
  
  
  

  ینيطنز د
  یمارشال شکوه از
 اليمان
  
  

  جهان در شش روز خلقت
 یشد، و دستها داريخود ب یکه خداوند از خواب ملکوت چ،يو سال ه چ،يبود از ماه ه کشنبهيبامداد روز  ميهفت و ن ساعت

 کرد. یم  شينشسته بود و داشت پشه را ک کاريخود را با صدر صحت شست، و ب
  

  ؟یافتيچه  زميگفت: عز ی. فرشته خوشگل مشگلافتمي افتم،يود: فرم اديخداوند فر ناگهان
  خوشگل من.  افتميفرمود: خلقت را  خداوند

فرو رفت، و شروع کرد به خلقت و  مانيمبارکه را باال زد، و تا کمر در کاه گل و خاک اره و شن و س یها نيخداوند آست پس
  ساختن جهان.

  
  زد: تمام شد. اديو فر ستاد،يشب ا ميدر ساعت هفت و ن کمرتبهيا کار کرد، و شش روز پشت سر هم مثل عمله و بن خداوند

 یمقدار خداوند استراحت شروع کرد به ساختن آدم. یرا چاق کنند، و بعد از ساعت انيخداوند دستور داد و فرمود تا قل بعد
 زد تا سفت بهم بچسبند. یآنها لگد ممبارک به  یخرده، مخلوط کرد، و با دو پا شهيش ايکاه گل، و لجن، و خاک اره را 

  
کاه  یآورد و به انگشت مبارک زد و چند قطره خون هم قاط رونيمبارکه ب یقمه از عبا کيخوب مخلوط شدند، خداوند  یوقت

  گل کرد.
  
  کرد. یفکر م یگريد هيلحظه خداوند بفکر فرو رفت. انگار داشت به مواد اول نيا در
  

  دستش. یتو یمواد آبک کيبرگشت همراه با  قهيو بعد از چند دق  یگريکامل رفت به محل د جانيبلند شد، و با ه خداوند
  زم؟يتو دستت عز هيچ ني: خدا جان، ا ديپرس فرشته
  خلقت آدمک. یاست برا یمواد اصل نيو ا زم،يعلق است عز نيفرمود: ا خداوند

  
  دماغ آدم. یکرد به پف کردن تو خداوند آدم را خلق کرد، و او را رو به قبله قرار داد، و شروع پس

 یزد به آدم باز خبر یکند. دو سه تا پس گردن ینم یکه آدم هنوز حرکت ديدماغ آدم و د یکرد تو یچند تا پف وافور خداوند
  نشد.

  
خداوند . زندياست و دارد کلک م داريکالهبردار است، و ب کهيآدم مرد نيکرد، گفت: خداوندا، ا یکه داشت نگاه م طانيش
  ....رمود خفهف 
  

  برو تو بهشت. یعنيآدم.  ايکرد و فرمود: ادخل الجنه  هيلباس و تنبان ته شيشد، و خداوند برا داريب آدم
  درخت گندم نخور. نيآدم فقط از ا یدو را به بهشت فرستاد، و فرمود ا آدم ساخت و هر یهم حوار را برا خداوند

  کند؟ یخت رشد م: خداوندا مگر گندم هم سر درديپرس آدم
  .ديخند یداشت م طانيسکوت کرد. اما ش خداوند

  
مار حوا را اغفا کرد، و حوا هم  نيکردند. ا یمالقات م گريکديآدم با  ابيبود، و در غ ختهيبهم ر یمار کيبا  یهم پنهان حوا

  گندم را به خورد آدم داد.
اما خدا فرصت نداد و  د،يبگو یزيع کرد که چآدم شرو لگد هم به آدم زد، کيو  یشد، و دو تا اردنگ یهم عصبان خداوند

  در آورد. شيتنبان آدم را از پا
 دنديشدند و پر خهيو کنف شده بود شروع کرد به خدا فحش دادن، و خداوند و آدم دست به  طيزنش خ یجلو یليهم که خ آدم
  .گريکديبه 
  جلو آمد که آنها را سوا کند. یورر بود، ف داالن دا بايبود، و تقر یو روشنفکر دهيهم که موجود فهم طانيش
  

  داد. طانيآدم را رها کند، و چند فحش هم به ش یکرد که موها یخداوند قبول نم اما
  را بشستند و سپس شانه زدند. گريکديکردند، و سر  یزد و خورد با هم آشت یاز مدت بعد
  
  



  بسازند. امبريو چهار هزار پ ستيو ب کصديه ق شدند کاز جانوران موف  یحوا و عده ا یآمد و با همکار نيآدم به زم پس
را بما  یکالهبردار نيآئ امبرانيپ نيو آدم به اتفاق چند تا از ا کردند،يم یزندگ نيبودند که در کره زم غمبرانيفقط پ و

 آموختند.
  

  فرمود: پامبران نوشت، و نياز ا یکيبه خط خود، به فرزند ارشد  یوکالت نامه ا کياز آن خداوند  بعد
  بچرخان. یرا هرگونه که خواه نيدهم که کره زم یبه شما وکالت م ،یخامنه ا یعل دي"" الس

  بود داستان خلقت جهان و بشر.....  نيا
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