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  پيوند موسيچه و گوک
  (هشدار به پشتيبانان سکوالر)  

  

 فراز بر و ،های پاک-کنار چشمه ی رنگارنگ،در گلزارها او .ايست بس زيبا که بسيار خوش آواز است-موسيچه پرنده
ی پرندگان و جانوران آزاده، که -به خواندن آغاز کند، همهبا نوای خوشش درختان کهن زيست دارد. هر زمان، که او 

 گردند او سرمست می  جانبخششتابند و از نوای  دارند، از دور و نزديک به سوی او می روشن یو هوش شنوا یوشگ
  گشايند. می به پرواز های سپهر-بلندی ای خود را در-بالهای انديشه و

  

. در دوش می مهيا مردابهای جانوران -از پسماندهخوراکش بسيار خشن و بد خروش، که  است ای-گوک، قورباغه
، از لولند می های زيرزمينی-در کنده آنها که بيشتر وجود دارند درنده ، تيزداندان وپيرامون مرداب جانورانی بد بو

خوشبو در  تازه و ،. اين است که گلهای زبياخورند می پاگياهان نو ی-ريشه و ها-جوانه از ديدن خورشيد پرهيز دارند،
  آن ديار نمی رويند.

  

ی گلها را به زهر ستم -، ريشهنددبريورش ها گلزار موسيچه ها به -، گوککردسرريز  زهرآگين ردابم که در آن زمان
   .شده است کاسته هاگلزاری -پهنه از و دهوفزا ها-گوکشمار و  هامردآب ميدان پيوسته بردند. از آن پس سوزان

ه ها ب-، که برای شنيدن نوای خوش موسيچهدهپرندگان و جانوران آزاکجا هر باز هم از ی راه،-و سختی تنگی آن با
را  از هوا چشمه زارها را شور و بخشیاز گلها را لگدمال، برخی  از شماریشدند، ناخواسته  گلزارها روانه می سوی

از تخم اين  آنها ، که اگرمی دهد پيامآنها  ا سروش اميد بهگلزار بخداوند کردند. اين بود که  به بوی ناخوش آلوده می
گوش و  و شتاگذتخم خواهند  ،ی آنها-هم، در ديار نوشکفتههايی -د، موسيچهندر سرزمين خود بکار های خوشبوگل

  .هوش همگان را نوازش خواهند داد

  

، با ترسيدند خود در برابر نوای دالنگيز موسيچه می ی- صدای نکره زشتی در های حکمران، که از آشکار شدن-گوک
 ی-تنگه ،هر چند :دانستند میبه درستی  آنها در ستيز بودند. زيرا يیه گياه خوشبوگونورود موسيچه و روييدن هر 

  کاسته خواهد شد.  و در تنيجه از خوراک آنها آنها تنگ تر گندآب ی-پهنه ،شود گشوده تر لزارهاگ

  

هم پيمانی با گوکها به  را نديده گرفته و شتابزده زهر گندآب ،و بهزيستی زيبايی ورزانمهر ه،دلباختپرندگان سرآنجام 
، پيش از آن نوشونده گلهایپيش از کاشتن  که :پذيرند می ی آزادی و مهر بودند،-هشيفتپرندگان، که  .سپارند تن می

از  بلندتراو نتواند  که ، بدان گونهسازندفرمانروا  هر موسيچه ی را بردوشگوک ای به آواز بپردازد،-که موسيچه
اجازه داشته باشند که تخم  پرندگان ها،-موسيچه بر ننگ و خفت، ،اين گذاردناز  ،پس ند.جهش يک قورباغه پرواز ک

  .دنپوشان را می  مرداب آن ،اندک اندک گلها، به اين گمان کهگلهای زيبايی را در آن سرزمين بکارند. 

  

پوشيدند، ، از پرواز در سپهر بلند چشم کشيدندبر دوش  را ها-گوک ی-سنگينی ها از رادمنشی و بزرگواری،-موسيچه
 ،داب تلخ نوشيدند ولی هرگز نتوانستند آوازی خوش بخوانند. زيرا گوکهانگبوی گندزار را برخود هموار ساختند، از 

موزيک ای دلخراش جايگزين -ناله .فشردند را در چنگال خود می موسيچهگلوی ته بودند، سکه بر پشت آنها نش
  . بود ها-جانبخش موسيچه

  

پيوسته  در گيتی، ولی رويد. نمی انهای آزادی در بينش اين مردمگلتخم  نخشکد زهرآگين، در ذهن ايرانيان، مردابتا 
  .خشکند میپراکنده  یهاگندآب اين زهر در ودموج یگلزارها

  زمين شوره سنبل برنيارد >><< در او تخم عمل ضايع مگردان (سعدی)

  

آزادی و  پای گذارده، که او به هر کجا :داده استنشان  ،خود هارسد سال تاريخچر و ادر درازای هزشريعت اسالم، 



  2/2  ٢٠١٠انويه ژ  نگارش: مردو آناهيد

   .را در آن جا خشکانيده استدادگری 

  

 شدن ريز، با سربودند آزاد ساختهکليسا  ی-پنجهسال مبارزه، گلوی خود را از  ۵٠٠، پس از که اروپا مردمان
  شود. می فشردهمسلمانان چنگال  درگلوی آنها  باز از نو،مسلمانان به اين کشورها، 

  

اند که هر زمان تنگ تر -اسالم روبرو شده شريعت کوری به نام آزاد اروپا با گرهِ و  دموکرات، سکوالر انامروز مردم
  شود. دشوارتر می گشودن آن و

  

نيز مردمانی  ان ومردمانی مسلممانی، آلبانی رُ ، تايلند، يپيناندونزی، مالزی، سرالنکا، فيل کشورهايی مانند در
هراس است. نامسلمانانی که از اين  در از مسلمانان اين کشورها تنها آشگار است که جهان .نامسلمان وجود دارند

هستند که  با ايمان تنها مسلمانان اند.-گستردهاند بينش خود را با فرهنگ اروپايی -کشورها به اروپا وارد شده
  .ريزند فرو میين مردمان ا رب ی خود را -مرداب عقيدههای پسماندگی

  

   ب زندگی بارد>><< هرگز از شاخ بيد بر نخوریآابر اگر 

  سعدی)( ی بوريا شکر نخوری-روزگار مبر >> << از نی با فرومايه

  

ی خرد و نيروبخش - برانگيزنده توانند ، میشوندهای جامعه بُن نهاده -آرزوها و ايدآلهای باشکوه، اگر بر واقعيت
ستند، ههای جامعه هايی که از درون خود مردم برنخاسته باشند، جدا از واقعيت-بشوند. شراره ردمانجنبش های م

        ی درون مردم را فروزان نمی کنند.      -تاريکخانه ، از برون،آنها

  

 مردو آناهيد

  id@yahoo.deuAnahMard  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:

   

  
  
  
 

  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

 

  


