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داسـتان منظوم و عاشـقانهی عطار دربارهی عاشـق شـدن
رابعـه بـه بکتـاش زندگـي رابعـه را بـا افسـانه ميآميزد و
سـرآغازي بـراي سـرودن و نوشـتنهاي مکـرر دربـارهی
زندگـي او ميشـود .رابعه که بـه زینتالعرب شـهرت دارد
فرزنـد کعب ُخضداری ،حاکم بلخ ،اسـت .از کودکی مشـق
رزم و ادب میآمـوزد و همیـن ویژگیهـا خیلـی زود او را
ن که مشـهور اسـت رابعه نخستین زن
شـهره میکند .چنا 
شـاعر پارسیسـت ،اما در گذر زمان چند بیت از او بیشـتر
بـه جـا نمانده اسـت .شـیخفریدالدیـن عطار نیشـابوری و

رضاقلیخـان هدایت هر دو داسـتان عشـق رابعه و بکتاش
را به نظم کشـیدهاند و بسـیاری دیگر نیز در منابع مختلف
بـه صـورت مختصر بـه رابعه و شـعرهایش اشـاره کردهاند.
آنچـه در ایـن کتـاب آمـده بـا حفـظ مسـتندات تاریخـی
اسـت .برخـی اسـامی چون گلجـان ،بهارک و سـیهرام به
انتخـاب نویسـنده اسـت .برخی چون سـمندر سـند دارد.
نـه در گلسـتان ارم (بکتاشنامه) و نـه در الهینامهی عطار
و نـه در جـای دیگـری هویت دشـمنانی که بـه بلخ هجوم
میآورند مشـخص نبـوده و محل نزاع و هویت دشـمن در
ً
کاملا انتخابـی بـوده اسـت .ابـزار و لباسها
ایـن داسـتان
بـا دقـت تاریخی انتخاب شـدهاند و نوشـته شـدن شـعر با
جوهـر خـون بـر دیوار حمـام نیز افسـانه نیسـت و صحت
دارد.
رفتار و گفتار اشـخاص داسـتان منطبق بر مختصریسـت
کـه الهینامه بدانها اشـاره داشـته و باقی جنبههاییسـت
کـه نویسـنده بـرای تکمیـل شـخصیت بدانهـا پرداختـه

اسـت .امـا در خصـوص رفتار رودکی شـاعر از آنجـا که در
برخـی منابـع جسـته و گریخته بدان اشـاره شـده ،آگاهی
رودکی نسـبت بـه حضور حارث در مراسـم شاهاسـماعیل
سـامانی مـورد تردیـد اسـت .برخـی او را محکـوم کردهاند
بـه لـو دادن ماجـرای عشـق رابعـه و برخـی دیگـر او را
ً
کاملا مبـرا دانسـتهاند .از همیـن رو آشکارسـازی رودکی
بـه صـورت یـک سـؤال در متـن ایـراد شـده .همچنیـن
نوشـتههای پیـش از هـر فصـل در ارتبـاط مسـتقیم بـا
داسـتان است.

امیر عباسیان
در سـال  ۱۳۶۵متولد شـد .او دانشآموختـهی کارگردانی
سـینما و ادبیـات نمایشـی اسـت .نوشـتن برای کـودکان
را از سـال  ۱۳۸۸آغـاز کـرده و تـا کنـون چنـد داسـتان و
نقد در مجلههای عروسـک سـخنگو ،همشـهری داسـتان،
روزنامـهی اعتمـاد و اعتمـاد ملـی به چاپ رسـانده اسـت.
او در زمینـهی تئاتـر نیـز فعالیـت مـی کنـد کـه از آن
جملـه میتـوان بـه عروسـکگردانی تئاتر عروسـکی تولد
غمانگيـز پسـرك آهني در جشـنوارهی عروسـکی اُمسـک
در کشـور روسـیه ،بازیگـری تئاتـر مکبث در جشـنوارهی


شکسـپیر کشـور صربسـتان و جشـنوارهی فجـر تهـران و
بازیگری تئاتر تیسـتوی سـبز انگشـتی در تاالر هنر تهران
اشـاره کرد.
با تشکر از
دکتر روح انگیز کراچی و سیدنوید سیدعلی اکبر
و مرجان پورغالمحسین که با من تا مرز افغانستان آمد.

یک  
نـه لحظههـای خـوش ،نـه درختانی که
بـه زیرشـان قـدم مـیزدی ،نه شـهر ،و
نـه نفس کشـیدنت...
تـو مشـغول مُردنـت بـودی و هیچچیز
1
جلـودارت نبود.

 .1شـعری از مـارک اسـترند ،مجموعـهي تـو مشـغول مردنـت
بـودی ،مترجـم :محمدرضـا فـرزاد ،حرفـه هنرمنـد ،چـاپ دوم

خـواب بـا هیاهـوی صبح از چشـمان رابعـه پرید.
خورشـید رنگ طالییاش را هنـوز به روی قرمزی
فرشهـا نریختـه بـود .زردی آفتـاب تـن بیرمـق
مرغـان و پلنـگان و سـاقههای منقـوش کـف اتاق
را بیـدار نکـرده بود .نسـیم از الی پنجر ه تو میزد
و بـوی خاک نـمزده را بـا خود به داخـل میآورد.
اتـاق بـه نـگاه دختـر ،پـارهای بـود جـدا از جهان.
چونان که سـرش در آب باشـد و صـدای بیرون را
بشـنود ،اما درون آب دنیایی دیگر باشـد .این اتاق
تمـام رابعـه بـود .تمـام نفسهـا و خاطرههایـش
بـود .بـا خـود گفـت« :بـاران باریده دیشـب و من
خـواب بـودهام .ایـن بـوی نـم از تـل خـاک کنـار
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حیاط اسـت ،پـای دیوار آبانبار ».قـدری دیگر اما
خـواب از درون گوشهایـش پـر کشـید و کمکـم
صـدای رفـت و آمـد آدمهـا را در راهروهـای کاخ
شـنید .جنب و جوششـان برای مراسـم امروز بود:
بـه تخـت نشسـتن حارث بـه جای پـدرش کعب.
کعـب ،پیرمـرد خسـتگیناپذیر بلـخ ،در جوانـی به
توصی ه و فرمان مسـلم خراسـانی تمام خانـدان را از
ُخضدار 1بلوچسـتان بـه بلخ کوچانیـد ،ترک موطن
بـرای حکمرانی کهنترین شـهر فلات .کعب برای
رابعـه همـواره پـر بـود از مهر ،پـر بـود از راز .کعب
چـون دیگـر پـدران نبـود .دل بـه دخترش داشـت.
سـواد را پـدر آموختـه بـود بـه او ،مشـق زوبیـن را
پـدر خواسـته بـود ،ذبح شـتر را پدر گفـت ،واقعیت

را پـدر میدانسـت .صـورت خاموش و سـپید کعب
بـه نـگاه رابعه دوید و تلخی آن روز را به چشـمانش
نشـاند .صدای فنچهـای آزاد ،اما تصویـر کعب را به
صبـح میدوختنـد .امـروز روز دیگـری بـود .امروز،
بلـخ منتظـر حکمران جدیـدش بود ،پسـری که راه
پـدرش را بـرای مـردم بلـخ قسـم خـورده بـود :راه
عدالـت کعـب را .امـروز ،روز حـارث عزیـزش بـود،
روز برادرش.
شـال نازک آبیاش را کنار زد و سـبک به سـمت
پنجـره قدم برداشـت .قامت پشـت پـردهی حریر
پوشـانید و از پـس شیشـهها بـه بیرون نـگاه کرد.
زیـر پایـش ،در حیـاط ،پر بـود از غالمان شـال به
دوشـی کـه زمین را جـارو میزدنـد و کنیزانی که
جـا به جا بـا آفتابه آب میریختنـد و گرد و خاک
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 .1خُ ضدار یا ُقصدار ،قصبهای در سیستان و بلوچستان

را بـه زمیـن نگـ ه میداشـتند .بـوی نـم خـاک با
بـوی یـاس خردادمـاه حیـاط را پـر کرده بـود .به
نـاگاه غالمان همه ایسـتادند و رو بـه پلههای اتاق
کعب خم شـدند .مرد جوانی پشـت به شیشههای
سـبز اتاق کعب ایسـتاده بود و از نگاهش میشـد
خوانـد کـه ناظر و مسـئول این آمد و شـ د اسـت.
مـرد به چشـمان رابعه آشـنا بود و نبـود .ظاهرش
غریـب بـود ،اما چشـمانش نگاهی زنده و آشـنا به
خـود داشـتند .مـرد را نمیشـناخت ،اما لباسـش
میگفـت کـه اهـل ایـن حوالـی نیسـت .دنبالهی
دسـتارش را انداختـه بـود روی شـانهی چـپ و
ی را با شـالی سـفید دور کمر بسـته
قبـای زرشـک 
بـود .ا ِزار 1نخودیرنگـی بـه پا داشـت و کفشهای
 .1نوعی شلوار

نوکتیـز خراسـانی .فرمـان کـه داد صدایـش بـه
گـوش دختـر خوش آمـد .لهجـهی ترکـش برای
رابعـه شـیرین و نگاهـش در صورت اسـتخوانی و
پیشـانی کشـیدهاش جـدی بـود .مـرد زود رفـت.
خورشـید بـه حیاط قد م گذاشـت.
ـ چه زود بیداری شدی!
گلجان با قد کوتاه و صورت گوشـتالود و چشمان
پُـفدار سـیاهش بـر در اتـاق رابعـه ایسـتاده بود.
گونههـای بزرگـش هنوز نـم آب به خود داشـتند.
رابعـه خندید« :پیداسـت تازه بیدار شـدی خودت
هـم .ندیده بودمت بـه این وقـت ،گلجان».
ـ تـو یـا نیمهشـب بیـرون میزنـی یا میگـذاری
آفتـاب بیـدارت کنـد .کِـی دیـدی مـن هـر صبح
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• صفوار اَره و غالم بهونهگیر

از مجموعهی
منتشر شده است:

• بهرام و گلاندام

• روشنک و سپهرداد

• انیسهخاتون و توپازخان
عشقهای فراموششده
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• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• دخترماه ،پسرخورشید

• ویس و ارمین
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