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جناب شيطان بسيار سپاسگزارم که در اين مصاحبه شرکت کرديد .برای حقيقی تر بودن اين مصاحبه من
ابتدا پرسشھايی رو مطرح ميکنم و اين مصاحبه ضبط ميشه و سپس من اون رو به صورت متن در
ميارم و برای خوانندگان عالقه مند چاپ ميکنم .ما ميخواھيم اين مصاحبه دقيق و کامل و بدون سانسور
باشه تا مردم خيال نکنن که مثل مصاحبه ھای جمھوری اسالمی ساختگی و تقلبيه! بنابر اين من ھمه ی
پاسخھای شما رو مو به مو عينا بازتاب خواھم داد .البته شما ھم می تونيد بعدا اونو از ما کش بريد و در
ھفته نامه دوزخ خودتون چاپش کنيد تا طرفداران شما در دوزخ ھم بتونن اونو بخونن و با شما بيشتر آشنا
بشن.
)صدای کليک کليد ضبط صوت -حنيف معلم ضبط رو آغاز می کنه (
)صدای روشن شدن کبريت -شيطان سيگار برگی برای خودش آتيش ميکنه(
)صدای يخ و ليوان -شيطان يک پيک عرق جھنمی برای خودش ميريزه(
ح -سپاس دوباره از شما جناب شيطان که وقت خودتون رو در اختيار ما و خوانندگان قرار داديد .من
بسيار خوشوقتم که ميتونم در اينجا چھره ی واقعی شما رو به خوانندگان معرفی کنم بدون اينکه رژيم
جمھوری اسالمی و يا مسلمانان اصالح طلب بتونن چيزی به اين نوشته اضافه کنن يا توی اون دست
ببرن .ھمونطور که آگاه ھستيد ،من پيش از شما گفتگوی مفصلی ھم با خدا انجام دادم که متاسفانه اصال
رضايتبخش نبود و خدا مردم زيادی رو از خودش دلسرد کرد .به ھر روی اميدوارم که اين مصاحبه
خيلی ھيجان انگيز تر از مصاحبه پيشين باشه و دست کم طرفداران شما از شما دلگير نشن.
جناب شيطان ،به عنوان نخستين پرسش؛ اينجور که از گفته ھا برداشت ميشه و دوزخ شما رو برای
مردم به تصوير ميکشن ،دوزخ بايد به طور کلی جای بسيار ديدنی و جذابی باشه -فواره ھای آتشين،

اژدھای دو سر در باغ وحش ،کنسرت ھای خوانندگان مشھور بر روی سکويی از آتش در حالی که
ميکروفون آتشی در دست دارن ،نمايش فرو کردن گرز آتشين در نشيمن گاه مردم و  ...به طور کلی
اتفاقات سرگرم کننده زيادی در جريان ھست .آيا اين ھمه ی امکاناتی است که شما در دوزخ داريد يا
اينکه قصد داريد امکانات جديد ھم اضافه کنيد؟ برای نمونه اسکی روی آب ولی آبی که از شعله ھای
آتش ھست و يا زمين ھای بسکتبال با حلقه ھای بسکتبالی که از دود ساخته شده؟
)شيطان با يک جرعه از عرق جھنمی لبی تر ميکنه و ليوانش رو روی ميز ميذاره(
ش -راستش اسکی بر روی درياچه آتشين رو فعال متوقفش کرديم چونکه خيلی خطرناکه ،ھرچی باشه ما
به فکر امنيت شھروندان دوزخ ھستيم .حتی نوشيدنی ھای جھنم که در ليوان آتشی سرو ميشدن ،االن
ديگه دسته ھای عايق گرما براشون در نظر گرفتيم.
تنھا کسانی که ھنوز گذاشتيم که کنار درياچه آتش زندگی کنن ،آخوندھا ھستن .در اون منطقه کال فقط
آدمھای خيلی رذل و حرام زاده رو اسکان داديم )با پوزش از بی ادبی( .ساکنين اون منطقه بيشتر
مسلمانھايی ھستن که سعی در فريب مردم داشتن ،مثال نوشته چاپ ميکردن يا برنامه تلوزيونی درست
ميکردن که مردم رو گول بزنن .کسايی که مذھب و اسالم رو ماله کشی ميکردن .يه دسته ديگه،
مسلمونای فوکول کراواتی ھستن مثل علی شريعتی يا ابراھيم يزدی و بقيه .حاال ھمه رو نمی خوام اسم
ببرم ،تعدادشون خيلی زياده نس ناسا!
)شيطان يک جرعه ديگه می نوشه(
آره داشتم ميگفتم ،آخه شما که خودتون بھتر ميدونيد ،يه آخوند مالقوزی مثل خمينی که به تنھايی کاری
ازش نمياد ،المسب بوی گند و ريش پر از شپشش از چند فرسخی آدم رو فراری ميده! اين دور و بری
ھاش و مسلمان ھای به ظاھر تحصيل کرده ھستن که نقش اصلی رو در سيه روز و بيچاره کردن مردم
دارن.
يه کم باالتر روی تپه ھای اطراف درياچه ،کشيش ھای کاتوليک خونه دارن .آخه اونا ھم مثل آخوندا،
ناکسا ھمه بچه بازن! االن واسه ھر کدومشون دو تا بچه اژدھای دو سر مامور کردم که حالشونو جا
بيارن.
بقيه ساکنين منطقه ،کمی دورتر ،ھمه کشيش و خاخام و مفتی و از اينجور آدما ھستن که يک عمر به
مردم دين فروختن و جيباشونو پر کردن...
ح -جناب شيطان ،با عرض پوزش ولی يه کم از پرسش اصلی پرت شديم و در ضمن داريد پاتونو روی
خرده نان ميگزاريد! ممکنه که بعضی ھا خوششون نياد و اين آدمھايی که نام برديد بعدا برای شما ايجاد
درد سر بکنن .زبانم الل ممکنه که مامورھاشونو سراغ شما بفرستن تا به شما تجاوز کنن!
ش -بله ،درست ميگيد ،برگرديم سر پرسش اصلی -در مورد زمين بسکتبال با حلقه ھای دودی ،ايده ی
بسيار جالبی است! نميدونم چرا زودتر به فکر خودم نرسيده بود! ما ھميشه از ھمان حلقه ھای معمولی
استفاده می کرديم .حتما اين ايده ی شما را در پارلمان دوزخ مطرح ميکنم .راستش ما دوست نداريم که
دوزخ مثل بھشت يکنواخت و خسته کننده باشه ،به ھمين خاطر از ايده ھای جديد استقبال می کنيم .ما
ھميشه بھترين کنسرت ھا رو با شرکت خوانندگان محبوب اھالی دوزخ برگزار کرديم .شما چه جای
ديگری را سراغ داريد که در زير آبشار نياگارای آتشين کنسرت نوروزی برگزار شده باشه؟ ما در ھمه

ی جشن ھا و ميھمانی ھای خودمون مشروب مجانی سرو ميکنيم و با کباب کوبيده ی مخصوص که بر
روی آتش تنور مرکزی جھنم درست شده از مردم پذيرايی ميکنيم .باور بفرماييد امکانات ما حرف نداره
به جان شما! در ھمين کنسرت آخری خود "آقای صدا" ھمراه با مردم در مھمانی شام شرکت کرد و تا
بامداد ھمه مشغول رقص و پايکوبی و باده نوشی بودن .شما جای ديگری سراغ داريد که در ميھمانی
شخص "بانوی آواز" شام رو آماده کنه و به سر ميز بياره؟ امکانات دوزخ بھترين ھستن!
)شيطان پک عميقی به سيگار برگش ميزنه(
ح -عجب! به نظر ميرسه که جای بسيار ديدنی ای درست کرديد! ھمه ی جاھای ديدنی و بھترين
سرگرمی ھا رو در دوزخ گردآوری کرديد.حتما بايد زحمت بسيار زيادی کشيده باشيد؟ آيا گمان می کنيد
که تبليغات منفی و دروغ آخوندھا و کشيش ھا و  ...از بازديد کننده ھای دوزخ کم کنه؟ و اگر چنين
ھست ،آيا خيال داريد که تبليغات مثبتی درباره دوزخ در رسانه ھا پخش کنيد؟
ش-از ھمان آغاز آفرينش ھميشه تبليغات بدی درباره جھنم شده .ولی من رسانه ھا يا سينما رو مقصر
نمی دونم .مقصر اصلی در اين باره درواقع خود خدا است! خدا خيلی حسود و لجبازه ،کال خيلی
وسواسيه .اصال جنبه رقابت رو نداره و نمی تونه ببينه که يکی بھتر از خودشه! اصال نميتونه تحمل کنه
که ببينه اگر کسی به موفقيتی دست پيدا کنه ،الزاما به خاطر خدا نبوده .از ھمون ابتدا ھميشه از من
بدگويی کرده ،موسی و عيسی و محمد رو فرستاد که از من پيش مردم بد بگن.
راستش رو بخوای يک روز که از شدت حسادت از دست من خيلی عصبانی بود ،تالفيشو سر مردم
بيچاره در آورد و موسی رو فرستاد تا يه قانون تازه وضع کنه و گفتش که از اين به بعد ھمه مردھا بايد
سر آلتشونو ببرن!
خدا خودش مسئول ھمه جنگھا و بيماريھاست ،خودش مسئول طاعونه .خود خدا باعث شد که عيسی
الکلی بشه و ھر موقع ھم که مالياتھا ميره باال يا بحران اقتصادی ميشه ،مسئولش خداست!
خدا خيلی کينه جو و نس ناسه!
من روزی که بتونم کنترل رسانه ھا و بلندگو ھا رو از دست اين نس ناس در بيارم ،تبليغات خودم رو
آغاز می کنم .سربازان دوزخی خودم رو خواھم فرستاد و زمين رو دوباره ھمچون بھشت خواھم کرد.
زمينيان دوباره ھمه شادمان و خوشبخت خواھند شد و انسان بر زمين حکومت خواھد کرد.
ح -خوب اينجا يک پرسش خيلی داغ به ذھن من می رسه؛ -با کنايه عرض ميکنم -در کتاب "خوب" يا
قرآن )که ھمان عربی "خواندنی" ھست(" ،تنھا خدای راستين -ﷲ" به مردم اخطار ميده که " :شما ھيچ
خدايی بجز من را نبايد پرستش کنيد!" اين خودش ظاھرا اينچنينه که خود ﷲ داره با صدای بلند اعالم
ميکنه که خداھای ديگری ھم در واقع وجود دارن.
شايد شما به خاطر جايگاه ويژه ای که داريد ،بتونيد خوانندگان ما رو در اين باره کمی آگاه کنيد و
توضيح بديد که آيا واقعا خداھای ديگری ھم وجود دارن؟
ش -راستش ﷲ حرف چرند زياد گفته! و بله ،البته که خداھای ديگری ھم وجود دارن .برای نمونه خود
من خدای دوزخ و تاريکی ھستم و مردم ھم منو با نامھای گوناگونی ميشناسن .حقيقت اينه که خدا سعی
داره که اھميت نفوذ و تاثير من بر جھان رو کوچک جلوه بده و البته آشکاره که در اين مورد ناتوان

ھست .و اين بر ميگرده به بيماری ماليخوليايی که خدا به اون دچاره .اون ھرگز نتونسته که دامنه فعاليت
منو کاھش بده.
خدا ھمچنين ھميشه ھمه ی آنچه که خوب ھست رو پای خودش مينويسه و ھمه ی بدی ھا رو به حساب
من ميذاره و منو به خاطر اونا سرزنش ميکنه .به جھنم!
نصف مردم بھشت االن در واقع زوری و بر خالف ميل خودشون اونجا نگه داشته شدن .ھمه ی اونا
دلشون ميخواد که به جھنم بيان .اين چيو نشون ميده؟
خدا فقط سھم بيشتری از ھمه چيز رو برای خودش برداشته ،اون ھم فقط به خاطره اينه که من خودم
اجازه دادم .در واقع من بر زمين حکمرانی ميکنم و به خدا اجازه ميدم که اونجا گند باال بياره! اين در
واقع کار منم ساده تر کرده و من فقط نظاره ميکنم.
پس در واقع ميبينيد که من و خدا ،خودمون دو نيروی الھی اصلی ھستيم .اما نيروی ما به طور مساوی
تقسيم نشده .در واقع اگر که بخواھيد ما رو مثل دو کشور تصور کنيد ،من مثل اياالت متحده ھستم و خدا
مثل فرانسه! خدا خودش ھم اينو بخوبی ميدونه ،بھمين خاطر ھم ھست که پس از گذشت ھزاره ھا ،ھنوز
جرات نکرده که سر به سر من بذاره.
)من خنده ای زير لبی ميکنم و شيطان جرعه ی ديگری از نوشيدنی جھنمی مينوشه و پکی به سيگارش
ميزنه(
ح -نکات جالبی رو بيان کرديد جناب شيطان! بگزاريد اگر موافق ھستيد سر موضوع ديگری برويم ،نمی
خوام خون شما بيش از اين به جوش بياد! بگزاريد کمی بيشتر در مورد دوزخ و امکانات و جذابيتھای
اون صحبت کنيم.
من مطمئن ھستم که نسلھای آينده دوست دارن با چيزھايی که با عالقه ھای اونھا ھمخوانی بيشتری داره
خودشون رو سرگرم کنن.
اينطور شايعه ھست که شما خيال داريد "بانوی رقص" و گروه موسيقی "گربه ھا" و ھمچنين شاخه ای
از تيمھای پر طرفدار ورزشی مانند "تاج" و "پرسپوليس" رو برای تورنمنت دوزخ دعوت کنيد .آيا
براستی چنين برنامه ھايی داريد؟
ش -من خودم شخصا به خواننده ھای کافه ھای الله زار و خيابان پھلوی خيلی عالقه داشتم .آھنگھای
خانم "شاه ماھی" رو ھم گوش ميکردم و از ترانه سراھايی که اون ترانه ھا رو مينوشتن قدر دانی ميکنم.
البته من خواننده ھا و گروه ھای موسيقی ھمه ی جھان رو دوست دارم و گروه "بيتل ھا" و خانم "مدونا"
و ...ھم جزو ھنرمندان مورد عالقه من ھستن" .مايکل جکسن" ھم که خوشبختانه بتازگی به ما پيوسته و
به جمع ما اضافه شده و به کنسرت ھای دوزخی شور و حال بيشتری بخشيده .موزيک ويدئو جديدش به
کمک مرده ھای گرامی بازسازی شده و بسيار واقعی و با شکوه ھر شب اجرا ميشه.
البته در ايران پس از شورش خمينی ،جوانھا بيشتر به موسيقی رپ و زيرزمينی رو آوردن که از بين
اونھا ھم چند نفری رو زير نظر دارم تا در آينده از اونھا ھم دعوت کنم.
در مورد مسابقات ورزشی ھم که ھميشه ليگھای جھنمی از شور و حرارت خاصی برخوردار بوده که
البته تصميم داريم بازيکنھای مورد عالقه مردم را ھم به اين مسابقات دعوت کنيم.
جھنم رو ميشه در واقع گفت که مثل يک پارک تفريحی بزرگ مانند "ديزنی لند" ھست .البته خيلی
بزرگتره و چيزھای مسخره و بی فايده در اون وجود نداره .در اينجا ھمه جور سرگرمی برای ھمه کس

پيدا ميشه ،حتی برای آخوند ھا و کشيش ھای نس ناس! مثال کشيش ھای کاتوليک االن با بچه اژدھا ھای
دو سر خيلی سرگرم و خوشحال ھستن و من فکر ميکنم از اينکه اين بچه اژدھا ھا با اونھا نزديکی می
کنن خيلی ھم لذت می برن!
برای آخوندھايی مثل خمينی ھم امکانات ويژه ای مناسب با عالقه ھای شخصيشون در نظر گرفتيم .مثال
خمينی با گونه ھای مختلفی از حيوانات جھنمی نزديکی ميکنه و نتايج اون رو ھم در توضيح المسائلش
مينويسه .البته فرقی که اينجا داره اينه که حيوانات جھنمی از نشيمنگاھشون بادھای آتشين خارج ميشه و
خمينی االن از چند ناحيه دچار سوختگی شديدی شده .البته يک ماه در سال رو ھم بھش اجازه داديم که
روزه بگيره و خودش به قرآن قسم ميخوره که در اون يک ماھی که روزه ھست ،بيشتر از دو
سانتيمتراز آلتش رو داخل نميکنه! درست از روی توضيح المسائل!
)شيطان پک آخر رو به سيگارش ميزنه و اون رو توی زيرسيگاری خاموش می کنه(
ح -جناب شيطان با سپاس بسيار از وقت شما و اينکه قبول کرديد در اين گفتگو شرکت کنيد .راستش کم
کم تحمل حرارت وجود شما برای من سخت شده و شما ھم کمی شنگول به نظر می رسيد و بعضی از
اين گفته ھای شما برای ھمه ی خوانندگان ما مناسب نيست .البته پرسشھای ديگری ھنوز باقی مونده که
من ميخوام از اين فرصت استفاده کنم و از شما خواھش کنم گفتگوی ديگری با ما در ھفته آينده داشته
باشيد تا بخش دوم اين پرسشھا رو مطرح کنيم.
ش -بله البته من ھم از شما سپاسگزارم و در ھمينجا از شما دعوت ميکنم که ھفته آينده يک سر به دوزخ
تشريف بياوريد تا با ھم لبی به باده بزنيم و در کنار استخر يخی شخصی من ادامه اين گفتگو رو انجام
بديم.
ح -با سپاس از شما .در بخش دوم اين گفتگو پرسشھای داغی رو در مورد روز قيامت و نشانه ھای آن
در قرآن مطرح می کنيم و نظر جناب شيطان را در باره آن جويا ميشويم .ھمچنين در مورد انتخابات
رياست جمھوری ايران ،مرگ آخوند منتظری ،و درگذشت شجاع الدين شفا گفتگو خواھيم کرد .تا بخش
دوم اين گفتگو ،بدرود.
)صدای کليک کليد استاپ ضبط صوت(

