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 یسخن زبان در  نیریشاعر ش اریاستاد شهر یعاشق داستان
 

چاکش بود، در رسانه ها  نهیعاشق س یزمان کی اریکه استاد شهر یبنام پری، سه هفته قبل خبر وفات خانم دو
 کرده بودم، به نشر برسانم. هینوشته را که مدتها قبل ته نیگرفتم ا میخبر تصم نیا دنیپخش شد. با شن

نمودم با استفاده از همه  یقلم سع نیوجود دارد، اما ا یمتفاوت یداستانها ار،یشهر یچند در مورد قصهٔ عاشق هر
مورد توجه دوستان قرار  دی. اممینما یگردآور نجایمورد نگارش قرار گرفته، در شترینوشته ها، آنچه را که ب

 :ردیگ
 

تولد  زیدر تبر یشمس یهجر 1۲۸۳در سال  اریمتخلص به شهر یزیبهجت تبر نیمحمد حس دیاستاد س نامش
 و از دانشمندان و اهل ادب بود. زیدرجه اول تبر یشده و پدرش از وکال

 ل،یپس از پنج سال تحص ده،یبه فاکولتهٔ طب شامل شد اما آنرا به آخر نرسان یثانو ماتیپس از اتمام تعل اریشهر
 وفات نمود. زیتبر هـ ش در 1۳۶۷اش، فاکولته را ترک نمود و باالخره در سال  یاز اخذ شهادتنامهٔ داکتر شیپ

 :اریشهر یداستان عاشق شرح
 یبه اصرار پدرش در رشتهٔ طب ثبت نام کرد و برا د،یرسان انیرا به پا یدورهٔ ثانو نکهیپس از ا اریشهر

اتاق را  نیکرد. صاحب خانه که ا هیمحل درس اش کرا یکیدر نزد یبتواند، اتاق یدگیرس شیبه درس ها نکهیا
در آن منزل، با  یمردمان نظام آمدبا رفت و  اریبود و شهر یافسر نظام کیداده بود  هیبه کرا اریبه شهر

از  افتنیبود که اهل ذوق و هنر بود و با اطالع  یافسر نظام کیاشخاص  نیاز ا یکیآشنا شد.  یادیاشخاص ز
 اریاش به شهر یخواند، عالقمند یخبر شد او طب م نکهیو پس از ا دیبا او عالقمند گرد ار،یشهر یطبع شعر

 . دیکه در خانه به دختر جوانش درس بدهد و او را کمک نما دو از او خواهش کر دیدو برابر گرد
با قد و قامت بلند  ییبایدر اتاق درس در خانهٔ افسر منتظر بود که ناگهان دختر ز س،یدر روز اول تدر اریشهر

جواب سالم  ریخشک ساخت و با چشمان متح شیرا بجا اریاول شهر دارید نیوارد اتاق شد و سالم کرد. ا
 اریشهر ینشسته بود. دست و پا شیودر روبر نکیا دید یم شیاهایدر رو شهیرا که او هم یدختر راداد. دختر

 .دیرسان انیانداخته بود، درس اول دختر را به پا نییسرش را پا کهیو او با آواز لرزان و در حال دیلرز یم
او  االتشیدانست اما در خ ینام دختر را نم کهیپس از روزها در حال اریشد، شهر یتکرار م یدرس ده جلسات
 ینسبت به پر زین اریشد، عشق و عالقهٔ شهر یتکرار م سینام نهاده بود. به هر اندازه که جلسات تدر یرا پر

عاشق او شده و  زین یکه پر افتیدر یزودکرد که او هم ب یاریمورد  نیدر ا اری. بخت با شهردیگرد یم شتریب
 دوستش دارد.

 اریشهر یشد که در ختم درس ها نیو قرار بر ا افتندیموضوع اطالع  نیاز ا یپدر و مادر پر یپس از چند 
 کرد... یصدا م یتا آخر اورا پر اریشهر یبود ول «ایثر» یپر یهردو باهم نامزد شوند. نام اصل

 دایکرده ام پ یکرده در آفاق و ماه ینگاه
 دایکرده ام پ ینگاه نیماه و روشن بروشن  چه
 

 که دارم کور خواهد شد یخلق هر راه یسو به
 ....دایکرده ام پ یراه شیخو یاز دل با خدا که

 شمیندین ایاز غم دن «ارایشهر»پس  نیا از
 دایکرده ام پ یخود پناه ریچون آغوش پ که

 

از افسران  یکیبا  یکه پر افتیدر یکروزیرا آغاز نهاد و او  یگرید یباز اریبا شهر ،یپس از زمان یزندگ
از  یبه وساطت مادر پر یکردند ول یزندان یرا هم به بهانه ا ارینامزد شد و بعداً ازدواج نمود. شهر ینظام

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_dastane_aashiqi_shahryaar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_dastane_aashiqi_shahryaar.pdf


  
 

 

 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

گردد که از وفات  یم شتریب یوقت وا یشانیحالت پر نیکردند. در ا شیشکنجه و آزارش صرفنظر نموده رها
 شود. یخبر م اریشه ابوالقاسم زشیعز اریدوست بس

 
 که به ُرخ، اشک حسرتم بَدوانَد یمسافر

 تحمل بار فراق او نتواند دلم
 

 ندیآتشم بنشاند چو با کسان بنش در
 که آتشم بنشاند ندیمن ننش کنار

 
 دلشدگان را دهیخون که براند، ز د یجو چه

 ماه نو سفر من، سمند ناز براند چو
 

 من؟ که ز هجران امیماه من که رساند پ به
 به من برساند یمرا جان، خود دهیلب رس به

 
 پرداز هیکه ساز قاف نیمن، ب ی نهیس بسوز
 دل شکسته نخواند ر،یگره گ ینا ینوا

 
 خندان یکه آن شکوفه  ن؟یدل خون یا ینال چه

 شکسته بال نداند ن  یمرغ حز زبان
 

 نیزند پر، بدان هوا که نگار نهیبه س دلم
 بپراند یکبوتر د،یبنوس یکتابت

 
 ندانم چیآفتاب وال جز غمام ه من

 همه داند نیا دیکه خود همه دان است با یمه
 

 یبگو به ابر بهار یدیهر چمن که رس به
 من بفشاند ادیبه  یتو اشک یپا شیپ که

 
 از غم هجران «اریشهر»وصل اگر نرهم  به

 برهاند؟ یمرگ که ما را ز زندگ کجاست
 

پس  یپدر به خراسان رفت ول نیبر روانش وارد کرد، او پس از ختم مراسم تدف یضربهٔ بزرگ زیپدرش ن فوت
به زنده ماندنش نمانده بود،  دیچنانچه کم کم ام دیگرد یم شتریروز بروز ب شیماریشد. ب ماریب یاز مدت

 از شفاخانه ها بسترش نمودند... یکیاورا  به تهران آوردند و در  فیحالت آشفته و اندام نح دنیدوستانش با د
طبق معمول  کروزیآمده بود.  دیپد یاش بهبود نسب یدر وضع صح کهیرا در شفاخانه بستر بود، در حال مدتها

خود غرق بود که احساس کرد  االتیکرد و در خ یداخل شفاخانه مات و مبهوت نگاه م یبطرف درخت ها
. مات و مبهوت دیستاده دیسرش ا یرا باال یبرگرداند، پر یاست. سرش را به آرام ستادهیسرش ا یباال یکس

را که  ییوفای. آن بندیب یسال او را م نهمهیباور کند که بعد از ا توانستیشده بود، نم رهیبه چهره اش خ
 یرا برگرداند ول شیبود. خواست رو دهیاز دست داده بود و رنجها کش یرا در زندگ زهایچ یلیبخاطرش خ
در دلش خانه دارد، لبخند  یکه هنوز هم عشق پر دید یولکند و از خودش براند  نشینفر خواستینتوانست، م

 نیاست که در هم اریمعروف استاد شهر اریپارچه شعر بس نیاش را از هم کشود، ا دهیزد و لبان خشک یرنگیب
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 تیدان از محبوبادب دوستان و هنرمن انیآنرا سرود و به نسبت حساس بودنش در م یروز مالقاتش با پر
 برخوردار است:  یخاص

 حاال چرا
 حاال   چرا   یجانم   به   قربانت   ول   یآمد
 وفا  حاال  که  من  افتاده  ام  از پا چرا یب

 یو  بعد  از  مرگ   سهراب   آمد  یینوشدارو
 راـــاال چـح یخواست یزودتر م نیسنگدل  ا

 ستیتو  ن  یما  را  مهلت  امروز  و  فردا  عمر
 چرا امروز  مهمان  توام  فردا  کیمن  که  

 میداده ا    یما    به    ناز    تو    جوان    ناینازن
 چرابا  جوانان  نازکن   با   ما   اکنون  گرید
 اعتبار   یکوته   ب   یعمرها   نیکه   با   ا  وه

 چرا دایش یهمه غافل شدن از چون من نیا
 افکنده بود ریفرهادم به پرسش سر به ز شور

 راـجواب  تلخ سرباال   چ    نیریلب    ش    یا
 درتوچشم من نخفت کدمیشب هجران که  یا
 قدر  با  بخت  خواب  الود  من   الال   چرا  نیا

 کند یم شانیچون جمع مشتاقان پر آسمان
 چرا   اید  زهم   دنـــپاش یدر  شگفتم  من  نم

 نیبلبل   طبع   حز   یخزان  هجر   گل  ا  در
 ا   چراــبود    غوغ   یادارـــشرط   وف   یخامش
 سفر  یکرد یخود  نم  بیحب یب  «ارایشهر»

 ها    چراــــتن    یرویم   امتیسفر   راه   ق   نیا
 

 یکدورت را م یلکه ها نیآخر کهییاشک ها ختندیر یشان اشک م یهردو یو پر اریشهر دارید نیا در
 شست.
بعد از کشته شدن  یکرد. پر یم تیشان حکا گریکدیپرمشقت و سخت  یشان از زندگ یهردو یها چهره

 یپر یکشد و شوهر دوم یازدواج هم طول نم نیا یازدواج کرده بود ول یگریاش  با شخص د یشوهر اول
 شود. یم وهیبار دوم ب یکند و او برا یرا ترک م ایدن زین

از شفاخانه  نکهیشد تا ا یروزبروز بهتر م اریآمد، حال شهر اریبار به مالقات شهر نیچند یاز آن پر بعد
 یمشغول مرتب کردن خانه اش بود که صدا کروزیگرفت.  هیبکرا یژاله خانه ا ابانیمرخصش کردند و در خ

 کهیداخل خانه شد و درحال فسردهو ا نیبود با چهرهٔ غمگ یزنگ دروازه اش بلند شد، دروازه را باز کرد، پر
خواهم همسر تو باشم. اشک از چشمان  یم یگفت اگر قبول دار اریبود به شهر یاشک از چشمانش جار

توانست به  یم یرنج و مشقت چه جواب نهمهیهمه سال و پس از تحمل ا نیشد، بعد از ا ریسراز زین اریشهر
 بدهد؟ یپر

 لب زمزمه کرد: ریخواجه حافظ را ز شعر
 که با من هرچه کرد آن آشنا کرد  -هرگز ننالم   گانگانیاز ب من

مورد فکر کند. هر قدر با خود فکر و دعوا کرد، خودرا در  نیمهلت خواست تا درا یمدت یاز پر اریشهر
بر قلب  نهیاز کدورت و ک ییهنوز لکه ها دیکه چرا؟ شا دانستیکرده  نتوانست، نم یراض یازدواج با پر

 یجارخورده بود، هنوز هم خون  یپر ییوفایاز ب اریقلب شهر کهییاز زخمها دیکرد، شا یم ینیسنگ اریشهر
 بود.  دهیبود و طبع حساسش سخت صدمه د

 یناله ناکام
 ترک   که   ترک   تو  ستمگر   کردم  یا  برو
 تو من سر کردم یاز ان عمر که در پا فیح
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 تو   با   ما   و   وفا   با   دگران  مانیو  پ  عهد
 تو  باور کردم یم هاـــــساده  دل من  که قس

 خدا  کافر  اگر  بود  به   رحم   امده   بود  به
 ر کردمــتو کاف  شیزان  همه  ناله  که  من پ

 اریو د اریو  من  از    اریهمسر  اغ  یشد  تو
 گشتم  اواره  و  ترک  سر  و  همسر   کردم

 یدان   یترا   ک   باستیسر   بالش   د    ریز
 بستر  کردم  هیکه  من  از  خار  و  خس  باد

 ستیبه  حال  دل   من   زار   گر  واریو  د  در
 خود  سر     کردم   یهر   کجا   ناله   ناکام

 یگوش  فلک  نشنود  افغان کس نیاز ا پس
 و  فغان  کر  کردم  ادیگوش  ز فر  نیکه من ا

 حلقه به در یکه زن یدیبسا شب به ام یا
 کردم حلقه  صفت   دوخته   بر   در   را  دهید

 کرد  چو   خاکم   پامالبه   جفا        ارایشهر
 کردم رــان  که  من  خاک  رهش را به سر افس

 

از آن  اریبود که شهر یو نامتناه  یدختر نه بلکه عشق واقع کیاز همان ابتدا، عشق به  یعشق پر دیشا و
گذشت که او را از ازدواج با  یچه م اریخبر نداشت. به هر حال معلوم نبود که در دل غمناک و اندوهبار شهر

 (انیاندوهبار ترک کرد. )پا یاو را با دل یداشت و پر یاش باز م یپر
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