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اين کودکان ....
اين کودکان معصوم  ،اين طفالن مادر نديده و
اين نوبالغان يتيم واين نوباوه گان بی چيز ،گرسنه و تشنه ،
پسگرد دسترخوان و سفرۀ رنگين نمايندگان ﷲ
در ميان گند و کثافات و آشغال و
ِ
)اين "خدای عادل" " ،خالق بھشت و نعمات مادی و لذايذ جنسی ( ". ..
سرگردان توتۀ نان پسماندۀ علمای کرام اند .
******
اين ھا که خوب می خورند و خوب می نوشند و خوب می پوشند ؛
نگھبانان زندان روح و روان و مغز اين طفلکان ،
و اين کودکان و نوباوه گان گرسنه اند ؛
و از جانب ﷲ محمد توظيف شده اند که آنان را ھدايت کنند :
به کار و کردار "نيک" !
و برايشان ارشاد فرمايند که خدای محمد عربی چنين فرموده :
" ھر چه از دوست می رسد نيکوست " ،
" ھيچ برگی بدون اراده و اجازه اش تکان نمی خورد " ،
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" اين جھان فانی مال اغنيا ء و آن جھان باقی مال فقراء است " .
" پس ای بنده ام شکيبا باش و صبور که اين جھان جای امتحان تو است ؛
مبادا ناکام بمانی "!
*****
و تو ای انسان سرسری نگر و بی غم باش
و خوش بگو وخوش بخند و خوش بگرد و خوشباور
که بی تفاوت از تفاوت اين دو سفره
) يکی سفرۀ رنگين مملو از نعمات لذيذ  ،ديگرش آشغال آن سفرۀ رنگين (
می گذری !
اگر از چنبر دامی چنين دينی که ساخته و پرداختۀ چوپان بچه ای بی سواد
و مکار وزنباره است ؛ بيرون نشوی ،
بدان و آگاه باش که چنين روزی رسيدنی است ،
که نواسه و نوه و کواسۀ توھم
در ميان اين ھمه آشغال خوان نعمت مال ھا و "علمای" دين ،
و طبقات حاکمه که بر آنان حکم می رانند ؛
سرگردان توتۀ نانی خواھند شد !
*************
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