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 16/06/2017                  م. اسحاق نگارگر

 پیری به پیشواز
 

 پاهایش دیگر توانایی آن جست و چند روز پیش خانمی که تازه در دهلیز پیری گام نهاده است و

 بارۀ پیری سید که شعری دررتیلفون از من می پ جوانی را ندارد در مانند روزگار خیز های آهو

  نسروده ام. 

 آستانۀ پیری قرار داشتم چیزی در زده سال پیش از امروز یعنی آنگاه که خود درن برایش گفتم:

 ر ویک فایدۀ پیری این است که س با پیری اُنس گرفته ام و بارۀ پیری گفته بودم ولی حاال دیگر

های جوانی گذشته است مبادا که پیرانه سر  که فُرصت هوس من نهیب می زند ریِش سپید بر

 :به همین دلیل با خود می گویم که م جوانی کنی وشر اسبدون احس

  
  

 روح" سوهانبَُود  پیران جوانان را "صحبت
 

نی در امان نگاه می دارم. چون های جوا چنگ هوس گریبان را از تا می توانم از صحبت جوانان کناره می گیرم و

 م ورآسال این خانم حرفی به میان نمی  سن و نام و من از ّری است که به آسانی بروزش نمی دهندسن خانم ها س

 اما می دانم که جوانان نباید چنین شعر را بپسندند و و این جا برایش می نگارم  مورد پیری گفته ام در آنچه را در

واضع ت پیری کسب کرده اند که شکستگی و جوانی خصلت یا در آن خانم پیر شده اند و خانم ها هم اگر بپسندند یا مانند

 چنانکه ابن یمین فریومدی گفته است: نان صفتی بسیار خوب است. جوا در
 

 تن گرم ندارد دارد و انرگزیرا که  نادان ن جامۀ چرمین شمرم صحبتچو

 شرم ندارد ند وی که جوانی کُــرـیـپ یک بترت نیـز بگویم که چه باشد نـزی
 

ه سال قبل زدستایش. عنوان آنچه من ن خوردر  لق نیکو وخجوانان  آری جوانی از پیران شرم است ولی پیری از

 دهلیز پیری شده است شعر اینک که آن خانم دور از خانم های دیگر تازه وارد پیری( بود و سروده بودم )به پیشواز

 یادداشت می کنم. اینجا برایش در پیری را به پیشواز

 

 پیری زبه پیشوا

 ی امان پیریـرد بـرا بُ ـتند م یلـو سـچ  ضعف، تـنـم داد ناگهـان پیری تبه دس
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 2از 2

 باغبان پیری دـگردی و دـزان شــن خـمـچ  رده و اینکجـــــوانم فس عبطـ بهــــار

 مرا می کند کمان پیری رـیـکنون که ت  جوانی چه قصه خواهم کرد شوقو  رز شو

 پیریـــده داستان ُغـصــۀ آینــ و ج ــرن ز  دلــم همی خـــــــواند به گوش شبی دراز

 رم داده ارمغان پیریــکه زهـــــر در َشکَ   پیــکرم در چنگ گریبانت گرفتــــــه اس

 بان پیریـن گشت پاسم بر تن کنون که  فلک چون رهانمش هیهات؟ دزد دست ز

 ریمرا زار و خونچکان پی کلک کرد که  ـه ام کشد آخـــرنجـرپـام ز سچــــــه انـتـق

 یداشت کهکشان پیر ز عجبـستاره ری  غـلـتـاِن مـن همه ای وای! رـوهــود گرب

 د جوان پیری؟مگـر دوباره مرا می کن  وس نمی رویده زلـم ُجـد ه الله زارـب

 کاروان پیری ـن گشت وکه اطدلـم ربـ  ـم گـم شُــده افسانه از کفـــلـافـق رزاهـ

 نم کرد امتحان پیــــــریـاز وطبه دوری   ا بـود زنــدگی اماه زـادثاگــــرچـه حـ

 زان پیریـز همین خدگر ُجـ نداشت فصـل  ارم رفتـِم پایـیـز و نوبهـوسـد مـرسی
 

 سوزن بزنم و مسر انگشتشکر مجبور بودم بر  بدین موضوع است که به دلیل مرض خونچکان اشاره کلک زار و

 رنگارگـ 19/04/2016وجود در خون را دریابم. م مقدار شکر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


