
  شور مياندوآب
  مجيد نفيسي 

   روح اهللا تيموري، حميد نادروند، فرامرز عدالت فام به ياد

  
  كه گفته كه اسب 

  روح سركش آب نيست؟
   نبود 1، اسب كوراوغلو"قيرات"اين فقط 

   بود،"ارس"كه برآمده از 
  :  به در شدند2"جغتاي"سه اسب جوان از 

   در تهران جان داد"روحي"
   در اردبيل "حميد"
  . در تبريز"فرامرز"و 
  
   شوريده، كف به دهان مي آورد"جغتاي"

  چفته هاي تاك از خشكي مي سوزند
  .، ساز بر سنگ مي كوبد3و ايلخي بان عاشق

  
  وقتي كه مادرم خواب خانه مي ديد

  . كار گل مي كردم"سراب"من در 
  وقتي كه تلخي، طعم هميشگي پدر بود

  . كلوخه ي قند مي زدم"مراغه"من در 



  قتي كه خواهرم در كنج دهليز قالي مي بافت و
  . تاك مو مي نشاندم"بناب"من در 

  
  كه گفته كه آتش 

  روح سركش آذربايجان نيست؟
  ، دژ مه آلود كوراوغلو نبود"چامليبل"اين فقط 

  كه آتشگاه آزادگان شد، 
  در جمهوري بچه هاي مياندوآب 
  دليري در عشق ستايش مي شد

  تفنگ افسانه بود
  . در نيام زنگ مي زدو خنجر

   مي خواند "نگار" و "روشن" از عشق "جوانشير"
  ترك با فارس همخانه بود

  و بهايي با مسلمان، شانه به شانه
  . شنا مي كرد"جغتاي"در 
  

  مويه كن اي رود من 
  كه هرگز به سرچشمه باز نخواهي گشت،

  مويه كن اي تاك من 
  كه هرگز به غوره نخواهي نشست 

  ساز من و مويه كن اي 



  .كه عاشق را جز تو پناهي نيست
  1986 فوريه 17

  :پانويس ها
 "بولو"، مهتر خان "روشن"پدر .  يكي از مشهورترين حماسه هاي اقوام ترك زبان است"كوراوغلو"ـ 1
به دست اربابش كور مي شود، زيرا خان هديه ي او را كه كره اسبي نحيف بوده، ) شهري در تركيه ي امروزي(

 مي خواند، سوار بر " پسر مرد نابينا" يعني "كوراوغلو"، كه از آن پس خود را "روشن". ز مي يابداهانت آمي
 در دژي "كوراوغلو"پايگاه . همين اسب افسانه اي به دادخواهي پدر برخاسته به جنگ خان مي رود

 پس از ماجراهاي سرانجام. "نگار" به نام "بولو" و دلدار او خواهر خان "چامليبل"كوهستاني ست به نام 
كه پس از پيدايش آن، دليري ناپديد شد و خنجر در نيام خود زنگ "( با نفرين به تفنگ"كوراوغلو"بسيار، 

موسيقيدان بزرگ آذربايجان اوزير حاجي بايف . و حسرت به سلحشوري باستاني، مبارزه را رها مي كند) "زد
Uzeyir Hajibeyov ي كوراوغلو را به وجود آورد كه از لحاظ اپرا1937 براساس همين حماسه در سال

تركيب موسيقي محلي آذري با موسيقي غربي درخشان بود، اما داستان آن مطابق با سليقه ي رهبران نظام 
  .شوروي به سطح يك روايت ساده ي طبقاتي از مبارزه ي دهقانان تقليل يافته بود

به جز سه يار . نه رود و سيمينه رود قرار داردشهر مياندوآب ميان زري.  نام ديگر زرينه رود"جغتاي"ـ 2
دبستاني روح اهللا، حميد و فرامرز دو دوست ديگر جهانگير قلعه مياندوآبي و جليل شهبازي نيز از دوستان 

  .مياندوآبي من بودند كه در دهه شصت به خاك افتادند
ر افسانه ها را همراه با وسيله ي  عنوان موسيقيدانان محلي آذربايجان كه داستان كوراوغلو و ديگ"عاشق"ـ 3

 من توسط يكي از "شور مياندوآب"اميدوارم روزي .  مي خوانند"ساز"موسيقي سنتي آذربايجان معروف به 
 چاپ شد و سپس با "پس از خاموشي"اين شعر نخستين بار در مجموعه ي . اين عاشقان خوانده شود
  ."آهوان سم كوب"تغييراتي در مجموعه ي 

  .   باز تغييراتي در آن داده امدر اين چاپ


