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آشرّظ ّ ًاُیس

این آذر است که با قلم من به شما حکایت میکند.
یکی از روز های تابستان بود .من به دیدن دوست عزیزم آذر  ٬به منزلش که در وست آیلند مونتلایر است  ٬رفته بودم .ما در باغچ ٔه
پشت خانه ٬که پر از گل ها و بوته های رنگارنگ و خوشبو بود  ٬نشسته و چایی ٬که خواهر مهربانش دل آرام برای ما دم کرده بود ٬
مینوشیدیم .بعد از احوال پرسی و یاد از دوستان  ٬از من پرسید " :دوست عزیز  ٬کدام شعری در این اوآخر نسروده ای؟" گفتم از
آخرین دیدار ما تا به حال  ٬نی .گفت" :پس لطف کن و خاطر این دوست بیمارت را  ٬با خواندن غزلی از این کتاب  ٬شاد کن ".کتابی
را که گلچینی از غزلیات دری و پشتو بود به من داد .آنرا بازنمودم .نظرم به شعر زیبای عنصری افتاد .آغاز به خواندن نمودم:

تاز ًْرّزی ُوی زر تْضتاى تتگر غْز
تا ز صٌعع ُر زرذتی لعثتی زیگر غْز
هنوز فرد دوم را نخوانده بودم ٬متوجه شدم که حالت آذر دگرگون شده .میکوشید احساسات اش را از من پنهان کند .اما به قول حافظ٬

ؼواز تْز اغک ّ عیاى کرز راز اّ
از او پرسیدم که چه شده؟
گفت:

یاز ایام جْاًی زًسٍ غس
زذن ُای کٌَِٔ زل تازٍ غس
لصَٔ ًاُیس ّ تلد آهس تَ یاز
صحٌَٔ آى رّز تلد آهس تَ یاز

باز پرسیدم .کدام بود آن قص ٔه بلخ و چه بود آن صحن ٔه تلخ؟
گفت ای دوست٬

آ ّ تٌػیي تا کَ از جْر زهاى
تا تْ گْین یک زّ ضَ راز ًِاى
در آن ایام٬

هي جْاى غْخ تْزم زر هسار*
هطت ّ هسُْظ ّ هریس چٌگ ّ تار
عاشق بودم و

هیپرضتیسم تسل ًاُیس را
هیگػْزم تا ذیالع زیس را
اّ اًاُیتا ّ هي ُاهْى اّ
اّ تَ هي لیال ّ هي هجٌْى اّ
از زیبایی او چه گویم که

زلؿ اّ تْزی تطاى هػک تر
طرٍ ُایع چٌگ چٌگ ّ ضر تَ ضر
ذن تر اترّیع زتاى ؼوسٍ زاغت
راز ُار زر پرزٍ ُای تطتَ زاغت
ذٌسٍٔ لعلع تطاى زرز گل
چػوِایع پیالَٔ صِثا ّ هل
تیر هژگاًع پیام ًاز تْز
زل تَ پیػع صیس ذْظ پرّاز تْز
او چنان تاثیری باالی من داشت که

ُر ًظر چْى هیٌوْزی ضْی هي
غا ز هیگػتی پریػاى ذْی هي
کی تْاًطتی جوالع را ًسیس
زر رلاتت هاٍ گػتی ًاپسیس
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آذر از خوبی های ناهید گفت و گفت و بالخره آهی کشیده خاموش شد .بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد:

یاز زارم آى غة تاریک را
آى ضراب ّصلت ًسزیک را
از زّ چػون ذْاب ّ راحت رـتَ تْز
صثر ّ طالت تار ذْز را تطتَ تْز
هٌتظر تْزم کَ هِر ًْرترع
للَٔ پاهیر* ضازز آشرذع
ّ از عرّش رّز زر ّلت جلْش
هژزٍٔ آیس ز گلثاًگ ذرّش
آى غة ًْرّز تْز ّ ُر جْاى
آرزّ هیپرّریس اًسر ًِاى
للة هي اهیس ّصل یار زاغت
تاذْزظ اًسیػَ ُا تطیار زاغت
عِس تر آى تطتَ تْزم تا تَ اّ
زل گػاین راز گْین رّترّ
للة ریػن هایل اظِار عػك
تر زتاًن ًؽؤَ الرار عػك
آن چه شبی بود٬

لحظَ ُا چْى ضال ُا تْزی زراز
زل زرّى ضیٌَ هیکرزی گساز

در آن لحظاتی که

ؼرق تْزم زر گلطتاى ذیال
ًمع هیکرزم تَ هَ اّ را جوال
که

ًاگِاى زر غِرؼْؼا غس تلٌس
آز زهیي گْیی ؼریْی تا پرًس
لرزٍ زر کْى ّ هکاى آؼاز غس
للة ٌُسّکع* تْ گْیی تاز غس
آًچٌاى جٌثیس کٍْ ّ زغت تلد
کآى غة زلرْاٍ تر ها کرز تلد
از جای خواب یک قد پریدم و

ترک گفتن تطتر ذْز تا غتاب
چػن حیراى ّ زل پر اضطراب
ًام یسزاى ترزم ّ کرزم زعا
تا کَ اّ ًاُیس را تاغس پٌاٍ
زر زلن غْری عجیثی رذٌَ کرز
ُجر آى زلسار کاهن تػٌَ کرز
غْق زیسارظ هرا تیتاب کرز
ـکر احْالع ذیال ایجاز کرز
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از خود بی خود شده و از کلب ٔه لرزانم که در حال غلتیدن بود به شتاب برآمدم

پا ترٌَُ راُی کْیع غسم
ذْاضتار زیسى رّیع غسم
یک زّ ضَ ـرضٌگ چْى گػتن رّاى
ّحػتی زیسم کَ ًتْاًن تیاى
ًالَ ّ چیػ ـؽاى تار تار
هیػٌیسم از ُوَ کٌج ّ کٌار
ذاک گْیی تػٌَٔ ذْى گػتَ تْز
هرگ گْیی لصس غثرْى کرزٍ تْز
غِر زر چٌگال زیْاى ُراش
للة ُا پر از غکطت ّ زرز یاش
وحشت و ترس به انداز ٔه بود که

کص ًوی پرضیس احْال کطی
چًْکَ ُرکص زاغت جٌجالی تطی
لحظ ٔه چشم بستم و

زر زل ذْز آرزّ کرزم کَ تا
زلثر هي زّر تاغس ز ایي تال
تص کَ غِر تلد ّیراى گػتَ تْز
ُر چَ هیسیسم تَ هي تیگاًَ تْز
تْز ُر جا تاغ ّ راغ ّ ذاًَ ای
تْزٍ ذاکی تْز زر ّیراًَ ای
من نفس سوخته
و ِن

زر تالظ یار تْزم ذْار ّ زار
زل پر از اهیس ّ غْق ّ اًتظار
هی زّیسم تِر اّ زیْاًَ ّار
هی ًِازم پای ذْز تر ضٌگ ّ ذار
پای ُاین ؼرلَ زر ذْى گػتَ تْز
چػن ُاین رّز جیحْى گػتَ تْز
بعد از تالش بسیار

چْى رضیسم تر ضر کاغاًَ اظ
تر زهیي ُوْار زیسم ذاًَ اظ
چػن حیراًن تَ پالیسى گرـت
زضت ّ پاُاین تَ لرزیسى گرـت
ُر طرؾ ًاُیس! هیکرزم صسا
رّح گْیی از تٌن هیػس جسا
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ناگهان٬
آهی و

ًاگِاى از گْغَٔ آّاز غس
ًالَٔ زر غة طٌیي اًساز
جطن لرزاى ٬پای ؼلتاى ٬زل کثاب
رّ تَ ضْی ًالَ کرزم تا غتاب
لاهت رعٌای اّ زیسم تَ ذاک
زیسٍ ام پر اغک گػت ّ ضیٌَ چاک
زر هیاى ضٌگ ّ چْب ّ ذاک ّ گل
هی تپیس از زرز آى آراِم زل
تعس چٌسیي ًالَ اّ ذاهْظ غس
زرز ؼالة گػت ّ اّ تیِْظ غس

رفتم او را در آغوش گرفتم و

در آن لحظه٬
کوشیدم جواب بدهم .نتوانستم.
او مرا نشناخت.
مرا به پیش خود خواند و

ای بیگان ٔه مهربان٬
او گریه کنان گفت:

زآى ذراتَ جطن رًجْرظ تسّظ
ترزم ّ جطتن یکی کٌج ذوْظ
رّی ّ زضتاًع تػطتن تآب گرم
زیر ضر اّ را ًِازم پػن ًرم
زیسٍ تر رذطار آى هاٍ زّذتن
غعلَٔ اهیس زل اـرّذتن
چػن تگػْز ّ تَ هي آّاز زاز
هرغ زل زر ضیٌَ ام پرّاز

( کیستی ؟)

ظلوت غة تْز رّین را ًسیس
زر ذیال ذْز هرا تیگاًَ زیس
گفت زارم ذْاُػی زر ّلت هرگ
کَ آـتن زز غعلَ زر زیْاى ّ ترگ
عاغمی زارم کَ ًاهع آشر اضت
زر هیاى ذْترّیاى اذتر اضت
پِلْاى ّ تسکع* ّ گرزى ـراز
ذْظ کالم ّ هِرتاى ّ ذْغٌْاز
عػك اّ تطکیي ّ آرام هي اضت
ّصل اّ اهیس ّ ارهاى هي اضت
اّ ًویساًس کَ هي هی پرّرم
عػك اّ زر ضیٌَ ّ جاى ّ تٌن
هي ًویرْاُن کَ از زرزم ذثر
زر ذیال یار هي هاًس اثر
ّعسٍ کي کَ احْال زار هرگ هي
ّ ایي تپیسى ُا ّ زرز ّ رًج هي
ُوچْ جطون تی ًفص زر زیر ذاک
زـي گرزز تا اتس اضرار ًاک
ُرگس از هي یاز ّ اظِاری هکي
لصَٔ هي پیع اؼیاری هکي
ایي تگفت ّ از ضرغک اظ لطرٍ ای
ُوچْ غثٌن از گل ًْرضتَ ای
تر زهیي از گًَْٔ ًرهع چکیس
ضرتَٔ للة اظ ز تي غس ًاپسیس
چْى تسیسم ضْی اّ جاى زازٍ تْز
رّح پاک ذْز تَ یسزاى زازٍ تْز
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یار در آغوشم جان داد و من بیچار ٔه بد بخت ٬هیچ چیز از دستم برنیامد.

از ًِازم آٍ ضرزی غس تلٌس
ًا اهیسی للة هي از ضیٌَ کٌس
رّی ضْی آضواى کرزم ز ذػن
تا زل صس پارٍ ّ اغکن تَ چػن
غکٍْ ُا کرزم ز ظلن رّزگار
ذٌسٍ ُا تر رحوت پرّرزگار
گریَ کرزم ًالَ کرزم زار زار
یاز از ًاُیس کرزم تار تار
زرز آى غة ًْر چػواى رتْز
رًگ ّ زیثایی تْضتاًن رتْز
تعس از آى غة کْر ّ ًاتیٌا غسم
زر هیاى عاغماى رضْا غسم
جای للثن ضٌگ ذارا ذاًَ کرز
عػك ؼایة گػت ّ ًفرت الًَ کرز
آًچَ از هي تْز از هطتی ّ غْر
گػت تا احطاش ًاکاهن تگْر . . .
بعد از شرح این قصه آذر سکوت کرد و من هم چیزی دیگر نپرسیدم .برای چند لحظه  ٬هر دوی ما در خاموشی همسفر و همراز
شدیم .او آهسته سر خود را بروی بالش بسترش گذاشت و آهی سردی از سینه کشید .شاید این حرکت او خواهشی محترمان ٔه بود تا
من او را تنها بگزارم .من برخاسته پیشانی اش را آهسته بوسیدم و او را با خاطراتش تنها گذاشتم.

-------------------------------------------------------------------------

پاّرلی ُا:
*هسار :هسار غریؿ ٬تلد
*ٌُسّکع :کٍْ ٌُسّکع
*تسکع :چاپٌساز ٬کطی کَ ّرزظ تسکػی هیکٌس )(Buzkashi
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