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مسايل ايدولوژيک

سيد موسی عـثمان "ھستی"
مدير مسؤول ماھنامۀ طنزی و انتقادی "بينام" در تورنتوی آنتريوی کانادا
 ٢۴اپريل ٢٠١۶

يک نفس بخند!!!
ای دين به حال محتسب ھوس بخند
بر ستونھای چاک
دين قفس بخند
افتاده ای به دام دين و مذھب
بی خبر از خود
بر مال و مولوی و
بر ريش عسس بخند
بر تازی دين و
بر شيخ خانقاه و زھد
بر افسار و کمند دين
بی مرس بخند
حال رخ رجال دين
ز بس کمرنگ شده
فرار کن زين حلقه و
بر عسس بخند
عنقای دين ز بس شده خسته از سفر
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بر قاه قاه شور و شعب
مگس بخند
بشرم از گرفتن نام دين و مذھب نما
بھای دين ھمين ُبود
بی اختيار پس بخند
جو گندم نمای
دين شد ِ
شريعت شيخ و شاب
واعظان شھر
دوری ز نام گندمی کن و
بر عدس بخند
در آتش است پروانه
پر و بال می زند
بود،
قربانی شرط عشق ُ َ
بر بوالھوس بخند
نفس که عاری از
سوز و آه جگر شود
ای آتش فرسودۀ دين
بر شرار خس بخند
شتر دين بسته اند وارثان دين به دم خر
دنبال آن مگرد
بر قافله بی جرس بخند
از عصر ابراھيم)ع( و موسی )ع( تا محمد )ص( شروع شد
عيسی بر آسمان و
مال وارث دين
بر پيش و پس بخند
ديندار بشرم به خاطر
ضعف دين خود
ھرچند ،که خسته ای ز وارثان دين
با ھستی ما
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يک نفس بخند!!!!!

نوت :
اين طنزگونۀ انتقادی در البالی کنايه نوشته شده است ،ولی تصوير دين و دينپرستی
در آئينۀ بی غبار سروده ،ھر خواننده را متوجه می سازد ،که به دقت بخواند و از
توانائی فکری خود برداشتی از دين و دينپرستی تجارتی داشته باشد.
ً
اين شعر ،در محفل نقد ادبی و شعريی ،که افغان ھا و ايرانی ھا مشترکا برگزار کرده
بودند و ضمن آن ھر شعر محفل را بررسی می کردند ،مورد نقد ھمه جانبه و بدون
تعبيض قرار گرفت .چون بعد از نقد و بررسی ،بدان ارزش خاص قايل شدند ،سبب
جرأتم شد ،تا تقديم حضور درس خواندگان ادب و شعردوستانش کنم.
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