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  بزرگ شياطين جرگۀ

ھا گردھم آئی طبقۀ چھارم آسمان، تمام شيطان در موثق که به کرۀ خاکی رسيده، قرار اط
عات
 .ندبود و به تعداد چشمگيرده شآسمان جمع  زمين و از ھر گوشۀ ھانبزرگی داشتند، شيطا

ھنوز  ....مرد و زن که از حساب خارج بودند و بی شاخ، ، شاخدارو بی ريش ھای ريشدارشيطان
که چندين چند تعداد حدس زده ميشود  ، اما نهکنيم که شيطان يک نفر استما انسانھا فکر مي

رسم خاص از  هآنھا ب .باشد رسيد ــ )مليارد(ھفت بليونبه  ه امسالکــ  دنيا خاکی ما نفوس زندۀ
تر دلپذيرھای مخصوص که از موسيقی ما سازکردند، يدان پذيرائی ميسف پيچهورود بزرگان و 

ال حوقه ھرطرف در ج وقهجنوجوان با لباسھای فاخر  جوان وشيطانھای . شدبود نواخته مي
ھای ف آويزان است و بيرقطر ھر درزمينی  رقص ديده ميشوند، پوقانه ھای رنگۀ کوبی وايپ

در آن برنگ جمجمه  يک شيطان با دو طوله استخوان پای و شيطانی به رنگ سياه که چھرۀ
سرودی مانند  شود وآواز موسيقی خاموش مي. ديده ميشودھر سو در اھتزاز  ،ط
ئی نقش است

يک سمت به حالت احترام رو ه ھمه ب ستاده شده ويپا اه تمام شيطانھا ب .ه ميشودد ملی نواختسرو
و لباس  ياطين بزرگ که دارای ريش باريک و دراز تا پاينتر از زانوش ــ شيطان. می آورند

تاج بزرگی از الماس  ،و باVی يک توته ابر سفيد پنبه مانند، نشستهدارد  بره دراز برنگ سياه ب
نمايان  ــ دارد Vجورد پنچشير ملک ما به سر که گوئی از لعل بدخشان و دانه نشان زمين و کرۀ

و در  گرددجمعيت ميآھسته نزديک  ان ابری به وزش شمال م
يم آھستهتخت رو. گرددمي
 ،اخته اندو خاکستری رنگ برايش آماده س جايگاھش که قب
ً از توته ھای ابرھای سياه و سفيد

چپن از زانويش پاينتر است، شده  جاريش سفيدش يک زير تاج با ازموھای سرش  .ن ميشوداپاي
بخارا  مرقند وسبه مود شاھان  ستين به شکل چرمه دوزی ط
ئیسياه دراز که دھن يخن و دور آ

مثل پاپ  از تخت روان پياده شده و مانند فضانوردان امريکائی و ،دوخته شده به تن دارد
ت واصل ھمه به مجرد ديدن او. تکيه می زندو بجای خود  دارددم بر ميواتيکان آھسته آھسته ق

طبقۀ آسمان  ھرھفت بعد سکوت مطلق در ای لحظه .يندوگمقدم مي خير ،گفته و با کف زدنھا
کشود اين سکوت را برھم می يکی درين طبقات بال می ه فرشته ای ب گردد که اگرحکمفرما مي

گردانندۀ اين  شيطان نوجوان که نو پشت لب سياه کرده و منحيث نکه آواز رسایتا اي ....زد
چنين  را برھم زد و سکوتاين  عقب ميز خطابه قرار گرفت و ،بزرگ سرتاسری شياطين جرگۀ

  :آغاز به ک
م کرد
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ما،  امی جد معظم و بزرگوارنزمان و بنام  و زمين و ارابح آسمان ھا، فرندهً آبنام خداوند بزرگ 
چارم تشريف آوری گان آسمان به نماينگان تمام شياطين و فرشتشيطان شياطين به افتخار تمام 

  . فدای قدوم پدر بزرگوار ما بادما  ھمۀ جان  و مقدم گفته سر اين طبقه خير فرد شما را درفرد 

مداخ
ت و نمودن  حو تقب تراضعنسبت ااجتماع بزرگ ما  ھمه ميدانيد اين جرگه وطوريکه 
ماست که آنھا در اکثر امور به وظايف ما  کردار خاکی به وظايف و کرۀانحرافات انسان ھای 

نموده م
متی را به دوش ما می  ءعمال ناشايسته اجرانموده و به عوض ما ا بثمداخله و تش
که تا  اينجا تشريف دارند بزرگان و سالمندانتمام مطالب را بيان نمايم  توانميمن اينجانب.  اندازند

 نشمند معظم که از طبقۀاز دا بناءً . خويش ما را مستفيد بدارند صحبت ھای عالمانۀ ه ازدر زمين

 ا به نمايندگی شياطين ھرتارم گذشان مين را به جناب ند رشته سخده اآسمان ھفتم تشريف آور

و  متواتر یھابعد از کف زدن. زمين صحبت بدارندسمان و شياطين موظف در روی آھفت طبقۀ 
آواز باريک عقب ميز خطابه قرار گرفته و چنين  ھا شيطان سالمندی با اندام Vغر ولوات گفتنص

  :شروع به گفتار نمودند

از ديدار . و ارجمندان گرامی برادران  بزرگوار، خواھران، ب معظم نيکۀآم ج
لت به اجازۀ
تمام شما  از اينکه بمن افتخار می بخشيد به نمايندگی از. تان خوشوقت و مفتخر ھستم  ھمۀ

 شاھد يلی سابقھای خاز زمانکه ما واضح است . ن تاننھايت مديون و ممنو ،صحبت بدارم

شاھد . مھستيانسانھای خاکی  ابنای طايفۀ يک تعداد از اعمال و کردار ناشايسته و تباھکارانۀ
خاکی را  خود مرتکب شده و اکنون امور کرۀ ھا و جنايات را در بينه خيانتھستيم که آنھا چ

رسد و در اثر مداخ
ت شان نزديک آسمانھا ميشان در  برھم نموده و دست مداخ
ت درھم و
می اندازند و  مايان م
متی را به گردندر آخر ھمه  و. نظام شمسی به خطر مواجه شوداست 

ھا مانند آنھا توپ و تفنگ و س
ح آيا شيطان. است شيطان فريب داده را ادعا می کنند که ما
يقين  د؟نرند تا شما را از راه بکشن با دست خالی بر شما تسلط دااطيروئی دارند؟ چطور شيذ

ز درک آن ياد دارند که ما شيطانھا اچال و فريب ای پا به اندازه انسانان دو تعدادی بداريد اين
 درشما ھستيد که  .ھا به آن حيران ھستيمئی ميکنيد که ما شيطانھاعاجز ھستيم و شما انسانھا کار

ھا با صد .بريدخود را از بين مي تی يکديگرکنيد، تجاوز می کنيد و حيکديگر خود ظلم ميحق 
 ، ھمدگر راين و زمان بجان يکديگر می افتيدروی از زمس
ح ذ و خفيفه و ثقيله گونه اسلحۀ

 کنيزغ
م و و اسيران شان را به عنوان  می بريد نابود می کنيد و مال و اموال شان را به يغما

ی ا و يا فرشتهست که ھيچ شيطان تاريخ ھويدا .و حتی به ناموس شان تجاز روا ميداريدگرفته 
 ،گذشته از ما. خويش ھميشه مھرمان و دلسوز بوده ديگره يکاعمال نزده و ب به اين گونه دست

تنھا   . اند بين نبرده از تمام حيوانات روی زمين و داخل ابحار ھمنوع خويش را نابود نکرده و
 ؛ميشويد ورآھستيد که مرتکب اين نوع اعمار خجالت " اشرف مخلوقات" یا حيوانات دو پامش
ن شريف و محترم و دوست مقرب قابل تذکار است که ھستند تعدادی از انسانا .شما مان از شرا

رای ب  .مبران و بزرگاناست، از قبيل پيغ و فرشتگان بلندتر م�ئک موقف شان از کهخداوندی 
را در ھمين جا  من گفتار نشوندمزاج جد بزرگوار ما پيش نيايد و زياد خسته  
لت برعاينکه 

نم دختر خا ءنادرين اث .زمين و ھاآسمانباد ھمه شياطين  مورمع گويم مسعود ومي وھم خاتمه ميد
  :دگويخطابه قرار گرفته مي عقب ميز ینوجوانو روی زيبا

رانبھای تان را نگرفته ت گقمن زياده و .مجلس ز درود و احترامات به ھمه حاضرينبعد ا
بعرض  ،ما فدايش باد و جان ھمۀ وشما را که سر ما بزرگوار ھمۀ ح جدخواھم خلص سوانمي

  .برسانم

بنی مقام مايان قبل از خلقت لوم است که جد عاليمع نات برای ھمۀ! گواران معزز و گرامیبزر
ز عرش مجيد بوده بحضور پروردگار عالميان از قرب و و معز معتبر م�ئک جملۀ آدم از

کرۀ بعد از آنکه ذات مبارک الھی خلقت انسان را در روی . خوردار بودند ی برخاصمنزلت 
ھت مشوره جز به پيشوامجد را جد امعتبر از جمله جناب رمودند و چند ملک خاکی اراده ف
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و  زمين ابراز نظر موافق نفرمودندپا در روی شان درين مشوره به خلقت انسان دوند و ايدطلبي
  :خداوند فرمودند. سبب شدند و خواھان علت

. بپردازد و ما را پرستش کند نداشته باشيم تا به عبادت ذات م می خواھم در روی زمين خليفه

  :ض کردرقدس الھی عا حضورجد بزرگوار به 

و رحمت الھی برخودار بشر که از نعمت خلقت  يت شوم به عقيدۀ اين کمينه اين طايفۀفدا
ذات   خود نيفتند؟ ان يکديگرو خون نگردند وبجنافرمانی و گناه سپاسی و مرتکب نا. ميگردند

  :الھی فرمودند

زمان به شمول جد مايان بيک آواز  زمين و م�ئکھمه . گاه و توانا ھستيمآ يزچ ھمه ما به 
 س
م از خاک خلق گرديدلباVخره حضرت آدم عليه ا. بی شک تو قادر دانا و توانا ھستی . گفتند

به  فرمود و  ءلقب اشرف مخلوقات را اعطا به اوذات اقدس الھی . شدو به بھشت برين جاگزين 
تا به کالبد حضرت آدم به ت فرمودند ھا ھدايو جنيات آسمانھا و زمين ھا ، فرشته م�ئکتمام 

اينجاست . دبه حضرت شان سجده کردن به رانو گذاشته افتاده و سر ھمه .سجده کنندرسم احترام 
Vلتمآب وا
مقام و  م�ئکبه حيث معلم و رھنای  نشان شيطان شياطين که مقام بلند داشت وکه ج

 ،لق شده ايمساخته و خ از آتش م�ئکداشت که  ءعادوا ورزيد ءباا منصب داشت ازين امر
که از دربار خداوندی  بود ھمان  م؟سجده کناست شده خلق خاک  که از ذرۀ چطور به موجودی

می نمايم ما فرزندان  ءاکنون از حضرت شان التجا .مسما گرديدين عو بنام شيطان لرانده شد 
خبرنگاران ھمه . خويش مستفيد بگردانند ۀھای پدراناز صحبتداده  قرارخويش را مورد تفقد 

جناب  .شياطين نزديک کردندحضرت شيخ ال ميز خطابۀھای آسمانی را به يکرفونو م ددويدن
  :چنين آغاز به سخن کردند ،صاف کردنشان بعد از آواز 

ت آسمانی، زمينی نمايم آز آفايک شما را بوسيده تمنا مي چشمان ھر ، روچشمانم رنو وارجمندان 
 که برای ھمۀ طوری. زمين در امان باشيد ھای خاکی کرۀانسان و حيلۀ بحری خصوصاَ از شر و

خلقت ھای کرده بودم و بعد از خلقت بنی آدم اينجانب پيش بينيکه قبل از  ،معلوم خواھد بودتان 
دی رانده شدم و تمام مقام و گرفته از دربار ايز قرارآدم به او سجده نکردم که مورد قھر الھی 

. ر پيش بينی ھايم تحقق می پذيرداکنون خوشبخت ھستم که اکث .منزلت خويش را از دست دادم

ر ھمراه بوده آدمکشی و خيانت به ھمديگبا ، کار و ريا کارفريب اين طايفۀنخستين روزھای 
از استخوان  نم اووا خابی ح بی و خلقت جای آدم در بھشت برين بود یبينيم که ابتدامي. است

را از بھشت اخراج و به روی زمين جا گزين انی ھردو مفرانسبت ن چپش ساخته شد و قبرغۀ
ايشان را وسواس کرده ام که من  ، که گويابستندمن تھمت  گرديدند و م
متی اين عمل را بر

بعد از آنکه اين  .بود شان که آن تقاضای نفس سرکش خود در حالی ،را بخورند ميوۀ ممنوع
، اولين بار ۀشان افزايش يافتآھسته اعمال زمين مسکن گرين گرديد، آھسته  ویر برايفه ط

ھستند  .برادر ديگر را به قتل رسانيد و يک برادرند رديديل و قابيل مرتکب قتل ھمديگر گھاب
و فرشتگان به مراتب بلندتر  م�ئکيک انديشی از ن کاری وکه مقام شان به اثر نيکو یئانسانھا
مال ھمديگر  ،جان ھمديگر افتادندزياد شد به ھمان پيمانه بشان  ھرقدر تعداداما اکثر شان  است،

ِء اعمال جنايت جز ت وخيانھای دسته جمعی، قتل خوردند، به ناموس ھمديگر تجاوز کرند،را 
ديگر بت  ، گروپی آتش پرست، طايفۀخلق کردن اديان تخيلی مختلف. شان گرديد روزانۀ

گروپھا بجان  اين طايفه ھا،. ديگری دھری و فاقد ھمه اديان ،ی خداپرستپرست، دسته ا
. کار بردندجان ھم به ب و ساختند و مختلف زمينی و ھوائی اختراع کردند اسلحۀھمديگر افتادند، 

 ئيۀاحصا. قتل عام کردند را شته ھا پشته ھا ساختند، شھر ھا را آتش زدند و مردماناز ک

استعمال اسلحۀ  به اثر جنگھا، بمباردان ھای ھوائی،انسان امروزی نشان ميدھد که تلفات 
ھای مکروب امراض و ينحم
ت ترورستی و انتحاری به مراتب بيشتر از خطرناکتر ذروئی،

ی فضابه حتی  و باش خويش را تخريب کردند و مسکن اصلی بود زمين، کرۀ. شان است
به ھوا " یه ئگاز ھای گلخان"ن خود شا ، گازھای مضر به گفتۀی و ابحار ضرر رسانيدندVيتناھ

حرارت ھمه گيتی بمرور  و تمام اتمسفير مکدر شده و درجۀصادر نمودند که به اثر آن ھوا 
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 گرددميشده سبب مرگ و مير حيوانات بحری  مگر که به اثر آن آبھای ابحار ،زمان بلند ميرود

خشکسالی و  نده ھای يخ ھای قطبين آب شده سطح ابحار بلند آمده باعث سي
بھای مدھشکو 
می  ءحواله می کنند و ادعاشيطانھا  را بر ما طايفۀ نھادر آخر بار ھمه گنا. گرددھای متواتر مي

اينکه  ازل غاف .است کرده واداری اين عمل را به اجرا دارند که شيطان ما را فريب داده و ما
 که آنھا را به ھراست ھوس شان  اين نفس و شان است و شيطان خود نشا نفس سرکش خود

ه کدام تعليم و نه دانش و ن ،شيطانھا به اين علم و تخنيک امروزه نه فھم داريم ما. کشاندف ميرط
گران گناه ھای صغيره و کبيره  عمر با يک بار خره اين اشرف مخلوقات در آخرvاب .تحصيل

. خواھان عفو گناھان می گردندرو به خداوند می آورند و از کرده ھای شرم آور توبه نموده 

کعبه در عربستان  مبالغ ح
ل و حرام رو به سوی خانۀمسلمانان با يک مشت  صوص طايفۀلخبا
دشان وجود خود را از گناه پاک خو به عقيدۀ سعودی به مراسم زيارت حج شرکت مينمايند و

در کنجی که به  اشتراک نموده و حجدر مراسم  دنيا گوشۀ از ھر نفر ساVنه مليون ھا. مايندنمي
با عصبانيت حتی  و جست مخصوص و خيزجای ما شيطانھا مسما گرديده ھمه در ماصط
ح قد

سنگ  ھا جمع کرده بنام لعنت به ما شيطانھا حواله گونه ريزه با استعمال کلمات رکيک و فحش
ه ھمه گناھان شان شد نميدارند و تخيل می دارند که ما در آنجا قرار داريم و گويا ما مسبب اي

ھای مزخرف پسند و انسان یا .شوندھا پاک ميمانند طفل نوزاد از ھمه گناھص شان عقيدهَ ناقب .يما
ساخته ما از شعله ھای زرين آتش  ؟تاريک دنيا کجا؟؟ گوشۀ و آن کجاھا ما شيطان !تخيل پرست
 .شويدبود ميشده در ھمان خاک دفن و ناخاک سياه خلق  داريم و شما از اجھا سمانشديم و در آ

  !را بشناسيد و به حال خويش بخنديد حد خود

رگه ابراز ترتيب دھندگان اين جلخصوص از در آخر ميخواھم از ھمۀ تان با! ارجمندان عزيزم
 دان تو صيه ميدارم تا در آيندۀنرجمبه شما ا. يمتوانستيم با ھم درد دل کن اق
ً  . ممنونيت نمايم

ای ترتيب و قطعنامه  با در نظر داشت گفته ھای امروزۀو بين خود مجلسی ترتيب دھيد  نزديک
ختم می کنيم و پيروزی ھمۀ تان جا جلسه امروزی را در ھمين .  به مقامات مربوط گسيل بداريد

  ختم. خواھمرا مي

   

  :ارـــتذک

ند تشمندم تا در زمينه با دVيل مسھخوا" ل" ن سيد ھاشم سديد و آزاداز دانشمندان محترم آقايا
  . بيشتر روشنی انداخته ممنون سازند

               

  

  

    
  


