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  بطان و سنگ پشتحکايت
 

یايک گوشه ار در ـــــی       دور از انظا آب زالل و چشمه ـــــــــــــــــۀبرک  

  دريای نيلۀ  موج وشنما چونــــوی سلسبيل       خـــو جـــــــــــبود آبش ھمچ

الب انباشتهــــــــــــــداخته       در لطافت با گـــــــــــــــــــــ بگۀدر صفائی نقر  

ورشيد در آن الله رنگــــخ رنگ       تابش  ل رنگـــــدر سواحل سبزه و گ  

  اندر آسمان بينی ھالل که  وـــــــ در دل آب زالل       گ زيرهـــــــــــــج يک 

ا ھمچو مورـــو طيور       صد ھزارانش درينج  طيرۀزيره خانـــــــــــــاين ج  

رده جاـــــــــ شاخساران ک در ميان  خوشنوا       وش ترنمــــــــــــــــ خ بلبالن  

مقياس و شمار ودی زــــــــ چندين ھزار       بيشتر بان آبیِ ـــــــــــــــــــمرغک  

وطه ھا آوازھاـــــــــــــوره بوده در پروازھا       رقصھا و غــــــج ورهـــــــج  

ره ای کرده است جاــدر کنار صخ  سنگ پشت پير بينوا       نانـــــــــــــھمچ  

و به جوــــ ج  و آمد مينمودند  در قرب او       رفتی بيا مرغ ورهــــــــــــــج  

راميدند بر سنگ پشت پيرـبی چو تير       خوش خار آن دو مرغـــــــروز ديگ  

از شدـــــــــــ آغ و ھمدمی  باز شد       دوستی  ميانشان وھائی ــــــــگ و گفت  

  ھمدگرارــــــــار ھمدگر       روز و شب در انتظــــــــــــــــ ي ن بودندآبعد از 

ا جمله بگشتند ناپديدــــــــــــــسررسيد       مرغھ رما رفت و سرماــــــفصل گ  

اين مکان  ميبايد کنند از وچ کــــــــمثل ديگران      ه  ب بیـــــــــــا مرغ جفت  

ر آن سنگ پشت بودند پرحذرــــبھ و اين ھردو مگر        رفتند  رانــــــــديگ  

 اين جھان  رفيق محترم در ایـــــردوی شان       کـــھ دند  آم نزد سنگ پشت

ای دگرــــــــدل جه  ب مھر تو دارد ای دگر      ــــــــــــــتو ما ج کی توانيم بی  
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جان تو کامل بود ان ما باــــــــــــج و بھر ما مشکل بود      ــــــــــــــــدوری ت  

ودت عاطل و درمانده ايمـــــايم       بی وجدر چشمه   يا  ر در خشکهـــــما اگ  

ان را ندانی سرسریــــــــــمھر ماي ه از ما نگذری      ــــــــــــبھتر آن باشد ک  

سر ما سايه کن بت برــــــــــود آماده کن       از محــــــــــــــ پای خ بھر رفتن  

 را سراسر گوش کرد  نھاـــ را جملگی يک گوش کرد       اين سخ  و تن جان

ربان شما روح و روانــــــــربان       کای بقـــــــــشفيق مھ سنگ پشت  گفت   

  را زير و زبر الکـــــــــ اف کنم ون شمايان بال و پر       تاــــــــــمن ندارم چ

  آسان نيست رفـــھرط  من  ون پای اين و آن نيست       رفتنــــــچ پای من 

ر رنج و آزار تو ايمـــــــــــيم       کی بفکئبی که ما يار توــــــــــــاــگفت مرغ  

ر کردن سفرـــــــــــال و پر       ميتوان با ھمدگــــ و تو بی ب داريم پر  دو، ما  

سه می پريم وب ھرــچ تو و آن  ريم       باجنگل ميبُ   ز وب کوتاھیـــــــــــچ  

دو آزمائيم بخت وکش ماـــــدان گير سخت       از دو ن دن وبــــــــ چ از ميان  

وا پيدا شدندــــــــــــا شدند       از زمين اندر ھـــــــــ آن ھرسه پابرج نھج اين   

نظير ج بیـپشت رن  سنگ ميکشيد ان چو تير      ــــــــــميپريدند پرزنان مرغ  

قسمت عليای او هــــــــــرنج کرده ای او       ـــــــــــپ و  ثقلت تن با دو دست   

اله اش در سينه اش پنھان شدهــــــن  دوک آويزان شده       ونــــ چ ردنشــــگ  

ا مردمان بيش بودـــــــــــکاندر آنج رکی در پيش بود      ـــــــــدر ره شان شھ  

ه تن آمد پديد س  آن ودـــــــــاز وج  جديد      ــــــْـــحب يک شِ   شھری در فضا  

ق آويز بودـــــــ پير حل مرغکان چون گوش و گوش آويز بود       سنگ پشت  

ـْح زان ش تندــ گف وا عجب ل غريب      ـــــــــــ شک  از ديدن مردمان   عجيبب

رياد و واويال شدندـــــــــجمله در ف  شور و استھزا شدند        در یــــــيک ھر  

 اع آن سه اندر آسمانـــــــــــ در سم  ل و شور و فغان     رسيد اين ھلھ ونــچ

و سخن آغاز کرد رد ـــک سرزنش  ن را باز کرد      ـــــــ آندم دھ سنگ پشت  

ان از آن فتادـــــــــــھلھله در مردم ان فتاد      ـــــــــــ در پاي در زمان از اوج  

 ايت گفتمت ای نکته دانــــــــــاين حک

 وبی از آنـــــــــــــ مطل  پند گيریتا ب
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