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 فــــرید ســــــیاوش 

.  هنوز نمیدانستم از جمله ساهالن، ضایع کنندگان   برزین  دم سوی دوزخی ر پو  پای چپم لغزیده    ،نشد   م عبور رصاط  ... از پل  

 به گناه آنکه    یا   تارکان یا خاشعان نماز قلمداد شده ام
 
  ت  ماءالشع  و دخت  رز    با   مست  بخاطر    یا   ،بود  را چیده  گوفه لبان  لبانم ش

ار ه یا از  که بود    ه  گنابه هر    !؟های مرمرین    ساقو    انارستان  به    چرخش چشمانم   به گناه  وس چریده باشم یا  شاید در چمت  

،   درهای  ، اجا  حطمه،  سقر،  جحیم،  هاویه، سعت  دروازه  از روز الست یا ازل  کالم    د به دوزخ را نیافتم و خالصه  و ه ور ز لظ 

   . المذهب دستم داده بود  ؛ رسنوشتنبود من  تقصت   . م آنجا ردند ب   در رسنوشتم، نوشته شده بود  هفتم یا همان جهنم

را خریده ام اجازه نمیدهم کیس وارد آن شود این تجاوز به ملکیت   جهنمد نایستاده و داد مت    مارتی   لوتر  مدید جهنم دم در 

دست    بر یک دست الله و  ه  سیاوش شهسوار شهر آتش از دیار دور میآید ب  چشم اش به من افتاد گفت:   چون   ؛من است

. چهارپالق برویم   هفتم  وازهدر  دیگر تنبور یم آید؛ خوش آمدی رفیق.   گشوده شد و پرتاپ شدم به اسفل السافلی  

همشهری    باروخ اسپینوزا  آنسوتر "  که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت به حافظ میگفت"    خیام را دیدم در خیمه اش که

خاطر   بهکه  خداپرست  برونو همان کشیش    . بحث علیم داشتند   جوردانو برونو    گالیله و با  که  را در مقابلم یافتم    مهالندی

در  ۱۶۰۰سالدر  در زندان،  های زیاد  و شکنجه  پس از مشقت    محکوم به سوخی   در آتش شده بود و اش  عقاید هنجارشکن 

ندر   شد. م سوزانده  و های شهر ر منطقه مزرعه گل
ُ
 . یک الهام شاعرانه است   وح  تاکید داشت هنوز  کریم رسوش   ج  ک

بحث به تشکیل کمیته    ؛پذیرفته شدم  ر ری. به عضویت هیات تحجریان داشتوزخ  اقلیم د در گوشه دیگر بحث روی تغیت  

  دستکاریتم های حرارن  دوزخ را  ستا سی   ند من در دسته ای تنظیم شدم که وظیفه داشت  . انجامید تقسیم وظایف    و کار  

زمستان    حرارت به زیر صفر برود   تا   تنظیم کردیمسیستم را هک کرده و درجه حرارت را بگونه    ،تالش  چند روز ، پس از  ند کن

ه کاف  آب    آمدن گرفتبا برف سنگی     های کمیته    ش بخسایر    . د ی ردگتنظیم    چهار فصل  دوزخ   برای  آن   و پس از   پیدا شد ذخت 

ی به شدت جریان  اجرانی ساختند کار های مهیم را  و   برنامه های جالب   کار  ،  خروشان  زاللچشمه های    و . تنظیف و رسست  

 چشمگت  های  کار  
مندان و   ،انجمن ها و اتحادیه های ژورنالستان، شعرا و نویسندگان  ،مدارس، دانشگاه ها   ،ساختمان    هت 

آریشگاه های با مدرن ترین    . راه اندازیها  و دیسکوتیک  کنرست ها    ،مسابقات  ،کلپ های ورزش    ؛شدند   اصناف فعال  دیگر 

، )معروف ترین برند های لباس . ،یافت گشایش وسایل   یون  وانکوییش ویلیام فیوراوانت  ،  لوریل گروپ)آرایش لوازم  و (٢چلنج کاپ، بت 

L’Oreal Group,    اتود  Etude    رولو و Revlon    )   وع به فعالیت کردن ین    ،  ؛د رس  ب دامن های کوتاه یا همان مت  ژو   ،فرمایشبیشت 

ب    . خریدار نداشتواسکت    اما   بود   دوست داشتت   به    ساخته  جالدار رخسار ها و ساق هارا  تیغ  رص  آدمها حق داشتند 

شما را چه    . ! کمبود بود   کلیسا صدای آذان و زنگ    فقط  ارزش  داشته باشند.   به زیبانی ها نگاه  چشمان همدیگر نگاه کنند و  

 در دوزخ  چمتخصصی   فن و حرفه    علما،  ،عقال   ،هم که از برکت کار و تالش دانشمندان، فالسفهددرد رس  
ی

ات بزرگ نان تغیت 

یت دواطلبان حوران بودند.  ،گشت  داوطلبان تبدییل به دوزخ میلیون   رقم و پا  ر ب هنگامهرونما گشت که در بهشت   اکتر

در هر گوشه یک  اذ. هیات متوجه شد خو تدابت  الزم ات یمرا دریاب  دوزختا دلیل مهاجرت به  مبه بهشت رفتهیان  در ترکیب 

وان خویش جمع  –گروپ دیت    رسهای    ؛و شت  یم نوشند  را تفست  و تاویل میکنند   زمیت    ویا آیه های آسمان     ،مذهت  با پت 

ی نبود   کنرست آریانا سعید و مدونا   از در بهشت    . شان خم و ریش های شان تازیر ناف همه    ها   وران مانند غلمان ح  . خت 

.  ند ماندمی و از دور به عیل بابا و چهل دزد    میدرخشد فقط دوتا چشم شان    ،رس و صورت شان پوشیده  . بودند ریش کشیده  

اض داشتند که بسیاری از این بهشت  ها  مرد ها هم پیدا  و کارتون  مجسمه    ؛رجیع میدهند بر آنان تغلمان را    ،حوران اعت 

  متقاضیان اصیل    خشمگی     حوران    . و با آن راض و نیاز کنند   نمیشود که بخرند 
ی

شوخ  رفتم تا با    . بودند   ما   دوزخ    در پناهندگ

؛ من قرضدار تان؛ گفتم یک دوزخ  کاند و گفت یک ذغاله تان چکید را تر   منانوا بالون خیالصدای خاله  کنم که    گپکان    شیمچ

؟ هیچ گفت .  قرصدار شدی  .... یدر ماک خراب ؛خالهچه گفت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7

