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تو پیری و دلت خواهد جوانتر
جوان البته می خواهد جوانتر
» یغمائی «

عتبی مؤرخ معروف و مصنف تاریخ یمینی حکایت کرده است که زنی زیبا را دیدم واز زیبائی
او خوشم آمد پرسیدم :
آیا شوهر داری؟
گفت  :نه !
گفتم  :آیا به ازدواج با من رضایت میدهی؟
گفت  :حرفی ندارم ولی در من عیبی هست که گمان میکنم مورد پسند تو نباشد .
پرسیدم  :آن چیست ؟
گفت  :موی سر من سفید است .
من از این سخن شوق و حرارتی را که به ازدواج او داشتم از دست دادم و عنان اسپ خود را کشیدم
وبراه روان شدم .
صفحه »1 « :

چند قدم که از او دور شدم مرا صدا زد و من باز گشت .
وی پارچه ای را که سر او را از من پوشیده میداشت به یکسو زد و من دیدم موهای او مانند ابریشم
و در کمال سیاهی است آنگاه بمن گفت :
بخدا سوگند که من هنوز به بیست سالگی نرسیده ام ولی آن سخن را برای تو از آن سبب گفتم
که میخواستم بدانی که همان چیزی که زن را از نظر مرد می اندازد و مردها آنرا نمی پسندند در
زنان نیزهمان اثر را دارد ( یعنی تو خودت پیر هستی و همانطور که تو از زن پیر خوشت نمی آید
من هم ترا نمی پسندم ).
من خجالت زده شدم و راه خود را در پیش گرفتم و این شعر را سرودم :
فجعلت اطلب و صلها بتملق
والشیب یغمز ها بان التفعلی
یعنی  :از راه چاپلوسی میخواستم بوصال او برسم ولی حالت پیری من با و اشاره کرد که قبول
نکند .
سلسله این حکایات ادامه دارد ....
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صفحه »2 « :

