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فصل اول 
اولقسمت

آفرینش
بھنسبت،آنھاازنژادسھاماآفریدبسیاریباھوشوعاقلنژادھاخداوند
ھمانكھھستندھاآسماندربرترنژادیك: داشتندخاصیبرترینژادھادیگر

وجودبھنورازآنھاازنژادی. دارندمتفاوتنژادسھخودکھاندفرشتگان
زیباوسفیدبالھاییباھمراهدارندوالھینورانیجسمیدیگرنژادیواندآمده
بھتوانندمینیزوقادرندانگیزحیرتوسختبراعمال،کبوترانمانند

قدرتولیندارندخوابوخوروجنسىشھوت. درآیندگوناگونھایصورت
خداوندمحضتسلیمخودارادهبھ؛نژادھاستدیگرازتربیشآنھانفرت
مأمورانفرشتگانسومنژاد.   كنندنمىرااونافرمانىوباشندمىمتعال
ندارندبالولیدارندنورانیجسمیدومنژادفرشتگانمانندآنھاھستندبھشت

شکلتغییرقدرتآنھا،کنندنمیرامتعالخداوندنافرمانیلحظھیکو
کنندازدواجتوانندمیفرشتگاناینکھاستاینھمھازمھمتریندارنددادن
.بودهاُنسوجنازجلوترفرشتگانخلقت،انسانھاباحتی

پدیدخودقدرتمنددستدوبارااومتعالخداوندكھاستانساندیگر؛نژاد
وشھوتھموعقلھمشد،آناناُستادوكردندسجدهاوبرفرشتگانوآورد
.استآمدهوجودبھآبوخاكاز،انسانگذاشتوجودشدرگناه

پاھایشانوبادودودبىآتشازراایشانخداوندكھاستجننژاد؛سومنژاد
فرشتگانمانندنیزآنھاآورد،پدیدبوداسبسممانندرا

ھاانسانمثلولیدھندنشانمتفاوتھایصورتبھراخودتوانستندمی
خلقتبازمانھموآدمخلقتازقبلجنخلقت. استشدهدادهآنھابھشھوت
.استبودهنسناس



فرشتگان
ازگروھی:اولنژاد. کنندمیزندگیبھشتدرکھھستندنژادسھفرشتگان

راخداوندایستادهگروھیورکوعدرگروھیوسجدهحالدرھمیشھآنھا
عبادت

دومنژاد.اندآمدهوجودبھنورازوھستندھشتمآسماندرآنھاکنندمی
بھنسبتخاصھایبرتریآنھابھخداوندوھستندخداوندمقربفرشتگان

آن.دارندسفیدبالھایبانورانیجسمیاستدادهفرشتگانھاینژاددیگر
پردازندمیپروردگارشانعبادتبھآنجادروھستندالھیدرگاهدرفرشتگان

فرشتگاننژادازسومگروه. دارندنظارتجھانمناطقدیگروبھشتازو
ازپرکھبھشتیکنندمیمحافظتبھشتازآنھاگویندمیبھشتیمأمورانرا

کھروانوذاللآبھایبانھرھاییورودھادریاھاو"بارپروزیباھایباغ
وخوانآوازھایبلبلومطبوعوزیباھایگلوجود؛درخشدمیآیینھمانند

پروداردافقسویھمیشھکھکمانیرنگینورنگارنگوزیباگیاھانرقص
میکھھاییوآیینھسفیدطالوزمردیووالماسییاقوتیازھاییخانھاز

نھوکنندنمیازدواجانھا. میکنندزندگیشدهساختھدیددرآنھاراخودتوان
خداونددستوراتازکردناطاعتوعبادتحالدرھمیشھ؛دارندفرزندی

. ھستند



ھاجن
نوادگانازکھبوددامنپاکجنیکھحارثنامبھجوانی) زمین(اجنھدنیادر

خداوندعبادتبھھمیشھومیکردزندگیبودشومانجنیانپدرفرزندجان
برایخداوندگرفتمیقرارھاجندیگرآزارموردھمیشھاوپرداختمی

راھاوآنھاجنتاداددستوراوبھوفرستادراوحیجبرئیلتوسطحارث
ھااجنھازگروھی.ھافسادوگناهازدوریوراستراهبھکندھدایت

حارثآزارواذیتبھونکردندقبولدیگرگروھیولیشدندمسلمان
آنکارنظارگرکھخداوند. انداختندمیآتشینسنگھایاوطرفبھوپرداختند

ازبعد. شدندنابودتمامشانوفرستادبزرگعذابیھاآنبرایبودھاجن
وکردنگریھحالدرحارث. حارثازغیربھشدندکافرجنیانتمامھاسال
نمیدیگر:پروردگاراگویدمیخداوندبھبود) ھاجن(مردمشانازکردنگلھ

آتشآنکھدارندخوددروندرنفرتآتشھاآنچونکنمھدایتراآنھاتوانم
. استشدهورشعلھ

کافرانعضوکھھمحارثخانوادهوفرستادنیزعذابیھاآنبرایخداوند
راحارثتاکردمأموررافرشتگانیخداونددلیلھمینبھشدندنابودبودند

.ببرندبھشتبھ

ابلیس
حارثاینکھخاطربھبھشتدرخداوندبردندبھشترابھحارثمأموران

بالاوبرایوخواندخودفرشتگانازیکیرااوکندزندگیآنجادربتواند
. نامیدعزازیلکردعوضرااونامآفرید) آتش(خودشجنسازھایی

خداوندعبادتبھھفتمبھشتدروکردتشکرخداوندازنیزعزازیل



خداوندپیشمقامشاووفرستادھشتمبھشتبھرااوخداوندکھاینتاپرداخت
کھجاییتاکردعبادتآنقدراوخواندمقربفرشتھرااوخداوندرفتباال

فرشتگاندیگربھنسبتاورفتباالترنیزمقربفرشتگاندیگرازمقامش
اودررابرتریاینخداوندکندازدواجتوانستمیاوداشتبرتریمقرب
) آتش(خودشجنسازآفریداوبرای) زنی(حوریخداوند،بودداهقرار
ولیبودجنھامیلیونازدواجاینحاصلوکردندازدواجھمباآنھا

درورفتندمیزمینبھآنھاونداشتندرابھشتدرزندگیاجارهفرزندانش
بیافریندراموجودیتاخواستخداوندھاسالازبعد. کردندمیزندگیآنجا
فرشتھ) میشان(میکائیلبھھمینبرای. باشدنژادھادیگراستادونمایندهکھ

. بیاوردخاکزمینرویازوبرودتاداددستوربودبھشتیانارتشرھبر

اوازکھخوردقسمخدابھخاکامابیاوردخاکتارفتزمینبھمیکائیل
خداوند.خوردقسماووگفتآمدخداوندپیشخالیدستمیکائیلبرندارد
دستورعزراییلبھخداوند. دادقسمخدابھرااوخاکامافرستادراجبرییل

خداوند. آوردزورخاکبھورفتعزراییلبیاوردخاکزوربھوبرودتاداد
دستورفرشتگانبھوخداوندنامیدآدمرااووساختوخاکآبباراموجود

.عزازیلازغیربھرفتندسجدهبھفرشتگانھمھکنندسجدهراآدمتاداد

بارسھخداوندنکردقبولعزازیلکندسجدهراآدمتاداددستوراوبھخداوند
اوخداوندکھاینتانکردسجدهھمبازعزازیلاماکردتکرارراخودحرف

روزتامنبھپسوگفتآمددرخداوندسجدهبھعزازیلراندبھشتازرا
خودشبھراخداوندوکنموسوسھراخاندانشوآدمتابدهفرصتقضاوتم

منجیآخرینزمانتاوالھیقضاوتزمانتاکردقبولخداونددادقسم
عزازیلوکردعوضرااونامخداوندوکندوسوسھراھاانساناوانسانھا،

کردنابودنیزرا) حوری(زنشجاھماندروخواند) پلید(ابلیسرا
آمدهوجودبھبودآتشازکھبھشتیبالھایوبادودودبیآتشکھعزازیل.

تغییراشوچھرهجسمشدنراندهازبعدداشتونورانیزیبایچھرهوبود
ازاشبھشتیبالھایشدبلندقدشوکردپیداوخوفناکترسناکایچھرهکرد
وآمدبیرونبھھایششانھرویازخفاشبالبھشبیھبالھاییورفتبین

ازابلیس. گشتایجادترسناکتراماُبزھایشاخمانندشاخدوسرشروی



خندهبھشروعناراحتیازوکردقبولراآنوآمدخوششجدیدشیچھره
وکردندرھاانجادروبردندجھنمبھبھشتازرااومأمورانکردشیطانی

.کردبنارااشقلعھ،تالشھاسالازبعدنیزاو

.کندمیآغازراوسوسھابلیس
.نامیدحواآوردوجودبھھمسریاوخوددرونازآدمبرایخداوند

صورتبھراخودابلیسکھبودندوگذارگشتحالدربھشتدرحواوآدم
ازیکیبوددرختدوانجادرشدبھشتقسمتآنواردوآورددرکالغی
درخت(بودآنکنارخشکیدرختو)  نابودیدرخت( بودبارپردرختان
نشستھبارپردرخترویابلیسرفتنددرختدوآنپیشوحواآدم) جاویدان

آدمکنی؟نمیھدیھحوابرایبارپردرختاینازسیبیکگفتآدمبھ.  بود
بھوبرداشتسنگیکندمیوسوسھرااوداردکھاستابلیسفھمدکھ

راخودحرفورفتحوانزدودرآمدپروازبھابلیسکردپرتاوطرف
جاویداندرختازایشاخھمیخواستتاآدمبودعجیبیوسوسھکردتکرار

سیبیخوداختیاربدونحواکنندزندگیجاویدانبھشتدربتوانندآنھاتابکند
.شدناپدیدوخندیدابلیسوچیدنابودیدرختازراسبزی

درکھزمینبھشدهراندهراھاآنوفرستادوحیحواوآدمبرایخداوندو
ودادقرار) شوندهنابود(فانیراھاآنجسموخواندداردوجودبدیھاآنجا

جسمیوکردایجادآندرتغییریداشتنورانیجسمکھراعزراییلخداوند
وجودبھ) وپلیدخوب(ھاانسانروحاساسبرکھجسمیآفرید،اوبرایجدید
انساننیزعزراییل. کردانسانروحقبضمأمورراعزراییلخداوند. بودآمده
جسمیباراپلیدانسانھایوکردمیروحقبضنورانیجسمباراخوبھای
آغازنیزعزراییلمأموریتوکردمیروحقبضوسیاھیتاریکیازمملو
.شد



اولقسمتپایان

دومقسمت

ابلیساقامتگاه

وآتشازکھجھنممیکندپادشاھی) جھنم(جھاننقطھتاریکتریندرابلیس
وخالصمذابازدریاھاییوخشکھاییدرختوشدهساختخاکستر

راتمامش) نارنجیقرمزو(آتشینابرھایوسیاهآسمانیوبودارمردابھایی
.استپوشانده

طبقھدرتالشسالھاازبعدرااشقلعھابلیسکھاستطبقھ) ٩(دارایجھنم
استخوانازکھھاییدیوارباترسناکوبزرگایقلعھاستساختھنھم

ساختھآتشباھمراهسیاهفوالدازھاییدربوشدهساختھپاکھایانسان
کوتولھوجنیانوھااُرگمیکنندمحافظتقلعھازآنآسمانازاژدھاکھشده
مراقبتبرجکششباداردطبقھیازدهقلعھ. کنندمیحفاظتقلعھخودازھا
تختکھاصلیتاالربھکھخارجیدربسھووسیداخلیدربسیزدهو

دربازکھبزرگیآتشیفرشتاالرکفومیرسداستشدهگذاشتھپادشاھی
انسانھاجمجھازپادشاھیتختخودوشدهانداختھتختتاتاالرورودی
شدهدادهقرارزیادیزندهمارھایھاجمجمھآنرویبروبودشدهتشکیل



ازکھبودنخدمتکاردیوھایتختاطرافوباشدراحتونرمتختتابود
میخوششاوازخیلیکھداشتدلقکیکابلیس. کردندمیپذیراییابلیس

نمیدریغھیچکاریازابلیسکردنسرگرمبرایاو.بودژوکرنامشکھآمد
.  آمدمیحساببھنیزابلیسمستشارکرد

) جھنم(اولطبقھ
آمدندمیجھنمبھمیمردندکھپلیدوفاسدھایانسانروح

زندگیآنجادرتادادندمیگناھانشاناساسبرھاییخانھآنھابھطبقھآندر
آنھاازدیوھاآنجادرکھمیرفتندھاییخانھبھمشروعناھایبچھمثالکنند
وترسناکتاالریدربودندکردهکمگناهکھانسانھایی.میکردنددارینگھ

راآنھاھمیشھھادیوکھھاییخانھدرفاسدزنھای. میکردندزندگیتاریک
درکھمیرفتندھاییخانھبھپرستپولانسانھای. رفتندمیزدندمیشالق
وسوختنحالدرھمیشھآنھاوکردندمیدھانشاندرراآتشینھاطالآنجا
شدنغرقحالدرمردابھادرکردندمیخودکشیکھانسانھای.بودندشدنخفھ

سالمبازوسوختندمیبودنمذابمواددرھمیشھخیانتکارانسانھایوبودند
یھمھتاماراھاانسانروحازیکی.سوختندمیبازوشدندمی

ابلیسبودساختھخودبرایگناهازایقلعھوبوددادهانجامراگناھاناین
کردهخودانسانھایفرماندهرااووباشندنداشتھکاریرااوتابوددستورداده

.بود

)جھنم(دومطبقھ
محیطیبودشدهدادهقرارخوارخوندرختانازھاییجنگلدومطبقھدر

...) وموشھاسوسکھاعنکبوتھا(مانندآساغولحشراتیباآراموتاریک



زندگیدریاییاژدھایآنھادرکھخالصمذابازرودھاییومیکردندزندگی
آنجادرکھبودشدهتشکیلداشتھنامطبوعیبوھایکھھاییوُگلکردندمی

کردهدرستانسانھاجامدکثافتازایقلعھوکردندمیزندگینیزپلیدالفھای
کھداشتبزرگایدروازهداشتفرعیدربُنھواصلیدربھفتکھبودند

ساختھمذابموادبررویقلعھوداشتدھندهآزارصدایشدمیبازموقعی
انجاکلوتفرماندیشانکھشودجداجنگلازقلعھبودشدهباعثواینبودشده

سربازانیوبودبسیارینگھبانیھایبرجکجنگلدروگذراندمیروزگار
بعضیاماباشدقراربرھمیشھانجاامنیتتامیزدندگشتوروزشبکھ

.کشتندمییاوخوردندمیراآنھاومیکردندحملھآنھابھحشراتمواقع

)جھنم(سومطبقھ
ھایکوتولھآنجادرکھداشتوجودآتشفشانیھاییکوهجھنمسومطبقھدر

میاستخراجبھاگرانھایطالمذابمواددلازوکردندمیکارشیطانی
در.اندساختھخودفرماندهبرایآتشیجواھراتوطالاینازقلعھوکردند

کوتولھکھداشتندالنھومیکردندزندگیآساغولھایکرموھامورچھآنجا
میآنھاکارشدنکندباعثموضوعاینداشتندمشکلموضوعاینباخیلیھا
کردهدرستھاییسربازخانھآنجادرسربازھایکوتولھھمینخاطربھشد

یاوکشتندمیراآنھایاوپرداختندمیجنگبھحشراتآنباوبودند
.ُمردندمیخودشان

)جھنم(چھارمطبقھ
وسوزانبسیارکھآتشازکویریدرمیکنندزندگیاھریمنانجاایندر

زندگی. کنندمیزندگیایقبیلھآنجادرآنانکنندمیزندگیفرساطاقت
باعثمشکالتدیگروغذاکردنپیداگرمابامقابلھدارنددشواریوسخت

برایشوندکمجھنمافرادمیترسیدکھابلیس. شوندکمخیلیموجوداتآنتاشد
رفتندانجابھھادیوکنندایجادآبادانیبیابانآندرتافرستادرادیوھاییآنھا



ابلیسازآنھاوساختنداھریمنانبرایشھریتاکردندکارکردنبھوشروع
خانھکھشھریکرددرستآنھابرایلجنیشھریابلیس. کردندتشکربسیار
کردراکاراینداشتوجودآنجادرکھگرماییخاطربھبودنرمبسیارھاش

.    کنندزندگیوبمانندزندهانجادربتوانندآنھاتا

)جھنم(پنجمطبقھ
دارندخانھوکنندمیزندگیمذابیدریاھایدرشدهراندهپریانپنجمطبقھدر

صدفبزرگتریندردامونشانفرماندهکھشیطانیھایصدفازھاییخانھ
دیگریدنیایدریادر. میکندرانیحکمپریانآنبرومیکندزندگیشیطانی

ماھیپیکرغولھایماھیمار(مانندعجیبموجوداتازپروداشتوجود
.بود)موجوداتدیگروخارداردریاییھایالکپشتوخوارگوشتھای

وکوسھنصفآنھاکردندمیزندگیآنجادردریاییپریمانندموجوداتی
درایقلعھکھداشتنددرازوتیزدندانھاییبابزرگدھانیبودندپرینصف
میخرابراصدفیھایخانھووریاننامبھپادشاھیوداشتندجھنمدریای
ارتشیآنھاوساختندمیراھایشانخانھھمیشھنیزشدهراندهپریانکردند
دریاییمطلقحاکموکنندمبارزهعجیبدریاییموجوداتآنباتاکردندآماده
باراهمیاندرافتادندراهبھدریاییپریانایقلعھسمتبھآنھاشوندجھنم

باماھیراهادامھدربردندازبینرابیشترآنھاوجنگدندپیکرغولھامارماھی
کردندمیزندگیدریاییترسناکوسیاهجلبکھایدرکھخوارگوشتھای

میمرگحدتاھمدیگرھاماھیوپریانوگرفتدرآنھابینسختیجنگ
ھمھداشتنداختیاردرکھھایینیزهباتوانستندشدهراندهپریاناینکھتازدند

قلعھبھتادادندادامھخودراهوبھبکشندرادریاییخوارگوشتھایماھیآن
زندگیانجادرخاردارھایپشتالککھداشتوجودآنجادرکشتیمانندای
رفتندخودالکھایدردیدندراشیطانیپریانانتاھایالکپشتکردندمی

وبھشوندمیردکنارشانازنداشتھکاریآنھابھنیزپریان. شدندوغایب
بودنمایانقلعھدورھافرسنگاز. روندمیجھنمیدریاییپریانقلعھسمت
بودشدهدرستخوارگوشتوخوارخونیھاماھیھایپولکازایقلعھ

رویبرکماندارسربازانکھبرجکتعدادیوخارجیوداخلیدروازهدوبا



راآندرکردندحملھقلعھانبھشیطانیپریان. بودشدهدرستبودندانھا
تصرفراانھاقلعھوکشتندرادریاییپریانتماموشدندقلعھواردوشکستند

دریاییپریانپادشاهوگلویرویرابودعصاشبیھشمشیرخوددامونکردند
. شودجھنمدریایمطلقحاکمخودشتاکشترااوگذاشت

) جھنم(ششمطبقھ
ابلیستوسطبوداروالیِگلازکھدیوھاییمیکنندزندگیطبقھایندردیوھا

ھاآناندشدهدرست

ابلیسازمستقیماَ کھملوشنامبھدارندکارگرسربلکھندارندایماندهفر
شدندمیروبروبسیاریمشکالتباقسمتایندردیوھا. گیردمیدستور

درچیزھیچولیدادندمیانجامراوزیرانشوابلیسیکارھاتمامبایدانھا
کھوسایلیباوزدندشورشبھدستدیوھااینازگروھیکردندنمیخواست

ورفتندبودنھمطبقھدرکھابلیسقلعھیدروازهجلویبھداشتنداختیاردر
پیشبھخودشدخبرباموضوعازتاابلیسکردندکردناعتراضبھشروع

دیوھاآنتماموکردقانعراآنھاوکردسخنرانیبھشروعوامدکارگرانان
مزایاچونبسیاریھایوعدهآنھابھابلیسچونبازگشتندخودکارسربھنیز
شورشبھدستدیوھاآنوقتھیچدیگرو. بوددادهکارگریکالنھاوامو

.کردایجادجھنمدرراصلحابلیسدوبارهونزدند

)جھنم(ھفتمطبقھ
جھنمیھایآتشفشاندرونبرھاآنکنندمیزندگیھااژدھامکانایندر

جھنمازوآیندمیدرپروازبھجھنمھایآسماندروکنندمیزندگی
.کردندمیپیداخودبرایغذاوکنندمیمحافظت

)جھنم(ھشتمطبقھ



مالکھداردقرارجھنمازقسمتایندرایطبقھسھترسناکھایقلعھ
اُرگشودمیبسیاریحفاظتآنجاازکھاستجھنم) وزراووزیر(بزرگان

وبودندجمعقسمتیکدرھاقلعھآنبودندآمدرفتحالدرھمیشھھا
کدامھرکھبودشدساختھکشیدهفلکبھوسربزرگدیوارششدورشان
وھادیواربررویبسیاریمراقبتھایبرجکوداشتندبزرگایدروازه

حملھآنجابھدشمنیکھثابتھاییمنجنیقوبودشدهدادهقراردروازھھاکنار
نگھبانیھایبرجکرویبرپلیدالفھایازکماندارانیوبزنندراانکند

یکبابزرگانبازھمولی. کردندمیمحافظتبزرگانھایقلعھازو.بودند
بھتاداددستوربزرگانبھابلیسکردندمیجنگھمباوداشتندمشکلدیگر
جلسھبھبزرگانیھمھکنندوشرکتبروندبوددادهترتیبکھبزرگیجلسھ
باکردنجنگحالدرھمشو.داریدمشکلباھمچراگفتانھابھابلیسرفتند
انھابھابلیسکردندبازگورادیگریکمشکالتنیزانھاھستیددیگریک

ھمھنباشدبزرگانمیانجنگجھنمدردیگرتاکنندملیاشتیھمباداددستور
بعدنکردندجنگباھمدیگروکردهقبولراابلیسدستوروپذیرفتندبزرگان

ودوستیباھمھونشدپابرجھنمھشتمطبقھدرجنگیدیگرجلسھاناز
.ابلیسیسایھزیرکردندزندگیھمباخوبی

شرارتش



پاییندراوکندمیاستفادهخودقدرتازتمامداردجھاننابودیبرایابلیس
واژدھاازعظیمیارتشدارد) جھنم(جھانقسمتتاریکترینوترین

ھاییزنومردانوفاسدمردانوھازنوپلیداجنھوشیاطینوجادوگران
اُرگوکردندمعاملھشیاطینبااندداشتھکھآرزوھاییبرایراخودروحکھ
.کندمیدرستھا

فرماندھان

.کندمیخودانتخابارتشھربرایرافرماندھانیابلیس

)بعلزباب(ارتشوزیر

)اژیدھاک(اژدھافرماندهنام

)ایزابال(جادوگرانفرماندهنام



)اشوزوشت(ھاکوتولھفرماندهنام

)دامون(شیطانیپریانفرماندهنام

)مفیستومفلس(اشباحفرماندهنام

)تامارا(ھاانسانفرماندهنام

)کلوت(پلیدالفھایفرماندهنام

زمین

ھاوودرهھاکوه،) نرموناھموار.شیرین. شور(خاکازکھجایستزمین
روزھادر.شدندمیتشکیلآبھاازکھھاییابروعقیمھایبادوروانآبی

بودشدهتشکیلشدندمیتبدیلقرمزونارنجیھاشبودربودندسیاهوسفید
.

اقیانوسوروندھاخاکرویبرآیندوجودبلندیموجآبھاتاشدباعتبادھا
آسمانیزمینو. گفتندمیقارهرابودخاکیکھجاھاییوآوردندوجودھایی

آسمانیبودشدهساختھتابانماهووستارگانخورشیدازکھداشتمصنوعی
مانندشدمیوتاریکسیاهھاشبوبھشتآسمانمانندبودآبیروزھاکھ

وشلوغبودبھشتمانندھاروزدرکھداشتھاییجنگلزمین. جھنمآسمان
درآنجاکھبودجاییزمین. بودآراموتاریکجھنممانندشبھاوھیاھوپر

وھاانسان. نژادشاننابودشدنبعدازکردندمیزندگیجنیانوھانسناس
تاشدباعتھازلزلھکنندمیزندگیآنجادرموجوداتودیگرحیوانات
مردابھاینیززمیندر. ایندوجودبھھاقارهوشوندجداھمازھاخشکی
میمیبردندزمینسطحبھرازمیندرونمذابموادکھاتشفشانھاییوبزرگ

. شد



زمیندرجنگ

ھاکوتولھ،اژدھا.ھااُرگعظیمارتشبااورسیدابلیسگیریانتقاموقتحال
نیزخداوند. استکردهحرکتبھشتطرفبھخوداشباحوالفھاوجادوگران

ارتشدوآنفرستدمیجھنمطرفبھابلیسمقابلھبرایرافرشتگانتمام
قراردیگریکرویدرروزمینیعنیجھنموبھشتبینمکانیدرخیروشر

.گرفتند

امآمدهکھگفتمیکائیلبھداشتقرارشرارتشرأسدرکھابلیس

درخداوندمعاونراخودموکنمنابودراتووآورمپدیدرانابودیروزآنتا
میکائیل. گرفتدرجنگبودبھشتارتشبرابرچھارجھنمارتشکنمدنیا
بھحملھدستورابلیس.باشیدشرارتشبانبردآمادهگویدمیزمینفرشتگانبھ

طرفبھنیزاُرگھاکنندحملھ) زلزلھفرشتھ(آرمایلبھتادھدمیاُرگھا
اجازهچگونھملعونایگویدمیابلیسبھآرمایلشوندمیورحملھآرمایل

میجوابشدرابلیس؟کنیپابرجنگخداوندزمینرویبرکھکردیپیدا
عصبانیآرمایل. پیداستسخنانتازایترسیدهآرمایلشدهچھراتو: گوید
پابرریشتریدهبزرگایزلزلھدارداختیاردرکھجادوییوشودمی

درراھااُرگتمامکھجاییتامیکندلزرشوحرکتبھشروعزمینمیکند
عصبانیآرمایلمقابلدرھااُرگشکستازکھابلیس.بلعدمیخوددرون

باجنگبھبوداشباحھمانکھنیرویشباتاگویدمیمفیستومفلسبھبودشده
بامقابلھبھنیزآنھابکشندرا) بارانفرشتھ(اَشکفرشتھبرودبھشتارتش

اشباحتمامگرفتدرسختیجنگلرفتندبودنداشکدستزیرکھفرشتگانی
ازکدامھررفتندفرشتگانسویبھخاکستریابریعظیمتودهیکشکلبھ

میضربھفرشتگانبھآنباوداشتنداختیاردرراخودخاصسالحاشباح
بھشتبھوشدندزخمینیزفرشتگانوشدندمیزخمینیزخودشانوزدند

موادقدرتکھمفیستومفلس. مردندمفیستومفلسھاینیروتمامبازگشتند
جنگمیداننزدیکیدرکوھیدرکھمذابیموادداشتاختیاردررامذاب

قدرتکھاَشکوآمدندزمینرویبرمذابموادآورددرحرکتبھبود
سیلمکانیبھتبدیلجنگمیدانتمامتاکردپابرشدیدبارانیداشتراباران

جاریھایآبرفتندمفیستومفلسجادویطرفوبھشدندجاریآبھاشدزده



وشدبیشترجاریھایآبقدرتکھجاییتاآمیختندھمدرھامذابموادو
سمتبھشدهپابرمذابمواددودکردخاموشرامذابھایمواد

طرفبھوشدحاضرمیداندیگرسویدروشدغیباورفتمفیستومفلس
اشکطرفبھبودسنگقدرتکھدیگرجادویعصایشباوکردحملھاشک

شندندخوردوخوردندکوهبھھاوسنگشدغیبودادخالیجانیزاوفرستاد
.

مفیستومفلسسرشمشیرشباوشدظاھرمفیستومفلسمقابلدراَشکخود
رااژیدھاکاژدھافرماندهابلیس.شدمیدانبرندهاشککردجداتنشازرا

بااژیدھاک. کننابودراطوفانوبروافرادتبامیگویدومیکندصدا
بھاژدھا.رفتندافرادشوگردبادفرشتھسمتبھوآمدنددرپروازبھافرادش

بیشتربادھا.کردندپابرسھمگینیبادھایفرشتگانپرداختندفرشتگانبامقابلھ
تنھاتاکردندفرارجنگمیدانازنیزاژدھاازآنبعضیدرنوردیدندرااژدھا

ھمنوانبرابردووترسناکوبزرگایاژدھایاژیدھاکماندباقیاژیدھاک
یھاخاکسترشبیھظاھریکھ) گردبادفرشتھ(طوفانطرفبھبودخود

بیروندھانشازکھآتشیتاکردحملھداشتبودندمعلقھوادرکھتاریک
داشتراگردبادھاقدرتکھطوفانآمددرپروازبھبسوزاندرااوآمدمی

چھھراژیدھاکآمداژیدھاکسویبھنیزگردبادوکردبرپاگردبادیجادوی
اوتانوردیدنیزاوگردبادونتوانستایدبیرونمخمصھانازتاکردتالش

کھطوریبھشدداغبدنشتمامبودشدهعصبانیخیلیکھابلیس.بمیردنیز
ولیمگسشبیھظاھریکھبلعزباب. پوشاندرابرشدورآتشازایھالھ
پیشدرآمدپروازبھشودمیخطریداردابلیسدیدتاداشتپیکرغول
چھگفتابلیسماستدردستمیدانھنوزباشیدآرامسرورمگفتوآمدابلیس

گفتبعلزباباندرفتھدریاشدندکشتھیارانمانبیشترنمیبینیتوگوییمی
بھوشدآراموکردقبولابلیسبکشیدرامنخوردیمشکستاگرسرورم

دستوربعلزباببھوشدناپدیدبرشدوراتشیھالھوبرگشتطبیعیحالت
بارنگسبزصورتیمتفاوتایچھرهکھکلوتایفرماندهبھالفھاتاداد

فرقپلیدالفھایدیگرباکھداشتترسناکدھانیتیزنوکوکوتاهھاییگوش
ھاانسانشبیھکھایفرشتھ) خشکسالیفرشتھ(ژوبینبامبارزهبھکردمی
کردندشروعراحملھشدندمیدانواردآنھافرستادراالفھانیزاوبفرستدبود



خشکسالیژوبینکردندمحاصرهرااووگرفتندراخشکسالیفرشتھدورو
حملھاوطرفبھبودندسوختنحالدرکھحالیدرنیزالفھاکردپابر

زخمیراژوبینانسانیبدنتمامداشتنداختیاردرکھھاییجادوباکردند
تنھاکھکلوتمردندبسیارگرمایدلیلبھوبکشندرااونتوانستندولیکردند
جداتنشازراانسانیشسرتاکردحملھژوبینطرفبھخودتبربابودمانده
دقیقھچندازبعدوافتادزمینرویبرژوبینکندجداراسرشتوانستاوکند

ادامھمبارزهبھوشدبلندزمینرویازاووچسبیدبدنشبھاوسردوباره
ژوبیندفعھیککھبودندجنگحالدروشیطانفرشتھدواندقیقھچندداد

درپاازجادواینبارااووفرستادکلوتطرفوبھکردبلندراھایخاک
شالقشبیھبیشترکھاشفنریشمشیروبارفتکلوتسرباالیژوبینآورد
باچونشدمینگرانداشتکمکمبعلزباب.   کردتیکھتیکھراکلوتبود

فرشتھ(ِگرگینبامبارزهبھراجادوگرانبودکردهمعاملھجانشسربرابلیس
جادوھاییِگرگینطرفبھیشانھاعصاباجادوگرانفرستاد) تگرگ

وبودفرشتگاندیگربھشبیھِگرگینکنندموجودیبھتبدیلرااوتافرستادند
پوشاندهابیھاییھالھرادورشکھنبودبیشروشنینورینداشتجسمی
ھاتگرگکردتگرگبارشبھدستورداشتدراختیارراتگرگکھبودند
یکلھسروتمامھاتگرگباریدجادوگرانسررویبرھاسنگشھابمانند

ومیردندجادرانھاازبعشراشکستسرشانوکردزخمیراجادوگران
ایزابال.بمیرندفرماندشانجزءبھجادوگرانتماممدتیازبعددیگربعضی

تگرگینیزگرگینشدورحملھایوحشیانھصورتبھِگرگینطرفبھ
سرایزابالوافتادایزابالسررویبرتگرگآنوفرستادآسمانازبزرگ
میجاخالیراھاتگرگبیشترسرعتباایزابالشدسالمدوبارهولیشکست

بھراسنگبھموجوداتکردنتبدیلجادوعصایشوبارسیدگرگینبھتاداد
ایزابالفکزیرازرااشنیزهباودادخالیجاگرگینفرستادگرگینطرف

راخودکھبعلزباب. شودھالکجادرایزابالتافرستاداشجمجمھدرونبھ
فرشتھ(کارنجنگبھفرماندھیشانباراھاکوتولھمیدیدمعاملھبازنده

بھکارنرفتندبزرگفرشتھآنجنگبھنیزھاکوتولھفرستاد) رعدوبرق
خوفناکھایبرقرعدوپوشاندندرامنطقھآسمانتمامابرھاداددستورابرھا

بایاوسوزاندندراھاکوتولھوکردندزدنشروعترسناکصداھایبا



نتوانستندنیزفرماندھیشانھمراهموجوداتآنتمامتاشدندکرھارعدصدای
. ُمردندوخودنشدھمبازکردندتالشچندھروبکشندراقدرتمندایفرشتھ
بھبعلزباببکشدرااوتارفتبعلزبابطرفبھوبرداشتراشالقشابلیس
کردپرتابآسمانبھراشالقشابلیساماکندفرارمیدانازتاآمددرپرواز

گفتاوبھابلیسوکشاندخودشطرفبھوگرفترابعلزبابپایشالقو
نکشرامنمیخورمقسمخودتبھراتوگفتبعلزباب؟عجلھاینباکجا

بالھایشوکشیدپایینبھرابعلزبابواستمعاملھمعاملھ،گفتاوبھابلیس
تقسیمنیمدوبھرابعلزبابضربھوبایکدرآورددوبارهراشالقشوبعدبست
ابلیسکشتنبرایبودشدهھمبرندهکھبودماجرانظارگرمیکائیل. کرد

ابلیسطرفبھابرافییلوفرستادجنگبھراابرافییلنامبھفرشتھیک
ازبعدکردجنگبھشروعابلیسبافرشتھآن.بکشدرااوتارفت) شراعظم(

ابرافییل.دھدمیشکستراابلیسابرافییلباالخرهجنگطوالنیمدتیک
درونتیروگذاشتابلیسیسینھرویراپایشوانداختزمینبھراابلیس

بکشدراابلیسمیخواستتاگفتنشانھابلیسطرفبھراوآنگذاشتکمانش
ازمندارنگھدستوگفتکردصداراابرافییلوشدظاھرپیششجبرییل
: گفتابلیسبھجبرییلرفتابلیسطرفبھبعد.امآوردهوحیخداوندطرف
ھستیپشیمانایکردهکھکارھاییازشدهراندهتویآیا:فرماییدمیخداوند

؟کنیمیتوبھو

روزتاماقرارمگر: بگوخداوندبھگویدمیبعدو) نھ: (گویدمیابلیس
.نبودقضاوتم

وداردمینگھزندهراابلیسبھشتانسانمایفرشتگانامتحانبرایخداوند
قفلباسالششمدتبھ)بھشتدرزندانی( دوزخدررااوفقط

بھشتوزمینودراستآزاداوسایھوکردزندانییخازشدهدرستوزنجیر
.... دھدمیادامھخودوسوسھبھ

دومقسمتپایان



سومقسمت

نماانسانفرشتگان

آنھااندشدهساختھخاکوآبونورازکھھستندنژادینماانسانفرشتگان
چھرهفرشتگانمانندآنھااندآمدهوجودبھانسانیکبافرشتھیکازدواجاز
وھاانسانبدنمانندبدنیآنھاونداردعادیانسانیککھدارندنورانیای

وشھوتھاانسانمانندودارند،فرشتگانمانندبالھاییوالدینشانبرعکس
دربلکھکنندنمیزندگیزمیندرھاانسانمثلآنھاامازندمیسرازآنھاگناه

خداوندرکوعوسجدهحالدرھمیشھوکنندمیزندگیبھشتششمآسمان
...کھروزیتااماھستند



) شدهراندهدومین(زاراتوسوسوسھ

بھزاراتوسدیدکھبودگذارگشتحالودررفتبھشتبھابلیسسایھ
شدهخیره) زمین(جھانبھونشستھبھشتازگوشھیکدرناراحتصورت

انسانبھراخودوشویجھانآنواردخواھیمیاگرگفتاوبھابلیساست
بھشتدررارودخانھمنکنیآزادراخودروحوشویعاشقوکنیتبدیل

وشویآزادانسانیکوبخوریآنازآبوبرویمیتوانیتوکھشناسممی
.شوی) زمین(ھازیباییجھانوارد

آبی،رودخانھآنازورفتخوردراابلیسھایوسوسھگولکھزاراتوس
بھشتمأمورانازسرییکتاداددستورخداوند. شدخونبھتبدیلآبخورد
او.بروندبود) عدالت(زاراتوسنامشکھنماانسانفرشتھکردنبیرونبرای

دررااوجسمابلیسونشدانساناونرفتزمینرویوبرشدراندهبھشتاز
مطلقپلیدیبھتبدیلراروحشسوزاندرازیبایشبالھایوکرداسیرجھنم

...فرستادزمینبھرااووکرد)شیطان(

یکوکندوسوسھنیزرانماانسانفرشتھیکبودتوانستھابلیسکھحال
نفرتسایھبھکھزیادیبسیارقدرتبادھدقرارزمینرویبراشباحمنجی

برراھاانسانتماموکندحکومتزمینتمامبرتوانستمیداد) زاراتوس(
ابرافییلازخوداولجنگدرآنکھازبعداوچونودھدقراردیگریکعلیھ

ونکشدرااوابرافییلتاخوردقسمخدابھوخوردشکست) ھاانسانفرشتھ(
سایھکمکوبھنکردوفاخودقولبھاوولی. داشتنخواھدکاریھاانسانبھ

وسوسھدیگرباریراھاانسانتاآمدزمینرویبردوباره) زاراتوس(نفرت
.کندوثروتقدرت

نماانسانھایفرشتھوسوسھکمیندروگشتبازبھشتبھدوبارهاوسایھ
. بودبودندمشغولخداوندوسجدهرکوعنیایشبھخداونددرگاهدرکھھایی
وآورددردامنپاکوزیبانماانسانھایفرشتھصورترابھخودابلیس
حالدرنماانسانھایفرشتھازگروھیدیدوشد) بھشت(ششمآسمانوارد

گفتاوکردافکنیتفرقھبھشروعوآنھامیاندررفتھستندخداوندعبادت
کھدیدید) بگذرانیدخداوندبھعبادتبرایراخودعمرتماممیخواھیدشما:( 



درخودشبرداردحالوکردرھاوآزادراخودچگونھ) ابلیس(عزازیل
بھشتازبھترھاییزیباییومیگرددزمینتماموبرگذراندمیخوشزمین

. کندمیتجربھرا

)نماانسانفرشتگان(شدگانرانده

جھانیومیگویدراست) ابلیس(اوشایدکھ:گفتندھمبھنماانسانھایفرشتھ
آنازگروھینیستندخبرباآنازھاوآنباشدداشتھقراربھشتازترزیبا

دستخداوندعبادتازوخوردندراابلیسوسوسھگولنماانسانھایفرشتھ
پذیرفتراھاآنتقاضایخداوندکردندشدنانسانتقاضایخداوندازوکشیده

نمیدیگرشوندانساناگرکھکردزدگوشنماانسانھایفرشتھآنبھو
ھایفرشتھآنشوندبھشتواردتوانند

ورفتازبینخدلونددستوربھبالھایشانوشدندانسانوپذیرفتندنماانسان
زمینبھبھشتازمأمورانیتوسطآنھاوشدگرفتھآنھاازنیزقدرتھایشان

گشتندزمینرویبرمدتیشدندشانزندگیجدیددنیایواردو. شدندرانده



انسانآننداردوجودآنجادروندربھشتزیباییمثلزیباییھیچکھودیدند
بھبرگشتیراهدیگربودندشدهوسوسھکھنادان) نماانسانھایفرشتھ(ھای

سھازبیشآنھاکردندخداوندسجدهبھشروعآنھاازگروھینداشتندبھشت
وھاانسانآنپیشآمدجبرییلروزیکھاینتابودندتوبھحالدرسالھزار
خداوندطرفازراوحیگفتو. شویدانسانتاخواستیدخودتانشما:گفت
تابمانیدباقیزمیندرآنقدر:فرمایندمیخداوندگفتوآورمشماھابرای

. گردانمبازخودبھشتبھراشمامنوبمیریدکھروزی

چھرھایباعزراییلکھروزیتاماندندزمینرویبرسالپانصدازبیشآنھا
بازگشتندبھشتبھدوبارهھاآنوگرفتراھاآنروحوآمدآنھاپیشبھزیبا

ونکردندتوبھکھدیگرگروهولی.شدندمشغولخداوندسجدهورکوعبھو
ُمردنشانوقتکھاینتاشدندمشغولگناهبھآنقدرگرفتراآنھازمینلذتھای
شماھماگرگفتآنھابھوآمدآنھاپیشترسناکایچھرهباعزراییلرسید
ولیبردممیبھشتبھراشمابایدمناالن. خداونددرگاهبھمیکردندتوبھ
آمادهپیشببرمجھنمبھراشمامجبورمشدیدزمینلذتھایگریبانشماچون
آن. کردروحقبضدردآوربسیارصورتبھراوآنھاباشیدابلیسبادیدار

اندامدهانھامیدانستکھابلیسو. شدندواردجھنمبھنماانسانفرشتگان
آنواسمکردھمراھیچھارمجھنمتاراآنھاورفتانھاپیشوازبھخودش

قبولراسرنوشتشاننیزانسانھاآننامیداھریمنوکردعوضراشدگانرانده
.پرداختندزندگیادامھبھجھنمدروکردند

بھشتیحوریان

بھشتدرکھرنگطالییبلندمووآبیچشمچھره،خوشوزیبازنانی
ازبسیارىخالفبربھشتی،ھمسرانی. ھستندوبودندپاکمردانھمنشین

ھرازونیستآنھاجانوجسمدرمنفىوتاریکنقطھھیچزمینرویانزیبا
.  ھستندپنھانصدفدرمرواریدھمچون. اندپاکیزهوپاکنقصىوعیب



آنھاباقبالجنواُنسھیچو. ورزندنمىعشقھمسرانبھجزکھزنانی
.کنندمیزندگیبھشتىھاىخانھدرکھحوریانى. اندنگرفتھتماس

وتاریکیبھراپاکموجوداتانبتواندتانمیرسدانھابھابلیسدستکھجایی
.کندمالیوجنسیھایلذتوسوسھراانھاوفراخواندگناه

....  نابودیبرایپروراندمیموجوداتیابلیس

سومقسمتپایان

چھارمقسمت

پریان

.بگیردخدمتبھراپریانازبعضیتازمینرویبرمیرودابلیس

واردمیرسدجنگلیکبھتامیرودجنگلسویبھشودمیزمینواردابلیس
گلھایچیدنوخواندنآوازحالدرزیباجنگلیپریمیبیندمیشودجنگل
پریکندوسوسھخواھدمیرااوتاومیروداوپیشابلیسباشدمیبھاری



باراپریابلیسکندمیمبارزهبھشروعاوبااستشیطانیکاوفھمدمی
واردابلیسبعدشودمیخاکسترپریومیکندنابوددارداختیاردرکھشالقی
راجنگلپریانپرسدمیاوازوبیندمیراسنجابیآنجادرشودمیجنگل
سریترسازسنجابآوردمیدرراشالقشنمیدھدجواباوایندیده

یکدرھاآنملکھوکنندمیزندگیجنگلاعماقدرپریان: میدھدراجوابش
.استزندگیحالدرقدیمیوبزرگدرخت

ودرختانازتمامشھرورودیمیرسدپریانشھروبھافتدمیرابھابلیس
.بودشدهپوشانده... وآبیوصورتیھایگلبازیباگیاھان

کندمیجاآنملکھمورددرھاییسوالمردمازوشودمیآنجاواردابلیس
اندایستادهمأموراندربجلویدرمیرسدقلعھبھتاپیمایدمیراقلعھمسیرو

واردبعدوشودمیآنجاواردومیکندتبدیلپرییکرابھخودسریعاابلیس
.شودمیبودشدهدرستدرختازکھکاخی

درسلطنتیھایلباسبازیبامردپرییکچھرهبھراخودانجادرابلیس
.شودمیبودندآنجادرپریانمقاماتتمامکھقسمتیواردوآوردمی

زیبامردآنازکھملکھ. رودمیملکھپیشبھخودجدیدچھرهباابلیس
؟داریدرخواستیچھمااز: گویدمیاوبھبودآمدهخوشش) ابلیس(چھره

برایرامنوکندمیرانیحکمدیگرجنگلیدرمنپدر: میگویدابلیس
میابلیسوکندمیقبولمیلباپریانملکھاستفرستادهاوباشمادوستی

.امضاکنیدراپدرمخواستدرطوماراینزیربایدشماگوید

وکردهامضاراطومارآنمطلبخواندنبدونوکندمیقبولپریانملکھ
اوودھدمیتغییرراپریانملکھچھرهابلیسشدامضاطومارکھآنازبعد
وبزرگھاییدیوبھنیزحاظرانتمامکندمیتبدیلترسناکدیویبھرا

شوندمیتبدیلدیوھاییبھنیزجنگلانمردمتماموشوندمیتبدیلترسناک
بودندشدهگرفتارترسناکھایچھرهاینبھملکیشانھوسبخاطرکھدیوھایی

آببیوخشکبیابانیبھکردندمیزندگی) دیوھا(پریانآنکھجنگلیو
باملوشتافرستاد) دیوھاسرکارگر(ملوشبرایپیامیشدابلیستبدیلوعلفی



ببرندجھنمبھخودبارا) پریان(ھادیوآنوبیایند) کارگران(سربازانش
بھرا) پریان(مردمتمامتاداددستور) سربازانش(کارگرانشبھوآمدملوش

جھنمدروببرندجھنمتاپیادهپایرابکشندوآنھا) آتشینفوالدی(زنجیروقفل
انجامبودخواستھملوشراکارھانیزکارگران.کنندمحولراھاییکارآنھابھ

آنقدررااوراهدروبردجھنمبھرانادانملکھشخصاخودنیزملوش. دادند
...ُمردجھنمدروازهجلویدرنادانملکھتادادقراراذیتوآزارمورد

حیوانات

حالدرزیباییاسبشودمیزیباجنگلیوارد،رودمیزمینبھابلیس
اسبرساندمیاسبآنبھبادمانندراخودسریعابلیساستخوردنعلف

میکندنگاهاوبھسریعاستشیطانیکاوکھفھمیمیاسترخشنامشکھ
خودراهبھبعدزرنگیاسبچھگویدیابلیس.. گذاردمیفراربھپاسریع
سلطانگویدمیاوبھشودمیروروبھروباهیکباراهبیندردھدمیادامھ
استمعلومگوییمیرابزرگاصالنمیگویدروباه؟کیستحیواناتشما
رااومکاننیامدهتوبھھافضولیاین: گویدمیابلیس. مردایجھنمیاھل
کھروباه. فضولحیوانایکنمنابودتیاکندمیزندگیکجامیگوییمنبھ

یاگوییمی: گفتابلیس. غریبھایخواھیمیچھبرای: گفتبودباھوش
. داریاحتیاجمنبھچون،بکشیرامنتوانینمیگفتروباه. بکشمت

روباهطرفبھجادوویکچرخاندکردبلندراعصایششدعصبانیابلیس
کسعاقبتاینگفتابلیس. رفتھوابھشدوخاکسترسوختروباهفرستاد

روروبھپلنگیکباراهبیندرمیدھدادامھخودراهبھبعدکندفضولیکھ
میراپلنگکلفتگردنمیکنددفاعابلیسمیکندحملھاوبھپلنگشودمی

گویدمیابلیسمیشوندنمایانتیزشھایدندانمیکندبازرادھنشپلنگگیرد
میشودآرامپلنگ. کندمیآزادراپلنگبعد،میکندجادورااوبعدباشآرام

درگویدمیپلنگ. کجاستاصالنگویدمیابلیسنشیندمیزمینرویو
میغیبسریعابلیس. میکندزندگیبزرگایصخرهکناردرجنگلاعماق

طالییپوستیبازیباشیریکھاصالن. رساندمیاصالنبھراخودوشود
راابلیسحضور. استخوابیدهزمینرویبرایقھوهھاییموهرنگ



اینجابھشدهچھ: گویدمیابلیسبھمیشودبلندخوابازوکندمیاحساس
شیریکفقطتواسالنکنصحبتدرست: گفتابلیس. ملعونایایآمده

شیریکمنابلیسکنیمیاشتباهگفتاصالن. باشرفتارتمراقبھستی
پیوندیمیمنباکنیمیصحبتچھمورددرگویدمیابلیس،نیستمساده
بھرامقدسیاینبھنامومیگویدمیشودعصبانیاصالن؟بھشتنابودیبرای

اصالنھایحرفازابلیس. ملعوناینیاورنجسدھانآنبھراحتیاین
میجادوییاصالنطرفبھوکندمیبلندراعصایشوشودمیعصبانی

بھشتیتوپسشودمیظاھرصخرهرویوگرددمیغیباصالنفرستد
گویدمیاصالن؟کنیمیپادشاھیجنگلاینبرشیریکظاھردروھستی

راابلیسصورتاشپنجھوباآیدمیابلیسطرفبھبادسرعتبھوبلھ
غیبابلیس.. سوزدمیزمینمیریزدزمینرویابلیسخونکندمیزخمی

جادوفرستدمیاصالنطرفبھجادوییوشودمیظاھرتردوروشودمی
رویازاصالنکندمیبرخورداصالنبدنبھرنگقرمزایصاعقھمانند

ابلیسجلویومیشودغیبراهدربینولیشودمیپرتپایینبھصخره
باو. کندمیپرتطرفآنبھراابلیسعصایدستشباوشودمیظاھر
خودقدرتتمامابلیس،زندمیابلیسبھدیگرییضربھدستشآنیپنجھ

میدرپاازرااصالنھمسرپشتقویجادوچندباوگیردمیکاربھرا
بھرفتنبھشتحالدرروحشوُمردوافتادزمینرویبراصالن. آورد
چندپایشباابلیس. شودمیغیببعدبینیممیراھمدیگر: گویدمیابلیس
راهبھداردمیبرراوعصایشرودمیبعدمیزنداصالنجسدبھضربھ

کرکسکھترسناکوتاریکھاییبوتھوخشکدرختانیراهبیندرافتدمی
ابلیس. شدمیدیدهجنگلنقطھدورتریندرمیکردندپروازآنآسماندرھا
زاربوتھدروشودمیغیبکنمنگاھییکھمراجاآنگویدمیخودبا

وھستندفیلیکھایالشھخوردنحالدرشغالچندبیندمیشودمیظاھر
تکھوآیندمیپایینگاھیکنندمیپروازجسدسرباالیدرنیزھاکرکس
یکیازرساندمیھاشغالبھراخودابلیسمیروندوکنندمیفیلازگوشتی

بھکھشغالداریدرھبریشماکندمیسوالبودخوردنحالدرکھھاآناز
یکیدامنھدرزاربوتھاینقسمتترینپاییندربلھگفتزدمیحرفزور
ابلیسکندمیوخوردنگوشتکندنبھشروعدوبارهبعدغاریکدرونکوه



شودمیغیببعدباشدمنبرایبینخوبیجانشینتواندمیاوپسگویدمی
شروعبازولیترسدمیبیندمیراابلیسشدنغیبیصحنھدیگریشغال

ھمھشودمیغارواردوشودمیظاھرغاردربجلوی. کندمیخوردنبھ
چشمبارهیکبھرسیدمیگوشبھآبیقطرهچیکھصدایبودتاریکچیز
ازگروھیدیدشدنزدیگابلیسشددیدهغاردرونازرنگقھوھایھایی
ابلیس.کنندمینگاهابلیسبھدارندواندکشیدهدراززمینرویبرھاشغال
غارایندرشمارھبرکھاستگفتھمنبھھاشغالازیکی: وگفترفتجلو

پیشوبھشدبلندھاشغالازیکی. ببریداوپیشرامنمیتوانیدکندمیزندگی
نامشپسگفتابلیس. برممیَبسیلپیشراتوبیانبامن: وگفتآمدابلیس
ھایپلھازرفتندغاراعماقبھآنھاافتادراهدنبالشبھابلیس. استَبسیل

ھاییسنگپلمانندآنرویکھرسیدندرودیبھورفتندپایینبزرگیسنگی
گفتابلیسبھبعدپریدسنگاولینرویپریدداشتقرارجداجداولیبزرگ

میزدحرفداشتشغالکھحالھماندرکنیمعبورھاسنگاینازباید
بعدشدشکھشغال. شدظاھررودطرفوآنغیبگشتچشمانشجلویابلیس

بلند. استاومنتظروایستادهرودطرفآنابلیسدیدبرگشتترسحالتبھ
نابودراسرورمانآمدیوھستیفرشتھکنند؟ھستیکجااھلتوزدفریاد
. کنمکمکشماسروربھتاھستماینجامنشوساکت: گفتابلیس؟کنی

مگرگفتابلیس. نگوییدروغتوکھداردوجودتضمینیچھگفتشغال
گویندنمیدروغوقتھیچفرشتگانبدانپسھستمفرشتھمن. گویینمی

ھاسنگتمامرویازبعد،ھستمخنگچقدرمنگوییمیراستگفتشغال.
مانندکھرفتندمکانبھھمبابعد،رسیدابلیسبھتاپریددیگریازپسیکی
از.  داردکارشماباوآمدهیکیسرورم: گفتشغال. بودبزرگایتپھ

تپھطرفاینبھداشتوظریفالغرھیکلیکھترسناکیوسیاهشیرتپھپشت
ھاشغالمیانازتوانستیچگونھ؟کیستیتو: وگفتآمدابلیسپیشبھوآمد

تکلیفموجوداتاینھاشغال: گفتخندیدابلیس،ببریدربھسالمجان
َبسیل.شوندسازمشکلمنبرایخواھندمیبعددانندنمیخودباراخودشان

میگفتاوبھاستمزاحمشغالکھفھمیدبسیل؟گویینمیرانامت: گفت
چشم: شغال. نیستمشکلی: بسیلسرورمولی: گفتشغال؟برویتوانی

شدمتعجبَبسیلھستمتاریکیفرمانروایمن...   دورشدانجاازوسرورم



فکروقتھیچتاریکیپادشاه. ھستید) شراعظم(بزرگابلیسشما: گفتاو
بعدبردپایینبھتعظیمعنوانبھراسرشبعدسرورمببینمراشماکردمنمی

دستازکاریچھ: گفتوآوردباالراسرشَبسیلباشراحتگفتابلیس
گفتَبسیل،ببندپیمانبھشتنابودیبرایبامن: گفتابلیس. استساختھمن

َبسیل. کنیتسخیرراجنگلبایدتوگفتابلیس. سرورماستافتخارباعث
قدرتیاوکنمرانابوداصالنتوانمنمیمنسرورمولی: گفتترسباحالت
تانیستزندهدیگراونباشاونگران: گفتجوابشدرابلیس. داردبھشتی
َبسیل. شدغیبوگفترااینابلیس. کندمراقبتوحیواناتجنگلازبتواند

آمادهزیباجنگل: گفتخودبابعد. ندیدراابلیسولیکردنگاهرااطراف
کردپرراغارتمامصدایش. کردخنددنبھشروعبعدآیممیدارممنباش

بعد. کردندفرارغاربیرونبھوشدندبلندجاازاوصدایترسازھاشغال
وکردحملھجنگلبھبودشدهتشکیلھاشغالازکھارتشباَبسیلمدتیاز

راخودوکردتصرفراجنگلوکشتکردندمقاومتکھراحیواناتیبیشتر
...  نامیدجنگلسلطان

حیواناتھماییگرد

میحیواناتاینپیشبھ) عفریت(نامبھراخودجدیدارتشوزیرابلیس
بھشتباخوددومجنگیدربارهتاخواندمیفراجھنمبھراھاوآنفرستد

.کندصحبت

دعوتجھنمبھراواورودمیَبسیلپیشبھاورودمیجنگلبھعفریت
.رودمیجھنمبھعفریتباومیکندقبولَبسیلمیکند

وترسدمیخیلیمیشودقلعھواردورسدمیجھنمبھعفریتھمراَبسیل
میاستابلیسوزیرانوفرماندھانازپرکھمیرسدتاالریبھعفریتدنبال
آنرویبرابلیسرسدمیسلطنتیتختبھتاگذردمیوزیرانمیانازشود
جنگلحیواناتوتمامزمینبھبرودتامیگویدَبسیلبھابلیسبودنشستھتخت

.شوندملحقمنارتشبھتابدھددروغینوعدھاییھاآنوبھکندوسوسھرا



کننداوگوشفرمانبھاگرکھدھدمیوعدهراحیواناتبھومیرودَبسیل
ازواستکفتارمیکندقبولکھحیوانیاولینآوردمیوآزادیغذاآنھابرای

،آفتابمار،تمساح(تمامومیکنندقبولنیزکالغو)شوم(وجغدکرکسپرندگان
.میکنندقبولخزندگان...) وپرست

ازاینامھگفتوشدحیواناتگردھماییقسمتواردشخصاخودعفریت
اندرابلیس: خواندآنھابرایرانامھوآوردمشمابرایابلیسسرورمطرف

ازبعضیمثلشدندوسوسھحیواناتبیشترحال. بوددادھاییوعدهنامھ
.سگوحتیھاگربھگوسفندانھاگاومثلاھلیحیوانات

دادطبیعیماوراھاییقدرتھاآنوبھبردجھنمبھراحیواناتاینعفریت
سیزدھمروز( کاملماهکھھنگامیوکنندزندگیھاانسانمیاندربتوانندتا
کننداذیتوآزارراانسانھاوشوندتبدیلاصلیشانشکلبھشودمی) 

آنھابھابلیسکھراماموریتیتابازگشتندزمینبھوکردندقبولاھریمنانآن
.ندیدندراجھنمدیگرآنھادھندانجامکردهمحول

نظارتانسانماحیواناتآنوبرکاربودآنھادرمیان) زاراتوس(نفرتسایھاما
.داشت



جادوگران

گذارندمیسرشانشکستھنوکودرازسیاهھایکالهھمیشھشرجادوگران
کھجادوییعصاییازواندازندمیدوششانرویسیاهوبزرگھایشنلو

بھآنھاو. کنندمیاستفادهداردراھاآنکردنناپدیدواشیاجاییجابھقدرت
کھھاییزادهانسانبردنبینازھمچنینو)ھاانسان(عادیافرادبرسلطھ
ومیکنندزندگیانسانھامانندخیرجادوگران. پردازندمیدارندجادوییقدرت

توسطنژادشانازبسیاریولیکردندنمیراانسانھااذیتیازارگونھھیچانھا
زندگیھاجنگلدرنمردنترسازیاغایبگروھیوشدندنابودولدمورت

.بودنماندهباقیانھاازاثریھیچدیگرھمبازولیکنندمی

فرمانرواییوکنندمیزندگیھاانسانازدورسرزمینیدرشرجادوگران
باکھجادوگریھرراحتیبھپلیدفرمانروایآنو. ولدمورتلردنامبھدارند

دچاراونامودارندوحشتاوازچنانجادوییدنیایمیکشدکندمخالفتاو
کھھمان"نامبھرااواو،نامآوردنزبانبھجایبھوشدهجادوگرانترس

.استترسناکیوتاریکھایچھرهدارایاو.  خوانندمی"  دانیمی

پیشبھداشتخبرجادوگرانوجودازکھ) ابلیس(تاریکیفرمانروای
تاخواستولدمورتلردازابلیس. آمدولدمورتلردجادوگرانفرمانروای

.بھشتنابودیبرایببنددپیمانیاوبا

ایناگرومیکنمحکمرانیجادوگرانبردارمخودمن: میگویدولدمورتلرد
اماکردتکرارراخودحرفدوبارهابلیسمیشودچھنکنمقبولراپیمان

سریعابودشدهعصبانیخیلیکھابلیسکردپافشاریولدمورتلرددوباره
وسوزاندبوددستشدرکھآتشینیشالقباراولدمورتلردوزیرانازیکی

.شدیکسانخاکوبادباجادوگران

دستدرکھعصاییباولدمورت.شدمبارزهواردابلیسباولدمورتلرد
دیگرگوشھودرشدهغیبسریعاابلیسفرستادابلیسطرفبھجادوییداشت
احمقجادوگرآنگلویدورداشتدستدرکھراشالقیوگشتنمایانتاالر

. دھندانجامنتوانستندکاریھیچترسازحاظرانتمامگرفت



میخفھداشتکھولدمورت. پرسیدراخودسوالدوبارهعصبانیتباابلیس
خواندخودسرورراابلیسومیبندمبزرگپیمانیشمابامن: گفتچنینشد
ابلیسوبھکردتازهگلوییولدمورتلردکردولراولدمورتلردنیزابلیس. 

تخترویبررفتابلیسبنشینیدفرمانرواییتخترویبربرویدگفت
قدرتیاوبھودادقرارجادوگراندنیایدرخودنمایندهراولدمورتونشست

کردترسناکایخندهابلیسلحضھچندازبعدودادراجادوگریکازترفرا
. گشتپدیدناوشدبلندتخترویاز

بزرگارتشی: ( فرستادپیامیولدمورتلردبرایابلیسسالچندازبعد
)بھشتیانوبھشتنابودیبرایکنفراھم

تمامازنفریھزارچندارتشیوکرداجراراابلیسدستورولدمورتلرد
.آوردفراھماوبرایجادوگران

خدایانپرستش

میانازوبرودتاداددستوربودزمیندرکھرانفرتسایھبھ. ابلیس
وآمدزمینبھاو. کندوسوسھرابودندقدرتتشنھکھآنھاپادشاھان

شماگفتآنھابھوکردوسوسھرازمینمختلفھایسرزمینفرمانروایان
خواندندخداراخودودادندانجامراکاراینھاانکنیدتلقیخداراخود

آنھایوسوسھگولوھستندخدایانشانآنھاکھمیکردندباورنیزنادانومردم
برایھاییبتفرمانرویانآنازگروھیومیخوردندراشیطانیفرمانروایان

بودندکردهدرستھاآنکھچوبیھایبتنادانمردموکردنددرستپرستش
میآنھااختیاردرداشتندداراییوثروتچھھرومیکردندپرستشرا

اختیارشاندربھشتیازراآنھا) ھابت(خدایشانکھآنازنگرانوگذاشتند
نظارگرکھخداوند. دھندقرارھاآنبرعذابوبگیردندھااناندازدادهقرار
ھاآنتافرستادخودشاننوعازپیامبرانیھاآنبرایبودمردمآنکردنگناه
ھاقوم،ھاسرزمینبرایپیامبرانیکنند،آگاهمیدادندانجامکھگناھاییازرا
تربیتوھدایتآنھاھدفاینکھبھتوجھباشدندفرستادمختلفھایکشورو



ازراشیاطینپیامبران.  بودالھیدستورھایوتعلیماتسایھدرمردمنوع
. بودنددرامانآنھاھایوسوسھازومیداندتشخیصھاانسان

بودندخبرباموضوعاینازبودندداناکھبودندمردماززیادیھایگروه
آنکھدانستندمیواستشیطانیفرمانروایانآندستساختھھابتآنکھ

یکتاخداوندبھندارندخاصیقدرتھیچوھستندخودشاننوعازفرمانروایان
خداوندازدارددیدکھابلیس.کردندمیبیعتپیامبرانشانباوآوردندایمان

انسانھایبرتوانستنمیچونوآمدزمینشخصاخودخوردمیشکست
انسانیکیچھرهبا. داردواگناهبھراآنھاوشودچیره) پیامبران(خالص

پیامبران:گفتمردمبھابلیس.پرداختبودندآوردهایمانکھمردمیوسوسھبھ
باالرادارایھایتانوشوندقدرتمندخودشانخواھندمیآنھاگویندمیدروغ
اینوخوردندراابلیسھایوسوسھگولنیزدانامردمازبعضی. بکشند

گناهبھشروعدوبارهآنھاکھجاییتاپیچیدمردمبینطورھمینھاوسوسھ
شھرھاازوکردندمیمسخرهزدندمیسنگباراپیامبرانآنھا. کردندکردن

وجدیدھایبتدوبارهآنھاوکردندمیبیرونخودھایسرزمینازحتیو
نیزدیگرھایگروه.کردندھابتآنپرستششروعوساختندبزرگتر

راحتخیالشکھابلیسکردندمیپرستشراOخورشیدو)ماهو* ستارگان
وزدنگولبرایرااشباحونفرتسایھوبرگشتجھنمبھخودبودشده

.فرستادزمینرابھآنھا)زمین(مردمکردنوسوسھ

ھاکوتولھ

ھاآنقسمتترینپاییندرھاکوهدھانھبھراعفریتخودمعاونابلیس
تالشحالدرسختکھراھاکوتولھازگروهدیدجاآندرعفریت.فرستاد
رفتاوھستندھاکوهدروندرھاطالکردنپیداوھاسنگشکستنبرای
شمافرمانروایپرسیدھاآنازوکارگرھایکوتولھپیش

؟کجاست



میکندزندگیقلعھیکدرھاکوهتونلترینپاییندردادندپاسخھاکوتولھآن
.شدقلعھواردورساندآنجابھراخودبادسرعتباعفریت.

ھاآندارمخبرآیندهازمنکھگفتاواماکردندزندانیرااوقلعھسربازان
ھاانازیکیبھعفریتشودمیچھمافردایبگومیگوییراستاگرگفتند
شدشکھسربازآن. میرویدیگرشھریکدرنامزدتپیشبھفرداتو: گفت
تو: گفترادیگرسربازآن. دھدانجاممیخواستراکارھمیندقیقااوچون

وپنجھدستمرگوباداردسرطانکھپیرتمادرپیشبھدیگرروزچنددر
بھرااووکردندباورراعفریتھایحرفسربازانآنومیرویمیکندنرم
.بردندبود،انجادرھاآنپادشاهکھاصلییقلعھ

نگرآیندهکھامشنیدهپرسیداوازبودپاکدامنفردیکھھاکوتولھپادشاه
پیمانیدانامردیکباشماگفتعفریتشود؟میچھماآیندهبگوپسھستی

کیاوگفتھاکوتولھپادشاهبندیدمی

؟آیدمی

خندهبھشروعحاضرانیھمھداردقرارشمامقابلدراالناوگفتعفریت
. ببنددپیمانتوباپادشاهیکتابکنیمیتوانیکارچھتوگفتپادشاهکردند
بزرگھایتونلوھاکوهھایسنگتمامساعتیکدرتوانممیمنگفت

برایمنسروربھبایدشماعوضدرکنمفراھمشمابرایفراوانطالیو
داشتھھمکاریپیمانبھشتیاندستازھاکوهکردنآزادوبھشتباجنگ
کاراینآیندهازچونبنددنمیدوستیپیمانعفریتباھاکوتولھپادشاهباشید
.سوزاندمیدارددستدرکھآتشیبارااونیزعفریت. داشتخبرپلید

چنینمنتظروبود) نجیم(نامبھپلیدفردیکھپادشاهآندرباروزیراعظم
خودسربروبرداشتراآنورساندتاجبھراخودسریعابودایلحظھ

زیردستانشکھدرباریانتمامخواندھاکوتولھسرزمینحاکمراخودوگذاشت
راطوماریوخواندخودسرورراابلیساووکردندتعظیمرااوسریعابودند

.کردامضابودبھشتنابودیبرایکھ



دراکوال

زیبابسیارزنیاودراکوللردنامبھبودایمانباوپاکدامنفرماندهیک
چند. میرودجنگبھدراکوللردوآیدمیپیشجنگیھازمانآندر.  داشت
آورندمیجنگازخبریگذردمیجنگشروعزمانازکھاینازبعدوقت

.استمردهجنگدرھمسرشکھشودمیگفتھدراکوللردزنوبھ. 

بعد. میردمیوکندمیکشیخودشنودمیراخبراینوقتیدراکوللردزن
بھدراکوللردکھوقتی. شودمیتمامجنگدراکوللردھمسرکشیخوداز

جنگسردارکھاینخاطربھشودمیخبرباماجراازوگرددبرمیشھرش
کشیشازورودمیکشیشپیشبھبودندقائلبرایشاحترامیواستبوده

بھدراکوللرد. کننددفنآیینیمراسمباراھمسرشکھمیکنددرخواست
اینخاطربھکردراکاراینمنبھعشقخاطربھھمسرم:گویدمیکشیش

کھاینبرایاستنکردهکشیخوداوکندمالقاترامندیگردنیاییتوکھ
دراکوللرد.بودمنعاشقکھچونکردکشیخودمنھمسراستبودهکافر
بھدستکسیاگھمسیحآییندرکھمیکندخاطراینبھراھادرخواستاین

بدونرااستکردهکشیخودکھفردیومیادحساببھکافربزندکشیخود
مردمنظردررفتاراین. میسپارندخاکبھکلیساازبیرونآیینیمراسم

ایندراکوللردکھوقتیاما. ھستشبودنکافروحرمتیبیآخرمسیحی
برایمامیگویندمیکنندسختیسرآنھامیکندکلیساوکشیشازراخواھش

باشیدجنگسردارمیخواھیکھھمچقدرھرحاالنمیگیریمآیینیمراسمزنت

کشیخودبھدستاونیزومیکندداغھاحرفاینشنیدنازبعددراکوللرد
.زندمی



نمیپیدارازنشگرددمیچھھرامارودمیجھنماولطبقھبھمرگازبد
جھنماولطبقھبھرامأمورانیاستآگاهجھنمدراوحضورازکھابلیسکند

ابلیسپیشرادراکولماموران.آورنداشقلعھبھرادراکولبروندتامیفرستد
اوبامسیحیانھمھوکشیشاننابودیبرایمیگویداوبھابلیس. برندمی

استناراحتزنشنامردیبھمرگغمازکھدراکوللردکندایمعاملھ
خونخوردنقدرتاوروحبیجسمبھابلیسکندمیقبولراابلیسخواستھ

وکندپخشزمینتمامدرراقدرتاینمیتواندمیگوییداوبھومیدھدرا
.آوردوجودبھھاآشامخونازارتشی

نورچوندھدانجامتاریکیدروھاشبفقطراکاراینمیگویداوبھابلیس
.کندمینابودرااوروحبیجسمخورشید

وکردهآمادهاولجنگدرشکستجبرانبرایبزرگیارتشحالابلیس
خداونددرگاهوبشکندرابھشتھایودروازهبتازدبھشتبردوبارهمیخواھد

.کندتسخیررا

دیوھا

ھایکاربرایراھاآنابلیسکھھستندبزرگوھیکلقویموجوداتھادیو
.کردهدرستمتفاوت



کھاستآوردهوجودبھھاقلعھساختوکارگریبرایسفیدھایدیو
درتاریکوبزرگھایغاردرواستحیواناتھایکثیفیولجنغذایشان

وفایباخدمتکارانموجوداتاین.میکنندزندگیجھنمسیاھچالیھایدره
اُرگساختبرایراکارگرسفیددیوھاازدیگریگروھیوھستند

کردهمأمورموجوداتدیگراجسادوھادرهھایلجناز) ارتشسربازان(ھا
.است

ومنجنیقواسلحھساختبرایرابودماندهگوشتغذایشانکھسیاهھایدیو
بھوسایلاینحملبرایراگروھیو. استکردهمشغولجنگیوسایلدیگر

میراجھنمبزرگاندیگرقلعھنیزوگروھی. استساختھھاخانھسرباز
کھھادیوآنکھیکیھادیواینمیانازابلیس.بودندآنھاخدمتدروساختند
قرارکارگرسررااووملوشنامبھساختبقیھازبزرگتروترقویخیلی

ھایکارخانھانھا.دھدخبرابلیسبھوکندرسیدگیکارگرانآنکاربرتاداد
وھستندجایگوزینسربازانساختحالدرھمیشھودارندجھنمدربسیاری

.میشوندنابودومیرندمیزندگیمدتیازبعدانھا

اشباح



ارادهبھولىھستند،نامرئیوشوندنمىدیدهكھھستندموجوداتىھاشبح
آنھستندھاانسانکردنگمراهبرایموجوداتاین.آیندمىانساندیدبھابلیس

وفسادبھکنندمیوسوسھراھاآنوکنندمیزندگیھاانسانکناردرھا
اشباحھایوسوسھگولنیزاحمقھایانسانخواھدمیابلیسکھھاییکار
اینوآیدمیخوششابلیسکھزنندمیکارھاییبھدستوخورندمیرا

کھبوگیبھابلیس.شدخواھدفراھمابلیسبرایھاانسانازارتشینیزگونھ
شبحتامیدھددستوراستاشباحجدیدفرماندهنیزوھستبوگیمنھانژاداز

شوندآمادهجنگبرایتاآیندجھنمبھتاکنندوسوسھراھاانسانتمامھایش
راھاانسانوبروید: گویدمیوکندمیاحظاررااشباحتمامنیزبوگی

ھاانسانخودتاکنندایجادجنگقدرتسربرھاانسانوکنیدقدرتوسوسھ
گفتھسرورمانکھمأموریتیاتمامازبعد. آیندجھنمبھوبکشندراھمدیگر
ماموران.شویمبھشتبھجنگآمادهوبرویمجھنمبھبایدنیزخودمان

خانھسربازبھوبرگشتندبوگیسویبھودادندانجامخوبیبھرامأموریتشان
.  کردندجنگبرایتمرینبھشروعوبرداشتندراھایشانسالحورفتند

اژدھا

فرارجنگمیدانازتوانستندسختیبھاولجنگازبعداژدھاازکمیتعداد
پناهآنجابھوبرسانندبودزمینرویبرکھھاییکوهرشتھبھراخودوکنند

تشکیلبزرگارتشیککھجاییتاپرداختندولدوزادبھآنجادرآنھا. آورند
انتخابخودشانبرایفرماندهوکردندایجادبزرگیسرزمینھایآندادند

میاوازاژدھایھمھبودترسناکوقویخیلیاوزایانسنامبھکردند
دوستیخواستدراوبھوآمداژدھافرماندهپیششخصاخودابلیسترسیدند

وزمینھایجنگلکردنخاکستردروبودمغرورفردیکھاژدھافرماندهداد
برایوبودعاموخاصتمامآوازهدقیقھچندمدتدرھاانسانھایشھر
مسابقھاوباتاخواستابلیسازبودشدهسرزمینشانفرمانروایقدرتھمین

کاریدغلکھآنبرایوبداندسرورشرادیگریبودبھترکھھرودھدای
.شوداژدھافرمانروایشدبرندهکھھرکھگرفتامضاابلیسازنشود

بھبودپیراژدھاییککھداورباھمراهاژدھاتمامجلویبعدروزدوآن
.پرداختندمسابقھ



جنگلیزدنآتشبھوشروعآمددرپروازبھوکردشروعرامسابقھزایانس
آتشجنگلتمامکھبودنشدهدقیقھچندکردبودمسابقھمحلنزدیکیدرکھ

دراووبگیردرازمانتاخواستداورازابلیس. شدابلیسنوبتحالگرفت
در. میکردندزندگیھاانسانازشھریھایخانھتمامدقیقھیکمدت

داورو. نگذاشتباقیانسانیھیچوسوزاندخاکستربارابودجنگلنزدیکی
داوربھبودھمپلیدوبودباختھکھزایانسکرداعالممسابقھبرندهراابلیس
بھوبعدآوردبیروناشسینھازراقلبشتیزشھایچنجھباوکردحملھ
راشالقشابلیس.آیدابلیسطرفتاچرخیدتاکندنابودرااوتاآمدابلیسسوی

سربازاژدھایازوبسترااژدھاانھایبالوھاپاھاودستوآورددر
تاانداختندزندانبھرازایانسنیزآنھااندازندبیزندانبھرااوتاخواست

.  بودبازگشتجھنمبھوبودشدهبرندهابلیسآنکھازبعدماهچنداینکھ
درھنوززایانستاآمداژدھاسرزمینبھاوطرفازنمایندگیبھعفریت
. کنداعدامرابودزندان

رویدرآوردندبیرونزنداناززمینخورشیدغروبنزدیکرازایانس
بھروتختیرویبرعفریتھااژدهبودندبستھراانسانصدحدودزمین
بخوررازندگیتغذایاخرینگفتزایانسبھوبودنشستھاعدامجایگاهروی

وآمددرعفریتسجدهبھزایانسآنازبعدوخوردراھاانسانآننیزاو
کھآمدهابلیسطرفازدستورگفتعفریت. نکشرامنابلیسبھراتوگفت

کردنگریھبھشروعزایانس.بگوداریخواستیدرحرفیشویاعدامبایدتو
ھاپانیزھاآنکنندبازرازایانستاداددستورسربازانبھعفریت. کرد

گفتزبانلکنتباوبودشدهشکھزایانسکردندبازراھایشبالھاوودست
عفریتکردتشکرعفریتازوافتادزمینرویبرپادوباوکردیدآزادم
بخشیدهتوبھراقبلیتمقاموبخشیدراتوواستبخشندهآنقدرسرورمانگفت
آخرینتاگویدمیوکندمیشکرراابلیسوافتدمیسجدهبھزایانس. است
زایانسبرایابلیسکھرااینامھعفریتوجنگدمیابلیسبراینفس

برایارتشکردنجمعنامھ: خواندمیراآنزایانسدھدمیاوبھفرستاده
. بودبھشتباجنگ



بختک

بختکالبتھ. دارندراخوابدرھاانسانکردنخفھقدرتشبھادرھابختک
تماموشودمیچیرهھاانسانبدنبرھنگامشبکھھستندنامرئیموجودیھا

گرنظارهفقطھاانسانحالتدراینکنند،میقفلوگرفتھاختیاردررابدنشان
وگیردمیبردرراھاانسانوجوددلیلبدونترسی. ھستندخودناتوانی
برخیدر.ندارندراترساینبھنسبتواکنشیکوچکترینتوانھاانسان
فلجراآنھاوجودتمامونشیندمیھاانسانسینھرویھابختکموارد

حضورکھاستاینبدلیلنیزموجوداینگرفتارھاانسانترسشاید. کنندمی
دروندربختک.  ببیندآنراتواندنمیولیکندمیاحساسخودرویبرآنرا

.اشباحمانندگیردمیاختیاردررابدنوکندمیرخنھانسان

زندگیھاباغوھاجنگلدروھادرختزیربخصوصوتاریکیدربختک
کنندمیخفھرابخوابندجنگلدرھادرختزیرکھراھاییانسانو. کنندمی



) ھاکوتولھجدیدفرمانده(نجیمبودخبرباموجوداتیھمچینوجودازکھابلیس
اندنبالبھرازمینھایجنگلتمامنجیم. فرستادھابختکاینسراغبھرا
آنجادرھاآنکردپیداتاریکیوقدیمیجنگلیکدرراآنھاوگشتھا

دارانکمانرفتروستایشانطرفبھاو. داشتندچوبیھایخونھباروستایی
وکردنداندازیتیرنجیمطرفبھبودندروستاھایبرجکدرکھھابختک

یککھنجیمشدندورحملھاوطرفبھنیزسربازھایبختکازگروھی
بھوآورددررانشانآنسریعادھدنشانآنھابھتابودگرفتھابلیسازنشان

. نشانآنچونشدندکوبمیخخودجایدرھاآندادنشانھابختکآن
چیکاراینجاشما: گفتندنجیمبھھابختکآنبودتاریکیفرمانرواینشان

اینجابھابلیسسرورمانطرفازمن: گفتنجیمداریدکارکیباومیکنید
بزرگبختککھرھبرشانپیشبھرااوآنھاکنمصحبتشمارھبرباتاآمدم

کشیدهدرازچوبیتخترویبراوبرندمولگراتنامبھبودخیکیوچاقو
منپیشکھکیستدیگراینگفتبودخرگوشگوشتخوردندرحالوبود

طرفازواستسرورماننجیماوگفتسربازانازیکیاید؟آورده
حرفاینتامواگرتفرماندهاستآوردهپیامبزرگابلیستاریکیفرمانروای

وکردتعظیمنجیمبھوشدبلندتخترویازوپریدجاازشنیدراسرباز
کردندپذیراییاوازونشستنجیم.بشینیدتخترویبفرمایدلطفاقربانگفت

پیامیچھسرمانتاجسرورمانطرفازگفتمولگراتپذیراییازبعدو
جنگبرایراسربازانتدادهدستورسرورمان: گفتنجیمقربان؟ایدآورده
ساکتگفتنجیمقربان؟جنگیچھپرسمبھتوانممیگفتمولگرات.کنیآماده
مولگرات)بھشت(گفتاوگوشدریواشکیوبفھمدچیزیکسینبایدابلھشو
.شدساکتودادقورتراخوددھنآبسریعبودبزدلوترسوفردیکھ

نسناس

وکنند،مىتصورانسانشکلبھراآنکھاستموھومموجودینسناس
.داردمیمونبابسیاریشباھت



فرقآنبادیگریجھتازوبودندانسانبھشبیھجھتیازکھمخلوقاتی
آدمآفرینشازپیشلذا. بودندنسبنیبلکھاندنبودهآدمبنینسلازوداشتند،

وقتلوفسادمرتکببسیارکھاندکردهمیزندگیزمیندرموجوداتی
الھیھایعذابھاآنبرایجھت،خداوندھمینبھ. اندشدهمیخونریزی

نگھزندهرابودندپاکدامنکھآنھاازگروھیاماکردنابودراآنوفرستاد
) ابلیسجد(جانیزیرسلطھنیزآنھااما.کنندزندگیومانندزندهتاداشت
ھانسناسآنوکردقدرتوسوسھراآنھاجانمیکردندخدمتاوبرورفتند

طوربھھانسناسنژادکھاینتاپرداختنددیگریکوکشتارکشتوجنگبھ
. بودابلیسشدنراندهاز. ازترقبلخیلینابودیاینرفتازبینکامل

ھاالف

بااندامالغروقامتبلندموجوداتینژادیک. دارندنژاددوھاالف
عمریکھھستندرنگسیاهوظریفپوستیتیزنوکودرازگوشھایی
نژادوکردندمیزندگیجھنمھایجنگلدرکھمیرندمیولیدارندطوالنی

آنھا.نمیرندمیآنھاداشتندزیباھایوصورتبودندریزاندامیموجوداتدیگر
.کردندمیزندگیبھشتدر

روزتاکردندمیکارابلیسبرایوبودندپلیدینژادقامتبلندھایالف
گویکھابلیسوبودندکردهفرارزمینھایجنگلبھآنھادرزمینجنگ
اژدھافرماندهزایانسبھابلیس.میکردمشاھدهراانھاداشتبینیجھانآتشین

. کنددعوتبھشتباجنگبھراپلیدالفھایانورودجنگلبھتاداددستور
خوارداردرختانراانرویکھبتنیایقلعھانجادرورفتجنگلبھزایانس
سربازانمیکردندحفاظتآناربسیاریسربازانوبودندپوشاندهپیچکی
نزدیکاوبودنداوطرفانداختنتیربھشروعودیدندآسماندررازایانس

الویونسسربازانفرماندهکھکردھابرجکسوزاندنبھشروعوشدقلعھبھ
پیامیمنگفتزایانسایآمدهاینجابھکھاژدھاشدهچھگفتوآمدمیدانبھ
گلویتپیشرامنگفتامآمدهبزرگابلیسقدیمیتانفرمانرویطرفاز

دیدارراگلویتالفھافرمانروایزایانسبردگلویتپیشرااوالویونسببرید
منگفتزایانسبھوکردقبولنیزگلویتخوانداوبرراابلیسپیاموکرد

نژاداندامریزالفھایولی.شدساکتبعدومیکنماجراراسرورماندستور



گروهدواین. کردندمیکارخداوندرضایبرایوبودندایمانیباوخوب
میانجامدیگریکعلیھرابسیاریجنگھایوداشتندمشکلباھمھمیشھ
وداشتنامگلویتپلیدالفھایپادشاه. داشتندپادشاھانینژاددواین. دادند

نامآراشینخیرالفھایپادشاهوبودکلوتیعنیقبلیپادشاهدوقلویبرادر
خواستھگلویتازرااینابلیسنبودندبھشتباجنگدرپلیدالفھایولی.داشت

اشتباھیکارتاھرباشندگرنظارهپریانکاربروبمانندھاجنگلدرتابود
دربودندپنجمبھشتدرکھاندامریزالفھایاما.کنندنابودراآنھادھندانجام
. داشتندشرکتجنگ

)خرخرهلولو(بوگیمن

دیگر،موارددرومردگاھیدھندمیجنسیتتغییرھاییموجوداتیبوگیمن
جنسیتآنھا،دربوگیمنکھھستندھممواردیحالعیندروباشد،میزن

بھنسبتایجامعھانسانھا،زمیندرموجودات،اینازتصوراتدارددوگانھ
جامعھ،ھماندردیگرخانوادهٔ بھنسبتایخانوادهازحتیودیگرایجامعھ

ھیچگونھبوگیمنگرچھموارد،ازبسیاریدر. باشدمتفاوتشدتبھتواندمی
شکلبیتجسمیتنھااوحالعیندراماندارد،کودکذھندرخاصیشکل

معنایدرتواندمیبوگیمن. دھدمیتشکیلاوذھندرراوحشتوترساز
منطقیغیرترسدچارکھکندداللتچیزییاشخصبرخویش،استعاری

شیطنتمرتکبھابچھاگرغالباً والدین. روحمانندچیزھاستبرخیبھنسبت
وبردخواھدجھنمبھراوآنھامیایدبوگیمنکھگویندمیانھابھشوند،

شیطنتدیگروترسندمیدارندبدیتصورجھنمکھنیزھاانسانکودکان
متفاوتیکدیگربامختلفسرزمینھاوکشورھادرھا،بوگیمن. کنندنمی

اومواقعبعضیدرو. آیدمیبیرونھاپنجرهازھاازبوگیمنگروھی. ھستند
یاخوابتختزیردراودیگر،جاھایدر. شودآشکار»مھ«دراستممکن

روند،میخواببھشبدرکھھنگامیراکودکانوشودمیمخفیگنجھدر
ھایتفاوتآنھابااماھستندھابختکمانندمیترساندودھندمیغلغلک
قرارخویشھدفرابخصوصشیطنتیاشرارتنوعیوی. دارندبسیاری

کھآیدمیکودکانیسراغکھبوگیمنیازتوانمیمثال،عنوانبھاست،داده



یاورفتارسوءخاصھایبوگیمنیامکند،میراخوددستشصتِ انگشت
ابلیسشوندمیھدایتابلیستوسطموجوداتاین.بردناممعمول،ھایشیطنت

وکننداذیتوآزاروبترسنانندراانسانھاکودکانموجوداتاینخواھدمی
راکودکانشانانھاتامیرساندانسانھاذھنبھراھابوگیمنفکرکھاستابلیس

مواقعبعضیوآیدمیخوششانسانھاکاراینازابلیس. کنندگناهوبترسنانند
پیشرادارندراکودکانتسخیرقدرتکھواقعییھابوگیمنگروھی
مادرشانوپدرتاکندتسخیرراکودکانروحکاراینباتافرستدمیکودکان

پاکدامنکودکانابلیسگونھاینبھوکنندنابودوبکشندراآنھاوبترسانندرا
میتحملخیلیکھکودکانیومیکندتبدیلباروشرارتشریرموجوداتیبھرا

مرگوشوندمینابودومتالشیمغزشاننشوندبدنشانواردبوگیمنھاتاکنند
.شوندمیمغزی

اھریمنعنوانبھکودکعنوانبھنھولیشوندمیجھنمواردنیزکودکاناین
.   کنندمیزندگیچھارمطبقھدروشوندمیانجاوارد

چھارمقسمتپایان



پنجمقسمت

برزخ

رستاخیزخواھدمیوشدهقدرتمندآنقدراواسترسیدهابلیسانتقاموقتحال
میبھشتراھیراخودارتشکاراینبرای. کندآغازوقتشازترزودرا

خودارتشبھنیزراھاآنوخوردمیبرموجوداتیبھبھشتراهدراوکند
.کنندمیقبولنیزموجوداتازآنبعضیخواندمیفرا

وبودبرفیوسردسرزمینیکھبرزخیشوندمیبرزخواردشیاطینارتش
میزندگیآنجادرھاغول. شدمیکوالکیاباریدمیبرفھمیشھآنجادر

غولقطبیھایخرسوبودقدشانمترصدازبیشترکھھاییغولکردند



پیرپادشاھیامامیکردندزندگیعشایریوقومیآنھابودندخدمتشاندرآسا
چادرآنازکھ. کردمیزندگیقومچادربزرگتریندرکھداشتندداناو

وسرکشپسریوداناپیرپادشاهایناما. میکردندمحافظتبسیاریسربازان
بزرگھایچادرفرسنگھادهازشیاطینارتش.داشتوالدنامبھسرمست

بھسریعودیدراچادرھاآنابلیس. دیدندبودندقلعھبرابردهکدامھرکھ
چھبفھمیمتابفرستآنجابھراارتشفرماندھانازیکیتاگفتعفریت

راولدمورتجادوگرانفرماندهنیزعفریت. کنندمیزندگیآنجاموجوداتی
.فرستادآنجابھجادوگرصدباھمراه

سربازبیستشدندآنجانزدیکتارفتندعشایریقومسمتبھجادوگرانآن
ھایخرسکھسورتمھبرسوارکھ) پادشاهپسر(والدھمانکھفرماندهوغول
پرسیدوالدرسیدندآنھابھشدندنزدیکجادوگرانآنبھبودگشیدندمیقطبی
منگفتوالددارمکاراینجاپادشاهبامنگفتولدمورتخواھیدمیچھاینجا

چراگفتوالدشودنمیگفتولدمورتبگویدمنبھراخودکارھستمپسرش
پادشاهبرایسرورمانطرفازاینامھاستسریزیرامیگویدولدمورت

پدرشپیشرااووکندمیقبولوالدبدھمخودشبھبایدراآنواستتان
نامھوکردتعظیمولدمورتبودنشستھزمینرویبرچادردرپادشاه. میبرد
.شدغولدستواندازهشدبزرگآگاهخودنانامھدادغولبھراابلیس

: گفتھتاریکیفرمانروایابلیسبشنودنیزپسرشتاخواندبلندرانامھغول
بھشتبھخواھممیزیراببندیدپیمانمنباتادارمخواستیدرشماازمن

راابلیسنامھبودشدهعصبانیخیلیکھغول. کنمتصرفراآنجاوکنمحملھ
والدوشدخارجچادرازوبرداشترانامھپسرشکردپرتزمینرویبر
ولدمورتبعدروزوشدپدرشازقدرتگرفتنوسوسھاورفتفروفکربھ
روزوالد.بدهسرورمانبھرانامھاینگفتولدمورتبھوالد.کرداحظاررا

نیرووکردحملھپدرچادربھسربازانشباوکردپابر)قیام(رستاخیزیبعد
نیزمردپیرآنکردندلوردهولھگرزشبارااوخودوکشتندراپدرشھای
کھبودندخودارتشطرفبھبرگشتحالدرجادوگران. باختجانجادر

مرگشپیرپادشاهگفتسرباز.فرستادآنھابھدادنخبربرایراسربازیوالد
تاولدمورت. استشدهجانشینش) والد(خودشوکشترااوپسرشرسیدسر



ولدمورتشدچھراشماگفتسربازکردخندهبھشروعشنیدراحرفاین
بھعجلھباراخودجادوگرانوبرگشتقومطرفبھسربازیو.ھیچیگفت

گفتوخواندرانامھابلیس. دادابلیسبھرانامھولدمورتورساندندارتش
خواھیمبرزخدرفرداتامیفرستدمابرایسربازھزاردهحدودوالدفردا
بھابلیسنفرستادراھاوسربازنکردوفاقولشبھوالداماشدفردا.ماند

روزدو. فرستادسربازوالدشایدمیکنیمصبرنیزدیگرروزدوگفتارتشش
تاداددستورارتششبھوشدعصبانیابلیسنبودکاردرسربازیاماگذشت

رسیدندھاچادربھتارفتندراهفرسنگھاانھاکنندحرکتھایچادرسویبھ
بودشدهساختھوبرففوالدازایدروازهوبلندحصارھاییتوسطھاچادر

تنبانیزانھابشکنندرادروازهتاداددستورھادیوبھابلیسکردندبرخورد
انکھتاکردنددروازهبھزدنضربھبھشروعوبرداشتندرابزرگدرختی
حملھانھابھغولسربازھایشدندمیدانواردارتشوپاشیدھمازدروازه
کشتندراسربازانتماموکردجنگبھشروعانھابانیزابلیسارتشوکردند

غولھافرماندھانوتمامکردندحملھبودندوالدوفرماندھانکھچادریواردو
جلویرااوواوردندابلیسوپیشکردنددستگیرراوالدودادندشکسترا

خودسوالعصبانیتھمانباولیبودعصبانیکھابلیسانداختندابلیسپاھای
راخودمرگترسازشودمیکشتھنکندقبولاگردیدکھوالدکردتکراررا
ومیکنمقبولسرورمگفتوبوسیدراابلیسمانندسمپاھایوکشاندجلوبھ

باجنگبھشمابانیزخودمومیدھمشمابھرادادمقولکھراارتشیفردا
بھروابلیس.  چاپلوساستبسدیگرگفتاوبھابلیسپردازممیبھشت

بھافتیممیراهبھوفردامیمانیماینجافرداتاوگفتکردارتششفرماندھان
وبھامدشرارتشپیشداشتگرزیوارتششباوالدبعدروز.بھشتطرف

. رسیدبھشتدروازهبھاینکھتاافتادراهبھنیزشرارتشپیوستانھا

)بھشت(اولآسمان

بارابھشتدروازهدیوھا. شوندمیبھشتاولآسمانواردشرارتش
ومیشوندآنجاوارد) حیوانات(اھریمنانارتشوشکنندمیآتشینمنجنیق
خانھدیوھاوکنندمیحوریانوبھشتیھایانسانکشتنوحملھبھشروع



تماموکنندمییکسانبھشتخاکباکنندومیخرابراھاآنبھشتیھای
درموجودھارودوکشندمیآتشبھھاراخانھاطرافدرموجودھایباغ
ھا،جغدکالغھا،(پرندهاھرمیمنانکنندمیآغشتھانسانھاخونبھراآنجا

بھشتیپرندگانباجنگبھشروعوآیندمیدرپروازبھنیز) ھاکرکس
سختیجنگکنندمی)  ھالکلکورنگارنگھای،ھدھدھا،طوطیبلبل،(

میاولآسمانطرفوآنطرفاینھاییشھابمانندھاروحگیردمیدر
) اھریمنانپادشاه(َبسیلکنندمینابودراپرندگانآنتماماھریمنانرفتند
آنکھاستسالصدانگارکھطوریبھکندمیخشکراھاجنگلتمام

تاکنندمیپررااولبھشتآسمانگوگردیھایابر،اندندادهباردرختان
واردطرفآنازاصالنشودتبدیلتاریکوسیاهآسمانیبھآبیآسمان
بھراروحتتوروزیآخردانستممیگویدمیَبسیلبھ: شودمیمیدان

دشمنشدروشنکسیچھجمالبھچشممان: گفتَبسیل. فروشیمیشیطان
: گفتَبسیل. ملعونایباشمرگآماده: گفتاصالن. اصالنامھمیشگی

ھایپنجھبا. میرونددیگریکطرفبھبادسرعتبھبعدطورھمینھمتو
َبسیلطرفوبھشودمیغیباصالن. کنندمیزخمیرادیگرھمخود
کھجاییتاراھمدیگرنرشیردوآنگیردمیدرسختیجنگکندمیحملھ
ترقوینیزقبالازاصالنشدیقویچقدر:گفتزناننفسبسیل.داشتندتوان
یکطرفبھبازدوبارهبعدبسیلشدیقویخیلتو: گفتاصالن.  شدی
خیلیکھاینازعصبانیواستماجرانظارگرکھابلیسکنندمیحملھدیگر

میسریععفریت،فرستدمیبسیلکمکبھراعفریت. کشدهطولجنگشان
آنبروگویدمیبسیلبھبعدفرستدمیاصالنطرفبھجادویکورود

میملحقارتشباورودمیبعدسرورمچشمبسیل. نیستتوکارطرف
بکشمرایارانتازیکیترسیدیابلیسشدچھمیزنددادبلنداصالن. شود

وطرفملعونشوساکتگفتعفریت. کردیعوضوزیرتبارااوسریع
. گرفتعفریتطرفراحواسشتااصالنفرستاددیگریجادویاصالن

وشدمتالشیاصالنروحوخورداوبھبزرگسنگیمانندعفریتجادو
ارتشبھسرورمممنونگفتعفریت،عفریتنباشیخستھگفتابلیس. ُمرد

راهبھشرارتش. دھیممیادامھخودراهبھزددادبلندعفریتشدملحق
.   رفتدوم) بھشت( آسمانطرفبھوافتاد



)بھشت(دومآسمان

ثروتمندھایانسانباآنجادروکندمیحرکتدومآسمانسویبھشرارتش
میروروبھبودندپرھیزگارومیدادندانجامشایستھھاکارزمینرویبرکھ

کردندمیزندگییاقوتوسفیدطالیازطبقھدهبزرگایقلعھدرآنھاشوند
توانستندمیاشباحفقطکھبودشیشھازھمآنوداشتدربیکفقطانجا
ایقلعھجاآنچوناماشدندقلعھواردافرادشوزاراتوسشوندجاآنوارد

کھفھمیدندکھاشباحآمدندانسانھاآندیدبھسریعناشباحآنبودبھشتی
ھاانسانشدندآنھاھاانسانآنباکردنجنگبھمشغولمیشونددیدهدارند

راآنھاتماماشباحپرداختنداشباحبامقابلھبھداشتندبھشتیشمشیرھایکھنیز
داشترابرقکنترلقدرتکھادیسونماندباقیادیسونروحکردندنابود

کشترااشباحازبسیاریوکردندادیسونروحباجنگبھشروع
باقیافرادباسریعخوردمیشکستادیسونروحازدارددیدتازاراتوس

گویدمیابلیسپیوندندمی) ابلیس(شرارتشبھوکندمینشینیعقبمانده
رامنلطفاسرورمنھ:  زاراتوس؟کنینابودراجاآنتوانسیتشدچھ

انجامخوبکارتاگرمیدھمتوبھدیکرفرصتیک: گویدمیابلیسبکشید
میکاشکی: قلعھدرونادیسون. میمیریندادیانجاماگرھیچیکھدادی

. حیفامابرومویارانشابلیسجنگوبھشومخارجقلعھاینازتوانستم
دھیممیادامھخودراهبھوبکندتواندنمیکاریھیچادیسونگویدمیابلیس
( آسمانطرفبھکنیممیحرکتآمادهھمھ،سرورمبلھگویدمیعفریت...  

....سوم) بھشت

)بھشت(سومآسمان

پربودبھشتیشھریانجاوشدندانجاواردورفتندسومآسمانطرفبھو
پریانشھرآندر...) وصورتیونارنجیوسبز(رنگارنگھایگلاز

ماندهباقیاشباحابلیسشدانجانزدیکشرارتش.کردندمیزندگیرستگار
فرستادپریانآنباجنگبھھابختکھمراهرانفرتسایھایفرماندهبھ

سختیجنگپرداختندھاآنمقابلھبھنیزنسطورسنامباایفرماندهبھپریان
ازپریانتوسطراحتیبھبختکشدنابودوسوختآتشباشھرتمامگرفتدر
نیزبودندماندهناتوانپریانمقابلدربرابرجنگازبعدنیزاشباحرفتندبین



شمشیرباکھنفرتسایھ. مانندباقیفرماندهسھفقطتارفتندبینازآنھاتوسط
ازکھشالقینسطورسوکردحملھنسطورسطرفبھبودچماقشبیھکھ

کردکرددفاعرازاراتوسحملھداشتاختیاردرشدهدرستخاردارگلھای
کنیمخودمالرابھتایمآمده: گفتزاراتوسکردندجنگبھشروعدوآن

مالرابھشتبتوانیتا. بکشیرامنبایداول: گفتجوابشدرنسطورس
آنھادورازبودترسوفردیکھمولگراتشدنددرگیرباھمھاآنکنیدخودتان

ولدمورتبھبودناراحتمولگراتارزگیبیازکھابلیسمیکردنگاهرا
بھحواسشمولگرا،کنراحترالعنتیومولگراتبروخودتگفت

فرستادجادوییعصایشباورفتسرپشتازولدمورت. نبودولدمورت
افتادزمینرویبرکردنفرارحالدرسوختمسوختمزدفریادمولگرات

زخمیراھمدیگرقدرانآنھابودنسطورسباجنگمشغولزاراتوس. وُمرد
عفریتبھابلیسکھکشیدندمینفسھنوزولیافتادندزمینرویبرکھکردند
شمشیرباوآنھاسرباالیرفتعفریت. بکشراآنھادوھربرو: گفت

بعدببخشرامنزاراتوسگفتسرشبالیرفتوبرداشترازاراتوس
بدنشدرونوبردباالراشمشیرشنیزعفریت. بستراچشمانشزاراتوس

خیالبھاوجادویکباونسطورسسرباالیرفتبعدکشترااوکردفرو
پایشالقشبانسطورسبرودارتشطرفبھتابرگشتوقتیکشتخود

درونازرازاراتوسشمشیررفتشدغیبسریععفریتگرفتراعفریت
راوشمشیرشدظاھرنسطورسسرباالیشدغیببعدبیرونکشیدقلبش
توبردرود: گفتابلیس. شدگشتھجادرنسطورسکردفروقلبشدرون

عفریتکردخندهبھشروعبعدحریفیرابھشتتمامتنھاییبھتوعفریتای
خودراهبھگفتابلیس. سرورمشماستلطفازاین: وگفتکردتعظیمی

بزرگصندلیرویبرکھابلیسچشمگفتندھمھشویمآمادهمیدھیمادامھ
راهبھ. شدمیحملبزرگعنکبوتیکتوسطصندلیوبودنشستھوطالیی

. افتاد



)بھشت(چھارمآسمان

ازکھقلعھودرآنجارفتچھارمآسمانبھبودشدهترکوچککھشرارتش
ودرداردخوددوربھدیواریوخندققلعھاینبودشدهدرستزیبادرختان

آنھایبرجکبررویدارندوجوددرپیامبرانازحفاظتبرایسربازانیآن
کردنعبادتحالدروبودندالھیپیامبرانقلعھودرآنھستندنیزکماندارانی

کردندچوبیقلعھزدنآتشبھشروعوکردندحملھقلعھبھاژدھابودندخداوند
ھابرجکتمامآتشبانیزاژدھاکردنداژدھازدنبھشروعکماندارسربازان

بھوگشیدنددستعبادتازپیامبرانُمردندونیزسربازانوسوزاندندرا
چنیناینعالمکجایھیچدرکھگرفتدرجنگیدرآنجارفتنداژدھاجنگ
وشدندپیروزوپیامبرانبھشتیسالیکازبعدبودنگرفتھصورتجنگی
فرشتھ(ابرافییل. پرداختندکردنعبادتبھدوبارهپیامبران. شدندنابوداژدھا
ابلیس. کشتتیریکبارا) ھادیوفرمانده(ملوشورفتجنگبھ) ھاانسان

فرماندھانشازتادومرگخاطربھبودشدهناراحتوعصبانیخیلیکھ
بھرا) اھریمنانفرمانده(َبسیلبودابرافییلازانتقامدرصددوبودندمرده
جنگبرایراتوابلیس: گفت) انسانھافرشتھ(ابرافییلوفرستادجنگمیدان

گفتبسیلھستندبرشودوحیواناتھمینابلیسقدرتتمامفرستادهمنبا
طرفبھاشپنجھباوشدظاھرابرافییلجلوی. گشتغیببعد،شوساکت

سریعورفتترعقبمترچندبھدادخالیجاابرافییلکردحملھابرافییل
ھدفراَبسیلقلبدادقرارآندروننورانیتیریکشیدراخودطالییکمان

اووبھخوردَبسیلقلببھسرعتتمامتیربھوکردپرتابراتیروگرفت
تاآمدھفتمآسمانبھاوشدغیبابرافییل.ُمردنیزاونداددادنجاخایاجاره
.بدھد) بھشتارتشفرمانده(متاترینبھراشرارتشحملھخبر

)بھشت(پنجمآسمان

ازپرکھاراوآنجشدندپنجمآسمانواردونشدتسلیمشرارتشواما
ھایشیشھسیاهھایدیو. بودرنگیھایوشیشھالماساززیباسرزمینی

شدندآنجاواردوشکستندداشتنداختیاردرکھمنجنیقباراآنجاساختمانھای
میکردندزندگیدامنپاک) بھشتیکوتولھنوعی(اندامریزالفھایدرآنجا

کوتولھمیکردزندگیبودشدهساختھزمردازکاخیدرآراشینسرورشان



الفھاباوکردهحملھآنجابھ) نجیم(یعنیخودجدیدفرماندھایبھشیطانیھای
رفتندزمردیقلعھسمتبھوکردندنابودراھاآنوکردندمبارزهبھشروع

وکردندحملھھاکوتولھآنبھبودندالفھاکھقلعھداراننیزهودارانکمانو
عصاییباخودآراشین. مردندھمھالفھاوھاکوتولھگرفتدرسختیجنگ

بھرااوتاشدورحملھنجیمسمتبھکردمیتبدیلزمردبھراچیزھمھکھ
باودادجاخالینجیمفرستادنجیمطرفبھجادوییآراشینکندتبدیلزمرد
بروشدمجروحآراشینوزدایضربھآراشینبھراخودمذابیھایسنگ
کھبرودارتشسمتبھتابرگشتومردهاوفکرکردهنجیمافتادزمینروی

کردتبدیلخالصزمردبھرانجیموبرداشتحالھمانباراعصایشآراشین
جراحتاثربرآراسینخودشونابودوشکستشدتبدیلزمردبھنجیموقتی
.ُمرد

)بھشت(ششمآسمان

اسبباآمدندمیحساببھابلیسارتشنظامسوارکھآنھاھاآشامخونارتش
کھسرزمینیطرفبھداشتندرنگزردچشمانیکھخودوجادوییسیاهھای

میزندگینماانسانھایفرشتھآنجادرشدندبودھاانساناجسادشبیھبیشتر
شدندآنجاواردرساندندبودنورازکھقلعھبھراخودسرعتتمامبا،کردند

فرشتھگرفتدرسختیجنگکردندنماانسانھایفرشتھباجنگبھشروعو
بودیاقوتازھاییغالفوھادستھبااینقرهشمشیرھایکھنماانسانھای

وبودنماانسانھایفرشتھدستمیدانکردندمیدفاعخودسرزمیناز
داددھدمیدستوردراکولبھابلیسکھکشتندمیراھااشامخونتمامداشتند

ھایفرشتھکشتنبھشروعوشدمیدانوارددراکول. برودمیدانبھتا
،شودمینورانیقلعھتمامبارهیکهکھبودآنھاکشتنحالدرکردانسانما

کشتنبھشروعوشدمیدانواردترسناکشیچھرهبامرگفرشتھعزرائیل
بیا: گفتدراکولکھبودندمردنحالدرھاآشامخونتمامکردآشامھاخون

بھشروعدراکولبعد. حتماگفتعزرائیل. عزرائیلکنمبارزهمنبا
مرگآمادهدراکول: گفتعزرائیل،مدتیازبعدکردعزرائیلباجنگیدن

ھوابھدفعھیکدراکول. زدبشکنیکعزرئیل؟چی: گفتدراکول. باش



اوسریععزرائیلبودشدهتبدیلانسانیکبھشدبلندافتادزمینبھوشدپرت
بزرگیاشتباه: وگفتکردابلیسطرفراصورتشعزرائیلبعد.  کشترا

آتشھالھشدعصبانیعزرائیلحرفازابلیس. شدغیببعد. ابلیسکردی
کردایخندهابلیس. سرورمآرام: گفتعفریتفراگرفتراتمامشدوباره
منمالبھشتشکنیممیرادربشورویممیبعداسمانبھآرامممن. وگفت
ازھاخندهاینفھمیدکھعفریتکردخندیدنبھشروعدوبارهبعداست

.    کردحرکتارتش. نگفتچیزیامااستناراحتی

)بھشت(ھفتمآسمان

ھفتمآسمانواردغولھزارصدتعدادوجادوگرھزارانتعدادباابلیساما
.شد

) ھافلسفھفرشتھ(یورئیلومتاترونچونبزرگفرشتگانزندگیمکانآنجا
مأمورانیازارتشی.بودرفتھآنجابھچھارمآسمانازکھابرافییلو. بود

باھاغولوجادوگران. بایستندشرارتشبرابردرتابودندانجادربھشتی
تمامخودھاشمشیروھانیزهباقدرتمندفرشتگانیشدندجنگواردفرشتگان

خودازنتوانسیتندحتیجادوگرانکشتندراولدمورتازغیربھجادوگران
غولوفرشتگانمیانآنازبعد. بردندازبینوکننددفاعجادوھایشانتوسط

فرشتگانتوسطنیزھاغولتماموگرفتصورتوحشتناکیجنگیھا
باراوالدوپرداختوالدبامبارزهبھمتاترونومردندالھیقدرتمند

کھیورئیلوکشتداشتاختیاردرکھبودشدهساختھنورازکھشمشیری
مبارزهبھداشتاختیاردررااندیشھوعلمقدرتکتابوبودداناایفرشتھ

ادامھمبارزه. پرداختبودنادانفردیکھجادوگرانفرمانروایولدمورتبا
یورئیلطرفبھجادوییتابردباالراخودعصایولدمورتکھاینتاداشت

. شدنصفوسطازولدمورتعصایوخواندکتابشازمطلبییورئیلبفرستد
بھمتاترونکھشدورحملھیورئیلطرفبھبودماندهحیرانکھولدمورت

وکردایجادولدمورتقلببررویزخمیشمشیرشبااوآمدیورئیلکمک
باابرافییلگذاشتمتاترونھایشانھرویرادستشدوبرگشتولدمورت



زخمیتیرفرستادولدمورتطرفبھتیریداشتاختیاردرکھتیریوکمان
.بمیردجادراوتاکردایجادولدمورتکمررویدیگر

)بھشت(الھیدرگاه

.ماندباقیعفریتوزیرشوابلیسفقطشرمیلیاردییکارتشازتا

کنیمفرارھمبابیاگفتابلیسبھاسترفتھبینازارتششانتمامدیدتاعفریت
ابلیسولیشویمچیرهبھشتبربتوانیمدوبارهروزیشایدبرویمجھنمبھو

انجابروبسازارتشیوبروجھنمبھتوگفتوزیرشبھونکردقبول
بھبوداندراشباطنیقدرتتمامکھراپادشاھیشانگشتروکنحکومت
بعدوگذاشتبرایشاحترامیوبوسیدراابلیسدستعفریت. دادعفریت

.شدناپدید



آمدندابلیسسویبھآنھاوپیوستوابرافییلمتاترون،یورییلبھعزراییل
وکردشیطانیایخندهناراحتیازدیدمیبازیاینبازندهراخودکھابلیس

ابلیسسرباالیبزرگفرشتھچھارآن.نشستزانوھایشرویخودجایسر
گرفتابلیسگلویرویراشمشیرش) بھشتارتشفرمانده(متاترونورفتند

زمینوریختزمینرویابلیسگلویازآتشقطرهیککھطوریبھ
گفتھخداوندباشآرامگفتودادقورترادھانشآبترسازابلیسوسوخت

انقدرخبیثابلیسخاموشگفتاوبامتاترونکنیدمداراخوددشمنبااست
ولیکردممیقطعھمینجاراسرتبودخودمدستاگرکھایکردهگناه

ببریمپیششانزندهراملعونتویکھاستگفتھمرتبھوبلندبزرگپروردگار
آن. کرداششیطانیھایخندهبھشروعدوبارهبودشدهدیوانھکھابلیس

رادھنشبستندوبودشدهدرستیخازکھزنجیریوقفلراباابلیسفرشتگان
آنجادر. بردند) ھشتمبھشت(الھیدرگاهبھرااوونخندددیگرتابستندنیز

فرشتھ(اسرافیلو) نمازفرشتھ( میخاییلو) بھشتارتشرھبر(میکائیل
فرشتگان) وحیفرشتھ(جبرییلو) موجوداتاعمالفرشتھ( سجلو) صور
.بودندخداوندکناردر،خداونددرگاهمقرب

وآمدخداوندپیشبودمقربفرشتگانازیکیکھ) مرگفرشتھ(عزراییل
شماپیشبھرا) ابلیس(ملعونآنماپروردگارا: گفتخداوندبھوکردتعظیم
ونشستزانوھایشرویخداوندجلویبودبستھتمامشکھابلیسایمآورده

.کردحالتھماندرتعظیمی

بازدھنشکھابلیسوکندبازراملعوناندھانتاخواستمیکائیلازخداوند
کارھایاینچرا:پرسیدابلیسازخداوند. کردکردنسرفھبھشروعبودشده

؟دادیانجامراناپسند

دوستمنازبیشترراآدمشماچون: گفتبودشدهآزادنفسشکھابلیس
ومیدانستمخوداستادرابودخاکوآبازکھموجودیبایدچرامنوداشتید
.شدساکتونگفتھیچیدیگر

بودھفتمآسماندر) بھشتسیاھچال(زندانبھراابلیستاداددستورخداوند
.بیندازندجاآنودرببرند



کاالسکھبرسواروبردندبیرونالھیدرگاهازرانیزابلیسمأمورفرشتگان
بھمأمورانیالبتھآوردھفتمآسمانبھراابلیسبودجادوییکاالسکھبھشتی
نامبھبھشتیچالدرسیاهراابلیسوبودندآمدهھفتمبھشتبھکاالسکھھمراه
سیاهدررااووکردندپیادهکاالسکھازاومأمورانبردند) بھشتیجھنم(دوزخ

.  انداختندچال

...      میکندپابرراابلیسمورددرقضاوتروزخداوند

پنجمقسمتپایان

ششمقسمت

ابلیسمورددرقضاوت

جھانبرتمامصداییکنندمیبلندیراھایشیپورصدایفرشتگانکھروزآن
.میشوداندازطنین

ومدجزردریاھامیریزندستارگانآیندمیدرحرکتبھھاکوهزمیندر. 
ھشتمبھشتبھپاکھایانسانوفرشتگانتمامومیکنندپابرشدید

جنگلپریانو. پاکھاجنتمامومیشوندخوانده) مقربفرشتگانانجمن( 
.شوندمیخواندهانجابھپاکالفھایھاو



کھھاییوسوسھبرقضاوت. میشودآزادسیاھچالازقضاوتبرایابلیس
.....دادهانجامکھگناھانیدیگروکردهدعوتگناهبھراکھکسانیودادهانجام

.خواندمیفراراھمھمیکائیل

نشینندخودھایصندلیرویحاظرانیھمھشودمیشروععدالتدادگاه
تماماستبستھابلیسپایودست. اوردنددادگاهبھراابلیسماموران
باشدساکتکھگویدمیحاظرانتمامبھکدار. میگویندلعنترااوحاظران

یکدرراکھموجوداتاعمال) اعمالفرشتھ(سجل.  استشدهشروعدادگاه
کدارنامبھایفرشتھبھرابودنوشتھدفتر

کھھاییکارمیکائیل،تادادمیکائیلبھراآننیزکداروداد) گناھانفرشتھ( 
. کندخواندنبھشروعرابوددادهانجامابلیس

ابلیسمورددرقضاوتطومار

:گفتچنینورابرداشتابلیسطومارمیکائیل

:میخوانیمرادادهانجامکھگناھانی)خبیث(ابلیس((

الھیدرگاهازشدنرانده-١

.وفرزندانشانوحواآدمکردنوسوسھ-٢

آنھاکردنوگمراهنماانسانفرشتگاندرمیانافکنینفاق-٣

قدرتبرسرجنگوایجادپاکانسانھایمیانافکنینفاقوزمینبھحملھ-۴
ھاانسانمیان

موجوداتدیگرکردنگمراه-۵

...))وبھشتیانکردننابودبھشتبھحملھ-۶

؟داریدفاعیخودازآیاکھگفتابلیسبھمیکائیلو



قبولخودھاآنکردمدعوتخودمسویبھراھاآنفقطمنمیگویدابلیس
وکردندخطابخدایشانومرابستندپیمانوبامنامدندمنسویبھوکردند

.کندمیپیشھسکوتبعد

ابلیسبرایحکم

پریانوفرشتگانتمامازباشدعادالنھابلیسحکمآنکھبرایمیکائیل

بارأیابلیسحکمبرایتاخواستپاکموجوداتودیگرپاکیھاوانسان
مشورت

.شوداجرارأیآنکردقبولخداونداگرودھندخود

اوبایدابلیسدرنفرتآتشوجوددلیلبھگفتندرارأیشانفرشتگانیھمھ
وپریانوھاانسانمیکشدخبیثاینقشھبماندزندهبازھماگروشودنابود

کردندقبولرارأیایننیزپاکوالفھایپاکھاکوتولھوانسانمافرشتگان

خواھداعالمرانتیجھبھشتروزسھازبعد: گفتدیدراھاآنرأیمیکائیل
.کرد

ابلیسحکمخداوندطرفازمیکائیلشدشروعقضاوتدادگاهگذشتروزسھ
آوردرا

)شودنابودابلیس:  ( خواندو

خاکوآبازکھعدالتشمشیرباراابلیس) بھشتارتشفرمانده(متاترون
. کردنابودبودپاکانسانھایدستیساختھوبودشدهدرست

ششمقسمتپایان



ھفتمقسمت

تاریکیظھور

درودوستیصلحدرھانژادھمھمیگذردابلیسشدنکشتھازسالھزاران
ھاآنمیکنندزندگیبرزخوشدهبازسازیدوباره) بھشت(آسمان،زمین
وشدتبدیلاسطورهبھبعدوافسانھبھواقعیت. کردندفراموشراچیزھمھ
باخدمتکارانازیکیبھشتدرجھانازایگوشھدردانستنمیکسھیچ

...پلیدیازانگشتریوکندمیزندگیداردعفریتنامبھابلیسوفای

زندگیسالھمھاینبودتوانستھبوددادهاوبھابلیسکھانگشتریباعفریت
ھیچدیگرکردمیدستشراآنھرکسوبودناپذیریفناانگشترآنچونکند

.ٌمردنمیوقت

کھخاطرانبھولیبودآگاهبھشتدرعفریتزندگیموضوعازکھخداوند
رااووکردپوشیچشماوگشتنازھمینبراینداشتقدرتیچنانعفریت
یادبھعفریتمدتیازبعد.  کندزندگیبھشتدراوگذاشتونداشتکاری
مانندراخودشتاشدوسوسھاوداشتاختیاردرکھانگشتریوافتادابلیس
برای... شودجھاندرتاریکیپادشاهدومینبتواندودھدجلوبزرگابلیس
بھتارفتدیگرھایبھشتبھپنجمبھشتازوبستسفربارمنظورھمین
دروازهازبعدکھھاییپلھطرفبھاو. رودجھنمیعنیدورسرزمینطرف
اززوربھراخوداورسیدبرزخبھتاآمدپایینانھاازوبودرفتاولآسمان

کردمیوصلزمینبھرابرزخکھپلیبھوکردردبرزخھایکوالک
باوبرداشتراخودعصایاوبودندیخیھایغولسربازانانجادررسید
درونبھرااوپلدیگرطرفورفتپلرویوکشتراسربازانجادویک



واردموجودیھرکھطوریبھبودداغخیلیاتشفشاندرونبرداتشفشانی
نبودبیشایسایھعفریتچونولیرفتمیبینازوسوختمیمیشدانجا

صورتبھکھآتشفشاندربدرونازوبگذردانجاازتوانستراحتیبھ
بھتارفتراهھافرسنگشددوراتشفشانازوآمدبیرونبودبزرگغاری

کھھاییمیوهبامیوهدرختانازپربودسرزمینیانجارسیدزیباسرزمین
بوددلچسببسیارھواییومطبوعوزیباھایگلوشدنمیتماموقتھیچ

نداشتدوستراھازیباییاصالوبودابلیسخدمتکارزمانییککھاورسید
فرستادختاندرطرفبھآتشیداشتاختیاردرکھعصاییوخودشقدرتبا
اینباریسھدوبودندوسالمنسوختنداصالدرختانانولیبسوزاندراآنھاتا

جادوگرطلسماناستطلسمیفھمیدعفریتنسوختندبازیودادانجامراکار
کھبودجادوگرانخیرنژادازجادوگریکھآسمارونامبھبودزیباسرزمین

و. بوداوردهپناهسرزمناینبھولدمورتتوسطنژادشانشدننابودازبعد
راانگشترافتادانگشترفکربھکندنابودراانتوانستنمیکھعفریت

. کردچپشدستِ شصتِ انگشتدروبرداشت

تغییرسالحسقبلازخوفناکتروترسناکایچھرهکردپیداچھرهعفریت
انگارشدتبدیلبودشالقشبیھبیشترکھبزرگوسیاهشمشیریبھوکرد

وشدداراراابلیسباطنیقدرتعفریت...  استشدهزندهدوبارهابلیس
ازتاآسمارو.. زداتشراجنگلتماموسوزاندخوردنابمثلراھادرخت
بھکشیدندمیراانتکشاخھایاسبکھایسورتمھباراخودشداگاهقضیھ

جادوگرانیسورتمھداشتاختیاردرکھسالقیباعفریتورساندعفریت
شدبلندجادوگرشودپرتپایینبھسورتمھرویازجادوگرانتاکردچپھرا
شدعفریتبھزدنضربھبھشروعداشتاختیاردرکھھاییجادوباو

وزدضربھیکشالقشباوشدظاھرجنگلطرفانوشدغیبعفریت
طرفبھعفریتوشدنصفوسطازبودگلازکھآسماروسبزعصای
آسماروگردندورداشتھمتیزیھایلبھکھراوشالقشرفتآسمارو
تادادادامھخودراهبھوکردجداتنشازراسرشحرکتیکباوانداخت

وانھامیاندررفتکردندمیزندگیانسانھاانجادررسیدایدھکدهیکبھ
ھمدیگرانھاانداختھمجانبھرادھکدهمردموکردافکنیتفرقھبھشروع

کردمیتماشاراآنھابوددھکدهوسطکھچاهکناردرعفریتکشتندمیرا



آنھاپیشعفریتوشدندبرندهبودندبقیھازترقویکھانسانھاازگروھی
اوباوبستندپیماناوباانسانھاآنھمھکردتعریفبرایشانراداستانورفت

....بودندنفریدویستحدودآنھاافتادندراهبھ

بھعفریترسیدندرودیکبھتادادندادامھراهبھیارشدویستوعفریت
درکھتبریبارااسترودکنارمھرادرختیتاداددستورانسانھاگروھی
صدحدودکھدرختینیزانھاشوندردرودرویازتابشکننددارنداختیار

رویاز. رفتندرودطرفانبھوشدندردآنرویازوشکستندرابودمتر
مرگازبعدرسیدندپلیدجادوگرانسرزمینبھتاگذشتندھادرهوھاکوه

براوبودرسیدهجادوگرانفرمانرواییبھکیانپسرشبھشتدرولدمورت
وعفریت. بودمھربانیودوستیمذاکرهاھلکھبودفردیپدرشعکس
کنندصحبتکیانباتاکردنددرخواستحامورسربازانفرماندهازانسانھا
کیانوبودبقیھازترجلوکھعفریتبردکیانپیشراوانھاکردقبولحامور

کیان. جھنمبھحملھکاریچھبرایگفتکیانشویمیدوستمنباگفترا
راموجوداتتمامعفریت.. کندمیقبولوخوردمیگولپدرشمانندنیز

انسانھا،الفھاازسربازمیلیاردھاحدودبازندمیگولدیگریازپسیکی
........رودمیجھنمبھھاکوتولھو

راخودواوردمیدرزانوبھراجھنمیانتماموکردتسخیرراجھنمتمام
ساختبودساختھابلیسکھقبلیقلعھازبزرگترایقلعھوکردجھنمپادشاه
شدتبدیلدشمنیبھھادوستیشودمیاندازتنینجھانتمامبرتاریکیدوباره
برزخوزمیناوشدترقویبسیارابلیسازعفریتشدتبدیلھیاھوبھارامش

حتیکردفاسدوپلیدراھایشنژادوموجوداتتماموکردتسخیرنیزرا
کثیفیآلودهنیزرابھشتازھاییقسمتوکردنابودرابھشتیانازبسیاری

وکردعوضراھماسمشوخواندتاریکیخداوندگارراخوداو. کرد
.نامید)  ابلیسھایلقابازیکی( لوسیفر



فرشتگانمأموریت

خواستاوازوکرداحظارپیشرا) بھشتارتشرھبر(میکائیلخداوند
برایراخودیرتبھعالیمأموران) تاریکیخدای(لوسیفرگرفتنبرای

فرشتگانانجمنبھوکندمیتعظیمخداوندبھنیزمیکائیلبفرستددستگیریش
او. کندمیمشورتبزرگفرشتگانآنباشودمیانجاواردومیرودمقرب

بعدلوسیفرگرفتنبرایبفرستیمراھایمانفرماندهبھترینگوییدمیانھابھ
اوردمیمیکائیلپیشبودآندرفرشتگانآناسمکھطوماریکمیخاییل
انھابودشدهذکرآندرفرشتھدهاسمکندمیامضاراآنراآننیزمیکائیل
...ازعبارتند

)ارتشفرمانده( متاترون

)انسانھافرشتھ(ابرافییل



)ھاکوتولھفرشتھ(انائول

)آبادانیفرشتھ(رائیکا

)آرزوفرشتھ( ارشکان

)آتشفرشتھ( فارزوف

)گیاھانفرشتھ(فانوییل

)پرندگانفرشتھ( جاماس

)خاکفرشتھ( بھرو

)دردفرشتھ( اسیلئیل

مأموریتشانوشوندمیاحظارانجمنبھفرشتگاناینتمامھفتھیکازبعد
....گرددمیمحولبھشان

بھانازوبعدششمفرشتھبھھفتمبھشتازوافتندمیراهباھمفرشتھدهآن
میوهپرھایباغبودزیباچیزھمھپنجمبھشتتا. روندمیپنجماسمان

اوازپرندگانیوروشنوابیھاقسمتاناسمانرنگھفتوتنومنددرختان
کوهرویازکھروانوجاریابھایوکمانرنگینوزیباھاییوخانھخوان
پنجمآسمانولیاستشدهسرازیرپایینبھگیاهوگلازپروزیباھای

وھامذابموادباریدمیاتشانھاازکھگوگردییابرھاباتیرهاسمانی
زیرچونبودشدهتبدیلترسناکغار

اینازمیخواستندکھفرشتگانبودرفتھ) تاریکیخدای(لوسیفریسلطھ
بزرگکشتیگفتفارزوفبھگروهفرماندهمتاترون... کنندعبورنیزاسمان

انھاتابگذاردھامذابرویبروکنددرستدارداختیاردرکھاتشیاز
انوساختاتشازکشتیفارزوف. برسندغاروبھکنندعبورانجاازبتوانند

مذابھاموادداخلکھاتشازلنگرکشیدرالنگرشودادقرارھامذابرورا
ھشتھامذابدروندرافتادندراهوبھبرداشتندرالنگرشدندسوارھمھرفت
ترسناکچشمانیبابودخاکسترواتشازکھمیکردزندگیپیکریغولپای

کھبودپاییھشتمشکلشدندروروبھمشکلیباراهبیندرفرشتگانداشت



کھھایشپاازیکیدفعھیکنداشتندخبروجودشازوانھابودپایشانزیر
تبریباچنان) دردفرشتھ(اسیلئیلوآمدکشتیطرفبھبودکشتیدوبرابر

انھاشدندخاکستریفرشتگانتمامکھکندراپاھشتپایداشتاختیاردرکھ
پاھایازیکیدوبارهشدندپیادهکشتازرساندندساحلبھراخودسریع
ونشدکارشانودویدندغارداخلبھانھایھمھولیامدطرفشانبھپاھشت

بودخوفناکوتاریکغار...شددورانھاازپاھشتدقیقھچندازبعد
صداباشدروشنروندمیکھرامسیریتاکرددرستاتشیمشعلفارزوف

انھااستغاردروننیزدیگریکسانگارکھشدمیپخشانچنانغاردرون
انھانوکازکھتیزیبزرگیخیسنگھایغارسقفدادندادامھخودرابھ

چک(شدمیپخشنیزھاقطرهانوصدایمیریختزمینرویبراب
شمشیرشبامتاترونپیکربودغولھایعنکبوتھایتاردارایتار) چک
انگاررسیدندپلیکبھتادادندادامھراھشانبھانھاتاکردمیبازرامسیر
فرشتگاناینمیکردسقوطپلرفتندمیانرویاگروبودقدیمیخیلی
مأمورتنتوانندوشوندردکھمیترسیدندھمینبراینداشتندشدنغیبقدرت
پلاگذشتندانھاتابگذرندپلازتوانستندفراوانباشانسآنھادھندانجامراخود

کردندمیزندگیھاعنکبوتپلطرفانافتاددرهدرونبھوکردسقوط
حرکتصداھاطرفبھفرشتگانبودمعلومدلخراششانوترسناکصدای
صدایکھاینتاشدمیترنزدیکھاصدامیدانندادامھرامسیرھرچھکردند

برداشتندراخودیھاسالحباشامادهصورتبھفرشتگانشدعنکبوتیپای
امداسیلئیلطرفبھتاریسرپشتازلحظھچندازبعددادندادمھمسیروبھ

دنبالبھفرشتگاندیگرکشاندعنکبوتطرفبھرااووگرفتراوپایش
بزرگخیلیکھتارشمشیرشبامتاتروندھندنجاترااسیلئیلتادودندتارھا

تارآخربھبعدرفتندتارطرفبھانھاوکردجدااسیلئیلپایازرابود
زمینبھیخیتیزنوکسنگتیکھیکسقفرویازدفعھیکبعدرسیدند
سقفرویبنفشبھمایلسیاهعنکبوتیدیدندکردندنگاهراباالھمھخورد
کردنمبارزهبھشروععنکبوتبامتاتروناستشدنجاجابھحالدرغار
رانیزدیگرعنکبوتھایوکردنابودضربھچھارباراعنکبوتانوکرد

کرددرستراغارتمام) آبادانیفرشتھ(رائیکاوبردندبینازگونھھمین
راغارتمام) گیاھانفرشتھ( فانوییلوقتحالوبردازبینراتارھاوتمام



سازیبازبرایفرشتگانکاروقتیوکردرنگارنگوزیباوگیاهگلازپر
صورتبھھااٌرگانجادررفتندچھارماسماندروازهطرفبھشدتمامغار

دروازهازنگھبانیحالدرگروھیوبودندزدهچادرزیادیبسیارھایگروه
انازخیلیوبودشدهترسناکوبزرگوسیاهبھشتزیباییدروازهبودند

کناردیوارھایبرجکدرصورتیپلیدالفھایازگروھیشدمیحفاظت
تعداددیدندکھفرشتگان... بودندتیرپرتابآمادهخودھایکمانبادروازه

چھارمآسمانواردچگونھکھافتادندفکربھاستزیادبسیاردشمنسربازان
بھاوافتاد) انسانھافرشتھ( ابرافییلذھنبھفکردفعھیکشوند) بھشت(

انھاازگروھیواردوبپوشیمھاأرگیذرهشبیھیذرهباید: گفتدیگران
وشویمرددروازهازانھابابعدودھندنمیتشخیصراماونادانندانھاشویم

توانستمیکھ) خاکفرشتھ(بھروکردندقبولھمھبرویمچھارمآسمانبھ
چادریبھوشدھاأرگواردودادتغییررااشچھرهدھدتغییررااشچھره
وگفتامدپیششأرگیکامدبیرونتابرداشتراھاذرهازتانھورفت
بھراھااینتادادهدستورفرمانده: گفتبھرو؟بریمیکجاراھاذرهاین

راھاذرهسریعاوشدگمجمعیتدروشدردأرگکنارازبعدببرمچادرش
بھکھھاأرگازاخریگروهواردوپوشیدندانھاواوردفرشتگانپیشبھ

انشدندرددروازهازمشکلیھیچبدونانھاوباشدندرفتندمیدروازهطرف
ھایذرهانبازوربھانھابودھمکوالکوبودسردبسیاردروازهطرف
أرگبودشدهتسخیرکھبھشتازقسمتاندربعد.... رفتندمیراهسنگین

درخونبودندساختھبھشتیانخونوفوالدازھاییخانھکردندمیزندگیھا
ماھیحالدرھاأرگازگروھیوبودروانوجاریابمثلقسمتان

خومراآنھاوگرفتندمیراخوارآدمھایماھیوبودندھاخوندرگیری
ایندیدنبافرشتگانشدمیخونیدھانشانتمامکھطوریبھخوردندمی

أرگمردهھایجسدبویراقسمتانتماممیشدبدداشتحالشانھامنظره
داشتفانوییلشدمیاحساسبودندشدهخوردهھااٌرگدیگرتوسطکھھایی
جسدرویکھترسناکوبزرگقلعھیکواردگروهباانھاشدمیبدحالش

أرگتابودھادیواررویبزرگیھایمشعلقلعھدرشدندبودشدهساختھھا
....شدندجداھاأرگازقلعھدرانھاداشتقرارببینندراجلویشانھا



اولبھشتدروازهبھتاپیمودنددشوارباراراهھافرسنگسالیکازبعد
درھاغولازسربازیدیگرکھپلیازوامدندپایینھایشپلھازورسیدند

.بودسردبسیارشدندبرزخواردوشدندردنبودانجا

دیدنمیراخورشیدرویوقتھیچکھوآسمانیبودبرفازپرجاھاتمام
چادرانازدیگرچیزشکستھھایچوبوسوختھھایپارچھتیکھجزدیگر
بودکشتھرایخییھاغولتماملوسیفرچونبودنماندهباقیپیکرغولھای

تیکھخوردنحالدرکھھاییگرگوبودکردهتصرفراسرزمینشانو
جنگکردندحملھطرفشانبھدیدندرافرشتگانتابودندھاغولبدنھای

کشتندراھاگرگتمامخودیبرندهھایسالحبافرشتگانوگرفتدرسختی
رویازرسیدندبودزمینوبرزخرابطکھپلیبھتادادندادامھخودراهوبھ
خرابحالدرپلشدندبودفورانحالدرھمشکھاتشفشانیبھوشدندردان

دربھسالمجانورسیدندآنمانندغاردرببھتادویدندمیانھاوبودشدن
راتمامشانگاربودکردهتغییرکامالزمین........ شدندزمینواردوبردند

ھاسنگشھابوگوگردوسیاھیفقطزیبایینھختیدرنھشندباسوزانده
ھاییانفجارایجادباعثوخوردندمیانبھدیگریازپسیکیکھاتشینی
دیگربودندمردهھمھنبودانجادرموجودیھیچشدمیترسناکومھیب
صحنھبافرشتگاننبودجادوگریوپریوانسانوکوتولھوطالازخبری

جھنمطرفبھبایدچگونھدانستندنمیدیگرانھاشدندروبروترسناکیی
متاترون. افتادمیاتفاقریشتریدهمھیبیھالرزهزمین............ بروند
دنبالبھماکندرستراخرابجاھایوبروجلوتو: گفترائیکابھسریع

فرشتگانانتاکردمیدرسترازمینقدمھرچندرائیکاکنیممیحرکتتو
آنھاوساختودوبارهکردترمیمرابسیاریھایپلشوندردانجاازبتوانند

راانھاکھتیکھتیکھھایپلھرسیدندجھنمدروازهبھتارفتندراهھافرسنگ
موفقیتبارامسیربیشترانھارسیدندجھنمبھانھا.... رساندمیجھنمبھ

دستگیرییعنیبودانجادرمأموریتشاناصلیقسمتولیبودندگذرانده
...تاریکیخدایلوسیفر



)عفریت(لوسیفردستگیری

انجاازمأموریھیچشدهتسخیربھشتبرعکسشدندجھنمواردفرشتگان
بوداولطبقھالبتھبودازادامدشانورفتموجوداتھمھوکردنمیحفاظت

کھھاییخانھکنارازفرشتگان.... کردندمیزندگیانجادرفاسدانسانھاو
وشدندردمیکردندزندگیخدمتکارھایدیوبانھاادرمشروعناھایبچھ
رسیدندبودندکردهگناهکمکھانسانھایآندرکھرسیدندتاریکتاالریبھ

میوکردندمیصحبتفلسفھمورددرھمباداشتندھاانسانشدندانجادوار
چناندیدنرافرشتگانتاانھا... وداردوجودلوسفرفلسفھفقطاینجادرگفتند

اندربازوشدندردارامشباانھامیانازفرشتگان....شدندخیرهانھابھ
تمامفاسدھازندادصدایکھرسیدندھاییباغبھوشدندخارجتاالرطرفی

قسمتیوبھگذشتندھاباغاززدهوحشتفرشتگانبودکردهپرراقسمتان
تادانندمیھاانسانبھراانھاھاودیوبوداتشینیھایطالتمامکھرسیدند
قسمتبھتاگذشتندطبقھانمختلفھاقسمتازفرشتگانوبسوزندبخورند

بودمذابمواددرکھخیانتکارانازیکیازمتاترونرسیدندخیانتکاران
تارفتندانھا..... طبقھاینقسمتاخریندرگفتکجاستشمافرماندهپرسید

مذاکرهبھشروعاووبارسیدندبودنددادهانجامراگناھانتمامکھتامارابھ
دیگرجلویکھمتاترونطرفبھنبودپذیرنصیحتکھاواماکردندکردن
کردجداتاماراتنازسرشمشیرشبانیزمتاترونشدورحملھبودھافرشتھ

خونندرختاباھاییجنگلکھجاییجھنمدومطبقھطرفبھفرشتگانانتا
رودواساغولموجوداتباوتاریکاراممحیطیشدندداشتوجودخوار
جااندردریاییاژدھاکھ.داشتقراربودشدهساختھمذابموادازکھھایی

صداھایکھشدنددوردروازهازفرسنگیچندآنھا..  مکردندزندگی
باالیازکھایقھوهبزرگیسوسکیپایصدایرسیدگوششانبھترسناکی

سنگیکپشتفرشتگانآمدمیبودمذابموادکھپایینطرفبھکوه
بھوشدردکنارشانازوپایینامدکوهازسوسکانتاشدندغایببزرگ
ازایقلعھبودنمایاندورازقلعھرفتصورتیپلیدالفھاییقلعھطرف
دربُنھوداشتاصلیدربھفتکھبودندکردهدرستانسانھاجامدکثافت
دھندهآزارصدایشدمیبازموقعیکھکھداشتبزرگایدروازهفرعی
ازقلعھبودشدهباعثواینبودشدهساختھمذابموادبررویوقلعھداشت



افتادندراهبھقلعھطرفبھوشدندخارججنگلازفرشتگان. شودجداجنگل
موشھاییودیدندبودندامدورفتحالدررابسیاریھایسوسکمسیردر
صدایشانانھاتاشدندمیردکنارشانازآرامیبافرشتگانودویدندمیکھ
صدازبیشاصلیدروازهجلویشدندنزدیکقلعھبھانھا... نشنوندرا

ھایدیواررویوکمانباسربازاقلعھھابرجکرویبروبودالفسرباز
ارتشفرمانده( متاترونایفرماندهبھفرشتگان. بودندایستادهنیزهباقلعھ

کندپاکیزهراالفھاوبرودتاداددستورارشکانبھمتاترونسریعآبھ) بھشت
ایجادنامرئیھالھورفتارشکانکندبراوردهراداشتندکھارزوھاییو

الفھایازگروهانکردپاکیزهرابودنددروازهجلویالفھاسربازانتمامجلوی
فرشتگانوکردندبازرادروازهسربازانوکردخودمالراانھاوصورتی

حملھدیگرسربازانبھبودندشدهپاککھسربازانکمکوبھشدندقلعھوارد
کلوتکھتاالریبھبزرگفرشتھدهبعدوکردندتصرفراوقلعھکردند

متاترونکردندسالحخلعرابزرگانتمامورفتندبودانجادرالفھافرمانروای
بھوگذاشتابلیسزمانفرماندهکلوتینوهکلوتامسگلوروراشمشیرش

میقبولبودترسیدهکھکلوتامسکشممیراتومنیامیشویماباگفتاو
گویدومیمیبرداوپیشراطوماریمتاترونکندمیقبولکھانازبعدکند

یچھرهکندمیتغییراشچھرهتمامدفعھیکمیکندامضانیزاو،کنامضا
یچھرهازکلوتامسبعدشودمیونورانیوزیباسفیدترسناکشوصورتی
میزیبانیزارتشیتماموکندمیتشکرفرشتگانازوایدمیخوششجدیدش

وافتادندراهبھشدنددورپلیدیازوبودندشدهپاککھیارانشواوشوند
باجنگبھوکشندمیراپیکرغولموجوداتدیگروموشھاسوسکوتمام

..... روندمیتاریکیخدایلوسیفر

میجھنمسومطبقھطرفبھپاکسفیدالفھایارتشکمکبھفرشتگانان
شوندمیانجاواردوروند

ھایکوتولھآنجادرکھداشتوجودآتشفشانیھاییکوهجھنمقسمتآندر
انجابھپاکسفیدالفھایارتشبافرشتگانکنندمیزندگیوکارشیطانی

خانھسربازانجادرشدندکوهواردالفھاارتش.رفتندکوهونزدیکرفتند
شروعسربازھایکوتولھوبارفتندداشتقرارشیطانیھایکوتولھازھایی



مشغولراانھاوکردند،بودانھافرماندهکھھمکلوتامسکردنجنگبھ
دورجنگیمنطقھازنشستھصورتبھوصدابدونوارامفرشتگانکردند
یکبعدشدندجھنمچھارمطبقھواردانھارفتندچھارمطبقھطرفبھشدند

فرشتگانبھراھاکوتولھبرانھاپیروزیخبروامدکلوتامسطرفازسرباز
.......دادبزرگ

کھفرشتگانکردندمیزندگیمانندخمیریشھردراھریمنانچھارمطبقھدر
ازھااٌرگکھداشتدروازهشھر. رفتندشھرطرفبھبودندشدهتنھاھمبا
وبھبودندانھارویبرسوارهھایارگکھھایکفتاروکردندمیحفاظتآن

وزدندمیگشتشھردوردیوارھایکنارودروازهبردورگروھیصورت
کردندمیپارهوتیکھراآنھاکفتارگذشتمیانجاازچیزکوچکتریناگر

راانداشترامنطقھنقشھبعدنشستزمینرو) ارتشفرمانده(متاترون.
نشستندنیزانھابنشینند،ھمانھاتاخواستبقیھازبعدگذاشتزمینروی

شھرواردخواھیمیچگونھمحافظھمھاینباحاالگفتمتاترونبھابرافییل
؟شوی

شدهدادهنشاننقشھرویکھغاریاسمرویرااشاشارهانگشتمتاترون
دستانباراآنابلیسکھبینیجھانجاملوسیفر.... اینجاازگفتوگذاشتبود

او. داشتاختیاردرباشدداشتھنظرزیررادنیاتمامتابودساختھخودش
نیزاوچونکردنمیکارھیچولیداشتنظرزیررافرشتگانحرکاتتمام

راخودآرامآراموشدندبلندفرشتگان.... بودکشدهاینقشھفرشتگانبرای
گروھینشدندحضورشانمتوجھنیزھاکفتارکردنددورھااٌرگکناراز

بعدوبودندخوردنگوشتحالدرگروھیوبودنداستراحتحالدرھااٌرگ
وقتیکھبودندمشغولانقدرانھابوداھنیھاییکوزهدرکھھاییخون

کھکردنداحساسمطبوعینابویانھاازتعدادیفقطشدندردفرشتگان
ھاییمشعلبودروشنغارشدندغارواردفرشتگان. نداشتنددوستھماصال
ھزارھزارانبودانساھاجمجمھازپرغاردرونوبودوصلانھاکنار

میردتأسفباانھارویازفرشتگانبودندشدهگذاشتھھمرویبرجمجمھ
مکاننقلانجابھزمینازھابختککھرسیدندغارازقسمتیبھانھاشدند
اندروبودندکردهدرستغارھایسنگازبرجیدرانھا.بودندکرده



غاردرھابختکبیشترشدندنزدیکبرجبھفرشتگان. میکردندزندگی
چندکھرفتندمیوصداسربدونوآراممآرافرشتگان. بودندشدهغایب
کنارازداشتندانھادیدندچاقوبزرگخرگوشیخوردنمشغولرابختک

وصدایشدنصفچوبیفانوییلپایزیردفعھیککھشدندمیردانھا
دروشدندغاردرحضورانھامتوجھھابختکشدپخشانجادرانشکستن
فرشتگانطرفبھانھا... شدبختکازپرغارتمامدمیدندباشآمادهشیپور
خستھبسیارولیکشتندراانھاازصدتاییچندیکفرشتگانشدندورحملھ
رافرشتگانھابختکازگروھی........... شدند. شدنتسلیمبھومجبورشدند

تعدادانجادرشدندبرجطبقھباالترینواردانھابردندگوریانسپیشبھ
یکوبودچسبیدهسقفبھپشتیشکھدرازصندلییکوبودبختکبسیاری
اوبلھبودنشستھصندلیرویبوددرازماریشبیھبیشترکھالغربختک

میکردبازیشطرنجباخودشداشتاوھابختکفرمانروایبودگوریانس
پادشاهیکفقطچونداشتفرقخیلیدیگرھایشطرنجبااوبازیولی

.... نداشتوجودبازیدرایبازندهھیچومیشدبرندهھمیشھوآنداشت
اید؟آمدهاینجابھچھبرایگفتفرشتگانبھوکشیددستبازیازگوریانس

دورسرزمینیشماازدیداربرای:گفتاستنادانیفرداومیدانستکھمتاترون
......آوردیمراھدایاییشمابرایوایمآمدهاینجابھ

. دادگوریانسبھبودکردهدرستراهبیندرخودشکھراھاییخوراکیاو
دارندمطبوعیبویچھ: وگفتکردبوراھاخوراکیوھاغذااولگوریانس

بختکبھشدتماموقتیکردخوردنبھوشروعگرفتقلشقیخدمتکارشازو
اوبدھندرابرجتمامھاوخوراکیغذاھااینازتاداددستورخدمتکارھای

سربازان،معمولیمردمقبیلازراھابختکھمھودیدتدارکجشنی
اوردهفرشتگانکھراھاییخوراکیوغذاھاآنھابھوبودنددعوتوبزرگان

وھمھشدتمامجشنراخوردندھاخوراکیوھاغذاآننیزآنھا.... دادبودند
وھاشیفتسروھاسربازخانھبھھاسربازداشتندتعلقکھھاییمکانبھ

نگذشتھساعتیچند.... رفتندبرجپایینطبقھبھمردموھاخانھبھبزرگان
وھاطبقھتمامخونشانوشدندمنفجربمبھاییمثلھابختکتمامکھبود

افتادندراهبھوآمدندپایینبرجازفرشتگان.... کردپررابرجھایدیوار



،میرسیدشھربھغارکھدیگردرببھتاگذشتندرابسیاریھایمسیرو
بودندتالشوکارحالدرھمھبودشلوغیشھر،شدندشھروارد... رسیدند
بودندکردنکارمشغولھمھورنگارنگبسیارھایمغازهبابزرگیبازار

نبودبیکارھیچکسمیکردندزندگیآنھادراھریمنانکھخمیریھایخانھو
فرشتگانبھجوریکھاخریدارودارانمغازهشدندبازارواردفرشتگان

... بودندندیدهایفرشتھزمانآنتاچونداشتندھمحقالبتھمیکردندنگاه
گشتحالدرشھرتمامدرترسناکوبزرگھایکفتاربرسوارھااٌرگ
رادیدانھابوددورفرشتگانازکھبودبازاردرکھھااٌرگازیکیبودند

گمبازارشلوغیدرانھاولیرساندانھابھراخودکفتارباوشتابانوسریع
نیافتراآنھاولیکردنگاهرابازارطرفآنطرفایناٌرگچھوھرشدند
بدونشھرھایکوچھپسکوچھازیواشکیرابسیاریمسیرفرشتگان... 
رسیدندپنجمطبقھدروازهبھانھاوشدتمامشھرتاشدندردصداییسرھیچ
کردندمیبازرسیوگشتندمیرامردمھمھدروازهنگھبانھااٌرگانجا

وبرودجلوتاداددستورارشکانبھمتاترونشدفرشتگانبھنوبت..... 
بعدایستادندنیزآنھابایستیدگفتفرشتگانبھبودبازرسیمسئولکھاٌرگ
کھارشکان؟داریدخودباباریچھورویدمیکجابھوآیدمیکجاازگفت

ھشتمطبقھبھخواھیممیوآییممیسومطبقھازدادجواببودبقیھازجلوتر
بریممیجواھراتوطالآندراسسرورمان،ارتشوزیربرایوبرویم
دروغیبرایارشکانشدندرددروازهازفرشتگانشوندردداداجازهاٌرگ

بودھاییپلھورودیکردبخششطلبخداوندوازبودناراحتبودگفتھکھ
ھایجلبکازھاپلھشدمیسیاهدریایواردکھرفتمیپایینسمتبھکھ

برایفرشتگان. بودشدهدرستدادمیمطبوعینابویکھوقرمزایقھوه
مناسبھاییلباسشدندھاییلباسپوشیدنبھمجبورشونددریاواردکھان

ھاماھیپولکشبیھھاییلباسباشددریا

بودوترسناکتاریکبسیاردریادرونشدنددریاواردرفتندپایینھاپلھاز
او. کردنورانیرامسیرتمامعصایشبا) آتشفرشتھ(فارزوفھمینبرای

گذشتندبسیاریھایمسیرازانھاپرداختکردنشنافرشتگانبقیھازجلوتر
ردانھاکناازگروهگروهبودشمشیرشبیھھاییدندانباپیکرغولھایماھی

اینبابودندشدهخودشانشبیھھالباسباچوننداشتندکارانھابھشدندمی



آنھانژادھمبازولیبودندکشتھراھاماھیانپدرانشدهراندهپریانکھ
بھتادادندادامھسیاهدریادرخودکردنشنابھفرشتگان... بودنشدهمنقرض

انجاازگذرحالدرھاپشتالک... رسیدنددارخارپیکرغولھاپشتالک
کھطوریبھشدنددورانھاازودادندتغییررامسیرشاندیدندراانھاتابودند
دادندادامھخودکردنشنابھانقدرفرشتگانشدندناپدیدفرشتگاندیدازکامال

درراخودھایلباستوانستندنمیکھآنھاولیبودندشدهوگرسنھخستھتا
ھمانباھمینبرایکنندوخوراکیغذاخوردنبھشروعآنجاودربیاورند
شبیھپیکرغولوعجیبموجودراهبیندردادندادامھخودراهبھخستگی

جھنمپنجمطبقھھایماھیفرماندهلِوتیننھنگآنبلھآمدآنھاطرفبھنھنگ
بھایضربھبزرگشبدنوکردحملھبھشروعرسیدفرشتگانبھتابود

وعصاھابافرشتگانھمھبعدکردپرتابطرفانبھراوانھازدفرشتگان
فرستادجادوییخودعصایبافانوییلکردندحملھاوطرفبھخودھایسالح

عصایشبابھروبعد. بستبودطنابشبیھکھگیاھانیبارانھنگبدنتمامو
کاربھدستفارزوفبعدشودکوردیدشتاریختخاکلِوتینھایچشمتوی
بامتاترونوسوختلِوتینوفرستاداوسویبھآتشیعصایشباوشد

کردپررادریاازقسمتانخونوجداکردبدنشازرالِوتینسرشمشیرش
شدهراندهپریانسرزمینبھتادادندادامھخودشنایبھفرشتگان.... 

ماھیھایواستخوانگوشتداشتندکثیفھایمارماھیانجادرشدندنزدیک
میرابودندافتادهزمینرویدریاپایینودربودندمردهکھپیکرغولھای

خانھوھاییباغشدندشدهراندهپریانسرزمینواردفرشتگان... خوردند
ایقلعھوبودندکردهدرستسیاهدریایینقطھترینپاییندرکھھایی

. بودپوشاندهقرمزجلبکراتمامشوبودشدهخرابکھقدیمی

راھاخانھدربفرشتگاننبودآنجادرکسھیچشدندھاباغواردفرشتگان
سرزمینانجاوبودندمردهپریانھمھانگاردادنمیجوابکسھیچزدند

بھخوردندمیتکانھاجلبکرفتندقلعھنزدیکفرشتگان. بودشدهمردگان
بھشروعوآورددرغالفازراشمشیرشمتاتروناندزندهآمدمینظر
بازرادروازهوکردبودگرفتھراقلعھدروازهجلویکھھاییجلبکزدن
مشعلازپرھایشدیوارتمامولیشدندتاریکراھروییواردفرشتگانکرد
چشمشودکاملفرشتگاندیدتاکردروشنراوآنھارفتفارزوفبود



رفتندافتادبودندکشیدهدرازخودھایسالحباکھسربازانیبھفرشتگان
تکانراآنھابودبستھچشمھایشانولیکشیدندمینفسانھاببینندتانزدیک

کنارشانازفرشتگاننکردندحرکتیترینکوچکولیشوندبیدارشایددادند
شدهسنگایستادهبزرگانتمامھمانجاشدندقلعھاصلیتاالرواردوشدندرد

انگاربودطوریمنظرهبودشدهسنگتخترویبرملکھحتیوبودند
رفتندتختنزدیکفرشتگان،استکردهطلسمراسرزمینشانبزرگیشیطان

کھبوداینجالببودطوماریتخترویکنندپیداچیزنویسیدستشایدتا
. استشدهنوشتھتازهکھبوداینمثل. بودپارگیھیچوبدونسالمطومار

....ھستشلوسیفرطرفاز: گفتوکردبازوبرداشتراطومارابرافییل

تادادمدستورشمابھمن: ماراملکھبھخطابتاریکیخداوندگارلوسیفر{ 
اطاعتشماولیبیاوریددرآندراسجنگوزیرپسرعقدبھراخوددختر

ومردمانوشدهخشونتبھمجبورمنشمانکردناطاعتدلیلبھونکردید
تقاصتامردهھموباشیدزندهھمیعنیکنمسنگوزندهمردگانیراخودتان
}جھنمبزرگاندیگربرایشودعبرتیاینودھیدپسراگناھتان

) پرندگانفرشتھ( جاماس.بگذارجایشسرراطومارگفتابرافییلبھمتاترون
)  ھاکوتولھفرشتھ(آنائول،استابلیسازبعدشیطانترینپلیدواقعا:گفت
بودهارتششوزیرطوالنیمدتیککھاینمثل: گفتجاماسجوابدر

..بگیردیاداوازراپلیدیبایدواست

کاریتوانستندنمیدیگرچونامدندبیرونتاالروازافتادندراهفرشتگان
طرفبھوامدندبیرونقلعھازسپسودھندانجامشدهراندهپریانبرای

غارشبیھکھایدروازهبھتارفتندراهھافرسنگرفتندششمطبقھدروازه
مینزدیکآنبھکھراچیزیھردروازهرسیدندآنازترسناکترولیبود
اژدھاییمانندراآنھادروازهورفتنددروازهنزدیکفرشتگان. بلعیدمیشد

سیاھیبھجھانتمامبودندمعلقھوادرمدتیآنھابردخودداخلبھوبلعید
ھماندربعداندرفتھدیگربعددریکانگارکھطوریبھبودرفتھمطلق

فرشتگانکردھدایتنورطرفبھراآنھاگردبادشدنمایاننوریتاریکی
ششمطبقھورودیبلھاستدیگرییدروازهاندیدندشدندکھترنزدیک

رویازفرشتگان. کردپرتدروازهازبیرونبھراانھاگردبادبودجھنم



بزرگمرداببھتاافتادندراهوبھکردندتمیزراخودشانوشدندبلندزمین
میفرومردابداخلبھمیگذاشتندراپایشاناگرانھا،رسیدنددریاشبیھ
بھروبھمتاترون. بلیعدمیراانھاداشتکشندگیقدرتکھمردابورفتند
ازبتوانندتابیاورداینجابھرامردابانطرفھایخاکجادوییباکھ: گفت
شدزدنجادوامادهتابھرو. دھندادامھخودمسیربھوشوندردمردابروی
بیروناندرونازبزرگدرختیوخوردتکانمردابرویھاگلدفعھیک
درختشبیھکھبودبلیالنامبھموجودیامدبیرونکھنبوددرختاننھآمد
کارچھگفتبھروبھبلیال. بودجھنمشمالیھایمردابتمامفرماندهاوبود
راانراحتیھمینبھگذارمنمیاستمنبھمطلقاینجا؟بکنیخواھیمی

مزاحمتقسطماکگفتبودھافرشتھدگرازجلوترکھبھرو. کنیخراب
لجبازیغولکھبلیالشویمرداینجاازخواستیممیفقطنداشتیمشمابرای

ازبایدشویدردخواھیدمیاگروکنیدعبوراینجاازنداریدحقشماگفتبود
دستشبابھرو. کردعجیبایخندهبھشروعبعدشویدردمنجنازهروی
بفھمدبلیالکھانبدونبودنفراخرینکھمتاترون،کردمتاترونبھاشاره
خوددررامتاترونداشتمردابشدمردابواردبلیالپشتازوشدجاجابھ
متوجھبلیالتاآورددرغالفشازیواشراشمشیرشمتاترونکھبردمیفرو

بھشروعدستشباوکردگمراوپایشدستبلیالپریدبلیالرویبعدنشود
غولقلبدرپشتازوبردباالراشمشیرمتاترونکردکمشپشتزدن
جادوتوسطبھروبعدرفتفرومردابداخلبھوٌمردبلیالبعدکردفرو

رویموجصورتبھراداشتفاصلھانھاباھافرسنگکھراھاییخاک
راحتخیالبافرشتگانبعگرفتفرارامردابوتمامشدسرازیرمرداب

بھتارفتندراهرامسیرھافرسنگبعدکنندعبورمردابرویازتوانستند
بسیاریھایخانھسالحوسربازسازیکارخانھانجا. رسیدنددیوھاسرزمین

رویازراھااٌرگ. بودندکردنکارمشغولانجادرکارگردیوھایکھبود
مختلفھایدستھدروساختندمیموجوداتدیگرجداشدهھایتیکھواجساد

طویلھدرنیزھاکفتارازودادندمیقرار) سوارکارودارنیزه،کماندار( 
کارانجادرشبتاصبحازآنھا.... دادندمیپرورشراوآنھانگھداریای
کھآنازبعدولیبودساختھکردنکاربرایراآنھاابلیسچونکردندمی

لوسیفرتاکردندنمیکارھیچوبودندآوارهسالھزارمدتبھٌمردابلیس



وھاکارخانھدوبارهتاداددستوروکردجمعھمدوردوبارهراآنھا) عفریت(
کنارازفرشتگانشوند،کارھاییمشغولانجادروبسازندراھاخانھسالح

وکردندنگاهراانجاداخلپنجرهازھمباانھاوشدندردسربازسازیکارخانھ
مشغولانقدردیوھاودیدنددیوھاتوسطراھااٌرگشدنساختھروش

کھھاییاٌرگنشدندپنجرهپشتفرشتگانحضورمتوجھکھبودندکارکردن
وبودندگیجاندآمدهدنیابھتازهکھھاییبچھمانندبودنشدهساختھتازه

ادامھخودراهبھوشدنددورپنجرهکنارازفرشتگان.. دانستندنمیھیچی
نگاهراداخلشدربالیازمتاترون. شدندنزدیکایخانھسالحبھتادادند
رادرب. بود.... ) وتبرومنجنیق،،کمانشمشیر،نیزه(ازپرآندرکرد
راهبھھمباآنھاوبرویمنیستانجاکسگفتفرشتگاندیگربھبعدبست

آنوارد.. رسیدندجنگلیبھتاگذاشتندسرپشتراھادیوسرزمینوافتادند
برگانیباکشیدهفلکبھسردرختانیبابودترسناکوتاریکجنگلشدند
خوردند،میپیچطرفوآنطرفاینھمشزندهمارھاییمانندکھدراز

ازترجلووشدروشناییمسئولدوبارهفارزوفشدندجنگلواردفرشتگان
درآنھا. کنندمیزندگیموجوداتیجنگلآندربودمعلومافتادراهبھبقیھ

شمشیرشوشنیدراجغدیصدایمتاترونتادادندادامھخودهرابھجنگل
باشیدخودازدفاعآمادهگفتھافرشتھدیگربھوآورددرغالفازرا

باشدچیزیدرختانھایشاخھرویاگرکھگرفتباالراعصایشفارزوف
دیدرا،جغدیبودگشتنحالدرطورھمان،خبردھددیگرانبھوببیندبتواند

دیگرواوبھبزرگشچشمانبابزرگدرختیشاخھآخرینرویکھ
طرفبھآیدمیدرپروازبھثانیھچندازبعدجغد. استشدهخیرهفرشتگان
میدورآنھاازوشودمیردسرشانباالیازوشودمیورحملھفرشتگان

تعقیببرارااوومیکنداحظارراخودھایعقابازیکیسریعجاماسشود
اصلیتاالرواردقلعھپنجرهازورودمینھمطبقھبھجغدفرستد،میجغد
میلوسیفرچپیشانھرویرودمیپادشاھیتختطرفبھوشودمی

،نشیند

ششمطبقھدرراغریبوعجیبموجودچندسرورم: گویدمیلوسیفربھاو
وبھگذشتندمیمرگجنگلازوبودندنفردهآنھابودمندیدهحاالتاکھدیدم

نگاهراجامایندرگویدمیاوبھلوسیفربودندحرکتدرھفتمطبقھطرف



ھاھمینآرهگویدومیکندمیجامدرنگاھیجغدبودندھاھمینببینکن
... اندفرشتھآنھاگفتلوسیفرھستندنژادیچھازانھاھستند

شروعومندستگیریبرایگفتلوسیفراندآمدهجھنمبھچھبرایگفتجغد
آنازخبربیجغدآیدمیدرلرزهبھتاالرتمامکندکھمیشیطانیایخندهبھ
حرفبھدادنگوشحالدروکردهتعقیبرااوجاماسپرندگانازیکیکھ

شنیدراھاحرفھمھوبودنشستھپنجرهپشتکھعقاب....   استآنھاھای
برایراماجراتمامورفتمرگجنگلوششمطبقھبھوآمددرپروازبھ

جھانجامھنوزپسگفتفرشتگاندیگربھمتاترون. کردتعریففرشتگان
و... استشدهنابودبھشتدرابلیسزمانکردمفکرمنداردوجودبین

بھاینجاازبایدپساستخبربامانیتازودیدهراماحرکاتتماملوسیفر
گفتفرشتگانبھبعدباشیمجھنمیموجوداتبابسیاریھایجنگآمادهبعد

مرگجنگلازورفتندرابسیاریمسیروافتادندراهبھآنھامیکنیمحرکت
بابودھماگریانبودجنگلآندرشومجغدآنجزءبھموجودیھیچگذشتند

بیابانیکازوکردندعبورجنگلازفرشتگاننداشتندکاریفرشتگان
ھادندانبابوداتشینیدروازه،رسیدندھفتمطبقھدروازهبھتاگذشتندکوچک

استپیکرغولاژدھایکدھانانگارکھطوریبھوتیزیشمشیری
نشدندھمزخمیونسوختندآنھاکردندعبوردروازهوازرفتندفرشتگان

وبودلغزندهبسیارمسیرافتادندراهبھفرشتگان. شدندجھنمھفتمطبقھوارد
بلندبازوافتادمیزمینرویوخوردمیلیزفرشتگانازیکیقدمچندھر
شبیھبزرگقلعھیکبھتارفتندھاآن،دادمیادامھخودراهبھوشدمی

رسیدندبودشدهغایبقرمزوسیاهھاابرپشت) جھنمآسماندرکھاتشفشان
پروازبھقلعھبردوربسیارییاژدھا،کردندمیزندگیاژدھاقلعھآندر
مینمایانمدتیازبعدوشدندمیغیبابرھاپشتھمشوبودندآمدهدر

...گشتند

وارداوبدھدگذارشتارفتقلعھبھوافتادفرشتگانبھچشمشاژدھاازیکی
درنیستندجھنماھلکھراموجوداتیمنکھگفتخودفرماندهبھوشدانجا

نامشکھفرمانده. ھستندحرکتدرھشتمطبقھطرفبھانھادیدمقلعھاطراف
تمامباودھدمیباشآمادهراسربازانسریعبودھمخشنیفردیبودَدَسم



درپروازبھفرشتگانطرفبھبودسربازبیستتعدادکھقلعھدروناژدھا
میمیایندطرفشانبھکھبینندمیھاابربیندرراآنھاتافرشتگانآمدند
برایبکشندراآنھاخواھندمیوکردنداحساسراحضورشاناژدھاکھفھمند
کھاژدھادھدمیدفاعبراباشآمادهدستورفرشتگاندیگربھمتاترونھمین

فرشتگانسویوبھشدندورحملھطرفشانبھداشتندھیکلفرشتگانبرابرده
ھایشعلھجلویتاکرددرستاتشازخألییفارزوففرشتادندمیاتش

فرشتگانبھشعلھوگرفتمیآمدمیطرفشانبھاژدھادھانازکھاتشینی
وکردپرراآسمانتمامخاکفرستادخاکاژدھاطرفبھبھرورسیدنمی
یھمھوکردنداژدھاکشتنبھشروعفرشتگانوشدکوراژدھادید

تارفتَدَسمجنگبھشخصاً متاترونماندباقیَدَسمتنھاتاکشتندراسربازان
شمشیریمتاترون،بودندمبارزهگرنظارهنیزفرشتگاندیگرکندنابودرااو
َدَسمبامبارزهبھشروعوکشیدبیرونغالفازداشتاختیاردرنورازکھ

متاترونسویبھاتشینیھایگلولھدھانشبادسمگرفتدرسختیجنگکرد
میاژدھاانبرزخمیشمشیرباودادمیخالیجامتاترونوفرستادمی

وافتادزمینرویونداشتمبارزهتوانَدَسمدیگرکھجاییتاانداخت
جداتنشازرااوسرضربھیکوبارفتدسمرویشمشیرشبامتاترون

وماندندانجادرروزیکشدندخستھسختایمبارزهازبعدفرشتگان. کرد
غولدیوارششنزدیکیبھتارفتندبسیاریھایمسیرافتادندراهبھبعدروز
بودکشیدهفلکبھسرکھھاییبرجبابودبزرگتردیگرازیکیکھپیکر

بودندبسیاریامدرفتنظارگروشدندغایببزرگسنگیپشترسیدند
الفھای،دیو،اھریمن،اژدھا،اُرگ(جھنممختلفھانژادازھاییسرباز

پیکرشانغولھایدروازهبادیوارھاآنازھمبا) شدهراندهپریانوصورتی
جھنمھشتمطبقھورودیھایدروازهبھکھفرشتگانکردندمیمحافظت

بامتاترون. شوندھشتمطبقھواردبایدچگونھنمیدانستندولیبودندرسیده
بھتوانیمنیبجنگیمانھابااگرگفتوکردفروزمیندرراشمشیرشناراحتی
کنیمتسلیمراخودباید: گفتفرشتگاندیگروابرافییلبھبعدبرسیملوسیفر

اولدروازهطرفبھھمبابعدبرسیملوسیفربھتوانیممیروشاینبافقط
راھاارگازتاھزارتعدادکردندھااُرگبامبارزهبھشروعورفتند
کردندپررافرشتگانبردورسربازمیلیوندهحدودوشدبازدروازهکشتند



استکافیدیگرگفتبودندمبارزهحالدرھنوزکھفرشتگانبھمتاترونو
تنبھترسناکایذرهکھچاقسیاهالفیکوازهدرطرفازوشدبازراه

آمدفرشتگانطرفبھبودنشستھترسناکوغولکفتاریکرویبروداشت
شارالتان،باززبانبسیاراولوسیفرفرماندھانترینپستیکیبوداونیباس

امدیدخوشجھنمبھ: گفتفرشتگانبھواستجھنمارتشفرماندهو
.بودممنتظرتانعالمنژادبھترینفرشتگان

مأتاایمآمدهمانداریماحتیاجشماامدیدخوشبھماگفتنیباسبھمتاترون
روپرچقدرتو: گفتنیباس. برویمبھشتبھوبرسانیماتمامبھرامورتمان

سربازانبھبعد،کنیمیھمگوییزیادهوایآمدهجھنمدرَمردایھستی
لوسیفرخداوندگارپیشوبھببندندزنجیروقفلبارافرشتگانتاداددستور
.....ببرند

یھاقلعھانجادرگذشتندبسیاریھایمسیروشدندھشتمطبقھواردانھا
ھمانھاکنارازمیکردندزندگیانجادرجھنمبزرگانکھداشتوجودبسیاری
آنھابودھاقلعھتمامپشتکھرسیدندبزرگبسیارکھھایدیواربھتاگذشتند

یازدهواردوشدندنزدیککردمیزندگیلوسیفرکھجایینھمطبقھبھ
طبقھسیزدهایقلعھبھتاگذاشتندجاراآنھادیگرازپسویکیشدنددروازه
ازورسیدندانجابھنیباسوفرشتگانھمراهبھھاسربازورسیدندداشت
سرپشترابسیاریھایدربوھاتاالرشدندواردقلعھورودیدرب

نیباس.... کردندزندانیرافرشتگانسربازانرسیدندقلعھزندانبھتاگذاشتند
....رفتلوسیفرپیشبھ

نیباس. بودخونیتمامدھنشودستانوبودخوردنگوشتحالدرلوسیفر
بدھیدمژدگانیسرورم: گفتوامدلوسیفرپیشبھکردمیتعظیمکھطوربھ
تیکھوکشیددستگوشتخوردنازلوسیفرشدنددرستگیرفرشتھدهآن

راگوشتنیباسافتادزمینرویگوشتکردپرتنیباسطرفبھراگوشتی
بردورکھطوریبھخوردھاسگمثلراآنوبرداشتزمینرویاز

ھمینگفتنیباسبیاوریدمنپیشراانھاگفتلوسیفرشدخونازپردھانش
....االنھمینسرورماالن



وبرووگفتکردصدابودتاالربیرونکھراسربازانازیکیسریعنیباس
.... بیاورراھازندانی

پیشبھرافرشتگانبدنداُرگکھدیگرسربازچندھمراهبھورفتسرباز
فرشتگانجمالبھماچشمبھبھ: گفتلوسیفر. آوردنداصلیتاالردرلوسیفر
قراردیگریکرویدررودوبارهسالچندینازبعدشدروشنبھشتی
شیطانیایخندهبھشروعبعدھستیدمندستاندرشمادفعھاینولیگرفتیم

.کرد

؟چیستکاراینعاقبتمیدانیملعونایگفتمتاترون

مینیمدوابلیسمانندرامنمیدانممیدانم: گفتکردقطعرااشخندهلوسیفر
.بکنمراکاراینشماباتوانممیمناالناما.. کنید

.بگیرمتصمیمیآنھامورددرفرداتاببرزندانبھراانھاگفتنیباسبھبعد

....پرداختندعبادتبھزنداندرفرشتگان

گفتوخواندفراخودپیشرا) بھشتیانارتشرھبرفرشتھ( میکائیلخداوند
بیاورمنبرایوکندستگیررالوسیفروکنحملھجھنمبھخودارتشتمامبا

....

وبودندراهدرسالیچند... کردحملھجھنمبھبھشتارتشتمامبامیکائیل
نابودراھاقلعھتماموکردندحملھھشتمجھنمبھتاگذشتندوزمینوبرزخاز

کھخودشایتکھچندکھشمشیریبارانیباسشخصاً خودمیکائیلوکردند
لوسیفرقلعھبھبھشتیانکردجداتنشازراسرشوکشتبودطالجنساز

اصلیتاالربھتاکشتندراپلیدھاینژادوموجوداتتماموکردندحملھ
...رسیدند

زندانیکھفرشتگانیوبروندتاگفتسربازفرشتگانازتعدادیبھمیکائیل
....کردندآزادرافرشتگانورفتندانھاکنندآزادرابودند

...رفتندلوسیفرپیشبھشدنداصلیتاالرواردفرشتھدهھمراهبھمیکائیل

...شویتسلیمبایدنداریفراریراهدیگرملعونای: گفتمیکائیل



لوسیفرندادراجوابشکسیکردصدافریادبارافرماندھانشتماملوسیفر
وشدتاالرواردپنجرهازجغددفعھیکاماشدهتمامکارشدیگرکھفھمید
گرفتھابلیسازکھپادشاھیانگشترسریعلوسیفر... نشستلوسیفرشانھروی
فرشتگانچشمجلویلوسیفرایدمیدردستشازانگشترتاآوردمیدربود
.رفتھوابھوشدخاکستربھتبدیلجسمشوُمرد

. شدخارجتاالرپنجرهازوآمددرپروازبھوبرداشتسریعاً راانگشترجغد
بانیزجاماسبفرستجغددنبالبھپرندهیک: گفتجاماسبھسریعمیکائیل

جغددنبالبھشاھینفرستدمیجغددنبالوبھکندمیاحظارراشاھینیجادو
جغدرسیددریایکبھتاکردپروازراراهھافرسنگجغد... رودمی

پاییندرورفتفرودریادرونمستقیمانگشتر. انداختدریادرراانگشتر
آنبینجنگیرسیدجغدبھشاھین. گرفتآرامخاکدروندرآنقسمتترین

طوریبھکردزخمیراجغدھایشچنگالباشاھینگرفتصورتپرندهدو
درراقلبشورفتجغدطرفبھشاھینبعدوافتادزمینرویبرجغدکھ

جاماسدستروی،برگشتفرشتگانپیشبھشاھین. ُمردجادرجغدآورد
سطحنزدیکمنافتاددریادرانگشتراماکشتمراجغدگفتاوبھونشست

...نشدپیداانگشترگشتمچھھرولیرفتمھمدریا

راتاریکیانگشتروببرندبھشتبھرالوسیفربتوانندکھاینبدونفرشتگان
جزءبھگذشتماجراآنازسالیچند.  بازگشتندبھشتبھکردندگمنیز

...  نبودخبربادریادروندرانگشترحضورازکسھیچخداوندوفرشتگان
عادیزندگیبھوشدندمتولددوبارهھاانسانوشدبازسازیدوبارهزمین
وداشتقرارجھنمدروندرکھدریاییدر.... پلیدیازدورپرداختندخود

...  کنندمیزندگیآندرھااُرگکھبودروستاییدریاکناردربودخوناز
کارخانھدرآنھاکنندمیفرقکامالً دارندبنفشپوستیکھسربازھایاُرگ

ولی. ھستندصفتحیوانوآزاردیگر،طلبجنگنژادیوشوندمیساختھ
ھستندمعروفقرمزھایاُرگبھکھدارندقرمزپوستھااُرگنوعنژاداین
داربچھوکنندمیازدواجھستندآزاربیوسردخون،آرامنژاد،نژاداین
کنندمیزندگیشھردروگذرانندمیروزگارکردنکارراهازوشوندمی

وپدرباکھالتیسنامبھبودشیطانوبازیگوشکودکیشھرآندر...   



شاھزادهالتیسبھبسیارعالقھخاطربھپدرش. کندمیزندگیمادرش
. بودگذاشتھالتیسرافرزندشنام،ابلیسپسربزرگوتاریکی

) گذشتھبھبازگشت( تاریکیشاھزاده

وپرسیدنامشمورددرپدرشازروزیکبودشدهفھمیدهوبزرگالتیس
ناماینمانندنامیروستادردیگریکسھیچچیستمنناممعنیپدر: گفت
کمترواستترسناکمننامچراولیدارندخوبیوزیباھانامھمھندارد
؟کندمیصداالتیسرامنکسی

داستانکردنتعریفبھشروعواستتاریکیشاھزادهنامالتیس: گفتپدر
:کردتاریکیشاھزادهزندگی

ولیمیکردزندگیانسانھامیانزمیندرکھبودابلیسفرزندبزرگترینالتیس
وداشتایمانخداوندبھبودمسلماناو.. بودمتنفرقدرتازپدرشماننداو
ارتباطبھشتبااو. بودابلیسپدرشسختسردشمنکردمیعبادترااو

الھیدرگاهشدهراندهاولینفرزندچونبرودآنجابھتوانستنمیولیداشت
توبرایرابھشتراهخداوندالتیس: گفتوآمداوپیشجبرییلروزی. بود
توانیمیبخواھیکھوقتھرتاوبیاییانجابھتوانیمیوتواستکردهآزاد
وگفتراوحیجبرییل... بپردازیخداوندعبادتبھوکنیزندگیانجادر
التیسپیشبھبھشتازفرشتگانیوگذشتروزیچند. شدغیببارهیکبھ

خداوندعبادتحالدرالتیسگذشتسالصد. بردندبھشتبھرااووآمدند



بھشتدرراابلیسپسرحضورفرشتگاناززیادیتعدادولی..بودمشغول
چنیناینکھداردسردراینقشھاوگفتندمیخودباوھمیشھنداشتندقبول

.استعبادتحالدرخالصانھ

. رفتالتیسپیشبھشخصاً خود) بھشتارتشرھبر( میکائیلمدتیازبعد
میخیانتروزیکپدرتمثلھمتوکھگویندمیفرشتگان:  گفتاوبھ

سپاسشمااز: گفتمیکائیلبھالتیس. دارمکاملاعتمادتوبھمنولیکنی
فرشتگانبیشتربعدسالیک. نیستمملعونآنمثلمن: گفتوسرورمگذارم

فرزنداوچونکندبیرونبھشتازراالتیستاکردندخواستدرخداونداز
گناھیاوازاگرکنیدپیشھسکوت: گویدمیفرشتگانبھخداوند... استابلیس

دیگروشدندساکتفرشتگان. کنممیبیرونبھشتازرااوخودمبزندسر
.     نگفتندچیزی

درگشتندقیقھچندازبعدورفتبھشتبھوکردماریشبیھراخودابلیس
پسرمخوبیگفتالتیسبھابلیس. رفتاوپیشبھوکردپیداراپسرشبھشت

؟ندادیانجامھنوزکردممحولتوبھکھرامأموریتیکنیمیکارچھ
ندیدهرامنکسیتاگفتابلیس...  عزیزمپدرنھگفتوزدنیشخندیالتیس
ازیکھیچ... شددورالتیسازورفتھابوتھدربعدبروماستبھتر

ابلیس. گذشتدیدارآنازروزیچند. نشدندخبربادیداراینازفرشتگان
اوبھراالتیستاکردخواستدراوازوفرستادمیکائیلبرایراطوماری

،بودخواھدبھشتانانتظاردربدیعواقبنکندراکارایناگرولیبدھد
. خواندبلندبرایشانراآنوبردمقربفرشتگانانجمنبھراطومارمیکائیل
بھشتبینجنگیتابدھیمپدرشراالتیساستاینبھتر: گفتاسرافیل
نظربامن: گفتمیخاییل. نبینندایصدمھبھشتیانونیفتداتفاقوجھنم

رااعتمادشچوبباریکچونکنیماعتمادابلیسبھنبایدولیموافقماسرافیل
االناگربکندتواندنمیکاریھیچملعونآن: گفتمیکائیل. ایمخورده
گفتگووبحث،خواھدمیرافرشتگانازیکیفردا،بدھیماوبھراالتیس

اوتانفرستندابلیسپیشبھراالتیسکھشدآننتیجھکشیدطولساعتیچندھا
میدانستکھخداوند.. رفتمیپیشخوبیبھدقیقاً ابلیسنقشھ.  بکشدرا

برایامااستآمدهبھشتبھاینقشھبرایواستدروغینعبادتشالتیس



رازکردناشکاروقتتابودکردهسکوتفرشتگانجلویاوکردنرسوا
،کردشروعرامأموریتشباپدرشدیدارازبعدروزچندالتیس. برسد

. بوداوکشتنومیکائیلبھشدننزدیکاومأموریت

وفرشتگانبھکردننیکیداشتقبولمیکائیلکھکردمیکارھاییھمیشھاو
طوریبھشدندصمیمیدوستانمیکائیلباالتیس... .  وآنھابھکردنکمک

مقربفرشتگانانجمنبھرا،اواستبرادرشالتیسمیکردفکرمیکائیلکھ
آنھاکرد،میمشورتاوباکارھاودرپرداختمیگردشبھاوبابردمی

راالتیسگذشتھوشدندمیکائیلنگراندیگرفرشتگانکھشدندصمیمیآنقدر
التیستاخواستخداوندازمیکائیلسالچندازبعد.کنندزدگوشمیکائیلبھ
کردقبولوخداوندکندبھشتارتشھایفرماندهازیکیرسمیطوربھرا

بھکھقدرتیباالتیس... کردبھشتارتشھایفرماندهازیکیراوالتیس
. کندشروعرامأموریتشتوانستمیدیگربودآوردهدستبھمیکائیلکمک

اووازرفتمیکائیلدیداربھورفتمقربفرشتگانانجمنبھالتیس
درکھارتشیبابدهاجازهلطفاً گفتمیکائیلبھالتیس،کرددرخواستی

میکائیل،بیاورمبرایتراملعونوسرکنمحملھجھنمبھدادیقراراختیارم
التیسکرد،مخالفتالتیسدرخواستبابودجنگمخالفوجوصلحفردکھ

... شدخارجانجمنوازپذیرفت

جزءبھانجادر. رفتانجمنبھدوبارهالتیسماجراآنازبعدروزچند
دیدراالتیس. بودطوماریخواندنمشغولمیکائیلنبوددیگریکسمیکائیل

رویالتیسعزیز،دوستبنشینلطفاً گفتالتیسبھآیدمیطرفشبھکھ
میکائیلباشمرگامادهگفتمیکائیلبھ. نشستمیکائیلرویبھروصندلی
خودجایسرازسریعالتیس.کردنگاھشباتعجبمیکائیل... دیرینھدشمن

شمشیرباالتیس،گرفتمیکائیلزیرگلویودراوردراشمشیرششدبلند
سریعالتیس. افتادزمینرویبرمیکائیلزدمیکائیلگلویبھایضربھ
بھسریعاً داشتنظرزیرراالتیسحرکاتکھمتاترونکردترکراانجمن
رامیکائیلبرودوروشدمیانعکاسنورمیکائیلزخماز... رفتاودنبال
وشدخوبخودخودیبھزخمدقیقھچندازبعدبودپوشاندهنورازایھالھ

دربجلویسربازانکردتمیزرالباسشوشدبلندزمینرویازمیکائیل



شدمجبورپلیدحرکتاینازبعدالتیس... بیاوریدزندهبرایمراالتیسگفت
وارداو،برودجھنمبھوکندترکراانجابھشتدرزندگیسالچندازبعد

متاترونکھاینازغافل. رسیدپدرشقلعھبھطوالنیسفرازبعدوشدجھنم
شدقلعھواردالتیس.بکشدرااوتاآمدهجھنمبھوبودهاودنبالبھراراهتمام
دیگرازترجلوابلیس...  بودندالتیسورودمنتظرقلعھدرجھنمیانھمھ

یعنی،التیسدوقلویخواھرابلیسسرپشتوامدندالتیسپیشوازبھبزرگان
گرفتندجشنھاآن... بودشادبرادریدبارهدیدارازنیزاوبودالقیس

گذاشتمینمایشبھکھتصوریآخرینجھانبینجامچونبودندحالوخوش
وکرددیدارمیکائیلباوگشتبازبھشتبھمتاترون...  بودمیکائیلمرگ

ازابلیسوگذشتمدتی. کردبازگواوبرایراجھانبینجاموجشنماجرای
زیادخوشحالاینولیبودخوشحالکردهنابودرااشدیرینھدشمنکھاین

میکائیلکھبودندرساندهخبراوبھبھشتدراوجاسوسانچوننداشتدوام
التیس... داردجاودانعمریوکندمیزندگیبھشتدرداردوسالمتسالم

انجادررفتپدرشپیشبھقلعھاصلیتاالربھسریعاً شدباخبرموضوعازتا
گفتپدربھالتیس. ابلیسمستشارژوکرھمراهبھداشتندحضورنیزبزرگان

عصبانیخیلیکھابلیس. بکشمرامیکائیلنتوانستمکھپدربکشرامنلطفاً 
کنیحکومتجھنمبرمیخواھیگونھاین... شوساکتگفتبلندصدایبابود

کارچھتوکندمیگمراهرازناناوحداقلاستترلیاقتباتوازالقیس؟
مسخره(کردنخندهبھشروعحاضرانیھمھ! پشھکردنگمراه؟بلدی

چیزھمھچونبگویدتوانستنمیچیزھیچولیشدعصبیالتیس) ... کردن
بدھیددیگرمھلتیکمنبھلطفاً : گفتپدرشبھالتیس. بوداوبرعلیھ
وسالمدادیانجاماگرمیدھمفرصتیکفقطباشدگفتابلیس. سرورم
توخودمگردیبرودھیانجامراکارآننتوانیاگرولیھیچیکھبرگشتی

کھوجاییزمینبھرفتالتیس. کردخندهبھشروعبعدکنممینابودرا
سفرراھیوبکشدمیکائیلکردننابودبرایاینقشھتارفت.. میکردزندگی

جمعلباسداشتالتیسشدانجاوارد... رفتاویخانھبھالقیس... شود
بھالقیس. بودسفرآندرسرنوشتشتمامکھبرودسفریبھتاکردمی

منبھخواھیمیاگرگفتجوابشدرالتیس،کنمکمکتبگذارگفتبرادرش
وبرومبگذارتااختیارمدرداریزمیندرکھراارتشتازمقداریکنیکمک



اززیادیتعدادوکندمیقبولالقیس،بیاورمپدربرایرامیکائیلسر
بھالتیس... رودمیودھدمیقراربرادرعزیزشاختیاردرراافرادش
وھادشت،ھاکوهازآنھاافتد،میراهبھروزیکازبعدسربازانھمراه

رسیدندشکلنردبانیپلیبھتاپیمودندراراهھافرسنگگذشتندمیھادره
انجادر.  داشتادامھبھشتاولآسماندروازهتاومیشدشروعزمینازکھ

نشوندواردبھشتبھورودینامھبدونچیزییاکسکھبودندمأمورانی
عبورراحتیبھانجاازبودراستشاندرستکھھایینامھبابسیاریانسانھای

راخودداشتدادنشکلتغییروقدرتبودجنیککھالتیس،کردندمی
ھمراھشکھزنانیباوکرددرستایجعلیھاینامھوکردانسانشبیھ
راھانامھوبودندبازرسیحالدربھشتیمأموران. شدندصفواردبودند

کشیدطولھاساعت. زدندمیتأییدمھرراآنھاورویمیگرفتندبھشتیاناز
ودرخشانوزیباایچھرهبابودجلوالتیسشدھمراھانشوالتیسنوبتتا

رانامھفرشتھ. داداوبھرانامھوکردمینگاهرافرشتھمظلومانھنگاھی
والتیس. زداوینامھبررامھرونشدمشکوکیچیزمتوجھوخواند

خودراهبھبعد،دردسریھیچبدونشدندبھشتواردراحتخیلیافرادش
خوشحالدروحوریانانسانھادرانجارسیدندزیباجنگلیبھتادادندادامھ

اینالتیسبودندنشستھایگوشھانسانروحتعدادیولیبودندگذرانی
بھشروعورفتانھاپیشبھودانستغنیمتخودشاثباتبرایراموقعیت

انسانمیشناسمخوبیبھراشماتماممن: گفتاو. کردآنھابرایسخنرانی
میرفتاردیگرانبامنطقومھربانیبادنیادرکھدلسوزیومھربانھای

؟ھستیدخدابھشتدرچرااستشدهچھراشماکردید

میماشدیمخستھبھشتدرلحظاتنشدنتکرارازماگفتانسانھاازیکی
چیزوکردنتغییرجزءجاایناماباشدتکراریمازندگیلحظھھرخواھیم

گفتانھابھالتیس. شودنمیتکراربعدروزافتادهاتفاققبلروزدرکھھایی
زندگیشدنتکرارباراشماتاباشیدمنھمراهبیایداستھمینشماغصھ

روزچندازبعدافتادندراهبھاوباوکردندقبولنیزانھاکنمروبرویبسیاری
آنھا... افتادندراهبھدومآسمانطرفبھوشدندخارجبھشتیزیبایجنگلاز

بسیاریسربارانانجادررسیدنددومآسمانبھتارفتندرابسیاریھایمسیر
کھفھمدکھالتیس... بودندگشتحالدرگروھیوبودنداستادهدروازهدرب



نگراناستدادهنظامیباشآمادهوشدهاگاهبھشتدراوحضورازمیکائیل
دیدندراآنھاتامآموران. رفتدروازهطرفبھافرادشباترسبدوناماشد

؟خواھیدمیچھجاواینھستیدکھشماانھابھوشدندجمعجلویشانسریع
شدنردبرایرانامھاینوشویمدومآسمانواردخواھیممیماگفتالتیس
واردوبگذرنددروازهازتاداداجازهانھابھبعدخواندرانامھمأمورداریم
قرارانجادرکھایقلعھطرفوبھشدندانجاواردانھا... شونددومآسمان
یکانجافقطولیکردندمیزندگیثروتمندانسانھایانجادررفتندداشت
شدواردتا...  شودانجاواردتوانستبودشیطانیکچونالتیسبوددرب

شمشیرکردهانسانشبیھراخودکھاستشیطانیاوکھفھمیدندانسانھاان
بودادیسونآنھافرماندهکردندمبارزهبھشروعاووباآوردنددرراخودھای

التیس.... بوددادهانجامانسانھابرایبسیاریھایکارکھبوددانشمندیاو
بھ... دیگراستبسگفتادیسوندفعھیکبعدوکشتراانسانھاازتعدادی
میراانھاچنینکھایدمیبدتانسانھاازخیلیکھاینمثل: گفتالتیس
ھستماینجافرماندهمنگفتادیسون؟ھستیکھدیگرتوگفتالتیس؟کشی

،پلیدایبکشیراپاکدامنانسانھایراحتیھمینبھگذارمنمیوادیسون
باگفتالتیس... ملعونایشویزیبایھابھشتواردتوانستیچگونھتواصالً 

باچرا: گفتبودفیلسوفیککھادیسون. کردخندهبھشروعبعد. وسوسھ
التیس؟نداریتعلقآنبھھیچکھبرسیچیزیچھبھخواھیمیخشونت

روزآنکشممیراشماتمامخودمروزیکواستمنپدرمالبھشتگفت
ھیچوگفتبرگشتسربازانشپیشبھاو... شدغیببعداستنزدیکبسیار
آنازیکیداریدنظریشماآیاکنیمعبوراینجاازبتوانیمکھنیستراھی
رااینگفتودادالتیسبھداشتاختیاردربھشتازاینقشھبھشتیمردان
کردننگاهبھشروعسریعالتیس. استآندربھشتنقاطوتمامکشیدمخودم

سومآسمانواردمیتوانیمکھاستدیگرراهیکفقطگفتبعدانداختنقشھبھ
...  برسیمدروازهبھتاکشدمیطولخیلیولیقلعھزدندورھمآنوشویم

ورنگارنگھایگلازپرکھشدندزیباییجنگلواردافتادندراهبھبعد
فرارازمینسطحتمامدرختانریشھجنگلدرون. بودبارپردرختانی

ضخیمھاریشھآنرویازپریدنبھمجبوریارانشوالتیسوبودگرفتھ
برھاریشھمیاندربسیاریحشراتدادندادامھخودمسیربھآنھاوشدند



سرپشترابسیاریھایمسیر،بودندگذاروگشتحالدرزمینروی
انجاازکسیدومدروازهبرخالفرسیدندسومبھشتدروازهبھتاگذاشتند
ادامھخودراهبھطوروھمینشدندسومآسمانواردانھاکردنمیمراقبت

توانسیتدنمیانھاامارسیدندھفتماسمانبھبأالخرهسالچندازبعدتادادند
ھمینبرای... بودبھشتبزرگانجایفقطانجاچونشوندالھیدرگاهوارد

ھمینبھو... بکشدرامعاونشمتاترونمیکائیلجایبھگرفتتصمیمالتیس
راالتیسکھفرشتگانیکی... رفتمتاترونزندگیمحلطرفبھمنظور

ملعونابلیسپسررویمیکجا: گفتاوبھودیدرااوراهبیندرمیشناخت
.... ؟آمدندچگونھطبقھایندرانساناینھمراھتھستندکیدیگرھااین

گفتاوبھبعداستجاماساوکھدید: برگشتشنیدرافرشتھصدایتاالتیس
متاتروننامھباواندآمدهاولبھشتازوانھاداردکارمتاترونراھاآن. 

ھایحرفگولکھجاماس،بیاورمبھشتازقسمتاینتاراانھاتوانستم
قبولالتیس،بدهنشانمنبھرا) طومار(نامھ: گفتبودنخوردهراالتیس

مھراستدرستکھودیدراخواندنامھجاماس... داداوبھرانامھوکرد
اووازسالمتبھگفتالتیسبھبعداستخوردهنامھآنرویمتاترون
. رفتاشخانھطرفبھوشدجداویارانش

....شودآشکاراشنقشھبودنزدیکچونکشیدراحتینفسالتیس

خانھواردکردبازرامتاترونخانھدر... رفتمتاترونخانھطرفبھبعد
ورفتندانھابگردندراباغشتمامگفترایارانشنبوداوازاثریولیشد

فرماندھانتمامامروزکھافتادالتیسیادبعدنبودھمانجامتاتروناماگشتند
ومیایمشبورویممیگفتیارانشبھ... دارندفورینشستیانجمندر

کردندحملھمتاترونخانھبھانھا.شدشب.... کنیممیرامتاترونکلک
آنھابزنندحلقھرااودورگفتافرادشبھالتیسبودنشستھخانھدرمتاترون

بودآوردهدرغالفازکھراشمشیرشباخودالتیسکردندراکارایننیز
گفتمتاترون.. گرفتمتاترونگلویزیرراشمشیرورفتاوطرفبھ

خندیدالتیس... بکشیمراامدیحاالنشدبکشیخواستیمیرامیکائیل
دفعھیککھکردخندیدنبھشروعبعددیرینھآشنایببخشرامنوگفت

جنگبعد... تلھاستتلھگفتالتیس... خانھداخلریختندبھشتیسربازان



خودجنگیدندمیالتیسسربازانبابھشتیسربازانگرفتفراراانجاسختی
یارانتمامجنگدقیقھچندازبعدکردجنگیدنبھشروعمتاترونبانیزالتیس
باداشتکھبودماندهالتیسخودفقطوشدندکشتھفرشتگانتوسطالتیس

ازمیدیدجنگبازندهراخودکھالتیسولیمیکردتنبھتنمبارزهمتاترون
شمشیرمتاترون... کردفرارنبردمیدانازوشدغیبوکشیددستمبارزه

ازاوبرویددنبالشبھنیستالزمگفتیارانشوبھکردغالفرانورانیش
ھماندربودشدهغبکھالتیس.... ھایتانپستبھبرگردیداستمردهاالن

سالچندازبعدگشتنمایانانجادروآمدزمینوبھکردفراربھشتازحالت
رااوکھکندقانعراپدرشبتواندشایدتارفتجھنمبھ... زمیندرزندگی
مسیرھایازورسیدجھنمبھبأالخرهکردنسفرمدتیازبعدالتیس.... نکشد

اوبودترسناکوساکتھمیشھمثلقلعھرسیدپدرقلعھبھتاگذشتھمیشگی
اوتابزرگان... بودندانجادرپدرشوبزرگانکھجاییرفتاصلیتاالربھ
بردرود،شاھزادهبردرود:  کردندجمالتاینگفتنبھشروعدیدندرا

.خداپسربردرود،تاریکیجانشین

بیاپسرمگفتابلیسشدنداللجانشانترسازھمھ.... ساکت:گفتابلیس
قابلپدرشکھمیدانستاوچونرفتپدرشپیشلرزانالتیس،ترنزدیک

اونزدیکرفتالتیسپیشوشدبلندتختازرویابلیس... نیستبینیپیش
... کشیدعقبراخودبودترسیدهکھالتیسکردبلندرادستشعدایستادشد
التیس... بگیرمتآغوشمدرخواستممیکھمنمیترسیچراپسرمجلوبیا

ازبعد... گرفتآغوشدررااوبھنیستناراحتپدرشکھشدراحتخیالش
راخنجریبعد... دھیانجامرامأموریتنتوانستیپسگفتابلیسلحظھچند
اوبعدکردفروپسرشقلبدرپشتوازآورددربودکردهغایبدستشدر
ھمھکردبغلراواورفتسریعالقیسشدزمیننقشالتیسکردولرا

گوش... خفھگفتابلیسکھکردندوفریاددادبھشروعوشدندشکھحاظران
فھمیدیدھمھندارمالتیسنامبھپسریمنبعدبھاینازگویممیچھمنکنید
رابرادرشالقیس. شدندساکتبعدوقربانبلھ: گفتترسازبزرگان... 
ممنون: گفتکشیدمیراھایشنفسآخرینداشتکھالتیسگرفتاغوشدر
رفتزمینطرفبھخونیشدستبعد...  خوبمخواھرچیزھمھخاطربھ

راخنجر،بودشدهناراحتپدرشحرکتاینازخیلیکھالقیس... ومرد



یکوانداختراخنجردستشباابلیسکردحملھپدرشطرفبھوبرداشت
.....زمینرویشدپرتالقیسکھطوریبھزددخترشبھگوشیدر

بزرگناماینبھبایدتوپساستارزشباچقدرتونامفھمیدیپسرمحاال
....کنیافتخار

جاویدانانگشتر

ھرشدگیرماھیبزرگشپدروپدرمانندنیزاوشدبرومندجوانیالتیس
ماھیبودزندگیشانمحلکنارکھدریاییازورفتمیدریابھصبحروز
.کردمیصید

.....کردبزرگتغییریسادهماھیگیراینزندگیروزیکاما

دردریاوسطاوبگیردماھیتارفتدریابھوشدقایقشسوارھمیشھمثلاو
کھکردپرتدریادرراقالبدوبارهوبعدگرفتراماھیبودماھگیریحال
راآنتاکردتالشھرچھاوکردگیرچیزیبھماھیگیریشقالبدفعھیک

کردهگیردھانشدرقالبسربوددریایینھنگانگارنتوانستبکشدبیرون



. شدپرتدریاداخلدفعھیکولینکشیددستخودشتالشازالتیس. بود
کردهگیرچیزیچھبھقالبشسرببیندتاکردشنادریااعماقطرفبھاو

نوریتاریکیآندرونرسیددریااعماقبھکردنشنادقیقھچندازبعد،است
انگشتریرفتکھترنزدیکبودشدهوصلآنبھسرقالبکھگشتنمایان

ازراانگشترانالتیسبودچشمیکشبیھکھعجیبنگینیبادیدرازیبا
شناوبرگشتدریارویبھوکردجیبشدرونوکشیدبیرونخاکدرون

،رسیدساحلبھتازدپاروتوانشتمامباوشدسواررسیدقاقیشبھتاکرد
بھوقالبشماھیازپرسطلباھمراهوخودشگذاشتساحلکنارراقایق
....بازگشتخانھ

التیس،نباشیخستھوگفتگرفتاوازراسطلآمدنزدیکدیدرااوتازنش
جایشسرھنوزانگشترببیندتاکردمیجیبشدردستباریکدقیقھچند

. نھیااست

نداشتوجودطبیعیغیرچیزھیچکرددستشدروبرداشتراانگشتربعد
.داشتوجودشھرشانبازاردرکھ. بودانگشترھادیگرمثل

بعددوسال

کجااز؟کیستانگشترایننمیدانستاووبودالتیسانگشتدرھنوزانگشتر
؟آمده

انکردمیتغییرخودخودیبھرفتارشواشزندگیداشتنمیدانستالتیس
زدمیکتکرازندشبودشدهعصبیالتیس.. داشتنیدوستوسادهمرد
استدستدرکھاستانگشتریخاطربھھاچیزاینیھمھدانستنمیولی
انجاازھمیشھبرایوبیرونزددادناطالعبدونخانھازصبحروزیک

خیلیکھجنگلیکبھاو. شودروبروسرنوشتشباتارفتالتیس.... رفت
راوجودشتمامکردزندگیروزیچندانجادر... رفتبوددورشھراز

ھمیشھبرایخانھازنگیردبیماریرازنشکھاینبرایوبودگرفتھفرادرد
فراراوجودشتمامدرددوبارهوشدخرابدوبارهحالشدفعھیک،رفت

وُمردبسیارریزیخونازبعدواوردباالخونالتیسخوندفعھیکگرفت
تمامدقیقھچندازبعد...  بوددستشدرھنوزانگشترولیافتادزمینرویبر



بلکھاُرگیکعنوانبھنھولیآمددنیابھدوبارهالتیسوپاشیدھمازبدنش
ابلیسکھزمانیآمدکارشبھھمآخرپدرشانگشترتاریکیشاھزادهعنوانبھ

کھکسیاولیندلیلھمینبھوشدخونیانگشترشکشتخنجرباراالتیس
یکوشودمینابودکنددستشدرراانگشترونباشدجھنمسلطنتیخانداناز

...آیدمیدنیابھاوجایبھقویشیطان

وبرداشتراانگشترکردتمیزراھایشلباسوشدبلندزمینرویازالتیس
لوسیفرقلعھطرفبھ... .شدخارججنگلوازافتادراهبھوکردانگشتشدر

شدهویرانقلعھرسیدقلعھبھبسیارھایمسیرازگذشتنازبعداو... رفت
ھشتمطبقھبھاونداشتوجودجھنمازقسمتاندرچیزوھیچ... بود

افتادخواھرشیادبھالتیس... بودشدهنابودھایشقلعھتمامنیزانجابرگشت
آنازدرازیسالیانمیدانستکھاینبااستزندهھنوزبداندخواستمیو

.گذردمیدوران

روبھبسیاریتغییراتباوگذشتمیدیگریازپسیکیجھنمھاطبقھازاو
ھمزمین،کندپیداانجادرراخواھرششایدتارفتزمینبھاو،شدرو

.بودکردهتغییر

خودباوشدخوشحالبودندآمدورفتحالدرمردمشدشھریواردالتیس
...کنمپیداراخواھرمتابودخواھدامیدیگفت

...نبودخواھرشازاثریولیکردروزیروراشھرتمام

ھامسیرکندپیداراخواھرششایدتاافتادراهوبھشدخارجشھرازاو
زمینیکبھتارفترابسیاریمسیربودخبریامارفترابسیاری

باالتیس. بودزدنشخمحالدرپیرزنیکشدزمینواردرسیدکشاورزی
باشدزدهشخموسیلھبدونراھمھاینتواندمیچگونھپیرزنیک: گفتخود
شایدگفتخودباداشتعجیبیاحساس... استنکردهاستفادهھمگاوازحتی

یچھرهبرگشتپیرزن.. کردصدایشالتیس... رفتاونزدیکجادوگریست
برادرشالقیسبلھبودشدهشکھ. استشیطانیککھانگارداشتترسناکی

کجاازتوگفتالتیس. التیس: گفت. بودکردهپیداسالصدچندازبعدرا



ھمبایدشدمپیرمنبرادرگوییمیراستگفت؟پیرزنمیشناسیرامن
.نشناسیرامنوکنیتعجب

آغوشدررااووشدحالخوشبودکردهپیداراخواھرشکھاینازالتیس
عجیب: گفتوآوردچایبرایشبرداشخانھبھرا،التیسالقیس... گرفت
برایراماجراتمامالتیس. ایشدهزندهچگونھنکشتراتوپدرمگراست

وقتی:  گفتالقیس؟کردکارچھمرگمازبعدپدرگفتوکردتعریفالقیس
راومنکرددفاعاوکردمحملھپدرطرفوبھبرداشتمراخنجرمنمردیتو
اشقلعھازنیزرامناوشدمبلندزمینرویازبعدافتادمزمینرویزد

کارراایناگرشویجھنمواردنداریحقدیگرگفتمنبھوکردبیرون
چیکارپدررفتیجھنمبھ: گفتالقیس.برادرتمثلکشمتمیخودمبکنی

ازیکیشنیمبودکردهتغییرچیزھمھنھگفتالتیس؟بودزندهکردمی
دانستی؟میچیزیتواستگرفتھدستدرراجھنمقدرتاوازبعدوزیرانش

. شدسردبخورراچایتکنولراھاچیزایندیگربرادرنھگفتالقیس
جھنمبروبرگردیمجھنمبھھمبابیاخواھردارمپیشنھادیکمنگفتالتیس

بمیرمدیگرسالچندتاوشایدشدمپرخیلیمنگفتالقیس... کنیمحکمرانی
التیس. شویمسلطدنیابرتمامپدرانگشتربابتوانیشاید،بروخودتتو

جھنمبھدوبارهوکردتشکرخواھرشازکردناستراحتروزیکبعد
کارگردیوھایوسربازانراهدربیناوکندبازسازیراقلعھتابازگشت
نھمطبقھبھوگرفتخدمتبھمیترسیدندانگشترازھنوزھمکھرابسیاری

فرشتگانوتوسطبودکردهدرستلوسیفرکھراایقلعھسالچندبعدورفت
...  شدشیاطینپادشاهسومیناو. کردبازسازیھادیوتوسطبودشدهویران

تسلطجھنمبربتواندبھترتا. کردانتخابفرماندهیکجھنمینژادھرازو
ولینداشتجنگیدنبھایعالقھھیچقبلیپادشاهدوخالفبراو. باشدداشتھ

اوولیگرفتجنگبھتصمیممیکائیلبھنسبتقدیمییکینھیکخاطربھ
قدرتیھیچوبودنشستھپادشاھیتختبرتازهچونبجنگدتوانستنمی

... نداشت

راھاکینھتاکندصحبتالتیسباتاآمدجھنمبھخداونددستوربھمیکائیل
طرفدوبزرگانتمامشدقلعھاصلیتاالرواردمیکائیل... بگذارنددور



وگفتایستادالتیستخترویروبھورفتجلومیکائیل. بودندایستادهتاالر
روزیککھدانستمکردیزخمیرامنوقتیالتیسقدیمیبردوستسالم: 

بھبزرگمیکائیلاستشدهچھگفتالتیس... دیدخواھیمراھمدیگردوباره
گووگفتبارامشکالتمانتاامآمدهگفتمیکائیل... تنھاھمآنآمدهجھنم
،نشودکشیدهریزیخونوجنگوآشوببھدنیاقبالً مثلدوبارهتاکنیمحل

آمدهاینجابھومیدانستیرااینبکشدرامنپدرمتاشدیباعثتوگفتالتیس
نمیکنمکاریھرمن: گفتالتیس... مندوستآری:گفتمیکائیل؟ای

نمیومندارندمشکالتھمباھاستقرنھافرشتھوشیاطینچونتوانم
میدانیھمخودتبگذارمکنارراگذشتھھایاتفاقتاموگوگفتیکباتوانم

وبھکنمتمامراسالھچندینجنگایندارمدوستھممن. بزرگمیکائیل
پدرمگوییمیکندوسوسھرامنگذاردنمیانگشتراین،کنمزندگیراحتی

منبھوبیاوردرراآنپسگفتمیکائیل،میگویدسخنمنباداردکھاست
ھممنزندگیبیایددرمندستازانگشترایناگر. کنراحتراخودوبده

میکائیل. بکنمراکاراینگوییمیھمبازمیدانیخوبرااینشودمیتمام
کھھستیشیطانیاولینتوگفت،کندقانعرااوکھکندکاریتوانستنمیکھ

،کنمکمکتخواھممیوخوشحالمموضوعاینازومناستمنطقی
میخودتبیابھشتبھمنباگفتمیکائیل؟چگونھ:گفتوخندیدالتیس
شودمیپادشاهدیگرکسیکنمترکراتختایناگرمنگفتالتیس... فھمی

وزیرشبھوکردقبولالتیس... مندوستداریراانگشترتوگفتمیکائیل
بھپستیفردیکھوزیرش... ھستیجھنمموقتپادشاهتومنغیابدرگفت
بھمیکائیلھمراهالتیس. کردقبولبودنیزھاانساننژادازوبوددجالنام

الھیدرگاهبھراالتیسمیکائیل... رسیدندانجابھماهازیکبعدرفتبھشت
انگشتروگفتدادنشانالتیسبھبودشیرشبیھسفیدآبشکھرادریاییوبرد
وگردیمیبازبھشتبھھمتووشودمینابودبیندازیدریاایندررا

معاملھشویمیفرشتھیکبلکھبودنخواھیشیطاندیگروشویمیجاودان
کنمفکربرومجھنمبھتابدهاجازهمنبھلطفاً : گفتالتیس،استخوبیی

جھنمبھوالتیسکردقبولمیکائیل. مندوستمیدھمتوبھراپاسخشبعد
روزچندازبعد...  نشستتختشرویبرورفتاشقلعھبھوبرگشت
،کردبازگواوبرایراوماجراکرداحظارخودپیشرادجالالتیسسکوت



تصرفرابھشتوکنیمنابودرادریاانبرویمتوانیممیقربان: گفتدجال
فقطشودھشتم) بھشت(آسمانواردتوانستھفقطپدرمگفتالتیسکنیم

پسلعنتی: گفتدجال. کنندآمدورفتانجادرتوانندمیمقربفرشتگان
بعدآریآریگفتالتیس،کنیمتسخیررابھشتھایمکاندیگرتوانیممی

جنگکنآمادهراارتشگفتدجالبھبعدکردشیطانیایخندهبھشروع
کردقبولرامعاملھونوشتمیکائیلبھاینامھبعد... داریمسازیسرنوشت

بھشتبھراالتیسفرشتگانفرستادالتیسبردنبرایرافرشتگانیمیکائیل. 
تمامداریبرعھدهراارتشفرماندھیتوگفتدجالبھالتیس... ( بردند

) بیاورخودباھمراطورالقیسھمینھمرابھشتوبگیرراھاسرزمین

میاییدکھمیدانستمگرفتدرآغوشرااومیکائیلورفتمیکائیلپیشبھالتیس
.بیندازیدریابھراآنمیتوانیخواستیکھموقعھرمندوست

پیداراالقیسشخصاً خوددجالگرفترازمینتمامافتادراهبھجھنمارتش
رابرزخآنھاکردقبولمیلبانیزالقیسکرددعوتجنگاینبھرااووکرد
بھمیکائیلشکستندرابھشتھایدروازهوکردندحملھبھشتبھوگرفتندنیز

رابھشتباجنگوکردهراقبلیپادشاهدواشتباهکاروزیرت: گفتالتیس
انگشترزودتربایدکندمیآلودهرابھشتنقاطتمامداردواستکردهشروع

دریاطرفبھآنھاوکردقبولالتیسبخوابدجنگتابیندازیمدریادررا
ایشدهدیوانھمگر: گفتمیکائیلنیاورددرراانگشترالتیس... رفتند

بھمشتیوشدعصبانیمیکائیل... ھرگزگفتالتیسبیاوردرراانگشتر
راھمدیگرانھازدمیکائیلبھلگدویمکبرگشتنیزالتیسزدالتیسصورت

ھشتمدروازه،دفعھیککھبخورندتکاننداشتندحالدیگرکھزدندانقدر
شوندھشتمآسمانواردتوانستندوالقیسدجالفقطوشدشکستھخناستوسط

بھشروعورساندندالتیسبھراخودآنھا... بودشدهنابودشرارتشکل
رامیکائیلشالقشبادجالگرفتدرسختیجنگکردندمیکائیلباجنگیدن
دجالازشمشیرینیزالتیسفرستادمیاوطرفجادوالقیسکردمیزخمی
میکائیلباجنگیدنبھشروعوگرفت

پیروزماگفتالتیس. انداختنددریابھوکردندزخمیرامیکائیلانھا. کرد
گفتھمالقیس؟ھستندکجافرشتگاندیگراستعجیبگفتدجالاماشدیم



محاصرهراآنھافرشتگاندقیقھچندازبعدھستند؟کجاگویدمیراست
بأالخرهآفرین: گفتوشدمیدانواردزدندستحالدرمتاترون... کردند

... ابلیسپسرالتیسکشتیرامیکائیلوکردیبراوردهراپدرتارزوی
دیوانھکنندنابودراانگشترواوکھبودهاینقشھھااینتمامفھمیدکھالتیس

التیستنازسرشمشیرشبامتاترونوکردحملھفرشتگانطرفبھوشد
وھیچبودسالماوآمدجلوطرفبھفرشتگانسرپشتازمیکائیل... کردجدا

... نداشتخراشی

داریگفتنبرایچیزیاستتوسالھصدچندزندگیپایاناینگفتالقیسبھ
رااوشمشیرشبامیکائیلبستراھایشچشمبعدنھ: گفتوخندیدالقیس. 

بھشتازقسمتاینتاتوانستھکھھستیانسانیسومینتودجالتوو،کشت
کھدجالنداریحرفیتونبودابلیسجزکسیتوازترپستکھکسیایبیایید

طرفبھ،توکشتن: دارمگفتوآورددربودغایبآستینشدرخنجری
ھدفرااوکمرزمانھمتیرسھباابرافییلبکشدرااوتاکردحملھمیکائیل
ونشستندقلبشپشتبھسھھرکردپرتابطرفراتیرھاآنبعدوگرفت
....ُمردوافتادزمینرویمیکائیلپایجلوینیزدجال

التیسآمددردستشازانگشترتاآورددرالتیسدستازراانگشترمیکائیل
.رفتھوابھوشدخاکستر

متعجبمکائیلشدناپدیداودستاندرانگشتر؛برداشتراانگشترمیکائیل
...نیافتراانگشتراماکردنگاهراطرفآنوطرفاینشد

پایان فصل اول 


