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 ماللی موسی نظام
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 عجب صبری خدا دارد
 

 

 

در جوار فضای تاریک و اختناق آور و وحشتباری که جریانات خونین مادر وطن و جنایات بشری روز افزونی 

که از هر گوشه ای بر ملت نهایت مظلوم و بی دفاع افغان نازل میگردد، پناه بردن به آثار و داشته های گرانقدر 

قبال نشر می یابد، گرچه دمی از سوزش ادبا و شاعران که به همت نخبه گان هموطن ما درین وبسایت ملی ا

استخوان سوز اخبار ویران وطن می کاهد، ولی صحنه های خون و آتشی را که هر روز در کشور شاهدیم و 

در دوزخ خون را که خانواده ها را به ماتم ابدی می نشاند..... و غرق  پیکر های کوچک و بزرگ پراگنده 

 !عجب صبری خدا دارد اقعا  و الجرم به این اندیشه می پیوندیم که
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 6از ۲

به ارتباط بیت پر معنی باال، مضمونی از خامۀ محترم ولی احمد نوری مدیر مسئول وبسایت آریانا افغانستان 

انالین به اساس نوشته ای از فیس بوک محرر گمنامی، تنظیم گشته و اقبال نشر یافت که به اتکاء به قسمتی از 

تنظیم گردیده و با قطعۀ « شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل»« ع»فظ غزل حضرت خواجۀ شیراز حا

که صد احسنت بر سرایندۀ آن، می پیوندد. اگر اشتباه نشود، گویا ابیاتی چند از شعر « عجب صبری خدا دارد»

عه مجموحافظ را مرحوم رازق فانی شاعر چیره دست معاصر افغان، رنگ و بوی نوی بخشیده است که در نتیجه 

 ای پیشکش خوانندگان ارجمند گردیده، نهایت برازنده، دلنواز و زیبا.
 

 

به ارتباطی نیکو به این تالش ادیبانۀ ارزشمند، سبب گردید که همکار خبره و محقق بزرگواری چون محترم سید 

زنده است، با هاشم سدید، سطوری را از ورای گنجینۀ ارزشمند ادب دری خویش که الحق نهایت پسندیده و آمو

انات  برای امک مقایسه با قطعۀ مورد بحث، تقدیم خوانندگان ما نمایند، چنانچه که استدالل در خور ستایش ایشان

سرایندۀ اصلی، تحت عنوان  برای معرفیهم در زمینۀ تحقق  شناخت سبک و روش عقیدوی شاعر چیره دست

 اقبال نشر یافت. « عجب صبری خدا دارد»

که دانشمند، حساس و ملی گرا، همکار صدیق آریانا افغانستان آنالین، محترم حمید انوری که بدون ناگفته نماند 

شک دسترسی نهایت وسیعی در شعر و ادبیات وطن دارند، همچنان با توضیحات منزه بر زیبایی های قلم دو 

وعی ادامۀ آن ذریعۀ مرحوم نویسندۀ برازندۀ ما افزودند و نکات بسیار آموزنده به ارتباط شعر مورد بحث و ن

 رازق فانی شاعر بلند مرتبت افغان، از ورای دریچۀ نظریات درین وبسایت ارائه نمودند.

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV9Pm92_7YAhUH0FMKHa6qB5UQjRx6BAgAEAY&url=http://wisgoon.com/pin/1439898/&psig=AOvVaw31jKUI0_yNyfD37y2U_j8o&ust=1517362784165247


  
 

 

 6از ۳

عمق  که ازداشته نهایت پر معنی و زیبا ی عمیقی به این قطعه شعر گوابست از قضاء این شاگرد از مدت زمانی

و با مفهوم نهایت فلسفی ای احوال بشر  نقش بستهادراک و الهام واالی یک سخنور عالی مقام بر روی کاغد 

 الحق که به جاودانگی هم پیوسته است،  گمراه امروزی و مظالم انسان بر انسان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخصوصا  که  درجریانات خانه ویران کنی که در حدود چهل و پنج سال اخیر شاهد و ناظر چهره های مسخ شده 

یی از فرزندان ناخلف وطن بوده ایم، استیصال و ناچاری و کوتاهی از نجات وطن و مردم آن، الجرم روح و 

د عالمیان و خالق بی نیاز سؤالی را در اندیشه را به چنان داشته های ادبی برگزیده می کشاند و توصل به خداون

ذهن خلق می نماید که چرا باال دست بشر چنین صبری دارد که اگر نمی داشت، چه شادی های ملت ستیزان که 

برهم نمی خورد و چه بازی های سخیفی که رسوا نمی گردید و موجبات بربادی متداوم یک سرزمین زیبا و 

 ی به دستی فراهم نمی گردید. بلی اگر خدا پرده از چهره های جنایت کار مردم شریف و مظلوم آن چنین از دست
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 6از 4

چنان آدمهایی به موقع بر میداشت بدون تردید چه صادق ها نبود که کاذب نمیگردید و اگر عدالتی را خداوند بی 

. واقعا  که دریغ مری االجرا میساخت، چه پرده هایی از صورت مجازی آدمها فرو می غلطید که هیهات نشد...

 «!عجب صبری خدا دارد»

ندانستم که در واقعیت امر این پارچۀ نغز دقیقا  از خامۀ کدام فاضل بلند مرتبت تراوش  گرچهبهر حال، من خود 

، ولی حدس بیشتری بر اثری از رحیم معینی نموده که در هر عصری قید وابستگی زمان را گسسته است

ید تکنالوژی انترنتی و ارتباطات محیر العقولی که هر روزی با نو آوری . با وسعت رو به تزاکرمانشاهی دارم

ها به همبستگی ها می افزاید و با ارتباطات، هر گاهی چه نو برآمد هایی نیست که در سرپنجۀ اختیار بشر خاکی 

 قرار نمی گیرد.

 

وار نموده، با آنهم همان گرچه دسترسی به آثار نخبگان شعر و ادب دری هم به مرور وقت راه صافتری را هم

طور که محترم آقای سید هاشم سدید فرموده اند، وابستگی دقیق این قطعۀ بینظیر به شاعری از مجموعۀ سخن 

سرایان چندی، صرف به حدثیات از طرز تفکر و شیوۀ نگارش و استدالل آنان می پیوندد. حتی تعدادی هم همانی 

دیگری اکتساب نموده اند، منحیث شاعر واقعی می انگارند. درین سلسلۀ را که به دالیلی تشخیص داده و یا که از 

معینی کرمانشاهی و سهراب سپهری باشد میرسد. درین رحیم حدثیات بیشترین عقاید به دو شاعر ایرانی که 

 مختصر نمونۀ چندی از پیشکش های انترنتی را خدمت خوانندگان تقدیم میدارم:
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 6از 5

 

 

 

زبانان در صفحات انترنت، به یک اصل مهم به ارتباط محتویات این شعر پر آوازه بر در مباحثات دری/فارسی 

میخوریم که همانا طرح آثاری از شعرای معاصر و یا نثری از عالقمندانیست که به اتکاء به انگیزۀ عمیق احساس 

رد هایت درجه، موانسانی و تکیه بر حمایت از موقف بشر مظلوم، محنت کشیده و مصیبت رسیدۀ این عصر در ن

 و  نهــس، گریتیم محتاج، ظلم و ستم در محیط زیست خویش قرار گرفته است....مثال  عکس هایی از اطفال فقیر،
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 6از 6

افغانستان ازهم پاشیدۀ غرق در خون و آتش را  به وفرت مشاهده می نماییم که بدون تردید دل سرنوشت بی 

دسته ای با استناد بر آن تصاویر و یا پیشکش احوال زار ب میگردد. هر گروه و آشان از دیدن  سخت سنگ

بینوا، به سراغ خالق آدمها رفته و خواسته است که چه میشد که اگر پروردگار عالمیان چنان چنان های  انسان

 نمی داشت. در قبال ظلم ظالم صبری
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