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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ جنوری ٢٣
  

  مصاحبه با شيطان
  

ان  درم آقاي ز الق ی و عزي تادان گرام ب اس ه از جان ددی ک االت متع ر مق ن اواخ ديد«در اي ه ارتب» .آزاد ل«و » س اط ب

شر می  ويا به عبارت ديگر دين شناسان و اسالم شناسانانديشمندان اسالمی و عالمان دينی ا منت ، در پورتال تابو شکن م

ضيه و آموزندگی ھائی که دارند، بھا خوبی ، با وجود تمام گردد ا حدودی يک جانب ق ه فکر قاصر و عقل ناقص من، ت

ا تأسف از دو آموزگاری ھمان قشر  تربيتی را ديده و جانب ديگر قضيه را که نقش  ين شناسان و اسالم شناسان است ب

  . طرف آنھا متبارز نگرديده است

دازی به اجازۀ ھر دو استاد بزرگوار، من در حد توان خواھم کوشيد تا در آن بعد نيز ن نظر ان دوارم اي دازم، امي  نظر بين

ر ا نخواھد بود تا اينبيج، ھرگاه خواسته باشند را به مثابۀ دخالت بيجا ننگريسته شاء گ ران و اف  جھت را نيز با قلم ھای ب

  .شان ھر چه بيشتر تکامل ببخشند

اا نھاد استخباراتی مشابه ديگر در اي١۵و »  امريکایامنيت مل« که تخنيکی به دنبال پيشرفت ھائی  دۀ امريک  و الت متح

اد ھ» ۵. آی. ام«و » ۶. آی. ام«ھمسوئی ھای شجاعانۀ  يس و نھ ای متحد و کليت انگل ا در اروپ شابه آنھ ای دوست و م

د  دان دست يافتن اتو، ب الوۀ . ن ه ع دب سانی مانن انژ «ک ولين آس نودن« و » ج ه » س روار ک شتی از خ ط م د فق سته ان توان

ید در اختيار ھمگان قرار دھند، تعدامعلومات آن را ه ئ اراتزی«ی از خبرنگاران حرف ر »پاپ افتن يک خب ال ي ه دنب ه ب  ک

ور داغ ناب چ ا از تن د، ت ز در صدد آن برآمدن د، ني ور می نماين تم عب ته از ھفت خوان رس ا گذاش ر پ اچين را زي ين و م

انژ ، در ھر کوچه و پس کوچه ایموجوديت ابزار جاسوسی ه آس وز ن ا ھن ه ت د ک ر آن اسراری دست يابن  سود جسته، ب

  .بدان دست يافته است و نه ھم سنودن

ه آنھا با حرکت از اين اعتق ده است« اد ک ده يابن ی و »جوين ام مراسالت ايميل ه تم دتی وقت خود را ب  مکالمات است، م

م تيلفونی اختصاص دادند، اينھا بعد از مدتی متوجه شدند اتی ھ ا و مکالم ل ھ ه، ايمي ، که در بين ميليارد ھا ايميل و مکالم

تندۀ آن، م م فرس ه ھ شخص است و ن ن و م دۀ آن روش ه گيرن ه ن ود دارد ک ه وج ا چ م ب ود دارد، آنھ ل وج س ايمي ر نف گ

  !!محتوائی

دی ھکر  اگردان مکتب ھن ه ش وقتی تالش شان به اينجا رسيد، بدان فکر افتادند تا به کمک يکی از ھکر ھای معروفی ک

ندنساز، به گردش نرس ه نتيجه ای برس ع . د، آن ايميل ھا را ھک نمايند، شايد در آن صورت ب ار شان سودمند واق ن ک اي

 که با استفاده از توانائی ھای شيطانی خود، است» شيطان رجيم«، در نھايت دريافتند که صاحب آن ايميل ھا شخص شده

ال آن دايمی می  ويتر و امث بر علم بشری نيز سايه انداخته، حضورش را در بسياری جا ھا از طريق ايميل، فيس بک، ت

  .سازد
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انرسی به چنين رازی ھمان و پافشاری خبرنگاراندست ا .  برای شيطان جھت گرفتن يک مصاحبه ھم شاریاز آنھ  و پاف

ايش . خودداریاز شيطان  سرانجام خبرنگاران کار را به رسوائی کشانيده طبق معمول با تھديد شيطان به اين که ايميل ھ

ود  ولش نب ورد قب ه م زی را ک ود و چي داده ب اج ن دا ب ه خ ود، را علنی خواھند ساخت، شيطان را که تا آنزمان ب ه ب نپذيرفت

  :وادار به تسليم ساخته، اين مصاحبۀ مشروط را با وی برگزار نمودند

  . شيطان جان خوش آمدی به پروگرام ما:خبرنگار

ه  از خوش آمدی گپ تير است، مقصدت را بگو که چه می خواھی:شيطان ستم ک ان روز اول خلقت می دان ، من از ھم

  .دارددر خميرۀ اوالد آدم کار بدون مقصد وجود ن

ا را يک » بگير که نگيرم« باز ھم :خبرنگار يم، می خواھی م و شاکی باش ا اوالد آدم از ت ه م می کنی، در عوض آن ک

  .تنگه قرضدار ھم بسازی

  .گپت را بپرس که من از خود صد کار و وظيفه دارم.  استراز قصه د:شيطان

  می خواھم بدانم که وقتت را چگونه می گذرانی؟فقط .  من از اول گفتم که سؤال زياد ندارم:خبرنگار

   وقت من را به تو چه؟:شيطان

اوت در ذات و ااگر سؤ.  ببين شيطان جان:خبرنگار ا از دو جنس متف ه م لم به نظرت درست نمی آيد بدان خاطر است ک

ه شيطان چ. ما آدم خاکی و تو ملک آتشی. خلقت ھستيم سم وقت خود را می اما در واقعيت امر پاسخ به اين سؤال ک ه ق

ت، . گذارند، برای ما بسيار جالب است ردن وق ر و ضايع ک تاندن عم و، در گذش ا اوالد آدم از برکت موجوديت ت زيرا م

ی طبيعت و ھيچ مشکلی نداريم ا ويران ه ت يم از آدم کشی گرفت  و برای آن که وقت ما را نکشد و ما بتوانيم وقت کشی کن

اب .  به شمار می آوريمجانوارانش را برای خود تفريح و در غي ه ت دانيم ک داد گرکمکبر ھمين اساس می خواھيم ب  و ام

  ه وقت می گذارانی؟ن مانند خودت، چگورسانی

  :بعد از اندکی مکث

ه :شيطان يش است و من ب شه وقت پ دارم، ھمي ه وقت کشی ن ازی ب يچ ني ه ھ ار دارم ک در ک  راستش را بخواھی من آنق

  .دنبالش سرگردان

ت يک ھفته ات را بيان داری، شايد من و خوانندگان بتوانيم خوبتر به مقصدت قا اگر بتوانی واضح تر تقسيم او:خبرنگار

  .پی ببريم

ه کالً : در حقيت تمام ھفته را به دو قسمت تقسيم نموده ام :شيطان ان است، ک ق امور جھ ق و فت  روز را ٣بخش اول رت

الم يعنی ظرف سه روز ھفته من ت. در بر می گيرد ن ع ه در اي ين و موجودات ديگری را ک رۀ زم اره ھای روی ک مام ق

ۀ دم عصبانی شده نامتناھی وجود دارند، رھنمائی نموده و نمی گذارم تا خدايان جھل و جھالت که از خوردن يک دان  گن

رده ناز پرورده و خليفه اش در روی زمين را بی سر و سرپرست ساخت، بيشتر از اين در تاريکی ھای قرون ا سير و ب

  .نگھدارد

   روز ديگر چه؟۴ :خبرنگار

  .، حتماً بيخود گفته اند زير می بينم که تو از من بيشتر عجله داری»عجله کار شيطان است« کسانی که گفته اند:شيطان

د.  شيطان جان ببخشی:خبرنگار ه بزن ا طعن ر م م ب ه شيطان ھ ه ک ن روز انداخت ه اي  ۴خوب . ما را يافتن يک لقمه نان ب

  ؟روز ديگر چه

م، ۀدو روز آن را خودم به مثابۀ شاگرد در حوزه ھای علمي. به دو قسمت، تقسيم نموده امباز  روز ديگر را ۴ :شيطان  ق

  .به تلمذ مشغولممشھد، نجف، ازھر و رياض 

   شيطان و درس آموزی؟:خبرنگار
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ام دار و ؟ پس چه:شيطان ه تم ودا نم فکر می کنی اوالد آدم ھمانقدر احمق مانده ک دم س ه گن ه يک دان دار خود را ب وده ن

  : به نفس بی نظيری، مبارزه طلبی نموده گفتءمگر بيت حافظ را که قرنھا قبل با اتکا ادعای پيامبری ھم نمايد؟

  پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت        نا خلف باشم اگر من به جوی نستانم

د» اپديت«انشم را ھمه وقته نخوانده ای؟ خوب با چنين حالی من ھم بايد د د افتي ه خواھ . کنم، در غير آن کالھم پس معرک

  و چه جائی بھتر از حوزه ھای علميه؟

   دو روز ديگر؟:خبرنگار 

جد، اباز ھم بايد به غرض آموزش، از دانه دانه مس اين دو روز برايم دشواری ھای زيادی خلق می نمايد، زيرا :شيطان

ه  و يا خاخامی  کشيشی ،خبر گرفته، ببينم که کدام مال ... وئی و ، معابد يھودی، ھندھاکليسا در کدام قسمت کرۀ ارض، ب

م از و جای خود دارم ، که من که ھيچ  چنان ابتکاری به خرچ داده آنھا، فريب مردم و خر ساختنظورمن ا ھ الق م ا خ حت

  .آن بوئی نبرده بود

اد می ن تعيين وقت برای ديدار بعدیتا صحبت بدينجا رسيد، شيطان با يک چيغ بلند و بدو ان طور فري ، در حالی که ھم

  :کشيد و از نظر ھا غايب می شد، می گفت

اوالد آدم، تو من را به گپ گرفتی و مال باز کار منحصر به فرد خودش را انجام داده و لعنت به من فرستاد، در حالی که 

  .از آنچه انجام داد، روحم ھم خبر نداشت

  !يت عزيزخوانندگان نھا

د باشم وقتی شيطان چنين به شاگردی اش نزد دين شناسان، اعتراف می دارد ه من  ؛ آيا من حق ندارم از دو استاد خود گل

 اين قشر چيزی نمی نويسند؟؟يعنی تدريس شيطان، که چرا از خدمات اينچنينی 


