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 تلخ یک روز یادی از
  

 یـدگـیریِن زنـن تلخی شـیـدرع و
 

بروری روز عروسی نخستین ف 12فردای آن روز یعنی  ظهر بود. بعد از ۴ساعت  و1۹88شام یازدهم فبروری 

 شادمانی  هیجان و با نوعی ما همه برای فردا جفِت خویش را خود برگزیده بود و او بود." آرین نگارگر"  فرزند ما

  می تپیدیم.

ه سپردم ک به خوشاوندی نوشتم و "مجروح اءالدینبه" ستاِد عزیِز خویش ا و من کارِت دعوتی برای دوسِت گرانقدر

 عروسی اش در دوست دارم و بسیار آرین جان را من» فرمود: ستادبا شادمانی گفت که ا و آمد باز او برایش برساند.

  «گیرم. سهم می گو بدون گفت و

 ستاد نیامد....د ولی اش ردا انتظاِر ما طوالنیــف

ل معمو  طبقِ  که آشپز دیشب ساعِت شِش شام هنگامی» :گفت که دوستی به من نزدیک شد و بود ساعت دوازدهٔ ظهر

 را تهیه کند مردی ستادا نوش ورد وهای خ ضرورت شنبه برخی از تا برای روز جمعه و رفته بود پنجشنبه ها بازار

مرمی  نامرد خوب است بگویم آن یا آن مرد کرده است و خودش باز ستاد دروازه راا زنِگ دروازه را فشرده است و

ل دیگری قات باغِ بورد سرک ناصر در است و ردهک اختیار رارف خالی و سینهٔ دردمنِد او در را کوِف خودینهای کلش

  «رفته است. درود بخ ه وبه مرمی بست را

 تلخ شد. من بسیار شادمانیی عروسی بر جنازه رفتم و برای ادای نمازِ  آورده بود را که این خبر شخصی ن بام

گوشه  بود من در روشن نموده با پرتِو جمال خانهٔ دوم خویش را یعنی سیزدهم فبروری که عروِس ما فردای آن روز

کاغذی می  بر خوانید می شتپایاِن این یاددا که در شعری را ستاد اشک می ریختم ومرِگ دردناِک ا ای به خاطرِ 

 نوشتم.

 .تا هستم چنین خواهد بود شده است و هم ثبت خاطرهٔ من با سالگرد قتل مجروح در آن عروسی و اکنون سالگردِ 

 است. نوشته بودم عقاِب مغرور آن روز عنوان شعری که در
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مجلسی که به  در خود رگِ م یک هفته پیش از و ُکشند را می خوب می فهمید که او اِب مغرور کوه های ُکنراین ُعق

رگ مرا به م» گفته بود: کنارش حاضر بودم میزی که من در بر دایر شده بود نمایندهٔ فرهنگی امریکا وداع با خاطر

 تیرهای رور باُعقاب مغ آری ولی من سنگر را رها نمی کنم. تهدید می کنند

را برای  دو دها پرستان هراژ او شاهکاری است که اژدها پرستی و «اژدهای خودی»ولی  پا افتاد دوز از جگر

 همیشه محکوم کرده است.

 

 مغرور ابقع

 اِم استبداد رفتک آن در ر ازـدیگ ېاختر    َعَجب بیداد رفت فرهنگ دانش واِر ـبـت بر

 ستاد رفترِت ال حضـفـساقیی تردسِت مح    اِن ادبُخمست ز ازـیرـبـم لاــهٔ او جخامـ

 هٔ شمشاد رفتشاخـ وا ازـوشنـدلیِب خعن    داِن او بشکست رنِگ زنـدگیِب خنـل رـب

 رفت اداز بیستوِن معرفت فره حیف اگر    ارق اژدهـبه ف هٔ همتتیشری کوفت ُعم

 ا آزاد رفتم ُگلشِن ویرانِ  سرو ازهمچو     سرمست بود نَیبانِگ  از «نیمه شب رهنََوردِ »

 رزاد رفتآَوَرد صاحبدل فه شوَرش تا ب    بود ادهوا افتن چنگ از« بیخودی دیارِ »در

 رفت فریاد ـُرپ آهنگ و ستیز و اررم پیکگ    ودیو خـبا دی« صاحبدِل دیوانه» الهسا

 رفت ون نمود وشادازخ خودرا آبدار غِ تی    بکوفت ردی سربه م تعُصب را« رایُکب مارِ »

 رفت د آباداِر مسِت سعبرود ری دروهگَ     خجسته عاقبت و ازآغده رخنآن ف از وه!

 زاد رفتـبه و امیاِر جـدی اززِد هیگل ن    ام غربج شرق افگند اندر بادهٔ پُر زور

 اد رفتم  ـیان حَ ـوتکسَوِت الهــ رفت اندر    ولویبانِگ م ودب نِس شب های تارشمو

 َرد بنیاد رفتـرِد خِ ــم لَسوِف شاعـر وفیَ      ودب« داِد عشقبام»دیارِ  از« سبز پوشی»

 د آیـا می توان ازیــــاد رفتدهٔ جاویـــزن     تیغِ کین شد از ولمقت ت غم مجروح اگرنیس

 مرگ امِ که تاهنگې اِب مغرورُعقای خوش آن 

 دیشهٔ فرعــــون وهم َشــــد اد رفتفارغ ازانـ
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