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 .است فرزاد مسعود آقاي نزد
 »جاويدان انتشارات«

 
 دوزخ و زمهرير ي ضيهق
 جابلسا علي خيابانهاي از يكي در
 آنجا آردند مي آسب مسلمان و جهود آه
  

 فروش عتيقه يهودي يك دآان روبروي
 دوش به بود گرفته را عباش جُُلمُبري سيد

  
 نشست مي صرافي صندوق جلوي هفت ساعت صبح

 بست مي آرده تخته را دآانش شب ده ساعت
  

 فروش عتيقه يهوري با صراف سيد
 جوش به آمد محبتشان مهرو ديگ

  
 شدند مأنوس هم با همسايگي حكم به

 شدند خروس و مرغ مثل يكرنگ و رفيق
  

 آردند مي دل درد هم با بودند بيكار آه موقعي
 آردند مي آسل را هم تا گفت مي آن و گفت مي اين آنقدر

  
 بهشت و دوزخ از ، آخرت و دنيا از
 زشت و زيبا از ، زمهرير و برزخ از
  

 گفتند مي آمد مي دهنشان به هرچه
 شنفتند مي همديگر از نكردني باور چيزهاي

  
 قيامت روز آه : گفت مي سيده

 راحت و آسوده هستيم پيغمبر اوالدهاي ما
  
 زمهرير برندمان مي ، باشيم گنهكار اگر
 سردسير مناطق مثل است خنك آنجا آه
  

 ندادند وعده چنين ما به گفت مي جهوده
 اندازند مي جهنممان توي راست يك آرديم آناه اگر
  
 سرما در تو و هستم گرما در من
 آجا به آشد مي آارمان عاقبت ببيني تا
  

 ببنديم هم با قراري يك خوبست بنابراين
 بپسنديم و باشد هردومان حال به صرفه آه
  

 ، هستي زمهرير در تو چون
 بفرستي يخ هستم جهنم در آه من براي
 فرستم مي آتش برايت عوض در هم من

 بستيم را قرارداد خوب خيلي گفت سيده
  
  
  



 .شد تمام و گرفتند قول و دادند قول
- ------------------------------------------------------------------------- 

 شد عام و خاص قيامت و مردند و گذشت سالها
  

 زمهرير بردندش بود گفته سيده آه همانطور
 سرازير آردن نمهج در اردنگ با هم را جهوده

  
 جهنم به شد داخل جهوده چون
 عالم اين از است خوبتر مراتب به ديد

  
 قشنگ و خوب و است خوشگل هرچه
 فرنگ خوشگذران و عالم مردمان

  
 ها آرتيست و ها مطرب ، ها جنده ، ها رقاص
 ها سوسيته اند داده تشكيل جهنم در
  
 خانه عيش و دانسينگ و آلوب گوشه هر
 نشانه نيست ال ً اص نياد هاي غصه و غم از
  
 عالي ارآسترها و آمريكن بار
 قالي و فرش اند آرده پهن طرف هر
  
 الكتريك بزن باد و وفور حد به مصنوعي يخ

 شيك خيلي اند آرده فراهم را آسايش وسايل
  

 بال و است ظالم بسكه فرنگي
 خدا به جهنم در حتي است زده را حقه

  
 آردند مي وارد يخ هم توچال از طياره با

 نگذرانند بد وجه هيچ به آه آردند مي سعي
  

 سفلي طبقات در چون ولي
 گدا و پست طبقات از گنهكاران بودند شده جمع

  
 نداشتند آسايش ي وسيله هيچ آنجا در

 گذاشتند مي ذلت و نكبت با را زندگي
  

 باال ي ها يخ هاي مانده پس
 آنها به رسيد مي گاهگاهي

  
 خوردند مي را آنها زنان العطش

 بردند مي قاپيده همديگر تدس از
  

 بتواند اينكه براي جهوده
 برساند زمهرير به خودي ضمًنا

  
 سرويس قسمت در شود مي داوطلب
 « توچال درك » رئيس پيش رفت ، آند خدمت

  
 بپذيريد مرا اگر آه داد پيشنهاد

 ببريد هنگفتي منافع آه دهم مي قول شما به
  

 ديد را منحوسش هيكل و بزي ريش آه رئيس



 آنيد بيرونش بگويد پيشخدمت به زده زنگ استخو مي
  

 ديد چنين اين آه جهوده
 پريد رئيس جلوي گرفته را ريشش

  
 نزن زنگ به دست بميريم ما گفت
 بشكن مرا سر عصايت اين با نپسنديدي گفتم آنچه اگر
  

 انديشيم عاقبت موسي امت ما چون
 پيشيم همه از دنيا ثروت در دليل همين به
  
 توچال زديكين در حياتم زمان در

 چال ام آرده فراواني ي عتيقه اشياء
  
 دهم مي نشان ببريد خود با مرا اگر
 دهم مي شما به را نصفش آورديم در آنكه از پس

  
 رئيس « توچال درك » خورد را او گول
 برد خودش با و آرد سوارش طياره در
  

 آمدند پايين توچال نزديك همينكه
 ديدندن را او ديگر و زد غيبش جن مثل يهوديه

  
 برگشتند شده مأيوس گرديدند خيلي چون
 نگفتند هيچ ديگران به خجالت از
  
 بود شده قايم سنگي پشت يهوديه اما

 زود آمد بيرون رفتند، آنها شد مطمئن چونكه
  
 گرديد روانه زمهرير قصد به شده سرازير آوه از

 آشيد طول روز چندين نبود بلد را راه چون
  
 رسيد ديواري چهار نزديك تا
 پريد آنطرف ، ديوار از زحمت هزار با
  
 بود خر محشر ديوار سمت آن

 بود نر و ماده خر ميليون چندين
  
 چله و چاق خرهاي همه اين وسط در

 پله روي بود نشسته آه افتاد زيلي و زخم خر يك به چشمش
  

 ريزد مي اشك و آرده بغل غم زانوي
 خيزد نمي بر جايش از آني مي صدايش چه هر
  

 پرسيد را دلش حال و رفت پيش يهودي
 پريد جا از و آشيده آهي االغه

  
 هستم زار حال اين به بيني مي آه من گفت
 سواري خر « شداد » هستم نابكار

  
 آردم مي سوار دوشم روي را او آه اين جرم به

 دردم و زخم و زحمت و رنج گرفتار
  



 ببر بيرون اينجا از مرا ثواب محض
 خر مثل بكنم آار برايت آه آنم مي شرط

  
 :پرسيد او از سوخت دلش جهوده

 خنديد واشد خره نيش - ؟ بلدي را زمهرير راه تو آيا
  

 دانم مي را اينجا هاي رخنه و راه تمام گفت
 رسانم مي زمهرير به ساعت چند عرض در را شما

  
 شدند بيرون آنجا از االغ و يهود الخالصه
 شدند بيابون و دشت و آوه ي روانه

  
 شد پيدا ردو از زمهرير سواد ناگهان
 واشد شادي آثرت از يهوري نيش

  
 پريد پايين االغ از و زده جستي
 رسانيد زمهرير ديوار پشت تا را خودش

  
 سرما زور از سيدها بيچاره
 هوا در بود پيچيده دندانهايشان خوردن هم به صداي

  
 نشنيد جوابي آرد صدا را رفيقش هرچه
 رسيد خاطرش به فكري غفلًتا

  
 داشت نگاه ديوار پايين را االغه
 گذاشت پالونش روي و آرده بلند را پايش

  
 انداخت نظر اطراف به آنقدر
 يافت را رفيقش جمعيت آنهمه ميان تا
  
 ابرو و چشم و دست ي اشاره با

 يارو هي گفت و خواست را رفيقش
  

 نداري؟ ياد به بستيم دنيا در آه عهدي مگر
 ؟ گذاري نم محل ات رسيده راه از رفيق اين به آه
  

 زمهرير هاي يخ از زيادي مقدار و دويده يشپ سيده
 زير به ريخت ًا فور و ورداشت ديوار آنطرف از
  

 شد روانه آرده االغ بار را ها يخ جهوده
 شد شبانه جهنم ي محوطه داخل عوضي راه از
  
 :گفت رسانيده صدا ديوار پشت از
 مفت دهم نمي فروشم، مي خواهد مي يخ آس هر
  

 بفرستيد برايم مذاب طالي
 خواهيد مي يخ و هست گرمتان راگ
  

 شنيدند را ندا اين آه مردم
 دويدند آمد مي آنجا از صدا آه روزنه طرف به همه

  
 واشد شده ذوب طالي سر
 شد ها ديوانه مثل ذوق از يهوديه بينوا



 گذاشت مي طالها زير را يخ بزرگ قالبهاي
 داشت ورمي فوًرا ، بست مي ، ريخته يخها روي طالها

  
 انداخت مي آنها براي يخ تكه ندچ هم گاهگاهي

 ساخت مي خرم را آنها هاي دل بخشش اين با
  

 شد ميليونر گرفته رونق يهودي آاسبي
 شد ماهر العاده فوق جهنم به زمهرير از يخ نقل و حمل در
  
 رسيد زمهرير ديوار پشت آه روز يك
 ديد سيدها ميان در را واردي تازه شخص يك
  
 دندآر مي التماس گرفته را دورش آه

 آردند مي لوس را خودشان بوسيدند، مي گرفته را دامنش
  
 آرد مي اميدوارشان و داده دلداري آنها به هم او
 سرد جاي اين از شد خواهيد راحت عنقريب آه
  

 مرديم ما آخر گفت آرده پرخاش آنها از يكي
 خورديم گهي عجب ، شديم منجمد لرزيديم بسكه

  
 شود آور چشمتان داد جواب حضرت
 شود دور هايتان معصيت تا بزنيد لرز سگ بايد اينقدر

  
 نشنيديد گفتم من هرچه

 ديديد را خودتان بد اعمال ي نتيجه آخر تا
  
 بيرون رفت و شد دور آنان از ، تغير با و بگفت اين

 بون پشت رو زد صدا را رفيقش آهسته يهوديه
  

 هستيد احمقي مردمان ها شما عجب گفت
 بشويد راحت هآرد فرار اينجا از و بكنيد همتي

  
 نعمتهاييست چه جهنم در بدانيد اگر
 است جايي چه آنجا آه نداريد خبر

  
 است آنجا خوبست و خوشگل آدم هرچه

 برپاست شادماني و عيش بساط هميشه
  

 آنند مي آيف و رقصند مي خندند، مي گويند، مي
 آنند مي حيف و حرام را عمرشان شماها مثل نه
  

 روند مي باال آدم ي آله سرو از وجيه دخترهاي
 دهند مي جا آدم تن توي روح مثل را خودشان

  
 بيائيد رفيقها آرد صدا سيده
 بشنويد يهودي اين از را جهنم اوصاف

  
 بشنوند را جهنم اوصاف آه شدند جمع سيدها

 بروند جهنم به شده قاچاق آمد خوششان اگر
  

 تاب و آب با هم يهودي مالحزقيل
 آب افتاد آنها دهن آه آرد تعريف آنقدر



  
 بود جايي خوب جهنم اگر گفت آنها از نفر يك
 يهود مرد اي آمدي بيرون آنجا از چرا پس

  
 !! عجب گفت و آرد اي خنده يهوري

 وجب يك حتي نيست جا جهنم تمامي در
  
 آردم عيش نسوان با آنجا در بسكه از من
 گرفتم مرخصي معيني مدت يك براي

  
 برگشت ام رفته تحليل قواي دوباره چون
 برگشت خواهم جهنم طرف به يمعطل بي

  
 آشيدند مي آه آرده نگاه هم به سيدها
 لرزيدند مي سرما زور از ها حالج ي خايه مثل

  
 بدهند تشكيل سرويس آه شد اين بر قرار عاقبت
 بروند جهنم به آرده آوچ زمهرير از آن بنه مردها

  
 برويم خواهيم مي آه حاال آرد پيشنهاد آنها از نفر يك
 نرويم چرا خومان موعود تبهش به قلنا
  

 گفت زده پوزخندي يهودي
 مفت به حتي ارزد نمي بهشت آه شما جان به
  
 مفتخور و شيپيشو آخوند مشت يك آنجا در
 خور و خواب است شوم تا صبح آارشان آه
  
 عبادتكار هاي زن بيوه يكدسته با
 بيزار شود مي رويشان ديدن از آدم آه
  

 نشاط و عيش صلنا و اند شده جمع
 بساط آن در شود نمي پيدا وجه بهيچ

  
 خودمان جهنم از به به
 انسان روح آن از شود مي شاد آه
  

 ناخوشند بهشت اهل دائًما
 خوشند روز و شب آه جهنم اهالي بعكس

  
 آمدند دآتر پي بهشت از روز يك
 ببرند بود آرده گير گلويش در مرغ آه آخوندي براي تا
  

 بود خورده مرغ تا هيجده و افتاده خودش به آخوند
 بود مرده دوباره بيچاره يقيًنا بود نرسيده دآتر اگر
  

 رسيد مريض بالين به آه وقتي دآتر
 ترسيد و آرده رم آخوند آلفت گردن هيئت از
  
 آرد حلقش توي و برداشت بخاري پا انبر يك

 آرد خلقش منت از راحت را آخونده
  
  



 بيرون آشيد ، گرفت را مرغها لنگ دانه دانه
 خون پلق پلق ريخت مي بيرون آخوند حلق از
  

 بود نشده فارغ اينكار از دستش هنوز
 نمود صدايش ديگري آلفت گردن يك آه
  

 برس مايم حال به دآتر آقاي دخيلتم
 خس خس آند مي ام سينه است آزگار ماه شش آه
  

 ديد را وضعيت اين چون دآتر
 طلبيد هواپيما آرده وحشت

  
 غلمان و خوشگل هاي حوري
 االمان گفتند و ريخته پايش و دست روي

  
 ماهتون شكل تصدق بريم ما الهي
 بمون ما پيش جا همين آردي آفن را ما
  

 افتاد پس زده فرياد دآتر
 داد اي آنيد روانه مرا خوام نمي ويزيت شما از من گفت

  
 دادند نمي رضايت آنها گرچه
 آوردند االغي يك رفتند شده ناچار ولي

  
 بدتر همرتب صد بينيد مي آه من االغ اين از

 سر تا سر بود جذام و آوفت تنش تمام
  

 بردند و آردند سوار را دآتر
 سپردند چشم چهار سگ به دوزخ دم
  
 نمود دزنفكته را خودش دآتر اينكه با
 بود ديده وحشتناك چيزهاي آنجا بسكه از
  
 بينوا دآتر آزگار روز سه تا
 دوا نه بخورد توانست غذا نه
  
 آشيد مي غيه و آرد مي ناله و زد مي ريز يه

 لرزيد مي بهشت وحشت از شده سيخ تنش موهاي
  

 مرفين انژآسيون با معروف پروفسورهاي
 زمين زير توي بردند و آردند خوابش

  
 استراحت ساعت چهار و بيست از پس
 راحت شد خيالش و آمد هوش به آم آم
  

 آردند دلجوئي او از شده جمع رفقايش
 بردند آافه به را او بود خواب در ديدي آنچه گفتند

  
 آمد جا حالش خورد سودا ويسكي قدري چون

 آمد خانم پهلوي و زد آروغ و آشيد خميازه
  

 است جهنم اينجا نيستي بهشت در ، نخور غصه گفتند او به همه
 است غم و محنت از خالي و نعمت و ناز پر جهنم همان



  
 بخور و بكن و بنوش بخواهي تا
 دور هزار چندين بلكه دور صد نه دور يك نه
  
 برد در راه از آنها گفت بسكه يهوديه اقبتع

 برد جهنم به خودش با را آنها و گرفت زآنها را زمهرير
  

 زد بكار را يهوديت جنس باالخره
 آرد دچار انتهايي بي بختي بد يك به را آنها

  
 آرد داخلشان زقوم نهر راه از

 آرد ولشان الساِفلين لفَاس به يكسره
  
 جهنم از طبقه آن در

 هم با آردند مي زندگي حجر عهد مردم
  

 ديدند را وضع آن وقتي بيچاره سيدهاي
 آشيدند اآبر و اهللا ي نعره دل از
  
 شدند دچار آدمخور وحشي عده يك چنگ به
 شدند رفتار اين از پشيمان سگ مثل

  
 برگشت زمهرير طرف به زنان غنج يهوديه اما
 گشت بكند خود ي تازه ملك اطراف در آه
  

 الحنك تحت با ديد را ديمر دور از غفلًتا
 تك و تنها است ايستاده متفكر حوض آنار

  
 آني؟ مي چه من ملك در اينجا آه پرسيد او از و شد نزديك
 ؟ آني مي چه اينجا پرسيد مجدًدا نشنيد جوابي چون

  
 آمدم زاتورم و زال مالقات براي من گفت و آشيد آهي
 بردم نمجه به را آنها من :گفت و آرد شيطاني ي خنده يهوديه

  
 پا نوك با و شد خشمناك هم علي
 هوا رفت پريد آه يهودي آون در زد چنان

  
 نظر از آه رفت و رفت آنقدر
 در دربه شد آجا آه نشد معلوم و شد ناپديد

  
 پريشان افكار با آثيف حوض آنار در

 دهان به انگشت حوضش و ماند علي
  

  خورشيدي هجري ١٣١٣ سال) هدايت صادق(
  
 
  تايپ شده» جاويدان انتشاراتچاپ  هدايت صادق از هايي نوشته« آتاب روي از متن اين
 و بهارلو محمد دآتر سخنراني متن يا صوتي فايل به بدانيد بيشتر ساهاب وق وق آتاب ي درباره مايليد اگر

 در آتاب اصل از قمستهاي
 : سايت
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