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 ۱۰/۰۴/۲۰۲                   محمد عزیز عزیزی
 

 
 ! ؟است مسلمانان برای  رحمتی  و  کافران برای  عذابی کورونا ویروس آیا

 
 ؟میباشد همگان برای الهی بزرگ ابتالی یا و

 
 

 ی نادانــ  ناچیــزو  ذرۀ یک  چالش در بشر
 ی حیران و  تشویش و حشت و  اندر افتاده فرو

 
 ه برآورد  سر چین از که سوزی خانمان بالی
 ی طوفان  و  باد  چون جهــان باقصای تا رسیده

 
 م عال همه در خالی دست  با عسکری است  عجیب 
 ی هــــاوان و  تانگ و توپ  و بمب  حریفش گردد نمی

 
 م عال همه پهنای به  انسان امنیت  ندارد

 ی بان خیا  و  شهر کوچۀ یا  و کشور هر در نه
 

 ک وچاال رزمنده  لشکر   بر اگر آرد هجوم
 ی بیـــابان  یا و بدشت   آنرا مار  و تار نمــاید

 
 ی نامرئ  و بیمقدار  و وزن بی  ذرۀ یک همین

 ی زندان   بنموده بیک یک  را جهـان سالطین
 

 ن دید توان خود بچشم  را قیامت  از نمائی
 ی میدان و  صحرا  هر هب  سرگردان گشته خالیق

 
 مه از  الــدین  و  یا و  خواهـــر برادر، از برادر
 ی پریشان  و تشویش و  ترس  از میشوند  گریزان

 
 ی انفس و  فریاد کجا هر در کسی هر از رسد
 ی انسان  میر   و مرگ آواز کجا هر است  بلند

 
 ت الس با آدمی  نسل  فــریاد و شیون صدای

 ی کیهان فوق تا جهت  شش از  زمین  پنهای به
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 ش آدمک میکروب   این ،کردند ادعا اول ز
 ی حیوان  و  سمارسو یا و  بیرون آمده خفاش ز

 
 ت امریکاس بیولوژیک جنگ این  که گفتند بعد و

 ی جاپان  ملک  بمثل را چین دهد درسی تا که
 

 ت اس یــوروپ   و امریکا  آواز دگر آنسوی ز
 ی ویران خانــه و  بال این اساس باشد چین که

 
 ش آدمک عفریت  این که نمیداند هیچکس هنوز
 ی پنهان و  مخفی ؟  کجا از و  ظهور کرده چطور

 
 ز ناچی و  قابل نا ذرۀ این چطور ،کس نداند

 ی بآسان   را براعظم پنج است  کرده ُمسّخـَر
 

 دبیح ها کشته یوروب  و  امریکا و  چین خلق ز
 ی ایران و اعراب   از نابود  شدند تن هــزاران

 
 ر کفا بر سخت  عذاب  باشد این که گوید یکی
 ی مسلمان  هــــر برای رحمت  بود  پا  تا سر و

 
 د گفتن هم نیز  مسلمان لوحان ساده جمعی و

 ی نقصان  هیچ نبیند باشد امان در مسلمان
 

 مهـــ ستیزان دین  و سکوالر باوران   نا خدا
 ی ارزان کردند فزون حد از سفسطه و جفنگ

 
 دکردن خدا آیات   و مسلمانان  بر تمسخر

 ی بُهتان و کذب  پیامبر بگفتار   بچسپاندند
 

 ر بسیا خود آمیز کفر  و آلود شرک تاویالت  ز
 ی فــــراوان نوشتا ر به و  بگفتـــار کردند بیان

 
 ی گستاخ به شهرت  و  ثروت   بندگان   از بسی

 ی قــــرآن آیات  بر  و کردند حدیث  بر اهـــانت 
 

ــ  گشته عالـــم  کل داکتران   تمام  ل مستاصـ
 ی درمان  و دارو مرض این  بر  کنون تا  نیافتند

 
 ب ط ر اند بوده حاذق که طبیبانی هم حتی و
 ی قـــربان گشتند بسی قاتل این تیز تیـــغ به

 
 ل مشغو  بود کرده را من ذهن زیادی سواالت 
 ؟ دانی  نمی سواالتم این جواب  گفتم  دل به

 
 ؟ حیرانند درمانده مضطرب  آدم ابنای چرا
 ؟ طوفانی گرداب  در افتـــاده خدا خلق چرا
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 حاال  یکی هر قدرت  اربابان و شاهان چرا
 ؟ سلطانی  قصر و تخت  و  تاج  بر  افتخار ندارند

 
 ؟ داشتند زندگی تنعـــم و  ناز با آنانکه چرا
 ی زعفران  رنگ  با اند بیچاره و  درمانده همه

 
 ن اکنو زر  و زور  و رسم و اسم  صاحبان  این چرا

 ؟ شــانی و شــــوکت  ندارند  گشتند بال  این اسیر
 

 د بو نعمت  ز  پر  آنها واندسترخ  که خلقی چرا
 ؟ نانی لقمــــۀ و  آب  به میباشند محتاج کنــون

 
 د گرفتــــارن شان بالد اندر مسلمین هم چرا
 ی گریان چشم با را  خلق دید میتوان  سو بهر

 
 ی معصوم و آزار بی  طفل ، برنا و شیخ هم چرا

 ی زوالن   و زنجیــر  اند گشته  هیـــوال بچنـــگال
 

 ل مشغو  بود کرده را خاطرم زیادی سواالت 
 ی پایان   و ختم نبــــودی آنرا گفتمش می اگر

 
 نناال و  سرگشته دل از  بگـــوشم  آمـــد ندا

 ! خوانی رجز این بیش  مخوان  من حدیث  بشنو  بیا
 

 نستمگارا و شاهان دست  از  جهان در ندیدی
 ی ویران  و تبهکاری خونریزی، و جنگ و فساد

 
 ی یاغ قدرت  پنچ  ملل  بنگاه  به  تو ندیدی

 ی چوپان کار دنیا  بهر  از میکنند گرگان چو
 

 ا ر  پیشـــوایان  تو  مسلمـــین بالد در ندیدی
 ؟ سفیهانی مثل یا  و دیکتاتور و اند سفاک که

 
 ر گست ستـــم ســـالطین بـدربـار  تو ندیدی

 ؟ خوانی ثنا  و مدح  بر  اند مصروف علم اهل که
 

 ا ر بیحسابی های سرمایه جهان در ندیدی
 ؟ دزدانی و تبهکاران مشت   میکنند غارت  که

 
 ا ر فلسطین بنــــد  در و مظلوم  ملت  ندیدی

 ؟ دندانی  و چنگ آن برتن صیهون کردست  فرو
 

 ا ر  لیبی و  مصر شام و  بغداد در ظلم ندیدی
 ی دستان  به  و ادوار   به دارد بیاد  کم تاریخ که

 
 ا ر چین و برمه  مسلمین عام  قتل ندیدی
 ؟ ثانی  هتلر گشته زنده  آنهــــا قتل  برای
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 ا ر  وکشمیر هند مسلمین زار  حال ندیدی
 ی غلیان  آتشهای به شان خانهای بسوزند

 
 ف صا هوای این کرده آلوده آدمی ندیدی

 ی باران و آب  هم دگر ناید زمین  بر رحمت  ز
 

 ی گیت اندرین آدم دست  از  فســـاد بس ندیدی
 ی وجـدان  زنده شفقت  و رحم  او  دل در نباشد

 
 ی خاک کرۀ بروی  یاغی شده انسان بلی
 ی یزدان امر یا و  خالق مطیع باشد  نمی

 
 دآور فرود بانسانها خود ابتالی خداوند

 ی دوران و تاریخ  بهر و  رعص هر و ایام درین
 

 ی مستثن سخت  امتحان  زین هیچکش نباشد
 ی جـــان  آدم  منـــافق و  مسلمان یا رکافــ چه

 
 د دا فرمان خویش خلق ناچیز ذرۀ یک خدا
 ی بنشان تو او مقـــــام در را آدمی  باید که

 
 د آور ابتــــــال هم ملحدان و کافـران بر خدا
 ی برهان   و باستدالل بدرگاهش  آرند رو که

 
 م آد بنی بر  داد نشان  را خود قدرت  خداوند

 ی ضعیفان  او نزد  به باشند زر و زور   هر با که
 

 د فرمو مبتال بدینسان هم را مسلمین خداوند
 ی ایمان تجدید  کنند ،او بسوی  گردند باز  که

 
 ق مخلــو   باین  مشکل ودب  تو  ابتالی الهی
 ی دان  خودت  را امتحانت  این  طاقت  نداریم

 
 م آوردیـــ تو  بدرگاه رو کردیم توبه  الهی
 ی نرنجان را  سائل که دربارت  ز داریم امید

 
 ا ر  آدم اوالد قاتل کورونا این !الهـــی 
 ی نیسان ماه و  بهار این در کن دور زعالم

 
 م عال همه  از را بال این گردان دور خدایا
 ی سبحان و  حی ذات  که میخواهد تو از  »عزیزی«

 
 نپایا
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