
 

 

 

 

 

 ۲۲۲۲می  ۲۲جمعه                                                       کالم راهی سی آبی        

 نجیب سخی :ارسالی      

 شیشه و س نگ                                            

 باشم من تهداب در هرنهاد و پایه ئی    –حکایت داشت پارچٔه سنگ با شیشیه ئی   

 اریگوهر آمد زمن از سایش و برده ب   –مثـــال در پایـــداری    ـد مرا چون بردارن   

 کشیدند بر گردن وشاهان در تـاج سر   –وبان را زینت به دست و بر   رم شد خگوه    

 هر تفکر هر تخـــــیل بنأ شد هزار ها  ها  ــ      ــد مستفید انساناز عظمت من شدنـــ   

 شد زمن تاج محل با ظلم و آب جبیـن      –چین  ــوار ساختند بامن هرام مصر و دیـ   

 استقامت کند سنگ با نــــهاد استوار     –جا که ثبات است دایم و پایه دار  هـــــــر 

 :س نگ شیشه را وصف میکند 

 درگرم وسرد یا بیند ضرب شست بشکند   –شکست   ریخت و یادشیشه آمیخته است با

 اری ازتمکین استعسامانه و ظرف تو     –است   سرشت و تـــرکیب تو بــــهر تزئیـن

     همچوشمع خودسوختن وخودریختن نقص توست    –نه سالها بلکه هفتها و روزهــاعمر توست  

 در بدایت شد خمیرات از بهر انــــــحالل   –نیست در تو پایــــــمردی شوکت و جالل   

 نازت گر برد پیــــل قامتش دوتا باشدبار    –همت ات گر شمارم سبکتر از کاه باشد   

 :جواب شیشه 

 معضله در سادگی و تمکیـــن تــــــــوست    –نه شک درثبات وآئین توست   :شیشه گفت

 درمتن تونیست هیچ اندیشه وتصویر پنهان    –درسرشت من نـهان است داوری انسان   

 بعیت ات هیچگاهی نـــپرداختنددر تغیر ط    –از تو ساختند    وار چین واهرام مصررادی
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 ــند  ای تــــو این روزگار رستــده از تــــو     –ـــستند   به کار بـــ در حالت وحش تــــــرا     

        سنگ بودی سنگ هستی بری بارهمچو خری      –در ذات تو نیست شامــــــل هـیچ هنری     

 ور  بــور از تو تواند عــه روشنی و ننـ     –  رـکدوزیرا هست ضمیر و روان تو مـــ   

 ــد  ا تعلق با جــواهر و زرگـــر آیسنگ ام     -    یدهزاران سال کارست تادرقلب تو صیقل آ 

 ـیـارباب  ـیاب شوی در کیسهٔ متاع کم         -  ــنا توان کرد خانه و اسبابینه با تو بـ      

 

 :میکند شیشه خود را وصف 

 شیشه لیــــک در خدمت جوان وپـــــیر آمدم   –ـــدم   ز ازل من روشن در ضـــــمیر آمــا

 روشــــن کــــردم کهنه قفس و هر گفتــــــگو   –آئــــینه شده گفتم هر حقیقت رو بــــــرو   

 شه از پــــــــــــدریفــــــرزانه ای آموخت پی   –پــــــاینده ماند آنکه داشت با خود هنری  

 تا هر نگاه و هر نظاره زو گیرد این سبــــق   –هــــنر آنست که دهد انعکاس جمال حق   

 تواند خـــــلق با دست و دمـــاغش لطـــافتی   –هرکی در خود دارد این خبـــره طـــاقتی   

 ـــد هزاران جــــلوه ئیاز ضمیر پــــــاک آیـ    –سنگ باش باضمیر روشن همچو شیشه ئی   

 در سینه ات شعـــــله گیـــرد نــــدای دائمی              –آموز از شیشه صفای باطنــی   « راهی»    

 

 

 

 

 

 

 


