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  خـــار و لـــگ
  

    دـار مي رسـ از نيش م،رـده تـنـان زنــش زبـني           دـيار مي رسـوي اغـ از س ،خن هاـم سـباز بگوش
  ي رسدـار مـيب  از روزگسـ آ،ت ـانـه به جــورن          ز قلــب خــويـش   غبــار بــد نـگري رــتُسبِ
شمار مي رسدـبه بي، ش ـويـيب خـر نما به عـنظ           رانــة ديگـنـيـو آئـ مش ،گرـنه نـيـت به آئخَر    
    ٢وار مي رسدـسر ديبرت ، ـارِ خشكِ دشـگرچه خ          شش كني نا ، هر چند منقوـكي شود مي١ينهـنگـك

  رسدمي تت خار ـبه انگش،دست سويش دراز كني           لـنار گـ كار درــخ  داردـش نگهـلت خويــخص
  ي رسدـوار مـخن ، از بزرگـم اين سـمدام به گوش          يــدگـت زنـفت ، در اُـتـمـدار هـهـند نگـلـب

  ي رسدـزار مـرد ، شكوه هـل وزمـوت و لعـاز ياق          نيـت كـب دستـوره زيـرخرمـت  اگـف  اسـحي
  مي رسد كرگس زاغ به زاغ گفتار به گفتاركرگس به         ويشـل خــدا ، از اصــردد جـا گـس كجـجناـن
     رسديـزه زار مـبـار به سـش بهـمر بخـك ثـاش           اـه هـرخي رنگِ اللـون دميد بر رخ دشت ز سـخ

    دـي رسـار مـمـتعــي ز اسـردگـ بدوران  هـورن           اعــدفا ــنت بنمـ از ميه ،بلـند نگـهدار سـرت
  ـانـر كـردار ش  مي رسـند خـائينين ، به كيفعـاقبـت

  د زود تـر آيد يـا دير تـر ،  روزي شـمار مي رسـگر
* * * * * * *                          

  
  
اي اينكه بتوانندانگور را از آسيب سرماي شديد در فصل برداشت انگور كه مصادف است باماه هفتم سال ، باغداران كشوربر:  كـنگـينه- ١ - ) ١(

لي ، چند  گِي تابه ها بعد ازخشك شدن. ، به اندازه بيشتراز يك وجب مي سازند  مانندزمستان حفظ نمايند، از گِل خام، دو دانه تابه ي كاسه
با گل ِ آبگين دور  بعداً. ور لب آن اندك گل نرم گذاشته، تابه دومي را بروي آن قرارمي دهندخوشه انگور را در ميان  تابه اولي جاي داده، برد

 باغداران و ميوه فروشان كنگينه را به مشتريان هم عرضه بعضاً. بدينگونه انگور از گزند سرماي شديد زمستان محفوظ مي  ماند. آنرا مي مالند
مراد از آن، مقايسه  افراد نابكار، نافهم ؛ پرمدعا .» مرد مينا ها، كه سر كشيد كنگينه ها« : د مردم در همين زمينه مثلي دارن. مي نمايند

كه ) چه در صحنه سياست وچه در امور اجتماعي( وخودنما و جاه طلب ا ست كه زنده اند، با اشخاص بافهم، كاردان، با تجربه وفروتن و فداكار
  .،  رقابت و هم چشمي مي نمايند د و يا  زنداني يا اعدام شده و يا به مرگ طبيعي درگذشته اندبه گونه اي از كار بركنار ساخته شده ان

، )كه از گلي نارس و دني دركمترين مدت و به سادگي شكل گرفته،انگوربا هسته و پوست و برگش را درخود جاي داده (   يكي يعني كنگينه  
كه با دست استاد  كار،مواد نخستينش در كوره آتش به قوام ومراحل عالي رسيده،  (ينا  خودش را  در همچشمي و رقابت با  ديگري؛ يعني م

و آتشگون شده، سكر و آرامشي بخشيده به نوشنده اتنگ بلورِ پردرخشش و شفاف گشته، آب تخمير شده انگور كه انبيق ديده،  باده ي گوار
  !وكـرزي  با ميرويس نيكه وشاه امان اهللا خانقرار مي دهد؛ بسان مقايسه دست نشاندگاني مثل ببرك ...) و
  "كه ناكس كس نگردد به اين باال نشستن هـا      من از خار سر ديـوار ، اين نكـته دانســتم"  - )٢(

  
  


