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گل و نـوروز بیتردیـد از افسـانههای عامیانـه بـه ادبیـات
رسـمی راه یافتـه اسـت .خواجـوی کرمانـی ،شـاعر قـرن
هشـتم ،آن را بـه تقلیـد از خسـرو و شـیرین نظامـی در
سـال  742هجـری بـه پایان بـرد ،از این جهت داسـتان با
حـوادث و واقعیـات تاریخـی همخوانی نـدارد .از خواجوی
کرمانـی آثـار زیـادی بهجای مانده که بیشـتر ایـن آثار به
نظـم نوشـته شـدهاند .پنج مثنـوی همای و همایـون ،گل
و نـوروز ،روضـه االنـوار ،کمالنامـه و گوهرنامـه خمسـهی
خواجـو را تشـکیل میدهنـد .گل و نوروز داسـتان عشـق

شـاهزادهای بـه نـام نـوروز بـه گل ،دختـر پادشـاه روم،
اسـت .خواجـو ایـن مثنـوی را در مـاه صفـر  ۷۴۲هجـری
و در  ۵۳۰۶بیت سـرود ه اسـت .بیشـتر عاشـقانههای کهن
روایت مردانی اسـت که برای رسـیدن به عشقشـان دست
بـه هـر کاری میزننـد .بازنویسـی این اثر در پاسـخ به این
پرسـش بـود کـه چه میشـود اگـر این بـار دختـری برای
آزمـودن مهارتهـای جنگـیاش بـه دور دنیـا سـفر کند و
اسـیر عشـق مـردی شـود کـه پیشـگوییها میگوینـد به
دسـت خـود او کشـته خواهد شـد؟

شهروز بیدآبادیمقدم
در تیـر مـاه سـال  1368متولـد شـد .او دانشآموختـهی
رشـتههای تئاتر و روانشناسـی اسـت .سـالها با نشـریات
گوناگـون از جملـه کتـاب ماه ادبیـات و ملت مـا همکاری
داشـته و عضو هیئت تحریریهی بولتن بیسـت و پنجمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و سردبیر بولتن سیزدهمین
جشـنوارهی بینالمللـی تئاتر عروسـکی دانشـجویان بوده
اسـت .شـهروز بیدآبادیمقدم همچنین منتقد بخش فیلم
نخستین جشـنوارهی هفت نگاه شهر بوده و جشنوارههای
متفاوتی مانند نخسـتین جشـنوارهی تئاتر نگاه و نخستین

جشـنوارهی موسیقی سـار را در مقام دبیر و جانشین دبیر
همراهـی کرده اسـت .عاشـقانهی گل و نوروز اولیـن اثر او
برای نوجوانان اسـت.

      تقدیم به :حمید
	      نیلوفر
	      شهراد
	      پریناز

سروی که زیر باران خیس میشود
سـالها بعد ،وقتـی گل در مقابـل اژدهایی بود که
میخواسـت او را به نیش بکشـد ،بعدازظهر گرمی
را بـ ه یاد آورد که برای اولین بار وارد دربار پادشـاه
شـده بـود .گـذر عمـر خاطرههـا را تـار میکنـد.
انگار از پشـت شیشـهای طرحدار نگاهشـان کنی،
امـا گل اینگونـه نبـود .هرچه را میدیـد بیکم و
کاسـت ،بیاغـراق و زیادهگویـی ب ه یاد میسـپرد.
پدرش ،قیصر روم ،سـالها بود غم نداشـتن فرزند
را ،چـون صلیبی بـر دوش و زخمی بر پهلو ،از این
سـرزمین بـه آن سـرزمین میبـرد .حاال قـرار بود
اولیـن فرزنـدش را مالقات کند.
گل ،آن بعدازظهـر ،لبـاس زرکـوب به تن داشـت.
گل و نوروز
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پتوی ابریشـمی نقرهفامی رویش کشـیده بودند و
خسـته از نبـردی طوالنـی برای بهدنیـا آمدن ،در
تخـت چوبیاش خواب بود .صدای جیغ یاسـمین،
مـادرش ،او را از خـواب پرانـد .یاسـمینبانو چنـد
قـدم آنطرفتر ایسـتاده بـود .تنها دنبالـهی بلند
مـوی سـیاهش از شـکاف بیـن چوبهـای تخـت
دیده میشـد.
پادشـاه جلـو آمـد .تاجـی از طال بر سـر داشـت با
نقـش اژدهایـی دنداندراز که دشـمنان را به آتش
میکشـید .بـه تخـت چوبـی کـه رسـید ،خنجـر
الماسنشـانش را بـاال بـرد ،بـی هیـچ حرفـی .بـه
لبـهی تخت تکیه داد و به چشـمان گل نگاه کرد.
خواسـت خنجـر را پاییـن بیاورد که گل دسـتش
را گرفـت .لحظـهای نگاهـش کـرد و بعـد خندید،

بیآنکـه بـه بـرق خنجـر و تیـزی آن توجـه کند،
بیآنکـه بـه مرگ نـگاه کند کـه با لبـاس صورتی
بـاالی سـرش ایسـتاده بود .خندیـد ،از تـه دل ،با
صـدای بلنـد .لثههـای بیدندانـش را نشـان داد و
پاهایـش را تکانتکان داد و آنقدر خندید تا قیصر
خنجـر را بـه غلاف برگردانـد .گل مطمئـن بـود
همـان لحظـه لبخنـد پادشـاه را دیده ،اما پادشـاه
سـریع رو گردانـده بـود .به طرف تخت پادشـاهی
رفت و بیآنکه رو برگرداند به یاسـمین دستور داد:
«هیچکـس نباید بفهمد دختر اسـت .بـه برج دوم
در انتهای قصر میروید .دسـتور میدهیم شـرایط
جنـگآوری و جنگآمـوزی وی فراهـم شـود و از
علـوم زمانـه جا نمانـد .هر زمان که فـردی بفهمد
فرزنـد دختر اسـت ،به جـرم بیآبرویی به دسـتان
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آتـش میسـپاریمش! بـهوقتش برای او پوششـی
فراهـم خواهیـم کرد کـه دختر بودنـش همچنان
مخفـی بمانـد .نامـش را ژوزف دوم میگذاریـم،
نامـی برازنـده بـرای یک مـرد .بـا او ماننـد مردان
رفتـار کنیـد .همانگونه که باید میشـد و نشـد!»
پادشـاه دسـت به پهلوی خود گذاشـت و آرام گریه
کـرد .بیصـدا و بیآنکـه شـانههایش بلـرزد .تنهـا
قطرههای اشـک بـود که بر زمین میچکیـد و این
همـان تصویـری بود که گل همیشـه از پـدرش به
یـاد داشـت :سـروی که زیر بـاران خیس میشـود!

سرنوشتی که مرگ را به ارمغان میآورد
   

یاسمین قدبلند و زیبارو بود .پوست سبزهاش نشان
ِ
دوردست همیشهسبز داشت .موی
از سرزمینهای
سـیاه بلنـدش که تا سـاق پایش کشـیده میشـد
بـوی یاس میداد .یاسهایی که هر سـال با آمدن
بهار ،در زادروز یاسـمینبانو ،از آسـمان میبارید و
بـوی آن در تمـام شـهر میپیچید .بـاران یاس به
باران بهاری میماند ،به عشـقهای جوانی ،گاه تند
و آتشین ،گاه آرام و نمنم .خیابانهای خاکی شهر،
بـام خانهها و شـاخههای درختها از شـکوفههای
یـاس پُـر میشـد و شـهر صورتـی یکدسـت بود.
طولی نکشـید تا قیصر خشم خود را فراموش کند
و به اینکه فرزندش را با نام دخترانهی گل بخوانند
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منتشر شده است:

از مجموعهی

• اربعه و بکتاش • بهرام و
گل اندام

• صفوار اَره و
غالم بهونهگیر

• زال و رودابه

• عامره و هرمز • انیسه خاتون و
توپازخان

• دخترماه
پسرخورشید

• ویس و ارمین • روشنک و
سپهرداد

