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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  عنايت وھمن: فرستنده

  ٢٠١۴ جون ٢۴
  

 گزينشی چند از نوشته ھای صادق ھدايت

 

مدن وثروت و آزادی و آبادی داشتيم و فقر را ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور کنيم ، ما برای خودمان ت 

جاش فقرو پشيمانی و مرده پرستی و گريه و گدائی و تأسف واطاعت از ه  اينھا را از ما گرفتند وبۀدانستيم ھم فخر نمی

خدای غدار و قھار و آداب کونشوئی و خأل رفتن برايمان آوردند ، ھمه چيزشان آميخته با کثافت و پستی و سود پرستی 

  .و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است

***  

  

که با ندبه و زوزه و پرستش اموات ھمه اَش سرو  چرا ريختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چون

  .کار دارند

***  

  

برای عرب سوسمار خوری که چندين صد سال پيش به طمع خالفت ترکيده، زنده ھا بايد به سرشان لجن بمالند و مرگ 

  .ی کنندو زار

***  
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 تبليغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به ۀ، در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوی َگند َخألست که گويا وسيل... 

 که دست و پای چرکين خودشان را در آن می شويند و به آھنگ بعد اين حوض کثيفی. اصول اين مذھب خو بگيرند

 شوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون می ن دوال و راست می مَؤذن روی زيلوی خاک آلود خودشاۀنعر

  .خوانند

***  

  

 جانوران برای خدای مھربان و بخشايشگر ۀعيد قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنج, ... 

دھد وپيش از  ان را میاست خدای جھودی آنھا قھار و جبار و کين توز است و ھمه اش دستور کشتن و چاپيدن مردم

فرستد تا حسابی َدخل اُمتش را بياورد و آنقدر از آنھا قتل عام بکند که تا زانوی  روز رستاخيز حضرت صاحب را می

  .اسبش در خون موج بزند

***  

  

 را من کسی است که به اميد لذتھای موھوم شھوانی و شکم پرستی آن دنيا با فقر و فالکت و بدبختی عمرؤتازه مسلمان م

کنند و   اَموات زندگی میۀھمه اَش زير سلط. سر برد و وسايل عيش و نوش نمايندگان مذھبش را فراھم بياورده ب

  .کنند کنند کاری که پست ترين جانوران نمی  امروز از قواننين شوم ھزار سال پيش تبعيت میۀمردمان زند

***  

  

که به مسائل فکری و فلسفی وھنری بپردازند ، کارشان اين است که از صبح تا شام راجع به شک ميان دو و  عوض اين

  .سه استعامنه قليله و کثيره بحث کنند

***  

  

 انگار که پيش از ظھور اسالم نه کسی توليد مثل می. ساخته و پرداخته شده...... اين مذھب برای يک وجب پائين تنه 

  !مور اصالح اين امور کردهأ خود را مۀرفت ، خدا آخرين فرستاد م میکرد و نه سر قد

***  

  

. غلتد و ديگر مفھومی ندارد  اسالم روی نجاسات بنا شده اگر پائين تنه را از آن حدف کنيم اسالم روی ھم میۀتمام فلسف

سجع و قافيه ھای بی معنی و پر ند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند ابعد ھم علمای اين دين مجبور

  .طمطرق برای اغفال مردم بسازند ويا تحويل بدھند

***  

  

سوسی و نکبت و جھل و تعصب و فقر و جاسرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سياه نشاندند و به 

  .صحرای برھوت در آوردندآخوند ليسی مبتال کردند و سرزمينش را به شکل ..... دوروئی و دزدی و چاپلوسی و 

***  
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اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدھا شد وخود موسی از آن ترسيد اين اژدھای ھفتاد سر ھم دارد اين دنيا را می 

تا آدم را  زبان عربی او را ھجی کرد، کافی استه ھمين روزی پنج بار دو ال راست شدن جلو قادر متعال که بايد ب. بلعد

  .ل و پست و بی ھمه چيز بار بياوردتو سری خور و ذلي

***  

  

 و عقايد متضادی که از مذاھب و اديان و خرافات پيشين، ھول ءمگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به ھم زنی از آرا

ھم در آميخته شده است، دشمن ذوقيات حقيقی آدمی، و احکام آن مخالف ه ھولکی و ھضم نکرده استراق و بی تناسب ب

يعنی شمشير بران و کا سۀ . چپان کرده اندر ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشير به مردم زوبا ھر گونه

.  ھر چه پول و جواھر داشتيم چاپيدند.بريم گدائی است، يا خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد يا سرتان را می

  .ستند؛ ھر جا رفتند ھمين کار را کردندآثار ھنری ما را از ميان بردند و ھنوز ھم دست بردار ني

 

  

  


