
  

  ر�ی�� ���ـ�                 ��ـ� ��ـ�رم        !     �زاد	  ��ا�یـ�       

 

1 

 

                  

  

 

   )  2009مارچ 26(                              گـل و خـار                                                                    

         

           ن ها ، از سـوي اغـيار مي رسـد  گوشـم سـخه باز ب
    ي رسـدـش مـار مـ نيـش زبــان زنـنـده تـر، از ني

  خــويـش           لــب ـري  ز قـســُتر  غبــار بــد نـگـِب
       دـ رس  روزگـار مـيزب  ـجـانـت ، آسـي ورنــه به 

    ه نـگر ، مشـو آئـيـنـة ديگــران   ـبه آئـيـن ت   ارخَ
       شمار مي رسد نظـر نما به عـيب خـويـش ، به بي 

               (*) شش كني وـكي شود ميـنا ، هر چند منق كـنگـينه             
         (**)  دـر ديـوار مي رسـگرچه خـارِ خشكِ دشـت ، برس             

  ـل          ـهـدارد  خــار در كـنار گـخصــلت خويـش نگ
  دـبه انگشـتت خار مي رس يش دراز كني ،دست سو

   زنـدگــي           ت ، در اُفـتت اهـمـ  نگـهـدار  دـبـلـن
  دـن ، از بزرگـوار مـي رسـمدام به گوشـم اين سـخ

  رمـوره را زيـب دستـت كـني         ـحيـف  اسـت  اگـرخ
  دـ هـزار مـي رس زمـرد ، شكوه  از ياقـوت و لعـل و

  ويش         خنوع  و هملـردد جـدا ، از اصـگا كج ناجنس
  فتارمي رسدكفتار به ك كرگس به كرگس زاغ به زاغ 

  ه هـا          ـت ز سـرخي رنگِ اللــخـون دميد بر رخ دش
    سـبـزه زار مـي رسد ه ـ اشـك ثـمر بخـش بهـار ب
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  ت بنمــا دفــاع            اهـنـدار سـرت ، از ميـبلـند نگـه
    دــعـمـار مـي رســي ز اســتـنـه  دوران بـردگـور

      انند خائينين ، به كيفر كـردار شـاقبـت  مي رسـع
    گر زود تـر آيد يـا دير تـر ،  روزي شـمار مي رسـد

                     * * * * * * *  
  
  
  

=================================================  

  كشوربراي اينكه   برداشت انگور كه مصادف است باماه هفتم سال ، باغداران در فصل:  كـنگـينه- )*( 
ي كاسه  مانند، به ا، دو دانه تابه  حفظ نمايند، از گِل خام انگور را از آسيب سرماي شديد زمستان بتوانند

 انگور را در ميان  تابه بعد ازخشك شدن  تابه هاي گِلي ، چند خوشه. اندازه بيشتراز يك وجب مي سازند
بعداً با گل ِ . اولي جاي داده، بردور لب آن اندك گل نرم گذاشته، تابه دومي را بروي آن قرارمي دهند

بعضاً باغداران . بدين گونه انگور از گزند سرماي شديد زمستان محفوظ مي  ماند. آبگين دور آنرا مي مالند
مرد مينا « : مردم در همين زمينه مثلي دارند . عرضه مي نمايندو ميوه فروشان كنگينه را به مشتريان هم 

ست هم ؛ پرمدعا وخودنما و جاه طلب امراد از آن، مقايسه  افراد نابكار، ناف .» ها، كه سر كشيد كنگينه ها
چه در صحنه سياست وچه در امور ( كه زنده اند، با اشخاص بافهم، كاردان، با تجربه وفروتن و فداكار

كه به گونه اي از كار بركنار ساخته شده اند و يا  زنداني يا اعدام شده و يا به مرگ طبيعي ) عياجتما
كه از گلي نارس و دني دركمترين (يعني كنگينه  ، يكي . درگذشته اند،  رقابت و هم چشمي مي نمايند 

 خودش را  در ،)با هسته و پوست و برگش را درخود جاي داده  انگور مدت و به سادگي شكل گرفته،
 آتش به ةمواد نخستينش در كور كه با دست استاد كار،( مينا   با؛ يعني همچشمي و رقابت با  ديگري

 انگور كه انبيق ديده، ةقوام ومراحل عالي رسيده،  تنگ بلورِ پردرخشش و شفاف گشته، آب تخمير شد
قرار مي دهد؛ بسان مقايسه دست ...) كر و آرامشي بخشيده به نوشنده وو آتشگون شده، س  گواراةباد

  !نشاندگاني مثل ببرك وكـرزي با ميرويس نيكه وشاه امان اهللا خان
  :در همينرابطه شاعري چنين سروده  - )**(

  من از خار سر ديـوار ، اين نكـته دانســتم "                     
  "به اين باال نشستن هـا كه ناكس كس نگردد                                                

   

 


