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حملهٔ شیران طعمه  آنجا فارغ از در و کناِر یک دریای خروشان نیزاری یافته بود در مغرور می گویند پیلی مست و
  شب ها گوشه ای خلوت را برای استراحت برگزیده بود. روز ها می چرید و اقامت اختیار کرده بود جو

 که بارانی تند آغاز شد.  خواب بود شبی پیل در

 در بیشهٔ باقی ماند. مراتب احتیاط را مراعات نکرد و پیل آن باران بهاری را به فال نیک گرفت و اوایل بهار بود و
 آمد و غفلت رفته بود که سیلی مهیب وسرخ رنگ در دریادر خواب  پیل تقدیر برایش چیزی دیگر در چانته داشت.

چند استخواِن پیل  گردابی فرو افگند. در کوفت و سنگ های دریا در برداشت، گربه ای با خود مانند آن پیل دمان را
 .به حال زار بیفتاد گوشهٔ دریا در گرداب نجات داد و را از شکسته بود ولی او به صد جانکنی خود

 

هیچ آثار زندگانی  که پیلی جسیم افتاده است و ورچه های حریص از پایان وقتی دیدندم گرکسان الشخوار از باال و
پای اقلیم تن بیمارش را در  تا چشم زدنی سر رقص کنان برسرش فرود آمدند و در پیکرش دیده نمیشود بال زنان و

زود  یا افتاده است ومژده بُردند که پیلی بس بزرگ در کنار در نزدیک نیز به الشخوران دور و اختیار خود گرفتند و
ملتفت  پایکوبی الشخواران پیل را به حال آورد و طعمهٔ یک سال الشخوران آماده شود. رقص و است که بمیرد و

را از زنده  مورچگان میخواهند او اینک کرگسان و خود ببرد و را با وحشتناک نتوانست او شد که آن سیل مهیب و
را قسماً  وم بر شانه های خود کوفت ولشکر مورچه هابا خرط جا برخاست، از را تکانی داد، خود زنده بخورند.

ً  ُکشت و همه الشخوران فارغ  از مدتی در زیر آب ماند و غوطه ها زد و فرو افشاند.مستانه به سوی دریا دوید و قسما
 .بود شد.نیروی اراده بیماری اش را نیز شفا داده

از  وپس گوشه بر سرت گرد آمده اند هر زکرگس ها ا نیزمانند آن پیل مست بیماری و اینک ای قلِب بیمار آسیا تو
ان را نش نیروی زندگانی خود چارده صدسال چاندی مسلمانت میکنند.آیا وقِت آن نرسیده است که بایک حرکت تند

بر شرق میانه  پاکستان وهند نیزخواهد ُمرد، اگرقلب آسیا بمیرد ایران، نرفته است که بدهی که اقبال الهوری به خطا
 .واهد آمد خدا میداندآسیای مرکزی چه پیش خ و

 

جود برایت و برای تو راه سوم یا طعمهٔ کرگسان الشخوار میشوی. آزی ای قلب آسیا یا مانند آن پیل مست می جنبی و
 .ندارد
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