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زندگی، پیدایش و چون و چرای خلقت  ر مورددکنم و یا تا در مورد مگس، قلم فرسائی  آن ندارم سر

حتی  م. این کمترین، کمتر از آنم تا اندرین مورده بسازمگس، روی سپید کاغذ الکترونیک را سی

کنم که درست یک سطر هم بنگارم. مگس را و چند و چون خلقت آنرا میگذارم به خالق آن و قبول می

ن ر و گژدم و پشه و کنه و...، خلقت مگس هم از خود دلیل و برهانی دارد که بر این کمتریمانند، ما

د، درست مانند خلقت آیت هللا و ُمال و بال و آخند و هنوز معلوم نیست و شاید هیچگاه هم معلوم نشو

نها به فضل و مرحمت الهی چندان ن خودساختۀ خدا در روی زمین که تعداد آروح خدا و نمایندگا

، اما همه تالش دارند تا به نام خدا و دین خدا و بهشت و جهنم خدا و عذاب الهی و...، زیاد هم نیست

گردند، حتی در بدل ریختن خون خلق خدا و ساقط  منال و قدرت و جایداد و عبا و قباصاحب مال و 

نسته و به آنها جسم و جان بخشیده نمودن زندگی بندگان خدا، که خداوند آنان را الیق زنده بودن دا

 قوۀ نطق و بیان بخشیده است و"کرده نازل هر زمان پیغمبری" و... است و

 نیز سبب نوشتن این سطور مختصر اندر باب مگس.پس بر میگردیم به همان مگس، و 

قابل همه اطالع داریم و شاهد هستیم که ملت با شهامت و سرافراز ایران، هفتۀ چهارم است که در م

رژیم آخندی ایران که یک ملت بزرگ را بیشتر از سه دهه است به نام اسالم، خدا، محمد، علی و 

ا ریختن نقالب عظیم و بی مثل و مانندی را بپا خاسته و یک ا حسن و حسین و....، سالخی میکند، به

 ند و...خونهای پاک شان رقم میزن
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ابراهیم رئیسی" که  خندی"زیاد جنایتکار آو اما همین هفتۀ گذشته بود که رئیس جمهور کم سواد و 

البیون نترس و بی هراس ۀ آخندی را نخوانده است، خطاب به انقباالتر از صنف ششم مدرسمیگویند 

 و گفت: سخن داده دادو  گفتهو دلیر و با شهامت ایران، آنان را مگس 

 داری  بری و زحمت ما می  عرض خود می     سیمرغ نه جوالنگه توست   ۀای مگس عرص    

  ید گفت که اگر  با   و زیاد جنایتکار که در ایران به "قصاب" مشهور است،   سواد   خطاب به این کم

ئیس جمهور  ر ، پس تو کم سواِد کور مغز و خونریز و ددمنش،مردم ایران"همه" مگس اند بگفتۀ تو 

اند، تو  با شرف ایران همه "مگس" ، پس در نتیجه اگر بگفتۀ تو نادان، مردم  همین"مگس" ها هستی

ه به غیر از دلبدی و به  ، که هستی و ماهیت کثیف خود را آشکار ساخته ئی ک باشی " باید" خرمگس

کار دیگری از تو ساخته نیست. تو "خرمگس" و  س می شوی،  اا آنها در تمشیدن تمام آنچه ب گند ک

ران زمین پر و بال میزنید، همه الیق کشتن هستید.  که همه دور شیرینی ای  متعفنتمام آخندک های  

ه همه اطراف خود را به گند  رمگس" و نیز "سگ مگسک" را باید جابجا کشت، ورن"مگس" و "خ

و به گند کشیدن، هیچ منفعت دیگری ندارند و    استفراغ تهوع و    دل بدی و  ایجاد  می کشند و به جز  

 دلیل شماها را هست کرده است.   چه در حیرتم که خداوند به  ه مِن بندۀ خدا، هم

 ۀ شاعر: بگفت 

  ،ای نه شکوفه 
 

 نه سایه دارم  ،نه ثمر  ،نه برگ

تم که دهقان به چه کار کشت ما را  همه حیر

 

    

           


