
 گذر عمر 
شمسی است، زمانی  54به سال رسیده؛ عکس متعلق  دستملطف یکی از دوستان خانوادگیِ عزیز، چند روز پیش عکس زیر بهبه

سوار بر بال خاطرات  یکساله بودم. با دیدن عکس، کرد و خانوادة ما ساکن لندن بود و من حدوداًکه پدرم در انگلستان تحصیل می
ضمیرم مرور کردم. با دو دوست عزیزِ دیگر که در این عکس هستند،  شدم و به گذشته سفر کردم و کثیري از وقایع را در ذهن و

 اتمام تحصیالت متوسطه، من سراغ رفتیم؛ پس ازمی» نیکان«دبستان و راهنمایی و دبیرستان، در تهران به مدرسه  هايمام سالت

ساکن تورنتوست و دیگري ساکن کالیفرنیا، من  هاي مهندسی و فنی. اکنون، یکیرشتۀ داروسازي رفتم و ایشان به سر وقت رشته
 ... .مشقم هم که درتورنتو مشغول درس و

چه حال وهوایی دارد، آنرا امري  پرسیدند چهل سالگی چیست وآموز دبستان و راهنمایی بودم، از من میکه دانش اگرروزگاري
دارد.  گویی قرار نیست چنین ایامی در رسد و با من به اندازة چند سال نوري فاصله انگاشتم، توبسیار دور و غریب و بعید می

ترین حقیقت این عالم نوري گذشته!!! گذر عمر حقیقی ام و دو سال از آن چند سالساله 42نویسم، اکنون که این سطور را می
 :است

  ر لب جوي و گذر عمر ببینـبنشین ب
  کین اشارت ز جهان گذران ما را بس

 
کند. به هایی چند حکایت میسال ها ودن ماهها وصورت و ریشم، از گذر عمر و سپري ششدن موهایی سپید در شقیقه پدیدار

 م.تئاتر زندگی را ترك کن ه، باید بلیط خود را پس دهم و صحنهم زنمچشم بر شود وسرعت برق و باد، بقیه عمر هم سپري می
ه و اوقات هاي کافی و وافی از زندگی بردبهره ، هر یک از ما،»هادارد که بربندید محملجرس فریاد می«امیدوارم، هنگامی که 

نسبی به سوي بی  چندان و کار ناتمام و انجام ندادة مهمی نداشته باشیم و با آرامش و طمانینۀ خوشی را تجربه کرده و حسرت
 ه:سو پرواز کنیم؛ ک

  هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
 کس را وقوف نیست که پایان کار چیست

 


