
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲الی وج ۱۱شنبه                                                      نجیب سخی :ارسالی           

 «سی آبی»راهی :   کالم          

 

 مناظرٔه مرد بیمار و پیر هرات               

 

 چو دیدند یأس و نامیـــدی مردم شـــهر         ــ          زمنشور جــــــــهان آمد نــالٔه زار   

 کسوتپاره  دریده کفن شکسته دست و        ــ        شیٔون وزاری هرسو میکرد بغاوت    

 میماندهزاران کشته برجا  «کرونا»دگرسو           ــ       ـریا زسوئی فقر میکرد بیداد تا ث 

 در اوج نامیـــدی نــــالٔه سرد داشتـــــند        ــ         داشتند فقرومرگ ،کرونانه مردم چارٔه   

 همی گفت خیِر کن یا ِمقَدم ما دار مغفــور       ــ    رنجور  و درین مقطع بود پیرمردی زار  

 ـــر هراتدم به مژگان درگــــٔه پیـدو ز       ــ          عمر ما شد بسر درعدل و بـرکات    

 که جم و هــــــرات در ماتم عجین باشد          ــ           انصاف نه همیــن باشد خواجٔه انصار یا  

 ی صواب جوید این نسل پریشــــان        ره      ــ            شدند به هرات سرازیر برگشتـگان   

 نیست معـیاری را خواجه کن وساطت ما      ــ             آمد بایشان کرونا فراوان مقــداری   

 نه سامان وسائل نه فهم مدبر باماست         ــ          نه زور ونه زر ونه خنــجر باماست    

 جهیـــدن    پیرا کرمی کن تازین ورطـــه           ـ      ساختن وآه کشیدن   به غیراز سوختن و 

 در ماتــــم و اندیشه فرو شد بخــــواب       ــ           نشنید جواب اما این نجوا پیرمرد کرد 

 رفع شد تــــکلف بوسید آســـتان دری         ــ           نظری  در خواب پیر هرات باو داد دید

 است  صداعمر مختصر داردناله آواز           ــ           شیٔون خلق تا فلک اثر دارد :پیر گفت

 شود قیــــد قلم  در تاریخ ادعـــــا ماند        ــ            ـــــالٔه حزین بجاماند زانجهت کاین نـ

                    ــر سببشناخت ه میشد تجسس تا            -     هدعلم و ادب    هرات م در عصرما بود
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 وغم و دیگرپاره ها صلح، درد بهر جنگ و           ــ        کشف اسباب پدید آید چاره هــــا ز

 میسوخت درخشم حق آنکه میکرد پریش          ــ         اندوخته خویش  واندیشه  قناعت در بود

 است داردعلویتجهل حاکم  و که فقر آنجا             ــ     درین آفت میسوزد امروز انسانیـت 

 زنجیر قید و ظلم از هم باید دریــــــدن           ــ     قبل ازکرونا عالج فقر وجهل باید نمودن  

 تسکین کند سوزدل و اشک چشم شایــد            ــ     ز شیٔون وزاری کاری نه ساخته آیـد

 دالتــمای عـق و سیـور حـد نـاببت            ــ          ـران گردد جهالتاخیزید تا ویبپ 

 ــیدس و به پــرواز آئـــهر قفــ دبشکنی         ــ              ـیدز آئـش آزادی به اهتزادرف با

 ی باشــدحلقه از گوش کشیدن گام اولــ           ــ         ـد  رگ کرونـــا بهتر از غالمی باشـم

 بهر سعی و کوشش ِگل آدم ســــــرشت           ــ             ت  ـشکه رب آفرید دوزخ و به آنروز

 ـاحب آگاهـــی راصپابنــــد علم ویقین           ــ              ـز دارد بندٔه ساعی راـــزدان عزییـــ

 ـتم خدمتی بودجهل نخسـشکست قید و          ــ              گر پذیـری در نفس مرا حکمتی بود 

 رازه است    هر حکمت را شیخدمت خلق          ــ          راهی بزرگی نه شهره و آوازه است  

      

 

 


