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 علی طھماسبی 

  حميد بھشتی: فرستنده
   ٢٠١٨ مارچ ١۵

  

 تفرصت شمار صحبنوروز 

  
آنگاه ھر كالم كه از . گذارد ید را ھم پشت سر مور داويآھنگش مزام  شود، ضربئی كه به دوست داشتن، ھوایقلب آدم

  .نديآفر ی كوبان در دل غوغا مید، رقص كنان و پايايتو ب

 :مھربان

رابطه روشن كه چراغ  نيست كه آن كالم چه باشد، ھميمھم ن. شود ی از دوست زنده می است، با كالمیبيآدم موجود غر

  . كه باشدیا ، به ھر بھانهیا ، خط نوشتهی، اشارتیاميبماند، با ھر پ

 یا ھمان ھنگام كه خداوند با كلمه. ھا بوده باشد گونه نينش ھم ھميا ھمان داستان آفرين، يد نوروز نخستيشا

  .دين عالم را آفري و مھر ائیروشنا جنس از

  ددار شي خداوند جان گرفت و بۀالن ھمدۀن افسرده و خاموش، با ھمان كلميزم

قرار  ی آوازخوان و بۀدن آغاز كرد، پرندياه شد و روئيا شد، ابر شد، باران شد، بھار شد، گيم شد، موج دري که نسیا  كلمه

  .عاشق شد. آدم شد. شد

  .كند ی و عاشق مدھد یماند كه خاك را ھم جان م ی مثل نگاه تو میستند، گاھيشه ھم با گفت و صوت نيھا ھم كلمه

  ؟چ نبوديادت ھست كه در آغاز ھي
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  . به مھریا  بوسهیت، نه سوداي به تھنی ترنم ساز ، نهی به آشتی بود، نه دستی دوست  بهینه نگاھ

  .چ نبود مگر سنگستانی عبوس و خاموشيھ

  .م بخواندياھايكه تو را به رؤ آن یكرد ب ی و آفتاب غروب مكه تو را نشانم دھد آن یكرد ب یآفتاب طلوع م 

سند، ھمه مثل ھم ينو یم ھرساله مي در تقوز كهي، من و زمستان و بھار و تابستان و پائئیايكه تو ب ش از آني من، پۀمحبوب

 بود یا نگاھت از جنس آن صاعقه. یدانستم، كه تو آمد ی نوروز را نمیھنوز معنا. م، ھمه سنگ و سرد و خاموشيبود

  .تاب كرد ید و بين بخشنا را جاي سخت سیھا كه صخره

برق نگاه تو، شرمگين از  دم، ھمه دريتراش یھوده ميل بيك دليھزار و » بودن« برای ،ئیايكه تو ب ش از آنيپ

افتم ي تازه یليدل و من . ح است ھواي بھار است، كه مس، كه نوروز آمده، كهیا ِوارگی خويش گريختند كه تو آمده تھی

  . رایعاشق.  و ترانه رایخوان را، غزلدن يرا، روئ» ھستن«را، » بودن«

  ن مۀمحبوب

د يشا .هافتيام نيار گره ناگشوده و زخم التي بس،اندرون باست، اما با ھزار آشوب و افسوس بهيران زيات ھمچون ا رخساره

خته تا در ينگم تو را برايھا  قصهید بانويشا. كند یگانه ميدھد و  یوند ميھنم را به ھم پيانه ھست كه تو و مي در میراز

  .نميقرار او را بب یِآشوب نگاه تو جان ب

  ؟ای ھنم بودهير ميكو ِ گمنامیھا ِشناسی؟ زائز كعبه ھايم ايران را می  من، تو بانوی قصهۀراستی محبوب

 برده یاو را در بازارھا: د؟ و شما مردان، زنان، جوانانيشناس یران را ميش اي خویبانو: ھنمي دختران میشما ا 

  ؟ديا دهي فرزندانش شنی او را از اسارت و تباھیھا د؟ ضجهيآور یاد مي بغداد و بلخ و بخارا به یشفرو

 دور، ھنوز در جانش فرو ننشسته كه یھا ِ مھاجمان قرنیروزياد پين فريھا و طن  اسبۀكوب رھا، سمي چكاچك شمشیصدا

  .شود یِتاب امروز شما م یباز نگران و ب

ده و گل به دامن آورده ي كه به دل دارد، سبز پوشی رنج و اندوھۀ زدوده، با ھمه غبار از چھرمان،يھا  قصهیاكنون بانو

 كه فقر و دروغ و زندان و ئیآرزو گر، و بهي دین فرا خوانده به نوروزين سرزميش را از سرتاسر ايو فرزندان خو

  . در آن مبادیدشمن

    :مھربان

ز ئيم، غروب پاي كه دوستشان داریز بامداد بھاريانگ  دلیھا مگر دشت. اق و اندوه استياز تو و نوروز، سھم من، اشت

  ؟اورديار، رفتن و نماندن و فراق را به خاطر نيدار و صحبت يست كه به ھنگام ديآورند؟ ك یاد نميرا به 

نوروز ھم » دنيھم رس گر نتوان بهيم، ديچون بگذر «ست،يانه ني در میزمانه شتاب دارد به رفتن ما، فرصت چندان

  . به مھریا ت و بوسهي به تھنی، ترنم سازیآشت  بهی، دستی به ھمدلی كالمیماند مگر برا یمنتظر نم

  

  نيدــگر نتوان به ھم رســـون بگذريم ديــچ    لفرصت شمار صحبت کز اين دو راه منز

  ١٣٩۴ ]حوت[اسفند
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