
  Bayragh.ir                                                                                                       دایره المعارف ترکمن بایراق

 ١

  
  

  
  
  

   آق پامیقآق پامیقآق پامیق
  

  : ترجمه 
  متین قزلجه

  
  

  1389تابستان 
  



  Bayragh.ir                                                                                                       دایره المعارف ترکمن بایراق

 ٢

  
  :پیشگفتار

زبان و ادبیات ترکمن آنچنان غنی است که اگر نگاهی به ادبیات داستانی ترکمن بندازیم، به داستانهاي               
ذشـته مـادران بـراي      در گ . زیبایی بر می خـوریم کـه یکـی از یکـی دیگـر زیبـاتر و شـنیدنی تـر اسـت                      

زیبـا ایـن دوران رو       می کردند و کودکان بـا دنیـایی از قـصه هـاي               روایت استان ها را  فرزندانشان این د  
  . ها را در وجودشان حس می کنندسپري می کردند که تا دوران بزرگسالی هم شیرینی آن داستان

در بین این داستان ها، داستان آق پامیق یکی از معروفترین داستان هایی هست که در بین مردم تـرکمن                    
ته روایت میشده اما امروزه هـیچ کـدام از کودکـان، نوجوانـان و جوانـان تـرکمن نـه تنهـا ایـن                         درگذش

  .داستانها را نمی شنوند بلکه حتی اسمی از آنها را هم نمی دانند
 سعی کردم تا داستان آق پامیق را بـه زبـان فارسـی ترجمـه کـنم تـا نوجوانـان و جوانـان                         به همین خاطر  

ا مطالعه ي این داستان ها بتوانند کمـی      تا شاید ب  . ی ترکمنی بیشتر آشنا شوند    ترکمن با داستان هاي قدیم    
بیشتر با ادبیات داستانی ترکمنی آشنا شده و در آینده به فرزندانشان تعریف کنند تا ایـن داسـتان هـا در                      

  .گذر زمان غبار فراموشی نگیرند و براي نسل ها باقی بمانند
  متین قزلجه
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 ند بودچیشکار همه ي آنهاکه ،  پسر داشتهفتیکی نبود، در زمان هاي قدیم مردي بود که یکی بود 
 و وقتـی زمـان       شد باردار  تا اینکه مادرشان   .در آرزوي داشتن خواهري بودند    ،   خواهري نداشتند  و چون 

  :به پدرشان گفتند  رفتنمی خواستند به شکار بروند و هنگاموضع حمل مادر رسید، پسرها 
راهـی   ، سپس تیر و کمانداداگر برادر و  ،، از در خانه عروسک آویزان کن    خدا به ما خواهر داد     اگر   -

  .شکار شدند
 کـه در   پیـرزن بدجنـسی  اما. پدرشان از در عروسک آویزان کرد. بعد از رفتنشان خواهرشان به دنیا آمد    

 پـسرها وقتی  . زان کرد به جایش تیر و کمان آوی      و   از حسودي عروسک را برداشت     همسایگی آنها بود،  
 و بـه  ».خدا به مـا خـواهر نـداده اسـت    «:  با خود گفتند،و کمان افتاد   چشمشان به تیر    و از شکار برگشتند  

  .  گله و شکایت به کوه رفته در غاري مسکن گرفتند و با شکار روزگار می گذراندندةـنشان
یـک روز  . دن پسرانـشان شـدند   گذاشـتند و چـشم انتظـار آمـ    »آق پـامیق  «پدر و مادر اسم دخترشـان را        
      چـون پـدر و مـادر پیـر بودنـد          شت نیامدند، یـک سـال گذشـت نیامدنـد،           گذشت نیامدند، یک ماه گذ    

 به این ترتیب ،هم در مورد برادرانش چیزي نگفتند     نمی توانستند به دنبال پسرانشان بروند و به دخترشان          
  .پدر و مادر از آمدن پسرانشان ناامید شدند

  براي کـار دسـته جمعـی    زنها را همسایه شان یک روز   .  ساله شد  ده سال ها گذشت و آق پامیق        ماه ها و  
  :و پرسید پیش مادر آق پامیق آمد. کرد دعوت

   دخترت را براي کمک می فرستی؟-
  .از خودش بپرسید، اگر راضی باشد، برود: مادرش گفت

 از زنانی که براي کمـک آمـده   یکی.  رفتوست داشت به همسایه ها کمک کند،آق پامیق هم چون د  
  : بود براي اینکه سر صحبت با آق پامیق را باز کند، و راز مهمی را برایش فاش کند گفت

شیند، هر کـسی هـم کـه بـرادر نـدارد، پـایین، دم در در کنـار خاکـستر         باالها ب هر کسی برادري دارد    -
  .اوجاق بشیند

  .ار خاکستر اجاق در بین سایر دختران نشستبعد از این حرف آق پامیق هم بلند شد و رفت در کن
  :پیر زنی به آق پامیق گفت

 . دخترم، تو برو آن باال بشین-

  . مادرجان، من که برادري ندارم-
  . باالتربشین، باالتر  داري،شیر برادر مثل هفت اگر بقیه یکی دو تا برادر داشته باشند، تو -
  ؟زي نگفتند در این باره به من چیپدر و مادرم پس چرا  -
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  :پیرزن در ادامه گفت
 ، نمی توانند به دنبال برادرانت بروند و چون می ترسـند کـه تـو             هستند دخترم، چون پدر و مادرت پیر        -
برادرانت در فالن غاري در     .  می کنند  ء از گفتن این حرف امتنا      و برنگردي   به دنبال برادرانت بروي     هم

  .ن بهت یاد میدم چطور مادرت رو راضی کنیاگه دلت میخواد م.  می کنند کوهی زندگی
هـر ظرفـی داد     بـا   بپز، قاورقا رو بهت میده اما بـه تـو           ) برنج تف داده  (برو و به مادرت بگو، برایم قاورقا        

با دسـتانش گرفتـه و بـه تـو داد مـشتش را محکـم بگیـر و           نگیر، بگو با مشتت بده، وقتی از داخل دیگ        
  . موقع هرچی بپرسی بهت میگه وگرنه بهت نمی گهاون مل کنه داغی برنج را نمی تونه تحنگهدار،

   :رو به مادرش کرد و گفت. آق پامیق به خانه برگشت
  .درد می کنه خیلی ، سرم جان مادر-
   ؟، برات درست کنم عزیزم، چی می خواي-
   مادر، کمی قاورقا برایم بپز، شاید اون موقع سرم خوب شود؟-

  :آق پامیق به مادرش گفت، مادرش قاورقا را آماده کرد
  . مادر، وقتی که قاورقا روي آتش است بهم بده-
  .درش قاورقا را با مالقه اي آورد ما-
  . نه، با دستت بده-

  . وقتی مادر پیرش با دستش داد، آق پامیق محکم مشت مادرش را گرفت
  .واي دستم سوخت) مادرش (-

  :آق پامیق از مادرش پرسید
  دارم یا نه؟یا من برادري  مادر، آ-

  :ت داغیه قاورقا را نیاوردقمادرش طا
  . بله داري، اما وقتی که تو به دنیا اومدي رفتند-
   می دانی به کجا رفتند؟-
  . در غاري در کوه زندگی می کنند-

  :آق پامیق دست مادرش را رها کرد و گفت
  . می خواهم به دنبال برادرانم بروم-

  :مادر گفت
بروي نمی توانی برادرانت را پیدا کنی، من برایت کلوچه درست می کـنم               اگه بخواهی همین طوري      -
   .نی پیدا کنیو ایستاد برادرانت را آنجا می تون و برو، هر کجا که رفت وبچرخ رو و اونو ت
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 رو جلـویش گذاشـت و شـروع بـه     آق پـامیق کلوچـه    . ایش پخـت و داد     کلوچه بـر   کمادر آق پامیق ی   
  .اي داشت که آن گربه هم پشت سرش می آمدآق پامیق گربه . چرخاندن کرد

 در همـان موقـع گربـه اش گوشـه اي از    . آق پامیق براي رفع خستگی در کنار راه کمی به خواب رفـت       
 بـه    بیدار شد و خواست کلوچه را بچرخاند اما کلوچه نمی چرخید و شروع           آق پامیق . کلوچه را خورد  

  .گریه کرد
سـریع گـل را     . اندی گل درسـت کنـد و بـه کلوچـه بچـسب            در یک لحظه فکري به ذهنش رسید که کم        

 غـاري  وع کرد به چرخاندن کلوچه که بـه ت خورده شده ي کلوچه چسباند و شرمسدرست کرد و به ق    
  .رسید

آق پـامیق  . لباسهایی پر از خون دید و گوشت هـاي زیـادي کـه آویـزان بودنـد            . داخل غار را نگاه کرد    
در  و یهو دید که چند نفر مرد مـی آینـد  . آماد کرد و گذاشتغذا پخت و  را شست و از گوشت   لباسها

 لباسـها برادرانش آمدند و دیدند که خانه شان مثل همیـشه نیـست، غـذا آمـاده شـده و                    . شدجایی پنهان   
لباسهایشان را عوض کردند و خوابیدنـد و فـردا صـبح      غذایشان را خوردند،    برادرانش   ه است، شسته شد 

  .دوباره به شکار رفتند
برادرانش آمدند و دیدنـد  .  مخفی شدست، غذا را آماده کرد وپامیق دوباره لباسهاي برادرانش را ش آق  

 که هر روز یک نفـر       دباهم مشورت کردند و قرار گذاشتن     . که خانه شان از دیروز هم تمیزتر شده است        
ر بـرادر بـزرگ در   اولین نفـ . مراقب خانه باشد تا ببینند که چه کسی خانه را تمیز می کند و غذا می پزد                

آق پامیق وقتی دید برادرش به خواب رفته از جایی که . خوابش برد خانه ماند ولی از بس که خسته بود         
برادرانش آمدنـد و  . ماده کرد و دوباره مخفی شدآ غذا را  بود بیرون آمد و لباسها را شست، مخفی شده 

  .دیدند که غذا پخته شده و لباسها هم شسته شده اند
فـرداي آن  . من خوابم بـرده بـود  : چه کسی می تواند باشد؟ ، برادر بزرگ گفت: خودشان گفتند آنها با   

 و روزهاي بعد به همـین ترتیـب بقیـه           خوابش برد، اما این برادر هم     . روز برادر کوچک تر در خانه ماند      
 و لبـاس     برادر هم نتوانستند بفهمند که چه کسی برایشان غـذا مـی پـزد              ششبرادرها خوابشان می برد و      

       بـاالخره کـوچکترین بـرادر در خانـه مانـد و بـراي اینکـه خـوابش نبـرد انگـشت                    .هایشان را می شـورد    
یک دفعه آق پامیق از جایی . اصال خواب به چشمانش نیامد ،به اش را برید و نمک روي آن ریخت        سبا

بـرادر کوچـک کـه در    که مخفی شده بود بیرون آمد و لباس ها را شست و وقتی می خواست غذا بپزد    
  :خانه مانده بود خودش را نشان داد و گفت

  . فرشته هم باشی، جن هم باشی، وایستا و خودت را معرفی کن-
  :آق پامیق گفت

  .من خواهرتان هستم.  من نه فرشته ام، نه جن-
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دوتایی شروع بـه غـذا پخـتن کردنـد و منتظـر      لی خوشحال شد که خواهري دارد بعد  برادر کوچک خی  
  . بقیه ي برادرانشان شدندآمدن

وقتی که برادرانشان آمدند برادر کوچک با خوشـحالی خبـر آمـدن خواهرشـان را داد و آنهـا از اینکـه              
  . غرق تماشاي آق پامیق شدندآنها آمده است بسیار خوشحال شدند و خواهرشان به دنبال 

   . کـشمش پیـدا کـرد      دانـه یـک    امیق مشغول جارو کردن خانـه بـود       چند روزي گذشت، وقتی که آق پ      
بعـد از چنـد لحظـه گربـه اش آمـد و             . را خـورد  خودش آن   گربه اش را صدا زد ولی گربه اش نیامد و           

  :گفت
   چرا صدایم کردي؟-
  . به همین خاطر صدایت زدم می خواستم بهت بدم دانه ي کشمش پیدا کردم،-
   کو؟ چیکارش کردي؟-
  .خوردمش!  نیومدي-
  . پس آتشت را خاموش می کنم-

  .و خواست آتش را خاموش کند
دم و بـا  میـ ت ، دفعه ي بعد که پیدا کردم بهـ  خاموش نکن، من نمی توانم با چخماق آتش روشن کنم      -

  . التماس از گربه خواست که آتش را خاموش نکند
 دانه ي سنجد پیدا کرد و دوباره گربـه اش           باره داشت خانه را تمیز می کرد،      بعد از چند روزي وقتی دو     

  :بعد از مدتی گربه اش آمد و گفت. هم گربه اش نیامد خودش سنجد را خورد  زد، اما چون بازرا صدا
   چرا منو صدا زدي؟-
  . یک دانه ي سنجد پیدا کردم-
   کو؟-
  . خوردم-

خیلی عصبانی ام کردي حاال  آتش غذایت را خاموش مـی کـنم و آتـش را خـاموش                    : گربه اش گفت  
  .کرد
  . روشن کند اما نتوانستست آتش پامیق با سنگ چخماق خواآق

و اطراف را نگاه کـرد، از دور جـایی را دیـد کـه دودي     رفت  غذا دیر می شد بیرون    نچون داشت پخت  
خانـه را زد و بـا       بیرون می آید و براي اینکه آتش تهیه کند به طرف دود رفت، وقتی به آنجا رسـید در                    

 سالم نداده بـودي دو   اگر:ا دیدن آق پامیق گفتي را دید که در خانه نشسته، دیو ب  دیوسالم وارد شد،    
  .حاال بیا و شپش هاي سرم را بردار. تیکه و یک لقمه ي چپت می کردم

   .من براي گرفتن آتش آمدم و می خواهم بروم: آق پامیق مدتی شپش هاي دیو را برداشت و گفت



  Bayragh.ir                                                                                                       دایره المعارف ترکمن بایراق

 ٧

یخـت و سـپس مقـداري        و روي دامن آق پامیق مقـداري زغـال و خاکـستر ر             بگیردامنت را   : دیو گفت 
  .آتش گذاشت و گفت برو دخترم

آق پامیق آتش را گرفت و به راه افتاد اما آن زغال هـا دامـنش را سـوراخ کـرد و خاکـسترها کـم کـم                    
 آق پامیق که از حیله ي دیو بی خبر بود، بـه             .داد شروع به ریختن کرد و راهی که می رفت را نشان می           

 ولی دیو به دنبال ،ادرانش از شکار آمدند و فردا دوباره به شکار رفتندبر. خانه رسید و نهار را آماده کرد
ریخته شده آمد و به خانه ي آق پامیق رسید و آق پامیق با دیدن دیو در را از پشت بست و سترهاي خاک

  .نشست
  :دیو دم در آمد و گفت

  . در را باز کن-
  . خواهند شدعصبانی نم  اگر باز کنم برادرنم از-
  . در بیرون بیارالي از انگشتانت را از  پس یکی-

 بـا سـوزنی    را گرفـت و انگـشت آق پـامیق    محکـم    آق پامیق انگشتش را بیرون آورد و همین موقع دیو         
 و با ترساندن »اگر به برادرانت بگویی می خورمت   «:  را سوراخ کرد و خونش را مکید و گفت         شانگشت

  .آق پامیق رفت
از آن پس دیو هر روز می آمـد و از  .  موضوع را به برادرانش نگفت     ترسیده بود این    که خیلی  آق پامیق 

به همین دلیل آق پامیق روز به روز الغرتـر و ضـعیف تـر               . انگشت آق پامیق خون می مکید و می رفت        
  .شد

  .وقتی هم برادرانش می پرسیدند که چی شده؟ می گفت هیچی نیست
 و بجاي رفتن همیشگی     »بیایید بدانیم دلیل این الغري و پژمردگی چیست       « :برادرانش با خودشان گفتند   

  .در جایی مخفی شدند به شکار، شان
آق پامیق بعد از اینکه همه کارهایش را انجام داد و می دانست که وقت آمدن دیو است در را از پـشت     

 از هفـت جـا بـه دیـو        وقتی دیو مثل همیشه سر و کله اش پیدا شد و در زد، هفت بـرادر               . بست و نشست  
گردم و غلت خورد و رفت  دیو می شوم و بر می    دوباره   گفتاما سر دیو    . کشتند و دیو را     کردندحمله  

  .نرسیدند و برگشتنداما بهش و برادران آق پامیق به دنبالش رفتند 
امیق  و هفت برادر آق پـ آمد سر آن دیو که تبدیل به چند دیو شده بود دوباره ،بعد از مدتی که گذشت 

آق پامیق در زیر پوست آهـو مخفـی         . انداخت و گوشتشان را خورد و استخوان هایشان را          کشترا هم   
 آق پامیق را پیدا کنند و آق پامیق در امان ماند و دیوها با خوردن خونهاي برادران نتوانستند و دیوها شد

  .گشتندآق پامیق به خانه ي خودشان بر
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 و استخوان هاي بـرادرنش را در جـایی   آمد بیرون زیر پوست آهو از ندرفتآق پامیق بعد از اینکه دیوها      
 تا عالجی براي زنده کردن برادرانش پیدا کند،         رفت پوشاند و سوار بر اسب       کرد و با پوست آهو    جمع  

  .دکردر بین راه به پیرزنی برخورد 
ی هست اما بسیار دشوار دخترم اگر برادرانت را دیو کشته باشد، براي زنده کردن آنان راه: گفتپیرزن 
  .است

  .  باشد مادربزرگ، سخت هم باشد بگو-
     اگر از شیر آن بیاري و بـه اسـتخوان هـاي برادرانـت بپاشـی، آنهـا زنـده        ،»آق مایه« به نام   است شتري -

  .اما آق مایه اگر انسان ببیند می خورد اما بچه اش انسان ها را خیلی دوست دارد. می شوند
  .دابه دستش گرفته و به دنبال آق مایه به راه افتآق پامیق ظرفی 

       بـا دیـدن آق پـامیق دوان دوان بـه سـمت      کؤشـک . کـرد  را پیـدا  )بچه ي آق مایـه    (کؤشک  و باالخره   
  . آق پامیق آمد و آق پامیق با مهربانی آنرا نوازش کرد و در آخر ماجرا را برایش گفت

  :کؤشک
      مان را می خورد، تو بیـا در زیـر مـن مخفـی شـو و وقتـی مـن شـیر                       ، اما اگر مادرم بفهمد هر دوی       باشه -

  .می خورم آن را در ظرف تو می ریزم
  . رفتندا به سوي آق مایههآن.  مخفی شدکؤشکآق پامیق در زیر 

  .بوي انسان می آید: گفت  غره اي کرد وآق مایه
  !هکن مادرجان انسان اینجا چیکار می:  گفتکؤشک
  ،شـد بعـد از اینکـه ظـرف آق پـامیق پـر      . کـرد  شروع به خوردن شیر کؤشک و شد آرام   کمیآق مایه   
  .کم کم از مادرش دور شد چرا  و به بهانه ي جدا شدشاز مادرکؤشک 

به بهانه ي چرا     کؤشک. اما آق مایه بعد از جدا شدن بچه اش باز هم نگران شده و مواظب بچه اش بود                 
را مخفی کـرده بـود رفـت و آق پـامیق بـه سـرعت از زیـر             شکردن به نزدیکی جایی که آق پامیق اسب       

 آق مایه این را دیـد و بـه طـرف آق پـامیق دویـد و آق پـامیق بـه                    ،شداسبش   سوار   و در آمده    کؤشک
ق مایـه برگـشت و بـه بچـه اش           آ.  آق مایه نتوانست به آنهـا برسـد        سرعت سوار اسب شد و فرار کرد و       

  .دش به سنگ  تبدیل کؤشکو» بندمدل اي وشبسنگ « : گفت
ق مایـه را آورد، اسـتخوان هـاي بـرادرانش را جمـع کـرد و هـر کـدام را                      بعد از اینکه آق پامیق شـیر آ       

ودش گفـت  سرجاي خودش قرار داد اما استخوان دنده کوچک یکی از برادرانش را پیدا نکـرد، بـا خـ                 
یش قرار داد و شـیر را     بقیه استخوان ها را سر جا     .  هر چقدر گشت پیدایش نکرد     نکند دیوها برده باشند،   

  .خیلی خوابیدیم:  برادرانش عطسه کنان بلند شدند و گفتند.به روي آنها پاشید
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آنهـا از اینکـه آق پـامیق اینقـدر بـه       آق پامیق تمام اتفاق هایی که افتاده بود را براي آنها تعریف کرد و             
امـا یـک اسـتخوان دنـده بـرادر        .خاطر آنها سختی کشیده بود و کار بزرگی انجام داده بود به او بالیدند             

   . با این حال آنها مثل قبل به شکارشان ادامه دادند.کوچکشان کم بود
 . هـاي زببـایی انتخـاب کـرد       بعد از آن آق پامیق براي هفت برادرش عروسی گرفت و برایشان عـروس               

: هـا گفـت  یکـی از آن . ا شـد هـ زنبرادر  و این باعث حسودي     آق پامیق را خیلی دوست داشتند      برادرانش
  .شوهرانمان آق پامیق را بیشتر از ما دوست دارند، بیایید باهم فکري بکنیم

 همه ي زنها به جز زن برادر .سرب بریزیم آق پامیق    ور در دهان و گوشهاي    به ز : زن برادر بزرگ گفت   
  .کوچک با او موافقت کردند

  .این کار شما درست نیست و مخالف کرد: زن برادر کوچک گفت
اگر بخواهی مخالفت کنی به دهان و گوش هـاي تـو هـم سـرب خـواهیم             «: ه او گفتند   دیگر ب  اما زنهاي 
 پیش آق پامیق رفتند و او را گرفته بـه زور در دهـان و گوشـهایش سـرب                بعد    و او را ترساندند    »ریخت

  .ریختند و آق پامیق را الل و گنگ کردند
  .پرسید چی شده جوابی نمی داد و وقتی برادرانش می  شدآق پامیق روز به روز الغرتر می

  .من می دانم چی شده: عروس بزرگتر گفت
   اگر می دانی بگو چی شده؟-
  .و بقیه زنها هم حرف او را تایید کردند آق پامیق شوهر می خواهد -
  . با هر کسی می خواهد عروسی کند آزاد است-

می خواهـد بـه پـیش او        او را روي شتري سوار و رهایش کنیم، هر کسی را که             : عروس کوچک گفت  
  .می رود

  .کردند و آق پامیق را سوار و راهی اش گذاشتندبرادرانش کجاوه اي زیبا روي شتر 
وقتـی   . سـیاهی دیـده مـی شـود     کهدیدند  از دوردر همان حال پسر پادشاه و وزیر براي شکار می رفتند    

  .نزدیکتر می شوند می بینند شتري با کجاوه اي زیبا در حال چرا است
  .براي من استباشد داخل کجاوه هرچی : ر پادشاه می گویدپس

  . کجاوه اش براي من است:پسر وزیر می گوید
 داخـل   مثل مـاه وقتی به شتر می رسند می بینند که دختري. سب هایشان به سوي شتر می روند   هر دو با ا   

  .هکجاوه نشست
  اي دختر تو فرشته هستی یا جن ؟:  گفتندآنها

  . با خودشان گفتند نکند الل باشد.هیچ جوابی نشنیدند
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بعد از یـک سـال صـاحب پـسري          .  کرد با او ازدواج  گفت اگر الل هم باشد اشکال ندارد و         پسر پادشاه   
  . نمی زد اما آق پامیق همچنان حرفشد ساله پنجپسرشان . شدند

راي پیـدا   باید یک زن دیگري بگیرم، نمی توانم بـا زن الل زنـدگی کـنم و بـ              ، گفت  با خود  پسر پادشاه 
بیچارگی این بدبختی هر کجا باشم همراهم هست و جز          : آق پامیق در دلش گفت    .  راهی شد  کردن زن 

  . و مشغول پختن نان شدچیز دیگري براي من ندارد
  .مادر نان می خواهم: شده بود رو به مادرش کرد و گفتاش گرسنه که  پسر آق پامیق

 غمگین نشسته بـود و بـه پـسرش نـان            ن دیگري بگیرد  اما آق پامیق در فکر اینکه شوهرش می خواهد ز         
مـادر، نـان مـی خـواهم و در همـین            : گفت و   زد  تکمه اي  پسرش با دستش از پشت سر به مادرش       . نداد

  .خندید و از خوشحالی  و آق پامیق شروع به حرف زدن کرد افتادموقع سرب داخل گلوي آق پامیق
 م ماون یکـی گوشـ   به گفت  افتاد، آق پامیق  هم زد و سرب داخل گوشش همپسرش به گوش مادرش  

آق پـامیق سـالم و   . افتـاد  بزن و پسر با گفتن مادر نان می خواهم به آن گوش مادرش هم زد و سرب ها              
  . برگشت دیگري زنباپسر پادشاه در این موقع .  شدمثل اولش

 :زد فریـاد  رسـیده  زن از تـازه .  سـر رفـت    شـیر ق پامیق در حال پختن شیر بود و با دیدن عروس جدید             آ
  .، شیرها ریخت)بی عقل (آهاي مست و حیران

  : گفت وآق پامیق به این عروس جدید از راه نرسیده و با این سخن زهر دارش رو کرد
  )نگاه کن به این عروس: (، گلینه قگلینه با
  )کند هنوز نیامده زبان درازي می( : گلمان دیلینه -گله

  ) زین را چسبیدهخودش قاچ( :ر قاشیندا ــِاوزي ای
  )است) دیگران(نگاهش به اجاق : (  باشینداقزي اوجاؤگ
  

 که زبان آق پامیق باز شده       دیدپسر پادشاه وقتی     .هجارچیان جار کشیدند که زبان عروس پادشاه باز شد        
  . کردو شروع به زندگی با آق پامیقگرداند  بود برآورده می زند، زنی را که و حرف

 بـه پـسرش     درست کـرده   از طال    )1 ( قابی  »آلطین ساقغا  «شن برادرانش براي پسر   آق پامیق به امید آمد    
  :ت این جمالت را تکرار کنختن قاباگفت موقع اند

  ، اممن پسر آق پامیق«
  )فاقد یک دنده(  امخواهر زاده ي یک یاغرین

   همه ي قابها را می زند امقاب طالیی
  به مبارکی سر هر هفت دایی ام

  » ي قاب ها را می زندقاب طالیی من همه
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ما خواهري  : کوچکترین برادر که اسمش بایرام بود گفت       .افتانددر این بین برادران آق پامیق به فکر او          
  حاال،سوار شتري کردیم و بی کس و تنها در صحرا رهایش کردیم  ه رارا که این همه به ما خوبی کرد

 ، برادرها قبـول کـرده  ةهمـ . برویم و پیدایش کنیم    زنده است یا مرده؟ بیایید     نمی دانیم  ،شته سال گذ  پنج
دید پسرها دارند   . به شهري رسید   )بایرام( برادري که یک دنده کم داشت        .شهري شدند  هر کدام راهی  

  :هر بار که را می انداخت می گفت، طال داشتقابی از پسري که  .می کنند قاب بازي
  من پسر آق پامیقام«

  خواهرزاده ي یک یاغرین ام 
  »اب طالیی من همه ي قاب ها را می زندق

  
  .یک بار دیگر شعرت را بخوان:  گفت، رفته اشبایرام به پیش خواهر زاده
  : خواند وش را انداختپسر آق پامیق بار دیگر قاب

   اممن پسر آق پامیق«
   امخواهر زاده ي یک یاغرین

   همه ي قابها را می زند امقاب طالیی
  مبه مبارکی سر هر هفت دایی ا

  »قاب طالیی من همه ي قاب ها را می زند
  

برادر و . به راه افتادپشت سر پسر  و برویم خانه تان را نشان بده:  اش پسر آق پامیق را شناخته گفت  دایی
بعـد  . کردهمدیگر را شناخته و بعد از احوالپرسی، آق پامیق بالهایی که به سرش آمد را تعریف   خواهر  

 هفت کیـسه   هایی جمع کرده، عقربصحرا، آق پامیق از کردبرگشتن  از چند روزي که برادرش قصد       
 در   و   کـرد  یکی از آنها را پر از نخود و کـشمش            ،کرد و آنها را پر از عقرب        دوختکوچک نقلدونی   

به هر کـدام از زن برادرهـایم یـک کیـسه را     :  و گفت به برادرش داد   بعد. گذاشتفقط یک عقرب    آن  
  . بدهخودترا هم به زن این گفت  و بود را هم دادنخود و کشمش بده و کیسه اي را که پر از 

زنها با خودشان گفتند کـه خـواهر شـوهرمان    .  و به هر کدام از زنها یک کیسه داد     به خانه برگشته   بایرام
و وقتـی دستاشـان را داخـل کیـسه برنـد عقـرب هـا از        کردند  سوغاتی فرستاده و کیسه ها را باز     براي ما 

 و زن بـرد  و نیش عقرب آنها را تا نزدیکی مـرگ    زدند و آنها با آه و ناله فریاد         ندزد دست هایشان نیش  
 پر از نخود و کـشمش  دید و کردبرادر کوچک هم کیسه اي را که آق پامیق برایش فرستاده بود را باز       
 و از اینکـه  رفتو  را نیش زداش است و فقط یک عقرب داخل کیسه است و آن عقرب انگشت سبابه       

  .شد خوشحال  بودپامیق برایش نخود و کشمش فرستادهآق 
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ن پادشـاه ازدواج    من آق پامیق را پیدا کردم او با پـسر فـال           : گفتي برادرانش را جمع کرده      بایرام همه   
  .گفترا که براي آق پامیق افتاده و کار زن هایشان را  ماجراهایی کرده است و بعد

اینطور رفتار کـرده باشـند را         که این همه به ما خوبی کرده       با خواهري  را که    زنهایمان: رادرانش گفتند ب
آنها را از خانه بیرون کنیم و زنها را از خانه بیرون کردند و به ایـن ترتیـب                     که خواهیم و بهتر است   نمی  

  .آق پامیق از برادرانش راضی شد
  
  
  
  
  

  :زیرنویس
این بازي مخصوص . می گویند» آشیق اویین«ه آن  بکمن ها می باشد که در زبان ترکمنی یکی از بازي هاي محلی تر-1

ایـن  . اسـتخوان مـچ پـا اسـت کـه در فاصـله دو قـوزك پـا قـرار دارد                     بجول، یکی از هفت قطعه ي     / آشیق  .  است پسرها
 .دقاب می نامن استخوان را در تداول عام

یق ها را  می دوختند و آش صآن، کیسه اي مخصو آشیق اویین در بین جوانان ترکمن چنان رایج بود که براي نگهداري          
 .نددر آن نگه می داشت

  
  
  


