانــی آن هــا را رفیــق نزدیکــش »ابولفضــل قزل ای
»عاشــیق عبدالعلــی نــوری«4 از قوپــوز نــوازان بنــام آذربایجــان نیــز آن هــا را در 

نــوای عاشــیقی اجــرا کــرده اســت.
کتــاب حاضــر چگونگــی ترجمــۀ ایــن بایاتی هــا توســط زنده یــاد ســعید  در 
ســلطانپور در انگلســتان بــه همــراه خاطــره ای از او بــرای اولیــن بــار بازگــو و 
متــن آذربایجانــی و ترجمــۀ فارســی ایــن اشــعار منتشــر می شــود. متاســفانه 

ترجمــۀ دیگــر بایاتی هــا فعــا در دســترس نیســت.
پیشــاپیش الزم اســت بــا اســتناد بــه پژوهش هــای صــورت گرفتــه و منابــع 
اینترنــت قابــل دســتیابی  کــه مصداق هــای آن در  مکتــوب منتشــر شــده 
نــوع  شــیواترین  به عنــوان  آن  معرفــی  و  »بایاتی«هــا  خصــوص  در  اســت، 
منظــوم ادبیــات فولکلوریــک مــردم آذربایجــان ســخن کوتاهــی گفتــه شــود.

۱. شــاعر، نمایش نامه نویــس، کارگــردان تئاتــر، عضــو کانــون نویســندگان ایــران، زندانــی سیاســی رژیــم شــاه و 
فعــال سیاســی چپ گــرا. ســال ۱۳۱۹ در ســبزوار بــه دنیــا آمــد و ۳۱ خــرداد ۱۳60 در تهــران جاودانــه شــد.

۲. دکتــر ســیروس لطفــی کــه در همــان زمــان مشــغول تحصیــل در مقطع دکتری شــیمی در نیوکاســل انگلســتان 
بود.

۳. زندانــی سیاســی رژیــم شــاه و فعــال سیاســی چپ گــرا و بــرادر همســر ســعید ســلطانپور. در زنــوز آذربایجــان بــه 
دنیــا آمــد و در ۳۱ شــهریور ۱۳6۱ در رشــت جاودانــه شــد.

4. از عاشــیق های بنــام آذربایجــان. ســال ۱۳۱8 در روســتای مفروضلــو خداآفریــن آذربایجــان بــه دنیــا آمــد و در 
خردادمــاه ۱۳8۲ چشــم از جهــان فروبســت.
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دربارۀ بایاتی های آذربایجان

 »بایاتی« هــا و یــا بــه عبارتــی دوبیتی هــای آذربایجــان رایج تریــن نــوع شــعری 
ادبیــات فولکلوریــک مــردم ایــن دیــار کهــن اســت. هــر چنــد شــعرای معاصــر 
ــه ایــن نــوع منظــوم ادبــی مراجعاتــی می کننــد و  ــز ب و حتــی مــردم عــادی نی
ــد و در  ــد، امــا بایاتی هــا عمومــا ســرایندۀ مشــخصی ندارن ــاری را مــی آفرینن آث
از  گشــته، سینه به ســینه نقــل شــده و  طــول ســالیان دراز، دهان به دهــان 

نســلی بــه نســلی دیگــر بــه ارث مانــده اســت.
و  روان تریــن  جملــه  از  لفظــی  و  بدیعــی  جنبه هــای  لحــاظ  بــه  بایاتی هــا 
هســتند.  آذربایجــان  فولکلوریــک  ادبیــات  منظــوم  نــوع  منســجم ترین 
کام، زیباتریــن رنگ آمیزی هــای زبانــی  مصرع هــای آن در عیــن ســادگی 
و آوایــی را بــه نمایــش می گذارنــد. ســرایندگان آن احســاس رنــج و شــادی، 
عشــق و امیــد، جدایــی و وصــال، دعــا و نفریــن، باورهــا و اعتقــادات خــود را 
در مصرع هــای بایاتــی می ریزنــد و آن را به تدریــج بــه نســل بعــدی منتقــل 
می کننــد. بــه عبارتــی، بایاتی هــا از نقطــه نظــر محتــوا و مضمــون ، از یک ســو 
ــوی  ــتند و از س ــادی هس ــج و ش ــد و رن ــق و آرزو و امی ــۀ زالل عش ــر و آیین مظه
ــوی  ــل و خلق و خ ــوم و خصای ــدات و آداب و رس ــودۀ معتق گش ــاب نا ــر کت دیگ
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ک دل در طــول نســل ها و قرن هــا.  قومــی انســان های ســاده و پــا
و  موســیقی  ترنــم  مضمــون،  وســعت  شــکل،  انســجام  نظــر  از  بایاتی هــا 
تمــوج ذوق و احســاس در ردیــف جذاب تریــن و شــورانگیزترین آثــار بدیــع 
فولکلوریــک مــردم آذربایجــان جــای می گیرنــد. ایــن نغمه هــای نغــز و دلکــش 
ک دل مایــه می گیرنــد  از زندگــی و عواطــف و رازهــا و نیازهــای مــردم ســاده و پــا
و در قالــب الفاظــی روان و بــی تکلــف جــای داده می شــوند. ارادت و اعتقــاد 
ــه اســت کــه بایاتی هــا را  ــدان پای ــا ب ــار مــوزون و دل فریــب ت ــه ایــن آث مــردم ب
حســب حــال و آیینــۀ سرنوشــت نمای خویــش می پندارنــد و بــه هنــگام مــال 
و سرگشــتگی و حرمــان بــر آن توســل می جوینــد و به عنــوان تفــال از آن مــدد 

و مــراد می طلبنــد.
ادبیــات منظــوم شــفاهی  انــواع دیگــر  از  قالــب شــعری،  از نظــر  بایاتی هــا 
متمایــز می شــوند. بایاتی هــا نیــز ماننــد انــواع دیگــر ادبیــات منظــوم شــفاهی 
از چهــار  اســت.  اســتوار  )ســیابیک(  اســاس وزن هجایــی  بــر  آذربایجــان 
مصــرع ترکیــب می شــود کــه در آن، ســه مصــرع ۱و۲و4 هم قافیــه و مصــرع 
ســوم آن آزاد اســت. از نظــر انتقــال معنــی و مفهــوم، مصرع هــای ۱ و ۲ درآمــد 
دو مصــرع ۳ و 4 محســوب می شــوند و منظــور اصلــی نیــز در دو مصــرع آخــر 

ح می شــود. مطــر
بایاتی هــا از نظــر وزن همیشــه 7 هجایی هســتند، ولــی از لحاظ وجود تقطیع 
در مصراع هــا یکســان نیســتند. تعــدادی از آن هــا بــدون تقطیــع هســتند و 
کلیــت 7 هجــا را شــامل می شــوند و بعضــی دیگــر بصــورت ۳+4 و برخــی نیــز 
بــه شــکل 4+۳ تقطیــع می شــوند. البتــه بایاتی هایــی نیــز هســتند کــه ترتیــب 
تقطیــع در مصرع هــای آن پــس و پیــش هــم می شــوند، ولــی 7 هجایــی 
بــودن هــر مصــرع آن تغییــر پیــدا نمی کنــد و بــه همیــن دلیــل نیــز تغییــر محــل 

تقطیــع، هیچ گونــه ســکته ای بــر روانــی و ساســت آن وارد نمی ســازد.
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»نام سبزت را درختان آواز می دهند«

پردۀ اول
اواخــر خردادمــاه ســال ۱۳۵6 بــه همراهــی تعــدادی از دوســتان، از تبریــز 
بــه مقصــد مونیــخ پــرواز کردیــم. طبــق معمــول زحمــت همــۀ برنامه ریــزی و 

تــدارکات بــه عهــدۀ دوســت عزیــزم غامحســن صدیــق۵ بــود. 
کن انگلســتان بــود مــرا  دکتــر ســیروس لطفــی، یکــی دیگــر از دوســتانم کــه ســا
جهــت معالجــه بــه شــهر نیوکاســل دعــوت کــرده بــود تــا کمــردرد و شکســتگی 
دستم را در آنجا معالجه کنم. سال ۱۳۵0 در یکی از سفرهایم در روستاهای 
کلیبــر از اســب افتــاده بــودم؛ دســتم شکســته و کمــرم بــه ســختی آســیب دیــده 

بــود کــه پــس از چندیــن ســال بــاز هــم از کمــردرد رنــج می بــردم.
پــس از چندیــن روز گشــت و گذار در اروپــا، عــازم انگلســتان شــدیم. صدیــق و 
همراهــان بعــد از چنــد روز بــه اروپــا برگشــتند و مــن جهــت معالجــه در خانــۀ 

ســیروس مانــدگار شــدم.
ایــن ایــام بــا آغــاز خیــزش عمومــی مــردم ایــران علیــه رژیــم پهلــوی مصــادف 

۵. از دوستان نزدیکم.
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بــود. در ســال ۱۳۵6 رژیــم پهلــوی تحــت تاثیــر جنبش ضد اســتبدادی ایران، 
گروهــی از زندانیــان سیاســی را آزاد کــرد و در ایــن راســتا ســعید ســلطانپور هــم 

از زنــدان آزاد شــده بــود. 
ســعید ســلطانپور بعــد رهایــی  از زنــدان شــاه، همــراه دو زندانــی سیاســی دیگــر 
کــزاد7 در کمیتــه ای بــا حضــور زنده یــاد منصــور  حمــزه فراهتــی6 و مهــرداد پا
ک رژیــم شــاه  کســار8 بــرای کارزاری گســترده در اروپــا علیــه جنایــات ســاوا خا
ج شــد. آن هــا پــس از خــروج از ایــران در کشــورهای اروپایــی  از کشــور خــار
رژیــم  و  ک  ســاوا جنایــات  گری  افشــا بــه  مطبوعاتــی  کنفرانس هــای  طــی 
گری  شاهنشــاهی می پرداختنــد. ســیروس نیــز آن هــا را برای ســخنرانی و افشــا
ک بــه انگلســتان دعــوت کــرده بود. چنــد روز از اقامتــم در خانۀ  جنایــات ســاوا

ســیروس می گذشــت کــه ســعید و حمــزه هــم در نیوکاســل بــه مــا پیوســتند.
ســعید ســلطانپور به عنــوان هنرمنــدی متعهــد و پرشــور و شــاعر ســرایندۀ 
تمامــی امیدهــا و آرزوهــای نســل دهــۀ چهــل، مجهــز بــه گرانبهاتریــن خصلــت 
زمانــۀ خــود یعنــی صداقــت و از خــود گذشــتگی در راه آرمــان، در سراســر ایــران 
ــا  ــود. او ســال های ســال در زندان هــای ستمشــاهی ب نامــی شــناخته شــده ب
تعــدادی از بچه هــای آذربایجــان از جملــه حمــزه فراهتــی، چنگیــز احمــدی، 
بهــروز حقــی، ابوالفضــل قیزیــل ایاق و... هم بند و هم کاســه بود. این آشــنایی 
باعــث شــده بــود کــه بیشــتر بــه آذربایجــان و مســائل آن نیــز عاقه منــد شــود. 
مــن هــم ســال ها بــود کــه ســعید را دورادور می شــناختم، ولــی ایــن نخســتین 
بــار بــود کــه او را از نزدیــک ماقــات می کــردم. او قبــا شــعر ُترکــی مــن به نــام 
»رهپــوی خورشــید« را -کــه در دهــۀ چهــل نوشــته بــودم- از زبــان دوســتانم 

شــنیده و بــه فارســی ترجمــه کــرده بــود و هنــوز نامــم را به خاطــر داشــت.

ــا آمــد و ۲۹ بهمــن  6. زندانــی سیاســی رژیــم شــاه و فعــال سیاســی چپ گــرا کــه در ســال ۱۳۲0 در تبریــز بــه دنی
۱۳۹۹ در آلمــان درگذشــت.

7. زندانی سیاسی رژیم شاه و فعال سیاسی چپ گرا که در مرداد ۱۳64 جاودانه شد.
8. نویســندۀ چپ گــرا و از اعضــای قدیمــی کانــون نویســندگان ایــران کــه در ســال ۱۳۱8 در آبــادان بــه دنیــا آمــد و 

۲7 اســفند ۱۳88 در آمریــکا در مرگــی خودخواســته بــه زندگیــش پایــان داد.
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گــرم و بی نظیــر امین خانــم بهره منــد  از مهمان نــوازی  در خانــۀ ســیروس 
صــرف  گــردش،  کنــار  در  اوقات مــان  بیشــتر  و  بــود  بــه کام  ایــام  بودیــم. 
گپ وگفت هــای سیاســی و فرهنگــی می شــد و ســعید و حمــزه هــم برنامه هــای 
گل  موســیقی  و  شــعر  و  تئاتــر  حــول  صحبــت  همــه روزه  داشــتند.  را  خــود 
از  از فرهنــگ و زندگــی در روســتاهائی  گاهگاهــی  می انداخــت و مــن هــم 

کــه در آن هــا معلــم بــودم، صحبــت می کــردم. آذربایجــان 
روزی ضمــن صحبــت، یــک بایاتــی از فرهنــگ شــفاهی مــردم آذربایجــان 
شــاهد آوردم. ســعید ترجمــۀ فارســی اش را خواســت و ســیروس شــعر را بــرای 
ســعید بــه فارســی معنــی کــرد. ســعید در مــورد ســاختار ایــن بایاتــی توضیحاتــی 
گفتــم: »اشــعار بایاتــی بســامدترین نــوع فرهنــگ شــفاهی  خواســت، مــن 
آذربایجــان اســت کــه از 4 مصــراع 7 هجایــی تشــکیل شــده اســت. تقریبــا 
کــه دو مصــراع اول و دوم جهــت هماهنگــی وزن  شــبیه رباعیــات هســتند 
و قافیــه بــا دو مصــراع اصلــی)۳ و 4( هســتند و جــان کام و مفهــوم بایاتــی 
هــم در ایــن دو مصــراع نهفتــه اســت.« در اثنــای صحبــت ســعید پرســید: 
گــر هــر کلمه  »حبیــب! مگــر خلــق شــاعر اســت کــه دنبــال وزن و قافیــه باشــد؟ ا
و هــر جملــه ای از ادبیــات شــفاهی تبلــور رنج هــا، امیدهــا، آمــال و آرزوهــای 
مردمــی نباشــد، هرگــز نمی توانــد قرن هــا در زبــان و حافظــۀ توده هــا جــاری 
و ســاری باشــد و از نســلی بــه نســل های بعــدی بــه یــادگار بمانــد.« بــا همیــن 
دیــدگاه، ســعید در پــی دســتیابی بــه رابطــۀ اجــزاء بایاتی هــا برآمــد. مــن چنــد 
بایاتــی دیگــر خوانــدم و او بــه تجزیــه و تحلیــل آن هــا پرداخــت. مــن یکــی از 

بایاتی هــای معــروف را کــه ورد زبان هــا بــود خوانــدم:
بوردان بیر آتلی کئچدی 
آتین اویناتدی کئچدی 
آی کیمی شفق ساچدی 

گون کیمی باتدی کئچدی
ســیروس مضمــون بایاتــی را بــه ســعید توضیــح داد. ســعید لحظــه ای بــه فکــر 
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فــرو رفــت و پــس از چنــد دقیقــه در میــان بهــت و نابــاوری همــه، ترجمــۀ 
فارســی بایاتــی را دکلمــه کــرد:

سحر آمد سواری از بِر دشت
دمی جوالن گرفت و تند بگذشت

چو مهتاِب سحرگاهان شفق ریخت،
چو خورشیِد شبانگاهان به در گشت

همگــی بســیار شــگفت زده شــدیم. ترجمــۀ بــه ایــن زیبایــی و بــا ایــن ســرعت 
همــه را متحیــر کــرده بــود. تاییــد و تشــویق دوســتان، ســعید را ســر ذوق آورد و 

بایاتــی دیگــری خواســت و مــن خوانــدم:
قیزیل گول اولمایایدی
سارالیب سولمایایدی
بیر آیریلیق، بیر اؤلوم 
هئچ بیری اولمایایدی

سیروس باز هم به فارسی توضیح داد و سعید باز هم شگفتی آفرید:
خ   گل آخر نمی شد؟ چه می شد سر

نمی پژمرد و آن پرپر نمی شد.
یکی هجران و دیگر، نقش مردن 

چه می شد در جهان دیگر نمی شد؟
ســعید از مــن خواســت کــه تعــدادی از بایاتی هــای ســروده شــده را کــه دارای 
مضمــون خــوب هــم باشــند برایــش بنویســم تــا ســر فرصــت آن هــا را ترجمــه 

کنــد. مــن هــم حــدود ۵0 بایاتــی نوشــتم و دادم.
حــدود دو ســال بعــد عاشــیق عبدالعلی در تبریــز، نــوار »بایاتی هــا« را برایــم 
آورد. کاســت شــامل ۲6 بایاتــی اســت کــه ُترکــِی آن هــا را ابوالفضــل قیزیل ایــاق 
آن گاه  و  کرده انــد  را خــود ســعید دکلمــه  آن هــا  ترجمــۀ  و  )همــرزم ســعید( 
بایاتی هــا بــا صــدای گیــرای عاشــیق عبدالعلــی نــوری بــه عــرش اعــا اوج 

می گیرنــد.
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پردۀ دوم
انقــاب بهمــن مــاه ۵7 بــه بــار نشســته بــود و سراســر ایــران غــرق در جشــن و 
ســرور و شــادی بــود. از هــر گوشــۀ میهــن نغمــۀ جنــگل و ســرود کوهســتان بــه 

گــوش می رســد:
سر اومد زمستون    

شکفته بهارون   
خ خورشید باز اومد و گل سر   

شب شد گریزون..   
دوســتانمان ســالیاِن رنج هــا و ســختی ها را پشــت ســر گذاشــته بودنــد و حــاال 
نوبــت خوشــبختی و کامروایــی بــود. پرنــدگاِن مهاجــر از ســفر برگشــته و حــاال 
بــه فکــر النــه و آشــیانه بودنــد. رفقــا یکــی پس از دیگری بســاط عقد و عروســی 

راه می انداختنــد و ایــن خــود حکایتــی اســت.
در دهه هــای چهــل و پنجــاه، کوهنــوردی یــک ورزش و ســرگرمی نبــود، بلکــه 
کوهنــوردی - خصوصــًا در آذربایجــان- همــزاِد مشــی چریکــی بــود کــه عــاوه 
بــر جنبــه خودســازی و پــرورش اســتقامت، جنبــۀ ارزشــی هــم داشــت. وقتــی 
کــه دوســتانمان بعــد از انقــاب ازدواج مــی کردنــد، عــروس و دامــاد بــه جــای 
ماه عســل یــک هفتــه بــه قلعــۀ بابــک در کلیبــر می رفتنــد و رفقــا بــه شــوخی 

می گفتنــد: »فانــی هــم بــه قلعــه رفــت!«
روزی حمــزه بــه مــن مــژده داد کــه ســعید بــه زودی بــه تبریــز می آیــد. مــن 
هنــوز »بــه قلعــه نرفتــه بــودم« و بــا پــدر و مــادرم در محلــۀ باغمیشــه زندگــی 
می کــردم. بهــاران ۵۹ بــود کــه ســعید بــه خانــۀ مــا آمــد و از مــن خواســت کــه 

ــاق برویــم. ــۀ ابوالفضــل قیزیل ای ــه خان ــوز، ب ــه شهرســتان زن باهــم ب
در یــک بعــد از ظهــر بهــاری، بــا ســعید بــه مقصــد زنــوز حرکــت کردیــم. وقتــی 
کــه از میــان تپه هــا و دشــت های فــراخ و سرســبز صوفیــان، یــام و مرنــد رد 
می شــدیم، ســعید غــرق تماشــای مناظــر طبیعــی بهــاران بــود و هــر از گاهــی 
امــواج گندمزارهــا و قطــار ابرهــا را بــه مــن نشــان مــی د اد و به بــه می گفــت و مــرا 
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هــم در شــادی و لــذت خــود شــریک می کــرد.
ســعید در طــول راه از خاطــرات دوران زنــدان و رفقــای هم بنــدش حکایت هــا 
داشــت. او شــیفتۀ صداقــت و مقاومــت هم بندانــش بــود. ســعید بــه کــرات 
برایــم از صداقــت و صمیمیــت حمــزه و مقاومــت ابوالفضــل قیزیل ایــاق و 
ــز احمــدی تعریــف می کــرد. البتــه بچه هــای آذربایجــان  شــور و شــعور چنگی
هــم همیشــه از ســعید بــه عنــوان ســمبل مقاومــت نــام می بردنــد. حمــزه در 
توصیــف ســعید می گفــت: »او لــورکای زمانــۀ ماســت. چــون ســعید هــم مثــل 

فدریکــو، آلیــاژی از شــعر و تئاتــر اســت.«
ســعید طــی راه گاهگاهــی اشــاره ای هــم بــه مســالۀ ازدواج داشــت، ولــی مــن 

اصــًا بــاورم نمی شــد کــه ســعید هــم تصمیــم بــه ازدواج گرفتــه باشــد.
آفتــاب کــم کــم رنــگ می باخــت کــه بــه زنــوز رســیدیم. شهرســتانی کــه در 
آذربایجــان بــا ســیب های ارغوانــی و خوشــمزه اش پــرآوازه اســت. تــا خانــۀ 
کامــًا تاریــک شــده بــود. خانــه در  کنیــم، هــوا  پــدری قیزیل ایــاق را پیــدا 
باغچــۀ بــی در و حصــاری پــر از درختــان ســیب واقــع بــود. ســاختمان آجــری 
یــک طبقــه ای بــود مشــتمل بــر دو اتــاق و یــک دهلیــز در وســط کــه در ضلــع 
شــمالی باغچــه قــرار داشــت. نــه چراغــی در اتاق هــا روشــن بــود و نــه کســی بــه 
صــدای »آی صاحب خانــه !« مــا جــواب داد. بــاالی در دهلیــز، قفلــی آویــزان 
ــان نشســتیم. شــبی  ــه انتظــار میزب ــه نبــود. ناچــار ب ــود؛ پــس کســی در خان ب
آرام و پرســتاره بــود. انتظــار بــه درازا کشــید و از میزبــان خبــری نشــد. ســعید 
عمل گــرا و انقابــی بــود. از وســط باغچــه چوبــی پیــدا کــرد و آن را پشــت قفــل 
در انداخــت و حلقــه و قفــل و زنجیــر، همــه را از جــا کنــد و در را بــاز کــرد. چــراغ 

نفتــی و ســماور را روشــن کردیــم و نشســتیم. 
شــب بــه نیمــه رســیده بــود کــه بــا شــنیدن صــدای پــا بیــرون رفتیــم. بــه پــدر 
و مــادر قیزیل ایــاق ســام کــردم و گفتــم: »ســعید دوســت ابوالفضــل از تهــران 
آمده اســت.« پدر و مادر ابوالفضل، ســعید را در آغوش کشــیدند و خواهرانش 
صمیمانــه خوش آمــد گفتنــد. صحبــت بیــن ســعید و خانــواده بســیار صمیمــی 
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و بی تکلــف بــود. پــس از صــرف شــامی مختصــر، مــن و ســعید در اتــاق مجــاور 
بــه رختخــواب رفتیــم. 

ســحرگاهان بــه صــدای خروس هــای حیــاط بیــدار شــده و بــه باغچــه رفتیــم. 
النــۀ پرجنب و جــوش گنجشــک ها، پیــام آور بهــاران و درختــان ســیب، یــادآور 
بــاالی درختــان  از ســیب های  تعــدادی  یــک جنــگل ســتاره بودنــد. روی 
نوشــته ای نظــرم را جلــب کــرد. وقتــی نزدیکتــر رفتــم، دیــدم کــه کلمۀ »ســعید« 

روی تعــدادی از ســیب ها بــا ماژیــک آبــی نوشــته شــده اســت.
دخترهــا نزدیــک آمــده و توضیــح دادنــد: »وقتــی در اثــر تابــش نورآفتــاب 
ماژیــک  زیــر  قســمت های  تنهــا  می شــوند،  خ  ســر ســیب ها  همه جــای 
ســوغاتی  بــرای  را  ســیب ها  ایــن  مــا  و  می ماننــد  باقــی  ســبز  همچنــان 
عامت گــذاری می کنیــم.« گونه هــای ســعید، رنــگ ســیب های معــروف زنــوز 
را بــه خــود گرفــت. بــا اشــاره مــرا پشــت درختــی خوانــد و نظــر مــرا نســبت بــه 
ازدواج بــا خواهــر بزرگتــر پرســید. شــگفت زده و غافل گیــر شــده، بــا خوش حالی 
گفتــم: »مگــر نمی بینــی کــه نــام ســبزت را درختــان زنــوز هــم آواز می دهنــد؟ 
پــس مبــارک بــاد!« چشــمان بانفــوذ ســعید برقــی زد و قهقهــۀ شــادمانه ای از 
دلــش کنــده شــد. بــا انگشــتانش زلف هــای پرپشــت شــبق گون اش را شــانه ای 

زد و دســتی هــم بــه ســبیل های پرپشــت مردانــه اش کشــید.
بعــد از ظهــر همــان روز ســعید را بــا نامــزدش تنهــا گذاشــته و بــه تبریــز برگشــتم 

و بــه دوســتان مــژده دادم کــه :»باالخــره ســعید هــم بــه قلعــه رفــت.«

»پردۀ آخر«
از قلعــه بــه جــای چنــگ و عــود صــدای ســاز و آواز عاشــیق های آذربایجــان 
کــی »ســرود کوهســتان«  به گــوش می رســید. جنــگل بــا صــدای خفــۀ غم نا
ســر داده بــود. ُقشــون خلیفــه زیــر درختــان جنــگل از چشــم ها نهــان بودنــد. 
نگهبانــان خرمدیــن، محاصــرۀ دشــمن را بــه بابــک خبــر دادنــد. دو راه بیشــتر 
ــیر  ــش شمش ــه پی ــت زبونان ــا می بایس ــت. ی ــا مقاوم ــلیم ی ــت. تس ــود نداش وج
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دشــمن ســر فــرود آورد و یــا گــردن برافراشــته و مقاومــت کــرد.
بابــک را نــه اندیشــۀ تســلیم در ســر بــود و نــه فــرار از تونــل مخفــی قلعــه. بابک 
بــه هیــچ مصلحتــی گــردن ننهــاد. رو بــه اطرافیــان بانــگ بــرآورد: »در آییــن 
خرمــی تضــرع و نالــه در برابــر دشــمن گنــاه اســت.« در دل بابــک نفــرت جوانه 
زد و بــه جــوش آمــد. رفته رفتــه نفــرت بــه خشــم تبدیــل شــد و بــه نعــره درآمــد. 
کــی و روشــنایی همچــون رعــد می غریــد: »آتــش عشــق در  خدمت گــزار پا

قلب هــای مــا شــعلۀ ابــدی دارد!«
طنیــن خشــم آهنگ بابــک در دره هــای ســبز »کلیبــر« کوه به کــوه بــه تکــرار 
درآمــد. صاعقــه ای بــر فــراز قلعــه پــر زد و لحظــه ای سراســر جنــگل را بــا شــعلۀ 
آبــی و ســردش روشــن ســاخت. خلیفــه بــه صابــت و غــرور شکســت ناپذیر 
بابــک رشــک می ُبــرد. غــرورش اســتواری کوه هــای ســبان و البــرز را داشــت.
قــارا قاشــقا )پیشــونی ســیاه، اســب بابــک( بــا شــنیدن صــدای بابــک، بــاالی 
کوه هــای »هشته ســر« شــیهه می کشــید؛ ُســم می کوبیــد و ســر بــر می افراشــت 
و یــال بــر می افشــاند و روی دوپــا بلنــد می شــد. همه چیــز و همه کــس در غــم و 
ســوگ و ماتــم فــرو رفتــه بــود. بابــک مــرگ را بــه ســخره گرفتــه بــود. اینک قلعه 
تمامــًا در اختیــار ُقشــون خلیفــه درآمــده بود. شــب، تاریک و ظلمــات اهریمنی 
گهــان بابــک ماننــد »دانکــو«۹ بــا  بــود. هیــچ کورســویی بــه چشــم نمی خــورد. نا
دســت خــود ســینه اش را از هــم دریــد و قلــب خــود را بیــرون کشــید و بــر بــاالی 
ســر خــود بــه اهتــزاز درآورد. قلــب اش ماننــد خورشــید می درخشــید و سراســر 
جنــگل را پرتــو افشــانی می کــرد. سراســر منطقــه از ایــن مشــعل عشــق روشــن 
شــده بــود. در چشــمان بابــک، فروغــی از ایــن شــعله جرقــه زد و خامــوش شــد.

و ایــن پــرده، آخریــن نمایــش شــاعرانگی ســعید بــود کــه به تنهایــی به صحنه 
آورد.

گهــان بــا ناخن هــا  ۹. دانکــو بــا صدایــی رعدآســا فریــاد بــرآورد: بــرای انســانها چــه کاری از مــن ســاخته اســت؟ و نا
کســیم گورکــی ســینه اش را دریــد؛ قلبــش را بیــرون کشــید و بــاالی ســر خــود بــه اهتــزاز درآورد - ما
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 سعید سلطان پور و حمزه فراهتی در انگلستان
 دکتر سیروس لطفی و حبیب فرشباف در انگلستان
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چوبان قارداش وقت دارالیب، هادیر اول!
اولو سعادتین موشتولوقچوسو

، شله لی بیر پیادا اوزو توکلو
. ائله بوگون، صاباح گل ها گلده دیر

قْورو ایتلریندن، قْوی بری گلسین،
چول-چوخادان سال آلتینا اوتورسون؛

. سوروشما هئچ شله سینده نه یی وار
قارالمیش کاساندا، تخته قاشیق ال

؛ اونا تئز ال اوستو بیر قْووتماج وئر
اونونال بیرلیکده چکیل سن ده یئ!
قیسینما، فیپچینما چکیل ایره لی!

او سنین الی نین قاتماغینا یوخ، 
گؤزونده کی صداقته باخاجاق.

گونش یْولچوسو

حبیب فرشباف
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اونون قلبی ائل نبضی له دؤیونور
اینان چوبان سن اونداکی ایناما!

آد-سانیندان خبر آلسان دئمه سه
سینما اوندان، هئچ اْونو دا قیناما.

- یانلیش سیز نشان وئر چوبان آماندیر
اونا سیخ مئشه یه چاتان جیغیری!

، ، نور یْولچوسودور او گونش یْولچوسو
او گئدیر گئجه نی دوغوزدورماغا،
اؤلکه ده یئنی بیر بساط قورماغا؛

او گئدیر گئجه نی دوغوزدورماغا.

1350/5/1
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فراهم باش چوپان، وقت بس تنگ است
بشارت گوی نوخیزِ بلندی های خوشبختی 

کی و پرُپشت یشی خا به پشتش پشته ای، با پشته ر
همین امروز می آید ز ره، چون می رسد از ره 

، چوپان! سپیده های گلگون سحر
بگو سگ های گله گوشه ای گیرند تا آید تو را نزدیک

پالسی پهن کن، تاخسته ره آرام گیرد بر پالس تو
مگو در کوله بارت چیست؟

، از سنگ گدازان داغ بیاور تازه مهمان را قلیچی شیر
کنارش مهربان بنشین و با او ناشتائی کن

ک چشمان تو خواهد ماند نگاه تازه مهمان، در زالل پا
نه روی پینه های سالیان رنج دستانت 

، چوپان! به خود منشین و بنشین در کنارش تنگ تر

رهپوی خورشید

ترجمۀ سعید سلطانپور
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نباشد در مرامش رنگ و نیرنگی
همه  عشق است و ایمان است و یکرنگی

اگر گفتی که نامت چیست، ای مهمان نشانت چیست؟
و او خاموش برجا ماند

سکوتش را به دلتنگی گماِن بد مبر چوپان!
بگیر انگشت بی سهو اشارت سوی برزوهای کوهستان 

که می پیچد میان جنگل انبوه
که او رهپوی خورشید است و می راند به سوی نور

که شب آبستن نور است و مهمان نافچین باوۀ خورشید
و مهمان می رود تا این والیت را ُسرودی ارمغان آرد

، چوپان! سرود زندگی، با سهم و سامانی دگر
که شب آبستن نور است و مهمان نافچین باوۀ خورشید

1356
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1
عزیزیم اویان داغالر

آل یاشیل بْویان داغالر
بو یان ظولمت خانادیر

؟ نئجه دیر اْو یان داغالر
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1
َهال ای کوهساِر ُخفته، برخیز
یحان بیاویز به دامن، الله و ر

در این سو باغ، ظلمت خانۀ درد
بگو زآن سو ز حال باغ و کاریز
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2
داغالرا قار دوشوبدو

گؤر نه هامار دوشوبدو
یب قبریمی یادالر قاز
اهلتیم دار دوشوبدو
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2
نشسته برِف سنگین روی ُکهسار

لطیف و نرم همچون خواِب جوبار
مرا نااهل گوری کنده دلتنگ

، بسترش خار َبرش دیواِر خنجر
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3
قوشا باخ، آی قوشا باخ
قانادی سینمیشا باخ
هر یئرده یاز آچیلدی

بیزه قاالن قیشا باخ
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3
پرستوی بهارونو نگا کن

شکسته باِل گلگونو نگا کن
به هر باغی بهارون در بهارون

به باِغ ما زمستونو نگا کن
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4
عزیزیم بو داغ ایله

ائل گئد ر بو داغ ایله
؟ نئجه قبره قویارالر

من اؤلسم بو داغ ایله
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4
قطاِر کوه ها پیچیده تا دور
کنارش رهسپاره ایِل ُپرشور

اگه از پا به سر آیم از این داغ
؟ سپارندم چگونه در دل گور
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5
عزیزیم باغدا دارا 

آچ زولفون باغدا دارا 
بولبولو گول اوستونده

چکدیلر باغدا دارا
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5
بزن پنجه ببافون ُزلف تارو

پریشون کن دو ُزلف سوگوارو
به جرم عاشقی بر دار بستند
به  باغون، بلبِل گل نغمه ها رو
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6
هارای الر آی هارای الر
، هر آی الر هر اولدوزالر
یادا بیر گول بیتیب در
او دا »یاندیم« هارایالر
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6
هوار ای آسمان، ای شب، هوار آه

هوار ای ماه، ای کوکب، هوار آه
یا که آن هم گلی بشکفته در در

: سوختم از تب، هوار آه کشد سر



30     رهپوی خورشید

7
باغیندا وار آلچاالر

یاشیل چاالر آلچاالر
آغالما د لی کؤنلوم

دوشمن گؤرر َال چاالر
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7
ثمر در باِغ اربابی به باره

به باره گوجه، برِق سبز داره
َمبار از دیده اشِک حسرت ای دل

که دشمن خندۀ شادی برآره
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8
عزیزی یم غم ده گول

غم ده دانیش، غم ده گول
آغ گونده گولن کؤنول

مرد ایگیت سن غم ده گول
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8
میاِن غم بزن لبخند، هردم

بزن حرف و بزن لبخند در غم
دال، خندی چو روز آفتابی

اگر مردی بزن خنده به ماتم
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9
آچدیم-آچدیم گول اولدوم
بوی آتدیم سونبول اولدوم
بیر دیل بیلمز قوش ایدیم

اوخودوم بولبول اولدوم
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9
ل شدم من

ُ
شکفتم نرم نرمک گ

جوانه بستم و ُسنبل شدم من
به گلشن بی زبان بودم، ز هر گل
ورق ها خواندم و بلبل شدم من
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10
من عاشیق نادان اینسان

دورما آی نادان اینسان
اؤز سعادت تانریوی

آختار آینادان، اینسان



بایاتی های آذربایجان     37

10
منم آزاده جان، ای ناخردمند،

چو من خیزی، درنِگ کهنه تا چند؟
خدای زندۀ خوشبختی ات را
بجوی از آینه، ای پای در بند
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11
تبریز اوستو داشلی دیر
پاغی َزر داشلی دیر تور
دیندیرمه یین تبریزی
گؤزلری قان یاشلی دیر



بایاتی های آذربایجان     39

11
َبرِ تبریز سنِگ گونه گونه،
زمینش زرنشونه، زرنشونه.

ببینین  و به حرفش درنیارین
چشاش غرق آِب خون، غرق آِب خونه



40     رهپوی خورشید

12
تبریزیم آی تبریزیم
آناما تای تبریزیم

دالدا خوش گونلرین وار
چکمه آخ وای تبریزیم
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12
، تبریز تو مهد آذری تبریز

، تبریز تو عین مادری تبریز
هزاران روِز خوش در پیش داری

، تبریز مکن نوحه گری تبریز



42     رهپوی خورشید

13
تبریزیم، جان تبریزیم
سنه قوربان تبریزیم
دوشمنه بویون َایمه

مرد اْول دایان تبریزیم
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13
گِل طوفان، گِل جان، آی تبریز
تو را خلِق تو قربان، آی تبریز

بمان با درد و َمشکن پیش دشمن
یگانه درد و درمان، آی تبریز



44     رهپوی خورشید

14
آراز آخار یان وئرر

سسی بیزه جان وئرر
بیر یئردن یارالی یام

مین بیر یئردن قان وئرر
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14
ارس دامن کشان َره می کند باز

خوش و جانبخش می افشاند آواز
مْن عاشق با گِل زخمی به یک جا
ز صد جا خون چکان و نغمه پرداز



46     رهپوی خورشید

15
آ منیم توراج کؤنلوم 

قیرقی گلدی قاچ کؤنلوم
چکیل داغالر باشینا
غم کیتابین آچ کؤنلوم
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15
دِل من! ُقمرِی مونده ز پرواز
پری واکن که بازه پنجۀ باز

بِکش تا قله های دور و وا ُکن
ورق های غم، ای خونینه آواز



48     رهپوی خورشید

16
یاشیل دیر باشین اؤردک
آل دیر قوماشین اؤردک
همیشه جوت گزردین

هانی یولداشین؟ اؤردک
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16
هال  ُاردک که تاجت نیلگونه
پر و بال سپیدت غرِق خونه

تو با غم خوار خود بودی همیشه
چرا تنهایی و بی آشیونه؟



50     رهپوی خورشید

17
بو داغالر اولو داغ الر

چشمه لی، سولو داغ الر
بوردا بیر آتلی اؤلوب

، بولود آغالر گؤی کیشنر
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17
کنار کوه ها، این سربلندان

پر از چشمه، پر از آِب غزل خوان
سواری ُمرده و در ماتمش اسب

زند شیهه میان برف و باران



52     رهپوی خورشید

18
بوردان بیر آتلی کئچدی
آتین اویناتدی کئچدی

آی کیمی شفق ساچدی
گون کیمی باتدی کئچدی



بایاتی های آذربایجان     53

18
سحر آمد سواری از برِ دشت

دمی جوالن گرفت و تند بگذشت
یخت چو مهتاِب سحرگاهان شفق ر
چو خورشیِد شبانگاهان به در گشت



54     رهپوی خورشید

19
»آیدین« ائلین باالسی

ائلین اوجا قاالسی
آرزوالر گؤزده قالماز
السی ائل انتقام آ
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19
نهاِل خلِق آذرگونه »آیدین«*
به ُقله، قلعۀ ایمونه »آیدین«
نمی مونه شراِر کینه در دل

شهیِد انتقاِمستونه »آیدین«

* آیدین، اشاره به »بهروز دهقانی« است.



56     رهپوی خورشید

20
»حمید« باغیریر گلیر
دوشمنین گؤزون دلیر
هله ده ظولمون ائوی
هئیبتیندن تیتره ییر
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20
»حمید«* می ُغره و توفنده واره

تو چشِم دشمنش خنجر می کاره
نگا کن کاِخ ظلم و زور و نیرنگ

هنوز از ساقۀ او لرزه واره

* حمید، اشاره به »حمید اشرف« است.



58     رهپوی خورشید

21
گؤیده بیر اولدوز پارالر
کاروان بیزی هارایالر

ساغ اولسون بئله قیزی
ائل لر اْونا بئل باغالر
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21
ستارۀ آسمون گلبرگ باره
ذاره

ُ
هراِی کاروان ها در گ

به دوران زنده باد آن آذرین دخت
ینش دل سپاره که خلِق آذر



60     رهپوی خورشید

22
یاتمیش ایدیم اویاندیم

درده، غمه بویاندیم
داش اولسایدیم َاریردیم
اینسان ایدیم دایاندیم



بایاتی های آذربایجان     61

22
زمانی گر به ُخفتن سر نهادم

کنون بیدارجانی رنج زادم
اگر هم سنگ بودم، می شدم آب

من انسانم، که بر پا ایستادم



62     رهپوی خورشید

23
الر داغ باشینی قار آ
الر ، قار آ الر دومان آ
اینسان آزاد اولماسا
- گونو قاراالر عؤمرو
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23
ک چه آزاده تو برفا قلۀ پا

ک چه آزاده تو کوه ها چرخ کوال
نباشه آدمیزاده گر آزاد

ک چه بین عمر و بین پشتۀ خا



64     رهپوی خورشید

24
آراز آخار بوز اوسته

کاباب یانار کؤز اوسته
قوی منی اؤلدورسونلر

دانیشدیغیم سؤز اوسته
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24
نمی مونم، ارس بر یخ روونه
کباب از فرِق آتش سرنگونه
به زیر تیِغ جالدان َبرم سر

سرِ حرفی که بنیادش به خونه



66     رهپوی خورشید

25
من عاشیقام قاناالر

قانمایانالر قاناالر
ائل دوشمنین تانیسا
الر بیر قانا مین قان آ
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25
چو عاشق نغمۀ خونین بخواند

نداند گر کسی، فردا بداند
شناسد خلق اگر خونخوار خود را

به هر خونی هزاران خون براند



68     رهپوی خورشید

26
قیش گلنده قار اْوالر

یاز گلنده بار اْوالر
گون اْوالر بوتون ائل لر

آزادلیغا یار اْوالر
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26
اگه فصِل زمستون برف باره

نگا کن نوبهارون الله زاره
به هر گوِش خالیق دیر یا زود

ِل آزادی از آتیش برآره
ُ
گ



70     رهپوی خورشید

27
قیزیل گول اولمایایدی
سارالیب سولمایایدی
بیر آیریلیق، بیر اؤلوم 
هئچ بیری اولمایایدی
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27
چه می شد ُسرخ گل آخر نمی شد؟

نمی پژمرد و آن پرپر نمی شد
یکی هجران و دیگر نقش ُمردن 

چه می شد در جهان دیگر نمی شد؟



72     رهپوی خورشید

با اسکن این بارکد، فایل صوتی آلبوم »بهمن 3، بایاتی هایی از 
آذربایجان« را با ترجمه و صدای سعید سلطانپور بشنوید.



بوردان بیر آتلی کئچدی
آتین اویناتدی کئچدی

آی کیمی شفق ساچدی
گون کیمی باتدی کئچدی

سحر آمد سواری از برِ دشت
دمی جوالن گرفت و تند بگذشت

یخت چو مهتاِب سحرگاهان شفق ر
چو خورشیِد شبانگاهان به در گشت


