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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Political  سياسی

          
  داکتر مير عبدالرحيم عزيز: فرستنده 
  معينی کرمانشاھیرحيم : شعر از 

 ٢٠١٤ آگست ٧            

 

  !!!عجب صبری خدا دارد
  ؛عجب صبری خدا دارد

  اگر من جای او بودم،

   اول،ۀھمان يک لحظ

  لم را ميديدم از مخلوق بی وجدان،كه اول ظ

  . رانه ميکردمجھان را با ھمه زيبائی و زشتی به روی يکدگر وي

   ؛عجب صبری خدا دارد

  اگر من جای او بودم،

  ريان و لرزان،که ميديدم يکی عُ 

   رنگين،ۀديگری پوشيده از صد جام

  ين و آسمان را،زم

  . کردمژگون مستانه ميوا

   ؛ خدا داردعجب صبری

  ،اگر من جای او بودم

   برای خاطر تنھا يكی مجنون صحراگرد بی سامان،

  ھزاران ليلی نازآفرين را كو به كو،
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  . ميكردمآواره و ديوانه 

   ؛عجب صبری خدا دارد

  اگر من جای او بودم،

  نه، صدھا گرسۀکه در ھمساي

  م،چند بزمی گرم عيش و نوش ميديد

  ،نخستين نعره مستانه را خاموش

  ، لبدم آن

  . کردمبر لب پيمانه مي

   ؛ خدا داردعجب صبری

  اگر من جای او بودم،

  نه طاعت ميپذيرفتم،

  ا تيز کرده،گرھنه گوش از بھر استغفار اين بيداد

  پاره پاره از کف زاھد نمايان،

  . دانه ميکردمتسبيح صد

   ؛ خدا داردعجب صبری

  اگر من جای او بودم،

  گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان،ه ب

  معشوق را،سراپای وجود بی وفا 

  . پروانه ميکردم

  دم کش،مر اين علم عالم سوز ۀی ز برق فتنعامکه ميديدم مشوش عارف و 

  . ا معدوم ھر فکری در اين دريای پرافسانه ميکردم عشق و وفۀجز انديشه ب

   ؛عجب صبری خدا دارد

   من جای او بودم،اگر

  به عرش کبريائی،

  با ھمه صبر خدائی،

  جائی ناز،تا که ميديدم عزيز نا ب

   ،ی ميفروشدربرگی ناروا گرديده خوا

  . کردم اين چرخ را وارونه بی صبرانه ميگردش

   ؛عجب صبری خدا دارد
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   ؟؟؟چرا من جای او باشم

 ھایشتکارينشيند و تاب تماشای تمام زھمين بھتر که او خود جای خود ب

  .  را دارداين مخلوق

   ، بودمووگرنه من به جای او چ

  ،دالنه سازشیيک نفس کی عا

  .  با جاھل و فرزانه ميکردم

   !!!عجب صبری خدا دارد

   !!!عجب صبری خدا دارد

  

 


