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مسايل ايدولوژيک

سيدموسی عثمان ھستی مديرمسؤول ماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کانادا
 ١٧اپريل ٢٠١۶

الت ومنات زمانی درخانۀ کعبه خدای بی گوش وبی چشم بودند
تاکی شمردسال وماه
باچوت بزاز
تا که پای صفردر
حسابست اينجا
وحشت عمردرزنجيرپيچيده
مگرپای درحلقۀ
رکابست اينجا
سياه سنگ غضب افتادۀ آسمان
سنگ مقدس
به نام حجراالسود
بت خانۀ
الت ومناتست اينجا
عشق عالمۀ موج تلخ
لب ساحل شراب است اينجا
ھوس افزای موھوم
موسپيدی
موج خم وپيچ
حبابست اينجا
بوريا فکرمخمل نکندتا
گل نی
اوداندبه نام فرش
درزيرپای
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خوابست اينجا
تاسکوت سؤال دل ما
درخم و پيچ
جادۀ يکطرفه قراردارد
بی جوابست اينجا
رستن ازآفت تنگنای زمان
نازک ازتارربابست اينجا
برو ای مالی شکمبو
فکردين درسرتو
دين مابی منبرو
بی حجره و
بی محرابست اينجا
ھرکجا زنجيردندان حلقه به دورحلوا
پای آخوندشھربا
امام زمان در
رکباست اينجا
توندانی اگربخت کندسستی
بشکند دندان درحلوا
ازنرمی به خاطری که
بيتابست اينجا
بروھستی نکن زبان سرخ دراز
سرسبزدرزيرپای سمند
بی زين و
بی رکابست اينجا
نوت :
ھمان قسمی که شعرھای داکترصاحب براھنی دشواری ھای خودرا برای خواننده دارد ،شوخی ھای طنزی من درالبه
الی جمله ھای کوتاه کنايه آميزبه خواننده جاده يکطرفه شده ،اگر خواننده به دقت بخواند به واقعيت ھاپی می بردمرابه
چماق مرتد شدن نمی زند.
اگرتاريخ سنگ حجراالسود والت ومنات که حکم دوخدا را قبل ازاسالم درخانۀ کعبه داشتند به اساس افسانه ھای دينی
زمانی که حضرت ابراھيم )ع( داخل کعبه شد ھمه بت ھای کوچک را بشکست تنھا الت ومنات نشکستاند و تبر يوغ
مانند برشانۀ ھردو آويزان نمود .وقتی که اورا متھم به شکستاندن بت ھاکردند ،حضرت ابراھيم )ع(باخون سردی گفت
شمانمی بينيدکه تبر برشانۀ الت ومنات است اين ھا شايدعصبی شده باشند بت ھای کوچک را شکستانده باشند قبايل
وحشی ودين پرست بی منطق ازمنطق ظاھری کارگرفتند گفتنداين بت ھا توان حرکت کردن ندارند چطورتوانستند که
بت ھای کوچک رابشکنند؟
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حضرت ابرھيم )ع( گفت اينھا که توان حرکت کردن وتصميم گرفتن ندارند شما روی کدام منطق ازاينھا به صفت خدا
پيروی می کنيد؟ آنگاه از ابرھيم )ع(پرسيدند که توکی را می پرستی؟ گفت من کسی رامی پرستم که جھان بااين عظمت
را ساخته است .گفتند خدای تومی بيند؟ گفت چشم ندارد بی چشم می بيند .پرسيدند خدای تومی شنود؟ گفت گوش ندارد
بی گوش می شنود .گفتند خدای توبابی عدالتی ھاعکس العمل نشان می دھد؟ گفت اوعادل است طبعا ً ازخودعکس العمل
دربرابربی عدالتی ھانشان می دھد .پرسيدند خدادرکجاست؟ حضرت ابراھيم گفت :درھمه جااست ولی حضرت ابراھيم
)ع( نمی دانست که روزی خدادرھمين محدودۀ )بت خانۀ کعبه( ساکن می شود وما ھم که معتقد به توانائی خداوند در
جھان موجوده ھستيم از يک طرف جھان را ازاومی دانيم وازطرف ديگرمابه خداجسم ومکان تعيين می کنيم اگربه قول
دين ومذھب خدا المکان است وجسم ندارد ضرورت به خانه ونشانی )آدرس( ندارد بازھيچ جای مقدسس دراين جھان با
اين بزرگی پيدا نکرديم ازجائی که خدا به خاطر بت ھا نفرت داشت ھمان بت خانه رامکان خدامی دانيم درحقيقت خدا
را مثل خودمحتاج خانه ومکان می دانيم بت خانه را جای بود و باش خداوند)ج(می دانيم آدرس خداوند قلمداد می کنيم و
جزء پنج بنای مسلمانی ھم می دانيم ودرشھری که خدا)ج( زندگی می کند نتوانسته شيطان ازھمان شھربيرون کند سالھا
ميليونھا مسلمان اورا نه تنھاسنگچل می زند افغان ھا باکفش خودھم می زننداين ھرسال تکرارمی شود يکی ازفرايض
حج ھم ھمين زدن شيطان است ازاين که داکترصاحب صبورﷲ سياه سنگ تخلص وايمل خود را به نام يکی ازتبرکات
خانۀ کعبه مانده اگرازروی عقيده وصداقت مانده باشداميد است معمای کورگره خورده را با قلم توانای خودبازکند
واحترامی که من به دانش د داکترصاحب صبورﷲ سياه سنگ دارم فکرنمی کنم کورکورانه ايميل خود را به نام
حجراالسود مانده باشد .با يقين کامل ،بدون شک و شبھه نه مثل تاجران دين ومذھب که ازآب زمزم ھم می نوشند وھم
سرآن آب تجارت می کنند حتی درخانه ھای شان آب زمزم گنده شده را به نام تبرک به مھمان خود می دھند.
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