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  ـــــــــــــــــ
  .بحران دركائنات : نام كتاب
  .م ـ دیزاشكن : نویسنده

  .چاپ اّول 
   کابل١٣۶٨تابستان : خ نگارشتاری

  .م ـ دیزاشكن: طرح روی جلد 
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  :بازیگران 
 
 

  خالق الجّبار: خداوند
  امین الجّبار: جبرئیل 

  میرزاء بنویس الجّبار: میكائـیل 
  بوقچی الجّبار: اسرافیل 
  جان ستان الّجبار: عزرائیل 

  دژخیم الّجبار: مالك دوزخ 
   و پا اندازالّجبارحكمران البهشت: والی بهشت 

  ...حوریان، ِغلمان ها، خروس عرش، طاووس و
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  :پرده اّول
فضائی با نور سرخ کم رنگ و مه آلود در . پرده آرام آرام باز می شود« 

همزمان صدای راوی آهسته و آرام . برابر چشم تماشاگران جان می گیرد
  »  .طنین انداز می شود
 قدم گذاشتن به سر زمینی ناشناخته و ممنوعه گام بر  راوی ـ ما در راه

جایگاهی افسانه ای است كه براساس احادیث و روایاِت مو ! عرش! میداریم
مكانی الهوتی كه . الدرزش نرو، تنها یكبار پای انسان بدانجا رسیده است 

طرح و نقشه ی ساختن كائنات درآن طراحی شد و ظرف مّدت شش روز 
  .به اجرا درآمد

خداوندِِِِ تبارك وتعالی پس از فراغت , بر پایه و اساس همین احادیِث معتبر
به دنبال ! ازكاِرتوان فرسای آفرینش، روز هفتم را به استراحت پرداخت

همان استراحت روز هفتم بود که دست و دل حضرت به کار نرفت 
وخودش را برای برخورداری ازحقوق و مزایای ابدی و ازلی صندوق باز 

  . تگی آماده كردنشس
سرنوشت آدم و فرزندان ناخلف او، درهمین مكان مقدس رقم خورد و 
شیطان پس ازهفتاد هزار سال، بیشتر یا كمتركه درخدمت خالق الّجبار 
روزگارمی گذرانید و پیشانی برخاك می مالید، بدلیل نا فرمانی و تمّرد از 

عنی اشرف اوامر حضرت احدیت و سر فرود نیاوردن در برابرآدم، ی
مخلوقات و گل سرسبد آفرینش، ازمیان همین بارگاه رفیع و پرعظمت، 
بدنیای تاریكیها و برهوت زمین كه محل زندگی انسانها و جانوران درنده 

  .بود، پرتاب گردید
با احتیاط و بدون سر و صدا، از راه مخفی عرش كه برای ! مواظب باشید

 شده است قدم دركاخ می روز مبادا و مواقع اضطراری در نظر گرفته
جائی كه از هر منطقه ی ممنوعه ! گذاریم و درگوشه ای مخفی می شویم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۴

ز فرزندان آدم بدانجا نرسیده ای ممنوعه تر است و تاكنون پای هیچ یك ا
جزیك مورد نادر و استثنائی كه مالقاتی کوتاه و چند لحظه ای بین . است

ضورجسمانی خالق الجّبار بدون ح, خالق و برگزیده ترین فرزاندان آدم
  !صورت گرفت

مالقات كننده چنان ذوق زده شده بودكه ,  در این سفر ملکوتی و روحانی
نتوانست درست و حسابی قصر را تماشاكند، تا در بازگشت تصویری ازآن 

آن مهمان . جایگاه ملكوتی برای خیل مریدان و مشتاقان خود ترسیم نماید
مه شكوه و عظمت و جالل و جبروت و ازآن ه, بزرگوار و جلیل القدر

صنایع بدیع و تازه و هنر های نا مکشوفه ای که در ساختن قصر و باغها و 
  .فقط خروس عرش را دید و بس, استخرهای پیرامونش بکار رفته است

پرده کامال باز شده و نور سرخ کمرنگ با نوری آبی مالیم تعویض می « 
  ».شود

در میان فضا معلق است و به هیچ جا و راوی ـ عرش قصریست باشكوه كه 
نمای بیرونی آن با سنگ َمرَمر و تابلوهای !  مكان و ستونی تكیه ندارد

. زیباكه با دیگرسنگهای نادر وكمیاب مصورشده است، تزئین یافته است 
یعنی خالق الجّبار با دقت و وسواسی ویژه و باورنكردنی , معمار ازل

ران پیری وكهولت سرپناهی داشته باشد و آنراساخته و پرداخته تا در دو
چون اکثر فرزندان بی لیاقت و تن پرورآدم ، مجبور نباشد سر بار دیگران 

  !شود یا در خیابانها و ایستگاههای قطار و مترو و غیره روزگار بگذراند
  ! مواظب باشید

پس از درب ورودی بزرِگ كاخ كه با چوب آبنوس ساخته وپرداخته شده « 
د تاالری عظیم می شویم كه بر روی هفت ستون بزرگ َمرَمر بنا است، وار
دیوارهای آئینه كاری شده وگچ بریهای زیبا و اعجاب برانگیز . شده است

تاالر، بی اختیارانسان را به یاد هنرهای معماری صدراسالم و حوزه ها 
  ! می اندازد

ت از جلوی در ورودی و پنجره های تاالر، پرده هائی زربفت وخوش دوخ
د روسط . ابریشم خاص، به چوب پرده های طالئی آویزان است

تاالرچهلچراغی بزرگ آویخته كه هزاران خورشید به اضافه منظومه 
نوری شدید به صحنه تابیده می « . شمسی در تشعشع نور آن گم می شوند

انعكاس . كف تاالر با سنگهای گرانبها و رنگارنگ فرش شده است».شود
. ینه های اطراف بر زیبائی و شكوه و جالل كاخ می افزایداین سنگها درآئ

. حوضی بزرگ و زیبا باكاشیهای فیروزه ای در وسط تاالرتعبیه شده است
بزرگی حوض به حدیست كه اگرتمام آبهای عالم را درآن بریزند، آبش 
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اّما در عوض چنان زالل و صاف وشفاف است كه بی اختیار . ُكرنمیشود
بویژه بیوه . ح را به یاد اشك بیوه زنان و یتیمان می اندازدبیننده ی ساده لو

زنان و یتیمانی كه عزیزان خود را در طول هشت سال دفاع مقدس و 
مجسمه . ایثارگری در راه آزاد سازی كربال و قدس عزیز از دست داده اند

ای كوچك از بدن لخت و پوشیده از موی آدم صفی اله، یعنی جد 
به آرامی از  آبی زالل!  یانه ی حوض تعبیه شده استمبزرگوارآدمیان در 

  .چشماِن  باز و از حدقه بیرون زده اش خارج و به درون حوض می ریزد
درصدرتاالر، بر فرازسكوئی بلندكه با هفت پله َمرَمرین از سطح تاالرجدا 
می شود، تخت پرعظمت فرمانروای جهان هستی و سروركائنات قرار 

ا ریشی سفید و بلند، ابروانی پرپشت و به هم پیوسته كه خالق الجّبار ب. دارد
گذشت ایام آنها را به رنگ برف درآورده، چشمانی درشت و سبز و چهره 

خالق . با جالل و جبروت برتخت نشسته استای چروكیده و نورافشان 
لباسی زربفت ازحریرخالص و طبیعی برتن دارد و دستاری بزرگ بر سر 

ز موهای سفیدش از زیردستار بیرون زده و بر روی دسته ای ا. نهاده است
ریخته , شانه های افتاده اش که نشانی از توان و قدرت گذشته را حفظ نموده

به دست توانای هنرمندی زبردست و ماهر، با انواع و , دستار خالق. است
تزئین شده و درقسمت جلوی آن یاقوتی  اقسام جواهرات گرانبها و ارزشمند

در . بزرگی یاقوت به اندازه یك كف دست میباشد. دیده استقرمز نصب گر
دو طرف خالق الجّباركه برپوششی از دیبای سبزنشسته است، دو ردیف 

خالق آرنج راستش را . بالش نرم با رویه های قرمز رنگ قراردارد
  . برستون بالشها تكیه داده و سخت در بحرتفكر فرو رفته است

وی دارای هیكلی . یاه پوست ایستاده استپشت سرخالق الجّبار، غالمی س
قوی، اندامی پیچیده، بازوانی ستبر، موهائی مجعد و لبهائی كلفت وآویزان 

دوگوشواره ی بزرگ به شكل نعل اسب درگوش و دو بازوبند غالم . است
سبیل های آویزان وخون چكانش انسان را به . جواهر نشان بربازوان دارد
كمربندی ازچرم گاو، كمر باریك غالم را . زدیاد چنگیزخان مغول می اندا

شمشیری پهن و برنده ازكمربند چرمی آویزان است . در میان گرفته است
بر پیشانی غالم دستمالی سرخرنگ بسته . كه زهره ی بیننده را آب می كند

شده كه بر روی آن این جمله زیبا را با خطی خوانا و قشنگ نگاشته اند، 
 با چنین هیبت و شمایلی دشمن شکن، چتری زرنگار غالمی. }یا ثاراهللا {

  .را بر فراز سرخالق الجّبارنگه داشته است
، یعنی در یمین و یسار غالم، دو حوری زیبا رو و مه دردو طرف تخت
هركدام ازآنان باد بزنی بزرگ از پرطاووس در دست . طلعت ایستاده اند
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وریان ازنژادهای مختلفند، ح. دارند و به نوبت خالق الجّبار را باد می زنند
حوری سمت راست، سفید پوست است و . شاید نماینده شب و روز باشند

درحالیكه . می پوشاندموهای بلند و طالئی رنگش تا روی باسنش را 
، زیبا روئیست سیاه پوست با موها و ابروانی به سیاهی حوری سمت چپ
 سفید برتن هر دو حوری پیراهنهای نازكی از حریر. پركالغ و مجعد

بدنشان از زیر پیراهن نمایان تمام پستی و بلندیهای خوش تركیب . دارند
با هر تکانی سینه های بر جسته و خوش ترکیب آنان به لرزش در . است

بین آن دو مه پاره ی شهر . می آید و غالم بیچاره را حالی به حالی می کند
  غالم را بسوی خودآشوب و فّتان رقابتی بی امان در جریان است تا توجه

  . جلب نمایند
جلوی تخت خالق میزی زیبا از عاج كه به نحوی استادانه كنده كاری شده 

كه انواع و اقسام میوه  برروی میز سینی بزرگی گذاشته اند. است قراردارد
. های گرمسیری و سرد سیری، با سلیقه و دقتی خاص درآن چیده شده است

ی خندان به چشم می خورد که این جمله با در میان میوه ها جعبه ای پسته 
محصول باغات « : خطی کج و معوج بر روی آن نوشته شده است

   .».رفسنجان و حومه
طاووس پاهای زشتش . طاووسی زیبا خوابیده است, دركنار پایه های تخت

را در زیر پر و بالهایش مخفی كرده و با ترس و لرزمشغول چرت زدن 
یگاه ویژه ی خالق الجّبار، حوریان، ِغلمان ها و پائین تر ازجا. می باشد

در طرف راست حوریان سیم پیكر . مقربین درگاه احّدیت بر پای ایستاده اند
و شهرآشوب كه به یك غمزه دل از عارف و عامی میربایند، با لباسهای 
آراسته وتاجهای مزین به گلهای رنگارنگ بهشتی صف كشیده اند و دو به 

در طرف چپ به همان تعداد، . ای درگوشی هستنددو مشغول گفتگوه
كه بسیارجوانند و سبزه بر پشت لبانشان  غلمانها. غلمانهای جوان ایستاده اند

آنان با بدنهائی روغن مالیده و براق، تنها . ندمیده است، لباسی برتن ندارند
با تكه ای پارچه سبزِسترعورت نموده اند و خود را پوشانده اند تا منطقه ی 

آنان با . ممنوعه شان از دیدگان حریص طرفهای  مقابل در امان باشد
چشمان حریص وآزمند حوریان و پریان را دید می زنند و با ایماء و اشاره 

آنها قرار و مدار می گذارند تا پس از فراغت از مراسم خسته كننده  با
  . وكسالت آور عرش، ساعتی خوش باشند و از یكدیگركام دل بربایند

د قدم  دورتر از حوض پرآب وسط تاالر، بر ستونی از َمرَمر سیاه، چن
خروس عرش با دمی بلند و زیبا و تاجی بزرگ وآویزان بر پای ایستاده و 

  . چون ساعتی دقیق اوقات شرعی را اعالم می كند و به موقع اذان میگوید
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رو بروی تخت، به فاصله چند قدم ازپله های عرش كه خالق برفرازشان 
یده است، چهارملك مقرب با جالل وجبروت و شكوه و شوكت فراوان لم

  .آنان سرا پاگوشند تا خالق الجّبار چه فرماید. برپای ایستاده اند
جبرئیل امین الجّباركه عالوه برمعاونت اجرائی خالق، ریاست دفتر ویژه و 
 سازمان اطالعات و امنیت را نیز برعهده دارد، با یك گام فاصله، جلوتراز

او پیراهنی بلند و چین دار . سه نفر دیگر ایستاده و چشم بر دهان خالق دارد
عالوه برآن، او . از استبرق سبز برتن و تاجی از یاقوت سرخ برسردارد

. شالی سفید بركمر بسته وخنجری جواهرنشان در میانش جا داده است
نش ریش سفید و بلندش تا سر زانوا. شمشیری مرصع نیزحمایل نموده است

وی به حالت . می رسد و جای ُمهری زمخت بر پیشانیش نقش بسته است
خبردار ایستاده و ضمن خیره بودن به دهان خالق، چهار چشمی مواظب 
اطرافست، بطوریكه كوچكترین حركت و جنبش اطرافیان از نظر تیز بینش 

  .دور نمی ماند
 سر و ریشی یك گام پشِت سِر جبرئیل، میكائیل میرزاء بنویس الجّبار با

او لباسی سرخ رنگ برتن و تاجی از . سفید و چشمانی كم سؤ ایستاده است
میان را با شالی سبز رنگ بسته، دفتری بزرگ به . فیروزه بر سر دارد

زیر بغل گرفته، مدادش را بر پشت گوش راست جای داده و عینكی ته 
  .استكانی برچشم دارد

ّبار با قامتی كوتاه و هیكلی چاق در سمت چِپ میكائیل، اسرافیل بوقچی الج
او لباسی ابریشمین با باال تنه گل بوته ای و دامنی چین . وخپله ایستاده است

تاجی از طالی ناب كه با دانه های مروارید . دار وكوتاه برتن نموده است
بوقی بزرگ و بد . وكهربا تزئین شده بركله ی طاس و بی مویش جای دارد

كه  ته و ازحالت چهره و چشمانش چنین بر می آیدقواره را برسر دوش گرف
كامًال درمانده وخسته شده است و دلش برای دمیدن در بوق و اعالِم پایان 

او هزاران سالست كه انتظار می كشد و . حیات دركائنات لك زده است
بیصبرانه منتظر لحظه ایست كه به فرمان خالق الجّبار در این بوق دست و 

  . بدمد و پایان هستی را اعالم كندپاگیر و بی خاصیت
باالخره، عزرائیل جان ستان الجّبار، سرا پا سیاه پوشیده، با چهره و دستانی 
اسكلت مانند، كاله سیاهش را بر سركشیده و داس بلند و دسته چوبیش را 

چنین به نظر می رسد كه حال و . در میان انگشتان استخوانیش می فشارد
كه قیافه ای رقت  او. دردی جانكاه رنج می بردروزگارخوشی ندارد و از 

انگیز و قابل ترحم دارد، گاهگاهی بخود می پیچد و سرا پای وجودش 
  .بطور محسوسی می لرزد
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كنار در ورودی تاالر، مالك دوزخ یا دژخیم الجّبار با قامتی بلند و غول آسا 
.  استو چهره ای زشت و بد منظردر میان دو تن از محافظین خود ایستاده

شمشیری پهن بركمربسته وگرزی آتشین در . مالك لباسی از چرم برتن دارد
. در دست راستش شالقی بلند و چرمین خود نمائی می کند. دست چپ دارد

. قیافه غلط اندازش بی شباهت به گالدیاتورهای روم باستان نیست
ی محافظینش به شیوه ی او لباس پوشیده اند و هركدام چماقی بزرگ و سپر

محافظ سمت راست، عالوه برچماق ، تابلوئی در . آهنی در دست دارند
دوزخ را دانشگاه می : دست داردكه بر روی آن با خطی زشت نوشته شده

  !كنیم
بمنظورجلوگیری ازآلوده شدن هوای تاالر بر اثر دودگرز آتشین مالك، او 
ه مجبورست مرتبًا جایش را عوض كند تا در مسیرحركت باد بسوی محوط

محافظین نیز به تبعیت از وی دائمًا در جنب و جوشند . ی بیرون قرارگیرد
  .و با هر جنبش مالك، به حركت در می آیند و پشت سر او قرار می گیرند

خالق الجّبار دستی به ریش بلندش می كشد و به سبك سالطین و 
  :فرمانروایان ایران باستان و قیصران روم می پرسد

  ائنات چه خبر؟خالق الجّبار ــ درك
بطوریكه ریش بلندش با .  تعظیم غرائی می كند, جبرئیل امین الجّبار« 

بر جای می ایستد و با کلماتی شمرده و متین به . زمین تماس می گیرد
  »:شرف عرض می رساند

امین الجّبار ــ در ظل توجهات سروركائنات ، خداونِد روزی ده و روزی 
ده ی ستمگران و نوازنده ی مومنان و ستان، خالق الجّبار، در هم كوبن

خدماِت بی شائبه ی ولی امر مسلمین جهان و مراقبت های شبانه روزی 
همه جا » صلوات دسته جمعی ملکوت اعلی « سربازان گم نام امام زمان

امن و امان است و شیرازه ی کارها قرص و محکم است و درهای همه ی 
)  بال و مؤمن گدا گشنه و مبتال ظالم بی( خزائن غیب برهمان نظام سابِق 

هیچ نقص فنی و تكنیكی , در فاصله ی دو جلسه ی عمومی. می گردد
درگردش ثوابت و سیارات مشاهده نشده و با اشكال قابل عرضی روبرو 

  .نشده ایم
  »:خالق الجّبار تبسمی رضایتمندانه می كند و با غرور می گوید« 

بدون شك . ایم، از هر نظركامل استخالق الجبار ــ دستگاهی كه ما آفریده 
تازه درآن . تا پایان كار جهان نیز بدون عیب و نقص واشكال خواهد ماند

البته با دمیدن بوقچی ما . روز نیز با اراده و مشیت خوِد ما نابود خواهد شد
فراموش نكنیدكه خراب ). به بوقچی الجبار اشاره می کند( در بوقش 
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ما . پیش پا افتاده تر از ساختن و آباد کردن استكردن، هزار بار ساده تر و 
خود هزاران بار تجربه كرده ایم و بر اثر تجربه های فراوان به این نتیجه 

اگر ما شش روز زحمت کشیدیم و ! ی دست اول و سوپر انقالبی رسیده ایم
جناب بوقچی با یک فوت کردن در , در کارگاه خلقت گرد و غبار خوردیم

  ! آنرا خراب می کندبوق زنگ زده اش
خالق الجّبار . اسرافیل بوقچی الجّبار تعظیمی می كند و لبخندی می زند« 

بدون توجه به تعظیم و تكریم اسرافیل، امین خود را موردخطاب قرار 
  »:میدهد و از وی می پرسد

یكی دو سال است كه والی و حكمران بهشت را ! خالق الجبار ــ امین الجّبار
ینیم، شبها هم تا پشت خوابگاه فلک مقدار ما می آید و در جلسات نمی ب

چه شده كه حّتی برای عرض ادب و اعالم مراتب . سریع غیبش می زند
  بندگی و عبودیت خدمت نمی رسد؟

بنده بی مقدار غالم خانه زاد، حكمران ! ــ سرورمنامین الجّبارتعظیم كنان 
حضور ایشان عذر عدم . بهشت بد جوری گرفتارست و سرش شلوغ است

موجه است و نامبرده برای انجام امور معوقه و رسیدگی به كارهای 
  .روزمره، از دفتر مخصوص پروردگاری كسب اجازه نموده اند

  :خالق الجّبار با كج خلقی و عدم رضایت
ــ كدام گرفتاری و درد سر؟ واگذاری یك خانه فكسنی، تقسیم چند حور و 

ك حوض بیمقداركه هرآب حوض كش ِغلمان بین مؤمنین و سركشی به ی
. ساده ای نیز می تواند روزی صد بارآِب آنرا عوض كندكه كاری ندارد
. همه ی اینها از عهده ی هرآدم بیعرضه و دست و پا چلفتی ای بر می آید

از این گذشته مگر در عرض روز چند تن از بندگان خاص ما وارد بهشت 
 هر تازه واردی به اندازه ی می شوند؟ اصال چرا سلف سرویسش نمی کند؟

  !کاری دارد؟ نه. مصرفش حور و ِغلمان بر میدارد و می رود پی کارش
  ».امین الجّبارتعظیمی كرده و چیزی بر زبان نمی آورد« 

خالق الجّبار ــ پدر پیری بسوزد، تمام بدبختیها وگرفتاریهای آفریدگان ما در 
کر این جایش را نکرده ف. نتیجه ی از راه رسیدن پیری وكهولت سن است

روزهائی را بخاطرمی آورم كه همین والی بهشت، مثل فرفره می ! بودم
چرخید و در یك چشم بهم زدن به تمام كارها رسیدگی میكرد و هزاران تازه 

كارهایش معوق . اصًال و ابدًا خستگی نمی شناخت. وارد را راه می انداخت
یادم می آید كه در . شدنمی ماند و پیش از وقت در جلسات حاضر می 

جنگ كازرون و بویراحمد، که به دلیل بی احترامی و دهن کجی ُلرها 
روزی هزاران نفراز حزب اهللا  کازرون كشته می , نسبت به ذات اقدس ما
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والی ازهمه شان پذیرائی می كرد، . شدند و به بهشت برین می آمدند
دگان ما، به امكانات در اختیارشان می گذاشت و به خاطر رضایت بن

یك مرتبه ندیدم بد مستی . سالمتی هر تازه واردی یك پیك شراب نیز می زد
اصال . همیشه شاد و شنگول بود. بكند و عربده بكشد یا احساس خستگی کند

  !بر پدرپیری لعنت. و ابدا خستگی نمی شناخت و خم به ابرو نمی آورد
به دنبال وی . رمی كشدامین الجّبار مجددًا تعظیم می كند وآهی سرد ازجگ« 

سه ملك مقرب دیگر نیز درجای خود تكانی می خورند وآهی سوز ناک می 
  .كشند

غالم سیاه دستپاچه و هراسان خم میشود تا . خالق الجّبار به سرفه می افتد
لبه چترش به دستارخالق می خورد و آنرا . با كف دست به پشت خالق بزند

  ».ارسرفه كنان بر وی نهیب می زندخالق الجّب. بفهمی نفهمی كج می كند
حواست كجاست؟ پدر سوخته ی چشم ! خالق الجبار ــ سیاِه لندهوِر برزنگی

  چران چه غلطی می کنی؟
  ».وحشت زده و هراسان  با ترس و لرزجواب میدهد, سیاه« 

  !سیاه ــ قربان
  !خالق الجّبار ــ قربان و زهر مار، مردكه ی چشم چران و بی همه چیز

.  سیاه به لرزه می افتد و از شدت ترس دندانهایش به هم میخوردغالم« 
خالق الجّبار بر . حاضران برخاك می افتند و چهره بر زمین می سایند

  ».افروخته و عصبی فریادمی زند
چه وقت دوال و راست ! بی عرضه های تن لش! شوید خالق الجبارــ بلند

مردكه دو ساعت صبر » سرش را بطرف سیاه بر می گرداند« شدن است؟ 
بگذارجلسه تمام شود، آنگاه برو و هر غلطی می خواهی . و تحمل ندارد

هر از ! به جزخوردن و خوابیدن و شهوترانی كه كار دیگری ندارید! بكن
مگر چقدر طول . چند سالی جلسه ای می گذاریم و دور هم جمع می شویم

م به هم زدن می كشد؟ دندان روی جگر بگذاری، می بینی كه در یك چش
حتمًا باید دسته گلی به آب بدهید و خاطر شریف ما را آزرده  ! تمام شده است

  نمائید؟
  ».خالق خطاب به وی می گوید. جبرئیل تعظیم می كند« 

اوال با بیست و پنج ضربه شالق تعزیرش , خالق الجبار ــ پس از ختم جلسه
ثانیا به ! نی چهکنیدتا بفهمد که سهل انگاری در موقع انجام وظیفه یع

حكمران بهشت ابالغ كنید و بگوئید كه به فرمان ما،  این میمون بد تركیب، 
برای مدت یك ماه حق همخوابگی و معاشرت باحوریان و ِغلمان های 

  !بهشت را ندارد
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  »:امین الجّبارتعظیم می كند و با صدائی آرام و شمرده می گوید« 
ات و خالق الجّبار را سزاست كه امین الجبار ــ بزرگی و عظمت سروركائن

  !اطاعت می شود. قاسم الجّبارین است
خالق الجّبار بسته ای قرِص اعصاب از جیب عبایش درمی آورد، با « 

  »:احتیاط قرصی در دهانش می گذارد و با ناراحتی و عصبانیت میگوید
مالك با رنگی پریده به ! ( ــ همه این گرفتاریها زیرسر مالك دوزخست 

صد بار به او خطاب كردیم ).  می افتد و پیشانی برخاك می گذاردزمین
وفرمان دادیم كه وقتی به عرش می آئی و به حضور ما شرفیاب میشوی، 

بو و دود نفِت سیاه ومازوت ! آن گرز بوگندو و مسخره ات را همراه نیاور
كه به ویژه از زمانی ! حال ما را به هم می زند و سینه ما را اذیت می نماید

اصًال !  تنگی نفس و اختالل دستگاه تنفسی آرام و قرار ما را گرفته است
انگار نه ! انگار نه انگاركه به او فرمان می دهیم! گوشش بدهكار نیست

  !انگار که با بی مباالتی و سهل انگاری سالمت ما را به خطر می اندازد
  :مالك دوزخ سرش را بلند می كند و ِهن و ِهن كنان می گوید

ــ تصدقتان گردم، جان نثار، غالم خانه زاد و بنده ی حقیر، قصد بی 
احترامی به ذات اقدس پروردگاری و نادیده گرفتِن فرامین خالق الجّبار را 

  !ندارد
  :خالق حرفش را قطع می كند و با صدای بلند می گوید

ــ سِگ كه باشی كه از فرامین ما سرپیچی كنی؟ تو از صبر و بردباری و 
 ما سؤاستفاده می كنی، زمانیكه جوان بودیم چرا از این غلطها نمی پیری

كردی؟ قبول كن كه حاال هم مثل گذشته توی دهن نا فرمانان و سركشان 
! متمرد می زنیم و سزای محاربین و معاندین را به نحو احسن می دهیم

دوست داری به پشت كوه قاف و دنیای تاریكیها پرتابت كنیم؟ درآنجا آزادی 
و اجازه داری تا پایان كارجهان، برای خودت آتش بازی كنی و از دود نفت 

  ! وگازوئیل و مازوت لّذت ببری وكیف كنی
  :با صدائی بریده بریده جواب میدهد, مالك دوزخ رنگ پریده و لرزان

روز اّول خلقت ! ــ سر و جانم به فدای سروركائنات و پروردگار عالمیان
دید و به دست من سپردید، تأكید اكید فرمودیدكه كه این گرز را روشن فرمو

مثل تخم چشمهایم ازآن نگهداری كنم و در هیچ شرایطی، حتی برای یك 
هنوزآن جمالت گهربار را . لحظه ی کوتاه نیزآنرا ازخودم دور نسازم

مالك كه ( فراموش نكرده ام كه با مهربانی و رئوفت پروردگاری فرمودید
). د ایستاده است، ازدودگرز به سرفه می افتدبر روی زانوان لرزان خو

! مالك بدان وآگاه باش كه این گرز به منزله ی ناموس توست{: فرمودید
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وای به آن روزی كه ازآن غافل بمانی و اجازه بدهی که دستان پلید و ناپاِك 
اگرچنین اتفاق شومی بیفتد، ناموس كائنات به خطر ! نا محرمی به آن برسد

ناموس تو، حافظ و ! مالك!  کبریائی اش لكه دار خواهد شدافتاده و دامن
حقیر، آن فرمان ُمطاع را آویزه ی گوشم } !پاسبان ناموس كائنات است

كردم و تا این لحظه كه در حضور خالق هستم، برای یك آن هم كه شده، 
ناموسم را زمین نگذاشته ام و برای یك ثانیه هم كه شده آنرا ازخودم دور 

  ! این گرز جزئی از وجود من است و دمی از من جدا نخواهد شد!نكرده ام
سپس با تبسم . خالق الجّبار به مالك اشاره می كند تا بلندشود و برپای بایستد

  :ازوی می پرسد
ــ شبها موقع استراحت باآن چه می كنی؟ مخصوصًا شبهای جمعه كه 
موظفی دركنار همسرت باشی و به وظایف شوهری خویش بر اساس 

  رهنمودهای شرع مقدس عمل نمائی و دروازه های بهشت را بگشائی؟
  :شرمنده و خجل جواب می دهد. مالك دور و برش را نگاه می کند

در تنهائی به پشت , شبها! ــ خالق و هستی بخش جهان پاینده و جاویدان باد
می خوابم وگرز را مابین پاهایم می گذارم تا دست های پلید و ناپاكی به آن 

  !سد و بر دامنش لکه ای ننشاندنر
  :خالق الجّبار تبسم كنان
اگرچنین روزگارمی ! ها؟, توگفتی ما هم باوركردیم! ــ گور پدر دروغگو

گذرانی و شب هایت را به سحر می رسانی، پس تكلیف همسرت چه می 
  شود؟ با او چه می کنی؟

  :مالك ناراحت و با صدائی گرفته و بغض آلودجواب می دهد
اوائل زندگی مشتركمان، همسرم تحمل ! از شما چه پنهان! رگرامیــ سرو

بیچاره امیدوار بودكه روزی . می كرد و هیچگونه اعتراضی نداشت
روزگاری من خسته بشوم و در نهایت دست از این عادت زشت و 

در کنارم دراز می کشید و آنقدر به این گرز آتشین ! ناپسندخودم بردارم
اّما چه سود؟ بعد از مدتی متوجه شدكه ! ببردخیره می شد تا خوابش 

یعنی من قصد ندارم دست . انتظارش بیهوده است و نتیجه ای نخواهد داشت
این بودكه با قلبی خون چکان و چشمی . از این عادت دیرینه ام بردارم

منهم راضی به رفتنش !  اشكبار، تقاضای طالق كرد و ازپیش من رفت
سالهاست ! ارش بایر مانده بود زجر می کشیدمزیرا از این که کشتز! بودم

كه من مجردم و همسرم با یكی از بندگان برگزیده شماكه در روی سیاره ی 
زمین درخدمت یكی ازسایه های شما بوده و به شغل مقدس دژخیمی اشتغال 

لبخند . ( داشته است و اكنون در بهشت برین به سرمی برد، زندگی می كند
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شباهت به من نیست و از نظر شغلی نیز تشابهاتی با یارو بی ) ی می زند 
  ! من دارد

  :خالق الجّبار متفكرانه دستی بریشش می كشد و می فرماید
خبرنداشتیم كه درراه اجرای فرمان ما، مبنی برحفظ و نگهداری ! ــ عجب

این گرز بد بوكه به منزله ی ناموس تو و نگاهدارنده ی کائنات است، 
ه و زندگیت را از دست داده ای و در بهشت ماكه آرامش و عیال و خان

دیگران از نعمات آن برخور دارند و درازای خدماتی ناچیز، هفتاد 
هزارحور و ِغلمان پاداش می گیرند، در حالت تجرد به سر می بری و با 

سرش را تکان !  ( تزكیه ی نفس ، بر هوا وهوسها ی خود افسار می زنی
  !چاره مالكبی) می دهد و با حالت تحسر

از خنده ی آنان خالق الجّبار نیز . همه ی حاضران با صدای بلند می خندند
اما فورًا برخودش مسلط می شود و با بلندكردن دست . به خنده می افتد

سپس با صدائی رسا و ! راست، از خنده ی دیگران نیز جلوگیری می كند
  :پرصالبت می فرماید

  ! بی بو و بی خاصیتشوخی بس است، بیكاره های! ــ ساكت
خالق الجّبارعصبانی و . همه به خاك می افتند و پیشانی برخاك می مالند

  :برافروخته فریاد برمی دارد
اگر ازعهده ی همین كار نیز بر نمی ! تن لش های بی مصرف! ــ بلندشوید

آمدید و روزی چند بار دوال و راست نمی شدید، فرمان می دادم جیره ی 
طع كنند تا ازگرسنگی تلف و به دهان مار غاشیه انداخته نانتان را نیز ق

همه بار اداره ی این دستگاه عریض و طویل بر روی دوش سه . شوید
زندگی و عمل . بقیه شما یك مشت بیكاره ی حیف نان هستید. چهار نفراست

مثال همین . درحالیكه نیست! مالك باید سرمشق زندگی همه ی شماها باشد
با دیدن یك چشمك و یك پشت چشم نازك كردن ! ا ببینیدسیاه بی خاصیت ر

ازجانب این دو نشمه كه هزاران هزار ازآنها در بهشت ما سرگردانند و 
برای خدمتگزاری به مؤمنین و پرهیزگاران لحظه شماری می كنند، دست 

مردکه ی بی خاصیت نمی . پاچه می شود و چتر را به سر ما می كوبد
هر !  کنترل نماید و جلوی هوسش را بگیردتواند خودش را دو ساعت

حكومتی و هر قدرتی را پا بر جا و مقتدرمی بینید، مطمئن باشید که اقتدار 
و عظمتش را مدیون فرد یا افرادی چون مالك است که از هستی خودشان 

! آفرین مالک! مایه می گذارند و کورکورانه اجرای فرامین می نمایند
.)  نگاه می کند و به صحبت هایش ادامه میدهداطرافش را! ( آفرین بر تو

درست است كه اقتدار ما با مال دیگران تفاوت فاحش دارد و ما بعنوان 
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سرور و خالق كائنات، خودحكومتمان را با اقتدار نگاه میداریم وكسانی 
. راكه نا فرمانی می كنند به شدیدترین وجه ممکن به عقوبت می رسانیم

ی به روزگار نا فرمانان و متّمردین می آوریم كه یعنی ما خود چنان بالئ
روزی میلیونها بار اظهار ندامت و پشیمانی میكنند و عذر تقصیر می 

بنا بر این نیازی به وجود مالک و گرز آتشینش نداریم و خلقت وی . خواهند
در حقیت برای ترساندن فرزندان آدم و به فرمانبرداری واداشتن آنان بوده 

مونه ی مشخص و زنده ایست كه همگان از سرنوشتش خبر شیطان ن. است
ما . او تنها كسی بودكه در برابر اراده ی ما ایستاد و نافرمانی كرد. دارند

نیز طوق لعنت ابدی ر ابگردنش انداختیم و به نقطه ای دور پرتابش كردیم 
  . كه عرب نی انداخت است

ی كشد و در ادامه آهی سوزناك م! خالق الجّبار دستی برزانویش می زند
  :می فرماید

ارگاه ابدی و ازلی ما رخت ــ گرچه با رفتن وی، شادی و ُسرور نیز از ب
طفلك بچه ی بی عرضه و بی ! كائنات در هجرانش پیرشدبربست و

ماخودخلقش كردیم، در دامان خود ! اوپاره تن من بود! خاصیتی نبود
ندگی را به بزرگش نمودیم و سرد وگرم روزگار را و پیچ و خم ز

هر روز دركنار ما مین شست و با شیطنت كردن وگفتن لطیفه . اوآموختیم
. های شیرین و دلنشین و دست اّول ، باعث شادی روح و خنده ی ما می شد

گردن نهد و  او می توانست دركنار ما بماند، مانند همه ی شما فرامین ما را
ه بر می گردد و از مدتها فكرمی كردیم ك. كائنات خدمت نماید به ما و

كه واقعًا  نشان داد! كه نیامد اّما نیامد! محضر ما عذرتقصیرمی خواهد
كبر و غرور، چنان برعقل وشعورش مسلط شده . لجباز و یك دنده است

بودكه زندگی درفقر وتنگدستی و سرگردانی ابدی در دنیای تاریكی ها را، 
ا، ترجیح داد و از بر زندگی راحت و بدون دغدغه ی خاطر آنهم دركنارم

مواهِب بهشِت بریِن ما كه دیگران حسرِت برخوداری از یك لحظه ی 
  .کوتاهش را دارند، چشم پوشید

عزرائیل جان ستان الجّبارتكان تكانی می خورد، داس بلندش را دست 
  :كند و بدنبال تكانی شدید می گویدبدست می 

ی و چاالكی و در عوض جوان! ــ سر و جانم فدای حضرت خالق الجّبار
كه هنوزست، بذله گو و  باوركنید، هنوز. شادابیش را از دست نداده است

  .شوخ طبع است و با شیطنت های خود دیگران راسرگرم میكند
خالق الجّبار خشمگین و ناراحت چین بر پیشانی می افکند و ابرو در هم « 

ّبار امین الج. سكوت مرگ بر تاالر بزرگ عرش سایه می افكند. می كشد
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بوقچی الجّبار، بوق زنگ زده . برخاك افتاده و در همان حالت باقی می ماند
اش را برسر دست بلندمی كند و میكائیل، میرزاء بنویس الجّبار دفترش را 

بیچاره برجای . خالق نگاه غضبناكی به عزرائیل می اندازد. می گشاید
با تمام  نیرو خالق . خشكش می زند و تمام اعضای بدنش به لرزه می افتد

  :فریاد می زند
مار در آستین می ! هر دم از این باغ بری می رسد! ــ چشم ما روشن

اینست پاداش محبتها و مهربانیهای ! پروریم و خبر نداریم؟ جناب عزرائیل
من که خالق و آفریننده ی تو هستم؟ كارت به جائی رسیده كه با دشمنان 

و با آنها بگو و بخند و هرهر و آشتی ناپذیر ما تماس بر قرار می كنی 
آخرین باری كه شیطان را از نزدیك ! کرکر راه می اندازی؟ بگوببینم

  مالقات كردی و شیطنتهایش را دیدی و لّذت بردی، كی وكجابود؟
  :جبرئیل امین الجّبار درحالیكه پیشانی برخاك دارد

این حرف اصًال . عزرائیل قصدی ندارد!  جسارت حقیر را ببخشید! ــ قربان
پیر مرد مریض است و ! را از روی عقل و درایت بر زبان نمی آورد

از فرط مریضی و پیری ! خاكم به دهان! حالت طبیعی و نرمال ندارد
  !هذیان می گوید

داسش را دست بدست میكند و . عزرائیل تكانی شدیدتر از پیش می خورد« 
لق الجّبار خا. به چهره ی بر افروخته و غضبناک خالق چشم می دوزد

انگشت سبابه ی دست راستش را بر روی . دست راستش را بلند می كند
  »:شقیقه اش می گذارد و اندیشمندانه می فرماید

عزرائیل !    ــ امین ما خودش را وسط معركه نیندازد و از زمین بلندشود
جواب بدهد و درحضور ما بگویدكه، كی و كجا شیطان را مالقات كرده 

ات با چه هدفی و به چه منظوری صورت گرفته است؟ چه است؟ این مالق
  كسانی بغیر از عزرائیل و شیطان در این مالقات حضور داشته اند؟

به نحوی كه قدرت تكلم ندارد و چون . عزرائیل خود را كامًال باخته است
اسرافیل كه وخامت اوضاع را دریافته است، لبخند . بید بر خودش می لرزد

  :زنان می پرسد
سروركائنات چه می فرمایند؟ وقتش رسیده .  فدوی گوش به فرمان استــ

  است یا خیر؟
  :خالق الجّبارعصبی وناراحت، می فرماید

وقتش ! وقتش رسیده! تو هم با آن بوق زنگ زده ات ما راكشتی! ــ خفه شو
اطمینان داریم روزی كه . وقت چی رسیده؟ خودش هم باورش شده! رسیده

ی نمی توانی بكنی و اگردرآن بوق زنگ زده و وقتش برسد، هیچ غلط
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پوسیده بدمی، از تنها جائی كه صدائی در نخواهدآمد، همان دهانه ی بوق 
  ! حداقل دستی به آن بکش و زنگهایش را پاک کن. است

  :درجایش تكانی می خورد و خطاب به همه ی حاضرین می فرماید
همه ی مشكالت ــ خودش هم باورش شده، فكر می كند با دمیدِن او 

كسانی كه تحمل دو ساعت سر پا ایستادِن در . وگرفتاریهای ما حل می شود
حضور ما را ندارند، می خواهند در صحرای محشر، زیرآفتاب داغ و 

همینش مانده که ! سوزان بایستند و روِز هفت هزار سال را طاقت بیاورند
 ی اینها گذشته، از همه! آبرو و حیثیت مان را پیش فرزندان آدم هم ببرند

می بینید که در حال حاضر ما و حكومت عدالت گسترمان با توطئه ی یك 
كودتائی كه با دستیاری و همگامی . كودتای خائنانه ی خزنده روبرو هستیم

حداقل تا روشن شدن قضیه و . عزرائیل و شیطان در شرف تكوین است
  ! افشای طرح كودتاكه نمی شود جهان راكن فیكون كرد

ائیل جان ستان الجّباركه تا اندازه ای برخودش مسلط شده و وخامت عزر
اوضاع قمر در عقرب را دریافته است، با لكنت زبان و بریده بریده می 

  :گوید
به جالل و جبروت عرش سوگند، به انجیر و زیتون مقدس ! ــ سرور من

قسم، به عزت و شرف خاک کربال که کلید فتح قدس مقدس در آن نهفته 
این غالم پیركه عمری به ,  و به گل دسته های امام رضا سوگنداست

درازای حیات را درخدمت خالق كائنات به سرآورده و لحظه ای در فکر 
آسایش نبوده است، هیچگونه تماس و مالقاتی با شیطان نداشته و 

من او را که بنده ای نافرمان و رانده شده . کوچکترین پیوندی با وی ندارد
تا چه رسد به اینكه با وی به گفتگو ! ر فرسنگی هم ندیده اماست از هزا
آخرین دیدار من با وی، همان روزی بودكه خالق الجّبار ُجل و ! نشسته باشم

پالسش را زیر بغلش گذاشتند و ازمحدوده عرش بیرونش انداختند و به او 
  .}!برو به دنیای تاریكیها {: فرمودند

  :ی فرمایندخالق الجّبار با لحنی طنزآلود م
اگرچنین است که شما می فرمائید، غالم پیر ما ازكجا ! ــ جناب عزرائیل

می داندكه آن ملعوِن جلف و قرتی، كه بدرد هیچ كاری نمیخورد، جوانیش 
  را حفظ كرده و انرژی و چاالكی گذشته اش را از دست نداده است؟

  :عزرائیل ملتمسانه و عاجزانه می دهد
! به كنگره ی عرش سوگند، به جان خروس عرشــ به سِرمبارك قسم، 

خانه زاد وصف جوانی و چاالكی شیطان را از زبان آن دسته از فرزندان 
آدم شنیده است كه از نزدیك او را دیده اند و بر اثر وسوسه های شیطانی 
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دوزخ خداوندگاری پراست از این جور آدمهای فریب . وی گمراه شده اند
باور ندارید و پس از چندین هزارسال خدمت اگر . خورده و گمراه شده

صادقانه درگفته های حقیِر آستان بوس كه هدفی جز رضایت معبود و لطف 
پروردگار خود ندارد، شك میكنید، از مالك دوزخ بپرسید تا به شرف 
عرض برساندكه تا كنون چند میلیون نفر از این فریب خوردگان را از 

 روزی چند هزار نفرازآنان را به دهان نزدیك دیده است؟ مالك جان بگوكه
مار غاشیه میاندازی یا روانه كوره های آدم سوزی می كنی تا به عذاب 

  علیم گرفتارشوند؟
بادی به غبغب می اندازد و . خالق الجّبارخنده پیروزمندانه ای سر می دهد

  :با تکبر می فرماید
های زیادی او چیز. ــ شیطان از همان بچگی خیلی زرنگ و با هوش بود

از جمله یاد گرفت كه چه سان تغییر شكل بدهد و هرلحظه به . از ما آموخت
از او بعید نیست كه برای فریفتن فرزندان بی ! شكلی و رنگی نو در آید

عرضه ونمك به حرام آدم، در قالب و شمایل جوانی نوخاسته یا دوشیزه ای 
س انگیز وكالش زیبا و باكره كه دست هیچ آفریده ای به پستانهای هو

  . نرسیده است، ظاهرشود و فرزندان سست عنصرآدم را از راه بدركند
مالك دوزخ بدون اجاز و گرفتن وقت قبلی، میان معركه می پرد و می 

  :گوید
گل می فرمائید، در دوزخ عده ی زیادی . ــ فدای الفاظ گهربارتان گردم

با و شهرآشوب وجود دارندكه شیطان را به شكل و شمایل دوشیزه ای زی
!  با پستانهائی فتنه انگیز و باِسنی خانه خراب كن و ایمان بر باد ده! دیده اند

زبانم الل، زبانم الل، جسارت نباشد، بعضی ازآنان براین ادعایندكه با وی 
همخوابه نیز شده اند و بر پستانهای شهوت انگیزش که دو کبوتر سپید را 

  !بوسه ها زده اند, می مانند
  :الجّبار با شنیدن سخنان مالك فریاد می كشدخالق 

من او را پروریده ام و بر روی زانوان خودم بزرگش ! ــ غلط كرده اند
هر چند که از ! او حق ندارد خود را به فرزندان آدم عرضه کند. کرده ام

به مجرد پایان یافتن جلسه و مراجعت به دوزخ، ! آنان متنفر و بیزار باشد
ه چنین ادعائی دارند به دهاِن مار غاشیه بیندازید و همه ی افرادی راك

جنبه احتیاط را ! پرونده هایشان را در بخش مدارك محرمانه بایگانی كنید
از دست ندهید و پیرامون این قضیه تحقیقاتی به عمل آورید تا معلوم شودكه 
چرا شیطان برای رسیدن به اهداف خود، خود را به فرزندان آدم در هیأت 

   زیبا یا دوشیزه ای فریبا و شهرآشوب نشان می دهد؟جوانی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۱۸

  :امین الجّبارتعظیم كنان 
  .ــ اطاعت می شودقربان 

. جبرئیل برمی گردد و نگاهی ترحم بر انگیز به عزرائیل می اندازد« 
بدنبال وی، میكائیل و اسرافیل . بیچاره ی مادر مرده نصف جان شده است

ا برانداز می كنند و با تأسف سری تكان نیز دلسوزانه رفیِق نگون بختشان ر
ظاهرًا او با انگشتری زیبا . خالق الجّبار به فكر فرو می رود. می دهند

وگرانبهای خودكه نگینی بزرگ از زبرجد بر آن كارگذاشته اند، بازی می 
  » .كند
با اشاره ی امین الجّبار، گروه نوازندگان به همراه خواننده ای پیركه « 

. ازخلقتست وارد می شوند و در پائین پله ها می نشینندازمخلوقات آغ
ازخونه {خواننده همراه باآهنگ تار و تنبك شروع به خواندن ترانه معروف 

می كند و به فضای تاالر حالتی } تون بیاین بیرون آی آدمای خوشبخت 
خالق الجّبار همآهنگ باآوای تار و تنبك تكان . روحانی و عرفانی می بخشد

چنین به نظرمی رسدكه سخت تحت تأثیر قرارگرفته و .  خوردتكان می
دیگران نیز به . حركاتش بیشتر بر اثر جذبه روحانی و ملكوتی ترانه است

تقلید از خالق خود را تكان تكان میدهند و باال تنه ی خود را به چپ و 
ترانه به اوج خود رسیده و ساکنین عرش چنان تحت تأثیر . راست می دهند

فریاد بی موقع و غیر منتظره ی . ر گرفته اند که حد و حصری نداردآن قرا
خالق چون پتکی گران فرود می آید و همه را در جای خود میخكوب می 

  ».كند
مرده شور هیكلت  را ! مردكه ی عقب افتاده و ُاُمل! تمامش كن! ــ بس كن

  !ببرد با این ترانه خواندنت
 برق گرفته بر جای خود بی حركت همگان یكه می خورند و مانندآدمهای« 

به ویژه گروه نوازندگان و خواننده ی بیچاره كه از وحشِت خشم . می مانند
گرفتِن خالق، مثل بید برخود میلرزند و با چشمانی ازحدقه بیرون زده، امین 

امین الجّبار با اشاره ی چشم  و ابرو به آنان می . الجّبار را می نگرند
س است و می بایست بدون سر و صدا تاالر راترك فهماندكه هواكامًال پ

گروه برمی خیزد و ترسان و لرزان قدم در راه می گذارد تا محوطه . گویند
فریاد او مجددًا همه را . خالق الجّبار به سرفه می افتد. تاالر را ترك گوید

  ».در بهت و حیرت فرو می برد
  !خالق الجبار ــ با تو هستم

گروه نوازندگان در نیمه ی را . الق بر می گرددهمه ی چشمها بسوی خ« 
همه ی تاالرنشینان در بهت  و . می مانند و بیش از پیش به لرزه می افتند

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۱۹

برهیچكس معلوم نیست كه چه اتفاقی افتاده و مورد . حیرت به سرمی برند
  ».خطاب خالق چه كسی است

ه به درب او در حالیک. فریاد خالق به تمام سر درگمی ها پایان می دهد
  :تاالر نگاه می کند

آره، با تو هستم،  ازاین لحظه به بعدالزم نیست ! ــ خودت را به خریت نزن
در همان ! به حضور ما شرفیاب شوی و در جلسات عرش شركت كنی

در این جا کسی وجود ! جهنم بمان و با جان و دل از ناموست مواظبت كن
مین ما هر روز با توتماس ا! ندارد که دلش برای تو و ناموست تنگ شود

  !انفرادی می گیرد و دستورات الزم را به تومی دهد
لرزان ازجای بلند میشود و . مالك برخاك می افتد و زمین را بوسه میزند« 

اطرافش را نگاه می کند و به همراه محافظینش كه دست ! بر پای می ایستد
  : كمی از خودش ندارند، با سر دادن شعار

  ز توایم آخدا ما همه سربا« 
  »گوش به فرمان توایم آخدا 
به دنبال رفتن مالك و محفظینش، خالق از جای . تاالر را ترك می گویند

  :برمی خیزد و با عصبانیت فریاد می كشد
  !ــ همه بروند

عرش نشینان چون دسته گنجشكی كه ازچنگال شاهین قضا جان به « 
مه راه فرار در پیش سالمت برده باشند، زمین ادب می بوسند و سراسی

آنان . برق شادی و شوق در چشمان ِغلمانهای جوان موج می زند. میگیرند
باخوشحالی به سوی درب تاالر و خیل حوریان و پریان سیم پیكر هجوم می 
برندتا به دور از چشم اغیار به خوشگذرانی بپردازند و قبل از بازگشتن به 

ر انتظارشان لحظه شماری بهشت و چراگاهی که مؤمنین و پرهیزگران د
از این دوشیزگان سیم تن و مه پیکر بهشتی كه پس از هر , می کنند

  ».همخوابگی، دو باره باكره می شوند، كام دل بستانند
خالق كه با چشمان تیز بین، همه ی حركات و سکنات آنها را زیر نظر 

  :دارد، بلندتر فریاد می كشد
  !تن َلش های بیعرضه! ــ سریعتر

  :فاصله فرمان می دهدو بال
  !ــ تنها امین ما بماند

درب  بزرگ تاالر با صدائی آرام . همه ی حضار از تاالرخارج می شوند
. جبرئیل مردد و سر درگم در میانه ی تاالر ایستاده است. بسته می شود
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چند دانه اش را . خالق از میان میوه ها، خوشه انگور بزرگی بر می دارد
  : تبسم كنان از امین خود می پرسددر دهان می گذارد و

  !ــ چراآنجا ایستاده ای؟ بیا جلوتر
بر پای . جبرئیل باگامهای شمرده و آرام تا جلوی پله ها پیش می رود

خالق سرا پایش را . میایستد و در برابر خالق سر تعظیم فرود می آورد
  :برانداز می كند و شمرده شمرده می گوید

  !؟ بیا اینجا و دركنار ما بنشینــ چه شده؟ چرا ناز می كنی
جبرئیل باتأنی ازهفت پله ی عرش باال می رود و دركنار تخت، كف « 

اما فرمان جدید خالق او را از . دستش را بر زمین می گذارد تا بنشیند
  » .نشستن باز می دارد

!   ــ قبل ازنشستن این طاووس مزخرف را از پنجره بیرون بینداز
  !سرخر با توحرف بزنیممیخواهیم بدون حضور 

طاووس را زیر بغل می زند و به طرف پنجره می . جبرئیل خم می شود« 
. نگاهی به بیرون می اندازد و طاووس را به بیرون پرتاب می كند. رود

خالق دستی برشانه اش . موقع برگشتن نگاهی به خروس عرش می اندازد
  »:می زند وخنده كنان می فرمایند

بیچاره از خروس ! به ظاهرش نگاه نكن. ت آسوده باشدــ ازبابت وی خاطر
از تو چه ! بودن، تنها همین ظاهر فریبنده و اسم خروس برایش مانده است

پنهان، همان روز اّول خلقت چنان معامله ای با اوكردیم وآنچنان بالئی به 
  ! روزگارش آوردیم كه تا پایان عمر هوِس بیرون رفتن به سرش نمی زند

دركنارتخت خالق بر زانوان می نشیند و با سرانگشتان ریشش را جبرئیل « 
خالق الجّباركه خوشه انگور را تاآخرنوش جان كرده است، . مرتب می كند

  ».بر جایگاه ابدی خود می نشینند و به ستون متكاها َلم می دهد
  !ــ جانمی جان، چه كیفی دارد

ده به سینه ی خودمی بدنبال آن دهن دره ای می كند و با مشت های گره كر
  :كوبند و در ادامه می فرماید

دنیا را ! حال و روزگاری داشتیم و شور و نشاطی! ــ جوانی ها یادش بخیر
فكر می كردیم . در شش روز آفریدیم و روز هفتم را به استراحت پرداختیم

تا پایان كار جهان، غم و غصه ای نخواهیم داشت و بدون درگیری با 
 زندگی استراحت می كنیم و از مزایای خالق بودن مشكالت و معضالت
غافل بودیم كه هر روز با مشكل جدیدی روبرو می ! خود بهره می بریم

سرش را « ! شویم و در نهایت در اداره ی كار و نظم جهان فرو می مانیم
ببین چه مزه ای ! راستی از این پسته ها بخور» .با حسرت تکان می دهد
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ینه ای از خزائن بیکران و پایان ناپذیر ما که گنج! معرکه است! دارد
  !  فرزندان آدم را بخشیده ایم

تبسم , امین الجّبار دستش را دراز می کند و پس از برداشتن چند دانه پسته
  :كنان جواب می دهد

ــ همیشه بین دنیای واقعیتها وآرزوها، دره ای عمیق و هول انگیز وجود 
ضرب } .همان نخوردآنچه به ره پنداردم{فرزندان آدم می گویند، . دارد

منهم به دل صاحب مرده . المثل آنان ، مصداق بارِز حال و روزگار ماست
ام وعده می دادم كه پس از آفرینش جهان توسط سرور کائنات و افتادن 
کارها بر روی غلطک خود، راحت و آسوده دركنار سرور و ولینعمت خود 

دلهای آدمیان راكه برای لقمه ای می نشینم و حركت سیارات و جنگ و ج
نان گلوی هم نوعان ضعیف و گرسنه ی خود را می درند و در راه حفظ 
منافع غارتگرانه شان جهانی را به آتش می کشند، تماشا می كنم و لّذت می 

  .برم 
  :خالق الجّبارمتفكرانه  ادامه می دهد

 جرأت نكنیم ــ اصًال تصورش راهم نمی كردیم كه كارمان به جائی برسدكه
حرفمان را بزنیم و از یك طاووس احمق و متكبر که خود آفریده ایم 

  !بترسیم
  :آه سوزناكی ازجگرمی كشد وآرام می پرسد. سرش را تكان میدهد

خالق الجبار ــ تو فكر نمی كنی كه توطئه ای علیه ما در شرف تكوین و 
  شکل گیری باشد؟

  ؟چه توطئه ای! امین الجبار ــ فدایت گردم
از مدتها پیش فكرمی كنیم كه . خالق الجبار ــ احساس عجیب و غریبی داریم

عده ای سرگرم توطئه چینی و دسیسه اند تا نظام جهانی ما را سرنگون 
  .كنند

امین الجبار ــ فدایت گردم، بی خود و بی جهت خاطر مباركتان را مشوش 
ران وانفسا، هیچ در این دو. هیچ توطئه ای دركار نیست. و آشفته نفرمائید

موجود احمقی حاضر نیست خودش را به خاطر هیچ و پوچ توی دردسر 
مگرفرزندان آدم . بیندازد و به فكر توطئه برعلیه خالق و نظام آفرینش بیفتد

  .كه آنها نیز هیچگونه دسترسی ای به ما ندارند
خالق الجبار ــ نظرت در باره ی حرفها و اظهارات عزرائیل چیست؟ او بنا 
به موقعیت شغلی و حرفه ای كه دارد، بیشتر از ما درگشت وگذارست و به 

فكرنمی كنی كه دشمنان ما، . راحتی می تواند با افرادگوناگونی تماس بگیرد
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او را اغفال كرده باشند و بخواهند از طریق او و به كمك او دست به اقدامی 
  .ته استبزنند؟ احساس ماچنین است كه درگفته های وی چیزهائی نهف

. عزرائیل سؤنیتی ندارد. امین الجبار ــ غالم قصد فریب دادن شما را ندارد
توان و نیروی جوانی را از دست داده و . او بیش از حد پیر وخسته است

امیدوارم تصور نفرمائیدكه علیه دوست . سلولهای مغزش ازكار افتاده است
در این اواخرمرتكب و یار قدیمی خود خبرچینی یا غیبت می كنم، عزرائیل 

بطوریكه سهوًا جان چند . اشتباهات و سهل انگاری های زیادی شده است
نفرراكه پیمانه عمرشان پر نشده و هنوز اجازه حیات داشته اند، گرفته 

ما نیز به منظور جلوگیر ازحق كشی و سرهم بندی نمودن قضیه . است
ترسمان . بفرستیممجبور شده ایم این افراد را بدون بازخواست، به بهشت 

از اینست كه روزی روزگاری گند قضیه بیرون بزند و از جانب كسان 
گر چه باز هم جای شكرش باقیست و . مقتولین مورد موأخذه قراربگیریم

عالوه بر آن آنان چنان ! فرزندان آدم هیچگونه امكان دسترسی به ما ندارند
سرشان بیاوریم شیفته ی بهشت پروردگاری هستند که هر بالئی نیز بر 

  .بخاطرش تحمل می نمایند و خم بر ابرو نمی آورند
خالق الجّباركه ازسخنان امین خویش كامًال بور شده است، با لحنی مالیم 

  :می پرسد
  خالق الجبار ــ به نظرتوچه بایدكرد؟

امین الجبار ــ ازمدتی پیش می خواستم از سروركائنات و خالق موجودات 
ت گیریهای موجود در جلسات بكاهند و اجازه تقاضاكنم تا كمی ازسخ

ازسوی . بنشینند, بدهندكه مقربین درگاه به جای ایستادن در برابرسرورخود
دیگر بدون ترس و واهمه پیشنهادات و مطالبشان را به شرف عرض 

یعنی تا اندازه ای به كاغذبازیها وتشریفات زائد و دست و . ملوكانه برسانند
  .پاگیر پایان داده شود

خالق الجبار ــ منظورت اینست كه اجازه بدهیم تا افراد درحضور ما به 
دركارها دخالت كنند و , جای گزارش دهی، نظربدهند وبه بهانه ی بهسازی

  هرچه دلشان خواست بگویند؟
حقیر چنین می اندیشد و براین عقیده است كه با ! امین الجبار ــ بله قربان

از تشدید بحرانها، درگیریها و بدبینی ها پیش گرفتن این شیوه می توانیم 
  .بكاهیم  و از اتالف وقت جلوگیری نمائیم

خالق الجّباربر افروخته و عصبانی ، امین خود را مورد عتاب قرار می 
  :دهند
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علنیت و ایجاد فضای باز چون آفتیست ! خالق الجبار ــ فكرش را هم نكن
 متزلزل می كند و برای كه اقتدارحكومت ما و حکومت های مشابه آنرا را

از سوی دیگر دركجای دنیا چنین . ماگرفتاریهای جدیدی ببار می آورد
قاعده و رسمی وجود دارد كه خالق در برابرمخلوق جوابگو باشد و اجازه 
بدهد تا موجودات حقیری و فلک زده ای كه خود آفریده ی خالقند، او را 

اردهند؟ ماكه واهمه ای سئوال پیچ نمایند و وی را مورد باز خواست قر
هركه را خواستیم می نوازیم و ! ریش و قیچی دست خودمان است! نداریم

هركه را نیز دوست نداشتیم و از وی خوشمان نیامد، ذلت . عزت می دهیم
اگرروزی روزگاری نیز احساس خطركردیم، كار را یكسره می ! می دهیم

بوقچی ای كه . مدكافیست به بوقچی خود بگوئیم تا در بوقش بد! كنیم
  !بزرگترین آرزویش دمیدن دربوق است

امین الجّباركه ادامه بحث وگفتگو با ذات اقدس پروردگاری را بی فایده می 
خالق الجّبار سیبی . بیند، سرش را به زیر می اندازد و به فكر فرو می رود

  :آنراگاز می زنند و خطاب به امین خود می فرماید. درشت بر می دارد
  لجبار ــ در چه فكری هستی؟خالق ا

اما اگرامان بدهید و قول . امین الجبار ــ فدایت گردم، قصدجسارت ندارم
  .بدهیدكه با پر و بال من كاری نداشته باشید
  :خالق خنده ای بلندسر می دهد و می فرماید

بدون . تو امین و راز دار ما ازآغازخلقت هستی! خالق الجبار ــ پدرسوخته
  چه امانی؟ چه كشكی؟. رفت را بزنترس و واهمه ح

خالق كه . جبرئیل كه مردد مانده است، به چهره ی خالق چشم می دوزد
  :متوجه ی تردید توأم با ترس وی شده است، تبسم كنان می فرماید

  !خالق الجبار ــ خیلی خوب،  به نخل و زیتون سوگند می خورم
است، امین الجّبار می با اینكه خالق الجّبار سوگندی عظیم بر زبان رانده 

  .است ترسد و در به زبان آوردن كلمات مردد
  ... امین الجبار ــ خانه زاد، 

خالق دستی به سرش می كشد . سرش را به زیر می اندازد و سكوت می كند
  :و درحالیكه او را می نوازد، می فرماید
داری بیش از حد ما را نا امید می ! خالق الجبار ــ لوس بازی بس است

گذران عمر وگذشت زمان ترا محتاط و ترسوكرده است؟ به  نكند! كنی
طور و سینا قسم میخوریم كه آسیبی به تونرسانیم و به خاطرسخنانت بال و 

  ! گرفتارحریق وآتش خشم خود نكنیم پرت را
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سپس با . جبرئیل قدرشناسانه خالق را می نگرد و برزانوانش بوسه می زند
  :لكنت می گوید

  ...برخورد امروزتان با عزرائیل و مالك دوزخ ! ر ــ فدایت شومامین الجبا
  :خالق به میان حرفش می پرد

فكركرده كه . پدرسوخته حقش بود! خالق الجبار ــ از مالك شفاعت نكن
چه هنری دارد؟ اداره دوزخ كه كاری ! برای ما تخم دو زرده می گذارد؟

ز چند تا ماركه  با الشه روشن نگه داشتن چند تاكوره و سرپرستی ا! ندارد
ی آدمیاِن اسیر و گرفتار تغذیه می شوند، كار سختی است؟ به زمان سوگند، 

حتی ریختن آدمیان به كوره های آدمسوزی، ازعهده ی هرحمال ! نه
مردكه اصًال و ابدًا حالیش نیست ! شق القمركه نكرده. بیسوادی بر می آید

  .  اذیت می كندكه دودگازوئیل و مازوت سینه وگلوی ما را
  :پس ازمكثی كوتاه 

می تواند به حضور ما شرفیاب . خالق الجبار ــ به خاطرتو او رامی بخشیم
  !بی ناموس! شود، اما بدون گرز و بوی گند

زیرا از روز ازل كه گرز را . امین الجبار ــ فدایت گردم، نخواهد پذیرفت
 را دارد، حاضر به بدستش سپرده اید و فرموده ایدكه این گرز حكم ناموست

  !ترک آن نیست و  با تمام توان و قدرت ازآن محافظت می كند
  :خالق الجّبار با صدائی بلند می خندد و می فرماید

اوگفت تو هم باوركردی؟ با تمام این تفاصیل، ! ــ امین ما چقدرساده است
 كتبًا به او بنویسید و از او بخواهیدكه بدون در دست داشتن گرز به همراه

اگر امتناع كرد، با وی طرف . داشتن ناموس در جلسات عرش حاضر شود
ما می دانیم كه با او و آن ناموس مردم . نشوید کاری به کارش نداشته باشید

تعجب من در اینست كه امین ما ! اّما در مورد عزرائیل. آزارش چكاركنیم
 عزرائیل می خواست! با همه ی هشیاری و زرنگی متوجه منظورش نشد

اماشیطان چون از شر تو و قید ! به ما بفهماند كه ماها دركنار تو پیرشده ایم
و بندهای بارگاهت نجات یافته، جوانی و شادابی و چاالكیش را حفظ كرده 

  .بر ما منت می گذارد و سركوفت می زند! او منظور دیگری نداشت. است
  :جبرئیل پاهای خالق را در بغل می گیرد و ملتمسانه می گوید

ــ گوشهایم كر و چشمانم كور باد تا خالق را دراین حالت نبینم و چنین 
از شدت تب داشت هذیان . پیرمردبیچاره سخت مریض است. كلماتی نشنوم

چند روزیست كه مغزش از كار افتاده  و متوجه رفتار و اعمال . می گفت
  .خودش نیست

  :خود می گویدچشمانی نگران و چهره ای گرفته، خطاب به امین  خالق با
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با این گریه و زاری می ترسم ما ! خالق الجبار ــ خواهش میكنم گریه نكن
حال بگو چرا مریض است و به چه دردی مبتال ! را هم به گریه بیندازی

  شده است؟ چرا او را به شفا خانه نمی برید و بستری نمی کنید؟ 
. اقت شده استامین الجبار ــ تصدقتان گردم، بی احتیاطی كرده، مرتكب حم

چند روز پیش با هدف گرفتن جان فرزندان آدم، با كله خری رفته است 
وضعش خیلی خراب است و ! میان معركه ای كه نمی بایست می رفت

بدنش تحت تأثیر مواد شیمیائی قرارگرفته و به نحوی . تعریفی ندارد
از سوی دیگر موج انفجار خورده و از شدت آن . وحشتناك تاول زده است

شانس آورده که امام زمان به موقع رسیده و . اختالل حواس پیداكرده است
چنان وضعش رقت بار ! او را سوار بر اسب نموده و از منطقه بدر برده

  .بودكه مجبورشدم پزشك مخصوص شما را به بالینش ببرم
خالق الجبار ــ پزشك مخصوص ما؟ از بس حاذق است؟ ارواح پدرش شق 

 مرده ی عوضی برای هر دردی جوشنده عناب و سه مادر. القمر می كند
اگر داروئی هم بنویسد، یامشابه است ، یا . پستان یا روغن سقنقور می دهد

  .عوضی و بدرد نخور
  :امین الجّبار نا باورانه می پرسد
  ــ به ذات اقدس پروردگاری نیز؟

تكب اگر بو ببریم كه مر. گورش پدرش خندیده. خالق الجبار ــ به ما كه نه
چنین خطائی شده و به ما داروی عوضی خورنده است، خودت كه میدانی؟ 
برای پنج دقیقه او را می دهیم بدست مالك دوزخ تا به وی بفهماندكه یك من 

  !مردكه ی رمال و دعا نویس! ماست چقدركره دارد
  : جبرئیل بخنده می افتد و در همان حال می گوید

  .ــ فكر این جایش را نكرده بودم 
  :خالق الجّبار در حالیكه از جای بر می خیزد

دلمان گرفته و می ! حاال بلندشو. ــ بله، هرچیزی حساب و كتابی دارد
دوست داریم تو نیز در كنار ما ! خواهیم ساعتی در هوای آزاد قدم بزنیم

  !باشی و از مصاحبت ما لّذت ببری
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  :پرده دّوم 
بهشت، جائی كه بفرموده خالق الجّبار، درگوشه ی دنج و خلوتی از باغ 

حسرتگه زندگان وچراگاه مردگانست،  زیرسایه یك درخت كهن سال و پر 
شاخ و برگ و سایه گستر، خالق الجّبار به همراه امین خود بر روی یك 
. نیمكت چوبی رنگ و رو رفته نشسته اند و به گفتگو با یكدیگر مشغولند

دمی، تابلوئی گرد و خاك گرفته و خون پشت سرآندو و در فاصله ی چند ق
آلود، برتنه درخت تكیه داده شده كه بر روی آن، این عبارت بچشم می 

  ).شهیدان زنده اند، اهللا اكبر( خورد، 
پرهیزگاری ازخیل گله پرهیزگاران، و برای اینكه شناخته نشود خالق الجّبار

 به شكل یكی خدای ناكرده برایشان مزاحمتی ایجاد نكند، خود را كامًال
ایشان یك زیرشلواری سفید از جنس . ازبندگان زمینی خودش درآورده است

. چلوار پوشیده و پیراهنی سفید با دو چاك بلند را بر رویش انداخته است
عرق چینی سفیدكه بدون شك كار . پیراهن تا سر زانوانشان می رسد

رنگ از پشم هنرمندان قم یا مشهد است، بركله گذاشته و عبائی خرمائی 
  .طبیعی شتر حجازی برسر دوش انداخته است

از آن گوشه دنج و خلوت، هر از چندگاهی حور یا غلمانی تنها، یا 
پرهیزگاری برگزیده، در حالیكه از مستی سر از پا نمی شناسد و دست 

عابرین توجهی ! درگردن سیمین بری دلربا و شهرآشوب دارد، رد میشوند
وشه ای خلوت بر روی نیمكتی چوبی نشسته و به دو پیر مردكه درآن گ
  !سرگرم گفتگوهستند ندارند

  :خالق الجّبار، خطاب به امین خود می گوید
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ــ ازهمدیگركه جدا شدیم، برای تعویض لباس و تغییرشكل دادن به اندرون 
نمی دانم چه شدكه دستمان به جانب تلویزیون بزرگ رفت و . رفتیم 

فته نگذاریم كه ما عالقه ای به تماشای ناگ. ناخودآگاه روشنش كردیم
بویژه از زمانی كه آنرا به شبكه . تلویزیون و برنامه های مزخرفش نداریم

فیلمهای مبتذل، عشق بازیهای آبدوغ . اینترنت و ماهواره وصل كرده ایم
خیاری و دروغین، پخش گزارشات مستند از دوزخ و غیره، دیگر برایمان 

بر ! چرا تلویزیون را روشن كردیم بماند. استكسالت آور و خسته كننده 
روی صفحه تلویزیون چیزی مشاهده كردیم كه سرمان سوت كشید و 

  .چشمانمان سیاهی رفت 
  :امین الجّبارتعظیم كنان 

  .ــ درد و بالیتان بخورد به جان این حقیر
ــ با مشاهده ی آن منظره جای هیچ شك و شبهه ای برایمان باقی نماندكه 

 ما و نظام جهانی ما، توطئه ای عظیم و غیر قابل تصور در شرف برعلیه
برای ما غیر قابل درك است كه چرا اطرافیان و خدمتگزاران . تكوین است

ما، سهوًا یا عمدًا تالش می كنند قضایا را از ما مخفی كنند و به ما 
ك ی! نمی دانیم؟!  بقبوالنندكه دركائنات خبری نیست و دنیا امن و امان است

لحظه برآن شدیم كه بدون فوت وقت و تماس با دیگران، بوقچی خود را به 
حضور بپذیریم و به او فرمان بدهیم كه معطلش نكند و با تمام توان در 

آن , بیچاره: می خواستم به او بگویم. چون وقتش رسیده است! بوقش بدمد
ر عقیده دادیم اّما فورًا تغیی!  قدر در این بوق زنگ زده بدم  تا جانت درآید
ماكه شیطان نیستیم و خود ! و برخود نهیب زدیم كه عجله كار شیطان است

از عجله و شتاب شیطان گله مند و ناراضی هستیم و عمریست كه از 
  ! شتابزدگی این بچه ، خون دل خورده ایم و عذاب كشیده ایم

باعث حقیقتًا كنجكاوی و عالقه به دانستن و پی بردن به رازهای پشت پرده 
گردید تا ما تصمیم خود را عوض كنیم و از احضار بوقچی خود چشم 

آنچه برای ما روشن شده و جای هیچ شك و شبهه ای ندارد اینست . بپوشیم
كه در میان اطرافیانمان، تنها همان بوقچی فلك زده نسبت به ما وفا دارمانده 

نهم نه به آ! و در هیچ توطئه ای علیه ما و نظام جهانی ما شركت ندارد
خاطر ما و نظام فلكی ما، بلكه به خاطرعشق و عالقه ای كه نسبت به آن 

دلبستگی و عالقه به آن بوق و ویرانی جهان . بوق و خرابی جهان دارد
زیرا وی می ترسدكه ! باعث می شودتا وی آلوده نشود و به ما خیانت نكند

  !بمیرد وآرزوی دمیدن درآن بوق را بگور ببرد
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اما تا بخود . تعظیم بلند باالئی می كند! ار از جایش بلند می شودامین الجّب
  :بجنبد وكلمه ای بر زبان بیاورد، با فریاد خالق روبرومی شود

نا سالمتی ! خالق الجبار ــ اینقدر تعظیم نكن و هیكلت را دوال و راست ننما
ه ما خود را بدین شكل و شمایل درآورده ایم تا كسی ما را نشناسد و پی ب

حاال تو مرتبًا تعظیم كن و تمام نقشه های ما را نقش برآب ! هویت مان نبرد
تو باید بدانی كه در چنین مواقعی باید اصول مخفی كاری را شدیدًا ! كن

تسبیح را از جیب بغل پیراهنش ( حاال این تسبیح را بگیر! رعایت نمود
م هایت را با آن و تعداد تعظی.) بیرون می آورد و بدست امین الجّبارمی دهد

هرگاه از اینجا رفتیم و به محل امنی رسیدیم، قضایش را به جا ! شماره كن
بیاور تا بدهكار ما نباشی و مجبور نشویم در روز هفت هزارسال یقه ات را 

  ! بگیریم و تعظیم های بجا نیاورده را مطالبه نمائیم
  :لحظه ای سكوت می كنند وسپس خطاب به امین خودمی فرماید

  الق الجبار ــ حال بگو ببینم ، چه می خواستی بگوئی؟خ
  :امین الجّبار اولین دانه تسبیح را می اندازد و محترمانه می پرسد

ــ جانثارمی خواست بداندكه سروركائنات و خالق موجودات، بر روی 
صفحه ی تلویزیون یا اینترنت، چه چیزی مشاهده فرموده اندكه ازسوئی 

ان گردیده و از سوی دیگر ایشان را نسبت به كلیه باعث تشویش و نگرانیش
  خدمتگزاران و غالمهای خانه زاد بد بین نموده است؟

خالق الجّبار با احتیاط كامل دور و برش را نگاه می كند و سپس دهانش را 
  :به گوش جبرئیل نزدیك می كنند وآرام  وآهسته می گوید

همانهاكه فرزندان آدم برای از . ــ بر روی صفحه اینترنت روزنامه ای دیدم
تبلیغات و پخش خبرهای راست و دروغ بمنظورخركردن دیگرهمنوعان 

در صفحه ی اول آن ! خود و زدن بر چسب بیكدیگر از آن استفاده می كنند
  .) اولین حكومت اهللا بر روی زمین( با خط درشت نوشته بودند، , روزنامه

قاه قاه می خندد و با كف دست . زدامین الجّبار دومین دانه تسبیح را می اندا
خالق الجّبار با ناراحتی او را . راست محكم بر زانوی خودش می كوبد
  :برانداز می كند و با صدائی بلند می فرماید

چرامی خندی؟ اولین حكومت اهللا بر روی زمین، خنده ! ــ جنون گاوی
ن می دارست؟ این جمله چه معنی می دهد؟ اگرتوطئه نیست، چه اسمی برآ

گذاری ؟ بفرما در طول چند هزارسال كه از خلقت كائنات می گذرد، ما 
مگر ما ! بوق بوده ایم و هیچگونه اقتداری بر روی كره زمین نداشته ایم؟

آدم را با هدف تشكیل حكومت خودمان بر روی زمین به آن سامان 
نفرستادیم؟ مگرما به آدم مأموریت زندگی بر روی زمین بمنظور بسط و 
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وسعه حكومت اهللا را ندادیم ؟ مگر او خلیفه ما بر روی زمین نیست و ت
وظیفه ایجاد اتحاد و اتفاق بین ملیت های گوناگون را برعهده ندارد؟ او و 
فرزندانش تاكنون چه غلطی می كرده اند؟ تو به جای خنده بی جا و بی 

 است و موقع جواب ما را بده و به ما بگو كدام اهللا روی دست ما بلند شده
بر روی زمینی كه خودآنرا ساخته ایم و سند مالكیتش را هم داریم، تشكیل 

  حكومت داده است؟
امین الجّباركه هوای تازه بهشت و چشم اندازهای زیبای آن، كامًال سر 
حالش آورده است، این بار بلندتر می خندد و بیش از حد دوال و راست می 

ر رفته است، بدون در نظرگرفتن خالق الجّباركه كامًال ازكوره د. شود
  :موقعیت، فریاد میزند

ــ به درخت انجیر سوگند، اگر یكبار دیگر لبت به خنده باز شود و صدای 
خنده ات را بشنوم، نه تنها پر و بالت را به آتش تّجلی می سوزانم ، بلكه تو 
را به جزیره ای غیرمسكونی و بی آب و علف پرتاب می كنم تا خندیدن 

 را برای همیشه فراموش كنی و یاد بگیری كه در محضر بزرگان بیموقع
  !چطور بنشینی

  :پس ازمكثی كوتاه می فرماید
ــ بی مزه، فكر كرده كه ما جالل و جبروت و قدرتمان را در كنار 

  .لباسهایمان در اتاق خواب ، جاگذاشته ایم
سومین دانه امین الجّباركه هوا را پس دیده، با رنگی پریده و دستانی لرزان 

خالق الجّباركه ازسكوت امین خود لجش گرفته،  دستی . تسبیح را می اندازد
  :به شانه اش می زند و با تحكم می پرسد

اولین حكومت اهللا بر روی زمین یعنی چه؟ ! ــ چرا خشكت زده؟ جواب بده
شیطان بزرگ چه صیغه ایست و چه معنی می دهد؟ چرا در آن روزنامه 

؟ ماكه از روز اول .)طان بزرگ هیچ غلطی نمی تواند بكندشی( نوشته بودند
برایش جفتی نیز نیافریدیم تا تولید مثل ! خلقت بیش از یك شیطان نیافریدیم

  كند، بزرگ وكوچكش چه معنی میدهد؟ 
  :سرمباركش را تكان می دهند و با تأثرمی گوید

 شیطان با هدفمان هم این بودكه. ــ آره، ما از روزاول یك شیطان آفریدیم
شیرین كاریهای خود سرگرممان كند و با فراهم نمودن رضایت خاطرمان 

درست مثل ملیجك و ایازی كه بعدًا . گذشت زمان را از یادمان ببرد
افسوس كه به خاطرهیچ و ! فرزندان آدم به تقلید از مابرای خود برگزیدند

برای چه؟ ! مپوچ، به دنیای تاریكیها پرتابش كردیم و او را از خود آزردی
! بیعرضه نكبت! خاك بر سر آدم كنند! تمّرد از فرمان ما و سجده نكردن آدم
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او هم قدر ما را ندانست، فریب  زنش را خورد و در نهایت از پیش ما 
  !رفت

امین الجّباركه در این مدت برخودش مسلط شده وآرامشش را باز یافته، 
ی اندازد و با صدائی نفس عمیقی می كشد، چهارمین دانه ی تسبیح را م

  :آرام می گوید
واقعیت . ــ تمام عالم هستی و همه كائنات ، فدای یك تار موی مباركتان باد

امر اینست كه فرزندان آدم از دیر بازچنین عادت كرده اندكه تمام پدیده های 
طبیعی و اجتماعی عالم هستی راكه با منافع و طبعشان منافات دارد، با نام 

. ن شما بباد انتقاد بگیرند و ازگردونه زندگی خارج نمایندشما و از زبا
كافیست كه بگویند فالنی یا فالن موضوع در ضدیت با قوانین الهیست و 

آنان به دروغ رضایت خود را رضایت . خشم پروردگار را بر می انگیزد
مثًال در برخورد با ! شما می دانند و نا رضایتی خود را ناخرسندی شما

عقیده ی رهبران و ... اینترنت و آنتن های ماهواره ای و غیره همین شبكه 
سردمداران حكومت جدیدی كه بنام شما و زیرلوای شما بر روی كره زمین 
تشكیل شده، بر اینست كه این وسیله ایست برای تهاجم فرهنگی غرب، 

به . یعنی جائی كه علوم و صنایع پیشرفت بیشتری كرده است، به شرق
ه مردمانش بیشتر به سّنت های جاودانه و ازلی شما پای سرزمین های ک

آنان معتقدندكه اینترنت هدفی جز ضربه زدن به . بندند تا علم و صنعت
حال در نظر بگیریدكه اگرآنان بشنوند و پی ببرندكه . حكومت اهللا ندارد

اینترنت باعث تشویش و نگرانی شماگردیده است ، چه قشقرقی براه می 
آنهم با سالحهای ! یك سیل خون دیگر! صلیبی دیگریك جنگ ! افتد

مرگباری كه در كارخانجات معظم اسلحه سازی  غرب ساخته میشود و با 
  !قیمتی چند برابر به آنها فروخته می شود

چرا و به چه دلیل شبكه ی ! حق به جانب آنهاست! ــ بارك اهللا فرزندان آدم
چه جرأتی پس ازهزاران سال اینترنت خاطر شریف ما را مّكدر می كند؟ با 

كه ما زمین را ساخته ایم وآدم را به عنوان خلیفه خود به آن سامان فرستاده 
ایم، اینترنت ادعا می كندكه اولین حكومت اهللا بر روی زمین تشكیل شده 

ما با قدرت ! است؟ بیخود و بی جهت نبود که گفتیم  توطئه ای دركار است
! ( یزنیم تا دفعه دیگراز این غلطها نكندخداوندی خود در دهن اینترنت م

. چنین به نظر می رسد که خالق مشغول فکر کردن است! مکثی کوتاه
اصًال چطورست ما خودمان ) سرش را بلند می کند و خطاب به امین خود

دست به كاربشویم و یك شبكه اینترنت كامًال الهی و مكتبی بسازیم تا برای 
   سراسركائنات برنامه پخش كند؟
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ال و ناموس كائنات فدای شما، تا این لحظه كه ما  امین الجبار ــ جان و م
در این جا نشسته ایم و با یكدیگرصحبت می كنیم،  بیش از هزار بار بر 
روی كره زمین حكومت اهللا تشكیل شده و نمایندگان این حكومتها، به نام اهللا 
و زیر لوای ظفرنمون اهللا، هستی و جان و مال و ناموس دیگران را مورد 

این یكی هم كه شماآگهی به . ز و چپاول  و یغما قرارداده اندتاخت و تا
. قدرت رسیدنش را برروی شبكه اینترنت مشاهده فرمودید، یكی ازآنهاست

شیطان بزرگ نیز واژه ایست كه رهبران . نه اولینش است و نه آخرینش
حكومت جدید بر سر زبانها انداخته اند تا خلق ناآگاه، گمراه و هستی باخته 

با این شگرد خلِق به خاك سیاه ! بیشتر به گمراهی بكشند و بفریبندرا 
نشسته، تمام بدبختیهایش را از ناحیه شیطان بزرگ می داند و چشم بر 
روی غارتگری، چپاول و خونریزی دیگرغارتگران كه همان شیطان های 
كوچك هستند و با هزار و یك رشتّه مرئی و نامرئی به شیطان بزرگ 

  . فرو می بنددوابسته اند،
  :خالق الجّبار ناباورانه می پرسد

ــ شوخی می كنی؟ آیا حقیقتًا حكومتی كه بر روی زمین تشكیل شده است، 
  حكومت ماست و رهبری آن بدست خلفای ماست؟

امین الجبار ــ فدایت گردم، تمام حكومت هائی كه تاكنون برروی زمین 
ریشان در دست برگزیدگان تشكیل شده است، حكومتهای شما بوده اند و رهب

اگر امان بدهید و پر و بال مرا مورد . و نخبگان فرزندان آدم بوده است
  !حمله قرار ندهید، حقیقتی را باذات كبریائی در میان می گذارم

خالق الجبار ــ سوگندبه درخت خرماكه ازاین تاریخ با پر و بال توكاری 
  !نیمنداریم وكبریت یا فندك را به آن نزدیك نمی ك

امین الجبار ــ از روزی كه آدم را با دستان توانای خود و با ِگل گندیده 
آفریدید و روح پاك و منزه خود را دركالبدش دمیدید، آفرینش را با درد سر 

  !بزرگی روبرو ساختید
  :خالق الجّبار ازكوره در می رود و با تمام توان فریادمی كشد

ین عقیده است كه خلقت ما خطا بوده ــ می دانی چه می گوئی؟ امین ما بر ا
  !دستمان درد نكند! و نمی بایست اینكار را می كردیم؟ آفرین برتو

تصدقت گردم، امان خواستم كه پس از ) ترسیده و هراسان ( امین الجبار ــ 
حرفهای تملق آمیز و باب . قرنها حقیقت تلخی را به شرف عرضتان برسانم

شنیدن حرف حق تلخ است و !  نمی خواهدطبع كه امان نامه و قسم  و آیه
حال كه باعث رنجش خاطر ! بگذریم! بویژه بزرگان آنرا بر نمی تابند
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مبارك پروردگاری شدم، زبان دركام می كشم وكلمه ای در این باره بر 
  .زبان نمی آورم 

توكه بهتر از ! پر خاش ما را بدل نگیر! خالق الجبار ــ اخمت را بازكن
تقصیری نداریم و !  شناسی وبا روحیه ی ما آشناهستیهركسی ما را می

از بس گفتند، قهار، جّبار، درهم شكننده ستمگران . گناهی متوجه مان نیست
پس ! و غیره، خودمان هم باورمان شدكه نكند راستی راستی هستیم

ازگذشت قرنها كه به عنوان پیشكار و امین در خدمت ما هستی، هنوز ما 
! باید شیوه ی حرف زدن و سخن گفتن را به تو بیاموزیمنشناخته ای؟ ماكه ن

تو میتوانی حقایق را , در حضور ما که به باید و نباید عادت کرده ایم
درقالب كلمات و جمالت بهتری بر زبان بیاوری و بصورتی عنوان نمائی 

  ! كه خاطرشریف ما را نیازارند
  :امین الجّبارتبسمی زوركی می كند و درادامه می گوید

ــ فدایت گردم، آدم ازروز اول خلقتش بنای نا سازگاری را گذاشت و راه 
زبانم الل، زبانم الل، اگر دروغ نگفته باشم، خاكش را از ! خطاپیمود

زمینی وقفی وآبش را ازچشمه ی دروغ و نیرنگ و ریا و خدعه برداشته 
و موجودی خود خواه، دروغ گو، شكمباره . وبه كارگاه هستی آورده بودند

  !برده ی چشم وگوش بسته ی شهوت
  :خالق الجّبارگره برپیشانی می اندازد و با خشم می پرسد

ــ ببینم در این فاصله كه ما برای تعویض لباس به اندرون رفتیم و تو را 
تنهاگذاشتیم، عرقی، شرابی، یا چیز مست كننده ای كه نخوردی؟ تو در 

 می گوئی كه ما او را به در باره موجودی سخن, حضور ما، چنین بی پرده
شكل خودآفریدیم و از روح جاودانه ی خود دركالبدش دمیدیم؟ توخود شاهد 
بودی كه ما او راخلیفه خود برروی زمین كردیم و او رافرستادیم تا میخ 

واقعًا ازخشم ما . قدرت ما را به هر نقطه و مكانی كه دستش می رسدبكوبد
  نمی ترسی؟

م را به شكل خودآفریدید و از روح ازلی خود امین الجبارــ چون شماآد
. دركالبدش دمیدید، ملكوت در برابرش سجده كردند و اعتراضی ننمودند

ترس از دستگاه اطالعات وامنیت . ملكوت قلبًا راضی بدین كار نبودند
پروردگاری و اداره ی گزینش و مهمانی های آن چنانی كه دژخیم الجّبار 

ه راه می اندازد، آنان را به سكوت و تمکین برای مخالفین و منتقدین ب
به همین خاطر وقتی او و همسرش را به زمین تبعید فرمودید، . واداشت

حرفهای حقیر ! ملكوت نفسی به راحتی كشیدند و سجده شكر بجای آوردند
را باورنمی كنید؟ تنها ملك مقربی كه با فرزندان آدم درتماس مداوم است، 
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اسكلتی متحرك كه مادام العمر سیاه پوش و عزا . شدجان ستان الجّبارمی با
خلیفه و جانشین شما، زمین را به تباهی كشانده ! از او بپرسید. دارست

وآنرا برای انسانهای موجود و دیگر موجودات زمینی، به جهنمی هولناك و 
بویژه در محدوده و مناطقی كه خلفای . غیرقابل تحمل مبدل كرده است

دیری .  قدرت تكیه زده و بر مردم فرمانروائی می كنندبرحق شما بر مسند
! نخواهدگذشت كه خلفای شما،  همه كائنات را به نابودی و نیستی بكشانند

  !بیچاره شیطان 
  :خالق الجّبار بر افروخته تراز پیش می پرسد

او راخلیفه ی خود بر روی زمین ! ــ ماآدم را برروی زمین تبعید نكردیم
آنجا به تولیدنسل بپردازد و به خاطرنعماتی كه به او و قرار دادیم تا در

اما چرا بیچاره شیطان؟ چه ! فرزندانش ارزانی داشته ایم، شكرگزار ما باشد
شده كه مرتبًا ازآن رانده شده نا فرمان یاد می كنید؟ او در برابر ملكوت 

و ما را سكه ی یك پول كرد . آبروی ما را برد و از فرمان ما سرپیچی نمود
  !بریش ما خندید

اینطوركه از شواهد و قرائن . ــ فدایت گردم، عذر تقصیر می خواهم
برمیآید، این روزها بیش ازحد به تماشای تلویزیون و فیلمهای آنچنانی می 

كدام خلیفه؟ كدام جانشین؟ شما آدم و همسرش را بدلیل نا فرمانی و ! نشینید
او را به ! درست مثل شیطان! دیدنا دیده گرفتن دستوراتتان به زمین تبعیدكر

. سر اندیب و حوا را به جده انداختید تا نتوانند دركنار یكدیگر زندگی كنند
شاید امیدوار بودید که در برخورد با جانوران درنده یا انسانهائی که 

تلف می شوند و , میلیونها سال پیش از آدم بر روی زمین زندگی می کردند
این آدم بودكه در نهایت همسرش را یافت و بر ! نشانی از آنها نمی ماند

شیطان نه از ! اما در رابطه با شیطان. روی زمین به تولید نسل پرداخت
روی دشمنی و عناد با شما، بلكه به خاطر دوستی با شما حاضرنشدآدم را 

به همین ! شیطان عاشق شما بود. او به شما عشق می ورزید. سجده كند
سی به غیراز خالق و معبود خود برزمین بیفتد و دلیل حاضرنشد در برابرك

تا این ! شیطان با دوگانه پرستی مخالفت ورزید، نه با شما! او را سجده كند
لحظه نیزهیچ گوشی نشنیده است كه شیطان نام شما را جز به بزرگی 

در حالیكه آدم و فرزندان او، در حالیکه خلیفه شما بر روی . یادكرده باشد
برای لقمه ای نان در برابر هر موجودی , ان معبدت هستندزمین و پاسدار

آنان به خاطر منافع زودگذر . به خاك می افتند و چهره بر خاك می مالند
آنان براحتی به . شخصی، تن به چنان رذالتی می دهندكه نگو و نپرس

نزدیكترین دوستانشان خیانت می كنند و در برابرلقمه نانی ناچیزكه از پس 
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شیطان از همان آغازخلقت، . ایدشان می شود، او را می فروشندسفره ای ع
نافرمانی كرد، چون میدانست . تیز هوشی و زرنگی خاص خودش را داشت

كه این موجود درآینده به چه هیوالی وحشتناك و وحشت آفرینی مبدل 
  ...فرزندان آدم . خواهد شد و چه سان از شما نافرمانی خواهدكرد

  ندان آدم ، چی؟خالق الجبار ــ فرز
اگر نا فرمانی گناهیست . امین الجبار ــ فرزندان آدم تباه كنندگان زمینند

عظیم و نا بخشودنی، خلیفه ی شما نیز از فرمان شماسر پیچید و دركنار 
  . نافرمانی خودبه دروغ گوئی نیزمبادرت ورزیده است

  خالق الجبار ــ كدام دروغ ؟
 و به علت شكمبارگی به درخت ممنوعه امین الجبار ــ آدم نافرمانی كرد

آنگاه كه . نزدیك شد و برخالف توصیه و فرمان شما از میوه اش خورد
مورد بازخواست قرارگرفت، به شما دروغ گفت وگناه را بگردن همسر و 

او ادعا كردكه حّوا او را فریفته و وادارش . شریك زندگیش حّوا انداخت
دروغی كه تا این لحظه پای . خوردنموده تا از میوه ی درخت ممنوعه ب

برجای مانده و فرزندان آدم كماكان برآن پای میفشارند، تا ازآن بعنوان 
  !دلیلی برای ناقص العقل بودن زن، بهره برداری و استفاده نمایند

  :خالق الجّبارتبسم كنان می فرماید
 كه به اوگفت! ــ شیطان اورا فریب داد و زیرپایش نشست تا نا فرمانی كند

این درخت، درخت معرفت است، چون خداوند می خواهد ترا به صورت 
موجودی احمق و بیشعور در دستان خودش نگهدارد، به توگفته است كه 

كاری كه خود من  . آدم هم باوركرد و ازآن خورد! ازمیوه ی آن نخوری
بله، خودم هم ازمیوه آن درخت خوردم ! نیز سالها بعد به انجامش تن دادم

  .را امتحان كردموآن
شیطان كجا بود تا آدم را بفریبد و به خوردن میوه ! امین الجبار ــ سرور من

ی درخت معرفت یا هركوفت و زهرمار دیگری ترغیبش كند؟ شیطان 
جسد بدون ! دركارگاه خلقت ازسجده كردن دربرابركالبدآدم خود داری كرد

ه آنجا فراخواندید و روح و روان آدم روی میزكارتان قرارداشت كه ما را ب
همگان سجده كردند، مگر . به همه فرمان دادید تا در برابرش سجده كنیم

بیچاره ازهمان جا به دنیای تاریكیها پرتاب شد و دیگر اجازه  ! شیطان
پس از آن شما از روح ! ورود به بارگاه ذوالجالل شما یا بهشت را نیافت

را در بهشت و دركنارخود خود دركالبدآدم دمیدید و تصمیم گرفتید او 
شما از دیدن او كه اشرف مخلوقات . نگهدارید تا همیشه جلوی چشمتان باشد

  !و گل سر سبد آفرینش  بود، لّذت می بردید وكیف می كردید
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  :خالق الجّبار سرشان را تكان میدهد و می فرماید
بی همه . تازه متوجه شدیم! درست میگوئی! خالق الجبار ــ حق با توست

ز از عشق و عالقه ی ما نسبت بخودش سؤاستفاده كرد و در نهایت سر چی
یادم ! اصًال فكرش را هم نمی كردیم كه بما دروغ بگوید. ما را شیره مالید

از روزی که یکی از دنده هایش را برداشتم و حوا را برایش درست ! آمد
 ما حسادتش نسبت به, کردم تا همنیشی داشته باشد و دنبال حیوانات نرود

فكر می كرد نسبت به حّوا نظرسوئی داریم و می خواهیم او را ! شروع شد
  !حقیقتا دستمان نمك ندارد! تف! از چنگش بربائیم

  :دستی به ریش بلندش میكشد و می پرسد
حاال تو چرا قبركهنه می شكافی و با زنده کردن و ! خالق الجبار ــ ببینم

ف حسابت چیست؟ علنیت و تكرارگذشته ها به دلمان نیشترمی زنی؟ حر
فضای باز را به همین خاطرمی خواستی كه جلوی دیگران از ما اعتراف 
بگیری كه آدم از همان آغاز خلقت به ما نارو زده  و بر سرخالق كائنات 
كاله گذاشته است؟ توكه ما را میشناسی و نیك می دانی كه ما، یعنی خالق 

قدرتی سرشوخی و مزاح كائنات و هستی بخش جهان با هیچكسی و هیچ 
شاید بعضی ها در این خیال باطل باشندكه ما، بیشتركارهایمان را ! نداریم

به خاطر جوانی و نا پختگی و عجوالنه انجام دادن با نواقص فراوان به 
در حالیكه اینطور نبوده و ما دقت فراوانی به خرج داده ! پایان رسانده ایم

ما در حال حاضر نیز می توانیم به . ایمایم و در کارهایمان کلی دقت نموده 
ما با قدرت تمام آدم را از بهشت برین بیرون ! كارهای زیادی دست بزنیم

همانطوركه گفتی، خودش را به كوههای ! انداختیم و راهی زمینش كردیم
. سراندیب و جفتش را به صحراهای خشك و بی آب و علف عربستان

ارش می كردیم؟ پوستش را پرازكاه عقوبتی از این بدتر؟ توقع داشتید چك
بهترین مكان برای ! می كردیم و وسط بهشت می آویختیم؟ بهتر بود؟ نه؟

جائی كه ما هدفی بزرگ را درآنجا دنبال می . ادامه حیات آدم زمین بود
زمین، زیستگاه ! كردیم و برنامه های دور و درازی برایش داشتیم

  !انموجوداتی متفكر وكارآمد بود به نام انس
تولید مثل نمود و .  امین الجبار ــ او برروی زمین به راحتی جفتش را یافت

  .بیاری فرزندانش به تباه كردن زمین و نابودی زمینیان پرداخت
میلیونها نفر را از دم تیغ .  هزاران بار به نام شما تشكیل حكومت داد

! ختبرایتان خانه سا! خود را نایب و سایه شما نامید. آبدارگذراند
اندیشمندان ودانشمندان را به نام شما و به بهانه ضدیت با شما در میان شعله 

در رقابت با بهشت شما، از چرك و خون مردم برای ! های آتش سوخت
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برایتان پسر آفرید و او را ! تهمت زنا به شما بست! خودش بهشت ساخت
 را بپای شما تمام بد بختیها و فالكتهای خود ساخته! شبان رمه آدمیان خواند

حال نیز حكومت جدیدی بر پای نموده و به نام شما دست به اعمالی ! نوشت
  !میزندكه تنها زیبنده ی آدم  و بنی آدم است

  :خالق الجّبار خیره خیره امین خود را می نگرد و تبسم كنان می فرماید
توقع داشتید در سرزمینی كه ما به او ! دستش درد نكند! ــ كارخوبی كرد

یده ایم چكاركند؟ هدف ما دوركردن وی از بهشت و محدوده ی بخش
نمی خواستیم در اینجا و دركنار ما ایجاد درد ! فرمانرمانروائی خودمان بود

به همین جهت خالفت زمین را باو دادیم تا درآنجا زندگی كند و به ! سركند
چنان می گوئی ! هرعملی كه دوست دارد و درقدرتش هست دست بزند

نكند مالئك و مقربین ! ثل كرد كه گویا مرتكب گناه كبیره شده استتولید م
درگاه ما انتظار داشته اندكه او را اخته می كردیم و به جانب زمین روانه 

  اش می نمودیم ؟
امین الجبار ــ برای سروركائنات مهم نیست كه فرزندان آدم بنام ایشان 

د؟ در پیشگاه شما اهمیتی دست به هركاری بزنند و زمین را به تباهی بكشانن
ندارد كه خرابكاریها و جنایات خودشان را به پای شما بگذارند و بگویند، 

  خواست و مشیت الهیست؟ 
گیریم ! خالق الجبار ــ به كی می گویند؟ در سراسركائنات كه جار نمی زنند

به ما چه ! خوب بگویند! كه به خودشان و دیگر زمینیان دروغ می گویند
  ؟ مگر بر دامن كبریای ماگردی می نشیند؟ربطی دارد

  :امین الجّبار پوزخندی می زند و می گوید
فرزندان آدم زمینه ی . ــ جسارت این غالم پیر را ببخشائید و بدل نگیرید

انهدام كائنات را فراهم آورده اند و می روند تا ادعای خدائی نمایند و با 
ركائنات و خالق  قدرت و صالبت اعالن دارندكه قدرتشان از سرو

  !موجودت برتر و باالترست
  :خالق الجّبارهراسان و ناباورانه می پرسد

ــ این اخبار و اطالعات ذیقیمت را ازكجا بدست آورده ای؟ به عنوان امین 
  و محرم ما چه پیشنهادی داری؟

زیرا به نظر این حقیركار از . امین الجبار ــ پیشنهاد خاصی ندارم
زودی زود همه ی ما شاهد انهدام زمین و منظومه ی كارگذشته است و به 
  !اطراف آن خواهیم بود

آرزوی انهدام زمین . موجودات بی چشم و رو! خالق الجبار ــ غلط كرده اند
  !ما اجازه نخواهیم داد. را به گورخواهند برد
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  :دست بر شانه امین الجّبارمی گذارد وآرام می فرماید
رافیل فرمان بدهیم در بوقش بدمد وكار را خالق الجبار ــ چطوراست به اس

یكسره بكند؟ لطفش دراین است كه این بوقچی بیچاره ما بنوائی می رسد و 
  !ناكام و آرزو بدل از دنیا نمی رود

  .امین الجبار ــ به نظرحقیر بی فایده است
به ) از جایش بلند می شود و روبروی امین خود می ایستد( خالق الجبار ــ 

الاقل ! ماكه چوب سفید نیستیم! اینكه نشد حرف! ه نظر حقیرب! نظر من
راهی نشان بده تا دراین اوضاع و احوال كاری بكنیم وخودی نشان بدهیم تا 

  ! زمینیان بدانندكه هنوزقدرت دركف باكفایت ماست
امین الجبار ــ از این نظرمی گویم بی فایده است كه كار از كارگذشته و 

 جنگلها، آلوده كردن دریاها، استفاده بی رویه از فرزندان آدم با تخریب
منابع انرژی زای زمین، ساختن و انباركردن سالحهای هسته ای و جنگ 
افزارهای كشتار جمعی، آسیب پذیركردن الیه محافظ زمین و هزاران 
كثافت كاری دیگر، شمارش معكوس برای نابودی و انهدام زمین را 

ق زنگ زده ی  اسرافیل به صدا درآید، زمین آغازكرده اند و قبل از آنكه بو
  !را به گورستان خود تبدیل كرده اند

حقیقت تلخ اینست ! خالق الجبار ــ ما چه می گوئیم و تو چه جواب می دهی
كه برای ما بعنوان خالق كائنات و آفریننده ی موجودات، مایه ی سر 

بنظر ما . ود كنندشكستگی و ادبارست كه فرزندان آدم قبل از ما زمین را ناب
بهتر است كه ما خود اینكار را بكنیم و به آنها بفهمانیم كه بدون اراده و 

از سوی دیگر، ما با اینكار خود ! مشیت ما هیچ غلطی نمی توانند بكنند
رضایت خاطر بوقچی خودمان را نیز فراهم می كنیم و به او می فهمانیم كه 

ت آن بوق بی قواره وگنده اش از روزاول خلقت تا كنون، بیخود و بی جه
  !را اینطرف  و آنطرف نكشانده است

! امین الجبار ــ عرض كردم كه به نظرحقیر بیفایده است و ارزشی ندارد
چون آنوقت مجبوریم عده زیادی از فرزندان آدم را در چراگاه بهشت و 

 در حالیكه اگرخود. دانشگاه دوزخ بپذیریم و هزینه زندگیشان را تأمین كنیم
  !دست به چنین كاری بزنند، ما در قبال آنان هیچگونه مسئولیتی نداریم

چطورست شیطان را به ! خالق الجبار ــ فكر اینجایش را نكرده بودیم
حضور بپذیریم تا از دسیسه و مّكر فرزندان آدم در امان باشد؟ می توانیم از 

ش او دلجوئی به عمل بیاوریم وكرسیش را در بارگاهمان در اختیار
  !بگذاریم
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چون در . امین الجبار ــ این كار نیز به عقیده ی این غالم پیر صالح نیست
اینصورت باید سند و قباله عرش را در اختیارش بگذارید و دسته جمعی 

  !غزل خدا حافظی را بخوانیم
خالق الجبار ــ یعنی حكومت خود را دو دستی به شیطان بدهیم و پس 

    پی كارمان؟ ازعمری عزت و احترام، برویم
امین الجبار ــ اگر قراراست براساس عدل و مرّوت با وی برخورد نمائید، 

چون در این مدت طوالنی كه بر روی زمین و در دنیای تاریكیها بسر ! بله
برده است، فرزندان آدم آن چنان بالهائی بروزگارش آورده اندكه نگو و 

زیادی زده اند و او را پاك بنام او دست به جنایت ها وكثافتكاریهای ! نپرس
این مسائل خواه ناخواه او را بفكرانتقام !  بی آبرو و بی حیثیت كرده اند

جوئی ازكلیه كسانی وامیداردكه او را بدین روز و روزگارانداخته و در 
  .بدبختی اونقش داشته اند

  :خالق الجّبار با قیافه ای گرفته و متأثر
زهی ! م و فرزندان وی انتقام بگیردــ طفلك به حساب خودش رفت كه ازآد

  !خیال باطل
امین الجبار ــ شما نیز فكرمی كردیدكه با فرستادن آدم و همسرش حوا بر 
روی زمین، به پیروزی جدیدی دست یافته اید و حداقل نماینده ای 

  !دركهكشان ها دارید
  خالق الجبار ــ منظورت چیست؟ به ماگوشه وكنایه می زنی؟

منظورم اینست !  خاكم بدهن اگرچنین قصد و نیتی داشته باشمامین الجبار ــ
شیطان فلك زده و . كه هیچ كس به كنه ذات آدم و فرزندان او پی نبرده بود

مادر مرده ، با تمام زرنگی و هوش و ذكاوت ذاتی، فكر و اندیشه ای خام 
غافل ازآنكه . او به قصد انتقامگیری، سر در پی آدم گذاشت. در سر داشت 

آدم و فرزندانش چنان بالئی بروزگارش می آورندكه مجبورمی شود به 
دنیای تاریكیها پناه ببرد، یا خود را درگوشه ی غارهای تاریك و نموركه 

  .جایگاه خفاشان و جغدانست پنهان نماید
  :خالق الجّبار احساس غرو می كند و با شادمانی می فرماید

 ما را از این بچه ی نا فرمان و خود باالخره انتقام ! ــ مرحبا فرزندان آدم
  ! بزرگ بین گرفتند

فرزندان آدم كه روزها پیران دیرند ! امین الجبار ــ انتقام كه چه عرض كنم
و در پناه تاریكی شب، دیوان آدمخوار، آن چنان شیطان بیچاره را بی 

آنان تمام .). مسلمان نشنود، كافر نبیند( آبروكردندكه به قول خودشان 
ای خالف و غیر اخالقی خود از قبیل، دزدی، آدمكشی، تجاوز به كاره
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ناموس دیگران، خیانت به همنوع، وطن فروشی و غیره را به حساب 
شیطان می گذارند و پس از ارتكاب جرم مدعی می شوندكه شیطان 

  !فریبشان داده و از راه راست منحرفشان كرده است
اگر ما ! امین الجّبار! رزندان آدمخالق الجبار ــ عجب جانورانی هستند این ف
  به میان آدمیان برویم  با ما چه خواهندكرد؟

  !امین الجبار ــ زبانم الل، چشمانم كور وگوشهایم كر باد
  !من بمیرم و خودت را راحت كن, خالق الجبار ــ یكباره بگو
 زنده نباشم  وآن روز را به چشم خود نبینم که شما! امین الجبار ــ بله قربان
زیرا بدون محاكمه و دادرسی به جرم مشرك و ! در بین آدمیان رفته اید

  !محارب با خدا دارتان می زنند
خالق الجّبار بر افروخته و عصبی بر جایش می نشیند و شروع به جویدن 

اما معجزه ای رخ می دهد و . امین الجّبار برخود می لرزد! ناخنش می کند
عده ای مست كه لباسهای ! ار می شتابندامدادهای غیبی به یاری امین الجّب

هركدام ازآنان دست درگردن . پاره پاره برتن دارند از دور پیدامی شوند
حور یا پری ای مینوسرشت و پاكدامن دارند و با حرص و ولعی خاص از 

هركدام ازآنان دستمالی برپیشانی ! لبان شهوت انگیزآنان بوسه می گیرند
یا ! ا این جمالت بچشم می خورد، اهللا اكبربر روی دستمال ه. بسته اند
خونین ! جنگ جنگ تا رفع فتنه درعالم!  تاكربال راهی نیست! ثاراهللا

  !قدس عزیزما در راهیم! شهرما آمدیم
خالق الجّباركه با چشمانی باز و حیرت زده منظره را نگاه می كند، بسوی 

حضرت امینشان باكمال تعجب و تأثرمی بیندكه . امین الجّبار برمی گردد
. لجش می گیرد! خونسرد و بی تفاوت نشسته و دور دستها را تماشا می كند

به بازوی جبرئیل چنگ می اندازد و در حالیكه دندانهایش را بر روی هم  
  :می فشارد از وی می پرسد

خالق الجبار ــ اینها را می بینی؟ چرا چیزی نمی گوئی؟ اینها چه کسانی 
  با و نازنین ما چه آورده اید؟هستند؟ بر سر بهشت زی

برآن بوسه ای می زند و . امین الجّبار دست خالق را میان دستانش می گیرد
  :تبسم كنان می گوید

امین الجبار ــ خاطر مبارك و شریف سروركائنات و هستی بخش موجودات 
اینها پیشقراوالن حكومت اهللا بر روی زمینندكه برای فتح جهان ! آسوده باد

همان حكومتی كه . نقالب به بالد دیگر، پای به میدان گذاشته اندو صدور ا
شما تبلیغش را بر روی صفحه ی تلویزیون و از طریق شبکه ی اینترنت 

  !مشاهده فرمودید
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خالق الجبار ــ پس همه ی شما خبر دارید و از من پنهان می كنید؟ شما چه 
  جور نوكران  و خادمانی هستید؟

به شرف عرض برسانیم كه ! ریف را آزرده نفرمائیدامین الجبار ــ خاطر ش
چه بشود؟ گزارش این قبیل مسائل جزآزردن خاطر مبارك، چه نتیجه ای 
دارد؟ برای ملكوت بطور اعم و مقربین درگاه بطور اخص، آزار دهنده و 
ناگوار است كه به خاطر چیزهای پیش پا افتاده و بی ارزش خاطر سرور و 

كاری از دست ما بندگان و شما ساخته ! زارندهستی بخش خویش را بیا
تنهاكاری كه می شود انجام داد و به نظرحقیر سودمند خواهدبود، ! نیست

اینست كه درهای بهشت را ببندیم و بر باالی آنها بنویسیم كه، اتاق خالی 
  !موجود نیست

انگشت سبابه شان را بطرف وی . خالق الجّبار رو بروی جبرئیل می ایستد
  : می گیرد و می فرمایدنشانه

شركت همگان ! خالق الجبار ــ فردا صبح جلسه ی فوق العاده خواهیم داشت
تمام دست اندر كاران و خدمتگزاران بارگاه ! بدون عذر موجه! اجباریست

به دژخیم ! پر جالل و جبروت ما باید حضور داشته باشند وگزارش بدهند
گر به آینده خودش عالقه مند است، البته ا. الجّبار نیز ابالغ كنیدكه بیاید
ما باید بدانیم که بر سر بهشت مان چه آمده ! بدون آن گرز لعنتی و بوگندو

  !است؟ گفتیم چراگاست ولی نگفتیم که طویله است
بدنبال این جمالت، باگامهای محكم و استوار براه می افتد و از صحنه 

الت را بر زبان می جبرئیل لبخندی می زند وآهسته این جم. خارج می شود
  :آورد

چون به پر و بالم عالقمندم، ! ــ حساب تعظیم های معوقه ازدستم خارج شد
فردا صبح باید به اندازه ی تمام دانه های تسبیح تعظیم كنم تا خاطر مبارك 

  !البته اگرشانس بیاورم و نفسم بند نیاید. پروردگاری رنجیده نشود
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۴۱

  
  
  
  
  
  

  :پرده سوم 
! اد به صورت صحنه ی اول بر جاهای خود ایستاده اندتاالر عرش، افر

تنها عزرائیل جان ستان الجّبار بعلت موج گرفتگی و اثرات مواد شیمیائی 
مالك دوزخ بدون گرزآتشین . بر روی یك صندلی چوبی نشسته است

او پارچه ی قرمز . درآستانه در و در میان محافظین خود ایستاده است
حمایل نموده و ) خالق تنها بماند, هل کوفه نیستیمما ا( رنگی را با شعار 

  . تالش می كندآنرا در معرض دیِد خالق الجّبارقراردهد
جبرئیل امین الجّبار، تعظیم كنان به پیشگاه ذات اقدس پروردگاری 
معروض می داردكه والی و حكمران بهشت تا چند لحظه دیگرشرفیاب می 

. خود را اعالم وبه كارخود بپردازدبنا بر این جلسه می تواند رسمیت ! شود
  :سپس معروض می داردكه

ــ تا آمدن حكمران البهشت از ذات اقدس قاسم الجّبارین و در هم كوبنده ی 
ستمگران اجازه می خواهم تا تعظیم های معوقه و قضا شده خود را به جا 
آورم تا درس عبرتی باشد برای همه ی بندگان و روزی خورندگان سفره ی 

  ! الجّبارخالق
امین الجّبار سی و سه . خالق الجّبار با اشاره ی سر اجازه می فرمایند

سپس نفس نفس زنان و هن هن . بارتاكمر خم می شود و تعظیم می نماید
  .كنان بر جای خود می ایستد

خالق الجّباراز وی . مالك دوزخ بر زمین می افتد و برخاك بوسه می زند
  :می پرسد

   می گوید؟ــ دژخیم الجّبارچه
  :مالك بر پای می ایستد وچنین معروض می دارد

ــ هزارجان گرامی فدای سروركائنات، فدوی، غالم خانه زاد، چاكر و 
نوكر بی مقدار، از روز اول خلقت به علت دردست داشتن گرزآتشین كه 
پاسدار و محافظ ساحت مقدس عرش كبریائی و بارگاه پرعظمت الهیست، 

االر بایستم و همراه با چرخش باد، بچرخم وجا بجا مجبوربودم، دم درب ت
اكنون كه بفرمان هستی بخش و جان ستان عالم كائنات، گرز خود . بشوم
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راكه به منزله ی ناموس منست بدست معاون بی چشم و روی خود سپرده و 
شرفیاب شده ام، عاجزانه تقاضادارم كه آن جان دهنده وجان گیرنده ی 

جائی . در ردیف سایر مقربین درگاه معین بفرمایندمهربان جای جدید مرا 
  .كه در خور این غالم جان نثار وگوش بفرمان باشد

خالق الجبار ــ سرسپردگی و ارادت تونسبت به ما برهیچكسی پوشیده 
تمام وجود تو بوی گازوئیل، . اما مشكل تو، تنها وجود ناموست نبود. نیست

به همه ی این بوها حساسیت ما نسبت . روغن سوخته و مازوت می دهد
داریم و بمجرد استشمام آنها، سینه مباركمان به خارش افتاده و پشت سر هم 

بنا براین در همان جای همیشگیت بایست و تقاضای جای . سرفه می كنیم
جای واقعی و حقیقی تودر پیشگاه ما ! بهتر و برتری ازآنچه داری نكن

  !محفوظ و در امان است
با چهره ای مكّدر وگرفته از . افتد و چهره برخاك می مالدمالك بر خاك می 

  .زمین بلند می شود و دركنار محافظین خود می ایستد
خالق الجبار ــ والی و حكمران بهشت كجاست؟ او در جلسه قبل هم حضور 

اآلن هم نیست، آیا یك نفر پیدا می شودكه به ما بگوید او به چه ! نداشت
   گرفتاری ای دارد؟كاری مشغول است و چه نوع

این صدای اعتراض خالق است كه در فضای تاالِر عرش طنین انداز می 
  :امین الجّبارتعظیم كنان معروض می دارد. شود

ــ فدایتان گردم، درآغاز معروض داشتم كه حكمران و والی بهشت، با چند 
درجلسه پیشین همانطوركه به شرف عرض . لحظه تأخیرشرفیاب می شوند

. ه خاك پای اقدس پروردگار رسانیده شد، ایشان عذر موجه داشتندرسید و ب
تأخیر و عدم حضور به موقع والی بعلت گرفتاریهائیست كه برایش پیش 

! ایشان در جلسه فوق العاده امروز نیز نمی خواستند حاضرشوند. آمده است
اما پس از شنیدن فرمان متاع سروركائنات مبنی بر پر اهمیت بودن و 

 جلسه، پذیرفتندكه كارهایشان را نیمه تمام رها كنند و با اندكی حساسیت
  .تأخیرحضور بهم رسانند

در همین اثنا، والی با سری شكسته و باندپیچی شده وارد می شود و نفس 
خالق . نفس زنان، پشت سرمقربین درگاه به حالت خبردار می ایستد

  :الجّباربر او نهیب می زند
  د پیچی كرده ای؟ چه اتفاقی افتاده است؟ــ والی، چرا سرت را بان

حکمران بهشت ــ فدای الفاظ گهر بار و جان بخشتان گردم، پیشانی بی 
مقدار و فاقد ارزش این خادم پیركه در پیشگاه حضرت احدیت ازكدوی تنبل 
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نیز بی ارزش ترست، بر اثر لگدپراكنی حیوان نفهم و بیشعوری بنام االغ 
  ! شكسته است
  :ر هم می كشد و با تعجب می پرسدخالق ابرو د

ــ االغ؟ االغ دیگرچه صیغه ایست؟ ما چنین موجودی دربهشت برین 
بهشت ما پاداشی است ! برای اولین بارست كه نامش را می شنویم! نداشتیم

در واقع محل استراحت . برای پرهیزگاران و برگزیده ترین فرزندان آدم
در این مکان جز تعدادی !  استوتفریح آنان قبل و بعد از روز رستاخیز

حور و پری و غلمان، درختان میوه، جویهای پر از شراب زنجبیل و 
! انگبین و تعدادی پرندگان زیبا و خوش الحان، چیز دیگری وجود ندارد

اما آنها , البته قبال شتر و اسب و استر و چیز های دیگری نیز وجود داشتند
  ! داختیمرا بدلیل حضور آدم صفی اهللا بیرون ان

  :امین الجّبارتعظیم كنان معروض می دارد
جانوری از جانوران زمینی . ــ منظور والی از االغ، همان درازگوش است

كه بنا به گفته ی فرزندان آدم، مرکب سواری پسرخوانده ی سروركائنات 
بنا به روایتی، به زیارت خانه ی شما در صحرای عربستان نیز . بوده است

ازجفت گیری آن با یكی از نجیب ترین حیوانات روی . مشرف شده است
  .زمین به نام اسب، موجودی چموش و لگدپران به نام  قاطر متولدمی شود

تمام نگاهها بسوی . صدای خنده ی مالك دوزخ در فضای تاالر می پیچد
  :خالق الجّباربا عصبانیت فریاد می كشد. مالك بر می گردد
توعادت كرده ای كه به نحوی ازانحاء و مردكه ی نفهم، ! ــ روآب بخندی

: به طرق گوناگون خاطر شریف ما را بیازاری؟ از قدیم  و ندیم گفته اند
نتیجه نشست و ! همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید

برخاست و سر وكله زدن باگمراهان وگناهكاران قبیله آدم كه بهتر از این 
  ! نخواهدشد
  :ار به وسط معركه می پرد و تضرع كنان می گویدامین الجّب

اگر اجازه  . ــ تمام ملكوت و عالم هستی فدای خاطر مبارك خالق الجّبار باد
بفرمائید که مسئولین و خدمتگزاران، تك تك گزارش كار خود را به نوبت 

پس از شنیدن . بدهند، همه چیز روشن خواهد شد وسؤتفاهمی پیش نمی آید
لین می توانیم به یك نتیجه گیری كلی برسیم و راه حلی گزارشات مسئو

  .اساسی بیابیم
  :خالق عصبانی و مكّدر

ما را دست انداخته اید؟ حتمًا توقع ! ــ نتیجه گیری كلی توی سرتان بخورد
  دارید سر پیری برایتان معركه گیری نیز بكنیم؟ چه فكركرده اید؟
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  :اد می كشددور و برش را نگاه می كند و خشمگینانه  فری
برو و ازکنگره ی عرش درآن بوق ! اسرافیل! ــ دیگرحوصله اش را ندارم

  !خسته شدم! هستی بی هستی! بی مقدارت بدم
. اسرافیل از جایش به حركت در می آید. همه ی ملكوت به زمین می افتند

امین الجّبار سرش را بلند می كند و غضبناك نگاهی به اسرافیل بوقچی 
در افتادن با ! بوقچی از ترس برجای خشکش می زند. دازدالجّبار می ان

رئیس دفتر پروردگار و مسئول شعبه ی امنیت و اطالعات شوخی 
  !بردارنیست  و نه کاریست خرد

  :خالق الجّبار مجددًا  فریاد می كشد
چرا مثل پخمه ها سر جایت ایستاده ای؟ بعنوان سروركائنات و ! ــ اسرافیل

مان می دهیم تا در بوَقت بدمی تا ما جهان را کن خالق مخلوقات بتو فر
  ! از همانجائی كه ایستاده ای بدم وكار را یكسره كن! فیکون نمائیم

با رنگ و روی پریده این پا وآن پا می . بوقچی کامال خود را باخته است
مردد و سرگردان در میان دو . كند و بوق را در دستان لرزانش می فشارد

امین الجّبار . ن ایستاده و قدرت تصمیم گیری نداردسنگ آسیاب پر توا
با زرنگی و کارکشتگی خاص خود تالش . وخامت اوضاع را دریافته است

. می ورزد از تشنج موجود بكاهد و به هر طریق ممكن جّو جلسه راآرام كند
  :تعظیمی می كند و معروض می دارد

دوی بعنوان امین ف! جان بخش و جان ستانا! امین الجبار ــ عالیجاه ها
پیک , الخالق، رئیس دفتر ویژه، سرپرست واحد اطالعات و امنیت عرش

ویژه ی پروردگاری و مسئول جلسه های عرش، معتقدم كه تا قبل از 
بنا . بررسی مسائل و پایان جلسه باید صبركرد و دندان روی جگرگذاشت
ایا و بر این هیچكدام ازمقربین درگاه و ملكوت اعلی تا روشن شدن قض

وضعیت . پایان جلسه ی اضطراری حق هیچگونه اقدام یا حركتی را ندارند
فعلی خرد جمعی و همكاری نزدیک و تمام عیار همه ی مسئولین و دست 

نباید دست به اقدامی زدكه منافع حیاتی حكومت . اندر کاران را می طلبد
ات سایه پراقتدار اهللا و دستگاه پرجالل  و جبروت عرش كه بر همه ی كائن

درگذشته ما كارهائی كرده ایم و دست به اقداماتی زده . اندخته به خطر بیفتد
برای . ایم كه اگرپیرامونشان فكر می كردیم، به نتایج پر بارتری می رسیدیم

  ! مثال جریان شیطان و نافرمانیش به خاطرآدم را به یاد بیاورید
ش را درست بر روی رگ خواب خالق را پیدا نموده و انگشت, امین الجبار

خالق الجّبار آرام شده , پس از استماع سخنان وی! همان نقطه گذاشته است
او ! امین الجّبار از راهش وارد شده است. و به فكری عمیق فرو می رود
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می داندكه خالق از کرده ی خود پشیمان است و اینروزها مرتبًا به شیطان 
  !و سرنوشت غم انگیزش فكر می كند

نگاهها بر ! هیچکس از جایش تکان نمی خورد! نروا استسکوت فرما
روی سرور کائنات ثابت و خیره مانده و همه به تصمیم نهائی وی  و پایان 

خالق , پس از لحظاتی که گوئی قرنی گذشته است! کار جهان می اندیشند
  :دستشان را بلند می نماید و با لحنی آرام و شمرده می فرماید

مین ما، به عنوان مقدمه درباره جلسه امروز و هدف ــ امر می كنیم که ا
پس ازآن هریك از مسئولین به . برگزاری آن توضیح كوتاه و مبسوطی بدهد

ما خود .  طورمشروح گزارش كار خود را به شرف عرض ما برسانند
  !تصمیم خواهیم گرفت

سپس . امین الجّبارخوشحال و راضی از وضع موجود، تعظیمی می كند
تند تند نگاهی به آنها می اندازد و ! اغذ از جیبش بیرون می آورددسته ای ك

  :چنین آغاز سخن می نماید
امین الجبار ــ همانطوركه مسئولین امور، یعنی مقربین درگاه زوال ناپذیر 
خداوند گاری، بویژه والی البهشت و دژخیم الجّبارآگاهی دارند، برای 

مین كه بعلت موقعیت سوق چندین هزارمین بار در گوشه ی كوچكی از ز
الجیشی و وجود منابع نفت و گاز همیشه مركز حوادث نا مطبوع جهان و 
درگیریهای قومی و قبیله ای ازسوئی و تاخت و تاز قبایل و حكومتهای 
دیگر ازسوی بوده است، و در قرون جدید به آزمایشگاهی جهت مشق 

 آدم تشكیل وتمرین سیاستهای دیگران تبدیل شده، جمعی از فرزندان
حكومت جدید، چون دیگر حكومتهای مردم فریِب . حكومتی جدید داده اند

زمینی كه بر . گذشته، خود را اولین حكومت اهللا بر روی زمین می خواند
اثر تبهكاریهای آدم و فرزندانش لحظات آخر حیات خود را می گذراند و بنا 

. ( ر بسر می بردبه ادعای فرزندان آدم، در یك شرایط گلخانه ای ناگوا
بدنبال اعالم حكومت جدید و تسلط . پیشانی خالق الجّبار پر چین می شود

نتیجه ی  بی كفایتی و , كه به نظر حقیر, بالمنازعه اش بر سرنوشت مردم
بی لیاقتی پاره ای از سیاستمداران و تحصیل كردگان این قوم بوده كه به 

 به جای خصلت انقالبی، ترس جای آگاهی انقالبی، شارالتانیسم ضدانقالبی،
و ُبز دلی و به جای تجربه انقالبی، پرونده سازی و دو بهم زنی و تخم 

و اکنون که این حکومت خفقان و . تفرقه پراكنی را به توده ها آموخته اند
حکومت ترور و وحشت را مسلط نموده نیز جز به منافع حقیر و حیوانی 

اتفاقاتی , دنبال استقرار حکومت اهللابه !  خود، به چیز دیگری نمی اندیشند
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در سطح منطقه و جهان بوقوع پیوسته كه بیشتر باعث اخالل دركار ما و 
  . ایجاد بحران در مركز و کانون آفرینش جهان گردیده است

این حکومِت جدید همه چیزش نمونه است و تا کنون سکه هائی زده که در 
برای اولین بار است :  مثالبرای. قوطی هیچ عطاری پیدا نشده و نمی شود

که در تاریخ زندگی آدم و فرزندانش شاهد حضور درازگوشان در جنگهای 
کالسیکی هستیم که با مدرنترین و پیشرفته ترین سالحهای آتشین و شیمیائی 

و برای نخستین بار مشاهده می کنیم که این دراز گوشان که ! جریان دارد
شوند یا به درجه ی رفیع شهادت نائل بالطبع تعدادی از آنان به کشته می 

  ! می آیند به بهشتی و دوزخی تقسیم می شوند
حساسیت موضوع از دیدگاه سروركائنات و خالق ! سخن به درازا کشید

خالق بزرگ از . الجّبار، از ناحیه دیگریست و ربطی به این موضوع ندارد
در محدوده ی طریق شبكه اینترنت و سیستم ماهواره ای كه برای اولین بار 

كائنات مورد استفاده قرار گرفته است، از اعالم موجودیت چنین حكومتی 
آگاه گردیده اند و چنین تصورفرموده اندكه علیه حكومت پر اقتدارشان 

لذا ازكلیه مسئولین، بویژه والی . توطئه ای عظیم صورت گرفته است
فتاریهای البهشت و دژخیم الجبار كه بیشتر از همه درگیر مشكالت وگر

حكومت جدید بوده و هستند، می خواهم تا مشاهدات خود و دیگر اطالعات 
ذیقیمت به دست آورده را به شرف عرض خالق دو جهان برسانند تا زمینه 
آسودگی خاطر و آرامش روان ذات اقدس پروردگاری و خالق الجّبارین 

  . فراهم گردد
  :خالق الجّبارمتعجبانه می پرسد

حكومت فرزندان آدمست یا حكومت درازگوشان؟ ما که ــ حكومت جدید، 
برای درازگوشان و سایر حیوانات پاداش اخروی و روز جزا در نظر 

چرا آنها را به بهشت فرستاده اند؟ برای ما روشن كنیدكه علت ! نگرفته ایم
حضور تعدادی درازگوش در بهشت ما چیست؟ لگد پراكنی وكثافتكاری 

  ! بی مغزشانهایشان بخورد توی کله ی 
  :امین الجّبارتعظیم كنان می گوید

ــ اگرسروركائنات اجازه بفرمایند و دندان روی جگر بگذارند، همه چیز 
  .قول می دهم كه نقطه ابهامی باقی نماند. روشن خواهدشد

چون با تحوالتی که ! خالق الجبار ــ ما مجبوریم دندان روی جگر بگذاریم
ر اولین فرصت جگرمان را برباید و به امین ما، د, در شرف تکوین است

  !سیخ بکشد
  .امین الجّبار از متلك گوئی خالق تا اندازه ای مكّدر و برآشفته شده است 
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امین الجبار ــ همانطوركه به شرف عرض خالق بزرگ  رسید، از دوران 
خلقت آدم كه سرور كائنات او را به شكل خویش آفریدند و از روح ازلی و 

 كالبدش دمیدند و سپس راهی زمینش كردند، تاكنون، ملكوتی خود در
خدمتگزاران و چاكران درگاه الیزالی با انواع و اقسام مشكالت و 
. گرفتاریهائی روبرو بوده اند كه آدم و فرزندانش نقش آفرینان آنها بوده اند

بندگان هر بار با سعه ی صدر و تالش شبانه روزی به حل مشكالت و رتق 
ت گماشته و اجازه نداده اند تا خاطر شریف و عزیز خالق و فتق امور هم

  .الجّبار مكّدر و پریشان گردد
ما را در بیخبری كامل گذاشته اید و همه چیز را از ! خالق الجبار ــ بیخود

ما مخفی كرده ایدكه چی بشود؟ بر سرمان منت گذار هم هستید؟ تمام سهل 
می شود و بد نامی ما را بدنبال انگاریها و اشتباهات شما به پای ما نوشته 

بهشت ما را كه آن همه برایش زحمت كشیدیم و عرق ریختیم، !  می آورد
ساحت مقدسش ! به میدان االغ سواری و درازگوش چرانی مبدل كرده اید

بندگاِن مؤمن و پرهیزگار ما را با خران همخانه نموده ! را به گندكشیده اید
صد مكّدركردن خاطرشریف ما را نداشته طلبكار هم هستید؟ که چی؟ ق! اید
دیروز با دیدن آن صحنه ی رقت انگیز و زننده، نزدیك بود قلب ! اید؟

همینش مانده كه تعدادی درازگوش ! نازنین ما ازكار بیفتد و از بین برویم
نیز ببینیم كه درگوشه وكنار بهشت  ما به چرا و جفتك پراكنی و عربده 

  !كشی مشغولند
  :در ادامه گزارشش می گوید,  بدون توجه به سخنان خالقامین الجّبار

ــ این بار با مشكلی روبرو شده ایم كه تنها از طریق مشاوره و خرد جمعی 
می توانیم نسبت به حل و فصل آن اقدام كنیم بدون آنکه در اجرای نظم نوین 

  !جهان لطمه و خللی وارد نمائیم
آورده و ) تعظیم می كند (  حكومت جدید بدعت های تازه ای به نام اهللا

عالوه بر بمیان كشیدن پای چهار پایان در مناقشات بین خود و همسایگان، 
عده ای از انسانهائی را كه بنا به گفته خودشان وگزارش بازجویان واحد 
اطالعات و گزینش، یعنی آقایان نكیر و منكر خداپرست بوده و به روز 

اعدام سپرده و به آدرس دوزخ اعزام رستاخیز ایمان دارند، به جوخه های 
در طول تاریخ زندگی آدم و فرزندان او حداقل با چنین مشكلی . نموده است

جز در یك مورد، كه آنهم موضوع و مسئله سگ اصحاب ! روبرو نبودیم
سگ به خاطر وفاداریش به فرزندان آدم، مستحق بهشت . الكهف بود
خوشبختانه ذات . ن مورد نظربودالبته بیشتر جنبه تبلیغاتی آ. شناخته شد

اقدس پروردگاری، چنین مصلحت دانستندكه سگ و همراهانش تا دمیدن 
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در بوق خود، در همان ) اسرافیل تعظیم می كند ( اسرافیل بوقچی الجّبار 
با این امیدكه مسئله نجس العین بودنش از . غار بمانند و وارد بهشت نشوند

از جانب خلیفه های پروردگار بر نظرشرعی، حل شود و با گذشت زمان 
روی زمین به عنوان حیوانی حالل گوشت شناخته شود و فتوائی قانونی در 

  !بابش صادرگردد
  :مالك دوزخ به میان حرف امین الجّبار می پرد

دراز گوشانی كه به آدرس ما ارسال شده بودند و . ــ از حق نبایدگذشت
زیرا به مجرد . مر واقع شدندجواز شرعی ورود به جهنم را داشتند، مثمرث

وصول، آنها را به كام مار غاشیه انداختیم و دوزخ و دوزخیان را از فاجعه 
  . ای عظیم نجات دادیم

  :خالق الجّبار با عصبانیت 
ــ نگفتیم كه این مردكه ی الدنگ قصد آزردن خاطر ما را دارد؟ ازكجا می 

می آید وآن حیوان دانستی كه گوشت این درازگوشها به ذائقه مار خوش 
  زبان بسته را به سؤهاضمه یا اسهال مبتال نمی كند؟

 امین الجّبار بر میگردد و چشم غره ای می رود و مالك را به سكوت وا 
  :سپس ادامه می دهد. می دارد

ــ حكومت جدید اهللا، تصمیم گرفته تا همه ی زمینیان را بزیر پرچمی واحد 
زیرا درفضائی كه بر زمین حكومت . لالبته در حرف و نه در عم. درآورد

می كند، این شعارتنها از سوی مرده خورانی به میان كشیده شده كه پس 
ازعمری مدیحه سرائی وگدائی، از سفره ی گسترده ملّتی در بند و جان به 
لب رسیده بیش از حد ممكن بلعیده اند و از سر سیری، چنین الطائالتی را 

  !یبی و کالهبرداریشان کامل تر شودبر زبان می رانند تا عوامفر
  :خالق الجّبار سخنانش را قطع می كند

درست كاری كه ما از اول خلقت از عهده اش بر نیامدیم ! ــ مرحبا، مرحبا
نتوانستیم بین , با همه قدرت و تالشی که بکار بردیم. و توفیقش را نیافتیم

آتش اختالف همیشه ! آدم  و حوا هم یك توافق ضمنی به وجود بیاوریم
آدم بیچاره , حوا، به تحریک شیطان. بینشان شعله ور بود و زبانه می كشید

را متهم می كردكه در ساحت بهشت چشم چرانی می كند و با حوریان ما 
  ! الس خشكه می زند

مالك دوزخ ــ فدایت گردم، شاید دلیلش این بوده كه شما هیچوقت روی 
 و نقش آنها را برای بسط درازگوشان حساب نمی كرده اید و حضور

  !حكومت خودبه بازی نمی گرفته اید
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. خالق به روی خودش نمی آورد و سخنان مالك دوزخ را نشنیده می گیرد
  :دستش را بلند می كند و خطاب به میكائیل منش الجّبارمی فرماید

بگو ببینم، هزینه ی این جنگ جدیدكه به نام ما و بمنظور ! ــ منشی الجّبار
مت ما بر روی زمین جریان دارد، چقدر بوده وتاكنون چه مبلغی بسط حكو

  از بودجه سالیانه ما را بلعیده است؟
عینك ته استكانیش را . منشی الجّبار مدادش را از پشت گوشش بر می دارد

  :تعظیم بلند باالئی می نماید و به عرض می رساند. جا بجا می كند
كدام بسط حكومت؟ جنگ ! نمنشی الجبار ــ سرور، موال و خدایگان م

موجود، درگیری بین دوكشوریست كه مردمان هر دوكشور، یكتا پرستند و 
به همین خاطر ما هزینه . خود را بندگان و مخلوقات سروركائنات می دانند

ی جنگ را به عهده طرفین درگیری گذاشتیم تا از محل منابع زیر زمینی 
ل خود نیز اجازه دادیم تا با فروش به خلفای درجه او. خود آنرا تأمین نمایند

ضمن , جنگ افزارهای از رده خارج شده ی خود به طرفین درگیری
رهبران هر دو طرف . طرفین را یاری رسانند, افزودن بر قدرت مالی ما

نیز كه ادعای نمایندگی از سوی سروركائنات و خالق موجودات را دارند، 
ر و به قیمت فالكت و تیره با زدن چوب حراج به منابع طبیعی هر دوكشو

  ! روزی مردمان خود، هزینه سنگین وكمرشكن جنگ را تأمین می نمایند
خلفای درجه اول ما را دشمنان اهللا و , الزم به تذکر است که این رهبران

معرفی , مسلمین که خود را بیش از دیگران بنده ی سرور کائنات می دانند
اما بابت ساختن كوشكهای جدید در ) دخالق الجبار لبخند می زن. ( می نمایند

بهشت، خرید چادر، دارو، لباسهای نوبرای تازه واردین و تهیه وسائل 
عیش و نوش و لهو و لعب و سرگرمی، متحمل هزینه های نسبتًا سنگینی 

عالوه براین مجبورشده ایم برای نگهداری و پذیرائی از . شده ایم 
اكردن جان عزیز خویش، در راه درازگوشهای عزیز و جان بركفی كه با فد

خالق الجّبار و بسط قدرت الیزالشان به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند، 
یك اصطبل شیك، مدرن و تمیز درست كنیم وگوشه ای از چراگاه بهشت را 

استخدام تعدادی مهتر و تیمارگر و تشكیل . به این كار اختصاص بدهیم
 هزینه های پیش بینی نشده در كالسهای كارآموزی برای آنان نیز جزو

  . بودجه بوده است
  .مالک الدوزخ به میان حرف منشی الجبار می پرد

  !ـ تاسیس دو کتابخانه ی جدید در دوزخ را فراموش نکنید
  .منشی الجبار عینکش را جابجا می کند و چشم غره ای می رود
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ی منشی الجبارـ کارخانجات ساخت و مونتاژ حور و ِغلمان و بخش جراح
پرده  ی بکارت بیمارستان نیز مختصر هزینه ی پیش بینی نشده ای داشته 

! که قسمتی از آن را از محل کاستن از زنجبیل شرابها تأمین نموده ایم! اند
  .بعید نیست كه با كمبود بودجه و تورم روبرو شویم , اگر جنگ شدت بیابد

 خالق بزرگ بوقچی الجبار ــ غصه اش را نخور،  تا آن موقع به فرمان
كائنات و رهبر عظیم الشأن هر دو جهان در بوق خود دمیده وكار را یكسره 

  !كرده ام
  :خالق الجّبارخطاب به بوقچی 

! تو هیچوقت در بوق زنگ زده ات نخواهی دمید! ــ حرف اضافی نباشد
زیرا اینطوركه بویش می آید، دمیدن تو به منزله ورشكستگی ماست و 

ائی روز رستاخیز، باید چوب حراج به دار و ندارمان بدنبال آن برای بر پ
  !بزنیم و پا جای پای خلفای خود بر روی زمین بگذاریم

بلندكردن دست خود همگان را به سكوت , خالق پس از ادای این کلمات
  :دعوت می كند و از امین الجّبار می پرسد

  ــ نوبت كیست؟
زارش خود را به شرف امین الجبارــ اگر اجازه بفرمائید مالك دوزخ گ

  !عرض برساند
  :حكمران بهشت اعتراض می کند 

. ــ استدعا دارم اجازه بفرمائید حقیر عرایضم را به شرف عرض برسانم 
از سوی دیگر سرم . واقعًا وقت سر خاراندن ندارم! به دنبال کارهایم بروم

به شدت درد می كند و جای لگدآن درازگوش لعنتی مرا به مرز جنون 
  !یده استرسان

! نوبت و نظم جلسه را رعایت فرمائید! امین الجّبارــ اعتراض وارد نیست
  !مالك دوزخ گزارش بدهد

می  مالك دوزخ لبخند زنان كش و قوسی به هیكلش می دهد و با صدای بلند
  :گوید

اما علت . ــ موضوع درازگوشان راكه خارج ازنوبت به عرض رسانیدم 
خالصه عرض می كنم كه سر دمداران به صورت ! حضورآنها در دوزخ

حكومت جدید اهللا بر روی زمین بمنظورجلوگیری از تلفات بیشتر انسانی 
كه روز بروز باعث نارضایتی امت حزب اهللا و رویگردانی آنان ازجنگ 
مقدس و پر خیر و بركت می گردد، تصمیم می گیرندكه برای پاك كردن 

ری و حماقت شهره آفاقند، میدانهای مین، از درازگوشان كه به بیشعو
! ناگفته پیداست كه این راه حلی عاقالنه و خردمندانه بوده است. استفاده كنند
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زیرا تلفات جنگ غیر قابل تصور بوده و با اینكه عده ی زیادی را برای 
استفاده تبلیغاتی درآینده ای نه چندان دور، درگورهای دسته جمعی می 

د تا در فرصت مناسب استخوانهایشان ریخته و عالمت گذاری می كرده ان
را از زیر زمین بیرون بیاورند و تحویل امت مبارز بدهند، و عده بیشتری 
را مفقود االثراعالم می كرده اند، باز هم تلفات جنگ به حدی بوده كه 

با این حساب طرح . باعت وحشت امت و نارضایتی آنان می گردیده است
ب می رسد و به مرحله ی اجراگذاشته فوج درازگوشان حزب اهللا به تصوی

تعدادی از درازگوشان حزب الهی با بی خبری هرچه تمامتر بر . می شود
صدای . روی مین ها می روند و به درجه رفیع شهادت نائل می گردند

انفجار باعث وحشت و هراس بقیه درازگوشان و فرارآنان به پشت جبهه 
وگیری ازفرار همرزمان خود، برادران پاسدار و بسیجی برای جل. می شود

اقدام به تیراندازی می نمایندكه در نتیجه تعدادی از آنها سَقط می شوند و به 
درازگوشان سَقط شده به علت ضدیت با حكومت اهللا و . دیار باقی می شتابند

فرار در برابر دشمن زبون كه گویا راهی جز خودكشی نداشته، دوزخی 
ما هم پس ازرسیدگی و حصول . شوندمحسوب و به آدرس ما حواله می 

اطمینان در این موردكه ماده یاتبصره ای در باره مجازات، شكنجه وگرفتن 
اقرار از درازگوش وجود ندارد، خودمان را راحت كردیم و همه را بدهان 

بیچاره ازفرط گرسنگی . مار غاشیه ریختیم تا شكمی از عزا در بیاورد
  .ف شودتوان حركت نداشت و می رفت تا تل

  :خالق الجّبار از امین خویش می پرسد
  ــ مالك دوزخ  مجوز این كار را از دفتر ویژه پروردگاری گرفته بود؟

مالك دوزخ بر اساس آئین نامه داخلی دوزخ و حدود ! ــ فدایتان گردم
اختیارات خویش كه در قانون قیدگردیده و با اصول جهان شمول قوانین 

  .د،  استفاده نموده است پروردگار مطابقت كامل دار
خالق الجّبارسرش را به عنوان تائید تكان می دهند و به مالك اشاره می 

  !فرماید تا به دنباله گزارش خود ادامه دهد
  :مالك دوزخ تعظیم غّرائی می كند و در ادامه می گوید

تعدادی از . مشكل اساس ما چیز دیگریست! ــ هزار جان گرامی فدایتان باد
آدم را به واحد ما اعزام داشته اندكه بنا به اعتراف خودشان فرزندان 

وگزارش مأمورین وفادار و وظیفه شناس اطالعات و واحدگزینش، یعنی 
برادران نكیر و منكر، به یگانگی ذات اقدس پروردگاری، روز رستاخیز و 

آنان نیز قصد برپائی حكومت اهللا . قوانین ازلی و ابدی آسمانی باور دارند
اشته و معتقدندكه حاكمان فعلی به دروغ خود را نماینده ی خدا بر روی را د
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جمعی از اینان معتقدندكه . زمین می دانند و غصب خالفت کرده اند
  . حكومت الهی باید بدون طبقه و توحیدی باشد

  خالق الجبار ـ منظورشان چیست؟
  !مالک الدوزخ ـ منظورشان اینست که همه برابر باشند

مگر ما بندگان خود را برابر ). قهقه ای بلند سر می دهد (  ـ خالق الجبار
  آفریده ایم؟ 

مالک الدوزخ ـ حكومتگران فعلی این عده را به جرم ضدیت با حكومت اهللا 
، محاربه با خدا و چوب گذاشتن الی چرخ انقالب، حلق آویزنموده، اعدام  

  .و یا سنگساركرده و به آدرس ما گسیل داشته است
مگر ما کمونیستیم؟ اگر کمونیست بودیم که این ! جّبار ـ  چه غلطهاخالق ال

  !فئوداالن و سرمایه داران حمایت نمی کردیم, همه از برده داران
  : سرش را چند بار تکان می دهد و رو به امین الجبار

خالق الجبار ــ امین ما جواب بدهد و بگویدكه بر روی زمین چه خبرست؟ 
 روی زمین، به میل خودش گز می كند و می ُبرد؟ آیا حكومت جدید ما بر

حوریان و غلمانهائی که به , وآیا تاكنون بابت سر قفلی كوشكهای بهشت
شهدایش می دهیم و هزینه نگهداری گناهكاران در دوزخ، چیزی به حساب 
ما واریزكرده است؟ اگر نكرده، چرا بیخود و بی جهت افراد را به آدرس 

اه ما حواله می دهد و بدون اجازه و رهنمود ما، افراد تفریحگاه و باز داشتگ
  را باین طرف و آن طرف می فرستد؟

  :امین الجّبار برخاك می افتد و سجده کنان
تا كنون وجهی از سوی دولتمردان ! ـ سر وجانم فدای سرور کائنات

حكومت جدیدحواله نشده و تنها چیزی که ما از آنان دریافت نموده ایم همین 
  .است) به جعبه ی پسته اشاره می کند(  پسته خندان بسته ی

همه ی ملکوت اعلی به سوی محلی که بسته ی پسته گذاشته شده  چشم ( 
  .) در گوش یکدیگر پچ پچ  می کنند, می دوزند و دو به دو

  :مالك دوزخ در ادامه می گوید
ذات برآن شدیم تاكسب تكلیف و اعالم تصمیم نهائی از جانب , ــ بنا بر این

اقدس پروردگار وسروركائنات، این عده را در اردوگاهی موقت در 
الزم به یادآوریست كه بیشتر این افراد مورد . صحرای َبرزخ نگاه داریم

شكنجه و اذیت و آزار وحشیانه قرارگرفته اند تا اقرار نمایندكه در برابر اهللا 
تعدادی از . وحكومت جاودانه اش قد بر افراشته و دست به سالح برده اند

نام , آنان نیز از سوی برادران بازجو و اساتید بازداشتگاههاكه به تقلید از ما
بگذریم كه در . دانشگاه بر آنها نهاده اند مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اند

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۵۳

زبانم الل، زبانم ! میانشان زنان بار دار وكودكان نا بالغ نیز دیده می شود
 به نام اهللا و زیرلوای پاسداری از حقوق الل مورد تجاوز قرارگرفتگان را

  !حقه پروردگار به چنین روزی انداخته اند
  :خالق الجّبار برافروخته و ناراحت فریاد می كشد

  !دیگرحوصله شنیدن حرفهای مالك را نداریم! ــ كافیست
خالق الجّبارخطاب به وی می . مالك بر زمین می افتد و چهره برخاك میمالد

  :فرماید
هنوزكه هنوز است تاوان اولین ! خودت رابه موش مردگی نزن! دشوــ بلن

اتهام آدمیان را نداده ایم و اینطوركه از شواهد و قرائن برمیآید، تا پایان 
فقط همین ! حیات فرزندان آدم بر روی كره زمین باید تاوانش را پس بدهیم

یشمان را كم داشتیم كه سر پیری چندتا بچه ی حالل زاده دیگر نیز به ر
  !ببندند

  :و به دنبال آن خطاب به امین الجّبار می فرماید
ــ به مالك تفهیم كن كه همه ی مسائل را در جلسات علنی و عمومی بر 

  !نفر بعدی! زبان نیاورد
خروس عرش چشمانش را می بندد و قوقولی . امین الجّبارتعظیم می كند
. م می دوزندهمه به ساعت بزرگ تاالر چش. قوقوی بلندی سر می دهد

  :خالق الجّبار با عصبانیت فریاد میزند
اگر یكبار دیگر ! چه وقت اذان گفتن است؟ خروس بی محل! ــ زهر مار

مرتكب اشتباه شوی و نا وقت اذان بگوئی می فرستیمت بر روی زمین تا 
فرزندان آدم به جای هواپیما یا هر زهر مار دیگری از تو استفاده كنند و 

  !ت بگذارندحسابت راكف دست
  :دستی به ریشش می كشد

  !ــ نفربعدی
  :جبرئیل به حكمران بهشت اشاره می كند وبه آرامی می گوید

  !ــ نوبت شماست
  :حكمران دلخور و دمق، تعظیم می كند و خبردار برجای می ایستد

ــ دو سال پیش، پاسی از شب گذشته، سر داروغه ی بهشت كه وظیفه 
ه ی بهشت را بر عهده دارد، سراسیمه و انتظامات و حفظ مقررات شبان

رنگ پریده به پیشم آمد وگفت كه پشت درب اصلی بهشت بین دو دسته كه 
بدون فوت . قصد ورود به بهشت را دارند، درگیری و نزاع  درگرفته است

وقت خود را به  محل دیدبانی رساندم  و از باالی برج دیدبانی، صحنه 
با بلندگوی دستی ازآنان خواستم تا آرامش چند بار . درگیری را نگاه كردم
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. را حفظ كنند و اجازه بدهند تا مسئولین به مشكالت آنان رسیدگی نمایند
باكمال تأسف به جائی نرسیدم و نتوانستم آنان را از در گیری و زد و خورد 

باالجبار از گارد ضد شورش خواستم تا با سپر، گاز اشك آور، . باز دارم
پس از ساعتی درگیری و زد . و غیره وارد عمل شوندتانكرهای آبپاش 

خورد توانستیم آنان را از یكدیگر جدا و در دو اردوگاه جداگانه اسكان 
برگرد اردوگاهها نگهبان گذاشتیم و از آنان خواستیم تا نمایندگانشان . بدهیم

در گفتگو و مذاكره با نمایندگان هر دوگروه مشخص . را پیش من بفرستند
 همه به وحدانیت سروركائنات و خالق موجودات و روز هفت گردیدكه

هزارسال ایمان كامل دارند و در راه حضرت پروردگار یعنی جهاد فی 
پس از روشن شدن قضیه، . سبیل اهللا به درجه ی رفیع شهادت رسیده اند

نمایندگان دوگروه یكدیگر را در بغل گرفتند و چون باران بهاری اشك 
چون تازه متوجه شدند كه چه كاله گشادی بر . یختندندامت و پشیمانی ر

سرشان گذاشته اند و به خاطرهیچ  و پوچ زندگانی آنان را به  باد سیاه داده 
  !اند

  :   خالق الجّبار سخنان والی را قطع می كند
ــ وقتی همه به خاطرما و در راه رضای ماكشته شده بودند، چرا دعوایشان 

  ودند؟ بر سر ارث پدرشان دعوا داشتند؟شده و به جان هم افتاده ب
  :حكمران تعظیمی می كند و در ادامه می گوید

ــ دسته اول مدعی بودندكه برای آزادی قدس، یعنی اولین خانه اهللا بر روی 
زمین كه اكنون در اشغال رژیم اشغالگر قدس یعنی قوم برگزیده پروردگار 

بور بوده اند ازكربال است بپا خاسته اند و چون برای رسیدن به قدس مج
بگذرند، با دسته دوم كه فریب خوردگان شیطان بزرگ هستند و از منافع او 

دسته دوم . در منطقه دفاع می كنند، وارد جنگ شده و به شهادت رسیده اند
مدعی بودندكه از سوی دسته اول كه مجوس وآتش پرستند و از سوی رژیم 

 می شوند مورد هجوم و اشغالگر قدس و شیطان بزرگ تحریك و تقویت
بنا بر این در دفاع ازكربال و دیگر عتبات عالیه، . تجاوز قرارگرفته اند

  .شربت گوارای شهادت را نوشیده اند
خالق الجبار ــ گزارش گروه گزینش در این باره چه بوده است؟ كدام گروه 

  بر حق بوده  و بدیگری اتهام و افترا زده است؟
ن نكیر و منكر یكتا پرستی هر دوگروه را حکمران البهشت ــ برادرا

تأئیدكرده و جای هیچ  شك و شبهه ای وجود ندارد، در باره اتهامات نیز به 
عرض برسانم كه افرادگروه اول درگذشته ای نه چندان دور، مجوس وآتش 
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پرست بوده اند و با آنكه به وحدانیت سروركائنات گردن نهاده اند، اما هنوز 
  .پرستی در وجودشان هسترگه هائی ازآتش 

  خالق الجبار ــ بعد چی شد؟
حکمران ــ صبح روز بعد با تمام امكانات بهداشتی و پزشكی دست 

افراد هر دوگروه را واكسینه كردیم و چون تعدادی ازآنان شپش . بكارشدیم
. داشتند، مجبور شدیم بدنشان را ّسم پاشی كنیم و لباسهایشان را بجوشانیم

نیز مبتال به گال و سوزاك و سیفلیس بودندكه در دم مداوا تعدادی ازآنان 
پس از ورود آنان به چراگاه  . شدند و پیشگیریهای الزم به عمل آورده شد

بهشت، با مشكالتی از قبیل كوشك، لباس و از همه مهمتركمبود حور و 
زیرا افرادگروه اول مدعی بودند كه هدایتگرانشان كه . ِغلمان روبرو شدیم

دگان روحانی پروردگار بر روی زمین هستند، به هركدام ازآنان وعده نماین
اما چون بنا به گفته خودشان كه از یكی از . ی هفتاد هزار حور را داده اند

بزرگانشان نقل می كردند، جماع اهل بهشت چهل سال طول می كشد، 
بتوافق رسیدیم كه حوریها را به نوبت و به فواصل معین در اختیارشان 

  .یعنی تا رفع كمبود، هر چهل سال، یكی. ذاریمبگ
  :خالق الجّبارخنده كنان

ــ شانس آوردیم كه حوریان و پریان بهشتی را از نظرساختمان بدنی بشكلی 
آفریدیم كه از فرزندان آدم بچه دار نمی شوند، وگر نه كارمان زار و 

  !كالهمان پشت معركه بود
  : ادامه می دهدحكمران. ملكوت اعالء قاه قاه می خندند

ــ تعداد بیشتری سقایان و آب حوضی های ورزیده وكار آمد را مأموركردیم 
تا بطور مداوم درحوض كوثر آب بریزند و مواظب باشندكه حوض خالی 

الحمدواهللا بابت شراب و شیر و عسل و انگبین دچاركمبود و مشكل . نشود
شتیم و جویهای بهشت  نشدیم ، زیرا در انبارها به اندازه ی كافی ذخیره دا

  .نیز لبالب بودند
خالق الجّباركه بی حوصله به نظرمی رسد، خطاب به حكمران بهشت می 

  :فرماید
قضیه درازگوشها و علت لگد پراكنی آنان را كه  ! خالق الجبارــ كافیست

  !باعث زخمی شدنت گردیده، به عرض برسان
  :حكمران زمین ادب می بوسد و معروض می دارد

ق ذات احدیت گردم،  هنوز بر اوضاع مسلط نشده بودیم كه خبر ــ تصد
در آغاز فكركردم . سراسیمه به استقبالشان رفتم. ورود درازگوشها را دادند

نوع جدیدی از فرزندان آدم هستندكه بر اثر تكامل یا شرایط ویژه منطقه ای 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۵۶

كرده ام و بعدها فهمیدم كه اشتباه . از زمین به این شكل و شمایل درآمده اند
آنان نوعی از جانوران زمینی اندكه سروركائنات پیش از خلقت آدم و 

یعنی آنها قبل ازآدم و . تبعیدش به زمین، آنها برای دل خودش آفریده است
فرزندانش بر روی كره زمین زندگی می كرده اند و به خریت، نفهمی و 

 ذهن و احمق بطوریكه فرزندان آدم، همنوعان ُكند. بیشعوری شهره آفاقند
یعنی از . خود از جمله حكمرانان جدیدشان را به این جانور تشبیه می كنند

كوتاه  . روی حسادت و خود بزرگ بینی اسم زنگی را كافور می گذارند
سخن،  معلوم  شدكه این درازگوشان نیز در راه بسط حكومت اهللا به 

. مین رفته اندشهادت رسیده اند و با وعده بهشت برین، بر روی میدانهای 
كاری كه بعدًا به علت امتناع درازگوشان، توسط فرزندان آدم انجام 

به مجرد . با عزت و احترام درب بهشت را بر رویشان گشودیم. پذیرفت
. ورود به محوطه بهشت، آنها شروع كردند به خوردن چمن ها وگلهای  باغ

ند و به ساكنین بهشت سراسیمه و هراسان از كوشكهای خود بیرون آمد
تماشاایستادند، بویژه  حوریان، پریان و ِغلمانهاكه برای نزدیكی و 
همخوابگی با این بهشتیان تازه وارد دست و پا می شكستند و خود را به آب 

زیرا از هیكل و قد و قواره آنان  بیش از حد خوششان آمده . وآتش می زدند
  ! بود

  :خالق الجّبار به حالت اعتراض
  بگو چه شدكه لگد خوردی و پیشانیت شكست ؟ــ نمك نپران، 

  :مالك خجل و شرمنده جواب داد
با راهنمائی و . ــ ماكه تجربه نگهداری و مواظبت از درازگوش را نداشتیم

هدایت زمینیان كه در این كار تجربیات گرانبهائی داشتند، درگوشه ای از 
 كاه و باغ بهشت برایشان اصطبل وآخور درست كردیم و درون آخورها،

فردای آنروز برای . راضی و شاد و شنگول بودند. جو و یونجه سبز ریختیم
درآنجا بود كه با . سركشی و رسیدگی به مشكالت آنها به اصطبل رفتم

اعتراض درازگوشان روبرو شدم و از طرف یكی از آنها مورد هجوم 
  .قرارگرفتم و براثرضربه لگدش مجروح شدم

  ؟خالق الجبار ــ چه اعتراضی
شاید هم حق . حکمران ــ فدایتان گردم، آنها معترض به وضع موجود بودند

زیرا برخالف انتظار، همه آنها از ! دارند و فدوی قادر به درك آنها نیستم
بنا . جنس مذكر هستند و حتی یك رأس جنس مخالف نیز در میانشان نیست

فتاد هزار بر این آنها معترض بودندكه شما به هركدام از فرزندان آدم ه
حور و تعدادی ِغلمان می دهید تا به شهوترانی و خوش گذرانی بپردازند،  
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در حالیكه ما، که چون فرزندان آدم حریص نیستیم و زندگیمان را به خاطر 
حور و پری و غلمان از دست نداده ایم، حتی از داشتن یك ماچه خر نا قابل 

ار سال در انتظار جفت نیز محروم و بی بهره ایم و باید تا روز هفت هز
  .های زمینی خود صبركنیم و حسرت بخوریم

  :خالق الجّبارازكوره در می رود و فریاد می كشد
ماچه خر ازكجا بیاوریم؟ بهشت را برای آدمیان ساختیم، نه ! ــ چه غلطها

حتمًا این حیوانات پررو و پر افاده توقع دارندكه به ! برای درازگوشان
 كه شده، پس از هزاران سال به كارگاه آفرینش خاطرجمال روی آنها هم

برویم و پشت چرخ كوزه گری بنشینیم و در آن كارگاه مخروبه كه 
بصورت ویرانه ای درآمده است، دست  به كار ساختن ماچه خر بشویم؟ 
نه، حوصله هیچ كاری را نداریم و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم قدم در 

به فرزندان آدم بگوئیدكه خودشان فكری . محوطه كارگاه آفرینش بگذاریم
اگرآنان به سرنوشت دراز گوشها عالقه ای ! به حال درازگوشهایشان بكنند

نشان ندادند، همه را به دست مالك دوزخ بسپارید تاآنها را به كام مار غاشیه 
تنهاآن . زیرا آن مار برای ما و نظام الهی ما بسیار پر ارزش است! بیندازد

اگرآنان ! تواند انتقام ما را ازآدم و فرزندان شریرش بگیردمارست كه می 
از عدم وجود مار غاشیه اطمینان حاصل كنند، عرش ما را نیز مورد هجوم 

  !و تاخت و تاز قرارمی دهند
  :سپس خطاب به مالك دوزخ

! ــ آن عده ای راكه در برهوت َبرزخ نگاه داشته اید، به بهشت منقل كنید
بعد ! س جامعه قسط و توحیدی با آنان رفتار خواهد نموددرآنجا والی بر اسا

به ما گزارش نماید كه برخورد و رفتارشان در برخورد با قوانین قسط و 
  !بیچاره فرزندان آدم! جامعه توحیدی چیست

خالق الجّبار دستی به . همه بر خاك می افتند و سجده شكر به جا می آورند
ی كند و خطاب به میكائیل می ریشش می كشد، دستارش را پس و پیش م

  :فرماید
خوب حواست را جمع كن و چهار چشمی مواظب دخل و ! ــ منشی الجّبار
! ما كسری بودجه و مشكالت دیگر را نخواهیم پذیرفت ! خرجت باش

بنا بر ! اجازه تصویب متمم بودجه را  نیزتحت هیچ شریطی نخواهیم داد
و دقت كن كه هزینه هایت با این از همین امروزسركیسه را سفت نگهدار 

  !مجموع  درآمدهایت بخواند
خالق خطاب به . مجددًا همه بر زمین می افتند و چهره برخاك می مالند

  :امین خود
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ــ حكومت جدید اهللا بر روی زمین نیز اگر تا چند روز دیگر سهمیه ما را 
در غیر اینصورت بر سر درب بهشت بنویس تا اطالع . واریزكرد، كرد

  ! از پذیرفتن شهدا و پرهیزگاراِن دیگرمعذوریم! ی ظرفیت كاملستثانو
  :خالق الجّبارآهی سوزناك می كشد. امین الجّبارتعظیم می كند

ــ اگر موضوع دیگری نیست،  ختم جلسه را اعالم كنید و همه را مرخص 
  !چند دقیقه ای با اوكار داریم ! تنها امین ما بماند! نمائید

  :خالق می فرماید. بلند می كندمالك دوزخ دستش را 
  ــ دژخیم الجّبارچه می گوید؟

ــ فدای خاك پایتان گردم، حال كه بنا به فرموده پروردگار دو جهان میتوانم 
گرزم را زمین بگذارم، اجازه بفرمائید تا همسرم به دوزخ و برسرخانه و 

ده آخر من و او عاشق وكشته مر. زندگیش برگردد و دركنار من زندگی كند
  .یكدیگرهستیم

  :خالق تبسم كنان می فرماید
ــ مگربا فرمان ما رفت كه با فرمان ما بازگردد؟ از اینجاكه میروی دستش 

  !را بگیر و او را به همراه خودت ببر
ــ خاكم به دهن، تصدقتان گردم، درآنروزكه از پیش من رفت، از فرط 

است و احتیاج به اكنون كار قدری مشكل . ناراحتی او را سه طالقه كردم
  .محّلل دارد

خالق همه را به . خالق الجّبار و دیگرساكنان حرم دیر به خنده می افتند
  :سكوت فرمان می دهد و سپس می فرماید

ــ ازمن چه انتظاری داری؟ والی و حكمران بهشت در این راه بتوكمك و 
  .مساعدت خواهدكرد

. هد تا تاالر را ترك گویندجبرئیل امین الجّبار با اشاره سر از همه می خوا
  :خالق از امین خود می پرسد. در یك چشم به هم زدن تاالرخلوت می شود
  ــ با چنین اوضاع و احوالی چه بایدكرد؟
  ــ تا اراده خالق و سروركائنات چه باشد؟

ــ اگراراده ما را بخواهی، بیش ازحد خسته ایم و دوست داریم اسرافیل را 
کنگره ی عرش بوقش را به صدا درآورد و پایان فرمان دهیم تا از فراز

  !هستی را اعالم كند
ــ گناه حقیررا ببخشید، كه چه بشود و چه نتیجه ای بدست آید؟ تازه بعدش 
روز هفت هزار سال آغاز می شود؟ فكر هزینه و خدماتش راكرده اید؟ به 
 نظر من هزینه ای سنگین وكمرشكن را بایدمتحمل شویم،  در حالیكه اگر

پایان حیات بر روی كره زمین بر اثر ندانم كاریهای فرزندان آدم بوقوع 
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بپیوندد، هیچ مسئولیتی متوجه  ذات اقدس  پروردگاری نیست و می توانند 
  .اصًال بروی مباركشان نیاورند

نمی دانیم چه . ــ تاآن روز چه بایدكرد؟ دل شوره عجیب و غریبی داریم 
برای احتیاط هم كه .  در شرف وقوع است اتفاق ناگهانی و غیرمترقبه ای

  !شده تعداد نگهبانهای ما را چند برابركن و خودت هم شبها در عرش بمان
. جبرئیل بر می خیزد تا در برابر سروركائنات و خالق موجودات تعظیم كند

  :صدائی حزین از پشت دیوار عرش بلند می شود
  گرخدا بودم مالئك را شبی فریاد می كردم

  ....                             رشیدرا در ظلمت شبها رهاكوره خو
  كابل١٣۶٨تابستان 
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