
  

  

  

  

  

  در شعر شاعرانش  خليج فارسةفرهنگ عامه و مردم شناسي حوز

  

  احمد حبيبي

  
  

ها، اعتقادات،  اي پيچيده است و شامل دانستني ، مجموعه)Folklore(فرهنگ مردم و فرهنگ عامه 
باشد كه انسان به عنوان عضوي از  هايي مي ها، عادات، آداب و هرگونه توانايي اخالقيات، هنر

  .آورد ست ميجامعه به د
هاي فولكلوريك است و از اين روست كه  ، مشحون از شاخص خليج فارسفرهنگ مردم   

 با زندگي عادي مردم دارد و در واقع، بازتاب زندگي اجتماعي ياي صميم پيوندي عميق و رابطه
ر و  رفتار، منش، انديشه و تعلق خاطةدهند  زيستن نشان ة كار و توليد و نحوةو فرهنگي مردم، شيو

باشد كه تاريخ  هاي اين ديار پر رمز و راز و سواحل مرواريد خيزش مي دلبستگي ها و وابستگي
گردد كه  ميبربه دوران هخامنشيان ) بندر مرواريد(  بندرلنگه: اش مانند برخي از اعالم جغرافيايي

  .ت بازرگاني بوده اس- ترين بندر تجاري  بزرگ »بندرگوگانا«: نام در آن روزگاران به
اند كه فرهنگ مردم، مادر بعضي از علوم ديگر  برخي از محققان و دانشمندان، بر اين عقيده  
» فرهنگ مردم«، بدون تحقيق در »شناسي جامعه«و » شناسي مردم«: هايي مانند چرا كه دانش. است
  .پذير نيست امكان
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ويم كه اهداف و ش كنيم، متوجه مي چنانچه به دقت در فرهنگ مردم هر شهر و دياري، غور   
هاي كلي تمام آنها نزديك به هم هستند و حتي با مطالعه در آثار مكتوب فرهنگي همسايگان  پيام

كه روزگاري جزء خاك كشور عزيزمان؛ ايران  -و ملل ديگر، مخصوصاً كشورهاي آسياي ميانه
دي مشتركند و به رسيم كه الگوها و آرزوهاي اين مردمان تا حدود زيا  به اين واقعيت مي-اند بوده

گيرند و از يك آبشخور و  ها از يك منبع الهام مي ديگر بيان اينكه، بنيان و پايبست اين فرهنگ
  .گردند سرچشمه، سيراب مي

 آثار فولكلوريك ةمطالع. درخشد هاي معنوي آن ملّت مي فولكلور هر ملت بر تارك ارزش  
ها،  ها، تأثيرپذيري سازد، بلكه تفاوت ا آشنا ميه جهاني، نه تنها ما را با انديشه و احساس ديگر ملت

و وجوه مشترك را نيز آشكار ) Cultural Diffusion( راكنش و نفوذ فرهنگيپ ها، تأثيرگذاري
گرداند كه روح حاكم بر فرهنگ عامه در اين شهر و   مسلم مي راكند و در نهايت، اين واقعيت مي

 و جهان بشريت، از يك نوع تشابه و همانندي ديار با آن شهر و ديار و بلكه در كل ايران
  .دهد اي معنوي و مستحكم آن را به هم پيوند مي برخوردار است كه همچون رشته

هاي عالمان و نويسندگان   دواوين شعرا و آثار دانشمندان و نوشتهةهنگامي كه به مطالع  
حساس نوستالژيكي  به خوبي ا ، ورزيم فارس مبادرت مي هاي خليج جزاير، سواحل و كرانه

)Nostalgic (كنيم كه  و ياد زادگاه و سرزمين آبا و اجدادي آفرينندگان اين كتب و آثار را درك مي
فارس را، آن طور محكم، متقن، متين و  هاي خليج ، سواحل و كرانه چگونه با روشي استادانه

 -اند كه هر كس دگار گذاشته، به نگارش در آورده و براي روزگاران به ياد و يا استوار، معرفي كرده
كنند و در بلنداي   با خواندن آن، به دنياي پرفراز و فرود گذشته رجعت مي-مخصوصاً كهنساالن

هاي بلند جنوب و در دل دريا و خليج نيلگون، مواج و  سار بادگير ها و سايه هاي خاطره كاخ
اهاي خوش و شيرين برانگيز و شاعر پرور خليج هميشه فارس، به اوج آمال و رؤي احساس
  :»موالنا« و به قول حضرت. خورند هاي خويش، پيوند مي انگيز و شرواخواني هاي شروه شب

  هوش نيست                    مر زبان را مشتري جز گوش نيست محرم اين هوش جز بي
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  باقر

. كرد ناله مياق معشوق آرميد و در فر هاي ديوار مي  كه در سايه استسرايي شاعر و ترانه» باقر«
  .ل فداغ از توابع الرستان فارس استو اه» باقر«و تخلّصش » ولي«و نام پدرش » نظام«نامش 

  ام خطّ غالمي به دلبر داده    منم باقر، ولي اسمم نظامي
  منم باقر، غــالم رايـگاني    همه دارند غالم زر خريدي

ان ازدواج دخترش با ورزيد و با اينكه عمويش خواه باقر به دخترعموي خويش عشق مي  
  !رو شد و باقر بيچاره از هجر محبوب سوخت و خاكستر شد عمو روبه باقر بود با مخالفت زن

ل و دماغش در گرو كرد ولي چون د رساني ارتزاق مي  و از راه نامه بودچاپاري باقر،شغل   
، اش وز دل و درد درونش در فراق معشوقه، لذا دست از قاصدي كشيد و سدخترعمويش بود

هايي پرداستان كه از او و از  سوزي شد در آفرينش شرواهايي پرشور و ترانه هاي جان  نالهةانگيز
  .اند اش به ياد و به يادگار مانده معشوقه و از زندگي

، جويم، ، بستك، جهرم، سفرهاي زيادي به الراز واليت خود يعني فداغ و صحراي باغ  
 سواحل و جزاير خليج فارس  و، بندرلنگه، بندرعباساز، شير، گراش، كوار، خنج، اوزفيروزآباد
 سمت دژباني در اتي بدم. داد ها انجام مي  در اين سفرها به عنوان پيك و قاصد، مأموريتكرد و

  .مشغول بود نيز  الر و بستكيحكومت خوانين محّل
سراي  ؛ شاعر معروف دوبيتيمحيا و با زيسته  صفوي ميةباقر از لحاظ تاريخي در دور  

 است ولي سال تولد و مرگش به درستي عصر بوده جنوب و سواحل و جزاير خليج فارس، هم
گذرانيده، فاقد زيبايي چهره  همين قدر معلوم است كه روزگار را به تهيدستي مي. معلوم نيست
  .در جواني بدرود حيات گفته و به پيري نرسيده است. اش قدي كوتاه داشته است بوده و معشوقه

 ي، شرواها و آميخته با واژگان گويش محلّي الرستاني و بستكيزبان فارسي دريبه   
  .جانسوزي در ايام كوتاه عمر خويش، سروده است) ها ها، ترانه شروه ها، دوبيتي :هاشلوا(

گويند جمعي از  مي. گفت البداهه شعر و شروا مي گويي است كه في سرا و ترانه باقر، دوبيتي  
. سفر باشد هايش عازم سفر حج بودند و عالقه داشتند كه باقر نيز با آنان هم واليتي دوستان و هم

  :باقر در پاسخ، چنين سرود. بنابراين از او خواستند كه در اين سفر با آنها همراهي كند
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  فلك كج، مدخل و مخرج بود كج    بخت من كج، زلف ول كج! نگارا
  !كي شود حجكه مسكين را ميسر     !عجب بختي به باقر رو نهاده

ديد، پريشان و  بار او را نمي  دخترعمويش بود و اگر روزي يكةباخت عاشق و دل» باقر«  
ورزيد و دلش براي  ي خويش، عشق ميةدخترعمو نيز به پسرعموي شاعرپيش. شد آشفته مي

  .وصال او، ريش بود
اقر از اين بابت آوردند و ب خاطر دخترعمو به باقر، خبرها مي زنان واليت از دلبستگي و تعلق  

باليد كه چنين محبوبي با چنان اطوار و رفتاري نيز  شد و بر خود مي خوشحال و خشنود مي
  .خاطرخواه اوست
  ترنج و غبغب و خالت مرا كشت    راه و رفتارت مـرا كشت! عزيزم

  ت مرا كشت ا انهــاهــتكبرهاي ش    زني زانو به مجلس همين كه مي
. ن وصلت تمايل داشت اما مخالفت زنش او را نيز منصرف ساختابتدا، عموي باقر به اي در  

عمو با خود انديشيدند كه چگونه دخترشان را به باقر بدهند، او كه از مال دنيا چيزي  عمو و زن
  !ندارد
باقر از اين موضوع، بسيار ناراحت شد و از روي درد گريست و خطاب به عمويش فرياد   
  :زد كه

  هاي زنت را به گوش كردي سخن    اخترت رنـــدادي د! اال عمو 
ــگيرد آه بــــاقر دامـــنت را     سر پل صـراط و روز محـشر   ـب

ساالران،  از اين شهر به آن شهر و از اين ديار به آن ديار، در  همراه كاروانيان و كاروان» باقر«  
كي بود و به چاپاري ساالري نبود بلكه قاصد و پي دار و كاروان گردش بود و البتّه خود، قافله

سراهاي متعدد  انگيز كارواني و اتراق در كاروان هاي خاطره اشتغال داشت و بدون شك، مسافرت
  .اند تأثير نبوده اش بي  شاعريةهاي جنوب، در تهييج قريح راه

ترين  مالي باقر و اينكه چرخ غدار روزگار، پوستش را به مسكنت آكنده بود يكي از مهم فقر  
 عمويش در پذيرفتن وي بود، چه، عموي باقر، سرشناس، معتبر و ة مخالفت خانوادهاي دليل

  .متمول بود
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بيچاره باقر، خود نيز از اين درد مفلسي خويش، باخبر بود و از سر سوز اين دوبيتي را   
  : سرود

  كـر نيستـب شـار لـبه پهلويم نگ    چه سازم گر به دستم سيم و زر نيست
  !كه درد از مفلسي چيزي بتر نيست    ـرـاقــو ز بـنـشـ باي، يــدهـنـاگـر نش

 ة بلند باالي خانة غرفةنگاهي بر پنجر. گذشت اش مي  معشوقهةروزي از روزها، باقر از كوچ  
  : پس از شنيدن صداي دخترعمويش، خطاب به او گفت. عمويش انداخت و درنگي كرد
   پايتندارم زر، بريزم زير     گل به جانت1تو كه باالي بوني

  تمام هستي باقر فدايت    طال و نقره كـه ارزش نداره
  معروف و متمول باقر را به عقد يكي از اهاليةخواستند معشوق چند روز قبل از آنكه مي  

واليت در آورند، به عمد، او را به شيراز فرستادند تا به عنوان پيك و قاصد، مأموريتي انجام دهد 
  .ضر نباشد تا بر زخمش نيشتر وارد نگرددو در واقع، در مراسم عروسي حا

. مردم شيراز از طبع شعر و شاعري باقر، باخبر بودند و به اطّالع حاكم شيراز نيز رساندند  
حاكم از ورود باقر خوشحال شد و دستور داد، مقدمات ازدواج باقر را فراهم آورند تا در شيراز، 

  . ماندگار شود
 شهر شيراز عبور ة نه دختر خودش از دروازةن شيراز به اضافحاكم، فرمان داد كه تمام دخترا  

 شهر، بايستد تا هر كدام از دختران را كه بپسندد، سيبي را ةكنند و باقر در جايي مشرف بر درواز
اين كار صورت گرفت ولي باقر به هيچ يك از دختران، . كه در دست دارد به سويش بيندازد

بايد سر باقر : خاطر شد و گفت اعتنايي باقر، سخت آزرده  و بيتوجهي حاكم از اين بي. سيبي نزد
  ! را بزنيم
نه، ممكن است :  گفت، كه اهل بصيرت بود، اين حال و وضعيت، وزير و مشاور حاكم در  

آيا واقعاً : پس، وزير به نزد باقر رفت و گفت. اش شده باشد شرم و حيا، مانع اظهار عالقه
چون من عاشق دخترعمويم هستم و دل و . خير: به تو بدهيم؟ گفتخواهي كه در شيراز زني  مي

وزير به باقر  .پذيرم خواهم ولي اگر هدايايي به من بدهيد، مي جانم در بند عشق اوست، زن نمي
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جا بماني به  و بهترين زيبارويان جهان را دارد، اگر اين» شيراز، خال رخ هفت كشور است«: گفت
  .رسي آرزوهايت مي

  : پاسخ، گفتباقر در 
  به از شاهين به چرخ باز باشد    كالغي كه به من دمساز باشد

  به از استنبل و شـيراز بــاشد    2اي كه دل بگيرد به هر ويرانه
باشد و  اش در واليتش مي اين باقر، عاشق است ولي معشوقه: وزير، نزد حاكم رفت و گفت  

سرانجام، باقر  .دهي به او بده تا برود  مياي خواهد، اگر پولي و هديه در شيراز خودمان، زني نمي
  .خواهم كه به سرعت برق و باد، مرا به واليت خود برساند تنها، اسب تيزروي مي: گفت
آخورساالر، اسب خوبي براي . برو و بهترين اسب را به او بده: حاكم به آخورساالر گفت  

خالفت كرد و گفت من اين اسب پسر حاكم در ابتدا م. باقر، گزين كرد و آن اسب پسر حاكم بود
باشد، سرانجام موافقت  كه دستور پدرت مي دهم ولي با اصرار آخورساالر و اين را به كسي نمي

  .كرد
، وارد ماجرا شدند  تعدادي از زنان و نوكران حاكم، از موضوع اسب دادن به باقر، باخبر شده  

و در اين بين، يكي از زنان و از باقر خواستند كه از گرفتن اسب پسر حاكم منصرف شود 
زيباروي اما بيوه، اظهار تمايل كرد كه زن باقر شود تا ديگر باقر، براي مسافرت و رفتن به واليتش 

 ديگر زنان نيز به باقر پيشنهاد كردند كه .به اسبي نياز نداشته باشد و در اينجا بماند و ماندگار شود
انه و ثروت است به زني بگيرد و از اين خوشبختي حتماً اين زن بيوه را كه داراي ملك، مال، خ

  :  ولي باقر با اين دوبيتي به آنها پاسخ داد،»سنگ به بخت خود نزند« :استقبال كند و به قول معروف
گــير    !زن بيوه مگير زنـهار زنـهار   وفـادار يك دختر شوخ ـب
  5 نمانده غير لنگار4 در پنگ3خرك    زن بيوه چو نخل دزد بريده

خسروپرويز كم » شبديز«رستم و » رخش«خره، باقر سوار بر اسبي شد كه هيچ از باال  
رفت كه باقر  طور تند مي اسب باقر، آن. به سرعت برق، دشت، دره و بيابان را درنورديد. نداشت

كرد و پروازكنان با صدايي حزين،  نيز بر زين مركب، آرام و قرار نداشت و گويي در فضا، شنا مي
  :را سر داد) شروا(شين، اين شلوا ن رسا ودل
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  كـند راه كـز اشـرق تا بـه مغرب مي     شـاهةاي از رم گـرفتم كـرّه
  جو از جودون خورد، از كهكشان كاه  د به باقـراگـر لطف خـدا باشـ

باقر از بس اسب را تازاند و اين مركب بادپيما را به جوالن در آورد، تاب و توان اسب، تمام   
پس باقر سواره، پياده شد و به سرعت گام  . در بين راه تركيد و از بين رفتشد و درنتيجه

پاره راهي كه رفت، خسته و درمانده . اش برسد برداشت تا هرچه زودتر به مقصد و ديار معشوقه
  :رفت، خري كرايه كرد و بر آن سوار شد و گفت شد و از چارواداري كه در آن مسير مي

  كفـل پوشت كنم از چـرم بلغـار    ـوار بـرو رهوار ره! خـر سبـزه
  تو جو بشكن و من بوسم لب يار    تو امشب من به دلبر وارسان

رفت و به اين دليل باقر ناراحت  مركب باقر در مقايسه با اسب تند روش آهسته ميدومين   
  : چون صاحب خر و چاروادار باقر را پريشان احوال و مضطرب ديد، خطاب به او گفت.بود

  چون روز آمد، بمرد و بيمار بزيست     همه شب بر سر بيمار گريستشخصي،  
  6زل بردنكه خر لنگ، جان به م    اي بسـا اسـب تيـزرو كـه بمـانـد  
. داشتند  داشتند آب برميدر مسير راه به بركه و آب انباري رسيد كه تعدادي از زنانباقر   

يكي از آنها گفت احتماالً اين . دصورتش پريشان و آشفته بو را ديدند كه سر و زنان، مردي
در اين بين، باقر، بگو و مگوي آنها را شنيد و . ديگري گفت اين باقر نيست شخص باقر است،

  :چنين گفت
  همه حلقه دماغ و ميـل در پـا     تـا سـر بركـه بديدم يـار شش

  !غمم بر دل كه يار من نه پيدا    نظر بر هشت و چار افكند باقر 
ه از اوضاع و احوال باقر بيشتر خبر داشت، دلش به حال او سوخت و گفت يكي از زنان ك  

قدر خود را به آب و آتش مزن، باالخره آدمي با سرنوشت زندگي  بيا و آب خنكي بنوش و اين
  :را سرداد) شلوا :شروا( باقر ضمن تأييد سخنان او، با آه و ناله، اين شروه. كند مي

  خدا كرده كه تقديرم چنين است    سرم بر سنگ و فرشم را زمين است
  !خون از فراق نازنيـن است كه دل    خـدا تقـديـر باقـر ايـن چنيـن كرد 
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تالش بيهوده مكن زيرا بساط : دان و آگاهي بود به باقر گفت يكي از آن جمع كه زن نكته  
ه و حسرت باقر با آ! ميان، طرفي نخواهي بست  اند و تو در اين عروسي دخترعمويت را آماده كرده

بسياري از عقدهاي «: اند كه باز هم به بخت و اقبال و تقدير بستگي دارد، زيرا گفته: جواب داد
  ».هاي ديده شده است هاي بريده مانند خواب بسته و كابين

  كه بسيار بر دلم سخت است امشب    ولم، آرايش رخت است امشب
   امشبهنوز وابسته با بخت است   برند دلدار باقر ش مي به حجله

 معشوقه و  عمويت بيفتد، برايةذارمان به خانزن ديگري از آن جمع به باقر گفت اگر ما گ  
  : داري؟ باقر در پاسخ چنين سرود محبوبت چه پيامي

  !وفاي كـم محبت  اي بي:بگـو      اگــر يـار مـرا ديـدي بـه خـلـوت
  !نخواهد دوخت باقر تا قيامت      گريبان من از دست تو چاك است

باقر پس از گفت و گو با زنان سر بركه، به سرعت راهش را ادامه داد تا هرچه زودتر به   
اش رسيد صداي ساز و دهل شنيد و خبردار شد كه عروسي  چون به خانه. واليت برسد

كنم،  در اين اثنا باقر وقت را مغتنم شمرد و پيش خودش گفت امتحاني مي. باشد دخترعمويش مي
  خواه من است يا نه؟ استي، خاطرببينم دخترعمو به ر

اش دراز كشيد و به مادرش گفت برو جار بزن و مردم را  براي انجام اين كار، باقر در خانه  
  !خبر بده كه باقر مرده است

دخترعموي باقر كه همان عروس باشد، چون خبر مرگ باقر را شنيد از وسط مجلس   
 گويا، دخترعمو نيز طبع شعرش گل .داختعروسي بلند شد و رفت خود را به روي نعش باقر ان

  :گويد كند و خطاب به باقر مي مي
  گمانه كسي چون تو نمرده بي    مگـير خيـلي بهـانـه! اال بـاقـر

  9 تَه خانه8 هندِم7سـر و پاي پتي    رنگ است سر دستم حناي نيم
قلبي و حقيقي دارد و عشقش نسبت به او  د كه واقعاً او را دوست ميوش ميباقر متوجه پس،   
  :سرايد  و در اينجاست كه خطاب به محبوبش مي.است

   نَصرُ مِنَ اهللاةقسم بر آي    قسم خوردم به واهللا و به باهللا
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  اگر دنيا شود زيرش به باال    به غير از تو نگيرد يار، باقر
  غالم و چاكر عهد و وفاتم  قسم خوردم كه تا باشد حياتم

  ز اين دم تا دم روز مماتما    باقربه غير از تو نگيرد، يار 
كم فهميدند كه باقر نمرده بلكه خود را به مردگي زده است، از دور و  ولي چون مردم، كم  

عروس را نيز به مجلس عروسي .  خود رفتةبرش پراكنده شدند و هر كس به خانه و كاشان
  .گرداندندباز

. اول نزد باقر برومعروس به خانه كه رسيد با شوهرش عهد و پيماني بست كه بايد شب   
رفت، در مسير راه با چند نفر دزد  شوهرش پذيرفت و آن شب كه عروس به سوي منزل باقر مي

در اين وقت شب به : دزدان چون زن آرايش كرده و زيبارويي را ديدند به او گفتند. برخورد كرد
وهري داري و با تو كه چنين ش: رئيس دزدان گفت. روي؟ زن ماجرا را كامالً توضيح داد كجا مي

كنيم و به عنوان  ات مي خواهي وفاداري را ادا نمايي، ما هم همراهي گونه عهد و پيمان مي اين
  .كنيم چي و نگهبان از تو محافظت مي تفنگ
تو كه چنين شوهر ! اي دخترعمو: وقتي باقر، دخترعمويش را در كنار خود ديد، گفت  

به تو ندارم، فقط مشتاق ديدارت بودم كه آن هم  گونه قصد بدي نسبت  جوانمردي داري من هيچ
كنم و تو را به منزل  ات مي  و بدرقه پس اينك خودم همراهي. با ارادت و اخالص تو، ميسر گرديد

چي و محافظ به  نه، لزومي ندارد زيرا من تعدادي تفنگ: دخترعمو گفت. رسانم شوهرت مي
  .همراه دارم

كار  رفت و حتي به عنوان خدمت ي دخترعمويش ميةه خانبعد از اين جريان، باقر هر روز ب  
آري، باقر، . برد داد و البته از ديدن او لذّت فراوان مي خانه، كارهايش را با دل و جان انجام مي

  .بر خانه بود و با پاكي، صداقت و راستي گوش به فرمان دخترعمو و شوهرش بود ديگر فرمان
از اقوام و نزديكان داماد، باقر را تهديد كردند كه نزد اما مردم، ساكت ننشستند و گروهي   

  :باقر گفت. كنيم تا به بند و زندان بيفتي و به سزاي اعمالت برسي حاكم از تو شكايت مي
   و نه از زندان، نترسد10نه از كُند    هر آن كس عاشق است از جان نترسد

ان چـو گـرگ گشنـه   نترسدهي چوپان كـه او، از هي    اي انـدر بياـب
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 ، دست به كار شدند و نزد شوهر دخترعموانگيزي بودند نيز چيني و فتنه هل سخنآناني كه ا  
ات و با زنت  قدر عيب و زشت است كه باقر هميشه در خانه چه: فسادي كردند و به او گفتند

. ختندكشي كردند كه آتشي افرو چيني و هيزم قدر سخن باالخره اين مردم ماجرا آفرين، آن. باشد مي
، باقر را از باالي غرفه اي كشيد كه در روزي از روزها، مرد خانه هاي اين آتش، چنان زبانه و شعله

  !ايين انداخت و متأسفانه باقر مردو باالخانه، پ
. به دخترعمو نيز خبر دادند كه باقر مرده است. باقر را به قبرستان بردند تا به خاك بسپارند  

 دروغ گفتند و خبر مرگ باقر به من دادند ولي حاال بايد خودم بروم و قبالً به من: دخترعمو گفت
دختر عمو خود آمد و ديد كه واقعاً باقر مرده و مردم در حال كفن و دفن . از نزديك وارسي كنم

 را ش فرو برد و خود خويشة، به سيندخترعمو كاردي را كه از پيش آماده كرده بود. او هستند
  !كشت
كه قبر اي   در هر نقطهجالب اينجاست كه. و بعد دخترعمو را به خاك سپردندابتدا باقر را   

گويند نود و نه  مي. شد جا، قبر باقر بود و نعش باقر از زير خاك پيدا مي كندند، همان دخترعمو مي
تا سرانجام در قبر صدمي، دخترعمو را كنار باقر دفن   جسد باقر پيدا شد، آنهاةقبر كندند و در هم

  .دكردن
  

  هاي باقر ترانه

  بهار از نو گلستان است، امشب     زمستان است، امشب11شب ليل
  كه سرو نازنين مهمان است، امشب    دل باقر بسازيـداز كبابي 

***  
   باقر ز نو باختةدل شوريد    ولم سر شُست و گيسوها ز نو بافت
  دو ده تاي دگر زير سر انداخت    دو هشت و چار افكنده به دوشش

***  
  نه هر سنگ و گلي در خوشاب است    ر باال بلندي ماهتاب استنه ه

  نه هر تركي زبان افراسياب است    نه هركه يار گويي، باقر است او
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***  
  جمال يار ديدن، مرد و بخت است    سفر سخت است وترك يار سخت است

  كه مردن در فراق يار، سخت است      ترسم بميرم در غريبي12شزان
***  

  اگر مه سرزند گويم نگار است    استدلم در انتظار  در راه، 13چشُم
  بگويم قاصد زيبانگار است      اگر مه سرزند از برج اقبال

***  
  شكر گرد لبانت تلخ و شور است    سرت نازم سرانداز تو تور است
  خواهي نه زور است اگر باقر نمي    !تو يك ناري و صد بيمار داري

***  
  گردن باقر قشنگ استبياض     ! شيراز چه تنگ استةدم درواز

  ندانم خلعت شاهان چه رنگ است؟      شنيدم خلعتي دادن به باقر
***  

  خدا كرده كه تقديرم چنين است    سرم بر سنگ و فرشم را زمين است
  خون از فراق نازنين است كه دل      چنين كرد خدا تقدير باقر اين

***  
  ت گواه اس،اگر باور نداري ني      دلم از دود تنباكو سياه است

  قلم بشكن چنان مغزش سياه است      اگر باور نداري قول باقر
***  

  اي، خنديدن از چيست؟ تو كه استاده    روي، استادن از چيست؟ توكه ره مي
  نگه از زير چادر كردنت چيست؟     تو كه با ما سر و كاري نداري

***  
ت    به مانند قد سروت، پري نيست هات، مثـل ديگري نيسـت محبـ  

   نيست14دگر حاجت به جنگ زرگري    خواهي بگو فـاش مياگـر باقر ن
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***  
  فداي غبغب زير گلويت      فداي رنگ و بويت! اال دختر

  كه فردا باقر آيد گفت و گويت      برو راز دلت با مادرت گو
***  

  بهار تازه ماند جعد مويت     گو ماند قرص رويت،به نوروز
  !د ز رويتكه بلكه گل خجل گرد      !به سوي گل مرو دلدار باقر

***  
  دو تا چشمم به يار تازه افتاد      گذارم بر دم دروازه افتاد

  در اين شهر خراب، آوازه افتاد     هنوز دستم به دستش نارسيده
***  

  فلك در گردنم زنجير دارد      به غربت رفتنم تعجيل دارد
  گير دارد كه غربت خاك دامن    زنجير كن از گردنم دور! فلك

***  
  تو كه راهت به من يك رو نباشد     يك جو نباشدتو كه ميلت به من

  15شتر دزديدن و كوكو نباشد      گر نداري ميل باقر ! نگارا
***  

  كمان از دست زال و رستم افكند    م افكندنگارم تا كه ابرو بره
  چو جام از دست جمشيد جم افكند    ز بس هي زد جهان بر قلب باقر

***  
  هار تشنه، شبنم بود چه غم بودب    اگر غم بود و همدم بود، چه غم بود

 لب دلدار، مرهم بود چه غم بود    جراحت، زخم باقر كرد ناسور

***  
  درازي شب از بيمار واپرس    16برو حال دل از دلدار واپرس

   واپرس17دار جا برو از زن هم      اگر باور نداري قول باقر
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***  
  تو گفتي صبر كن، كردم تحمل    مو بلبل خوشا روزي تو گل بودي،

  گل از بلبل جدا كرد، بلبل از گل      ! بدگو بسوزدةالهي خان
***  

  هواي مسكن و باغ تو دارم      بهار آمد، به دل داغ تو دارم
   باغ تو دارمةنظر بر ميو    هزاران ميوه در باغ دگر هست

***  
  راز و محرم غمم هم صحبت و هم      ولم غم، مونسم غم، همدمم غم
  !مريزا، بارك اهللا، مرحبا غم       !غمم با كس نگو، اي يار باقر

***  
   ندارم18به دنيا روزگار خوش      دلبر دلكش ندارم! بهارا

  غش نثارم به پاي آن گل بي     سر و مالي كه دارد جمله باقر
  

  مرمج

 خورشيدي در 1278محمدحسن غيرت متخلص به مجرم بستكي فرزند فايز بستكي به سال 
 وي نزد مادر و به  ، ، پس خت از جهان بربستسه ساله بود كه پدرش ر. بستك متولد شد

 ة علميةتحصيالت را نخست در بستك و سپس در مدرس. ، بزرگ شد سرپرستي برادر بزرگترش
  .دنبال كرد» شيخ شافعي«نزد » كوهيج«

، رباعي و دوبيتي اشعار  ها، مخصوصاً در غزل شاعري را از پدر به ارث برده، در بيشتر قالب  
 خورشيدي در بستك دار فاني را وداع گفت و 1343مجرم بستكي در سال . تفراوان سروده اس

احمد «به كوشش و تصحيح » هاي مجرم بستكي دوبيتي«كتاب . در همان جا به خاك سپرده شد
  . چاپ و منتشر شد1376توسط انتشارات همسايه به سال » حبيبي

  بچـهل گيسوي مشكين بافد امش    الفد امشب ز رو بر مهر و مه مي
  دو صد پهلو ز هم بشكافد امشب    مه مجرم ز تير غمــــــزه و ناز
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***  
  تو هرشب بر آمد جانم از لب بي    غب ز عشقت اي نگار سيب غـب
  كه آمد جان زارم بــي تو بر لب    جدايي بس كن از بيچاره مجرم

***  
   است19هــواي جـــنتم بي تو تموز    شبم از روي تو روشن چو روز است

  به كامم لذت شهدش هنوز است    لبت بوسيد در خـــوابشبي مجرم 
***  

  ولي حيف است كه با اغيار يار است    ز شرم قامتش گلزار زار اســـت
  ، نار است20ارّنســـــزاي بستـــن ز    !نالي ز عشق يار مجـــرم چه مي

***  
   جان است21رزهاي تو، بوسي ِح ز لب    لبت را قند و قندت را لبـان است

  مــــرا ديگــر حيات جاودان است    اي چند شي به مجرم بوسهاگر بخ
***  

  كه در پهلو نگــــار نازنين است     برين است22چنين بزمي ز فردوس
  مرا اقبال و دولت در نگين است    به مجرم گر نشيند يار هرشـــب

***  
  كه در حسن و جمالت كم رسي نيست    به خوبي چون تو در عالم كسي نيست

  رسي نيست ولي مجرم به وصلت دست    م از درد فـــراقــــــــتتظلــم دار
***  

ـج! وفا مبادا هرگزت اي بــي   فرستادم ز بهرت هشت نارنج    رـن
ـه ياد مجرم محزون با رنج    به شربت ساز و نوش جان بفرما   ـب

***  
  نهاده بر دلم درد و غـم و رنج    قند شيرين گهـر ســـنج بت لب

  ربود از مجرم غم ديده هر پنج    دل و دينقرارو صبر و ايمان و 
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***  
  ز اول هـــم محـــبت بيـشتر كرد   فغانم بر دل دلبر اثـر كــــرد
  نشست امشب به پيشم تا سحر كرد    به سروقت من آمد يار مجرم

***  
  به رويش چشم من چار است امروز    پري رويي به من يار است امروز

  خوبـــي نــام بردار است امروزبه     بت مجرم ميان جمــــع خوبـــان
***  

اله و افغانم امروز    ز دست دلبر جانانم امـــروز   به آه و ـن
   امروز23 دژگانمةبگو در قلع    چو پرسد يار از احوال مجـرم

***  
  به صد عشرت نشستم دوش با دوش    قند شكــر نــــوش شبي با يار لـب

ــاگه   ـــاييدم و گفــتا فراموشلـــبش خـ    به مجرم يك جناغي بست و ـن
***  

  ز اشك ديده،غرق خون نابم    ز هجران بت بستان جـنانم
  بگـو از آتــش هجران كبابم    اگر پرسد ز حال مجرم زار

***  
  گـهي آتش زند شعله ز فرقم    گهي از آب چشم خويش غرقم
  زمين و آسمان سوزد ز برقم    اگر مجرم كشد آهي ز جورت

***  
  ها چون كوه رفتم به درد غصه    دوه رفـتمبي تو به صد ان! بتا

  به حسرت با غـــم انبوه رفتم    به وصلت نارسيده مجرم زار
***  

  شش و پنج و سه باشد سن يارم     گلگـون عـــذارمةغنچ گل و گل
  ز بـس كه سال و مه در انتظارم    چم و خم چون كمان شد قد مجرم
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***  
   از مژگان نويسمبه خون ديده     جانــــان نويـــسمةجواب نام
  به آن شاهنشه خوبــان نويسم    كه عرض حال دل سوز! بيا مجرم

***  
  دو ابروي تو بينم ز صد فرسخ،    به هرجا بنگرم،روي تو بيـنم

  كه جز تو، مـردم كوي تو بينم    مكن هرگز تصور! بت مجرم
***  

ـر آمد بي تو جانم بر لب از غم    !بت زيبا شمايل، يار هــمدم   ـب
  كه سرتا پاي مجرم سوخت در هم   وختي آتش ز رويتچنين افر

***  
ـــف عنبرين يا سنبل است اين  اين گل است يا برگ! دوست لب است اي   دو زـل

  ندانـــم مجرم است يا بلبل است اين    نالد شـــب و روز خواند كه مي كه مي
***  

  دم آخر رسيـــده، شــرم رو كن    دمي تغيير خــــــو كن! پري رويا
  به دست خويش آبش در گلو كن    سپـــــارد  كه مجرمت جان ميبيا

***  
  به يك غمزه، هزاران دل بري تو    بري تو فريب و دل عجايب دل

  اي از دل،بري تو هزاران كرده    ي تو داده نه تنها مجرم است دل
***  

  رســوم الفـــت و ياري نداني    غيـر از دل آزاري  نــداني! بتا
  مگــر طـــرز وفاداري نداني؟    ه مجرم؟چرا ترك وفا كردي ب

  
  محيا
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در سال » محيا«الدين متخلص و معروف به  الدين بن سيدقطب الدين فرزند سيد تاج سيد محي
  . به دنيا آمد24)كال( در روستاي كل)  اول قرن يازدهمةنيم. ( ق1020
 و ارادت خاصي به بود» شيخ عباداهللا انصار«و از تالميذ » كامل پير سيد«محيا از نوادگان   

 خود در ةشيخ حسن بستكي داشت و شاعري خوش قريحه و از صلحا و عرفاي معروف دور
هاي معروفي دارد كه به  اشعار زيادي سروده و دوبيتي. ، الرستان و بنادر بود  جنوب ،  بستكةمنطق

داشتني و زبان  ، دوست ، شنيدني سوز شرواهاي محيا جان. نامند» شروا« يا 25»شلوا«اصطالح محلي 
  .حال مردم در مواقع خوشي و ناخوشي است

بدرود حيات گفت و در همان جا » كال« سال زندگي كرد و در زادگاه خود 120محيا در حدود 
  .به خاك سپرده شد

محيا «ها و شرح حال محيا در كتابي تحت عنوان  دوبيتي. محيا از شاعران سبك هندي است
 منصور رستگار فسايي استاد دانشگاه شيراز از تأليفات و  دكترةبا مقدم» شاعري از جنوب

 1386و در سال ) چاپ دوم (1377، در سال )چاپ اول (1370تحقيقات احمد حبيبي در بهار 
  .است از سوي انتشارات نويد شيراز منتشر شده) چاپ سوم(
  

  دو زلفون ولم در پيــچ و تاب است    شب تار است و مه در زير آب است
  جوانان پا شويد كه وقت خواب است    بيش از اين شـــــروا نگويدكه محيا 

***  
  نبات و قند و شكر هر سه مات است     آب حيات اســتةولم سرچشم
  چو خضـر زنده دايم در حياط است    اي محــيا بنوشـــــد اگر يك ذره

***  
  به مواليي كه تيغش ذالفقار است    شمار است به اللّهي كه نامش بي

  كه تا ديـــن محمد برقرار است    لين عشقت بر نـــدارمسر از با
***  

  نه همدم همدم است، نه خويش خويش است  شب ابر است و شام گرگ و ميش است
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  گاه پيش است بِكــــن خيمه، كـــــه منــزل  مزن خيمه تو اي محيا در اين جـــــــا
***  

   من شستعــــرق آمد تمام جان    پشت گرم و كوله در اين گرماي در
  نـه من پازن كُشم، پازن مرا كُشت     كُشت26همه گوينــــد محيـا پازني

***  
  گسار عاقلي نيست رفيـــــق غــم    دلم ريش است و داروي دلي نيست
  چه ســازم كه نشان ساحلي نيست    به گرداب غـــــم افتاده است محيا

***  
   بود و بگذشتعجايـــب نوبهاري     بود و بگذشت28 و پاري27عجايب پير

  گذاري بود و بگذشت كه محيا ره     در كنار شـــــط بغــــداد29شبنبو
***  

  هاي تو باشــد گوهر و گنج سخن    بيا محياي مسكين سخن سنــج
  صدو پنجاه و ده پنج يك است و نه     خداوند30هاي خوشت نوم سخن

***  
ــر سر س    خوش است آب و هواي بنگر بيخ   يخكبـــــاب پـازنانم ـب
  به ســــت اربعيــن و الف تاريخ    شكار افكند محيا با رفيـــــــقان

***  
  انجامي ندارد غـم دلبر سر    سر بي عشق ساماني ندارد
  مريض عشق درماني ندارد    بسي محيا بپرسد از طبيبان

***  
  درمــان دوا كرد نشايد درد بي     حكم خدا كردةنشايد چــــار

  نشايد گوشت از ناخن جدا كرد    وشتميان يار و محيا؛ ناخن و گ
***  

  علي شير خدا شمشـــير دين زد     ولم تا خيمه بر روي زمين زد
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  براق از جنت آورد و به زين زد     براي خاطر دلدار محـــــــيا
***  

  مـــــــحمد از بر محيا سـوا شد    شب شنبه چه بيدادي به پا شــــد
  ستون از هـــم جدا شد دو كوه بي    رفت خواهدش محمدرفت و محيا

***  
ــه آمـــد   به سن بيست، غم صد ساله آمد     به تابستان بهار الـل
  كشتــي از بنگاله آمد  شكـــر بي     براي خاطر موالي مـــحـــيا

***  
  اي چـند شنيدستم كه داري گـله    سمن سيماي در دندان لب قند

  رقندملك ماچين و سم خراجش؛     محيا چه باشـــد؟ةخراج بوس
***  

  مركــب، آب درياي يمن بود     دان گر قلم بود ز حد ني و ني
  هنوز هم شعر محيا بيشتر بود    اگر برگ درختان جمله كاغـذ

***  
  به بارم شيشه و راهم گچ و سنگ    رهم دور و دراز و مركبم لنـگ
  ــــريبي و ره دور و دل تــنگ      سه چيز اين جا به محيا رو 

***  
  گــاه علي با سم دلدل قــــدم    33 تــل32ةتم سين برف31گاهي پسين

  34 شده گل چكيده بــر زمين پيدا      صاف محمـــدةعرق از سين
***  

  سخن گل، معرفت گل، مدعا گل    قدت گل، قامتت گل، كفش پا گل
  سر و گـردن گل و نشو و نما گل     چيدن در آمد يار محــــيا به گل

***  
  مين گل، كوه گل، باد صبا گلز    شفقت گل، محبت گل، وفا گل
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  سراسر خاك پــــاك كربال گل     گل اندر گل بود دلدار مــحيا
***  

  !من از ميل و نظر انداختي، اي ول    !شب دوشي كجا پرداختي؟ اي ول
  !مگر عهد قديمي باخــتي؟ اي ول    نگفتي يار محيا، شــب به خيـــري

***  
  برم غم، ره نشـان غمرهم غم، ره    دلم غم، دلبرم غم، دلستـان غم
  زمين غم، غرقم از غم، آسمان غم    ميان موج غم بنشستـه محــــيا

***  
  35روان است از دو چشمم اشك چون يم    به چشم گريان، به تن بريانم از غـم
ـيچاره مـــــحيـا   36ز شـــــادي دور، بـا غم گشته همدم    ز آسيب فلك، ـب

***  
   رحمانِ الرّحيم اميدوارمبه      به بسم اهللا گويم فتـح كارم
  نگار سيم قـد و گل عذارم      به ياسين و تبارك يار محيا

***  
ـــديدم بلبلي در چنگ زاغي      گاهي برفتم سيل باغـي پسين   ـب

  سوزد چراغي به شيب دود مي      عجب سري نديده ديد محيا
  

  هاي محيا در ميان مردم خليج فارس افسانه

سمبل شروه و شعر و ترانه است، در » فايز «،فارس خليجي هاي غرب همان طوري كه در كناره
 )شروه: شروا (نمونه و مظهر شلوا» محيا«هاي درياي عمان نيز   و كرانهفارس سواحل شرقي خليج

 و ها ه است كه داستان موجب شد»محيا« زياد مردم به ةاين عالق.  شاعري است وو شعر
  .مي شنيده شودسراي مرد ين شاعر محلي و ترانه اة فراواني از افواه عموم دربارهاي افسانه

در . آمد گويند محيا با جمعي از بمبئي هندوستان با كشتي به سوي سواحل جنوبي ايران مي مي -1
 حق را به ،اثناي سفر بر سر موضوعي با ناخداي كشتي به بحث و مشاجره پرداخت و حاضران
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توانست از راه  رده خاطر شد و چون نميناخدا از اين شكست لفظي ناراحت و آز. محيا دادند
محيا هم . گفت، تنها گوني شكري كه محيا دارد به دريا بيندازد» جاشو «همنطق مقابله كند ب

ت و مركبي براي خود و شكرش فراهم آورد و به سرعت، ساي گير آورد و بر روي آن نش تخته
كشتي از حركت باز ماند و ناخدا ناگهان . امواج خروشان را پشت سر گذاشت و دريا را درنورديد

محيا . انگشت به دهان حيران ماند و محيا را صدا كرد، اما محيا اعتنايي نكرد و راه خود را ادامه داد
  :به سالمت به ساحل نجات رسيد و اين دو بيتي را سرود

   غم صد ساله آمد، بيستبه سنّ      به تابستان بهار الله آمد
   بي كشتي از بنگاله آمدشكر      براي خاطر موالي محيا

 و خواهد شعري بسرايي تا از كم دلم مي! اي فرزندم: گويند روزي محيا به پسرش گفت مي -2
در برابر شما من چه بگويم؟ باالخره روزي اين دو بيتي را كه : پسر گفت. كيف طبعت آگهي يابم

  :خود سروده بود، بر پدر عرضه داشت
  ر نشكفته بر دريا نماندهد      چه سازم كه سخن بر جا نمانده
  سخن ماند و سخنگويان نمانده      سخنگويان سخن گفتند و رفتند

رغم زيبايي اين شعر چه از نظر لفظ و چه از لحاظ معني، اندكي ناراحت شد و  پدر، علي  
. كردي بهتر بود، ابتدا از مسائلي جزئي شروع مي. گفت اين همه شعر گفتيم، ولي به دريا نرسيديم

مشغول ) يا به قولي در صحراي فداغ(ن روز كه پسر به دنبال گله در بيابان اطراف پدل فرداي آ
آسايي باريدن گرفت و پسر محيا؛ يعني محمد در  چراندن گوسفندان خود بود، باران شديد و سيل

  . زير رگبار شديد از بين رفت
ده چنين جوان عوام را عقيده بر آن است كه ناراحتي و آزردگي محيا از پسرش موجب ش  

  :محيا در سوگ فرزندش چنين سرود! مرگ شود
   غلغلهبه صحراي فداغ افتاد       گلة دستممحمد محي الدين

  در اين فصل بهار و موسم گل      تمام سيدان زاغي بپوشيد
  محمد از بر محيا سوا شد    شب شنبه چه بيدادي به پا شد

  دا شدستون از هم ج دو كوه بي    محمد رفت و محيا خواهدش رفت
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  :بعد از اينكه محمد به رحمت خدا رفت، محيا دعا كرد و گفت
  رفت محمد خود به نزد خاك مي       محيا شود كورةالهي ديد
  :اش مستجاب شد و نابينا شد، ولي پس از مدتي دوباره دعا كرد و گفت محيا خواسته

  كه من در آسمان بينم ستاره      ده دوباره خداوندا چشم ما
خواسته  در اين اثنا مي. گردد يا به درگاه خدا مقبول و دو چشمش بينا ميباز هم دعاي مح  

شود  ظاهر مي»  خضرةخواج«دعا كند و از حضرت سبحاني بخواهد كه پسرش را زنده سازد، اما 
 آن، تو و ةكند، اما در نتيج اگر چنين دعايي كني خداوند دعايت را مستجاب مي: گويد و مي

  . كند به اين دليل محيا از دعا كردن خودداري مي. دشوي پسرت هر دو جهنمي مي
داران آن   آمال شعرا، عرفا و شب زندهةاش كعب محيا از بزرگان روزگار خود بود و كلبه -3

اش به روي همگان باز و همواره در مجلسش مشاعره و مناظره بود  در خانه. روزگاران بوده است
 و به اتفاقاً همسر محيا كه حامله. ايي مشغول بودندسر خواني و شروه و تا پاسي از شب به شروه
 مجلس ةمحيا دانست كه ادام. ناليد اي نمانده بود، در اتاقي از درد مي زايمانش بيش از چند لحظه

 به ناچار اين پس. در اين وضعيت مناسبتي ندارد، ولي مستقيماً نتوانست به دوستانش بگويد
  :البداهه سرود و گفت دوبيتي را في
  دو زلفون ولم در پيچ و تاب است    ب ابر است و مه در زير آب استش

  جوانان پاشويد كه وقت خواب است    كه محيا بيش از اين شروا نگويد
 ةمشاعر. مانند بود و از بزرگان شعر و ادب اشعار فراواني از حفظ داشت محيا در مشاعره بي -4

... ر، مذاقي، ظهير خنجي، عبد كمشكي و شيخ حاجي، ببر قلند: وي با شاعران معاصر خود مانند
كند و براي مشاعره رو   محيا با شاعر جواني برخورد مي،گويند بر حسب اتفاق مي. معروف است

وي با گستاخي در پاسخ . گويد شروع كند محيا به طرف مقابل مي. نشينند به روي همديگر مي
  :گويد مي

  اها چه داني؟تو از معناي شلو    برو مردي، تو كه يك خر چراني
  برو كه از رفيقانت نماني      رفيقانت برفتند پاره راهي

  :گويد گردد و مي محيا از شنيدن اين دو بيتي سخت ناراحت و آزرده خاطر مي
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  غم لولي به منزل كي توان برد      لگمنم محيا و باشم سرور 
  چكش گيرم و دندانت كنم خرد      اگر بار دگر شلوا برآري

  .يد كه در برابر محيا قرار دارد، پوزش طلبيد و از كار خود پشيمان شدشاعر جوان وقتي فهم
در فصل بهار محيا با جمعي از دوستان در دشتي سر سبز و خرم مشغول تفريح و گردش  -5

رويش مشغول گشت و گذار  ناگهان محيا متوجه زني بسيار زيباروي شد كه با شوهر زشت. بودند
  :تي را سرود و با صداي بلند خواندبا ديدن آنها اين دو بي. بودند

  بديدم بلبلي در چنگ زاغي      گاهي برفتم سيل باغي پسين
  سوزد چراغي به شيب دود مي      ي نديده ديد محياعجب سرّ

  :الفور اين دو بيتي را در پاسخ سرود  زن زيبا، طبع شعر داشت و في،گويا
  اشدبه از شاهين به چرخ باز ب      ساز باشد كالغي كه به هم دم

  به از استنبل و شيراز باشد      اي كه دل بگيرد به هر ويرانه
اتفاقاً در .  برداشت و به قصد شكار با پسرش به سوي دشت و صحرا رفت رامحيا تير و كمان -6

 ناراحت و اندوهگين، نعش پسر را بر يمحيا. شكارگاه ماري پسرش را گزيد و او را از بين برد
نظير و ماهر بود،   چون محيا در تيراندازي و شكار كردن بي.دوش گذاشت و راهي واليت شد

گفتند كه به اين زودي حيواني شكار كرده و دارد به   او را از دور مي ديدند با هم ميمردم كه
  :خواند مي» شروا«آيد، اما محيا با دلي ماالمال از غم اين  آبادي مي

  من شستعرق آمد تمام جان     در اين گرماي گرم و كوله در پشت
  نه من پازن كشم پازن مرا كشت     همه گويند محيا پازني كشت

گويند در زمان حيات محيا، خشت مالي مدعي بود كه اشعار فراواني از شعراي مختلف و از  -7
شنيد متوجه  محيا اشعار خود را از زبان اين و آن كه مي. داند هاي محيا را از بر مي جمله دوبيتي

پس از پرس و جو دانست . وانند و جاي واژه ها را عوض و بدل مي كنندخ شد كه نامرتب مي مي
 . اند و او چنين دخل و تصرفاتي را به وجود آورده است كه عموماً از خشت مال شنيده

او را ديد . روزي از روزها، محيا بر اسب نشست و راه منزل خشت مال را در پيش گرفت  
هاي خشت مال  پس از سالم، تعدادي از خشت. تاش مشغول خشت مالي اس كه در حوالي خانه
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همان طوري كه : محيا در پاسخ به اعتراض خشت مال گفت. را با اسب خويش لگد مال كرد
 كار و دسترنجت را بر باد دهد، نبايد شعرهاي مرا كه براي سرودنش ةدوست نداري كسي نتيج

  !ارزش جلوه دهي ام، آن گونه خرابي كني و بي خون دل خورده
خواست چند  مي. هاي رنگ و وارنگي ديد روزي محيا به دكان پارچه فروشي رفت و پارچه -8

به خانه كه آمد به زنش . ها را براي زنش بخرد، ولي پولي در جيب نداشت متري از آن پارچه
  :گفت

  خريدم نداشتم زر، اگر نه مي      كتاني بر سر بازار ديدم
كند و اين بيت را در پاسخ  ثر كرده بود طبعش گل ميزن محياي شاعر كه كمال همنشيني در او ا

  :سرايد شوهرش مي
  مدياز آن گيرم، خريدي، من در    !خوري، موالي محيا؟ چرا غم مي

مالقات ) ع( خضر ةگويند با خواج  مي. محيا از اولياء اهللا بوده و بيشتر اشعارش عارفانه است-9
  .اند  است و با هم حج گزاردهداشته و حتي يك بار با آن حضرت به سفر مكه رفته

  چو كبك كوهساران سنگ بر سنگ    آمد به صد ينگ» كركرزنان«ولم 
  دل و صبر و قرارم برده از چنگ       آرام محياةشكسته شيش

محيا در سفر بوده و . رود ود و به ديدارش مينش  محيا ميةنام شاعري، آواز» حسن« گويند -10
گويد به پدرت بگو  حسن به دختر محيا مي. گشايد همان ميدان محيا در را به روي مي دختر نكته

  :جواب اين معما را برايم بفرستد
  بسي در شهرها آوازه دارد    حسن شاعر كه رنگ تازه دارد

  كدام گنبد كه نه دروازه دارد؟      :سالم من به محيا وارسانيد
لزومي ندارد : گويد پس، به حسن شاعر مي. يابد كند و جوابش را در مي دختر محيا تأملي مي  

  :گويم كه منتظر بازگشت پدرم از مسافرت باشي، هم اكنون خودم پاسخت را مي
كني نوش يكي آن است كه شربت مي     و دو تا گوشدو تا چشم و دو بيني  

  !حسن شاعر، برو بنشين فراموش   دو تا آن است كه فرضش گفتني نيست
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لياء اهللا و اهل كشف و كرامات بوده است،  محيا از عارفان بنام روزگار خود و جزو او-11
كرده و بين آنها انس و الفت و  رفت و آمد مي» پريان «ةداشته و به خان» پري«گويند كه زن  مي

  !مصاحبت و همنشيني برقرار بوده است
  

  )رامي( منصفي

ود  وجةعباس پا به عرص  در بندر1324در آذرماه » رامي«ابراهيم منصفي فرزند محمد متخلص به 
،   از نوجواني به شعر. در بندرعباس به رحمت ايزدي پيوست1376 و در اول تير ماه گذاشت

،  1342در سال .  سالگي آغاز كرد14 -15فعاليت خود را از . مند بود موسيقي و نقاشي عالقه
اش به نام  ، اولين اثر قلمي سيناي بندرعباس مشغول تحصيل بود هنگامي كه در دبيرستان ابن

آيين  هايي به سبك نيمايي و كالسيك به همت آقاي سيدرضا نيك شامل سروده» واريد ساحلمر«
  . گامبرون بندرعباس به چاپ رسيد و منتشر شدة، مدير چاپخان كرمستجي

  .است  و ديگر نشريات چاپ شده» خوشه «ةدر مجل» رامي«هاي  اشعار و قصه
در بستك و . گفت اي شعر مي ، بستكي و گوده هاي محلي بندري به فارسي و گويش  
  و ايلود به تدريس اشتغال داشته ، تدرويه ، فارياب ، گتاب احمدان ، عالي ، هرنگ دهتل: هاي روستا

  .است 
  چشياي نازِ مسش و يه غمزَه خوارم اُشكُو
  و خدا كه هِسكِه نادِنگ چه و روزگارم اُشكُو
  گَپياي دل نِشينُش و خَشي چنِ برُونگ دِن
  و لِطافت كلومش همه آيه بارم اُشكُو

  مو اُميدم از خدا دِن كه مگَه ي خداش بِوِئنِم
  چنِ مرغِ شُو كه تنهان مگه غصه خـوارم اُشكُو

  اِ، نَه دس سرنوشتِن كه مو اِندِه بينوا بِم
  تِه دل مو خار محنت، گــلِ دس يـــارم اُشكُو

نِ نِ خُُش كَسي نَنيدِن، چـصــيرتِ جـميلُشچ   
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  كه گناه بت پرسي و مِــــه طرح كـارم اُشكُو
نگ مامـنِ سينَــه يِ معسلِ كَپِ شِرِنگُش چ  

  اي تـبـــارم اُشكُو گِنَــــه! شَه تِه كَپ  نَدِم خدايا
گُم كَـــرِ خـدا دِن اَگَه زندگيم نَشابيت چِه بـ  

ــزا خَشـــي مـ م اُشكُوزِرِ خاكِ پاكِ بســـتك، ور  
 Časeyāy-e nāz-e massoš va ya q’amza xārom oško 
Va xodā ke heske nādeng če va rouzegārom oško 
Gapeyāy-e del nešinoš va xaši čon-e barong den 
Va letāfat-e kaloumoš hama āya bārom oško 
Mo omidom az xodā den ke mogay xodāš beveanem 
Čon-e morq’-e šov ke tanhān moga q’ossa xārom oško 
Ea na dass-e sarnevešten ke mo ende binavā bem 
Te del-e mo xār-e mehnat gol-e dass-e yārom oško 
Čon-e xoš kasi naniden čon-e sirat-e jamiloš  
Ke gonāh-e bot parassi va me tarh-e kārom oško 
Asal-e kap-e šerengoš čon-e sinay-e mamāmong  
Ša te kap nadem xodāya genaei tabārom oško 
Aga zendegim našābit če bogom kar-e xodā den 
Zer-e xāk-e pāk-e bastak va xaši mazārom oško   

  .چشمان ناز مستش با يك غمزه و كرشمه، خوار و گرفتارم كرد
  !به خدا قسم، كسي نمي داند چه به روزگارم آورد

  . مانند باران بود،دل نشينش در دل پذيريسخنان 
  .لطافت كالمش به نداي غيبي مي مانست
  .همه وقتِ خدا، آرزوي ديدن او را داشتم

  .من هم مثل شباويز در تنهايي، غصه دار و خوارم
  اين، دست سرنوشت نيست كه اين چنين مرا به بينوايي كشانده است،

  .ارمغان آورده استبلكه گل دست يارم، خار محنت براي دلم به 
  معشوقي چون او با آن صورت زيبا وجود نداشت و

  !آن صنم زيباروي پري پيكر، چه ماهرانه مرا بت پرست ساخت
  دهان عسل گونش، هم چون پستان مادرم، حيات بخشم بود،
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  .كه با گذاشتن آن بر دهانم، نه تنها خود ديوانه شدم بلكه تبارم را نيز به ديوانگي كشاند
   زندگي برايم مقدور نباشد، چه بگويم؟ خواست خداست وةاماگر اد

  . دفن كرد بستكاوست كه مرا در زير خاك پاك

  

  ها نوشت پي
  بام: Bounبون . 1
شاد : دل گرفتن.(خوش بگذرد، دل آدمي مملو از خوشي و شادي شود، شادي و خوشي دل را فرا بگيرد: دل بگيرد.2

 )بودن، خوش و سرحال بودن
 خرك -1:  درخت نخل به ترتيب زمان رشد و نمو عبارتند ازةخرما و رطب نا رسيده، ميو:Xarak خرك. 3
 . خرما-3 ،رطب-2 ،)خارك(
   درخت نخلةخوش: Pangپنگ . 4
خرك، رطب و ( نخل ةهاي متعددي است كه ميو ي درخت نخل، داراي شاخه هر پنگ و خوشه: Lengārلِنگار . 5

  .گويند ها، لنگار مي  هر كدام از آن شاخهبه آن آويزان است و به) خرما
  .اين دو بيت شعر از كتاب بوستان سعدي است. 6
  برهنه، لخت، عريان: Patiپتي . 7
  آمدم: Hondem هندم. 8
  ات به خانه: Ta Xānaته خانه . 9
  .بند چوبين كنده، چوب بزرگي كه پاي مجرمان و گناهكارن و گريزپايان را در آن نهند، پاي: Kondكُند . 10

   زنجير شد عنانةبر دستشان چو حلق    پوالد شد ركابةبر پايشان چو كند
 »معزّي«                
هاي ادبي  از لحاظ آرايه» شبِ ليل«تركيب . شبِ شب، شب بسيار تيره، شب ديجور، شب كامالً تاريك: شبِ ليل. 11
  . االزهر، رمد چشم، صداع سرسنگ حجر االسود، دانشگاه جامعه: مانند. است» حشو«، )صنايع ادبي(

  به ناچار حشوش بود در ميان    قبا گر حرير است و گر پرنيان
  »بوستان سعدي«              
  .از آن: Šazānشَزان . 12
  چشمم:Čašomچشُم . 13
نزاع و جدال صوري و دروغين كه دو تن براي فريفتن . جنگ ساختگي، رمزي و مصنوعي: جنگ زرگري. 14

  .جنگ زرگري، ميانجي نخواهد. د جنگ زرگري گويندديگري، با هم كنن
  نزاع از كفر و دين و سبحه و زنّار بردارم    هاي زرگري، ورنه خواهد ميانجي جنگ نمي

  »صائب تبريزي«                
  »امثال و حكم دهخدا«                
  .خميده خميده و دوالدوال راه رفتن است» كوكو«مقصود از : شتر دزديدن و كوكو نباشد. 15

  .شتر سواري و دوالدوال  
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  با دامن تر، شرع مداري چه كني؟    با زهد و ورع، شائبه كاري چه كني؟
  دوالدوال شترسواري چه كني؟      يا اهل ريا باش و يا مرد خدا

  »آصف«                
  »امثال و حكم دهخدا«                
  .بازپرس: Vāporsواپرس . 16
  .، بنانج، زني كه با زن ديگر در شوهر مشترك باشد، وشنيVasni، وسني Havouهوو : جا دار زن هم. 17

  همه زآنست كه با من نه درم ماند و نه زر      اند  وسني شدهةدوستانم همه مانند
  » عسجدي«                  
  خوش: Xašخَش . 18

  كه جان دارد و جان شيرين خَش است    ميازار موري كه دانه كش است
  »فردوسي«                

اي، بندرعباسي، الرستاني و ديگر سواحل خليج  بستكي، لنگه: كه هنوز در گويش محلّياي است پهلوي  واژه» خَش«
گويند كه به معني خوب، نيك، نيكو، شاد، شادمان، » خوش«شود در فارسي امروزي  فارس با همين تلفّظ استعمال مي

  .و خرّم است
 .م از سال روميان، تابستان، فصل گرماگرماي سخت، نام ماه اول تابستان و ماه ده): بابلي.سر.معر(تموز . 19
اي متصل به صليب كه مسيحيان به گردن خود آويزند، كمربندي كه زرتشتيان به كمر بندند، كستي،  رشته: زنّار. 20

  .كشتي
  .بندد بايد منتظر رنج و زحمت و مرارت هم باشد  عشق بر خود ميةبه نظر شاعر، كسي كه زنّار و نشان

  .دارند مي نويسند و همراه خود بر  براي دفع چشم زخم ميدعايي كه: حِرز. 21
  بار دوست آورد حرز جان ز خط مشك    آن پيك ناموركه رسيد از ديار دوست

 »حافظ«                  
 .باغ، بوستان، بهشت): معرّب پرديس( فردوس . 22
ت شاعر، جزء حكومت هاي بخش مركزي شهرستان بندرلنگه كه در زمان حيا يكي از دهستان: Dežgānدژگان . 23

 .بستك و جهانگيريه بوده است
هاي بخش اشكنان شهرستان المرد كه در زمان حيات شاعر، جزء حكومت  يكي از دهستان): Kālكال  (Kalكل . 24

  .بستك و جهانگيريه بوده است
ي كه با حالتي پرسوز و نشين محلّي در قالب دوبيت هاي ساده و دل شروا، شروه، شربه، شروند، ترانه: Šalvāشلوا . 25

  .خوانند گداز و آهنگي مخصوص مي
  .بز كوهي، بز نر: Pāzanپازن . 26
  پيرارسال: پير. 27
 پارسال: پار. 28
  .بو  گل شب،Šabambouشَبمبو : Šabanbouشَبنبو . 29
  .نام: Noumنوم . 30
 .عصر گاهان: گاهي پسين. 31
 مجاور، كنار: سينه. 32
  .بتپه، تن: Tolتُل . 33
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 شاعر عارف مسلك جنوب؛ محيا؛ گل از وجود مبارك ةدر فرهنگ مردم سواحل خليج فارس و نيز به عقيد. 34
  .ت گرفته و بهشتي استئنش) ص(حضرت محمد 
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  در عشق تو، يار خود ندارم جز غم     من حاصل عمر خود ندارم جز غم
  نفس ندارم جز غم يك مونس هم      ساز ندارم نفسي يك همدم دم
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