
عامره و هرمز

علی بخشی

براساس حکایت اسب  آبنوس از 
هزار و یک شب



داسـتان عامره و هرمز برداشتی اسـت آزاد از حکایت اسب 
آبنـوس کتـاب هـزار و یک شـب. ایـن داسـتان منتُخبـی 
عبدالطیـف  قلـم  بـه  کـه  قصه هایی سـت  از مجموعـه ی 
طسـوجی در دوره ی قاجار ترجمه شـده. هزار و یک شـب 
روایـت صدهـا قصـه ی تو در توسـت که طی بیـش از هزار 
سـال جمـع آوری شـده اسـت. حکایت هـای این کتـاب را 
بازنویسـی ها و ترجمه هـای مختلف تغییـر داده اند و اکنون 
ریشـه  های ایرانـی یـا هنـدی آن را به زحمـت می تـوان از 
آبنـوس  اسـب  حکایـت  شـاید  کـرد.  پیـدا  قصه هـا  دل 
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علی بخشی

در فروردین 1357 متولد شد. او دانش آموخته ی رشته های 
گرافیک و انیمیشـن اسـت. بیشـتر وقتش را به طراحی در 
زمینه های مختلف هنری می پردازد، اما دستی هم در نوشتن 
دارد. در سـال 1394 ترجمه ی سـه جلد از گزین گویه های 
شکسـپیر و بازنویسـی گزیده ای از گات های اوستا را توسط 
نشر پله به چاپ رساند. در این سال ها مقاالتش در زمینه ی 
نقـد هنـری و هنر جدیـد در مجله های تندیس و گلسـتانه 
به چاپ رسـیده. ترجمه ی مجموعه ای از داستان های کوتاه 

و رمانی برای نوجوانان به قلم او در دسـت انتشـار است. 

به خاطـر قهرمـان ایرانـی اش داسـتانی تغییریافتـه از هزار 
افسـان ایران باسـتان باشـد.
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تـا آن روز صبـح کـه درهـای قصـر پادشاه شـاپور 
بزرگ گشـوده شـدند و سـه سـایه ی دیـاق روی 
سـنگ فرش ها ی لعاب خـورده  و فیـروزه ای قصـر 
کـش آمدنـد و تـا پیـش پـای پادشـاه خزیدنـد، 
همه چیـز آرام بـود. وقتـی درهای تـاالر مهمان ها 
را بسـتند، سـه پیرمـرد باریک انـدام پیـش تخـت 
پادشـاه بـه احتـرام زانـو زدند. پادشـاه رو بـه وزیر 

گفـت: »بـوش رو احسـاس می کنـی؟«
وزیـر سـرش را بلنـد کـرد، بـه اطـراف چرخاند و 
تندتنـد مثـل سـگ های شـکاری بـو کشـید. بعد 
کاهـش را اندکـی بـه عقـب سـراند، دسـتش را 
زیـر کاه بـرد و مغـز کلـه ی بی مویـش را خارانـد 
و گفـت: »جانـم فـدای دمـاغ تیـز همایونـی، من 
کـه بویـی حـس نمی کنـم.« پادشـاه نگاهـی تند 
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بـه وزیـر کـرد و گفـت: »نبایـد هـم حـس کنـی. 
دمـاغ مـا، دمـاغ پادشـاهه، نـه دمـاغ رعیـت. این 
دمـاغ بـوی دردسـر رو از یـک فرسـخی احسـاس 
می کنـه.« آن وقـت رو بـه پیرمردهـا گفـت: »بلند 
شـید و بگیـد بـرای چـه  کاری بـه اینجـا آمدید و 

وقـت بـاارزش مـا رو گرفتید؟«
پیرمـرد وسـطی دسـت  و پایـش را جمـع کـرد، 
به زحمـت نیم خیـز شـد و گفـت: »سـلطان بـه 
سـامت باشد...« که سـکندری خورد و افتاد روی 
دو پیرمـرد دیگـر که داشـتند بلند می شـدند، بعد 
هـر سـه نقـش زمیـن شـدند و قهقهـه ی پادشـاه 
و وزیـر بـه هـوا بلنـد شـد. به اشـاره ی پادشـاه دو 
نگهبـان بـه آن توده ی درهم پیچان نزدیک شـدند 
و سـه پیرمـرد را کـه زیـر لـب فحـش نثـار هـم 

می کردنـد از هـم جـدا کردنـد. در ایـن گیـر و  دار 
انبـان پیرمرد هـا باز شـد ه بـود و طاووسـی طایی 

و شـیپوری نقـره ای افتـاده  بودنـد کـف زمین. 
پادشـاه اشـک هایش را کـه از خنـده ی زیـاد روی 
گونه هایـش چکیـده بودنـد بـا دسـت پـاک کرد، 
رفت سـمت طاووس طایـی و آن را گرفت جلوی 
پنجـره ی بـزرگ قصر و گفـت: »عجب برقـی داره 

ایـن طا!«
ـ قربـان طـاش اون قدر مهم نیسـت. این طاووس 
سـر هـر سـاعت بـال و پـر می زنـه و به شـماره ی 

عدِد سـاعت قارقـار می کنه.
ـ قارقار؟

ـ بله قربان، قارقار.
ـ آخه احمق مگه کاغه؟
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ـ نخیـر، قربـاِن قارقارکردنتـون بـرم. ایـن کاغ 
نیسـت، ولـی آخـه کسـی اینجـا هسـت کـه بگه 

صـدای طـاووس چیـه؟ 
ـ وزیر؟

ـ بله قربان؟
عرعـر؟  قارقـار؟  بگـو صـدای طـاووس چیـه؟  ـ 

عوعـو؟ ِخرِخـر؟  جیک جیـک؟ 
ـ قربـا ن باید به عـرض اعلی حضرت برسـونم که... 

چیز... 
ـ چیز؟

ـ نخیـر عالی جنـاب... چیـز... اِ! قربـان چه شـیپور 
زیبایـی! ماحظـه بفرمایید.

ـ هممـم. عجـب شـیپوری! خیلی شـبیه شـیپور 
نیسـت. بیشـتر شـبیه... شـبیه... وزیر، شبیه چیه 

این شـیپور؟
ـ اِ... خاک سـارم قربـان... ایـن شـیپور... شـبیه... 
یعنـی بسـیار شـبیه... آخ قربان که چـه برازنده ی 

شماسـت این شـیپور. 
یکـی از پیرمردهـا پرید جلـو و داد زد: »قربان این 
شـیپور فقط یک شـیپور نیسـت. همانا به راسـتی 
که دوسـت و دشـمن  رو از هم تشـخیص می ده.« 
و بلندتـر فریـاد کشـید: »بگذاریـدش دم دروازه ی 
شـهر تا دشـمنانی رو که به شـهر وارد می شـن با 

بوق گوش خراشـش رسـوا کنه.«
پادشـاه، کـه گوش هایـش را گرفتـه بود، بـه وزیر 
گفـت: »ایـن پیرمـرد کـه خـودش یه پا شـیپوره. 
وزیـر، بیرونشـون کـن که سـرم رفت. البتـه، البته 
اون طـاووس و ایـن شـیپور رو نگـه  دار.« داد زد: 
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از مجموعه ی

منتشر شده است:

• صفوار َاره و غالم بهونه گیر

• انیسه خاتون و توپازخان

• بهرام و گل اندام

• اربعه و بکتاش
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• زال و رودابه

• گل و نوروز

• ویس و ارمین

• دختر ماه، پسر خورشید

• روشنک و سپهرداد


