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یادی از یک روز تلخ
یرین زنـدگـی
و درعـیـن تلخی شـ ِ
شام یازدهم فبروری 1۹88و ساعت  ۴بعد از ظهر بود .فردای آن روز یعنی  12فبروری روز عروسی نخستین
ت خویش را خود برگزیده بود و ما همه برای فردا با نوعی هیجان و شادمانی
فرزند ما " آرین نگارگر" بود .او جف ِ
می تپیدیم.
عزیز خویش " بهاءالدین مجروح" نوشتم و به خوشاوندی سپردم که
ت گرانقدر و استا ِد
ت دعوتی برای دوس ِ
من کار ِ
ِ
برایش برساند .او باز آمد و با شادمانی گفت که استاد فرمود« :من آرین جان را بسیار دوست دارم و در عروسی اش
بدون گفت و گو سهم می گیرم».
انتظار ما طوالنی شد ولی استاد نیامد....
فــردا
ِ
ق معمول
ساعت دوازد ٔه ظهر بود که دوستی به من نزدیک شد و گفت« :دیشب ساع ِ
ت ِ
شش شام هنگامی که آشپز طب ِ
پنجشنبه ها بازار رفته بود تا برای روز جمعه و شنبه برخی از ضرورت های خورد و نوش استاد را تهیه کند مردی
زنگ دروازه را فشرده است و استاد دروازه را خودش باز کرده است و آن مرد یا خوب است بگویم آن نامرد مرمی
ِ
کوف خود را در سین ٔه دردمن ِد او خالی و فرار اختیار کرده است و در سرک ناصر باغِ بورد دیگری قاتل
های کلشنی
ِ
را به مرمی بسته و خود بدر رفته است».
نماز جنازه رفتم و شادمانیی عروسی بر من بسیار تلخ شد.
من با شخصی که این خبر را آورده بود برای ادای ِ
عروس ما با پرت ِو جمال خانهٔ دوم خویش را روشن نموده بود من در گوشه
فردای آن روز یعنی سیزدهم فبروری که
ِ
پایان این یادداشت می خوانید بر کاغذی می
دردناک استاد اشک می ریختم و شعری را که در
مرگ
خاطر
ای به
ِ
ِ
ِ
ِ
نوشتم.
اکنون سالگر ِد آن عروسی و سالگرد قتل مجروح در خاطر ٔه من با هم ثبت شده است و تا هستم چنین خواهد بود.
ب مغرور است.
عنوان شعری که در آن روز نوشته بودم عقا ِ
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رگ خود در مجلسی که به
ب مغرور کوه های ُکنر خوب می فهمید که او را می ُکشند و یک هفته پیش از م ِ
این عُقا ِ
خاطر وداع با نمایندهٔ فرهنگی امریکا دایر شده بود بر میزی که من در کنارش حاضر بودم گفته بود« :مرا به مرگ
تهدید می کنند ولی من سنگر را رها نمی کنم .آری عُقاب مغرور با تیرهای
جگر دوز از پا افتاد ولی «اژدهای خودی» او شاهکاری است که اژدها پرستی و اژدها پرستان هر دو را برای
همیشه محکوم کرده است.

عقاب مغرور
ع َجب بیداد رفت
ار دانش و فرهنگ َ
بر تـبـ ِ

اخترې دیگـر از آن در ک ِام استبداد رفت

ان ادب
خامــ ٔه او جـام لـبـریـز از ُخمست ِ

ت استاد رفت
ت محـفـل حضر ِ
ساقیی تردس ِ

رنگ زنـدگی
دان او بشکست
ِ
بـر لـ ِ
ب خن ِ

ب خـوشنـوا از شاخـ ٔه شمشاد رفت
عندلی ِ

عمری تیش ٔه همت به فـرق اژدها
کوفت ُ

بیستون معرفت فرهاد رفت
حیف اگر از
ِ

بانگ نَی سرمست بود
«رهن ََور ِد نیمه شب» از
ِ

ویران ما آزاد رفت
لشن
ِ
همچو سرو از ُگ ِ

دیار بیخودی» چنگ از نوا افتاده بود
در« ِ

شورش َآو َرد صاحبدل فرزاد رفت
تا به
َ

سالها «صاحبد ِل دیوانه» با دیـو خودی

گرم پیکار و ستیز آهنگ و پـُر فریاد رفت

صب را به مردی سر بکوفت
مار ُکبرای» تع ُ
« ِ

تیغِ خودرا آبدار ازخون نمود وشاد رفت

وه! از آن فرخنده آغاز و خجسته عاقبت

ت سعد آباد رفت
ار مس ِ
َگوهری در رودب ِ

بادهٔ پُر زور شرق افگند اندر جام غرب

ار جامی و بهـزاد رفت
نز ِد هیگل از دیـ ِ

بانگ مولوی
نس شب های تارش بود
ِ
مو ِ

ت الهــوتـیان َحـماد رفت
کسو ِ
رفت اندر َ

دیار«بامدا ِد عشق» بود
«سبز پوشی» از ِ

ف َیلَ
سوف شاعـر و مــر ِد ِخـ َرد بنیاد رفت
ِ

نیست غم مجروح اگر مقتول شد از تیغِ کین

زنـد ٔه جاویــد آیـا می توان ازیــــاد رفت

ب مغرورې که تاهنگ ِام مرگ
ای خوش آن ُ
عق ا ِ
فارغ ازانـدیش ٔه فرعــــون وهم شَــــداد رفت

نگارگر 1۳فبروری 1۹88پشاور
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