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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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   اتريش ـشيرعلم خوگيانی

    ٢۶ /٢٠١ /٠٧۴  
  
 

  
  
 

  در ارگ جمھوری" مالی کور"معبد 
  

يپ ميگفتند، چندان دور، در سرزمينی که آنرا سراند نیکه در زمان ، روايت کنندراويان اخبار

 درين سرزمين .ھر شکل آدمی را داشتندبردند که در ظا ر چراگاھھائی بسر میگوسفندانی د

با که معبد بزرگی در قصر، . کرد ، که تنديس مالی کور را پرستش میپادشاھی حکمفرما بود

اعمار  کارگر فنی از ھر گوشه و کنار جھان، و کار شباروزی صدھاآورده باد گزاف مصرف

  .بر گرفته بودا در  تنديس مالی کور رگرديده بود،

 دروازه ھا و پنجره ھای جواھر نشان؛ ديوارھا، طالئی و یشکوه بود، با گنبد معبد بس باگويند

تنديِس  در تاالر اين معبد .رفت شمار میمطال که يکی از شاھکارھای معماری عصر جديد به 

 ماھر پيکرتراشان به دست که ،متر با عظمت تمام نصب گرديده و سه مالی کور به ارتفاع پنجاه

که  يک چشمی جای که ھيبت و کينه توزی آن از دور نمايان بوده و در بود،چنان تراش شده 

  .قرار داشتی نداشت، ياقوت گرانبھائ

 گوسفندان آدم نما را قربانی امر فرمودند تا چند رأس از ھرروز معبد، یبنا اولاز ھمان روز 

  . شنود باشدخ" مالی کور" خداوند ، تا روح خلوط کنند ماتی تعميرادومرا با ھا نموده و خون آن

با  قومی و جھادی ھمجوار و صدھا بزرگ  از ممالکچند ی با اشتراک رھبرانافتتاح اين معبد

 از زعيم آن سرزمينی بالخاصهو . صورت گرفت و شادی و پايکوبی بی نظيری جشنی باشکوه

  در محفل افتتاحيۀ.دندکرخطاب " نور ديده"قدردانی شد، که زادگاه خدای خدايان است و او را 
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اجساد کرده و  قربان  گوسفندان آدم پيکر راس از، چندين رأحکمروا به شکرانگی دوام سلطنتش

  . ند به ارواح خبيثه نذر کرد راقربانيان

  :کرد که میھ ء عبادت مشغول گشته و بنده وار دعابهگاه      و آن

  !ای مالی بزرگ کور -

 !ندين ھزار از ارواح خبيثه را که ھمه برادران من اند، زير فرمان داریی که چئای خدا -

 .با من آشتی کن، تا قربانی بيشتری به درگاه تو تقديم نمايم! ای مالی بزرگ کور -

 س چندين رأ ھر روزمرا ياری کن، و ياری کن تا سلطنت من دوام کند، و به شکرانگی آن  -

 . را به قربانگاه تو بفرستم چھره آدمچارپاياناز اين   

 . برسدمن ميراثی گردد و به بازماندگانم   تا درين سرزمين گوسفندان، پادشاھی مرا ياری ده -

 ،  تا از نيز دين ترا ترويج کرده ام  ان خودـــو به بازماندگ  مينمايممن از فرمان تو پيروی  -

 .تو باشند پيروان وفادار  

 ميکند تا لطفش نصيب ءش نگران است، گريه و زاری کنان دعا يگانه پسر که از آيندۀحالی در

  .  ممالک ديگر رفته و علم آنھا را بياموزدبه تا ،او گردد و نگذارد

  :کند  میءدعا

 !مرا ياری ده -

 مخففاست، که ] آی اس آی[نام  او راو که ترا آفريده گری داری خدای ددانم که تو ھم  می -

 .ميباشد) تکرار حسن بيا: ، و آی دومبا صداقت: بيا، اس: آی(سه کلمه 

 . نمايد  را او تصاحب میقسمت بزرگیبرای تو اھداء ميکنم ی که من ئھاقرباني -

 خدای تو از تو ھم آن قدر حريصتر است، که در تصور نميگنجد و قربانی بيشتر ھمی! بلی -

 . خواھد

کرده و با غضب  به  ن چشم کور مالی بزرگ را باز ھا و التماس و زاری حکمرواءاما اين دعا

 . خواھد نگرد و قربانی بيشتر میمياو 

نتوانست دل سنگ مالی کور را ماليم سازد، و از غضبش بکاھد، با وقتی التماس و زاری وی 

د و امر ميفرمايد تا مجلس وزراء رت جلوس مينمايکمال نااميدی و مأيوسی دوباره بر اريکۀ قد

خوانده شوند،  و اعضای شورای صلح نيز فراورين ارشدبه صورت فوق العاده دائر گردد و مشا

  . تا در مورد امور بزرگ دولتی تصاميم جدی گرفته شود

  :گويند شور و غالمغال، ھمه با يکصدا مي،بعد از گفت و گوی    

  !ای رئيس جمھور عالم گوسفندان
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 بايد ھمچنان به  ما اينست کهرگ کور به نوائی رسيده ايم، مشورۀما که از خيرات اين خدای بز

  شود؛ باشد کهقربانی در معبد دوام داده شده و اصرار بيشتر گردد، تا باشد که دل سنگش نرم

  . ئی يابدبينانور چشم کورش 

 بفرستند تا روح آن مالی گوسفندانطرف سرزمين  ھم ھيئتی را به سرزمين خدای خدايان، آن و

  .کور کمی به آرامش برسد

  .ن بايدداری چنيايمان !بلی    

و در اما ھربار ھيئت با آستينھای چپن درازتر از پاچۀ تنبان، بدون دستاوردی، مأيوسانه برگشته 

  . د نداشتند و ھر روز قربانی بيشتر طلب ھمی کردن سِر آشتی،ظاھر مالی کور و خدای او

 


