
 
نا ن : دوز دومش     – با ا  

طان( ه با  )صا  
علم ف   

ند ر  ی  صا ه ا صا ه شیپ  یک  طان پذ   ناب  ص  ید  و  آگاه  د   .ھمان وت  ن د طان از   ، ت  ش  پس از 
وش و   طان  ناب  ی  زل  ه و   مری  دوزخ ر ر م و  ادا ی  را پی ب ی   م و  م  .ی ب س را ھم دا ن شا ن ا پس از  

م ی ب جا ھم حا ی او و تک  س م زده و  د با  ھای  ھما ت را . ری   ن  ن بار  یا ی  ھای اسا دم  رپ ز ھم  ت  ه  م و ھ ح ب
ی شیپ ر  آ  ن  و ود   ده  قدر داغ  ث آ ک جا   م را  ت   وا ی  ورد ! می دلم  ندگان   وا ات  ب  طان ھم از باز ناب 

ود ده  جان زده  یار  ت   م .ش  ی  یان  ی  ا ندگان  وا ای  ن  را  ن ادا ی ا جا  . ا  
 

..)خی خصوصی جناب شيطانيک شب آدينه در کنار استخر ي(  
 
شما در دوزخ بيام، بايد اعتراف  کاخسپاس دوباره از شما جناب شيطان که من رو دعوت کرديد تا به  -ح

و ھمچنين سپاسگزارم که پذيرفتيد که بار ديگر گفتگويی با ھم ! کنم که کاخ بسيار زيبايی در اينجا داريد
برای . م پرسشھای داغتر و اساسی تری رو مطرح بکنماين بار اگر اجازه بديد می خوا .داشته باشيم

در ايران، نظر شما در مورد اتفاقاتی که افتاد  2568سال  نمونه در مورد انتخابات رياست جمھوری
 چيه؟

 
بزرگی که اينجا می  تلويزيوندر واقع انتخاباتی که نبود، من و خدا اينجا کنار ھم نشسته بوديم و در  - ش

.بال می کرديمبينيد وقايع رو دن  
 
!تقريبا دو برابر بزرگی ميدان شھياد -بزرگی ھست تلويزيونبله بايد اعتراف کنم که  -ح  



 
بله داشتم می گفتم، من و خدا ھر دو به سادگی مردمی که ھيجان زده شده بودن و می خواستن رای  - ش

ن انتخاب بيشتر به انتخاب بين بدن می خنديديم، در واقع از ابتدا پيدا بود که انتخابی در کار نيست و اي
!سوسک ھا و کرم ھا شباھت داشت  

رژيم جمھوری اسالمی ھر از گاھی چنين نمايشی بر پا می کنه تا ھمه ی مخالفانشو شناسايی و قلع و غم 
ه بفرماييد اين ھم دمکراسی ی يا خاتمی رو به صحنه بياره و بگم باز دلقک ھايی مانند موسوھبعد . کنه

مگر ھمين ھا رو نمی خواستيد؟ ! يد، اين موسوی و خاتمی، ھمون رھبران اپوزسيون ھستنکه می خواست
!اين ھم جمھوری آزادی اسالمی  

من که خود شيطان ! خامنه ای و نوچه ھاش روی ما رو سفيد کردن اين بايد اعتراف بکنم که انصافااما 
ن جای مخصوصی در کنار درياچه براشو !ھستم، گاھی وقتا از شدت خبيثی اينھا مات و حيران ميشم

اغفال و آتشين تدارک ديدم بويژه برای خاتمی و موسوی، اين دو پست فطرت نقش اساسی تری در 
تصميم دارم باھاشون کاری بکنم که خمينی فکر کنه . گمراھی و در نتيجه قتل عام مخالفان بازی کردن

!داره توی بھشت زندگی می کنه  
 
ه اينھا دوستدار مردم نيستن؟يعنی شما باور داريد ک -ح  

 
 مگر. دست ھمه ی اين نس ناس ھا در يک کاسه است! معلومه که نيستن! شوخيت گرفته پسر جان؟ - ش

جمھوری اسالمی چند ھزار نفر را شکنجه و تجاوز و قتل عام  يادت رفته که در زمان ھمان موسوی
.ھمان سيد شياد خاتمی یرياست جمھورکرد؟ و در زمان   

 
ر خاتمی و موسوی به فکر مردم نيستن، پس چاره ی کار به نظر شما چيه؟اگ -ح  

 
با دار و دسته ی آخوندھا  وشون ھمين حاال ھمون کاری ردمردم ايران بايد عقلشون برسه و خو - ش

اينجوری کار من رو ! بايد دودمان آخوند رو مردم به آتش بکشن! بکنن که من تصميم دارم در آينده بکنم
.قول ميدم که در آينده اين کمک اونھا رو جبران بکنم ر می کنن و منھم ساده ت  

 
حاال که بحث به اينجا رسيد، حتما خبر داريد که در اين گير و دار، آخوند منتظری ھم مرد؟ اون که  -ح

 آخوند خوبی بود، حتما به بھشت رفته؟ يا اينکه شما اعتقاد داريد آخوند خوب وجود نداره؟
 

آخوند خوب، آخوند مرده ! ن انتظار دارم شما که جوان ھستی باھوشتر از اينھا باشیم! نه پسرم - ش
!!آخوند اگر انسان بود که آخوند نميشد! است  

ھميشه با خمينی . اتفاقا منتظری ھم ھمينجا در جھنمه، نزديک خمينی توی يک کلبه آتشين زندگی ميکنه
ديدی چه باليی سری ما ! ھمش تقصيری تواس: "ھی با لھجه اصفھانی به خمينی ميگه! دعوا دارن
!"آوردی س  

 
!)من جرعه ای از شراب داغ جھنمی مينوشم و آرزو ميکنم که ای کاش ننوشيده بودم(  
 
! پس اينطور که پيداس جمعيت آخوندھای جھنم بايد از جمعيت آخوندھای قم ھم بيشتر باشه! عجب -ح

 راستی شجاع الدين شفا ھم بتازگی در گذشت، آيا از ايشان خبری داريد؟
 



اينجور آدما رو مستقيم به بھشت می برن، حتی از . و نداشتم که آقای شفا رو ببينمنه شانس اين ر - ش
اما شنيدم االن با شاھنشاه آريامھر پيش ھم ھستن و خيلی ھم خوشحالن  .نزديک جھنم ھم ردشون نمی کنن
.که بعد از سی سال ھمديگرو ديدن  

 
برگرديم سر مسائل ھمين دنيا،  جناب شيطان راستش بحث ما کمی سياسی شد، اگر اجازه بديد -ح

آيا اين چيزھايی که ميگن در مورد روز قيامت، نشانه ھای وحشتناکی که . منظورم ھمين جھنم و بھشته
از اون روز در قرآن بيان شده، پل صراط و از اين حرفا، آيا اينھا براستی اتفاق خواھد افتاد؟ آيا پری 

ود داره؟ و آيا درسته که ھر مسلمانی خودش رو به ھای چشم سياه بھشتی و رودخانه ھای شراب وج
در بھشت در انتظار اون ھستن؟! خاطر هللا منفجر کنه، ھفتاد و دو پری باکره  

 
)شيطان چپقش را روشن ميکنه(  
 

حاال چرا ھفتاد و دو تا دختر باکره؟ چرا اقال نگفتن ھفتاد و دو تا از اون خانمھايی که دست کم ! ھاھا - ش
!ک بيچاره خودش رو به خاطر سکس منفجر کردهبه کارشون کمی وارد ھستن؟ ھر چه باشه مرد  

اگر قرار به ميگساری و ! خدا ديگه اينقدرھا ھم ديوانه نيست! نه پسرم، اين حرفھا ھمه مزخرف محضه
ديگه چرا بخوان خودشون . کار ھا رو در روی زمين ھم ميتونن انجام بدن نکه مردم ايروسپيگری باشه 

اطر اينه که آخوندھای نس ناس ھر جور رابطه ی جنسی رو قدقن رو منفجر بکنن؟ اين حرفھا ھمه به خ
کردن و اينه که مسلمان بيچاره مجبور ميشه از شدت فشار ھورمونھا، خودش رو به خاطر پری ھای 

! ميميره و مياد اينجا پيش من، ميبينه که ای داد بيداد عجب غلطی کردهتازه وقتی که ! بھشتی بترکونه
!حاال بايد تازه جواب اژدھای دوسر رو بدهپری چشم سياه پيشکش،   

آخر مگه مسابقه آتش بازيه پسر جان که از آسمان سنگ ! در مورد نشانه ھای روز قيامت ھم باز چرنده
.و آتش بباره؟ ھمه اين حرفھا رو ھمين آخوندھای نس ناس ساختن که باھاش مردم رو سرکيسه کنن  

شت برای اين بود که مردم رو بترسونه تا ازش اطاعت اون اول ھم که محمد برداشت اين چيزارو نو
حاال ھم که اومده اينجا توی . بکنن و کمکش کنن تا سرزمينھايی که ميخواست رو غارت و چپاول بکنه

!بکنن تحتشماھمين جھنم دادم چوب توی   
 

..)من و شيطان به آرامی به سوی باغ شيطان که در انتھای کاخ قرار داره قدم می زنيم(  
 
پيدايش  در مورد آفرينش انسان و. پس شما می فرماييد که اين نوشته ھا زياد ھم صحت نداره! عجب -ح

جھان و ھمچنين اينکه روز قيامت يا جزايی وجود داره کال کتابھای مذھبی چيزھای زيادی نوشتن و ادعا 
ھايی کردن، آيا ممکنه که شما يک جمع بندی کلی در اين باره بفرماييد تا ذھن خوانندگان ما به کلی در 

 اين باره روشن بشه؟
 

د در طی ميليونھا سال عشد و ب آغاز" بيگ بنگ"رگ يا بله، ھمه ی جھان البته از يک انفجار بز - ش
ھمه ی گونه ھای انسان و گياه و نمونه ھای گوناگون ھستی به آرامی تکامل پيدا کردن و دستخوش 

مردم کال نبايد اين کتابھای . تغييرات و دگرگونيھايی شدن تا به شکلی که شما امروز ميبينيد در اومدن
افسانه ھايی ھست که برای سرگرمی و فريب مردم نوشته شده و ھيچ پايه  مذھبی رو جدی بگيرن، اينھا
.و اساس علمی و منطقی نداره  



اين که کل اين زمين و ھمه ی گيتی در عرض يک ھفته ساخته شده باشه، ھمه بخوبی می دونن که غير 
ز حيات که مربوط به نشانه ھايی اممکنه، و يا اينکه مثال عمر ھستی تنھا شش ھزار سال باشه، البته 

.ميليونھا سال پيش ھست وجود داره  
روزی که . اين حرفھا را خدا شايعه کرده تا مردم رو بترسونه. اين چيزھا ھم در کار نيستروز آخر و 

من بتونم کنترل کامل بھشت رو ھم در دست بگيرم، ديگه ھمه چی مثل آب خوردن ميشه چونکه من 
نم و بعدا کنترل اين جھان ھم ھمه در دست خود من خواھد بود و خدا ھمين حاال بر زمين حکمرانی ميک

.ديگه نميتونه که با فريب و اغفال مردم در رسانه ھا اونھا رو گمراه بکنه  
 
ھست که از ته چاه بيرون  جناب شيطان، در مورد امام زمان می خواستم بدونم که ايشان کی قرار -ح

 بيان و به بھشت پرواز کنن؟
 

!ته چاه نبود ھيچ کوفتیاز ھمون اول ھم ! ھا ھا ھا - ش  
 
راستش من ھم از اول شک داشتم که چيزی ته چاه باشه، راستش من خودم يک روز رفتم و با ! ھا ھا -ح

!يبم نشدصشمام، چيزی نچراغ قوه چند ساعت به دقت نگاه کردم، اما جز باباقوری گرفتن چ  
من واقعا بی اندازه از شما سپاسگزارم جناب شيطان که وقت خودتون رو در اختيار من و خوانندگان 

راستش . قرار داديد، پاسخھای شما حتی فراتر از انتظارات من بود و موضوعات بسياری رو روشن کرد
ھايی بود که در گفتگو با خدا گرفتم و از بايد اعتراف کنم پاسخھای شما بسيار قانع کننده تر از پاسخ
.نظرات خوانندگان ھم پيداس که اونھا ھم ھمين نظرو دارن  

.حاال اگر ممکن باشه دوست دارم گردشی در دوزخ بکنم و ديدنيھای اينجا رو از نزديک ببينم  
 

.بله، بفرماييد، من خودم ھمه جا را به شما نشان ميدم - ش  
 

)رده و وارد خيابان اصلی دوزخ شديممن و شيطان کاخ را ترک ک(  
 
 

..پس از اين گفتگو من بطور معجزه آسايی بر روی زمين از خواب بيدار شدم  
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