
 

 دوزخ  
راز�دز�د�� 
                                                                           

��وی ����ره ��د از ��ه ھ� ر�ت و آ�د �� �� ��
� ��در ���� ���دِ           ��ردم 
 �  ء

���ر  �ؤ�ق #د، 
� �� � �� �ر �(�ر�)زدار و �' &�د �را�%�م��د�ن �وت ھ� را #�را�د، 

(ر/.ت را د�ت آورد و �� ��و�د ���زدی ��رش �ُ � ����د را از ��در و �در ��ز�و %�ن �

�� �وی �(ل و دو���3 �� د�دن &�د و د�
��ل از 1و#� در ��راھن ��� ��%�د. او.' ����د. 

�� ��در را �� 1وا�
�5ری ء  ��د ازھ�ده ��ل 
4ش 
وا��
� �ود، از دھ��ن و آ1ر�ن ���1

�� 1ود ��زد. او �� �/رف 
��م ز�وی �� و ھ#ت ���3 را #ر�' ز�ده �ود، ���ر�
�د

1ود، 
وا��ت �� �� ر�م و  ءھ�ت و �ود و �ره �رده �� ھ�ی ��ر و ز.�ت �#� ���ت ���3

رواج ھ�ی ��
� و ��را:� ط�ق �ر���ش 1#و /�.��، 8روس را �� ���1 ���ورد و ��1
�ن 

ش ��ری ��د؛ و�3 از ا�ن 1و#� او د�ری �����ده �ود، �.>رء  روز ھ�ی ��ه �8ل را در ���1

د و �(���� �و�� �� ـ�ـ
ـ�� 1#و /�.��، �� �1ر�ره و �(�ر ��1#�� ھ��ش �� ���1 او ر�1

�� و ا��رادی ا�% �
�1ر�ره  د�د. ھر�
�زه 8روس، ا.وال ��ری را آ?�ز ز�و�ت ھ�ی د�

��و  ء1#و /�.�� �� �� آ�د�د. از�(���@��ر ��  ءاو �� �ود���#�ن درھ�
�ء ��1#�� وھر�

�ه، دو ��ه، #ش ��ه و دا��د ا�دا1
� �ود. �' � ءز�را او �' ��3 1ود را �� ���1 ؛ر��د�ُ �َ 

� �وی ����ره د�
�ن 1#وی ھ��ن و�1راب ��3ش را �� �1طر ���1ره دو��ل �ذ#ت. 

��د. ـ� �ـوھ��رش، � و ھ�ی ز��#وھری و �رھم �1وردن ز�د�� او�#دن �زا�ت 

���ت  و �� ر�ت �' #ب �� ���1 #وھر ء��ه 1#و/�.�� در اوا�ل درھ�
� �' #ب و ��داً 

  :�� ��ت د1
رش را �� �و��د و و �ر�#�ن �� آ�د ھرا��ن و ��8ت ��د

�� �ده ���
��م. @د و زود آ�دم. �� دور از 
و ز�د�و�و /د&� و &ر���ت #وه. د3م ط�&ت � -

  ط�&ت ��م. 
ره �طو! ���دا�م دوری ...� �وره �و�و

  د�ت و /ورت ��در را �و��ده و �� ��ت: د1
ر         

ا��د 1و .�:�ت ��� ره داره. ا��%� ھم ���1 #��س. د/د&� /دا�
�ن #وم... ! ...�و�و%�ن -

��  �و 1و از 1دا �����1 
و ا��%� ��#�.

  ��ت: �� ��در       



؛ �را �� ����ه ا
�ق 
و ����ر1و#م �د ( 1واب #دن ) #دن ��دا�م...! � �وره �و�و! 1و -

  دل  واز اس و �#�  ��� 1ور�م. ���

          ��  ��ت: �و �� #��دن �پ زن و 1#و در دل ��

��. ا�� ا�>� دو�
ش دا#
� �را �� #وی داد�ش. ـول �ول و �ُ %�ن 
ره &ُ �4 ده ���ت. 1دا -

ر ا��%� ا�
�دی و و ��ل �ُ �
 1و از 1ود  #وی و ���1 داری، ��ز&ول و �ول #ده... 
و 

 و �و#�ک �' ��ر �و#
� #ده، �� از�زا.م �� ��#�. ده �@�ح 1ط �� 1و ��ؤو�3ت ��ن 

  ��1دان 
�ن.

        ��ھ��� �� د�ت را�ت و ��ش را 1��#
� �ود، ���ی ��L %ر�ب ز��ن  �و از ��ل

رد. �درش در دو �� را �� ��ش �� �ُ �رخ ز�د ،د�ت�ف  ء�دری 8رق �� ر�1
��د و از آ� �

 ً4���و��وه ز��ن، دو ا
�ق � � ا��8ر �رده �ود، �� ��وھ��رش در آن #ب و  �� ��در 

��1رش دو �و�� د ءروز را �� �ذرا��د�د. ���1��و ور
ر �و&��ت دا#ت. ا�ر�� �� 

  �
در8رو�� &رMدار �#ده �ود؛ و�3 ��د از8رو�� �/رف ���1 را �� �#@ل �وره ��1

ه ز�ش ا
�ق 1ودش و ر�ت و آ�د ��1واد �و%ود�ت 1#و در او روز �� روز از �� 
وا��ت.

�� ��ز�و ��
� �ود؛ 
� ��درش را از طرف #ب �� ا
�ق د�5ر  �� �
وه آ�ده �ود. ��د ��ر

�1وا���د؛ و�3 �پ او ���ده ��� �رد. ا�ر ���M و&ت  ��ز�و در ا�ن �ورد �� ��در ��زی �� 

1
ن �(ره �� ��ت: � ُ �ُ  ج �ردن و��ت، او �� �L و وَ �� '  

�����. ا��%� ����ر آرام  /�N و&ت ا�ـ
ـو ���1 دق اس و �و�و%��ش...! اوء د1
ر��زدا�� -

طرف #و ا�>� 1و ز��د �دارم و 
� /�N ده  ��دا��، �� از 1و ھ�
م. ھوا�#م 1وب اس. 
و

  د�� 
#��ب ��رم. ای ا
�ق �� 
#���م �زد�' اس.

  �� ��ت: د1
ر �1�3د زده        

  1و د�3ت د�� �و�و%�ن. ھر %��� �� آ�وده ھ�
�، ھ�و�%� 1و #و. -

� �و روز 
� روز ط�&ت �ر�� و درد��ک #ده �� ر�ت. او �� ��د از          ���ت �� Mا�ن و

��ر�ردن ���ی ز��ن ���ده و ذ�3 �� ���1 �� آ�د و �� 1وا�ت زود �1وا�د؛ و�3 ��8ت ھ� 

 �ِ �ِ Oپ زدن ��در�� O� ر
� �و ��د ��ر �� &ُ  ،و د1�ه دَ او را �� 1واب ��� �ذا#ت. ��در 

  اش ��
� �ود:

و �8رو�م آرام ��#ن. 1و#دن 
و او�%�  �ه او ���1 �� �� ���. ��ن �� ��او 1وار...! د -

  1وب ��س.



� ء 1#و /�.��         ��و از �1ده �P �� زد و در .��3 �� ��ره ھ�ی �� د�دا�ش را �#�ن 

  داد، �� ��ت:�� 

- ���ن  ! �� 1و...�ت داره. او 1واراو �ره دو ..!�������. ...%�ن... �و... 
ره �� د��...! 

���1  آ?�ی ��ز�و%�ندارم. �5م ��#@� ) ( #وھرد�م. �ل واری ���1 و �ل واری #وی�م �@

�� �' ��ز او ده #�ر  …#د ور�َ �َ  او( آ���ب )  ��دا�� �' ��ل ��ش آ���ی د. 
و 1و�� �و

 ق 1ُ  �����. ده ���1 �وا�� .��3 ��ه �' #و ھو
ل ��ر �ر�ت. ���>� ھ�
� �' #و �� آ�د و

O�
  �� ��زن. ا��%� آرا�
ر ھ�
م.  �� 

��و �پ �� #د، �ون ��� �� ��
ن و        ���و ��در�ھم .�ران ���ده �(���دن ��� ���د. 

د1
رش را  و ��ود �دا1 � �� ��ر �#@ل �طور���رزه ��د. 1#و�ش درھر�ود، �� �� ا�ن 

��و ���د ��ر �� ��در ���� �رد. ��ز�و �� 
.ر�' ��در، ��د 
.ر�' �����  د8وا �رده و 

�O و ���� د�ت ��� زد. �ود. 8روس ا�:ر روزھ� �� د %��5 �� او�دت ده، ���زده روز �� 

���� �و#ت  و د��ن &ر�� �ودا����5  ھ�� ��ر ھ� را ا�%�م �� داد؛ از پ،�و �� ز��ن �ُ ��در 

��ه آب �� �#�د؛ در �ه �� �رد و�� #�ت؛ �� دو��3 از1ر�د و �ـ� �ـذ�ـد؛ ظروف را 3ب �

ر را �#ت  و ذوا�3 ـ�ـ�ـد�5دان �� �وب و �ر��ن، آب را �� %و#���د و ��ی دم �� �رد؛ 1

� رد. ا��ـور �1
� �� �ـ�ـ�� 
 ودهـ�ـ��پ و ��1وش �� �� و%ود دا��
ن ھ�� ��ز، �ُ  وـ�

ت .��/ھ�S �وع او ��#د،  ء�� 
� و&
� �� 1#و /�.�� اش در ���1 ،�ود. �ون �� دا��ت

��وھ�� ��زدا 
T:�ر �:�ت �1واھد ���ی ��ز�و�را 
.�ل �� �رد؛ 
� /دای #�ن � �د  #ت. 

��و �1ر را دوب ء�#ده و �1 � �1د و &/��روز ھ�ی  ار در د�
ر1وان �ردم &ر�� �5رد�د. 

روز ��ز�و  �' ��ر �� او �� ���1 �در ر�
� �ود. آن ،�دت دو ��ل�8د د�ده �ود. ��ز�و در

���د، � �
8���
�رده ���#�ری  &در �� ���1 1ود �رو�د. �در ھر �و را �%�ور ��1
� �ود؛ 

  و ��
� �ود: ه�ود؛ 
� ��ن ��#ت را /رف ���د و �رو�د؛ �3@ن د1
ر Mد �رد

� 1ود ���1 دار�م. � �� �� �8ب اس. �� ازردن ��ن #�آ?�...! 1و -���  ،�و 1وش �داره

  %�ی د�� ��ن �1وره.

       ��  �و �� �1�3د ��
� �ود.

.��3 �� �����م ���5، ���� 1ورده ��ر�م. �را ا�
و ���5...؟ ای ���1 و او ���1 �� ��  -

  ��س. 1ود ء�@�س؛ ا��%� ھم ���1

؛ �� راه روان #ده و ��
� �را �� �>��ل /ورت ا�دا1
 #روی ��دری�� ء��ز�و �رده        

  �ود: 



�آ?� ����ن 1دا...  - ...����. �� ��دا�م، �� 1و#ت ������. �� 
ره 1وب ��  ،��
م... �و. 

  ھ��5 �� #���م.�� 1و زن 
وھ�
م و 
ره 1و�
ر از ��#���م �� �س د��.

��و �� �( و �� �( وی ��ز�و 
�ز      �� �@وت �رد و ��د �رای ر�ت، 3.ظ� � 
�ز راه ��

  �' دل را /د دل �رده ��
� �ود: او�3ن ��ر


�� ( ��8ت ) �� #ش ��ه �و�و�ت �%� �و&V داد؛ 
� �' ��ت -( �)�
��#�م و �@� د��  ( 

  ت �د�� �� 
و �دارم، �� ���ده �� ای ��.....�ده 1و�
ر �#����م. �� 1و و&ت �/1و

از .د&�  ��#روی ��دری را �#ت �ر ا�دا1ت؛ �� �#��نِ  ءد؛ �رده%� �� %� ا��
� ��ز�و      

� �و د�د و ��ت:�  �رآ�ده �� 


و ���ش ���
�...؟ �رد ��ن  ...؟ره�م �و�و��� �ر�
�. �1 او �%� �ُ �
و �� ��
�...؟ 
و...  -


م، ا�روز �� دادن �� او ���
�...؟ �5و...؟ ا�� ا�روز ��زی �5و�م و� V&ره �و
  ،�
ا�
و ��

�� ����ن. 
و 1و ��دا��، �� 
�� آ?�ی  ء
� او�دا�#�ن ���1ـو ���درا�ت ���� ���5 �را 1وارا 

  �� و ھ�� ��1ورن. ـ����ر�م ��ر ��@

��و �� دو      �د و �� آب ـ�ـ�ـ�ـطرف �و�� د�د. �� �1طر آن �� ��� او را در ا�ن .�3ت � 

  پ ��1
� ��#د، ��ت:طری �� ��ز�و را �ُ �ت �ر�ت. او �� �1و �� آ�رو �#ود، �ُ 

! او�� ا�� ���1 �� ...ھ�
ن! �(�����ت .>دار...، �:ل �� ��م اس�� �زاق �دم...! �و�و�ت -

روز ����ر اس. ����ره  و %��م �#@ل داره و #و را�
� �� �1ر� ! �...����ن �س �%� �رن

، 1رچ ���1 ره 1و 
� آ1ر ��ه 
��م ��8د 1وده �� د�ت �3�1 %��م ��
� و �3�1 %�ن ����ر�م

���
 !...ر���ده ���

��و، ���� اش را �� را�ت و �پ %����د؛ /ورت را ز�ر       ���ز�و �� #��دن ���1ن 

� ��دری ��(�ن ��1ت و �� راه روان��وی ����ره �ون در1ت ��د �� 3رز�د. دو��ر #د. 
ن 

���ل �ردن �1ن
  �� �وردش را داده ��#د. ز���ش را �� د�دان �ز�د؛ 
� %زای ا�

��و ��د از      ���ل �دت دو در �1ن �ز�د. اوآن �� �و#�د؛ 
� �� ��ز�و �م و ��%�ده،  

ا:��ی ��ر ���ی ز��ن،  در ��د�ن ��ر ����%�ده �5و�د. او ء��، %رأت �@رد، �� �' � ��ز�د

  1ود ��
� �ود: ��

 ا&4ً  وY ا�� ��م ز�� �� �ر�
م. ��ز 1وای &�م اس،  �#و� ا�� �� دا��
م، �� ز�د�� زن و -

� �رآ�د و ھر �� �� ر�َ �' د1
ر �� ��دره �� �ر�
م، �� �ذار�م �� #د. ای 1و آ
ش �َ 

وچ د1
ر �� �� اس. ��#@� اول وچ �ُ ��. ای 1و �ُ ـھ�و &�م �8 � �� � �و�و�ش ��5،

  �و�و�#� �� د�دم و ��ز د1
ر#� �� �ر�
م.



��و در � �@� �� د�5رروزھ      �N �� د�دن �� /ورت 1#و/�.��، �ل /��� �ذ#ت. 

1واب �ر����1ت، �� 1#و /�.�� ���  ا�ن اوا1ر و&
� /�N از روز1وش ��� دا#ت. در

�د�د؛ 
� روزش ��� طرف ز��ن  ��ی /�N �� �و#�د وش �و و&
� �� ��در1وش �5ذرد. 

� ��ز 1واب�� 1ود  ��در دردا�� اش �� ر�ت، زن ��زدا�� و ����و �� �ود�د. 8/ر د�روز 

را  د�ت ��در ءاز ز��ن �� ���1 آ�د. وMو �ر�ت ���ز را ادا ��1ت. ��4س ��ی دم #ده

�� ا
�ق 8روس دو�د�د.  �ر� و ، �� /دای ?��3)�ل را #��د. ��در&/� دا#ت �و#�د. �� ��در

���� د�ت �پ  و�� �و�د  را د1
رش ،�1ر را د�د، �� �� د�ت را�ت �� &���ن �و
�ھ� �و

��@�ر ��ود�د؛ �ون �� 53د �� ��ر��ز�و%�ن د. ��ھ�ی �1رش ھم ـ�ـ�وھ�ی او را �ش �� �

د�وار  رای�ل را ��د �� دو �� ز�ش را �� �:ل ����� �� �ِ 1ود دور ��1ت.  �وا1ت و او را از

��و وار1ط� #د و ��ش ر�ت. از ��زوی �1ر ـ�ـ
ـ� آ��ده �� ���1َ �1َ �د، 53د ��ل �رد. 

  �ر�ت و ��ت:

  ره �ز��ن، ���ه دارد. زن #��س او %�ن...! �1ر�ت ��#�. �س ���ن. او���� -

  �1ر �د �د �� او د�د و �� �ر��د ��ت:       

����ده. ای ز�د�� � �� 8زت و آ�رو ور �رو. از ��را�ش �1ر �دا#
م. ای ده &ر�� �
و د�� دُ  -

�� د1
را���، ز�د�� �8رو�����، ز�د�ده. ز�د�� �ره، ز�د�� 
ره، ز�د�� ھ�� ره 
��ه 

��و...! ��ش �����. ا�� �� 
رم ��� ���م.� .�
  ������ 1راب ��1

       �� �' ��راو . � �ودا ��
ن ���1ن رآآن �� از زدن د�ت �#�ده ��#د،  �و �دون�1ر 

 د�تد و �� زد�ش �/روف #د؛ ـ�ـ�� #��دن /دای ��3ش ��ز�و، زن را رھ� و �� د1
ر ���

و ���ش #ور �� 1ورد و �)�ن ��ز�و در ا
�ق و .و� � ا��@�س �� �رد. او �رو�س 
�د�ل 

� د. ��درـ�ـ�رد و �� زن ����  �و �زد�' ر�ت و ��ت:

  ���در...! �س �و د��... ھ����� �� ��5ن. -

      ��  �و د�ت از زدن �#�د و ��ت:�1ر 

اس و ای  �ر �دا#
م، ای �� &�م ��در#�ن 1 �یھ ��ر ��ره ا/4ح ����زم، از �� ای دو -

  ��م ھ�
ن. دو و �' ��ب �� &�م زن. د1
ر و ��در

  او &���ن د�ت را ��د ��ر �� 
ن زن و د1
ر �وا1ت و ��ت:      

 از �� �#م و دور ( ز.�ت )  زود 
و�� ���ن و 1ط ���� �@#�ن. �� #و و روز زا�ت -

ره %�ره  او��3وده �� ��#ن. ای زن... ای زن  ��ر �� ��م، 
� ��1واد�م آرام و آ�وده ،���1

��� ��ن. ��ز �� 1و �وا�����  #��� #@�
��ده �� ��ر ��ر زده و 1دا #��� 1و �
�. �ردای�



 ق %�ی �ر�ر�
� ���1 1ود، #و و روز ا��%� ا�
�ده و 1ُ � �#�� ���ده ���
��م. ای زن �

��و ره 
�O و����ره �دن ����، د��رم �� �و�ت دوزخ ��1
�. �� �1طر  او � ره ����1 

  ا��%� �����1. 

�� 1ود ����ده و 3.ظ� �� ��س 
�زه �رد و �� &���ن �� %�ن ��ز�و ا�
�د. آ�دو از درد        

��و �� ���3د�د. �1ر���و ا#�ره �� �رد،  .��3 �� ����د از �وازش ��د &���ن در ���در 

  ��ت: د1
رش�� 

وردی، 1و ای ری اس. و&ت ��ر �د�ش ��س. ا�� #�ر آد�� 1ای ���� ���د، �و�و�ت وا -

ت ��
� �ودم، �� ا�� �8رو�� �ر. روزه ��@����5واری ��د  �:ل �ل �رِ �� ����ره ره 

��ت 1راب �#�، �� �پ �و�و�ت �وش �@و. او ا�� زن 1وب �� �ود، �:ل �' �����1 ز�د


� �وی د��  از ن. 
وم �4ن �� ���1 #�#
� و ھ�� دو�
ش �� دا#�����ره ا�
��ده #را�ت 

  ا�ت، �� ���.و�ده، ھر ��ری �� د3ت 1

  ز�ش را زد و ��ت: ،او �� 53د       

زود ���1 �رو. د�� ��ل �@�، دو د��� ز��د آ�ده ���
���. از 1ود ���1 داری، ��� و �وا��  -

���و �� دو داری. �:ل �' �4ن ھ�و�%� ��ش. آ�دن ز��د &در 
� �م �� ��زه. آ�ر�ن �� 

  ��ل 
ره 
.�ل �ده و �' روزم #@��ت �@د.

      ��ورش ا�دا1ت؛ در .��3 �� از درد �� 1ود �� ����د و �و ��در را �� دَ 1#و /�.�� 

�ر�� �� �رد، از ا
�ق �1رج #د. او و&
� از .و� � �� �و�� ر�ت، �� طرف ���1 اش �� 

��و دَ � ا�
�د و ��ز�و �� ز�ر��ھ�ی �در .ر�ت �� طرف ��ز�و و 1ورد وردو�دن #د. �1ر 

  ��ت:

د�� �زن. �� �� ���ه 1ود ����دم. د�� #@��ت ��1ت #��د�ن.  !%�ن...... آ?� !?�...... آ -

��و %��� ��چ �� ��م.�
و�� �د�م... 
و��... ا��� 1ط ���� �� �#م... ا��� د�
(�ی �� ��   

  :ور ��1ت و ��ت�در �� 53د او را از 1ود دُ       

-  �

ره ھ�
�. ای  �و. 
و د�� د1
ر ای زن ���� ���دد��� د�� �#�وم. 8زت 1#و و #و�

�� ره �� #وه. 
و 1و ز�د ��Vر�ش �ر 
و %� �� ��� 1ود �ر�ت، 
��� �' آر��ن و آرزو 

#� �

ر �وم. ا�� �� ��زم آ�ده، ازی �دای دو ��ر دوزخ ��1
� �ودی. د�� #@��ت   ��

  ��ز�ت.

��و 1دا .��ظ� �رد و &�ل از��ت و از ا
�ق �1رج #د. در .و� � �� ��د ا�ن را      � ر 

��و �� از 8>�ش �� آ�د، ��ت: ء�1رج #دن از دروازه�  .و� � �� 



�� 1وش و آرام ��د ازی از �/��ت 41ص #وی و ز�د�� د�� ر�
م. ا��دوار ھ�
م، ��  -

  دا#
� ��#�ن.

� �و د�ت �1ر را �و��د و ��      �  ت:

#��� ���  ره ��
م؛ 
� ھر دوی دار ا�
و ��ر ��ودم. �� 1و /رف #�� ...! �� روا���� -

  �/�.ت ���ن.

  ��ت: و �1ر �1�3د زد      

م. �
� �د��م د�� اول �ود، �� ا�
و �' %رأ�� �ر�م ��
�. ده ز�د ،ر 1وب �دی���م...! �� -

  �� �م %ور #وه.د�8 �و �� ��د ازی ز�د

��و �� از �� ھ�د�5ر �1�3د زد�د. ��در �د �)ل �#� �رد�د ودا� و �1ر      �.�ران  دور 

.��ظ� 1دا دو�
��� 1#م و?Mب، آ��ن �را �� د�د، �دا��ت، �� ��د از آ�>در.�ران �� آ�دو 

                                                                      �رد�د.                               

    ����ن                                                        
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