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ود را باشتاب روزيکه يار نازنينم دکير کوروش آريا منش کشته شد و من خ
ب سه گلوله کشته   او را که به ض 

ی
به خانه او رساندم وپيکر پاک و اهوراپ

شده بود را روی ماناپه خانه اش يافتم با خود انديشيدم که اگر خدا هم 
شاهد اين فاجعه ميبود حت ا گريه ميکرد در سپيده دم ه ان شب که 

لب يا جهان چون ميهن من سياه بود از خواب برخاستم واين مط
 ن ايشنامه وخواب را نوشتم

 
 
 هنميم يشکش به مردم مهربان و خرد گرايپ...

  يآر  17قرن که در 
ائ   ائ  ود اا ت  ش ميونيليم 85ت يبا جمع میتر

  ي ن  ت  مس
  يآر "عنرص  يرا در راه رسبلند ن 

در رسارس  " انسانگرا ائ 
  يگ
 يران را بر قله هايگر بار نام خسته و شکسته ايو د! ديبگشا نر
  ي   ن رسزميخ با عرفان و دانش اي    فتخار اار پرا

  ! نقش ببندد  اهورائ 
 

 !ار گرام  يمهربان 
  ينها در يشما نازن

 ي   گرم و دلنش  يامهايسالهاست که با پ! د از مهر و عشق و صفا و دوست داشير  يهست ائ 
 ...مت  گيو و اوان مت  شود خو گرفته ام و از آنها نيم روانه ميشما که از رسارس جهان به س  

اليران عز يپر مهر شما از ا ينامه ها    يه، اروپاي، کانادا، ارکيکا، اندونز يا، اروپا، امر يز ، ژاپن ، استر
ر
ق ، رسر

   يو وفادار  ين مهرورز يزر  يهمه و همه برگها... کستان، سمرقند و بخارايقا، مسکو، ااجيآفر 
است  دلهائ 

  يآر 
از ما به چشم هم  يار يچند ااکنون چشمان بسهر ... ديآ خ هفت هزار ساله ما م  ي    اار  يکه از البال  ائ 
 ...نديبيلومتر را نميهزاران ساله دارد که هزاران هزار ک يونديفتاده اما چشمان دل ما پين

د يپوزش مرا خواه! ميده پاسخ بگ  يافتم اا به اک اک هزاران نامه رسين ن سالها هرگز فرصت کامل  يدر ا
شما انها پشتوانه االش شبانه  يو معنو  يماد يار يد داد که يخود ادامه خواه يهاي  رفت و به مهرورز يپذ
گر آماده چاپ دارم که با مهر پروردگار آرزو دارم که اا زمان از يدست کم هفت کتاب د... ماست يروز 

 !م باز گردديگر نوشته هايد يم اا راه برايدست نرفته است آنها را منتشر نما
 با سپاس از مهر شما
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  ير تا ين برگهايدر ا
 :ديخوان ن  م  يي  و ش خ 

 

 .....افسانه هاافسانه   ن ایشنامه نخست  خواب اول بخش 

 ...   .....ستي ر يدم زار زار ميخدا را در خواب د

  ................دنيخواب يبرا هوش  

 ...........در آغوش خداوند 

 !.. امي  يهزار پ 521نظر خدا در باره  

 !يم خدا با مردم ت اس مستق

ان در نگاه خدا کيپ  ... ستند؟ يامي 

نت   خدا و انير

  
 . نه خداوند يان با سفدر جه گشتر

 ..  ي    امام حسي   خدا و قاتل

 ه کرد يدن سن سار گر يخدا از د

  يکعبه آتشکده ا
 
 آتشکده ها  يطال به جا يگنبدها! راپ

  ران  يد ي آزادي  انسان آزاد اس

 ب او  يا رقيده خدا ي ن آفر ياهر 

 !  در پندار و کردار و گفتار گ  يخدا و ن

 !  د استيا خدا خورشيآ

 دم  يخدا رقص من با 
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 نخست  بخش 

 ن ایشنامه خواب اول

 افسانه هاافسانه 
 

  نشسته است و وزير  در صحنه
اي بسيار مجلل و پر زرق و برق پادشاه بر تختر

.در كنار اوست  

؟ باز بانوان شهر و كودكان !شاه شوش ـ باز اين آدمك در شهر آشوب به پا كرده

؟!؟ اين چه دردي است كه او دارد!را گول زده  

!وزير ـ قربان، درد عشق  

؟  
 شاه شوش ـ چه عشفر

جبوزير مبهوت و متع  

  سيدا در صيدا چه كرده
 
؟ آدمك ه ه شهر را به فساد !شاه شوش ـ ن يداپ

خواهد كشاند، بهير است تا او را از شوش به آنسوي آبها، به صحرا تبعيد  

.كنيم  

:آدمك را وارد صحنه ن وده و شاه شوش به او مي ويد  

د اي ت دن چن اند با آنچه تو در شهر كرده شاه شوش ـ ه ه مردم از تو شاك  

  رها خواهيم كرد تا اگر  هزار ساله ما را به خطر انداخته
ی
اي، ترا در صحراپ

  وگرنه
  كت 

 
  زندگ

...توانستر  
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گ  ي ي ي، جوانگ  ! آدمك ـ قربان، من تك و تنها در صحرا چه كنم
الاقل دخير

  دق نكنم
ی
!ي ي ي را ه راه من كنيد تا از تنهاپ  

 ميتواند با تو روزي را شب  اي چه كس   شاه شوش ـ با آنچه تو در شهر كرده

!كند  

ي زيباست كه هنوز مردي به خود نديده! قربان، پوپك! آدمك !پوپك دخير  

سد :شاه شوش به وزير نگاه  كرده و از او ميي   

 شاه شوش ـ پوپك كيست؟

.بسيار خوب پوپك را به تو ميسپاريم. شاه شوش خطاب به آدمك  

.يد كه او را به پوپك ميسپاريمـ قربان بهير است بفرمائ( با نيسخند)وزير   

ك چون كودگ  ! شاه شوش ـ اما تو
آدمك، بايد به ما قول بده  كه با اين دخير

  و او را نيازاري
!رفتار كت   

قربان، م ر نفرموديد كه او به بزرگ و كوچك چه ميكند؟ پس در ! وزير

  دور چ ونه ميتوان به او اعت اد كرد
ی
!صحراپ  

:گويد م   شاه شوش آرام در گوش وزير   

  را در او بكشيم
 
، بهير است تا مردانگ  

ی
!ـ راست مي وپ  

.وزير از پشت صحنه جام  آورده و با لبخند به آدمك ميدهد  

اب را در شوش بنوش .وزير ـ آخرين ش   

.و آرام در گوش شاه مي ويد  

  پ   آزار ميسازد
ی
اب كار را ت ام ميكند و او را بانوپ .وزير ـ قربان اين ش   

  در صحرا ديده ميشوندآدمك و پوپ
 
.ك پس از كم  شگرداپ  

د كه به او ميل   آدمك و پوپك نزديك ميشود اما ناگاه به خود ميآيد و پ    ميي 

!ندارد  

:با خود مي ويد  
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چرا ميل من به زن مرده ! آدمك ـ م ر من آن آدمك بوالهوس شوش نيستم

  چون پوپك! است
ی
؟!آن هم در برابر زيباروپ  

تر ميشود، اينبار پوپك به زمان مي ذرد و وپو  پك كم  بزرگير و آدمك كم  پي 

:آدمك نزديك ميشود اما آدم مي ريزد، و با خود مي ويد  

!آدمك ـ رب شوش با من چه كرد كه توان مردي را از من گرفت  

:پوپك به آدمك نزديك ميشود و با ناز و كرش ه به او مي ويد  

دارم چرا از من مي ريزي؟پوپك ـ من كه در اين صحراي خشك جز تو كس  ن  

  خود مي ردد
ی
  براي توجيه عدم تواناپ

:آدمك پيداست كه در پس سختر  

، من به رب شوش وعده دادم كه با تو كاري نكنم ن يتوانم   
 
آدمك ـ م ر ن يداپ

.خلف وعده كنم  

  را  پوپك ناراحت و غ  ي   به گوشه
ی
اي ميخزد، كه ناگهان دست سياه و پرموپ

يك آدم  اس ميكند، برمي ردد به دست نگاه ميكند،روي شانه خودش احس

:سياه بلند قد  

سد اما پس از چند لحظه در آغوش او رفته و ه خوابه  در ابتدا پوپك ميير

.ميشوند  

ي به آدمك دارد تا به آن سياهك، مشكل آدمك را برندي با  پوپك كه ميل بيشير

.سياه مطرح ميكند  

واهد كه هر روز كم  از آن را آدمك سياهك گياه  به پوپك داده و از او ميخ

  خود را باز خواهد يافت
 
.بخورد و پس از يكسال مردانگ  

!پس از يكسال آدمك درست ميشود اما پوپك از سياهك حامله است  

ي سياه و پس از چند ماه فرزند دي رش  از آدمك ( پرس)اولي   فرزند پوپك دخير

ه بدنيا ميآيد .سي    

د رب شوش او  آدمك كه پ      نداشته باشد ميي 
 
خور ن وده بود تا مردانگ را چي  

  ميشود و با فرياد مي ويد
 
 عليه او عصباپ

ً
:شديدا  
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ها كنيم پس از دو فرزند اول بايد فرزندان  آدمك ـ حاال بايد فكري به حال بچه

! دي ري بياوريم تا ما نسل  بسازيم و پدر اين رب شوش و شوشيان را درآوريم

ش را دگرگون روزگار خودش و ملتش را س ياه ميكنم تاريــــخ و ماريــــخ و ه ه چي  

ميكنم كاري خواهم كرد تا ه ه افتخارات و ت دنش به حساب من و فرزندانم 

( به طي   و كنايه)نوشته شود و در تاريــــخ، من گشايش و آغاز هر چي   باشم 

ت    ش خودت و تاريختو و ملتتو و ه ه چي  
ی
خواه  ديد پدر سوخته چه بالپ

...رددر خواهم آو   

 و يگ  پرس)پوپك دو فرزند دي ر 
.ميآورد( يگ  دخير  

:مي ويد( هر چهار نفر)آدمك رو بفرزنادنش   

!آدمك ـ برويد و يكجوري با هم خودتونرو تقسيم كنيد بايد تعداد ما زياد بشود  

ه به پدر مي ويد  :پرس سي    

!سفيده مال من! ـ بابا جون من اون عروسك سياهه را ن يخواهم  

سياه و سفيد نداره ش ا چهارتا هستيد و خودتون برين هر غلط  آدمك ـ 

.تا پدر شاه شوش را دربياورم! ميخواهيد بكنيد، من نسل ميخواهم  

(ميباشد... لحن آدمك ك دي و با ريتم و)  

دو پرس آدمك كه يگ  بيل و دي ري قيل نام دارد ش عروسك سياه و عروسك 

  به به ش بيل زده و او را ميكشدسفيد با هم دعواشان ميشود و قيل با س
 
.نگ  

  ! ـ حاال هم سياهه مال منه و هم سفيده
 
بهرحال يك تنوع  كه بايد توي زندگ

!باشد  

(است... لحن قيل ك دي)  

  بچه
 
  توي  نسل آدمك رو به افزايش است و مرتب از طرف

ی
ها و مردها و زنهاپ

 صحنه ي. صحنه ميآيند و از طرف دي ر خارج ميشوند
ً
ك حالت خيابان تقريبا

د .شلوغ و پر رفت و آمد را به خود مي ي   
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  و متلك  و اين كه كس  بر زمي   ميافتد به چشم 
  و شقتر

ی
هراز چندي دعواپ

 اي تحركات سه دقيقه به طول ميانجامد و ناگهان وسط . ميخورد
ً
مج وعا

مرد ه ه از صحنه خارج  صحنه مردي با ريش سفيد ظاهر ميشود و به جز پي 

.ميشوند  

؟ ! ـ آخ بابابزرگ جون آدمك   
  كه نسل تو ببيت 

ی
بيا و ت اشا  ( لحن ك دي)كجاپ

شهر ! رنگ و وارنگ از ه ه رنگ! باال و پايي   ! خر در خر كره در االغ! كن

.فرنگ  

 طاقت اينارو ندارم
ً
بسكه به ! من كه از دست اين نسل تو كالفه شدم اصال

  كردم حاال كس  نيست كه 
 
به دعواهاي من با زنم دعواهاي اينها رسيدگ

  كند
 
(لحن ك دي! )رسيدگ  

مرد را گرفته او را به طرف پشت صحنه    وارد صحنه ميشود و ريش پي 
 
زپ

.ميكشاند  

  و به دعواهاي اين ... ياهللا... ـ د
تا گ  ميخواي تو اين خراب شده بشيت 

  
   وحس 

  كت 
 
  كن! ها رسيدگ

 
مرتيكه ! پاشو يك كم  هم بيا اينجا به من رسيدگ

  من از دست خودت به گ  برم شكايت كنما 
! گر به وظايف شوهريت ع ل نكت 

(لحن ك دي)  

باز يگ  دي ه به اين نسل ق ر در عقرب بابابزرگ جونم ! نوحك ـ خدا بخي  كند

.آدمك اضافه خواهد شد  

ند... رعد و برق و عالئم يك طوفان مرد به روي صحنه آمده و فرياد مي   :پي   

دـ بال ميآيد بال ميآي   بسازيم و از هر ! د االن دنيا را آب ميي 
بايد يك كشتر

  در آن ن ه داريم
ها بلند شويد چوب و تخته و طناب  بچه... موجودي جفتر

...بياوريد  
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سد صحنه  پس از چند دقيقه كه صداي باران و طوفان و رعد و برق ب وش مي 

مرد در گوشه پرس وارد  اي از صحنه ني ه عريان افتاده، سه روشن ميشود و پي 

:صحنه شده و يگ  مي ويد  

!ـ بابا رو نيگا كيند  

دو فرزند دي ر از آن طرف صحنه خارج ميشوند اما فرزند اول  باالي ش پدر 

  بر ش و روي او كشيده و با لحن زنانه مي ويد
:نشسته و دستر  

ات  ـ بابا جون تو چ   بودي و ما خي  نداشتيم، اله  قربون اون هيكل مردانه

!ابا سيل و طوفان ميآمد تا من وجود اين رو كشف ميكردمب! بشم  

پرس از جا بلند شده و طناب ! صحنه تاريك ميشود و پس از چند لحظه روشن

: شلوارش را ميبندد و به دو برادر دي ر با ه ان لحن خانم مابانه مي ويد  

  است
  كه ميخواستم! آه خداي من! ـ ن يدونيد بابا چه لعبتر

 
 تازه من به اوپ

...رسيدم  

برادر دي رش حرف او را قطع كرده و بسوي پدر ميدود پدر كه هنوز احساس 

چند لحظه پيش را دارد دست ب ردن پرسش انداخته و در حال  كه پرس شگرم 

:پوشاندن پرس است، پدر مي ويد  

  
كه بنياد فلك را سقف ! م  كهنه! بزن با من! ب ون با من! ـ عزير دلم كجا رفتر

  اندر اندازيمبشكافيم و ي
ی
مرد ك دي و مستانه است! )ك نسل نوپ (لحن پي   

شايد تو هم كشف جديدي  ! ـ مثل اين كه به تو هم بابا جون بد ن ذشته

؟!كردي  

مرد وسط صحنه نشسته پشت ش او  صحنه خاموش و روشن ميشود و پي 

و پشت ش پدر قرار دارد ! اند پرس كوچكير كه با او بعله ه ه فرزندانش ايستاده

  با موها و ريش پدر بازي ميكند 
 
مرتب ق يش ميايد و مثل يك اوستا سل وپ

  هم هستند كه از كارهاي او  دي ران به او چپ
 
چپ نگاه ميكنند و دي راپ

وع به سخن گفير  ميكند مرد ش    چون او هستند، پي 
ی
:خوششان ميآيد و گوپ  
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  ! نوحك ـ باباجون
  كه اين نسلتو ببيت 

ی
! هللا چه نسل   شاءما! آدمك نازني   كجاپ

تازه كجاشو ! داريم اينقدر ما زياد ميشيم كه از افراد شهر شوش هم جلو زديم

ديدي بابابزرگ جون ميخواهيم بريم براشون تاريــــخ بنويسيم درسشون بديم 

شايد آئي   و مراس شونو هم عوض  ! خدا را چه ديدي! سواد يادشون بديم

اي شاهان اونارو با اس اي يا هم اس ! كرديم و هم مرام خودمون كرديم

!اين از ه ه راحتير و بهير خواهد بود! خودمون عوض ميكنيم  

  
  كه كل ات آخر ج له خود را مي ويد دستر

مرد بلند ميشود و در ه ان حالتر پي 

  بر ش و روي دخير  
  به ش و گردن فرزند كوچكش ميكشد و دستر

 
آنچناپ

.ميدهند كوچكش و هر دو هم با ناز و افاده پاسخ او را   

! صحنه تاريك و روشن ميشود و حالت صحرا و اساليد كوه  بر ديوار است  

ي    وارد ميشود و ه زمان از س ت چپ دخير
 
از س ت راست صحنه جواپ

.جوان به سوي جوان رفته  

ساري جون قربون اون قدت بشم فداي اون لبت بشم كشته اون : ـ داش ابرام

  حاجت
  منو  چشات بشم درد منو گ  دوا ميكت 

  كشتر
منو گ  روا ميكت 

ه !ه شي   

ي ش بخت ع وزاده... اه اهه: ساري    خاك بر شت چرا ن ي 
ی
ها و  ها و داپ

...منكه خواهر توهستم! هايت زاده ها و ع ه زاده خاله  

(حالت لحن ك دي! )ه يشه هم دم دستت هستم: داش ابرام  

  
ی
   ! زاده گ  باشه لهزاده گ  باشه خا زاده گ  باشه ع ه ع وزاده گ  باشه داپ

 
چراع

!...كه در خانه روا شد، اله  كوفت و زهرمار اونا ش ش شه  

.ه خوابه ميشوند پس از پايان كار... در ه ي   حي   با هم گالويز و دستاويز و  

عجب كار ! منو حال  به حال  كردي  ؟!داش ابرام جون چه كردي: ساري

  
يت    ! شي 

   ؟ تو اينقدر باهي  بودي!چه قند نازنيت 
...و ن فتر  
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ه من: داش ابرام بايد نسل  بسازيم كه دنيا ! تازه اول كاره! كجاشو ديدي ه شي 

!رو بسازيم  

!فداي اون نگاه و زلفكانت! ـ برم قربون اون نسل و نسالت  

وع ميشود ه راه با كار گشت و دامداري و چند نفر  در ه ي   حي   رقص  ش 

.دي ر ني   وارد صحنه ميشوند  

موزيك قطع ميشود و داش ابرام با يك غريبه در حال سخن   پس از چند لحظه

.گفير  است  

  ! داش ابرام ـ عجب
 
! هم پسته و هم آجيل! هم گاو ميده هم شير  ؟!راست ميگ

م ميده؟ م و ! به پس خيل  خوب ميشه به كني   يك ساري ميدم كل  مال مي ي 

م .جاش چند تا هم كني   مي ي   

! شگل داشير  تو اون م لكت كل  شانسهدخير و خواهر خو ! بعله مرد غريبه ـ

ند و كل  مال و اموال   او خواهراشوند ميي 
تازه از جاهاي دي ر هم مردم دخير

شون ميآيد !گي   

 يگ  هم كه بوده باهاش : داش ابرام
چطور؟ حاال من كه خواهر ندارم ه ي  

!برام ب و بدونم كه با زن خوشگل چطوري ميشه كاري كرد؟! عروش  كردم  

و شوهر رو  ! شاهه زن خوشگل رو صاحب ميشه! خيل  ساده استـ غريبه 

نه اصال به زن ! چون اين يارو پادشاهه و كل  پر نسيپ دارده! گردن مي  

اگر هم كس  دخير و يا خواهر ! كاري نداره! شوهردار تا شوهرش زنده است

ه و كل  گاو و گوسپند و ميش و   خوشگل را مي ي 
خوشگل  داشته باشه دخير

!!!ه صاحب دخير ميدهاالغ ب  

! داش ابرام ـ پس خوبه كه آدم خواهر و دخير داشته باشه  

!جون ـ آره داش ابرام  

:ابرام با خودش مي ويد  
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  گرفتم! ـ خاك بر ش من
 
اين زن هم كه ! من ه ش يك خواهر داشتم كه به زپ

كه   اي تا حاال نياورده كه دخير يا پرس باشه و تازه گاو و ميشم براي ما هيچ بچه

نه و فرمون ميده !برامون نياورده و كل  هم خرج داره هم نق مي    

سد كه ناگهان خوشحال و  در ه ي   حي   گويا فكري به ذهن داش ابرام مي 

.خندان برمي ردد و به سوي ه رسش ميدود  

!ـ ساري جون، ساري جون  

ه چيه،! ـ ها !چه خي   

!ـ بار و بنديل را ببند ميخوايم بريم وكانس  

!وكانس كجاست! نسـ چ   وكا  

   وكانس بابا جون كل ه... داش ابرام ـ اه
ايست كه هنوز خلق نشده، يعت 

!ميخوايم بريم به كم  ب رديم بريم هواخوري  

 ساري ـ م ه هواي اينجا چه شه؟

ـ هواي اينجا واسه ما گاو نداره، ميش نداره، شير نداره، االغ و ماده االغ نداره،  

...كني   و غالم نداره  

(با قر و ق يش! )من تو را دارم تو هم منو داري! نداره كه نداره عزيزم ـ خب  

!منهم ميخوام تو را خرج كنم واسه خودمون! د ه ينه دي هـ   

  ! ـ چ   چ   
؟!من خرج كت   

اين يارو تازه وارده مي فت كه، يك پادشاه  است  ! مي ن اونور كوه  !ـ آره عزيزم

ام قائلهكه خيل  براي خان هاي خوشگل و زيبا و  !مو بلند و فرفري ارزش و احير  

!ـ خب قائله كه قائل باشه به ما چه ربط  داره  

ه يك شب او  عزيزم خيل  هم ربط داره، ! داش ابرام زنهاي خوشگل ذا مي ي 

!به پدر و يا برادر زن ميده... نارو صيغه ميكنه بعد كل  گاو و شير و ميش و  

!واهرـ خب ما كه عزيزم نه دخير دارم و نه خ  
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  ! داش ابرام ـ د زگ  
عزيزم تو رو به جاي خواهرم بهش قالب ! پس تو چ   هستر

يم  و كني   و غالم رو مي ي 
!ميكنم و گاو و االغ و ميش و شير  

!ـ خب من چ   ميشم  

  صيغه پادشاه
!داش ابرام ـ معلومه تو هم ميس   

!ـ منهم با اون دارائيها كيف دنيا رو ميكنم تو هم كيف پادشاه رو  

ه ميشودسا ...ري مات و مبهوت به حرف زدن داش ابرام خي   

  
 
صحنه خاموش و روشن ميشود و سارس در قرص پادشاه آماده ه خوابگ

!پس از پايان كار پادشاه جام  را ش ميكشد. است  

ي در جام او ريخته است ند گويا چي   شاه به زمي   ... ساري نيشخندي مي  

...و از قرص پادشاه فرار ميكندميافتد و ساري خوشحال از جاي برخاسته   

ي در حال تفريــــح كردن است و  صحنه عوض ميشود و داش ابرام با يك دخير

دوان خود را به ابرام رسانده ابران  ميآيد ساري دوان... صداي گاو و شير و االغ و

سد ناگهان از ديدن او بهت :زده ميشود و ميي   

  
!ـ ساري، تو اينجا چكار ميكت   

  كه به بركت ! ـ چيكار ميكنم
ی
مرتيكه خيال كردي با گاو و شير و ميش و االغهاپ

  اون خراب 
 
  و من زنداپ

من بدست آوردي، من ميذارم كه تو كيف دنيا رو بكت 

!شده باشم  

  
 
!...تو زن پادشاه  ! اي ـ عزيزم چه زنداپ  

!ساري حرف او را قطع ميكند  

هر چهار سال يكبار  اون دو سه هزار تا مثل من داره و ! ساري ـ چه زن پادشاه  

!هم نوبت من ميشه تازه روزي ده بيست تا هم بهشون اضافه ميشه  

ند ي كه در آغوش ابرام است را پس مي   :در ه ي   حال دخير  

!خانم خونه اومد! ـ پاشو پاشو برو گم شو  

 و ساري خودش را مياندازد در آغوش داش ابرام
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ی
ك و هم با ساري كار زناشوپ را ه چنان دنبال ميكند تا  داش ابرام هم با دخير

د كه دخير حامله است .اين كه روزي ساري پ   ميي   

!ساري ـ شك ت چ   داري؟ چرا باال اومده  

!ـ باال اومده كه اومده  

!ـ چيه توش؟  

  ! ـ خره
 
!بچه يه توش! چطور ن يدوپ  

!ـ بچه؟  

!ـ آره جي ر  

سد   به شكم خود مي الد و از خود ميي 
اين  تو ! پس من چ   : ساري دو دستر

؟!ه ه سال چرا شكم من باال نيومد  

  و غ زه و خنده
ك قري و غ يس    صحنه را ترك  دخير

 
اي ميآورد و با شادماپ

:ميكند  

ك پرسي بدنيا ميآورد ساري حزين و غ  ي   به گوشه . اي خزيده است دخير

...اي ندارد اما فايده! داش ابرام سع  ميكند تا او را دلداري دهد  

ك با پرسش در حال بازي كردن است و زن براي در گوشه دي ر صحنه  دخير

:اش شعر ميخواند بچه  

! اما اينا! تو اين شكم! اومدي تو! از اون طرف از اون ورها! ـ اي پرس كاكل به ش

يــها يه! خيالشون باطله! اين عجوزا! اين پي  ي  تو بچه! كاري ن يدودن! اين پي 

  
 
   تو بچه! اونطرف

 
يم پي! ي اونطرف ...ش بابات با اون ناز و با اون اداتيه روز مي   

  زن گوش ميدهد
 
ك پيش از ! ساري كه مخفيانه به شعرخواپ د كه دخير پ   ميي 

بفكر فرو . اين كه با داش ابرام ه خوابه بشود از كس  دي ر حامله بوده است

ود و ميفه د كه مشكل از داش ابرام است و امكان اين كه او هم از كس ... مي 

دوان به آن سوي صحنه  پس از كم  تفكر دوان! شود هستدي ري حامله ب

ود ...مي   
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ش و دو پرسش مشغ ل عيش و نوش است كه ساري .لویط  با دو دخير

  ميكند هن هن
كنان وارد ميشود و با او در گوش   

:لویط  مي ويد  

!فكر شو نكن اون با من ترتيبشو ميدم  

  ميكند نا 
گهان صداي ه ه ه مردم لویط  دو پرس را بلند كرده و با آنها در گوش 

:و بعد فرياد  

!!!لوطيه لوطيه لویط  نالوطيه  

پرسد چه ميخواهيد؟ لویط  از مردم م    

:مردم مي ويند  

(حالت سخن گفير  مردها لحن زنانه دارد)ان دو تا جونو   

:كنانه مي ويد لویط  دو دستش را بر دو ش جوانها گذاشته و نوازش  

  چرا مرا عذاب ميدهيد؟مرا رها كنيد با اين دو فرشته نازني   

ترا كافيست و حاال نوبت ماست: مردم  

انش را گرفته و آنها را به سوي مردم پرت ميكند و  لویط  دو دست دخير

: مي ويد  

  
 
ان دعنا و زيباي مرا و رها كنيد مرا با اين دو فرشته آس اپ يد اين دخير !ب ي   

وند و آن دو جوان را بسوي خود ميكشند .مردم زير بار ن ي   

  به لویط  بدهند و در  دو جوان با ناز و ادا ميخواهند كه بوسه
ي خداحافط 

 هنگام يگ  در گوش لویط  مي ويد
:ه ي    

آن كوه چند روز دي ر آتشفشان خواهد كرد و ت ام  اين شهر را خواهد سوزاند 

!هاي داش ابرام تو شبانه شهر را ترك كن و قرار ما چند شب دي ر در خي ه  

    شاه شهر با خي  
 
ميشود كه لویط  دو جوان رعنا را پيش از آن كه به او معرف

ي لویط  روانه   كند به خانه خودش برده است شبانه شبازانش را براي دست ي 

.افكند كرده و وي را به زندان م    
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. هاي شهر در سياهچالهاي زندان است لویط  در زندان متوجه ميشود كه پايه

   با زندانيان گفت و ميكند و به آنها 
 
مي ويد كه تا چند روز دي ر آتشفشاپ

خواهد شد و شهر را خواهد گرفت بيائيد با تفاله گچها و زغالها باروت درست  

هاي شهر هم شهر را خراب كنيم و ت ام  مردم را بكشيم و  كنيم و با انفجار پايه

...زندانيان ميپذيرند و دست به كار ميشوند. هم خودمان فرار كنيم  

ساري در وسط آن دو جوان زيبا مشغول ب و و . وشن ميشودصحنه تاريك و ر 

ساري . داش ابرام كه بسيار پي  و فرتوت شده است وارد ميشود. بخند است

خود را ج ع و جور ميكند و دو جوان به طوري كه ابرام متوجه ن يشود بند 

:شلوار خود را ميبندند ابرام مي ويد  

؟!ـ ساري جون اين جوانا كيستند  

پت ميكند، دي ري  اي ميخزد و دو جوان جلو آمده، يگ  پت گوشه  ساري به

:محكم و قاطع مي ويد  

!ـ ما فرستاده ارباب تو هستيم  

؟!ـ ارباب من  

!ه ان كس  كه ترا ه ه چي   داد! ـ آري   

...گ  ه ون پادشاه  كه ساري رو صيغه كرد و: داش ابرام  

...ت وه ونيكه ه ه چي   در دست اوس! ـ نه عزيزم ارباب كل  

  تازه متوجه جريان شده است مي ويد
ی
:ابرام كه گوپ  

! بيائيد تا پاهايتان را بشورم! بفرمائيد بنشينيد! به خيل  خوش آمديد ـ به

!چه شد كه ارباب به فكر من افتاد! صفا آورديد! طعامتان بدهم  

!اي بدهيم ايم تا به تو مژده ـ ما آمده  

؟!اي چه مژده  ؟!ـ مژده  

؟!يـ مژده فرزند  

  است! خداداد را نديديد! فرزند كه دارم، يك فرزند دارم! ـ فرزند
ی
؟!جوان برناپ  
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ي است! ـ چرا ؟!؟ تو فرزندي خواه  داشت از ساري!اما او زاده كني    

م كن است!ـ از ساري   نتوانستيم كاري كنيم. ؟ اين غي 
 
حاال كه من ! ما در جواپ

!اين محال است  ؟!ام پي  و فرتوت شده  

:ن دي ر با نگاه  دزدانه به ساري و آرام زير لب مي ويدآن جوا  

  
ر
؟!اما اين خوشگله هنوز اول جوونيشه! ـ تو پي  و فرتوپ  

  ساكت باش و ادامه ميدهد
ند كه يعت    به وي مي  

:جوان دي ر مشتر  

دار شد ساري هم  ـ اين خواست ارباب است ه انطور كه آن كني   تو بچه

!ر تو را فرزندي خواهد بوددار خواهد شد آري سال دي  بچه  

:ابرام آرام و زير لب با خود مي ويد  

 ـ باز اين ارباب پدر سوخته چه كلك  براي من بيچاره درست كرده؟

ي در گوشه .اي كز كرده و مشغول خنديدن است سير  

سد چ ونه اين م كن است !ابرام نگاه  به ساري ميكند و ميي   

  كه هر چه او بخواهد اين تص يم ارباب ا! ـ ه ينطور كه گفتم
 
ست و ميداپ

  و ع ل  است
 
!شدپ  

:جوان دستش را بر روي شانه ابرام مي ذارد و مي ويد  

و فرزند او را خندان به نام ! و از ه رست به خوپ   مراقبت كن! برخي   ! ـ ابرام

!و ني   دنيا هم به كام آنها باشد! نسل تو ه يشه شاد و خندان باشد  

ي رقابت دو زن شدت مييابد و ساري از ابرام ميخواهد  با بدنيا آمدن فرزند سار 

!كه فرزند دي رش خداداد را نابود كند  

ساري ـ هر چه داري به بركت وجود من است و آن شت   كه صيغه آن شاه 

!شدم، پس ه ه اينها بايد به فرزند من برسد نه به فرزند يك بيگانه  

ميكند و دستش را گرفته  ابرام كه پي  و خسته و فرتوت است نگاه  به خدادا 

ود .بطرف كوه مي   

ويم ؟ !خداداد ـ بابا كجا مي   
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!ـ آن باال پرسم  

مرد چندبار يه زمي   ميافتد و خداداد دستش را گرفته و با گرفير   ـ در بي   راه پي 

د مرد مي ويد. زير بغل پدر او را به پيش ميي  سند پي    مي 
 
:به تخته سنگ  

احت كنيم! ـ خسته شدم !كم  اسير  

پس . از پرسش ميخواهد كه روي تخته سنگ بخوابد و خودش پايي   ميخوابد

مرد از جا بلند ميشود و چاقوي  از چند لحظه كه پرس بخواب رفته است پي 

ون آورده و به گلوي خداداد نزديك ميكند تا او را بكشد پرس ! بزرگش را بي 

.ناگهان از خواب بيدار شده و از سنگ پائي   ميآيد  

  بابا چ... 
؟!يكار ميكت   

مسار ميشود و مي ويد مرد ش  در خواب، ارباب از من   ـ پرسم مرا ببخش،: پي 

...خواست تا براي رضاي او ش ترا از بدن جدا كنم  

حم  !ـ پدرجان چه ارباب نامردي حاال ارباب ن يفه د و از تو    ؟!؟ چه ارباب بي 

  تو كه ميفهم  نبايد كه به حرف او ! كار بدي را طلب ميكند
!بكت   

!ـ آه پرسم اين اولي   باري نيست كه گول ارباب را خوردم  

:به پشت برمي ردد و با خود ادامه ميدهد  

ـ ه ي   ارباب به من گفت كه داراي فرزند دي ري ميشوم بنام خندان و ه ي   

...ارباب به من گفت  

د و به سوي خانه بازمي ردند .پرس به سوي پدر آمده و او را در آغوش مي ي   

ه ساري و داش ابرام را نشان ميدهد كه با هم مشغول ب و م و هستند و صحن

سد ...موزيگ  تند به گوش مي   

:ناگهان توقف ب و م و و موزيك، و سارا مي ويد  

ـ من ديشب خواب ديدم كه ارباب به من گفت اين پرسه را به ه راه مادرش 

ه توي كوير و اونجا ولشون كنه بهرحا ل يك غلط  براي خوبه كه داش ابرام بي 



 !زار زار گريه ميکرد !خدا را در خواب ديدم    ها ونمایشنامه افسانه افسانه        "اوش اوستاسي" 

 20 

خودشون خواهند كرد چون من هرگز اجازه نخواهم داد كه دارائيهاي من به 

...اين پرس و مادرش برسه  

ـ ابرام به فكر فرو رفته و پس از چند لحظه دست خداداد و مادرش را گرفته و 

ود ساري هم فرزندش را در اغوش گرفته و . به سوي س ت راست صحنه مي 

.دس ت چپ صحنه ميايست  

:ابرام خطاب به مادر خداداد  

از آن طرف كوهها ! تو ه يشه مسافر بودي! تو سفري در پيش داري! ـ عزيزم

حاال هم بايد ! ترا به آن سوي كوه بردند و از آن سوي كوه به اين سو آمدي

ي چه ! آه! و خوبست كه ترا هجرت خانم بنامم! سفري تازه در پيش ب ي 

  
سيدم كه اسم تو چيست پس از اين ه ه سالها ! ح اقتر ؟!هرگز از تو ني   

تو با خداداد در آن دره فرود آئيد و نسل  از خود پدپد آوريد ه انطور كه جد 

اين . و نصف دنيا را مطيع خود كنيد! اعالي ما آدمك و پوپك پديد آوردند

فرزند خندان و مادرش هم با اين ارباپ   كه داريم و هر گاه مشكل  است 

سد ه م در اين سوي دنيا نسل دي ري پديد خواهند آورد تا ت ام  بدادشان مي 

  را تحت
ت دن شوش و ت دن عون را فرزندان من بايد . الشعاع قرار دهند هستر

از نام خود كنند طالها و جواهرات دنيا را با ت ام  گاوان و ميشها و اسبان و 

  را براي ه ه بن
ت ام  ! ويسندمهروبان را بايد از آن خود كنند و شنوشت نويت 

ما و افسانه آدمك و پوپك   ها را بايد از يادها برد و ه ه جا بايد از افسانه افسانه

.و داش ابرام سخن گفت  

:هجرت خانم با ناز و افاده و گرفير  دست ابرام مي ويد  

  تلف ميشيم؟! جون ـ اپ   
 
  گرسنگ

 
آخه تو اين دره تو اين كوير ما كه ار تشنگ  

م  ي نازم من حساب ه ه رو كردم اونجا يه  نه سياه سوختهـ نه عزيزم نه ت ي  

سازم و  من م   اي است كه آب گوارا داره تازه يك خونه هم باسم ارباب، چش ه
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  تو رو ميدم تا بيان اينجا اتراق كنند 
 
خودم و لویط  و ه ه به كاروانها نشوپ

(ج الت آخر با ريتم و ك دي است)  

!!!ند كردآخه ب و با من چيكار خواه! ـ با من  

سواراي شاهسوند ! مرداي قد بلند ميان! صيغه شون بشو! ـ عزيزم صيغه

! تو فكر نسل ون نباش! ه ه را جواب بده! مرداي اونور مرداي اينور! ميان

ن   كه دنيارو مي ي 
ی
  كه رنگ و وارگند! نسلهاپ

ی
شهر !!! از ه ه رن ند! نسلهاپ

اما ه شون رو به حساب نسل من بذار!!! فرن ند  

جون به حساب نسل تو يا نسل آدمك؟ اپ   : جرت خانمه  

حاال منم با  !!! حاال منم با تبارم! حاال منم با يارم! داش ابرام گور باباي آدمك

!راه منه رسم منه! آئي   منه! نسل اگه هس نسل منه! كويرم  

:هجرت با بشكن و رقص ميخواند  

ي  بچه! ي عالم اينه قصه! دنيا بكام مايه! ـ پس با اين حساب دنيا به كام مايه

!رهي  اينو و اونه! من خدامه  

: برد ميخواند داش ابرام در حاليكه عصاي خود را باالي شش م    

اونور دنيا خندون با مادري پريشون برام آورده ! دنيا بكام مايه! ـ دنيا بكام مايه

  صيغه! حيوون گاوميش و مرغ بريون
ی
  بانوي شهر ماپ

ی
 ي عالم اينور دنيا توپ

  
  ! ميس 

!نرخ ماها گرونه مثل سوهان ق  ه! بپا كه از ارزون نس   

؟: هجرت خانم چ   چ    

!ـ گز اصفهون  

!چ   چ   : هجرت خانم  

!ـ ق رص كاشون  

؟: هجرت خانم چ   چ    

!ـ ال اس آفريقا، طالهاي آمريكا  

؟: هجرت خانم چ   چ    
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هامون  ـ چ   چ   نداره دارم از فردا ميگم كه ه ه اينا از ما و بچه: داش ابرام

از خندون با اون ماااااااادري كه داره مط ئنم اما ن يدونم تو چ   از آب !!! ميشه

 درخواه  اومد؟

صحنه تاريك ميشود و داش ابرام در كنار ساري و خندان است و با هم 

قصند :ميخوانند و مي   

!!!دنيا بكام مايه! اونور دنيا اونه اينور دنيا بكام مايه  

داش ابرام شاه مايه! ههر گ  ن يدونه خوب بدون  

از بدست من و مايه ه ه ي دنيا طاليه طالي شهر شي   

 تو هر شهر و دياري داش ابرام پادشاهه

 داش ابرام پادشاهه خودش شاه شاهانه

 از اونجا تا به اينجا دلم فاصله داره

هارو رها كن بيا مارو نيگا كن فاصله  

!!!دنيا بكام مايه! يهدنيا بكام ما! اونور دنيا اونه اينور دنيا مائيم  

!افتد صحنه آرام آرام تاريك ميشود و پرده م    

  از فرزندان داش ابرام شگرم گفت و 
اكت پرده باال رفته و ج اعتر پس از آنير

هستند و با دكور و لباسهاي جديد ن ايان است كه سالها از دوران داش ابرام  

 گذشته است

  دارد
ی
 نشست حالت شي و شوراپ

اگر داش ابرام در !!! اي بجوئيم براي نجات قوم ان بايد چاره: مرد ريش سفيد

  چند روز اسي  باشند چه 
ميان ما ميبود هرگز اجازه ن يداد كه مردم ان حتر

  و اسي  مرص باشند و ما كاري 
 
رسد به اين كه ساليان سال فرزندان ان زنداپ

.حل  پيدا كنيم اهايم تا ر  نكنيم اين جلسه شي را پس از سالها براي تشكيل داده  
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ان زيبي ان را ب ونه: مرد جوان اي وارد  من پيشنهاد ميكنم كه يگ  از دخير

حرمرساي فرعون كنيم ه انطور كه با شاه پرس كرديم و آسير را در آغوشش 

...فرستاديم و او مردمان ان را از بابل نجات داد  

را آنها به زنان زي! هرگز با مرصيان ن يتوان چنان كرد! نه! مرد ريش سفيد نه

  دارند و ورود يك دخير رعنا از ما به 
  با ما كينه تاريخ 

ی
خود وفادارند و از سوپ

.ميان آنها كار دشواري است  

اين فرمانده سپاهشان كه از جن هاي بسياري ! يافتم! آهان  :مرد جوان دوم

وزمند م   !آيد پي   

بسيار خوب با او چه ميتوان كرد؟  :مرد ريش سفيد دوم  

طلت   است ميتوانيم به او وعده  او انسان جاه!!! خيل  كارها: جوان مرد 

پادشاه  بر فرزندان داش ابرام را بدهيم و او فريفته خواهد شد و بياري ما 

!خواهد آمد  

او هر گز عظ ت و شكوه و ت دن مرص را رها نخواهد  ! نه! مرد ريش سفيد نه

.كرد تا پادشاه  مردم  پابرهنه را بپذيرد  

  دي ر! آهان: وانمرد ج
ر
ان ما بوده است بايد ! سيساپ   از ميان اسي 

 
دايه او زپ

از او بخواهيم كه به موشه ب ويد كه فرعون او را از آب گرفته و در اصل او از 

!!!تبار ماست و بايد به ما ك ك كند  

آري اين فكر خوپ   است من هم به او كم  ساحري آموختم و : مرد ريش سفيد

!!!را هم به او پيشكش خواهم كرددو دخير زيبايم   

  و آنها : مرد جوان
وع كت  انت ش    است و خوبست كه از دخير

ی
فكر بسيار نيكوپ

!را ش راه او قرار ده    

  كار تونل زير آپ   به كجا رسيد؟! آري چني   خواهيم كرد: مرد ريش سفيد
راستر  

ر تونل به تا موشه را از خود و با خود كنيم، كا! رو به ات ام است: مرد جوان

!پايان خواهد رسيد  
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اي خواهد شد از پادشاه   آن هم معجزه! بسيار نيكوست: مرد ريش سفيد

!!!موشه  

عزت خداي را عزوجل كه ه واره مهر و ناز و ! آري بسيار نيكوست: مرد جوان

وزي بر مرصيان، ما تاريــــخ و پود و ريشه آنها  رح تش شامل ما گشته و پس از پي 

و  ... سست و ه ه جا نام داش ابرام را بر خواهيم افراشترا از هم خواهيم گ

...كفشهاي آنها را به پا خواهيم ن ود و ت ام  آنها را پا برهنه خواهيم كرد  

ود و مي ويد  مرد جوان لحظه :اي به فكر مي   

  اگر فرعون آن مارهاي خوش خط و خالش را به جان موشه : مرد جوان
راستر

 انداخت چه كنيم؟

آن بازي را خود ما به !!! كلك  بسيار ساده است!!! مارها: يدمرد ريش سف

و به موشه باالتر از آن را خواهيم آموخت تا روي دست ! ايم فرعونيان ياد داده

.آنها بلند شوند  

  خواهد بود و ه ه مارهايشان را خواهد خورد
ی
!!!مار موشه اژدهاپ  

باشيم كه اگر حيله  هاي دي ري را هم در نظر داشته بايد برنامه: مرد جوان

...اژدها كارگر نيفتاد، كوشه برتريــهاي دي ري هم داشته باشد  

ت ام  نوكران و خدمت ذاران و پرستاران فرعونيان از ما هستند : مرد ريش سفيد

و با اين نفوذي كه توسط ياران خود در تار و پود شهر و كاخ فرعون داريم ده 

نگ برايش برنامه يم و ريزي ميكنيم و هر ي ني  ك كارگر نيفتاد دي ري را بكار مي ي 

.خواهيم گفت كه اينها ه ه نفرين موشه و قدرت خداوند ماست  

ـ با مس وم ن ودن آب آشاميدند فرعونيان اولي   نشانه خشم خداي ان را به 

.آنها نشان خواهيم داد  

 باراندن بر فراز كاخ فرعون ت ام  خويشان و سپاهيانش را 
ـ با باران خوني  

.اهيم ترساندخو   
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ان آنها را خواهيم     آنها گوسپندان و گاوان و شير
ـ با مس وم ن ودن ت ام  مواش 

.كشت  

ـ از تفاله گچ و زغال چون لویط  باروت خواهيم ساخت و كاخ فرعون را به  

.آتش خواهيم كشيد  

ها فرزندانشان را خواهيم   آموزان در مدرسه ـ با مس وم ن ودن غذاهاي دانش

.كشت  

هاي كاخ و شهر پنهان  هاي بد بو و فاسد مرغان مرده را در سوراخ سومبه ـ الشه

خواهيم ن ود تا مورها و م سها و ملخها روانه شهر و كاخ شوند و فرعونيان را 

.عذاب دهند  

و آخرين ع ليات ما، پيش از آن كه از اين شزمي   خارج شويم بايد كه شبانه 

ح له كنيم و ه ه فرزندان بزرگشان را ش به خانه ت ام  مردم  كه از ما نيستند 

يم تا از سپاه فرعون بكاهيم و البته در ني روز آخرين روز بايد هر كس از  بي 

كت در يك عروش   ه سايه خود طال و نقره و جواهراتش را به بهانه ش 

  اين شزمي   را ترك كنيم
 
د تا با ثروت بزرگ .بعاريت ب ي   

 ران چ ونه خواهيم توانست خودي را از اما براي ش بريدن دي: مرد جوان

 بيگانه باز شناسيم؟

اي بايد كه گوسپندي  شام آخر، هر خانه! بسيار ساده و آسان  :مرد ريش سفيد

د و خون آن را بر ش در خانه خود ب الد تا هنگام ح له هاي  خانه! را ش بي 

ورد تا براي خودي از بيگانه باز شناخته شود و گوسپند را بايد بريان كرد و خ

  داشته باشيم
 
.فرار قوت كاف  

  است: مرد جوان
ی
نگاه  نيكوپ با آزادي مردم ان يكبار دي ر فرزندان آدمك ! ني 

  را بدست خواهند آورد
 
.و داش ابرام قدرت بزرگ  

!قدرت، ثروت و ذكاوت عالم از ماست: مرد ريش سفيد  



 !زار زار گريه ميکرد !خدا را در خواب ديدم    ها ونمایشنامه افسانه افسانه        "اوش اوستاسي" 

 26 

ابرام و داود و ايم و از زمان آدمك تا داش  چون ما ه يشه ه راه و ه بسته

  و حساب شده كار كرده
.ايم سلي ه و تا به امروز زير زميت   

:زنان با خود ميخواند كه خوشحال و خندان است بشكن: مرد جوان  

اينور ! اونور دنيا گريون با آدماي پريشون! دنيا به كام مايه! ـ دنيا به كام مايه

!...با دسته دسته گاو بريون! دنيا خندون  

:و مرد پر ميشود و ه ه هم صدا ميخوانندصحنه از زن   

!ساالر سودا مائيم! ـ امروز و فردا مائيم  

!فرمون و فرعون مائيم! ـ طال و نقره مائيم  

اق و شحاليم ه يشه سوار كاريم با يچه !هاي داش ابرام قي   

!خواب ب ونه بيدارش ميكنيم! كس  چپ بره راستش ميكنيم  

!ميشههر گ  كه با ما باشه شاه و وزير   

!هر گ  با ما نباشه خشت خونش خراب ميشه  

!بال مياد از آس ون  

!امپو مياد عروس كشون  

  
  و اسي  ميس 

 
! زندوپ  

  
!محروم از زنت ميس   

  
! اگه تو با ما نباش   

  
  ! هيچ ميس 

!پاك ميس   

  
  قطار ميس 

 
!قربوپ  

!اينور دنيا مائيم! اونور دنيا اونه  

!دنيا بكام مايه! دنيا بكام مايه  

!ن يدونه خوب بدونههر گ    

!داش ابرام شاه مايه  

ي دنيا طاليه ه ه  
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از بدست من و مايه  طالي شهر شي 

 تو هر شهر و دياري داش ابرام پادشاهه

 داش ابرام پادشاهه خودش شاه شهانه

 ه چنانكه ه ه شگرم خواندن و رقصيدن هستند

 م   صحنه كم
.آيد كم كم نور و تاريك ميشود و پرده پائي    

هاست ادامه داشته و خواهد  نان كه اين افسانه كه افسانه، افسانهه چ... 

:ن ايشنامه ما هم ادامه خواهد داشت... داشت  

 

 خدا را در خواب ديدم

!كه زار زار گريه ميكرد  

 

پاریس 7995سال بهار   
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دم يخدا را درخواب د
 کرديه ميزار زار گر 

 

 

که کتاب   يدر کنار آن، و مرد ياست و کتابخانه ا  و صندل  ي   در صحنه م

 و ي  ار متحيخواند بسيداست که از آنچه ميخواند و پيدر دست دارد و م

   يصدا. متعجب است 
 
 :ديگو   اد م  يد که با فر يآ م   زپ

 

 .ا بخوابين چراغ را خاموش کن ب ه او يزم بسه ديعز : زن 

 .کنم  س داد نزن ، دارم مطالعه م  يه: مرد

 بخوابم؟ يو شبها نذار  يمنو عذاب بد يخوايم ، تا گ   يچه مطالعه ا: زن 

  يبهت م چه عذاپ   : مرد 
ر
نجا تو سالن ، اصال نه ي، منم ا دم، تو تو اطاق خودپ

پس جارو جنجالت ورق زدن کتاب ،  يد نه صدايآ اطاق م   ينور چراغ تو 

 ه؟يچ يبرا

اد يه دوباره زن فر يپس از چند ثان. دهديسکوت و مرد به خواندن ادامه م مم  

 :ندي   م

  يبيخه ن آ: زن 
، اخه بسه يخته از بس که کتاب خوانديه ه اون موهات ر  ت 

 .ا بخوابي ه پاشو بيد

کنه يکنه ، فکر ميس خي  ميه پلين ه سايداد نکن ، باز ايگفتم داد و ب: مرد 

 .ميني    ه ميم تو ش و کول ه ديدعوامون شده و دار 

اد ي ر زن فر يه سکوت ، بار ديدهد، چند ثان مرد خواندن کتاب را ادامه م  

ند  :مي  
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ا يش مار؟ پاشو ب يبر  يخوا صبح شد ، م ه فردا نم   آخه مرد حساپ   : زن 

 .بخواب

 :دي و يده و مضطرب است ، مياد ه رسش از جا پر يمرد که با فر 

 ه جار و يش مار ، د يبر  يخوايخوام برم ش مار ، تو که ن  خب من م  : مرد 

 ه؟يچ يجنجالت برا

  يزم، آخه ن يتوست عز  يبرا: زن 
 و ه   خوام هنگام روز ش مارت خسته بس 

 .اديخوابت ب

 سوزه؟يبنده م يعجب پس دل خانم برا: مرد 

 .چه جور هم: زن 

 .ده به موش  ي، رس شير ن وندهي ه بيدو صفحه د گ  ي: مرد

 ؟ده به موش  يرس!  چ   : زن 

کشد و يم يازه اي، و مرد کتاب را ت ام کرده، خ ...چند لحظه سکوت 

 .ودي  رختخواب م يند و به سو ي   نه ميش را به سيمشتها

  يشود و موز يک ميصحنه تار 
ی
 .شوديقه پخش ميک دقي يبرا ک الالپ

  يپس از پا
ی
 ...خوانديم ، خروش  ...، چند لحظه سکوت  ان الالپ

 .شهير ميصبحونتو بخور که مارت د. زم بلند شو يعز : زن  

د، ي   يخوانده است را در دست ميکه شوهرش م  د و کتاپ   يآي مي   زن به طرف م

 .ديآيزن م ي لحظه مرد هم به سو ي   در ه 

 .زمي عز ي  صبح به خ: مرد 

 شب؟ي ، چت بود دي  صبح به خ: زن 

 .خوندميکتاب مم نبود ،  يي   زم، چيعز  خ   يه: مرد 

گم، يشب ميه دي، اما من از گر يخونديرو م!" افسانه افسانه ها" دونم يم: زن 

 ؟يکرديه مير گخواب   يتو 

 .هيچطور؟ گر : مرد
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 .کنديفکر م مرد مم  

  يآهان  راست م: مرد 
 
 .کردميه ميخواب گر  يمن تو  يدي، تو فه گ

 ؟يديبود؟ خواب بد د زم، چ   يآره عز : زن 

 دم؟يدا را خواب دنه بابا ، خ: مرد 

 اد؟يخواب تو ب يه که تو ي؟ م ه خدا چه جور يديچطور خدا را خواب د: زن 

 . ازش خوشم اومد ل  يهم بود، خ خوپ    يحاال که اومد، عجب خدا: مرد

 چطور؟: زن 

  يآخه ن : مرد
 
  يدر چه ه دوپ

 .اومد بتر

 ؟يديبتش را هم ديم ه ه: زن 

 .با و خوشگليک جوان ز يزم ، يآره عز : مرد

 د؟ي ه صحبت هم کرديبا ه د! خب : زن 

 يآخه تو . ه کردم يم ، منهم گر يزم، چون با هم صحبت کرديآره عز :مرد

م نشسته و يتي ين بچه هايب و تنها مثل ايغر  يدم که خدا گوشه ايخواب د

کنه، اولش فکر کردم که از فرط يزانوهاش رو در بغل گرفته و داره هق هق م

ن چرخ و يبا خودم گفتم که ا. خنده يش ماها مير داره به  يو شاد خوشحال  

ن شلم شوروا را درست کرده ، ين مردمان را خلق کرده و ايده و ايفلک را آفر 

که   ينجور ياما من با خودم گفتم ه . ش ه ه ما بخندهيحق هم داره که به ر 

زن يي  جلو که رفتم فکر کردم االن چند تا مامور م... د، اونهم خدا،يشه خندين 

 رفتم ي    پاورچي    پاورچي   ه چ. ک بشميه بهش نزدکم و اجازه نخواهند داد  رو 

مثل  يدم وايدم جلوش ، ديمزاحم نشد تا رس نبود و کس   يچ خي  يجلو اما ه

آب ج ع شده است و  ، از اشکش مل  ه جلوش وا کرده باشند  ک چشينکه يا

. ت شوم ين فداخدا جا: جلوش زانو زدم و گفتم . کنديه ميخدا داره زار زار گر 

  يه مي ه چرا گر يه؟ تو ديه از چه قرار يان چيه؟ جر يچ. درود بر تو
 ؟کت 



 !زار زار گريه ميکرد !خدا را در خواب ديدم    ها ونمایشنامه افسانه افسانه        "اوش اوستاسي" 

 31 

با و مهربان، دلربا، معصوم، ي، مثل ماه، ز يبلند کرد ، چه چهره ا شش رو مم  

 .دم دلم باغ باغ وا شديتا صورت بهير از ماهش را د

 ه نکنم چه کنم؟ياگه گر : بهم گفت

  يه ميرا گر خدا جان تو چ هگفتم آخ: مرد
  کت 

 
  ؟ تو که خداوند بزرگ

ی
، ، تواناپ

 ... و  م  ي، عظ، قاسم  ي، قادر ي، مکار يجبار 

 ين حرفهاين هم از تو، با ايا ، ايب: ه اش باالتر رفت و گفت يگر   يناگهان صدا

ه نکنم پس چه کنم؟ تو م ر االن اون کتاب رو ياونها ، اگر من گر  يتو و با مارها

 ؟   يخوندين 

 کتاب رو؟کدوم    :مرد

 ؟يکه هنگام خواندن ، ده بار با زنت دعوا کرد  ه ون کتاپ   : خدا

  يشنامه را مي ن اي   آهان چرا، ه  :مرد
 
 ؟ افسانه افسانه هاگ

روز تا به امروز با من چه کرده يخ از ديــــدر تار  يديگم، نديآره ه ونو م: خدا 

ه نساخته اند ، اد من چه خانه ها کي، به اند؟ به نام من چه مارها که نکرده اند 

  يبيازمند خانه و معبدم؟ ن ينگاه کن مرا، من محتاج و ن
خ با من چه  يــــدر تار  ت 

 کرده اند؟

  يآره خدا جان راست م: مرد
 
کنند، پس ي، چه ها که به نام تو نکرده اند و ن  گ

 ".افسانه افسانه ها"ن ين طرف درست نوشته ، ايا

من و از  ياست از دردها يذره ا يکه تو خوانده اي، هنوز اونهائيوا يا: خدا 

 ...مردم به نام من يله هاين ها و حي  ن

  ينها رو تکذينداره ، ه ه ا ين که مار يخب خدا جون ا: مرد 
 
اپ   ب کن، سخي 

 .کن و مردم را روشن کن

، يا ، ينه ه اقتدار و شوکت و عظ ت و برو بي؟ من با ايچه جور : خدا  ک مني 

  يز يتلو  کيو، يک راديک بلند گو، يک روزنامه، ي
ک فاکس ندارم که ي ون و حتر

 تا گ  . ديمن بردار  يبابا بسه ، دست از ش موفرفر : م ين شارالتانها ب و يبه ا
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   چاره که ت ام  يمن ب يد برايخواهيم
د و يانه بساز خاز آن من است ،  هستر

وان را به نام من و يد آدم و حيخواهيم د؟ تا گ  يدور آن ب رد يچون خر عصار 

د و به نام من از يا را بچاپيد دنيخواهيم د و تا گ  يمن قتل عام کن يارض يبرا

  يو تازه م ر ن ... د؟ يان ماخها و مناره ها بساز ينوايرنج ب
 
من که خودم  دوپ

و ن هبان  ندارم هر چه معبد و خانه به نام منه ، متول   يندارم ، خانه ا يمعبد

ها و يخودم بشوم ، متول ينه هااز خا گ  يهم بخواهم وارد  داره ، تازه اگر شت   

بون ، يخالصه من مني  ، روزنامه ، مجله ، تر . ن هبانها مرا راه نخواهند داد 

 ي   ا مردم حرف بزنم ، تازه اگر هم با ه ون ندارم که بتوانم بيز يو و تلو يراد

  يچهره و ق
 
ان و ن هبانان معبدها و خانه يبزنم ه ان متول افه ظاهر شوم و حرف

احبان مطبوعات و رسانه ها مرا خواهند کشت و خواهند گفت من و ص يها

 .دروغ و و مافر و ملحدم

  يواقعا راست م: مرد 
 

   گ
، وضع تو را  ي کردي  گ  يا خدا جون ، عجب بدبختر

 .کنديه ميه اش را از ش گرفته زار زار گر ي، خدا گر خراب کرده اند  ل  يهم خ

 کنم؟يه ميکه من چرا زار زار گر   يديحاال فه : خدا 

بغضم را شکستم و دست ! م گرفته بود يمن هم که بغض در گلو ! زميآره عز 

وع کردم با او به گر   :و بهش گفتم! ه کردن يدر گردن خدا انداخته و ش 

  
 
و چه  يف و بخشنده اي، لط خدا جان قربانت بروم ، تو چه خوب و مهرباپ

 .ه کنميتو گر  يخوب است که من هم برا
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 خواب دوم 

 

 به چوگان قضا همچون گورفته  يا
 چ مگويو و هت  خور و راست ميچپ م

 کانکس که او را فکنده اندر اک و پو
 او داند و او داند و او 
 (ام يخ)                        

 

 !دنيخواب يبرا هوش  

 

  يک رنگ و وارنگ ديس ، هزار و يپار  يباين شهر ز يهر چند در ا
 
و  دپ

م يشه در حال مار و تالش هستيه ه ماها ک يوجود دارد اما برا جالت   

روز  يبرا يم و نه برنامه ايدار  و نه خواب و خوراک درست و حساپ   

حاال . ميبخواب م تا مم  يهست ل  يک روز تعطي ر ، فقط به فکر يد

ار ، شب تا صبح ين ديم اي ر از ه وطنان مقيد يار يم که بسيب ذر 

اها که مرتب در حال م ياما برا! دارند و بامدادان تا شب در خواب يب

   يم روزهايتالش هست
 
احت است به  ين بهانه برايبهير  آسودگ اسير

  يژه تعطيو 
ر
  يکه در ه سا  الپ

 
ها يچون فرن . کشنبه باشديشنبه و  گ

افتد يا دوشنبه بيشان ج عه يالت رس يشه دوست دارند که تعطيه 

را به آخر هفته اضافه کنند و سه چهار روز به   ل  ين روز تعطيتا ا

  . گردش بروند 
م از يکنيکشنبه ها را هم مار ميشنبه و  اما ماها که حتر

م و به قول يکنياستفاده م يدن بامداديخواب يبرا ل  يتعط ين روزهايا

  
ی
م و تازه وقت هم مم يخواب دار  يکرس   شه مل  ي، ما ه  ير يکو   داپ
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سحر ساعت دو ، سه  يشبها که چه عرض کنم ، دمدمه ها. م يآور يم

  يخوابيمداد ما چهار باي
 
ساعت هشت  م و با عجله ، و دست پاچگ

حاال خوبه که . م يروزانه را آغاز کن يم تا مارهايشو يدار ميبامداد ب

دار يست و هر روز دخير خوشگل ان را بيمادر بچه ، معلم و مارمند ن

پوشاند و او را به مدرسه ي مي   دهد ، لباس تر و ت يکند ، صبحانه ميم

د، ب ذر يم ن دخير خانم يدن ما هم به فرمان ايباس پوشم که ليي 

  است، از 
 
کرد ، يه انتخاب مي  ما هم لباس ، کراوات و غ يبرا دو سالك

  ي. خودش  يچه رسد به لباسها
 
 ل  يد که تازه خيايخودم م ادم از بچگ

  يداشت پدر و مادر دمکرات ، مهربان و خوپ   
 
 م اما فقط از دوازده سالك

اما بچه . م ي ان را انتخاب کنيلباسها م خودمان رنگ و مدليتوانست

 .کننديپدر و مادرشان لباس انتخاب م ين دوره و زمانه ، برايا يها

  ي فتم ، آخ که چه کيل ميتعط يروزها ياز خواب بامداد يبار 
دارد   ف 

اب ببخشيک پيا چهار بامداد يکه ش ا ساعت سه  ک ي! د ياله ش 

چند ساعت آسوده  د تا يد و به رختخواب برو ياله ماست بخور يپ

یط  . د يبخواب
ش ا را پس از چند ساعت با داد و  که کس    البته به ش 

م ، آلبالو يد تا کفش و ماله بخر يم خر يپاشو برو " دار نکند ، کهياد بيفر 

 خوپ    يهاي   است و مارشه ها چ ل  يم ، امروز روز تعطيالس بخر يو گ

ل انار هم دارد م ، فصيدارند ، هندوانه آمده و ما هنوز نوبر نکرده ا

  ... ميانار نخورد ک شکم درست و حساپ   يشود و ما يت ام م
 وقتر

خورد و ين  و کس   يخر يالس ميلو انار و هندوانه و گيو چند ک يو ي  م

وه ين ه ه ميا: " ند که ي   اد ميخانم داد و فر !  ندد يوه ها ميفردا م

 !"خت تو زباله دان يد ر يشه و بايکه خراب م  يديچرا خر 

  ي در بي  تاخ اگر مم  
به  ش  ي  د خانه مي، ناگهان از خر  دار شدن بکت 

، مينيبيم ، رنگ آفتاب را ن ين هم شد خونه که ما دار يا: " خود خانه 
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درست و  ک تختخوابيهم سوارند ،  ينطور رو يچ دانها ه 

خانه بزرگ و سالن غذا خور   ان هم  يخچالهايم ، يندار  حساپ    يآشي  

ست ، يما سه نفر ن يخچال که جواب و يتا ن سه چهار يکه مم است، ا

م ، تازه ين بخر يخچال ماتر يمثل  يزر سه مير يخچال فر يک يد يبا

خانه و اتاق خوابش را عوض کرده و ما يفرانسواز هم رفته است ل آشي  

خونه ماظم آقا را نگاه کن چقدر بزرگ ... م يبکن يک فکر يد يهم با

شان  شه هم خونهي سگ هم دارند منقل کباب هم دارند ه! است 

!  يخر يک خانه بزرگ خارج از شهر مي يو ي  م!... پر از مه ان است

هر دور شن ه ه از يا! ن هم شد خونه يکه ا  يهر روز با خانم دعوا دار 

   يرفت و آمد من به فروشگاهها! است 
ر
ت يالفا يو فنک و گالر  دارپ

ن يس از ايک قلک هم داشته باشه تو خود پار يآدم ! سخت شده 

هينگ پنگ و پارکي پي   انه بزرگ و استخر و مخ  ! ...ن ش بهير

باز جنگ ! کوچکير   و مم   يي   يس خانه ميو در پار  يو ي  فردا م! خب 

ع ه ! م يشه مه ون دعوت کنيکه و ن ين خونه کوچيا" و دعوا که 

اد يز بياد آقا ع و از تي  ياز بي  اد خاله جان از شيخواد از مشهد بيجان م

  ين خونه ازشون پذيو اشه تيم ه م... 
ی
    راپ

 "؟ کت 

ها و آسوده يليد که انسان بتواند از تعطيآيش ميمم پ  ل  يخالصه خ

د و برا دن درست و حساپ   يروزها بهره خواب چند ساعت هم که  يبي 

 .شده آسوده بخوابد

 خانه گذر کردم دوشيرسمست به م

  يد يت  پ
 بر دوش دم مست و سبوئ 

م ندار    ؟ت  پ يا يگفتم زخدا رسر

 !نوش خموش گفتا کرم از خداست م  

 (ام يخ)                                      
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 در آغوش خداوند بزرگ

    ل  يتعط ي روزهاي   از ه  گ  ي... 
 
ش خواب يدر آرامش و آسا که ه گ

زود  ل  يم آشنا بود و خيصحنه و دکور خواب برا. دميد م، خواپ   يبود

را  م  يک خواب قدينباله  بار دارم دي   نخست ياحساس کردم که برا

 .نميبيم

سير  را يک دوران گر يان يدر آغوشم بود و هر دو ، پا کس  " 

ه را آغاز کرده بود از جا يش از من گر يکه پ  آن کس  . مي ذرانديم

  يبرخاست و اشکها
 :بر شانه من نهاد و گفت ش را پاک کرد و دستر

 ."بلند شو! بلند شو" 

  من مشغول مار خودم بودم و به او ا
ی
اد  ين بار با فر ينکردم ، ا عتناپ

 :گفت 

 . "ميبکن يک مار جديد ياوستا ، پاشو با"  -

 :کردم و گفتم   من مات و مبهوت به او نگاه

 خداوند توانا ، قربان آن قد و قامتت بشوم ، من حسن عباش   -

  يم ميق و دوست هستيرف ل  يهستم ، تازه اگر با هم خ
 
   تواپ

ی
 ب وپ

 ."حسن

   يرا در هم کرده بود و انگار ش يخداوند که اخ ها
 
شده بود به  عصباپ

 :فتگزده و   يزور لبخند

ن ياهن و اي  د آن پيخر  يستم ، چطور برايتو ن يم ر من خدا"  -

  يشلوار به حرف بچه چهارساله ات گوش م
خواهم تو ي، من م کت 

 ."ي   را اوستا بنامم، ه 
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از است ، هر چند من  ار خوپ   ي، حسن هم نام بس خداوند گرام  "  -

   يشانسها
 و هزاران شير و دهها ي   ندارم که صدها کن امام حست 

ن نام عادت کرده ام و اگر يه داشته باشم، اما به اي  خانه و غ

 ر از ع رم را يد چهل سال ديبخواهم به اوستا هم عادت کنم با

  يليآن ب ذارم ، تازه خ يرو 
شده  ها فکر خواهند کرد که من زرتشتر

 ."ام

 :طع کرد و گفت خداوند حرف مرا ق

  ي نام ميي  ق به تغيچطور مردم را تشو "  -
 ي   اما خودت چن کت 

  ين 
   کت 

ی
   ؟ از سوپ

   تو خودت م ر بارها ننوشتر
که اوستا   و ن فتر

کنند که ترا به آن يخود ميش از زرتشت وجود داشته ، بيپ

  يبچسبانند، تو رف
 "، والسالم  ق خود من هستر

  يآنوقت م،  ي ذار يتو خودت مرا اوستا نام م"  -
ی
والسالم، پس   وپ

 ."انيوالسالم ب و پا يبه جا

 :دي و يند و از ته دل مي   م يجد ين بار لبخنديخداوند ا

  يآره با ا"  -
 
  يد ايبا راپ

 
 ."هم بلد باشد حرف زد هر چند عرپ    راپ

  يک خ يخداوند 
 
چرخد يکشد ، دوبار دور خودش ميم ازه بزرگ

ک يکند ، به من نزديش را گره ميش را باز ن وده ، مشتهايدستها

با ک بود از ترس زهره ترک شوم، که خداوند يشود ، و من هم نزديم

به شانه  و آرام   به نرم   يحرفه ا يگره کرده مانند بوکسورها  يمشتها

  ي   م ميها
 
  وکه گ  ند، زدپ

ی
کند و دو سه بار به هوا يفرزندش را نوازش م پ

د و ميم  :دي و يي 

داز يانم ، بيا جلو ببيار خوب ، بيبس"  - م ، آماده يد به اصل مار بي 

  
 "؟هستر

- "  
 
 "دارد که اصل مار چه باشد؟ بستگ
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 چه  ي   زم يمن ، م ر ن فتم که در رو  يبرا يجسير  چاره ا"  -

  
ی
 ."ميبجوئ يد چاره ايکنند ، بايبه نام من کرده و م مارهاپ

چطور شد پس از گذشت قرنها و هزاره ها به فکر  خداوند گرام   -

 "؟ين مسئله افتاديا

  يا"  -
 ."ي، و چه فکر بکر  ن فکر را تو در ذهن من انداختر

 "م؟ياز کجا آغاز کن"  -

  يبون ، تو بايک تر ياز "  -
 يبرا گاه  يبون و پايک تر يتا  د مرا م ک کت 

 ."م داشته باشميامهايرساندن پ

 

  نيمتفکرند در مذهب و د قوم  

 ي   قيبه گمان افتاده در راه  جمع  

   ي   د زکميدر آ ئ   ناگاه مناد

ان راه نه آنست و نه ايب يکا  نيختر

 (ام يخ)                                     

 

 امي  يپ 521000نظر خدا در باره 

ست و چهار هزار نفر يامي  به آن صد و بيک پي خواه  ياگر باز م"  -

  
 !"را خط بکش گ  ي، دور من  اضافه کت 

 :ار کفت يت و خشم بسيخداوند با عصبان

ن ارقام را از  يست و چهار هزار نفر ؟ ايام صد و ب؟ کديامي  يچه پ"  -

 "؟يکجا آورد

نها را يو خودت ا ياست که خودت درست کرد ن رقم  يا"  -

 "؟يفرستاد
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 به چ    ي؟ و برا ؟ با چ   را فرستادم ؟ گ   کجا من کس  "  -
ً
؟ اصال

نش يند اولي و ينها ميا! امي  يپ 521000د ؟ يآيعقل م ر جور در م

  يس يش در صحرايسال پبوده و شش هزار « آدم»
 
کرده يم نا زندگ

له خودش را يقب ين روساياز ا گ  ياست اگر هر پنجاه سال هم 

 210شود يسال م 21ا هر ينفر ،  520شود يده باشد، ميامي  ناميپ

س ج هور يک بار رئيو فوقش اگر مثل فرانسه هر هفت سال ! نفر

ادشان به تعد! تازه ! شوديدوبار انتخاب نشود که م بکارند و کس  

از   521000ن رقم يدانم ايحاال من ن ! ديتا هم نخواهد رس 900

 !"کجا درآمده است

ر ه ه  يز  يم ، اما تو دار يشه ب ذر يم 521000حاال از رقم "  -

  ي   انجام داده ات م يمارها
 
؟ درست است که من نوشته بودم پ

گذشته مال   يدن رو ين خط کشيشه ، اما ايدر اند ياجتهاد نوپرداز 

د از  يمهاست، نه مال خداوند بزرگ ، خداوند بزرگ که نباما آد

  يش پشيکرده ها
تو که مهندس بازرگان . بکند  ان باشد و آنها را نف 

  ين
خط  «به سبک پارش   يقران شوده ا» که بعد از خواندن   ستر

  يش از پنجاه سال مبارزات ديبطالن بر ب
 »: د و گفتياش کش ت 

اء فقط توجه دادن به يه بعثت انبي   دم که ان يجان تازه فه  عباش  

است و يامده اند تا به ما درس سيو آنها ن! آخرت بوده است

  «.ک بدهنديو تجارت و تکن يساخت ان ساز 

و مدرک زنده  يحاال خوبه قبل از مرگ بازرگان با او مصاحبه کرد"  -

! ن ادعاها را يکردند ايو گرنه مردم کجا باور م! ين حرفها را دار يا

من کجا ... شوديبه من که خداوند بزرگ هستم مربوط م اما آنچه

  
 ا به کس  يرا نفرستادم، آ م کس  ي و يو اظهار ندامت کردم؟ م نف 

  
 
 "انجام دادم؟؟ يمصاحبه ا ا با کس  يدادم  امضاء خاتم و نشاپ
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  يمعجزه ها" -
ی
 ."بوده که از تو داشته اند شان مثل خاتم و امضاپ

  ي" -
 "چه؟ عت 

  ي" -
 ."انجام داده اند يرق العاده اخا ينکه مارهايا عت 

 ؟ شق الق ر کرده اند "  -
ً
ا ينه به فضا فرستاده اند و يا سفيمثال

 !"چون پرنده ها پرواز ن وده اند

از بزرگواران گفته که تو با او سخن   گ  ياما ! ن مارها که نه ياز ا"  -

 ."يو ده فرمان به او داده ا يگفته ا

 "ن ماجرا بوده است؟يشاهد ا کس  "  -

 "ي  خ"  -

هزاران ! سخن ن فته ام ؟ تازه اون ده فرمان  که با کس    يديپس د -

م که شدار  يش از آن آقايسال پ ان ي و قهرمان بود در مي  دل يمحير

از ! ج بوده استيرا -انيرانيان ايچون اوستا در م –مردم مرص 

  
 
به مارش نگاه کن  ! يا ن فتنش دار يتو چکار به سخن گفير   طرف

  را سازما که قوم  
ی
   يو شبلند ن داده و به آنها آقاپ

 
اعطاء  جهاپ

 !"ن وده است

  يالبته درست م"  -
ی
د به نفس ع ل نگاه کرد نه به  يبا! خدا جون  وپ

  يچون ه ! گفته ها
  ي   ند خدا چنيه ب ذارند و ب و ياز تو ما شه وقتر

رند و يپذيمردم بهير و آسانير م! هي   خواست و غي   گفت و خدا چن

هر کس که باشد و هر عظ ت  –را انسان يز  !شونديم ميزودتر تسل

  
ر
ک ترس و لرز در دل دارد و يباز  –که در خود داشته باشد   و قدرپ

  ين
ر
ل دمان ي دلي   باشد و به ه يبرتر از خود م ازمند قدرپ

  يان و ن ايسخن و 
 
تواند آنرا ين  است و کس   ندگان تو جاوداپ

با من  ين دار تو اآل! در مورد سخن گفير  ! اما خدا جون ! براندازد

  يسخن م
ی
 "؟ يرا فردا منکر نشو  گ  ين ي، ا وپ
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 "من با تو سخن گفتم ؟ "  -

 "م؟يکني االن م ر ما با هم گفت و ن ي   بابا دستخوش ، االن، ه "  -

   يباز تو هم دار  يدي، د يديد"  -
هستم  با من که خداوندگار هستر

  
  يم شوچ 

 !"کت 

-   
 "شنود؟يد و مي و يست که مياالن ک! يا چه شوچ 

  يبيخواب م يو دار  اب ، تو در خواپ   خو  -
  يبياصل مرا که ن !  ت 

و  ت 

  يبا اصل من که گفت و ن 
 "؟کت 

ننده است يست؟ خداوند ، خداوند و آفر يچ يدار يفرق خواب و ب -

 .يدار يحاال چه در خواب باشد چه در ب! 

 :دي و يت ميخداوند بزرگ با حالت خشم و عصبان

ه ي ران گر ياز دست د ؟ منده  يمرا عذاب م يباز تو که دار "  -

  ياورم ، تو هم بر رنج من ميکنم و به تو پناه ميم
ی
 "؟افزاپ

  يبه ناچار حرف خداوند را قطع م
 
از او پوزش  کنم و با دستپاچگ

 :مي و يکنم و ميم خواه  

 .ترا به جان بچه ات مرا ببخش ، غلط کردم"  -

 :دي و يکند و ميم به جاهل   خداوند مات و مبهوت چنان نگاه عاقل  

 !"نم ، جان بچه من ، مرا چه به بچهيستا ببيوا"  -

  يه ان جوان رعنا و نازن -
  و ت ام   يت فرستادينجات برس   يکه برا  ت 

ش تو به آس ان يد و سپس پيگناهان بندگان را بر دوش خود کش

ان ي اران کر ، کور، الل و شل را شفا ميه ون که ب! آمد داد و دخير

 "کرد؟يبر لبها زنده م يمرده را با بوسه ا

  يپ را ميآهان آن جوان خوش ت -
ی
ران ش ا و يکه آمده بود به ا   وپ

 فرا گرفته ي   را ن  را گشته بود و از ج له پزشگ  ي  مرص و هند و کش 

ل که آن زمان قرنها از ي اران را در روستاها و دهات اشائيبود و ب
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  يژه بيکرد بو يدور بودند مداوا م يت دن برس  
را که گ ان   اران غس 

نسان لقب نجات دهنده  يداد و بديدند مرده اند نجات مکر يم

  
 
ان از پ    گرفت از طرف

  يعشق مرده را تو هم م دخير
 
   تواپ

، زنده کت 

خته يت نر يکه هنوز موهاي بود، زماني   ادت رفته که مار تو هم ه ي

 "؟يبود و کچل نشده بود

ده و از گذشته ن و که حرست خوردن  يمهر ورز ! خداوند مهربان"  -

  يمرا عذاب مگذشته 
با مادرش  يچطور  دهد، از پرست ب و ، راستر

ان ز يان ايو چطور شد که م يازدواج کرد  يبا رو ين ه ه دخير

  ي، فلسط، ترگ  ، روم   پارش  
  ... ، بلغاري، و ت 

صحراها   يو تو  رفتر

  
 "؟يرا به نکاح خود در آورد يم صحرا گرديتيک دخير يو  گشتر

وعيم يخداوند باز به گوشه ا سير  و يکند به زار زار گر يم خزد و ش 

 :دي و يم

م و درد دل خود را ب و  من به چه کس  "  -  يه هايم و گال يپناه بي 

 "خود را بازگو کنم؟

شوم و يک مي ان شده بودم ، به خداوند نزديمن که از کرده خود پش

دازميم دوباره به پوزشخواه    .ي 

 ت   يعجد، احساس ي   يش را پاک ن وده و مرا در آغوش ميخدا اشکها

  ي   که نخست  يانگار . دهديبه من دست م
 
ام را در آغوش    عشق زندگ

ک است  يتپد، نزديگرفته ام ، ه ان احساس را دارم ، دلم تاپ تاپ م

کند يبخوابم، اما خداوند من را رها م يکه در ه ان لحظه در آغوش و 

 :دي و يو م

  يبيحاال م"  -
   ت 

ی
ده ام و چه  ين قرون کشيا در یط   من چه عذابهاپ

  م
ی
 "که بنام من نکرده اند؟  ارهاپ
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  يا"  -
به  ش بوده که کس  ينهاياز بهير  گ  ين يتازه ا! نداره  نکه ناراحتر

 !"ساله نکاح کند؟ 9ا ي 8 يتو با دخير  يجا

-  "  
 ."ميانجام بده يک مار جديد يبس است، با شوچ 

  يامي  را باز يستم نقش پيحاض  ن گ  يباشد من  يمار هر چه جد"  -

  يي   معجزه مرا کتاب و نوشير  تع اه  کنم چه رسد که بخو 
؟  کت 

چون تا حاال صدها مقاله و دهها کتاب نوشته ام و اگر سبک 

 ." کند عاقالنه نخواهد بوديي  نوشتنم ناگهان تغ

 کتاب ن چه کتاپ    يچه معجزه ا"  -
ً
  ي ه تار ي ه شعر و ني؟ حت ا

 خ 

  يآن جوان چهل ساله را م
ی
   که قوم     وپ

ابرهنه و جن جو پو  وحس 

اردها يليه کرد و زبان و فرهنگ مي  از جهان مت دن چ م  يبر ن را 

خ يو م د ي رساني   انسان را عوض ن وده و پرچم خود را تا اروپا ن

 "د؟ينش را در ه ه جا کوبيد

مبعوث  يامي  يکه او را به پ  يجالب است ، تو از ه ان روز  ل  يخ"  -

  يدي، ترمز سنش را هم کش ين ود
 شصت يمرد ، باال ، اما وقتر

  ين جر يا. سال داشت
 
  يچ ان چهل سالك

 ست؟ چون من هم وقتر

  
 
 ."به شم افتاد ياست ج هور يدم هوس ر يرس به چهل سالك

 

 !م خدا با مردميت اس مستق

ن را يست، اياکنون هنگام سخن گفير  از رمز و راز چهل و ارقام ن"  -

   يبرا
م به اصل مطلب، قرار بود تو مرا  يبرگرد.  ر ب ذاريد وقتر

  
  يامهايو پ م ک کت 

 
  يند از نظر تبلي و يم م را به مردم برساپ

ر
و  غاپ

  يتوشاهکار م ارتبایط  
 "؟!کت 
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نطور که از ياما ا! سپاس زارم ينکه ما را قبول دار يخدا جون از ا"  -

که تو   يد ، گ ان کنم هر جور يتوان فه يحال و احوال و گفتار تو م

   بخواه  
ی
 در ي  غ با مردم سخن ب وپ

ً
ه ان   م کن باشد، و اصال

ن، ترا ين مردم به فرمان دمانداران دي ساعت و لحظه آغاز ي   نخست

 " خواهند برد؟ي   ز باتکه تکه خواهند کرد و 

 "چطور؟"  -

که ي، در صورت يشو ي را منکر مي   آخر خدا جان تو ه ه چ -

ان پيندگان پين ا   ي   شيامي 
ی
در شاش   تو اآلن دمانها و دستگاههاپ

 ين حرفها و مارهاينداخته اند و امختلف به راه ا يجهان با نامها

 "ندي   لط ه م آنها و دستگاه تو به دمان 

کم يست و يکه شده در آستانه قرن ب  يد هر طور ياما من با -

 ."م با مردم حرف بزنميبطور مستق يکجور ي

  يچطور م"  -
ی
م، پرس و فرستاده تو ن  وپ خ يــــست اما تار يآن فرد محير

  يم حاال که ما را اوستا .  ياو را قبول دار 
 
 ب و ي   خ رانيــــپس تار  خواپ

 ."ديايکم تا جورتر در بيقرن هفتاد و 

  يآره راست م"  -
ی
  يبيم. کم بهير است يقرن هفتاد و   وپ

عادت  ت 

 ي   نها تلقينقدر گفته اند که به خود من هم ايچقدر بد است ؟ ا

 ."شده است

-  

ان در نگاه خدا کيپ  ستند؟يامي 

    ياکنون متوجه شد"  -
   خواه  يرا م که چه مار سختر

، تازه  آغاز کت 

    ل م  يمرا هم در آن دخ
ست که يامت الزم نيدن پيرسان ي؟ برا کت 
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   ي ر به آن هزار هزارها که قبول ندار يک نفر دي
ن ي؟ بهير اضافه کت 

 ."و استيک راديراه باز کردن 

 ه از ش  ه ه يکند و ديند ه ه مردم را قتل عام مي   و ميو اکتيراد"  -

 !"ميشو يخالص م

  يو يو بدون اکتيراد!  ي  نخ"  -
 
سخن گفير  که  ياست برا ک مکاپ

د، تا يد اما خودت را نخواهند ديترا خواهند شن يمردم صدا

  
 ."نديبن ا تعرض 

 ي   از ه  گ  يو توسط ين رادياست، ا له خوپ   يو عجب وسيراد"  -

  يکه خود را پ  يست وچهار هزار نفر يصد و ب
 
کرده   امي  من معرف

 "اند خلق شده است؟

 ادعاين بيا !ي  نخ"  -
ً
 "نکرد؟ يامي  يپ يچاره اصال

   يچطور؟ پس ادعا"  -
ی
 ."کرد  خداپ

 از ا"  -
ً
ند يو بهره مياز مردم که از راد يار ين ادعاها نکرد، بسياصال ي 

  
عش چين  حتر  "ست؟يدانند نام مخير

 اگر کس  !... و يراد.  است ي   معجزه ه ! خاک بر ش ش ا مردم"  -

 ."و استيه رادد ، سازنديخواهيم يامي  يپ يرا برا

    يم ر خي  ندار ! خدا جون يمار   يکجا! به "  -
سازنده  که حتر

  يد زميخورش
 "امي  نخواند؟يپ را هم کس   ت 

  يد زميخورش"  -
  ."د که من هستميننده خورشيه؟ آفر يچ ت 

ها از اتم ينامند و تازگيهست که آن را برق م ي ر يد يو ي  ک ني"  -

کند، دستگاهها را راه يآورند که شبها را روشن ميون مي  و بي  هم ن

د بند است ي به وجود خورشي   ه چنانکه وجود کره زم. اندازديم

 ."وجود مردم امروز هم به برق و اتم بند است 
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نها را ساخته و در رقابت من ع ل کرده است را يکه ايخوب کس"  -

ش ناميتوان الاقل پيم  "کرد؟  يامي  يپ يا خود او ادعايآ. ديامي 

 ."نکرد يامي  يپ يدعاچاره هم اين بيا! ي  خ -

ن ادعا يتوانست اي ر صددرصد مين طرف ديکرده ، ا  يچه مار بد -

 ."را بکند

نها ش و مارشان با علم و دانش و عل اء بوده است نه با عوام ، يا"  -

... اما . م يه ب الي  م ششان شيتوانياگر ش و مارمان با عوام باشد م

" 

  يو ميداز را.  يست به مني  برو ياکنون الزم ن"  -
، بهير است از  فتر

 ."ننديم که خودمان را هم ببياستفاده کن يي   چ

-   
 ."ونيز ي، تلو  به به خدا جان خوب گفتر

 "ه ؟يون چيز يتلو "  -

ح تلو    ي   ون چيز يدر ش 
ی
 :د که يگفتم و خداوند از من پرس  هاپ

 سازنده تلو " -
ً
   گ  يون يز يحت ا

 
   ياست که ادعا از ه ان کساپ

ی
  خداپ

 "کرده؟

 "نه "  -

 :ه کرد و گفت يخداوند زار زار گر و باز 

ع ادعا ين آدمهايکاش ايا"  - مند و مخير    يهي 
ی
 يامي  يا پي خداپ

ک عده يبهير بود تا  من که خدا هستم  ي   پرست يالاقل برا کردند کهيم

 ."ي   خش   ي و صحرا گرد و جن جو ي   ابان نشيب

عالم پخش  يونش ه ه جايز يل بود که برنامه تلو يچون خدا ما يبار 

و دوباره . شنهاد ن ودميک ماهواره را به او پيه ن ودن يشود، کراب

 يننده ماهواره ادعايا آفر يرا کرد که آ يتکرار  يه ان پرسشها

 ا نه؟يکرد   يخداوند
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شه آسوده کنم ، به او گفتم که يه  ينکه خاطر خداوند را برايا يبرا

در  ت ام شده و ه ان چند عدد ان شت ش اران يامي  يپ يدوران ادعا

 ...خ مانده اند و بس يــــتار 

  ي   نخست يماهواره خداوند راه افتاد و قرار شد در روزها
ی
از    برنامه هاپ

ان برنامه ها يم و هر از چند ، در مي ر پخش کنيارات ديکرات و س

دار با خدا ، خدا با ش ا سخن خواهد گفت، خدا يد» : م که يغ کنيتبل

خندد، يکند، خدا با ش ا ميمه يمردمش را دوست دارد ، خدا با ش ا گر 

 « ...خدا دوست مهربان ش است

گرفته بود و ه ه مردم آن را ت اشا   ماهواره حساپ    يبرنامه ها

ند، يتوانست آنرا ببيم نکه بدون مابل و آنير  هر کس  يژه ايکردند بو يم

چ يص خداوند بود و هيرا که برنامه و ماهواره متعلق به شخص شخيز 

 .مانالها و مقررات مرسوم ب ذردق  ينداشت از طر  ياز ين

 

نت  خداوند بزرگ و انير

م ساعت با ين  روز بهار شت   ي   شنهاد کرد تا از نخستيخداوند به من پ

انيحرف بزنم تا زم مردم   يتار  يهاينه سخي 
من . ديخودش فراهم آ خ 

ح تار  » در ابتدا کتاب . اء پرداختم يش انبيدايخ و پيــــهم ابتدا به ش 

  و خرد گرا يندار يد
ی
ح دادم و پس از آن يرا برا« پ ا تا ياز م» شان ش  ير

رنامه ن بيا... «  به سبک فارش   يقرآن شوده ا» آن  و در پ   « دمحم 

ق يمورد توجه مردم جهان قرار گرفته بود و چون ما از طر  ما مل   يها

ALTAVISTA يم مردم هر شزميکردي ان را پخش ميبرنامه ها  
 ت 

خودشان سخنان  ک دم ه ، به زبان محل  يتوانستند با فشار دادن يم

 .ما را گوش کنند
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INTERNET آن يرا هم راه انداخته بود 
ً
م و خود خداوند بزرگ شخصا

 رفت و به آنها يمردم را م يامهايمرتب نامه ها و پ. کرديرا اداره م

. کرديرا به آن اضافه م يو هر روز هم مطالب تازه ا داديجواب م

 ا مم  يم و يديخوابيم اگر ما مم  . املير بود خداوند بزرگ از ما هم م

دن و به خوردن داشت مرتب يبه خواب ياز يم ، او چون نه نيخورديم

  . شگرم مار بود 
از وقتش را  تازه زن و بچه هم نداشت که بخس 

ر شد مامور يه اش ديداشت که اگر کرا يند ، نه صاحب خانه اي  ب 

 يچ دغدغه ايبدون ه. رق بودشه فاکتور تلفن و بيبفرستد و نه در اند

برنامه . خورديتکان ن  INTERNETشغول مار بود و از پشت ممرتب 

کرد و يم سازمانده   INTERNETق يما را هم از طر  يماهواره ا يها

را در ان ما رد و بدل شده بود يکه م  شير ه ان سخنان مهم  يمن هم ب

ح م يبرنامه ها دان بود و خدا هم شن ول و خن! دادميروزانه خود ش 

، تلفن و فاکس توانسته بود با  INTERNET نکه توسط ماهواره ، ياز ا

ار خرسند و خوشحال بود و مرتب يا ارتباط برقرار کند بسيشاش دن

داد که يافير  من خوشحال است و به من وعده مي فت که از يم

است ي ر هوس ر يار من قرار دهد تا دياره را در اختين سيچند

  يلي هفتاد مي   مک شز ي يج هور 
 
با آنه ه آخوند و مال به شم  وپ

 .خطور نکند

اردها يليلدا ، خداوند در برابر اکران مين شده بود که در شب يقرار بر ا

 با مردم جهان سخن ب و يد و مستقي  انسان قرار ب 
ً
هر چند که او . دي ا

ک ما يستم انفورماتياما س! برس  آشنا بود يخدا بود و با ه ه زبانها

  آنق
 
 فت ، يکه سخن م  ، هر کس   در مجهز بود که به هر زباپ

شد و يترج ه م محل   يک وار در گوشه و کنار جهان به زبانهاياتومات
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 چ آکسان و تلفظ غلط و اشتباه  يتوانستند بدون هيم مردم به راحتر

 .خداوند رابفه ند ي، حرفها

م به ي، فاکس و ارتباط مستق INTERNETق ينکه از طر يغم اي  عل

  يک سي ، ميداديمردم پاسخ م يپرسشها
م يهم تنظ ستم متفکر تلفت 

مختلف در آن  يپرسشها يم که هزاران هزار پاسخ براين وده بود

 يشده بود که مردم پس از گرفير  ش اره خداوند ، رو  يز يبرنامه ر 

ک دخير خانم ي يخود را با صدا يدند و پاسخهاي   ک تا نه مي شاش  

  يشن  م  ي   دل ان 
کردند و خجالت ياز مردم هم که تلفن م دند بعص 

 يند ش اره آنها رو يم سخن ب و يدند با خداوند بزرگ مستقيکشيم

قه خود خدا به آنها زنگ يافتاد و پس از چند دق دستگاه تلفن خدا م  

م ي خدا تلفن مستقي   از اوقات ن گاه  !  فتيد و با آنها سخن مي   م

ب مردم را بدهم و اگر کرد تا من جوايخودش را به دفير من منتقل م

با خداوند بزرگ سه ! شدم يسخت و دشوار مواجه م يبا پرسشها

کردم و من و خدا و پرسش کننده هر سه با هم گفت و يخطه م

 !ميديدير هم را ميم و تصو يکرديم

ش بود و مرتب به نقاط مختلف يش زنده تر از پ ل  يخداوند بزرگ خ

وتر کوچکش را که به اندازه يشه مامپيجهان در حال سفر بود و ه 

ل، ي،  تلفن ، موبا INTERNET بود و در داخل آن فاکس،  ساعت مخ   

 ر داشت را با خود داشت تا ارتباطش با مرکز ماهواره ي دي   و دهها چ

 .و مردم پراکنده در شاش جهان قطع نشود يا

دار خداوند يفاصله بود و ما هم مرتب خي  د ل  يلدا خيهنوز تا شب 

. جهان چشم به راه روز موعود بود  ت ام  . م يکرديردم را پخش مبا م

ل به سخن گفير  با مردم ي بار خدا بدون واسطه ، ماي   نخست يبرا

  . بود
 
از  يار يبس. در شاش جهان به راه افتاده بود شور و شوق بزرگ
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ک نوع ين ي فتند که ايکردند و ميغات ميه ما تبليجهان عل يرسانه ها

  
 
اماکن مقدس و معابد به ما فحش و  در ت ام  . ن است ينو  شارالتاپ

ا م شير به ما يشير و بيمردم روز به روز ب يدادند، اما توده هايناش 

 .ن ودنديشدند و ت اسشان را با ما محک ير ميک مينزد

 

  
 نه خداوند بزرگيدر جهان با سف گشتر

 

نه فضانوردش که به يلدا ، خداوند با سفيچهل روز مانده به شب 

 :به من گفت  ل کوچک بود با خوشحال  يک اتومبياندازه 

-  "  
 ."مي را ب ردي   م و کره زميبزن خب پاشو تا گشتر

  يدلم فرو ر "  -
در .  ي   در جهان و گشير  به دور کره زم خت ، گشتر

  يا
 
 ت ام  يتقر  ن چهل سالك

ً
ده بودم اما سفر با خداوند يجهان را د با

م ي قرمز کورسي   اشاد مينه کوچکش که مرا به ي، آنهم با سف

  يانداخت که در بيم
 
ده بود و با آن يم خر يبرادرم برا ست سالك

  
  يو س مسافر کس 

که سوار آن يکردم چه کسانيم است دار کس 

  يل، رئير، وکي شدند و سپس وز ي   ماش
رهي   س ج هور و حتر

 !شدند

 : زم گفتمي، به خداوند عز يبار 

  يسفر را از کجا آغاز م"  -
 "؟کت 

  يو ا دم مل  آ ل  يچون تو خ"  -
   راندوستر

 تو آغاز ي   ، از شزم هستر

 ."کنميم

نقدر با صفا و يکه ايکردم ، خدائين خدا شک ميمن مم مم داشتم به ا

  ي   ک چينسبت به .  مهر و احساس است
ی
 نام . ت دارديحساس هاپ

ً
مثال
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  ! خواند يم« اوستا» من ، که مرا 
 
، بابک، ي   ، مزدک، افشحاال چرا ماپ

ران آغاز  يخواهد سفرش را از ايا ميچرا اوستا؟  !انت نهيا سوشيو 

؛ و خواهد آغاز کند ينه، قدس، قاهره و هند ن ي؟ چرا از مکه، مد!کند

کند؟ شک من به خدا يورک اغاز ن يو يس، لندن، مسکو و نيا از پار ي

شه ين خداوند هم ر ينبود بلکه شک مثبت بود که نکند ا يشک بد

  يا
 
ر خداوند مرا صدا يآژ  يودم ، صدانطور که در فکر بيه . دارد راپ

 :زد که 

 

 ."شوديرمان ميبجنب که داره د" -

ک چشم به هم زدن دماوند را يدر . م ينه و حرکت کرديدم در سفيپر 

   . ر شديدم و اشک از چش انم شاز يد

 

 :خداوند بر پشت من زد و گفت

  يه ميچه گر  يدانم برايم"  -
 قامت بلند دماوند ه چنان ي   اما بب کت 

 . "فراشته استبرا

ن انده است که به آن بنازند و با آن  يي   مردم چ ياما برا! ي  نخ"  -

 "بسازند؟

ک ترمز محکم گرفت ، که اگر م ربند خود را يم و خدا يديبه قم رس

 :دمينبسته بودم درب و داغان شده بودم پرس

 

 "؟ يستاديچرا ناگهان ا خداوند گرام  "  -

-  

نم با يستادم ببينند، اي   دا مکه دارند مرا ص  يشنو ي، ن  يم ر کر "  -

 "؟ !من چکار دارند
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 !ي    امام حسي   خدا و قاتل

 

تب مساجد، منازل، ر نه خداوند روشن شد و مياکران کوچک سف

داد که مردم در آنجا بودند و آه و ناله يگاهها را نشان ميسالنها و پا

 .کردنديم

ل ن ارا کن يه وزار يگاه گر يت داد تا چند پايخداوند به من مامور   م تا يير

دم که شب عاشورا است و يزود فه  ل  يست، خيبداند درد مردم چ

 :به خداوند گفتم. هستند يمردم شگرم عزادار 

ه يدن عاشورا گر ي و فرا رسي   کشته شدن امام حس  ينها برايا"  -

 ي   خواهند که مجرميکنند و از تو مين مينفر  ي و ي   کنند و به قاتليم

  
 
 " را در آتش جهنم بسوزاپ

 :اوند با خشم گفت خد

 "نها را در آتش بسوزانم؟ يم ر من شکنجه گرم که ا"  -

  ي چه مي   پس با قاتل"  -
 "؟ يچه ساخته ا ي؟ و جهنم را براکت 

دانم ي چه مي   سازم؟ و با قاتل ن؟ م ر من ساخت ا چه جهنم  "  -

ل بدهم تا در مورد قتل و يک گروه پژوهش تشکيد يکنم، بايچه م

  
 
 يق کند و سپس به شورايآن تحق ينه هايانجام آن و زم چ ونگ

  . بسپارم  يداور 
توانم ي ثابت نشده ن ي   که جرم مته   من تا وقتر

 ." کنمي  آنان را دست 

وقت است که  ل  ي خي   ندارد؟ چون قاتل يي  اج به دست ياحت" -

 ."مرده اند

 "اتفاق افتاده ؟ م ر قتل گ  " -

 . "شيصد و پنجاه و هشت سال پيهزار و س" -
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   ين ه ه امکانات ماهواره اياست، با ا يا عجب زمانه"  -
 ، تلفت 

ها ا  " سد؟ ي   مادرزاد تو مي   ر به شزمينقدر ديچ ونه است که خي 

دانند و يچاره ها از ه ان دوره مين بيده ، اير نرسي خي  که دي  خ"  -

 . "کننديه ميه چنان گر 

 :دن ، خدا گفت يشياند پس از مم  

  ي را مي   آهان حس"  -
ی
دعوت مردم  که در پ     يي  دل ؟ ه ان جوان وپ

    راه   اش  يگرفير  قدرت س  يبرا
ی
و پرس ع و و  کوفه شد اما داپ

فراهم آوردند و شش را  شاوندانش به جنگ با او سپاه  ي ر خو يد

  يد چرا برايهست ينقدر ضد تاز يها که ايرانياحاال ش ا !... دند يبر 

د؟ و  يانداز ين ا راه ميلش کشته شده سيکه به دست فام  کس  

  يخودتان را چون م يکشته ها
 
ا، زرتشت،  ماپ ، مزدک، بابک و  ير

 د؟يکني ران را فراموش ميد

  
ا خداوند به فکر فرو رفته و گوش  ش را به گوشش گذاشته و يدکير

 ينه گذاشته و رو يوچک داخل سفکون  يز يچسبک آن را بر اکران تلو 

  يش 
 
 .دارديه بود ن ه يمشغول گر  ک زن که در مراسم روضه خواپ

  يم"  -
 
 "کند؟يم ين خانم چرا ناله و زار يا داپ

 . "ي   امام حس يخداوند توانا برا يآر "  -

  يــي  درگ ينه برا"  -
ی
کند، در دلش يه ميکه با شوهرش داشته گر   هاپ

جواب رد ن مرد شده و به او يکرده که ه رس ا  د چه اشتباه  ي و يم

ش آمده بود يش از او به خواستگار ياگر با آن مرد که پ ،نداده

 و خانه شده بود و ي   مال و منال و ماش يکرد، االن دارايم وش  عر 

  ياد وعده و وعيب
ی
به خودش داده  افتاده است که در کودگ   دهاپ

 ... "بود و حاال ه ه نقش بر آب شده 

 :کس کرد و گفت ي ر فيک خانم دي يسپس رو 
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  يم"  -
 
د و مرتب مرا صدا ي و ي مي    حسي   ن خانم حسيچه ا يبرا داپ

 "ند؟ي   م

 . "ي  خ"  -

است که به او اجازه  نکه از دست پدر و مادرش شاك  يا يبرا"  -

 ... "ن ا برود و ينداده اند با دوستش به س

ک درد يکرد ، آن شخص يکس ميهر کس ف يباالخره خداوند رو 

  
 
 :سپس با خنده به من گفت . داشت ... و  ، مال  ، شخص   خانوادگ

  يعجب ه وطنان ش"  -
 
 را که ي   سچاره حيب يدار  طون و زرنگ

 يهايسالهاست کشته شده است بهانه کرده اند تا به بدبخت

 . "نديزودگذر خود ب ر 

 

 !ه کرديدن سن سار گر يخدا با د

 

زود احساس کردم که خداوند بزرگ و مهربان از سفر بر فراز  ل  يخ

  . ستيران خرسند نيا
 
 زماپ

ً
   يکه ترمزها  خصوصا

 
د و توقف ي   م ناگهاپ

  ينبار مار يا. ک مرتبه ترمز گرفتيم که يمان بودبر فراز شهر کر . کرديم

دان يم، در ميديدي شهر را مي   خوب و ت  ل  ينه خيکرد که از داخل سف

   يشگرم پرتاب سنگ به سو  يار يشهر مردان و زنان بس
 
بودند که  زپ

 .دا بوديفقط ش پر خون و الش و ماشش پ

سار ن منظره سن يدن ايبا خود گفتم اآلن است که خداوند با د

 .به او کردم زدم و نگاه   يخوشحال بشود ، لبخند

 :ديبه من نگاه کرد و پرس ر چشم  يخداوند ز 

 "؟ يخنديچرا م"  -
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 ."دينکه خرسنديخوشحالم از ا"  -

 "؟يده بوديده تر از من خرسند دي، ست ديچه خرسند"  -

ت تو دارند سن سار يرضا ينوا را براين زن بآ! چطور ؟ خدا جون"  -

 ."ف فرمان تو ع ل کرده استچون خال. کننديم

-  "   
 
  يو چه رضا چه فرماپ

  ي؟ سن سار تر
چه ؟ م ر من شکنجه   عت 

  ي   گرم که چن
 
 "بدهم؟  فرماپ

  ي    ر داشتم از وجود چنيد
ی
که ناگهان خداوند  . شدم يوانه ميد  خداپ

 :گفت

 "ستند؟يست، پن وئن هم که نياهها چياه سين سيا"  -

 من، ي   ن و شزمين ملک بر اي، فرشتگان و پر يآنان زنان مه رو "  -

 ."ران هستنديا

  يس يآن پارچه ها يخوب چرا تو "  -
شده اند؟ مع وال  اه مخف 

  يتازه ا! کننديد کفن ميسپ يمرده ها را در پارچه ها
 
زنده  نها ه گ

 !"هستند و در حال حرکت و جهش هستند

ها بپوشند تا  خان ياست که دستور داد ين ه ان چادر يا"  -

 ."ودده نشيشان ديبائيز 

شان را بپوشانند، يبائيان، ز يبارو يندادم که ز  ي دستور ي   من چن"  -

  ي  ن مردان غيا
ر
   يبرا پ

ند من ي و يس خودشان ميکردن نوام  مخف 

بانوانشان را  يدنهاياز پر  يي  ام گقانت يآنها برا. دستور چادر دادم

من غلط . ند من فرمان داده امي و يکنند و ميسن سار و قتل عام م

 ."فرمانها بدهمن يکنم ازايم

رنگارنگ تو چه  ي خانه هاي   ندگان و محافظيعجب ، پس آن ن ا"  -

 ."ميي   يق آنها مي؟ ما ه ه دستورات تو را از طر ند ي و يم
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 خانه به چه مار من  ينده و نه خانه ايمن نه ن ا"  -
ً
دارم اصال

  يخوابم و يا من ميد؟ آيآيم
 
ا زن و يدهم و يو کنفرانس م ا مه اپ

م در يشود که من ب و ي؟ چ ونه م ازمند خانه باشميبچه دارم که ن

د و يد و بزنينيبنش صندل   يد و رو يم با کفش برو ياز خانه ها گ  ي

آزار  يد و بو يم پابرهنه وارد شو ي ر ب و يد يد و در خانه ايبخوان

نده يشود به ن ايچطور م. ديتان را به فرشها منتقل کنيدهنده پاها

 يب و  ي ر يند و به دي  ب  م که مردها چهار تا زنيب و  يا
ً
م که اصال

ک نفر اجازه يبه . دي  ک زن ب يم ي ر ب و يد د و به کس  ني  زن ن 

 ."ندهم ي اجازه اي    ر چنيطالق بدهم و به نفر د

 يهايــن روشن ر يز با اي، قربان تو خداوند عز  عجب حرف حساپ   " -

  
ا دوباره زنده ميشود، ميم لدا چ   يشب . تيو فقه فلسف  شود و يير

ده مي ر پايتا بار داوس  ."شوديدار و گسير

ه؟يشب "  -  لدا چه خي 

ق ماهواره و يم از طر يبطور مستق خواه  ياست که تو م شت   "  -

INTERNET   
 
 ."با مردم جهان حرف بزپ

 

  يکعبه آتشکده ا
 
 ! بوده است راپ

 !اد آتشکده هايطال به  يو گنبدها

 

و مبهوت  به فکر فرو رفت و منهم مات يه ايچند ثان يخداوندبرا

ک گنبد طال برخورد کند که يک بود با ينه نزديلدا بودم که سفيشب 

 :به خدا اشاره کردم مواظب باشد
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 "ش پابرجاست؟ين آتشکده کجاست که ه چنان شعله هايا"  -

از امامان  گ  يست، گنبد طال است که متعلق به ياتشکده ن"  -

 ."تواست

دم نامش يد ها را ي   ن ونه چيکه ا  ين بار يآخر ! امامان من "  -

 ."آتشکده بود

-  "  
رفت و ت ام شد و امام  درست است، آن دوران آتش پرستر

  
   پرستر

 ن کره خاك  يوقته به ا ل  يشه خيمعلوم م. آمد و امام دوستر

 "؟ يش نزد

ن گنبد و بارگاهها به سبک ه ان يوم که اي  ناگهان به فکر فرو م

 .ه نگاهدارنداکان ان را زندياد نيکهن ما بنا شده که   يآتشکده ها

  
 :دي و يند و مي   به پشت من م خداوند دستر

-  "  
 
 يروپراژ، روپراژ برا يبود برا آن آتشکده ها در اصل امکاپ

  يسف
ی
 ي    ر به زميخته من از کرات ديکه بندگان فره  نه هاپ

ها يرانيساخت ش ا ا ي آتشکده هاي   از ه  گ  ي. فرستادنديم

 " .قرنهاست که بتکده و بعد کعبه مسل انان شده

 "م؟ين کعبه را هم ما ساخته ايخدا جون پس ا"  -

د در مکه يشخ عبور کن يايد از در يخواستي ها که مياون قد"  -

ن آتشکده ها ي اي    ران نيد يش که براياين يد برايساخت يآتشکده ا

   يبرا
ی
ن بار ين کعبه چنديا! شده استياستفاده م روپراژ فضاپ

بوده است که « نوايخانه ک» اصلش  م شده ول  يخراب و ترم

» ه آن ، هم اکنون در برابر نقش رستم موجود است با نام يشب

 «کعبه زرتشت 

وم که کعبه و قدس ، آتشکده ها و  ي   ر به فکر ميناگهان بار د

موجودات « نقاط روپراژ» ده در اصل يش به فلک کش يگنبدها
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ی
ن باره يخواهم در ايت از خدا مي  و ح با خوشحال  . بوده است فضاپ

 :ح بدهديم توضيشير برايب

 ل  يخ ار مهم  ي مسئله بسي   ن اشاره شتابانت به چنياز ا"  -

ارات و کرات يپس در س! ح بدهيم توضيشير برايب سپاس ذارم، مم  

  ي    ر نيد
ر
 "وجود دارند؟  موجوداپ

-  "  
ی
م يکه برا  هر چه باشند از ش ا مت دن تر هستند و دردشهاپ

 ... "م ير است  ل  يسازند از ش ا خيم

 :م ي و يشود ميکند و ساکت ميناگهان خداوند حرفش را قطع م

 "ادامه بده ، چطور از ما مت دن تر هستند؟"  -

 ."ن حرفها نزنيفراموش کن ، از ا خ   يه"  -

  يم چ   "  -
 
 درست و حساپ    يم وارد بحثهايتازه دار ! خدا جون  گ

 . "ميشو يم

 . "نه ولش کن "  -

 ."يچطور ولش کنم ، خودت آغاز کرد"  -

 ."باه کردماشت"  -

 " کند؟ يم ر خداوند هم اشتباه م"  -

 !"نش ش ا ها بود ين اشتباهم آفر ي، بزرگير  يار "  -

 فت و من سخنان پدرم را يخداوند بزرگ داشت ه چنان سخن م

  يب
ی
 » : دم که يديم که در دوران کودگ    اد ميآوردم و خوابهاپ

ً
 و ابدا

ً
اصال

  يانسان نبا
. ديافزاي بي   سکنه زم اورد و بر اعداد و يا بيبچه بدن ستر

 زن يه ان ونه که انسان نبا
ً
 عقد خود در ي   را به ماب يا مرديد رس ا

اما « شده ، با هم برخورد کنند يدار يآورد که چون ماال و جنس خر 

ک يرا به عشق  کودگ   يپدر و خوابها يافسوس که انسان حرفها

هم او  شود تازه اگر يک نفر مي ي  زود اس ل  يکند و خيماهرو فراموش م
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ان يبه م و از ه ه بدتر اگر کودگ  ! شودي او مي  اس ي ر ي نشود دي  اس

ها  و رفاهشان را يشوند و خوشي مي  ان ع ر اسيد هر دو تا پايآ

  
 
  ! وجود کودک کنند و بسوزند و بسازند مجبورند قرباپ

 
کودک   از طرف

  يست و آن دو نازني ر خدا را بنده نيشود ديهم تا بزرگ م
 که ت ام    ت 

 !...فرسوده ! ن وده اند  يود خود را وقف و وج

 

 !اريانسان آزاد و با اخت

 ! رانيار ديو اخت ي آزادي  اس

 

 دانست من در فکرم، مرا به حال خود نهاد و آرام و پ   يخدا که م

اما من ول کن نبودم و به اشتباه  . ت ن ودينه اش را هدايسخن سف

 .کردن خداوند بازگشتم

  يانها پشدن ما انسيچرا از آفر "  -
 
 "؟ اپ

  يبا يخ نگار يــــ؟ تو که تار يخ نخوانده ايــــم ر تو تار "  -
 
که   د بهير بداپ

روز و ين ديکنند، تازه ايبا انسانها و با من بدبخت چه کرده و م

 ."دين سانيونها سال است که بديليست، ميامروزتان هم ن

دن ما خوب فکر يش از آفر يچرا پ! ن حساب خدا جونيپس با ا"  -

 "؟ ينکرد

-  "  
ی
 مثل خودم آزاد و يبسازم که تقر  يي   ک چيشدم ، گفتم  هواپ

ً
با

 ."ننده باشديآفر 

  ... که چه از آب در آمد  يدياما د"  -
  ي؟ يديما را آزاد آفر  راستر

 عت 

  يه
ر
 ؟يبر ما ندار  چ نظارپ
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 يچون آنتنها و مغزها. من ش ا را به راه خودتان رها کرده ام "  -

  يت و افر يد خالقيانشده که بتو  يز يبرنامه ر  يش ا ب ونه ا
 
 نندگ

د و يائيتان نيهايبدبخت يد و برايد آزاد باشيد، پس بايداشته باش

  يي  قه مرا ب ي
 د، تا مم  يندار  يد با من مار يخوش هست د، وقتر

  
هر ! ديافتيد به فکر من و باز خواست از من ميدار  مشکل و بدبختر

ر مل هر ار ش ا ديو اخت ين آزادياما ا! ديک از ش ا آزاد و مختار ي

محدود و بسته !  ران يار ع ل ديو اخت ينسبت به آزاد يجامعه ا

ل م   ! شوديو کنير
 
و حساب شده  يز يکه با برنامه ر يکسان! و به زباپ

ا ياستفاده سوء  ران يار ديو اخت يتوانند از آزاديکنند ميع ل م

آنها را محدود و منحرف  يار و آزاديا هم اختيد بکنند و يمف

 ! نديبن ا
ً
 ي ر ياما اگر شخص د يو ي  باال م ياز پله ا تو به آرام   مثال

بشود و تو  يشتابان و خشن با تو برخورد کند و باعث بروز حادثه ا

ن يا!  يبشو  ا زخم  يو  يي  ا ب يو حاال  ياز پله ها شن ون شو 

ن يا! ستيا شخص تو نيا پدر و مادر و ي من خداوند و ي  تقص

رفت و آمدش خوب استفاده  ياست که از آزاد ي آن فردي  تقص

  ينکرده و شتابان و خشن به ش ا تنه زده 
ار تو يو اخت يآزاد عت 

 ... " ران است و يار ديو اخت ي آزادي  اس

 

 !افریده خدا نیست دش ن و رقیب اوستآ ن ياهر 

 

  يده ميچيپ ل  يه را خيخدا جون قض"  -
ها يبعض يکه فهم آن برا  کت 

ن يا! ن ب و طايا از شينها را رها کن و بيا! دشوار خواهد شد
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   يست که درست کرديطان کيش
که   و ش راه ما انسانها گذاشتر

  
د؟ يکه قبول ندار   ماها را گ راه کند و به آن جهنم و آتس   "بي 

 " امي  است ؟ياز آن چند هزار پ گ  ين هم يا ايآ؟ !طانيش -

  يطان ه ان ابلي، شي  نخ"  -
 
که   يکه تو درستش کرد  س است، ه اپ

بد تا تو از ما  يو ما را وسوسه کند به مارها ند يد ش راه ما بنشيايب

   ي و دلخور شو ي  دلگ
 
   و در آتش قهرت بسوزاپ

 
که ما را   ه اپ

  يو ستم و ظلم م يق به بديتشو 
 
د يکه از شب است و پل  کند ه اپ

 !"است و ناپاک 

  ين ز يم ر آزار دارم که انسان به ا"  -
ی
ک يرا درست کنم و سپس  باپ

تش آگ راهش کند بعد من او را در نفر را ش راهش ب ذارم که  

   يبسوزانم؟ م ر من کوره آدم سوز 
 
هر گاه مشکل و  دارم ؟ از طرف

فقط الزم است مرا . ميايد باز هم من به م ک ش ا ميدار  يدردش 

 ! "ديصادقانه بخوان

 بايازمندياگر به م ک تو ن "  -
ً
ک وار يم ، اتوماتيت کنيد صدايم حت ا

 "د؟ ي  را ب  روس ما يتواند آنير  ضد و ين 

-  "  
د در يد را بايکنيناتور استفاده مياورد يکه برا  روش  يو  اون آنتر

ل است که من يما د ، حاال هم اگر کس  يناتور نصب کنيداخل اورد

  يبه م کش بروم با
را که من در داخل او مار گذاشته ام  يديپل د آنتر

  کند که چهيمن فرق ن  ياندازد و دم ه آن را بزند، و برايبکار ب

ا کس     يط و موقعيو در چه سن و ش 
! خواهد ياز من م ک م تر

ايا يک پدر و يمثل  که به آنها   ط  يک مادر که فرزندشان در هر ش 

من هم انسان  ياز داشته باشد به م ک او خواهند رفت براين

 . " خواهد باشديانسان است، هر که م
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نه ه يه اتو ک. انه ام يت ساليد از خر ي   يه ام مين و که االن گر "  -

   ،مهربان
ی
  يه مين ه ه زار زار گر ي، و ا بخشنده و با صفاپ

  کت 
ً
، اصال

  يايبه عقل جور در ن 
ام هم خوب گفته ي، خد که شکنجه گر باش 

 ... " بود که

 . "يشابور يام نيم ع ر خيام ؟ مودب باش، ب و حکيخ"   -

  ين هم وال يپس ا"   -
 " ؟ شناش  يما را خوب م تر

 ! "و را بزرگ ن وده امشناس ش؟ من اي؟ مچ   "   -

 ."يرا قبول دار  گ  ين يقربانت که ا"   -

  يالبته من تو را هم قبول دارم ، "  -
 . " انسانها را قبول دارم ت ام   عت 

اما  شناش  يطان را ميس و نه شيجالب است که تو نه ابل ل  يخ"  -

 . " شناش  يام را ميم ع ر خيحک

-  "  
ی
 با آنها افتخار آشناپ

ً
 . "نداشته ام اصال

 "؟ شناش  ي ن چه ؟ او را هم ن ياهر "   -

 : ش بلند شد و گفتيناگهان خداوند از جا

 " ن بد گهر؟ ين اهر يکو، کجاست ا"  -

 "؟  شناش  ي ن را هم مين اهر يپس ا"  -

 . "شناس شيکه م  يار "  -

 ا"  -
ً
و هر  ي ن ناپاک و بد گهر را خودت بزرگ کردين اهر يحت ا

 "؟يي   يمار ازش مو گزارش   ده  يل ميتشک يب با او جلسه ش ش

 "کجاست؟! ن ش و دستم بهش برسديمن؟ فقط بب"  -

چرا او را  شناش  يدم اگر مياو خي  ندارم ، فقط پرس يمن از جا"  -

 "انسانها را خراب کند؟  يکه مارها  يديآفر 

 :کند يت حرف مرا قطع ميخدا با خشم و عصبان
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ده پست و ي پدي   شناس ش، اما من هرگز چنيشناخير  که م"  -

   د ب قدرت نيده ام ، او رقيافر يرا ن يديپل
که او   من است به درستر

   يديو پل يتواند مردمان را به بديم
ی
کند و بدانها قدرت   راهن اپ

و  و پاك   گ  ياورتان باشم به نيتوانم يژه ببخشد ه چنانکه من ميو 

   ونها سال است که در ت ام  يليمن م. يبهروز 
 ن ياهر  در پ    هستر

 .. ".ابم يهستم تا او را ب

-   "  
 "؟ و نابودش کت 

 ي   توانم او را از بيستم راستش ن ي ن کش نينه هرگز، من اهر "   -

م  ر يو او هم چون من فنا ناپذ! من است  يقدرتش ه تا! بي 

صلح و  يبرقرار  يلم با او مذاکره کنم و براين رو مايبد! است

نش يچون من مارم را در آفر . ابميب  راه حل  ي   ن کره زميآرامش در ا

د از يد که باين ش اها هستيا. ش ا به طور مامل انجام داده ام

 يد و ه واره در نابودياستفاده کن شه و خرد تان به خوپ   ياند

،  ، پاك   گ  يمن جز ن. ستيده من نيرا که آفر يد ز ي ن کوشا باشياهر 

ب من ين رقياو بزرگير . ده اميافر يمهر و عشق و دوست داشير  ن

  ! است 
ی
   يه تا يديو پل يدر بد او  قدرت و تواناپ

ی
منست  تواناپ

 ."گ  يو ن در پاك  

  يوانه ميت ، من را دين حرفهايابا  ي ه دار يخدا جون د"  -
، من  کت 

  ! کردم که هر چه هست از توست يتا حاال فکر م
دن يآفر  حتر

ا ين دنيد و بدبخت از ايايا ميکه بدبخت به دن  و کس  !  نياهر 

د چه گناه  ين  يو جز رنج و شکنج بهره اود ي  م ن يکرده که به ا  ي 

و قدرت و مکنت  ي ران با ثروت و شاديد؟ در عوض ديايجهان ب

نها يا.  به ارث ب ذارند و بروندي   اران خود نيفرزندان و  يند و برايايب

ت نشده است ؟ ياست که در آن عدالتت رعا يز يچه نوع برنامه ر 
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  يم از طرف

ی
  يبا اهر  خواه  يکه تو م   وپ

اما از ما   ن مذاکره کت 

ما جنگ  يم ، چرا برايم و او را نابود کنيبا او بجن  خواه  يم

  يتر و قو ي  خودت مذاکره ؟ تو که از ما دل يو برا خواه  يم
 ير هستر

د کن و ترت يخودت بجا   ! بش را بده يمذاکره با او ني 
 
 از طرف

  يم
ی
بکشاند ،  يديکه او ه واره و ه ه جا با ماست تا ما را به پل   وپ

  ي ونه است که تو خود ن اما چ
 
  ياو را پ تواپ

 ..."؟دا کت 

 :دي و ياد ميشده است حرف مرا قطع کرده و با فر  خدا که انگار عصت   

نش يدم و خطا کردم ، اما بعد از آفر ي را آفر ي   من انسان نخست"  -

  ي   نخست
! به من ندارد  چ ربط  يد هيآيا ميکه بدن   من ، آن بدبختر

. ا آمدنش هستند که خطاکارنديبدنن دونفر باعث يا! پدر و مادر

شه و ياگر بدون اند. شندياندين دو نفر را عقل و هوش دادم تا بآ

اورند گناه من يبر اساس هوس ب يي   خوش چ يگذران لحظه ا  يبرا

  يچ
ی
در شاش جهان  روش  ي ن چون و ين اهر يا ست؟ از سوپ

 ت ام يآن برابر است با نابود ت ام   يپراکنده شده است که نابود

ک جلوش يست ، يروس تنها نيک و يک فرد و ي ن ياهر . ش اها

ست، من چ ونه ا ن در حال وول خوردن يا ، اهر ت صفرهينهايب

روس يک و يش ا از توانم ه ه آنها را نابود کنم ؟ در هر کدام يم

  ياهر 
د، و ي بي  ي   روس را از بيست آن و يبايو ش ا م! وجود دارد   ت 

شود ، و هر لحظه که غافل يم ن نابود ه تازه راستش را بخواه  

ن ي است که اي   ه  يد باز دوباره ش در خواهد آورد، و برايبشو 

در حال رفت و آمد است،  و خوپ    ي بدي   انسان هر لحظه ب

  
 
ک است اما ناگهان در لحظه يکه سالها خوب و ن  اپ   ييرا م انساپ

  يشود، و يده ميکش  يبه بد يا
 
ه د بوده است بيکه سالها پل  ا انساپ

کند و مرا در خود يون مي   ن را از خود بيد و اهر يآيم پاك   يسو 
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 ي    ن در ش راه او در م ياما هر گاه و هر لحظه اهر ! دهد يم يجا

 ."است

نش ي؟ م ر با ه ان افر يدي را آفر ي   چرا خودت ه ان آدم نخست"  -

ا چرا ه ان ابتدا او را ب ونه ي؟ و يديافر ي هوس را هم تو ني   نخست

 ." کندي    ن نتواند ش راهش م يکه اهر   يديافر ين يا

   يمار   يجناب اوستا؟ تو کجا"  -
 يا ؟ من جهان و عالم هستر

  !  ي   ا و ببيده ام که بيآفر 
و  تو خودت اهل مطالعه و دانس 

  يليکه مل م يدانديم
 
  يکه ش اها هست  ارد انساپ

 د در مارخانه هستر

  يو آفر 
  يتو م! ديستيهم ن ذره و اتم   نش من حتر

 
چقدر  من داپ

کنم؟ تو يده ام و اداره ميش آفر ياردها سال پيليمقدار کهکشان از ب

  يم
 
اره مهم چون  يش ا که نه س يدي کهکشان خورشي   ه  داپ

 ردد چه يبدورش م...  و اورمزد و ي  د و تيوان و بهرام و ناهيک

  يعظ ت و مسئول
اردها ستاره يلياز م گ  يد يکه تازه خورش! دارد تر

ستاره ها و  يايخود را دارند و در  يه هاار يک سيست که هر يا

  ي  سحابها و غ
دهند که يل ميرا تشک و عالم   ه چه جهان و هستر

  ي يدين کهکشان خورشيا
آنوقت !  ک ذره است در برابر مل هستر

  يتو از آفر 
 
  يسخن م نش انساپ

ی
دم و يکه من بر چهره خود آفر   وپ

 ر يبر د کند و   يار دادم تا چون من خداونديو اخت يبه او آزاد

 يک باز ينش من ين آفر ينم که ايبياما حاال م... وانات برتر باشديح

ل يکرده باشم و ما  يا يخواستم باز يهر چند خود من هم م! بود 

نم که خالق باشد و ياز خود را رو در رو بب يبودم نشانه و چهره ا

  ي ر حيننده و با ديآزاد و آفر 
ر
 ."داشته باشد وانات تفاوپ

ده بود تو خوب با او ي نرسي  تکث ون تا انسان به آگاه  ته خدا جبال"  -

فرزندان  پدر و مادرها از کودگ  ! نيمثل کودمان و والد!  يحال کرد
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  ي  يم ي قابل تصور ي  خود لذت غ
 
ا و يگو   ند و با آنها چون عروسکاپ

 با عروسگ   يکنند و ه چنانکه بچه از باز يم يباز  با هوش حساپ   

د يلذت م آن بچه از فرزندان   يش از باز يمراتب ب پدر و مادر به! ي 

ند يذت ملکوچک خود    ! ي 
وع م اما بدبختر شود که ياز آنجا ش 

پس ! سدي  م... ار و يو مالم و اخت کند و به آگاه  يرشد م بچه مم  

  !  کودگ    يهايبه پاس آن بهره جوئ
 
   در بزرگ

ی
 پدر و مادرها تاوانهاپ

 !"دهند يم

در و پو حال و روز من با ! ت است ار متفاو ياما درجه تاوانها بس"  -

 !"کنديمادر فرق م

-  "  
ر
ه ي توجي    با ه ي   دارد ؟ پدران و مادران ن چه تفاوت و فرف

شير ي را روز به روز بي   ت کره زميکنند و ج عيد مثل ميشه توليه 

  ي! کنند يم
   يه ان هوس و باز  عت 

ما منتقل شده و  به ت ام   وراثتر

  يغم مي  عل
  . دهنديم آن را ادامه ل باطت 

 
  ي   نخست پس باپ

  تو هستر

آنان را در آتش  ل  يچرا ما.  توست ي   نش نخستيو گناه ه ه از آفر 

  
 
 "؟ جهنم بسوزاپ

 :دي و يخداوند بزرگ م

ستم و  يشکنجه گر نندارم و  م ر به تو ن فتم که من جهنم  "  -

  يبيم ر ن . سوزانميرا ن  کس  
ن خود من هستم که مرتب يکه ا  ت 

من گناه ه ه ش اها را بر . زميي  سازم و اشک ميسوزم و ميدارم م

در خودم دارم که مدام در حال سوخير  است  دوش دارم و جهنم  

  ياگر در .  جهان است ي   بهشت و جهنم ش ا هم در ه 
 
 ک زندگ

  يک بودين
 
ان يا پايست و يک خواهد ز ي ر روانتان نيد د در زندگ

  ي   اگر در نخست! تان خوب خواهد بود يزندگ
 
د و يد باشب  زندگ

  ! تان درد خواهد بود و اندوه يان زندگيد، پايپل
 
د يبود و اگر انساپ
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دار و يد ، روان پايبود گ  يو ن شه پاك  يو در اند! وانات يفراتر از ح

 ."د ن وديخواه يک در جهان جار ين

 

 در پندار و گفتار گ  يد ني و يخدا هم م

  ي و پاي   و کردار سخن نخست 
 
 ...اپ

 

  ياز آن گر . دي ر يمزار زار  ن سخنها يبا گفير  ا
ی
که دل آدم را به درد   ه هاپ

 :مي و يم و مي   ياو را در آغوش م. سوزاند ياورد و ميم

 جايپوزش م"  -
ً
آن جوان که  يخواهم که تو را ناراحت کردم، واقعا

 حرف تو را زده ي   است ، چون ه  خواند خال  يخود را فرزند تو م

. ان را بر دوش بکشديآدم ام  بود ، گفته بود که آمده تا گناهان ت 

  يحرف او را نفه  اما افسوس که کس  
ش از او هم از يپ د ، حتر

  
ی
سخنها گفته بودند که تو بخشنده  يو خرد ورز  مهر، صفا، تواناپ

   د ، مهربان و خردمن
  ي، شکنجه گر و سالخ نهستر

، انسان را ستر

چون  انسان يده هاين ه ه آفر يا. نديافر يتا او هم ب يده ايآزاد آفر 

... و   INTERNETنه، ماهواره ،  يون، سفيز يو، تلو يبرق، تلفن، راد

  
ی
ده باهوش و ينها ، به آفر يدن ايد با ديتو با. هستند خود خداپ

   يدانا
   خود افتخار کت 

ارد  يليرها کن چند م. و شبلند باش 

 ."ننده بن ريآفر  يده هايگوسپندان را و به آفر 

 يکند و لبخندينش را پاک مد و اشک چش اي   خيش برميخدا از جا

 :دي و يند و مي   م
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اکان کهن تو ، که الاقل خرد و دانششان نسبت به يباز هم ن"  -

  يد
  يــــو ترس   در خداشناش    ران بهير بود ، حتر

 
   ح زندگ

، تو  و هستر

 :يهم آنرا در چند خط به شعر شوده ا

 کيزپندار و گفتار و کردار ن
 دون فرخ فره ند شديفر 

 ز راه او اي   شگان نيخرد پ
 و دربند شديبرفتند تا د

 ن سه بجو راه جنات عدنياز ا
 کز عدن تا خداوند شد  ره  
 

   ن چند مل ه ت ام  يا
ا هم اول و آخر ه ه ياست و آن م فلسفه هستر ير

 ."ي   چ

 

 !ي   بخش زم يو عامل انرژ   د استيا خدا خورشيآ

 ابم اول بوجودر آورد باضط

 نفزود يي   ات چيتم از حي  جز ح

 م چه بوديراه و ندانم باکيرفت

 ن آمدن و بودن و رفت مقصوديز 

 (ام يخ)                                

منده کرد ل  يدرود بر تو خداوند بزرگ و مهربان ، ما را خ"  - ،  يش 

  
ر
گرم تو را در هنگامه   ينداشتم تا صدا افسوس که ضبط صوپ

  يخواندن شعر م ضبط کنم ، و چه خوب شد که از م
ا گفتر  که  ير

  ينهاست، يد و ايه ان خداوند مهر و خورش
 . "خود تو  عت 

 :دي و يند و مي   م يخدا لبخند

د است، در ابتدا ي فته اند ، ه ه بود ش اها از خورشيبد هم ن "  -

د جدا شده است و يمذاب بوده است که از خورش  توپ   ي   هم زم
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 يرژ نده و اکنون با ايرس آرام آرام به آب و پس از آن به خشگ  

  يخورش
 
 ي   زم يد مرگ ش ا و نابوديد مرگ خورشيکنيم د زندگ

 ."است

  يلسوفانه سخن ميبانه و فيخدا جان عجب اد"  -
ی
، ما سالها   وپ

ق و غرب م يات و فلسفه هايخ و ادبيــــتار  ن يم اما به ايخوانيش 

د مسائل پ      يني 
 
ش و يايد ترا نيفه م که چرا بايمن اآلن م م، از طرف

 ."ميش کنيستا

 :ديزده پرس تي  خداوند ح

 "چرا؟"  -

  ينکه اگر تو ، خورشيا يبرا"  -
   و عامل اصل   د باش 

 
 يو انرژ  زندگ

   ينکه داور يو بدون ا! ما  يبرا
تو  يتو و فلسفه وجود يرو  ارزش 

  يا يم، فقط برايبکن
 
د ترا ي، با ده  يم يو انرژ  نکه به ما زندگ

 ."خود ي ن بجاينش ما و افسانه اهر يان آفر يجر ! ميش کنيستا

  شتابان به من کرد و  نگاه   خدا 
ده و  يبر صورت کش پس از آن دستر

 :گفت 

  يبد هم ن "  -
ی
  ي، من خورش وپ

 
دهم يم يو انرژ  دم ، و به ش ا زندگ

  يد از من خرسند باشي ، باي   و ش ا به پاس ه 
  يآر  د و با منس 

ی
 اپ

 ."ديمرا سپاس گوئ! ده يهر چند ست د

-  "  
  ! خدا جون  راستر

   ي   ن زميد ايتو خورش وقتر
ف يتکل!  باش 

 "شود؟ي ر چه ميد يکهکشانها  يدهايخورش

  ي"  -
   خواه  يم عت 

ی
 !" ريان ديشوند خدايکه آنها هم م  ب وپ

 يو آنها را رقبا! د ي ن به آنها چسبانيد هم بتوان مارک اهر يشا"  -

 !"ديتو نام
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 !دميمن با خدا رقص

وع کرد به  ن سخن مل  يخداوند بزرگ که از ا شاد شده بود ش 

اد يدان کرد ، هر چه داد و فر يو دست مرا هم گرفت و وارد مدن يرقص

  يدن ن يزدم که من رقص
ی
شنود ، ي ر گوش خدا ن يکه د  دانم ، اما گوپ

 :خوانديدر دست م قصاند و با جام م  ي  د و مرا هم ميقصي  م

 !اوستا يا" 

  
ر
 پرست تو م   ساف

 محرس  پر گذشت تو

 منم منم

 از توين پ    يخدا

 تو يش س تو و صفا

 منم منم 

 تو يراهي  و رهن ا

 پرست تو خور و م  يم

 منم منم

 من ه ه وزن عال م

 بود و نبود عال م

 من اول و من آخرم

 منم منم ! مهر جهان 

 "منم منم ! عشق جهان 

 

شه يم و من در انيبود م و مست از م  يديقصي  خواند و ما ميخدا م

  
ی
  ي ر يکه دوان دوان م  غزال و آهوپ

 
شکار اوست و  پ   در  زد و بي  و پلنگ

 :دي و يبا خود م يز پايگر   يآن آهو 
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 من دوان مشو در پ   " 

 ! مکني    م ي   م ي   خ

 پام مکن خسته و پ   

 نم مکنيو خون زخم  

 دارم  يمن هم نگار ... 

 ..."دارم چشم به راه  

 

که ... ال خودم يم و من هم در خيدن بودينوش دن و م  يدر حال رقص

  ستاد و گويناگهان خداوند بزرگ ا
ی
گوشش ... دهد يگوش م  يي   به چ پ

 : کرد ي   را ت

 "است؟ يخدا جان خي  "  -

 ."ن استيال تکو حدر  يتوطئه ا يآر "  -

 "خوردن دن و م  يه من ، بخاطر رقصي کند، علي  خدا به خ"  -

  يپدر سوخته تو ک"  -
با من هم که ! ه من يه تو باشد، عليکه عل  ستر

  
  يجلو اون زبانت را ن  هستر

 
دن و يرقص يا برا؟ تازه چر يي  ب  تواپ

انيخوردن ، ه ه آن پ م   ، هم  شناش  يو ن  شناش  يکه ميامي 

م که وعده دخير باکره يخوردند ، حاال ب ذر يم دند و هم م  يقصي  م

  يو پرسان جوان هم م
ی
 م ابوعل  يم ر از قول حک دادند و از سوپ

  يس
    نا ننوشتر

اب چه محاست    ي   دارد؟ ه  که ش 
بتر که پزشکان    ش 

اب است آن هم بسي   دهند نيبزرگان مبه کودمان و  ظير يار غلي ش 

ابها ياز ا ن توطئه يا يا براين حرفها را ب ذار کنار و بيحاال ا... ن ش 

 !"ميبکن يفکر 

 "ه خداوند بزرگ توطئه بکند؟يتواند عليم گ  "  -
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ن حال و روز در آورده اند ، که از يکه قرنهاست مرا به ايه انهائ"  -

 ."کنميم يه و زار يدستشان مرتب گر 

-  "  
 
ان؟يپ چه کساپ  "امي 

نان آنها که يان و جانشينه آنها که سالهاست مرده اند ، سخن و "  -

 . "خورند و قدرت در دست دارندياد آنها نان ميبا نام و 

 ."هستند ان جنابعال  ينها از قرار سخن و يکه ه ه ا"  -

نها ه ه يم و زبان ندارم که سخن و داشته باشم الم ر من ال"  -

ندگان من جا يمن و ن ا يجا نند که خودشان را ين اهر ايسپاه

داند من شم شلوغ است و ي ن پدر سوخته هم که مياهر ! نندي   م

  
من سوء استفاده کرده  يفرصت ش خواراندن ندارم از گرفتار  حتر

 رهي  يو تقر 
ً
 ."را از دست من در آورده است ن کره خاك  يا يبا

 "ست؟ يان چيخدا جون از توطئه ب و، جر "  -

  يان يجر "  -
 
ان  است با حضور ت ام   ک کنفرانس بزرگ جهاپ رهي 

 ."انياد

ان؟گ  "  -  "؟ کجا؟ کدوم رهي 

ان ت ام  "  -  . "ميلدا در اورشليان دو روز مانده به شب ياد رهي 

  يام تار يه پيدارند عل"  -
مواظب  ل  يد خيکنند، بايتو توطئه م خ 

  
 "؟خودت باش 

  ي"  -
 "خواهند چه بکنند؟يم عت 

 ي   ند ه ي و يمن و م يندازند بپايکنند و تازه ميورت مترور، تر "  -

  ياوستا خدا را ترور کرد چون تو با ا
 
اپ ت وضع جهان يخيتار  ن سخي 

ن و تجار و ياردها دالر اصحاب ديليخت و بير  را به خواه  

  يس
ان خواهند کرد و چه يونال ز يناس است داران و بازرگانان مولتر

  يبسا که در 
ی
   اپ

بان و يا به دست رقيد و کنن  از آنها خودکس 



 !زار زار گريه ميکرد !خدا را در خواب ديدم    ها ونمایشنامه افسانه افسانه        "اوش اوستاسي" 

 73 

م تو با مردم ين مسئله ت اس مستقيکانشان کشته شوند ايش  

 ."هزاران هزار دمان را در شاش جهان خواهد بست

شه، ياوش من ، و نامت مامل ميشد س پس تو هم خواه  "  -

 "اوش اوستايس

-  "  
 ." است ي   سن  ل  ينکن ، اتهام قتل خدا خ خدا جون شوچ 

ن ي و خطرناک است ، در اي   سن  ل  يخدا خ گفته اتهام قتل  گ  "  -

ن جارو جنجالها يبا ه ه ا! چکسيمرا دارد؟ ه يهوا ا چه کس  يدن

  ي   تو برو ش چهار راه و به من فحش بده بب! بميمن تنها و غر ! 

  يشود يمزاح ت م کس  
 
ا يوانه شده يد ا خواهند گفت فالپ

  ي   ده است که چنيفه  ل  يخواهند گفت که طرف خ
ی
را به   حرفهاپ

خانه ات ب و  يک بار آنهم در پستو يند، اما تو فقط ي   خداوند م

  يک رهي  دي ير ابرو يا ز يامي  ابرو است ، يک پيچشم  يباال
 ت 

  ي   چشم است ، بعد بب
ی
 !"اورنديبه شت م  چه بالپ

دانم تکه بزرگم گوشم خواهد بود، فتوا خواهد بود که از هر يم"   -

 . "صادر خواهد شد ن مافر ، مرتد، ملحد،يه ايسو عل

 "م؟يبکن يک مار يد يبه هر حال با"  -

  يم ؟ تو خداوند جهانيچکار کن -
جرات دارد پا  ، چه کس   ان هستر

 "تو کفش تو ب ذارد؟

 متعجب که عجب خداوند يمالفه بود و من شد  يخداوند بد جور 
ً
دا

  
ی
 شه بود تا راه حل  يکردم و او در انديد هم من اشتباه مي؟ شاترسوپ

! شديم ش چه مبارزه جالت   يدا کند ؟ و خدائيزه با آنها پمبار  يبرا

هم تعجب ندارد، مثل جنگ و  ل  يمبارزه خداوند با بندگانش، اما خ

هر روزه بچه ها با پدر و مادرشان است، م ر آورنده بچه ها  يدعوا

 ستند؟ينها مرتب در حال جنگ و دعوا نيستند ؟ و م ر ايپدر و مادر ن
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 :انه من زد و گفتش يناگهان خداوند رو 

م ، از قرار معلوم کنفرانسشان را جلو انداخته يگاه برو يد به پايبا"  -

 ."خطرناک است ل  ياند و مارها خ

گپ زدم و   ل  يم و من در راه با خداوند بزرگ خيديگاه رسيع به پايــــش 

 :به او گفتم 

 ."مبارزه با تو متحد شدند يپس خوب شد که الاقل برا"  -

 :ح داد يم توضي براي   ت سخر آم ياما خدا با خنده ا

 چون از ينها ه يا"  -
ً
شه و يک ر يشه با هم متحد بوده اند و اساسا

 ."گاه برخاسته اند در اصول با هم متحد هستنديجا

  يم ، ناگهان يگاه گذاشتي ان را به داخل پايتا پا
 
داد  يرو  ک انفجار بزرگ

 ...و ه ه جا را آتش و دود فرا گرفت

 ي پاي   خودم را در رختخواب کوچکم و در پائو من ناگهان ... 

م را يدار يافتم، نخواستم بي ورگان شیوام ساله ام هار چتختخواب دخير 

 يده اينم ، اما فايقبول کنم ، زور زدم تا دوباره بخوابم و دنباله آنرا بب

 ...    نبود ينداشت و از خواب خي  

 

 ...ن افسانه و خواب ادامه دارديو اما ا... 
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 گوشه هاپ  از شگذشت پر خاطره و پر مخاطره استاد سیاوش اوستا
 

زائ   و در آغوش عباس عباس  در  1995سياوش اوستا در مردادماه سال  ائ   در دامان بانو زهرا مت 
آريائ   ميتر
    .محله نوغان مشهد چشم به جهان گشوده است

 
  نوشير  را  71از  

 
ق و كاريكااور آغاز كرده است در روزنامهسالگ د ما، آفتاب رسر  .هاي خراسان، نتر

  رئيس سازمان دانش آموزان حزب مردم به دبت  كل  نارص عامري بوده است 79در  
 
 .سالگ

  نخستي   كتابش  71در  
 
 .منتشر شده است« هاي شهر ما مسخره»سالگ

  بنيانگذار و رسدبت  سا 17در  
 
يه ارشاد»لگ  .بوده است« نشر

  دومي   كتاب وي  11در 
 
 .به بازار آمده است« پيشتاز مبارزات خلق» سالگ

  و در دو سال( ااري    خ و فلسفه)وي شاگرد  
  و شيخ عل  اهرائ 

يعنر   رسر
مشاور نخ ست انقالب ،    استاد دمحماقر

   11وي در     ...اين دو در ام ور سي اس ي ب وده اس ت 
 
  در لبنان و  س الگ

مج بور به ا رك مي هن ميشود و مدئر
  .پاريس ميشود مقي م 7981احصيل نموده و از سال  سوريه و پاریس 

 
 نیمروز و فردوس امروز و روزگار نو و کیهان جهائ  

ی استاد پرویز اصفهائ   ی هفته نامه نیمروز به رسدبت  سیاوش اوستا بیش از بیست سال عضو شورای رسدبت 
این هفته نامه مستقل را استاد پرویز   آری اینچني   است مینوشت  بود که هر هفته مقاله ای با عنوان

استاد   ارس جهان پخش میکرداصفهائ  با همکاری خانواده اش سالیان درازی از لندن منتشر نموده و در رس 
دکتر مصطق  مصباح زاده بنیانگزار کیهان به سیاوش اوستا گفته بود من پیش از این بسته روزنامه خودمان  

یه ی نیمروز را میخوانم  کیهان را باز کنم نشر را با کلیک در اینجا ببینیدبخشر از مقاالت     

 
ی استاد عباس پهلوان و پاسخوری خانم  سیاوش اوستا از نخستي   شماره مجله فردوس امروز به رسدبت 

یه همکاری داشته است   عسل پهلوان با این نشر

http://perso.wanadoo.fr/aria7000/foto.htm
http://www.erchad.com/
http://www.avairan.com/liste.htm
http://awesta7000.blogspot.fr/2011/11/blog-post_2098.html
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شادروان دکتر مصطق  مصباح زاده به سیاوش اوستا پروانه انتشار کیهان جهائ  را داده بود و میگفت همي   
هشت صفحه ساده ای که شما منتشر میکنید از صدها کیهان دیگر که بدون پروانه و نگاه من منتشر میشود 

 با ارزش ار است
شادروان اسماعیل پوروایل که شدیدا عالقمند به اندیشه های سیاوش اوستا بود در شماره های آخر روزگار 
نو اسالم و دین سیاس را کامال به نقد کشیده و اجازه انتشار روزگار نو را به سیاوش اوستا واگذار کرده بود که 

ی در پاریس پانزدهم بنام فرزند ا یشان چند شماره را منتشر کردسیاوش اوستا با گشایش دفتر . 
کل آقای مهندس شجره با آن همکاری   پارس به دبت 

سیاوش اوستا از روزهای نخست پخش ال یزیون جهائ 
 او از پارس پخش میشود

 
 11مهندس شجره نخستي   بنیانگزار رادیو و ال یزیون   داشته و برنامه های هفتگ

پیشنهاد سیاوش اوستا جایزه بزرگ انساندوسنر فرانسه در ساعته پارس زبان است که در همي   رابطه به 
 سنای این کشور به ایشان اهدا شده است

سیاوش اوستا در زمینه اقتصادی نت   از چهره های موفق ایرائ  در خارج از کشور بوده و مبتکر و آفریننده 
ی آنها اوسط او صورت گرفته است  پروژه های بسیار مهیم در فرانسه م باشد که برای نخستي   بار شکل گت 

 و او برای این خالقیتهایش جوایزی نت   دریافت کرده است
ناسیونال را با گنبدی باالی آنسیاوش اوستا  اک    با همکاری مهندس دهقان طرح کیوسکهای انتر به ژاک شت 

کت خصویص داده شد و سیاوش  که در آنزمان شهردار پاریس بود داد اما پس از پنج سال این پروژه به یک رسر
د  اوستا نسینر مادی از طرحش نتر

 
رسیم در برج ایفل مشغول بکار شد و پس از چندی با سیاوش اوستا در ابتدای ورود به پاریس بعنوان عکاس 

ساخت چند ااوم بیل ویژه رستورانهای سیاری در اطراف برج ایفل و میدان اروکادرو راه اندازی کرده و از این 
با تشکیل یک انجمن ساخت کیوسکهائ  برای فروش   7985را اعدادی از هم میهنان را شاغل کرد در سال 

 فرانسه پیشنهاد کرده و متینگهائ  در همي   کرپ و هات داگ و نوش
ابه و بستن  را به شهرداری و اااق بازرگائ 

رابطه سازماندیه کرده و در اساسنامه انجمن قید کرده بود که درصدی از فروش کیوشکها به مبارزه با ایدز 
اطوری درست در مقطع حساس که همه امکانات قانوئ  برای راه اندازی ا  اختصاص خواهد یافت ین امتر
سیاوش اوستا با پیشنهاد گشایش رادیوی پارس زبان در ایستگاه رادیوئ  خورشید     پولساز فراهم شده بود

 را به اجارت ایفل    روبرو شد و با پذیرش آفرین رادیوی آوا ایران و نام فرانسوی سویل دو پرس
 

کار فرهنگ
ز کردو برنامه های رادیو آوای ایران را آغا  ارجیح داده  

نخستي   کش است    در نقاط مختلف پاریس  با تشکیل سازمان انتشارائر ااوال 5798اوش اوستا از سال سی
که در فرانسه رسویس ارسال و دریافت فاکس را آغاز کرد که پستخانه فرانسه پنج سال پس از او این رسویس 

 درا اجارئر کر 
یش پنج مغازه در نقاط مختلف پاریس ابلیغات با  سیاوش اوستا نخستي   کش است که در فرانسه با گشا

 کامپیوار را وارد بخش اقتصادی و ابلیغائر و یل پیج پاریس کرد
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سیاوش اوستا نخستي   کش بود که روزنامه آگیه های کوچک بهمراه برنامه   با انتشار روزنامه جینر ااوال
اژهای بسیار باالئ  های ال یزیون را در دو هفته آینده منتشر کرد و پس از او هفت یات دیگری با ات 

ه نامه و نشر
در فرانسه منتشر شد و چندین رستوران و فرهنگشا با نامهای عمرخیام و پرسپولیس و بناپارت در پاریس 

 ااسیس نموده است
نسمن در   سیاوش اوستا پیش از اینکه مجبور به خروج از میهن بشود در شهر مشهد نت   بعنوان یک جوان بت  

نس را در مشهد مالک بوده کنار  کت و بت   و   فعالیتهای سیاس و فرهنگیش شناخته شده بود و چندین رسر
 مدیریت میکرد از جمله

یه ارشار در ابتدای کوچه الفنخانه خیابان آزادی  دفتر نشر
 مهمانخانه قدس در چهار راه خشوی اوا کوچه شوکت الملک

 انتشارات ارشاد در چهار راه دروازه طالئ  
غ پردک در چهار راه درواز طالئ  مر   

 س پر شقایق در کوی شقایق بلوار طالقائ  

ت آباد مشهد که اامي   کننده نان نود درصد ساندوی    چ فروسر های  کارخانه نان سپید رضوی در چهارراه عشر
 مشهد بود

وب رسو  والد که انها رستورائ  بود در مشهد که همه شب موسیقر زنده داشت و مشر و  میکرد رستوران ویت 
 رستوران برگ ستر  خیابان جم

 همه دارائ  های سیاوش اوستا در مشهد ار سوی دادگاه انقالب مصادره شد

 
 

 ایران و فرانسه 
 

سیاوش اوستا با همکاری خانم آذرشیوا از فردای درگذشت خانم هایده در کادر انجمن فرهنگ
مندان کرده و حنر پزشکان میهن دوسنر در امریکا اع یض خون چند  ده ای برای ارک اعتیاد هت  االشهای گستر

مند را بعهده گرفته و از سال  مند 7988هت  ان محبوئر چون داریوش وعده دادند اا این االش دنبال شد و هت 
از جو لس آنجلس خارج شده و مقیم پاریس بشوند در این ویدیو داریوش به استاد سیاوش اوستا وعده 

میدهد اا مقیم پاریس شود دهسال بعد داریوش به پاریس آمده و پاریش شد و فرزند دومش از خانم ونوس 
 در پاریس بدنیا آمد

 ایران و فرانسه دنبال کردند
 

 خانم آذر شیوا پس از سالها دوری از االش همکاری  های خود را با انجمن فرهنگ

 پس از سالها دوری از صحنه با بازی در رستیم دیگر اسفندیاری دیگر
ر
 یهروز وثوق

  ايران وفرانسه  پايه« سياوش اوستا» 
 

 7181و شهرفرنگ پاریس میباشد گذار و رئيس انجمن فرهنگ

او وادار به    انجمنها و گروههائ  هم نام با کارهای سیاوش اوستا  اما بارها سازمانهای اطالعائر نظام با ساخير  
 ایران و فرانسه پس از چندی  دیگرکردن نامها شده است

 
 ایران و به انج  بدین رو انجمن فرهنگ

 
من فرهنگ

 فرهنگ جهائ  اوستا   و کانون ن یسندگان خردگرای ایران و انستیتو لپ و  اروپا
 

انستیتو اوستا همبستگ
ی. اغیت  نام داده است ( هفجا)  و هت 

 
مند و ن یسنده و رورنامه نگار از   شخصیتهای فرهنگ فراوائ  از هت 

 بوده و هستند
 

 .اعضای پیدا و پنهان این سازمان فرهنگ

 

http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/


 !زار زار گريه ميکرد !خدا را در خواب ديدم    ها ونمایشنامه افسانه افسانه        "اوش اوستاسي" 

 78 

  در پاريس ميباشد(فرانسوي)يات ااوال و پرسیان س ان ان و نشر 
روانشادان . ، شهر فرنگ، هما، كيهان جهائ 

ي»و « دكتر كوروش آريامنش» و از هنگامیکه او با ارایه  ...از ياران و همكاران وي بودند« سياوش بشت 
 در هر سن و سایل 

 
و در پژوهشهای خود جهان را بسوی اندیشه های ایران باستان کشاند شخصیتهای بزرگ

 بهتر در نیگ در پندار و  
 

 و سیاس به آیي   اوستا که نه یک دین بلکه یک آیي   برای زندگ
 

ایط خانوادگ هر رسر
گفتار و کردار است کشیده شدند و افراد بسیاری با خواندن نوشته های او اوانستند کتابها و نوشته های 

 بنمایانندبسیاری را در راستای نقد دین و خردگرائ  آریائ  بجهانیان 

 نو زرتشنر 

واژه نو زرتشنر است و برای امنیت زرتشتیان عزیز داخل میهن که مجبور به اقیه در   سیاوش اوستا مبتکر
 از اوستائ  زرتشنر بودئ  که سیاوش اوستا درباره آن دهها 

برابر نظام هستند و در رابطه با ارائه افست  ن ین 
استفاده کرده ( نو زرتشنر )ال یزیوئ  اجرا کرده است از این واژه  مطالب نوشته و برنامه های مختلف رادیو و 

 .است اا شبهه ای بوجود نیاید
 فروهر

 آریائ  در 
استفاده از نشان فروهر و عمومیت دادن آن به غت  زرتشنر ها از هنگامه برگزاری جشنهای ایرائ 

اروپا امروز این نشان و سمبل را جهائ  کرده است بگونه ایکه فیلم آلکساندر با فروهر نقاسر شده اوسط 
نشان برگردن و لباس میلیونها ان نقش بسته  مورگان اوستا آغاز و پایان م پذیرد و نت   جدا از آنکه امروزه این

 نشان را بر روی پاسپورت های خود نهاده است این( ایرانک)است دولت کردستان عراق 

 
و اوستا و زرتشت  از خانواده پادشاه اا فرزندان پایوران نظام پت 

رضا شاه بزرگ و دمحم رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی که اوجه ویژه ای به اندیشه کهن و آیي   باستان داشتند 
ده ای در این راه انجام داده و در سال 7991 در پاریس نمایشگاه هفت هزار سال هت  ایران به  االشهای گستر
رسپرسنر دمحم رضا شاه و ژنرال شارل دوگل برگزار شد و شهبانو فر مان گفتگوی امدنها را در جهت بازشناس 
ضا پهلوی نمونه ای از این  امدن هزاران ساله ایران داد دو فرزند دلت  و سلحشور پادشاه و شهبانو لیال و علت 
ون بیاورد سالنامه  پیوست اندیشه بودند بگونه ای که پرنسس لیال در همه جا پیش از آنکه گذرنامه اش را بت 

ساله را نشان میداد و در هر سفر به پاریس با سیاوش اوستا دیدار داشت شهبانو فرح  پر افتخار هفت هزار 
از مشاور خود دکتر عبدالمجید 79پهلوی در دومي   سالگرد بزرگداشت پرنسس لیال در ااالر شهرداری 

کند اا   مجیدی وزیر اقتصاد دمحم رضا شاه خواست اا بنیادی را در پژوهش ااری    خ هفت هزار ساله سازمان دیه
 آرمان لیال ماندگار باشد

 به اندیشه کهن داشته و در همي   
 

 از هنگام آشنائ  با سیاوش اوستا مهر بزرگ
ضا پهلوی نت   شاهزاده علت 

زمینه احصیل و پژوهش ها نمود و هزاران برگ در باره اندیشه و پیشینه ایران کهن نوشته بر جای نهاده و 
ش را در دریای مازندران پراکنده کنند وصیت کرده بود اا پس از مرگ او را   بسوزانند و خاکستر

از هنگام مراسم لیال پهلوی که در گورستان پاس پاریس در میدان اروکادرو او سط دوربینهای ال یزیون مهر و  
ی برگزار شد و بیش از هزار نفر بخاطر ابلیغات  با کارگردائ  استاد سیاوش اوستا با شکوه و ابلیغات ئر نظت 

ادیو و ال یزیوئ  استاد سیاوش اوستا در برنامه های مستقل خودش و یا در برنامه یش با میبدی در گورستان ر 
حارص  شدند و در پایان شهبانو با همه دست داد و فیلم برداری شد و پخش شد و از این برخورد نزدیک هم 

لوی اغاز شد اا از با مردم بودن لذت شهبانو و هم مردم شاد شدند و از انروز روز اازه ای برای خانواده په
ضا پهلوی نت   با استاد سیاوش اوستا  ند و یاد گذشته را برای خود زنده کنند از همان دوران شاهزاده علت  بتر
نزدیک ار شده و پس از چندی با احصیل و مطالعه و پژوهش به یک خردمند بزرگ و پیام آور خرد ابدیل 

کهن و اندیشه اهورائ  کرد و وصیت کرد اا پس از مرگ او را بسوزانند هر شد و پژوهشهای فراوان در ااری    خ  
ضا پهلوی بخواست خودش سوزانده شد  چند بوصیت لیال پهلوی عمل نشد اما شاهزاده علت 

http://www.institutlep.com/
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ضا پهلوی در اختیار   از شاهزاده علت 
استاد سیاوش اوستا و آقای اردشت  زاهدی سخنان ضبط شده فراوائ 

ضا پهلوی دارد که بخواست شهب انو از پخش آنها خود داری میکند اما بزودی آثار نوشتاری شاهزاده علت 
 منتشر خواهد شد  اوسط شهبانوی گرام

 
 

احمد رضائ  فرزند محسن رضائ  نت   از هنگامه خروجش از ایران ضمن پیوند با سیاوش اوستا وابستگ
 کرده و بارها و بارها اسالم و همه جناحها و انذیشه ایش را به آیي   اوستا و نقد دین سیاس اسالم را علن  

ان ایران اسالم را به نقد کشید این جوان آزاده و دلت  در سال  در هتل در دئر کشته شد و با اینکه  1171رهتر
ی کند ش را پیگت   پدرش یگ از ارکان قدرت در ایران است اا به امروز نتوانست پرونده ارور فرزند دلت 

وحائ  فرزند حسن روحائ  رئیس جمهور ایران نت   با پشت کردن به اسالم و سیاستهای پدرش و  دمحم فریدون ر 
کلیت جمهوری اسالم مراب منتقد رژیم بوده و در نظر داشت با یک دخت اریائ  زرتشنر عروس کند اما در 

 .در پایگاه نظام جنوب اهران با کلت کمری پدرش ارور شد 7911سال 

ان مقتدر امنینر کشور بوده است و سالیان درازی اصل پدرش که از ابتدا ی انقالب اا به امروز یگ از رهتر
ااژیک نظام وابسته به مجمع  ارین سازمان جاسوس و ضد جاسوس رزیم را با نام مرکز احقیقات استر

نرسید تشخیص مصلخت نظام را بعهده داشته است پس از سالها اجسس در باره ارور فرزندش به نتیجه ای 
 و پرونده اش را رها کرد

ي بوده است سياوش اوستا اهيه كننده دهها نمايشنامه و برنامه رستیم  ديگر اسفندياري »از جمله   .هاي هت 
، ملك جها« ديگر  

ر
  چون بهروز وثوق

مندائ    عطائ   كه هت 
، اسفنديار منفردزاده و اثر ايرج جننر نفر  71ن خزائ  

 .ماه در گردش بود 1که در آن فعاليت داشتند و اين نمايشنامه در اروپا و كانادا به مدت  ديگر

نمایشنامه رستیم دیگر اسفندیاری دیگر در اروپا کانادا آمریکا این نمایشنامه که اوسط استاد سیاوش اوستا اهیه شده و در   
مند رسارس اروپا و کا نادا بروی صحنه رفت شاهکاری بود که هیچ نظام اا کنون نتوانسته است بسان آنرا اجرا کند بیست هت 

 یط س و پنج سال ابعید با افتخار در 
ر
ین کاری بود که بهروز وثوق مشهور و کاری پرخرج از سوئ  فقط همي   کار برارین و بهتر

 بوده است و یا کارهائ  برای خراب کردن این آن بازی کرد زیرا کارهای دیگر انجام شده اوسط ا
مند یا کوچک و ناچت   ین هت 

مند محبوب بوده است از جمله دلقک کردن او در نمایش عشق و ماهواره و یا فیلم فصل کرگدن که صد نفر هم آنرا اا  هت 
 پایان ندیدند

 

ین اس تاد سیاوش اوستا مبتکر برگزاری جشنهای مل در سالهای خشم و خون جنگ با عراق اوانست در بهتر
ده و مهرگان و یلدا را که اوسط نظام اسالم در داخل کشور  مکانها و سالنهای جهان جشنهای نوروز و ست  

ه سال  در برابر برج ایفل است که  7989ممن ع شده بود را با حضور هزاران نفر برگزار کند فیلم باال جشن ست  
اک شهردار پاریس را برای سالهای  کت کردند استاد اوستا پروانه ویژه از ژاک شت  بیش از هفت هزار نفر رسر

 متمادی برای این جشنها داشت
ده بدر را در جزیزه مشهور جنگل بولون در پاریس رایج   7989استاد سیاوش اوستا از سال  برگزاری جشن ست  

وند ده به این مکان با شکوه مت  ی کردن ست   استاد سیاوش   کرده و همه ساله هزاران نفر از ایرانیان برای ستر
نج االش خانو   را از جیب خود و دستر

 
مش آرش اوستا عل عباس و اوستا همه این االشهای فرهنگ اده محتر

ش شیوا انجام داده و هر گز از هیچ شخص و گروه و سازمان و تشکیالئر   احسان و خواهرش خانم سارا و دختر
ام وسپاس شخصیتهای  کمگ نه درخواست کرد و نه دریافت کرده است بهمي   رو ایشان همواره مورد احتر

اگر سیاوش اوستا یک دالر از کشوری میگرفت و نوکر و حقوق بزرگ جهان بوده است بقول فریدون فرخزاد 
ان   به رهتر

 را برای رسبلندی ایران و ایرائ 
 

بگت  یک کشور و گرویه بود هر گز نمیتوانست پیشنهادات بزرگ
ام از ایشان استقبال کنند استاد شجاع الدین شفا نت   فرموده بود که حسن 

جهان بدهد و همه آنها با احتر
 که سالیان سال حقوق بگت  بیگانگان بود   اوش اوستاعباس سی

است انجام داده است   هکارهائ  برای ایرانیائ 
 که روسای آنها نتوانسته اند انجام بدهند
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استاد سیاوش اوستا با نام دکتر جمشید فردوس پور سالها از امکانات رسانه ای دشمن بنفع مردم بهره برده و 
 چون روانشاد رضا صفدری قابل ستایش است

 
در   سخنها گفت که شجاعت و گستاخ  برنامه سازان بزرگ

 را رهتر انقال 
پیشه ایرائ  در صورایکه رژیم رهتر   ب میخوانداین ویدیو استاد سیاوش اوستا کمند سلیمائ  هت 

در برنامه ای دیگر از دریدن افراد اوسط عل سخن    استفاده میکند  خمین  و خامنه ای انقالب را فقط برای
 گفته و واژه و نام حیدر را که یعن  آدم پاره کن میباشد را مطرح میکند

 االشهای جهائ  سیاوش اوستا

های سیاس ایران و جهان بارها و بارها نقشهای موثر و اعیي   کننده ای سیاوش اوستا از پاریس در رویداد
ه پاریس بارها سفت    داشته است در رابطه با ااحاد افغانها در هنگام حکومت طالبان وی در سالن شانزه لت  

را دولت افغانستان آقای مستان را دعوت کرده و با دیگر انجمن های افغائ  مخالف احمد شاه مسعود آنها 
 داده و زمینه لوئ  جرگه بزرگ را فراهم نمود و همو نقش موثری در رابطه با سفر رسیم احمد شاه 

آشنر
ان افغانستان این موارد بخوئر ملموس    مسعود به پاریس داشت که در برنامه های مختلف رادیوئ  با رهتر

یه مجاهد ارگان س ازمان سیاس احمد شاه مسعود است سیاوش اوستا اا سقوط طالبان اسپانسور انتشار نشر
 بود در ویدیو های پایي   گفتگوهای سیاوش اوستا با سفت  و وزرای دولت پس از طالبان را میبینید

 
سیاوش اوستا سه ماه پس از آغاز انقالب اونس یط مصاحبه ای با آقای احمد بن نور وزیر حبیب بورقیبه و 

س را با افشاگری  های مهم آقای احمد بن نور روشن رئیس سازمان امنیت اونس جرغه نخستي   انقالب اون
ین اقدام برای   نموده بگونه ایکه اندیشمندان اونش افشاگری  های وزیر سابق را روی آنير  سیاوش اوستا مهمتر

سیاوش اوستا با گوردهای دلت  و سلحشور نت   اراباطات نزدک فکری    گستاخ  آفرین  در اونس دانستند
ین ابار سلحشور آریائ  خواننده است و امروز یگ از افتخارات بزرگ  -کردها  -داشته و همواره گردها 

را اصلیتر
وی همواره االشهای خردمندانه و آریائ    جهان آریائ  نقش بسير  فروهر بر روی گذرنامه های کردستان است

 فر نشي   ااجیکستان را ستوده و رسود آغازین برنامه های سیا
وش اوستا اوسط اوستائ  امام عل رحمائ 

ارکستر مل دوشنبه هر هفته پخش میشود و همو همواره به مردم پیشنهاد کرده است که بجای رفير  به 
 سفر گردشگری کنند -عراق  -   ایرانک  زیارت اماکن اازی با ااجیکستان و افغانستان وکردستان

ش خردگرائ  در 
جدا از اینکه بعنوان یک مشاور بدون حقوق سیاوش اوستا همواره مدافع ال ئیسته و گستر

ایران و فرانسه بوده است در روشنگری جامعه فرانسوی نت   نقش مهیم داشته است بیست سال پیش خانم 
آن هیدالگو شهردار کنوئ  پاریس که نامزد انتخابات انجمن شهر از پاریس پانزدهم بود در پاسخ سیاوش 

اوستا که شاید روزی او را شهردار پاریس پانزده ببینیم او از شهرداری پاریس بزرگ سخن گفت و پس از بیست 
سال به هدف خود رسید  و امروز شهردار مقتدر پاریس است   آقای  ژوزه بووه با سبیل مشهورش رهتر 

کت در انتخابات مجلس و ریاست  سندیکای کشاورزان بود و سیاوش اوستا در سال 1171 به او پیشنهاد رسر
جمهوری داد اما او گفت که اهل سیاست نیست و کار سندیکائ  را ارجیح میدهد اما سه سال بعد جوزه 

بوه   نامزد ریاست جمهوری فرانسه شد و امروز نماینده پارلمان اروپا میباشد ویدیوها را در پایي   ببینید  که 
کت کند و چهار سال  سیاوش اوستا به جوزه بووه پیشنهاد میکند که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رسر

 بعد عمل میکند و امروز نماینده فرانسه در اروپا میباشد
یه بنام طاغوت که بعدها نامش را به اصغر آقا عوض کرد منتشر  در سالهای دور هادی خرسندی یک نشر
میکرد استاد سیاوش اوستا برای نخستي   بار برای او برنامه شب شعر و شومن بازی گذاشته و او را به استاد 

 کرد و با ایشان بازی  ها کرد پرویز 
 
 صیاد معرق
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ای لس آنجلس روی ماهواره برود جمهوری اسالم با سیستم آنالوگ برنامه های جام پیش از آنکه ال یزیونه
با همکاری یاران   جم را در رسارس جهان پخش میکرد استاد سیاوش اوستا با نام دکتر جمشید فردوس پور

بنفع مردم از این امکانات رسانه ای دشمن   برنامه سازی که در ایران کار میکردند چون شادروان رضا صفدری
بهره برده و در برنامه های بسیاری بعنوان مهمان برنامه از پاریس مورد مصاحبه و گفتگو قرار گرفت 

 چون روانشاد رضا صفدری قابل ستایش است زیرا   و
 

سخنها گفت که شجاعت و گستاخ  برنامه سازان بزرگ
خانم فاطمه   خود را نت   بخطر انداختندآنها نه انها درآمد های باالی مایل خود را دریسک گذاشتند که جان 

یق  نیا و افراد دیگر از  رفسنجائ  و جواد الریجائ  و حاایم کیا و مراض  احمدی و نیگ کرییم و دمحم رضا رسر
در این ویدیو استاد سیاوش اوستا کمند   اهران در این برنامه ها روی خط جهائ  با سیاوش اوستا بودند

پیشه ایرائ  ر  را با چه آب و   ساعت خمین  و خامنه ای 11ا رهتر انقالب میخواند در رسزمین  مه سلیمائ  هت 
 اائر رهتر انقالی میدانند و میخوانند

 گفتگوهای سیاوش اوستا در درون زندان با قهرمانان سیاس دربند

یگ از االشهای ااریخ  و پر افتخار سیاوش اوستا گفتگو با زندانیان آزاده ای ایست که در دفاع از آزادی و 
 
 

دموکراس در زندانهای رژیم بوده اند نظام هزینه های سنگین  را متقبل شد و زحمات زیادی کشید اا چگونگ
سیاوش   ای بسیار پرده از این راز بردارداین االش بزرگ اوستا را کشف کند اما هرگز نتوانست با هزینه ه

دار و دکتر مهدی  زدی و دکتر عباس پالت   اوستا در درون زندانهای رژیم با قهرمانائ  چون دمحمیها و مهندس اتر
خزعل و آیت هللا بروجردی بارها و بارها مصاحبه کرد و هر چند این مصاحبه ها برای آن عزیزان پیامدهای 

خود با آغوش باز و خریدن شکنجه به جان و زندان انفرادی پیامشان را بخارج سخنر داشت اما آنها 
ساندند  مت 

 
 کارهای رادیو و ال یزیوئ  مستقل

  نخستي   راديوي پارس  زبان مستقل  11وي در   
 
  )« آواي ايران»سالگ

  به هيچ دولنر
 

را در ( بدون وابستگ
  به شنوندگان امكان داد اا  هفرانسه پاي

 بار در ااري    خ راديوئ   جهان ايرائ 
گذاري كرد و همو براي نخستي  

 روي آنت سخن بگ يند
ً
 .کاری که اا به امروز اوسط رکتر ال یزیونهای رادیوئ  اقلید میشود .مستقيما

  بعنوان برنامه ساز راديوي فرانسوي  17سياوش اوستا از  
 
اينجا و »سالگ

 .فعاليت راديوئ   خود را به زبان فرانسوي دنبال كرد ICI&MAINTENANT «حاال
 گفتگوهای سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان

  گفتگو نموده است آنهم در هنگامه وي در برنامه
  با شخصيتهاي فراوائ 

اي كه هيچيك  هاي راديو و ال يزيوئ 
هاي خارخر  را نداشتند، وي براي نخستي   بار  از شخصيتهاي سياس  داخل ايران امكان و اجازه گفتگو با رسانه
، اين جو را شكسته و با افرادي چون روانشاد داريوش فرو   

هر، مهندس بازرگان، دكتر يزدي، مهدوي كن 
  شوهرخواهر سيدعل  خامنه

اي و دهها ان ديگر گفتگو كرد كه اين شيوه  حسينعل  منتظري، شيخ عل  اهرائ 
  در رسارس جهان دنبال شد اوسط رسانه

هاي سياوش اوستا به گفته خود  بسياري از مصاحبه. هاي ديگر ايرائ 
اي كه مهندس بازرگان یط  گفتگوي بلند خود با سياوش اوستا، اسالم  ست، بگونهافراد حالت محاكمه داشته ا

  نموده و اعالم كرد كه
اسالم نيامده است اا »: سياس  را كه بيش از پنجاه سال برايش مبارزه كرده بود را نق 

، سياست آش  
 

 !!«بدهد... پزي، خانه سازي و ; به ما درس زندگ

ه ميهمان برنامه  : اند هاي راديوئ   سياوش اوستا بوده شخصيتهاي فرانسوي بسياري نت   از سنااور، وزير و غت 
سنااور هانري كاياوه پدر خردگرائ   فرانسه، ژنرال هانري پاريس مشاور رئيس جمهوري فرانسه، پت  ماريون 

 فرانسه، فرانسواز اوستاليه وزير آموزش و پرورش فرانسه، روالن رئيس سازمان اطالعات و ضد جاسوس  
 ...دوما وزير امور خارجه فرانسه، دانيل ژلن هت  پيشه، ژوزه بووه رئيس سنديكاي كشاورزان فرانسه و 
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  ، 1111سياوش اوستا اا كنون حدود 
ساعت برنامه راديوئ   به زبانهاي پارس   1111. ساعت برنامه ال يزيوئ 

 .مقاله نوشته است 1111 و فرانسوي اهيه نموده است و بيش از
پروفسور سیف الدین نبوی مشاور نخست وزیر امین  و پزشک بروجردی و خمین  و طالقائ  یط گفتگوهای 

 بسیاری ارساری از خمین  و طالقائ  و دیگران را باز گو کرد

آری بن مناشه مشاور اطالعائر نخست وزیر ارساییل یط مصاحبه ای با سیاوش اوستا از همکاری  های ایران با 
 رداشتارسائیل پرده ب

مدیر سازمان سیای امریکا یط مصاحبه ای با سیاوش اوستا ایران را قدرت جهائ  دانست و پیام دوستانه 
 اوباما را به سید عل خامنه ای داد

رئیس سازمان ضد جاسوس فرانسه آقای پت  ماریون صط گفتگو با سیاوش اوستا پرده ار ارسار مهیم 
 برداشت

 مشاور شاه و 
ر
افات مهیم کرد دکتر احسان نراق  رفسنجائ  و خاایم یط مصاحبه با سیاوش اوستا اعتر

ان جمهوری  شیخ عل اهرائ  شوهر خواهر سید عل خامنه ای یط مصاحبه با سیاوش اوستا فتوای قتل رهتر
 داسالم را صادر میکند و میگ ید جنگ ایران و عراق را خمین  آغاز کر 

 
نخستي   بار با یک رسانه مستقر در خارج از کشور و سیاوش اوستا  سیاری از پایوران نظام اسالم برای ب

گفتگو کردند و اور اختناق مصاحبه را شکستند بسیاری از این افراد مورد نقد و آزار و اذیت رژیم قرار گرفتند 
و مهندس بازرگان بگونه ای وصیت ااریخ  خود را با سیاوش اوستا کرده و چند ماه بعد کشته شد و در 

به با دکتر ابراهیم یزدی مسئله ا به ایشان مطرح و شادروان داریوش فروهر نت   از درون کشور نظام مصاح
 اسالم را به نقد کشید

 و ماشي   ضد گلوله اوسط گروه ویژه امنینر  حفاظت

وهای ويژه فرانسوی بوده است که بي   سه اا چهار  در چندين مرحله سياوش اوستا زير پوشش حفاظنر نت 
 .افش کماندو با يک ااوم بيل ضدگلوله در اختيار وی بوده است
ان فرانسوی خواسته است اا بجای محافظ گماردن برای آزادگان از اروريستها  اما هر بار سياوش اوستا از رهتر

ان  ۷۹۹۱ اا عملياتشان را در غرب متوقف کنند اا اينکه در سالبخواهند  در ئر پيشنهاد سياوش اوستا به رهتر
ی کند و در   متعهد شد اا از ورود اروريستها به غرب جلوگت 

اروپا دولت دمحم خاایم با امضای پيمان نامه ها ئ 
پيش رفت که رسما اعالم نمود که  ئر افشا گري  های ريشه ای سياوش اوستا حنر رئيس جمهور ايران اا آنجا 

ساند  وزارت اطالعات ايران ايرانيان را به قتل مت 

  
 خود بارها و بارها مفتخر به دریافت نشانها و جوایری 

 
ی و فرهنگ سیاوش اوستا به پاس االشهای علیم و هت 

 از آکادم های معتتر شده است
 فرانسه دو بار

 
 جایزه سپاس و شایستگ

 لوحه طالئ  جايزه بزرگ انساندوسنر فرانسه 
 بدل سازی برای سیاوش اوستا که همه را در شبهه و شک انداخت
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 با نام شناسنامه ای حسن عباس شهرت داشت اما در ئر جعل یک شخصیت 
 
سیاوش اوستا اا چهل سالگ

که نام اصلیش یدهللا قزوین  بوده و از  امنینر از سوی جمهوری اسالم ایران و دکتر حسن عباس خواندن او
بر اساس )پاسداران و استاد دانشگاه امام حسي   و آموزش دهنده ی حزب هللا لبنان فرماندهان سپاه 

افات خودش که در یو اوب موجود است و مشاور سید عل خامنه ای و ازائوریسنهای نظام بوده است ( اعتر
یدم زار زار  با نوشير  کتاب خدا را در خواب د ۷۹۹۱ این نام را برای خودش برگزید ب یژه از سال  سیاوش اوستا

گریه میکرد که در آن کتاب اهورامزدا را در خواب م بیند و همو وی را بجای حسن و یا دی ید 
.سیاوش اوستا میخواند  عباس  

شایان یادآوریست که خود شخص دکتر حسن عباس مقیم ایران فرمانده سپاه و استاد دانشگاه امام حسي   
شت و براساس اسناد اطالعائر منتشر شده رژیم اسالم برای نقشر در بزرگ نمودن خود در سطح جهان ندا

 آریائ  اوستائ  و زرتشنر 
مقابله با االشهای بزرگ و احول آفرین سیاوش اوستا و انحراف اهداف میهن  ایرائ 

سیاوش اوستا با ازریق اریاک و دالر در برنامه های ال یزیوئ  لس آنجلس که عاداا مزدوران صدام حسي   و 
ائ  های دکتر حسن دیگر ب یگانگان و دشمنان ایران مجری آن بوده و هستند و پخش مدام و رورمره سخت 

عباس کذائ  همزمان با بدل سازی و شبهه آفرین  برای سیاوش اوستا زمینه ریاست جمهوری نخستي   و 
   دومي   دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نزاد را فراهم آوردند

ا دشمنان افکر اوستائ  آریائ  در ارور شخصیت سیاوش اوستا بگونه ها و رنگهای اوطئه های فراوائ  ر 
ح آن فقط یک نمونه اینکه. مختلف برنامه ریزی کرده اند که خود افسانه ای و کتائر خواهد بود رسر  

آقای میشل روکار نخست وزیر سوسیالیست فرانسه که سالهاست نقش رابط با جمهوری اسالم را دارد و 
چندی سال پیش برای یک معامله سیاس به اهران رفته بود به سیاوش اوستا گفته بود که اهران از مرکب 

میباشددفتر کار ایشان در همان ساختمائ  است که دفتر سیاوش اوستا   قلم او بیم دارد  

ح هر یک  اا کنون با اریاک و دالر انسانهاییکه عمری رفیق اوستا بودند را رژیم خریداری کرده است که رسر
 زمائ  میخواهد

و کتابهای سیاوش اوستا  یان یاد آوریست که برنامه های رادیو و ال یزیوئ  و مقاالت و نوشته های پراکندهشا
نده چند اثر جنجایل اوست و برنامه های رادیو و  بزبانهای مختلف ب یژه کتاب من با خدا رقصیدم که در بر گت 
ش خداشناس درست و خرد گرا در افکار انسانهای متفاوئر داشته است که  ائ  در گستر ال یزیوی وی ااثت  بش 

مندان و  ن یسندگان و شعرای بسیاری ه یدا میباشد و در ئر زایشهای نسلهای  این ااثت  گزاری در کارهای هت 
مختلف یط س و پنج سال گذشته بسیاری از سخنان و ن پردازی  های سیاوش اوستا را نقل کرده و میکنند 

۰بدون اینکه بدانند ریشه همه آنها برخاسته از اندیشه و افکر سیاوش اوستا میباشد   

ننر    ایران متعلق به سیاوش اوستا بود نخستي   سایت های اینتر

، سياس  خود را از اين طريق در رسارس  11سياوش اوستا از       
 

نت آشنا شده و االشهاي فرهنگ   با اينتر
 
سالگ

  بود كه 
نت در پاريس از نخستي   ايرانيائ  شخصيتها و جهان دنبال نموده، وي با گشايش آموزشگاه اينتر

مند  نت آشنا نمود دو شخصیت و دوست در امریکا هت  هموطنان بسياري را در رسارس جهان با پديده اينتر
 ...موفق ایرائ  مارشال منش و در فرانسه رییس رادیو ریم در اي   زمینه سیاوش اوستا را یاری رساندند

نت را نیم شناختند بلکه فرق آنرا با   بسیاری از فعاالن سیاس و یا برنامه سازان ال یزیوئ  که نه انها اینتر
نت یعن  چه؟ ت  فاکس و الکس و مین  ال نمیدانستند و نمیدانستند آدرس ایمیل چیست؟ و یا سایت اینتر

ا شاید آدرس ایمیل را برای این افراد وسط سیاوش اوستا با آن آشنا شدند و سیاوش اوستا نخستي   سایت و ی
ننر کرد  .باز کرده و آنها را وارد دنیای ن ین رایانه و پایگاه های اینتر

  مهر و راديو  15وي در  
  ال يزيون جهائ 

 
  آوا ايران دات كام را پايه نهاد  11سالگ

ننر و در ئر اراده  ..ساعته اينتر
الش سیاوش اوستا نخستي   برنامه های پارس زبان از ماهواره یوال سات پخش جهائ  شد که در داخل و ا

 .ایران مردم اوانستند لس آنجلس را ببینند
 

 اا بهار باصطالح عرئر 
 سیاوش اوستا آموزش دهنده ارسال پیامهای ویدیوئ  با الفن دسنر از جنبش ستر 

گزارشگر شبکه جهائ  ال یزیون مهر  دو سال پیش از جنبش ستر  الییک سیاوش اوستا گفت چگونه 
سکوالر استاد سیاوش اوستا در برنامه های خود  دو سال پیش از جنبش ستر  الییک و  بسیار مهم  ش ید 
آدرس یواوب مهر ئر  آموزش داد اا از اظاهرات و مسایل مهم با الفن دسنر فیلم گرفته و مستقیم به  بمردم 

وی بفرستند این شیوه اوسط مردم دلت  ایران دنبال شد و در بهار عرئر اازیان و جهانیان نت   این شیوه را 
 شناخته و بهره بردند

ائ  
 سالنامه هفت هزار ساله آریائ  میتر
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نده ساز دهها سوژه و واژه ن ين وفراموش شده ميباشد، از جمله ساله آريائ   و ز  1111وي مبتكر ااري    خ     
، اغيت  نامها به پارس    

، خردگرائ   جامعه مدئ    ... اسالم سياس 
وي نخستي   برگزار كننده جشنهاي كهن ايرائ 

 /http://iran7000.com .در خارج از كشور ميباشد

از پاریس منتشر و در رسارس جهان پخش میشود ریشه نام  7989سالنامه جینر هفت هزار ساله که از سال 
روزها و ااری    خ کهن را که غت  دین  و غت  سیاس بوده و انها ااری    خ شهریگری آریائ  میباشد به جهانیان 

 شناسائ  کرد

نامگذاری شده است و همه یادروزهای بزرگائ  چون  در همي   سالنامه هر روز به نام یگ از بزرگان ااری    خ ایران 
فروس و سعدی و دیگران که امروزه در همه جای   پردیس   عمر خیام   حافظ   کوروش بزرگ پور سینا

 خود ایران جشن گرفته میشود روزهائ  است که اوسط سیاوش اوستا استخراج و محاسبه و 
جهان و حنر

 اثبیت شده است

، فرانسوي و انگليش  نوشته است،   یکصد و بیست سياوش اوستا   ، عرئر  جلد كتاب به زبانهاي پارس 
با پيش درآمدي مهربانانه به قلم سنااور « زن و جنگ در اسالم سياس  »آخرين كتاب او به زبان فرانسه 

  فرانسه بشمار ميايد میباشد" ههانري كاياو "
اين كتاب اوسط يگ  از . كه پدر خردگرائ   و انساندوسنر

  فرانسه به بازار آمده است
  .مشهورارين سازمانهاي انتشارائر

  ف»سياوش اوستا ااكنون مفتخر به دريافت 
مدال نقره و »، « رانسهلوحه طالئ   جايزه بزرگ انسان دوسنر

  و سپاس فرانسه
 

، دانش و ادب فرانسه»و  « طالئ   شايستگ  .شده است« مدال برنز و طالئ  هت 
سیاوش اوستا رهتر جهائ  نو زرتشنر ها میباشد که در رسارس جهان و ایران از طریق سایت زرتشت دات اف 

 .آر میلیونها پیوسته دارد
سیاوش اوستا ریاست جمهوری انتصائر خاایم و احمدی نژاد و روحائ  را پیشاپیش پیش بین  کرد  یعن  هنگام 

برای احمدی نزاد نت   چني   شد و   طرح نام خاایم حنر خود وی هیچ اصمییم برای نامزد شدن نداشت
 یکسال پیش از انتخابات نهم استاد سیاوش اوستا گفت که شهردار اهران رییس جمهور آینده نظام است

در بازی جام جهائ  98 استاد سیاوش اوستا و یارانش نقش موثری در شناساندن فرهنگ هفت هزار ساله 
ائ  داشتند از میان یاران همراه شادروان فرزین که ارانه قهرمانان را به پشتیبائ  استاد سیاوش اوستا اجرا  

میتر
وزی ایران بر امریکا را پیش بین  کرده بود  و  کرد استاد سیاوش اوستا یکماه پیش از مسابقات یط مقاله ای پت 

در امام سه مسابقه ایران در سه شهر فرانسه باالارین جو ابلیغات از نشان های فروهر و پرچم شت  و 
خورشید و ایران با هفت هزار سال پیشینه امدن بود که در این ویدیوی شادروان فرزین در هر کجای 

 استادیومها و کوچه و خیابان شاهد این االش بزرگ و ااریخ  سیاوش هستیم
های زیبای ایران و آفریننده  اص یر سیاوش اوستا دوبار اوسط استاد هوشنگ سیحون بنیانگذار دانشکده هت 
 چون آرامگاه نادر شاه در مشهد و عمر خیام در نیشابور فردوس بزرگ در شهر اوس و پور 

 
آثار باستائ  بزرگ
ستنقاسر شده ا  سینا در همدان  
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را به سیاوش اوستا پیشکش و  7911استاد هوشنگ سیحون کااالوگ نمایشگاه خودشان با پیکاسو در سال 
 دستینه کرده اند و با امضای سیاوش اوستا در کمتر از یک دقیقه اص یر بانوئ  با کاله را نقاسر کردند

 
مند بزرگ و جوان ایرائ  آقای هادی حیدری اینکه سیاوش اوستا را   بدون کاریکااور سیاوش اوستا اوسط هت 

استاد هادی حیدری چند سال پیش مدئر اوسط رژیم بازداشت شده بود  دیده باشد ارسیم شده است   

   

 عروس بسبک آریائ  ابتکار سیاوش اوستا

به پارس خطبه عقد بزبان اازی   سیاوش اوستا از س سال پیش با ارجمه درست نامهای اازی و
 به زن آریائ  است و همزمان عروس بسبک آریائ  را به   زبانان

هشدار داده است که این خطبه اوهي  
جهانیان شناسانده است و اا کنون هزاران نفر دررسارس جهان یا با دعوت از اوستا و یا اوسط خود و خانواده 

و بسیاری از مهربان   س آن بهره برده اندشان از شیوه ی اهورائ  عروس بسبک آریائ  و دفتر چه های نفی
ک و داشير  فرزندان و عروس و داماد از   مشتر

 
اوستا خواسته اند اا پیمان زناشوئ  آنها  یاران پس از سالها زندگ

 را بسیبک آریائ  انجام بدهد
ی و انسان را و هوادار صلح ه واره در راه آرامش و آسایس و مهرورزی و صلح   و هي 

 
سیاوش اوستا بعنوان یک چهره فرهنگ

د کرده و ه واره سیل   کشور ني 
 و استقالل میهن تالش کرده است و با هرگونه تجزیه و دش ت  با ت امیت ارض 

 
جهاپ

انسانهای آزاده ای که در جنگ هشت ساله با صدام حسي   و مل تازیان مشوق او جن یدند را در هر لباس و جایگاه که بوده 
 بزبان عرپ  موجب عدم ح له نظام به ایران شد 

 
اند افشا کرده است   تنها یگ از صدها مصاحبه ایشان با یک مانال جهاپ

جالب توجه اینکه استاد سیاوش اوستا از قول رئیس موساد و رئیس سازمان سیای آمریکا گفت که اینها مخالف ح له و جنگ 
  با ایران هستند و ه انها چند هفته بعد یط مصاحبه هاپ  سخنان سیاوش اوستا در مخالفت با ح له به ایران را تایید کردند

 برای آگایه بیشتر از رسگذشت استاد سیاوش اوستا به سایت زیر بروید
www :Awesta.Net 

و دریائ  از اطالعات   برای دیدن برنامه های رادیو و ال یزیوئ  بزبانعای پارس فرانسوی و عرئر   
www.MehrTv.com 

 برای آشنائ  با چگونه زرتشنر شدن به سایت زیر بروید
www.Zartosht.fr 
ال زیر بروید روی الگرام نت   به کان  

@ZartoshtJahani 

 

 

http://awesta7000.blogspot.fr/2014/05/houshang-seyhoun-aria-manesh.html
http://awesta7000.blogspot.fr/2014/05/houshang-seyhoun-aria-manesh.html
http://awesta7000.blogspot.fr/2014/05/houshang-seyhoun-aria-manesh.html

