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 بطان و سنگ پشت حکایت
 

یایک گوشه ار در ـــــی       دور از انظاآب زالل و چشمه  ـــــــــــــــــۀبرک  

دریای نیل ۀ موج  وشنما چونــــوی سلسبیل       خـــو جـــــــــــبود آبش همچ  

الب انباشتهــــــــــــــداخته       در لطافت با گـــــــــــــــــــــبگ ۀدر صفائی نقر  

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

اندر آسمان بینی هالل  که  وـــــــدر دل آب زالل       گ  زیرهـــــــــــــج یک   

ا همچو مورـــو طیور       صد هزارانش درینج طیر ۀزیره خانـــــــــــــاین ج  

رده جاـــــــــشاخساران ک  در میان خوشنوا        وش ترنمــــــــــــــــخ  بلبالن  

مقیاس و شمار ودی زــــــــچندین هزار       بیشتر ب ان آبی  ـــــــــــــــــــمرغک  

وطه ها آوازهاـــــــــــــوره بوده در پروازها       رقصها و غــــــج ورهـــــــج  

ره ای کرده است جاــدر کنار صخ سنگ پشت پیر بینوا        نانـــــــــــــهمچ  

و به جوــــج  و آمد مینمودند  در قرب او       رفت ی بیامرغ  ورهــــــــــــــج  

رامیدند بر سنگ پشت پیرـبی چو تیر       خوش خار آن دو مرغـــــــروز دیگ  

از شدـــــــــــآغ  و همدمی باز شد       دوستی   میانشان وهائی ــــــــگو  گفت  

همدگر ارــــــــار همدگر       روز و شب در انتظــــــــــــــــی  ن بودندآبعد از   

ا جمله بگشتند ناپدیدــــــــــــــسررسید       مرغه رما رفت و سرماــــــفصل گ  

این مکان میباید کنند از  وچکــــــــ مثل دیگران      ه ب  بیـــــــــــامرغ  جفت  

ر آن سنگ پشت بودند پرحذرــــبه و این هردو مگر       رفتند   رانــــــــدیگ  

 این جهان رفیق محترم در  ایـــــردوی شان       کـــه دند آم  نزد سنگ پشت

ای دگرــــــــدل جه ب  مهر تو دارد ای دگر      ــــــــــــــتو ما ج کی توانیم بی  
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جان تو کامل بود ان ما باــــــــــــج و بهر ما مشکل بود      ــــــــــــــــدوری ت  

ودت عاطل و درمانده ایمـــــایم       بی وجدر چشمه  یا   ر در خشکهـــــما اگ  

ان را ندانی سرسریــــــــــمهر مای ه از ما نگذری      ــــــــــــبهتر آن باشد ک  

سر ما سایه کن بت برــــــــــود آماده کن       از محــــــــــــــپای خ  بهر رفتن  

 را سراسر گوش کرد  نهاـــرا جملگی یک گوش کرد       این سخ  و تن  جان

ربان شما روح و روانــــــــربان       کای بقـــــــــشفیق مه سنگ پشت  گفت   

را زیر و زبر  الکـــــــــاف  کنم ون شمایان بال و پر       تاــــــــــمن ندارم چ  

آسان نیست  رفـــهرط من   ون پای این و آن نیست       رفتنــــــچ پای من   

ر رنج و آزار تو ایمـــــــــــیم       کی بفکئبی که ما یار توــــــــــــاــگفت مرغ  

ر کردن سفرـــــــــــال و پر       میتوان با همدگــــو تو بی ب  داریم پر  دو، ما  

سه می پریم وب هرــچ تو و آن  ریم       باجنگل میب   ز  وب کوتاهیـــــــــــچ  

دو آزمائیم بخت وکش ماـــــدان گیر سخت       از دو ندن  وبــــــــچ  از میان  

وا پیدا شدندــــــــــــا شدند       از زمین اندر هـــــــــآن هرسه پابرج  نهج این   

نظیر ج بیـپشت رن سنگ  میکشید ان چو تیر      ــــــــــمیپریدند پرزنان مرغ  

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

اله اش در سینه اش پنهان شدهــــــن دوک آویزان شده        ونــــچ  ردنشــــگ  

ا مردمان بیش بودـــــــــــکاندر آنج رکی در پیش بود      ـــــــــدر ره شان شه  

ه تن آمد پدیدس  آن  ودـــــــــاز وج جدید       ــــــْـــحبیک ش    شهر ی در فضا  

ق آویز بودـــــــپیر حل  مرغکان چون گوش و گوش آویز بود       سنگ پشت  

عجیب بـْحزان ش  تندــگف  وا عجب ل غریب      ـــــــــــشک  از دیدن  مردمان  

ریاد و واویال شدندـــــــــجمله در ف شور و استهزا شدند        در  یــــــیک هر  

 اع آن سه اندر آسمانـــــــــــدر سم   ل و شور و فغان    رسید این هله  ونــچ

و سخن آغاز کرد رد ـــک سرزنش  ن را باز کرد      ـــــــآندم ده  سنگ پشت  

ان از آن فتادـــــــــــهلهله در مردم ان فتاد      ـــــــــــدر پای  در زمان از اوج  

 ایت گفتمت ای نکته دانــــــــــاین حک

 وبی از آنـــــــــــــمطل  پند  گیریتا ب
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